အီးစီအပ
ိ ္ခ်္အို (ECHO)အာရွမွတ္တမ္း
အမွတ္စဥ္ ၂၀၊ မတ္လ၂၀၁၄

သဘာ၀
့ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုႏွိမ္နင္းေသာ
ေသာမႈ
့္ဘရူဗီရီယာ (Beauveria))
သဘာ၀နည္းျဖင္ဖ်က္
သာမႈိ ထရီခ်ိဳဒီမာ (Trichoderma))နွငဘရူ
ကိုထုတ္လုပ္ျခင္း
ဘရုခ္မာ(ရွ)ဘန္း၊ နီအယ္မိေခ်ာမ္ပူသမ
ြ ္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေအဘရမ္ ဘစ္လာ - ECHO အာရွအက်ိဳး သက္
ေရာက္မႈစင္တာမွေရးသားသည္။
နိဒါန္း
သဘာ၀အားျဖင့္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာအႏၱရာယ္ရွိသည့္မွိဳမ်ား၊ အပင္မ်ားကို အားေပ်ာ့ေစေသာ ဖူဆာ
ရီယမ္(Fusarium spp)ႏွင့္ ပဲပိစပ္ကိုပ်က္ေစေသာ ဖာခိုစပိုရာ ပါခ်ိဟိစ(ီ Phakospora pachyrhizi) အပါ
အ၀င္ တို႔သည္ အပင္တစ္ပင္ကိုလွ်င္ျမန္စြာေသေစနိုင္သည္ (ပံု ၁)။ မွိဳမ်ားတို႔သည္ၾသဇာဓါတ္မ်ားကို မိမိတို႔
ဘာသာမထုတ္နိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္အျခားေသာ ရင္းျမစ္ကို ရွာရသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုရင္းျမစ္မ်ားသည္
ေပါင္မုန္႔အေဟာင္းမ်ား၊ႏႊာထားေသာ လိေမၼာ္
သီးမ်ား၊ေဆြးေနေသာသစ္ေခါက္သို႔မဟုတ္
အပင္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲေသာ တစ္ရွဴးမ်ားျဖစ္
ျကသည္။ ဤပင္သိုဂင္နစ္ (pathogenicေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္မွိဳေသာ
သာ) မႈိမ်ားတို႔သည္ ေလ
၀င္

ေလထြက္နည္းေသာ၊

ေရစီးေႏွးေသာ၊

အလြန္အကၽြံေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ သို႔မဟုတ္
မိုးမ်ားလြန္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရွင္
ပံု ၁။ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္အေပၚတြင္ရွိေသာဖူစာရီယမ္ Fusarium wilt ။
Fusariumoxysporumသည္

သန္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာညံ့ဖ်င္းသည့္အေျခ
အေနမ်ားကိုအမ်ားအားျဖင့္

အပင္မ်ားကို

စနစ္တက်ျခားေပးျခင္
ခားေပးျခင္း၊ ေရသြင္းသည့္အခ်ိန္
ဇယားကိုလိုက္နာျခင္းႏွင့္အပင္ေဟာင္းမွပစၥည္းႏွင့္ေပါင္းပင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာမႈ-ိ ေရာဂါျဖစ္လြယ္ေသာအစအန
မ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းစသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ကၽြနပ္
ပ
ု္ တ
္ ို႔မည္သို႔ပင္ ျပဳလုပ္ေစ
ကာမူ တစ္ခ်ိန္သို႔မဟုတ္တစ္ခ်ိန္တင
ြ ္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေသာမႈသ
ိ ည္ ကၽြန္ပ္တို႔၏အပင္မ်ားတြင္ ေရာဂါပိုး၀င္နိုင္
မည္ျဖစ္သည္။

ကံမေကာင္းသည္မွာ ေခတ္သစ္ကာလတြင္ ဓါတုေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
ထုတ္လုပ္မွဳတြင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္လာ၍ အလြန္ျပင္းထန္သည့္စိုးရိမ္ရေသာပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမွဳ ကို
ျဖစ္ေစသည္။ ဤစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာနည္းမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအားပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္
ညီမွ် မႈမရွိသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေစသည့္ ထည္၀
့ င္မႈမ်ားအေပၚပို၍မွီခိုလာေစသည္။
ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာသည္မျမင္ႏိုင္ေသာကမၻာၾကီး၏ေမွာင္မည္းေနေသာေထာင့္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္
မႈကင္းမဲ့စြာေနထိုင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ က်ဴးေက်ာ္သည္ ဟုေခၚေသာKingdom Fungi (အေျခခံ
လကၡဏာမ်ားတူသည့္သက္ရွိသတၱ၀ါအဖြဲ႔အစည္းကိုေခၚဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္) မ်ားျဖင့္လံုးလံုးျပည့္ႏွက္ေန
ျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါ။မႈိေလာကတြင္ ေကာင္းက်ိဳးကိုျဖစ္ေစသည့္ ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ထရီခ်ိဳဒီမာspp(Trichoderma

