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အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ 

    ဇြန္လဇြန္လဇြန္လဇြန္လ

ရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာ

ဖုံး

[အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က္ - ေဒါက္တာ ရာမက္

ေက်ာ္္ၾကားသည့္ သိပၸပံညာရွင္နွင့္တမာေဖာင္ေဒးရွင္၏သဘာပတိျဖစ္သည္။

လူသား မ်ားအားကုစားေပးသည္ ့ သဘာ

မၾကာမီထြက္ မည့္စာအုပ္မွ ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Ferlow) မ ွစ ုစည္းတည္းျဖတ္ခဲ့ပါသည္။] 

ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္    ----    ရည္ရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္
ေဆာင္လာသည့္ပိုးမ်ားအားႏွိမ္ႏွင္းသည့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔သည္
က်ိဳးအျမတ္ရိွျခင္း)၊ စရိတ္သက္သာမႈရွိျခင္း
မႈေပးရန္) ႏွင့္ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား
သည့္ႏွစ္သုံးဆယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္သုေတသနမွ
မ်ား(အာဇာဒီရာတာအင္ဒီကာ(Azadirachta
ဓါတ္ျပဳေပါင္းစပ္မႈ ၁၀၀ေက်ာ္တို႔ကိုခက္ခစဲြာအားထုတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔မွ
ဖ်က္ပုိးမ်ားနွင့္ေရာဂါသယ္ေဆာင္လာသည့္
ေစသည္ဟုလည္းသိရသည္။ အဆိပ္ရွိေသာ
ဖ်က္ပုိးမ်ားကိုမေသေစပါ။ သုိ႔ေသာ္
တည္ေဆာက္ပုံနွင္ ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေလ့လာသည့္ရလဒ္မ်ားမွတဆင့္
သတၲ ိ ပ်ယ္ေစသည္။တမာသည္
(phytophagous mites)နွင္ ့ လူနွင့္တိရိစ
ဇုန္းမ်ား၊ ေဘးျဖစ္ေစ့သည့္ခရုမ်ား၊
ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားနွင့္မႈိတို႔အေပၚအက်ိဳး
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အိပ္ခ်္အုိအိပ္ခ်္အုိအိပ္ခ်္အုိအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအာရွမွတ္တမ္းမ်ားအာရွမွတ္တမ္းမ်ားအာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊၊၊၊    

အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္ ၂၄၂၄၂၄၂၄    

ဇြန္လဇြန္လဇြန္လဇြန္လ၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅၂၀၁၅    

    

ရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာရည္ရွည္တည္တန္႔ေသာ    ဖ်က္ပုိးဖ်က္ပုိးဖ်က္ပုိးဖ်က္ပုိးႏိွမ္ႏွင္းရန္စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္ႏိွမ္ႏွင္းရန္စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္ႏိွမ္ႏွင္းရန္စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္ႏိွမ္ႏွင္းရန္စီမံျခင္းႏွင့္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

ရာမက္ရ္ွ စီ၊ ဆာစီနာ 
သဘာပတ၊ိ တမာေဖါင္းေဒးရွင္း 

ဂ်ီ-၁၅၂၊ ဖါလမ္ ဗီဟာ၊ ဂ် ီ

အူဂါအြန္၊ အိႏၵိယ၊ ၁၂၂ ၀၁၇ 

ဖုံး…. ၉၁-၁၂၄-၂၃၆၀၈၇၀၊ ၉၈၁၁၅၇၃၄၃၉၊ 
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ရာမကရ္ွ္ စီ၊ ဆာစီနာ(Dr. Ramesh C. Saxena)သည္ အိႏၵယိနိုင္ငံဘြန္ေဘၿမိဳ႕မွ

ပညာရွင္နွင့္တမာေဖာင္ေဒးရွင္၏သဘာပတိျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးကို

သဘာ၀မွလက္ေဆာင'္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တမာပင္၏အသုံး၀င္ပုံမ်ားကို

ျပန္လည္ပုံႏွိပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကိိ ုကေနဒါနုိင္င ံတမာ သုေတသနအဖြဲ႔မွ

 

ရည္ရွည္တည္တံ့ရန္အတြက ္စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားနွင့္ေရာဂါမ်ားကုိ
ေဆာင္လာသည့္ပိုးမ်ားအားႏွိမ္ႏွင္းသည့္စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔သညအ္က်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ(ထိေရာက္မႈရွိ

စရိတ္သက္သာမႈရွိျခင္း (ရည္ရွည္တည္ၿငိမ္မႈရိွျခင္း)၊ တရားမွ်တမႈ(လူမႈေရးဆိုင္
ႏွင့္ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား နွင့္အျခားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကိုေလးစားျခင္း) စသည္တို႔ရွိရမည္။

ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္သုေတသနမ ွ သဘာ၀နွင့္ေျမၾသဇာတုိးတက္ေစသည့္
Azadirachta indica)ကိုအသုံးျပဳလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ေက်ာ္တို႔ကိုခက္ခစဲြာအားထုတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔မ ွ ၎အားထူးျခားသည့္အပင္ျဖစ္ေစ၍
ဖ်က္ပုိးမ်ားနွင့္ေရာဂါသယ္ေဆာင္လာသည္ ့ပိုးမႊာမ်ားအားစီိမံေဆာင္ရြက္ရာ တြင ္အသုံးျပဳနုိင္သည့္အပင္ျဖစ္

အဆိပ္ရွိေသာ သဘာ၀မဟုတ္သည္ ့ ပုိးသတ္ ေဆးကဲ့သို႔မဟုတ္၊
သုိ႔ေသာ ္ အျပဳအမူမ်ားမ ွ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေစျခင္း၊ဇီ

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေလ့လာသည့္ရလဒ္မ်ားမွတဆင္ ့ အငအ္ားခ်ည့္န႔ဲေစသည္
သည ္ မ်ိဳးစိတ္၅၀၀ထက္မကသည္ ့ ဖ်က္ပိုးမ်ား၊ ဟိုက္တိုဖါဂတ္စ္အေလွးမ်ား
လူနွင့္တိရိစၧန္မ်ားကိုထိခိုက္ေစသည္ ့ အေလွးနွင္ ့ မႊား/ေခြးေလွး၊

ေဘးျဖစ္ေစ့သည့္ခရုမ်ား၊ ကပ္ပါးပင္ နီမာထုတ္မ်ား၊ ေဘးျဖစ္ေစသည့္မႈိမ်ား 
ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားနွင့္မႈိတို႔အေပၚအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ က်ယ္္ျပန္႔သည္ ့ ကြင္းဆင္းေလ့

န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး    

ယနိုင္ငံဘြန္ေဘၿမိဳ႕မွ ကမ႓ာတြင ္

င္းပါးကို ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္'တမာ-

င္ပုံမ်ားကိ ု ေရးသားထားသည့္ 

တသနအဖြဲ႔မ ွခေလာ ့ဖယ္လိ(ုKlaus 

သီးႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားနွင့္ေရာဂါမ်ားကုိ သယ ္
ထိေရာက္မႈရွ၍ိ စီးပြားေရးအရ အ 

လူမႈေရးဆိုင ္ရာတရားမွ်တ 
စသည္တို႔ရွိရမည္။ လြန္ခဲ ့

မၾသဇာတုိးတက္ေစသည့္ တမာ ထြက္ပစၥည္း 
ကိုအသုံးျပဳလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တမာတြင္ရွိသည္ဇ့၀ီ 

အားထူးျခားသည့္အပင္ျဖစ္ေစ၍ 
အသုံးျပဳနုိင္သည့္အပင္ျဖစ္ လာ 
ေဆးကဲ့သို႔မဟုတ္၊ တမာသည ္

တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေစျခင္း၊ဇ၀ီကမၼၼေဗဒဆုိင္ရာ ႏွင့္ 
အားခ်ည့္န႔ဲေစသည ္ သို႔မဟုတ ္ ဂုဏ ္

ဟိုက္တိုဖါဂတ္စ္အေလွးမ်ား 
ေခြးေလွး၊ ကပ္ပါးပုိး ပရိုတိ ု

 နွင့္ေဘးျဖစ္ ေစသည့္ 
ကြင္းဆင္းေလလ့ာမႈတို႔မွ 
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ေကာက္ပသဲီးႏွံထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေစရန္ တမာ-အေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏တန္ဖိုးကိ ု သရုပ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ တမာကို 
ေလတားဆီးရန္အကာအျဖစ ္ အသုံးျပဳနုိင္၍မိုးနည္းေသာေနရာနွင္ ့ ေလတိုက္ႏႈန္းျမင့္ေသာေနရာမ်ားတို႔တြင ္
ေကာက္ပသဲီးႏွံပင္တို႔ကိုလုံး၀ေျခာက္ေသြ႔သြားျခင္းတို႔မွကာကြယ္သည္။ တမာပင္ကိ ု တရုတ္္ျပည္နွင့္ဘရာဇီးနိုင္င ံ
တြင ္ က်ယ္္ျပန္႔စြာစို္က္ပ်ိဳးၾကသည္။ တမာကိ ု ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံ၊ အာဖရိကရွိနုိင္ငံမ်ားစြာ၊ လက္တငအ္ေမရိက၊ 
ကာရစ္ဘီယံကၽြန္း အစရိွသည့္ေနရာမ်ားတို႔တြင္လည္းစို္က္ပ်ိဳးသည္။ တမာသည ္စုိက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာနွင့္လူထုက်န္း 
မာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည။္ အထူးသျဖင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ား 
တြင္ျဖစ္သည္။ တမာ၏ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားကုိ အသိေပးမႈမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖင္ ့ တမာနွင့္ပတ္သက္သည္ ့ အသိတရား 
မ်ားကိ ု ရရိွေစနုိင္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင ္ တမာပင္သည ္ ဖ်က္ပိုးနွိမ္နွင္းရန္ စီမခံန္႔ခြဲပုံ၊ အပင္၏က်န္း မာေရး၊ 
လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရး နွင့္ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးအတြက္ အသံုး၀င္သည္ကိ ု လက္ခံလာရန ္ အသ ိ
ေပးေျပာဆုိနိုင္သည္။  

 
နိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္းနိဒါန္း 
ယခုအခါတြင္ ကမ႓ာ့လူဦးေရသည ္ ၇.၃ ဘီလ်ံရွိပါသည္။ လုံေလာက္ေသာအစာမ်ားေပးျခင္း၊ လူထုက်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္း 
ျခင္း၊ လိုအပ္ေသါေလာင္စာနွင့္ထင္းမ်ား လိုသေလာက္ရရွိျခင္းနွင္ ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို ကာကြယ္ျခင္း၊ 
ပတ၀္န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လူဦးေရတိုးတက္မႈကိုေႏွးေစျခင္းတို႔သည္ လာမည့္ရာစုမ်ားတြင ္ ေျခာက္လွန္႔ေနသည့္ စိန္ 
ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 'အစိမ္းေရာင္ေျပာင္းလမဲႈနည္းပညာမ်ား'သည ္ နွံစားပင္ - အထူးသျဖင္ ့ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ စပါးနွင့္ဂ်ံဳတို႔ 
ကိုအထြက္နွစ္ဆထက္မကတုိးေစေသာ္လည္း ထည္၀့င္မႈမ်ားစြာျပဳလုပ္ရသည္ ့ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္မ်ားတြင ္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုး 
သတ္ေဆး၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးုျခင္းနွင္ ့စက္ယႏၲယားမ်ားတို႔သည္ ေျမယာ၊သစ္ေတာမ်ားနွင့္ ေရရင္းျမစ္မ်ားတို႔ကို ထိခိုက္ေစ သည့္ 
အျပင္ ေဒသတစ္ခ/ုေခတ္တစ္ေခတ္တြင္ေပါက္သည့္အပင္နွင့္ေဒသတစ္ခု/ေခတ္တ ေခတ္တြင္ရိွသည့္ တိရစၧာန္မ်ားတို႔ကိုအႏၲ 
ရာယ္ျဖစ္ေစ၍ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္တည္ျမဲမႈ မရွိနိုင္ပါ။ အနာဂတ ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈ နွင္ ့ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ 
ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ သက္ရွိပတ၀္န္းက်င္ရင္းျမစ္မ်ားကိ ု ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ျပဳ 
လုပ္ျခင္းအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ထုတ္လုပ္မႈကိ ု ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာအေျခအေနမ်ားအားထိန္းရန္ 
ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ား၏ ခံနုိင္မႈတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္၎ ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ားနွင္ ့ ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက ္ ဖ်က္ပိုးနွင့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ 
အပ်က္အစီးနည္းပါးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔အားျဖင့္လည္းျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ သဘာ၀ကိုထိခိုက္မႈမျဖစ္ေစသည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာနည္း 
ပညာမ်ားတို႔သည ္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈရိွရန္၊ လူနွင့္တရိစၧာန္တို႔၏ က်န္းမာေရးတိုးတက္ေစရန ္ နွင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား၏လုံၿခံဳမႈ 
အတြက္ ကာကြယ္နိုင္မည့္ပတ၀္န္းက်င္ကိ ု ျပန္လည္ကုစားရန ္ - စသည္တို႔ကိ ု ျပဳလုပ္ရာတြင ္ အဓိကတာ၀န္ရွိလာမည ္
ျဖစ္သည္။ အံ့ၾသဘြယ္မ်ိဳးေစ့မ်ား၊ အရိွန ္ ျမင့္ထိုးေဖါက္သည့္အတုမ်ားျဖင့္တီ္ထြင္ထားသည္ ့ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၊ ေျမၾသဇာ 
မ်ားတို႔အားအသုံးျပဳျခင္းကို အေလးထား၍ 'အစိမ္းေရာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း' ကိုျပဳလုပ္မည့္အစား အနာဂတ္တြင ္ စိက္ပ်ိဳးေရး 
ထုတ္ကုန္မ်ား တိုးပြားလာေစမည္ ့ သဘာ၀နည္းလမ္းမ်ားနွင္ ့ အစီအစဥ္မ်ားသုိ႔ေရွးရႈသင့္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဖ်က္ပိုးစီမံ 
မႈမ်ားအပါအ၀င္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္အားထုတ္မႈမ်ားနွင္ ့ အစီအစဥ္အားလုံးတို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ စီးပြားေရးအက်ိဳး 
ထက ္ ေကာင္းစြာသုံးသပ္ထားသည့္ပတ၀္န္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒသေဘာင္အတြင္းရွိေနသင့္သည္။ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္ 
ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားသည ္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရိွျခင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရိွျခင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရိွျခင္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရိွျခင္း(ဆိုလိုသည္မွာ ထိေရာက္မႈနွင္ ့ စရိတ္သက္သာျခင္း)၊ ထို႔ျပင္ စားနပ္ရိိကၡာဖူလု ံ
မႈအတြက ္ သက္ရွိသတၲ၀ါ သစ္ပင္တုိ႔နွင့္ပတ္သစ္ပင္တုိ႔နွင့္ပတ္သစ္ပင္တုိ႔နွင့္ပတ္သစ္ပင္တုိ႔နွင့္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္    ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ၊လူမႈေရးဆိုင္ရာတရားဥပေဒတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆ ီ
ေလ်ာ္၍တရားမွ်တမႈ၊ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားနွင့္ အျခားေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိ ု လူ႔က်လူ႔က်လူ႔က်လူ႔က်င့္င့္င့္င့္၀၀၀၀တ္နွင့္အညီတ္နွင့္အညီတ္နွင့္အညီတ္နွင့္အညီ    က်င့္ေဆာင္ျခင္က်င့္ေဆာင္ျခင္က်င့္ေဆာင္ျခင္က်င့္ေဆာင္ျခင္း၊ နွင့္ 
အလုပ္ရရိွျခင္းနွင့့္ ့့၀၀၀၀င္ေငြတုိးမည့္င္ေငြတုိးမည့္င္ေငြတုိးမည့္င္ေငြတုိးမည့္    အခြင့္အလမ္းမ်ားအခြင့္အလမ္းမ်ားအခြင့္အလမ္းမ်ားအခြင့္အလမ္းမ်ားသုိ႔ေရွ႔ရႈျခင္း- တို႔ျဖစ္သည္။ အိိႏၵိယနွင့္အျခားနိုင္ငံမ်ားအတြက ္ တမာကုိအ 
သုံးျပဳျခင္းသည္ ပိုမိ၍ုရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ား၊ ဖ်က္ပိုးနွင္ ့အဟာရစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ တိရစၧာန္က်န္းမာေရး၊ လူသား 
မ်ားက်န္းမာေရး နွင္ ့ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈအပါအ၀င ္- တို႔တြင္အဓိကအပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ေပးေဆာင္နိငု္မည္ျဖစ္သည္။   
    
အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္အဘယ္ေၾကာင့္    တမာတမာတမာတမာ    ျဖစ္ရမည္နည္းျဖစ္ရမည္နည္းျဖစ္ရမည္နည္းျဖစ္ရမည္နည္း။။။။    
တမာသည ္ မာလီအာစီအာ (Meliaceae)မိသားစ၀ုင္ျဖစ္သည္၊ မေဟာ္ဂနီ၏ဇ၀ီ၀မ္းကြဲျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္မႈအတြက္ သိပၸံနွင့္နည္းပညာအေရးေပၚအကဲျဖတ္အဖြဲ႔၏တင္ျပခ်က္အရ 'ဤအပင္သည္ဤအပင္သည္ဤအပင္သည္ဤအပင္သည္    ေခတ္သစ္တြင္ေခတ္သစ္တြင္ေခတ္သစ္တြင္ေခတ္သစ္တြင္    ဖ်က္ပုိးမ်ားဖ်က္ပုိးမ်ားဖ်က္ပုိးမ်ားဖ်က္ပုိးမ်ား    
ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္သည္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္သည္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္သည္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ရန္ေရွ႕ေျပးနိမိတ္ျဖစ္သည္။။။။    သန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ    ေစ်းမႀကီးသည့္ေဆးမ်ားေပးသည္ေစ်းမႀကီးသည့္ေဆးမ်ားေပးသည္ေစ်းမႀကီးသည့္ေဆးမ်ားေပးသည္ေစ်းမႀကီးသည့္ေဆးမ်ားေပးသည္။။။။    လူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိလူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိလူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိလူဦးေရတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ    
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ျဖတ္ေတာက္၍ျဖတ္ေတာက္၍ျဖတ္ေတာက္၍ျဖတ္ေတာက္၍        တုိတုိတုိတုိက္စားမႈ၊က္စားမႈ၊က္စားမႈ၊က္စားမႈ၊    သစ္ေတာျပဳန္းတည္းမႈနွင့္သစ္ေတာျပဳန္းတည္းမႈနွင့္သစ္ေတာျပဳန္းတည္းမႈနွင့္သစ္ေတာျပဳန္းတည္းမႈနွင့္    အပူလြန္ကဲေနသည့္ကမအပူလြန္ကဲေနသည့္ကမအပူလြန္ကဲေနသည့္ကမအပူလြန္ကဲေနသည့္ကမ႓ာ၏ာ၏ာ၏ာ၏    အပူခ်ိန္ကုိပင္ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္သည္အပူခ်ိန္ကုိပင္ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္သည္အပူခ်ိန္ကုိပင္ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္သည္အပူခ်ိန္ကုိပင္ေလ်ာ့နည္းေစနုိင္သည္'။ႏိုင္ငံ 
ေတာ ္ သုေတသန ေကာင္စ ီ ၁၉၉၂(National ResearchCouncil1992)။တမာနွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပသည့္အျခားေသာအခ်က္ 
မ်ားမွာ 'သဘာ၀အေလ်ာက ္ ခါးသည့္အရသာေပးသည့္အပင္'၊ 'လူသားမ်ားအတြက္ သဘာ၀မွေပးသည့္လက္ေဆာင'္၊ 
'အေၾကာင္း အရာအမ်ိဳးအမ်ိဳး အတြက္သုံးနိုင္ေသာအပင'္၊'သန္႔စင္ေစေသာအပင္'၊ 'ထူးဆန္းအံ့ၾသဘြယ္အပင'္၊'၂၁ရာစုသစ္ပင္'၊ 
နွင့္'ကမ႓ာ ့ ျပသႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းေပးသည့္အပင'္ စသည္တို႔ျဖစ္၍ ၎၏ဘက္စုံစုံလင္ျခင္းကိ ု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
၎၏ ဇ၀ီေဗဒအမည္ျဖစ္သည္ ့ 'အာဇာဒရီပ္တာ အင္ဒီကာ(Azadirachta indica)'သည ္ ဖါစီ(Farsi) မွဆင္းသက္လာ၍ 
''''အာဇတ္အာဇတ္အာဇတ္အာဇတ္    ဒါရာတ္ဒါရာတ္ဒါရာတ္ဒါရာတ္----အိအိအိအိ----ဟင္ဒီဟင္ဒီဟင္ဒီဟင္ဒီ    (az(az(az(azad darakhtad darakhtad darakhtad darakht----iiii----hindi)'hindi)'hindi)'hindi)'စာေပက်မ္းဂန္ ္ အဓိပၸါယ္မွာ'အိႏၵိယ၏လြတ္လပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ 
ျမင့္ျမတ္ေသာ သစ္ပင'္ ျဖစ္သည။္ ဖ်က္ပိုးနွင့္ေရာဂါျပႆနာလုံး၀ကင္းစင္၍ ပတ၀္န္းက်င္ကိုၾကင္နာသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တမာ 
၏သသၤကရိုက္ ဘာသာစကားအမည္မွာ'အာရစ္ရွသာ (Arishtha)' ျဖစ္၍ အနာေရာဂါကိသုကသ္ာေစသည့္အရာဟုအဓိ 
ပၸါယ္ရသည္။ အေရွ႕ အာဖရိက ခစ္၀ါဟီလ ီဘာသာအားျဖင့္ တမာကိ ု'မ၀ါရူဘာအိနီ (Mwarubaini) ဟုသိၾက၍ ေရာဂါအပါး၄၀ 
ကိုသက္သာေစ သည့္အရာ' ဟုဆိုလိုသည္။  
 
တမာ၏မူလဇာတိမွာ ျမန္မာနုိင္ငံနွင္ ့အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ေျခာက္ေသြ႔သည့္တိုက္ငယ္(အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန ္နွင္ ့ဘဂၤလာေဒ့ရွ ္တို႔ပါ၀င္ 
သည)္ တို႔ျဖစ္၍ လူသားမ်ား-  တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင္-့ လူသားမ်ားအသုံးျပဳေနထိုင္သည့္ေနရာျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရာစု 
တြင ္ တမာကိ ု အာဖရိကတိုက္၏ေျခာက္ေသြ႔ေသာအပိုင္းမ်ားတြင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၾကသည္။ယခုအခါတြင္ အာရွနိုင္ငံမ်ားစြာ၊ 
ကမ႓ာသစ္၏ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ေဒသမ်ား၊ ကာရစ္ဘီယံေဒသမ်ားစြာနွင့္အခ်ိဳ႕ေသာေျမထဲပင္လယ ္ ႏိငု္ငံမ်ား တြင္စုိက္ပ်ိဳး 
သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုနွစ္ကာလ သုံးစုအတြင္းတမာကို ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ၊ ဖိလိပိုင္နိုင္ငံတို႔တြင္က်ယ္္ျပန္႔စြာစုိက္ပ်ိဳးသည္။ 
ေဂဟစနစ္ အလြန္ကြာျခားသည္ ့ ေဆာ္ဒအီာေရဗ်နုိင္ငံရိွ အာရာဖတ္လြင္ျပင္မ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးသည္။လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စ ု
နွစ္တြင္ တရုတ္္ျပည္ေတာင္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ယူနန္ခရိုင္တြင္တမာပင္၂၅သန္းကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ဤေဒသတြင္ အပင္မ်ားရွင္ 
သန္ၾကသည-္၎၏ႀကံ႕ခိုင္ျခင္းနွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွင္သန္နိုင္ျခင္းတို႔ကိုသက္ေသ ျပျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္တမာကိ ု ပို၍ 
ေအးျမသည့္ေနရာနွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္စိုက္ပ်ိဳးရန္မသင့္ေတာ္ပါ( >၁၀၀၀ မ)။ 
 
