
 

အးီစအီပိခ္်္အိို အာရမွတွတ္မး္မ်ား 

           အမတွစ္ဥ ္၃၇  

             ေဖေဖၚ၀ါရလီ ၂၀၁၉ 

 
ကနုက္်စရတိသ္ကသ္ာေသာ ေရ းခ်ယႏုိ္ငသ္ည့္ထနိး္ခ််ဳပမ္ႈကိအုသု းျပ်ဳ၍ သိေုလ ာငထ္ားသည့္မ််ိဳးေစမ့်ားအား 

ပိးုမႊားမ်ားဖ်က္္ ဆးျခငး္မ ကာက ယျ္ခငး္ 
 
 
ဘရိုငယ္န ္ေလာရင့္(စ) ၁ ၊ အာဘရ  ေဂ် ဘစ္စလာ ၁ ႏ င္ ့ကင္ဘာလဆ ဒန္းကင ္၁   
၁ အဆးစဆအိပ္ခ်္အိ ုအာရ  ေဒသ္ိုင္ရာ အက််ိဳးသကေ္ရာကမ္ႈစင္တာ၊ ခ်င္းမိငု္၊ ထိုငး္ႏုိင္င  ၅၀၀၀၀ 
 
[အယ္ဒဆတာ၏မ တခ္်က(္ပကထ္ရစ)္ - ေအာက္ပါေ္ာင္းပါးသည ္ အဆးစဆအပိ္ခ်္အိ ု အာရ ၀န္ထမး္မ်ားမ ျပ်ဳလုပ္ 
သည့္ သုေတသနမ ရလဒ္ျဖစ္၍ အျပည္ျပည္္ ိုင္ရာ ပ းတ ြဲ-ျပန္လည္သု းသပ္မႈဂ််ာနယတ္ င္ သဆးႏ  ႏ င့္စိုက္ပ်ိ်ဳး 
ေရး္က္ႏ ယ္မႈ္ ိုင္ရာ ရည္ရ ည္တညတ္ ့ေသာဖ  ႔ၿဖိ်ဳးမႈအတ က္မၾကာမဆကထတုသ္ည့္ ေ္ာင္းပါးကိအုက်ဥ္း 
ခ််ဳပထ္ားျခငး္ျဖစသ္ည္။ ေ္ာင္းပါးအျပည့္အစု ကိ ု Agronomy for Sustainable Development 
၀ကဘ္္္ိကုတ္ င္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။] 
 
 နဒိါနး္ 
 
သမ-အပ ပိငု္းဇုန္ႏ င္ ့ အပ ပိငုး္ဇုန္ရ  ိ ရာသဆဥတုမ်ားတ င္ မ်ိ်ဳးေစ့စုေ္ာငး္ျခင္းသည ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစသ္ည္။ 
ပတ္၀နး္က်င္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးရ  ိ အပ ႏ င့္အေအးကိ ု ထိန္းရန္ျပ်ဳလပု္ထားသည့္ ကရယိာမ်ားမရ ပိါက မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အ 
ရည္အေသ းသည ္ လ ်ငျ္မန္စ ာ ေလ်ာ့နည္းသ ားႏုိင္သည္။ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကိ ု သိုေလ ာငသ္ည့္အခ်ိန ္ အေတာအ 
တ င္းျမင့္ေသာအပ ခ်ိန္ႏ င့္စိုထိုင္းမႈမ်ားသည ္ မ်ိ်ဳးေစ့၏ဇဆ၀ အတ င္း၌ ျဖစ္ပ်ကမ္ႈကိမု်ားေစ၍ မ်ိ်ဳးေစမ့်ားကိ ု
စားသည့္ ဖ်က္ပိုး မ်ားအားတဟုန္တိးုမ်ားျပားလာေစသည္ (လာလဆႏ င့္ ဘဗဆတြဲလ္၊ ၂၀၀၃၊ ဥဴဖေဒးႏ င့္ 
အာမက္၊ ၂၀၁၁)။ အေအးေပးခန္း၊ စိုထိုငး္မႈကိုထနိ္းေသာကရယိာမ်ားႏ င့္ ပိုးသတ္ေ္းကြဲသ့ို႔ေသာ နည္း 
ပညာမ်ားသည ္ ဤအေစ့မ်ားပ်ကစ္ဆးျခငး္ကိကုာက ယ္ရနအ္က အညဆေပးႏုိင္ေသာ္လည္း အပ ပိုင္းဇု အတ င္းရ  ိ
အေသးစား လယ္သမားမ်ားတုိ႔အေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုရႏုိင္မည့္ အခ င့္အလမ္းမရ ိျခင္းမ်ားလညး္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
လ  အမ်ားစမု ာ ထု းတမ္းစဥလ္ာအရ ဖ်က္ပိုးမ်ားအားႏ ိမန္င္းရန္ ေဒသတ င္း၌ရႏုိင္ေသာကုသမႈမ်ားကိအုသု း 
ျပ်ဳၾကသည္။ ဤကြဲသ့ို႔ေသာကသုမႈမ်ားတို႔ကိ ု အမ်ားအားျဖင့္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအားသိုေလ ာင္ျခင္းမျပ်ဳလပု္မဆ လုပ ္

