အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊
အမွတ္စဥ္ ၂၈
ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆

လယ္ယာထြက္ တိရိစာၦန္အစာမ်ား - ၾကက္စာထုတ္လုပ္ျခင္း
ခိသ္ မစ္ကယ္စန္၊ စီမံခန္႔ခြဲမဆိ
ႈဆုင
ိ ္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွူး၊ အာလိုဟာေဟာက္စ္၊ ပါလာ၀
လစ္ပိ
ပုင
ိ ္ႏိုင္ငံ
ပါလာ၀န္၊ ဖိလစ္

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ခိသ္ သည္ ပူအရ
ဲ ိတို ပရင္စီစာတြင္ရွိေသာ အာလိုဟာေဟာက္စ္ မိဘမဲ့
ေဂဟာတြင္

ရည္ရွည္တည္တံ့ေသာလယ္ရာစနစ္ကို

၀န္းက်င္တင
ြ ္ရွိသည့္

၀ယ္
ယ္ယူသူမ်ားမွစားသုံးသည့္

၁၅ႏွ
ႏွစ္ခန္႔က်င့္သုံးခဲ့၍မိဘမဲ့ေက်ာင္းႏွင့္
အဟာရျပည္၀
့ ၍သိ
သိပ္သည္းေသာ

ပတ္

လယ္ယာ

ထြက္အစာမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွ ခိသ္ႏွင့္သ၏မိ
၏
ူ မိသားစုတို႔ေနထိုင္သည့္
အာလိုဟာေဟာက္စ္သို႔ သူတို႔အိမ္ရွင္အျဖစ္ပူးတြေ
ဲ ဆာင္ရြက္သည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ
ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ အစာထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္- ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သာြ း
ရေသာအခြင့္ကိုရရွိခဲ့ပါ သည္။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္သည္ က်ဥ္း ေျမာင္းေသာ္လည္း ျပင္ပမွ အစာ
မ်ားကိုအနည္းငယ္သာ၀ယ္
ယ္ယူရ၍ အာလိုဟာေဟာက္စ္ ပိုင္ေျမယာမ်ားမွ အထင္ႀကီးေ
ေလာက္ေအာင္
ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ခိသ္သည္ သူ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားအား
အား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္
မွ်ေ၀ရန္ အစဥ္အျမဲ ေစတနာစိတ္ထက္သန္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမွတ္တမ္း ၂၀တြင္ ခိသ္သည္
လယ္ယာထြက္ငါးစာႏွ
ႏွင့္ပတ္သက္၍ကိုမွ်ေ၀ထားၿပီးအီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမွတ္တမ္း
လယ္ယာထြက၀
္ က္စာအေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။

ဤစာေစာင္တင
ြ ္

၂၅တြင္

ခိသ္သည္

သူသည္

လယ္ယာထြက္

ၾကက္စာထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေျခခံမ်ားကိုမွ်ေ၀ထားပါသည္၊ ထိုေဆာင္းပါးအားလုံးတို႔တင
ြ ္တက္
ို္ကဆ
္ ိုင္
သည့္သေဘာတရားမ်ားမွာ

လယ္ယာျပင္ပမွျဖည့္သင
ြ ္းရျခင္း

ေငြပိုစုႏိုင္၍ အစာမ်ားကိုပို၍တည္တံ့ခိုင္ျမဲစြာစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။]

ပု၁
ံ - ေပ်ာ္ရင
ြ ္ဘြယ္ရာ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္ ၾကက္မ်ား

နည္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

ထိို႔ေၾကာင့္

မိတ္ဆက္ျခင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း လည္ပတ္မႈသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတည္ျမဲသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ေျမၾသဇာသည္ အပင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အဟာရ လည္ပတ္
မႈ၏တစိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္၍ သာမိုဖစ္လစ္ေျမေဆြး၊ တီေကာင္ေမြးျမဴျခင္း၊ ဘိက
ု ာရွိ တို႔ကို အသုံးျပဳျခင္း
အားျဖင့္ ထည္၀
့ င္ရသည့္ကုန္က်စရိတ္ကိုေလ်ာ့နည္းေစသည္။
ၾကက္စာတြင္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားသည္ ကမၻာတစ္ခင
ြ ္ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ကြဲျပားၾကသည္။ အသုံးျပဳသူ
မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ရရွိႏိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ အေပၚတြင္မူ
တည္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာပစၥည္းအၾကမ္းမ်ား -အၿပိဳင္- အစာေခ်ပ်က္ လြယ္သည့္ပရိုတင္းကဲ့သုိ႔ေသာ
သိပဆ
ၸံ ိုင္ရာ

အေျခခံမ်ားကို

အသုံးျပဳၾကရာ

မႈမ်ားကိုေကာင္းစြာသုေတသနျပဳျခင္းမရွိပါ၊
ၾကက္မ်ားသည္အစာမ်ိဳးစုံစား၍
သစ္ေတာ

ပတ္၀န္းက်င္ရွိ

ဤပစၥည္းအမ်ားစု၏

အဟာရ

အက်ိဳးသက္ေရာက္

သို႔မဟုတ္ သက္ေသအေထာက္အထားခိုင္လုံစြာမရွိပါ။

စားက်က္မ်ား၊

ေနရာမ်ားတြင္

အခန္းက်ဥ္းမ်ားတြင္ထားရွိျခင္းမ်ား

လႊတ္ထားျခင္းျဖင့္ပင္

ေကာင္းစြာရွင္သန္

သို႔မဟုတ္
ႏိုင္သည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ စားက်က္-ေမြးျမဴေရး ၾကက္မ်ားအတြက္ အစာကို သင္တို႔ရရွိသည့္ အေျခ အေန
အေလ်ာက္သဘာ၀အစာေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈမ်ားကိုလယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွရႏိုင္သမွ် အမ်ားဆုံးထုတ္ႏိုင္
သည့္နည္းကို

မွ်ေ၀ပါမည္။အကယ္၍သင္တို႔တင
ြ ္

ၾကက္မ်ားေမြးျမဴရန္

ေျမအနည္း

ငယ္သာရွိ၍ေသာ္၎၊ ၾကက္မ်ားကိုေလွာင္၍က်ပ္္တည္းစြာေမြးရပါကေသာ္၎၊ သိပ္သည္းမႈရွိသည့္
အစာမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ဤေဆာင္းပါး၏ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္ပ္တင္ျပသြားမည္။
စားက်က္
စားက်က္မ်ားသည္ အလြန္ထူထပ္သည့္ ပဲေတာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျမက္မွအစ ေပါင္းပင္ပုမ်ားေရာ၍ ေပါက္
သည့္ကင
ြ ္းမ်ား အထိပါ၀င္သည္။ သင္၏ၾကက္မ်ားကို ေနေရာင္သို႔ ထြက္ေစပါ၊၎သည္ၾကက္မ်ား၏
က်န္းမာေရးအတြက္ ဘီတာမင္ ဒီ ကိုျမွင့္တင္ေပးေသာနည္းလမ္းျဖစ္၍ ဥမ်ားႏွင့္အသားမ်ား၏အဟာ
ရသိပ္သည္းမႈကိုတိုးတက္ေစသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

ေနေရာင္လုံေလာက္စြာမရဘဲအေမွာင္ထဲတင
ြ ္

ေနရ ေသာ "အစုအျပံဳလိုက္ေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္" သို႔မဟုတ္ က်ဥ္းၾကပ္စြာ ေမြးျမဴေသာ
ၾကက္မ်ားကိုမလိုလားပါ(ပုံ ၁)။
အေရွ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္ စားေနက်အစားအစာျဖစ္သည့္ သဘာ၀တိရစၦာန္အစာ၏စိန္ေခၚမႈသည္ ေမြျမဴ
ေရး

ၾကက္မ်ားကို

သားရဲတိရစၦာန္တို႔၏

ေဘးမွကာကြယ္ရန္

ျဖစ္သည္။

စားက်က္္

သို႔မဟုတ္

သစ္ေတာမ်ားသည္ပရိုတင္းဓါတ္ၾကြယ၀
္ သည့္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ၾကြယ၀
္ သည္၊သို႔ေသာ္သားရဲမ်ားႏွင့္သူခိုးတို႔
၏ရန္က် ေရာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ၾကက္လွည္းအသုံးျပဳျခင္းသည္
လည္းနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾကက္ငယ္အုပ္အတြက္ျပဳလုပ္ထားသည့္ေရႊလ်ားႏိုင္သည့္ေလွာင္အိမ္
ျဖစ္သည္။ ၁.၂ မ x ၃ မ ၾကက္လွည္းတစီးသည္ အသားစားၾကက္ ၁၀မွ ၁၅ အထိဆံ့သည္၊ သို႔မဟုတ္
အထပ္မ်ားျပဳလုပ္ပါ။

ၾကက္လွည္းတြင္

ေရႏွင့္အစာဗန္းရွိသည္။

၎ကိုၾကက္အုပ္စုသိပ္သည္းမႈ

ႏွင့္အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍ တေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေရႊ႔ေပးရသည္။ လူတစ္ဦး
တည္းျဖင့္ ေရႊ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေပါ့ပါးသည္(ပုံ ၂)။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေျမအေနအထားတြင္ လွည္းဘီးမ်ား
သည္ ျပႆနာျဖစ္သျဖင့္ ဘီးအေျချပဳလွည္းအစား "အာလိုဟာ ၾကက္လွည္း" ကိုအစားထိုးစရာ
အျဖစ္အသုံး ျပဳသည္(ပုံ ၃)။
ၾကက္လွည္းတစ္လွည္းကုိေရႊ႔ေသာအခါ ၾကက္မ်ားအေပၚမပိမိေစရန္အေနာက္ဖက္ရွိတိုင္ဆိုင္းႀကိဳးကို
တြန္း ရာတြင္သတိျပဳပါ။ ၾကက္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုအေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္အခါတျခားသို႔ ပ်ံတတ္
သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရွ႔မွဆဲြပါကသူတို႔သည္အေနာက္သို႔ေျပးသျဖင့္အနာတရျဖစ္တတ္သည္။

