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အမှာစကား
 

	 စာကရးသူသည်	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး(SRI)ေို	 (၂၀၀၈)	 မိုးရာသီေတည်းေ	

စတင်လုပ်ေုိင်ကဆာင်ရွေ်ခ့ဲရာ	ယကန့အထိြဖစ်ပါသည်။	ေုိယ်တုိင်စံြပေွေ်များ	ြပုလုပ်ြခင်း၊

လယ်သမားအေွေ်များတွင်	 အနီးေပ်ကေီးြေပ်လုပ်ေိုင်ြခင်း၊	 ကနရာကတာ်ကတာ်များ	

များတွင်		စာကတွ့လေ်ကတွ့သင်တန်းများကပးြခင်း	စသည်များေို	စဉ်ဆေ်မြပတ်လုပ်ေိုင်

ကဆာင်ရွေ်ကနခ့ဲပါသည်။	(၂၀၁၆)ခုနှစ်နုိေင်ဘာလတွင်	စပါးအစွမ်းရိှစုိေ်ပျ ိုးနည်းစနစ်	(SRI)

စာအုပ်ေို	ပထမဆုံးကရးသားထုတ်ကေခဲ့မပီး	(၂၀၁၈)ဩဂုတ်လတွင်	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုး

နည်းစနစ်(SRI)စာအုပ်ေို	 ဒုတိယစာအုပ်အြဖစ်	 ကရးသားထုတ်ကေခဲ့ပါသည်။	 ထိုစာအုပ်	

များတွင်	 စာကပသကဘာတရားနှင့်	 လေ်ကတွ့များေိုကဖာ်ြပခဲ့မပီး	 ေမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ	 အကတွ့	

အကေုံများေိုပါ	ေျယ်ေျယ်ြပန့် ြပန့်ထည့်သွင်းကဖာ်ြပခဲ့ပါသည်။	

 

	 ယခုစာအုပ်	 (စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး-လယ်သမားလေ်စွဲစာအုပ်)	 (Farmers’	

Handbook	of	System	of	Rice	Intensification-SRI)သည	်စာကရးသူ၏	တတိယကေိုးပမ်းမှု

ြဖစ်ပါသည်။	ဤစာအုပ်တွင်	လယ်သမားများ		အလွယ်တေူလုပ်ေိုင်ကဆာင်ရွေ်နိုင်ရန်

လေ်ကတွ့လုပ်ေိုင်ပုံများေို	 အထူးအကလးထားကဖာ်ြပထားပါသည်။	 စာအုပ်ေို	 ဖတ်ရှုမပီး	

ပါေ	အလွယ်တေူသကဘာကပါေ်လုပ်ေိုင်တတ်သွားရန်	ပုံများစွာြဖင့်	ကဖာ်ြပထားပါသည်။	

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးလုပ်ေိုင်သည့်အခါ	ဓာတုသွင်းအားစုများသုံးစွဲမှုေို	ကလှော့	

ချနိုင်သြဖင့်	မိမိအိမ်မှာကဖျာ်စပ်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်သည့်သဘာေအကြခခံကြမဩဇာနှင့်	ပိုးမွှား

ကရာဂါောေွယ်ကဆးများ	ထုတ်လုပ်ပုံများေိုပါ	ကနာေ်ဆေ်တွဲအြဖစ်	ကဖာ်ြပထားပါသည်။

လယ်သမားများအတွေ်	အမှန်တေယ်အသုံးေင်မည့်နည်းများ	ြဖစ်ပါသည်။	လိုေ်နာလုပ်

ကဆာင်ြေရင်းြဖင့်		ကြမကေီးများေျန်းမာကရး	ပုိကောင်းလာော		ကြမဆီဩဇာများပုိမုိထေ်သန်

လာမပီး	 စပါးအထွေ်များ	 နှစ်စဉ်တိုးတိုးလာမည်ြဖစ်ပါကြောင်း	 အမှာစေားပါးလိုေ်ရပါ	

သည်။

      

သိန်းဆု (စိုက်ပျ ိုးရေးတက္ကသိုလ်) 
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စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး
System of Rice Intensification – SRI

၁။ နိဒါန်း
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး	(System	of	Rice	Intensification	–	SRI)ေို	၁၉၈၃	ခုနှစ်

တွင်	ြပင်သစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကတာ်ကေီးကလာ်လာနီ	(Fredric	Henri	de	Laulanie)	ေ	စတင်

ကဖာ်ထုတ်ကတွ့ရှိခဲ့မပီး	ြမန်မာနိုင်ငံတွင်	(၂၀၀၀)ခုနှစ်ခန့်ေ		ကမတ္တာကဖာင်ကဒးရှင်းအဖွဲ့ကေီးမှ

စတင်ေျင့်သုံးခဲ့သည်။	ဤနည်းစနစ်သည်	မျ ိုးကစ့နှုန်းနည်းနည်း၊	ကောေ်ေွေ်ေျဲေျဲြဖင့်

ပျ ိုးသေ်နုနုအချနိ်တွင်	စိုေ်ပျ ိုးရမပီး	ကရသွင်းရမှုနှင့်	ဓာတ်ကြမဩဇာအသုံးေို		ကလှော့ချထား

ကသာ်လည်း	မထင်မှတ်ထားသည့်	အထွေ်တိုးမှုများေို	ရရှိခဲ့ကသာကြောင့်	ေမ္ဘာကေျာ	်

ခဲ့ရသည့်	နည်းစနစ်တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ရသည်။

 

	 ကဖာ်ြပခဲ့သည့်ဂုဏ်အဂဂ ါများအြပင်	 ဤနည်းစနစ်သည်	 ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ကငွ့ထုတ	်

လွှတ်မှုလည်း	ကလျာ့နည်းကစသြဖင့်	ကလထုညစ်ညမ်းမှု၊	ကြမထုညစ်ညမ်းမှု၊	ကရထုညစ်ညမ်းမှု

လည်း	ကလျာ့နည်းကစော	ရာသီဥတုကဖာေ်ြပန်မှုကြောင့်	ြဖစ်ရသည့်	ကရငတ်ဒဏ်၊		ကြခာေ်

ကသွ့ဒဏ်၊	အပင်ယိုင်လဲမှုဒဏ်များနှင့်	ကရာဂါပိုးမွှား	ေျကရာေ်မှုဒဏ်များေိုလည်း	ကေံ့ကေံ့ခံ

နိုင်စွမ်းရှိမပီး	ကရရှည်အထွေ်တိုးမည့်	စိုေ်ပျ ို းနည်းတစ်နည်းလည်းြဖစ်သည်။	ဤေဲ့သို့

ဂုဏ်အဂဂါအကပါင်းနှင့်ြပည့်စံုသည့်	စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိေ်ပျ ိုးကရးေုိ		ယခုအချန်ိအခါတွင်	မမို့နယ်

စုိေ်ပျ ိုးကရးဦးစီးဌာများေလည်း	အားကပးလုပ်ကဆာင်လာြေမပီြဖစ်သလုိ	လယ်သမားအများ

အြပား၏	 စိတ်ေင်စားမှုေိုလည်း	 ရရှိကနမပီြဖစ်သည်။	 ဤနည်းစနစ်၏	 အကြခခံသကဘာ	

တရားများေို	 ကောင်းမွန်စွာနားလည်သကဘာကပါေ်မပီး	 တတ်နိုင်သကရွ့တိေျစွာလိုေ်နာ

လုပ်ကဆာင်မည်ဆိုပါေ	စပါးအထွေ်များ	ပိုမိုတိုးလာမည်ြဖစ်သည်။

၂။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး (SRI) ဆိုတာဘာလဲ
	 စပါးပင်အတွေ်	အသင့်ကတာ်ဆုံးကြမ၊	ကရ၊	အာဟာရနှင့်	ပတ်ေန်းေျင်အကြခအကနများ	

ကပးမပီး	စပါးပင်၏	ဗီဇအစွမ်းရှိသမှေ	ကေီးထွားချင်တိုင်းကေီးထွား၊	အြမစ်ပွားနိုင်သမှေ	ပွား၊	

ပင်ပွားထွေ်နိုင်သမှေထွေ်၊	ပွင့်နိုင်သမှေပွင့်၊	သီးနိုင်သမှေသီး၍	ဗီဇအစွမ်းရှိသမှေ	အထွေ်နှုန်း	

ေို	အစွမ်းေုန်ရရှိကအာင်	စိုေ်ပျ ိုးသည့်နည်းစနစ်	ြဖစ်သည်။
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၃။ ဤနည်းစနစ်စတင်ရပါ်ရပါက်ခဲ့ပုံ
	 ြပင်သစ်နိုင်ငံမှ	စိုေ်ပျ ိုးကရးပညာရှင်	ဘုန်းကတာ်ကေီးကလာ်လာနီ	(F.H.de	Laulanie)

ဆိုသူသည်	မဒါဂါစောနိုင်ငံတွင်	(၁၉၆၁)မှ(၁၉၉၅)အထိ	ဆင်းရဲသားလယ်သမားမိသားစု

များနှင့်တွဲဖေ်၍			စပါးစိုေ်ပျ ို းကရးေို		နှစ်ကပါင်းသုံးဆယ်ကေျာ်ြောကအာင်	အားထုတ်

ကေိုးပမ်းလုပ်ကဆာင်ခဲ့သည်။	လယ်သမားများ၏	ရိုးရာကဒသနည်းများေိုလည်း	ကလ့လာ	

မှတ်သား၍	စပါးအထွေ်တိုးနိုင်မည့်နည်းစနစ်များေို	သုကတသနြပုလုပ်ခဲ့သည်။	ကောေ်

စိုေ်သည့်အခါ	ကောေ်ချေ်တစ်ကနရာလှေင်	ငါးပင်ကြခာေ်ပင်	အပပတ်လိုေ်မစိုေ်ဘဲ	တစ်	

ပင်တည်းစုိေ်ပျ ိုးြခင်း၊	စပါးခင်းထဲတွင်	ကရေုိလည်းအမမဲထည့်မထားဘဲ	ကြမအစုိဓာတ်ရိှကနရုံ

ကလာေ်သာ	ကရသွင်းြခင်း	စသည့်ကဒသရိုးရာနည်းများေိုလည်း	ကလ့လာလုပ်ကဆာင်ကနခဲ့

သည်။	 (၁၉၈၃)ခုနှစ်တွင်	 (၁၄)ရေ်သားခန့်သာ	 ပျ ို းသေ်ရကသးသည့်	 စပါးပျ ို းပင်ေိ	ု

ကောေ်စိုေ်မိရာမှ	မထင်မှတ်ဘဲ	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးအတွေ်		အကရးပါဆုံးအဆင့်

တစ်ဆင့်ေို		ရှာကဖွကဖာ်ထုတ်နိုင်လိုေ်သည်။		ထူးြခားစွာအထွေ်တိုးမှုေိုလည်း		ကတွ့ရှိခဲ့ရ

သည်။	ထိုအချနိ်မှစ၍	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ို းကရးသည်		ေမ္ဘာတစ်ေှမ်းတွင်	ေျယ်ေျယ်

ြပန့်ြပန့်ပျ ံ့နှံ့လာကတာ့သည်။	

၄။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေးကို စတင်ရဖာ်ထုတ်ခဲ့သူ
	 ဘုန်းကတာ်ကေီး	 ကလာ်လာနီသည်	 ြပင်သစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကတာ်ကေီးတစ်ပါးြဖစ်၍	

(၁၉၂၀)တွင်	ကမွးဖွားခဲ့သည်။	 ြပင်သစ်နိုင်ငံ	ပဲရစ်မမို့ရှိ	 (Institut	National	Agronom-	

ique–INA)	စိုေ်ပျ ိုးကရးသိပ္ပံကေျာင်းမှ	ဘွဲ့လေ်မှတ်ေို	(၁၉၃၈)ခုနှစ်တွင်	ရရှိခဲ့သည်။	စပါး

ပင်၏	 ပင်ပွားထွေ်ရှိမှုဇီေေမ္မြဖစ်စဉ်	 (Physiology	 of	 Rice	 Tillering)ေို	 အထူးြပု	

ကလ့လာသင်ယူတတ်ကြမာေ်ခဲ့သည်။	ဘုန်းကတာ်ကေီးကလာ်လာနီသည်	(၁၉၆၁)ခုနှစ်တွင်

အာဖရိေကဒသမှ	မဖွံ့မဖိုးကသးသည့်	မဒါဂါစောနိုင်ငံသို့	သာသနာြပုရန်	ကရာေ်ရှိလာခဲ့

သည်။		မဒါဂါစောနိုင်ငံသားများအတွေ်	အဓိေအစားအစာသည်		ဆန်စပါး	ြဖစ်သြဖင့်

ဘုန်းကတာ်ကေီးကလာလာနီသည်	စပါးအထွေ်တိုးကရးေို	ကဇာေ်ချလုပ်ေိုင်ခဲ့သည်။	သူသည်	

လူငယ်များ	 ပညာသင်ြေားနိုင်ကရးအတွေ်	 စိုေ်ပျ ိုးကရးကေျာင်းတစ်ကေျာင်းေို	 (၁၉၈၁)

ခုနှစ်တွင်	မဒါဂါစောနိုင်ငံမှ	အန့်ဆီရာဘဲ(Antsirabe)မမို့တွင်	တည်ကထာင်ကပးခဲ့သည်။

 

	 ဤကေျာင်းသည်				မာလာဂါဆီလူငယ်များအတွေ်			အသေ်ကမွးမှုလုပ်ငန်းနှင့	်
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တိုေ်ရိုေ်သေ်ဆိုင်ကနသည့်	 ပရိကယသနလုပ်ငန်းကေျာင်းလည်း	 ြဖစ်ခဲ့သည်။	 ဘုန်းကတာ်	

ကေီး	ကလာ်လာနီသည်	မာလာဂါဆီလယ်သမားများနှင့်	နှစ်ကပါင်းနှစ်ဆယ်ကေျာ်ြော	စပါး

စိုေ်ပျ ိုးနည်းများေို	စမ်းသပ်လုပ်ေိုင်ခဲ့မပီးကနာေ်	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး	(System	of

Rice	 Intensification	 –	 SRI)ေို	 (၁၉၈၃)ခုနှစ်တွင်	 ကဖာ်ထုတ်ခဲ့သည်။	 ဘုန်းကတာ်ကေီး	

ကလာ်လာနီ၏	 (၁၉၉၃)ခုနှစ်တွင်	 ြပုစုကရးသားခဲ့ကသာ	 (Technical	 presentation	 of	 the	

System	of	Rice	 Intensification,	based	on	Katayama’s	tillering	model,	Henri	de	

Laulanie,	Association	tefy	Saina)သည်	ထင်ကပါ်ကေျာ်ြေားခဲ့ကသာ	စာတမ်းတစ်ကစာင်	

ြဖစ်ခဲ့သည်။

 

	 ဘုန်းကတာ်ကေီးသည်	မာလာဂါဆီလုပ်ကဖာ်ေိုင်ဖေ်များနှင့်အတူ	မာလာဂါဆီ	အင်န်

ဂျအီိုတစ်ခုြဖစ်သည့်	(Association	Tefy	Saina)ေို	(၁၉၉၀)	ခုနှစ်တွင်	ဖွဲ့စည်းတည်ကထာင်

ခဲ့သည်။	Tefy	Saina	၏အဓိပ္ပာယ်မှာ	မာလာဂါဆီစေားြဖင့်	(အကတွးစိတ်ေူးများ	တိုးတေ်

ကောင်းမွန်ကအာင်မွမ်းမံမှု)ဟူ၍ြဖစ်သည်။	ဘုန်းကတာ်ကေီး	ကလာ်လာနီသည်		မဒါဂါစောနိုင်ငံ

ဘုန်းရတာ်ကကီး ရလာလာနီ
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တွင်	သူ၏ဘေေို	(၃၄)	နှစ်ြောမှေ	ြမှုပ်နှံထားခဲ့မပီး	(၁၉၉၅)	ခုနှစ်တွင်	မဒါဂါစောနိုင်ငံမှာပင်		

ေွယ်လွန်ခဲ့သည်။	

၅။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး၏အရြခခံသရဘာတေားများ (Concepts of SRI) 
	 	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး၏	ပထမအကြခခံသကဘာတရားမှာ	စပါးပင်ေို	သေ်မဲ့

ပစ္စည်းတစ်ခုေဲ့သို့	ေိုယ်လုပ်ချင်သလို	လုပ်ေိုင်မည်ဟု	သကဘာမထားဘဲ	စွမ်းပေားအလွန်

ရှိသည့်	သေ်ရှိအြဖစ်	သကဘာထားော	ဂရုတစိုေ်ြပုစုကစာင့်ကရှာေ်ကပးြခင်းြဖင့်	စပါးပင်၏

ပင်ေိုယ်ဗီဇအစွမ်းအားလုံး	 ထွေ်ကပါ်လာသည်ဟူ၍ြဖစ်သည်။	 စပါးပင်၏	 ပင်ေိုယ်ဗီဇ	

(Genotype)ေို	မည်သို့မှေကြပာင်းလဲမည်မဟုတ်ဘဲ	ပတ်ေန်းေျင်ေို	ြပုြပင်ကြပာင်းလဲကပးရုံ

မှေြဖင့်	သိသာထင်ရှားသည့်ြပင်ပလေ္ခဏာများ	(Phenotype)၏	ထူးြခားမှုများေို	ရရှိလာ

သည်။	စပါးပင်ကေီးထွားရန်	အကောင်းဆုံးအကနအထားေို	လုပ်ကဆာင်ကပးနိုင်ကလ	စပါးပင်

၏အံ့မခန်းအစွမ်းေို	ကတွ့နိုင်ကလြဖစ်သည်။	စပါးပင်ကေိုေ်နှစ်သေ်သည့်ပတ်ေန်းေျင်တွင်

စပါးပင်	စိတ်ကေိုေ်ကေီးထွားနိုင်ကအာင်		ဖန်တီးလုပ်ကဆာင်ကပးနိုင်ပါေ	စပါးပင်သည်	သူ၏

ဗီဇအစွမ်းရှိသမှေအထွေ်ေို	ကပးစွမ်းမည်ြဖစ်သည်။	

 

	 သေ်ရှိသတ္တေါတိုင်းအား	 ၎င်းတို့၏	 ြပင်ပဗဟိဒေအသွင်အြပင်(Phenotype)ေိုသာ		

ြမင်ကတွ့ြေရမပီး	အတွင်းဗီဇအဇ္ဈတ္တသန္တာန်	(Genotype)ေို	မြမင်ကတွ့ရပါ။	ဤနှစ်မျ ိုး	တွင်	

ကမွးရာပါ	အတွင်းဗီဇအဇ္ဈတ္တေို	မကြပာင်းလဲနိုင်ဘဲ	အြပင်ပိုင်းဗဟိဒေမှာမူ	ပတ်ေန်းေျင်အကြခ

အကနေိုလိုေ်၍	 ကြပာင်းလဲနိုင်သည်။	 ဥပမာအားြဖင့်	အမွှာနှစ်ဦးေို	 မတူညီသည့်ပတ်ေန်း

ေျင်အကြခအကနနှစ်မျ ိုးကအာေ်တွင်	ထားခဲ့လှေင်	လုံးေမတူ	ေွဲြပားြခားနားသည့်အမူအေျင့်	

စရိုေ်လေ္ခဏာများေို	ကတွ့ြမင်လာရသေဲ့သို့ြဖစ်သည်။		(ကေျးညီကနာင်ပုံြပင်ေဲ့သို့ြဖစ်

သည်။)	

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးသည်လည်း	ဤသကဘာတရားအတိုင်းပင်ြဖစ်သည်။	မူလ	

ရှိမပီးသားစပါး၏	အတွင်းဗီဇေို	ကြပာင်းလဲြခင်းမဟုတ်ဘဲ	အပင်ြပုစုကစာင့်ကရှာေ်မှုနှင့်		ပတ်

ေန်းေျင်ေို		စီမံခန့်ခွဲမှုကြပာင်းလဲကပးြခင်းြဖင့်		ပိုမိုကောင်းမွန်ကသာလေ္ခဏာများရှိသည့်

စပါးပင်ေို	ရရှိလာြခင်းြဖစ်သည်။	သမားရိုးေျစပါးစိုေ်ပျ ိုးရာတွင်	အပင်ြပုစုကစာင့်ကရှာေ်ပုံ

များသည်	စပါးပင်အတွေ်	အကောင်းဆုံးအကြခအကနများ	မြဖစ်ြေ၍	စပါးအထွေ်ကောင်း
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သင့်သည်ကလာေ်မကောင်းဘဲ	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ို းကရးတွင်	အပင်ြပုစုကစာင့်ကရှာေ်ပုံ

များသည်	စပါးပင်အတွေ်	အကောင်းဆုံးအကြခအကနများြဖစ်ကနသြဖင့်	အံ့မခန်းအထွေ်ေို	

ရရှိြခင်းြဖစ်သည်။

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး၏	ဒုတိယအကြခခံသကဘာတရားမှာ	(ကြမကေီးေိုလည်း	

သေ်ရှိေဲ့သို့	မှတ်ယူြခင်း)	ြဖစ်သည်။	အကြောင်းမှာ	ကြမကေီးထဲတွင်	သာမန်မျေ်စိြဖင့်မြမင်	

နိုင်ကသာ	အဏုဇီေသေ်ရှိကပါင်းစုံတို့	ကပါေ်ဖွားပွားများကန၍ြဖစ်သည်။	ကြမာေ်များလှစွာ

ကသာ	အဏုဇီေသေ်ရှိကပါင်းစုံကြောင့်	ကြမကေီးသည်လည်း	အသေ်ရှိကနသည့်	ခနောေိုယ်ကေီး

ေဲ့သို့	ြဖစ်ကနသည်။	ထို့အတူ	အပင်အတွေ်	အာဟာရများထုတ်ကပးရာ	သေ်ရှိစေ်ယန္တရား

ကေီးလည်း	ြဖစ်သည်။	အများအားြဖင့်	သစ်ကဆွးများနှင့်	တိရစ္ဆာန်စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးများ

တို့သည်	ကြမကေီးအတွေ်	အကြခခံစွမ်းအင်ြဖည့်ပစ္စည်းများ	ြဖစ်ြေသည်။	ကြမတွင်းရှိ	အဏု

ဇီေသေ်ရှိများ	ကောင်းမွန်စွာရှင်သန်ကေီးထွားပွားများကနနိုင်ရန်	ကြမကေီးေို	အမမဲမြပတ်

ကောင်းစွာ	စီမံြပုြပင်ကပးကနရမည်။	ကြမကေီးေို	အဆိပ်အကတာေ်ြဖစ်ကစမည့်ပစ္စည်းများ

ထည့်သွင်းကပးမှုမျ ိုးေို	အထူးကရှာင်ြေဉ်ရသည်။

 

	 ဤေဲ့သို့အားြဖင့်	စပါးပင်အကပါ်နှင့်		ကြမကေီးအကပါ်တွင်		ကဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း

သကဘာထားော	ထိုနှစ်မျ ိုးေို	အကောင်းဆုံးြဖစ်ကအာင်စီမံခန့်ခွဲ၍	စပါးပင်၏	ဗီဇအစွမ်း

များေို	လုံးေထိခိုေ်မှုမြဖစ်ကစရကအာင်	အကလးထားမပီး	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးေို	လုပ်	

ေိုင်ရသည်။	

၆။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး၏အရြခခံမူများ (Principles of SRI) 
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ကအာေ်ပါအကြခခံမူ	ကလးမျ ိုးရှိသည်။

(၁) ပျ ိုးသက်နုကို စိုက်ပျ ိုးြခင်း
	 သမားရိုးေျစိုေ်ြေရာတွင်	ပျ ိုးသေ်ေို	အနည်းဆုံးရေ်(၂၀)ထား၍	စိုေ်ြေသည်။	

ပျမ်းမှေအားြဖင့်	ပျ ိုးသေ်ေို	တစ်လခန့်ထားတတ်ြေသည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	

ပျ ိုးသေ်ဆယ်ရေ်မြပည့်မီ	စုိေ်နုိင်သည်။	ပထမဆံုးပင်ပွားသည်	(၁၂)ရေ်ကေျာ်လှေင်	စတင်

ထွေ်လာနိုင်သြဖင့်	 	ပထမပင်ပွားမထွေ်မီ	 	စိုေ်ြဖစ်ကအာင်စိုေ်ရသည်။	ပျ ိုးသေ်ငယ်နှင့်	
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စိုေ်လှေင်	အြမစ်စွဲလွယ်မပီး	ပျ ိုးသေ်ကေီးမှစိုေ်လှေင်	စပါးပင်၏	ကေီးထွားနိုင်စွမ်းအားကလျာ့

နည်းဆုံးရှုံးသွားရမပီး	ကစာစွာထွေ်ခဲ့သည့်	ပင်ပွားများလည်း	ဆုံးရှုံးရသည်။

(၂) တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်ကို ကျဲကျဲစိုက်ြခင်း
	 သမားရိုးေျစိုေ်ရာတွင်	ကောေ်ချေ်တစ်ကနရာလှေင်	သုံးကလးပင်နှုန်းြဖင့်	ကောေ်

ချေ်များေို	နီးေပ်စွာစိုေ်ပျ ို းတတ်ြေသည်။	တစ်ဧေလှေင်	ကောေ်ေွေ်တစ်သိန်းမ	ှ

တစ်သိန်းခွဲကေျာ်အထိ	ရှိတတ်ြေသည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ို းကရးတွင်	ကောေ်ချေ	်

တစ်ကနရာလှေင်	 တစ်ပင်ချင်းြဖင့်	 တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်ေိုလည်း	 ခပ်ေျဲေျဲ	 စိုေ်ရသည်။	

တစ်ဧေလှေင်		ကောေ်ေွေ်	ငါးကသာင်းမှ		တစ်သိန်းအတွင်းတွင်သာ	ရိှ	သည်။		ကနရာလုရြခင်း၊	

အစာလုရြခင်းများ	မြဖစ်ကပါ်ကစဘဲ	တစ်ပင်ချင်းလွတ်လပ်စွာ	ကေီးထွားခွင့်ေို	ရကစသည်။

(၃) စပါးခင်းကို ရေအ��ဲြမှုပ်မထားြခင်း
	 သမားရိုးေျစိုေ်ပျ ိုးရာတွင်	 ပျ ိုးကထာင်လှေင်လည်း	 ကရထဲမှာကထာင်၊	 ကောေ်စိုေ်	

လှေင်လည်း	 ကရထဲမှာစိုေ်၊	 ကောေ်စိုေ်မပီးလှေင်လည်း	 စပါးခင်းေို	 ကရအမမဲမြပတ်ထည့်	

ထား	စသည်ြဖင့်လုပ်ေိုင်ြေသည်။	ထိုေဲ့သို့ြပုလုပ်ထားသြဖင့်	အြမစ်ကေီးထွားမှု	မကောင်း

ြခင်း၊	 ပင်ပွား	 ပွားမှုကလျာ့နည်းြခင်း၊	 ကလလိုအဏုဇီေသေ်ရှိတို့၏	 လုပ်ကဆာင်မှုများေို	

ထိခုိေ်ြခင်း၊		ကလမ့ဲအဏုဇီေသေ်ရိှတ့ုိ၏		လုပ်ကဆာင်မှုများကြောင့်		မိသိမ်းဓာတ်ထုတ်လွှတ်မှု	

