
 

    

ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္
        ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။

    
အယ္ဒီတာ၏မိတ္ဆက္ျခင္းအယ္ဒီတာ၏မိတ္ဆက္ျခင္းအယ္ဒီတာ၏မိတ္ဆက္ျခင္းအယ္ဒီတာ၏မိတ္ဆက္ျခင္း 

ပရက္စ္တန္ေကာ္စီ(PrestonCoursey
သူသည္ေတာင္ပိုင္းေဂ်ာ္ဂ်ီယာတကၠသုိလ္မွ
ျဖစ္ေပၚ၊စီးဆင္း၊လႈပ္ရားမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သည္ယခုအခါတြငသ္မရုိိးက်ေရေနသတၱ
စနစ္(အက္ေကြပိုးနခ္စ္-Aquaponics
မ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈရိွ၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ရည္ရွည္တည္တ့ံံျခင္းသုိ႔ဦးတည္မႈအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
    
အအအအက္ေက္ေက္ေက္ေကြပုိးနခ္ကြပုိးနခ္ကြပုိးနခ္ကြပုိးနခ္စ္စ္စ္စ္((((AquaponicsAquaponicsAquaponicsAquaponics))))ဟူသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္မွာအဘယ္နည္း
အက္ေကြပိုးနခ္စ္္((((Aquaponics))))စနစ္
အတုိင္းငါးကန္မ်ားတြင္ရွိ၍ အပင္ငယ္မ်ားတုိ႔မွာ ေဘာင္သုိ႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳးေသာအခင္းမ်ား
ရွိေနပါသည္။ စနစ္အတြင္းရိွေသာငါးမ်ားသည္
ရွိအပင္မ်ားသည္အဆိပ္အစုိင္အခဲအဆင့္ျဖစ္သြားမည့္ေ

သည္။(Figure Figure Figure Figure 1 hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the
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အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွမွတ္တမ္း အမွတ္အမွတ္အမွတ္အမွတ္    ၂၂၂၂၂၂၂၂            
    
ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ကြန္ကရစ္ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ကြန္ကရစ္ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ကြန္ကရစ္ကုန္က်စရိတ္နည္းသည့္ကြန္ကရစ္((((အဂၤေတအဂၤေတအဂၤေတအဂၤေတ))))ကြကြကြကြင္းင္းင္းင္းတြင္သမရုိိးက်တြင္သမရုိိးက်တြင္သမရုိိးက်တြင္သမရုိိးက်
ေရေနသတၱေရေနသတၱေရေနသတၱေရေနသတၱ၀၀၀၀ါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း
ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေသာစနစ္((((အအအအက္ေက္ေက္ေက္ေကြပုိးနကြပုိးနကြပုိးနကြပုိးနခ္ခ္ခ္ခ္စ္စ္စ္စ္----AquaponicsAquaponicsAquaponicsAquaponics
ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။ပရက္စ္တန္ေကာ္စီမွေရးသားျပဳစုသည္။    

PrestonCoursey)သည္မူလအားျဖင့္အက္တလန္တာ၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွျ
တာင္ပိုင္းေဂ်ာ္ဂ်ီယာတကၠသုိလ္မဘူွမိေဗဒျဖင့္ဘြဲ႔ရခဲ့၍ေျမေအာက္ႏွင့္ေျမျပင္

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဘူမိေဗဒ၏အစိတ္အပုိင္းကုိအထူးေလ့လာသူျဖစ္သည္။သူ
သမရုိိးက်ေရေနသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြငအ္ပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေသာ

Aquaponics)ႏွင့္ေရသန္႔စင္မႈနည္းပညာကုိေလ့လာလ်က္ရွၿိပီး
မ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈရိွ၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ရည္ရွည္တည္တ့ံံျခင္းသုိ႔ဦးတည္မႈအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ 

ဟူသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္မွာအဘယ္နည္းဟူသည္မွာအဘယ္နည္း။    
စနစ္မ်ားတြင္ ငါးႏွင့္အပင္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးရွင္သန္သည္။ ငါးမ်ားသည္ 

ငါးကန္မ်ားတြင္ရွိ၍ အပင္ငယ္မ်ားတုိ႔မွာ ေဘာင္သုိ႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳးေသာအခင္းမ်ား
ရိွေသာငါးမ်ားသည္အပင္မ်ားအားအဟာရကုိထုတ္ေပးစဥ္ တြင္

အဆိပ္အစုိင္အခဲအဆင့္ျဖစ္သြားမည့္ေရမွငါးမ်ားစြန္႔ေသာအညစ္အေၾကး

hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the

တြင္သမရုိိးက်တြင္သမရုိိးက်တြင္သမရုိိးက်တြင္သမရုိိးက်    
ါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းါေမြးျမဴျခင္းကုိေရတြင္အပင္ငယ္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္း    

AquaponicsAquaponicsAquaponicsAquaponics))))    

လန္တာ၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွျဖစ္သည္။ 
ႏွင့္ေျမျပငအ္ေပၚတြင္္ေရမ်ား 

ကုိအထူးေလ့လာသူျဖစ္သည္။သူ
ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ပူးေပါင္းေသာ
ၿပီးထုိင္းႏုိင္ငံသား 

မ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္မႈရိွ၍ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ရည္ရွည္တည္တ့ံံျခင္းသုိ႔ဦးတည္မႈအတြက္ 

တြင္ ငါးႏွင့္အပင္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးရွင္သန္သည္။ ငါးမ်ားသည္ ထုံးစ ံ
ငါးကန္မ်ားတြင္ရွိ၍ အပင္ငယ္မ်ားတုိ႔မွာ ေဘာင္သုိ႔မဟုတ္ စုိက္ပ်ိဳးေသာအခင္းမ်ားတြင ္သီးျခား 

စဥ္ တြငစ္နစ္ အတြင္း 
ရမွငါးမ်ားစြန္႔ေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကုိစစ္ထုတ္

hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the-nitrogen-cycle/).   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
လူထုအားဤရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိေျပေသာအခါ
လား˝ဟုကၽြန္ပအ္ား ေမးၾကပါသည္။အေျဖမွာ
ဓါတ္ေငြ႔မ်ားစြာပါ၀င္သည္။နီထရုိစိုမိုနပ္စ္
အမုိးနီးယားကုိနိုက္ထရစ္သို႔ေျပာင္းေစသည္
အျခားေသာဘက္တီးရီးယားမွာနုက္ိထရစ္ကုိနိုက္ထရိတ္သုိ႔ေျပာင္းလေဲ
h.com/?p=1826)။စနစ္အတြင္းရွိအပင္မ်ားသည္
ဆုံးရရွိႏုိင္ေသာနုိက္္ႀထိဳဂ်င္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္
နီထရုိစိုမိုနပ္စႏ္ွင္နီ့ႀထိဳဘက္တာဘက္တီးရီးယားႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတုိ႔သည္ေရတြင္သဘာ
သည္။၎တုိ႔သည္ အလြန္အေရးႀကီး၍
ယားအေျခအေနသည္ျမင့္တက္လာၿပီး
အထိျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
 
နီထရုိစိုမိုနပ္စႏ္ွင္နီ့ႀထိဳဘက္တာရိွေနလ်က္ပင္
သည္ျပႆနာျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ပို၍
တုိ႔သည္္ ေရစစ္/စစ္ထုတ္သည့္ကရိယာ
အားစစ္ရန္အသုံးျပဳသည္။ အလြန္မ်ားျပားေသာ
တည္ေဆာက္မႈကုိဖံုးအုပ္စျပဳလာ၍အပင္မ်ားအား
ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ 
ပင္ပိတ္ဆုိ႔ေစ၍ စီးဆင္းမႈအတြက္ျပႆနာမ်ား ျ
ကုိအသုံးျပဳျခင္းသည္ဤျပႆနာကုိ
သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
 

အပင္ရိတ္သိမ္းအပင္ရိတ္သိမ္းအပင္ရိတ္သိမ္းအပင္ရိတ္သိမ္း

အက္ေကြပုိးနခ္စ္အက္ေကြပုိးနခ္စ္အက္ေကြပုိးနခ္စ္အက္ေကြပုိးနခ္စ္    
ေရေနသတၱ၀ါေမြးျမဴျခင္းကုိ ေရ 
တြင္အပင္ငယ္မ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေသာစနစ္။ 
အက္ေကြပုိးနခ္စ္သည္ 
လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ 
အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္။ သုိ႔ေသာ ္
အေျခခံအားျဖင့္ 
ငါးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိသဟဇာ
တအျဖစ္ပူးေပါင္း 
ပ်ိဳးေထာင္ေသာစနစ္ျဖစ္ သည္။  

ငါးႏွင့္အပင္မ်ားအတူူငါးႏွင့္အပင္မ်ားအတူူငါးႏွင့္အပင္မ်ားအတူူငါးႏွင့္အပင္မ်ားအတူူ    
တကြေပ်ာ္ရႊင္စြာတကြေပ်ာ္ရႊင္စြာတကြေပ်ာ္ရႊင္စြာတကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ    
ႀကီးထြားသည္။ႀကီးထြားသည္။ႀကီးထြားသည္။ႀကီးထြားသည္။    
 

အႏွံ႔အျပားႀကီးထြား
ေသာအပင္ 

ႏိုက္ထရုိဘက္တာ
ႀကီးထြားရန္နိုက္ထရစ္ကုိစားသည္

2 

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကုိေျပေသာအခါ ̏ဒါဆုိရင္.ငါးေတြရ႕ဲအညစ္အေၾကးေတြကုိ
ေမးၾကပါသည္။အေျဖမွာ - မဟုတ္ပါ။ ငါး၏ အညစ္အေၾကးမ်ားတုိ႔

နီထရုိစိုမိုနပ္စs္pp.(Nitrosomonasspp.)ဟုေခၚေသာဘက္တီးရီးယားတစုသည္
အမုိးနီးယားကုိနိုက္ထရစ္သို႔ေျပာင္းေစသည္။ (ပံ၁ု)။နီႀထိဳဘက္တာspp.(Nitrobacter

က္ထရစ္ကုိနိုက္ထရိတ္သုိ႔ေျပာင္းလေဲစသည္(http://dev.brightagrotec
စနစ္အတြင္းရွိအပင္မ်ားသည္ နိုက္ထရိတ္ကုိစားသုံးၾက၍ ၎မွာ

သာနုိက္္ႀထိဳဂ်င္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေရသည္သန္႔ရွင္း၍ ငါးမ်ားအတြက္
ဘက္တီးရီးယားႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတုိ႔သည္ေရတြင္သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚ

အလြန္အေရးႀကီး၍ အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္ကိုျဖစ္လာေစပါသည္။ ၎တုိ႔မရွိပါက
ယားအေျခအေနသည္ျမင့္တက္လာၿပီးစနစ္အတြင္းရိွေသာငါးမ်ားကုိထိခိုက္ေစ၍ ေနာက္ဆုံးတြင္ေသသည္

ရိွေနလ်က္ပင္အက္ေကြပိုးနခ္စစ္နစ္တြင္လြန္ကေဲသာငါးအညစ္အေၾကးမ်ား
သည္ျပႆနာျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေဖာင္စနစ္ႏွင့္ေက်ာက္အ

စစ္ထုတ္သည့္ကရိယာမ်ားကုိ ပုိ၍ႀကီးကာ အစုိင္အချဲဖစ္ေနေသာ 
အလြန္မ်ားျပားေသာ အစ္ုိင္အခဲမ်ားတုိ႔သည္ ပိတ္မိေနႏိုင္၍

တည္ေဆာက္မႈကုိဖံုးအုပ္စျပဳလာ၍အပင္မ်ားအားၾသဇာဓါတ္ရႏိုငသ္ေလာက္စုတ္ယူႏိုင္မႈ
ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ငါးမ်ား၏ အညစ္အေၾကးတုိ႔သည္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ပိုက္မ်ားကုိ