ပုံ ၂။ အာလုိဟာ ၾကက္လွည္းသည္ လူတဦးတည္း ေရႊ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေပါ့ပါးသည္။

အလုိဟာေဟာက္စ္ ၾကက္လွည္း

ေဘးဘက္

၃ မွ ၆ အသားစားၾကက္သိပ္သည္းမႈ /ရန္း မ
သိပ္သည္းဆ၃မွ၆ ငွက္အသား/စတုရန္းမီတာ
ေရွ ႔ဘက္

၁/၂လမျမက္ပင္ရွင္းလင္ျခင္း

ပံု ၃။ အာလိုဟာၾကက္လွည္းသည္ ကၽြန္ပ္တို႔အစားထိုးအသုံးျပဳသည့္ဘီးမပါေသာလွည္းျဖစ္သည္။

အေျမာက္အမ်ားေမြးျမဴသည့္အခါတြင္ ေရႊ႔ႏိုင္သည့္ ေပါ့ပါးႏူးညံ့သည္ဆ
့ ိုလာလွ်ပ္စစ္ပိုက္ကိုအသုံးျပဳ
ျခင္းျဖင့္ သားရဲတိရစၦာန္မ်ားကိုတားဆီးႏိုင္သည္။ "သူတ(ို႔ ၾကက္မ်ား)၏ရွင္သန္ေနေသာအစာ၊ ေပါက္
ေနေသာ အစိမ္းေရာင္အပင္မ်ား၊ အေစ့ရိုင္းမ်ား၊ တီေကာင္မ်ား၊ ပက္က်ိမ်ားႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ား)တို႔သည္
အိတ္ထဲတင
ြ ္ရွိေသာအစာႏွင့္လုး၀
ံ ႏိင
ႈိ ္းယွည္၍မရေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္အစာ မ်ားျဖစ္သည္" ဟု
ဟာေဗးယူစာရီမွ

"အီလက္ထရြန္ပိုက္မ်ားျဖင့္

ၾကက္ငွက္ေမြးျမဴေရးစားက်က္

မ်ားကိုစီမံခန္႔ချဲြ ခင္း"

(ယူစာရီ ၂၀၀၅) ေဆာင္းပါးတြင္ေရးသားထားသည္။ သင္သည္ ကၽြႏ
ဲ ာြ း တိရစၦာန္မ်ားအတြက္လွ်ပ္စစ္
ၿခံစည္းရိုးမ်ားကိုမမ
ြ ္းမံ၍

ၾကက္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳရန္စိတ၀
္ င္စား

ေကာင္းစိတ၀
္ င္စားမည္။အာလုိ

ဟာေဟာက္စ္တင
ြ ္ ဆိုလာအားသြင္းကရိယာရွိသည္။ ၎ကိုထိန္းသည့္ ယူနစ္တခုထသ
ဲ ို႔ဘက္ထရီႏွင့္
တည္ေဆာက္ထား၍ကၽြႏ
ဲ ာြ းၿခံစည္းရိုးကိုလွ်ပ္စစ္ စီးေစသည္။ စည္းရိုးသည္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္အတြက္
သီးသန္႔ျဖစ္သျဖင္၎
့ အားၾကက္အတြက္သီးသန္႔ျဖစ္ေစပါ၊

ကၽြႏ
ဲ ာြ းတိရစၦာန္ၿခံစည္းရိုးကိုၾကက္အတြက္

အသုံးျပဳရန္အားမေပးပါ။ ၎အစား ၾကက္အတြက္သီး သန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါ့ပါးသည့္ပိုက္ သို႔မ
ဟုတ္ "အီလက္ထရိုပိုက"္ မ်ားကိုအသုံးျပဳရန္ တိုက္ တြန္းပါသည္။
သင္၏ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာမ်ားကိုမရႏိုင္ပါက သင္၏ၾကက္မ်ားသည္ ကုတ္ျခစ္ႏိုင္သည့္ေျမ
ေနရာရွိသင့္သည္။ ေသးငယ္၍ျခံခတ္ထား၍ သားရဲမ်ားရန္မွလုံၿခံဳေစသည္သာမကေနေရာင္ေကာင္း
စြာရသည့္ေနရာ! ကုတ္ျခစ္ေသာေျမေနရာကို သင္၏ျခံတင
ြ ္ထက
ြ ္သည့္ ျဖတ္ထားသည္အ
့ စိမ္းေရာင္
အပင္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင/့္ သို႔မဟုတ္ ျမက္္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ပို၍ေကာင္းမြန္ ရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္
သည္။ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္ ျဖတ္ထားသည့္ျမက္္မ်ားကို ထပ္ေဆာင္းအစာႏွင့္ အခင္းအျဖစ္အသုံးျပဳ ေသာ
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရွိသည္။

သင္၏ၾကက္စာအတြက္

အရင္းအျမစ္မ်ားမ်ား

ရရန္ျပဳလုပ္၍

"စြန္႔ပစ္

ပစၥည္း"လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွာႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။
ၾကက္မ်ားစားရန္အတြက္ က်ယ္ေသာေနရာရွိပါက ပို၍ေကာင္းပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔
သည္ မြန္ဂိုပ(ဲ ပဲတီစိမ္း - အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္ရႏိုင္သည္) မ်ားကိုကၽြန္ပ္တို႔၏ ဥ ဥေသာ
ၾကက္မ်ားအတြက္ အလွည့္က်စားက်က္အျဖစ္အသုံးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၎ကို အစာသီးႏွံအျဖစ္
ခ်ိန္ကိုက္၍ျပဳလုပ္၍ အပြင့္ပင
ြ ့္သည့္အဆင့္အထိေရာက္ေစကာ ပဲေစ့အျဖစ္ မျဖစ္လာမီ ၾကက္မ်ား
ကိုစားေစသည္။ သင္သည္ ပဲသီးမ်ားကိုရိတ္သိမ္းလို ပါကလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဟာရပါ၀င္မႈမွာ
အပြင့္ပင
ြ ့္သည့္အခ်ိန္ေလာက္မ်ားမည္မဟုတ္ပါ။ ေနရာတစ္ေနရာတြင္အဟာရ ကုန္ခမ္းလာသည့္အခါ
ၾကက္မ်ားကိုအစာအတြက္ အျခားေနရာသိ႔ု ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္အ သစ္ျပန္စိုက္သည္။ ကၽြန္ပ္အ
ေနျဖင့္ စားက်က္သုံးခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မ်ားသည့္စားက်က္မ်ားကို ထားရန္အားေပးပါသည္။

ေျခထားသည္
ေျခထားသည့္အစာမ်ား
သင္သည္ သင္၏ၾကက္စားေနက် စားက်က္ေျမတြင္ထပ္ေဆာင္းအစာမ်ားျပဳလုပ္လိုပါက အခင္းမ်ား၊
အစမ္းျပဳလုပ္သည့္လယ္ေျမ သို႔မဟုတ္စားက်က္မ်ားတြင္ အေစ့မ်ားကိုက်ဲျဖန္႔ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
လယ္သမားအမ်ားစုတင
ြ ္

ျမက္္မ်ားအထဲသို႔ပစ္ျခင္းသို႔မဟုတ္

ထူထပ္သည့္အမႈိက္သရိုက္ခင္းမ်ား

အေပၚတြင္ျဖန္႔သည္အ
့ စာမ်ားကိုစားရန္ေခၚသည့္နည္းရွိပါသည္။ (ၾကက္မ်ားအစာရွာေနစဥ္တင
ြ ္ ေလ
သလပ္မႈ တိုးေစရန္ျဖစ္သည္)။ဤသို႔ အပိုေဆာင္းျခင္းသည္ၾကက္မ်ား အစာရွာလိုစိတ္ကိုႏွိဳးေဆာ္၍ အ
သြင္းအထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္မ်ားကိုေရတြက္ႏိုင္သည့္ သူတို႔မေရာက္ေသးသည့္ ေနရာမ်ားသို႔
ေရြ႔လ်ားသြားရန္အားေပးသည္။ ၎သည္လယ္သမားမ်ားအား အေျခအေနကိုေပးသည္။
ခြဲႀကိတ္ထားသည့္ေျပာင္းမ်ားကို ေနရာမ်ားစြာတို႔တင
ြ ္ အပိုေဆာင္းအစာအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ႏွစ္သက္ ၾက
သည္။အမွန္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပဲ၊ အေစ့မ်ားႏွင့္အဆံမ်ားတို႔သည္သင္၏ၾကက္မ်ားၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ စြမ္း
ေဆာင္မႈမ်ားကိုအားေပးသည္။ ဤစာရင္းသည္မျပည့္စုံပါ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာ၏မည္သည့္ ေနရာတြင္
ၾကက္မ်ားကိုေမြးျမဴပါေစ၊ လယ္သမားမ်ားတို႔သည္ ၾကိတ္ထားသည့္ေျပာင္း၊ ပီလီေစ့၊ မန္ဂိုပ၊ဲ ေျမပဲ
စသည္တို႔ျဖင့္ အပိုေဆာင္းအစာမ်ားကိုအသုံးျပဳၾကသည္။ ေျခထားသည့္အစာမ်ားကိုေရြး ခ်ယ္သည့္
အခါ လက္ျဖင့္ျဖန္႔ႏိုင္သည့္ အစာ၊ မိမိေဒသတြင္ရႏိုင္သည့္အစာႏွင့္ ေစ်းေတာ္ေသာအစာမ်ားကို
ေရြးပါ။

