
 

အီးစီအိ

အမွတ္စဥ္

 

သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀နည္းျဖင့္နည္းျဖင့္နည္းျဖင့္နည္းျဖင့္ဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေ

ကုိထုတ္လုပ္ျခင္းကုိထုတ္လုပ္ျခင္းကုိထုတ္လုပ္ျခင္းကုိထုတ္လုပ္ျခင္း    

ဘရုခ္မာ(ရွ)ဘန္း၊ နီအယ္မိေခ်ာမ္ပူသြမ္ႏွင့္

ေရာက္မႈစင္တာမွေရးသားသည္။ 

နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း    

သဘာ၀အားျဖင့္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအႏၱရာယ္ရွိသည့္မွိဳမ်ား၊

ရီယမ္(Fusarium spp)ႏွင္ ့ပပဲိစပ္ကုိပ်က္ေစေသာ

အ၀င ္တုိ႔သည္ အပင္တစ္ပင္ကုိလွ်င္ျမန္စြာေသေစနုိင္သည္

ဘာသာမထုတ္နုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္အျခားေသာ

ဇယားကုိလုိက္နာျခင္းႏွင့္အပင္ေဟာင္းမွပစၥည္း

မ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္းစသည္တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

ကာမူ တစ္ခ်ိန္သုိ႔မဟုတ္တစ္ခ်ိန္တြင္

မည္ျဖစ္သည္။ 

ပံ ု၁။ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္အေပၚတြင္ရိွေသာဖူစာရီယမ္
Fusariumoxysporumသည္ 

အီးစီအိပ္ခ်္အုိ (ECHO)အာရွမွတ္တမ္း 

အမွတ္စဥ္ ၂၀၊ မတ္လ၂၀၁၄ 

ဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေဖ်က္ပုိးမ်ားကုိႏိွမ္နင္းေသာသာသာသာမႈိမႈမိႈိမႈိ    ထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာ    ((((Trichoderma))))နွင့္နွင့္နွင့္နွင့္ဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာ

နီအယ္မိေခ်ာမ္ပူသြမ္ႏွင္ ့ေဒါက္တာ ေအဘရမ္ ဘစ္လာ - ECHO

 

ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအႏၱရာယ္ရွိသည့္မွိဳမ်ား၊ အပင္မ်ားကုိ အားေပ်ာ့ေစေသာ

ပပဲိစပ္ကုိပ်က္ေစေသာ ဖာခုိစပိုရာ ပါခ်ိဟိစ(ီPhakospora pachyrhizi

အပင္တစ္ပင္ကုိလွ်င္ျမန္စြာေသေစနုိင္သည္ (ပံ ု၁)။ မွိဳမ်ားတုိ႔သည္ၾသဇာဓါတ္မ်ားကုိ

ၾကာင့္အျခားေသာ ရင္းျမစ္ကုိ ရွာရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ

ေပါင္မုန္႔အေဟာင္းမ်ား၊ႏႊာထားေသာ

သီးမ်ား၊ေဆြးေနေသာသစ္ေခါက္သုိ႔မဟုတ္

အပင္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေသာ

ျကသည္။ ဤပင္သုိဂင္နစ္

ေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္မွိဳေသာ

၀င ္ ေလထြက္နည္းေသာ၊

အလြန္အကၽြံေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ

မိုးမ်ားလြန္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္

သန္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာည့ံဖ်င္းသည့္အေျခ

အေနမ်ားကုိအမ်ားအားျဖင့္

စနစ္တက်ျခားေပးျခင္း၊

ဇယားကုိလုိက္နာျခင္းႏွင့္အပင္ေဟာင္းမွပစၥည္းႏွင့္ေပါင္းပင္မ်ားက့ဲသို႔ေသာမႈ-ိေရာဂါျဖစ္လြယ္ေသာအစအန

မ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္းစသည္တုိ႔ကုိျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ကၽြနုပ္္တို႔မည္သုိ႔ပင္

စ္ခ်ိန္တြင ္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေသာမႈသိည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အပင္မ်ားတြင္

ခရမ္းခ်ဥ္ပင္အေပၚတြင္ရိွေသာဖူစာရီယမ္ Fusarium wilt ။ 

ဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာ    ((((Beauveria))))    

ECHO အာရွအက်ိဳး သက္ 

အားေပ်ာ့ေစေသာ ဖူဆာ 

Phakospora pachyrhizi) အပါ 

မွိဳမ်ားတုိ႔သည္ၾသဇာဓါတ္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ 

တစ္ခါတစ္ရ ံ ထုိရင္းျမစ္မ်ားသည္ 

ေပါင္မုန္႔အေဟာင္းမ်ား၊ႏႊာထားေသာ လိေမၼာ္ 

သီးမ်ား၊ေဆြးေနေသာသစ္ေခါက္သုိ႔မဟုတ္ 

ေျပာင္းလဲေသာ တစ္ရွဴးမ်ားျဖစ္ 

ဤပင္သုိဂင္နစ္ (pathogenic- 

သာ) မႈိမ်ားတုိ႔သည္ ေလ 

ေလထြက္နည္းေသာ၊ ေရစီးေႏွးေသာ၊ 

ရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ သို႔မဟုတ္ 

အေျခအေနမ်ားတြင ္ ရွင္ 

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာည့ံဖ်င္းသည့္အေျခ 

အေနမ်ားကုိအမ်ားအားျဖင့္ အပင္မ်ားကုိ 

ခားေပးျခင္း၊ ေရသြင္းသည့္အခ်ိန ္

ေရာဂါျဖစ္လြယ္ေသာအစအန 

ပ္တို႔မည္သုိ႔ပင ္ ျပဳလုပ္ေစ 

ကၽြန္ပ္တုိ႔၏အပင္မ်ားတြင ္ေရာဂါပုိး၀င္နိုင ္



ကံမေကာင္းသည္မွာ ေခတ္သစ္ကာလတြင ္ ဓါတုေျမၾသဇာမ်ားႏွင္ ့ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတုိ႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး 

