
    

    
လယ္ယာထြက္လယ္ယာထြက္လယ္ယာထြက္လယ္ယာထြက္    တိရိစာၦန္အစာမ်ားတိရိစာၦန္အစာမ်ားတိရိစာၦန္အစာမ်ားတိရိစာၦန္အစာမ်ား
ခိသ္ခိသ္ခိသ္ခိသ္    မစ္ကယ္စန္၊မစ္ကယ္စန္၊မစ္ကယ္စန္၊မစ္ကယ္စန္၊    စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာ
    
[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ခိသ္
ေဂဟာတြင္ ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာလယ္ရာစနစ္ကုိ
၀န္းက်င္တြင္ရိွသည့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားမွစားသံုးသည့္
ထြက္အစာမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္သည္။
အာလိုဟာေဟာက္စ္သို႔ သူတုိ႔အိမ္ရွင္အျဖစ္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္
ရည္ရွည္တည္တ့ံသည္ ့ အစာထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
ရေသာအခြင့္ကုိရရိွခဲ့ပါ သည္။
မ်ားကိုအနည္းငယ္သာ၀ယ္ယူရ
ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ ခိသ္သည္
မွ်ေ၀ရန္ အစဥ္အျမ ဲ ေစတနာစိတ္ထက္သန္သည္။
လယ္ယာထြက္ငါးစာႏွင့္ပတ္သက္၍
လယ္ယာထြက၀္က္စာအေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။
ၾကက္စာထုတ္လုပ္မႈအတြက္    
သည့္သေဘာတရားမ်ားမွာ    
ေငြပုိစုႏုိင္၍    အစာမ်ားကုိပို၍တည္တံ့ခုိင္ျမဲစြာစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္
 

ပံုပံုပံုပံု၁၁၁၁ - ေပ်ာ္ရြင္ဘြယ္ရာ အာလုိဟာ
 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊ အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊     
အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၂၈၂၈၂၈၂၈    
ဇူလုိင္လ ဇူလုိင္လ ဇူလုိင္လ ဇူလုိင္လ ၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆    
    
    

    

တိရိစာၦန္အစာမ်ားတိရိစာၦန္အစာမ်ားတိရိစာၦန္အစာမ်ားတိရိစာၦန္အစာမ်ား    ----    ၾကက္စာထုတ္လုပ္ျခင္းၾကက္စာထုတ္လုပ္ျခင္းၾကက္စာထုတ္လုပ္ျခင္းၾကက္စာထုတ္လုပ္ျခင္း    
ဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာဆုိင္ရာ    ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊ညႊန္ၾကားေရးမူွး၊    အာလုိဟာေဟာက္စ္၊အာလုိဟာေဟာက္စ္၊အာလုိဟာေဟာက္စ္၊အာလုိဟာေဟာက္စ္၊    ပါလာပါလာပါလာပါလာ၀၀၀၀

ခိသ္ သည္ ပူအဲရိတိ ု ပရင္စီစာတြင္ရိွေသာ အာလိုဟာေဟာက္စ္
ရည္ရွည္တည္တ့ံေသာလယ္ရာစနစ္ကိ ု ၁၅ႏွစ္ခန္႔က်င့္သံုးခဲ့၍မိဘမ့ဲေက်ာင္းႏွင့္

ယ္ယူသူမ်ားမွစားသုံးသည့္ အဟာရျပည့္၀၍သိပ္သည္းေသာ
ထုတ္လုပ္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အိ ု အာရွမ ွ ခိသ္ႏွင့္သ၏ူမိသားစုတုိ႔ေနထိုင္သည့္

သူတုိ႔အိမ္ရွင္အျဖစ္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွ
အစာထုတ္လုပ္သည့္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္- 
သည္။ အာလိုဟာ ေဟာက္စ္သည ္က်ဥ္း ေျမာင္းေသာ္လည္း
ယ္ယူရ၍ အာလုိဟာေဟာက္စ္ ပုိင္ေျမယာမ်ားမွ အထင္ႀကီးေ
ခိသ္သည္ သူ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အသိပညာမ်ားအား

ေစတနာစိတ္ထက္သန္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္း
ႏွင့္ပတ္သက္၍ကုိမွ်ေ၀ထားၿပီးအီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္း    

က္စာအေၾကာင္းေရးသားခဲ့သည္။    ဤစာေစာင္တြင္    ခိသ္သည္
    အေျခခံမ်ားကုိမွ်ေ၀ထားပါသည္၊    ထိုေဆာင္းပါးအားလုံးတုိ႔တြင္တို္

    လယ္ယာျပင္ပမွျဖည့္သြင္းရျခင္း    နည္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။
အစာမ်ားကုိပုိ၍တည္တံ့ခုိင္ျမစဲြာစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။] 

    

အာလုိဟာ ေဟာက္စ္ ၾကက္မ်ား 

၀၀၀၀န္၊န္၊န္၊န္၊    ဖိဖိဖိဖိလစ္လစ္လစ္လစ္ပုိင္ႏုိင္ငံပုိင္ႏုိင္ငံပုိင္ႏုိင္ငံပုိင္ႏုိင္ငံ    

အာလုိဟာေဟာက္စ ္ မိဘမဲ ့
ႏွစ္ခန္႔က်င့္သုံးခဲ့၍မိဘမ့ဲေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္ 

သိပ္သည္းေသာ လယ္ယာ 
၏မိသားစုတို႔ေနထုိင္သည့္ 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရ ွ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ 
 ကိစၥအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္သြား 

ေျမာင္းေသာ္လည္း ျပင္ပမ ွ အစာ 
အထင္ႀကီးေလာက္ေအာင ္
အား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမွတ္တမ္း    ၂၀တြင္    ခိသ္သည္    
    ၂၅တြင္    သူသည္    

ခိသ္သည္    လယ္ယာထြက္    
ထိုေဆာင္းပါးအားလံုးတုိ႔တြင္တ္ုိက္က္က္က္ဆုိင္    
နည္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။    ထိို႔ေၾကာင့္    



မိတ္ဆက္ျခင္းမိတ္ဆက္ျခင္းမိတ္ဆက္ျခင္းမိတ္ဆက္ျခင္း    
    
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း လည္ပတ္မႈသည ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတည္ျမသဲည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
ေကာက္ပသီဲးႏွံအၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ေျမၾသဇာသည္ အပင္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အဟာရ လည္ပတ္ 
မႈ၏တစိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္၍ သာမုိဖစ္လစ္ေျမေဆြး၊ တီေကာင္ေမြးျမဴျခင္း၊ ဘိကုာရွ ိ တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳျခင္း 
အားျဖင့္ ထည့္၀င္ရသည့္ကုန္က်စရိတ္ကုိေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 
 
ၾကက္စာတြင္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားသည ္ ကမၻာတစ္ခြင္ေနရာေဒသကုိလိုက္၍ကြဲျပားၾကသည္။ အသုံံးျပဳသူ 
မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ရရိွႏုိင္မႈ၊ အရည္အေသြးႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္တိုု႔ အေပၚတြင္မူ 
တည္သည္။ အခ်ိ ႔ဳေသာပစၥည္းအၾကမ္းမ်ား -အၿပိဳင္- အစာေခ်ပ်က ္ လြယ္သည့္ပရုိတင္းက့ဲသို႔ေသာ 
သိပၸဆုိံင္ရာ အေျခခံမ်ားကုိ အသံုးျပဳၾကရာ ဤပစၥည္းအမ်ားစု၏ အဟာရ အက်ိဳးသက္ေရာက္ 
မႈမ်ားကုိေကာင္းစြာသုေတသနျပဳျခင္းမရိွပါ၊  သို႔မဟုတ ္ သက္ေသအေထာက္အထားခုိင္လုံစြာမရွိပါ။ 
ၾကက္မ်ားသည္အစာမ်ိဳးစုံစား၍ စားက်က္မ်ား၊ အခန္းက်ဥ္းမ်ားတြင္ထားရိွျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ ္
သစ္ေတာ ပတ၀္န္းက်င္ရိွ ေနရာမ်ားတြင္ လႊတ္ထားျခင္းျဖင့္ပင ္ ေကာင္းစြာရွင္သန ္ ႏိုင္သည္။ 
ဤေဆာင္းပါးတြင ္ စားက်က-္ေမြးျမဴေရး ၾကက္မ်ားအတြက ္ အစာကုိ သင္တုိ႔ရရိွသည့္ အေျခ အေန 
အေလ်ာက္သဘာ၀အစာေရြးခ်ယ္ႏုိင္မႈမ်ားကုိလယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားမွရႏုိင္သမွ် အမ်ားဆံုးထုတ္ႏိုင္ 
သည့္နည္းကုိ မွ်ေ၀ပါမည္။အကယ္၍သင္တုိ႔တြင ္ ၾကက္မ်ားေမြးျမဴရန ္ ေျမအနည္း 
ငယ္သာရွိ၍ေသာ္၎၊ ၾကက္မ်ားကုိေလွာင္၍က်ပ္္တည္းစြာေမြးရပါကေသာ္၎၊ သိပ္သည္းမႈရိွသည့္ 
အစာမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားအား ဤေဆာင္းပါး၏ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကၽြန္ပ္တင္ျပသြားမည္။  
 
စားက်က္စားက်က္စားက်က္စားက်က္    
    
စားက်က္မ်ားသည္ အလြန္ထူထပ္သည္ ့ပဲေတာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျမက္မွအစ ေပါင္းပင္ပုမ်ားေရာ၍ ေပါက္ 
သည့္ကြင္းမ်ား အထိပါ၀င္သည္။ သင္၏ၾကက္မ်ားကုိ ေနေရာင္သုိ႔ ထြက္ေစပါ၊၎သည္ၾကက္မ်ား၏ 
က်န္းမာေရးအတြက ္ ဘီတာမင္ ဒီ ကိုျမွင့္တင္ေပးေသာနည္းလမ္းျဖစ္၍ ဥမ်ားႏွင့္အသားမ်ား၏အဟာ 
ရသိပ္သည္းမႈကုိတိုးတက္ေစသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည ္ ေနေရာင္လံုေလာက္စြာမရဘအဲေမွာင္ထတဲြင္ 
ေနရ ေသာ "အစုအျပံဳလိုက္ေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္" သုိ႔မဟုတ္ က်ဥ္းၾကပ္စြာ ေမြးျမဴေသာ 
ၾကက္မ်ားကုိမလုိလားပါ(ပံု ၁)။ 
 
အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ စားေနက်အစားအစာျဖစသ္ည္ ့သဘာ၀တိရစၦာန္အစာ၏စိန္ေခၚမႈသည ္ေမြျမဴ 
ေရး ၾကက္မ်ားကုိ သားရဲတိရစၦာန္တုိ႔၏ ေဘးမွကာကြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။ စားက်က္္ သို႔မဟုတ္ 
သစ္ေတာမ်ားသည္ပရိုတင္းဓါတ္ၾကြယ၀္သည့္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ၾကြယ္၀သည္၊သို႔ေသာ္သားရမဲ်ားႏွင့္သူခုိးတုိ႔
၏ရန္က် ေရာက္ႏိုင္သည္။ သင္၏ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ၾကက္လွည္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ 
လည္းနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၾကက္ငယ္အုပ္အတြက္ျပဳလုပ္ထားသည့္ေရႊလ်ားႏုိင္သည့္ေလွာင္အိမ္ 
ျဖစ္သည္။ ၁.၂ မ x ၃ မ ၾကက္လွည္းတစီးသည ္အသားစားၾကက ္၁၀မွ ၁၅ အထိဆံ့သည္၊ သို႔မဟုတ္ 
အထပ္မ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ၾကက္လွည္းတြင္ ေရႏွင့္အစာဗန္းရိွသည္။ ၎ကုိၾကက္အုပ္စုသိပ္သည္းမႈ 



