သုေတသနမွတ္တမ္း - ပကတိအတိုင္းမဟုတ္ေသာ

အေထာက္အကူ

ပစၥည္းျဖင္
ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြ
်ားအတြကအသင္
္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ အိုးထဲတင
ြ ္စိုကရန္
္ရန္
အေရာအေႏွာကိုဖန္တီၤးျခင္း

ဟန္နာဂေရး (Hannah Gray)၊ ကာလာမာဇူး ေကာလိပ္ႏွင့္ ေအဘရမ္ ေဂ်
ဘစ္စလယ္(Abram J. Bicksler)၊ အီးစီအိပခ
္ ်္အ(ို ECHO)
အာရွအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ စင္တာ။

[အယ္ဒီတာ၏မွတ္ခ်က္- ဤECHO အာ႐ွမွတ္တမ္း၏ရည္႐ယ
ြ ္ခ်က္အတြက္ဤေဆာင္းပါးကိုအက်ဥ္း
ခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအျပည့္အစံုကိုရယူလိုပါကေက်းဇူးျပဳ၍ rgarofano@echonet.org
ကိုဆက္သြယ္ပါ။ ဟန္နာဂေရးသည္
ာဂေရး
ကာလာမာဇူးေကာလိပ္မွ လုပ္အားေပးေက်ာင္းသူျဖစ္၍ ECHO
အာ႐ွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ သူ
သ
္ မ
ူ ၏အႀကီးတန္း လြတ္လပ္ေသာစီမံကိန္းကုိ ဇြန္လမွၾသဂု
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ တြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဤ ECHO အာ႐ွမွတ္တမ္းသည္ ECHO အာ႐ွမ်ိဳးေစ့ ဘဏ္တင
ြ ္အသံုးျပဳရန္
အတြက္ အိုးထဲတင
ြ ္စိုက္ရန္ အေရာအေႏွာမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ေသာသုေတသန၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။
ဘ႐ုတ္မတ္႐ွဘန္း(Brock Mashburn)သည္
Mashburn)
ECHOအာ႐ွ၏ လက္႐ွိအလုပ္သင္ျဖစ္၍ ဟန္နာ၏
လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ကာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အဆံုးသတ္မ်ားအတြက္ အား
ထုတ္ လုပ္ေဆာင္သြ
သြားမည္ျဖစ္သည္။
မိတ္ဆက္ျခင္း
အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္မွာခက္ခေ
ဲ သာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပ်ိဳးပင္မ်ား
ကို ထူေထာင္ထုတ္လုပရန္
ရ
္ န္စိုးရိမ္ရေသာအဓိကအခ်က္မွာ ေရ၀ပ္ျခင္းျဖစ္သည္(Zhu,
(Zhu, 2007)။ မိုးရာသီ
အေတာအတြင္းလြန္ကဲစြာ

စို႐ေ
ႊဲ နေသာေျမမ်ားသည္

ပ်ိဳးပင္တစ္ပင္၏

အျမစ္ဖ႔စ
ဲြ ည္းပံုစနစ္မ်ားကို

ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အျခားအေရးႀကီ
အေရးႀကီးေသာ သတၱဳပစၥည္းမ်ားစီးဆီးရန္ အဟန္႔အတားျပဳျခင္းအားျဖင့္
ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္ (Forcella, 2000)။ သိပ္သည္းေသာေျမဆီ
သာေျမဆီမ်ားထည့္ထားသည့္အိုးမ်ားတြင္ စိုက္
ထားေသာပ်ိဳးခင္းမွ အပင္
ပင္မ်ားသည္
်ား
ေရ၀ပ္ျခင္း၏ဆိုးက်ိဳးကိုပို၍ ခံရလြယသည္
သ
္ ည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ
မီးေတာင္ေခ်ာ္ေက်ာက္ႏွင့္ စီလီကာဓါတ္ေပါင္းသတၱဳကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အိုးစိုကအ
္ ေရာအေႏွာ
တြင္ထည့္ပါက ေျမဆီက်စ္လ်စ္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းႏိုင္၍ ေရစီးဆင္းသည္စ
့ နစ္ကိုအေထာက္
အကူျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ သင္ႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္
သူအမ်ားကဲ့သို႔ပင္

ပကတိ
ကတိအတိုင္းမဟုတ္ေသာ

အေထာက္အကူပစၥည္းျဖင့္

ဖန္တီးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား

အတြက္ မီးေတာင္ေခ်ာ္ေက်ာက္ႏွင့္ စီလီကာဓါတ္ေပါင္းတိသ
ု႔ ည္အလြ
အ
္ လြန္ေစ်းႀကီးႏိုင္ပါသည္။
မၾကာေသးေသာႏွစ္ပိုင္းမွ ပ်ိဳးခင္
း းဆုိင္ရာသုေတသနသည္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားအတြက္ လက္
ေတြ႔က်ေသာ၊ ရည္႐ွည္တည္တံ့ေသာ၊ အကုန္အက်သက္သာေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို
ဦးတည္ခဲ့သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ လႊစာမႈန္႔၊ စည္ပင္စန
ြ ္႔ပစၥည္း၊ စပါးခြံႏွင့္အုန္းဆံ
ကဲ့သို႔ေသာအလဟသျဖစ္မည့္ထုတ္ကုန္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္(Arenas,
(Arenas, 2002; Meerow,

1994; Ahmad et al., 2012)။ ေခ်ာ္ေက်ာက္ႏွင့္စီလီကာဓါတ္ေပါင္းသတၱဳကဲ့သို႔ေသာ ေစ်းႀကီးသည့္

အရာမ်ားႏွင့္အစားထိုးမည့္အစား အာ႐ွတင
ြ အ
္ လြန္ေပါမ်ားေသာ စပါးခြံႏွငအ
့္ ုန္းဆံတို႔သည္ ေရ၀ပ္ျခင္း
အႏၱရာယ္ကိုထိေရာက္စြာေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အုန္းဆံကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားတြင၎
္ တို႔၏ အမွ်င္မ်ား
အထဲတင
ြ ္ေရမ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ေျခအလြန္ျမင့္၍ ယင္းတို႔ဖန္တီးထားေသာ သက္႐ွိတို႔ ႐ွင္သန္သည့္
မ်က္ႏွာျပင္၏ေအာက္ေျခတြင္ အေပါက္ငယ္မ်ား႐ွိေသာ ေနရာတစ္ေလ်ာက္ ေရေကာင္းစြာစီးဆင္း
သည္။ စပါးခြံသည္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေပါမ်ားသည့္ အဆက္မျပတ္ထုတ္ေသာ ထုတ္ကုန္ျဖစ္၍
အပူပိုင္းေဒသတြင္ေနရာတိုင္း၌ေတြ႔ရသည္။

အံုးဆံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ယင္းတို႔သည္

ေရစီးဆင္းမႈအတြက္

လိုအပ္သည့္ အေရာအေႏွာမ်ားတြင္ အေပါက္ငယ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။ ဤပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္
သစ္႐ြက္ေဆြးေျခာက္အျပင္ပ်ိဳးခင္းအိုးစိုကအ
္ ေရာအေႏွာ(အိုးစိုကအ
္ ေရာအေႏွာ)မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳရန္
အကုန္အက်နည္းေသာေ႐ြးခ်ယ္စရာပစၥည္းျဖစ္သည္။
ဤသုေတသန၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အာ႐ွ႐ွိယင္းႏွင့္ဆင္တူေသာေနရာမ်ားတြင္
ရႏိုင္သည့္ အကုန္အက်သက္သာေသာအရာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍အေကာင္းဆံုးေသာအိုးစိုကအ
္ ေရာအ
ေႏွာကိုေလ့လာစံုစမ္းရန္ျဖစ္သည္။ အိုးစိုကအ
္ ေရာအေႏွာ၏ေအာင္ျမင္မႈကိုတိုင္းတာရန္အပင္၏ က်န္း
မာေရးႏွင့္ႀကီးထြားမႈကို ကယ္လ႐
ို ိုစစ္/နီက႐ိုစစ္၊ အေညွာက္၏အ႐ွည္ႏွင့္ဇ၀
ီ ေျမၾသဇာကိုတိုင္းတာျခင္း
ျဖင့္စီစစ္အကဲျဖတ္သည္။ ထိုစီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းတြင္
အပင္ေဖါက္စမ္းသပ္မႈမွတစ္ဆင့္မ်ိဳးေစ့၏ က်န္းမာေရးႏွင့္သန္မာမႈကို တိုင္းတာျခင္းျပဳလုပ္ေပးသည္။
ဤသုေတသနသည္ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအေရာအေႏွာမ်ားသည္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္
ေရာင္းခ်ေသာအေရာအေႏွာႏွင့္ ဆင္တူသို႔မဟုတ္ထိုထက္ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြး႐ွိသည့္
အပင္မ်ားကိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း႐ွိမ႐ွိ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

စမ္းသပ္ေလ့လာမႈပံုစံ
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ”ခ်င္းေဒါင္း‘Chiang Dao’"

(Moringaoleifera)

ပဲပုဇြန္ (Lablab purpurpeus)၊ ဒန္႔သလြန္ moringa

ဖ႐ံ(ု Cucurbitamoschata)ႏွင့္ ခရမ္းခ်ဥ္(Solanumlycopersicum) မ်ိဳးေစ့

အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳးတို႔တင
ြ ္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာအိုးစိုက္ေျမ အေရာအေႏွာခုနစ္ခုကို စမ္းသပ္ခဲ့သည္။
ဤမ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ECHO၏ကြန္ယက္အတြင္း႐ွိ လယ္သမား
မ်ားအတြက္ အေရးပါျခင္းႏွင့္မ်ားစြာေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈကိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။
မ်ိဳးေစ့ဘဏ္၀န္ထမ္းႏွင့္

ECHOအာ႐ွအႀကံျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္

ယခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

လက္ေတြ႔

စမ္းသပ္မႈမွပါ၀င္ေသာ အေရာအေႏွာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားမ်ားကိုလယ္သမားမ်ား လြယ္ကူစြာ
ရ႐ွိႏိုင္မႈႏွင့္

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည့္လက္ေတြ႔က်ေသာ

ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည့္အေရာအႏွာျဖစ္ျခင္း

စသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာလမ္းစသည္တို႔အေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္(ဇယား ၁)။ အိုးစိုက္
အေရာအေႏွာ၏ထိေရာက္မႈကို မ်ိဳးေစ့မ်ားထြက္ေပၚလာမႈ၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ကာလိုရစ္စ/္ နီက႐ိုစစ္
(ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၃၆ရက္ အထက္ သုည [လံုး၀]မွ ၁၀၀[အျပည့္အစံ]ု )အ၀ါေရာင္/
အညိဳေရာင္ေျပာင္း လာသည့္ပမာဏ)တို႔ကိုစီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္တိုင္းတာသည္။ ရ႐ွိလာေသာ
အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို ပိုမိုျပည့္စံုေစရန္ အပင္ေပါက္ျခင္းစမ္းသပ္မႈမ်ားကို္ အမ်ိဳး
အစားေလးမ်ိဳးမွတစ္မ်ိဳးစီ၏

အပြား႐ွစ္ခုျဖင့္ရက္၂၀အထက္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ဤအရာသည္အိုးစိုက္

အေရာအေႏွာမွအပင္ေပါက္ျခင္းကို အေျခခံေသာမ်ိဳးေစ႔၏သန္မာမႈ အေျခခံအခ်က္အလက္ကိုတည္
ေဆာက္ေပးသည္။
ဇယား ၁။ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈတင
ြ ္အသံုးျပဳေသာ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားႏွင၎
့္ တို႔၏
ပါ၀
ပါ၀င္ပစၥည္းအခ်ိဳးမ်ား။
အမည္

ပါ၀င္ပစၥည္း

အခ်ိဳး

စီးပြားျဖစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ စီးပြားျဖစ္ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည္အ
့ ိုးစိုက္အေရာအေႏွာ1 ̶ ၁
ကားျခင္း