များြပားြခင်း	စသည်တို့ြဖစ်လာရသည်။	စပါးပင်သည်	ြမေ်မျ ိုးေင်	အပင်တစ်မျ ိုးြဖစ်သြဖင့်	

ကရထဲတွင်ကပါေ်သည့်	အပင်မျ ိုးမဟုတ်ပါ။	အစိုဓာတ်လုံကလာေ်စွာရှိဖို့သာ	လိုအပ်ပါသည်။	

နမူနာအားြဖင့်	 ကတာင်ယာစပါးသည်	 မည်သည့်အခါမှ	 ကရြမှုပ်မခံရပါ။	အြခားြမေ်မျ ိုးေင်

အပင်များြဖစ်သည့်	ဂျုံ၊	ကြပာင်း၊	ကြပာင်းဖူး၊	လူး၊	ဆတ်	စသည်များသည်	ကရေပ်ဒဏ်ေုိ	မခံနုိင်	

ြေပါ။	စပါးတစ်မျ ိုးသာ	ကရေပ်ဒဏ်ေို	ခံနိုင်ရည်ရှိသြဖင့်	စပါးေို	ကရထဲကပါေ်သည့်အပင်ဟု

မှတ်ယူထားြေမပီး	စပါးခင်းေို	ကရအ�မဲြပတ်ထည့်ထားြေသည်။	

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိေ်ပျ ိုးကရးတွင်	 စပါးခင်းေုိ	 ကရြမှုပ်မထားဘဲ	အစုိဓာတ်ရိှကနရံုသာလုိ

အပ်သည့်ကရေို	ထည့်သွင်းကပးသည်။	အြမစ်ဇုံတွင်	ကလေင်ကလထွေ်ကောင်းြခင်း၊	ကြမတွင်း

အဏုဇီေသေ်ရှိတို့	 ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ြေြခင်း	 စသည်တို့ကြောင့်	 အပင်ြဖစ်ထွန်းမှု	

ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
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(၄) ဓာတ်ရြမဩဇာထက် သဘာဝရြမရဆွးရြမဩဇာများကုိ ပုိမုိအရလးထားသံုးစဲွြခင်း
	 ယကန့ကခတ်စပါးစိုေ်ပျ ိုးရာတွင်		ဓာတ်ကြမဩဇာများ		ပိုမိုထည့်သွင်းသုံးစွဲလာြေ	

သြဖင့်	 ကြမကေီးများ	 ပျေ်စီးလာသည်ေို	 ပိုမိုသိရှိလာြေသည်။	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရး	

တွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာအသုံးေို	တတ်နိုင်သကရွ့ကလျာ့ချမပီး	နွားကချး၊	ကြမကဆွးနှင့်	သဘာေ	

ကြမဩဇာများေို	 ပိုမိုအသုံးြပုသည်။	 ဤသဘာေကြမဩဇာများသည်	 ကြမကေီးေိုလည်း	

မပျေ်စီးကစဘဲ	 အပင်အတွေ်	 အာဟာရများေို	 ောလြောရှည်စွာထုတ်ကပးကနသြဖင့	်

ကရရှည်အတွေ်ကောင်းမွန်သည်။

 ဤမူရလးချက်ကိုအရြခခံ၍ လက်ရတွ့လုပ်ရဆာင်မှုအမျ ိုးမျ ိုးြဖင့် စိုက်ပျ ိုးကကသည်။

၇။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး၏ အရြခခံလုပ်ရဆာင်ပုံများ 

၁။ ပျ ိုးရထာင်လျှင် ကုန်းရပါ်တွင် အရြခာက်ပျ ိုး ပျ ိုးရထာင်သည်။ ရေထဲတွင် ပျ ိုးမရထာင်ပါ။

၂။ ပျ ို းသက် (၈) ေက်မှ (၁၂) ေက်အတွင်း ရကာက်စိုက်သည်။ ပူသည့်ောသီတွင် ၈ ေက်၊      
    ရအးသည့်ောသီတွင် (၁၂)ေက်အတွင်း စုိက်သည်။ (၁၄)ေက်ထက်ရနာက်ကျပပီးမှ မစုိက်ပါ။

၃။ ရေလွှမ်းမထားသည့် တမန်းြပင်ရပါ်တွင်စိုက်သည်။

၄။ ထွန်ြခစ်ြဖင့် အကွက်ရဖာ်ထားသည့် ရလးကွက်ကကားများ၏ ခွဆံုရနောများတွင် စုိက်သည်။   
(စပါးမျ ိုး၏ သက်တမ်းရပါ်မူတည်၍ အကွာအရဝးကိုထားေှိသည်။)

၅။ ပျ ိုးဖတ်မှ ပျ ိုးပင်ရလးကို ချက်ချင်းခွာယူ ချက်ချင်းစိုက်သည်။

၆။ တစ်ရနောလျှင် တစ်ပင်သာစိုက်သည်။

၇။ ရကာက်စိုက်ပပီးသည့်အကွက်ကို ရေသွင်းမထားပါ။ အစိုဓာတ်လုံရလာက်ပါက ရကာက်      
    စိုက်ပပီး ဆယ်ေက်ခန့် ကကာသည်အထိ ရေမသွင်းပါ။

၈။ ရကာက်စိုက်ပပီး ဆယ်ေက်ခန့်ကကာလာပါမှ ရေသွင်းပပီး ရပါင်းထိုးတမန်းနှိုး လုပ်ရပးေ
     သည်။

၉။  ရပါင်းထိုးတမန်းနှိုးချနိ် ရေသွင်းသည်မှအပ ကျန်အချနိ်များတွင် စပါးခင်းထဲကို ရေသွင်း                 
     မထားပါ။ မှ့ိုကပ်ချန်ိရောက်မှသာ စပါးခင်းထဲတွင် ရေကုိပါးပါးရလးထည့်သွင်းရပးထားပပီး
    မေိတ်မီနှစ်ပတ်အလိုတွင် ရေကိုရြပာင်စင်ရအာင် ထုတ်ပစ်လိုက်ေသည်။

၁၀။ နွားရချး၊ ရြမရဆွး၊ သဘာဝရြမဩဇာစသည်များကို ပိုမိုထည့်သွင်းရပးပပီး ဓာတ် 
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ရြမဩဇာကို ရလျှာ့သုံးကာ ရနာက်ဆုံးလုံးဝမသုံးရတာ့သည်အထိ ရောက်ေှိသွားရစမည်။ 

၈။  အရသးစိတ်လုပ်ကိုင်ရဆာင်ေွက်ပုံများ
(၁) ပျ ိုးရထာင်ြခင်း
(က) ပျ ိုးရပါင်အကွက်များ ြပုလုပ်ြခင်း
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ပျ ိုးကထာင်သည့်အခါ	ေုန်းကပါ်မှာပင်	အကြခာေ်ပျ ိုး

ပျ ိုးကထာင်ရသည်။	 ပျ ိုးကထာင်ရန်အတွေ်	 ပျ ိုးကပါင်အေွေ်များြပုလုပ်မပီး	 ပျ ိုးကထာင်နိုင်	

သည်။	အလျားနှစ်ကပ၊	အနံတစ်ကပ၊	ထု	တစ်လေ်မရှိသည့်	ကပါင်ေွေ်များေို	သစ်သားြဖင့်

ြဖစ်ကစ၊	ေါးြဖင့်ြဖစ်ကစ	လုပ်ကဆာင်နိုင်သည်။	ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ	ကပါင်အရှည်ကပါ်တွင်	နှစ်ကပ-

တစ်ကပအေွေ်များေို	တုတ်ြဖင့်ြခစ်၍	အရာကပးမပီးလည်း	အေွေ်ကဖာ်နိုင်သည်။

(ခ) ပျ ိုးရထာင်ေန် ရြမရောစပ်၍ ပျ ိုးရပါင်ကွက်ထဲတွင်ထည့်ြခင်း
	 လယ်ကြမနှစ်ဆ၊	နွားကချးကဆွးတစ်ဆ၊	စပါးခွံဖွဲြပာတစ်ေေ်နှုန်းြဖင့်	ကရာစပ်နိုင်သည်။

နွားကချးကဆွးမရနုိင်ပါေ	ကြမကဆွးေုိြဖစ်ကစ၊	စပါးခံွဖဲွြပာမရနုိင်ပါေ	သဲနုန်းေုိြဖစ်ကစ	အသံုး

ြပုနိုင်သည်။	ကရာစပ်မပီးကြမသည်	မကစးလွန်းမဖွယ်လွန်း	ြဖစ်ကနရမည်။	ပျ ို းဖတ်မှ	ပျ ို းပင်

ကလးေို	ကြမလုံးမပျေ်ဆွဲခွာယူလှေင်	အဆင်ကြပကြပပါလာကစရန်ြဖစ်သည်။	စပါးခွံဖွဲြပာ	များ

လွန်းသွားလှေင်	ပျ ိုးပင်များေါကနတတ်မပီး	ကြမသားေလည်း	ဖွယ်လွန်းကန၍	ပျ ိုးပင်ကလးေို	

ဆွဲခွာယူရာတွင်	ကြမလုံးမပျေ်မရနိုင်ကပ။	ကရာစပ်မပီးကြမေို		ပျ ို းကပါင်အေွေ်များထဲသို	့

ထည့်ကပးရသည်။	ကပါင်အေွေ်များ၏ကအာေ်တွင်	ပလတ်စတစ်စြဖစ်ကစ၊	ဂျပ်စေ္ကူြဖစ်ကစ၊

ပျ ိုးရပါင်အကွက် ရပါင်ေှည်ရပါ်တွင်တုတ်ြခစ်အကွက်ရဖာ်
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သတင်းစာစေ္ကူြဖစ်ကစ၊	ငှေ်ကပျာဖေ်ြဖစ်ကစ	ခံကပးထားနိုင်သည်။	ကအာေ်ခံကြမသားသည်

တမံတလင်းေဲ့သို့	 မျေ်နှာြပင်တင်းကနပါေ	 ဘာမှေခံထားကပးရန်	 မလိုပါ။	 ကပါင်ထဲသို့	

ကြမသားများြပည့်သွားကစရန်	 အတန်အသင့်ဖိသိပ်ကပးမပီး	 ကရရွှဲစိုကအာင်ကလာင်းပါ။	 ကရ	

ကလာင်းမပီးလှေင်	ကပါင်ေိုဆွဲခွေတ်၍	ခွာယူလိုေ်ပါေ	ပျ ိုးကပါင်ကြမေွေ်သည်	ပုံမပျေ်ရှိကန	

ရစ်သည်။

(ဂ) မျ ိုးရညှာက်ရဖာက်ြခင်း (ဆားေည်ြဖင့်ရဆးရကကာြခင်း)
	 ြပာတီးသန့်စင်ထားသည့်	 မျ ိုးစပါးေို	 ကရသန့်ြဖင့်ကဆးကြောမပီး	 ကရကပါ်ကပါ်လာ	

သည့်	အဖျင်းအကမှာ်များေုိ	ဆယ်ယူပစ်ရသည်။	 မပီးလှေင်	 ြေေ်ဥအစိမ်း	 ကရကပါ်ကပါ်သည့်	

ဆားကဖျာ်ရည်ထဲတွင်	 မျ ိုးစပါးေို	 ထပ်မံကဆးကြောကပးော	 ကရကပါ်ကပါ်လာသည့်အဖျင်း	

ရပါင်ကွက်များထဲ စပ်ပပီးရြမထည့်ရပး



စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး-လယ်သမားလက်စွဲစာအုပ်

11Farmers’ Handbook on System of Rice Intensification-SRI

အကမှာ်များေို	 ဆယ်ယူပစ်ရြပန်သည်။	 ထို့ကနာေ်မျ ိုးစပါးေို	 ကရသန့်သန့်ြဖင့်	 သုံးကေိမ်	

ထပ်မံကဆးကြောကပးရသည်။	ကဆးကြောသန့်စင်မှုမပီးပါေ	မျ ိုးစပါးေို	ကရသန့်ထဲတွင်	(၂၄)	

နာရီြောကအာင်	စိမ်ထားကပးရသည်။	ကအးကသာရာသီြဖစ်လှေင်	ကရကနွးြဖင့်စိမ်ကပးနိုင်သည်။	

(၁၂)နာရီအြောတွင်	ကရတစ်ကေိမ်လဲလှယ်ကပးနိုင်ပါေ	ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။		 	 	

 

	 အချနိ်ကစ့ပါေ	ကရစိမ်ထားသည့်မျ ို းစပါးေို	ဆယ်ယူမပီး	ကရသန့်ြဖင့ ်တစ်ကေိမ်

ကဆးကြောပါ။	 မပီးလှေင်	 မျ ိုးစပါးေို	 ကရစိုအေတ်၊	 ကရစိုဖျင်အိတ်စသည်များထဲတွင်	ထည့်၍	

ကောေ်ရိုး	စသည်များြဖင့်	ဖုံးအုပ်ော	ပူကသာရာသီတွင်(၃၆)နာရီ၊	ကအးကသာရာသီတွင်(၄၈)	

နာရီြောထား၍	 မျ ိုးကညှာေ်ကဖာေ်ကပးပါ။	 အိတ်များတွင်	 ထည့်သည့်အခါ	 အိတ်ကေီးမျာ

ကဖာင်းေားကနကအာင်မထည့်ဘဲ	ကခါင်းအုံးပုံြပားချပ်ချပ်ြဖင့်	ကြခာေ်လေ်မထုထေ်	မထူကစ

ရန်	ထည့်ကပးပါ။	ထူလွန်းပါေ	အလယ်ပိုင်းထဲမှ	စပါးကစ့များ	အပူကလာင်၍	အကညှာေ်များ	

ကြခာေ်ကသွ့ကသေုန်တတ်သည်။	အုပ်ထားသည့်ောလအတွင်း	စပါးကစ့မှ	အကညှာေ်ကလး	

များ	ထွေ်ြပူလာြေသည်။

(ဃ) မျ ိုးရစ့ကကဲြခင်း
	 မျ ို းကညှာေ်ကဖာေ်မပီးမျ ို းကစ့များေို	ပျ ို းကပါင်အေွေ်များကပါ်သို့	မျ ို းကစ့နို ့ဆီဘူး	

ကကက်ဥရေရပါ်သည့်ဆားေည်တွင်း မျ ိုးစပါးရဆး
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 မျ ိုးစပါးနို့ဆီတစ်ဘူး ေှစ်ကွက်ကကဲ

 မျ ိုးစပါးကကဲပပီးလျှင် ြပန်ဖုံးထား
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ပျ ိုးခင်းကို ရေလိုမှရလာင်း 

 လယ်ကွက်ရဘးမှာရထာင်ထားတဲ့ပျ ိုးခင်း
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တစ်ဘူးလှေင်	ရှစ်ေွေ်နှုန်းြဖင့်	ညီညီညာညာကေဲကပးရသည်။	မျ ိုးကစ့များ	ကေဲပေ်ကပးမပီးပါေ	

စပ်ကြမြဖင့်	မျ ိုးကစ့များေို	လုံကအာင်ဖုံးကပးရသည်။	မထူလွန်း	မပါးလွန်းကစရပါ။	ပါးလွန်းပါေ	

ကရကလာင်းလှေင်	မျ ိုးကစ့များကပါ်လာတတ်မပီး	ြေေ်ငှေ်များ	ဖျေ်ဆီးနိုင်သည်။

 

		 အထူးသတိြပုရန်မှာ	ပျ ိုးကပါင်များေုိ	တစ်ကနေုန်ကနကရာင်ြခည်		ြပည့်ြပည့်ေေရသည့်

ကနရာတွင်	 ြပုလုပ်ထားရှိရသည်။	အရိပ်တစ်ေေ်သာရသည့်ကနရာမျ ို းပင်	 မြဖစ်ကစရပါ။	

အရိပ်ေျြခင်းခံရပါေ	ပျ ိုးပင်များ	ကပျာ့ဖပ်ဖပ်ြဖစ်ကနတတ်မပီး	ပျ ိုးပင်များ	ေါကနတတ်သည်။	

(င) မျ ိုးရစ့နှုန်း 
	 မျ ိုးကစ့နှုန်းမှာ	ပုံကသသတ်မှတ်ချေ်မရှိပါ။	စပါးမျ ိုး၏	အသေ်ရေ်နှင့်	နို့ဆီတစ်ဘူး	

လှေင်ပါရှိသည့်	 စပါးကစ့အကရအတွေ်ကပါ်မူတည်၍	 ကောေ်ေွေ်အစိပ်အေျဲေို	 ထားရ	

သြဖင့်	မျ ိုးေုန်ေျမှုများ	မတူညီြေပါ။	အြေမ်းအားြဖင့်	တစ်ဧေလှေင်	မျ ိုးစပါး	တစ်ြပည်မှ

နှစ်ြပည်ခန့်သာြဖစ်သည်။	 အကသးစိပ်တွေ်ချေ်ပုံေို	 ကနာေ်ပိုင်းတွင်	 အြပည့်အစုံရှင်းြပ	

ထားပါသည်။

(၂) ရကာက်စိုက်ြခင်း

(က) ရလးကွက်ကကားစိုက်ကွက်များရဖာ်ြခင်း

 သစ်သားြဖင့်လုပ် ရကကာင်းဆွဲထွန်ြခစ်    ရော်လိုပိုက်ြဖင့်လုပ် ရကကာင်းဆွဲထွန်ြခစ်
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	 ကောေ်စိုေ်ရန်အတွေ်	ကလးေွေ်ြေားစိုေ်ေွေ်များေို	ထွန်ြခစ်ြဖင့်ကဖာ်ရသည်။

မျ ိုးစပါး၏		အသေ်ရေ်ေိုလိုေ်၍		ရှစ်လေ်မပတ်လည်၊	ဆယ်လေ်မပတ်လည်၊		တစ်ကပ

ပတ်လည်စသြဖင့်	 ကလးေွေ်ြေားများ	 ဆွဲရသည်။	 စပါးပင်သေ်တမ်းတိုပါေ	 အေွာ	

အကေးေို	 စိပ်စိပ်ထားမပီး	 သေ်တမ်းရှည်ပါေ	ေျဲေျဲထားြေသည်။	 စပါးပင်အသေ်ရေ်	

(၉၀)	မှ	(၁၁၀)	အတွင်းဆိုပါေ	ရှစ်လေ်မပတ်လည်၊	အသေ်ရေ်	(၁၁၀)	ကေျာ်မှ	(၁၃၀)

အတွင်းဆိုပါေ	 ဆယ်လေ်မပတ်လည်၊	 အသေ်ရေ်	 (၁၃၀)	 အထေ်ဆိုပါေ	 တစ်ကပ	

ပတ်လည်	စသည်ြဖင့်အေွာအကေးေို	ထားရှိြေသည်။	သေ်တမ်းတိုပါေ	ပင်ပိုင်းေဏ္ဍ

အလုပ်လုပ်ချနိ်နည်း၍	ပင်ပွားထွေ်မှု	 နည်းမည်ြဖစ်သြဖင့်	 စိပ်စိပ်ထားမပီး	သေ်တမ်းရှည်	

ပါေ	ပင်ပွားထွေ်ချနိ်	ြောမည်ြဖစ်သြဖင့်	အပင်ေို	ေျဲေျဲထားသည်။	

 

	 ကြောင်းဆွဲထွန်ြခစ်တစ်ခုလှေင်	ထွန်သွား	(၁၂)သွားတပ်ဆင်မပီး	တစ်ဘေ်လှေင်အေွာ

အကေးတူ	ကြခာေ်ကချာင်းစီတပ်ဆင်ော	အသွားနံပတ်	(၆)	နှင့်	(၇)	အြေားေို	(၁၅)	လေ်မ

အေွာြဖင့်	 ချဲ၍ထားကပးသည်။	 ထို	 (၁၅)လေ်မြေားထဲတွင်	 ကောေ်စိုေ်မများေင်၍	

ဘယ်ဘေ်သုံးတန်း၊	ညာဘေ်သုံးတန်းြဖင့်	ကောေ်စိုေ်ြေရန်ြဖစ်သည်။	ကထာင်လိုေ	်

အကြောင်းများေို	ထိုေဲ့သို့ဆွဲကဖာ်မပီးပါေ	ေန့်လန့်အကြောင်းများေို	ထိုထွန်ြခစ်ြဖင့်	မဆွဲ	

ကတာ့ဘဲ	(၁၂)	သွားစလုံး	အေွာအကေးအတူထားထားသည့်ထွန်ြခစ်ြဖင့်	ဆွဲကဖာ်ရသည်။	

	 ကြောင်းဆွဲထွန်ြခစ်များေို	သစ်သားြဖင့်ြဖစ်ကစ၊	ေါးြဖင့်ြဖစ်ကစ၊	ကဟာ်လိုသံပိုေ်ြဖင့်

ြဖစ်ကစ	အဆင်ကြပသလို	ြပုလုပ်နိုင်ြေသည်။	မျ ိုးစပါး၏	အသေ်ရေ်ကပါ်မူတည်၍	ထွန်သွား	

ထွန်သွားနံပတ် ၆နဲ့ ၇ကကား ၁၅လက်မြခားထား   ဝါးြဖင့်လုပ် ရကကာင်းဆွဲထွန်ြခစ်
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အစိပ်အေျဲေို	 ကြပာင်းလဲထားရှိရသြဖင့်	 ကြောင်းဆွဲထွန်ြခစ်ေို	 ပုံကသြပုလုပ်မထားဘဲ	

အလွယ်တေူြဖုတ်လို့တတ်လို့ရကအာင်	လုပ်ထားနိုင်သည်။

 

	 ကြောင်းဆွဲရာတွင်	တမန်းြပင်မှကရေို	ကြပာင်စင်ကအာင်ထုတ်မပီးမှ	စိုေ်ေွေ်များေို

ဆွဲရသည်။	ကရရှိကနပါေ	အေွေ်များမကပါ်ဘဲ	ြဖစ်တတ်သည်။	တမန်းသားလည်း	နုကန	

ကအာင်	 ထယ်ကရးေို	 ြပင်ထားရသည်။	 တမန်းြပင်ေို	 ညီကနကအာင်လည်း	 တတ်နိုင်သကရွ့	

ညှိထားကပးရသည်။	တမန်းြပင်မညီပါေ	စိုေ်ကြောင်းများဆွဲရာတွင်	အကြောင်းမကပါ်	ြဖစ်

တတ်သည်။	ကြမမျေ်နှာြပင်သည်	တစ်ပိုင်းနိမ့်တစ်ပိုင်းြမင့်ြဖစ်ကနပါေ	ယာယီေန်သင်းြဖင့်	

ေန့်ကပးရသည်။	ညာဘေ်မှ	လယ်ေွေ်သည်	တစ်ပိုင်းနိမ့်တစ်ပိုင်းြမင့်ကန၍	ြေားထဲတွင်	

ယာယီေန်သင်း	ေန့်ကပးထားသည်။		တမန်းေိုမနေ်ကစဘဲ	ခပ်တိမ်တိမ်ကမွှထားပါေ	ပိုမို	

ကောင်းမွန်သည်။		ကောေ်စိုေ်ရမည့်ဧရိယာပမာဏေို		တွေ်ဆမပီးတစ်ရေ်ကေိုတင်၍

ြဖစ်ကစ	စိုေ်ေွေ်များေို	ကြောင်းဆွဲထားကပးရသည်။				

(ခ) ပျ ိုးသက် 
			 				ပျ ိုးသေ်	ရှစ်ရေ်သားမှစတင်မပီး	ကောေ်စိုေ်၍ရသည်။	ထိုအချနိ်တွင်	အရွေ်

နှစ်ကွက်ကကား ယာယီကန်သင်းကန့်ထား 
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နှစ်ရွေ်ခန့်သာ	ထွေ်ရှိကသးသည်။	ကအးကသာရာသီတွင်မူ	ရှစ်ရေ်သားပျ ိုးသည်	ငယ်လွန်း

တတ်ကသးသည်။	ပျ ိုးသေ်(၁၀)ရေ်မှ(၁၂)ရေ်သား	ရှိချနိ်သည်	စိုေ်၍အကောင်းဆုံးအချနိ်

ြဖစ်သည်။	မည်သို့ပင်ြဖစ်ကစ	ပျ ိုးသေ်ေို	(၁၄)	ရေ်ထေ်	မကေျာ်လွန်သင့်ကပ။	ပျ ိုးသေ်(၁၂)

ရေ်ကေျာ်လှေင်	ပထမဆံုးပင်ပွား	စတင်ထွေ်တတ်သြဖင့်	ပထမဆံုးပင်ပွားမထွေ်မီ	ကောေ်

စိုေ်မပီးြဖစ်လှေင်	ပိုမိုကောင်းသည်။	

(ဂ) ရကာက်စိုက်ြခင်း
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	 ကောေ်စိုေ်ရန်	 ပျ ိုးမနုတ်ရပါ။	 ပျ ိုးပင်များကပါေ်	

ကနသည့်ပျ ိုးဖတ်ကလးေို	လေ်ဖေါးကပါ်တွင်	နိုင်သကလာေ်ဆွဲြဖတ်ယူမပီး	ပျ ိုးပင်ကလးများေို

 ဆယ်ေက်သားပျ ိုးပင်ငယ်   ပျ ိုးပင်ငယ်ရလးများ

ပျ ိုးပင်၏ပင်စည်ကိုလက်ြဖင့်ညှစ်၍မကိုင်ေပါ အြမစ်ပိုင်းမှရြမလုံးရလးကိုကိုင်ေသည်  
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ကြမလုံးမပျေ်ဆွဲခွာယူလိုေ်ြခင်းြဖစ်သည်။	ကောေ်စိုေ်ပုံမှာ	ကရလွှမ်းမထားသည့်	တမန်း

ြပင်တွင်	ကြောင်းဆွဲထားသည့်	ကလးေွေ်ြေားကထာင့်ကနရာများ၌	ကြမလုံးမပျေ်ဆွဲခွာယ	ူ

ထားသည့်	ပျ ိုးပင်ကလးတစ်ပင်ေို	တစ်ကနရာတစ်ပင်ြဖင့်	အသာအယာ	တင်ကပးလိုေ်ြခင်း

ြဖစ်သည်။	ပျ ိုးပင်အြမစ်များေို	တမန်းသားထဲသို့	ထိုးထည့်ရန်မလိုပါ။

ပျ ိုးဖတ်ရလးကို လက်ရပါ်တွင်တင်ပပီး 
ပျ ိုးပင်ရလးတစ်ပင်ကို ရြမလုံးမပျက်ဆွဲခွာယူ  

ရြမလုံးမပျက်ပျ ိုးပင်ရလးကို တမန်းရပါ်
တင်ရပးရုံ

ရြမလံုးမပျက်ပျ ိုးပင်ရလးကုိ ရလးကွက်ကကားရထာင့် 
ရနောမှာအသာအယာတင်ရပးလုိက်

တမန်းသားထဲ လက်ထိုးပပီး ြမှုပ်မပစ်ေ
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	 အြမစ်တွင်ေပ်ပါလာသည့်ကြမသားများေိုလည်း	ပျ ိုးကချးခါချသေဲ့သို့	လှုပ်ခါယမ်း