spp)နွင့္ဘရူဗီရီယာ ဘာစီယာနာ(Beauveria bassiana)တို႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိင
ု ္ရာ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္
၎တို႔တင
ြ ္ရွိသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍က်ယ္ျပန္႔စြာေလ့လာလ်က္ရွိသည္။
ဤမႈိမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ အလားအလာသည္ အထူးစိတ၀
္ င္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
၎တိ၏
ု႔ စြမ္းအားသည္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာထုတ္လုပ္မႈမ်ား အားတိုးတက္ေစသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ပင္မႈိသတ္ေဆး
ကိုခုခံႏိုင္ေသာပက္သိုဂင္မ်ားတိ၏
ု႔ ဖြၿံ ဖိဳးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။1
ဘရူဗီရီယာ ဘာစီယာနာ (Beauveria bassiana)
ဘရူဗီရီယာဘာစီယာနာသည္

ကမၻာအရပ္ရပ္တင
ြ ္

ျဖစ္ပြားေသာသာမန္ေျမေပါက္မႈိ

တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

၎သည္ဖ်က္ပိုးေသေစေသာမႈိမ်ိုဳးမ်ားျဖစ္သည္။ဘရူဗီရီယာ ဘာစီယာနာ၏မ်ိဳးပြားမႈန္တို႔သည္ ပုိးမႊားမ်ား၏
အခြံႏွင့္ေတြ႔ထိပါက သူတို႔သည္
ေဖါက္ထင
ြ ္း၍

အခြံကို

ပိုးေကာင္ေသသည္အထိ

ေရာဂါကာကြယ္သည့္စနစ္ကို

အားနည္း

သြားေစသည့္ ဘရူဗီရီစင္(Beauvericin)
ဟုေခၚေသာအဆိပ္ကို

စတင္၍

ထုတ္

သည္။ 2 ေနာက္ဆံုးတြင္မႈိသည္ ကိုယခ
္ ႏၶာ
ေခါင္းေပါက္တစ္ခုလံုးတြင္ ျပည့္သာြ းမည္။
အလြန္စိုထိုင္းေသာ
မႈိမ်ားသည္ေပ်ာ့ေသာ
ပံု ၂။ ”အျဖဴေရာင္အပြင”့္ ပို၍စိုထိုင္းေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဘရူဗီရီယာ
ဘာစီယာနာ(Beauveria bassiana)၏လကၡဏာ (ဓါတ္ပ-ံု စူရင္ဒရာ ၂၀၁၃)

မွတဆင့္ၾကီးထြား၍

အေျခအေနမ်ားတြင္
ကိုယခ
္ ႏၶာအပိုင္း
ကိုယ္ခႏၶာကိုဖံုးလႊမ္း

၍ထူးျခားေသာ”အျဖဴေရာင္အပြင”့္ လကၡ
ဏာအသြင္အျပင္တစ္ခုကိုဖန္တီးသည္

(ပံု ၂)။ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးမွာေႏွးေကြး၍သံုးရက္မွခုနစ္ရက္အထက္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပိုးမႊား
ဦးေရကိုႏွိမ္ႏွင္းရန္ အခ်ိန္ၾကာ၍ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္မလံုေလာက္ႏိုင္ပါ။မွတ္သားရန္မွာ ဘရူဗီရီယာသည္

1
2

Studholme
Caldwell, 113

ႏွိမ္ႏွင္းမႈကိုသာျပဳလုပ္၍ ပိုးမႊားအေကာင္ေရကိုသုတ္သင္

ရွင္းလင္းျခင္းမျပဳပါ။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္အ
့ ေကာင္

ေရ၏၅၀နွင့္ ၇၀%ကို ေသေစ သည္။ ပို၍စိုထိုင္းဆံုးေသာအခ်ိန္အ ေတာအတြင္းႏွင့္ပိုးမႊားမ်ား၏အေစာပိုင္း
သက္တမ္းအဆင့္မ်ားတြင္ဖ်န္းေပးပါက ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။3
ဘရူဗီရီယာကို အဓိကအားျဖင့္ဖ်က္ပိုးမ်ား၊ ကိုယ္ထည္ႏွင့္အေတာင္မ်ားတြင္ အျဖဴမွုန္မ်ားရွိ၍အရြက္မ်ား၏
ေအာက္တင
ြ ္ေနေလ့ရွိသည့္ အျဖဴေရာင္ဖ်က္ပိုး(white fly )ႏွင့္ ႏြားေခ်းပိုးမ်ားကိုထိန္းရာတြင္ အသံုးျပဳရန္
ေထာက္ခံၾကသည္။

ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏြယ္ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေနရာတကာတြင္ရွိသည့္

ပ်ားအံုရွိပ်ားမ်ားကို ၾကီးမားသည့္ အနၱရာယ္မရွိေစဘဲ အခ်ိန္မေရြးဖ်န္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ပ်ားမ်ားအလုပ္
အမ်ားဆံုးေသာအခ်ိန္ကိုေရွာင္ပါ။စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဖ်က္ပိုးမ်ားကိုထိန္းျခင္းအျပင္အခ်ိဳ႕ေသာ ဘရူဗီရီယာ
မ်ားသည္ၾကမ္းပိုးမ်ားႏွင့္ျခမ်ားအတြက္လည္းထိေရာက္မႈရွိသည္။ ေစ်းကြက္တင
ြ ္ေရာင္းခ်သည့္ ဘရူဗီရီယာ
၏ႏွိမ္နင္းပစၥည္းမ်ားကိုမ၀ယ္ယူမီသုေတသနအခ်ိဳ႕ကိုလုပ္ပါ။သို႔မဟုတ္

ထိုႏွိမ္နင္းပစၥည္းသည္မည္သည့္

အရာကို ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္သည္ကိုသိႏိုင္ရန္ တံဆိပ္တင
ြ ္ေရးထားေသာအရာမ်ားကိုဖတ္ပါ။ သုေတသနအမ်ားစု
တို႔သည္မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းအေပၚတြင္

မူတည္၍ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေလ့လာမႈတို႔တင
ြ ္

ဘရူဗီရီယာသည္ေျမာက္မ်ားစြာေသာအပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၌စိုထိုင္းထိုင္းျဖစ္ျခင္း၊အျမစ္ပုတ္ျခင္းႏွင့္အျခားေသာ
ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သည္(့ ပက္သိုဂန
ဲ စ္)အေနအထားမ်ားကိုျဖစ္ေစသည့္ပက္သိုဂဲနစ္မႈိမ်ိဳးျဖစ္သည္ရ
့ ီးဇိုတိုနီယာ

(Rhizoctonia)ကဲ့သို႔ေသာေျမဆီမႈိႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။4
ထရီခ်ိဳဒီမာsp(Trichoderma sp.)
ထရီခ်ိဳဒီမာ (Trichoderma)သည္ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေဒသခံမ်ိဳးစိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအျဖစ္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္
ေတြ႔နိုင္သည့္မႈိအႏြယ္တူမ်ိဳးကြအ
ဲ စုျဖစ္သည္ထို႔ေၾကာင္‘့ sp.’ အားအထက္ပါအတိုင္းသတ္မွတ္ၾကသည္။ မ်ိဳး
စိတ္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာေျမမ်ားႏွင့္နီး
စပ္မႈမရွိသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေခါက္
မ်ားတြင္အစိမ္းေရာင္ အစက္မ်ားအျဖစ္ ေတြ႔
ရ၍သစ္မ်ားကိုအေျခအေနဆိုး၀ါး

ေစသည္

(ပံ၃
ု )။ ထရီခ်ိဳဒီမာ (Trichoderma )၏ႏွိမ္
နင္းပစၥည္းအမ်ားစုကသ
ို ဘာ၀နည္းျဖင့္ဖ်က္
ပိုးမ်ားကိုႏွိမ္နင္းသည့္အရာအျဖစ္တီထင
ြ ္ၾက
သည္။ထရီခ်ိဳေဆြးေျမ့ေစေသာအရာတစ္ခု
အေနျဖင့္ထရီခ်ိဳဒီမာတိအ
ု႔ ား မ်ိဳးေစ့ကိုကုသ
ပံု ၃။ သစ္ေခါက္ေပၚတြင္သဘာ၀အေလွ်ာက္ေပၚေပါက္ေနေသာထရီခ်ိဳဒီမာ

ရန္၊

ေပါင္းစည္းေသာအခါႏွင့္

မႈိမ်ား(ဓါတ္ပ-ံု ဆယ္မ၀
ူ ယ္ ၂၀၁၄)

အပင္မ်ားသည္

အျခားေသာမႈိမ်ားေၾကာင့္

ေသျခင္းမွကာကြယ္ရန္အတြက္ထိေရာက္မႈအရွိဆံုးေသာအရာအျဖစ္အသံုးျပဳၾကသည္။

3
4

Caldwell 114
Ownley

ငယ္ေသာ

ဤလုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖင့္ ထရီခ်ိဳဒီမာသည္ဓါတုမ်ိိဳးေစ့မ်ားအား ကုသရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္သည္။
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတို႔သည္အေညွာက္ေပါက္ရန္အတြက္အားေပးသည္။သို႔ေသာ္ထရီခ်ိဳဒီမာသည္ေျမဆီႏွင့္အပင္
မ်ားတြင္ပိုမရ
ို င
ွ ္သန္ႏိုင္၍ဓါတုကုသမႈမ်ားမျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ရည္ရည
ွ အ
္ က်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကိုတိုးတက္ေစသည္။