ထုတ္လုပ္မွဳတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္လာ၍ အလြန္ျပင္းထန္သည့္စိုးရိမ္ရေသာပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွဳ ကုိ 

ျဖစ္ေစသည္။ ဤစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာနည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအားပတ္၀န္းက်င္တြင ္

ညီမွ် မႈမရွိသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေစသည့္ ထည့္၀င္မႈမ်ားအေပၚပုိ၍မီွခိုလာေစသည္။ 

ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာသည္မျမင္ႏိုင္ေသာကမၻာၾကီး၏ေမွာင္မည္းေနေသာေထာင့္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ 

မႈကင္းမဲ့စြာေနထုိင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ က်ဴးေက်ာ္သည္ ဟုေခၚေသာKingdom Fungi (အေျခခံ 

လကၡဏာမ်ားတူသည့္သက္ရွိသတၱ၀ါအဖြဲ႔အစည္းကုိေခၚဆုိထားျခင္းျဖစ္သည္) မ်ားျဖင့္လုံးလုံးျပည့္ႏွက္ေန 

ျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။မႈိေလာကတြင ္ ေကာင္းက်ိဳးကုိျဖစ္ေစသည့္ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ထရီခ်ိဳဒီမာspp(Trichoderma 

spp)နွင့္ဘရူဗီရီယာ ဘာစီယာနာ(Beauveria bassiana)တုိ႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင ္

၎တုိ႔တြင္ရွိသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍က်ယ္ျပန္႔စြာေလ့လာလ်က္ရွိသည္။ 

ဤမႈိမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အလားအလာသည္ အထူးစိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 

၎တုိ႔၏စြမ္းအားသည္စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာထုတ္လုပ္မႈမ်ား အားတုိးတက္ေစသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္မႈိသတ္ေဆး 

ကုိခုခံႏိုင္ေသာပက္သိုဂင္မ်ားတုိ႔၏ဖြၿံဖိဳးမႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။1 

ဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာ    ဘာစီယာနာဘာစီယာနာဘာစီယာနာဘာစီယာနာ (Beauveria bassiana) 

ဘရူဗီရီယာဘာစီယာနာသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင ္ ျဖစ္ပြားေသာသာမန္ေျမေပါက္မႈ ိ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

၎သည္ဖ်က္ပိုးေသေစေသာမႈိမ်ုိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ဘရူဗီရီယာ ဘာစီယာနာ၏မ်ိဳးပြားမႈန္တုိ႔သည္ ပုိးမႊားမ်ား၏ 

အခြံႏွင့္ေတြ႔ထိပါက သူတုိ႔သည္ အခြံကုိ 

ေဖါက္ထြင္း၍ ပိုးေကာင္ေသသည္အထိ 

ေရာဂါကာကြယ္သည့္စနစ္ကုိ အားနည္း 

သြားေစသည့္ ဘရူဗီရီစင(္Beauvericin) 

ဟုေခၚေသာအဆိပ္ကုိ စတင္၍ ထုတ္ 

သည္။ 2 ေနာက္ဆံုးတြင္မႈိသည္ ကုိယခ္ႏၶာ 

ေခါင္းေပါက္တစ္ခုလုံးတြင ္ ျပည့္သြားမည္။ 

အလြန္စိုထုိင္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

မႈိမ်ားသည္ေပ်ာ့ေသာ ကုိယ္ခႏၶာအပုိင္း 

မွတဆင့္ၾကီးထြား၍ ကုိယ္ခႏၶာကုိဖံုးလႊမ္း 

၍ထူးျခားေသာ”အျဖဴေရာင္အပြင္”့လကၡ

ဏာအသြင္အျပင္တစ္ခုကုိဖန္တီးသည္  

(ပံ ု ၂)။ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးမွာေႏွးေကြး၍သုံးရက္မွခုနစ္ရက္အထက္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပုိးမႊား 

ဦးေရကုိႏွိမ္ႏွင္းရန္ အခ်ိန္ၾကာ၍ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္မလုံေလာက္ႏိုင္ပါ။မွတ္သားရန္မွာ ဘရူဗီရီယာသည္ 

                                                           
1
 Studholme 

2
 Caldwell, 113 

ပံ ု၂။ ”အျဖဴေရာင္အပြင့္” ပို၍စုိထုိင္းေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘရူဗီရီယာ 
ဘာစီယာနာ(Beauveria bassiana)၏လကၡဏာ (ဓါတ္ပုံ- စူရင္ဒရာ ၂၀၁၃) 



ႏွိမ္ႏွင္းမႈကုိသာျပဳလုပ္၍ ပိုးမႊားအေကာင္ေရကုိသုတ္သင ္  ရွင္းလင္းျခင္းမျပဳပါ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္အေကာင္ 

ေရ၏၅၀နွင္ ့၇၀%ကုိ ေသေစ သည္။ ပို၍စုိထုိင္းဆုံးေသာအခ်ိန္အ ေတာအတြင္းႏွင့္ပိုးမႊားမ်ား၏အေစာပုိင္း 

