အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊
အမွတ္စဥ္ ၂၄
ဇြန္လ၂၀၁၅

ဘဂၤၤလားေဒ့ရွ္ရွိထရုိင္ကုိ-သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျပဳလု
ပဳလုပ္ျခင္း
မက္မို႔ခ္လာစာရာမန္နွင့္ဖီးလစ္မက္သရူးဘာေခ
[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္- လြန္ခဲ့သည့္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကECHO
က
အာရွသည္သုတသနလုပ္ငန္း၊သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းနွင့္ ထရိုင္ကိုဒယ္မာ
နွင့္ဘိုွဗာရီယာဟုအမည္တင
ြ ္သည့္ဇ၀
ီ ထိန္းခ်ဳပ္မွႈိအသုံးျပဳျခငး္ျမွင့္တင္ျခင္းကိုညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါးတြင္ဘဂၤ

လား ေဒ့ရွ္မန္နိုနိုက္ဗဟိုေကာ္မတီ(MCC)
(MCC) နွင့္ဘဂၤၤလားေဒ့ရွ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနသင္တန္းေက်ာင္းဘာရီ(BARI) တို႔မွေတြ႔ရွိခ်က္

ျဖစ္သည့္ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျ
ၾသဇာျပဳလု
ပဳလုပ္ျခင္းနည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုအက်ဥ္
က် းခ်ုဳပ္

ေ၀ငွထားပါ

သည္။]

နိဒါန္း
ထရိုင္က-ို သစ္ရက
ြ ္ေဆြးေျမျသဇာ(
သဘာ၀ေျမၾသဇာ)
ေျမျသဇာ(သဘာ၀
ေျမၾသဇာ)ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။
ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာသည္ အက်ိုးျပဳမႈိအေစ့မ်ားျဖစ္သည့္ထရိုငက
္ ိုဒယ္မာ အေစ့မ်ားကို ေျမၾသဇာျဖစ္ေစသည့္ျဖစ္စဥ္
တြင္ အ သုံးျပဳ သည့္အရာျဖစ္သည္။ထရုိင္ကိုဒယ္မာအေစ့မ်ားသည္ဒုကေပးနိ
ၡေပးနိုင္သည့္မွုိေျမာက္မ်ားစြာကိုသဘာ၀အရ
ဘာ
တြန္းလွန္နိုင္
သည့္ပစၥည္
ညး္ မ်ားျဖစ္ျပီးသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာသည္စိုက္ကင
ြ ္းတြင္းရွိသီးနွံမ်ားကိုကာကြယ္ေပးသည့္မႈိ-တိုက္ဖ်က္
် ပစၥည္းအျဖစ္လုပ္
ေဆာင္ေပးပါသည္။

ထရိုင္ကိုဒယ္မာကိုမည္သည့္ေနရာမွရရွိနိုင္သနည္း။
ထရုိင္ကုိဒယ္မာသည္သဘာ၀မွ
မွရရွိနိုင္သည့္အက်ိဳးျပဳမႈိအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။သန္႔စင္သည့္ထရိုင္ကိုဒယ္မာအမ်ိဳးအစားကိုရရွိရန္
ယင္းသည္ေျမဆီနွင့္သီးသန္႔ျဖစ္ေနရန္လိုအပ္သည္။မွုိၾကီးထြားရန္အပင္၏အျမစ္နယ္ပယ္ရွိေျမဆီနမူနာမ်ားကိုသန္႔စင္ထားသည့္ေရ
ျဖင္၁
့ ၀၆ၾကိ
ၾကိမ္အားေပ်ာ့ေစကာပိုးသတ္ထားသည့္အားလူးသၾကားပစၥ
သၾကားပစည္း(ဖီဒီေအ)ၾကားခံကာကြယ္ပစၥည္
ညး္ အျဖစ္အသုံးျပဳပါသည္။
ဖီဒီေအၾကီးထြားမႈၾကားခံပစၥည္
ညး္ ရွိမႈိအုပ္စုမ်ားတြ
်ား င္ထရုိင္ကိုဒယ္မာသည္သီးသန္႔ (မ်ိ
မ်ိုးမွုန္၊ေမထုန္မဲ့စူးစမ္းေလ့လာျခင္း အားျဖင္)့ ျဖစ္ျပီး
တူညီသညၾ့္ကီးထြားမႈၾကားခံပစၥည္
ညး္ တြင္သန္႔စင္စြာထားရွိပါသည္။ေျမဆီနမူနာေပ်ာ္၀င္မႈျမင့္မားျခင္းသည္ဘက္တီးရီးယားအုပ္စုမ်ား
အား မလိုအပ္သည့္မႈိအျဖစ္ထက္ၾကီးထြားမွုၾကားခံပစၥ
စည္းတြင္ၾကီးထြားေစရန္ဦးတည္ေပးပါလိမ့္မည္။
ထရုိင္ကိုဒယ္မာကာကြယ္ပစၥည္
ညး္ သည္လတ္ဆတ္သန္႔စင္သည့္ထရိုင္ကိုဒယ္မာအမိ်ဳးအစားပစၥ
ဳးအစားပစည္
ညး္ ျဖစ္ျပီးထရိုင္ကိုဒယ္မာသစ္ရက
ြ ္
ေဆြး ေျမၾသဇာျပင္ဆင္ရန္အတြက္အသုံးျပဳပါသည္။ယင္းကိုအမ်ားအားျဖင့္ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္ျပဳလုပ္ၿပီးအျခားမွုိအမ်ိဳးအစားမ်ားပါ၀င္
းအစားမ်ားပါ မႈ
ေၾကာင္
ကာင့္သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းမျဖစ္ေစရန္အတြက္တိက်သည့္ထရိုင္ကိုဒယ္မာအမ်ိဳးအစားမ်ားကိုၾကီးထြားမွုၾကားခံပစၥ
စည္းတြင္သီးသီးသန္႔
သန္႔နွင့္မ်ားျပားေစနိုင္ပါသည္။