5

ဖ်န္္းသည့္ေပ်ာ္၀င္ရည္အျဖစ္ထရီခ်ိဳဒီမာကိုပန္းမ်ားတြင္ထည့္ရန္ႏွင့္အသီးအေရအတြက္ကိုနည္းေစသည့္မႈိ
မ်ား၏ႀကီးထြားမႈကိုကာကြယ္ရာတြင္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
မၾကာမီအခ်ိန္အထိထရီခ်ိဳဒီမာ မႈိတို႔၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈသည္မႈိႏွင့္ ပိုးမႊားမ်ားတို႔၏ဆဲလ္နံရံမ်ားတြင္ တည္
ေဆာက္ထားေသာအပိုင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ထရီခ်ိဳဒီမာအခြံမာကိုဦးတည္၍ အားနည္းေစေသာ ၎တို႔၏ဓါတ္
ေျပာင္းအကူျဒပ္မ်ိဳး(အင္ဇိုင္း)ထုတ္ႏိုင္ေသာအရည္အေသြးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္
မၾကာမီကျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္သ
့ ုေတသနမွထရီခ်ိဳဒီမာ၏အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားသည္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဖြ႔စ
ဲ ည္းလည္
ပတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည္ဟုေဖၚျပခဲ့သည္။

6

၎သည္ကပ္ပါးပိုးကိုလက္ခံေပးသည့္အပင္၏အစိတ္အ

ပိုင္းအထဲတင
ြ ္ ေအာ္စင္(auxin-အပင္မ်ား၏ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို အားေပး၍ လည္ပတ္ေစေသာ မည္သည့္
ဟိုမုန္း သို႔မဟုတ္ထိုသို႔ေသာအရာ) ထုတ္လုပ္မႈကိုအားေပးသည့္တံု႔ျပန္မႈမွတဆင့္ ေယဘုယ်ဘိုင္အိုမတ္စ္
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေဘးမွ အျမစ္၏ႀကီးထြားမႈကိုပို၍ ေကာင္းေစသည္ကိုေဖၚျပသည္။ ေအာ္စင္မ်ားသည္အပင္
ႀကီးထြားမႈႏွင့္ဖံ႔မ
ြ ႈတင
ြ ္အေရးပါေသာအပင္ေဟာ္မုန္းအတန္းအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ထရီခ်ိဳဒီမာအပင္မ်ား၏
ေသြးေၾကာႏွင့္ဆိုင္ေသာစနစ္အတြင္းႏွင့္ဆဲလ္မ်ား၏ၾကား

7

တြင္ပင္လွ်င္ေနထိုင္ႏိုင္၍အပင္အားအရြက္ပက္

သိုဂင္မႈိကိုခုခံႏိုင္ရန္အကူအညီေပးသည္(စပါးပင္မ်ားအေပၚတြင္စပါးေၾကမြျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)။

8

မႈိမ်ားသည္

ကာကြယ္ေဆးမထိုးထားေသာအပင္မ်ားထက္စာလွ်င္အပင္မ်ားအားသီးျခားပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတင
ြ ္အသက္
ရွင္ေသာ သက္ရွိအေပၚသက္မ့ေ
ဲ သာအရာမ်ားမွ မေကာင္းသည့္အက်ိဳးကိုျဖစ္ေစေသာ ဖိႏွိပမ
္ ႈမ်ားကိုပို၍
ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ကူညီသည္။ 9 သို႔ေသာ္၎၏ဆန္႔က်င္-မႈိအရည္အေသြးသည္ မႈိထုတ္လုပ္မႈပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္
ထရီခ်ိဳဒီမာအားအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည္။
ဘရူဗီရီယာႏွင္
င့ထ
္ ရီခ်ိဳဒီမာ(BeauveriaandTrichoderma)တို႔ကိုထုတ္လုပ္ျခင္း
ဘရူဗီရီယာႏွင့္ထရီခ်ိဳဒီမာမွႈိႏွစ္မ်ိဳးလံုးတို႔၏အမွ်င္မ်ားကိုဓါတ္ခခ
ြဲ န္းမ်ားတြင္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
ထိေရာက္သည့္အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစေသာပစၥည္းအမ်ားဆံုး႐ွိသည္အ
့ ရာမ်ားကိုသီးျခားထား၍ ျပန္လည္ ထုတ္
လုပ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္မ်ားတြင္ရရွိႏိုင္သည္။ႏွိမ္နင္းႏို္င္ေသာပစၥည္းအေပၚတြင္မႈတည္၍

