အးီစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား
အမွတ္စဥ္ ၂၉
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆

ေကာ္ဖီရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွ
ႏင
ွ ့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းညႊန္ၾကားျခင္း

ဇာခရီ ဖရိုက္စ္၊ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွအႀကီးတန္း နည္းပညာအႀကံေပးသူမွ ေရးသားတင္ျပသည္။

နိဒါန္း
ေကာ္ဖီအတြက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္နည္းမ်ားသည္ေနာက္ဆုံးထုတ္လုပ္ခ်ိန္တင
ြ ္ေကာ္ဖီ၏
အရည္အေသြးႏွင့္အရသာကိအေကာင္
အ
ု ေကာင္းအတြက္ သို႔မဟုတ္ အဆိ
ဆိုးအတြက္ထိေရာက္စာြ ေျပာင္းလဲ ေစႏိုင္ပါ
သည္။ အရည္အေသြး၊ အန႔ံႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား
်ားကိ
ကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္ေသခ်ာသည့္နည္း လမ္းတခုကိုေရြးခ်ယ္
ျခ င္း အား ျဖင့္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သူတစ္ဦးသည္ ေကာ္ဖီ၏အလားအလာကိုတိုးျမွင့္ေစႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း
မွာပင္ထိုအရည္အေသြးပိုျမင့္သည့္ေကာ္ဖီမွ
(ေကာ္ဖီခ်ယ္ရ)ီ

လယ္သမား၏၀င္
င္ေငြကိုလည္းတိုးျမင့္ေစႏိုင္သည္။

ေကာ္ဖီသီး

မွေကာ္ဖီေစ့ကိုဖယ္ထုတ္ရန္အတြက္ တိုးတက္ေနေသာနည္းကိုအသုံးျပဳျခင္
ျ
းသည္ အရည္အ

ေသြ
သြးတိုးျမင့္ရန္အတြက္အထိေရာက္ဆုံးေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ကမၻၻာတြင္ရွိေသာေနရာတစ္ခုစီတို႔တင
ြ ္ မိမိတို႔၏ထင္ရွားသည့္ကိုယ္ပိုင္သေကၤတမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား(တဲရြိဳင္“terroir”
“terroir” ဟုသိၾကသည္)ရွိၾကသည္။ ၎သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္တန္
ဘိုးရိွ၍ အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးရွိသည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံႏွင့္ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေကာ္
ေ
ဖီ၊ ၀ိုင္၊ ေခ်ာ့ကလက္၊
ဒိန္ခဲ တိအားသိ
အ
ု႔ ားသိသာထင္ရွားသည့္အရည္အေသြးမ်ားကိုေပးသည္။ထူးျခားသည့္ေကာ္ဖီေစ်းကြက္သည္ၿပိဳင္ဘက္
ကင္း၍မူလမ်ိဳးစိတ-္ တစ္ခုသာရွိေသာ၊ စံခ်ိန္ျမင့္အရည္အေသြးရႏိုင္သည့္ မည္သည္
သည့္ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားကိုမဆို
ရွာေဖြသည္။ သို႔ေသာ္ အရည္အေသြးႏွင၀
့္ င္ေငြကိုအေကာင္းဆုံးရႏိုင္ရန္အတြက္မွာမူ သင္၏အေျခအေနအေပၚ

တြင္မူတည္၍ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္သင္သည္ပထမဦးစြာေကာ္ဖီအရည္အေသြး
၏အေျခခံႏွင့္ ထုတ္လုပ္မအ
ႈ စီအစဥ္ကိုနားလည္ရန္လိုအပ္သည္။
ေကာ္ဖီအရည္အ ေသြး၏အေျခခံႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းအစဥ္၏အဓိကအပိုင္းမ်ားတြင္ ခ်ယ္ရီေရြးခ်ယ္ျခင္း၊
အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းႏွင့္ အစိုဓါတ္ပမာဏတို႔ပါ၀င္သည္။ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈအစီအစဥ္၏နည္းစနစ္တိုင္းတြင္ ပိုမိုတိုး
တက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဤအပိုင္းသုံးပိုင္းအနက္တစ္ပိုင္းအေပၚတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ေ၀ါ
ဟာရမ်ား၏အဓိပၸါယ္ကိုဖင
ြ ့္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္၎တို႔ကိုတစ္ခုၿပီးတစ္ခုၾကည့္ၾကပါစို႔။

အခ်ိဳ ႔ေသာအဓိပၸါယ္ဖင
ြ ့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား (ပုံ ၁) -

ခ်ယ္ရီမ်ား (Cherries) - ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီအထဲတင
ြ ္ ေကာ္ဖီေစ့ရွိေနဆဲ
အသားအႏွစ္ (ပါပ္ (Pulp)- အေစ့/ပဲေတာင့္မွဖယ္ထုတ္ၿပီးၿပီးခ်င္းသည့္ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီ
ပါခ်္မင့္ (Parchment) - ေကာ္ဖီကို ၁၂%အထိအေျခာက္ခ
္ ံေသာ္လည္း အေရခြံထဲတင
ြ ္ရွိေနဆဲ
ေကာ္ဖီစိမ္း(ဂရင္းေကာ္ဖ(ီ Green Coffee) - ေကာ္ဖီကို ၁၂%အထိအေျခာက္ခ
္ ံေသာ္လည္း မေလွာ္ရေသး