အတြက္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာစနစ္မ်ားတြင္ေရစစ္
ကုိအလြန္အမင္းနည္းပါးသြားေစမည္။ဤစစ္ထုတ္ျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.backyardaquaponics.com

အပင္ရိတ္သိမ္းအပင္ရိတ္သိမ္းအပင္ရိတ္သိမ္းအပင္ရိတ္သိမ္း    ငါးစာငါးစာငါးစာငါးစာ    အစာေဆြးမ်ားအမိုးနီးယားထုတ္ျခင္း

အပင္မ်ားအပင္မ်ားအပင္မ်ားအပင္မ်ားႏုိက္ထရိတ္ကုိစုတ္ယူ 

ႏိုက္ထရုိဘက္တာspဘက္တီးရီးယား 
ႀကီးထြားရန္နိုက္ထရစ္ကုိစားသည္။ 

နိုက္ထရစ္မွနုိက္ထရိတ္နုိက္ထရိတ္နုိက္ထရိတ္နုိက္ထရိတ္
သုိ႔ေျပာင္းလျဲခင္း 

နိထရုိမိုနပ္sp
မ်ားႀကီးထြားရန္အမုိးနီးယားကုိ
စ ားသည္။ 

ၾကးေတြကုိအပင္ေတြစားသ
အညစ္အေၾကးမ်ားတုိ႔တြငအ္မုိးနီးယား 
ဟုေခၚေသာဘက္တီးရီးယားတစုသည္

Nitrobacterspp.)ဟု ေခၚေသာ 
http://dev.brightagrotec
၎မွာအပင္ပံုစံျဖင့္-္အမ်ား 

ငါးမ်ားအတြက္ အဆိပ္မျဖစ္ပါ။ 
အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚ 
၎တုိ႔မရွိပါက အမုိးနီး 

ေနာက္ဆုံးတြင္ေသသည္ 

စနစ္တြင္လြန္ကေဲသာငါးအညစ္အေၾကးမ်ား
အခင္းစနစ္တြင္ကၽြန္ပ္
 ငါးအညစ္အေၾကးမ်ား 

ပိတ္မိေနႏိုင္၍ အပင္မ်ား၏အျမစ္ 
သေလာက္စုတ္ယူႏိုင္မႈကုိအတားအဆီး 

အညစ္အေၾကးတုိ႔သည္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ပိုက္မ်ားကုိ 
စနစ္မ်ားတြင္ေရစစ္မ်ား 

ဤစစ္ထုတ္ျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္ 
www.backyardaquaponics.com တြင္ၾကည့္ပါ။ 

အစာေဆြးမ်ားအမိုးနီးယားထုတ္ျခင္း 

ငါးအညစ္အေၾကး
အမုိးနီးယားအမုိးနီးယားအမုိးနီးယားအမုိးနီးယား 

ႏုိက္ထရစႏုိက္ထရစႏုိက္ထရစႏုိက္ထရစ္သုိ႔႔႔ေျပာင္း 
သြားသည့္အမုိးနီးိးယား 

spဘက္တီးရီးယား 
မ်ားႀကီးထြားရန္အမုိးနီးယားကုိ 
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အက္ေကြပိုးနခ္စ၏္ ႏွစ္သက္ဘြယ္ေကာင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သင္သည္ စနစ္တစ္ခုကုိ 
သင္ႏွစ္သက္သလုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္၏အေတြ႔အႀကံဳအရ သာမန ္အက္ေကြ ပုိးနခ္စ္္ 
စနစ္အမ်ိဴးအစားသုံးမ်ိဳးရိွသည္။ 
 

၁။ေပါေလာေပၚေဖါင္စနစ-္  ဤစနစ္တြင္ေရတံေလ်ာက္ အပြင့္တစ္ခုရွ၍ိ ယင္းအထတဲြင္အပင္ ငယ္ 
မ်ားသည္ ေဖါင္ေပၚတြင ္ ေပါေလာေပၚသည္(အမ်ားအားျဖင့္အေပါက္မပါ ေသာေဖါ႔အမ်ိဳးအစားျဖင့္ျပဳ 
လုပ္သည္)။အပင္မ်ားသည္ေဖါင္ေပၚတြင္ဂေဟေဆာ္ထားသည့္ အေပါက္တြင္အထုိင္ထားသည့္ ၁ သုိ႔မ 
ဟုတ္၂လကၼခြက္မ်ားထဲတြင္ရွိသည္။အပင္မ်ားသည္ေဖါင္ေပၚတြင္ရွင္သန္၍အျမစ္မ်ားသည္ေရေအာက္
ရွိေဖါင္အေပၚတြင္ေပါင္းစည္းသြားသည္၊ေနာက္ပုိင္းက်ေသာတစ္ခုမွာနုိက္ထရိတ္ကုိဖယ္ထုတ္၍ေရကုိ 
စစ ္ထုတ္ေပးၿပီးငါးမ်ားအတြက္ျပန္လည္အသုံးျပဳသည္။ 
 
၂။ ေက်ာက္အခင္းစနစ္ - ဤစနစ္သည္ေပါေလာေပၚေဖါင္စနစ္မွာက့ဲသုိ႔ပင္ ေရတံေလ်ာက္ အပြင္ ့စ 
နစ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ေရဖြင့္ေပးသည့္အစား ေရတန္းေလ်ာက္တြင္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေန သည္ 
(ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ျမစ္မွေက်ာက္မ်ား)။ ဤစနစ္တြင္မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိေက်ာက္မ်ားတြင ္တုိက္ရိုက္စုိက ္ပ်ိဳး 
၍ခြက္မ်ားအေပၚတြင္မီွွွခိုရန္မလုိအပ္ပါ။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဤစနစ္သည္ ေခါင္းေလာင္း ပံုျပြန္ေကာက္ႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳသည္(ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးပါမည္)။ 
 
၃။ ပီဗြီစီစနစ္ - ဤစနစ္မ်ိဳးသည္အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္တြင္က်ယ္ၾကသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္၎ကုိNRT 
ဟုေခၚ၍အဟာရၾကြယ္၀သည့္နည္းပညာ(nutrient-rich technoogy) ဟုဆုိလုိသည္။ဤစနစ္ တြင္ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ပီဗြီစီပိုက္မ်ားကုိ အပင္ေပါက္ေသာအခင္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ဤစနစ္သည္ဆလပ္ 
ပင္မ်ားကုိပိုက္မ်ားတြင္စုိက္ပ်ိဳးသည့္ဟုိက္ၿဒိဳပုိးနခ္စ္စနစ္မ်ားႏွင့္အလြန္တူပါသည္။၎ကုိကမၻာအရပ္ရပ ္
တြင္ရွိေသာအစိမ္းေရာင္အိမ(္greenhouses) မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ဟုိက္ၿဒိဳပိုးနခ္စ္ (hydroponics) 
ႏွင့္အက္ေကြပုိးနခ္စ္စနစ္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတုိ႔သည္အပင္မ်ားကုိထုတ္လုပ္စဥ္ေအာ္ဂနဲစ္သုိ႔မဟုတ္ျပဳျပင္လုပ္
ယူေသာေျမၾသဇာမ်ားတို႔မွလာသည့္ ဟုိက္ၿဒိဳ ပုိးနခ္စ(္hydroponics)စနစ္တြငအ္ပင္မ်ားကုိ ေကၽြးမည့္ 
အဟာရဓါတ္မ်ားသည္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္သည္။ အက္ေကြပုိးနစ္ခ္စနစ္တြင္ အပင္မ်ားကုိေကၽြးမည့္ အဟာ 
ရသည္ ငါးမ်ား၏အညစ္အ ေၾကး(မစင္)မွလာသည္။ ဤပီဗီြစီစနစ္တြင္ေရစစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳရန္လိုအပ္ 
သည္။ ေရစစ္ကုိ အသုံးမျပဳပါကစနစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ငါး၏အညစ္အေၾကးအစုိင္အခဲအႀကီး မ်ား 
တုိ႔သည္အျမစ္မ်ားကုိပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊အဟာရကုိရယူစားသုံးမႈကုိနည္းသြားေစျခင္းႏွင့္ေရစီးဆင္းမႈျပႆနာ
မ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ကၽြန္ပ္၏ထင္ျမင္ခ်က္မွာပီဗြီစီအက္ေကြပုိးနခ္စ္္စနစ္သည္ဆလပ္ပင္က့ဲသုိ႔ေသာ
အျမစ္တုိသည့္အပင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ္လည္း ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ကဲ့သုိ႔ေသာအျမစ္ရွည္သည့္ အပင္ 
မ်ားအတြက္မေကာင္းပါ။အျမစ္မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ရွည္ပါက သူတို႔သည္ စနစ္တေလွ်ာက္လုံးတြင္ 
သြားလာေနမည္ျဖစ္၍ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစၿပီးအျခားေသာအပင္မ်ားအားလည္းအေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစသည္။ 
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ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ယာကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ယာကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ယာကၽြန္ပ္တုိ႔၏လယ္ယာ    

၀၀၀၀ဲပုံဲပဲုံပုံဲပုံ- အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္စနစ္အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္စနစ္အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္စနစ္အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္စနစ္(ေက်ာက္ခင္းႏွင့္ပီဗြီစီစနစ္ေက်ာက္ခင္းႏွင့္ပီဗြီစီစနစ္ေက်ာက္ခင္းႏွင့္ပီဗြီစီစနစ္ေက်ာက္ခင္းႏွင့္ပီဗြီစီစနစ္)ႏွင္ပရက္စတင္၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္ေက်ာက္အခင္းစနစ္ႏွင္ပရက္စတင္၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္ေက်ာက္အခင္းစနစ္ႏွင္ပရက္စတင္၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္ေက်ာက္အခင္းစနစ္ႏွင္ပရက္စတင္၏အက္ေကြပုိးနခ္စ္ေက်ာက္အခင္းစနစ္) 
 

လက္ရွိအေျခအေန၌ကၽြန္ပ္တုိ႔တြင၁္ ကုဗမီတာငါးကန္ ၆ခုတုိ႔ႏွင့္ ပီဗြီစီပိုက္ျဖင့္ဆက္ထားသည့္ ၁၆ x ၁မီ 
တာရိွေသာေရတန္းေလ်ာက္ေဖာင္ႏွစ္ခုႏွင့္၁၆x x x x ၁မီတာရွိေသာေက်ာက္ခင္းေဘာင္တစ္ခုရွိသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
တြင္အစျပဳေသာယူနစအ္တြက္နမူနာအျဖစ္အသုံးျပဳသည့္သီးျခားတည္ရွိသည့္အက္ေကြပိုးနခ္စ္ယူနစ္သုံးခု
လည္းရွိသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာအျခားေသာသူမ်ားအားအက္ေကြပိုးနခ္စ္္မ်ားမည္သုိ႔အ
လုပ္လုပ္သည္ကုိ သိရန္အတြက္ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ လြယ္ကူစြာနားလည္ႏိုင္၍ျပန္ 
လည္အတုယူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အက္ေကြပိုးနခ္စ္မ်ားကုိျပသျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ 
ျပည့္၀ေစသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ကရစ္အ၀ုိင္းစနစ္ႏွင့္စေကာ့ဘရီဒင္မွ မိမအိိမ္ႏွင့္အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွအက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈစင္တာတုိ႔တြင္တည္ေဆာက္သည့္ေက်ာက္ခင္းအိပ္ယာစနစ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ရည္ရြယ ္
ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္ခဲ့သည္။၎သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔အားအေဆာက္အဦကုန္က်စရိတ္သက္သာ 
ျခင္း၊ စနစ္ကုိပိုမိုလြယ္ကူေစျခင္းႏွင္ ့ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းေပးျခင္းတုိ႔အတြက္ 
အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ 
 
ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္တစ္ခုသည္မည္သုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္တစ္ခုသည္မည္သုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္တစ္ခုသည္မည္သုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္တစ္ခုသည္မည္သုိ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။    

ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ 

    
    
 

ေရစီး 

ပိုက္ဆက္သြယ္မႈ 

ေက်က္ ေက်ာက္ 

 

ငါး ငါး 
ေရပန့္ 
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ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင္ရွ ိ ကြန္ကရစ္ကြင္းးစနစ္သည္ ငါးကန္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အပင္စုိက္္ေရတံေလ်ာက္ 
မ်ားအစားေအာက္ဘက္တြင္အပိတ္ပါ၍ေရထည့္ႏိုင္သည့္ကြန္ကရစ္အ၀ုိင္း(ကြန္ကရစ္ေက်ာက္စည္)ကုိအ
သုံးျပဳသည့္ေသးငယ္သည့္အက္ေကြပိုးနခ္စ္္ယူနစ္ျဖစ္သည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္ကြန္ကရစ္စည္သုံးခုကိုေအာက္ေျခအတြက္အသုံးျပဳ၍ကြန္ကရစ္ေက်ာက္စည္ 
ႏွစ္ခုမွာေခြသုံးခုအေပၚတြင္တင္ထားသည္။စနစ္၏ေအာက္ဘက္တြင္အျပင္ဘက္က်ေသာေက်ာက္စည္မ်ား
ကိုငါးကန္အျဖစ္အသုံးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ယခုအခါတြင္ငါးခူမ်ားကုိဤကန္မ်ားအထဲတြင္ေမြးျမဴသည္။ 
(အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ငါးက႑တြင္ၾကည့္ပါ)။ပီဗီြစီပိုက္တစ္
ခုသည္ေက်ာက္စည္သုံးခုစလုံးကုိ ယူနစ္၏ေအာက္ေျခမွဆက္ထားသျဖင့္ ေအာက္ေျခရွိေက်ာက္စည္မ်ားအ 
ၾကားေရမ်ားကုိစီးဆင္းလည္ပတ္ေစ၍ ကြင္းသုံးကြင္းအၾကားတြင ္ ညီမွ်ေသာေရမ်က္ႏွာျပင္ကိ ု ဖန္တီးေပး 
သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ပိုက္အပြင့္ေနရာမ်ားတြင္ငါးမ်ားေရတံေ္းေလ်ာက္မ်ားမွကူးခတ္ႏိုင္ရန္ ပလပ္စတစ္ အ 
ကာပစၥည္းကုိအသုံးျပဳသည္။ ေအာက္အလယ္ကြင္းတြင ္ ေရပန္႔တစ္ခုမွေရကုိ ေအာက္ယူနစ္မွအေပၚသုိ႔ 
ေရတင္ေပးသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္၅၀၀ပ္ပန္႔ျဖင့္အျမင့္ဆံုးေရ(ေရအျမင့္)၃.၀မီတာႏွင့္တစ္နာရီလွ်င္အမ်ားဆုံး
ေရ၂၅၀၀လီတာကုိအသုံးျပဳသည္။ 
 
ယူနစအ္ထက္ပိုင္းမ်ားတြင္ကြန္ကရစ္ကြင္းႏွစ္ခုပါ၀င္သည္။ဤကြန္ကရစ္ကြင္းႏွစ္ခုကုိေက်ာက္ခမဲ်ားႏွင့္ျဖည့္
သည္(ေအာက္ပါေဖၚျပခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ၊ဤေနရာသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အပင္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးေသာေနရာျဖစ္ 
သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေခါင္းေလာင္းသ႑န္ျပြန္ေကာက္ကုိကြန္ကရစ္အ၀ုိင္းေခြတစ္ခုစီ၏ထိပ္တြင္တပ္ဆင္
ထားသည္။ေခါင္းေလာင္းသ႑န္ျပြန္ေကာက္စတင္၍အလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ေရမ်ားတို႔သည္စနစ္
၏အထက္ပုိင္းမွေအာက္ဘက္ကြင္းမ်ားသုိ႔ျပန္ပို႔ေပးသည္။အဆက္မျပတ္စီးသည့္ေရလည္ပတ္မႈကဆြဲငင္ 
အားကုိအသုံးျပဳၿပီးစနစ္၏အထက္ပိုင္းမွေအာက္ပိုင္းသုိ႔ဆြဲငင္အားကုိအသုံးျပဳ၍ေရစီးဆင္းမႈအျဖစ္ဖန္တီး 
သည္။ထုိ႔ေနာက္အထက္သုိ႔ျပန္၍စုပ္တင္သည္။ 
    
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ဤယူနစ္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ေဆာက္သနည္းကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ဤယူနစ္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ေဆာက္သနည္းကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ဤယူနစ္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ေဆာက္သနည္းကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ဤယူနစ္ကုိအဘယ္ေၾကာင့္ေဆာက္သနည္း။။။။    
 
အက္ေကြပိုးနခ္စ္သ္ည္ လယ္ယာေျမအကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္စုိက္ပ်ိဳးေရး သုိ႔မဟုတ္သမရုိးက် 
ဥယ်ာဥ္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းတုိ႔အတြက္အျခားေသာေရြးခ်ယ္စရာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏိုင္သည္။သုိ႔ေသာ္အက္ေကြပိုး 
နခ္စ္္ယူနစ္ စတင္ျခင္းကုိ တေစ့တေစာင္းၾကည့္ပါက အလြန္ပင္ရႈပ္ေထြးသည္ဟု ထင္ရသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
သည္အာေကြပိုးနခ္စ္္ကုိပိုမိုုလြယ္ကူေစ၍တစ္ဦးခ်င္းစီမွ၎ကုိေအာင္ျမင္စြာစတင္စမ္းသပ္အသုံးျပဳေစလုိ 
သည္။ ပုိမိုလြယ္ကူရန္ျပဳလုပ္ရာ၌ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဧရိယာေလးခုကုိဦးတည္သည္- ကုန္က်စရိတ္၊ ပစၥည္း 
ရႏိုင္ မႈ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ကိုက္ညီမႈ။ 
 
မည့္သည့္နည္းပညာကုိမဆုိမွ်ေ၀သည့္အခါတြငုကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားပါကမည္သူမွ်စိတ္၀င္စားမည္မ  
ဟုတ္။အက္ေကြပိုးနခ္စ္သည္အေဆာက္အဦးမ်ား၏ကုန္က်ေငြမ်ားေၾကာင့္အမ်ားအားျဖင့္အစျပဳခ်ိန္တြင ္
ျမင့္မားေသာရင္းႏီွးမႈလုိအပ္သည္။သုိ႔ေသာ္ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္အလြန္ေစ်းေတာ္ေသာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမွာကြန္က 
ရစ္ျဖစ္သည္။၎သည္ေဒသတြင္ရႏိုင္၍ထုိင္းႏိုင္ငံသားမ်ားတုိ႔သည္ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္အလုပ္လုပ္ရာတြင္အ
ေတြ႔အႀကဳံမ်ားစြာရွိသည္။သင္သည္ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ကြန္ကရစ္ကြင္းအရြယ္မ်ိဳးစုံကုိ၀ယ္ႏုိင္သည္။ထုိင္းႏုိင္င ံ
သားမ်ားတုိ႔သည္ထိုအရာမ်ားကုိအပင္မ်ားစုိက္ရန္၊ေရစစ္ရန္ႏွင့္ေရသုိေလွာင္ရန္အသုံးျပဳၾကသည္။ထုိင္းႏုိင္
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ငံသားမ်ားသည္ ေအာက္တြင္ အပိတ္ပါၿပီးသား ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားကုိ ေရာင္းသည္။ ဤကြန္ကရစ္ 
ကြင္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အိမ္သုံးအေသးစားအရြယ္တုိ႔၏ကုန္က်စရိတ္ကုိသိသာစြာ
သက္သာေစသည္။ယူနစ္၏အရြယ္သည္ကြန္ကရစ္ကြင္းအရြယ္အေပၚတြင္မူတည္ေသာေၾကာင့္ကြင္းအႀကီး
သုိ႔မဟုတ္အေသးကုိအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ယူနစ္၏အရြယ္ကုိခ်င့္ခ်ိန္ႏို္င္သည္။ကြင္းအေရအတြက္ကုိလည္း 
ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လက္ရွိကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္သည္ကြင္းငါးကြင္းကုိသာအသုံးျပဳသည္။၊သုိ႔ေသာ္ထုိ
ထက္မ်ားေသာကြင္းမ်ားကုိပို၍အသုံးျပဳႏုိငသ္ည္။ငါးကြင္းျဖင့္အေသးစားအရြယ္စနစ္ကုိထားျခင္းအားျဖင့္ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္စနစ္ကုိရိုးရွင္းစြာႏွင့္လြယ္ကူစြာထားႏုိင္သည္သာမကစနစ္သည္မည္သို႔တုိးခ်႕ဲႏုိင္မည္ကုိ 
လည္းေဖၚျပသည္။ 
 
စနစ္စနစ္စနစ္စနစ္၏၏၏၏အေသးစိတ္မ်ားအေသးစိတ္မ်ားအေသးစိတ္မ်ားအေသးစိတ္မ်ား    
 
ကြန္ကရစ္ကြင္းကြန္ကရစ္ကြင္းကြန္ကရစ္ကြင္းကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ သီးသန္႔စနစ္အတြက္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၈၀စမ (၃၁.၅လကၼ)အက်ယ္ႏွင့္ ၄၀စမ (၁၅.၇လကၼ) 
အနက္ရွိေသာကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ေရထည့္ႏုိင္ရန္အတြက္ေအာက္တြင္အ 
ပိတ္ပါသည့္ကြင္းမ်ားတုိ႔ကိ၀ုယ္ႏို္င္သည္။၎တုိ႔သည္အမ်ားအားျဖင့္ေရစုိခံသည္။သုိ႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္က
တၱရာသုတ္ေဆးမ်ားကုိကြင္းမ်ားအားဆက္ရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္ရန္အသုံးျပဳပါသည္။ကတၱရာသုတ ္
ေဆးသည္ကြန္ကရစ္(အဂၤေတ)မွျဖစ္ေစသည့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းအေထာက္အ
ကူျဖစ္ေစသည္(ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဆြးေႏြးပါမည္)။ဤအရာသည္ေလွမ်ားကုိမႏွစ္ျမွဳပ္ရန္အတြက္ကာကြယ္ 
ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္းႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားအထဲသုိ႔ ေရသုိ႔မဟုတ ္ ေက်ာက္ခ ဲ
မ်ားကုိမျဖည့္မီကၽြန္ပ္တုိ႔အသုံုးျပဳေသာကတၱရာသုတ္ေဆးကုိႏွစ္ရက္ခန္႔ထားရမည္။ 
 
အပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းအပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းအပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းအပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္း    
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အထက္ပိုင္းရိွကြန္ကရစ္ကြင္းႏွစ္ခုကုိအပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းအျဖစ္အသုံးျပဳသည္။
၎တုိ႔ကုိျမစ္မွေက်ာက္ခမဲ်ားျဖင့္ကြင္းထိပ္မွ၂လကၼခန္႔အထိျဖည့္သည္။အပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းအ 
ေပၚရိွေရသည္ကြင္းအေခြ၏ထိပ္မ၃ွလကၼခန္႔အထိသာျဖည့္ရမည္ျဖစ္၍ေက်ာက္အလႊာ၏အထက္ပိုင္းကုိအ 
ေျခာက္ထားရမည္။ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္သင္၏စနစ္အတြင္းႀကီးထြားေနေသာအယ္လ္ေဂ်းပင္အေရအ
တြက္ကုိနည္းသြားေစမည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စနစ္တြင္အပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းအတြင္းရွိေရအကန္႔၏အျမင့္
ကုိေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္အတြင္းရိွမတ္တတ္ပိုက္မွထိန္းေပးသည္(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ)။အ 
ပင္ငယ္ႀကီးထြားသည့္အခင္းမ်ားတြင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။မ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ လက ္
ျဖင့္တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ပ်ိဳးပင္မ်ားကုိလင္ဗန္းတြင္စုိက္၍စနစ္အတြင္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႔စိုက္ပ်ိဳးသည္ျဖစ္ေစျပဳ လုပ ္
ႏိုင္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ခရမ္းခ်ဥ္၊ဆလပ္၊တရုတ္မုန္လာ၊ သခြားမ်ား၊ျငဳပ္ႏွင့္ တရုတ္ကာေလမ်ား တုိ႔ကုိ 
စိုက္ရာတြင္ေကာင္းစြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 
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ေက်ာက္မ်ားေက်ာက္မ်ားေက်ာက္မ်ားေက်ာက္မ်ား    
    