ကာကြယ္ ထားၿပီးမႈိေျမေဆြး

UHDP

ေျမဆီ၊ ေျမေဆြး2၊ ႏြားေခ်းေျမေဆြး3

၅း၁း၁

မာစီယာ

စပါးခြံ၊ ဖြ/ျဖတ္ထားေသာအုန္းခြံ၊ ေျမေဆြး

၁း၁း၁

ျပဳျပင္ထားေသာမာစီယာ

စပါးခြံ၊ ဖြ/ျဖတ္ထားေသာအုန္းခြံ၊

၁း၁

ထူထပ္ေသာ

စပါးခြံ၊ ေျမဆီ၊ ေျမေဆြး၊

၁း၁း၁

ထူထပ္မႈမ႐ွိေသာ

စပါးခြံ၊ အုန္းခြံအတုံး၊ ဖြ/ျဖတ္ထား ေသာအုန္းခြံ၊

၁း၁း၁

ဘိုင္အိုခ်ာ

ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးစပါးခြ(ံ အိုးတိုကဖ
္ ြဲျပာ) ၊ စပါးခြံ၊ ဖြ/ျဖတ္ထား

၁း၁း၁

4

ေသာအုန္းခြံ၊
၁။ ECHO အာ႐ွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာေျမဆီအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ Dr. Porncha
မွ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည့္ အေရာအေႏွာကိ၀
ု ယ္ယူပါသည္။ ထိုအေရာအေႏွာမွာ အနက္ေရာင္
ႏုန္းေျမဆန္ေသာအရာျဖစ္၍ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ကမ္ထီအန္အပင္ေစ်းမွ ၀ယ္ယူေသာ ေမြးျမဴစိုက္ပ်ိဳးသည့္

Trichoderma မႈိႏွင့္ မ်ိဳးေစ့မ်ား အတြက္ဇ၀
ီ ပိုးသတ္ေဆးအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ polysaccharide
chitosan တို႔ကိုထပ္ေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
၂။

လယ္ယာမ်ားတြင္အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႔ရသည့္

ဟင္းသီီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၊

ေျမဆီႏွင့္

တိရိစာၦ န္စြန္႔ေျမေဆြးကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားမွျဖစ္လာသည့္ေျမေဆြးမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားၾကြယ္၀
၍ မ်က္ေစ့ေ႐ွ႕တြင္ပင္လုပ္ႏိုင္သည္(Menalled, 2005)။
၃။ ေျမေဆြးမ်ားကိုႏြားေခ်းမွရႏိုင္သည္။
၄။

ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးစပါးခြ(ံ အိုးတိုက္ဖြဲျပာ)သည္

သစ္သား-အေျချပဳ

ဘိုင္အိုခ်ာတြင္ေဖၚျပသည့္

နည္းလမ္းအတိုင္း အပင္ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေစသည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည္(Graber, 2010)။ သို႔ေသာ္
ဆက္လက္၍သုေတသနျပဳရာမွ
ေကာင္းမြန္စြာျပဳျပင္ခံရျခင္း
ေျမေဆြးမ်ားႏွင့္
အမွတ္စဥ္၉

-

ကၽြန္ပ္တို႔သည္မီးေလာင္ကၽြမ္းၿပီး
မျဖစ္သည္ကိုသတိျပဳမိသည္။

ေရာေႏွာသြားျခင္းမ႐ွိ၍
ဘိုင္အို

ခ်ာ

-

စပါးခြံမ်ားသည္ဘိုင္အိုခ်ာကဲ့သို႔

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၎တို႔သည္

လေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ပါသည္(ECHO

ေျမဆီတင
ြ ္းရွိပိုးမႊားမ်ားအတြက္

http://goo.gl/cP9C4L)တြင္ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ပါသည္။

အာ႐ွမွတ္တမ္း

ေအာ္ဂဲနစ္အိမ)္ တြင္ၾကည့္ပါ။

ရလဒ္မ်ား
၁။ ျဖစ္ေပၚတည္႐ွိမႈ
ေယဘုယ်ျဖစ္ေပၚတည္႐ွိမႈ ႏႈန္းအေပၚတြင္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာသို႔မဟုတ္ မ်ိဳးစိတ္
မ်ားႏွင့္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားအၾကားအျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏႈန္းသည္

သိသာထင္႐ွား

ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ႐ွိပါ။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေပၚတည္႐ွိမႈ ၅၀%၏ပ်မ္းမွ်ရက္အေရအတြကသ
္ ည္
မ်ိဳးစိတ္ အေပၚတြင္မူတည္၍သိသာထင္႐ွားစြာကြဲျပားသည္။
၂။ မ်ိဳးေစ့ႀကီးထြားမႈ
အရည္အေသြးျပည့္ေသာေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာပံုစံႏွင့္ ၎တို႔ပူးေပါင္း၍အေညွာက္
ထြက္ခ်ိန္အေပၚအျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစျခင္းတို႔သည္ အေညွာက္မ်ား၏ႀကီးထြားျခင္း
ကိုထင္႐ွားစြာေျပာင္းလဲေစသည္(ပံု ၁)။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္၁၀ႏွင့္၂၀ရက္တင
ြ ္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ

ပံုစံႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္ပံုစံမ်ား အၾကားထူးျခားေသာ အျပန္အလွနအ
္ က်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမ႐ွိပါ။

စိုက္ပ်ိဳးၿပီး

ေနာက္၃၀ရက္တင
ြ ္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာတို႔၏ ျပဳမူျခင္းသည္ အမွီအခိုကင္းသည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ားအျဖစ္အေညွာက္၏အ႐ွညအ
္ ေပၚထူးျခားစြာဆက္လက္၍ အက်ိဳးသက္ ေရာက္ေစ၍
၎တို႔ႏွစ္မ်ိဳး၏ၾကားတြင္အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မသ
ႈ ည္သိသာစြာပံုမွန္ျဖစ္လာသည္။
ႀကီးထြားလာၿပီး၃၀ရက္အၾကာတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည့္အေရာအေႏွာႏွင့္ UHDP အိုးစိုက္
အေရာအေႏွာပံုစံမ်ားအၾကားအႀကီးဆံုးေသာအေညွက္အ႐ွည္ကိုေဖၚျပျခင္းျဖင့္ ျခားနားမႈမ်ားသည္ပို၍
ထင္႐ွားလာသည္။ မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳးစီတို႔မွအိုးစိုက္အေရာအေႏွာပံုစံကိုထူးျခားေသာ တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ေဖၚျခင္း
ျဖင့္မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာပံုစံတို႔၏ အၾကားအျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳျခင္းသည္ ရက္၃၀ အတြင္း
သိသာထင္႐ွားလာသည္။

UHDPႏွင့္စီးပြား ျဖစ္အေရာ အေႏွာတို႔သည္မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုစီတို႔အတြက္