ဤမႈိမ်ားမွထုတ္ေသာအင္ဇိုင္းမ်ားကြျဲ ပားသည္။

10

ဤအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏”

ေဒသ” အမ်ိဳးအစား မ်ားကိုျပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ေထာက္ခံအားေပးမႈမျပဳပါ။ သို႔ေသာ္သင္၏ေျမ
ဆီမ်ားတြင္ဤအက်ိဳး ျဖစ္ထန
ြ ္းေစေသာမႈိမ်ား၏ႀကီးထြားမႈကိုအားေပးမည့္ေျမအေနအထားမ်ားကိုဖန္တီးရန္
ေထာက္ခံအားေပးလိုပါသည္။ ဤအရာမ်ားကိုအနည္းဆံုးေသာျပဳျပင္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈကိုျပဳလုပ္၍ သို႔မ
5

Harman
Hermosa
7
Studholme
8
Hermosa
9
Hermosa
10
Contreras-Cornejo
6

ဟုတ္ ျပဳျပင္ထန
ြ ္ယက္စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားအသံုးမျပဳျခင္း၊ ေျမေဆြးျဖင့္အျမစ္မ်ားကိုဖံုးအုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဓါတု
ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတို႔ကိုအသံုးမျပဳျခင္းတို႔အားျဖင့္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ကံေကာင္းစြာျဖင့္ သင္သည္အိမ္၌ပင္ သင္၏ဘရူဗီရီယာသို႔မဟုတ္ ထရီခ်ိဳဒီမာဖ်န္းရည္ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ပထမတြငအ
္ ေျခာက္မႈန္႔အျဖစ္အမ်ားအားျဖင့္ ရႏိုင္ေသာေစ်းကြက္တင
ြ ္ေရာင္းခ်သည့္ ႏွိမ္နင္းေသာပစၥည္း
မ်ားကိ၀
ု ယ္ယူပါ။ ဤအရာကိုစိုက္မည့္ မႈိေနာက္အသုတ္မ်ားအတြက္ အစျပဳမည့္ရင္းျမစ္အျဖစ္ သံုးရန္
မပ်က္မကြက္ထားပါ။မႈိမ်ားသည္အမ်ိဳးဆက္မ်ားစြာအထိလြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။သင္သည္
ယခင္အသုတ္မ်ားမွမ်ဳိးပြားမႈန္မ်ားျဖင့္သင္၏ပစၥည္းမ်ားကိုအဆက္မျပတ္ကာကြယ္ေဆးထိုးပါက ေနာက္ပိုင္း
မ်ိုးဆက္အနည္းငယ္တင
ြ ္ သင္သည္မရ
ူ င္းထက္ အလြန္ထူးျခားေသာအရာတစ္ခုကိုရႏိုင္မည္ (ႏွင့္မ်ားစြာထိ
ေရာက္မႈနည္းေသာ)။ ထို႔ေၾကာင္အ
့ သစ္ေသာအသုတ္ကိုဖန္တီးသည့္အခါတိုင္း ေစ်းကြက္မွ နွိမ္နင္းပစၥည္း
မ်ားကိုအသံုးျပဳသည့္ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အကုန္ခံသင့္ပါသည္။
အေထာက္
အေထာက္အပံ့မ်ား
မည္မွ်ပင္အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းမႈရွိေစကာမူ

သင္၏အဆုတ္သို႔မဟုတ္မ်က္လံုးမ်ားထဲသို႔မႈိမ်ားမ၀င္ရန္သတိျပဳပါ။

စိုက္ပ်ိုးမည့္ပစၥည္းမ်ားကိုကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္အခါ မ်က္မွန/္ မွန္ကာမ်ား၊ ဖံုမႈန္႔အကာအကြယ္ေပးမ်က္
ႏွာဖံုးႏွင့္လက္အိတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္အႀကံျပဳပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘရူဗီရီယာ သည္ လူသားမ်ားကို ထိ
ခိုက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္အလြန္ထူးျခားေသာအေျခအေနတြင္သာျဖစ္သည္။ တင္ျပသည့္ျဖစ္ရပ္ ေလးမ်ိဳးစ
လံုးတြင္ လက္ခံေသာအစိတ္အပိုင္း၏ ေရာဂါကာကြယ္သည့္စနစ္သည္ အလြန္အမင္းအေပး အယူလုပ္ၿပီး
ေသာအခါ တြင္ ေပၚေပါက္သည္ဟုေဖၚျပသည္။
သင့္အတြက္လိုအပ္မည့္ အျခားေသာပစၥည္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာဆန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းမ်ိဳးႏွံစား၊ ေရ၊
ထမင္းအိုးႏွင့္ဇြန္း၊