1

ထရိုင္ကိုဒယ္မာစိမ့္ထက
ြ ္ရည္ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။
ထရုိင္ကိုဒယ္မာစိမ့္ထြက္ရည္သည္ ေျမၾသဇာအစုအပုံမွ ထြက္ေပၚလာသည့္အရည္၊ယိုတမ်ိးျဖစ္ျပီး ယင္းမွထရိုင္ကို သစ္ရက
ြ ္ေဆြး
ေျမၾသဇာျဖစ္စဥ္ကိုရရွိေစသည္(နာဟာအီးတီေအအယ္လ္၂၀၁၂)။ဤစိမ့္ထြက္ရည္တင
ြ ္ပမာဏတူသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာထက္ပ၍
ို
၁ယူနစ္လ်ွင္ထရိုင္ကိုဒယ္မာမ်ိဳးမွုန္ျမင့္မားစြာပါ၀င္ပါသည္။ဤစိမ့္ထြက္ရည္တင
ြ ္တန္ဖိုးရွိသည့္အစာအဟာရမ်ားပါရွိျပီးအပင္မ်ားအ
တြက္ပက္ဖ်န္းရည္(အားေပ်ာ့ပုံစံတင
ြ )္ ။တနည္းအားျဖင့္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျပင္ဆင္ျခင္းေနာက္တသုတ္အတြက္ထရိုင္ကိုဒယ္မာ
ကာကြယ္ပစၥည္းအျဖစ္အသုံးျပဳနုိင္ပါသည္(ဒိသိနွင့္ရက္ဒီ၂၀၁၃)။ထရိုင္ကိုဒယ္မာစိမ့္ထြက္ရည္အသုံးျပဳပံုအေသးစိတ္ကဤ
ို စာတမ္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထရိုင္က-ို သစ္ရက
ြ ္ေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္ျခင္း
ပါ၀
ၥညး္ မ်ား
ပါ၀င္ပစၥ
စည္
၂၀၀၈ခုနွစ္တင
ြ ္ BARI မွ MCC အားထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)အေၾကာင္းသုေတသနျပဳ လုပ္ ရန္ခ်ည္း
ကပ္ခဲ့ပါသည္။ BARIမွဤသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)

ျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤ

လားေဒ့ရွ္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္လယ္သမားမ်ားဆီေလ်ာ္စြာအသုံးျပဳနိုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြသည့္အကူအညီမ်ားလိုအပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္လက္ရွိစနစ္မွာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုမျပည့္မွီေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။တဖက္တြင္ MCC မွသူ၏မိတ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ဂရာမင္းခရစ္ေရွာ့ရွဟာေ၇ာ့စန္သာ(ဂ်ီေခအက္စ္အက္စ)္ ကိုခ်ည္းကပ္ခဲ့ပါသည္။ယင္းအဖြဲ႔သည္ပိုးမႊား
တိုက္ဖ်က္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးဤသုေတသနကိုကူညီပံ့ပိုရန္သေဘာတူခဲ့ပါသည္။သုေတသနနွင့္စမ္း
သပ္မွုအရတိက်သည့္အေရာအေနွာကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
•

နြားေခ်း၂၅% (နိုင္ထရိုဂ်င္ျကြယ၀
္ စြာပါရွိ၊ကာဗြန္-မွ-နိုက္ထရိုဂ်င္အခ်ိဳး (စီ -အန္(န္) ၈)

•

လႊစာမွုန၅
့္ % (ကာဗြန္ရင္းျမစ္အျဖစ္)

•

ၾကက္-ဘဲေခ်း၃၆% (ကယ္လစီယမ္နွင့္နိုင္ထရိုဂ်င္ရရွိရန္နွင့္ေျမဆီထရ
ဲ ွိမေမ်ွာ္လင့္ေသာေရာဂါပိုးမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးေစရန္)

•

ေရေဗဒါ၃၃% (ပိုတက္စီယမ္ရရွိေစရန္)

•

ျပာ၀.၅ % (ပိုတက္စီယမ္ရရွိရန္)

•

၀.၅ေျပာင္းဖြဲနု ( ကာကြယ္ပစၥည္းအားအားျဖည့္ရန္)

ပါ၀
ၥညး္ မ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မွုမ်ား
ပါ၀င္ပစၥ
စည္
ဤေရာေႏွာပစၥညး္ကိုက်ိဳးေၾကာင္းမ်ားစြာအေပၚမူတည္၍ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ႏြားေခ်းနွင့္ေရေဗဒါသည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္ရရွိနိုင္ျပီးအ
ဟာရနွင့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ာအတြက္ေကာင္းေသာရင္းျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းမ်ားကိုယင္း၏အဟာရအတြက္သာမကပဲ ကပ္
ပါးေကာင္မ်ားတိုက္ဖ်က္ျခင္းနွင့္ဘက္တီးရီးယားအက်ိဳးသက္ ေရာက္မွုတို႔အတြက္ ေပါင္းထည့္ပါသည္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရM
ွိ CC ၏စမ္း
သပ္မွုတင
ြ အ
္ ပင္ပတ္လည္တင
ြ ္ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းမ်ားအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ခရမ္းပင္မ်ားရွိဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္အားေပ်ာ့
သြားျခင္းကိုေအာင္ျမင္စြာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ခဲ့ပါသည္(MCCသုေတသနအစီရင္ခံစာ)။ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းမ်ားကိုထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြး ေျမၾသ
ဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ) တြင္အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္သစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)သည္ဤအရည္ အခ်င္းကိုထိန္းသိမ္း
ေပးပါသည္။ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းမ်ားတြင္မာ၍ေစးကပ္ေသာအရာမ်ားပါရွိသျဖင့္ယင္းသည္ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္အားေပ်ာ့သြားေစသည့္
ဘက္တီးရီးယားဆန္႔က်င္သည့္အရာမ်ားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းမ်ားသည္နိုက္ထရိုဂ်င္နွင့္ကယ္လစီယမ္ၾကြယ၀
္ စြာ
ပါရွိျပီးယင္းသည္အပင္ဆဲလ္မ်ားခိုင္မာေစရန္နွင့္အပင္မ်ားကပ္ပါးေကာင္စုျပဳံက်ျခင္းေၾကာင့္အျမစ္ထုံးျခင္းကဲ့သို႔ေသာေရာဂါမ်ားကို
ခုခံနိုင္ေစပါသည္(ဖာရုပ္ခ္အီးတီေအအယ္လ္၂၀၁၁)။ထို႔ေၾကာင့္အဓိကမက်သည့္ကူးစက္ျခင္းျဖစ္သည္ဘ
့ က္တီးရီးယားနွင့္မွုိေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚသည့္ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္အားေပ်ာ့ေစျခင္းနွင့္ယုတ္ေလ်ာ့ေစျခင္းအသီးသီးကိုကာကြယ္ေပးပါသည္။
ေရေဗဒါသည္ေအာ္ဂဲနစ္ကိစၥမ်ားစြာကိုကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။သို႔ေသာ္ယင္း၏စီ-အန္(န္)အခ်ိဳးသည္ျမင့္မား၍နိုက္ထရိုဂ်င္ထက္
ကာဗြန္သည္၂၈ဆပိ၍
ု ပါ၀င္ပါသည္(မက္သယူးအီးတီေအအယ္၂၀၁၄)။ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းနွင့္ႏြားေခ်းတြင္နိုက္ထ
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ရိုဂ်င္မ်ားစြာပါ၀င္ျပီးသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ယင္းတို႔ကိုလ်ွင္ျမန္စြာထုတ္လႊတ္နိုင္ကာေလထုထဲတင
ြ ္အမိုးနီးယားအျဖစ္
ေပ်ာက္ကြယ္ရန္ျဖစ္နိုင္ေျခရွိပါသည္။အဓိပၸါယ္မွာေရေဗဒါကိုၾကက္ဘဲေခ်းနွင့္ေရာေနွာျခင္းသည္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာေရာေနွာမွု
အားလုံးအတြက္စီ-အန္(န္)အခ်ိဳးအားျမင့္မ်ားေစျပီးယင္းသည္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာတြင္နိုက္ထရိုဂ်င္ဆုံးရွုံးမွုကိုေလ်ာ့နည္းေစ
ပါသည္(အေျခခံသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျဖစ္စဥ္၂၀၁၅)။ေရေဗဒါကိုထရိုင္ကို-သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)

