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oD;ESHpkdufysdK;a&;pepfokawoeXme 

 

 oD;ESHpdkufysdK;a&;pepfXmepkonf? pdkufysdK;a&;okawoeOD;pD;Xme? oD;ESHpdkufysdK;a&;pepfESifh v,f,mpD;yGm; 
okawoeXmecJGatmuf&SdXmepkwpfckjzpfNyD; pyg;oD;ESHpdkufysdK;a&;okawoevkyfief;rsm;udk a&qif;tygt0if e,f 
okawoeNcHrsm;ü aqmif&Gufvsuf&Sdygonf/ 

&nf&G,fcsuf 

 oD;ESHpdkufysdK;a&;okawoeXmepkonfatmufazmfjyyg&nf&G,fcsufrsm;jzifhokawoevkyfief;rsm;udk aqmif 
&Gufvsuf&Sdygonf/ 

(၁) သီးနှံအလိုက်၊ ေဒသအလိုက ် အကျိုးအမြ တ်အများဆုံးရရှိ၍ သဘာဝအရင်းအမြ စမ်ျား ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် 

သီးနှံပုံစံများ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

 (2)   xkwfa0NyD;pyg;rsdK;rsm;ESifh xkwfa0rnfhpyg;rsdK;rsm;twGuf? pdkufenf;pepfrsm;udk azmfxkwf&ef? 

 (3)   pyg;oD;ESHtwGufaygif;ESdrfeif;enf;pepfrsm;udkavhvm&ef၊ 

 (4)   pyg;oD;ESH (Seed Flow) t& pkdufysdK;a&;OD;pD;XmerS awmif;cHvmonfh qifhyGm;rsdK;aph  

              (Foundation Seed) ESifh pkdufysdK;olawmifolrsm;twGuf rsdK;oefUrsdK;aphrsm; pOfquf  
              rjywfxkwfvkyf&efwdkU jzpfygonf/ 
 

2011 -2012 ckESpftwGif;aqmif&Gufonfh okawoevkyfief;rsm;rS awGY&Sdcsufrsm; 

(u) oD;xyfoD;nSyfoD;ESHykHpHokawoe 

u-1/ pyg;-rwfyJoD;ESHykHpH\tusdK;tjrwf&&SdrSKtm;awmifolenf;ESifhအဆင့်မြ င့်စုိက်ပျိုးနည်း EIdif;,SOf    

            avhvmjcif; 

 

 စပါးအပြ းီ မတ်ပဲသီးနှံကိ ု မြ န်မာနိုင်ငံေဒသအနှံ့အပြ ားတငွ် ေတာင်သူများ စိုက်ပျို းေလ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင ်

ေတာင်သူအများစုမှာ မတ်ပဲကို စပါးရိတ်သိမ်းပြ ီးကျန်ရှိေနေသာ ေမြ တွင်းအစိုဓါတ်ကိုအားပြ ု၍ အလျင်အမြ န်ထွန်ယက ်

 ပြ ီး ကဲပက်စနစ်ဖြ င် ့  စိုက်ပျို းလပု်ကိုင်ေနကြ ပါသည။် အဆင့်မြ င့်ေသာစိုကပ်ျိုးနည်းစနစ်များကို အစားထိုးေဆာင်ရွက် 

 ခြ ငး် ဖြ င့် အထွက်နှင့် အကျို းအမြ တ်ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆင့်မြ င့်ေသာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များဖြ င့် စိုက်ပျို းခြ င်းနငှ့် 

ေတာင်သူများလက်ရှိေဆာင်ရွက်ေနေသာ စိုက်ပျို းနည်းစနစ်စသည့်စနစ်နှစ်ခုတို့အား နိှုင်းယှဉ်ေလ့လာနိုင်ရန် ဤသုေတ 

သနလုပ်ငန်းကို မိုးစပါးအပြ ီး မတ်ပဲအဓိကစိုက်ပျိုးရာေဒသများဖြ စ်ေသာ လက်ပံတန်းနှင့် သဲကုန်းသုေတသနခြ မံျားတငွ ်

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မိးုစပါးအဖြ စ် သဲကုန်းေဒသတွင် ဆင်းသွယ်လတ်၊ လက်ပံတန်းေဒသတွင် ဆင်းသုခမျိုးတို့ဖြ င့် 

၄င်း၊ ေဆာင်းသီးနှံမတ်ပဲ စိုက်ပျို းရာတွင် သဲကုန်းေဒသတွင် P11-30 ၊ လက်ပံတန်းေဒသတွင ်ေရဆငး်-၂ မျို းတို့ကို၄င်း စိုက် 

ပျို းခဲ့ပါသည်။ အဆင့်မြ င့်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွင် မိုးစပါးကိ ုသိပ္ပံနည်းကျ ပျို းေဘာင်ဖြ င့် ပျို းေထာင် ေြပာင်းေရွှ စိုက်ပျိုး၍ 

၄င်း၊ ေဆာင်းသီးနှံမတ်ပဲကို တန်းကြ ား ၁ ေပတွင်၊ လက်ဖြ ူးချ၍လညးေ်ကာငး် စိုက်ပျိုးခဲ့ ပြ ီး ဓါတ်ေမြ သြ ဇာထည့်သွင်း 

ေပးခြ ငး်နှင် ့ပန်းပွင့်ချိန် တွင် ေရတစ်ကမိ် ေပးသွင်း ခြ င်းတို့ကိ ုေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။  
 

ဇယား- ၁။ မိုးစပါး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အလိုက ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြ တ ်(၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မိုး) 

စဉ် ေဒသ 

စပါးအထွက်  
(တင်း) 

ဝင်ေငွ ကုန်ကျစရိတ် အမြ တ်ေငွ 

အဆင့် 
 မြ င့် 

သမ 
ရိုးကျ 

အဆင့်မြ င့် သမရုိးကျ အဆင့်မြ င့် သမရိုးကျ အဆင့်  မြ င့် သမ ရိုးကျ 

၁ လက်ပံတန်း ၁၀၃.၂ ၇၃.၅ ၃၀၉၆၀၀ ၂၂၀၅၀၀ ၃၀၁၅၀၅ ၁၉၅၂၂၀ ၈၀၉၅ ၂၅၂၈၀ 
၂ သဲကုန်း ၉၃.၉ ၇၀.၉ ၂၈၀၂၀၀ ၂၁၂၇၀၀ ၁၃၄၃၀၀ ၁၁၉၃၀၀ ၁၄၅၉၀၀ ၉၃၄၀၀ 

ပျမ်းမျှ ၉၈.၆ ၇၂.၂ ၂၉၄၉၀၀ ၂၁၆၆၀၀ ၂၁၇၉၀၂ ၁၅၇၂၆၀ ၇၆၉၉၇ ၅၉၃၄၀ 
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ဇယား-၂။ ေဆာင်းမတ်ပဲ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်အလိုက ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အကျိုးအမြ တ် (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေဆာင်း) 

စဉ် ေဒသ 
မတ်ပဲအထွက် ဝင်ေငွ ကုန်ကျစရိတ် အမြ တ်ေငွ 

အဆင့် 
 မြ င့် 

သမ 
ရုိးကျ 

အဆင့်မြ င့် သမရုိးကျ အဆင့်မြ င့် သမရိုးကျ အဆင့်မြ င့် သမရုိးကျ 

၁ လက်ပံတန်း ၁၃.၅ ၈.၂ ၁၈၂၂၀၀ ၁၁၀၇၀၀ ၁၁၅၈၀၀ ၇၂၀၀၀ ၆၆၄၀၀ ၃၈၇၀၀ 

၂ သဲကုန်း ၁၉.၅ ၁၈.၃ ၂၆၃၂၅၀ ၂၄၇၀၅၀ ၁၀၃၀၀၀ ၉၇၀၀၀ ၁၆၀၂၅၀ ၁၅၀၀၅၀ 

ပျမ်းမျှ ၁၆.၅ ၁၃.၃ ၂၂၂၇၂၅ ၁၇၈၈၇၅ ၁၀၉၄၀၀ ၈၄၅၀၀ ၁၁၃၃၂၅ ၉၄၃၇၅ 

 စပါးသီးနှံကိ ု အဆင့်မြ င့်နည်းစနစ်များဖြ င့် စိုက်ပျိိုးပါက  ေတာင်သူသမရိုးကျ စိုက်ပျိုးခြ င်းစနစ်ထက် စပါး 

အထွက် ၃၆.၆ %တိုးလားပြ ီး၊ မတ်ပဲသီးနှံတွင ်အထွက် ၂၄.၁ %တိုးလာေကြ ာင်း ေတွ့ ရပါ သည်။ စပါးသီးနှံတွင ်လုပ်အား 

နှင့် သွင်းအားစုအတွက(်၇၈၃၀၀) ကျပ်ပိုမိုသုံးစွဲရပြ းီ အမြ တ်ေင ွ(၁၇၆၅၇) ကျပ ်ပိုမိုရရှိပါသည်။ မတ်ပဲသီးနှံတွင ်အဆင့် 

 မြ င့်နည်းစနစ်များဖြ င့်စိုက်ပျိိုးပါက ေတာင်သူသမရိုးကျစိုက်ပျိုးခြ င်းစနစ်ထက်လုပ်အားနှင့်သွင်းအားစုအတွက်(၂၄၉၀၀) 

ကျပ်ပိုမိုသုံးစွဲရပြ းီ အမြ တ်ေင ွ (၁၈၉၅၀) ကျပ် ပိုမိုရရှိပါသည။် သီးနှံနှစ်မျို းစလုံးတွင် အဆင့်မြ င့်နည်းဖြ င့်စိုက်ပျိုးခြ င်း 

သည်အထွက်ပိုမိုရရှိပြ းီ ပိုမိုထည့်သွင်းရသည့် ရင်းနှီးေငွထက်အမြ တ်ပိုမိုရရှိပါသည်။ သုိ့ဖြ စပ်ါ၍ စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်မည် 

ဆိုပါက သီးနှံများကိ ုအဆင့်မြ င့်နည်းဖြ င့် စိုက်ပျိုးသင့်ေကြ ာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ 
 

u-2/ pyg;-ukvm;yJoD;ESHykHpH\tusdK;tjrwf&&SdrItm;ESKdif;,SOfavhvmjcif; 

  စပါးအပြ းီေဆာင်းသီးနှံအဖြ စ် ကုလားပဲသီးနှံကို မြ န်မာနုိင်ငအံလယ်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မန္တေလးတိုင်း 

ေဒသကီးနှင့်စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးတို့တငွ ်ေတာင်သူများစိုက်ပျိုးေလ့ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ေတာင်သူအများစုမှာ လုပ် 

အားနှင့်သွင်းအားစုနည်းနည်းဖြ င် ့ ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာနည်းစနစ်များဖြ င်သ့ာ စိကု်ပျို းလုပ်ကိငု်ေနကြ သဖြ င့် အဆင့်မြ င့် 

ေသာစိုက်ပျို းနည်းစနစ်များကိုအစားထိုးေဆာင်ရွက်ခြ င်းဖြ င့် အထွက်နှင့်အကျို းအမြ တ်ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်။ စပါး-ကုလား 

ပ ဲသီးနှံပုံစံတွင် သီးနှံနှစ်မျိုးစလုံးအား အဆင့်မြ င့်ေသာ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များဖြ င့် စိုက်ပျိုးခြ င်းနငှ့် ေတာင်သူများလက်ရှိ 

ေဆာင်ရွက်ေနေသာ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များဖြ င် ့ စိုက်ပျို းခြ င်းစနစ်နှစ်ခုတို့အား နှိုင်းယှဉ်ေလ့လာနိုင်ရန် ဤသုေတသန 

လုပ်ငန်းကိ ုေကျာက်ဆည်သုေတသနခြ ံတငွ် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆင့်မြ င့်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွင ်မိုးစပါးအဖြ စ် ဆင်း 

သုခစပါးမျိုးကုိသိပ္ပံနည်းကျပျိုးေဘာင်ဖြ င့်ပျို းေထာင် ေြပာင်းေရွှ စိုကပ်ျိုး၍၄ငး်၊ ေဆာင်းသီးနှ ံကုလားပဲ ေရဆင်း- ၆ မျိုး 

ကို တန်းကြ ား ၁ေပ၊ ပင်ကြ ား(၄")ြဖင့်၄ငး် စိုက်ပျို းခဲ့ပြ းီ ဓါတ်ေမြ သြ ဇာ ထည့်သွင်းေပးခြ ငး်နှင် ့ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ေရ တစ ်

 ကိမ် ေပးသွင်းပါသည်။ 
 

Z,m;-3/ pyg;ESifhukvm;yJ oD;ESHpdkufysdK;enf;pepftvdkuf ukefusp&dwfESifhtjrwf&&SdrItajctae 
               (၂၀၁၁ ခုနစှ်၊ မိုး-ေဆာင်း၊ ေကျာကဆ်ည်) 

စဉ် 
သီးနံှ 
အမည် 

အထွက် (တင်း) ဝင်ေငွ (ကျပ်) ကုနက်ျစရိတ်(ကျပ်) အမြ တ်ေငွ(ကျပ်) 

အဆင့် 
 မြ င့် 

သမ 
ရိုးကျ 

အဆင့်မြ င့် သမရုိးကျ အဆင့်မြ င့် သမရိုးကျ အဆင့်မြ င့် သမရုိးကျ 

၁ စပါး ၉၉.၂ ၈၅.၇ ၃၄၇၂၀၀ ၂၅၇၁၀၀ ၂၂၀၁၀၀ ၁၉၀၀၀၀ ၁၂၇၁၀၀ ၆၇၀၀၀ 

၂ ကုလားပဲ ၂၁.၂၄ ၁၆.၄၅ ၃၆၁၀၈၀ ၂၇၉၆၅၀ ၁၂၀၅၀၀ ၉၂၀၀၀ ၂၄၀၅၈၀ ၁၈၇၆၅၀ 

 စုစုေပါင်း - - ၇၀၈၂၈၀ ၅၃၆၇၅၀ ၃၄၀၆၀၀ ၂၈၂၀၀၀ ၃၆၇၆၈၀ ၂၅၄၆၅၀ 

  စပါးသီးနှံကိ ုအဆင့်မြ င့်နည်းစနစ်များဖြ င့် စိုက်ပျိိုးပါက ေတာင်သူသမရိုးကျစိုက်ပျိုးခြ င်းစနစ်ထက ်လုပ်အား 

နှင့်သွင်းအားစုအတွက်(၃၀၁၀၀)ကျပ်ပိုမိုသုံးစွဲရပြ းီ အမြ တ်ေင(ွ၆၅၁၀၀)ကျပ်ပိုမိုရရှိပါသည်။ ကုလားပဲသီးနှံတွင ်အဆင့် 

 မြ င့်နည်းစနစ်များဖြ င့်စိုက်ပျိုးပါက ေတာင်သူသမရိုးကျစိုကပ်ျိုးခြ င်းစနစ်ထက်လုပ်အားနှင့်သွင်းအားစုအတွက်(၂၈၅၀၀) 
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ကျပ်ပိုမိုသုံးစွဲရပြ းီ အမြ တ်ေငွ(၅၂၉၀၀)ကျပ်ပိုမိုရရှိပါသည်။ သီးနှံနှစ်မျို းစလုံးတွင်အဆင့်မြ င့်နည်းဖြ င့်စိုက်ပျိုးခြ င်းသည် 

အထွက်ပိုမိုရရှိ ပြ းီ ပိုမိုထည့်သွင်းရသည် ့ရင်းနှီးေငွထက ်အမြ တ်ပိုမိုရရှိပါသည်။ သုိ့ဖြ စ်ပါ၍ စီမံေဆာင်ရွက်နိုင်မည် ဆုိ 

ပါက သီးနှံများကုိ အဆင့်မြ င့်နည်းဖြ င့် စိုက်ပျို းသင့်ေကြ ာင်း သုံးသပ်ရရှိပါသည်။ 
 

u-3/ ukef;jrifhpyg; + yJykyfoD;nSyfpkdufysdK;prf;oyfjcif; 

  &Srf;jynfe,fa'orsm;wGift"dupm;oHk;oD;ESHjzpfaomukef;jrifhpyg;ESifhyJykyfoD;ESHudkoD;nSyfpdkufysdK;jcif; 

tm;jzifhoD;ESHxkwfvkyfrIpGrf;tm;wdk;jrSifhEdkifjyD;0ifaiGwdk;wuf&&SdapEdkifygonf/ odkYjzpfygítudsK;tjrwfydkrdk&&Sd 
Edkifrnfh ukef;jrifhpyg;ESifh yJykyfoD;nSyfpdkufysdK;jcif;pepfudkod&SdEdkifyg&ef þokawoevkyfief;udkatmifyef;ESifh 

aemifrGefa'orsm;wGifprf;oyfpdkufysdK;cJhygonf/ prf;oyfcsufrsm;rSm pyg;6wef;vSsifyJykyf1wef;? pyg; 4wef; 

vSsif yJykyf2wef;wdkYudk pyg;^yJykyf oD;jcm;wpfoD;wnf; pdkufysdK;jcif;jzifh edIif;,SOfavhvmcJhygonf/  
 

ဇယား - ၄။ ukef;jrifhpyg; + yJykyfoD;nSyfpkdufysdK;prf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;) 

a'o oD;nSyfyHkpH 

txGuf (wif;)

ukefusp&dwf &aiG tjrwf LER 
pyg; yJykyf

atmifyef; pyg;oD;oefY 47.50 - 134700 154375 19675
 pyg; 6wef; +yJykyf 1wef; 43.75 0.60 135000 151787 16787 1.00
 pyg; 4wef; +yJykyf 2wef; 31.86 1.60 135000 129145 -5855 0.88
 yJykyfoD;oefY - 7.50 95000 120000 25000
aemifrGef pyg;oD;oefY 39.93 - 179250 199650 20400
 pyg; 6wef; +yJykyf 1wef; 23.93 2.37 150000 157570 7570 0.80
 pyg; 4wef; +yJykyf 2wef; 12.75 6.14 149500 161450 11980 0.83
 yJykyf oD;oefY - 11.85 113500 189600 76100
  

 atmifyef;ESifhaemifrGefa'owdkYwGif pyg;wpfrsdK;wnf;pdkufysdK;jcif;onf yJykyfwpfrsdK;wnf; pdkufysdK;jcif;xuf 
4if;? oD;nSyfpdkufysdK;jcif;xuf4if; tjrwfaiGydkrdk&&SdEdkifygonf/ xdkYtjyif pyg;+ yJykyfoD;nSyfpdkufysdK;jcif;jzifh prf;oyf 

a'otm;vHk;wGif ajr,mtoHk;csrIpHnTef;udef; (LER<1.00) jzpfojzifh a'oa&ajrESifhudkufnDaomrsdK;ESifh pdkufysdK; 

jyKpkrIenf;pepfrsm;udk qufvufokawoejyK&SmazGazmfxkwf&ef vdktyfygonf/   
 

(c) pyg;pkdufenf;pepfokawoe 

c-1/ rdk;a&aomufa'otwGufoifhawmfrnfh pdkufenf;pepftvdkuf pyg;rsdK;a&G;cs,fjcif; 

c-1-1/ rdk;a&aomufa'otwGufoifhawmfrnfh pdkufenf;pepftvdkuf pyg;rsdK;a&G;cs,fjcif;  

