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ဤစာတမ်းကို အင်္ဂလပ မ မမနမာဘာသာ မပနဆေ
ို ာတင ဥမောပသမင်္ဂ (EU) နင င်္ ာမနီ စီ်းပာ်းမေ်း
ပ်းမပါင်းမဆာငေွကမှုနင ြံွံ့ဖြ ်းမေ်းမကာပမ
ို ေ်းေင်းဝနကကီ်းဌာန (BMZ) မ ပံပ်းို မသာ ေနပံိုမငမြင
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မြာမဆာငေွကလ ကေသည “မမနမာမေသတတဝါမမ်းမမြူမေ်းကဏ္ဍ မေေညြံွံ့ဖြ ်းတ်းို တကမေ်း စီမက
ံ န်း
အစီအစဉ - Myanmar Sustainable Aquaculture Programme (MYSAP)” မ ကညီပါသည။
မ ါကတာခငမမာငစ်းို က မမနမာဘာသာ မပနဆိုပါသည။

င ါးတန် Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878) [Pangasiidae]
FAO Names: En – Striped catfish, Fr – Requin baleine, Es – Tiburón ballena,
Arabic – ......., Chinese – [鱼芒] 鲶, 蓝鲨

(Source: Chavalit Vidthayanon)
(မူရင်း - ခ ျာဗလစ ဗီသျာရနွန)
ငါ်းတန

(Pangasianodon

hypophthalmus)

မ ာ်းမာ

မမစငါ်းမ ာ်းမြစဖပီ်း

ကနကကီ်းမ ာ်းမြင

မကာင်းစာ မမ်းမမြူထိုတလိုပနင
ို လ က ေပါသည။ ထမ
ို ကာင ငါ်းတနမ ာ်းကို (၀.၂၅) ဧက (၀.၁
ဟကတာ) အထကကကီ်းမသာကနမ ာ်းတင မမ်းမမြူသငမ ကာင်း MYSAP အမနမြင အကကံမပ ပါသည။

င ါးတန်၏ဇီဝဗေဒ
အလ ျာ်းရှညသည၊ ဘ

်းတှိက
ို ပ ျာ်းသည၊ အဘ က်းခွွံမရှှိ၊ ဦ်းဘခေါင်းဘသ်းငယသည၊

ေါ်းစ က ယသည၊

ဘမ်းရှိို်း ခွံတွင်းနှင အျာဘခေါငတွင ဘသ်းငယချွနထကဘသျာ သွျာ်းမ ျာ်း ရှှိသည။ နှုတခန်းဘမ်း (၂) စွံို
ရှှိသည။ အဘ ေါ်နှုတခန်းဘမ်းသည ဘအျာကနှုတခန်းဘမ်းထက တှိိုသည။ ဆူ်းဘတျာငမ ျာ်းသည အညှိိုရင
သှိမ
ိုို့ ဟိုတ အမည်းဘရျာင ရှှိသည။ ဘက ျာဆူ်းဘတျာငတွင အဖ ျာ်း၌ ဖွျာဘနဘသည ဆူ်းပမြှငအဘ ျာ (၆)
ဘခ ျာင်း ရှှိသည။ အရွယဘရျာကဘသျာ ငေါ်းကကီ်းမ ျာ်းမှျာ မီ်းခှိို်းဘရျာငပဖစသည။ သကငယဘကျာငတွင
ဘ

်း

က

အျာရွံခ
ို ွံအဘ က်းခွွံ

မ ဉ်းတဘလ ျာကနှင

ထှိမ
ို ဉ်းဘအျာက

ကတွင

အမည်းဘရျာင

အစင်းဘ ကျာင်း ရှှိသည။ စအှိဆ
ို ူ်းဘတျာငအလည ှိိုင်း နှင အမမီ်းတွင အမည်းဘရျာငအစင်းဘ ကျာင်း
ရှှိသည။ ပါ်းဟကခံို်းမ ာ်းမာ

ွံိုမှန ပဖစသည။

ေါ်းဟကခွံို်းကကီ်းမ ျာ်း အ ကျာ်းတွင

ရှှိသည။
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ေါ်းဟကခွံ်းို ငယမ ျာ်း

ရုပ်ပုမ ါး

Broodstock (မ ါးပ ါးရန် အရွယဗ
် ရ က်ဗ

င ါးတန်) Pangasianodon hypophthalmus

(Photo: Pham Van Khanh)

Private striped catfish hatchery
(ပိုဂ္ဂလကင ါးတန်
ါးဗြ က်စ န်ါး)

Making home made-feed

Feeding Time

စ န်ါးတင်ါး အစ ဗတ င်မပ လိုပ်မ င်ါး

င ါးတန်အစ ဗကျွါး န်

Mekong delta of Vietnam (ေီယက်နမ်နင
ို ်ငံ မဲဗ င်မမစ်ဝကျွနါး် ဗပေါ်ဗဒ

)

(Photo: SUFA, FSPS); (Photo: J. Garrison for MRC); (Photo: SUFA, FSPS)

ေီယက်နမ်တင် ဗရဗပေါ်ဗလ င်အမ်မြင် င ါးတန်ဗမါးမမြူထိုတလ
် ိုပ်မ င်ါး
(Photo: Joe Garrison for MRC)

မပည်ပတင်ပရ
ိုို့ န် င တန်အ

ါးလ စီမံမပ မပင်မ င်ါး

(Photo: Erik Keus)
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င ါးတန်ဗမါးမမြူဗရါး

မိုင်ါးဗ က င်ါး

ငေါ်းတနသည ကမဘျာဘ ေါ်တွင အကကီ်းဆွံ်းို ဘရခ ိုှိ ငေါ်းဖမ်းလို ငန်းပဖစသည မဲဘခေါငပမစတွင်း ငေါ်းလို ငန်း
တွင အဘရ်းကကီ်းဘသျာ အဓှိက ငေါ်းတစမ ိုှိ ်း ပဖစသည။ သျာ်းဘ ေါက ွျာ်းမှုမ ျာ်းပ ျာ်းမ ီ်း ပမစတွင်းမှ
သျာ်းဘ ေါကအပမျာ်းအပ ျာ်းကှိို လွယကူစွျာ ဖမ်းယူရရှှိနိုင
ှိ သပဖင အထူ်းသပဖင ဗီယကနမနှိင
ို ငွံတွင
ဖမ်းဆီ်း ထိုတလို မှုကှိို အဘပခခွံဘသျာ ဘမွ်းပမြူဘရ်းလို ငန်းကှိို စတင ပ ိုလို လျာ က ေါသည။ ထှိိုင်းနှင
ကဘမဘျာဒီ်းယျာ်း နှိိုငငွံမ ျာ်းတွငလည်း ဘမွ်းပမြူလျာ က ေါသည။

ကမဘ တစ်ဝမ်ါး င ါးတန်ဗမါးမမြူဗရါး မပနို့်နမ
ံို့ ှု

ဗဂ္ဟစနစ်နင် ဇီဝဗေဒ

Pangasius sutchii, Pangasius hypophthalmus ဟို အသှိမ ျာ်းသည၊ မဲဘခေါငပမစ၊ ဘက ျာကဖရျာ်းပမစ
နှင မဲဘခေါငပမစ ဝှမ်းဘဒသမ ျာ်း ပဖစဘသျာ ကဘမဘျာဒီ်းယျာ်း၊ လျာအှိို၊ ထှိိုင်း နှင ဗီယကနမ နှိိုငငွံမ ျာ်း၌
သျာမက ပမနမျာနှိိုငငွံ ဧရျာဝတီပမစဝှမ်း ဘဒသမ ျာ်း ေါဝငဘသျာ လတတီတွဒ (၁၉ွံ ဘပမျာက) မှ (၈ွံ ဘပမျာက)
အတွင်း ပ နို့နှဘ
ွံို့ တွွေ့ရရ
ှှိ သည။ Sutchi catfish, Iridescent shark-catfish, striped catfish
စသညပဖင အမ ိုှိ ်းမ ိုှိ ်း

