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Cambrian to recent, but see text 

မ   ျိုးရ  ျိုးခ ွဲခခ ျိုးခခငျ်ိုး 
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ဒ  မ န််း: Eukaryota 

(unranked): Archaeplastida 

ခ ာက: Plantae 

 

Haeckel, 1866[၁] 

Divisions 

Green algae 

• Chlorophyta 

• Charophyta 

Land plants (embryophytes) 

• Non-vascular land plants (bryophytes) 

o Marchantiophyta—liverworts 

o Anthocerotophyta—hornworts 

o Bryophyta—mosses 

o †Horneophytopsida 

• Vascular plants (tracheophytes) 

o †Rhyniophyta—rhyniophytes 

o †Zosterophyllophyta—zosterophylls 

o Lycopodiophyta—clubmosses 

o †Trimerophytophyta—trimerophytes 

o Pteridophyta—ferns and horsetails 

o †Progymnospermophyta 

o Seed plants (spermatophytes) 

▪ †Pteridospermatophyta—seed ferns 

▪ Pinophyta—conifers 

▪ Cycadophyta—cycads 

▪ Ginkgophyta—ginkgo 

▪ Gnetophyta—gnetae 

▪ Magnoliophyta—flowering plants 
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†Nematophytes 

အပငသ်ည ်အပင ်လ  က(Plantae kingdom) 

တွငပ်ါတငွလ်သ  သက်ရ ှိ (living) ရုပ်စု (organism) ဖြစ်သည။် အပငမ်  ျားတငွ ်လတွွေ့လေကက 

ရုပ်စုမ  ျားဖြစ်လသ  သစ်ပင ်(tree)၊ ရှိုျားလပ  ျော့ပင ်

(herb)၊ ခ  ျုံပုပ် (bush)၊ ဖမက်၊ နယွ်ပင၊် မ ှိ၊ လေည ှိ စသညတ်ှို ျော့ ပါဝငသ်ည။်  က်ရ ှိ သှိသမျှမ   

အပငမ် ှိျုံျားစှိတ်လပါငျ်ား ၃၅၀,၀၀၀ ရ ှိသည။်  ွေခ် ျော့လသ  ၂၀၀၄-ခုန စ်က ဆှို ျှင ်၂၈၇,၆၅၅ သ  

သှိခ ျော့သည။် တစ်ခါတစ်ေ  metaphytes သှို ျော့ viridiplantae (အစှိမ်ျားလေ င ်အပငမ်  ျား) သည ်

သတူှို ျော့၏ စွမ်ျားအငမ်  ျားကှို လေလေ ငဖ်ခညမ်  ေယူပပ ျား ၎ငျ်ားကှို ြှိုတှိုစငျ်ားသစ်စစ် ဟုလခေါ်သည။် 

သတမှ်တခ်ျက[်ပြငဆ်ငရ်န်] 

အေစစတှိုတယ်သည ်သကရ် ှိမ  ျားကှို အပင ်(မ  ျားလသ အ ျားဖြငျော့ ်မလေွွေ့လသ )န ငျော့ ်သတတ ဝါ 

(အစ ရ  လြွလေျားအတွက်   ပ်ရ  ျားတတ်လသ ) ဟူ၍ ခွ ဖခ ျားသည။် Linnaeus ၏ စေစ်တွင ်

၎ငျ်ားတှို ျော့သည ်အပငလ်  က(Kingdoms) န ငျော့ ်သတတ ဝါလ  က ဟု ဖြစ်  သည။် ထှိအုခ ှိေမ်  စ၍ 

အပငက်ှို ြေဂ်  ၊ လေည ှိ စသညျော့ ်သှိပ်မဆှိုငလ်သ  အုပ်စုမ  ျားပါ ပါဝငခ် ျော့ပပ ျားလေ က် လ  က အသစ်သှို ျော့ 

လဖပ ငျ်ားလရ ွေ့ ခ ျော့သည။် သှို ျော့လသ ် ၎ငျ်ားတှို ျော့ကှို ေညျ်ားပည  န ငျော့ ် က်လတွွေ့ မ  ပါ အပင ်အလကက ငျ်ားမ  ျားတွင ်

ထညျော့သ်ငွျ်ားဆ ပင ်ဖြစ်သည။် 

အပင ်လ  က တစ်ခုကှို သှိပပ အမည ်လပျားေ တွင ်လအ က်လြ ်ဖပပါ အခ က်သ ျုားခုမ  တစ်ခ က်ခ က် 

ပါဝငသ်ည။် အေညျ်ားဆ ုျားမ  အမ  ျားဆ ုျား ပါဝငန်ှိငုမ် အတှိငုျ်ား စဉ်ေ ျှင ်- 

• လဖမလပါက်ပင ်(land plant)၊ Embryophyta သှို ျော့ Metaphyta ဟု ည်ျား လခေါ်သည်။ 

အလသျားစှိတ်ကှို လအ က်ပါအတှိုငျ်ား ခွ ဖခ ျားထ ျားဖပေသ်ည်။ 

• အစှိမ်ျားလေ င ်အပင ်(green plant) - Viridiplantae, Viridiphyta သှို ျော့ Chlorobionta 

ဟု ည်ျား သှိလသ  - တွင ်အထက်ပါ Embryophytes၊ Charophyta (လရ ျားဦျား လက  က်ကပ်ပင)် 

န ငျော့ ်Chlorophyta (အစှိမ်ျားလေ င ်လေည ှိမ  ျား) တှို ျော့ ပါဝငသ်ည်။ ဤမ ှိျုံျားလပါငျ်ားစုသည် 

ဤအလကက ငျ်ားအေ ၏ အဓှိက တငဖ်ပေငျ်ား ဖြစ်သည်။ 

• Archaeplastida - sensu lato အပင၊် Plastida သှို ျော့ Primoplantae ဟု ည်ျား သှိလသ  - တွင ်

အစှိမ်ျားလေ င ်အပင ်မ  ျားန ငျော့ ်Rhodophyta (လေည ှိေ ) န ငျော့ ်Glaucophyta (ဂ ူကှို ျော့ လေည ှိ) တှို ျော့ 

ပါဝငသ်ည်။ အက ယ်အ ျားဖြငျော့ ်ဤအုပ်စုတွင ်လရ ျားလခတ်က cyanobacteria ဖြစ်ခ ျော့လသ ် 

chloroplasts ဖြစ်  သညျော့် eukaryote အမ  ျားပါဝငသ်ည်။ 
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တေ ျားဝင ်မဟုတ်လသ ် ညျ်ား အဖခ ျား ြှိုတှိုစငျ်ားသစ်စစ်  ုပ်လသ  သတတ ဝါ မ  ျားကှို ညျ်ား အပင ်

ဟုလခေါ် ကကသည။် ၎ငျ်ားတှို ျော့သည ်မ ှိျုံျားခွ ေ တွင ်အပငန် ငျော့ ်ဖခ ျားေ ျားသည။် မ ှိျုံျားစှိတ် လပါငျ်ား ၃၇၅,၀၀၀ 

လက  ် ရ ှိပပ ျား န စ်စဉ် တှိုျားပွ ျား  က်ရ ှိသည။် 

ရရည ှိ[ပြငဆ်ငရ်န်] 

 

Kunstformen der Natur (၁၉၀၄) မ  လေည ှိမ ှိျုံျားဝင ်

လေည ှိ (algae) အမ  ျားစုမ   အပင ်လ  က ဟု မသက်မ တ်လတ ျော့လပ။[၂]"Raven 2005" လေည ှိတွင ်

ြှိုတှိုစငျ်ားသစ်စစ် ေညျ်ားဖြငျော့ ်စွမ်ျားအင ်ေယူလသ  မ ှိျုံျားမတူသညျော့ ်ရုပ်စုမ  ျားစွ  ပါဝငပ်ပ ျား ၎ငျ်ားတှို ျော့၏ မ ှိျုံျားရှိုျား 

(ancestor) မ   မတူည လသ  ြှိုတှိုစငျ်ားသစ်စစ် မဟုတ်လသ  မ ှိျုံျားရှိုျား မ  ျားမ  ဆငျ်ားသက်  ကကသည။် 

အမ  ျားသှိ လေည ှိမ  ျားမ   အပငမ်  ျားန ငျော့တ်ူသညျော့ ်ပင ်ယ် လေည ှိ (seaweeds) ဖြစ်ပပ ျား အစှိမ်ျား၊ အေ  

န ငျော့ ်အညှိျုံ လေည ှိ ဟူ၍ ရ ှိသည။် ၎ငျ်ားအုပ်စု အသ ျားသ ျားတွင ်ဆ  ် တစ်ခုတညျ်ားပါဝငသ်ညျော့ ်ရုပ်စု 

မ  ျား ညျ်ား ပါဝငသ်ည ်

အညွှန်ျိုးက န်ျိုး 

• 1 သစ်ပငဝ် ခသသ ကခဏာမ ာ်း 

o 1.1 သစ်ပငဆ်  တာဘာ ဲ 

o 1.2 ၎င််း၏အစ တ်အပ  င််းမ ာ်းကဘာခတွေ ဲ။ 

o 1.3 သစ်ပငမ် ာ်းသညမ်ညသ်ည ခ်နရာတွေငခ်နထ  ငသ်နည််း။ 

o 1.4 ကမဘာခပေါ်မှာဘယ်နစှ်ခယာက်ရှ သ ဲ 

o 1.5 သ တ   သည ် သာ်းမ ာ်းအတွေက်မညမ်ျှအသံ ်းဝငသ်နည််း။ 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Haeckel_Siphoneae.jpg
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA#cite_note-2
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%BA_%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%8A%E1%80%BE%E1%80%AD&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%86%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%BA
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https://www.jardineriaon.com/my/arboles.html#Donde_viven_los_arboles
https://www.jardineriaon.com/my/arboles.html#Donde_viven_los_arboles
https://www.jardineriaon.com/my/arboles.html#Cuantos_hay_en_el_mundo
https://www.jardineriaon.com/my/arboles.html#Cuantos_hay_en_el_mundo
https://www.jardineriaon.com/my/arboles.html#Que_utilidad_tienen_para_el_ser_humano
https://www.jardineriaon.com/my/arboles.html#Que_utilidad_tienen_para_el_ser_humano


• 2 ဥယ ာဉ်မ ာ်းအတွေက်သစ်ပငမ် ာ်းခရွေ ်းြေ ယ်ခရ်း 

o 2.1 အမမဲတမ််း 

▪ 2.1.1 Brachichiton 
▪ 2.1.2 Citrus 
▪ 2.1.3 Delonix regia (Flamboyán) 
▪ 2.1.4 Magnolia grandiflora 

o 2.2 ရွေက်ခ က 

▪ 2.2.1 ခမပယ် 

▪ 2.2.2  မင််းသစ်အယ်သ်ီး 

▪ 2.2.3 ဂ ပနြ်ေ ယ်ရီ 

▪ 2.2.4 Haya အဘ ဓါန ်

• 3 သစ်ပငမ် ာ်းနငှ ပ်တ်သက်။ သ ြေ ငစ် တ်မ ာ်း 

o 3.1 အဘယ်ခကကာင ရ်ွေက်မ ာ်း ပြုတ်က ခနကကသနည််း 

o 3.2 အဘယ်ခကကာင အ်ရွေက်က ဆံ ်း ြေင််းအတွေက်အန,ီ 

  ခမ္ာ်ခရာငသ်   မဟ တ်အဝါခရာငခ် ပာင််း ဲသွော်းသ ဲ 

▪ 3.2.1 သ တ   ဘယ်    photosynthesize သ ဲ? 

o 3.3 သစ်ပငမ် ာ်း၏မှတ်တမ််းမ ာ်းကဘာခတွေ ဲ။ 

▪ 3.3.1 အရှ ဆံ ်းစရ  က် Ginkgo 

▪ 3.3.2 ယ က စ်ပင ်regnans သည်အ မင ဆ်ံ ်း  စ်သည် 

▪ 3.3.3 Pinus longaeva, အသက်အကကီ်းဆံ ်း 

▪ 3.3.4 Baobab, က နရ်စ်ခသာသစ်ပင ်

▪ 3.3.5 အဆ  ပါ strangler သခဘဘာသ န််းသီ်း, အဓ ပ်ပာယ  

▪ 3.3.6 အကကီ်းဆံ ်းquရာ Sequoya 

▪ 3.3.7 အဆ  ပါ bonsai, အခသ်းဆံ ်း 
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သစပ်ငဝ် သသသလကခဏ မ  ျိုး 

သစပ်ငဆ်  တ ဘ လွဲ 

 

သစ်ပငဆ်  တာဘာ ဆဲ  တာငါတ   သ        တယ်။ 

၎င််းတ   အမ ာ်းစ က  သ ရှ ရန ်ွေယက် ခသာ ်ည််းအမှနတ်ရာ်းမှာသသံယမ ာ်းစွောရှ န  ငသ်ည။် 

ခကာင််းမပီ၊ 

သ တ   ခ  ရှင််း    အတွေကသ်စ်ပငတ်စ်ပငဆ်  တာငါတ   သ ရမယ် ၎ငျ်ိုးသညထ်ထူပ်သသ သစ်

သ ျိုးနငှ ပ်ငစ်ညရှ် သည အ်ပငတ်စခ် သ   မဟ တပ်  နညျ်ိုးသသလ ကန်ညျ်ိုးသည ်(အြေ  ြု ျို့ခသာစာ

ခရ်းသ မ ာ်းကအနည််းဆံ ်းအြေ င််း ၁၀ စငတ်ီမီတာြေန  ရ်ှ သည)် အခမင မှ် ၅ 

မီတ သ   မဟ တထ်  ထကမ်ကသသ အက  ငျ်ိုးအခကမ်  ျိုးခြင အ်က  ငျ်ိုးအခကမ်  ျိုးထ ကလ် သ

ည။် 

သစ်ပငသ်ညအ်က  င််းအြေက်မ ာ်းထ တ ် ပ်ခသာခကကာင န်စ်ှခပါင််းမ ာ်းစွောက န ်ွေန ်ာသ

ညန်ငှ အ်မျှဤသရ  သည ်ပ  ၍ ပ  ၍ ထ ထပ် ာမပီ်းအရွေက်မ ာ်း  င  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်းပါသည ်

(အာ်း ံ ်းသညတ်စ်နစ်ှ၏အြေ  ြု ျို့ခသာရာသတီွေငက်ဲ သ   က ဆင််းသည။် Acer palmatum) 



သ   မဟ တ်နစ်ှရှည ်

(၎င််းတ   သညတ်စ်နစ်ှပတ ်ံ ်း ကဲ န  ငသ်ညသ်   မဟ တသ်က်တမ််းတ  ်းန  ငသ်ည။် 

သ   မဟ တ်ပါက၎င််းတ   သည ်X 

နစ်ှတ  င််းတွေငရ်ကသ်တတ ပတအ်နည််းငယ်အခန  င သ်ကတ်မ််းတ  ်းန  ငသ်ည။် Brachychiton 

populneus   စ်သည)်. 

၎ငျ်ိုး၏အစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုးကဘ သတ လွဲ။ 

 

သစ်ပငမ် ာ်းက  ခကာင််းစွောြေွေဲ ြော်းထာ်းသည အ်စ တအ်ပ  င််းခ ်းမ  ြု်း  င  ်ပြု  ပ်ထာ်းသည။် 

• အ မ်ခခြံသခမအက   ျိုးသဆ ငသ် တ   ကခ မကက်ီးခအာက်မှာ ွေံျို့ မ  ြု်းတယ်။ 

သ တ   က  ခက ်းဇ ်းတငစ်ွော  င သ် တ   သညခ် မဆ ီွှာနငှ ခ်ကာင််းစွောြေ  တဆ်က်န  ငမ်ပီ်း

ခ မဆ ီွှာထတဲွေငခ်တွေျို့ရခသာအာဟာရမ ာ်းက  စာ်းသံ ်းန  ငသ်ည။် 



• ပငစ်ည:် ြေွေကက်  က  ငထ်ာ်းခသာအစ တ်အပ  င််းတစ်ြေ   စ်ပါတယ်။ 

 ပငပ်အ ွှာက  အြေွေ ံ   ခြေေါ်တယ်၊ အဒဲါကအထ နဲ  အခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်းရှ န  ငတ်ယ်။ 

အကယ၍် 

၎င််းသညအ်ရှညအ်ာ်း  တ်ခတာက်ပါကနစ်ှပတ ်ညက်ွေင််းမ ာ်းက  ကျွန် ပ်တ    မင်

ခတွေျို့ရ  မ ်မည။် 

ထ ထခဲသာခရနငှ သ်ာယာခသာရာသဦတ နငှ အ်တ ထ ထဆဲံ ်းအထ ဆံ ်းနစ်ှ  စ်သည။် 

ပငစ်ည၏်အ ယေ်ဟ  တွေငက်ျွန် ပ်တ   တွေငခ်သရသည သ်စ်သာ်းဆ ဲ်မ ာ်း  စ်ခသာ

န ှံ ်းသာ်းသ   မဟ တန် ှံ ်းရှ သည။် ထ   အ ပငပ်  မ  ခပါ  ပါ်းခသာကွေင််းမ ာ်း  စ်သည  ်

sapwood ၏အ ပငဘ်ကသ်    ဦ်း တညသ်ည။် သ တ   စပ်ကကာ်း xylem (sapwood 

နငှ  ်heartwood) နငှ  ်phloem သ   ြေွေဲ ြော်းထာ်းခသာ cambium ရှ သည။် 

• ခ ကအ်က  င််းအြေက်မ ာ်းနငှ အ်ရွေက်မ ာ်း  င  ်ပြု  ပ်ထာ်းသည။် ၎င််းသညရ်ှည ် ာ်း။ 

ခဒါင ်  က၊် 

o အြေက်မ ာ်း: အ မင င်ါ်းမီတာကခနခပေါ်ထွေန််း။ 

သစ်ပငမ် ာ်းတွေငမ် ာ်းခသာအာ်း  င က်ကီ်းစ  ်းခသာအက  င််းအြေကန်ငှ အ် ယ်

တန််းတ   က  ြေွေဲ ြော်းရနမ် ာ်းခသာအာ်း  င  ်ွေယက် သည။် 

o အရွေက်မ ာ်း - ၎င််းတ   သညအ်ပငမ် ာ်း၏အစာ်းအစာစကရ်ံ မ ာ်း  စ်သည။် 

၎င််းတ   က  အထက်ပ  င််း (ခအာက်ပ  င််း) နငှ ခ်အာက်ပ  င််း (ခအာက်ပ  င််း) 

တ     င  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်းသည။် သ တ   ကခ ်းမ  ြု်း  စ်န  ငသ်ည:် 

▪ တစ်ြေါသံ ်းခဆ်းထ  ်းအပ် - အပ်ပံ သဏ္,ာာန၊် 

▪ Squamiform: သ တ   တစ်ခတွေစခက်းပံ သဏ္haveာာနရ်ှ သည။် 

▪ Pinnatifolias: 
အရွေက်ဓါ်းက  အရွေက်ငယ်မ ာ်းအ  စ်ြေွေဲ ြော်းထာ်းသည။် 

▪ ရ  ်းရ  ်းနငှ သ််ီး ြော်းြေွေဲ ြော်းထာ်း ြေင််း - အရွေကတ်စြ်ေ စီက   petiole 

သ   မဟ တ်ပငစ်ည ် င ဌ်ာနြေွေတဲစ်ြေ ြေ င််းစကီ  သ်ီး ြော်းစီထည သ်ည။် 

o ပန််းမ ာ်းနငှ သ်စ်သ်ီးမ ာ်း - 

မ  ြု်းစ တ်မ ာ်းဆက ်ကရ်ှငသ်နန်  ငရ်နဤ်အပငမ် ာ်းသညမ်  ြု်းပွော်းမှုဆ  ငရ်ာ

အခဆာကအ်အံ မ ာ်းရှ သည။် သ   ခသာက်ျွန် ပ်တ   သည ်angiosperm 

အပငမ် ာ်း  စ်ကကမပီ်းပန််းမ ာ်းမထ တ ် ပ်သည ဂ်ငဂ်  နငှ ဂ်ရီဂ  ဂ  တ   က  မခမ န  င်



ပါ။ သစသ််ီးဝ ံမ ာ်းမာှမ ဂရမ်အနည််းငယ်မှ ၂၀၀ 

ဂရမ်အထ အခ ်းြေ  နအ် ွေနက်ွေဲ ပာ်းခသာပံ စံနငှ အ်ရွေယအ်စာ်းရှ သည။် 

သစပ်ငမ်  ျိုးသညမ်ညသ်ည သ်နရ တ ငသ်နထ  ငသ်နညျ်ိုး။ 

 

သစ်ပငမ် ာ်းတွေငခ်နထ  ငက်ကသည် ကမဘ ဂ   ဟတ်စခ် လြံ ျိုးနီျိုးပ ျိုး။ 

အပ ပ  င််းရာသဦတ နငှ အ်ပ ြေ  န ်မင မ်ာ်း ြေင််းနငှ မ်  ်းရွောသွေန််းမှုမ ာ်း ပာ်း ြေင််းတ   ခကကာင မ်  ြု်းစ တ်

မ ာ်းက  အပ ပ  င််းခဒသမ ာ်းနငှ အ်ထ ်းသ  င အ်ပ ပ  င််းခဒသရာသဦတ မ ာ်း၌ခတွေျို့ရ  မ ်မည။် 

မပီ်းခတာ ခရမရှ ရငတ်စ်ခယာက်မှမခသန  ငက်ကဘ ်း။ 

ထ  ကဲ သ   ခသာဆာော်းနာ်းတွေငခ်နထ  ငခ်သာသ မ ာ်းသည ်Adansonia (Baobab) 

သညခ်ရသ  ခ ာှငရ်နအ်တွေကခ် ြောက်ခသွေျို့ရာသတီွေငအ်ရွေက်မ ာ်းက  ြေ တ ်ှဲ ြေင််းအာ်း  င ်

ခရှ ျို့သ   ြေ ီတက်ရနအ်ကကီ်းအက ယ်ဆံ ်း  တ်ြေဲ ရသည။် 

ဤအြေ  နက်ာ အတွေင််း၌ပငစ်ညအ်တွေင််းရှ ခရသယံဇာတမ ာ်းခကကာင ၎်င််းသညထ် ထပ်

 ာ ြေင််းခကကာင ၎်င််းသညဆ်က ်က်ရှငသ်နခ်နဆ ဲ စ်သည။် 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%97%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA-baobab-%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA.html


စ  ထ  င််းဆနငှ ခ် မအခနအထာ်းအခ ြေအခန၊ 

အပ ြေ  နန်ငှ  ်တတ တီွေဒအ်ခပေါ်မ တညမ်ပီ်းသစ်ခတာအမ  ြု်းအစာ်းက  ကျွန် ပ်တ   သ ရှ န  ငမ်ည။် 

ထံ ်းစအံတ  င််း, န မ ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုးရှ သတ ငတ်န်ျိုးမ  ျိုးအနီျိုးစ မ်ျိုးလန်ျိုးစ  သခပသသ သစသ်တ မ  ျိုး

ကကျီိုးထ  ျိုးလ မညထ်  သ   ခသာအ  စ် Fagus sylvatica (Beech) 

ခနစဉ် ပြံ အသျီိုးသျီိုးသသ အခမင ဆ်ြံ ျိုးအစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုးအတ ကက်ကျီိုးထ  ျိုးပ လ မ ်မယ ်အ

ခအ်းပငမ် ာ်းပ  မ  ြေနံ  ငရ်ညရ်ှ သည။် 

ကမဘ သပေါ်မှ ဘယန်စှသ်ယ ကရှ် သလွဲ 

 

အဒဲမှီာြေန  မှ်န််းထာ်းသည ်သြံ ျိုးဘလီယီြံသက  သ်စပ်ငမ်  ျိုး၎င််းသညက်မဘာတစ်ဝှမ််းရှ သက်ရှ 

အပငမ်  ြု်းစ တအ်ာ်း ံ ်း၏ ၂၅ ရာနှုန််း  စ်ခသာမ  ြု်းစ တ် ၁၀၀၀၀၀ ြေန  ပ်ါဝငသ်ည။် 

၎င််းတ   အာ်း ံ ်းသည ်Devonian အြေ  နက်ာ  ွေနြ်ေဲ ခသာနစ်ှခပါင််းသန််းခပါင််း ၃၈၀ 

ြေန  က်ခပေါ်ထွေက ်ာခသာဘံ မ  အစပင ် စ်သည။် 

https://www.jardineriaon.com/my/Beech-%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC-beech-%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BA.html


ကံမခကာင််းစွောပဲ, သ တ   ကအကက်ီးအက ယ်  တခ်နကကသည။် 

ခပေါ်တယအ်ဆ  အရဇနန်ဝါရ ီမှ ၂၀၁၇ 

ြေ နစှ်ဇ    င ်က နအ်ထ သစ်ခတာ ပြုန််းတီ်းမှုခပါင််း ၂,၉၄၁ ဟကတ်ာရှ သည ်ကမဘာ မီတာ. 

သတူ   သညလ်သူ ျိုးမ  ျိုးအတ ကမ်ညမ်ျှအသြံ ျိုးဝငသ်နညျ်ိုး။ 

 

သစ်ပငမ် ာ်းသည ် သာ်းမ ာ်းအတွေက်အ ွေနအ်သံ ်းဝငသ်ည။် 

• ဆငယ်ငမ် မ်ျိုးမြံ: မ  ြု်းစ တမ် ာ်းစွောသညအ်ရွေက်မ ာ်းနငှ  ်/ 

သ   မဟ တ်ပန််းမ ာ်းက  အဆငတ်နဆ်ာမ ာ်းစွော  င ထ် တ ် ပ်သည။် ထ   အ ပင ်

bonsai အ  စ်အ  ပ်  ပ်န  ငသ်ည အ်ြေ  ြု ျို့ ရှ ပါသည။် 

• တညသ်ဆ ကပ်ရ ခဘာဂ၊ တဲ၊ 

က ရ ယာတနဆ်ာပ ာမ ာ်း ပြု  ပ်ရာတွေငသ်စသ်ာ်းက  အသံ ်း ပြုသည။် 

• အရ ပ်: အက  င််းအြေက်ခအာက်မာှခနက  ကာကွေယန်  ငတ်ယ၊် 

ခနွေရာသမီာှအသံ ်းဝငတ်ယ်။ 

http://www.worldometers.info/es/


• သက နပ်သရ င ရ်ွဲမှု  ခမ္ာသ််ီးသ   မဟ တ် Mandarin 

ကဲ သ   ခသာစာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအသ်ီးမ ာ်းက  သ်ီးခသာအပငမ် ာ်းစွောရှ သည။် 

• ရှှူပ : photosynthesizing ခသာအြေါ, 

အရွေက်ခအာက်စီဂ ငထ် တ ်ွှတက်ာကာေွေနဒ်  ငခ်အာက်ဆ  က်စ ပ်ယ ။ 

သ တ   ဟာအပငမ် ာ်းအမ ာ်းဆံ ်းအမ  ြု်းအစာ်းမဟ တ်ခပမယ သ်စ်ပငမ် ာ်းမရှ ဘခဲအာ

ကဆ်ဂီ ငပ်မာဏသညက်ျွန် ပ်တ   အသက်ရှှူရနမ် ံ ခ ာက်ပါ။ 

• လှုြံှုံ့သဆ ်မှုအခြစအ်မှုသတ ်က  ထမ်ျိုးရ က်စာခရ်းသ ၊ ပန််းြေ ဆီရာမ ာ်း၊ 

ေ သ ကာပညာရှငမ် ာ်းပငသ်စ်ပငမ် ာ်းမှသ တ   ၏ က်ရာမ ာ်းက   နတ်ီ်းရန ်ှုံျို့ခဆာ်

ြေံရသည။် 

• တ  ကစ် ျိုးခခငျ်ိုးက  က က ယတ် ျိုးဆျီိုးပ : 

သ တ   ၏အ မစ်မ ာ်းက  ခ မကကီ်းခပေါ်တွေငခ်က ာကြ်ေ  ြေင််းအာ်း  င သ် တ   သညခ် နငှ ်

ခနက  ခ မမတှ  က်မ  ြေင််းမှကာကွေယခ်ပ်းသည။် 

ဥယ  ဉ်မ  ျိုးအတ ကသ်စ်ပငမ်  ျိုးသရ ျိုးခ ယ်သရျိုး 

အဂမွဲတမ်ျိုး 

သငသ်ညသ်င၏်ဥယ ာဉ်အတွေက်အမမဲစ မ််းသစ်ပငတ်စ်ပငက်  ရာှခန ျှငခ်အာက်ပါတ   က  

ကျွန် ပ်တ   အကကံ ပြုပါသည။် 



Brachichiton 

 

Brachychiton rupestris 

Brachychiton ကသစခကတ်း  မှအဓ ကအာ်း  င အ်ပငမ် ာ်း၏စီ်းရီ်း၏ genus 

၏အမည ် စ်ပါတယ်။ 

အြေ  ြု ျို့ခသာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းသညအ် ြော်းကဲ သ   ခသာအ ြော်းသ မ ာ်းထက် ပ  ၍ 

  သ မ ာ်းသည ်Brachychiton populneus   စ်သည ်သ   မဟ တ် Brachychiton 

acerifoliusဒါခပမဲ  ထ  သအူသပ ငျ်ိုးတ   သညန် မ ်ခပ ခပငထ် န်ျိုးသ မ်ျိုးမှုဥယ  ဉ်မ  ျိုးအတ ကစ်ြံခပ

ခြစက်ကသညသ် တ   ခကာင််းစွောတစ်ြေ  နက်ထ ခထာငမ်  ်းခြေါငမ်ှုက  ြေ ြေတံွေန််း ှနအ်  စ်။ 

ဤအရာသညသ်င အ်တွေကအ်နည််းငယသ်ာပံ ရသညဆ်  ပါကအာ်းနည််းခနခသာနငှ််းြေဲမ ာ်း

သညသ်ငသ် သင သ်ည ်-4ºC သ တ   သညမ်ညှဉ််းဆကဲက။ 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA-brachychiton.html


Citrus 

 

သပံ ရာပင ်

ထ  ကဲ သ   ခသာအ  စ် Citrus သပံ ရာပငအ်ဆ  ပါ Mandarinအဆ  ပါ   ခမ္ာ်ပင,် ထံ ်း, 

etc သတူ   သညအ်ခမင  ်၆ 

မီတ ထကမ်ပ  သသ ဥယ  ဉ်မ  ျိုးနငှ ဥ်ယ  ဉ်ခခြံမ  ျိုးအတ ကသ်စပ်ငင်ယမ်  ျိုးခြစသ်ည။် 

၎င််း၏အသ်ီးမ ာ်းမာှစာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအရာမ ာ်း (သ    dishes 

ဟင််း  ာမ ာ်းက  ြေ  ြုမမ နခ်အာင�်�,), 

သ တ   သညအ် ွေနအ်  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်း ည််းရှ သည။် 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%95%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF.html
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF.html
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%8A%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%94%E1%80%BA.html


၎င််းတ   သညမ်ညသ်ည ခ် မအမ  ြု်းအစာ်းတွေငမ်ဆ  စ  က်ပ  ြု်းန  ငမ်ပီ်းပ မ််းမျှအပ ြေ  န-်

4ºCရှ သည။် 

Delonix regia (Flamboyán) 

 

El ခရတံြေွေန ်၎င််းသညမ်က်ဒါဂက်စကာမကှပ်ပါ်းခကာငပံ် သဏ္ဌာနသ်ရ  ရှ ခသာ ှပ

ခသာသစ်ပင ် စ်သည။် အခမင ဆ်ြံ ျိုး ၁၂ 

မီတ သ   တကသ်ညအ် ွေနအ်နခီရာငသ်   မဟ တ ် ခမ္ာ်ခရာငပ်န််းမ ာ်းက  ထ တ ် ပ်သည။် 

ပူခပငျ်ိုးသည ရ် သဦတ တ ငသ်နထ  ငပ် , နငှ််းြေဲမရှ , 

အ ပည အ်ဝခနခရာငန်ငှ အ်မမဲတမ််းခရခပ်းခဝမှုနငှ အ်တ ။ 

တစ်ြေ တည််းခသာအာ်းနည််းြေ က်မာှ၎င််း၏အ မစ်မ ာ်းသညထ်  ်းခ ာက် ၀ 

ငခ်ရာက် ြေင််း  စ်မပီ်း ပproblemsနာမ ာ်းက  ခရာှငရ်ာှ်းရနအ်နည််းဆံ ်း ၈ 

မီတာအကွောအခဝ်းရှ ပ  က်နငှ ပ်  က်မှအပငက်  စ  က်ရန ်  အပ်သည။် 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%B6%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8.html


Magnolia grandiflora 

 

Magnolia grandiflora ။ Image - Gardensonline.com.au 

 

 

 

La Magnolia 

grandiflora ခကကာင််းအခမရ ကန ်ပညခ်ထာငစ် မှဇာတ သစ်ပင ် စ်ပါတယ် မီတ  30 

အခမင သ်ရ ကရှ် ။ 

၎င််း၏အရွေယအ်စာ်းရှ ခသာ် ည််းပ ရမစ်ပံ သဏ္hasာာနရ်ှ ခသာခကကာင ခ်နရာမ ာ်းစွောမယ 

ပါ။ ၎င််းတွေငရ်ှ သည ပ်န််းမ ာ်းမာှကကီ်းမာ်းမပီ်းအ  ှူခရာင၊် အ ွေနအ် ှဆငက်ကသည။် 

သင သည အထ ၏နငှ််းြေဲနငှ အ်တ သမရာသဦတ ၌ရှ န  ငပ်ါသည် -

6ºC နငှ အ်ကဆ်စ်ခ မဆ ီွှာမ ာ်း။ 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8.html/magnolia-grandiflora-%E1%81%82
https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2016/05/Magnolia_grandiflora.jpg
https://www.jardineriaon.com/my/Magnolia-grandiflora.html
https://www.jardineriaon.com/my/Magnolia-grandiflora.html


ရ ကသ် က 

သမပယ ်

 

Acer pensylvanicum 

ခမပယမ် ာ်းသညက်မဘာ အ ယအ် တ်ခဒသမ ာ်းတွေငခ်ပါက်ခသာအပငမ် ာ်း  စ်သည။် 

သတူ   က 6 နွဲ   30 

မီတ အကက ျိုးအခမင က်  သရ ကရှ် နငှ မ်  ြု်းစ တ်မ ာ်းဤမျှခ ာက်မ ာ်းစွောခသာခကကာင တ်စ် 

ဦ်း တည််းသာခရွေ်းြေ ယ်    အ ွေနြ်ေဲယဉ််းသည။်   သ အမ ာ်းဆံ ်း  အြေ  ြု ျို့ မာှ - 

• Acer palmatum (ဂ ပနခ်မပယ)် 

• Acer မှ pseudoplatanus (ငကှ်ခပ ာပငအ်တ ) 

• Acer rubrum (အနခီရာငခ်မပယ်) 

• Acer saccharum 
• Acer monspessulanum 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%9A%E1%80%BA.html


သင တ်ွေငတ်စ်ြေ ရှ    ပါကရာသဦတ ခအ်းခသာခဒသနငှ န်ငှ််းြေဲခနခသာခဒသတွေငခ်နထ  ငခ်န

သမျှကာ ပတ ်ံ ်းသငပ်  ငဆ်  ငန်  ငသ်ည် -15ºC. 

ခမငျ်ိုးသစအ်ယသ်ျီိုး 

 

El  မင််းသစအ်ယ်သ်ီးအ  စ်ရ ကခခေဒပညာရှငမ် ာ်းမ ှ သ မ ာ်း Aesculus 

hippocastanum, ခဘာ ်ကနမ်ဇှာတ ကကီ်းမာ်းခသာသစ်ပငသ်ည။် အခမင မီ်တ  30 

အထ သရ ကရှ် တစ ်7-8m သရ  နငှ အ်တ ။ 

၎င််းသညအ် ွေနည်ငသ်ာခသာအ  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်းက  ထ တ ် ပ်သည။် သ   မှသာခနွေ ဦ်း 

ရာသ၌ီအရ ပ်ခကာင််းခကာင််းခပ်းရံ သာမကသငန်ငှ  ်ည််းခပ ာခ်မွေျို့ န  ငသ်ည။် 

ဒအီပငသ်ညအ်ပ ြေ  နက်  ြေံန  ငရ်ညရ်ှ သည် -15ºCသ   ခသာ် အကယ်၍ ၎င််းတ   သည ်30 

exceedC ထက်ခက ာ ်ွေနပ်ါကခနကာကွေယရ်န ်  အပ်သည။် 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%AE%E1%80%B8.html


  ပန်ခ ယရီ် 

 

El ဂ ပနြ်ေ ယရ်ီအဘယသ် ၏သ ပပံနည််းက အမည ် င  ် စ်ပါတယ ်Prunus serrulata 

  စ်သည၎်င််းသညအ်ံ ကသ ွေယခ်ကာင််းခသာအပင ် စ်သည။် အခရှျို့အာရှမှ 5-6 

မီတ အခမင က်  သရ ကရှ် ။ ခနွေ ဦ်း 

ကာ အတွေင််းအက  င််းအြေက်မ ာ်း ပာ်း ာခသာပန််းမ ာ်းမ ာ်းစွောခနာကက်ွေယ်မှ၎င််း၏အ

က  င််းအြေက်မ ာ်းက   ံ ်းကွေယထ်ာ်းသည။် အ ွေနပ်ွေင  ်န််း။ 

 မငခ်တွေျို့ရသည အ်တွေကအ် ွေနန်စှ်    ွေယ်ရာ   စ်၍ 

ဂ ပနန်  ငင်တံွေငန်စ်ှစဉ်နစ်ှတ  င််းတွေငသ် တ   ြေ စ် မတန်  ်းရသ မ ာ်းနငှ အ်တ ၎င််း၏အ တှရာ်းက  

ြေံစာ်းခပ ာ်ခမွေျို့ရခသာ Hanami ဟ ခြေေါ်ခသာပွေဲခတာ်ရှ သည။် 

၎င််းသညအ်န မ ဆ်ံ ်းအပ ြေ  နအ်ထ သာမနရ်ာသဦတ မ ာ်း၌ခကာင််းစွောခပါက်ခရာကသ်ည ်-

15ºC နငှ အ် မင ဆ်ံ ်း35ºC။ 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%81%8F%E1%80%91%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%BE%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%B8.html


Haya အဘ ဓ န် 

 

ပံ  - Treeseedonline.com 

El ခဂှ်းခစ သ   မဟ တ ်Fagus 

sylvaticaသစ်ပငသ်ညအ် ွေနက်ကီ်းက ယြ်ေမ််းနာ်းခသာသစ်ပငမ် ာ်းအနက်မတှစ်ြေ   စသ်

ည။် အခမင မီ်တ  30 အထ သရ ကရှ် တစ ်ဦ်း 10m  နြ်ေွေက်နငှ အ်တ ။ 

အခကာင််းဆံ ်းအရာကခတာ အမ  ြု်းအစာ်းနစ်ှမ  ြု်းရှ တယ်။ ပံ မှနမ်  ြု်းကွေဲ၊ 

အစ မ််းရွေကရ်ှ မပီ်းြေရမ််းခရာငက်ခတာ အခပေါ်ကပံ မှာခတွေျို့ န  ငတ်ယ်။ 

က န််းမာခရ်းခကာင််းမွေနရ်နအ်တွေကအ်ာကာသမ ာ်းစွောသာမကဘအဲကဆ်စ်အနည််းငယ်

ခ မဆ ီွှာမ ာ်းနငှ မ်ကကာြေဏခရခ ာင််းရန ်  အပ်သည။် 

မဟ တ်ရင၎်င််းသညန်ငှ််းြေဲဒဏက်  ခကာင််းစွောြေံန  ငသ်ည် -

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%98%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%81%8F.html


15ºCဒါခပမယ ်အခတွေျို့အကကြံုကခနငါခ ပာရင ်၃၀ 

ဒဂီရီစငတ်ီဂရ တထ်ကခ်က ာရ်ငက်က်ီးထွော်းမှုကရပ်သွော်း  မ ်မယ်။ 

သစပ်ငမ်  ျိုးနငှ ပ်တသ်က်။ သ ခ ငစ် တမ်  ျိုး 

အဘယသ်ကက င ရ် ကမ်  ျိုးခပ တက် သနကကသနညျ်ိုး 

 

ယြေ နစှအ်ြေ  ြု ျို့ရာသမီ ာ်း၌ 

(အပ ပ  င််းခဒသမ ာ်း၌ခနွေရာသနီငှ ရ်ာသဦတ ရှ သည ခ်ဆာင််းရာသ)ီ 

တွေငသ်စ်ပငမ် ာ်းစွောသညရ်ှင််း င််းခ  ရှ သည။် အဒဲ ီ    စ်တဲ အြေါ၊ 

သ တ   ကမရှငသ်နဘ် ်း    ထငခ်ကာင််းထငခ်ကာင််းထငက်က  မ ်မယ်၊ 

ဒါခပမယ တ်ကယခ်တာ မှာ်း  မ ်မယ်။ 

သခခ ကသ်သ ှုံ့သသ ရ သသီ   မဟ တခ် မ်ျိုးသသ ရ သတီ ငရှ်ငသ်န်ရန်သတူ   သညအ်ရ ကမ်  ျိုး

က  သက ျိုးသမ ျိုးခခငျ်ိုးက  ရပ်တန  ်ရန်သရ ျိုးခ ယက်ကသည။် 



သ တ   က  ထ န််းသ မ််း ြေင််းသညထ်  နစ်ှမ ာ်း၌သ တ   က  စွေမ််းအငပ်  က နက် ခစသည။် 

သ တ   မတတ်န  ငခ်သာက နက် စရ တ်မှာသ တ   ၏ဘ ၀ မ ာ်းသညအ်နတရာယ်ရှ န  ငသ်ည။် 

အဘယသ်ကက င အ်ရ ကက် ဆြံ ျိုးခခငျ်ိုးအတ ကအ်နီ, 

လ သမ္ ်သရ ငသ်   မဟ တအ်ဝ သရ ငသ်ခပ ငျ်ိုးလွဲသ  ျိုးသလွဲ 

 

ရွေကခ် ကခသာသစ်ပငမ် ာ်းသညက်မဘာ၏အ ယအ် တခ်ဒသမ ာ်းတွေငခ်ဆာင််း ဦ်း 

ရာသတီွေငအ်ခရာငခ် ပာင််းတတသ်ည။် အဝါခရာင၊် 

အနခီရာငန်ငှ  ် ခမ္ာခ်ရာငတ်     င ရ်ှုြေင််းမ ာ်းက  အဝါခရာငရ်င ရ်င အ်ရွေက်မ ာ်းမထွေက်မီှအစွေ

န််းအထင််းမ ာ်းရှ သည။် ဒါခပမယ် ဘာခကကာင်  ဲ? 

အခ  က  ရှာရနက်ျွန် ပ်တ   သညရ် ကခခေဒနည််းနည််းအရွေက်မ ာ်းပါဝငသ်ည ်ကလ  ရ  ြီျိုးလ၎်

င််းသည ်photosynthesis 

အတွေကတ်ာဝနရ်ှ ခသာ ဒပ်ခပါင််းတစ်ြေ   စ်မပီ်းစ မ််း န််းခသာ ှု င််းမ ာ်းက  ခရာင ်ပနဟ်ပ်

မပီ်းခနခရာင ်ြေည၏်အနခီရာငန်ငှ အ် ပာခရာင ်ြေညမ် ာ်းက  စ ပ်ယ သည။် 

ထ   ခကကာင က်က်ီးထွော်း ာသည ရ်ာသအီတွေင််းအရွေက်မ ာ်းသညအ်စ မ််းခရာင ် စ်သည။် 



ဘာ  စ်တာ  ဲသဆ ငျ်ိုး ဦျိုး 

ရ သနီီျိုးလ သညန်ငှ အ်မျှသန  မ  ျိုးသညတ်  လ ဂပီျိုးအသအျိုးနငှ သ်အျိုးလ သညန်ငှ အ်မျှ၎ငျ်ိုးသ

ညဂ်ပ  က ွဲသ  ျိုးဂပီျိုးတခြညျ်ိုးခြညျ်ိုးစ မ်ျိုးလန်ျိုးသ  ျိုးသည်. 

အစ မ််းမှသညအ်ဝါခရာငသ်   သွော်းသည။် အဝါခရာင ်carotenoids။ 

ဤ ဒပ်ခပါင််းမ ာ်းသည ်photonsynthesis 

 ပြု  ပ်ရန ်  အပ်ခသာ ်ည််း၊ အဝ သရ ငသ်ရ ငခ်ပန်ဟပ်သသ အခပ နငှ အ်စ မ်ျိုးသရ ငခ်ခ

ညမ်  ျိုးက  စ ပ်ယသူည။် ဤအရာမ ာ်း ည််းခပ ာက်ကွေယသ်ွော်းပါကအရွေက်မ ာ်းသညအ်န၊ီ 

ခကက်းနသီ   မဟ တ်အည ြုခရာင ် စ် ာသည။် 

ခနာက်ဆံ ်းက ခနာတ်   မှာရှ သည ်anthocyaninခသာ ဒပ်ခပါင််းမ ာ်းခနခသာ အခပ သရ င်

နငှ အ်စ မ်ျိုးသရ ငသ်ရ ငခ်ခညမ်  ျိုးက  စ ပ်ယဂူပီျိုးနီသမ ငျ်ိုးသသ သ   မဟ တခ်ရမ်ျိုးသရ ငက်ွဲ သ   

သသ အသရ ငအ်မ   ျိုးမ   ျိုးက  သရ ငခ်ပန်ဟပ်သည။် 

ဒါခကကာင ဒ်အီံ ကသစရာခကာင််းတဲ ဒနီစ်ှမှာခမပယဟ်ာအနခီရာင ် စ်ခနတယ်။ 



သတူ   ဘယလ်   photosynthesize သလွဲ? 

 

အစာနငှ က်ကီ်းထွော်းရနအ်ပငမ် ာ်းနငှ သ်စ်ပငမ် ာ်းသည ်photosynthesize   စ်သည။် 

သ တ   ဘယ်     ပ်သ ။ဲ 

က   ရ   ီ်း ် သနသရ ငခ်ခညက်  စ ပ်ယသူညခ် ထရဲှ ကာေွေနဒ်  ငခ်အာကဆ်  ဒန်ငှ အ်တ  အပ

ငသ်ညအ်ခမစမှ်စ ပ်ယထူ ျိုးသသ သရနငှ တ် ငျ်ိုးထ ကဆ် ျိုးမ  ျိုးက  ခပ ခပငထ် ျိုးသသ ရညအ်ခြ

စသ်ခပ ငျ်ိုးလွဲန  ငသ်ည.် 

သ   ခသာ်ဤအရာသညရ်ွေကခ် ကမ ာ်းမရရှ န  ငသ်ည အ်ရာမဟ တ်ပါ။ 

သ     စ် ျှငအ်ဘယ်သ   နည််း။ ဘာမှထ ်း ြော်းမှုမရှ  - 

တစ်နစ်ှပတ ်ံ ်းသ  ခ ာှငထ်ာ်းသည အ်ာဟာရမ ာ်းခကကာင သ် တ     တခ်ြေေါ်ခန ြေင််း  စ်သည်

။ 



သစပ်ငမ်  ျိုး၏မှတတ်မ်ျိုးမ  ျိုးကဘ သတ လွဲ။ 

အရှ ဆြံ ျိုးစရ  က ်Ginkgo 

 

El Ginkgo Biloba တ  င််းရင််းခဆ်းပင ်၎င််းသည ်Gymnosperm 

မ သာ်းစ ၏တစြ်ေ တည််းခသာသစ်ပင ် စ်မပီ်းစရ  က ်ကခဏာအမ ာ်းဆံ ်း  စ်သည။် 

၎င််း၏မ  အစက  ခ ြေရာြေနံ  ငသ်ည် သန်ျိုးသပ ငျ်ိုး ၂၇၀ လ န်ခွဲ သသ နစှသ်ပ ငျ်ိုး. 

https://www.jardineriaon.com/my/ginkgo-biloba.html
https://www.jardineriaon.com/my/ginkgo-biloba.html


ယကူလစပ်င ်regnans သညအ်ခမင ဆ်ြံ ျိုးခြစသ်ည ်

 

ယ က စ်ပငအ်ပငမ် ာ်းသညအ် ွေန ် င ်မနစ်ွောကကီ်းထွော်း ာခသာအပငမ် ာ်း  စ်မပီ်းမယံ 

န  ငခ် ာကခ်အာင ်မင မ်ာ်းခသာအပငမ် ာ်း  စ်ခကကာင််းသ သ အနည််းဆံ ်း  စ်သည ်ယ က

 စ်ပ် regnans   စ်န  င ်ျှငပ်  မပီ်းအံ ကသ ွေယ်ပါပဲ။ ကသစခကတ်း  မှဇာတ ဒမီ  ြု်းစ တ် အထ  

90 မီတ အခမင သ်ရ ကရှ် . 



Pinus longaeva, အသကအ်ကကျီိုးဆြံ ျိုး 

 

၎င််းသညတ်စ်နစှ ်ျှငစ်ငတ်ီမတီာအနည််းငယ်မျှသာကက်ီးထွော်းမှုနှုန််းခန်ှးခကွေ်းခသာ် ည််း၊ 

အံ ကသစရာခတာ မရှ ပါ - 

တစန်စှ်ပတ ်ံ ်း၎င််း၏ခနရင််းခဒသမ ာ်း၏ရာသဦတ မာှအ ွေနခ်အ်းသည။် 

မညသ်   ပငဆ်  ခစကာ, နစှသ်ပ ငျ်ိုးသြံ ျိုးသထ ငသ်ကတ်မ်ျိုးရှ သည်နငှ  ်5000 

ရှ ြေဲ ပါတယတ်ဲ နမ နာခတွေျို့ ရှ ြေဲ သည။် 



Baobab, က န်ရစသ်သ သစပ်င ်

 

Baobab သည ်Savannas တွေငခ်ပါကခ်သာအပငတ်စ်ပင ် စ်သည။် 

၎င််းသညက်ကီ်းထွော်းမှုခန်ှးခကွေ်းခသာ ်ည််း၊ 

တစန်စှ်အတွေင််းမ  ်းရွောသွေန််းမှုနည််းခသာခနရာ၌မ ာ်းစွောမ  ပ်န  ငပ်ါ။ 

သာမနအ်ရာတစ်ြေ မှာရာသဦတ မာှ ၅-၆ 

စငတ်ီမီတာြေန  သ်ာရှ ခသာ် ည််းတ  ည််း  ည််းနည််းပါ်း ာသည ်အခ ငျ်ိုးမီတ  ၄၀ 

အထ ရှ သသ စညသ်   သရ ကရှ် သည၎်င််း၏အတွေင််းရှ ၎င််း၏ခရသ  ကရ်ှ သည။် 



အဆ  ပ  strangler သသဘဘ သြန်ျိုးသျီိုး, အဓ ပ်ပ ယ  

 

၎င််းသညသ်စ်ပငက်ဲ သ   မဟ တ်ခသာ ်ည််းသင၏်အသကတ်ာ၌သစ်ပငတ်စ်ပငန်ငှ တ် 

ခသာအြေ  နခ်ရာက ်ာသည။် ၎င််း၏သ ပပံနည််းက အမည ် စ်ပါတယ် Ficus 

benghalensisနငှ အ် ြော်းမညသ်ည စ်ကရ်ံ မျှအခ ာအ်  စ်မ   ြေ ငသ်ည အ်ပငတ်စ်ပင ် စ်

သည။် အပငတ်စပ်ငသ်ညသ်စပ်ငတ်စပ်ငတ် ငက် သသ အခ မ   ျိုးသစ သညအ်ပငသ်ပ ကဂ်ပီျိုး

သခမကကျီိုးက  ထ သသ အခ အပငသ်ပ ကလ် ဂပီျိုးအခမစတ် ယလ် သည။်. 

မကကာြေဏ  စ်ခ    စ်ထ  စ် ြေင််းကသ  အာ်းသတ်ပစ် ြေင််းသညမ် ံ ခ ာက်ခကကာင််း၊ 

သ   ခသာသ် သညအ် ြော်းတစ်ြေ က  သွော်းသည၊် စတ ရန်ျိုးမီတ  ၁၂၀၀၀ က ယဝ်န်ျိုးသည။် 

၎င််း၏အရင််းအ မစ်ခအာကတ်ွေငပ်ွေဲခတာ်မ ာ်းနငှ ပ်ွေဲမ ာ်းသညအ် နဒ ယမှ  စ်မပီ်း၊ 

https://www.jardineriaon.com/my/str%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99-strangler-%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%96%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA.html
https://www.jardineriaon.com/my/str%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99-strangler-%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%9E%E1%80%96%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA.html


အကကျီိုးဆြံ ျိုးquရ  Sequoya 

 

အဆ  ပါ အကယ.် ယ က စ်ပ် regnans အ မင ဆ်ံ ်း  စ်ပါတယ် Sequoiadendron 

giganteum အကကီ်းဆံ ်းသစ်ပင ် စ်သည။် ၎ငျ်ိုးသညအ်ခမင  ်၈၀ 

မီတ အခမင အ်ထ သရ ကရှ် န  ငဂ်ပီျိုးပငစ်ညအ်လ န်ထသူသ သကက င လ်သူပ ငျ်ိုး ၂၀ 



သက  က်  ြကလ်  ကသ်ည။် ထ   အ ပငက်ျွန် ပ်တ   က   ပ  ၍ အံ အာ်းသင ခ်စန  ငသ်ညမှ်ာအသက် 

၃၂၀၀ နငှ အ်တ နမ နာမ ာ်းက  ခတွေျို့ ရှ ြေဲ သည။် 

အဆ  ပ  bonsai, အသသျိုးဆြံ ျိုး 

 

၎င််းသညသ်ဘာဝအရအပငမ်ဟ တခ်သာ ်ည််း  သာ်းမ ာ်း နတ််ီးခသာအရာတစြ်ေ   စ်

ခသာ ်ည််း၎င််းခဆာင််းပါ်း၌၎င််းက  ကျွန် ပ်တ   မရပ်န  ငပ်ါ။ Bonsai 

က  နည််း မ််းမ ာ်းစွော  င ြ်ေွေဲ ြော်းန  ငသ်ည။် တစ်ြေ မှာ၎င််း၏အရွေယ်အစာ်းနငှ အ်ည ီ စ်သည။် 

• Shito သ   မဟ တ ်Kehitsubo: အ မင  ်၅ စငတ်မီီတာထက်မပ  ခသာ bonsai 

• အသမ: 5 ကခန 15cm မှ။ 

• Shohin: 15 ကခန 21cm မှ။ 

• Komono: 21 ကခန 40cm မှ။ 



ထ   ခကကာင  ်Shito bonsai 

သည ်   က်  င  ်နတ််ီး ျှငပ်ငက်မဘာခပေါ်တွေငအ်ခသ်းငယဆ်ံ ်းသစ်ပင ် စ်မညမှ်ာခသ

ြေ ာသည။် 

 

ဤအမှုက  ငါတ   သညမ်ပီ်းစီ်းမပီ်းမှ၊ 

သစ်ပငမ် ာ်း  စသ်ည ဤ်အံ ကသ ွေယခ်ကာင််းခသာအပငမ် ာ်းအခကကာင််းသငခ်   ာခတွေျို့

ရှ မပီ်းစ တ်ဝငစ်ာ်းမှုရှ ခကကာင််းကျွန် ပ်တ   ခမျှာ ်င ပ်ါသည။် 

 

#အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း 

အပငခ်တွေဟာ   နဲ  သတတ ဝါမ ာ်းအတွေက် မရှ မ  စ ်အခရ်းကကီ်း ပှါတယ်။ 

ဘာခကကာင်  ဲဆ  ခတာ .. 

က ခနာ်တ   ရဲ   စာ်းဝတ်ခနခရ်း သံ ်းပါ်းစ ံ ်းက   အပငခ်တွေကအခထာက်အပံ ခပ်းခန    ပါ။ 

အပငက်ခန အစာ်းအစာခတွေ၊အဝတ်အထည်က နက်ကမ််းခတွေ၊ခဆ်းဝါ်း

က နက်ကမ််းခတွေ၊ခ ာငစ်ာခတွေရတယ်။ ခနစရာအခဆာက်အအံ နဲ   

  တ   ရဲ  အသံ ်းအခဆာငပ်စစည််းခတွေ ည််းရပါတယ်။ 



ဒါခတွေတငမ်ကပါဘ ်း။ 

အပငခ်တွေဟာခအာက်ဆဂီ ငက်  ထ တ်ခပ်းတယ်။ 

ခ ထ က  ခအ်း မခစတယ်။ 

ခ မဆ ီွော တ  က်စာ်းတာက   ကာကွေယ်ခပ်းတယ်။ 

ခတာရ  င််းတ ရ စဆာနခ်တွေအတွေက် ခနထ  ငက် က်စာ်း     ခတာခတွေက   နတီ််းခပ်းတယ်။ 

ဒ ီ  ဒ ီ   ခ ာကက   အ ဆှငခ်န     အပငခ်တွေဟာ ြေ စ်စရာအ ွေနခ်ကာင််းတယ်     ဆ  ြေ ငပ်ါတယ်။ 

ပန််းပွေင် တဲ အပငရှ် သ    ပန််းမပွေင် တဲ အပငခ်တွေ ည််းရှ ပါတယ်။ 

ခရညှ ခရခမှာ်ပင ်ဍရငခ်ကာက်ပင ်စသ  င် အပငခ်တွေဟာပန််းမပွေင် ကကပါဘ ်း။မ  ြု်းပွော်း    အတွေက် 

စပ  ်း    ခြေေါ်တဲ  မ  ြု်းမှုနခ် ်းခတွေထ တ်ကကပါတယ်။ 

တြေ  ြုျို့အပငခ်တွေဟာ ပန််းခတာ မပွေင် ဘ ်း ။ဒါခပမယ် အခစ ခတာ ထ တ်ကကပါတယ်ဥပမာ-ထင််းရ ်းပငမ် ာ်း။ 

စ  က်ပ  ြု်းခရ်းသမာ်းခတွေနဲ  ပတ်သက်တဲ  ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက် သစ်သ်ီးဝ ပံန််းမာနပ်ငခ်တွေအမ ာ်းစ ကခတာ  

ပန််းပွေင် မပီ်းအသ်ီး သ်ီးပါတယ်။ အခစ  ည််းထ တ်  ပ်ကကပါတယ်။ 

ပန််းပွေင် မပီ်းအခစ ထ တ်တဲ အပင ်နစှမ်  ြု်းနစှစ်ာ်း ရှ ပါတယ်။ 

အခစ ရွေက်တရွေက်ထပဲါတဲ အပငမ်        

#(၁)အခစ ရွေက်တရွေက်ရှ အပင ်နဲ   

အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ပါတဲ အပငမ်        

#(၂)အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ရှ အပင ်

တ     စ်ကကပါတယ်။ 

အခစ ရွေက်တရွေက်ရှ အပင ်ခတွေရဲ  အ မစဟ်ာ  မစမ် ွှာ်းခတွေ  စ်တယ်။ပငစ်ည်ကခန 

အမ ာ်းအ ပာ်းထွေက် ာတဲ  

အပ်ြေ ညမ်ျှင ်   အ မစ်မ ာ်း  စ်ကကတယ် 

။အရွေယ်အစာ်းအရညှ်တ ညီကကတယ်။(ကကက်သွေနန်ပီငရဲ်  အ မစ်က  ကကည် ပါ။) 

အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ရှ အပငခ်တွေရဲ  အ မစ်ကခတာ  

ခ မကကီ်းခအာက်ထထဲ  ်းခ ာက်ဝငခ်ရာက်န  ငတဲ် ခရခသာက် မစပ်ါတယ်။ခဘ်း က်တက်အ မစခ်တွေရှ တ

ယ်။(ြေရမ််းြေ ဥ်သ်ီးပငအ် မစက်  ကကည် ပါ။) 

တွေဲ  က်ရှ တဲ  အစာခကကာခရခကကာဟာ ပငစ်ည်တခ  ာက် ခနရာအစအီစဥ်မက  

 ပန်  က ဲတည်ရှ ခနမယ်ဆ  ရင ်အခစ ရွေက်တရွေက်ရှ  အပငပ်ါ။ 

အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ရှ အပငရဲ်   အစာခကကာခရခကကာကခတာ  ပငစ်ည်အတွေင််းမှာ 

မ န်   က်ခကာက်ကွေင််းပံ မ  ြု်း စက်ဝ  င််းအကွေင််းပံ စံမ  ြု်းနဲ   အစီအရီတည်ရှ ခနတာခတွေျို့ရမယ်။ 

အရွေက်ခတွေမှာ 

အ ွေနခ်သ်းငယ်တဲ ခ ရှှူခပါက်ခ ်းခတွေရှ တယ်။ကာေွေနဒ်  ငခ်အာက်ဆ  က်က  ရှှူသွေင််းတာပါ။အ င််းနဲ  



အစာြေ က်    ပါ။ပ မပီ်းခ ြောက်ခသွေျို့ြေ  နမ်ာှခရမဆံ ်းရှု ံ်းရခ ခအာင ်

အပငက်ခ ရှှူခပါက်ခ ်းခတွေက  ပ တ်ထာ်းတတ်ပါတယ်။ 

အဒဲခီ ရှှူခပါက်ခ ်းခတွေ အရွေက်ရဲ  မ က်နာှ ပငန်စှြ်ေ  ံ ်းမှာပါရှ မယ်၊ 

ရွေက်ခကကာခတွေဟာမပ ြုငခ်နမယ်ဆ  ရင ်အခစ ရွေက်တရွေက်ရှ အပင ်  စ်မပီ်း 

ခ ရှှူခပါက်ခ ်းခတွေဟာ အရွေက်ရဲ  ခအာက်မ က်နာှ ပငမ်ှာပဲ ပါမပီ်း 

ရွေက်ခကကာခတွေဟာ ပ  က်ကွေန ်    ာထွေက်ခနရငခ်တာ  အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ရှ အပင ်  စ်ပါတယ်။ 

ပန််းပွေင် ခတွေရဲ  ပွေင်  တ်ပွေင် ြေ ပ်ခတွေက  ခရတွေက်ကကည် ပါ။ 

အခစ ရွေက်တရွေက်ရှ အပငမ်ှာ ၃ြေ .. ၆ြေ စသ  င် ဆပွော်းခတွေျို့ရမယ်။ 

အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ရှ အပငမ်ာှခတာ  

၄ြေ  (သ   မဟ တ်)၅ြေ ...၁၀ြေ  စသ  င်  

ဆပွော်းခတွေျို့ရပါမယ်။ 

ဥပမာအခနနဲ   

ဂ ံြုပင၊်စပါ်းပင၊်ခ ပာင််းပင၊်ကကံပင၊် မက်ပင၊် ငက်ှခပ ာပင၊်ဝါ်းပင၊်ဂ င််း၊

ကကက်သွေနန်၊ီသစ်ြေွေပငမ် ာ်း၊ ီ ပီန််းပငမ် ာ်း၊စတာခတွေဟာ အခစ ရွေက်တရွေက်ရှ အပငခ်တွေပါ။ 

ဥယာဥ်သ်ီးနှပံငမ် ာ်း  စက်ကတဲ  ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်သစသ််ီးဝ ံပန််းမာနပ်ငအ်မ ာ်းစ က 

အခစ ရွေက်နစှ်ရွေက်ရှ ပငခ်တွေ  စ်ကကပါတယ်။ 

ဥပမာ-ြေ ဥ်ခပါငပ်င၊်မ နည်င််းပင၊်မ န ်ာပင၊် ေ ်း၊ ရံ ၊သြေွော်း၊ပဲအမ  ြု်းမ  ြု်း၊မ န ်ာဥနပီင ်

ပန််းသ်ီးပင၊်သရက်ပငမ်ာ ကာပင၊် ခဒစီပန််းပင၊်နငှ််းဆပီင၊်စပယ်ပင.်.စသ  င် ခပါ  ။ 

မ  ြု်းခစ တစြ်ေ ဟာ ခရ၊ခအာက်ဆဂီ င၊်သင် ခ  ာ်တဲ အပ ြေ  န၊်တြေါတရံ အ င််း(သ   မဟ တ်)အခမှာင ်

ဆ  တဲ ပတ်ဝန််းက ငအ်ခ ြေအခနအာ်းခပ်းမှုနဲ   မ  ြု်းခညှာင် ခပါက် ာမယ်။မပီ်းခတာ  

အပငပ်  င််း(အ မစ၊်ပငစ်ည်၊အရွေက်)ကကီ်းထွော်းမယ်။ 

ပန််းပွေင် ပွေင် မယ် ဝတ်မှုနက် ်းမယ် 

သခနေခအာငမ်ပီ်း အသ်ီး  စ ်

မပီ်းခတာ မ  ြု်းခစ   ပနရ်မယ်၊ 

အဒဲ ီ စစ်ဥဟ်ာ ခယ ဘ ရအာ်း  င် ပန််းပွေင် တဲ အပငခ်တွေရဲ  ဘဝစက်ဝန််း  စပ်ါတယ်။ 

အပငခ်တွေရဲ  ဘဝစက်ဝန််းအရ 

အပငအ်မ  ြု်းအစာ်း သံ ်းမ  ြု်းြေွေနဲ  ငတ်ယ်။ 

၁#တနစှ်ြေံပင ်

၂#နစှ်နစှ်ြေံပင ်နဲ   

၃#နစှ်ရှည်ပငတ်     စက်ကပါတယ်။ 



တနစှ်ြေံပငရဲ်  ဘဝစက်ဝန််းဟာ တနစှ်အတွေင််းမှာ မပီ်းပါတယ်။အခစ ဘဝကခန အခစ  ပန ် စ်     

တနစှ်အတွေင််း ဒါမမှဟ တ် စ  က်ပ  ြု်းရာသ ီတရာသပဲီ ကကာပါတယ်။ဥပမာ-ဂ ံြု၊ခ ပာင််း၊စပါ်း စသ  င် .. 