   (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

  

 rkd;enf;a'ordk;a&jzifhompdkufysdK;&onfh rdk;a&aomuffa'orsm;wGif pyg;pdkufysdK;&mü rdk;a&yHkrSefvHkavmuf 
rIr&Sdjcif;aMumifh pyg;yifjzpfxGef;rI raocsmra&&monfhtajctaersm;ESifh BuHKawGUEdkifygonf/ odkYygí ¤if;a'o 

rsm;ESifhudkufnDrnfhrsdK;rsm;ESifh pdkufenf;pepfrsm;udkazmfxkwfEdkif&eftwGuf 2011-2012ckESpf? rdk;&moDwGif a&qif; 
ESifh yef;uHk;NcHwdkUwGif prf;oyfcJhygonf/ tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspdkufenf;pepfudk ysdK;axmifa&TUajymif; 

pdkufpepfjzifh,SOfí prf;oyfpdkufysdK; jcif;udk a&qif;ü pyg;rsdK; (9) rsdK;jzifh aqmif&GufcJhygonf/  

 tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspdkufpepf (Dry Direct Seeded Rice) qdkonfrSm x,fa&;jyifí &Edkif 

onfh rdk;OD;umvrdk;&GmNyD;ptcsdefüajrudk ,moD;ESHpdkufouJhodkU tajcmufjyifírsdK;aphtajcmuftm; wkduf&kduf rsdK; 
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aphcs pkdufysdK;xm;jcif;jzpfonf/  pdkufNyD;&Gmaomrkd;ESifhtyifaygufpHkcsdefrdk;qufvuf&Gmygurdk;a&udkpdkufuGufü uef 
oif;jyKvkyfum qufvufodkavSmifxm;onfh enf;pepfwpfckjzpfygonf/  

 a&qif;wGif okawoeprf;oyfuGufrsm;udk  2011 ckESpf? rdk;&moD(20.5.2011)&ufwGif tajcmufx,f 

a&;? tajcmufrsdK;aphcspdkufysdK;jcif;udk wef;Mum;(20prxvufjzL;cs)pepfjzifhpdkufysdK;cJhygonf/ ysdK;axmifa&TUajymif; 
pdkufpepftwGuf pyg;rsdK;(9)rsdK;udk(17.7.2011)&ufwGifysdK;axmifjyD;(14.8.2011)&ufwGif wef;Mum; yifMum; 

(20 x 15 pr)jzifh ajymif;a&TUpdkufysdK;cJhygonf/ aygif;ESdrfeif;jcif; (3) Mudrfaqmif&GufcJhjyD; "gwfajrMoZmtaejzifh 
wDplyg 56 aygifudk ajrcHtjzpf4if;? ,l&D;,m; 112aygifESifh ydkwuf&Sf 28aygifudk tyifwpfvom; (wdkuf&dkuf 

taphcs)^aumufvSefjyD;csdef (ajymif;a&TUpdkuf)? rdIYuyfcsdefESifh 50%tESHxGufcsdefwdkYwGif tnDtrSscGJauR;cJhygonf/ 
 tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspepfwGif a&qif;wGif pdkufcsdefonf arv 'kwd,ywfjzpfNyD; &dwfcsdef 
onf atmufwdkbmvaemufqHk;ywf jzpfygonf/ ¤if;umvtwGif;ü &&SdcJhonfh rdk;a&csdefpkpkaygif;rSm 1200 rDvD 

rDwm (47/) &Sdygonf/ ysdK;axmifaumufpdkufpepfwGif Zlvdkif'kwd,ywfüysdK;axmifcJhNyD; 'DZifbmvaemufqHk;ywf 
wGif &dwfodrf;cJh&ygonf/ ¤if;ysdK;axmifcsdefrS &dwfodrf;csdefumvtwGif;&&SdcJhonfhrdk;a&csdefpkpkaygif;rSm 934 rDvD 

rDwm(36.76/)&Sdygonf/ tylcsdefESifh aea&mifjcnf&&SdrIrSmvnf; pyg;yifMuD;xGm;rItm; t[efYtwm;jyKonfh 
tajctaersm; rjzpfay:cJh[k,lqEdkifygonf/ pyg;twGufa&vdktyfcsufrSm 1200 rDvDrDwm rS 1600 rDvDrDwm 

(47/ rS 63/) &SdaMumif; De Datta (1981) u azmfjyxm;cJhygonf/ xdkYaMumifh pyg;yifyHkrSefMuD;xGm;rItwGuf rdk;a& 
&&SdrI vHkavmufonf[k ,lqEdkifygonf/  
 
 

Z,m;-5/ tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspdkufpepftwGuf a&qif;a'o\ &moDOwkqdkif&m  
           tcsuftvufrsm; (2011 ckESpf? rkd;) 

 arv ZGefv Zlvdkifv Mo*kwfv pufwifbm atmufwdkbm Edk0ifbm pkpkaygif; 

rdk;a&csdef     

vufr 3.51 10.36 3.34 13.55 9.49 9.25 00.00 47.29

rdk;&Gm&uf 5 14 9 20 13 11 - 72

aeomcsdefem&D    

yQrf;rSSs 7.4 3.4 3.9 3.9 5.1 5.5 7.9 37.1

pkpkaygif; 81.5 102.6 121.1 122.3 152.9 169.3 236.8 986.5

tylcsdef ( HC) 
   

tjrifhqHk; 35.0 33.0 33.0 32.1 32.9 33.3 34.2 233.5

tedrfhqHk; 24.5 24.7 24.5 24.2 24.2 22.8 18.2 163.1

  

 a&qif;wGifprf;oyfawGU&Sdcsuft& tajcmufx,fa&;?tajcmufrsdK;aphcspdkufpepfonf ysdK;axmif aumuf 
pdkufpepfxuf pyg;txGuf (32 %) avsmhusonfudkawGU&Sd&ygonf/ tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspdkuf 
pepfwGif prf;oyfpyg;rsdK;rsm;teuf {&mrif;pyg;rsdK;onf txGuftrsm;qHk;jzpfNyD; ¤if;onf raemf[&D? raemokc? 
Swanasub-1 rsdK;rsm;ESifh txGufruGmaMumif; awGU&Sd&ygonf/ ysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepfwGif Swana sub-

1ESifh qif;okcpyg;rsdK;wdkUonf txGuftjrifhqHk;jzpfygonf/ ay:qef;ab;Mum;ESifh UPLRi-7  pyg; rsdK;wdkUonf 
tajcmufx,fa&;rsdK;aphcspdkufpepfwGifyHkrSeftxGufay;EdkifpGrf;jcif;r&Sdyg/ tajcmufx,fa&;?tajcmufrsdK;aphcspdkuf 
pepfwGif {&mrif;ESifh RMNTK-UL-1-16 pyg;rsdK;wdkYonf ysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepfxuf txGuf EIef; 
omvGefonfudk awGU&ygonf/ tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspdkufpepfwGif  {&mrif;ESifh RMNTK-UL-1-

16 pyg;rsdK;wdkU\,lepf{&d,mtwGif;&SdtESHta&twGufrsm;aomaMumifhjzpfaMumif;oHk;oyf&&Sdygonf/ pdkufpepf 
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ESpfckpvHk;twGuf Swana sub-1, qif;okc? raemf[&DESifh {&mrif;pyg;rsdK;wdkUonf oihfawmfaomtxGuf&&SdEdkif 
onfh pyg;rsdK;rsm;jzpfygonf/ 
 

Z,m; - 6/ rdk;a&aomufa'o pyg;rsdK;rsm;tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspepfESifh ysdK;axmif 
     aumufpdkufpepftvdkuf pyg;txGufEIef; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;)   

pOf pyg;rsdK;trnf 

wpf{utxGuf (wif;) 
ysdK;axmifaumufpdkuf 

xufavsmhenf;txGuf (%) DSR TPR
1 raemokc 55.17 70.37 22 
2 qif;okc 42.61 86.18 51 
3 raemf[&D 60.80 67.47 10 
4 RMNTK-UL-1-16 44.80 29.08 + 54 
5 UPLRi-7 19.31 61.06 68 
6 vHk;oG,farT; 33.73 65.71 49 
7 {&mrif; 64.33 56.26 + 14 
8 ay:qef;ab;Mum; 16.35 41.78 61 
9 Swana sub-1 51.89 94.61 45 

ysrf;rSs 43.22 63.61

 LSD 0.05 CV% 

pdkufpepf x rsdK; 18.65 21.60 
pdkufpepf   6.21 23.72 

rsdK; 13.19 21.60 
 

Z,m; - 7/ rdk;a&aomufa'o pyg;rsdK;rsm;tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspepfESifh ysdK;axmif 

     aumufpdkufpepftvdkuf txGufrdwfbufrsm; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

pOf pyg;rsdK;trnf 

0.25pwk&ef;rDwm&SdtESH wpfESHygtaph atmifaph% 

DSR TPR DSR TPR DSR TPR 

1 raemokc 25.38 16.29 57.74 106.22 75.74 80.98
2 qif;okc 16.18 18.20 48.94 74.90 78.50 86.59
3 raemf[&D 17.95 18.26 59.28 108.93 75.76 83.25
4 RMNTK-UL-1-16 19.30 9.78 70.75 131.29 61.83 48.55
5 UPLRi-7 9.30 12.88 55.20 71.34 52.60 80.87
6 vHk;oG,farT; 16.54 13.48 70.59 98.37 78.49 79.21
7 {&mrif; 22.71 17.99 69.48 87.73 68.91 69.90
8 ay:qef;ab;Mum; 8.86 10.46 60.17 83.06 50.27 58.11
9 Swana sub-1 20.07 19.47 68.29 106.50 62.49 77.88

LSD 0.05  4.68 ns 20.21 
CV % 17.3 19.80 12.00 
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Z,m;-8/ ysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepftwGuf a&qif;a'o\&moDOwkqdkif&mtcsuftvufrsm; 
           (2011 ckESpf? rkd;? a&qif;) 
 

 Zlvdkifv 

17.7.11 

rSponf/ 

Mo*kwfv 

pufwif

bmv 

atmufwdk

bmv 

Edk0ifbmv 'DZifbm pkpkaygif; 

rdk;a&csdef       

vufr 2.90 13.55 9.49 9.25 - 1.57 36.76

rdk;&Gm&uf 5  20 13 11 - - 49

aeomcsdefem&D   

yQrf;rSSs 3.86 3.90 5.10 5.50 7.90 6.70 32.96

pkpkaygif; 58.00 122.300 152.90 169.30 236.80 208.40 947.70

tylcsdef ( HC)   

tjrifhqHk; 32.80 32.10 32.90 33.30 34.20 31.10 196.40

tedrfhqHk; 24.60 24.20 24.20 22.80 18.20 17.20 131.20

 tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspdkkufpepfonf ysdK;axmifaumufpdkufpepfxuf rdk;a&csdef&&SdrI ydkrdkyg 
onf/ odkUaomf tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspepfü pyg;yif\tyifyGm;pnf;rIumvjzpfaom Zlvdkifv 

wGif rdk;a&csdef (3.34) vufrom&Sdjcif; ? tyifMuD;xGm;rIumv tapmydkif;twGif; rdk;&GmoGef;rIyHkpH (Rainfall 

Distribution)rrSefjcif;aMumifha&jywfjcif;?a&rsm;jcif;wkdUukdawGU&Sd&ygonf/ 4if;tjyiftajcmufx,fa&;?tajcmuf 
rsdK;aphcspdkufpepfü aygif;jrufjyóemonf ysdK;axmifaumufpkduf pepfxufykdaMumif; awGU&Sd&ygonf/ 

 xdkUaMumifh tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspdkufpepfonf pyg;twGufa&vdktyfcsuf vHkavmufaomf 
vnf; rdk;&GmoGef;rIyHkpHrrSefjcif;? aygif;jyóemydkjcif;wdkUaMumifh ysdK;axmifaumufpdkufpepfxuf txGufavsmhenf; 

&jcif;jzpfaMumif; oHk;oyf&&Sdygonf/ 
  

c-1-2/ rdk;a&aomufa'otwGufoifhawmfrnfh pdkufenf;pepftvdkuf pyg;rsdK;a&G;cs,fjcif;  

        (2011 ckESpf? rdk;? yef;uHk;NcH)  

  

  txufyg okawoeESifhtvm;wlprf;oyfuGufudk ppfudkif;wdkif;a'oMuD;? a&OD;jrdKUe,f? yef;uHk;jcHwGif 

aqmif&GufcJhygonf/ yef;uHk;NcHü 2011ckESpf? rdk;&moD(23.6.2011)&ufwGif tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aph 

cspdkufysdK;jcif;udk wef;Mum;(20 pr x vufjzL;cs) pepfjzifh pdkufysdK;cJhygonf/ ysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepftwGuf 

pyg;rsdK;(5)rsdK;udk (9.5.2011)&ufwGif ysdK;axmifjyD; (23.6.2011)&ufwGif wef;Mum;yifMum;(20x15 pr) jzifh 

ajymif;a&TUpdkufysdK;cJhygonf/ aygif;ESdrfeif;jcif; (3) Mudrfaqmif&GufcJhjyD; "gwfajrMoZmtaejzifh wDplyg 56 aygifudk 
ajrcHtjzpf4if;? ,l&D;,m; 112 aygifESifh ydkwuf&Sf 28 aygifudk tyifwpfvom;(wdkuf&dkuf taphcs)^aumufvSef 

jyD;csdef (ajymif;a&TUpdkuf)? rdIYuyfcsdefESifh 50 % tESHxGufcsdefwdkYwGif tnDtrSscGJauR;cJhygonf/ 
 awGU&Sdcsuft& prf;oyfpyg;rsdK;tm;vHk;\txGufEIef;wGifysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepfonftajcmufx,f 
a&;? tajcmufrsdK;aphcs pdkufpepfxufydkonfudk awGU&Sd&ygonf/  
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Z,m;-9/ ysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepftwGufyef;uHk;a'o\&moDOwkqdkif&mtcsuftvufrsm; 
           (2011 ckESpf? rkd;? yef;uHk;) 

 

ar ZGef Zlvdkif Mo*kwf

pufwif

bm 

atmuf

wdkbm 

Edk0ifbm 'DZifbm pkpkaygif; 

rdk;a&csdef         

vufr 10.07 6.71 4.33 13.60 6.80 9.40 1.10 - 52.01

rdk;&Gm&uf 14 11 5 16 8 12 1 - 67

tylcsdef ( HC)  
 

 

tjrifhqHk; 36.7 37.0 37.2 37.6 38.0 34.5 33.0 31.4 - 

tedrfhqHk; 20.1 20.9 21.3 21.0 22.0 20.1 19.0 12.0 - 

 tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspdkufpepfwGif txGuftrsm;qHk; ay;pGrf;Edkifaom pyg;rsdK;rSm a&Tbdk-1 

jzpfNyD; ၎if;onf vHk;oG,farT;? {&mrif;pyg;rsdK;wdkUESifh txGufruGmjcm;yg/ a&Tbdk-1pyg;rsdK;onf 0.25 pwk&ef; 

rDwmtwGif;&Sd tESHta&twGufrsm;jcif;aMumifh txGufrsm;&jcif;jzpfaMumif; oHk;oyf&&Sdygonf/ yef;uHk;NcHwGif 
tajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspdkufpepfonf ysdK;axmifaumufpdkuf\pyg;txGufudkrrDaomfvnf; pdkufysdK; 
jzpfxGef;EdkifaMumif;awGU&ygonf/ pyg;rsdK;csif;wlaomfvnf; txGufpGrf;&nfrSmprf;oyfa'oESpfckjzpfaoma&qif; 

ESifhyef;ukef;wGif odompGmuGmjcm;aeonfudk awGY&onfhtjyif rsdK;ESifhpdkufpepf tjyeftvSefwkefYjyefrI&Sdjcif;aMumifh 
þokawoeudk qufvufvkyfaqmifoifhygonf[k oHk;oyfwifjytyfygonf/    
 
 
 

Z,m; -10/ rdk;a&aomufa'otwGufoifhawmfrnfh pdkufenf;pepftvdkuf rsdK;a&G;cs,fjcif;rS        
wpf{utxGufESkef; (2011 ckESpf? rdk;? yef;uHk;NcH)  

pOf pyg;rsdK;trnf 

wpf{utxGuf (wif;) ysdK;axmifaumufpdkuf 

xufavsmenf; 

txGuf (%) 

tajcmufx,fa&;

tajcmufrsdK;aphcs 

ysdK;axmif  

aumufpdkuf 

1 a&Tbdk-1 46.85 85.10 44.95 
2 vHk;oG,farT; 42.71 51.39 17.94 
3 {&mrif; 39.90 73.76 45.91 
4 raemokc 36.22 71.43 49.29
5 ay:qef;ab;Mum; 30.59 61.48 50.24

ysrf;rSs 39.25 68.63  

LSD0.05 10.43  
CV % 11.2  

 

 

Z,m; -11/ rdk;a&aomufa'otwGufoifhawmfrnfh pdkufenf;pepftvdkuf rsdK;a&G;cs,fjcif; tESH ?  
             wpfESHygatmifaph ESifh atmifaph&mcdkifEIef; (2011 ckESpf? rdk;? yef;uHk;NcH) 

pOf pyg;rsdK;trnf 

0.25pwk&ef;rDwm&SdtESH wpfESHygatmifaph atmifaph% 

DSR TPR DSR TPR DSR TPR 

1 a&Tbdk-1 79.0 75.0 78.2 99.0 89.12 93.44
2 vHk;oG,farT; 38.0 83.3 141.9 87.0 87.46 91.81
3 {&mrif; 59.0 75.0 111.6 96.0 90.95 93.94
4 raemokc 80.0 41.5 63.7 110.0 90.20 89.15
5 ay:qef;ab;Mum; 54.0 89.5 81.6 127.0 90.25 92.10

ysrf;rSs 62.0 72.7 95.4 103.8 89.60 92.09

LSD0.05 5.12 21.33 3.15 
CV % 8.30 12.40 2.00
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c-2/ pyg;rsdK;rsm;pdkufcsdefprf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

 

 pyg;oD;ESHXmepkrStvm;tvmaumif;aomrsdK;opfrsm;ESifh xkwfa0NyD;jzpfaompyg;rsdK;rsm;\ rdk;&moDwGif 

pdkufcsdeftvdkuf wpf{upyg;txGuftay:tusdK;jyKEdkifrIudkod&Sd&ef ZGef(15)? Zlvdkif(15)ESifh Mo*kwf(15)wdkUwGif ysdK; 
axmif (&dk;&dk;) pdkufysdK;prf;oyfcJhygonf/ 

 awGU&Sdcsuft& pyg;rsdK;rsm;teuf UPLRi-7 ?  SPR 86035-52-5-1-1 ? a&Tya'om ? Swana sub-1 ESifh 

RMNTK-UL-1-16pyg;rsdK;wdkUonf raemokc? qif;okcwdkUuJhodkU ZGef(15)pdkufcsdefwGifwif;(100)ESifhtxufxGuf 
&Sdaom pyg;rsdK;rsm;jzpfaMumif;awGU&Sd&onf/ a&TjynfaX;pyg;rsdK;rSmrl ZGef(15)? Zlvdkif(15)ESifh Mo*kwf(15) pdkufcsdef 

oHk;ckpvHk;wGif wif; (80) rS (100) twGif; wnfNidrfpGmxGuf&Sdaom pyg;rsdK;jzpfonf/  

 SPR 86035-52-5-1-1? a&Tya'om? Swana sub-1 ESifh RMNTK-UL-1-16 pyg;rsdK;wdkUonf Zlvdkif (15) 

pdkufcsdefxd a&ToG,f&ifpyg;rsdK;uJhodkU wpf{upyg;txGufjrifhrm;aom pyg;rsdK;rsm;jzpfaMumif;awGU&Sd&onf/ Swana 

sub-1 ESifh RMNTK-UL-1-16 pyg;rsdK;wdkUonf Mo*kwf(15)pdkufcsdefwGif raemokcESifhqif;okcuJhodkU pyg;txGuf 

wif; (60) ESifhatmufodkUtxGufusqif;onfh pyg;rsdK;rsm; jzpfMuygonf/ 
 pyg;rsdK;trsm;pkonf Zlvdkif (15) pdkufcsdeftxdom txGufjrifhrm;EdkifaMumif; txl;ojzifh touf&uf 
(140)ESifhtxuf&Sdaompyg;rsdK;rsm;onf Mo*kwf(15)pdkufcsdefwGif pyg;txGufvGefpGmusqif;oGm;EdkifaMumif; oHk; 

oyf&&Sdygonf/ þodkUpyg;txGufusqif;&jcif;rSm Mo*kwf (15)pdkufcsdefü pyg;rsdK;trsm;pk\ tESHygyifyGm;jzpfay: 
rIonf avsmhenf;oGm;jcif;aMumifh jzpfaMumif; oHk;oyf&&Sdygonf/ 
 