ပစ်ြခင်း	မြပုလုပ်ဘဲ	ကလးေွေ်ြေားကထာင့်ကနရာတွင်	ကြမလုံးမပျေ်	ေပ်ကနကအာင်	ချကပး	

လိုေ်ရုံသာြဖစ်သည်။	 ကောေ်စိုေ်မည့်သူသည်	 (၁၅)လေ်မြခားထားသည့်	 အလယ်ပိုင်း	

အကြောင်းတွင်	 ကနရာေင်ယူမပီး	 ဘယ်ဘေ်သုံးပင်၊	 ညာဘေ်သုံးပင်	 စိုေ်ကပးရသည်။	

ရကာက်စိုက်မတစ်ရယာက်က ဘယ်ဘက်သုံးတန်း ညာဘက်သုံးတန်းစိုက်
ခလယ်ကလူသွားလမ်းမှာ ရနောချဲထား-၁၅ လက်မြခား၊ ပျ ိုးဖတ်ချဖို့လဲြဖစ်  

ရကာက်စိုက်အပပီးြမင်ေသည့်စိုက်ခင်း၊ အခင်းထဲတွင်ရေမေှိပါ  
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ပျ ိုးဖတ်ချကပးသည့်သူများေလည်း	ထို(၁၅)လေ်မကြောင်းထဲတွင်သာ	ချထားကပးရသည်။	

စိုေ်ေွေ်အတွင်း		အြခားကနရာများ၌		ကြခရာများတင်ေျန်မကနကစရန်ြဖစ်သည်။		ကောေ်

စိုေ်သည့်အခါ	ကရှ့သို့တေ်တေ်မပီး	စိုေ်သွားြေရသည်။	ကနာေ်ဆုတ်မစိုေ်ပါ။	ကေိုးတန်း	

ဆွဲရန်လည်း	 မလိုပါ။	 ကောေ်စိုေ်သူများ	 တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	 ကစာင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ	 ေိုယ့်	

ကောေ်ချေ်နှင့်ေိုယ်သာ	စိုေ်သွားြေသည်။

 

(၃) ရြမဩဇာရကွေးြခင်း
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ထုံးစံစိုေ်ကနြေသည့်နည်းထေ်	ဓာတ်ကြမဩဇာေို

ပိုမိုထည့်သွင်းကပးရန်မလိုပါ။	ထုံးစံနှုန်းထားအတိုင်း	ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။	ကောေ်စိုေ	်

ရန်အတွေ်	ကနာေ်ဆုံးကြမြပင်ချနိ်တွင်	ငါးဆယ်ေီလိုေင်တီဆူပါ	သို့မဟုတ်	ေွန်ကပါင်း	

အိတ်တစ်ေေ်မှ	တစ်အိတ်နှုန်းနှင့်		ပုိတေ်ကလးပံုတစ်ပံုမှ	သံုးပံုတစ်ပံုနှုန်း	ထည့်ကပးြေသည်။	

ကောေ်စိုေ်အမပီး	(၁၀)	မှ	(၁၂)	ရေ်ခန့်အြော	ပထမဆုံးအကေိမ်	ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးချနိ်တွင်	

ပုလဲကြမဩဇာသုံးပုံတစ်ပုံနှုန်း၊	 ကနာေ်ထပ်	 (၁၂)	 ရေ်ခန့်အြော	 ဒုတိယအကေိမ်ကပါင်းထိုး

တမန်းနှိုးသည့်အခါ	ပုလဲေို	၎င်းနှုန်းအတိုင်း	ထပ်မံထည့်ကပးြေသည်။	သကနေတည်ချနိ်တွင်	

ပိုတေ်ကြမဩဇာကလးပုံတစ်ပုံမှ	သုံးပုံတစ်ပုံနှုန်း	ထည့်ကပးြေသည်။		ဖုံးတုံးလုံးတုံးအချနိ်

တွင်	ပုလဲကြမဩဇာသုံးပုံတစ်ပုံနှုန်း	ထည့်ကပးြေသည်။

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာများထေ်	သဘာေဩဂဲနစ်	ကြမဩဇာ

များြဖစ်သည့်	နွားကချး၊	ကြမကဆွး၊	အီးအမ်ဘိုောရှီ၊	ငါးအမိုင်နို	စသည်များေို	ပိုမိုသုံးစွဲသည်။

ဤသဘာေဩဂဲနစ်ကြမဩဇာများေုိ		ပုိမုိသံုးစဲွြခင်းြဖင့်	ကရရှည်တွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာအသံုးေုိ

ကလျာ့နည်းသွားကစော	 ကနာေ်ပိုင်းတွင်	လုံးေသုံးစရာမလိုကတာ့သည်အထိ	 ကရာေ်ရှိသွား	

ကစသည်။	 သဘာေကြမဩဇာများေုိ	 စုိေ်ခင်းတမန်းြပင်ချန်ိတွင်လည်းကောင်း၊	 တမန်းနှိုး

ကပါင်းထိုးချနိ်တွင်လည်းကောင်း	 ထည့်ကပးရသည်။	 စိုေ်ခင်းတမန်းြပင်ချနိ်တွင်	 တစ်	

ဧေလှေင်	အီးအမ်ဘုိောရီှ(၂၀)	ပိဿာအိတ်	(၁၀)အိတ်နှုန်း	ထည့်ကပးနုိင်ပါေ	ဓာတ်ကြမဩဇာ

များ	ထည့်ကပးရန်မလိုကပ။	ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးချနိ်များတွင်	ငါးအမိုင်နို၊	သစ်သီးချဉ်ဖတ်	

ကဖျာ်ရည်၊	 နွားကချးနွားကသးကဖျာ်ရည်များေို	 ပုံမှန်ပေ်ဖျန်းကပးကနပါေ	 ဓာတ်ကြမဩဇာ	

များသုံးစွဲရန်	လုံးေမလိုကတာ့ပါ။	တန့်ဆည်မမို့နယ်	လမ်းဆုံရပ်ေွေ်မှ	ေိုမျ ို းေင်းသည	်

(၂၀၁၉)	မုိးရာသီေ	သူ၏ကပါ်ဆန်းရင်စပါး	(၉)	ဧေတွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာများေုိ	ကလှော့သံုး၍	
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ကဖာ်ြပခဲ့သည့်	သဘာေဩဂဲနစ်ကြမဩဇာများေိုသာ	အများဆုံးထည့်သွင်းသုံးစွဲခဲ့မပီး	စပါး

အထွေ်လည်းကောင်းမွန်ခဲ့သည်။	 ကတာင်တွင်းကေီးမမို့နယ်	 ကရကေရွာမှ	 ေိုညွန့်မင်းထွန်း	

သည်	သူ၏စပါး(၁၀)ဧေ	စိုေ်ခင်းတွင်	ဤသဘာေကြမဩဇာများေိုသာ	ထည့်သွင်းသုံးစွဲခဲ့

မပီး	ဓာတ်ကြမဩဇာေို	လုံးေမသုံးစွဲခဲ့သည်မှာ	၂၀၁၆	ခုနှစ်ေတည်းေပင်	ြဖစ်သည်။

(၄) ရေသွင်းရေထုတ်ြပုလုပ်ြခင်း 
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ကောေ်စိုေ်သည့်အချနိ်	စိုေ်ခင်းထဲ၌	ကရမရှိသလို	

ရေမေှိတဲ့တမန်းြပင်မှာ ရကာက်စိုက်ခဲ့  

စပါးခင်းအတွက် အီးအမ်ဘိုကာေှီရောစပ်
ရနသည့် တန့်ဆည်မှ ကိုမျ ိုးဝင်း

စပါးခင်းထဲ အီးအမ်ဘိုကာေှီ ကကဲပက်
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ရကာက်စိုက်ပပီးလည်း ရေမေှိ   

ပတ်ကကားရတွ အက်ရနရပမဲ့ 
ပျ ိုးပင်ရတွက အလွန်သန်မာ၊ ပင်ပွားများထွက်  

ပတ်ကကားအက်ရနရပမဲ့ ပျ ိုးပင်ေဲ့သန်စွမ်းမှုနဲ့ 
အြမစ်ရတွေဲ့သန်စွမ်းမှုကိုခန့်မှန်းနိုင်

ရကာက်စိုက်ပပီး ပတ်ကကားရတွအက်လာရပမဲ့ 
ရေမထည့်ထား  

ပတ်ကကားအက်ရနရပမဲ့ ၂၇ ေက်သားပင်ပွား 
ငါးပင်ေှိရန
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ကောေ်စိုေ်မပီးလှေင်လည်း	စိုေ်ခင်းထဲ၌	ကရထည့်မထားရပါ။	စိုေ်ခင်းအတွင်း	လုံကလာေ်	

သည့်	ကရအစုိဓာတ်ရိှကနပါေ	ကရသွင်းရန်မလုိပါ။	မုိးတွင်းဆုိပါေ	မုိးရွာသည့်	ကရအစုိဓာတ်နှင့်ပင	်

လုံကလာေ်ပါသည်။	 ကောေ်စိုေ်မပီး	 ကရမသွင်းဘဲထားသည့်အခါ	 တစ်ပတ်ခန့်ြောလှေင်	

ကြမကေီးများ	 ပတ်ြေားအေ်လာတတ်ပါသည်။	 သို့ကသာ်လည်း	 ကြမကေီးထဲတွင်	 အစိုဓာတ်	

ရှိကနကသးသြဖင့်	 စပါးပင်များေါြခင်း	 ညှိုးြခင်းများမြဖစ်လှေင်	 စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိပါ။	 စိုေ်	

ခင်းထဲတွင်	ကရမရှိသြဖင့်	စပါးပင်အြမစ်များ	အသေ်ရှူရန်	ကလကောင်းစွာရရှိြခင်း၊		အြမစ်

ကေီးထွားမှုကောင်းြခင်း၊	အြမစ်များ	ကအာေ်ဘေ်သို့နေ်ရှိုင်းစွာထိုးေင်ြေသလို	ကဘးဘေ်	

သ့ုိလည်း	ကောင်းစွာပျ ံ့ န့ံှြေြခင်း၊	စပါးပင်၏ကေ့ံခုိင်မှု	ပုိမုိကောင်းမွန်လာြခင်း၊	ပင်ပွားထွေ်ရန်

အကြခအကနကောင်းများ	 ြဖစ်လာြခင်း၊	 တီကောင်ေဲ့သို့	 ကြမတွင်းကနအဏုဇီေသေ်ရှိတို့၏	

လှုပ်ရှားမှုများ	ပိုမိုလာသြဖင့်	ကြမကေီး၏	ေျန်းမာကရးပိုမိုကောင်းမွန်လာြခင်းစသည်တို့

ြဖစ်လာသည်။ 

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ို းကရးတွင်	စပါးခင်းထဲ၌	ကရေပ်မကနကစရန်	လုပ်ကဆာင်ရြခင်း	

သည်	 အထူးအကရးကေီးသည်။	 မိမိ၏အေွေ်အတွင်း	 ကရေပ်မကနကစရန်	 အမမဲသတိထား	

လုပ်ကဆာင်ရသည်။		ကရေပ်လာမည်ဆိုပါေ	ကရထုတ်၍ရနိုင်ကအာင်		အစေတည်းေ	ကေိုတင်	

စဉ်းစားလုပ်ကဆာင်ထားရသည်။	လုံးေေို		ကရထုတ်လို့မရနိုင်ပါေ		ကရေပ်ဒဏ်ကြောင့်

အထွေ်နှုန်းထိခိုေ်မည်ေို	ကေိုတင်တွေ်ဆထားရမည်။	မိုးရွာသွန်းမှုနည်းြခင်း	များြခင်းနှင့်

မသေ်ဆိုင်ဘဲ	မိမိအေွေ်သည်	ကရထုတ်၍	ရြခင်းမရြခင်းနှင့်သာ	သေ်ဆိုင်သည်။	မိုးများ	

သည့်ကဒသများြဖစ်သည့်	ရခိုင်ြပည်နယ်မှ	ကြမပုံ၊	မင်းြပားစသည့်ကဒသများနှင့်	ဧရာေတီတိုင်း

လပွတ္တာမမို့နယ်မှ	ကရထတ်ု၍ရသည့်အေွေ်များတွင	်ဤစနစ်ေိ	ုစိေ်ုပျ ိုး၍ရနိငုက်သာ်လည်း	

မိုးနည်းသည့်စစ်ေိုင်းတိုင်းအတွင်းမှ	ကရထုတ်၍မရသည့်အေွေ်များတွင်	ဤစနစ်အတိုင်း	

မပီးြပည့်စုံကအာင်စိုေ်ပျ ိုး၍	မရနိုင်ပါ။		

(၅) ရပါင်းထိုးတမန်းနှိုးြခင်း 
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	 ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးေိရိယာ	 (Rotary	 Weeder/	

Cono	 Weeder)ြဖင့်	 ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးကပးြခင်းသည်	 အထူးအကရးပါသည့်လုပ်ငန်းြဖစ်	

သည်။	မြဖစ်မကနလုပ်ကဆာင်ရသည့်	လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းြဖစ်သည်။	
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	 ကရဆင်းစိုေ်ပျ ိုးကရးသုကတသနဦးစီးဌာနမှ	ထုတ်လုပ်ထားသည့်ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုး	

ေိရိယာတွင်	ကရှ့ဆုံး၌	ကလှပုံသဏ္ဍာန်ေိရိယာကလးတစ်ခုပါရှိသည်။	ထိုကလှေကလး၏

ဦးပိုင်းေို	အတင်အချြပုလုပ်ကပးနိုင်ရန်	အကပါေ်သုံးကပါေ်ပါသည့်တိုင်ကလးတစ်တိုင်ေို

ကလှအရင်းပုိင်းတွင်	တပ်ဆင်ထားသည်။	တမန်းြပင်ရိှ	ကရအတိမ်အနေ်ကပါ်မူတည်၍	ကလှဦး

ေို	အတင်အချြပုလုပ်နိုင်ရန်	မူလီစုပ်နိုင်သည့်	အကပါေ်သုံးကပါေ်	ပါရှိသည်။	ကလှကလး၏

ကနာေ်တွင်	ဒလေ်ခွေန်များတပ်ဆင်ထားသည့်	ေင်ရိုးပါရှိမပီး	၎င်း၏	ကနာေ်ဘေ်တွင်

ဓားေွင်းဒလေ်တပ်ဆင်ထားသည့်	ေင်ရိုးတစ်ကချာင်းထပ်မံပါရှိသည်။	လူေ	တွန်းထိုးရန်

အတွေ်	လေ်ေိုင်တန်းေို		ကနာေ်ဘေ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။	ကနာေ်ဘေ်မှ	တွန်းထိုး	

လိုေ်သည့်အခါ		ကရှ့ဘေ်မှဒလေ်များေ		ကပါင်းပင်များေို		ြဖတ်ကတာေ်နှစ်ြမှုပ်ပစ်ြေ

သလို	ကနာေ်ဘေ်မှ	ဓားေွင်းစေ်ေလည်း	အလားတူလုပ်ကဆာင်ကပးြေသည်။	ထို့အတူ

တမန်းကြမသားေိုလည်း	အထေ်ကအာေ်လှန်ကပးော	အြမစ်ဇုံေိုလည်း	ကလေင်ကလထွေ်	

ရရိှသွားကစသည်။	တမန်းသား၏	ကအာေ်ကြခတွင်ရိှကနကသာ	အာဟာရများေုိလည်း	အကပါ်သ့ုိ	

တေ်လာကစော	အာဟာရဓာတ်များေို	သမသွားကစသည်။

	 ပထမဆံုးအကေိမ်	ကပါင်းထုိးတမန်းနှိုးြခင်းေုိ	ကောေ်စုိေ်အမပီး	(၁၀)မှ	(၁၂)ရေ်သား

တွင်	ြပုလုပ်ကပးနိုင်သည်။	ကောေ်စိုေ်မပီးသည့်ကနာေ်	(၁၀)ရေ်ခန့်အထိ	ကရမသွင်းဘ	ဲ

ထားနုိင်သည်။	ကြမကေီးထဲတွင်	အစုိဓာတ်ရိှကနပါေ	ကြမကေီးများ	ပတ်ြေားအေ်လာလှေင်လည်း

ကရသွင်းကပးရန်မလိုပါ။	ကောေ်ပင်များညှိုးမကနဘဲ	လန်းဆန်းကနပါေ	ကရမသွင်းဘဲ	ထား၍	

ရပါင်းထိုးရုံသာမက တမန်းသားကိုလဲ
အထက်ရအာက်လှန်ရပး  

စိုက်ပျ ိုးရေးသုရတသနဦးစီးဌာနမှထုတ်သည့် 
စံြပ ရပါင်းထိုးတမန်းနှိုးကိေိယာ  
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ရသည်။		ကောေ်ပင်များ	ပင်ပွားစတင်ထွေ်သည့်အချနိ်လည်းြဖစ်သည်။		ထိုအချနိ်တွင်

ကပါင်းပင်ငယ်ကလးများ	 စတင်ကပါေ်ကနနိုင်ပါသည်။	 အလွန်ကေီး	 မများကသးပါ။	 ပထမဆုံး	

အကေိမ်	ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးရန်	အသင့်ဆုံးအချနိ်ြဖစ်သည်။		အချ ို့ေ	ကပါင်းပင်များ		မြမင်ရ

ကသးသြဖင့်	 ကပါင်းထိုးမည့်ရေ်ေို	 ကစာင့်ဆိုင်းချင်တတ်ြေသည်။	 ကောေ်စိုေ်မပီး	 (၁၀)	

ရေ်မှ	(၁၄)	ရေ်အတွင်း	မြဖစ်မကန	ပထမဆံုးအကေိမ်	ကပါင်းထုိးြဖစ်ကအာင်	ထိုးရပါမည်။

	 ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးရန်	ကရေို	တစ်ရေ်ကေိုတင်၍	သွင်းကပးပါ။	ကပါင်းထိုးစေ်	ထိုး၍

ကောင်းရုံသာ	 ကရေိုချင့်ချနိ်သွင်းပါ။	 ကလးေွေ်ြေားစိုေ်ထားသြဖင့်	 ကထာင်လိုေ်ကရာ	

ေန့်လန့််ပါ	ထိုးကပးရသည်။	ပထမအကေိမ်ကပါင်းထိုးသည့်အခါ	တစ်ညအိပ်ကေိုတင်နှပ်ထား

ရပါင်းထိုးရုံသာမက တမန်းသားကိုလဲ
အထက်ရအာက်လှန်ရပး  

မင်းြပား ချဲေွာမှ ဦးရမာင်ငယ် မိုးစပါးခင်း 
(၂၀၁၈)ပထမအကကိမ်ရပါင်းထိုးတမန်းနှိုး 

ရကာက်စိုက်ပပီး ၁၂ ေက်အကကာရပါင်းထိုး
တမန်းနှိုးဖို့ ပတ်ကကားအက်ရနတဲ့အခင်း ရေသွင်း   

တန့်ဆည်မှ ကိုမျ ိုးဝင်းရနွစပါးခင်း (၂၀၁၉) 
ပထမအကကိမ် ရပါင်းထိုးတမန်းနှိုး 
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သည့်	ပုလဲနှင့်နွားကချးအကရာေို	ပေ်ဖျန်းကပးနိုင်သည်။	(တစ်ဧေစာအတွေ်	ပုလဲအိတ်သုံးပုံ

တစ်ပုံေို	နွားကချးကလးငါးဆနှင့်	ကရာစပ်၍	တစ်ညကေိုနှပ်ထားရသည်)။	ပုလဲအစား	အီးအမ်	

ဘိုောရှီေို	 ကေဲပေ်ကပးပါေ	 ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။	 ကြမဩဇာေ	 ကရှ့ေကေဲပေ်သွားမပီး	

ကနာေ်ေကပါင်းထိုးကပးရသည်။		ဓာတ်ကြမဩဇာအစား		အီးအမ်ဘိုောရှီေဲ့သို့	သဘာေ

ကြမဩဇာေို	 ပိုမိုထည့်သွင်းကပးပါေ	 ကရရှည်အတွေ်	 ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။	 ငါးအမိုင်နို	

အေ်စစ်များပါ	ပေ်ဖျန်းကပးပါေ	ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။	ထိုေဲ့သို့	သဘာေကဆးများေို	သုံးစွဲ	

သွားပါေ	ကနာေ်ပိုင်းတွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာအသုံးများ	ကလျာ့နည်းသွားကပမည်။			

	 ကပါင်းထိုးမပီးပါေ	တမန်းြပင်မှကရသည်	ကြမကေီးထဲသို့	တြဖည်းြဖည်း	စိမ့်ေင်သွားြေ

သည်။	ကပါင်းထိုးထားသည့်ကရေို	ထုတ်မပစ်ရပါ။	ထိုကရများ	ခမ်းကြခာေ်သွားပါေ	ဒုတိယ

အကေိမ်ကပါင်းထိုးသည်အထိ	ကရမသွင်းရပါ။	အခင်းထဲတွင်	အစိုဓာတ်လုံလုံကလာေ်ကလာေ်

ရှိကနပါေ		ကရသွင်းရန်မလိုပါ။	ပထမအကေိမ်ကပါင်းထိုးမပီးကနာေ်		ကနာေ်ထပ်	(၁၀)မှ	(၁၄)

ရေ်ြောလှေင်	ဒုတိယအကေိမ်	ကပါင်းထိုးရပါမည်။	သေ်ငယ်စပါးမျ ိုးများတွင်	များကသာအား

ြဖင့်	ကပါင်းနှစ်ကေိမ်ထိုးရုံြဖင့်	လုံကလာေ်ပါသည်။	အပင်ကြခတွင်ေပ်မပီး	ေျန်ကနသည့်ကပါင်း

များေို	 လိုအပ်သလို	 လေ်ကပါင်းလိုေ်ကပးရသည်။	 သေ်လတ်နှင့်	 သေ်ကေီးမျ ိုးများတွင်	

နှစ်ကေိမ်ထေ်	ပိုမိုထိုးကပးနိုင်ပါေ	ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။	

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးေိရိယာြဖင့်	ကပါင်းထိုးကပးရြခင်း

သည်	မြဖစ်မကနလုပ်ကဆာင်ရသည့်လုပ်ငန်းြဖစ်သည်။	ဤေိစ္စေိုမြပုလုပ်နိုင်ခဲ့လှေင်	စပါး

အစွမ်းဖွင့်စိုေ်စနစ်ေို	ေျင့်သုံးသည်ဟု	လုံးေမဆိုနိုင်ပါ။	ကပါင်းသတ်ကဆးြဖင့်	ကပါင်းြမေ်ေို

မနှိမ်နင်းရပါ။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ကပါင်းသတ်ကဆးသုံးစွဲမှုေို	အထူးပိတ်ပင်တား

ြမစ်ထားသည်။ 

(၆) ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်း 

	 စပါးတွင်	ေျကရာေ်တတ်သည့်ပိုးမွှားကရာဂါများေို	လယ်သမားများ	သိရှိြေမပီးြဖစ်

သေဲ့သို့		ောေွယ်နှိမ်နင်းရန်အတွေ်	အသုံးြပုရသည့်		ဓာတုကဗဒကဆးများေိုလည်း		သိရှိ

ြေသည်။	မမို့နယ်စိုေ်ပျ ိုးကရးဦးစီးဌာနများ၏		လမ်းညွှန်ချေ်များနှင့်		စိုေ်ပျ ိုးကရးကဆးဆိုင်

များ၏	အကေံြပုချေ်များအရ	သုံးစွဲကနြေသည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ို းကရးတွင်	ဓာတု	
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ပိုးသတ်ကဆးများအစား		သဘာေေို		အကြခခံသည့်ဩဂဲနစ်ကဆးများေို	သုံးစွဲြဖစ်ကစရန်

အားကပးတိုေ်တွန်းသည်။	 တမာပိုးသတ်ကဆး၊	 တမာရွေ်ြပုတ်ရည်၊	 ကဆးရွေ်ကေီး-

ဂျင်း-ဒုတ္ထာကဆး၊	 စပါးခွံမီးခိုးကပါင်းခံရည်ကဆး၊	အီးအမ်-၅	 ကဆး	 စသည်များေို	 ပုံမှန်ဖျန်း	

ကပးသွားြခင်းြဖင့်	ပိုးမွှားကရာဂါေျကရာေ်မှု	ကလျာ့နည်းသည်ေို	ကတွ့ရှိြေသည်။	ဓာတု	

ပိုးသတ်ကဆးများ	မသုံးသြဖင့်	မိတ်ကဆွပိုးများလည်း	စိုေ်ခင်းထဲတွင်	အများအြပား	ပွားများ	

ကနြေော	ဇီေနည်းြဖင့်	ောေွယ်မှုေိုလည်း	ရရှိကနသည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးသည်	

စပါးပင်ေို	အပင်ငယ်စဉ်ေတည်းေ		ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ကအာင်	ြပုစုစိုေ်ပျ ိုးခဲ့ြခင်းြဖစ်၍	ကရာဂါ	

ပိုးမွှားေျကရာေ်မှုဒဏ်ေို	 ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိြေသည်။	 တန့်ဆည်မမို့နယ်	 လမ်းဆုံရပ်ေွေ်မှ	

ေိုမျ ိုးေင်းသည်	(၂၀၁၉)	မိုးရာသီေ	သူ၏ကပါ်ဆန်းရင်စပါး	(၉)	ဧေတွင်	ဓာတုပိုးသတ်ကဆး၊	

မှိုသတ်ကဆး၊	ကပါင်းသတ်ကဆးများ	လုံးေမသုံးစွဲခဲ့ဘဲ	ကဖာ်ြပခဲ့သည့်	သဘာေဩဂဲနစ်ပိုးကြပး	

ကဆးများေိုသာ	ပေ်ဖျန်းသုံးစွဲခဲ့မပီး	ပိုးမွှားကရာဂါေျကရာေ်မှုလည်း	မရှိခဲ့ပါ။	ကတာင်တွင်း	

ကေီးမမို့နယ်	 ကရကေရွာမှ	ေိုညွန့်မင်းထွန်းသည်	 (၂၀၁၆)ခုနှစ်ေတည်းေ	သူ၏စပါး(၁၀)

ဧေစိုေ်ခင်းတွင်	ဓာတုပိုးသတ်ကဆး၊	မှိုသတ်ကဆး၊	ကပါင်းသတ်ကဆးများ	လုံးေမသုံးစွဲခဲ့ဘ	ဲ

ကဖာ်ြပခဲ့သည့်	သဘာေဩဂဲနစ်ပိုးကြပးကဆးများေိုသာ	ပေ်ဖျန်းသုံးစွဲခဲ့မပီး	ပိုးမွှားကရာဂါ	

ေျကရာေ်မှုလည်း	မရှိခဲ့ပါ။

၉။ ပင်ပွားများတိုးပွားလာပုံ 
	 ပျ ိုးသေ်ရှစ်ရေ်မှ	တစ်ဆယ့်နှစ်ရေ်အတွင်း	တစ်ကနရာလှေင်	တစ်ပင်သာစိုေ်ခဲ့သည့်

စပါးပင်ငယ်ကလးသည်	ကောေ်စိုေ်မပီး	ငါးရေ်ခန့်ြောလှေင်	ပင်ပွားတစ်ပင်	စတင်ထွေ်လာ

နိုင်သည်။	ပတ်ေန်းေျင်အကြခအကနများအားလုံး	သင့်တင့်မှေတကနပါေ	အပင်အသေ်	(၁၃)