တမာသည ္ အျမဲစိမ္းလန္းသည္။ ျမင့္သည္။ ႀကီးထြားမႈျမန္၍ အျမင့္၂၅ မီတာ-လုံးပတ္ ၂.၅မီတာအထိႀကီးထြားနိုင္သည္။ ၎ 
တြင္ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္ ့ အစိမ္းရင့္ေရာင္အရြက၀္ိုင္းမ်ားရွိ၍(ကန္႔လန္ျဖတ ္ ၁၀မီတာအထိျဖန္႔နိုင္သည)္ ပ်ားရည္အနံ႔ရွိသည့္ 
ပန္းပြင့္မ်ားပြင့္သည္။ တမာပင္သည ္ ေျမၾသဇာည့ံသည့္ေျခာက္ေသြ႔ေသာေျမ မ်ိဳးတြင္ပင္ရွင္သန္နိင္သည္။ ၎သည ္ ျမင့္ေသာ 
အပူခ်ိန္မွအလြန္ျမင့္ေသာအပူခ်ိန္၊ နိမ့္ေသာမိုးေရခ်ိန္လကၼ၊ ရွည္လ်ားသည့္မိုးေခါင္မႈ၊ ဆားငံဓါတ္တို႔ကုိခံနို္င္ရည္ရွိသည္။ ၎ 
သည ္အေစ့မွမ်ိဳးပြားသည္။ ၉ မ ွ၁၂လသားပ်ိဳးပင္ကိ ုေကာင္းစြာေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ငွက္နွင့္လင္းနို႔မ်ား မွတဆင့္အေစ့ 
မ်ားကိုျဖန္႔သည္။ ၃မ၅ွနွစ္အတြင္းအသီးသီးသည္။ အိိႏၵိယတိုက္ငယ္မ်ားတြင ္ဇႏၷ၀ါရီလမွဧၿပီလတစ္ေလွ်ာက ္အပြင့္ပြင့္ၿပီး အသီး 
မ်ားမွာေမလမွၾသဂုတ္လ အထိရင့္မွည့္ၾကသည္။ ကင္ညာကမ္းေျခတြင ္ မတ္လနွင့္ဧၿပီလတြင္ အသီးသီးသည္။ ပံုမွန ္ မဟုတ္ 
ေသာအသီးမ်ားမွာ နိ၀ုင္ဘာလ သို႔မဟုတ္ ဒီီဇင္ဘာလတြင္လည္းသီးၾကသည္။ အသီးမွာ၂စမခန္႔ရွည္၍ မွည့္သည့္အခါအသား 
ထူသည္။ အ၀ါေရာင္အကာ၊ မာသည့္အျဖဴေရာင္အခြံနွင္ ့အဆီမ်ားသည့္အညိဳေရာင္အေစ့ဆံရွိသည္။ မုိးေရခ်ိန္၊ ေနေရာင္ျခည္ ္
ရရိွမႈ၊ ေျမအမ်ိဳးအစား၊ အပင္မ်ိဳးစိတ္နွင့္မ်ိဳးရိုးဗီဇတို႔အေပၚတြင္မူတည္၍ အသီး၃၀မ ွ၁၀၀ ကီလိုဂရမ္သီးသည္။ အသီး(အစုိ)၅၀ 
ကီလိုဂရမ္သည ္ အေစ၃့၀ကီလိုဂရမ္ထြက္၍ ဆ ီ ၆ကီလိုဂရမ္နွင့္အေစ့ႀကိတ္ဖတ္၂၄ကီလိုဂရမ္ ရွိရန္ုိင္သည္။ အေစ့မ်ားသည ္
၆မွ၈ပတ္အထိအထားခံသည္။ အပင္ငုတ္နွင့္ကိုင္းျဖတ္မ်ားမွလည္း မ်ိဳးပြားသည့္အေလ့ရွသိည္။ တစ္ရွဴးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ထုတ္ 
လုပ္သည္ ့အပင္ငယ္မ်ားကုိလည္းမ်ိဳးပြားရန္အသုံးျပဳၿပီးတစိတ္တပိုင္းအားျဖင္ ့ေအာင္ျမင္သည္။   
 
တမာတြင္ခါးသည့္အရသာရွိသည္။ထိုသို႔ခါးျခင္းမွာ'ထရိုင္တာပိန္း(triterpenes)'ဟုေခၚသည့္ဓါတ္ေပါင္းသို႔မဟုတ္ပို၍တိက်စြာ
ဆိုရလွ်င ္ လိေမၼာအ္နံ႔ရွိ၍အေရာင ္ မရွိသည့္အဆ'ီလီမုိႏြိဳက ္ (limonoids)' မ်ားစုေပါင္းေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တမာပင္၏ 
အပိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မ၁ွ၀၀ထက္မက သည့္ ထူးျခားေသာဇ၀ိဓါတ္ေပါင္းမ်ား သီးျခားစီရွိေနပါသည္။ ထိုထက္မက လည္းသီးျခားစြာ 
ရွိေနေသးသည္။ ခက္ခစဲြာစ ု ေဆာင္းရရွိသည့္ဇ၀ီဓါတ္ေပါင္းသည ္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရစၧာန္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လူထုက်န္း 
မာေရးနွင့္လူမ်ားတို႔၏ေနထိုင္မႈ ကိုပင ္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္အသုံးခ်နိုင္ဘြယ္ရွိသည့္ အမ်ားနွင့္မတူသည့္အပင ္ ျဖစ္သည္။ တမာ 
တြင္ရွိသည့္လိေမၼာအ္နံ႔ရွိ၍ အေရာင္မရွိသည့္ ဆ(ီလီမိုႏြိဳက္မ်ား)သည ္ အေျခခံအုပ္စ၉ုစုနွင္ ့ သက္ဆိုင္သည။္ အာဇာဒီရုန္း 
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(azadirone)(ဆီမ)ွ၊ အမ္မူရာစတာတင ္ (amoorastatin)၊ ဗီပီနင ္ (velinin)၊ဗီလာစီနင္ (အစိမ္းေရာင္အရြက္မ)ွ(vilasinin)၊ 
ဂီးဒူနင္ (အေစ့ဆီနွင္ ့ အေခါက္မ)ွ (gedunin)၊ နင္မ္ဘင ္ (အရြက္မ်ားနွင့္အေစ့မ်ားမွ)(nimbin)၊ နင္မ္ဘိုလင(္အေစ့ဆံမ်ားမ)ွ 
(nimbolin)၊ ဆလန္နင ္ (အရြက္မ်ားနွင့္အေစ့မ်ားမွ) (salannim)၊ နွင္ ့ အာဇာအုပ္စု (တမာေစ့မ)ွ (aza group)။ အာဇာဒ ီ
ရာတင ္(Azadirahtin) ႏွင္ ့၎ႏွင့္ဆင္တူသည့္အရာမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ကပင္ သုုေတသီမ်ား အားဆြဲ ေဆာင္ခ့ဲ 
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိ ု ေသာ္၎သည ္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ကာ လူတို႔ကိုကာကြယ္ေပးျခင္းနွင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားအား 
ေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ေသေစနုိင ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည(္စာစီနာ ၁၉၈၉၊ စက္မူတာရယ္ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၁ (Saxena 1989, 
Schmutterer 1990, 2002)။ တမာတြင ္ အာဇာဒီရာတင္ပါ၀င္မႈပမာဏသည ္ ေျမဆီလႊမ္းမိုးမႈ၊ ရာသီဥတသုို႔ မဟုတ္မ်ိဳးရိုး 
ဗီဇကြဲျပားမႈတို႔အ ေပၚတြင္မူတည္သည္။ 
 

 
 
အထက္အထက္အထက္အထက္    ၀၀၀၀ဲဲဲဲ----    တမာတမာတမာတမာသီးသီးသီးသီး    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    ယာယာယာယာ----    တမာရြက္ပုံတမာရြက္ပုံတမာရြက္ပုံတမာရြက္ပုံ၊၊၊၊            ေအာက္ေအာက္ေအာက္ေအာက္    ၀၀၀၀ဲဲဲဲမွယာမွယာမွယာမွယာ----    တမာေစ့တမာေစ့တမာေစ့တမာေစ့    ႏွႏွႏွႏွင့္င့္င့္င့္    ယာယာယာယာ----    တမာပင္စည္ပံုတမာပင္စည္ပံုတမာပင္စည္ပံုတမာပင္စည္ပံု    
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ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္နွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရန္န္းက်င္နွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရန္န္းက်င္နွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရန္န္းက်င္နွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရန္အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္ရည္ရွည္တည္တ့ံသည့္    ဖ်က္ပုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈဖ်က္ပုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈဖ်က္ပုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈဖ်က္ပုိးစီမံခန္႔ခြဲမႈ    
    
ေကာက္ပဲသီးႏံွဖ်က္ပုိးမ်ားေကာက္ပဲသီးႏံွဖ်က္ပုိးမ်ားေကာက္ပဲသီးႏံွဖ်က္ပုိးမ်ားေကာက္ပဲသီးႏံွဖ်က္ပုိးမ်ား    
ယခုအခါတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆနဲိင္ငံမ်ားတို႔သည္ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုထိန္းရန္ ႏိုင္ငံျခားမွတင္သြင္းသည့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားအေပၚအဓိကမွီခုိ 
အားထားၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအားကိုးမႈမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးေစရမည္။ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသည ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္သီးႏွံအထြက္ 
တိုးမႈကိုတိုက္ရို္က္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ကမ႓ာနွင့္ေရပတ၀္န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈသို႔ ဦးတည္ 
ေစသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အက်ိဳးျပဳသည့္ပိုးမႊားမ်ားနွင္ ့ သက္ရွိတို႔တည္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လူမ်ားနွင္ ့ တိရစၧာန္ 
မ်ားတို႔ကိ ု မေတာ္တဆအဆိပ္သင့္ေစျခင္းနွင္ ့ ပူးတြဲျပႆနာျဖစ္သည့္ ဖ်က္ပိုးခုခံမႈနွင့္ျပန္လည္ရွင္သန္ျခင္း တို႔ကုိျဖစ္ေစသည္။ 
၅၀၀ထက္မနည္းသည့္အာသရိုေပါ့(arthropod)ဖ်က္ပိုးမ်ိဳးစိတ္တို႔သည ္ ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္တစ္မ်ိဳးထက္မကတို႔ကိ ု
ခုခံနိုင္စြမ္းရွိလာသည္။အိႏၵိယနွင့္ပါကစၥတန္နိုင္ငံတို႔တြင္ ၀ါဂြမ္းဖ်က္ပုိး/ေဘာက္ဖတ္မ်ားတို႔မွပိုးသတ္ေဆးအားခုခံနိုင္မႈ၊  အေမရိ 
ကန္နိုင္ငံတြင ္ ကိုလိုရာဒုိ အာလူးပိုး(ေနာက္ေခ်းပိုးကဲ့သို႔) မ်ားမွရႏိုင္သည္ ့ ပုိးသတ္ေဆးအားလုံးကိုခုခံနိုင္မႈႏွင့္ ဒုိင္းမြန္းဘတ ္
ဟုေခၚေသာေက်ာတြင္စိန္ေရာင္ရိွသည့္ပိုးဖလံမွ မည္သည့္ပိုးသတ္ေဆးအတန္းအစားကုိမဆို ခုခံႏိုင္မႈ၊ ဟာ၀ါရီ၊ မေလးရွား၊ 
ဖိလိပိုင္၊ တိုင၀္မ္၊ နွင္ ့ ထိုင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိသည္ ့ ဘာစီလပ္စ ္ သူရီဂ်ီအယ္စစ္(Bacillus thuringiensis (Bt)) အပါအ၀င္ 
ျပႆနာ၏ရႈပ္ေထြးမႈကိုေဖၚျပသည္။ ဖ်က္ပိုးမ်ား၏ေျပာင္းလဲမႈအေျခအေနအဆင့္မ်ား - သာမန္မ ွအဓိက၊ နွင့္ ဖ်က္ပိုး ျပန္လည ္
ရွင္သန္ျခင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ဖ်က္ပိုးမ်ား၏ သဘာ၀ရန္သူမ်ားတိုက္ရိုက ္  သို႔မဟုတ ္ သြယ၀္ိုက္ဖ်က္ဆီးသည့္ ပိုးသတ္ေဆးကိ ု
အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ ပုိးဖလံျဖဴမ်ားကဲ့သို႔ေသာမလိုအပ္သည္ ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ကမ႓ာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႏွင္ ့
ကမ႓ာ့ပတ၀္န္းက်င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္တို႔၏တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ကမ႓ာေပၚတြင္ႏွစ္စဥ္လူသားတစ္သန္းတို႔သည္ ပိုးသတ္ေဆးအ 
ဆိပ္သင့္၍ ၂၀၀၀၀ခန္႔ေသဆုံးၿပီး အမ်ားစုမွာဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမွျဖစ္သည္ဟုတင္ျပထားပါသည္။ အသစ္ေသာဓါတ္ေပါင္းမ်ားသည္ 
ပိုးသတ္ေဆးအေဟာင္းမ်ားကို အစားထိုးရန္အတြက္ထြက္ေပၚလာသျဖင့္ ဤျပႆနာကိ ု ေျဖရွင္းရန္ပို၍ခက္ခဲလာသည္။ ပိုး 
သတ္ေဆးအသစ္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္နွင့္မွတ္ပုံတင္ရန္ကုန္က်စရိတ္အလြန္မ်ားပါသည္။ US$၆၀သန္းခန္႔ ျဖစ္၍ထုတ္လုပ္သူမ်ား 
သည ္စြန္႔စားရသည့္ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈကိုမျပဳလုပ္လိုၾကပါ။ အျခားေသာအေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ထုတ္လုပသ္ည့္ပိုးသတ္ေဆးသက္တမ္း 
သည္ဖ်က္ပိုးခုခံမႈအေပၚတြင္မူတည္၍သက္တမ္းတိုိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္၊ ႏွင့္ 
လူ႔က်င၀္တ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဖ်က္ပိုးစီမံမႈျဖစ္ရန္ သီးျခားဖ်က္ပိုးတစ္မ်ိဳးစီကိုထိန္းနိုင္ေသာ၊ လူသားမ်ားနွင္ ့အျခားေသာသက္ရိွ 
မ်ားအတြက ္ အဆိပ္မသင့္ေစေသာ၊ ဇ၀ီျပဳန္းတီးမႈမျဖစ္ေစေသာ၊ ဖ်က္ပုိးခုခံမႈႏွင့္ျပန္လည ္ ရင္ွသန္မႈ နဲႏိုင္သမွ်နသဲည္ ့ ခုခံ 
မႈျဖစ္ေစေသာ၊ ေစ်းသက္သာေသာ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားရွိရန္လိုအပ္သည္။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာအထဲမွတမာသည္တမာသည္တမာသည္တမာသည္    ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္    
၀၀၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာ    ''''ႏူးည့ံေပ်ာ့ေျႏူးည့ံေပ်ာ့ေျႏူးည့ံေပ်ာ့ေျႏူးည့ံေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ပာင္းသည့္ပာင္းသည့္ပာင္းသည့္' ' ' ' သဘာသဘာသဘာသဘာ၀၀၀၀    ပုိးသတ္ေဆးပုိးသတ္ေဆးပုိးသတ္ေဆးပုိးသတ္ေဆး    အရင္းအျမစ္ဟုအရင္းအျမစ္ဟုအရင္းအျမစ္ဟုအရင္းအျမစ္ဟု    ေဖၚထုတ္ၾကသည္။ေဖၚထုတ္ၾကသည္။ေဖၚထုတ္ၾကသည္။ေဖၚထုတ္ၾကသည္။    တမာကိ ုအိမ္ 
ႏွင့္သိုေလွာင္ရုံမ်ားအားဖ်က္ဆီးေသာပိုးမ်ားကိုႏွိမ္ႏွင္းရာတြင ္အသုံးျပဳ၍ အိႏၵိယျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ ေကာက္ပသဲီးႏွံဖ်က္ ပိုး 
မ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန ္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိအသုံးျပဳသည့္သမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့သည္။ ၁၉၃၀ခုႏွစ္အေစာပုိင္းကပင္ တမာခမဲ်ားကုိ 
စပါးႏွင့္ႀကံပင္မ်ားတုိ႔ကို ေဖါက္သည့္ဖ်က္ပိုးမ်ားမွကာကြယ္ရန္အသုံးျပဳၾကသည္။ အေစာပုိင္းေလ့လာမႈမ်ားမွ က်ိဳင္းေကာင္းမ်ား 
သည ္ တမာရြက္မ်ားကိ ု ခုခံတိုက္ဖ်က္မႈမရိွေၾကာင္း ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားမွ ေတြ႔ခဲ့ရ၍တမာသည္က်ိဳင္းေကာင္မ်ားအားတိုက္ 
ဖ်က္နုိင ္သည္ကိုေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ တမာ၏ဖ်က္ပုိးထိန္းႏိိုင္သည့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင ္လက္လွမ္းမမွီႏို္င ္
ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ပိုးသတ္ေဆးအတု(သဘာ၀မဟုတ္သည္ ့ ပုိးသတ္ေဆး)မ်ားက်ယ္္ျပန္႔စြာေပၚထြက္လာျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 'တစ္ေကာင္သာ ေကာင္းေနသည့္ပုိးေကာင္သည္ ေသေနေသာပုိးေကာင္ျဖစ္သည'္ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္မ်ားသည္ 
လူထုမ်ားအၾကားေရပန္းစားေစျခင္းႏွင္ ့ သမရုိးက်တမာကိအုသုံးျပဳျခင္းကုိ ေခတ္ေနာက္က်သည္ဟူေသာ အယူအဆသည္ 
လူသား တို႔အားတမာကိုအသုံးျပဳျခင္းမွေ၀းသြားေစသည္။ ပိုးမႊားမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ တမာကိုလြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ရာစုႏွစ္ 
ႏွစ္စုအတြင္းတြင္သာ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။တိက်စြာ မေဖၚျပႏုိင္ေသာ္လည္း တမာ၏ထိေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ ့ ပုိးမႊားမကပ္ရန္ေဆးေဖၚျခင္း (ျခင္ေဆး မ်ား)၊ အစာအျဖစ္ေၾကြးျခင္းႏွင့္ဟန္႔တားျခင္း၊ ႀကီးထြားႏႈန္းကိုေလ်ာ့ပါး 
ေစျခင္း၊ သေႏၶတားဆီးျခင္း၊ ကီမိ-ုေရာဂါကင္းရန္ျပဳလုပ္ျခင္းအစရွိသည္တို႔သည္ဖ်က္ပိုးစုေပါင္းကာကြယ္သည့္စီမံကိန္းတြင ္
တိုက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္ လွ်င္ျမန္စြာျပန္႔ႏွံလာ၍ ပိုမုိႏွစ္သက္ၾကသည္ကိုသုံးသပ္မိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔ 
သည္ဖ်က္ပိုး၏သဘာ၀ရန္သူမ်ားအား အစါအဆိပ္သင့္ေစျခင္းသို႔မဟုတ္ငတ္မြတ္ေစျခင္းတို႔မွကင္းေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
ေရြးခ်ယ္မႈျမင့္ေသာ္လည္း တမာအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍တမာအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍တမာအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍တမာအမ်ိဳးအစားအေပၚမူတည္၍    ဖ်က္ပုိးမ်ိဳးစိတ္ဖ်က္ပုိးမ်ိဳးစိတ္ဖ်က္ပုိးမ်ိဳးစိတ္ဖ်က္ပုိးမ်ိဳးစိတ္၄၀၀၄၀၀၄၀၀၄၀၀    မွမွမွမွ    ၅၀၀၅၀၀၅၀၀၅၀၀    အထိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစအထိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစအထိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစအထိအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ    
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ႏုိင္သည္ႏုိင္သည္ႏုိင္သည္ႏုိင္သည္(စက္မူတာရယ္ ႏွင့္ ဆင္း ၂၀၀၂(Schmutterer &Singh 2002)၊ ေအာ္စထရာေခါ့ (ostracod) မွမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳး၊ 
ကမ်ဥ္းနီေကာင္မ်ိဳးစိတ္အေျမာက ္ မ်ားႏွင္ ့ နီမာထုဒ္(သံလုံးပိုး/ကပ္ပါးပုိး)ႏွင့္ ေဘးျဖစ္ေစသည ္ ခရုနွင္ ့ မႈ(ိAspergillus spp) 
ထုတ္သည့္ ေလာင္ကၽြမ္းေစသည့္အဆိပ္အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။အပူပုိိင္းေဒသမ်ားရွ ိ တိုင္းျပည္မ်ား၏ အဓိကစားသုံးသီးႏွံအခ်ိဳ႕ 
တို႔အားစမ္းသပ္သည့္ ရလဒ္မ်ားမ ွ အာရွနွင္ ့ အာဖရိကတြင္ တန္ဖိုးရွိသည့္တမာ-အေျချပဳ ဖ်က္ပုိးစီမံကိန္း၏အရည္အေသြး 
ျမင့္သည့္ ့စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္မ်ားကိုေဖၚျပညႊန္ပါလိမ့္မည္။ 
 