Z,m;-12/ pyg;rsdK;rsm;pdkufcsdefprf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 
 

pOf pyg;rsdK; 

pkdkufcsdeftvdkufwpf{u 

txGufwif; 

touf&uf 

ZGef  

15 

Zlvdkif  

15 

Mo*kwf 

15 

ZGef 

 15 

Zlvdkif  

15 

Mo*kwf 

15 

1 a&ToG,f&if 43.75 103.89 88.76 117 116 115
2 a&Traemf 57.30 91.61 80.22 119 118 116
3 UPLRi-7 102.00 96.77 85.26 122 121 120
4 SPR 86035-52-5-1-1 115.69 125.80 89.44 128 134 131
5 a&Tya'om 119.64 115.21 93.01 132 125 124
6 raemokc 110.68 65.51 31.32 138 140 138
7 qif;okc 127.97 81.97 59.24 140 142 139
8 a&TjynfaX; 82.44 92.75 94.36 125 127 126
9 Swana sub-1 131.52 128.41 47.91 147 149 146

10 RMNTK –UL-1-16 119.57 125.73 61.14 150 150 149
ysrf;rSs 101.06 102.77 73.07   
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Z,m; -13/ pyg;rsdK;rsm; pdkufcsdeftvdkuftESHygyifyGm;jzpfay:rSK (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

pOf pyg;rsdK; 

tESHygyifyGm;jzpfay:rI 

ZGef 15 Zlvdkif 15 Mo*kwf 15 

1 a&ToG,f&if 9.83    12.58     14.08
2 a&Traemf 8.75 9.33 7.83

3 UPLRi-7 6.00 5.92 7.50 
4 SPR 86035-52-5-1-1 6.83 7.33 6.08 
5 a&Tya'om 9.17 8.42 7.17 
6 raemokc 9.00 5.00 7.00 

7 qif;okc 8.42 7.58 6.75 
8 a&TjynfaX; 9.00    10.42      10.25

9 Swana sub-1 9.58 8.75 5.50 

10 RMNTK –UL-1-16 6.17 6.17 3.42 

   

c-3/ pyg;rsKd;rsm;twGufpkdufcsdef? pkdufpepfESifhtyiftwef;tuGmta0;prf;oyfjcif;  

   (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

 2000 ckESpfaemufydkif; ajymif;vJvmaom &moDOwktajctaersm;t& tylcsdefjrifhwufvmjcif; ? rdk;&Gm 
oGef;rIyHko@mefrrSefojzifh rdk;jywfjcif;? a&MuD;jcif;rsm; MuHKawGUvm&jcif;wdkYaMumifh jrefrmEdkifiHwGif pdkuf{&d,m 
trsm;qHk;pdkufysdK;aeaom txGufaumif;raemokcpyg;rsdK;ESifh aps;uGufaumif;jyD; pdkuf{uwdk;wuf rsm;jym; 
vmonfh a'opyg;rsdK;{&mrif;pyg;wdkYudk ajymif;vJvmonfh &moDOwktay:wGif oifhavsmfaom pdkufcsdefESifh pdkuf 
pepfwdkYudk jyefvnfoHk;oyfEdkif&eftwGuf þokawoeudk aqmif&Guf&jcif; jzpfygonf/ 
 prfoyfpyg;rsdK;ESpfrsdK;udk ZGef (15)? Zlvdkif(15)? Mo*kwf(15)toD;oD;wGifysdK;axmifcJhjyD; ysdK;ouf (30)&uf 
om;wGif wef;Mum;yifMum;tuGmta0; (20 x 20 pr)ESifh(15 x 15 pr) xm;&Sd prf;oyfcJhygonf/ ajrMoZm 
taejzifh wDplyg 56 aygifESifh ausmufrIefY 56 aygifEIef; xnfhoGif;cJhygonf/ ajymif;a&TUpdkufjyD; (14) &ufwGif ,l 
&D;,m; 28 aygif? ydkwuf&Sf 14 aygifEIef; xnfhoGif;cJh ygonf/ tyifyGm;pnf;csdef ajymif;a&TUpdkufjyD; (42) &ufwGif 
,l&D;,m; 56 aygifEIef;udk4if;? rdIUuyfcsdefwGif ,l&D;,m; 28 aygifEIef;ESifh ydkwuf&Sf 14 aygifEIef;udk4if; toD;oD; 
xnfhoGif;cJhygonf/  
 

Z,m; -14/ စပါးမျိုးများ၏ စိုက်ချိန်အလိုက် အပင်ဖြ စ်ထွန်းမှုနှင့် အထွက် (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

စုိက်ချိန် စုိက်စနစ် မျို းအမည် အပင်အမြ င့် 
(cm) 

အပင်အေခြ ာက် 
အေလးချန်ိ 

(gm) 

အနံှအလျား 
(cm) 

အထွက် 
(တင်း) 

ဇွန(်၁၅) (၂၀x၂၀) မေနာသခု ၁၀၁.၃၃ ၇၇.၀၇ ၂၀.၄၀ ၉၉.၆၆ 
  ဧရာမင်း ၁၅၈.၀၀ ၁၄၀.၂၀ ၂၄.၈၃ ၆၃.၁၃ 
  ပျမ်းမျှ ၁၂၉.၆၇ ၁၀၈.၆၄ ၂၂.၆၂ ၈၁.၃၉ 
 (၁၅x၁၅) မေနာသခု ၉၇.၃၃ ၄၈.၄၃ ၁၉.၃၀ ၈၃.၂၁ 
  ဧရာမင်း ၁၄၉.၃၃ ၈၉.၂၇ ၂၄.၄၇ ၅၉.၄၃ 
  ပျမ်းမျှ ၁၂၃.၃၃ ၆၈.၈၅ ၂၁.၈၈ ၇၁.၃၂ 

ပျမ်းမျှ ၁၂၆.၅၀ ၈၈.၇၅ ၂၂.၂၅ ၇၆.၃၆ 
ဇလူိုင(်၁၅) (၂၀x၂၀) မေနာသခု ၉၇.၃၃ ၈၃.၀၀ ၂၁.၃၀ ၈၅.၃၀ 
  ဧရာမင်း ၁၄၉.၀၀ ၁၁၃.၀၀ ၂၃.၆၃ ၅၂.၈၆ 
  ပျမ်းမျှ ၁၂၃.၁၆ ၉၈.၀၀ ၂၂.၄၆ ၆၉.၀၈ 
 (၁၅x၁၅) မေနာသခု ၉၈.၆၇ ၅၄.၉၀ ၂၁.၇၃ ၈၁.၈၁ 
  ဧရာမင်း ၁၄၈.၆၇ ၉၄.၅၀ ၂၃.၁၇ ၃၅.၅၅ 
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  ပျမ်းမျှ ၁၂၃.၆၇ ၇၄.၇၀ ၂၂.၄၅ ၅၈.၆၈ 
ပျမ်းမျှ ၁၂၃.၄၂ ၈၆.၃၅ ၂၂.၄၅ ၆၃.၈၈ 

 သြ ဂတု(်၁၅) (၂၀x၂၀) မေနာသခု ၈၅.၆၇ ၆၁.၄၇ ၂၁.၉၀ ၃၂.၂၇ 
  ဧရာမင်း ၁၁၅.၆၇ ၁၀၃.၅၃ ၂၃.၆၇ ၄၀.၀၄ 
  ပျမ်းမျှ ၁၀၀.၆၇ ၈၂.၅၀ ၂၂.၇၈ ၃၆.၁၅ 
 (၁၅x၁၅) မေနာသခု ၈၆.၆၇ ၅၁.၃၀ ၂၁.၂၃ ၂၆.၇၂ 
  ဧရာမင်း ၁၁၄.၆၇ ၇၂.၀၀ ၂၂.၁၃ ၂၇.၇၇ 
  ပျမ်းမျှ ၁၀၀.၆၇ ၆၁.၆၅ ၂၁.၆၈ ၂၇.၂၄ 

ပျမ်းမျှ ၁၀၀.၆၇ ၇၂.၀၇ ၂၂.၂၃ ၃၁.၆၉ 
စုိက်ချိန်LSD 0.05 ၃.၈၆ ၈.၈၆ ၀.၈၈ ၁၂.၇၇ 
စုိက်စနစ်LSD 0.05 ၃.၁၅ ၇.၂၀ ၀.၇၂ ၁၀.၄၂ 

CV % ၃.၈၀ ၁၂.၄၀ ၄.၅၀ ၂၅.၇၀ 
 စပါးပင်ကီးထာွးမှုသည ် (အပင်အမြ င့်၊ အနှံအလျား၊ အပင်အေခြ ာက ်အေလးချိန်) စိုက်ချိန် အသီးသီးတွင ်မျို း 
အလိုက ် ကွာခြ ားမှုရှိေသာ်လည်း စိုက်စနစ်အလိုက် ကွာခြ ားမှုမရှိသည်ကိ ု ေတွ့ ရပါသည။် ထိုနည်းတူစွာ စပါးအထွက် 
သည ် စိုက်ချိန်နှင့် မျိုးအလုိက်ကွာခြ ားပြ ီး စိုက်စနစ်အလိုက ်ကွာခြ ားမှုမရှိေကြ ာင်းေတွ့ရပါသည်။ စပါးမျိုးနှစ်မျိုးစလုံး 
သည ်စိုက်ချိန်ေနာက်ကျသည်နှင့်အမျှ အထွက်နှုန်းကျသွားသည်ကိ ုေတွ့ ရှိရပါသည်။  
 အထွက်မိတ်ဘက်များ ေလ့လာေတွ့ရှှိချက်အရ အနှံပါပင်ပွားဖြ စ်ေပါ်မှုတငွ ်စိုက်ချိန်၊ စိုက်စနစ်အလိုက ်သိသာ 
စွာ ကွာခြ ားေသာ်လည်း မျို းအလိုက် ကဲွပြ ားမှုမရှပိါ။ စိုက်ချိန်သြ ဂုတ်(၁၅)တွင ်အနံှပါပင်ပွားနှင့် ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်း 
အနည်းဆုံးဖြ စ်ေသာေကြ ာင့် အထွက်သိသာစွာ ေလျာ့နညး်ရခြ င်းဖြ စ်ေကြ ာင်း သုံးသပ်ရပါသည်။  
 (၂၀ x၂၀ စမ) စုိက ်ခြ င်းဖြ င့် အနှံပါပင်ပွားသိသာစွာ ပိုမိုရရှိေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။ (၂၀ x၂၀ စမ) စိုက်စနစ် 
သည ်(၁၅ x ၁၅ စမ) စိုက်စနစ်ထက် အပင်အေခြ ာက်အေလးချိန် (Total shoot dry matter) သိသာစွာ ပိုမိုရရှိေသာ ်
လည်း အနှံအလျားဖြ စ်ေပါ်မှုနှင့်အထွက ်သိသာစွာတိုးမလာေကြ ာင်း ေတွ့ ရှိရပါသည်။ (၂၀ x ၂၀ စမ) စိုက်ခြ ငး်သည ်
(၁၅x၁၅ စမ) စိုက်စနစ်ထက် အထွက်ပိုမိုရရှိခြ င်းမာှ အနှံပါပင်ပွားဦးေရနှင် ့တစ်နှံပါအေစ့တိုးလာခြ ငး်ေကြ ာင့်  ဖြ စ်ပါ 
သည်။ သို့ရာတွင် သချင်္ာေဗဒစစ်တမ်းအရ စိုက်စနစ်နှစ်ခုသည် အထွက်နှုန်းသိသာစွာကွာခြ ားမှုမရှိေကြ ာငး် ေတွ့ ရပါ 
သည်။ အေစ့ (၁၀၀၀)အေလးချိနသ်ည် စိုက်ချိန်အလိုက ်ကွာခြ ားပြ းီ ဇွန် (၁၅) စိုက်ချိန်တငွ် အနည်းဆုံး ဖြ စ်ေကြ ာင်း ေတွ့  
ရှိရပါသည်။  
 အချုပ်အားဖြ င့် မေနာသုခနှင့်ဧရာမင်းစပါးမျိုးတို့ကို ဇူလိုင(်၁၅)ေနာက်ပိုင်းစိုက်ပျို းပါက အထွက် သိသာစွာ 
ေလျာ့နည်းေစပါသည်။  
 (၂၀ x ၂၀ စမ) စိုက်ခြ င်းသည ်အထွက်နှုန်း ပိုမိုေကာင်းသည့်အပြ င ်တစ်ဧကအတွင်း ဝင်ဆံ့ေသာ ေကာက်ကက်ွ 
လည်းေလျာ့နည်းြပီးေရွှ့ေပြ ာငး်စိုက်ပျို းစရိတ်ကိုသက်သာေစသဖြ င့် ၄င်းမျိုးနှစ်မျိုးကိ(ု၂၀x၂၀ စမ)ြဖင့်စိုက်သင့်ပါသည်။  
 စပါးမျို းအလိုက် စိုက်ချိန်အေပါ် တုန့် ပြ န်မှုကွာခြ ားသဖြ င့် စပါးမျိုးသစ်များအတွက် ဆက်လက်သုေတသနပြ ု 
လုပ်သင့်ေကြ ာငး် သုံံးသပရ်ပါသည်။  
 

Z,m; -15/ စပါးမျို းများ၏စိုက်ချိန်အလိုက်အထွက်မိတ်ဘက်လက္ခဏာများ (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

စုိက်ချိန် စုိက်စနစ် မျိုးအမည် 
အနံှပါ 
ပင်ပွား 

တစ်နံှပါ အေစ့ ေအာင်ေစ့ (%) 
အေစ့ ၁၀၀၀ 
အေလးချန်ိ (gm) 

ဇွန်(၁၅) (၂၀x၂၀) မေနာသုခ ၉.၀၀ ၁၃၈.၃၃ ၅၉.၉၁ ၁၈.၃၀ 
  ဧရာမငး် ၆.၅၈ ၁၆၂.၀၀ ၇၀.၁၈ ၁၉.၀၃ 
  ပျမ်းမျှ ၇.၇၉ ၁၅၀.၁၇ ၉၅.၀၅ ၁၈.၆၆ 
 (၁၅x၁၅) မေနာသခု ၅.၃၃ ၁၁၈.၆၇ ၇၅.၀၂ ၁၈.၃၇ 
  ဧရာမငး် ၆.၆၇ ၁၁၄.၀၀ ၇၄.၀၇ ၁၉.၀၀ 
  ပျမ်းမျှ ၆.၀၀ ၁၁၆.၃၃ ၇၄.၅၅ ၁၈.၆၉ 

ပျမ်းမျှ ၆.၉၀ ၁၃၃.၂၅ ၈၄.၈၀ ၁၈.၆၇ 
ဇူလိုင်(၁၅) (၂၀x၂၀) မေနာသုခ ၁၀.၀၀ ၁၁၅.၀၀ ၇၇.၀၇ ၁၉.၃၃ 
  ဧရာမငး် ၈.၇၅ ၁၄၁.၃၃ ၆၁.၃၅ ၁၉.၂၃ 
  ပျမ်းမျှ ၉.၃၈ ၁၂၈.၁၆ ၆၉.၂၁ ၁၉.၂၈ 
 (၁၅x၁၅) မေနာသခု ၆.၉၂ ၁၁၂.၀၀ ၇၈.၄၄ ၁၉.၄၃ 
  ဧရာမငး် ၇.၅၀ ၁၁၄.၃၃ ၅၅.၂၆ ၁၈.၉၇ 
  ပျမ်းမျှ ၇.၂၁ ၁၁၃.၁၆ ၆၆.၈၅ ၁၉.၂၀ 
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ပျမ်းမျှ ၈.၂၉ ၁၂၀.၆၆ ၆၈.၀၃ ၁၉.၂၄ 
 သြ ဂတ်ု(၁၅) (၂၀x၂၀) မေနာသုခ ၅.၅၀ ၁၃၂.၃၃ ၇၀.၈၅ ၁၉.၄၇ 
  ဧရာမငး် ၆.၀၈ ၁၄၆.၆၇ ၅၆.၈၃ ၁၈.၈၃ 
  ပျမ်းမျှ ၅.၇၉ ၁၃၉.၅၀ ၆၃.၈၄ ၁၉.၁၅ 
 (၁၅x၁၅) မေနာသုခ ၄.၅၀ ၁၂၅.၀၀ ၆၉.၅၈ ၁၉.၄၀ 
  ဧရာမငး် ၃.၈၃ ၁၆၃.၃၃ ၅၆.၁၁ ၁၈.၉၀ 
  ပျှမ်းမျှ ၄.၁၆ ၁၄၄.၁၆ ၆၂.၈၅ ၁၉.၁၅ 

ပျမ်းမျှ ၄.၉၈ ၁၄၁.၈၃ ၆၃.၃၄ ၁၉.၁၅ 
စုိက်ချိန် LSD 0.05 ၁.၀၉ ns ns ၀.၂၂ 
စုိက်စနစ ်LSD 0.05 ၀.၈၉ ns ၄.၆၉ ns 

CV % ၁၈.၈ ၁၅.၆ ၉.၉ ၁.၃ 
 

c-4/ qif;okcpyg;rsdK;\ aEG&moDwGif pdkufcsdefESifhpdkufpepfprf;oyfjcif;  

      (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

 qif;okcpyg;rsdK;\ pkdufcsdefESifh tpdkwref;jyifay:wGif rsdK;aphcsenf;pepfudkod&Sd&ef 2011 ckESpf? aEG&moD 
wGif a&qif;üprf;oyfcJhygonf/ pdkufcsdefrsm;rSm Zefe0g&D(15)? azaz:0g&D (15)ESifh rwfv(15)wdkUjzpfygonf/ rsdK; 

aphcsenf;pepfrsm;rSm 20pifwDrDwmtwef;wGif rsdK;aphvufjzL;cspdkufjcif;? 15 pifwDrDwmtwef;wGif rsdK;aph vuf 

jzL;cspdkufjcif;ESifh rsdK;aphBuJyufpdkufjcif;wdkUjzpfygonf/ tokH;jyKonfhrsdK;aphESKef;rSm wpf{uvQif 1.5wif;ESKef;jzpfyg 
onf/ awGU&Sdcsuft& pdkufcsdeftvdkuf pyg;txGufEIef;tay: tusdK;jyKrIuGmjcm;jcif;r&SdaMumif; awGU&Sd&ygonf/ 

txGufrdwfzufvu©Pmrsm;tm;avhvm&mwGif ,lepf{&d,mtwGif;tESHjzpfay:rIESifh wpfESHygtaphjzpfay:rIwdkU 
onf pdkufcsdefaMumifhuGmjcm;jcif;r&SdaMumif;awGU&Sd&ygonf/ odkUaomfatmifaph&mckdifESKef;onfazaz:0g&D(15)&uf 
wGiftrsm;qHk;jzpfaMumif;? taph 1000tav;csdefonf Zefe0g&D(15)&ufwGiftenf;qHk;jzpfaMumif;awGU&Sd&onf/ 

tpdkwref;jyifwdkuf&dkufrsdK;aphcsenf;pepftvdkuf pyg;txGuftay:tusdK;oufa&mufrIwGif 20 pifwD rDwmwef; 
vufjzL;cspkdufysdK;jcif;ESifh BuJyufpdkufysdK;jcif;wdkUonf 15 pifwDrDwmwef;tuGmü vufjzL;cspdkufysdK;jcif;xuf od 

ompGmpyg;txGufjrifhrm;aMumif; awGU&Sd&ygonf/ pyg;txGufrdwfzufvu©Pmrsm;jzpfaom ,lepf{&d,mtwGif; 

tESHjzpfay:rI? wpfESHygtapY? atmifaph&mckdifESKef;ESihf taph 1000tav;csdefwdkUonf pdkufenf;pepftvdkufodom 
pGmuGmjcm;apjcif;r&SdaMumif; awGU&Sd&ygonf/  
 pdkufcsdeftvdkuf pyg;txGufEIef;tay:tusdK;jyKrI uGmjcm;jcif;r&Sdaomfvnf;atmifaph&mckdifESKef;ESifh taph 
1000 tav;csdefaumif;apaom azaz:0g&D (15) wGif BuJyufpepf (odkU) 20pifwDrDwmwef; vufjzL;cs pdkkufysdK; 

jcif;onf toifhawmfqHk;jzpfaMumif; oHk;oyf&&Sdygonf/ 
 

Z,m;- 16/ qif;okcpyg;rsdK;\ aEG&moDwGif pdkufcsdeftvdkuf txGufESifhtxGufrdwfzufrsm; 
      (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 
 

aEGpkdufcsdef 

wpf{u 

txGuf 

(wif;) 

