အီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွမတ
ွ တ
္ မ္းမ်ား
အမွတစ
္ ဥ္ ၃၇
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၉

ကုနက
္ ်စရိတသ
္ က္သာေသာ ေရးခ်ယ္ႏိုငသ
္ ည့္ထန
ိ း္ ခ််ဳပမ
္ က
ႈ အ
ို သုးျပ်ဳ၍ သိေ
ု လာင္ထားသည့္မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအား
ပိးု မႊားမ်ားဖ်က္္းဆ ျခင္းမကာကယ္ျခင္း

ဘရိုငယ
္ န္ ေလာရင့္(စ) ၁ ၊ အာဘရ ေဂ် ဘစ္စလာ ၁ ႏင့္ ကင္ဘာလဆ ဒန္းကင္ ၁
၁

အဆးစဆအိပ္ခ်္အို အာရ ေဒသ္ိုင္ရာ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ၊ ခ်င္းမိင
ု ္၊ ထိုငး္ ႏိုင္င ၅၀၀၀၀

[အယ္ဒတ
ဆ ာ၏မတ္ခ်က္(ပက္ထရစ္) - ေအာက္ပါေ္ာင္းပါးသည္ အဆးစဆအပ
ိ ္ခ်္အို အာရ၀န္ထမ္းမ်ားမျပ်ဳလုပ္
သည့္ သုေတသနမရလဒ္ျဖစ္၍ အျပည္ျပည္္ိုင္ရာ ပးတ-ြဲ ျပန္လည္သးသပ္
ု
မႈဂ််ာနယ္တင္ သဆးႏႏင့္စိုက္ပ်ိ်ဳး
ေရး္က္ႏယ္မ္
ႈ ိုင္ရာ ရည္ရည္တည္တ့ေသာဖ႔ၿဖိ်ဳးမႈအတက္မၾကာမဆကထုတသ
္ ည့္ ေ္ာင္းပါးကိအ
ု က်ဥ္း
ခ််ဳပထ
္ ားျခင္းျဖစ္သည္။

ေ္ာင္းပါးအျပည့္အစုကို

Agronomy

for

Sustainable

Development

၀က္ဘ္္က
ို တ
္ င္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။]
နိဒါန္း
သမ-အပပိင
ု ္းဇုန္ႏင့္ အပပိင
ု း္ ဇုန္ရိ ရာသဆဥတုမ်ားတင္ မ်ိ်ဳးေစ့စုေ္ာင္းျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
ပတ္၀န္းက်င္အမ်ိ်ဳးမ်ိ်ဳးရိ အပႏင့္အေအးကို ထိန္းရန္ျပ်ဳလပ
ု ္ထားသည့္ ကရိယာမ်ားမရပ
ိ ါက မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အ
ရည္အေသးသည္ လ်င္ျမန္စာ ေလ်ာ့နည္းသားႏိုင္သည္။ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကို သိုေလာင္သည့္အခ်ိန္ အေတာအ
တင္းျမင့္ေသာအပခ်ိန္ႏင့္စိုထိုင္းမႈမ်ားသည္ မ်ိ်ဳးေစ့၏ဇဆ၀ အတင္း၌ ျဖစ္ပ်က္မႈကမ
ို ်ားေစ၍ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကို
စားသည့္ ဖ်က္ပိုး မ်ားအားတဟုန္တးို မ်ားျပားလာေစသည္ (လာလဆႏင့္ ဘဗဆတလ
ြဲ ္၊ ၂၀၀၃၊ ဥဴဖေဒးႏင့္
အာမက္၊ ၂၀၁၁)။ အေအးေပးခန္း၊ စိုထိုငး္ မႈကိုထန
ိ ္းေသာကရိယာမ်ားႏင့္ ပိုးသတ္ေ္းကြဲသ
့ ႔ေ
ို သာ နည္း
ပညာမ်ားသည္ ဤအေစ့မ်ားပ်က္စဆးျခင္းကိက
ု ာကယ္ရန္အကအညဆေပးႏိုင္ေသာ္လည္း အပပိုင္းဇုအတင္းရိ
အေသးစား လယ္သမားမ်ားတုိ႔အေနျဖင့္ ၎တိ႔က
ု ိုရႏိုင္မည့္ အခင့္အလမ္းမရိျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
လ အမ်ားစုမာ ထုးတမ္းစဥ္လာအရ ဖ်က္ပိုးမ်ားအားႏိမန
္ င္းရန္ ေဒသတင္း၌ရႏိုင္ေသာကုသမႈမ်ားကိအ
ု သုး
ျပ်ဳၾကသည္။ ဤကြဲသ
့ ႔ေ
ို သာကုသမႈမ်ားတိ႔က
ု ို အမ်ားအားျဖင့္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအားသိုေလာင္ျခင္းမျပ်ဳလပ
ု ္မဆ လုပ္