အေရာအေႏွာမ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ထိပ္ဆံုးႏွစ္ေနရာတြင္႐ွိေနစဥ္ အျခားေသာအေရာအေႏွာမ်ားထက္
သာလြန္ေသာအဆင့္မွာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအေပၚမူတည္၍

ကြဲျပားသည္။

ပဲပုဇြန္အပင္ေပါက္မ်ားအတြက္

အျခားေသာအေရာအေႏွာမ်ားထက္စာလွ်င္ UHDP အေရာအေႏွာသည္ ပို၍ထင္႐ွားစြာ႐ွည္ေသာ
အပင္ေပါက္မ်ား

ရိတ္သိမ္းႏိုင္သည့္

တစ္ခုတည္းေသာ

အရာအျဖစ္ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဒန္သလြန္ပင္

ေပါက္မ်ားသည္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေရာထားေသာအေရာအေႏွာတြင္ စိုက္ေသာအပင္ေပါက္မ်ားထက္

UHDP အေရာအေႏွာတြင္သာလွ်င္ ထူးျခားစြာပို၍႐ွညသ
္ ည္။ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည့္အေရာအႏွာ
တြင္စိုက္ေသာ ေ႐ႊဖ႐ံုပင္ေပါက္မ်ားသည္ UHDP အေရာအေႏွာထက္ထူးျခားစြာမ႐ွည္ေသာ္လည္း
အျခားေသာအေရာအေႏွာမ်ားတြင္ေပါက္ေသာအပင္ေပါက္မ်ားထက္ထူးျခားစြာ႐ွည္လ်ားသည္။

UHDP အေရာအေႏွာတြင္ေပါက္ေသာ ဖ႐ံုပင္ေပါက္မ်ားသည္ဘိုင္အိုခ်ာႏွင့္ေျမာက္မ်ားစြာေရာထား
ေသာ အေရာအေႏွာတြင္ေပါက္ေသာ အပင္ေပါက္ထက္သာ ထင္႐ွားစြာပို၍႐ွည္သည္။ UHDP အေရာ
အေႏွာႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ေသာအေရာအေႏွာတြင္ စိုက္ေသာ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္ေပါက္မ်ားသည္ ေကာင္း
မြန္စြာႏွင့္ တူညီစြာေပါက္၍ အျခားေသာအေရာအေႏွာျဖင့္ ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ သိသာထင္႐ွားစြာ
ပို၍ေကာင္းမြန္သည္။ သို႔ေသာ္အပင္ေပါက္၏ အ႐ွည္တစ္ခုတည္းကို တိုင္းတာျခင္းသည္ အပင္၏
က်န္မာေရးကိအ
ု စဥ္အျမဲခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ေဖၚျပျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနေရာင္ျခည္
အခ်ိဳ႕သို႔မဟုတ္ ေနေရာင္ျခည္လံုး၀မရဘဲအပင္မ်ားစိုက္ေသာျဖစ္စဥ္(အပင္၏႐ိုးတံ႐ွည္လာျခင္း)သည္

ေနေရာင္နည္းပါးမႈအပါအ၀င္အျခားေသာဖိအားမ်ား၏လကၡဏာမ်ားမၾကာခဏျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္
သည္။
၃။ အပင္၏က်န္းမာေရး
၃၆ရက္ႀကီးထြားၿပီးေနာက္ ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာပင္ေပါက္မ်ားသည္ မွီခိုမႈျဖင္႐
့ ွင္သန္သည့္ ကြဲျပားေသာ
မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာအမ်ိဳးအစားအားလံုး - ပင္ေပါက္အ႐ွည္၊ နီက႐ိုစစ္၊ ကလို႐ိုစစ္၊
အစိုင္အခဲအစိုႏွင့္အစိုင္အခဲအေျခာက္ တိအ
ု႔ ၾကားထူးျခားစြာလကၡလဏာမ်ားျပလာသည္။ ထို႔အျပင္
ေနာက္ပိုင္း-ရိတ္သိမ္းေသာမွီခိုမႈျဖင္႐
့ ွင္သန္သည့္ကြဲျပားေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအားလံုးအတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ိဳး
ကြဲမ်ားႏွင့္အိုးစိုက္ အေရာအေႏွာပံုစံအမ်ိဳးအစားမ်ားအၾကား ထင္႐ွားေသာအျပန္အလွန္အက်ိဳး
သက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ေပၚသည္။
ရိတ္သိမ္းေသာအခ်ိန္တင
ြ ္ ပင္ေပါက္မ်ား၏အ႐ွည္သည္ မ်ိဳးေစ့မ်ိဳးကြဲမ်ားႏွင့္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ
ပံုစံအမ်ိဳးအစားတို႔၏ အျပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ ထင္႐ွားစြာကြဲျပားလာသည္။

UHDP အေရာအေႏွာတြင္ စိုက္ေသာပဲပုဇြနသ
္ ည္ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားသည့္ အေရာအႏွာမွလ၍
ြဲ
က်န္ေသာအေရာအေႏွာတြင္ စိုက္ေသာပင္ေပါက္မ်ားထက္႐ွည္သည္။ ခရမ္းခ်ဥ္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုး
ေပါက္ေသာအပင္ေပါက္အ႐ွည္တင
ြ ္မ်ားစြာကြဲျပားသည္။ တစ္ခုတည္းေသာ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာပံုစံ
အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္လည္း မ်ိဳးစိတ္အေပၚမူတည္၍ ပင္ေပါက္အ႐ွည္ကြဲျပားသည္ကို ေဖၚျပသည္။