0.25 

pwk&ef;rDwm&Sd 

tESHta&twGuf 

wpfESHyg 

taph 

atmifaph 

(%) 

taph 1000 

tav;csdef 

(*&rf) 

Zefe0g&D(15)  74.07 70.55 112.11 72.52 19.57

azaz:0g&D(15) 74.17 72.22 110.00 77.88 20.37

rwf(15) 66.48 76.56 84.00 69.67 20.22

LSD 0.05 ns ns ns 4.86 0.26

CV % 18.49 12.71 46.02 17.05 6.27
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Z,m;-17/ qif;okcpyg;\tpdkwref;jyifwdkuf&dkufrsdK;aphcsenf;pepfwGiftxGufESifhtxGufrdwfzuf  
            (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 
 

rsdK;aphcsenf;pepf 

wpf{u 

txGuf 

(wif;) 

0.25 

pwk&ef;rDwm&Sd 

tESHta&twGuf 

wpfESHyg 

taph 

atmifaph 

(%) 

taph 1000 

tav;csdef 

(*&rf) 

20 pifwDrDwmwef; 
vufjzL;cs 

70.83 74.56 101.78 74.27 20.08 

15 pifwDrDwmwef; 
vufjzL;cs 

64.56 67.67 100.44 72.60 20.06 

BuJyufpdkufpepf 79.32 77.11 103.89 73.20 20.02

LSD 0.05 10.99 ns ns ns ns 

CV% 31.15 20.04 5.10 3.47 4.39 

 

ခ-၅။ စပါးမျို းများပျို းသက်ကးီဒဏ်ခံနုိင်မှုကုိေလ့လာခြ ငး် 
 

 မိုးစပါးစိုက်ပျို းရာသီတွင်ပျို းေထာင်ေပြ ာင်းေရွှ စိုကပ်ျိုးြခင်းစနစ်သည် ေတာင်သူအများလက်ခံကျင့်သုံးေနေသာ 

စိုက်စနစ်တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။ ေပြ ာင်းေရွှ စိုက်ပျို းရာတွင် အေကြ ာင်းအမျို းမျို း၊ အခကအ်ခဲအမျို းမျို းေကြ ာင့် စိုက်ပျို း 

သင့်ေသာပျို းသက်ထက်ပို၍ထားရှိစိုက်ပျို းရေလ့ရှိပါသည်။ သို့ပါ၍ စပါးသီးနှံဌာနစုမှ အလားအလာ ေကာင ်း ေသာ 

စပါးမျိုးသစ်များနှင့် ထတု်ေဝပြ းီဖြ စ်ေသာ စပါးမျို းများကို မိုးစပါး စိုက်ပျိုးရာသီ၌ ပျိုးသက်ကီးထား၍ စိုက်ပျိုးခြ င်းဖြ င့် 

 ဖြ စ်ထွန်းနိုင်မှုကိုသိရှိရန ်၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မိုးရာသ ီေရဆင်း၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ UPLRi -7,  SPR 86035-52-1-1, 

RMNTK-UL-1-16, Swana-Sub-1 ၊  ေရွွှပေဒသာ၊ မေနာသုခ၊ ဆငး်သုခ၊ ေရွှသွယ်ရင်၊ ေရွှပြ ည်ေဌးနှင့် ေရွှမေနာ်မျို း 

များကိ ုပျိုးသက်(၃၀)၊ (၄၅)၊ (၆၀) ရက်အသီးသီးထားရှိ၍ ရိုးရိုးအကွက်ကျယ်ပုံစံဖြ င့် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  
 

Z,m; -18/ စပါးမျိုးများ၏ ပျျိုးသက်အလုိက် စပါးရင့်မှည့်မှုသက်တမ်း (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

စဉ် စပါးမျို း 
ပျိုးသက်အလုိက်စပါးရင့်မှည့်မှု အသက်ရက် 

ပျို းသက်(၃၀)မှအသက် ကွာခြ ားမှု 
((+) ရက်) 

၃၀ ၄၅ ၆၀ ၄၅ ၆၀ 
၁ ေရွှသွယ်ရင် ၁၂၁ ၁၂၅ ၁၄၁ ၄ ၂၀ 
၂ ေရွှမေနာ် ၁၁၃ ၁၂၈ ၁၄၄ ၁၅ ၃၃ 
၃ UPLRi - 7 ၁၃၄ ၁၃၈ ၁၅၈ ၄ ၂၄ 
၄ ေရွှပြ ည်ေဌး ၁၂၆ ၁၃၈ ၁၅၆ ၁၂ ၃၀ 
၅ SPR 86035-52-1-1 ၁၃၁ ၁၄၆ ၁၅၆ ၁၅ ၂၅ 
၆ ေရွှပ ေဒသာ ၁၃၅ ၁၅၁ ၁၆၆ ၁၆ ၃၁ 
၇ Swana-Sub-1 ၁၄၅ ၁၆၀ ၁၇၄ ၁၅ ၃၂ 
၈ မေနာသုခ ၁၄၇ ၁၅၈ ၁၆၈ ၁၁ ၂၁ 
၉ ဆငး်သခု ၁၄၅ ၁၆၀ ၁၇၄ ၁၅ ၃၂ 
၁၀ RMNTK-UL-1-16 ၁၄၈ ၁၅၈ ၁၆၈ ၁၀ ၂၀ 
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Z,m; -19/ စပါးမျိုးများပျိုးသက်အလိုက်စပါးအထွက်တင်း  

စဉ် စပါးမျို း 
ပျိုးသက်အလုိက်စပါးအထွက်(တငး်) 

ပျို းသက်(၃၀)အထွက်မှကွာခြ ားမှု 
(%) 

၃၀ ရက် ၄၅ ရက် ၆၀ ရက် ၄၅ ရက် ၆၀ ရက် 
၁ ေရွှသွယ်ရင် ၄၉.၂၀ ၆၇.၄၀ ၆၉.၅၀ (+) ၄၀.၀၀ (+) ၄၁.၃၀ 
၂ ေရွှမေနာ် ၉၁.၆၀ ၉၅.၄၀ ၈၂.၈၀ (+) ၄.၁၅ (-) ၉.၆၀ 
၃ UPLRi - 7 ၉၃.၀၀ ၈၀.၅၀ ၇၉.၅၀ (-) ၁၄.၅၀ (-) ၁၃.၄၀ 
၄ ေရွှပြ ည်ေဌး ၁၀၃.၇၀ ၁၀၂.၈၀ ၈၇.၈၀ (-) ၀.၉၀ (-) ၁၅.၃၃ 
၅ SPR 86035-52-1-1 ၁၁၉.၁၀ ၈၈.၆၀ ၇၇.၆၀ (-) ၂၅.၆၀ (-) ၃၄.၈၀ 
၆ ေရွှပ ေဒသာ ၁၂၆.၃၀ ၁၂၃.၀၀ ၁၁၂.၅၀ (-) ၂.၆၀ (-) ၁၀.၉၀ 
၇ Swana-Sub-1 ၁၃၇.၀၀ ၁၂၇.၆၀ ၁၀၂.၂၀ (-) ၆.၉၀ (-) ၂၅.၄၀ 
၈ မေနာသုခ ၁၀၆.၂၅ ၉၈.၃၀ ၅၈.၄၀ (-) ၇.၅၀ (-) ၄၅.၀၀ 
၉ ဆငး်သခု ၁၁၀.၂၀ ၁၀၂.၂ ၇၁.၁၀ (-) ၇.၃၀ (-) ၃၅.၅၀ 
၁၀ RMNTK-UL-1-16 ၁၂၂.၁၀ ၈၈.၆၀ ၉၄.၆၀ (-)၂၇.၃၆ (-)၂၂.၅၀ 

 ေရွှမေနာ်နှင့်ေရွှသွယ်ရင်မှအပ ကျန်စပါးမျို းများသည် ပျိုးသက်ကးီသည်နှင်အ့မျှ အထွက်စွမ်းရည်ကျဆင်းပါ 

သည်။ ပျိုးသက်(၄၅)ရက်သားထားရှိစိုက်ပျိုးခြ ငး်သည ်ပုံမှန်ပျို းသက်(၃၀)ရကသ်ား စိကု်ပျို းသည်ထက် စပါးရင့်မှည့်မှု 

(၄)ရက်မ ှ(၇)ရက်ေနာကက်ျပြ းီ ပျို းသက်(၆၀)ရက်သား စိုက်ပျိုးခြ င်းသည ်စပါးမျို းေပါ်မူတည်၍ (၂၀)ရက်မ ှ(၃၃)ရက ်

အထိ ရင့်မှည့်မှုေနာက်ကျေကြ ာင်းေတွ့ရှိရပါသည်။ ပျိုးသက်(၄၅)ထားရှိ စိုက်ပျိုးခြ င်းဖြ င့် ေရွှသွယ်ရငန်ှင့် ေရွှမေနာ် 

မျို းများမှအပ ကျန်မျို းများသည် ပျိုးသက(်၃၀)ထား၍ စိုက်ပျို းေသာစပါးအထွက်ထက ်(၀.၉%) မှ (၂၂.၅%) အထိေလျာ့ 

နည်းပြ းီ၊  ပျိုးသက် (၆၀)ထားရှိစိုက်ပျို းခြ င်းသည ်(၉.၆%) မှ (၄၅%) အထ ိေလျာ့နည်းသာွးသည်ကုိ ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေရွှ 

 ပြ ညေ်ဌး၊ ေရွှပေဒသာ၊ မေနာသုခ၊ ဆင်းသုခနှင် ့ Swana-Sub-1 စပါးမျို းများကို ပျို းသက ် (၄၅) ထားရှိစိုက်ပျိုးခြ င်း 

သည ်ပျိုးသက(်၃၀)ထက ်အထွက်အနည်းငယ်ေလျာ့ေသာ်လည်း SPR 86035-52-1-1၊ RMNTK-UL-1-16 နှင် ့UPLRi - 7 

မျိုးများမှာ အထွက်ကျဆင်းမှုပိုမိုသည်ကို ေတွ့ ရှိရပါသည်။ ေရွှပြ ည်ေဌးနှင့်ေရွှပေဒသာမျိုးများသည် ပျိုးသက်ကးီသည ်

နှင့်အမျှ အထွက်ေလျာ့ေသာ်လည်း အခြ ားမျိုးများနှင့်နိှုင်းယှဉ်ပါက အထွက်ေလျာ့မှုနည်းသည်ကိ ု ေတွ့ ရှိရပါသည်။  

  စပါးပျိုးသက်ကုိ (၄၅)ရက်ထကပ်ို၍ ထားရှိစိုက်ပျိုးရန် မသင့်ပါ။ အကယ၍် စပါးပျိုးသက်ကို (၄၅)ရက်ထက ်

ပုိိထားပြ ီး စိုက်ပျို းရမည်ဆိုပါက အထွက်စွမ်းရည်ကျဆင်းမှု ေလျာ့နညး်ေသာ ေရွှပြ ည်ေဌး၊ ေရွှပေဒသာ၊ UPLRi – 7 

မျို းတို့ကို ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။  
 
c-6/ ysdK;oufBuD;ESifhaumufuGufprf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

 မိုးစပါးစိုက်ပျို းရာသီတွင် အေကြ ာင်းအမျို းမျို းေကြ ာင့် ပုံမှန်ပျိုးသက်ထက ်ပို၍ထားရှိရပြ ီး ပျိုးသက်ကီးထား၍ 

စိုက်ပျိုးရသည့်အေခြ အေနတငွ ်သင့်ေလျာ်ေသာစပါးမျိုးကို ေရွးချယ်သုံးစွဲ ခြ င်း၊ သင့်ေလျာ်ေသာ အပင်စိုက်တန်း အကွာ 

အေဝး (အပင်ဦးေရ) ထားရှိစိုက်ပျို း ခြ ငး်ဖြ င့် စပါးအထွက ်ပိုမိုရရှိေစနိုင်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ၊် မိုးရာသီအတွင်း 

ေရဆင်း၌ ေရွှမေနာ်၊ မေနာသုခနှင့် ဧရာမင်း စပါးမျို းတို့ကို ပျို းသက်(၃၀)၊ (၄၅)၊ (၆၀) ရက်ထားရှိ၍ ပင်ကြ ား 

တန်းကြ ားအကွာအေဝး (၆ x ၆)လက်မ နှင့် (၈ x ၆) လက်မထားရှိ၍ (၃ x ၂ x ၃) Split-split Plot Design  ဖြ င့် စမ်း 

သပ်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ 

 စမ်းသပ်စပါးမျိုးများ တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးတို့သည ်အထွက်စွမ်းအား သိသာစွာကွာခြ ားကြ ပါသည။် စမ်းသပ်စပါး 

မျိုးများအားလုံးတွင ် ပျိုးသက်အလိုက်၄င်း၊ အပင်စိုက်တန်းအကွာအေဝးအလိုက်၄င်း အထွက်နှုန်းကွာခြ ားမှုမရှိပါ။ သို့ 

ေသာ်လည်း သချင်္ာေဗဒစစ်တမ်းအရ စပါးမျို းနှင့်ပျို းသက်တွင၄်င်း၊ ပျိုးသက်နှင် ့အပင်စိုက်တနး်အကွာအေဝးတို့တွင်၄ငး် 

သိသာစွာထူးခြ ားေသာ အပြ န်အလှန်တုန့်ပြ န်မှုရှိေကြ ာင်း စိစစ်ေတွ့ ရှိရပါသည်။  
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ဇယား- ၂၀။ ပျိုးသက်ကးီနှင့်ေကာက်ကွက် အပင်ကီးထွားမှုနှင့် တစ်ဧကအထွက် 

စဉ် ပျိုးသက် စပါးမျိုး 
တစ်ဧက 

အထွက်တင်း 

အပင်အမြ င့် 

(cm) 

အနံှအလျား 

(cm) 

အပင်အေခြ ာက် 

အေလးချန်ိ (gm) 

၁ (၃၀)ရက်သား ေရွှမေနာ ် ၃၈.၉၆ ၈၉.၄၄ ၂၁.၉၃ ၅၃.၂၄ 

  မေနာသုခ ၆၈.၅၅ ၁၀၅.၁၇ ၂၁.၅၂ ၆၉.၆၈ 

  ဧရာမင်း ၆၀.၄၅ ၁၃၉.၁၁ ၂၃.၆၈ ၁၀၂.၃၁ 

  ပျမ်းမျှ ၅၅.၉၉ ၁၁၁.၂၄ ၂၂.၃၈ ၇၅.၁၈ 

၂ (၄၅)ရက်သား ေရွှမေနာ ် ၄၃.၁၂ ၈၉.၉၄ ၂၁.၆၈ ၄၂.၆၃ 

  မေနာသုခ ၇၃.၉၆ ၉၈.၅၀ ၂၁.၄၀ ၆၂.၁၇ 

  ဧရာမင်း ၄၃.၅၃ ၁၂၅.၈၉ ၂၁.၁၃ ၉၉.၃၃ 

  ပျမ်းမျှ ၅၃.၅၄ ၁၀၄.၇၇ ၂၁.၄၀ ၆၈.၀၄ 

၃ (၆၀)ရက်သား ေရွှမေနာ ် ၆၅.၆၉ ၈၀.၀၀ ၁၉.၅၅ ၃၈.၂၀ 

  မေနာသုခ ၇၄.၈၁ ၈၇.၆၆ ၂၀.၀၇ ၆၁.၈၂ 

  ဧရာမင်း ၂၁.၅၇ ၁၁၇.၅၀ ၂၁.၈၇ ၈၁.၅၃ 

  ပျမ်းမျှ ၅၄.၀၂ ၉၅.၀၆ ၂၀.၅၀ ၆၀.၅၂ 

ပျိုးသက် x မျို း LSD 0.05 ၁၁.၆၆ ၄.၆၀ ၁.၁၁ ၁၁.၈၂ 

ပျိုးသက်် LSD 0.05 ၆.၇၃ ၂.၆၈ ၀.၆၄ ၆.၈၂ 

မျို း LSD 0.05 ၆.၇၄ ၂.၆၈ ၀.၆၄ ၆.၈၂ 

CV % ၁၈.၀၀ ၃.၈၀ ၄.၄၀ ၁၄.၆ 

 

ဇယား- ၂၁။ ပျိုးသက်ကးီနငှ့်ေကာက်ကွက် အထွက်မိတ်ဘက်လက္ခဏာများ 
 

စဉ် ပျိုးသက် စပါးမျိုး အနံှပါ ပင်ပွား တစ်နံှပါ အေစ့ ေအာင်ေစ့ % 
အေစ့ ၁၀၀၀ 
အေလးချန်ိ (gm) 

၁ (၃၀)ရက်သား ေရွှမေနာ ် ၉.၀၇ ၆၅.၅၃ ၇၂.၀၅ ၁၅.၁၃ 
  မေနာသုခ ၆.၈၉ ၁၀၁.၄၆ ၇၉.၇၃ ၁၈.၆၄ 
  ဧရာမင်း ၇.၉၂ ၉၁.၀၈ ၈၇.၀၂ ၁၈.၈၃ 

ပျမ်းမျှ ၇.၉၆ ၈၆.၀၂ ၇၉.၆၀ ၁၇.၅၃ 
၂ (၄၅)ရက်သား ေရွှမေနာ ် ၁၁.၆၃ ၈၀.၃၂ ၈၁.၅၂ ၁၅.၃၀ 
  မေနာသုခ ၇.၀၆ ၉၃.၆၇ ၈၄.၀၉ ၁၈.၈၇ 
  ဧရာမင်း ၈.၃၂ ၆၂.၇၀ ၆၂.၉၇ ၁၈.၉၃ 

ပျမ်းမျှ ၉.၀၀ ၇၈.၉၀ ၇၆.၁၉ ၁၇.၇၀ 
၃ (၆၀)ရက်သား ေရွှမေနာ ် ၁၁.၁၉ ၆၆.၇၂ ၈၀.၆၆ ၁၅.၅၀ 

  မေနာသုခ ၈.၀၁ ၇၉.၃၆ ၇၇.၂၀ ၁၈.၆၆ 
  ဧရာမင်း ၅.၃၇ ၄၅.၁၉ ၄၆.၀၂ ၁၈.၈၃ 

ပျမ်းမျှ ၈.၁၉ ၆၃.၇၆ ၆၇.၉၆ ၁၇.၆၆ 
ပျိုးသက် x မျို း LSD 0.05 ၁.၄၃ ၁၈.၅၆ ၈.၄၄ ၀.၂၄ 

ပျိုးသက်် LSD 0.05 ၀.၁၄ ၁၀.၇၁ ၄.၈၇ ၀.၁၄ 
မျို း LSD 0.05 ၀.၈၂ ၁၀.၇၁ ၄.၈၇ ၀.၁၄ 

CV % ၁၄.၃၀ ၂၀.၄၀ ၉.၅၀ ၁.၁၀ 
 အပင်ကးီထွားမှုနှင့် အထွက်တွင ် ပျိုးသက်အရ၄င်း၊ အပင်စိုက်တန်း အကွာအေဝးအရ၄င်း ကွာခြ ားမှုမရှိပါ။ 

မတိ်ဘကလ်က္ခဏာများတွငလ်ည်း အလားတ ူ ေလ့လာေတွ့ရှိရပါသည်။  အနှံပါပင်ပွားဖြ စ်ေပါ်မှုတငွ် အပင်စိုက်တန်း 

အကွာအေဝးအလိုက ် သိသာစွာကွာခြ ားေကြ ာင်းေတွ့ ရှိရပါသည်။ အပင်အကွာအေဝးအလိုက ် ပျို းသက်ေပါ်မူတည၍် 
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၄င်း၊ မျိုးအေပါ်မူတည်၍၄င်း ထူးခြ ားေသာ အပြ န်အလှန်တုန့်ပြ န်မှုရှိသည့်အတွက ်အလားတူသုေတသနများ ဆက်လက ်