ခ်ယ္ရ/ီ အေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ေကာ္ဖီပင္တင
ြ ္စတင္သည္၊ ရိတ္သိမ္းျခင္းသည္ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ပထမအဆင့္ဟုလည္းစဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ မွန္ကန္ေသာခ်ယ္ရီမ်ား
ကို မွန္ကန္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ေရြးခ်ယ္ပါက ခ်ဥ္ သို႔မဟုတ္ခါးသည့္အေစ့ံထက္ ခ်ိဳ၍ အနံေကာင္း၍ျပည္၀
့ ေသာ
အေစ့ ကိုရမည္။ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္မူတည္၍ မွည့္ေသာခ်ယ္ရီမ်ား၏အေရာင္ကြဲျပားၾကသည္။ထုိ႔
ေၾကာင့္ သင္လုပ္ငန္းလုပ္မည့္သီးျခားအမ်ိဳးအစားအေပၚတြင္မူတည္၍ သုေတသနေကာင္းစြာျပဳလုပ္ပါ။ မ်ားစြာ
ေသာကရိယာမ်ားတို႔သည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သူမ်ားတို႔အား ခ်ယ္ရီေရြးခ်ယ္မႈအ တြက္လမ္း
ညႊန္ႏိုင္ပါသည္။ အဆင့္တိုင္းတြင္ ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီမ်ားမွည့္သည့္ အေျခအေနကိုေဖၚျပသည့္အေရာင္ ျဖင့္ျပဳလုပ္
ထားသည့္ဇယားကြက္ႀကီးမ်ားကို ေကာ္ဖီျပဳလုပသ
္ ည့္ေနရာမ်ားတြင္စိုက္ထူထားပါသည္။ ၎မွာ လယ္သမား
မ်ားအားမည္သည့္ရင့္မည
ွ ့္သည့္အဆင့္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ကုိသိေစရန္ျဖစ္သည္ (ပုံ ၂)။ ရင့္မွည့္ျခင္းကိုေဖၚျပ
သည့္ဘုတ္ျပားကို ခ်ယ္ရီ ၁၀၀လွ်င္မည္မွ်မွည့္သည္ကိုတိုင္းတာ၍လုပ္အားခမွတဆင့္ မက္လုံးေပးရန္စသည္
တို႔အတြက္

အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ခ်ယ္ရီသီးမ်ားရင့္မွည့္သည့္အခါ

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္အားမ်ားစြာလိုအပ္သျဖင့္အလြန္ေစ်းႀကီးပါသည္။

လက္ျဖင့္ခူးျခင္းသည္ေကာင္းဆုံးနည္း

ေကာ္ဖီကိုျပဳလုပ္သည့္အခါ

အရည္အေသြးရွိသည့္ထုတ္

ကုန္ကိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ထုတ္လုပ္သည့္အဆင့္တိုင္း ကို
ထိန္းခ်ဳပ္လိုပါသည္။

ခ်ယ္ရီမ်ားကိုရိတ္သိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္

တၿပိဳင္နက္“ေပါေလာေပၚသည့္အရာမ်ား”

[အျပည့္အ၀

မရင့္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္အနာအဆာရွိ၍ အေပၚသို႔ေပါေလာ
ေပၚသည့္ခ်ယ္ရီသီးမ်ား] တို႔ကိုဖယ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေရ
တြင္ေခတၱစိမ္ပါသည္။

ပုံ ၁ -ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီကိုေအာက္ပါအလႊာမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ၁- အလယ္၊ ၂- အင္ဒိုစပန္း၊ ၃-ေငြေရာင္အခြ(ံ စပါမိုတမ္)၊ ၄- ေကာ္ဖီက၁
ို ၂%အထိ
အေျခာက္ခံေသာ္လည္းအေရခြံထဲတင
ြ ္အေစ့ရွိေနဆဲ (ပါခ်္မင္)့ ၊ ၅- သၾကားႏွင့္ တူသည့္ျဒပ္ရွိေသာအထပ္(ပက္တင္အထပ္)၊ ၆- အသားအႏွစ္ (မီစိုခပ္)၊
၇- အေပၚအခြ(ံ အက္ဆိုခပ္)။ တီအိုအာရ္စီအိပ္ခ်္ ေကာ္ဖီ ၂၀၁၅)

ေရက်င္းၿပီးေရြးခ်ယ္ထားသည္ ခ်ယ္ရီမ်ားကိုအတတ္ႏိုင္ဆုံးအျမန္ဆုံးလုပ္ငန္း စတင္ရမည္။ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း
ကို ခ်ယ္ရီသီးမ်ားအားခူးၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္စတင္ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်ယ္ရီသီးမ်ားအားခူးၿပီးလယ္ထဲ
တြင္ရွိေနသည့္အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာသို႔သယ္ယူပို႔ ေဆာင္သည့္အခ်ိန္အေပၚတြင္မူ
တည္၍ ေကာ္ဖီ၏အနံ႔အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္
ေကာ္ဖီျပဳလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္အဓိကနည္းသုံးနည္းရွိပါသည္။

ေဆးေၾကာေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊

သဘာ၀အေျခာက္ခံ

ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၊ သဘာ၀ အသားအႏွစ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ “ပ်ားရည္”ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တို႔ ျဖစ္
သည္။