ႏွင့္အရြယ္အစား အေပၚမူတည္၍ တေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ ္ သို႔မဟုတ ္ ႏွစ္ႀကိမ္ေရႊ႔ေပးရသည္။ လူတစ္ဦး 
တည္းျဖင့္  ေရႊ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေပါ့ပါးသည္(ပု ံ ၂)။ ကၽြန္ပ္တို႔၏ေျမအေနအထားတြင္ လွည္းဘးီမ်ား 
သည ္ ျပႆနာျဖစ္သျဖင္ ့ ဘီးအေျချပဳလွည္းအစား "အာလုိဟာ ၾကက္လွည္း" ကုိအစားထုိးစရာ 
အျဖစ္အသုံး ျပဳသည(္ပံု ၃)။ 
 
ၾကက္လွည္းတစ္လွည္းကိုေရႊ႔ေသာအခါ ၾကက္မ်ားအေပၚမပိမိေစရန္အေနာက္ဖက္ရွိွတုိင္ဆုိင္းႀကိဳးကုိ 
တြန္း ရာတြင္သတိျပဳပါ။ ၾကက္မ်ားသည ္သူတို႔ကုိအေႏွာက္အယွက္ေပးသည့္အခါတျခားသို႔ ပ်ံတတ ္
သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရွ႔မွဆြဲပါကသူတုိ႔သည္အေနာက္သုိ႔ေျပးသျဖင့္အနာတရျဖစ္တတ္သည္။  
 
 

 
 
    

    
    

ပုံပုံပုံပုံ    ၃၃၃၃။။။။ အာလိုဟာၾကက္လွည္းသည္ ကၽြန္ပ္တို႔အစားထုိးအသံုးျပဳသည့္ဘီးမပါေသာလွည္းျဖစ္သည္။ 
 

ပံု ၂။ အာလိုဟာ ၾကက္လွည္းသည ္လူတဦးတည္း ေရႊ႔ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ေပါ့ပါးသည္။ 
 

အလိုဟာေဟာက္စ ္ၾကက္လွည္း  

ေဘးဘက္ 

ေရွ ႔ဘက္ 
 

၃ မွ ၆ အသားစားၾကက္သိပ္သည္းမႈ /ရန္း မ 

သိပ္သည္းဆ၃မွ၆ ငွက္အသား/စတုရန္းမီတာ 

၁/၂လမျမက္ပင္ရွင္းလင္ျခင္း



အေျမာက္အမ်ားေမြးျမဴသည့္အခါတြင္ ေရႊ႔ႏိုင္သည္ ့ ေပါ့ပါးႏူးည့ံသည္ဆုိ့လာလွ်ပ္စစ္ပုိက္ကုိအသံုးျပဳ 
ျခင္းျဖင္ ့ သားရဲတိရစၦာန္မ်ားကိုတားဆီးႏုိင္သည္။ "သူတုိ႔(ၾကက္မ်ား)၏ရွင္သန္ေနေသာအစာ၊ ေပါက္ 
ေနေသာ အစိမ္းေရာင္အပင္မ်ား၊ အေစ့ရုိင္းမ်ား၊ တီေကာင္မ်ား၊ ပက္က်ိမ်ားႏွင္ ့ ပုိးမႊားမ်ား)တုိ႔သည္ 
အိတ္ထဲတြင္ရွိေသာအစာႏွင့္လုးံ၀ႏိႈိင္ိးယွည္၍မရေသာ အရည္အေသြးရွိသည့္အစာ မ်ားျဖစ္သည္" ဟု 
ဟာေဗးယူစာရီမွ "အီလက္ထရြန္ပိုက္မ်ားျဖင့္ ၾကက္ငွက္ေမြးျမဴေရးစားက်က္ မ်ားကုိစီမံခန္႔ခြဲျခင္း" 
(ယူစာရီ ၂၀၀၅) ေဆာင္းပါးတြင္ေရးသားထားသည္။ သင္သည ္ကၽြဲႏြား တိရစၦာန္မ်ားအတြက္လွ်ပ္စစ္ 
ၿခံစည္းရိုးမ်ားကုိမြမ္းမံ၍ ၾကက္မ်ားအတြက္အသံုးျပဳရန္စိတ၀္င္စား ေကာင္းစိတ၀္င္စားမည္။အာလို 
ဟာေဟာက္စ္တြင္ ဆိုလာအားသြင္းကရိယာရိွသည္။ ၎ကုိထိန္းသည္ ့ယူနစ္တခုထသုိဲ႔ဘက္ထရီႏွင္ ့
တည္ေဆာက္ထား၍ကၽြဲႏြားၿခံစည္းရုိးကိုလွ်ပ္စစ္ စီးေစသည္။ စည္းရိုးသည္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္အတြက္ 
သီးသန္႔ျဖစ္သျဖင့္၎အားၾကက္အတြက္သီးသန္႔ျဖစ္ေစပါ၊ ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ၿခံစည္းရိုးကုိၾကက္အတြက္ 
အသံုးျပဳရန္အားမေပးပါ။ ၎အစား ၾကက္အတြက္သီး သန္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ေပါ့ပါးသည့္ပုိက ္ သို႔မ 
ဟုတ ္"အီလက္ထရုိပိုက္" မ်ားကုုိအသံုးျပဳရန္ တိုက္ တြန္းပါသည္။  
 
သင္၏ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္နည္းပညာမ်ားကိုမရႏုိင္ပါက သင္၏ၾကက္မ်ားသည ္ ကုတ္ျခစ္ႏုိင္သည့္ေျမ 
ေနရာရွိသင့္သည။္ ေသးငယ္၍ျခံခတ္ထား၍ သားရမဲ်ားရန္မွလံုၿခံဳေစသည္သာမကေနေရာင္ေကာင္း 
စြာရသည့္ေနရာ! ကုတ္ျခစ္ေသာေျမေနရာကိ ု သင္၏ျခံတြင္ထြက္သည့္ ျဖတ္ထားသည္အ့စိမ္းေရာင္ 
အပင္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္္ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္/သုိ႔မဟုတ ္ ျမက္္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ပုိ၍ေကာင္းမြန ္ ရန္ျပဳလုပ္ႏိုင ္
သည္။ ဒူဘိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ျဖတ္ထားသည့္ျမက္္မ်ားကုိ ထပ္ေဆာင္းအစာႏွင့္ အခင္းအျဖစ္အသံုးျပဳ ေသာ 
သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးရွိသည္။ သင္၏ၾကက္စာအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားမ်ား ရရန္ျပဳလုပ္၍ "စြန္႔ပစ္ 
ပစၥည္း"လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွာႏုိင္ရန္ႀကိဳးစားပါ။  
 
ၾကက္မ်ားစားရန္အတြက ္ က်ယ္ေသာေနရာရိွပါက ပို၍ေကာင္းပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
သည ္မြန္ဂုိပ(ဲပဲတီစိမ္း - အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တြင္ရႏိုင္သည္) မ်ားကုိကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ဥ ဥေသာ 
ၾကက္မ်ားအတြက ္အလွည့္က်စားက်က္အျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ၎ကုိ အစာသီးႏွံအျဖစ္ 
ခ်ိန္ကိုက္၍ျပဳလုပ္၍ အပြင့့္ပြင့္သည့္အဆင့္အထိေရာက္ေစကာ ပေဲစ့အျဖစ္ မျဖစ္လာမ ီ ၾကက္မ်ား 
ကုိစားေစသည္။ သင္သည ္ပဲသီးမ်ားကိုရိတ္သိမ္းလုိ ပါကလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဟာရပါ၀င္မႈမွာ 
အပြင့္ပြင့္သည့္အခ်ိန္ေလာက္မ်ားမည္မဟုတ္ပါ။ ေနရာတစ္ေနရာတြင္အဟာရ ကုန္ခမ္းလာသည့္အခါ 
ၾကက္မ်ားကုိအစာအတြက္ အျခားေနရာသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္အ သစ္ျပန္စုိက္သည္။ ကၽြန္ပ္အ 
ေနျဖင့္ စားက်က္သုံးခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္မ်ားသည့္စားက်က္မ်ားကုိ ထားရန္အားေပးပါသည္။ 
 
 
 
    
    
    
    



ေျခထားေျခထားေျခထားေျခထားသည့္အစာမ်ားသည့္အစာမ်ားသည့္အစာမ်ားသည့္အစာမ်ား    
 
သင္သည ္ သင္၏ၾကက္စားေနက် စားက်က္ေျမတြင္ထပ္ေဆာင္းအစာမ်ားျပဳလုပ္လုိပါက အခင္းမ်ား၊ 
အစမ္းျပဳလုပ္သည့္လယ္ေျမ သို႔မဟုတ္စားက်က္မ်ားတြင္ အေစ့မ်ားကုိက်ျဲဖန္႔ျခင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 
လယ္သမားအမ်ားစုတြင ္ ျမက္္မ်ားအထသုိဲ႔ပစ္ျခင္းသို႔မဟုတ ္ ထူထပ္သည့္အမႈိက္သရိုက္ခင္းမ်ား 
အေပၚတြင္ျဖန္႔သည့္အစာမ်ားကိုစားရန္ေခၚသည့္နည္းရွိပါသည္။ (ၾကက္မ်ားအစာရွာေနစဥ္တြင္ ေလ 
သလပ္မႈ တိုးေစရန္ျဖစ္သည္)။ဤသို႔ အပုိေဆာင္းျခင္းသည္ၾကက္မ်ား အစာရွာလုိစိတ္ကုိႏိွဳးေဆာ္၍ အ 
သြင္းအထုတ္လုပ္ရန္ႏွင့္ အေကာင္မ်ားကုိေရတြက္ႏုိင္သည့္ သူတုိ႔မေရာက္ေသးသည္ ့ ေနရာမ်ားသုိ႔ 
ေရြ႔လ်ားသြားရန္အားေပးသည္။ ၎သည္လယ္သမားမ်ားအား အေျခအေနကုိေပးသည္။ 

 
ခြဲႀကိတ္ထားသည့္ေျပာင္းမ်ားကုိ ေနရာမ်ားစြာတို႔တြင ္အပုိေဆာင္းအစာအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ႏွစ္သက္ ၾက 
သည္။အမွန္မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပ၊ဲ အေစ့မ်ားႏွင့္အဆံမ်ားတုိ႔သည္သင္၏ၾကက္မ်ားၾကီးထြားျခင္းႏွင့္ စြမ္း 
ေဆာင္မႈမ်ားကုိအားေပးသည္။ ဤစာရင္းသည္မျပည့္စံုပါ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာ၏မည္သည့္ ေနရာတြင္ 
ၾကက္မ်ားကုိေမြးျမဴပါေစ၊ လယ္သမားမ်ားတုိ႔သည္ ၾကိတ္ထားသည့္ေျပာင္း၊ ပီလီေစ့၊ မန္ဂိုပဲ၊ ေျမပဲ 
စသည္တို႔ျဖင့္ အပုိေဆာင္းအစာမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကသည္။ ေျခထားသည့္အစာမ်ားကုိေရြး ခ်ယ္သည့္ 
အခါ လက္ျဖင့္ျဖန္႔ႏိုင္သည့္ အစာ၊ မိမိေဒသတြင္ရႏုိင္သည့္အစာႏွင့္ ေစ်းေတာ္ေသာအစာမ်ားကုိ 
ေရြးပါ။ 
 