ရေ်တွင်	ပင်ပွားတစ်ပင်	စတင်ထွေ်လာနိုင်သည်။	စပ်မျ ို းစပါးများသည်	ပင်ပွားအထွေ်

ပိုမိုကစာတတ်ြေသည်။	ပထမပင်ပွားထွေ်မပီးကနာေ်	ကလးငါးရေ်ြောလှေင်	ဒုတိယပင်ပွား

ထွေ်လာနိုင်သည်။	တန့်ဆည်မမို့နယ်	လမ်းဆုံရပ်ေွေ်မှ	ဦးမျ ိုးေင်းသည်	(၂၀၁၉)ခုနှစ်တွင်

ဂရိတ်ကေါစပ်မျ ိုးစပါးေုိ	ကနွစပါးအြဖစ်စုိေ်ပျ ိုးခ့ဲရာ	ပင်ပွားထွေ်ရိှမှုများေုိ	ကအာေ်ပါအတိုင်း

မှတ်တမ်းကောေ်ယူရရှိခဲ့သည်။
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၁၆ ေက်သား ၁ ပင်ပွား 

၃၃ ေက်သား ၂၃ ပင်ပွား  

၅၁ ေက်သား ၇၁ ပင်ပွား  

၁၇ ေက်သား ၂ ပင်ပွား  

၃၄ ေက်သား ၃၈ ပင်ပွား  

၅၁ ေက်သား ၈၈ ပင်ပွား  

၂၀ ေက်သား ၄ ပင်ပွား  

၄၀ ေက်သား ၅၀ ပင်ပွား  

၅၃ ေက်သား ၉၃ ပင်ပွား  
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 စဉ် အသက်ေက်  ပင်ပွား  စဉ် အသက်ေက်  ပင်ပွား
 ၁။      ၁၆     ၁  ၆။       ၃၃      ၂၃
 ၂။      ၂၀      ၄  ၇။       ၃၄      ၃၈
 ၃။      ၂၇   ၁၁  ၈။       ၄၀      ၅၀ 
 ၄။      ၂၈   ၁၃  ၉။       ၄၈      ၈၂
 ၅။      ၃၁   ၁၈  ၁၀။      ၅၃      ၉၃

 	 ဤစာရင်းသည်	ပင်ပွားအများဆုံးထွေ်သည့်အပင်များေို	ရှာကဖွကောေ်ယူထား	

ြခင်းြဖစ်မပီး	 အသေ်အလိုေ်	 ပင်ပွားထွေ်နိုင်သည့်အစွမ်းေို	 သိရှိနိုင်ရန်ြဖစ်သည်။	 ဤ	

တိုးနှုန်းကြောင့်		စိုေ်မပီးစေ	အခင်းထဲတွင်ကောေ်ပင်များေို	လုံးေမြမင်ကတွ့ခဲ့ရသည့	်

စပါးခင်းသည်	အသေ်တစ်လသားခန့်တွင်	အခင်းထဲ၌	ကောေ်ပင်များြဖင့်	ကေဆာလာ	

သည်ေို	ကတွ့ြမင်လာရသည်။	အသေ်	(၅၀)	ရေ်သားခန့်တွင်	ပင်ပွား	(၈၀)	ခန့်ြဖင့်	စပါး	

ခင်း	 တစ်ခင်းလုံးသည်	 စပါးပင်များြဖင့်	 ပိတ်ဖုံးသွားကတာ့သည်။	 စိုေ်မပီးစေ	 ေျ ိုးတိုး	

ေျဲတဲစပါးခင်းသည်	 အချနိ်နှင့်အမှေထူထူလာော	 မြောမီ	 စပါးပင်များြဖင့်	 ြပည့်၍သွား	

ကတာ့သည်။	 ပင်ပွားများေို	 ကရတွေ်ြေည့်လှေင်လည်း	ယခင်ေတစ်ခါမှေမရှိခဲ့ဘူးသည့	်

ပင်ပွားအကရအတွေ်ေို	ကတွ့ြေရမည်ြဖစ်သည်။	ပင်ပွားများ	များသေဲ့သို့	ကအာင်နှံပါသည့်

ပင်ပွားလည်းများြပားော	တစ်နှံပါကအာင်ကစ့အကရအတွေ်လည်း	များြပားမပီး	အကစ့အကလး	

ချနိ်လည်း	ပိုမိုစီးြေသည်။	

၁၀။ အထွက်နှုန်းများ
(က) ြမန်မာနိုင်ငံမှအထွက်နှုန်းများ
	 မမို့နယ်စိုေ်ပျ ိုးကရးဦးစီးဋ္ဌာနများသည်	 (၂၀၁၆)	 ခုနှစ်မိုးရာသီတွင်	 စပါးအစွမ်းဖွင့်	
စိုေ်ပျ ိုးကရးေို	 ေျယ်ေျယ်ြပန့် ြပန့်လုပ်ကဆာင်ခဲ့ြေမပီး	 (၂၀၁၇)ခုနှစ်ကနွစပါးတွင်	 ပိုမိုတိုး	
ချဲ့စိုေ်ပျ ိုးခဲ့ြေသည်။	 စိုေ်ပျ ိုးကရးေန်ထမ်းများ၏	 စည်းရုံးကရှ့ကဆာင်မှုြဖင့်	 လယ်သမား	
အချ ို့တို့လည်း	လိုေ်ပါလုပ်ကဆာင်ခဲ့ြေသည်။	 စာကရးသူနှင့်	 အဆေ်အစပ်ရှိသည့်မမို့နယ်

အချ ို့၏အထွေ်နှုန်းများေို	ကအာေ်တွင်ကဖာ်ြပထားသည်။ 
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(ခ) နုိင်ငံတကာမှ အထွက်နှုန်းများ 
	 ဤစနစ်ေို	ကဖာ်ထုတ်ခဲ့သည့်	မဒါဂါစောနိုင်ငံတွင်	ဤစနစ်ေို	မေျင့်သုံးမီ	(၁၉၈၃)

ခု	မတိုင်မီနှစ်များေ	တစ်ဧေစပါးအထွေ်နှုန်းသည်	တင်း	(၄၀)	ခန့်သာထွေ်ခဲ့သည်။	ဤ

စနစ်ေို	ေျင့်သုံးမပီးကနာေ်	(၁၉၉၇-၉၈)တွင်	လယ်သမား(၂၇၅)ဦး၏	(၁၂၅)	ဧေကပါ်တွင်

စိုေ်ပျ ိုးခဲ့သည့်	 (၄)နှစ်စာပျမ်းမှေအထွေ်ေို	 စာရင်းကောေ်ယူခဲ့ရာ	 တစ်ဧေလှေင်	 (၁၆၅)

တင်းနှုန်းထွေ်ရှိခဲ့သည်။	ထူးထူးေဲေဲအကနြဖင့်	တစ်ဧေလှေင်	(၂၉၁)	တင်းနှင့်	(၃၈၈)	တင်း

အထိ	ထွေ်ရှိခဲ့သည်များလည်း	ရှိခဲ့သည်။	ဤအထွေ်နှုန်းေို	ရရှိခဲ့ရာတွင်	စပါးမျ ိုးမှာ	မျ ိုး

အသစ်မဟုတ်ခဲ့ဘဲ	ကြမဩဇာေိုလည်း	ပိုမိုသုံးစွဲခဲ့ြခင်း	မရှိခဲ့ပါ။	ကရသွင်းကပးရမှု	များစွာကလျာ့

နည်းခဲ့မပီး	လူလုပ်အားလည်း	ပိုမေုန်သည့်အြပင်	လုပ်အားပိုမို၍ပင်	ကလျာ့နည်းလာခဲ့သည်။

မယုံနိုင်စရာကောင်းလွန်းကနသြဖင့်	ယုတ္တိမတန်သလိုပင်ြဖစ်ခဲ့ရသည်။	သို့ရာတွင်ဤစနစ်ေို	

ေျင့်သုံးြေသည့်	အြခားနိုင်ငံများတွင်လည်း	ဤအထွေ်နှုန်းေို	ရရှိခဲ့ြေသည်။

 

	 အိန္ဒိယနိုင်ငံ	တမီနဒူးြပည်နယ်	မဒူရိုင်ခရိုင်	သီရူပလဲ	(Thiruppalai)	ရွာမှ	ကဒါ်ပရာ	
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ဆန်နား	ပေ်မာနာဘန်	(Prasanna	Padmanabhan)	သည်	(၂၀၁၄-၁၅)ခုနှစ်	အတွင်း	စပါး

အစွမ်းဖွင့်စုိေ်နည်းစနစ်ြဖင့်	တစ်ဧေလှေင်	တင်း	(၃၁၀)ကေျာ်	ထွေ်ရိှကအာင်စုိေ်ပျ ိုးနုိင်ခ့ဲရာ	

အိန္ဒယိနုိင်ငံ၏အမျ ိုးသားကအာင်ပဲွကန့တွင်	 ြပည်နယ်ေန်ကေီးချုပ်၏	 ဆုကြေးကငွရူးပီးငါးသိန်း	

(ြမန်မာကငွသိန်းတစ်ရာခန့် )ေို	ရရှိခဲ့သည်။	

	 (၂၀၁၄)ကမလ(၁၃)ရေ်ကန့ထုတ်	ဂါးဒီးယမ်းသတင်းစာတွင်	ဂျာနယ်သမား	ဂွေန်ဗီဒယ်

(John	 Vidal)သည်	 အိန္ဒိယနိုင်ငံတမီနဒူးြပည်နယ်	 အလန်ဂကနာလာ	 (Alanganallur)

ကဒသမှ	 လယ်သမားတစ်ဦး၏	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ေွေ်တွင်	 တစ်ဧေလှေင်	 တင်း(၄၄၁)

ခန့်အထိ	ထွေ်ရှိခဲ့ကြောင်း	ကဖာ်ြပထားသည်။	အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာင်ပိုင်း	တမီနဒူးြပည်နယ်၏	

စိုေ်ပျ ိုးကရးဌာနမှ	ဒုတိယညွှန်ြေားကရးမှူးြဖစ်သူ	ကဂျဆင်းဂန်နာဒူရိုင်	(Jaisingh	Ganad-

urai)	ေ	“ဒီအထွေ်နှုန်းဟာ	ေွေန်ကတာ်တို့ြပည်နယ်ရဲ့စံချနိ်တင်အထွေ်	ြဖစ်ပါတယ်၊	တမီ	

နာဒူးြပည်နယ်အစိုးရဟာ	ဓာတ်ကြမဩဇာအသုံးေို	ကလှော့ချမပီး	ဩဂဲနစ်ကြမဩဇာများေိ	ု

အများဆုံးအသုံးြပုလို့	 	ဒုတိယြမစိမ်းကရာင်ကတာ်လှန်ကရးဆီ	သွားြေပါ့မယ်။	 ြပည်နယ	်

ေန်ကေီးချုပ်ရဲ့ရည်မှန်းချေ်ေ		စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်စနစ်နဲ့	စပါးအထွေ်	နှစ်ဆတိုးမပီး	လယ်	

သမားကတွ	ေင်ကငွသုံးဆအထိ	တိုးလာကစဖို့ြဖစ်ပါတယ်”ဟု	ကြပာကြောင်း	ကဖာ်ြပထားသည်။

	 (၂၀၁၂)	 ခုနှစ်ေလည်း	 အိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟာြပည်နယ်	 နာလန်ဒါခရိုင်မှလယ်သမား	

တစ်ဧကတင်း (၃၁၀) ထွက်ရအာင်စိုက်ခဲ့သည့် ရဒါ်ပောဆန်းနားဂုဏ်ြပုပွဲ  
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ဆူမန့်ေူမာ	(Sumant	Kumar)	သည်	တစ်ဧေလှေင်	(၄၂၅)	တင်းနှုန်းြဖင့်	ေမ္ဘာ့စံချနိ်အြဖစ်

တင်ထားခဲ့သည်။	ဆူမန့်ေူမာ၏	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ေွေ်သို့	 ြပည်နယ်စိုေ်ပျ ိုးကရးအရာ	

ရှိများေိုယ်တိုင်	ေွင်းဆင်းစစ်ကဆးအတည်ြပုခဲ့ြေသည်။	သို့ရာတွင်	တရုတ်နှင့်	ဖိလိပိုင	်

နိုင်ငံတို့မှ	 ဆန်စပါးပညာရှင်များေမူ	 မြဖစ်နိုင်သည့်အထွေ်နှုန်းဟု	 မှတ်ချေ်ြပုြေသည်။	

ဘီဟာြပည်နယ်အစိုးရေမူ	စပါးဧရိယာ	ဧေကထာင်ကပါင်းများစွာတွင်	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်	

စနစ်ြဖင့်	စိုေ်ပျ ိုးကနြေသည့်	လယ်သမားများစွာသည်	သမားရိုးေျနည်းထေ်	အထွေ်(၄၀)	

ရာနှုန်းကေျာ်	ပိုမိုရရှိကြောင်း	ကြေညာခဲ့သည်။	

၁၁။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိက်ခင်းများတွင် ရေကုိအပမဲမြပတ်ထည့်မထားသည့် အရကကာင်းေင်း 
	 မည်သည့်အချနိ်ေအစြပု၍	မည်သည့်အတွေ်	စပါးေို	ကရထဲတွင်စိုေ်ပျ ိုးခဲ့သည်ေို

တိတိေျေျသိသူမရှိပါ။	စပါးသည်	ကရစိမ့်ေင်မှုကောင်းသည့်ကြမမျ ို းတွင်	ြဖစ်ထွန်းသည့	်

ယာသီးနှံတစ်မျ ိုးြဖစ်သည်မှာ	အထင်အရှားြဖစ်သည်	(ဥပမာ	ကတာင်ယာစပါး)။	(စာကရးသူ	

သည်	 ေ-ကဒသတွင်	 အြပည်အြပည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏	 စိုေ်ပျ ို းကရးအကေံကပးအြဖစ	်

(၂၀၀၉)ခုနှစ်ေ	 ကဆာင်ရွေ်စဉ်	 ကခါေ်ကလာပန်းဆိုသည့်စပါးမျ ိုးေို	 လယ်ေွေ်တွင်ကရာ	

၁၃.၅.၂၀၁၄ ဂါဒီးယမ်းသတင်းစာပါ တင်း ၄၄၁ ထွက်ခဲ့သည့်စပါးခင်းကို ေိတ်သိမ်းရနကကပုံ  
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ကတာင်ယာေွေ်တွင်ပါ	 စမ်းသပ်စိုေ်ပျ ိုးခဲ့ရာ	 နှစ်ကနရာလုံးတွင်	 ကောင်းစွာြဖစ်ထွန်း၍	

အထွေ်လည်းကောင်းကြောင်း	ကတွ့ရှိခဲ့ရသည်။)

	 သို့ရာတွင်	လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကပါင်းကထာင်ကပါင်းများစွာေတည်းေ	စပါးေို	ကရလွှမ်း

ကနသည့်	 ကြမနိမ့်စိုေ်ေွင်းများတွင်	 စိုေ်ပျ ိုးလာခဲ့ြေရာ	ထိုေဲ့သို့ြဖစ်ခဲ့ရသည့်	 အကြောင်း	

တစ်ခုမှာ		ကရေပ်ကနသည့်ထိုကြမမျ ိုးတွင်		အြခားနှံစားသီးနှံများ	စိုေ်ပျ ိုး၍မရခဲ့ြခင်းကြောင့်

ြဖစ်ကပမည်	(Uphoff,	2015)။	စပါးသည်		ကရြမုပ်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်	တစ်ခုတည်းကသာ

နှံစားသီးနှံပင်မျ ိုးြဖစ်သည်။	စပါးသည်	ကရြမုပ်ကနသည့်အေွေ်ထဲတွင်	ကောင်းစွာရှင်သန်

ကပါေ်ကရာေ်နိုင်သည့်သီးနှံြဖစ်၍		ကရအလွန်ကေိုေ်သည့်သီးနှံအြဖစ်		မှတ်ယူခဲ့ြေသည်။

စပါးပင်ေုိ	 ကရထဲတွင်ကပါေ်သည့်သီးနံှပင်အြဖစ်	 စဲွမှတ်ယူခ့ဲမှုသည်	 နှစ်ကပါင်းရာကထာင်ြော	

ရှိခဲ့မပီြဖစ်သည်။

 

	 အများယုံြေည်ထားမှုနှင့်	ဆန့်ေျင်စွာေွဲထွေ်လာသည်မှာ	 စပါးသည်ကရထဲတွင	်

သာ	ထာေရကပါေ်ကရာေ်ရှင်သန်နိုင်သည့်အပင်မဟုတ်	ဆိုသည့်အချေ်ပင်ြဖစ်သည်။	စပါး

ပင်သည်	ကရထဲတွင်ကပါေ်ရသည့်အခါ	အြမစ်ထဲတွင်ရှိကနကသာတစ်သှေူးများသည်	ပုံပျေ်

ပန်းပျေ်ြဖစ်လာြေရသည်။	 ကရြမှုပ်ခံထားရသည့်အြမစ်များသည်	 ကလရှူရန်	 ကအာေ	်

ဆီဂျင်ဓာတ်ေို	 မရနိုင်ကတာ့သည့်အခါ	အြမစ်ထဲရှိ	 အစာကရကြောအဖွဲ့အစည်း	 (Vascular	

ရေဝပ်ဒဏ်မခံေသည့်စပါးအြမစ်၏
အတွင်းသားတစ်သျှူးများ၊ ဆဲများ

ပုံမှန်အတိုင်းေှိရနကက   

ရေဝပ်ဒဏ်ခံေသည့် စပါးအြမစ်၏
အတွင်းသားတစ်သျှူးများ၊ ဆဲများပုံပျက်ကုန်ပပီး 

ရလအိတ်ကွက်များ ြဖစ်ရပါ်ရန   
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Tissues)	အြပင်ဘေ်မှ	ကော်တေ်ဆဲများ	(Cortical	Cells)သည်	ကလအိတ်သဏ္ဍာန်ဆဲများ	

(Aerenchyma)	အြဖစ်		ကြပာင်းလဲေုန်ြေရသည်။		ဤကလအိတ်ဆဲများေ	ကြမကပါ်ပိုင်းရှ	ိ

ပင်စည်နှင့်	အရွေ်ဆီမှကအာေ်ဆီဂျင်	(ကလ)ေို	ကအာေ်ဘေ်သို့	ဆင်းလာကစမပီး	သိုမှီးထား

ော	 ကေီးထွားရန်ကလလိုအပ်ကနသည့်	 အြမစ်ထိပ်ပိုင်းများသို့	 ကရာေ်ရှိသွားကစသည်။	

ကရြမုပ်ခံကနရသည့်အချနိ်တွင်	အြမစ်ထဲရှိ	ကော်တေ်ဆဲများ	(၃၀)	ရာနှုန်းမှ	(၄၀)	ရာနှုန်းထိ	

ပျေ်စီးသွားြေရမပီး	အြမစ်၏	အစာကရစာပို့ကဆာင်ရမှုလုပ်ငန်းတာေန်များ		ထိခိုေ်သွားရ

သည်။		စပါးပင်သည်			ကအာေ်ဆီဂျင်ဓာတ်နည်းပါးသည့်အကြခအကနတွင်		အြမစ်အတွင်း၌

ကလအိတ်များေို		ြဖစ်ကပါ်ကစမပီး		ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိကနကသာ်လည်း	အကောင်းဆုံးကေီးထွားမှု

မျ ိုးေို	မရနိုင်ကတာ့ကပ။	စဉ်ဆေ်မြပတ်ကရြမုပ်ခံကနရပါေ	ပွင့်ချနိ်	သီးချနိ်တွင်	အြမစ်တွင်းမှ	

ဆဲများသည်	(၇၅)	ရာနှုန်းအထိ	ပျေ်စီးသွားမည်ြဖစ်သည်။

 

	 စပါးခင်းေုိကရြမှုပ်ထားသည့်		ကနာေ်အကြောင်းတစ်ခုမှာ	ကပါင်းကပါေ်မှုေုိသေ်သာ

ကစရန်ြဖစ်သည်။	 ကပါင်းပင်အများစုသည်	 ကအာေ်ဆီဂျင်ဓာတ်နည်းပါးကနသည့်	 ကရြမုပ်	

အေွေ်များတွင်	 ကောင်းစွာမကပါေ်နိုင်ြေသြဖင့်	 ကပါင်းနုတ်ခစရိတ်	 သေ်သာကစသည်။	

ကပါင်းကပါေ်မှုသေ်သာကစရန်	စပါးခင်းေုိ		အမမဲတမ်းကရြမှုပ်ထားမည့်အစား	ကပါင်းနှိမ်နင်းမှု	

ေုိ	အြခားနည်းြဖင့်လုပ်ကဆာင်မပီး	စပါးခင်းေုိ	ကရမလွှမ်းဘဲထားပါေ	ထူးြခားသည့်	အကြပာင်း

အလဲများနှင့်	 အေျ ိုးတရားများရရှိလာသည်ေို	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်စနစ်တွင်	 ကတွ့ရှိခဲ့ရ	

သည်။	 ကရလွှမ်းမထားသြဖင့်	 ကလေင်ကလထွေ်ကောင်းသည့်	 အကြခအကနတွင်	 ရှင်သန်	

ကပါေ်ကရာေ်ြေသည့်	 စပါးပင်အြမစ်အုံများသည်	 ကေီးထွားများြပားြေမပီး	 ကအာေ်ထဲသို့	

လည်း	နေ်ရှိုင်းစွာထုိးေင်နုိင်ြေသြဖင့်	အစာကရစာစုပ်ယူမှု	ပုိမုိကောင်းမွန်လာသည်။	အစုိဓာတ်

လုံကလာေ်ရုံမှေသာရှိကနသည့်	ကလေင်ကလထွေ်ကောင်းကသာကြမတွင်	စပါးအထွေ်သည်

အလွန်ပိုမိုတိုးလာသည်ေို	အမမဲကတွ့ကေုံြေရသည်။	

	 ကရြမုပ်သည့်အေွေ်များတွင်	စပါးပင်အြမစ်များသည်	ယိုယွင်းပျေ်စီးမှုများြဖစ်ြေ

ရသည်။	 ကရမြမုပ်သည့်အေွေ်များမှ	 စပါးပင်အြမစ်များသည်	 အလွန်ကေီးထွားြေမပီး	

ကအာေ်ထဲသို့လည်း	 နေ်နေ်ဆင်းော	 ကဘးဘယ်ညာသို့လည်း	 ရှည်ထွေ်ြပန့်နှံ့သွားြေ	

သည်။	အြမစ်ဖံွ့မဖိုးကေီးထွားမှုကောင်းသြဖင့်	အစာကရစာစုပ်ယူပ့ုိကဆာင်မှုကောင်းော	အထွေ်	

တိုးလာကစြခင်းြဖစ်သည်။
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	 ကရြမုပ်မကနသည့်အတွေ်	 ကလေင်ကလထွေ်ကောင်းကသာကြမတွင်	 ကြမတွင်းရှ	ိ

အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိများလည်း	 အလွန်ကပါေ်ပွားများြပားလာသည်။	 အြမစ်ဖွဲ့စည်းမှု	

ပိုမိုကေီးထွားလာမပီး	ကြမတွင်းအဏုဇီေသေ်ရှိများ၏		အလုပ်လုပ်မှုစွမ်းကဆာင်ရည်များ	ပိုမို

လာမှုကြောင့်	နိုေ်ထရိုဂျင်နှင့်	ကဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်များသာမေ	အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်

များေိုပါ	 အြမစ်များေ	 လွယ်ေူစွာစုပ်ယူရရှိသည့်အကနအထားသို့	 ကရာေ်ရှိလာသည်။	

သို့ြဖစ်၍	 ြပင်ပမှထည့်သွင်းကပးရမည့်	 ဓာတ်ကြမဩဇာလိုအပ်မှုများ	 ကလျာ့နည်းလာသည်။	

သိုအ့တွေ်	စပါးခင်းေိ	ုကရြမှုပ်၍	ကပါင်းေိသုတ်မည့အ်စား		ကပါင်းထိုးတမန်းနှိုးေိရယိာသုံး၍	

ကပါင်းေိုသတ်ြခင်းေ	ပိုမိုထူးေဲသည့်အထွေ်ေို	ရရှိလာမည်ြဖစ်သည်။		

၁၂။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိက်ပျ ိုးရေးတွင် ဓာတ်ရြမဩဇာနှင့် ဓာတုပုိးသတ်ရဆးများ သံုးစဲွမှု 
ရလျှာ့ချြခင်း
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာများထေ်	သဘာေကြမဩဇာများေိ	ု

ပိုမိုသုံးစွဲသည်။	ကြမအကြခအကနကပါ်မူတည်၍	ဤစနစ်ေို	စတင်ေျင့်သုံးသည့်နှစ်များတွင်

ဓာတ်ကြမဩဇာေို	 သင့်တင့်သည့်နှုန်းထားြဖင့်	 ထည့်သွင်းအသုံးြပုနိုင်သည်။	 သို့ရာတွင်	

သဘာေကြမဩဇာများေိုလည်း	အကလးထားသုံးစွဲရမည်။	တိရစ္ဆာန်ကချးများ	(ေွေဲ၊	နွား၊	သိုး၊

ဆိတ်၊	ေေ်၊	ြေေ်)၊	သစ်ကဆွးကြမဩဇာများ၊	သစ်စိမ်းကြမဩဇာများ	(ညံပင်၊	ပိုေ်ဆံကလှော်၊

ပဲတီစိမ်း၊	ပဲလွန်း၊	ပဲပိစပ်၊	ပဲယင်း၊	ပဲချဉ်ကပါင်	စသည့်ပဲမျ ိုးများ)၊	အီးအမ်အကြခခံကြမဩဇာ

များ	(အီးအမ်ရိုးရိုး၊	အီးအမ်ဘိုောရှီ)၊	နွားကသး-နွားကချး-ကြမကေီးကဖျာ်ရည်များ၊	ငါးအမိုင်နို

အေ်စစ်ပျစ်ရည်၊	သစ်သီးချဉ်ကဖာေ်ကဖျာ်ရည်၊	တီကြမကဆွး	စသည့်	သဘာေကြမဩဇာများေို	

အများအြပားသံုးစဲွကပးရသည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိေ်စနစ်ေုိ	စဉ်ဆေ်မြပတ်	နှစ်စဉ်ဆေ်လေ်

လုပ်ေိုင်သွားရင်း			သဘာေကြမဩဇာများေိုလည်း			ပိုမိုထည့်သွင်း	အသုံးြပုသွားပါေ

ကြမကေီးကြမဆီဩဇာထေ်သန်လာမပီး	ကနာေ်ဆုံးတွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာ	သုံးစွဲရန်	လုံးေမလို

ကတာ့သည့်အဆင့်သို့	ကရာေ်ရှိလာမည်ြဖစ်သည်။	ဓာတ်ကြမဩဇာများ	မထည့်ကတာ့သြဖင့်

ကြမကေီးလည်း	မပျေ်စီးကတာ့ကပ။	သဘာေကြမဩဇာချည်းသာ	အမမဲထည့်သွင်းသုံးစွဲသွား

သည့်အခါ	ကြမတွင်းအဏုဇီေသေ်ရှိများလည်း	အမျ ိုးအစားစုံလင်စွာြဖင့်	ပိုမိုကပါေ်ပွားများ

ြပားလာြေမပီး	ကြမဆီဩဇာပိုမိုထေ်သန်လာော	သီးနှံအထွေ်များ	ကရရှည်ကောင်းမွန်ကန	

မည်ြဖစ်သည်။
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	 အပင်အတွင်း		အာဟာရဓာတ်များ	ပိုြခင်း၊	လိုြခင်းနှင့်	မမှေမတြဖစ်ကနြခင်းများသည်