ျပဳလုပ္

ျခင္းတြင္ပါ၀င္ေစျခင္းသည္ျပိဳကြဲမႈျဖစ္စဥ္တင
ြ ္ေအာ္ဂဲနစ္ဆင္အေသးအမႊားမ်ားမွနိုက္ထရိုဂ်င္ကိုပိတ္ေလွာင္ခင
ြ ့္ရွိရန္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤ

လားေဒ့ရွ္တင
ြ ္တိရိစၧာန္မ်ား၏ဆီးမ်ားကိုထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္အသုံးမျပဳေသာ္လည္း
ယင္းသည္တနည္းအားျဖင့္နိုက္ထရိုဂ်င္ရင္းျမစ္တခုျဖစ္သည္။ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းအသုံးျပဳသကဲ့သို႔ေရေဗဒါပါရွိျခင္းသည္သစ္ရြက္ေဆြးေျမ
ၾသဇာတြင္နိုက္ထရိုဂ်င္ပိတ္ေလွာင္ထားရန္ျဖစ္သည္။အစိမ္းေရာင္ေရေဗဒါသည္လည္းသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)
ေရာတြင္ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ရင္းျမစ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ကာဗြန္ဟုိက္ဒရိတ္ရင္းျမစ္အျဖစ္အျခားအစိမ္းေရာင္ပစၥည္းမ်ား
အားအစားထိုးနိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ေရေဗဒါေလာက္ကာဗြန္ပါ၀င္မွုမရွိေပ။
ျပာသည္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာအတြက္တင
ြ ္းထြက္သတၱဳပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီးအဓိကအားျဖင့္ပိုတက္ဆီယမ္ပါ၀င္ပါသည္။

ေျပာင္းဖြန
ဲ ု

သည္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာအေရာအေနွာတြင္ထရိုင္ကိုဒယ္မာျကီးထြားမွုနွင့္မ်ားျပားၾကြယ၀
္ လာေစရန္အတြက္ၾကီးထြားမွဳၾကားခံ
အျဖစ္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္သည့္အေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္အထူးသျဖင့္ ေပါင္းထည့္ထားပါသည္။
လႊစာနွင့္ေရေဗဒါသည္ကာဗြန္ရင္းျမစ္အျပင္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာအေရာအေႏွာကိုအေမႊးဖြာမွုျဖစ္ေစျပီးေလ၀င္ေလထြက္ကိုျဖစ္
ေပၚေစသည္။လႊစာသည္ေနာက္ဆုံးထုတ္ကုန(္ သစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာ)အားက်စ္လစ္၍မာျခင္းမွကာကြယ္သျဖင့္မြမရ
ြ ရ
ြ ြျဖစ္ေစ
သည္။
ဤပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္အျခားနည္းလမ္းျဖင့္နွုိင္းယွဥ္လ်ွင္သင့္ေတာ္သည့္ေစ်းနွုန္းျဖင့္အဆင္သင့္ရရွိနိုင္
ပါသည္။သို႔ရာတြင္ ေစ်းကြက္နွုန္းထားမ်ားကိုဆက္လက္၍ ေစာင့္ျကည့္စစ္ေဆးျခင္းလိုအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာေစ်းႏွုန္းနွင့္ဤ
ပစၥည္းမ်ားရရွိနိုင္မွုသည္အခ်ိန္အခါအရေျပာင္းလဲနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထရိုင္ကိုဒယ္မာကာကြယ္ပစၥ
ၥညး္ ေရာေနွာျခင္း
စည္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္အသုံးျပဳသည့္ကာကြယ္ပစၥည္းေရာရာ၌သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ၁တန္တင
ြ ္ထရိုင္ကိုဒယ္မာကာကြယ္ပစၥည္း၁လီ
တာကိုသကာရည္၀.၅ကီလိုဂရမ္နွင့္ေရ၂၀-၂၅လီတာေရာေနွာထားပါသည္။ဤပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကိုေရာေနွာကာအထက္ပါစာရင္း
တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္းသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာေဖာ္စပ္ျခင္းတြင္ေပါင္းထည့္ထားပါသည္။

သစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာနွင့္

ကာ

ကြယ္ပစၥည္းအေရာအားသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာပုံးၾကီးထဲတင
ြ ္မထည့္မွီေသေသခ်ာခ်ာေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ MCC ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ
ပထမတြင္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာအေရာကိုပုံးထဲသို႔ထည့္ရာတြင္အလႊာလိုက္ထည့္သည့္နည္းလမ္းကိုအသုံးျပဳျပီးကာကြယ္ပစၥည္း
အေရာကိုအလႊာထပ္တိုင္းတြင္ျဖဴးလိုက္ပါသည္။သို႔ရာတြင္အလႊာလိုက္ထည့္သည့္နည္းလမ္းတြင္အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္အ
ေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ယင္းသည္လုပ္အားမ်ားစြာလိုအပ္ျပီးထရိုင္ကိုဒယ္မာမိုင္စီလီယမ္ကိုသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသ
ဇာပစၥည္းအားသမစြာေရာနွာျခင္းျဖင္အ
့ လႊာမ်ားအတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားေကာင္းစြာျပိဳကြေ
ဲ အာင္မျကာခဏသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာကို
လွုပ္ခါရန္လိုအပ္သည္(အနံ႔ဆိုးေသာအလုပ္ျဖစ္သျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားမႏွစ္သက္ေပ)။လွုပ္ခါျခင္း၏အက်ိဳးဆက္မွာမွုိမ်ားျကိုက္
နွစ္သက္သည့္သဘာ၀အပူဓါတ္ရွိသည့္ပတ္၀န္းက်င္ကိုအေနွာင့္အယွက္ေပးသည္။ ေနာက္စာပိုဒ္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ရွိနည္း
လမ္းျဖစ္သည့္အိမ္သာတြင္းေခြျဖင့္သစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာျပဳလုပ္ျခငး္သည္အလြန္ ေကာင္းပါသည္။ (သစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာသည္
ေကာင္းစြာေရာေနွာထားျပီးစိုထိုင္းမွုအဆင့္ကိုသင့္ေလ်ာ္စြာထိန္းသိမ္းကာ ေျမျသဇာအားဖိသိပ္ထားျခင္းမရွိပါ။)
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(အထက္ပ)ုံ အမ္ဒီအာ့ဖ္ထက္ပ္အလီမွသစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုျပသျခင္း။ေအာက္တင
ြ ္အျပာေရာင္ပလတ္စတစ္ရွိသည္။
ေခြသည္ထရိုင္ကိုဒယ္မာစိမ့္ထြက္ရည္ကိုစုေဆာင္းရန္ျဖစ္သည္။(ေအာက္ပ)ုံ အမ္ဒဘ
ီ ာ့ဇ္လာရာရွစ္သည္သစ္ရက
ြ ္ေဆြးေျမၾသဇာ(သဘာ၀ေျမၾသဇာ)
ပုံး (သိ)ု႔ ေခြတင
ြ ္းသို့မထည့္မွီသစ္ရြက္ေဆြးေျမျသဇာပစၥည္းအားေရာေနွာေနစဥ္

သစ္ရက
ြ ္ေဆြးေျမ
ေျမၾသဇာပု
ၾသဇာပုံးအရြယ္အစားနွင့္အိမ္သာတြင္းေခြ
သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္ရန္ပုံးအျမင့္သည္အေရးၾကီးရျခင္းမွာ ဖိသိပ္ထည့္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။သစ္ရက
ြ ္
ေဆြးေျမၾသဇာေရသည္ ေမႊးပြေရေဗဒါ၃၃%ပါ၀င္ျပီး ေဆြးျမည့္ျဖစ္စဥ္တိုးတက္လာသည္နွင့္အမ်ွထုထည္မွာသိသာစြာေလ်ာ့နည္း
လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေျမေဆြးျပဳလုပ္မည့္တိုင္လုံးသည္ လုံေလာက္သည့္အျမင့္မရွိပါက ရက္အနည္းငယ္အတြင္းပါး
လႊာသည့္အလႊာအျဖစ္သို႔ေလ်ာ့ပါးသြားကာထရိုင္ကိုဒယ္မာၾကိဳက္နွစ္သက္သည့္သဘာ၀အပူပတ္၀န္းက်င္ကိုမဖန္တီးနိုင္ပဲျဖစ္မည္။
ယင္းတို႔၏သုေတသနတြင္က်ြနု္ပ္တို႔၀န္ထမ္းမ်ားမွ၁၀ေပ

၅ေပx၄.၅ေပသည္သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္ရန္

ေကာင္းမြန္သည့္

အရြယ္အစားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤအရြယ္ အစားသည္သင့္ေတာ္သည့္ေလ၀င္ခင
ြ ့္ရရန္ေသးငယ္ေသာအရြယ္အစားျဖစ္ျပီး
ျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္ျမွင့္ရန္ထရိုင္ကိုဒယ္မာမွအပူၾကြင္းက်န္အခ်ိဳ႔ထုတ္လုပ္နိုင္ရန္အတြက္ၾကီးေသာ အရြယ္အစားျဖစ္ပါသည္။ ပုံးသည္