ႀကီးေသာပလပ္စတစ္

အိတ၊္ သားေရကြင္းမ်ား၊ အပ္တစ္ေခ်ာင္း
ႏွင့္သင္၏ ထရီခ်ိဳဒီမာ သို႔မဟုတ္ ဘရူဗီရီ
ယာအမႈန္႔မ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ပံု ၄)။
အစီအစဥ္
၁။ဆန္သံုးဆကိုေရႏွစ္ဆ(၃း၂)ျဖင့္ထမင္း
အိုးထဲတင
ြ ္ေရာပါ။ ေစ်းပိုသက္သာ၍ အ
ဆင္သင့္

ပိုျဖစ္ပါက

ေျပာင္းမ်ိဳးႏွံစားကို

ဆန္အစားအသံုးျပဳနိုင္သည္။
ပံု ၄။ မႈိဖ်န္းေဆးကိုထုတ္လုပ္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား။
ေဖၚျပထားေသတၱာပံုတင
ြ ္ ဘရူဗီရီယာ မႈိပါ၀င္သည္။

ထမင္းအိုး

ထဲသို႔ အလံုအေလာက္ျဖည့္ၿပီးလွ်င္ထမင္း
အိုးမီးခလုပ္ကိုဖင
ြ ့္ပါ။

၂။ဆန္ကိုခ်က္ၿပီးေသာအခါ ထမင္းဇြန္းႀကီးႏွစ္ဇြန္းမွ သံုးဇြန္းစာကို ပလပ္စတစ္အိတ္ အသစ္ထသ
ဲ ို႔ထည့္ပါ။
ထမင္းကိုဖိခ်ၿပီးေနာက္အိတ္ကိုျပားေအာင္လုပ္၍ ထမင္းအေအးခံသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ေလမွ ကာကြယ္ရန္(မ
သန္႔ေသာမ်ိဳးပြားမႈန္ပါ၀င္မ)ႈ အိတ္ကိုေခါက္ပါ။ အေရျပားႏွင့္ထိႏိုင္သည္အထိ ထမင္းကိုေအးေအာင္ထားပါ။
၃။ အိတ္ကိုဖင
ြ ့္၍ ထမင္းအေပၚသိဘ
ု႔ ရူဗီရီယာ သို႔မဟုတ္ ထရီခ်ိဳဒီမာကိုလၻက္ရည္ဇြန္း ၁/၂ ဖ်န္းပါ (ပံု ၅)။
အိတ္ကိုပိတ္ၿပီးေနာက္ အိတ၏
္ ထိပ္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာခ်ည္ပါ (ပံု ၆ေအ)။ ေလအားလံုး
ကုန္သြားရန္အတြက္အတင္းအၾကပ္မလုပ္ပါႏွင့္။ထမင္းထဲတင
ြ ္ မ်ိဳးပြားမႈန္မ်ားျပန္႔သြားရန္ထမင္းကိုေရာေမႊ
ပါ။ထို႔ေနာက္ထမင္းကိုထပ္မံ၍ ထုပ္ပါ။

ပံု ၅။ ဆန္တစ္အိတ္ကိုပြားရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္မ်ိဳးကူးမႈန္
မ်ားစြာမလို အပ္ပါ။ (ဓါတ္ပ-ံု ဘရုခ္ မာ(ရွ)ဘန္း)

ပံု ၆ေအ။ သိုေလွာင္နည္းႏွစ္မ်ိဳး။ အထက္အိတ္မ်ားကိုသားေရႀကိဳးႏွင့္ျခည္၍ထိပ္ပိုင္တင
ြ ္
အေပါက္မ်ားေဖါက္ထားသည္။ ေအာက္-

၄။ ထမင္းမရွိသည့္အိတ္၏ အေပၚပိုင္းကိုအပ္ျဖင့္
အေပါက္၁၀မွ ၁၅ေပါက္ေဖါက္ပါ။ အေပါက္မ်ား
သည္ေလမ်ားအားလဲလွယ္ေသာအခြင့္ကိုျဖစ္ေစ
မည္။ တစ္ဘက္တင
ြ ္ထုတ္လုပ္သူအတြက္ ညစ္
ညမ္းမႈကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည့္ အခြင့္အေရး
အနည္းငယ္ကို

ရေစမည္။

သင္သည္အိတ၏
္

ထိပ္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ည္၍
အိတ္ကို

အေပါက္ေဖါက္မည့္အစား

ပါးေသာ

ပီဗြီစီပိုက္ ၃စမအပိုင္းကိုအိတ္တစ္ေလွ်ာက္ခ်ဳပ္၍
ပံု ၆ဘီ။ အိတ္ကိုအေပါက္မေဖါက္ပဲပါးေသာစီဗြီစီပိုက၃
္ စမအပုိင္းကို
အိတ္ တေလ်ွာက္ခ်ဳပ္ျပီးအေပါက္ရာမ်ားကိ၀
ု ါဂြက္းလုံသို့မဟုတ္
ခ်ည္စျဖင့္ျဖည့္ ရန္