 
ပံုပံုပံုပံု    ၄၄၄၄။။။။ ေဒသရွိပါလ၀န္ေစ်းတြင္ ရနုိင္သည့္ကၽြဲႏြားအစာ နမူနာမ်ား 

 
    
    
    



ျမျမျမျမက္က္က္က္----အစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား    
    
တိရစၦာန္မ်ားကုိေကၽြးရန္းေစ်းအေတာ္ဆံုး - ႏွင့္ေစ်းအေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္မွာေသခ်ာသည့္နည္းမ်ားမွာ 
သူတို႔အားစားက်က္တြင္စားသည့္အခြင့္အလမ္း သုိ႔မဟုတ ္သူတုိ႔အား အစိမ္းေရာင္အစာ/အစာစိမ္းမ်ား 
ကုိျဖတ္၍ သယ္ယူလာေသာစနစ္ကိုအသံုးျပဳ၍ေကၽြးျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္ယာတ၀ိုက္တြင္ရႏုိင္သည့္  
ပရုိတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ အာဇုိလာ သုိ႔မဟုတ္ မွည့္(ယင္ေကာင္တမ်ိဳး)ပုိးေလာင္းတုိ႔သည္ စား က်က္ 
ႏွင့္ အစာစိမ္းမ်ားတုိးပြားမႈအတြက္အသံုးျပဳႏုိင္သည္။ 
    
ျမက္္-အစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားသည္ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္သည္ ့ အဟာရ အက်ိဳးေက်းဇူး 
မ်ား ကုိေပးသည္။  
• အဆီမ်ားတြင္ အဆီ-ေပ်ာ္၀င္ေစႏုိင္သည္ ့ဗီတာမင ္(ေအ၊ ဒီ၊ အီး၊ ေက) 
• ကြန္က်ဴကိတ္တက ္ လီႏိုလက္ အက္စစ္(Conjugated Linoleic Acid(CLA) ပုိျမင့္ေသာ၊ 

ကင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ျခင္းကုိကာကြယ္သည့္ကြန္ေပါင္း၊ 
• အေစ့နည္း၍အစိမ္းေရာင္ပိုမ်ားသည့္အရာႏွင့္အတ ူ ပိုးေကာင္မ်ား၊ ငါး၊ အုန္းဆံအစာမ်ား စသည္ 

ျဖင္၊့ ျမက္-အစာေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားတြင္ရိွသည့္ အိုမီဂါ ၃ႏွင္ ့ အုိမီဂါ ၆ ဖက္တီး 
အက္စစ္ အခ်ိဳးအစားမ်ားသည္ သမရုိးက်စားေနက်အစားအစာႏင့္ွပုိတူ၍ ေခတ္သစ္ေမြးျမဴေရး 
တိရစၦာန္မ်ားကုိစားသည္ထက ္ ၎တုိ႔အားစားသံုးျခင္းသည္ပို၍က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီညြတ္သည္။ 
အစာစားသည့္အကြက္ရိွ အေစ့ေကၽြးသည့္ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားမွာ အုိမီဂါ ၆ ဖက္တီးအက္စစ္ 
ပါ၀င္မႈအဆင့္ျမင့္မားလြန္းသည္။စားေနက်အစားအစာမ်ားတြင ္အုိမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ကုိေပါင္း 
ထည့္မည့္အစား အုိမီဂါ၆ဖက္တီးအက္စစ္ကိုေလ်ာ့ခ်ပါ၊ ထိုသုိ႔ ေလ်ာ့ ခ်ရန္အတြက္အေစ့မ်ားကုိ 
ေလ်ာ့၍ အင္းဆက္ ပိုးမ်ား ႏွင့္ငါးႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာကုိအသုံးျပဳပါ၊ မွ်တေသာအဟာရျဖစ္ေစ 
မည္။ ေဒါက္တာ ၀က္စတန ္ဖရိုက္စ္သည ္လူတုိ႔၏စားေနက်အစား အစာတြင ္အိုမီဂါ ၃/၆ဖက္တီး 
အက္စစ္ႏွင့္နီးစပ္သည္အ့ခ်ိဳးကိုေတြ႔ရိွ၍ အျမင့္ဆုံးကုိဆိုရလွ်င ္ စုစုေပါင္းမွာကယ္လိုရီမွစားသုံး 
သည့္အဆီဓါတ္၏ ၅-၆%ထက္မပိုပါ(ပံု ၅) (ဖယ္လြန ္et al.၊ ၂၀၀၀)။ လူမ်ားစားသုံးရန္ႏွင့္ေမြးျမဴ 
ေရးတိရစၦာန္က်န္းမာေရးအတြက္အသား၊ ဥႏွင္ ့အဆီဓါတ္အရည္အေသြးညီမွ်မွဳရွိေစရန ္ကၽြန္ပ္တို႔ 
သည ္အစာထဲ တြင္ အုိမီဂါ ၃ႏွင့္၆ကုိ လုိအပ္ပါသည္။ 



 
ပံုပံုပံုပံု    ၅၅၅၅။။။။ စယ္လီ ဖယ္လန ္ေမာ္ရယ္လ္၊ ၀က္စတင္း ေအ၊ ဖရိုက္စ္ ေဖာင္ေဒ၏ရွင္း ေရးသားသည့္ "ေရွး 
ဦးႏွင့္ေခတ္သစ္စားေနက်အစာမ်ားတြင ္လိုအပ္သည့္ဖက္တီးအက္စစ္" ။ ရင္းျမစ္ - ၀က္စတန္ ေအ၊ 
ဖရုိက္စ္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ "အစဥ္အလာအစားအစာမ်ားႏွင့္ အေမရိက၏အဆီအႏွစ္"အခန္း ဆက္တင္ 
ျပျခင္းမ ွ"သမရုိးက် အစားအစာမ်ား ၃" ။  
    
ေဖၚျမဴလာေဖၚျမဴလာေဖၚျမဴလာေဖၚျမဴလာမ်ားမ်ားမ်ားမ်ားအပါအအပါအအပါအအပါအ၀၀၀၀င္င္င္င္    လယ္ယာထြက္ၾကက္စာမ်ားထုတ္လုပ္ျလယ္ယာထြက္ၾကက္စာမ်ားထုတ္လုပ္ျလယ္ယာထြက္ၾကက္စာမ်ားထုတ္လုပ္ျလယ္ယာထြက္ၾကက္စာမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း 
 
ၾကက္ေမြးေသာလယ္သမားမ်ားသည္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္သတိႀကီးစြာထား၍မွတ္တမ္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မိမိတို႔၏ 
ကုိယ္ပုိင္အဆင့္ျမင့္ေသာၾကက္စာကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔တြင ္ လယ္သမားမ်ားသည္ 
အကုန္အက်သက္သာသည့္အစာမ်ားကုိအသင့္ေရာစပ္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကိ၀ုယ္ႏိုင္ၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လယ္ယာထြက္အစာပစၥည္းမ်ားသည္ ၾကက္စာကုိပို၍ပင ္တြက္ေျခကုိက္ေစသည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
၏လယ္ယာတြင ္လူႏွစ္ဦးသည္ တစ္နာရီမွ်မၾကာသည့္ အခ်ိန္တြင ္ စြတ္စိုေသာ အစာ၂၀၀ကီလိုဂရမ္ 
ထုတ္ႏုိင္သည္။ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ားစြာကုိ အခိ်ဳးညီစြာထုတ္ ႏုိင္ေျခရွိသည္။ ကၽြန္ပ္ေပးႏိုင္ေသာအေကာင္း 
ဆံုးအႀကံဥာဏ္မွာ သင္၏အေျခအေနအေပၚတြင္မူတည္၍အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင္ ့ေစ်းသက္သာ 
စြာ ရရိွ (သုိ႔မဟုတ္အခမ့ဲ)ရႏုိင္ေသာအရာတို႔ျဖစ္သည္။ သင္၏ေရြးခ်ယ္မႈကုိမကန္႔သတ္ပါႏွင့္၊ သုေတ 
သနမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ေအာက္တြင္ကၽြန္ပ္သည္အေရွ႔ေတာင ္အာရွတြင္ရႏုိင္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ကိုေဖၚျပ 
ထားပါသည္။  
    
ေရြးခ်ယ္စရာအစာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္စရာအစာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္စရာအစာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္စရာအစာအျဖစ္    ေရေပၚတြင္ေပါေလာေပၚသည့္ေရေပၚတြင္ေပါေလာေပၚသည့္ေရေပၚတြင္ေပါေလာေပၚသည့္ေရေပၚတြင္ေပါေလာေပၚသည့္    ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္    
ဘဲစားေရေမွာ္မ်ားဘဲစားေရေမွာ္မ်ားဘဲစားေရေမွာ္မ်ားဘဲစားေရေမွာ္မ်ား((((စရန္စရန္စရန္စရန္))))။။။။    
ေရေပၚတြင္ေပါေလါေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ ေရတြင္ေပါက္သည့္အပင္မ်ားသည္ပရုိတင္းဓါတ္ 
ျမင့္မားသည္။ ေရတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားသည ္သူတို႔အတြက္ၾသဇာဓါတ္ျဖစ္ ေစသည့္အရာမ်ားရွိေန 
ပါက ကန္မ်ားထဲတြင္ရွင္သန္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ကိုၾကက္စာအျဖစအ္သံုးျပဳႏုိင္၍ ေစ်းႀကီးေသာအစာမ်ား 
ကုိ၀ယ္သုံးရသည့္အခါတြင ္ အလြန္ေကာင္းသည္ ့ အကုန္သက္သာေစေသာ အပုိေဆာင္းအစာ ျဖစ္ 
သည္။  အာဇုိလာ အက္စ္ပီပီ ႏွင္ ့ဆာဗီးနီးယား အက္စ္ပီပ ီ က့ဲသို႔ေသာအပင္မ်ားသည ္၎တုိ႔ကိုေမြး 