နစှ်နစှ်ြေံပငမ်ှာအပငပ်  င််းနဲ   အစာသ  ခ ှာငတဲ် အပ  င််းက   ပထမရာသအီတွေင််း  ပြု  ပ်တယ် 

ခဆာင််းက  ခက ာ်  တ်မပီ်း ခနာက်တရာသမီှာ ပန််းပွေင် မယ်။ အသ်ီးသ်ီးမယ်။ အခစ ထ တ်မယ်။ဥပမာ-

အာ  ်း၊မံ  ာဥန၊ီမံ  ာထ ပ်၊ကကက်သွေနန် ီစသ  င် ..။ 

တြေါတရံ ဆ  ်းရွော်းတဲ ရာသဦတ ခကကာင်  နစှ်နစှြ်ေံပင်

  စခ်ပမယ် တရာသအီတွေင််းပန််းပွေင်    က်ရတာ ည််း  စ်တတ်ပါတယ်။ 

အခအ်းရာသပီင ် စ်တဲ  

မ နည်င််း၊မ နည်င််းထ ပ်၊မ န ်ာဥ  ှူ၊ဆ ပ်ရွေက်၊ကကက်သွေနန်စီတဲ အပငခ်တွေဟာ 

မ  ြု်းဆက်ရှငသ်န ်   အတွေက် အြေ  နမ်တနြ်ေငပ်န််းပွေင် တတ်ကကတယ်။ အရသာ ည််း 

ြေါ်းက နတ်ယ်။ဘာခကကာင်  ည််းဆ  ခတာ  ခ မကကီ်းအပ ြေ  နရှ် သင် တာထက်ပ ခနွေ်း ာ    ပါ။ 

အြေ  နမ်တနြ်ေင ်ပန််းပွေင် တဲ  ပဿနာဟာ စ  က်ပ  ြု်းခရ်းသမာ်းခတွေအတွေက်စ နခ်ြေေါ်မှုတြေ   စ်ပါတယ်။ 

အပငသ်က်တန််း နစှ်နစှ်ထက်ပ  ရှည်တဲ အပငခ်တွေဟာ နစှ်ရှညပ်ငပ်ါ။ 

ပငစ်ည်ခပ ာ နစှ်ရှည်ပင ်နဲ   

ပငစ်ည်အမာနစှ်ရှညပ်င ်ဆ  မပီ်းအ ပ်စ နစှစ် ြေွေ ဲ   ရပါတယ်။ 

ပငစ်ည်ခပ ာ နစှ်ရှည်ပငဟ်ာ ခဆာင််းခရာက်ရင ်ခ မကကီ်းအထက်ကအပငပ်  င််းခတွေ နစှ်တ  င််းခသပါတယ်။ 

အ မစ်ကရှငက် နြ်ေဲ မပီ်း ခနွေဦ်းမှာ အပငခ် ြေကခနပငစ်ညအ်သစ်ခတွေ ပနထ်ွေက်ပါတယ်။ 

ဒ တ ယနစှ်မှာထွေက် ာတဲ အပငခ်တွေဟာ ပထမနစှ်ကအပငခ် ာက်အရညအ်ခသွေ်းမခကာင််းတတ်     

နစှ်တ  င််းအသစ် ပနစ်  က်ကကပါတယ်။ 

ဥပမာ-အက်စတာပန််း၊က ှူ်း စပ်န််း၊စခတာ်ဘယ်ရီ၊ဂနေမာပန််း၊ခဒ်း ီ ပီန််း( ကကာဆဟံင််းြေါ်းထ ဲ

ထည် စာ်းတဲ  ပန််းခ ြောက်ဟာခဒ်း  ီပီန််းအဝါခရာငပ်ါ) 

ပငစ်ည်အမာနစှ်ရှညပ်ငက်ခတာ  ခဆာင််းမှာမခသပါဘ ်း။သ က 

ခဆာင််းအခအ်းဒါဏက်  ြေံန  ငပ်ါတယ်။ပန််းပွေင် တဲ  သစပ်င ်နဲ    ြေံြုနွေယ်ပငခ်တွေအာ်း ံ ်း 

ဒအီမ  ြု်းအစာ်းထပဲါပါတယ်။(ဥပမာ-

နငှ််းဆပီင၊်သ ဲသ်ီးပင၊်ြေခရပင၊်ပ ခတာက်ပင၊်သရက်ပင၊်ခထာပတ်ပင် စသ  င် ..) 

အရွေယ်အစာ်း၊ အသွေငသ်ဏ္ဍာနန်ဲ   

ခပါက်ခရာက်ပံ  သဘာဝအရ အပငခ်တွေက   

၁#သစ်ပင ်

၂# ြေံြုနွေယ်ပင ်

၃#ပငစ်ည်ခပ ာ အပငင်ယ် တ   အ ပင ်



၄#နွေယ်တက်ပင ်

၅#တွော်းသွော်းပင ်ဆ  မပီ်း ည််းြေွေဲ ြော်းမှတ်သာ်းန  ငပ်ါတယ်။ 

သစ်ပငခ်တွေဟာ ရညှ်တယ်။ 

ကကီ်းမာ်းတယ်။ သစပ်ငရဲ်  ပငစ်ညခ်တွေဟာ မာခက ာထ ထတဲယ်။ 

အက  င််းအြေက် အရွေက်ခတွေနဲ  အရွေယ်အစာ်းကကီ်းမာ်းတယ်။ အ န််းပင ်  သစ်ပငခ်တွေကခတာ  

အက  င််းမထွေက်ပါဘ ်း။ 

သစ်ပငရဲ်  သက်တမ််းဟာအ ွေနက်ကာ မင် ပါတယ်။ 

ဥပမာ-သရက်ပင၊်ခညာငပ်င၊်သစ်ခမွေ်းပင ်ဝက်သစ်ြေ ပင၊်အ န််းပင ်စသ  င် .. 

 ြေံြုနွေယ်ပငဟ်ာ အ တ်စာ်းအပငမ်  ြု်း  စ်ပါတယ်။ 

 ြေံြုနွေယ်ပငရဲ်   ပငစ်ည်ဟာသစ်ပင ်  ပဲမာခက ာပါတယ်။ ခ မကကီ်းနာ်းကပ်  က်ကပငစ်ည်ကခန 

အက  င််းအခ မာက်အမ ာ်းထွေက်ပါတယ်။ 

 ြေံြုနွေယ်ပငရဲ်  သက်တမ််းကခတာ  သစ်ပငခ်တွေခ ာက်မကကာခပမယ်  ပငစ်ညခ်ပ ာ အပငင်ယ်ထက်ခတာ  

ကကာ မင် ပါတယ်။ဥပမာ-နငှ််းဆပီင၊်စပယ်ပင၊်ဝါပင၊်သပံ ရာသ်ီးပင ်စသ  င် .. 

ပငစ်ည်ခပ ာ အပငင်ယ်ခတွေဟာ သစ်ပငခ်တွေ   မာခက ာတဲ ပငစ်ညမ်ရှ ပါဘ ်း။အစ မ််းခရာင ် စ်မပီ်း 

ခပ ာ ခပ ာင််းတဲ  ပငစ်ည်မ  ြု်း  စ်ကကတယ်။အပငဟ်ာခသ်းငယ်တဲ အတွေက် ခ မကကီ်းကခနအ ွေယ်တက  

ဆွေနဲှုတ်    ရန  ငပ်ါတယ်။ 

သ  ရဲ  သက်တမ််းဟာတ  ပါတယ်။ တရာသနီစှ်ရာသခီ ာက်ပါပဲ။ဥပမာ-

ြေရမ််းြေ ဥပ်င၊်မံ  ာဥ  ှူ/နပီင၊်မံ ညင််းပင၊်မံ  ာပင၊်ဂ င််း၊ဂ ံြုပင၊်စပါ်းပင.်.စသ  င်  

(မှတ်ြေ က်။အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းြေွေဲ ြော်းတဲ ခနရာမှာ Herbs ဟာ ပငစ်ည်ခပ ာ အပငင်ယ်က  ဆ     တာပါ။ 

ခဆ်းဘက်ဝငတဲ် အပငခ်တွေဟာ 

အပငအ်မ  ြု်းအစာ်း အမ  ြု်းမ  ြု်း  စ်န  ငပ်ါတယ်။ သစ်ပင(်Trees)ခတွေ၊ 

 ြေံြုနွေယ်ပင(်Shrubs)ခတွေ၊နွေယ်ပငခ်တွေ၊ မက်ပငခ်တွေ၊ဍရငခ်ကာက်ပငခ်တွေ၊ခရညှ  

ခရခမာှ်ပငခ်တွေ၊မှု ပငခ်တွေ စသ  င် ခပါ  ။) 

နွေယ်တက်ပငမ်ှာ ခသ်းရှည်မပီ်းအာ်းခပ ာ တဲ  ပငစ်ည်ရှ ပါတယ်။အပငဟ်ာ 

သ က  ယ်တ  ငမ်ခထာငမ်တ်န  ငဘ် ်း။ သ  ရဲ   အထ ်းအဂဘ ါ   စတဲ်  နာှခမာင််းနဲ   အန်ီးနာ်းကအရာခတွေက   

ရစ်ပတ်မပီ်းတွေယ်တက်ပါတယ်။ 

ဥပမာ-ေ ်းပင၊်ကကက်ဟင််းြေါ်းသ်ီးပင၊်ခ  ာ်ရည်သ်ီးပင၊်စပ စ်ပင.်.စသ  င်  

တွော်းသွော်းပငဟ်ာ နွေယ်တက်ပငမ်ှာ   ပဲ ခသ်းရှညမ်ပီ်း အာ်းခပ ာ တဲ ပငစ်ည်ရှ ပါတယ်။သ  မှာ 

နာှခမာင််းမပါပါဘ ်း။တွေယ်မတက်န  ငပ်ါဘ ်း။အတဲာခကကာင်  အပငဟ်ာခ မကကီ်းတခ ျှာက် 

ကကီ်းထွော်းကကပါတယ်။ 

ဥပမာ- ရံ ပင၊် ရဲပင၊်စခတာ်ဘယ်ရီပင၊်ကနစ်ွေန််းဥပင.်.စသ  င်  



အဟာရရယ ပံ  သဘာဝအရ အပငခ်တွေက   

၁#က  ယ်တ  ငအ်စာြေ က်ပင ်

၂#ကပ်ပါ်းပင ်

၃#အခဆွေ်းစာ်းပင ်

၄#ဘံ အက  ြု်းရှ တွေဲ က်ပင ်

၅#သစ်ကပ်ပင ်

၆#အင််းဆက်စာ်း/အသာ်းစာ်းပင ်

ဆ  မပီ်းြေွေဲ ြော်းန  ငပ်ါတယ်။ 

အစ မ််းခရာငရ်ှ တဲ  အစ မ််းခရာင ်ခရာငြ်ေ ယ် 

ရှ တဲ အပငအ်ာ်း ံ ်းက  ယ်ပ  ငအ်စာြေ က်  ပ်န  ငက်ကပါတယ်။အ င််းနဲ  အစာြေ က်တာပါ။ 

တြေ  ြုျို့အပငခ်တွေဟာအရွေက်ခတာငမ်ရှ ပါဘ ်း။အဒဲါခကကာင်  က  ယ်တ  ငအ်စာမြေ က်  ပ်န  ငဘ် ်း။ 

အစာအတွေက် တ ြော်းအပငရဲ်   ပငစ်ည်နဲ  အ မစခ်တွေက   မှြီေ  ရပါတယ်။ 

ကပ်ပါ်းပငခ်တွေပါ။ 

ဥပမာ-ခရွှနွေယ်ရ  ်းပင၊်သစခ်မ ွှ်းပင(်သစ်ခမ ွှ်းပငဟ်ာ တ ြော်းအပငခ်တွေရဲ  အ မစ်က  မှြီေ  မပီ်းအဟာရ 

ရယ ပါတယ်)..စသ  င်  

တြေ  ြုျို့အပငခ်တွေဟာ အစ မ််းခရာင ်ြေယ်မရှ ဘ ်း။က  ယ်တ  ငအ်စာမြေ က်  ပ်န  ငဘ် ်း။ အပငန်ဲ   တ ရ စဆာန ်

အ ကင််းအက န ်အခဆွေ်းအခ မ ဆကီခန အစာရယ ကကပါတယ်။တ ြော်းဘက်တီ်းရီ်းယာ်းခတွေ 

မှု ခတွေ   ခပါ  ။ 

အခဆွေ်းစာ်းပငခ်တွေပါ။ 

ဥပမာ-Dutchmen's pipe (ဒတ်ြေ ်  ကကီ်းရဲ  ခဆ်းတံပင ်    ခြေေါ်ခ မ ာ်း) 

(ဒခီနရာမှာ သတ  ပြုစရာက မှု ခတွေဟာ fungiပါ။ အပငမ်ဟ တ်ပါဘ ်း။ 

မှု ဟာသ   ာသာရပ်တည်တဲ  ကကီ်းမာ်းတဲ အခ ြေြေံအ ပ်စ  တြေ ပါ။ အပငခ်တွေ တ ရ စဆာန ်ခတွေ   ခပါ   ) 

တြေ  ြုျို့အပငခ်တွေဟာ အ ြော်းသက်ရှ ခတွေနဲ  အ ပနအ် ှန ်အမှီသဟဲ ပြုတွေဲ က်ရှငသ်နက်ကပါတယ်။ဥပမာ-

ခရညှ ပငက်အစာြေ က်ခပ်းတယ် မှု ခတွေက ခရနဲ  အဟာရက  ရယ ခပ်းတယ်။နစှ်ဥ်ီးနစှ် က်အက  ြု်းရှ တဲ  

တွေဲ က်ရှငသ်နမ်ှုမ  ြု်းပါ။ 

တြေ  ြုျို့အပငခ်တွေကခတာ  ခနရာအတွေက်ပဲမှီြေ  ပါတယ်။ အစာက  ယ်တ  ငြ်ေ က်  ပ်ပါတယ်။ 

သစ်ကပ်ပငခ်တွေပါ။ 

ဥပမာ-ေနဒ်ါသစြ်ေွေ၊ဒနဒ်ရ  ဘယီမ်သစ်ြေွေ စသ  င် .. 

တြေ  ြုျို့အပငခ်တွေဟာ    အပ်တဲ အဟာရက   အင််းဆက်ပ  ်း စတဲ  အခကာငပ်ခ ာငခ်တွေဆကီ 

ရယ ပါတယ်။ အဒဲအီပငခ်တွေရဲ   အရွေက်ဟာ ထ ်း ြော်းတဲ အရွေက်ခတွေပါ။ပ  ်းခကာငခ်တွေက   မ််းတဲ  

ခထာငခ်ြေ ာကပ်ါ။ဥပမာ-နတ်သမီ်းခထာငခ်ြေ ာက်ပင၊်ခနနငှ််းစက်ပင ်စသ  င် .. 



အပငခ်တွေရဲ   

#ရ ပ်အသွေငအ် ပင၊် 

#တည်ခဆာက်ပံ ၊ 

#အပငမ်ှာရှ တဲ အစ တ်အပ  င််းအသ်ီးသ်ီးရဲ     ပ်ခဆာငြ်ေ က် ခတွေဟာ တပငန်ဲ  တပငမ်တ ညီကကပါဘ ်း။ 

အဒဲါခတွေအ ပင ်

#က င ်ည်က က်စာ်းရာခနရာခဒသ၊ 

#ြေံန  ငရ်ည်ရှ မှု၊ 

#အဟာရ   အပ်ြေ က် ခတွေ ည််း  ြော်းနာ်းကကပါတယ်။ 

ဒ ီ  အမ  ြု်းမ  ြု်းကွေဲ ပာ်းခနတဲ သဘာဝထမဲှာ အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းက   ဘယ်   အတ အက ြေွေဲ ြော်းကကမာှ ။ဲ 

ြေွေဲ ြော်းြေဲ ကကသ ။ဲ 

#အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း# 

ဆ  မပီ်းခတာ  အက ဥ််းအာ်း  င်  မှီ ငမ််းက  ်းကာ်းခရ်းသာ်းခ ာ် ပ   က်ပါတယ်။ 

#အာြေီရာ-စ  က်ပ  ြု်းပညာ 

မှီ ငမ််းက  ်းကာ်း 

https://www.bioexplorer.net/types-of-plants.html/ 
https://byjus.com/biology/the-classification-of-plants/ 

https://extension.oregonstate.edu/…/techniq…/botany-basics-0 
https://extension.oregonstate.edu/…/techn…/plant-life-cycles 

https://classnotes.org.in/…/getting…/herbs-shrubs-and-trees/ 
https://doctorlib.info/herbal/rodales-century-herbal/3.html 
https://courses.lumenlearning.com/…/c…/heterotrophic-plants/ 

https://www.biologydiscussion.com/…/autotrophic-and-h…/47139 

 မနမ်ာ စွေယ်စံ က မ််း၊ အတွေ(ဲ၁၄) 
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အ သရသနအပငမ်  ျိုး၎င််းတ   သညအ်သကရ်ှငရ်နသ် တ   ၏အ မစ်တွေငခ်ရမ ာ်းစွော   အပ်

ခသာသ မ ာ်း  စ်ကကသည။် 

ထ   ခကကာင က်ျွန် ပ်တ   သညထ်  အပငမ် ာ်းက  ကနမ် ာ်းနငှ ခ်ရဥယ ာဉ်မ ာ်းတွေငခ်နထ  ငမ်ပီ်းအ ှ

ဆငက်ကသည။် 

ခရခ ာှငထ်ာ်းခသာအပငမ် ာ်းသညအ် ှဆင ်ြေင််းအ ပငခ်ရကနမ် ာ်းတွေငက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်း

မပီ်းအခရ်းကကီ်းခသာအ ြော်း  ပ်ငန််းခဆာငတ်ာမ ာ်းရှ သည။် 

ခရညှ မ ာ်းက  ခ  ာ ြေ ခပ်းသည၊် ခရက  အဆကမ် ပတ်ခအာက်စဂီ ငခ်ပ်းသည၊် 

ခရအပ မခပ်းမကီာကွေယ်ခပ်းသည၊် 

သ တ   သညခ်သ်းငယ်ခသာငါ်းမ ာ်းအတွေက်ြေ   ှုရံာအ  စ် ည််းခကာင််း၊ 

ကျွန် ပ်တ   ၏ဥယ ာဉ်မ ာ်းက   ည််း ှပခစသည။် 

အပငမ် ာ်းအာ်း ံ ်းက  ကနထ်၌ဲစ  ကန်  ငမ်ညမ်ဟ တ်ခကကာင််းကျွန် ပ်တ   သတ ရသင သ်ည။် 

ထ   ခကကာင က်ျွန် ပ်တ   သညခ်ရခနအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက   ဦ်း စွောသ ထာ်းရမည။် 
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ယခန  ကျွန် ပ်တ   သညန်က်ရှု  င််းခသာပင ်ယခ်ရခအာကအ်ပငမ် ာ်းနငှ စ်တငပ်ါ  မ ်မည။် 

ဤအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းသညခ် မကက်ီးထရဲှ သ တ   ၏အ မစ်မ ာ်းက  ခရခအာက် ၉၀ 

စငတ်ီမတီာအထ ရှ ရန ်  အပ်သည။် 

ဆ     သညမှ်ာသ တ   ၏အ မစ်မ ာ်းသညခ်ရကနခ်အာက်ခ ြေတွေငရ်ှ ရမည ် စ်မပီ်းအရွေက်မ ာ်း

သညမ် ကန်ာှ ပငခ်ပေါ်တွေငခ်မ ာပါ  မ ်မည။် 

 

အသံ ်းအမ ာ်းဆံ ်းနက်ရှု  င််းခသာအပငမ် ာ်းထတဲွေင ်Lily pads Nymphaea, Sunrise, 

Cárnea, Blue Star၊ Wood's Blue Goddess, Nynphoides crenata, Nynphoides 

cristata စသညတ်     စ်သည။် 

ဤအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက  ခနခရာင ်ြေညက်  တ  က်ရ  က်မရရှ န  ငခ်စရနအ်ရ ပ်ရသည ခ်န

ရာမ ာ်းတွေငစ်  ကသ်င သ်ည။် 

၎င််းတ   က  အစပ  င််းတွေငအ်  ်းထတဲွေငထ်ာ်းသင မ်ပီ်းကကီ်းထွော်း ာသညန်ငှ တ်မပ ြုငန်ကသ်င ခ်  ာ်

ခသာအနကသ်   တ  ည််း  ည််းခ ျှာ ြေ သင သ်ည။် 

https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2011/11/Nenufares.jpg


ကျွန် ပ်တ   ၏ခရဥယ ာဉ်တွေငဤ်အပငမ်  ြု်းစ တ်ရှ  ြေင််း၏အက  ြု်းခက ်းဇ ်းမ ာ်းအနကတ်စြ်ေ 

မှာခရညှ မ ာ်းပွော်းရနခ်နခရာင ်  အပ်ခသာခကကာင သ် တ   ၏အရွေက်မ ာ်းသညအ်ရ ပ်နငှ ခ်ရ

ကနအ်တွေင််းရှ ခရညှ မ ာ်းမခပေါ်ခပါကန်  င ်ြေင််း  စ်သည။် အကယ၍် 

ဤခရညှ မ ာ်းသညသ်ငတ်   ၏ကကည ်ငမ်ပီ်းကကည ်ငခ်သာခရကနက်  အမမဲတမ််းခပ ာခ်မွေျို့

  မ ်မည။် 

အပငမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်း: စာရင််းက   (အဆင်  3) ။ 

မ  ်း ံ ခ  ံ အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း: စာရင််း, 
ဓာတ်ပံ မ ာ်း 
ဤခ ာက၏သစ်ပငပ်န််းမနအ် ွေနက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းသည။် အဒဲါက  ခ   ာထာ်းတဲ သ ပပံ, 

ရ ကခခေဒခတာင််းဆ  ြေဲ သည။် 

သ မ၏သာ်းသမီ်းမ ာ်း၏အ မစ် ည််းမ  တန််းခက ာင််းအတွေက်သငယ်     စတင။် 



 ရ ကခခေဒ - န  ငင်ခံတာ်သ   , ဌာနဆ  ငရ်ာ, အတန််း, အမ န်  , မ သာ်းစ မ ာ်းနငှ် မ  ြု်းစ တသ်   ြေွေဲခဝ, 

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်ကမဘာ၏အရှ န ်မှ ွေဲျို့စည််းပံ စဉ််းစာ်းရနြ်ေွေင်  ပြုခတာ်မ ခသာစနစ်မ ာ်းက  သ ပပံ, ။ 

ထ  သ   ခသာ hierarchical  ွေဲျို့စည််းပံ မှာဟ ခြေေါ်သည။် 

စက်ရံ ကမဘာ၏တစ်ဦ်းသဟဇာတစနစ်အာ်းတညခ်ဆာက် ြေင််း, 

သ  ြေွေဲ ြော်းရာစ နစ်ှထွေက်သယ်ခဆာငြ်ေဲ သည။် 

စက်ရံ ြေွေဲ ြော်းမ ာ်း၏ ွေံျို့ မ  ြု်းတ  ်းတက်ခရ်းက  အခရ်းအပါဆံ ်းအ ှူခငွေကာ်း ် Linney 

မ တ်ဆက်ခပ်းသည။် ကျွန် ပ်တ   ၏တာဝန ်- အပငတ် က ခသာအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း (စာရင််း) 

က  ခ  ရှင််းရန။် မ  တန််းခက ာင််း 3 တန််း - 

ကခ ်းမ ာ်းတက် ကစွောရ ကခခေဒခ   ာခနကကခသာအြေါအြေ  န ်ည််းရှ ၏။ 

အ ယ်တန််းအစီအစဉ်မ ာ်း၏ တ်စာအ ပ်မ ာ်းတွေငဤ်အမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက  ပ ခဇာ်ကကသည်: 

Ads by optAd360 

• ပင ်ယ်ခရညှ ; 

• ခမာ စ်ပ ံျို့ နှံ  ; 

• အတနက်ကာြေံစာ်း; 

• ကခတာ ပံ အသ်ီးသ်ီးခသာ; 

• ပန််းပွေင် ။ 

အပင၏်အဓ ကအ ပ်စ မ ာ်း 

ယင််းခနရင််းခဒသမ ာ်း၏ဝ ခသသ ကခဏာမ ာ်းခကကာင် အ ပ်စ မ ာ်း ွေဲျို့စည််းတညခ်ဆာက်ပံ , 

မ  ြု်းပွော်း၏နည််း မ််းမ ာ်းသ   ပငမ် ာ်း၏အထက်ပါဌာနြေွေ။ဲ 

ခအာက်တွေငခ် ာ် ပထာ်းခသာခဆွေ်းခနွေ်းအ ပ်စ မ ာ်း၏တစ်ဦ်းြေ င််းစီက   ည််းခပ်းအပ်ထာ်းတဲ အပငတ်

စ်ပငမ်  ြု်းစ တ်ရှ ပါတယ်။ 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.birmiss.com


 ခရညှ  - မျှအ မစ်မ ာ်းရှ သညခ်သာသက်ရှ , အရွေက်, အဓ ကအာ်း။ 

သ တ   ရဲ  ခနရင််းခဒသမ ာ်း၏အဓ ကပတ်ဝန််းက င ်- ထ  ခရ။ 35 

တခထာင၏်အကွောအခဝ်းအတွေင််းခရညှ ၏မ  ြု်းစ တအ်ခရအတွေက်စ စ ခပါင််း။ ခရညှ ၏အြေ  ြုျို့မ  ြု်းစ တ:် 

• အဏဏ ဝါ macrophytes: ကခနဒါ waterweed, Walliser အခမရ ကန;် 

• အစ မ််းခရာငခ်ရညှ : chlamydomonas, chlorella, mikrasterias, Caulerpa, 

kladofora; 
• flagellated ခရညှ : euglena, အစ မ််း Faqous, noctiluca scintillans, အခသ်းစာ်း 

prorotsentrum, ဘှ peridinella dinofizis; 

• အနခီရာငခ်ရညှ : အ  င ်းရစ ခရညှ , endokladiya ဆ ်း, porphyry lantsetolistnogo, 

gigartina, phyllophora, polyneuritis; 
• အည ြုခရာငခ်ရညှ : fucus, postelsiya palmovidnaya, makrotsistis, 

Sargassum, Laminaria, cystoseira ။ 
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 ခမာ စ် - ပငစ်ည်နငှ် အရွေက်မ ာ်းနငှ် အတ အပငတ်စ်ပင,် ဒါခပမယ် တစ်အ မစ်မရှ ကကပါဘ ်း။ 

သ တ   ရဲ  မ  ြု်းပွော်းအထ ်းခ ာ်စပ်ထာ်း ွေင ျို့ထွေက်ယ သွော်းတတ်၏။ ခမာ စ်တြေါတရံခရနငှ် အတ , 

ခရအန်ီးရှ အရ ပ်ဧရ ယာ၌မခပါက်ပါဘ ်း။ စ စ ခပါင််း၌ဤမ  ြု်းခက ာ်က   5000 အပငရ်ှ ပါသည်။ 

  မ် - 

အ မစ်မ ာ်းနငှ် အတ အပင,် အဓ ကအာ်းနငှ် အရွေက်။ သ တ   က မင် မာ်းတဲ အစ  ဓာတ် Level 

  င အ်ရ ပ်ခဒသမ ာ်းရှ မခပါက်ပါဘ ်း။ မ  ြု်းပွော်း - အထ ်းခ ာ်စပ်ထာ်း။ 

အတနက်ကာြေံစာ်း၏မ  ြု်းစ တ်အခရအတွေက်စ စ ခပါင််းက  ်းခထာ  စ်ပါတယ်။ : 

ဤတွေငအ်တနက်ကာြေံစာ်း၏မ  ြု်းစ တ်မ ာ်း၏အမညမ် ာ်းတြေ  ြုျို့ ရှ ခနပါတယ် ငကှက်  ာ်းအ တ ်မ်, 

အထ ြေ  က်မြေံ onokleya, Osmund ခတာ်ဝငမ် သာ်းစ , Salvinia ခရခပေါ်, azolla ကယ်ရ     င််း, 

အမ  ြု်းသမီ်း- မ်, Dryopteris အထ်ီးခ မာက်ပ  င််း spleenwort, အ ှ ပငဆ်  ငခ်ဆ်းဆ  င,် 

Pteridium aquilinum ။ 
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ကခတာ ပံ အသ်ီးသ်ီးခသာ။ အ မစ်နငှ တ်ကွေ, ခတာအ ပ်၌ခပါက်ခသာအပငမ် ာ်း, ရပ်တ။ 

အထ ်းအဂဘ ါရပ်ထင််းရှှူ်းတစ်ြေါသံ ်းခဆ်းထ  ်းအပ်၏ခရှျို့ခမှာက်တွေင ် စ်ပါတယ်။ 

စ စ ခပါင််းကခတာ ပံ အသ်ီးသ်ီးခသာ 600 မ  ြု်းစ တ်ရှ ပါတယ်။ 

ကျွနခ်တာ်တ   က  အြေ  ြုျို့ခသာခ ာ် ပထာ်း ြေင််းကကစ   : ထင််းရှှူ်း, Spruce, ထင််းရ ်း, အာရဇ်သစ်သာ်း, 

သမ,် arborvitae, yews ။ 

ပန််းပွေင် ။ အ မစ,် ပငစ်ည,် အရွေက်, အပွေင န်ငှ အ်သ်ီးနငှ အ်ပင။် ဤခရွေ ျို့ကာ်းသစ်ပင,် 

ြေ ံြု  တ်မ ာ်းနငှ် ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 

ပန််းပွေင် စက်ရံ မ  ြု်းစ တ်မ ာ်း၏မတ ကွေဲ ပာ်းခပ်းထာ်းခသာ 350 

ခက ာ်တခထာငပ်စစည််းမ ာ်းက  ခရတွေက်။ ဤတွေငသ် တ   ထကဲအြေ  ြုျို့ ရှ ပါသည:်   ေနာ, အကာရှသာ်း, 

peonies, dandelion, hawthorn, စံပယ်, Quince, Weigela, gibikus, အ ပ်ရာ မက်, 

brome တ ခမာခသ မက်, foxtail, pickerel, Belous, ဂ ံြု, ခ ပာင််းဆန,် ခ ပာင််း, henbane, 

datura  မင် တက် ာြေဲ သည။် 

မ  ြု်းစ တ်။ ရ ရှာ်း၌စာရင််း 

တစ်ဦ်းြေ င််းစီခနရာခဒသမ ာ်းအတွေက်အြေ  ြုျို့ခသာအပငမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်း, 

ငါတ   ခပ်းခသာမ ာ်းစာရင််းက    င သ်ွေင ်ပင ်ကခဏာ  စ်ပါတယ်။ ရာသဦတ အခ ြေအခန, 

ခ မဆ ီွှာ ံ ်း, သမ  င််းဆ  ငရ်ာ features ခတွေ,     ှုပ်ရှာ်းမှုမ ာ်း - 

သဘာဝပတ်ဝန််းက င၏်ထ ်း ြော်းခသာသစ်ပငပ်န််းမန ်ွှမ််းမ  ်းအြေ က်မ ာ်း။ 

ဤသ အခပါင််းတ   သညအ်ြေ က်မ ာ်းအတ တကွေထည် သွေင််းစဉ််းစာ်းရန ်  အပ်သည။် 



 ရ ရှာ်း က်ဒခရ်းရှင််း၏သစ်ပငပ်န််းမနမ် ာ်းမတ ကွေဲ ပာ်းစဉ််းစာ်းပါ။ နယ်ခ မ၏က ယ် ပန်  ခပ်းထာ်း, 

အပငအ်ြေ  ြုျို့အမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းအာ်း  င် သွေင ်ပင ်ကခဏာ  စ်ပါတယ်တစ်ဦ်းြေ င််းစီ၏ရ ရှာ်းန  ငင်အံသ်ီး

အရွေက်မ ာ်းဇ န၏်အခတာ်ကကာအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း, ရှ ပါတယ်။ စာရင််း (အ ယတ်န််းခက ာင််း 3 

  တန််းစာ်း)  ည််းရ ကခခေဒအခပေါ်တစ်ဦ်းခက ာင််းစာအ ပ်မှာခတွေျို့ ရှ န  ငပ်ါတယ်။ 

Ads by optAd360 

သစ်ပငပ်န််းမနရ် ရာှ်းန  ငင်၏ံအဓ ကအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းပါဝငသ်ည်: 

• tundra အမ  ြု်းအစာ်း, သစပ်ငပ်န််းမန ်Bryophyta, ခရညှ , cranberries, crowberry, 

kuropatochya  မက်, Cassiopeia, ခထာငမ်ပီ်းဘ စပတသ်စ်သာ်း, မ  ်းမြေဝငရ်  ်းစွေန််း, 

ဝငရ်  ်းစွေန််းဘ န််း, အာတ တ်ရ  ်းရာခက ်း က်ခတ်းဂတီခနခသာ၏အဓ ကက  ယ်စာ်း ှယမ် ာ်း; 

• Spruce, ထင််းရ ်း, အာရဇ်သစ်သာ်း, ထင််းရှှူ်း, ဘ စပတ်သစ်သာ်း, သပ တ်ပင,် 

ခမပယ်ကက  ယ်စာ်း ပြုထာ်းတဲ သစ်ခတာအမ  ြု်းအစာ်း, 

• စ မ ်း န ်းအသ်ီးအရွေက်မ ာ်းအသ်ီးအရွေက်မ ာ်း  င သ်ွေင ်ပင ်ကခဏာခသာစတက် ွေင ်ပငအ်

မ  ြု်းအစာ်း, 

• ခဒါနနငှ်  Salsola 

က  ယ်စာ်း ှယ်မ ာ်းထည် သွေင််းစဉ််းစာ်းထာ်းတဲ အသ်ီးအရွေကမ် ာ်း၏သကဲနတာရအမ  ြု်းအစာ်း; 
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• Ranunculus repens, Mentha arvensis, pobegonosnaya ခကွေ်း: herbaceous 

နစှ်ရှည်က  ယ်စာ်း ပြုထာ်းတဲ အသ်ီးအရွေက်မ ာ်း၏ မက်ြေင််း type က    မက်ြေင််း foxtail, 

အ ပ်ရာ မက်, dandelion, toadflax, knautia ။ 

•   င သ်ွေင ်ပင ်ကခဏာခသာရွှံ ျို့အမ  ြု်းအစာ်း အစ  ဓာတက်   မတ်န  ်းသ ပငမ် ာ်း။ 

 ခဆ်း က်ဝငအ်ပငမ် ာ်း 

"palette" ရ ရှာ်း, က ခနာတ်    မငသ်ညအ်တ  င််း, အ ွေနက် ယ် ပန်  သည။် 

အခရအတွေက်စည််းကမ််းြေ က်မ ာ်း၌အစပ  င််းတွေငသ် သ သာသာ  စ်သည န်ယ်ခ မမ  ြု်းစ တ်စာရင််း, 

ခတာငဘ်က်မှခ မာက်ဘက်ကခနတ  ်းပွော်း ာခပမယ် သကဲနတာရထမဲာှကကီ်းထွော်း ွေင ်ပငထ်ကဲခတာင်

ရန,် ခကကာင် ခ ြောက်ခသွေျို့ခသာရာသဦတ မှအနည််းငယ်ခ  ာ က သွော်းသည။် 

အပငစ်  က်ပ  ြု်းမှု 

ခရှ်းခြေတ်ကကတည််းကကမဘာခ မရဲ  သစ်ပငပ်န််းမနအ်သ်ီးသ်ီးအခပါင ်းတ   သပန််းပွေင် နငှ် ဟင််းသ်ီးဟင််း

ရွေက်ရ  င််းြေဲ ရမပီ,    တ  က်ရ  က်ဝငခ်ရာက်စွေက် က်မှုမရှ ဘတဲ  ည််း  ည််းခ ပာင််း ဲြေဲ ကကသည။် 

  သာ်း ွေံျို့ မ  ြု်းမှုမ မ တ   က  ယပ်  ငအ်သံ ်း ပြုရနအ်ပငသ်ညသ် ၏   အပ်ြေ က်မ ာ်းက   obrabatyvanii 

ခ မနငှ် စ  က်ပ  ြု်းရန ်မင် တက်ခပ်းထာ်းတယ ။ 

     ပ်အာ်း၏ကသဇာ ွှမ််းမ  ်းမှုခအာက်မှာအပငခ် ပာင််း ဲြေဲ ကက, ငါတ    features အသစ်ရတယ်။ 

ထ   ခကကာင် စ  က်ပ  ြု်းခသာအပင၏်အဓ ကအဂဘ ါရပ်သ တ   မသက်ဆ  ငမ် ရင််းအရပ ၏စ  က်ပ  ြု်းကကသည်

ဆ  သ်ီးနှ ံက်တင ်"စ  က်ပ  ြု်း" က  ဆ     သညအ်ပင,် "  ပ်ငန််းမ ာ်း၌" စာ်းစရာဘ   စ  က်ပ  ြု်းပငမ် ာ်း, 

ခဆ်းဝါ်း, အစာခကျွ်း ြေင််း, စတာခတွေဃ  စ်ပါသည ်

သ တ   ရဲ  က  ယ်ပ  ငအ်ခပေါ်မ  ြု်းပွော်းန  ငစ်ွေမ််းမရှ ကကခပ။ 
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 ယခန  တွေငခ်မွေ်း မှူ ြေင််းအာ်း  င် ရ  င််းမှရရှ ခသာအမ ာ်းအ ပာ်းယဉ်ခက ်းမှုခကာကပဲ်သ်ီးနှမံ ာ်းက  သ   မ

ဟ တ်မ  ြု်းရ  ်းေီဇအငဂ် ငန်ယီာ။ စ  က်ပ  ြု်းပန််းပွေင် နငှ် သစ်ပငမ် ာ်းအခစ , ေ  င််းငင,် ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်, 

သစ်သ်ီး, ဒဏခ်ငွေသ   ြေွေဲ ြော်းထာ်းတယ်။ အဆ  ပါစ  က်ပ  ြု်းပငမ် ာ်း, မ  ြု်းစ တ်စာရင််းစဉ််းစာ်းပါ။ 

• သ်ီးနှပံငမ် ာ်း - စ  က်ြေင််း, အဓ ကထ တ်က နအ်စာ်းအခသာက်အ  စ်အသံ ်း ပြုဆနစ်ပါ်း, 

စက်မှု  ပ်ငန််းမ ာ်းအတွေကက် နက်ကမ််းပစစည််းမ ာ်း, တ ရစဆာနအ်စာခကျွ်း ြေင််း  စ်ပါတယ်။ 

၏အဓ ကအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက   ခကာက်ပဲသ်ီးနှ ံ, ဂ ံြုစပါ်း, ခကာက်, မ ခယာစပါ်း, Oats, 

ဆန,် ခ ပာင််းဆန,် sorghum, buckwheat ထငပ်ါတယ်။ 

•    က်ဘာစ  က်ပ  ြု်း ြေင််း - 

ထ  အထည်အ  ပ်စက်မှု  ပ်ငန််းမ ာ်းအတွေက်   ငဘ်ာနဲ    ပ်ထာ်းတဲ ထာ်းတဲ သ ခတွေက  ။ 

ြေ ည်ငငအ်ပင၏်အဓ ကအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း: ပ  က်ဆန,် dovhunets, ဝါဂွေမ််း, ဂ န,် ခ ျှာ,် 

kakpok, kenaf, sunn, နာနတ်ခ ျှာ,် furcraea ။ 

• ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အပငအ်သ်ီးထ တ်  ပ်ရနစ်  က်ပ  ြု်းကကသည်။ ြေရမ််းြေ ဉ်သ်ီး, 

ငရ တ်ခကာင််း, ြေရမ််းြေ ဉ်သ်ီး, အင ဆ်ီး  ှူ, ခဂေါ်  ီထ ပ်, ပန််းခဂေါ်  ီ, ရွေက်, မ န ်ာဥ, 
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ခရွှ ရံ သ်ီး,  ရဲသ်ီး,  ရံ , သြေွော်းသ်ီး, မ န ်ာဥ, beets, ဆ ရီ, ကညွေတ်, ကကက်သွေနန်,ီ 

ကကက်သွေန ် ှူ: ၏အဓ ကက  ယ်စာ်း ှယ်မ ာ်း။ 

• အသ်ီးအပင ်- အသ်ီးက  ခဆာငခ်သာအပင။် ဤခရွေ ျို့ကာ်းမ ာ်းပါဝငသ်ည်:   ခမ္ာ်ခရာင,် 

သပံ ရာ, ကျဲွခကာသ်ီး, ငကှ်ခပ ာသ်ီး, ခထာပတ်သ်ီး, သရက်သ်ီး, သ ဲသ်ီး, စပ စ်သ်ီး, 

ပ ာ်းရည်, အ န််းသ်ီး, သ ံွေင,် စခတာ်ဘယ်ရ,ီ ဆ်ီး  ှူ, Currant ။ 

• တနဆ်ာဆငအ်ပင ်- 

ဝ ဏ၏်အ ှဆင ်ြေင််းနငှ် အ ှဆငအ်တွေက်အသံ ်း ပြုကကသည်စက်ရံ မ ာ်း, 

   အပန််းခ  ခနရာမ ာ်း။ တနဆ်ာဆငအ်ပငမ်  ြု်းစ တ်ခတွေဟာ: အကာရသှာ်း, Barberry, 

Magnolia, lilac, arborvitae, boxwood, သမ်, ခဇာမ် ွှာ်းပန််း peonies 

 မင် တက် ာြဲေ သည်။ 

အမ ာ်းဆံ ်းဆွေခဲဆာငမ်ှုတနဆ်ာဆငစ်က်ရံ မ  ြု်းစ တ်  စ်ကကသည။် 

ဓါတ်ပံ က  နမ နာမ ာ်းစာရင််းခက ာင််း တ်စာအ ပ်တွေငခ်တွေျို့  မငန်  ငပ်ါသည။် 

ဤသညက်   ည််း ပညတ်ွေင််းနငှ် ပန််းပွေင် တ   ပါဝငသ်ည။် 

Ads by optAd360 

စက်ရံ မ  ြု်းစ တ် (အ မ်စာရင််း ခတာ်ပါတယ်) Woody ပါဝငသ်ည။် 

ခအာက်တွေငခ်ကကာင် တနဆ်ာဆငစ်  က်ပ  ြု်းမှု၏အဓ ကမ  ြု်းကွေဲခ ာ် ပထာ်းပါ  မ် မယ်။ 

GRAMINEOUS အပင ်

အဆ  ပါခကာက်ယ ခရာင ်ြေညန်ငှ အ်တ ဤစက်ရံ ရညှ ် ာ်းမပီ်းပါ်း ွှာ, 

က ဉ််းခ မာင််းခသာအရွေကမ် ာ်း။ ဒအီခတာက်ပ, ofiopogon ဂ ပန,် Chlorophytum, billbergia 

တွေဲ,  ှပခသာ Wallot, Tillandsia usneevidnaya arundinaria, ထ  ကဲ သ   ခသာ AIR 

gramineous အ  စ်က  ယ်စာ်း ှယ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 

ခတာ်ပါတယ်၏အ ြော်းမ  ြု်းရှ ပါတယ်။ 

အဆ  ပါစာရင််းက  ခအာကတ်ွေငခ် ာ် ပထာ်းခသာခပ်းအပ်ပါ  မ် မည။် 

BUSHI အပင ်

Bushi အပင ်- အပငမ် ာ်း, Bushi ကကီ်းထွော်းရာက  အဓ ကအာ်းထာ်း။ Bushi ပံ စံမ ာ်း: 

peperomiya, ဂ ပန ်aucuba, achimenes, begonia, gipotsirta အဝတ်အြေ ည််းစည််း, 

Coleus, arrowroot, Pila ။ 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.birmiss.com
https://my.birmiss.com/%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%BA-%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B1/
https://my.birmiss.com/%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%90%E1%80%9A%E1%80%BA-%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B1/


စ  က်ထ နငှ် အတ အပငက်  အဓ ကအာ်းထာ်း 

စ  က်ထ နငှ် အတ အပငက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာဘဝဂ်ခပေါ်မှာရှ ခကွောင ်းက  အဓ ကအာ်းထာ်းတင််းကကပ်စွော

ခဒါင ်  က်ကကီ်းထွော်း ာ, ခ  ာင် ခနကကသညက်  အဓ ကအာ်းထာ်း။ က  ယ်စာ်း ှယမ် ာ်း Klein 

articulates, cleistocactus Strauss, Notocactus, leninghauza, trihotsereus 
အ  ှူခရာင ်felandra, codiaeum, Laurel, Ficus, bokarneya, dieffenbachia, 

Dracaena, pandanus, yucca ။ 

စပ စ်နွေယ်ပငန်ငှ ခ်တာင််းက  စက်ရံ  

Liana နငှ် ဆွေထဲာ်း-downing အပငရ်ညှ ် ာ်းရှ သည,် 

ခ ပာင််း ွေယ် ပင ်ွေယ်ခသာသ တ   အာ်းကကီ်းထွော်း ြေင််းနငှ် ပံ စံမ  ြု်းအ  စ်အခစြေံရနြ်ေွေင်  ပြုအဓ ကအာ်း

ထာ်း။ က  ယ်စာ်း ယှ်မ ာ်း Ivy, Epipremnum, ficus, Fitton, Werther, kolumneya, 

zigakaktus ။ 

ROSETTE အပင ်

ထွေက်ခပါက်က   stem အပင ်maldevelopment interstices 

မှဦ်းခဆာငန်ငှ် တဦ်းတည််းမှာန်ီးကပ်စွော ှပတဲ အရွေက၏် coalescence 

က  ခထာက်ပံ ခပ်းခသာက  တ  ခစပါမပီ။ ထ  အပင၏်အရွေယ်အစာ်းအခရ်း  စ်ပါတယ်။ 

က  ယ်စာ်း ှယ်မ ာ်း gloxinia, primrose, sentpoliya (uzumbarskiye ြေရမ််းခရာင)်, 

Sempervivum tectorum ။ 

အဓ က  Flora 

သစ်ပငမ်  ျိုးနငှ အ်ပငမ်  ျိုးတ ငအ်ရ က်

အမ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး 

  

  

https://my.petmypet.ru/
https://my.petmypet.ru/flora/
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That Is The Easiest Way To Start Making Money Online In Sydney 

Immediate Edge 

 

 

 

These 2 Vegetables Will Kill Your Belly Fat Overnight! 

Valentin Bosioc 

 

 

 

This Video May Soon Be Banned. Watch Before It's Deleted 

Quantum Code 

အရွေက်မ ာ်းသညအ်ပငအ်မ ာ်းစ ၏အခရ်းကကီ်းဆံ ်းအစ တ်အပ  င််း  စ်သည။် 

၎င််းတ   မှတစ်ဆင ခ်ရသညအ်ပင၏်အစ    က်အ ပံြု   က်၊ 

ခနခရာင ်ြေညက်  ကကီ်းထွော်းမှုစွေမ််းအငအ်  စ်ခ ပာင််း  ဲြေင််းနငှ ပ်တ် ၀ 

https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/1/1?h=ue9d4ZU1XYJ9364nlsaEWZ6HjPffnug2Lk__qmnwC9s_agnHzK-_aKiuK8q6mwA3&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/1/1?h=ue9d4ZU1XYJ9364nlsaEWZ6HjPffnug2Lk__qmnwC9s_agnHzK-_aKiuK8q6mwA3&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/1/1?h=ue9d4ZU1XYJ9364nlsaEWZ6HjPffnug2Lk__qmnwC9s_agnHzK-_aKiuK8q6mwA3&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10257244/i/57449541/0/pp/1/1?h=ue9d4ZU1XYJ9364nlsaEWZ6HjPffnug2Lk__qmnwC9s_agnHzK-_aKiuK8q6mwA3&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449541/0/pp/2/1?h=LH72ZzsMzqvJ3urYHzfXkvgMELc-S3UKw6eM9ozseQcfBh8j-ZYC_VxctacxGJur&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449541/0/pp/2/1?h=LH72ZzsMzqvJ3urYHzfXkvgMELc-S3UKw6eM9ozseQcfBh8j-ZYC_VxctacxGJur&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449541/0/pp/2/1?h=LH72ZzsMzqvJ3urYHzfXkvgMELc-S3UKw6eM9ozseQcfBh8j-ZYC_VxctacxGJur&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57449541/0/pp/3/1?h=sD918LD1o9yQfppRrpTsWdhJEriYmXe4XJlk-B9azn6n9bmR0asDFROgYn-6DL_f&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57449541/0/pp/3/1?h=sD918LD1o9yQfppRrpTsWdhJEriYmXe4XJlk-B9azn6n9bmR0asDFROgYn-6DL_f&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57449541/0/pp/3/1?h=sD918LD1o9yQfppRrpTsWdhJEriYmXe4XJlk-B9azn6n9bmR0asDFROgYn-6DL_f&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57449541/0/pp/3/1?h=sD918LD1o9yQfppRrpTsWdhJEriYmXe4XJlk-B9azn6n9bmR0asDFROgYn-6DL_f&rid=f118805f-1223-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


န််းက ငခ် ထ သန  စ်င ်ြေင််းတ   မှ  တ်သန််းစီ်းဆင််းသည။် အမ  ြု်းမ  ြု်းခသာစရ  ကမ် ာ်းက   အခ ြေြေံ၍ 

အရွေက်မ ာ်း၏ဇီဝခေဒဆ  ငရ်ာြေွေဲ ြော်းမှုမ ာ်းစွောရှ သည။် 

ဤခဆာင််းပါ်း၏မ ခဘာငတ်ွေငအ်ဓ ကအခကကာင််းအရာမ ာ်းက  ကျွန် ပ်တ   သံ ်းသပ်ပါမည။် 

 

အရ ကတ်စခ် က ျိုးအဘယန်ညျ်ိုး။ 

အရွေက်သညစ်က်ရံ ၏အ ပငဘ်က်တွေငရ်ှ မပီ်းအပငန်ငှ ပ်တ်ဝန််းက ငအ်ကကာ်းအ င််း၊ ဓာတ် ပြု ြေင််း၊ 

ခရခငွေျို့ပ ံ ြေင််းနငှ ဓ်ာတ်ခငွေျို့  ှယ် ြေင််းအတွေက်တာ ၀ နရ်ှ သည။် 

သ တ   က   မငန်  ငခ် ာက်ခသာ မငန်  ငခ်သာ မက်ပငမှ်ကကီ်းမာ်းခသာသစ်ပငမ် ာ်းအထ မ ာ်းခသာအပင်

အမ ာ်းစ တွေငခ်တွေျို့ရသည။် “ အရွေက်” 

ဟ ခသာစကာ်း ံ ်းတွေငစ် တ်က ်းစ တ်သန််းသညဘ် စပတ်တစ်ြေ ကဲ သ   ဂနထဝငအ်ရွေက်မ ာ်းက  ြေ က်ြေ င််းဆွေဲ

ယ သည။် သ   ခသာ်ပံ စံအမ  ြု်းမ  ြု်းနငှ ဒ်ဇီ  င််းမ ာ်းအမ  ြု်းမ  ြု်းရှ သည၊် 

၎င််းတ   အာ်း ံ ်းသညအ်တ တ ပငရ်ညရ်ွေယ်ြေ က်မ ာ်းအတွေက်  စ်သည။် 

အရ က၏်အဓ ကအမ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး 

အရွေက်၏အရ  ်းရငှ််းဆံ ်းြေွေဲ ြော်းမှုသညသ် တ   ၏ပံ သဏ္onာာနခ်ပေါ်မ တညသ်ည။် 

သ မ၏အဆ  အရသစ်ရွေက်မ ာ်းကဲ သ   ခသာ  စ်စဉ်မ ာ်း (ဥပမာ၊ အတ တ်မှအတ တ်တွေင)်၊ 

ပန််းပွေင မ် ာ်း၏အရွေက်မ ာ်း (အပွေင ပံ် စံနငှ အ်ရင ဓ်ါ်း  င  ်ပြု  ပ်ထာ်းခသာဂနထဝငပံ် စံ)၊ 

ခဆ်းထ  ်းအပ်မ ာ်းနငှ အ်ရွေက်မ ာ်း (အပငမ် ာ်းတွေငခ်တွေျို့ရခ  ) ရှ သည။် 



ပငစ်ညခ်ပေါ် ရှ တညခ်နရာအာ်း  င ခ် ာထ် တ်မ  ြု်းစ တ ်

အ ြော်းတစ်ြေ သ   မဟ တ်အစီအစဉ်တက စီစဉ်ထာ်း ြေင််းဆ  သညမှ်ာအရွေက်သညပ်ငစ်ညခ်ပေါ်တွေငစ်တင်

ခပါက်ခရာက်သည၊် ဆ     သညမ်ှာ node တစ်ြေ စီအတွေက်တစ်ြေ   စ်သည။် "ထံ ်း" 

ဟ ခသာခဝါဟာရသညသ်စ်ရွေက်အသစ်တစ်ြေ  ပြု  ပ်ရနအ်သံ ်း ပြုခသာပငစ်ညခ်ပေါ် ရှ ခနရာက  ရည်

ညွှန််းသည။် 

ဆန  က် ငဘ်က်အစီအစဉ်ဆ  သညမှ်ာအရွေက် ၂ 

ြေ သညအ်က  င််းအြေက်သ   မဟ တ်ပငစ်ညတ်စ်ြေ ၏အသ်ီးအသ်ီးတွေငခ်ပါက်ခနသည။် 

ထ   အ ပငမ် ာ်းစွောခသာအမှုမ ာ်းတွေငခ်နာက်ဆက်တွေဲဆံ မှတ်တစ်ြေ စီသညယ်ြေငန်ငှ န် ှု င််းယှဉ် ျှင ်၉၀ 

ဒဂီရီ ှည သ်ည။် 

Rosette 

အရွေက်မ ာ်းခနရာြေ ထာ်း ြေင််းသညသ် တ   ၏တညခ်နရာက  စက်ဝ  င််းတစ်ြေ တည််းအ မင န်ငှ တ် ညသီည။် 

အကကမ််းအာ်း  င ခ် ပာရ ျှငထ်  ကဲ သ   ခသာအပင၏်အရွေက်အာ်း ံ ်းသညတ်စ်ြေ က်မှအ မစ်ခပါက်မပီ်း

 ှပခသာြေ ံြုပ တ်က    စ်ခပေါ်ခစသည။် 

တစ် ဦ်း whorled အစီအစဉ် ည််းရှ ပါသည။် ၎င််းသညဆ်န  က် ငဘ်က်ပံ စံမ  ြု်း  စ်ခသာ် ည််း node 

တစ်ြေ စီတွေငအ်ရွေက်သံ ်းြေ ရှ သည။် ဤက စစတွေင ်node မ ာ်းက   whorls ဟ ခြေေါ် မပီ်း ၉၀ 

ဒဂီရီဆက်တ  က် ှည န်  ငသ်ည။် 

အရ ကဓ် ျိုးသ  ျိုးအမ   ျိုးအစ ျိုးအ ျိုးခြင ခ် ွဲခခ ျိုး 

ဤအမ  ြု်းအစာ်းြေွေဲ ြော်း ြေင််းတွေင ် တ်ခတာက် ြေင််းသ   မဟ တ်ပငစ်ည၏်အဆ ပ်တစ်ြေ မှကကီ်းထွော်း ာသ

ည အ်ရွေက်အခရအတွေက်နငှ က်ွေဲ ပာ်း ြေင််းအခပေါ်အခ ြေြေံသည။် 

ထ   ခကကာင အ်ရ  ်းရငှ််းဆံ ်းအမ  ြု်းအစာ်းသညရ်  ်းရှင််းခသာစာရွေက်  စ်သည။် 

၎င််းက  ရွေကတ်စ်ခြေ ာင််းနငှ ည်ှပ်တစ်ပငတ်ည််းသာရှ သည။် 

ပန််းကနက်  စာရွေက်၏မ ကန်ာှ ပငဟ် ခြေေါ်သည။် ဆ     သညမ်ှာ ၄ င််း၏“ ခသွေ်းခကကာ” 

သညခ်သွေ်း ပနခ်ကကာမ ာ်းနငှ  ် စ်သည။် 

ရ  ်းရ  ်းရွေကတ်စ်ြေ တွေင၎်င််းသညမ်ညသ်ည ပံ် သဏ္haveာာနမ်ဆ  ရှ န  ငသ်ည။် 

ရ  ်းရှင််းခသာအမ  ြု်းအစာ်း၏အရွေက်မ ာ်းသညအ်ပငင်ယ်ခ ်းနငှ အ်မမဲတမ််း ပြုတက် မပီ်းသစ်ပငခ်ပေါ်တွေ

ငထ်  အပငမ် ာ်း၏အစ တ်အပ  င််းမျှမက နရ်စ်ပါ။ 



ခနာက်တစ်မ  ြု်းမာှခပါင််းစပ်စာရွေက်  စ်သည။် 

ဤတွေငအ်ရွေက်မ ာ်းစွောက  တစ်ညှပ်တစ်ခကာငန်ငှ တ်ွေထဲာ်းသည။် ထ   အ ပင၎်င််းတ   တစ် ဦ်း 

စီတွေငက်  ယ်ပ  င ်petiole ရှ န  ငသ်ည။် 

သတူ   ရွဲ  ပြံ သဏ္accordingာ န်အရသ ရသညအ်ရ 

ကအ်မ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး 

အရွေက်ပံ သဏb္yာာနအ်ာ်း  င ြ်ေွေဲ ြော်းအ ွေနက် ယ် ပန  သ်ည။် မပီ်းခနာက်ရှ သမျှတ   , 

က ယ် ပန  သ်စ်ရွေက်အမ  ြု်းမ  ြု်းနငှ အ်တ အပငက်ကီ်းမာ်းခသာအခရအတွေက်ကရှ ပါတယ်။ 

ဤစာရင််းတွေငန်ာမည ်၃၀ 

ခက ာ်ပါဝငမ်ပီ်းတစ်ြေ စီသညသ်တ်သတ်မှတ်မှတ်ပံ သဏ္ဌာနတ်စ်ြေ က  ခ ာ် ပသည။် 

သ တ   အာ်း ံ ်းက  စာရင််း ပြုစ မထာ်းဘ ်း။ 

  စ်ခကာင််း  စ်န  ငဒ်ြီေွေဲ ြော်းအတွေက်အမ ာ်းဆံ ်းအကျွမ််းတဝငအ်မ  ြု်းအစာ်းသ  င််းရွေ  ြုက်  စ်ပါတယ်။ 

ဥပမာအာ်း  င ,် ဘ စပတ၌်ဤပံ သဏ္ofာာန၏်အရွေက်ရှ ပါတယ်။ 

သ တ   ဟာဒ  င််းငယ်ခသ်းခသ်းခ ်းနဲ  တ ခပမယ ်ဂနထဝငအ်ရွေက်ပံ စံရှ တယ်။ "ခ ပာင််း ပနန် ှံ ်း" 

ကဲ သ   ခသာပံ မှနမ်ဟ တ်ခသာသ မ ာ်း ည််းရှ သည။် ဒအီမ  ြု်းအစာ်းဟာညှာတာအနာ်းကပ်ခနတဲ အန မ ်၊ 

ြေျွနထ်က်တဲ အဆံ ်းနဲ  ရှည ် ာ်းတဲ န ှံ ်းပံ သဏ္ဌာနရ်ှ ပါတယ်။ 

whorled အရွေက် ည််းစ တ်ဝငစ်ာ်း    ရှ ပါတယ်။ 

ဤအမ  ြု်းအစာ်းက  မ ာ်းခသာအာ်း  င  ်မက်ပငအ်မ  ြု်းမ  ြု်းနငှ ပ်န််းမ ာ်းစွောတွေငခ်တွေျို့ န  ငသ်ည။် 

"ပင က် အကန  အ်သတ်ြေွေဲထာ်း ြေင််း" အမ  ြု်းအစာ်းသညက်ခ ်းဘဝမှ  တ  င််းနငှ ရ်င််းနှ်ီးကျွမ််းဝငသ်ည ်

- dandelion တွေငဤ်ပံ သဏ္ofာာနရ်ှ သည။် 

ပြံ မှန်မဟ တသ်သ အရ ကဆ်င က်ွဲခြစစ်ဉ် 

ဆင က်ဲ  စ်စဉ်ကာ အတွေင််းသစ်ပငမ် ာ်းနငှ အ်ပငမ် ာ်း၏သစ်ရွေက်မ ာ်းသညအ်ခ ပာင််းအ ဲအမ  ြု်း

မ  ြု်းြေံယ ြေဲ သည။် 

သစ်ပငပ်န််းမနမ် ာ်း၏က  ယ်စာ်း ှယ်အမ ာ်းစ တွေငသ် တ   သညက်ကီ်းမာ်းခသာခ ပာင််း ဲမှုမ ာ်းက  မ  စ်



ခစြေဲ ခသာ် ည််းအြေ  ြုျို့ခသာအပငမ် ာ်း၏အရွေက်မ ာ်းသညသ်တ်သတ်မှတ်မှတ်  ပ်ခဆာငြ်ေ က်မ ာ်း

က  စတင ် ပ်ခဆာငြ်ေဲ သည။် 

အရ ကြ်မ်ျိုးမ  

 

အမ ာ်းဆံ ်း "အထ ်း ပြု" အထ ်းသ  င အ်ရွေက်မ ာ်းခထာငခ်ြေ ာက်။ 

သ တ   ကအင််းဆက်ပ  ်းမ ွှာ်းခတွေက  ခကျွ်းခမွေ်းမယ ်မခတာ်မတရာ်းအပငခ်တွေမှာခတွေျို့ရတယ် 

ထငရ်ှာ်းခသာဥပမာတစ်ြေ မှာခနဝငြ်ေ  နသ်   မဟ တ်ေီ်းနပ်စ် flytrap   စ်သည။် 

ထ  ကဲ သ   ခသာအရွေက်၏အဓ ကတာဝနမှ်ာအင််းဆက်ပ  ်းက   မ််းရန၊် 

၎င််း၏ထ န််းသ မ််းထာ်းမှုက  ခသြေ ာခစရနန်ငှ အ်ထ ်းအငဇ်  င််းမ ာ်း၏အက အည ီ င အ်စာခကကရန ် စ်သ

ည။် အြေ  ြုျို့ခသာအခ ြေအခနမ ာ်းတွေငအ်ရွေက်သညခ်စ်းကပ်ခသာခ  ာရ်ညက်  ထ တ်  ပ်သည။် 

အြေ  ြုျို့တွေငရ် တတ်ရက်ပ တသ်ည ်(Venus flytrap) နငှ အ် ြော်းသ မ ာ်းတွေငအ်ဆ   ရှင ်(pemphigus) 

ပါခသာအထ ်းပ ခ ာင််းမ ာ်းသညက်စာ်းသည။် 



အရညရ်ွှမ်ျိုးသသ အရ က် 

 

ဤအရွေက်အမ  ြု်းအစာ်းသညခ်ရသ  က်မ ာ်းက   နတ်ီ်းရနဒ်ဇီ  င််း ပြု  ပ်ထာ်းသည။် 

သ တ   က  ပ  ငဆ်  ငဆ်ံ ်းအကျွမ််းတဝငအ်ပငသ်ညရ်ာှ်းခစာင််း က်ပတ်  စ်သည။် 

ခ ြောက်ခသွေျို့ခသာအမဲသာ်းမ ာ်း   စ်၍ ၎င််းတ   အတွေင််း၌အစ  ဓာတ်မ ာ်းစွောပါ ၀ ငသ်ည။် 

အခကကာင််းမှာဤပန််းမ ာ်းသညမ်  ်းရွောသွေန််းမှုနည််းခသာခ ြောက်ခသွေျို့ခသာခဒသမ ာ်းတွေငက်ကီ်းထွော်း ာ

သည။် 

Baggy အရ က ်

ဤအမ  ြု်းအစာ်းသညခ်ရက  သ  ခ ှာငခ်သာ် ည််း၎င််းသညခ်ပ ာ  တ်ထ ထပ်ခသာအ ွှာခကကာင မ်

ဟ တ်၊ ထ  အကာက  သစ်ရွေက်က  ယ်နှု ကက် ွေဲျို့စည််းထာ်းသည၊် 

၎င််းသညအ်ထ ်းနည််း မ််း  င  ် မ်မပီ်းစ ခဆာင််းထာ်းခသာမ  ်းခရက  ထ န််းထာ်းသည။် 



ဆျူိုး 

 

ကာကွေယ်မှုအတွေက်အြေ  ြုျို့ခသာအပငမ် ာ်း၏အရွေက်မ ာ်းသညဆ် ်းမ ာ်းအ  စ်သ   ခ ပာင််း ဲသွော်းသည။် 

၎င််းတ   သည ်ပြု ပငထ်ာ်းခသာအရွေက်မ ာ်း၊ မာခက ာ။ 

ညှပ်န  ငသ်ည အ်ပငသ်   မဟ တ်အညွေန  မ် ာ်းမှ ွေဲျို့စည််းန  ငသ်ည။် 



နှုတခ်မ်ျိုးသမ ွှျိုး 

 

နှုတ်ြေမ််းခမ ွှ်းရွေက်မ ာ်းက  အခထာက်အပံ    အပ်ခသာတွော်းတတ်ခသာတ ရစဆာနမ် ာ်းတွေငခ်တွေျို့ ရှ ရသည်

။ သ တ   ကရှည ် ာ်းခသာ, 

ခကာက်ခကာက်  စ်စဉ်မ ာ်း၏ပံ စံသာမနရ်ွေက်၏အထက်ပ  င််းအစ တ်အပ  င််းတစ်ြေ  extension 

က    စ်ကကသည။် 

သ တ   ကပတ်ဝန််းက ငရ်ှ အရာဝတထ ြုမ ာ်းက  တွေယက်ပ်ခနသ  င စ်က်ရံ သညသ် တ   ပတ် ၀ 

န််းက ငတ်ွေငရ်ှ ခနသည။် ဤအရွေက်အမ  ြု်းအစာ်းက  သာမနဥ်ယ ာဉ်ပဲမ ာ်း၊ 

သြေွော်းသ်ီးမ ာ်းနငှ  ်ရံ သ်ီးမ ာ်းတွေငခ်တွေျို့ရသည။် 



Phillodies 

 

Phillodies မ ာ်းသညည်ှာအ ပငဆ်င က်ဲ  စ်စဉ်၏အထ ်းက စစ  စ်သည။် 

ထ  ကဲ သ   ခသာညှာအရွေကသ်ညအ်ရွေက်နငှ ဆ်ငတ် မပီ်းအ င််းဓာတ် ပြုန  ငစ်ွေမ််းရှ သည။် 

တစ်ြေ  နတ်ည််းမှာပင၊် ပ  ၍ 

ခဝ်းခသာခနရာတွေငတ်ညရ်ှ မပီ်းအမှနတ်ကယ်စာရွေကသ်ညရ်  ်းရှင််းခသာ ွေဲျို့စည််းတညခ်ဆာက်ပံ နငှ ယ် 

တ်ညံ သည ပံ် စံမ ာ်းရှ သည။် 

Bracts 
ဒအီရွေက်အမ  ြု်းအစာ်းက  သ တ   ရဲ   semicircular သ   မဟ တ် circular shape shape   င ပံ် ခ ာ်သည။် 

 ွေဲျို့စည််းစ တ်က ခရာဂါအတွေက်, စည််းကမ််းအ  စ,် တစ ်ဦ်း ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းအမ  ြု်းအစာ်းသ   မဟ တ် 

inflorescences ၏အရွေကရ်ှ ပါတယ်။ 

 

 ပရသဆျိုးပငမ်  ျိုးနငှ  ်ပန်ျိုးမ  ျိုး 

ပရခဆ်းပငမ် ာ်းသည် ခဆ်းဘက်ဝငအ်ပငမ် ာ်း  စ်မပီ်း ဟင််းြေတ်အခမ ွှ်းအကက ြုငန်ငှ  ်အ မသ်ံ ်းခဆ်းအ  စ် 

အသံ ်း ပြုသည်။ အပ ပ  င််းခဒသတ   တွေင ်အခစ စ  က် ြေင််းနငှ  ်က  င််းဆကစ်  ကပ်  ြု်း ြေင််းတ   က   ရာသဦတ ခအ်းခသာ 



 မ ာ်း၌  ပြု  ပ်န  ငသ်ည။် ပန််းမ ာ်းသည် အ အှပ  စ်ခစသည ်အ ပင ်ဝတမ်ှုနက် ်းမည ် အင််းဆကမ် ာ်းနငှ  ်

အက  ြု်း ပြုအင််းဆကမ် ာ်းက     တ်ခြေေါ်သည်။ ပန််းမ ာ်းက   အင််းဆက်နငှ  ်အ  ကပ်  ်းမ ွှာ်းမ ာ်း နှ မန်ငှ််းရနန်ငှ  ်

ခ မဆ ီွှာထ န််းသ မ််းရန ်မ တ်ခဆွေအပငအ်  စ် ည််း အသံ ်း ပြုသည်။  

 

1. Culantro Eryngium foetidum 

Culantro is a biennial or short-lived perennial native to tropical America. It is grown mainly for 
its leaves which are used as a culinary herb in the Caribbean, Latin America, and Southeast Asia. 
Plants grow 8 to 40 cm tall with leaves arranged in a spiral pattern around a central stem. 
Leaves... 