အေပါက္ရာမ်ားကို ၀ါဂြမ္းလံုးသို႔မဟုတ္ ခ်ည္စ
ျဖင့္ျဖည့္ပါ။ ဂြမ္းလံုးသို႔မဟုတ္ ခ်ည္စမ်ားသည္
သားေရပင္ခ်ည္ထားေသာအေပါက္ေဖါက္ထား

သည့္အိတ္က့သ
ဲ ို႔ပင္ ညစ္ညမ္းမႈကိုအကာအကြယ္ေပးစဥ္ ေလမ်ားကိုလဲလွယ္ခင
ြ ့္ေပးမည္ (ပံု ၆ ဘီ)။

၅။ အိတ္မ်ားကိုအခန္း၏အပူခ်ိန္ျဖင့္သန္႔ရွင္း၍မိုးလံုေလလံုေသာေနရာတြင္သိုေလွာင္ပါ။(ေရာဂါပိ
ါ။
ုးကူးစက္မႈ
မျဖစ္သည္ကိုပို၍ႏွစ္သက္သည္)သဘာ၀
သဘာ သို႔မဟုတ္သဘာ၀မဟု
မဟုတ္ေသာအလင္းေရာင္ရွိေသာေနရာတြင္
သိုေလွာင္ပါ။
၆။ ေနာက္ႏွစ္ရက္ၾကာျပီးေနာက္အိတ္ထတ
ဲ င
ြ ္
ရွိေသာထမင္းကိုတဖန္ေရာ၍ျပန္ထုတ္ပါ။ါ
၇။ ခုနစ္ရက္ၾကားျပီးေနာက္အိ္တ္တစ္လံုးတြင္
မႈိမ်ားေနရာယူမည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ယခုအ
ခါတြင္အသံုးျပဳႏိုငၿ္ ပီျဖစ္သည္ သို႔ေသာ္ အိတ္
ထဲတင
ြ ္သံုးပတ္မွေလးပတ္အတြင္းဆက္လက္
ရွင္သန္ သြားလာႏိ
လာႏိုင္သည္။ သန္မာေသာ ထရီ
ခ်ိဳဒီမာသည္ ခ်ိဳေသာအုန္းသီးအနံ႔ရွိ၍ အမ်ား
အားျဖင့္အ စိမ္းရင့္ေရာင္ရွိသည္(ပံု ၈)သို႔ေသာ္
ပံု ဂ။ ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္ ထရီခ်ိဳဒီမာကိုအေျမာက္အမ်ားထုတ္လုပ္ေနပံု။(ဓါတ္ပ-ံု
IPMထိုင္းႏိုင္ငံ ၂၀၁၃)

အျဖဴသို႔မဟုတ္အ၀ါႏု
ါႏုေရာင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ဘရူ
ဗီရီယာသည္
သည္အနံ႔ကင္း၍အျဖဴေရာင္ျဖစ္လိမ့္

မည္ (ပံု ၆ ညာဘက္ပ)ံု ။
သင္၏အိတ္မ်ားသည္ အျခားေသာအေရာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္အနက္ေရာင္ႏွင့္ အပုတ္နံ႔ျဖစ္ ေနပါကသင္၏
အိတ္မ်ားတြင္

အျခားေသာမႈိမ်ားျဖင့္ေရာ

ေႏွာ ၍ေရာဂါကူးစက္ေနသည္။ အခ်ိဳ႔ ေသာ
အပိုင္းသည္ သန္႔ရွင္းေနပံုရွိပါကလည္း ထို
ေရာဂါကူးစက္ေနေသာအေရာအေႏွာကိုမ
သံုးပါႏွင့္။ တစ္အိတ္လံုးကိုလႊငပ
့္ စ္ လိုက္ပါ။
ျပႆနာဆက္လက္

ျဖစ္ေပၚေနပါကပိုမႊား

ကင္း ကင္းေသာဘီရ(ို ကက္ဘိနက္) သို႔မ
ဟုတ္ အညစ္္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားသည့္
စက္ႏွင့္တူသည့္ စက္ေအာက္တင
ြ ္ ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုလံုးကိုၿပီးသည္အထိ ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။
ပံု ၇။ ECHO ၏အိမ္လုပ္ေရာဂါကာကြယ္သည့္ ဘီရိုတင
ြ ္ နီအယ္မိေခ်ာမ္ပူသမ
ြ ္
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပ-ံု ဘရုခ္ မာ(ရွ)ဘန္း)

အိမ္လုပ္မ်ားကိုတည္ေဆာက္ရန္ လမ္းညႊန္
မ်ားကို ECHO ၏ ECHO community.