ျမဴ၍ လံုေလာက္စြာရိတ္သိမ္းႏိုင္ပါကေကာင္းစြာအသုံး ျပဳႏုိင္သည္ (ပုံ ၆)ဘဲစားေမွာ(္အမိ်ဳးမ်ိဳးႏွင့္ 
မ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမိ်ဳး) တို႔ကုိလအဲသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၀က္ႏွင့္ၾကက ္ တို႔သည္အစိမ္းေရာင္အစာမ်ားကုိ 
အေျမာက္အမ်ားကိ ု စားၾကသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားတြင ္ ငါးေမြးျမဴေရးအတြက္ 
ပိုက္ျဖင့္ကာကြယ္ထားသည့္ေဖါင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သီးျခားထားသည့္ကန္မ်ား၊ ထည့္စရာပုံး သို႔မဟုတ ္
စားခြက ္ မ်ားပါ၀င္သည္။ ငါးကန္တြင္ေမြးျမဴသည့့္ တိရစၦာန္အစာျဖစ္သည့္ မည္သည့္ ေကာက္ပသီဲးႏံွ 
မဆုိ အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ထားရမည္ သို႔မဟုတ္ ငါးႏွင့္သီးျခား ခြဲထားရမည္ကုိသတိရပါ၊ သို႔မဟုတ္ပါ 
ကငါးမ်ားသည္၎တုိ႔ကုိအလြန္အက်ဴးစား၍ကုန္ခန္းေစမည္။ ပံု ၃တြင ္ ငါးမ်ားကုိကန္ထတဲြင္ 
သီးျခားထား၍ အာဇိုလာမ်ားသည္စုတ္ထုတ္သည့္အဟာရႏွင့္ေရမွႀကီးထြား၍ ငါးမ်ားအတြကသ္န္႔ရွင္း 
ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကိျုဖစ္ေစသည္။ [မွတ္ခ်က-္ ငါးစာႏွင္ ့၀က္ထီးအစာအျဖစ ္ေရေပၚတြင္ေပၚ ေသာ 
ဒရင္ေကာက္ပင္မ်ားႏွင့္ ဘစဲားေမွာ္ကုိအသံုး ျပဳျခင္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့ထပ္ေဆာင္းအခ်က္ 
အ လက္မ်ားကုိအာရွမွတ္တမ္း ၂၀ ႏွင္ ့၂၅တြင္ၾကည့္ပါ။] 
 
နမူနာစမ္းသပ္မႈမ်ားကိ ု အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ လမ္နာ မိုင္နာ(သာမံဘစဲားေမွာ)္၊ အိုင္ပုိမုိအယဲာ 
ရက္ပတန္မ်ား(ကန္ကုန္း သုိ႔မဟုတ္ ကန္ဇြန္းရြက)္၊ ထရာပါ နာတန္မ်ား(ေရသစ္ခ်သီး)ႏွင့္ ဆာဗီနီယာ 
ကူကူလာတာ(အာဇုိလာႏွင့္မၾကာခဏမွားတတ္သည္)တို႔ကုိႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည္။ဘဲစားေမွာ္ႏွင့္ ကန္ဇြန္း 
ရြက္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတု႔ိသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳးႏွင့္ျမင့္ေသာပရုိတင္းရွိၾကသည္။  ၂၈%ႏွင့္ 
၃၂% အသီးသီးရိွၾကသည္(ကာလီတာ ၂၀၀၇)။ ဤႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတို႔သည ္ ေကာင္းမြန္သည့္ တိ 
ရစၦာန္အစာေကာက္ပသီဲးႏွံျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကၽြန္ပ္အေနျဖင့္ အာဇိုလာ(အာဇိုလာ ကာရုိလီနီအာနာ) ကုိ 
လည္းအိႏၵိယေလ့လာမႈတြင္ထည္၀့င္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ၎သည္အျခားေသာႀကီးျမန္သည္ ့ ေရ 
ေပၚတြင္ေပၚသည့္အပင္ျဖစ္၍ ပရိုတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ၁၉-၃၀%ပါ၀င္သည္ဟုအစီရင္ခံၾကသည္။  
 

 
ပံုပံုပံုပံု    ၆၆၆၆။။။။ အာလုိဟာ ေဟာက္စ္တြင္ အာဇုိလာ ႏွင့္ ဆာဗီနီယာထုတ္လုပ္ျခင္း 

 
ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္ဒရင္ေကာက္ပင္က့ဲသုိ႔ေသာအပင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာေရေနအပင္မ်ားကုိ အလြန္ 
အမင္းမရိတ္သိမ္းမိရန္သတိျပဳပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက ရည္ရွည္တည္တ့ံမည္မဟုတ္။ ေယ်ဘူယ် စည္း 
ကမ္းအရ(စံျပအေျခအေနေအာက္တြင)္ သင္သည္တပတ္လွ်င္ ေရေပၚတြင္ေပၚသည့္ဘုိင္အုိ မတ္စ္တ 



၀က္ထက ္ ပုိ၍မရိတ္သိမ္းသင့္ပါ။(သို႔မဟုတ ္တရက္လွ်င္ဘိုင္အုိမတ္စ္စုစုေပါင္း၏ ၁/၇)။  လွည့္ကြက္ 
မွာ အပင္မ်ားကုိအရြက္အေနအထားအျမန္ျဖစ္လာရန္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳ လုပ္ရန ္ သင္၏ 
စနစ္တြင္မည္သည့္ရိတ္သိမ္းနည္းသည္အထြက္အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ သည္ကိသုင္ သည္ေစာင့္ ၾကည့္ရ 
မည္။ အာဇိုလာသည ္ ဘစဲားေမွာ္ထက္ေရ၏ေရြ႔လ်ားျခင္းဒါဏ္ကုိခံႏုိင္သည္။ ဆာဗီနီယာသည္ႀကီး 
ထြားမႈအျမန္ဆုံးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္ထုိးေဖါက္မႈမ်ားစြာရိွႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏တနွစ္တာ 
ေလ့လာမႈတြင္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္မူတည္၍ ေရ၌ရွိသည့္အာဇုိ လာအေျခအေနမ်ား၌ရိတ္ 
သိမ္းႏႈန္းမွာ တေန႔လွ်င္ ၃၁၀ ဂရမ္မွ ၄၉၀ ဂရမ္အထ ိရိတ္သိမ္းႏုိင္သည္။ 
    

 
မွည့္မွည့္မွည့္မွည့္((((အနက္ေရာင္အနက္ေရာင္အနက္ေရာင္အနက္ေရာင္    ယင္ေကာင္ယင္ေကာင္ယင္ေကာင္ယင္ေကာင္)()()()(ဟာမီတီအာဟာမီတီအာဟာမီတီအာဟာမီတီအာ    အီလူစင္အီလူစင္အီလူစင္အီလူစင္) ) ) ) သားေလာင္းသားေလာင္းသားေလာင္းသားေလာင္း    ေမြးျမဴျခင္းေမြးျမဴျခင္းေမြးျမဴျခင္းေမြးျမဴျခင္း    

မီးဖုိေဆာင္မွစြန္႔သည့္အရာမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေနာက္ေခ်းမ်ားကုိ မွည့့္ ့့    (ယင္ေကာင္တစ္မ်ိဳးယင္ေကာင္တစ္မ်ိဳးယင္ေကာင္တစ္မ်ိဳးယင္ေကာင္တစ္မ်ိဳး) (Black 
Soldier Fly (BSF)(Hermetia illucens) သားေလာင္းေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မႈအတြက္အသံုးျပဳႏိင္ုည။္ 
၎သည္ သင္၏ၾကက္မ်ားအတြက္စားေနက်သဘာ၀အစာအတြက္ထပ္ေဆာင္းအစာအျဖစ္အသံုး ျပဳ 
ႏိုင္သည္အ့ရာျဖစ္သည္။ေကၽြးေသာပုိေလာင္းမ်ားသည္ စီႏုိမြန္ဟုေခၚသည္ ့ ယင္ေကာင္ကိုတြန္း လွန္ 
သည့္အရာအျဖစ္လႈိ႔၀ွက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္(့မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြင္း ဓါတုဆက္သြယ္မႈအတြက္သုံး ေသာ 
အရာ၀တၱဳ)အရာျဖစ္၍ အစာမ်ားတြင္ ဘီအက္စ္အက္ဖ္တို႔ သည္ရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့အျခားေသာ 
ယင္ေကာင္မ်ားကိုအစာ မ်ားႏွင့္ေ၀းေ၀းေနရန္အခ်က္ေပး၊ သတိေပးသည့္အရာ အျဖစ္ရိွေနသည္။ 
ဘီအက္စ္အက္ဖ္တုိ႔ကိ ု အလုိအေလ်ာက္ ရိတ္သိမ္းသည့္ကရိယာမ်ားကိ ု အြန္လိုင္းမ၀ွယ္ယူႏုိင္သည္။ 
ဤအရာမ်ားသည္သားေလာင္းအဆင့္ပိုးေကာင္ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ထည့္စရာေသတၱာအျဖစအ္လုပ္ 
လုပ္သည။္ မွန္ကန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ပါကႀကီးရင့္သည့္ သားေလာင္းမ်ားသည္ ထိုေသတၱာမွ ၃၅ံေစာင္းေန 
သည့္အေျခအေနမွအျခားသုိ႔ကူးေျပာင္းသြားၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေသတၱာထမွဲငါးကန ္သုိ႔မဟုတ ္ၾကက္ၿခံ 
ထသဲို႔တုိက္ရိုက္က်သြားသည ္(ပံု ၇ ႏွင့္ ဂ)။ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    
    

    
ပံုပံုပံုပံု    ၈၈၈၈။။။။ အာလုိဟာ ေဟာက္စ္တြင္အသံုးျပဳသည့္ ဘီအက္စ္အက္ဖ ္ကရိယာမ်ားပုံ    

    
လယ္ယာထြလယ္ယာထြလယ္ယာထြလယ္ယာထြက္အစာထုတ္လုပ္မႈတြင္က္အစာထုတ္လုပ္မႈတြင္က္အစာထုတ္လုပ္မႈတြင္က္အစာထုတ္လုပ္မႈတြင္    အခ်ဥ္ေအခ်ဥ္ေအခ်ဥ္ေအခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဖါက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဖါက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားဖါက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 
ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္အတြြင္း သီးျခားအက်ိဳးျဖစ္ေစသည့္မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္စင္တြင္ အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း လုပ္ 
ငန္းသည္ ၾကက္စာမ်ားအား အစာေျခႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဆင့္မ်ားတြင္ထားႏုိငသ္ည့္ဘ၀ကုိတုိးတက္ေစ သည္။ 
ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ မုိကခ္ရိုေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ေကာ္ပရာအစားအစာ မ်ားတြင္ 
သဘာ၀ပရိုတင္းမ်ား ၁၇.၂၄% မွ ၃၁.၂၂%အထိတိုုးေစသည္။ အမိုင္ႏိ ု အက္စစ္သည္လည္း အေရ 
အတြက္အားျဖင့္မ်ားစြာတုိးတက္လာသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္(ခရုစ္၊ ၁၉၉၇)။   
 
ၾကက္ငွက္အားလံုးတို႔သည္ အစာစုိကုိႏွစ္သက္သည္ကိုမွတ္သားပါ။ အခ်ဥ္မေဖါက္ထားသည့္အစာကုိ 
နံနက္ပိုင္းတြင္ေရာေႏွာႏုိင္၍ သင္၏ၾကက္မ်ားသည္ စိုေနေသာအခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္အစာ မ်ားကုိ 
မႏွစ္သက္ပါက ၎ကုိခ်က္ျခင္းအသုံးျပဳပါ။ ၾကက္စာမ်ားအျပင္ သင္၏အစာမ်ားကိ၀ုက္ထီး၊ ဘဲႏွင့္ 
ငါးမ်ားအား ေန႔စဥ္စားသံုးသည့္ထပ္ေဆာင္းအဟာရအစားအစာအုပ္စုမွမုိက ္ ခရုဘ္မ်ား၏ အကူ 
အညီျဖင့္ေကၽြးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဥ္ေဖါက္ထား သည့္အစာမ်ားကုိ စားျမဳ့ံျပန္တိရစၦာန္မ်ားအား 
ေကၽြးရန္အတြကအ္ားမေပးလိုပါ(ဤအေၾကာင္းအရာသည္ လာမည့္ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရ ွ မွတ္တမ္း 
တြင္ပါပါမည္)။ 
 