ထူးျခားသည့္အေျခအေနႏွင့္

ရရွိသည့္ေကာ္ဖီအေပၚတြင္မူတည္၍

ဤအဓိကနည္းသုံးနည္းထဲတင
ြ ္

ထုတ္လုပ္သည့္အေရအတြက္တုိးျမွင့္ရန္ႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ အနံ႔ပို ေကာင္းရန္အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ၾကသည္ (ပုံ
၃)။လုပ္ငန္းစဥ္သုံးနည္းကိုေအာက္တင
ြ ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
၁။ေဆးေၾကာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိုေသာသီးႏွံႀကိတ္စက္ရုံတင
ြ ္ျပဳလုပ္သည့္နည္းကို ရည္
ညႊန္းသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အသီးမ်ားကိုေရတြင္စိမ္ထားေသာအခ်ိန္တင
ြ ္ေကာ္ဖီအခြံ၊ အသားအႏွစ္ (ပါပ္)ႏွင့္
သစ္ပင္အေစးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ေပးသည့္ စက္အတန္းလိုက္ကိုဆိုလိုသည္။ ပထမတြင္စက္ျဖင့္ အနွစ္မ်ားကို
အသားအႏွစ္ထုတ္စက္ျဖင့္ဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေစး မ်ားကို ဖယ္ရွားသည္၊ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း၊
စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဖယ္ရွားျခင္း(အေစး ဖယ္ရွားစက္)ျဖင့္ဆိုလိုသည္မွာ အခ်ဥ္ေဖါက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္
မ်ိဳးစလုံးကိုအသုံးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဖယ္ ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးေၾကာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္

ခ်ယ္ရီမ်ားႏွင့္ေကာ္ဖီစိမ္းေစ့မ်ားအားအေျခာက္လွမ္းသည့္လုပ္ငန္းစဥ္

မစ

မီေရထဲတင
ြ ္အႀကိမ္မ်ားစြာျမႈပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္။ တႀကိမ္စီတင
ြ ္ အနာအဆာရွိသည့္ေကာ္ဖီေေစ့မ်ား
သည္အေပၚသို႔ေပၚလာ၍၎တို႔ကိုဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည္၊ ရလဒ္မွာ ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ထုတ္လုပ္မည့္ေကာ္ဖီေစ့
မ်ား၏အရည္အေသြးကိုစနစ္က်စြာျပဳလုပ္လိုသည့္လယ္သမားမ်ားအတြက္ေကာင္းသည့္ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစျခင္း
ျဖစ္သည္။
ေဆးေၾကာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးသည့္အခါ၊ ေကာ္ဖီေစ့မ်ား(အခြ/ံ အသီးအတြင္းရွိအဆံကိုကာကြယ္သည့္ အခြံပါး
အတြင္း၌ရွိေနဆဲ) ကို ၁၂%အစိုဓါတ္ အထိအေျခာက္ခံသည္။ ကမၻာေပၚရွိလယ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေကာ္
ဖီမ်ားကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္အေျခာက္ခံၾကသည္၊ အခ်ိဳ ႔ေသာလယ္သမားမ်ားသည္ ေနေအာက္၌ေျမႀကီးအေပၚ
သို႔မဟုတ္ စင္ေပၚတြင္ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေစရန္ပိုက္ကြက္သို႔မဟုတ္ဆန္ခါတြင္လွန္းၾကသည္။ ေကာ္ဖီ
ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းတြင္ ထိုအရာမ်ားကို ျမွင့္ထားသည့္ အာဖရိကအခင္းမ်ား ဟုရည္ညႊန္းေခၚဆိုၾကသည္။
စက္ေျခာက္လွန္းေသာကရိယာကိုလအ
ဲ သုံးျပဳႏိုင္သည္။အသုံးျပဳခဲ့သည့္စက္အေျခာက္လွန္းကရိယာႏွစ္မ်ိဳးရွိသ
ည္။

ေလပူမ်ားကိုေကာ္ဖီေစ့မ်ား၏

အထက္သုိ႔မဟုတ္ေအာက္မွထုတ္သည့္စားပြဲႏွင့္တူေသာအေျခာက္ခံကရိ

ယာႏွင့္ စည္ကိုအပူေပး၍လွည့္သည့္လွိမ့္ခါေသာစက္မ်ားျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္က်ဆင္းသည့္ ညအခ်ိန္တင
ြ ္ ႏွင္း
ေပါက္ႏွင္းစက္မ်ားမွေရေငြ႔မ်ားကိုျပန္လည္စုတ္ယူျခင္းမွ

ကာကြယ္ရန္အေစ့မ်ားကိုပလပ္စတစ္ႏွင့္ဖုးံပါ

(အ

ထက္ႏွင့္ေအာက္)။
ေဆးေၾကာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မွ အဓိကအက်ိုးအျမတ္ႏွစ္ခုကိုေပးပါသည္။ ပထမမွာ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား
ျဖင့္

လယ္သမားမ်ားသည္ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေသာ

ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယမွာ

ခ်ယ္ရီမ်ားကိုအေစ့မွဖယ္ထုတ္သျဖင့္ ခ်ယ္ရီတစ္ခုလုံးထက္ပို၍လွ်င္ျမန္စြာေျခာက္သည္။ တတိယမွာ လုပ္ငန္း
သည္စဥ္အတြက္ေနရာအကုန္သက္သာေစသည္၊

အသားအႏွစ္မ်ားထုတ္ထားသည့္အေစ့မ်ားသည္

ေကာ္ဖီ

ခ်ယ္ရီ တစ္ခုလုံးထက္ေနရာကုန္သက္သာေစသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးေၾကာေသာလုပ္ငန္းတြင္ စက္အသုံးျပဳပါက
အရင္းအႏွီးႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္စီးပြားဖက္လုပ္ငန္းမ်ားလိုအပ္သည္။