ပိုးမွှားကရာဂါများ၏	တိုေ်ခိုေ်မှုေို	ပိုမိုခံရနိုင်သည့်အကနအထားတွင်ရှိကနသည်ဟု	ြပင်သစ်	

သိပ္ပံပညာရှင်	ချာကဘာင်ဆူးေ	ကဖာ်ြပခဲ့သည်	(Chaboussou,	၂၀၀၄)။	ဤသို့	ြဖစ်ရြခင်းမှာ

(ေ)အမိုင်နိုအေ်စစ်များေို	ပရိုတိန်းကမာ်လီေျူးများအြဖစ်ကရာေ်ကအာင်	ချေ်လုပ်ရာတွင်

လည်းကောင်း၊	(ခ)	ကပျာ်လွယ်သည့်ရိုးရိုးသြေားများေို	ပိုမိုပျစ်ခဲလာသည့်	ပိုလီဆေ်ခရိုေ်

များ	သြေားများအြဖစ်	ချေ်လုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း	ချ ို့ယွင်းအားနည်းချေ်များ	ြဖစ်ကပါ်

လာ၍ြဖစ်သည်။

 

	 ပုလဲေဲ့သို့	နိုေ်ထရိုဂျင်ဓာတ်ကြမဩဇာများေို	ကေွေးလိုေ်သည့်အခါ	အပင်သည	်

နိုေ်ထရိုဂျင်ဓာတ်ေို	အကြမာေ်အများစုပ်ယူ၍	အမိုင်နိုအေ်စစ်အြဖစ်	ကြပာင်းလဲလိုေ်ြေ

သည်။	ထိုအခါ	အပင်အတွင်း	အာဟာရများ	မမှေမတြဖစ်လာမပီး	အမိုင်နိုအေ်စစ်မှ	ပရိုတိန်း	

အြဖစ်	 ချေ်ချင်းကြပာင်းလဲမချေ်လုပ်နိုင်သြဖင့်	 အပင်တွင်းအရည်များနှင့်	 ဆိုေ်တိုပလာ	

ဇမ်ထဲတွင်	အမိုင်နိုအေ်စစ်များ	အများအြပားပိုလှေကံနကတာ့သည်။	ဤအပိုအလှေမံျားသည်

အင်းဆေ်ပိုးမွှားများနှင့်	ကရာဂါြဖစ်မှို၊	ဘေ်တီးရီးယားများေို	အထူးဆွဲကဆာင်နိုင်စွမ်းရှိြေ

သည်။

 

	 ဓာတုပိုးသတ်ကဆးများကြောင့်လည်း	 အပင်အတွင်း	 အစာကချဖျေ်မှုြဖစ်စဉ်ေိ	ု

အကနှာေ်အယှေ်ြပုြခင်းခံရသည်။	ကနကရာင်ြခည်စွမ်းအင်ြဖင့်	အစာချေ်လုပ်ရရှိထားသည့်	

ရိုးရိုးသြေားဓာတ်များသည်	ပိုမိုပျစ်ခဲသည့်ပိုလီဆေ်ခရိုေ်သြေားများအြဖစ်	လျင်ြမန်စွာ	

မကြပာင်းလဲနိုင်ကတာ့သြဖင့်		အပင်အတွင်းအရည်များထဲတွင်	အချ ိုရည်များ	အြပည့်ြဖစ်ကနမပီး	

ထုိအချ ိုရည်များေ	အင်းဆေ်ပုိးမွှားများနှင့်	ကရာဂါပုိးများေုိ	ဖိတ်ကခါ်သေ့ဲသ့ုိြဖစ်ော	၎င်းတ့ုိ

စားသံုးကပါေ်ပွားရာကနရာြဖစ်လာရကတာ့သည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိေ်စနစ်တွင်	ဓာတုကဆးများ	

သုံးစွဲမှုနည်းပါးခဲ့သြဖင့်	ထိုြပဿနာများ	ကလျာ့နည်းသည်။	

 

	 အပင်များတွင်	ပိုးမွှားကရာဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိကစရန်	ဓာတုပိုးသတ်ကဆးများအစား	

အပင်များတွင်	 သဘာေအတုိင်းခံနုိင်ရည်စွမ်းရည်များ	 ြမင့်မားလာကအာင်လုပ်ကဆာင်ကပးနုိင်	

ြခင်းေ	ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း	ချာကဘာင်ဆူးေ	ကဖာ်ထုတ်ြပသခဲ့သည်။	စေ်မှုစိုေ်ပျ ိုးကရး

ေဏ္ဍတွင်	အထွေ်တိုးရန်နှင့်	ပိုးမွှားကရာဂါောေွယ်ရန်	စေ်ရုံထုတ်ဓာတုကြမ	ဩဇာများနှင့်	
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ဓာတုပုိးသတ်ကဆးများအကပါ်		အလွန်အေွေမီှံခုိအားထားကနြေရသည်။		စုိေ်ပျ ိုးကရးကဂဟကဗဒ

စနစ်	(Agroecosystem)	ေို	အပင်အတွေ်	အကောင်းဆုံးြဖစ်ကအာင်	ြပုြပင်ဖန်တီးကပးလိုေ်	

ြခင်းြဖင့်	 	 စိုေ်ပျ ိုးကရးဓာတုပစ္စည်းများအကပါ်	 	 မှီခိုကနရမှုမှ	လွတ်ေင်းသွားမည်ြဖစ်သည်။	

ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ကတာင့်တင်းသန်မာကနသည့်ခန္ဒာေိုယ်တွင်	အနာကရာဂါများ		အလွယ်တေူ

မြဖစ်ပွားနိုင်သည့်သကဘာတရားပင်ြဖစ်သည်။

 

	 ဤေိစ္စနှင့်ပတ်သေ်၍	ဗီယေ်နမ်နိုင်ငံလယ်ယာစိုေ်ပျ ိုးကရးေန်ကေီးဌာန	ဘေ်စု	ံ

ပိုးမွှားကရာဂါောေွယ်ကရးဌာနခွဲသည်	(၂၀၀၅-၀၆)	ခုနှစ်တွင်	သုကတသနစစ်တမ်းတစ်ခ	ု

ကောေ်ယူခဲ့သည်။	အကရးကေီးကသာကရာဂါပိုးမွှားများ	ေျကရာေ်မှုေို	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်

ေွေ်နှင့်	 ရိုးရိုးလယ်သမားစိုေ်ေွေ်တွင်	 နှိုင်းယှဉ်ကလ့လာခဲ့ရာ	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ေွေ်	

တွင်	ရိုးရိုးစိုေ်ေွေ်ထေ်	ကရာဂါပိုးမွှားေျကရာေ်မှု	(၄၀	မှ	၈၀)	ရာနှုန်းအထိ	ကလျာ့နည်းခဲ့	

သြဖင့်	ကဆးဖျန်းရသည့်အကေိမ်လည်း	ကလျာ့နည်းခဲ့သည်။

(၁)	ြဖုတ်ညိုေျကရာေ်မှု				(၆၂)	မှ	(၈၃)	ရာနှုန်းကလျာ့နည်း

(၂)	ရွေ်လိပ်ပိုးေျမှု	 							(၄၀)	မှ	(၅၀)	ရာနှုန်းကလျာ့နည်း

(၃)	ရွေ်ဖုံးကြခာေ်ကရာဂါ			(၆၃)	မှ	(၇၅)	ရာနှုန်းကလျာ့နည်း

၁၃။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်စနစ်၏ထူးြခားမှုများ
 (၁) အြမစ်ဖွဲ့စည်းမှုပိုမိုကကီးထွားများြပားလာြခင်း 
	 ဤနည်းြဖင့်	စုိေ်ပျ ိုးသည့်အပင်များ၏အြမစ်ထွေ်အားသည်		သမားရုိးေျနည်းထေ်	

ပုိမုိများြပားြေသည်။	ကဘးဘေ်ေုိ	အကြမာေ်အများြဖာထွေ်ြေမပီး	ကအာေ်ဘေ်သ့ုိလည်း	

နေ်နေ်ရှိုင်းရှိုင်းထိုးေင်ြေသည်။	အြမစ်ကေီးထွားမှုေို	ကြမကေီးမှအပင်ေို	ဆွဲနှုတ်ယူရသည့်	

အားြဖင့်	တိုင်းသည့်အခါ	ဤနည်းြဖင့်	တစ်ပင်တည်းစိုေ်ထားသည့်အပင်ေို	ဆွဲနှုတ်ယူရန်	

အားစုိေ်ထုတ်ရမှုသည်	 သမားရုိးေျသံုးပင်ပူးစုိေ်ထားသည့်အပင်ထေ်	 အင်အားငါးဆပုိမုိ

သုံးရသည်ေို ကတွ့ရှိရသည်။	

	 (၂၀၀၂)ခုနှစ်ေ	ေျူးဘားနိုင်ငံမှ	 ကလ့လာကတွ့ရှိချေ်တစ်ခုတွင်	 ပျ ို းကထာင်ချနိ်	

တူခဲ့ကသာ်လည်း	စိုေ်ချနိ်တွင်	ပျ ိုးသေ်ေွာြခားစိုေ်သည့်အခါ	အြမစ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်	ပင်ပွား	
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ထွေ်မှု	ေွာြခားသည်ေုိ	ကတွ့ရိှခ့ဲရသည်။	ပျ ိုးကဘာင်မှပျ ိုးေုိ(၉)ရေ်သားတွင်		စပါးအစွမ်းဖွင့်

စိုေ်နည်းြဖင့်	 ကရွှ့ကြပာင်းစိုေ်ခဲ့မပီး	ထိုပျ ိုးကဘာင်မှပင်	ပျ ိုးသေ်(၅၂)	ရေ်သားတွင်	သမား	

ရိုးေျနည်းအတိုင်း	ပျ ို းနုတ်ကောေ်စိုေ်ခဲ့ြေသည်။	ထိုအချနိ်တွင်	ပျ ို းသေ်(၉)ရေ်ြဖင့	်	

ကောေ်စိုေ်ခဲ့သည့်	 စပါးပင်နှင့်	 	 (၅၂)ရေ်သားစပါးပင်တို့သည်	 အြမစ်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ကရာ	

ပင်ပွားအကရအတွေ်ပါ	အလွန်ေဲွြပားြခားနားကနသည်ေုိ	 ပံုတွင်ြပထားသည့်အတုိင်း	ကတွ့ ခဲ့	

ရသည်။	

 

	 အလားတူြဖစ်ရပ်မျ ိုးေုိ	(၂၀၁၇)မုိးစပါးစုိေ်ပျ ိုးရာသီ၌		ကရွှဘုိစုိေ်ပျ ိုးကရးသိပ္ပကံေျာင်းမှ

စပါးခင်းတွင်ကတွ့ရှိခဲ့ရသည်။	 သမားရိုးေျစိုေ်သည့်စပါးေို	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်သည့	်

စပါးထေ်	 ငါးရေ်ကစာ၍	 ပျ ိုးကထာင်ခဲ့သည်။	 ပျ ိုးသေ်(၁၁)ရေ်တွင်	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်	

ခင်းေို	ကောေ်စိုေ်ခဲ့ြေမပီး	သမားရိုးေျအေွေ်တွင်	ပျ ိုးသေ်	(၂၀)ရေ်ကေျာ်မှ	သမားရိုး

ေျနည်းအတိုင်း	 တစ်ကနရာလှေင်	 ပျ ိုးပင်	 (၂	 မှ	 ၃)	 ပင်နှုန်းြဖင့်	 ကောေ်စိုေ်ခဲ့ြေသည်။	

အသေ်ရေ်	(၅၀)ကေျာ်လာသည့်အချန်ိတွင်	စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိေ်ခင်းမှ		ကောေ်မမုံတစ်မမုံနှင့်

သမားရိုးေျစိုေ်ခင်းမှ	ကောေ်မမုံတစ်မမုံတို့၏	ေွာြခားချေ်ေို	ပုံတွင်ြပထားသည့်အတိုင်း

ကတွ့ြမင်ြေရသည်။	

ပျ ိုးသက်တူ၊ ဘယ်-၅၂ ေက်သားပျ ိုး၊ ညာ-၉ ေက်သားရေှေ့စိုက်ခဲ့သည့် ၅၂ ေက်သားအပင်   
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(၂) ပင်ပွားထွက်မှုများြပားြခင်း
	 ဤနညး်ြဖင့ ် စုိေ်ပျ ိုးသည့်အပင်	

များတွင်	 ပင်ပွားထွေ်မှုအလွန်များသည်။	

ပင်ပွားဦးကရသည်	ကောေ်မမုံတစ်မမုံလှေင်

(၃၀)ကေျာ်မှ		ရာကေျာ်သည်အထိ		ရှိတတ်

သည်။	 (၂၀၀၉)ခုနှစ်တွင်	 အင်ဒိုနီးရှား	

လယ်သမားများသည်	 အနှံကအာင်ပင်ပွား	

(၂၂၃)ပင်အထိ	 ထွေ်ရှိသည်ေို	 ကတွ့ခဲ့ြေ	

သည်။	

 

ဘယ်- အက်စ်အာအိုင်စပါးပင် (၅၂) ေက်သား
ညာ- ရိုးရိုးစပါးခင်းမှစပါးပင် (၅၇) ေက်သား    

ပင်ပွား ၂၂၃ ပင်ေှိသည့် အင်ဒိုနီးေှားမှစပါးပင်     
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	 (၂၀၁၇)ခုနှစ်	 မိုးရာသီေ	 ကရွှဘိုမမို့နယ်	 ဇီးေုန်းကလးကေျးရွာမှ	 ဦးကရွှကမာင်၏	

ကပါ်ဆန်းရင်အေွေ်တွင်	ပင်ပွား(၁၁၅)ပင်အထိ	ထွေ်ရှိခဲ့မပီး	အနှံပါပင်ပွား(၁၁၀)ရှိခဲ့သည်။

	 ထိုရာသီမှာပင်		ကရွှဘိုစိုေ်ပျ ိုးကရးသိပ္ပံ

ကေျာင်းမှ	ကပါ်ဆန်းရင်အေွေ်တွင်	ပင်ပွား	

(၁၁၀)အထိ	ထွေ်ရိှခ့ဲမပီး	အနံှပါပင်ပွား	(၉၅)	

ပင်	ရှိခဲ့သည်။	

 

အနှံပါပင်ပွား ၁၁၀ ေှိခဲ့သည့် ရေှေဘိုဇီးကုန်းရလးေွာ ဦးရေှေရမာင်၏ ရပါ်ဆန်းေင်ရကာက်မမုံ     

အနှံပါပင်ပွား ၉၅ ေှိခဲ့သည့်
ရေှေဘိုစိုက်သိပ္ပံမှ ရပါ်ဆန်းေင် ရကာက်မမုံ 
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	 သပိတ်ေျင်းမမို့နယ်ြောညှပ်ရွာမှ	

ေုိကေမဖိုးကအာင်၏	 (၂၀၁၈)	 ကနွစပါး	

ဆင်းသုခအခင်းတွင်		ပင်ပွား(၁၃၅)ပင်

အထိပွားသည်ေုိလည်း	ကတွ့ရိှခ့ဲရသည်။

ပင်ပွားများ၏	အရွေ်များသည်	စပါးနှံ	

ထွေ်ကနသည့်	အချန်ိတုိင်ကအာင်ရင့်ကရာ်

မသွားြေဘဲ	အလံရွေ်သည်လည်း	အနံှ	

ရင့်မှည့်လာသည်အထိ		အစိမ်းကရာင်

မပျေ်ရိှကနသည်။			အြမစ်များ၏လုပ်ငန်း

တာေန်များ	စဉ်ဆေ်မြပတ်ြဖစ်ကနမှု

များကြောင့်ြဖစ်သည်။	

ရေှေဘိုစိုက်သိပ္ပံမှ အံ့မခန်း အက်စ်အာအိုင်စပါးခင်း

ပင်ပွား ၁၃၅ ပင်ေှိခဲ့သည့် 
ကိုရဝပဖိုးရအာင်၏ ဆင်းသုခရကာက်ပင်    



စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး-လယ်သမားလက်စွဲစာအုပ်

42 Farmers’ Handbook on System of Rice Intensification-SRI

(၃)ရအာင်နှံများ၍ စပါးနှံတွင် အဆံြပည့် အသီးပိုများြခင်း 
	 သမားရိုးေျစိုေ်သည့်အေွေ်များတွင်	ပင်ပွားများပါေ	အနှံတွင်အဖျင်းကစ့များသာ

သီးလာတတ်ြေသည်။	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ခင်းတွင်	ပင်ပွားလည်းများသလို	ကအာင်ကစ့ပါအနှံ

များလည်း	များသည်။	သမားရိုးေျစိုေ်ခင်းနှင့်	ကြပာင်းြပန်ြဖစ်သည်။		သမားရိုးေျစိုေ်ခင်း

တွင်	 စပါးပင်များသည်	 တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်ပူးေပ်၍	 အစိုေ်ခံထားရသြဖင့်	 အြမစ်များ	

ပူးေပ်ကနမပီး	အြမစ်ကဆွးြမည့်မှုများ	ြဖစ်ေုန်ြေရသည်။	သို့အတွေ်	အစာအာဟာရစုပ်ယူမှု	

ဆုတ်ယုတ်ော	ပင်ပွားများပါေ	အဖျင်းများလာရကတာ့သည်။

 

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ခင်းတွင်	တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်သည်	လုံကလာေ်သည့်အေွာအကေး

ြဖင့်	 စိုေ်ပျ ို းထား၍	 အြမစ်များသန်စွမ်းကေီးထွားော	 အြမစ်ြဖာထွေ်ရန်နှင့်	 နေ်နေ်	

ဆင်းရန်	အခွင့်အလမ်းသာကနသည်။	အြခားအပင်မှ	အြမစ်များနှင့်	ထိေပ်မှု	မရှိသြဖင့	်

အစာရှာကဖွစုပ်ယူရာတွင်	 ယှဉ်မပိုင်မှုမရှိကတာ့ကပ။	 ကြမကေီးအတွင်း	 ကနရာအနှံ့နှင့်	 အထေ်	

ကအာေ်အလွှာစုံမှ	အာဟာရဓာတ်များေို	စဉ်ဆေ်မြပတ်စုပ်ယူရရှိကနြေသည်။	ကရေပ	်

သည့်အကြခအကနမဟုတ်သြဖင့်	အြမစ်ဇံုအထိ	ကလေင်ကလထွေ်ကောင်းမွန်ကနော	အြမစ်များ

ကောင်းစွာရှင်သန်ကေီးထွားနိုင်ြေသည်။

အနှံပါပင်ပွားများသလို ရအာင်ရစ့လည်းများခဲ့သည့်  ရေှေဘိုစိုက်သိပ္ပံမှ ရပါ်ဆန်းေင်ရကာက်မမုံ 
(၂၀၁၇ မိုး)     
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(၄) စပါးသီးအရောင်အဆင်းပိုမိုရတာက်ပြခင်း
	 ဤနည်းစနစ်ြဖင့်	စိုေ်ခင်း

မှ	စပါးအသီးများ၏	အကရာင်အဆင်း

သည်	သမားရိုးေျစိုေ်ခင်းမှ	စပါး

အသီးများထေ်ပုိမုိ	ေင်းေါကတာေ်ပ

ြေသည်။			(၂၀၁၈)	မိ ုးရာသီေ

ကရွှဘိုမမို့နယ်	ကတာင့်တင်းကေျးရွာ	

မှ	ဦးေင်းကဆွ၏	ကပါ်ဆန်းရင်စပါးခင်း

တွင်	ထိုလေ္ခဏာေို		ထင်ရှားစွာ

ြမင်ကတွ့ခဲ့ရသည်။

(၅) ရေသုံးစွဲေမှုရလျာ့နည်းသက်သာရစြခင်း 
	 ဤနည်းစနစ်တွင်	စပါးခင်းထဲ၌	ကရေိုအမမဲမြပတ်ထည့်မထားသြဖင့်		သမားရိုးေျ

နည်းထေ်	 ကရသုံးစွဲရမှု	 (၅၀)ရာနှုန်းကေျာ်	 ကလျာ့နည်းသွားသည်။	 ကရေို	 အကောင်းဆုံး	

ကခွေတာနိုင်မပီး	အနာဂတ်ောလတွင်ကေုံလာရမည့်	ကရရှားပါးလာမည့်အြဖစ်ေို	ကေိုတင်

ောေွယ်ထားသည်။	

ရကာက်စိုက်ပပီး ရေထည့်မထား ပတ်ကကားအက်ရနရပမဲ့ 
ပျ ိုးပင်ရတွက သန်မာ

စပါးမျ ိုးတစ်မျ ိုးထဲ စိုက်စနစ်ကွာသြဖင့် အရောင်အရသွး
ကွာြခားသွား (ဘယ်-အက်စ်အာအိုင်စပါး အရောင်ပိုဝင်း၊

ညာ-ရိုးရိုးစပါး အရောင်ညို့)
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(၆) ရလဒဏ်၊ မိုးဒဏ်နှင့် ရောဂါပိုးမွှားကျရောက်မှုဒဏ်ကိုပိုမိုခံနိုင်ေည်ေှိြခင်း
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်စနစ်ြဖင့်	 ကရလွှမ်းထားြခင်းမခံရသည့်ကြမတွင်	 ကပါေ်ကနကသာ	

စပါးပင်များသည်	ဆီလီေွန်	 (Silicon)ဓာတ်ေို	ပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ြေသည်။	ဤဓာတ်ကြောင့	်

စပါးပင်	ပင်စည်နှင့်	အရွေ်တို့သည်	ပိုမိုြေမ်းတမ်း	ခိုင်မာကတာင့်တင်းလာြေမပီး	ကလဒဏ်

မိုးဒဏ်ကြောင့်ြဖစ်ရသည့်	အပင်ယိုင်လဲမှုများေို	ခံနိုင်ရည်ရှိြေသည်။	ဤနည်းစနစ်သည်

စပါးပင်အား		ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ကတာင့်တင်းသန်မာကအာင်		ြပုစုစိုေ်ပျ ိုးခဲ့သြဖင့်	စပါးပင်၏

ေိုယ်ခံစွမ်းအားများကောင်းမွန်ကနရာ	ပိုးမွှားကရာဂါေျကရာေ်မှုများလည်း	သေ်သာသည်။	

  

	 လေ်ယာဘေ်မှပုံတွင်			စပါးနှစ်

မျ ိုးေုိ	ကဘးချင်းယှဉ်လျေ်	စုိေ်ြပထားမပီး

ညာဘေ်ေ	စပါးေုိ		ထံုးစံအတုိင်း	စိုေ်ခဲ့

မပီး	ဘယ်ဘေ်	ေ	စပါးေိုအေ်စ်အာအိုင်	

နည်းြဖင့်စိုေ်ခဲ့သည်။		ရိုးရိုးစိုေ်	ဘယ်

ဘေ်ေ	စပါးခင်းတွင်		ြဖုတ်ညိုေျကရာေ်

မှုေုိ	ဆုိးေါးစွာခံလုိေ်ရကသာ်လည်း	ဘယ်

ဘေ်ေ	အေ်စ်အာအိုင်စပါးခင်းတွင်

ြဖုတ်ညိုေျကရာေ်မှု	လုံးေမရှိခဲ့ပါ။	 ဘယ်-ရိုးရိုးစပါးခင်း ြဖုတ်ညိုဖျက်ဆီးခံေ
ညာ-SRI အခင်း ြဖုတ်ညိုမကျ 

ရြမကကီးစိုရနရသးသ၍ ရေမထည့်ပါ  အြမစ်ကိုရေြမှုပ်မခံေရတာ့ အပင်ကပိုသန်မာ  
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(၇) ောသီဥတုရဖာက်ြပန်မှုဒဏ်ကို ကကံ့ကကံ့ခံနိုင်ြခင်း 
	 အြမစ်ပွားအားနှင့်	အြမစ်ေုတ်အားကောင်းြခင်း၊	အြမစ်နေ်ရှိုင်းစွာဆင်း၍	ကြမကေီး	

အတွင်းပိုင်းမှ		ကရနှင့်အာဟာရများေို	စုပ်ယူရရှိြခင်း၊		အပင်ေျန်းမာကေံ့ခိုင်သန်စွမ်းြခင်း

စသည်များကြောင့်	 ရာသီဥတုကြပာင်းလဲသည့်အခါကေုံရသည့်	 ကရငတ်ဒဏ်၊	 ကြခာေ်ကသွ့	

ဒဏ်၊	ယိုင်လဲဒဏ်များေို	ကေံ့ကေံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိြေသည်။	ထိုအကြခအကနမျ ိုးမှာပင်	စပါးပင်သည်	

ကောင်းမွန်စွာရှင်သန်ကေီးထွားမပီး	အထွေ်နှုန်းလည်း	ကောင်းမွန်သည်။	

 

	 (၂၀၁၈)ခုနှစ်	 ဒီဇင်ဘာလလည်ပိုင်းတွင်	 ကရွှဘိုေန်းေျင်တေိုေ်၌	 ချနိ်ခါမဲ့မိုးရွာခဲ့	

သြဖင့်	 စပါးခင်းအများအြပား	အပင်ယိုင်လဲမှု	ဆိုးရွားစွာြဖစ်ပွားခဲ့ရသည်။	ကရွှဘိုစိုေ်ပျ ိုး	

ကရးသိပ္ပံကေျာင်းတွင်	 သမားရိုးေျနည်းြဖင့်စိ ုေ်ထားသည့်	 စပါးခင်းများသည်လည်း	

ထိုမိုးကြောင့်	အပင်ယိုင်လဲမှုေို	ဆိုးေါးစွာခံခဲ့ြေရကသာ်လည်း		အေ်စ်အာအိုင်နည်းြဖင့	်

စိုေ်ထားသည့်	စပါးခင်းများသည်	အပင်ယိုင်လဲမှု	လုံးေမြဖစ်ခဲ့ရပါ။သမားရိုးေျစိုေ်ခင်းနှင့်	

အေ်စ်အာအိုင်စိုေ်ခင်းတို့ေို	 လမ်း၏တစ်ဘေ်တစ်ချေ်စီတွင်	 စိုေ်ပျ ိုးထားခဲ့ြခင်းြဖစ်ရာ	

အေ်စ်အာအိုင်အခင််း၏	ယိုင်လဲမှုမြဖစ်ြခင်းမှာ	အလွန်ထင်ထင်ရှားရှားြဖစ်ခဲ့သည်။	

ဘယ်-ရိုးရိုးနည်းြဖင့်စိုက်ထားသည့်စပါးခင်း အပင်ရတွလဲ ညာ-အက်စ်အာအိုင်စပါးခင်း 
အပင်ရတွမလဲပါ  နှစ်ကွက်လုံး ရပါ်ဆန်းေင်စပါးမျ ိုး (၂၅.၁၂.၂၀၁၈)
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	 ကရွှဘိုမမို့နယ်ကတာင့်တင်းရွာမှ	 ဦးေင်းကဆွ၏	 အေ်စ်အာအိုင်စပါးခင်းတွင်လည်း																																																																										

ယုိင်လဲမှုလံုးေမရိှခ့ဲဘဲ	ဦးေင်းကဆွအခင်းနှင့်ေပ်လျေ်		ရုိးရုိးစပါးခင်းတွင်	အပင်ယုိင်လဲမှုများ

ြဖစ်ခဲ့ရသည်။

 