မိမိအစာကုိ မိမိဘာသာစိုက္ပါ။ 

မွည့္မွည့္မွည့္မွည့္((((အနက္ေရာင္ယင္ေကာင္အနက္ေရာင္ယင္ေကာင္အနက္ေရာင္ယင္ေကာင္အနက္ေရာင္ယင္ေကာင္)()()()(ဟာမီတီအာဟာမီတီအာဟာမီတီအာဟာမီတီအာ    
အီလူစင္အီလူစင္အီလူစင္အီလူစင္) ) ) ) သားေလာင္းသားေလာင္းသားေလာင္းသားေလာင္း    ေမြးျမဴျခင္းေမြးျမဴျခင္းေမြးျမဴျခင္းေမြးျမဴျခင္း    
 

အလုိအေလ်ာက္စုေဆာင္းသည့္ေဘး၌ရွိေသာပံုးမွသား
ေလာင္း မ်ားကုိအဆက္မျပတ္သိမ္းယူေနျခင္း 

လၻက္အရည္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းလၻက္အရည္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းလၻက္အရည္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းလၻက္အရည္အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း    
၁၁၁၁။။။။    ယင္ေကာင္ကုိယင္ေကာင္ကုိယင္ေကာင္ကုိယင္ေကာင္ကုိ    တြန္းလွန္သည့္တြန္းလွန္သည့္တြန္းလွန္သည့္တြန္းလွန္သည့္    သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀စြန့္ပစ္ပစၥည္းစြန့္ပစ္ပစၥည္းစြန့္ပစ္ပစၥည္းစြန့္ပစ္ပစၥည္း        
၂၂၂၂။။။။    ကုိလုိနီျပန္လည္အစျပဳရန္ၾကက္မ်ားကုိဆြဲကုိလုိနီျပန္လည္အစျပဳရန္ၾကက္မ်ားကုိဆြဲကုိလုိနီျပန္လည္အစျပဳရန္ၾကက္မ်ားကုိဆြဲကုိလုိနီျပန္လည္အစျပဳရန္ၾကက္မ်ားကုိဆြဲ    
ေဆာင္သည္အရာေဆာင္သည္အရာေဆာင္သည္အရာေဆာင္သည္အရာ    
၃၃၃၃။အပင္အေရ။အပင္အေရ။အပင္အေရ။အပင္အေရ    ေျမၾသဇာေျမၾသဇာေျမၾသဇာေျမၾသဇာ    
 

ဆင့္ျဖင့္ရိတ္သိမ္းလုိပါက ဆင့္အား အားလုံးကို ၿခံဳမိရန္ျပဳလုပ္ပါ။ 

သားေလာင္းမ်ားစြာေကၽြးျခင္းျဖင့္စီႏုိမြန္ဟုေခၚ
သည့္ယင္ေကာင္တြန္းလွန္သည့္အရာကုိလွ်ိဳး၀ွ
က္စြာျဖစ္ေစသည္။ ဘီအက္စ္အက္ဖ္မ်ားရိွႏွင့္၍ 
ယင္ေကာင္မ်ားကုိအစာ 
မ်ားႏွင့္ေ၀းေ၀းေနရန္အခ်က္ေပး၊သတိေပးသ
ည့္အရာအျဖစ္ ရွိေနသည္။   



အစာကုိအခ်ဥ္ေဖါက္သည့္အခါ ပက္သိုဂင္မ်ားႏွင့္မ်ိဳးစပ္ျခင္းမလုပ္ထားသည့္ ဘက္တီးရီးယား၊ တ 
ေဆး ႏွင့္ မုိင္ခရုဘ္မ်ားအား ပရုိဘိုင္အုိတစ္အုပ္စုမွ အတည္ျပဳထားသည အမ်ိဳးကုိအသံုးျပဳရန္ သတိ 
ျပဳပါ။ အာလုိဟာအိမ္တြင္ ကၽြန္ပ္တို႔သည ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရိွ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ငါးႏွင့္ေရေန သတၱ၀ါရင္း 
ျမစ္ဌာနမွ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ထား၍ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရသတ၀ၱါအတြက္ စီးပြားျဖစ ္ ထုတ္ထားသည့္ 
အီးအမ-္၁ ကိ ု အသံုးျပဳသည္။ အီးအမ္-၁ ကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ အုိခိနာ၀ါရွ ိ ရူၾကဴတကၠသုိလ္မွ ေဒါက္တာ 
တယ္ရူအိ ုဟာဂ မွေဖၚစပ္၍၎သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း၁၀၀ အထက္တြင္ရရွိႏုိင္သည္။ ထုိင္ငံသည္ အီးအမ-္
၁ ကိုဂ်ပန္ႏိုင္ ထက္ပို၍အသံုးျပဳသည။္ 
 
အီးအမ-္၁တြင္ ပိုးေမြးျမဴထားသည့္ က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္လက္တစ္အက္စစ္ဘက္တီးရီးယား ဖုိတိုစင္ 
သက္တစ ္ ဘက္တီးရီးယား၊ အက်ိဳးျပဳတေဆးႏွင့္အျခားမ်ားစြာတုိ႔ပါ၀င္သည္။ အစာ၏အဟာရမ်ား 
စြာကိုတုိးပြားေစသည္ ့ ဒုတိယအဆင့္ မီတာဘုိလိုက္မ်ားဖန္တီးစဥ ္ မုိက္ခရုိေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ား အား 
သၾကား  ႏွင္အ့ျခားေသာ ကာဘြန္ဟိုက္ဒရိတ္မ်ားေကၽြးသည္။ အီးအမ္-၁ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ 
၍သင္ယူလိုပါက ကၽြန္ပ္၏စာအုပ္ျဖစ္သည့္ အပူပိုင္းေဒသတြင ္ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စုိက္ပ်ိဳး ေရး 
အတြက္သဘာ၀လယ္ယာလုပ္ငန္းစနစ ္ သည္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက ္ အီးအမ္နည္း ပညာ ဆုိင္ရာ 
လမ္းညႊန္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းတြင္ အခမ့ဲပီဒီအက္ဖ္အျဖစ္ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏုိင္၍ အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွရုံး 
သုိ႔မဟုတ ္အီးစီအိပ္ခ်္အုိဖေလာ္ရီဒါ အြန္လုိင္းစာအုပ္ဆုိင္မွတဆင့္ အြန္လိုင္း၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ အီးအမ-္
၁ ကုိမရႏိုင္ပါက ေဒသရွိႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းရႏုိင္သည့္ရင္းျမစ္မွ ဒိန္ခဲအရည္ သုိ႔မဟုတ ္ ဒိနခ္်ဥ္အ 
ရည္ကုိအသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ အီးအမ-္၁ ပံုေသနည္းအတုိင္း အရည္ၾကည္ကုိ 
အနည္းငယ ္ စတင္၍အစားထုိးၾကည့္ပါ။ ထို႔ေနာက္မေကာင္းသည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားမျဖစ္ေပၚလာပါက 
ေနာက္ပိုင္းအသုတ္မ်ားတြင္ပို၍ထည့္ပါ။ ေကာင္းသည့္အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္းတြင ္ ႏွစ္ပတ္အခ်ဥ္ေဖါက္ၿပီး 
သည့္ေနာက္ ခ်ိဳ၍ခ်ဥ္သည့္ေကာင္းမြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ "ၾကက္ဥပုတ"္ အနံ႔(ဆာ 
ဖိုက္မွ)ရပါက သို႔မဟုတ္ အနက္ေရာင္မႈိေပၚလာပါက သင္၏ၾကက္မ်ားကိုမေကၽြးပါႏွင့္။ ၎အစား 
မေအာင္ျမင္သည့္စမ္းသပ္မႈအသုတ္ကိ ုေျမေဆြးပံုထသုိဲ႔ထည့္၍ေျမၾသဇာအျဖစ္အသံုးျပဳပါ။  
  
အီအမ-္၁၏ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမွာ ေဒသမူရင္းရိွေဒသမူရင္းရိွေဒသမူရင္းရိွေဒသမူရင္းရိွ    ေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ားေအာ္ဂဲနစ္စင္မ်ား (Indigenous 
microorganisms (IMOs) မ်ားကုိအသံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ကုိးရီးယားႏုိင္ငံသဘာ၀လယ္ယာစနစ္ 
(Natural Farming (KNF) system)တြင္ပစၥည္းမ်ားသည္ သၾကား၊ ဆားႏွင့္အုိင္အမ္အိုေပ်ာ္၀င္ရည္ 
မ်ားကိုေရာေႏွာထားသည္။ [မွတ္ခ်က္ - ဖန္တီးမႈႏွင့္ အိုင္အမ္အိုမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိECHOcommunity.org. တြင္ " အာရွသဘာ၀ လယ္ယာ လုပ္ငန္း 
သုိ႔မိတ္ဆက္ျခင္း"ႏွင့္ပတ္သက္သည့္တင္ျပခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါ။ ထို႔အျပင္ မေဲဂ်ာ့တကၠသုိလ္မွ 
သဘာ၀ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖတ္စာအုပ္ႏင့္ွ ကာတြန္းစာအုပ္မ်ာသည္ အုိင္အမ္အုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
မ်ားစြာေဆြးေႏြးထားၿပီး ထုိင္းႏိုင္င ံ အီးစီအိပ္ခ်္အုိအာရွရုံးတြင ္ ထိုင္း၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ခမာဘာသာတုိ႔ 
ျဖင့္ရႏုိင္၍ ျမန္မာ၊ ဘဟာစာ အင္ဒိုနီးရွား၊ ကရင္၊ တာကာလုိ ႏွင့္မန္ဒရိမ္းဘာသာျဖင့္မၾကာမီတြင္ 
ရႏုိင္ပါမည္။] 
 



ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအစာသည္ေကာင္းေသာ ပရုိတင္းရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ငါးႏွင့္တီီလားပီး 
ယားတုိ႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အစာမ်ားကုိ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေကာင္းမြန္သည္ ့ရလဒ္ျဖင့္အသံုးျပဳ 
လ်က္ရွိပါသည္။ ငါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္အစာကုိ ၾကက္စာအျဖစ္ေကၽြးရာတြင္ ထံုးစံအားျဖင့္ သဘာ၀ 
ထိန္းခ်ဳပ္အစာ ၅-၁၀%ဟုသတ္မွတ္သည္။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ၾကက္မ်ားအတြက္ထုိထက္မက 
အသံုးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔၏သဘာ၀ၾကက္အုပ္မ်ားစီမံမႈတြင္ စားက်က္၊ အစိမ္းေရာင္အစာမ်ား၊ေၾက 
ေနေသာအစာမ်ား၊ အစာမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေရြးႏုိင္သည့္သတၱဳပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား 
စြာျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ၾကက္မ်ားသည္ မိမိတို႔ဘာသာ အစာမ်ားကိုေရြးႏုိင္သည္သာမက စားသုံးျခင္း 
ကုိခ်င့္ခ်ိန္ႏုိင္သည္။ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာမ်ားသည္ အရည္အေသြးအေပၚတြင္မူတည္၍ကြဲျပားႏုိင္ၿပီး 
ၾကက္စာမ်ားတြင္ပါသည့္အခါ ညစ္ညမ္းေစသည့္ ဆာမုိနယ္လာရင္းျမစ္အျဖစ္ပါ၀င္ႏုိင္သည္ကုိ သ 
တိျပဳပါ။ ငါးျဖင့္ျပဳသည့္အစာကုိၾကက္စာအျဖစ္ေကၽြးျခင္းလြန္ကပဲါက ငါးအနံ႔အရသာရွိသည္ ့ အသား 
ႏွင့္ဥမ်ားကုိျဖစ္ေစသည ္(ေပါင္စစ္ et al., ၂၀၀၂) 
    