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ထို္င္းႏိုင္ငံရိွေဒသမ်ားမွရရွိႏုိင္ေသာျမစ္ေက်ာက္မ်ားကုိအသုံးျပဳပါသည္။ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ၾကာ
ရွည္ခံသည့္အခ်ိဳ႕ေသာျမစ္ေက်ာက္မ်ားကုိ၀ယ္ယူရန္တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ေနရာအမ်ားစုတြင္ျမစ္ေက်ာက္
မ်ားသည္သလင္းေက်ာက္မ်ားမွျဖစ္ေပၚလာ၍အလြန္တည္ၿငိမ္ေသာျဒပ္စင္တည္ေဆာက္ပံရုွိသျဖင့္လြယ္ကူ
စြာတုိက္စားျခင္းမရွိပါ။အျခားေသာေက်ာက္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္က်ိဳးပ့ဲ၍သင္၏ေရစုပ ္စက္သုိ႔မဟုတ္ငါး 
ကုိျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္သင္အ့ားလက္မအရြယ္ခန႔္ႀကီး၍သင္၏လက္သီးဆုပ္ထက္ငယ္
သည့္ေက်ာက္မ်ားကုိ၀ယ္ရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။၎တုိ႔သည္သင္၏စနစ္အတြင္းေရလမ္းေၾကာင္းကုိထိခိုက္
မႈမွေရွာင္ရွားေစမည့္ႀကီးသည့္အရြယ္ပမာဏျဖစ္ရန္လိုသည္။သုိ႔ေသာ္ တဘက္တြငအ္ပင္ငယ္မ်ားအား 
သင္၏အခင္းမ်ားတြင္ေအာင္ျမင္စြာႀကီးထြားေစႏုိင္ရန္ေသးငယ္ေသာအရြယ္ျဖစရ္န္လည္းလုိအပ္ပါသည္။ 
 
ငါးငါးငါးငါး    

ဓါတ္ပံ-ုကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကုိအေပၚစည္းမွျမင္ရပံ ု
အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္တြင္ငါးအမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္တြင္
ငါးခူမ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ ၎တုိ႔ကုိထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လြယ္ကူစြာရွာႏုိင္၍ေစ်းမႀကီးလွပါ(ငါးတစ္ေကာင္လွ်င ္
ဘတ္ေငြငါးဘတ္/၀.၁၅ယူအက္စ္ေဒၚလာ)။ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ လြယ္ကူသည္။ ၎တုိ႔အတြက္ (ေစ်း 
ႀကီးေသာ၊အားျပင္းထန္ေသာ) ေရစုပ္စက္မ်ားမလုိအပ္ပါ၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎တုိ႔ရွင ္ သန္ရန္အ 
တြက္ေအာက္ဆီဂ်င္အနည္းငယ္ သာေပ်ာ္၀င္ရန္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ေခါင္းေလာင္း 
ပံုျပြန္ေကာက္တစ္ခုတည္းကပင ္ လွ်င္ငါးမ်ားအသက္ရွင္ႏိုင္ရန္အတြက္လံုေလာက္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကုိ 
စနစ္အတြင္းေပ်ာ္၀င္ေစသည္။ 
 
ငါးခူမ်ားကုိၾကည့္ရႈရန္လြယ္ကူသည္ဟုဆုိေသာ္လည္းတဘက္တြင္မူခက္ခႏဲိုင္ပါသည္။ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ပို၍
အသက္ငယ္၍အေကာင္ငယ္ေသာငါးခူကုိ၀ယ္ရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္အသစ္ေသာ
ငါးကန္ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခါႀကီးေသာငါးမ်ားသည္အႏုိင္ရရန္အတြက္အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္သတ္ျဖတ္
ၾကမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ျပင္သင့္အေနျဖင့္ငါးသုိေလွာငသ္ည့္သိပ္သည္းမႈႏွင့္သင္၏အပင္အခင္းအေနအထား 
ႏွင့္ပမာဏကုိႏႈိင္းယွဥ္ရန္လိုအပ္လိမ့္မည္။[သုိေလွာင္ျခင္းအတြက္သိပ္သည္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
အေထာက္အကူျဖစ္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ EAN #20 ကိုၾကည့္ပါ]။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ငါးခူ 
တုိ႔သည္ကန္မ်ားအတြင္းမွခုန္ထြက္ေလ့ရိွသည္။ထုိ႔ေၾကာင္သ့င္သည္သင္၏ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားအတြက္သာ
မန္အဖုံးတစ္ခုကိုဖန္တီးရန္လုိအပ္မည္။အဖုံးသည္အသုံးမျပဳေတာ့ေသာပလပ္စတစ္ဖံုးကိုဖန္တီးအသုံး 
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ျပဳျခင္းမွစ၍ပလပ္စတစ္သို႔မဟုတ္သတၱဳကြန္ယက္မ်ားအထိအသုံးျပဳႏုိင္သည္။သုိ႔ေသာ္ငါးမ်ားကုိအစာေကၽြး
ရန္ႏွင္ဖ့မ္းရန္အတြက္၎ကိုလြယ္ကူစြာျဖဳတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ျပန္တတ္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားပါ။ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ငါးမ်ားကုိ kg ၂၀ တစ္အိတ္လွ်င္၅၅၀ဘတ္($၁၇ USD)ျဖင့္၀ယ္၍သုိေလွာင္သည့္ငါးခူကုိ 
ဆုိင္မွအသင့္ေရာင္းသည့္အစာျဖင့္ေကၽြးေမြးသည္။၎တြင္အသားဓါတ္၃၂%ပါ၀င္၍ပုိ၍ႀကီးေသာအက္ေကြ
ပိုနခ္စ္စနစ္မ်ားတြင္တီလားပီယားျဖင့္လည္းအသုံးျပဳသည္။ငါးစာမ်ားတြင္အသားဓါတ္ပါ၀င္သည့္အခ်ိဳးကြဲ 
ျပားသည္။သင္၏ငါးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာပမာဏကုိသင္ရွာေဖြရမည္။အသားဓါတ္ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးလာ 
သည္ႏွင့္အမွ်အစာ၏ေစ်းႏႈန္းလည္းတက္လာလိမ့္မည္။သုိ႔ေသာ္အသားဓါတ္ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းလွ်င္သင္၏ငါး 
မ်ား၏ႀကီးထြားႏႈန္းနည္းမည္ကုိသင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္၍ငါး၏အညစ္အေၾကးမ်ားတုိ႔သည္နိုက္ႀတိဳဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈ
နည္းမည္။တနည္းအားျဖင့္စနစ္အတြင္းရွိငါး၏ႀကီးထြားမႈႏွင့္ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္ပမာဏသည္သင္အသုံးျပဳသည့္ငါး 
စာအတြင္းရွိအသားဓါတ္ႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ငါးမ်ားသည္မိမိတို႔၏အစာထဲမွအသားဓါတ္ကုိရာခုိင္ႏႈန္း
တစ္ခုအထိသာစားသုံးႏိုင္သည္ကုိသတိျပဳပါ။ဥပမာ၊တီလားပီးယားသည္၃၂%ထက္ပိုမ်ားေသာအသားဓါတ္
ကုိအားလုံးမစားႏ္ုိင္ပါ။သင္ေမြးျမဴလုိေသာငါးမ်ိဳးစိတ္အတြက္မွန္ကန္ေသာငါးစာကုိေရြးခ်ယ္ပါ။ 
[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္- သင္၏လယ္အတြက္ငါးစာဖန္တည္းရာတြင္အေထာက္အကူျဖစ္မည့္ထပ္ေဆာင္းအ 
ေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္သေဘာတရားမ်ားကုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္း #၂၀တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စနစ္သည္အေသးစားျဖစ္၍အျခားေသာသူမ်ားအားအက္ေကြပိုးနခ္စ္အ္ေၾကာင္းပညာေပးရန္အ
တြက္သာအသုံးျပဳသျဖင့္ငါးရရန္အတြက္စိတ္မ၀င္စားပါ။ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ငါးမ်ားကုိ
စနစ္တစ္ခုလံုးအတြက္တေန႔လွ်င္ငါးစာ၅၀ဂရမ္သာေကၽြးသည္။လက္ေတြ႔က်သည့္ခန္႔မွန္းေျခအေပၚတြင္မူ
တည္၍ငါးမိနစ္အတြင္းငါမ်ားသည္အစာကုိကုန္ေအာင္မစားပါကသင္သည္ငါးကုိအလြန္အမင္းအစာေကၽြး 
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ငါးကုိအစာမ်ားမ်ားေက်ြးသည္ႏွင့္အမွ်အညစ္အေၾကး(မစင္)မ်ားကုိပို၍စြန္႔ေလေလ 
ျဖစ္၍သင္သည္ပို၍တင္းၾကပ္သည့္ေရစစ္စနစ္သုိ႔မဟုတ္ပိုမိုမ်ားျပားေသာႏုိင္ႀတိဳဂ်င္ျဖင့္ရွင္သန္ႏိုင္ေသာအ 
ပင္မ်ားကုိလုိအပ္မည္ (ပို၍ၾကီးေေသာအပင္သည္ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ပိုလိုအပ္သည္)။ 
 
မည္သည့္ငါးႏွင့္မည္သည့္အစာအမ်ိဳးအစားကုိအသုံးျပဳရမည္ကုိနားလည္ရန္အတြက္အလြန္ေကာင္းမြန ္
ေသာဗြီဒီယုိကုိhttp://www.youtube.com/watch?v=7Shttp://www.youtube.com/watch?v=7Shttp://www.youtube.com/watch?v=7Shttp://www.youtube.com/watch?v=7S----d6MPvkaU&src_vidd6MPvkaU&src_vidd6MPvkaU&src_vidd6MPvkaU&src_vid= = = = 
oLwTdpTIXd8&feature=iv&oLwTdpTIXd8&feature=iv&oLwTdpTIXd8&feature=iv&oLwTdpTIXd8&feature=iv&annotation_id=annotation_254067 annotation_id=annotation_254067 annotation_id=annotation_254067 annotation_id=annotation_254067 တြင္ၾကည့္ပါ။     
    