ဆန/္စပါး-ဆာစီနာ(၁၉၈၉)မ ွအဓိကစပါးဖ်က္ပိုးနွင့္ယင္းမွလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သည့္ဗိုင္းရပ္ေရာဂါမ်ား၊၄င္းဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ား 
ပမာဏမ်ားတုိးပြားလာျခင္းကို တိုက္ခိုက္သည့္တမာမ်ိဳးမွဆင္းသက္လာသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုျပန္လည္စီစစ္ခဲ့ပါသည္။ 
ဖိလစ္ပုိင္တြင ္ ၁၂၀ေကဂ်ီ/ဟ တြင ္ အခ-ဲယူရီးယား၂အခ်ိဳး ၁၀ တမာကိအုသုံးျပဳျခင္းသည္ႀကီးထြားမွႈကိုေနွာင့္ေနွးေစသည္ဆ့ိုး 
ရြားသည့္အရာမ်ားႀကီးထြားမွုကိုေနွာင့္ေနွးေစသည္ ့ ထူေသာျမက္မ်ားနွင့္ၾကီးထြားမွႈဆုတ္ယုတ္ေစသည့္ဗိုင္းရပ္မ်ားကိုေလ်ာ့ပါး 
ေစျပီးေျခာက္ေသြ႔ခ်ိန္နွင့္စုိစြတ္ရာသီနွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ စပါးပမာဏကိုသိသာထင္ရွားစြာ ပုိမိုလာေစပါသည္။ပ်ိဳးပင္အဆင့္မွထြန ္
ယက္စိုက္ပ်ိဳးအဆင့္အတြင္း ၈l/ha လ်ွင္ လြန္ကဲ-နိ္မ့္ပါး ထုထည ္ (ယူအယ္လ္ဗြီ (ULV) တမာဆ-ီၾသဇာဆီေရာ ၄ အခ်ိဳး 
၁(ထ/ုထ)ု အပတ္စဥ ္ ပက္ဖ်န္းျခင္းသည္ ၾကီးထြားမွုဆုတ္ယုတ္ျခင္းကိုေလ်ာ့ပါးေစျပီး ပမာဏတိုးပြားေစသည္။ (ဇယား၁) 
(အက္ဘ္ဒူလ ္ အီးတီ ေအအယ ္ ၁၉၈၇)။ ပုိးသတ္ေဆးျဖင့္ကုသမွုနွင့္နိုွင္းယွဥ္လ်ွင ္ ဤကုသမႈသည္ကုန္က်စရိတ္အနည္းငယ္ 
သာပါ၀င္ျခင္းျဖင္ ့ ျမင့္မားသည့္အသားတင္အက်ိဳးကိုရရွိနိုင္ပါသည္။ အိနၵၵိယနိုင္ငံတြင ္ တမာနည္းျဖင့္ကုသျခင္းသည္ အစိမ္း 
ေရာင္က်ိဳင္းေကာင္မ်ားတိုးပြားျခင္း၊အ၀ါေရာင္အျမစ္စူး မ်ား၊ စပါးဖ်က္မႊားေကာင္မ်ားနွင့္နံွေကာင္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါသည္။ 
၁၀ေက kg/ha မွထုတ္နွုတ္ထားေသာ၂%တမာေစအ့ားေျမကြက္မ်ားတြင္ဖ်န္းျခင္းသည္ပမာဏျမင့္မားသည္ ့ စပါးမ်ိဳးေစဆ့ီမ်ား 
ကိုထုတ္လုပ္ေပးပါသည္။ 
 
ေျပာင္း၊ ေျပာင္းမ်ိဳးႏွံစားပင္ နွင့္ လူး ဆပ္ေကာက္နွ ံ- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အင္းဆက္မ်ား၏ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင္ ့သက္ရွိမ်ား၏ပတ္ 
၀န္းက်င္ဆက္ စပ္မွႈဌာစင္တာ (International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE))၏မမဘ္ီတာ ပြိဳင့္ 
စိုက္ကြင္း စခန္း(Mbita Point Field Station) တြင ္ေဆာင္ရြက္သည္ ့စမ္းသပ္စစ္ေဆးမွုမ်ားားနွင့္ ကင္ညာရွ ိလယ္သမားမ်ား၏ 
စိုက္ကြင္းမ်ား တြင္လူးဆပ္ေကာက္ႏွံေပၚထြက္ျပီး၄ ပတ္အတြင္း(ဒဗလ်ဴအီး(WE) တၾကိမ ္ သို႔မဟုတ ္ ေျပာင္းအတြက္ ၄မ ွ ၆ 
ဒဗလ်ဴအီး(WE) အတြက၂္ ႀကိမ္နွုန္းျဖင္ ့ အရြက္မ်ားတြင္ ၃ဂရမ္/ပင္ ျဖင့္တမာေစ့မွုန္႔ သို႔မဟုတ္တမာမႈန္႔ခ ဲ ၁ဂရမ္/ပင္ 
အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ ပင္စည္ေဖါက္ပုိးမ်ားေၾကာင္အ့စကအ္ေျပာက္မ်ားစုျပဳံက်ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစျခင္း၊ သစ္ရြက္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ 
အျမစ္မ်ားအေခါင္း ေပါက္ျဖစ္ျခင္း၊ အပင္အျမိတ္မ်ားက်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးျခင္းနွင့္ပိုးတီေလာင္းမ်ားပြားမ်ားျခင္းတို႔ကိုိ သိသာစြာေလ်ာ့က် 
ေစပါသည္။ ေျပာင္းကြက္မ်ားတြင္တမာကုသျခင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ေျပာင္းကြက္မ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳျခင္းကဲ့သို႔ျမင့္ 
မား၍ကုသမႈ မျပဳသည့္လယ္မ်ားထက္သိသာစြာျမင့္သည(္ဇယား၂)။ တမာခဲမ်ားကုိေမွာင္ေသာအခန္းမ်ားတြင၂္ႏွစ္အထသိိ ု
ေလွာင္ျခင္းသည္ပိုးမ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းမသြားပါ။ ပိုးမႊားမ်ားဖ်က္ဆီး မႈမွာလည္း၎နွင့္ဆင္တူသည။္ 
ထိုအထတဲြင္ ပိုးတုံလုံးေခါင္းအက်ယ္္ကိုတိုင္းျခင္းမွရရွိသည္ ့၎၏ခႏၱာကိုယ္အရြယ္အစားနွင့္လူးဆပ္ႏွံစားေျပာင္းမ်ားတြင္တမာ 
ခဲမ်ားကိထုည့္သည့္အခါတိုးလာသည့္ထြက္ႏႈန္းအပါအ၀င္ျဖစ္သည ္ (ဇယား ၄)။ မာလ(ီMali) တြင္စမ္းသပ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္ 
အေစာပုိင္းနွင္အ့ဓိိကအခ်ိန္မ်ားတြင္စုိက္သည္ ့ လူး၊ ဆပ၊္ ႏွံစားေျပာင္း မ်ားတြင္ေဒသထြက္တမာဆီမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင္ ့
ထူးျခားစြာအထြက္တိုးသည္ကိုေတြ႔ရသည္၊ ၎မွာလူး၊ ဆပ၊္ ေျပာင္းမ်ား၏ ထိပ္ကိုဖ်က္သည့္ပိုး၊ ႏြားေခ်းပိုး၊ နွင့္ထိပ္ပိုင္း 
တို႔ကိုေဖါက္သည့္ပိုးမ်ားတို႔ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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ဇယား ၁။ တမာဆ-ီၾသဇာဆီအေရာ သို႔မဟုတ္ ပိုးသတ္ေဆျဖန္းသည့္လယ္မ်ားတြင္ စပါးတန္ဂရိုဗိုင္းရပ္စ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
(Comparative rice tungro virus (RTV)၊ စပါးအထြက္နွင့္စပါးခင္းမ်ားတြင္အသားတင္ရရွ ိမႈတို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္ပါက(အာဗဒူ ခါရင္း   
et al. ၁၉၈၇)၁ 

 
ကုသျပဳျပင္ျခင္း    အာတီဗြ%ီအထြက္(တီ/ဟ)    အထြက္တန္ဖိုး(US$)    ကုသသည့္ကုန္က်စရိတ္အသားတင္ရရိွျခင္း(ကုသမႈစရိတ္ 

(US$)   နည္းသည့္အထြက္တန္ဖိုး) 
       
     ဇႏဇႏဇႏဇႏၷ၀ါရီ-ဧၿပီ ၁၉၈၄ 
NO-CAO  ၅a ၆.၁a ၁၀၆၈  ၄၄  ၁၀၂၄ 
ဘီပီအမ္စ ီ ၄a ၆.၁a ၁၀၆၈  ၁၂၅  ၉၄၃ 
ထိန္းခ်ဳပ ္  ၇a ၅.6a ၉၈၀  ၁၂                   ၉၆၈ 
 
     ဇြန္ဇြန္ဇြန္ဇြန္----ေအာက္တုိဘာေအာက္တုိဘာေအာက္တုိဘာေအာက္တုိဘာ    ၁၉၈၄၁၉၈၄၁၉၈၄၁၉၈၄    
NO-CAO ၄a ၅.၁a  ၈၂၉   ၄၄  ၈၄၈   
ဘီပီအမ္စ ီ၆ab ၄.၇a  ၈၂၂   ၁၂၅  ၆၉၇ 
ထိန္းခ်ဳပ ္ ၉b ၄.၆a  ၈၀၅   ၁၂  ၇၉၃  
 
     ႏုိႏုိႏုိႏုိ၀၀၀၀င္ဘာင္ဘာင္ဘာင္ဘာ    ၁၉၈၄၁၉၈၄၁၉၈၄၁၉၈၄----ေမေမေမေမ    ၁၉၈၅၁၉၈၅၁၉၈၅၁၉၈၅    
NO-CAO  ၂၉a ၃.၁a  ၅၄၂   ၄၄ ၄၉၈ 
ဘီပီအမ္စ ီ ၅၆b ၂.၅b  ၄၃၈   ၁၂၅ ၃၁၃ 
ထိန္းခ်ဳပ ္  ၅၂b ၂.၃b   ၄၀၂   ၁၂ ၃၉၀ 
 
 (NO-CAO=Neem Oil-Custard Apple Oil mixture=တမာဆီ-ၾသဇာဆီအေရာ) 

၁စုိက္ပ်ိဳးရာသီတစ္ရာသီလွ်င္ပ်မ္းမွ် ၄ႀကိမ္ထည့္သည္။ စပါး၏ကုန္က်မႈ= $  ၀.၁၇၅/ေကဂ်ီ။ တမာဆီ-ၾသဇာဆီအေရာႏွင့္ ဖီႏိုဘုိကတ္ ကာဘြန္နိတ ္ အမ်ိဳး 
အစားပုိးသတ္ေဆးမ်ားကုိ စိုက္ပ်ိဳးရာသီတစ္ရာသီလွ်င္ပ်မ္းမွ် ၈ႀကိမ္ထည့္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သာမန္အကၡရာ မ်ားအေနာက္တြင္ပါလာပါက ဒန္ကင္၏ 
စုေပါင္းစမ္းသပ္မႈျဖင္ ့၅ရာႏႈန္းအဆင့္တြင ္ထူးျခားစြာသိသာထင္ရွားမႈမရိွ။ ကုသျပဳမႈစရိတ္တြင္ လုပ္အားခႏွင့္ပစၥည္းတန္ဖုိးပါ၀င္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ကုသျပဳစ ု
မႈတြင ္ လုပ္အားခ(US$၁၀) ႏွင့္ အာထရာ-လုိး(အလြန္ နိမ့္သည့္ပမာဏ ျဖင့္ထည့္သည့္အရာကုိအသံုးျပဳ၍ ၁.၆%တီးပိုး-ေရေပ်ာ္၀င္မႈထည့္ရန္ ဒီစီဘက္ထရီ 
၈လံုး(US$ ၂) ပါ၀င္သည္။ 

 
ဇယား၂။  ခ်ီလိ ုပါတီလပ္စ္ပိုးတာက္တဲ့ေၾကာင္ ့အၿမိတ္က်ိဳးပဲ့ျခင္းႏွင္ ့ရုိးတံေဖါက္ပိုး-ခံနိင္ရည္မရွိသည္ ့သီးျခားမ်ိဳးစိတ္မ ွ
ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သည့္"ကာတူမာန"ီႏွင္ ့တမာေစ့မႈန္႔ (NDP) သို႔မဟုတ ္ဖူရာတန္ထည့္သည္ ့ႏွံစားေျပာင္းစိုက္သည့္စိုက္ကြက္မ ွ
ထြက္သည့္အေစ့ဆံမ်ား။ ICIPE စိုက္ကြင္းစခန္းႏွင္ ့လယ္သမားမ်ား၏လယ္၊ အမ္ဘီတာ၊ ကင္ညာ၊ ေရတိ-ုမိုးေကာက္ပသဲီးႏွံ 
ရာသ ီ၁၉၉၂ (ဆာစီနာ)။၁ 

   ICIPE စိုက္ကြင္းစခန္း   လယ္သမား၏စိုက္ကြင္း 
ကုသျပဳစုျခင္း  အျမိတ္ က်ိဳးပဲ့ျခင္း  အထြက္  အျမိတ္ က်ိဳးပဲ့ျခင္း   အထြက္ 
   (%)  (kg/ha)   (%)            (kg/ha) 
 
NSP ဘာဆာ  ၁၇.၀b              ၄၅၃၀b            ၁၂.၀b  ၃၅၇၀b 
NSP (foliar)အရြက္  ၂.၀a  ၆၄၃၀a              ၄.၀a  ၅၄၈၀a 
NSP (ဘာဆာ+ အရြက္) ၂.၀a  ၅၈၇၀a    ၂.၀a  ၅၆၃၀a 
ဖူရာတန္ ၅G  ၀.၃a  ၆၄၀၀a   ၀.၃a  ၆၁၃၀a 
ကုသမႈမျပဳ(ထိန္းခ်ဳပ္) ၂၁.၀b  ၃၃၇၀b             ၁၇.၀c  ၃၈၅၀b 

 
**NSP = Neem Seed Powder = တမာေစ့မႈန္႔ 
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၁ ေကာ္လံတခုအတြင္း -ဆိုလိုသည္မွာ LSD စမ္းသပ္မႈအရ သာမန္အကၡရာလိုက္လာပါက ၅%အဆင့္တြင ္
ထူးျခားစြာျခားနားျခင္းမရွိဟုဆိုလိုသည္။ ပ်မ္းမွ် ၄ႀကိမ္ထည့္သည္။  
ဇယား ၄။ ခ်ီလိ ုပါတီလပ္စ ္ပိုးတုံးလုံးေၾကာင့္ေနရာအႏ႔ွံပ်ံ့ျခင္းနွင့္အပင္ပ်က္စီးျခင္းနွင္၊့ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ရရွိသည့္အပူပုုိင္း 
ေဒသေကာက္ပင္ ရိုးတံဖ်က္ပိုး-ထိခိုက္လြယ္သည့္ 'စီရီနာ' ၊ နွင္ ့အေရးေပၚၿပီးေနာက္တမာခ(ဲneem cake (NC) 
၄ပတ္တစ္ႀကိမ္ (we) သုိ႔မဟုတ္နွစ္ပတ္လွ်င္ ၄ နွင္၆့ႀကိမ(္we)သို႔မဟုတ ္ဒစ္တာရက္ျဖင့္လိမ္း/ပက္ျဖန္းပါ။ အမ္ဘီတာ၊ 
ကင္ညာ ကာလတိုမိုးသီးႏွံစိုက္ခ်ိန္၊ ၁၉၉၄ (ဆက္စီနာ ၁၉၉၈) ၁ 

**WE = weeks after emergence= -------အေညွာက္ေပါက္ၿပီးေနာက ္
**NC = Neem cake = တမာခ၊ဲ   
                   စမ္းသပ္စခန္း     လယ္သမား၏လယ္ 
အရြက္အပင္လႈိင္ေခါင္းပုိးေတာက္တဲ ့  ေခါင္းအထြက္    အရြက္       အပင္  လႈိင္ေခါင္းပုိးေတာက္တဲ ့ ေခါင္းအထြက္ 
ပ်က္စီးအျမင္ ့ အရွည္       (နံပါတ္)        အက်ယ္(kg/ha)  ပ်က္စီးအျမင့္အရွည္       (နပါတ္)     အက်ယ္(kg/ha) 
၉WE2(စမ)     (စမ)        ၉WE     (စမ)                      ၉WE2(စမ)     (စမ)          ၉WE(စမ) 

၉WE    ၁၅WE                                                                ၉WE    ၁၅WE 
NC တႀကိမ ္  ၂.၉ab     ၁၁၀a      ၂၇.၅ab    ၇.၄ab   ၀.၆၆a         ၆၁၈၂ab     ၂.၉a      ၁၁၄a       ၂၅.၄b      ၁၈.၈b    ၀.၆၄a၅၂၄၂a 

NC ၂ႀကိမ ္    ၂.၉ab    ၁၀၆ab    ၂၁.၃a      ၂.၂a      ၀.၆၇a         ၇၃၁၂a       ၃.၀a      ၁၁၂a       ၁၈.၉a      ၁၆.၈a    ၀.၆၃a၅၀၅၂a 

ဒီပီရက္      ၂.၃ab     ၁၁၇a      ၂၀.၃a      ၇.၀ab    ၀.၇၉ab     ၆၅၂၃ab      ၂.၅a       ၁၁၁a      ၂၂.၉ab    ၁၉.၄ab  ၀.၉၆c၅၀၄၃a 
ထိန္းခ်ဳပ ္    ၃.၅b          ၉၄b      ၃၀.၃b    ၁၀.၂b     ၀.၈၄b        ၆၀၅၆b       ၄.၁b         ၉၉b      ၂၇.၉b      ၂၅.၈b     ၀.၉၀b  ၃၉၀၈b 

 (ကုသမႈမျပဳရေသး) 
၁ေကာ္လံတစ္ခုအတြင္း၊ ဆုိလုိသည္မွာ LSD စမ္းသပ္မႈျဖင့္ အကၡၡရာတူတုိ႔သည္ အဆင့္၅%တြင္ ထူးျခားစြာကြဲျပားျခင္းမရွိပါ၊ ပ်မ္းမွ် ၄ႀကိမ္ထည့္ၿပီးသည့္အခါ။ 
၂အရြက္မ်ားဆုိင္ရာပ်က္စီးျခင္းကုိ ၁ - ၉ စေကးျဖင့္ျမင္နို္င္သည္( ၁= ပ်က္စီမႈမရွိ၊ ၉=လံုး၀ပ်က္စီးသည္)။ 
 
ငွက္ေပ်ာ။ငွက္ေပ်ာဖ်က္ပဒံုး/ေကာက္ႏွံပိုး၊ ေကာ့စ္မိုပိုလိုက ္ ဆာဒီတပ(္Cosmopolites sordidus), ႏွင္ ့ သံလုံးပိုးကပ္ပါးမ်ား 
တို႔သည ္ ငွက္ေပ်ာနွင့္ငွက္ေပ်ာအရိုင္း(ေတာငွက္ေပ်ာ) မ်ားအားအဓိကဖ်က္သည့္ပုိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္တစုတည္း 
ေပၚလာတတ္၍ ေျပာင္းနွင္၎့တုိ႔၏အျမစ္စနစ္ကိုဖ်က္ဆီးသျဖင့္အထြက္နည္းေစသည္။ အေရွ႕အာဖရိက ကုန္းျမင့္ပိုင္းရွိငွက ္
ေပ်ာမ်ားတိုု႔သည ္ ေကာက္ႏွံဖ်က္ပိုးမ်ား၏ဒဏ္ႏွင္ ့ ကပ္ပါးမ်ားေနရာအႏံွ႔တြင္ႀကီးစိုးမႈကိုလြယ္ကူစြာခံရသည္။ တမာေစ့အမႈန္႔ 
သို႔မဟုတ ္ တမာခမဲ်ားကိ ု စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္၌ ေျမႀကီးတြင္ ၁၀၀ ဂရမ္/ပင္ ထည္၍့ ၃ လျခားသည့္အခ်ိန္တြင ္ အျမစ္-ဖ်က္ကပ္ပါး၊ 
ပရာတီလန္းကပ ္ဂူတီရ(ီPratylenchus goodeyi)   ႏွင္ ့အျမစ-္ထုံးေစသည္ ့ကပ္ပါးမ်ားတို႔၏ အေရအတြက္မ်ား ကိုနည္းသြား 
ေစသည္၊ မီလာဒိုဂ်င္ အက္စ္ပီပီ(Meladogyne spp.,)ကိ ု ပါ(par)တြင္ ဖူရာတန္ ၅ ဂ်(ီFuradan 5G )ကိိ၄ု၀ဂရမ္/ 
ပင္ျဖင့္စုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ထည့္ၿပီး ေနာက္ ၆လ ၾကာသည့္အခါ ၁၀၀ လွ်င ္ ၁ စည္ျဖင့္စုိက္သည့္ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားတြင ္ ငွက ္
ေပ်ာဖ်က္ကပ္ပါးပုိးမ်ား ပ့်ံႏွံ႔ျခင္းအဆင့္ကိုထိန္းနိုင္သည္(မူဆာဘီမာနာ ႏွင့္ ဆာစီနာ ၁၉၉၉ ေအ (Musabyimana and 
Saxena)။စိုက္ပ်ိဳးၿပီးရွစ္လၾကာၿပီးေနာက ္ NC ၊ NSP၊ ႏွင္ ့ အေစ့ဆန္မႈႈန္႔သို႔မဟုတ ္ ဆ ီ တို႔ျဖင့္ျပဳစုသည့္ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားသည္ 
ကုသမႈမျပဳ သည့္အပင္မ်ားထက ္၇ မ ွ၉၅ဆ ကပ္ပါးဖ်က္ဆီးမႈနည္းသည္။ သို႔ေသာ ္NC သို႔မဟုတ ္NSP တို႔ျဖင့္သာ ျပဳစုသည့္ 
မျဖတ္ရေသးသည့္ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားတြင ္ ကပ္ပါးအေရအတြက္သည ္ စီးပြားျဖစ္စတင္နုိင္သည့္အေျခအေနေအာက္ တြင္ရွသိည ္
(ဇယား ၅)။ ေျမႀကီးထတဲြ င္ေပါင္းစပ္၍ ၈ လၾကာၿပီးေနာက ္NC သို႔မဟုတ ္NSP တို႔သည္ ငွက ္ေပ်ာပင္ဖ်က္ကပ္ပါးမ်ားအေပၚ 
အာနိသင္ရွိေနေသးသည္။ ထိုစဥ္အခါတြင ္ ဖူရာတန္၏ နင္မာတီစီဒယ(္nematicidal) လႈပ္ရွား သက၀္င္မႈသည္အာနိသင္နည္း 
သြားသည္။ ေကာက္ႏွံဖ်က္ပိုးေတာက္တဲ့သည္ တမာျဖင့္ကုသျပဳစုထားသည့္ေျပာင္းကိုအနည္း ငယ ္ သို႔မဟုတ္လုံး၀ေရွာင္ရွား 
သည္။ ထိုသို႔ ျပဳစုျခင္းမရွိသည့္ေျပာင္းမ်ားမွာမူ မ်ားစြာေသာပ်က္စီးမႈျဖစ္ေပၚသည္။တမာျဖင့္ကုသျပဳစုျခင္းျဖင္ ့ ပထမေကာက္ပဲ 
သီးႏွံခ်ိန္တြင ္ ၂၇-၅၀%အထြက္တိုးသည္။ သို႔ေသာ ္ ဒုတိယသီးႏွံခ်ိန္တြင ္ ဖူရာတန ္ ျဖင့္ကုသျခင္းသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည ္ 
ထက္ပင္အထြက္နည္းသည္(မူဆာဘီမာနာ ႏင့္ွ ဆာစာနာ ၁၉၉၉ဘီ (Musabyimana and Saxena 1999b)။ တမာကိုအသံုး 
ျပဳျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရအက်ိဳးရွိသည္ကိုေဖၚျပသည္။ သို႔ေသာ ္ ဖူရာတန္ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္စီးပြားေရးအရအက်ိဳးသက ္
ေရာက္မႈမရွိသည္ကိ ုေဖၚျပသည ္(ဇယား၅)(မူဆာဘီမာနာet al.၂၀၀၀)။ 
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ဇယား ၅။ စည္ထတဲြင္ ျဖတ္ၿပီးသားသို႔မဟုတ္ မျဖတ္ရေသးသည့္ထိခိုက္လြယ္သည့္ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားကိငွုက္ေပ်ာကပ္ပါးပိုး 
မ်ားတြင ္တမာေစ့မႈန္႔(NSP)၊ တမာခ(ဲNC)၊ တမာအေစ့ဆံမႈန္႔ (NKP)မ်ား အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ ္တမာဆ(ီNO)ျဖင့္ ကုသၿပီး 
ေနာက ္၂ လနွင္ ့၈လ။ ICIPE, အမ္ဘီတာ ပြိဳင့္ စိုက္ကြင္း စခန္းရံုး (Musabyimana and Saxena ၁၉၉၉ ေအ)၁ 
     