ပဲပုပ္ပဲပုပ္ပဲပုပ္ပဲပုပ္ပဲပဲပဲပဲႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ဂ်ီအမ္အုိဂ်ီအမ္အုိဂ်ီအမ္အုိဂ်ီအမ္အုိ((((ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကုိေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကုိေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကုိေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားကုိ    မ်ိဳးရုိးဗီဇအလုိက္မ်ိဳးရုိးဗီဇအလုိက္မ်ိဳးရုိးဗီဇအလုိက္မ်ိဳးရုိးဗီဇအလုိက္    ျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲသည့္ဇီျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲသည့္ဇီျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲသည့္ဇီျပဳျပင္မြမ္းမံခ့ဲသည့္ဇီ၀၀၀၀ရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား))))    
ေကာက္ပဲသီးေကာက္ပဲသီးေကာက္ပဲသီးေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ားႏွင့္ႏံွမ်ားႏွင့္ႏံွမ်ားႏွင့္ႏံွမ်ားႏွင့္    မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ျပႆနာမ်ားမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ျပႆနာမ်ားမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ျပႆနာမ်ားမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ျပႆနာမ်ား    
 
ပဲပုပ္ပဲသည ္က်န္းမာေရးကုိထိခုိက္ေစႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ အာလုိဟာေဟာက္စ္သည္ ပပုဲပ္ပဲ-ကင္း သည့္ 
စစ္ဆင္ေရးကိုျပဳလုပ္သည္။  အခ်ဥ္မေဖါက္ရေသးသည္ပပုဲပ္တြင္ရိွသည့္ စုိင္ထိုအီထရုိဂင္မ်ားႏွင့္ အင္ 
ဇိုင္းတို႔သည ္ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ႏွင္ ့ လူသားတုိ႔အတြက္ျပႆနာ ျဖစ္ေစသည္။ ပဲပုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္မွတ ္တမ္းတြင္ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည။္ 
 
 

• ပပုဲပ္တြင္ရွိသည္ ့ ျမင့္မားသည့္ဖိုင္တစ္ အက္စစ္အဆင့္သည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ကယ္လစီီယံ၊ 
မဂၢနီစီယ၊ံ ေကာပါး၊ သံႏွင္ ့ သြပ္ အားလက္ခံႏုိင္မႈကိုနည္းသြားေစသည္[မွတ္ခ်က-္ ပိုင္တစ္ 
အက္စစ္တြင္ရိွသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အီးဒီအန္ ၁၀၃ "စားေနက်အစာ တြင္ေဖါ့စ္ဖုိ 
ရပ္္စ္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေဖါ့စ္ဖုိရပ္စ္(ႏွင့္အျခား) ဓါတ္မ်ားခ်ိ ႔ဳတဲ့ ့ျခင္း" တြင္ၾကည့္ပါ]။ 

• ေရစိမ္ျခင္း၊ အေညွာက္ေဖါက္ျခင္း၊ေျဖးေျဖးႏွင့္ၾကာရွည္စြာခ်က္ျခင္းစသည္ရုိ့းရာျပင္ဆင္ သည့္ 
နည္းမ်ားသည္ ပဲပုပ္တြင္ရိွသည့္ ပုိက္တစ္အက္စစ္ကုိမေခ်ဖ်က္ပါ။  

• ပိုက္တစ ္အက္စစ္ျမင့္သည့္စားေနက်အစာမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ႀကီးထြားမႈကုိျပႆနာျဖစ္ 
ေစသည္။   

• ပပုဲပ္တြင္ရွေိနသည္ ့ ထရိုက္ဖစင္သည ္ ပရုိတင္းအစာေျခဖ်က္မႈကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ၍ 
ပန္ကရိယ(အစာေျခမႈကိုအက်ိဳးျပဳေစသည့္အေရတမ်ိဳး)ကုိ ကစဥ့့္္ကလ်ားျဖစ္ေစသည္။ တိရ 
စၱာန္မ်ားတြင္စမ္းသပ္ရာ ထရိုက္စင္ပါ၀င္သည့္ပဲပုပ္ကိုစားသုံးျခင္းသည္ ႀကီးထြားႏႈန္းကိ ု တံ ့
ေစသည္။  

• ပပုဲပ ္ စုိင္ထိုအီထရိုဂင္မ်ား(ဥပမာ အပင္ အီစႀထိဳဂ်င္မ်ား) သည္ အင္ဒုိစင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအ 
ေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ၍ မ်ိဳးမပြားမႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္၍ အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာကုိ 
ျဖစ္ေစသည္။  



• ပပုဲပ္စုိင္ထိုအီထရုိဂင္မ်ားသည္ သန္စြမ္းသည့္ သိုင္းရြိဳက္အႀကိတ(္လည္မ်ိဳေရ့ွပုိင္းတြင္ရိွသည္) 
ျဖစ္၍ ဟုိက္ပိုသုိင္းရြိဳက္ကိုျဖစ္ေစ၍ သုိင္းရြိဳက္ကင္ဆာကုိျဖစ္ေစသည္။ ေမြးစကေလးမ်ားတြင္ 
ပပုဲပ္ေဖၚျမဴလာမ်ားကုိစားသံုးျခင္းသည္ အလုိအေလ်ာက္ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္ ့ သိုင္းရြိဳက္ေရာဂါ 
ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။  

• ပပုဲပ္တြင္ရွိသည္ ့ဘီတာမင္ ၁၂ အန္နာေလာ့မ်ားသည္စြဲၿငိစုပ္္ယူျခင္းမရိွ၊ အမွန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ 
၏ဘီ ၁၂ လိုအပ္မႈကုိတိုးေစသည္ (နီအင္ဟီစာ၊ ၂၀၀၃) 

[မွတ္ခ်က္ - ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ "ပပုဲပ္ပဲအညႊန္းကိုးကားျခင္းမ်ား ကုိေဖၚျပသည္ ့
ေနရာ" အပုိင္းကုိ ၾကည့္ရႈပါ။] 
 
ဂ်ီအမ္အုိမ်ား (မ်ိဳးရုိးဗီဇအလိုက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့သည့္ဇ၀ီရုပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (GMOs (genetically 
modified organisms) သည္လည္း တိရစၦာန္အစာမ်ားတြင္ျပႆနာျဖစ္ေစႏိုင္သည္။မၾကာမီကျပဳ 
လုပ္ခ့ဲသည့္ေလ့လာမႈတြင ္ ၀က္ထီးမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ကင္ဆာေရာဂါကုိ ၎တုိ႔စားသည္ ့ ဂ်ီအမ္အုိ 
ပဲပုပ္ႏွင့္ေျပာင္းမ်ားတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ခဲ့သည(္ကာမင ္ et al. ၂၀၁၃)။ပပုဲပ္ပအဲစား စနစ္တက်ျပဳလုပ္ထား 
သည္ ့ ဘုိစားပျဲဖင့္အစားထိုးေကၽြးသည့္အက်ိဳးဆက္မွာ အျဖဴေရာင ္ လက္ဟြန္းၾကက္မ်ားတုိ႔၏ ဥအ 
ရည္အေသြးကုိေလ်ာ့ေစျခင္းျဖစ္သည(္ဟူစိန္ et al. ၂၀၁၅)။ ပဲပုပ္ပရုိတင္းမ်ားသည္ေစ်းေတာ္သည္ 
သုိ႔ေသာ္ၾကက္မ်ားႀကီးထြားရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာအမုိင္ႏိုအက္စစ္မ်ားပါ၀င္မႈမွာ ငါးျဖင့္ျပဳ 
လုပ္ထားသည့္အစာေလာက္ျမင့္မည္မဟုတ္ပါ။ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာအစာသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ 
ႏိုင္သည၊္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာကိုအကဲျဖတ္သည္ ့အခါပူေႏြးသည့္ေဒသ 
မ်ားတြင္ဥ ဥေသာၾကက္မ်ားႏင့္ွ ဥအရည္အေသြးမ်ားအတြက္ေကၽြးေသာ စီးပြားျဖစ္အစာမ်ားသည္ 
အသံုးျပဳႏိုင္၍အေရးႀကီးသည့္ငါးစာ၏ အမုိင္ႏုိအက္စစ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္(အိုမိခဲ 
et.al ၂၀၁၃) 
 
အလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ အီးအမ္ အစာအလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ အီးအမ္ အစာအလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ အီးအမ္ အစာအလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ အီးအမ္ အစာ    
 
ကြန္ပ္တို႔၏ ဘက္စုံ """"အာလိုဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ အီးအမ္ အစာ" " " " တြင္ပရိုတင္းအရုိင္း  
၁၀....၀၀% % % % ပါ၀င္၍ ဖိလစ္လစ္လစ္လစိ္ပုိင္နုိင္ငံရွိ ပလ၀မ္တြင္ ၀....၃၆////ကီလိုဂရမ္ ယူအက္စ္ေဒၚလာကုန္    က်သည္    
((((ဇယား ၁))))။ ၎ကုိ အသားစားၾကက္ႏွင့္ဥ ဥေသာၾကက္မမ်ားအားေကၽြးရာတြင္ ေကာင္းစြာေအာင္    
ျမင္ခ့ဲပါသည္။သန္႔စင္ၿပီး ((((<<<<၀....၅မမ))))စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာထံုးေက်ာက္ပါ၀င္မႈသည္ အရုိးထြားႀကိဳင္းမႈအ    
တြက္    အေရးႀကီးပါသည္။ ဥ ဥေသာၾကက္မမ်ားသည္ ထပ္ေဆာင္းကယ္လဆီယမ္ ရႏုိငရ္န္လည္း    
လုိအပ္ပါသည္၊ ဤအေၾကာင္း အရာကုိ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္အပုိဒ္တြင္ေဆြးေႏြးပါမည္။     
 
ဇယား၁တြင္ရွိသည့္ေဖၚစပ္နည္းသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ျပန္လည္သုံးစြဲႏိုင္သည့္လယ္ယာမွ    ထြက္    
သည့္ၾကက္စာမ်ား    ဖန္တီးရန္အတြက္    ေကာင္းေသာအစပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္သင္၏ၾကက္ မ်ား    
ႀကီးလာစဥ္လုိအပ္သည့္    ပရိုတင္းအတြက္    ပိ၍ုခက္ခသဲည့္    လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ    ကိုင္တြယ္ႏုိင္ပါက သင္သည္    
သင၏္ပရုိတင္းအခ်ိဳးကုိ အလုိက္သင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္    ငါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာအစာပမာဏအားခ်င့္ ခ်ိန္ႏိုင္    
သည္။     



    
ဇယား ဇယား ဇယား ဇယား ၁၁၁၁။။။။    အာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ ၾကက္မ်ားအတြက္ အီးအမ္အစာအာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ ၾကက္မ်ားအတြက္ အီးအမ္အစာအာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ ၾကက္မ်ားအတြက္ အီးအမ္အစာအာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ ၾကက္မ်ားအတြက္ အီးအမ္အစာ    

အာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ အာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ အာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ အာလုိဟာ အခ်ဥ္ေဖါက္ 
အီးအမ္ အစာအီးအမ္ အစာအီးအမ္ အစာအီးအမ္ အစာ    

အေခ်ာမ
ဟုတ ္
ေသာပရုိ
တင္း 

အေလးခ်ိန္(
ေကဂ်ီ) 

ကုန္က်စ ရိတ္ 
ယူအက္စ္ဒီ/ 
ေကဂ်ီ) 

စုစုေပါင္းကုန္က်စ
ရိတ္/ယူအက္စ္ဒီ  

ဆန္ဖြဲႏု ဆန္ဖြဲႏု ဆန္ဖြဲႏု ဆန္ဖြဲႏု ((((ဒီ ဒီ ဒီ ဒီ ----၁၁၁၁))))    ၁၄% ၃၃၃၃....၀၀၀၀၀၀၀၀    ၀.၃၀ ၀၀၀၀....၈၉၈၉၈၉၈၉     
ေကာ္ပရာ အစာေကာ္ပရာ အစာေကာ္ပရာ အစာေကာ္ပရာ အစာ    ၂၂% ၂၂၂၂....၀၀၀၀၀၀၀၀    ၀.၂၃ ၀၀၀၀....၄၅၄၅၄၅၄၅     
ငါးျဖင့္လုပ္သည့္အစာငါးျဖင့္လုပ္သည့္အစာငါးျဖင့္လုပ္သည့္အစာငါးျဖင့္လုပ္သည့္အစာ    ၄၄% ၁၁၁၁....၀၀၀၀၀၀၀၀    ၀.၇၃ ၀၀၀၀....၇၃၇၃၇၃၇၃     
မေၾကတေၾက ေျပာင္းမေၾကတေၾက ေျပာင္းမေၾကတေၾက ေျပာင္းမေၾကတေၾက ေျပာင္း    ၇% ၀၀၀၀....၅၀၅၀၅၀၅၀    ၀.၇၃ ၀၀၀၀....၃၆၃၆၃၆၃၆     
စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာထံုးေစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာထံုးေစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာထံုးေစုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာထံုးေက်ာက္က်ာက္က်ာက္က်ာက္
အေခ်ာအေခ်ာအေခ်ာအေခ်ာ((((၀၀၀၀....၅၅၅၅မမမမမမမမ))))    ၀% ၀၀၀၀....၂၀၂၀၂၀၂၀    ၀.၁၈ ၀၀၀၀....၀၄၀၄၀၄၀၄     
တြင္းထြက္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ားတြင္းထြက္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ားတြင္းထြက္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ားတြင္းထြက္ေက်ာက္မႈန္႔မ်ား    ၀% ၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅    ၀.၀၅ ၀၀၀၀....၀၀၀၀၀၀၀၀     
ပင္လယ္ဆားပင္လယ္ဆားပင္လယ္ဆားပင္လယ္ဆား    ၀% ၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅    ၀.၂၃ ၀၀၀၀....၀၁၀၁၀၁၀၁     
မီးေသြး အေခ်ာမီးေသြး အေခ်ာမီးေသြး အေခ်ာမီးေသြး အေခ်ာ    ၀% ၀၀၀၀....၀၅၀၅၀၅၀၅    ၀.၀၂ ၀၀၀၀....၀၀၀၀၀၀၀၀     
အီးအမ္အီးအမ္အီးအမ္အီးအမ္////တင္လဲရည္ တင္လဲရည္ တင္လဲရည္ တင္လဲရည္ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၁၀၀ မလ မလ မလ မလ     ၀% ၀၀၀၀....၂၀၂၀၂၀၂၀    ၀.၁၈ ၀၀၀၀....၀၄၀၄၀၄၀၄     
 စုစုေပါင္း ၇၇၇၇....၀၅၀၅၀၅၀၅    kgkgkgkg      ၂.၅၂ USD  
      
ရက္ရက္ရက္ရက္----သားၾကက္မ်ားအတြက္သားၾကက္မ်ားအတြက္သားၾကက္မ်ားအတြက္သားၾကက္မ်ားအတြက္    က်န္းက်န္းက်န္းက်န္းမာေရးထပ္ေဆာင္းအစာမ်ားမာေရးထပ္ေဆာင္းအစာမ်ားမာေရးထပ္ေဆာင္းအစာမ်ားမာေရးထပ္ေဆာင္းအစာမ်ား    
 
သင္သည္ၾကက္မ်ား၏အစာပမာဏကုိ    ဟုိမုန္းမ်ားမပါဘဲတုိးျမွင့္ႏိုင္သည္၊    ၎ကုိလယ္ယာထြက္ကုန္ုမွ    
ဖန္တီးႏုိင္သည့္သဘာ၀    က်န္းမာေရးထပ္ေဆာင္းပစၥည္းမ်ား    အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္    ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္    
((((ဇယား    ၂))))။    ဤထပ္ေဆာင္းပစၥည္းမ်ားသည္    သူတုိ႔အားပို၍ႀကီးထြားေစ၍ဖြံ႔ၿဖိဳးကာေရာဂါခုခံႏုိင္အား    ကုိ    
တုိးေစသည္။        
    
ဇယားဇယားဇယားဇယား    ၂၂၂၂။။။။ ၾကက္မ်ားအတြက္ၾကက္မ်ားအတြက္ၾကက္မ်ားအတြက္ၾကက္မ်ားအတြက္ ထပ္ေဆာင္းက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ထပ္ေဆာင္းက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ထပ္ေဆာင္းက်န္းမာေရးစီမံခ်က္ထပ္ေဆာင္းက်န္းမာေရးစီမံခ်က္    
ရက္မ်ားရက္မ်ားရက္မ်ားရက္မ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား 
၁ ၀ါးရြက္မ်ားႏွင့္ဆန္လံုးညိဳထပ္ေဆာင္းအစာ(ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) 
၂-၆ စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္ဖရသီဲးထပ္ေဆာင္းအစာ 
၈-၁၀ ေဆးဘက္၀င္သည္ ့ထပ္ေဆာင္းအစာ 
၁၁+ အီးအမ္ေအအက္စ္ ေရ(ေရ ၂၀၀ပံုတြင္ေပ်ာ္၀င္သည့္ အီးအမ္) 
၁၈-၂၀ ေဆးဘက္၀င္သည့္ထပ္ေဆာင္းေရ သို႔ျပန္၍- 
 
 
 
 



၀၀၀၀ါးရြက္မ်ားႏွင့္ါးရြက္မ်ားႏွင့္ါးရြက္မ်ားႏွင့္ါးရြက္မ်ားႏွင့္    ဆန္လုံးညိဳဆန္လုံးညိဳဆန္လုံးညိဳဆန္လုံးညိဳထပ္ေဆာင္းအစာထပ္ေဆာင္းအစာထပ္ေဆာင္းအစာထပ္ေဆာင္းအစာ    
 
ေပါက္သည့္ရက္သားၾကက္မ်ားအတြက္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၀ါးရြက္မ်ားကုိစဥ္း၍ ဆန္လံုးညိဳအမႈန္႔ႏွင့္ဆတူ 
ေရာပါသည္။ ၾကက္မ်ားခ်ိ ႔ဳတဲ႔မည္ကုိမစုိးရိမ္ပါႏွင။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ပထမေန႔တြင္ၾကက္ကေလး 
မ်ားသည္ ဥ တြင္ကပ္ေနသည့္အစာ၌ "ေမွ်ာေန"၍ အမွ်င္မ်ားသည့္ အစာသုိ႔ လာမည္မဟုတ္။ ဤကု 
သမႈသည ္ သူတုိ႔၏ ဂ်ီ၊ အုိင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိရွည္ေစ၍ သူတုိ႔အား အစာေကၽြးသည့္ပမာဏပုိ 
ေစသည္။ [မွတ္ခ်က ္- ဆန္မႈန္႔ႏွင့္စဥ္းထာသည့္၀ါးရြက္မ်ားကုိ ရက္-သားၾကက္မ်ားအားေကၽြးျခင္းသည္ 
သာမန္အ ေလ့အက်င့္ျဖစ္၍ သိပၸံနည္းက်က်ေလ့လာျခင္းမရွိခဲ့ပါ]။ အစာထုတ္လုပ္သူအမ်ားစုမ"ွၾကက္ 
မ်ားသည္ေပါက္ၿပီးေနာက္ ပထမ ၄၈ နာရီအထ ိအစာႏွင့္ေရမလိုပါ" (ဟမ္ရ ီ၂၀၁၃)ဟု၀န္ခံၾကသည္။ 
 
စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္စဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာသီးႏွင့္    ဖဖဖဖရဲသီးထပ္ေဆာင္းအစာရဲသီးထပ္ေဆာင္းအစာရဲသီးထပ္ေဆာင္းအစာရဲသီးထပ္ေဆာင္းအစာ    
    
စပါးဖြဲႏုႏွင့္ခြဲစိတ္ထားသည့္ေျပာင္းကဲ့သို႔ပင ္သင္၏ၾကက္မ်ားကိုစဥ္းထားသည့္ငွက္ေပ်ာႏွင့္ဖရဲသီးဆတူ 
ကုိထပ္ေဆာင္းအစာအျဖစ္ေကၽြးပါ။ ၎တုိ႔အားလြတ္လပ္စြာေရြးေစပါ။ သူႏွစ္သက္သည့္အတုိင္းရရိွ 
ႏိုင္ေအာင္ထား၍ သင္၏အျခားေသာအစာမ်ားႏွင့္ခြဲျခားထားပါ။  
 
ေဆးဘေဆးဘေဆးဘေဆးဘက္က္က္က္၀၀၀၀င္သည့္အေရထပ္ေဆာင္းအစာင္သည့္အေရထပ္ေဆာင္းအစာင္သည့္အေရထပ္ေဆာင္းအစာင္သည့္အေရထပ္ေဆာင္းအစာ    
ရွားေစာင္းလက္ပတ္ အေစးႏွင့္ဂ်င္း ၁၀၀ ဂရမ္တုိ႔ကိုေသးငယ္စြာစိတ္ပါ၊ သကာ ရည ္ ၁၀၀ ဂရမ္ႏွင့္ 
အီးအမ ္၁- ၁၀၀ မီလီဂရမ္ကုိေရာပါ။ ၂လီတာေရတြင ္၂ပတ္ခန္႔အခ်ဥ္ေဖါက္ပါ။ ဤအခ်ဥ္ေဖါက္ထား 
သည္ ့ ေပ်ာ္၀င္ေရကုိစစ္၍ ၁း၁ ျဖင့္ေရတြင္ေရာပါ။ ၎ကုိသင္၏ၾကက္အားေကၽြးသည့္အခါ သဘာ၀ 
ရာွလကာရည္ကုိ ၁-၃%ပမာဏျဖင့္ထပ္ထည့္ပါ။ 