2. Mexican Sunflower Tithonia diversifolia 

Mexican Sunflower is a woody, perennial, plant with showy yellow flowers growing to 3 m in 
height. It can be used as an ornamental, hedge, compost ingredient, fodder, green manure, and 
soil erosion control. Mexican sunflower is known to be efficient in extracting phosphorus from 
the soil. Green... 

3. Basil Ocimum basilicum 

Basil is an upright, aromatic, annual plant, up to 75 cm in height, and used as a culinary herb and 
for essential oil. The leaves of basil are often used as a seasoning in tomato sauces and the basis 
for making pesto. There are many varieties of basil with different colored leaves and unique... 

4. Coriander/Cilantro Coriandrum sativum 

Coriander/Cilantro is a cool-climate, annual crop, up to 1.5 m in height, with small white flowers, 
valued for its seeds (coriander) and leaves (cilantro). Leaves are used in soups, stews, salads, and 
stir-fry dishes. Seeds are used whole or ground in bread, cheeses, curry, sausages, and soups. 

5. Dill Anethum graveolens 

Dill is a freely-branching, blue-green, feathery-leafed, annual herb, with yellow flowers in an 
umbrella-like cluster, growing to 1 m tall. Dill has been cultivated for centuries from the 
Mediterranean to southern Russia for both the seeds and leaves. It is now naturalized and grows 
wild on... 

o also available in: 

  

o Español (es)  

  

o English (en) 

6. Parsley Petroselinum crispum 

Parsley is an upright, herbaceous plant, growing to 70 cm in height. In temperate regions, parsley 
is a biennial, putting on vegetative growth the first season, over-wintering, then flowering the 

https://www.echocommunity.org/my/resources/ff67426e-bdb4-474a-b0f2-1b91be6f6ed6
https://www.echocommunity.org/my/resources/d3831b66-112d-4c23-9dda-65ee4e60d8d0
https://www.echocommunity.org/my/resources/98e6b341-6ee0-46a1-a962-47b54b5a14f0
https://www.echocommunity.org/my/resources/d1372f60-635f-4645-962f-df1436a3cf1d
https://www.echocommunity.org/my/resources/40d6b689-155e-47ab-81dc-40d7edbf7f29
https://www.echocommunity.org/es/resources/40d6b689-155e-47ab-81dc-40d7edbf7f29
https://www.echocommunity.org/en/resources/40d6b689-155e-47ab-81dc-40d7edbf7f29
https://www.echocommunity.org/my/resources/8a7a49ee-49ea-4029-90df-1dfed6b2c692


following season. In tropical regions it will not flower or produce seeds. It is commonly used as 
a... 

7. Oregano Origanum vulgare 

Oregano is a tangled, bushy, perennial, aromatic herb, with stems up to 1 m long, and used as a 
culinary herb and for essential oil. Oregano has good heat and drought tolerance. 

8. Cosmos Cosmos sulphureus 

Cosmos are an annual, semi-hardy herb up to 2 m tall with bright orange or yellow flowers 
generally used as an ornamental. Cosmos are also effective nectaries for butterflies, and can be 
planted to attract pollinators and other beneficial insects such as syrphid flies, lacewings, and 
parasitic... 

9. Chia Salvia hispanica 

Chia is an annual plant in the mint family, growing to 1.75 m, and cultivated for its very nutritious 
seeds which are high in omega-3 fatty acids. Chia is a short day plant best suited for the tropics 
and sub-tropics. 

10. African Marigold Tagetes erecta 

African marigold is aupright growing, aromatic, annual plant, up to 1.25 m in height, with showy, 
fragrant flowers up to 10 cm in diameter. This plant is noted for repelling nematodes. 

11. French Marigold Tagetes patula 

French marigold is an upright growing, aromatic, compact, annual plant, up to 40 cm in height, 
with showy, fragrant flowers up to 5 cm in diameter. This plant is noted for repelling nematodes. 

12. Wild Cosmos Cosmos bipinnatus 

Cosmos are effective nectaries for butterflies and can be planted to attract pollinators and other 
beneficial insects such as syrphid flies, lacewings and parasitic wasps. Cosmos are also said to 
repel the corn earworm. As a companion plant, scatter seeds at plot edges, or plant at intervals... 

Collections 

• ခဆ်းဘကဝ်ငအ်ပငမ် ာ်း 

• အမ  ြု်းအစာ်း 

 

အမ  ြု်းအစာ်းအ   ကရ်ှာရန ်

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အ  စ် စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာ ပဲမ ာ်းခကာက်နှပံငမ် ာ်းအ မစမ် ာ်းနငှ ်  

ဥမ ာ်းစာ်းက က် မက်ြေင််းမ ာ်းနငှ  ်တ ရစဆာနအ်စာပငမ် ာ်း ပရခဆ်းပငမ် ာ်းနငှ ်  

https://www.echocommunity.org/my/resources/45737118-ab7d-43b7-ac0c-bf802b0aa422
https://www.echocommunity.org/my/resources/cf340afd-6765-4c63-97e5-407cd98ccd55
https://www.echocommunity.org/my/resources/faaf5190-51e1-4f7c-9fce-179c3601ea77
https://www.echocommunity.org/my/resources/db370fe4-feb7-40fd-88cf-7c7afd9bbf9f
https://www.echocommunity.org/my/resources/580f6cc1-661d-4475-a4ba-9cc9add294a2
https://www.echocommunity.org/my/resources/ea662fab-3e0e-4763-bf55-f2bd6176fa19
https://www.echocommunity.org/my/resources/21a39d76-9aad-4d27-8811-5498e1623837
https://www.echocommunity.org/my/resources/1e5f5bc3-63fa-49f2-9fea-9d970ed7b77b
https://www.echocommunity.org/my/resources/535bcc7d-b207-4257-be6e-3b4ac9b5a9fd
https://www.echocommunity.org/my/resources/6e6a7b1f-9f61-4256-a830-e6d397044599
https://www.echocommunity.org/my/resources/a3d5ecae-c74d-4ddf-bb06-df4ddc832619
https://www.echocommunity.org/my/resources/a3d5ecae-c74d-4ddf-bb06-df4ddc832619
https://www.echocommunity.org/my/resources/a3d5ecae-c74d-4ddf-bb06-df4ddc832619
https://www.echocommunity.org/my/resources/12179f17-96c6-4dd8-b1da-de236d11a68c
https://www.echocommunity.org/my/resources/97f62354-166d-4b75-a85d-2ea493ae2e03
https://www.echocommunity.org/my/resources/97f62354-166d-4b75-a85d-2ea493ae2e03


ပန််းမ ာ်း ဥယ ာဉ်ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေကမ် ာ်းဘ ်း၊  ရံ ၊ သြေွော်းမ ာ်းအဆစံာ်းပဲမ ာ်း  

(ပဲမ  ြု်းစ )သစသ််ီးဝ ပံငမ် ာ်းအရွေကမ် ာ်းခသာ ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းစ မ််း န််းသစပ်ငန်ငှ ်  

ခ မဆထီ န််းပ  ြု်းပငမ် ာ်း (GMCC)စကမ်ှုသ်ီးနှမံ ာ်းသစခ်တာ ယ်ယာ သစပ်ငမ် ာ်း  

ပန််း 

ဝီကီပီ်းဒ်ီးယာ်း မှ 

အညွှန််းသ    ြေ နက် ်းရနရ်ှာခ ွေရန ်ြေ နက် ်းမည် 

ဤလဆ ငျ်ားပါျားသည် အပငအ်စှိတ်အပှိုငျ်ားပေျ်ား အလကက ငျ်ား ဖြစ်သည်။ အဖခ ျား အသ ျုားအန ေျ်ားမ  ျား အတွက် ပေျ်ား 

(သ တူလကက ငျ်ားကွ ) ကှို ကကညျော့ပ်ါ။ 

 

မ ှိျုံျားေငျ်ားမတူသညျော့် အပွငျော့လ်ဆ ငအ်ပငမ် ှိျုံျားစှိပ်(၁၂)ခုတှို ျော့မ ပွငျော့လ်သ  ပေျ်ားပွငျော့(်သှို ျော့)ပေျ်ားခှိုငမ်  ျားကှို ဖပထ ျားသညျော့် ပှိုစတ  

ြန််း(တစ်ခါတစ်ေ  "ပေျ်ားပွငျော့"်)ဆှိုသညမ်   အပွငျော့လ်ဆ ငအ်ပငမ်  ျားတငွသ်  လတွွေ့ေလသ  မ ှိျုံျားပွ ျားအဂဂ ါစု 

ဖြစ်သည။် ပေျ်ား၏ ဇ ဝလေဒဆှိုငေ်   ုပ်ငေျ်ားတ ဝေမ်   မ ှိျုံျားပွ ျားဖခငျ်ားကှို သက်လေ က်လစပပ ျား 

မ  ျားလသ အ ျားဖြငျော့ ်စပါျားမ်(အြှိုမ ှိျုံျားပွ ျားဆ  ်)န ငျော့ ်မမ ှိျုံျားဥတှို ျော့ကှို လပါငျ်ားစပ်လပျားဖခငျ်ား ဖြစ်သည။် 

ပေျ်ားမ  ျားသည ်ပွငျော့ဖ်ခ ျားမ ှိျုံျားပွ ျားဖခငျ်ား(မ ှိျုံျားစှိပ်တူအပငအ်ပ်ုတစ်ခုရ ှိ မတူည သညျော့အ်ပငတ်ှို ျော့မ  စပါျားမ်န ငျော့ ်

မမ ှိျုံျားဥတှို ျော့ လပါငျ်ားစပ်ဖခငျ်ား)၊ သှို ျော့မဟုတ် ပငတ်ညျ်ားမ ှိျုံျားပွ ျားဖခငျ်ား(တစ်ပငတ်ညျ်ားမ  စပါျားမ်န ငျော့ ်မမ ှိျုံျားဥတှို ျော့ 

လပါငျ်ားစပ်ဖခငျ်ား) ကှို အဆငလ်ဖပလခ  လမွွေ့လစတတ်သည။် 

https://www.echocommunity.org/my/resources/97f62354-166d-4b75-a85d-2ea493ae2e03
https://www.echocommunity.org/my/resources/ec3e1f04-2829-487e-a679-09542813725b
https://www.echocommunity.org/my/resources/1cd7dfeb-d02d-4da7-b747-53f7a998f6bf
https://www.echocommunity.org/my/resources/e0d72568-07e2-4922-87cd-389936b3108f
https://www.echocommunity.org/my/resources/e0d72568-07e2-4922-87cd-389936b3108f
https://www.echocommunity.org/my/resources/e0d72568-07e2-4922-87cd-389936b3108f
https://www.echocommunity.org/my/resources/aa9c55cd-6cc1-4893-be94-ed3df91d1a59
https://www.echocommunity.org/my/resources/265c782d-c9e0-4c7a-8ab1-af672572508c
https://www.echocommunity.org/my/resources/f876505e-5efa-4127-ab85-713a3020d93d
https://www.echocommunity.org/my/resources/f876505e-5efa-4127-ab85-713a3020d93d
https://www.echocommunity.org/my/resources/f876505e-5efa-4127-ab85-713a3020d93d
https://www.echocommunity.org/my/resources/f876505e-5efa-4127-ab85-713a3020d93d
https://www.echocommunity.org/my/resources/1c5e5f4d-4d38-4406-a84d-3819cccaf215
https://www.echocommunity.org/my/resources/da5818be-da49-428f-87e6-e944dbb502f8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8#mw-head
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8#searchInput
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8_(%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%B2)
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Flower_poster_2.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%86%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1


 

ဤ အပင ်ခဆာင််းပါ်းမှာ ခဆာင််းပါ်းတ   တစပ် ဒ ် စသ်ည။်   ည ်စွေက်ခရ်းသာ်း ြေင််း  င  ် မနမ်ာဝီကပီီ်းဒ်ီးယာ်း

က   က ညီပါ။ 

ပန််းအမညမ် ာ်း (Flowers) 

အရငဆ်ံ ်းန ဒါန််းစကာ်းခတာ  ဆ  ဦ်းမှရမယ်ေ ။ ဒပီ   စ်က   တင ် စ်ရ ြေင််းရဲ   အခကကာင််းရင််းြေကံ   

ခ ပာ ပြေ ငတ်ာပါ။ ကျွနခ်တာ ်က   စ နပ်န််းနခီတွေ ဓာတပံ် ရ  က်ခပ်းတဲ  ညငီယ်ခကကာင  ်ဒပီ   စ်က   

ခရ်း  စ်တာပါ။ သ ရ  က်ထာ်းတဲ  ဓာတ်ပံ ခတွေက   ကျွနခ်တာ ်က  ခပ်း    အတွေက် Folder တစ်ြေ  Share 

ခပ်းရတာခပါ  ။ အဒဲမီှာ  ပဿနာတက်ခတာ တာပဲ။ စ နပ်န််းနကီ   အဂဘ  ပ်    ဘယ်   ခြေေါ်သ ဲဆ  တာ 

ကျွနခ်တာ်မသ ဘ ်း။ Folder ခ ်းတစ်ြေ  Share ခပ်းတာ အခဲ ာက်ခတာင ်ကကာရသ ာ်းဆ  မပီ်း 

ဓာတ်ပံ ဆရာညငီယက် ကျွနခ်တာ ်ခဘ်းက   ခရာက် ာတယ်။ ကျွနခ်တာ်က စ နပ်န််းက   အဂဘ  ပ်    

ဘယ်   ခြေေါ်သ ဲဆ  တာ ခမ ခနတဲ အခကကာင််းခ ပာခတာ  ခက ်းဇ ်းရငှက်ရယတ်ယ်။ မပီ်းခတာ  

အာ်းမနာ ျှာမက  ြု်း “အစက်  က တံ ်းက  တံ ်း ွေန််းတယတ်ဲ ။ ဘာမှမဟ တ်တဲ ဟာက   စဉ််းစာ်းခနတယ”် 

တဲ ။ စ နပ်န််းမ ာ်း ဘာြေက ်    ဲ၊ Diamond Flower ခပါ  တဲ ။ အမယ်ခ ်း...  မတ်စွောဘ ရာ်း၊ 

ခတာ် ှြေ ည ်ာ်း ငါ  ညရီယ်    ပဲ ခအာ်   က်ြေ ငမ် တယ်။ စ နပ်န််းနဆီ  ခတာ  Red Diamond Flower 

ခပါ  တဲ ။ ခ ပာတတ်   ကတ်ာခနာ်။ သ ကခတာ  စရင််း၊ ခနာကရ်င််း ခ ပာ   ကတ်ာပါ။ ဒါခပမယ ် 

အဒဲ ီ  မဟ တ်မှန််း သ ခနခတာ  ခအာင သ်က်သက်ကကီ်း   စ်ရတာခပါ  ။ အမှနက်   ည််း 

စဉ််းစာ်း    မရခတာ   တတ်ခ ာ ဓာတ်ပံ ခတွေရ    အခရ်း သ ခ ပာတဲ အမညန်ဲ  ပဲ Folder Name 

ခပ်း   က်ရတာခပါ  ။ 

 

အြေန််း ပနခ်ရာက်ခတာ  ပထမဆံ ်း  ပ်  စ်တဲ အ  ပ်က စာအ ပ် ှနမ်ပီ်း စ နပ်န််းက   ဘယ်   ခြေေါ်သ ဲ 

ရှာရတာပါပဲ။ ဘယ်စာအ ပ်မှာပါတယ်၊ ဘယ်ခနရာမှာ ပါတယ်ဆ  တာက   သ  ခနခတာ  

ြေ က်ြေ င််းခတွေျို့ပါတယ်။ အမယ်ခ ်း... ြေက်   က်တာ။ ခနာက် ည််း မတှ်မ မယ် မထငပ်ါဘ ်း။ 

စ နပ်န််းက   "Gold Mohur"      ခြေေါ်ပါသတဲ ။ ခတာ်ခတာ ်က   ြေက်ြေက်ြေဲြေဲကကီ်းပါေ ာ။ ခနာက်မပီ်းခတာ  

အဒဲအီမညန်ဲ  ပဲ အ ြော်းခသာပန််းခတွေက   ည််း ခယဘ ယ  ြေံြုမပီ်း ခြေေါ်ခသ်းသေ ။ ထာ်းပါခတာ ေ ာ။ 

စ နပ်န််းနမီ    Red Gold Mohur      ခြေေါ်    ရမ ာ်း        က်ရှာကကည ခ်တာ  ည််း အဆငမ်ခ ပဘ ်းေ ။ 

ဒါခပမယ ် Yellow Gold Mohur     ခတာ  စ နပ်န််းဝါက   ရညည်ွှန််းတာ ခတွေျို့ရတယ်။ 

 

https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Dahlia_redoute.JPG
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AE%E1%80%95%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%B8:Stub
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit


ထာ်း   က်ပါခတာ ေ ာ။ ဒါကနည််းနည််းရငှ််း ပတာပါ။ အြေ ခတာ  ပန််းခတွေနဲ  သကဆ်  ငတ်ဲ  

စကာ်း ံ ်းခတွေက   တငခ်ပ်းထာ်းပါတယ်။   သ မ ာ်းတဲ  ပန််းခတွေနဲ  ဆ  ငတ်ဲ  စကာ်း ံ ်းခတွေက  ပဲ 

ခရွေ်းထ တ်ထာ်းခကကာင််းပါ။ အြေ  ြုျို့ပန််းခတွေက ရင််းနှ်ီးသ       ရှ ခပမယ ် အဂဘ  ပ်    

 တ်   က်ရတဲ အြေ  နမ်ှာ သ စ မ််း ပင ်ပင ်  စ်သွော်းတာမ  ြု်း ည််း ခတွေျို့ရတယ်။ 

အြေ  ြုျို့ပန််းအမညခ်တွေက  ခတာ  ကျွနခ်တာ်က  ယ်တ  င ်ည််း မကကာ်း  ်း၊ မ မင ် ်းတဲ အတွေက် 

ထည မ်ခရ်းခပ်း   က်တာပါ။   တ  င််းအတွေက် မဟ တရ်ငခ်တာင ်အြေ  ြုျို့ခသာ    အပ်ခနသ ခတွေ 

အတွေက်ခတာ   င  ်အ   ်းတနခ်ကာင််းရဲ  ၊ အက  ြု်းရှ ခကာင််းရဲ       ခမျှာ် င မ် ခကကာင််းပါ။ 

 

၁။ ကံ ခကာ် mesua ferrea 

၂။ ကညွေတ်ပန််း peri winkle flower 

၃။ ကကက်ရ န််းပန််း arabian jasmine 

၄။ ြေခရပန််း star flower 

၅။ ြေွေါည ြုပန််း clematis 

၆။ ခြေါငရ်မ််းပန််း hibiscus (shoe flower) 

၇။ ခြေါင််းခ ာင််းပန််း morning glory 

၈။ ြေ  ငခ်ရွှဝါ golden rod 

၉။ ဂမ န််း johnquil 

၁၀။ ဂနေမာပန််း chrysanthemum 

၁၁။ ခဂေါ်သဇင ်porana spectablis 

၁၂။ င ဝါ cassiafistula 

၁၃။ စကာ်းဝါ yellow champac 



၁၄။ စနဒက ်းပန််း sandal wood flower 

၁၅။ စ နပ်န််း gold mohur 

၁၆။ ခဆာငခ်တာ်က ်းပန််း verbena (vervain) (birdal boquet) 

၁၇။ ဆပ်သွော်း  ်းပန််း screw pine flower 

၁၈။ ဆ တ်   ်းပန််း coral jasmine 

၁၉။ ဇ ပ်ပန််း rhododendron 

၂၀။ ဇီဇဝါပန််း gardenia 

၂၁။ ခဇာ်မ ွှာ်းပန််း carnation (pink flower) 

၂၂။ ဇွေနပ်န််း small jasmine 

၂၃။ ခဒါန warmwood plant, absenth 

၂၄။ ခဒါင််း နဝ်ါပန််း zinnia 

၂၅။ နွေယ်သာကီပန််း oleander 

၂၆။ ပ ဏဏ ရ ပ် ixora 

၂၇။ ပ ခတာက် gumkino flower (padauk) 

၂၈။ ပ န််းညက်ပန််း alexandrian laurel 

၂၉။ ေ ဒေသံရဏပံွေင  ်canna 

၃၀။ ခေဒါပန််း hyacinth 

၃၁။ ခမမမ ြုျို့ပန််း aster flower 

၃၂။ မ  ်းမြေပန််း salitetrasperma 



၃၃။  မတ်ခ ်းပန််း star ipomea 

၃၄။ ရွေက် ှပန််း garden croton 

၃၅။ ခရွှပန််း yellow gingerlily 

၃၆။  က်ပံပွေင  ်bombax malabaricum 

၃၇။   မဗနအီငက်ကင််း shore robusta 

၃၈။ သဇငပ်န််း bulbophyllum auricolum 

၃၉။ သခ ပပန််း eugenia 

၄၀။ ခသာ်က golden shower, amherstia 

၄၁။ သဇငပ်န််း bulbophyllum auricomum 

၄၂။ သရ ီပန််း callophyllum amoenum 

၄၃။ သြေွေတ်ပန််း trumpet flower 

၄၄။ သစစာပန််း tiger lily (gladiolus) 

၄၅။ တမာပန််း azadirachtaindica flower 
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ရ ကခခေဒကမဘာသညက်ျွန် ပ်တ   အာ်းအမ  ြု်းမ  ြု်းခသာအပငမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်းက  ကမ််း ှမ််းသည။် 

treesရာမသစ်ပငမ် ာ်းမသှညခ်သ်းငယ်ခသာဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းအထ ၊ 

ပန််းပွေင သ်ည အ်ပငမှ်ပန််းမ ာ်းမရရှ န  ငပ်ါ ဤအမ   ျိုးအစ ျိုးနစှမ်   ျိုးအနကအ်တ ငျ်ိုးပ  ငျ်ိုးနငှ အ်

ခပငပ်  ငျ်ိုးသနရ မ  ျိုးက  အလဆှငရ်န်အလ န်လကူက  ကမ်  ျိုးသသ မ   ျိုးစ တမ်  ျိုးစ  ရှ သည။် စ 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/Claudi-Casals
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%A5%E1%80%9A%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%BA
https://www.jardineriaon.com/my/9-%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA-Non--%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8.html#comments
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html&t=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores&i=https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2021/07/clavelina-planta-1024x768.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html&t=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores&i=https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2021/07/clavelina-planta-1024x768.jpg
http://twitter.com/intent/tweet?text=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores%20https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html%20v%C3%ADa%20%40
http://twitter.com/intent/tweet?text=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores%20https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html%20v%C3%ADa%20%40
http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html&is_video=false&description=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores%20%23%20El%20mundo%20bot%C3%A1nico%20nos%20ofrece%20un%20amplio%20abanico%20de%20especies%20vegetales%20diferentes.%20Desde%20%C3%A1rboles%20gigantescos%20hasta%20peque%C3%B1as%20hierbas,%20pasando%20por%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores.%20De%20estos%20dos%20tipos%20precisamente%20existe%20un%20gran%20n%C3%BAmero%20...%20%C2%BB&media=https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2021/07/clavelina-planta-1024x768.jpg
http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html&is_video=false&description=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores%20%23%20El%20mundo%20bot%C3%A1nico%20nos%20ofrece%20un%20amplio%20abanico%20de%20especies%20vegetales%20diferentes.%20Desde%20%C3%A1rboles%20gigantescos%20hasta%20peque%C3%B1as%20hierbas,%20pasando%20por%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores.%20De%20estos%20dos%20tipos%20precisamente%20existe%20un%20gran%20n%C3%BAmero%20...%20%C2%BB&media=https://www.jardineriaon.com/wp-content/uploads/2021/07/clavelina-planta-1024x768.jpg
mailto:?subject=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores&body=El%20mundo%20bot%C3%A1nico%20nos%20ofrece%20un%20amplio%20abanico%20de%20especies%20vegetales%20diferentes.%20Desde%20%C3%A1rboles%20gigantescos%20hasta%20peque%C3%B1as%20hierbas,%20pasando%20por%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores.%20De%20estos%20dos%20tipos%20precisamente%20existe%20un%20gran%20n%C3%BAmero%20...%20%C2%BB%20https://www.jardineriaon.com/9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html
mailto:?subject=9%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores&body=El%20mundo%20bot%C3%A1nico%20nos%20ofrece%20un%20amplio%20abanico%20de%20especies%20vegetales%20diferentes.%20Desde%20%C3%A1rboles%20gigantescos%20hasta%20peque%C3%B1as%20hierbas,%20pasando%20por%20plantas%20con%20flores%20y%20sin%20flores.%20De%20estos%20dos%20tipos%20precisamente%20existe%20un%20gran%20n%C3%BAmero%20...%20%C2%BB%20https://www.jardineriaon.com/9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html
http://www.printfriendly.com/print/?url=https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html
http://www.printfriendly.com/print/?url=https%3A%2F%2Fwww.jardineriaon.com%2F9-plantas-con-flores-y-sin-flores.html


မ််း န််းခသာအပငမ် ာ်းနငှ အ် ြော်းအခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်းရှ ခသာပန််းမ ာ်းရှ သ မ ာ်းအကကာ်း

ခကာင််းမွေနခ်သာခပါင််းစပ် ြေင််းသညက်ျွန် ပ်တ   ၏ပတ်ဝန််းက ငက်  အခတာ်အတန ်ှပခစ

ပါသည။် 

ဤခဆာင််းပါ်း၌ပန််းပွေင န်ငှ ပ်န််းမပွေင ခ်သာအပငမ် ာ်းအကကာ်းရှ ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းမှုမ ာ်းအ

ခကကာင််း၊ ဥပမာ ၉ မ  ြု်းက  ဥပမာနစှ်ြေ ခပါင််းပါသည။် အကယ၍် 

သငသ်ညထ်  အခကကာင််းအရာက  စ တဝ်ငစ်ာ်းမပီ်းသင အ် မ်က  အ ှဆင ်  ပါကသငဆ်က ်

က် တရ်ှုရနအ်ကကံ ပြု   ပါသည။် 

အညွှန်ျိုးက န်ျိုး 

• 1 ပန််းပွေင မ်ဟ တ်ခသာအပငမ် ာ်းနငှ ပ်န််းမတ ခသာအပငမ် ာ်းမည်သ   ကွော ြော်းသနည််း။ 

• 2 တစ်နစ်ှပတ် ံ ်းအဘယ်အပငမ် ာ်းပန််းပွေင သ်နည််း။ 

o 2.1 ရွှင ်န််းမှု 

o 2.2 Penta 
o 2.3 Geranium 
o 2.4 Verbena 
o 2.5 ပ သ မ် 

o 2.6 အာ ရ ကြေရမ််းခရာင ်

o 2.7  ာေငဒ်ါ 

o 2.8 Calvelina 
o 2.9 ဘဂီ  ်းန်ီးယာ်း 

• 3 ပန််းခတွေမရှ တဲ အပငခ်တွေကဘာခတွေ ဲ။ 

o 3.1 Bryophytes သ   မဟ တ်ခရညှ  

o 3.2 Pteridophytes သ   မဟ တ်အတနက်ကာြံေစာ်း 

o 3.3 Anthocerotophyta သ   မဟ တ် anthoceros 

o 3.4 Equisetos သ   မဟ တ် မင််းအမမီ်း 

o 3.5 Hepatic 
o 3.6 ပန််းပွေင မ်ရှ ဘအဲပင၏် 9 ဥပမာ 
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ပန်ျိုးပ င မ်ဟ တသ်သ အပငမ်  ျိုးနငှ ပ်န်ျိုးမတသူသ အပငမ်  ျိုးမည်သ   က  ခခ ျိုးသနညျ်ိုး။ 

 

ပန််းပွေင အ်ပငမ် ာ်း၌ပန််းမ ာ်းနငှ ပ်န််းမပွေင ခ်သာအပငမ် ာ်းရှ သညဟ် ခသာထငရ်ှာ်းခသာ ြော်း

နာ်းြေ က် မ ှွေ၍ဲ 

အ ြော်းရှုခထာင တ်စ်ြေ ရှ သည။် ပန်ျိုးပငန်ငှ ပ်န်ျိုးမပ င သ်သ အပငမ်  ျိုးအကက ျိုးအဓ ကက  

ခခ ျိုးခ ကမှ် သတူ   မ   ျိုးပ  ျိုးပြံ ခြစသ်ည။် ယြေငက်  ငမ်ှု ပြုသည။် 

မ  ြု်းခစ မ ာ်းက  ခ နငှ အ်င််းဆက်ပ  ်းမ ာ်းမှတစ်ဆင  ် န   ် ှူ်းသည။် 

ဒါခပမယ  ်asexual 

မ  ြု်းပွော်းကဘာ ?ဲ ဒ ဟ စကရ်ြံ ၏အမ   ျိုးမ   ျိုးသသ အစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုးပ ဝငသ်ဆ ငရ် ကရ်

သသ တစခ် ခြစပ် သည။် သာမာနအ်ာ်း  င ဤ်အပငမ် ာ်းသညက်ျွန် ပ်တ   ပငစ်ညတ်စ်ြေ ၊ 

အက  င််းအြေကတ်စ်ြေ သ   မဟ တ်အ မစ်မ ာ်းက  သာစ  က်ပ  ြု်းခသာအြေါကကီ်းထွော်းန  ငသ်ည။် 

ထ  အပ  င််းမှအသစခ်သာသက်ရှ သညစ်တင ်ွေံျို့ မ  ြု်း ာသည၊် သ   ခသာ်မ ဘ   ပဲ။ 



တစန်စှပ်တလ်ြံ ျိုးအဘယ်အပငမ်  ျိုးပန်ျိုးပ င သ်နည်ျိုး။ 

တစန်စှ်ပတ ်ံ ်းအပငမ် ာ်းက  စ  က်ရန၊် ကက်ီးထွော်းရနန်ငှ ဂ်ရ စ  က်ရနမှ်ာမ ာ်းခသာအာ်း  င ခ်နွေ 

ဦ်း 

ရာသခီရာကခ်သာအြေါသ တ   ၏အပငမ် ာ်းမညသ်   ခပါက်ခရာကသ်ညက်  ခစာင ခ်မျှာရ်န ် 

စ်သည။် သ   ခသာတ်စ်နစ်ှပတ ်ံ ်းပန််းမ ာ်းရှ သည အ်ပငမ် ာ်းရှ ခကကာင််းသငသ် ပါသ ာ်း။ 

ဟ တတ်ယ်၊ 

ဘာ  စ်     ဲဆ  ခတာ  အခ   ှုံ့သသ အပငမ်   ျိုးစ တမ်  ျိုးသညအ်ပူခ  န်န မ ်ခခငျ်ိုးက  ခြံန  ငရ်ညရှ် 

သည။် ခဆာင််းရာသနီငှ ခ်ဆာင််းရာသကီဲ သ   ခသာအ ြော်းရာသမီ ာ်း၌သ တ   က  ပွေင ခ်စန  ငသ်

ည။် ပန််းပွေင န်ငှ ပ်န််းမပွေင ခ်သာအပင ်၉ 

ပံ က  ကျွန် ပ်တ   ခ ာထ် တမ်ည ် စ်ရာတစ်နစ်ှပတ ်ံ ်းမညသ်ည ပ်န််းမ ာ်းရှ သညက်  ကကည က်က

စ   ။ 

ရွှငလ်န်ျိုးမှု 

 



ပန််းပွေင မ် ာ်းအနကa်legríasသညထ်ငရ်ာှ်းသည။် 

သ တ   သညအ် ွေနခ်ရာငစံ် မပီ်းမညသ်ည အ် မ်က  မဆ  ခတာက်ပခစပါသည။် 

ထ   ခကကာင ထ်  အမညမ် ာ်းသညအ်သံ ်းဝငပ်ါသည။် သတူ   မှ အလငျ်ိုးအမ  ျိုးကကျီိုးလ  အပ်တ

ယ၊် 

သလသက ငျ်ိုးသက ငျ်ိုးမသထ ကပ်ြံ ဘျူိုး၊ ဒါခကကာင သ် တ   မပ က်စီ်းခစ    ဘယ်မှာထာ်းသ ဆဲ  

တာဂရ တစ  က်ကကည  ်      အပ်  မ ်မယ်။ ခရခ ာင််းသညအ် ယအ် တ်  စ်သင သ်ည၊် 

သ   ခသာ်ခ ြောကခ်သွေျို့  ြေင််းမှခ မဆ ီွှာက  ခရှာငရ်ှာ်းသင သ်ည။် 

alegríasက  မတ ညခီသာအခရာငမ် ာ်း  င အ်နခီရာင၊် 

အ  ှူခရာငသ်   မဟ တ်ပန််းခရာငက်ွေဲ ပာ်းသည အ်ရ ပ်မ ာ်းတွေငခ်တွေျို့ န  ငသ်ည။် 

Penta 

 

ခနာက်ထပ်တစ်နစ်ှပတ ်ံ ်းပန််းပွေင သ်ညအ်ပငတ်စ်ပင ် စ်သည။် ဒ ဟ အခြှူသရ င,် 

ပန်ျိုးသရ င,် lilac 

သ   မဟ တအ်နီသရ ငခ်ြစန်  ငပ် တယသ်သျိုးငယတ်ွဲ ပန်ျိုးပ င မ်  ျိုးရှ ဂပီျိုးခ ြံ ခြစပ် တယ။် ဤအ

ရာမ ာ်းသညဥ်ယ ာဉ်အတွေက်အ ဆှငခ်သာအရာတစ်ြေ   စ်ခစရန ်fluffy 



နငှ  ်ှပခသာပပတ်မ ာ်း  င စ် စည််းထာ်းသည။် penta သညအ် မင  ်၆၀ 

စငတ်ီမတီာအထ ခရာက်ရှ န  ငသ်ည။် ခစာင ခ်ရာှက်မှုနငှ  ်ပတသ်က၍် 

၎င််းသညမ် ာ်းစွောမ   အပ်ပါ။ 

သာမာနအ်ာ်း  င တ်စ်ပတ ်ျှငသ်ံ ်းကက မ်ခရခ ာင််းမပီ်းခရန တခ် မာင််းခကာင််းမွေနခ်စသည်

။ 

Geranium 

 

ခ ြော, Geranium 

သညလ်သ သဆ ငမ်  ျိုးနငှ သ်လကှ ျိုးထစမ်  ျိုးက  အလဆှငရ် ၌လကူက  ကအ်မ  ျိုးဆြံ ျိုးပန်ျိုးပ

ငမ်  ျိုးထွဲမှတစခ် ခြစသ်ည။် ၎င််းသညတ်စန်စှ်ပတ ်ံ ်း ှပမပီ်းခရာငစ်ံ ပန််းမ ာ်းက  ခထာက်

ပံ ခပ်းမပီ်းအ ွေနြ်ေံန  ငရ်ညရ်ှ ခသာခကကာင ဂ်ရ စ  က်ရန ်ွေယက် ခသာခကကာင ၎်င််းသညမ်အံ 

ကသသင ပ်ါ။ အပ ဆံ ်း မ ာ်း၌သငခ်န  စဉ်န်ီးပါ်းက  ခရခပ်းရမပီ်း၎င််းဓာတ်ခငွေျို့သည် 

Geranium ရှငသ်နရ်န ်  အပ်သည ဓ်ာတသ်တတ ြုမ ာ်း၊ 

ေီတာမငမ် ာ်းနငှ အ်ာဟာရမ ာ်းနငှ အ်တ တစ် တစ်ကက မ်ဓာတခ် မကသဇာအနည််းငယထ်ည ်

ရမည။် 



Verbena 

 

verbena မ ာ်းသညခ်နွေ ဦ်း 

ခနာှင််းမှခနွေရာသခီနာှင််းပ  င််းအထ မ ာ်းခသာအာ်း  င မ် ာ်းခသာအာ်း  င ပ်ွေင  ်န််းခသာ ်

ည််းမှနက်နခ်သာအခ ြေအခနမ ာ်းရှ ပါက၎င််းသညတ်စ်နစ်ှပတ ်ံ ်းပန််းပွေင န်  ငသ်ည။် 

ဒ ီှပမပီ်းခရာငစ်ံ စက်ရံ  သန  တ  ငျ်ိုးအဆကမ်ခပတသ်နသရ ငခ်ခညလ်  အပ်သည။် ခ မ၌  စ်ခစ၊ 

အ  ်း၌  စခ်စ၊ 



ပ သ မ် 

 

Purslane 
သညအ်ရညရ်ွှမ််းခသာအပင ် စ်မပီ်းအ မ်က   ပှခသာအဝါခရာငပ်န််းမ ာ်း  င အ် ှဆငရ်ံ 

သာမကအသံ ်း ပြုသည ်ဒ  အခပငမ်  ျိုးစ  သသ သဆျိုးြကဝ်င ် ဏ်သတတ  မ  ျိုးသပျိုးထ ျိုးပ တ

ယ။် အပ ြေ  နသ်ာယာသ  င တ်နစ်ှပတ ်ံ ်းအ ွေနြ်ေနံ  ငရ်ညရ်ှ သည။် 

၎င််းသညတ်  က်ရ  ကတ်  က်ရ  ကခ်နအနည််းငယရ်ရှ သင မ်ပီ်းဆညခ်ရက  တစ်ပတ်နစ်ှကက မ်အ

ကကံ ပြုသည။် 



အ ြရ ကခရမ်ျိုးသရ င ်

 

အာ ရ ကြေရမ််းခရာငက် ည််းကျွနခ်တာတ်   က  တစ်နစ်ှပတ ်ံ ်းပန််းခတွေခပ်းတယ်။ 

ဒအီ မ ်ကကျီိုးထ  ျိုးြ ြံ ှုံ့ ဂြ  ျိုးရန်အတ ကအ်လငျ်ိုးမ  ျိုးစ  လ  အပ်သည။် ခနွေရာသတီွေင၎်င််းဟင််းသ်ီး

ဟင််းရွေက်မ ာ်းက  တစ်ပတ ်ျှငသ်ံ ်းကက မ်ခရခပ်းသင မ်ပီ်းခဆာင််းရာသတီွေငန်စ်ှပတ် ျှငတ်

စ်ကက မ်ခရခ ာင််းန  ငသ်ည။် ထ   အ ပငဓ်ာတ်ခ မကသဇာက   ၁၅ 

ရကတ်စ်ကက မ်ခ ျှာကထ်ာ်း ြေင််းသညပ်  မ  ခကာင််းမွေနသ်ည အ်တွေက်ပ  မ  ခကာင််းမွေနခ်စသ

ည။် 



လ ဗငဒ်  

 

တစ်နစ်ှပတ ်ံ ်းပွေင  ်န််းခသာဤအပငမ် ာ်းစာရင််းတွေင ်ာေငဒ်ါသညခ်ပ ာက်ဆံ ်းခနသ

ညမ်ဟ တ်။ ၎င််းသညအ်နံ  နငှ အ်မ  ြု်းမ  ြု်းခသာအ ကှ နပ်စစည််း၊ 

တစ်က  ယ်ခရသန  ရ်ှင််းခရ်းနငှ အ် မ်သံ ်းထ တက် နမ် ာ်းတွေငအ်သံ ်း ပြု ြေင််းခကကာင  ် သ အ

မ ာ်းဆံ ်း  စသ်ည။် 

၎င််း၏အခမ ွှ်းအကက ြုငအ် ပင,် လ ဗငဒ် သည၎်ငျ်ိုး၏လပှသသ ခရမ်ျိုးသရ ငပ်န်ျိုးမ  ျိုးခြင သ် 

ငခ်ပငလ်ကခဏ ရှ သည။် ခစာင ခ်ရာှက်မှုနငှ စ်ပ်  ဉ််း။ 

ဤစက်ရံ သညခ်ကာင််းမွေနခ်သာ ပြု ပငထ် န််းသ မ််းမှုအတွေကတ်စ်ပတ ်ျှငန်စှ်ကက မခ်ရ

ခ ာင််းရနန်ငှ  ်စဉ်တစံဉ်မ ာ်းက     အပ်သည။် 



Calvelina 

 

Calvelina သညတ်စန်စှပ်တ ်ံ ်းအ  ်း၌  စခ်စ၊ 

ဥယ ာဉ်၌  စ်ခစပန််းပွေင ခ်သာအ ြော်းအပငတ်စ်ပင ် စ်သည။် 

ဤအ   ်းတနဟ်င််းသ်ီးဟင််းရွေကသ်ညက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအခရာငမ် ာ်းက  ခပါင််းစပ်။ 

ကျွန် ပ်တ   ၏အ မ်တွေငသ်က်ခတာင သ်ကသ်ာရှ မပီ်းရွှင ်န််းခသာထ ခတွေျို့ မှုက  ခပ်းသည။် 

၎င််းက  ခကာင််းစွောဂရ စ  က်န  ငရ်နခ်နသညတ်စ်ခန   ျှငခ် ြောကန်ာရီြေန  ရ်ှ ရမည။် တစသ်န  တ

စက်က မ်သရသလ ငျ်ိုးရန်လညျ်ိုးအသရျိုးကကျီိုးသည။် 



ဘ ီ  ျိုးနီျိုးယ ျိုး 

 

ဤစာရင််းက  ဘဂီ  ်းန်ီးယာ်း  င မ်ပီ်းဆံ ်းသည။် က ွဲခပ ျိုးခခ ျိုးန ျိုးသသ အသရ ငမ်  ျိုးက  ကကျီိုးမ ျိုး

တွဲ ပန်ျိုးပ င န်ငှ အ်တလူပှသသ စကရ်ြံ ။ ၎င််းသညတ်စ်နစ်ှပတ ်ံ ်းခကာင််းစွောပန််းပွေင န်  ငရ်န်

အတွေက၎်င််းက  ခကာင််းစွောမီ်းထ  ်းထာ်းခသာခနရာတွေင ်ထာ်း၍ 

အ ယအ် တ်ခရခ ာင််းရမည။် ဒါ  အ ပငခ်ဆွေ်းအ ယ်အ တ်  စ်သင သ်ည။် 

ဒ ီ  မှမဟ တ်ရငက် ခနာတ်   စက်ရံ က  ပ က်စီ်းခစန  ငပ်ါတယ်။ 

ပန်ျိုးသတ မရှ တွဲ အပငသ်တ ကဘ သတ လွဲ။ 

ကျွန် ပ်တ   အထကတ်ွေငခ် ာ် ပြေဲ သည အ်တ  င််းပန််းပွေင န်ငှ ပ်န််းမပွေင ခ်သာအပငမ် ာ်းအကကာ်း

အဓ ကကွော ြော်းြေ က်မှာ၎င််းတ   မ  ြု်းပွော်းပံ   စ်သည။် ပန််းခတွေမရှ တဲ သ ခတွေကခတာ  

asexual က  ပ်တယ်။ သ တ   မှာမ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါမရှ တဲ အတွေက် \ 

t သတူ   ကအသျီိုးသ   မဟ တအ်သစ ထ တလ် ပ်န  ငစ် မ်ျိုးမရှ ကကသပ။ ဤဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အ

မ  ြု်းအစာ်း၏ခနာက်ထ ်း ြော်းသည အ်ြေ ကတ်စ်ြေ မှာ၎င််းတ   သညအ်စ မ််းခရာငအ်ခရာငခ်  ာ 

ခ  ာ ရှ သည။် 



ထ   အ ပငအ်ပွေင မ်ပါခသာအပငမ် ာ်းတွေငပ်န််းမ ာ်းမရှ ခသာအပငမ် ာ်းတွေငြ်ေ  ငြ်ေံ ခသာအပင်

မ ာ်းရှ မပီ်းအာဟာရဓာတမ် ာ်းစ ပ်ယ မှုက  ပ  မ  နစှသ်ကသ်ည။် 

ပန််းမ ာ်းမရှ ဘအဲပငမ် ာ်းအတွေင််းကျွန် ပ်တ   သညအ် ပ်စ မ ာ်းစွောက  ြေွေဲ ြော်းန  ငသ်ည။် 

Bryophytes သ   မဟ တသ်ရည   

ပထမ ဦ်း စွောကျွန် ပ်တ   ၌ခရညှ မ ာ်းဟ   သ မ ာ်းသည ဘ်ရအီ     က်မ ာ်းရှ သည။် 

သ တ   တွေငက် ်းစက်န  ငခ်သာတစ်ရှှူ်းမ ာ်းမရှ ခသာခကကာင ဤ်အပငမ် ာ်းသညပ်န််းမ ာ်းမရှ ဘဲ

 ၎ငျ်ိုးတ   သညသ်ခမသပေါ်တ ငသ်ရ သရတ ငပ် သတ ှုံ့ရသသ အမှုန  ်မ  ျိုးက  တ  ကရ်  ကသ်က ျိုးသည။် 

ဆ ဲတ်စ်ြေ ြေ င််းစီသညအ် င််းပ    ွှတ်န  ငခ်သာခရယာဉ်မ ာ်းမရှ  ြေင််းခကကာင ၎်င််းအပင်

မ ာ်းပါ ၀ ငခ်သာဆ ဲတ်စ်ြေ စီသညအ် င််းနငှ အ် င််းက  ထ ခတွေျို့။ 

အ င််းနငှ အ် င််းက  ထ ခတွေျို့ရမည ် စ်သည။် 

ဤအခကကာင််းခကကာင ၎်င််းသညခ်မာ စ်မ ာ်းက  စ  စွေတ်ခသာခနရာမ ာ်းနငှ အ် င််းနည််းနည််း

နငှ ဆ်က်စပ်ခစသည။် bryophyte 

မ  ြု်းစ တ်မ ာ်းစွောသညအ် ွေန ်မင မ်ာ်းမပီ်းခက ာကတ်ံ ်းမ ာ်း၊ 

ခ မခပေါ်နငှ ခ်ရခပေါ်တွေငက်     နမီ ာ်း  စ်ခပေါ် ာသည။် 

 

ဆက်စပ်ခဆာင််းပါ်း 

သရည  ဆ  သညမှ် အဘယန်ညျ်ိုး။ 

အလဆှငရ်န်၎ငျ်ိုးက  က န် ပ်မညသ်   အသြံ ျိုးခပ န  ငမ်ညန်ညျ်ိုး။ 

 

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%8A%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B2.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%8A%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B2.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%8A%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B2.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%8A%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B2.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%8A%E1%80%BE%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%B2.html?utm_source=destacado-inside


Pteridophytes သ   မဟ တအ်တန်ကက ခြံစ ျိုး 

 

ပန််းပွေင မ်ရှ ဘအဲ ြော်းအပငမ် ာ်းမှာ pteridophytes သ   မဟ တ် ferns မ ာ်း  စသ်ည။် 

ခမာ စ်ခတွေနဲ  မတ ဘ၊ဲ 

အတနက်ကာြေံစာ်းြေ က်ခတွေဟာပညာရှ ခတွေပ ံျို့ နှံ  ခနတဲ  ျှပ်က ်းပစစည််းခတွေရှ တယ်။ 

ထ   အ ပင၎်င််း၏အရွေယအ်စာ်း bryophytes ထက်ပ  ကကီ်းတဲ ။ pteridophytes 

၏မ  ြု်းပွော်းအထ ်းခ ာ်စပ်ထာ်းမှတဆင  ် စ်ပွော်းခသာသ တ   သညပံ် မှနအ်ာ်း  င စ်  ထ  င််းခသာ

ပတ်ဝန််းက ငမ်ာှခနထ  ငက်ကသည။် 

၎င််း၏က ယ် ပန  အ်မ  ြု်းမ  ြု်းနငှ ြ်ေံန  ငရ်ညအ်တွေကခ်က ်းဇ ်းတငပ်ါသည,် အတန်ကက ခြံစ ျိုးမှု

သညအ် မ်တ ငျ်ိုးနငှ ခ်ပငပ်သနရ မ  ျိုးက  အလဆှငရ်န်လကူက  ကအ်မ  ျိုးဆြံ ျိုးမ   ျိုးစ တတ်စခ် ခြစ်

သည။် 



Anthocerotophyta သ   မဟ တ ်anthoceros 

anthoceras      ည််းခြေေါ်တဲ  

anthocerotophyta, သတူ   သညအ်ပူပ  ငျ်ိုးသဒသမှဇ တ ပန်ျိုးမ  ျိုးမရှ ဘွဲသသ ျိုးသကက မဟ တ်

သသ အပငမ်  ျိုးခြစသ်ည။် ဒကီခန  ကမဘာက  ဘယ်ခနရာမှာမဆ  ခတွေျို့ န  ငပ်ါတယ။် 

၎င််းတ   တွေငသ် ာမတဟ်   သ မ ာ်းခသာ ပာ်း။ 

သစ်ရွေက်ပံ သဏ္ဌာနရ်ှ ခသာြေနောက  ယရ်ှ သည။် hornworts 

၏ ွေဲျို့စည််းပံ ရှည ် ာ်းခသာနငှ ဆ် ငဒ်ါ  စ်ပါတယ်။ 

၎င််းတ   ၏ခနရင််းခဒသမ ာ်းသညမ် ာ်းခသာအာ်း  င ခ်ရခန၊ 

စ  စွေတ်ခသာနငှ အ်ရ ပ်ရသည ပ်တ်ဝန််းက င ် စ်သည။် 

Equisetos သ   မဟ တခ်မငျ်ိုးအဂမီျိုး 

 မင််းြေွောမ ာ်းဟ  ည််းသ ကကခသာ Equisettes 

သညပ်န််းပငမ်ဟ တ်ခသာအပငမ် ာ်း  စ်သည။် 

ဤခရွေ ျို့ကာ်းက ဉ််းခ မာင််းသွေယ ် ရှ မပီ်းတစ်မီတာအထ  မင န်  ငသ်ည။် သ တ   က 

herbaceous, ပီသခသာနငှ အ်က  င််းအြေက်ရှ သည။် သ တ   ၏မ  ြု်းပွော်းမှုနငှ စ်ပ်  ဉ််း။ 

၎င််းတ   တွေင ်Strobilus ဟ ခြေေါ်ခသာ ွေဲျို့စည််းပံ တစ်ြေ ရှ သည။် 

၎င််းသညအ်ထ ်းခ ာ်စပ်ထာ်း ြေင််းမရှ ခသာအခကက်းြေွေံမ ာ်း  င  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်းသည။် 

ရင က် ကသ်ညန်ငှ တ်မပ ြုငန်ကသ် တ   သညပ်ွေင  ်င််းကက၏။ ခမငျ်ိုးခ  မ  ျိုးသညစ်  ထ  ငျ်ိုးသသ ၊ 

အ ဟ ရ ကယဝ်သသ သခမဆလီွှ မ  ျိုးက  ပ  နစှသ်ကက်ကသည။် ဤအခကကာင််းခကကာင ၎်င််း

က  ခ မာင််းမ ာ်းနငှ က်ကီ်းထွော်း ာခသာခဒသမ ာ်းတွေင၎်င််းက  ခတွေျို့ရခ  ရှ သည။် 

 

ဆက်စပ်ခဆာင််းပါ်း 

စ  စ တသ်သ ဥယ  ဉ်မ  ျိုးအတ ကထ်ျူိုးကွဲသသ စကရ်ြံ  

https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%9A%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%9A%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%9A%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6.html?utm_source=destacado-inside
https://www.jardineriaon.com/my/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%9A%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6.html?utm_source=destacado-inside


 

Hepatic 

hornworts နငှ ခ်ရညှ နငှ အ်တ , 

အသည််းအပငမ် ာ်းခသွေ်းခကကာမဟ တ်ခသာပန််းပွေင မ်ဟ တ်ခသာအပငမ် ာ်း၏အစ တအ်ပ  

င််းတစြ်ေ   စ်ပါတယ။် 

သ တ   ကအ တ်စာ်းအရွေယအ်စာ်း  စ် ြေင််းအာ်း  င သ်ွေင ်ပင ်ကခဏာရှ ပါသည ်ဂပီျိုးသတ  

သတူ   က   photosynthesize 

လ ပ်ြ   ကညူသီပျိုးတွဲ အသရ ငအ်မ   ျိုးမ   ျိုးရှ တယ။် ၎င််းတ   သညခ်က ာက်မ ာ်း၊ ခြေ ာက်မ ာ်း၊ 

စညမ် ာ်းနငှ သ်စ်ပငမ် ာ်းကဲ သ   ခသာခနရာအမ  ြု်းမ  ြု်းတွေငမ် ာ်းခသာအာ်း  င က်က်ီးထွော်းကကသ

ည။် 

ပန်ျိုးပ င မ်ရှ ဘွဲအပင၏် 9 ဥပမ  

ခနာက ်ာမည စ်ာရင််းက  ကျွနခ်တာတ်   ခတွေျို့  မ ်မည ်ပ   ျိုးခငျ်ိုးမ  ျိုးနငှ ပ်န်ျိုးအလကှ န်မ  ျိုး

တ ငန်စှ ်ဦျိုး 

စလြံ ျိုးအတ ကအ်သတ ှုံ့ရဆြံ ျိုးနငှ အ်လ ယက်ဆူြံ ျိုးရှ ရန်ပန်ျိုးပ င မ်ဟ တသ်သ အပငမ်  ျိုး - 

• Abies pinsapo 
• Adiantum capillus-veneris   စသ်ည ်

• Araucaria heterophylla 
• Blechnum gibbum   စ်သည ်

• Cycas revoluta 
• Dicksonia အနတာတ က 

• Equisetum sylvaticum 
• Pinus halepensis 
• Sequoia sempervirens မ ာ်း 

ပန််းပွေင န်ငှ ပ်န််းမပါခသာဥပမာအြေ  ြု ျို့ နငှ သ် တ   ၏အဓ ကကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းမှုမ ာ်းအခကကာင််းက  

သငသ် မပီ   စ်၍ ၎င််းတ   က  ဥယ ာဉ်သ   မဟ တက်ျွန် ပ်တ   ၏ခနအ မ်သည ်ပ  ၍ 



 ှပမပီ်းရွှင ်န််း ွေယ်ခကာင််းခသာသ တ   က  စ  က်။ စ  က်ကကည သ်င သ်ည။် အပငမ် ာ်း၊ 

ပန််းမ ာ်းရှ သည ် စ်ခစမရှ သည ် စ်ခစအမမဲကကည ခ်ကာင််းခနသ 

ပန််း၏အစ တ်အပ  င််းမ ာ်း 

ဂ ာမန ်Portillo | | ပတ်ဝန််းက င ်

မှတ်ြေ က်မရှ ပါ 

 

အမ ာ်းဆံ ်း  စ်ခပေါ်ခသာအပငမ် ာ်းသည ်spermatophytes အ ပ်စ   စသ်ည။် 

၎င််းတ   တွေငမ်  ြု်းခစ မ ာ်းထ တ ် ပ်မပီ်းအပင၏်မတ ညခီသာအစ တ်အပ  င််းမ ာ်းတွေငပ်န််းပွေင ်

မ ာ်းထ တ ် ပ်ခသာအပငအ်ာ်း ံ ်းပါဝငသ်ည။် 

ပန််းမ ာ်းထတဲွေငသ် တ   မ  ြု်းပွော်းမှုတညခ်ဆာက်ပံ က  ထည ထ်ာ်းသည။် 

ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းသည ်ပန်ျိုး၏အစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုး ၎င််းတ   သညခ်ယာက ်ာ်းနငှ မ် န််းမတ   ၏ 

gametes 
မ ာ်းက   ပြုစ ပ  ြု်းခထာငခ်သာသ မ ာ်း  စ်မပီ်းမ  ြု်းခအာင ်ြေင််းနငှ မ်  ြု်းခစ ထ တ ် ပ် ြေင််းတ     စ်

https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA-portillo/
https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA-portillo/
https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA/
https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%81%8F%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/#comments


သည။် ပန််းတစ်ပွေင ၌်ကာကွေယ်မှုနငှ အ်ပငခ်ပါကရ်နအ်တွေကအ်ခဆာကအ် ဦ 

မ ာ်း ည််းရှ သည။် 

ဤခဆာင််းပါ်း၌ပန််းတစ်ပွေင ၏်အစ တအ်ပ  င််းမ ာ်းနငှ ၎်င််းတ   တစ်ြေ စီ၏  ပ်ခဆာငမ်ှုတ   အ

ကကာ်းကျွန် ပ်တ   ဆံ ်း  တြ်ေ က်ြေ   မ ်မည။် 

အညွှန်ျိုးက န်ျိုး 

• 1 ပန််းဆ  တာဘာ ဲ 

• 2 ပန််း၏အစ တ်အပ  င််းမ ာ်း 

• 3 ပန််းတစ်ပွေင ၏်အစ တ်အပ  င််းမ ာ်း 

• 4 ပန််းအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း 

ပန်ျိုးဆ  တ ဘ လွဲ 

 

https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Que_es_una_flor
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Que_es_una_flor
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Partes_de_una_flor
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Partes_de_una_flor
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Funciones_de_las_partes_de_una_flor
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Funciones_de_las_partes_de_una_flor
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Tipos_de_flores
https://www.renovablesverdes.com/my/partes-de-una-flor/#Tipos_de_flores


ပန််းတစ်ပွေင ဆ်  တာက  ရငှ််း ပန  င ်   နဲ  သ  ရဲ    ပ်ခဆာငြ်ေ ကအ်ာ်း ံ ်းက  သ န  င ်   အတွေကသ်  ရဲ  အ

ဓ ပပါယ်ကဘာ ဲဆ  တာသ        တယ်။ 

ပန််းပွေင ၏်အစွေနအ်  ာ်းတွေငသ်ာမနအ်ာ်း  င  ်ွေံ ျို့ မ  ြု်းခသာအကန  အ်သတရ်ှ ခသာကကီ်းထွော်းမှု

၏အညှာတစ်ြေ   စ်သည။် အရွေက်မ ာ်းမ  ြု်းပွော်း function 

က  ရှ သည ်    ပြု ပငမ်ွေမ််းမံခနကကသည။် ဤအရ အ ျိုးလြံ ျိုးက   anthophiles 

ဟ သခေါ်သည။် anthophiles ထမှဲာငါတ   ပွေင ြ်ေ ပ်နငှ  ်sepals သွော်းပါ။ 

တစ်ြေ ြေ င််းစီတွေငမ်တ ညခီသာအစ တ်အပ  င််းမ ာ်းရှ မပီ်းတစ်ြေ သ   မဟ တတ်စ်ြေ ထက်ပ  ခသာ

  ပ်ခဆာငြ်ေ က်မ ာ်းက  အထ ်း ပြုထာ်းသည။် ဤ  ပ်ခဆာငြ်ေ က်အြေ  ြု ျို့ မှာ gametes၊ 

သစ်သ်ီးမ ာ်းနငှ မ်  ြု်းခစ မ ာ်းပ ံျို့ နှံ   ြေင််း၊ 

ပန််းဝတ်မှုနက် ်း ြေင််းနငှ ပ်န််းက  ကာကွေယရ်နခ်ဆာငရ်ွေက်ခသာအ ြော်းအခဆာကအ်အံ မ ာ်း

  စ်သည။် 

အပငမ် ာ်း၏အဓ ကရညရ်ွေယ်ြေ က်မှာ၎င််းတ     န   ် ှူ်းခသာofရ ယာက    န   ် ှူ်းရန ် စ်သည်

။ 

ထ   ခကကာင ပ်န််းပွေင  ်၎ငျ်ိုးတ   သညမ်တညူသီသ မ   ျိုးစ တမ်  ျိုးရှငသ်န်ရပ်တညသ်ရျိုးတ ငအ်ဓ က

အခန်ျိုးကဏ္ play မှပ  ၀ 

ငသ်ည။် ပန််းအာ်း ံ ်းသညမ်  ြု်းဆက်ပွော်းခအာင ်မငမ်ှုမရရှ  ြေင််းခကကာင မ်  ြု်းစ တတ်စ်ြေ ြေ င််း

စီအခပေါ်တွေင ်မ တည၍် 

မ ာ်းခသာအာ်း  င မ် ာ်းခသာအာ်း  င ပ်န််းမ ာ်းအခရအတွေကခ်ပေါ်မ တညသ်ည။် 



ပန်ျိုး၏အစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုး 

 

ပန််းတစ်ပွေင ၌်ခယဘ ယ အာ်း  င က်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအခဆာကအ်အံ မ ာ်းက  ကျွန် ပ်တ   ြေွေဲ

 ြော်း  မ ်မည။် ပန််းတစ်ပွေင က်  အဓ ကအာ်း  င န်စ်ှပ  င််းြေွေဲန  ငသ်ည။် 

တစ် ကတ်ွေငက်ျွန် ပ်တ   အဓ က  ပ်ခဆာငြ်ေ ကမှ်ာမ  ြု်းပွော်း ြေင််းနငှ မ်ဟ တသ ည အ်စ တ်အပ  င််း

မ ာ်း  စ်သည။် 

မ  ြု်းပွော်း ြေင််းဆ  ငရ်ာ  ပ်ခဆာငမ်ှုမရှ ခသာပန််းတစ်ပွေင ၏်အစ တ်အပ  င််းမ ာ်းက   Perianth 

ဟ ခြေေါ် မပီ်း calyx က ွေဲျို့စည််းသည။်   ာ်းက  ခအာက်ပါအခဆာကအ် ဦ 

မ ာ်း  င  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်းမပီ်း၎င််းတ   အာ်း ံ ်း မံြုသည။် 

ဤ ွေဲျို့စည််းတညခ်ဆာက်ပံ မ ာ်းသညခ်အာက်ပါအတ  င််း  စသ်ည် - 

• သျီိုးခခ ျိုး: ပန််းတစ်ပွေင မ် ာ်း၏သြေ္ ြုင််းမ ာ်းမှာအ ပစ်မ ာ်းခအာကတ်ွေငရ်ှ မပီ်းကာကွေယ်

မှုခပ်းခသာအရာမ ာ်း  စ်သည။် 

• Corolla: Corolla အာ်းပွေင ြ်ေ ပ်  င  ်ွေဲ ျို့စည််းသည။် 



ပန််းပွေင တ်စ်ပွေင ရ်ဲ  မ  ြု်းပွော်းမှု  ပ်ခဆာငြ်ေ ကက်ခအာက်ပါအတ  င််း  စ်တယ်။ 

• Androecium: androecium သညဝ်တ်မှုနအ်ခစ မ ာ်းပါ ၀ ငခ်သာ stamens 

မ ာ်း  င  ်ွေဲ ျို့စည််းသည။် 

ပန််းဝတ်မှုနသ်ညအ်ပငတ်စ်မ  ြု်း၏မ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါအစ တ်အပ  င််း  စသ်ည။် 

• မီျိုးခ  ျိုးသင ှုံ့ အဆ  ပါ gynoecium အတွေင််းငါတ   သညသ် တ   ၏ carpels နငှ အ်တ  

pistils ရာှပါ။ carpels သည ်spermatophyte 

စက်ရံ ရှ အမ  ြု်းသမီ်းမ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါမ ာ်း  စသ်ည။် 

• carpels: ကအ ှည  ်Ovary, စတ  ငန်ငှ အ်မည််းစကသ်   ြေွေဲ ြော်းထာ်းတယ။် 

ပန်ျိုးတစပ် င ၏်အစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုး 

 

ပန််းတစ်ပွေင ၏်အစ တအ်ပ  င််းမ ာ်းက  ငါတ   သ သညန်ငှ တ်စ်မပ ြုငန်က၎်င််းတ   တစ်ြေ စီသညသ်

တသ်တ်မတှ်မတှ်  ပ်ခဆာငမ်ှုတစြ်ေ တွေငအ်ထ ်း ပြုခကကာင််းခတွေျို့  မငရ်သည။် 

သ တ   ကဘာ ဆဲ  တာကကည ရ်ခအာင။် 

• peduncleပန််းပွေင က်  ခထာင ခ်ထာင ဟ် ခြေေါ် ကကသည။် 

၎င််းသညပ်န််း၏အပ  င််းအစမ ာ်းအစ တအ်ပ  င််းတစ်ြေ မဟ တခ်သာ ်ည််း၎င််းသည်

ခထာက်ပံ မှုတစ်ြေ ရှ သည။် 



• ။- ပန််းြေ တ် ြေင််း     ည််း  သ မ ာ်းတယ်။ ၎င််းသည ်antofilos မ ာ်းက  ထည ရ်န ်

Peduncle က  က ယ ်ာခစသည။် 

ဒအီပ  င််း ည််းပန််းအပ  င််းပ  င််း၏အစ တ်အပ  င််းတစ်ြေ မဟ တ်ပါဘ ်း။ 

• Chalice: ၎င််းသညအ်ရွေက်မ ာ်းကဲ သ   ပံ သဏ္structuresာာနရ်ှ ခသာ ွေဲျို့စည််းတည်

ခဆာကထ်ာ်းသည ပ်န််းပွေင ၏်အစ တအ်ပ  င််း  စ်သည။် ဤခရွေ ျို့ကာ်းအခဆာကအ် ဦ 

မ ာ်း sepals ဟ ခြေေါ် ကကသညန်ငှ အ်ခထွေခထွေအခရာငရ်ှ သည။် calyx 

၏  ပ်ခဆာငြ်ေ က်သညပ်န််းပွေင အ်  ်းက  ကာကွေယ်ရန ် စ်သည။် 

• Corolla: အရွေက်ပံ သဏ္ဌာန ် စ်ခကကာင််းအြေ  ြု ျို့ခသာအခဆာကအ် ဦ 

မ ာ်းက ွေဲျို့စည််းခသာအစ တအ်ပ  င််းတစ်ြေ   စ်ပါတယ်။ 

သ တ   ကမ ာ်းခသာအာ်း  င တ် က ခသာမ  ြု်းစ တခ်ပေါ်မ တည။် 

ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအခရာငမ် ာ်းရှ သညန်ငှ ပ်ွေင ြ်ေ ပ်၏အမညအ်ာ်း  င  ် သ မ ာ်းကက