ေဆာင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

   စမ်းသပ်စပါးမျိုး(၃)မျို းအနက် မေနာသုခစပါးမျို းသည် ပျို းသက်အားလုံးတွင် တည်ငြ ိမ်ေသာ အထွက်စွမ်းအား 

ရှိေကြ ာငး် သုံးသပ်ေတွ့ရှိရပါသည်။  
 

Z,m; -22/ စမ်းသပ်ေသာတန်းပူးအစီအစဉ်အလိုက်တစ်ဧကေကာက်ကွကဝ်င်ဆံ့မှု 
 

စဉ် တန်းပူးအစီအစဉ် တစ်ဧကရိှေကာက်ကွက် (သိန်း) 

၁ တန်းပြ ည့် ၁.၃ 

၂ ၆တန်းပးူ ၁တန်းလပှ် ၁.၁ 

၃ ၄တန်းပးူ ၁တန်းလပှ် ၁.၀ 

၄ ၂တန်းပးူ ၁တန်းလပှ် ၀.၉ 
 

 

Z,m; -23/ ပျိုးသက်အလိုက် စပါးအထွက်မိတ်ဘက်လက္ခဏာများ 

စဉ် 
ပျို းသက် 

(ရက်) 
အနံှပါပင်ပွား တစ်နံှပါအေစ့ ေအာင်ေစ့ % 

အေစ့ ၁၀၀၀ 

အေလးချန်ိ (gm) 

၁ ၁၅  ၁၀.၀၃ ၁၁၃.၈၈ ၇၈.၆၀ ၁၈.၅၅ 

၂ ၃၀  ၉.၀၂ ၁၁၂.၈၅ ၈၁.၇၉ ၁၈.၇၅ 

၃ ၄၅  ၆.၇၇ ၁၂၆.၅၄ ၇၃.၂၉ ၁၈.၇၀ 

 ပျို းသက် LSD 0.05 ၁.၀၈ ၁၀.၄၃ ၂.၂၃ ၀.၀၉ 

 CV % ၁၄.၆၀ ၁၀.၃၀ ၃.၃၀ ၀.၆၀ 

 ပျိုးသက်နုနုထားရှိအသုံးပြ ုခြ ငး်ဖြ င့် အပင်အမြ င်၊့ အပင်အေခြ ာကအ်ေလးချိန်နှင့်  အနှံအလျားစသည် ့အပင ်

 ကီးထွားမှုလက္ခဏာရပ်များ ပိုမိုေကာင်းမွန်ပြ းီ အဓိကအထွက်မိတ်ဘက်လက္ခဏာဖြ စ်ေသာ အနှံပါပင်ပွားအေရအတွက် 

ပိုမိုရရှိေစ၍ အထွက်သိသာစွာ တိုးလာသည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ 

  ပျိုးသက(်၁၅)ရက်သားအသုံးပြ ုစိုကပ်ျိုးခြ င်းသည ် ပျို းသက် (၃၀)ရက်သားနငှ့် (၄၅)ရက်သား အသုံးပြ ု စိုက် 

ပျိုးခြ င်းထက ်အထွက်(၇.၅ %)၊ (၁၃.၆ %)အသီးသးီ ပိုမိုရရိှေစနိုင်သဖြ င် ့ပျို းသက်နုအသံုး ပြ ုစိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။ တန်း 

ပူးအစီအစဉ်အမျိုးမျိုးထားရှိစိုက်ပျိုးမှုတွင ် သိသာစွာအထွက် ကွာခြ ားမှုမရှိေသာ်လည်း တစ်ဧကတွင် ဝင်ဆံ့ေသာ 

ေကာက်ကွက် (၁၀၀၀၀-၄၀၀၀၀) အထိ ကွာခြ ားမှုရှိသဖြ င့် ပျို းနှင့် ေကာက်စိုက်စရိတ ်သက်သာေစနိငု်သဖြ င့် ၂တန်းပူး၊ 

၄တန်းပူးစနစ်များကိုလည်း ၆တန်းပူး တန်းပြ ည် ့ထားခြ ငး်စသည့် စနစ်များနည်းတူ စိုက်ပျို းသင့်ပါသည်။ ပျို းသက်နှင့် 

တန်းပူးစိုက်စနစ်အလိုက ်အပြ န်အလှန်တနု့် ပြ န်ခြ င်းထူးခြ ားမှုရှိသဖြ င့် ဆက်လက်သုေတသနပြ ုစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်မည် 

 ဖြ စပ်ါသည်။ 
 

ခ-၇။ တနး်ပူးစုိက်စနစ်စမ်းသပ်ခြ ငး် (အကွက်ကျယ်) (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မုိး၊ ေရဆင်း) 

 တန်းပူးစိုကပ်ျို းခြ င်းစနစ်တွင ် တန်းပူးထားရှိခြ င်းအစီအစဉ်ကို တိုးတက်ေအာငေ်ဆာင်ရွက်ခြ ငး်အား ဖြ င့် အပင ်

 ကီးထွားမှု၊ အထွက်ကိုတိုးတက်ေစနိုင်ပြ ီး ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စရိတ်ကိ ု ေလျှာ့ချေစနိုင်သဖြ င့် ဆင်းသုခစပါးမျိုးဖြ င့် 

ဤသုေတသနကို အကွက်ကျယ်ပုံစံဖြ င ်၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ၊ ေရဆငး်၌ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ပျိုးသက်တစ်လသား၌့ 

တန်းကြ ားပင်ကြ ား (၂၀ x ၁၅ စမ)  ဖြ င် ့တန်းပြ ည်၊့ ၁၀တန်း ၁တနး်လှပ်၊ ၆တန်း၁တန်းလှပ် ၊ ၂တန်း၁တန်းလှပ် စသည့် 

တန်းပူးစနစ်အစီအစဉ်ထားရှိ၍ ေပြ ာင်းေရွှ့စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ ေပါင်းနှိမ်နင်းခြ င်း၊ ဓါတ်ေမြ သြ ဇာေကျွးခြ င်းစသည့် အပင ်

 ပြ ုစုေရးလုပ်ငန်းများကိ ုေထာက်ခံချက်များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
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ဇယား-၂၄။ တန်းပူးစိုကစ်နစ်စမ်းသပ်ခြ ငး် အထွက်နှင့် အထွက်မိတ်ဘက်များ (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မိုး၊ ေရဆင်း) 

စဉ် စုိက်စနစ် 

တစ်ဧက  
ဝင်ဆန့် 

ေကာက်ကွက် 
(သိန််း) 

အနံှပါ 
ပင်ပွား 

တစ်နံှပါ 
အေစ့ 

ေအာင် 
ေစ ့% 

အေစ့ ၁၀၀၀ 
အေလးချန်ိ 

(gm) 

တစ်ဧက 
အထွက် 
(တင်း) 

တုိးလာ  
ေသာ အထွက်  

% 

၁ တနး်ပြ ည့် ၁.၃၅ ၃၈.၃၀ ၁၆၇.၃ ၇၄.၅ ၂၀.၁၀ ၈၃.၉၉ ၀.၀၀ 

၂ ၁၀တနး်၁တနး်လပှ် ၁.၂၃ ၄၇.၄၅ ၁၅၂.၀၅ ၇၅.၅ ၂၀.၇၅ ၈၈.၀၉ ၄.၅၆ 

၃ ၆တန်း၁တန်းလှပ ် ၁.၁၆ ၄၃.၅၀ ၁၃၈.၀၂ ၇၁.၀ ၂၀.၃၀ ၉၀.၂၁ ၇.၄၁ 

၄ ၂တန်း၁တန်းလှပ ် ၀.၈၉ ၆၄.၁၀ ၁၇၀.၅၄ ၇၇.၀ ၂၀.၁၅ ၁၀၂.၁၁ ၂၁.၅၇ 

 ေတွ့ ရှိချက်အရတန်းပူးအ ေရအတွက်ေလျှာ့ချသည်နှင့်အမျှ အထွက(်၄.၆မှ၂၁.၅၇%ထိ)တိးုလာပါသည။် ၂ တန်း 

ပူးစိုက်ပျိုးခြ င်းသည ် အထွက်အေကာင်းဆုံးဖြ စ်ပြ ီး တန်းပြ ည့်စိုက်ပျိုးခြ င်းထက ် (၂၁.၅၇ %)၊ ေထာက်ခံ တန်းပူးစနစ ်

 ဖြ စ်ေသာ ၆တန်း၁တန်းလှပ်ထက် (၁၃.၁၉ %) အသီးသီးပိုထွက်ေကြ ာငး်ေတွ့ ရှိရပါသည။် သုိ့ပါ၍ ဆင်းသုခကဲ့သို့ ေသာ 

အထွက်ေကာငး်စပါးမျို းများကိုသင့်ေလျာ်ေသာသွင်းအားစုေပးသငွ်းပြ းီ ၂တန်းပူး ၁တန်းလှပ်စနစ်ဖြ င့် စိုက်ပျိုးခြ င်းအား 

 ဖြ င့်အထကွ်ပိုမိုရရှိပြ ီးမျိုးနှင့်ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စရိတ်များကိုေလျှာ့ချနိုင်သဖြ င့်စိုက်ပျိုးသင့်ေသာစိုက်နည်းစနစ် တစ ်

ခ ု ဖြ စ်ေကြ ာင်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။  
 

c-၈/ qif;okcpyg;rsdK;\ ysdK;oufEkysdK;ouf&uftvdkuf wef;yl;pdkufpepfprf;oyfjcif;  

      (2011 ckESpf? rdk; ? a&qif;) 

 

 pyg;udkysdK;oufEkEkjzifhpdkkufjcif;onf pdkkufcif;üyifydkif;BuD;xGm;rIumvydk&EdkifNyD;tESHygyifyGm;rsm;Edkifygonf/ 

wef;yl;pepfuGmjcm;jcif;jzifh tpmtm[m&ESifhaea&mifjcnf&&SdrI? av0ifavxGuf aumif;rIponfwdkYuGmjcm;EdkifjyD; 
tyifMuD;xGm;rIESifhtxGuftay: tusdK;oufa&mufrI&SdEdkifygonf/ wpf{uwGiftoHk;jyKrnfh rsdK;aphEIef;udkvnf; 
avQmhcsEdkifrnf jzpfygonf/  
 ysdK;oufEkEkoHk;NyD; ESpfwef;yl;tygt0if wef;yl;yHkpHtrsdK;rsdK;jzifhpdkufysdK;jcif;pepfudk a&qif;ü 2011 -2012 

ckESpf?  rdk;&moDwGifqif;okcpyg;jzifhprf;oyfcJhygonf/ ysdK;ouftaejzifh(15)&uf? (30)&uf?(45)&ufESifh (60)&uf 
om;xm;&SdjyD; (20_15)pifwDrDwmjzifh ajymif;a&TUpdkufysdK;cJhygonf/  twef;yl;yHkpHrsm;rSm ESpfwef;1wef;vSyf? av; 
wef; 1wef;vSyf? ajcmufwef;1wef;vSyfESifhwef;jynhfwdkUjzpfygonf/aygif;jrufESdrfeif;jcif;? "gwfajrMoZmxnfhoGif; 

jcif;wdkYudk axmufcHcsufrsm;twdkif; vdkufemaqmif&GufcJhygonf/ 
 awGU&Sdcsuft& ysdK;oufESifhtwef;yl;yHkpHwkdY\ tcsif;csif;wkefYjyeftusdK;oufa&mufrIaMumifh pyg;txGuf 
tay:uGmjcm;jcif;r&SdaMumif;? ysdK;ouf(15)&ufom;onfpyg;txGuftjrifhqHk;&&Sdygonf/ ysdK;ouf (15)&ufom; 

\pyg;txGufonf ysdK;ouf(30)&ufom;ukdpdkufjcif;jzifhpyg;txGufodompGmrydkaomfvnf; ysdK;ouf(45)&ufom; 

jzihfpdkufjcif;xuf odompGmtxGufydkaMumif; awGU&Sd&ygonf/  
 ysdK;ouftvdkuf txGufrdwfbufrsm;udkavhvmygu ysdK;oufBuD;(45)&ufom;onf wpfESHygtaph trsm; 

qHk;jzpfaomfvnf; tESHygyifyGm;ESifh atmifaph&mckdifESKef;enf;aomaMumifh ysdK;oufEk(15)&ufom;ESifhyHkrSefysdK;ouf 
(30) &ufom;\txGufudk rrDjcif;jzpfaMumif;oHk;oyf&&Sdygonf/  
 prf;oyftwef;yl;yHkpHtrsdK;rsdK;rSm pyg;txGufuGmjcm;apjcif;r&Sdyg/ aumufuGufwpfuGuf&Sd tESHjzpfay:rI? 

wpfESHygtaph? atmifaph&mckdifEIef;wdkYonfvnf;uGmjcm;jcif;r&SdaomaMumifh pyg;txGufxl;jcm;pGmruGmjcm;&jcif; 

jzpfaMumif;oHk;oyf&&Sdygonf/ odkY&mwGif 4wef;1wef;vSyfpdkufysdK;jcif;onf axmufcHwef;yl;yHkpHjzpfaom 6wef; 
1wef;vSyf txGufxuf (8 %)cefYydkxGufygonf/ 4wef; 1wef;vSyfpdkufysdK;jcif;onf rsdK;aphESifhysdK;axmif aumuf 
pdkufp&dwfudk avSsmhcsEdkifojzifh pdkufysdK;oifhaom enf;pepfwpfckjzpfygonf/ 
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Z,m;-25/ qif;okcpyg;rsdK;\ ysdK;oufEkysdK;ouf&uftvdkuf wef;yl;pdkufpepfprf;oyfjcif;       

(2011ckESpf ?  rdk; ? a&qif;) 
 

ysdK;ouf&uf 

wpf{utxGuf 

EIef; (wif;) 

tESHyg  

yifyGm; 

wpfESHyg 

taph 

atmifaph

(%) 

taph 1000 

tav;csdef 

(*&rf) 

15 86.01 10.03 113.88 78.61 18.55 
30 80.05   9.02 112.85 81.79 18.76 
45 75.74   6.77 126.54 73.29 18.70 

LSD 0.05   6.04 1.08 10.44 2.23 0.10 

CV% 

10.80 1.07  8.22 5.83 1.05 

 

 

Z,m; -26/ qif;okcpyg;rsdK;\ ysdK;oufEkwef;yl;pdkufpepfprf;oyfjcif; (2011 ckESpf ? rdk; ?a&qif;) 
 

wef;yl;yHkpH 

wpf{utxGuf 

EIef; (wif;) 

tESHyg  

yifyGm; 

wpfESHyg

taph 

atmifaph

(%) 

taph 1000 

tav;csdef(*&rf) 

2 wef;1wef;vSyf 78.67 8.42 121.03 79.22 18.64 
4 wef;1wef;vSyf 83.80 8.69 118.99 78.02 18.66 
6 wef;1wef;vSyf 77.77 8.98 114.86 77.80 18.70 

wef;jynfh 82.16 8.34 116.15 76.54 18.68 

LSD 0.05 ns ns ns ns ns 

CV% 15.88 1.06 7.82 4.20 0.63 

 

ခ-၉။ ေကာက်ကွက်မှန်စပါးစုိက်စနစ် (အကွက်ကျယ်) (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မုိး၊ ေရဆင်း) 

 ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်တွင ် စပါးမျိုးအလိုက ် သင့်ေလျာ်ေသာ စိုက်တန်းအကွာအေဝးနှင့် ေကာကက်ွက ်

အကွာအေဝးသိရှိ ခြ ငး်အားဖြ င့် မလိုလားအပ်ေသာ အပင်ယိုင်လဲမှု၊ ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုတို့ကိုေလျာ့နည်းသက်သာ 

ေစနိုင်ပါသည်။   သို့ ဖြ စ်ပါ၍ ေရဆင်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ၌ ဆင်းသုခ စပါးမျို းကို ေကာကစိ်က်ုသမားဖြ င့် 

တန်းကြ ားပင်ကြ ားအကာွအေဝး (၈" x ၆")၊ (၆" x ၆") ထားရှ ိစိုက်ပျိုး ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ စပါးပျိုးေထာင်စိုက်စနစ်တွင ်

ေကာက်စိုက်စက်ကို အသုံးပြ ုခြ င်းဖြ င် ့အချိန်တိုအတွင်း စိုက်ဧကများစွာ စိုက်ပျိုးပြ ီးစီးနိုင်ပြ ီး ေကာက်ကွက်မှန်ရရှိခြ င်း 

 ဖြ င့်အထကွ်တိုးေစရန်အဓိကအေထာက်အပံ့ ဖြ စ်ေစနိုင်ပါသည်။ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ ေကာက်စိုက်စက်ဖြ င့် တန်း 

 ကြ ား ပင်ကြ ား အကွာအေဝး(၉" x ၄")ထား၍ စိုက်ပျိုးခြ ငး်ကို ထည့်သွင်းနှိုင်းယှဉ်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။ ေကာက်စုိက် 

စက်ဖြ င့် စိုက်ပျို းနိုင်ရန်အတွက် ပျိုးေထာင်ရာတငွ် ပျို းဖျာလိပ်နည်း (Modified Map Nursery,  IRRI)  ဖြ င်ပ့ျိုး 

ေထာင်ပြ းီ ပျိုးသက ် (၁၈) ရက်သားတွင် ေပြ ာငး်ေရွှ စိုက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ ေကာက်စိုက်သမားဖြ င့် ေပြ ာငး်ေရွှ စိုက်ပျို းရန် 

ရိုးရိုးေဘာင်စနစ်ဖြ င့် ပျိုးေထာင်ခဲ့ ပြ ီး ပျိုးသက် (၃၀) ရက်သားတွင် ေပြ ာင်းေရွှ့စုိက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ ေပါင်းနှိမ်နင်းခြ ငး်၊ 

ဓါတ်ေမြ သြ ဇာေကျွးခြ င်းများကို ေထာက်ခံချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
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ဇယား-၂၇။ ေကာက်ကွက်မှန်စပါးစိုက်စနစ ်(အကွက်ကျယ်) (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မိုး၊ ေရဆင်း) 

စဉ် စုိက်စနစ် 
တစ်ဧကဝင်ဆန့်  
ေကာက်ကွက်  

(သိန််း) 

အနံှပါ 
ပင်ပွား 

တစ်နံှပါ 
အေစ့ 

ေအာင် 
ေစ့  
% 

အေစ့ ၁၀၀၀ 
အေလးချန်ိ 

(gm) 

တစ်ဧက 
အထွက် 
တင်း 

၁ (၈" x ၆") ၁.၁၂ ၄၇.၆၀ ၁၃၇.၅၁ ၈၅.၆၇ ၁၉.၈၀ ၉၇.၇၅ 
၂ (၆" x ၆") ၁.၅၄ ၄၉.၅၀ ၁၁၁.၆၀ ၈၂.၉၀ ၁၉.၈၀ ၉၃.၃၀ 
၃ (၉" x ၄") စက ် ၁.၅၄ ၄၉.၅၀ ၁၁၁.၀၉ ၈၉.၂၇ ၁၉.၇၄ ၁၀၂.၄၁ 
 

 ေကာက်စိုက်သမားဖြ င့်  ေြပာငး်ေရွှ  စိုက်ပျိုး ခြ င်းစနစတ်ွင ်(၈" x ၆") ထား၍စိုက်ပျိုးခြ င်းသည် (၆" x၆") စိုက်ပျို း 

 ခြ င်းထက်အထွက်(၄.၇၇ %)ပိုထွက်ရှိသည်ကိ ုေတွ့ ရပါသည်။ တစ်ဧကဝင်ဆံ့မှု ေကာက်ကွက်နည်းေသာ်လည်း တစ်နှံပါ 

အေစ့နှင့် ေအာငေ်စ့ % ပိုေသာေကြ ာင့် အထွက်ပိုမိုရရှိေကြ ာငး် သုံးသပ်ရရှိပါသည်။  

  ေကာက်စိုက်စက ်ဖြ င့်စိုက်ပျို းပါက မျိုးေစ့လိုအပ်မှု (၀.၅-၁.၀ တင်း) သက်သာပြ ီး တစ်ဧကစိုက်ပျိုးရန်အတွက ်