ဘခေါ် ကသည။ လျာအှိိုနှိိုငငွံတွင “ ေါဆွန” “ ေါဆွနခရှိို”၊

ထှိိုင်းနှိငငွံတွင

“ လျာဆွှိိုင’’၊ ကဘမဘျာဒီ်းယျာ်းတွင “ ရျာ”၊ ဗီယကနမတွင “ကထရျာ” ဟိုဘခေါ် ကသည။
အပချာ်း ငေါ်းပမင်း/ငေါ်းတန မ ိုှိ ်းစှိတမ ျာ်းနည်းတူ P. hypophthalmus သည ရျာသီအလှိက
ို
ဘနရျာဘရွွေ့
ဘပ ျာင်းဘသျာ ပမစငေါ်းပဖစသည။ ပမစအထက ှိိုင်း စျာ်းက ကမ ျာ်း မှ ပမစဘအျာက ှိိုင်းတွင မ ိုှိ ်း ွျာ်း
သျာ်းဘ ေါကရန၊ အစျာစျာ်းကကီ်းထွျာ်းရန၊ သျာ်းဘ ေါကပ ိုစကို ကီ်းထွျာ်းရန စျာ်းက ကသှိိုို့ ကီလှိိုမီတျာ ရျာဘ ေါင်း
မ ျာ်းစွျာ ခရီ်းသွျာ်း ေါသည (Potamodromous)။ အစွံစ
ို ျာ်းဘသျာငေါ်းပဖစမ ီ်း ဘရညြှှိဘရဘမှျာ၊ ဘရတွင
ဘ ေါကဘသျာ အ ငမ ျာ်း၊ သတတဘမ ျာဘလှ်းမ ျာ်း၊ အင်းဆက ်းှိို မ ျာ်းကှိို စျာ်းဘလရှှိသည။ သကကကီ်းဘကျာင
မ ျာ်းသည သစသီ်း သစရွကမ ျာ်း ငေါ်းငယ ိုစွနငယမ ျာ်းကှိို စျာ်းသည။
အရွယဘရျာကဘသျာငေါ်းသည အလ ျာ်း ၁၃၀ စငတီမီတျာ အဘလ်းခ န
ှိ ၄၄ ကီလှိိုအထှိ ကကီ်းမျာ်းသည။
ဘအျာကဘပခတွငက ကစျာ်းသည။ pH ၆.၅ – ၇.၅ နှင အ ခ
ူ ှိန ၂၂ - ၂၆ စငတီဂရှိတကှိို နှစသကသည။
ဘမွ်းကနတွင အမမ ျာ်းသည (၃) နှစသျာ်းတွငအရွယ ဘရျာကမ ီ်း အဘလ်းခ န
ှိ အျာ်းပဖင (၃) ကီလှိိုခနို့
ရှှိသည။ ကနမ ျာ်းတွငဘသျာလည်းဘကျာင်း သ

ျာဝဘရပ ငတွငဘသျာလည်းဘကျာင်း အထီ်းမ ျာ်းမှျာ (၂)

နှစသျာ်းတွင အရွယဘရျာကသည။ (၁၀) ကီလအ
ှိို ရွယ အမကကီ်းတစဘကျာင မှ ဥ တစသန်းခနို့
ရရှှိနိုင
ှိ သည။ သ

ျာဝတွင တစနှစလ င (၂) ကကှိမ သျာ်းဘ ေါကသည။ ဗီယကနမ ရှှိ ဘမွ်းကနမ ျာ်းတွင

ထမ အကကှိမ သျာ်းဘ ေါကမ ီ်း ရကသတတ ၆ မှ ၁၇ ေါတ အတွင်း ဒိုတှိယအကကှိမသျာ်း ဘ ေါကသည။
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ဝစကဝန်းသည မိုတသိုနရျာသီမှ စသည။ မိုတသိုနဦ်း ဘမလ နှင ဇွနလမ ျာ်းတွင သျာ်းဘ ေါကသည။
ဘနွရျာသီတွင အပချာ်း ငေါ်းမ ိုှိ ်းမ ျာ်းနှငအတူ ဘရနကတွင ဘနသည။ ဘရစီ်းသနဘသျာ သဲဘသျာင နှင
ဘအျာကဘပခတွင ဘက ျာကဘဆျာငမ ျာ်းရှှိဘသျာ ပမစဘခ ျာင်းနှင ဘရအှိိုငမ ျာ်းတွင သျာ်းဘ ေါကသည။
မ ိုှိ ်းဘအျာငဘသျာ ဥမ ျာ်းသည ဘစ်းက သည။ ကမ်းစ အ ငမ ျာ်း - ဥ မျာ Gimenila asiatica မ ျာ်း၏
ဘလရှြူအပမစမ ျာ်း၌ တွယက ဘနသည။
ယခိုအခေါ

ဂဂလျာ်းဘဒ (ရှ)၊ တရိုတ၊ အှိနဒှိယ၊ အငဒှိိုန်းီ ရှျာ်း၊ မဘလ်းရှျာ်း နှင ပမနမျာနှိိုငငွံမ ျာ်းတွင ဘမွ်းပမြူ

ထိုတလို လ ကရှှိသည။

ဗမါးမမြူထိုတ်လိုပ်ဗ

စနစ်မ ါး

ါးဗပ က်မြနို့် မ င်ါး နင်

ါးဗပ က်ထိုတ်လိုပ်ဗ

ဗီယကနမနှိင
ို ငွံ မဲဘခေါငပမစဝကျွန်းဘ ေါ်တွင သ

နည်ါးစနစ်မ ါး
ျာဝ မှ စိုဘဆျာင်းဘသျာ သျာ်းဘ ေါကမ ျာ်းပဖင စတင

ဘမွ်းပမြူရျာမှ ယခိုအခေါ သျာ်းဘ ေါကစခန်းမ ျာ်းမှ ထိုတလို ဘသျာ သျာ်းဘ ေါကမ ျာ်းပဖင လွံို်းဝဘပ ျာင်းလဲ
ဘမွ်းပမြူထိုတလို

ေါသည။ သှိိုို့ရျာတွင ကဘမဘျာဒီ်းယျာ်း နှင လျာအှိိုနင
ှိို ငွံ အခ ိုှိ ွေ့ဘနရျာမ ျာ်း၌ သ ျာဝ

သျာ်းဘ ေါကမ ျာ်းကှိို မှခ
ီ ှိို ဘနရဆဲ ပဖစသည။ ထှိိုင်းနှိိုငငွံတွငလည်း သ

ျာဝမှ ရရှှိဘသျာ ငေါ်းသျာ်းဘ ေါက

(ငေါ်းသန) မ ျာ်းကှိို ဘလှျာငအှိမ သှိမ
ိုို့ ဟိုတ ဘပမကနမ ျာ်းတွင ဘမွ်းပမြူ ကသည။
အရွယဘရျာကဘသျာ ငေါ်းတန အမကကီ်းမ ျာ်းကှိို HCG ဟှိိုမိုန်း (သှိမ
ိုို့ ဟိုတ) HCG နှင