သည။် ပန််းပွေင မ် ာ်း၏ကကီ်းထွော်းမှုနငှ  ်ွေံ ျို့ မ  ြု်းတ  ်းတက်မှုကာ အတွေင််း Petaling 

မ ာ်းသည ်sepals မပီ်းခနာက် ွေဲျို့စည််းသည။် 

ပွေင ြ်ေ ပ်၏  ပ်ငန််းခဆာငတ်ာက  ဝတ်မှုနက် ်းရန ် စ်သည။် ထ  သ    ပြု  ပ်ရန ်၀ 

တ်မှုနက် ်းသ မ ာ်း၏အာရံ က  ဆွေခဲဆာငရ်န ်၄ 

င််း၏ပံ စံနငှ ထ် ်း ြော်းသည အ်ခရာငမ် ာ်းက  အသံ ်း ပြုသည။် 

ကျွန် ပ်တ   တွေငပ် ာ်းမ ာ်းကဲ သ   အင််းဆက်ပ  ်းမ ာ်းရှ သည။် 

• Androecium: ပန််းပွေင ရ်ဲ  အစ တ်အပ  င််းကမ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါအထ်ီးမ ာ်းပါ ၀ ငတ်ယ်။ 

ဤမ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါမ ာ်းက   stamens ဟ ခြေေါ်သည။် 

ဒါဟာပန််းပွေင ရ်ဲ  အထ်ီးအစ တအ်ပ  င််း  စ်မပီ်း stamen တစ ်ဦ်း 

ြေ င််းစီရဲ  အဆံ ်းမှာက ခနာတ်   ကဆကံ  ရာှခ ွေသည ဝ်  ငယ်ာကက ြု်း  င  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်းသည။် 

ဒမှီာပန််းဝတ်မှုနအ်ခစ   စ်ခသာ gametes အထ်ီးမ ာ်း ွေဲျို့စည််းသည။် 

• Gyneceous: ပန််းပွေင ရ်ဲ  အစ တ်အပ  င််းကမ န််းမမ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါခတွေရှ တယ်။ ၎င််းက   

pistil ၏အမည ် င  ်carpels မ ာ်းက ွေဲျို့စည််းသည။် တစ်ြေ ြေ င််းစီ carpel 

သံ ်းပ  င််းြေွေဲ ြော်းထာ်းတယ။် တစ် ကတ်ွေငက်ျွန် ပ်တ   တွေင ်Ovary ရှ မပီ်း၎င််းသည ်

Ovum တညရ်ှ ရာက ယဝ်န််းသည အ်ပ  င််း  စသ်ည။် အဆ  ပါစတ  င ်Ovary 

နငှ အ်မည််းစက်အကကာ်းရှည ် ာ်းခသာareaရ ယာ  စ်ပါတယ။် 



ခနာက်ဆံ ်းအခနနငှ အ်မည််းစက်သညစ်တ  င၏်ခနာကဆ်ံ ်းအပ  င််း  စ်မပီ်းခစ်းကပ်

ခသာ ွေဲျို့စည််းပံ ရှ မပီ်းအဓ က  ပ်ခဆာငြ်ေ က်မာှ fertilization 

အတွေက်ဝတ်မှုနခ်စ မ ာ်းက   မ််းယ ထ န််းသ မ််းရန ် စ်သည။် 

ပန်ျိုးအမ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး 

ပန််းတစ်ပွေင ၏်ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအစ တအ်ပ  င််းမ ာ်းက  ကျွန် ပ်တ   သ ရှ ထာ်းမပီ်း  စ်သည။် 

ထ   အ ပငက်ျွန် ပ်တ   သညက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာပန််းမ ာ်းရှ သညက်  ကျွန် ပ်တ   သ ရမည။် 

၎င််းတ   အာ်း ံ ်းသည ်angiosperms 

အ ပ်စ ဝင ် စ်ခသာ ်ည််းကွေဲ ပာ်းခသာရှုခထာင မှ်ြေွေဲ ြော်းန  ငသ်ည။် အကယ၍် 

ကျွန် ပ်တ   သည ်angiosperm 

အပငမ် ာ်းက  ၎င််းတ   ၏မ  ြု်းပွော်းမှုအပ  င််းအ  စ်ြေွေဲ ြော်းသတ်မှတ်ပါကကျွန် ပ်တ   တွေငအ်မ  ြု်း

သာ်းမ ာ်းပန််းပွေင မ် ာ်းရှ မပီ်း stamens မ ာ်းသာရှ သည။် မ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါနစ်ှြေ  ံ ်းနငှ  ်၄ 

င််းတ   မ  ြု်းပွော်းရနအ်တွေကအ် ြော်း ပငပ်နမ နာမ ာ်းမ   အပ်ခသာ hermaphroditic 

ပန််းမ ာ်းရှ သည။် 

သငသ်ညပ်န််းဝတ်မှုနအ်ခစ မ ာ်းက  အပွေင မှ်ခယာက် ာ်းမှမ န််းမသ   သယ်ခဆာငန်  ငခ်သာဝတ်

မှုနက် ်းရန ်  အပ်သည။် 

ကျွန် ပ်တ   သညပ်န််းမ ာ်းနငှ  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်းသည ပ်န််းမ ာ်းနငှ အ်ညကီွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာပန််းမ ာ်း

က  ြေွေဲ ြော်းသွော်းပါမည။် 

• ပန်ျိုးပ င အ်ခပည  ်- sပံ မှနပ်န််းပွေင ခ် ်းမ  ြု်းပါဝငသ်ည။် 

ဒဦပမာတစ်ြေ နငှ််းဆ ီ စ်ပါတယ။် 

• မခပည စ်ြံ သသ ပန်ျိုးမ  ျိုး - သ တ   ကဒ ီ4  ဒပ်စငမ်ရှ ကကပါဘ ်း။ ဒဦပမာတစ်ြေ  

Begonia   စ်ပါတယ်။ ဒစီကရ်ံ မှာ stamens (သ   ) pistils ရှ ပါတယ်။ 

သ တ   က  ငတ်စ်ြေ တည််းရှ တဲ ပန််းခတွေပဲ။ 

• Monocots: ဤအပငမ် ာ်း၌ပန််းမ ာ်းသညမ်  ြု်းခစ က  ခထာက်ပံ ခသာ cotyledon 

တစ်ြေ တည််းခပေါ်ခပါကသ်ည။် အရွေက်မ ာ်းတွေငအ်မပ ြုငတ်စ်ြေ တည််းသာရှ သည။် 

ဥပမာမ ာ်းမာှနငှ််းခတာမ ာ်း၊ သစ်ြေွေမ ာ်း၊ 



• Dicotyledons: အပွေင သ်ညမ်  ြု်းခစ မှခထာက်ပံ ခပ်းခသာ cotyledon 

နစှ်ြေ ခပေါ်ခပါကသ်ည။် ဤဥပမာမ ာ်းမာှ margaritas, nasturtiums နငှ  ်

portulacas တ     စ်သည။် 

ဤအြေ က်အ က်  င ပ်န််းတစ်ပွေင ၏်ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအစ တအ်ပ  င််းမ ာ်းနငှ ၎်င််း၏ဝ 

ခသသ ကခဏာမ ာ်းအခကကာင််းပ  မ  ခ   ာန  င ် မ ်မညဟ် ကျွန် ပ်ခမျှာ ်င ပ်ါသည။် 

Angiosperm အပငမ် ာ်း 

ဂ ာမန ်Portillo | | ပတ်ဝန််းက င ်

မှတ်ြေ က်မရှ ပါ 

 

အ ြော်းခဆာင််းပါ်းတစ်ြေ တွေငက်ျွန် ပ်တ   သညဆ်န််းစစ် ြေင််းက   ပြု  ပ်သည ်gymnosperm 

အပငမ် ာ်း နငှ သ် တ   ၏ဝ ခသသ ကခဏာမ ာ်း။ 

ဒခီန  က ခနာတ်   က  ခ ာ် ပရနန်ငှ ြ်ေွေဲ ြော်း    သွော်းပါ angiosperm အပငမ်  ျိုး။ 

၎င််းက  ကျွန် ပ်တ   မမ ြု ျို့မ ာ်းရှ ပန််း ြေံမ ာ်းနငှ ဥ်ယ ာဉ်မ ာ်း၌ခတွေျို့ ရှ န  ငသ်ညသ်   မဟ တက်ျွန် ပ်တ   အ

စာ်းအစာတွေငပ်ါဝငခ်သာခကကာင ယ်င််းတ   က  ပ  မ  သ ရှ န  ငသ်ည။် 

https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA-portillo/
https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%BA-portillo/
https://www.renovablesverdes.com/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%95%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA/
https://www.renovablesverdes.com/my/angiosperm-%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/#comments
https://www.renovablesverdes.com/my/gymnosperm-%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/
https://www.renovablesverdes.com/my/gymnosperm-%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/


သ တ   ထကဲအခတာ်မ ာ်းမ ာ်းဟာထ ်း ြော်းဆန််း ပာ်းတဲ ခဝ်း ံခြေါငသ်တီဲ ခနရာခတွေမှာရှ ခန

ကကတယ်။ ဒအီပငအ်ာ်း ံ ်း angiosperms အ ပ်စ ပ  င။် 

ထ   ခကကာင က်ျွန် ပ်တ   သညဤ်ခဆာင််းပါ်းအာ်းသင ်angiosperm 

အပငမ် ာ်း၏သွေင ်ပင ်ကခဏာမ ာ်း၊ 

အမ  ြု်းအစာ်းနငှ  ် ပ်ခဆာငြ်ေ က်မ ာ်းက  ခ ပာ ပရနသ်ွော်းပါမည။် 

အညွှန်ျိုးက န်ျိုး 

• 1 ခသာ ြေ က် features ခတွေ 

• 2 angiosperms ၏ခ ာ် ပြေ က် 

• 3 angiosperm အပငမ် ာ်းဥပမာ 

• 4 gymnosperm အပငမ် ာ်းနငှ အ်တ  differential က  ။ 

သသ  ခ က ်features သတ  

 

ကျွန် ပ်တ   ၏ကမဘာမဂ ြုဟ၏်အပငန်ငှ အ်ပငမ် ာ်းအခကကာင််းသ  ြေင််းသညဆ်င က်ခဲ ပာင််း ဲမှု

ရှုခထာင မှ်ကကည  ်ျှငက်ျွန် ပ်တ   ပတ ်၀ 

န််းက ငရ်ှ မ  ြု်းစ တအ်ာ်း ံ ်း၏အခရ်းပါမှုက  သ ရှ ရန ် စ်သည။် ခနရာတစ်ြေ ၏အပငန်ငှ  ်

https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Caracteristicas_principales
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Caracteristicas_principales
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Descripcion_de_las_angiospermas
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Descripcion_de_las_angiospermas
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Ejemplos_de_plantas_angiospermas
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Ejemplos_de_plantas_angiospermas
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Diferencial_con_las_plantas_gimnospermas
https://www.renovablesverdes.com/my/plantas-angiospermas/#Diferencial_con_las_plantas_gimnospermas


ပတသ်က၍် သငသ်    သည အ်ြေါခ   ာြေဲ ခသာပထမ ဦ်း 

ဆံ ်းအရာ  စ်သည ်ပန်ျိုးပ င သ်သ အပငမ်  ျိုးနငှ ပ်န်ျိုးမပ င သ်သ အပငမ်  ျိုးအကက ျိုးခြန  ်ခြှူျိုး

ခခငျ်ိုးandရ ယ ။ ပထမအပငမ် ာ်းသည ်angiosperms နငှ ဒ်  တ ယ gymnosperms 

ခတာငပံ်မ ာ်း  စ်သည။် gymnosperms 

က  ကျွန် ပ်တ   ရညည်ွှန််းခသာအြေါစက်ရံ မ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါမ ာ်းသည ်ံ ်းဝအဝတအ်ြေ ည််းစည််းမ

ရှ ဘအဲကာအကွေယ်မပါဘခဲ ပာခန ြေင််း  စသ်ည။် 

ဤတွေငအ်ခစ မ ာ်း၌အကာအကွေယခ်ပ်းသည ပ်န််းအ  ်းမပါသည အ် ပငအ်သ်ီးမ ာ်းမခပါက်

ခစပါ။ 

အ ြော်းတစ် ကတ်ွေင ်angiosperms အ ပ်စ တွေငပ်ါ ၀ ငခ်သာထ  အပငမ် ာ်းတွေင ်stamens, 

pistils နငှ အ်ပငမ်  ြု်းပွော်းမှုဆ  ငရ်ာအခဆာက်အအံ မ ာ်းရှ သည။် 

၎င််းသညအ်ပငမ် ာ်းက  ကာကွေယရ်နသ်ာမကဘအဲံ  ွေယခ်ကာင််းခသာပန််းမ ာ်း၏အစ တအ်

ပ  င််းတစြ်ေ  ည််း  စ်သည။် အပင၏်ဤအ ပ်စ ရန ်၄ 

ငျ်ိုးတ   က  ပန်ျိုးပ င အ်ပငမ်  ျိုးဟ သခေါ်သည။် 

မ   ျိုးသစ မ  ျိုးပ သသ သသ ျိုးသကက ဆ  ငရ် အပငမ်  ျိုးခြစသ်ည။် 

ဒါဟာအံ ကသ ွေယ်ဝ ခသသ ကခဏာမ ာ်းနငှ  ်ပည ဝ်၏မျှမျှတတကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအပင်

အ ပ်စ တစ်စ   စ်ပါတယ။် 

အ မငအ်ာရံ အသွေငအ် ပငအ်ရအမ ာ်းဆံ ်းဆွေခဲဆာငခ်သာအရာသည၎်င််း၏ပန််းပွေင မ် ာ်း၏

အ အှပ  စသ်ည။် 

မပီ်းခတာ သ တ   ဟာမတ တဲ အခရာငခ်တွေက  ခပါင််းစပ်မပီ်းမ  ြု်းစ တတ်စြ်ေ ြေ င််းစကီ  ထ ်း ြော်းခစ

တယ်။ 

၎င််းတွေငအ်ပငမ် ာ်းခပါက်ခရာက် ြေင််းသည ် တ   ၏အ မငက်  မ မငန်  ငပ်ါ၊ 

သ   ခသာ်၎င််းသည၎်င််း၏ဆင က်ဲ  စ်စဉ်  စ်စဉ်၏အစ တအ်ပ  င််း  စ်သည။် 

မ  ြု်းစ တတ်စ်ြေ သညအ်ြေ  နတ်န ်ျှငမ် မ က  ယက်  ဆက် ကတ်ညတ်ံ န  ငခ်စရနမ်  ြု်းပွော်းရန်

   အပ်သည။် angiosperms အမှု၌သ တ   သည ်၀ 

တ်မှုနက် ်းသ မ ာ်း၏အာရံ က  ရယ ရန ်  အပ်သည။် သလနငှ သ်ရကွဲ သ   သဘ ဝခြစစ်ဉ်အခ   ှုံ့

ရှ ခွဲ သည။် ၎င််းတ   ၏  န   ် ှူ်းခသာincreaseရ ယာက  တ  ်း မှင န်  ငရ်နအ်တွေက် angiosperms 



သညဝ်တ်မှုနက် ်းသ မ ာ်း၏အာရံ က  ဆွေခဲဆာငရ်နန်ငှ  ်၄ 

င််းတ   က  တ  ်းြေ ဲျို့ရနအ်တွေကအ်သံ ်းြေ သည န်ည််းေ ှူဟာမ ာ်းအခပေါ် အခ ြေြေံ၍ 

   က်ခ  ာညခီထွေမှုအမ  ြု်းမ  ြု်းက  တီထွေငြ်ေဲ ကကသည။် ဤနည််းအာ်း  င သ် တ   သညတ်စ် ဦ်း 

ြေ င််းစီသာမကသ တ   ပ ံျို့ နှံ  ခနသည a်lsoရ ယာက  ပါထပ်မတံ  ်းပွော်းခစန  ငသ်ည။် 

angiosperms ၏သြ ်ခပခ က် 

 

၀ 

တ်မှုနက် ်းသ မ ာ်းမညသ်ည အ်ရာပင ် စ်ပါခစသင၏်ပန််းမ ာ်းက  ဆွေခဲဆာငမ်ပီ်းဝတ်မှုနက် ်းရ

နက်က ြု်းစာ်းသည။် 

ဤဝတ်မှုနက် ်းသ မ ာ်းသညဝ်တ်မှုနက်  အပငမ်  ြု်းစ တတ် အ ြော်းပန််းမ ာ်းတွေငခ်တွေျို့ရခသာမ  ြု်း

ပွော်းအဂဘ ါမ ာ်းသ   သယ်ခဆာငရ်မည။် 

ဤနည််းအာ်း  င အ်ပငမ်  ြု်းပွော်း ြေင််း  ပ်ငန််းစဉ်က  ဤအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းတွေင ်ပြု  ပ်

သည။် 

Angiosperms 
သညသ်မ  င််းတစခ် ျှာကတ်  ်းတက်ခ ပာင််း  ဲာမပီ်းအံ ကသ ွေယခ်ကာင််းခသာနည််း  င အ်

မ  ြု်းမ  ြု်းခ ပာင််း  ဲာသည။် angiosperms သည ်ွေနြ်ေဲ ခသာနစ်ှခပါင််းသန််း ၁၃၀ ြေန  က် 



Cretaceous ကာ အတွေင််း  စ်ပွော်းြေဲ သည။် angiosperms 

၏အဓ က ကခဏာအြေ  ြု ျို့ မှာအဘယ်နည််း။ 

• angiosperm အပငမ်  ျိုးက  ကမဘ  သဒသအ ျိုးလြံ ျိုးနီျိုးပ ျိုးတ ငသ်တ ှုံ့ ရှ န  ငသ်ည။် 

၎င််းတ   သညအ်ပ ြေ  န ်မင မ်ာ်းခသာခကကာင ဝ်ငရ်  ်းစွေန််းခဒသမ ာ်းတွေငပ်  မ  နည််းပါ်းသ

ည။် 

၎င််းတ   သညက် န််းတွေင််းနငှ ခ်ရခနပတ်ဝန််းက ငတ်ွေငန်စ်ှမ  ြု်း ံ ်းရှငသ်နန်  ငက်ကသည။် 

• က ခနာတ်   ကခနအပင၏်ဤအမ  ြု်းမ  ြု်းက  ရှာခတွေျို့ န  ငပ်ါသည ်က ွဲခပ ျိုးခခ ျိုးန ျိုးသသ 

အရ ယအ်စ ျိုး, အသဆ ကအ် ဦ 

မ  ျိုးနငှ သ်နရ မ  ျိုး။ ဥပမာတစ်ြေ မှာခတာပငမ် ာ်းနငှ အ်ပငမ် ာ်းခပါက်ခရာက်ခသာ

အပငမ် ာ်း  စသ်ည။် 

• ၎င််းတ   အာ်း ံ ်းသညက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအပငမ် ာ်း  င  ်ွေဲ ျို့စည််းထာ်း ြေင််း  စ်သည။်

 ဤအပငမ်  ျိုးသညအ်ခမစမ်  ျိုး၊ ပငစ်ညန်ငှ အ်ရ ကမ်  ျိုးခြစသ်ည။် 

• ပန်ျိုးမ  ျိုးသည ်၀ တမ်ှုန်ကျူိုးသမူ  ျိုး၏အ ရြံ က  ဆ ွဲသဆ ငရ်န်အလ န်ညငသ် သည။် 

၎င််းတ   သညခ်အာကခ် ာ် ပပါ ွေဲျို့စည််းပံ အြေ  ြု ျို့က  တင ်ပကကသည ်- sepals, petals, 

hornbeam နငှ  ်ovary ကဲ သ   ခသာမ  ြု်းပွော်းအဂဘ ါအစ တ်အပ  င််းမ ာ်း၊ 

၎င််းတွေငက်  ယပ်  ငအ်တွေင််းပ  င််း ွေဲ ျို့စည််းပံ ရှ မပီ်းစတ  ငန်ငှ အ်မည််းစကတ်     င  ်ွေဲ ျို့စည််း

ထာ်းသည။် 



angiosperm အပငမ်  ျိုးဥပမ  

 

ကျွန် ပ်တ   အစာအာဟာရရှ အပငမ် ာ်းအခကကာင််းက  ကျွန် ပ်တ   အမ ာ်းဆံ ်းသ ကကမပီ်း၎င််းအ

စာ်းအစာ၏အစ တအ်ပ  င််းမ ာ်း  စ်ခသာဥပမာအြေ  ြု ျို့က  ကျွန် ပ်တ   ခတွေျို့ရ  မ ်မည။် ၎ငျ်ိုးတ   

သညက်မဘ အနှြံ  ရှ လသူ ျိုးမ  ျိုးအတ ကစ် ျိုးနပ်ရ ကခ အရငျ်ိုးအခမစတ်စခ် ခြစသ်ည။် 

ဤသနရ တ ငအ်ခ   ှုံ့သသ သျီိုးနှြံမ  ျိုးနငှ သ်စသ်ျီိုးပငမ်  ျိုးထ ကသ်ပေါ်လ သည။်။ 

အထငရ်ှာ်းဆံ ်းခသာဥပမာအြေ  ြု ျို့ မှာခအာက်ပါတ     စ်သည။် အ ြော်းသ မ ာ်းမာှဂ ံြု၊ ဆန၊် 

ခ ပာင််း၊ သကကာ်း၊ ခကာ ီ်၊ ပန််းသ်ီး၊ ငကှ်ခပ ာသ်ီး၊ ဤအစာ်းအစာအာ်း ံ ်းသည ်

angiosperms အ ပ်စ တွေငပ်ါဝငမ်ပီ်းအပင၏်အသ်ီးမ ာ်းသာ  စ်သည။် 

အသ်ီးသညက်ျွန် ပ်တ   က  ယက်  ခကျွ်းခမွေ်းရနအ်ာ်းသာြေ က်  စ်သည။် 

ဤအသ်ီးမ ာ်းက  မထ တ ် ပ်မအီပငမ် ာ်းသညဝ်တ်မှုနက် ်းသ မ ာ်း၏အာရံ က  ဆွေခဲဆာငရ်န်

သ တ   ၏ပန််းမ ာ်းက  ထ တ ် ပ်သည။် 



ဤနည််းအာ်း  င သ် တ   သညသ်စ်သ်ီးမ ာ်းက  တ  ်းြေ ဲျို့ထ တ ် ပ်န  ငသ်ည။် 

သစ်သ်ီးဝ ံမ ာ်းအတွေင််း၌မ  ြု်းခစ မ ာ်း ဆက်၍ တ  ်းြေ ဲျို့ စ  က်ပ  ြု်းသည။် 

gymnosperm အပငမ်  ျိုးနငှ အ်တ ူdifferential က  ။ 

အ ပ်စ နစ်ှစ  ံ ်းသညက်မဘာခပေါ်တွေငမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်းစွောနငှ ဇီ် ၀ မ  ြု်းကွေဲမ ာ်းစွောရှ သည။် 

၎င််းသညအ်ပငန်စှ်မ  ြု်း  စ်မပီ်းသဘာဝတွေငခ်အာင ်မငမ်ှုအရှ ဆံ ်း  စသ်ည။် 

ကွော ြော်းြေ ကအ်ြေ  ြု ျို့က  ကကည က်ကရခအာင။် 

• အ ပ်စ  angiosperms မ   ျိုးစ တန်ငှ မ်တကူ ွဲခပ ျိုးမှုအသရအတ ကန်စှခ် လြံ ျိုးအတ က ်

gymnosperms ထကသ် လ န်။ 

၎င််းက  ဆင က်ခဲ ပာင််း ဲ ြေင််းသညသ်ာ ွေနခ်သာအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းဟ ယ ဆမပီ်းက

တည််းက  စသ်ည။် 

• angiosperms မ  ြု်းခစ မ ာ်းက  က  က်ခသာပန််းမ ာ်းနငှ အ်သ်ီးမ ာ်း ွေဲျို့စည််း ြေင််းသည ်

gymnosperms တွေငမ်ရှ ပါ။ 

• အာ်းကစာ်းရံ  ကန  ်သတက်ကျီိုးထ  ျိုးမှုနငှ အ်တတူစမ်   ျိုးကသတ  မ  ျိုးနငှ အ်စအီစဉ်မ  ျိုး

ရှ သည။် 

ဤခနာှငက်က ြု်းမ ာ်းက  ပန််းမ ာ်းအ  စ်သတ်မှတန်  ငသ်ညသ်   ခသာ်၎င််းတ   သညအ်တ 

တ မဟ တ်ပါ။ ပန််းမ ာ်းသညအ်ထငရ်ာှ်းဆံ ်း  စသ်ည။် 

  မ ာ်းက   ည််းအ ဆှင ်ြေင််းအတွေက်အသံ ်း ပြုသည။် 

• gymnosperm အပငမ် ာ်းတွေငမ်  ြု်းပွော်း ြေင််း  စ်စဉ်တွေငပ်ါ ၀ ငသ်ည  ်gametes 

မ ာ်းသညမ်တ ညခီသာကံခကာငမ် ာ်းအ  စ်ြေွေဲ ြော်းထာ်းသည။် အ ြော်းတစ် ကတ်ွေင ်

angiosperms တွေငပ်န််းပွေင ရ်ှ ဥမ ာ်းရှ ဥနငှ ပ်န််း ၀ တ်မှုနရ်ှ ပန််းမ ာ်းက  ခတွေျို့ရသည။် 

အပငတ်စ်ပငတ်ည််းတွေငခ်ယာက် ာ်းနငှ မ် န််းမနစ်ှခယာကတ်ည််းက  ပန််းမ ာ်းခပါက်

ကွေဲခစသ မ ာ်းရှ သည။် 

• အာ်း ံ ်းန်ီးပါ်းကျွမ််းဘာ်း သတူ   ကအပ်လ  အပ်၊ အ ြော်းတစ ်ကတ်ွေင,် 

အ ြော်းအပငအ် ပ်စ တစ်စ က ခနာတ်   အမ  ြု်းမ  ြု်းခသာအရွေကက်  ရှာပါ။ 



ဒအီြေ က်အ ကန်ဲ   angiosperm 

အပငမ် ာ်းနငှ သ် တ   ၏စရ  က်မ ာ်းအခကကာင််းပ  မ  ခ   ာန  င ် မ ်မယ ်   ကျွန် ပ်ခမျှာ ်င ပ်ါ

တယ်။ 

သ ပပံ  အ ဲှ  အစည ်း 

ပ င စ်က်ရြံ ၏အစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုး 

• by Regina Bailey 

 

အပငမ်  ျိုးခြစ်ကကသည ်eukaryotic မ မ တ   က  ယ်ပ  ငအ်စာ်းအစာထ တ်  ပ်၎င််းတ   ၏စွေမ််းရညအ်ာ်း  

င် သွေင ်ပင ်ကခဏာ  စ်ခကကာင််းသက်ရှ ။ သ တ   ခအာက်စီဂ င,် အမ  ်းအကာ, အဝတ်အစာ်း, 

အစာ်းအခသာက်နငှ် အ ြော်းသက်ရှ တ   အတွေက်ခဆ်းဝါ်းခပ်းအ  စ်သ တ   ကခ မကကီ်းခပေါ်မှာရှ သမျှဘဝ

မှအခရ်းပါ ှခပသည။် အပငသ်ညအ် ွေနက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်း  စ်ကကမပီ်းယင််းကဲ သ   ခမာ စ်, စပ စ်နွေယ်ပင,် 

သစ်ပင,် ြေ ံြု,  မက်နငှ် အတနက်ကာြေံစာ်းအ  စ်သက်ရှ တ   ပါဝငသ်ည။် 

အပငခ်သွေ်းခကကာသ   မဟ တ်န  ငပ်ါတယ် nonvascular , ပန််းပွေင သ်   မဟ တ ်nonflowering 

နငှ် အမ  ြု်းအနွေယ်က    စ်ခစခသာစပါ်းသ   မဟ တ် Non-အမ  ြု်းအနွေယက်    စ်ခစခသာစပါ်း။ 

https://my.eferrit.com/category/%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6/
https://my.eferrit.com/category/%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%BE%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%8A%E1%80%BB%E1%80%B8/
https://my.eferrit.com/%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%86%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%BA/
https://my.eferrit.com/non/


Angiosperms 
လညျ်ိုးသခေါ်ပန်ျိုးပ င အ်ပငမ်  ျိုး, angiosperms , 

ထ  စက်ရံ န  င ငခံတ ာ၌အခပါင ်းတ   သကွေဲ ပာ်း ြေင််း၏အမ ာ်းဆံ ်းခ မာက် မာ်းစွောရှ ပါသည။် 

တစ်ဦ်းအ မစ်စနစ်နငှ် တစ်ဦ်းရ  က်က ်းသည် စနစ်: 

တစ်ပန််းပွေင် စက်ရံ မ ာ်း၏အစ တ်အပ  င််းနစ်ှြေ အခ ြေြေစံနစ်မ ာ်း  င သ်ွေင ်ပင ်ကခဏာရှ ပါသည။် 

အဒဲနီစှ ြေ စနစ်မ ာ်းအာ်း  င် ြေ  တ်ဆက်ထာ်း ခသွေ်းခကကာတစ်ရှှူ်း အ မစ်ကခနရ  ကက် ်းမှတဆင်  run 

ခသာ။ အ မစ်မှုစနစ်က  ခ မဆ ီွှာထကဲခနခရနငှ် အာဟာရဓာတရ်ရှ ရနပ်န််းပွေင် အပငန်  ငပ်ါတယ်။ 

အဆ  ပါရ  က်က ်းသည် စနစ်အပငမ်  ြု်းပွော်း    နဲ  မှတစ်ဆင် အစာ်းအစာရရှ ရနြ်ေွေင်  ပြု အ င််း ။ 

အခမစစ်နစ် 

ပန််းပွေင် စက်ရံ မ ာ်း၏အ မစ်မ ာ်းအ ွေနအ်ခရ်းကကီ်း သှည။် 

သ တ   ကခ မ၌ခက ာက်ြေ ရပ်နာ်းစက်ရံ ခစာင် ခရှာက် ြေင််းနငှ် ခ မဆအီာဟာရနငှ် ခရရရှ ရန။် 

အ မစ်မ ာ်း ည််းအစာ်းအခသာက်သ  ခ ှာငအ်သံ ်းဝငပ်ါသည။် အာဟာရနငှ် ခရအ မစ် system 

ထကဲခနတ  ်းြေ ဲျို့ခကကာင် ခသ်းငယ်ခသာအ မစ်ဆပံငမှ်တဆင် စ ပ်ယ ခနကကသည။် 

တြေ  ြုျို့ကအပငခ်သ်းငယအ် ယ်တန််းအ မစ်မ ာ်းအဓ ကအ မစ်ကခနတ  ်းြေ ဲျို့ နငှ် အတ တစ်မ  တန််းအ

 မစ,် ဒါမှမဟ တ် taproot ရှ သည။် 

အ ြော်းသ မ ာ်းကအမ  ြု်းမ  ြု်းခသာ မ််းညွေနအ်တွေကတ်  ်းြေ ဲျို့ပါ်း ွှာက  င််းအြေကန်ငှ အ်တ  fibrous 

အခမစမ်  ျိုးရှ သည။် 

အရညရ်ွှမ််းသည အ်ပင ်၁၀ ြေ  

ခမာ်နကီာဆန ်| 17/06/2021 12:17 | Succulents 

မှတ်ြေ က်မရှ ပါ 

https://my.eferrit.com/angiosperms/
https://my.eferrit.com/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BE%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/
https://my.eferrit.com/%E1%80%A1%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%96%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B0%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%AD/
https://cibercactus.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%BA/
https://cibercactus.com/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/
https://cibercactus.com/my/%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%BE%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/#comments


 

Image - Flickr / tdlucas5000 

မ ာ်းစွောခသာအဘ   , 

ရှာ်းခစာင််း က်ပတ်ပန််းပွေင မ် ာ်းသညအ်ရညရ်ွှမ််းန  ငခ်သာအရာတ   တွေငအ် ှပဆံ ်း  စ်သ

ည၊် သ   ခသာ်အမှနတ်ရာ်းမှာအရညရ်ွှမ််းခသာအပငမ် ာ်း ည််း ှပသည။် မ  ြု်းစ တခ်ပေါ် 

မ တည၍် ပံ သဏ္sizeာာန၊် အရွေယ်အစာ်းနငှ အ်ခရာငသ်ညက်ွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာခကကာင ၊် 

ဥပမာအာ်း  င အ် ွေနခ်ရာငစံ် ခသာ ွေဲျို့စည််းမှုမ ာ်း ပြု  ပ်ရနအ် ွေန ်ွေယက် သည။် 

ထ   အ ပငြ်ေ နစ်ှ, ခမင မ် ျိုးသသ အဆငတ်န်ဆ တန်ြ  ျိုးရှ သသ အရညရ်ွှမ်ျိုးသသ အပငမ်  ျိုးစ  

သညအ်  ျိုးမ  ျိုးသ   မဟ တစ်  ကပ်   ျိုးသမူ  ျိုးအတ ကစ်  ကပ်   ျိုးရန်သင သ်လ  ်သညသ် တ   ကခသ်း

ငယတ်ဲ အတွေက ်

အညွှန်ျိုးက န်ျိုး 

• 1 Crassula ovata   စ်သည် 

• 2 Echeveria elegans 
• 3 Fenestraria aurantiaca 
• 4 Frithia pulchra 
• 5 Pachyphytum oviferum 
• 6 Rhodiola rosea 
• 7 Sedum morganianum 

https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Crassula_ovata
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Crassula_ovata
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Echeveria_elegans
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Echeveria_elegans
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Fenestraria_aurantiaca
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Fenestraria_aurantiaca
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Frithia_pulchra
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Frithia_pulchra
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Pachyphytum_oviferum
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Pachyphytum_oviferum
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Rhodiola_rosea
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Rhodiola_rosea
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Sedum_morganianum
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Sedum_morganianum


• 8 Sempervivum tectorum   စ်သည် 

• 9 Stapelia grandiflora 
• 10 Pachyveria glauca x 

Crassula ovata ခြစသ်ည ်

 

Image - Flickr / Salomé Bielsa 

 

Image - Wikimedia / Orengi Harvey 

 

 

La Crassula ovata   စ်သညခ်က ာက်စ မ််းသညအ် မင  ်၁ မှ ၁.၅ 

မီတာအထ  မင ခ်သာြေ ံြု  တ်ပင ် စ်သည။် 

အက  င််းအြေက်မ ာ်းသညစ် မ််း န််းခသာအရွေက်မ ာ်းသာမကအရွေကမ် ာ်း ည််းပါသည။် ၎

ငျ်ိုး၏ပန်ျိုးမ  ျိုးသညအ်ခြှူသရ င-်

ပန်ျိုးသရ ငရှ် ဂပီျိုးသန ရ သကီ န်ခ နီျိုးတ ငသ်န ကဆ်ြံ ျိုးပန်ျိုးပ င မ်  ျိုးတ ငသ်တ ှုံ့ရသည။်။ 

ထ   အ ပင၎်င််းသညအ်ာ်းနည််းခသာနငှ််းြေဲမ ာ်းက  -2ºCအထ ြေနံ  ငရ်ညရ်ှ သည။် 

https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Sempervivum_tectorum
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Sempervivum_tectorum
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Stapelia_grandiflora
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#Stapelia_grandiflora
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#x_Pachyveria_glauca
https://cibercactus.com/my/plantas-crasas-con-flor/#x_Pachyveria_glauca
https://cibercactus.com/wp-content/uploads/2021/06/flor-de-crassula-ovata.jpg
https://cibercactus.com/wp-content/uploads/2021/06/crassula-ovata.jpg
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https://cibercactus.com/my/crassula-ovata-%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%BA/


Echeveria elegans 

 

Image - Flickr / stephen boisvert 

 

Image - Wikimedia / EriaWei 

 

 

La Echeveria elegans ၎င််းသညအ်ြေ င််း ၁၀ စငတ်ီမီတာနငှ  ်၃ မှ ၃ 

စငတ်ီမီတာအ မင ရ်ှ သည အ်ည ြုရင ခ်ရာငအ်စ မ််းခရာငအ်ရွေက်မ ာ်းရှ မပီ်းအရညရ်ွှမ််းခသာ

အပငတ်စ်ြေ   စသ်ည။် Stolons 

ဟ ခြေေါ်ခသာန   စ   သ မ ာ်းစွောက  ခမွေ်း မှူ   ခသာခကကာင ၎်င််းသညအ် မစ်မ ာ်းတ  ခသာခကကာင ်

က ယ် ပန  ။် 

အန မ ဆ်ံ ်းအ  ်းမ ာ်း၌ကကီ်းထွော်းရနအ်ကကံ ပြု   သည။် ပန်ျိုးပ င မ်  ျိုးသညပ်န်ျိုးပငပ်ငမှ် ၁၀ 

စငတ်မီီတ ရှညဂ်ပီျိုးပန်ျိုးပငန်ငှ အ်ဝ သရ င ်၁ စငတ်မီီတ ခြစသ်ည။် -

2ºCအထ ခထာက်ပံ သည။် 

https://cibercactus.com/wp-content/uploads/2021/06/flor-de-echeveria-elegans.jpg
https://cibercactus.com/wp-content/uploads/2021/06/echeveria-elegans.png
https://cibercactus.com/my/echeveria-elegans/


Fenestraria aurantiaca 

 

Image - Flickr / Joe Mud 

 

Image - Flickr / Rachael Moore 

 

 

La Fenestraria aurantiaca ၎င််းက   ပတင််းခပါက ်- အပငဟ်   သ မ ာ်းသည။် 

၎င််း၏အရွေက်မ ာ်း  စ်ခသာခကကာင သ်ကဲနတာရမှ ံ ်းဝသမဂ ြုဟန်  ငခ်သာ ်ည််းအထက်ပ  င််း

နငှ ထ် ခတွေျို့ပါကခနခရာင ်ြေညက်  စ ပ်ယ န  ငမ်ပီ်း၎င််းက  အမ ာ်းဆံ ်း ပြု  ပ်န  ငသ်ည။် 

ဤခရွေ ျို့ကာ်း၎င််းတ   ၏ေဟ  ကခန, tubular, စ မ််းအခရာင ် စ်ကကသည ်၁.၅ 

စငတ်မီီတ အခြှူသ   မဟ တအ်ဝ သရ ငပ်န်ျိုးမ  ျိုးသညသ်န ရ သတီ ငအ်သည  ကထ် ကသ်ည။် 

၎င််းသညအ်ခအ်းမ ရနအ် ွေနအ်ထ ြေ  က်မြေခံသာခကကာင 5်ºCခအာကသ်   က  ျှငသ်ငက်ာ

ကွေယ်မှု   အပ်  မ ်မည။် 

အ  ်းမ ာ်းအတွေက်ပန််းပွေင ခ်သာအပင:် 
ဓာတ်ပံ နငှ် ခ ာ် ပြေ က် 

https://cibercactus.com/wp-content/uploads/2021/06/flor-de-fenestraria-aurantiaca.jpg
https://cibercactus.com/wp-content/uploads/2021/06/fenestraria-aurantiaca.jpg


potted ပန််းပွေင် ဿံ အ မ်၏အတွေင််းပ  င််း  ည် စွေတ် enliven 

။ အတ အပင ်အ  ်းမှု င််းနငှ် ခတွေမ ာ်းကကည် ပါ။ နစ်ှသ မ န်ငှ အ် ှအပ နတ်ီ်းအ ပင,် 

 တ်ဆတ်တဲ ပန််းပွေင် ခ သန  ရ်ှင််းခစ ြေင််းနငှ် ညစ်ညမ််းစ ပ်ယ ထာ်းပါသည။် 

တံြေါ်းပ တ်နငှ် ခ ဝငခ် ထွေက်ခဒသမ ာ်းအတွေက်  သ မ ာ်းသညအ်  စ်မရှ သခ ာက်  နမ်ှုန်  , 

အမ ာ်းကကီ်းစ ခဆာင််း ကာေွေနဒ်  ငခ်အာက်ဆ  ဒ ်

က  ခတာငမ်ကကာြေဏထ တ ်ွှင ်ွေတ်ခ မာက်ရနမ်ညမ်ဟ တ်, 

မမ ြုျို့ ကကီ်းမ ာ်း၏မမ ြုျို့သာ်းမ ာ်းအတွေက်အ  စ်ခကာင််းစွောနငှ် အ ြော်းအနတရာယ်ရှ ခသာတထ ြုမ ာ်း။ ထ   ခကကာင ,် 

အ မ်မှာအပငက်   အသကတ်ာ၌အခရ်းပါခသာအြေန််းကဏ္ဍမှ potted ။ သ တ   ကနစ်ှမ  ြု်း, 

ပန််းပွေင် နငှ် အ netsvetuschie သ   ြေွေဲ ြော်းထာ်းတယ်။ 

ပန််းပွေင် ခတွေထမှဲာအာ်း ံ ်းတစ်နစ်ှသ   မဟ တ်တစ်အြေ  ြုျို့ခသာအြေ  နအ်တွေက်ပန််းပွေင ခ်သာသ တ   အာ်းနစ်ှ

သက်အဓ ကရ ဏ််း  ည် ဆည််း။ 

အဘယ်သ ၏အမညမ် ာ်းက  ခအာက်တွေငခ်ပ်းထာ်းခသာခနကကသညပ်န််းပွေင  ်potted အပငမ် ာ်း, 

သငယ်  ြေင််း။ 

ABUTILON 

 

https://my.birmiss.com/%E1%80%94%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/


Ads by optAd360 

  ကက ြုက်မ ာ်းခသာ abutilon အြေန််းတစ်ြေန််းခမပယ်အ  စ်  သ မ ာ်း။ Woody 

အပငန်ဲ  ဘာမှမရှ တယ်ခပမယ် ဒါဟာခကကာင သ်ပ်ပံ သဏ္ဌာန၏်က ယ် ပန်  ရွေက်၏၎င််း၏အမညက်  ရရှ ြေဲ 

သည။် ြေ က်ြေ င််းမ သာ်းစ  abutilon - Alcea နငှ် ခပါင််းပင ်velvetleaf ။ ရညှ ် ာ်းခသာ 

peduncles 
အခပေါ် စ မ််း န််းစ  ခ ပပန််းပွေင် ပတ ဝန ်းကငင သင ျို့ခ   ာခသာခစာင် ခရှာက်မှုတစ်နစ်ှပတ် ံ ်းမ  ်း ံ 

ခ  ံ ခမပယ်နစှ်သက်အတ ။ အ  ်းပွေင် ြေ ပ်ကအနခီရာင ် စ်န  င သည , အဝါခရာင,် 

မက်မွေနသ်   မဟ တ်ပန််းခရာငအ်ဘ   ဤစက်ရံ မ ာ်း၏မ  ြု်းစ တ်ခပေါ်မ တညမ်ပီ်း။ abutilon 

အရွေက်မ ာ်းတွေငအ်ဝါခရာငန်ငှ် အတ  mottled 

ခပမယ် အရွေက်၏အရှ ဆံ ်းအခရာင ်ည််းခမှာငမ်  ကအ်စ မ််းခရာငရ်ှ ကကသညန်  ငပ်ါသည။် 

စက်ရံ အဘ   အ    ငာှခကကာင် တက် ကတ  ်းတက်မှု၏ကာ မတ  ငမီ်တစ်ဦ်းြေ င််းစီခနွေဦ်းတတ ယစကရ်ံ 

အာ်း  င် အက  င််းအြေက်က  ြေ ံြု ျို့ရန ်  အပ်ခသာ  စ်ပါသည,် 

တစ်ဦ်းသ ပ်သည််းပန််းဦ်းရစ်သရ  က   ွေဲျို့စည််းြေဲ သည။် 

ခနွေရာသအီတွေက်သငတ်စဥ်ီ်းြေ င််းစီ၏အဓ ကအာ်းထာ်း ပန ်pinch        အပ်ပါတယ်။ ။ 

ပံ မှနတ်ံစဉ်မ ာ်းက  တဆင် , သငစ် မ််း န််းစ  ခ ပ ြေင််းနငှ် န မ ်သညစ်က်ရံ ကယ တင န  င  - တစ်ဦ်းရရှ ရန ်

50 စငတ်ီမီတာထက်ပ  ကကီ်းတဲ မ , အရပ်ရှညရ်ညှစ်ကရ်ံ  backup 

  ပ်ထာ်းရနအ်ြေက်က  ကက ြု်းနဲ  တ တ်နငှ ,် စက်ရံ    ြေ ငခ်သာအရှညခ်ရာက်ရှ ခသာအြေါ, 

အပငမ် ာ်း၏သ ပ်သည််းဆတ  ်း မှင  ်   က  အဓ ကအာ်းထာ်း ပန ်pinch ။ 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.birmiss.com


 ပှူ်း APHELANDRA 

 

ပ  ခကာင််း plant- " မင််းက ာ်း" အ  စ်  သ မ ာ်း Aphelandra ခငါ, 

အ  ှူခသွေ်း ပနခ်ကကာတစ်ဝ ခသသပံ စံ နတ်ီ်းခသာကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအစ မ််းခရာငရ်တဲ အရာခတွေ

အရွေက်, ။ သ  က  ခက ်းဇ ်းတငတ်ဲ ပန််းပွေင် နငှ် ဤဘွေဲျို့နာမက   က်ြေံရရှ ြေဲ သည။် 

ရ  င််းမ ာ်းတွေငစ်ကရ်ံ တစ်ခက ာ်မီတာအ မင က်ခရာကရ်ှ ။ အြေန််းထမဲှာ aphelandra 

အခ ြေအခနမ ာ်းအ  စ်အ  ်းအ ြော်းစက်ရံ မ ာ်း, 40 စငတ်ီမီတာမှအ မင် က  တက်ခပါက်ခနသည။် 

အဆ  ပါစက်ရံ  မင််းက ာ်း Bloom ြေဲ, 

ခက ်းဇ ်းအ ျှင််းမ ပြုဘအဲခ ြေအခနမ ာ်းခအာကတ်ွေင ်ြေံြုခပေါ်မှာန ်းညံ သ မ်ခမွေျို့ inflorescence 

အဝါခရာငအ်ခရာင ် စ်ခပေါ် ာခသာနငှ် န််းက ငအ်ခကကာင််းက  နစ်ှ က င််းပသည် ခတာက်ပခသာအ

ဝါခရာင ်bracts ရှ ပါတယ ်။ 

အ   ရှ ပွေင် ြေ ပ်မ ာ်းက   ယရ်ှာ်းမပီ်းခနာက်နငှ် ခအ်း မခသာခနရာတွေငန်စ်ှ စကရ်ံ စွေန်  ြေွော။ 

အခနာက်ဘက်သ   မဟ တ်ခတာငဘ်က် window က  ခ ပာင််းခရွှျို့     ပ  ခကာင််းခနာှင််းပ  င််းတွေငခ်နွေဦ်း 

aphelandra တ  က်ရ  ကမ်ှကာကွေယ်ထာ်းပါတယ် 
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ခနခရာင ်ြေည။် သ မသည်အ ြော်းကကီ်းမာ်းခသာ potted 

အပငကဲ် သ   တင််းက ပ်စွောကွေနတ် နန်ာအတွေက်ပ  ခကာင််းခပါက်ခနသည်။ 

စက်ရံ  မင််းက ာ်းအခရ်းကက်ီးခသာအ င််းခရာင၏်အခရာငအ်ဝါ, ဒါခပမယ် မရက၎င််း၏ကကာြေ  နသ်ည်။ 

သငအ်မမဲ, အရ ပ်၌ခစာင ခ်ရှာက်သည် ပန််းပွေင န်ငှ အ်မခစာင် န  င ်ျှင။် 

ခဆာင ်းရာသီ BEGONIA 

 

ဤသညစ်က်ရံ  1955 

ြေ နစ်ှတွေငဆ် တ်ြေွောြေဲ ပါတယန်ငှ် ၎င််း၏ နတ်ီ်းသ က  ခြေေါ် ြေဲ သညရ်ှည ် ာ်းမပီ်းခနာက ်"ဟ  က်ဘရစ် 

Rieger ။ " 

အ  ်းတွေငဤ်ပန််းပွေင ခ်သာအပငပ် မပီ်းသာ်း ွေဲျို့စည််းြေဲ အတ ရခသာအြေ  နသ်ညခ်ဆာင််းကာ ရဲ  အစမှာစ

တ  ်းဆ  င၏် ပတင််းခပါက်၌ထငရ်ှာ်းခပမယ် ခနဆကဲွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအခရာငမ် ာ်း၏ဘ ်းသ်ီးထ တ်

ခ ာ် ြေင််းမရှ ပါ။ သ   ခသာ်မမ ြု်းဆက ခ ပနငှ် ဤစက်ရံ အသစ်မ ာ်း subspecies 

သာ်းက  ခမွေ်းကကမပီမဟ တ်။ အရွေယ်ခရာက်မပီ်းသ စက်ရံ  30-50 စငတ်ီမီတာအ မင က်ခရာက်ရှ ။ 

ပန််းပွေင် ပန််းပွေင ခ်တွေက dotted kamelievidnymi အတွေက်တက် ကစွော begonia 

၏ခဆာင််းရာသကီာ , အြေ င််းထက်ပ  မ   5 စငတ်ီမီတာမဟ တ်ပါဘ ်းတစ်ဦ်းြေ င််းစီ၏, 

အခရာငအ်မ ာ်းဆံ ်းကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်း  စ်န  ငသ်ည်: ခမှ်းမှ န ်ြေင််း, 

ပန််းပွေင် ကာ က  တ  ်း မှင် န  ငရ်နအ်တွေက်အန,ီ အဝါ, ပန််းခရာင,်   ခမ္ာ်ခရာင,် 

စတာခတွေပဲရှ တဲ အက  င််းက   ယ်ရှာ်း ... 

ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအြေ  နသ်ညခ်ဆာင််းကာ  begonias ၏အမ  ြု်းခပါင််း - 

သာခ ြောက် နခထ  င ရာအ  ်းမ ာ်း, မ ာ်းအတွေက်အပငတ်စ်ပင,် 

သငမ် ကာ်းပငစ်ညြ်ေ တရ်၏ှခ မှာက်နှုန ်းန  င သည ။ 

BILLBERGIA တွေဲ 

တွေဲ billbergia သညအ် ြော်းအမညမ် ာ်းက   - "မ ကရ်ညဘ် ရငမ်" နငှ်  "ြေငမ်ငမ်ှု၏ပန််းပွေင် ။ " 

ဤသညစ်က်ရံ အခကကာင််းက  သံ ်းနစှ်ကကာခနထ  ငမ်ပီ်းနစှ်စဉ်အစာ်းထ  ်း   အပ်သည။် အဆ  ပါအမည ်

"ဘ ရငမ်မ ကရ်ည၏်" billbergia 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.birmiss.com
https://my.birmiss.com/photoshop/


က၎င််း၏ပံ မှနမ်ဟ တ်ခသာဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းက  ခက ်းဇ ်းတင ်က်ြေံရရှ : အ inflorescence 

၏ပန််းပွေင် ၏အြေ  နမ် ကရ်ညက် နဲ  တ ဝတ်ရည၏်တစ်စက်, ရပ်တ။ 

ဤသညစ်က်ရံ သညအ် ွေနရ်က်ခရာသညန်ငှ  ် ပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအမ ာ်းကကီ်း ှဲ။ , 

သင သည ြေ စ်ရသ နငှ် အတ သ တ   က  မျှခဝန  ငပ်ါသည။် ထ   ခကကာင ,် ဒ တ ယနာမက  အမှီ billbergia - 

"ြေငမ်ငမ်ှု၏ပန််းပွေင် ။ " 
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အထ  40 စငတ်ီမီတာက ယ် ပန်   ြေင််းနငှ်  75 စငတ်ီမီတာ မင် ခသာအ  ်းမ ာ်းတွေငဤ်ပန််းပွေင ခ်သာအပင။် 

Billbergia တတ ယနစ်ှတွေင၏်ခနွေဦ်း၌ပွေငမှ်စတငြ်ေဲ သည။် , အစ မ််းြေရမ််းခရာငသ်   မဟ တ် - 

အဆ  ပါစက်ရံ ခကကာင််းအ ယ်၌အနခီရာငသ်   မဟ တ်ကတတ ီပါန ီbracts 

က  ထ တ် ွှတ်ခပ်းပါ အဝါခရာငပ်န််းပွေင် ။ မ သာ်းစ ကခနအ ြော်းပန််းထက်ပ  ခကာင််းတဲ  

Billbergia bromeliads 
ခ ြောက်ခသွေျို့ခသာခ ထ သယ်ခဆာငခ်ပမယ် စက်ရံ ခ ခပေါ်မှာရနမ်ကကာြေဏနစှ်    ွေယ်  စ်ပါသည်

။ 

HIPPEASTRUM ဥယ ာဉ်ခတာ် 

 

Hippeastrum ဥယ ာဉ်က  မ သာ်းစ  Amaryllidaceae ကပ  ငဆ်  ငသ်ည။် 

အခ ြေြေံအာ်း  င် ၎င််း၏ပန််းပွေင် ကာ ခဆာင််းရာသမှီာခပေါ်က ခရာက်ပါတယ်။ 

ထ   ခကကာင် ဤစက်ရံ ြေရစစမတ်အြေ  နတ်ွေငဒ်ါခရပန််းစာ်းသည။် Hippeastrum စ  က်ပ  ြု်းမပီ်းခနာက် 8 

ပတ်ကကာပွေငမ်ှစတငြ်ေဲ သည။် ၎င််း၏ဘ ်းသ်ီး, အန,ီ ပန််းခရာင,် အ  ှူခရာင,်   ခမ္ာ်ခရာင ် စ်၏။ 

ထ    ပငသ် ၏ Two-ခရာငစ်ံ ဘ ်းသ်ီးမ သာ်းစ  Amaryllidaceae ၏အမ  ြု်းခပါင််းရှ ပါတယ်။ 

မမ ြုျို့ ရ  ်းနငှ  ်5 စငတ်ီမီတာ၏အ မစ်အာကာသအကကာ်းထွေက်ြေွော, 

ခ မမှအရပ်ရှညရ်ှညန်ငှ် က ဉ််းခ မာင််းခသာအ  ်း၌ပန််းပွေင်  Hippeastrum, 

စက်ရံ မီ်းသ်ီးခအာင ်မငရ်နအ်    ငာှ  စ်သည။် မီ်းသ်ီးတစ်ြေ မှာ-

တတ ယခ မကကီ်းခပေါ်မှာအထကဲကကည် ရှုသင် ပါတယ်။ 

စက်ရံ ခရခ ာင််းနငှ် ခအ်း မခသာခနရာတွေငတ်စ် ခပေါ်မှာထာ်းပါ။ ထ   ခနာက်အြေါ  စ်စဉ်က  ခက ာ် 

15 စငတ်ီမီတာ  စ်ခရတွေင််းတစ်တွေင််းအ င််းအရပ်ဌာန၌စကရ်ံ တည် ထာ်း. နငှ် တ  င််း 10 ရက်က 

fertilize ပါ  မ် မယ်။ မကကာြေငပဲ်သ ကနှုန််းက   မင် တက်ခစမည။် deflorate အပငခ်တွေမှာ 

peduncle   တ်ခရခ ာင််းခအာငခ်ကျွ်းစက်ရံ ခစာင ခ်ရှာက်ခ ာ ။ ခနွေရာသရီဲ  အဆံ ်းမှာ, 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.birmiss.com
https://my.birmiss.com/%E1%80%A1%E1%80%9D%E1%80%AB%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7/


စက်ရံ ခြေွောက ခသှ  ပါခစနငှ် ခမှာငမ်  က်ခအ်း မခသာခနရာတွေငတ်စ်ဦ်းမီ်းသ်ီးတင ်ပရန,် 

အရွေက်ြေ တ်  တ်။ 
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နငှ််းပန််း LONGIFLORUM 

ဤသညစ်က်ရံ ခနွေဦ်း၏သခကဘတအ  စ်ယ ဆထာ်းတဲ ဆ်ီးနငှ််း  ှူပန််းပွေင  ် င သ်ွေင ်ပင ်ကခဏာ  စ်ပါ

တယ်။ ဒါခကကာင် မကကာြေဏအစီတာနငှ််းပန််းဟ ခြေေါ်သည။် 

ပံ မှနပ်တ်ဝန််းက ငမှ်ာခတာ ခနွေရာသ၌ီဤစက်ရံ  Bloom, 

ဒါခပမယ် တင််းကကပ်အပ ြေ  နအ်ခ ြေအခနမ ာ်း, 

ခရခ ာင််းနငှ် အ င််းခရာငခ်အာက်မှာပ  ြု်းြေင််းအတွေက်ပန််းပွေင် စ  က်ပ  ြု်းသ မ ာ်းအမြေ ြုျို့ခန  စွေဲ  င ပ်န််းပွေင ်

ခအာင ်မငရ်နန်  ငပ်ါတယ်။ 

စ  က်န  ငရ်နအ်တွေကရ်ှည ် ာ်းခသာဘ ်းသ်ီး၏စံ တွေဲတစ်တွေဲနငှ အ်တ ဤကက ြု်းစာ်းြေဲ နငှ််းခတာမှ 

preference က  ခပ်း, သ တ   ရဲ  အကကမ််း က်ပန််းပွေင် နငှ် အတ သင သည ခမွေျို့ခ  ာ်။ 

အ ြော်းသ မ ာ်းကခနာက်ပ  င််းတွေငခ် ာ် ပပါ  မ် မည။် အ  ်း ဆက်စပ်. အတွေက်စက်ရံ ဝယ်ယ ထမံှထ ပ်ပ  ်း 

Remove ဘာမှ  ပ်    မ   အပ်ပါဘ ်း, ကဝယ်ယ ြေဲ သည် အတွေက်ကွေနတ် နန်ာ    စက်ရံ စွေန်  ြေွော။ နငှ််းပန််း 

Blooming ယင််းအစာ်းထ  ်းက သမှုရပ်မ ာ်းနငှ် အခပါင ်းတ   သဘ ်းသ်ီးပယ်မက န  ငပ်ါ။ 

   အပ်မယ်ဆ  ရငစ်က်ရံ ခရခ ာင််းနငှ်  16-18 ° C တ   ၏အပ ြေ  နက်  ထ န််းသ မ််းရန ်

ခနွေ်းရခသာအြေ  နသ်ညခ်ဆာင််းကာ နငှ် အတ ခဒသမ ာ်းရှ , နငှ််းပန််း  ်းအငံ ထွေက်မပီ်းခနာက်, 

စက်ရံ  ွေင်  ှစ်ခ မ၌စ  က်ခသာန  ငပ်ါသည။် 

SCHLUMBERGER 

Schlumberger cacti ၏မ သာ်းစ က  ရညည်ွှန််းသည။် ဒါဟာပ  ခကာင််းတဲ အမညမ် ာ်း 

"rozhdestvennik", "Rozhdestvenno ရှာ်းခစာင််းပင"် နငှ် ခအာကတ်ွေင ် သ မ ာ်းသည ်

"အာ်း ပ်ရကရ်ှာ်းခစာင််းပင။် " ဤသညစ်က်ရံ  inflorescences 

၏ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာအခရာငမ် ာ်းက  အမ ာ်းကကီ်းရှ ပါတယ်။ ဒစီက်ရံ အခပါင ်းတ   သက ပံ စံကအရမ််း 

rozhdestvennik ခနခသာ် ည််း, ရှာ်းခစာင််းပငပ်  ငဆ်  ငဆ်  တဲ အြေ က်က  ခနခသာ် ည််း ခပါမ ာ်း 

Bloom ။ 
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သ  unpretentious   စပ်ါသည,် 

နငှ် ၎င််း၏ပန််းပွေင် မ ာ်း၏ ပင််းထနမ်ှုရာသဦတ အခ ြေအခနခပေါ်မ တညပ်ါသည။် 

သ   ခသာ်မညသ်ည် ဆ  ်းရွော်းခသာအြေွေခအနအတွေက်ပန််းပွေင် ခနစဉ်အတွေင််းသ အာ်း ံ ်းဘ ်းသ်ီး discard 

  ပ်။ ထ   ခကကာင ,် အြေါပထမဦ်းဆံ ်းပန််းပွေင် ဘ ်းသ်ီး, ခနာှက်ယှက ်   မပ  ခကာင််း rozhdestvennik ။ 

CYCLAMEN 

Cyclamen တစ်ြေါတစ်ရရံှြေရမ််းခရာငဟ် ခြေေါ်သည။် 

ဒါကဝင််းဒ  ်းက  ထာ်း   က်ခတာ ရခသာအြေ  နသ်ညခ်ဆာင််းကာ ၏အဓ ကအ ှဆင ် စ်ပါတယ်။ 

ဤအြေ  နတ်ွေငတ်က် ကပန််းပွေင်  cyclamen တဲ ကာ ။ အဆ  ပါစက်ရံ ၏ Petaling 

 ပနင်ံ  မှခသ်းငယ်တဲ   ပ် ပာခက ်းဇ ်းတငစ်ကာ်းတ ရာ, တစ်ဦ်းက   stem 

အရှညခ်ပေါ်မှာခမှာငမ်  ကတ်ဲ အစ မ််းခရာငအ်ရွေက်မ ာ်းနငှ် ပန််းပွေင် ပါတယ်။ သ တ   ကအန,ီ ြေရမ််းခရာင,် 

ပန််းခရာငန်ငှ် အ  ှူခရာငထ်သံ    ာကက၏။ Cyclamen - 

အ  ်းမ ာ်းအတွေကအ်ပငတ်စ်ပငတ်စ်ရှည ် ာ်းခသာပန််းပွေင် ကာ ရှ သည။် 

အခဟာင််းက  ဘ ်းသ်ီးခသဆံ ်းနငှ် သစ်ခတွေ  င် အစာ်းထ  ်းကကသညခ်သာအြေါ, Basal 

ရွေက်သ တ   ရဲ  အခရာငအ်ဝါက  ဆံ ်းရှု ံ်းမ ာ်းနငှ် အတ တ ပငအ်စ မ််းခရာငရ်ှ ကကသညဘ် ်းအတ ။ 

 

ခနွေဦ်း cyclamen မှတ်တ  ငမ် ာ်းပွေငမ်ပီ်းခနာက်, စက်ရံ ပစ်ခဆာတ  ငမ်ပါဘ ်း။ 

ဒါဟာခနာက်တ နပ်ွေငန်  ငပ်ါတယ်။ 

ဂရ တစ  က်သ တ   က   ယ်ရှာ်းသံ ်း တစ်ဦ်းခအ်း မခမှာငမ်  က်အရပ်ဌာန၌ မံြုစက်ရံ ခရွှျို့   စ် ျှင,် 

စက်ရံ အခ ြောက်အရွေက်ကကပါစ   ။ 

အခ ြောက်ရန၎်င််း၏အ မစ်မ ာ်းကာကွေယ်တာ်းဆ်ီး    ရ ံနရ်ံြေါခရခ ာင််း cyclamen ။ 

ခနာှင််းပ  င််းတွေငခ်နွေရာသကီာ ၌ခတာက်ပခသာအရပ်မှစက်ရံ  ပနသ်ွော်းပါ။ 

ဘယ်အြေ  နမ်ှာအပင၏်ကကီ်းထွော်းမှု,  တ်ဆတ်ခသာခ မဆ ီွှာထသဲ   အစာ်းထ  ်းက သပါ  မ် မယ်။ 

ပံ မှနခ်ရခ ာင််းနငှ် ဓာတ်ခ မကသဇာတစ်ဦ်း အနည််းငယ်အတွေင််း ပန ်ညပ်ွေင မ် ာ်းက  ပါ  မ် မယ်။ 

Ads by optAd360 

GLOXINIA 

 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.birmiss.com


Gloxinia မ သာ်းစ  Gesneriaceae ကပ  ငဆ်  ငသ်ည။် 

နစှ်ခပါင််းမ ာ်းစွောမှနစှ် ကခန၏သက တမ ်း။ 

Gloxinia violets နငှ် တစ်ဦ်းြေ င််းစီရာသနီငှ် သံ ်း  hibernation 

အတွေက်သံ ်းစွေဲြေဲ သညက်   ပန ်ညခ်သဆံ ်းခကကာင််းယြေငက်စဉ််းစာ်းနစ်ှရညှ၏်ခဝ်းခသာခဆွေမ  ြု်း  စ်ပါ

တယ်။ 

ထ   ခနာက် တ်ဆတ်ခသာခ မဆ ီွှာသ   အစာ်းထ  ်းမယ် ပန််းပွေင် နငှ် စက်ရံ မ မ သြေငက်ကီ်းမာ်းခသာ 

inflorescences န,ှ တ န ပွေင က်  မှစတငြ်ေဲ သည။် 

စက်ရံ ာ ်ည််းခ ကတတသ်ည် အြေါထ   ခနာက်ခကကာင် ခနာကတ် န ်hibernation သ    ယ . , 

သသံရာအသစ်ကစတငြ်ေဲ သည။် 

ယခန  အထ အမ ာ်းစ  Gloxinia - အပငတ်စ်ပင-်တ ညတီဲ အသက်အရွေယ်။ 

ဤခရွေ ျို့ကာ်းပန််းပွေင် အမ  ြု်းအနွေယ်က  မှအ  ငအ် မနမ်ခပါက်ပါဘ ်း။ 

စွေမ််းအငသ်  ခ ှာငရ်န ်  အပ်ခကကာင််း  က်သ မ််းခရ်းအာ်း  င်  အ မစ်စနစ်, 

အပငသ်ညအ် ွေနထ်ွော်းက  ြုင််းပွေင က်ကသည။် ဒါခပမယ်  ာခသာအြေါ re-

ပွေင ဘ် ်းသ်ီးအ  စ်စ မ််း န််းစ  ခ ပမရှ ကကခပ။ 

ဝယ်ယ သည် အြေါ unopened ပန််းပွေင် နငှ် အတ အပငတ်စ်ပငက်  ခရွေ ်းြေ ယ်ပါ။ 

ဒါခကကာင် တာရှညအ်ပငက်၎င််း၏အ ှဆငအ်သွေငအ် ပငအ်ာ်း  င သ်ငတ်   က  ခမွေျို့ခ  ာ်ပါ  မ် မယအ်