သက္တမ္းအဆင့္မ်ားတြင္ဖ်န္းေပးပါက ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။3 

ဘရူဗီရီယာကုိ အဓိကအားျဖင့္ဖ်က္ပိုးမ်ား၊ ကုိယ္ထည္ႏွင့္အေတာင္မ်ားတြင္ အျဖဴမုွန္မ်ားရိွ၍အရြက္မ်ား၏ 

ေအာက္တြင္ေနေလ့ရွိသည့္ အျဖဴေရာင္ဖ်က္ပိုး(white fly )ႏွင္ ့ႏြားေခ်းပုိးမ်ားကုိထိန္းရာတြင ္အသုံးျပဳရန္ 

ေထာက္ခံၾကသည္။ ဖ်က္ပုိးမ်ားႏွင္ ့ ဆက္ႏြယ္ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနရာတကာတြင္ရွိသည့္ 

ပ်ားအုံရိွပ်ားမ်ားကုိ ၾကီးမားသည့္ အနၱရာယ္မရွိေစဘ ဲ အခ်ိန္မေရြးဖ်န္းႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ပ်ားမ်ားအလုပ ္

အမ်ားဆုံးေသာအခ်ိန္ကုိေရွာင္ပါ။စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာဖ်က္ပိုးမ်ားကုိထိန္းျခင္းအျပင္အခ်ိဳ႕ေသာ  ဘရူဗီရီယာ 

မ်ားသည္ၾကမ္းပိုးမ်ားႏွင့္ျခမ်ားအတြက္လည္းထိေရာက္မႈရွိသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်သည့္ ဘရူဗီရီယာ 

၏ႏွိမ္နင္းပစၥည္းမ်ားကုိမ၀ယ္ယူမီသုေတသနအခ်ိဳ႕ကုိလုပ္ပါ။သို႔မဟုတ္ ထုိႏွိမ္နင္းပစၥည္းသည္မည္သည့္ 

အရာကုိ ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္သည္ကုိသိႏိုင္ရန ္ တံဆိပ္တြင္ေရးထားေသာအရာမ်ားကုိဖတ္ပါ။ သုေတသနအမ်ားစု 

တုိ႔သည္မိမိတုိ႔၏လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ မူတည္၍ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေလ့လာမႈတုိ႔တြင္ 

ဘရူဗီရီယာသည္ေျမာက္မ်ားစြာေသာအပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၌စုိထုိင္းထုိင္းျဖစ္ျခင္း၊အျမစ္ပုတ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ 

ေရာဂါျဖစ္ေစႏုိင္သည့္(ပက္သုိဂနဲစ)္အေနအထားမ်ားကုိျဖစ္ေစသည့္ပက္သိုဂနဲစ္မႈိမ်ိဳးျဖစ္သည့္ရီးဇုိတုိနီယာ 

(Rhizoctonia)က့ဲသို႔ေသာေျမဆီမႈိႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။4 

ထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာsp(Trichoderma sp.) 

ထရီခ်ိဳဒီမာ (Trichoderma)သည္ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေဒသခံမ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးတြင ္

ေတြ႔နိုင္သည့္မႈိအႏြယ္တူမ်ိဳးကြဲအစုျဖစ္သည္ထုိ႔ေၾကာင့္‘sp.’ အားအထက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္ၾကသည္။ မ်ိဳး 

စိတ္မ်ားကုိစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာေျမမ်ားႏွင့္နီး 

စပ္မႈမရွိသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သစ္ေခါက္ 

မ်ားတြင္အစိမ္းေရာင္ အစက္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ 

ရ၍သစ္မ်ားကုိအေျခအေနဆုိး၀ါး ေစသည္ 

(ပံ၃ု)။ ထရီခ်ိဳဒီမာ (Trichoderma )၏ႏိွမ ္

နင္းပစၥည္းအမ်ားစုကုိသဘာ၀နည္းျဖင့္ဖ်က္

ပိုးမ်ားကုိႏွိမ္နင္းသည့္အရာအျဖစ္တီထြင္ၾက

သည္။ထရီခ်ိဳေဆြးေျမ့ေစေသာအရာတစ္ခု

အေနျဖင့္ထရီခ်ိဳဒီမာတုိ႔အား မ်ိဳးေစ့ကုိကုသ 

ရန္၊ ေပါင္းစည္းေသာအခါႏွင္ ့ ငယ္ေသာ 

အပင္မ်ားသည္ အျခားေသာမႈိမ်ားေၾကာင့္ 

ေသျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ထိေရာက္မႈအရိွဆုံးေသာအရာအျဖစ္အသုံးျပဳၾကသည္။ 
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ပံ ု၃။ သစ္ေခါက္ေပၚတြင္သဘာ၀အေလွ်ာက္ေပၚေပါက္ေနေသာထရီခ်ိဳဒီမာ 

မႈိမ်ား(ဓါတ္ပံ-ုဆယ္မ၀ူယ္ ၂၀၁၄) 



ဤလုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖင္ ့ထရီခ်ိဳဒီမာသည္ဓါတုမ်ိိဳးေစ့မ်ားအား ကုသရာတြင ္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္သည္။ 

ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတုိ႔သည္အေညွာက္ေပါက္ရန္အတြက္အားေပးသည္။သုိ႔ေသာ္ထရီခ်ိဳဒီမာသည္ေျမဆီႏွင့္အပင္ 

