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စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
သီးနှစိက်ပျို း ရးစနစ်၊ လယ်ယာစီးပွားနှင့် စာရင်းအင်းဌာနခွ ဲ

သီးနှစိက်ပျို း ရးစနစ်ဌာနစ 
 

 ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ စိက်ပျို းရာသီအတွင်း သ တသနလပ်ငန်းစီမချက်နှင့် စီမချက်အ ပ  

ဆာင်ရွက်ချက်များမှ  သ တသန တွရ့ှိချက်များ 
 

၁။ နိဒါန်း 
 သီးနှစိက်ပျိုး ရးစနစ်ဌာနစသည် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ သီးနှစိက်ပျိုး ရး 
စနစ်၊ လယ်ယာစီးပွားနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ အာက်ရှိ ဌာနစတစ်ခြဖစ် ပီး စပါးသီးနှ စိက်ပျို း 
ရးသ တသနလပ်ငန်းများက ိ ရဆင်းအပါအဝင် နယ်သ တသနြခများ၌ ဆာငရွ်က်လက် 
ရိှပါသည်။ 
၂။ ရည်ရွယ်ချက် 
  သီးနှစိက်ပျိုး ရးစနစ်ဌာနစသည် အာက် ဖာ်ြပပါ ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် သ တသန 
လပ်ငန်း များကိ ဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။  
  (၁) အကျိုးအြမတ်အများဆးနှင် ့ ြမဆီလာထိန်းသိမ်းနိင်မည့် သင့် တာ်သည့် 
သီးနပှစများကိ ရှာ ဖွရန် 
  (၂) ထတ် ဝ ပီးစပါးမျို းများနှင့် ထတ် ဝမည့် စပါးမျိုးများအတွက ် စိက်နညး် 

စနစ်များကိ ဖာ်ထတရ်န် 
  (၃) စပါးသီးနှအတွက် ပါင်းနှိမ်နင်းနည်းစနစ်များကိ လ့လာရန် 
  (၄) စပါးသီးနှ (Seed Flow) အရ စိက်ပျိုး ရးဦးစီးဌာနမှ တာင်းခလာသည့် 

ဆင့်ပွားမျိုး စ့ (Foundation Seed) နှင့် စိက်ပျို းသူ တာင်သူများအတွက ်
မျိုးသန်မ့ျိုး စ့များ စဉဆ်က် မြပတ ်ထတ်လပ်ရန်တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

 

၃။ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ သ တသနလပ်ငန်းစီမချက်များနှင့် မျိုး စထ့တလ်ပသ်ည့် 

လပ်ငန်းများ 

 သ တသနလပ်ငန်းစီမချက်များ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် ဆာင်ရွက်သည့် ဒသ 

          ရ ြမအ ြခအ န ပးသည့် နရာ ဒသများအတွက ်သ တသနလပင်န်းများ 

က  
၁ 

သးီထပသ်းီညပ်သီးနှပစသ တသန 
စပါးအ ြခခသးီထပသ်းီနှပစ 

 

 စပါး - ယာသးီနှ - စပါး 
၁။ စပါး-မတ်ပဲ-စပါး 

 
ရဆင်း 

 ၂။ စပါး-ပဲတီစိမ်း-စပါး ရဆင်း 
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စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် ဆာင်ရွက်သည့် ဒသ 

 စပါး - ယာသးီနှ - ပတဲစီမိး်  
 ၁။ စပါး- မတ်ပဲ-ပဲတီစိမ်း ရဆင်း 
 ၂။ စပါး- ပဲလွမ်း-ပဲတီစိမး် ရဆင်း 
 ၂။ စပါး- ပဲလွမ်း ရဆင်း 
 ၃။ စပါး- မတ်ပဲ ရဆင်း 
 စပါး-စပါး ရဆင်း 
၂ ဂန် လာ်အ ြခခသးီထပ်သးီနှပစ  
 ဂန် လာ-်စပါး-ယာသီးနှ  
 ဂန် လာ-်စပါး-မတ်ပ ဲ ြမာင်းြမ 
 ဂန် လာ-်စပါး-ပဲတီစိမ်း ြမာင်းြမ 
 ဂန် လာ-်စပါး ြမာင်းြမ 
၃ စပါး - မတ်ပဲ သီးနှပစ၏အကျို းအြမတ်ရရိှမကိ သိရှရိန် 

တာင်သူ နည်းနှင့် အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ် တိအ့ား နင်းယှဉ် 
လ့လာြခင်း။ 

ြမာင်းြမ၊ လက်ပတန်း၊  

 ၁။ သမရိးကျနည်းစနစ်  
 ၂။ အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ်  
၄ စပါး-ကလားပဲသီးနှပစ၏ အကျို းအြမတ်ရရိှမကိသိရိှရန် 

တာင်သူ နည်းနှင့် အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ်တိအ့ား နင်းယှဉ် 
လ့လာြခင်း 

ကျာက်ဆည်၊  စီပင်၊ 
ကျာက်တတား၊ 
ပန်းကး 

 ၁။ သမရိးကျနည်းစနစ်                  ၂။ အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ်  
ခ စပါးစိက်ပျို းနည်းစနစသ် တသန   
၁ စပါးမျို းသစ်များအတွက်စိက်ချိန် စမ်းသပြ်ခင်း  ရဆင်း 
 မိးရာသီစိက်ချိန် 

(၁) မ-၁၅ 
နွရာသီစိက်ချိန် 

(၁) ဒီဇင်ဘာ-၁၅  
 

 (၂) ဇွန-်၁၅ (၂) ဇန်နဝါရီ-၁၅  
 (၃) ဇူလိင်-၁၅ (၃) ဖ ဖ ဝါရီ-၁၅  
 (၄) သဂတ်-၁၅ (၄) မတ-်၁၅  
၂ ရမ နာ်စပါးမျို းအတွက် စိက်ချိန်နှင့်စိက်စနစ် စမ်းသပ်ြခင်း ရဆင်း 
 မိးရာသီစိက်ချိန် 

(၁)  ဇွန်-၁၅ 
နွရာသီစိက်ချိန် 

(၁)  ဒီဇင်ဘာ -၁၅ 
 

 (၂)  ဇူလိင်-၁၅ (၂)  ဇနန်ဝါရီ-၁၅  
 (၃)  သဂတ်-၁၅ (၃)  ဖ ဖ ဝါရီ-၁၅  
  (၄)  မတ်-၁၅  
 အပငအ်တနး် အကာွအ ဝး 

(၁) ၂၀ x ၂၀ စမ 
အစိတမန်းြပငစ်ိက်စနစ် 
(၁) ကဲပက် 

 

 (၂) ၂၀ x ၁၅ စမ (၂) ၂၀ စမတန်းလက်ြဖူးချ  
 (၃) ၁၅ x ၁၅ စမ (၃) ၁၅ စမတန်းလက်ြဖူးချ   
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စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် ဆာင်ရွက်သည့် ဒသ 

၃ ပ ဆန်း မွးစပါးမျိုးအတွက် စိကခ်ျန်ိစမ်းသပ်ြခငး် ရဆင်း 
 (၁) မ-၁၅  

 (၂) ဇွန-်၁၅  

 (၃) ဇူလိင်-၁၅  

 (၄) သဂတ်-၁၅  

၄ ပျို း ထာင် ကာက်စိက်စနစ်တွင် 

ဘာင်စနစ်နှင့် တာင်သူစနစ် သး၍ မျိုး စ့နန်းစမ်းသပ်ြခင်း 

ရဆင်း 

 မျိုးအမည် မျိုး စ့နနး်  

   ရမ နာ် (၁) ၆   ြပည်/ဧက  

 ပျိုး ထာင်နည်းစနစ ် (၂) ၈    ြပည/်ဧက  

 (၁) ဘာင်စနစ ် (၃) ၁၆  ြပည/်ဧက  

 (၂) တာငသူ်နည်း (၄) ၂၄  ြပည/်ဧက  

၅ ဘာင်စနစ်ပျို းခင်းတွင် မျိုး စ့နန်း တစ်ဧက (၆) ြပည ်နှင့် 

ယခင် ထာက်ခမျို း စ့နန်း တစ်ဧက (၃၂) ြပည ်တိက့ိ 

အသးြပု၍  

စမ်းသပ်ြခင်း 

ရဆင်း 

 ဘာင်စနစ်ြဖင့်   

 (၁) မျိုး စ့တစ်ဧက(၆) ြပည ် (၂) မျို း စ့တစ်ဧက(၃၂) ြပည်  

၆ ဒသအလိက် ကျယြ်ပန်စ့ာွစိက်ပျိုး န သာ စပါးမျိုးများြဖင့် 

ဘာင ်စနစ် ပျိုးခင်းတွင် မျို း စ့နန်း တစ်ဧက (၆) ြပည ်နှင့် 

ထာက်ခမျို း စ့နန်း တစ်ဧက (၃၂) ြပညတိ်ကိ့ အသးြပု၍ 

စမ်းသပ်ြခင်း  

မိးညင်း၊ ကျိုင်းတ၊  

လွိုင် ကာ်၊ တာ ယာ၊ 

လက်ပတန်း၊ သဲကနး်၊ 

ြမာင်းြမ၊  စီပင်၊  

 ဘာင်စနစ်ြဖင့် ကျာက်တတား၊   

 (၁) မျိုး စ့တစ်ဧက (၆) ြပည်  (၂) မျို း စ့တစ်ဧက (၃၂) 

ြပည ်

ကျာက်ဆည်၊  

ပန်းကနး် 

၇ အစိတမန်းြပင်တိက်ရက်ိစိက်စနစ်၌ မျိုး စ့နန်းစမ်းသပ်ြခင်း  ရဆင်း 

 မျိုးအမည်( န)ွ 

(၁) ရမ နာ ်

မျိုး စ့နနး် 

(၁) ၀.၄ တင်း/ဧက 

 

 (၂) ရြပည် ဌး (၂) ၀.၅ တငး်/ဧက  

  (၃) ၁.၀ တင်း/ဧက  

 
 

(၄) ၁.၅ တင်း/ဧက 

(၅) ၂.၀ တင်း/ဧက 
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စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် ဒသ 

ဂ စပါး ပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နငး်ြခင်းသ တသန  

၁ အစိတမန်းြပင်တိက်ရက်ိစိက်စနစ်၌ စပါးမျိုး စ့နန်းအလိက် 

ပါင်း ြမက်နှင့်ယှဉ် ပို င်နိင်မ စမ်းသပ်ြခင်း ( နွ) 

ရဆင်း 

 မျိုးအမည် -  ရမ နာ၊် မ နာသခ  

 မျိုး စ့နနး်   

 (၁) ၀.၅ တငး်/ဧက +   

      ပါင်းနှိမ်ြခင်း 

(၄) ၁.၅ တင်း/ဧက +  

      ပါင်းမနိှမ်ြခင်း 

 

 (၂) ၀.၅ တငး်/ဧက +  

      ပါင်းမနိှမ်ြခင်း 

(၅) ၃.၀ တင်း/ဧက +  

      ပါင်းနှိမ်ြခင်း 

 

 (၃) ၁.၅ တင်း/ဧက +  

      ပါင်းနှိမ်ြခင်း 

(၆) ၃.၀ တင်း/ဧက +  

      ပါင်းမနိှမ်ြခင်း 
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စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် ဒသ 

၂ အစိတမန်းြပင်စပါးကဲပက်စိက်စနစ်၌ မျို း စ့နနး်နှင့် ပါင်း နှိမ်နင်းမ 
စမ်းသပ်ြခင်း ( နွ) 

ြမာင်းြမ၊ 
သဲကန်း၊   

 မျိုး စ့နနး် ပါင်းသတ် ဆး လွိုင် ကာ်၊  
 ၁။ ၀.၅ တငး်/ဧက ၁။ ပါင်းသတ် ဆးမသးြခင်း ကျာက်တတား 
 ၂။ ၁ တင်း/ဧက ၂။ Pre emergence ပါင်းသတ် ဆးသးြခင်း  
 ၃။ ၂ တင်း/ဧက  ၃။ Post emergence ပါင်းသတ် ဆးသးြခင်း 

၄။ Pre + Post ပါင်းသတ် ဆးသးြခင်း 
 

၃ အစိတမန်းြပင်စပါးတိက်ရိက် စိက်စနစတွ်င်  ယူရီးယားနန်းထား နှင့် 
ပါင်း နှိမ်နင်းနည်းစနစ် စမ်းသပ်ြခင်း ( နွ) 

ရဆင်း 

 ယရီူးယားနနး်ထား ပါင်းနှိမ်စနစ်  
 (၁) ယူရီးယား ၀  

     ပါင်/ဧက 
၁။ ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်း  
၂။ လက် ပါင်းလိက်ြခင်း   

 

 (၂) ယူရီးယား ၁၆၈   
     ပါင်/ဧက 

၃။ ပါင်းသတ် ဆး+ 
လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 
၄။ ပါင်းသတ် ဆး + ကားတိက ် 
     ကိရိယာသးြခင်း       

 

  ၅။ ပါင်းလးဝမနိှမ်နင်းြခင်း       
၄ စပါးမျိုးများနှင့် ပါင်းြမက်ယှဉ် ပိုင်နိငမ် စမ်းသပ်ြခင်း (မိး/ နွ) ရဆင်း 
 မျိုးအမည် စမ်းသပ်ချက်များ  
 (၁) ရမ နာ ် (၁) ပါင်းနှိမ်ြခင်း  
 (၂) ရြပည် ဌး (၂) ပါင်းမနိှမ်ြခင်း  
 (၃) မ နာသခ    
၅ စပါးမျိုးများနှင့် ပါင်းြမက်ယှဉ် ပိုင်နိငမ်ကိ အကွက်ကျယ်ြဖင့် 

စမ်းသပ်ြခင်း (မိး) 
ရဆင်း 

 မျိုးအမည် (မးိ) စမ်းသပ်ချက်များ  
 (၁) မ နာသခ (၁) ပါင်းနှိမ်ြခင်း  
 (၂) ဆင်းသွယ်လတ် (၂) ပါင်းမနိှမ်ြခင်း  
 (၃) ဆင်းသခ   
 (၄)  ဧရာမင်း   
ဃ ဆင့်ပွားမျို း စ ့(Foundation Seed)  ထတ်လပ်ြခငး်  ရဆင်း 
 (၁)  ရသွယ်ရင် (၅) ဆင်းသခ  
 (၂)  သးီထပ်ရင် (၆) ဆင်းသွယ်လတ်  
 (၃)  ရတနာတိး (၇) မှာ်ဘ-ီ၂  
 (၄)  မ နာသခ (၈) ဧရာမင်း  
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စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် ဆာင်ရွက်သည့် ဒသ 

          ရ ြမအ ြခအ နမ ပးသည့် နရာ ဒသများအတွက ်သ တသနလပ်ငန်းများ 

က သးီထပသ်းီညပ်သီးနှပစသ တသန 
ယာစပါးအ ြခခသးီနှပစ 

 

၁ ကန်းြမင့်စပါးနှင့်ပဲပပ် သီးညပ်စိက်ပျို းစမ်းသပ် လ့လာြခင်း နာငမွ်န်၊  
 ၁။ ပဲပပသ်ီးသန် ့ ကျာက်မဲ၊ 
 ၂။ စပါးသီးသန် ့ အာငပ်န်း၊ 
 ၃။ စပါး + ပဲပပ ်(၆ : ၁) ကျို င်းတ 
 ၄။ စပါး + ပဲပပ ်(၄ : ၂)  

ခ 
၁ 

စပါးစိက်ပျို းနည်းစနစသ် တသန  
မိး ရ သာက်မိးနည်း ဒသအတွက်စပါးစိက်စနစ်စမ်းသပြ်ခင်း  

 
ရဆင်း၊  

 မျို းအမည ်  ပန်းကနး် 

 (၁) ယာ-၂ (၈)   မ နာဟ်ရီ  

 (၂) ယာ-၂ ထွန်း (၉)   Swana sub-1  

 (၃) ရအနညး်လိ-၁ (၁၀) ဧရာမင်း  

 (၄) UPLRi-7 (၁၁) လးသွယ် မး  

 (၅) ဆင်းသွယ်လတ် (၁၂) ပ ဆန်း ဘးကား  

 (၆) ဆင်းသခ (၁၃) ရဘိ-၁  

 (၇) မ နာသခ (၁၄) ရဘိ ပ ဆန်း  

၂ စပါးမျို းသစ်များ၏ပျို းသကအ် ပ  တန်ြ့ပန်မစမ်းသပ်ြခင်း ရဆင်း 
 မျို းအမည ် ပျိုးသက်များ 
 (၁)   ရပ ဒသာ (၁)  ၂၀ ရက် 
 (၂)   ရြပည် ဌး (၂)  ၃၀ ရက် 
 (၃)   Swana sub-1 (၃)  ၄၀ ရက် 
 (၄)   UPLRi-7 (၄)  ၅၀ ရက် 
 (၅)   RMNTK-UL-1-16
 (၆)   SPR-86035-52-5-1
 (၇)   ပ ဆန်း ဘးကား

 (၈)   လးသွယ် မး 

 (၉)   ဧရာမင်း 

 (၁၀) မ နာသခ  
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စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် 
ဆာင်ရွက် 
သည့် ဒသ 

၃ မိး ရ သာက ်မိးနည်း ဒသအတက်ွ ြမပဲသီးနှတွင် ထ ရး စနစ် 
စမ်းသပြ်ခင်း 

 

 မျို းအမည ် စမ်းသပ်ချက်များ  
  ကျာင်းကန်း  

 (ပင်ြပန်)့  
၁။ ဒသတွင် ကျင့်သး န သာ   
     Tillage System + Mulching 

ညာင်ဦး 

  ဆင်းပ ဒသာ-၁၁   
(ပင် ထာင်) 

၂။ ဒသတငွ် ကျင့်သး န သာ   
     Tillage System + without Mulching 

မ ကွး၊ 

       ၃။ Zero Tillage system + Mulching  
 

 
၄။ Zero Tillage system + without     
    Mulching 

 

၄ ရကီးကွင်း ဒသများအတွက် ပျိုးခင်းြပုစဂရစက်ိနည်းစနစ် ြမာင်းြမ၊  

 ပျို း ထာင်နညး်စနစ် ရဆင်း 

 ၁။ စနစသ်စ် ၂။ တာင်သူသမရိးကျ ပျိုး ထာင ်   

 - မျို း စ့နနး်     နည်းစနစ်  

 - သဘာဝ ြမသဇာ   

 - ဓါတ် ြမသဇာ   

 - ပါင်းနှိမ်ြခင်း   

၅ ရကီးကွင်း ဒသ စပါးတိက်ရိက် ကဲပက်စိက်ရာတွင ် ရနစ်ြမုပ်သည့် 
လမဲ့အ ြခအ န၌ ဒသစပါးမျိုးများ၏ ြဖစ်ထွန်းမက ိ လ့လာြခင်း  

ြမာင်းြမ၊ 
ရဆင်း 

၆ ရကီးကွင်း ဒသများ၌ နှစ် ကိမ် ရ ့ ြပာင်း ကာက်စိက်စနစ် ြမာင်းြမ၊  

 ၁။ နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်းစိက်စနစ် ၂။ တာင်သူနည်းစနစ် ရဆင်း 

ဂ စပါး ပါင်းြမကက်ာကယွ်နှိမ်နင်းြခင်းသ တသန  

၁ မိး ရ သာက်မိးနည်း ဒသ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက် မျိုး စ့ချ စိက် 
စနစတ်င်ွ သင့် လျာ်သည့် ပါင်းနှိမ်နင်းနည်းစနစ်စမ်းသပ်ြခငး် (မိး) 

ရဆင်း၊  
စီပင်ြခ 

 စမ်းသပခ်ျကမ်ျား 
(၁) ပါင်းမ ပါက်မီ  
      ပါင်းသတ် ဆးြဖနး်ြခင်း 

 
(၄) စမ်းသပ်ချက် (၂) + (၄၅) ရက် 
      သားတွင ်လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 

 

 (၂) ပါင်း ပါက် ပီးမှ    
     ပါင်းသတ် ဆးြဖနး်ြခင်း  
(၃) စမး်သပ်ချက် (၁) + (၃၀) 
ရက် သားတွင် လက် ပါင်း       

(၅) စမး်သပ်ချက် (၁) + (၂) +  (၄၅) 
     ရက်သားတွင ်လက် ပါင်းလိက်ြခင်း
(၆) ပါင်းလးဝမနှိမ်ြခင်း 

 
 

  လိက်ြခင်း 
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၄။ ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ သ တသနလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများမ ှ တွရ့ှိချက်အကျယ် 
 

ရ ြမအ ြခအ န ပးသည့် နရာ ဒသများအတွက ်သ တသနလပ်ငန်းများ 
 

(က) သီးထပ်သီးညပ်သီးနှပစသ တသန 
  (က-၁) စပါး- ကလားပ ဲ သီးနှပစကိ တာင်သူနည်းနှင့် အဆင့်ြမင့်နညး်စနစ်တိတ့ွင် 

လ့လာြခင်း   
         (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စိက်ပျိုးရာသီ၊ ကျာကဆ်ည်၊ ကျာက်တတား၊ စီပင်၊ ပန်းကး) 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) အကျိုးအြမတ်အများဆးရရိှ စမည့်သီးနှပစ၏စိက်နည်းစနစ်ကိရှာ ဖွရန် 
 (၂) စိက်နည်းစနစ်များ၏ စပါးနှင့် ကလားပဲသီးနှအထွက်များအ ပ အကျို းြပုမကိ 

သိရှိရန ်
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
 စပါးအပီး ဆာငး်သီးနှသီးထပ်အြဖစ် ကလားပဲသီးနှကိ ြမန်မာနိငင်အလယပိ်င်း၊ 
မန္တ လး တိင်း ဒသကီး နှင့် စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတိတွ့င် တာင်သူများ 
စိက်ပျို း လ့ရှိပါသည်။ သီးနှပစ အတွင်းပါဝင်သည့် စပါး နှင့် ကလားပ ဲသီးနှနှစ်မျို းစလးတွင ်
လက်ရိှစိက်ပျိုးနည်းစနစ်ထက် သီးနှ အထွက်နှင့် အကျိုးအြမတ် ဝင် ငွပိမိ ကာင်း စမည့် 
အဆင့်ြမင့် သာ စိက်ပျို းနည်းစနစ်များအား အစား ထိး ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် (၁) 
အဆင့်ြမင့် သာစိက်ပျို းနည်းစနစ်များြဖင့် စိက်ပျို းြခင်းနှင့် (၂) တာင်သူများ 
လက်ရိှ ဆာင်ရွက် န သာ စိက်ပျိုးနည်းစနစ်များြဖင့်စိက်ပျိုးြခင်း စသည့်စနစ်နှစ်ခ တိအ့ား 
နင်းယှဉ် လ့လာနိင်ရန် ကျာက်ဆည်၊ စီပင်၊ ကျာက်တတား၊ ပန်းကး သ တသနြခတိတွ့င ်
ဤသ တသနလပ်ငန်းကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ စိက်ပျိုးရာသီတွင် လ့လာခဲ့ပါသည်။ မိးစပါးအြဖစ ်
ကျာက်ဆည်တွင ် ရမ နာ်၊ စီပင်နှင့် ကျာက်တတားတွင ် ရသွယ်ရင်၊ ပန်းကးတွင် 
ဧရာမင်းစပါးမျိုး တိကိ့ သိပ္ပနည်းကျပျိုး ဘာင်ပျိုး ထာင် ြပာင်း ရစ့ိက်နည်းြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊ ဆာင်းသီးနှ ကလားပ ဲကိ ကျာက်ဆည်နှင့် ကျာကတ်တားတွင် ရဆင်း-
၆၊ စီပငနှ်င့် ပန်းကးြခတိတွ့င် ရဆငး်-၄ မျို းြဖင့် တန်းကား ၁′၊ ပင်ကား (၄") 
ြဖင့်လည်း ကာင်း အဆင့်ြမင့်စိက်ပျိုးနညး်စနစ်ြဖင့် စိက်ပျိုးခ့ဲ ပီး ဓါတ် ြမသဇာ 
ထည့်သွင်း ပးြခင်းနှင့် ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ရတစ်ကိမ် ပးသွင်းြခင်းများက ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည်။  

တွရ့ှိချက ်
 အဆင့်ြမင့်နညး်စနစ်သည ်ပထမသီးနှ စပါးသာမက ဒတိယသီးနှ ကလားပဲတွင်လည်း 
အထွက ် ပိ ကာင်း တွရ့ှိရသည်။ စပါးသီးနှတွင် တစ်ဧကလင ် (၉.၂၀) တငး်မှ (၂၃.၃၀) 
တငး်ထိ ပိ ကာင်း၊ ကလားပဲသီးနှတွင် (၂.၀) တင်းမ ှ (၉.၂၀) တငး်ထိ ပိပါသည်။ သိြ့ဖစ၍် 
အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ်သည် လက်ရှိနည်းစနစ်ထက ် စပါး - ကလားပဲ သီးနှပစအ နြဖင့် 
ထတလ်ပ်မပိပါသည်။ 
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အဆင့်ြမင့်နညး်စနစ်၏ အသားတင်အြမတ်သည ် လက်ရှိစနစ်ထက ် ကျာက်ဆည်၊ 
စီပင် နှင့် ပန်းကန်းြခများတွင် ပိမိပါသည်။ တစ်ဧကမှ သီးနှပစတစ်ခလးအ နြဖင့် ကျပ ်
(၁၃၂၀၀) မှ ကျပ ် (၁၆၃၃၅၀) အထိ အြမတ်ပိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သိ ့ သာ ်
ကျာက်တတားြခတွငမူ် အသားတင် အြမတ်သည ် လကရိှ်စနစ်ထက် အဆင့်ြမင့်စနစ်က 
သာလွန်မမရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 
 