၂။သဘာ၀
သဘာ၀အေျခာက္ခံသည္လုပ္ငန္းစဥ္။သဘာ၀အေျခာက္ခံသည္လုပ္ငန္းစဥ္ကို

အီသီအိုးပီးယားႏိုင္ငံ၊

ဘရာဇီးႏိုင္ငံႏွင့္ရီမင္ႏိုင္ငံတင
ြ ္အမ်ားဆုံးသုံးျပဳ၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရိုဘူစတာ ေကာ္ဖီကိုသုံးသည္။ ေကာ္ဖီ
ေစ့မ်ားကိုခ်ယ္ရီအတြင္းတြငအ
္ စိုဓါတ္ ၁၂%ေရာက္သည္အထိအေျခာက္ခံသည္ (အစိုဓါတ္ပါ ၀င္မႈႏွင့္ပတ္
သက္၍ေအာက္ပါအပိုဒ္မ်ားတြင္ၾကည့္ပါ)၊ ထိုေနာက္ေျခာက္သြားသည့္ခ်ယ္ရီကို အေျခာက္ ခံစက္ရုံတင
ြ ္စက္
ျဖင့္ဖယ္ရွားသည္။ အလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္ ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီအတြင္းရွိသၾကားမ်ား သည္ ထူးျခားေသာအနံ႔ကိုဖန္တီး
၍

အထူးေကာ္ဖီေစ်းကြက္အတြက္

သင့္ေလ်ာ္ေသာရလဒ္ကို

ျပဳလုပ္ေပးသည္။

ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီမ်ားသည္

အေစ့သီးသန္႔ထက္စာလွ်င္ ေျခာက္ေသြ႔ရန္အခ်ိန္ပိုၾကာ၍ အေျခာက္ခံမည့္ေနရာပို၍လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္

စက္ကရိယာအေနျဖင့္ အေျခာက္ခံစက္တစ္ခုတည္း ကိုသာအသုံးျပဳသျဖင့္ အရင္းအႏွီးအနည္းငယ္သာလိုအပ္
သည္။
၃။

သဘာ၀
သဘာ၀

အသားအႏွစ္ထုတ္ျခင္း

သို႔မဟုတ္

“ပ်ားရည္လုပ္ငန္းစဥ္”။

ဤနည္းပညာလုပ္ငန္းစဥ္သည္

“ေဆးေၾကာျခင္း”ႏွင့္ “သဘာ၀အေျခာက္ခံျခင္း” လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအၾကားေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာ္ဖီ ခ်ယ္ရီ
မ်ားကိုေဆးေၾကာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ကဲ့သို႔ စိုေသာစက္မ်ားတြင္လုပ္ေဆာင္သည္။သို႔ေသာ္ ေကာ္ဖီေစ့မ်ား
သည္ ေစးကပ္ေသာအရာမ်ားအတြင္းတြင္ရွိေနဆဲအခ်ိန္တင
ြ ္ေျခာက္ ေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပါခ်္မင့္အတြင္းစိုထိုင္းဆ
၁၂%အထိအေျခာက္ခံသည္။

ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအသုံးျပဳေသာေၾကာင္အ
့ နာအဆာရွိေသာအေစ့အေရအတြက္

နည္းေစသည္(ေပါေလါေပၚသည့္အရာမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းအားျဖင္)့ သို႔ေသာ္ အေျခာက္ခံသည့္လုပ္ငန္း စဥ္
အေတာအတြင္း အနံ႔ပိုေကာင္းရန္အတြက္သၾကားကိုထိန္းထားဆဲ(ေစးကပ္သည့္အရာအတြင္း)ျဖစ္သည္။

အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း
မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ကိုသင္သည္စတင္အသုံးျပဳေစကာမူ၊ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းသည္အလြန္အေရးႀကီး
သည့္က႑ျဖစ္သည္။အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းသည္သၾကားမ်ားသည္အက္စစ္မ်ား၊ဓါတ္ေငြ႔မ်ားသို႔မဟုတ္အရက္သို႔
ေျပာင္းလဲသည့္ဓါတုျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ဤျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ တေဆးႏွင့္ဘက္တီးရီးယားမ်ားပါ၀င္ပတ္
သက္ၾကသည္။ သင္သည္အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္ျဖစ္စဥ္ကိုေကာင္းစြာစီမံလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါက သင္သည္အရသာကို
ရရွိသည့္ေကာ္ဖီမွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (အသားတင္အျမတ္မွ)။ သင္သည္အခ်ဥ္
ေဖါက္ရာတြင္လြန္ကသ
ဲ ြားပါက ေသာက္၍မေကာင္းသည့္ေကာ္ဖီျဖစ္လာ၍အရည္အေသြးနိမ့္၍အက်ိဳးအျမတ္
နည္းေစသည့္ေကာ္ဖီကို ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အာရာဘီကာ ေကာ္ဖီအမ်ိးအစား
အာရာဘီကာေကာ္ဖီအမိဳးအစား