(၈) သွင်းအားစုတိုင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာရစြခင်း 
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်စနစ်သည်		သွင်းအားစုတိုင်းအတွေ်	ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာသည့်

စနစ်ြဖစ်သည်။	 ယခင်ေ	 တစ်ဧေလှေင်	 မျ ိုးစပါးတစ်တင်း	 (နို့ဆီဘူး	 ၁၂၈	 ဘူး)	 စိုေ်ပျ ိုး	

ရမပီး	အထွေ်တင်း	(၈၀)	(နို့ဆီဘူး	၁၀၂၄၀)ထွေ်ရှိခဲ့ရာ	မျ ိုးစပါးနို့ဆီတစ်ဘူးလှေင်	အထွေ်	

နို့ဆီဘူး	 (၈၀)ထွေ်သည့်သကဘာြဖစ်သည်။	အဆရှစ်ဆယ်	ထွေ်သည့်သကဘာ	 ြဖစ်သည်။	

စပါးအစွမ်းဖွင့်စနစ်တွင်	တစ်ဧေအတွေ်	မျ ိုးစပါးနို့ဆီဘူး	(၁၂)	ဘူးေုန်မပီး	အထွေ်မှာ	တင်း	

(၈၀)သာရှိဦးကတာ့	(၁၂)	ဘူးစိုေ်မှ	(၁၀၂၄၀)	ဘူးထွေ်လာသြဖင့်	တစ်ဘူးစိုေ်လှေင်(၈၅၃)

ဘူးထွေ်လာသြဖင့်	သမားရိုးေျစိုေ်ထေ်	(၁၀)ဆကေျာ်		ပိုထွေ်လာသည်။	

 

	 ဤနည်းစနစ်ကြောင့်	စပါးသီးနှံတစ်ခုတည်းသာ	အထွေ်တိုးလာသည်မဟုတ်ဘ	ဲ

ကြမကေီး၏	 ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားလည်း	 တေ်လာသည်။	 ယခင်ေ	 တစ်ဧေမှ	 တင်း(၈၀)	

ထွေ်ရာမှ	ဤစနစ်ကြောင့်	တင်းရာကေျာ်ထွေ်နိုင်သြဖင့်	ကြမတစ်ဧေကပါ်မှ	ထုတ်လုပ်မှုစွမ်း	

ရေှေဘို ရတာင့်တင်းေွာ ဦးဝင်းရဆွ SRI စပါးခင်း-အပင်ရတွမလဲပါ (ညာ) 
ဘယ်ဘက်က ရိုးရိုးစိုက်စပါးခင်း အပင်ရတွလဲကုန်ကက  
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အားလည်း	 တေ်လာသည့်သကဘာပင်ြဖစ်သည်။	 ကရသွင်းရမှု	 ကလျာ့နည်းလာကသာ်လည်း	

အထွေ်တုိးလာသြဖင့်	ကရတစ်ယူနစ်အကပါ်တွင်လည်း	ထုတ်လုပ်မှုတေ်လာသည်။	လုပ်အား

စိုေ်ထုတ်မှုအကပါ်	ပိုမိုအေျ ိုးအြမတ်ရလာမပီး	ေင်ကငွလည်း	တိုးလာသည်။	

(၉) ရေေှည်တည်တံ့သည့်စိုက်ပျ ိုးရေးြဖစ်ြခင်း 
	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးသည်	သဘာေေန်းေျင်ထိခိုေ်ပျေ်စီးမှုေိုလည်း		ကလျာ့

နည်းသေ်သာကစမပီး			စိုေ်ပျ ိုးကရးသုံးဓာတုပစ္စည်းများေိုလည်း		ကလျာ့နည်းသုံးစွဲသြဖင့	်

ထွေ်ရှိလာသည့်ဆန်စပါးသည်လည်း	လူတိရစ္ဆာန်များအတွေ်	အန္တရာယ်ေင်းသည့်	အစား	

အစာြဖစ်လာသည်။	အထွေ်နှုန်းလည်း	သိသာထူးြခားစွာတိုးလာသည်။	သို့ြဖစ်၍	ဤစနစ်	

သည်	ကရရှည်တည်တံ့သည့်စိုေ်ပျ ိုးကရးဆီသို့	ဦးတည်သွားကနသည့်စနစ်ြဖစ်သည်။

ကမ္ဘာ့စားနပ်ေိက္ခာအဖွဲ့ (FAO) ၏ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်နည်းစနစ်အရပါ် ထုတ်ြပန်ချက်
	 ေမ္ဘာ့စားနပ်ရိေ္ခာအဖဲွ့သည်	(၂၀၁၅)ခုနှစ်တွင်	စပါးအစွမ်းဖွင့်စုိေ်ပျ ိုးကရးနှင့်ပတ်သေ်

၍	ပတ်ေန်းေျင်အကပါ်သေ်ကရာေ်မှုေို	ကအာေ်ပါဇယားြဖင့်	ရှင်းလင်းြပသခဲ့	သည်။

သမားရိုးကျနည်းထက် စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေးစနစ်က ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုမို 
ရကာင်းမွန်လာသည့်အချက်များ (FAO- 2015) 
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၁၄။ စပါးပင်၏အသက်ေက်များ  
	 စပါးပင်၏	 အသေ်ရေ်ဆိုသည်မှာ	 ပျ ိုးေိုစကထာင်သည့်ရေ်မှ	 ရိတ်သိမ်းရသည့်	

အချနိ်အထိ	ြောြမင့်သည့်ရေ်ောလေို	ကခါ်ဆိုြခင်းြဖစ်သည်။	ဟိုယခင်ေ	စပါးသေ်တမ်း

ေို	 ကောေ်ကေီး၊	 ကောေ်လတ်၊	 ကောေ်ရင်ဟူ၍	 သုံးမျ ိုးသာ	 ခွဲြခားခဲ့ြေမပီး	 ယခုအခါ	

ရေ်တိတိေျေျြဖင့်	 စပါးအသေ်ေို	 ကဖာ်ြပြေသည်။	 ဥပမာ	 ရေ်	 (၉၀)	 မျ ိုး	 (ယိုးဒယား	

မျ ိုးများ)၊	ရေ်(၁၀၀	မှ	၁၁၀)	မျ ိုးများ	(ကရွှသွယ်ရင်၊	သုခရင်)၊	ရေ်(၁၁၅	မှ	၁၂၀)မျ ိုး	(ပုလဲသွယ်)၊	

ရေ်(၁၃၀	မှ	၁၄၀)	မျ ိုးများ	(မကနာသုခ၊	ဆင်သွယ်လတ်၊	ဆင်းဧေရီ	၃၊	ကရွှရင်ကအး)၊	ရေ်	

(၁၄၀	မှ	၁၅၀)	မျ ိုးများ	(ကပါ်ဆန်းရင်၊	ဧရာမင်း)၊	ရေ်	(၁၅၀)	အထေ်မျ ိုးများ	(ကပါ်ဆန်းကေီး၊	

မီးဒုံး)	စသည်တို့ြဖစ်ြေသည်။

၁၅။ စပါးပင်၏ကကီးထွားမှုအဆင့်များ
	 စပါးပင်တွင်ကေီးထွားမှုအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။

	 (၁)	အပင်ပွားစည်းသည့်အဆင့်

	 (၂)	အနှံြဖစ်သည့်အဆင့်

	 (၃)	အကစ့ြဖစ်သည့်အဆင့်

 

	 (၁)	အပင်ပွားစည်းသည့်အဆင့်ဆိုသည်မှာ	အပင်ကလး	စကပါေ်သည်မှ	သကနေစတင်

တည်သည့်(မှို့ေပ်သည့်)ောလအထိေို	 ကခါ်သည်။	 ဤောလ၏ြောရေ်သည်	 ပုံကသ	

သတ်မှတ်မှုမရှိဘဲ	စပါးပင်၏သေ်တမ်းအကပါ်မူတည်၍	အသေ်ငယ်သည့်	စပါးမျ ိုးဆိုလှေင်	
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သေ်တမ်းတို၍	အသေ်ကေီးသည့်စပါးမျ ိုးဆိုလှေင်	သေ်တမ်းရှည်သည်။	

  

	 	 (၂)	အနှံြဖစ်သည့်အဆင့်ဆိုသည်မှာ	သကနေစတင်တည်သည့်ရေ်ောလမှ	အနှံ	

အစုံထွေ်လာသည့်ောလအထိေို	ကခါ်သည်။	ဤောလသည်	တစ်လတိတိြောြမင့်သည်။	

ဤတစ်လြောောလသည်	သေ်ငယ်စပါးမျ ိုးြဖစ်ြဖစ်၊	သေ်ကေီးစပါးမျ ိုးြဖစ်ြဖစ်	 	စပါးမျ ိုး	

တိုင်းအတွေ်	အတူတူြဖစ်သည်။

	 (၃)	အကစ့ြဖစ်သည့်အဆင့်ဆိုသည်မှာ		အနှံစတင်စုံသည့်ရေ်မှ		ရိတ်သိမ်း၍	

ရသည့်အချနိ်ထိောလေို	ကခါ်သည်။	ဤောလသည်လည်း	တစ်လတိတိြောြမင့်သည်။

ဤတစ်လြောောလသည်	သေ်ငယ်စပါးမျ ိုးြဖစ်ြဖစ်၊	သေ်ကေီးစပါးမျ ိုး	ြဖစ်ြဖစ်		စပါးမျ ိုး	

တိုင်းအတွေ်	အတူတူြဖစ်သည်။	

	 အနှံြဖစ်သည့်အဆင့်နှင့်	အကစ့ြဖစ်သည့်အဆင့်	နှစ်ဆင့်ကပါင်းသည်	နှစ်လ(ရေ်	၆၀)	

ြောြမင့်သည်။	မည်သည့်စပါးမျ ိုးြဖစ်ကစ	အတူတူပင်ြဖစ်သည်။	စပါးပင်၏	စုစုကပါင်းအသေ်

ရေ်ထဲမှ		ရေ်(၆၀)ေိုနုတ်လိုေ်လှေင်		ေျန်သည့်ရေ်ောလသည်		အပင်ပွားစည်းချနိ်ပင်

ြဖစ်သည်။	 အသေ်(၉၀)စပါးမျ ိုးတွင်	 ရေ်(၆၀)ေုိနုတ်လိုေ်ပါေ	 အပင်ပွားစည်းသည့်	

        အပင်ပွားစီးချနိ် (၇၀)ေက်၊  အနှံြဖစ်ချနိ်(၃၀)ေက်၊ အရစ့ြဖစ်ချနိ် (၃၀) ေက်  
(ဆောဦးဘေိန်း၏စာအုပ်မှ ကူးယူရဖာ်ြပပါသည်) 
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ောလသည်	ရေ်(၃၀)သာြဖစ်ကတာ့သည်။	အသေ်(၁၂၀)စပါးမျ ို းတွင်	ရေ်(၆၀)ေို	နုတ်

လိုေ်ပါေ	အပင်ပွားစည်းချနိ်ောလသည်	ရေ်(၆၀)	ြဖစ်သည်။	အသေ်	(၁၄၀)	စပါးမျ ိုးတွင်

အပင်ပွားစည်းချနိ်သည်	ရေ်ကပါင်း	(၈၀)	ရှိသည်။

၁၆။ ထားေှိသင့်သည့်ပင်ကကားတန်းကကားအကွာအရဝး
	 အသေ်ငယ်သည့်စပါးမျ ိုးများတွင်	အပင်ပွားစည်းချနိ်နည်းသြဖင့်	ပင်ပွားထွေ်ချနိ်	

နည်းော	ပင်ပွားအကရအတွေ်နည်းကပမည်။	အသေ်ကေီးသည့်စပါးမျ ိုးများတွင်	အပင်ပွား

စည်းချနိ်ောလြောသြဖင့်	 ပင်ပွားထွေ်ချနိ်ောလ	 ပိုမိုြောြမင့်ော	 ပင်ပွားပိုမိုထွေ်နိုင်	

သည်ဟု	ကယဘုယျမှတ်ယူနိုင်သည်။		သို့ြဖစ်၍	အသေ်ငယ်သည့်စပါးမျ ိုးများတွင်	ပင်ြေား	

တန်းြေားေို	ခပ်စိပ်စိပ်ထားမပီး	အသေ်ကေီးသည့်စပါးမျ ိုးများတွင်	ခပ်ေျဲေျဲ	ထားရမည်။

အပင်ပွားစည်းချနိ်	တစ်လခန့်သာရရှိသည့်သေ်ငယ်စပါးမျ ိုးများတွင်	ပင်ပွားအကရအတွေ်	

သည်	အများဆုံး	 (၁၅	မှ	 ၂၀)	ပင်ခန့်သာရှိနိုင်မပီး	အပင်ပွားစည်းချနိ်ရေ်	 (၉၀)ခန့်	ရသည့်	

ကပါ်ဆန်းေဲ့သို့ကသာစပါးမျ ိုးများတွင်	 ပင်ပွားများသည်	 ရာကေျာ်သည်အထိ	 ရှိနိုင်သည်။	

သို့ြဖစ်၍	 စပါးအသေ်ရေ်အလိုေ်ထားသင့်သည့်	 ပင်ြေားတန်းြေားအေွာအကေးေိ	ု

ကအာေ်ပါအတိုင်း	 အြေမ်းဖျင်းမှတ်သားနိုင်သည်။	 ပင်ြေားတန်းြေားများအလိုေ	်

တစ်ဧေတွင်	ေင်ဆန့်မည့်	ကောေ်ေွေ်ဦးကရေိုပါ	ကဖာ်ြပထားသည်။

အသက်ေက်   လက်မအကွာအရဝး  တစ်ဧကရကာက်ကွက်

ရေ်	(၉၀	မှ	၁၁၀)	 	 ၈	လေ်မပတ်လည်	 	 	 ၉၈၀၀၀

ရေ်	(၁၁၅	မှ	၁၂၅)	 	 ၁၀	လေ်မပတ်လည်	 	 	 ၆၂၇၂၆

ရေ်	(၁၃၅	မှ	၁၅၀)	 	 တစ်ကပပတ်လည်	 	 	 ၄၃၅၆၀

ရေ်	(၁၅၀)	အထေ်	 	 ၁၄	လေ်မပတ်လည်	 	 	 ၃၂၀၀၀

	 ဤအေွာအကေးများေို	ပုံကသသတ်မှတ်ထားရန်မဟုတ်ဘဲ	မိမိအကတွ့အကေုံအကပါ်	

အကြခခံ၍	မိမိစိတ်ကေိုေ်ထားရှိစိုေ်ပျ ိုးနိုင်သည်။	

၁၇။ မျ ိုးစပါးနှုန်းတွက်ချက်ပုံ 
	 မိမိအိမ်မှ	 နို့ဆီဘူးတစ်ဘူးလှေင်	 မိမိစိုေ်မည့်	 မျ ိုးစပါးကစ့မည်မှေရှိသည်ေို	 ကရတွေ်	
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ြေည့်ရမည်။	 စပါးမျ ိုးတစ်မျ ိုးနှင့်တစ်မျ ိုးသည်	 စပါးကစ့အရွယ်အစားမတူြေသြဖင့်	 နို့ဆီ	

တစ်ဘူးလှေင်	 ရှိသည့်စပါးကစ့အကရအတွေ်သည်လည်း	 မတူြေပါ။	 အများအားြဖင့်	 အကစ့	

(၆၀၀၀)	 ခန့်မှ	 (၈၀၀၀)	 ခန့်အထိပါရှိနိုင်သည်။	 ကရွှသွယ်ရင်ေဲ့သို့	 အကစ့အလွန်ကသးငယ်		

သည့်စပါးမျ ိုးများတွင်	အကစ့တစ်ကသာင်းခန့်အထိ	ပါရှိသည်။	ထို့ကနာေ်မိမိစိုေ်မည့်စပါး၏

အသေ်ရေ်ေိုလည်း	သိရှိထားရမည်။	အသေ်ရေ်အကပါ်မူတည်၍ထားရှိမည့်	ပင်ြေား	

တန်းြေားေိုလည်း	စဉ်းစားလိုေ်သည့်အခါ	တစ်ဧေေင်ဆန့်မည့်ကောေ်ေွေ်	ပမာဏေို	

တွေ်ဆ၍ရလာသည်။	ထိုကောေ်ေွေ်ေိုောမိကအာင်	မျ ိုးစပါးမည်မှေ	သုံးစွဲရမည်ဆိုသည်

ေို	 နို့ဆီဘူးတစ်ဘူးလှေင်	 ပါရှိသည့်စပါးကစ့အကရအတွေ်နှင့်	 တွေ်ချေ်ချနိ်ထိုး၍	 ရလာ	

မည်ြဖစ်သည်။

 

	 ဥပမာ	 စပါးအသေ်ေ	 (၁၂၅)	 ရေ်ဆိုပါေ	 ပင်ြေားတန်းြေားေို	 ဆယ်လေ်မ	

ပတ်လည်ထားမည်ြဖစ်သြဖင့်	တစ်ဧေကောေ်ပင်(၆၂၇၂၆)ပင်	ေင်ဆန့်မည်ြဖစ်သည်။	မျ ိုး

စပါးေ	 နို့ဆီတစ်ဘူးလှေင်	 အကစ့	 (၇၀၀၀)	 ပါရှိပါေ	 နို့ဆီဘူး	 (၁၀)ဘူးဆိုလှေင်ပင်	 အပင်	

(၇၀၀၀၀)ရရှိလာမည်ြဖစ်၍	 မျ ိုးလုံကလာေ်သည့်သကဘာြဖစ်သည်။	 ပိုပိုမိုမိုအကနြဖင့်	 မျ ိုး	

စပါးနို့ဆီဘူး	(၁၂)ဘူး	ပျ ိုးကထာင်ပါေ	ပျ ိုးပင်များပိုလှေလံာပါလိမ့်မည်။	

၁၈။ စပါးပင်၏ သရနေစတင်တည်ေက်ကို ရစာင့်ကကပ်ကကည့်ရှုြခင်း
	 စပါးပင်၏သေ်တမ်းတွင်	အဆင့်သုံးဆင့်ရှိရာ	သကနေစတင်တည်သည့်ရေ်သည်	အနှံ	

ြဖစ်ချနိ်စသည့်ရေ်တွင်ြဖစ်သည်။	အနှံြဖစ်သည့်အဆင့်နှင့်	အကစ့ြဖစ်သည့်အဆင့်များသည်

စုစုကပါင်းရေ်	 (၆၀)ြောြမင့်သြဖင့်	စပါးပင်၏စုစုကပါင်းအသေ်ထဲမှ	 (၆၀)ရေ်ေုိ	 နုတ်လုိေ်	

လှျင်	ရလာသည့်ရေ်သည်	သကနေစတင်တည်မည့်ရေ်ြဖစ်သည်။	

 

 စပါးအသက်ေက်ရပါင်း       သရနေစတင်တည်မည့်ေက် (အသက်ေက် - ၆၀)

	 (၉၀)	ရေ်စပါးမျ ိုး	 	 	 	 ၃၀	ရေ်သား	(၉၀-၆၀)

	 (၁၁၀)	ရေ်စပါးမျ ိုး	 	 	 	 ၅၀	ရေ်သား	(၁၁၀-၆၀)

	 (၁၃၀)	ရေ်စပါးမျ ိုး	 	 	 	 ၇၀	ရေ်သား	(၁၃၀-၆၀)

	 (၁၄၅)	ရေ်စပါးမျ ိုး	 	 	 	 ၈၅	ရေ်သား	(၁၄၅-၆၀)
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	 မိမိစပါးမျ ိုး၏အသေ်ရေ်ေို		သိရှိပါေ	ရေ်	(၆၀)ေိုနုတ်မပီး		ရလာသည့်ရေ်အနီး	

ေန်းေျင်သည်		သကနေစတင်တည်နုိင်သည့်ရေ်ြဖစ်သည်။		နှစ်ရေ်သံုးရေ်ခန့် 		လုိတုိးပုိကလျာ့

ြဖစ်နိုင်ပါသည်။	ထိုအချနိ်တွင်	အဆစ်တေ်ကနသည့်ပင်စည်ေို	ကအာေ်ကြခမှကန၍	ခွဲြခမ်း	

ြေည့်ရပါမည်။	ထိပ်ဆုံးတွင်	ပင်စည်အကခါင်းသာ	ဆေ်ထွေ်ကနကသးသည်ဆိုပါေ	သကနေ

စတင်မတည်ကသးပါ။	ဆေ်တေ်လာသည့်အဆစ်သည်	အကခါင်းမဟုတ်ကတာ့ဘဲ	မှို့ေကလး

သဘွယ်	 အစိုင်အခဲကလးြဖစ်ကနပါေ	 သကနေစတင်တည်ြခင်းြဖစ်သည်။	 ဤအဆင့်ေိ	ု

မှို့ေပ်ချနိ်ဟုလည်း	 ကခါ်ြေသည်။	 ဤအဆင့်ေို	 ကစာင့်ြေပ်ဖမ်းယူနိုင်ပါေ	 ကရှ့ဆေ	်

လုပ်ကဆာင်ရန်များေို	အစီအစဉ်ချမှတ်ရန်လွယ်ေူလာသည်။	ဤအချနိ်မှစတင်၍	စပါးခင်း

ထဲတွင်ကရပါးပါးကလး	ထည့်ကပးထားရသည်။	ဤရေ်မှ	ကနာေ်နှစ်လြောလှေင်	စပါးရိတ်ရ	

ကတာ့မည်ြဖစ်သည်။	စပါးမရိတ်မီ	နှစ်ပတ်ကေိုတင်၍	ကရေိုထုတ်ပစ်ရမည်။		

ဘယ်ဘက်ကပင်စည်တွင်အဆစ်ပိတ် မှို့ရလးစြဖစ်လာ၊သရနေစတည်လာ
ညာဘက်ကပင်စည်သည် ပင်စည်အရခါင်းရလးသာြဖစ်ရန၊ မှို့မကပ်ရသး   
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၁၉။ စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး၏အကျ ိုးရကျးဇူးများ
	 (၁)	စပါးအထွေ်	(၂၀)မှ(၅၀)	ရာနှုန်းအထိတိုးြခင်း	(ရာနှုန်းြပည့်တိုးသည်များလည်း

																ရှိသည်။

	 (၂)	ကရသွင်းရမှုေို	(၃၀)	မှ	(၅၀)	ရာနှုန်းအထိ	ကလှော့ချနိုင်သည်။

	 (၃)	ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်	(၁၀)	မှ	(၂၀)	ရာနှုန်းအထိ	ကလျာ့ေျသွားသည်။

	 (၄)	ေင်ကငွ	(၅၀)	မှ	(၁၀၀)	ရာနှုန်းအထိ	တိုးလာကစသည်။

	 (၅)	စပါးပင်၏အသေ်ရေ်ေို	(၅)ရေ်မှ(၁၀)ရေ်အထိ	ကလျာ့နည်းသွားကစသည်။

	 (၆)	အဖျင်းအကမှာ်ေင်းစင်မပီး	အေျ ိုးအကြေနည်းသြဖင့်	ဆန်ထွေ်(၁၀)မှ(၂၀)ရာနှုန်း

	 						အထိတိုးလာကစသည်။

	 (၇)	စပါးအကရာင်အဆင်းအရည်အကသွး	ပိုမိုေင်းပြပည့်ေလာသည်။

	 (၈)	ရာသီဥတုကဖာေ်ြပန်မှုနှင့်	ပုိးမွှားကရာဂါေျကရာေ်မှုေုိ	ပုိမုိခံနုိင်ရည်ရိှလာကစသည်။

၂၀။ နိဂုံး

	 စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးနည်းသည်	ခေ်ခဲနေ်နဲလှကသာနည်းပညာတစ်ခု	မဟုတ်ပါ။

လယ်သမားများ	အလွယ်တေူလုပ်ကဆာင်နိုင်သည့်	နည်းများသာြဖစ်ပါသည်။	မိရိုးဖလာ

လုပ်ေိုင်လာသည့်ပုံစံေို	 အနည်းငယ်ကြပာင်းလဲလုပ်ေိုင်ရြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။	 မလုပ	်

တတ်စရာအကြောင်းလည်း	မရှိပါ။	အရိုးစွဲကနသည့်အကလ့အေျင့်တစ်ချ ို ့ေို	ကြပာင်းလ	ဲ

လုပ်ေိုင်ရန်သာြဖစ်ပါသည်။	ဤနည်းစနစ်ကြောင့်ရရှိလာသည့်	အေျ ိုးကေျးဇူးများမှာမ	ူ

အလွန်ထူးြခားသိသာပါသည်။	ပထမဦးစွာ	မျ ိုးစပါးေုန်ေျမှုအလွန်နည်းပါးသည်။	ယခင်ေ

တစ်ဧေတစ်တင်းနှုန်း	မျ ို းစပါးသုံးစွဲခဲ့ရာမှ	ဤနည်းတွင်	နှစ်ြပည်ခန့်သာ	ေုန်ကတာ့ရာ

မျ ိုးစပါးေုန်မှု	 ရှစ်ဆသေ်သာသွားသြဖင့်	 ဧေများစွာအတွေ်ဆိုပါေ	 စပါးတင်းကပါင်း	

များစွာေို	ကခွေတာစုကဆာင်းမိမပီးြဖစ်ပါသည်။	ကေျးရွာအလိုေ်၊	မမို့နယ်အလိုေ်၊	တိုင်းနှင့်

ြပည်နယ်အလိုေ်တွေ်ချေ်ြေည့်ပါေ	စပါးတင်းကပါင်းများစွာ	ပိုလှေလံာပါမည်။ 

 

	 စပါးတစ်ဧေအတွေ်သွင်းအားစုလည်း	ကရရှည်တွင်ကလျာ့နည်းလာသည်။	အကလ	့

အေျင့်ရလာမပီးပါေ	လုပ်ေုိင်ရမှုလည်း	ပုိမုိလွယ်ေူလာသည်။		မိမိကြမကေီး၏အရည်အကသွး

လည်း	ပိုမိုတေ်လာော	ကြမဆီဩဇာများ	တေ်လာသည်။	သိသာထူးြခားစွာ	အထွေ်များ
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လည်း	ပိုပိုတိုးလာသည်။	လုပ်ေွေ်ငယ်လယ်သမားများအတွေ်	အထူးအေျ ိုးြပုသည့န်ည်း

စနစ်တစ်ခုြဖစ်သည်။	ဤလေ်စဲွစာအုပ်ေုိလေ်ေုိင်ထား၍	အကောင်းဆံုးကေိုးစားလုပ်ကဆာင်

ြေဖို့နှိုးကဆာ်တိုေ်တွန်းလိုေ်ရပါသည်။	ဤစနစ်ေို	စမ်းသပ်လုပ်ေိုင်ရာတွင်	စာကရးသူ၏

အေူအညီေို	လိုအပ်ပါေ	အချနိ်မကရွးအဆေ်အသွယ်ြပုလုပ်နိုင်ြေပါကြောင်း	ကြပာြေား	

လိုေ်ရပါသည်။

သိန်းဆု(စိုေ်ပျ ိုးကရးတေ္ကသိုလ်)
၀၉-၄၅၀၀၆၁၉၄၇၊	၀၉-၉၇၇၄၀၀၃၆၃

ootheinsu@gmail.com  

ရနာက်ဆက်တွဲ
 
၁။ အိမ်မှာလုပ် သဘာဝရြမဩဇာများ 
	 အထေ်တွင်ကဖာ်ြပခဲ့သည့်အတိုင်း	စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုေ်ပျ ိုးကရးတွင်	ဓာတ်ကြမဩဇာ	