မ်ားတြင္ပုိမိရုငွ္သန္ႏိုင္၍ဓါတုကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ရည္ရည္ွအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိတုိးတက္ေစသည္။ 5

ဖ်န္္းသည့္ေပ်ာ၀္င္ရည္အျဖစ္ထရီခ်ိဳဒီမာကုိပန္းမ်ားတြင္ထည့္ရန္ႏွင့္အသီးအေရအတြက္ကုိနည္းေစသည့္မႈ ိ

မ်ား၏ႀကီးထြားမႈကုိကာကြယ္ရာတြင ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ 

မၾကာမီအခ်ိန္အထိထရီခ်ိဳဒီမာ မႈိတို႔၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈသည္မႈိႏွင္ ့ ပိုးမႊားမ်ားတုိ႔၏ဆလ္ဲနံရံမ်ားတြင ္ တည္ 

ေဆာက္ထားေသာအပုိင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထရီခ်ိဳဒီမာအခြံမာကုိဦးတည္၍ အားနည္းေစေသာ ၎တုိ႔၏ဓါတ္ 

ေျပာင္းအကူျဒပ္မ်ိဳး(အင္ဇိုင္း)ထုတ္ႏုိင္ေသာအရည္အေသြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။သုိ႔ေသာ္

မၾကာမီကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္သုေတသနမွထရီခ်ိဳဒီမာ၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဖြဲ႔စည္းလည္ 

ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည္ဟုေဖၚျပခ့ဲသည္။ 6 ၎သည္ကပ္ပါးပုိးကုိလက္ခံေပးသည့္အပင္၏အစိတ္အ 

ပိုင္းအထဲတြင ္ ေအာ္စင္(auxin-အပင္မ်ား၏ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိ ု အားေပး၍ လည္ပတ္ေစေသာ မည္သည့္ 

ဟုိမုန္း သုိ႔မဟုတ္ထုိသို႔ေသာအရာ) ထုတ္လုပ္မႈကိုအားေပးသည့္တုံ႔ျပန္မႈမွတဆင့္ ေယဘုယ်ဘုိင္အုိမတ္စ ္

ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေဘးမွ အျမစ္၏ႀကီးထြားမႈကိုပုိ၍ ေကာင္းေစသည္ကိုေဖၚျပသည္။ ေအာ္စင္မ်ားသည္အပင္ 

ႀကီးထြားမႈႏွင့္ဖြံ႔မႈတြင္အေရးပါေသာအပင္ေဟာ္မုန္းအတန္းအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ထရီခ်ိဳဒီမာအပင္မ်ား၏ 

ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာစနစ္အတြင္းႏွင့္ဆဲလ္မ်ား၏ၾကား 7 တြင္ပင္လွ်င္ေနထုိင္ႏိုင္၍အပင္အားအရြက္ပက္

သုိဂင္မႈိကုိခုခံႏုိင္ရန္အကူအညီေပးသည္(စပါးပင္မ်ားအေပၚတြင္စပါးေၾကမြျခင္းက့ဲသို႔ေသာ)။ 8 မႈိမ်ားသည္ 

ကာကြယ္ေဆးမထုိးထားေသာအပင္မ်ားထက္စာလွ်င္အပင္မ်ားအားသီးျခားပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္အသက္

ရွင္ေသာ သက္ရွိအေပၚသက္မဲ့ေသာအရာမ်ားမွ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးကုိျဖစ္ေစေသာ ဖိႏွိပမ္ႈမ်ားကုိပို၍ 

ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ကူညီသည္။ 9 သုိ႔ေသာ္၎၏ဆန္႔က်င္-မႈိအရည္အေသြးသည္ မႈိထုတ္လုပ္မႈပတ္၀န္းက်င္တြင္ 

ထရီခ်ိဳဒီမာအားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။ 

ဘရူဗီရီယာႏွဘရူဗီရီယာႏွဘရူဗီရီယာႏွဘရူဗီရီယာႏွင့္ထရီခ်ိဳဒီမာင့္ထရီခ်ိဳဒီမာင့္ထရီခ်ိဳဒီမာင့္ထရီခ်ိဳဒီမာ(BeauveriaandTrichoderma)တုိ႔ကုိထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိထုတ္လုပ္ျခင္းတုိ႔ကုိထုတ္လုပ္ျခင္း    

ဘရူဗီရီယာႏွင့္ထရီခ်ိဳဒီမာမွႈိႏွစ္မ်ိဳးလုံးတုိ႔၏အမွ်င္မ်ားကုိဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ 

ထိေရာက္သည့္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာပစၥည္းအမ်ားဆုံး႐ွိသည့္အရာမ်ားကုိသီးျခားထား၍ ျပန္လည္ ထုတ္ 

လုပ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္မ်ားတြင္ရရွိႏိုင္သည္။ႏွိမ္နင္းႏို္င္ေသာပစၥည္းအေပၚတြင္မႈတည္၍ 

ဤမႈိမ်ားမွထုတ္ေသာအင္ဇုိင္းမ်ားကြဲျပားသည္။ 10  ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ သင္၏” 

ေဒသ” အမ်ိဳးအစား မ်ားကုိျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ေထာက္ခံအားေပးမႈမျပဳပါ။ သုိ႔ေသာ္သင္၏ေျမ 

ဆီမ်ားတြင္ဤအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစေသာမႈိမ်ား၏ႀကီးထြားမႈကုိအားေပးမည့္ေျမအေနအထားမ်ားကုိဖန္တီးရန္ 