https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-017-0415-0


ေ္ာင္ၾကသည။္ အေၾကာင္းမ ာမ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏ ပတ္၀နး္က်င္ရ ဖိ်ကပ္ိုးမ်ားကိအု္ိပ္ခတ္ရန္၊ ပ်က္စဆးေစရန ္
သို႔မဟုတ ္ ပိုးမႊားမ်ား၏ေရ ႔လ်ားမႈမ်ားကိ ု တိကု္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ််ိဳ ႔ေသာကသုမႈမ်ားသည ္ ပိုးမႊားမ်ား 
ႀကဆးထ ားလာျခင္းကိထုိေရာက္စ ာေလ်ာ ့နည္းေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏ရ င္သန္မႈအလားအလာကိ ု
လည္းထိခိကု္ေစႏုိင္သည။္ လယ္သမားမ်ားအတ က ္ မည္သည့္ကုသမႈသည ္ ထိေရာက္မႈရ ၍ိ ္ဆေလ်ာ္မႈရ  ိ
သညက္ိုေဖၚထတု္ရနအ္ေရးႀကဆးပါသည။္ သုေတသန၀န္ထမ္းတို႔သည ္ မိမိတို႔၏ ကုနက္်စရတိသ္က္သာ 
ေသာ ကုသမႈငါးမ်ိးုကိ ု သေုတသနျပ်ဳလုပ္ခြဲၾ့ကသည။္ အေၾကာင္းမ ာ သာမနသ္ိုေလ ာင္ခနး္မ်ားတ င္ထား 
သည့္ပြဲ၊ ေထာပတ္ပြဲ မ်ိ်ဳးေစမ့်ား (Lablab purpureus L.) ၏ႀကဆးထ ားမႈကိ ု တား္ဆးသည့္ သာမန္ပြဲမ်ား၊ 
ပြဲလ န္း ဖ်က္ပိုး (Callosobruchus maculatus) ဟုေခၚေသာဖ်က္ပိးုမ်ားအေပၚမည္မ ်အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရ  ိ
သညက္ိ ုသလိိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ ယခင ္ခေရာ(့ဖ) et al.၂၀၁၂ မ ျပ်ဳလပုသ္ည့္ အဆးစဆအပိခ္်္အိ ုသေုတ 
သန ႏ င့္အ တ  ကသုမႈတစခ္စုဆကိလုညး္ ေလဟာနယအ္လု ပတထ္ားျခငး္ ႏ င့္ ေလဟာနယမ္ပတထ္ားျခငး္ 
နညး္ ႏ စမ္််ိဳးျဖင့္ခ ြဲျခမး္စတိျ္ဖာသည။္ 
 