  စ်။ ခယဘ ယ အာ်း gloxinia ပွေင န်စ်ှ နငှ် တ  င််းတစ်ြေ တည််းပန််းပွေင်  - 

တစ်ပါတ်ထက်ပ  မဟ တ်ပါဘ ်း။ 

ခတွေျို့ ရှ ြေ က်မ ာ်း 

အထက်တွေငခ် ာ် ပထာ်းခသာအခရာငမ် ာ်းနငှ် အတ , 

သငသ်ညသ်င၏်ခနအ မ်ပ ှူငါှခနွေ်းခထွေ်းခသာနငှ် အဆငခ် ပခစန  ငသ်ည။် 

မ  ်း ံ ခ  ံ အပငမ် ာ်းအတွေက်တစ်ဦ်းကစနစ်တက တပ်ဆငအ်  ်းသာသ တ   ရဲ  ခကကာ ရှင််းနငှ အ် အှပ

ခပေါ် ွေငခ်စပါသည။် 

သရက်ပွေင သ််ီးမှုနဲ   အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်း 

၁၁ ခ ခ ာ်ဝါရီ ၂၀၂၁စ  က်ပ  ြု်းခရ်းရာ နည််းပညာ 



 

 

 

သရက်ပွေင သ််ီးမှုဟာ ရှုပ်ခထွေ်းတဲ   စ်စဉ်   စ်ခကကာင််း ခ ာ် ပြေဲ မပီ်း  စ်ပါတယ်။ 

သရက်ပန််းပွေင  ်ာခစရန ်စ  ်းမ  ်းက ညခီပ်းတဲ အြေ က်မ ာ်းစွော ရှ သကဲ သ    ပန််းမပွေင ဘ် ဲအညွေန  ၊် 

အရွေက်မ ာ်းသာ ထွေက်ခစရန ်က ညခီပ်းန  ငတ်ဲ  အြေ ကမ် ာ်း ည််း ရှ ပါတယ်။သရက် 

ပန််းပွေင  ်ာခစမှုမှာ အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်း ည််း ပါဝငပ်တ်သက်ခနခကကာင််း သ ခတသမီ ာ်းက 

သံ ်းသပ်ကကပါတယ်။ 

သရက်ပန််းပွေင  ် ာခစမှုမှာ “ ခ ာရ်ီဂင ်ခဟာ်မ န််း”      အမညခ်ပ်းထာ်းတဲ  ပန််းပွေင ခ်စတဲ  

ဓာတ်ပစစည််းက က ညခီဆာငရ်ွေက်ခပ်းတယ်     သ ခတသမီ ာ်းက ယ ဆသံ ်းသပ်ထာ်းပါတယ်။ 

 

 

အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်းအနက် တြေ  ြုျို့ဟာ ပန််းပွေင ခ်စတဲ ခဟာ်မ န််း ထ တ်  ပ် ာခစ     

တ  က်ရ  က်က ညမီှု ပြုန  ငတ်ယ်     သံ ်းသပ်ပါတယ်။ အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်းဟာ အပငက်က  ယ်တ  ငထ် တ် 

  ပ်ခပ်းတဲ  ခမာ် ီက ှူ်းမ ာ်း   စ်ကကကာ အ ွေန  အ် ွေနန်ည််းပါ်းတဲ   ပင််းအာ်းပမာဏသာ 

ရှ ခနကကပါတယ်။ အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်းအနက် တြေ  ြုျို့ဟာ သရက်ပန််းပွေင  ်ာမယ ် 

အညွေန  ထ်ွေက် ာခစ     က ည ီှုံျို့ခဆာ်ခပ်းန  ငတ်ယ်     သံ ်းသပ်ထာ်းပါတယ်။ 

အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်းအနက် အ မစ်က ထ တ်  ပ်ခပ်းတဲ  ဆ  က်တ  က  ငန်ငဟ်ာ သရက်ပငမ်ှ 

အညွေန  ထ်ွေက် ာခစရန ် ှုံျို့ခဆာ်အာ်းခပ်း 

မပီ်း အရွေက်မ ာ်းနဲ   အသ်ီးမ ာ်းမှ ထ တ်  ပ်ခပ်းတဲ  ခအာက်ဆငက်ခတာ  ဟန  တ်ာ်းခစတယ်     

ခ ပာကကပါတယ်။  ှုံျို့ခဆာ်ခပ်းတဲ ဆ  က်တ  က  ငန်င ်ခဟာ်မ န််း ပမာဏနည််းခနမပီ်း ဟန  တ်ာ်းခပ်းတဲ  

ခအာက်ဆင ်ခဟာ်မ န််းပမာဏကမ ာ်းခနခသာ် အ  ်းမ ာ်းနာ်းခနခစကာ အညွေန  ထ်ွေက်မ ာခစန  ငပ်ါ။ 



 

 

 

ဆ  က်တ  က  ငန်ငခ်ဟာ်မ န််းက မ ာ်းခနမပီ်း ခအာက်ဆငခ်ဟာ်မ န််းက နည််းခနခသာအ်ညွေန  သ်စ် 

စတငထ်ွေက် ာခစန  ငမ်ှာ   စ်ပါတယ်။ သ   ခသာ် ထွေက် ာမပီ်း အညွေန  သ်စ်မှ အရွေက်သစ်မ ာ်း 

ထွေက် ာခစမှာ ာ်း၊ ပန််းြေ  ငထ်ွေက် ာခစမှာ ာ်းမှာမ  ခအာက်ဆင ်

ခဟာ်မ န််းကက ညခီပ်းန  ငတ်ယ်     သ ခတသမီ ာ်းက သံ ်းသပ်ထာ်းကကပါတယ်။ အပငခ်တွေက 

ပန််းပွေင  ်ာခစမှုမှာ “ပန််းပွေင ခ်စတဲ  ခဟာ်မ န််း” က  ှုံျို့ခဆာ်က ညခီပ်းတယ်ဆ  တဲ  

အယ အဆသခဘာထာ်း ရှ ခနပါတယ်။ အပငရ်ဲ  အ  ်းမှ ပန််းပွေင ြ်ေွေဲ ြော်း  စ်ခပေါ် ာခစ    အတွေက် 

အရွေက်တွေင််းမာှ ပန််းပွေင မ်ှုက   အာ်းခပ်းက ညတီဲ  ဓာတပ်စစည််း (Florigenic promoter - FP) 

  စ်ခပေါ် ာမပီ်းအ  ်းမ ာ်းဆ ီခရွေ ျို့  ာ်း ာတယ ်    ၁၉၅၂ ြေ နစှ်ကတည််းက 

အဓ ပပာယ် ွေင ဆ်  မှုရှ ြေဲ ပါတယ်။ သရက်ရွေက်မှာ ပန််းပွေင မ်ှုက  က ညတီဲ  ဓာတ်ပစစည််း 

ဆက်တ  က်  စ်ခပေါ် ာမပီ်းပန််းပွေင မ်ှုက     စ်ခစခကကာင််း ခ   ာမှုမ ာ်းစွော  ပြု  ပ်ြေဲ မှုမ ာ်းက 

ခထာက်ြေံထာ်းကကပါတယ်။ 

 

 

အရွေက်တစ်ရွေက်အတွေင််းမှာ   စ်ခပေါ် ာတဲ  ပန််းပွေင မ်ှုက   အာ်းခပ်းက ညတီဲ  ဓာတပ်စစည််း (FP) ဟာ 

စငတ်ီမီတာ ၁၀၀အကွောအခဝ်းမှာရှ ခနတဲ  အရွေက်မဲ သစ်က  င််းမ ာ်းထ  ခရွေ ျို့  ာ်းန  ငက်ာ အ  ်းမ ာ်းက   

ပန််းပွေင  ်ာခစ     အာ်းခပ်းက ညနီ  ငခ်ကကာင််းသ ခတသန ပြု  ပ် ခတွေျို့ ရှ ထာ်းပါတယ်။ 

FP ဟာ အပငရ်ဲ   အစာခကကာမှတစ်ဆင  ်ခရွေ ျို့  ာ်းန  ငခ်ကကာင််း သ ရပါတယ်။ FP ရဲ   အခ ြေြေံဟာ 

အရွေက်တွေင််းမာှ အမမဲရှ ခနန  ငခ်ကကာင််းနဲ   သရက်ပင ်ပန််းပွေင ခ်စရန ် ှုံျို့ခဆာ်ခပ်းတဲ  အပ ြေ  နအ်  စ် 

သတ်မှတ်ထာ်းတဲ  ၁၈ ဒဂီရီစငတ်ီဂရ တ်ခအာက်က ဆင််း ာခသာ် ပ  မ  အာ်းခကာင််း  ှုပ်ရှာ်း ာကာ 

ပန််းပွေင ခ်စရန ်ထ န််းြေ ြုပ်က ညခီပ်းခစတာ   စ်တယ်     ယ ဆကကပါတယ်။ 

 

 

သရက်ပငမ်ှာ အခအ်းဓာတ်ခကကာင  ်  စ်ခပေါ် ာတဲ  ဓာတ်ခပါင််းတစ်ြေ ဟာ အစာခကကာမှ တစ်ဆင  ်

ခရွေ ျို့  ာ်းကာ အ  ်းမ ာ်းဆခီရာက်ရှ  ာမပီ်း ပန််းပွေင မ်ှုက   အာ်းခပ်းက ညခီပ်းခကကာင််းနဲ   

ထ  ဓာတ်ခပါင််းဟာ ပန််းပွေင ခ်စတဲ  ခဟာ်မ န််း “ ခ ာရ်ဂီင”်ရဲ    ကခဏာမ ာ်းနဲ   မ ာ်း 

စွော က  က်ညခီနတယ်     ခ ပာပါတယ်။ စမ််းသပ်မှုမ ာ်းအရ သရက်မ  ြု်း အ   က် On-year မှာ 

ပန််းပွေင  ်ာမယ  ်အညွေန  ခ်တွေမှာခအာက်ဆငက်ဲ သ   ခသာ ဓာတ ပစစည််းမ ာ်း ပါဝငမ်ှု မ ာ်း ာတာက   

ခတွေျို့ရပါတယ်။ Off-year   စ်ခနတဲ  အပငမ် ာ်းမှ ထွေက် ာတဲ  အညွေန  မ် ာ်းတွေငမ်  

ခအာက်ဆငက်ဲ သ   ခသာ ဓာတ ပစစည််းမ ာ်း ပါဝငမ်ှုနည််းခနတာက   ခတွေျို့ရတယ်     ခ ပာပါတယ်။ 



 

 

အကယ်၍ အပငတ်ွေင််းရှ  ခအာက်ဆငဟ်ာ သရက်ပန််းပွေင ခ်စန  ငတ်ယ်ဆ  ပါက ပန််းမပွေင တ်ဲ နစ်ှ Off-

year   စ်ခနတဲ နစှ်မှ အပငမ် ာ်းက   ပငပ်မှ ခအာက်ဆင ် န််းခပ်းခသာ် ပန််းပွေင  ်ာခစမှာ   စ်ပါတယ်။ 

သ   ခသာ ် က်ခတွေျို့ပက်  န််းမှုမှာမ  ပန််း ပွေင မ် ာတာက  ခတွေျို့ရပါတယ်။ သ   အတွေက် 

သရက်ပန််းပွေင ခ်စမှုမှာ ခအာက်ဆငအ် ပင ်တ ြော်းခသာအခကကာင််းရင််းမ ာ်း 

ပါဝငပ်တ်သက်ခနတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

 

 

 

သရက်ကဲ သ   ခသာ နစှ်ရှညသ်စ်သ်ီးပငမ် ာ်းမှာ ဂ စ်ဘရယ် ငခ်ဟာ်မ န််းဟာ ပန််းပွေင မ်ှုက   

ဟန  တ်ာ်းခစခကကာင််း ခတွေျို့ရပါတယ်။သ   ခသာ် ပန််းပွေင မ်ယ ်ကာ မှာ ရာသဦတ  အထ ်းသ  င  ်

အပ ြေ  နဟ်ာ န မ ်က ခနမပီ်း ခအ်းခနခသာ် ပန််းပွေင  ်ာခစမှုက   မဟန  တ်ာ်းန  ငခ်ကကာင််း ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

ခ   ာမှုမ ာ်းအရ အရွေကမ် ာ်း ထွေက် ာြေ  နမ်ှာ ခရခကကာအတွေင််း ဂ စ်ဘရယ် င ်

ခဟာ်မ န််းပမာဏမ ာ်း ပာ်းခနမပီ်း အ  ်းနာ်းခနြေ  န၊် ပန််းြေ  ငြ်ေွေဲ ြော်း   စ် ာြေ  နန်ဲ   ပန််းပွေင ြ်ေ  နမ် ာ်းမှာမ  

ပမာဏနည််းပါ်းခနခကကာင််း ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

 

 

 

ဂ စ်ဘရယ် စ်အက်စစ် (Gibbere - llic acid) (GA3) အပငတ်ွေင််း မ ာ်းခန ြေင််း  င  ်

ခအာက်ဆငခ်ဟာ်မ န််း ပ  မ  ထ တ်  ပ်ခစကာဆ  ငတ်  က  ငန်ငခ်ဟာ်မ န််းပမာဏထက် 

မ ာ်းခနခစတဲ အတွေက် အညွေန  ထ်ွေက်မ ာခစဘ ဲနာ်းခနခစတာ   စ်န  ငတ်ယ်     သံ ်းသပ်ကကပါတယ်။ 

အပငတ်ွေင််းမှာ ဂ စ်ဘရယ ်ငခ်ဟာ်မ န််းပမာဏ မ ာ်းခနခသာ် သရက်ပန််းပွေင ခ်စမှုက   

ဟန  တ်ာ်းခစတယ်     သ ခတသမီ ာ်းက သံ ်းသပ်ထာ်းပါတယ်။ ဒါခကကာင  ်Off-year မှာ သရက်ပငမ် ာ်း 

ပန််းမပွေင န်  င ်ြေင််းမှာ အက  င််း  ာ်းရှ  အ  ်းမှာ ဂ စ်ဘရယ ်ငခ်ဟာ်မ န််း မ ာ်းခန ြေင််းခကကာင  ်    

သံ ်းသပ်ကကပါတယ်။ ဆ  က်တ  က  ငန်င ်ခဟာ်မ န််းရဲ   တညခ်ဆာက်ပံ ဟာ အပငမ် ာ်းမှာပါတဲ  

“အာဒယ်နင််း” နဲ   ဆငတ် ပါတယ်။ စမ််းသပ်မှုအရ ခအာက်တ  ဘာ မှာ ဆ  ငတ်  က  ငန်ငခ်ဟာ်မ န််း 

ခကျွ်းခပ်းထာ်းတဲ  သရက်ပငဟ်ာခကျွ်းမပီ်းတစ် အကကာမှာ ပန််းပွေင  ်ာခစတာက   ခတွေျို့ရမပီ်း 

ခကျွ်းမထာ်းတဲ အပငက်ခတာ  သံ ်း ကကာမှသာ ပန််းပွေင  ်ာခကကာင််းခတွေျို့ရပါတယ်။ 

 

 

 

သရက်ပငပ်န််းပွေင ခ်စ      ှုံျို့ခဆာ်ခပ်းန  ငတ်ဲ  အပ ြေ  နခ်အ်း ာတဲ အြေါ သရက်ပငက်  င််းထ ပ်က 



အ  ်းမ ာ်းမှာ ဆ  ငတ်  က  ငန်ငပ်မာဏမ ာ်း ာတာက   ခတွေျို့ရခကကာင််း၊ သရက်ပန််းပွေင ြ်ေ  န ်

ရာသခီရာက် ာခသာ် On-year သရက်ပငမ် ာ်းမှာ Off-year 

အပငမ် ာ်းထက်ဆ  ငတ်  က  ငန်ငခ်ဟာ်မ န််း ထွေက ်ာမှုမ ာ်းတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ ထ   ခကကာင  ်

သရက်က  င််းထ ပ်  ်းမှာ ရှ ခနတဲ  ဆ  ငတ်  က  ငန်ငပ်မာဏဟာ သရက်ပန််းပွေင ခ်စမှုနဲ   

သက်ဆ  ငခ်နပါတယ်။ သရက်ပန််းြေ  ငမ်ှ ပန််းမ ာ်း မ  ြုငမ်  ြုငပ်ွေင မ်ပီ်းခနာက် ငါ်းရက်မ ှ၁၀ ရက်ကကာခသာ် 

ပန််းြေ  ငမ်ှာ ဆ  ငတ်  က  ငန်င ်ပမာဏ အမ ာ်းဆံ ်းခတွေျို့ရမပီ်းခနာက် ြေ က်ြေ င််းခ  ာ နည််းသွော်းတာက   

ခတွေျို့ရပါတယ်။ ပန််းပွေင မ်ပီ်း 

ခနာက် ရက် ၄၀ ကကာခသာ ်သရက်ခစ ထမှဲာ ဆ  ငတ်  က  ငန်င ်ပါဝငမ်ှု မ ာ်း ာတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

အသီ င််း ခဟာ်မ န််းရဲ  သရက်ပန််းပွေင မ်ှုမှာ ပတ်သကဆ်က်န ွှယ်ခနမှုက   ခရ်းသာ်းြေဲ မပီ်း  စ်ပါတယ်။ 

အပငတ်ွေင််းရှ  အသီ င််း ခဟာ်မ န််း ပမာဏဟာ သရက်ပန််းပွေင ခ်စမှုနဲ   ဆက်သွေယ်ခနပါတယ်။ 

ဒါခကကာင  ်ပန််းပွေင  ်ာခစ     ဇီဝကမ္ အခ ြေအခနမှာရှ ခနတဲ   တတ ီတွေဒန် မ ်တဲ  

ခဒသမ ာ်းမှသရက်ပငမ် ာ်းက   အသီ င််းခဟာ်မ န််းနဲ   ပန််းပွေင  ်ာခစ     ခဆာငရ်ွေက်န  ငပ်ါတယ်။ 

 

 

ပန််းပွေင ခ်နတဲ  သရက်ပငမ် ာ်းမှာ အသီ င််းခဟာ်မ န််း မ ာ်းခနမပီ်း ပန််းမပွေင တ်ဲ  အပငမ် ာ်းမှာမ  

နည််းခနတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ အက် ဆ  က်စစ်အကစ်စ် ခဟာ်မ န််းဟာ ည််းအပငမ် ာ်းရဲ   

ကကီ်းထွော်း ွေံျို့ မ  ြု်းမှု   စ်စဉ်မ ာ်းက   ထ န််းြေ ြုပ်ခပ်းတာ ခတွေျို့ရပါတယ်။အထ ်းသ  င  ်ဆ ဲ်မ ာ်း 

ရှညထ်ွေက် ာခစမှုက   ဟန  တ်ာ်းခပ်းသကဲ သ    အပငမ် ာ်း  စီ်းမှု ဒဏြ်ေံန  ငခ်စရန ်ည််း 

က ညခီပ်းပါတယ်။သရကပ်ငမ် ာ်းမှ ပန််းပွေင  ်ာခစ    အတွေက် အပငမ် ာ်းက   ခရငတ်ခစရန ်

ခရ  တ်ခပ်းထာ်း ြေင််းနဲ   ခဆာငရ်ွေက်န  ငခ်ကကာင််း ခ ာ ်ပြေဲ မပီ်း  စ်ပါတယ်။ သရက်ပငမ် ာ်း 

ခရငတ် ာ ြေင််းခကကာင  ်  စီ်းမှု ဒဏြ်ေံန  ငခ်စရနအ်တွေက် အပငတ်ွေင််းမာှ အက် ဆ  က်စစ် 

အက်စစ်ခဟာ်မ န််းပမာဏ မ ာ်း ာခစပါတယ်။   စီ်းမှုဒဏ ်ြေံန  င ်ာခစတဲ    စ်စဉ်နဲ  အတ  

သရက်ပငမ်ှ ပန််းပွေင  ်ာခစရန ်က ညခီပ်းတာ  စ်တယ်     သံ ်းသပ်ကကပါတယ်။ 

 

 

ထ    ပင ်အက် ဆ  က်စစ် အက်စစ် ခဟာ်မ န််းဟာ ဆ ်းကရ  ျို့သကကာ်းရဲ   ဓာတ ခေဒ ခ ပာင််း ဲမှု 

  စ်စဉ်အခပေါ် အက  ြု်းသက်ခရာက်ခစမှုမှ တစ်ဆင  ်ည််း သရက်ပငပ်န််းပွေင မ်ှုက   

က ညခီပ်းတယ်     ည််း သံ ်းသပ်ကကပါတယ်။ ပန််းပွေင မ်ှု  စ်စဉ်တွေင ်ခရတွေငခ်ပ ာ်ဝငန်  ငတ်ဲ  

သကကာ်းမ ာ်းစွောရှ         အပ်ပါတယ်။ အပငက်ကီ်းထွော်းမှုက   ဟန  တ်ာ်းခပ်းတဲ  

ဓာတ ပစစည််းမ ာ်းဟာအပငရ်ဲ   ဇီဝကမ္  စ်စဉ်မ ာ်းက   ထ န််းြေ ြုပ်ခပ်းကကတာ  စ်ပါတယ်။ တြေ  ြုျို့ 

ဓာတ ပစစည််းမ ာ်းဟာ ပန််းပွေင ခ်စမှုက   ဟန  တ်ာ်းခစကာတြေ  ြုျို့ကမ  ခစာပန််းပွေင ခ်စရန ်သ   မဟ တ ်

ပန််းမ ာ်းစွော ပွေင  ်ာခစရန ် ှုံျို့ခဆာ်နှု ်းဆွေခပ်းန  ငက်ကခကကာင််း သ ရပါတယ်။ 



 

 

အထ ်းသ  င န်စ်ှ ြော်းသ်ီးခ  ရှ တဲ  သရက်မ  ြု်းမ ာ်းမှာ ဉ်-ပနခမ တွေင ်ပန််းပွေင  ်ာခစရန ်

က ညခီပ်းန  ငပ်ါတယ်။ သက် တမ််းန ခနခသ်းတဲ  သရက်ရွေက်မ ာ်းတွေင ်ပန််းပွေင မ်ှုက   ဟန  တ်ာ်းခပ်းတဲ  

ဓာတ ပစစည််းမ ာ်း ပါဝငခ်နတဲ အတွေက် ပန််းမပွေင တ်ာ  စ်ပါတယ်၊ သက်တမ််းရင  ်ာတဲ  

အြေါ ပါဝငမ်ှုပမာဏ ခ  ာ နည််း ာမပီ်း ပန််းပွေင ခ်စန  ငတ်ာ  စ်တယ်     သံ ်းသပ်ကကပါတယ်။ 

သရက်ပန််းခစာပွေင ခ်စ     သ   မဟ တ်နစ်ှစဉ် ပန််းပွေင ခ်စန  င ်    အမ ာ်းဆံ ်းအသံ ်း ပြုခနတဲ  

ဓာတ ပစစည််းတစ်မ  ြု်းမှာ “ထရ  ငယ်ာခဇာ” အ ပ်စ မှာပါဝငတ်ဲ  အပငမ် ာ်းက သဘာဝ 

အခ  ာက် ထ တ်  ပ်တာမဟ တ်ဘ ဲ  သာ်းမ ာ်းက  နတ်ီ်းထ တ ် ပ်ထာ်းတဲ  

“ပါက   ေ ှူထရာခဇာ” (Paclobutrazol-PBZ)ခဟာ်မ န််းခဆ်း   စ်ပါတယ်။ 

 

 

 

ဒခီဆ်းက   ခ မမှာထည သ်ွေင််းခပ်း ြေင််း  င  ်သရက်ပငမ် ာ်းရဲ   ပငပ်  င််းဆ  ငရ်ာ ကကီ်းထွော်းမှုက   

ထ န််းြေ ြုပ်ခပ်းကာ ပန််းပွေင  ်ာခစပါတယ်။ပါက   ေ ှူထရာခဇာဟာ အပငမ် ှဂ စ်ဘရာ ငခ်ဟာ်မ န််း 

ဇီဝခပါင််းစပ် ွေဲျို့စည််းမှု   စ်မ ာခစရန ်ဟန  တ်ာ်းခပ်းပါတယ်။ ပါက    

ေ ှူထရာခဇာဟာ တြေ  ြုျို့ နစှ် ြော်းသ်ီးတဲ  သရက်မ  ြု်းမ ာ်းက   ပံ မှနသ််ီး ာခစ     အာ်းခပ်းန  ငခ်ကကာင််း 

ခတွေျို့ရပါတယ်။ ပါက   ေ ှူထရာခဇာ ထည သ်ွေင််းခပ်း ြေင််း  င  ်ပန််းြေ  ငအ်ခရအတွေက် 

ခ  ာ နည််းခစန  ငခ်သာ ်ည််း အသ်ီးတငန်ှုန််းခကာင််းမွေန ်ာခစတယ်     ခ ပာပါတယ်။ 

 

 

 မနမ်ာန  ငင် ံသရက်စ  က်ပ  ြု်းခရ်းမှာ ပန််းပွေင ခ်စရန ်အသံ ်းမ ာ်းခနတဲ  ဓာတ ခဆ်းမ ာ်းမှာ 

ပ  တက်စီယမ်န  က်ထရ တ်နဲ   ပါက   ေ ှူထရာခဇာတ      စ်ပါတယ်။ အမ ာ်းအာ်း  င  ်

ပ  တက်စီယမ်န  က်ထရ တ်နဲ   ပါက    ေ ှူထရာခဇာတ   က   နစှ်မ  ြု်း တွေ ဲက် 

အသံ ်း ပြုကကတာမ ာ်းပါတယ်။ ပ  တက်စီယမ်န  က်ထရ တ် ပက်  န််းခပ်း ြေင််း  င  ်သရက်ပငမ်ှ 

အသီ င််းဓာတ် ထ တ ်ွှတ်မှုက   အာ်းခပ်းခကကာင််း ခ ာ် ပြေဲ မပီ်း  စ်ပါတယ်။ 

ပါက   ေ ှူထရာခဇာက   နစှ်စဉ်ဆက်တ  က် အသံ ်း ပြု ြေင််း  င  ်သရက်ပငမ် ာ်းရဲ   ဇီဝကမ္  စ်စဉ်မ ာ်း 

ခ ပာင််း ဲ ာခစ ြေင််း၊ အပငမ် ာ်းကကီ်းထွော်း ွေံျို့ မ  ြု်းမှု ညံ  ာခစ ြေင််း စတဲ  ဆ  ်းက  ြု်းမ ာ်းက   

ခတွေျို့ ာရပါတယ်။ သ   အတွေက်အပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်းနဲ   သရက် 

ပန််းပွေင ခ်စာခစ    ၊ ခနာကက် ခစ     သ   မဟ တ် နစ်ှစဉ်ပံ မှနပ်ွေင သ််ီးခစ     ခဆာငရ်ွေက်ကကရာမှာ 

အပငမ် ာ်းရဲ   ခရရှညက်ကီ်းထွော်း ွေံျို့ မ  ြု်းမှုက  မထ ြေ  က်ခစခရ်း အထ ်းသတ ထာ်း ခဆာငရ်ွေက်ကက     



   အပ်ပါတယ်။ ဒါခကကာင  ်ယြေ  အသံ ်း ပြုခနကကတဲ  ပါက   ေ ှူထရာခဇာခဆ်းအစာ်း 

တ ြော်းအပငခ်ဟာ်မ န််းမ ာ်းနဲ   ခဆ်းမ ာ်းက   စမ််းသပ်အသံ ်း ပြုသွော်းသင ပ်ါခကကာင််း အကကံ ပြု   ပါတယ် 

အရ ပ်အမ  ြု်းမ  ြု်းနငှ က် ယ် ပန  မ်ှုရှ  ြေင််းခကကာင ခ်တာရ  င််းပန််းပွေင မ် ာ်းသ   မဟ တ် မက်ြေင််းပန််းမ ာ်းသည် 

Moorish lawns မ ာ်း၊ အ မ်တွေင််းခ မကွေက်မ ာ်းနငှ ခ်နွေရာသအီ မ်တွေင််းဒဇီ  င််းတွေငအ်သံ ်း ပြုသည်။ 

အပငမ် ာ်းသည်ရ  င််းစ  င််းခသာအခ ြေအခနမ ာ်းနငှ အ်ကျွမ််းတဝငရှ်  ြေင််းခကကာင ၎်င််းတ   သည်ဂရ မစ  က်

ခ ာက်ခအာငရ်  ်းသာ်းမှုမရှ ခပ။ 

ဤသည်က  သ တ   ဥယ ာဉ်မှူ်းမ ာ်း၏ြေ စ် ြေင််းခမတတ ာက  ထ  က်ရတဲ ခနာက်ထပ်အခကကာင််း ပြေ က်  စ်ပါတ

ယ်။ ထ   အ ပငသ် တ   ကအနာခရာဂါမင မ််းစရာဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ သည,် 

သ တ   ြေ က် ပြုတ် ြေင််းနငှ အ် ှက နအ်တွေက်အသံ ်း ပြုကကသည်။ 

 

 မက်ြေင််းသ   မဟ တ် wildflowers အမ  ြု်းမ  ြု်း 

ပန််းမ ာ်းသည်သက်ခသာင သ်က်သာအရှ ဆံ ်းခသာရာသဦတ က  ခရွေ ်းြေ ယ်သည်။ 

ထ   ခကကာင ခ်ဒသတစ်ြေ စီတွေငက်  ယ်ပ  ငမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်းရှ သည်။ 

အပငမ် ာ်းက  နစှ်ရှည၊် နစှ်နစှတ်ကက မ်၊ နစှ်ပတ် ည်နမ နာပံ စံ  င တ်င ်ပသည်။ မ  ြု်းပွော်းမှုမ  ြု်းခစ မ ာ်း၊ ၀ 

တ်မှုနက် ်း ြေင််း၊ 

၎င််းတ   တွေငအ်ခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်းရှ သည် - ခတာက်ပသ   မဟ တ်အခရာငခ်  ာ ခ  ာ အခရာငမ် ာ်း၊ နစှ်ခရာငစ်ံ ၊ 

ခနခရာင၊် ခမှာငမ်  က်၊ အ ပာ၊ နငှ််း  ှူ၊ ပန််းခရာငန်ငှ န်ခီသာအရ ပ်မ ာ်း ွှမ််းမ  ်းခနသည်။ 



Wildflowers အမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း, 

သ တ   ရဲ  ခ ာ် ပြေ က်, ဓာတ်ပံ နငှ အ်သံ ်း ပြုမှု 

ခတာရ  င််းအပငမ် ာ်းက  မကကာြေဏခဆ်းဘက်ဆ  ငရ်ာရညရ်ွေယ်ြေ က်မ ာ်းအတွေက်အသံ ်း ပြုကကသည်။ ၄ 

င််းတ   အာ်း ံ ်းတွေင ်contraindications နငှ ခ်ဘ်းထွေက်ဆ  ်းက  ြု်းမ ာ်းရှ မပီ်းအြေ  ြုျို့ မှာအဆ ပ်ရှ သည။် 

ဆ  ်းက  ြု်းသက်ခရာက်မှုမ ာ်းက  ခရှာငရ်ှာ်းရန၊် 

သမာ်းရ  ်းက မဟ တ်ခသာက သမှုနည််းစနစ်မ ာ်းက  ဆရာဝနန်ငှ သ်ခဘာတ သည်။ 

Oregano 

မည်သည ်ရာသဦတ တွေငမ်ဆ  ကကီ်းပွော်းန  ငသ်ည်။ က ယ် ပန  အ်ပါအဝင,် ရ ရှာ်းတစခ် ျှာက် ံ ်း Eurasia 

အတွေက်  န  ခ်ဝ Urals ၌တည်၏။ နစှ်ရှညြ်ေံ, 80 စငတီ်မီတာသ   ခရာက်ရှ ။ tetrahedral 

အညွေန  ရှ် မပီ်းအထက်ပ  င််းအနခီရာင ် စ်ပါတယ်။ အရွေက်မ ာ်းသည်ရှည ် ာ်းမပီ်းတစ် ဦ်း နငှ တ်စ် ဦ်း 

ဆန  က် ငစ်ွောတည်ရှ သည်။ 

 



ပန််းပွေင  ်/ အသွေငအ် ပငက်ာ  - 

သာယာ ှပခသာပန််းပွေင မ် ာ်းတွေငစ် ခဆာင််းထာ်းသည ်ပန််းခရာငအ်ခရာငန်ငှ ြ်ေရမ််းခရာငခ်တာက်ပသည။် 

ဇ    င ်- ကသဂ တ် ။ 

ခရ, အရက် decoctions နငှ  ်tinctures 

ခ ြောက်ခသွေျို့ခသာအရွေက်မ ာ်းနငှ ပ်န််းပွေင က်ခန ပငဆ်ငခ်နကကသည်။ ၎င််းတွေငပ်ါဝငသ်ည် - 

မရှ မ  စ ်  အပ်ခသာအဆမီ ာ်း၊ coumarins၊ ခအာဂ်နဲစ်အက်ဆစ်မ ာ်း၊ 

Staphylococcus aureus မှခဆ်းရံ မ ာ်းနငှ သ်ာ်း ွော်းခဆ်းရံ မ ာ်းက  ပ  ်းမ ွှာ်းရန ်antibacterial agent 

အ  စအ်သံ ်း ပြုသည။် 

၎င််းမှက ညီသည။် 

• CNS ခရာဂါမ ာ်း - အ ပ်မခပ ာ် ြေင််း၊ စ တ်ဓာတ်က  ြေင််း၊ စ တ်ဓာတ်က  ြေင််း၊ 

ြေွေနအ်ာ်းခ  ာ နည််း ြေင််း၊ အာရံ ခကကာခရာဂါ၊ ဝက်ရ ်း ပနခ်ရာဂါအပါအ ၀ ငတ်က် ြေင််း၊ 

• အစာအ မ်နဲ  အ  မ််းခကကာင််းခရာဂါမ ာ်း - 

သဘာဝဓာတ်ခငွေျို့ထ တ်  ပ်မှုက  ခ  ာ နည််းခစသည်၊ 

အစာအ မ်အ  မ််းခကကာင််းတွေငအ်က်ဆစ်ဓာတ်နည််းခသာအစာအ မ်ခ  ာ်ရညထ် တ်  ပ်မှု

က  တ  ်းတက်ခစသည်၊ အသည််းထွေက်ရှ မှုပံ မှန ် စ ်ြေင််း၊ 

• urolithiasis: diuretic ဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ ပါတယ်; 

•  ပင််းထနန်ာက ငမ်ှုနငှ  ်hyperthermia; 

• မီ်းယပ်ခရာဂါ၊ ခသွေ်းထွေက် ြေင််း၊ ခဟာ်မ န််း ပတ်ခတာက် ြေင််း၊ ခသွေ်းဆံ ်း ြေင််း။ 

 

https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449544/0/pp/1/1?h=Xw1GRwtYGLdEk3DdCQkJxvgMELc-S3UKw6eM9ozseQd_Z1ibBYe6jPUimpJIKkjI&rid=a3c4c7b1-1225-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1115803fcdJmoHc-DZffXvPWe0ifXvPWihLffMjkw*DU3Nw%3D%3Df!fR!f!fImffMzQz*DE5My4xMDkzNzU%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly9te%245wYXN0dXJlb25lLmNvb%248yMjM5NC1saXN0LW9mLWZpZWxkLW1lYWRvdy1mbG93ZXJzLXdpdGgtcGhvdG9zLW5hbWVzLWFuZC1kZ%245odG1sfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df%3BfMjkw*DMyMzR8MzA3*DMyMDY%3DfMHww*DB8NA%3D%3DfMHwwf!fcfMTkz*DM0M3wxMzZ8NTUwfVWfMAf!f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny42MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DffV2luMzI%3DfNjAwfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw2ODY%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!fqfQff*f*&wrst=1631271397&muid=k930RLQVPxk3


 

 

VALENTIN BOSIOC  

These 2 Vegetables Will Kill Your Belly Fat Overnight! 

LEARN MORE  

ြေ က် ပြုတ်အတွေက် application က  ခတွေျို့ ရှ ြေဲ ပါတယ်။ ဟင််း  ာမ ာ်းက   piquant, 

သန  စ်ငမ်ပီ်းအရသာခပ်းသည။် 

စ န  ဂ်ျွနရဲ်   wort 

၁ မီတာအထ ။ ပငစ်ည်သညခ်  ာင ၊် အရွေက်ရ  ်းရှင််း, sessile   စ်ကကသည်။ ပန််းပွေင က်  အဝါခရာင ်

inflorescences အတွေက်စ ခဆာင််းခနကကသည။်  ွေဲျို့စည််း ြေင််းဇ    င ်တွေငစ်တငြ်ေဲ သည။် ပန််းပွေင  ်1.5-2 

 ကကာခ   ာခတွေျို့ ရှ န  ငပ်ါသည်။ 

https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449544/0/pp/1/1?h=Xw1GRwtYGLdEk3DdCQkJxvgMELc-S3UKw6eM9ozseQd_Z1ibBYe6jPUimpJIKkjI&rid=a3c4c7b1-1225-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449544/0/pp/1/1?h=Xw1GRwtYGLdEk3DdCQkJxvgMELc-S3UKw6eM9ozseQd_Z1ibBYe6jPUimpJIKkjI&rid=a3c4c7b1-1225-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/7362184/i/57449544/0/pp/1/1?h=Xw1GRwtYGLdEk3DdCQkJxvgMELc-S3UKw6eM9ozseQd_Z1ibBYe6jPUimpJIKkjI&rid=a3c4c7b1-1225-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


 

က သမှုအတွေက်ထ ခရာက်ခသာ: 

• အခအ်းမ  ြေင််းနငှ ခ်ြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း; 

• urolithiasis နငှ  ်cystitis; 

• CCC ခရာဂါခေဒ; 

• ပါ်းစပ်   ငအ်တွေက်ခရာငရ်မ််း ြေင််း, 

• အာရံ ခကကာ, စ တ်က ခရာဂါ, စ တ်  စီ်းမှု; 

• ခသွေ်းခကကာမ ာ်းနငှ အ်နာမ ာ်း၊ 

• မီ်းခ ာငရ်ာ 



 မကြ်ေင််း ပင ်clover 

နစှ်ရှည်ပငမ်အ မစ်, ovate  ပာ်းနငှ အ်တ ။ ၎င််းသည် ၅၀ စငတီ်မီတာအထ ခရာက်ရှ သည်။ 

 မက်ြေင််းမ ာ်းနငှ န်  က်ထရ  ဂ ငမ်ရသည ခ် မဆ ီွှာမ ာ်းခပေါ်တွေငခ်ကာင််းစွောကကီ်းပွော်းသည်။ 

ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသည်နငှ််း  ှူသ   မဟ တ်ပန််းခရာင ် စ်သည။် ခမ မှနငှ််းြေဲမှ Bloom ။ 

 

၎င််းတွေငခ်အာက်ပါဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ သည်။ 

• ပ  ်းသတ်ခဆ်းနငှ  ်lymphogonous; 

• diuretic နငှ ဝ်မ််းခရာဂါ; 

• diaphoretic နငှ  ်expectorant; 

• antioxidant; 

• ခရာငရ်မ််း ြေင််းနငှ ေ်  င််းရပ်စ်နှ မ်နင််း ြေင််း၊ 

• အခသွေ်းက  စငက်ကယ်ခစ။ 



က ထံ ်းအတွေက်ထ ခရာက်ခသာ: 

• အ  မ််းခကကာင််းခရာဂါမ ာ်း, အ ခရာင ်ြေင််းနငှ သ်ည််းခ ြေအ တ်မ ာ်း; 

• ခဂါက်ခရာဂါ၊ အဆစ်အ မစခ်ရာငရ်မ််း ြေင််း၊ 

• သာ်းဥအ မ်နငှ  ်fallopian ပပန၊်   ငအ်ဂဘ ါခရာဂါက ်းစက် ြေင််း၊ 

• ေဟ  အာရံ ခကကာစနစ်၊ 

•  ကက်သာ်း၊ 

•  က်သည််းမ ာ်းနငှ ခ် ြေခထာက်မှု မ ာ်း၊ 

• နငှ််းြေ , psoriasis, မတည အ်  ။ 

အြေ စ ်

နစှ်စဉ် herbaceous စက်ရံ ။ က ယ် ပန   ်Eurasia, ခ မာက်အခမရ ကအတွေက်  န  ခ်ဝ။ 

အညွေန  ရဲ်  အဆံ ်းမာှတစ်ြေ တည််း ြေင််းခတာင််းတည်ရှ သည်။ နငှ််း  ှူက ှူပငန်ငှ ပ် မ််းမျှ tubular 

သပံ ရာမ ာ်းပါဝငသ်ည်။ ခမ ကခနကသဂ တ် အထ ပွေင တ်ယ်။ 

 



ရနံ  က  ထ တ်ယ သည်။ ၎င််း၏တန ်  ်းအရှ ဆံ ်းအစ တ်အပ  င််းမှာ chamazulen   စ်သည။် 

၎င််းသညခ်ရာငရ်မ််း ြေင််း၊ သက်သာခစခသာခဆ်း၊ 

ဆပ် ပာ၊ ြေရငမ်၊် ခြေါင််းခ ျှာ်ရည်မ ာ်းတွေငပ်ါ ၀ ငသ်ည။် 

ငန််းခ ်း 

အတ  ၊ ၁၅ စငတီ်မီတာထက်မပ  ခသာ။ အရွေက်မ ာ်းသညရ်ှည်  ာ်း။ အပငခ်ပါက်။ ကကီ်းထွော်း ာသည။် 

ပန််းပွေင သ်ည်အဝါခရာငခ်တာက်ပမပီ်းပ ာ်းရညအ်နံ    စ်သည်။ Aprilမပီ မှဇွေန ်အခစာပ  င််းအပွေင ။် 

 

ခနွေ ဦ်း ရာသေီီတာမငြ်ေ  ြု ျို့တဲ မှုအတွေက်အကကံ ပြုသည။် ဝက်ရ ်း ပနခ်ရာဂါ၊ bronchial 

ပန််းနာရငက် ပ်ခရာဂါ၊ 

ဒါဟာအနာခရာဂါက  မင မ််းခစခသာနငှ ပ်  ်းသတ်ခဆ်းအက  ြု်းသက်ခရာက်မှုရှ ပါတယ်။ 



အခီကွေပ န််း 

၁ မီတာအထ ထ စ မ််း န််းခသာအ င််းခရာင။် အဆ  ပါဘ ်းသ်ီး, သ တ   ရဲ  ပံ ပန််းသဏ္ဌာနက်ာ : 

အနခီရာငသ်   မဟ တ် Canary, စည််း၌သ   မဟ တ်ကကီ်းထွော်း ာ။ ဇ    င ်- ကသဂ တ် ။ 

 

 ွေဲျို့စည််းမှုတွေငေ်ီတာမငအ််ီး၊ K၊ မန််းဂန စ၊် မဂဂနစီီယမ်၊ ကယ် စီယမ်၊ ပ  တက်စီယမ်၊ သတံ   ပါ ၀ ငသ်ည။် 

က သ ြေင််းအတွေက်အသံ ်း ပြုသည်။ bronchitis, remummatism, ခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း, festering 

ဒဏရ်ာမ ာ်း, scurvy, အစာခ ြေစနစ်၏ခရာဂါမ ာ်း, အ  င််းနာ, ညငသ်ာခပ ာ ခပ ာင််း မင််းသရ  က်အနာ, 

အနာခ ်း, ပန််းနာရငက် ပ်ခရာဂါတ  က်ြေ  က်မှု, အာ်းနည််းခနခသာ  နာအတွေက်ပငပ်န််းနွေမ််းနယ်။ 

အြေ က်အ ပြုတ်, အရက်ယမကာ  ပ်ငန််း၌ခ ျှာက်ထာ်း။ Rhizome သညအ်ခရာငသ်က်ခရာက်မှု 

(အ ပာခရာငက်  ခပ်းသည်) ရှ သည်။ 



Donnik 

 မင မ်ာ်းခသာ ၂ 

မီတာအထ အ မင သ်ံ ်း က်ရွေက်မ ာ်းသည်အညွေန  တ်ခ ျှာက်တွေငအ်ညီအမျှ  န  ခ်ဝထာ်းသည်။ Canary 

(သ   ) အ  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်းသည်ခနွေရာသ၏ီဒ တ ယတစ်ဝက်တွေငခ်ပေါ် ာသည။် 

 

PROMOTED CONTENT 

 

၎င််းတွေငခ်အာက်ပါဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ သည်။ 

• စ  စွေတ်ခသာခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််းက  က သခပ်းသည။် 

• ခရာငရ်မ််း ြေင််း  ပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းရပ်တန  ;် 

•  ကက်တက် ြေင််းက  သက်သာခစသည်၊ 

• ဒဏရ်ာမ ာ်း  င ်မနစ်ွောအနာခရာဂါမင မ််းစရာက  အာ်းခပ်းအာ်းခ မှာက်။ 



Delphinium 

၁.၅ မီတာအ မင ရှ် ခသာြေ ံြု  တ်သည်ခ ြေရင််းနာ်းတွေငက် ဉ််းခ မာင််းခသာ lancet  ပာ်းမ ာ်း  စ်သည်။ 

အခရာငစ်ံ သည်အခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်းရှ သည ်သပံရာ၊ နငှ််း  ှူ၊ အ ပာ၊ ခကာင််းကင၊် 

သ တ   ကရှည်  ာ်းခသာပငစ်ညခ်ပေါ်တွေငပ် ရမစ်ကကီ်းထွော်း ာသည်။  ွေဲျို့စည််း ြေင််းဇွေန ်တွေငစ်တငြ်ေဲ သည်။ 

 

ဆပ် ပာက  ပန််းတစ်ပွေင မ်ှ ပြု  ပ်သည်။  ည််းက ညခီပ်းသည်: 

• ခြေါင််းတစ် ြေမ််းက  က် ြေင််း 

• သွော်းက  က် 

• cystitis; 

• မ က်စ ; 

• အဆ တ်ခရာင ်

• pleurisy 

• အခရ ပာ်းခရာဂါက ်းစက်မှု၊ 



• အရ  ်းက  ြု်း။ 

အာရံ ခကကာမ ာ်းပ တ်ဆ    ြေင််း၊ ခြေ ာခမွေျို့ခသာ ကက်သာ်းမ ာ်းအနာ်းယ  ြေင််းအတွေက်ခ ျှာက်ထာ်းပါ။ 

ြေရ ီ

အစွေမ််းထက် fleshy က ဉ််းခ မာင််းသွေယ်  နငှ အ်တ ။ ပငစ်ည်သည်အက  င််းအြေက်ရှ မပီ်း ၁.၂ 

မီတာအထ  မင သ်ည်။ ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသညအ် ပာခရာင၊် အ ပာ၊ ပန််းခရာင၊် နငှ််း  ှူမ ာ်း  စသ်ည။် 

အညွေန  တ်စ်ြေ  ံ ်းက  အရှညတ်ခ ျှာက်နငှ ထ် ပ်မှာတညရှ် သည်။ ခနဝငြ်ေ  နမ်ပီ်းခနာက်, ပွေင ြ်ေ ပ်က  ပ တ်ပါ။ 

ခနွေရာသ၏ီဒ တ ယဆယ်စ နစှ်ကခနပထမ ဦ်း ဆံ ်းနငှ််းြေသဲည်အထ  Bloom ။ 

 

ဆက်ဆမံှုမ ာ်း 

• CNS ခရာဂါခေဒ; 

• CVD ခရာဂါ၊ 

• အသည််းနငှ ခ်က ာက်ကပ်ပ က်စီ်း ြေင််း။ 



ခရတံြေွေန ်

80 စငတီ်မီတာအထ ြေ ံြုပ တ်။ ထ ်း ြော်းခသာ ကခဏာတစ်ြေ မှာနငှ််းြေဲဒဏြ်ေ ံြေင််း  စသ်ည်။ ရညှ်  ာ်းခသာ 

pedicels အခပေါ်ကွေ ဲပာ်း ြော်းနာ်းခသာအခရာငမ် ာ်းက  ကကီ်းမာ်းတဲ  inflorescences နငှ အ်တ ။ ပန််းပွေင ဇ်ွေန ် 

- ဇ    င ်မ ာ်းတွေငခ်   ာခတွေျို့ ရှ န  ငပ်ါသည။် 

 

၎င််းမှက ညီသည။် 

• နမ  ်းန်ီးယာ်း; 

• စ ်းရှခသာအသက်ရှှူ မ််းခကကာင််းဆ  ငရ်ာခရာဂါက ်းစက်မှု၊ 

• အခရ ပာ်းအ  အပ န  မ် ာ်း၊ 

• အနာနငှ အ်ပ ခ ာင ်ြေင််း၊ 

• scurvy; 

• ခြေါင််းက  က် ြေင််း၊ 



• အစာအ မ် ကက်တက် ြေင််း။ 

Gentian 

ြေ ံြု  တ်ခအာက်တွေငရှ် ခသာအက  င််းအြေက်နငှ စ်  စွေတ်ခသာထ ပ်။ ၎င််းသည် ၁.၅ မတီာအထ ကကီ်းထွော်းသည်။ 

ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသည်အ ပာခရာင၊် ြေရမ််းခရာင၊် ခနွေ ဦ်း ရာသမီှခဆာင််း ဦ်း ရာသသီ   ပွေင ။် 

 

 

 

 

IMMEDIATE EDGE  

From A Poor Waitress To One Of The Richest Women In 
Sydney 

LEARN MORE  

က ထံ ်းအတွေက်ခ ျှာက်ထာ်းသည်: 

• အစာ 

• ခဂါက ်

• ေ ာဒ တ်ရ ပါရံ ၏ခရာဂါခေဒ; 

https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a490b62b-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a490b62b-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a490b62b-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a490b62b-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a490b62b-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a490b62b-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


• ခသွေ်းအာ်းနည််းခရာဂါ 

• diathesis; 

• န ှံ ်းပ က်ကွေက်။ 

ကွေမ််း ြေံက န််း 

၁၀၀ စငတီ်မီတာအထ ၊ အ ပာခ  ာ ခ  ာ ခရာငစ်ံ  ပာ်းမ ာ်း  င  ်ပြု  ပ်ထာ်းသည။် 

ပန််းခတွေက  အ ပာခရာငခ်တာင််းထမဲာှစ ခဆာင််းထာ်းတယ်။  ွေဲျို့စည််း ြေင််းဇ    င ်တွေငစ်တငြ်ေဲ သည။် 

 

Cornflower ကက ညီသည။် 

• ခက ာက်ကပ်နငှ ဆ််ီး မ််းခကကာင််းပ က်စီ်း ြေင််း၊ 

• CCC ခရာဂါမ ာ်း၊ 

• မ က်စ  ပproblemsနာမ ာ်း 

• အမ  ြု်းသမီ်းခရာဂါ; 



• ပ ်းတွေဲနာက ငမ်ှုနငှ အ်စာအ မန်ဲ  အ  မ််းခကကာင််း။ 

Aconite Dzhungarsky 

ြေ ံြုသည် ၂ မီတာအထ  မင သ်ည်။ အရွေက်မ ာ်းက   ၅ ြေ ြေွေ ဲြော်းထာ်းသည်။ 

ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသည်ကကီ်းမာ်းမပီ်းခမှာငမ်  က်ခသာြေရမ််းခရာင၊် ခနွေရာသ၏ီဒ တ ယ မခှဆာင််း ဦ်း အထ ပွေင ။် 

 

ဆက်ဆမံှုမ ာ်း 

• ခသွေ်းအာ်းနည််းခရာဂါ၊ 

• ကခ ်းခမွေ်း ွော်း ြေင််းဆ  ငရ်ာ ပwithနာမ ာ်း၊ 

• ဆ်ီးြေ  ြုခရာဂါ။ 



Comfrey ခဆ်းဝါ်း 

တင််းက ပ်။ ကကမ််းတမ််းခသာခဝဟငန်ငှ အ်တ  ၀.၉ မီတာအထ ။ 

ြေရမ််းခရာငပ်န််းမ ာ်းက  ြေရမ််းခရာင ် င  ်ပြု  ပ်ထာ်းသည။် 

ပန််းပွေင သ်ည်ခမ ခနာှင််းပ  င််းမှစက်တငဘ်ာ အထ   စ်သည။် 

 

ခ ျှာကထ်ာ်းသည် - 

• ခရာငရ်မ််း ြေင််း၏ကယ်ဆယ်ခရ်းစြေန််း; 

• ခသွေ်းထွေက် ြေင််းရပ်တန   ်ြေင််း၊ 

•  မင််းသရ  က်အနာနငှ အ်နာက  ခတွေျို့ ရှ ရပါသည။် 

• အရ  ်းက  ြု်း ြေင််းနငှ  ်dislocations အတွေက်ခရာဂါ ကခဏာခတွေခ ျှာ ြေ ; 

• ယ  ယွေင််း ြေင််းက  တာ်းဆ်ီး။ 



ကကကသ်ွေနမ်မ တ ်

အ တ်စာ်းအရွေယ်အစာ်း (၅၀ စငတီ်မီတာအထ )  မ, 

ရှည်  ာ်းခသာအရွေက်ရ  က်က ်းတစ်ခ ျှာက် ံ ်းတွေငတ်ည်ရှ သည။် 

ခအာက်ဘက်မှကကည ် ျှင၎်င််းတ   သည်ပ  ကကီ်းမပီ်းတ  ည််း  ည််းထ ပ်သ   ခရာက်သွော်းသည်။ ၁၀ 

စငတီ်မီတာအထ ပန််းခရာငခ်  ာ ခ  ာ တစပ်ွေင  ် စ်သည။် ဇွေနမ်ှဇ    င ်အထ   စ်သည်။ 

 

အ ြော်းခဆ်းဝါ်းမ ာ်းအခန  င ၎်င််းတ   က  က သရနအ်သံ ်း ပြုသည။် 

• အစာအ မ်နငှ  ်duodenum ၏ peptic အစာအ မ်နာ; 

• ခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း 



က  ယ်ြေံစွေမ််းအာ်းြေ  ငမ်ာခစရနအ်ကကံ ပြုသည်။ 

Valerian 

၁.၅ မီတာမီတာအထ အရွေက်မ ာ်းသည်ရှည ် ာ်းခသာအညှာခတာမ ာ်းတွေငတ်ည်ရှ သည်။ 

ပန််းမ ာ်းက  ခမ ွှ်းခသာထ်ီးပံ အပငမ် ာ်း  င စ် ခဆာင််းသည်။ 

ပန််းပွေင က်  Aprilမပီ မှကသဂ တ် မှခ   ာခတွေျို့ ရှ န  ငပ်ါသည်။ 

 

ခဆ်းဝါ်းမ ာ်းက   မက်ပငမ် ှပြု  ပ်သည် - 

•   အာ်း 

• angina pectoris; 

• ခြေါင််းတစ် ြေမ််းက  က်ခြေါင််းက  က် ြေင််း၊ 

• သ  င််းရွေ  ြုက်ခရာဂါ၊ 

• အ ခက ာက်ခရာဂါ၊ 

• ဆ်ီး မ််းခကကာင််းထမဲှာ ပနာခတွေ။ 



Valerian သည်သက်သာခစခသာခဆ်း  စ်သည်။ 

ဒါဟာခသွေ်းဆံ ်းနငှ အ်တ အမ  ြု်းသမီ်းမ ာ်းက  က ညခီပ်းသည်။ 

က ဉ််းခ မာင််းခသာမီ်းပန််းမ ာ်း 

နစှ်ရှည် herbaceous စက်ရံ ။ အက  င််းမစ  က်ဘစဲ  က်ပါ။ ၂ မီတာအထ ခရာက်ရှ န  ငသ်ည်။ 

အဆ  ပါဘ ်းသ်ီးခတာက်ပခသာပန််းခရာငသ်   မဟ တ်ြေရမ််းခရာင ် စက်ကသည။် ပွေင ြ်ေ ပ်က ယ် ပန   ်ွေင  ်စှ်။ 

ပန််းပွေင သ်ည်ဇွေန ် ယ်မကှသဂ တ် ဒ တ ယတစ်ဝက်အထ   စ်ပွော်းသည။် 

 

သကကာ်း၊ coumarin၊ အက်စ်ခကာဘစအ်က်စစ၊် မန််းဂန စ်၊ 

မရှ မ  စ ်  အပ်ခသာဆနီငှ အ် ြော်းအရာမ ာ်းပါဝငသ်ည။် 

၎င််းသည်သက်သာခစခသာခဆ်း၊ ၎င််းသည် ံ ်းအ ပ်ထာ်းသည ်၊ 

သစခ်တာ Anemone 

၄၀ စငတီ်မီတာအထ ။ သ ပ်သည််းမပီ်းရညှ်  ာ်းခသာ pubescence   င  ်ပြု  ပ်ပါ။ 

အရွေက်မ ာ်းသည်န ှံ ်းသာ်းပံ စံ  စ်သည။် ခြေျွ်းသည် apical   စ်သည်။ 



ရှည်  ာ်းခသာြေစံာ်းြေဲ ရညစှခ်ပေါ်တွေငတ်ည်ရှ သည်။ 5 ပွေင ြ်ေ ပ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် အထက်တွေငန်ငှ််း  ှူ၊ 

ခအာက်တွေငအ်နည််းငယ်ြေရမ််းခရာငရ်ှ သည။် ပန််းပွေင ခ်နွေ ဦ်း ရာသကီတည််းကခတွေျို့ ရှ ြေဲ သည။် 

 

ရ  ်းရာခဆ်းပညာတွေငအ်ထက်ပ  င််းက  သာအသံ ်း ပြုသည။် 

အ မစ်တွေငအ်ဆ ပ်နငှ အ်ယ် ်က   ရ  က်ပါရှ သည။် အတွေက်အသံ ်း ပြုသည် - 

• သွော်းနငှ ခ်ြေါင််းက  က် ြေင််း၊ 

• ကကက်ညှာခြေ ာင််းဆ  ်းအ  စ်ကကက်ညှာခြေ ာင််းဆ  ်း; 

•  ပင််းထနခ်သာခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း၊ bronchitis, tracheitis နငှ အ်တ အခအ်းမ ; 

• ခက ာက်ကပ် ပproblemsနာမ ာ်း၊ ဆ်ီးသွော်း ြေင််း၊ 

•  ကက်တက် ြေင််း။ 

 

ခရာငရ်မ််း ြေင််းက  ခ ျှာ ြေ  ြေင််း၊ မ  ြု်းပွော်း ြေင််းဆ  ငရ်ာကခမာက်ကမ  စ်မှု၊ 



ခ ်း 

နငှ််း ံ ်းခနသည ်နစှ်ရညှ် 60-70 စငတီ်မီတာ။ ဆ်ီးနငှ််း ံ ်းအ ပ်ထာ်း ြေင််းသည်နငှ််းြေဲမ ာ်းက   -45 

ဒဂီရီအထ ြေံန  ငရ်ည်ရှ သည။် အဆ  ပါမ်ီးသ်ီးက ဉ််းခ မာင််းစွော linear   စပ်ါတယ်။ 

အရွေက်မ ာ်းသည် မနငှ အ်မသဲာ်းမ ာ်း   စ်၍ အ င််းခရာင ်ခယာင််းမ က်နာှ ပင ် င  ံ် ်းအ ပ်ထာ်းသည်။ 

 

ဇ    င ်မှကသဂ တ် အထ နငှ််း  ှူပန််းမ ာ်းပွေင  ်ာမပီ်းကကယ်ပွေင တ်စ်ပွေင စ်၏ီအပွေင တ်စ်ပွေင စ်ီတွေငက်ကယ်တ

စ် ံ ်း၏ပံ သဏ္ဌာနရ်ှ သည်။ သ တ   က 100-150 က  အပ  င််းပ  င််း၏အ င််းဆံ အတွေက်စ ခဆာင််းခနကကသည်။ 

၎င််းတွေငခ်အာက်ပါအသံ ်းဝငခ်သာဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ သည်။ 

• အစာစာ်းြေ ငစ် တ်၊ 

• အ  မ််းခကကာင််းက ်းစက်မှုမ ာ်းက  သက်သာခစသည။် 

•  ပန ်ည် ပြု ပင ်ြေင််းဆ  ငရ်ာဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းက  ပ  ငဆ်  ငသ်ည်။ 

• က   က်စထခရာ placques ၏ ွေဲျို့စည််း ြေင််းက  တာ်းဆ်ီး; 



• ခသွေ်းခပါငြ်ေ  နက် သည်; 

• lichen နငှ  ်ကက်န   က  က ညီခပ်းသည်; 

• ဇီဝ  စ်စဉ်  စ်စဉ်မ ာ်းတ  ်းတက်ခကာင််းမွေန;် 

• ဘက်တီ်းရီ်းယာ်းပ  ်းသက်ခရာက်မှုရှ သည။် 

• အမ  ြု်းမ  ြု်းခသာဟင််း  ာမ ာ်းမှစပ်အရသာခပ်းသည။် 

ပန််းနာ 

တစ်နစှ်နစှ်ကက မ်သ   မဟ တ်နစှ်စဉ် herbaceous စက်ရံ ။ အညွေန  ,် ဆွေန််း trihedral 

ပါ်း ွှာနငှ  ်မင မ်ာ်းခသာအက  င််းအြေက်  စက်ကသည။် 

ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသည်ရှည ် ာ်းခသာအရွေက်မ ာ်းခပေါ်တွေငအ်ရွေက်၏ြေ ဆံခပေါ်တွေငတ်ည်ရှ သည်။ 

ပွေင ြ်ေ ပ်အမ  ြု်းမ  ြု်း, Multi- အခရာငရ်ှ ပါတယ်။ 

ခမ အခစာပ  င််းမစှက်တငဘ်ာ ခနာှင််းပ  င််းအထ ပွေင သ်ည်။ 

 

Pansies ကက ညီသည။် 



• အာရံ ခကကာပ က် ြေင််း၊ အ ပ်စက် ြေင််းခနာှက်ယှက် ြေင််း၊ 

• tachycardia; 

• အသက်ရှှူ မ််းခကကာင််းဆ  ငရ်ာခရာငရ်မ််း  ပ်ငန််းစဉ်မ ာ်း; 

• urogenital စနစ်ခရာဂါခေဒ; 

• ပ ်းတွေဲခရာဂါမ ာ်း; 

• အခရ ပာ်းခရာဂါခေဒ ပproblemsနာမ ာ်း: အနာစ မ််း, ဝက် ြေံ။ 

Dandelion 

၎င််းသညခ်နရာတကာတွေငက် ယ်သည်။ 

ပါ်း ွှာခသာခ  ာင ခ်  ာင ခ်  ာင ခ်  ာင ခ်  ာင မ်ှည ်ရှ ခသာအညှာတွေငအ်ည ြုခ  ာ ခ  ာ ခ  ာ်ရညမ် ာ်းရှ သ

ည်။ အဆ  ပါပန််းပွေင တ်စ ်ဦ်း rounded inflorescence အတွေက်စ ခဆာင််း, အဝါခရာင ်tubular 

  စ်ကကသည်။ ခနခရာငတ်ွေငပ်ွေင ြ်ေ ပ်မ ာ်း၊ ရင မ်ညှ ်မပီ်းခနာက်အ  ှူ၊ 

 ွေဲျို့စည််း ြေင််းခမ အခစာပ  င််းတွေငစ်တငြ်ေဲ သည။် 

 

 

https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a4c76cf4-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1115803fcdhwO.-sANffXvPW.BPfXvPW1R0ffMjk4*DU3Nw%3D%3Df!fR!f!f1%24ffMzQz*DE5My4xMDkzNzU%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly9te%245wYXN0dXJlb25lLmNvb%248yMjM5NC1saXN0LW9mLWZpZWxkLW1lYWRvdy1mbG93ZXJzLXdpdGgtcGhvdG9zLW5hbWVzLWFuZC1kZ%245odG1sfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*fMjk4*DIxMzU4*DMwN3wyMTE3OA%3D%3DfMHww*DB8NQ%3D%3DfMHwwf!fcfMTkz*DM0M3wxMzZ8Mzk4fVWfMAf!f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny42MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DffV2luMzI%3DfNjAwfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw2ODY%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!fqfQff*f*&crst=1631271457&wrst=1631271456&muid=k930RLQVPxk3


 

 

IMMEDIATE EDGE  

From A Poor Waitress To One Of The Richest Women In 
Sydney 

LEARN MORE  

Dandelion: 

• ပ ာ်းက  က် ြေင််း  င န်ာက င ်ြေင််းနငှ ခ်ရာငရ်မ််း ြေင််းက   ယ်ရှာ်းခပ်းသည။် 

• အခအ်းမ  ြေင််းနငှ အ်တ က ညခီပ်းသည်; 

• အခရ ပာ်းက  ခတွေျို့ ရှ ရပါသည်။ 

• ခသွေ်းအာ်းနည််းခရာဂါသက်သာ; 

• တီဘခီရာဂါ ကခဏာမ ာ်းက  ခ  ာ ြေ ခပ်းသည်။ 

• က   က်စထခရာ ပာ်း ယ်ရာှ်းခပ်း; 

• နငှ််းြေ ခရာဂါက သသည်; 

• အစာခ ြေအဂဘ ါမ ာ်းက  တ  ်းတက်ခစသည၊် အစာအ မခ်  ာရ်ည်က  ထ တ်  ပ်သည၊် 

အစာစာ်းြေ ငစ် တ်က  တ  ်းတက်ခစသည။် 

• ဝက် ြေံနငှ  ်Papillomas  ယ်ရှာ်းခပ်းသည်; 

• အသာ်းအခရက    ှူခ ွေ်း  ှူစင ်ြေယ်သ။ ကန   ်န  က်ာမ ာ်း ံ ်းကွေယ်ထာ်းသည်။ 

ဘ န််းြေင််း 

နစှ်စဉ်အ ွေနပ် က်စီ်း ွေယ်ခသာအပငတ်စပ်ငသ်ညခ် မှုတ်ခသာအြေါ Petaling မ ာ်းက   မ ်မည်။ 