ီက ြူထရီ ဂလင်း

ဘဖ ျာရညကှိို ဘရျာစ မ ီ်း ဘဆ်းထှိို်းသျာ်းဘဖေါကသည။ ငေါ်း အမကကီ်းမ ျာ်းကှိို ၂ - ၄ ကကှိမခနို့ ဟှိိုမိုန်း
ဘဆ်းထှိ်းို ဘ ်းမ ီ်း

ငေါ်း

အထီ်းမ ျာ်းကှိို

တစကကှိမသျာလ င

(အမ

ကကီ်းမ ျာ်းကှိို

ဘနောကဆွံို်းအကကှိမ

ဘဆ်းထှိ်းို ဘသျာ အခ န
ှိ တွင) ဟှိိုမိုန်း ဘဆ်းထှိို်းသည။ ငေါ်းမ ျာ်းကှိို တစစွံို သှိမ
ိုို့ ဟိုတ အစွံိုမ ျာ်းစွျာ စိုဘ ေါင်း၍
ဘဆ်းထှိ်းို ဘ ်းမ ီ်း ဥ နှင မ ိုှိ ်းရည မ ျာ်းကှိို ညြှစယူဘ ေါင်းစ ဘ ်းမ ီ်း သဘနေဘအျာငဘစဘသျာ နည်းကှိို အသွံို်း
ပ ိုသည (Dry Stripped Method)။ သဘနေဘအျာင ဥမ ျာ်းကှိို ဘရလှညစနစ

ေါရှဘ
ှိ သျာ ကဘတျာ ွံို

ဖနခွက (သှိ)ိုို့ စတီ်းခွကအတွင်း အဘကျာငဘ ေါကဘစသည။ ဘရ အ ခ
ူ န
ှိ ကွျာပချာ်းမှုအရ (၂၂ မှ ၂၄)
နောရီ အတွင်း အဘကျာငဘ ေါကသည။ ဥမှ ဘ ေါကမ ီ်း ၂၄ နောရီ ကျာသည အထှိ သျာ်းဘ ေါကမ ျာ်း၌ ဥ နှစ
(Yolk) မ ျာ်း ရှှိဘနသည။ ငေါ်းသျာ်းဘ ေါကမ ျာ်းတွင ထှိို ဥနှစမ ျာ်း လွံို်းဝ မကိုနမီ ကဘတျာ ွံို ဖနခွက/
စတီ်းခွက မှ ပ ိုစိုကနသှိိုို့ ဘရွွေ့ဘပ ျာင်းသည။
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ါးဗပ က်မပ စိုမ င်ါး
ငါ်းသာ်းမပါကမ ာ်းကို (၂) ဆင ခွဲဖပီ်း မမ်းနှုန်းမလ ာ မပ စိုသည။ ပထမအဆငတင ဥနစ က နေမနမသာ
သာ်းမပါကမ ာ်းကို ၁ စတိုေန်း မီတာလ င (၄၀၀ - ၅၀၀) နှုန်း မပ စိုမခင်းမြင သာ်းမပါက ကကီ်းထာ်းေန
သဘာဝ အစာ (Yolk) နင မနောအက ယအဝန်း လံိုမလာကဖပီ်း အခ င်းခ င်း မပနစာ်းမှု မလ ာနည်းမခင်း
မ ကာင ေငသနမှု ပိုမမ
ို ကာင်းမနသည။

ိုတယအဆငတင မမမကကီ်း သာ်းမပ စိုကန၌ ၁ စတိုေန်း

မီတာလ င သာ်းမပါကမကာငမေ (၁၀၀၀ - ၅၀၀၀) အထ မပ စိုသည။ ောသီဥတို အမမခအမနအေ
မပ စိုကနကို (၂ - ၃) ေက ကက တငမနလမ်း အမမခာကခံဖပီ်း ကနဧေယာ တစ ဟကတာလ င ထံ်းို
တစတန နင သဘာဝ ငါ်းအစာ မ ငနာ (Moina) ကီလို (၂၀ - ၃၀) ထည မပ်းသည။ မပ စိုကနသို
မေမြညောတင သာ်းစာ်းငါ်းရိုင်းမ ာ်း မပါမစေန ဇကာစတမြင မေစစ ကာကယသည။ မပ စိုကနမေ
အေညအမသ်း ပ ကမသာအခါမအပ သာ်းမပါကမပ စိုကနတင မေ မလွဲပါ၊ မေမြညမပ်းမခင်းသာ
လိုပပါသည။ ငါ်းသာ်းမပါက အစာအမြစ

ကကဥမပ တအနစ နင ပွဲပတ
ို အမှုန မောထာ်းမသာ

မြ ာေညကို ပထမ (၂) ပါတတင မနစဉ (၅ - ၆) ကကမ မက ်းသည။ မနာကပိုင်းတင အစာမတာင
မက ်းသည။ (၄) ပါတ ကာမသာအခါ သာ်းမပါကမ ာ်းသည (ဝ.၃ မ ၁.ဝ) င်္ေမအထ ကကီ်းထာ်းသည။
ထိုအခါ

အစာမက ်းမခင်းကို

(၂၄)

နာေီ

ေပနာ်းထာ်းဖပီ်း

ကနမေကို

၁/၃

အထ

မလ ာခ ၍

သာ်းမပါကမ ာ်းကို ြမ်းယဖပီ်း အသငမပ မပငထာ်းမသာ (မ ငနာ - Moina မပါ) ကန၌ ၁ စတိုေန်း
မီတာလ င (၁၅၀ မ ၂၀၀) နှုန်းမြင ဆကလကမပ စိုသည။
ပံိုမနအာ်းမြင ဥနစပါ သာ်းမလာင်း မ ငါ်းမံှုအထ ပထမအဆင မပ စိုမခင်းတင ေငနှုန်းမာ ၄၀-၅၀% ခန
ေသည။

တ
ို ယအဆငတင ငါ်းမံှုမ ာ်းသည ၂ လ အတင်း (၁၄-၂၀) င်္ေမအေွယ ငါ်းသနအမြစ

ကကီ်းထာ်းသည။ ထိုအဆငတင ပံိုမန ေငသနနှုန်း မာ ၆၀-၇၀% ေပါသည။
ဗီယကနမတွင သျာ်းဘဖျာကစခန်းမှ ငေါ်းသျာ်းဘ ေါကမ ျာ်းကှိို ဘလှဘ ေါ်၌ တငထျာ်းဘသျာ ဘရ တှိိုငကီမ ျာ်း
တွင ဘရလှည စနစပဖင ဘမွ်းပမြူဘရ်းစခန်းမ ျာ်းသှိိုို့

ဘ
ှိိုို့ ဆျာငသည။ ဘန ူရှှိန နည်းဘသျာ နွံနက ှိိုင်းတွင

ပ ိုလို သည။ ကိုန်းဘ ကျာင်းလမ်းပဖင အနီ်းအနော်း သှိိုို့ သယယူ ဘ
ှိိုို့ ဆျာငသည။ ဤတွင သတတို ဘရစည
မ ျာ်းကှိို အသွံို်းပ ိုသည ဘလဘ ်းစနစ အသွံို်းမပ ို ေါ။
ဗမါးမမြူဗရါးနည်ါးစနစ်မ ါး
ငေါ်းတနသည ဘလထိုမှ ဘအျာကစီဂ ငကှိို တှိိုကရှိက
ို ရယူ အသကရှြူနှိိုငသပဖင ဘ ျာဝင ဘအျာကစီဂ င
Dissolved Oxygen -DO2