org တြင္ရႏိုင္ပါသည္ (ပံု ၇)။
ထရီခ်ိဳဒီမာျဖင့္ေျပာင္းကို ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ အျခားေသာနည္းကို ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားသည့္

“PhilRice,” ၏ “Other Helpful Sources” တြင္ၾကည့္ပါ။

ဘရူဗီရီယာ ႏွင့္ ထရီခ်ိဳဒီမာကိ
ာကိုအသံုးျပဳျခင္း
သင္၏ဘရူဗီရီယာသို႔မဟုတ္ထရီခ်ိဳဒီမာအိတ္မ်ားၿပီးစီးပါက ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာဆန္ ၁ kgကိုေရ
၂၀၀လီတာျဖင့္ဖ်န္းႏိုင္ေသာေပ်ာ္၀င္ရည္ျဖစ္သည္အထိေဖ်ာ္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသမွ်မ်ိဳးပြားမႈန္မ်ား အားလံုးကို
ရႏိုင္ရန္ အိတ္ႏွင့္ဆန္ကို ေရကိုျဖင့္သန္႔စင္စြာ ေဆးေၾကာပါ။ ဆန္ကိုအရည္ႏွင့္ ခြဲထားပါ။ဘရူဗီရီယာႏွင့္
ထရီခ်ိဳဒီမာတို႔သည္ ေရႏွင့္ေရာသြားသည့္အခါ ၎ကိုအသံုးျပဳရမည္ သို႔မဟုတ္ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ ေရာေႏွာ
ထားေသာ အရည္သည္ၾကာလာေသာအခါထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ဖ်က္ပိုးမ်ားရွိေနေသးလွ်င္သံုးေလးရက္တစ္ႀကိမ္ဖ်န္းပါ။ အထူးသျဖင့္အရြက္မ်ား၏ေအာက္ပိုင္မ်ားကိုဖ်န္းပါ။
ဖ်န္းပက္ျခင္းမ်ားသည္ဖ်က္ပိုးမ်ားငယ္သည့္အခ်ိန္၊

စိုထိုင္းမႈျမင့္ေသာကာလအေတာအတြင္းႏွင့္မ်ဳိးပြားမွုန္

မ်ားကိုျမင့္မားစြာဦးတည္ေသာအခ်ိန္တင
ြ ္အထူးထိေရာက္မႈ႐ွိသည္။ မႈိမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုထိန္းႏိုင္
ေသာအခါတြင္တစ္ပတ္တစ္ခါဆက္၍ဖ်န္းႏိုင္သည္။ အျခားေသာဖ်န္းေဆးမ်ားႏွင့္မေရာပါႏွင့္။ ဘရူဗီရီယာ
ႏွင့္ ထရီခ်ိဳဒီမာကိုမဖ်န္းမီသို႔မဟုတ္ဖ်န္းၿပီးေလးရက္ေလာက္အတြင္း အျခားေသာဖ်န္းေဆးမ်ားကို ဖ်န္းျခင္း
မျပဳလုပ္ပါႏွင။့္ 11
ထရီခ်ိဳဒီမာ - ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာထမင္းကိုေျမေဆြးပံု၊ အိုးထဲရွိေျမဆီ သို႔မဟုတ္ စိုက္ေသာ အခင္း
မ်ားထဲသို႔တိုက္ရိုက္ထည့္ႏိုင္သည္(မစိုက္ပ်ိဳးမီသံုးရက္)။12
နိဂံုး
”သဘာ၀စိုက္ပ်ိုးေမြးျမဴျခင္း”နည္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ ဓါတုႏွင့္ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာပိုးသတ္ေဆး
မ်ား၊ မႈိသတ္ေဆးႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာတို႔အား အစားထိုးႏိုင္သည့္ သဘာ၀၏နည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳရန္အား
ေပးသည္။ မ်ားစြာေသာဤနည္းမ်ားကိုအေနာက္တိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာနယ္ပယ္
မ်ားတြင္က်ယ္္ျပန္႔စာြ မသိၾကေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္သည့္အရာအျဖစ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္
ဘရူဗီရီယာ ႏွင့္ ထရီခ်ိဳဒီမာ မႈိတို႔ကိုက်ယ္္ျပန္႔စြာသုေတသနျပဳၾက၍ကမၻာ့ေစ်းကြက္တင
ြ ္ရႏိုင္သည္။ မႈိႏွစ္မ်ိဳး
စလံုးတို႔ကို ေစ်းနႈန္းသက္သာစြာျဖင့္လယ
ြ ္ကူစြာျပန္လည္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ပညာေရးေလာကႏွင့္အာရွရွိ
လယ္သမား မ်ားတို႔၏ၾကားတြင္၎တို႔၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားသည့္ အာရံုစိုက္မႈကိုခံရသည္။
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