ကျွမ်းကျင်လုပ်သား(၄)ဦးဖြ င့် (၂)နာရသီာ ကြ ာမြ င့် ပါသည်။ ေကာက်စိုက်စက်ဖြ င့် (၉" x ၄") ထား၍ စိုက်ပျို းခြ ငး်သည ်

ေကာက်ကွက်အ ေရအတွက်တူ ေကာက်စိုက်သမားဖြ င့် (၆" x ၆") စိုက်ပျိုးခြ င်းထကအ်ထွက ် (၉.၇၆ %) ပိုထွက်ရှိသည ်

ကို ေတွ့ရပါသည်။ သို့ ဖြ စ်ပါ၍ ေရွှ ေပြ ာင်းစိုက်ပျိုးရန် ေကာက်စိုက်သမားအခက်အခဲရှိေသာ ေဒသများတွင ် ေကာက ်

စိုက်စက်ဖြ င် ့ အစားထိုးေဆာင်ရွက်ခြ ငး်သည ် လယ်ယာလုပ်သားရာှးပါးလာမှုကို ေဖြ ရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းတစ်ခ ု ဖြ စ ်

ပါသည်။ ေခတ်မီလယ်ယာစနစ်သို့ကူးေပြ ာင်းေရးတငွ ်စက်များအစားထုိးေဆာင်ရွက်ရမည်ဖြ စ်သဖြ င် ့အနာဂတ်အတွက ်

ရည်မှန်း၍ ဤက့ဲသို့ေသာ သုေတသနများကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

c-10/ a&TraemfESifh raemokcpyg;rsdK;wdkU\abmifpepfwGif ysdK;cif;rsdK;aphESkef;prf;oyffjcif;  

       (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

 

 ysdK;cif;wGif rsdK;aphESkef;xm;avSsmhcsoHk;pJGjcif;jzifh pyg;yifydkrdkoefpGrf;EdkifNyD;pyg;txGufydkEdkifum pdkufysdK; 
p&dwfudkvnf;avQmhcsEdkifrnfjzpfygonf/ 2011-2012 ckESpf? rkd;&moDwGif a&TraemfESifh raemokcpyg;rsdK;wdkUudk ysdK; 

axmifaumufpdkufabmifysdK;pepftwGufrsdK;aphESkef;xm;prf;oyfcJhygonf/ rsdK;aphEIef;rsm;rSm 0.5wif;^{u (25 

*&rf̂ pwk&ef;rDwm)? 1.5 wif;^{u(75*&rf̂ pwk&ef;rDwm)ESifh 3.0 wif;^{u(150*&rf̂ pwk&ef; rDwm) wdkU 
jzpfygonf/  
   

Z,m; -28/ abmifpepfwGifysdK;cif;rsdK;aphESkef;tvdkuf a&Traemf ESifh raemokcpyg;rsdK;wdkU\  

             ysKd;yifrSwfwrf; (2011 ckESpf? rdk;&moD?a&qif;) 

 

     

pOf 

ysKd;cif;rsKd;aphESkef; 

ysdK;cif;&SdysdK;yiftjrifh ysdK;yifta&twGuf 

a&Traemf raemokc a&Traemf raemokc 

1 wpf{u 0.5 wif; (25*&rf^pwk&ef;rDwm) 14.81 14.16 219 302 

2 wpf{u 1.5 wif; (75*&rf^pwk&ef;rDwm) 11.06 11.55 953 1270 
3 wpf{u3.0wif; (150*&rf^pwk&ef;rDwm) 10.36 10.53 1625 1720 

 

 ysdK;cif;ü ysdK;yifoefpGrf;rIrSm rsdK;aphEIef; 0.5 wif;^{uwGif ysdK;yifta&twGufrSm tenf;qHk;jzpfaom 

aMumifh  ysdK;yifjrifhNyD; oefpGrf;aomysdK;yifrsm; &&SdEkdifygonf/  
 

 pyg;rsdK;tvdkuf txGufESifhtxGufrdwfzufrsm;udkavhvmygu prf;oyfpyg;rsdK;ESpfrsdK;jzpfaom a&TraemfESifh 
raemokcwdkUonf pyg;txGufpGrf;&nf odompGmuGmjcm;jcif;r&SdaMumif;awGU&Sd&ygonf/ tvm;wlpyg;rsdK;tvdkuf 

txGufrdwfzufvu©Pmrsm;jzpfaom tESHygyifyGm;? wpfESHyg taph? atmifaph&mcdkifEIef;ESifhtaph(1000) tav; 
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csdefwdkUonfvnf; uGmjcm;jcif;r&SdaMumif; awGU&Sd&ygonf/ rsdK;aphEIef;onf pyg;txGuftay:wGifvnf;aumif;? 
txGufrdwfzufvu©Pmrsm; tay:wGifvnf;aumif; uGmjcm;apjcif;r&SdaMumifawGU&Sd&onf/  

 rsdK;aphEIef;avSsmhcsoHk;pJGa&;twGuf a&Traemfonf raemokcuJhodkU pdkufysdK;oifhaompyg;rsdK;wpfrsdK;jzpfyg 
onf/ wpf{ursdK;aphEIef; 0.5 wif;(25 *&rf̂ pwk&ef;rDwm)onf yHkrSefrsdK;aphEIef; wpf{u 1.5wif;(75 *&rf̂  
pwk&ef;rDwm)ESifh awmifoltrsm;pktoHk;jyKvsuf&Sdaom wpf{u 3.0 wif;(150 *&rf̂ pwk&ef;rDwm)uJhodkYpyg; 

txGufay;EkdifpGrf;aMumifh rsdK;aphEIef;avQmhcsoHk;pJGa&;ESifh rsdK;aphukefusp&dwfoufomapa&;twGuf rsdK;aphEIef; wpf 
{uvQif 0.5 wif;udk oHk;pJGoifhaMumif; oHk;oyf&&Sdygonf/ 
 

Z,m;-29/ abmifpepfwGifrsdK;aphESkef;tvdkuf a&TraemfESifhraemokcpyg;rsdK;wdkU\ wpf{utxGufESifh      

txGufrdwfzuftay: tusdL;oufa&mufrI (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;) 

 

pyg;rsdK;  ysKd;cif;rsKd;aphESkef; 

wpf{u 

txGuf (wif;)

tESHyg 

yifyGm; 

wpfESHyg 

taph 

atmifaph

(%) 

taph 1000  

tav;csdef(*&rf) 

raemokc wpf{u 0.5 wif; 
(25*&rf^pwk&ef;rDwm) 91.21 8.75 35.00 85.01 19.51 

 wpf{u 1.5 wif; 
(75*&rf^pwk&ef;rDwm) 94.09 9.56 38.42 87.15 19.40 

 wpf{u 3.0 wif; 
(150*&rf^pwk&ef;rDwm) 81.34 8.92 35.67 86.49 19.17 

ysrf;rsS 88.88 9.07 41.70 86.22 19.36 

a&Traemf wpf{u 0.5 wif; 
(25*&rf^pwk&ef;rDwm) 92.37 10.67 42.67 82.31 17.11 

 wpf{u 1.5 wif; 
(75*&rf^pwk&ef;rDwm) 93.97 10.76 43.33 80.89 16.90 

 wpf{u 3.0 wif; 
(150*&rf^pwk&ef;rDwm) 90.13 9.78 39.11 77.40 16.86 

ysrf;rsS 92.16 10.40 36.36 80.20 16.95 

LSD 0.05 rsdK;ESifhrsdK;aphEIef; ns ns ns ns ns 
CV% 7.00 16.70 16.30 3.50 1.80 

LSD 0.05 rsdK;aphESkef; ns ns ns ns ns 
LSD 0.05  rsdK; ns ns ns ns ns 

 

c-11/ a&BuD;uGif;a'orsm;wGif ysdK;cif;*&kjyKpdkufpepfprf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;&moD? ajrmif;jr) 

 

 a&MuD;uGif;a'orsm;ü ysdK;axmifenf;pepfopfrsm;udktoHk;jyKjcif;jzifh pyg;txGufEIef;tay: tusdK;jyKrIudk 
avhvmEdkif&eftwGuf 2011 ckESpf? rdk;&moDwGif awmifolor&dk;uspdkufpepfESifh pepfopfpdkufpepf[lí cGJjcm;avh 

vmcJhjyD; rsKdk;aphEIef;tm;jzifhawmifolor&dk;uspdkufpepfwGif 3.0wif;^{ueIef;? pepfopfpdkfufpepfwGif 0.65 

wif;^{ueIef; prf;oyfpdkufysdK;cJhygonf/ yifMum; wef;Mum;tuGmta0;wGifvnf; vuf&rf;pdkufjcif;? 8x8 vufr 

pepfopfjzifh pdkufjcif;rsm;yg0ifygonf/ awmifolor&dk;usysdK;abmifü tpdkwref;jyifwGif rsdK;aphtanSmifhazmuf 

íMuJyufysdK;jyD; obm0ajrMoZmEGm;acs;aqG; (3)wef̂ {ueIef; xnfhoGif;ygonf/ ysdK;EIwf&ef (7)&uftvdkwGif 
,l&D;,m;(56)aygif^{uEIef;MuJyufay;ygonf/ pepfopfpdkufpepfü rsdK;apheIef;(75)*&rf^pwk&ef;rDwmEIef; MuJ 
yufysdK;jyD; obm0ajrMoZmEGm;acs;aqG; (3) wef^{u? ,l&D;,m; (130) aygif^{u? wDplyg (67) aygif^{uESifh 

ZDzm (20) aygif̂ {ueIef; xnfhoGif;í aygif;&Sif;ay;ygonf/ 
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Z,m; -30/ prf;oyfrsdK;rsm;\ txGufrdwfbufvu©Pmrsm; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

pOf prf;oyfcsufrsm; 

touf 

&uf 

tyiftjrifh 

(cm) 

wpfESHyg 

oD;vHk; 

atmifaph 

% 

wpf{u 

txGufeIef; 

(wif;) 

1 awmifolor&dk;uspdkufpepf 155 152.7 123 92.7 45.8 
2 pepfopfpdkfufpepf 155 150.0 137 92.7 52.9 

 

 a&MuD;uGif;a'owGif pepfopfpdkufpepfrSm awmifolor&dk;uspdkufpepfxuf txGufEIef; (7.1)wif;ydk 
aMumif; awGU&Sd&ygonf/ 

 pepfopfpdkufysdK;jcif;rSm awmifolor&dk;uspdkufysdK;jcif;xuftxGufEIef;ydkygonf/ ysdK;cif;wGif*&kpdkufrIrsm; 

jyD; ysdK;cif;ukefusp&dwfrsm;ygonf/ a&MuD;uGif;wGif aumufuGufESifh twef;azmfí pdkufysdK;jcif;rSm aumufpdkuf 
or&Sm;yg;aoma'owGif tcuftcJ&SdEdkifaMumif; oHk;oyf&ygonf/ 
  

c-12/ a&BuD;uGif;a'o a&epfjrKyfonfhtajctaewGif jzpfxGef;Ekdifrnfhpyg;rsdK;rsm;tm;     

 avhvmjcif; (2011 ckESpf ? rdk; ? ajrmif;jr) 

 

 pyg;pkdufysdK;&efa&ajrtajctaeray;onfh a&BuD;epfjrKyfrSKjzpfay:avh&Sdaom a&BuD;a&euf uGif;a'o 
rsm;wGif aumif;pGmaygufa&muf&SifoefjzpfxGef;Ekdifaompyg;rsdK;rsm;ukd azmfxkwf&&Sdjcif;tm;jzifh pyg;txGuf yHkrSef 

&&Sda&;twGuf wpfzufwpfvrf;rS aqmif&GufEkdifrnf jzpfygonf/ 

 a&BuD;a&jrKyfaeonfhtajctaeü pyg;rsdK;rsm;jzpfxGef;rSKukdod&Sd&ef ajrmif;jrpkdufysdK;a&; okawoeNcHwGif 
2011 ckESpf? rkd;&moDü pyg;rsdK;aphukd tajcmufBuJyuf pkdufysdK;prf;oyfcJhygonf/   prf;oyfpyg;rsdK;rsm;rSm a'o 
pyg;rsdK; (okdYr[kwf) &moDpyg;rsdK;rsm;jzpfNyD; raemokcESifh,SOfí prf;oyfjcif;jzpfonf/  

 awGU&Sdcsuft& prf;oyfpyg;rsdK;rsm;onfrpkdufrDtyifayguf&mckdifESKef;aumif;ygonf/ rD;aumufESifh ESHum; 

pyg;rsdK;wdkUonf pkdufNyD;tyifayguf&mckdifEIef; ? tyifoefpGrf;rIpHnTef;udef;ESifh Mesocotylt&SnfwkdYrSmrsm;aMumif; 

awGU&ygonf/ aumufBuD;pyg;rsdK;ESifh raemokcpyg;rsdK;wkdYrSm pkdufNyD;tyifayguf&mckdifESKef;ESifh tyifoefpGrf;rSK 
pHnTef;udef;wkdYrSm tenf;qkH;jzpfaMumif; od&Sd&onf/  
 

Z,m; -31/ a&BuD;uGif;a'orsm;üavrJhtajctaewGif pyg;rsdK;rsm;\tyifjzpfxGef;rIavhvmjcif; 

             (2011 rkd;&moD ? ajrmif;jr) 

 

pOf rsdK;trnf 

tyifayguf 

(%) 

Establishment 
(%) 

Vigor  

Index 

Mesocotyl 

Length (cm) 

1 ay:qef;&if 99.30 58.80 139.8 1.37 

2 aumufBuD; 98.66 23.60 41.7 0.81 
3 ay:qef;ab;Mum; 96.30 75.00 189.2 1.30 
4 ay:qef;arT; 96.00 72.00 268.4 2.03 

5 iuRJarT; 98.00 80.00 193.1 1.58 

6 urmMunf 99.60 44.00 105.7 1.31 
7 ESHum; 98.30 78.00 339.9 1.64 
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8 qpfyGm; 99.00 32.80 76.0 1.14 
9 rD;aumuf 98.00 97.00 330.2 1.81 

10 raemokc 98.30 22.50 73.2 1.69 
 

 

Z,m; -32/ a&BuD;uGif;a'orsm;üavrJhtajctaewGifpyg;rsdK;rsm;\txGuf? txGufrdwfzuf            

             vu©Pmrsm; (2011 rkd;&moD ? ajrmif;jr) 

 

pOf rsdK;trnf 

t 

ouf 

&uf 

tyif 

tjrifh 

(pr) 

0.25 pwk&ef;

rDwmwGif;&Sd 

wpfESHyg

oD;vHk; 

atmif

aph 

(%) 

tyif 

,dkifvJrI 

(%) 

wpf{u 

txGuf 

EIef;(wif;)atmifESH ratmifESH

1 ay:qef;&if 153 172 70 57 170 77.6 80 12.6 
2 aumufBuD; 178 168 77 17 176 65.3 75 26.5 
3 ay:qef;ab;Mum; 179 166 117 36 112 70.5 100 23.4 
4 ay:qef;arT; 179 169 117 50 106 75.5 100 17.0 
5 iuRJarT; 178 176 108 40 163 43.6 100 18.3 
6 urmMunf 155 168 127 61 173 80.3 80 29.7 
7 ESHum; 164 155 52 12 113 85.0 100 25.3 
8 qpfyGm; 153 143 108 22 165 80.0 80 25.3 
9 rD;aumuf 161 166 65 5 134 82.1 100 38.5 

10 raemokc 128 120 51 10 181 72.4 - 19.9 
      

c-13/ a&BuD;uGif;a'oESpfBudrfa&TUajymif;aumufpkdufpepf (2011 ckESpf? rkd;&moD? ajrmif;jr) 

 

 pyg;ukdysdK;axmifNyD;rS a&TUajymif;pkdufrnfhtuGufonf a&vTrf;aeojzifh a&vTrf;jcif;r&Sdonfh tjcm;wpf 

uGufü ysdK;ouf 20 &ufom;jzifh acwåa&TUajymif;pkdufxm;NyD; pkdufrnfhtuGuf a&usoGm;csdefü xyfrHa&TUajymif; 
aumufpkdufjcif;jzpfygonf/  

 ESpfBudrfa&TUajymif;pkdufpepfESifh ykHrSefwpfBudrfwnf;a&TUajymif;pkdufpepfwkdY\ pyg;txGuftay:tusdK;jyKrSK 
ukdod&Sd&ef 2011 ckESpf? rkd;&moDwGif ajrmif;jrNcHü ESHum;rsdK;ukdtokH;jyKprf;oyfpkdufysdK;cJhygonf/ awGU&Sdcsuft& ESpf 
Budrfa&TUajymif;pkdufjcif;onf ykHrSefpkdufjcif;xuf(1.5wif;)txGufykdygonf/ ESpfBudrfa&TUajymif;pkdufjcif;onf wpf 

Budrf rd&kd;zvmykHrSefpkdufjcif;xuf txGufvGefpGmuGmjcm;jcif;r&Sdaompepfwckjzpfygonf/ ykHrSefrd&kd;zvm pkdufpepf 

onf ESpfBudrfa&TUajymif;pkdufpepf xuf pdkufysdK;ukefusp&dwfoufomygonf/ okdYaomfvnf; a&vTrf;rkd;epfjrKyfrSK 
Mum&Snfavh&Sdonfh pkdufuGufrsm;wGif a&vTrf;rkd;rSKuif;vGwfonfh tjrifhykdif;pkdufuGufrsm;ü yxrtBudrfpkdufysdK;NyD; 

a&uscsdefwGif 'kwd,tBudrfa&TUajymif;pkdufjcif;aMumifh ajrvyfrusefpyg;pkdufysdK;Ekdifjcif;? a&uscsdefukd apmifhqkdif;& 
aomfvnf; pyg;pkdufcsdefoufwrf;aemufrusjcif;? pyg;txGufaocsmapjcif;ponf tusdK;aus;Zl;rsm;ukd&&SdEkdif 
ygonf/ xkdYaMumifh a&vTrf;epfjrKyfavh&Sdonfh a'oa&ajrtajctaeü tpm;xkd;pkdufysdK;Ekdifonfhpepfwpfck jzpf 

aMumif;okH;oyf&&Sdygonf/  
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Z,m; -33/ a&BuD;uGif;a'oESpfBudrfa&TUajymif;aumufpdkufpepfprf;oyfjcif;txGufrdwfzuftcsuf 

             tvufrsm; (2011 ckESpf? rkd;&moD? ajrmif;jr) 

 

pOf prf;oyfcsuf 

touf 

&uf 

tyif  

tjrifh (pr)

wpfESHyg 

oD;vHk; 

atmifaph 

(%) 

wpf{u txGufEIef; 

(wif;) 

1 ESpfBudrfa&TUajymif;pdkuf 156 156 88 85.2 54.0 

2 yHkrSefpdkkuf 155 152 108 91.2 55.5 

 

 

(*) pyg;aygif;jrufumuG,fESdrfeif;jcif;okawoe 

*-1/ rdk;a&aomufa'o tajcmufx,fa&; tajcmufrsdK;aphcspyg;wGif aygif;ESdrfeif;rI      

prf;oyfjcif;                

 

 rdk;a&aomufa'otajcmufx,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspepf (Dry Direct Seeded Rice - DSR) ESifh 
pdkufysdK;&mwGifaygif;yifESifhpyg;yifrSm wpfNydKifeufaygufa&mufrIaMumifh ysdK;axmifa&TUajymif;pdkufpepfxuf aygif; 
jyóem ydkEdkifygonf/ aygif;EdSrfeif;&mwGifvnf; oD;ESHyif\ tapmykdif; oufwrf;oHk;yHkwpfyHkwGif tcsdefrDaygif; 

&Sif;EdkifrSom pyg;txGuf&&SdEdkifygrnf/ aygif;onf pyg;txGufudkrsm;pGm avsmhenf;xdcdkufapEdkifaomaMumifh rdk; 

a&aomufa'o DSR pdkufpepftwGuf oifhawmfaom aygif;ESdrfeif;rIpepfudkod&Sd&ef prf;oyf&jcif; jzpfygonf/ 