အဆ  ပါဘ ်းသ်ီးမီ်းခတာက်နငှ ဆ်ငတ် နက်ရှု  င််းခသာနခီသာ  စက်ကသည။် ခနွေ ဦ်း 

ရာသ၏ီခနာက်ဆံ ်း ၌ခပေါ် ာ။ 

https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a4c76cf4-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&k=1115803fcdhwO.-sANffXvPW.BPfXvPW1R0ffMjk4*DU3Nw%3D%3Df!fR!f!f1%24ffMzQz*DE5My4xMDkzNzU%3DffffQf%3AfaHR0cHM6Ly9te%245wYXN0dXJlb25lLmNvb%248yMjM5NC1saXN0LW9mLWZpZWxkLW1lYWRvdy1mbG93ZXJzLXdpdGgtcGhvdG9zLW5hbWVzLWFuZC1kZ%245odG1sfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3DfaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvb%248%3Df*fMjk4*DIxMzU4*DMwN3wyMTE3OA%3D%3DfMHww*DB8NQ%3D%3DfMHwwf!fcfMTkz*DM0M3wxMzZ8Mzk4fVWfMAf!f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny42MyBTYWZhcmkvNTM3LjM2fQ2hyb21lUERGUGx1Z2lu*ENocm9tZVBERlZpZXdlcnxOYXRpdmVDbGllbnQ%3DffV2luMzI%3DfNjAwfMXwxMDA%3DfMTM2Nnw2ODY%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!fqfQff*f*&crst=1631271457&wrst=1631271456&muid=k930RLQVPxk3
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https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a4c76cf4-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a4c76cf4-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a4c76cf4-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=bQPNMeIKncMD4y36wOF0y4T6-UcucXkgBgkO3fpWILpRn7BvWMONGa3RYL8oW9ND&rid=a4c76cf4-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


 

အတွေက်အသံ ်း ပြုသည် - 

• အ ပ်မခပ ာ် ြေင််း, အ ပ်စက် ြေင််းခရာဂါမ ာ်း; 

• မည်သည ်သခဘာသဘာဝ ပင််းထနခ်သာနာက ငမ်ှု၊ 

• အ ွေနအ်မင််းစ တ်နာ ြေင််းနငှ စ်  ်းရ မ ်ြေင််း၊ 

•   ပ်ခြေါင််းခရာဂါ၊ 

• tachycardia; 

• ဆ်ီးမထ န််းြေ ြုပ် ြေင််း။ 

ထ   အ ပငမ် ာ်းအတွေက်: 

• အဆ တ်၊ ခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း၊ အသက်ရှှူ ြေင််းသက်သာ ြေင််း၊ 

• myopia နငှ  ်hyperopia ကာကွေယ် ြေင််း၊ 

• ကငဆ်ာဆ ဲ်မ ာ်း ပန  ပ်ွော်းမှုက  ကာကွေယ် ြေင််း၊ ၄ 

င််းတ   က  တ  က်ြေ  က်ရနြ်ေနောက  ယ်က   ှုံျို့ခဆာ် ြေင််း၊ 



• က  ယ်အခ ်းြေ  နက်  ြေင််း (အစာစာ်းြေ ငစ် တ်က  ပ တ်ပငထ်ာ်း ြေင််း၊ 

ဇီ ဝ စ်ပ က်မှုပံ မှန ် စ် ြေင််း) ။ 

ြေရမ််းခရာင ်

မ  ြု်းရ  ်းခပါင််း ၅၀၀-၇၀၀ မ  ြု်းစ တ်မ ာ်းပါဝငသ်ည။် နစှ်စဉ်သ   မဟ တ်နစှ်ရှည်စက်ရံ ။ 

ပန််းမ ာ်းကကတတ ီပါသ   မဟ တ်ရ  ်းရှင််းမပီ်းငါ်းပွေင  ် င  ်ွေဲျို့စည််းထာ်းသည်။ အရ ပ်အမ  ြု်းမ  ြု်း, ပံ စမံ  ြု်းစံ , 

ခမ ွှ်းကက ြုင။် အမ  ြု်းမ  ြု်းခပေါ်မ တည်။ တစ်နစှပ်တ် ံ ်းပန််းပွေင ။် 

 

၎င််းတွေငခ်အာက်ပါဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ သည် - ခရာငရ်မ််း ြေင််း၊ ခရာဂါပ  ်းမ ွှာ်းတ  က်  က်ခဆ်း၊ ခမျှာ်မှန််းသ ၊ 

Lavender 

Bitcoin Aussie System 

နစှ်ရှည်အမမစဲ မ််းြေ ံြု။ 

ခတာရ  င််းတွေငအ် နဒ ယန  ငင်ရံှ ခ မထပဲင ်ယ်ကမ််းခ ြေရှ ကာရာရီကျွန််းစ မ ာ်းခပေါ်တွေငခ်ပါက်ခရာက်သည်။ 

၎င််းသည ်ကယ်ဝခသာမမခဲသာအနံ  ရှ သည်။ ပန််းမ ာ်းသည်မီ်းြေ  ်းခရာင၊် အ ပာ၊ 

ဇ    င ်မှကသဂ တ် အထ ပန််းပွေင ။် 

https://www.mgid.com/ghits/10412636/i/57449639/0/pp/4/1?h=0bqrksMcCqZP27Q4fycZ90NqS--tjJ-nUvf_O8ipPTPWjIoNiG4IlE6yQ4dqeo-O&rid=a4e68f34-1225-11ec-8b58-78ac440ce5be&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


 

Lavender မ:ှ 

• အခအ်းမ  

• အပ ခ ာင ်ြေင််း၊ 

• မထ န််းန  င။် 

၎င််းသည်သက်သာခစခသာခဆ်း၊ 

ခရခမ ွှ်းနငှ အ် ှက န ် ပ်ငန််းမ ာ်းတွေငဆ်ပ် ပာထ တ်  ပ် ြေင််း၊ ြေ က် ပြုတ် ြေင််းတွေငအ်သံ ်း ပြုသည်။ 

 က် က်ရည်နငှ အ် ြော်းအြေ  ြုရညမ် ာ်းထသဲ   ထည ပ်ါ။ 

ြေ  ြုင ၏်နငှ််းပန််း 

နစှ်ရှည်။ ြေ ြုပ်ခနာှငထ်ာ်း၏အခ ြေအခနမ ာ်းမှရ  ်းသာ်း, Hardy ။ အမ  ြု်းအစာ်းတွေငမ်  ြု်းစ တ် (၄) 

မ  ြု်းပါဝငမ်ပီ်းတစ်မ  ြု်းတည််းသာစ  က်ပ  ြု်းသည။် ၎င််းက  အ  ်း၌  စခ်စ၊ 

ပွေင  ်င််းခသာခနရာတွေင ် စခ်စစ  က်ပ  ြု်းန  ငသ်ည။် အ  ှူခရာငတ်ွေငအ်  ှူခရာငရ်ှ ခသာ perianth 

သည်အနည််းငယ်ခကွေ်းခသာအသံွော်း  စ်သည။် ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသညခ်မ ခနာှင််းပ  င််းမှဇွေန ်အထ ပွေင သ်ည။် 



 

ြေ  ြုင ဝ်မှ််း၏နငှ််းပန််းက  အသံ ်း ပြုသည ်

• cardioneurosis, န ှံ ်းပ က်ကွေက်, endocarditis, arhythmias က သမှု; 

• က  ယ်ဝနခ်ဆာငခ်နစဉ်က  ယ်ြေနောက  အာ်း  ည ်ခပ်း ြေင််း၊ 

• မှတ်ဉာဏတ်  ်းတက်ခအာငန်ငှ ခ်ထာက် မှ််းခရ်း ွေံျို့ မ  ြု်းဆ။ဲ 

နင ်

နစှ်ရှည်ြေပံငအ် မင မ် ှ0.5 မတီာအထ ။ 

က ဉ််းခ မာင််းသွေယ်   ြေင််းက  တ  ခစမပီ်း  ပ်ငန််းစဉ်မ ာ်းစွောက  အစ အခဝ်းတစ်ြေ တွေငစ် စည််းထာ်းသည်။ 

Buttercup ပန််းပွေင မ် ာ်းသည်ရှည ် ာ်းခသာ pedicels မ ာ်းခပေါ်တွေငခ်ရွှ - သပံ ရာ  စ်သည။် 

ခမ မခှဆာင််း ဦ်း ရာသအီထ ပွေင သ်ည်။ 



 

၎င််းသညအ်ဆ ပ်အခတာက်ရှ ခသာပန််းပွေင  ် စ်ခသာ ်ည််းပမာဏအနည််းငယ်သာစာ်းသံ ်းပါက၎င််းသည်

ခဆ်း က်ဝငအ်က  ြု်းသက်ခရာက်မှုရှ သည်။ 

• အဆစ်အတွေက်နာက ငမ်ှုသက်သာ; 

• အနာစ မ််းနငှ  ်carbuncles ၏အ ွေင က် ညီခပ်းသည်; 

• အစာအ မ် ကက်တက်သက်သာရာ; 

• ခြေါင််းတစ် ြေမ််းက  က် ြေင််း၊ 

• ေဟ  အာရံ ခကကာစနစ်က   ှုံျို့ခဆာ်သည်; 

• ဟီမ  ဂ   ေငတ်  ်းပွော်းခစသည။် 

• အခရ ပာ်းတီဘခီရာဂါက  က သခပ်းသည။် 

• ဘက်တီ်းရီ်းယာ်းနငှ မ်ှု မ ာ်းက  ခသခစသည။် 

P  

 



ခ ြေခထာက ်

တ  ခတာင််းခသာအသ်ီးအရွေက်မ ာ်းကာ နငှ အ်တ မ်ီးသ်ီးနစှ်ရှည။် 

အရွေက်မ ာ်းသည်အစ မ််းခရာငရှ် မပီ်းအဝါခရာငတ်င သ်   မဟ တ် မ မ မနငှ အ်တ ။ ပန််းခတွေကမကွေဲ၊ 

နငှ််း  ှူခတွေပါ။ ပန််းပွေင က်ာ  - ခ ခ ာ်ဝါရီ - Aprilမပီ။ 

 

 က်ခတွေျို့ ရ ပ်ပံ  ွေယ်က ခြေ ာခမွေျို့ရနအ်သံ ်း ပြုြေဲ သည်: 

• အာရံ ခကကာစနစ်၏ခရာဂါမ ာ်း; 

• အဆစ်အ မစမ် ာ်း 

•  ကက်သာ်းခရာဂါမ ာ်း၊ 

• အနာ,  န််းဂတ်စ်က  ခတွေျို့ ရှ ရပါသည။် 



မ တဆ် တခ်မွေ်း 

နစှ်ရှည်ခြေ ာငသ််ီးနှ။ံ ဒါဟာ မ, မ်ီးြေ  ်းခရာငထ်ံ ်း, အည ြုခရာင ် စပ် က်။ ၎င််းသည် ၂၀ မ ှ၁၄၀ 

စငတီ်မီတာအထ ကကီ်းထွော်းသည်။ မ  ြု်းစ တ်တွေငမ်  ြု်းစ တ် ၁၅၀ ခက ာပ်ါဝငသ်ည။် အဆ  ပါဘ ်းသ်ီး spikelets 

ခပေါ်တွေငတ်ည်ရှ သည်။ အခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်း (အတန််းခပေါ် မ တည်၍) ။ ခနွေရာသစီက်ရံ ။ 

 

ပံ မှနအ်ာ်း  င ရ်ှုြေင််းဒဇီ  င််းအတွေက်အသံ ်း ပြုြေဲ သည။် ထ   ခကကာင ,် 

 ွေဲျို့စည််းမှုအ ပည ်အဝနာ်း ည်သညမ်ဟ တ်။ ဓာတ်ခပါင််း   ၊    က်ဘာ၊ သကကာ်း၊ မရှ မ  စ်   အပ်ခသာဆ၊ီ 

ကယ် စီယမ်၊ အ  ငအ်  ဒင််း၊ ပ  တက်စီယမ်၊     ရင််း၊ ခ ာ စ ရပ်၊ ဆာ  ာ၊ ဆ  ဒယီမ်၊ မန််းဂန စ်၊ 

မဂဂနစီီယမ်၊ က  ခဘာ ၊ 

ဒ ီွေဲျို့စည််းမှုခက ်းဇ ်းတငစ်ကာ်း, fescue အာ်းရစရာ 

• ဆ်ီးအ မ်နငှ ခ်က ာက်ကပ်ခရာဂါ၊ 

• အနာ၊ အပ ခ ာင ်ြေင််း၊ 

• အခရ ပာ်းခပေါ်အ  မ ာ်းနငှ န် ီြေင််း, 



• caries ။ 

ြေနောက  ယ်ခရာဂါပ  ်းက  ဆ်ီးတာ်းက ညီ ြေင််း, က  ယ်ြေစံွေမ််းအာ်းစနစ်ကြေ  ငမ်ာခစ။ 

အစ မ််းခရာငဓ်ာတ်ခ မကသဇာအ  စအ်သံ ်း ပြုပါ။ဥယ ာဉ်မှူ်းမ ာ်းသည်မသနမ်စွေမ််းခသာခဒသမ ာ်းတွေငဝ်က်

ဝံမ ာ်း၊ ပက်က  မ ာ်း၊ ကကက်သွေနန်မီ ာ်း၊ မ န ်ာဥယငခ်ကာငမ် ာ်းနငှ အ် ြော်းအင််းဆက်ပ  ်းမ ွှာ်းမ ာ်းမရှ  ြေင််း၊ 

ခြေါင််းခ ာင််း 

ဒါဟာနစှခ်ပါင််းမ ာ်းစွောတစန်စှ်နစှ်နစှ်  စ်ပ က်။ ပငစ်ညသ်ည်ရှင််း င််းမပီ်းရှင််း င််းသည်။ အနည််းငယ် 

pubescence သ   မဟ တ်တွော်းတတ်ခသာတ ရစဆာနမ်  ြု်း, တွော်းတတ်ခသာတ ရစဆာနန်ငှ အ်တ ။ 

အရွေက်မ ာ်းသည်ြေရမ််းခရာင ်- မီ်းြေ  ်းခရာင ် စ်သည်။ ခအာက်ပ  င််းညာှ, အထက် sessile ။ 

ပန််းမ ာ်းသညအ် ပာ၊ အရွေယ်အစာ်းခသ်းငယ်သည။် ခနွေရာသအီစမှနငှ််းြေဲသ   ကကည ်ရှုန  ငသ်ည်။ 

 

 

 

 

အဓ ကအာ်း  င အ် ှဆင ်ြေင််းအတွေက်အသံ ်း ပြုြေဲ သည။် သ   ခသာ်, 

ပန််းပွေင က်   ည််းခဆ်းဘက်ဆ  ငရ်ာဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းရှ ပါတယ်: 

• ခရာငရ်မ််း ြေင််း၊ 

https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=4vIOab1_CW9dnW4USqNjOYT6-UcucXkgBgkO3fpWILrlD44AXXsGczOfZ4_YfqOf&rid=a4e6dd37-1225-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10318588/i/57449544/0/pp/1/1?h=4vIOab1_CW9dnW4USqNjOYT6-UcucXkgBgkO3fpWILrlD44AXXsGczOfZ4_YfqOf&rid=a4e6dd37-1225-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


• ခရာဂါပ  ်းမ ွှာ်းတ  က်  က်ခရ်း၊ 

• စ တ်သက်သာခစ 

• နာက င ်ြေင််း။ 

ခြေါင််းခ ာင််းထ  ်း ြေင််း၊ ခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း၊ ခြေါင််းတစ ်ြေမ််းက  က် ြေင််း၊ သာ်းအ မ်တွေငခ်သွေ်းယ   ြေင််း၊ 

ရာသ ီာခသာအြေါ ပင််းထနခ်သာနာက င ်ြေင််း၊  ည်ခြေ ာင််းနာ ြေင််း၊ တ ရ စဆာနမ် ာ်းမှဒဏရ်ာမ ာ်း၊ 

ပ  ကဆ်န ်

မ  ြု်းရ  ်း ၁၀၀ ြေန  ပ်ါဝငသ်ည။် အ မင အ်တွေက် 0.6 မီတာအထ နစှ်စဉ်။ ဘ ်းသ်ီးမ ာ်းသညခ်ကာင််းကင၊် အ ပာ၊ 

အဝါ၊ ရှာ်းပါ်းခသာပန််းမ ာ်း  စ်သည။် မမှနခ်သာထ်ီးအတွေက်စ ခဆာင််း။ ဇွေန ်မကှသဂ တ် အထ  Bloom 

။ 

 

အထညအ်  ပ်က နထ် တ်  ပ်မှုအတွေက်အသံ ်း ပြုြေဲ သည။် ပ တ်ြေ ည်မ ှက်သ တ်ပ ဝါမ ာ်း၊ 

အ ှက နပ်စစည််းမ ာ်းအတွေက်အ  မင််း ြေင််းက  ကာကွေယ်သည ်အရာအ  စ၊် 

ရ  ်းရာခဆ်းပညာတွေငခ်သွေ်းတ  ်းခရာဂါ၊ 



သ တ   ကအစ, ြေ က် ပြုတ်ရာတွေငအ်သံ ်း ပြုကကသည် 

ဆနီငှ  ်  ငဘ်ာသည်အက  ြု်းရှ ခသာခအာ်ဂဲနစပ်စစည််းမ ာ်းနငှ ေီ်တာမငမ် ာ်း  င  ်ကယ်ဝ ပည စ်ံ ခစသည။် 

Iris 

စ  က်ထ ခသာအပငန်ငှ အ် ပာ်း၊ အစ မ််းခရာငအ်ရွေက်မ ာ်းရှ သည်။ 

အဆ  ပါဘ ်းသ်ီးကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာတနြ်ေ  နအ်တွေက်, ကကီ်းမာ်း variegated   စက်ကသည်။   ပ  ြု, 

သာယာခသာအနံ   exude ။ ပန််းပွေင :် ခမ  ယ် ယ်ပ  င််း။ 

 

အြေ  ြုမှုန  မ် ာ်း ပြု  ပ်ရာတွေငအ်သံ ်း ပြုသည။် ခနွေရာသအီ မ်မ ာ်း၊ ရင ်ပငမ် ာ်း၊ 

ပန််း ြေမံ ာ်းစသည်တ   က  ပန််းမ ာ်းအ ှဆငထ်ာ်းသည။် က သ ြေင််း - ခြေ ာင််းဆ  ်း ြေင််း၊ ြေ ြုပ် ြေင််း၊ 

အာရံ ခကကာခရာဂါ၊ စ တ်  စ်ီးမှု၊ ခြေါင််းတစ ်ြေမ််းက  က် ြေင််း၊ 

အ ှက နပ်စစည််းမ ာ်းတွေငသ် တ   ကတင််းတ ပ်နငှ ဝ်က် ြေံမ ာ်းက   ယ်ရှာ်းသည။် 

အခရ်းအခကကာင််းအရင််းခတွေ၊ 

Tulip 

အ ှဆင ်bulbous စက်ရံ ။ အရွေက်မ ာ်းသည်က ယ် ပန  ခ်သာ lanceolate   စ်သည်။ 

အမ  ြု်းမ  ြု်းခသာအခရာငမ် ာ်းနငှ ပံ် စံမ  ြု်းစံ ၏ဘ ်းသ်ီး။ 



 

တ  င််းရင််းခဆ်း၌သ တ   သညမ်သံ ်းကကပါ မ ာ်းစွောခသာအမ  ြု်းခပါင််းအဆ ပ်ရှ ပါတယ်။ 

သ   ခသာ်၎င််းက  ရ  ်းရာြေ က် ပြုတ်နည််းမ ာ်းတွေငအ်သံ ်း ပြုသည်။ ၎င််းမှက ညသီည။် 

• ပါ်းစပ်အခြေါင််းခပါက်နငှ  ်nasopharynx ၏ခရာငရ်မ််း  စ်စဉ်မ ာ်း; 

• အ  င််းနာ; 

• အခရ ပာ်းက  ခတွေျို့ ရှ ရပါသည ်

• ဒ  ာ; 

• အ  မ််းခကကာင််းနငှ အ်တ  ပနာမ ာ်း; 

• ဝမ််းခ ျှာ; 

• အမ  ြု်းမ  ြု်းခသာ pathogenesis ၏အဆ ပ်သင ;် 

• ညငသ်ာခပ ာ ခပ ာင််း ြေင််းနငှ က်ငဆ်ာအက  တ်။ 



အြေ  ြုပွေဲမ ာ်း၊ ဟင််း  ာမ ာ်း၊ ေီတာမငအ်သ ပ်မ ာ်း၊ အရက်မ ာ်း၊ မီ်းသ်ီးမ ာ်းက   ည််းခ ာငခ်နကကသည။် 

သ တ   ဟာအာ  ်းနဲ  တ ခပမယ ်ပ  အရသာရှ တယ်။ ြေ က် ပြုတ်ရာတွေငအ်သံ ်းမ ပြုမီ, 

ထ  အမ  ြု်းအစာ်းသည်အဆ ပ်မဟ တ်ခသာအရာနငှ သ်က်ဆ  ငခ်ကကာင််းခသြေ ာခစရန ်  အပ်သည။် 

အ ှက နပ်စစည််းမ ာ်းတွေငမ် က်နာှ ံ ်းမ ာ်း၊ 

Eschscholzia 

Grassy နစှ်ရှည်သ   မဟ တ်နစှ်စဉ်။ 

 ခယာင််းသ တ်ထာ်းခသာအဝါခရာငသ် ံပာ်း  င ပ်ွေင  ်င််းခသာသမံဏ  ပာ်းမ ာ်း။ 

ခဒါန၏အစ မ််းခရာငသ်တ ခပ်းပါ။ 

 

ပန််းတစ်ပွေင ၌်မ ာ်းစွောခသာအပငတ်စ်ပငတ်ည််းခပါက်ခသာ် ည််း ၃ ရက်သာအသက်ရှငသ်ည်။ 

ရ  ်းရငှ််းသ   မဟ တ်တယ်ရီ။ အန၊ီ အဝါ၊ အန၊ီ နအီမ  ြု်းမ  ြု်းနငှ ဘ် န််းမ ာ်းနငှ ဆ်ငတ် သည်။ 

ဇွေန ်မခှအာက်တ  ဘာ အထ  Bloom ။ 

ခဆ်းပညာ၌, သ တ   က  ခဆ်းဝါ်းမ ာ်း၏ ပငဆ်ငမ်ှုအတွေက်အသံ ်း ပြုကကသည။် 

၎င််းသည်သက်သာခစခသာခဆ်း၊ ၎င််းသည်အ ပ်စက် ြေင််းက  တ  ်းတက်ခစရန၊် 



အာရံ ခကကာတင််းမာမှုက  သက်သာခစရနမ် ်းယစ်ခဆ်းဝါ်း၏အစ တ်အပ  င််း  စ်သည။် 

ရ ရှာ်းတွေငသ်က်သာခစခသာခဆ်းက    ည ်တင််းခပ်းသည။် 

Mint 

ဆ ်းပင၏်အရွေက်မ ာ်းနငှ တ် ခသာရ  ်းရှင််းခသာပငမ်၊ 

ခတာက်ပခသာအစ မ််းခရာင ်ပာ်းမ ာ်းပါခသာပ ာ်းရည်ပငတ်စ်ပင။် ပန််းမ ာ်းသညခ်သ်းငယ်ခသာ၊ ပန််းပွေင :် 

ဇွေန ် - စက်တငဘ်ာ ။ 

အထ ်းအရသာခပ်းရနြ်ေ က် ပြုတ်ရာတွေငအ်သံ ်း ပြုသည်။ 

 

Menthol သည် ွေဲျို့စည််းမှု၏အစ တ်အပ  င််းတစ်ြေ   စမ်ပီ်း၊ 

• varicose ခသွေ်း ပနခ်ကကာ; 

• cellulite; 

• radiculitis ။ 

ပ စီနသံညအ်မ  ြု်းသမ်ီးအပငတ်စ်ြေ   စ်သညဟ် ယံ ကကည်ကကသည် သ မ: 

• အထ်ီးခဟာမ် န််းက  ခ  ာ နည််းခစသည်; 

• နာက ငမ်ှုက  သက်သာခစမပီ်းရာသ ီာ ြေင််းက  ပ  မ  ခကာင််းမွေနခ်စသည်; 



• ခသွေ်းဆံ ်းနငှ အ်တ က ညီခပ်းသည်။ 

၎င််းသညအ်ခရ ပာ်း  မ််းခဆ်းမ ာ်း၊ 

မ က်နာှအသာ်းအခရအတွေက်မ က်နာှ ံ ်းမ ာ်းနငှ အ်ဆ ီပနခ်သာဆပံငအ်တွေက်ခြေါင််းခ ျှာ်ရညမ် ာ်း ပြု  ပ်

ရာတွေငအ်သံ ်း ပြုသည်။ ပါ်းစပ်ခစာင ခ်ရှာက်မှုအတွေက်က   ည််းသံ ်းပါ။ ဝါ်းသွော်း ံ ်းမ ာ်း၊ 

သွော်းတ  က်ခဆ်းမ ာ်း၊ 

မစစတာခနွေရာသခီနထ  ငသ် အကကံ ပြု: 

 ှပခသာနငှ ရ်ှုြေင််းအတွေက် wildflowers 

အပငမ် ာ်းက  သဘာဝပံ စ ံ င ပ်ွေင  ်င််းခသာdecorရ ယာက  အ ှဆငရ်နအ်သံ ်း ပြုသည်။ 

ထ  သ   ခသာဒဇီ  င််းသညပ်တ်ဝန််းက ငန်ငှ မ်က  က်ညီခသာ ဒပ်စငမ် ာ်းက  ဆ     သည်။ 

wildflowers နငှ  ်meadow ပန််းပွေင ပ်ါသည ပ်န််းပွေင အ် ပ်ရာသည်တတ်န  ငသ်မျှသဘာဝက သင သ်ည။် 

ပ တ်စတစ်နငှ ပ် တ်စတစ်ပန််းပ မ ာ်း၊ ထ  ကဲ သ   ခသာရှုြေင််းတစြ်ေ တွေငသ်ြံေံ တန််းရှည်မ ာ်းမရှ ခတာ ပါ။ 

ထ  ဥယ ာဉ်က  သစ်သာ်း၊ ခက ာက်၊ ခ ကထည်နငှ ရ် ွှံ ျို့ခစ်းပစစည််းမ ာ်း  င အ် ှဆငရ်မည်။ 

 

ပန််းပွေင် က   ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အ  စ ်စာ်းသံ ်းခသာအပငမ် ာ်း 

သဒ က်တ စ န်လဗှ  လ် 

 

 ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းဟာ   သာ်းမ ာ်းရဲ   က န််းမာခရ်းနဲ   အာဟာရဓာတ်ရရှ ခစခရ်းတ   အတွေက် အခရ်းပါတဲ  

အပငအ် ပ်စ   စ်ပါတယ်။ ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက် အ  စ် စာ်းသံ ်းတဲ  အပငမ် ာ်းစွောရှ ကကရာ၊ န  ငင်နံဲ    မ  ြု်းအ   က် 

စာ်းသံ ်းမှုတ ညီတဲ အပငမ် ာ်း ရှ ကကသကဲ သ    မတ ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းကကတဲ  အပငမ် ာ်းက   ည််း ခတွေျို့ရပါတယ်။ အထ ်းသ  င်  

န  ငင်မံ ာ်းတည်ရှ ရာခဒသရဲ   ရာသဦတ ခပေါ်မ တည်ကာ စ  က်ပ  ြု်း  စ်ထွေန််းန  ငတ်ဲ  အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း 

မတ ညီကကတဲ အတွေက် စာ်းသံ ်းကကတဲ  အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း ည််း ကွော ြော်းန  ငပ်ါတယ်။ ထ   အ ပင ်ခဒသရှ   မ  ြု်းမ ာ်းနဲ   

ဓခ  ထံ ်းတမ််း အစဉ်အ ာမ ာ်းအရ ည််း စာ်းသံ ်းမှု မတ ကွေဲ ပာ်းတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

 

 



  မနမ်ာန  ငင်ကံဲ သ    အပ ပ  င််းနဲ   အပ ခ  ာ ပ  င််းခဒသ ရာသဦတ ရှ တဲ  န  ငင်မံ ာ်းမှာ ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ  ြု်း မ ာ်းစွောက   

ခဒသအ   က်၊ ရာသအီ   က် စ  က်ပ  ြု်းထ တ်  ပ်န  ငတ်ဲ အတွေက် ကမဘာ န  ငင်အံမ ာ်းစ မှာ စာ်းသံ ်းခနကကတဲ  

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ  ြု်းမ ာ်းစွောက   ည််း စ  က်ပ  ြု်းစာ်းသံ ်းခနကကတာက   ခတွေျို့ န  ငပ်ါတယ်။   

 

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

 

         မနမ်ာန  ငင်မှံာ ခဒသအ   က် တ  င််းရင််းသာ်း  မ  ြု်းမ ာ်းအ   က် ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းက   

စ  က်ပ  ြု်းစာ်းသံ ်းခနကကသကဲ သ    ခဒသအသ်ီးသ်ီးမှာ သဘာဝအခ  ာက် ခပါက်ခရာက်ခနကကတဲ  

အပငမ် ာ်းက   ည််းဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အ  စ် စာ်းသံ ်းခနကကတာက  ခတွေျို့ရပါတယ်။ အြေ  ြုျို့ အပငမ် ာ်းမှာ 

သစ်သ်ီးဝ ံအ  စ် အဓ ကစာ်းသံ ်းကကခသာ် ည််း ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အ  စ် ည််း စာ်းသံ ်းခနကကပါတယ်။ အြေ  ြုျို့ မှာ 

သစ်ခတာပငမ် ာ်း၊ အ ှစ  က်အပငမ် ာ်း၊ အရ ပ်ရပငမ် ာ်း   စ်ကကပါတယ်။ ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်အ  စ် စာ်းသံ ်းကကရာတွေင ်

အပငအ်မ  ြု်းအစာ်းအ   က် အပငတ်စ်ပင ်ံ ်းက    စ်ခစ၊ အပငရ်ဲ   အဂဘ ါအစ တ်အပ  င််းမ ာ်းက    စ်ခစ စာ်းသံ ်းကကပါတယ်။ 

အပငရ်ဲ   အဂဘ ါအစ တ်အပ  င််းအ   က် စာ်းသံ ်းမှုမ ာ်းအနက် ပန််းပွေင် ၊ ပန််းြေ  င၊် ပန််း  ်း သ   မဟ တ် ပန််းပွေင် ရဲ   

အစ တ်အပ  င််းမ ာ်းက   စာ်းသံ ်းခနကကတဲ  ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်း ရှ ကကပါတယ်။ အြေ  ြုျို့ မှာ ခဒသတ  င််းတွေင ်စာ်းသံ ်းခနကကတဲ  

အပငမ် ာ်း  စ်ကကခသာ် ည််း အြေ  ြုျို့အပငမ် ာ်းမှာမ  ခဒသအြေ  ြုျို့ မှာသာ စာ်းသံ ်းခနကကတာက   ည််း ခတွေျို့ရမှာ 

  စ်ပါတယ်။  မနမ်ာန  ငင်မှံာ ပန််းပွေင် ၊ ပန််းြေ  င၊် ပန််း  ်း သ   မဟ တ် ပန််းပွေင် ရဲ   အဂဘ ါအစ တ်အပ  င််းမ ာ်းက   စာ်းသံ ်းခနကကတဲ  

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်ပင ်အြေ  ြုျို့က   ခ ာ် ပ   က်ပါတယ်။ 

 

ပန်ျိုးမ န်လ (ပန်ျိုးပ င် ) 

 

 ပန််းမ န ်ာ သ   မဟ တ် ပန််းပွေင် က  ခတာ  ခနရာခဒသတ  င််းမှာ စာ်းသံ ်းခနကကတာ  စ်တဲ အတွေက်   တ  င််း 

သ ခနကကတာ   စ်ပါတယ်။ မ နည်င််း၊ မ န ်ာနဲ   ခဂေါ်  ီထ ပ်အ ပ်စ ဝငအ်ပင ်  စ်ပါတယ်။ ပန််းပွေင် အ  စ် ပီ ပငစ်ွော 

မ  စ် ာခသ်းတဲ  စတင ် စ်ခပေါ် ာစပန််း  ်းငယ်မ ာ်း စ ခပါင််း  စ်ခနတဲ  အစ အခဝ်းက   စာ်းသံ ်းကကတာ  စ်ပါတယ်။ 
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ပန််း  ်းငယ်မ ာ်း အစ အခဝ်းဟာ အ  ှူခရာငရ်ှ ခနကာ က စ် စ်သ ပ်သည််းခနမှုနဲ   အရွေယ်အစာ်းခပေါ်မ တည်မပီ်း 

ခစ ်းနှုန််းသတ်မှတ်ခရာင််းြေ ကကပါတယ်။ အခအ်းကက ြုက်ပငမ်  ြု်း  စ်ပါတယ်။ စ  က်ပ  ြု်းန  ငတ်ဲ ခဒသမ ာ်း ပာ်းတဲ အတွေက် 

တစ်နစ်ှ ံ ်းန်ီးပါ်း ခစ ်းကွေက်မှာ ရန  ငခ်သာ် ည််း ရာသီအ   က် ခစ ်းနှုန််းကွော ြော်းတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။  

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

 

ပန်ျိုးမ န်လ စ မ်ျိုး(ဘရ  ခ  လ)ီ 

 

        ပန််းမ န ်ာနဲ   မ  ြု်းစ တ အပငမ်  ြု်း  စ်ကာ  ပည်တွေင််းမှာ ၁၉၉ဝ  ပည် နစ်ှဝန််းက ငမှ် စတငစ်မ််းသပ်စ  က်ပ  ြု်းြေဲ တဲ  

ပန််းမ န ်ာကဲ သ   အ  ှူခရာင ်ပန််း  ်းအစ အခဝ်း မဟ တ်ဘ ဲအစ မ််းခရာငရ်ှ တဲ  

ပန််း  ်းအစ အခဝ်း  စ်ပါတယ်။ပန််းမ န ်ာခ ာက်   သ မမ ာ်းခသ်းခသာ် ည််း က န််းမာခရ်းအတွေက် 

မ ာ်းစွောအခထာက်အက  ပြုန  ငခ်ကကာင််း သ  ာရတဲ အတွေက် ယြေ အြေါ စာ်းသံ ်းမှုမ ာ်း ာတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

အခအ်းကက ြုက်အပငမ်  ြု်း  စ်ပါတယ်။ ပန််းမ န ်ာကဲ သ    ကကာရှည်အထာ်းမြေံဘ ဲပန််း  ်းမ ာ်း 

အဝါခရာငခ် ပာင််းမှု မနတ်ဲ အတွေက် ခရြေဲနငှ်  သ  ခ ှာငထ်ာ်းရပါတယ်။ ပန််းမ န ်ာထက် န ်းညံ ကာ အနံ  ပ  မ  ခကာင််းမွေနမ်ပီ်း 

အစ မ််း   က်စာ်းသံ ်းမှု မ ာ်း ာတာက   ည််း ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

မ န်ညငျ်ိုးြူျိုး (မ န်ညငျ်ိုးစ မ်ျိုး၊ မ န်ညငျ်ိုးခြှူမ   ျိုးမ  ျိုး) 

 

        အရွေက်က   အဓ ကစာ်းသံ ်းရနအ်တွေက် မ နည်င််းမ  ြု်းမ ာ်းက   စ  က်ပ  ြု်းကကတာမ ာ်းပါတယ်။ သ   ခသာ် အရွေက်အဆင် တွေင ်

န တ်ယ ခရာင််းြေ မှု မ ပြုန  ငဘ် ဲအြေ  န ်ွေနသ်ွော်းတဲ အြေါ စ  က်ြေင််းတွေင ်ဆက် က်ထာ်းခပ်း ြေင််း  င်  ပန််းြေ  င၊် ပန််း  ်းမ ာ်း 

ထွေက် ာပါတယ်။ ပန််းြေ  ငမ် ာ်းမှ ပန််းမ ာ်းမပွေင် မီအဆင် မှာ ြေ ်းယ ကာ ပန််းြေ  ငန်ဲ  အတ  အရွေက်မ ာ်းပါ 

ြေ က် ပြုတ်စာ်းသံ ်းကကပါတယ်။ မ နည်င််း  ှူမ  ြု်းမ ာ်းက   စာ်းသံ ်းမှုမ ာ်းခသာ် ည််း မ နည်င််းစ မ််းမ  ြု်းက   ည််း စာ်းသံ ်းကကတာ 

ခတွေျို့ရပါတယ်။ အသ်ီးကင််းဝငစ်အရွေယ်ထ  ြေ ်းဆွေတ်ခရာင််းြေ ကကပါတယ်။         

 



 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

က  ကလ်န်(က  ငျ်ိုးလန်) 

 

 မ နည်င််း၊ မ န ်ာအ ပ်စ ဝငအ်ပင ်  စ်ကာ ပန််းြေ  င ် ်းထွေက်ြေ  နမှ်ာ ြေ ်းဆွေတ်စာ်းသံ ်းတဲ   မနမ်ာန  ငင်မှံာ 

စာ်းသံ ်းမှုမ ာ်း ာတဲ  အပင ် စ်ပါတယ်။ ပန််း  ်းမ ာ်း ပွေင် အာမ ာမီ အ  ်းအဆင် မှာ   တ်ယ န  ငမှ်သာ အပငရ်ဲ   

မ  အရသာက   ရရှ ြေံစာ်းခစန  ငမှ်ာ  စ်ပါတယ်။ ပန််းြေ  င ် ်းနဲ  အတ    ခ ာင််းခနတဲ  ပငစ်ည်နဲ   အရွေက်မ ာ်းက   ည််း 

အတ ခရာခနာှ ြေ က်၊ ခကကာ် စာ်းသံ ်းတဲ အပင ်  စ်ပါတယ်။ ခစ ်းကွေက်မှာ အမမဲန်ီးပါ်း ရရှ န  ငက်ကခသာ် ည််း၊ 

ခအ်း မတဲ ခဆာင််းရာသီမှာ   တ်ယ ခရာင််းြေ တဲ  အပငမ် ာ်းက အရည်အခသွေ်း ပ  မ  ခကာင််းမွေနတ်ာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။  

 

 အထက်မှာ ခ ာ် ပြေဲ တဲ  အပငမ် ာ်းကခတာ  မ နည်င််း၊ မ န ်ာ၊ ခဂေါ်  ီထ ပ်အ ပ်စ ဝင ်အပငမ်  ြု်းမ ာ်း 

  စ်ကကပါတယ်။          

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

 

ကကကသ် န်နီနွဲ     ှူျိုးြူျိုးမ  ျိုး 

 

 ကကက်သွေနန်ကီ   ဥစာ်းအ  စ်  ည််းခကာင််း၊ မမ တ်စာ်းအ  စ် ည််းခကာင််း အဓ ကစ  က်ပ  ြု်းကကပါတယ်။ 

ဥစာ်းအ  စ် စ  က်ပ  ြု်းတဲ အြေါ ရာသဦတ ခအ်း ာပါက ဥစတငမ်  စ်မီ   ်းတံထွေက် ာန  ငပ်ါတယ်။ ထွေက် ာတဲ   ်းတံက   

ဆက် က်ထာ်းြေဲ ပါက ကကက်သွေနဥ်မဆင််း (ဥမ  စ်)  ာန  ငခ်တာ ဘ ဲပန််းြေ  ငမှ် ပန််းပွေင် မ ာ်း ပွေင်  ာခစမှာ  စ်ပါတယ်။ 

အခစ မှ ပ  ြု်းခထာငစ်  က်ပ  ြု်းကကတဲ  အပငမ် ာ်းမှ ပန််းြေ  ငထ်ွေက်၊ ပန််းပွေင်  ာမပီ်းခနာက် မ  ြု်းခစ ြေံယ ရရှ န  ငခ်သာ် ည််း 
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မ  ြု်းမှနက်နမ်ှုအတွေက် စ တ်မြေ ရပါ။ ဥအတွေက်သာ စ  က်ပ  ြု်းကကတာ  စ်ပါတယ်။ သ   အတွေက် ထွေက် ာတဲ   ်းတံမ ာ်းမှ 

ပန််းပွေင် မ ာမီ   ်းတံမ ာ်းက     တ်ယ ကကရပါတယ်။   ်းတံြေ  ြု်းတယ်     ခြေေါ် ကကပါတယ်။   ်းတံမ ာ်းက   

ခရာင််းြေ စာ်းသံ ်းကကတာ   စ်ပါတယ်။ 

 

 ဂ ှူ်းက  ခတာ  အ မစ်က   အဓ ကစာ်းသံ ်းရန ်စ  က်ပ  ြု်းကကတာ  စ်ပါတယ်။ အပငမှ်  ်းတံထွေက် ာတဲ အြေါမှာ 

ကကက်သွေနန် ီ ်းတံကဲ သ   ပင ်ြေ  ြု်းယ ခရာင််းြေ စာ်းသံ ်းကကပါတယ်။ ဂ ှူ်း  ်းတံမှ ပန််းပွေင်  ာန  ငခ်သာ် ည််း မ  ြု်းခစ မရန  ငပ်ါ။ 

ရာသစီာအ  စ် ကကက်သွေနန်ဲ   ဂ ှူ်း  ်းမ ာ်းက   အသာ်းမ ာ်းနဲ   ခကကာ်စာ်း ြေင််း၊ သ ပ်စာ်း ြေင််းနည််းမ ာ်းက   အမ ာ်းဆံ ်း 

ခတွေျို့ရပါတယ်။ ဂ ှူ်းနဲ   ကကက်သွေနန်ပီငမ် ာ်းဟာ မ  ြု်းရင််းတ အပငမ် ာ်း   စ်ကကပါတယ်။  

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

ြရြံ ပ င်  

 

 ခရွှ ရံ က   အသ်ီးအ  စ် အဓ ကစာ်းသံ ်းရန ်စ  က်ပ  ြု်းကကတာ  စ်ပါတယ်။ ခရွှ ရံ ပငမှ် အ   ပွေင် နဲ   အမပွေင် ဆ  မပီ်း 

တစ်ပငတ်ည််းမှ ပန််းပွေင် နစ်ှမ  ြု်းထွေက်ပါတယ်။ (အမပွေင် မ ာ်းသာပွေင် တဲ  ခရွှ ရံ မ  ြု်းမ ာ်း ည််း မ  ြု်းခမွေ်း မှူ 

ထ တ်  ပ်ကကပါတယ်)။ အမပွေင် ထက် အ   ပွေင် အခရအတွေက်ကမ ာ်းပါတယ်။ အမပွေင် မ ာ်းကသာ 

အသ်ီးသ်ီးတာ  စ်ပါတယ်။ သ   ခသာ် အ   ပွေင် မ ာ်းက   ည််း ြေ ်းယ စာ်းသံ ်း ာကကတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

ခရွှ ရံ အ   ပွေင် မ ာ်းအ ပင ် ရံ သြေွော်း သ   မဟ တ် နွေယ်မဲ  ရံ  သ   မဟ တ် ဇ ြေီ်းနပီငမှ် အ   ပွေင် မ ာ်းက   ည််း 

စာ်းသံ ်းကကပါတယ်။ 

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

သပ ကပ်န်ျိုးခြှူပ င်  

 

 ခပါက်ပန််း  ှူပငရ်ဲ   အရွေက်က   အဓ ကစာ်းသံ ်းကကတာ  စ်ခသာ် ည််း ပန််းပွေင် မ ာ်းက   ည််း အရွေက်နည််းတ  

အတ   အ မှြုပ်အ  စ် စာ်းသံ ်းကကပါတယ်။ က န််းမာခရ်းတွေင ်အခထာက်အက  ပြုန  ငခ်ကကာင််း သ  ာကကတဲ အတွေက် 

ခပါက်ပန််း  ှူပွေင် စာ်းသံ ်းမှု ည််း ပ  မ  မ ာ်း ပာ်း ာတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ (ခပါက်ပန််းနပီငက်   ည််း စာ်းသံ ်းန  ငပ်ါတယ်။ 

သ   ခသာ် စ  က်ပ  ြု်းမှုနည််းခနတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်)။  



ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

 

သခ တပ် င်  

 

 စာ်းသံ ်းသ်ီးပငအ်  စ် စ  က်ပ  ြု်းမှုမရှ ခသာ် ည််း ပန််းပွေင် မ ာ်းက   စာ်းသံ ်းမှုမ ာ်းမပီ်း   ကက ြုက်မ ာ်းတဲ  

အပွေင်   စ်ပါတယ်။ ရာသစီာအ  စ် အပွေင် ခ ြောက်မ ာ်း  ပြု  ပ်စာ်းသံ ်းကကသကဲ သ    အပွေင် ခ ြောက်မ ာ်းက   သ  ခ ှာငမ်ပီ်း 

စာ်းသံ ်းန  ငက်ကပါတယ်။ ခကကာ်ြေ က်စာ်းသံ ်းမှုမ ာ်းပါတယ်။ 

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

မလွှပ င်  

 

 သြေွေတ်ပွေင် ကဲ သ   ပင ်စာ်းသံ ်းသ်ီးပငအ်  စ် စ  က်ပ  ြု်းမှုမရှ ပါ။ သစ်ခတာပင၊် အရ ပ်ရပငအ်  စ်သာ 

စ  က်ပ  ြု်းထာ်းတာ  စ်ခသာ် ည််း၊ အပငမှ် ခ ကက  ာတဲ  ပန််းပွေင် မ ာ်းက   စ ခဆာင််းကာ အခ ြောက် ပြု  ပ် 

ခကကာ်ြေ က်စာ်းကကတဲ  ရာသစီာအပွေင်    စ်ပါတယ်။ 

 

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာနက ်

 

သကက ငလ်ျှ ပ င်  

https://1.bp.blogspot.com/-I22IDy6AGtU/XvqIFnpQXdI/AAAAAAAACDM/NFnY_O2vSMMGG5aole1GRjB5aeATSVDDwCK4BGAsYHg/s228/download.jpg


 ခကကာင ်ျှာပငဟ်ာ ည််း စာ်းသံ ်းသ်ီးပငအ်  စ် သ်ီးသန်  စ  က်ပ  ြု်းမှု မရှ ပါ။  မ််းခဘ်းမှာ အ မ် ြေံဝင််းမ ာ်းမှာသာ 

စ  က်ပ  ြု်းခ  ရှ ပါတယ်။ အသ်ီးက   အဓ ကထာ်း စာ်းသံ ်းကကခသာ် ည််း ခကကာင ်ျှာရွေက်နဲ   ခကကာင ်ျှာပွေင် မ ာ်းက   ည််း 

အတ   အ မှြုပ် ပြု  ပ် စာ်းသံ ်း ာကကတာက   ခတွေျို့ရပါတယ်။ 

 

 

ဓာတ်ပံ  - အငတ်ာန 

ငကှ်ခပ ာပငက်ကီ်းထွော်းမှုအဆင မ် ာ်းတွေင ်အာဟာရမ ာ်း၏ 

အြေန််းကဏ္ဍ 

န  က်ထရ  ဂ ငန်ငှ ပ်  တက်စီယမ်-အပငတ်စ်သျှှူ်းမ ာ်း၏ကကီ်းထွော်းမှုက    မနဆ်နခ်စသည။် 

https://1.bp.blogspot.com/-jIRYoqfO5tc/XvqHLFgktKI/AAAAAAAACCU/bn74oFBifGk0B_AF4G35w-jqujQPaGH9wCK4BGAsYHg/s409/b645e5.jpg


တညသ်ဆ ကမ်ှု 

တည်သဆ ကမ်ှုသ   မဟ တ ်ငကှသ်ပ  သျီိုး 

 

  

o န  က်ထရ  ဂ ငန်ငှ ပ်  တက်စီယမ်-အပငတ်စ်သျှှူ်းမ ာ်း၏ ကက်ီးထွော်းမှုက    မနဆ်နခ်စသည်။ 

o ခ ာ စ် ရပ်- အပငအ် မစ် ွေံျို့ မ  ြု်းမှုက   အခကာင််းဆံ ်း  စ်ခစမပီ်း အပငက်က်ီးထွော်း ွေံျို့ မ  ြု်းခစခရ်းအတွေက် 

ခ မဆ ီွှာခကာင််းမွေနခ်စရန ်အခထာက်အက ခပ်းသည်။ 

o ကယ် ်စီယမ-်အ မစ်နငှ အ်ရွေက် ပ  မ  ကကီ်းထွော်းခစရနန်ငှ  ်အထွေက်နှုန််းမ ာ်းပ  မ  ခကာင််းမွေနခ်စရန ်

o မဂဂနစီီယမ-်  ွေံျို့ မ  ြု်း  က်ရှ ခသာတစ်သျှှူ်းမ ာ်းအတွေင််းစွေမ််းအငမ် ာ်းသယ်ယ ပ   ခဆာငခ်ပ်းရန ်

o ဆာ ် ာ- အသာ်းဓာတ်(ပရ  တ န််း)  စ်ခပေါ်မှုမှတဆင  ်ကကီ်းထွော်းမှုအမ ာ်းဆံ ်း  စ်ခစရန၊် 

o အနည််း   အာဟာရမ ာ်း-တစသ်ျှှူ်းမ ာ်းကကီ်းထွော်းမှုအာ်း အဟန  အ်တာ်းမ  စ်ခစရန၊် 

  



အပငပ်  ငျ်ိုးဆ  ငရ် ကကျီိုးထ  ျိုးမှု 

 

  

o န  က်ထရ  ဂ ငန်ငှ ပ်  တက်စီယမ်- ပန််းပွေင မ် ာ်း  စ်ခပေါ်သည်အထ  အပငက်ကီ်းထွော်းမှုက  ထ န််းသ မ််းထာ်းရန။် 

(ပ  တက်စီယမအ်ာ်း ံ ်း၏ ၈၀%အာ်း ပန််းမပွေင မီ်ထည ်သွေင််းထာ်းသင သ်ည်) 

o ကယ် ်စီယမ-် အသ်ီးအရည်အခသွေ်းခကာင််းမွေနခ်စခရ်း၊ အြေွေံခပါင််းစည််းပါဝငမ်ှု၊ 

သယ်ယ ပ   ခဆာငခ်ရ်းနငှ သ်  ခ ှာငခ်ရ်းတ   တွေင ်

ခရာဂါက ခရာက်မှုနည််းမပီ်းအရည်အခသွေ်းခကာင််းမွေနခ်စခရ်းတ   အတွေက် 

မ  ြု်းပွော်းသည ်အစ တအ်ပ  င််းမ ာ်းကက်ီးထွော်း ွေံျို့ မ  ြု်းခစမည ် 

o   ပ်ငန််းမ ာ်းက    မင တ်ငခ်ပ်းရန၊် 

o ဆာ ် ာ- ပရ  တ န််း(အသာ်းဓာတ်)  စ်ခပေါ်မှုမှတစ်ဆင  ်ပ  မ  ကကီ်းထွော်းခစရန ်

o မဂဂနစီီယမ-်အ င််းခရာငအ်ာ်းစ ပ်ယ မပီ်း အစာြေ က်  ပ်သည ်  ပ်ငန််းမ ာ်းနငှ  ်

န  က်ထရ  ဂ ငစ် ပ်ယ မှုက    မှင တ်ငခ်ပ်းရန၊် 

o အနည််း   အာဟာရမ ာ်း-ကကီ်းထွော်းမှုအ မင ဆ်ံ ်းအြေ  နတ်ွေင ်အမ ာ်းဆံ ်း   အပ်သည်။ 

 



ပန်ျိုးပ င ခ်ခငျ်ိုး 

 

ငကှသ်ပ  ပင ်ပန်ျိုးပ င ခ်ခငျ်ိုး 

 

o န  က်ထရ  ဂ ငန်ငှ ပ်  တက်စီယမ်- အခရ်းကကီ်းသည ်အဆင တ်ွေင ်ကက်ီးထွော်းမှုက  ထ န််းသ မ််းထာ်းရန၊် 

o ခ ာ စ ရပ်-သနမ်ာခကာင််းမွေနခ်သာ ပန််းပွေင မ် ာ်းထ တ်  ပ်န  ငရ်န ်ကယ် ်စီယမက်   

အသ်ီးစတင ် စ်ခပေါ်သည ်အြေ  နတ်ွေင ်အသ်ီးထသံ    အမ ာ်းဆံ ်းပ   ခဆာငခ်ပ်းန  ငရ်နအ်တွေက် 

ပမာဏခ ျှာ ြေ ရမည်။ 

o ဘ  ရွေနန်ငှ သ်ွေပ်ဓာတ်- အစီအစဉ်တစ်က  ခကာင််းမွေနခ်သာပန််းပွေင မ်ှု  စ်ခပေါ်ခစရန၊် 

o အနည််း   အာဟာရမ ာ်း-တစသ်ျှှူ်းမ ာ်းအာ်းစမ််းသပ်စစ်ခဆ်းရာတွေင ်

အာဟာရ   အပ်ြေ က်မ ာ်းခတွေျို့ ရှ ပါက 



 

အသျီိုးခြည တ်ငျ်ိုးခခငျ်ိုး- ရ တသ် မ်ျိုးခခငျ်ိုး 

 

အသျီိုးခြည ်တငျ်ိုးခခငျ်ိုး 

 

o န  က်ထရ  ဂ င-်ကကီ်းထွော်းမှုနငှ အ်သ်ီး  ည ်တင််းမှုက  ဆက် က်ထ န််းသ မ််းထာ်းန  ငရ်န ်

ပမာဏခ ျှာ ြေ  ြေင််း၊ 

o ပ  တက်စီယမ-် သကကာ်းဓာတ်မှ ကစီဓာတ်သ    ခကာင််းမွေနစ်ွောခ ပာင််း ဲခစရနန်ငှ  ်

ငကှ်ခပ ာသ်ီး၏အသာ်းအခ ်းြေ  န၊် အသ်ီးအရွေက်အစာ်းနငှ  ်TSS ပါဝငမ်ှုမ ာ်းနငှ  ်

ေ  က်တာမငစီ်ဓာတ်ပါဝငမ်ှုတ  ်း မင ခ်စရန၊် 

o ကယ် စီယမ-် ငကှ်ခပ ာသ်ီးြေွေံအ ပည ်ပါဝငမ်  

အခရာင််းညီညာမ နငှ အ်သ်ီးအရည်အခသွေ်းခကာင််းမွေနခ်စရန၊် 

o မဂဂနစီီယမ-် အထွေက်နှုန််းနငှ  ်အြေ  ငအ်ခ ်းြေ  နမ် ာ်းတ  ်း မင  ်ာခစခရန ်

  

  

  



မှန်ကန်သသ အ ဟ ရစမီြံခန  ်ခ ွဲမှုက ငကှသ်ပ   သျီိုးနှြံမ  ျိုးက   

မညသ်    အက   ျိုးသကသ်ရ ကန်  ငသ်လွဲ 

•  

ငကှသ်ပ  အတ က ်အသြံ ျိုးခပ မည န်ညျ်ိုးလမ်ျိုးမ  ျိုး 

အပ ပ  င််းခဒသရှ စ  က်ြေင််းမ ာ်းတွေင ်အာဟာရမ ာ်းယ  စ မ  ်ြေင််းနငှ  ်အခငွေျို့ပ ံ ြေင််းတ   ခကကာင  ်

  စ်ခပေါ် န  ငသ်ည  ်

 

http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/application-strategies-for-banana
http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/application-strategies-for-banana
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http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/application-strategies-for-banana


•  

ငကှသ်ပ  ပငအ် ျိုးထ န်ျိုးသ မ်ျိုးက က ယခ်ခငျ်ိုး 

ငကှ်ခပ ာပငမ် ာ်းက  ပ ခနွေ်းစွေတ်စ  သည ပ်တ်ဝန််းက ငတ်ွေင ်စ  က်ပ  ြု်းကကသ  င  ်အ မစ်၊ 

အရွေက်နငှ  ်အသ်ီးတ   တွေင ်ပ  မ  ခရာဂါက ခရာက်တတသ်ည။် 

 

•  

http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/banana-crop-protection
http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/banana-crop-protection
http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/banana-crop-protection
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http://www.yara.com.mm/crop-nutrition/banana/banana-types


ငကှသ်ပ  သျီိုးအမ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး 

ငကှ်ခပ ာသ်ီးအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း ၁၀၀၀ခက ာ်ြေန  ရ်ှ ရာ ၎င််းတ   က   မ  ြု်းကွေဲအ ပ်စ  ၅၀  င  ်

ထပ်မံြေွေဲ ြော်းန  ငပ်ါသည။် 

 

သ ပပြံပည ရှငမ်  ျိုးမှု  DNA 
မှသတ ကပ်သသ အပငမ်  ျိုးက  

ြန်တျီိုးကကသည ်
Luiz Nogueira   28/04/2020 17h32 

သင၏်ဥယ ာဉ်၌ခတာက်ပခသာအပငတ်စ်ပငသ်   မဟ တ်ပန််းတစ်ပွေင ရ်ှ  ြေင််းအြေွေင အ် မ််းပ  မ  န်ီးကပ် ာန  ငသ်

ည်။ ဘာ  စ်     ဲဆ  ခတာ  သ ပပံပညာရငှမ် ာ်း မှု မ ာ်း၏ bioluminescent 

စွေမ််းအာ်းက  ခက ်းဇ ်းတငခ်သာအာ်း  င ခ်တာက်ပခသာဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းက  တီထွေငန်  ငြဲ်ေ သည်။ 

ဂ ာနယ်မှထ တ်ခဝ   က်ခသာရ ရှာ်းသ ပပံအကယ်ဒမီဌာနြေွေမဲစှက်ရံ မအှထ ်းကျွမ််းက ငသ် မ ာ်းက ပြု  ပ်ခသာစ

စ်တမ််းတစ်ြေ  သဘာဝဇီဝနည််းပညာ၊ အဆ  ပါက  အသံ ်း ပြုတဲ  technique က  ခ ာ် ပသည် DNA 

က   အ ွေနခ်တာက်ပခသာအ င််းမ ာ်းထ တ် ွှတ်ခသာအပငမ် ာ်းက   နတ််ီးရန“် ခတာက်ပခသာ” မှု မ ာ်း။ 

လူသ  ရှင ် ကက ျိုး  

ထ  နည််းစနစ်က  အပငမ် ာ်း၏အတွေင််းပ  င််း  ပ်ခဆာငမ်ှုက  နာ်း ည်ရနအ်သံ ်း ပြုန  ငသ်ည်။ 

သ   ခသာ်၎င််းတွေငအ် မ်၌ခပါက်ခသာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းရှ န  ငသ်ည်။ 
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https://olhardigital.com.br/my/author/luiz-nogueira/
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https://olhardigital.com.br/my/coronavirus/noticia/covid-19-vacina-experimental-obriga-dna-a-produzir-o-virus/99656


အဆ  ပါအ င််းခရာငဘ်ယ်က ာသ ဲ 

  ပ်ငန််းစဉ်၏ခသာ ြေ က်မှာခအာ်ဂဲနစ်ခမာ် ီက ှူ်းတစ်ြေ   စ်ခသာ caffeic acid   စသ်ည် အပင။် အငဇ်  င််း ၂ 

ြေ သည်ပထမဆံ ်း ဒပ်ခပါင််းက  ခတာက်ပခသာခရှျို့ခ ပ်းအ  စ်သ   ခ ပာင််း ဲခစမပီ်း၎င််းသည်   တွေနက်  ပစ်ြေတ်န  င်

သည ်အရာ  စ်သည်။ 

https://olhardigital.com.br/my/noticia/plantas-podem-ter-consciencia-afirma-cientista/95278


 



အဆ  ပါအ ပြုအမ က  ခအာင ်မငရ်နအ်ပငမ် ာ်းနငှ မ်ှု မ ာ်းသည်အန်ီးကပ်ဆက်စပ်မှုမရှ ခကကာင််းသ ပပံပညာရငှမ် ာ်း

ကအသ အမှတ် ပြုသည်။ 

PUBLICIDADE 

ဤ  စ်စဉ်သည်ဇီ ၀ 

ဓာတ ခေဒဓာတ ခေဒပစစည််းမ ာ်းက  မ တ်ဆကရ်နမ်   အပ်ဘ၎ဲင််း၏ထွေန််း င််းခတာက်ပမှုက  ထ တ်  ပ်န  ငသ်

ည ်အပငမ် ာ်းထွေက် ာသည်။ 

 ပြု ပငမ်ွေမ််းမံမှုမ ာ်းခကကာင ဟ်င််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းသည်သ တ   ၏ဘဝသသံရာစဉ်အတွေင််းစဉ်ဆက်မ ပတ်ခတာ

က်ပခနန  ငသ်ည်။ 

ထ   အ ပင၎်င််းအခ ပာင််းအ ဲမ ာ်းသည်သစ်ရွေက်မ ာ်း၏ ွေံျို့ မ  ြု်းမှုနငှ က် န််းမာခရ်းက  မထ ြေ  က်ခကကာင််းခ   ာ

ခတွေျို့ ရှ ရသည်။ 

အခစာပ  င််းခ   ာမှုတစ်ြေ အရသ ခတသမီ ာ်းသည်ဘကတ်ီ်းရ်ီးယာ်းမှ bioluminescent genes မ ာ်းက   

အသံ ်း ပြု၍ အ ာ်းတ ခအာင ်မငမ်ှုက  ရရှ ြဲေ သည်။ 

 ပplantsနာကဒအီပငခ်တွေဟာသ ပ် ပင််း ပင််းထနထ်နမ်ရှ တဲ အတွေက်သ တ   က   ယ်ထ တ်ပစ်   က်တယ်။  

PUBLICIDADE 

အနာဂတ်အတွေက်ရ ဒမ် ာ်း 

သ ခတသမီ ာ်းသည်အ မနက်ကီ်းထွော်း ာမပီ်းအ ွေယ်တက  ပြု ပငန်  ငခ်သာခကကာင စ်မ််းသပ်မှုအတွေက်ခဆ်းရွေက်

ကကီ်းပငမ် ာ်းက  အတ အက အသံ ်း ပြုြဲေ သည် မ  ြု်းရ  ်းေီဇ ခ ပာခနတာ သ   ခသာ်သ တ   ကသတ  ပြုမ သည်မှာ 

periwinkle, petunia နငှ  ်rose ကဲ သ   ခသာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းက   ည််းအ ာ်းတ ခ ပာင််း ဲန  ငသ်ည်။ 

မ  ြု်းစ တ်မ ာ်း၏အတွေင််းပ  င််း  စ်စဉ်မ ာ်းက  ခ   ာ ြေင််းအ ပငခ်   ာမှုတွေငပ်ါ ၀ 

ငသ် မ ာ်း၏အယ အဆမှာ၎င််းတ   က  အဆငတ်နဆ်ာရည်ရွေယ်ြေ က်မ ာ်းအတွေက် နတီ််းရန ် စ်သည်။ 

၎င််းအတွေက် Light Bio အမည်ရှ က မပဏအီသစ်တစ်ြေ က  တည်ခထာငြဲ်ေ သည်။ 

အနာဂတ်တွေငသ် ပပံပညာရငှမ် ာ်းသည်အပငမ် ာ်းက   ပ  မ  ၍ 

 င််း က်ခစမပီ်း  နငှ ပ်တ်ဝန််းက ငက်  တံ   ပနန်  ငစ်ွေမ််းရှ ခအာင ်ပြု  ပ်   ကကသည်။ 

PUBLICIDADE 

via: Gizmodo  

ခဝစ  

စ  က်ပ  ြု်းသ တကဏ္ဍ 

https://olhardigital.com.br/my/noticia/ferramenta-de-edicao-genetica-e-testada-pela-primeira-vez-dentro-do-corpo-humano/97633
https://olhardigital.com.br/my/noticia/ferramenta-de-edicao-genetica-e-testada-pela-primeira-vez-dentro-do-corpo-humano/97633
https://gizmodo.com/scientists-create-glowing-plants-using-bioluminescent-m-1843106435


 

သဇ ်မ ွှ ျိုးပန်ျိုး 

 23/07/2018 

  

ခမန်မ  သဝ ဟ ရတ င ်သဇ ်မ ွှ ျိုးဟ တ ငသ်သ ပန်ျိုးမ   ျိုးက   ရ ကခ သဗဒနညျ်ိုးအရ ခ ွဲခခ ျိုးကကည လ်ျှင၊် 

မ   ျိုးရငျ်ိုးအ ျိုးခြင  ်သြံ ျိုးမ   ျိုးရှ သည ်က  သတ ှုံ့ရသည။် 

ပထမမ  ြု်းရင််းမှာ Dianthus caryophyllus 'ဒ  ငအ်င််းသပ် ကယ်ရီယ   စ်  ပ်'  စ်သည။် 

အဂဘ  ပ်    'ကာခန်းရှင််း'ဟ  ခြေေါ်သည ် မနမ်ာ တ   ကမ  ခဇာ်မ ွှာ်းကကီ်းပန််းဟ  ခြေေါ် ကကသည။် 

ဒ တ ယမ  ြု်းရင််းမှာ 'Dianthus plumarius 'ဒ  ငအ်င််းသပ် ပ  မာ်းရ ယပ်'  စ်၍၊ အဂဘ  ပ်    'ပင ြ်ေ'ဟ  

ခြေေါ်သည။် ဤမ  ြု်းရင််းဝင ် ခဇာ်မ ွှာ်းပန််း၏ အရွေယ်မှာ သွေယ်သည ်   စ်၍၊  မနမ်ာ    

ခဇာ်မ ွှာ်းရွေက်သွေယ်ဟ  ရ ကခခေဒ ပညာရှငတ်   က အမညခ်ပ်းကကသည။် 

တတ ယမ  ြု်းရင််းမှာ 'Dianthus barbatus 'ဒ  ငအ်င််းသပ်ောေတပ်'   စ်သည။် ယင််းက   အဂဘ  ပ်    

'ဆွေ  ဝီ  ံ'ဟ ခြေေါ်သည။် ဤ အမ  ြု်းမှာ ရွေကက်ာ်းမ  ြု်း  စ်၍၊ ရ ကခခေဒ ပညာရှငတ်   က ခဇာ်မ ွှာ်း 

ရွေက်ကာ်းဟ  အမညခ်ပ်းကကသည။်  မနမ်ာန  ငင်၌ံ ဤရွေက်ကာ်း မ  ြု်းက   အမ ာ်းဆံ ်းစ  က်ပ  ြု်းကကသည။် 

ခဇာ်မ ွှာ်းကကီ်းပငသ်ည ် ၁ ခပမ ှ ၃ ခပအထ  မင ခ်သာနစ်ှကကာ ြေံပငမ်  ြု်း  စ်သည။် 

အပွေင မ် ာ်းစွောပွေင သ်ည။် အပင၌် မ က်နာှြေ င််း ဆ  င ် အရွေက် ပာ်းကခ ်းမ ာ်းရှ သည။် ဥခရာပတ  က ်

ခတာငပ်  င််း သည ်ထ  ပန််းပင၏် မ   ခပါက်ရာ အရပ်  စ်သည။် ပန််းပွေင ၌် ပန််းခရာင၊် ြေရမ််းခရာငန် ၊ 

အန၊ီ အ  ှူ သ   မဟ တ ်အဝါခရာင ်မ ာ်း ရှ တတ်သည။် ပငစ်ညမ် ှအတကန် ကခ ်းမ ာ်းက   ပ  ြု်းယ  

https://myanmashwenagar.com/media/k2/items/cache/4e0d2946bafc44e656cf2886c0b75bb2_XL.jpg


 ြေင််း  င  ် စ်ခစ၊ ပငစ်ညတ်စ်ြေ က   ခ မကကီ်းသ   က  င််းယ ၍ အ မစ ် သစ်မ ာ်းထွေက်ခစ ြေင််း  င  ် စ်ခစ 

မ  ြု်းပွော်းယ န  ငသ်ည။် 

ပန််းပွေင  ် ကကီ်းခစရန ် အ  ်းတစ်ြေ တည််းက  သာ ြေ န၍်၊ က နအ်  ်းမ ာ်းက   ခပြေြေ ရသည။် 

ထ  ပန််းပငမ်  ြု်းက   စ  က်ပ  ြု်းကက ြေင််းမှာ ပန််းပွေင က်ကီ်း  ြေင််း၊ အခရာင ်ှ ြေင််း၊ 

အနံ  ခမ ွှ်း ြေင််းတ   ခကကာင  ် စ်သည။် သ   ခသာ် တပငတ်ည််းတွေင ် ထ  ဂ ဏမ် ာ်းနငှ  ်ပည စံ် ခသာ ပန််းပွေင  ်

က  ရြေဲသည။် ခဇာ်မ ွှာ်းကကီ်းပန််းပငသ်ည ်ခမ ွှ်းကက ြုငခ်သာ အရွေယ် သင ပ်န််းမ ာ်း ပွေင သ်ညဟ် ဆ   ျှငပ်င၊် 

ယင််းက   အခကာင််းဆံ ်းဟ  ခြေေါ်ရသည။် 

ခဇာ်မ ွှာ်းကကီ်းပငသ်ည ် သမဲ ာ်းမ ာ်းနငှ  ် ခရာထာ်းခသာ နံ ်းခ မ တွေင ်   စ်ထွေန််းသည။် ထ  အပငက်   

  က်ဆ်ီးတတ်ခသာ အဆ  ်း ဆံ ်းရနသ် မှာ 'ဝ  ငယ်ာဝမ််း'ခြေေါ် ပ  ်းတစ်မ  ြု်း  စ်သည။် ကာကွေယ ်

ရနန်ည််းမာှ  တ်ဆတ်သည  ် အာ  ်း၊ ြေါဥ  ှူကဲ သ   ခသာ ဥ တစ်မ  ြု်းမ  ြု်းက   ပါ်းပါ်း ှီ်းမပီ်းခနာက် 

ခ မကကီ်းအတွေင််း အ မစ်၏ အန်ီး၌ ညခနပ  င််း တွေင ်မှြုပ်ထာ်းရသည။် ခနာကတ်စ်ခန  နနံက် တွေင ်

ပါ်းပါ်း ှီ်း၍ထည ထ်ာ်းခသာ ဥအ ွှာတွေင ်ထ  ပ  ်းမ ာ်း တွေယ်ကပ်၍ခနသညက်  ခတွေျို့ရခပမည။် ထ  အြေါ 

ပ  ်းမ ာ်းက     က် ဆ်ီးပစ်န  ငသ်ည။် ခဇာ်မ ွှာ်းကကီ်းပငက်    မနမ်ာန  ငင်၌ံ အနှံ  အ ပာ်း စ  က်န  ငသ်ည။် 

ရှမ််းက န််း ပင ်မင တ်ွေင ်အ ွေယ်တက စ  က၍်ရ သည။် 

ခဇာ်မ ွှာ်းရွေက်သွေယ်ပငက်    မနမ်ာန  ငင်၌ံ စ  က၍်ရခသာ်  ည််း၊ အစ  က်နည််းကကသည။် ထ  အပငမ်ှာ 

နစ်ှကကာြေံပငခ်ပ ာ  မ  ြု်း  စ်သည။် ဥခရာပတ  ကအ် ယ်ပ  င််း၊ အခရှျို့ ပ  င််းနငှ  ် အထ ်း သ  င  ်

ခ မထပဲင ်ယ် ခဒသတစ်ဝ  က်သည ်ထ  အပင၏် မ   ခပါက်ရာခဒသ   စ်သည။် ထ  အပငမ်  ြု်းသည ်

၁၆၂၉ ြေ နစှ်က မေ တ နန်  ငင်သံ    ပ ံနှံ    ာသည။် မ ာ်းခသာအာ်း  င  ် ခနရာအနှံ   အ ပာ်းတွေင ်

နရံံအ  ကကီ်းမ ာက   အမှီ ပြု၍၊ သခဘာဝအခ  ာက် ခပါက်တတ်သည။် 

ထ  အပငမ်  ြု်း၌ တစ်ခပ မင ခ်သာ ပငစ်ည ် ခသ်းကခ ်းရှ တတ်သည။် ထ  ပငစ်ညက်ခ ်းမှ 

အက  င််းမ ာ်း   ာထွေက်သည။် အရွေက်သည ်  မကပံ် သဏ္ဌာနရ်ှ ၍ စံ ထွေက်တတ် သည။် အခစ က   

ပ  ြု်းယ  ြေင််း   င  ် စ်ခစ၊ အက  င််းက    တ၍် ပ  ြု်း ယ  ြေင််း  င  ် စ်ခစ မ  ြု်းပွော်းယ န  ငသ်ည။် 

ဥယ ာဉ်အတွေင််း၌ စ  က ် ပ  ြု်းရန ်  ွေယက် သ  င  ် ထ  အပငက်     ကက ြုက်မ ာ်းသည။် ပန််း ပွေင ၌် 

ပွေင  ်တတ်   ၏ အနာ်းသည ်တွေန   ် က်ရှ သည။် အနံ  မှာ ခမ ွှ်းကက ြုငသ်ည။် 

က  ်းကာ်း 

 

ယ ာဉ်စ  ကပ်  ြု်း ြေင််း, အပငန်ငှ် ပန််းပွေင် က  ခ   ာပ 



lachurreria33လသူနမှုပြံ စြံ 

အ ျိုးလြံ ျိုး 

၄၂ 

Contains Ads 

   ြေ ငခ်သာစာရင််းသ    ထည ရ်န ်

ထည ်သွေင််းရန ်

https://play.google.com/store/apps/developer?id=lachurreria33
https://play.google.com/store/apps/category/LIFESTYLE




 



သင သည ပခရာ် ကရှ်ငန်ယဥ်ယ ာဉ်မှူ်းမ ာ်းမှာနငှ် ဒဇီ  င််း, အပင,် ဥယ ာဉ်, ပန််းဥယ ာဉ်, 

သငတ်န််းမ ာ်းနငှ် ဥယ ာဉ်အသစ်ခြေတခ်ရစီ်းခကကာင််းထမဲှာခနာက်ဆံ ်း  စခ်ပေါ်တ  ်းတကမ်ှုက  သ    သ ာ်း? 