ပုံ ၄။ ေဒသရွိပါလ၀န္ေစ်းတြင္ ရနိုင္သည့္ကၽြဲႏြားအစာ နမူနာမ်ား

ျမက္
ျမက္-အစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
တိရစၦာန္မ်ားကိုေကၽြးရန္းေစ်းအေတာ္ဆုံး - ႏွင့္ေစ်းအေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္မွာေသခ်ာသည့္နည္းမ်ားမွာ
သူတို႔အားစားက်က္တင
ြ ္စားသည့္အခြင့္အလမ္း သို႔မဟုတ္ သူတို႔အား အစိမ္းေရာင္အစာ/အစာစိမ္းမ်ား
ကိုျဖတ္၍ သယ္ယူလာေသာစနစ္ကိုအသုံးျပဳ၍ေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္ယာတ၀ိုက္တင
ြ ္ရႏိုင္သည့္
ပရိုတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ အာဇိုလာ သို႔မဟုတ္ မွည(့္ ယင္ေကာင္တမ်ိဳး)ပိုးေလာင္းတို႔သည္ စား က်က္
ႏွင့္ အစာစိမ္းမ်ားတိုးပြားမႈအတြက္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
ျမက္္-အစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားသည္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည့္ အဟာရ အက်ိဳးေက်းဇူး
မ်ား ကိုေပးသည္။
•

အဆီမ်ားတြင္ အဆီ-ေပ်ာ္၀င္ေစႏိုင္သည့္ ဗီတာမင္ (ေအ၊ ဒီ၊ အီး၊ ေက)

•

ကြန္က်ဴကိတ္တက္

လီႏိုလက္

အက္စစ္(Conjugated

Linoleic

Acid(CLA)

ပိုျမင့္ေသာ၊

ကင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ျခင္းကိုကာကြယ္သည့္ကန
ြ ္ေပါင္း၊
•

အေစ့နည္း၍အစိမ္းေရာင္ပိုမ်ားသည့္အရာႏွင့္အတူ ပိုးေကာင္မ်ား၊ ငါး၊ အုန္းဆံအစာမ်ား စသည္
ျဖင္၊့ ျမက္-အစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားတြင္ရွိသည့္ အိုမီဂါ ၃ႏွင့္ အိုမီဂါ ၆ ဖက္တီး
အက္စစ္ အခ်ိဳးအစားမ်ားသည္ သမရိုးက်စားေနက်အစားအစာႏွင့္ပိုတူ၍ ေခတ္သစ္ေမြးျမဴေရး
တိရစၦာန္မ်ားကိုစားသည္ထက္

၎တို႔အားစားသုံးျခင္းသည္ပို၍က်န္းမာေရး

ႏွင့္ညီညတ
ြ ္သည္။

အစာစားသည့္အကြက္ရွိ အေစ့ေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားမွာ အိုမီဂါ ၆ ဖက္တီးအက္စစ္
ပါ၀င္မႈအဆင့္ျမင့္မားလြန္းသည္။စားေနက်အစားအစာမ်ားတြင္ အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ကိုေပါင္း
ထည့္မည့္အစား အိုမီဂါ၆ဖက္တီးအက္စစ္ကိုေလ်ာ့ခ်ပါ၊ ထိုသို႔ ေလ်ာ့ ခ်ရန္အတြက္အေစ့မ်ားကို
ေလ်ာ့၍ အင္းဆက္ ပိုးမ်ား ႏွင့္ငါးႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာကိုအသုံးျပဳပါ၊ မွ်တေသာအဟာရျဖစ္ေစ
မည္။ ေဒါက္တာ ၀က္စတန္ ဖရိုက္စ္သည္ လူတို႔၏စားေနက်အစား အစာတြင္ အိုမီဂါ ၃/၆ဖက္တီး
အက္စစ္ႏင
ွ ့္နီးစပ္သည္အ
့ ခ်ိဳးကိုေတြ႔ရွိ၍

အျမင့္ဆုံးကိုဆိုရလွ်င္

စုစုေပါင္းမွာကယ္လိုရီမွစားသုံး

သည့္အဆီဓါတ္၏ ၅-၆%ထက္မပိုပါ(ပုံ ၅) (ဖယ္လန
ြ ္ et al.၊ ၂၀၀၀)။ လူမ်ားစားသုံးရန္ႏွင့္ေမြးျမဴ
ေရးတိရစၦာန္က်န္းမာေရးအတြကအ
္ သား၊ ဥႏွင့္ အဆီဓါတ္အရည္အေသြးညီမွ်မွဳရွိေစရန္ ကၽြန္ပ္တို႔
သည္ အစာထဲ တြင္ အိုမီဂါ ၃ႏွင၆
့္ ကို လိုအပ္ပါသည္။

ပုံ ၅။ စယ္လီ ဖယ္လန္ ေမာ္ရယ္လ္၊ ၀က္စတင္း ေအ၊ ဖရိုက္စ္ ေဖာင္ေဒ၏ရွင္း ေရးသားသည့္ "ေရွး
ဦးႏွင့္ေခတ္သစ္စားေနက်အစာမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ဖက္တီးအက္စစ္" ။ ရင္းျမစ္ - ၀က္စတန္ ေအ၊
ဖရိုက္စ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ "အစဥ္အလာအစားအစာမ်ားႏွင့္ အေမရိက၏အဆီအႏွစ"္ အခန္း ဆက္တင္
ျပျခင္းမွ "သမရိုးက် အစားအစာမ်ား ၃" ။
ေဖၚျမဴလာမ်ား
ေဖၚျမဴလာမ်ားအပါအ
မ်ားအပါအ၀
အပါအ၀င္ လယ္ယာထြက္ၾကက္စာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း
ၾကက္ေမြးေသာလယ္သမားမ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္သတိႀကီးစြာထား၍မွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္အဆင့္ျမင့္ေသာၾကက္စာကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တင
ြ ္

လယ္သမားမ်ားသည္

အကုန္အက်သက္သာသည့္အစာမ်ားကိုအသင့္ေရာစပ္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကိ၀
ု ယ္ႏိုင္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ လယ္ယာထြက္အစာပစၥည္းမ်ားသည္ ၾကက္စာကိုပို၍ပင္ တြက္ေျခကိုက္ေစသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔
၏လယ္ယာတြင္ လူႏွစ္ဦးသည္ တစ္နာရီမွ်မၾကာသည့္ အခ်ိန္တင
ြ ္ စြတ္စိုေသာ အစာ၂၀၀ကီလိုဂရမ္
ထုတ္ႏိုင္သည္။ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ားစြာကို အခိ်ဳးညီစာြ ထုတ္ ႏိုင္ေျခရွိသည္။ ကၽြန္ပ္ေပးႏိုင္ေသာအေကာင္း
ဆုံးအႀကံဥာဏ္မွာ သင္၏အေျခအေနအေပၚတြင္မူတည္၍အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေစ်းသက္သာ
စြာ ရရွိ (သို႔မဟုတ္အခမဲ)့ ရႏိုင္ေသာအရာတို႔ျဖစ္သည္။ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈကိုမကန္႔သတ္ပါႏွင့္၊ သုေတ
သနမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ေအာက္တင
ြ ္ကၽြန္ပ္သည္အေရွ႔ေတာင္ အာရွတင
ြ ္ရႏိုင္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကိုေဖၚျပ
ထားပါသည္။
ေရြးခ်ယ္စရာအစာအျဖစ္ ေရေပၚတြင္ေပါေလာေပၚသည့္ ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္
ဘဲစားေရေမွာ္မ်ား(
်ား(စရန္)။
ေရေပၚတြင္ေပါေလါေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ ေရတြင္ေပါက္သည့္အပင္မ်ားသည္ပရိုတင္းဓါတ္
ျမင့္မားသည္။ ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားသည္ သူတို႔အတြက္ၾသဇာဓါတ္ျဖစ္ ေစသည့္အရာမ်ားရွိေန
ပါက ကန္မ်ားထဲတင
ြ ္ရွင္သန္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကိုၾကက္စာအျဖစ္အသုံးျပဳႏိုင္၍ ေစ်းႀကီးေသာအစာမ်ား
ကိ၀
ု ယ္သုံးရသည့္အခါတြင္ အလြန္ေကာင္းသည့္ အကုန္သက္သာေစေသာ အပိုေဆာင္းအစာ ျဖစ္
သည္။ အာဇိုလာ အက္စ္ပီပီ ႏွင့္ ဆာဗီးနီးယား အက္စ္ပီပီ ကဲ့သို႔ေသာအပင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုေမြး

ျမဴ၍ လုံေလာက္စာြ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါကေကာင္းစြာအသုံး ျပဳႏိုင္သည္ (ပံု ၆)ဘဲစားေမွာ(္ အမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္
မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမိ်ဳး)

တို႔ကိုလအ
ဲ သုံးျပဳႏိုင္သည္။

၀က္ႏွင့္ၾကက္

တို႔သည္အစိမ္းေရာင္အစာမ်ားကို

အေျမာက္အမ်ားကို စားၾကသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတြင္ ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္
ပိုက္ျဖင့္ကာကြယ္ထားသည့္ေဖါင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားထားသည့္ကန္မ်ား၊ ထည့္စရာပုံး သို႔မဟုတ္
စားခြက္ မ်ားပါ၀င္သည္။ ငါးကန္တင
ြ ္ေမြးျမဴသည့္ တိရစၦာန္အစာျဖစ္သည့္ မည္သည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ
မဆို အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ထားရမည္ သို႔မဟုတ္ ငါးႏွင့္သီးျခား ခြထ
ဲ ားရမည္ကိုသတိရပါ၊ သို႔မဟုတ္ပါ
ကငါးမ်ားသည္၎တို႔ကိုအလြန္အက်ဴးစား၍ကုန္ခန္းေစမည္။