ေထာက္ခံအားေပးလုိပါသည္။ ဤအရာမ်ားကုိအနည္းဆုံးေသာျပဳျပင္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈကုိျပဳလုပ္၍ သုိ႔မ 

                                                           
5
 Harman 

6
 Hermosa 

7
Studholme 

8
 Hermosa 

9
 Hermosa 

10
Contreras-Cornejo 



ဟုတ္ ျပဳျပင္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားအသုံးမျပဳျခင္း၊ ေျမေဆြးျဖင့္အျမစ္မ်ားကုိဖံုးအုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဓါတ ု

ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတုိ႔ကုိအသုံးမျပဳျခင္းတုိ႔အားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ကံေကာင္းစြာျဖင့္ သင္သည္အိမ္၌ပင္ သင္၏ဘရူဗီရီယာသုိ႔မဟုတ ္ထရီခ်ိဳဒီမာဖ်န္းရည္ကုိျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ 

ပထမတြငအ္ေျခာက္မႈန္႔အျဖစ္အမ်ားအားျဖင့္ ရႏိုင္ေသာေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်သည့္ ႏွိမ္နင္းေသာပစၥည္း 

မ်ားကုိ၀ယ္ယူပါ။ ဤအရာကုိစိုက္မည့္ မႈိေနာက္အသုတ္မ်ားအတြက ္ အစျပဳမည့္ရင္းျမစ္အျဖစ္ သုံးရန္ 

မပ်က္မကြက္ထားပါ။မႈိမ်ားသည္အမ်ိဳးဆက္မ်ားစြာအထိလြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။သင္သည္

ယခင္အသုတ္မ်ားမွမ်ဳိးပြားမႈန္မ်ားျဖင့္သင္၏ပစၥည္းမ်ားကုိအဆက္မျပတ္ကာကြယ္ေဆးထုိးပါက ေနာက္ပိုင္း 

မ်ိုးဆက္အနည္းငယ္တြင ္သင္သည္မရူင္းထက္ အလြန္ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုကုိရႏုိင္မည္ (ႏွင့္မ်ားစြာထိ 

ေရာက္မႈနည္းေသာ)။ ထုိ႔ေၾကာင့္အသစ္ေသာအသုတ္ကုိဖန္တီးသည့္အခါတုိင္း ေစ်းကြက္မ ွ နွိမ္နင္းပစၥည္း 

မ်ားကုိအသုံးျပဳသည့္ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အကုန္ခံသင့္ပါသည္။ 

အေအေအေအေထာက္အပ့ံမ်ားထာက္အပ့ံမ်ားထာက္အပ့ံမ်ားထာက္အပ့ံမ်ား 

မည္မွ်ပင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေစကာမူ သင္၏အဆုတ္သုိ႔မဟုတ္မ်က္လံုးမ်ားထဲသုိ႔မႈိမ်ားမ၀င္ရန္သတိျပဳပါ။ 

စိုက္ပ်ိုးမည့္ပစၥည္းမ်ားကုိကာကြယ္ေဆးထုိးသည့္အခါ မ်က္မွန/္မွန္ကာမ်ား၊ ဖုံမႈန္႔အကာအကြယ္ေပးမ်က ္

ႏွာဖံုးႏွင့္လက္အိတ္မ်ားကုိအသုံးျပဳရန္အႀကံျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘရူဗီရီယာ သည္ လူသားမ်ားကုိ ထိ 

ခိုက္ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္အလြန္ထူးျခားေသာအေျခအေနတြင္သာျဖစ္သည္။ တင္ျပသည့္ျဖစ္ရပ္ ေလးမ်ိဳးစ 

လုံးတြင ္ လက္ခံေသာအစိတ္အပုိင္း၏ ေရာဂါကာကြယ္သည့္စနစ္သည္ အလြန္အမင္းအေပး အယူလုပ္ၿပီး 

ေသာအခါ တြင ္ေပၚေပါက္သည္ဟုေဖၚျပသည္။ 

သင့္အတြက္လုိအပ္မည့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားတြင ္ သန္႔ရွင္းေသာဆန္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းမ်ိဳးႏံွစား၊ ေရ၊ 

ထမင္းအုိးႏွင့္ဇြန္း၊ ႀကီးေသာပလပ္စတစ ္

အိတ၊္ သားေရကြင္းမ်ား၊ အပ္တစ္ေခ်ာင္း 

ႏွင့္သင္၏  ထရီခ်ိဳဒီမာ သုိ႔မဟုတ္ ဘရူဗီရ ီ

ယာအမႈန္႔မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ပံ ု၄)။ 

အအအအစီအစဥ္စီအစဥ္စီအစဥ္စီအစဥ္ 

၁။ဆန္သုံးဆကုိေရႏွစ္ဆ(၃း၂)ျဖင့္ထမင္း

အုိးထတဲြင္ေရာပါ။ ေစ်းပုိသက္သာ၍ အ 

ဆင္သင့္ ပုိျဖစ္ပါက ေျပာင္းမ်ိဳးႏံွစားကုိ 

ဆန္အစားအသုံးျပဳနုိင္သည္။ ထမင္းအုိး 

ထသုိဲ႔ အလုံအေလာက္ျဖည့္ၿပီးလွ်င္ထမင္း 

အုိးမီးခလုပ္ကိုဖြင့္ပါ။ 
ပံ ု၄။ မႈိဖ်န္းေဆးကုိထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။ 
ေဖၚျပထားေသတၱာပံုတြင ္ဘရူဗီရီယာ မႈိပါ၀င္သည္။ 