 

အသစခ်သာဒဇီ  င််းမ ာ်း, DIY ဥယ ာဉ်, ဇာတ အပင,် တ  င််းရာသအီတွေကအ်ခကာင််းဆံ ်းပန််းပွေင ဥ်ယ ာဉ်မှူ်း tools 

မ ာ်းနငှ် အခ ြေြေံသငတ်န််းမ ာ်းစ  က်ပ  ြု်းအမ  ြု်းမ  ြု်းတ   က  ၏ေဒီယီ  ကကည်    ပဲ? 

ထ  အြေါငါတ   ရှ သမျှသည်အ  ပ်အက  ငမ် ာ်းဥယ ာဉ်မှူ်း, အပငန်ငှ် ထ  ကဲ သ   ခသာစ  ကပ်  ြု်း ြေင််း, ခရခ ာင််း, 

တံစဉ်မ ာ်းက  , fumigation, 

ဓာတခ် မကသဇာနငှ် ကျွန် ပ်တ   ၏အဘ      အပ်ခသာအ ြော်းခစာင် ခရှာကမ်ှုအ  စပ်န််းပွေင် ထအံပ်နှကံကပါမပီ 

"ဥယ ာဉ်သငယ်  ြေင််း"  ံ ်းဝအြေမဲ သစ်က  ခ ျှာက် ွှာတွေန  ဆ် တ်နငှ်  DOWNLOAD ပါဘ ်း ဥယ ာဉ်, 

ဟင််း င််း ပငသ်   မဟ တ်ဥယ ာဉ်က  မပီ်း ပည် စံ ခသာအခ ြေအခန  စ်ပါတယ်။ 

 

အြေ အသစခ် ျှာက ်ွှာအတွေက်အသံ ်း ပြုသ သငသ်ည်သင၏်ပန််း ြေခံစနငှ ဤ်ဥယ ာဉ်က      အမ ာ်းကကီ်းအကကံခပ်းြေ 

က်မ ာ်းနငှ  ်ညှ ်ကွေက် မငန်  ငပ်ါသည်ဘာ  စ်     ဲဆ  ခတာ အကကီ်းအခထာကြ်ေမံှုခ ြေ မှ််းမ ာ်း၏  စ် တံ ခသာက  

ယ် ဥယ ာဉ်ထမဲှာအာ်း ံ ်းခနာက်ဆံ ်းခပေါ်   ြုန််းဘယမ်ှာသငြ်ေန််းစာေဒီယီ  မ ာ်း, ၏ရရှ န  ငအ်မ ာ်းကကီ်းရှင််း ပထာ်းသည် 

မပီ်း ပည် စံ ခသာအခ ြေအခန။ 

 

ခ ျှာက ်ွှာ, ဥယ ာဉ်စ  ကပ်  ြု်း ြေင််းသငယ်  ြေင််းခအာကပ်ါဝ ခသသ ကခဏာမ ာ်းရှ မပီ်း: 

အဆ  ပါအခကကာင််းအရာ, အြေါအာ်းခ  ာ်စွောမွေမ််းမံအမမအဲသစ်အဥယ ာဉ်သငတ်န််းမ ာ်းသစပ်ငမ် ာ်း, 

ဥယ ာဉ်မ ာ်းနငှ် ပန််းပွေင် ရပါ  မ် မယ။် 

ဤသညစ်ပ န,် အဂဘ  ပ်, ခပေါ်တ ဂီ,  ပငသ်စ်, ဟ နဒှူ, 

အငဒ်  န်ီးရှာ်းနငှ် ဂ ပနအ်တွေကအ်မ ာ်းအ ပာ်းဘာသာစကာ်းမ ာ်းသငြ်ေန််းစာေဒီယီ  မ ာ်းသ   ဘာသာ ပနထ်ာ်းခသာ။ 

သင သည မပီ်းသာ်းေီဒယီ  မ ာ်း watched 

ဒါခကကာင် သငသ်ည်သ တ   ၏အခကကာင််းအရာခပ ာ်ခမွေျို့     အြေ  နက်  ကယ်တငအ်မှန ်ြေစသ်ည်။ 

သင သည ယြေ အြေ  နတ်ွေင၏်  မှုကွေနယ်ကခ်ပေါ်တွေငသ်င၏်အခကကာင််းအရာမျှခဝန  ငပ်ါသည်။ 

အဆ  ပါ application က  အြေမဲ တပ်ဆငရ်နအ် ွေန ်ွေယ်က သည်။ 

သင သည တ  ်းတက်မှုမ ာ်းအတွေကအ်မ  ြု်းမ  ြု်းခသာအဆ   ပြုြေ က်ခ   ာ    , 

ခ ျှာက ်ွှာက  တ န်   ပနြ်ေ ကက်  ခပ်းန  ငပ်ါသည်။ 

 

ခ ျှာက ်ွှာမ ာ်း၏ content ကဲ သ   ခသာသငတ်န််းမ ာ်းနငှ် သငတ်န််းမ ာ်း၏အဓ ကအာ်း  င်  ွေဲျို့စည််းထာ်းသည်: 

matennimiento စကခ်တွေ 

ဥယ ာဉ်သငတ်န််း 

ဥယ ာဉ်မ ာ်းအတွေကအ်ံ ကသ ွေယ ်ှည် ကွေက ်

ခဒါင ်  ကဥ်ယ ာဉ် 

ပန််း ြေံဒဇီ  င််း 

အခ ြေြေပံညာစစ်ဆငခ်ရ်းပ  ြု်းြေင််း 



ဥယ ာဉ်မှူ်းသငတ်န််းမ ာ်း 

အခရာင ် ည် စွေက် ြေင််းနငှ် ဥယ ာဉ် decorating အ  စ ်

ပန််း ြေံအတွေင််းရှ စက်ရံ ပန််းပွေင်  

  တခ်တာက် ြေင််းနငှ် တစံဉ်မ ာ်းက  အဘ   အနည််းပညာပ  င််းဆ  ငရ်ာ  စ်စဉ်က   

ဥယ ာဉ် tools မ ာ်း 

ဥယ ာဉ်ခတာ်ဒဇီ  င််း 

ပန််းမန ် ပ်ငန််းသငတ်န််း 

ဘယ ်  ပန််း ြေအံတွေင််းရှ ပန််းပွေင် စ  ကခ် မဆ ီပငဆ်ငထ်ာ်းရန ်

မဟာဥယ ာဉ်မှူ်း  စ ်10 အကကခံပ်းြေ ကမ် ာ်း 

ပခရာ် ကရ်ှငန်ယ ်jardienros 

Beginners မ ာ်းအတွေက် Gardening 

 

 

အခ ြေြေဥံယ ာဉ်သငယ်     အြေ အသစခ် ျှာက ်ွှာက   install 

ရနအ် ွေန ်ွေယက် ခသာ ံ ်းဝအြေမဲ   စ်မပီ်းအနည််းငယသ်ာအာကာသက  တကယ် သင် မ  ဘ  င််းက ရ ယာနငှ် ၎င််း၏စွေန်  

ပစ် ြေင််းမှာေဒီယီ  က  ဲtutorial ခတွေအမ ာ်းကကီ်းအာ်း ံ ်းသသံယ jardienria 

ခ  ရှင််းန  ငန်ငှ် သင် ဥယ ာဉ်က  ရှ သည်    သငယ်       စပ်ါတယဆ်  တာသတ ရပါ 

စံ  ငအ်ခ ြေအခနပန််း ြေံဒါမမှဟ တဥ်ယ ာဉ်ခတာ်။ 

 

စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်း 

ခမာ်နကီာဆန ်| | က န််းမာ ြေင််း, အခတာ်ကကာ 

မှတ်ြေ က်မရှ ပါ 

https://www.cultura10.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%B0/%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%BA/
https://www.cultura10.com/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/salud/
https://www.cultura10.com/my/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8/
https://www.cultura10.com/my/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%AC%E1%80%B8/#comments


 

အ စ ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်သ အပငမ်  ျိုး ကျွန ာပ််တ   သဘာဝ၌ခတွေျို့ ရှ ရခသာအပငမ် ာ်းမှာသက်ရှ သ

တတ ဝါမ ာ်း  စ်မပီ်း photosynthesis ခကကာင သ် တ   ၏အစာ်းအစာက  ထ တ ် ပ်သည။် 

ခန၏အက အညမီပါဘ၎ဲင််းတ   သညအ်ဓ ကစွေမ််းအငအ်ရင််းအ မစ်  စ်ခသာသကကာ်းဓာတ်

အ  စ်က   ရ   ီ်း ်မှတစ်ဆင  ်  အပ်ခသာစွေမ််းအငက်   မ််းယ ကာကာေွေနဒ်  ငခ်အာက်ဆ  ဒ်

နငှ ခ်ရက  သကကာ်းအ  စ်သ   ခ ပာင််း နဲ  င ် မ ်မညမ်ဟ တ်ပါ။ 

အပငမ် ာ်း ၎ငျ်ိုးတ   က  အဓ ကအပ  ငျ်ိုးသလျိုးပ  ငျ်ိုးခ ွဲခခ ျိုးထ ျိုးပ သည။် အခမစ၊် ပငစ်ည၊် 

အရ ကန်ငှ ပ်န်ျိုး။ အပငသ်ညအ်ပငက်  ခ မကကီ်းနငှ အ်ဝံငခ်အာင ် ပ်ခပ်းသည၊် 

ပငစ်ညသ်ညအ်ပငက်  ခထာကြ်ေသံည။် 

အရွေက်မ ာ်းသညအ်ရွေကမ် ာ်းစ ခဝ်းရာခနရာ  စ်မပီ်းပန််းပွေင မ်  ြု်းပွော်း ြေင််း  ပ်ငန််း  စ်သည။် 

စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်း၏အခရ်းပါမှုသည ် တ   အတွေကသ်ာမကတ ရ စဆာနမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်း

အတွေက ်ည််းအဓ ကက သည် က န် ပ်တ   ရှှူရှု  ကန်  ငရ်န်အတ ကလ်  အပ်သသ သအ ကစ် ီ 

ငထ် တလ် ပ်ရန်တ  ၀ န်ရှ သည။် အပငမ် ာ်းအာ်းအဓ ကအာ်း  င အ်ရွေယအ်စာ်းအခပေါ်တွေင ်

မ တည၍် အမ  ြု်းအစာ်းသံ ်းမ  ြု်းြေွေဲ ြော်းထာ်းသည် - သစ်ပငမ် ာ်း၊ ြေ ြံု  တ်မ ာ်း၊ 

ြေ ံြုမ ာ်းနငှ အ်ပငမ် ာ်း။ 

အညွှန်ျိုးက န်ျိုး 

• 1 စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်း 

o 1.1 သစ်ပင ်

https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Tipos_de_plantas_comestibles
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Tipos_de_plantas_comestibles
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Arbol
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Arbol


o 1.2 ဘ ရှ ်

o 1.3 မတတ  

o 1.4 Herbaceous အပင ်/  မက ်

• 2 ခတာရ  င််းစာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်း 

o 2.1 Borage 
o 2.2 Dandelion 
o 2.3 Plantago သ   မဟ တ် Plantain 

o 2.4 ပ သ မ် 

• 3 စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအသ ပ်ပငမ် ာ်း 

o 3.1 Yarrow သ   မဟ တ် yarrow 

o 3.2 အာရ ်းဂ  ာအရွေက ်

o 3.3 ြေရမ််းခရာင ်

• 4 ခဆ်း က်ဝငစ်ာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်း 

o 4.1 ဘာ ီ 

o 4.2 Parsley 
o 4.3 ရ  မီယ   

o 4.4 salvia 
• 5 စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်းမှရရှ ခသာထ တ်က နမ် ာ်း 

o 5.1 စီရီရယ ်

o 5.2 ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေကမ် ာ်း 

o 5.3 ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေကမ် ာ်း 

o 5.4 အသ်ီးအပွေ 

https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Arbusto
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Arbusto
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Matas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Matas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_herbaceas_Hierba
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_herbaceas_Hierba
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_comestibles_silvestres
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_comestibles_silvestres
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Borraja
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Borraja
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Diente_de_leon
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Diente_de_leon
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantago_o_llanten
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantago_o_llanten
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Verdolaga
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Verdolaga
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_comestibles_para_ensaladas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_comestibles_para_ensaladas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Milenrama_o_aquilea
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Milenrama_o_aquilea
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Rucula
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Rucula
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Violeta
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Violeta
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_comestibles_medicinales
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Plantas_comestibles_medicinales
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Albahaca
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Albahaca
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Perejil
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Perejil
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Romero
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Romero
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Salvia
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Salvia
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Productos_obtenidos_de_las_plantas_comestibles
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Productos_obtenidos_de_las_plantas_comestibles
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Cereales
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Cereales
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Hortalizas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Hortalizas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Legumbres
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Legumbres
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Frutas
https://www.cultura10.com/my/plantas-comestibles/#Frutas


စ ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်သ အပငအ်မ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး 

သစပ်င ်

 

သစ်ပငမ် ာ်းနငှ အ် ြော်းအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းအကကာ်းအဓ က ြော်းနာ်းြေ က်မှာ၎င််းတ   ရှ သည်

 သ စညလ်   သခေါ်တွဲ ပငစ်ညက်သန။ သ တ   ကငါ်းမီတာထက်ပ  ရှညတ်ယ်။ 

သစ်ပငမ် ာ်းအကကာ်းရွေက်ခ ကမ ာ်း  စ်ခသာ 

(အခအ်းမ ခသာအြေါအရွေက်မ ာ်းဆံ ်းရှု ံ်းသွော်းခသာ) 

ထ  ကဲ သ   ခသာောဒသံ   မဟ တဘ် စပတ်ကဲ သ   ခသာ 

(တစန်စှ်ပတ် ံ ်းအရွေကမ် ာ်းက  သ မ််းဆည််းထာ်းခသာ) 

အမမဲစ မ််းမ ာ်း  စ်ခသာထင််းရှှူ်းပငသ်   မဟ တသ် ံွေငပ်ငမ် ာ်း  စ်သည။် 



ဘ ရ်ှ 

 

သစ်ပငမ် ာ်းနငှ မ်တ ဘြဲေ ံြု  တ်, အသတ ်ကက  Woody အဓ ကအ ျိုး၏သရျိုးစပ်သနကကသည။် 

၎င််းသညအ် မင င်ါ်းမီတာအထ ခရာက်ရှ န  ငသ်ည။် 

ြေ ံြု  တအ်ာ်း ံ ်းသညပ်တ်ဝန််းက ငရ်ှ ပတ်ဝန််းက ငက်  တ ညစီွောတွေန််း နှန်  င ်ြေင််းမရှ ခသာ

ခကကာင မ်ညသ်ည ခ်နရာတွေငပ်ငတ် ညခီသာြေ ံြု  တ်မ ာ်းက  မခတွေျို့ န  ငပ်ါ။ 



မတတ  

 

သ တ   က  မင််းကသတ်ပစ်   ကတ်ယ် အခမင တ်စမီ်တ ထကမ်ပ  ခမင အ်ခမင သ်စ်ပငမ် ာ်းသ

ညြ်ေ ံြု  တက်ဲ သ   ပတ်ဝန််းက ငရ်ာသဦတ နငှ  ်  ကခ်  ာညခီထွေ  စ်ခအာင ်ပြု  ပ်ထာ်းသ

ည အ်ပငမ် ာ်း  စသ်ည ်

Herbaceous အပင ်/ ခမက ်

 



မ ာ်းခသာအာ်း  င  ်မကဟ် ခြေေါ်သည အ်ပငမ် ာ်းရှ အပငမ် ာ်းခရာကရ်ှ န  ငသ်ည ်သခမခပငမှ်စင်

တမီီတ အနညျ်ိုးငယမှ်အခမင မီ်တ အထ ။ 

မ ာ်းခသာအာ်း  င မ် ာ်းခသာအာ်း  င တ်စ်နစ်ှတာသကတ်မ််းရှ သည။် 

သ   ခသာ်စွေနပ် ွေံပငမ် ာ်းကဲ သ   ခသာခသာင််းြေ ီ။ 

နစှ်ခပါင််းမ ာ်းစွောအသက်ရှငခ်နထ  ငန်  ငခ်သာအ ြော်းသ မ ာ်းရှ သည။် 

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းသညပ်တ် ၀ 

န််းက ငအ်ာ်း ံ ်းတွေငအ် မငသ်ာဆံ ်းအပငမ် ာ်း  စ်သည။် ြေ ံြု  တက်ဲ သ   ပငခ်ရ၊ ခန၊ 

အပ    အပ်ြေ က်မ ာ်းနငှ ပ်တ် ၀ 

န််းက ငရ်ှ ခသာပတ်ဝန််းက ငန်ငှ  ်  ကခ်  ာညခီထွေ  စ်ခသာခကကာင ြ်ေ ံြုပငမ် ာ်းကဲ သ   ခသာ

ခနရာမ ာ်းအာ်း ံ ်းတွေငမ်ခတွေျို့ရပါ။ 

ယြေ ကျွန် ပ်တ   သညမ်ညသ်ည စ်ာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက  ခတွေျို့ ရှ န  ငမ်ပီဆ  သ

ညက်  မ်ီး   ခြေ ာငတ်ွေငမ်ညသ်ည အ်ပငမ် ာ်းသံ ်းန  ငသ်ညက်  ခ   ာရနအ်ခကကာင််းအရာက  ပ  

မ  နက်ရှု  င််းစွောခ   ာကကပါစ   ။ 

သတ ရ  ငျ်ိုးစ ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်သ အပငမ်  ျိုး 

ခတာအ ပ်မ ာ်း၊ 

 မက်ြေင််းမ ာ်းနငှ  ်ယက်ွေင််းမ ာ်းတွေငက်ျွန် ပ်တ   ရှာန  ငသ်ည ်စ ျိုးသြံ ျိုးရန်သင သ်လ  ်သသ ရ  ငျ်ိုး

အပငအ်မ   ျိုးမ   ျိုးရှ သည ်ဤကဲ သ   ခသာ  သာ်း: 



Borage 

 

အဘယသ် ၏သ ပပံနည််းက အမည ် င ခ်သာအပင ်Borago 

officinalis၎င််းတွေငက်ကီ်းမာ်းခသာ lanceolate-shaped 

ရွေက်မ ာ်းနငှ ခ်ကာင််းခသာအရွေယ်အစာ်းပန််းမ ာ်း ည််းရှ သည။် အ ျိုးလြံ ျိုး၎ငျ်ိုး၏အစ တအ်ပ  

ငျ်ိုးမ  ျိုးက  သလ ငန်  ငပ် တယ်: tortillas ရှ အရွေက်မ ာ်း၊ 

မှု မ ာ်းနငှ အ်တ အ ွှာအသ်ီးသ်ီးနငှ သ် ပ်မ ာ်း၌ပန််းမ ာ်းရှ သည။် ဟ တ်ပါတယ်, 

သ တ   ကအဓ ကအာ်း  င သ် တ   အခပေါ်မှာရှ ဆပံင ်ယရ်ှာ်းပစ်ရနအ်ခရ်းကကီ်းပါသည။် 



Dandelion 

 

ဤသညအ်ဘယသ် ၏သ ပပံနည််းက အမည ် င ပ်  ြု်းပင ် စ်ပါတယ် Taraxacum 

officinale။ ခ သည၎်င််း၏မ  ြု်းခစ မ ာ်းသယခ်ဆာငမ်ပီ်းမကကာမီခနွေ ဦ်း 

ရာသတီွေငအ်ဝါခရာငပ်န််းမ ာ်းက  ထ တ ် ပ်သည။် ၎ငျ်ိုး၏အရ ကမ်  ျိုးက  ဥပမ ၊ 

ဒ န်ခ ဉ်သ   မဟ တသ် ပ်မ  ျိုးတ ငစ် ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်ည.် 



Plantago သ   မဟ တ ်Plantain 

 

အဆ  ပါ plantago အရွေက်ခပေါ်တွေငရ်ှ ခကကာင််း longitudinal 

ခသွေ်း ပနခ်ကကာအာ်း  င အ်သ အမှတ် ပြုရနအ် ွေန ်ွေယက် ခသာအပငတ်စ်ြေ   စ်သည။် 

၎င််းသည ်၃ မှ ၇ အကကာ်း  စ်န  ငသ်ည၊် ထ   ခကကာင “် နရံ  ်းနရံ  ်း” ဟ ခြေေါ်ခ  ရှ သည။် 

၎င််း၏ပန််းမ ာ်းသညခ်မာက်စ်၏အမမီ်းနငှ ဆ်ငတ် သည၊် 

သ တ   သညအ် ွေနပ်ါ်း ွှာမပီ်းအခမွေ်းထ မပီ်း  စ်သည။် 

ဒစီကရ်ံ မ ှအရ ကက်  စ ျိုးန  ငပ် တယ်, က နက်ကမ််း, ြေ က် ပြုတသ်   မဟ တထ်ံ မ ွှန််း  စ်ခစ။ 



ပ သ မ် 

 

၎င််းသညသ် ပပံနည််းက အမည ် င တ်ွော်းတတ်ခသာသတတ ဝါနငှ အ်ရညရ်ွှမ််းခသာအပငတ်စ်

ပင ် စ်သည ်Portulaca oleracea   စ်သည။် 

အရွေက်မ ာ်းသညအ်မဲသာ်းရှ မပီ်းအပွေင မ် ာ်းသညအ်ဝါ၊ 

အ  ှူသ   မဟ တ်ပန််းခရာင ် စ်န  ငသ်ည။် ဒ သတ အ ျိုးလြံ ျိုးက  စ ျိုးလ   ရပ တယအ်ရွေကန်ငှ အ်ပ

ငမ် ာ်းက  အသာ်းစ မ််းသ   မဟ တ်ြေ က် ပြုတန်  ငသ်ည။် 

အခစ မ ာ်းက  ခပါငမ် န   ် ပ်ရနအ်သံ ်း ပြုန  ငသ်ည။် 

စ ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်သ အသ ပ်ပငမ်  ျိုး 

သငရ်ာှခ ွေခနသည အ်ပငသ်ည ်ကယ်ဝခသာ၊ 

က န််းမာခသာအသ ပ် ပြု  ပ်ရနအ်ပငမ် ာ်း  စ်ပါက၊ 



Yarrow သ   မဟ တ ်yarrow 

 

Yarrow, ဒါမှမဟ တ် Achillea millefolium၎င််းသညအ် မင  ်၃၀ 

စငတ်ီမီတာြေန  အ်ထ  မင မ်ာ်းခသာအပငတ်စ်ပင ် စ်မပီ်း၎င််းသညအ်  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်းက  

သာထ တ ် ပ်သည။် 

အရွေက်မ ာ်းက  အသ ပ်မ ာ်းတွေငခ်ရာစပ် ြေင််း၊ ဒ သကက င အ်လ န်သ ယ သသ ရနြံ  သပျိုးလ မ ်မ

ယ။် 



အ ရူျိုး ူလ အရ က် 

 

ထ  အမညအ်ာ်း  င မ်  ြု်းစ တသ်ံ ်းမ  ြု်းက    သ မ ာ်းသည။် Eruca sativa 

  စ်သည,် Diplotaxis tenuifolia y Diplotaxis muralis။ 

မညသ်   ပင ် စ်ခစ၊ သတူ   ထွဲကတစခ် ခ က  အသ ပ်ထွဲမှ စ ျိုးန  ငတ်ယ.် 



ခရမ်ျိုးသရ င ်

 

Violet (Viola sp) 
သညအ် ွေနအ် ှဆငခ်သာပန််းမ ာ်းက  ထ တ ် ပ်ခသာအပငမ်  ြု်းစ တ်ပင ် စ်မပီ်းအသ ပ်

မ ာ်း ပြု  ပ်ရာတွေင ်ည််းအသံ ်း ပြုန  ငသ်ည။် ဒါ  အ ပင ်၎ငျ်ိုး၏အရ က ်mucilage ဆြံ , 

အစာခ ြေ ပproblemsနာမ ာ်းက  က သရနအ်သံ ်း ပြုခသာခပ ာ်ဝင ်  ငဘ်ာအမ  ြု်းအစာ်းတစ်

ြေ   စသ်ည။် 



သဆျိုးြကဝ်ငစ် ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်သ အပငမ်  ျိုး 

ဘ လ ီ

 

၏သ ပပံနည််းက နာမ  င  ် သ မ ာ်း Basil Ocimum 

basilicum၎င််းအတွေကအ်သံ ်း ပြုခသာပ  ြု်းပင ် စ်သည် ညြံ ြ ငျ်ိုးသသ အစ စ ျိုးခ ငစ် တ၊်ဥပ

မာအာ်း  င ,် သ ပ်အတွေက်။ 

သငသ်ညသ် တ   ၏အက  ြု်းခက ်းဇ ်းမ ာ်းက  အသံ ်းြေ ရနအ်ငယဆ်ံ ်းခသာအရွေက်မ ာ်းက  အြေါ

အာ်းခ  ာ်စွော ယ်ရာှ်းပစ်သညက်  သင ်မငရ်သည။် 



Parsley 

 

Parsley, ဒါမှမဟ တ် Petroselinum crispumနစှ်ရှည ်မက်ပင ် စသ်ည ်သင သည  

halitosis (မသက ငျ်ိုးတွဲ အသကရ်ှု) နငှ် သလတ ျိုးဆျီိုးကညူသီပျိုးသည။် ထ   အ ပငြ်ေ နစ်ှ, 

သင သည အ  ှူအသာ်း, အသ ပ်, ဝက်အ ခြေ ာင််းအတွေက ်condiments 

အ  စ်ကွေဲ ပာ်း ြော်းနာ်းခသာဟင််း  ာမ ာ်းထမဲာှက  သံ ်းန  ငသ်ည် ... 



ရ  မီယ   

 

Rosemary သညအ်ဘယသ် ၏သ ပပံနည််းက အမည ် င  ်subshrub 

  စ်ပါတယ် Rosmarinus officinalis။ 

ဒါဟာကတည််းကစ တဝ်ငစ်ာ်းစရာအခကာင််းဆံ ်းခဆ်း က်ဝငအ်ပငတ်စ်ြေ   စသ်ည် အ 

ရြံ စျူိုးစ  ကရ်န်ကညူသီပျိုးသညတ်စ်ဦ်း က  ယခ်နဓ က  စငက်ကယသ်စကကသလ  နငှ်  သသ ျိုးသပ ငခ်  န်

က  ထ န်ျိုးည  ။ 

သင၎်င််းက  ဝကအ် ခြေ ာင််းမ ာ်းတွေငသ်   မဟ တအ်သာ်းမ ာ်းအတွေကအ်ရသာအ  စ်အသံ ်း ပြု

န  ငသ်ည။် 



salvia 

 

Salvia 
သညခ်သ်းငယ်ခသာ ်ည််းအ ဆှငခ်သာပန််းမ ာ်းက  ထ တ ် ပ်ရနအ် ွေန ်ှပခသာအ ပ

ငအ် ပငစ်ာ်းန  ငခ်သာအပငတ်စ်ြေ   စ်ခသာပ  ြု်းပင ် စ်သည။် 

၎င််း၏အရွေက်မ ာ်းသညအ် ွေနအ်ရသာရှ ခသာခကကာင ၎်င််းက  မတ ညခီသာဟင််း  ာမ ာ်း

တွေင ်condiment အ  စ်အသံ ်း ပြုန  ငသ်ည။် 

၎င််း၏စ တ်ဝငစ်ာ်းစရာအခကာင််းဆံ ်းခဆ်းဘကဆ်  ငရ်ာဂ ဏသ်တတ  မ ာ်းအနကက်ျွန် ပ်တ   သ

ည၎်င််းက  မီ်းခမာင််းထ  ်း ပသည် ၎ငျ်ိုးသညအ်စ အ မ်န က ငခ်ခငျ်ိုး၊ ၀ 

မ်ျိုးပ ကဝ်မ်ျိုးသလျှ ခခငျ်ိုးနငှ အ်စ သကကခွဲခခငျ်ိုးအတ ကအ်သြံ ျိုးခပ သည.် 

စ ျိုးသြံ ျိုးန  ငသ်သ အပငမ်  ျိုးမှရရှ သသ ထ တက် န်မ  ျိုး 

မတ ကွေဲ ပာ်းခသာအပငမ် ာ်းအနကက်ျွန် ပ်တ   သညစ်ာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်းက  ခတွေျို့ ရှ န  င်

သည ်စ ျိုးသြံ ျိုးရန်အသျီိုးက  သျီိုးရရှ ရန်စ  ကပ်   ျိုးကကသည်။ 



ဒါခပမယ  ် ခတွေဟာအပငခ်တွေက  စာ်းရံ သာမကငါတ   ပတ်ဝန််းက ငမှ်ာခနထ  ငတ်ဲ တ ရ စဆာန်

ခတွေ ည််းသ တ   က  စာ်းခ  ရှ တယ်၊ ဒါခပမဲ မ ာ်းခသာအာ်း  င ခ်တာ အတ တ မဟ တ်ဘ ်း။ 

အြေ  ြု ျို့ခသာစာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငမ် ာ်းသညက်ျွန် ပ်တ   အာ်းအသ်ီးမ ာ်း  င ဆ် ြေ  ြေင််းမဟ တ်

ခသာ ်ည််းအစာ်းအစာမ ာ်းက  အရသာရှ ခစရနသ်   မဟ တ်အရွေက်မ ာ်းအတွေက်အရွေက်မ ာ်း

က  အသံ ်း ပြုသည။် 

ခယဘ ယ စည််းမ ဉ််းအရသစ်ပငမ် ာ်းမှကျွန် ပ်တ   ရရှ ခသာအသ်ီးမ ာ်းသည ်  ြေနောက  ယ်အ

တွေက်အမမဲက န််းမာသည။် 

အ ြော်းတစ် ကတ်ွေငမ် ကျွန် ပ်တ   သညရ်ာှခတွေျို့ န  ငသ်ည ြ်ေ ံြုပ တ်မ ာ်း၊ သတူ   အဆ ပ်ခြစသ်သ 

သကက င စ် ျိုးသြံ ျိုးရန်မသင သ်တ ်အမ   ျိုးအစ ျိုးမ  ျိုး။ 

စာ်းသံ ်းန  ငခ်သာအပငအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းအရကျွန် ပ်တ   သည ်၄ င််းတ   က  သ်ီးနှမံ ာ်း၊ 

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်း၊ ပဲပငမ် ာ်းနငှ သ်စ်သ်ီးမ ာ်း ၄ မ  ြု်းြေွေဲ ြော်းန  ငသ်ည။် 

စီရီရယ ်

 

သ်ီးနှမံ ာ်းသည ်မက်မ ာ်းသ   မဟ တသ်စ်ပငမ် ာ်းမရှ သခ ာက်  စခ်သာ မက်ပငမ် ာ်းထတဲွေ

ငက် သည။် သ်ီးနှခံတွေထမဲာှကစဓီာတ်ပါ ၀ 

ငပ်ါတယ ်လသူ ျိုးမ  ျိုး၏အစ ျိုးအစ ၏အဓ ကအစ တအ်ပ  ငျ်ိုးမ  ျိုး၎င််းတ   သညတ်  ကရ်  က ်



(မ န  ည်က)် (သ   ) သွေယ်ဝ  က်ခသာအာ်း  င  ်

(နွော်းမ ာ်းစာ်းခသာစီရရီယ်မှ ပြု  ပ်ခသာအစာ  င )် ။ 

စီရီရယ်၏အခစ သည ်cellulose အြေွေတံစ်ြေ အတွေင််း၌ရှ သည။် 

အ ညှ တ်ွေငအ်စာ်းအစာမ ာ်းတွေင ်ည််းအသံ ်း ပြုသည။် 

မကကာခသ်းမနီစှ်မ ာ်းအတွေင််းကပံ ရသည် gluten 

အသပေါ်စစသ်ကကခင ခွဲ သညသ််ီးနှအံြေ  ြု ျို့တွေင ်ည််းခတွေျို့ န  ငသ်ည။် 

စာ်းသံ ်းမှုတွေငအ်သံ ်း ပြုခသာအဓ ကသ်ီးနှမံ ာ်း  စ်သည် ဆန်, Oats, မ သယ စပ ျိုး, 

သက က,် သခပ ငျ်ိုး,   ြံ နငှ သ်ခပ ငျ်ိုးဆန်။ သ   ခသာဤ်သ်ီးနှမံ ာ်းက  မ ာ်းခသာအာ်း  င ဂ် ံြုမှုန  ၊် 

ဆ ီ  ငန်ာ၊ ဂ ံြုယာဂ ၊ အ ွှာသ   မဟ တခ်ြေါက်ဆွေမဲ ာ်း  င  ်ပြု  ပ်ရမည။် 

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်း 

 

စ မ််း န််းခသာဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းနငှ ပဲ်ပငမ် ာ်း (ပဲနငှ ပဲ်မ ာ်း) 

တွေငပ်ါဝငခ်သာဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းက  ခယဘ ယ အာ်း  င ဥ်ယ ာဉ်မ ာ်း၌ခနာက်ပ  င််းတွေ

ငစ်ာ်းသံ ်းရနအ်တွေက် ပြု ပငထ်ာ်းခသာနည််း မ််း  င မီ််း   ခြေ ာငတ်ွေငသ်  မီှ်းထာ်း ြေင််းသ   မဟ 

တတ်  က်ရ  ကက် နက်ကမ််း  စ်သည။် 



ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းက  သစ်သ်ီးဝ ံမ ာ်းနငှ အ်တ အစာ်းအစာပ ရမစ်၏ဒ တ ယထပ်တွေင်

ခတွေျို့ရသည။် ဟငျ်ိုးသျီိုးဟငျ်ိုးရ ကမ်  ျိုးပ ဝငမ်ှု၏ ၈၀% သညသ်ရခြစသ်ည၊် 

သ   သသ ်က န် ပ်တ   သညဘ်  ဟ  ကဒ်ရ တ၊်ထ   ခကကာင ၎်င််းသညပံ် မှနအ်ာ်း  င အ်စာ်းအစာအ

မ  ြု်းအစာ်းအာ်း ံ ်းတွေငအ်မ ာ်းဆံ ်းခထာက်ြေသံည ထ် တက် နတ်စြ်ေ   စသ်ည။် 

တစ်ြေ  နက်ရ တသ် မ််းရသည  ် ပ်ငန််းစဉ်ခပေါ် မ တည၍် 

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းသညအ်ထ ်းသ  င က်ျွန် ပ်တ   သညအ်သစ်စက်စက်ခကာကယ် ခသာ

အစာမ ာ်းက  စာ်းပါက၎င််းသညေ်တီာမငမ် ာ်း၏အခကာင််းဆံ ်းအရင််းအ မစ်  စ်သည။် 

ငါတ   အဘ   အက န််းမာဆံ ်းဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းမှာကကကသ်ွေနန်၊ီ ပန််းခဂေါ်  ီစ မ််း၊ 

ဟင််းန နွေယရ်ွေက်၊ artichoke၊  ရံ သ်ီး၊ ကကကသ်ွေန ် ှူ၊ ပငစ် မ််း၊ မ န ်ာဥ၊ ခဂေါ်  ီထ ပ်နငှ  ်

beets တ     စ်သည။် 

ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်း 

 

ပဲပငမ် ာ်းဟ ခြေေါ်ခသာအပငမ် ာ်းတွေငပဲ်ပငမ် ာ်းက  ခတွေျို့ ရှ န  ငသ်ည။် မ  ြု်းစ တအ်ခရအတွေက် 

20.000 ခရာက်ရှ ။ ပဲမ  ြု်းစံ  ၄ ငျ်ိုးတ   သညပ်ရ  တငျ်ိုးမ  ျိုး၊ 

ဘ  ဟ  ကဒ်ရ တမ်  ျိုး၊ ပဲအမ  ြု်းမ  ြု်းအမ  ြု်းအစာ်းခပေါ် မ တည၍် ၎င််းတ   သညန် ်းညံ ခသာ၊ 

ခ ြောကခ်သွေျို့။ မတ ညခီသာနည််း မ််းမ ာ်း  င ြ်ေ က် ပြုတန်  ငသ်ည။် 



ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်းကဲ သ   အစာစာ်းရနအ်ခကာင််းဆံ ်းအကကံ ပြုြေ ကမှ်ာန ်းညံ သည အ်ြေ  န်

  စ်သည။် နစ်ှခပါင််းခထာငန်ငှ ြ်ေ ီ။ 

ခကာက်ပဲသ်ီးနှမံ ာ်းနငှ အ်တ ပဲပငမ် ာ်းသည ် သာ်းတ   ၏အာဟာရဓာတ်၏အခရ်းပါခသာ

အစ တ်အပ  င််းတစြ်ေ   စသ်ည။် 

   စာ်းသံ ်းမှုအတွေက်သင ခ်  ာခ်သာအဓ ကပဲပငမ် ာ်းမှာ ပွဲသလျိုး၊ ပွဲ၊ ပွဲ၊ ပွဲပ ပ်နငှ  ်lupins။ 

၎င််းပဲမ ာ်းထမှဲအမ ာ်းစ သည၎်င််းတ   တွေငက်ာေ  ဟ  က်ဒရ တမ် ာ်းခကကာင  ် စ်ခသာအ ခရာင်

ခရာဂါနငှ ဆ်က်စပ်သည။် ဒဘီ  ဟ  က်ဒရ တက်  ြေနောက  ယ်အတွေကအ်သံ ်း ၀ 

ငခ်သာသကကာ်းမ ာ်းအ  စ်သ   ခ ပာင််း ဲ    မရပါဘ ်း၊ 

ဒါခကကာင ေ်ကတ်ီ်းရီ်းယာ်းသည၎်င််းအာ်း ပြု ပငထ် တ ် ပ် ြေင််းနငှ မ်  ြု  က် ြေင််းအတွေကတ်ာ

ဝနရ်ှ သည အ်  မ််းခကကာင််းမှတစ်ဆင ဆ်ကသ်ွော်းသည။် 

အသ်ီးအပွေ 

 

သစ်သ်ီးသညအ်မ ာ်းအာ်း  င သ်စ်ပငမ် ာ်းမှရရှ ခသာထ တက် န ် စ်သည ်အခခ ျိုးစ ျိုးသြံ ျိုးန  င်

သသ အပငမ်  ျိုးက  လညျ်ိုးသတ ှုံ့ န  ငသ်ည်။ 

သစ်သ်ီးမ ာ်းသညအ်ြေ  ြုပွေဲခနာက်ဆံ ်းညစာ  စ်ခသာအြေ  ြုပွေဲနငှ အ်မမဲတမ််းဆက်စပ်ခနမပီ်း၎

င််းက  ထမင််းမ ာ်းအကကာ်းရံ နရ်ြံေါသာစာ်းန  ငသ်ည။် 



၎င််းက  ယ  သ   မဟ တခ်  ာ်ရညမ် ာ်း  င ခ်သာ ်ည််းခကာင််းတ  က်ရ  ကခ်သာ် ည််းခကာင််း၊ 

ခကာင််းစွောြေ က် ပြုတ်ခသာ် ည််းခသာ ်ည််းခကာင််းစာ်းန  ငသ်ည။် အသ်ီး၏ ၉၅% 

သညခ်ရနငှ  ်ပြု  ပ်ထာ်းမပီ်းအြေ  ြု ျို့ခသာသကကာ်းအညွှန််းက န််းမ ာ်းရှ ခသာ ်ည််းေတီာမင်

မ ာ်းနငှ ဓ်ာတသ်တတ ြုမ ာ်း ကယ်ဝသည။် 

အသ်ီးအတွေင််း၌ကျွန် ပ်တ   သညအ်မ  ြု်းမ  ြု်းခသာအမ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက  ရှာခတွေျို့: 

• သက  ကစ် အသျီိုးမ  ျိုး မက်မွေနသ််ီး၊ 

• အသစ နငှ အ်တသူစသ်ျီိုးမ  ျိုး ပန််းသ်ီး၊ အြေွေံ၊  ရသဲ်ီး၊  ရသဲ်ီး    ... 

• အသစ အသျီိုး သ တ   တွေငက်ျွန် ပ်တ   သညသ်ခဘဘာသ န််းသ်ီးသ   မဟ တသ် သဲ်ီးက  

ခတွေျို့ရသည။် 

အသ်ီးအမ  ြု်းအစာ်းအ   က်၎င််းတ   က  အ ပ်စ ြေွေသဲည ်- 

• citruses။ ထ  ကဲ သ   ခသာ  ခမ္ာ်ခရာင,် သပံ ရာ, mandarin သ   မဟ တ် 

grapefruit ကဲ သ   ခသာေီတာမင ်C ၏ မင မ်ာ်းခသာပါဝငမ်ှုနငှ အ်တ ။ 

• Berries ပ ထ  ကဲ သ   ခသာ Raspberry သ   မဟ တ် blueberry 

အ  စ်ရ  င််းြေ ြံု  တ်မှ။ 

• အပူပ  ငျ်ိုးအသျီိုးအပ ပ  င််းအပ ြေ  နန်ငှ စ်  ထ  င််းဆ မင မ်ာ်းခသာအပ ပ  င််းခဒသမ ာ်း  စ်

ခသာအ န််းသ်ီး၊ ငကှခ်ပ ာ၊ ကီဝီသ   မဟ တန်ာနတသ််ီးတ   မှ  စ်သည။် 

• အခ ြံမ ။ သ တ   ကအရမ််း ံ   ရှ သ   စ်ကကမပီ်းအဆနီငှ ပ်ရ  တ န််း ကယ်ဝ။ 

ပဲအမ  ြု်းမ  ြု်းအ ပ်စ တွေငခ်တွေျို့ရခသာအြေွေံမာသ်ီးမ ာ်းထတဲွေငက်ျွန် ပ်တ   သည ်walnuts, 

almond, hazelnuts, chestnuts, walnuts, ဒါခပမယ ပဲ်ခ မပဲက  ရာှသည။် 

ပန်ျိုးစ  ကပ်   ျိုးရန် 

တစ်ြေ  နက် Ralph Waldo Emerson က“ 

ကမဘာကကီ်းသညပ်န််းမ ာ်း  င ရ်ယ်သည။် သင၏်ခနအ မ်သ   မဟ တ်ဥယ ာဉ်က  ပန််းမ ာ်းက  စ  က်ပ  ြု်း ြေင််း  

င ခ်ပ ာ်ရွှင ်ွေယ်ခကာင််းခသာခ ပာငခ် မာက်ခသာခနရာတစ်ြေ   စ်ခစပါ။ သင၏်အကက ြုက်ဆံ ်းခနရာ

မ ာ်းက  ပန််းမ ာ်းထပ်  ည  ်ြေင််း  င ခ်ပ ာရ်ွှငမ်ှု  စ်ခစရနဤ်အဆင မ် ာ်းက     က်နာပါ။ 
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၁ 

အသက ငျ်ိုးဆြံ ျိုးသခမဆလီွှ က  ရယပူ ။ အပငအ်မ ာ်းစ ကဲ သ   ပန််းမ ာ်းသည်ြေ  ငြံ်ေ ။ 

က န််းမာသနစ်ွေမ််းရနခ်ကာင််းခသာခ မဆ ီ  အပ်သည်။ သငသ်ည်သင၏်ပန််းမ ာ်းက  အ  ်းတစ် ံ ်းသ   မ

ဟ တ်ဥယ ာဉ်၌စ  က်ပ  ြု်းသည်  စ်ခစမည်သ   ပငခ်ကာင််းခသာခ မဆ ီွှာသည်မ  စ်မခန   အပ်သည်။

 သငက်က်ီးထွော်း ာခသာပန််းမ ာ်းအတွေက်အခကာင််းဆံ ်းသည်အဘယ်သ   ခသာ potting medium 

က  ရှာခ ွေမပီ်းသင၏်ပန််းမ ာ်းအတွေက်အခကာင််းဆံ ်းခနရာသ   မဟ တ် potting 

аралက  ရှာခ ွေရနက်က ြု်းစာ်းပါ။ 

 
 

၂ 

သင တ်ည်သနရ က  သရ ျိုးခ ယပ် ။ ပန််းပွေင မ် ာ်းသည်မ ာ်းခသာအာ်း  င က်ကီ်းထွော်းရန ်ွေယ်က ခသာ် ည််း

မည်သည ်ခနရာတွေငမ်ျှမစ  က်ပ  ြု်းန  ငပ်ါ။ ခနခရာငမ် ာ်း ွေန််း ြေင််းသ   မဟ တ်အရ ပ်အ ွေနမ် ာ်းသည ်area

ရ ယာအြေ  ြုျို့ပန််းမ ာ်းစ  က်ပ  ြု်းရနြ်ေက်ြဲေ  မ ်မည်။ 
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သငစ်  က်ပ  ြု်းခသာပန််းမ ာ်းအတွေက်မည်သည ်အ င််းအမ  ြု်းအစာ်းသည်အခကာင််းဆံ ်း  စ်သည်က  ရှာ

ခ ွေပါ။ 

• သငစ်  က်ပ  ြု်းရနစ် တက် ်းတစြ်ေ ရှ ပါကထ  စကရ်ံ အတွေက်အ င််းကက ြုက်နစှ်သကရ်ာမ ာ်း

က  စစ်ခဆ်းမပီ်းသင ခ် မကွေက်က  ခရွေ ်းြေ ယ်ပါ။ သငသ်ည်သင၏်မ  ကကံစည်မှုထက်ခန

ထက်နည််းခသာသ   မဟ တ်ပ  နည််းခသာareaရ ယာတစ်ြေ က  ခရွေ ်းြေ ယ်    ြေင််း  စ်န  ငသ်

ည်။ 

• ပန််းအမ  ြု်းမ  ြု်းက  စ  က်ပ  ြု်းရနသ်ငစ်ီစဉ်ထာ်းပါကတ ညီခသာခနရာတွေငအ်ညီအမျှကက်ီး

ထွော်းရနအ် ာ်းတ အ င််း / အရ ပ်   အပ်ြေ ကရ်ှ သ မ ာ်းက  ခရွေ ်းြေ ယပ်ါ။ 

3.  

၃ 

သင၏်ပန်ျိုးမ  ျိုးက  ဆြံ ျိုးခြတပ် ။ သင၏်ဥယ ာဉ်အတွေက်အခကာင််းဆံ ်းပန််းမ ာ်းက  ခရွေ်းြေ ယ်ရနခ်ဒသြံေ

ဥယ ာဉ်စငတ်ာတစ်ြေ သ   သွော်းပါ။ မ  ြု်းခစ မ ာ်း၊ ခသ်းငယ်သည ်အပငတ်စ်ပင၊် 

မီ်းသ်ီးမ ာ်းသ   မဟ တ်  တ်ခတာက် ြေင််းမ ာ်းမှကကီ်းထွော်း ာ ြေင််းသည်အတ တ ပင ် စ်စဉ်န်ီးပါ်း   အပ်

သည်။ 

ထ   ခကကာင သ်ငန်စ်ှသက်ခသာပန််းမ ာ်းက  အာရံ စ  က်မပီ်းသင  ်ြံေဝင််းအတွေင််း ှပခသာအသွေငအ် ပငက်    

စ်ခစ  မ ်မည်။ ပန််းနငှ သ်ငပ်ါ ၀ ငသ်ည ်အညွှန််းမ ာ်းက  စစ်ခဆ်းကကည ်ပါ။ 

• ပန််းပွေင မ် ာ်း၏မပီ်းစီ်းကကီ်းထွော်းမှုအရွေယ်အစာ်းက  ရှာပါ။ ၎င််းသည်အ ွေနက်က်ီးမပီ်းြေ ံြုပ တ်

  စ်မည်၊ သ   မဟ တ်အခတာ်ခ ်းခသ်းငယ်မည်ခ ာ။ အထက်သ   တက်။ 

အပငခ်ပါက်  မ ်မည်ခ ာ။ 

• ရရှ န  ငသ်ည ်အမ  ြု်းမ  ြု်းက  မကကည ်မီဇာတ ပန််းမ ာ်းအခကကာင််းခမ်းပါ။ သင၏်toရ ယာအ

တွေင််းရှ ဌာခနပန််းမ ာ်းသည်သင၏်ခ မဆ ီွှာ၊ 



အပ ြေ  နန်ငှ စ်  ထ  င််းဆဇ နမ် ာ်းတွေငခ်အာင ်မငခ်သာစ  က်ပ  ြု်းသ မ ာ်း  စ်ခကကာင််း  သ မ ာ်း

သည်။ 

• သငက်ကီ်းထွော်း ာခသာပန််းသည်နစ်ှစဉ်သ   မဟ တ်နစ်ှရှည်ဟ တ်မဟ တ်စစ်ခဆ်းကကည ်

ပါ။ နစ်ှပတ် ည်တစ်နစ်ှ ျှငတ်စ်ကက မ်သာပွေင မ်ပီ်းနစ်ှစဉ် ပန ်ည်စ  က်ပ  ြု်းရခသာ် 

ည််းသ တ   ၏ခတာက်ပခသာအခရာငမ် ာ်းနငှ  ှ်ပခသာပန််းမ ာ်းခကကာင  ် သ မ ာ်းသည်။ 

နစှ်ရှည်သ်ီးနှမံ ာ်းက   ပန ်ည်ထည ်သွေင််းစရာမ   ဘနဲစှ်စဉ်  ပန၍် 

ကကီ်းထွော်း ာမပီ်းအြေ  နက်ကာ ာသည်နငှ အ်မျှ ပ  မ  ၍ ကကီ်းထွော်း ာ  မ ်မည်။ 

• ပန််းပွေင မ် ာ်းအတွေက်ခရ   အပ်ြေ က်အတွေက် tag 

က   တ်ပါ။ အြေ  ြုျို့ မှာခရမကကာြေဏ   အပ်ခသာ် ည််းအြေ  ြုျို့ မှာမ ရံ နရ်ံြေါသာခရ   အ

ပ်သည်။ သငသ်ည်ပန််းပွေင မ်  ြု်းစံ မ  ြု်းစံ ရရှ ပါကအ ာ်းတ ခရ   အပ်ြေ က်ရှ သ မ ာ်းက  ခရွေ်း

ြေ ယ်ပါ။ [1] 

 
 

၄ 

အခ  နတ်န်အပငက်  စ  ကပ်   ျိုးပ ။ အခကာင််းဆံ ်းခသာခ မဆ ီွှာ၊ 

အခကာင််းဆံ ်းခနရာနငှ ခ်ကာင််းမွေနခ်သာပန််းမ ာ်းရှ သည ်တ  ငသ်င ဥ်ယ ာဉ်က  အြေ  နတ်နအ်ပငမ်စ  က်ပါ

ကပ က်စီ်းသွော်း  မ မ်ည်။ ရာသဦတ ခကကာင အ်ခအ်း ွေနကဲ်။ 

ပ  ွေန််းခသာရာသဦတ ခကကာင ပ်န််းမ ာ်းအမ ာ်းစ သည်မခကာင််းမွေနခ်သာခကကာင ခ်နွေရာသတီွေငပ်န််းမ ာ်း

က  စ  က်ပ  ြု်း ြေင််းသည်မ ာ်းခသာအာ်း  င ဤ်အြေ  နက်ာ မ ာ်းအကကာ်းရှ သည်။ ခနွေ ဦ်း 

ရာသ၌ီစ  က်ပ  ြု်း ြေင််းသည်သ သာထငရ်ှာ်းပံ ရခသာ် ည််းမပီ်း ပည ်စံ ခသာအြေ  နက်  ခရွေ ်းြေ ယ်ရနအ်န ပ

ညာတစ်ြေ ရှ သည်။ မီ်း   မ ာ်းနငှ ခ်တာရ  င််းပန််းမ ာ်းမှအပခဆာင််း ဦ်း ရာသ၌ီထ  ပန််းမ ာ်းက  စ  က်ပါ - 

 တ်ဆတ်ခသာနငှ််းြေဲမပီ်းခနာက်အနည််းဆံ ်းနစ်ှပတ်အကကာတွေငပ်န််းမ ာ်းစ  က်ရနခ်စာင ဆ်  င််းပါ။ 

• သင၏်inရ ယာအတွေင််းပန််းမ ာ်းစ  ကရ်နအ်ခကာင််းဆံ ်းအြေ  နက်  ရှာခ ွေရနခ်တာငသ် တစ် 

ဦ်း ၏ almanac 
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က  အသံ ်း ပြုပါ။ ရာသဦတ ခ ပာင််း ဲမှုကွေ ဲပာ်း ြော်းနာ်းမှုမ ာ်းခကကာင ပ်န််းမ ာ်းက  ခ ခ ာ်

ဝါရီမှဇ    င ်အတွေင််းတွေငစ်  က်ပ  ြု်းန  ငသ်ည်။ 

• သငစ်  က်ခသာပန််းမ ာ်း၏မ  ြု်းခစ အထ ပ်မ ာ်းက  စစ်ခဆ်းမပီ်းသင၏်ပန််းမ ာ်းအတွေက်အ

ခကာင််းဆံ ်းစ  က်ပ  ြု်းြေ  နက်  ရှာခ ွေပါ။ 

 
 

၁ 

တ ငျ်ိုးတျူိုးပ  သငသ်ည်သင၏်ပန််းပွေင မ် ာ်းက  မ  ြု်းခစ မှစ  က်ပ  ြု်းမည်ဆ   ျှငသ်ငသ်ည်မ ာ်းခသာအာ်း  င  ်

၁ ⁄ ၄  က်မ (၀.၆ စငတ်ီမီတာ) အနက်က   သင၏်အပငမ် ာ်းစ  က်ရန ်  အပ်  မ မ်ည် ။ 

သ   ခသာ်မည်မျှနက်ရှု  င််းသည်က  ရှာခ ွေရနသ်ငစ်  က်ြေ ငခ်သာပန််းတစ် ံ ်းအတွေက်သ်ီးနှစံ  က်ပ  ြု်း ြေင််းဆ  

ငရ်ာအကကံ ပြုြေ က်မ ာ်းက  စစခ်ဆ်းရနအ်ခရ်းကက်ီးသည်။ သ တ   က  စ  က်ရန။် အစာ်းထ  ်း။ 

ပန််းပွေင သ်ည်အ မစ်ခဘာ ံ ်းကဲ သ   နက်ရှု  င််းခသာအခပါက်တစ်ြေ    အပ်  မ ်မည်။ ပန််းမ ာ်းက  ခ မဆီ

 ွှာနငှ ခ်ရာခနာှခနစရာမ   ပါ။ ထ   ခကကာင န်က်ရှု  င််းစွော မှြုပ်နှရံနမ်   အပ်ပါ။ 

2.  

https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Flowers#/Image:Plant-Flowers-Step-5-Version-4.jpg
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Flowers#/Image:Plant-Flowers-Step-5-Version-4.jpg


၂ 

မငျ်ိုးရွဲ  ပန်ျိုးသတ က  ထ တယ်လူ  ကပ် ။ ဤအဆင သ်ည်အဓ ကအာ်း  င အ်စာ်းထ  ်းက သခသာပန််းပွေင မ် ာ်း

အတွေက်  စ်သည်။ ပန််းမ ာ်းသည်ပ ပ်စတစအ်  ်းတွေငရ်ှ ခနစဉ်ခ မကက်ီးက  စ  စွေတ်ခအာငခ်ရခ ာင််းပါ။

 ထ   ခနာက်ပန််းပွေင မ် ာ်းက  အ  ်းထမှဲဆွေထဲ တ်မပီ်းအ မစ်ခဘာ ံ ်းက  သင၏် က်ခြေ ာင််းမ ာ်း  င မ်  ြုြေွေဲပါ။ 

၎င််းသည်ပန််းမ ာ်း၏အ မစ်မ ာ်းက  ခ မဆ ီွှာထသဲ    ပန ်ည်ထွေက်ြေွောခစမည ်အစာ်းအကန  အ်သတ်မဲ 

ခ ာင််းထသဲ    ပန ်ည်ခရာက်ရှ ခစသည်။ 

 
 

၃ 

သင၏်ပန်ျိုးမ  ျိုးက  သက ျိုးပ ။ (ဓာတ်ခ မကသဇာနငှ တ် ခသာ) 

ပန််းမ ာ်းအတွေက်ခ  ်းညှင််းစွော  န  ထ်ာ်းခသာအစာ်းအစာမ ာ်းက  ထည ် ြေင််း  င အ်ပငအ်သစ်မ ာ်း  င ်မ

နစ်ွောကကီ်းထွော်း ာရနအ်ခထာက်အက  ပြု  မ ်မည်။ အခပါက်တစ်ခပါက်စီ၏ခအာက်ခ ြေတွေငဇ်ွေန််းအန

ည််းငယ်က  ထည ်မပီ်းသင  ်က်ခြေ ာင််းမ ာ်း  င ခ် မဆ ီွှာထသဲ   ညငည်ငသ်ာသာထည ်ပါ။ 
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4.  

၄ 

သင၏်ပန်ျိုးမ  ျိုးက  စ  ကပ် ။ အပငတ်စ်ြေ စီက  သ တ   အတွေက် ပငဆ်ငထ်ာ်းခသာတွေင််းထသဲ   ထည ်ပါ။ သ

င၏် က်မ ာ်းက   သံ ်း၍ 

ပန််းတစ်ပွေင စီ်ပတ် ည်ရှ အြေ ည််းနှ်ီးခသာခနရာက    ည ်မပီ်းအ မစ်ခဘာ ံ ်း၏ထ ပ်က   ံ ်းအ ပ်ပါ။ ပန််းပွေ

င ထ် ပ်သ   ခ မဆ ီွှာမ ာ်းမ ာ်းမ ာ်းထည ် ြေင််းက  ခရှာငက်ကဉ်ပါ။ ပန််းပွေင မ် ာ်း၏ပငစ်ည်က  ဘယ်ခသာအြေါ

မျှမ ံ ်းအ ပ်သင ပ်ါ။ [2] 

1.  

၁ 

သင၏်ပန်ျိုးမ  ျိုးက  ပြံ မှန်သရသလ ငျ်ိုးပ ။ ခန  တ  င််းမ  ်းရွောခန ြေင််းမရှ ပါကသင၏်ပန််းမ ာ်းက  ခရခပ်းရနအ်

ြေ  နယ် ပါ။ တစ ်ဦ်း ြေ င််း   အပ်ြေ က်သည်စ  ထ  င််းဆနငှ အ်ပငအ်မ  ြု်းအစာ်းခပေါ် မ တည်၍ 

https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Flowers#_note-2


ကွေဲ ပာ်းခသာ် ည််းကကီ်းထွော်း ာခသာပန််းမ ာ်းက  မခနာှင ယှ်က် ြေင််းသ   မဟ တ်ခ မဆ ီွှာတ  က်စာ်း ြေ

င််းမှခရှာငရ်ှာ်းရနအ်တွေက်ခ မဆ ီွှာအန်ီးရှ ခရက  အသံ ်း ပြု ြေင််းအာ်း  င အ်ပငတ်စ်ပငစီ်တွေငခ်ရြေွေက်

မ ာ်းစွောထည ်သွေင််း ြေင််းမှာမ ာ်းခသာအာ်း  င  ် စ်သည်။ သင အ်တွေက်အ  ပ်က  အ   အခ  ာက် ပြု  

ပ်ရန ် န််းစက်သ   မဟ တ်ယ  စနစ်က   ည််းတပ်ဆငထ်ာ်းန  ငသ်ည်။ 

2.  

၂ 

areaရ ယ သပ ငျ်ိုးပင။် သင၏်ပန််းမ ာ်းသည်သင၏်ဥယ ာဉ်ခ မကွေက်၏အြေ က်အြေ ာခနရာတစ်ြေ   စ်

   သည်၊ 

ထ   ခကကာင ခ်ပါင််းပငမ် ာ်း ပသ ြေင််းက  မြံေပါနငှ !် သ တ   ခပေါ် ာသည်နငှ အ်မျှသင၏်ပန််းပွေင တ်စ်ဝ  က်ရှ 

ခ မဆ ီွှာထမဲှမ မငန်  ငသ်ည ်ခပါင််းပငမ် ာ်းက  ဆွေထဲ တ်ပါ။ ခပါင််းပငမ် ာ်းသည်ဆွေခဲဆာငမ်ှုမရှ ရံ သာမ

ကသင၏်ပန််းမ ာ်းသည်က န််းမာစွောကကီ်းထွော်းရန ်  အပ်သည ်ခ မကကီ်းနငှ ခ် မဆ ီွှာမှအာဟာရမ ာ်းက  

ရယ သည်။ 



3.  