ပုံ

၃တြင္

ငါးမ်ားကိုကန္ထတ
ဲ င
ြ ္

သီးျခားထား၍ အာဇိုလာမ်ားသည္စုတ္ထုတ္သည့္အဟာရႏွင့္ေရမွႀကီးထြား၍ ငါးမ်ားအတြကသ
္ န္႔ရွင္း
ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကျို ဖစ္ေစသည္။ [မွတ္ခ်က္- ငါးစာႏွင့္ ၀က္ထီးအစာအျဖစ္ ေရေပၚတြင္ေပၚ ေသာ
ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ ဘဲစားေမွာ္ကိုအသုံး ျပဳျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္
အ လက္မ်ားကိအ
ု ာရွမွတ္တမ္း ၂၀ ႏွင့္ ၂၅တြင္ၾကည့္ပါ။]
နမူနာစမ္းသပ္မႈမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံတင
ြ ္ျပဳလုပ္ခ့ရ
ဲ ာ လမ္နာ မိုင္နာ(သာမံဘစ
ဲ ားေမွာ)္ ၊ အိုင္ပိုမိုအယ
ဲ ာ
ရက္ပတန္မ်ား(ကန္ကုန္း သို႔မဟုတ္ ကန္ဇန
ြ ္းရြက)္ ၊ ထရာပါ နာတန္မ်ား(ေရသစ္ခ်သီး)ႏွင့္ ဆာဗီနီယာ
ကူကူလာတာ(အာဇိုလာႏွင့္မၾကာခဏမွားတတ္သည္)တို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္ခ့သ
ဲ ည္။ဘဲစားေမွာ္ႏွင့္

ကန္ဇန
ြ ္း

ရြက္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတု႔ိသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳးႏွင့္ျမင့္ေသာပရိုတင္းရွိၾကသည္။ ၂၈%ႏွင့္
၃၂%

အသီးသီးရွိၾကသည္(ကာလီတာ

၂၀၀၇)။

ဤႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတို႔သည္

ေကာင္းမြန္သည့္

တိ

ရစၦာန္အစာေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ အာဇိုလာ(အာဇိုလာ ကာရိုလီနီအာနာ) ကို
လည္းအိႏၵိယေလ့လာမႈတင
ြ ္ထည္၀
့ င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၎သည္အျခားေသာႀကီးျမန္သည့္ ေရ
ေပၚတြင္ေပၚသည့္အပင္ျဖစ္၍ ပရိုတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ၁၉-၃၀%ပါ၀င္သည္ဟုအစီရင္ခံၾကသည္။

ြ ္ အာဇိုလာ ႏွင့္ ဆာဗီနီယာထုတ္လုပ္ျခင္း
ပုံ ၆။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္က့သ
ဲ ုိ႔ေသာအပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာေရေနအပင္မ်ားကို အလြန္
အမင္းမရိတ္သိမ္းမိရန္သတိျပဳပါ၊ သို႔မဟုတ္ပါက ရည္ရွည္တည္တံ့မည္မဟုတ္။ ေယ်ဘူယ် စည္း
ကမ္းအရ(စံျပအေျခအေနေအာက္တင
ြ )္ သင္သည္တပတ္လွ်င္ ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္ဘိုင္အို မတ္စ္တ

၀က္ထက္ ပို၍မရိတ္သိမ္းသင့္ပါ။(သို႔မဟုတ္ တရက္လွ်င္ဘိုင္အိုမတ္စ္စုစုေပါင္း၏ ၁/၇)။ လွည့္ကက
ြ ္
မွာ အပင္မ်ားကိုအရြက္အေနအထားအျမန္ျဖစ္လာရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳ လုပ္ရန္ သင္၏
စနစ္တင
ြ ္မည္သည့္ရိတ္သိမ္းနည္းသည္အထြက္အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ သည္ကသ
ို င္ သည္ေစာင့္ ၾကည့္ရ
မည္။ အာဇိုလာသည္ ဘဲစားေမွာ္ထက္ေရ၏ေရြ႔လ်ားျခင္းဒါဏ္ကိုခံႏိုင္သည္။ ဆာဗီနီယာသည္ႀကီး
ထြားမႈအျမန္ဆုံးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္ထိုးေဖါက္မႈမ်ားစြာရွိႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏တနွစ္တာ
ေလ့လာမႈတင
ြ ္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္မူတည္၍ ေရ၌ရွိသည့္အာဇို လာအေျခအေနမ်ား၌ရိတ္
သိမ္းႏႈန္းမွာ တေန႔လွ်င္ ၃၁၀ ဂရမ္မွ ၄၉၀ ဂရမ္အထိ ရိတ္သိမ္းႏိုင္သည္။

မွည(့္ အနက္ေရာင္ ယင္ေကာင္)(ဟာမီ
)(ဟာမီတီအာ အီလူစင္) သားေလာင္း ေမြးျမဴျခင္း
)(
မီးဖိုေဆာင္မွစန
ြ ္႔သည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေခ်းမ်ားကို မွည့္ (ယင္
ယင္ေကာင္တစ္မ်ိဳး)
း (Black
ု ည
္ ။္
Soldier Fly (BSF)(Hermetia illucens) သားေလာင္းေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မႈအတြက္အသုံးျပဳႏိင
၎သည္ သင္၏ၾကက္မ်ားအတြက္စားေနက်သဘာ၀အစာအတြက္ထပ္ေဆာင္းအစာအျဖစ္အသုံး ျပဳ
ႏိုငသ
္ ည္အ
့ ရာျဖစ္သည္။ေကၽြးေသာပိုေလာင္းမ်ားသည္ စီႏိုမန
ြ ္ဟုေခၚသည့္ ယင္ေကာင္ကိုတန
ြ ္း လွန္
သည့္အရာအျဖစ္လ႔၀
ႈိ ွက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္(့ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြင္း ဓါတုဆက္သယ
ြ ္မႈအတြက္သုံး ေသာ
အရာ၀တၱဳ)အရာျဖစ္၍ အစာမ်ားတြင္ ဘီအက္စ္အက္ဖ္တို႔ သည္ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ
ယင္ေကာင္မ်ားကိုအစာ မ်ားႏွင့္ေ၀းေ၀းေနရန္အခ်က္ေပး၊ သတိေပးသည့္အရာ အျဖစ္ရွိေနသည္။
ဘီအက္စ္အက္ဖ္တို႔ကို အလိုအေလ်ာက္ ရိတ္သိမ္းသည့္ကရိယာမ်ားကို အြန္လိုင္းမွ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
ဤအရာမ်ားသည္သားေလာင္းအဆင့္ပိုးေကာင္ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ထည့္စရာေသတၱာအျဖစ္အလုပ္
လုပ္သည္။ မွန္ကန္စာြ စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ိုင္ပါကႀကီးရင့္သည့္ သားေလာင္းမ်ားသည္ ထိုေသတၱာမွ ၃၅ံေစာင္းေန
သည့္အေျခအေနမွအျခားသို႔ကူးေျပာင္းသြားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေသတၱာထဲမွငါးကန္ သို႔မဟုတ္ ၾကက္ၿခံ
ထဲသို႔တိုက္ရိုက္က်သြားသည္ (ပုံ ၇ ႏွင့္ ဂ)။

သားေလာင္းမ်ားစြာေကၽြးျခင္းျဖင့္စီႏိုမြန္ဟုေခၚ
သည့္ယင္ေကာင္တြန္းလွန္သည့္အရာကိုလွ်ိဳး၀ွ
က္စြာျဖစ္ေစသည္။ ဘီအက္စ္အက္ဖ္မ်ားရွိႏွင့္၍
ယင္ေကာင္မ်ားကိုအစာ
မ်ားႏွင့္ေ၀းေ၀းေနရန္အခ်က္ေပး၊သတိေပးသ
ည့္အရာအျဖစ္ ရွိေနသည္။

မွည(့္ အနက္ေရာင္ယင္ေကာင္)(ဟာမီ
)(ဟာမီတီအာ
)(
အီလူစင္) သားေလာင္း ေမြးျမဴျခင္း

အလိုအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ေဘး၌ရွိေသာပုံးမွသား
ေလာင္း မ်ားကိုအဆက္မျပတ္သိမ္းယူေနျခင္း
မိမိအစာကို မိမိဘာသာစိုက္ပါ။

လၻက္အရည္အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း
၁။ ယင္ေကာင္ကို တြန္းလွန္သည့္ သဘာ၀
သဘာ၀စြန့္ပစ္ပစၥည္း
၂။ ကိုလိုနီျပန္လည္အစျပဳရန္ၾကက္မ်ားကိုဆြဲ
ေဆာင္သည္အရာ