 



၂။ဆန္ကုိခ်က္ၿပီးေသာအခါ ထမင္းဇြန္းႀကီးႏွစ္ဇြန္းမွ သုံးဇြန္းစာကုိ ပလပ္စတစ္အိတ ္အသစ္ထသုိဲ႔ထည့္ပါ။ 

ထမင္းကုိဖိခ်ၿပီးေနာက္အိတ္ကုိျပားေအာင္လုပ္၍ ထမင္းအေအးခံသည့္အခ်ိန္တြင္ေလမွ ကာကြယ္ရန(္မ 

သန္႔ေသာမ်ိဳးပြားမႈန္ပါ၀င္မႈ)အိတ္ကုိေခါက္ပါ။ အေရျပားႏွင့္ထိႏိုင္သည္အထိ ထမင္းကုိေအးေအာင္ထားပါ။ 

၃။ အိတ္ကုိဖြင့္၍ ထမင္းအေပၚသုိ႔ဘရူဗီရီယာ သုိ႔မဟုတ္ ထရီခ်ိဳဒီမာကုိလၻက္ရည္ဇြန္း ၁/၂ ဖ်န္းပါ (ပံ ု၅)။ 

အိတ္ကုိပိတ္ၿပီးေနာက္ အိတ္၏ထိပ္ကုိ သားေရကြင္းျဖင္ ့တင္းၾကပ္စြာခ်ည္ပါ (ပုံ ၆ေအ)။ ေလအားလုံး 

ကုန္သြားရန္အတြက္အတင္းအၾကပ္မလုပ္ပါႏွင့္။ထမင္းထဲတြင္ မ်ိဳးပြားမႈန္မ်ားျပန္႔သြားရန္ထမင္းကုိေရာေမႊ  

ပါ။ထုိ႔ေနာက္ထမင္းကုိထပ္မံ၍ ထုပ္ပါ။ 

 

၄။ ထမင္းမရွိသည့္အိတ္၏ အေပၚပုိင္းကုိအပ္ျဖင္ ့

အေပါက္၁၀မ ွ ၁၅ေပါက္ေဖါက္ပါ။ အေပါက္မ်ား 

သည္ေလမ်ားအားလဲလွယ္ေသာအခြင့္ကိုျဖစ္ေစ

မည္။ တစ္ဘက္တြင္ထုတ္လုပ္သူအတြက္ ညစ ္

ညမ္းမႈကုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည့္ အခြင့္အေရး 

အနည္းငယ္ကုိ ရေစမည္။ သင္သည္အိတ၏္ 

ထိပ္ကုိ သားေရကြင္းျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ည္၍ 

အိတ္ကုိ အေပါက္ေဖါက္မည့္အစား ပါးေသာ 

ပီဗြီစီပိုက္ ၃စမအပုိင္းကုိအိတ္တစ္ေလွ်ာက္ခ်ဳပ္၍ 

အေပါက္ရာမ်ားကုိ ၀ါဂြမ္းလုံးသုိ႔မဟုတ္ ခ်ည္စ 

ျဖင့္ျဖည့္ပါ။ ဂြမ္းလုံးသုိ႔မဟုတ္ ခ်ည္စမ်ားသည္ 

သားေရပင္ခ်ည္ထားေသာအေပါက္ေဖါက္ထား 

သည့္အိတ္က့ဲသုိ႔ပင ္ညစ္ညမ္းမႈကိုအကာအကြယ္ေပးစဥ္ ေလမ်ားကုိလလွဲယ္ခြင့္ေပးမည္ (ပုံ ၆ ဘီ)။ 

 

ပံ ု၅။ ဆန္တစ္အိတ္ကုိပြားရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္မ်ိဳးကူးမႈန္ 
မ်ားစြာမလုိ အပ္ပါ။ (ဓါတ္ပံ-ု ဘရုခ္ မာ(ရ)ွဘန္း) 

 

ပံ ု၆ေအ။ သုိေလွာင္နည္းႏွစ္မ်ိဳး။ အထက္-
အိတ္မ်ားကုိသားေရႀကိဳးႏွင့္ျခည္၍ထိပ္ပိုင္တြင္ 
အေပါက္မ်ားေဖါက္ထားသည္။ ေအာက္- 

ပံ ု၆ဘီ။ အိတ္ကုိအေပါက္မေဖါက္ပဲပါးေသာစီဗြီစီပိုက္၃စမအပိုင္းကုိ 
အိတ္ တေလ်ွာက္ခ်ဳပ္ျပီးအေပါက္ရာမ်ားကုိ၀ါဂြက္းလံုသ့ုိမဟုတ္ 
ခ်ည္စျဖင့္ျဖည့္ ရန္ 

 



၅။ အိတ္မ်ားကုိအခန္း၏အပူခ်ိန္ျဖင့္သန္႔ရွင္း၍မုိးလုံေလလုံေသာေနရာတြင္သုိေလွာင္ပါ။

မျဖစ္သည္ကိုပို၍ႏွစ္သက္သည္)သဘာ

သုိေလွာင္ပါ။  

မည္ (ပံ ု၆ ညာဘက္ပုံ)။ 

သင္၏အိတ္မ်ားသည္ အျခားေသာအေရာင္မ်ား၊

ထရီခ်ိဳဒီမာျဖင့္ေျပာင္းကုိ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္

“PhilRice,” ၏ “Other Helpful Sources” 