၃ 

မငျ်ိုးရွဲ  ပန်ျိုးမ  ျိုးက  သမ ထ ျိုးပ ။ သင၏်ပန််းပွေင မ် ာ်းခပေါ်တွေငပ်ွေင ပ်ွေင  ်င််း င််းခသဆံ ်းသွော်း ြေင််းသ   မဟ 

တ်အ  မင််းရင ခ်ရာ် ြေင််းစသည အ်ြေါတ  င််းသ တ   က    တ်ပစ်ပါ။ အပွေင မ် ာ်းနငှ အ်ရွေက်မ ာ်းက    တ်ခတာ

က် ြေင််းသည်အသစ်ခသာကက်ီးထွော်းမှုက   ှုံျို့ခဆာ်ခပ်းမပီ်းသင၏်ပန််းမ ာ်းသည်ယြေငက်ထက် ပ  ၍ 

 ှပ ာခစ  မ ်မည်။ 

 
 

၄ 

သထ ကခ်ြံမှုထည ပ် ။ အကယ်၍ 

သင၏်ပန််းမ ာ်းသည်ကကီ်းထွော်းခနပါကအြေ  နက်ကာ ာသည်နငှ အ်မျှသ တ   သည်မ မ တ   ဘာသာရပ်တည်

ရနအ် ွေနခ် ်း ွေန််း ာန  ငသ်ည်။ ၀ 

ာါာ်းတ  ငမ် ာ်းသ   မဟ တ်ြေက်ရင််းအက  င််းအြေက်မ ာ်းက  ခ မ ပင၌်ခ  ာင မ်တ်စွောထာ်းပါ၊ 

https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Flowers#/Image:Plant-Flowers-Step-12-Version-3.jpg
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Flowers#/Image:Plant-Flowers-Step-12-Version-3.jpg


အပငမ် ာ်းက  မှီ။ သ  ခ ှာငထ်ာ်းပါ။ ၎င််းသည်အထ ်းသ  င အ်ပငမ် ာ်းပတ် ၀ 

န််းက င ် င က်ကီ်းထွော်းခစခသာစပ စ်ပငမ် ာ်း - ပန််းမ ာ်းအတွေက်   အပ်သည်။ 

5.  

၅ 

သခပ ငျ်ိုးသရွှှုံ့စဉ်ျိုးစ ျိုးပ ။ သင၏်ပန််းမ ာ်းက  ကကီ်းထွော်းခစရနသ်ငဆ်က် က်က ညစီဉ်တွေငသ် တ   

သညသ်ငမ်  ခရွေ်းြေ ယ်ြေဲ သည ခ် မကွေက်အတွေက်အ ွေနက်ကီ်း ွေန််းန  ငသ်ည။် သ တ   က  ပ  ကကီ်းတဲ 

ခနရာက  ခ ပာင််းခရွှျို့ မပီ်းသ တ   ရဲ  ခဟာင််းနွေမ််းတဲ ခနရာခဟာင််းမှာပန််းခတွေအသစ်ခတွေထပ်ထည ်

    စဉ််းစာ်းပါ။ ဤသညက်သင၏်ဥယ ာဉ်ကကီ်းထွော်းမှုက  က န််းမာသနစ်ွေမ််းခစမည။် [3] 

ဆက်စပ်ဝီကီ 

 

 
ဘယလ်   

ပန်ျိုးပ င မ်  ျိုးက  ဝယပ်  

 

https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Flowers#_note-3
https://my.wukihow.com/wiki/Buy-Potted-Flowers
https://my.wukihow.com/wiki/Buy-Potted-Flowers
https://my.wukihow.com/wiki/Buy-Potted-Flowers
https://my.wukihow.com/wiki/Buy-Potted-Flowers
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-a-Cut-Flower-Garden


 
ဘယလ်   

ပန်ျိုးဥယ  ဉ်က  စ  ကပ်  

 

 
ဘယလ်   

အပငန်ငှျ်ိုးဆပီနျ်ိုး 

 

 
ဘယလ်   

ခပန်လည်စ  ကပ်   ျိုးရန် Daffodil မီျိုးသျီိုးမ  ျိုးက  က သပ  

 

https://my.wukihow.com/wiki/Plant-a-Cut-Flower-Garden
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-a-Cut-Flower-Garden
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-a-Cut-Flower-Garden
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-a-Cut-Flower-Garden
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Roses
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Roses
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Roses
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Roses
https://my.wukihow.com/wiki/Cure-Daffodil-Bulbs-for-Replanting
https://my.wukihow.com/wiki/Cure-Daffodil-Bulbs-for-Replanting
https://my.wukihow.com/wiki/Cure-Daffodil-Bulbs-for-Replanting
https://my.wukihow.com/wiki/Cure-Daffodil-Bulbs-for-Replanting
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-Tulips-in-Pots


 
ဘယလ်   

အ  ျိုး၌ Tulips ကကျီိုးထ  ျိုး 

 

 
ဘယလ်   

Vanilla သစ်ခ ပန်ျိုးက  လ ပ်ပ  

 

 
ဘယလ်   

အမ   ျိုးသမီျိုးနငှ အ်ထျီိုးသဆျိုးသခခ ကအ်ပငမ်  ျိုးက  ခ ွဲခခ ျိုးသတမှ်တပ်  

 

https://my.wukihow.com/wiki/Grow-Tulips-in-Pots
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-Tulips-in-Pots
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-Tulips-in-Pots
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-Tulips-in-Pots
https://my.wukihow.com/wiki/Make-a-Vanilla-Orchid-Plant-Bloom
https://my.wukihow.com/wiki/Make-a-Vanilla-Orchid-Plant-Bloom
https://my.wukihow.com/wiki/Make-a-Vanilla-Orchid-Plant-Bloom
https://my.wukihow.com/wiki/Make-a-Vanilla-Orchid-Plant-Bloom
https://my.wukihow.com/wiki/Identify-Female-and-Male-Marijuana-Plants
https://my.wukihow.com/wiki/Identify-Female-and-Male-Marijuana-Plants
https://my.wukihow.com/wiki/Identify-Female-and-Male-Marijuana-Plants
https://my.wukihow.com/wiki/Identify-Female-and-Male-Marijuana-Plants
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Tulips


 
ဘယလ်   

Tulips က   ရ စ  ကပ်  

 

 
ဘယလ်   

ဂင မ်ျိုးခ မ်ျိုးသရျိုး lilil မ  ျိုးအတ က ်ရ စ  ကပ်  

 

ဘယလ်   

အ  ျိုး၌သနကက တစ်မ   ျိုးက  ကကျီိုးပ  ျိုးပ  

 

 
ဘယလ်   

https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Tulips
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Tulips
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Tulips
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Tulips
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Peace-Lilies
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Peace-Lilies
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Peace-Lilies
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Peace-Lilies
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-a-Sunflower-in-a-Pot
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-a-Sunflower-in-a-Pot
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-a-Sunflower-in-a-Pot
https://my.wukihow.com/wiki/Grow-a-Sunflower-in-a-Pot
https://my.wukihow.com/wiki/Store-Tulip-Bulbs
https://my.wukihow.com/wiki/Store-Tulip-Bulbs
https://my.wukihow.com/wiki/Store-Tulip-Bulbs


Tulip မီျိုးသျီိုးမ  ျိုးက  သ  သလ ှငထ် ျိုးပ  

 

 
ဘယလ်   

စ  ကသ်နကက သစ  

 

 
ဘယလ်   

Hostas အတ က ်ရ စ  ကပ်  

 

 
ဘယလ်   

Prune ဟဘီစ်ကပ်စ် 

https://my.wukihow.com/wiki/Store-Tulip-Bulbs
https://my.wukihow.com/wiki/Store-Tulip-Bulbs
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Sunflower-Seeds
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Sunflower-Seeds
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Sunflower-Seeds
https://my.wukihow.com/wiki/Plant-Sunflower-Seeds
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Hostas
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Hostas
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Hostas
https://my.wukihow.com/wiki/Care-for-Hostas
https://my.wukihow.com/wiki/Prune-Hibiscus
https://my.wukihow.com/wiki/Prune-Hibiscus
https://my.wukihow.com/wiki/Prune-Hibiscus
https://my.wukihow.com/wiki/Prune-Hibiscus


 

က ဆြံ ျိုးသသ ပန်ျိုးဥယ  ဉ်မ  ျိုး - 

ဥယ  ဉ်အပငမ်  ျိုးနငှ အ်သရ ငန်ငှ စ် တဝ်ငစ် ျိုး

မှုက  ြန်တျီိုးသပျိုးခခငျ်ိုး 

ပန််းဥယ ာဉ်မ ာ်းသညခ်နွေ ဦ်း ရာသနီငှ ခ်နွေရာသြီေစံာ်း ြေင််းက  ကန  သ်တမ်ထာ်းပါ။ ခဆာင််း ဦ်း 

ရာသတီစခ် ျှာက ်ံ ်းပွေင ခ်သာအပငမ် ာ်းစွောရှ သည်။ 

တကယ်ခတာ က ဆံ ်း ြေင််းပန််းပွေင ဥ်ယ ာဉ်မ ာ်းသည်ပွေင  ်န််းခသာပန််းပွေင မ် ာ်းက  သာမကဘသဲစ 

 

Ads by optAd360 

အခကကာင််းအရာ: 

• ဥယ ာဉ်စ  က်ပ  ြု်း ြေင််း မ််းညွှနမ်ပ ြု ပဲါ 

• ဥယ ာဉ်အပငမ် ာ်း ကဲ ပါ 

• ပန််းပွေင်  

• သစပ်ငမ် ာ်းနငှ ြ်ေ ံြု  တ ်

• အဆငတ်နဆ်ာ မက်နငှ ခ် မ ပငအ် ံ ်းမ ာ်း 

• ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေကမ် ာ်း 

 
Ads by optAd360 

ပန််းဥယ ာဉ်မ ာ်းသညခ်နွေ ဦ်း ရာသနီငှ ခ်နွေရာသြီေစံာ်း ြေင််းက  ကန  သ်တမ်ထာ်းပါ။ ခဆာင််း ဦ်း 

ရာသတီစခ် ျှာက ်ံ ်းပွေင ခ်သာအပငမ် ာ်းစွောရှ သည်။ 

တကယ်ခတာ က ဆံ ်း ြေင််းပန််းပွေင ဥ်ယ ာဉ်မ ာ်းသည်ပွေင  ်န််းခသာပန််းပွေင မ် ာ်းက  သာမကဘသဲစရ်ွေကမ် ာ်း၊ သ်ီးမ ာ်း၊ 

အခြေါကမ် ာ်းနငှ အ် ြော်းေဟ  ြေ က်မမ ာ်းသည် ည််းခနာကထ်ပ်အခရာငန်ငှ စ် တဝ်ငစ်ာ်းမှုက  ခပ်းန  ငသ်ည်။ 

ထ   အ ပငက် ဆံ ်းသွော်းခသာဥယ ာဉ်မ ာ်းအတွေကအ်ပငမ် ာ်းသည်ရှာ်းပါ်းသည ်အြေ  နတ်ွေငခ်တာရ  င််းတ ရစဆာနမ် ာ်းအတွေ

က်စာ်းနပ်ရ ကခာနငှ အ်မ  ်းအကာခပ်းသည်။ 

https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.kansasteamnutrition.org
https://my.kansasteamnutrition.org/fall-flowering-gardens-creating-color-and-interest-during-the-off-season-9312#menu-1
https://my.kansasteamnutrition.org/fall-flowering-gardens-creating-color-and-interest-during-the-off-season-9312#menu-2
https://my.kansasteamnutrition.org/fall-flowering-gardens-creating-color-and-interest-during-the-off-season-9312#menu-3
https://my.kansasteamnutrition.org/fall-flowering-gardens-creating-color-and-interest-during-the-off-season-9312#menu-4
https://my.kansasteamnutrition.org/fall-flowering-gardens-creating-color-and-interest-during-the-off-season-9312#menu-5
https://my.kansasteamnutrition.org/fall-flowering-gardens-creating-color-and-interest-during-the-off-season-9312#menu-6
https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.kansasteamnutrition.org


ဥယ ာဉ်စ  က်ပ  ြု်း ြေင််း မ််းညွှနမ်ပ ြု ဲပါ 
ဘယအ်ြေ  နမ်ှာဘယခ်နရာမှာအဘယသ်   က ဆံ ်းဥယ ာဉ်၌စ  က်ရနသ် မှတအ်ခရ်းကကီ်းခသာ။ 

က ဆံ ်းခသာဥယ ာဉ်က  စ  ကပ်  ြု်းရနအ်ခကာင််းဆံ ်းအြေ  နသ်ညသ်ငခ်နထ  ငရ်ာအခပေါ် မ တည၍် 

စကတ်ငဘ်ာ ခနာှင််းပ  င််းမခှအာကတ်  ဘာ အခစာပ  င််းအထ   စ်သည်။ 

စ  ကပ်  ြု်း ြေင််းတွေငခ်အာင ်မငရ်နသ်င၏်yourရ ယာ၏ြေ  ငမ်ာခသာဇ နက်  ကက ြုတငစ်စ်ခဆ်းပါ။ 

ဤသည်က ဲက ဥယ ာဉ်မ ာ်းအတွေက်သင ခ်  ာ်ခသာအပငမ် ာ်းခရွေ ်းြေ ယ်ရာတွေငအ်ဆငသ်င  ် စ ် မ ်မည်။ 

 

 

 

QUANTUM CODE  

This Video May Soon Be Banned. Watch Before It's Deleted 

LEARN MORE  

ဥယ ာဉ်အပငမ် ာ်း ဲက ပါ 
Ads by optAd360 

က ဆံ ်း ြေင််းဥယ ာဉ်မ ာ်းအတွေက်အပငမ် ာ်းစွောရှ ပါတယ။် 

ရဲ  စ တ်က ်းမ ာ်းမ ာ်းအတွေကအ်သံ ်းအမ ာ်းဆံ ်းက ဆံ ်း ြေင််းဥယ ာဉ်က  အပငအ်ြေ  ြုျို့က  ကကည ်ကကပါစ   ။ 

ပန််းပွေင်  
ပန််းပွေင မ် ာ်းတွေငအ်နစှမ် ာ်း၊ မီ်းသ်ီးမ ာ်းနငှ န်စှ်ရှည်ြေံအမ  ြု်းမ  ြု်းပါဝငသ်ည်။ 

ရာသဦတ ခအ်း မသည ်နစှ်ပတ ်ည်ရာသမီ ာ်းသည်နစှစ်ဉ်ခနွေရာသပီန််းပွေင ဥ်ယ ာဉ်မ ာ်း  စသ်ည ် snapdragons, 

pot marigolds နငှ  ်pansies စသည်တ     စ်သည်။ 

ဤနစှပ်တ ်ညအ်မ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက  အခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်း  င ရ်ရှ န  ငပ်ါသည်။ 

ထ   ခကကာင သ်င၏်အရသာနငှ က်  က်ညီခသာအရာက  ရှာခ ွေ ြေင််းသည် ပproblemနာမဟ တပ်ါ။ 

ဆ်ီးနငှ််းနငှ််းခတာနငှ််းဆမီ ာ်း၊ ခဆာင််း ဦ်း နငှ််းသ်ီးနငှ  ်Cyclamen 

မ ာ်းကဲ သ   ခသာမီ်းသ်ီးမ ာ်းသည် ဲက သည ပ်န််းဥယ ာဉ်တွေငခ်ကာင််းစွောအ  ပ်  ပ်ကကသည်။ 

နစှ်ရညှ်ြေမံ ာ်းသည ်ည််းခဆာင််း ဦ်း 

ရာသတီွေငပ်ွေင  ်န််းမပီ်းခဆာင််းရာသတီွေင ်ည််းခနာက်ထပ်စ တဝ်ငစ်ာ်းမှုမ ာ်းခပ်းသည်။ 

  ကက ြုက်အမ ာ်းဆံ ်းခဆာင််း - အပွေင ပ်ွေင ခ်ပါက်ခသာနစှ်ရှည်ြေမံ ာ်းထမဲအှြေ  ြုျို့သည်ကကယမ် ာ်း၊ 

https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c315f5-1227-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c315f5-1227-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c315f5-1227-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c315f5-1227-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c315f5-1227-11ec-89ea-78ac440ce74a&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.kansasteamnutrition.org


သစ်ပငမ် ာ်းနငှ ြ်ေ ံြု  တ် 
သစပ်ငမ် ာ်းနငှ ြ်ေ ံြု  တမ် ာ်းသည် ဲက ခနခသာပန််းဥယ ာဉ်မ ာ်းက  ပံ သဏ္,ာာန၊် 

ပန််းပွေင ခ်သာမီ်းသ်ီးမ ာ်းနငှ အ် ြော်းအပငမ် ာ်းညှ ြု်းနွေမ််း ာသည်နငှ အ်မျှအဝါခရာငန်ငှ  ် ခမ္ာ်ခရာငမ်ှအနနီငှ ြ်ေရမ််း

ခရာငအ်ထ အ ပင််းအထနအ်ရွေက်မ ာ်း၏အခရာငမ် ာ်းသည်ရငသ်ပ်ရှုခမာ ွေယ်ခကာင််းခသာ မငက်ွေင််းက   နတ်ီ်းခပ်း

သည။် 

 

 

 

QUANTUM CODE  

This Video May Soon Be Banned. Watch Before It's Deleted 

LEARN MORE  

Ads by optAd360 

ဂ ပနခ်မပယမ် ာ်းနငှ စ် န််းမမ ာ်းက  ခဆာင််းဥယ ာဉ်တွေငခ်တွေျို့ရမပီ်းခတာကပ်ခသာသစရ်ွေကမ် ာ်း  စသ်ည်။ 

ကျွန် ပ်တ   အမ ာ်းစ သည်ပန််းမ ာ်းက  နငှ််းဆြီေ ံြုပ တတ်ွေငအ်ဓ ကဆွေခဲဆာငမ်ှုအ  စ်ထင ်မငက်ကသည်။ သ   ခသာ် Rose 

Rose နငှ  ်Blue Rambler စသည ်ခရာငစ်ံ သစ်ရွေကမ် ာ်းပါ ၀ ငသ်ည ်နငှ််းဆမီ ာ်းစွောရှ သညက်  သငသ် ပါသ ာ်း။ 

သ တ   ၏အရွေကအ်ခရာငက်  ၎င််းတ   က  အမမစဲ မ််းခနာကြ်ေံတွေငထ်ာ်း ြေင််းအာ်း  င ထ်ပ်မံတ  ်း မှင န်  ငသ်ည်။ 

က ဆံ ်းခသာပန််းဥယ ာဉ်မ ာ်းအတွေကသ်စ်ပငမ် ာ်းနငှ ြ်ေ ံြု  တ်မ ာ်းက  ခရွေ ်းြေ ယ်ခသာအြေါသငသ်ည်သ တ   ၏အခြေါက်

အြေ  ြု်းအစာ်းမ ာ်းက   ည််းစဉ််းစာ်းသင သ်ည်။ 

သာဓကအခနနငှ ပံ် မှနမ်ဟ တခ်သာအခရာငမ် ာ်းက  အြေွေံသ   မဟ တ်  ည ်ခပ်းသ မ ာ်းသည်က ဆံ ်း ြေင််းဥယ ာဉ်၌နစှ်သ

က် ွေယ်ခကာင််းန  ငသ်ည။် 

အဆငတ်နဆ်ာ မက်နငှ ခ် မ ပငအ် ံ ်းမ ာ်း 
အမ ာ်းအာ်း  င ခ်ဆာင််း ဦ်း ရာသတီွေင ်မက် မကမ် ာ်းသည်အထွေတ်အထ ပ်သ   ခရာက်မပီ်းဥယ ာဉ်မှူ်း၏အခရာင၊် 

ဤအရာခတာ်ခတာ်မ ာ်းမ ာ်းသည်ပန််းပွေင  ်ြေင််းရပ်စဲမပီ်းခနာက်မ  ြု်းခစ ခြေါင််းမ ာ်းခပေါ် ာမပီ်းသ တ   ၏သစရ်ွေကမ် ာ်းသ

ည်ခရွှခရာငအ်ည ြုခရာင ် စ် ာသည်။ 

Berries Berry သ်ီးက ည််းခဆာင််းတွေင််းမှည  ်ာမပီ်းအနခီရာင၊် 

ြေရမ််းခရာငန်ငှ အ်ဝါခရာင၏်အရ ပ်မ ာ်းနငှ အ်တ ခနာကထ်ပ်အခရာငန်ငှ စ် တ်ဝငစ်ာ်းမှုမ ာ်းက  ခထာကပံ် ခပ်းသည်။ 

သစသ််ီးခ  ာ်ရည်မ ာ်းနငှ ခ်ရာငစ်ံ အရွေကမ် ာ်းရှ သည ်ခ မ ပငအ် ံ ်းမ ာ်းစွောရှ သည်။ 

အြေ  ြုျို့ခသာအမမစဲ မ််းမ  ြု်းကွေမဲ ာ်းပင ်ျှငဆ်ွေခဲဆာငမ်ှု  ည ်စွေကသ်ည။် 

 

https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c8ae57-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c8ae57-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c8ae57-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c8ae57-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c8ae57-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.optad360.com/en/?utm_medium=AdsInfo&utm_source=my.kansasteamnutrition.org
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c914d9-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3


 

 

QUANTUM CODE  
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ဟင််းသ်ီးဟင််းရွေက်မ ာ်း 
အ ြော်းသစပ်ငပ်န််းပငမ် ာ်း  ဲပြု  ပ်န  ငသ်ည။် ဥပမာအာ်း  င ,် တနဆ်ာဆင ်kales 

အစ မ််းခရာငသ်   မဟ တြ်ေရမ််းခရာငသ်စရ်ွေကန်ငှ အ်တ အ  ှူခရာငမ်ှအနခီရာငမ်ှအခရာငအ်ထ ။ 

ငရ တ်ခကာင််းမှုန  မ် ာ်းသည်အပငက်   ံ ်းအ ပ်ခသာအနခီရာငအ်သ်ီးမ ာ်းက  ထ တ်  ပ်မပီ်းဥယ ာဉ်မှူ်းတွေငထ် ်း ြော်းခသာ

တည်ရှ မှုက   နတ်ီ်းသည်။ 

ခရတြံေွေနပ်န််းဥယ ာဉ်အတွေကအ်ပ  ခဆာင််းအဂဘ ါရပ်မ ာ်း - ရ ပ်ထ မ ာ်း၊ ကနမ် ာ်း၊ ခက ာက်ြေမဲ ာ်း၊ 

ခက ာကတ်ံ ်းကကီ်းစသည်တ   ကဲ သ   ခသာ focal element မ ာ်းပါဝငသ်ည။် 

နငှ မ် ာ်းစွောခသာက ဆံ ်း ြေင််းဥယ ာဉ်အပငမ် ာ်း ာမည ်နစှ်ခပါင််းမ ာ်းစွောရှငသ်နဆ်က် ကပ်ါ  မ မ်ယ်။ 

 

အရ ပ်ထွဲတ ငအ်ဘယ်သ   ပန်ျိုးပ င စ်  က်ပ   ျိုးန  ငသ်ည်: 

သနသရ ငက်  မနစ်ှသက်သသ အပငမ်  ျိုး၏ခခြံ ငြံ သြံ ျိုး

သပ်ခ က်, ဓ တပ်ြံ  
2021 

• အရ ပ်၌အဘယ်သ   ခသာပန််းပွေင စ်  က်ပ  ြု်းန  ငသ်ည်:  ှပခသာနစ်ှပတ် ည်နငှ န်စ်ှရှည်ြံေ 

• အရ ပ်မခတ်တာရှ တဲ အရ ပ်ဒဏြ်ေံအပငမ် ာ်း 

https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c914d9-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c914d9-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c914d9-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c914d9-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://www.mgid.com/ghits/10430297/i/57436203/0/pp/1/1?h=Pg8UGOpDjsIyJn9GGyWvGypKcVybsJ7p2tC90zl0V-oDpRuWNX58u02DuOEKrmoi&rid=44c914d9-1227-11ec-af34-78ac440ce852&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=k930RLQVPxk3
https://my.usefultipsdiy.com/7474520-what-flowers-can-be-planted-in-the-shade-an-overview-of-plants-that-do-not-like-the-sun-photo#menu-1
https://my.usefultipsdiy.com/7474520-what-flowers-can-be-planted-in-the-shade-an-overview-of-plants-that-do-not-like-the-sun-photo#menu-2


အရ ပ်ထတဲွေငအ်ဘယ်သ   ပန််းပွေင စ်  က်ပ  ြု်းန  ငသ်ည်: ခနခရာငက်  မနစှ်သက်ခသာအပငမ် ာ်း၏ ြေံြုငံ သံ ်းသပ်ြေ က်, 

ဓာတ်ပံ  

အရ ပ်၌အဘယ်သ   ခသာပန််းပွေင စ်  က်ပ  ြု်းန  င်သည်:  ှပခသာနစ်ှပတ် ည်နငှ န်စ်ှရှည်ြံေ 

 

အပငအ်မ ာ်းစ သညခ်ကာင််းမွေနခ်သာကကီ်းထွော်းမှုနငှ ပ်န််းပွေင မ်ှုအတွေက်တစ်ခန   ျှငအ်နည််းဆံ ်းနာရအီန

ည််းငယ်ခနခရာင ်ြေည ်  အပ်သည၊် 

သ   ခသာ်အြေ  ြုျို့ခသာအရ ပ်မ ာ်းသညပ်ငခ်အာင ်မငစ်ွောကကီ်းပွော်းန  ငသ်ည။် 

နစှ်ရှညြ်ေံမ ာ်းအရအရ ပ်ြေနံ  ငရ်ညရ်ှ ခသာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းက  အထ ်းသ  င က်ကီ်း မတ်သည။် 



အခကကာင််းအရာ 

• ၁ အပငမ် ာ်းသည်အရ ပ် - ြေ စ် ြေင််းနငှ အ်ရ ပ် - ြေံန  ငရ်ည်ရှ သည် 

• ၁.၁ အရ ပ်မခတ်တာရှ ခသာအရ ပ်ဒဏြ်ေံအ ှဆငန်စှရ်ှည်ြေံမ ာ်း 

• ၁.၁.၁ ခသာငတ်င ်

• ၁.၁.၂ Galanthus (snowdrop) 

• ၁.၁.၃ အသည််း 

• 1.1.4 ဆ  က်ခဘ်းရီ်းယာ်း Proleska 

• 1.1.5 Badan 

• 1.1.6 Brunner 

• ၁.၁.၇ Primula (primrose) 

• 1.1.8 Periwinkle 

• 1.1.9 ခ ပာက် verbeynik 

• 1.1.10 Lakonos 

• 1.1.11 Astilba 

• ၁.၁.၂ အ မ်ရငှ ်

• 1.1.13 ခရာ်ဂ ာ 

• 1.1.14 Buzulnik 

• 1.1.15 အရ  ်းပငစ်ည် 

• 1.2 အရ ပ်ဒဏြ်ေအံ ှဆငန်စှပ်တ် ည် 

• 1.2.1 Lobelia 

• ၁.၂.၂ နှုတ်ြေမ််းန ီ(mimulus) 

• 1.2.3 Nemophila 

• ၁.၂.၄ Marigolds (tagetes) 

• ၁.၂.၅ Viscaria (ခကာင ်းခသာနငှ််းဆခီစ်း) 

• 1.2.6 ခော် ်ဆမ ်

• 1.2.7 Brovallia 

• 1.2.8 Nasturtium 

• 1.2.9 Kobei 

• ၁.၂.၁ Snapdragon (antirrinum) 

• 1.2.11 ခမ ွှ်းခသာ mignonette 

• 1.2.12 ြေရမ််းခရာင ်Pansies 

• 1.2.13 ခမ ခ  ာ  - မ 

• 1.2.14 Mirabilis 

• 1.2.15 အစဉ်အမမဲပန််းပွေင  ်begonia 



အရ ပ်မခတ်တာရှ တဲ အရ ပ်ဒဏ်ြံေအပင်မ ာ်း 

အရ ပ်ရသည ခ်နရာအတွေက်မှနက်နခ်သာပန််းပွေင မ် ာ်းက  ခရွေ ်းြေ ယရ်နအ်ရ ပ်ခမတတ ာထာ်း ြေင််းနငှ အ်ရ ပ်

ဒဏြ်ေံမ  ြု်းစ တ်မ ာ်း၏ ြော်းနာ်းြေ က်က  သငသ် ရန ်  အပ်သည။် 

• ြေ  ငြံ်ေ ခသာအရ ပ်တွေငရ်ှ ခသာအရ ပ်က  ြံေခသာအပငမ် ာ်းသည်ပွေင  ်င််းခသာခနသာခသာခနရာမ ာ်းထ

က်မ ာ်းစွောခကာင််းမွေနသ်ည်။ ထ  ကဲ သ   ခသာပန််းမ ာ်းအနည််းငယ်သာရှ ပါတယ်: hellebore, liverwort, 

galanthus, hosta ။ 

• အရ ပ်ဒဏြ်ေံမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းသည်တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  ြေံန  ငရ်ည်ရှ ခသာ် ည််း၎င််းတ   အမ ာ်းစ သည်

ခနသာခသာခနရာမ ာ်းထက်အရ ပ်တွေငသ်ာပွေင သ်ည်။ 

အြေ  ြုျို့ခသာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းသည်မည်သည ်အ င််းခရာငတ်ွေငမ်ဆ  တ ညီစွောကကီ်းထွော်း ာမပီ်းပွေင  ်န််းကက

သည် - badan, periwinkle, Siberian blueberry ။ 

• အ ယ်အ တ်အ ပ်စ သည် penumbra ပငမ် ာ်း  စ်သည်။ 

စဉ်ဆက်မ ပတ်အရ ပ်တွေင၎်င််းတ   သည်အ င််းအ ံ အခ ာက်မရှ ခသာ် ည််းအထ ်းသ  င မ်ွေန််းတ

ည ်တွေငခ်နခရာင ်ြေည်တ  က်ရ  က်မရ။ 

ထ  သ   ခသာအပငမ် ာ်းသည်ပါ်း ွှာခသာသရ  ရှ ခသာသစ်ပငမ် ာ်းခအာက်တွေငအ် င််းခရာငပ် ံျို့ နှံ  ရန်

အခကာင််းဆံ ်း  စ်သည်။ ဒအီမ  ြု်းအစာ်း primrose, brunner, astilba, ခရာ်ဂ ာမ ာ်းပါဝငသ်ည်။ 

အရ ပ် - ြေ စ် ြေင််းနငှ အ်ရ ပ် - ဒဏ်ြံေအ ှဆငန်စ်ှရှည်ြံေ 

အရ ပ်ဒဏြ်ေံနစှ်ရှညြ်ေံခတွေအမ ာ်းကကီ်းရှ တယ်။ 

၎င််းတ   ထတဲွေငအ်ရ ပ်ခမတတ ာထာ်းသည သ်စ်ခတာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်း ည််းရှ သည။် 

ခက ာြေ  င််း 

Hellebore သညအ်ရ ပ်က  နစှ်သက်ခသာနစှ်ရှညပ်င ် စ်မပီ်း ၄၀ စငတ်ီမီတာအ မင ၊် အနခီရာင၊် 

အ  ှူနငှ အ်စ မ််းပန််းမ ာ်းရှ သည။် 

ခတာငဘ်က်တွေငပ်န််းပွေင သ်ညဒ်ဇီငဘ်ာ မှခ ခ ာ်ဝါရီ အ ယ်   ငတ်ွေင ်- 

Aprilမပီ မှခမ အထ   စ်သည။် 



 

ဒကီက ြု်းက  ဥခရာပမှာြေရစ်စမတ်နငှ််းဆ ီ   ခြေေါ်တယ်။ 

Galanthus (snowdrop) 

Galanthus သညအ်ရ ပ်က  ကက ြုက်နစှ်သက်သည အ်ပငအ်နည််းဆံ ်းအပငတ်စ်ြေ   စသ်ည။် 

အ  ှူခရာငန်ငှ််းပွေင ပ်န််းမ ာ်းသညခ်တာငဘ်က်တွေငဇ်နန်ဝါရီ - မတ် ၊ အ ယ ်မ််းကကမ််းတွေင ်- 

Aprilမပီ မှခမ အထ   စ်သည။် 15 စငတ်ီမီတာအထ စက်ရံ အ မင ။် 



 

Galanthus သညအ်ရ ပ်က  ကက ြုက်နစှ်သက်သည အ်ပငအ်နည််းဆံ ်းအပငတ်စ်ြေ   စသ်ည် 

အသည််းကွေဲ 

Liverwort သညc်mမပီ မှခမ အထ အ မင  ်၂၀ 

စငတ်ီမီတာအထ ရှည ် ာ်းခသာခဆာင််းရာသကီ  ြေံန  ငရ်ညရ်ှ ခသာအရ ပ်က  နစှ်သက်သည အ်ပင ် စ်

သည။် ဥယ ာဉ်အမ  ြု်းခပါင််းအ ပာ, အ  ှူသ   မဟ တ်ပန််းခရာငပ်န််းပွေင ရ်ှ သည။် 



 

Liverwort - ခ မာက်ပ  င််းသစ်ခတာမ ာ်း၏ခနွေ ဦ်း ပန််းပွေင  ်

ဆ  က်ခဘ်းရီ်းယာ်း Proleska 

Proleska သညခ်ရြေဲခနခသာအပငမ် ာ်း မှ ွေဲ၍ 

မညသ်ည အ် င််းနငှ မ်ညသ်ည ခ် မခပေါ်တွေငမ်ဆ  ခကာင််းစွောကကီ်းထွော်းခသာနငှ််းြေြဲေံန  ငသ်ည မီ််းသ်ီးပင်

တစ်မ  ြု်း  စ်သည။် 

Aprilမပီ မှခမ အတွေင််းတွေငအ် ပာသ   မဟ တ်အ  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်း  င ပ်ွေင  ်န််းမပီ်းအ မင  ်15-20 

စငတ်ီမီတာအထ ရှ သည။် 



 

ဆ  က်ခဘ်းရီ်းယာ်းပ  ်းသညခ်ဆာင််းရာသတီွေငြ်ေနံ  ငရ်ညရ်ှ မပီ်းရ  ်းသာ်းမှုမရှ  

ပ သ မ် 

Badan သညအ်ခတာ်အတနမ်  ်းခြေါငမ်ှုဒဏြ်ေံန  ငမ်ပီ်းအ ွေနန်ငှ််းြေဲြေံန  ငသ်ည န်စှရ်ှညြ်ေံ  စ်မပီ်း ၄၀-၆၀ 

စငတ်ီမီတာအထ  မင မ်ာ်းခသာ ှပခသာအရွေက်မ ာ်းရှ သည။် 

ပန််းပွေင မ် ာ်းသညခ်မ တွေငခ်ပေါ် ာသည။် Badan မဆ  အ င ်း၌ခကာင််းစွောခပါက်ခနသည။် 



 

Badan သည ်ှပခသာပန််းမ ာ်းနငှ အ်ရွေက်မ ာ်းရှ သည မ်ာခကကာခသာအပငတ်စ်ပင ် စ်သည ်

Brunner 

ခမ တွေငအ် မင  ်၅၀ မှ ၆၀ စငတ်ီမီတာအထ ပန််းပွေင မ် ာ်းခပေါ်တွေငဘ်ရ နာ၏အ ပာခရာငပ်န််းမ ာ်း။ 

Brunner သညခ်ဆာင််းရာသတီွေငြ်ေံန  ငရ်ညရ်ှ မပီ်းတစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  ပ  နစှသ်က်သည။် 



 

ဘရ နာသညခ်မ ခပ ာက်မထာ်းခသာကကာရှညခ်ဆွေမ  ြု်း  စ်သည ်

Primula (primrose) 

Primroses မ ာ်းသညA်prilမပီ မှခမ အတွေင််းအ  ှူ၊ အဝါ၊ အန၊ီ အပင ်၂၀-၂၅ 

စငတ်ီမီတာအထ ရှ သည။် primroses 

အာ်း ံ ်းသညတ်စ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  ပ  နစှ်သက်မပီ်းပံ မှနခ်ရခ ာင််းရန ်  အပ်သည။် 



 

ခရာငစ်ံ  primroses Aprilမပီ - ခမ အတွေက်ပွေင ်

ပဉ္စ က် 

Periwinkle တစ်တွော်းတတ်ခသာတ ရစဆာနမ်  ြု်းအမမဲ  စ်ပါတယ်။ အ မင  ်၂၀ စငတ်ီမီတာအထ  

peduncles ရှ ြေရမ််းခရာငအ် ပာမ ာ်းသညခ်မ က နတ်ွေငခ်ပေါ်ခပါက ်ာသည။် Periwinkle 

သညမ်ညသ်ည အ် င််းခရာငတ်ွေငမ်ဆ  ခကာင််းစွောခပါက် ခရာက်၍ 

အ ွေနမ်  ်းခြေါင ်ြေင််းက  ြေံန  ငရ်ညရ်ှ သည။် 

အ ယ်ပ  င််းနငှ ခ် မာက်ပ  င််းခဒသမ ာ်းတွေငသ် သညဆ််ီးနငှ််းမ ာ်းခအာက်တွေငခ်အာင ်မငစ်ွောခဆာင််းရာ

သခီရာက်ြေဲ သည။် 



 

အမမဲစ မ််းဘရ ကာသညအ်ရ ပ်နငှ မ်  ်းခြေါငမ်ှုက  ြေံန  ငရ်ညရ်ှ သည ်

Verbeynik အမှတ် 

Verbeynik သညအ် မင  ်၅၀ မှ ၆၀ 

စငတ်ီမီတာအထ ကကီ်းထွော်း ာမပီ်းအဝါခရာငခ်တာကပ်ခသာပန််းမ ာ်းနငှ ဇ်ွေန ်မှဇ    င ်တွေငပ်ွေင  ်

န််းသည။် ခဆာင််းရာသသီညအ်ရ ပ်တွေငခ်ကာင််းစွောပွေင  ်န််းခသာ် ည််းခနထက် ပ  ၍ ခန်ှးခကွေ်းသည။် 



 

အစက်အခ ပာက်ကွေက်ကွေက်ကွေင််းကွေင််းကွေကက်ွေကသ်ညခ်နနငှ အ်ရ ပ်တွေငအ် ွေနအ်မင််းပွေင  ်န််းသ

ည ်

Lakonos 

Lakonos သညအ် မင  ်၂ 

မီတာအထ ကကီ်းထွော်း ာမပီ်းဇွေန ်မှဇ    င ်အတွေင််းအ  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်းစ  ပံြုခနသည။် 

အရွေက်ကကီ်းမ ာ်းသညခ်နသာခသာခနရာတွေငအ်ပ ရှ န၌်ခရခ ာင််းသည အ်ြေါညှ ြု်းနွေမ််းသွော်းသ  င တ်စ်

စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်တွေငသ်   မဟ တ်နနံကန်ငှ ည်ခနြေင််း၌သာခနခ သည။် 



 

Lakonos သည ်၂ မီတာအထ  မင ခ်သာအံ မြေန််း ွေယ်ခကာင််းခသာအပငတ်စ်ပင ် စ်သည ်

Astilba 

Astilba သညအ်မ  ြု်းစံ ခပေါ် မ တည၍် အ မင  ်၂၀ မှ ၁၀၀ 

စငတ်ီမီတာရှ မပီ်းကကမ််းတမ််းခသာနစှ်ရှညြ်ေံ  စ်သည။် အ  ှူ၊ အန၊ီ ပန််းခရာင၊် lilac inflorescences 

ဇ    င ်- ကသဂ တ် တွေငခ်ပေါ် ာ  မ ်မည။် Astilba သညတ်စ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  ပ  နစှ်သက်သည၊် 

ပံ မှနခ်ရ   အပ်သည။် 



 

Astilba သညခ်တာက်ပခသာပန််းမ ာ်းနငှ ပ်န််းပ မ ာ်း  င  ်ပည စံ် ခသာနစ်ှရှညပ်င ် စ်သည ်

ခဟာ စတာ 

ခဟာ စတာသညအ်ရ ပ်ခကာင််းသည အ်ပင ် စ်မပီ်းဇ မ်က ခသာအရွေက်မ ာ်းရှ သည။် အစ မ််း၊ အ ပာ၊ 

အ  ှူစင််းရွေက်မ ာ်းနငှ အ်တ မ  ြု်းကွေဲမ ာ်းရှ သည။် အ မင  ်၁ မီတာအထ ရှ ခသာခ ြေညပ်ှမ ာ်းခပေါ်၌ lilac 

သ   မဟ တ်အ  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်းသညက်သဂ တ် တွေငခ်ပေါ် ာသည။် 



 

အ မ်ရှငသ်ည ်ှပခသာပန််းမ ာ်းနငှ အ်ရွေက်မ ာ်းရှ သည ်

ခရာ်ဂ ာ 

Rogersia သညအ် မင  ်၁၀၀ မှ ၁၅၀ စငတ်ီမီတာအထ ကကီ်းထွော်း ာသည။် 

ဇ    ငမှ်ကသဂ တ် အတွေင််း၌အ  ှူခရာငသ်   မဟ တ်ပန််းခရာငပ်န််းမ ာ်းပွေင သ်ည။် 

အရွေက်ကကီ်းမ ာ်းသညအ် ွေနs်howရာဝတီ  စ်သည။် Rogersia 

သညတ်စ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  ပ  နစှ်သက်မပီ်းခနွေ ဦ်း နငှ််းြေဲက  ခကကာက်သည။် 



 

ခရာ်ဂ ာersiaသညအ်ရွေကမ် ာ်း၊ 

Buzulnik 

Buzulnik သညခ်ဆာင််းရာသတီွေငမ်ာခက ာခသာအပင ် စ်မပီ်း ၁.၅-2 မှ ၂ မီတာ မင သ်ည။် 

အဝါခရာင ်inflorescences ဇ    င ် - ကသဂ တ် တွေငခ်ပေါ် ာပါသည။် 

အရွေက်မ ာ်းသညအ်ပ ရှ နခ်နခရာငမှ်မညှ ြု်းနွေမ််းခစရန ်Buzulniki 

က  တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်တွေငစ်  က်ပ  ြု်းသင သ်ည။် 



 

Buzulnik သညအ် မင  ်၂ 

မီတာအထ အဝါခရာငပ်န််းပွေင မ် ာ်းရှ မပီ်းခဆာင််းရာသတီွေငက်ကံ ြေ  ငခ်သာအပငတ်စ်ြေ   စ်သည ်

ခက ာက်တံ ်း 

အရ  ်းရညသ်ညတ်စ်စ တတ်စ်ပ  င််းအရ ပ်တွေငခ်ကာင််းစွောကကီ်းထွော်းမပီ်းအ မင  ်1.5-2 m 

အထ  မင တ်က်သည။် ကသဂ တ် တွေငပ်န််းခရာင ်- နငှ််းပန််းပွေင န်ငှ ပ်န််းပွေင သ်ည။် 



 

Bristlecone သညခ်နွေရာသနီငှ််းပွေင ပ်ွေင ခ်သာနစ်ှရှညြ်ေံ  စ်သည ်

ဤစာရင််းမှကျွန် ပ်သညက်ာဇနန်ာ်းအန်ီးရှ ဥယ ာဉ်တွေင၎်င််းတ   သညန်စ်ှစဉ်နစ်ှတ  င််းနငှ အ်မ  ်းအကာမပါ

ဘ ဲံ  ြေံြုစွောပွေင ပ်ွေင  ်န််း။ - blueberry, berry သ်ီး၊ brunner၊ primroses အမ  ြု်းမ  ြု်း၊ periwinkle၊ 

အရ ပ်ဒဏ်ြံေအ ှဆငန်စ်ှပတ် ည် 

နစ်ှပတ် ည်မ ာ်းအနက်သ ပ်သည််းခသာအရ ပ်တွေငက်ကီ်းထွော်း   ခသာအရ ပ်က  နစ်ှသက်ခသာမ  ြု်းစ တ်မ ာ်းမရှ ပါ။ 

သ   ခသာ်အရ ပ်ဒဏ်ြံေန  ငခ်သာ  အနည််းငယ်သည်တစ်ခန   ျှငန်ာရီခပါင််းမ ာ်းစွောအရ ပ်မ ာ်းနငှ အ်တ သစ်ပငမ် ာ်း၏

သရ  ခအာက်တွေငအ် င််းခရာင ် န  ထ်ာ်းခသာတစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်ရှ သည်။ 

Lobelia 

Lobelia သညအ် မင  ်၁၅ 

စငတ်ီမီတာအထ ကကီ်းထွော်း ာမပီ်းဇ    ငမှ်စက်တငဘ်ာအထ အ ပာခရာငပ်န််းမ ာ်းနငှ ပ်ွေင  ်န််းသည။် 

ပန််းပွေင မ် ာ်း၏ ပင််းထနမ်ှုက  မခ ျှာ ဘနဲ်ီးပါ်းအရ ပ်မ ာ်းြေံစာ်းခနရသည။် 

ခ ခ ာ်ဝါရီမှမတ် အတွေင််းပ  ြု်းပငမ် ာ်းအတွေက်မ  ြု်းခစ မ ာ်းကကဲ။ 



 

Lobelia သညအ် ပာပန််းပွေင မ် ာ်းခသာအပငင်ယတ်စ်ပင ် စ်သည ်

နှုတ်သီ်း (mimulus) 

တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်ထတဲွေင ်Gubastic ပွေင သ်ညအ် ွေန ်hygrophilous, အ မင  ်20-40 

စငတ်ီမီတာသ   ခရာက်ရှ ။ ပန််းမ ာ်းသညအ်ဝါခရာင၊် အနခီရာင၊် ဇွေန ်မှစက်တငဘ်ာ အထ  Bloom 

။ Aprilမပီ အခစာပ  င််းသ   မဟ တ်ခမ  ယ်တွေငပ်  ြု်းပငမ် ာ်းက  အမမဲတမ််းခ မသ   တ  က်ရ  က်ကကဲ ြေင််း။ 



 

အစ  ဓာတ်က  ြေ စ် မတ်န  ်းခသာနှုတ်ြေမ််းနတီွေငခ်တာကပ်ခသာအခရာငအ်ခသွေ်းစံ  ငစ်ွောရှ သည ်

Nemophila 

Nemophila သည ်၁၅ စငတ်ီမီတာထက်မပ  ခသာခကကာင တ်စ်စ တတ်စ်ပ  င််းအရ ပ်ရှ သည။် 

ခမ အခစာပ  င််းတွေငခ် မ၌စ  က်ခသာအြေါ၎င််းသညဇ်    င ်အခစာပ  င််းမှခဆာင််း ဦ်း အထ အ  ှူ - 

အ ပာခရာငပ်န််းမ ာ်းနငှ ပ်ွေင  ်န််းသည။် 



 

အ င််းက  ြေ စ်ခသာ nemophila သညအ် င််းတစစ် တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  သည််းြေံန  ငသ်ည ်

Marigolds (tagetes) 

Marigold အမ  ြု်းအစာ်းအမ  ြု်းမ  ြု်းသညအ် မင  ်၂၀ မှ ၈၀ 

စငတ်ီမီတာအထ ခရာက်ရှ မပီ်းဇွေန ်ခနာှင််းပ  င််းမှခဆာင််း ဦ်း 

နငှ််းြေဲမ ာ်းအဝါခရာငသ်   မဟ တ်  ခမ္ာ်ခရာငပ်န််းမ ာ်း  င ပ်ွေင  ်န််းသည။် 

သ တ   ကခနက  ပ  နစ်ှသက်ခပမယ ်တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်သည််းြေံ။ 

အခစ မ ာ်းက  ခမ  ယ်မှအမမဲတမ််းစ  က်န  ငသ်ည။် 



 

Marigolds သညန်စ်ှ    ွေယ်အရသာရှ မပီ်းနစ်ှ    ွေယအ်ရသာရှ ခသာပန််းမ ာ်းနငှ အ်ရွေက်မ ာ်း  စ်သည ်

Viscaria (ခကာင််းကငန်ငှ််းဆီခစ်း) 

Viscaria အ မင  ်20-30 စငတ်ီမီတာအထ ကကီ်းထွော်း ာသည။် 

သ မသညခ်နက  ြေ စ်ခသာ ်ည််းအ င််းခရာငရ် ပ်က  ြေံန  ငရ်ညရ်ှ သည။် ပန််းမ ာ်းသညအ် ပာ၊ အ  ှူ၊ 

ပန််းခရာင၊် ခမ အခစာပ  င််းတွေငအ် မ် ပင၌်ကကဲ ြေင််း, ဇွေန ်မှစက်တငဘ်ာ အထ ပန််းပွေင သ်ည။် 



 

Viscaria တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်ထမဲှာပွေငန်  ငပ်ါတယ် 

ော စံ 

ော စံသညအ်  ှူခရာင၊် ပန််းခရာင၊် ြေရမ််းခရာငပ်န််းမ ာ်း  င အ် မင  ်၆၀ မှ ၇၀ 

စငတ်ီမီတာအထ အစ  ဓာတ်  ည တ်င််းခသာအပငတ်စ်ပင ် စ်သည။် 

ခနတွေင၎်င််းက  အမမဲတမ််းခရခ ာင််းရန ်  အပ်သည၊် 

ထ   ခကကာင အ် င််း၏တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်တွေငစ်  က်န  ငသ်ည။် ဇ    င ်ကခနနငှ််းြေဲမှ Bloom ။ 

ပ  ြု်းပငအ်ဘ   သ   မဟ တ်ခမ က နမှ်ာပွေင  ်င််းခ မ၌မ  ြု်းခစ က  ကကဲ။ 



 

အနည််းငယ်ခသာအရ ပ်ရသည ခ်နရာမ ာ်းတွေငအ်စ  ဓာတ်က  နစ်ှသက်ခသာော စံခစ်းက  စ  က်ပ  ြု်းသင ်

သည။် 

Brovallia 

Brovallia သညအ် မင  ်၃၀ မှ ၅၀ 

စငတ်ီမီတာအထ ကကီ်းထွော်းမပီ်းဇ    င ်မှနငှ််းြေဲအထ အ ပာခရာငသ်   မဟ တ်အ  ှူခရာငပ်န််းမ ာ်းပွေင သ်

ည။် 

၎င််းသညခ် မဆ ီွှာမှခ ြောက်ခသွေျို့  ြေင််းက  သည််းမြေံခသာခကကာင ၎်င််းက  တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်တွေင်

စ  က်ပ  ြု်း ြေင််းသည ်ပ  ၍ ခကာင််းသည။် 

Aprilမပီ အခစာပ  င််းတွေင ် စ်ခစခမ အခစာပ  င််းတွေငပ်  ြု်းပငမ် ာ်းက  စ  က်ပ  ြု်းသည။် 



 

Brovallia သညခ် မဆ ီွှာခ ြောက်ခသွေျို့  ြေင််းက  သည််းမြေံပါ 

Nasturtium 

Photophilous nasturtium သညအ်ရ ပ်ထတဲွေငက်ကီ်းထွော်းန  ငသ်ည၊် 

သ   ခသာ်၎င််းသညအ် ွေနအ်ာ်းခပ ာ သည။် ပန််းမ ာ်းသညအ်ဝါခရာင၊်   ခမ္ာ်ခရာင၊် 

အနခီရာင ် စ်မပီ်းဇ    င ်မှနငှ််းြေဲအထ ပွေင သ်ည။် ၂၀-၃၀ စငတ်ီမီတာ မင ခ်သာြေ ြံုမ  ြု်းမ ာ်းနငှ  ်၂ 

မီတာအထ  မင တ်က်သည။် ခမ အက နပ်  င််း၌ပွေင  ်င််းခ မ၌ကကဲ ြေင််း။ 



 

အရ ပ်ထတဲွေင ်nasturtium ကကီ်းထွော်းခနခသာ် ည််းခနခရာငထ်က်ပ  မ  ဆ  ်းရွော်းသည် 

က  ခဘ်း 

Kobeya သညအ် မင  ်၄ မီတာအထ  မင မ်ာ်းခသာ thermophilic 

စပ စ်ပင ် စ်မပီ်းနစှ်စဉ်စ  က်ပ  ြု်းသည။် သ မသည ်photophilous 

  စ်ခသာ် ည််းအ င််းတစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်သည််းြေံ။ 

ြေရမ််းခရာငပ်န််းမ ာ်းသညဇ်    င ်မှနငှ််းြေဲအထ   စ်သည။် ခ ခ ာ်ဝါရ ီ - 

မတ် အတွေက်ပ  ြု်းပငက်ကဲ။ 



 

Kobea 

သညက်ကီ်းမာ်းခသာခြေါင််းခ ာင််းပန််းပွေင မ် ာ်းရှ သည အ်ံ မြေန််း ွေယ်ခကာင််းခသာ ီယာနာ  စ်သည ်

Snapdragon (antirrinum) 

Snapdragon သညခ်နက  ပ  နစှ်သက်ခသာ် ည််းတစစ် တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က   ည််းြေံသည။် 

အမ  ြု်းမ  ြု်းခပေါ် မ တည၍် ၁၅ မှ ၁၀၀ စငတ်ီမီတာမှအ မင ရ်ှ သည။် ပန််းမ ာ်းသညအ်  ှူ၊ အဝါ၊ 

ပန််းခရာင၊် အနခီရာငမ် ာ်း  စ်သည။် ဇွေန ်ခနာှင််းပ  င််းမှစက်တငဘ်ာ မှ Bloom ။ 

မတ် အတွေက်ပ  ြု်းပငက်ကဲ။ 



 

Snapdragon သညတ်စ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်ပွေင န်  ငသ်ည ်

ခမွှ်းခသာ mignonette 

nignescript စ မ််း န််းခသာပန််းမ ာ်းသညအ် ွေနခ်မ ွှ်းကကသည။် ၂၀-၃၀ 

စငတ်ီမီတာရညှခ်သာဤအပငသ်ညခ်နက  ြေ စ်ခသာ် ည််းတစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်က  သည််းြေံန  ငသ်

ည။် ဇ    င ်ကခနခဆာင််း ဦ်း ရာသမီှ Bloom ။ 

ပ  ြု်းပငမ် ာ်းအတွေက်သ   မဟ တ်ပွေင  ်င််းခ မ၌ခမ အတွေက်မ  ြု်းခစ က  ကကဲ။ 



 

nignescript စ မ််း န််းခသာပန််းမ ာ်းသညအ် ွေနခ်မ ွှ်းကကသည ်

ြေရမ််းခရာင ်pansy 

ပန််းပွေင စ်  က်ပ  ြု်းသ မ ာ်းအကကာ်းတွေငြ်ေရမ််းခရာငသ်ည ် ကက ြုက်အမ ာ်းဆံ ်းြေရမ််းခရာင ် စ်သည။် 

ခနနငှ တ်စ်စ တ်တစ်ပ  င််းအရ ပ်တွေငပ်ွေင သ်ည။် 15-20 စငတ်ီမီတာအထ အပင။် ပန််းပွေင အ်  ှူ၊ အဝါ၊ 

ြေရမ််းခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်းရှ သည။် ဇွေန ်အတွေက်ပန််းပွေင မ်တ် အတွေက်ပ  ြု်းပငမ်  ြု်းခစ က  ကကဲ။ 



 

ပန််းန ခရာငပ်န််းမ ာ်းသညအ်ခရာငအ်ခသွေ်းစံ ခသာြေရမ််းခရာငအ်မ  ြု်းမ  ြု်း  စ်သည် 

မခမ ပါနဲ   

ခမ  - မခနန  ငပ်ါအရ ပ် - ြေံန  ငရ်ညရ်ှ ခသာအစ  ဓာတက်  ထ န််းသ မ််းသည အ်ပင ် စ်မပီ်းအ မင ၊် ၂၀ မှ ၃၀ 

စငတ်ီမီတာ၊ အ ပာ၊ အ  ှူသ   မဟ တ်ပန််းခရာငပ်န််းမ ာ်းရှ သည။် 

ခမ ပန််းပွေင ြ်ေ  နအ်တွေက်မ  ြု်းခစ မ ာ်းသညန်  ဝငဘ်ာ တွေငခ်အ်း မခသာ န ်ံ အ မ်တစ်ြေ တွေငပ်  ြု်းပင်

မ ာ်းကကဲ ြေင််း  စ်သည။် က  ယ်ပ  ငစ်  က်ပ  ြု်းသည အ်ပငမ် ာ်းသညဆ််ီးနငှ််းခအာကတ်ွေင ်hibernate 

နငှ ဇ်ွေန ်တွေငပ်ွေင သ်ည။် 



 

မခမ န  ငတ်ဲ ပန််းခတွေဟာအ ပာခရာင၊် ပန််းခရာငခ်တွေပါ 

Mirabilis 

ခတာငဘ်က်တွေင,် mirabilis နစှ်ရှညအ်  စ်ကကီ်းထွော်း, ခ မာက်ဘက်၌နစှ်စဉ်အ  စ်စ  က်ပ  ြု်းသည။် 

ဇ    င ်မှနငှ််းြေဲသညအ်ထ ပန််းပွေင ,် အ မင  ်50-80 စငတ်ီမီတာ။ Mirabilis 

သညအ်ထ ်းသ  င ခ်တာငဘ်က်တွေငအ် င််းရ ပ်ပ  ရခစသည။် ပန််းမ ာ်းသညအ်  ှူ၊ အဝါ၊ အန၊ီ 

မတ်  - inမပီ မတ် တွေငပ်  ြု်းပငက်ကဲ။ 



 

ခတာငဘ်က်တွေင ်mirabilis သညန်စှ်ရှညပ်င ်  ကကီ်းထွော်းမပီ်းခ မာက်ဘက်တွေငန်စှ်စဉ်စ  က်ပ  ြု်းသည ်

အစဉ်အမမဲပန််းပွေင  ်begonia 

အစဉ်အမမဲပန််းပွေင ခ်သာ begonia 

သညန်စှ်ရှညဥ်ယ ာဉ်အ  စ်အသံ ်း ပြုခသာမ  ်း ံ ခ  ံ ဒဏြ်ေံန  ငခ်သာနစှ်ရှညြ်ေ ံ စ်သည။် အပင ်

15-15 စငတ်ီမီတာ။ ပန််းမ ာ်းသညအ်နခီရာင၊် ပန််းခရာင၊် အ  ှူခရာင ် စ်သည။် ဇွေန ်မှနငှ််းြေဲမှ 

Bloom ။ ဇနန်ဝါရီ တွေငပ်  ြု်းပငက်ကဲ။ 



 

အစဉ်အမမဲပန််းပွေင ခ်သာ begonia သညအ် မ်တွေင််းနငှ ပ်န််းပွေင အ် ပ်ရာခနရာ  စ်သည ်

နစ်ှခပါင််းမ ာ်းစွောအရ ပ်ရ    ကက ြု်းစာ်းတာက  ကျွနခ်တာ်ကကာ မင စ်ွောစွေန  ပ်စ်ြေဲ   ်းတယ။် 

သ တ   ဟာအဒဲမှီာ  ည််း  ည််းြေ င််းကကီ်းထွော်း ာမပီ်းခပါင််းပငခ်တွေ၊ နစှရှ်ညခ်ြံမ  ျိုးသညအ်ခကအ်ခွဲနညျ်ိုး

ဂပီျိုးသပ ငျ်ိုးပငမ်  ျိုးက  ခ ခြံရန်လ ယက်သူည။် 

သင ခ်  ာ်ခသာအပငမ်  ြု်းစ တ်မ ာ်းက  မှနက်နစ်ွောခရွေ ်းြေ ယ် ြေင််းသညသ်င အ်ာ်းဥယ ာဉ်၏aရ ယာအတွေ

င််း၌ပင ်ှပခသာပန််းဥယ ာဉ်က   နတ်ီ်းရနြ်ေွေင  ်ပြုသည။် 

သန  နြံသင  ်စ  ကပ်   ျိုးသင သ်သ  အပင ်မ  ျိုး 
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ခန  နသံင  ်စ  က်ပ  ြု်းသင ခ်သာ အပင ်မ ာ်း 

ကျွနခ်တာ်တ    ခ မယာရှုြေင််းအ  ှဆငက်ကတဲ အြေါမှာ တစ် ြေါတစရ်ံ   ပ်ငန််းအပ်နှသံ ဘကက် ဘယ်ခနရာက   

ဘယခ်န  နနံဲ  စတဲ အပငခ် ်းခတွေ စ  က်ြေ ငတ်ယဆ်  မပီ်း ခတာင််းဆ  တတက်ကပါတယ် … 

– တစြ်ေ  ြုျို့က ဲ ဝါသနာမပါကကခပမယ် တစြ်ေ  ြု ျို့ ကကခတာ  ဲယံ  ကကည ်တတ်ကကတာမ    ခေဒင ်ကခဏာဆရာကကီ်း 

ခအာငြ်ေ မ််းမင််း၏ ခရ်းသာ်းခ ာ် ပမှုက    ပန ်ည်ခဝမျှ   က်ရပါတယ် ြေငေ် ာ … 

– ခ မယာရှုြေင််းအ ှဆငမ်ည်  အခဆာကအ်ဦ်းရဲ   အကကီ်းအကဟဲာ …….. 

( ၁ ) တနဂဘခာနွေသာ်းသမီ်းမ ာ်း 

– ကကီ်းပွော်းြေ မ််းသာခအာင ်မငခ်စ     အမမ တတဆံ ခသာ ရကခ်ကာင််းရက် မတခ်န  ၌ ၊ ပထဝဓီာတခ်ပေါ်အြေ  န ်နနံက် ( ၆ 

နာရီမှ ၉ နာရ ီ) အြေ  နအ်တွေင််းမှာ အ မစ်အညွှန်  နတံွေဲ  စ်ခသာ နန််း ံ ်းကက ြုငပ်င ်/ နွေယ်သာကပီန််းပင ်

ခမွေ်းနအံရပ်  စခ်သာ အ မရဲ်  အခရှခ မာက်ခဒါင် အရပ်မှာ သန်   ပန်  စွောစ  ကပ်  ှူ်းမပီ်းခရ ( ၂၅ ) ြေွေက်ခ ာင််း၍ 

ကကီ်းပွော်းြေ မ််းသာခအာင ်မငခ်စ     ခရခ ာင််းရင််းနဲ  ဆ ခတာင််းပါ …. 

( ၂ ) တန ဘာသာ်းသမီ်းမ ာ်း 

– အမမ တတ ရက်၌ နနံက် ( ၆ နာရမီှ ၉ နာရ ီ)  ြော်းအြေ  နမ်ှာ ကသဇာပငက်   အ မရဲ်  အခရှျို့အရပ်မှာစ  က်ပ  ှူ်းမပီ်း ၊ ခရ ( ၁၄ ) 

ြေွေကခ် ာင််းကာ ဆ ခတာင််းပါ ….. 

( ၃ ) အဂဘ ါသာ်းသမီ်းမ ာ်း 

– အမမ တတ ရက် နနံက်( ၆ နာရမီှ ၉ နာရ ီ)  ြော်းအြေ  နမ်ှာ ခကကာင ် ျှာပင ်/ ြေခရပငက်   

အ မရဲ်  အခရှခတာငခ်ဒါင် အရပ်မှာ စ  ကပ်  ှူ်းမပီ်း ၊ ခရ ( ၃၂ ) ြေွေက်ခ ာင််းကာ ဆ ခတာင််းပါ ….. 

( ၄ ) ေ ဒေဟ ်းသာ်းသမီ်းမ ာ်း 

– အမမ တတ ရက်၌ နနံက် ( ၆ နာရမီှ ၉ နာရ ီ)  ြော်းအြေ  နမ်ှာ စ နပ်န််းပင ်/ စပံယပ်ငက်   

အ မရဲ်  ခတာငအ်ရပ်မှာစ  ကပ်  ှူ်းမပီ်း ၊ ခရ ( ၂၇ ) ြေွေကခ် ာင််းကာ ဆ ခတာင််းပါ ….. 

( ၅ ) ကကာသာပခတ်းသာ်းသမီ်းမ ာ်း 

– အမမ တတ ရက်၌ နနံက်( ၆ နာရမီှ ၉ နာရ ီ)  ြော်းအြေ  နမ်ှာ  သာပန််းပင ်/ ခ ာကခ်သပငက်   

အ မရဲ်  အခနာကအ်ရပ်မှာစ  ကပ်  ှူ်းမပီ်း ၊ ခရ ( ၃၈ ) ြေွေက်ခ ာင််းကာ ဆ ခတာင််းပါ ….. 

( ၆ ) ခသာကကာသာ်းသမီ်းမ ာ်း 

– အမမ တတ ရက်၌ နနံက် ( ၆ နာရမီှ ၉ နာရ ီ)  ြော်းအြေ  နမ်ှာ ပ ခတာက် / ပ နနပဲငက်   အ မရဲ်  ခ မာကအ်ရပ်မှာစ  ကပ်  ှူ်းမပီ်း ၊ 

ခရ ( ၂၉ ) ြေွေက်ခ ာင််းကာ ဆ ခတာင််းပါ ….. 

( ၇ ) စခနသာ်းသမီ်းမ ာ်း 



– အမမ တတ ရက်၌ နနံက် ( ၆ နာရမီှ ၉ နာရ ီ)  ြော်းအြေ  နမ်ှာ သခ ပ / သစ်အယပ်ငက်   

အ မရဲ်  အခနာကခ်တာငခ်ဒါင် အရပ်မှာစ  ကပ်  ှူ်းမပီ်း ၊ ခရ ( ၂၇ ) ြေွေကခ် ာင််း ဆ ခတာင််းပါ ….. 

– အမမ တတ ရကသ် ခစရနမ်ှာ 

– မညသ်ည်  မဆ    မနမ်ာ ဆန််း ဆ ပ်( ၁ ) ရကခ်န   ခသာကကာခန  တ  က ်ျှင(် ၂ ) ရက်ခန   ေ ဒေဟ ်းခန  တ  က ်ျှင(် 

၃ ) ရကခ်န  တ န ဘာခန  တ  က ်ျှင(် ၄ ) ရက်ခန   ကကာသာပခတ်းခန  တ  က ်ျှင(် ၅ ) ရက်ခန   စခနခန  တ  က ်ျှင(် ၇ ) 

ရက်ခန   အဂဘ ါခန  တ  က် ျှင(် ၈ ) ရကခ်န   တနဂဘခနွေခန  တ  က် ျှငအ် မမ တတ  ရကဟ်  ခြေေါ်ပါတယ် …. 

 



 

 