ဆင့္ျဖင့္ရိတ္သိမ္းလိုပါက ဆင့္အား အားလုံးကို ၿခံဳမိရန္ျပဳလုပ္ပါ။

၃။အပင္အေရ ေျမၾသဇာ

ြ ္အသုံးျပဳသည့္ ဘီအက္စ္အက္ဖ္ ကရိယာမ်ားပုံ
ပုံ ၈။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
လယ္ယာထြက္
ကအ
္ စာထုတ္လုပ္မႈတင
ြ ္ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြင
ြ ္း သီးျခားအက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္မိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္တင
ြ ္ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း လုပ္
ငန္းသည္ ၾကက္စာမ်ားအား အစာေျခႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္မ်ားတြင္ထားႏိုငသ
္ ည့္ဘ၀ကိုတိုးတက္ေစ သည္။
ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ မိုကခ
္ ရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္ ေကာ္ပရာအစားအစာ မ်ားတြင္
သဘာ၀ပရိုတင္းမ်ား ၁၇.၂၄% မွ ၃၁.၂၂%အထိတိုးေစသည္။ အမိုင္ႏို အက္စစ္သည္လည္း အေရ
အတြက္အားျဖင့္မ်ားစြာတိုးတက္လာသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္(ခရုစ္၊ ၁၉၉၇)။
ၾကက္ငွက္အားလုံးတို႔သည္ အစာစိုကိုႏွစ္သက္သည္ကိုမွတ္သားပါ။ အခ်ဥ္မေဖါက္ထားသည့္အစာကို
နံနက္ပိုင္းတြင္ေရာေႏွာႏိုင္၍ သင္၏ၾကက္မ်ားသည္ စိုေနေသာအခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္အစာ မ်ားကို
မႏွစ္သက္ပါက ၎ကိုခ်က္ျခင္းအသုံးျပဳပါ။ ၾကက္စာမ်ားအျပင္ သင္၏အစာမ်ားကိ၀
ု က္ထီး၊ ဘဲႏွင့္
ငါးမ်ားအား

ေန႔စဥ္စားသုံးသည့္ထပ္ေဆာင္းအဟာရအစားအစာအုပ္စုမွမိုက္

ခရုဘ္မ်ား၏

အကူ

အညီျဖင့္ေကၽြးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဥ္ေဖါက္ထား သည့္အစာမ်ားကို စားျမဳံ့ျပန္တိရစၦာန္မ်ားအား
ေကၽြးရန္အတြကအ
္ ားမေပးလိုပါ(ဤအေၾကာင္းအရာသည္ လာမည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မွတ္တမ္း
တြင္ပါပါမည္)။

အစာကိုအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အခါ ပက္သိုဂင္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးစပ္ျခင္းမလုပ္ထားသည့္ ဘက္တီးရီးယား၊ တ
ေဆး ႏွင့္ မိုင္ခရုဘ္မ်ားအား ပရိုဘိုင္အုိတစ္အုပ္စုမွ အတည္ျပဳထားသည အမ်ိဳးကိုအသုံးျပဳရန္ သတိ
ျပဳပါ။ အာလိုဟာအိမ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ငါးႏွင့္ေရေန သတၱ၀ါရင္း
ျမစ္ဌာနမွ ဓါတ္ခစ
ဲြ မ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ထား၍ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရသတၱ၀ါအတြက္ စီးပြားျဖစ္ ထုတ္ထားသည့္
အီးအမ္-၁ ကို အသုံးျပဳသည္။ အီးအမ္-၁ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အိုခိနာ၀ါရွိ ရူၾကဴတကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ
တယ္ရူအို ဟာဂ မွေဖၚစပ္၍၎သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း၁၀၀ အထက္တင
ြ ္ရရွိႏိုင္သည္။ ထိုင္ငံသည္ အီးအမ္၁ ကိုဂ်ပန္ႏိုင္ ထက္ပို၍အသုံးျပဳသည္။
အီးအမ္-၁တြင္ ပိုးေမြးျမဴထားသည့္ က်န္းမာသန္စမ
ြ ္းသည့္လက္တစ္အက္စစ္ဘက္တီးရီးယား ဖိုတိုစင္
သက္တစ္ ဘက္တီးရီးယား၊ အက်ိဳးျပဳတေဆးႏွင့္အျခားမ်ားစြာတို႔ပါ၀င္သည္။ အစာ၏အဟာရမ်ား
စြာကိုတိုးပြားေစသည့္ ဒုတိယအဆင့္ မီတာဘိုလိုက္မ်ားဖန္တီးစဥ္ မိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ား အား
သၾကား

ႏွငအ
့္ ျခားေသာ ကာဘြန္ဟိုက္ဒရိတ္မ်ားေကၽြးသည္။ အီးအမ္-၁ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္

၍သင္ယူလိုပါက ကၽြန္ပ္၏စာအုပ္ျဖစ္သည့္ အပူပိုင္းေဒသတြင္ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စိုက္ပ်ိဳး ေရး

အတြက္သဘာ၀လယ္ယာလုပ္ငန္းစနစ္ သည္အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အီးအမ္နည္း ပညာ ဆိုင္ရာ
လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းတြင္ အခမဲ့ပီဒီအက္ဖ္အျဖစ္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္၍ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွရုံး
သို႔မဟုတ္ အီးစီအိပ္ခ်္အိုဖေလာ္ရီဒါ အြန္လိုင္းစာအုပ္ဆိုင္မွတဆင့္ အြန္လိုင္း၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ အီးအမ္၁

ကိုမရႏိုင္ပါက

ေဒသရွိႏို႔ထက
ြ ္ပစၥည္းရႏိုင္သည့္ရင္းျမစ္မွ

ဒိန္ခအ
ဲ ရည္

သို႔မဟုတ္

ဒိနခ
္ ်ဥ္အ

ရည္ကိုအသုံးျပဳၾကည့္ပါ။ ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္ အီးအမ္-၁ ပုံေသနည္းအတိုင္း အရည္ၾကည္ကို
အနည္းငယ္ စတင္၍အစားထုိးၾကည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္မေကာင္းသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားမျဖစ္ေပၚလာပါက
ေနာက္ပိုင္းအသုတ္မ်ားတြင္ပို၍ထည့္ပါ။ ေကာင္းသည့္အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းတြင္ ႏွစ္ပတ္အခ်ဥ္ေဖါက္ၿပီး
သည့္ေနာက္ ခ်ိဳ၍ခ်ဥ္သည့္ေကာင္းမြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ "ၾကက္ဥပုတ"္ အနံ(႔ ဆာ
ဖိုက္မ)ွ ရပါက သို႔မဟုတ္ အနက္ေရာင္မႈိေပၚလာပါက သင္၏ၾကက္မ်ားကိုမေကၽြးပါႏွင့္။ ၎အစား
မေအာင္ျမင္သည့္စမ္းသပ္မႈအသုတ္ကို ေျမေဆြးပုံထသ
ဲ ို႔ထည့္၍ေျမၾသဇာအျဖစ္အသုံးျပဳပါ။
အီအမ္-၁၏

အျခားေသာ

microorganisms

(IMOs)

ေရြးခ်ယ္စရာမွာ

ေဒသမူရင္းရွိ

မ်ားကိုအသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ား

(Indigenous

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသဘာ၀လယ္ယာစနစ္

(Natural Farming (KNF) system)တြင္ပစၥည္းမ်ားသည္ သၾကား၊ ဆားႏွင့္အိုင္အမ္အိုေပ်ာ္၀င္ရည္
မ်ားကိုေရာေႏွာထားသည္။ [မွတခ
္ ်က္ - ဖန္တီးမႈႏွင့္ အိုင္အမ္အိုမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိE
ု CHOcommunity.org. တြင္ " အာရွသဘာ၀ လယ္ယာ လုပ္ငန္း
သို႔မိတ္ဆက္ျခင္း"ႏွင့္ပတ္သက္သည့္တင္ျပခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။

ထို႔အျပင္

မဲေဂ်ာ့တကၠသိုလ္မွ

သဘာ၀ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖတ္စာအုပ္ႏင
ွ ့္ ကာတြန္းစာအုပ္မ်ာသည္ အိုင္အမ္အိုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
မ်ားစြာေဆြးေႏြးထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွရုံးတြင္ ထိုင္း၊ အဂၤလိပ္ႏွငခ
့္ မာဘာသာတို႔
ျဖင့္ရႏိုင္၍ ျမန္မာ၊ ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကရင္၊ တာကာလို ႏွင့္မန္ဒရိမ္းဘာသာျဖင့္မၾကာမီတင
ြ ္
ရႏိုင္ပါမည္။]

ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအစာသည္ေကာင္းေသာ ပရိုတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ငါးႏွင့္တီလားပီး
ယားတို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အစာမ်ားကို အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္ျဖင့္အသုံးျပဳ
လ်က္ရွိပါသည္။ ငါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အစာကို ၾကက္စာအျဖစ္ေကၽြးရာတြင္ ထုံးစံအားျဖင့္ သဘာ၀
ထိန္းခ်ဳပ္အစာ ၅-၁၀%ဟုသတ္မွတ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ကၽြန္ပ္တို႔၏ၾကက္မ်ားအတြက္ထိုထက္မက
အသုံးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တို႔၏သဘာ၀ၾကက္အုပ္မ်ားစီမံမႈတင
ြ ္