ေကာက္ႏ  /ပြဲေစ့ဖ်က္ပိးု(ပြဲလ န္းဖ်က္ပိုး) ေခၚ ဗကတ္ဆးရဆးယားပိးုမ်ားသည ္ လယက္ င္းမ်ားတ င္ ဖ  ႔ၿဖိ်ဳးေနေသာ 
မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအေပၚတ င္ဥမ်ားဥ၍ (ပု  ၁ေအ) ရင့္မ ည့္ေသာအသဆးမ်ားကိုစားရနသ္ိ ုေလ ာင္ခ်ိန္အတ င္းအေကာင ္
ေပါကေ္သာေၾကာင့္ ထိုဖ်ကပ္ိုးမ်ားကိ ု ႏ ိမ္ႏ င္းရန္ ခက္ခြဲပါသည ္ (ခ်ာယ ဟန ္ ႏ င္ ့ ဂါ့ဖာ ၂၀၀၂)။ ေကာက ္
ႏ  /ပြဲေစ ့ ဖ်က္ပိုးမ်ားသည ္ ပ ေႏ း၍ စ တ္စိုေသာအေျခအေနမ်ိ်ဳးတ င္ လ ်င္ျမန္စ ာ ပ ားမ်ားၾကသည္။ အခ်ိန္ 
တိုအတ င္း ေနာင္ႏ စ္တ င္ စားရန္အတ က ္ သို႔မဟတု ္ မ်ိ်ဳးေစ့အတ က ္ ထားသည့္သိုေလ ာငထ္ားေသာ မ်ိ်ဳး 
ေစ့မ်ားစ ာတို႔ကိ ုထိုဖ်က္ပိုးမ်ားမ စားသု းႏုိင္သည ္(ပု  ၁ဘဆ)။ သို႔ေသာ္ အျခားဖ်က္ပိုးမ်ားကြဲသ့ို႔ပင္ ေကာက ္ႏ  / 
ပြဲေစ့ဖ်က္ပိုးမ်ား သည ္ ေအာက္္ ဆဂ်င္မရ ိဘြဲ အသက္မရ င္ႏုိင္ၾကပါ (အန္း ႏ င့္အျခား ၂၀၁၃)။ ေလဟာ 
နယက္ိုအလု ပတ္ပတိ ္ ျခင္းျဖင့္ သိုေလ ာငသ္ည့္ကာလတ င္ ပုိးမႊားမ်ားရႏုိင္မည့္ ေအာက္္ဆဂ်ငက္ို ေလ်ာ့ 
နည္းေစႏုိင္သည ္(ဗင္ဟ  ရစ္ ၁၉၉၁၊ ပု ၁စဆကိုၾကည့္ပါ)။ ဤစမ္းသပ္မႈ၏ရည္ရ ယ္ခ်ကမ္ ာ ကုနက္်စရိတသ္က ္
သာသည့္ကုသမႈမ်ားကို ေလဟာနယ္အလု ပတ္ပတိ္ျခင္းႏ င့္အတ အသု းျပ်ဳ ရန္စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေကာက္ႏ  /ပြဲေစ ့
ဖ်က္ပိးု ပိုးမႊားမ်ား ႀကဆးထ ားပ ားမ်ားမႈ ရပ္တ ့ရန ္ မည္မ ်အက်ိ်ဳးျပ်ဳသည္ကိ ု စမ္းသပ္ျခင္းႏ င့္ ေထာပတ္ပြဲ 
မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အလားအလာမ်ား ကိ ုထိန္းႏုိင္ ျခင္းရ ိမရ  ိစသညတ္ို႔ကိုသိႏုိင္ရန္ျပ်ဳလုပ္ျခင္းျဖစသ္ည္။ 

https://www.echocommunity.org/en/resources/45bd2eef-2d76-42d4-9c28-e17f26f7f42e


 
ပု  ၁။ ေကာက္ႏ  ဖ်က္ပိုး/ပြဲေစ့ဖ်က္ပိုးမ်ား(ေအ)၊ အေစ့မ်ားပ်က္စဆးေနသည္ကိုေတ ႔ရပု (ဘဆ)၊ ႏ င့္ စမ္းသပ္ကာ လအတ င္းေထာပတ္ပြဲေစ ့
မ်ားကုိ အိတ္မ်ားအထြဲတ င္ေတ ႔ရပု  (စဆ)။ 