 þprf;oyfcsufudk 2011 ckESpf? rdk;&moDwGifa&qif;ESifhpDyifNcHwdkUüaqmif&GufcJhygonf/ a&qif;wGif qif; 
oG,fvwf? pDyifNcHwGifa&TGoG,f&if pyg;rsdK;wdkUudk toHk;jyKcJhygonf/ awGU&Sdcsuft& rdk;a&aomufa'o tajcmuf 
x,fa&;? tajcmufrsdK;aphcspepfjzifh pdkufysdK;jcif;wGif aygif;owfaq;ESpfBudrfjzef;NyD; vufaygif;EIwfjcif;onf pyg; 
txGuftaumif;qHk;jzpfygonf/ vkyfom;&Sm;yg;u tcsdefrDaygif;&Sif;Edkif&eftwGuf aygif;yifraygufrDjzef;onfh 

aq; (Pre-emergence Herbicide)udk pdkufNyD;NyD;csif;jzef;onfjzpfap aygif;yifaygufNyD;rSjzef;onfhaq; (Post-

emergence Herbicide)udk aygif;&Guf (2-3) &GufxGufcsdefü jzef;onfjzpfap aygif;vHk;0rESdrfjcif;xuf oifhwifh 

aompyg; txGufudk&&Sdap&ef taxmuftuljzpfapaMumif;awGU&Sd&ygonf/ 
 

Z,m;-34/ rdk;a&aomufa'o tajcmufx,fa&;tajcmufrsdK;aphcspyg;wGif aygif;ESdrfeif;rSk   

            prf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;? a&qif;) 

pOf prf;oyfcsuf 

wpf{u

txGufESkef; 

(wif;) 

wpfrDwm

t&Snf&Sd

pyg;tESH 

wpfESHyg

taph 

atmifaph 

(%) 

1 Pre-emergence Herbicide 20.63 29.17 46.02 68.21 

2 Post-emergence Herbicide 20.35 39.00 37.38 63.22 

3 prf;oyfcsuf 1 + vufaygif; 33.40 37.33 47.85 65.30 
4 prf;oyfcsuf 2 + vufaygif; 34.77 47.33 51.26 69.44 
5 prf;oyfcsuf 1 + 2 + vufaygif; 41.78 42.00 49.65 71.97 

6 aygif;rESdrfjcif; 12.70 23.83 42.00 65.06 
 LSD 0.05  11.38 12.84 ns ns 

 CV % 22.90 19.40 21.00 8.2 
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Z,m;-35/ rdk;a&aomufa'o tajcmufx,fa&; tajcmufrsdK;aphcspyg;wGif aygif;ESdrfeif;rSk    

            prf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;? pDyifNcH) 

 

pOf prf;oyfcsuf 

wpf{u

txGuf

ESkef; 

(wif;) 

wpfESH

yg 

taph 

atmif

aph 

(%) 

0.25 pwk&ef;rDwm&Sd aygif; 

tajcmuftav;csdef (*&rf) 

rIdUuyfcsdef 

50% tESH 

xGufcsdef 

1 Pre-emergence Herbicide 45.61 39.5 82.0 5.10 1.96 
2 Post-emergence Herbicide 50.66 41.5 85.3 2.87 2.50 
3 prf;oyfcsuf 1 + vufaygif; 64.50 39.2 85.6 2.17 7.70 
4 prf;oyfcsuf 2 + vufaygif; 67.20 46.6 86.5 1.40 2.40 
5 prf;oyfcsuf 1 + 2 + vufaygif; 73.51 56.0 88.6 1.70 6.20 
6 aygif;rESdrfjcif; 52.20 44.0 84.9 5.60     19.00 

 

*-2/ rdk;aumif;aomufv,fpyg;aygif;owfaq;prf;oyfjcif; 

       (2011 ckESpf? rdk;&moD? oJukef;? yef;uHk;) 

 

 rdk;aumif;aomufv,fpyg;aygif;owfaq;prf;oyfjcif;udk 2011 ckESpf? rdk;&moDwGif oJukef;ESifh yef;uHk;NcH 

wdkUwGifprf;oyfcJhygonf/ oJukef;NcHwGif qif;oG,fvwf ? yef;uHk;NcHwGif MR-9pyg;rsdK;wdkUudktoHk;jyKcJhygonf/ awGU 

&Sdcsuft& pyg;pdkufNyD;NyD;csif;rS okH;&uftwGif; aygif;yifraygufrDjzef;onfhaygif;owfaq;jzpfap? aygif;yifayguf 
NyD;rSjzef;onfhaygif;owfaq;jzpfapjzef;jcif;jzifh pyg;txGuf jrifhrm;ap&ef taxmuftuljyKaMumif; awGU&Sd&yg 
onf/ 

Z,m; -36/ rdk;aumif;aomufv,fpyg;aygif;owfaq;prf;oyfjcif; 

             (2011 ckESpf? rdk;&moD? oJukef;? yef;uHk;) 

 

aygif;owfaq;jzef;jcif; 

aygif;owf 

aq; 

wpf{u

aq;EIef;

xm; (pDpD)

txGuf 

EIef; 

(wif;^{u)

usa&mufonfhaygif; 

jruf rkefnSif; &Gufjym; 

oJukef; (qif;oG,fvwf)    

Pre-emergence herbicide  Map Pony 500 88.1 jrufoD; rHknSif;0g rdIewdk 

Post-emergence 
herbicide 

Nominee 400  102.5 jrufoD; rHknSif;0g a&av;
nSif; 

Unweeded 

-  45.3 jrufoD; rHknSif;0g 
a&av;
nSif; 

yef;uHk; (MR-9)      

Pre-emergence herbicide  Preety 400 59.82 jrufoD; rHknSif;pdrf; zm;vSsm 

Post-emergence 
herbicide 

Armo 500 68.49 jrufoD; - rIdewdk 

Unweeded 

-  37.63 jrufoD; rHknSif;pdrf; 
zm;vSsm 
rIdewdk 

rSwfcsuf/ /  - Map Pony wGifyg0ifonfh tpGrf;&Sdypönf; Pretilachlor + Fenclorin 

  -  Nominee wGifyg0ifonfh tpGrf;&Sdypönf; Bispyrichlor Sodium 2 % 

  -  Preety wGifyg0ifonfhtpGrf;&Sdypönf; Pretilachlor 300 gal/L      

  - Armo wGifyg0ifonfhtpGrf;&Sdypönf;2-4-D –Dimethylamine Salt 72 WP 
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*-3/ ysdK;axmifaumufpdkufpepfwGif pyg;rsdK;tvdkuf aygif;ESifh,SOfNydKifEdkifrIudkavhvmjcif; 

   (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;) 

 

  pyg;oD;ESHXmepkrSvwfwavmxkwfa0xm;onfh a&Traemfpyg;rsdK;\ aygif;ESifh,SOfNydKifEkdif pGrf;&nfukdod&Sd 

&ef {&mrif;? qif;okcpyg;rsdK;wkdYESifhtwl 2011 ckESpf? rdk;&moDwGif a&qif;ü  ysdK;axmifaumufpdkufpepfjzifh prf; 

oyfcJhygonf/ rIdUuyfcsdefESifh (50 %) tESHxGufcsdefaumuf,laom aygif;ajcmuftav;csdef&&SdrIwGif  aygif;rESdrf 
onfhtuGufrsm;rS&&Sdaom aygif;ajcmuftav;csdefonf aygif;ESdrfxm;aom tuGufrsm;xuf (5 q) rsm;jym;yg 
onf/ aygif;jrufaygufa&mufrItaejzifh ajrZm? jrufoD;? rkefnif;pdrf;? rkefnif;0g? jrufuvHk;? uawmufqwf? 

a&av;nif;? rIdewdk? u&ifeDESifh unGwfponfhtrsdK;tpm;rsm;aygufa&mufjyD; ajrZm? rkefnif;pdrf;ESifh uawmuf 
qwfwdkUrSm t"du aygif;jrufyifrsm;jzpfygonf/  
   a&Traemfpyg;onf {&mrif;pyg;xuf aygif;aMumifh txGufqHk;&SHK;rI&mcdkifEIef;enf;aMumif; awGU&Sd&ygonf/ 

okdYaomf qif;okcpyg;rsdK;onf aygif;ESifh ,SOfNydKifEdkifpGrf;tm;taumif;qHk;jzpfNyD; aygif;rESdrfonfhtajctaewGif 
yif pyg;txGuftjrifhrm;qHk; jzpfonfudkawGU&ygonf/ aygif;vHk;0rESdrfonfh tajctaewGif pyg;rIdYuyfcsdefü 
0.25 pwk&ef;rDwmtwGif;&Sd tenf;qkH; aygif;tajcmuf tav;csdefukd qif;okcpyg;wGif awGU&Sd&ygonf/  
 

 

Z,m;-37/ ysdK;axmifaumufpdkufpepfwGif pyg;rsdK;tvdkuf aygif;ESifh,SOfNydKifEdkifrI  

            (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;)  

pOf pyg;rsdK; 

wpf{upyg;txGuf (wif;) 
aygif;aMumifhtxGuf 

qHk;&SKH;rI (%) aygif;vHk;0ESdrf aygif;vHk;0rESdrf 

1 {&mrif; 89.64 48.98 45.36 
2 a&Traemf 77.50 63.25 18.39 
3 qif;okc 96.65 87.34   9.63 
 ysrf;rSs 87.93 66.52  

 

Z,m;-38/ ysdK;axmifaumufpdkufpepfwGif pyg;rsdK;tvdkuf aygif;tajcmuftav;csdef 

            (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;) 

pOf pyg;rsdK; 

rIdUuyfcsdef 0.25 pwk&ef;rDwmtwGif;&Sd taygif;tajcmuftav;csdef (*&rf) 

aygif;vHk;0ESdrf aygif;vHk;0rESdrf 

1 {&mrif; 0.44 6.80 
2 a&Traemf 0.94 5.88 
3 qif;okc 1.15 4.66 
 ysrf;rSs 0.84 5.78 

 

*-4/ pyg;rsdK;rsm;ESifh aygif;jruf,SOfNydKifEdkifrIprf;oyfjcif; (2011 ckESpf ? aEG&moD ? a&qif;) 

 

 tpdkwref;jyifwdkuf&dkufrsdK;aphcspepfwGif qif;okc? qif;EG,f&if? qif;oG,f&if pyg;rsdK;wdkU\ aygif;ESifh 

,SOfNydKifEdkifrIpGrf;&nfudkod&Sd&ef 2011 ckESpf ? aEG&moDwGif a&qif;ü aygif;ESdrfjcif;? aygif;rESdrfjcif;wdkYjzifh prf;oyf 

cJhygonf/ rIdUuyfcsdefESifh (50 %)tESHxGufcsdefaumuf,laom aygif;ajcmuftav;csdef&&SdrIwGif  aygif;rESdrfonfh 
tuGufrsm;rS&&Sdaomaygif;ajcmuftav;csdefonfaygif;ESdrfxm;aomtuGufrsm;xuf(5 q)rsm;jym;ygonf/aygif; 
jrufaygufa&mufrItaejzifh ajrZm? jrufoD;? a'gif;jrD;ysH? rkefnif;pdrf;? rkefnif;0g? jrufuvHk;? uawmufqwf? 
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wufjym;? u&ifeD a&unGwfESifh Lindernia procunhens philcox ponfhtrsdK;tpm;rsm; aygufa&mufjyD; jruf 

oD;? jrufuvHk;ESifh Lindernia procunhens philcox wdkUrSm t"duaygif;jrufyifrsm; jzpfygonf/  
 awGU&Sdcsuft& aygif;aygufa&mufrIudk EdIif;,SOfygu qif;okcpyg;rsdK;wGif tjcm;prf;oyf pyg;rsdK;rsm;xuf 
aygif;aygufa&mufrIrsm;aomfvnf; aygif;aMumifhtxGufqHk;&IH;rItenf;qHk; jzpfaMumif;awGU&Sd&ygonf/ odkYjzpfygí 

qif;okcpyg;rsdK;onf aygif;jrufaygufa&mufrI tajctaewGif aygif;jrufrsm;udk ,SOfjydKifí tpma&pm pkyf,l 

EdkifpGrf;ydkrdkaumif;rGefojzifh aygif;aMumifh txGufqHk;&IH;rItenf;qHk; jzpf&onf[k oHk;oyfEdkifygonf/ 
 

Z,m;-39/ pyg;rsdK;rsm;ESifh aygif;jruf,SOfNydKifEdkifrIprf;oyfjcif; (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

  

pOf pyg;rsdK; 

wpf{upyg; txGuf (wif;)

aygif;aMumifh 

txGufqHk;&SKH;rI (%) aygif;ESdrf aygif;vHk;0rESdrf 

1 qif;okc      100.42 81.30 19.04 
2 qif;EG,f&if 66.20 39.32 40.60 
3 qif;oG,f&if 82.22 58.25 29.15 
 ysrf;rSs 82.95 59.63  

 

Z,m;-40/ pyg;rsdK;rsm;ESifh aygif;jruf,SOfNydKifEdkifrI aygif;tajcmuftav;csdef  

     (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

pOf pyg;rsdK; 

0.25 pwk&ef;rDwm&Sdaygif;tajcmuftav;csdef (*&rf) 

rIdUuyfcsdef tESHxGufcsdef 

aygif;ESdrf aygif;vHk;0rESdrf aygif;ESdrf aygif;vHk;0rESdrf 

1 qif;okc 1.32 15.60 4.38 28.07 
2 qif;EG,f&if 2.15 2.77 2.00 16.43 
3 qif;oG,f&if 1.56 4.22 2.20 8.93 

 
ysrf;rSs 1.68 7.53 2.86 17.81 

 

*-5/ pyg;rsdK;rsm;ESifhaygif;jruf,SOfNydKifEdkifrIprf;oyfjcif; (tuGufus,f)  

       (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;) 

 

 ysdK;axmifaumufpdkufpepfwGif {&mrif;? qif;okc? raemokc? qif;oG,fvwf pyg;rsdK;wdkY\ aygif;ESifh ,SOf 

NydKifEkdifrIpGrf;&nfudk od&Sd&ef 2011 ckESpf? rdk;&moDwGif  a&qif;ü tuGufus,fjzifh prf;oyfcJhygonf/  
 2011 ckESpf? aEG&moDwGif prf;oyfcJhaom okawoeawGU&SdcsufESifhtvm;wlpGm qif;okc pyg;rsdK;onf  

aygif;aygufa&mufrIrsm;aomfvnf; aygif;aMumifhtxGufqHk;&IH;rI tenf;qHk; jzpfaMumif; awGU&Sd&ygonf/  
 

Z,m;-41/ pyg;rsdK;rsm;ESifhaygif;jruf,SOfNydKifEdkifrIprf;oyfjcif; (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;) 

pOf prf;oyfrsdK; 

aygif;ESdrfeif;rIt 

vdkuftxGuf (wif;)

aygif; 

aMumifh 

txGufqHk; 

&SKHk;rI (%) 

wpf&HkygtESH 

ta&twGuf 

tyiftjrifh 

(pifwDrDwm) 

aygif; 

uif;pif 

aygif; 

rESdrf 

aygif;

uif;pif

aygif;

rESdrf 

aygif;

uif;pif

aygif; 

rESdrf 

1 raemokc 82.60 63.53 23.09 9.0 6.9 100.2 100.9 
2 qif;okc 72.82 69.89 4.02 6.8 6.4 100.2 108.4 
3 {&mrif; 41.10 33.00 19.71 8.1 7.1 133.0 133.4 
4 qif;oG,fvwf 82.11 54.74 33.33 9.5 7.6 108.8 109.0 
 ysrf;rSs 69.66 55.29 20.04 8.35 7.0 110.6 112.9 
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Z,m;-42/ pyg;rsdK;rsm;ESifhaygif;jruf,SOfNydKifEdkifrIaygif;tajcmuftav;csdef  

            (2011 ckESpf? rdk;&moD? a&qif;) 

 

pOf prf;oyfrsdK; 

rIdYuyfcsdef  

0.25 pwk&ef;rDwmtwGif;&Sd 

aygif;tajcmuftav;csdef (*&rf)  

tESHxGufcsdef  

0.25 pwk&ef;rDwmtwGif;&Sd 

aygif;tajcmuftav;csdef (*&rf) 

aygif;ESdrf aygif;rESdrf aygif;ESdrf aygif;rESdrf 

1 raemokc 1.15  6.05 0.40 3.70 
2 qif;okc 1.80 14.80 0.60 9.00 
3 {&mrif; 0.90   6.30 0.40 3.85 
4 qif;oG,fvwf 1.00 19.50 0.50    11.50 
 ysrf;rSs 1.21 11.66 0.50 7.01 

 

*-6/ pyg;BuJyufpdkufpepfwGif rsdK;aphEIef;ESifh aygif;owfaq;\tcef;u@udkavhvmjcif;    

      (2010ckESpf? aEG&moD? oJukef;? ajrmif;jr? ausmufwHwm;? a&qif;) 

 tpdkwref;jyif wdkuf&dkufrsdK;aphcsBuJyufpdkufysdK;pepfwGifvkyfom;jzifhtcsdefrDaygif;ESdrf&efcufcJNyD; vkyftm;c 
ukefusp&dwfrSmvnf; rsm;jym;Edkifygonf/ 4if;tajctaewGif aps;uGufü pyg;a&G;cs,faygif;owfaq; tvG,f 

wul&&SdEkdifyguaygif;owfaq;ukdtokH;jyKíaygif;ukdEdSrfeif;jcif;onfawmifoltrsm;pkvufcHusifhoHk;Ekdifaomenf; 
vrf;wpfckjzpfygonf/ 2011 ckESpf ? aEG&moDwGif oJukef;? ajrmif;jr? ausmufwHwm;ESifh a&qif;a'otoD; oD; 
wGif prf;oyfawGU&Sdcsuft& wpf{uvsifpyg;rsdK;aphEIef; 2 wif;oHk;onfjzpfap? 4 wif;oHk;onfjzpfap aygif;owf 

aq;oHk;jcif;onf aygif;owfaq;roHk;jcif;xuf pyg;txGufydkygonf/ rsdK;aph (2) wif;EIef;oHk;NyD; aygif;owfaq; 

jzef;jcif;onf txGuftrsm;qHk;jzpfygonf/ 
Z,m; -43/ pyg;BuJyufpdkufpepfwGifaygif;ESdrfeif;enf;prf;oyfjcif; (2011 ckESpf? aEG&moD) 

pOf prf;oyfcsufrsm; 

oJukef; 

(a&TjynfaX;)

ausmufwHwm;

(a&Traemf) 

ajrmif;jr 

(oD;xyf&if) 

a&qif; 

(&wemwdk;) 

a&qif; 

(a&ToG,f&if) 

ysrf;rSs 

1 BuJyufpepf 2wif;^{u + 
aygif;owfaq;jzef; 

69.70 58.30 51.20 89.10 87.07 71.1 

2 BuJyufpepf 4wif;^{u + 
aygif;owfaq;jzef; 

50.60 79.37 43.50 90.15 77.50 68.2 

ysrf;rSs 60.15 68.84 47.35 89.63 82.23 69.7 

3 BuJyufpepf 2wif;^{u + 
aygif;owfaq;rjzef; 

45.30 41.85 31.30 65.45 65.98 50.0 

4 BuJyufpepf 4wif;^{u + 
aygif;owfaq;rjzef; 

61.50 43.80 50.30 60.10 68.48 56.8 

ysrf;rSs 53.40 42.83 40.80 62.77 67.23 53.4 

 wdkuf&dkuftaphcspdkufysdK;enf;pepfudk aEGpyg;pdkufysdK;&moDwGif us,fjyefUpGmaqmif&Gufvsuf&Sd&m aygif; 
aygufa&mufrIonf t"dujyóemwpfckjzpfygonf/  aygif;owfaq;toHk;jyKenf;tjyif rsdK;aphEIef;xm;wdk;jrSifh 

oHk;pJGjcif;onf aygif;jrufaygufa&mufrIoufomaponfh a&G;cs,fEdkifp&menf;wpfckjzpfygonf/ a'otoD;oD; 
wGif prf;oyfawGU&Sdcsuft&  aygif;owfaq;toHk;rjyKaomprf;oyfuGufrsm;wGif rsdK;EIef;(4)wif;toHk;jyKjcif;onf 
(2)wif;toHk;jyKjcif;xufaygif;aygufa&mufrIudkavsmhenf;apjyD; txGufydkrdk&&SdaMumif;awGU&Sd&ygonf/ rsdK;aphEIef; 
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xm;toD;oD;wGif txGufqHk;&SKH;rIrsm;&SdEdkifojzifh rsdK;aphEIef;xm;wdk;jrSifhoHk;pJGaomfvnf; aygif;ESdrfeif;&ef vdktyf 
aMumif;? rsdK;aphEIef;xm;enf;onfhtajctaewGif ydkrdkEdSrfeif;&ef vdktyfrnfjzpfaMumif; oHk;oyf&&Sdygonf/ 