စားက်က္၊

အစိမ္းေရာင္အစာမ်ား၊ေၾက

ေနေသာအစာမ်ား၊ အစာမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စာြ ေရြးႏိုင္သည့္သတၱဳပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား
စြာျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ၾကက္မ်ားသည္ မိမိတို႔ဘာသာ အစာမ်ားကိုေရြးႏိုင္သည္သာမက စားသုံးျခင္း
ကိုခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္သည္။ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာမ်ားသည္ အရည္အေသြးအေပၚတြင္မူတည္၍ကြျဲ ပားႏိုင္ၿပီး
ၾကက္စာမ်ားတြင္ပါသည့္အခါ ညစ္ညမ္းေစသည့္ ဆာမိုနယ္လာရင္းျမစ္အျဖစ္ပါ၀င္ႏိုင္သည္ကို သ
တိျပဳပါ။ ငါးျဖင့္ျပဳသည့္အစာကိုၾကက္စာအျဖစ္ေကၽြးျခင္းလြန္ကပ
ဲ ါက ငါးအနံအ
႔ ရသာရွိသည့္ အသား
ႏွင့္ဥမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္ (ေပါင္စစ္ et al., ၂၀၀၂)
ပဲပုပပဲ
္ပႏွ
ႏ
ဲ င
ွ ့္ ဂ်ီအမ္အ(ို ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကို မ်ိဳးရိုးဗီဇအလိုက္ ျပဳျပင္မမ
ြ ္းမံခ့သ
ဲ ည့္ဇ၀
ီ ရုပ္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား)
မ်ား)
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ျပႆနာမ်ား
ပဲပုပ္ပသ
ဲ ည္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အာလိုဟာေဟာက္စ္သည္ ပဲပုပ္ပ-ဲ ကင္း သည့္
စစ္ဆင္ေရးကိုျပဳလုပ္သည္။ အခ်ဥ္မေဖါက္ရေသးသည္ပပ
ဲ ုပ္တင
ြ ္ရွိသည့္ စိုင္ထိုအီထရိုဂင္မ်ားႏွင့္ အင္
ဇိုင္းတို႔သည္ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ႏွင့္ လူသားတို႔အတြက္ျပႆနာ ျဖစ္ေစသည္။ ပဲပုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
စိုးရိမ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္မွတ္ တမ္းတြင္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

•

ပဲပုပ္တင
ြ ္ရွိသည့္ ျမင့္မားသည့္ဖိုင္တစ္ အက္စစ္အဆင့္သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ကယ္လစီီယံ၊
မဂၢနီစီယ၊ံ ေကာပါး၊ သံႏွင့္ သြပ္ အားလက္ခံႏိုင္မႈကိုနည္းသြားေစသည္[မွတ္ခ်က္- ပိုင္တစ္

အက္စစ္တင
ြ ္ရွိသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အီးဒီအန္ ၁၀၃ "စားေနက်အစာ တြင္ေဖါ့စ္ဖို
ရပ္္စ္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေဖါ့စ္ဖိုရပ္စ(္ ႏွင့္အျခား) ဓါတ္မ်ားခ်ိဳ႔တဲ့ ျခင္း" တြင္ၾကည့္ပါ]။
•

ေရစိမ္ျခင္း၊ အေညွာက္ေဖါက္ျခင္း၊ေျဖးေျဖးႏွင့္ၾကာရွည္စာြ ခ်က္ျခင္းစသည္ရ
့ ိုးရာျပင္ဆင္ သည့္
နည္းမ်ားသည္ ပဲပုပ္တင
ြ ္ရွိသည့္ ပိုက္တစ္အက္စစ္ကိုမေခ်ဖ်က္ပါ။

•

ပိုက္တစ္ အက္စစ္ျမင့္သည့္စားေနက်အစာမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ႀကီးထြားမႈကိုျပႆနာျဖစ္
ေစသည္။

•

ပဲပုပ္တင
ြ ရ
္ ေ
ွိ နသည့္ ထရိုက္ဖစင္သည္ ပရိုတင္းအစာေျခဖ်က္မႈကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ၍
ပန္ကရိယ(အစာေျခမႈကိုအက်ိဳးျပဳေစသည့္အေရတမ်ိဳး)ကို ကစဥ့္္ကလ်ားျဖစ္ေစသည္။ တိရ
စၱာန္မ်ားတြင္စမ္းသပ္ရာ ထရိုက္စင္ပါ၀င္သည့္ပပ
ဲ ုပ္ကိုစားသုံးျခင္းသည္ ႀကီးထြားႏႈန္းကို တံ့
ေစသည္။

•

ပဲပုပ္ စိုင္ထိုအီထရိုဂင္မ်ား(ဥပမာ အပင္ အီစႀထိဳဂ်င္မ်ား) သည္ အင္ဒိုစင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအ
ေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ၍ မ်ိဳးမပြားမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္၍ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာကို
ျဖစ္ေစသည္။

•

ပဲပုပ္စိုင္ထိုအီထရိုဂင္မ်ားသည္ သန္စမ
ြ ္းသည့္ သိုင္းရြိဳက္အႀကိတ(္ လည္မ်ိဳေရွ့ပိုင္းတြင္ရွိသည္)
ျဖစ္၍ ဟိုက္ပိုသိုင္းရြိဳက္ကိုျဖစ္ေစ၍ သိုင္းရြိဳက္ကင္ဆာကိုျဖစ္ေစသည္။ ေမြးစကေလးမ်ားတြင္
ပဲပုပ္ေဖၚျမဴလာမ်ားကိုစားသုံးျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ သိုင္းရြိဳက္ေရာဂါ
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။

•

ပဲပုပ္တင
ြ ္ရွိသည့္ ဘီတာမင္ ၁၂ အန္နာေလာ့မ်ားသည္စၿဲြ ငိစုပ္ယူျခင္းမရွိ၊ အမွန္မွာ ခႏၶာကိုယ္
၏ဘီ ၁၂ လုိအပ္မႈကိုတိုးေစသည္ (နီအင္ဟီစာ၊ ၂၀၀၃)

[မွတ္ခ်က္ - ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ "ပဲပုပ္ပအ
ဲ ညႊန္းကိုးကားျခင္းမ်ား ကိုေဖၚျပသည့္
ေနရာ" အပိုင္းကို ၾကည့္ရႈပါ။]
ဂ်ီအမ္အိုမ်ား (မ်ိဳးရိုးဗီဇအလိုက္ ျပဳျပင္မမ
ြ ္းမံခ့သ
ဲ ည့္ဇ၀
ီ ရုပ္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား (GMOs (genetically
modified organisms) သည္လည္း တိရစၦာန္အစာမ်ားတြင္ျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။မၾကာမီကျပဳ
လုပ္ခသ
ဲ့ ည့္ေလ့လာမႈတင
ြ ္ ၀က္ထီးမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ကင္ဆာေရာဂါကို ၎တို႔စားသည့္ ဂ်ီအမ္အို
ပဲပုပ္ႏွင့္ေျပာင္းမ်ားတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ခ့သ
ဲ ည္(ကာမင္ et al. ၂၀၁၃)။ပဲပုပ္ပအ
ဲ စား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထား
သည့္ ဘိုစားပဲျဖင့္အစားထိုးေကၽြးသည့္အက်ိဳးဆက္မွာ အျဖဴေရာင္ လက္ဟန
ြ ္းၾကက္မ်ားတို႔၏ ဥအ
ရည္အေသြးကိုေလ်ာ့ေစျခင္းျဖစ္သည္(ဟူစိန္ et al. ၂၀၁၅)။ ပဲပုပ္ပရိုတင္းမ်ားသည္ေစ်းေတာ္သည္

သို႔ေသာ္ၾကက္မ်ားႀကီးထြားရန္အတြက္

အေကာင္းဆုံးေသာအမိုင္ႏိုအက္စစ္မ်ားပါ၀င္မႈမွာ

ငါးျဖင့္ျပဳ

လုပ္ထားသည့္အစာေလာက္ျမင့္မည္မဟုတ္ပါ။ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအစာသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္
ႏိုင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာကိုအကဲျဖတ္သည့္ အခါပူေႏြးသည့္ေဒသ
မ်ားတြငဥ
္
ဥေသာၾကက္မ်ားႏွင့္ ဥအရည္အေသြးမ်ားအတြက္ေကၽြးေသာ စီးပြားျဖစ္အစာမ်ားသည္
အသုံးျပဳႏိုင္၍အေရးႀကီးသည္င
့ ါးစာ၏ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို

ေတြ႔ရသည္(အိုမိခဲ

et.al ၂၀၁၃)
အလိုဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ အီးအမ္ အစာ
ကြန္ပ္တို႔၏

ဘက္စံု

"အာလိုဟာ

အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္

အီးအမ္

အစာ"" တြင္ပရိုတင္းအရိုင္း

၁၀..၀၀%
% ပါ၀င္၍ ဖိလစ္
လစ္ိပိုင္နိုင္ငံရွိ ပလ၀မ္တင
ြ ္ ၀..၃၆//ကီလိုဂရမ္ ယူအက္စ္ေဒၚလာကုန္ က်သည္
(ဇယား ၁))။ ၎ကို အသားစားၾကက္ႏွင့္ဥ ဥေသာၾကက္မမ်ားအားေကၽြးရာတြင္ ေကာင္းစြာေအာင္
ျမင္ခဲ့ပါသည္။သန္႔စင္ၿပီး (<၀..၅မမ))စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာထုံးေက်ာက္ပါ၀င္မႈသည္ အရိုးထြားႀကိဳင္းမႈအ
တြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥ ဥေသာၾကက္မမ်ားသည္ ထပ္ေဆာင္းကယ္လဆီယမ္ ရႏိုငရ
္ န္လည္း
လိုအပ္ပါသည္၊ ဤအေၾကာင္း အရာကို ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္အပိုဒ္တင
ြ ္ေဆြးေႏြးပါမည္။
ဇယား၁တြင္ရွိသည့္ေဖၚစပ္နည္းသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ျပန္လည္သုံးစြႏ
ဲ ိုင္သည့္လယ္ယာမွ ထြက္
သည့္ၾကက္စာမ်ား ဖန္တီးရန္အတြက္ ေကာင္းေသာအစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္သင္၏ၾကက္ မ်ား
ႀကီးလာစဥ္လိုအပ္သည့္ ပရိုတင္းအတြက္ ပိ၍
ု ခက္ခသ
ဲ ည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကိုင္တယ
ြ ္ႏိုင္ပါက သင္သည္
သင္၏ပရိုတင္းအခ်ိဳးကို အလိုက္သင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာပမာဏအားခ်င့္ ခ်ိန္ႏိုင္
သည္။