မျာဏ (0.5 – 0.1 ppm) အထှိနည်းဘသျာ ဘရတွငဘသျာလည်းဘကျာင်း

ဘရထို ညစညမ်းမှု ပမငမျာ်းဘသျာအဘပခအဘန (Chemical Oxygen Demand - COD: 25 ppm) တွင
ဘသျာလည်းဘကျာင်း ရှငသနနှိင
ို သည။ ထှိဘ
ိုို့ ကျာင ဧရှိယျာ ၁ စတိုရန်းမီတျာလ င ၁၂၀ (120/m2) အထှိ
ကန က ဘမွ်းပမြူ နှိိုငသည။
ငေါ်းတနမ ျာ်းကှိို နည်းလမ်း သွံ်းို မ ိုှိ ်းပဖင အသျာ်းတှိ်းို ဘမွ်းပမြူသည။ ဘပမကနပဖငဘမွ်းပခင်း၊ ဘလှျာငအှိမပဖင
ဘမွ်းပခင်း၊

က
ှိို သျာ်းပဖင ခခွံခတဘလှျာင ှိတဘမွ်းပခင်း ပဖစသည။ ဘလှျာငအှိမပဖငဘမွ်းပခင်း၊ ခခွံခတ

ဘလှျာင ှိတဘမွ်းပခင်းကှိို မဲဘခေါငပမစဝကျွန်းဘ ေါ် ရှှိ ပမစဘခ ျာင်းမ ျာ်းတွငပ ိုလို သည။ ကနမ ျာ်းတွင
အပချာ်း ငေါ်းမ ိုှိ ်းစှိတမ ျာ်းနှင ဘရျာဘနှောဘမွ်းဘသျာ အငယစျာ်းဘမွ်းပမြူပခင်းမှျာ ယခိုအခေါ အနည်းအ ေါ်း
သျာလ င က နရှှိ ေါသည။
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င ါးဗမါးကန်မ ါး
သျာမနအျာ်းပဖင ၁,၀၀၀ မှ ၁၀,၀၀၀ စတိုေန်း မီတျာ (၀.၂၅ မှ ၂.၅ ဧက) အရွယ ကနမ ျာ်းပဖင
ပမစဘခ ျာင်းငယမ ျာ်း၏ အနီ်းအနော်းတွင ဘမွ်းပမြူ ကသည။ ဘနို့စဉ ဘရသွင်းဘရထိုတပခင်းကှိို ဒီဘရ
အတကအက ပဖငဘသျာလည်းဘကျာင်း၊ ဘရ နို့ပဖငဘသျာလည်းဘကျာင်း ပ ိုလို သည၊ ဘလဘ ်းစက
ကှိိုလည်း ဘနို့စဉ အခ န
ှိ ကျာ ကျာ ဘမျာင်းဘ ်းသည။
ဗလ င်အမ်မြင်ဗမါးမမြူမ င်ါး
မဲဘခေါငပမစဝကျွန်းဘ ေါ်ရှှိ ပမစကကီ်းမ ျာ်း ပမစလကတကမ ျာ်း နှငဘခ ျာင်းမ ျာ်းတွင ၅၀-၁၆၀၀ စတိုေန်း
မီတျာ ရှှိဘသျာ

ှိိုကသျာ်းဘလှျာငအှိမမ ျာ်းပဖင ဘမွ်းပမြူသည။ အဆှိို ေါ ဘလှျာငအှိမမ ျာ်းတွင ဘရဘ ေါ်

အှိမမ ျာ်း ဘဆျာကလို ဘနထှိိုငသည။ အနက ၁ မီတျာရှှိဘသျာ ဘလှျာငအှိမ ၁ စတိုေန်း မီတျာ (သှိ)ိုို့ ၁
ကိုဗမီတျာ လ င ငေါ်းဘကျာငဘရ ၁၀၀-၁၅၀ အထှိ ဘမွ်းပမြူသည။

ွံိုမှနအျာ်းပဖင ဘလှျာငအှိမ (၁)

ကိုဗမီတျာမှ ငေါ်းတန ၁၀၀-၁၂၀ ကီလအ
ှိို ထှိ ထိုတလို သည။
ပိုက်မြင် ခ ံ တ်ဗမါးမမြူမ င်ါး
တစ စတိုရန်းမီတျာလ င ဘကျာငဘရ ၄၀-၆၀ အထှိဘမွ်းသည။ (တစနည်းအျာ်းပဖင တစဟကတျာ လ င
ဘကျာငဘရ ၄၀၀,၀၀၀-၆၀၀,၀၀၀ အထှိဘမွ်းသည)။ ထိုတလို မှုအဘနပဖင တစ ဟကတျာ မှ တစ
ကကှိမ ငေါ်းဘဖျာလ င တနခ ှိန ၃၀၀ - ၃၅၀ အထှိ ရရှှိသည။
အစ နင် အစ ဗကျွါးမ င်ါး
ဗီယကနမတွင ၁၉၉၀ ပ ညနှစမ ျာ်း၌ အစျာကိုန ကမ်းမ ျာ်းပဖင ကှိိုယတှိိုင ဘရျာစ ဘကျွ်းဘမွ်းသည။
အစျာ ကိုန ကမ်းမ ျာ်းမှျာ ငေါ်းဘ ေါင်းမွံှုွေ့၊ ဖွဲန၊ို

ဲ တ
ို ဘစအမွံှုွေ့၊ ဘသွ်းမွံှုွေ့၊ ဆနကွ၊ဲ ဝေါဘစမွံှုွေ့၊ နှိ၊ိုို့ ကကဥ၊

ကနစွန်းရွက နှင ဲ သီ်းမ ျာ်း ပဖစသည။ ဗီတျာမင(စီ) နှင (အီ်း) အျာ်းပဖညဘဆ်းမ ျာ်းကှိိုလည်း အသွံ်းို ပ ို
သည။

ကိုန ကမ်းမ ျာ်းကှိို

သမစွျာ

ဘရျာဘမမ ီ်းလ င

အလွံို်းအခဲ

အဘနပဖငဘသျာလည်းဘကျာင်း၊

ကကှိတစကပဖင အစျာဘတျာင ပ ိုလို ၍ဘသျာလည်းဘကျာင်း ဘကျွ်းသည။
၂၀၀၈ ခိုနှစမှစ၍ စျာ်းသွံို်းသူ ဘ

်းကင်းဘရ်းကှိို ဦ်းစျာ်းဘ ်းလျာ ေါသည။ ကှိိုယတှိိုငပ ိုလို ဘသျာ အစျာ

အရညအဘသွ်းမှျာလည်း အမ ိုှိ ်းမ ိုှိ ်း ရှှိလျာသည။ လကရှှိဘမွ်းပမြူ သူ ၉၅-၉၇ ရျာခှိိုငနှုန်းခနို့မှျာ စက
ရွံထ
ို ိုတ အစျာဘတျာငကှိိုသျာ ဘကျွ်းသည။ ကှိိုယတှိိုငလို ဘသျာအစျာအတွကကိုနက စရှိတသက သျာ
ဘသျာလည်း အစျာမှအသျာ်းသှိိုို့ ဘပ ျာင်းလဲဘသျာ အခ ိုှိ ်း (FCR) မှျာ (၂.၈ မှ ၃.၀) အထှိမ ျာ်းပ ျာ်းမ ီ်း ငေါ်း
ဘမွ်းကန ဘရ အရညအဘသွ်းကှိိုလည်း