ေ္ာင္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမာမ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ရဖ
ိ ်က္ပိုးမ်ားကိအ
ု ္ိပ္ခတ္ရန္၊ ပ်က္စဆးေစရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိုးမႊားမ်ား၏ေရ႔လ်ားမႈမ်ားကို တိက
ု ္ဖ်က္ရန္ျဖစ္သည္။ အခ်ိ်ဳ ႔ေသာကုသမႈမ်ားသည္ ပိုးမႊားမ်ား
ႀကဆးထားလာျခင္းကိထ
ု ိေရာက္စာေလ်ာ့ နည္းေစႏိုင္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏ရင္သန္မအ
ႈ လားအလာကို
လည္းထိခက
ို ္ေစႏိုင္သည္။ လယ္သမားမ်ားအတက္ မည္သည့္ကုသမႈသည္ ထိေရာက္မႈရ၍
ိ ္ဆေလ်ာ္မႈရိ
သည္ကိုေဖၚထုတ္ရန္အေရးႀကဆးပါသည္။ သုေတသန၀န္ထမ္းတိ႔သ
ု ည္ မိမိတ႔၏
ို
ကုနက
္ ်စရိတသ
္ က္သာ
ေသာ ကုသမႈငါးမ်ိးု ကို သုေတသနျပ်ဳလုပ္ခၾ့ြဲ ကသည္။ အေၾကာင္းမာ သာမန္သိုေလာင္ခန္းမ်ားတင္ထား
သည့္ပြဲ၊ ေထာပတ္ပြဲ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား (Lablab purpureus L.) ၏ႀကဆးထားမႈကို တား္ဆးသည့္ သာမန္ပမ
ြဲ ်ား၊
ပြဲလန္း ဖ်က္ပိုး (Callosobruchus maculatus) ဟုေခၚေသာဖ်က္ပးို မ်ားအေပၚမည္မ်အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိ
သည္ကို သိလိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခင္ ခေရာ့(ဖ) et al.၂၀၁၂ မျပ်ဳလပ
ု သ
္ ည့္ အဆးစဆအပ
ိ ခ
္ ်္အို သုေတ
သန ႏင့္အ တ ကုသမႈတစ္ခစ
ု က
ဆ လ
ို ည္း ေလဟာနယ္အလုပတ္ထားျခင္း ႏင့္ ေလဟာနယ္မပတ္ထားျခင္း
နည္း ႏစ္မ်ိ်ဳးျဖင့္ချြဲ ခမ္းစိတျ္ ဖာသည္။
ေကာက္ႏ/ပြဲေစ့ဖ်က္ပးို (ပြဲလန္းဖ်က္ပိုး) ေခၚ ဗက္တဆးရဆးယားပိးု မ်ားသည္ လယ္ကင္းမ်ားတင္ ဖ႔ၿဖိ်ဳးေနေသာ
မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအေပၚတင္ဥမ်ားဥ၍ (ပု ၁ေအ) ရင့္မည့္ေသာအသဆးမ်ားကိုစားရန္သို ေလာင္ခ်ိန္အတင္းအေကာင္
ေပါက္ေသာေၾကာင့္ ထိုဖ်က္ပိုးမ်ားကို ႏိမ္ႏင္းရန္ ခက္ခပ
ြဲ ါသည္ (ခ်ာယဟန္ ႏင့္ ဂါ့ဖာ ၂၀၀၂)။ ေကာက္
ႏ/ပြဲေစ့ ဖ်က္ပိုးမ်ားသည္ ပေႏး၍ စတ္စိုေသာအေျခအေနမ်ိ်ဳးတင္ လ်င္ျမန္စာ ပားမ်ားၾကသည္။ အခ်ိန္
တိုအတင္း ေနာင္ႏစ္တင္ စားရန္အတက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မ်ိ်ဳးေစ့အတက္ ထားသည့္သိုေလာင္ထားေသာ မ်ိ်ဳး
ေစ့မ်ားစာတိ႔က
ု ို ထိုဖ်က္ပိုးမ်ားမစားသုးႏိုင္သည္ (ပု ၁ဘဆ)။ သိ႔ေ
ု သာ္ အျခားဖ်က္ပိုးမ်ားကြဲသ
့ ႔ပ
ို င္ ေကာက္ ႏ/
ပြဲေစ့ဖ်က္ပိုးမ်ား သည္ ေအာက္္ဆဂ်င္မရိဘြဲ အသက္မရင္ႏိုင္ၾကပါ (အန္း ႏင့္အျခား ၂၀၁၃)။ ေလဟာ
နယ္ကိုအလုပတ္ပတ
ိ ္ ျခင္းျဖင့္ သိုေလာင္သည့္ကာလတင္ ပိးု မႊားမ်ားရႏိုင္မည့္ ေအာက္္ဆဂ်င္ကို ေလ်ာ့
နည္းေစႏိုင္သည္ (ဗင္ဟ ရစ္ ၁၉၉၁၊ ပု၁စဆကိုၾကည့္ပါ)။ ဤစမ္းသပ္မႈ၏ရည္ရယ္ခ်က္မာ ကုနက
္ ်စရိတသ
္ က္
သာသည့္ကုသမႈမ်ားကို ေလဟာနယ္အလုပတ္ပတ
ိ ္ျခင္းႏင့္အတအသုးျပ်ဳ ရန္စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေကာက္ႏ/ပြဲေစ့
ဖ်က္ပးို ပိုးမႊားမ်ား ႀကဆးထားပားမ်ားမႈ ရပ္တ့ရန္ မည္မ်အက်ိ်ဳးျပ်ဳသည္ကို စမ္းသပ္ျခင္းႏင့္ ေထာပတ္ပြဲ
မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အလားအလာမ်ား ကို ထိန္းႏိုင္ ျခင္းရိမရိ စသည္တ႔က
ို ိုသိႏိုင္ရန္ျပ်ဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