များနှင့်	ဓာတုပိုးသတ်ကဆးများေို	တတ်နိုင်သကရွ့ကလျာ့သုံးမပီး	သဘာေေိုအကြခခံသည့်

ဩဂဲနစ်ကြမဩဇာများနှင့်	ပိုးမွှားကရာဂါောေွယ်ကဆးများေို	အများဆုံးအသုံးြပုသည်။

ထိုကဆးအများစုသည်	မိမိအိမ်မှာပင်ထုတ်လုပ်၍လည်း	ရရှိသည်။	ထိုေဲ့သို့ထုတ်	လုပ်ရာတွင်	

အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိများ	(Effective	Microorganisms	–	EM)	များေိုလည်း	ထည့်သွင်း	

ကရာစပ်ြေသည်။	

အကျ ိုးြပုအဏုဇီဝသက်ေှိများ-အီးအမ် (Effective Microorganisms – EM)
	 အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိများဆိုသည်မှာ	သဘာေအတိုင်း	သတ္တကလာေကေီးေိ	ု

အန္တရာယ်မရှိကစရန်	အေျ ိုးြပုကပးကနြေသည့်	အလွန်တရာကသးငယ်လှသည့်	အဏုဇီေ	

သေ်ရှိကပါင်းစုံေို	 ကရာစပ်ကမွးြမူထားသည့်ပစ္စည်းြဖစ်သည်။	 ဂျပန်နိုင်ငံမှပညာရှင	်

ပါကမာေ္ခ	 ကဒါေ်တာဟီးဂါး	 (Dr.	 Higa)	 ဆိုသူေ	 ၁၉၈၀	 ခုနှစ်များတွင်	 ကဖာ်ထုတ်ကတွ့ရှိ	

ခဲ့သည်။	ထိုနည်းပညာတွင်	အဓိေအားြဖင့်	အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိအုပ်စုကေီးငါးခုအြပင်	

အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိကပါင်း	(၈၀)	ကေျာ်ြဖင့်	ဖွဲ့စည်းထားသည်။	အီးအမ်တွင်	ပါေင်ကသာ

အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိတို့သည်	အပင်အတွေ်	အန္တရာယ်ြဖစ်ကစနိုင်ကသာ	ကြမဆီလွှာထဲရှိ	

အဏုဇီေသေ်ရှိများ၏ရန်ေို	ောေွယ်ကပးနိုင်မပီး	ကြမဆီလွှာ၏အရည်အကသွးေို	တိုးတေ်	
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ကောင်းမွန်ကစသည်။	အပင်အတွေ်ထည့်ကေွေးထားသည့်	ဓာတ်ကြမဩဇာများနှင့်		သဘာေ

ကြမဩဇာများေို	အပင်ေတိုေ်ရိုေ်မစားသုံးနိုင်ကသးသည့်	အကြခအကနမျ ိုးတွင်	ထိုအေျ ိုး	

ြပုအဏုဇီေသေ်ရှိတို့သည်	 မဖိုခွဲပျေ်စီးကစြခင်းြဖစ်စဉ်ြဖင့်	 အာဟာရများနှင့်	 ဓာတ်သတ္တု	

များစွာပါေင်ကသာ	ကြမကဆွးအြဖစ်သို့	ကြပာင်းလဲကပးမပီး	အြမစ်မှတိုေ်ရိုေ်စားသုံးနိုင်ကသာ	

အကြခအကနသို့ကရာေ်ကအာင်	ေူညီပံ့ပိုးကပးသည်။	ထို့အြပင်		အပင်ကေီးထွားမှုေို	အကထာေ်	

အေူြဖစ်ကသာ	ကဟာ်မုန်းများေိုလည်း	အများအြပားထုတ်လွှတ်ကပးသည်။	ထိုသို့ကသာ	

အဏုဇီေသေ်ရှိများစွာရှိကသာကြမဆီလွှာေို	ကြမရှင်	(Living	Soil)ဟု	ကခါ်ဆိုနိုင်မပီး	ထိုအဏု

ဇီေသေ်ရှိများ	ေင်းမဲ့ကနကသာ	ကြမဆီလွှာေို	ကြမကသ(Dead	Soil)ဟု	တင်စား	ကခါ်ကေါ်နိုင်	

သည်။	ထိုအီးအမ်တွင်ပါရှိကသာ	အဏုဇီေသေ်ရှိများသည်လည်း	တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး	အမှီအခို

ြပုလျေ်	သဟဇာတြဖစ်စွာ	ကနထိုင်ကပါေ်ပွားလျေ်ရှိြေသည်။

  

	 အီးအမ်၏မူလဇစ်ြမစ်သည်	ဂျပန်နိုင်ငံမှြဖစ်သည်။	ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လည်း	မူလဇစ်ြမစ်

ကဒါေ်တာဟီးဂါး၏အဖဲွ့မှ	ထတ်ုလပ်ုသည့်အီးအမ်များရိှသေဲသ့ို	့အြခားအဖဲွ့များမှထတ်ုလပ်ု	

သည့်အီးအမ်များလည်းရှိသည်။	 ြမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း	 အီးအမ်စာကပများေို	 ေိုယ်တိုင်	

ကလ့လာြေရင်း	 ေိုယ်တိုင်ကဖျာ်စပ်ထုတ်လုပ်ကရာင်းချကနြေသူများလည်း	 ရှိြေသည်။	

အီးအမ်ေိုး	သူ့ချည်းပဲြဖစ်ကစ	အြခားပစ္စည်းများထဲတွင်	ထည့်သွင်းကရာစပ်၍ြဖစ်ကစ	ေျယ်

ေျယ်ြပန့် ြပန့်သုံးစွဲလာကနြေမပီြဖစ်သည်။

(၁) အီးအမ်ရဖျာ်ေည်များ (ရဒါ်ြမင့်ြမင့်ရမထံမှ ကူးယူရဖာ်ြပပါသည်) 
(က)။ အီးအမ်အြပင်းရဖျာ်ေည်
	 (၁)	မူလအီးအမ်	(ပင်ရင်းဆိုင်မှေယ်)					၁	လီတာ

	 (၂)	တင်လဲရည်	 	 														၁	လီတာ

	 (၃)	ကရ		 	 	 	 		၁၈	လီတာ	

 

	 သင့်တင့်ရာပုံးထဲတွင်ထည့်၍	 ပစ္စည်းများေိုသမသွားကအာင်ကရာစပ်ပါ။	 ကရာစပ	်

မပီးပါေ	ပုံးေိုကလလုံကအာင်ပိတ်ထားပါ။	အရိတ်ရမပီးကအးကသာကနရာတွင်ထားပါ။	ကဖျာ်မပီး	

(၁၅)	 ရေ်မှ	 (၂၀)	အြောတွင်	 စတင်အသုံးြပုနိုင်သည်။	 (၆)	လမှ	တစ်နှစ်ြောသည်အထိ	

ထားရှိအသုံးြပုနိုင်သည်။
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(ခ)။ အသင့်သုံးအီးအမ်
	 (၁)	အီးအမ်အြပင်း	 	 	 		၁	လီတာ

	 (၂)	လင်လဲရည်	 	 	 		၁	လီတာ

	 (၃)	ကရ		 	 	 	 ၁၈	လီတာ

 

	 သင့်တင့်ရာပုံးထဲတွင်ထည့်၍	 ပစ္စည်းများေိုသမသွားကအာင်ကရာစပ်ပါ။	 ကရာစပ	်

မပီးပါေ	ပုံးေိုကလလုံကအာင်ပိတ်ထားပါ။	အရိပ်ရမပီး	ကအးကသာကနရာတွင်ထားပါ။	ကဖျာ်မပီး

(၃)	ရေ်မှ	 (၇)	ရေ်ြောလှေင်အသုံးြပုနိုင်သည်။	တစ်လခန့်အြောသာ	ထားရှိအသုံးြပုနိုင်	

သည်။	အကရာင်မဲလာမပီး	ပုပ်သည့်အနံ့ထွေ်လာပါေ	မသုံးသင့်ကတာ့ပါ။

    

	 အသင့်သုံးအီးအမ်ေို	စိုေ်ခင်းကြမကပါ်သို့	တိုေ်ရိုေ်ပေ်ဖျန်းနိုင်သည်။	အေျ ိုးြပု

အဏုဇီေမျ ို း	အကြမာေ်အများပါရှိသြဖင့်	စိုေ်ပျ ို းကြမများ		ဖွယ်မွလာကစသည်။	ကလထဲမ	ှ

နိုေ်ထရိုဂျင်ဓာတ်ေို	 စုပ်ယူမပီး	 ကြမကေီးထဲသို့	 ထည့်ကပးသည်။	 ဖျေ်ပိုးများေိုလည်း	

ဟန့်တားကနှာေ်ယှေ်သည်။	ေေ်မခံ၊	ြေေ်မခံ၊	နွားတင်းေုပ်၊	ကရဆိုးကြမာင်း	စသည့်	အနံ့

အသေ်မကောင်းသည့်ကနရာများသို့	ပေ်ဖျန်းကပးပါေ	အီးအမ်ထဲတွင်ပါရှိသည့်	အေျ ိုးြပု	

အဏုဇီေပိုးတို့၏	လုပ်ကဆာင်ကပးမှုများကြောင့်	အနံ့အသေ်များ	ကပျာေ်သွားသည်။	အပင်	

ကပါ်သို့	 တိုေ်ရိုေ်ပေ်ဖျန်းကပးပါေ	 အပင်၏ေျန်းမာကရးပိုမိုကောင်းသည်။	 အပင်ကပါ်သို့	

တိုေ်ရိုေ်ဖျန်းရန်	ကရကလးဂါလန်တွင်	ကဆးရည်	ထမင်းစားဇွန်းငါးဇွန်း	ထည့်ကဖျာ်၍	ပေ်	

ဖျန်းရသည်။

(ဂ)။ အီးအမ် ၅ ရဖျာ်ေည် (ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရဆး)

	 (၁)	အီးအမ်အြပင်း	 	 	 	 	 ၁၀၀	စီစီ

	 (၂)	တင်လဲရည်(ထန်းလျေ်ရည်)	 	 	 ၁၀၀	စီစီ

	 (၃)	ရှာလောရည်	 	 	 	 	 ၁၀၀	စီစီ

	 (၄)	အရေ်ြပင်း	 	 	 	 	 ၁၀၀	စီစီ

	 (၅)	ကရ		 	 	 	 	 	 ၆၀၀	စီစီ

	 စုစုကပါင်း		 	 	 	 																			၁၀၀၀စီစီ	(ကရသန့်ဘူးတစ်ဘူး)
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	 သင့်တင့်ရာပုံးထဲတွင်	ကရနှင့်တင်လဲရည်ေို	အကသအချာသမသွားကအာင်	ကဖျာ်ပါ။

ြမန်ြမန်ကပျာ်လွယ်ကအာင်	ကရကနွးေိုလည်း	သုံးနိုင်သည်။	ကရထဲတွင်	တင်လဲရည်	ကောင်းစွာ	

ကပျာ်သွားပါေ	ရှာလောရည်နှင့်	အရေ်ေို	ထပ်မံကရာထည့်မပီး	သမသွားကအာင်ကရာကမွှပါ။	

အားလုံးကပျာ်သွားပါေ	အီးအမ်ေို	ထပ်မံကရာထည့်မပီး	ကမွှကပးပါ။	အားလုံးကရာစပ်မပီးပါေ	

ကလလုံကအာင်ပိတ်၍	 ရသည့်ပုံးထဲတွင်ထည့်မပီး	 အဖုံးေိုကသချာစွာပိတ်ထားပါ။	 ပုံးေိ	ု

အရိပ်ရမပီး	 အတန်အသင့်ကနွးကသာကနရာတွင်	 ထားပါ။	 ဓာတ်ကငွ့များထွေ်လာပါေ	အဖုံး	

ေိုဖွင့်၍	ထုတ်ပစ်မပီး	အဖုံးေိုြေပ်ကနကအာင်	ြပန်ပိတ်ကပးပါ။	ပုံးထဲတွင်	ကလမရှိပါေ	ပိုမို

ကောင်းမွန်သည်။	ကလမဲ့အကနအထားမျ ိုး	ြဖစ်ကနရသည်။	ကဖျာ်မပီး	(၅)	ရေ်မှ		(၇)	ရေ်ြော

လှေင်	အသုံးြပုနိုင်သည်။		ပိုးမွှားကရာဂါေို	ောေွယ်တားဆီးနိုင်သည့်အာနိသင်ရှိသည်။

ဤကဆးဖျန်းထားပါေ	 ပိုးကောင်များ	 မလာကရာေ်ြေကတာ့ပါ။	 ကရကလးဂါလန်လှေင	်

ကဆးရည်	ထမင်းစားဇွန်းငါးဇွန်းထည့်ကဖျာ်၍	ပေ်ဖျန်းရသည်။	အီးအမ်-၅	ကရသန့်တစ်ဘူး

ကဖျာ်ထားပါေ	ကရဂါလန်	(၆၀)	မှ	(၈၀)	အထိကရာစပ်	ပေ်ဖျန်းနိုင်သည်။	ငါးရေ်တစ်ကေိမ်	

ဖျန်းကပးပါေ	ပိုမိုထိကရာေ်မှုရှိသည်။	ကလးလမှ	ကြခာေ်လခန့်ြောကအာင်	သိမ်းဆည်းထား	

နိုင်သည်။	

(၂) သဘာဝအားရဆးနှင့်ရြမဩဇာများ
(က)။ ရဒသတွင်းအဏုဇီဝမိုက်ခရုပ်ရဖျာ်ေည်(နွားရချး-နွားရသး-ရြမကကီး ရဖျာ်ေည်) 
(အိုင်အမ်အို) Indigenous Micro Organism (IMO)
	 ကဒသတွင်းအဏုဇီေမိုေ်ခရုပ်ကဖျာ်ရည်ဆိုသည်မှာ	 မိမိကဒသတွင်ရှိကနသည့်	 အဏု	

ဇီေသေ်ရှိများေို	 ကမွးြမူ၍	 ပွားများရယူြခင်းြဖစ်သည်။	ဤနည်းစနစ်ေို	 ပါေစ္စတန်နှင့်	

အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင်	 အများဆုံးအသုံးြပုြေသည်။	 ဤအရည်ေို	 ကြမဩဇာအြဖစ်ထည့	်

သွင်းကပးသည်မဟုတ်ဘဲ	 အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိများေို	 ပွားများကအာင်	 ကမွးြမူမပီး	

ကြမကေီးအတွင်း	 ထည့်ကပးြခင်းြဖစ်သည်။	 ထိုအဏုဇီေသေ်ရှိများေ	 ကြမကေီး၏သဘာေ	

ကဂဟစနစ်နှင့်	ကြမဆီဩဇာဓာတ်ေို	ပိုမိုကောင်းမွန်ကအာင်လုပ်ကဆာင်ကပးသည်။

 ပါဝင်ရသာပစ္စည်းများ
	 (၁)	နွား	(ေွေဲ)	ကချးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်	 	 	 	 ၆	ပိဿာ

	 (၂)	နွား	(ေွေဲ)	ကသးလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်	 	 	 	 ၁၀	လီတာ

	 (၃)	ပဲမှုန့်အစိမ်း	 	 	 	 	 	 	 ၁.၅	ပိဿာ
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	 (၄)	ထန်းလျေ်	 	 	 	 	 	 	 ၁.၅	ပိဿာ

	 (၅)	ေါးရုံပင်(သစ်ပင်)ကအာေ်(၄-၅)လေ်မအနေ်မှကြမကေီး		 ၀,၅	ပိဿာ

	 (၆)	ကရ		 	 	 	 	 	 	 	 ၅၀	ဂါလန်

 

	 ကရဂါလန်	(၅၀)	ထဲမှ	ကရအချ ို့နှင့်	နွားကချးများေိုကဖျာ်၍	အမှိုေ်များေိုဆယ်ယူပစ်မပီး

ကရ	(၅၀)ဂါလန်ပုံးထဲသို့	ထည့်ပါ။	ထန်းလျေ်ေိုလည်း	ထုကထာင်း၍	ကရအချ ို့နှင့်	ကဖျာ်မပီး	

ကရပုံးထဲထည့်ပါ။	ပဲမှုန့်ေိုလည်း	ကရအချ ို့နှင့်	ြဖည်းြဖည်းချင်းကဖျာ်၍	အားလုံးကပျာ်ေင်သွား	

သည့်အခါ	ကရပုံးထဲသို့ထည့်ပါ။	ေါးရုံပင်(သစ်ပင်)ကအာေ်မှ	ကြမကေီးေိုယူရာတွင်	ကြမကေီး

အကပါ်ယံမှ	 အမှိုေ်များေိုဖယ်ပစ်မပီး	 အနေ်ကလးငါးလေ်မမှ	 ကြမသားေို	 ငါးဆယ်	

သား	 တူးယူရသည်။	 ကြမကေီးများေို	 ကရအချ ို့နှင့်ကဆးကြောမပီး	 ပါလာနိုင်သည့်	 အမှိုေ်	

များေို	 ဖယ်ပစ်၍	 ကရပုံးထဲသို့ထည့်ကပးပါ။	 နွားကသးေိုလည်း	 ကရပုံးထဲသို့ထည့်ကပးမပီး	

အားလုံးသမသွားကအာင်	 ကမွှကပးပါ။	 ကရပုံးကေီးေို	 ဆန်ကောဗန်းကေီးြဖင့်	 ဖုံးအုပ်မပီး	

ဗန်းကပါ်မှ	အေတ်ပိတ်စြဖင့်ဖုံးော	 နှုတ်ခမ်းသားပတ်ပတ်လည်ေို	 ကေိုးြဖင့်ချည်ကနှာင	်

ထားကပးပါ။	 ကဖျာ်ရည်ပုံးကေီးေို	 အရိပ်ထဲတွင်ထားမပီး	 တစ်ကန့တစ်ကေိမ်ကမွှကပးပါ။	

ငါးရေ်ခန့်ြောပါေ	မျေ်နှာြပင်တွင်	မှိုမှေင်များ	တေ်လာမပီး	တစ်ပတ်ဆယ်ရေ်ခန့်ရှိလှေင်		

ပုံးကေီး၏	မျေ်နှာြပင်အြပည့်	မှိုမှေင်ကပါင်းစုံ	ဖုံးလွှမ်းသွားသည်။	ကဖျာ်ရည်သည်	ပယင်းကရာင်	

ကြပာင်းလာမပီး	 ေကဇာ်နံ့သင်းလာသည်။	 ပူအိုေ်ကသာရာသီတွင်	 (၁၂)ရေ်ခန့် ြောပါေ	

စတင်သုံးစွဲနိုင်မပီး	 ကအးကသာရာသီတွင်	 သုံးပတ်ခန့်ြောလှေင်	 သုံးစွဲ၍ရသည်။	 ေကဇာ်နံ့	

မထွေ်ဘဲ	အပုပ်နံ့ထွေ်ပါေ	လုပ်ကဆာင်မှု	မကအာင်ြမင်၍	သုံးစွဲရန်	မသင့်ပါ။

အိုင်အမ်အိုရဖျာ်ပပီးစ အိုင်အမ်အိုရဖျာ်ပပီး တစ်ပတ်အကကာ
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အသုံးြပုပုံ
	 အိုင်အမ်အိုေို	အပင်ကပါ်သို့ကရဖျန်းပုံးြဖင့်ြဖစ်ကစ	ကဆးဖျန်းပုံးြဖင့်ြဖစ်ကစ	တိုေ်ရိုေ	်

ပေ်ဖျန်းနိုင်သည်။	ကဆးရည်ေိုစစ်မပီးမှ	ကဆးဖျန်းပုံးထဲသို့	ထည့်ကပးရသည်။	လယ်ေွေ်

များတွင်	ထည့်သွင်းလိုပါေ	ကရသွင်းကပါေ်မှအစေ်ချစနစ်ြဖင့်	သွင်းကပးသည်။	ကြမြပင်ချနိ်မှ

စတင်မပီး	သီးနှံစိုေ်ပျ ိုးတစ်ရာသီတွင်	ကြခာေ်ကေိမ်အထိ	ပေ်ဖျန်းကပးနိုင်သည်။	အိုင်အမ်အို	

ကဖျာ်ရည်သည်	အာဟာရကဖျာ်ရည်မဟုတ်ပါ။	အရည်ထဲတွင်	အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှ	ိ

အမျ ိုးအစားကပါင်း	၇၅၀၀၀	ကေျာ်ပါရှိမပီး	ဤသေ်ရှိများေ	ကြမဆီလွှာ၏သဘာေကဂဟစနစ်	

ေို	 ပိုမိုကောင်းမွန်ကအာင်	အကထာေ်အေူြပုကပးသည်။	သီးနှံပင်အတွေ်	အာဟာရဓာတ်	

များ	 ရလွယ်ကအာင်	 လုပ်ကဆာင်ကပးြေသည်။	 ဟင်းသီးဟင်းရွေ်များတွင်	 အသီးအနှံများ	

ပိုမိုကေီးထွားြေမပီး	လယ်ယာသီးနှံများတွင်	အထွေ်တိုးြေသည်။

အိုင်အမ်အိုရဖျာ်ပပီး သုံးေက်အကကာ အိုင်အမ်အိုရဖျာ်ပပီး တစ်ပတ်အကကာ 
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(ခ)။ အီးအမ်ဘိုကာေှီရြမဩဇာ
	 ပါေင်ကသာပစ္စည်းများ

	 (၁)	စပါးခွံ	 	 	 	 	 ၂	ကတာင်း

	 (၂)	စေ်ဖွဲြပာ	 	 	 	 	 ၂	ကတာင်း

	 (၃)	နွားကချးမှုန့် 	 	 	 	 ၄	ကတာင်း

	 (၄)	ဖွဲနု		 	 	 	 	 ၂	ကတာင်း

	 (၅)	နှမ်းဖတ်/ပဲဖတ်မှုန့် 	 	 						၁-၃	ပိဿာ

	 (၆)	တင်လဲရည်	 	 	 					၁၅၀	စီစီ	(နို့ဆီဘူးတစ်ေေ်)

	 (၇)	အီးအမ်အြပင်း	 	 	 					၁၅၀	စီစီ	(နို့ဆီဘူးတစ်ေေ်)

	 (၈)	ကရ		 	 	 								 ၁၈	လီတာ	(၄	ဂါလန်)	

ရောစပ်ပုံ
(၁)	နွားကချး၊	စပါးခွံ၊	စေ်ဖွဲြပာတို့ေို	နှံ့စပ်ကအာင်ကရာကမွှပါ။

(၂)	အီးအမ်အြပင်းနှင့်တင်လဲရည်ေို	ကရ	၄	ဂါလန်ထဲတွင်	ကရာစပ်ကဖျာ်ပါ။

(၃)နှ ံ ့စပ်ကအာင်	ကရာကမွှထားသည့်	နွားကချး၊	စပါးခွ ံနှင့ ်စေ်ဖွ ဲြပာအတွင်းသို ့	အီးအမ်	

တင်လဲရည်ကဖျာ်ရည်ေို	ြဖည်းြဖည်းြခင်းကလာင်းထည့်မပီး	သမကအာင်ကမွှကပးပါ။	လေ်ြဖင့	်

ဆုပ်ြေည့်ပါေ	ေွဲမသွားဘဲ	ကပါေ်ကပါေ်ဆုပ်ေဲ့သို့ရလာသည့်	အကြခအကန	ြဖစ်ရသည်။	

အိုင်အမ်အိုပက်ဖျန်းရပးသြဖင့် ရအာင်ြမင်ရနသည့်စိုက်ခင်းများ
(ဆောဦးရနဝန်းရပါ်၏ပုံများမှ ကူးယူသည်)
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(၄)ဖွဲနုနှင့်နှမ်း/ပဲဖတ်မှုန့်ေို	 ကရာစပ်ထားမပီး	 နွားကချးစပါးခွံကရာကမွှထားသည့်	 အကပါ်သို့	

မဆလာြဖူးသေဲ့သို့ြဖူးကပးမပီး	 ကရာကမွှကပးပါ။	 ကရာကမွှကနစဉ်	 ကရအနည်းငယ်	 ဖျန်းဖျန်း	

ကပးပါ။	 အကရာေို	 လေ်ြဖင့်ဆုပ်၍ရသည့်	 အစိုဓာတ်ရှိကအာင်	 ကရေိုဖျန်းကပးပါ။	 ကရများ	

သွားလှေင်	 ပုပ်တတ်ပါသည်။	 အားလုံးနှံ့စပ်ကအာင်	 ကရာကမွှမပီးပါေ	 အကပါ်မှ	 မိုးောြဖင့်	

ဖုံးအုပ်ကပးထားပါ။	 ကနာေ်ရေ်တွင်	 အဖုံးေိုဖွင့်မပီး	 အထေ်ကအာေ်ကမွှကပးပါ။	 အပူများ	

ထွေ်ကနသည်ေိုကတွ့ရမည်။	 မပီးလှေင်ြပန်အုပ်ကပးထားပါ။	တတိယရေ်တွင်လည်း	ကမွှကပး	

ပါ။	မှိုနုများကပါေ်လာတတ်သည်။	စတုတ္ထရေ်တွင်	အပူများမထွေ်ကတာ့ပါ။

(၅)	အပူဓာတ်မရှိကတာ့သည့်ဘိုောရှီေို	အိတ်များြဖင့်ထည့်၍	ကလလုံကအာင်	 ကေိုးြဖင့	်

စည်းော	အရိပ်ထဲတွင်	ထားရှိပါ။

(၆)	 ပူသည့်ရာသီတွင်	 သုံးကလးရေ်၊	 ကအးကသာရာသီတွင်	တစ်ပတ်ြောသည့်အခါ	 အသုံး	

ြပု၍ရပါသည်။	အသုံးြပုချနိ်အိတ်ေို	ဖွင့်လိုေ်ပါေ	အချဉ်ကပါေ်ကနသည့်	အနံ့သင်းသင်း

ထွေ်လာလှေင်	 မိမိြပုလုပ်သည့်ဘိုောရှီမှာ	 ကောင်းမွန်ပါသည်။	 အစိုဓာတ်များကနမပီး	

အပုပ်နံ့ထွေ်ကနပါေ	လုပ်ထားသည်မှာ	မကအာင်ြမင်ပါ။		အသုံးြပု၍	မရပါ။

(၇)	 ကြခာေ်ကသွ့မပီးအရိပ်ထဲတွင်	 ထားပါေ	 ကလးလမှကြခာေ်လအထိ	 သိုကလှာင်ထားနိုင်	

သည်။

(၈)	တစ်ဧေလှေင်	(၆	မှ	၁၀)	အိတ်အထိထည့်သွင်းကပးရသည်။

(၉)	ဖွဲနုမှာ	မိုေ်ခရုပ်များအတွေ်	အစာအာဟာရြဖစ်သြဖင့်	မြဖစ်မကနပါရသည်။

 သင်တန်းသားများ ဘိုကာေှီစပ်ရန SRI စပါးခင်းအတွက် ဘိုကာေှီစပ်ရန
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(ဂ)။ ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျစ်ေည် (Fish Amino Acid – FAA) 
	 ငါးအမိုင်နိုအေ်စစ်ပျစ်ရည်သည်	ငါးနှင့်ထန်းလျေ်	(ကေံသော)	တို့	ဆတူကရာနှပ်မပီး