အေရအတြက/္၁၀၀ ဂရမ္၏အျမစ္မ်ား+SEMတြင ္နီမာထုဒ ္(သံလုံးပိုး/ကပ္ပါးပိုး) 
ကုသျပဳစုမႈ       ၂ လ    ၈ လ 
ျဖတ္ၿပီး    ၁၂၀၀+၄၈၉a   ၂၂၂၀၀+၃၇၄၇a 
မျဖတ္ရေသး + NSP  ၂၀၀+၃၀၀a   ၃၆၀၀+၄၉၀a 
ျဖတ္ၿပီး + Furadan  ၀+၀a    ၁၆၈၀၀ +၂၁၃၅a 
ျဖတ္ၿပီး + NC   ၀+၀a    ၁၂၀၀+၂၁၃၅a  
ျဖတ္ၿပီး + NSP   ၀+၀a    ၂၂၅၀၀+၂၂၆၅a 
ျဖတ္ၿပီး + NKP   ၀+၀a    ၈၁၆၀၀+၂၃၅၁၀b 
မျဖတ္ရေသး+ NC  ၃၀၀+၃၀၀a   ၁၂၀၀+၀a  
မျဖတ္ရေသး+ NO  ၀+၀a    ၅၇၀၀+၁၀၂၅a 
မျဖတ္ရေသး+ NKP  ၁၂၅+၁၂၅a   ၂၇၆၀၀+၃၇၃a 
မျဖတ္ရေသး (ျပဳျပင္မႈမလုပ္ရေသး)၂၅၀၅၀ + ၄၀၅၇b   ၁၁၄၀၀၀+၄၆၇၅b   
CV%    ၉၅.၇    ၅၀.၄ 
ျခားနားခ်က္   **    ** 
______________________________________________________________________________ 
၁ ေကာ္လံမ်ား၏ေနာက္တြင္ဆက္လက္ေဖၚျပသည့္အကၡရာသည္တူေနလွ်င္မ်ားစြာျခားနားျခင္းမရိွသည္ကိုဆိုလိုသည္(P < 
0.05, Tukey’s test)၊မူရင္း ၄ခု၏ပ်မ္းမွ် ** = P < 0.001 (တာကီ၏ စမ္းသပ္မႈ)။ 
 
ပေဲစ့မ်ားနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား-ပေဲစ့မ်ားနွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားတို႔မအွက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရိွေသာေၾကာင့္လယ္သမားမ်ား 
သည္ဓါတုပစၥည္းမ်ားကို လြန္ကစဲြာ အသုံးျပဳၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ရလဒ္အေနျဖင့္ ပတ၀္န္းက်င္ကိုအႏၲရၲာယ္ျဖစ္ေစသည။္ 
ထုတ္လုပ္သူနွင့္အသုံးျပဳသူမ်ား၊ ျပင္းထန ္ သည့္တုံ႔ျပန္မႈျပႆနာမ်ားလည္းျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္တမာမ်ားသည ္ ပေဲစ့မ်ားနွင့္ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုဖ်က္ဆီးသည့္ပိုးမ်ား အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ရွိသည။္ မ်ားစြာေသာဖ်က္ပိုးမ်ား 
တို႔သည ္ အာဖရိကတြင္အဓိကစားေသာက ္ သီးႏွံျဖစ္သည့္ ပဗဲီစပ္ကိုဖ်က္ဆီးသည္။ တမာေစ့မွထုတ္သည့္ျဖန္းေဆးသည္ ပိုးဖ 
လံကဲ့သို႔ေသာ အင္းဆက္ဖ်က္ပိုးမ်ား (lepidopterous)အေပၚအက်ိုးသက္ေရာက္မႈအလြန္ရွိသည္၊ သို႔ေသာ ္ အပြင့္မ်ားကိုဖ်က္ 
ဆီးသည္အ့င္းဆက္ပိုးမ်ား၊ မိဂါလူရိ ု အင္းဆက္ပိုး ေဂ်ာ့တက္တ ီ (Megalurothrips sjostedti) ကိုမ ူ ယူအယ္လ္ဗြီ(ULV) 
ျဖန္းေဆးကို အပတ္စဥ္အသုံးျပဳ ေသာ္လည္းထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။ (ဒရီယာ ၁၉၈၇(Dreyer 1987)။ တဘက္တြင္မ ူ ICIPE 
၏အမ္ဘီတာ ပြိဳင့္ စခန္း၊ ကင္ညာရွ ိလယ္သမားမ်ား၏ လယ္မ်ားတြင္စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင ္အေညွာက္ေပါက္ျပီး၃၈၊ ၄၇ ႏွင့္ 
၅၁ရက္တြင္ထြက္  လာသည့္ပလဲြန္း မ်ားအား ၂ သို႔မဟုတ္ ၃%-တမာေစ့မွထုတ္သည္ ့ပစၥည္း ၂၀၀ လီတာ/ဟာ အသုံးျပဳျခင္း 
သို႔အဟုတ္ Ultra Low Volume (ULV) ျဖန္းေဆး၏ ၅၊ ၁၀ သို႔မဟုတ္ ၂၀% NSE အား ၁၀ လီတာ/ဟာ-အသုံးျပဳပါက 
ကုသမႈတစ္ႀကိမ္တြင ္မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ရာ အပင္ငယ္ဖ်က္အင္းဆက္ပိုးတုံလုံးမ်ားအေကာင္ေရသိသာစြာနည္းသြားသည္ကိုေတြ႔ရ 
သည ္ (ဆာစီနာ ႏွင္ ့ ကီဒီယာဗာအ ီ ၁၉၉၇ (Saxena and Kidiavai)။NSE ၅%၊ ၁၀% သို႔မဟုတ ္ ၂၀% 
ျဖန္းသည့္အကြက္မ်ားတြင ္ ၅၁ရက္သား(DE) ရိွ ပုိ၍ရင့္သည့္အပြင့္မားတြငလ္ည္းထြက္လာသည္။ NSE ၂၀% ျဖန္းသည္ ့
အကြက္မ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အကြက္မ်ားထက္ ထြက္ႏႈန္းသိသာထင္ရွားစြာျမင့္၍ စိုက္ပါမီသရင္း(Cypermethrin) သံုးဆ 
ျဖန္းသည့္အကြက္မ်ားနွင့္နႈိင္းယွဥ္နုိင္သည(္ဇယား ၇)။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္NSE ျဖင့္ကုသသည္ ့စရိတ္သက္သာမႈေၾကာင့္ 
ပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ျဖန္းသည္ ပလဲြန္း မ်ားထက ္အသားတင္ထြက္ႏႈန္းမ်ားတတသ္ည။္ တမာ-ကုသျပဳစု ကြက္မ်ားသည္ထိန္း ခ်ဳပ္ 
သည့္အကြက္ သို႔မဟုတ ္ စိုက္ပါမီသရင္း-ကုသျပဳစု သည့္အကြက္မ်ားထက္အရည္အေသြးလည္းေကာင္းသည္။ 
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သာမန္ပမဲ်ားတြင၁္၁ရက္ၾကာ ၾကားကာလမ်ားတြင၂္% တမာ အဆံထုတ္နွုတ္မႈအျမင့္ဆုံးပမာဏျဖင့္ျဖန္းျခင္းသည္ သစ္ရြက္စား 
ေနာက္ေခ်းပုိးမ်ားကိ ုအက်ိဳးသက္ေရာက္စြာ ထိန္း ခ်ဳပ္နုိင္ပါသည္၊ အူသက္စာ ဘီနင္စဲနီ(Ootheca benningseni) (ကာရယ ္
၁၉၈၉(Karel 1989))။ တမာဆက္နြယ္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း  ပေဲတာင့္ပုိးမ်ား နွင့္ ဘဂၤလား ကုလားပဲမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည့္ ပိုး 
ေကာင္မ်ား၊အရြက္လိပ္ျခင္းနွင့္ ရံုးပတီပင္ေပၚရိွ မႊားေကာင္မ်ား ကိ ု တုိက္ခိုက္နိုင္သည္ ့ သက္ေသေတြ႔ရွိရျပီး ပဲလြန္းမ်ားတြင ္
ေတြ႔ရသည္ ့ပေဲတာင့္ပိုး နွင္ ့ပေဲတာင့္ယင္ေကာင္မ်ား ကိုလည္းဟန္႔တားနိုင္ပါသည။္ 
  

ဇယား ၇။ ပလဲြန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္တမာေစ့ထုတ္ပစၥည္း(NSE) သို႔မဟုတ ္စိုက္ပါမီသရင္းသုံးဆအသုံးျပဳသည္ ့တန္ဖိုးကိုနႈတ္ၿပီး 
ေနာက ္နႈိင္းယွဥ္ထားသည့္အထြက္နွင္ ့တန္ဖိုးကိုနွုိင္းယွဥ္ျပသမွႈ။ အိုင္စီအိုပီအီး မမ္ဘီတာညႊန္ျပနယ္ပယ္ေနရာ။ မိုးရည္ၾကာ 
ရွည္စြာရရိွသည့္ေကာက္ပသဲီးနွံရာသ ီ၁၉၉၄ (ဆက္ဆီနာနွင္ ့ကီဒီယာဗာ ၁၉၉၇)၁ 
 
ကုသျပဳစုမႈ၂  ရိတ္သိမ္းသည့္အႏွံေစ ့ ရိတ္သိမ္းမႈတန္ဖိုး၃                       ကုသမႈစရိတ္ရိတ္သိမ္းသည့္တန္ဖုိး-
(kg/ha)(ကီလိုဂရမ/္ဟ (ယူအက္စ$္/ဟ   ) (ယူအက္စ$္/ဟ   )  (ယူအက္စ္$/ဟ   )
 ကုသမႈစရိတ ္    စိုက္ကြင္းစခန္း 
NSE ၅%   ၁၁၆၀ab  ၅၈၀   ၁.၅   ၅၇၈.၅ 
NSE ၁၀%   ၁၂၈၀ab  ၆၄၀   ၃.၀   ၆၃၇.၀ 
NSE ၂၀%   ၁၄၈၀a  ၇၄၀   ၆.၀   ၇၃၄.၀ 
စိုက္ပါမီသာရင္း   ၁၄၈၀a  ၇၄၀   ၁၀၈.၀   ၆၃၂.၀ 
ထိန္းခ်ဳပ္ (၁% တီးပို)  ၁၀၅၀b  ၅၂၅   ၀.၀   ၅၂၅.၀ 
     လယ္သမားမ်ား၏လယ္    
NSE ၅%  ၁၄၅၀d   ၇၂၅   ၁.၅   ၇၂၃.၅ 
NSE ၁၀%   ၁၆၃၀c   ၈၁၅   ၃.၀   ၈၁၂.၀ 
NSE ၂၀%  ၁၇၆၀b   ၈၈၀   ၆.၀   ၈၇၄.၀ 
စိုက္ပါမီသာရင္း  ၂၁၃၀a   ၁၀၆၅   ၁၀၈.၀   ၉၅၇.၀ 
ထိန္းခ်ဳပ္ (၁% တီးပို) ၁၂၉၀e   ၆၄၅   ၀.၀   ၆၄၅.၀ 
NSE = Neem Seed Exctract = တမာေစ့မွထုတ္သည့္ဆီ/ပစၥည္း 
၁ ဆိုလိုသည္မွာ သာမန္အကၡရာသည္ အေနာက္မွပါလာပါက မ်ားစြာကြဲျပားမႈမရွ(ိ p ၀.၀၅၊ ရိုင္ရယ္-အီေနာ့-ဂါဗရီရယ္-၀က္ခ်္ စုေပါင္းစမ္းသပ္မႈ။ ၂ULV 

ကုိအသံုးျပဳျခင္း၊ NSE သို႔မဟုတ္ စိုက္ပါမီသာရင္းကုိ ၁၀ 10 l/ha တြင္အေညွာက္ထြက္ၿပီး ၃၁၊ ၃၉ ႏွင့္ ၄၉ ရက္တြင ္သံုးႀကိမ္ ထည့္သည္။ ၃၁ ယူအပ္စ္$ -KSH 

၅၄၊ ပဲလြမ္းေစ့အတြက္စရိတ္ -၅/ကီလိုဂရမ္။ ၄ကုသမႈစရိတတြင ္NSE သို႔မဟုတ္ စိုက္ပါသာရင္း၊ တမာေစ့@  ယူအပ္စ$္ ၀.၅ ကီလုိဂရမ္၊ စုိက္ပါသာရင္း@ 

ယူအပ္စ္$ ၃၆/လီတာ။ 

ကိုက္လန္၊ ေဂၚဖီထုပ္မ်ားနွင့္ခရူစီဖါမ်ိဳးႏြယ္ပင္မ်ား- ကိုက္လန္၊ ေဂၚဖီထုပ္မ်ားနွင္ ့ ခရူစီဖါမ်ိဳးႏြယ္ပင္မ်ား သည္အားနည္းေပ်ာ့ 
ေပ်ာင္းသျဖင္ ့  ေက်ာတြင္စိန္အေရာင္ရွိသည္ ့ စိန္ပိုး ဖလံမ်ား Plutella xylostella ၏တိုက္ခိုက္မွုမ်ားကိုခံရပါသည္။ သဘာ၀မ 
ဟုတ္သည့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အားဖ်က္ပိုးမ်ားသည္ခုခံနိုင္စြမ္းရွ၍ိ လ်ွင္ျမန္စြာတိုးပြားနိုင္သျဖင္ ့ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ပိုးသတ္ေဆး 
မ်ားသည ္ ၾကာရွည္စြာထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ေထာက္ပံ့နုိင္ျခင္းမရွိပါ (တလီကာ နွင့္ ရွယ္လ္တန ္၁၉၉၃)။ တိုဂိုတြင္စမ္း သပ္မွုမ်ား 
အရ မီသိုလစ္တမာ(မက္သေနာတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ တမာ) တမာဆံဆ ီkernel extract (NKE) ၄% ျဖင့္ အပတ္စဥ ္ျမင့္မား 
သည္ ့ပမဏျဖင့္ (အန္ေခအီး) (အက္ဒ္ဟီကာရ ီ၁၉၈၅) သုိ႔မဟုတ ္၂.၂၅ မ ွ၅% အက္ခြီးယပ္ ္အန္ေခအီး (ဒေရရာနွင္ ့ဟဲလ္ 
ပက ္ ၁၉၉၁) ျဖန္းေပးျခင္း သည ္ ေဂၚဖီမ်ားအား ဖ်က္ပိုးမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ လုံး၀ကာကြယ္ေပးပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာဆင္တ ူ
သည့္ရလဒ္ကိ ု အာရွတြင္လည္းရရွိနိုင္ပါသည္။အျခားလက္ပီေဒါ့တီးရပ္စ ္ ေဂၚဖီ ဖ်က္ပိုးမ်ားနွင့္ျဖဳတ္စိမ္းမ်ားကိုလည္းတမာျဖင့္ 
ထိန္းခ်ုုဳပ္နိုင္ပါသည္။ အုိင္စီပီစီ စိုက္ကြင္းစခန္းနွင့ ္ အေနာက္ကင္ညာရွ ိ လယ္သမားတစ္ဦး၏ စုိက္ကြင္းမ်ားတြင ္ ထပ္ခါထပ္ခါ 
စမ္းသပ္မွႈမ်ားအရ၁၀ ရက္ၾကာ ၾကားကာလတြင္း ယူအယ္လ္ဗြီကို၂၀% တမာေစ့ဆီတြင္ျဖန္းပါကဖ်က္ပိုးတိုက္ခို္က္မႈႏွင့္ပ်က္စီး 
မႈကုိသိသာစြာေလ်ာ့က်ေစၿပီး ေစ်းကြက္တြင္တင္ႏိုင္သည္ ့ ကိုက္လံရြက္အ ထြက္တိုးေစသည ္ (ကဆီြာဟီလီဘာသာစကား 
ျဖင့္"စုကုမာ-၀ီက"ီ) (ဇယား ၈) (ဆာစီနာ -ပုံႏွိပ္ထုတ္လုပ္ျခင္းမျပဳ)။ တမာမွထုတ္သည့္ပစၥည္းအား ၀.၃% ျဖန္းျခင္းသည္ 
တမာေစ့ဆီမွထုတ္ျခင္းေလာက္ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိ။ DBM ပိုးေတာက္တဲ့မ်ားအားစားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ပင့္ကူမ်ားသည္တ 
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မာျဖင့္ကုသျပဳစုသည့္အကြက္မ်ားနွင့္ျပဳစုမႈမျပဳသည့္အကြက္မ်ားတြင္ျမင့္မားသည ္ သို႔ေသာ ္ စိုက္ပါသာရင္းျဖင့္ကုသျပဳစုသည္ ့
အကြက္မ်ားထက္နည္းသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ရွည္လ်ားသည့္မိုးရာသီမ်ားတြင ္ ကိုက္လံရြက္အထြက္သည္ စိုက္ပါသာရင္းထည္ ့
သည့္အကြက္မ်ားထက္ တမာေစ့ဆီထည့္သည့္အကြက္မ်ားတြင္အထြက္မ်ားသည္။ တမာေစ့တန္ဖိုးမွာနိမ့္သျဖင့ ္ တာေစ့ဆီျဖင့္ 
ကုသျပဳစုျခင္းမွ စီပြားပိုျဖစ္သည္။ 
 
အာဖရိကတြင္ အျမစ္-ထုံး သံလုံးပိုး(ကပ္ပါးပုိး)မီလြိဳက္အုိဂ်င ္အပ္စ္ပီပီ(Meloidogyne spp)နွင့္ အသီး ေဖါက္ပိုး ၊ ဟယ္လီကါ 
ဗာပါ အာမီဂ်ီရာ(Helicoverpa armigera )တို႔သည ္ခရမ္းခ်ဥ္မ်ားကိုအမ်ားဆုံးပ်က္စီးေစၾကသည္။ သံလုံးပိုး(ကပ္ပါးပုိး)မ်ားတို႔ 
သည ္ "မျမင္ႏိုင္သည့္ရန္သူမ်ား"ျဖစ္သျဖင့္ အပူပိုင္းဇုံတြင္ခရမ္းခ်ဥ္မ်ားအားဖ်က္ျခင္းကို လစ္လ်ဴရႈတတ္ၾကသည္။ ရုိစ္နာနွင့္ဇ ီ
ဘစ(္၁၉၈၇)(Rössner & Zebitz)၊ နွင့္ ပါဗင္းနွင့္အယ္လင(္၁၉၉၈)တို႔မ ွ ခရမ္းခ်ဥ္တို႔တြင္ တမာ၏ကပ္ပါးပိုးအေပၚ အက်ိဳး 
သက္ေရာက္မႈကိုတင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ICIPE မ ွ ၁၉၉၇-၉၈ ကင္ညာနိုင္င ံ အမ္ဘီတာစိုက္ကြင္းစခန္း စမ္းသပ္မႈအရ ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳ 
ျပင္မႈမလုပ္သည့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမ်ားထက္ တမာေစ့မႈန္႔ကိုစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါတြင၃္ g/hill ထည့္ပါက ဖူရာတန္ျဖင့္ အပင္တစ ္ပင္စီ 
တြင္ပိုးကိုက္သည့္ အဖုမ်ားတည္ရွိေနမႈကိ ု ေလ်ာ့နည္းေစသည(္ဇယား၉)။သို႔ေသာ္တမာေစ့မႈန္႔မ်ားျဖင့္ ကုသျပဳျပင္ျခင္းသည္ 
ဖူတာတန္ထက္ပို၍ၾကာရွည္စြာထိေရာက္ေစသည္။ ပင္စည္ေဖါက္ပုိးေပၚလာမႈနိမ့္သည။္ သို႔ေသာ ္ ဖ်က္ပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးမွႀကိဳတင္ 
ကာ ကြယ္သည့္အေနျဖင္ ့ တမာေစ့ဆီ၊ တမာမွထုတ္သည့္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ စိုက္ပါသာမင္းကို ယူအယ္လ္ဗြီျဖန္းကရိယာျဖင့္ 
၁၀l/ha ျဖင္၁့၀ရက္ျခားျဖန္းပါ။ျပဳျပင္ကုသမႈျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမျပဳရေသးသည္ ့ အပင္မ်ားတြင္ တမာသို႔မဟုတ္ပိုးသတ္ေဆးမ်ား 
ျဖင့္ပက္ျဖန္း ကုသျခင္းသည္ထြက္နႈန္းကို သိသာစြာမျဖစ္ေစေသာ္လည္းတမာျဖင့္ကုသထားသည့္ အကြက္မ်ားမွထြက္သည္ ့
အသီးမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္အထူးေကာင္းမြန္ပါသည္။ နီဂါတြင ္ ေရကဲ့သို႔ေသာတမာမွထုတ္သည္အ့ဆ၅ီ%ထည့္ျခင္းျဖင့္ 
ခရမ္းခ်ဥ္သီး ေဖါက္ပိုးမ်ားကိုနည္းေစ၍ ေစ်းကြက္တြင္တင္နုိင္သည့္သီးထြက္ကိုတုိးေစသည္။ (ေအာ့တာမန္း ၁၉၉၂ 
(Ostermann) 
 
ရံုးရံုးရံုးရံုးပပပပတီတီတီတီဖ်က္ပိုးမ်ား-အရြက္ျဖတ္ေဘာက္ဖတ္စိုင္လစ္တာ ဒီရိုဂိတ(္Sylepta derogate)ကဲ့သို႔ေသာရုံးပတီဖ်က္ပုိးမ်ားသည္တမာ 
သီးမွထုတ္သည့္ အေရကဲ့သို႔ေသာအရာ ၀.၂၅%(ဒရီရယ ္၁၉၈၇) သို႔မဟုတ္ တမာေစ့မ ွထုတ္သည့္အေရကဲ့သို႔ေသာအရာ (ကိ ု
ဘီနာနွင့္ အိုလ-ီအု၀ိတ္စ ု ၁၉၈၈)မွ် ကိုပက္ျဖန္းျခင္းျဖင့္ေသနိုင္သည္။ ထို႔ျပင ္ ရံုးပတီ တြင္က်သည္ ့ ၀ါဂြမ္းပ်ပုိး အာဖစ္ ေဂါ့စီ 
ပ(ီAphis gossypii)သည ္၀.၅% တမာေစ့မ ွထုတ္သည့္အေရကဲ့သို႔ေသာအရာ သို႔မဟုတ ္တမာဆ၂ီ%ကိုေလးပတ္လွ်င ္တစ ္ 
ႀကိမ္ျဖန္းျခင္းျဖင့္ထိန္းနိုင္သည္။ ဘူတိုကာဘိုစင္(Butocarboxim)ပိုးသတ္ေဆး ပ်မ္းမွ်ထိေရာက္မႈ အေျခအေနထက္သာ သည ္
(ဒရီယာ ႏွင္ ့ဟယ္ပပ ္၁၉၉၁)။ 
 