 
ကၽ နပ္တ္ို႔၏စမး္သပမ္ႈမ်ားကိ ုမညသ္ုိ႔ တညေ္္ာကထ္ားပု  
 
ကၽ နတ္ို႔သည ္အပ ပိုငး္ေဒသပတ္၀နး္က်င္မ်ားတ င္ မ်ိ်ဳးေစမ့်ားကိ ုသိုေလ ာင္ေသာအခါအသု းျပ်ဳသည့္ ကုနက္် 
စရိတသ္က္သာေသာ ဖ်က္ပိးုမ်ားကိ ု ထိန္းခ််ဳပက္ုသမႈမ်ားထြဲမ  ေျခာကမ္်ိ်ဳးကိ ု စစ္ေ္းအကြဲျဖတခ္ြဲ့ပါသည။္ 
ကသုမႈတစ္ခုစဆတို႔ကိ ု အဆးစဆအိပ္ခ်္အိ ု က န္ယက္အဖ ြဲ႔၀င္မ  အႀက ျပ်ဳေပးပါသည္။ ကသုမႈတစ္ခုစဆအတ ကအ္ခ််ိဳ႔ 
ေသာအိတမ္်ားကိုေလဟာနယ္ျပ်ဳလုပ၍္ အလု ပိတ/္ခ်ိတပ္ိတ္ၿပဆး အျခားေသာအိတမ္်ားကိ ု  ေလဟာနယ္မ 
ထားဘြဲပလပ္စတစအ္တိ္မ်ားထြဲတ င္ အလု ုပိတထ္ားသည္။ ကသုမႈမ်ားအား ထပေ္္ာငး္ကသုမႈတစ္ခုမ ်  
မလုပသ္ည့္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏ င့္လည္း ႏႈိင္းယ ဥ္ထားသည္။ ႏႈိင္းယ ဥ္ရာတ င္ ေလဟာနယအ္လု ပတိ္ထားျခငး္ ႏ င့္ 
ေလဟာနယ္မပိတသ္ည့္အမ််ိဳးအစားႏ စ္မ်ိ်ဳးစလု းပါ၀ငသ္ည္။ ကုသမႈမ်ားတ င္္ေအာက ္ပါတို႔ပါ၀ငသ္ည ္။ 
 
၁။ ၁၀% ခၽ တေ္္းေပ်ာ္၀င္ရည္၊ သိုေလ ာင္ျခငး္မျပ်ဳလုပမ္ဆမ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကိုေ္းေၾကာရနအ္သု းျပ်ဳသည္။ 
၂။ ဂါလန္ဂါအျမစ္မႈန္႔(Alpinia galanga (L.) Willd.)၊ သိေုလ ာင္ျခင္းမျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏ င့္ေရာသည္။ 
၃။ ေဒသတ င္း၀ယယ္ ေသာ ကာဘာရဆ(လ)္၊ သိုေလ ာင္ျခင္းမျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏ င့္ေပါင္းသည္။ 

LARVAE 

ADULT 

BRUCHID 

EGGS ON 

SEEDS PUPA 

(A) (B) 

(C) 



၄။ ၀ါးမဆးေသ းမႈန္႔၊ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏ င့္ေရာသည္။ 
၅။ အ၀တေ္လ ် ာ္္ပ္ျပာမႈန္႔၊ သိုေလ ာင္ျခငး္မျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစမ့်ားႏ င့္ေရာသည္။ 
၆။ ခ်က္ျပ်ဳတ္ရာတ င္သု းေသာဟင္းရ က္္ ဆ၊ သိုေလ ာင္ျခငး္မျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအေပၚတ င္သတု္လိမး္ရန္မ််ိဳး 
ေစ့ျဖင့္ေရာသည္။ 
 
ကၽ န္ပတ္ို႔သည ္ ပြဲႀကဆးေစ့မ်ားကိ ု ပလပ္စတစအ္တိ္မ်ားထြဲသို႔ ထည့္၍ခ ြဲထတု္ၿပဆး မတ ညဆေသာထိန္းခ််ဳပသ္ည့္ 
နည္းမ်ားကိအုသု းျပ်ဳသည္။ ကၽ န္ပတ္ို႔သည္မ််ိဳးေစအ့တိ္မ်ားအတ င္း ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်ကပ္ိုးမ်ား ရ ေိနမႈႏ င့္ ပ်မ္းမ ် 
အလားအလာအေျခအေနမ်ားကိ ုတႏ စ္အတ င္း ႏ စ္လလ ်င္တစ္ႀကိမ္ျပ်ဳလုပသ္ည္။ ကၽ န္ပ္တို႔သည္ပုိးမႊားမ်ား 
ရ ေိနျခင္း သို႔မဟတု ္ ပိုးမႊား၀န္စုစုေပါငး္မည္မ ်ရ သိညက္ို ေရတ က္ျခငး္ႏ င့္ ပ်က္စဆးေနသည့္မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအေပၚ 
တ င္ရ ိေသာ ပိုးေကာင္ဥမ်ား၊ ပိုးေလာင္း၊ အရ ယေ္ရာကသ္ည့္ပိုးႏ င့္ ‘၀င္းဒိုး(တ ခါးေပါက)္ဟုေခၚေသာပိုး 
ေကာငအ္ေပါက္မ်ား၏အေရအတ ကက္ိုေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္တိုင္းတာသည္။ ကၽ န္ပတ္ို႔သည္မ်ိ်ဳးေစအ့စို႔ထ က ္
ႏႈန္းမ်ားကိ ု စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အလားအလာကိုအႀကိမတ္ိုငး္စမ္းသပသ္ည္။ ကၽ န္ပတ္ို႔သည္မ််ိဳးေစ ့
၏ႀက ့ခိုငမ္ႈကိ ုမ်ိ်ဳးေစ ့၅၀% အေည ာကထ္ ကရ္န္ရက္ေပါင္းမည္မ ်ၾကသညက္ိုေရတ ကျ္ခင္းျဖင့္တိုင္းတာသည္ 
(ဤအရာသညအ္ေရးႀကဆးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္္ိုေသာ္ မိမိတို႔၏ ေကာက္ပြဲသဆးႏ  မ်ားစိကု္ပ်ိ်ဳးရန ္မိုးရာသဆ 
ကာလ အခ်ိနအ္ကန္႔အသတတ္စ္ခကုိ ုမ  ဆခုိေနရေသာ လယ္သမားမ်ားအတ ကလ္ယက္ င္းမ်ားတ င္ပ်ိ်ဳးပင္မ်ား 
တစ္ပု စ တည္းျဖစ္ေပၚလာျခငး္မ ာအလ န္အေရးႀကဆးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည)္။ 
 