Z,m;-44/ pyg;BuJyufpdkufpepfwGifaygif;ESdrfeif;enf;prf;oyfjcif; (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

pOf pyg;rsdK; 

rIdUuyfcsdef 0.25 pwk&ef;rDwmtwGif;&Sd aygif;tajcmuftav;csdef (*&rf) 

aygif;ESdrf aygif;vHk;0rEdSrf 

2 wif; 4 wif; 2 wif; 4 wif; 

1 a&TjynfaX; 10.40 8.10 17.40 15.10 
2 a&Traemf 18.80 15.80 48.90 56.90 
3 oD;xyf&if 25.00 13.30 28.90 19.90 
4 &wemwdk; 7.73 5.03 19.8 12.83 
5 a&ToG,f&if 9.40 6.33 21.90 15.53 

yQrf;rQ 14.27 9.71 27.38 24.05 

 

 

*-7/ a&ToG,f&ifpyg;\ rsdK;aphEIef;tvdkuf aygif;ESifh,SOfNydKifEdkifrIprf;oyfjcif;  

      (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

 tpkdwref;jyifwdkuf&dkufrsdK;aphcspepfwGif a&ToG,f&ifpyg;rsdK;\ rsdK;aphEIef;tvdkuf aygif;ESifh,SOfNydKifEdkifrSK 

udkod&Sd&ef 2011 ckESpf? aEG&moDwGif  a&qif;ü 20 pifwDrDwm wef;vufjzL;csí prf;oyfcJhygonf/ awGU&Sdcsuf 

t&aygif;rESdrfonfhtajctaewGif wpf{u rsdK;aphEIef;rsm;ygu txGufykdrkd&&SdNyD; aygif;aMumifhtxGufqkH;&SKH;rIrSm 
vnf; tenf;qkH;jzpfygonf/ txl;ojzifhrsdK;aphEIef;(1)wif;ESifh(0.5)wif;toHk;jyKyguaygif;aMumifhtxGuf qHk;&IH; 

rIrSm (72-73 %) xd&Sdojzifh xda&mufaomaygif;ESdrfeif;rIudk rjzpfraeaqmif&Guf&ef vdktyfygrnf/ 
 

 

Z,m;-45/ a&ToG,f&ifpyg;\ rsdK;aphEIef;tvdkuf aygif;ESifh,SOfNydKifEdkifrIprf;oyfjcif;  

     (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

pOf 

rsdK;aphEIef; 

(wif;^{u) 

txGufEIef; (wif;^{u) 
aygif;aMumifhtxGufqHk;&SKHk;rI 

(%) aygif;uif;pif aygif;rEdSrf 

1 0.5 97.60 26.46 72.89 
2 1.0 86.07 22.88 73.42 
3 1.5 80.34 38.91 51.57 
4 2.0 79.46 44.54 43.95 

yQrf;rQ 85.87 33.20  

 tcsdefrD aygif;vHk;0uif;pifatmifESdrfeif;Ekdifygu rsdK;aphEIef;avsmhcsoHk;pJGjcif;onf pD;yGm;a&;t& wGufajc 
udkufygonf/ aygif;vHk;0rEdSrfonfhtajctaewGif wpf{ursdK;aph(2)wif;EIef;oHk;pJGjcif;onfpD;yGm;a&;t&wGufajc 

udkufaMumif;awGU&Sd&ygonf/ 
 

Z,m;-46/ tpdkwref;jyifwdkuf&dkufrsdK;aphcspepfü rsdK;aphEIef;ESifhaygif;uif;pifonfhtajctaewGif  

            pD;yGm;a&;t&wGufajcudkufrI (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

prf;oyfrsdK;aphEIef; 

(wif;^{u) 

wpf{uukefusp&dwf? jyef&aiGESifhtom;wiftjrwfaiG (usyf) 

aygif;ESdrfjcif; 

ukefusp&dwf 

rsdK;bdk; 

ukefusp&dwf 

pkpkaygif; 

ukefusp&dwf 

jyef&aiG 

tom;wif 

tjrwfaiG 

0.5 76000 2250 78250 292800 214550 
1.0 62800 4500 67300 258210 190910 
1.5 49200 6750 55950 265020 209070 
2.0 36000 9000 45000 238380 193380 
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Z,m;-47/ tpdkwref;jyifwdkuf&dkufrsdK;aphcspepfwGifrsdK;aphEIef;ESifhaygif;rESdrfonfhtajctaewGif  

            pD;yGm;a&;t&wGufajcudkufrI (2011 ckESpf? aEG&moD? a&qif;) 

prf;oyfrsdK;aphEIef; 

(wif;^{u) 

wpf{uukefusp&dwf? jyef&aiGESifhtom;wiftjrwfaiG (usyf) 

aygif;ESdrfjcif; 

ukefusp&dwf 

rsdK;bdk; 

ukefusp&dwf 

pkpkaygif; 

ukefusp&dwf 

jyef&aiG 

tom;wif 

tjrwfaiG 

0.5 - 2250 2250 79380 77130 
1.0 - 4500 4500 68640 64140 
1.5 - 6750 6750 116730 109980 
2.0 - 9000 9000 133620 124620 

 v,f,mvkyfom;&Sm;yg;aoma'orsm;wGif aygif;owfaq;toHk;jyKenf;tjyif rsdK;aphEIef;xm; wdk;jrSifhoHk; 
pJGjcif;onf aygif;jrufaygufa&mufrI oufomapjyD; pD;yGm;a&;wGufacsudkufonfh enf;wpfckjzpfygonf/ 
 

ဂ-၈။ ယူရီးယားနှုန်းနှင့်ေပါင်းနိှမ်နင်းမှုစမ်းသပ်ခြ င်း (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေနွ၊ ေရဆငး်) 

 ေနစွပါးအထွက်နှုန်းသည် မိုးစပါးအထွက်နှုန်းထက ် ရာသဦတအုေခြ အေနေပးသဖြ င့် အထွက်ပိုမိုေလ့ရှိပါ 

သည်။ ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးခြ င်းစနစ်သည် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လက်ခံကျင့်သုံးေနေသာ 

စနစ်တစ်ခု  ဖြ စ်ပါသည။်  သို့ရာတွင် တိုက်ရိုက်မျို းေစ့ချစိုက်ပျိုးခြ င်းစနစ်ဖြ င့်စိုက်ပျို းရာတွင် ေပါငး်မြ က်ကိ ုထိထိေရာက် 

ေရာက်မနှိမ်နင်းပဲ အထွက်တိုးေစခြ င်းငှာ ယူရးီယားဓါတ်ေမြ သြ ဇာကို တိုးမြ ငှ့်သုံးစွဲ ခြ င်းဖြ င့် သိသာထိေရာက်ေသာ 

အထွက်ကိ ုရရှှိရန်မေမျှာ်မှန်းနိုင်ပါ။ သို့ ဖြ စ်ပါ၍ ထည့်သွင်းသည့်ယူရီးယားနှုန်းထားနှင် ့ေပါင်းမြ က်နှိမ်နင်းမှုစနစမ်ျားကို 

ေလ့လာသိရှိခြ င်းအားဖြ င့်တိုးထည့်ရမည့်ယူရီးယားဓါတ်ေမြ သြ ဇာနှင့်အတူေဆာင်ရွက်သင့်သည့်ေပါင်းမြ က်နှိမ်နင်းနည်း 

စနစ်များကိုသိရှိခြ ငး်အားဖြ င့် အကျို းအမြ တ်ပိုမို ဖြ စ်ထွန်းမည် ့အပငစ်ိုကပ်ျိုးပြ ုစုမှုစနစ်ကိုသိရှိနိုင်ရန် ဤ စမ်းသပ်ချက် 

ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ေနွရာသီ ေရဆင်းေဒသ၌ ရိုးရိုးအကွက်ကျယ်ပုံစံဖြ င့် သုေတသနပြ ုေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ေရွှသွယ်ရင် 

စပါးမျို းကို စိုက်တန်းအကွာ (၁၅ စမ) ရှိ မျို းေစ့ချကိရိယာဖြ င့် စိုက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်များအေနဖြ င် ့ယူရးီယား 

၅၆ ေပါင/်ဧက၊ ယူရီးယား ၁၁၂ ေပါင်/ဧကနှုန်းအသီးသီးတငွ် ေပါင်းနှိမ်နင်းမှုစနစ်များအဖြ စ်(၁)စိုက်ပြ းီ (၁၀-၁၄) ရက ်

အတွင်း Post-emergence herbicide (Nominee 400 cc/ac) သုံးစွဲခြ ငး်၊ (၂) (၁) + စိုက်ပြ ီး(၃၀) ရက်သားတွင ်

 ကြ ားတိကုက်ိရယိာဖြ င့် ကြ ားတိုက်ခြ ငး်၊(၃)(၁)+ စိုက်ပြ ီး(၄၂)ရက်သားတွင ်လက်ေပါင်းလိုက်ခြ င်း၊ (၄)စိုက်ပြ းီ (၄၂) ရက ်

သားတွင် လက်ေပါင်းလိုက်ခြ င်းတို့ကိ ုထည့်သွင်း ေလ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  ယူရီးယား ဓါတ်ေြမသြ ဇာကို စိုက်ပျိုးပြ ီး 

(၁၀) ရက်သား၊ (၃၀)ရက်သား၊ မိှု့ကပ်ချိန် (၅၅)ရကသ်ား၊ ၅၀ % အနှံထွက်ချိန်တို့တွင ်အညီအမျှထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။  
 

ဇယား- ၄၈။ ယူရီးယားနှုန်းနှင့်ေပါင်းနိှမ်နင်းမှုစမ်းသပ်ခြ င်း 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
အနံှ 
အလျား 
(cm) 

အနံှ  
ပါ 

ပင်ပွား 

တစ်နံှ 
ပါ 
အေစ့ 

ေအာင် 
ေစ့ % 

အေစ့ 
၁၀၀၀ 
အေလးချန်ိ 

(gm) 

တစ်ဧက 
အထွက် 
တင်း 

၁ ယူရီးယား ၅၆ေပါင/်ဧက       
 Post-emergence (10-14 DAS) ၁၈.၈၈ ၁၀၉.၅၀ ၅၄.၇၈ ၈၇.၆၄ ၁၉.၄၄ ၄၉.၅၈ 
 Post-emergence + 

Intercultivation (30 DAS) 
၁၉.၈၆ ၁၂၁.၅၀ ၆၀.၉၈ ၉၂.၅၉ ၁၉.၂၈ ၆၇.၁၅ 

 Post-emergence + Hand 
weeding (42 DAS) 

၂၁.၅၁ ၁၄၀.၀၀ ၅၄.၇၃ ၉၂.၉၀ ၁၉.၄၃ ၆၀.၆၆ 

 Hand weeding (42 DAS) ၂၀.၁၀ ၁၅၁.၅၀ ၅၈.၁၂ ၉၁.၈၅ ၁၉.၄၁ ၇၃.၀၅ 
ပျမ်းးမျှ ၂၀.၀၉ ၁၃၀.၆၂ ၅၇.၁၅ ၉၁.၂၄ ၁၉.၃၉ ၆၂.၆၁ 
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စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
အနံှ 
အလျား 
(cm) 

အနံှ  
ပါ 

ပင်ပွား 

တစ်နံှ 
ပါ 
အေစ့ 

ေအာင် 
ေစ့ % 

အေစ့ 
၁၀၀၀ 
အေလးချန်ိ 

(gm) 

တစ်ဧက 
အထွက် 
တင်း 

၂ ယရူီးယား ၁၁၂ေပါင်/ဧက       
 Post-emergence (10-14 DAS) ၁၉.၇၀ ၉၂.၀၀ ၁၀၅.၅၀ ၉၀.၀၈ ၁၉.၄၀ ၆၁.၀၉ 
 Post-emergence + 

Intercultivation (30 DAS) 
၂၀.၀၆ ၁၇၉.၀၀ ၅၄.၄၂ ၉၁.၉၃ ၁၉.၄၃ ၇၄.၉၀ 

 Post-emergence + Hand 
weeding (42 DAS) 

၂၀.၁၁ ၁၇၇.၀၀ ၅၃.၃၆ ၈၉.၄၅ ၁၉.၅၄ ၅၉.၁၄ 

 Hand weeding (42 DAS) ၁၉.၆၄ ၁၈၃.၅၀ ၄၉.၃၁ ၉၀.၇၁ ၁၉.၃၅ ၅၇.၈၃ 
ပျမ်းးမျှ  ၁၅၇.၈၇ ၆၅.၆၆ ၉၀.၅၄ ၁၉.၄၃ ၆၃.၂၄ 

 

 

ဇယား-၄၉။ ယူရီးယားနှုန်းနှင့်ေပါင်းနိှမ်နင်းမှုစနစ်အလုိက် စပါးမိှ့ုကပ်ချိန်ေကာက်ယူရရိှေသာ ေပါငး်ေခြ ာက်   

      အေလးချန်ိ 

စဉ် ေပါင်းနိှမ်နင်းမှုစနစ် 
စပါးမိှ့ုကပ်ချိန်ေကာက်ယူရရိှေသာေပါင်းေခြ ာက်အေလးချန်ိ 

(gm) 
ယူရီးယား ၅၆ေပါင်/ဧက ယူရီးယား ၁၁၂ေပါင်/ဧက 

 Post-emergence (10-14 DAS) ၁၁.၉ ၁၆.၃ 
 Post-emergence + 

Intercultivation (30 DAS) ၁၀.၈ ၉.၁ 

 Post-emergence + Hand 
weeding (42 DAS) ၇.၅ ၁၁.၉ 

 Hand weeding (42 DAS) ၄.၀ ၇.၆ 
ပျမး်းမျှ   

  

 ေတွ့ ရှိချက်အရ ယူရီးယား ၁၁၂ ေပါင/်ဧကနှုန်းေကျွးခြ ငး်သည ်၅၆ေပါင/်ဧကနှုနး်ေကျွးခြ င်းထက ်ေကျနပ်ဖွယ် 

ရာအထွက်ပိုမိုမရရှိခဲ့ပါ။ ေပါင်းနှိမ်နင်းမှုစနစ်အမျို းမျို းတွငစ်ပါးမိှု့ကပ်ချိန်ေကာက်ယူရရှိေသာေပါင်းေခြ ာက်အေလးချိန် 

အရ ယူရီးယားပိုမိုေကျွးသည်နှင့်အမျှ ေပါငး်မြ က်ေပါက်ေရာက်မှုနှင့် ေပါင်းမြ က်ကီးထွားမှုပိုလာေကြ ာငး်ေတွ့ ရှိရပါ 

သည်။ 

 ေပါင်းနှိမ်နင်းမှုစနစ်အမျို းမျို းအနက် ယူရးီယား ၅၆ေပါင်/ဧကနှုန်းေကျွးပါက စပါးပင်(၄၂) ရက်သားတွင ်

ေဆာင်ရွက်သည့် လက်ေပါင်းလိုက်ခြ င်းသည် အထိေရာက်ဆုံးဖြ စ်ပြ းီ စပါးအထွက်အများဆုံး  ဖြ စ်ေကြ ာင်းနှင့် ယူရီးယား 

၁၁၂ေပါင်/ဧကနှုနး်ေကျွးပါက စပါးပင်စိုက်ပျို းပြ ီး (၁၀-၁၄)ရက်အတွင်း ေဆာင်ရွက်သည့် Post-emergence 

herbicide သုံးစွဲခြ င်းနငှ် ့စပါးပင်(၃၀)ရက်သားအချိန်တွင ်Intercultivation ပူးတွ ဲေဆာင်ရွက် ခြ ငး်သည ်စပါးအထကွ ်

အများဆုံးရရှိေကြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ သဘာဝအားဖြ င့် ေပါင်းမြ က်ပင်များသည ် စပါးပင်ထက် ကီးထွားမှုပိုမို  မြ န်ဆန် 

ပါသည်။ ယူရီးယား ၅၆ ေပါင်/ဧကနှုနး်ေကျွးပါက ေပါင်းမြ က်များယဉှ်ပြ ို င်နိုင်စွမ်းကိုေလျာ့ကျေစပြ ီး စပါးပင်အတွက် 

ေပါင်းမြ က်နှိမ်နင်းရမည် ့စပါးပင်သက်တမ်းသုံးပုံတစ်ပုံမတိုင်မီ ဖြ စ်ေသာ(၄၂)ရက်သားလက်ေပါင်းလိုက်ခြ င်းသည ်အထိ 

ေရာက်ဆုံး  ဖြ စ်ရခြ ငး် ဖြ စ်ပါသည။် ယူရီးယား ၁၁၂ ေပါင်/ဧကနှုန်းေကျွးပါက ေပါင်းမြ က်များယှဉ်ပြ ို င်နိုင်စွမ်းကိ ုတိုးေစ 

သဖြ င် ့စပါးပငင်ယစ်ဉ်ကာလအတငွး်ကတည်းကပင ်(စပါးပင ်(၃၀) ရက်သား မတိုင်မီ) ထိေရာက်ေသာ ေပါင်းနှိမ်နင်းမှု 

စနစ်ေဆာင်ရွက်ခြ ငး်ဖြ င့် အထွက်ပိုမိုရရှိေစေကြ ာင်း သုံးသပ်မိပါသည်။ သို့ ဖြ စပ်ါ၍ စပါးပင်ငယ်စဉ်ကာလ ေပါင်းမြ ကရ်ှိ 

 ပြ ီး ေပါင်းနှိမ်နင်းရန် အခက်အခဲရှိပါက အဆိုပါအေခြ အေနတငွ် ေထာက်ခံထားေသာ ယူရီးယားေမြ သြ ဇာနှုန်းကုိ ချင့်ချိန ်

၍ ေလျှာ့ေကျွးသင့်ပါသည်။   
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(C) pyg;rsdK;oefYyGm;rsm;jcif; 

     2011 -2012 ckESpf pyg;rsdK;oefYyGm;rsm;rItajctae 

 2011 -2012 ckESpf? rkd;&moDwGif qif;okc? raemokc? {&mrif;? a&T0gxGef;pyg;rsdK;rsm;\ qifhyGm;rsKd;aph 
rsm; yGm;rsm;&eftwGuf qefpyg;XmepkrS rdbrsdK;aphtm;&,lí pkdufysdK;xkwfvkyfcJhygonf/  
Z,m;-50/ 2011 -2012 ckESpf pyg;rsdK;oefYyGm;rsm;rSKtajctae 

pOf pyg;rsdK;trnf 

yGg;rsm;onfh 

rsdK;oefYtqifh 

pkduf{&d,m

({u) 

qefpyg;XmepkrS&,lcJhonfh 
pkdufysdK;a&;OD;pD; 

XmerSawmif;cH

onfhyrmP 

(wif;) 

rsdK;oefY 

tqifh 

yrmP 

(wif;) 

1 qif;okc qifhyGm;rsKd;aph 2.4 rdbrsKd;aph 3.0 60 
2 raemokc / 1.5 / 3.0 60 
3 {&mrif; / 0.9 / 1.5 21 
4 a&T0gxGef; / 1.2 / 1.0 21 
 pkpkaygif;  6.0  8.5 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jyKpkwifjyol-a':qkjrwfvIdif (jynfyqufoG,fa&;ESihfpDrHudef;Xmepk) 