ေခါင္းေလာင္းပုံေခါင္းေလာင္းပုံေခါင္းေလာင္းပုံေခါင္းေလာင္းပုံၿၿၿၿပြန္ေကာက္ပြန္ေကာက္ပြန္ေကာက္ပြန္ေကာက္    
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အက္ေကြပိုးနခ္စ္ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားတုိ႔တြင္နည္းပညာဆုိင္ရာအပုိင္းအခ်ိဳ႕ပါ၀င္သည္။ဥပမာ-
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေခါင္းေလာင္ပံုသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္ကုိႀကီးထြားမႈအေထာက္အကူ၊အေထာက္အကူမ်ားၾကား
တြင္အပင္စုိက္ရန္ႏွင့္အျမစ္ဇုံအထိေအာက္ဆီဂ်င္ရႏုိင္ရန္အတြက္လုံေလာက္သည့္ေရခိုးေရေငြ႔ေပးရန္အ 
သုံးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ား၏ေအာက္ပိုင္းမ်ားသုိ႔ေလရရိွေစျခင္းျဖင့္လည္းအာနာအီရိုး
ဘစ္(anaerobic)ဘက္တီးရီးယားမ်ားႀကီးထြားျခင္းႏွင့္စနစ္အတြင္ျပႆနာျဖစ္ေပၚေစျခင္းတုိ႔ကုိတားဆီး 
သည္။ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္ႏွင့္ျပြန္ေကာက္မွေရလြမ္းျခင္းႏွင့္ေျမာင္းပံုစံမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍သင္နားလည္ရန္အကူအညီေပးမည့္ဘေလာက္မွာ(http://freshfarmct. org/ 
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tag/ siphons/) ျဖစ္သည္။ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္မ်ားမည္သို႔အလုပ္လုပ္သည္ကိ ုေဖၚျပေသာ 
ဗြီဒီယုိလင့္ခ(္http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0)ျဖစ္သည္။ 
 
ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္မည္သုိ႔အလုပ္လုပ္သည္ကုိနားလည္ရန္အခ်ိန္ယူပါ။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏လုပ္ငန္းခြင္တြင္
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေခါင္းေလာင္းပံုျပြန္ေကာက္ကုိ၁လကၼမတ္တပ္ပိုက္ႏွင့္ထိပ္ပိုင္းတြင္အေခါင္းငယ္တစ္ခုျဖင့္အ
သုံးျပဳသည္။၎မွာေရစီးေသာႏႈန္းကုိေျပာင္းေပးရန္ျဖစ္သည္။မတ္တပ္ပိုက္၏အျမင့္သည္ကြန္ကရစ္ကြင္းအ
တြင္းရွိေရအကန္႔၏အျမင့္ကုိဆုံးျဖတ္မည္။မတ္တပ္ပုိက္၏အျမင့္သည္ကြန္ကရစ္ကြင္း၏၂/၃အနည္းဆုံးရွိရ
မည္။ ေခါင္းေလာင္းသုိ႔မဟုတ္ အျပင္ပိုက္သည္ အဖံုးပါသည့္ ၂လကၼခြဲ ပီဗီြစီပိုက္မွျပဳလုပ္သည္။ေခါင္း 
ေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္အတြက္စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္စံမွာအစဥ္အျမဲ၁း၂အခ်ိဳးျဖစ္သည္၊ထုိ႔ေၾကာင့္ပိုက္၏သတ္
မွတ္စံမွာ၁လကၼျဖစ္လွ်င္ ေခါင္းေလာင္းသည္ ၂လကၼျဖစ္ရမည္။သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၂လကၼခြဲ ေခါင္း 
ေလာင္းကုိ မတ္တပ္ပိုက္တြင ္အေခါင္းငယ္တပ္ရန္အသုံးျပဳသည္။ေခါင္းေလာင္းသည္မတ္တပ္ပိုက္ထက္အ 
နည္းဆုံး၂လကၼထက္ရွည္၍ေခါင္းေလာင္းအတြင္းတြငသ္ြယ္ထားရမည္ကုိလည္းမွတ္သားပါ(ေခါင္းေလာင္း
၏အတြင္းဘက္မွတိုင္းပါ)။ ၂လကၼပို၍မျမင့္ပါကေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္သည္အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ေအာင္ျမင္သည့္ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္ျဖစ္ေစရန္အျပင္သုိ႔ထြက္ ေသာပုိက္(ေအာက္ 
ဘက္တြင္ရွိေသာပုိက)္တြင္ေဒါင့္ေကြးသုိ႔မဟုတ္ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုရွိရမည္။ ေဒါင္းေကြးေနရာသည္ အျပင္ 
သုိ႔စီးသည့္ေရစီးႏႈန္းကုိကန္႔သတ္ရန္အကူအညီျဖစ္ျခင္းသည္။၎ျပြန္အားလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အ 
ေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။သင္သည္ေဒါင့္ေကြးကုိအသုံးမျပဳလုိပါကထုိရလဒ္အတုိင္းရႏိုင္ရန္အတြက္ 
ပိုက္အေျဖာင့္တားသည့္ကရိယာကုိေရအားတားျမစ္ရန္အတြက္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ေခါင္းေလာင္းအမ်ိဳးအစား
တစ္မ်ိဳးကုိမည္သုိ႔တည္ေဆာက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိhttp://www.instructables.com/id/How-
To-Build-A-Bell-Siphon/တြင္ၾကည့္ပါ။ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္ပတ္လည္တြင္အကာအကြယ္ေပးေသာအရာတစ္ခ ု
ကုိတပ္ဆင္ထားသည္။ထုိကာကြယ္သည့္အရာမွာ၆လကၼပီဗြီစီကုိေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္ႏွင့္အံ၀င္ဂြင္က်
ျဖစ္ေအာင္ျဖတ္ထားသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ေရစီးႏုိင္ေသာ္လည္းေက်ာက္မ်ားပါမသြားရန္အတြက္ထုိပိုက္ေပၚ
တြင္လြန္ျဖင့္အေပါက္ေဖါက္သည္။ထုိအကာအကြယ္ေပးေသာအရာသည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန ္
ေကာက္ကုိအပင္၏အျမစ္မ်ားျဖင့္ပိတ္ဆို႔မႈမျဖစ္ရန္ကာကြယ္ရာတြင္အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္
၆လကၼပီဗြီစီပိုက္ကုိအသုံးျပဳရျခင္းမွာအတြင္းဘက္တြင္လက္တစ္ဘက္ကုိကပ္ထားႏိုင္၍ေခါင္းေလာင္းပုံသ
႑ာန္ျပြန္ေကာက္ကုိပိတ္ဆုိ႔ႏိုင္သည့္အျမစ္မ်ားကုိဆြဲထုတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္မ်ားသည္အလြန္အသုံး၀င္သည္။သုိ႔ေသာ္အေႏွာက္အယွက္လည္းျဖစ္ေစႏုိင ္
သည္။ကၽြန္ပ္သည္လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ေခါင္းေလာင္းပံုျပြန္ေကာက္မ်ားႏွင့္ျပႆနာမ်ားရိွခဲ့၍ေခါင္း 
ေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္၏ျပႆနာအေျဖကုိရွာေသာအခါစဥ္းစားသင့္သည့္အရာမ်ားကုိစာရင္းျပဳစု 
ထားပါသည္။ 
• ျပႆနာျပႆနာျပႆနာျပႆနာ၁၁၁၁။။။။    ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္သည္စတင္စီးဆင္းျခင္းမရိွ၊ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္သည္စတင္စီးဆင္းျခင္းမရိွ၊ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္သည္စတင္စီးဆင္းျခင္းမရိွ၊ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္သည္စတင္စီးဆင္းျခင္းမရိွ၊    

o သင္၏စီးဆင္းႏႈန္းလုံေလာက္စြာျမင့္မားမႈရႇိပါသလား။လုံေလာက္မႈမရွိပါကေရသည္အလဟႆ 
ျဖစ္၍စုပ္္ယူေသာျဖစ္စဥ္စတင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
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o ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္ႏွင့္မတ္တတ္ပိုက္အဆင့္-ေယဘုယ်အားျဖင့္မတ္တတ္ပိုက္ 
ႏွင့္ေခါင္းေလာင္းအဆင့္ပိုမိုကြာျခားေနလွ်င္ျပႆနာနည္းမည္။ေခါင္းေလာင္းသည္မတ္မေနပါကစိတ္ခ် 
ႏိုင္ရန္ႀကိဳးသုိ႔မဟုတ္နည္းပညာတစ္ခုခုကိုအသုံးျပဳပါ။ 
o ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္သည္ႏွစ္လခန္႔အလုပ္လုပ္ၿပီးရုတ္တရက္ရပ္သြားပါကသင့္ 

တြင္ စီးဆင္းမႈကုိအဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ျပႆနာရိွေနၿပီျဖစ္သည္။စနစ္တစ္ခုသည္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ 
မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ငါးမွအစုိင္အခဲမ်ား သည္ပိုက္၏နံေဘးမ်ားတြင္ ကပ္ေန၍စီးဆင္းမႈကုိအဟန္႔အတား 
ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။မူလအားျဖင့္ဤကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္သင္သည္သင္၏ ပုိက္မ်ားသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ 
မည္ သုိ႔မဟုတ္ ေရ၀င္ေသာပိုက္ကုိ ပို၍ႀကီးေသာပုိက္မ်ားျဖင့္လပဲါ။ 
o ေခါင္းေလာင္းကုိထုတ္၍ေခါင္းေလာင္းပံုျပြန္ေကာက္အတြင္းသုိ႔၎အားစီးဆင္းမႈကုိတားျမစ္ေစမည့္

အျမစ္မ်ားတြယ္ေနျခင္းရွိမရိွၾကည့္ပါ။ 
    

• ျပႆနာျပႆနာျပႆနာျပႆနာ၂၂၂၂။။။။    ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္သည္ပိတ္ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္သည္ပိတ္ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္သည္ပိတ္ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္သည္ပိတ္မည္မဟုတ္မည္မဟုတ္မည္မဟုတ္မည္မဟုတ္ပါပါပါပါ၊၊၊၊    
o ပံုမွန္အားျဖင့္ဤအရာသည္ေရစီးဆင္းမႈမ်ားလြန္းသည္ကိုေဖၚျပသည္။စနစ္တေလွ်ာက္ေရစီးဆင္းမႈ

ကုိထိန္းရန္သင္သည္ေရစုပ္စက္မွလာေသာပုိက္မ်ားတြင္အဆုိ႔ရွင္တစ္ခုကုိအစဥ္အျမတဲတ္ထားသင့္ 
သည္။ 
o အခ်ိဳ႕ေသာေက်ာက္စနစ္မ်ားတြင္ေရ-ေျမာင္းျပႆနာမ်ားရွိသည္ကုိကၽြန္ပ္သိခဲ့ရ သည္။ ၎သည္ 