ပံ ုဂ။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင ္ထရီခ်ိဳဒီမာကုိအေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေနပုံ။

IPMထုိင္းႏုိင္ငံ ၂၀၁၃) 

ပံ ု၇။ ECHO ၏အိမ္လုပ္ေရာဂါကာကြယ္သည့္ 
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပုံ- ဘရုခ ္မာ(ရ)ွဘန္း
 

အိတ္မ်ားကုိအခန္း၏အပူခ်ိန္ျဖင့္သန္႔ရွင္း၍မုိးလုံေလလုံေသာေနရာတြင္သုိေလွာင္ပါ။

သဘာ၀ သုိ႔မဟုတ္သဘာ၀မဟုတ္ေသာအလင္းေရာင္ရွိေသာေနရာတြင္

၆။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ၾကာျပီးေနာက္အိတ္ထဲတြင္

ရွိေသာထမင္းကုိတဖန္ေရာ၍ျပန္ထုတ္ပါ

၇။ ခုနစ္ရက္ၾကားျပီးေနာက္အ္ိတ္တစ္လုံးတြင္

မႈိမ်ားေနရာယူမည္ျဖစ္သည္။

ခါတြင္အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္

ထတဲြင္သုံးပတ္မွေလးပတ္အတြင္းဆက္လက္

ရငွ္သန္ သြားလာႏုိင္သည္။

ခ်ိဳဒီမာသည္ ခ်ိဳေသာအုန္းသီးအနံ႔ရွိ၍

အားျဖင့္အ စိမ္းရင့္ေရာင္ရွိသည္

အျဖဴသုိ႔မဟုတ္အ၀ါႏုေရာင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဗီရီယာသည္အနံ႔ကင္း၍အျဖဴေရာင္ျဖစ္လိမ့္

အျခားေသာအေရာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္အနက္ေရာင္ႏွင္ ့ အပုတ္နံ႔ျဖစ္

အိတ္မ်ားတြင ္ အျခားေသာမႈိမ်ားျဖင့္ေရာ

ေႏွာ ၍ေရာဂါကူးစက္ေနသည္။

အပုိင္းသည္ သန္႔ရွင္းေနပုံရွိပါကလည္း

ေရာဂါကူးစက္ေနေသာအေရာအေႏွာကုိမ

သုံးပါႏွင့္။ တစ္အိတ္လံုးကုိလႊင့္

ျပႆနာဆက္လက္ 

ကင္း ကင္းေသာဘီရို

ဟုတ္ အညစ္္အေၾကးမ်ားကုိ

စက္ႏွင့္တူသည့္ စက္ေအာက္တြင္

တစ္ခုလုံးကုိၿပီးသည္အထိ

အိမ္လုပ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ရ

မ်ားကုိ ECHO ၏ ECHO

org တြင္ရႏိုင္ပါသည္ 

ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ အျခားေသာနည္းကုိ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္

“Other Helpful Sources” တြင္ၾကည့္ပါ။ 

ထရီခ်ိဳဒီမာကုိအေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေနပုံ။(ဓါတ္ပံ-ု 

 ဘီရိုတြင ္နီအယ္မိေခ်ာမ္ပူသြမ ္
ဘန္း) 

အိတ္မ်ားကုိအခန္း၏အပူခ်ိန္ျဖင့္သန္႔ရွင္း၍မုိးလုံေလလုံေသာေနရာတြင္သုိေလွာင္ပါ။(ေရာဂါပုိးကူးစက္မႈ 

မဟုတ္ေသာအလင္းေရာင္ရွိေသာေနရာတြင ္

ေနာက္ႏွစ္ရက္ၾကာျပီးေနာက္အိတ္ထဲတြင္ 

ရွိေသာထမင္းကုိတဖန္ေရာ၍ျပန္ထုတ္ပါ။  

ခုနစ္ရက္ၾကားျပီးေနာက္အ္ိတ္တစ္လုံးတြင ္

မႈိမ်ားေနရာယူမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ယခုအ 

ပီျဖစ္သည္ သုိ႔ေသာ္ အိတ္ 

ထတဲြင္သုံးပတ္မွေလးပတ္အတြင္းဆက္လက္

လာႏုိင္သည္။ သန္မာေသာ ထရ ီ

ခ်ိဳေသာအုန္းသီးအနံ႔ရွိ၍ အမ်ား 

စိမ္းရင့္ေရာင္ရွိသည္(ပံ ု၈)သုိ႔ေသာ္ 

ါႏုေရာင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ဘရူ

သည္အနံ႔ကင္း၍အျဖဴေရာင္ျဖစ္လိမ့္ 

အပုတ္နံ႔ျဖစ ္ေနပါကသင္၏ 

အျခားေသာမႈိမ်ားျဖင့္ေရာ 

၍ေရာဂါကူးစက္ေနသည္။ အခ်ိ ႔ဳ ေသာ 

သန္႔ရွင္းေနပုံရွိပါကလည္း ထုိ 

ေရာဂါကူးစက္ေနေသာအေရာအေႏွာကုိမ

တစ္အိတ္လံုးကုိလႊင္ပ့စ ္လိုက္ပါ။ 

 ျဖစ္ေပၚေနပါကပုိမႊား 

ကင္းေသာဘီရိ(ုကက္ဘိနက္) သုိ႔မ 

အညစ္္အေၾကးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားသည့္ 

စက္ေအာက္တြင ္ ျဖစ္စဥ္ 

ပီးသည္အထိ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ 

အိမ္လုပ္မ်ားကုိတည္ေဆာက္ရန ္ လမ္းညႊန္ 

ECHO community. 