4

ၾကီးလြန္းပါက

ေလ၀င္ျခင္းသည္အေလးထားစရာအ

ေၾကာင္းတရပ္ျဖစ္ပါသည္။ပုံးသည္အရြယ္ေသးလြန္းပါကသစ္ရက
ြ ္ေဆြး

ေျမၾသဇာသည္ အပူၾကြင္းက်န္ကိုဆုံးရွုံးကာထရိုင္ကိုဒယ္မာ၏လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ကိုေနွးေကြးေစပါသည္။
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေပးထားျပီးေနာက္MCCဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္က်ြန္ုပ္တို႔၏ပုံးမ်ားအတြက္အဂၤေတတြင္းအိမ္သာေခြမ်ားကိုအ
မ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကပါသည္။ဤေခြမ်ားကိုသုံးဆင့္ဆင့္ထားကာေရ၂၄၀လီတာေရာထားေသာသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာပစၥည္း၄၀၀
ဂရမ္ျဖည့္ထည့္ထားသျဖင့္ေခြသုံးေခြရွိတေခြစီတင
ြ ္ေနာက္ဆုံးအဆင့္ထုတ္ကုန၁
္ ၂၀မွ၁၄၀ကီလိုဂရမ္ရရွိပါသည္။ဤေခြမ်ားကိုအသုံး
ျပဳရျခင္းမွာဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္လယ္သမားမ်ားက်ယ္စြာရရွိနိုင္ျပီးသင့္ေတာ္မွုရွိရျခင္းမွာလယ္သမားမ်ားတြင္ႏြားတစ္ေကာင္ရွိလ်ွင္သူ
တို႔လိုအပ္သည့္အရြယ္အစားအခ်ိန္အဆကိုရရွိနိုင္ေသာေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထုံးစံအရ၁၀ေပx၅ေပx၄.၅ေပတြင္ပုံးတြင္အဂၤေတ
ေအာက္ေျခႏွင့္ေရေဖာက္ထုတ္သည့္စနစ္ပါရွိျပီးယင္းသည္ပိတ္ေလွာင္သည့္ေနရာသို႔ဦးတည္ေနကာစိမ့္ထြက္ရည္မ်ားသစ္ရက
ြ ္ေဆြး
ေျမၾသဇာမွစီးထြက္မွုကိုတားဆီးေပးသည္။
MCCဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏အိမ္သာေခြပုံးမ်ားသည္စီးပြားေရးအရမျဖစ္နိုင္ေပ။ထို႔ေၾကာင့္ေပၚလီသစ္ပလတ္စတစ္ အလႊာကိုပုံးေအာက္ေျခ
တြင္ထားရွိျပီးယင္းသည္မေပါက္သ၍ယာယီသုံးေရစိုခံေအာက္ေျခအျဖစ္ေကာင္းစြာအသုံးျပဳနိုင္ပါသည္။စိမ့္ထြက္ရည္ကိုပထမ၁၀
ရက္အတြင္းစုေဆာင္းထားျပီးသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာထဲသို႔ျပန္ေလာင္းထည့္ရပါမည္။ပထမ၁၀ရက္အတြင္းထြက္လာသည့္စိမ့္ထက
ြ ္
ရည္သည္ေဆြးျမည့္ျဖစ္စဥ္၏အမွန္တကယ္ရလဒ္မဟုတ္ေသးေပ။သို႔ေသာသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာအေရာမွပိုလ်ွံေသာေရ (ထရိုင္
ကိုဒယ္မာမ်ိဳးမွုန္မ်ား နွင့္အတူ)စိမ့္ထြက္မွုမ်ားရွိပါသည္။သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာပုံးထဲသုိ႔ျပန္ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ သစ္ရြက္ေဆြး
ေျမၾသဇာေရာကိုစိုထိုင္းေစျပီးျပိဳကြဲမွုျဖစ္စဥ္ကိုကူညီေပး သည္။ေဆြးျမည့္ျဖစ္စဥ္ေနရာခ်ျပီး၁၅ရက္ၾကာျပီးေနာက္တင
ြ ္စိမ့္ထက
ြ ္ရည္
ကိုစုေဆာင္းျပီးပုလင္းထဲတင
ြ ္ထည့္ရပါသည္။ယင္းမွာ ေနာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပမည့္မ်ားစြာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ပုလင္းထဲသို႔ထည့္ရာတြင္သတိေပးခ်က္အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ျပီးအရည္သည္ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္ဆဲျဖစ္သျဖင့္ပုလင္းေပါက္ကြဲတတ္
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္(ဒိသီနွင့္ရက္ဒီ၂၀၁၃)။

ပုံးအားစစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ပုံမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ထိန္းသိမ္းမွု
သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာကိုပုံးထဲတြင္ထားရွိျပီးေနာက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ MCC ဘဂၤလားေဒ့ရ၀
ွ္ န္ထမ္းမ်ားမွအသုတ္
အသီးသီးကိုအပူခ်ိန္တိုင္းကိရိယာျဖင့္အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္း (တုတ္တင
ြ ္ခ်ည္ေနွာင္ပါ)သို႔မဟုတ္ေသးငယ္သည့္အပူခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာ
ကိုအလယ္ဗဟုိသို၇၁၅ရက္ၾကာတိုင္းခ်ထားျခင္းအားျဖင့္စစ္ေဆးရန္အၾကံေပးေထာက္ခံပါသည္။ထရိုင္ကိုဒယ္မာၾကီးထြားလာ၍
ထုတ္လုပ္မွုျပဳေသာအခါေျမေဆြးအပူခ်ိန္သည္ျပင္ပအပူခ်ိန္နွင့္ပုံးအရြယ္အစားေပၚမူတည္၍၅၀-၆၀ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္သို႔ျမင့္ တက္
လာသင့္ပါသည္။အပူခ်ိန္ေလ်ာ့နည္းျခင္း၏လကၡဏာသည္ထရိုင္ကိုဒယ္မာအတြက္စိုထိုင္းမွုအလြန္နည္းပါေသာေၾကာင့္သို႔မဟုတ္
ျဖစ္စဥ္သည္ျပီးေျမာက္ျခင္းသို႔နီးကပ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အျခားေစာင့္ၾကည့္သည့္နည္းလမ္းမွာေျမေဆြးအလယ္မွေအာက္
ေျခသို႔တုတ္ျဖင့္ထိုးၾကည့္ျပီးဆြဲထုတ္ကာတုတ္တင
ြ ္အေရာင္ကြဲျပားမွုကိုစစ္ေဆးျပီးေဆြးျမည့္ပစၥည္းသည္တုတ္ေခ်ာင္းေပၚတြင္နက္
ေမွာင္သည့္အေရာင္ျဖစ္ေစေသာ္လည္းေျမေဆြးေရာ၏ေဆြးျမည့္မွုမရွိသည့္အပိုင္းသည္တုတ္ေခ်ာင္းအားနက္ေမွာင္မွႈလြန္ကစ
ဲ ာြ မ
ျဖစ္ေစပါ(ႏြားေခ်း၏သဘာ၀အေရာင္)။ေဆြးျမည့္ျဖစ္စဥ္သည္အေပၚမ်က္နွာျပင္တင
ြ ္ေအာက္ဆီဂ်င္ရရွိမွုျမင့္မားသည့္အေပၚမ်က္နွာ
ျပင္မွစတင္၍ေအာက္သို႔ေရြ႔လ်ားသြားျပီးယင္းသည္ထရိုင္ကိုဒယ္မာအားလ်ွင္ျမန္စြာၾကီးထြားေစပါသည္။အနံ႔သည္ျပီးေျမာက္ရန္နီး
စပ္လာရန္အတြက္ညႊန္ျပသည့္အျခားအရာတစ္ခုျဖစ္ျပီးအစပိုင္းေျမၾသဇာ၊အပုတ္အသိုးနွင့္နွုိင္းယွဥ္လ်ွင္ျပီးေျမာက္သြားသည့္ေျမ
ေဆြး၏အနံ႔သည္ေမႊးပါသည္။ MCCဘဂၤလားေဒ့ရွ္စမ္းသပ္မွုအရေႏြရာသီတင
ြ ္ဘဂၤလားေဒ့ရ၌
ွ္ အပူခ်ိန၃
္ ၅ံစင္တီဂရိတ္တင
ြ ္ ေျမေဆြး
ျဖစ္စဥ္သည္၄၅ရက္ၾကာပါသည္။ေဆာင္းရာသီတင
ြ ္အပူခ်ိန၁
္ ၀ံစင္တီဂရိတ္သို႔က်ဆင္းခ်ိန္တင
ြ ္ျဖစ္စဥ္သည္ရက္ေပါင္း၇၀ထိၾကာ
တတ္ပါသည္။