ဇယား - ၁ မိးစပါး - ကလားပဲ သးီနှပစတွင် စိက်ပျို းနည်းစနစ်အလိက် သးီနှအထွက၊် ကနက်ျစရတ်ိ၊ 
ဝင် ငွနှင့်  
                အကျို းအြမတ်အ ြခအ န 

စဉ် 
ြခ/ 

စမ်းသပ်ချက် 

အထွက်နန်း (တငး်/ဧက) ရင်းနှီးကနက်ျ 
စရိတ်  
(ကျပ)် 

စစ ပါငး် 
ြပနရ် င ွ 
(ကျပ)် 

အသားတင ်
အြမတ် 
(ကျပ)် 

ရ ငွ 
ကနက်ျ 
ငွအချို း 

ပထမသးီ
န ှ(စပါး) 

ဒတိယသးီနှ 
(ကလားပဲ) 

၁ ကျာက်ဆည ်       
 အဆင့်ြမင့်စနစ် ၁၀၄.၄ ၁၃.၀ ၅၃၂၀၀၀ ၆၁၂၅၆၀ ၈၀၅၆၀ ၁.၁၅ 
 လက်ရှိစနစ် ၈၃.၁ ၈.၀ ၃၉၄၀၀၀ ၄၅၂၃၂၀ ၅၈၃၂၀ ၁.၁၅ 
 ပိမိမ (+) ၂၃.၃ ၅.၀ ၁၃၈၀၀၀ ၁၆၀၂၄၀ ၂၂၂၄၀ ၀.၀၀ 
၂ ကျာက်တ 

တား 
      

 အဆင့်ြမင့်စနစ် ၇၂.၄ ၁၀.၀ ၄၃၆၆၀၀ ၄၇၅၈၀၀ ၃၉၂၀၀ ၁.၀၉ 
 လက်ရှိစနစ် ၆၃.၂ ၈.၀ ၃၅၅၂၀၀ ၄၀၄၄၀၀ ၄၉၂၀၀ ၁.၁၄ 
 ပိမိမ (+) ၉.၂ ၂.၀ ၈၁၄၀၀ ၇၁၄၀၀ (-) ၁၀၀၀၀ (-) ၀.၀၅ 

၃ စပီင်       
 အဆင့်ြမင့်စနစ် ၁၀၄.၀ ၁၁.၇ ၄၃၈၀၀၀ ၅၉၁၅၀၀ ၁၅၃၅၀၀ ၁.၃၅ 
 လက်ရှိစနစ် ၉၂.၀ ၇.၈ ၃၄၄၇၀၀ ၄၈၅၀၀၀ ၁၄၀၃၀၀ ၁.၄၁ 
 ပိမိမ (+) ၁၂.၀ ၃.၃ ၉၃၃၀၀ ၁၀၆၅၀၀ ၁၃၂၀၀ (-) ၀.၀၆ 
၄ ပနး်ကနး်       

 အဆင့်ြမင့်စနစ် ၇၈.၀ ၂၄.၁ ၄၃၀၀၀၀ ၇၁၂၁၀၀ ၂၈၂၁၀၀ ၁.၆၆ 
 လက်ရှိစနစ် ၆၂.၅ ၁၄.၉ ၃၄၀၀၀၀ ၅၀၃၃၅၀ ၁၆၃၃၅၀ ၁.၄၈ 
 ပိမိမ (+) ၁၅.၅ ၉.၂ ၉၀၀၀၀ ၂၀၈၇၅၀ ၁၁၈၇၅၀ ၀.၁၈ 

 

အဆင့်ြမင့်နညး်စနစ်ြဖင့် စပါး-ကလားပ ဲသီးနှပစကိ ဆာင်ရွက်ရန ်လက်ရိှစနစထ်က် 
ရင်းနီှး ကန်ကျစရိတ် ပိမိသးစွဲရပါသည်။ ဒသအလိက် ကွာြခားမများအရ ကျပ ်(၈၁၄၀၀) မ ှ
ကျပ ်(၁၃၈၀၀၀) အထ ိပိမိသးစွဲရ ကာင်း သိရိှရပါသည်။ ြပန်ရ ငွမှာလည်း ကျပ ်(၇၁၄၀၀) 
မှ ကျပ် (၂၀၈၇၅၀) အထ ိ ြဖစ် ကာင်း သိရှရိပါသည်။ သိ ့ သာ ် ြခတစြ်ခချင်းအ နြဖင့် 
ကျာက်တတားြခတွင ် ြပန်ရ ငွက ရင်းနှီး ငထွက ် လာ့နည်း နြခင်း၊ ပန်းကန်းြခမှာမူ 
ြပန်ရ ငွက ထူးကဲစွာ (၂.၃၂) ဆခန် ့ပိမိ နြခင်း တိက့ိ တွရိှ့ရပါသည။် 
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 စပါး - ကလားပဲသီးနှပစ တစ်ခလးကိ အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ပါက 
တာင်သူ လယ်သမားအတွက် အကျိုးအြမတ်ဝင် ငွ ပိမိနိင်မကိ ရ ငွကန်ကျ ငွအချိုးြဖင့် 
လ့လာခဲ့ပါသည်။ လ့လာ တွရ့ှိချက်အရ ကျာက်ဆည်ြခတွင် ရ ငွကန် ငွအချိုး 
ပိမိြခင်းမရိှပါ။ ကျာက်တတားြခတွင ်(-၀.၀၅) ၊ စီပင်ြခတွင ်(-၀.၀၆) အသီးသီး လာ့နည်း 
န ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပနး်ကန်းြခမှာမူ (၀.၁၈) ပိမိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

သးသပ်ချက် 
 အဆင့်ြမင့်နညး်စနစ်သည ် စပါး - ကလားပဲ သီးနှပစ၌ သီးနှထတ်လပ်မ ပိမိ သာ 
နည်းစနစ် တစ်ခြဖစ်ပါသည။် လပ်သားလပ်အားခ ဈးနန်း၊ သွင်းအားစပစ္စည်း ဈးနန်း နငှ့် 
သီးနှ ရာင်း ဈးနန်းတိသ့ည် ဒသအလိက် ကာွြခားသည်ြဖစ်ရာ စီးပွား ရးတွက် ြခကိက်မ၊ 
ရ ငွကန်ကျ ငွအချို း ပိမိြမင့် နိင်သည့် ဒသများတွင်သာ ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ 
 စမ်းသပ်သည့် ဒသ လးခအနက် ပန်းကန်း ဒသနှင့် ၎င်းနှင့်အလားတူ ဒသများ 
တွငသ်ာ စပါး - ကလားပ ဲသီးနှပစအား အဆင့်ြမင့်နည်းစနစ်ြဖင့် အစားထိး ဆာင်ရွက်သင့် 
ကာင်း သးသပ်ရရိှ ပါသည်။ 

 (ခ) စပါးစိက်နည်းစနစ်သ တသန 
   (ခ-၁) စပါးမျိုးများ စိက်ချိန် စမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက်  
 (၁) စပါးမျို းသစ်များအတွက် အသင့် တာ်ဆး စိက်ချိန်ကိ ရှာ ဖွရန် 
 (၂) စက်ိချိနအ်လိက် စပါးအထွက်နန်းအ ပ အကျို းြပုမကိ သိရှိရန ်

ဆာင်ရွက်ချက် 
စပါးသီးနှဌာနစမ ှ အလားအလာ ကာင်း သာ မျိုးသစ်များနှင့် ထတ် ဝ ပီးြဖစ် သာ 

စပါးမျို း များ၏ မိးရာသီတွင ် စိက်ချိန်အလိက် တစ်ဧကစပါးအထွက်အ ပ  အကျိုးြပုမက ိ
သိရှိရန ် မ (၁၅)၊ ဇွန် (၁၅)၊ ဇူလိင် (၁၅) နှင့် သဂတ် (၁၅) တိတွ့င် သက်လျင်နှင့် သက်လတ ်
စပါးမျို း (၁၀) မျို းတိကိ့ ပျိုး ထာင်စိက်ပျို းစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  

 

ဇယား - ၂ စပါးမျို းများစိကခ်ျိန်စမ်းသပ်ြခငး် (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း)  

စဉ ် စပါးမျို း 
စကိခ်ျနိအ်လိက် တစ်ဧက အထက်ွတငး် ၅၀ % ပန်းပငွ့်ရက် 
မ 

(၁၅) 
ဇွန ်

(၁၅) 
ဇလူငိ ်
(၁၅) 

သဂတ် 
(၁၅) 

ပျမး်မ  
မ 

(၁၅) 
ဇွန ်

(၁၅) 
ဇူလိင် 
(၁၅) 

သဂတ် 
(၁၅) 

၁ ရသွယ်ရင် ၇၇.၃ ၁၂၈.၁ ၁၁၂. ၀ ၁၂၅.၁၀ ၁၁၀.၆၃ ၇၆ ၇၆ ၇၉ ၇၀ 
၂ ရမ နာ် ၂၇.၅၈ ၄၉.၅၂ ၁၀၁.၃ ၁၁၅.၄၀ ၇၃.၄၅ ၈၀ ၈၀ ၈၂ ၈၃ 
၃ ရြပည် ဌး ၇၀.၃ ၇၇.၅ ၁၃၃.၅ ၁၁၄.၆၃ ၉၉.၀၀ ၉၇ ၉၇ ၉၄ ၉၂ 
၄ UPLRi-7 ၇၆.၁ ၁၃၀.၄ ၁၁၂.၃ ၁၃၁.၆၅  ၁၁၂.၆၆ ၉၄ ၉၄ ၈၇ ၈၁ 
၅ SPR-86035 

-52-5-1-1 
၇၈.၉ ၉၁.၆ ၁၀၂.၅ ၁၀၀.၃၈ ၉၃.၄၀ ၁၀၀ ၁၀၀ ၉၆ ၉၀ 

၆ ရပ ဒသာ ၁၃၀.၄ ၁၄၁.၀ ၁၂၉.၈ ၁၂၃.၂၃ ၁၃၁.၁၁ ၁၁၆ ၁၁၆ ၁၀၉ ၉၂ 
၇ မ နာသခ ၁၂၁.၄ ၁၄၃.၉ ၁၄၇.၆ ၁၂၂.၃၉ ၁၃၃.၈၂ ၁၀၈ ၁၀၈ ၁၀၁ ၉၅ 



 
11

၈ Swana sub 
1 

၁၇၀.၃ ၁၄၈.၁ ၁၅၃.၇ ၁၂၆.၀၀ ၁၄၉.၅၂ ၁၂၅ ၁၂၅ ၁၁၇ ၉၇ 

၉ ဧရာမင်း ၁၀၀.၄ ၈၅.၈ ၁၃၇.၈ ၇၁.၀၀ ၉၈.၇၅ ၁၄၂ ၁၄၂ ၁၂၇ ၁၀၀ 
၁၀ RMNTK-

UL-1-16 
၉၄.၀၉ ၁၀၉.၅၆ ၁၂၇.၈၇ ၁၁၁.၄၈ ၁၀၅.၂၇ ၁၂၉ ၁၂၉ ၁၁၇ ၉၈ 

ပျမး်မ  ၉၄.၈၀ ၁၁၀.၆၀ ၁၂၅.၈၀ ၁၁၄.၂၀     
 

တွရ့ှိချက ်  
တွရိှ့ချကအ်ရ  ဇူလိင် (၁၅) စိက်ချိန်သည် သက်လျင်၊ သက်လတ် စမ်းသပ်စပါးမျိုး 

အားလး အတွက် စပါးအထွက် ြမင့်မား စ သာ စိက်ချိန်ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
မ နာသခ၊ Swana sub 1၊ ရပ ဒသာ၊ စပါးမျိုးများသည် မ (၁၅)၊ ဇွန ် (၁၅)၊ ဇလိူင ် (၁၅)၊ 
သဂတ် (၁၅) စိက်ချိန်အားလးတွင ်အထွက်ြမင့်မား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သဂတ် (၁၅) 
စိက်ချိန်တွင်မူ ဧရာမင်း စပါးမျို းသည် ကျန် စိက်ချိန်များထက် စပါးအထွက် 
လျာ့နည်းပါသည်။ ကျန်စမ်းသပ် စပါးမျိုးများသည် သဂတ် (၁၅) စိက်ချိန်တွင ်
အထွက်ြမင့်မားဆ ဲြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဇယား - ၃ စပါးမျိုးများစက်ိချိနအ်လိက် အနှပါပင်ပွားြဖစ် ပ မ (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ 
ရဆင်း) 

စဉ ် စပါးမျိုး 

စိက်ချိန်အလိက ်အနှပါပင်ပွားြဖစ် ပ မ 

မ (၁၅) ဇွန ်(၁၅) ဇူလိင ်(၁၅) 
သဂတ ်

(၁၅) 

၁ ရသွယ်ရင ် ၁၃.၂ ၁၃.၆ ၁၁.၇  ၈.၈ 

၂ ရမ နာ် ၆.၃ ၆.၆ ၁၁.၄  ၁၂.၄ 

၃ ရြပည် ဌး ၇.၉ ၁၁.၀ ၁၀.၆  ၁၁.၀ 

၄ UPLRi-7 ၈.၉ ၅.၄ ၇.၉  ၆.၈ 

၅ SPR-86035-52-5-1-1 ၆.၆ ၇.၃ ၈.၃  ၆.၃ 

၆ ရပ ဒသာ ၉.၅ ၉.၅ ၁၁.၅  ၈.၃ 

၇ မ နာသခ ၇.၂ ၈.၃ ၁၀.၀  ၇.၅ 

၈ Sawana Sub 1 ၈.၅ ၇.၉ ၁၀.၉  ၁၀.၂ 

၉ ဧရာမင်း ၇.၉ ၉.၉ ၇.၅  ၈.၃ 

၁၀ RMNTK-UL-1-1-6 ၇.၈ ၇.၂ ၈.၃  ၆.၀ 

ပျမ်းမ ၈.၃၈ ၈.၆၇ ၉.၈၁  ၈.၅၀ 
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သးသပ်ချက် 
ဇူလိင် (၁၅) စိက်ချိန်သည် သက်လျင်၊ သက်လတ် စပါးမျိုး (၁၀) မျို းလးတွင ်အနှပါ 

ပင်ပွား ြဖစ် ပ စမများြခင်း ကာင် ့ တစ်ဧက စပါးအထွက် အများဆး ပးနိင်ြခင်း ြဖစ် 
ကာင်း သးသပ်ရရိှပါ သည်။  

 

(ခ-၂-၁ ) စပါးမျိုး ရမ နာ်အတွက ် စိက်ချိန်နှင့်စိက်စနစ်စမး်သပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ 
နွရာသီ၊ ရဆငး်) 

 
ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) ရမ နာ်စပါးမျိုးအတွက် အသင့် တာ်ဆးစိက်ချိန်ကိ ရှာ ဖွရန ်
 (၂) စက်ိချိနအ်လိက်အသင့် တာဆ်း စိက်နည်းစနစ်ကိ ရှာ ဖွရန် 
 (၃) စိက်ချိန်နှင့်စိက်နည်းစနစ် တိအ့လိက် စပါးအထွက်ကိ သိရှိရန ်
 
ဆာင်ရွက်ချက် 

မ နာသခနှင် ့ ရမ နာ်စပါးမျိုးတိ၏့ အထွက်နန်းအ ပ တွင ် စိက်ချိန်နှင့် 
အစိတမန်းြပင် မျိုး စ့ချ စိက်နည်းစနစ်တိ၏့ အကျိုးသက် ရာက်မကိသိရိှရန် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 
နွရာသတွီင် ရဆင်း၌ စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စိက်ချိန်များမှာ ဒီဇင်ဘာ (၁၅)၊ ဇန်နဝါရီ (၁၅)၊ 
ဖ ဖ ဝါရီ (၁၅) နှင့် မတ ် (၁၅) တိြ့ဖစ်ပါသည်။ မျို း စ့ချနည်းစနစ်မှာ ၂၀ စင်တီမီတာ 
အတန်းအကွာတွင် မျို း စ့လကြ်ဖူးချစိက်ြခင်း၊ ၁၅ စင်တီမီတာ အတနး်အကာွတွင ်
မျို း စ့လက်ြဖူးချစိက်ြခင်း နှင့် မျိုး စ့ကဲပက် စိက်ပျို းြခင်းတိ ့ြဖစ်ပါသည်။  
 

တွရ့ှိချက ်
စမ်းသပ်ခဲ့သည့် စိက်ချိန ် (၄) ချိန်အနက် မ နာသခ စပါးမျိုးသည် ဖ ဖာ်ဝါရီ (၁၅) 

စိက်ချိန ် တွင် အထွက်ြမင့်မား ကာင်း ၊ ရမ နာ ် စပါးမျိုးသည် စိက်ချိန ် (၄) ချိန်လးတငွ် 
အထွက ် ကွာြခားမမရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မ နာသခ နင့်ှ ရမ နာ် စပါးမျိုးတိ၏့ 
အထွက်နန်းကိ လ့လာရာတွင ်မ နာသခသည် ရမ နာ်စပါးမျိုးထက် အထွက်သာလွန်သည ်
ကိ တွရ့ပါသည်။ စိက်စနစ် (၃) မျိုးတွင ် စိက်ချိန်အားလး၌ ကဲပက်စိက်စနစ်သည် 
အထွက်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ သချာ ဗဒ နည်းလမ်းြဖင့် စိစစ်ကည့်ရာ  
ဖ ဖာ်ဝါရီ (၁၅) စိကခ်ျိန၌် အပင်အတန်းအကွာအ ဝး (၁၅ စင်တီမီတာ x လက်ြဖူးချ) 
စိက်စနစ်သည ်စပါးမျိုး (၂) မျိုးလး၌ စပါးအထွက် ြမင့်မား စ ပီး စိက်စနစ်အလိက် သိသာစာွ 
ကာွြခားမရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
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ဇယား - ၄ မ နာသခနှင် ့ ရမ နာစ်ပါးမျို းတိ၏့ စိက်ချိနအ်လိက် စပါးအထွက်နန်းအ ပ  
အကျို းသက် ရာကမ်  
     (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ ရဆင်း) 
 

 
 

စိကခ်ျန်ိ/မျိုး 

အထွက်နန်း (တင်း/ဧက) 

၂၀ စင်တီမီတာ 
x လက်ြဖူးချ 

၁၅ စင်တီမီတာ
x လကြ်ဖူးချ 

ကဲပက်  ပျမ်းမ  

ဒီဇင်ဘာ (၁၅)       ရမ နာ ် ၁၁၃.၇၈ ၁၀၆.၁၃ ၇၈.၆၇ ၉၉.၅၃ 
                           မ နာသခ ၁၀၈.၇၄ ၁၀၆.၆၁ ၁၂၄.၈၃ ၁၁၃.၃၉ 
                           ပမး်မ  ၁၁၁.၂၆ ၁၀၆.၃၇ ၁၀၁.၇၅  
ဇန်နဝါရီ (၁၅)       ရမ နာ ် ၉၁.၂၁ ၈၅.၉၆ ၉၂.၄၇ ၈၉.၈၈ 
                           မ နာသခ ၉၄.၄၅ ၉၂.၃၃ ၁၁၁.၆ ၉၉.၄၆ 
                           ပမး်မ  ၉၈.၈၃ ၈၉.၁၅ ၁၀၂.၀၄  
ဖ ဖ ဝါရီ (၁၅)    ရမ နာ် ၉၁.၃၃ ၁၁၃.၂၉ ၇၈.၉၆ ၉၄.၅၃ 

                           မ နာသခ ၁၃၅.၂၁ ၁၅၃.၆၀ ၁၂၂.၄၂ ၁၃၇.၀၈ 
                           ပမး်မ  ၁၁၃.၂၇ ၁၃၃.၄၄ ၁၀၀.၆၉  
မတ ်(၁၅)             ရမ နာ် ၁၀၂.၃၆ ၉၉.၁၃ ၇၆.၆၄ ၉၂.၇၁ 
                           မ နာသခ ၁၂၄.၉၃ ၁၃၁.၄၈ ၁၀၇.၈၁ ၁၂၁.၄၁ 
                           ပမး်မ  ၁၁၃.၆၅ ၁၁၅.၃၁ ၉၂.၂၃  

LSD 0.05 စိက်ချနိ ်x မျိုး x စိက်စနစ်     ၂၅.၃၀ 
CV %                                           ၂၂.၀၇ 

 

 
သးသပ်ချက် 

ဖ ဖာ်ဝါရီ (၁၅) စိက်ချိန်တွင် အထွက်နန်းြမင့်မားရြခင်းမာှ တစ်နှပါ အာင် စ ့
ြမင့်မားြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။ 
 
ဇယား -  ၅  မ နာသခနှင့် ရမ နာ်စပါးမျိုးတိ၏့ စိကခ်ျိနအ်လကိ် တစ်နှပါ အာင် စ ့ 
       (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် စိက်ချနိ ်
(၀.၂၅) စတရနး် မီတာရှ ိတစ်နှပါ အာင် စ့ 

ပျမ်းမ  
မ နာသခ ရမ နာ ်

၁ ဒီဇငဘ်ာ (၁၅) ၈၆.၈၁  ၇၉.၀၀  ၈၂.၉၁  
၂ ဇန်နဝါရီ (၁၅) ၈၅.၀၆  ၈၉.၀၆  ၈၇.၀၆  
၃ ဖ ဖ ဝါရီ (၁၅) ၈၈.၄၂  ၉၂.၄၄  ၉၀.၄၃  
၄ မတ် (၁၅) ၈၄.၁၇  ၈၅.၉၃  ၈၅.၀၅  

ပျမး်မ  ၈၆.၁၂  ၈၆.၆၁   
LSD 0.05 စိက်ချနိ ်x မျိုး                               ၉.၅၂   

CV %                                                  ၂၆.၂၆ 
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(ခ-၂-၂)  စပါးမျို း ရမ နာအ်တွက် စိက်ချိန်နှင့်အပင်အတန်းအကွာအ ဝးစမ်းသပ်ြခင်း  
    (၂၀၁၃ ခနှစ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) ရမ နာ်စပါးမျိုးအတွက် အသင့် တာ်ဆးစိက်ချိန်ကိ ရှာ ဖွရန ်
 (၂) စက်ိချိနအ်လိက်အသင့် တာဆ်း အပင်ဦး ရက ိရှာ ဖွရန ်
 (၃) စိက်ချိန်နှင့်အပင်ဦး ရ တိအ့လိက် စပါးအထွက်ကိ သိရှိရန ်

ဆာင်ရွက်ချက် 
ဤစမ်းသပ်ကွက်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ တတယိအကိမအ်ြဖစ် ရဆင်းတွင် 

စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စိက်ချိန ်(၃) ကိမ်အြဖစ ်ဇွန်-၁၅ (ပ-စိက်ချိန)်၊ ဇူလိင်-၁၅ (ဒ-
စိက်ချိန)်၊ သဂတ ် - ၁၅ (တ-စိက်ချိန)်၊ စပါးမျိုးအ နြဖင့် (၁) ရမ နာ်၊ (၂) မ နာသခ နှင့် 
အပင်အတန်းအကွာအ ဝး (က) (၂၀ x ၂၀) စင်တီမီတာ၊ (ခ) (၁၅ x ၁၅) စင်တီမီတာ၊ (ဂ) 
(၂၀ x ၁၅) စင်တီမီတာ ထားရိှ၍ ထပ်ြပုကိမ ်(၃) ကိမ်ြဖင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်သည့် 
စိက်ချိန ် (၃) ကိမ်စလးတွင် ပျို းပင် သက်တမ်း (၂၅) ရက် ရှိချိန်တွင် စိကခ်င်းသိ ့ ရ ့ ြပာင်း 
စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ 

ရမ နာ်နှင် ့ မ နာသခ စပါး (၂) မျို းကိ ဇွန်(၁၅)၊ ဇူလိင် (၁၅)၊ သဂတ ် (၁၅) 
အသီးသီးတွင် ပျိုး ထာင်ခ့ဲ ပီး ပျိုးသက် (၂၅) ရက်သားတွင် စမ်းသပ်သည့် စမ်းသပ်ချက် 
များအတိင်း ပင်ကား၊ တန်းကား အကွာအ ဝး များထား၍ စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ 

စပါး (၂) မျို းစလးကိ စိက်ပျို း ပီး ၁၄ ရက်သား၊ ၂၈ ရက်သား၊ ၃၅ ရက်သား၊ ၄၉ 
ရကသ်ားတိတွ့င် အပင်အြမင့်၊ ပင်ပွားအ ရအတွက်၊ ပင်ြပန် ့ (Canopy width) များတငိး် 
တာ၍ မှတ်တမ်းများ ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။  