ကစီ်းဘစ ေါသည။ စကရွံထ
ို ိုတအစျာဘတျာင၏ (FCR) မှျာ

အမ ျာ်းအျာ်းပဖင (၁.၇-၁.၉) အထှိနည်း ေါသည။ ဗီယကနမ နှိိုငငွံ ငေါ်းတန ဘမွ်းပမြူဘရ်းလို ငန်းကကီ်း
မ ျာ်းတွင စတငဘမွ်းပမြူဘသျာ

ထမ လ ှိိုင်း (ေက ၃၀) နင မနာကဆံ်းို လ ှိိုင်း (ရက ၃၀) တငသျာ

အစျာဘတျာငဘကျွ်းဖပီ်း က န (၄) လတင ကိုယတိုငလိုပမသာ အစာကို သာမက ်းပါသည။ ကိုယတိုင
လိုပမသာအစာသည FCR မ ာ်းမသာလည်း ငါ်းထိုတလိုပမှု စေတမလ ာနည်းမ ကာင်း သေေသည။ ငါ်း
မမ်းမမြူနှုန်းကအ
ို မမခမပ ဖပီ်း ထိုတလိုပမှုစေတ၏ ၆၅-၈၅ ောခိုငနှုန်းမာ အစာအတက ကိုနက မှု
ပဖစသည။
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င ်းဖြ််းမခင််း င ်းထတ်ဖဖ ်မခင််း
ငါ်းတနမ ာ်းကို မေ်းဦ်းစာ ကနဆွဲပက
ို မြင ြမ်းဆီ်းမ ီ်းမှ က နေမသာ ငါ်းမ ာ်းကို ကနမေ မလ ာမေထိုတ
ြမ်းယသည။ မလာငအမမြင မမ်းမမြူပခင်းတွင မလာငအမကို မေမပေါ်သို မတငဖပီ်းမှ ငါ်းြမ်းယူသည။
စီမံမပ မပငမသာ စကရံိုမ ာ်းမ လိုအပမသာ ငါ်းကိုနခ န

မျာဏကို မြညဆည်းနိုငေန မမ်းထာ်းမသာ

ငါ်းမ ာ်းကို တစကကမတည်း အဖပီ်း ြမ်းယသည။ ခခံပတမမ်းမမြူပခင်းတွင ဆွဲပက
ို
(သှိမ
ိုို့ ဟိုတ)

ီမေ

က ခ နတင မေ မလ ာ၍ ငေါ်းမ ျာ်း ြမ်းယသည။
ကင်တွယ်မခင််း နှင် စီြံမ ြုမ င်မခင််း
ငါ်းအေငမ ာ်းကို မေလညစနစ တပဆငထာ်းမသာ မလမြင စီမံမပ မပငစကရံိုသို မေလမ်းမ မပ်းပသည
ို
။
ငါ်းတနအသာ်းလာမ ာ်းကို အမအ်းခန်း ကနတနနာမ ာ်းမြင သမဘဂာတင မပညပတငပသည
ို
။ ငါ်းတန
အသာ်းလာ (၁) ကီလို ေေေန ငါ်းတနကိုန ကမ်း (၂.၇ - ၃.၃) ကီလိုခနို့ အသံ်းို မပ သည။ မပညတင်း
မစ ်းကကတင ငါ်းမကာငလွံို်း မောင်းခ သည။ မစ ်းကက တငပောတ
ို
င မေလညစနစ

ေါဝငဘသျာ

မမာမတာဘိုတ သမဟို
ို
တ ကာ်းမပေါ်တင မေတိုငကီတငဖပီ်း မလမပ်းစနစမြင သယပသည
ို
။
ထတ်လ ်ြှု ကန်ကျစရတ်
တစ ှိိုငတစနှိင
ို ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူဘရ်းတွင ထိုတလို မှုစရှိတမှျာ တညမငှိမသညဟို ဆှိိုနိုင
ှိ ဘသျာလည်း
အပမတအစွန်းမှျာ မဘပ ျာ ဘလျာက ေါ။ ၂၀၀၉ ခိုနစ
ှ အဘစျာ ှိိုင်းတွင ငေါ်းတန တစကီလှိို ထိုတလို
စရှိတ(မတညရင်းနှီ်းစရှိတမ ေါ) မှျာ ဗီယကနမဘဒေါင (VND) ၁၅,၀၀၀ (US$ 0.83/kg) ခနို့ ရှှိသည။
မတညစရှိတ ေါ ထိုတလို မှုစရှိတမှျာ ဗီယကနမဘဒေါင (VND) ၁၆,၀၀၀ (US$ 0.89/kg) သျာ ရှှိသည။
၂၀၀၉ ခိုနှစအတွင်း ငေါ်းတနစီမွံပ ိုပ ငဘသျာ စကရွံိုမ ျာ်းမှ ဝယဘ ်းမှျာ တစကီလှိိုလ င ဗီယကနမဘဒေါင
(VND) ၁၄,၀၀၀ - ၁၅,၀၀၀ (US$ 0.78 - 0.83) သျာ ရှှိ ေါသည။ ထှိဘ
ိုို့ ကျာင ဘမွ်းပမြူသူမ ျာ်းမှျာ
အပမတအစွန်း မရှှိသဘလျာကပဖစသည။ ဗီယကနမ နှိိုငငွံ ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူသူ အမ ျာ်းစိုသည မတညရင်း
နှီ်းစရှိတကှိို အရင်းဘသအပဖစထျာ်းမ ီ်း စျာရင်းထညသွင်း တွကခ ကမှုမရှှိ က ေါ။
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ဗရ ဂ္ မ ါးနင် ဗရ ဂ္ မြစ်ပ ါးမှုမ ါးကိုထန်း

မ်ါးမ င်ါး

ထိုတလို မှုပမငမျာ်းရန ဘမွ်းနှုန်းပမငမျာ်းစွျာ ဘမွ်း ကဘသျာလည်း ငေါ်းဘရျာဂေါက ဘရျာကမှု နည်း ေါ်းသည။
သှိရ
ိုို့ ျာတွင ဘအျာက ေါဘရျာဂေါမ ျာ်း ပဖစဘ ေါ်ဘလရှဘ
ှိ ကျာင်း မှတတမ်းတငထျာ်းသည။
ဗရ ဂ္ အမည်
Bacillary
Necrosis of

ဗရ ဂ္ ပိုါး

Edwardsiella
ictaluri

ဗရ ဂ္ ပိုါးအမ ါးအစ ါး
ကတီ်းရီ်းယျာ်း

ဗရ ဂ္ လကခဏ
မ ကလွံို်း နှင ဆူ်းဘတျာင

က ကယ်ကို မ င်ါး
ဍှိဇီဝဘဆ်းမ ျာ်း

အရင်းမ ျာ်းတွင ဘသွ်း

Pangasius

ပခညဥမ ျာ်းဘ ကျာင အနီ

(BNP)

ကွကမ ျာ်း ဘတွွေ့ရသည။
ဘက ျာကက သရက
ရွကနှင အသည်းတွင
အပဖြူစကမ ျာ်း ဘတွွေ့ရ
သည။ အခ ိုှိ ွေ့ ကကွကသျာ်း
တွင အနောမ ျာ်း
ဘတွွေ့ရသည။