ထရိုင္ကို - သစ္ရက
ြ ္ေဆြးေျမၾသဇာ
ေျမၾသဇာအသု
မၾသဇာအသုံးျပဳျခင္း
ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာကိုေျမဆီျပဳျပင္ျခင္း အတြက္အဓိကအသုံးျပဳပါသည္။ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမေဆြးကဲ့သို႔ေျမဆီတည္
ေဆာက္မွုကိုတိုးတက္ေစျပီးေရထိန္းသိမ္းမွုစြမ္းရည္ကိုလည္းတိုးတက္ေစကာေျမဆီပီအိပ္ခ်္ကိုပုံမွန္လည္ပတ္ေစျပီးေျမဆီအပူခ်ိန္
ထိန္းသိမ္းမွုကိုလည္းကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။သီးႏွံကင
ြ ္း၁ဟက္ကာလ်ွင္၂မွ၂.၅ဟက္တာနွုန္းကိုအသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ေျမၾကီးျပင္ဆင္
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မွုအဆင့္တင
ြ ္အသုံးျပဳနိုင၍
္ /သို႔မဟုတ္လယ္သမားမ်ား၏အပင္မ်ားအတြက္အဓိကမဟုတ္သည့္ပမာဏသို႔မဟုတ္ေက်ာ္လြန္သည့္
ပမာဏအျဖစ္ရွိပါသည္။
ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာတြင္ထုံးတမ္းစဥ္လာေျမေဆြးနွင့္နွုိင္းယွဥ္ပါကထပ္ေဆာင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိပါသည္။
•

ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာသည္သဘာ၀မွ-ုိ ဆန္႔က်င္သည့္အနၱရာယ္ရွိမွုိတိုက္ဖ်က္ပစၥည္းအျဖစ္လုပ္ေဆာင္သည့္
(Pythium

sp,

Sclerotiumsp,Phytophthorasp,Rhizoctoniasp,

Fusariumsp,

Botrytissp,

Sclerotoniasp

)

ေျမၾကီးတြင္းရွိေရာဂါပိုး မ်ာနွင့္မွုိေၾကာင့္ညွုိးႏြမ္းမွုမ်ားအတြက္အမ်ားဆုံးတာ၀န္ရွိပါသည္။
•

ၾကက္ဘေ
ဲ ခ်းပါ၀င္မွုေၾကာင့္ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာသည္ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ညိွုးႏြမ္းမွုနွင့္ကပ္ပါးေကာင္ျပန္႔ပာြ းမွုမွ
ခုခံကာကြယ္ေပးပါသည္(ဂါပါစင္၂၀၀၇၊နာဟာအီးတီေအအယ္လ္၂၀၁၂)။

•

ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာသည္အပင္မ်ားအတြက္ၾကီးထြားမွုျမွင့္တင္ပစၥည္းအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
(စီလာနွင့္ဗာလစ္၂၀၀၅၊ရာဘီဒရန္အီးတီေအအယ္လ္၂၀၀၀၊အင္ဘာအီးတီေအအယ္လ၁
္ ၉၉၄၊လင့္ခ္အီးတီေအအယ္လ၁
္ ၉၉၁၊
ဟိုယ-ို ကာဗာဂ်ယ္အီးတီေအအယ္လ္၂၀၀၉)