တွရ့ှိချက ်
ရမ နာ်စပါးမျို း၏ တစ်ဧကအထွက်နန်းတွင ် ဇူလိင် (၁၅) ရက်စိက်ချိန်သည် 

အထွက်နန်း အြမင့်ဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဇူလိင် (၁၅) ရက်စိက်ချိန်တွင ်
ရမ နာ်စပါးမျို း တစ်ဧက အထွက်နန်းြမင့်မားရြခင်းမှာ တစ်နှပါ အာင် စ ့များြခင်း ကာင့် 
ြဖစ်ပါသည်။ စိက်စနစ် (၃) ခ၊ စပါး မျို း (၂) မျို းစလး၌ အထွက်နနး်ကွာြခားမ မရိှသည်က ိ
တွရ့ှိရပါသည်။ စိက်ချိန်အလိက် အနှပါပငပွ်ား ြဖစ် ပ မကိ လ့လာပါက ရမ နာ ်
စပါးမျို းသည် စိက်ချိန် နာက်ကျသည်နှင့်အမ  အနှအ ရအတွက်လည်း တိးလာ ကာင်း 
တွရ့ပါသည်။  

သးသပ်ချက်  
ရမ နာ်စပါးမျိုးသည် မ နာသခစပါးမျိုးကဲ့သိ ့အထွက်နန်း မများ သာ်လည်း ဇူလိင် 

(၁၅) စိက်ချိန်သည် ရမ နာ်စပါးမျိုးအတွက ် အသင့် လျာ်ဆး စိက်ချိန်ြဖစ် ကာင်း 
သးသပ်ရပါသည်။ သချာ ဗဒနည်းအရ စိစစ်ကည့်ရာ စိက်ချိန်အလိက ် စပါးအထွက် 
သိသာစွာ ကွာြခား ကာင်းနှင့် ထိသိြ့ဖစ်ရ ြခင်းမှာ ဇူလိင် (၁၅) စိက်ချိန်တွင် တစ်နှပါ 
အာင် စ ့အ ရအတွက် များ သာ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။  
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ဇယား - ၆ မ နာသခနှင့် ရမ နာ်စပါးမျို းတိ၏့ ပင်ကားတနး်ကားအလကိ် စပါးအထကွ် 
     (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် စိက်ချနိ ်
တစ်ဧက စပါးအထကွ် (တင်း)

ပျမ်းမ  
မ နာသခ ရမ နာ်

၁ ဇွန် (၁၅) ၉၄.၁၀ ၇၉.၁၉  ၈၆.၆၅
၂ ဇူလိင် (၁၅) ၉၇.၅၀ ၈၇.၃၀  ၉၂.၄၀
၃ သဂတ် (၁၅) ၈၃.၄၂ ၇၈.၉၀  ၈၁.၁၆

ပျမ်းမ  ၉၁.၆၇ ၈၁.၈၀   
LSD 0.05 စိက်ချိနx် မျိုး        -                         

၄.၅၁           
 

CV %                                                  ၅.၄၀  
 

ဇယား - ၇ မ နာသခနှင် ့ ရမ နာ်စပါးမျို းတိ၏့ တစ်နှပါ အာင် စ့အ ရအတွက ် (၂၀၁၃ ခနစှ၊် 
မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် စိက်ချနိ ်
တစ်နှပါ အာင် စ့အ ရအတကွ်

ပျမ်းမ  
မ နာသခ ရမ နာ်

၁ ဇွန် (၁၅) ၁၀၆.၈ ၈၆.၁  ၉၆.၄၅
၂ ဇူလိင် (၁၅) ၁၂၉.၃ ၁၁၅.၂  ၁၂၂.၂၂
၃ သဂတ် (၁၅) ၁၀၅.၂ ၈၇.၆  ၉၆.၃၇

ပျမ်းမ  ၁၁၃.၇၆ ၉၆.၂၇   
LSD 0.05 စိက်ချနိ ်x မျိုး                                 

၉.၉၂
 

CV %                                                 ၉.၈၀  
 
ဇယား - ၈  မ နာသခနှင့် ရမ နာစ်ပါးမျိုးအတကွ် စိက်ချနိ်အလိက ်အနှပါပင်ပာွး ြဖစ် ပ မ  
      (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မးိရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် စိက်ချနိ ်
မျကန်ာှချင်းဆိင် (၄) ရရှိ အနှအ ရအတကွ် 

ပျမ်းမ  
မ နာသခ ရမ နာ်

၁ ဇွန် (၁၅) ၃၂.၁၇ ၃၃.၄၅  ၃၂.၈၁
၂ ဇူလိင် (၁၅) ၃၃.၆၁ ၃၇.၃၃  ၃၅.၄၇
၃ သဂတ် (၁၅) ၃၂.၉၄ ၄၁.၄၄  ၃၇.၁၉

ပျမ်းမ  ၃၂.၉၁ ၃၇.၄၁   
LSD 0.05 စကိခ်ျိန ်x မျိုး                                  ၄.၀၈ 

CV %                ၁၂.၁၀ 
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(ခ-၂-၃) ပ ဆန်း မးစပါးမျိုး၏ စိက်ချိန်စမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) ပ ဆန်း မးစပါးမျို းများ၏ အသင့် လျာ်ဆး စိက်ချိန်ကိ ရှာ ဖရွန် 
 (၂) စက်ိချိနအ်လိက် စပါးအထွက်နန်းအ ပ  အကျို းြပုမကိ သိရှိရန ်

ဆာင်ရွက်ချက် 
  ဤစမ်းသပ်ကွက်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်းတွင် ပထမအကိမ ်အြဖစ်စမ်းသပ် 
ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ စိက်ချိန်အ နြဖင့် ( မ-၁၅၊ ဇွန်-၁၅၊ ဇလူိင-်၁၅၊ သဂတ်-၁၅) ဟူ၍ 
စိက်ချိန ် (၄) ကိမ်ြဖင့် စမ်းသပ်စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ စပါးမျိုးများမှာ 
ပ ဆန်း မးမျိုးများြဖစ်သည့် ပ ဆန်း ဘးကား နှင့် ပ ဆန်းရင် စပါးမျိုးတိက့ိ ရိးရိး 

(Simple Trial) စမ်းသပ်ကွက် ပစြဖင့် ပျို း ထာင် ပီး ရက ် (၃၀) သားတွင် 
ရ ့ ြပာင်းစိက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။ 

တွရ့ှိချက ်
 တစ်နှစ်ပတ်လး လစဉ်စိက်ပျို းစမ်းသပ်ရန ် ြဖစ် သာ်လည်း အ အးပိင်းကာလ 
ြဖစ်သည့် နိဝင်ဘာ-၁၅ မှ စ၍ ပျိုး ထာင်ရာတွင ် မျိုး စ့များ အ ညာင့်မ ပါက်ခဲ့ပါ။ 
ထိ ့ ကာင့် မ-၁၅၊ ဇွန်-၁၅၊ ဇူလိင-်၁၅၊ သဂတ-်၁၅ စိက်ချိန် (၄) ကိမ်သာ အပင်များ 
ြဖစ်ထွနး်ခ့ဲပါသည်။ စက်တင်ဘာ-၁၅ နှင့် အာက်တိဘာ-၁၅ စိက်ချိန်တိသ့ည် 
အပင်ြဖစ်ထွန်း သာ်လည်း အနှ အာင်ြခင်း မရှိခဲ့ပါ ကာင်း တွရ့ ပါသည်။ 
 ပ ဆန်းရင် စပါးမျိုးသည် စိက်ချိန် စာသည်ြဖစ် စ၊ နာက်ကျသည်ြဖစ် စ 
နိဝင်ဘာလ (၂၀) ရကတွ်င်မစှ၍ ၅၀% ပန်းပွင့်သြဖင့် ရာသီစပါးြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 
ပ ဆန်း မးနှင့် ပ ဆန်းရင် စပါးမျို းနှစ်မျို းလးသည် စိက်ချိန် နာက်ကျသည်နှင့်အမ  
သက်တမ်းပိတိလာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

 ဇယား - ၉ ပ ဆန်း မးစပါးမျို းများ၏ စိက်ချနိ်အလိက ် အသကရ်က် (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ 
ရဆင်း) 

စဉ် မျိုးအမည် 
အသက်ရက ်

မ - ၁၅ ဇနွ် - ၁၅ ဇလူိင် - ၁၅ သဂတ် - ၁၅ ပျမ်းမ  
၁ ပ ဆန်းရင် ၂၁၉ ၁၈၉ ၁၅၉ ၁၃၀ ၁၇၄ 
၂ ပ ဆန်း ဘးကား ၁၇၅ ၁၆၉ ၁၅၄ ၁၃၄ ၁၅၈ 

 

 ဇယား - ၁၀ ပ ဆန်း မးစပါးမျိုးများ၏ စိက်ချိန်အလိက် အထွက်နန်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မးိရာသ၊ီ 
ရဆင်း) 

စဉ် မျိုးအမည် 
အထွက်နန်း (တငး်/ဧက) 

မ - ၁၅ ဇနွ် - ၁၅ ဇလူိင် - ၁၅ သဂတ် - ၁၅ ပျမ်းမ
၁ ပ ဆန်းရင် ၅၉.၈၁ ၅၂.၇၇ ၈၄.၂၅ ၆၅.၃၇ ၆၅.၅၅ 
၂ ပ ဆန်း ဘးကား ၆၄.၆၅ ၅၇.၇၀ ၇၇.၇၂ ၆၉.၃၆ ၆၇.၃၆ 

 ပျမး်မ  ၆၂.၂၃ ၅၅.၂၄ ၈၀.၉၉ ၆၇.၃၇  
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ဇယား - ၁၁ ပ ဆနး် မးစပါးမျို းများ၏ စိက်ချိနအ်လိက် အထကွမိ်တ်ဖက် လက္ခဏာများ  
       (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

မျိုးအမည် 
အနှပါပင်ပွား တစ်နှပါ အာင် စ့ 

မ ဇနွ် ဇလူိင် 
သဂ
တ ်

မ ဇနွ် 
ဇလူိ
င ်

သဂ
တ ်

ပ ဆန်းရင် ၁၉.၅ ၁၉.၅ ၂၅.၅ ၂၈.၀ ၁၅၈.၄ ၉၅.၂ ၆၆.၉ ၃၉.၃ 
ပ ဆန်း ဘးကား ၃၀.၀ ၃၄.၀ ၂၄.၅ ၄၀.၀ ၈၇.၇ ၉၀.၇ ၈၅.၁ ၆၉.၂ 

ပျမ်းမ  ၂၄.၇
၅ 

၂၆.၇၅ ၂၅.၀ ၃၄.၀ ၁၂၃.၀၅ ၉၂.၉၅ ၇၆.၀ ၅၄.၂၅ 

 
ပ ဆန်းရင်နှင့် ပ ဆန်း ဘးကား စပါးမျို းသည် ဇူလိင် (၁၅) စက်ိချိန်တွင် 

အထွက်နန်း အြမင့်ဆး (၈၄.၂၅၊ ၇၇.၇၂) တငး်/ဧက အသီးသီး ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
 ဇွန် (၁၅) စိက်ချိန်သည် စပါးနှစ်မျိုးလးတွင် တစ်ဧကအထွက်နနး် အနည်းဆးြဖစ် 
ကာင်း တွရ့ပါသည်။  

ဇူလိင် (၁၅) စိက်ချိန်တွင် ပ ဆန်း မးစပါး နှစ်မျိုးလး တစ်ဧက အထွက်နန်း 
ကာင်းရြခင်းမှာ အနှပါပင်ပွားနှင့် တစ်နှပါ အာင် စ့တိ ့ များြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း 
သးသပ် တွရိှ့ရပါသည်။ ဇွန် (၁၅) စိက်ချိန်တွင် မျို း (၂) မျို းလးသည် တစ်နှပါ အာင် စ ့
များ သာ်လည်း မရိတ်သိမ်းမ ီ အပငမ်ျား ယိင်လဲခ့ဲသြဖင့် အထွက် လျာ့နည်းရြခင်း 
ြဖစ် ကာင်း သးသပ် တွရ့ပါသည်။  
 ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခနစ်ှ၊ မိးရာသီတွင ်ဆက်လက်စမ်းသပ် လ့လာသွားပါမည်။ 
 
(ခ- ၃) ရမ နာ်စပါးမျိုးကိ ပျို း ထာင် ကာက်စိက်စနစ်တွင် ဘာင်စနစ်နငှ့် တာင်သ ူ
စနစ်သး၍   ပျိုးခင်းမျိုး စ့နန်းစမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) ပျို း ထာင်နည်းစနစ်အရ ပျို းပင်သန်စွမ်းမနှင့် စပါးအထွက်ကိ သိရှိရန ်
 (၂) မျိုး စ့နန်းအရ ပျို းပင်သန်စွမ်းမနှင့်စပါးအထွက်ကိ သိရှိရန ်
 (၃) ပျိုး ထာင်နည်းစနစ်နှင့် မျိုး စ့နန်းအလိက် ပျို းပင်သန်စွမ်းမနှင့် စပါးအထွက်ကိ 
သိရှိရန ်

ဆာင်ရွက်ချက် 
  ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း၌ ရမ နာ်စပါးမျိုးကိ ပျို း ထာင် ကာက်စိက်စနစ်ြဖင့် 
ပျို းခင်း ဘာင်စနစ်နှင့် တာင်သူစနစ်ပျိုး ထာင်နည်းစနစ် (၂) ခတွင ် မျိုး စ့နနး် 
အမျို းမျို းသး၍ (၂x ၅x ၃) Split plot design ြဖင့် စမး်သပ်ခ့ဲပါသည်။  

တွရ့ှိချက ်
  ပျိုးခငး်တငွ ် မျို း စ့နန်း လာ့ချ သးစွဲြခင်းသည် သန်စွမ်း သာပျိုးပင်ကိ ရရိှ စ ပီး 
စပါး အထွက်နန်းစွမ်းရည် ပးစွမး်နင်ိပါသည်။ ပျိုးခင်းတွင် ပျိုးပငအ်ပင်သန်စွမ်းမကိ 
ပျို းပင်တစ်ပင်၏ အရွက်အ ရအတွက်၊ ပျို းပင်အြမင့်၊ အပင်ပွားစီးမ မှတ်တမ်းများအရ 
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လ့လာခဲ့ပါသည်။ မျိုး စ့ နန်းထား လာ့ချသးစဲွြခင်းသည် အရွက်အ ရအတွက် 
အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဘာင ်စနစ်ြဖင့် ပျိုး ထာငြ်ခင်းသည် တာင်သူစနစ ်
ပျို း ထာင်ြခင်းထက ် ပျိုးပင်အ ရအတွက် နည်း သာ ် လည်း ပျိုးပင်ပိမသိန်စွမ်းပါသည်။ 
မျို း စ့နန်း လိအပ်သည်ထက် ပိသးြခင်းြဖင့် သန်စွမ်းသည့် ပျို းပင် များ မရနိင်သည့်အြပင် 
မျို း စ့ဖိးကန်ကျစရိတ် ပိနိငပ်ါသည်။  

ဇယား - ၁၂ ရမ နာစ်ပါးမျိုးကိ ဘာင်စနစ်နှင့် တာငသူ်စနစသ်း၍ ပျို းခင်းမျို း စ့နန်း 
စမ်းသပ်ြခင်း အထွက်နှင့် အထွက်မိတ်ဘက်မှတတ်မ်း (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မးိရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် 
ပျိုးခငး် 
မျိုး စ့နနး် 

တစဧ်က
အထကွတ်ငး်

အနှပါပင်ပာွး တစ်နှပါအ စ့ 

ဘာင် 
စနစ ်

တာင်သူ
စနစ်

ဘာင်
စနစ်

တာင်သူ
စနစ်

ဘာင ်
စနစ ်

တာင်သူ
စနစ်

၁ ၆ ြပည်/ဧက ၆၃.၉၁ ၅၄.၇၃ ၉.၄၇ ၉.၀၂ ၁၀၆.၈၂ ၁၀၃.၁၁
၂ ၈ ြပည်/ဧက ၆၃.၃၉ ၆၃.၆၃ ၁၀.၀၈ ၉.၅၅ ၁၀၇.၄၉ ၁၁၅.၈၇
၃ ၁၆ ြပည/်ဧက ၅၉.၁၈ ၆၆.၆၈ ၁၀.၅၀ ၁၀.၄၇ ၁၀၃.၃၂ ၉၅.၈၇
၄ ၂၄ ြပည/်ဧက ၇၂.၈၃ ၆၁.၃၃ ၁၁.၁၁ ၁၀.၄၀ ၁၀၈.၅၅ ၁၀၈.၄၈
၅ ၃၂ ြပည/်ဧက ၅၅.၃၄ ၆၁.၆၃ ၁၀.၆၁ ၁၀.၄၀ ၁၀၁.၆၉ ၁၁၁.၉၆

LSD 0.05 ၃၂.၂၇ ၉.၄၃ ၁၀.၃၂
CV % ၁၇.၂၉ ၇.၇၄   ၈.၃၂

 

ပျို း ထာင်နည်းစနစ်အလိက် တစ်ဧကစပါးထွက်အ ပ  အထွက်နန်း၏ အကျို းြပုမ 
ကွာြခားြခင်းမရှိပါ။ မျိုး စ့နန်း တိးြမင့်သးစဲွသညြ်ဖစ် စ၊ လာ့ချသးစွဲသည်ြဖစ် စ 
အထွက်နန်း ကွာြခားြခင်း မရှိ ကာင်း တွရ့ှိပါသည်။  

ဇယား -  ၁၃ ရမ နာစ်ပါးမျိုးကိ ပျိုး ထာင် ကာကစိ်က်စနစတ်ငွ ်- ဘာင်စနစ်နှင့် တာင်သူစနစ ်
သး၍  

                  ပျိုးခငး်မျိုး စ့နန်းစမ်းသပ်ြခင်း၏ပျိုးပင်မှတ်တမ်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသ၊ီ ရဆင်း) 

စဉ ်
ပျိုးခငး် 

မျိုး စ့နနး် 

ပျိုးပင် အ ရအတွက် ပျို းခငး်ရှိ ပျို းပငအ်ြမင့် အရွက် အ ရအတကွ် 

ဘာင ်

စနစ် 

တာင်သ ူ

စနစ ်

ဘာင ် 

စနစ ်

တာင်သ ူ

စနစ ်

ဘာင် 

စနစ် 

တာင်သ ူ

စနစ ်

၁ ၆ ြပည်/ဧက ၇၂၃ ၁၂၀၀  ၂၈.၈၄ ၂၉.၆၄ ၄.၂၆ ၃.၉၄ 

၂ ၈ ြပည်/ဧက ၉၆၄ ၁၇၃၃  ၂၈.၆၈ ၃၂.၇၆ ၃.၈၈ ၃.၄၀ 

၃ ၁၆ ြပည/်ဧက ၁၀၂၁ ၁၉၂၀  ၂၉.၉၁ ၃၂.၄၈ ၃.၄၆ ၃.၀၅ 

၄ ၂၄ ြပည/်ဧက ၁၆၈၃ ၁၆၂၃  ၂၉.၃၉ ၂၉.၉၆ ၂.၈၉ ၂.၆၃ 

၅ ၃၂ ြပည/်ဧက ၂၃၆၀ ၂၁၀၂  ၃၀.၅၂ ၂၉.၈၉ ၂.၂၃ ၃.၀၈ 

ပျမ်းမ  
၁၃၅၀.

၂ 
၁၇၁၅.၆  ၂၉.၄၇ ၃၀.၉၅ ၃.၃၄ ၃.၂၂ 
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သးသပ်ချက် 
မျို း စ့နန်းအလိက် အထွက်နန်း ကွာြခားမမရှိရြခင်းမှာ ဘာင်စနစ်နှင် ့ တာင်သူစနစ ်

နှစ်ခ လးတွင ် မျိုး စ့နန်းထား တိင်းြမင့်သးစွဲ သာ်လည်း အနှပါပင်ပွားြဖစ် ပ မနှင့် 
တစ်နှပါအ စ့ ကွာြခားမ မရိှြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ ဘာင်စနစ်နှင့် 
တာင်သစူနစ်၊ မျိုး စ့နန်းထား လျာ့နည်းသးစဲွြခငး်၊ တိးြမင့်သးစွဲြခင်းတိသ့ည် 
စပါးအထွက် ကွာြခားြခင်းမရိှသြဖင့် စက်ိပျိုးကန်ကျ စရိတ် လျာ့နည်းမသည်သာ ရွးချယ်မ 
ြဖစ်နိင် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။ 

 

(ခ-၄) ဘာင်စနစ်ပျိုးခင်းတွင် တစ်ဧကမျိုး စ့နန်း ( ၆) ြပည်  နငှ့် (၃၂) ြပည် နန်းကိ 
အသးြပု၍ စမး်သပ်ြခငး် (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊  ရဆင်း) 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) မျို း စ့နန်းအလိက်ပျို းပင်သန်စွမ်းမ နှင့် စပါးအထွက်သိရှိရန ်
 (၂) စက်ိနည်းစနစ်နစ်ှခ၏ အကျိုးအြမတ်ကိ သိရိှရန် 
 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ပျိုး ထာင်ရာတွင် ဘာင်စနစ်သည ် သမရိးကျစနစ်ထက် ရထိန်းသိမ်းမကိ 
လယ်ွကူစွာ ဆာင်ရွက်နိင်ပါသည်။ ရထိန်းသိမ်းမ ကာင်းြခင်းသည် ပျိုးပင်ြဖစ်ထွနး် 
သန်စွမ်းမကိ အကျိုးြပု နိင်ပါသည်။ မျိုး စ့နနး်နည်း လ ပျို းပင် ပိမိသန်စွမ်း လ ြဖစ်သည်။ 
ဘာင်စနစ် တစ်ဧက မျိုး စ့ (၆) ြပည်နန်းသည ် ထာက်ခမျို း စ့ (၃၂) ြပည်နန်းထက ်
မျို းနှင့်မျို း စ့ ကန်ကျစရိတ် သက်သာ သာ်လည်း ပါက်လာသည် ့ ပျိုးပင်များရှင်သန် ရး၊ 
မပျက်ဆီး၊ မဆးရး စ ရး၊ စိက်ခင်းအတွက် ပျိုးလ လာက ် ရးတိအ့တွက် ပိမ ိ
ဂရစိက်ရပါသည်။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ ပျိုး ထာင်ချိန်တွင်  စရိတ်ပိမ ိကန်ကျနိင်ပါသည်။ ထတ် ဝ ပးီ 
စပါးမျို းသစ်များနှင့် ဒသအရည်အ သွး ကာင်း စပါးမျိုးသစ်များအတက်ွ ဘာင်စနစ် 
ပျို းခင်းတွင ် မျိုး စ့နန်းနည်းြခင်း၊ များြခင်း၏ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကိ 
ဖာထ်တ်ရန် လိအပ်ပါသည်။ သိြ့ဖစ်၍ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊  ရဆင်း၌ ရသွယ်ရင်၊ 
သီးထပ်ရင်၊ ရမ နာ်၊ ရြပည် ဌး၊ မ နာသခ၊ ဆင်းသခ၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ 
ရဆင်းလးသွယ ်နှင့် ဧရာမငး် စပါးတိတ့ွင် တစ်ဧကလင် မျို း စ့နန်း(၆) ြပည် ပျိုး ချးမခါ ၊ 
ပျို းမစည်းသည့်စနစ ်  (Low Seed Rate Technique - LSRT) နှင့် ထာက်ခမျိုး စ့နန်း 
(၃၂) ြပည် ပျိုး ချးခါ၊ ပျိုးစည်းသည့်စနစ် (High Seed Rate Technique -HSRT) တိြ့ဖင့် 
စမ်းသပ်စိက်ပျိုး လ့လာခဲ့ပါသည်။  

မျို း စ့နန်း လာ့ချသးစွဲြခင်းြဖင့် ပျိုးပင်သန်စွမး်မကိ သိရိှ စရန် ပျိုးခင်းအဆင့်တငွ် 
ြပာင်း ရ  ့ မစိက်မီ (၁) ရက်အလိ၌ စပါးမျိုးများအလိက် ပျိုးပင်၏ အပင်အြမင့်၊ ပင်ပွား၊ 
အရွက်အ ရအတွက် တိက့ိ မှတ်တမ်းရယူခဲ့ပါသည်။  
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တွရ့ှိချက ်
 စမ်းသပ်စပါးမျိုးများတွင ် ပျို းပင်အ ြခအ နမှာ ပျမး်မ  ပျိုးပင်အြမင့်၊ ပင်ပွား 
အ ရအတွက်နှင့် အရွက်အ ရအတွက်တိသ့ည ် Low Seed Rate Technique – LSRT 
စနစ်၌ High Seed Rate Technique –HSRT စနစ်ထက် ပိမိ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
မျို း စ့ လာ့ချ၍ သးစွဲြခင်းြဖင့် သန်စွမ်း သာပျိုးပင်များကိ ရရိှနိင် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