နီဂါတြင္အရြက္မ်ားအား တမာေစ့မွထုတ္သည့္အေရကဲ့သို႔ေသာအရာ၀.၂၅%၊ ၀.၅%သို႔မဟုတ ္၁%ကိ ုၾကက္ေမာက္စိုက ္ကြင္း 
မ်ားသို႔ထည့္ပါက စပုိဒိုတီရာ အက္စီဂူအာ(Spodoptera exigua)မ်ားကိုျပင္းထန္စြာ ခုခံနုိင္၍ - ထိုစဥ္တြင္ပင္ တမာေစ့မ ွထုတ္ 
သည္ ့အဆ ီ၀.၅%ကိုစုတ္ယူသည့္ေျမဆီသည ္စပိုဒုိတီရာ အက္စီဂူအာ (Spodoptera exigua)မ်ားကိုခုခံနုိင္သည-္ တမာေစ့မွ 
ထုတ္သည့္အဆီ ၀.၅%ကိုစုတ္ယ ူ သည့္ေျမဆီသည ္ စပုိဒိုတီရာ လစ္တိုရာလစ(္Spodoptera littoralis)မ်ားကိ ု ခုခံမႈျပဳသည ္  
( ေအာ့တာမန္း ၁၉၉၂)။ တမာေစ့မ ွ ထုတ္သည့္အဆီ ၀.၅% သို႔မဟုတ ္ ၁%ကိုအသုံးျပဳျခင္းသည္ စပိုဒိုတီရာ အက္စီဂူအာ 
အားျဖင့္အရြက္မ်ား ပ်က္စီးမႈကိုသိသာစြာနည္းသြားေစသည္-ထိုစဥ္တြင ္ စုိက္ပ်ိဳးမႈ မျပဳလုပ္မီႏွင့္ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင ္၁၀၀၀ 1000 
l/ha တြင ္၀.၅%ေသာ တမာေစ့မွထုတ္သည့္အဆီကိုစုတ္ယူသည့္ေျမဆီတြငစ္ပုိဒိုတီရာ လစ္တိုရာလစမ္်ားအား ကုသမႈျပဳထား 
သည့္လယ္မ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႔မႈမွကာကြယ္သည္၊ ထု႔ိျပင္ ျပဳျပင္မႈမလုပ္ထားသည္ ့လယ္ကြက္မ်ားထက္ အရြက္ထြက္ႏႈန္းႏွစ္ဆပုိ 
သည(္ေအာ့တာမန္း ၁၉၉၂)။ 
 
ဆူဒန္ႏုိင္ငံတြင ္ တမာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ကန္ဇြန္ဥေဖါက္ပိုး၊ ဘက္မီစီအာ တာဘာစ ီ နွင့္ ဂ်ိဳင္းေကာင္၊ အာလူးတြင္ရွိသည္ ့
ဂ်ာခုိဘီအာစ ကာ လီဘီကာ(Jacobiasca lybica)တို႔ကိုထိန္းႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည ္(စီဓစ္(Siddig) ၁၉၈၇၊ ၁၉၉၁)။ တမာဆံ 
မွထုတ္သည့္အရည္ကိ ု ျမင့္ေသာပမာနွစ္ဆ ၏၂.၅%ကိုႏွစ္ပတ္ျခားျဖန္းးပါကဖ်က္ပိုးအေရအတြက္ >၅၀%အထိနည္းေစ၍အ 
ထြက္တိုးေစသည္။ အာလူးအျမစ္ေဖါက္ပိုးဖလံ၊ ပီသိုရီမာအီယာ အိုပါကူလီလာ(Phthorimaea operculella)သည ္ လယ္မ်ား 
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တြင္ထိေရာက္မႈမရိွေသာ္လည္း တမာဆ ီ၀.၀၅% ႏွင္၀့.၁%ျဖန္းျခင္းျဖင့္ဥအေနအထားကိုကာကြယ္၍ အာလူးမ်ားကိုသိုေလွာင္ 
သည့္အခါပ်က္စီးျခင္းမွကာကြယ ္သည(္စီဒစ ္(Siddig )၁၉၈၈)။ 
 
ဇယား ၈ - ေက်ာဘက္တြင္စိန္အေရာင္ရွိသည့္ပိုးဖလံ၊ ပလူတီလာ စီလိုစ္တီလာ၊ အစုအၿပံဳလိုက္က် ျခင္း၊ ပင့္ကူအေရအတြက ္
နွင့္ အလြန္ပ်က္စီးလြယ္သည့္"ေဂ်ာ္ဂ်ီယာေတာင္ပိုင္း" အရြက္လိပ္သည့္ေဂၚဖီစုိက္ပ်ိဳးျခင္းနွင့္တမာေစ့မွထုတ္သည့္ အရာ 
(neem seed extract (NSE) )ျဖင့္ပက္ျဖန္းသည့္အရြက္မ်ားရိတ္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္စိုက္ပါမီသိန္း(Cypermethrin)၊  ICIPE 
ဌာန၊ အမ္ဘီတာ၊ ကင္ညာ(ဆာစီနာ - ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳ)တို႔ကိုႏႈိင္းယွဥ္ေဖၚျပျခင္း၊ ၁ 

 
ကုသျပဳျပင္မႈ2 ဒီဘီအမ(္အေရအတြက္)/အရြက္၂၀ပင့္ကူ (အေရအတြက္)/အရြက္ ၂၀        ရိတ္သိမ္းသည့္အရြက္မ်ား (kg/ha) 

 
    ေရတုိေရတုိေရတုိေရတုိ----မုိးမုိးမုိးမုိး    ေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီ    ၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇ 
NSE ၂၀%  ၄၁.၈+၆.၈၉a          _   ၁၄၀၄၃+ ၁၅၇၇a  
NSE ၂၀% + ajwan3 ၅၁.၈ + ၉.၉၈a          _   ၁၃၇၃၇+ ၁၄၉၇a  
စိုက္ပါမီသာရင္း  ၄၅.၂+၇.၂၁a          _   ၁၃၉၇၂+၁၉၃၁a 
ကုသမႈမျပဳ(ထိန္းခ်ဳပ္)           ၁၀၉.၂ + ၁၄.၈၆b          _   ၆၆၃၀+၇၄၁b   
      

ျပဳလုပ္သည့္ေနရာျပဳလုပ္သည့္ေနရာျပဳလုပ္သည့္ေနရာျပဳလုပ္သည့္ေနရာ((((စုိက္ကြင္းစုိက္ကြင္းစုိက္ကြင္းစုိက္ကြင္း) #) #) #) #၁၁၁၁။။။။    ေရရွည္ေရရွည္ေရရွည္ေရရွည္----မုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီမုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီမုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီမုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီ    ၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈    
NSE ၂၀%   ၂၄.၆+ ၃.၈၂a   ၁၅.၂+ ၃.၇၉a    ၉၈၄၁+ ၉၁၉.၂a  
NE ၀.၃%   ၅၁.၆ +   ၇.၂၂b   ၁၆.၀+ ၇.၂၂a    ၆၁၈၇+ ၄၈၂.၁b 
စိုက္ပါမီသာရင္း  ၅၀.၈+   ၆.၀၄b     ၅.၆+ ၁.၂၁a    ၆၁၃၁+ ၈၅၄.၀b 
ကုသမႈမျပဳ(ထိန္းခ်ဳပ္)  ၈၅.၈+ ၁၁.၁၉c   ၁၇.၆+ ၂.၈၄a     ၅၃၆၀+ ၉၄၇.၄b 
    ျပဳလုပ္သည့္ေနရာျပဳလုပ္သည့္ေနရာျပဳလုပ္သည့္ေနရာျပဳလုပ္သည့္ေနရာ((((စုိက္ကြင္းစုိက္ကြင္းစုိက္ကြင္းစုိက္ကြင္း) #) #) #) #၂၂၂၂။။။။    ေရရွည္ေရရွည္ေရရွည္ေရရွည္----မုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီမုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီမုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီမုိးေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီ    ၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈ 
NSE 20%    ၁၀.၂+ ၁.၇၄a   ၁၈.၀+ ၂.၈၁a       ၂၀၇၇၆+ ၁၇၈၉a  
NE 0.3%     ၁၄.၆ + ၁.၃၃a   ၂၁.၆+ ၃.၉၇a       ၁၂၅၉၁ + ၁၁၁၁b 
စိုက္ပါမီသာရင္း  ၁၆.၂+ ၂.၈၄a      ၈.၆ + ၁.၀၃a        ၁၄၁၁၇+ ၁၅၂၂b 
ကုသမႈမျပဳ(ထိန္းခ်ဳပ္)   ၃၅.၆+  ၄.၃၂b   ၂၀.၂ + ၂.၆၉a       ၁၃၉၇၉+ ၁၁၀၈b 

 

**NSE = Neem Seed Exctract = တမာေစ့မွထုတ္သည့္ဆ၊ီ **NE= Neem Exctract = တမာမ ွထုတ္သည့္ပစၥည္း 
၁ဆုိလုိသည္မွာ သာမန္အကၡရာမ်ားေနာက္တြင္ပါလာပါက သိသာထင္ရွားစြာျခာနာျခင္းမရိွ(p<၀.၀၀၁ သည္မုိးရြာသြန္းမႈတုိ သည့္စုိက္ပ်ိဳးရာသီ ၁၉၉၇ အတြက္ 
ျဖစ္၍ အကြက္ #၁သည္ မိုးရြာသြန္းမႈရွည္သည့္စိုက္ပ်ိဳးရာသီ ၁၉၉၈ အတြက္၊ p<၀.၀၀၂ သည္အကြက္ #၂ မိုးရြာသြန္းမႈရွည္ သည့္စိုက္ပ်ိဳးရာသီ ၁၉၉၈ 
အတြက္၊ ရိုင္ရယ္-အီေနာ့-ဂါဗရီရယ္-၀က္ခ်္ စုေပါင္းစမ္းသပ္မႈ (Ryan-Einot-Gabriel-Welsch (REGW)Multiple Range Test)၊ ပ်မ္းမွ် ၏ ၅ အသံုးျပဳျခင္း။ ၂ 

ULVထည့္၀င္မႈကုိအသုံးျပဳျခင္း၊ NSE၊ NEသုိ႔မဟုတ္ စိုက္ပါမီသိန္း တုိ႔ကုိအသံုးျပဳပါက ကုိက္လံကဲ့သုိ႔ေသာသီးႏံွအတြက္ ၁၀ ရက္ျခားထည့္သည္။၃ အာ(ဂ်)၀မ္ 
သည္ အိႏၵယနုိင္ငံတြင္အေမႊးန႔ံသာအျဖစ္အသံုးျပဳသည့္သဘာ၀ အန္တီေအာ့ဆီဒင္ ့(antioxidant)ျဖစ္သည္။  
 

ေရာေႏွာသစ္ေတာ နွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး - ဖ်က္ပိုးမ်ာနွင့္ကပ္ပါးမ်ားတို႔သည္ ေရာေႏွာသစ္ေတာတြင္သစ္ပင္မ်ား နွင့္ေကာက္ပ ဲသီး 
ႏွံမ်ားကိုထိခိုက္ေစသည္။ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ခုႏွစ ္ တင္ဇင္းနီးယာနုိင္ငံရွ ိ ရွင္းရန္ဂါတြင ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရာေႏွာသစ္ေတာ 
သုေတသနစင္တာ (International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) မွစမ္းသပ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္သည္။ တမာ 
ခဲမႈန္႔ ၂ဂရမ္/အပင ္ ကိုေျပာင္းအေရာအေႏွာတြင္ထည့္၍၊ "ကာေဂး(Cargill)" ကိုပ်ိဳးႀကဲၿပီးေနာက ္ ၄ႏွင္၅့ပတ္တြင္ ထည့္ပါ၊ 
၃၀% အထြက္တိုးပါသည္(ICIPE ၁၉၉၈)။ တမာခဲကိ ု ၁၃၅ kg/haထည့္ပါကလည္း ျခဖ်က္ဆီးမႈကိုေလ်ာ့ေစ၍ ေျပာင္းအ 
ေရာအေႏွာထြက္ႏႈန္းသည ္ဖူရာတန-္ျဖင့္ကုသေသာ သို႔မဟုတ ္ကုသမႈမျပဳလုပ္ေသာသီးႏွံမ်ားထက္အထြက္မ်ားသည္။ ICRAF 
မ ွမက္ခ်ာကုိစ ္  တြင္ျပဳလုပ္သည္ ့ရည္ရွည္စမ္းသပ္မႈတြင ္တမာခဲုိ ၁၅g/ဂရီဗီလီအာအေစ ့ထည့္ပါက ၁၅လ ေနာက္ပိုင္းအပင္ 
ေသဆုံးမႈသည္၆၀%ျဖစ္၍ ဖူရာတန္ျဖင့္ကုသသည့္အပင္မ်ားမွာ ၅၂% နွင္ ့ကုသမႈမျပဳသည့္အပင္မ်ားသည ္၇၂% ေသသည္ကုိ 
ႏိႈင္းယွဥ္သိရွိရသည္။ 
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တန္ဇင္းနီးယားနိုင္ငံရွ ိ တာဘိုရာတြင္ျပဳလုပ္သည့္စမ္းသပ္မႈတြင ္ တမာေစ့မႈန္႔ သို႔မဟုတ ္ တမာခ ဲ ၁၅ g/m2 ထည့္ျခင္းသည ္
အီသီလုိင္း ဒီဘရိုမိုက ္ ၆၂ ml/m2 ထည့္ျခင္းေလာက္ ေဆးရြက္ႀကီးပင္တြင္အျဖစ္ဖုကိုထိေရာက ္ မႈမျဖစ္ေစပါ။ ေဆးရြက္ႀကီး 
သည ္တမာျဖင့္ကုသျခင္းျဖင္ ့အထြက္သိသာစြာတိုးသည္(ICIPE ၁၉၉၈)။ 
 
  

ဇယား ၉ - တမာေစ့မႈန္႔(NSP)၊ တမာေစ့ဆီ(NSE)၊ တမာမွထုတ္သည္႔ပစၥည္း(NE) သို႔မဟုတ ္ပိုးသတ္ေဆးနွင့္ကုသသည္ခ့ရမ္း 
ခ်ဥ္ပင္မ်ားႏွင့္ကုသမႈမျပဳသည့္အပင္မ်ားတြင္အျမစ္ဖုမ်ား၌အျမစ-္ထုံးကပ္ပါးပိုးမ်ားဖ်က္ဆီးမႈကုိႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း၊ ICIPE ဌာန၊ 
အမ္ဘီတာ၊ ကင္ညာ(ဆာစီနာ၊ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမျပဳ)။၁ 

ကုသျပဳစုမႈ၂   အျမစ္ဖုရလဒ ္(၀ - ၁၀ စေကး) ေရႊ႔ေျပာင္းစိုက္ၿပီးေနာက္ အပတ္(WT) မွတ္တမ္း၃ 
     ၄WT   ၆WT   ၈WT  
 
     ေရတုိေရတုိေရတုိေရတုိ    ----    မုိးမုိးမုိးမုိး    ေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီ    ၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇၁၉၉၇        
NSP (၃ဂရမ္/ပင္), NSE ၂၀%   ၂.၁+ ၀.၃၀a  ၁.၄+ ၀.၁၈a  - 
NSP (၃ဂရမ္/ပင္), NE 0.၃%   ၁.၆+ ၀၄၇a`  ၁.၃+ ၀.၂၆a  - 
ဖူရာတန္ ၅G (၁ ဂရမ္/ပင)္, စိုက္ပါမီသရင္း ၂.၈+ ၀.၃၃ab  ၂.၄+ ၀.၂၈a  - 
ကုသမႈမျပဳ (ထိန္းခ်ဳပ္)   ၃.၉+ ၀.၄၉b  ၂.၂+ ၀.၃၂a  - 
      

ေရတုိေရတုိေရတုိေရတုိ    ----    မုိးမုိးမုိးမုိး    ေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီ    ၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈၁၉၉၈  
NSP (၃ဂရမ္/ပင္), NSE 20%   ၁.၈+ 0.50a  ၀.၉+ ၀.၁၇a  - 
NSP (၃ဂရမ္/ပင္), NE 0.5%   ၂.၁+ 0.66a  ၂.၂+ ၀.၂၅b  - 
NSP (လ), NE 1.0%   ၂.၀+ 0.44a  ၁.၁+ ၀.၁၇a  -  
ဖူရာတန္ ၅G (၁ ဂရမ္/ပင)္, စိုက္ပါမီသရင္း ၂.၂+ 0.45a  ၀.၉+ ၀.၁၇a  -  
ကုသမႈမျပဳ (ထိန္းခ်ဳပ္)   ၄.၄+ 0.35b  ၄.၇+ ၀.၃၉c  - 
      

ေရတုိေရတုိေရတုိေရတုိ    ----    မုိးမုိးမုိးမုိး    ေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီေကာက္ပဲသီးႏံွရာသီ    ၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉     
NSP (၃ဂရမ္/ပင္), NSE 20%   ၁.၆ + ၀.၄၃a  ၁.၄+ ၀.၃၉a ၀.၈ + ၀.၃၄a 
NSP (၃ဂရမ္/ပင္), NE 10%   ၁.၉ + ၀.၅၁a  ၁.၇+ ၀.၃၄a ၁.၅+ ၀.၃၅ab 
ဖူရာတန္ ၅G (၁ ဂရမ္/ပင)္, စိုက္ပါမီသရင္း ၁.၉ + ၀.၂၈a  ၂.၀+ ၀.၂၃a ၂.၀+၀.၃၆bc 
ကုသမႈမျပဳ (ထိန္းခ်ဳပ္)   ၃.၁ + ၀.၂၂b  ၃.၅+ ၀.၃၁b          ၂.၈+ ၀.၁၇c 
**NSP = Neem Seed Powder =တမာေစ့မႈန္႔    ** NSE = Neem Seed Extract = တမာေစ့ဆီ   
** NE= Neem Rxtract  = တမာမွထုတ္သည့္ပစၥည္း   WT = Week after transplanting = ေရႊ႔ေျပာင္းစိုက္ၿပီးေနာက္အပတ္ 
 
၁ ဆုိလုိသည္မွာ သီးျခားေကာက္ပသီဲးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရာသီအတြက္သာမန္အကၡရာမ်ားအေနာက္တြင္ပါလာပါက ထူးျခားစြာျခားနားျခင္းမရိွ (ပီ< ၀.၀၀၁-၀.၁၅)၊ 
ရိုင္ရယ္-အီေနာ့-ဂါဗရီရယ္-၀က္ခ်က္ (REGW) စုေပါင္းစမ္းသပ္မႈ၊ ပ်မ္းမွ် ၁၉၉၉၇ႏွင္၁့၉၉၉အတြက္ပ်မ္းမွ် ၅ႀကိမ္ထည့္သည္၊ ၁၉၉၈အတြက္ပ်မ္းမွ် 
၄ႀကိမ္ထည့္သည္။ ၂ အျမစ္ဖုရလဒ္(၀-၁၀ စေကး၊ ၀=တပင္စီ၏အျမစ္ဖု၊ ၁=၁-၂၊ ၂=၃-၅၊ ၃= ၆-၁၀၊ ၄= ၁၁-၁၅၊ ၅=၁၆-၂၀၊ ၇=၃၁-၄၀၊ ၈=၄၁-၅၀၊ ၉=၅၁-
၆၀ ႏွင့္အထက္ အပင္တစ္ပင္စီ၏အဖု။ ယူအယ္လ္ဗြ ီ ျဖန္းေဆးအသုံးျပဳျခင္းမ်ား၊ NSC၊ NE သုိ႔အဟုတ္ စိုက္ပါသာရင္းမ်ားကုိ ခရမ္းခ်ဥ္ ၁၀ l/ha 
ကုိ၁၀ရက္ျခား၍ထည့္သည္။ 
    
သုိေလွာင္ထားသည့္ပစသုိေလွာင္ထားသည့္ပစသုိေလွာင္ထားသည့္ပစသုိေလွာင္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ရိွသည့္ပုိးမ်ားည္းမ်ားတြင္ရိွသည့္ပုိးမ်ားည္းမ်ားတြင္ရိွသည့္ပုိးမ်ားည္းမ်ားတြင္ရိွသည့္ပုိးမ်ား    
 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲိုင္ငံမ်ားတြင ္ ရိတ္သိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္ပ်က္စီးမႈမ်ားအလြန္ျမင့္မားပါသည္။ကမၻာတစ၀္ွမ္း၏ စပါးနံွ/ ေျပာင္းေစ့စ 
သည္တို႔ကိသုိုေလွာင ္ မႈမွပ်က္စီးဆုံးရႈံးျခင္းမွာ၁၀%အထိျဖစ္လာပါသည္။ ဥပမာ အေစ့တန၁္၃ သန္းသည္ဖ်က္ပိုးမ်ားေၾကာင့္ 
ပ်က္စီးသည္။ သို႔မဟုတ္တန္သန္း၁၀၀ သည္ ေကာင္းမြန္စြာသိုေလွာင္မႈ မလုပ ္ ေသာေၾကာင့္ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ စာစီနာ 
(၂၀၀၂)သည ္သိုေလွာင္ထားသည္ပစၥည္းမ်ားကိုတမာ၏ထိေရာက ္မႈကိုျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့သည။္ ပအဲမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေျပာင္း၊ လူးဆပ္၊ 
ဂ်ံဳ၊ စပါးနွင့္စပါးပင္နွင့္အာလူးမ်ား။လယ္ယာတြင္လုပ္သည္သ့ိုေလွာင္ခန္းႏွင့္ပစၥည္းသိုေလွာင္ရုံမ်ားတြင ္ တမာကိုထည့္ေပးျခင္း 
သည ္ သိုေလွာင္ထားသည့္အေစ့မ်ားကိုဖ်က္ပိုးမ်ားမွကာကြယ္ေပးသည္။ စပါးတြင ္ တမာေစ့ဆံအေရာအေႏွာ (၁ -၂%)သည္ 
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သိုေလွာင္ရံုမ်ားတြင္ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးမႈကိုသိသာစြာနည္းေစသည္။ တမာရြက္ကိုစပါးတြင္(၂%)ေရာျခင္း၊ အိတ္မ်ားကိ ု ၂%ေသာ 
တမာေစ့မွထုတ္သည့္ပစၥည္း၊ သို႔မဟုတ ္သိုေလွာင္သည့္ကာလ ၃ လအတြင္း ၂၀ -၃၀ စမ တမာရြက္အ ေျခာက္မ်ားကိ ုအိတ ္
မ်ား အၾကားနွင့္သိုေလွာင္ခန္းၾကမ္းျပင္မ်ားတြင္ထားပါက ဖ်က္ပိုးက်ေရာက္ျခင္းနွင့္အေစ့ပ်က္စီးမႈကိုသိသာစြာ နည္းေစသည-္ 
ထိေရာက္မႈသည ္ မီသာခရီဖို႔(Methacrifos)မႈန္႔ႏွင့္ႏုိင္းယွဥ္ထားသည္။ ထိုနည္းတူ ဂုံေလ်ာ္အိတ(္၁၀၀×၆၀ စမ)တြင္ပမာဏ 
အားျဖင့္ ၇.၂g/၉၀kg ရွိသည္ ့တမာေစ့မွထုတ္ယူသည့္အဆီသည ္အဓိကက်သည့္ဖ်က္ပုိး၈၀%ကုိထိန္းနိုင္း၍ ဂ်ံဳသိုေလွာင္မႈကုိ 
၆လအထ ိကာကြယ္နိုင္သည္။ ထုိသို႔ကုသျခင္းသည္ ၁၃လအထ ိထိေရာက္မႈရွိ၍ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသည့္ေနရာထက ္၇၀% 
ပို၍ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ တမာေစ့ဆီသည ္မီသယ္ကိုအေစ့မ်ားနွင့္ေရာေႏွာျခင္းကဲ့သို႔၀.၀၀၀၅% ထိေရာက္မႈရွိသည္။ အဆင့့္ျမင့္ 
နည္းပညာကိုအသုံးျပဳသည္ ့ ပါကစၥတန္နိုင္င ံ စင္းၿမိဳ ႔တြင ္ ျမင့္မားသည့္အက်ိဳး သက္ ေရာက္မႈ-ကုန္က်မႈတို႔ကိ ုအေသးစား-အ 
လတ္စား-နွင့္အႀကီးစားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွခံစားရရွိသည(္ဂ်ီလာန ီႏွင္ ့အမာ Jilani &Amir ၁၉၈၇)။ 
 