မရင့္မွည့္

မွည့္

်

၁

ကာတီမို ၅၁၇၅ -၁

၂

ကာတူယာအီ အနီ

၃

ကာတီမိုႏွင့္ မိုခ္ခ အရွည္ ၏အက္ ၁

၄

မာရာဂိုဂီဖီ

၅

မိုခခ
္ အမ္ေအ အရွည္ ၂ - ၇

၆

အက္စ္ အယ္ ၂၈

၇

တိုင္ပီကာ

၈

အ၀ါေရာင္ဘာဘြန္

၉

အ၀ါရေရာင္ကာတိုအီ

မ်ိဳးစပ္ (၅၁၇၅ - ၁ x အမ္ေအ ၂ - ၇

ပုံ ၂- အာရာဘီကာ ေကာ္ဖီစိမ္းေစ့အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ မယ္တာေဘာလစ္ေလ့လာမႈ (စဲတိုယာမ ၂၀၁၃)

အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းသည္

အပင္ေပၚတြင္ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီသီးမ်ားစတင္မည
ွ ့္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္

စတင္

ခဲ့ၿပီးျဖစ္၍

သိုေေလွာင္ရန္အတြက္ အစိုဓါတ္၁၂% ခန္႔ေျခာက္သာြ းသည္အထိျဖစ္သည္။ အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ႏႈန္း
ထားႏွင့္ၾကာရွည္ခ်ိန္မွာေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ၎တို႔တင
ြ ္ အပူခ်ိန္၊ ေနေရာင္/အရိပ္၊
ေလတိုက္မႈ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ သို႔မဟုတ္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အရာ မ်ား နည္းျခင္းႏွင့္သၾကားပါ၀င္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ ဤ
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းကိုလႊမ္းမိုးသည့္ ဘက္တီးရီးယား၊ တေဆးႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ မႈိထုတ္လုပ္
ျခင္းတု႔ိကို အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အားေလ်ာ့ေစျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေကာ္ဖီ၏ရလဒ္တင
ြ ္အရည္အေသြး
ႏွင့္အနံ႔အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

အနံ႔အရသာ ထုတ္လုပ္ငန္းစဥ္
အေျခအေန

ဘက္တီးရီးယားျပည့္ႏွက္ေနသည့္ပတ္၀န္းက်င္သည္ အခ်ဥ္ေဖါက္ ျခင္းမွတဆင့္ အရည္အေသြးအေကာင္း ႏွင့္
အဆိုးႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အလားအလာရွိသည္။ အနည္းငယ္ေသာတေဆးအမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိုး
သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္
အေလ်ာက္ေပါက္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ေကာ္ဖီ၏အရသာကိအေကာင္
အ
ု ေ
းဘက္မွ အားေပး
မည့္ပုံေပၚသည္။ လူတို႔၏မ်က္ေစ့ႏွင့္ႏွာေခါင္းျဖင့္သိႏိုင္ေသာမႈိသည္ ေကာ္ဖီအတြက္မည္သည့္ အခါမွ်မေကာင္း
ပါ။မႈိကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ ေန သို႔မဟုတ္ အေျခာက္ခံစက္ျဖင့္ေျခာက္ေအာင္ျပဳ လုပ္သည့္အခ်ိန္မလြန္ကဲ ေစ
ရန္ႏွင့္ ေကာ္ဖီမ်ားသည္ အစိုဓါတ္ကိုေနာက္တဖန္ျပန္၍မစုပ္ယူႏိုင္ရန္ ညဘက္တင
ြ ္အပူခ်ိန္က်ျခင္းႏွင့္ႏွင္းတို႔မွ
ကာကြယ္ပါ။
“အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္စည္/ကန္” အျဖစ္အသုံးျပဳသည္ပ
့ စၥည္းအမ်ိဳးအစားသည္အဏုဇ၀ရု
၀
ီ ပ္ႀကီးထြားမႈကိုလႊမ္း မိုး
ႏိုင္ သည္။ ညစ္ညမ္းေသာ၊ ၾကမ္းေထာ္ေသာမ်ာက္ႏွာျပင္ရွိသည့္စည္/ကန္မ်ားတို႔သည္ ဘက္တီး ရီးယားႏွင့္မႈိ
မ်ားသို႔ကူးစက္လယ
ြ ္၍ေဆးေၾကာရန္ခက္ခသ
ဲ ည္။ သတၱဳ၊ ပလပ္စတစ္ ႏွင့္ အဂၤေတကန္မ်ားကို ေကာ္ဖီကေစာ္
ေဖာက္သည့္အခါတြင္အသုံးျပဳသည္။
ဘက္တီးရီးယား၊

တေဆးႏွင့္မႈိမ်ားသည္အျမင့္ဆုံးအသက္ရွင္ႏိုင္မႈအေျခအေနကြျဲ ပားၾကသည္။

ဘက္တီးရီး

ယားမ်ားသည္ ခ်ယ္ရီမ်ား အစိုဓါတ္ပါ၀င္
ါ မႈျမင့္ေနခ်ိန္၊ အေျခာက္
ခာက္ခံသည့္လုပ္ငန္းစတင္သည့္အခါတြင္ ႀကီးထြား
မႈအေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