တွရိှ့ချကအ်ရ  သက်လျင်စပါးမျိုးများြဖစ် သာ  ရသွယ်ရင ်နှင့် သီးထပ်ရင်တိတွ့င ်
တစ်ဧက မျိုး စ့နန်း (၆) ြပည်၊ ပျိုး ချးမခါ၊ ပျိုးမစည်း သာစနစ် Low Seed Rate 
Technique (LSRT) ြဖင် ့ စိက်ပျိုးပါက မျိုး စ့နန်း (၃၂) ြပည်၊ ပျိုး ချးခါ၊ ပျိုးစည်း 
သာစနစ် High Seed Rate Technique (HSRT) ြဖင့် ပျို း ထာင် ရ ့ ြပာင်း စိက်စနစ် 
ထက် တစ်ဧက စပါးအထွက် (၃.၉ - ၁၂.၃ တင်း) ပိမိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သက်လျင် 
စပါးမျို း တစ်မျို းြဖစ် သာ ရဆင်းလးသွယ်မျို းသည ် High Seed Rate Technique 
(HSRT) စနစ်တွင် Low Seed Rate Technique (LSRT) စနစထ်က် တစဧ်က 
အထွက်နန်း ပိ သာ်လည်း စိက်စနစ် (၂) ခလးတွင ် တင်း (၁၀၀) ကျာ် ထွက်ရိှ ကာငး် 
တွရ့ ပါသည်။ သက်လတ ် စပါးမျို းများြဖစ် သာ ရြပည် ဌး နှင့် မ နာသခ စပါးတိတ့ွင ်

Low Seed Rate Technique (LSRT) စနစသ်ည် High Seed Rate Technique 
(HSRT)  စနစ်ထက် တစ်ဧက အထွက်နန်း (၄- ၈ တငး်) သာလွန် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

သက်ကီးစပါးမျိုးြဖစ် သာ ဧရာမင်းတွင် Low Seed Rate Technique (LSRT) 
စနစ်သည် High Seed Rate Technique (HSRT)  စနစ်ထက် တစ်ဧက အထွက်နန်း (၉.၂ 
တငး်) သာလွန် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

 

သးသပ်ချက် 
သက်လျင်စပါးမျို း (၂) မျို း အထွက်ပိရြခင်းမှာ Low Seed Rate Technique 

(LSRT) စနစ ်တွင ်တစ်နှပါ အာင် စ့ အ ရအတွက ်နှင့် အ စ့ (၁၀၀၀) အ လးချိန်တိသ့ည် 
High Seed Rate Technique (HSRT) စနစထ်က ် များြခင်း ကာင့်ြဖစ် ကာင်း 
သးသပ်ရရှိပါသည်။ သက်လတ် စပါးမျိုးများြဖစ် သာ ရြပည် ဌး နှင့် မ နာသခတိ ့ Low 
Seed Rate Technique (LSRT) စနစ်တွင် အထွက်နန်းသာရြခင်းမှာ တစ်နှပါ အာင် စ ့
အ ရအတွက်နှင့် အာင် စ့ရာခိင်နန်းတိ ့ များ သာ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။  
သက်ကီးစပါးမျို းြဖစ် သာ ဧရာမင်းတွင်လည်း High Seed Rate Technique (HSRT) 
စနစ်ထက် Low Seed Rate Technique (LSRT) စနစ်၌ တစနှ်ပါ အာင် စ့ အ ရအတွက် 
နှင့် အာင် စ့ရာခိင်နန်းတိ ့များ သာ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။   

Low Seed Rate Technique (LSRT) စနစ်နှင့် High Seed Rate Technique 
(HSRT) စနစ်နစ်ှခကိ နင်းယှဉ်ရာတွင်  စပါးမျို းအရလည်း ကာင်း၊ မျိုး စ့နန်းအရ 
လည်း ကာင်း စပါးအထွက် အ ပ  လမ်းမိးနိင်သည့်အြပင ် အြခားအချက် များလည်း 
ရိှနိင်သည်ဟ သးသပ်ရရိှပါသည်။ Low Seed Rate Technique (LSRT) သည ်
မျို း စ့နန်းတန်ဖိးကီးသည့် စပါးမျို းများအတွက် အသးြပုရန် အထူးသင့် တာ်နိင် ကာင်း 
သးသပ်ရရှိပါသည်။  
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ဇယား - ၁၄ ဘာင်စနစ်ပျို းခင်းမျို း စန့န်းတွင ်စပါးမျို းများ၏ ပျို းပငအ် ြခအ နလက္ခဏာများ  

                 (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် မျိုး 

(၁၉) ရက်သား 

အပငအ်ြမင့် (စမ) ပင်ပာွးအ ရအတွက ် အရက်ွအ ရအတကွ ်

LSRT HSRT LSRT HSRT LSRT HSRT 

၁ ရသွယ်ရင် ၂၈.၃ ၂၃.၂ ၀.၃၀ ၀.၀၀ ၅.၃ ၅.၀ 

၂ သီးထပရ်င် ၃၅.၉ ၂၁.၃ ၁.၃၀ ၀.၀၀ ၃.၉ ၂.၉ 

၃ ရမ နာ် ၂၄.၀ ၂၀.၉ ၀.၄၀ ၀.၀၀ ၅.၃ ၄.၄ 

၄ ရဆင်းလးသွယ ် ၃၀.၂ ၂၆.၃ ၀.၀၀ ၀.၀၀ ၄.၈ ၄.၉ 

၅ ဆင်းသယ်ွလတ် ၃၀.၁ ၂၇.၉ ၀.၉၀ ၀.၄၀ ၇.၁ ၅.၃ 

၆ ဆင်းသခ ၂၅.၉ ၂၂.၂ ၁.၀၀ ၀.၀၀ ၄.၈ ၃.၃ 

၇ မ နာသခ ၂၉.၀ ၂၅.၉ ၀.၈၀ ၀.၀၀ ၅.၈ ၄.၄ 

၈ ရြပည် ဌး ၂၈.၈ ၂၅.၇ ၀.၃၀ ၀.၀၀ ၂.၄ ၄.၇ 

၉ ဧရာမင်း ၄၇.၁ ၄၂.၃ ၀.၃၀ ၀.၀၀ ၅.၄ ၄.၁ 

ပျမး်မ  ၃၁.၀ ၂၃.၇ ၀.၅၉ ၀.၀၄ ၅.၀ ၄.၃ 

 LSRT = Low Seed Rate Technique, HSRT = High Seed Rate Technique 
 စမ       = စင်တီမီတာ 
 

ဇယား - ၁၅ ဘာင်စနစ်ပျိုးခင်းမျိုး စ့နန်းတွင် စပါးမျိုးများ၏ အထွက်နှင့် 

အထွက်မိတ်ဘကလ်က္ခဏာများ (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် မျိုး 

တစ်ဧကစပါး 

အထက်ွတငး် 
အနှပါပင်ပာွး တစ်နှပါအ စ့ အာင် စ%့ 

အ စ့ (၁၀၀၀) 

အ လးချိန်(ဂရ

မ)် 

LSR

T 
HSRT 

LSR

T 
HSRT LSRT HSRT 

LSR

T 
HSRT 

LSR

T 
HSRT

၁ ရသွယ်ရင ် ၉၉.၉ ၈၇.၆ ၈.၂ ၈.၃ ၁၃၇.၉ ၁၁၈.၅ ၈၆.၄ ၇၆.၃ ၁၉.၅ ၁၈.၄ 

၂ သီးထပ်ရင် ၈၈.၅ ၈၄.၆ ၇.၃ ၈.၁ ၁၀၁.၇ ၉၁.၈ ၆၈.၈ ၇၁.၈ ၂၂.၅ ၂၁.၇ 

၃ ရမ နာ ် ၈၂.၃ ၈၂.၅ ၉.၅ ၉.၃ ၁၂၅.၀ ၁၂၂.၀ ၈၄.၄ ၈၆.၉ ၁၄.၄ ၁၄.၈ 

၄ ရဆင်းလးသွ

ယ် 

၁၀၅.

၈ 

၁၁၇.၂ ၈.၁ ၉.၀ ၁၁၀.၉ ၁၀၂.၀ ၈၃.၂ ၈၃.၈ ၂၅.၄ ၂၅.၅ 

၅ ဆင်းသွယ်လ

တ် 

၆၈.၀ ၆၉.၈ ၆.၆ ၉.၄ ၁၅၃.၃ ၁၂၉.၉ ၇၅.၅ ၇၅.၅ ၂၇.၃ ၂၈.၄ 

၆ ဆင်းသခ ၈၃.၄ ၈၆.၁ ၉.၆ ၉.၁ ၁၅၈.၇ ၁၆၆.၄ ၇၈.၁ ၈၁.၂ ၁၈.၉ ၁၉.၅ 

၇ မ နာသခ ၁၀၈.

၄ 

၁၀၀.၀ ၉.၀ ၉.၆ ၁၃၈.၀ ၁၀၆.၀ ၈၁.၅ ၇၈.၅ ၁၇.၃ ၁၇.၈ 

၈ ရြပည် ဌး ၁၀၄.

၀ 

၁၀၀.၃ ၉.၃ ၁၀.၈ ၉၉.၉ ၉၃.၈ ၈၇.၄ ၈၄.၃ ၂၁.၇ ၂၁.၈ 

၉ ဧရာမင်း ၉၁ .၆ ၈၂.၄ ၁၀.၈ ၁၁.၂ ၁၄၄.၀ ၁၀၄.၀ ၈၈.၃ ၈၇.၁ ၁၉.၃ ၁၉.၂ 
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 (ခ-၅) ဒသအလိက်ကျယ်ြပန်စ့ာွ စိက်ပျို း န သာ စပါးမျိုးများြဖင့် ဘာင်စနစ်ပျို းခင်းတွင် 

မျိုး စ့နန်း (၆) ြပည်နှင် ့(၃၂) ြပညန်န်းတိက့ိ အသးြပု၍ စမ်းသပ်ြခင်း  

      (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ နယ်သ တသနြခများ) 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) ဒသအလိက်ကျယ်ြပန်စွ့ာ စိက်ပျို းလျက်ရှိ သာ စပါးမျို းများ၏ မျိုးနှင့် 
မျို း စ့နန်းအလိက် ပျို းပင်သန်စွမ်းမနှင့် စပါးအထွက်ကိ သိရှိရန ်

 (၂) ဒသအလိက် စပါးမျိုးများ၏ စိက်ပျိုးနည်းစနစ်အလိက်အကျိုးအြမတ်ကိ သိရိှရန် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စပါးတစ်ဧက တင်း (၁၀၀) နန်းအထက် ထွက်ရိှရန်အတွက် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန ်
သိပ္ပ နည်းကျစိက်နည်းစနစ် (၁၄) ချက်ကိ တစ်ဧကမျိုး စ့နန်း (၆) ြပည် ပျိုး ချးမခါ၊ 
ပျိုးမစည်း သာစနစ် Low Seed Rate Technique (LSRT) အြဖစ်သတ်မှတ် ပီး 
အထွက် ကာင်း စပါးမျိုးများအတွက ် အထွက်တိး (၁၀) ချက်ကိ မျိုး စ့နန်း (၃၂) ြပည် 
ပျိုး ချးခါ၊ ပျိုးစည်း သာစနစ် High Seed Rate Technique (HSRT) အြဖစ် 
နင်းယှဉ်စမ်းသပ်မများကိ ရဆင်းစိက်ပျိုး ရးသ တသဦးစီးဌာန၏ တိင်း ဒသကီးနှင့် 
ြပည်နယ်အသီးသီးရှ ိ နယ်သ တသနြခ (၁၁) ြခ၌ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင ် ယှဉ် ပို င် 
စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ 
 နယ်သ တသနြခအလိက် စမ်းသပ်သည့် စပါးမျိုးများမှာ လက်ပတန်းြခ (ဆင်းသခ)၊ 
ကျာက်ဆည်ြခ (ဆငး်သခ)၊ ြမာင်းြမြခ (ဆင်းသခ)၊ ပန်းကးြခ (ဧရာမင်း)၊ စီပင်ြခ 

( ရသွယ်ရင်)၊ ကျာက်တတားြခ ( ရသွယ်ရင)်၊ လိွုင် ကာ်ြခ ( ရရင် အး)၊ တာ ယာြခ 
(ရှမ်း ပ က )ဲ၊ ကျိုင်းတြခ (ဆင်းဧကရီ-၃)၊ မိးညင်းြခ (ဆင်းဧကရ-ီ၃) နှင့် သဲကန်းြခ 
(ဆင်းသွယ်လတ်) တိြ့ဖစ်ပါသည်။  

ထာက်ခစနစ်၏ ပျိုးခင်းမျိုး စ့နန်းမှာ High Seed Rate Technique (HSRT)  
၁၀၀ gm-2  နှင့် Low Seed Rate Technique (LSRT)  စနစ်မျိုး စ့နနး်မှာ ၂၅ gm-2  

ြဖစ်ပါသည်။ မျို း စ့နန်းကွာြခားသည်နှင့်အမ  ပျို းပင်သန်စွမ်းမ၊ အပငပွ်ားစီးမတိ ့
ကွာြခားနိင်ပါသည်။ Low Seed Rate Technique (LSRT)   စနစ်သည် High Seed 
Rate Technique (HSRT)  စနစ်ထက ် ပိမိ ကာင်းမွန်မကိ တစ်ဧကစပါးအထွက် 
သာလွန်မအ ြခအ နနှင့် စီးပွား ရးတွက် ြခကိက်မ အ ြခ အ နတိအ့ ပ  မူတည် ပီး 
လ့လာစိစစ်ခဲ့ပါသည်။  

တွရ့ှိချက ်
တစ်ဧက စပါးအထွက်နန်းသည် ပန်းကန်းြခ (ဧရာမင်း) နှင့် ြမာင်းြမြခ (ဆငး်သခ) 

တိမ့လဲွှ၍ High Seed Rate Technique - HSRT စနစ်ထက် Low Seed Rate 
Technique - LSRT စနစ်သည် ပိမိထွက်ရှိပါသည်။ အထွက်ပိမ ရာခိငန်န်းမှာ ပျမ်းမ  ၁၃.၉ 
% ြဖစ် ပီး အနည်းဆး ၅.၂၃ % (သဲကနး်ြခ) နှင့် အြမင့်ဆး ၄၂.၈၅ % (ကျိုင်းတြခ) 
တိြ့ဖစ်ပါသည်။  
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နယ်သ တသနြခ အသီးသီးတွင် LSRT စနစ်နှင့် HSRT စနစ်နှစ်မျို း၏ 
တစ်ဧကစိက်ပျို းပါက ရရိှသည့် အြမတ်ရ င ွ(Return Above Variable Cost- RAVC) ကိ 
နင်းယှဉ်စစိစ်ချက်အရ LSRT စနစ်သည ်ပျမ်းမ  ၅၉၈၀၇ ကျပ ်အြမတ်ရရှိပါသည်။ HSRT 
စနစ်သည် ပျမ်းမ  ၇၃၂၂၅ ကျပ် အြမတ် ရရှိပါသည်။ LSRT စနစ်သည် HSRT စနစ်ထက် 
အြမတ်ပိမိြခင်း မရိှသည့်အြပင် ပျမ်းမ  ၁၃၄၁၈ ကျပ် လျာ့နည်း ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

ဇယား - ၁၆ နယ်သ တသနြခ အသီးသီးတင်ွ LSRT စနစ်နငှ့် HSRT စနစ ်နင်းယှဉ်ြခင်း 

      (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ် 
စမ်းသပ်သည့်  
ြခအမည် 

မျိုးအမည် 
တစဧ်ကစပါး အထွက် (တင်း) အထွက်

ပိ သာ  
%LSRT HSRT 

၁ စီပင် ရသွယ်ရင် ၁၀၄.၀၀ ၉၂.၀၀ ၁၃.၀၄ 
၂ ပန်းကး ဧရာမင်း ၈၄.၅၀ ၈၈.၃၂ - ၄.၅၀ 
၃ ြမာင်းြမ ဆင်းသခ ၇၉.၀၀ ၇၉.၇၀ - ၀.၈၈ 
၄ ကျာက်ဆည ် ဆင်းသခ ၁၀၆.၉၄ ၈၂.၀၀ ၃၀.၄၁ 
၅ လက်ပတန်း ဆင်းသခ ၈၂.၅၀ ၆၇.၃၀ ၂၂.၅၉ 
၆ ကျာက်တတား ရသွယ်ရင် ၇၃.၈၁ ၆၉.၁၆ ၆.၇၂ 
၇ လွိုင် ကာ် ရရင် အး ၈၅.၀၀ ၇၃.၀၀ ၁၆.၄၃ 
၈ တာ ယာ ရှမ်း ပ က ဲ ၁၁၉.၆၀ ၁၀၅.၂၀ ၁၃.၆၈ 
၉ ကျိုင်းတ ဆင်းဧကရီ-၃ ၁၀၀.၀၀ ၇၀.၀၀ ၄၂.၈၅ 
၁၀ မိးညင်း ဆင်းဧကရီ-၃ ၁၁၆.၁၀ ၁၁၀.၀၀ ၅.၅၅ 
၁၁ သဲကန်း ဆင်းသွယ်လတ် ၈၄.၅၀ ၈၀.၃၀ ၅.၂၃ 

ပျမ်းမ  ၉၄.၂၀ ၈၃.၅၄  
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ဇယား - ၁၇ နယ်သ တသနြခ အသီးသးီတွင် LSRT စနစနှ်င့် HSRT စနစ် နငး်ယှဉ်ြခင်း     
     (အြမတ်ရရှိမ အ ြခအ န) (၂၀၁၃ ခနှစ၊် မိးရာသ၊ီ နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ် စမ်းသပ်ြခ မျိုးအမည် 
LSRT

တစ်ဧက စကိပ်ျို းမ
HSRT  

တစ်ဧက စိက်ပျို းမ
ကနက်ျ ငွ ြပန်ရ င ွ ကနက်ျ ငွ ြပန်ရ င ွ

၁ စီပင် ရသွယ်ရင် ၃၂၃၀၀၀ ၄၁၆၀၀၀ ၂၅၆၇၀၀ ၃၆၈၀၀၀ 
၂ ပန်းကး ဧရာမင်း ၃၁၀၀၀၀ ၄၂၂၄၅၀ ၂၈၀၀၀၀ ၄၄၁၆၀၀ 
၃ ြမာင်းြမ ဆငး်သခ ၃၁၅၇၁၀ ၃၀၈၁၀၀ ၂၃၄၇၅၀ ၃၁၀၈၃၀ 
၄ ကျာက်ဆည် ဆငး်သခ ၃၉၇၀၀၀ ၄၂၇၇၆၀ ၃၁၆၀၀၀ ၃၂၈၀၀၀ 
၅ လက်ပတနး် ဆငး်သခ ၃၃၄၅၀၀ ၃၇၁၂၅၀ ၂၇၁၂၅၀ ၃၀၂၈၅၀ 
၆ ကျာက်တတား ရသွယ်ရင် ၃၁၆၇၀၀ ၃၃၂၁၄၅ ၂၉၅၂၀၀ ၃၁၁၂၂၀
၇ လိွုင် ကာ် ရရင် အး ၃၇၇၇၇၅ ၃၈၂၅၀၀ ၃၁၅၁၇၅ ၃၂၈၅၀၀ 
၈ တာ ယာ ရှမ်း ပ က  ဲ ၃၆၈၅၀၀ ၄၁၈၆၀၀ ၃၀၁၆၀၀ ၃၆၈၂၀၀ 
၉ ကျိုင်းတ ဆင်းဧကရီ-၃ ၄၀၀၀၀၀ ၄၅၀၀၀၀ ၂၈၇၄၀၀ ၃၁၅၀၀၀ 
၁၀ မိးညငး် ဆင်းဧကရီ-၃ ၃၃၀၀၀၀ ၅၂၂၀၀၀ ၂၉၀၀၀၀ ၄၉၅၀၀၀ 
၁၁ သဲကန်း ဆင်းသယ်ွလတ် ၃၀၀၀၀၀ ၃၈၀၂၅၀ ၂၇၇၀၀၀ ၃၆၁၃၅၀ 

ပျမ်းမ  ၃၄၃၀၁၆ ၄၀၂၈၂၃ ၂၈၄၀၉၈ ၃၅၇၃၂၃ 
အြမတ ် ၅၉၈၀၇ ၇၃၂၂၅ 

အြမတ်ပိ သာ % (-) ၁၈.၃၃ 
LSRT = Low Seed Rate Technique,  
HSRT = High Seed Rate Technique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
25

ဇယား - ၁၈ နယ်သ တသနြခ အသီးသးီတွင် LSRT စနစန်ငှ့် HSRT စနစ် နငး်ယှဉ်ြခင်း     
     (အကျိုးအြမတ်ရရှိမ - Marginal Benefit Cost Ratio - MBCR အ ြခအ န)  
     (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ် 
စမ်းသပ်ြခ 
အမည် 

တစ်ဧက ြပနရ် င ွ တစ်ဧက ကနက်ျစရတိ ် MBCR 
အချို း LSRT စနစ် HSRT စနစ် LSRT စနစ် HSRT စနစ် 

၁ စီပင် ၄၁၆၀၀၀ ၃၆၈၀၀၀ ၃၂၃၀၀၀ ၂၅၆၇၀၀ ၀.၇၂: ၁ 
၂ ပန်းကး ၄၂၂၄၅၀ ၄၄၁၆၀၀ ၃၁၀၀၀၀ ၂၈၀၀၀၀ ၀.၆၄: ၁ 
၃ ြမာင်းြမ ၃၀၈၁၀၀ ၃၁၀၈၃၀ ၃၁၅၇၁၀ ၂၃၄၇၅၀ ၀.၀၃: ၁ 
၄ ကျာက်ဆည် ၄၂၇၇၆၀ ၃၂၈၀၀၀ ၃၉၇၀၀၀ ၃၁၆၀၀၀ ၁.၂၃: ၁ 
၅ လက်ပတနး် ၃၇၁၂၅၀ ၃၀၂၈၅၀ ၃၃၄၅၀၀ ၂၇၁၂၅၀ ၁.၀၈: ၁ 
၆ ကျာက်တတား ၃၃၂၁၄၅ ၃၁၁၂၂၀ ၃၁၆၇၀၀ ၂၉၅၂၀၀ ၀.၉၇: ၁ 
၇ လိွုင် ကာ် ၃၈၂၅၀၀ ၃၂၈၅၀၀ ၃၇၇၇၇၅ ၃၁၅၁၇၅ ၀.၈၆: ၁ 
၈ တာ ယာ ၄၁၈၆၀၀ ၃၆၈၂၀၀ ၃၆၈၅၀၀ ၃၀၁၆၀၀ ၀.၇၅: ၁ 
၉ ကျိုင်းတ ၄၅၀၀၀၀ ၃၁၅၀၀၀ ၄၀၀၀၀၀ ၂၈၇၄၀၀ ၁.၂၀: ၁ 
၁၀ မိးညငး် ၅၂၂၀၀၀ ၄၉၅၀၀၀ ၃၃၀၀၀၀ ၂၉၀၀၀၀ ၀.၆၈: ၁ 
၁၁ သဲကန်း ၃၈၀၂၅၀ ၃၆၁၃၅၀ ၃၀၀၀၀၀ ၂၇၇၀၀၀ ၀.၈၂: ၁ 

ပျမး်မ  ၄၀၂၈၂၃ ၃၂၉၇၉၁ ၃၄၃၀၁၆ ၂၈၄၀၉၈   ၀.၇၀: ၁ 
LSRT စနစမ်ှ ြပနရ် င ွ

/ ကနက်ျစရတ်ိ ပိမမိ 
၇၃၀၃၂ ၅၈၉၁၈  

MBCR အချိုး ၀.၇ ၁.၀၀  
LSRT = Low Seed Rate Technique 
HSRT = High Seed Rate Technique 

အကယ်၍ စနစ်သစ်ြဖစ် သာ LSRT စနစ်သည် အြမတ်ရ ငွ ပိမိပါကလည်း 
အနည်းဆး (၃၀ %) ပိမိမှသာ အစားထိးသင့်သည့် စနစ်သစြ်ဖစပ်ါမည်။ ယခမူ ပိမိြခင်းမရှိပဲ 
(၁၈.၃၃ %) ပင ် လျာန့ညး် အရး ပ ကာင်း စိစစ် တွ ရှ့ိရပါသည်။ 

LSRT သည ် စနစသ်စ်ြဖစ် ပီး ပျိုးခင်း ဘာင်စနစ်ပါဝင်ကာ အြခားြပုစဂရစိက်စနစ် 
သတ်မှတ် ချက်များရိှသြဖင့် HSRT စနစ်ထက် ပိမိလပ် ဆာင်ရန် အချက်များရိှပါသည်။ 
ထိ ့ ကာင့် တစ်ဧက စက်ိပျိုးရန် ပိမိကန်ကျစရိတ် (Added Total Variable Cost) 
ရိှပါသည်။ တစ်ဧက စပါးအထွက်တင်း လည်း ပိမိရမည်ြဖစ် ပီး တစ်ဧကြပန်ရ ငွလည်း 
ပိမိရမည် (Added Gross Return) ြဖစ်ပါသည်။ ပိမိြပန်ရ ငွနှင့် ပိမိကန်ကျ ငွတိအ့ရ 
အကျိုးအြမတ်ရိှမ (Marginal Benefit Cost Ratio - MBCR) အချိုးကိ နင်းယှဉ်ကည့်ရာ 
၀.၇ : ၁ သာရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ နည်းစနစ်သစ်တစ်ခအား လကရိှ် နည်းစနစ်နငှ့် 
နင်းယှဉ်ရာတွင် MBCR ၂ : ၁ အနည်းဆးရိှသင့် ကာင်း စိက်ပျို းစီးပွား ရး ရ ထာင့်တွင ်
သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသည်။  

LSRT စနစ်သစအ်ား HSRT စနစ် နရာတွင် အစားထိးသင့်မကိ စိစစ်ပါက 
သတ်မှတ်ချက ်စမမှီ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 
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သးသပ်ချက် 
LSRT နစ်နှင့် HSRT စနစ်နှစ်ခက ိနင်းယှဉ်စိစစ် တွ ရိှ့ချက်အရ LSRT စနစ်သည ်