စမး္သပမ္ႈ၏ရလဒမ္်ား 
 
ေလဟာနယက္ိုအလု ပတိ္ျခင္းသည ္ အလ န္ပင္ထိေရာက္ပါသည(္ပု  ၂ေအ ႏ င္ ့ ဘဆ)၊ ေလဟာနယက္ိ ု အလု  
ပိတ္ျခငး္အတ က္ရလဒသ္ည ္ အျပာေရာငျ္ဖစ၍္ အနဆေၾကာင္းဘားမ်ားအနဆးတ င္ရ ိသည္)။ ေလဟာနယက္ိ ု
အလု ပိတထ္ားသည့္အတိ္မ်ားသည္ ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိးု ဥမ်ားကိုမ ်တစ ာကာက ယ္ေပး၍/သို႔မဟတု ္လာဗာ 
ပိုးေလာင္းမ်ားႀကဆးထ ားလာ၍မ်ိုးေစ့မ်ားကိုဖ်က္္ဆးျခငး္မ ကာက ယသ္ည္။ ေလဟာနယက္ိ ု အလု ပိတထ္ား 
ေသာမ််ိဳးေစ့မ်ားသည ္အေည ာက္ေပါကသ္ည့္အ္င့္ ၇၅-၈၀%အထ ိထိန္းထားႏုိငသ္ည္။ေလဟာနယက္ိုအ 
လု ပတိ္ထားျခငး္မရ ဘိြဲ ပလပ္စတစအ္တိ္မ်ားတ င္ထားေသာအေစ့မ်ား၏အေည ာက္ေပါက္ႏႈန္းမ ာ ၆၅-၇၀% 
ျဖစ္သည(္ပု  ၃ေအ)။ 
 ေစ်းႏႈန္းသက္သာ၍ ေလဟာနယက္ိ ု အလု ပတိ္ထားျခင္းမရ သိည့့္ ကုသမႈမ်ားတ င္ ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိုး 
တည္ရ ိမႈအေပၚတ င္ မတ ညဆေသာထိေရာက္မႈအ္င့္ကိုေဖၚျပသည(္P < ၀.၀၅)(ပု  ၂ဘဆ)။ ခၽ တ္ေ္း ႏ င့္အ 
၀တ္ေလ ်ာ္ ္ပ္ျပာမႈန္႔မ်ားသညထ္ိေရာက္မႈအနည္း္ု းျဖစ္၍ ဂါလနဂ္ါမႈန္႔၊ ကာဘာရဆလ္၊ မဆးေသ း ႏ င့္္ဆ 
တို႔၏ေကာက္ႏ  /ပြဲ ဖ်က္ပိးုအေရအတ က ္ အေပၚထိေရာက္မႈမ ာ ထိန္းခ််ဳပ္မႈအ္င့္ေအာက္ ျဖစ္သည။္ 
္ဆျဖင့္ကသုမႈတစ္ခတုည္းသာ စာရင္းဇယားအရ ထိန္းခ််ဳပ္မႈထကသ္သိာထင္ရ ားစ ာပိ၍ု နိမ့္သည ္ (P < 
၀.၀၅)။ ္ဆျဖင့္ကုသမႈသည ္ ေလဟာနယက္ိ ု အလု ပတိသ္ည့္အခါတ င္ျဖစ္ေစ၊ ေလဟာနယ္ကိအုလု မ 