အစိုဓါတ္ပါ၀င္
ါ မႈက်ဆင္းသည္ႏွင့္အမွ်

အေျခအေနမ်ားမွတေဆးတိုးပြားမႈကိုျဖစ္

ေစသည္။အေစ့မ်ား/ခ်ယ္ရီမ်ားဆက္လက္၍ေျခာက္ေသြ႔လာသည္ႏွင့္အမွ်မိႈႀကီးထြားႏႈန္းသည္လည္းမ်ားလာပုံရ
သည္။ သဘာ၀အတိုင္းရႏိုင္သည့္တေဆးႏွင့္ပတ္သက္၍သင္ယူရန္အတြက္ သင္သည္ ေကာ္ဖီအသုတ္အနည္း
ငယ္ကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္လိုပါမည္။ ဥပမာ သဘာ၀ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္သင္သည္ခ်ယ္ရ-ီ အျခာက္ခံ
လုပ္ငန္း ကိုေခတၱရပ္လိုေသာအခါ လုပ္ငန္းလုပ္ေနစဥ္အေျခာက္ခံရန္အသုံးျပဳသည့္ အရာတခုခု (ေနႏွင့္ေလကဲ့
သို႔ေသာ)ကို မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆိုဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ (သင္သည္တေဆးကိုတိုးေစလို သည့္အ
ခါ ေကာ္ဖီေစ့/ခ်ယ္ရီမ်ားသည္ ၎တို႔၏မူလအေလးခ်ိန္၏ ၅၀%ေလ်ာ့သာြ းသည္အထိေစာင့္ရမည္)။

ထို႔

ေနာက္ မည္သည့္ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္တေဆးအမ်ိဳးအစားတို႔ႀကီးထြားေနသည္ကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးလိုသည့္
အခါ သင္သည္ခ်ယ္ရီမ်ားကိုအခ်ဥ္ေဖါက္ေသာစည္(ပစၥည္းေကာင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထား၍ ခ်ိတ္ပိတ္ႏိုင္သည့္ မည္
သည့္ထည့္အစရာအရြယ္မဆိ)ု တြင္ေရျဖင့္သို႔မဟုတ္ေရမပါဘဲထားႏိုင္သည္။ တေဆးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္
၀ိုင္ သို႔မဟုတ္ ဂ်ယ္လီအနံ႔ထုတ္လုပ္သည္။ ခ်ဥ္ သို႔မဟုတ္ ခါး ေသာအနံ႔ျဖစ္ပါက မႈိတက္လာသည့္အလား
အလာရွိသည္၊ ခ်ယ္ရီေစ့မ်ားကိုစည္ထမ
ဲ ွဖယ္ထုတ္၍အေျခာက္ခံ သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုဆက္လုပ္ရမည္။ အခ်ဥ္
ေပါက္လြန္ျခင္းသည္လွ်င္ျမန္စာြ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင့္

အခ်ဥ္ေဖါက္ေနစဥ္

ေကာ္ဖီကိုတေန႔လွ်င္အႀကိမ္

ႀကိမ္ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည္။ တစ္နာရီ သို႔မဟုတ္ ေန႔၀က္အခ်ဥ္ေဖါက္လန
ြ ္ျခင္းသည္ တစ္ရက္မွ သုံးရက္
အထိအခ်ဥ္လန
ြ ္ျခင္းေလာက္ေကာ္ဖီအေပၚမ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမႈမရွိပါ။ လယ္ယာအဆင့္တင
ြ ္ အကဲ
ျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ေကာ္ဖီကိုမီးကင္/ဖုတ၍
္

စားၾကည့္ျခင္းကိုမၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးပါ။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ

ထုတ္လုပ္ သည့္နည္းမ်ားမွသင္ဆႏၵရွိသည့္ ရလဒ္ကိုေသခ်ာစြာေပးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း
သည္ေဆးေၾကာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္

ခ်ယ္ရီမ်ားကိုခူးၿပီးသည့္ေနာက္

ေကာ္ဖီေစ့မ်ားမွ

သၾကားႏွင့္တူ

ေသာျဒပ္အလႊာ(အေစး)ကိုခထ
ဲြ ုတ္ရန္ႏွင့္ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္လည္းအသုံးျပဳသည္။ ထို႔ေနာက္ အေစ့မ်ားအား
ေဆးျခင္းျဖင္အ
့ ေစးကိုဖယ္ထုတ္ႏင
ို ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း ကို ေရမပါဘဲအေျခာက္အခ်ဥ္ေဖါက္
ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရထဲတင
ြ ္ အစိုအခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အစိုအခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္
ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္မရင့္ေသာအေစ့ႏွင့္ အျပည့္အ၀မဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ အေစ့မ်ားကိုဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည့္အျခားေသာ
အခြင့္အလမ္းကိုဖန္တီးေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရပမာဏအ ေျမာက္အမ်ားလိုအပ္၍ ေရကိုသန္႔စင္ျခင္းအတြက္ျပဳ
လုပ္ရန္လိုသည္၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ေရမ်ားသည္အခ်ဥ္ေဖါက္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္

တြင္အက္စစ္အ

လြန္ဆန္လာ၍ ေရကိုသန္႔စင္မႈမျပဳလုပ္ဘလ
ဲ ႊတ္လိုက္ပါက အပင္မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတို႔ကအ
ို ႏၱရာယ္ ျဖစ္
ေစမည္။
အစိုဓါတ္ပါ၀
ါ၀င္မႈပမာဏ
ေကာင္းေသာအရည္အေသြးရွိသည့္ေကာ္ဖီအတြက္

စနစ္တက်အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းသည္အေရးႀကီးသည္။အျမင့္

ဆုံးအရည္အေသြးရွိသည့္ ေကာ္ဖီကုိထုတ္လုပ္ရန္ရွာေဖြေနပါက အစိုဓါတ္ပါ၀င္သည့္ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သည္လည္း အျခားေသာအဓိကက်သည့္အဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ခူးထားေသာ ေကာ္ဖီ