(A)

(B)
LARVAE
EGGS ON
SEEDS

PUPA
ADULT
BRUCHID

(C)

ပု ၁။ ေကာက္ႏဖ်က္ပိုး/ပြဲေစ့ဖ်က္ပိုးမ်ား(ေအ)၊ အေစ့မ်ားပ်က္စဆးေနသည္ကိုေတ႔ရပု(ဘဆ)၊ ႏင့္ စမ္းသပ္ကာ လအတင္းေထာပတ္ပြဲေစ့
မ်ားကို အိတ္မ်ားအထြဲတင္ေတ႔ရပု (စဆ)။

ကၽန္ပတ
္ ႔၏
ို စမ္းသပ္မမ
ႈ ်ားကို မည္သိ႔ု တည္ေ္ာက္ထားပု
ကၽန္တ႔သ
ို ည္ အပပိုငး္ ေဒသပတ္၀န္းက်င္မ်ားတင္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကို သိုေလာင္ေသာအခါအသုးျပ်ဳသည့္ ကုနက
္ ်
စရိတသ
္ က္သာေသာ ဖ်က္ပးို မ်ားကို ထိန္းခ််ဳပက
္ ုသမႈမ်ားထြဲမ ေျခာက္မ်ိ်ဳးကို စစ္ေ္းအကြဲျဖတ္ခြဲ့ပါသည္။
ကုသမႈတစ္ခုစတ
ဆ ႔က
ို ို အဆးစဆအိပ္ခ်္အို ကန္ယက္အဖ႔၀
ြဲ င္မ အႀကျပ်ဳေပးပါသည္။ ကုသမႈတစ္ခုစအ
ဆ တက္အခ်ိ်ဳ႔
ေသာအိတမ
္ ်ားကိုေလဟာနယ္ျပ်ဳလုပ၍
္ အလုပိတ/္ ခ်ိတပ
္ ိတ္ၿပဆး အျခားေသာအိတမ
္ ်ားကို

ေလဟာနယ္မ

ထားဘြဲပလပ္စတစ္အတ
ိ ္မ်ားထြဲတင္ အလုုပိတထ
္ ားသည္။ ကုသမႈမ်ားအား ထပ္ေ္ာင္းကုသမႈတစ္ခမ
ု ်
မလုပသ
္ ည့္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏင့္လည္း ႏႈိင္းယဥ္ထားသည္။ ႏႈိင္းယဥ္ရာတင္ ေလဟာနယ္အလုပိတ္ထားျခင္း ႏင့္
ေလဟာနယ္မပိတသ
္ ည့္အမ်ိ်ဳးအစားႏစ္မ်ိ်ဳးစလုးပါ၀င္သည္။ ကုသမႈမ်ားတင္္ေအာက္ ပါတိ႔ပ
ု ါ၀င္သည္ ။
၁။ ၁၀% ခၽတ္ေ္းေပ်ာ္၀င္ရည္၊ သိုေလာင္ျခင္းမျပ်ဳလုပမ
္ မ
ဆ ်ိ်ဳးေစ့မ်ားကိုေ္းေၾကာရန္အသုးျပ်ဳသည္။
၂။ ဂါလန္ဂါအျမစ္မႈန႔(္ Alpinia galanga (L.) Willd.)၊ သိေ
ု လာင္ျခင္းမျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏင့္ေရာသည္။
၃။ ေဒသတင္း၀ယ္ယေသာ ကာဘာရဆ(လ္)၊ သိုေလာင္ျခင္းမျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏင့္ေပါင္းသည္။