တမာဆ ီ တစ္မ်ိဳးတည္း သို႔မဟုတ ္  အဆိပ္ရွိသည့္ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္တြဲသုံးျခင္းကို ဂုိေထာင္မ်ားတြင္သိုေလွာင္ထားသည့္ စပါးႏွင့္ 
ေကာက္ႏွံမ်ားအားအဓိကဖ်က္ဆီးသည့္ သိုေလွာင္စဥ္အေစ့ဖ်က္ပိုးငါးမ်ိဳးအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ စမ္းသပ္အက ဲ ျဖတ္ခဲ့ၾက 
သည။္ ထိုစမ္းသပ္မႈကိုဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည(္ဂ်ီလန္န ီ ႏွင္ ့ ဆာစီနာ ၁၉၈၈)။ တမာဆ ီ သို႔မဟုတ ္ ပိုတိုစင ္
(Phostoxin) နွင္ ့ ေရာျပီးေနာက ္၀.၀၅-၀.၁%ကိုစပါးေစ့မ်ားတြင္ ကုသမႈျပဳ၍ ၈ လသိုေလွာင္ထားပါကအရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ 
ထရိုင္ဘိုလီယမ ္ကာစတာနီယမ(္Tribolium castaneum)သည ္ကသုမႈမလုပ္ထားသည့္ ေနရာထက္သိသာစြာနည္းသြားသည ္
ကိုေတြ႔ရသည္။ ကုသျပဳစုမႈႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ထိေရာက္မႈရွိ၍ အက္တဲလစ္(Actellic)၂၅ µg/cm၂အိတ္ျဖင့္ကုသျပဳစုျခင္း သို႔မ 
ဟုတ ္  အက္တလဲစ္(Actellic) ၀.၀၀၀၅% ျဖင့္ကုသျခင္းကဲ့သို႔ ပင္ထိေရာက္၍ ဖ်က္ပိုး၆၀%ကိုတားဆီးနိုင္သည။္ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ 
ေရာ၍ေသာ္၎ ေရာေႏွာျခင္းမျပဳလုပ္၍ေသာ္၎စပါးကိ ု တမာဆ ီ >၁ mg/cm၂ျဖင့္ကုသျပဳစုထားပါက ဦးေရတိုးတက္မႈ 
မွာလည္းနည္းသြားသည္။ရိုင္ဇိုပါသာ ဒိုမီနီကာ၊ စီတိုဖိလပ ္အိုရီဇာ၊ ေအာ္ဇာဖိလပ ္စူရီနာမင္စစ ္ ႏွင္ ့ေကာ္စီရာ စယ္ဖါလုိနိကာ 
တို႔သည္လည္းတမာဆီကို ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ ေရာ၍ေသာ၎္ ေရာေႏွာျခင္းမျပဳလုပ္၍ေသာ္၎အေစ့မ်ားကိုႀကိဳတင္ျပဳစုထားပါက 
အထက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္းနည္းသြားသည္ (ဇယား ၁၀)။ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ပက္ျဖန္းျခင္းနွင္ ့ ပိုစတိုစင္တို႔သည္ အာရ္၊ ဒိုမီနီ 
ကာ(R. dominica) အေပၚ ၂လသာ ထိေရာက္မႈရိွ၍ အျခားေသာဖ်က္ပိုးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကိ ု ၆လအထိသာထိေရာက္မႈရိွသည္။ 
ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ တမာဆီျဖင့္ ကုသမႈမွာ၈လ အထ ိထိေရာက္မႈရိွသည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက  ကုသျပဳျပင္မႈမလုပ္ထား 
သည့္စပါး သို႔မဟုတ္ဓါတ ္ေငြ႔ဖ်န္းထားသည့္ စပါးပ်က္စီးမႈသည္တမာဆီျဖင့္ကုသထားသည့္စပါးထက္မ်ားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
သိုေလွာင္ၿပီး ၈လၾကာသည့္အခါ တမာဆီျဖင့္ျပဳစုထား၍ ဓါတ္ဖ်န္းသည့္ေကာက္ႏွံမ်ားတြင္ ေကာက္ႏွံပိုးတိုက္ခို္က္မႈ မွာ ၅၀%၊ 
ကုသျပဳစုျခင္းမျပဳသည့္ေကာက္ႏွံမ်ားတြင္၂၅%နည္းသြားသည္။ 
 
ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ျဖန္းၿပီးေနာက ္ တမာဆီျဖင့္ကုသျပဳစုျခင္းသို႔မဟုတ္ဓါတ္ေငြ႔ျဖင့္ဖ်န္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တမာဆီျဖင့္ျပဳ ျပင္ထားသည္ ့
အိတ္မ်ားတြင္ထားသည့္စပါးမ်ားသည္လည္း အရြယ္ေရာက္သည္ ့တီ၊ ကာစတာနီယြန ္ (T. castaneum)၊ အာရ္၊ ဒိုမီနီကာ(R. 
dominica)၊ အက္စ္၊ အိုရီေဇး(S. oryzae)နွင့္ အို၊ စူရီနာမင္းစစ(္O. surinamensis) နည္းသည္။ ကုသျပဳစုျခင္း 
မျပဳသည့္စပါးေစ့မ်ားနွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည(္ဇယား ၁၁)။ စီ၊ စီဖါလိုနီကာ(C. cephalonica) ေႏွာက္ယွက္မႈကို စပါးသိ ု
ေလွာင္ၿပီး၄လေနာက္ပိုင္းတြင္သာေတြ႔ရ၍ ျပဳစုထား သည့္စပါးနွင့္ျပဳစုမႈမျပဳေသာစပါးမ်ားတြင ္ စမ္းသပ္မႈတစ္ေလ်ာက္လုံးတြင ္
နည္းသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တမာျဖင့္ ကုသျခင္းသည္လည္း ေကာက္ႏွံပိုးတိုက္ခိုက္မႈ ၇၀% သို႔မဟုတ ္ ထိုထက္ပို၍နည္းေစ 
သည္။ စမ္းသပ္မႈ ၿပီးသည္ ့ေနက္ပိုင္းတြင ္ဓါတ္ေငြ႔ျဖန္း၍၂လသာ ထိေရာက္ျခင္းကို တမာျဖင့္ကုသျပဳစု၍ ၈လအထ ိထိေရာက ္
မႈရိွျခင္းတို႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ေတြရွိရသည္။ 
 
ကင္ညာနိုင္ငံတြင ္ ပိုးတုံးလုံးမ်ားအေရလသဲည့္ပထမအႀကိမ္တြင ္ ေလ့လာမႈမ်ား၌ေျပာင္း၊ လူး၊ ဆပ္ဖ်က္ပိုး၊ စီတိုဖိလပ္ 
ဇီယာမိတ္စ(္Sitophilus zeamais) တို႔တြင္ တမာ ၀.၀၀၂%အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေကာက္ႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားကိုလုံး၀ဖမ္းးဆီး 
ႏိုင္သည္ကိုေဖၚျပထားသည္။ ၆လသိုေလွာင္ထား သည့္ ကုသထားသည့္အပင္အူတိုင(္ဥပမာ ေျပာင္းမ်ားသီးသည့္ပင္စည)္ 
အေလးခ်ိန္မွာ ၁%ထက္နည္း၍ ကုသမႈမလုပ္ထားသည့္အပင္အူတိုင္မွာ အေလးခ်ိန္၅၀%နည္းသြားသည္ကိုႏိႈင္းယွဥ္ထားသည ္
( ခဂဲါ နွင့္စာစီနာ ၁၉၉၆)။ 
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တမာသည ္ သိုေလွာင္ထားသည့္ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ားတြင္ဓါတ္ေျမၾသဇာကုိ လုံး၀အစားထိုးအသုံးျပဳျခင္းမျပဳနုိင္ေသာ္လည္း 
လိုအပ္သည့္ပိုးသတ္ေဆးပမာဏေလ်ာ့ေစနိုင္သည။္အထူးသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ ပိုးသတ္ေဆး 
မ်ားကိ ုစားသံုးသည့္အႏွံမ်ားတြင္အသုံးျပဳမႈနည္းသည္။ ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္အခ်ိန္နွင့္အသစ္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ၎တုိ႔အားအ 
သုံးျပဳမႈသည ္သိုေလွာင္သည့္ပစၥည္းမ်ားအားစီမံခန္႔ ခြဲမႈတြင ္ေကာင္းစြာထည့္သြင္းအသုံးျပဳႏုိင္မည္။ 
 
ေသြးေသြးေသြးေသြး----စုစုစုစုပ္ပ္ပ္ပ္သည့္သည့္သည့္သည့္    ဖ်က္ပုိးမ်ားဖ်က္ပုိးမ်ားဖ်က္ပုိးမ်ားဖ်က္ပုိးမ်ား    
 
လူနွင့္တိရစိၧန္တို႔ကိုထိခိုက္ေစသည္ ့ ေသြးစုပ္သ္ည့္ဖ်က္ပိုးမ်ားအေပၚတမာ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျပန္လည ္ သုံးသပ္မႈျပဳ 
လုပ္ၾကသည(္အက္ခ်ာ နွင့္ မီအစ္နာ ၁၉၈၉)။ တမာနွင့္နႏြင္းအႏွစ္မ်ားကိ ု အေရခြံအေပၚတြင ္ ၄း၁ ထည့္ပါက ယားေစသည့္ 
ကမ်ဥ္းနီေကာင္ေၾကာင့္ ယားသည့္လူနာ၈၇%ကိ ု ၃-၁၅ ရက္အတြင္းေပ်ာက္ေစနုိင္သည္။ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတြင ္ တမာ၏ 
အီသာနိုလစ္အဆီကိ ုလစဥ္သုတ္လိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ ္အာဇာဒီရာခ်္တင-္ ၾကြယ၀္သည့္အရည(္azadirachtin-rich aqueous) 
၁း၂(Green Gold)ျဖင့္အပတ္စဥ ္ေရခ်ိဳးပါက ခ်ံဳပုိး(သန္း) ကိုထိန္းနိုင္သည ္(ရုိက္စ ္၁၉၉၃)။ဂ်ေမကာနုိင္ငံတြင ္ တမာဆံအဆ ီ
သည ္ကၽြဲႏြားနွင့္ေခြးတို႔အားသန္းကိုက္ျခင္းကိုထိန္းနိုငသ္ည္။ 
 
ဇယား ၁၁ - အရြယ္ေရာက္သည္ ့ တီ၊ ကာစတာနီယြန ္ (T. castaneum(TC)၊ အာရ္၊ ဒိုမီနီကာ(R. dominica(RD)၊ အက္စ္၊ 
အိုရီေဇး(S. oryzae(SO)၊ အို၊ စူရီနာမင္းစစ(္O. surinamensis(OS) ႏွင္ ့စီ၊ စီဖါလုိနီကာ(C. cephalonica (CC)နွင္ ့ေကာက္ႏွ ံ
ဖ်က္ပုိးမ်ား၏တိုက္ခို္က္ျခင္းကို ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင ္ အိတ္မ်ားအထသဲို႔မထည့္မ ီ ကုသမႈျပဳေသာစပါးနွင္ ့ ဂိုေထာင္တြင ္
၈လသိုေလွာင္ထားသည့္ စပါးနမူနာမ်ားမွေတြ႔ရွိရသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စပါးမ်ားကိ ု တစ္လမွ် သိုေလွင္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
ေကာက္ႏွံဖ်က္ပိုးတိုက္ခိုက္မႈမွာနိမ့္၍ (၀ - ၀.၇ အရြယ္ေရာက္ၿပီး/မ်ိဳးစိတ/္နမူနာ)ေကာက္ႏွံဖ်က္ပိုးဖ်က္ဆီးသည္ အေစ့ နည္း 
ပါးသည(္၀.၂ - ၀.၆%)(ဂ်ီလာန ီႏွင္ ့ဆာစီနာ ၁၉၈၈) 

၂၅၀ ဂရမ္ နမူနာမ်ားတြင ္အရြယ္ေရာက္သည့္ဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင္ ့
ေကာက္ႏွံဖ်က္ပိုးမ်ားမွဖ်က္ဆီးသည့္ အႏွံေစ့မ်ား၁ 

 
ကုသျပဳျပင္မႈ  Conc.  TC RD SO OS         CC       ေကာက္ႏံွဖ်က္ပုိး 

   (အေရအတြက္)(အေရအတြက)္(အေရအတြက္)(အေရအတြက္)(အေရအတြက္) ဖ်က္သည့္အေစ့% 

 

NO-ကုသအိတ္      (၁mg/cm၂)  ၁.၃a ၆.၇bcd   ၄.၃abc ၂.၁abc   ၀.၇a  ၄.၃ab 
NO- ကုသအိတ္       (၄mg/cm၂)၁.၇ab ၅.၀abc   ၃.၁a ၁.၂a   ၁.၀a  ၃.၃a 
ဓါတ္ေငြ႔မႈိုင္းတုိက္+NO-ကုသအိတ္(၁mg/cm၂)  ၃.၀b ၃.၃ab   ၃.၅ab ၂.၄bc   ၁.၀a  ၃.၆ab 
ဓါတ္ေငြ႔မႈိုင္းတုိက္+NO-ကုသအိတ္(၄ mg/cm၂)၁.၇ab ၃.၇ab   ၃.၁a ၁.၈ab   ၁.၀a  ၃.၁a 
NO-ကုသစပါး       (၀.၀၅%)     ၂.၃b ၄.၇abc   ၄.၃abc ၂.၁abc   ၀.၇a  ၃.၃a 
NO-ကုသစပါး       (၀.၁%)        ၂.၃b ၆.၀a-d   ၃.၅ab ၁.၀a   ၁.၀a  ၃.၃a 
ဓါတ္ေငြ႔မႈိုင္းတုိက္+NO-ကုသစပါး (၀.၀၅%)      ၁.၀a ၃.၃ab   ၃.၁a   ၃.၁bc   ၀.၇a  ၃.၄a 
ဓါတ္ေငြ႔မႈိုင္းတုိက္+NO-ကုသစပါး (၀.၁%)       ၁.၃a ၃.၇ab   ၃.၁a   ၂.၄bc   ၁.၀a  ၃.၃a 
အက္တလဲစ္-ကုသအိတ္   (၂၅µg/cm၂)    ၁.၀a            ၃.၇ab   ၃.၉ab    ၂.၁abc  ၀.၇a  ၃.၁a 
အက္တလဲစ္-ကုသစပါး (၀.၀၀၀၅%)   ၂.၇b ၃.၃ab   ၆.၈cd    ၁.၈ab   ၀.၇a  ၃.၇ab 
ေဖါ့စဖိတ္ဓါတ္ေငြ႔မႈိုင္းတုိက္ (၁ g/m၃)     ၃.၃b              ၇.၀cd   ၉.၁d   ၂.၇bc   ၁.၃a  ၅.၉b 
Control  ထိန္းခ်ဳပ ္  (ကုသမႈမျပဳ ) ၁.၉ab            ၉.၃d   ၅.၇bc   ၃.၅c  ၁.၃a  ၁၃.၃c  
**NO= Neem oil=တမာဆီ ** mg/cm = မီလီဂရမ/္စင္တီမီတာ   
 
၁ ေကာ္လံတစ္ခုအတြင္း - ဆိုလုိသည္မွာ DMRT အရ၊ တူညီေသာအကၡရာမ်ားလုိက္လာပါက ၅%အဆင့္တြင္ထင္ရွားစြာျခားနားျခင္းမရိွ၊ 
ကုသျပဳစုမႈတစ္ခုစီတြင ္ပ်မ္းမွ်၃ႀကိမ္ထပ္ထည့္သည္။  

 
ကင္ညာနိုင္ငံတြင ္ အမ္ဘလိုရိုးမာ ဗာရီဂါတမ ္ (Amblyomma variegatum)ခူေကာင္ဘ၀တြင္ရွိေသာပုိးနွင့္ပိုးတံုးလုံး/ပုိး 
ေတာက္တဲ့မ်ား၊ နွင္ရီ့ပီစီဖါလပ္စ္ အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ္ (Rhipicephalus appendiculatus)ခူေကာင္ဘ၀တြင္ရွိေသာပုိးတုိ႔ 



16 

 

သည ္တမာဆီႏွင့္ျဖန္းပါကႀကီးထြားလာခ်ိန္ကိုသသိာစြာအခ်ိန္ဆြဲနိုင ္သည္(ဇယား ၁၂) (ကားရ (Kaaya) et al ၂၀၀၇)။ တမာ 
နွင့္ကုသျခင္းသည္  ခူေကာင္ဘ၀တြင္ရွိေသာပုိး၊ ပုိးတုံးလုံး/ပိုးေတာက္တဲ့၊ အရြယ္ေရာက္သည္ ့ အမ္ဘလိုရိုးမာ ဗာရီဂါတမ ္
(Amblyomma variegatum)၊ ရီပီစီဖါလပ္စ္ အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ ္ (Rhipicephalus appendiculatus) ႏွင့္ဘိုးဖိလပ္စ္ 
ဒီကိုလိရုာတက္စ ္ (Boophilus decoloratus)တို႔၏ညံ့ဖ်င္းေစမႈနွင့္ေဖါက္ထြင္းသည့္အေလးခ်ိန္ကိုနည္းေစသည္။ တမာ-တမာ 
ျဖင့္-ကုသထားပါက ေခြးေလွး(မႊား)မ်ားမွေပါက္သည္ဥမ်ားသည ္ မ်ားစြာနည္းသြားသည္၊ ၎မွာ အေကာင္ေပါက္ျခင္းကိုထ ိ
ေရာက္စြာကာကြယ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေခြးေလွးမ်ိဳးစိတ္အေပၚတြင္မူတည္၍ တမာဆီျဖင့္ကုသထားသျဖင္ ့ ပိုးတုံးလုံး/ 
ပိုးေတာက္တဲ့မ်ားစြာနည္းသြားသည္။ ကင္ညာႏိုင္ငံစားက်က္မ်ားတြင္ကၽြဲႏြားမ်ားအေပၚတြင ္ တမာဆီသုတ္လိမ္းျခင္းကိုစမ္း 
သပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာမ ွ အမ္ဘလိုရိုးမာ ဗာရီဂါတမ္ (Amblyomma variegatum) ခူေကာင္ဘ၀တြင္ရွိေသာပုိးနွင့္ပိုးတံုးလုံးမ်ား၊ 
နွင့္ ရီပီစီဖါလပ္စ ္ အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ ္ (Rhipicephalus appendiculatus)၊ ဘိုးဖိလပ္စ ္ ဒီကိုလိုရာ တက္စ ္ (Boophilus 
decoloratus) ခူေကာင္ဘ၀တြင္ရွိေသာပိုးတို႔အားအဆင့္တိုင္းတြင ္ ႀကီးထြားလာမႈမွကာကြယ္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္(ခါးရာ 
(Kaaya) et al. ၂၀၀၇)။  
 
တမာထုတ္ကုန္မ်ားသည ္ ျခင္မ်ားမွကာကြယ္၍ ၎တို႔၏ႀကီးထြားမႈအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ တမာႏွစ္ရာ ခိုင္ႏႈန္းကုိ 
အုန္းဆီႏွင့္ေရာပါက လုပ္အားေပးသူမ်ား၏ကိုယ္ေပၚတြင္အ၀တ္မဖုံးသည့္အပိုင္းမ်ားတြင္လိမ္းပါက ငွက္ဖ်ားေရာဂါအစရိွသည္ 
တို႔ကိုျဖစ္ေစသည့္အေကာင္ကိုက္ျခင္းမွ ၁၂နာရီီၾကာမွ်ကာကြယ ္ ေပးသည(္Sharma et al.1993)။ တမာဆ၀ီ.၀၁-၁ရာႏႈန္းပါ 
သည့္ေရနံဆီမီးခြက္ကို လုပ္အားေပးသူမ်ား၏ အခန္းထဲတြင္မီးထြန္းပါက ျခင္ကိုက္သက္သာ၍ ျခင္မ်ား အခန္းနံရံတြင္နားေန 
ျခင္းတိုု႔ကိုနည္းသြားေစသည္၊ ကာကြယ္မႈသည္ ကူလက္(Culex) ထက ္ အာနုိဖိလက္စ(္Anopheles)တြင္ပို၍ထိေရာက္သည္။  
တမာဆီသုတ္ထားသည့္ဖ်ာမ်ားသည္လည္း ျခင္မ်ားကိုတားဆီးေၾကာင္းေဖၚျပသည္၊ အေငြ႔ပ်ံသည့္ဆီသည္ ျခင္ကိ ု ၅-၇နာရ ီ
ကာကြယ္နိုင္၍ ကုန္က်မႈမွာမဆိုသေလာက္ျဖစ္သည္။ ညအခ်ိန္လယ္မ်ားတြင ္ တမာဆီကုိ အုန္းဆ ီ သို႔မဟုတ္ မံုညွင္း ဆီျဖင့္ 
ေရာထားသည့္ဆ ီ ကိုအသုံးျပဳပါက ျဖဳတ္ကိုလုံး၀ႏွိမ္နင္းနိုင္သည္။ တမာခ ဲ ၅၀၀ kg/ha သို႔မဟုတ ္ တမ်ိဳးတည္း သို႔မ ဟုတ ္
ယူရီယာနွင့္ေရာ၍ စိုက္ခင္းမ်ားတြင ္အသုံးျပဳပါကအလြန္ထိေရာက္၍ ေကာက္ႏွံေစ့အထြက္ပို၍မ်ားေစသည္။ 
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ဇယား ၁၂ - တမာဆီႏွင့္ကုသသည္ ့အမ္ဘလိုရိုးမာ ဗာရီဂါတမ ္ (Amblyomma variegatum) ရီပီစီဖါလပ္စ္ အပင္ဒီက်ဴေလ 
တပ္စ ္ (Rhipicephalus appendiculatus)၊ ဘိုးဖိလပ္စ ္ ဒီကိုလိုရာ တက္စ ္ (Boophilus decoloratus) ေခြးေလွး 
(မႊား)တို႔ႀကီးထြားမႈ၊ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နွင့္မ်ိဳးေအာင္ျခင္း(ကားရာ(Kaaya) et al. 2007)၁ 
 
ကုသျပဳစုမႈ  ႀကီးထြားလာသည့္အခ်ိန္တာ(d) ႀကီးထြားလာသည့္အေလးခ်ိန္(mg)  အခြံလဲျခင္း(%) အေလးခ်ိန္(mg)ဥေပါက္စြမ္းရည္(%) 

 ပိုးေတာက္တဲ ့ပုိးတံုးလံုး  ပိုးေတာက္တဲ ့ ပိုးတံုးလံုး  အရြယ္ေရာက္  ပုိးေတာက္တဲ ့ပိုးတံုးလံုး ဥခတဲခုစ ီ