ရရှိလာသည့်အရည်အပျစ်ြဖစ်သည်။	ဤအရည်ထဲတွင်	နိုေ်ထရိုဂျင်ဓာတ်	အကြမာေ်အများ

ပါရှိမပီး	 အပင်ကေီးထွားဖွံ့မဖိုးကအာင်	 များစွာလုပ်ကဆာင်ကပးသည်။	 အဏုဇီေသေ်ရှိများ	

အတွေ်လည်း	အံ့ဩဘွယ်အစာအာဟာရတစ်မျ ိုးြဖစ်ော	အေျ ိုးြပုမှိုများ	အလွန်နှစ်သေ်

ကပါေ်ပွားသည့်အာဟာရရည်ြဖစ်သည်။

ပါဝင်ရသာပစ္စည်းများ
(၁)	ငါးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းမျ ိုးစုံ(အမမီး၊	ကခါင်း၊	ပါးဟေ်၊	ေလီစာ	စသည်များ)				၁	ပိဿာ	

(၂)	ထန်းလျေ်အကပျာ့/အရည်	(ကေံသောလည်းရသည်)	 	 											၁	ပိဿာ

 

	 ငါးနှင့်ထန်းလျေ်ဆတူေို	သင့်တင့်ရာပုံးတစ်ပုံးထဲတွင်ထည့်၍	ကရာနယ်ပါ။ပုံးထဲ

တွင်	တစ်ေေ်ခန့်သာရှိကနပါကစ။	ရေ်အတန်ြောလှေင်	အြမှုပ်များထွေ်လာမပီး	ပုံးအြပင်

ဘေ်သို့	 လှေေံျလာတတ်သြဖင့်	 ြဖစ်သည်။	 ကရမထည့်ရပါ။	 ပုံးေိုလုံကအာင်	 အဖုံး	 ဖုံးအုပ်	

ကပးထားပါ။	 တစ်ရေ်တစ်ကေိမ်	 အဖုံးဖွင့်မပီး	 ကမွှကပးပါ။	 သုံးကလးရေ်ြောလှေင်	 ငါးပုပ်နံ့	

ထွေ်လာတတ်သည်။

	 တစ်ပတ်ခန့်ြောပါေ		အပုပ်နံ့ကပျာေ်သွားမပီး		အနံ့အသေ်	ကောင်းလာပါသည်။

ပူကသာရာသီတွင်	သုံးပတ်	ခန့်ရှိပါေ		ငါးအပိုင်းအစအားလုံး	ကြေမွကပျာ်ေင်သွားသည်။

ငါး အပိုင်းအစ အစုံ  ငါးနှင့်သကာေည်ရောစပ်ပပီး 
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ကအးကသာရာသီ	တွင်တစ်လခန့်	ြောတတ်

သည်။	 အရည်ေို	 စစ်ယူမပီးအသုံးြပု၍	

ရပါမပီ။	 ကရတစ်လီတာလှေင်	 ငါးအမိုင်နိ	ု

ထမင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်း	ကရာစပ်၍	ပေ်ဖျန်း	

ရသည်။		 	

 

	 ငါးအမိုင ်နိုအေ်စစ်ပျစ်ရည်သည်	

နိုေ်ထရိုဂျင ်ဓာတ်ကေယ်ေသည့ ်အရည်	

ြဖစ်သြဖင့်	အပင်များ	ပင်ပိုင်းကေီးထွားချနိ်	

ောလတွင်	 ပေ်ဖျန်းကပးရသည်။	 အပင်	

ကေီးထွားနှုန်းေိုကောင်းကစသည့်	 အားတိုးကဆးရည်ြဖစ်သည်။	 အဖူးအပွင့်ေင်ချနိ်တွင်	

ပေ်ဖျန်းပါေ	အဖူး	အပွင့်	မေင်လာကတာ့ဘဲ	ပင်ပိုင်းကေီးထွားအားေိုသာ	ဆေ်လေ်ြဖစ်

ကပါ်ကနကစတတ်သည်။	ဤအရည်ေုိ	အပင်ကပါ်သ့ုိပေ်ဖျန်းြခင်း၊	စုိေ်ပျ ိုးထားသည့်	ကပါင်များ

ေို	ရွှဲစိုကအာင်	ပေ်ဖျန်းြခင်း၊	အပင်ကရကလာင်းသည့်အခါ	ကရထဲသို့	ကရာစပ်ထည့်ကပးြခင်း၊	

ကြမကဆွးပုံများ	ြပုလုပ်ရာတွင်	အကဆွးြမန်ကစရန်အတွေ်	ကရာစပ်ထည့်ကပးြခင်း	စသည်ြဖင့်

အမျ ို းမျ ို းအသုံးြပုနိုင်သည်။

 (ဃ)။ သစ်သီး/ေင်းသီးေင်းေွက်ချဉ်ဖတ်ရဖျာ်ေည်
	 မီးဖိုကချာင်မှပိုလှေဟံင်းရွေ်အစုံ	 (သို့)	 စိုေ်ခင်းအတွင်းမှ	 လွှင့်ပစ်ရကတာ့မည့	်

ဟင်းရွေ်အစုံ	 (သို့)	 ပိုလှေသံည့်သစ်သီးမျ ိုးစုံတို့ေို	 ထန်းလျေ်/ကေံသော	 အပျစ်/အရည်	

ဆတူြဖင့်	ကရာစပ်ကပးမပီး	အချဉ်ကဖာေ်ြခင်းြဖစ်သည်။	ငါးအမိုင်နိုအေ်စစ်လုပ်နည်းအတိုင်း	

ြဖစ်သည်။	တစ်ပတ်ြောလှေင်	အသုံးြပု၍ရသည်။	အပင်အားကဆးတစ်မျ ိုးပင်	ြဖစ်သည်။

၂။ သဘာဝပိုးသတ်ရဆးများ 
	 သဘာေပိုးသတ်ကဆးဆိုသည်မှာ	အသီးအရွေ်အပွင့်အေိုင်းများ၏	အဆီအနှစ်များ

နှင့်ကရာစပ်ြပုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများြဖစ်သည်။	 အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရိှရည်	 (အီးအမ်)

ရရှိနိုင်ပါေ	၎င်းေိုလည်း	ထည့်သွင်းကဖျာ်စပ်သည်။သီးနှံပင်များတွင်	ေျကရာေ်သည့်ဖျေ်ပုိး

များအား		ကနှာင့်ယှေ်ဟန့်တားနိုင်သည်။		အပင်ပတ်ေန်းေျင်တွင်ရှိကနကသာ	သဘာေအဏု	

ငါးအမိုင်နိုအက်စစ်ပျစ်ေည်
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ဇီေမိုေ်ခရုပ်များနှင့်	 မိတ်ကဆွပိုးများအကပါ်တွင်	 ထိခိုေ်မှုမြဖစ်ကစပါ။	 ပတ်ေန်းေျင	်

ညစ်ညမ်းမှုေိုလည်း	မြဖစ်ကပါ်ကစပါ။	နည်းစနစ်ေျေျြဖင့်	ပုံမှန်သုံးစွဲသွားပါေ	သီးနှံဖျေ	်

ပိုးမွှားအန္တရာယ်မှ	ောေွယ်နိုင်သည်။

(၁) သဘာဝပိုးသတ်ရဆးများ၏ အကျ ိုးအာနိသင်များ 

	 ၁။	ဖျေ်ပိုးအများစုအားောေွယ်နိုင်ြခင်း

	 ၂။	ကြမဆီလွှာနှင့်	ပတ်ေန်းေျင်တွင်ရှိကနကသာ	အေျ ိုးမြပုနိုင်သည့်သေ်ရှိများအား

	 				ောေွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ြခင်း

	 ၃။ကြမဆီလွှာနှင့်	ပတ်ေန်းေျင်တွင်ရှိကနကသာ	အေျ ိုးြပုအဏုဇီေသေ်ရှိများ		 	

	 				အားတိုးပွားကစြခင်း

	 ၄။လိုအပ်ကသာေုန်ြေမ်းပစ္စည်းများေို	မိမိကနအိမ်မီးဖိုကချာင်မှပင်	အလွယ်တေူ

														ရယူနိုင်ြခင်း

	 ၅။	လူနှင့်သေ်ရှိများအား	အန္တရာယ်ြဖစ်ကစကသာ	ဓာတ်ကေင်းမရှိြခင်း

	 ၆။	ဓာတုပိုးသတ်ကဆးများထေ်	ကေးချ ိုသာြခင်း

	 ၇။	ဓာတုပိုးသတ်ကဆးများေဲ့သို့	အဆိပ်အကတာေ်မရှိြခင်း

	 ၈။	ဓာတုပိုးသတ်ကဆးသုံးစွဲရမှုေို	ကလှော့ချနိုင်ြခင်း

	 ၉။	သံုးစဲွသူများ၏ေျန်းမာကရး၊	ပတ်ေန်းေျင်နှင့်	အြခားသေ်ရိှတိရစ္ဆာန်များအတေွ်		

	 					ကဘးထွေ်ဆိုးေျ ိုးမရှိြခင်း

	 ၁၀။	မည်ေဲ့သို့ကသာညစ်ညမ်းမှုမျ ိုးေိုမှ	မြဖစ်ကစြခင်း

	 ၁၁။	အသီးအနှံများအား	ရိတ်သိမ်းမပီးကနာေ်	ြောရှည်စွာထားရှိနိုင်ြခင်း

	 ၁၂။	ြပုလုပ်ရလွယ်ေူ၍	အချနိ်ြောြမင့်စွာကစာင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ	သုံးစွဲနိုင်ြခင်း

(၂) သဘာဝပိုးသတ်ရဆးများရဖျာ်စပ်ပုံ

(က)။ တမာေွက်စစ်ကျေည်
	 (၁)	တမာရွေ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်		 	 ၆၀	ေျပ်သား

	 (၂)	ကရ		 	 	 	 	 	 			၁	ဂါလန်
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	 တမာရွေ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်များေို	 နုပ်နုပ်စဉ်း၍	 ကရထဲတွင်ထည့်မပီး	 တစ်ည	

ကရစိမ်ပါ။	(၂၄)နာရီကရစိမ်မပီးပါေ	ကနာေ်ကန့တွင်	အရည်ေိုစစ်ယူပါ။	စစ်ရည်ေို	(၄)	ဂါလန်

ရရှိကအာင်ကရကရာပါ။	ဆပ်ြပာမှုန့်နှစ်ေျပ်သားခန့်ကရာစပ်မပီး	ကမွှကပးပါ။	အရွေ်များကပါ်တွင်	

ကစးေပ်ကနကစရန်ြဖစ်သည်။	မပီးပါေ	ပေ်ဖျန်းလို့	ရပါသည်။	

 

	 ကနာေ်တစ်နည်းမှာ	တမာရွေ်များေို	ကရထဲတွင်ထည့်မပီး	နာရီေေ်ခန့်ဆူကအာင	်

ကေိုကပးရသည်။	ထို့ကနာေ်	(၁၂)	နာရီြောအကအးခံထားပါ။	အကအးခံမပီးပါေ	အရည်ေို	စစ်

ယူပါ။	ထိုအရည်ေို	(၄)ဂါလန်ရကအာင်	ကရကရာစပ်ပါ။	ထိုအရည်ထဲသို့	ဆပ်ြပာမှုန့် 	နှစ်ေျပ်	

သားခန့်ကရာစပ်မပီး	ပေ်ဖျန်းနိုင်သည်။

 

	 တမာပိုးသတ်ကဆးရည်သည်	 ပျ၊	 ြဖုတ်ပိုး၊	 မွှားပင့်ေူနီ၊	 ြဖုတ်၊	 စိန်ေွေ်ဖလံ၊	 ခူနှင့်	

ကပါေ်ဖတ်	စသည့်ပိုးများေို	ောေွယ်နိုင်သည်။	

(ခ)။ ရဆးေွက်ကကီး-ဂျင်း-ငရုတ်သီး ရဆးေည် 
	 (၁)	ကဆးရွေ်ကေီးအကြခာေ်	 	 	 ၅၀	ေျပ်သား

	 (၂)	ငရုတ်သီး	 	 	 	 	 ၅၀	ေျပ်သား

	 (၃)	ဂျင်း		 	 	 	 	 ၅၀	ေျပ်သား

	 (၄)	အသင့်သုံးအီးအမ်		 	 	 ၁	လီတာ

	 (၅)	ကရ		 	 	 	 	 ၅၀	လီတာ

 

	 ကဆးရွေ်ကေီး၊	 ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့်	 ဂျင်းတို့ေို	 ကြေညေ်ကအာင်ထုကထာင်းမပီး	 ကရ	

(၅၀)လီတာထဲတွင်	 ထည့်၍ကဖျာ်ပါ။	 အသင့်သုံးအီးအမ်	 တစ်လီတာေိုလည်း	 ကရာထည့်	

ကပးပါ။	နှံ ့စပ်ကအာင်ကမွှမပီးလှေင်	ပုံးေိုဖုံးအုပ်ထားပါ။	တစ်ကန့တစ်ကေိမ်ကမွှကပးပါ။	ဆယ်	

ရေ်ြပည့်မပီးပါေ	အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။	ကရကလးဂါလန်လှေင်	ကဆးရည်နို ့ဆီဗူးတစ်ဗူးနှုန်း	

ကရာစပ်ပင်	ဖျန်းရသည်။	စတင်သုံးစွဲသည်မှ	ဆယ်ရေ်အတွင်း	ေုန်ကအာင်သုံးစွဲရသည်။	

ဆယ်ရေ်ကေျာ်ပါေ	အာနိသင်များ	ကလျာ့ပါးသွားသည်။	ပျပိုး၊	 ကလှးပိုး၊	ငကြမှာင်ကတာင	်

စသည်များေို	 ောေွယ်နိုင်သည်။	 သဘာေပိုးသတ်ကဆးများတွင်	 အလွယ်ေူဆုံးကဖျာ	်

စပ်သုံးစွဲနိုင်သည့်ကဆးြဖစ်သည်။	
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(ဂ)။ ရဆးေွက်ကကီး-ဂျင်း-ငရုတ်သီး-ဒုတ္ထာရဆးေည်
	 (၁)	ကဆးရွေ်ကေီး		 	 	 	 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၂)	ငရုတ်သီး	 	 	 	 	 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၃)	ဂျင်း	 	 	 	 	 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၄)	ြေေ်သွန်ြဖူ		 	 	 	 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၅)	တမာသီး/တမာရွေ်	(ရနိုင်ပါေ)		 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၆)	ဆင်တုံးမနွယ်	 	 	 	 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၇)	ထန်းလျေ်	 	 	 	 ၂၅	ေျပ်သား

	 (၈)	ဒုတ္ထာ	 	 	 	 	 		၅	ေျပ်သား

	 (၉)	အီးအမ်အြပင်း	 	 	 	 		၁	လီတာ

	 (၁၀)	ကရ	 	 	 	 	 ၈၀	လီတာ	(၁၈	ဂါလန်)

 

	 ထုကထာင်းရန်လိုသည့်ပစ္စည်းအားလုံးေို	ကြေညေ်ကအာင်ထုကထာင်းပါ။	ဒုတ္ထာေို

ကရကနွးအနည်းငယ်ြဖင့်ကဖျာ်ပါ။	ပစ္စည်းအားလုံးေို	သင့်တင့်ရာပုံးထဲတွင်ထည့်၍	ကရ	(၈၀)

လီတာနှင့်ကဖျာ်ပါ။	နှံစပ်ကအာင်	ကရာကမွှမပီးပါေ	ပုံးေို	ဖုံးအုပ်ထားပါ။	တစ်ကန့တစ်ကေိမ်ကမွှ	

ကပးပါ။	 ဆယ်ရေ်ကေျာ်ပါေ	 စတင်အသုံးြပု၍ရပါသည်။	 ကရကလးဂါလန်တွင်	 ကဆးရည်	

တစ်လီတာနှုန်း	ကရာစပ်ပေ်ဖျန်းရသည်။	ဖျေ်ပိုးအများစုအန္တရာယ်မှ	ောေွယ်နိုင်သည်။

	ကဖျာ်စပ်မပီးကနာေ်	ကလးလခန့်ထား၍ရသည်။

(ဃ)။ စပါးခွံမီးခိုးရပါင်းခံေည် (Rice Husk Vinegar) 
(ဦးမျ ိုးကကည်၊ အပငိမ်းစားခရိုင်စိုက်ပျ ိုးရေးဦးစီးမှူး၊ မုံေွာထံမှ ကူးယူရဖာ်ြပပါသည်)

 

	 ဂျပန်နုိင်ငံလယ်ယာစုိေ်ပျ ိုးကရးလုပ်ငန်းများတွင်		တွင်ေျယ်စွာအသံုးြပုလျေ်ရိှသည့်

ဘေ်စုံသုံးသဘာေကဆးတစ်မျ ိုးြဖစ်သည်။

ထုတ်လုပ်သည့်ကိေိယာ 
	 (၁)	ကလးကထာင့်(သို့)	အေိုင်းပုံသံပုံး	(ပီပါသံြဖစ်ေပိုကောင်း)၏	ထိပ်တစ်ဖေ်ေို

ဖွင့်ပါ။	အြခားထိပ်ဖေ်တွင်	အချင်း(၄)လေ်မခန့်အကပါေ်ေိုင်းနှင့်	ကဘးဖေ်မျေ်နှာများတွင်
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တစ်မတ်လုံးခန့်အကပါေ်ကလးများေို	ကအာေ်ကြခမှ	သုံးလေ်မခန့်အေွာထိ	ကဖာေ်ကပးပါ။

 

	 (၂)	 သံပုံးအကပါ်အေိုင်းကပါေ်တွင်	 (၄)ကပအရှည်ရှိ	 (၄)လေ်မသံပိုေ်ေို	 တည့်မတ်	

စွာတပ်ပါ။	 ပိုေ်ထိပ်တွင်အဖုံးပိတ်အရှင်နှင့်	 အပိတ်ကအာေ်(၅)လေ်မခန့်အေွာတွင်	 (၃)	

ကပအရှည်ရှိ	အချင်း	(၃)	လေ်မ	ပိုေ်ကချာင်းေို	ခပ်ကစာင်းကစာင်းကမာ့၍	တပ်ဆင်ကပးပါ။

 

	 (၃)	ထို	(၃)	လေ်မသံပိုေ်ေို	အချင်း	(၄)	လေ်မ၊	အရှည်ကပ	(၃၀)	ရှိသည့်	သံပိုေ်	

(သို့)ေါးလုံးကခါင်းထဲသို့	ဆယ်လေ်မခန့်ထိုးသွင်းမပီး		ပိုေ်အရှည်ေို	ခပ်ကမာ့ကမာ့ြဖစ်ကအာင်

ထားော	ခွတိုင်များနှင့်	ကထာေ်ပံ့ထားကပးပါ။	သုံးလေ်မပိုေ်ေို	ကလးလေ်မ	ပိုေ်အရှည်	

ထဲသ့ုိ	ထုိးထည့်သည့်အခါ	ပုိေ်နှစ်ခု၏	အကပါ်နံရံြခင်း	ထိေပ်ကနကစရမည်။	သ့ုိမှသာ	ကလးလေ်မ	

ပိုေ်ရှည်တကလျာေ်	 စီးေျလာမည့်အရည်သည်	 သုံးလေ်မပိုေ်ထဲသို့	 မစီးေင်ကတာ့ဘဲ	

အြပင်ဘေ်သို့စီးေျလာမည်ြဖစ်သည်။

 

	 (၄)	ပိုေ်အရှည်တကလျာေ်စီးေျလာမည့်ကပါင်းခံရည်ေို	ခံယူရန်	ကရတံကလှောေ်ေို	

သုံးလေ်မပိုေ်နှင့်	ကလးလေ်မပိုေ်တို့အဆုံကနရာ	သုံးလေ်မပိုေ်ကအာေ်တွင်	တပ်ဆင်ပါ။	

ကရတံကလှောေ်ကအာေ်တွင်	ထည့်စရာပုံးတစ်ပုံး	ခံထားကပးပါ။

ထုတ်လုပ်ပုံ
	 (၁)	 ကြမြပင်ညီတွင်	 သုံးကပပတ်လည်	 အနေ်နှစ်ကပခန့်	 ကြမေျင်းတူး၍	 သံပုံးေို	

ကြမေျင်း၏	အလည်တည့်တည့်တွင်ထားမပိး	ေိရိယာများေို	တပ်ဆင်ပါ။

စပါးခွံမီးခိုးရပါင်းခံေည်ထုတ်လုပ်ပုံ 
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	 (၂)	ေျင်း၏အလည်တည့်တည့်တွင်	အမှိုေ်ကလာင်စာထင်းကချာင်းအကသးကလးများ	

ြဖင့်	မီးပျ ို းမပီး		သံပုံးေို	မီးကပါ်သို့		ကမှာေ်ချကပးလိုေ်ပါ။		ကလာင်စာအားလုံးသံပုံးထဲသို့

ကရာေ်ရှိသွားမပီး	မီးကလာင်ကနြေသည်။

	 (၃)အတွင်းထဲတွင်မီးကလာင်ကနကသာသံပုံးပတ်ပတ်လည်သို့	စပါးခွံများေိုလုံကအာင်	

ဖုံးအုပ်ကပးမပီး	သံပုံးအကပါ်မှပိုေ်၏တစ်ကပခန့်အထိြမုပ်သွားကအာင်	ဖုံးအုပ်ကပးပါ။

	 (၄)	သံပုံးအကပါ်ဘေ်ပိုေ်ထဲမှ		မီးခိုးကငွ့များ	ထွေ်လာြေမည်။	မီးခိုးအကရာင်	ကဖျာ့	

သွားသည့်အခါ	ပိုေ်အဖုံးေို	ပိတ်ကပးလိုေ်ပါ။	ထိုအခါ	ပိုေ်အရှည်ထဲသို့	မီးခိုးများ	ကရာေ်ရှိ	

သွားမပီး	ဦးကမာ့ကနသည့်ပိုေ်ကခါင်းအေမှ	မီးခိုးများထွေ်လာသည်။	

	 (၅)	 စပါးခွံမီးခိုးများ	 ကဘးကစာင်းပိုေ်အရှည်အတွင်းြဖတ်သန်းရာမှ	 အရည်အြဖစ်	

ပိုေ်အတွင်း	အရင်းပိုင်းသို့	စီးဆင်းလာသည်။

	 (၆) စီးဆင်းေျလာသည့်ကပါင်းခံရည်သည်	 ကလးလေ်မပိုေ်ရှည်မှ	 တံကလှောေ်	

အတိုင်းေျလာမပီး	ကအာေ်ခံခွေ်ထဲသို့	စုကဆာင်းကရာေ်ရှိသွားသည်။

	 (၇)	 စုကဆာင်းရရှိသည့်ကပါင်းခံရည်တွင်ေတ္တရာဓာတ်များပါကနသြဖင့်	 အကရာင	်

မှာ	 မဲနေ်ကနသည်။	ဤေတ္တရာများေို	 သံြဖင့်စစ်ယူမပီး	 သုံးလခန့်သိုကလှာင်ထားရသည်။	

သုံးလကေျာ်မှစမပီး	သုံးစွဲနိုင်သည်။

	 (၈)	ဤနည်းမှာ	စပါးခွံေိုအတွင်းမှ	မီးလှိုေ်ကလာင်သြဖင့်	 မီးကသွးဖုတ်သေဲ့သို	့

ြဖစ်သည်။	 စပါးခွံမီးကသွးရရှိရန်	 စပါးခွံအကပါ်ယံမျေ်နှာြပင်တွင်	 မီးကတာေ်မြဖစ်ကစဖို့	

စပါးခွံများေို	 ထပ်ထပ်မပီးကလာင်းထည့်ကပးရသည်။	ထုတ်လုပ်မှုမပီးဆုံးပါေ	အကပါ်ယ	ံ

မျေ်နှာြပင်	ညီညာစွာကလာင်ေွေမ်းကစရန်	တံမျေ်စည်းြေမ်းြဖင့်ညှိကပးမပီး	 စပါးခွံအားလုံး

မည်းသွားချနိ်တွင် ကရများကလာင်း၍	မီးကလာင်မှုေို	မငိမ်းသတ်ကပးရသည်။

	 (၉)	စပါးခွံတင်း	(၄၀)ေိုမီးရှို့ရန်	အချနိ်	၈	မှ	၁၀	နာရီခန့်ြောြမင့်မပီး	ကပါင်းခံရည်	၁၀	

လီတာခန့််	ရရှိသည်။

	 ဤနည်းအားြဖင့်	 စိုေ်ပျ ိုးကရးလုပ်ငန်းတွင်	 စွယ်စုံသုံးနိုင်သည့်	 စပါးခွံမီးခိုးကပါင်းခံ	

ရည်နှင့်	စပါးခွံမီးကသွးေို	ရရှိလာသည်။

စပါးခွံရပါင်းခံေည်အားအသုံးြပုပုံ
	 (၁)	ကရနှင့်	(၅	မှ	၁၀)ဆအထိ	ကရာဖျန်းပါေ	အပင်ငယ်များေို	ကသကစသြဖင့်	ကပါင်း

သတ်ကဆးအြဖစ်အသုံးြပုနိုင်သည်။
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	 (၂)	 ကရနှင့်	 အဆ	 (၅၀၀)	 မှ	 (၇၀၀)	 ထိကရာဖျန်းပါေ	 အြမစ်၊	 အရွေ်၊	 အသီးများ	

အားကောင်းကစသည်။

	 (၃)	အေတ်ထူစကေိုးမှေင်ေို	ကပါင်းခံရည်တွင်နှစ်စိမ်မပီး	လယ်ေွေ်ထဲတွင်	တုတ်ေိုင်း	

ြဖင့်တွဲကလာင်းဆွဲကပးထားပါေ	ဆစ်ပိုးဖလံများ	မလာကရာေ်ကအာင်	ဟန့်တားနိုင်သည်။

		 (၄)	ကရအဆ	(၁၀၀)	နှင့်ကရာဖျန်းကပးပါေ	စပါးဘေ်တီးရီးယားရွေ်ကြခာေ်	ကရာဂါ	

ေိုောေွယ်နိုင်သည်။

	 (၅)	ကပါင်းခံရည်	(၁၆)လီတာနှင့်	ြေေ်သွန်ြဖူ	(၃၀	မှ	၆၀)	ေျပ်သားခန့် 	ကရာစပ်မပီး	

သုံးလြောထားပါ။		၎င်းကဆးေို		ကရအဆ	(၁၀၀)	မှ	(၂၀၀)	ကရာစပ်မပီး	ဖျန်းပါေ	ပျပိုးနှင့်

မှိုကရာဂါများေို	ောေွယ်နိုင်သည်။	

	 (၆)	ဖရဲနှင့်သခွားကမွှးများတွင်	ေျကရာေ်ကသာ	စုပ်စားပုိးများအတွေ်	ကရကလးဂါလန်

တွင်	စပါးခွံကပါင်းခံရည်	(၂၀၀)	မှ	(၃၀၀)	စီစီကရာစပ်၍	ပေ်ဖျန်းနိုင်သည်။



စပါးအစွမ်းဖွင့်စိုက်ပျ ိုးရေး-လယ်သမားလက်စွဲစာအုပ်

70 Farmers’ Handbook on System of Rice Intensification-SRI