စပါး တစ်ဧကအထွက် သာလွန် သာ်လည်း အြမတ်ပိမ ရာခိင်နနး် (%  RAVC of LSRT 
over HSRT) အရလည်း ကာင်း၊ အကျို းအြမတ်ရိှမအချိုး (MBCR) အရလည်း ကာင်း 
စီးပာွး ရးတွက် ြခကိက်မ အလွန်နည်းသြဖင့် နယ်သ တသနြခအသီးသီး၌ 
လက်ရိှစမး်သပ် သာ မျို းများတွင ် အစားထိး ဆာင်ရွက်သင့်သည့် စနစ်မဟတ် ကာင်း 
သးသပ်ရရှိပါသည်။ 

 
(ခ-၆) အစိတမန်းြပင်တိက်ရိက်စိက်စနစ်တငွ် ရမ နာ ်နှင့် ရြပည် ဌး စပါးမျိုးများ   
မျိုး စ့နန်း စမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီ၊ ရဆင်း) 
 
ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) မျို းသစ်များ၏အထွက်ကိသိရှိရန ်
 (၂) မျိုး စ့နန်းအလိက် စပါးအထွက်ကိသိရှိရန် 
 (၃) မျို းနငှ့်မျို း စ့နန်းအလိက ်စပါးအထွက်ကိသိရှိရန ်
 
ဆာင်ရွက်ချက် 

နွစပါးစိက်ပျိုးရာတွင် များ သာအားြဖင့် အစိတမန်းြပင် ပ တွင ်တိက်ရိက်မျို း စ့ချ 
စိက်ပျို း ကပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီ၊ ရဆင်းတင်ွ မျိုး စ့ကိ အစိတမန်းြပင်၌  
တိက်ရိက်မျို း စ့ချ စိက်ပျို းစနစ်၌ ရမ နာ် နှင့် ရြပည် ဌး စပါးမျို းများကိ အသးြပု ပီး 
စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ မျိုး စ့နန်း များမှာ တစ်ဧက ၀.၄ တင်း၊ ၀.၅ တင်း၊ ၁.၀ တင်း၊ ၁.၅ တင်း 
နှင့် ၂.၀ တင်းနနး် တိြ့ဖစ် ပီး (၂ x ၅x ၃) Split plot design ြဖင့် စမး်သပ် လ့လာခ့ဲပါသည်။ 

 

တွရ့ှိချက ်
စမ်းသပ်စပါးမျို းတစ်မျို းစီတွင ် မျို း စန့န်းကွာြခားသည်နှင့်အမ  စပါးအထွက်နန်း 

အ ပ  တန်ြ့ပန် အကျို းသက် ရာက်မရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ စပါးမျို း (၂) မျို းလးတွင ်
မျို း စ့နန်း(၁.၅) တင်း/ဧကနန်းသည ်အထွက်နန်း ( ရမ နာ် ၁၀၈.၄ တင်း/ဧက၊ ရြပည် ဌး 
၁၁၀.၀၅ တင်း/ဧက) အြမင့်ဆး ပးသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ မျိုး စ့နန်းတစ်ဧက (၁.၀) 
တင်းနန်းြဖင့် စိက်ပျို းြခင်းသည် မျိုး စ့နန်း တစ်ဧက (၁.၅) တင်း/ဧက နန်းြဖင့် 
စိက်ပျို းြခင်း၏ အထွက်နန်းနှင့် ကွာြခားမမရိှ ကာငး် တွရ့ပါသည်။  
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ဇယား - ၁၉ အစတိမနး်ြပငတ်က်ိရကိစိ်ကစ်နစ်တငွ် မျိုး စ့နန်းအလိက် ရမ နာ ်နှင့် ရြပည် ဌး 
စပါးမျိုးများ၏ တစ်ဧကအထကွ် (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ်
မျိုး စ့နနး် 

(တင်း/ဧက) 
တစ်ဧကအထကွန်နး် (တင်း) 

ပျမ်းမ  
ရမ နာ ် ရြပည် ဌး 

၁ ၀.၄ ၇၃.၈၂ ၁၀၇.၇၁ ၉၀.၇၆
၂ ၀.၅ ၈၇.၈၂  ၁၀၀.၇၈  ၉၄.၃၀  
၃ ၁.၀ ၁၀၂.၈၃  ၁၀၅.၉၇  ၁၀၄.၄၀  
၄ ၁.၅ ၁၀၈.၄၁  ၁၁၀.၀၅  ၁၀၉.၂၃  
၅ ၂.၀ ၁၀၅.၆၀  ၁၀၉.၄၂  ၁၀၇.၅၁  

ပျမး်မ  ၉၅.၇၀  ၁၀၆.၇၉   
မျိုးx မျို း စ့နနး် LSD 0.05      ၁၉.၁၇ 

CV %       ၁၆.၃၃ 
 
ဇယား - ၂၀ အစိတမန်းြပင် တိက်ရိက်စိက်စနစ်တွင် မျို း စ့နန်းအလိက် ရမ နာ ်နှင် ့ ရြပည် ဌး 
စပါးမျိုးများ၏ အထကွနှ်င့် အထွက် မတိ်ဘက်တိ၏့ အကျို းသက် ရာက်မ (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ 
ရဆင်း) 

စဉ ် မျိုးအမည် 
မျိုး စ့နနး် 

(တင်း/ဧက) 
၀.၂ စတရနး် 
မတီာရိှ အန ှ

တစ်နှပါ  
အ စ့ 

အာင် စ ့
% 

အထကွန်နး် 
(တင်း/ဧက) 

၁ ရမ နာ ် ၀.၄ ၈၁.၅၈ ၈၅.၉၆ ၈၆.၄၀ ၇၃.၈၂  
  ၀.၅ ၉၃.၅၂ ၈၇.၇၆ ၈၄.၁၂ ၈၇.၈၂  

  ၁.၀ ၉၆.၁၇ ၈၃.၇၁ ၈၃.၃၇ ၁၀၂.၈၃  
  ၁.၅ ၁၀၈.၈၃ ၈၁.၂၉ ၈၄.၆၇ ၁၀၈.၄၁  
  ၂.၀ ၁၁၉.၀၀ ၇၈.၆၂ ၈၈.၈၇ ၁၀၅.၆၀  

ပျမ်းမ  ၉၉.၈၂ ၈၃.၄၆ ၈၅.၄၈ ၉၅.၇၀  
၂ ရြပည် ဌး ၀.၄ ၈၇.၁၆  ၇၅.၁၄ ၇၉.၁၀ ၁၀၇.၇၁ 

  ၀.၅ ၈၆.၁၀  ၇၂.၅၉ ၇၉.၉၃ ၁၀၀.၇၈ 
  ၁.၀ ၁၀၃.၆၀  ၆၅.၈၀ ၇၇.၀၃ ၁၀၅.၉၇ 
  ၁.၅ ၁၀၄.၇၀  ၆၅.၄၆ ၇၉.၅၃ ၁၁၀.၁၅ 
  ၂.၀ ၁၁၅.၆၁  ၅၉.၆၃ ၇၇.၂၀ ၁၀၉.၄၂ 

ပျမ်းမ  ၉၉.၄၃ ၆၇.၇၃ ၇၈.၅၆ ၁၀၆.၇၉ 

မျိုး x မျိုး စ့နန်း LSD 0.05 ၁၈.၄၂ ၈.၃၄ ၃.၅၇ ၁၉.၁၇ 
CV % ၇.၉၉ ၅.၀၉ ၄.၇၀ ၁၆.၃၃ 

 

သချာ ဗဒစိစစ်နည်းအရကည့် သာ ် စပါးမျို းအလိက်၊ မျိုး စ့နန်းအလိက် တန်ြ့ပန ်
အကျို းသက် ရာက်မ ကာင့် စပါးအထွက်အ ပ  အကျို းြပုမမရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည။် 
တစ်ဧက စပါး အထွက်နန်းတွင် ရမ နာ် နှင့် ရြပည် ဌး စပါးမျိုးများသည် စပါးမျို းအလိက် 
အကျို းြပုမ မကွာြခား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  
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သးသပ်ချက် 
မျိုး စ့နန်း တစ်ဧက (၁.၀) တငး် နန်းြဖင့် စကိ်ပျို းြခင်းသည ်မျိုး စ့နန်း (၁.၅) တင်း 

နန်း စိက်ပျို းြခင်း၏အထွက်နှင့် မကွာသြဖင့် မျို း စ့လိအပ်ချက်ရှိပါက တစ်ဧကလင ်
မျို း စ့နန်း (၁.၀) တင်း နန်းအသးြပုြခင်းသည် အထွက်အ ကာင်းဆး ပးနိင် ကာင်း 
သးသပ်ရပါသည်။ နွရာသီတွင ်အစ ိတမန်းြပင် တိက်ရိက်မျိုး စ့ချစက်ိစနစ်၌ ရမ နာ် နှင့် 
ရြပည် ဌး စပါးမျိုးများကိ တစ်ဧက မျိုး စ့နန်း ၀.၄ တငး်မှ ၁.၅ တငး်ထိ သးစဲွနိင် ကာင်း 
သးသပ်ရပါသည်။ 
 
(ဂ) စပါး ပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နငး်နည်း သ တသန  
 (ဂ-၁) အစိတမန်းြပင်စပါးကဲပက်စိက်စနစ်၌ မျိုး စ့နန်းနှင့် ပါင်းနှိမ်နင်းမစမ်းသပ်ြခင်း  
          (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နရွာသီ၊ သဲကန်း၊ လွိုင် ကာ်၊ ြမာင်းြမ၊ ကျာက်တတား) 
 
ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) မျို း စ့နန်းအလိက် ပါင်းြမက်နှင့်ယှဉ် ပိုင်ကီးထွားနိင်မနှင့် စပါးအထွက်ကိသိရှိရန ်
 (၂) ပါင်းသတ် ဆး၏အခန်းက ကိ လ့လာရန ် 
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
 အစိတမန်းြပင ် တိက်ရိက်မျို း စ့ချ ကဲပက်စိက်စနစ်တွင် လပ်သားြဖင့် အချိန်မီ 
ပါငး်နိှမ်ရန် ခက်ခဲ ပီး လပ်အားခကန်ကျစရိတ်မှာလည်း များြပားနိင်ပါသည်။ 
ကဲပက်စိက်စနစ်တွင် ပါင်းသတ် ဆး အသးြပု၍ ပါင်းနှိမ်နငး်ြခင်းသည် တာင်သူအများစ 
လက်ခကျင့်သးနိင် သာ နည်းလမ်းတစ်ခ ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီတွင ်
သဲကနး်ြခ၌ ဆင်းသယ်ွလတ်စပါးမျိုး၊ လိွုင် ကာ်ြခ၌ သီးထပ်ရင်စပါးမျိုး၊ ြမာင်းြမြခ၌ 
သီးထပရ်င်စပါးမျိုး နှင့်  ကျာက်တတားြခ၌ ရမ နာ်စပါးမျိုးတိကိ့ မျိုး စန့နး် (၀.၅ 
တငး်/ဧက)၊ (၁ တင်း/ ဧက)၊ (၂ တင်း/ဧက)  တိြ့ဖင့် (၁) ပါင်းသတ် ဆးမသးြခင်း၊ (၂) Pre 
emergence herbicide သးြခင်း၊ (၃) Post emergence herbicide သးြခင်း၊ (၄)  Pre 
emergence +  Post emergence herbicide သးြခင်း စသည့်စမ်းသပ်ချက်များြဖင် ့
လ့လာခဲ့ပါ သည်။  

သဲကန်းြခ၊ ကျာက်တတားြခနှင့် ြမာင်းြမြခတိတ့ွင် Pre emergence herbicide 
အ နြဖင့် Map Pony (Pretilachlor 30 % + Fenclorin 10 %) ကိအသးြပု ပီး Post 
emergence herbicide အ နြဖင် ့သဲကန်းြခတွင် Map Fighter (50 %, Fanoxyl proper 
P- Ethyl 1.3 %, Pyrazo sulfuron Ethyl 7 %)၊ ကျာက်တတားြခတွင ် Amin Plus 
(2,4-D Dimethynamine 69.5 %) 500 cc/ac နှင့် ြမာင်းြမြခတွင် Nominee Gold 
(Bispyribae Sodium 10%) တိက့ိ အသးြပုခဲ့ပါသည်။ လွို င် ကာ်ြခတွင် Pre emergence 
herbicide အ နြဖင် ့ Preety 300 EC (Pretilachlor 300 G/L+ Fenclorin100 G/L)၊ 
Post emergence herbicide အ နြဖင့် Nominee Gold (Bispyribae Sodium 10%) ကိ 
အသးြပုခဲ့ပါသည်။  
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တွရ့ှိချက ်
တွရိှ့ချကအ်ရ ပါင်းပငမ် ပါကမီ်ြဖန်းသည့် ပါင်းသတ် ဆး Pre emergence 

herbicide ကိ ပထမအကိမ်ြဖန်း ပီး ပါင်းပင် ပါက် ပီးမှြဖန်းသည့် ဆး Post emergence 
herbicide ကိထပမ်၍ ြဖန်းြခင်းသည် စပါးမျိုး (၂) မျို းစလး၌ စမ်းသပ်မျို း စ့နန်းထား 
အသီးသီးတွင် ပျမ်းမအထွက်နန်း (လွိုင် ကာ်ြခ ၈၂.၇၈ တင်း/ဧက၊ သဲကနး်ြခ ၁၄၁.၆၃ 
တငး်/ဧက၊ ြမာင်းြမြခ ၁၀၂.၇၉ တင်း/ဧက၊ ကျာက်တတားြခ ၇၆.၃၇ တင်း/ဧက) ကိ 
ြမင်မ့ား စပါသည်။ မျို း စ့နန်းအလိက် ပါင်းြမက် ယှဉ် ပို င်နိင်မတွင် (၂.၀ တငး်/ဧက) 
နန်းသည် ပျမ်းမ  တစ်ဧကအထွကကိ် (လိွုင် ကာ် ၇၅.၆၀ တငး်/ဧက၊ သဲကန်း ၁၃၅.၂၇ 
တငး်/ဧက၊ ကျာက်တတား ၇၂.၆၇ တင်း/ ဧက) ြမင့်မား စ ကာင်း တွရ့ပါသည။် 

သးသပ်ချက် 
တွရိှ့ချကမ်ျားအရ မျိုး စ့နန်းထား တိးြမင့်သးစဲွြခင်းသည် ပါငး်ြမက် ပါက် ရာက်မ 

သက်သာ စ သာ နည်းတစ်နည်းြဖစ်ပါသည်။ မျို း စ့နန်းထားအသီးသီးတွင် အထွက်ဆးရး 
မများရိှနိင်သြဖင့် မျို း စ့နန်းထား တိးြမင့်သးစွဲ သာ်လည်း ပါင်းနှိမ်နင်းရန ်လိအပ် ကာင်း၊ 
ပါငး်ပင်မ ပါက်မီ ြဖန်းသည့် ပါင်းသတ် ဆး Pre emergence herbicide ကိ သးသည် 
ြဖစ် စ၊  ပါင်းပင် ပါက် ပီးမှ ြဖန်းသည့် ဆး Post emergence herbicide ကိသးသည် 
ြဖစ် စ ပါင်းလးဝ မနှိမ်နင်း ြခင်းထက ်စပါးအထွက်ပိသြဖင့် ပါင်းသတ် ဆး (၂) မျို းလးက ိ
အချိန်မီ သးလင ် နွစပါးအတွက် အထွက်ြမင့်မား စ ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။ 
 

ဇယား -  ၂၁ အစိတမန်းြပင ်စပါးကဲပက်စိက်စနစ်၌ မျိုး စ့နန်းနှင့် ပါင်းနှိမ်နငး်မ အကွက်ကျယ် 
စမ်းသပ်ြခင်း  
                  (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ လိွုင် ကာ၊် သဲကနး်၊ ြမာင်းြမ၊ ကျာက်တတား) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 

တစဧ်ကစပါးအထက်ွ (တငး်)

ပျမ်းမ  Pre 
emergence 
herbicide

Post 
emergence 
herbicide

Pre + Post 
emergence 
herbicide 

Control 

        လွို င် ကာြ်ခ (သးီထပရ်င်)
၁ ၀.၅ တငး် ၅၃.၄၈ ၆၁.၀၄ ၇၀.၉၆ ၆.၅၂ ၄၈.၀၀
၂ ၁.၀ တင်း ၆၈.၆၁ ၇၉.၅၇ ၈၅.၅၇ ၁၉.၈၃ ၆၃.၄၀
၃ ၂.၀ တငး် ၉၀.၀၀ ၉၁.၀၄ ၉၁.၈၃ ၂၅.၅၇ ၇၅.၆၀

ပျမ်းမ  ၇၀.၇၀ ၇၇.၂၁ ၈၂.၇၈ ၁၇.၃၀ 
        သဲကန်းြခ (ဆင်းသယ်ွလတ)်
၁ ၀.၅ တငး် ၁၂၈.၃၀ ၁၂၀.၁၀ ၁၂၁.၁၀ ၈၆.၀၀ ၁၁၃.၈၅
၂ ၁.၀ တင်း ၁၂၈.၉၀ ၁၂၆.၅၀ ၁၅၁.၄၀  ၁၀၇.၆၀ ၁၂၈.၆၀
၃ ၂.၀ တငး် ၁၅၄.၉၀ ၁၃၅.၇၀ ၁၅၂.၄၀ ၉၈.၁၀ ၁၃၅.၂၇

ပျမ်းမ  ၁၃၇.၃၇ ၁၂၇.၄၃ ၁၄၁.၆၃ ၉၇.၂၃ 
        ြမာင်းြမြခ (သီးထပ်ရင)်
၁ ၀.၅ တငး် ၈၅.၈၁ ၅၇.၈၂ ၁၁၂.၃၆ ၂၇.၂၇ ၇၀.၈၂
၂ ၁.၀ တင်း ၁၀၃.၉၉ ၉၇.၈၂ ၉၇.၈၂ ၉၇.၄၅ ၉၉.၂၇
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၃ ၂.၀ တငး် ၁၀၁.၈၂ ၁၀၁.၄၅ ၉၈.၁၈ ၈၉.၄၅ ၉၇.၇၃
ပျမ်းမ  ၉၇.၂၁ ၈၅.၇၀ ၁၀၂.၇၉ ၇၁.၃၉ 

        ကျာကတ်တားြခ ( ရမ နာ)်
၁ ၀.၅ တငး် ၇၀.၇၅ ၆၈.၇၅ ၇၂.၈၃ ၅၄.၃၀ ၆၆.၆၆
၂ ၁.၀ တင်း ၆၈.၃၄ ၅၈.၁၇ ၇၂.၃၃ ၅၅.၃၃ ၆၃.၅၄
၃ ၂.၀ တငး် ၇၈.၆၅ ၆၉.၉၈ ၈၃.၉၅ ၅၈.၁၀ ၇၂.၆၇

ပျမ်းမ  ၇၂.၅၈ ၆၅.၆၃ ၇၆.၃၇ ၅၅.၉၁ 
 

 (ဂ-၂) အစိတမန်းြပင်စပါးတိက်ရိက ်စိက်စနစ်တွင်  ယရူီးယားနန်းထား နှင့် ပါင်းနှိမ်နင်း 
နည်းစနစ် စမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ၊် နွရာသီ၊ ရဆငး်)  
 

ရည်ရွယ်ချက်  
 (၁) ယူရီးယားနန်းထား တိးြမင့်သးစဲွြခင်း ကာင့် တိးြမင့်လာမည့် ပါင်းြမက်ြပဿနာ 

အား  လ့လာရန ်
 (၂) ပါင်းြမက်နိှမ်နင်းနညး်စနစ်အလိက် စပါးအထွက်နန်းအ ပ  အကျိုးြပုမကိရှာ ဖွရန် 
 (၃) ယူရီးယားနှင့် ပါင်းြမက်နိှမန်င်းနည်းစနစ်တိ၏့ တန်ြ့ပန်အကျိုးသက် ရာက်မကိ 

လ့လာရန ်
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
နွစပါးကိ အများအားြဖင့် အစိတမန်းြပင်၌ တိက်ရိက ် မျိုး စ့ချစိက်စနစ်ြဖင့် 

စိက်ပျို း လ့ ရိှကပါသည်။ မျို း စ့ကိ တိက်ရိက်စိက်ပျို းြခင်းသည် ပျိုး ထာင် ကာက်စိက ်
စနစ်ထက်  ပါင်းြမက် ြပဿနာ ပိပါသည်။ စပါးပင်ကိ ကးလိက်သည့် အဟာရဓါတ ်
အထူးသြဖင့် နိက်ထရိဂျင်ဓါတ်ကိ ပါင်းပင်များသည် စပါးပင်စပ်ယူနိင်သည့် ပမာဏအတိင်း 
သိမ့ဟတ် စပါးပင်ထက ် ပိမိစပယူ် စားသး နိင်သည့်အတွက် စပါးအတက်ွ အကျို းရှိရှိ 
ရရှိနိင် စရန် ပါင်းကိ ထိ ရာက်စွာ နိှမ်နငး်ရန် လိအပ် ပါသည်။  

ရမ နာ်စပါးမျို းကိ အစိတမန်းြပင် စပါးတိက်ရိက် မျိုး စ့ချစိက်စနစ်၌ ယူရီးယား
ြမသဇာ ကးြခင်း၊ မ ကးြခင်း၏ ပါင်းနိှမ်နငး်နည်းစနစ်အလိက် စပါးအထွက်အ ပ  
အကျို းသက် ရာက်မက ိ သိရှိရန ် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီ၊ ရဆင်း၌ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 
ပါငး်နိှမ်နင်းနည်းစနစ်များမှာ ပါင်းသတ် ဆးြဖနး်ြခင်း၊ လက် ပါင်းလိက်ြခင်း၊ 
ပါငး်သတ် ဆး + လက် ပါင်းလိက်ြခင်း၊ ပါင်းသတ် ဆး + ကားတိက်ကိရိယာသးြခင်း၊ 
ပါငး်လးဝမနိှမ်နင်းြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည်။ ယူရီးယားနန်းထားမှာ တစဧ်က ၁၆၈ ပါင်/ဧက 
နန်းနှင့် ယူရီးယားမထည့်ြခင်း တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 
 

တွရ့ှိချက ်
 ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထား နှစ်ခလးတွင ် ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်း + လက် ပါင်း 
လိက်ြခင်း စမ်းသပ်ချက်သည် အထွက်အများဆး (၆၈.၃၉ တင်း/ဧက) ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရ 
ပါသည်။ မက့ပ်ချိန ် (၀.၂၅) စတရန်း မီတာရှိ ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန ် မှတ်တမ်းအရ 
ယူရးီယား ြမသဇာ လးဝမသးစဲွ ပါက ပါင်း လျာ့နည်း စသကဲ့သိ ့ စပါးအထွက်ကိလည်း 
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လျာ့နည်း စ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ယူရီးယား (၁၆၈ ပါင်/ဧက) ထည့်ြခင်းသည် 
ယူရီးယားမထည့်ြခင်းထက် စမ်းသပ်ချက် အားလးတွင် တစ်နှပါ အာင် စ့ ပိများ ကာင်း 
တွရ့ပါသည်။ 

 

ဇယား - ၂၂ အစတိမနး်ြပင်တက်ိရကိ် မျိုး စ့ချစိက်စနစ်၌ ရမ နာစ်ပါးမျို းတွင် ယူရီးယား ြမသဇာ 
နန်းထားနငှ့်  
                 ပါင်းနှိမ်နင်းမ စမး်သပ်ြခငး် (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက် 
တစဧ်ကစပါးအထကွ် (တငး်) 

ပျမး်မ  ယရူးီယား ၁၆၈ 
ပါင်/ဧက

ယူရီးယား  
မထည့်ြခင်း 

၁ ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်း ၆၁.၀၀ ၄၈.၃၅ ၅၄.၆၈
၂ လက် ပါင်းလိက်ြခင်း ၆၃.၅၁ ၄၃.၉၇ ၅၃.၇၄
၃ ပါငး်သတ် ဆး +  လက် ပါငး်လိက်ြခင်း ၆၈.၃၉ ၄၆.၉၁ ၅၇.၆၅
၄ ပါငး်သတ် ဆး + ကားတိက်ကိရိ

ယာသးြခငး် 
၅၁.၂၉ ၄၆.၄၁ ၄၈.၈၅

၅ ပါင်းလးဝမနှိမ်နငး်ြခင်း ၄၄.၀၀ ၄၀.၈၃ ၄၂.၄၂
ပျမး်မ ၅၇.၆၄ ၄၅.၂၉ 

ဇယား - ၂၃ အစိတမန်းြပငတ်ိက်ရိက် မျို း စခ့ျစိက်စနစ်၌ ရမ နာ်စပါးမျိုးတွင ် ယူရီးယား 

ြမသဇာ နနး်ထားနှင့်  

                        ပါင်းနှိမ်နငး်မ - ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန ်(၂၀၁၃ ခနစှ်၊ နွရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက် 

မက့ပခ်ျိန် (၀.၂၅) 