ပိတသ္ည့္အခါမ်ိ်ဳးတ င္ျဖစ္ေစ ေကာကႏ္  /ပြဲဖ်ကပ္ိုးအေရအတ ကက္ိ ု မ ်တစ ာနည္းသ ားေစသည္။ သို႔ေသာ္ 
္ဆ၏မ််ိဳးေစ့မ်ား အလားအလာရ ိမႈအေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာေ္ာငသ္ည့္ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေသာ 
ေၾကာင့္ ထိန္းခ််ဳပသ္ည့္ နည္း ဗ်ဴဟာ အတ က ္အႀက ျပ်ဳသင့္ေသာနည္းမဟုတပ္ါ (ပု  ၃ဘဆ)။ 

 
 
 
 
 
ပု  ၂။ ေလဟာနယ္အလု ပိတ္ထားျခင္း အၿပိ်ဳင္ ေလဟာနယ္အလု မပိတထ္ားျခင္းတု႔ိ၏ကသုမႈအားလု းတို႔၏ထေိရာကမ္ႈမ်ားကိုေပါင္း 
စည္းထားျခင္း(ေအ) ႏ င့္ ေလ့လာမႈတေလ်က္လု း၏ ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိုးအေရအတ က္တုိးပ ားလာျခင္း။ ခၽ တ္ေ္းႏ င့္္ပ္ျပာမႈန္႔တို႔ 
သည္ ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိုးအေရအတ က္တုိးပ ားလာျခင္းကိုမကာက ယ္ပါ၊ ဂါလန္ဂါ၊ ကာဘာရဆလ္၊ မဆးေသ းႏ င့္္ဆတုိ႔မ  ေကာက္ႏ  /ပြဲ 
ဖ်က္ပိုး အေရအတ က္တုိးပ ားလာျခင္းကိုတားရ ိေၾကာင္းေဖၚျပသည္။ ဖစ္ရ ာစ္၏ အနည္း္ု းထင္ရ ားသည့္ျခားနာမႈ စစ္တမ္းကုိအသု း 
ျပ်ဳရာမ  မတ ညဆေသာအကၡရာမ်ားႏ င့္ေဖၚျပထားသည့္ ကုသမႈမ်ားသည္အလ န္ပင္ျခားနားသည္(P < ၀.၀၀၅)။ 

 
ေလဟာနယ္ အလု ပိတ္ထားျခင္းႏ င့္ ေလဟာနယ္အလု မပိတ္ထားျခင္းတုိ႔အၾကား မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏ အလားအလာမ ာ 
ေနာက္္ု းေသာနမ နာျပ်ဳလုပ္သည့္လအထိ ထင္ရ ားစ ာျခားနားျခင္းမရ ိပါ (P > ၀.၀၀၅)(ပု  ၃ေအ)။ သုိ႔ေသာ္ ေလ့လာ 
မႈၿပဆး္ ု းသည့္အခါတ င္ ေလဟာနယ္အလု ပိတ္ထားသည့္အိတ္မ်ားသည္မ လအလားအလာအတုိင္းရ ိေန၍ ေလဟာ 
နယ္အလု ပိတ္ထားျခင္းမရ ိေသာအိတ္မ်ားမ ာ အခ်ိ်ဳ ႔ေသာအလားအလာမ်ားေလ်ာ့နည္းမႈကုိေဖၚျပသည္ (ပု  ၃ေအ)။ 
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(ဘဆ)) 
 

Bleach=ခၽြတ္ေဆး၊ Botabical=ဇ၀ီဆ ိုင္ရာ၊ Carbaryl=ကာဘာရီလ္၊ Charcoal=မီးေသြး 

Control=ထ န္းခ ်ဳပ္ျခင္း၊ Detergent=ဆပ္ျပာမႈန႔္၊ Oil=ဆီ 

 