ေခါင္းေလာင္းပုံသ႑ာန္ျပြန္ေကာက္အဖြင့္အပိတ္ကုိျမန္ဆန္စြာအ က်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။ သင္သည္ 
ေသးငယ္လြန္းေသာေက်ာက္စရစ္ကုိအသုံး ျပဳပါကငါး၏အညစ္အေၾကးမ်ားတုိ႔သည္ေက်ာက္မ်ားတြင္ကပ္ 
ေန၍ အတြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိဖန္တီးသည္။ျပႆနာ၏အေျဖတစ္ခုမွာသင္၏ေက်ာက္ကုိသန္႔ စင္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ပုိ၍ေကာင္းမြန္ေသာေျဖရွင္းနည္းမွာသင္၏ ေက်ာက္မ်ားကုိပုိ၍ႀကီးေသာေက်ာက္ျဖင့္လဲပါ။  
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((((အထက္အထက္အထက္အထက္) ) ) ) ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္၏ပုံ။ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္၏ပုံ။ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္၏ပုံ။ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္၏ပုံ။    ((((အလယ္အလယ္အလယ္အလယ္) ) ) ) ေရစုေရစုေရစုေရစုပ္ပ္ပ္ပ္ပုိက္ပုံ။ပုိက္ပုံ။ပုိက္ပုံ။ပုိက္ပုံ။    
((((ေအာက္ေအာက္ေအာက္ေအာက္))))ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကုိအထက္စည္းမွျမင္ရပုံ။ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကုိအထက္စည္းမွျမင္ရပုံ။ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကုိအထက္စည္းမွျမင္ရပုံ။ကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္ကုိအထက္စည္းမွျမင္ရပုံ။ 
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ေရစုေရစုေရစုေရစုပ္္ပ္္ပ္္ပ္္စက္စက္စက္စက္ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္ကရစ္ကြင္းငါးကြင္းစနစ္တြင္သင္သည္၃၅ႏွင့္၅၀၀ပ္ၾကားရိွေသာေရစုပ္စက္(ပန္႔)ကုိအသုံးျပဳ
ႏိုင္သည္။၃၅-၀ပ္ပန္႔သည္ ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္ (၁လကၼမတ္တတ္ပိုက္)အတြက္ စနစ္အတြင္းအ 
လုပ္လုပ္ရန္လုံေလာက္ေသာစီဆင္းမႈကိုေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရစီးဆင္းမႈကိ ုဟန္႔တားသည့္အရာတစ္ခ ု
ခုရွိေနပါက ျပြန္ေကာက္တြင ္ ျပႆနာစတင္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ကြန္ကရစ္ကြင္းငါးကြင္းအတြက္ ၅၀-
၀ပ္ပန္႔ကိုအသုံးျပဳရန္ကၽြန္ပ္အႀကံျပဳလုိပါသည္။ သင္သည္ပန္႔ႏွင့္စနစ္ကုိဆက္ေသာအခါ ပီဗီြစီပိုက္သည္ 
၁/၂လကၼထက္ႀကီးေသာပုိက္ျဖစ္ရန္သတိျပဳပါ။ ၁/၂လကၼပိုက္တြင ္ငါးအညစ္အေၾကးမ်ားသည္ ပိုက္မ်ား၏ 
နံေဘးတြင္ကပ္ေန၍အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် စီးဆင္းမႈကိုဟန္႔တားသည့္ျပႆနာျဖစ္ လာမည္။ပန္႔ႏွင့္ 
ယူနစ္၏အထက္ပိုင္းကုိဆက္ထားေသာပီဗြီစီပိုက္တြင္ေကာ္မသုံးရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။ေကာ္ကုိအသုံးျပဳ 
ေသာအခါစနစ္တစ္ခုလုံးကုိျပန္၍တည္ေဆာက္ျခင္းမလုပ္လွ်င္ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာေသာအခါသုိ႔မဟုတ ္
သင္၏ဖြဲ႔စည္းပုံကိုၾကည့္လုိေသာအခါဘာမွ်လုပ္၍မရေတာ့ပါ။ယခုအခါတြင္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ပန္႔သည္တစ္ရက္ 
လွ်င္၂၄နာရီ၊တစ္ပတ္လွ်င္၇ ရက္လည္ပတ္သည္။သုိ႔ေသာ္သင္သည္ငါးခူမ်ားကုိေမြးျမဴပါက အခ်ိန္သတ ိ
ေပးနာရီကုိအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္သူတုိ႔သည္ေအာက္ဆီဂ်င္ေပ်ာ၀္င္ ရန္မလုိေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) 
    
ေနေရာင္ကာကြယ္ျခင္းေနေရာင္ကာကြယ္ျခင္းေနေရာင္ကာကြယ္ျခင္းေနေရာင္ကာကြယ္ျခင္း    
 
အခ်ိဳ႔ေသာအရိပ္ေပးသည့္ပံုစံမ်ားသည္ဤကြန္ကရစ္ကြင္းစနစ္အတြက္အေရးႀကီးပါသည္။ပစၥည္းမ်ားသည္
တစ္ေန႔လုံးေနတုိက္ရိုက္ရပါကေရသည္ပူလြန္း၍အပင္မ်ားကုိညႈိးေစမည္။ထုိင္းႏုိင္ငံပူေသာရာသီအေတာအ
တြင္းေန႔အေတာ္မ်ားမ်ားသည္အပူခ်ိန္မွာ ၉၅°F (၃၅°C) သုိ႔လြယ္ကူစြာေရာက္ႏိုင္၍ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ အက္ 
ေကြပိုနခ္စ္စနစ္မ်ားတြင္အပင္မ်ားႏွင့္ငါးမ်ားအသက္ရွင္ရန္အတြက္အခက္အချဲဖစ္ေစသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္
ေနမွကာကြယ္ရန၀္ါးေဘာင္တစ္ခုကုိျပဳလုပ္၍အပင္မ်ားအေပၚတြင္အရိပ္ရရန္အ၀တ္ျဖင့္အုပ္သည္။သုိ႔ေသာ္
ထုိင္းႏိုင္ငံ၏ေန႔ရက္အမ်ားစုသည္အလြန္ပူေနေသး၍အပင္မ်ားသည္ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ညႈိးႏြမ္းသည္။သုိ႔ 
ေသာ္အနည္းငယ္ပိုေအးလာေသာညပုိင္းမ်ားတြင္အပင္မ်ားျပန္၍မတ္လာသည္။သင္သည္ဤသုိ႔ေသာအပူ 
ခ်ိန္ႏွင့္တူသည့္ႏိုင္ငံတြင္ေနထုိင္ပါကေန႔လည္ပိုင္းတြင္အရိပ္ရိွသည့္ေနရာ၌သင္၏ယူနစ္ကုိေဆာက္လုပ္ရန္
အႀကံျပဳလုိပါသည္။ 
 
အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္တြင္ေနေရာင္ကာကြယ္ျခင္းသည္ေနေရာင္ေၾကာင့္အလြန္ထိခုိက္လြယ္ေသာနီႀထိဳစုိမို
နပ္စ္(Nitrosomonas)ႏွင့္နီႀထိဳဘက္တာ(Nitrobacter)ဘက္တီးရီးယားမ်ားအားအက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။စနစ္
တစ္ခုလုံးအေပၚတြင္အရိပ္ရေစေသာအ၀တ္အျပင္ပစၥည္း၏ေအာက္ပိုင္းရိွကြင္းမ်ားကုိဖံုးရန္အရိပ္ရေစေသာ
အ၀တ္ျဖင့္ဖံုးထားသည္။ 

 
ေအာက္ပုိင္းစီးဆင္းမႈေအာက္ပုိင္းစီးဆင္းမႈေအာက္ပုိင္းစီးဆင္းမႈေအာက္ပုိင္းစီးဆင္းမႈ    
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ငါးခူကိုစနစ္တြင္ရွိေသာေအာက္ဘက္အျပင္ကြင္းႏွစ္ခုတြင္ေမြးျမဴသည္။ဤကြင္းႏွစ္ကြင္း 
သည္၂လကၼပီဗြီစီပိုက္ျဖင့္ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ား၏နံရံတြင္အဂၤေတကုိင္ထားသည့္အလယ္ကြင္းႏွင့္ဆက္သြယ္
ထားသည္။၂လကၼပီဗြီစီပိုက္မ်ားသည္ေရမ်ားကုိအတားအဆီးမရိွစနစ္တစ္ခုလံုးတြင္စီးဆင္းေစသည္။ကၽြန္ပ္
တုိ႔တြင၂္လကၼပိုက္အဖြင့္ဘက္တြင္ငါးခူမ်ားကုိအျပင္ဘက္ရိွစည္မ်ားႏွင့္သီးျခားးထားရန္္ေဖါ့(၀ါရွာ)လည္းရိွ



 

သည္။အလယ္ရွိကြင္းသည္ေလမ်ားအ
လုပ္ရန္လုိအပ္သည္၊ကၽြနပ္္တုိ႔မွာမူျ
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္သက္တ့ံေရာင္ငါးမ်ားကုိကြင္းတစ္ကြင္းမွတကြင္းသုိ႔ကူးရန္ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။
[အယ္ဒီတာ၏အမွာစာ- အီးစီအိပခ္်္အုိ
"ေရခံေသာေခါင္းေပါက္�ကြင္းi.e.ပန္႔တည္ရွိေသာေနရာတြင္ျခင္မ်ားကုိထိန္းႏိုင္သည့္အျပင္ေရေမွာ္မ်ားကုိဖံုး
ေပးေသာအရာအျဖစ္က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ
ကုိယ္တိုင္ျပဳလုပ္လုိပါကေရေမွာ္မ်ားကုိဖံုးေပးေသာအရာသည္
စင္ရန္ကူညီေသာအရာျဖစ္၍အလြန္ေကာင္းေသာအသားဓါတ္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္
ျပဳပုံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္း
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
((((အထက္အထက္အထက္အထက္) ) ) ) ေရစုေရစုေရစုေရစုပ္စက္ပ္စက္ပ္စက္ပ္စက္ပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္း
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အလယ္ရွိကြင္းသည္ေလမ်ားအ၀င္အထြက္ျဖစ္ေစ၍ျခင္ေကာင္မ်ားကုိထိန္းရန္အကာအကြယ္ျပဳ
ပ္တုိ႔မွာမူျခင္ပိုးတုံးလုံးမ်ားကုိစားသည့္သက္တ႔ံေရာငင္ါးမ်ားကုိအသုံးျပဳ

မ်ားကုိကြင္းတစ္ကြင္းမွတကြင္းသုိ႔ကူးရန္ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။
ခ်္အုိအာရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ၏စနစ္အတြင္းတြင္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏
ပန္႔တည္ရွိေသာေနရာတြင္ျခင္မ်ားကုိထိန္းႏိုင္သည့္အျပင္ေရေမွာ္မ်ားကုိဖံုး

ေပးေသာအရာအျဖစ္က်န္းမာသန္စြမ္းေသာသက္တ့ံေရာင္ငါးမ်ားစြာပါ၀င္သည္။သင္သည္မိမိ၏ငါးစာကုိ
ရေမွာ္မ်ားကုိဖံုးေပးေသာအရာသည္သက္တ့ံေရာင္ငါးမ်ားစားရန္အစာ၊ေရကုိသန္႔
အလြန္ေကာင္းေသာအသားဓါတ္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္ (ေရေမွာ္ မ်ားကုိအသုံး

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ EAN #၂၀ကုိၾကည့္ပါ)။] 

ပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းပုံႏွင့္ပန္႔မွစုိက္ခင္းသုိ႔ပုိက္လုိင္းသြင္းသြင္းသြင္းသြင္းထားပုံ။ထားပုံ။ထားပုံ။ထားပုံ။    ((((ေအာက္ေအာက္ေအာက္ေအာက္    ))))ေရထုတ္စနစ္ေရထုတ္စနစ္ေရထုတ္စနစ္ေရထုတ္စနစ္

မ်ားကုိထိန္းရန္အကာအကြယ္ျပဳ 
ကုိအသုံးျပဳ သည္။ 

မ်ားကုိကြင္းတစ္ကြင္းမွတကြင္းသုိ႔ကူးရန္ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ 
၏စနစ္အတြင္းတြင္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ 

ပန္႔တည္ရွိေသာေနရာတြင္ျခင္မ်ားကုိထိန္းႏိုင္သည့္အျပင္ေရေမွာ္မ်ားကုိဖံုး
သင္သည္မိမိ၏ငါးစာကုိ 
မ်ားစားရန္အစာ၊ေရကုိသန္႔
ေရေမွာ္ မ်ားကုိအသုံး 

ေရထုတ္စနစ္ေရထုတ္စနစ္ေရထုတ္စနစ္ေရထုတ္စနစ္    
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ေျမာင္းမ်ားေျမာင္းမ်ားေျမာင္းမ်ားေျမာင္းမ်ား    
    
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားအားလုံးတြင္ေျမာင္းမ်ားတပ္ဆင္ပါသည္။ဤအရာမ်ားသည္ႏွံ႔
စပ္စြာသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေသာအခါလုိအပ္ပါသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အနီးတစ္၀ိုက္သုိ႔စီးေသာအဆုိ႔ရွင္ပါသည့္
၁လကၼပီဗီြစီပိုက္မ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ဤကဲ့သုိ႔ေသာေျမာင္းမ်ားကုိတပ္္ဆင္ပါကသင္ေရခံႏုိင္ေသာေနရာ 
တြင္ေရကုိစီးဆင္းေစရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။ဤေရသည္နိုက္ထရိတ္ဓါတ္ၾကြယ္၀၍ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္
သဘာ၀ေျမၾသဇာအေရအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