၄။ ၀ါးမဆးေသးမႈန႔၊္ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏင့္ေရာသည္။
၅။ အ၀တ္ေလ်ာ္္ပ္ျပာမႈန႔၊္ သိုေလာင္ျခင္းမျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားႏင့္ေရာသည္။
၆။ ခ်က္ျပ်ဳတ္ရာတင္သးေသာဟင္
ု
းရက္္ဆ၊ သိုေလာင္ျခင္းမျပ်ဳမဆ မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအေပၚတင္သတ
ု ္လိမး္ ရန္မ်ိ်ဳး
ေစ့ျဖင့္ေရာသည္။
ကၽန္ပတ
္ ႔သ
ို ည္ ပြဲႀကဆးေစ့မ်ားကို ပလပ္စတစ္အတ
ိ ္မ်ားထြဲသ႔ို ထည့္၍ခြဲထတ
ု ္ၿပဆး မတညဆေသာထိန္းခ််ဳပသ
္ ည့္
နည္းမ်ားကိအ
ု သုးျပ်ဳသည္။ ကၽန္ပတ
္ ႔သ
ို ည္မ်ိ်ဳးေစ့အတ
ိ ္မ်ားအတင္း ေကာက္ႏ/ပြဲဖ်က္ပိုးမ်ား ရေ
ိ နမႈႏင့္ ပ်မ္းမ်
အလားအလာအေျခအေနမ်ားကို တႏစ္အတင္း ႏစ္လလ်င္တစ္ႀကိမ္ျပ်ဳလုပသ
္ ည္။ ကၽန္ပ္တ႔သ
ို ည္ပိုးမႊားမ်ား
ရေ
ိ နျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုးမႊား၀န္စုစုေပါင္းမည္မ်ရသ
ိ ည္ကို ေရတက္ျခင္းႏင့္ ပ်က္စဆးေနသည့္မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအေပၚ
တင္ရိေသာ ပိုးေကာင္ဥမ်ား၊ ပိုးေလာင္း၊ အရယ္ေရာက္သည့္ပိုးႏင့္ ‘၀င္းဒိုး(တခါးေပါက္)ဟုေခၚေသာပိုး
ေကာင္အေပါက္မ်ား၏အေရအတက္ကိုေပါင္းထည့္ျခင္းျဖင့္တိုင္းတာသည္။ ကၽန္ပတ
္ ႔သ
ို ည္မ်ိ်ဳးေစ့အစိ႔ထ
ု က္
ႏႈန္းမ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏အလားအလာကိုအႀကိမတ
္ ိုငး္ စမ္းသပ္သည္။ ကၽန္ပတ
္ ႔သ
ို ည္မ်ိ်ဳးေစ့
၏ႀက့ခိုငမ
္ ႈကို မ်ိ်ဳးေစ့ ၅၀% အေညာက္ထက္ရန္ရက္ေပါင္းမည္မ်ၾကသည္ကိုေရတက္ျခင္းျဖင့္တိုင္းတာသည္