Motile
Aeromonad
Septicaemia
(MAS)

Aeromonas
ဘကတီ်းေီ်းယာ်း
spp. (mainly
A.
hydrophila,
A. sobria and
A. caviae)

မ ကလွံို်း၊ ကှိိုယခနဓာ နှင

ငေါ်းဘမွ်းကန အရည

ဆူ်းဘတျာငအရင်းတွင

အဘသွ်းဘကျာင်း

ဘသွ်းပခညဥမ ျာ်း ပဖစဘ ေါ်

ဘစပခင်း၊ အျာဟျာရ

သည။

ပ ညဝဘသျာ အစာ

ကှိိုယတွင်းဘခေါင်း၌ ဘသွ်း
ရည ကညမ ျာ်း စိုဘဝ်း

ဘကျွ်းပခင်း၊ ဍှိဇီဝ
ဘဆ်းသွံ်းို ပခင်း

ဘနသပဖင ဝမ်း ှိိုက
ဘဖေါင်းကျာ်းဘနသည။
ငေါ်းအသျာ်းဝေါ

အတညပ ိုရန

အတညပ ိုရန

ငေါ်းအသျာ်း (ကျွကသျာ်း)

အျာဟျာရပ ညဝ

ဘရျာဂေါ

လှိိုအ

လှိိုအ

အဝေါဘရျာငပဖစလျာသည

ဘသျာအစျာဘကျွ်း
ပခင်း၊ ဍှိဇီဝဘဆ်း
ဘ ်းပခင်း။

ငေါ်းသနမ ျာ်းတွင Ichthyophthirius နှင Trichodina စဘသျာ က

ေါ်းဘရျာဂေါမ ျာ်း က ဘရျာကနှိင
ို သည။

ကနဘရမလဲမီ ဘဖျာမလင ၁၅-၂၀ ppm (မီလီရမ/လီတျာ) နှုန်းတွင မှိနစ ၃၀ ခနို့ထျာ်းရမည၊ ဘလ
(Aeration) ဘ ်းထျာ်းရမည။ သကကကီ်းဘကျာင၏ အသည်းတွင အသည်းစျာ်း ှိို်း Fluke worm

(Clonorchis sinensis) စွက
ဲ
နှိင
ို သည။ ဘဆ်းဝေါ်းမ ျာ်းပဖင ကာကွယကိုသရျာတွင အခ န
ှိ ကျာပမငမ ီ်း
ထှိဘရျာကမှု အျာ်းနည်း ေါသည။ ထှိဘ
ိုို့ ကျာင ငေါ်းစတငဘမွ်းပမြူရန ငေါ်းဘမွ်းမညကနကှိို စနစက ဘသခ ျာစွျာ
ကကှိိုတငပ ငဆငပခင်းပဖင ကျာကွယရမည။

8

င ါးဗရ ဂ္ ဆိုင်ရ ဌ နမ ါး နင် ကျွမ်ါးက င်ပည ရင်မ ါး
ငေါ်းဘရျာဂေါဆှိိုငရျာကျွမ်းက ငမှု နှင ညျာရှငမ ျာ်း၏အကူအညီကှိို ဘအျာက ေါဌျာနမ ျာ်းနှင ဆကသွယရရှှိ
နှိိုငသည။


ဗီယကနမနှိင
ို ငွံ လယယျာစှိိုက ိုှိ ်းဘရ်းနှင ဘက ်းလကတှိို်းတကဖွွံွေ့မဖှိို်း ဘရ်းဦ်းစီ်းဌျာန၊ တှိရှိစဆာန
က န်းမျာဘရ်း ဌျာနခွဲ



စှိိုက ိုှိ ်းဘရ်း သိုဘတသနဌျာန အမှတ (၂)၊ ဟှိိုခ မ
ီ င်းမမှိိုွေ့၊ ဗီယကနမနှိင
ို ငွံ



ဘရသတတဝေါဘမွ်းပမြူဘရ်းဌျာန၊ ကနသှိိုတကကသှိိုလ၊ ဗီယကနမနှိင
ို ငွံ



စှိိုက ိုှိ ်းဘရ်းသှိ ပွံ၊ စတျာလငတကကသှိိုလ၊ အဂဂလနနှိင
ို ငွံ

ထိုတ်လိုပ်မှု
ကမဘ တဝမ်ါးင ါးတန် Pangasianodon hypophthalmus ထိုတ်လိုပ်မှု
(ကိုလ မဂ္ဂ စ ါးနပ် ရကခ အြဲွဲ့ မဗြေါ်မပဗ

ကန်ါးဂ္ဏန်ါး)

ဗီယကနမ သည ၂၀၀၈ခိုနှစအတွင်း တနခ ှိန (၁.၁) သန်းဘက ျာ ထိုတလို ခဲမ ီ်း လကရှှိတွင ကမဘျာ
တစဝှမ်း ငေါ်းတနအမ ျာ်းဆွံို်း ထိုတလို ဘသျာနှိိုငငွံအပဖစ ရ တညလ ကရှှိသည (POSMA, 2009)၊ ထှိိုင်း၊
ကဘမဘျာဒီ်းယျာ်း၊ လျာအှိ၊ို ပမနမျာ နှင

ဂဂလျာ်းဘဒ(ရှ) နှိိုငငွံမ ျာ်းမှလည်း ငေါ်းတန ဘမွ်းပမြူထိုတလို

လ ကရှှိသည။

ဗ ါးကက်နင် ကိုန် ယ်ဗရါး
ဗီယကနမ သည ငေါ်းတနမ ျာ်းကှိို နှိိုငငွံဘ ေါင်း (၈၀) ဘက ျာသှိိုို့ တင လ
ှိိုို့ ကရှှိသည။ ဥဘရျာ
(အဓှိကအျာ်းပဖင

နှိိုငငွံမ ျာ်း

ှိိုလန နှင စ ှိန)၊ အျာရှ ဘဒသတွင်းနှိိုငငွံမ ျာ်း မကဆီကှိို၊ ဪစဘ တ်းလ ျာ်း၊

အဘမရှိကန ပ ညဘထျာငစို နှင အဘရှွေ့ အလည ှိိုင်းဘဒသ နှိင
ို ငွံမ ျာ်းသှိိုို့ တင လ
ှိိုို့ ကရှှိမ ီ်း ရိုရျာှ ်းနှိိုငငွံသှိိုို့
လည်း စတင ဘရျာင်းခ လ ကရှှိသည။ ငေါ်းတန

မျာဏ ၃၅% (တင မ
ှိိုို့ ှု တနဖှိို်း၏ ၄၀% ) ကှိို EU

နှိိုငငွံမ ျာ်းသှိိုို့ တင ှိပိုို့ ခင်းပဖစသည။
ဗီယကနမတွင ဘနို့စဉ ဘရထွက စစည်း တနခ န
ှိ ၃၅၀၀ စီမွံပ ိုပ ငနှိင
ို မ ီ်း