စတရနး် မီတာရှိ 

ပါငး်အ ြခာက် 

အ လးချိန ်(ဂရမ)် 

တစ်နှပါ အာင် စ ့

ယရူးီယား 

၁၆၈ 

ပါင်/ဧက 

ယရူးီယား 

မထည့်ြခင်

း 

ယရူးီယား 

၁၆၈ 

ပါင/်ဧက 

ယူရးီယား 

မထည့်ြခင်

း 

၁ ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်း ၂.၀၅  ၀.၈၀  ၁၃၆  ၁၁၁  

၂ လက် ပါငး်လိက်ြခငး် ၁.၇၀  ၁.၅၀  ၁၂၄  ၉၈  

၃ ပါင်းသတ် ဆး+ လက် ပါငး်လိက်ြခင်း ၃.၂၀  ၀.၉၅  ၁၂၃  ၁၀၈  

၄ ပါင်းသတ် ဆး+ ကားတိက် 

ကိရိယာသးြခင်း၊ 

၀.၅၀  ၁.၂၅  ၁၁၅  ၉၅  

၅ ပါင်းလးဝမနှိမ်နင်းြခင်း ၈.၇၅  ၁.၀၀  ၁၀၁  ၇၅  

 

သးသပ်ချက် 
  ယူရီးယား (၁၆၈ ပါင်/ဧက) ထည့်ြခင်းသည် ယူရီးယားမထည့်ြခင်းထက် မက့ပ်ချိန ်
တွင ် ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန် ပိများ သာ်လည်း တစ်နှပါ အာင် စ ့ များလာ သာ ကာင့် 
တစ်ဧကအထွက်နန်း ပိလာ ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ ပါင်းသတ် ဆးတစ်မျိုးတည်း 
အသးြပုြခင်းသည် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်ကိ ပးစမ်ွးနိင် သာ ကာင့် လပ်သားရှားပါး 
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ပါက အ ထာက်အကူြဖစ် စမည့် ပါင်းနှိမ် နင်းနည်းစနစ်တစ်ခြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရ 
ပါသည်။ 
 

 (ဂ-၃-၁) စပါးမျိုးများနှင် ့ ပါင်းြမက်ယှဉ် ပို င်နိင်မစမ်းသပ်ြခင်း  (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ 
ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) စပါးမျို းအလိက် ပါင်းြမက် ပါက် ရာက်မကိ လ့လာရန် 
 (၂) စပါးမျိုးအလိက် ပါင်းနှင့်ယှဉ် ပို င်ကီးထွားရသည့်အ ြခအ နတွင ်အထွက်စွမ်းရည ်
ကိသိရှိရန ်
 (၃) မျို းအလိက် ပါင်း ကာင့် အထွက်ဆးရးမရာခိင်နန်းအား သိရိှရန် 

ဆာင်ရွက်ချက် 
  အစိတမန်းြပင ် တိက်ရိက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်တွင် ရမ နာ်၊ ရြပည် ဌး၊ မ နာသခ 
စပါးမျို း တိ၏့ ပါင်းနှင့်ယှဉ် ပိုင်နိင်မ စွမး်ရည်ကိ သိရိှရန် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင ်
ရဆင်း၌ ပါင်းနိှမ်ြခင်း၊ ပါင်းမနှိမ်ြခင်းတိြ့ဖင့် (၂ x ၃ x ၄) Split plot design 
ကိအသးြပု၍ ပျိုး ထာင် ကာက်စိက်စနစ်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ စပါးပင်မက့ပ်ချိန်နှင့် 
အနှထွက်ချိန်တိတ့ွင ် စမ်းသပ်ချက်များ၏ (၀.၂၅) စတရန်း မီတာမှ ပါင်းမှတ်တမ်းများ 
ရယူခဲ့ ပီး ပါင်းများကိ အ ြခာက်အ လးချိန် ချိန်၍ မှတ်တမ်းယူခဲ့ပါသည်။  

တွရ့ှိချက ်
တွရိှ့ချကအ်ရ မ နာသခ စပါးမျိုးသည် ပါငး် ကာင့် အထွက်ဆးရးမရာခိင်နန်း 

အနည်းဆး (၇.၇ %) ြဖစ် ပီး၊ ရြပည် ဌးစပါးမျို းသည ် ပါင်း ကာင့် အထွက်ဆးရးမ 
ရာခိငန်နး် အများဆး (၁၈.၅ %)  ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဇယား - ၂၄ စပါးမျို းများနှင့် ပါင်းြမက်ယှဉ် ပို င်နိင်မစမ်းသပ်ြခငး် - အထွက်နှင့်အထကွ် 
မတိဘ်ကလ်က္ခဏာများ    
                 (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊    ရဆင်း)  

စဉ် စမ်းသပ်မျို း 

ပါင်းနှိမ်နင်းမအလိ

က် အထွက် 

(တင်း/ဧက) 

ပါင်း 

ကာင့် 

အထွက် 

ဆးရးမ 

% 

တစ်ရပါ အနှ 

အ ရအတွက ်

အပငအ်ြမင့် 

(စင်တီမတီာ) 

ပါင်း 

ကငး် 

စင် 

  ပါင်း 

မနှိမ ်

ပါင်း 

ကင်း 

စင ်

ပါင်း 

မနှိမ ်

ပါင်း 

ကငး် 

စင် 

ပါင်း 

မနှိမ ်

၁ ရမ နာ ် ၉၈.၈၄ ၈၉.၄၄ ၉.၅၁ ၈ ၆ ၆၁.၁၂ ၆၁.၃၅ 

၂ ရြပည် ဌး ၁၀၃.၉၉ ၈၄.၇၅ ၁၈.၅၀ ၉ ၇ ၉၂.၉၁ ၉၀.၃၄ 

၃ မ နာသခ ၉၆.၇၉ ၈၉.၃၃ ၇.၇၀ ၅ ၅ ၉၅.၂၄ ၉၉.၈၉ 

ပျမ်းမ  ၉၉.၈၇ ၈၇.၈၄ ၁၁.၉၀ ၇.၃ ၆ ၈၃.၀၉ ၈၃.၈၆ 
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ဇယား - ၂၅ စပါးမျို းများနှင့် ပါင်းြမကယ်ှဉ် ပိုင်နိင်မ - အထွက်နှင့်အထွကမ်တိ်ဘက်လက္ခဏာများ   
                 ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန် (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊  ရဆင်း) 

စဉ် စမ်းသပ်မျို း 
(၀.၂၅) စတရနး်မီတာအတွငး်ရှိ ပါင်းအ ြခာက် အ လးချနိ ်(ဂရမ)် 

မက့ပခ်ျိန် အနှထွက်ချနိ ်
ပါင်းကင်းစင် ပါင်းမနှိမ် ပါင်းကင်းစင် ပါင်းမနှိမ် 

၁ ရမ နာ ် ၁.၄၈  ၆.၂၈  ၁. ၃၈  ၄.၈၄  
၂ ရြပည် ဌး         ၂.၅၂  ၄.၁၃  ၃.၂၃  ၁၄.၉၀  
၃ မ နာသခ ၁.၈၆  ၂၈.၃၃  ၂.၁၀     ၁၂.၁၁  

ပျမး်မ  ၁.၉၅  ၁၂.၉၁  ၂.၂၄  ၁၀.၆၂  
 

သးသပ်ချက် 

ရြပည် ဌးစပါးမျိုးသည် ပါငး် ကာင့် အထွက်ဆးရးမရာခိင်နန်း အများဆး 

ြဖစ် သာ်လည်း အထွက်အများဆး (၁၀၃.၉၉ တငး်/ဧက) ြဖစရ်ြခင်းမှာ တစ်ရပါ 

အနှအ ရအတွက် များြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပရ်ပါသည။် မက့ပ်ချိန်နှင့် 

အနှထွက်ချိန်တိတ့ွင်ရှိ သာ ပါင်းအ ြခာက် အ လးချိန ် တိက့ိ လ့လာြခင်းအားြဖင့် 

စမ်းသပ်စပါးမျိုး အားလးသည် ပါင်းနိှမ်နင်းရန် လိအပ် ကာင်း သးသပ် ရရိှပါသည်။  
 

 (ဂ-၃-၂) စပါးမျို းများနှင့် ပါင်းြမက်ယှဉ် ပိုင်နိင်မစမ်းသပြ်ခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီ၊ 
ရဆင်း) 

 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) စပါးမျို းအလိက် ပါင်းြမက် ပါက် ရာက်မကိ လ့လာရန်။ 
 (၂) စပါးမျိုးအလိက် ပါင်းနှင့်ယှဉ် ပို င်ကီးထွားရသည့်အ ြခအ နတွင ်အထွက်စွမ်းရည ်
ကိသိရှိရန ်
 (၃) မျို းအလိက် ပါင်း ကာင့် အထွက်ဆးရးမရာခိင်နန်းအားသိရိှရန် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

  အစိတမန်းြပင ် တိက်ရိက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်တွင် ရမ နာ်၊ ရြပည် ဌး၊ မ နာသခ 
စပါးမျို း တိ၏့ ပါင်းနှင့် ယှဉ် ပိုငနိ်င်မစွမ်းရည်ကိ သိရှိရန ် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ နွရာသီတွင ်
ရဆင်း၌ ပါင်းနိှမ်ြခင်း၊ မနိှမြ်ခင်းတိြ့ဖင့် (၂ x ၃ x ၄) Split plot design ကိအသးြပု၍ 
စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စပါးပင် မက့ပ်ချိန်နှင့် အနှထွက်ချိနတိ်တွ့င် စမ်းသပခ်ျကမ်ျားမှ (၀.၂၅) 
စတရန်းမီတာအတွင်း ပါင်းမှတ်တမ်း များ ရယူခဲ့ ပီး ပါငး်များကိ အ ြခာက်အ လးချိန် 
ချိန်၍ မှတ်တမ်းယူခ့ဲပါသည်။  
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တွရ့ှိချက ်
တွရိှ့ချကအ်ရ မ နာသခစပါးမျိုးသည် ပါင်း ကာင့် အထွက်ဆးရးမ ရာခိင်နန်း 

အနည်းဆး (၁၁.၉၈ %) ြဖစ် ပးီ၊  ရမ နာ်စပါးမျိုးသည် ပါင်း ကာင့် အထွက်ဆးရးမ 
ရာခိင်နနး်အများဆး (၂၆.၉၀ %) ြဖစ်ပါသည်။  ပါင်းမနိှမ်ြခင်းတွင် မ နာသခစပါးမျိုးသည ်
အထွက်အများဆး (၁၁၃.၀၆ တင်း/ဧက) ြဖစ် ပးီ၊ မက့ပ်ချိန်နှင့် အနှထွက်ချိန်တိတ့ွင်ရှိ သာ 
ပါငး်အ ြခာကအ် လးချိန်တိကိ့ လ့လာြခငး်အားြဖင့် (၀.၂၅) စတရန်း မီတာရိှ 
ပါငး်အ ြခာက် အ လးချိနအ်ရ မ နာသခစပါးမျိုးတွင် (၄.၃ ဂရမ်) အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။  

ရမ နာ်စပါးမျိုးသည် ပါငး် ကာင့် အထွက်ဆးရးမ ရာခိင်နန်း အများဆး 
ြဖစ် သာ်လည်း ပါင်းနှိမ်နင်းသည့် စမ်းသပ်ချက်တွင် အထွက်နန်းမှာ (၁၃၃.၈၃ တငး်/ဧက) 
ြဖင့် အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။   

 

ဇယား - ၂၆ အစိတမန်းြပင ်တိကရ်က်ိမျိုး စခ့ျစိက်စနစတ်င်ွ စပါးမျို းများနှင့် ပါင်းြမက် 
ယှဉ် ပို င်နငိမ်  (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ ရဆငး်) 

စဉ် စမ်းသပ်မျို း 

ပါင်းနှိမ်နင်းမ အ 

လိက်အထွက် 

(တင်း) 

ပါင်း 

ကာင့် 

အထွက် 

ဆးရးမ% 

၀.၂ စတရနး်မီတာရိှ 

အနှ အ ရအတွက ်

တစ်နှပါ 

အာင် စ ့

ပါင်း 

ကင်းစင ်

  ပါင်း 

မနှိမ ်

ပါင်း 

ကင်းစင် 

ပါင်း 

မနှိမ် 

ပါင်း 

ကငး်စ

င ်

ပါင်း 

မနှိမ ်

၁ ရမ နာ ် ၁၃၃.၈၃ ၉၇.၇၉ ၂၆.၉၀ ၁၁၅.၃၃ ၉၆.၁၇ ၇၉.၁၈ ၇၆.၂၇ 

၂ ရြပည် ဌး ၁၁၄.၀၉ ၉၀.၈၃ ၂၀.၃၉ ၁၂၇.၇၄ ၁၁၅.၂၅ ၆၆.၅၇ ၅၅.၃၈ 

၃ မ နာသခ ၁၂၈.၄၅ ၁၁၃.၀၆ ၁၁.၉၈ ၁၀၈.၈၇ ၁၀၂.၁၃ ၈၁.၀၈ ၈၁.၈၃ 

ပျမး်မ  ၁၂၇.၆၂ ၁၀၀.၅၆ ၁၉.၇၆ ၁၁၇.၃၁ ၁၀၄.၅၂ ၇၅.၆၁ ၇၁.၁၆ 
 

ဇယား - ၂၇  စပါးမျို းများနင့်ှ ပါင်းြမကယ်ှဉ် ပို င်နိင်မ - ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန ် 
                  (၂၀၁၃ ခနစှ၊် နွရာသီ၊ ရဆငး်) 

စဉ် စပါးမျို း 

(၀.၂၅) စတရနး် မီတာရှ ိ ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန် (ဂရမ)် 

မက့ပခ်ျနိ် အနှထွက်ချနိ ်

ပါင်းနှိမ်ြခင်း 
ပါင်းလးဝ 

မနှိမြ်ခင်း 
ပါင်းနှိမ်ြခင်း 

ပါင်းလးဝ 

မနှိမ်ြခင်း 

၁ ရမ နာ ် ၂.၃၉ ၇.၄၀ ၃.၆၈ ၂.၅၅ 

၂ ရြပည် ဌး ၃.၆၉ ၁၇.၂၃ ၂.၂၉ ၂.၈၈ 

၃ မ နာသခ ၂.၃၈ ၄.၃၀ ၂.၀၅ ၁.၃၉ 

ပျမ်းမ  ၂.၈၂ ၉.၆၄ ၂.၆၇ ၂.၂၇ 
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သးသပ်ချက် 
အစိတမန်းြပင ် တိက်ရိက်မျိုး စ့ချစိက်စနစ်တွင် မ နာသခစပါးမျိုးသည ် မက့ပ်ချိန် 

နှင့် အနှ ထွကခ်ျိန ် (၀.၂၅) စတရန်းမီတာရှိ ပါငး်အ ြခာက် အ လးချိန ် အနည်းဆး 
ြဖစ် ကာင်း ပါင်းမနှိမ်နင်း သည့်အ ြခအ နတွင ် ပင်အထွက်များရြခင်းမှာ ယူနစ်ဧရိယာရိှ 
အနှအ ရအတွက် များြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည။်  

 
 (ဂ-၄) စပါးမျိုးများနှင် ့ ပါင်းြမက်ယှဉ် ပို ငန်ိင်မကိ အကွက်ကျယ်ြဖင့် စမ်းသပ်ြခင်း 

       (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) စပါးမျို းအလိက် ပါင်းြမက် ပါက် ရာက်မကိ သိရှိရန် 
      (၂) စပါးမျို းအလိက် ပါင်းနှင့်ယှဉ် ပို င်ကီးထွားရသည့်အ ြခအ န တွင် 

အထွက်စွမ်းရည်ကိ သိရိှရန် 
  (၃) မျို းအလိက် ပါင်း ကာင့် အထွက်ဆးရးမ ရာခိင်နန်းကိ သိရိှရန် 

ဆာင်ရွက်ချက် 
  ၂၀၁၃ ခနှစ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်းတွင် စပါးမျိုး (၄) မျိုးြဖစ် သာ မ နာသခ၊ ဆင်းသခ၊ 
ဆင်းသွယ်လတ် နှင့် ဧရာမင်းတိကိ့ ပါင်းနှိမ်ြခင်း၊ ပါင်းမနှိမ်ြခင်း စမ်းသပ်ချက်တိြ့ဖင့် 
အကွက်ကျယ ် သ တသနြပု ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စပါးပင်မက့ပ်ချိန်နှင့် အနှထွက်ချိန ် 
တိတွ့င ် စမ်းသပ်ချက်များ၏ (၀.၂၅) စတရန်းမီတာမ ှ ပါင်းမှတ်တမ်းများရယခ့ဲူ ပီး 
ပါင်းများကိ အ ြခာက်အ လးချိန်ချိန်၍ မှတ်တမ်းရယူခဲ့ပါသည်။  

တွရ့ှိချက ်
မ နာသခစပါးကိ စထား၍ လ့လာခဲ့ရာ ပါင်းနှိမ်သည့်စမး်သပ်ချက်သည် ပါငး် 

မနိှမ်သည့် စမ်းသပ်ချက်ထက ် အထွက်နန်းသာလွန် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ဧရာမင်း 
စပါးမျို းသည် တစ်ဧက အထွက်နနး် (၁၄၉.၃ တင်း/ဧက) ြဖင့် အထွက်အများဆး ြဖစ်သည့် 
အြပင် ၄င်းမျို းနှင့် ဆင်းသွယ်လတ် စပါးမျိုးတိသ့ည် ပါင်း ကာင် ့ အထွက်ဆးရးမ 
ရာခိငန်နး် (၉.၅ - ၁၀.၀ %)  သာရှိ ကာင်း တွရ့ပါ သည်။ 

  
ဇယား - ၂၈ စပါးမျို းများနှင့် ပါင်းြမကယ်ှဉ် ပိုင်နိင်မ စမ်းသပြ်ခငး်- အထွက်နှင့်အထကွ် 
မဘိက်လက္ခဏာများ  (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် စမ်းသပ်မျို း 

ပါငး်နိှမန်ငး်မအလိ
က် အထွက် (တငး်) 

ပါင်း 
ကာင့် 

အထွက် 
ဆးရးမ % 

တစရ်ပါအနှ 
အ ရအတွက ်

အပငအ်ြမင့် 
(စမ) 

ပါင်း 
ကငး်စင် 

  ပါင်း 
မနှိမ ်

ပါင်း 
ကင်းစင် 

ပါင်း 
မနှိမ ်

ပါင်း 
ကငး်စင် 

 ပါင်း 
 မနှိမ ်

၁ မ နာသခ (စ) ၁၀၄.၉၄ ၈၅.၄၈ ၁၈.၅၄ ၇.၂၀ ၅.၅၈ ၉၆.၄၅ ၉၉.၀၅ 
၂ ဆင်းသခ ၁၀၄.၈၆ ၆၉.၄၁ ၃၃.၈၀ ၇.၀၀ ၅.၀၀ ၁၀၀.၃၀ ၁၀၀.၈၀ 
၃ ဆင်းသယ်ွလတ် ၁၃၂.၄၀ ၁၁၉.၈၄ ၉.၅၀ ၇.၀၄ ၆.၅၀ ၁၁၈.၉၂ ၁၂၀.၉၅ 
၄ ဧရာမင်း ၁၄၉.၃၀ ၁၃၄.၃၁ ၁၀.၀၀ ၇.၂၁ ၄.၇၁ ၁၂၀.၂၇ ၁၂၀.၄၃ 

ပျမး်မ  ၁၂၂.၈၈ ၁၀၂.၂၆ ၁၇.၉၆ ၇.၂၁ ၅.၄၅ ၁၀၈.၉၉ ၁၁၀.၃၁ 
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ဇယား - ၂၉ စပါးမျို းများနှင့် ပါင်းြမကယ်ှဉ် ပိုင်နိင်မ - ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန် 
                 (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် စပါးမျို း 

(၀.၂၅) စတရနး် မီတာရှ ိ ပါင်းအ ြခာက်အ လးချိန် (ဂရမ)် 

မက့ပခ်ျနိ် အနှထွက်ချနိ ်

ပါင်း 

နှိမ်ြခင်း 

ပါင်းလးဝ 

မနှိမြ်ခငး် 

ပါင်း 

နှိမ်ြခင်း 

ပါင်းလးဝ 

မနှိမ်ြခင်း 

၁ မ နာသခ ၁.၇၅ ၁၂.၁၅ ၃.၈၀ ၉.၆၀ 

၂ ဆင်းသခ ၁.၈၀   ၃.၂၀ ၂.၄၀ ၆.၉၀ 

၃ ဆင်းသွယ်လတ် ၂.၈၀ ၁၇.၃၅ ၃.၁၅ ၈.၇၅ 

၄ ဧရာမင်း ၈.၈၅ ၂၇.၆၀ ၁.၆၀ ၈.၅၀ 

ပျမ်းမ  ၃.၈၀ ၁၅.၀၈ ၂.၇၃ ၈.၄၃ 
 

သးသပ်ချက် 
ပါင်းနှိမ်ြခင်းသည ် ပါင်းမနှိမ်ြခင်းထက် တစ်ရပါ အနှအ ရအတွက ် များ သာ 

ကာင် ့ စမး်သပ် စပါးမျိုးများအားလး တစ်ဧကအထွက်တင်း များရြခင်းြဖစ် ကာင်း 
သးသပ်ရပါသည်။ ဧရာမင်းစပါးမျိုးသည် အပင်အရပ်ြမင့်ြခင်း၊ သက်တမ်း ကီး သာ 
စပါးမျိုးြဖစ်ြခင်း စသည်တိ ့ ကာင့်  ပါင်းကိ ယှဉ် ပို င်နိင်စွမ်းအား ကာင်း ပီး အထွက်နနး် 
များရြခင်း ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။  

(ဃ) ၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခနှစ်၊ မျိုးသန်ပ့ွားများမအ ြခအ န 
 ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် ရသွယ်ရင်၊ သီးထပရ်င်၊ ရတနာတိး၊ မ နာသခ၊ 
ဧရာမင်း၊ ဆင်းသခ၊ ဆင်းသယ်ွလတနှ်င့် မှာ်ဘ-ီ၂ စပါးမျိုးများ၏ ဆင့်ပွားမျိုး စ့များ 
ပွားများရန်အတွက် ဆန်စပါးဌာနစမှ မိဘမျိုး စအ့ားရယူ၍ စိက်ပျို းထတ်လပ်ခဲ့ပါသည်။  
ဇယား - ၃၀ ဆင်ပွ့ားမျို း စ့ ပွားများမအ ြခအ န (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် 
စပါးမျို း 
အမည် 

ပွားများသည့် 
မျို းသန် ့
အဆင့် 

စိက်ဧရိယာ 
(ဧက) 

ဆန်စပါးဌာနစမှ 
ရယူခဲ့သည့် 

စကိပ်ျို း ရးဦးစီး 
ဌာနမ ှ တာင်းခ 
သည့် ပမာဏ 

(တငး်) 
မျိုးသန် ့
အဆင့် 

ပမာဏ 
(တငး်) 

၁ ရသွယ်ရင် ဆင့်ပွားမျိုး စ့ ၁.၂ မိဘမျိုး စ့ ၀.၅ ၁၅.၀ 
၂ သီးထပ်ရင် ။ ၀.၆ ။ ၀.၅ ၁၅.၀ 
၃ ရတနာတိး ။ ၁.၂ ။ ၁.၀ ၃၀.၀ 
၄ မ နာသခ ။ ၁.၂ ။ ၁.၀ ၃၀.၀ 
၅ ဧရာမင်း ။ ၁.၈ ။ ၁.၀ ၃၀.၀ 
၆ ဆင်းသခ ။ ၁.၂ ။ ၁.၀ ၃၀.၀ 
၇ ဆင်းသွယ်လတ် ။ ၁.၀ ။ ၁.၀ ၃၀.၀ 
၈ မှာဘီ်-၂ ။ ၁.၅ ။ ၁.၀ ၃၀.၀ 

စစ ပါငး် ၉.၇  ၇.၀ ၂၁၀.၀ 
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ရ ြမအ ြခအ နမ ပးသည့် နရာ ဒသများအတွက် သ တသန လပ်ငန်းများ 
 

(က) သီးထပ်သီးညပ်သီးနှပစသ တသန 
   (က-၁) သီးနှစိက်စွမ်းအားြမင့်မား ပီး ဝင် ငွအကျိုးအြမတ်များသည့် သီးထပ်သီးညပ် 

သီးနှပစများ ( အာင်ပန်း၊ ကျို င်းတ၊ နာင်မွန်၊ ကျာက်မ)ဲ      
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) စပါးနှင့်ပဲပပ်သီးညပ်စိက်ပျို းြခင်းြဖင့် ရရိှလာမည့် Land Equibalant Ratio -LER 

ကိသိရှိရန ်
     (၂) ပဲမျို းနွယ်ဝင် အပငြ်ဖစ်သည့်   ပဲပပသီ်းနှ၏စပါးသီးနှအထွက် အ ပ  အကျို းြပုမက ိ