ဇယား ၁။ အာလိုဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ ၾကက္မ်ားအတြက္ အီးအမ္အစာ
အေခ်ာမ

အာလိုဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္

ဟုတ္

ကုန္က်စ ရိတ္

ေသာပရို

အေလးခ်ိန္(

ယူအက္စ္ဒီ/

စုစုေပါင္းကုန္က်စ

တင္း

ေကဂ်ီ)

ေကဂ်ီ)

ရိတ္/ယူအက္စ္ဒီ

ဆန္ဖြဲႏု (ဒီ -၁)

၁၄%

၃.၀၀

၀.၃၀

၀.၈၉

ေကာ္ပရာ အစာ

၂၂%

၂.၀၀

၀.၂၃

၀.၄၅

ငါးျဖင့္လုပ္သည့္အစာ

၄၄%

၁.၀၀

၀.၇၃

၀.၇၃

မေၾကတေၾက ေျပာင္း

၇%

၀.၅၀

၀.၇၃

၀.၃၆

အေခ်ာ(
အေခ်ာ(၀.၅မမ)
မမ)

၀%

၀.၂၀

၀.၁၈

၀.၀၄

တြင္းထြက္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ား

၀%

၀.၀၅

၀.၀၅

၀.၀၀

ပင္လယ္ဆား

၀%

၀.၀၅

၀.၂၃

၀.၀၁

မီးေသြး အေခ်ာ

၀%

၀.၀၅

၀.၀၂

၀.၀၀

အီးအမ္/တင္လရ
ဲ ည္ ၁၀၀ မလ

၀%

၀.၂၀

၀.၁၈

၀.၀၄

စုစုေပါင္း

၇.၀၅ kg

အီးအမ္ အစာ

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာထုံးေက်ာက္
ေက်ာက္

၂.၅၂ USD

ရက္-သားၾကက္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးထပ္ေဆာင္းအစာမ်ား
သင္သည္ၾကက္မ်ား၏အစာပမာဏကို ဟိုမုန္းမ်ားမပါဘဲတိုးျမွင့္ႏိုင္သည္၊ ၎ကိုလယ္ယာထြက္ကုနု္မွ
ဖန္တီးႏိုင္သည့္သဘာ၀ က်န္းမာေရးထပ္ေဆာင္းပစၥည္းမ်ား အားအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္
(ဇယား ၂))။ ဤထပ္ေဆာင္းပစၥည္းမ်ားသည္ သူတို႔အားပို၍ႀကီးထြားေစ၍ဖြံ႔ၿဖိဳးကာေရာဂါခုခံႏိုင္အား ကို
တိုးေစသည္။

ဇယား ၂။ ၾကက္မ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္းက်န္းမာေရးစီမံခ်က္
ရက္မ်ား

အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁

၀ါးရြက္မ်ားႏွင့္ဆန္လုံးညိဳထပ္ေဆာင္းအစာ(ေအာက္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ)

၂-၆

စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ဖရဲသီးထပ္ေဆာင္းအစာ

၈-၁၀

ေဆးဘက္၀င္သည့္ ထပ္ေဆာင္းအစာ

၁၁+

အီးအမ္ေအအက္စ္ ေရ(ေရ ၂၀၀ပုံတင
ြ ္ေပ်ာ္၀င္သည့္ အီးအမ္)

၁၈-၂၀

ေဆးဘက္၀င္သည့္ထပ္ေဆာင္းေရ သို႔ျပန္၍-

၀ါးရြက္မ်ားႏွင့္ ဆန္လံုးညိဳထပ္ေဆာင္းအစာ
ေပါက္သည့္ရက္သားၾကက္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၀ါးရြက္မ်ားကိုစဥ္း၍ ဆန္လုံးညိဳအမႈန္႔ႏွင့္ဆတူ
ေရာပါသည္။ ၾကက္မ်ားခ်ိဳ႔တ႔မ
ဲ ည္ကိုမစိုးရိမ္ပါႏွင။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ပထမေန႔တင
ြ ္ၾကက္ကေလး
မ်ားသည္ ဥ တြင္ကပ္ေနသည္အ
့ စာ၌ "ေမွ်ာေန"၍ အမွ်င္မ်ားသည့္ အစာသို႔ လာမည္မဟုတ္။ ဤကု
သမႈသည္ သူတို႔၏ ဂ်ီ၊ အိုင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုရွည္ေစ၍ သူတို႔အား အစာေကၽြးသည့္ပမာဏပို

ွ ့္စဥ္းထာသည္၀
့ ါးရြက္မ်ားကို ရက္-သားၾကက္မ်ားအားေကၽြးျခင္းသည္
ေစသည္။ [မွတ္ခ်က္ - ဆန္မႈန္႔ႏင
သာမန္အ ေလ့အက်င့္ျဖစ္၍ သိပၸံနည္းက်က်ေလ့လာျခင္းမရွိခဲ့ပါ]။ အစာထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုမ"ွ ၾကက္
မ်ားသည္ေပါက္ၿပီးေနာက္ ပထမ ၄၈ နာရီအထိ အစာႏွင့္ေရမလိုပါ" (ဟမ္ရီ ၂၀၁၃)ဟု၀န္ခံၾကသည္။
စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ ဖရဲသီးထပ္ေဆာင္းအစာ
စပါးဖြဲႏုႏွင့္ခစ
ဲြ ိတ္ထားသည့္ေျပာင္းကဲ့သို႔ပင္ သင္၏ၾကက္မ်ားကိုစဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာႏွင့္ဖရဲသီးဆတူ
ကိုထပ္ေဆာင္းအစာအျဖစ္ေကၽြးပါ။ ၎တို႔အားလြတ္လပ္စာြ ေရြးေစပါ။ သူႏွစ္သက္သည့္အတိုင္းရရွိ
ႏိုင္ေအာင္ထား၍ သင္၏အျခားေသာအစာမ်ားႏွင့္ချဲြ ခားထားပါ။
ေဆးဘက္
ေဆးဘက္၀င္သည့္အေရထပ္ေဆာင္းအစာ
ရွားေစာင္းလက္ပတ္ အေစးႏွင့္ဂ်င္း ၁၀၀ ဂရမ္တို႔ကိုေသးငယ္စာြ စိတ္ပါ၊ သကာ ရည္ ၁၀၀ ဂရမ္ႏွင့္
အီးအမ္ ၁- ၁၀၀ မီလီဂရမ္ကိုေရာပါ။ ၂လီတာေရတြင္ ၂ပတ္ခန္႔အခ်ဥ္ေဖါက္ပါ။ ဤအခ်ဥ္ေဖါက္ထား
သည့္ ေပ်ာ္၀င္ေရကိုစစ္၍ ၁း၁ ျဖင့္ေရတြင္ေရာပါ။ ၎ကိုသင္၏ၾကက္အားေကၽြးသည့္အခါ သဘာ၀
ရွာလကာရည္ကို ၁-၃%ပမာဏျဖင့္ထပ္ထည့္ပါ။
အီးအမ္ေအအက္စ္ အရည္"ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ျပန္လည္အသက္သင
ြ ္းထားသည့္ မိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္
မ်ားေပ်ာ္၀င္ရည္ အီးအမ္ေအအက္စ္ အရည္(“Effective Microorganisms Activated Solution”
(EMAS ) သည္လည္းအေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္…….. အီးအမ္ေအအက္စ္အရည္ ျပဳလုပ္ရန္ကၽြန္ပ္တို႔
သည္ အီးအမ္ကိုေရ ၂၀၀အပိုင္းျဖင့္ေရာသည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းမွာ ၁း၂၀၀အခ်ိဳးဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ အီး
အမ္အက္စ္အရည္ကိုလိုအပ္ခ်က္အရေကၽြးသည္။
ဥ ဥေသာနည္းစနစ္မ်ား
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ျမက္၊ ကန္ကုန္း(ကန္ဇန
ြ ္းရြက)္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ
အစိမ္း

မ်ားကိုထုတ္လုပ္ရန္အစဥ္အျမဲထိန္းသိမ္းမႈျပဳသည္၊

အေၾကာင္းမွာ

ဥ

ဥေသာၾကက္မမ်ား

၏ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တု႔ိသည္ဆာရာဘူရီတင
ြ ္ "ခ်စ္ကင္း
ဲ ည့္ ထိင
ု ္း-ပုံစံစနစ္ကို ကၽြန္ပ္တို႔၏အရြယ္ေရာက္သည့္
ဆာလတ္ (“chicken salad”)" ဟု သင္ယူခ့သ
ၾကက္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည္။ ကၽြန္ပ္စဥ္းထားသည့္အစာစိမ္းမ်ား(အာဇိုလာအပါအ၀င္)ကို နံနက္စာ

တြင္ထည့္ သည္(ပုံ ၉)။ ဥ ဥေသာ ၾကက္မ်ားသည္ ႀကီးေသာငွက္မ်ားျဖစ္၍ အစာရွာရာတြင္ေမာလြယ္
သည္၊ ထိို႔ျပင္၎တို႔သည္ ထပ္ေဆာင္းအစာစိမ္းမ်ားလိုအပ္သည့္ၾကက္မ်ားျဖစ္သည္။သင္၏ၾကက္မ်ား
အား "ခ်စ္ကင္ ဆာလတ္" ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည္အ
့ စာအျပင္အဟာရ
ျဖစ္ေစသည့္ အစာကို ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ပုံ ၉။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္ ၾကက္မ်ားအား "ခ်စ္ကင္ ဆာလတ္" ျပင္ဆင္ေကၽြးေမြးေနစဥ္
ကၽြန္ပ္တို႔၏ၾကက္အုပ္ စီမံမႈတင
ြ ္အစိမ္းေရာင္အစာမ်ား၊ ခြထ
ဲ ားသည့္အေၾကမ်ား၊ အစာရိကၡာ မ်ား
(အခ်ဥ္ေဖါက္ထားေသာ