(ဤအရာသည္အေရးႀကဆးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္္ိုေသာ္ မိမိတ႔၏
ို ေကာက္ပသ
ြဲ ဆးႏမ်ားစိက
ု ္ပ်ိ်ဳးရန္ မိုးရာသဆ
ကာလ အခ်ိနအ
္ ကန္႔အသတ္တစ္ခက
ု ို မခ
ဆ ေ
ုိ နရေသာ လယ္သမားမ်ားအတက္လယ္ကင္းမ်ားတင္ပ်ိ်ဳးပင္မ်ား
တစ္ပုစတည္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းမာအလန္အေရးႀကဆးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္)။
စမ္းသပ္မ၏
ႈ ရလဒ္မ်ား
ေလဟာနယ္ကိုအလုပိတ္ျခင္းသည္ အလန္ပင္ထိေရာက္ပါသည္(ပု ၂ေအ ႏင့္ ဘဆ)၊ ေလဟာနယ္ကို အလု
ပိတ္ျခင္းအတက္ရလဒ္သည္ အျပာေရာင္ျဖစ္၍ အနဆေၾကာင္းဘားမ်ားအနဆးတင္ရိသည္)။ ေလဟာနယ္ကို
အလုပိတထ
္ ားသည့္အတ
ိ ္မ်ားသည္ ေကာက္ႏ/ပြဲဖ်က္ပးို ဥမ်ားကိုမ်တစာကာကယ္ေပး၍/သို႔မဟုတ္ လာဗာ
ပိုးေလာင္းမ်ားႀကဆးထားလာ၍မ်ိုးေစ့မ်ားကိုဖ်က္္းဆ ျခင္းမကာကယ္သည္။ ေလဟာနယ္ကို အလုပိတထ
္ ား
ေသာမ်ိ်ဳးေစ့မ်ားသည္ အေညာက္ေပါက္သည့္အ္င့္ ၇၅-၈၀%အထိ ထိန္းထားႏိုငသ
္ ည္။ေလဟာနယ္ကိုအ
လုပိတ္ထားျခင္းမရဘ
ိ ြဲ ပလပ္စတစ္အတ
ိ ္မ်ားတင္ထားေသာအေစ့မ်ား၏အေညာက္ေပါက္ႏႈန္းမာ ၆၅-၇၀%
ျဖစ္သည္(ပု ၃ေအ)။
ေစ်းႏႈန္းသက္သာ၍ ေလဟာနယ္ကို အလုပိတ္ထားျခင္းမရသ
ိ ည့္ ကုသမႈမ်ားတင္ ေကာက္ႏ/ပြဲဖ်က္ပိုး
တည္ရိမအ
ႈ ေပၚတင္ မတညဆေသာထိေရာက္မအ
ႈ ္င့္ကိုေဖၚျပသည္(P < ၀.၀၅)(ပု ၂ဘဆ)။ ခၽတ္ေ္း ႏင္အ
့
၀တ္ေလ်ာ္ ္ပ္ျပာမႈန႔မ
္ ်ားသည္ထိေရာက္မအ
ႈ နည္း္ုးျဖစ္၍ ဂါလန္ဂါမႈန႔၊္ ကာဘာရဆလ္၊ မဆးေသး ႏင့္္ဆ
တိ႔၏
ု ေကာက္ႏ/ပြဲ