ယခင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ထရိုင္ကိုဒယ္မာစိမ့္ထြက္ရည္သည္ ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ ျဖစ္စဥ္၏ေဘးထြက္ပစၥည္းျဖစ္၍
အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳနိုင္သည္။ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္စိန္ေခၚမွုတခုမွာထရိုင္ကိုဒယ္မာကာကြယ္ပစၥည္းသည္လယ္သမားမ်ားထုတ္လုပ္ရန္
အနည္းငယ္ရွုပ္ေထြးမွုရွိျပီးဓါတ္ခခ
ြဲ န္းစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္မွုလိုအပ္သည္။ယင္းသည္လယ္သမားမ်ားထရိုင္ကိုဒယ္မာကာကြယ္ပစၥည္းရ
ရွိေစရန္ခက္ခေ
ဲ စပါသည္။ဤကိစၥကိုရင္ဆိုင္ရန္MCCဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္က်ြန္ုပ္တို႔၏မိတ္ဖက္မ်ားနွင့္သုေတသနျပဳရာတြင္ထရိုင္ကို
ဒယ္မာစိမ့္ထြက္ရည္သည္လုံေလာက္သည့္မ်ိဳးမွုန္မ်ားပါရွိေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ယင္းမ်ိဳးမွုန္မ်ားကိုကာကြယ္ပစၥည္းအျဖစ္လတ္
ဆတ္သည့္ကာကြယ္ပစၥည္းထပ္မံလိုအပ္ခ်ိန္မတိုင္မီအထိသစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာထုတ္လုပ္မွုမ်ိဳးဆက္၆ဆက္တိုင္ေအာင္အစားထိုး
အသုံးျပဳနိုင္ပါ သည္။ထပ္ေဆာင္းသုေတသကိုလက္ရွိျပဳလုပ္ျခင္းမွာဤျဖစ္စဥ္သည္လတ္ဆတ္သည့္ ကာကြယ္ပစၥည္းမွျပဳလုပ္သည့္
တူညီသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးအားလုံးကိသ
ု စ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာထုတ္လုပ္ရာတြင္ေတြ႔ရွိရန္ျဖစ္သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တင
ြ ္ထရိုင္ကိုဒယ္မာစိမ့္ထြက္ရည္၏အျခားေသာအသုံးျပဳပုံမွာအရြက္ဖ်န္းရည္ျဖစ္သည္။ယင္းကိုအသုံးျပဳရန္ရည္ဘူး
ထဲမထည့္မွီစစ္ခ်ရန္လိုအပ္ျပီး(အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မာေသာအမွုန္မ်ားပါရွိျခင္းသည္ဖ်န္းရည္ဘူးအားဆို႔နိုင္သည့္အတြက)္ ေရ၂၀
မီလီလီတာ/လီတာေပ်ာ္၀င္ေစရန္လိုအပ္ပါသည္။ဤဖ်န္းရည္သည္အဓိကအားျဖင္(့ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမဟုတ)္ အသီးပင္မ်ားအပြင့္
ပြင့္ခ်ိန္တင
ြ ္အပင္မ်ားမ်ိဳးပြားရန္အေရးၾကီးဆုံးအဆင့္တင
ြ ္အဟာရရရွွိေစရန္နွင့္ဟိုမုန္းျမင့္မားေစရန္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။MCC
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားပ်ိဳးပင္အဆင့္နွင့္ၾကီးထြားသည့္အဆင့္တင
ြ ္ဖ်န္းေပးျခင္းအားျဖင့္ေကာင္းသည့္ရလဒ္မ်ားကို
ေတြ႔ရွိရပါသည္။စိမ့္ထြက္ရည္သည္ေသးငယ္သည့္အဟာရမ်ားပါ၀င္သကဲ့သို႔အသုံးျပဳသူသည္အပင္မ်ားၾကီးထြားခ်ိန္တင
ြ ္ဖ်န္းရည္အ
သုံးျပဳမွုလြန္ကဲျခင္းသည္လည္းအပင္အလြန္ၾကီးထြားကာအသီးနည္းျခင္းရလဒ္ကိုဦးတည္ေစပါသည္(မ်ိဳးပြားလြန္ျခင္းအက်ိဳးသက္
ေရာက္မ)ွု ။ရိတ္သိမ္းျခင္းမတိုင္မွီရက္အနည္းငယ္အလိုတင
ြ ္စိမ့္ထြက္ရည္အားအသီးနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအေပၚပက္ဖ်န္းျခင္း
သည္လည္းစိမ့္ထြက္ရည္ေၾကာင့္အသီးနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအနံ႔အသက္ဆိုးရြားျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါသည္။