 ကုသမႈ ၆ မ်ိ်ဳးတို႔ သည ္ေလလ့ာမႈတစ္ေလ ်ာကလ္ု းတ င္ မ်ိ်ဳးေစ့၏အလားအလာျခားနားမႈ (P < ၀.၀၀၁)ကို 
တကိ်စ ာေဖၚျပသည ္ (ပု  ၃ဘဆ)။ ခၽ တ္ေ္းျဖင့္ကုသျခငး္သည ္ မ်ိ်ဳးေစ့၏အလားအလာကိုေလ်ာ့ေစ၍ဖ်က္ပိးု 
မ်ားျပားလာျခင္းကိအုနည္းငယသ္ာကာက ယ္ေပးသည္။ ္ဆျဖင့္ကသုျခင္းသည္ဖ်က္ပိုးမ်ားတိုးပ ားလာျခင္း 
ကိထုိေရာက္စ ာကာက ယ္ေပးသည္၊ ၎သည္မ််ိဳးေစအ့လားအလာကိုလည္းမ်ားစ ာနည္းသ ားေစသည္။ 
အျခားေသာကသုမႈအားလု းတို႔သည ္ကာက ယထ္ိန္းခ််ဳပမ္ႈျပ်ဳလပု္ေပး၍ မ်ိ်ဳးေစအ့လားအလာကိလုည္း သတ ိ
ျပ်ဳမိေလာက္ေအာင္ေျပာငး္လြဲေစျခင္းတခုမ ်မေတ ႔ရပါ။ 

  
ပု  ၃။ ကုသမႈအားလု းတို႔၏ ေလဟာနယ္အလု ပိတ္ထားျခင္း(အျပာလိုင္း) ႏ င့္ ေလဟာနယ္အလု မပိတ္ထားျခင္း(အနဆလိုင္း) တု႔ိ၏ 
အၾကား ပ်မ္းမ ်မ်ိ်ဳးေစ့အေည ာက္ေပါက္ႏႈန္းနမ နာမ်ား(ေအ)၊ ႏ င့္ တစ္ႏ စအ္တ င္းမ်ိ်ဳးေစ့ကုသမႈအၾကား(ဘဆ)။ 

 
မ်ိ်ဳးေစ ့၅၀%အေည ာကထ္ ကသ္ည့္ေန႔ေရာကသ္ည့္အခ်နိ္၌တိငု္းတာရာတ င္ ေလဟာနယအ္လု မပိတထ္ား 
ေသာမ််ိဳးေစ့ႏ င့္အလု ပတိထ္ားေသာမ်ိ်ဳးေစ့နမ နာမ်ား၏ မ််ိ်ဳးေစ့သန္မာမႈပု စ မ်ားသည္္ ငတ္ သည ္(ပု  ၄ေအ)။ 
ေျခာကလ္ (အမ ္၆)အၾကာတ င္ေပါက္ေသာ္ းမ်ားသည္ ပို၍ေအးျမေသာရာသဆဥတုႏ င္ ့အလငး္ေရာင ္နည္း 
သ ားရာသဆဥတအုေျပာင္းအလြဲ ႏ င္ ့စိုထိုငး္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေနာက္္ကတ္ ြဲအေနျဖင့္ အေည ာက္ 
ေပါကရ္န္ရက္အနည္းငယထ္ပ္္မ လိအုပသ္ည့္အေျခအေနမ်ိ်ဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရ ိပါသည္၊ အေၾကာင္းမ ာစမ္း 
သပ္မႈကာလတ င္က်န္ရ ိေသာမ်ိ်ဳးေစမ့်ားအတ က ္ပိုေႏ းေသာေႏ ဥဆးအခ်နိ္ရာသဆအ ေျခအ ေနမ်ိ်ဳးျဖစ္ေနေသာ 
ေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ ကသုမႈတစ္ခုစဆတ င္ မ်ိ်ဳးေစ ့၅၀%အေည ာကထ္ က္သည့္ ပ်မ္း မ ်ရက္အေရအတ ကအ္ေပၚ 

ပ်မး္မ ်အေည ာကထ္ က္သည့္ ရာခိငုႏ္ႈနး္ 

ေလဟာနယ္အလု ပိတ္ထားသည္ 

ေလဟာနယ္အလု မပိတ္ထားပါ 

 

ကာဘာရဆလ ္
က နထ္ရိုး 
ဇဆ၀္ို္င္ရာ    
မဆးေသ း  
္ပျ္ပာမႈန္႔ 

 

 

 

 

ခၽ တေ္္း 

္ဆ 

ကသုၿပဆးေနာကပ္ိငုး္လမ်ား 

 