 
ေရစစ္ေရစစ္ေရစစ္ေရစစ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စနစ္သည္ေက်ာက္ခင္းစနစ္ျဖစ္သျဖင့္ေရစစ္မ်ားမလုိအပ္ပါ။သုိ႔ေသာ္ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္အလြန္ေသး
ငယ္ေသာေရစစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္၄လကၼစိုက္ပ်ိဳးေရးခြက္၏ေအာက္ပိုင္းကုိျဖတ္၍လြယ္
ကူစြာဖယ္ရွားႏုိင္ေသာေဖါ့ႏွင့္တူသည့္ေရစစ္ပစၥည္းကုိေအာက္ဘက္တြင္တပ္ဆင္သည္။ေရစစ္ကုိေရမ ွ
အညစ္အေၾကးခဲမ်ားႏွင့္ေရမ်ားေဘးသုိ႔မစင္ေစရန္အတြက္စိုက္ပ်ိဳးခင္းအတြင္းေရ၀င္ေပါက္ေအာက္တြင ္
ထားသည္။စနစ္အတြင္းအညစ္အေၾကးမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ရန္ေရစစ္မ်ားကုိေန႔တုိင္းေဆးေၾကာပါသည္။အညစ္
အေၾကးမ်ားလြန္းပါကသင္၏ေက်ာက္ခမဲ်ားသည္အစိုင္အခမဲ်ားႏွင့္ျပည့္ေန၍အပင္ခင္းရွိသည့္ေနရာတုိင္းသုိ႔
ေရစီးဆင္းျခင္းကုိပိတ္ဆို႔ေစလိမ့္မည္။(စာေရးသူ၏အမွာစာ- ငါးဆုိင္မ်ားမွ၀ယ္ယူေသာေရစုပ္စက္အမ်ား 
စုတုိ႔သည္အတြင္းဘက္တြင္ေရစစ္ပါသည္။ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ေရစစ္ကုိထုတ္ပစ္သင့္သည္ဟုယူဆပါသည္။အ
ထဲတြင္ထားခဲ့လွ်ငအ္ညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ျပည့္ေန၍ပန္႔သည္လည္းအလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
ေခါင္းေလာင္းပုံျပြန္ေကာက္မ်ားအားအလုပ္ေကာင္းစြာလုပ္ႏိုင္ျခင္းမွတားဆီးမည္။ေရစစ္ကုိထုတ္ႏုိင္၍ 
အထက္တြင္ေဖၚျပသည့္ေသးငယ္ေသာေရစစ္ကုိပင္အသုံးျပဳႏုိင္သည္။ 

 
သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္းသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း    
 
အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္ကိုသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရမည့္ပမာဏသည္စနစ္အမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္မူတည္သည္။ 
သင္၏စနစ္တြင္ေရစစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳပါကသင္၏စနစ္ကုိႏွစ္ႏွစ္အေတာအတြင္းေဆးေၾကာသန္႔စင္ရန္မလုိ 
ပါ။ကၽြန္ပ္တို႔၏ကြန္ကရစ္အ၀ုိင္းမ်ားကုိတႏွစ္လွ်င္ေလးႀကိမ္ခန္႔ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရသည္။ယခုအခ်ိန္တြင ္
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏စနစ္တြငတ္စ္ေန႔လွ်င္အစာ၅၀ဂရမ္ေၾကြးသည့္အရြယ္ေရာက္သည့္ငါးခအူေကာင္၂၀ရွိပါသည္၊
သင္သည္ထုိ႔ထက္မကေကၽြးပါကစနစ္အတြင္းအညစ္အေၾကးအခဲမ်ား၏ပမာဏအေပၚတြင္မူတည္ၿပီးသန္႔ 
ရွင္းမႈကုိပို၍အႀကိမ္မ်ားမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ေရေျမာင္းငယ္မ်ားတပ္္ဆင္ထားပါက ဤစနစ္ကုိအသုံး 
သည့္အခါခက္ခမဲႈမရွိႏိုင္ပါ။စနစ္ကုိေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းမျပဳလုပ္မသီင္၏ငါးမ်ားကုိယာယီထည့္ရန္ကန္သုိ႔
မဟုတ္ပံုးတြင္ေသခ်ာစြာထားပါ။ကန္ေဆးမည့္အခ်ိန္ေရာက္ပါကေျမာင္းကုိသာဖြင့္လိုက္ပါ။စနစ္ကုိလည္ 
ပတ္ေသာအခ်ိန္အခုိက္အတ႔ံၾကာခ့ဲလွ်င္ေအာက္ဘက္ရွိကြင္းမ်ားတုိ႔သည္ငါးအညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ျပည့္ေန
မည္။သင္၏စနစ္ကုိေဆးေၾကာသန္႔စင္သည္႔အခါ၎အညစ္အေၾကးမ်ားေရာပါသြားရန္အတြက္ ေမႊေပးပါ။ 
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pHpHpHpHထိန္းခ်ဳပ္မႈထိန္းခ်ဳပ္မႈထိန္းခ်ဳပ္မႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ    
    
မူလအက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္မ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္pH ၆ႏွင္၈့ၾကားတြင္ရွိသည္။မည္သည့္ကြန္ကရစ္ အမ်ိဳး 
အစားတြင္မဆုိသင္၏စနစ္အတြင္းရိွ pH အလြန္အမင္းေျပာင္းလဲမည္၊ငါးမ်ားႏွင့္အပင္မ်ား၏က်န္းမာေရးကိုိ 
ထိခိုက္ေစေသာျပႆနာမ်ားကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ဤျပႆနာမ်ားကုိနည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ 
ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ကတၱရာသုတ္ေဆးမ်ားကုိကၽြန္ပ္တို႔၏ကြန္ကရစ္ကြင္းမ်ားတြငသု္တ္သည္ (အထက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးၿပီး)။ဤအရာကုိ အသုံးျပဳရန္ခက္ခသဲည္။ သုိ႔ေသာ္သင္သည္ တစ္ခါသာသုတ္ရန ္ လုိအပ္မည္။ 
ကတၱရာေစးသုတ္ေဆးကုိအသုံးမျပဳလုိပါကထုုိင္းေဒသခံမ်ားတုိ႔သည္ငွက္ေပ်ာပင္စည္ကုိခုတ္၍ကြန္ကရစ္
ကြင္းမ်ားထဲတြင္ေရႏွင့္ငွက္ေပ်ာအူကုိထည့္ကာႏွစ္ပတ္ခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ pH ၾကားေနေစသည္။ဤနည္းသည္ 
pHကုိ ၾကားေနအျဖစ္အသုံးျပဳရန္အလြန္ေအာင္ျမင္ေသာနည္းျဖစ္သည္သုိ႔ေသာ္ကတၱရာေစးကုိ အသုံးျပဳ 
ရျခင္းအ ေၾကာင္းမွာႏွစ္ပတ္မေစာင့္လုိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
သသသသင္၏စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လည္ပတ္ျခင္းင္၏စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လည္ပတ္ျခင္းင္၏စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လည္ပတ္ျခင္းင္၏စနစ္ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္လည္ပတ္ျခင္း    
 
သင္သည္သင္၏စနစ္ကိုပထမစတင္ေသာအခါတြင္ငါး၁၀ေကာင္ကုိအသုံးျပဳရန္ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္အႀကံျပဳလုိ 
ပါသည္။အေစာပုိင္းတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတုိင္းအမုိးနီးယားမွနိုက္ထရစ္ႏွင့္ႏိုက္ထရစ္္မွနိုက္ထရိတ္သုိ႔ 
ေျပာင္းေပးေသာဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ားမွာေအာင္ျမင္သည့္အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္အတြက္အလြန္အေရး 
ႀကီးပါသည္။ဤဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ားသည္ေရတြင္သဘာ၀အေလ်ာက္ေပၚလာေသာ္လည္းႀကီးထြားမႈ 
ေႏွးေကြးသည္။သင္၏စနစ္သည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်လုပ္ငန္းပုိ၍တြင္က်ယ္လာသည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ
ေသာ္သင္လုိအပ္သည့္ႏုိက္ထရိတ္ကိုဖန္တီးေပးသည့္ဘက္တီးရီးယား ပုိ၍မ်ားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အစပုိင္းတြင္သင္၏စနစ္၌ငါး၁၀ေကာင္ထက္ပို၍မထိန္းႏုိင္ပါ။တစ္လသုိ႔မဟုတ္ထုိထက္ၾကာလာေသာအခါ 
ငါးအေကာင္ပို၍ေမြးႏိုင္မည္။ 
 
စိုက္ရမည့္အပင္မ်ားအေနျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးရန္လြယ္ကူ၍ေျမၾသဇာမ်ားစြာမလုိအပ္သည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ
အႀကံျပဳလုိပါသည္။ပို၍အသက္ႏုေသာစနစ္သည္သက္ရင့္စနစ္မ်ားက့ဲသုိ႔ေကာင္းေသာဘက္တီးရီးယားမ်ား
ပါ၀င္မည္မဟုတ္၍ၾသဇာဓါတ္ပိုနည္းသည္ကုိသတိရပါ။ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္စတင္ခဲ့သည့္စနစ္မ်ားအတြက္ကၽြန္ပ္
သည္ေနရာတိုင္းတြင္ျဖစ္ထြန္းပံုရသည့္ကန္ဇြန္းပင္မ်ားကုိစိုက္ရန္အႀကံျပဳပါသည္။တစ္လခန္႔ၾကာၿပီးေနာက္ 
ၾသဇာဓါတ္ပုိ၍လုိအပ္သည့္ခရမ္းခ်ဥ္က့ဲသို႔ေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္မည္။ 
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔အေစာပုိင္းတြင္သင္ယူခဲ့သည့္အတုိင္းအက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္တြင္အပင္မ်ားသည္ငါးမ်ားကုိအ 
ေထာက္အကူျပဳ၍ငါးမ်ားသည္အပင္မ်ားကုိအေထာက္အကူျပဳသည္။သင္၌ရွိေသာငါးမ်ားႏွင့္အပင္မ်ား၏အ
ေရအတြက္သည္မွ်တမႈရိွရမည္။အက္ေကြပုိးနခ္စ္သည္မွ်တမႈကုိအေျခခံသျဖင့္ငါးမ်ားစြာရွိပါကဟင္းသီး 
ဟင္းရြက္မ်ားစြာရွိရမည္(သုိ႔မဟုတ္ေရစစ္ပုိမိုထားရမည္။ထုိသုိ႔ဆိုရာတြင္၊ကၽြန္္ပ္၏အေတြ႔အႀကံဳအရ၊သင့္ထံ
တြင္ငါးမည္မွ်ရွိေနျခင္းသည္ျပႆနာအစစ္အမွန္မဟုတ္ပဲမည္မွ်ေကၽြးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။သင္၏စနစ္ကုိစတင္
ခဲ့သည့္အခါအမုိးနီးယား၊နုိက္ထရိတ္ႏွင့္ႏိုက္ထရုိက္ကိုစမ္းသပ္ရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။အမုိးနီးယား၊နုိက္ထ 
ရိတ္ႏွင့္ႏိုက္ထရုိက္ကုိစမ္းသပ္သည့္ကရိယာကုိငါးဆုိင္မ်ားတြင္လြယ္ကူစြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္သင္၏အမုိးနီး 
ယားသုိ႔မဟုတ္နိုက္ထရုိက္သည္၁ပီပီအမ္သုိ႔ထုိးတက္သြားပါကငါးစာေကၽြးျခင္းကုိႏွစ္ရက္ခန္႔ရပ္နားပါ(ငါး 
မ်ားသည္အစာမရိွေသာ္လည္းရက္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ရွင္သည္)။ 
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သင္ေကၽြးသည့္အစာပမာဏသည္သင့္စနစ္၏ဦးတည္ခ်က္အေပၚတြင္မူတည္လိမ့္မည္။ဥပမာအားျဖင့္သင္
သည္ငါးရရိွရန္ထက္အပင္ရိတ္သိမ္းရန္ပုိ၍စိတ္၀င္စားပါကသင္၏ငါးမ်ားကုိေန႔တိုင္းအစာမ်ားစြာေကၽြးရန္မ
လုိပါ။သင္သည္စနစ္အတြင္းငါးမ်ားကုိက်န္းမာရန္လုံေလာက္ေသာႏုိက္ထရိတ္ပမာဏကုိသာေကၽြးရန္လ ုိ
အပ္ပါသည္။ငါးစာအခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္အက္ေကြပိုးနခ္စ္လမ္းညႊန္ႏွင့္ပတ္သက္၍သင္ေလ့လာလုိပါက 
ေအာက္ပါေဆာင္းပါးသည္အလြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္-http://aquaponics.com/media/docs/ 
articles/Ten-Guidelines-for-Aquaponics.pdf 
 
