
だい19か　こうしゅのうぎょうのさぎょう2

第19課　耕種農業の作業2

စ ိုကပ်   ျိုးမမွျိုးမမြူမရျိုးလိုပ်ငနျ်ိုးမှ လိုပ်ငနျ်ိုးမ ောငရွ်ကမ်ှု 2

No. ဝ ေါဟာရ စာဖတန်ည််း ဘာသာပြန်ဆ ိုပြင််း မှတြ်ျက် ရိုြ်ြ ို

1 摘果 てきか အသ ျိုးမ ြွေမြွေငျ်ိုး

မကောငျ်ိုးမွနမ်သောသစ်သ ျိုးဝလမံ ောျိုး 

ထကွရှ် ရနအ်တကွ ်

မလ ိုအပ်မသောအသ ျိုးမ ောျိုး

က ိုဖယရှ်ောျိုးမြွေငျ်ိုး။

2 摘葉 てきよう အရွကမ် ြွေမြွေငျ်ိုး

မနမရောငက် မြွေငျ်ိုးနငှ မ်လဝငမ်လထကွ်

တ ို  မကောငျ်ိုးမွနမ်စရနအ်တကွ ်

အရွကမ် ောျိုးက ိုမ ြွေြွေ မြွေငျ်ိုး။

3 摘蕾 てきらい အဖ ျိုးမ ြွေမြွေငျ်ိုး

အသ ျိုးမကောငျ်ိုးစွောတငန် ိုငရ်နန်ငှ  ်

အသ ျိုးကက ျိုးထေွာျိုးမစရနအ်တကွ ်

ပနျ်ိုးမပွင မ် တငွအ်ဖ ျိုးက ိုမ ြွေြွေ မြွေငျ်ိုး။

4 摘花 てきか ပနျ်ိုးမ ြွေမြွေငျ်ိုး

မကောငျ်ိုးမွနမ်သောသစ်သ ျိုးဝလမံ ောျိုး

ထကွရှ် ရနအ်တကွ်

မလ ိုအပ်မသောပနျ်ိုးပွင မ် ောျိုး

က ိုဖယရှ်ောျိုးမြွေငျ်ိုး။

5 土を掛ける つちをかける မမမသောျိုးဘ ို  တငသ်ည် ≒覆土（ふくど）

ဥြမာ
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6 誘引 ゆういん တ ိုငတ်ငွက် ိုငျ်ိုးြွေ ညမ်ြွေငျ်ိုး

က ိုငျ်ိုးမ ောျိုးလကဲ မြွေငျ်ိုး၊ 

ရှုပ်မထျွိုးမြွေငျ်ိုးမ ောျိုးမမဖစ်မစရနအ်လ ို  ငေှာ

 

က ိုငျ်ိုးက ိုတ ိုငတ်ငွတ် ပ်နငှ တ်ွကဲပ်ြွေ ညန်ှ

မာာောငမ်ြွေငျ်ိုး။

7 束ねる たばねる စညျ်ိုးမနေှာငသ်ည်

8 接ぎ木 つぎき က ိုငျ်ိုး ကမ်ြွေငျ်ိုး

9 剪定（する） せんてい（する）
က ိုငျ်ိုးညှပ်မြွေငျ်ိုး 

(က ိုငျ်ိုးညှပ်သည်)
≒枝を切る（えだを　きる）

10 袋かけ ふくろかけ အ တစွ်ပ်မြွေငျ်ိုး ブドウの袋
ふくろ

かけをします。

စပ စ်သ ျိုးအ တစွ်ပ်မြွေငျ်ိုးက ို 

လိုပ်မ ောငပ်ါမည။်

11 農薬 のうやく
စ ိုကပ်   ျိုးမရျိုးသံိုျိုးပ ိုျိုးသတ ်

မာာျိုး

12 除草剤 じょそうざい မပါငျ်ိုးသတမ် ျိုး

13 薄める うすめる ကကမဲအောငလ်ိုပ်သည် ≒希釈する（きしゃくする） 消毒液
しょうどくえき

を1000倍
ばい

に薄
うす

めます。

ပ ိုျိုးသတမ် ျိုးရညက် ို အ  1000 

ကကမဲအောငလ်ိုပ်ပါမည။်
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14 草取り くさとり မမကန်ိုတမ်ြွေငျ်ိုး

15 刈る かる ရ တသ်ည်

16 抜く ぬく နိုတသ်ည်

17 収穫（する） しゅうかく（する）
ရ တသ် မ်ျိုးမြွေငျ်ိုး 

(ရ တသ် မ်ျိုးသည်)

18 量る はかる ြွေ  နတ်ယွသ်ည် コマツナの重
おも

さを量
はか

ります。

ြွေ ိုမော တွန်ော ၏အမလျိုးြွေ  နက် ို 

ြွေ  နတ်ယွပ်ါမည။်

19 貯蔵（する） ちょぞう（する）
သ ိုမလေှာငမ်ြွေငျ်ိုး 

(သ ိုမလေှာငသ်ည်)
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20 詰める つめる ထည သ်ငွျ်ိုးသည် ミニトマトをパックに詰
つ

めま

す。

မ န ြွေရမ်ျိုးြွေ ဉ်သ ျိုးမ ောျိုးက ို 

အ တအ်တငွျ်ိုးထည သ်ငွျ်ိုးပါမည။်

21 梱包（する） こんぽう（する）

ဂ ပ်ဖောမဖင ပ်ါကငထ်ိုပ်ပ ိုျိုးမြွေ

ငျ်ိုး

(ဂ ပ်ဖောမဖင ပ်ါကငထ်ိုပ်ပ ိုျိုး

သည)်

レタスの梱包作業
こんぽうさぎょう

をします。

 လတရွ်ကမ် ောျိုးက ို 

ဂ ပ်ဖောမဖင ပ်ါကငထ်ိုပ်ပ ိုျိုးမြွေငျ်ိုးလိုပ်ငနျ်ိုး

က ို လိုပ်မ ောငပ်ါမည။်

22 予冷 よれい အမအျိုးြွေမံြွေငျ်ိုး

ရ တသ် မ်ျိုးထောျိုးသည အ်ရောမ ောျိုး၏

လတ ်တမ်ှုက ို ထ နျ်ိုးသ မ်ျိုးရနအ်တကွ်

ယောယ အမအျိုးြွေပံပ ျိုး ထ နျ်ိုးသ မ်ျိုးပါမည။်
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