သို႔မဟုတ္

ေရာထာသည့္အစာ)

ႏွင(့္ ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္

အတိုင္း၁၈ပတ္မွစ၍) လြတ္လပ္စာြ ေရြးခ်ယ္စားႏိုင္သည့္ ကယ္လစီယမ္အၾကမ္းႀကိတ္ထား ေသာ ထုံး
ေက်ာက္တို႔ပါ၀င္ သည္ (၁.၅ မမ - ၃.၅မမ)။ ဤအရာသည္ ကၽြန္ပ္တအ
ို႔ တြက္ ကယ္လစီယမ္အပါ
အ၀င္ ကြျဲ ပားသည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ခ်မွတ္ထားသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကိုေဖၚျပသည္။ ဥ ဥေသာ
ၾကက္မမ်ားသည္သဘာ၀အားျဖင့္နံနက္ပိုင္းတြင္ ဥ ဥၾက၍ ၾကက္ဥခြံ္မ်ားကိုအိပ္ေနစဥ္အခါတြင္ပုံေဖၚ
ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ကယ္လဆီယမ္ကို အစာေျခလမ္းေၾကာင္းမွဆယ
ဲြ ူ၍ အဓိကအားျဖင့္
အျမစ္မွယူသည္။ သူတို႔သည္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွငဆ
့္ ိုင္သည့္ထုံးေၾကာက္ၾကမ္း သို႔မဟုတ္ ခုံးေကာင္အခြန္
မ်ားကဲသ
့ ႔ို ေသာအျခားေသာကယ္လစီယမ္ ကာဘြန္နိတ္လိုအပ္သည္(၁.၅မမ - ၃.၅မမ)။
စတင္သည့္အခ်ိဳးျဖစ္သည့္ ၇၀%အၾကမ္းႏွင့္ ၃၀%ေၾကညက္စာြ ႀကိတ္ထားသည့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္
အတြက္ထံုးေက်ာက္ကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္သည့္အစာမ်ားတြင္အႀကံျပဳေထာက္ခံခ့ပ
ဲ ါသည္။ လိုင္တာမင္၏
အဆိုအရ "ေယဘုယ်စည္းကမ္းတြင္ စားေနက်အစာ၌ အနည္းဆုံး ၅၀း၅၀ အခ်ိဳး ေက်ာက္ၾကမ္းႏွင့္
အေခ်ာမႈန္႔ပါ၀င္ရသည္။ ဥ ဥေသာၾကက္မ်ားသည္ေမွာင္ေသာအခ်ိန္အတြင္းအနည္းငယ္သာစားေသာ
ေၾကာင့္ ဥခြံေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက္ ဥမ်ားကိုပုံေဖၚသည့္ ေမွာင္ေသာအခ်ိန္မ်ားအတြင္းအျမစ္အ
တြင္း၌ ကယ္လစီယံလုံေလာက္စာြ ရွိရန္လိုအပ္သည္(လိုင္တာမင္၊ ၂၀၁၃)။အာလိုဟာ ေဟာက္တင
ြ ္
ေကၽြးေသာအစာမ်ားမွေရြးခ်ယ္၍ေကၽြးေနက်အစာမ်ားအထဲမွ

ၾကက္မ်ားသည္မိမိတို႔၏

အစာကိုမိမိ

ဘာသာေရြးခ်ယ္၍ မွ်တစြာစားၾကသည္။ ရႏိုင္သည့္ ထပ္ေဆာင္းထုံးေက်ာက္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ ကၽြန္ပ္တို႔၏
ၾကက္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏွစ္ဆနီးပါးျဖစ္၍ ဥခြံ၏အရည္အေသြးႏွင့္ခိုင္မာ မႈလည္းတိုးလာသည္။

ဘဲမ်ားႏွင့္တိရစၦာန္အေရာအေႏွ
အေရာအေႏွာ
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ မာစ္ကိုဗီ ဘဲမ်ားကိုစားက်က္မ်ားတြင္ၾကက္မ်ားႏွင့္အတူ
ေမြးျမဴသည္။

သူတို႔သည္အစာရွာရာတြင္ျခားနားေသာ္လည္း

အတူတကြေကာင္းစြာေနၾကသည္။

ဘဲမ်ားကိုကၽြန္ပ္တို႔၏အေျခခံအစာအခ်ိဳးျဖင့္ေကၽြးေသာ္လည္း သူတို႔ကိုယ္ကုိသူတို႔ေဆးေၾကာသန္႔ စင္
ႏိုငရ
္ န္ေရတစ္စည္ထားေပးသည္။ မာစ္ကိုဗီ ဘဲမ်ားသည္ ေရမ်ားစြာကူးသည့္အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပါ
သို႔ေသာ္ ျမက္အေပၚတြင္ေကာင္းစြာေနထိုင္ႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ေလထဲတင
ြ ္လပ
ဲ ်ံ၀ၾဲ ကသည္။ ေဒသ
ၾကက္ဆင္မ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏အသားစားၾကက္မ်ားႏွင့္အတူက်က္စားၾကသည္ သို႔ေသာ္ ပါလ၀မ္
မာစ္ကိုဗီဘမ
ဲ ်ားသည္ ေယုဘူယ်အားျဖင့္ေကာင္းစြာမျဖစ္ေျမာက္ပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ပို၍ေကာင္း ေသာ
မ်ိဳးကိုရရွိသည့္အခါတြင္ထပ္မံၾကိဳး်ိဳးစားပါမည္။
ကၽြန္ပ္တို႔၏အသားစားဘဲ(ပီကင္း)ႏွင့္ ဥ ဥေသာဘဲမ်ား(မာလဒ္)တို႔သည္ အရည္အသြးရွိေသာေရရွိ
သည့္ေရကန္ငယ္တင
ြ ္ျဖစ္ထန
ြ ္းသည္။ ေရမ်ားကိုျပန္လည္ လည္ပတ္သည့္ “duckponic”အစအဆုံး
မရွိသည့္ကင
ြ ္း စနစ္တင
ြ ္ အပင္မ်ားအတြက္စီစဥ္ထားသည့္ေနရာတေလ်က္ ပန္႔ငယ္ျဖင့္ေရကိုေရႊ႔သည္။
အပင္မ်ားသည္ ေရထဲမွအဟာရမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍(ဘဲေခ်းမ်ားမွ) တႀကိမ္တည္းမွာပင္၎ကို သန္႔ရွင္း
ေစသည္။ ထိုအခ်ိန္တင
ြ ္ ဘဲမ်ားသည္ေရကူးျခင္း၊ ေလသလပ္ေပးျခင္းႏွင့္အပင္မ်ားအားေရထဲတင
ြ ္စန
ြ ္႔
သည့္သူတို႔၏အညစ္အေၾကးမ်ားကိုေျမၾသဇာရေစသည္။ ဤစနစ္ျဖင့္စိုက္ေသာအပင္မ်ားတို႔သည္ ၀က္
စာမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳသည္၊ လူသားမ်ားစားသံုးရန္အတြက္မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ကန္ကုန္း
(ကန္ဇြန္းရြက)္ ၊ အာဇိုလာႏွင့္ဘစ
ဲ ားေမွာ္မ်ားကိုကၽြန္ပ္တို႔၏ ဘဲေခ်းေျမၾသဇာစနစ္တင
ြ ္ထည့္ သြင္းထား
ပါသည္။

ပုံ ၁၀။
၁၀။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ြ ္ ၾကက္မ်ားႏွင့္မာစ္ကိုဗီဘဲမ်ားအတူတကြစားေနစဥ္။

၁၁။။ အာလိုဟာေဟာက္စ္၏ "ဘဲေျခးေျမၾသဇာ" စနစ္
ပုံ ၁၁

နိဂုံး
အေရွ႔ေတာင္အာရွတင
ြ ္ မ်ားစြာေသာၾကက္ေမြးျမဴျခင္းအတြက္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အရင္းျမစ္မ်ားစြာ
ရွိပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ရသည္မွာ ၾကက္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအား လယ္ယာ
ထြက္ပစၥည္းမ်ား
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ေဒသတြင္ရႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ဖန္တီးႏိင
ု ္သည့္

အစာရင္းျမစ္မ်ား

စြာရႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းစနစ္တက်ေကၽြးေသာၾကက္မ်ား၊ ဘဲမ်ားႏွင့္ၾကက္ဆင္မ်ားသည္ လူသား
မ်ားအစဥ္စားသုံးသည့္အစာအတြက္အေရးႀကီးသည့္
ပရိုတင္း၊

အဆီဓါတ္ေပ်ာ္၀င္ေစသည့္

ဗီတာမင္မ်ား၊

အဆီႏွင့္သတၱဳပစၥည္းမ်ားရႏိုင္သည့္ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တင
ြ ္ကၽြန္ပ္တို႔

သည္အလြန္ေကာင္း၍ ေအာင္ျမင္သည့္သဘာ၀ၾကက္ေမြးျမဴမႈစီမံကိန္းရွိ၍ ၎တို႔တင
ြ ္ အစာစိမ္းမ်ား၊
ေၾကေနေသာအစာ၊အခ်ိဳးတက်ျပဳလုပ္သည့္အစာႏွင့္မ်ားစြာေသာ ေနေရာင္ျခည္ပါ၀င္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔
သည္စားက်က္ႏွင့္ေနရာင္ျခည္မ်ားစြာရႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္းဖန္တီးေပးသည္။ ထို႔အျပင္
ဤနည္းဗ်ဴဟာသည္ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေသခ်ာေစသည့္ နည္းပင္ ျဖစ္
သည္။
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