UHDP အေရာအေႏွာတြင္ အလယ္အလတ္တန္းစား ပဲပုဇြန္ပင္ေပါက္မ်ားသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ထင္႐ွားစြာျခားနားမႈမ႐ွိေသာ အျခားေသာမ်ိဳးစိတ္သံုးမ်ိဳးထက္ သိသာစြာပို၍႐ွည္သည္။ ျပဳျပင္ထား
ေသာအေရာအေႏွာသည္ ခရမ္းခ်ဥ္ပင္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးေသာ အပင္ေပါက္ႀကီးထြားမႈကို ျဖစ္ေစ
သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ပဲပုဇြန္မ်ားအား၎
၎၏မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္အ႐ွည္အလယ္အလတ္ျဖစ္ရန္အေထာက္
အကူျပဳသည္။
ကလို႐ိုစစ္ႏွင့္နီက႐ိုစစ္မ်ားအား ရိတ္သိမ္းမႈမျပဳလုပ္မီ တုိင္းတာမႈအျဖစ္အသံုးျပဳသည္။ ကလို႐ိုစစ္ႏွင့္
နီက႐ိုစစ္အဆင့္မ်ားတြင္ ပင္ေပါက္မ်ားသည္ မ်ိဳးစိတ္ႏွငအ
့္ ိုးစိုက္အေရာအေႏွာကိုလိုက္၍ ထူးျခားစြာ
ျခားနားၿပီးယင္းတိအ
ု႔ ျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳျခင္းတို႔အားျဖင့္ လည္းကြျဲ ပားမႈမ်ားမွာသိသာထင္႐ွားသည္(ပံု
၂)။ ခရမ္းခ်ဥ္ႏွင့္ဖ႐ံုအတြက္ ကလို႐ိုစစ္ႏွင့္နီက႐ိုစစ္မ်ား၏ အဆင့္မ်ားသည္ ဒန္႔သလြန္ႏွင့္ပဲပုဇြန္
ပင္ေပါက္မ်ားထက္ ပို၍ကြဲျပားစြာေပၚလာသည္(ပံု ၂)။ ထို႔ျပင္ဒန္႔သလြန္ႏွင့္ ပဲပုဇြန္ပင္မ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်
အားျဖင့္ တစ္ခါမွ်နီက႐ိုစစ္အဆင့္၏၁၀%အထက္ သို႔မဟုတ္ ကလို႐ိုစစ္အဆင့္၏၂၅% အထက္သို႔
ပို၍မေရာက္ခဲ့ပါ။ သီးျခားအိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားတြင္ ဖ႐ံုႏွင့္ခရမ္းခ်ဥ္ပင္မ်ားသည္ နီက႐ိုစစ္အဆင့္
၂၀%အထက္ႏွင့္ ကလို႐ိုစစ္အဆင့္မ်ား၏၄၀% ထက္ပို၍မျမင့္ပါ။
ဇီ၀ေလာင္စာပင္ေပါက္သည္

မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊

အိုးစိုက္ေျမအေရာအေႏွာႏွင့္

မ်ိဳးစိတ္မ်ားအျပန္အလွန္

အက်ိဳးျပဳျခင္းႏွင့္ အိုးစိုက္ေျမအေရာအေႏွာအားျဖင့္ ထူးျခားစြာကြျဲ ပားသည္(ပံု ၃)။ အဓိကမ်ိဳးစိတ္တစ္
မ်ိဳး စီ၏အပင္ေပါက္မ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈကို ဇီ၀ေလာင္စာအေျခာက္ျဖင့္ တုိင္းတာသျဖင့္ ပဲပုဇြန္ႏွင့္ဖ႐ံု
နမူနာမ်ားကိုအိုးစိုက္အေရာအေႏွာျပဳျပင္မႈအားျဖင့္ကြဲျပားမႈကိုသတိျပဳႏိုင္သည္(ပံု ၃)။ ဒန႔သ
္ လြန္ႏွင့္
ခရမ္းခ်ဥ္တင
ြ ္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ ျပဳျပင္မႈမ်ားၾကားတြင္ျခားနားမႈမ်ားသည္ စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ပိုနည္း
သည္(ပံ၃
ု )။UHDPအေရာအေႏွာတြင္ေပါက္ေသာပဲပဇ
ု ြန္ႏွင့္ဖ႐ံုတသ
ို႔ ည္ဇ၀
ီ ေလာင္စာအေျခာက္အျမင့္

ဆံုး ကို 4.6 ± 0.5 ႏွင့္ 4.6 ± 0.4 g တြငရ
္ ႐ွိသည္။ အျခားတစ္ဘက္တင
ြ ္ UHDP အေရာအေႏွာတြင္
ေပါက္ ေသာဒန္သလြန္ႏွင့္ခရမ္းခ်ဥ္အပင္ေပါက္မ်ား သည္ ၃၆ရက္ အေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးကာလတြင္ ဇီ၀
ေလာင္စာ အေျခာက္ပို၍အလြန္နည္းစြာရ႐ွိသည္(0.7 ± 0.4 g and 1.1 ± 0.4, အသီးသီး)။
ပဲပုဇြန္

ဒန္႔သလြန္
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ပံု ၁။ ပင္ေပါက္အ႐ွည(္ မမ)အေပၚ
အေပၚ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ၊ မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ရက္စြဲ[စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ပုိင္း
ရက္- ၁၀(အျဖဴ)၊ ၂၀(မီးခိုးႏု)ႏွင့္ ၃၀(မီးခိုးရင္)့ ] အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ။ အထက္ပါဘားမ်ားအေပၚတြင္
႐ွိေသာအကၡရာမ်ားသည္ ေယဘုယ်အေညွာက္ထြက္ႏႈန္းအေပၚမ်ိဳးစိတ္မ်ား၏ထင္႐ွားေသာအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈနွုန္းF = 5.99, p = 0.0041ကိုညႊန္ျပသည္။ ခြဲျခားထားေသာဘားမ်ားသည္
ဘားမ်ားသည္ အလယ္
လတ္တန္းစား၏ ± 1 SE ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။
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ပံု ၂။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန-္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၃၆ရက္ေနာက္ပိုင္း မ်ိဳးေစ့မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ား
နီက႐ိုစစ္အဆင့္မ်ား(% )အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ။ ခြျဲ ခားထားေသာဘားမ်ားသည္ အလယ္လတ္
တန္းစား၏ ± 1 SE ကိုကိုယ္စားျပဳသည္။
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potting mix type

အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ အမ်ိဳးအစား

ပံု ၃။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန-္ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၃၆ရက္ေနာက္ပိုင္း မ်ိဳးေစ့မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ား
ဇီ၀ေလာင္စာအေျခာက္(g)အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ။ ခြျဲ ခားထားေသာဘားမ်ားသည္ အလယ္လတ္
တန္းစား၏ ± 1 SE ကိုကိုယ္စား ျပဳသည္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤေလ့လာမႈတင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အပူပိုင္းေဒသပ်ိဳးခင္း အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ
ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားတို႔သည္ အေညွာက္မ်ားေပါက္လာျခင္းႏွင့္သန္မာမႈတင
ြ ္မည္သည့္အတိုင္း
အတာအထိကျဲြ ပားၾကသည္ကိုစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားမွစပါးခြံမ်ားႏွင့္အုန္းဆံမ်ားတို႔
ကို႐ိုးရာအိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားတြင္အႏၱရာယ္ကင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ား႐ွိသည့္ထပ္ေပါင္းထည္၀
့ င္
သည့္အရာ သို႔မဟုတ္အစားထိုးေသာအရာ အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ဆီေလ်ာ္မႈ႐သ
ွိ ည္ဟုဆိုပါသည္(Buck,

2010; Ahmed, 2012)။ အိုးစိုက္ အေရာအေႏွာမ်ားတြင္စပါးခြံမ်ားႏွင့္အုန္းဆံမ်ားတို႔ကို ထပ္ေပါင္းျခင္း
သည္ယင္းတိို႔၏ ေျမဆီနည္းေသာ ပစၥည္းအေနအထားႏွင့္ ယင္းတိ၏
ု႔
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ၀င္တည္႐ွိမႈ
မ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းပင္ႀကီးထြားမႈ အႏၱရာယ္ကိုနည္းေစသည့္အျပင္ ေရစိမ့္ယိုျခင္းကို
တိုးေစ၍

ေရ၀ပ္ျခင္းကိုကာကြယ္သည္(Olympios,

1999)။

ေလာင္းကၽြမ္းေသာစပါးခြံသည္

တိုးျမင့္သည့္ ေျမဆီမပါေသာ ပစၥည္းပံုစံႏွငအ
့္ ိုးစို္က္ သက္႐ွိတို႔႐ွင္သန္ေသာ မ်က္နွာျပင္၏ေျမဆီ
ၾကြယ၀
္ မႈတိုးတက္ေစသည္ဟု ရည္ညႊန္းထား ပါသည္။ (Graber et al., 2010)
ဤအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
္ ကၽြန္ပ္တို႔၏ရလဒ္မ်ားသည္ ေထာက္ခံျခင္းသို႔မဟုတ္ ေ၀ဖန္
မႈမျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ေျမဆီ - အေျခခံသက္႐ွိတို႔ ႐ွင္သန္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္တို႔၏
အဟာရအရည္အေသြးမ်ားသည္အပင္မေပါက္ႏိုင္ေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈတင
ြ ္ကၽြန္ပ္

တို႔အသံုးျပဳသည့္ေျမဆီမ့သ
ဲ က္႐ွိတို႔႐ွင္သန္ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားမွေပးေသာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ၀င္တည္႐ွိ
မႈမ်ားထက္အပင္မ်ားႀကီးထြားမႈအတြက္ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္။ ဤအရာသည္ အရင္းအျမစ္-ကန္႔သတ္
မႈ႐ွိသည့္အေျခအေနတြင္

ထပ္ေဆာင္းေျမၾသဇာမ်ားကို

အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။

မိုးရာသီအတြင္းသက္႐ွိတို႔

လံုေလာက္စာြ မရႏိုင္သည့္

အက်ိဳးဆက္

႐ွင္သန္ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္

ေရစီးမႈ

ညံ့ဖ်င္းျခင္းသည္ မ်ိဳးေစ့မ်ားပုပ္ျခင္းႏွင့္ထက
ြ ္လာေသာ အပင္ေပါက္မ်ားတြင္ေရမွ်တမႈ႐ွိ႐န္ အဟန္႔
အတားျပဳျခင္းအားျဖင့္ အေညွာက္ထက
ြ ္ေသာႏႈန္းမ်ားကို က်ဆင္းေစႏိုင္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏အေရာ
အေႏွာမ်ားကို ပံုစံခ်ရာတြငသ
္ က္႐ွိတို႔ ႐ွင္သန္ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ား႐ွိ ေရ၏အေျခအေနမ်ားမွအပင္၏
ႀကီးထြားမႈအား တာ၀န္ယူေဆာင္႐က
ြ ္ေပးႏိုင္ျခင္းအေပၚ အထူးစိတ၀
္ င္စားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သက္႐ွိတို႔
႐ွင္သန္ေသာမ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ ထည္၀
့ င္ေသာေျမၾသဇာ အေျခအေနကို စမ္းသပ္မႈတင
ြ ္မထည့္ပါ။
စပါးခြံႏွင့္အုန္းဆံမ်ားကို

အေရာအေႏွာမ်ားတြင္ထပ္ထည့္ျခင္းသည္

ေရစီးဆင္းမႈအရည္အေသြးကို

တိုးတက္ေစရန္ႏွငအ
့္ ပင္ငယ္မ်ားတြင္အဆမတန္ေရစို႐ေ
ႊဲ နျခင္း၏ မေကာင္းေသာဆိုးက်ိဳးမ်ား က်ဆင္း
ေစရန္ျဖစ္သည္။ အခ်က္ အလက္မ်ားမွ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္တင
ြ ္ ေရစီးဆင္းမႈစနစ္အရည္အေသြးသည္
ေအာင္ျမင္ေသာ အေညွာက္ႀကီးထြားမႈတင
ြ ္ ယခင္တက
ြ ္ခ်က္ထားသည္ထက္ အေရးပါမွုနည္းပါးသည္။
သို႔ေသာ္ဤရလဒ္မ်ားသည္ သီးျခားအေျခအေနအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ ECHO
အာ႐ွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ မိုးရာသီအတြင္း အပူပိုင္းေဒသရာသီဥတု
ႏွင့္နီးစပ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရာသီအတြက္ မူလအေျခခံ အားျဖင့္အသင့္ ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္။
ဤေလ့လာမႈ၏ရလဒ္မ်ားမွ ရက္၃၀အၾကာတြင္ အပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္အဟာရအေျခအေနသည္
ကန္႔သတ္မႈျပဳသည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ဟုအႀကံျပဳထားပါသည္။ ေလ့လာမႈအေစာပိုင္းတြင္ အိုး
စိုက္ေျမအေရာအေႏွာပံုစံမ်ိဳးသည္ အပင္ေပါက္မ်ားႀကီးထြားျခင္း၏ ထင္႐ွားေသာဆံုးျဖတ္မႈမဟုတ္ပါ။
ဤအရာသည္ အရင္းအျမစ္ပစၥည္းမ်ားကိုရႏိုငရ
္ န္ကန္႔သတ္ခ်က္႐ွိေသာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္ ေရတိ-ု
စိုက္ပ်ိဳးေသာအိုးစိုက္အပင္မ်ားကိုစိုက္ပ်ိဳးရာတြငအ
္ ဟာရပို၍နိမ့္ေသာအေရာအေႏွာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း
သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိေသာေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္နိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာကိုေ႐ြးခ်ယ္မည္ဆိုပါ
ကပ်ိဳးခင္းမ်ားတြင္အစီီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္အခ်ိန္ကိုထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစားရန္အေရးႀကီးပါသည္။
ဤေလ့လာမႈတင
ြ ္

အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားကိုမည္သည့္ေျမၾသဇာျဖင့္မွ်မျပဳျပင္ေသာ္လည္း

ေနာင္

ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားထဲသို႔ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ျဖစ္ေစ၊ ေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ဲြ ည္းထားသည္အ
့ ရာ
ျဖစ္ေစတျဖည္းျဖည္း ထုတ္လႊတ္ေသာသို႔မဟုတ္ ေျမၾသဇာအရည္မ်ားကိုထည့္ျခင္းျဖင့္အိုးစိုက္အေရာ
အေႏွာမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေလ့လာသင့္သည္။ထို႔ျပင္ေနာင္လာမည့္ေလ့လာမႈမ်ား
တြင္ ေရစိမ့္ယိုျခင္းတိုးတက္လာေစရန္ UHDP အေရာအေႏွာသို႔ ေရစီဆင္းသည့္စနစ္ပို၍ ေကာင္းေစ
ေသာ ပစၥည္းမ်ား (အုန္းဆံႏွင့္စပါး ခြ)ံ ထပ္ထည့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ထပ္ေဆာင္းႏိုင္သည္။ ပ်ိဳးပင္ထုတ္
ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေအာ့စမိုကုတ(္ osmocote)သို႔မဟုတ္

အျခားေသာအစားထိုး

အဟာရမ်ား

ကိအ
ု ိုးစိုက္အေရာအေႏွာထဲသို႔ထည့္ျခင္းသည္ သာမန္အေလ့အထျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္ ပစၥည္းအကန္႔အသတ္႐ွိေသာ

အေျခအေနမ်ားအတြက္

သို႔မဟုတ္ေသြးအစာႏွင့္ငါးကန္မ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းနည္းလည္း႐ွိသည္။
ျခားနားမႈမ်ားအေပၚ

စံမဟုတ္ေသာ္လည္း

ႀကိတ္ထားေသာ

အ႐ိုး

မွစစ္ယူေသာေျမၾသဇာကဲ့သို႔ေသာေစ်းသက္သာသည့္ေျမၾသဇာ

ေျမၾသဇာထပ္ထည့္ျခင္းသည္

ေ၀ခြ၍
ဲ မရႏို္င္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ

အေရာအေႏွာမ်ားအၾကားအဟာရ

႐ုပ္ပိုင္း-ဓါတုဆိုင္ရာကြျဲ ပားမႈတို႔၏အက်ိဳးသက္

ေရာက္မႈကို စူးစမ္းရန္အခြင့္အလမ္းရေစမည္။ အငယ္တန္းေလ့လာမႈကိုအခြင့္ေပးမည့္ ေငြေၾကးအ
ေထာက္အကူမ်ားသည္အိုးစိုက္အေရာအေႏွာနမူနာမ်ား အေညွာက္မထြက္မီ၊ ထြက္ေနစဥ္ႏွင့္ထက
ြ ္ၿပီး
ေနာက္ႀကီးထြားမႈတင
ြ ္အဟာရ အဆင့္မ်ားကိုတိုင္းတာရန္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။ အဟာ
ရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္းျဖင့္ကၽြန္ပ္တို႔သည္ မတူညီေသာအေရာအေႏွာ
မ်ား၏အဟာရကြျဲ ပားမႈ အေျခအေနကို ပို၍ေကာင္းစြာစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေျမဆီ-အေျချပဳ ပစၥည္း
တစ္သုတ္ၿပီးတစ္သုတ္မွ ျခားနားမႈကိုညွိႏိုင္သည့္ အခြငအ
့္ လမ္းကိုေပးမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စာြ
ေရာေႏွာထားေသာအိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ား၏ဖြ႔ံၿဖိဳးျခင္းကို တိုင္းတာရန္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာမ်ားကို
ဒုတိယႏွင့္တတိယစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားတြင္ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္လွ်င္လည္းပိုေကာင္းမည္။
ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးစပါးခြံတုိ႔ကို ၎တို႔အားရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံပ်ိဳးပင္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္
ေလ့လာမႈတင
ြ ္ထည္၀
့ င္ခ့သ
ဲ ည္။ သို႔ေသာ္ဇ၀
ီ ေလာင္စာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုေတသနမွ ခ်ာပစၥည္းမ်ား
ကိုအသံုးမျပဳမီ ယင္းပစၥည္းမ်ားကို အဟာရဓါတ္ျပည္၀
့ ေသာ- ႏွင့္ပိုးမႊားငယ္မ်ားစြာတို႔ ႐ွင္သန္ေသာ
မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ စိုထိုင္းမႈ႐ွိေအာင္ထားျခင္းႏွင့္လမ်ားစြာ(သက္ရင္)့ ၾကာသည္အထိ ထားျခင္းစသည္တို႔
ကိုႏွ႔ံစပ္စာြ ေပါင္းစပ္ျခင္းျပဳလုပ္ၿပီးမွအသံုးျပဳပါက

အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ဤေလ့လာမႈ

တြင္အသံုးျပဳေသာဘိုင္အိုခ်ာပစၥည္းမ်ားသည္ အထက္တင
ြ ္ေဖၚ ျပသည့္အတိုင္းအိုးစိုက္အေရာအေႏွာ
မ်ားႏွင့္ၾကာျမင့္စာြ ေရာစပ္ထားျခင္းမ႐ွိပါ။ ဆီေလ်ာ္စာြ အသံုးျပဳေသာအခါတြင္ အိုးစိုက္အေရာအေႏွာ
မ်ားတြင္ဘိုင္အိုခ်ာကို

အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္အ
့ ပင္မ်ားႏွင့္

ေရထိမ္းသည့္စမ
ြ ္းရည္၊

ေရစီးဆင္းမႈကို

တိုးတက္ေစျခင္း၊ အဟာရဓါတ္္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အိုင္းယြန္းေခၚျမဴမႈန္႔ေျပာင္းလဲအစားထိုးမႈ
စြမ္းရည္ Cation Exchange Capacity (CEC) ၊ ပကတိအတိုင္းမဟုတ္ေသာ အေထာက္အကူပစၥည္း
ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ စံျပအိုးစိုက္အေရာအေႏွာျဖစ္ေစသည္မ
့ ည္သည့္ အေရာအေႏွာ
မဆို အပါအ၀င္တို႔ကို မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစသည္။ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္သုေတသနတြင္ ပ်ိဳးခင္းမ်ား၌
၌္
ေျမဆီမ႐ွိေသာအေရာအေႏွာမ်ားအား အိုးစိုက္ေျမအျဖစ္အသံုးျပဳေသာ ဘိုင္အိုခ်ာ(ပိုးမႊားငယ္မ်ားစြာတို႔
႐ွင္သန္ေသာ သက္ရင့္မ်က္ႏွာျပင္ပါသည္ျဖစ္ေစမပါသည္ျဖစ္ေစ)ထည့္ျခင္းကိုဦးတည္သင့္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဤေလ့လာမႈကုိမိုးရာသီအတြက္ ကန္႔သတ္ထား၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာရာသီႏွင့္မိုးရာသီ
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္

ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။

အလြန္စိုထိုင္းသည့္

ေနရာတြင္ေကာင္းစြာ မျဖစ္ေျမာက္ေသာအေရာအေႏွာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မိုးရာသီ၏အျမင့္ဆံုး
ေသာအပူခ်ိန္သည္ ပူေသာရာသီ သို႔မဟုတ္ေအးေသာရာသီမ်ား၏ ပိုမိုေျခာက္ေသြ႔ေသာလမ်ားထက္
ပိို၍ေကာင္းမြန္ႏိုင္သည္။ ECHO မ်ိဳးေစ့ဘဏ္မွမတူညီေသာရာသီမ်ားတြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအပင္မ်ားကုိ
စိုက္သည့္နည္းတူ

စိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားသည္လည္း

ေျပာင္းလဲေနေသာရာသီဥတုပံုစံမ်ားေၾကာင့္ကျဲြ ပား

သင့္သည္။ ထို႔ျပင္ ဤေလ့လာမႈတင
ြ ္ (UHDP အေရာအေႏွာကဲ့သို႔ေသာ) အျခားေသာအပင္မ်ိဳးစိတ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔၏

ေအာင္ျမင္ေသာအေရာအေႏွာမ်ားကိုစမ္းသပ္ထားသျဖင့္

ေနာင္ေလ့လာမႈမ်ားအား

အက်ိဳးျဖစ္ေစမည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔စာြ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေရာအေႏွာတစ္မ်ိဳးစီ ၏
အသံုး၀င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းဇယားတည္ေဆာက္ႏိုငရ
္ န္အတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ
အပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေပးရန္ အားထုတ္လ်က္႐ွိပါသည္။ ေနာက္ဆက္တေ
ဲြ လ့လာမႈသည္ ေျပာင္း
စိုက္ပ်ိဳးရန္ထူးျခားစြာ ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ မ်ိဳးစိတ္သို႔မဟုတ္ ပ်ိဳးခင္းမ်ားတြင္ပို၍႐ွည္လ်ားစြာ
ေပါက္ေသာမ်ိုးစိတ္မ်ားမွအက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုဦးတည္ေလ့လာမည္။ လယ္ယာမ်ားတြင္

မ်ိဳးေစ့မွစ၍ အခက္အခဲ႐ွိတတ္သည့္ ဒန္႔သလြန္ႏွင့္ထေနာင္/ဆူးရစ္/ႏွမ္းလံုးႀကိဳင္ စေသာအပင္ကသ
့ဲ ို႔
ေသာသစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိုးစိုက္အေရာအႏွာတြင္စိုက္ရာ ယင္းတို႔က်န္းမာေရးႏွင့္
ႀကီးထြားမႈတို႔ကိုေရ႐ွည္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေစႏိုင္သည္။ ECHO

အာ႐ွေဒသဆိုင္ရာ

မ်ိဳးေစ့ဘဏ္၏ လိုအပ္ခ်က္ေဘာင္ကို အေျချပဳ၍ ဤေလ့လာမႈသည္ ပကတိအတိုင္းမဟုတ္ေသာအေထာက္အကူပစၥည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္သင့္ေတာ္သည့္စမ္းသပ္မႈ
ျပဳလုပ္ရန္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္

ECHO ၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္လူထုမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္NGOမိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ျပန္လည္ အသံုးျပဳ
ႏိုင္မည့္နည္းပညာမ်ားအေပၚတြင္အေျခခံသည္။ဤေလ့လာမႈသည္ေစ်းႀကီးသည့္စီးပြားျဖစ္အိုးစိုက္ေရာ
အေႏွာမ်ားတြင္ေပါက္ေသာအပင္မ်ားထက္ေဒသပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္လယ
ြ ္ကူစာြ ရႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို
အသံုးျပဳ၍ ကုန္က်စရိတသ
္ က္သာေသာအေရာအေႏွာ၊ က်န္းမာသန္စမ
ြ ္း ̶ ̶ ̶ သို႔မဟုတ္ပုိ၍က်န္းမာ
ေသာအပင္မ်ား ̶ ̶ ̶ ႏွင့္ပတ္သက္၍ေအာင္ျမင္စာြ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ မည္သည့္အေသးစားလယ္ယာ
သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေျမပိုင္ဆသ
ို္ ူမဆို ေငြ သိမ
ု႔ ဟုတ္ လုပ္အားခအပိုကုန္က်ေငြအနည္းငယ္ျဖင့္ UHDP
အေရာအေႏွာကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဤသီးျခားေလ့လာမႈတင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ UHDP အေရာအေႏွာကို
အရင္းအျမစ္ - အကန္႔အသတ္႐ွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္
သည္ကိုေတြ႔႐ွိရသည္။
ရည္ညႊန္းကိုးကားေသာလုပ္ငန္းမ်ား
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