ခ်ယ္ရီတင
ြ ္အစိုဓါတ္ပါ၀င္မႈသည္အၾကမ္းအားျဖင့္၅၀%ရွိသည္။။

မည္သည့္နည္းကိုအသုံးျပဳေစကာမူ(ေဆး

ေၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ သဘာ၀အေျခာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္) အစိုဓါတ္ ပါ၀င္မႈက၁
ို ၂%အထိေလ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္၍
ထိုမွ်တြင္ပင္တသမတ္တည္းထားပါ။ မွန္ကန္စာြ အေျခာက္လွမ္းေသာ ေကာ္ဖီသည္ အရသာပိုရွိလိမ့္မည္။ သို
ေလွာင္သည့္အခါတြင္လည္းမ်ားစြာပို၍ခံသည္။ ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထား ေသာနည္းမ်ားသည္အစိုဓါတ္ ပါ၀င္မႈ
သင့္ျမတ္မႈရွိရန္ႏွင့္ေကာ္ဖီအရည္အေသြးေကာင္းရန္ျပဳလုပ္ေသာနည္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ေကာ္ဖီကိုေန သို႔မဟုတ္ ေကာ္ဖီအေျခာက္ခံစက္တင
ြ ္အေျခာက္ခံသင့္သည္။ အတြင္းခန္းမ်ားတြင္အေျခာက္ခံ
ပါကမိႈတက္လယ
ြ ္၍

ထိန္း၍အရႏိုင္သည့္အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္းမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ေျမႀကီးေပၚတြင္အေျခာက္ခံ

သည့္အခါမညီမွ်သည့္ရလဒ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ျမင့္ထားေသာစင္တင
ြ ္အေျခာက္ခံပါက
(အကြက္ေဖၚထားသည့္ဆန္ခါလင္ဗန္းကိုအသုံးျပဳျခင္း) ေလတုိက္ခတ္ျခင္းႏွင့္အပူခ်ိန္ကိုလည္ပတ္ေစသည္။
ေကာ္ဖီကိုညစဥ္အထက္ႏွင့္ေအာက္ကိုဖုံးပါ

(ဥပမာမိုးကာအိတ)္ ၊

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အပူခ်ိန္က်၍ေလ

သိပ္သည္းလာကာေရခိုးေရေငြ႔ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အားလုံးေကာင္းရန္မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ လုံး၀ထုပ္ထား ရန္
လိုအပ္သည္။ သင္သည္အေစ့မ်ားမွထိုေရေငြ႔မ်ားအားျပန္လည္စုပ္ယူျခင္းကိုလုိလားမည္မဟုတ္။ ထိုသို႔ျဖစ္ ပါ
က စဲလ္မ်ား၏တည္ေဆာက္မႈပ်က္စီး၍ ပို၍လွ်င္ျမန္စာြ ေအာက္သိုးသြားမည္။ ေအာက္သိုးေသာေကာ္ဖီမ်ား၏
အနံ႔သည္ သစ္ႏွင့္တူေသာအန႔ံဟုမွတ္သားေျပာဆိုၾကသည္။
ေကာ္ဖီခ်ယ္ရီမ်ားႏွင့္အေစ့မ်ား၏အစိုဓါတ္ ပါ၀င္မႈမ်ားကိအ
ု စိုဓါတ္တိုင္း မီတာႏွင့္တိုင္းႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္အ
ေျခခံ သခၤ်ာတြက္ခ်က္မႈျဖင့္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ဒုတိယနည္းတြင္ အားလုံးထဲမွေကာ္ဖီ ၁၂ ေကဂ်ီကိုခလ
ဲြ ိုက္ပါ၊
သို႔ေသာ္ အျခားေသာသင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကဲ့သို႔အေျခာက္ခံပါ။ အစုိဓါတ္ေလ်ာ့နည္း/မ်ားလာျခင္း ကိုတိုင္း
တာရန္ နမူနာလုပ္ထားသည့္ေကာ္ဖီကိုေန႔စဥ္ညစဥ္ခ်ိန္ပါ။ သင္အသုံးျပဳသည့္မည္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဆို သင္
သည္အေစ့မ်ားကို အစိုဓါတ္ ၁၂%ေရာက္သည္အထိအေျခာက္ခံလိုမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးအ
ေလးခ်ိန္သည္ သင္၏လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္မူတည္မည္။ သဘာ၀အသားအႏွစ္လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ မူလခ်ယ္ရီအ
ေလးခ်ိန္ခ်ိန္သည္ ၁၂ ေကဂ်ီျဖစ္ပါက ေနာက္ဆုံးခ်ယ္ရ-ီ အေျခာက္၏အေလးခ်ိန္သည္ ၄ ေကဂ်ီရွိရမည္ (မူလ
အေလးခ်ိန္ ၁၀၀ေကဂ်ီျဖစ္ပါက ၃၃ေကဂ်ီ)။ ေဆးေၾကာေသာလုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ မူလေကာ္ဖီအေလးခ်ိန္သည္
၁၂ေကဂ်ီျဖစ္ပါက ေနာက္ဆုံးအေလးခ်ိန္သည္ ၂.၂ ေကဂ်ီ (မူလအေလးခ်ိန၁
္ ၀၀ေကဂ်ီျဖစ္ပါက ၁၈.၃ေကဂ်ီ)ရွိ
ရမည္။ သဘာ၀ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းစဥ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ေဆးေၾကာေသာျဖစ္စဥ္မွေကာ္ဖီမ်ားသည္ဆက္စပ္မႈမရွိပါ။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သဘာ၀လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ေကာ္ဖီကိုအထဲတင
ြ ္ခ်ယ္ရီရွိေနဆဲအခ်ိန္တင
ြ ္ခ်ိန္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
လုပ္ငန္းၿပီးဆုံးသြားေသာေကာ္ဖီသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ခာြ ၍သိုေလွာင္သင့္သည္ (ဥပမာ ကြပ္ပစ္)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက
ေကာ္ဖီကို မိုးေရမွကာကြယ္ရန္ျမင့္ေသာအမိုးရွိ၍ ေန၏အပူရွိန္မွကာကြယ္ထားၿပီး ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းထား
သည့္ပစၥည္းသိုေလွာင္ရုံမ်ားတြင္ထားပါ။ ဂရိန္း ဖရို အိတ္မ်ား(http://grainpro.com/gpi/)ကို အသုံးျပဳရန္စဥ္း