  (ခူေကာင္ဘ၀တြင္ရိွပုိး)/ 

       
   အမ္ဘလုိရုိးမာအမ္ဘလုိရုိးမာအမ္ဘလုိရုိးမာအမ္ဘလုိရုိးမာ    ဗာရီဂါတမ္ဗာရီဂါတမ္ဗာရီဂါတမ္ဗာရီဂါတမ္    (Ambly(Ambly(Ambly(Amblyomma variegatum) A. variegatumomma variegatum) A. variegatumomma variegatum) A. variegatumomma variegatum) A. variegatum    
တမာဆီ  ၁၀a            ၁၆a   ၄၃+၁၉a   ၄၄+၁b   ၂၁၁+၈a   ၆၆+၁.၃a   ၉၄+၃.၃a၉၄၀+၁a           ၃၁+၂.၀a 
ေျမပဲဆီ    ၆b              ၉b           ၄၃+၄a   ၃၅+၁a    ၃၀၆+၆b  ၈၅+၀.၇b  ၉၄+၃.၃a   ၁၃၂၀+၂၀b       ၆၈+၁.၈b 
(ထိန္းခ်ဳပ)္ 
   ရီပီစီဖါလပ္စ္ရီပီစီဖါလပ္စ္ရီပီစီဖါလပ္စ္ရီပီစီဖါလပ္စ္    အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ္အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ္အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ္အပင္ဒီက်ဴေလတပ္စ္    ((((Rhipicephalus appendiculatusRhipicephalus appendiculatusRhipicephalus appendiculatusRhipicephalus appendiculatus))))R. appendiculatusR. appendiculatusR. appendiculatusR. appendiculatus    
    
တမာဆီ  ၅a            ၅a              ၈+၀.၆a     ၉+၀.၁a  ၂၉၅+၁၀a ၅၀+၀.၈a  ၉၄+၀.၉a     ၁၀၀+၁၀a           ၅၂+၅.၈a 
ေျမပဲဆီ     ၅a             ၅a             ၈+၀.၁a     ၉+၀.၃a  ၃၈၈+၁၀b  ၈၇+၁.၂b ၉၄+၀.၉a     ၁၈၂+၁၀b        ၁၀၀ +၂.၃b 
(ထိန္းခ်ဳပ)္ 
   ဘုိးဖိလပ္စ္ဘုိးဖိလပ္စ္ဘုိးဖိလပ္စ္ဘုိးဖိလပ္စ္    ဒီကုိလုိရာဒီကုိလုိရာဒီကုိလုိရာဒီကုိလုိရာ    တက္စ္တက္စ္တက္စ္တက္စ္    (Boophilus decoloratus)(Boophilus decoloratus)(Boophilus decoloratus)(Boophilus decoloratus)B. decoloratusB. decoloratusB. decoloratusB. decoloratus    
 
တမာဆီ--၂       --၂              --၂- -၂           --၂         ၂+၀.၁a     -- ၂   ၃၉+၀.၂a          ၄၃+၀.၆a 
ေျမပဲဆီ --၂                --၂               --၂        --၂            --၂        ၈၆+၀.၆b   -- ၂      ၅၇+၀.၁b          ၈၈+၁.၂b 
(ထိန္းခ်ဳပ)္         

 
၁ သီးျခားမ်ိဳးစိတ္အတြက္၊ ေကာ္လံတစ္ခုအတြင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ အကၡရာတူမ်ားဆက္လက္ေဖၚျပထားပါက  မ်ားစြာျခားနားျခင္း 
မရိွပါ (P < 0.05, REGW စုေပါင္းစမ္သးပ္မႈ)၊၂စမ္းသပ္မႈမျပဳလုပ္ပါ။ 
 
 
တမာပစတမာပစတမာပစတမာပစၥည္းမ်ားအေပၚဖ်က္ပုိးခုခံမႈည္းမ်ားအေပၚဖ်က္ပုိးခုခံမႈည္းမ်ားအေပၚဖ်က္ပုိးခုခံမႈည္းမ်ားအေပၚဖ်က္ပုိးခုခံမႈ 
    
သစ္ဥသစ္ဖုမ်ားကိုသာစားသည့္ စုပ္္ယူေသာဖ်က္ပိုးအပါအ၀င္ဖ်က္ပုိးအနည္းငယ္၊ ပုိးေတာင္မာ/ႏြားေခ်းပိုးႏွင္ ့ အခ်ိဳ ႔ေသာပုိးဖ 
လံမ်ားတို႔သည ္ တမာအေပၚတြင္အသက္ရွင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ ္ ထိုအပင္မ်ိဳးသည္ ျပင္းထန္သည္ ့ ဖ်က္ပိုးျပႆနာကင္းသည္။ 
အခ်ိဳ ႔ ေသာဖ်က္ပိုးမ်ားသည ္လိေမၼာအ္နံ႔ရွိ၍အေရာင္မရွိသည္ဆ ီ(လီမိုႏြိဳက ္(limonoid)တြင္ေနထိုင္ႏုိင္သည္၊ သို႔ေသာ ္ဓါတ္ခြဲ 
စမ္းသပ္ရာတြင္ မ်ိဳးရိုးမတူသည့္ ေက်ာတြင္စိန္ေရာင္ရိွသည့္ ပိုးဖလံအမ်ိဳးအစားနွစ္မ်ိဳးကိ ုအစာႏွင့္မ်ိဳးေအာင္မႈစမ္းသပ္ သည့္အ 
ခါမ်ိဳးရိုးစဥ္ဆ္က၃္၅အထ ိ တမာေစ့ဆီ သည္ထိေရာက္စြာတားႏိုင္ျခင္းမရွိပါ(Völlinger 1987, Völlinger & Schmutterer 
2002)။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ ဒယ္တာမီသရင-္ကုသျပဳစုသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင ္ တစ္ေၾကာင္းတြင္၂၀၊ အျခားတစ္ 
ေၾကင္းတြင္ ၃၅ -ခုခံမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္။ဒယ္တာမီသရင္ခုခံမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ဒယ္တာမီသရင္ႏွင္ ့တမာေစ့ 
ဆီၾကားဆက္စပ္ခုခံမႈ မရွိပါ။ တမာေပါင္းစပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင္ ့သူတို႔၏ဖ်က္ပုိးမ်ားအေပၚစုေပါင္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ တမာ 
တြင္ခုခံမႈတည္ေဆာက္ျခင္းကိုတားဆီးႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစပံုရသည္။ သို႔ေသာ ္ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ 
လိုအပ္သည္ကိုထိန္း၍ ထည္၀့င္ျခင္းမ်ားတို႔ကိုျပဳလုပ္သည့္အခါ အာဇာဒီရာတင ္ ကဲ့သုိ႔ေသာ တစ္မ်ိဳးေသာဇ၀ီသတိၲပစၥည္း ကိ ု
သာမသုံးသင့္ပါ။ 
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ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္၀၀၀၀န္ေဆာင္မႈနွင့္န္ေဆာင္မႈနွင့္န္ေဆာင္မႈနွင့္န္ေဆာင္မႈနွင့္    အျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအျခားေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား    
    
ပတ္ပတ္ပတ္ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္န္းက်င္၀၀၀၀န္ေဆာင္မႈန္ေဆာင္မႈန္ေဆာင္မႈန္ေဆာင္မႈ 
 
အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္တမာကိုဒ႑ာရီအရအလုိျပည္"့ကာလ္ပါဗစ္ရွာ(Kalpavriksha)"ပင္ထက္တန္ဖိုးထားၾကသည္။ သိပၸံနည္းက်စြာ 
ေလ့လာရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း တမာသည္ေလႏွင့္ပတ၀္န္းက်င္ရိွအဆိပ္ျဖစ္ေစသည္ ့ အရာမ်ားကိုသန္႔စင္ေစသည့္အပင္ဟ ု
အမည္ရရိွသည့္အပင္ျဖစ္သည္။ ၎၏အရိပ္မွာေအးျမမႈကိုေပးသည္သာမကေရာဂါမ်ားျဖစ္ ေပၚျခင္းမွကာကြယ္ သည္။အိႏၵယိ 
နိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းသည္ ပူေသာေႏြရာသီလမ်ားတြင ္  တမာပင္ေအာက္ရိွအပူခ်ိန္မွာ အျခားေနရာမ်ားထက္အပူခ်ိန ္ ၁၀ဒီဂရီစင ္
တီဂရိတ္ေလ်ာ့နသဲည္။ ေျမဆီညံ့သည္ ့ ေနရာမ်ိဳးတြင္ေျမဆီျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ႏွင္ ့ အသုံးမျပဳေသာစြန္႔ပစ္ေျမမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ တမာသည္လသူားမ်ားအတြက္တန္ဖုိးရွိသည္ကိုေဖၚျပသည္ ့ဥပမာျဖစ္သည္။  လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း 
၂၅ႏွစ္ခန္႔တြင္ အာရာဖတ္လြင္ျပင္မ်ားတြင ္ မူစလင္ဘုရားဖူးမ်ား၏ ဟတ္ဂ် ကာလအတြင္း အရိပ္ရေစရန္အတြက ္ တမာ 
ပင္မ်ားကိ ု ၁၀ km2  အထက္စိုက္ခဲ ့ ၾကသည(္အာမက(္Ahmed) et al. ၁၉၈၉)။တမာစုိက္ပ်ိဳးျခင္းသည ္ ရာသီဥတု၊ သက္ရိွ 
အပင္၊ သက္ရွိသတၳ၀ါမ်ားေနသည္ ့ ပတ၀္န္းက်င္ႏွင့္ေျမဆီမ်ားအေပၚပ်က္ေစသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္နည္းပါးသည္။ အျပည့္ 
အ၀ႀကီးထြားေနသည္သ့စ္ပင္သည ္ ဘုရားဖူးသူ ၂သန္္းခန္႔ကိုအရိပ္ေပးႏုိင္သည္။လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္တြင္တရုတ္္ျပည္ေတာင္ 
ပိုင္း-အထူးသျဖင့္ယူနန္နယ္တြင ္တမာအပင္ ၂၅သန္းစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ 
 
အပင္သည္လပွသည္သာမက ခန္႔ညား၍လွပသည့္ရႈခင္းကိုေပးသည္သာမက သက္ရွိသတၳ၀ါမ်ား၊ လင္းႏို႔မ်ား၊ ငွက္မ်ား၊ ပ်ား 
မ်ား၊ ပင့္ကူမ်ား အစရိွသည္တို႔ကိ ုခိုနားစရာေပးသည္။တမာပင္အေပၚတြင္တည္ေဆာက္သည့္ပ်ားလပို႔မ်ားသည ္အကန္႔မ်ား ကိ ု
ဖ်က္ဆီးသည္ ့ ဖေရာင္းပိုးဖလံႏွင့္ကင္းသည္။ ငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားစြာႏွင္ ့ အသီး-စားလင္းႏို႔ မ်ားသည ္ မွည့္သည့္တမာသီး မ်ား၏ 
ခ်ိဳသည့္အသားကိုစား၍ရွင္သန္ၾကသည္၊ ၾကြက္၊ ရွဥ့္စသည္ ့ သီးျခားအေကာင္မ်ားတို႔သည ္ တမာဆံကိုစားၾက၍ ေသြး-ပူတ ိ
ရစၧာန္မ်ား၏အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ေပးသည္။ ေၾကြက်သည့္သစ္ရြက္အမႈိက္သရိုက္မ်ားသည ္ ေျမသားႏွင့္ေအာ္ဂနဲစ္ပါ၀င္မႈကုိ 
ေကာင္း ေစသည္။ မၾကာမီက တမာႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားနွင္ ့ အပင္တြင္ေနထိုင္သည့္မႈိတို႔အၾကားအျမစ္တြင္အသက္ရွင္ေန 
ထိုင္မႈကိ ုေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။ တမာသည ္အသက္ရွင္သည္ ့သတၲေလာက၏ကုိယ္စားျပဳျပယုဂ္ျဖစ္သည္။ 
 
အျမစိဲမ္းသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားသည ္ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၀ -၃၀၀အထိအသက္ရွင္သည္။ ထိန္းသိမ္းမႈျပဳထားသည္ ့ အပင္မ်ားသည္ 
"ပတ၀္န္းက်င ္၀န္ေဆာင္မႈ" ကိုမွန္းဆ၍မရနိုင္ေလာက္ေအာင္အက်ိဳးျပဳသည္၊  မိမိတို႔၏သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ တလ 
လွ်င ္ယူအက္စ$္ ၁၀ ၀န္ေဆာင္မႈျပဳပါက အ့ံၾသဘြယ္ေကာင္းသည့္တန္ဖိုးျဖစ္သည္ ့ယူအက္စ$္၃၀၀၀၀ -၃၆၀၀၀ ၀န္ေဆာင ္အ 
က်ိဳးျပဳပါသည္။ တမာ၏အျခားေသာစီပြားျဖစ္အသုံးျပဳမႈႏွင့္အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားမွာဇ၀ီေလာင္ စာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
အေစ့ႏွင့္ပ်ားရည္တို႔ျဖစ္၍ ထင္ရွားစြာ ေဖၚျပႏုိင္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
 
သစ္ေတာမ်ားကုိျပန္လည္စိမ္းလန္းေစျခင္းနွင့္ေရာေနွာသစ္ေတာသစ္ေတာမ်ားကုိျပန္လည္စိမ္းလန္းေစျခင္းနွင့္ေရာေနွာသစ္ေတာသစ္ေတာမ်ားကုိျပန္လည္စိမ္းလန္းေစျခင္းနွင့္ေရာေနွာသစ္ေတာသစ္ေတာမ်ားကုိျပန္လည္စိမ္းလန္းေစျခင္းနွင့္ေရာေနွာသစ္ေတာ    
 
တမာသည္အာရွႏွင့္အာဖရိကတြင ္အလြန္တန္ဖိုးရွိသည့္သစ္ေတာမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္၍ အေမရိကအပူပုိင္းေဒသ၊ အေရွ ႔အလယ ္ ပုိင္း 
တိုင္းျပည္မ်ားႏွင္ ့ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူသိမ်ားလာသည္။ တစ္ဆယ္ကုိးရာစုေျပာင္းေရႊ ႔ေနထိုင္သူမ်ားသည ္ အပင္မ်ား 
ကိ ုအိႏၵိယမွဖီဂ်ီႏိုင္ငံသို႔သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၎သည ္ေတာင္ပစၥဖိိတ္ကၽြန္းနိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားသည္။ 
မာေက်ာ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳႏုိင္သည့္အပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားကိုျပန္လည္စိမ္းလန္းေရး စီမံခ်က္အတြက္မရွိမျဖစ္ 
သည့္အပင္ျဖစ္သည္။ အဆင့္နိမ့္၊ မိုးနည္း၊ မိုးေခါင္သည့္ေဒသရွိေျမမ်ားနွင္ ့ ကမ္းရိုးတန္းေဒသရွိေျမမ်ားအတြက ္ ျပန္လည္နလ ံ
ထူရန္အသုံးျပဳသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တာေမလ္ နာဒူတြင ္ဇြန-္ဇူလိုင ္၁၉၈၇တြင္ အလြန္အမင္းမိုးေခါင္ခ်ိန္တြင ္အျခားေသာအပင ္
မ်ားေျခာက္ေသြ႔သြားခ်ိန၌္တမာပင္မ်ားသည္ႀကံ႔ႀကံ့ခံနိုင္သည္ကိုသက္ေသအျဖစ္ေတြ႔ရသည္။ 
 
တမာသည ္ ေလကာရန္အတြက္အသုံး၀င္သည္။ မိုးေရနည္း၍ေလတိုက္ႏႈတ္းျမင့္သည့္ေနရာမ်ားတြင ္ တမာပင္မ်ားသည ္ သီးႏွ ံ
ပင္မ်ားကိ ု ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းမွကာကြယ္သည္။  ႏိုင္ဂါရိွ မာဂ်ီအာ ခ်ိဳင္း၀ွမ္းတြင ္ ကီလိုမီတာ ၅၀၀အထက္ တမာပင္မ်ား 
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ကိုေလကာအျဖစ္ႏွစ္ထပ္စိုက္ပ်ိဳး၍ လူး၊ ဆပ္၊ ႏံွစားေျပာင္းမ်ားအတြက္အကာအကြယ္ျပဳလုပ္သည္၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွအထြက ္
၂၀%တိုးသည္ဟုေဖၚျပၾကသည္။ ကြင္ဘာ သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ စီမံခ်က္မွ တမာပင္အေျမာက္အမ်ားစုိက္ပ်ိဳးျခင္းကို တင္ဇင္း 
နီးယားနိုင္င ံႏွင္ ့ယူဂင္တာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း အာဂ်ဴမာနီတြင္အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ 
 
ဆိုမားလီးယားႏိုင္ငံမ ွ မူရီတာနီယာႏိုင္ငံအထ ိဆဟာရကႏၲာရမ်ားက်ယ္၀္န္းလာမႈကိုတားရန္တမာကိုအသုံးျပဳသည္။လမ္း္က်ယ ္
မ်ား ၊ ေစ်းမ်ားႏွင့္အိမ္မ်ားတြင္အရိပ္ရရန ္တမာကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္တမာသည္ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းကိုႏွစ္သက္သည္။ 
ဘီစ၃ီရာစုတြင ္ ေရွးေဟာင္းအိႏၵိယႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ ့ ဧကရာဇ္အာရႈိခါသည္ေတာ၀္င္ လမ္းမႀကီးတေလွ်ာက္တြင္တမာပင္ 
မ်ားႏွင့္လမ္းမႀကီးမ်ားတေလွ်ာက ္တမာပင္မ်ားႏွင့္ႏွစ္ရွည္ခံပင္မ်ားျဖစ္သည္ ့မန္က်ည္းပင္နွင္ ့ မာဟူအာပင္မ်ားကိုစိုကရ္န္အမိန္႔ 
ေပးခဲ့သည္။ တမာသည ္သစ္ေတာဆိုင္ရာလူမွုေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာ ဂုဏ္အဂါၤမ်ားရိွသည္။ 
 
တမာသည ္ စားက်က္ေျမနွင္ ့ ပမဲ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းပါ၀င္သည္ ့ အပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တြင္အလြန္ေကာင္းသည္ ့ သစ္ပင္ျဖစ ္
သည္။ သို႔ေသာအ္ခ်ိဳ ႔ေသာတင္ျပခ်က္မ်ားအရ တမာ၏ထိုးထြင္းတတ္သည့္စရိုက္ေၾကာင္ ့၎ကိ ုေကာက္ပသဲီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးပင္မ်ား 
အၾကားမစို္က္သင့္ေၾကာင္းေဖၚျပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွ တမာကိ ု ေမြးျမဴစိုက္ပ်ိဳးေသာသီးပင္မ်ားႏွင့္ ႏွမ္း၊ ၀ါ၊ ေလွ်ာ္ပင္၊ 
ေျမပဲ၊ ပမဲ်ား၊ ေျပာင္းႏွံစားပင္၊ ပေလာပီနံစသည္ ့အပင္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ မၾကာမီက တိုးတက္လ်က ္
ရွိသည္ ့ တစ္သွ်ဴးေမြးျခင္းနွင္ ့ ဇ၀ီနည္းပညာတို႔သည္ ေရာေႏွာသစ္ေတာႏွင္ ့ ဆီေလ်ာ္မည္ ့ တမာအမ်ိဳးအစား၊ အျမင့္ႏွင့္ပုံစံ 
ကိုေရြး ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္။ တမာမွထုတ္လြင့္သည့္အရာမ်ားသည္ အျခားေသာသီးႏွံမ်ားအေပၚအက်ိဳး သက္ေရာက ္
မႈရိွမရွ ိစုံစမ္းရန္လိုအပ္သည္။ 
 
ဇီဇီဇီဇီ၀၀၀၀ေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္းေလာင္စာထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္အသံုးျပဳျခင္း    
    
လုံး၀အရြယ္ေရာက္သည့္တမာပင္မ်ားသည ္မိုးေရခ်္ိန္၊ေပါက္သည့္သဘာ၀၊ ျခား၍စိုက္သည့္အကြာအေ၀း၊ သက္ရွိပတ၀္န္းက်င္ 
ဖြဲ႔စည္းမႈစနစ္(ေဂဟစနစ္)၊မ်ိဳးရုိးဗီဇအေပၚတြင္မူတည္၍ ဇီ၀ေလာင္စာအေျခာက္/ha ၁၀မ၁ွ၀၀ တန္အထိထြက္သည္။ ဇ၀ီ 
ေလာင္စာ၊ အသီးႏွင့္သစ ္၅၀%ပါ၀င္သည့္အရြက္မ်ားသည္ ေလးပုံတစ္ပုံထုတသ္ည္။ တိုးျမင့္ထားသည္တမာစီမံမႈတြင ္အရည္ 
အေသြးျမင့္သည့္သစ္/ha သည ္၁၂.၅ ကုဗမီတာ(၄၀တန)္ ထြက္သည္။ 
 
တမာသားသည္ မာ၍ေလးသည္၊ အမ်ားအားျဖင့္ လွည္းမ်ား၊ ကရိယာလက္ကိုင္၊ လယ္ယာသုံးပစၥည္းႏွင္ ့ ကစားစရာမ်ား၊ႏွင္ ့
အိႏၵယအခ်ိဳ ႔အပုိင္းမ်ားတြင္ဘာသာေရးသေကၤတအျဖစ္အသုံးျပဳၾကသည္။ တမာသားကိုေကာင္းစြာျပဳျပင္နိုင္သည္၊ သို႔ေသာ ္အ 
ဆုံး ပိုင္းသို႔ေရာက္လွ်င္ကြဲတတ္သည္။ ၾကာရွည္ခံ၍ျခမကိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္တမာအသားျဖင့္၀င္းၿခံစည္းရိုးမ်ား၊ အိမ္တိုင္မ်ား 
ႏင့္ွပရိေဘာဂမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံအခ်ိဳ ႔တို႔တြင ္ အိမ္သုံးပရိေဘာဂမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အေရာင္ႏုတင္ထားသည့္ 
တမာသားမ်ားသည္ေစ်းကြက္တြင္ေရပန္းစားေနသည္။ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္တိုင္မ်ားသည္အထူးအေရးႀကီးပါသည္ျဖတ္ၿပီးသည္ ့
အခါအငုတ္တြင္အတက္ျပန္ထြက္လာျခင္း၊အကိုင္းအခက္သစ္ထြက္လာရန္ခုတ္ၿပီးသည့္ေနာက္အရြက္မ်ားထြက္သည့္အရည္အ
ေသြးမ်ားေၾကာင္ ့တိုင္မ်ားအျဖစ္ထုတ္လုပ္မႈပိုမုိျမင့္မားလာသည္။ တမာသည္ႀကီးျမန္၍ ထင္းႏွင့္ေလာင္စာမ်ားအတြက ္ေကာင္း 
သည့္အရင္းအျမစ္ျဖစ္၍ မီေသြးမွာလည္းအပူဓါတ္သို႔ေျပာင္းသည့္တန္ဖိုးျမင့္သည္။ 
    
ေက်းလက္ေဒသေက်းလက္ေဒသေက်းလက္ေဒသေက်းလက္ေဒသ    ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္    တမာတမာတမာတမာ    
    