ဖ်က္ပးို အေရအတက္

အေပၚထိေရာက္မႈမာ

ထိန္းခ််ဳပ္မအ
ႈ ္င့္ေအာက္

ျဖစ္သည္။

္ဆျဖင့္ကသ
ု မႈတစ္ခတ
ု ည္းသာ စာရင္းဇယားအရ ထိန္းခ််ဳပ္မထ
ႈ က္သသ
ိ ာထင္ရားစာပိ၍
ု နိမ့္သည္ (P <
၀.၀၅)။ ္ဆျဖင့္ကုသမႈသည္ ေလဟာနယ္ကို အလုပိတသ
္ ည့္အခါတင္ျဖစ္ေစ၊ ေလဟာနယ္ကအ
ို လုမ

ပိတသ
္ ည့္အခါမ်ိ်ဳးတင္ျဖစ္ေစ ေကာက္ႏ/ပြဲဖ်က္ပိုးအေရအတက္ကို မ်တစာနည္းသားေစသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
္ဆ၏မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား အလားအလာရိမအ
ႈ ေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာေ္ာင္သည့္ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစေသာ
ေၾကာင့္ ထိန္းခ််ဳပသ
္ ည့္ နည္းဗ်ဴဟာ အတက္ အႀကျပ်ဳသင့္ေသာနည္းမဟုတပ
္ ါ (ပု ၃ဘဆ)။
ပ်မ္းမွ်စိုစေ
ို ပါင္းဖ်က္ပးိို ပမာဏ

ပ်မ္းမွ်စိုစေ
ို ပါင္းဖ်က္ပးိို ပမာဏ
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ကိုသၿပီးေနာက္လမ်ား
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သိိုေလွာင္ခန္းတြငက
္ သ
ို ျခင္း

Bleach=ခၽြတ္ေဆး၊ Botabical=ဇီ၀ဆိုင္ရာ၊ Carbaryl=ကာဘာရီလ္၊ Charcoal=မီးေသြး
Control=ထန္းခ ်ဳပ္ျခင္း၊ Detergent=ဆပ္ျပာမႈန႔
၊္ Oil=ဆီ