သိရှိရန ် 
 (၃) ကန်ကျစရိတ်၊ ဝင် ငွနှင့် အကျို းအြမတ်ရရှိနိင်မက ိသိရှိရန ်
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
 ပဲပပ်သီးနှသည ် တာင် ပ ဒသအတွက် အ ရးပါ သာ သီးနှတစ်မျို း ြဖစ်သည်။ 
တာင် ပ  ဒသသည် သဘာဝအားြဖင့် မိးရွာသွန်းမနည်းပါးြခင်း၊ ြမဆီလာည့ဖျင်းြခင်း 
စသည်တိ ့ ကာင့် သီးနှ ြဖစ်ထွန်း အာင်ြမင်ရန် အထူးအ ရး ကီးသည်။ သီးနှတစ်မျို း 
သိမ့ဟတ် နာက်တစ်မျို း အာင်ြမင်ရန် နှင့် ဒသဝမ်းစာဖူလ ရးအတွက် စပါးသီးနှ 
(အထူးသြဖင့် တာင်ကန်း တာင်တနး် ပါများသြဖင့်၊ ကန်းြမင့်စပါးက)ိ စိက်ပျို းနိင်လင် 
ပိမိအကျို းရိှမည ် ြဖစ်သည်။ ထိ ့ ကာင့် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ နာင်မွန်၊ ကျို င်းတ၊ 
ကျာက်မဲနှင့် အာင်ပန်းြခများတွင ်ယာစပါးနှင် ့ပဲပပ်သီးညပ် သီးနပှစများကိ စပါးသီးသန်၊့ 
ပဲပပ်သီးသန်၊့ စပါး+ပဲပပ ် (၆:၁) နှင့် စပါး+ပဲပပ် (၄:၂) စသည့် စမ်းသပ်ချက် (၄) မျို းြဖင့် 
စိက်ပျို း စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 

တွရ့ှိချက ်
 စမ်းသပ် တွ ရိှ့ချက်အရ ကန်းြမင့်စပါး + ပဲပပ်သီးညပ် သီးနပှစသည် တာင် ပ  
ကန်းြမင့် ဒသအတွက် အ ကာင်းဆး သီးညပ်ပစ ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဇယား - ၃၁ စပါးအ ြခခသးီညပ်ပစ (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မိးရာသီ၊ နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ် ဒသ သီးညပ်ပစ 
အထွက်တင်း/ဧက ကန်ကျ 

စရိတ(်ကျပ်) 
ရ င ွ

(ကျပ်) 
အြမတ ်
(ကျပ်) 

LER 
စပါး ပဲပပ် 

၁ နာင်မွန် ၁။ ပဲပပ်သီးသန် ့ - ၁၁.၂၀ ၁၈၄၀၀၀ ၁၆၈၀၀
၀ 

- 
၁၆၀၀၀ 

 

  ၂။ စပါးသီးသန် ့ ၄၄.၆ - ၂၀၂၇၅၀ ၂၂၃၀၀၀ + 
၂၀၂၅၀ 

 

  ၃။ စပါး+ပဲပပ်(၆:၁) ၄၂.၈ ၂.၅၀ ၂၀၂၇၅၀ ၂၅၁၅၀၀ + 
၄၈၇၅၀ 

၁.၁၈ 

  ၄။ စပါး+ပဲပပ်(၄:၂) ၄၁.၆ ၀.၁၅ ၂၀၂၇၅၀ ၂၁၀၂၅၀ + ၇၅၀၀ ၀.၉၅ 
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ဇယား - ၃၂ စပါးအ ြခခသးီညပ်ပစ (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မးိရာသ၊ီ နယ်သ တသနြခများ)  

စဉ် ဒသ သီးညပ်ပစ 
အထွက် 

(kg/plot) 
ကန်ကျ 
စရိတ ်
(ကျပ်) 

ရ ငွ 
(ကျပ်) 

အြမတ ်
(ကျပ်) 

LER 
စပါး ပဲပပ် 

၂ အာင်ပန်း ၁။ ပဲပပ်သီးသန် ့ - ၁၃.၅ ၁၁၃၀၀၀ ၂၉၇၀၀၀ + 
၁၈၄၀၀၀ 

 

  ၂။ စပါးသီးသန် ့ ၃၆.၀ - ၁၇၅၀၀၀ ၁၃၆၈၀၀ -  ၃၈၂၀၀  
  ၃။ စပါး+ပဲပပ်(၆:၁) ၃၆.၀ ၁.၂၅ ၁၉၀၀၀၀ ၁၆၄၃၀၀ -  ၂၅၇၀၀ ၁.၀၉ 
  ၄။ စပါး+ပဲပပ်(၄:၂) ၂၂.၃ ၄.၀ ၁၉၀၀၀၀ ၁၇၂၇၄၀ -  ၁၇၂၆၀ ၀.၉၂ 

 
ဇယား - ၃၃ စပါးအ ြခခသးီညပ်ပစ (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မိးရာသီ၊ နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ် ဒသ သီးညပ်ပစ 
အထွက်တင်း/ဧ

က 
ကန်ကျ 

စရိတ(်ကျပ်) 
ရ ငွ 

(ကျပ်) 
အြမတ ်
(ကျပ်) 

LER 
စပါး ပဲပပ် 

၃ ကျို င်းတ ၁။ ပဲပပ်သီးသန် ့ - ၇.၁၄ ၁၃၁၀၀ ၁၄၀၀၀ + ၉၀၀  
  ၂။ စပါးသီးသန် ့ ၃၃.၅ - ၁၀၀၀၀ ၁၀၅၀၀ + ၅၀၀  
  ၃။ စပါး+ပဲပပ်(၆:၁) ၁၅.၀ ၂.၀၀ ၁၁၀၀၀ ၁၁၅၀၀ + ၅၀၀ ၁.၀၀ 
  ၄။ စပါး+ပဲပပ်(၄:၂) ၁၃.၀ ၃.၀၀ ၁၂၀၀၀ ၁၂၅၀၀ + ၅၀၀ ၁.၀၄ 

 
ဇယား - ၃၄ စပါးအ ြခခသးီညပ်ပစ (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မိးရာသီ၊ နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ် ဒသ သီးညပ်ပစ 
အထွက်တင်း/ဧက ကန်ကျ 

စရိတ ်
ရ ငွ 

အြမတ ်
အချို း 

LER 
စပါး ပဲပပ် 

၄ ကျာက်မဲ ၁။ ပဲပပ်သီးသန် ့ - ၇.၆၂ - - -  
  ၂။ စပါးသီးသန် ့ ၅၇.၅၈ - - - -  
  ၃။ စပါး+ပဲပပ်(၆:၁) ၄၆.၀၆ ၃.၅၂ - - ၁.၇၂ ၁.၀၀ 
  ၄။ စပါး+ပဲပပ်(၄:၂) ၃၄.၂၀ ၇.၅၅ - - ၁.၇၅ ၁.၀၂ 

 

 အာင်ပန်းနှင့် နာင်မွန်ြခတွင ် စပါး+ပဲပပ် ၆:၁ စိက်ပျိုးြခင်းသည် Land 
Equibalant Ratio  (၁) ထက် ကျာ် ပီး ကျာက်မဲနှင့် ကျိုင်းတြခများတွင် စပါး + ပဲပပ ်၄:၂ 
စိက်ပျို းြခင်းသည် Land Equibalant Ratio  (၁) ထက် ကျာ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 
 
သးသပ်ချက် 
 အကျိုးအြမတ်နှင့်နငး်ယှဉ်ကည့်ရာ ရှမ်းြပည် ြမာက်ပိင်း၊ နာင်မွန် ဒသတွင ်စပါး + 
ပဲပပ် ၆:၁ စိက်ပျိုးြခင်းသည် အြမတ်အများဆးရသြဖင့် စိက်ပျိုးသင့် သာ စနစ်ြဖစ် ကာင်း 
သးသပ်ရပါသည်။ ကျာက်မ ဲ နှင့် ကျိုင်းတ ဒသများတွင် စပါး + ပဲပပ် ၄:၂ 
စိက်ပျို းြခင်းသည် သင့် လျာ် သာ စက်ိစနစ် ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ 
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(ခ) စပါးစိက်ပျို းနည်းစနစ် သ တသန  
 (ခ-၁) မိး ရ သာက်မိးနည်း ဒသအတွက ်သင့် တာ်မည့် စိက်နည်းစနစ်အလိက် 
စပါးမျိုးများ ရွးချယ်ြခင်း 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) အ ြခာက်ထ ရးအ ြခာက်မျိုး စ့ချ (Dry Direct Seeding) စနစ်နှင့် ပျိုး ထာင ်

ကာက်စိက် (Transplantign Rice) စနစ်တိတ့ွင ်သင့် တာ်သည့် 
စပါးမျိုးများ ရွးချယ်ရန် 

 (၂) မိး ရ သာက်မိးနည်းအ ြခအ နတွင် အ ြခာက်ထ ရး အ ြခာက်မျိုး စ့ချစနစ်ြဖင့် 
စပါးမျိုးများ၏ ြဖစ်ထွန်းမအ ြခအ နအား လ့လာရန ်

 

ဆာင်ရွက်ချက် 
  ဒသအလိက် စပါးစိက်နည်းစနစ်အလိက် သင့် တာ်မည့် စပါးမျိုးကိ ရွးချယ်နိငရ်န် 
ပန်းကးြခ ( ရဦး မို န့ယ်) နှင့် ရဆင်း ဒသတိ၌့ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင ်
မိး ရ သာက် ဒသ စိက်စနစ်များ အလိက် မျိုး ရွးချယစ်မး်သပမ်ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ပန်းကးြခတွင် မ နာသခ၊ ရဘိ-၁၊ ရဘိ ပ ဆန်း၊ လးသွယ် မးနှင့် ဧရာမင်း 
စပါးမျိုးတိြ့ဖင် ့ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစနစ်၊ ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်း 
စိက်စနစ်တိကိ့ အသးြပု၍ (၂ x ၅ x ၃) Split plot design ြဖင့် စမး်သပ် စိက်ပျိုးခဲ့ပါသည်။  
 
တွရ့ှိချက ်(ပန်းကး)   

 ပန်းကးြခ၏ တွရိှ့ချက်အရ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်၏ 
စပါးအထွက်များသည ် ပျို း ထာင် ကာက်စိက်စနစ်၏ စပါးအထွကမ်ျားထက ် လျာ့နည်း 
သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ လျာ့နည်းမမှာ (၇ - ၅၃) ရာခိင်နန်း  အထိရိှပါသည။် အ ြခာက် 
ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစနစ်တွင ် စပါးအထွက် ြမင့်မား သာ စပါးမျိုးများမှာ 
လးသွယ် မး၊ ဧရာမင်းနှင့် မ နာသခ တိြ့ဖစ်ပါသည်။ သချာ ဗဒနည်းြဖင့် တွက်ချက ်
ကည့်ရာ LSD 0.05 သည် (၁၇.၅၃) ရှိသြဖင့် မ နာသခစပါးမျို းသည ် စိက်နည်းစနစ် (၂) 
ခလးတွင ်သိသာစာွ ကွာြခားမ မရှိ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
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ဇယား - ၃၅ မိး ရ သာက်မိးနည်း ဒသအတကွ် သင့် တာ်မည့် စိက်နည်းစနစ်အလိက ်
မျိုး ရွးချယ်ြခင်း  

                 (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မးိရာသီ၊ ပန်းကးြခ) 

စဉ် စပါးမျို းအမည ်

တစ်ဧက အထွက်တငး် ပျိုး ထာင် ကာက ်
စိက်စနစ်ထက ်
လျာ့နည်းသည် ့
အထွက် % 

အ ြခာကထ် ရး၊ 
အ ြခာက် 

မျိုး စ့ချစနစ် 

ပျိုး ထာင ်
ကာက်စိက်  
စနစ ်

၁ လးသွယ် မး ၇၁.၅၃ ၉၂.၃၅ ၂၂.၅၄  
၂ ဧရာမင်း ၇၁.၂၄ ၉၀.၆၂ ၂၁.၃၈  
၃ ရဘိ -၁ ၄၆.၁၁ ၉၅.၃၁ ၅၁.၆၂  
၄ မ နာသခ ၉၀.၀၀ ၉၇.၂၂ ၇.၄၃  
၅ ရဘိ ပ ဆန်း ၄၂.၃၆ ၈၉.၉၃ ၅၂.၉၀  

ပျမ်းမ  ၆၄.၂၅ ၉၃.၀၈ -  
မျိုးx စိကစ်နစ် LSD 0.05                                          ၁၇.၅၃ 

CV %                                          ၂၈.၉၈ 
 
သးသပ်ချက် (ပန်းကး)  

မ နာသခစပါးမျိုးသည် အ ြခာက်ထ ရး၊ တိက်ရိက်မျိုး စ့ချ စိက်ပျိုးနည်း၌ 
ပျို း ထာင ် ကာက်စိက်နည်းစနစ်က့ဲသိ ့ ြဖစထွ်နး် ကာငး် သးသပ်ရပါသည်။ ရာသီဥတ 
ြပာင်းလဲမအရ မတ်သမိး နာက်ကျြခင်း၊ မမှန်ြခင်း အ ြခအ နများ ကာင့် 
အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစနစ်သည ် ြပာင်းလဲကျင့်သးသင့်သည့် နည်းစနစ် 
တစ်ခြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။  

ပျို း ထာင် ကာက်စိက်စနစ်ြဖင့်စိက် ပီး ရာသီဥတ ဖာက်ြပန်နင်ိသည့် ပန်းကးကဲ့သိ ့
ဒသများတွင ် စပါးအထွက်ဆးရးမ မြဖစ် ပ စရန်အတွက် အ ြခာက်ထ ရး အ ြခာက ်
မျို း စ့ချစနစ်တွင ် စပါး အထွက် ြမင့်မား သာ လးသွယ် မး၊ ဧရာမင်းနှင့် မ နာသခ 
စပါးမျို းတိက့ိ စိက်ပျို းသင့် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည။် 

 

ဆာင်ရွက်ချက် ( ရဆင်း) 
  ဒသအလိက် စပါးစိက်နည်းစနစ်အလိက် သင့် တာ်မည့် စပါးမျို းကိ ရွးချယ်နိင်ရန ်
ရဆငး် ဒသ၌ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင ် မိး ရ သာက် ဒသ စိက်စနစ်များအလိက် 
မျိုး ရွးချယ် စမ်းသပ်မကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရဆင်း ဒသတွင ် ယာ-၂၊ ယာ ၂ ထွန်း၊ 
ယာ-၉၊ လးသွယ် မး၊ မ နာ်ဟရီ၊ မ နာသခ၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ ဧရာမငး်၊ RMNTK-UL-1-
16 ၊ UPLRi 7 နှင့် Swana sub 1 စပါးမျိုးတိြ့ဖင့် အ ြခာက်ထ ရး၊ 
အ ြခာက်မျိုး စ့ချစနစ်၊ ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်း စိက်စနစ်တိက့ိ အသး ြပု၍ (၂ x ၁၁ x ၃) 
Split plot design ြဖင့် စမး်သပ် စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။  

ရဆင်း ဒသတွင် အ ြခာက်ထ ရး၊ တိက်ရိက် မျို း စခ့ျစိက်စနစ်ကိ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 
မလ (၁၈) ရက် နတ့ွင ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်းစပါးစိက်ပျိုးြခင်းကိ ဇူလိင်လ 
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(၇) ရက် နတ့ွင် ပျိုးခင်း၌ ပျိုး ထာင်ခဲ့ပါသည်။ စပါးစိက်ပျို းနည်းစနစ်နှစ်ခတွင် 
စိက်ပျိုးသည့် န ့ မတူြခင်းမှာ မိး ရချိန ် ပ လိက်၍ မတူညီရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
ပျို း ထာင် ရ ့ ြပာင်း စိက်ပျို းြခင်းသည ် တိက်ရိက် အ စ့ချ စိက်ပျို းြခင်းထက် ပျိုးခင်းတွင် 
သာမက စိက်ခင်းတွင်ပါ မိး ရသည် ပိအ ရး ကီး ပီး ပိမိလိအပ်ပါသည်။ 
 
တွရ့ှိချက ်( ရဆင်း) 

အ ြခာက်ထ ရး၊ တိက်ရိက်မျို း စ့ချစိက်ပျို းနည်းြဖင့် စမ်းသပ်ခဲ့ သာ မ နာသခ၊ 
ယာ-၂ ထွနး် နှင့် Sawana sub 1 တိသ့ည် အထွက်နန်းများပါသည်။ ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်း 
စိက်ပျို းနည်းစနစ်တွင် Sawana sub 1 ၊ မ နာသခ၊ RMNTK-UL-1-16 ၊ UPLRi 7 နှင့် 
ဆင်းသွယ်လတ် စပါးမျို းတိသ့ည ် အထွက်နန်းြမင့်မား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
စမ်းသပ်စပါးမျိုးများ၏ အထွက်နန်းကိ နင်းယှဉ်ကည့်ရာ အ ြခာက်ထ ရး၊ တိက်ရိက် 
မျို း စ့ချ စိက်ပျို းနည်းတွင် ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်း စိက်ပျို းနည်း စနစ်ထက် လျာ့ သာ 
အထွက ် ရာခိင်နန်းမှာ (၀.၇၃ - ၆၉ %) ထိရှိ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ သချာ ဗဒ စိစစ ်
တွကခ်ျက်နည်းအရ စိက်နည်းစနစ် (၂) ခကိ နင်းယှဉ် လ့လာရာ စပါးမျိုးများ၏ အထွက်နန်း 
များ သိသာစွာကွာြခား ကာင်း တွရ့ပါသည်။  

ပျို း ထာင် ရွ ့ ြပာင်း စိက်စနစ်ထက ် လျာ့နည်းသည် ့အထွက်ရာခိင်နန်း နည်းသည့် 
စပါးမျို း များမှာ ယာ - ၂ ထွနး်၊ မ နာ်ဟရီ စပါးမျိုးများြဖစ်ပါသည်။ အ ြခာကထ် ရး 
တိက်ရိက်မျို း စ့ချ စိက်ပျို းသည့် အ ြခအ နတွင် တစ်ဧကလင ် တငး် (၅၀) နှင့် အထက ်
ထက်ွနိင်စွမ်းရိှ သာ စပါးမျိုးများ မှာ ယာ - ၂ထွန်း၊ မ နာသခ၊ UPLRi 7၊ Sawana sub 1 
တိြ့ဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 
သးသပ်ချက် ( ရဆင်း) 

စိက်နည်းစနစ် (၂) ခကိနင်းယှဉ်ကည့်ရာ အထွက်နန်းများကွာြခားရြခင်းမှာ အထွက ်
မိတ်ဘက ် လက္ခဏာများြဖစ် သာ (၁) စတရန်းမီတာရိှ အနှပါပင်ပွားနှင့် အာင် စ ့ % တိ ့
ကွာြခားြခင်း ကာင် ့ ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည။် အ ြခာက်ထ ရး တိက်ရိက်မျို း စ့ချ 
စနစ်နှင့် ပျို း ထာင ် ကာက်စိက ် စနစ် (၂) မျိုးလးတွင် Swana sub 1 စပါးမျိုးသည် 
စပါးအထွက်ြမင့်မားစွာ ပး သာ ကာင့် စနစ် (၂) ခ လးတွင ် စိက်ပျို းြဖစ်ထွန်း ကာင်း 
သးသပ်ရပါသည်။ 

သိြ့ဖစ်၍ Swana sub 1 စပါးမျိုးသည် စိက်ပျိုးသင့် သာ မျိုးတစ်မျိုးြဖစ် ပီး ယာ - ၂ 
ထွန်း၊ မ နာသခ၊ UPLRi 7 စပါးမျို းတိသ့ည်လည်း စပါးအထွက် မဆးရး စ ရးအတကွ ်
အ ြခာက်ထ ရး တိက်ရိက်မျို း စ့ချ အ ြခအ နတွင် စိက်ပျိုးသင့် သာ မျိုးများြဖစ် ကာင်း 
သးသပ်ရရှိပါသည်။ 
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ဇယား - ၃၆ မိး ရ သာက်မိးနည်း ဒသအတွက ်သင့် တာ်မည့် စိက်နည်းစနစ်အလိက် 
မျိုး ရွးချယ်ြခင်း  ပန်းပွင့်ရက်နှင့်အထကွ ်(၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း)  

စဉ် မျို းအမည ်

အ ြခာကထ် ရး၊ 
တိကရိ်ကမ်ျို း စခ့ျစိကန်ညး် 

ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်း 
စိက်ပျို းနည်း 

ပျိုး ထာင ် 
ရ ့ ြပာင်း  

စကိစ်နစ် ထက် 
လျာ့နည်းသည့် 
အထက်ွ % 

၅၀ % 
ပန်းပငွ့်ရက် 

အထက်ွနနး် 
(တငး်/ဧက) 

၅၀ % 
ပန်းပွင့်ရက် 

အထွကန်နး် 
(တငး်/ဧက) 

၁ ယာ -၂ ၈၉  ၃၆.၂၈ ၈၀  ၇၉.၁၀ ၅၄.၁၃  
၂ ယာ - ၉ ၉၀  ၃၂.၆၀ ၁၀၉  ၇၆.၂၉ ၅၇.၀၀  
၃ ယာ -၂ ထွန်း ၆၉  ၅၂.၂၈ ၇၄  ၅၉.၂၃ ၁၁.၇၃  
၄ ဆင်းသယ်ွလတ် ၁၀၂  ၃၄.၂၀ ၇၄  ၈၉.၁၇ ၆၁.၆၅  
၅ မ နာသခ ၁၀၉  ၆၀.၉၀ ၇၉  ၁၁၇.၀၄ ၆၁.၀၀  
၆ UPLRi 7 ၇၈  ၅၀.၇၇ ၁၁၂  ၉၃.၅၃ ၄၅.၇၁  
၇ မ နာ်ဟရ ီ ၁၀၉  ၄၄.၈၄ ၉၄  ၄၅.၁၇ ၀.၇၃  
၈ Swana sub 1 ၁၀၂  ၆၄.၃၃ ၉၅  ၁၁၈.၉၉ ၄၆.၀၀  
၉ ဧရာမင်း ၁၂၇  ၂၅.၆၇ ၉၂  ၄၅.၈၈ ၄၄.၀၀  
၁၀ RMNTK-UL-1-16 ၁၂၀  ၃၀.၆၃ ၁၁၅  ၁၀၀.၀၂ ၆၉.၀၀  
၁၁ လးသွယ် မး ၁၂၂  ၃၁.၇၂ ၁၂၀  ၅၂.၉၂ ၄၀.၀၆  

 ပျမး်မ      ၄၂.၂၀      ၇၉.၇၅   
မျို း x စနစ ်LSD 0.05 ၁၇.၇၇  

CV % ၁၇.၂၁  
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ဇယား - ၃၇ မိး ရ သာက်မိးနည်း ဒသအတွက ်သင့် တာ်မည့် စိက်နည်းစနစ်အလိက် 
အထွက်မိတ်ဘက်များ (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မးိရာသီ၊ ရဆင်း)  

စဉ် မျိုးအမည် 

အ ြခာကထ် ရး၊ 
တိက်ရိက်မျို း စ့ချစိက်နည်း 

ပျိုး ထာင် ရ ့ ြပာင်း 
စိက်ပျို းနည်း 

(၁) စတရန်း 
မတီာရိှ အနှ 
ပါပင်ပွား 

အာင် စ့  
% 

(၁) စတရန်း 
မီတာရှိ အနှ 
ပါပင်ပွား 

အာင် စ ့
% 

၁ ယာ -၂ ၁၈၆  ၄၆.၉၅ ၂၄၅  ၆၉.၇၃ 
၂ ယာ - ၉ ၁၉၁  ၅၅.၇၁ ၂၀၅  ၇၁.၅၆ 
၃ ယာ -၂ ထွန်း ၃၃၁  ၅၅.၁၇ ၂၆၈  ၆၉.၂၇ 
၄ ဆင်းသွယ်လတ် ၁၉၁  ၄၆.၀၇ ၂၉၄  ၆၈.၂၂ 
၅ မ နာသခ ၃၅၆  ၇၇.၆၃ ၂၅၅  ၈၃.၁၂ 
၆ UPLRi 7 ၂၇၂  ၅၃.၄၆ ၂၉၆  ၇၀.၈၀ 
၇ မ နာ်ဟရီ ၂၀၇  ၆၃.၃၉ ၂၆၃  ၈၇.၄၀ 
၈ Swana sub 1 ၃၀၇  ၅၃.၅၃ ၃၄၅  ၈၁.၂၆ 
၉ ဧရာမင်း ၂၆၅  ၂၆.၀၄ ၂၈၇  ၇၀.၁၉ 
၁၀ RMNTK-UL-1-16 ၂၁၅  ၃၃.၀၇ ၂၅၁  ၈၆.၀၂ 
၁၁ လးသွယ် မး ၂၄၇  ၅၂.၄၇ ၁၉၈  ၇၈.၃၅ 

မျိုး x စနစ် LSD 0.05  အနှပါပငပ်ွား        ၃၁.၃၄ အာင် စ့ %        ၁၀.၃၆ 
CV % အနှပါပင်ပာွး       ၁၅.၉၈       အာင် စ ့%          ၃.၈၉ 

 
(ခ-၂)  စပါးမျို းသစ်များ ပျိုးသက်ကီးထားရှိ စိက်ပျို းနိင်မ စမ်းသပ်ြခင်း  
          (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) စပါးမျိုးများ၏ပျိုးသက်အလိက် စပါးအထွက် ပးနိင်စွမ်းရည်ကိ သိရှိရန ်
 (၂) စပါးမျို းအလိက်ပျို းသက်အကီးဆး ထားနိင်မကိသိရှိရန် 
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
စပါးသီးနှဌာနစမ ှ အလားအလာ ကာင်း သာ စပါးမျိုးသစ်များနှင် ့ ထတ် ဝ ပီး 