ဆင္းရႏဲြမ္းပါးျခင္းသည ္ေငြလိုခ်ငျခင္းသို႔မဟုတ္လက္ထဲတြင္ေငြရွိျခင္းသာမဟုတ္။ က်ယ္က်ယ္္ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားၾကည့္လွ်င ္ဆင္း 
ရဲျခင္းဆိုသည္မွာ  ေရြးခ်ယ္မႈအခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ ေကာက္ပသဲီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္ရန္အ 
တြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမၾသဇာမရႏုိင္ျခင္း၊ မိသားစုက်န္းမာေရးအတြက္ေဆး၀ါးမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္ေလာင္စာ 
သို႔မဟုတ ္ ထင္း၊ ပရိေဘာဂ သို႔မဟုတ္ေနထိုင္ရန္အတြက္သစ္သား သို႔မဟုတ္ သုံးမရသည့္ေျမမ်ားကိုျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သည ္
နည္းပညာ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြတိုးနွင္ ့ အလုပ္ရရွိမႈအခြင့္အေရးစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း/နည္းပါး 
ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင ္တမာသည ္"ျပႆနာအားလုံး၏အေျဖ"၊ အထူးသျဖင္ ့ေက်းလက္ ေဒသတြင ္-ျဖစ္ႏိုင္ 
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သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင ္တမာအသီးသီးသည့္ ဇြန္ႏွင့္ဇူလိုင္လတြင ္အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျဖစ္ၾကသည္ ့အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား 
ႏွင့္က်န္းမာေရးအားနည္းသူမ်ားတို႔သည ္ အေစ့မ်ားကိုစုေဆာင္းျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္ရရိွ၍၀င္ေငြရေစသည္။ကမၻာတစ၀္ွမ္းတြင္ 
တမာေစ့၊ တမာပ်ားရည္ႏွင္ ့ အျခားေသာ တမာထြက္ကုန္မ်ား အသုံးျပဳမႈမ်ားျပားလာသည္ႏင့္ွအမွ် အေသးစားလုပ ္ ငန္းမ်ား 
ကိုတည္ေထာင္ႏိုင္မည့္အလား အလာမ်ားရိွလာသည္၊ အာရွႏွင့္အာဖရိကတြင္တမာကိုက်ယ္္ျပန္႔စြာအသုံျပဳသည့္ေက်းလက္ 
ေဒသမ်ားတြင္အေသးစား၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသည္ေက်းလက္ေဒသ၏အသက္ေသြးေၾကာ 
ျဖစ္သျဖင့္စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားကိုတမာထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုႏွိမ္ႏွင္းသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ ွ တဆင့္တိုးတက္ေစပါက 
ေက်းလက္ေဒသ၏ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈကိုေလ်ာ့နည္းသြားေစမည္။  
 
တုိးတက္သည့္ကမတုိးတက္သည့္ကမတုိးတက္သည့္ကမတုိးတက္သည့္ကမၻာတြင္ာတြင္ာတြင္ာတြင္    မၾကာမီကမၾကာမီကမၾကာမီကမၾကာမီက    တမာတမာတမာတမာ    တုိးတက္မႈတုိးတက္မႈတုိးတက္မႈတုိးတက္မႈမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
    
လြန္ခဲ့သည္ ့ ဆယ္စုႏွစ္သုံးစုခန္႔တြင ္ တမာကိုသဘာ၀ဖ်က္ပုိးထိန္းသည့္ပစၥည္းအျဖစ္သိပၸံနည္းက်စြာအနီးကပ ္ ၾကည့္ရႈေလ့လာ 
ၾကသည္၊  ဂ်ာမနီ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ယူအက္စ္ေအစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတို႔တြင ္ ႀကီးက်ယ္သ္ည့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆြး 
ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအက်ယ္တ္၀င့္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည္ ့ ႏွစ္ ၃၀၀၀ခန္႔မွစတင္သည္ ့ တမာႏွင္ ့
သက္ဆိုင္သည့္ သိပၸဆံိုင္ရာစာတမ္းမ်ားကိုပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည ္ ေနာင္လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုတြင္ 
၎၏ျပဳန္းတီးေျမမ်ား၊ တ၀က္တပ်က္ျပဳန္းတီး ေနသည့္ေျမမ်ားအတြက္ တမာကိုအဓိကစိုက္ပ်ိဳးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္လာႏိုင္သည္။ 
 
တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေလာကတြင ္တမာကိုစိတ၀္င္စားရျခင္းအေၾကာင္းမွာတမာအေျချပဳဖ်က္ပုိးထိန္းသည့္ထုတ္ကုန္ မ်ား 
သည ္ ဖ်က္ပိုးႏွိမ္နင္းရန္သာမက သဘာ၀အေလ်ာက္ပို၍လုံၿခံဳျခင္း၊ ပတ၀္န္းက်င္အား ထိခိုက္မႈပို၍နည္းျခင္းႏွင့္ ဓါတုပိုး 
သတ္ေဆးမ်ားထက္ဖ်က္ပိုးျပႆနာစသည္တို႔ကို ၎၏ကြဲျပား သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ ္
သည္။ နည္းပညာအဆင္ရိွ့ တမာအေရာအေႏွာ၊ အထူးသျဖင္ ့ အာဇာဒီရာခ်္တင္မ်ား- ေစ်းႏႈန္းသည ္ ယူအက္စ$္ ၃၇၅/ကီလိ ု
ဂရမ္ျဖင့္အျမင့္ဆုံးျဖစ္၍ ပိုုင္ရစ္ရမ္မွာ ယူအက္စ$္ ၇၅/ကီလိုဂရမ္ျဖစ္သည ္ (အစ္မန ္ ၁၉၉၅)။  ၁၉၈၉တြင ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ 
ပတ၀္န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာေအဂ်င္စီမ ွ အာဇာဒီရာခ်္တင၀္.၃% ပါ၀င္သည္ ့ "မာဂုိစန(္Margosan)"ကိုအသုံးျပဳရန္ စား 
သုံးကုန္အတြက္မဟုတ္သည့္ အဆင္တန္ဆာမ်ားႏွင္ ့ ရႈခင္းပင္မ်ားအတြက္အသုံးျပဳရန္ ေထာက္ခံမႈကိုရခဲ့သည္၊ ၁၉၉၃တြင္ 
တမာထုတ္ကုန္ျဖစ္သည့္"တမာအေရာအေႏွာ"ကိုစားသုံးသီးႏွံမ်ားတြင ္အသုံးျပဳရန္ အီးပီေအ၏ေထာက္ခံမႈကိုရရိွသည္။ပိုးသတ ္
ေဆးကို တမာမွထုတ္လုပ္သည့္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏုိင္င ံ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကိုရရွိထားသည့္ အေမရိကန္ 
ႏိုင္ငံအေျချပဳ W.R. Grace ကုမၸဏီသည ္"တမာအေရာအေႏွာ" ကိ ု"ေရွးေခတ္ေဟာင္းအပင္မ်ားမွ ေခတ္သစ္နည္း ပညာ" ဟ ု
ေၾကျငာခ့ဲသည္။ အာဂရိဒုိင္း-အျခားေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျချပဳကုမၸဏီျဖစ္သည္"့အလိုင္း"(အာဇာဒီရာတင၀္.၃% ႏွင့္ဓါတ္ 
မျပဳသည့္အေရာအေႏွာ ၇၅%၊ အဓိကအားျဖင္ ့ အျခားေသာ လိေမၼာ္အနံ႔ရွိ၍ အေရာင္မရိွ သည္ ့ (လီမိုႏြိဳက ္ (limonoids) 
တမာဆ)ီကိုဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊အခြံမာသီးမ်ားႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားအား ဖ်က္သည့္ပိုးမ်ားကိုႏွိမ္နင္းရန္ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ် 
လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင ္ ဤထုတ္ကုန္ႏွစ္မ်ိဳး စလံုးတို႔ကိုေကာက္ပသဲီးႏွံကာကြယ္ရန္အတြက ္ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ် 
လ်က္ရွိသည္။ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ တမာေစ့ဆီမ်ားကိုသစ္ေတာဖ်က္ပိုးစီမံမႈတြင္အသုံးျပဳသည္။ ေနာင္တစ္ဆယ္ရာစုႏွစ္တြင္ 
ကမၻာ့ပိုးသတ္ေဆးေစ်းကြက္ ၁၀%ကိ ုတမာ-အေျချပဳပုိးသတ္ေဆးမ်ားမွလႊမ္းမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင ္
တမာဆီကိုမႈိသတ္ေဆးအျဖစ္မွတ္ပံုတင္လ်က္ရွိသည္။ ကမၻာတ၀ွမ္း- တမာကိ ု ၅၀နီးပါး မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပုံတင္ေပးထားပါသည္။ 
အျဖည့္ခံပစၥည္း၊ ခႏၶာကိုယ္တြင္ေရာဂါဘယျဖစ္ေစသည္အ့ရာမွကင္းေစျခင္း၊ တက္ၾကြႏိုးၾကားေစသည့္အရာမ်ားႏွင္ ့ဘီတ ီ(Bt) 
အျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားတို႔ကိုပင္လွ်င ္ ဖ်က္ပုိးမ်ားကို အာဇာဒီရာခ်္တင္မ်ား မွတိုက္ဖ်က္္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ 
စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
 
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲိုင္ငံမ်ား၏ကမၻာ၊ အထူးသျဖင့္အိႏၵိယနိုင္ငံတြင"္ရိုးရာမူပုိင္ခြင့္ထိပါျခင္း" နမူနာအျဖစ ္ တမာပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုမွတ္ပံု 
တင္ရန္ႏွင္ ့ ၎၏ေဖၚျမဴလာမ်ားသည္ ေ၀ဖန္မႈႏွင္ ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာျဖစ္ေဖၚေစခ့ဲသည္။ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင ္ အာဇာဒီရာတင္ 
မ်ားကို ု တမာကာလီမ်ားမ ွ စီပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္အားထုတ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ထိုစြန္႔စားမႈမ်ားသည္ေအာင္ျမင္မႈမရွိ၍ ေစ်း 
ကြက္တြင္ မွန္ကန္ေၾကာင္းထင္ရွားမႈမရိွေသးပါ။  ေနာင္အခါတြင ္တမာအေျချပဳ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကိုထုတ္လုပ္သည့္အခါ အာ 
ဇာဒီရာခ်္တင္ျမင့္မားစြာပါ၀င္၍ အရည္အေသြးရွိသည္ ့ တမာေစ့ကုန္ၾကမ္းမ်ားအေပၚတြင္မူတည္မည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ အာရွႏွင့္ 
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အာဖရိကသည္ကုန္ၾကမ္းမ်ား(သို႔)တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားသည့္ထုတ္ကုန္ေခ်ာမ်ားကုိနိုင္ငံျခားသို႔ပို႔သည့္အဓိကကုန္ထုတ္လုပ္သူ
မ်ားျဖစ္လာမည္။ 
 
နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    
လာမည့္ရာစုႏွစ္တြင ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆႏဲိုင္ငံမ်ားသည္လူဦးေရတိုးတက္မ်ားျပားလာ၍ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကိုရည္ရွညတ္ည္တံ႔သည့္ပံုစံ 
မ်ိဳးျဖင့္အသုံးမျပဳႏုိင္ပါက စုိးရိမ္ပူပန္စရာေကာင္းသည့္အခက္အခ႕ဲမ်ားႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳရႏိုင္ပါသည၊္  ၁- လူဦးေရဖိစီး မႈေၾကာင့္ 
အစားအစာဖူလုံမႈအတြက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းအစားအစာဖူလုံမႈအတြက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းအစားအစာဖူလုံမႈအတြက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းအစားအစာဖူလုံမႈအတြက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ၂- ေက်းလက္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးဆင္းေက်းလက္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးဆင္းေက်းလက္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးဆင္းေက်းလက္ႏွင့္ဆင္ေျခဖံုးဆင္း    ရဲႏြမ္းပါးမရဲႏြမ္းပါးမရဲႏြမ္းပါးမရဲႏြမ္းပါးမႈႏ ွင့္အလုပ္လက္မဲ့၊ ၃-ေလထုညစ္ျငမ္းေလထုညစ္ျငမ္းေလထုညစ္ျငမ္းေလထုညစ္ျငမ္း    
မမမမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ေရရင္းျမစ္အဆင့္နိမ့္က်သြားျခင္း ႏွင္ ့ ၄- ဇီဇီဇီဇီ၀၀၀၀သက္ရိွအပင္ႏွင့္သတသက္ရိွအပင္ႏွင့္သတသက္ရိွအပင္ႏွင့္သတသက္ရိွအပင္ႏွင့္သတၲ၀၀၀၀ါဆံုးရႈံးျခင္းါဆံုးရႈံးျခင္းါဆံုးရႈံးျခင္းါဆံုးရႈံးျခင္း။တမာသည္ ကမၻာ့စို္က္ပ်ိဳး 
ေရး၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ လူဦးေရႏွင့္ပတ၀္န္းက်င္ညစ္ျငမ္းမႈျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးႏိုင္ 
သည္။ တမာ၏အသံုး၀င္ပုံမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ပုိးစီမံမႈ၊ လူထုက်န္းမာေရး၊ သစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သို႔မဟုတ္ အိမ္သုံးအ 
တြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ပတင္ပုိ႔ရန္ေသာ္လည္းေကာင္းထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေစ်းကြက္တြင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 
တမာအေျချပဳနည္းပညာမ်ားကိ ု အသိႏိုးၾကားမႈျမွင့္တင္ေပးရန္ဧကန္အမွန္လိအုပ္ပါသည္။ တမာပင္မ်ားကိုလည္းတုိးခ်ဲ ႔စိုက္ပ်ိဳး 
ရန္လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင္ ့ပ်က္စီလုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ေျမယာမ်ားကိုျပန္လည္ထိန္းသိမ္းသည့္နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ထိုအရာမ်ားကုိ 
ကုန္ထုတ္စြမ္အားျဖစ္ေစရန္ႏွင္ ့ ျပန္လည္ေခတ္စားလာရန ္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားလိုအပ္ပါသည္။ ဤအရာသည ္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္လာ 
မည္မဟုတ္ပါ။ ရည္ရွည္တည္တံ့မႈအတြက္စီစဥ္ပါက ၅-၁၀ႏွစ္ကာလသည္အေရးမႀကီးပါ။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ တမာကိုလူသိ 
မ်ားရန္ျပဳလုပ္သည့္ေပၚလစီ၊ ထုတ္လုပ္မႈႏွင္ ့စီပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔လိုအပ္မည္။ 
 
အထက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္အတိုင္း တမာထုတ္ပစၥည္းမ်ားလိုအပ္မႈ၊  အထူးသျဖင့္အေျခခံကုန္ၾကမ္းအျဖစ္တမာေစ့ကိ ု လိုအပ္မႈ 
သညအ္ရွိန္ျမင့္တက္လာ၍ကန္႔သတ္္မႈမ်ားရွိလာနုိင္မည္။ ေက်းလက္ႏွင္ ့ လူမ်ိဳးစုေဒသမ်ားအတြက၀္င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္ ့
အလုပ္ရရိွမည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုဖန္တီး္ေပးႏိုင္မည္အေျဖတစ္ခုကိုရရိွမည္။ ၿမိ ႔ဳျပႏွင့္စက္မႈဇုံမ်ားရိွ တမာအေျချပဳစက္ရုံမ်ား 
သည္လည္း ျပည္တြင္းစားသုံးမႈႏွင့္ ျပည္ပထုတ္လုပ္မႈအတြက္ထုတ္ကုန္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင္ ့လုပ္ငန္းခြင္မ်ားကိုဖန္တီး၍ အလုပ္ 
ရရိွၾကမည္။ တမာသည ္အင္းဆက္ပိုးမွစ၍ ငွက္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္သတၲ၀ါမ်ားစသည့္ ဇ၀ီရုပ္မ်ား၏ၾကီးမားသည့္ကြဲျပားမႈ၊ အပင္မ်ား 
ႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား၏ဇ၀ီကြဲျပားမႈကိုၾကြယ၀္ေစသည္ ့အခန္းက႑တြင္လည္းပါသင့္သည္။ လမ္းမႀကီးမ်ားတေလ်ာက ္တမာမ်ားကိ ု
စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ျမိဳ႔ႀကီးမ်ားကိုပို၍စည္ကားေစၿပီး ေက်းလက္မ်ားကုိယခုထက္ပို၍ဆြေဲဆာင္မႈရွိေစမည္။   တမာအေျချပဳဖ်က္ပိုး 
ထိန္းသည့္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ေျမၾသဇာမ်ားတို႔သည ္ ကုန္းပိုင္းႏွင့္ေရပုိင္းတြင္ ပုိးသတ္ေဆးမွျဖစ္ေပၚေစသည့္ေဘးအႏၲရယ္မ်ားႏွင့္ 
ေလထုညစ္ျငမ္းမႈမ်ားကိ ု ထိန္းႏိုင္မည္။ အမွန္အားျဖင္ ့ တမာဇာတ္လမ္းမ်ားသည ္ ျပန္႔ႏွံ႔ရံုသာရွိေသးသည္။ တမာ၏ "မျမင္ႏိုင္ 
သည့္တန္ဖိုး"မ်ားကိုအသိႏိုးၾကားမႈတိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ပါက တမာမ်ားအသက္ရွင္သန္ႏို္င္သည္ ့ အပူပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည ္ အက်ိဳး 
မ်ား စြာခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏အသံုးအႏႈန္းမ်ား၏    အဓိပအဓိပအဓိပအဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ါယ္ရွင္းလင္းခ်က္ါယ္ရွင္းလင္းခ်က္    

o တမာေစ့မႈန္႔ - တမာေစ့ကိ ုႀကိတ္၍အေျခာက္ခံထားသည့္အမႈန္႔(ဆီ၊ ေရာေႏွာထားသည့္ပစၥည္းႏွင္ ့အေစ့ခအဲပါအ၀င္) 
o တမာေစ့ခ ဲ- အဆီရရန္အတြက္ တမာေစ့ဆံကို ႀကိတ္ၿပီးေနာက ္က်န္ၾကြင္းသည့္အခ ဲ(သို႔မဟုတ္အဖတ)္  
o တမာဆံမႈန္႔ - တမာအဆံကိ ုႀကိတ္၍အေျခာက္ခံထားသည့္အမႈန္႔(ဆီ၊ ေရာေႏွာထားသည့္ ပစၥည္းႏွင္ ့အေစ့ခအဲပါအ၀င္) 
o တမာဆ-ီ အေစ့ဆံကိုႀကိတ္ရာမွရရိွသည့္ဆီ 
o တမာေစ့ဆီ- တမာေစ့ဆံကိုႀကိတ္ရာမွရသည့္အဆ ီ
o တမာမွထုတ္သည့္ပစၥည္း- တမာပင္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား-အာဇာဒီရာတင္ၾကြယ၀္သည္ ့ အရြက္၊ အေစ့မ်ားအပါအ၀င္ 

တို႔မွထုတ္သည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအရည ္
o မက္သေနာတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ တမာအဆံမွထုတ္သည့္အဆ-ီ အေရေပ်ာ္၀င္ေစႏုိင္ေသာအရက္အသုံးျပဳ၍  တမာေစ့ 

ဆံမွရသည္ပစၥည္း 
o တမာအဆံမွထုတ္သညအ္ေရကဲ့သို႔ေသာ့ပစၥည္း - တမာေစ့ဆံကိ ု အေရေပ်ာ္ေစရန္ ေရကိုအသုံးျပဳ၍ ထုတ္သည့္အေရာ 

အေႏွာပစၥည္း 
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စာေရးဆရာအားဆက္သြယ္ရန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစာေရးဆရာအားဆက္သြယ္ရန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစာေရးဆရာအားဆက္သြယ္ရန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစာေရးဆရာအားဆက္သြယ္ရန္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား    

ေဒါက္တာ ရာမက္ရွ ္စီ၊ ဆာစီနာ  

သဘာပတိ၊ တမာေဖါင္ေဒးရွင္း 

ဂ်ီ-၁၅၂၊ ဖါလမ္ ဗီဟာ၊ ဂ် ီ

အူဂါအြန္၊ အိႏၵိယ၊ ၁၂၂ ၀၁၇ 

ဖုံး…. ၉၁-၁၂၄-၂၃၆၀၈၇၀၊ ၉၈၁၁၅၇၃၄၃၉၊ 

အီးေမလ္း- susaxena@sify.com 
 

အယ္ဒီတာမွတ္ခ်က-္ တမာသည္အမွန္ပင ္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတြင ္ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈကုိအားျဖည့္သည္ ့ အေသးစား 
လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္အံ့ၾသေလာက္သည့္အပင္ျဖစ္သည္။ ECHO သည၁္၉၈၀ အေစာပိုင္း 
ကာလကပင ္ တမာႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင္ ့ တမာကိုလူသိမ်ားရန္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊  www.echocommunity.org 
တြင ္ဤနည္းပညာမွတ္ခ်က္အနည္းပညာမွတ္ခ်က္အနည္းပညာမွတ္ခ်က္အနည္းပညာမွတ္ခ်က္အပါအ၀င္ ၁၉၈၄ခုႏွစ္အေစါပုိင္းကပင ္ တမာႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစည္းတင္ျပသည္။  

ECHO နည္းပညာမ်ား၊ သေဘာတရားမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ၊ ထပ္ေဆာင္းသုေတသနျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင ္ ဤအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

သေဘာတရားမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ႏွင့္ အသုံးျပဳမည့္သူမ်ားအတြက္စြန္႔စားမႈမ်ားစြာမလုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုစမ္းသပ္ေဆာင္ 

ရြက္ရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။   စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဓေလ့ထုံးစံတို႔သည ္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈ-ထိခိုက္လြယ္၍ တခါတရံ အခ်ိဳ ႔တြင ္

ျဖစ္ႏိုင/္လက္ခံႏုိင၍္အခိ်ဳ ႔တြင္မျဖစ္ႏိုင္/လက္မ ခံႏိုင္သည္ကိုလည္းေတြ႔ရမည္။ သင္တို႔သည ္ သင္တို႔၏စီမံေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 

ပတ၀္န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တမာကိုမည္သို႔အသုံးျပဳႏိုင္သည္ကိုစမ္းသပ္ လုပ္ကိုင္းရင္း ႀကဳံေတြ႔ရသည့္သင္တို႔ 

၏ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္ ့က်ရႈံးမႈမ်ားတို႔ကိုလည္းကၽြန္ပ္တို႔အားအသိေပးေျပာၾကားပါ။ 

တမာေစ့မ်ားကိ ု ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ECHO အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္သည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုအစဥ္အျမဲလက္ထတဲြင္မထါးပါ၊ 

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ္ ၎တို႔၏ အေညွာက္ထြက္သည့္စြမ္းရည္သည ္ လွ်င္ျမန္စြာကုန္ဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ 

ေသာ ္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္သည ္ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိ ု ထိုင္းႏိုင္ငံရွ ိ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမ ွ ရာသီခ်ိန္တိုင္းတြင္ရယူေပးႏိုင္သည္။ သင ္

သည ္တမာေစ့မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ၀္င္စားပါက seeds@echonet.org. သို႔ အီးေမလ္ပို႔ပါ။ 

 
 
မီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ားမီွျငမ္းခ်က္မ်ား    
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