ှိိုမှိို စီမွံပ ိုပ ငနှိင
ို မှုမှျာ

တှိို်းတကလ ကရှှိသည။ လကရှှိ တွင စီမွံပ ိုပ ငဘသျာ အကကီ်းစျာ်းစကရွံို ၄၀၅ ခို အနက စက ရွံို ၃၀၁ ခို
သည ဥဘရျာ နှိိုငငွံမ ျာ်းသှိိုို့ တင ှိန
ိုို့ ှိိုငရနလည်းဘကျာင်း၊ စကရွံို ၃၀ သည ရိုရှျာ်းနှိိုငငွံသှိိုို့ တင ှိန
ိုို့ ှိိုငရန
လကမှတရရှှိထျာ်းသည။ စကရွံိုအျာ်းလွံ်းို ၏ ၁၆% သည ISO အရညအဘသွ်း လကမှတရရှှိမ ီ်း
ပဖစ ေါသည။
၂၀၀၈ ခိုနှစ ဘနှောင်း ှိိုင်းတွင ဘ ်းနှုန်း က ဆင်းဘသျာဘ ကျာင ၂၀၀၉ ခိုနှစတွင ဘမွ်းပမြူမှု နည်း ေါ်း
လျာမ ီ်း ဘ ်းနှုန်းမှျာပ နလည တှိို်းပမငလျာသည။ ၂၀၀၉ တွင တစခိုပခင်း ဘအ်းခဲဘသျာ (IQF) ၁၇၀ ဂရမ
အသျာ်းလျာ တစကီလှိို လ င အဘမရှိကနဘဒေါ်လျာ ၂.၆၅ $ ပဖင ဥဘရျာ နှိိုငငွံမ ျာ်းသှိိုို့ တင သ
ှိိုို့ ည။
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မ ကဘမှျာကကျာလတွင ငေါ်းတန Pangasianodon hypophthalmus သည စီ်း ွျာ်းပဖစဘမွ်းပမြူဘသျာ
ဘရခ ှိို ငေါ်းအပဖစ ကမဘျာတစဝှမ်း ငေါ်းရှိကချာပဖညဆည်းမှုတွင ထငရှျာ်းလ ကရှှိ ေါသည။ ၂၀၀၇ -၂၀၀၈
ခိုနှစမ ျာ်းတွင ဘရခဲရှိိုကတင ှိဘ
ိုို့ သျာငေါ်းဘ ်းကွက

ကခဲဘသျာလည်း ငေါ်းတန ဘ ်း ကွကကှိို ထှိခှိိုကမှု

မရှှိခဲသညအပ င ပ ည တင ှိမ
ိုို့ ှုမှျာ ၃၁၁ % အထှိ တှိ်းို တကခဲ ေါသည။ အဓှိကအျာ်းပဖင တစခိုပခင်း
ဘအ်းခဲထျာ်းဘသျာ (IQF) အသျာ်းလျာတင ပှိိုို့ ခင်း ပဖစသည။ ငေါ်းတနသည ကမဘျာ ငေါ်း က
ှိိုို့ ိုနဘ ်းကွက
တွင တန

ှိို်းကကီ်း ငေါ်း အပဖစရ တညလ က ရှှိသည။

လက်ရအဗမ အဗနနင် ဗရွဲ့အလ ါးအလ
ဘရဘနသကရှှိ ဘမွ်းပမြူဘရ်းထိုတလို ပခင်းတွင ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူဘရ်းသည အလညအလတအဆငတွင
ဆကလကတှိ်းို တကဘနမညပဖစမ ီ်း ဘ ်းနှုန်းမှျာလည်း တညမငှိမလ ကရှှိမည ပဖစသည။ သှိရ
ိုို့ ျာတွင
တရိုတပ ညတွင ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူနည်း စနစ အခကအခဲမ ျာ်းကှိို ဘပဖရှင်းနှိိုငမ ီ်း အဘပမျာကအပမျာ်း
ထိုတလို လျာ ေါက ဘ ်းနှုန်း ှိိုမှိို က ဆင်းလျာမညအလျာ်းလျာမ ျာ်း ရှဘ
ှိ န ေါသည။
ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူဘရ်းတွင အပမတအစွန်းရရှှိမှုနည်းဘသျာဘ ကျာင မှိသျာ်းစို တစ ှိိုငတစနှိင
ို ဘမွ်းပမြူရန
အခကအခဲရှှိဘနမ ီ်း လို ငန်းရှငကကီ်းမ ျာ်းသျာလ င စီ်း ွျာ်းပဖစ ဘမွ်းပမြူထိုတလို နှိင
ို မည အဘပခအဘနရှှိ
ေါသည။

ဘရရှညတွင

ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူဘရ်း

လို ငန်းရှငမ ျာ်းလမ်းမှိို်းမှုဘ ကျာင

တစ ှိိုငတစနှိင
ို

ဘမွ်းပမြူသူမ ျာ်း ဘလ ျာနည်းလျာရန အလျာ်းအလျာမ ျာ်း ရှဘ
ှိ န ေါသည။ ထိုတကိုန စစည်းမ ျာ်းအဘ ေါ်
ကနို့သတမှုမ ျာ်းပဖစဘသျာ ကိုန စစည်းမ ျာကှိို

ဘနောကဘ ကျာင်းပ န စစဘဆ်းနှိိုငပခင်း၊ အရညအဘသွ်း

ဘကျာင်းမွနဘ ကျာင်း သကဘသခွံလကမှတစဘသျာ ဘတျာင်းဆှိိုမှုမ ျာ်းဘ ကျာင ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူပခင်းသည
အကကီ်းစျာ်း ဘမွ်းပမြူဘရ်းလို ငန်းမ ျာ်းနှငသျာ ယှဉတွဲ တှိို်းတကလျာနှိိုငမညအလျာ်းအလျာကှိို ဘဖျာညန်း
ဘန ေါသည။
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အဓကအဗ က င်ါးအရ မ ါး
ငေါ်းတန ဘ ်းကွကသိုဘတသန နှင (ကိုန စစည်းမ ျာ်းကှိို ထှိဘရျာကစွျာ ပဖနို့ခ န
ှိ ှိိုငရန) ဘ ်းနှုန်းဘပ ျာင်းလဲ
ပခင်း၊ ပ ညတွင်း နှင ပ ည ဘ ်းကွက ကွျာပချာ်းမှုမ ျာ်းကှိလ
ို ည်း သိုဘတသနပ ိုလို သွျာ်း ရနလှိိုအ
ေါသည။
ထှိအ
ိုို့ ပ င ဘအျာက ေါသဘ
ို တသနလို ငန်းမ ျာ်းလည်း လှိိုအ လ ကရှဘ
ှိ န ေါသည။


ငေါ်းထိုတလို မှု နှင ဆကစ ဘသျာ အဘပခခွံ စစည်းမ ျာ်း ဘရျာင်းဝယပခင်းနှင ငေါ်းစီမွံပ ိုပ င
စကရွံိုမ ျာ်းကှိို သငဘတျာဘသျာဘနရျာမ ျာ်းတွင တညဘဆျာကပခင်း။



ရျာသီအလှိက
ို ဘ ်းနှုန်းဘပ ျာင်းလဲမှုကှိို အဘပခပ ိုမ ီ်း ထိုတလို မှုနည်းဗ ြူဟျာဘရ်းဆွဲပခင်း နှင



ဗီယကနမတွင အစျာဘတျာင အရညအဘသွ်း ှိိုမှိို ဘကျာင်းမွနဘစရနထိုတလို ပခင်း နှင
ဘ ်းနှုန်း က ဆင်းရန ဘဆျာငရွကပခင်း။