 (ပံ ု၇)။ 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ 



 

ဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာဘရူဗီရီယာ    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာထရီခ်ိဳဒီမာကုိအသုံးျပဳျခင္းကုိအသုံးျပဳျခင္းကုိအသုံးျပဳျခင္းကုိအသုံးျပဳျခင္း    

သင္၏ဘရူဗီရီယာသုိ႔မဟုတ္ထရီခ်ိဳဒီမာအိတ္မ်ားၿပီးစီးပါက ကာကြယ္ေဆးထုိးထားေသာဆန္ ၁ kgကုိေရ 

၂၀၀လီတာျဖင့္ဖ်န္းႏုိင္ေသာေပ်ာ္၀င္ရည္ျဖစ္သည္အထိေဖ်ာ္ပါ။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသမွ်မ်ိဳးပြားမႈန္မ်ား အားလုံးကုိ 

ရႏိုင္ရန ္ အိတ္ႏွင့္ဆန္ကုိ ေရကုိျဖင့္သန္႔စင္စြာ ေဆးေၾကာပါ။ ဆန္ကုိအရည္ႏွင့ ္ ခြဲထားပါ။ဘရူဗီရီယာႏွင္ ့

ထရီခ်ိဳဒီမာတုိ႔သည္ ေရႏွင့္ေရာသြားသည့္အခါ ၎ကုိအသုံးျပဳရမည္ သုိ႔မဟုတ္ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ ေရာေႏွာ 

ထားေသာ အရည္သည္ၾကာလာေသာအခါထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။    

ဖ်က္ပိုးမ်ားရိွေနေသးလွ်ငသုံ္းေလးရက္တစ္ႀကိမ္ဖ်န္းပါ။ အထူးသျဖင့္အရြက္မ်ား၏ေအာက္ပိုင္မ်ားကုိဖ်န္းပါ။ 

ဖ်န္းပက္ျခင္းမ်ားသည္ဖ်က္ပုိးမ်ားငယ္သည့္အခ်ိန္၊ စိုထုိင္းမႈျမင့္ေသာကာလအေတာအတြင္းႏွင့္မ်ဳိးပြားမွုန္ 

မ်ားကုိျမင့္မားစြာဦးတည္ေသာအခ်ိန္တြင္အထူးထိေရာက္မႈ႐ွိသည္။ မႈိမ်ား သုိ႔မဟုတ ္ဖ်က္ပိုးမ်ားကုိထိန္းႏုိင ္

ေသာအခါတြင္တစ္ပတ္တစ္ခါဆက္၍ဖ်န္းႏုိင္သည္။ အျခားေသာဖ်န္းေဆးမ်ားႏွင့္မေရာပါႏွင့္။ ဘရူဗီရီယာ 

ႏွင္ ့ထရီခ်ိဳဒီမာကုိမဖ်န္းမီသုိ႔မဟုတ္ဖ်န္းၿပီးေလးရက္ေလာက္အတြင္း အျခားေသာဖ်န္းေဆးမ်ားကုိ ဖ်န္းျခင္း 

မျပဳလုပ္ပါႏွင္။့11 

ထရီခ်ိဳဒီမာ - ကာကြယ္ေဆးထုိးထားေသာထမင္းကုိေျမေဆြးပုံ၊ အိုးထဲရွိေျမဆီ သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ေသာ အခင္း 

မ်ားထသုိဲ႔တုိက္ရိုက္ထည့္ႏုိင္သည္(မစိုက္ပ်ိဳးမီသုံးရက္)။12 

နိဂုံးနိဂုံးနိဂုံးနိဂုံး 

”သဘာ၀စုိက္ပ်ိုးေမြးျမဴျခင္း”နည္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓါတုႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ္မဟုတ္ေသာပုိးသတ္ေဆး 

မ်ား၊ မႈိသတ္ေဆးႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာတုိ႔အား အစားထုိးႏုိင္သည့္ သဘာ၀၏နည္းစနစ္မ်ားကုိအသုံးျပဳရန္အား 

ေပးသည္။ မ်ားစြာေသာဤနည္းမ်ားကုိအေနာက္တုိင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာမ်ားႏွင္ ့ ပညာေရးဆုိင္ရာနယ္ပယ္ 

မ်ားတြင္က်ယ္္ျပန္႔စြာမသိၾကေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေရာဂါတုိက္ဖ်က္သည့္အရာအျဖစ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ 

ဘရူဗီရီယာ ႏွင္ ့ထရီခ်ိဳဒီမာ မႈိတုိ႔ကုိက်ယ္္ျပန္႔စြာသုေတသနျပဳၾက၍ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ရႏိုင္သည္။ မႈိႏွစ္မ်ိဳး 

စလုံးတုိ႔ကုိ ေစ်းနႈန္းသက္သာစြာျဖင့္လြယ္ကူစြာျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ပညာေရးေလာကႏွင့္အာရွရွ ိ

လယ္သမား မ်ားတုိ႔၏ၾကားတြင္၎တုိ႔၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ အာရုံစိုက္မႈကုိခံရသည္။  
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 This is the rate used by Maejo University, Chiang Mai, TH: Boonsong Thansrithong, Agriculture Program Manager, ECHO 

Asia  
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