 
အီးအမ္ေအအက္စ္အီးအမ္ေအအက္စ္အီးအမ္ေအအက္စ္အီးအမ္ေအအက္စ္    အရည္အရည္အရည္အရည္"ထိေရာက္မႈရွိသည္ ့ ျပန္လည္အသက္သြင္းထားသည္ ့ မုိက္ခရိုေအာ္ဂနဲစ္စင္ 
မ်ားေပ်ာ္၀င္ရည ္ အီးအမ္ေအအက္စ္ အရည္(“Effective Microorganisms Activated Solution” 
(EMAS ) သည္လည္းအေထာက္အကူျဖစ္ပါသည္…….. အီးအမ္ေအအက္စ္အရည္ ျပဳလုပ္ရန္ကၽြန္ပ္တုိ႔ 
သည ္ အီးအမ္ကိုေရ ၂၀၀အပုိင္းျဖင့္ေရာသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳျခင္းမွာ ၁း၂၀၀အခ်ိဳးဖန္တီးရန္ျဖစ္သည္။ အီး 
အမ္အက္စ္အရည္ကုိလိုအပ္ခ်က္အရေကၽြးသည္။  
 
ဥဥဥဥ    ဥေသာနည္းစနစ္မ်ားဥေသာနည္းစနစ္မ်ားဥေသာနည္းစနစ္မ်ားဥေသာနည္းစနစ္မ်ား    
 
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တြင္ ကၽြန္ပ္တို႔သည ္ ျမက္၊ ကန္ကုန္း(ကန္ဇြန္းရြက)္သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အစိမ္း မ်ားကုိထုတ္လုပ္ရန္အစဥ္အျမထိဲန္းသိမ္းမႈျပဳသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ဥ ဥေသာၾကက္မမ်ား 
၏ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တု႔ိသည္ဆာရာဘူရီတြင္ "ခ်စ္ကင္း 
ဆာလတ္ (“chicken salad”)"  ဟ ုသင္ယူခ့ဲသည့္ ထိင္ုး-ပံုစံစနစ္ကိ ုကၽြန္ပ္တို႔၏အရြယ္ေရာက္သည့္ 
ၾကက္မ်ားတြင ္ အသံုးျပဳသည္။ ကၽြန္ပ္စဥ္းထားသည့္အစာစိမ္းမ်ား(အာဇုိလာအပါအ၀င)္ကုိ နံနက္စာ 



တြင္ထည္ ့သည္(ပု ံ၉)။ ဥ ဥေသာ ၾကက္မ်ားသည္ ႀကီးေသာငွက္မ်ားျဖစ္၍ အစာရွာရာတြင္ေမာလြယ္ 
သည္၊ ထိို႔ျပင္၎တုိ႔သည ္ထပ္ေဆာင္းအစာစိမ္းမ်ားလိုအပ္သည့္ၾကက္မ်ားျဖစ္သည္။သင္၏ၾကက္မ်ား 
အား "ခ်စ္ကင္ ဆာလတ"္ ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည္အ့စာအျပင္အဟာရ 
ျဖစ္ေစသည့္ အစာကုိ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

 
ပံုပံုပံုပံု    ၉၉၉၉။။။။ အာလုိဟာ ေဟာက္စ ္ၾကက္မ်ားအား "ခ်စ္ကင္ ဆာလတ"္ ျပင္ဆင္ေကၽြးေမြးေနစဥ္    

 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ၾကက္အုပ ္ စီမံမႈတြင္အစိမ္းေရာင္အစာမ်ား၊ ခြဲထားသည့္အေၾကမ်ား၊ အစာရိကၡာ မ်ား 
(အခ်ဥ္ေဖါက္ထားေသာ သုိ႔မဟုတ ္ ေရာထာသည့္အစာ) ႏွင့္(ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ 
အတုိင္း၁၈ပတ္မွစ၍) လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္စားႏိုင္သည့္ ကယ္လစီယမ္အၾကမ္းႀကိတ္ထား ေသာ ထုံး 
ေက်ာက္တုိ႔ပါ၀င္ သည ္ (၁.၅ မမ - ၃.၅မမ)။ ဤအရာသည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔အတြက္ ကယ္လစီယမ္အပါ 
အ၀င္ ကြဲျပားသည့္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ထားသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကုိေဖၚျပသည္။ ဥ ဥေသာ 
ၾကက္မမ်ားသည္သဘာ၀အားျဖင့္နံနက္ပုိင္းတြင ္ ဥ ဥၾက၍ ၾကက္ဥခြံ္မ်ားကိုအိပ္ေနစဥ္အခါတြင္ပုံေဖၚ 
ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတုိ႔၏ကယ္လဆီယမ္ကိ ု အစာေျခလမ္းေၾကာင္းမွဆြဲယူ၍ အဓိကအားျဖင္ ့
အျမစ္မွယူသည္။ သူတို႔သည္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင္ဆုိ့င္သည့္ထံုးေၾကာက္ၾကမ္း သုိ႔မဟုတ္ ခုံးေကာင္အခြန္ 
မ်ားကဲ့သုိ႔ ေသာအျခားေသာကယ္လစီယမ ္ကာဘြန္နိတ္လုိအပ္သည္(၁.၅မမ - ၃.၅မမ)။ 
 
စတင္သည့္အခ်ိဳးျဖစ္သည့္ ၇၀%အၾကမ္းႏွင္ ့ ၃၀%ေၾကညက္စြာႀကိတ္ထားသည့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္ 
အတြက္ထံုးေက်ာက္ကုိ စီးပြားျဖစ္ထုတ္သည့္အစာမ်ားတြင္အႀကံျပဳေထာက္ခံခ့ဲပါသည္။ လုိင္တာမင္၏ 
အဆုိအရ "ေယဘုယ်စည္းကမ္းတြင္ စားေနက်အစာ၌ အနည္းဆံုး ၅၀း၅၀ အခ်ိဳး ေက်ာက္ၾကမ္းႏွင့္ 
အေခ်ာမႈန္႔ပါ၀င္ရသည္။ ဥ ဥေသာၾကက္မ်ားသည္ေမွာင္ေသာအခ်ိန္အတြင္းအနည္းငယ္သာစားေသာ 
ေၾကာင္ ့ ဥခြံေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳးရန္အတြက ္ ဥမ်ားကိုပံုေဖၚသည့္ ေမွာင္ေသာအခ်ိန္မ်ားအတြင္းအျမစ္အ 
တြင္း၌ ကယ္လစီယံလံုေလာက္စြာရိွရန္လုိအပ္သည္(လိုင္တာမင္၊ ၂၀၁၃)။အာလုိဟာ ေဟာက္တြင္ 
ေကၽြးေသာအစာမ်ားမွေရြးခ်ယ္၍ေကၽြးေနက်အစာမ်ားအထမွဲ ၾကက္မ်ားသည္မိမိတို႔၏ အစာကုိမိမိ 
ဘာသာေရြးခ်ယ္၍ မွ်တစြာစားၾကသည္။ ရႏုိင္သည္ ့ထပ္ေဆာင္းထုံးေက်ာက္ၾကမ္းမ်ားျဖင္ ့ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ 
ၾကက္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ႏွစ္ဆနီးပါးျဖစ္၍ ဥခြံ၏အရည္အေသြးႏွင့္ခိုင္မာ မႈလည္းတုိးလာသည္။  
 



    
ဘဲမ်ားႏွင့္တိရစၦာဘဲမ်ားႏွင့္တိရစၦာဘဲမ်ားႏွင့္တိရစၦာဘဲမ်ားႏွင့္တိရစၦာန္န္န္န္အေရာအေႏွာအေရာအေႏွာအေရာအေႏွာအေရာအေႏွာ    
 
အာလိုဟာ ေဟာက္စ္တြင ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ မာစ္ကုိဗ ီ ဘမဲ်ားကုိစားက်က္မ်ားတြင္ၾကက္မ်ားႏွင့္အတူ 
ေမြးျမဴသည္။ သူတို႔သည္အစာရွာရာတြင္ျခားနားေသာ္လည္း အတူတကြေကာင္းစြာေနၾကသည္။ 
ဘဲမ်ားကုိကၽြန္ပ္တုိ႔၏အေျခခံအစာအခ်ိဳးျဖင့္ေကၽြးေသာ္လည္း သူတို႔ကိုယ္ကိုသူတုိ႔ေဆးေၾကာသန္႔ စင္ 
ႏိုင္ရန္ေရတစ္စည္ထားေပးသည္။ မာစ္ကိုဗ ီ ဘဲမ်ားသည္ ေရမ်ားစြာကူးသည့္အမ်ိဳးအစားမဟုတ္ပါ 
သုိ႔ေသာ္ ျမက္အေပၚတြင္ေကာင္းစြာေနထိုင္ႏိုင္သည္။ သူတုိ႔သည္ေလထဲတြင္လပဲ်ံ၀ဲၾကသည္။ ေဒသ 
ၾကက္ဆင္မ်ားသည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏အသားစားၾကက္မ်ားႏွင့္အတူက်က္စားၾကသည ္ သုိ႔ေသာ္ ပါလ၀မ္ 
မာစ္ကုိဗီဘဲမ်ားသည္ ေယဘူုယ်အားျဖင့္ေကာင္းစြာမျဖစ္ေျမာက္ပါ။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ပို၍ေကာင္း ေသာ 
မ်ိဳးကိုရရွိသည့္အခါတြင္ထပ္မံၾကိဳး်ိဳးစားပါမည္။  
 
ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အသားစားဘဲ(ပီကင္း)ႏွင့္ ဥ ဥေသာဘဲမ်ား(မာလဒ္)တို႔သည ္ အရည္အသြးရွိေသာေရရွ ိ
သည့္ေရကန္ငယ္တြင္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေရမ်ားကုိျပန္လည္ လည္ပတ္သည္ ့ “duckponic”အစအဆံုး 
မရိွသည့္ကြင္း စနစ္တြင္ အပင္မ်ားအတြက္စီစဥ္ထားသည့္ေနရာတေလ်က္ ပန္႔ငယ္ျဖင့္ေရကုိေရႊ႔သည္။  
အပင္မ်ားသည ္ ေရထမွဲအဟာရမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍(ဘေဲခ်းမ်ားမွ) တႀကိမ္တည္းမွာပင္၎ကုိ သန္႔ရွင္း 
ေစသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင ္ ဘမဲ်ားသည္ေရကူးျခင္း၊ ေလသလပ္ေပးျခင္းႏွင့္အပင္မ်ားအားေရထဲတြင္စြန္႔ 
သည့္သူတို႔၏အညစ္အေၾကးမ်ားကိုေျမၾသဇာရေစသည္။ ဤစနစ္ျဖင့္စုိက္ေသာအပင္မ်ားတုိ႔သည္ ၀က္ 
စာမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳသည္၊ လူသားမ်ားစားသံုးရန္အတြက္မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည ္ ကန္ကုန္း 
(ကန္ဇြန္းရြက္)၊ အာဇုိလာႏွင့္ဘဲစားေမွာ္မ်ားကုိကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ဘဲေခ်းေျမၾသဇာစနစ္တြင္ထည္ ့သြင္းထား 
ပါသည္။  
 
 

 
ပံုပံုပံုပံု    ၁၀၁၀၁၀၁၀။။။။ အာလုိဟာ ေဟာက္စ္တြင္ ၾကက္မ်ားႏွင့္မာစ္ကုိဗီဘမဲ်ားအတူတကြစားေနစဥ။္    

    



  
ပံုပံုပံုပံု    ၁၁၁၁၁၁၁၁။။။။ အာလုိဟာေဟာက္စ္၏ "ဘေဲျခးေျမၾသဇာ" စနစ္    

 
    
နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    
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