ပု ၂။ ေလဟာနယ္အလုပိတ္ထားျခင္း အၿပိ်ဳင္ ေလဟာနယ္အလုမပိတထ
္ ားျခင္းတု႔ိ၏ကုသမႈအားလုးတိ႔၏
ု ထိေရာက္မမ
ႈ ်ားကိုေပါင္း
စည္းထားျခင္း(ေအ) ႏင့္ ေလ့လာမႈတေလ်က္လုး၏ ေကာက္ႏ/ပြဲဖ်က္ပိုးအေရအတက္တိုးပားလာျခင္း။ ခၽတ္ေ္းႏင့္္ပ္ျပာမႈန႔တ
္ ို႔
သည္ ေကာက္ႏ/ပြဲဖ်က္ပိုးအေရအတက္တိုးပားလာျခင္းကိုမကာကယ္ပါ၊ ဂါလန္ဂါ၊ ကာဘာရဆလ္၊ မဆးေသးႏင့္္ဆတို႔မ ေကာက္ႏ/ပြဲ
ဖ်က္ပိုး အေရအတက္တိုးပားလာျခင္းကိုတားရိေၾကာင္းေဖၚျပသည္။ ဖစ္ရာစ္၏ အနည္း္ုးထင္ရားသည့္ျခားနာမႈ စစ္တမ္းကိုအသုး
ျပ်ဳရာမ မတညဆေသာအကၡရာမ်ားႏင့္ေဖၚျပထားသည့္ ကုသမႈမ်ားသည္အလန္ပင္ျခားနားသည္(P < ၀.၀၀၅)။

ေလဟာနယ္ အလုပိတထ
္ ားျခင္းႏင့္ ေလဟာနယ္အလုမပိတထ
္ ားျခင္းတိ႔အ
ု ၾကား မ်ိ်ဳးေစ့မ်ား၏ အလားအလာမာ

ေနာက္္ုးေသာနမနာျပ်ဳလုပသ
္ ည့္လအထိ ထင္ရားစာျခားနားျခင္းမရိပါ (P > ၀.၀၀၅)(ပု ၃ေအ)။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေလ့လာ
မႈၿပဆး္ုးသည့္အခါတင္ ေလဟာနယ္အလုပိတထ
္ ားသည့္အတ
ိ ္မ်ားသည္မလအလားအလာအတိုငး္ ရိေန၍ ေလဟာ
နယ္အလုပိတထ
္ ားျခင္းမရိေသာအိတ္မ်ားမာ အခ််ဳိ ႔ေသာအလားအလာမ်ားေလ်ာန
့ ည္းမႈကိုေဖၚျပသည္ (ပု ၃ေအ)။

ကုသမႈ ၆ မ်ိ်ဳးတိ႔ု သည္ ေလ့လာမႈတစ္ေလ်ာက္လုးတင္ မ်ိ်ဳးေစ့၏အလားအလာျခားနားမႈ (P < ၀.၀၀၁)ကို
တိက်စာေဖၚျပသည္ (ပု ၃ဘဆ)။ ခၽတ္ေ္းျဖင့္ကုသျခင္းသည္ မ်ိ်ဳးေစ့၏အလားအလာကိုေလ်ာ့ေစ၍ဖ်က္ပးို
မ်ားျပားလာျခင္းကိအ
ု နည္းငယ္သာကာကယ္ေပးသည္။

္ဆျဖင့္ကသ
ု ျခင္းသည္ဖ်က္ပိုးမ်ားတိုးပားလာျခင္း

ကိထ
ု ိေရာက္စာကာကယ္ေပးသည္၊ ၎သည္မ်ိ်ဳးေစ့အလားအလာကိုလည္းမ်ားစာနည္းသားေစသည္။
အျခားေသာကုသမႈအားလုးတိ႔သ
ု ည္ ကာကယ္ထိန္းခ််ဳပမ
္ ႈျပ်ဳလပ
ု ္ေပး၍ မ်ိ်ဳးေစ့အလားအလာကိလ
ု ည္း သတိ
ျပ်ဳမိေလာက္ေအာင္ေျပာင္းလြဲေစျခင္းတခုမ်မေတ႔ရပါ။
ပ်မ္းမ်အေညာက္ထက္သည့္ ရာခိင
ု ႏ
္ ႈနး္