စိတ္ခ်ရသည့္ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားစမ္းသပ္နည္းမ်ားစိတ္ခ်ရသည့္ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားစမ္းသပ္နည္းမ်ားစိတ္ခ်ရသည့္ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားစမ္းသပ္နည္းမ်ားစိတ္ခ်ရသည့္ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ားစမ္းသပ္နည္းမ်ား    
 
အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္တြင္ေျမဆီကုိအသုံးမျပဳပါ။ပုိ၍သန္႔ရွင္းသည့္ရိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ေျမယာမ်ားကိုၾကည့္ရႈရန္မ
လုိအပ္မႈအပါအ၀င္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရိွေသာ္လည္းအားနည္းခ်က္မ်ားလည္းရိွပါသည္။အက္ေကြပုိနခ္စ္၏
အားနည္းခ်က္တစ္ခုမွာေျမဆီတြင္သဘာ၀အေလ်ာက္ေတြ႔ရိွရသည့္သတၱဳပစၥည္းမ်ားသည္ဤစနစ္၏ေရထဲ
တြင္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ဥပမာ၊သံဓါတ္သည္အပင္တုိင္းလုိလုိတြင္လုိအပ္သည္။အက္ေကြပုိနခ္စ္ယူနစ္တြင္သ
ဘာ၀အေလ်ာက္မေတြ႔ရပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ငါးမ်ားသည္စနစ္အတြက္သံဓါတ္ကုိမေပးပါ။ဆီေလ်ာ္ 
ေသာအမ်ိဳးအစား(အမ်ားအားျဖင့္သံဓါတ္ေပ်ာ၀္င္ေရ)ကုိ၀ယ္၍ယူနစ္တြင္ထည့္ရမည္။ 
 
အက္ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္တြင္အသုံးျပဳသည့္မည္သည့္အားျဖည့္စာသုိ႔မဟုတ္ပိုမႊားထိန္းေဆးမ်ားတုိ႔မဆုိ လုံး၀ 
ေအာက္ဂဲနစ္ျဖစ္ရမည္၊သုိ႔မဟုတ္ပါကသင္၏ငါးႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္အပင္မ်ားေသႏုိင္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ပ ္
တုိ႔သည္စနစ္ထဲသို႔မည္သည့္အရာမ်ားကုိထည့္ႏုိင္ေၾကာင္းမည္ကဲ႔သုိ႔သိႏိုင္မည္နည္း.....။သင္ထည့္ေသာအ
ရာသည္စိတ္ခ်ရေၾကာင္းေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ရန္စစ္ေဆးေသာနည္းတစ္နည္းရွိသည္။သင္၏စနစ္ႏွင့္သီးျခားျဖစ္ေန
သည့္ထည့္စရာတစ္ခုတြင္သင္၏ငါးအနည္းငယ္ကုိထား၍၎ကုိေလစုပ္္စက္ျဖင့္ဆက္ပါ။ထုိေနာက္သင္ 
ထည့္လုိေသာအားျဖည့္စာတစ၀္က္ကုိသင္၏စနစ္သို႔ထည့္ပါ။ငါးမ်ားကုိကန္ထတဲြင္ငါးရက္သုိ႔မဟုတ္ထုိ 
ထက္မကၾကာေအာင္ထည့္ထားပါ။သူတို႔သည္အသက္ရွင္ေနပါကအားျဖည့္စာကုိႏွစ္ဆထည့္ပါ။တစ္ပတ္ 
ၾကာၿပီးေနာက္ငါးမ်ားအသက္ရွင္ေနေသးလွ်င္ထုိအားျဖည့္စာသည္အသုံးျပဳရန္စိတ္ႏိုင္သည္။သင္၏စနစ္ရွ ိ
pH အားအလြန္အမင္းေျပာင္းလဲေစမည့္မည္သည့္အရာကုိမွ်မထည့္ပါႏွင့္၊အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အာ 
ေကြပိုးနခ္စ္စနစ္မ်ားသည္ pHထဲတြင္ကူးခတ္သြားလာရန္အလြန္လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
 
ကုန္က်စရိတ္ကုန္က်စရိတ္ကုန္က်စရိတ္ကုန္က်စရိတ္ 
 
အေကြပိုးနခ္စ္စနစ္ကုိဖန္တီးရာတြင္ကုန္က်စရိတ္သည္သင္၏စနစ္ပံုစံ၊ပစၥည္းမ်ားအတြက္ကုန္က်ေငြႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္အသုံးစရိတ္၊သင္၏ေဒသရိွငါးႏွင့္ငါးစာတုိ႔အေပၚတြင္မူတည္လိမ့္မည္။နီးစပ္ေသာကုန္က်စရိတ္ 
ဥပမာကုိေပးရမည္ဆိုပါကထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ဖန္တီးထားသည့္မတူညီေသာကြန္ကရစ္အ၀ုိင္းေခြႏွစ ္
မ်ိဳးကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ကုန္က်ေငြကုိေအာက္ပါဇယားတြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ 
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နိဂုံးနိဂုံးနိဂုံးနိဂုံး    
    
အာေကြပုိးနခ္စ္သည္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္သည့္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာနည္းပညာ 
အသစ္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ေအာင္ျမင္သည့္အာေကြပိုးနခ္စ္စနစ္တစ္ခုတြင္ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ေရေျပာင္းလ ဲ
ျဖစ္ေပၚမႈအေျခခံပညာလုိအပ္ပါသည္။ေကာင္းမြန္ေသာစတင္စမ္းသပ္မႈမ်ားႏွင့္အမွားမ်ားလည္းရွိႏိုင္ပါ 
သည္။အာေကြပိုးနခ္စ္ႏွင့္အကၽြမ္း၀င္လာသည္ႏွင့္အမွ်သင္သည္သင္၏စနစ္ကုိသီျခားလုိအပ္မႈမ်ားျဖင့္အံ၀င္
ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

    
    
ႏွစ္ဘက္စနစ္ႏွစ္ဘက္စနစ္ႏွစ္ဘက္စနစ္ႏွစ္ဘက္စနစ္            ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္    
 
ကြန္ကရစ္ကြင္း(x၅)   ၁၀၀၀ 
၆လကၼပီဗီြစ(ီျပြန္ေကာက္အကာ)      ၄၀၀ 
၂လကၼပီဗီြစ၂၀၀ ၂လကၼပီဗီြစီအဖံုး(x၂) 
 ၆၀၁လကၼပီဗီြစ ီ   ၂၀၀ 
၁/၂ပီဗြီစ ီ    ၂၀၀ 
ေက်ာက္မီဒီယာ*(တစ္ဘက္၈၀စမ၃) (x၂)၄၀၀ 
ေရစုတ္စက္(၃၅၀ပ္)   ၂၅၀ 
ကြန္ကရစ ္   ၃၀၀ 
ပလပ္စတစ္၀ါယာ   ၁၀၀ 
၁လကၼပီဗြီစီတေတာင္ေကြး(x၄) ၁၀၀ 
၁/၂လကၼပီဗြီစီတီ၊အဆုိ႔ရွင္၊ေမွာ္ဇာ 
အထိန;္ႏွင့္တေတာင္ေကြး  ၁၀၀ 
ဇစ္မ်ား    ၆၀ 
သုတ္ေဆး**   ၄၀၀ 
ငါးခ ူ    အေလးခ်ိန ္
 
စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္((((ဘတ္ဘတ္ဘတ္ဘတ္)  )  )  )              ၃၇၇၀၃၇၇၀၃၇၇၀၃၇၇၀    
    
*တခုလွ်င၃္ဘတ္အစားအုတ္ကုိသုံးႏိုင္သည္ 
**pHညီမွ်ရန္သုတ္ေဆးအစားငွက္ေပ်ာအူကုိသုံးႏိုင္သည္၊သုိ႔႔ 
ေသာ္၂ပတ္ၾကာသည္ 
 
ေစ်းႏႈန္းအားလုံးသည္မည္သုိ႔မည္သည့္ေနရာတြင၀္ယ္သည့္အေ
ပၚမူတည္သည္။ 
ပီဗြီစီအားလုံးသည္၄မီတာအရွည္ပိုုက္ကုိအေျချပ ႈဳခန္႔မွန္းသည္။ 
ေအာက္ေျခအတုမပါ။ 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
ယူနစ္တစ္ခုယူနစ္တစ္ခုယူနစ္တစ္ခုယူနစ္တစ္ခု            ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္ထုိင္းဘတ္    
 
ကြန္ကရစ္ကြင္း(x၃)   ၆၀၀ 
၆လကၼပီဗီြစ(ီျပြန္ေကာက္အကာ)      ၄၀၀ 
၂လကၼပီဗီြစ ီ   ၂၀၀ 
၂လကၼပီဗီြစီအဖံုး   ၃၀ 
၁လကၼပီဗီြစ ီ   ၂၀၀ 
၁/၂ပီဗြီစ ီ    ၂၀၀ 
ေက်ာက္မီဒီယာ*(တစ္ဘက္၈၀စမ၃)  ၂၀၀ 
ေရစုတ္စက္(၃၅၀ပ္)   ၂၅၀ 
ကြန္ကရစ ္   ၃၀၀ 
ပလပ္စတစ္၀ါယာ   ၁၀၀ 
၁လကၼပီဗြီစီတေတာင္ေကြး(x၂) ၅၀ 
ေမွာ္ဇာအစိမ္း(သုိ႔)အနက္  ၅၀ 
ဇစ္မ်ား    ၆၀ 
သုတ္ေဆး**   ၂၀၀ 
ငါးခ ူ    အေလးခ်ိန ္
 
စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္စုစုေပါင္းခန္႔မွန္ကုန္က်စရတ္((((ဘတ္ဘတ္ဘတ္ဘတ္)    )    )    )        ၂၈၄၀၂၈၄၀၂၈၄၀၂၈၄၀    
    
*တခုလွ်င၃္ဘတ္အစားအုတ္ကုိသုံးႏိုင္သည္ 
**pHညီမွ်ရန္သုတ္ေဆးအစားငွက္ေပ်ာအူကုိသုံးႏိုင္သည္သုိ႔႔႔ေသာ္၂
ပတ္ၾကာသည္ 
 
ေစ်းႏႈန္းအားလုံးသည္မည္သုိ႔မည္သည့္ေနရာတြင၀္ယ္သည့္အေပၚမူ
တည္သည္။ 
ပီဗြီစီအားလုံးသည္၄မီတာအရွည္ပိုုက္ကုိအေျချပ ႈဳခန္႔မွန္းသည္။ 
ေအာက္ေျခအတုမပါ။ 
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အာေကြပုိးနခ္စ္ေလာကသည္အသစ္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္တုိးတက္မႈအလြန္ျမန္ပါသည္။ယူနစ္အေသးစားျဖင့္
စတင္ျခင္းသည္အာေကြပိုးနခ္စ္ကုိသင္ယူေလ့လာမည့္ႀကီးမားေသာေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ကြန္က 
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