စားပါ၊ ၎တိသ
ု႔ ည္ အလြန္ႀကီီး၍ျပန္၍ပိတ္ႏိုင္သည့္အိတ္ျဖစ္ၿပီး စိုထိုင္းမႈကိုကာကြယ္ေသာ္လည္း ေကာ္ဖီကို
အသက္ရႈေစႏိုင္သည္။အစိုဓါတ္ ၁၂% အထိအေျခာက္ခံသည့္ ပါခ်္မင့္ေကာ္ဖီကို (အာရ္အိပ္ခ်္)၏ ၆၀-၇၀%
သို႔မဟုတ္ ထိုထက္နဲ သည့္ စိုထုိင္းမႈရွိေသာေနရာတြင္သိုေလွာင္သင့္သည္။ သင္၏(အာရ္အိပ္ခ်္) သည္
အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္ရသည့္ ေနတြင္ ၇၀%ရွိေနသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အပူခ်ိန္က်ဆင္းမႈသည္ (အာရ္
အိပ္ခ်္)ကိုတိုးေစေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
အစိုဓါတ္၁၂%အထိအေျခာက္မခံေသာ ေကာ္ဖီစိမ္းမ်ားသည္ မလိုအပ္သည့္ဘက္တီးရီးယား၊ မႈိ သို႔မဟုတ္ တ
ေဆးမ်ားတိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ယိုယင
ြ ္းပ်က္စီးႏိုင္သည္။

အေစ့မ်ားကိုေသေစပါက

ဤအရာသည္ပို၍မွန္ပါ

သည္။ အေစ့သည္အသက္ရွင္ေနဆဲျဖစ္ပါက အင္ဇိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အရည္အေသြးျမင့္ရန္အတြက္လုပ္
ေဆာင္ေပးသည္။ ရိတသ
္ ိမ္းၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေကာ္ဖီ၏အစိုဓါတ္၁၂%အထိေလ်ာ့ေစပါ၊ ထိုသို႔ျပဳ လုပ္
ျခင္း အေစ့ကိုရင
ွ ္သန္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုဓါတ္ ၁၀%ေအာက္သို႔ေလ်ာ့ခ်ပါက အေစ့သည္ၾကြပ္လာ၍ အခြံ
ခၽြတ္ သည့္အခါပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ေျပာေလ့ရွိေသာအရာမွာ ေကာ္ဖီစိမ္းအေျခာက္၏ႏွစ္သက္ဖယ
ြ ္အခ်က္မွာ
အစိုဓါတ္ ၁၀-၁၂%ၾကားျဖစ္သည္။
နိဂုံး
သင့္ျမတ္သည့္ရိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ေစ်းအေကာင္းဆုံးရရန္ျပဳလုပ္လိုသည့္ အေသးစားေကာ္ဖီလယ္သမားမ်ားသည္
ပ်က္စီးယိုယင
ြ ္းမႈနည္းႏိုင္သမွ်နည္း၍ ေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစားမ်ား၏သီးျခားအနံျဖစ္လာေစမည့္မိမိတို႔၏ေဒသရွိရင္း
ျမစ္မ်ား (ဥပမာ- ေနရာ၊ ေရ၊ ေန) ႏွင့္ဆီေလ်ာ္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ ေကာ္ဖီ
လုပ္ငန္းစဥ္တင
ြ ္ နည္းတစ္နည္းသည္သာ“မွန္သည္”ဟူ၍မရွိပါ။ လယ္သမားမ်ားသည္အေကာင္းဆုံး ေစ်းရ
ႏိုင္ရန္အတြက္မွည့္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ခူးရန္၊ ခ်ယ္ရီမ်ားကိုမထိခိုက္ရန္အားေပး၍အသုံးအေဆာင္မ်ား ကိုေပးပါ။
သင့္တင
ြ ္ ရွိသည့္အရာႏွင့္ေစ်းကြက္အတြက္ မည္သည့္နည္းသည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ကို လုပ္ငန္းစဥ္နည္း
စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွေရြးခ်ယ္ပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာရိတ္သိမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္သိုေလွာင္ျခင္း တို႔သည္ ကမၻာ၏
အစဥ္တိုးတက္ေနသည့္အထူးေကာ္ဖီေစ်းကြက္အတြက္ တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ေကာ္ဖီမ်ား အျဖစ္ရရွိႏိုင္မည္။

အညြန္းကိုးကားျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ား
The author attended a coffee processing class hosted by Torch Coffee Lab in Pu’er China,taught
by Dr. Mario Fernandez of the Coffee Quality Institute. TORCH Coffee
https://www.facebook.com/torchcoffeelabyunnanhttp://www.torchcoffee.asia/
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