ငေါ်းတန

Pangasianodon

ထိုတလို မှု

စရှိတ

hypophthalmus

နည်း ေါ်းဘစရန

နှင

ဘမွ်းပမြူပခင်းတွင

ထိုတကိုန စစည်း

အပမတအစွန်း
အရညအဘသွ်း

နည်း ေါ်းသပဖင
ဘကျာင်းမွနဘရ်း

ဘဆျာငရွကရန လှိိုအ လျာ ေါသည။ လို ငန်း အငယစျာ်း ငေါ်းတန ဘမွ်းပမြူဘရ်းမှျာ ဘရရှည လည တရန
အခကအခဲ

ရှဘ
ှိ သျာဘ ကျာင

ငေါ်းတန

ဘမွ်းပမြူဘရ်းအစို

အဖွဲွေ့မ ျာ်းပဖစ

ဘ ေါ်လျာနှိိုင ေါသည။

အမ ျာ်းစိုပဖစဘသျာ ငေါ်းတန ဘမွ်းပမြူဘရ်း အကကီ်းစျာ်း လို ငန်းရှငမ ျာ်းသည စွမ်းဘဆျာငနှိင
ို မှု

ှိိုမှိိုသပဖင

ငေါတနဘမွ်းပမြူဘရ်း လို ငန်းခွဲမ ျာ်း တှိ်းို ခ ဲွေ့ပခင်းပဖင တှိ်းို တကလျာ ကမည ပဖစသည။
ငေါ်းတန ဘရျာင်းခ သူမ ျာ်း နှင စျာ်းသွံ်းို သူမ ျာ်းအဘနပဖင သ ျာဝ တဝန်းက ငနှင သဟဇျာတပဖစမ ီ်း
ဘရရှညဘဆျာငရွကနှိင
ို ဘသျာ

ဘမွ်းပမြူထိုတလို မှု

ဘတျာင်းဆှိိုမှုမှျာ တှိ်းို တကလျာမည ပဖစသည။ သ

နှင

မ တစွျာ

အက ိုှိ ်းခွံစျာ်းခွင

ရှှိမှုအတွက

ျာဝ နှင သဟဇျာတပဖစစွျာ ဘမွ်းပမြူထိုတလို ပခင်း

ဘရရှညပဖစဘ ေါ်နှိိုငရန ဘငွဘ က်းမ ျာ်းစွျာ ကိုနက ေါမည။ အထူ်းသပဖင ဘမွ်းပမြူဘရ်းကန၊ ဘရသွင်းပခင်း၊
ဘရပ ိုပ ငပခင်း၊ ဘရဆှိို်းစွနထို
ို့ တပခင်းဆှိိုငရျာ သိုဘတသနလို ငန်းမ ျာ်းစွျာ ဘဆျာငရွကရန လှိိုအ မည
ပဖစသည။
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တ ဝန်အ
သ

ရစ မြင် ဗရ

တတဝ ဗမါးမမြူဗရါးဗဆ င်ရွက်မ င်ါး

ျာဝအဘလ ျာက ဇီဝဓေါတဘလ ျာမှုပဖစရန လှိိုအ ဘသျာ ဘအျာကဆီဂ င

Oxygen Demand - BOD) ပမငမျာ်းစွျာ

ေါဝငမ ီ်း နှင ကာ

ွနဒှိိုငဘအျာကဆှိိုဒ (Chemical Oxygen

Demand - COD) မ ျာ်းစွျာ ေါဝငဘသျာ ဘရဆှိ်းို မ ျာ်းကှိို ကန က
သ

မျာဏ (Biological

ဘမွ်းပမြူဘရ်းမ ျာ်းမှ စွနထို
ို့ တပခင်းမှျာ

ျာဝ တဝန်းက င ညစပငမ်းမှုကှိို ပဖစဘစ ေါသည။ အဘနောကနှိင
ို ငွံမ ျာ်းတွင တဆင ဘရျာင်းခ သူမ ျာ်း

နှင စျာ်းသွံို်းသူမ ျာ်းသည သ

ျာဝ တဝန်းက င ထှိခှိိုကမှုမရှဘ
ှိ စဘသျာ နည်းလမ်းပဖင ဘမွ်းပမြူထိုတလို

ဘသျာ ငေါ်းမ ျာ်းကှိို ဦ်းစျာ်းဘ ်း ဝယယူစျာ်းသွံို်းမှု အဘလအထမှျာ တှိို်းတကလ ကရှှိ ေါသည။
ဗီယကနမနှိင
ို ငွံတွင တျာဝနအသှိရှှိစျာွ ပဖင ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူပခင်းကှိို က ငသွံို်းမ ီ်း ဘ ်းကွက တှိို်းတက
ရရှှိဘစရန ဘအျာက ေါအဘရ်းကကီ်းဘသျာအခ ကမ ျာ်းကှိို အဓှိက ဦ်းစျာ်းဘ ်းဘဖျာဘဆျာငလ က ရှှိ ေါသည။


ဘကျာင်းမွနဘသျာဘရသတတဝေါဘမွ်းပမြူပခင်း (Good Aquaculture Practice - GAP)၊ ှိိုမှိို ဘကျာင်း
မွနဘသျာ ထိုတလို မှုနည်းလမ်း (Better Manufacture Practice - BMP)၊ စွံနှုန်း သတမှတ
ခ ကနှငအညီ က ငသွံို်းဘဆျာငရွကပခင်း (Code Of Conduct - COC) စသညမ ျာ်းကှိို တှိို်းမမြှင
က ငသွံို်းပခင်း။



သ

ျာဝဘရပ ငမ ျာ်းတွင သီ်းပချာ်းစီရဘ
ှှိ နဘသျာ ငေါ်းတနမ ိုှိ ်းမ ျာ်း ဘသွ်းနီ်း ဘရျာယှက ွျာ်းပခင်းကှိို

ကျာကွယရန သ

ျာဝဘရပ င တစခိုမှ ငေါ်းတန မ ိုှိ ်းငေါ်းကကီ်းမ ျာ်းကှိို အပချာ်းသ ျာဝ ဘရပ င

တစခိုသှိိုို့ ဘပ ျာင်းဘရွွေ့ပခင်းမပ ိုလို ရန ထှိဘရျာကစွျာ ကျာကွယတျာ်းဆီ်းပခင်း။


ငေါ်းတနမ ျာ်း ဘ ်းဘကျာင်းရရှဘ
ှိ စရန ထိုတလို မှုနှင ဘရျာင်းဝယမှုလမ်းဘ ကျာင်းကှိို ဘနောက
ဘ ကျာင်းပ န

စစဘဆ်းနှိိုငဘသျာ

စနစကှိိုထူဘထျာငပခင်း၊

ငေါ်းတန

ဝယဘရျာင်းအဖွဲွေ့

ထူဘထျာငပခင်း။


အက ိုှိ ်းအပမတ ှိိုမှိိုရရှဘ
ှိ ရ်းအတွက သ

ျာဝ တဝန်းက င ထှိန်းသမ်းဘရ်းနှင ဇီဝလွံိုခခွံိုဘရ်း

လို ငန်းစဉမ ျာ်း ဘဆျာငရွကရန အစိုအဖွဲွေ့ မ ျာ်းထူဘထျာငပခင်း။


ငေါ်းတနဘမွ်းပမြူရျာတွင သွင်းအျာ်းစိုမ ျာ်းအတွက ဘ ်းနှုန်း သတင်းမ ျာ်း သျာမက ငေါ်းတန
ဘရျာင်းခ ဘ ်းနှုန်းသတင်းမ ျာ်းကှိို ပဖနို့ခ ှိဘ ်းပခင်း။
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