ေလဟာနယ္အလုပိတ္ထားသည္

ေလဟာနယ္အလုမပိတ္ထားပါ
ေလဟာနယ္အလုမပိတ္ထားပ

ကာဘာရဆလ္
ကန္ထရိုး
ဇဆ၀္ိ္င
ု ္ရာ
မဆးေသး
္ပ္ျပာမႈန႔္

ခၽတ္ေ္း

္ဆ

ကုသၿပဆးေနာက္ပင
ို း္ လမ်ား
ပု ၃။ ကုသမႈအားလုးတို႔၏ ေလဟာနယ္အလုပိတ္ထားျခင္း(အျပာလိုင္း) ႏင့္ ေလဟာနယ္အလုမပိတ္ထားျခင္း(အနဆလိုင္း) တု႔ိ၏
အၾကား ပ်မ္းမ်မ်ိ်ဳးေစ့အေညာက္ေပါက္ႏႈန္းနမနာမ်ား(ေအ)၊ ႏင့္ တစ္ႏစ္အတင္းမ်ိ်ဳးေစ့ကုသမႈအၾကား(ဘဆ)။

မ်ိ်ဳးေစ့ ၅၀%အေညာက္ထက္သည့္ေန႔ေရာက္သည့္အခ်ိန္၌တိင
ု ္းတာရာတင္ ေလဟာနယ္အလုမပိတထ
္ ား
ေသာမ်ိ်ဳးေစ့ႏင့္အလုပိတထ
္ ားေသာမ်ိ်ဳးေစ့နမနာမ်ား၏ မ််ိ်ဳးေစ့သန္မာမႈပုစမ်ားသည္္င္တသည္ (ပု ၄ေအ)။
ေျခာက္လ (အမ္ ၆)အၾကာတင္ေပါက္ေသာ္းမ်ားသည္ ပို၍ေအးျမေသာရာသဆဥတုႏင့္ အလင္းေရာင္ နည္း
သားရာသဆဥတုအေျပာင္းအလြဲ ႏင့္ စိုထိုငး္ မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေနာက္္က္တအ
ြဲ ေနျဖင့္ အေညာက္
ေပါက္ရန္ရက္အနည္းငယ္ထပ္္မလိအ
ု ပ္သည့္အေျခအေနမ်ိ်ဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိပါသည္၊ အေၾကာင္းမာစမ္း
သပ္မက
ႈ ာလတင္က်န္ရိေသာမ်ိ်ဳးေစ့မ်ားအတက္ ပိုေႏးေသာေႏဥဆးအခ်ိန္ရာသဆအ ေျခအ ေနမ်ိ်ဳးျဖစ္ေနေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကုသမႈတစ္ခုစဆတင္ မ်ိ်ဳးေစ့ ၅၀%အေညာက္ထက္သည့္ ပ်မ္း မ်ရက္အေရအတက္အေပၚ

တင္အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မအ
ႈ နည္းငယ္ရိသည္။ ကုသမႈတစ္ခုစဆ၌မ်ိ်ဳးေစ့မ်ားသည္ ၆လအတင္းရာသဆ
အေျပာင္း အလြဲအေျခအေနမ်ား၏ အက်ိ်ဳးသက္ေရာက္မရ
ႈ ိသည္ (ပု ၄ဘဆ)။
အေညာက္ ၅၀%မထက္မပ
ဆ ်မ္းမ်ရက္မ်ား

ေလဟာနယ္အလုပိတ္ထားသည္

ေလဟာနယ္အလုမပိတ္ထားပါ

ကာဘာရဆလ္

ဇဆ၀္ိ္င
ု ္ရာ
မဆးေသး
ကန္ထရိုး
္ပ္ျပာမႈန႔္

္ဆ

ကုသၿပဆးေနာက္ပင
ို း္ လမ်ား
ပု ၄။ (က) ေလဟာနယ္အလုပိတ္ထားေသာမ်ိ်ဳးေစ့ႏင့္(ခ) ေလဟာနယ္အလုမပိတ္ထားေသာမ်ိ်ဳးေစ့တို႔အၾကား အေညာက္
၅၀%ထက္သည္အထိ ပ်မ္းမအခ်ိန္
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