ေလဟာနယ္အလု မပိတ္ထားပ 



တ င္အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္ရ ိသည္။ ကသုမႈတစ္ခုစဆ၌မ််ိဳးေစ့မ်ားသည ္၆လအတ င္းရာသဆ 
အေျပာငး္ အလြဲအေျခအေနမ်ား၏ အက်ိ်ဳးသက္ေရာကမ္ႈရ ိသည ္(ပု  ၄ဘဆ)။ 
 

 
 
ပု  ၄။ (က) ေလဟာနယ္အလု ပိတ္ထားေသာမ်ိ်ဳးေစ့ႏ င့္(ခ) ေလဟာနယ္အလု မပိတ္ထားေသာမ်ိ်ဳးေစ့တို႔အၾကား အေည ာက္ 
၅၀%ထ က္သည္အထိ ပ်မ္းမ အခ်ိန္ 
 

 
နဂိ ုး   
 
မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကိုေလဟာနယ္တ င္အလု ပတိ္၍သိုေလ ာင္ျခင္းသည္မ်ိ်ဳးေစ့္ ု းရႈ းျခင္းကိကုာက ယ္ရနထ္ိေရာက္ 
သည့္နည္းလမး္ျဖစသ္ည္။ ေလဟာနယ္ပတ္၀န္းက်ငသ္ည္ အခ်ိန္ၾကာသည္ႏ င့္အမ ် အလားအလာကိထုိန္း 
ထားႏုိင္သည။္ သိုေလ ာငထ္ားသည့္မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားတ င္ရ ေိသာ ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိုးမ်ား၏ႀကဆးထ ားမႈကိလုြဲ ကာ 
က ယ္ေပးသည္။ လ တစ္ဥဆးစဆတို႔သည္ ေလဟာနယက္ိေုစ်းမႀကဆးသည့္ စက္ဘးီပန္႔က ဲ့သ ို႔ေသာ ပစၥည္းက ို 

အသို းျပ်ဳ၍ ဆီေလ ာ္မႈရ  သည္ဲ့နည္းပညာမ ားျဖင္ဲ့ ျပ်ဳလုပ္ႏုိင္သည။္ ၎ကိသုိုေလ ာငထ္ားသည့္ ဗ းကြဲ့သို႔ေသာ 
ပစၥည္းအထြဲတ င္ရ သိည့္ေလမ်ားကိုစုပထ္ုတႏုိ္င္သည့္ကရယိာအျဖစ္ေျပာင္းလြဲအသု းျပ်ဳျခင္းျဖစသ္ည္။  
သဆးျခားအေျခအေနတစ္ခတု င္ ေလဟာနယ ္ အလု ပတိသ္ည့္နည္းသည ္ ျဖစႏုိ္င္သည့္အေျဖမဟတု္ပါက 
ဤေ္ာင္းပါးတ င္ေဖၚျပထားသည့္ အျခားေသာကသုနည္းမ်ားသည္ ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိုးမ်ားကိုေလ်ာ့နညး္ 

ေလဟာနယ္အလု ပိတ္ထားသည္ 

 

ေလဟာနယ္အလု မပိတ္ထားပါ 

 

ဇဆ၀္ို္င္ရာ   
မဆးေသ း  
က နထ္ရိုး  

္ပျ္ပာမႈန္႔     

္ဆ 

 

 

ကာဘာရဆလ ္

အေည ာက ္၅၀%မထ ကမ္ဆပ်မး္မ ်ရကမ္်ား 

ကသုၿပဆးေနာကပ္ိငုး္လမ်ား 

 



ေစႏုိင္၍ မ်ိ်ဳးေစအ့လားအလာကိလုည္း ထိနး္ထားႏုိင္သည္ကိုေဖၚျပသည။္ ဤနည္းမ်ားတ င ္ ကာဘာရဆလ္၊ 
မဆးေသ း ႏ င့္ ဂါလန္ဂါမႈန္႔မ်ားပါ၀ငသ္ည္။ ္ဆျဖင့္ကုသျခင္းသညလ္ည္း ေကာက္ႏ  /ပြဲဖ်က္ပိးုမ်ား၏ႀကဆးထ ား 
မႈကိ ု တား္ဆးႏုိင္သည။္သို႔ေသာ္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အလားအလာမ်ားကိမု်ားစ ာေလ်ာ့နည္းေစေသာေၾကာင့္အသု း 
ျပ်ဳရန္အႀက မျပ်ဳပါ။ 
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