အမ္ဒီအပ္ဘ္ဒူလ္မနန္၏ဇာတ္လမ္း

[ေအာက္ေဖာ္ျပပါတြင္ဘိုဂရာအနီးရွိလယ္သမားတဦးမွထရိုင္ကသ
ုိ စ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာအသုံးျပဳမွု၏အက်ိဳး
ေက်းဇူးၾကီးမားသည့္အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။]
အမ္ဒီအပ္ဘ္ဒူလ္မနန္သည္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘိုဂရာေဒသရွိဘဂၤလာလူမ်ိဳးလယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။သူ၏အဓိက၀င္ေငြရင္း
ျမစ္မွာဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါသည္။သူ႔တင
ြ ္သမီးတစ္ေယာက္ႏွင့္သားနွစ္ေယာက္ရွိပါသည္။သားသမီးအားလုံးသည္
ေကာလိပ္အဆင့္တင
ြ ္လက္ရွိပညာသင္ၾကားေနပါသည္။အမ္ဒီမနန္သည္သူ၏အသက္ၾကီးျပီျဖစ္ေသာမိခင္နွင့္လည္းအတူေနထိုင္ပါ
သည္။အားလုံးေပါင္းမိသားစု၅ဦးအတူေနထိုင္ၾကပါသည္။
အမ္ဒီမနန္တင
ြ ္ေျမ၀.၄၈၅ဟက္တာရွိျပီးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာယင္းေျမေပၚတြင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင့္စပါးကိုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာစိုက္ပ်ိဳးထြန္
ယက္ပါသည္။နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းအမ္ဒီမနန္သည္သူ၏ဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင့္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေနရာတြင္ပိုးမႊားမ်ားကာကြယ္ရန္ပိုးသတ္
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ေဆးဖ်န္းရည္ပမာဏမ်ားစြာလိုအပ္သည္ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ေျမၾသဇာေျမာက္မ်ားစြာကိုအသုံးျပဳရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ဤသို႔
ေသာေစ်းၾကီးသည့္အရာမ်ားေၾကာင့္ၾကီးမားသည့္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာကိုသူ႔ေကာက္ပသ
ဲ ီးနွံမ်ားမွမရရွိခဲ့ပါ။သူ၏မိသားစုေနထိုင္မွု
ကုန္က်စရိတ္ကိုစိတ္ရွညသ
္ ည္းခံရန္နွင့္ကေလးမ်ားပညာသင္စရိတ္ကုန္က်မွုအတြက္ခက္ခခ
ဲ ဲ့ပါသည္။
တေန႔တင
ြ ္အမ္ဒီမနန္သည္ဂရာမင္းအြန္နာယန္ပေရာ့ကိုလ္ပို (ဂ်ီယူပ)ီ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသူတစ္ဦးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျပီးယင္းသည္
MCC ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏အစားေသာက္လုံျခဳံေရးစီမံကိန္းနွင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ဂ်ီပီယူသည္ကပ္ေရာဂါစီမံေရး ေပါင္းစပ္မွု
(အိုင္ပီအမ္)နည္းပညာမ်ားကိုဟင္းသီးဟင္းရြက္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမွုမ်ားအတြက္ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။အမ္ဒီမနန္သည္အိုင္ပီအမ္
အေၾကာင္းကိုဂ်ီပီယူျခံ၀ိုင္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္သိရွိခဲ့ပါသည္။ျခံ၀ိုင္းအစည္းအေ၀းမ်ားသည္သင္တန္းတိုမ်ားျဖစ္ျပီးလယ္သမား
မ်ားအုပ္စုလိုက္တစုံတစ္ေယာက္၏ျခံ၀ိုင္းအတြင္းလယ္သမားကြင္းဆင္းေက်ာင္းကဲ့သို႔စုေ၀းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဂ်ီပီယူနွငM
့္ CCစီမံကိန္း
မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ေနရာတြင္ျပသထားသည့္ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးမ်ားနွင့္ပိုစတာေပၚတြငရ
္ သ
ွိ ည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို
လည္းသူသတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။
ဂ်ီပီယူမွကူညီေပးသည့္သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ျပီးေနာက္အမ္ဒီမနန္သည္ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာနွင့္တီေျမေဆြး
(တီေကာင္မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ေျမေဆြး)စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။သူသည္ဒုကၡေပးသည့္ပိုးမႊားမ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
တိရိစၧာန္အခ်င္းခ်င္းအခ်က္ေပးထုတ္လႊတ္ဓါတုပစၥည္းအသုံးျပဳပုံကိုလည္းသင္ယူခ့ပ
ဲ ါသည္။ဖိုမဆက္ဆံရန္ထုတ္လႊတ္သည့္ဓါတု
ပစၥည္းသည္ပိုးမႊားအမမ်ားမွမ်ိဳးတူပိုးမႊားအထီးမ်ားကိုမိတ္လိုက္ရန္ဆေ
ြဲ ဆာင္ရန္ထုတ္လႊတ္သည့္ဓါတုပစၥည္းျဖစ္ပါသည္(ေနာ့ဒယ္၊ဖ
က္ဇို၊ေဟာ့ဖ္မန္း၁၉၉၅)။ဖန္တီးယူေသာအခ်က္ေပးထုတ္လႊတ္ဓါတုပစၥည္းသည္ပိုးမႊားအထီးအားေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ေထာင္ဖမ္းျပီး
ေသဆုံးေစရန္အသုံးျပဳသည္။ထို႔ေၾကာင့္အမမ်ားအားမိတ္မလိုက္ရန္နွင့္မ်ိဳးမပြားနိုင္ျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစသည္။ေျမေဆြးနွင့္အခ်က္ေပး
ထုတ္လႊတ္ဓါတုပစၥည္းကိုျပဳလုပ္ျပီးေသာအခါေျမေဆြးကိုသူ၏ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ခင္းတြင္အသုံးျပဳပါသည္။
ထရိုင္က-ို သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာ၊တီေျမေဆြးနွင့္အခ်က္ေပးထုတ္လႊတ္ဓါတုပစၥည္းကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင္အ
့ မ္ဒီမနန္သည္ေျမၾသ
ဇာနွင့္ပိုးသတ္ေဆးကုန္က်စရိတ္ကိုမ်ားစြာေလ်ွာ့ခ်နိုင္ခဲ့ပါသည္။ထပ္မ၍
ံ သူ၏လယ္မွအရည္အခ်င္းေကာင္းသည့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္
သီးနွံမ်ားကိုထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။မၾကာေသးမီကခရမ္း၊ပဲပုဇြန(္ လပ္လပ္ပါပါရီယပ္စ)္ ၊ပဲေတာင့္ရွည္၊ကင္းပုံသီးနွင့္ငရုတ္သီးတို႔ကို
သူ႔ေျမတြင္စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ခဲ့ပါသည္။ဂ်ီယူပီမွတဆင့္သင္ယူခဲ့သည့္

ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္အမ္ဒီမနန္

သည္သီးနွံထြက္နွုန္းျမင့္မားျပီးလွပသည့္အေရာင္နွင့္အားတက္စရာသီးနွံၾကီးထြားမွုကိုရရွိခဲ့ပါသည္။အမ္ဒီမနန္သည္ယခင္ႏွစ္တင
ြ ္
အျခားလယ္ေျမတူပိုင္ဆင
ို ္သည့္သာမန္လယ္သမားတဦး၏ေဒၚလာ၂၈၈ခန္၀
႔ င္ေငြနွင့္နွုိင္းယွဥ္လ်ွင္သူ၏ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္း
ခ်ျခင္းမွအေမရိကန္ေဒၚလာ၈၆၅ေဒၚလာ၀င္ေငြရရွိခဲ့ပါသည္။သူသည္အိုင္ပီအမ္နည္းပညာ၏အက်ိဳးေက်းဇူးသက္ေရာက္မွုကိုေတြ႔ရွိ
၍ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါသည္။အိုင္ပီအမ္နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္သူသည္လြန္ခဲ့သည့္နွစ္မ်ားထက္ပ၍
ို ၀င္ေငြရရွိခဲ့ပါသည္။ယခုအခါသူနွင့္သူ၏မိ
သားစုမ်ားသည္အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါသည္။အေၾကာင္းမွာသူတို႔၏၀င္ေငြမ်ားတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ဤေအာင္ျမင္မွု
ေၾကာင့္အမ္ဒီမနန္သည္အိုင္ပီအမ္နည္းပညာကိုသူ၏စိုက္ခင္းတြင္ဆက္လက္က်င့္သုံးေနျပီးအနာဂတ္တင
ြ ္လည္းဤနည္းလမ္းကို
ဆက္လက္အသုံးျပဳမည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။
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(အေပၚ) အမ္ဒီမနန္သည္သူ၏ဘူးစိုက္ခင္းရွိအခ်က္ေပးထုတ္လႊတ္ဓါတုပစၥည္းေထာင္ေခ်ာက္ေဘးတြင္ေတြ႔ရပုံ။ (ေအာက္) အမ္ဒီမနန္၏ထရိုင္က-ို
သစ္ရြက္ေဆြးေျမၾသဇာျပဳလုပ္ျခင္းမွေျမေဆြးျဖဴးခ်ပုံျပသျခင္း
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