ြဖစ် သာ စပါး မျိုးများကိ မးိစပါး စိက်ပျို းရာသီ၌ ပျို းသက်ကီးထား၍ စိက်ပျို းြခင်းြဖင့် 
ြဖစ်ထွန်းနိင်မကိ သိရှိရန် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း၌ စမ်းသပ်စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ 
ရသွယ်ရင်၊ ရြပည် ဌး၊ ရမ နာ်၊  ရပ ဒသာ၊ UPLRi -7, SPR 86035-52-1-1, 

RMNTK-UL-1-16, Swana sub 1၊ မ နာသခ၊ ဧရာမင်း၊ ပ ဆန်း ဘးကားမျိုး (၁၁) 
မျို းကိ ပျို းသက ် (၂၀) ၊ (၃၀) ၊ (၄၀) ၊ (၅၀) ရက် အသီးသီး ထားရိှ၍ ရိးရိးအကွက်ကျယ် 
ပစြဖင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  
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တွရ့ှိချက ်
ပျို းသက် (၂၀) တွင် စပါးမျိုး Swana sub 1 မျို းသည် အထွက်နန်း (၁၄၆.၂ တငး်/ 

ဧက) အ ကာင်းဆး ြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရ ပးီ ပျိုးသက ် (၃၀) ၊ ပျို းသက် (၄၀) အထ ိ
အထွက်နန်း ကာင်း သည်ကိ တွပ့ါသည်။ ထိြ့ပင် RMNTK-UL-1-16 (၁၂၇.၆ 
တငး်/ဧက)၊ ရပ ဒသာ (၁၁၆.၂ တင်း/ဧက) နှင့် ရြပည် ဌး (၁၁၅.၂ တင်း/ဧက) 
စပါးမျိုးတိသ့ည်လည်း အထွက်နနး် ကာင်းသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 

 
သးသပ်ချက် 

SPR-86035-52-5-1 ၊ Swana sub 1 နှင့် RMNTK-UL-1-16 မျိုးတိသ့ည် 
ပျို းသက် ကီးလာသည်နှင့်အမ  အထွက်ပိလာ ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ ပျိုးသက် (၅၀) 
တွင ် ြပာင်း ရစ့ိက်ပါက စပါးအထွက်နန်း များစွာကျဆင်းြခင်း မရိှ ကာင်း တွရ့ သာ ်
လည်း စပါးပင်၏သက်တမ်း ကးီသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

စပါးစိက်ပျို းရာတွင် ပျို းသက်ရက် (၂၀) မ ှ စတင်စိက်ပျို းရန် ြဖစ် သာ်လည်း 
အ ကာင်း အမျိုးမျိုး ကာင့် နာက်ကျ ရ ့ ြပာင်း စိက်ပျိုးရမည့် အ ြခအ နများ 
ြဖစ် ပ ပါက စပါးအထွက် သချာသည့် စပါးမျိုးကိ ရွးချယ်စိက်ပျိုးရန် ြဖစ်ပါသည်။ 
သိြ့ဖစ်၍ ပျိုးသက် ကီးသည်ထိ အထွက်နန်း ကာင်းသည့် RMNTK-UL-1-16၊ ရပ ဒသာနှင့် 
ရြပည် ဌးစပါးမျို းတိသ့ည် ပျိုးသက် ကီးသည့် အ ြခအ နတွင် စိက်ပျို းရန် ရွးချယ်သင့် 
သည့် မျိုးများြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရိှပါသည်။ 

 
ဇယား - ၃၈ စပါးမျိုးသစ်များ ပျိုးသက်ကးီထားရိှ စိက်ပျို းနိင်မ စမ်းသပြ်ခငး်တင်ွ စပါးမျို းအလိက် 
အထွက်နန်း   
                  အ ြခအ န (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ ် မျိုးအမည် 
တစ်ဧက အထကွန်န်း (တငး်/ဧက) 

ပျမ်းမ  မှတ်ချက် ပျိုးသက် 
- ၂၀ 

ပျိုးသက် 
- ၃၀ 

ပျိုးသက် 
- ၄၀ 

ပျိုးသက် 
- ၅၀ 

၁ ရသွယ်ရင် (ck) ၇၅.၀ ၇၀.၀ ၇၂.၆၀ ၅၇.၆ ၆၈.၈ သက်လျင ်
၂ ရမ နာ် ၈၈.၀ ၈၃.၀ ၈၇.၈ ၇၁.၄ ၈၂.၆ ။ 
၃ UPLRi-7 ၁၀၃.၄ ၈၈.၄ ၈၈.၈ ၇၁.၂     ၈၈.၀ ။ 
၄ ရြပည် ဌး ၁၂၈.၂ ၁၀၃.၀ ၁၃၁.၄ ၉၈.၂ ၁၁၅.၂ သက်လတ ်
၅ ရပ ဒသာ ၁၁၀.၂ ၁၁၄.၂ ၁၂၆.၀ ၁၁၄.၄ ၁၁၆.၂ ။ 
၆ မ နာသခ (ck) ၁၁၇.၂ ၁၀၁.၆ ၁၁၄.၄ ၅၆.၂ ၉၇.၄ ။ 
၇ Swana-sub-1 ၁၄၆.၂ ၁၅၃.၄ ၁၄၃.၄ ၁၄၃.၀ ၁၄၆.၅ သက်ကီး 
၈ SPR-86035-52-5-1 ၁၁၇.၄ ၈၈.၆ ၁၁၃.၄ ၁၁၄.၄ ၁၀၈.၄ ။ 
၉ RMNTK-UL-1-16 ၁၂၄.၂ ၁၁၅.၂ ၁၂၉.၀ ၁၄၁.၈ ၁၂၇.၆ ။ 
၁၀ ဧရာမင်း (ck) ၉၉.၈ ၁၀၀.၆ ၁၄၂.၄ ၈၆.၂ ၁၀၇.၂ ။ 
၁၁ ပ ဆန်း ဘးကား  ၁၁၄.၄ ၁၀၀.၂ ၁၀၂.၀ ၈၇.၆ ၁၀၁.၀ ။ 

 ပျမး်မ  ၁၁၁.၂ ၁၀၁.၆ ၁၁၃.၈ ၉၄.၇   
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ဇယား - ၃၉ စပါးမျို းသစမ်ျား ပျို းသက်ကီး ထားရိှ စိက်ပျို းနိင်မ စမ်းသပ်ြခင်းတငွ ်စပါးမျိုးအလက်ိ 
အာင် စ ့ 

                 ရာခိင်နန်း အ ြခအ န (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မးိရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် မျိုးအမည ်
၅၀ % ပန်းပငွ့်ရက် 

ပျမး်မ  မတ်ှချက ်ပျို းသက်-
၂၀ 

ပျို းသက်-
၃၀ 

ပျို းသက်-
၄၀ 

ပျို းသက်-
၅၀ 

၁ ရသွယ်ရင် (ck) ၇၇ ၈၂ ၉၂ ၉၃ ၈၆ သက်လျင် 
၂ ရမ နာ် ၇၅ ၈၃ ၉၀ ၉၄ ၈၆ ။ 
၃ UPLRi-7 ၉၃ ၉၉ ၁၀၅ ၁၀၇ ၁၀၁ ။ 
၄ ရြပည် ဌး ၉၅ ၉၂ ၁၀၂ ၁၀၅ ၉၉ သက်လတ် 
၅ ရပ ဒသာ ၁၀၇ ၁၀၄ ၁၀၂ ၁၀၃ ၁၀၄ ။ 
၆ မ နာသခ (ck) ၁၀၆ ၁၁၅ ၁၁၃ ၁၁၅ ၁၁၂ ။ 
၇ Swana sub 1 ၁၁၃ ၁၁၉ ၁၁၀ ၁၂၀ ၁၁၆ သက်ကီး 
၈  SPR-86035-52-5-1 ၉၇ ၁၀၅ ၁၀၃ ၁၂၀ ၁၀၆ ။ 
၉ RMNTK-UL-1-16 ၁၁၃ ၁၂၀ ၁၂၁ ၁၂၇ ၁၂၀ ။ 
၁၀ ဧရာမင်း (ck) ၁၂၂ ၁၂၈ ၁၂၉ ၁၂၉ ၁၂၇ ။ 
၁၁ ပ ဆနး် ဘးကား  ၁၁၇ ၁၂၃ ၁၂၂ ၁၃၀ ၁၂၃ ။ 

ပျမး်မ  ၁၀၁ ၁၀၆ ၁၀၈ ၁၁၃   

 
 (ခ-၃) မိး ကာင်း သာက်မိးနည်း ဒသအတွက် ြမပဲသီးနှထ ရးစနစ်စမ်းသပ်ြခငး် 

    (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ မ ကွး၊ ညာင်ဦး) 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) ြမပဲသးီနှတွင် ထ ရးစနစ်အလိက် ြမပဲအထွက်ကိ သိရိှရန် 
 (၂) ြမပဲသီးနှအတွက် အသင့် တာ်ဆး ထ ရးစနစ်က ိသိရှိရန ်
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
 ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ မ ကွးြခနှင် ့ ညာင်ဦးြခတွင် ြမပဲသီးနစိှက်ပျိုးရာ၌ 
အသင့် တာ်ဆး ထ ရးစနစ်က ိ သိရှိရန ် မ ကွးြခတွင် ဆင်းပ ဒသာ-၁၁ (ပင် ထာင)် 
ြမပဲမျို းကိ လည်း ကာင်း၊ ညာင်ဦးြခတွင ် ကျာင်းကန်း (ပင်ြပန်)့ 
ြမပဲမျို းကိလည်း ကာင်း အသးြပု၍ စိက်ပျိုးခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်များြဖစ် သာ (၁) 
ဒသတွင ် ကျင့်သး န သာ Tillage System + Mulching ၊ (၂) ဒသတွင် 
ကျင့်သး န သာ  Tillage System + without Mulching ၊ (၃) Zero Tillage system + 
Mulching နှင့် (၄) Zero Tillage system +  without Mulching တိြ့ဖင့် 
စမ်းသပ် လ့လာခ့ဲပါ သည်။ Mulching ြပုလပ်ရာတွင ် ညာင်ဦးြခတွင် (၀.၀၁၂၅) 
အကွက်ငယ် တစ်ကွက်လင် တမာ ရွက် ြခာက ် ၆၃ ကီလိ ကိလည်း ကာငး်၊ မ ကွးြခတွင ်
(၀.၀၁၂၅ ဧက) အကွက်ငယ်တစ်ကွက်လင် တမာရွက် ြခာက ် ၈၃.၇၅ ကီလိ 
ကိလည်း ကာင်း အသးြပု၍ ဖးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 
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တွရ့ှိချက ်( ညာင်ဦးြခ) 

 ဒသသး Tillage system +  Mulching စမ်းသပ်ချက်တွင် အပင်အ နအထားမှာ 
အြမင့် ဆးြဖစ်၍ အပင်ြဖစ်ထွန်းမနှင့် သန်စွမ်းမတိ ့ ကာင်းမွန်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။  

ြမပဲသီးနှ၌ ဒသတင်ွ ကျင့်သး န သာ Tillage System + Mulching စနစ်သည် 
တစ်ဧက အထွက် (၃၅.၀ တင်း/ဧက) ြဖင့် အထွက် အများဆး ပးသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 
တစ်ပင်ပါ အာင ် တာင့်၊ အ စ့ ၁၀၀ အ လးချိန်နှင့် Shelling % တိ ့ ကာငး်ြခငး် ကာင့် 
ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးအြမတ်ကိ နင်းယှဉ်ကည့်ရာတွင်လည်း 
၄ငး်စနစသ်ည် အြမတ်အများဆး ရသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ ဒသသး Tillage system 
၌ြဖစ် စ၊  Zero Tillage system ၌ြဖစ် စ  Mulching ြပုလပ်ြခင်းသည် Mulching 
မြပုလပ်ြခင်းထက ်အထွက်နန်းနှင့် အြမတ်ပိများ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

 
 

ဇယား-၄၀ ြမပဲသီးနှထ ရးစနစ်တွင် အထွက်နှင့်အထွက်မိတဘ်က်များ (၂၀၁၃ ခနှစ၊် မးိရာသ၊ီ 
ညာင်ဦး) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
ရိတ်သိမ်း 
အပင် 
ဦး ရ 

အပင် 
အြမင့် 
(cm) 

တစ်ပင ်
ပါ အာင် 
တာင့် 

အ စ၁့၀၀ 
အ လး 
ချိန ်(gm) 

Shell-
ing % 

အထွက် 
(တငး်/ 
ဧက) 

၁ ဒသသးTillage System 
+ Mulching 

၂၃၀၀ ၁၉ ၁၅.၇ ၃၄.၅ ၇၅.၈၀ ၃၅.၀ 

၂ ဒသသး Tillage System 
+ without Mulching 

၂၄၈၀ ၁၈ ၁၄.၈ ၃၄.၁ ၇၂.၃၈ ၃၂.၆ 

၃ Zero Tillage system + 
Mulching 

၂၂၈၆ ၁၇ ၁၀.၀ ၃၃.၄ ၇၁.၁၃ ၃၀.၀ 

၄ Zero Tillage system +  
without Mulching 

၁၈၈၃ ၁၆ ၈.၆ ၃၂.၅ ၆၆.၅၂ ၂၂.၆ 

 
သးသပ်ချက် ( ညာင်ဦးြခ) 
 Mulching ြပုလပ်ြခင်းအားြဖင် ့ ြမပဲပင်၏ သန်စွမ်းမ၊ အပင်ြဖစ်ထွန်းမတိ ့
ကာင်းမွန်သည့် အြပင် အထွက်နန်းလည်း ကာင်း ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ ကန်ကျစရိတ် 
ပိ သာ်လည်း အြမတ် ပိများသြဖင့် ဒသသး Tillage system ၌ြဖစ် စ၊  Zero Tillage 
system ၌ြဖစ် စ  Mulching ြပုလပ်ြခင်းသည ် သင့် တာ် သာနည်းစနစ်တစ်ခ ြဖစ်ပါ 
ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ 
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ဇယား- ၄၁ ြမပဲသးီနှထ ရးစနစ်တွင ်ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျို းအြမတ်  
                (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မးိရာသီ၊ ညာင်ဦး) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 

အပင် 
သနစ်မွး်

မ 
Score 

* 

စစ ပါင်း 
ကနက်ျ 
စရိတ ် 
(ကျပ)် 

တစတ်ငး် 
ရာင်း 
ဈး 

(ကျပ)် 

ြပန် 
ရ င ွ

(ကျပ)် 

အြမတ် 
(ကျပ်) 

စမး်သပ် 
ချက ်(၄) 
ထကအ် 
ြမတ်ပ ိ
သာ % 

၁ ဒသသးTillage System 
+ Mulching 

၁ ၁၄၄၇၀၀ ၇၀၀၀ ၂၄၅၀၀၀ ၁၀၀၃၀၀ ၄၉.၄၅ 

၂ ဒသသး Tillage System 
+ without Mulching 

၁ ၁၂၉၁၀၀ ၇၀၀၀ ၂၂၈၂၀၀ ၉၉၁၀၀ ၄၈.၈၄ 

၃ Zero Tillage system + 
Mulching 

၂ ၁၂၉၁၀၀ ၇၀၀၀ ၂၁၀၀၀၀ ၈၀၉၀၀ ၃၇.၃၃ 

၄ Zero Tillage system +  
without Mulching 

၃ ၁၀၇၅၀၀ ၇၀၀၀ ၁၅၈၂၀၀ ၅၀၇၀၀ - 

       အပင်သန်စွမ်းမ score * ၁ = ကာင်း,     ၂ = သင့်,    ၃ = ည့ 

တွရ့ှိချက ်(မ ကွးြခ) 
 ဒသသး Tillage system +  Mulching စမ်းသပ်ချက်တွင် မျက်ြမင်မှတ်တမ်းအရ 
အပင် အ နအထားမှာ အြမင့်ဆးြဖစ်၍ အပင်ြဖစ်ထွန်းမနှင့် သန်စွမ်းမတိ ့ ကာင်းမွန်သည်ကိ 
တွရ့ပါသည်။ ြမပဲသီးနှ၌ ဒသတင်ွ ကျင့်သး န သာ Tillage System + without 

Mulching စနစသ်ည ် တစ်ဧကအထွက ် (၃၃.၀ တင်း/ဧက) ြဖင့် အထွက်အများဆး 
ပးသည်က ိ တွရ့ပါသည်။ တစ်ပင်ပါ အာင် တာင့်၊ အ စ့ ၁၀၀ အ လးချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်း 
အပင်ဦး ရ တိမ့ျားြခင်း ကာင့် ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။  

ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျို းအြမတ်ကိ (Partial Budgeting) ြဖင့် နင်းယှဉ်ကည့်ရာတွင် 
Zero Tillage system + without Mulching စနစသ်ည် အကျိုးအြမတ်အများဆး 
ြဖစ်သည်ကိ တွရ့ ပါသည်။  

 
ဇယား- ၄၂ ြမပဲသီးနှထ ရးစနစ်တွင် အထွက်နှင့်အထွကမ်ိတဘ်က်များ (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ 
မ ကးွြခ) 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 
ရိတ်သိမ်း 
အပင် 
ဦး ရ 

အပင် 
အြမင့် 
(cm) 

တစပ်င် 
ပါ အာင် 
တာင့် 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချနိ ်(gm) 

Shell-
ing % 

အထွက် 
(တင်း/ 
ဧက) 

၁ ဒသသးTillage System 
+ Mulching 

၉၅၈၃ ၁၇ ၁၅.၇ ၃၃ ၆၉.၈ ၃၁ 

၂ ဒသသး Tillage System 
+ without Mulching 

၉၇၁၂ ၁၅ ၁၄.၈ ၃၅ ၆၈.၇ ၃၃ 
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၃ Zero Tillage system + 
Mulching 

၉၅၈၃ ၁၆ ၁၀.၀ ၃၅ ၇၁.၀ ၂၇ 

၄ Zero Tillage system +  
without Mulching 

၉၁၄၇ ၁၇ ၈.၆ ၃၄ ၇၂.၇ ၂၆ 

 
ဇယား- ၄၃ ြမပဲသးီနှထ ရးစနစ်တွင ်ကန်ကျစရိတ်နှင့် အကျို းအြမတ် (Partial Budgeting) 
     (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ မ ကးွြခ) 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 

အပင် 
သန်စွမ်း

မ 
Score 

* 

ကနက်ျ 
စရိတ ် 
(ကျပ)် 

ြခားနား 
သာ 

အထကွ် 
(တင်း) 

တစ ်
တင်း 
ရာင်း 
ဈး 

(ကျပ)် 

ပ ိရ သာ 
င ွ

(ကျပ)် 

ြခား 
နား င ွ
(ကျပ)် 

၁ ဒသသးTillage System 
+ Mulching 

၁ ၄၉၃၀၀ + ၅ ၈၀၀၀ ၄၀၀၀၀ -  ၉၃၀၀ 

၂ ဒသသး Tillage System 
+ without Mulching 

၂ ၇၉၁၀၀ + ၇  ၈၀၀၀ ၅၆၀၀၀ -  ၂၃၁၀၀ 

၃ Zero Tillage system + 
Mulching 

၂ ၁၀၈၀၀ + ၁ ၈၀၀၀ ၈၀၀၀ - ၂၈၀၀ 

၄ Zero Tillage system +  
without Mulching 

၂ - - ၈၀၀၀ - - 

       အပင်သန်စွမ်းမ score * ၁ = ကာင်း 
  ၂ = သင့် 
  ၃ = ည့ 
 
သးသပ်ချက် (မ ကွးြခ) 
 Mulching ြပုလပ်ြခင်းအားြဖင့် ြမပဲပင်၏သန်စွမ်းမ၊ အပငြ်ဖစ်ထွန်းမတိ ့
ကာင်းမွန်သည့် အြပင် အထွက်နန်းလည်း ကာင်း ကာင်း သးသပ်ရပါသည။် သိ ့ သာ ်
စမ်းသပ်ချက် (၄) ခ ကိ နင်းယှဉ် ကည့်ရာ အထွက်ပိများလာသည်နှင့်အမ  ကန်ကျစရိတ် 
ပိလာ သာ ကာင့် အကျိုးအြမတ်နှင့် နင်းယှဉ် သာ ်  Zero Tillage system +  without 
Mulching ြပုလပ်ြခင်းသည် သင့် တာ် သာ နည်းစနစ် တစ်ခ ြဖစ်ပါ ကာင်း သးသပ်ရပါ 
သည်။ 
 
(ခ- ၄) ရကီးကွင်း ဒသ ပျိုးခင်းြပုစနည်းစနစ်သစ် စမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ 
ရဆင်း)  

ရည်ရွယ်ချက်  
၁။ ပျိုးခင်းြပုစနည်းစနစအ်လိက် ပျို းပင်များ၏သန်စွမ်းမကိသိရှိရန ် 
၂။ ပျိုးခငး်ြပုစနည်းစနစ်အလိက် စပါးအထွက်အ ပ အကျိုးြပုမကိသိရှိရန် 
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ရ ကီးကင်ွး ဒသ လယ် ြမများ၌ ရ ကီး ရလမ်း လ့ရိှရာ ဒဏ်ခနိင်ရန်အတွက် 

ပျို းပင်များသည ် သန်စွမ်းကျန်းမာရန ် လိအပ်ပါသည်။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ စနစ်သစ်ပျိုးခင်း 
ြပုစနည်းစနစ် စမ်းသပ်မကိ ရဆင်း ဒသ၌ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင ် ဒတိယအကိမ် 
စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ 
 စမ်းသပ်မ၌ စနစ်သစ်ပျိုးခင်းြပုစနည်းစနစ်သည် အနှပါပင်ပွား အ ရအတွက၊် 
တစ်နှပါအ စ့ ပါင်း၊ အာင် စ့ရာခိင်နန်းနှင့် တစ်ဧကအထွကတိ်က့ိ တိး စ ကာင်း တွရိှ့ 
ရပါသည်။ 
 စနစ်သစ်ပျိုးခငး်ြပုစနည်းစနစ်သည် သန်စွမ်း သာ ပျိုးပင်များကိ ရရှိ စြခင်း၊ 
ပါင်းြမက်ဒဏ် ခနိင်ြခင်း၊ အပင်ြဖစ်ထွန်းသန်စွမ်းြခင်းစသည့် အချက်များ ကာင့် သမရိးကျ 
စနစ်ထက် သာလွန်ရြခင်း ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။ 

ဇယား - ၄၉ ပျိုးခင်းြပုစနည်းစနစ် စမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၃၊ မိးရာသ၊ီ ရဆင်း) 
စဉ် အ ကာငး်အရာ စနစသ်စ် သမရိးကျ ြခားနားချက ်
၁ အနှပါပင်ပွား ၁၀.၂၅ ၉.၇၀ (+) ၀.၅၅ 
၂ တစ်နှပါအ စ့ ပါင်း ၁၄၈.၀၀ ၁၄၁.၀၀ (+) ၇.၀၀ 
၃ အာင် စ့ရာခိင်နန်း ၈၉.၀၀ ၈၅.၀၀ (+) ၄.၀၀ 
၄ တစ်ဧကအထွက်တင်း ၆၃.၇၇ ၅၃.၉၁ (+) ၉.၈၆ 

 
(ခ - ၅) ရကီးကွင်း ဒသ ရနစ်ြမုပသ်ည့် လမဲ့အ ြခအ နတွင ်ြဖစ်ထွနး်နိင်မည့် 
စပါးမျိုးများအား  လ့လာြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆငး်) 
 
ရည်ရွယ်ချက်  
၁။ ရနစ်ြမုပ်ခရြခင်းအားြဖင့် စပါးပင်၏်ြဖစ်ထွန်းနိင်မကိ လ့လာရန် 
၂။ ရနစ်ြမုပ်ခနိင်သည့် စပါးမျို းကိသိရှိရန ်
 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 စပါးစိက်ပျို းရန် ရ၊ ြမ၊ အ ြခအ န မ ပးသည့် ရ ကီး ရနက်ကွင်း ဒသများတွင် 
ရ မျက်နှာြပင် အာက်၌ အပင် ပါက်နိင်သည့် စပါးမျိုးများ ဖာ်ထတ် ရရိှြခင်းအားြဖင့် 
စပါးအထွက် ပမှန် ရရှိ ရးအတွက် တစဖ်က်တစ်လမ်းမှ ဆာင်ရွက်နိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 ရ ကီး ရြမုပ် နသည့် လမဲ့အ ြခအ န၌ စပါးမျိုးများြဖစ်ထွန်းမကိ သိရှိနိင်ရန် 
၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ ရဆငး် ဒသတွင် အစိတမန်းြပင် လက်စချစနစ်ြဖင့် ဒတိယအကိမ ်
စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်စပါးမျို းများမှာ  ဒသစပါးမျို း (သိမ့ဟတ်) ရာသီစပါးမျိုးများ 
ြဖစ် ပီး မ နာသခ နှင့် ယှဉ၍် စမ်းသပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 
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တွရ့ှိချက ်
 ရဆင်း ဒသတွင် တွရ့ှိချက်အရ ရလမး်နစ်ြမုပသ်ည့် အ ြခအ န၌ စမ်းသပစ်ပါး 
မျိုးများသည ် အပင်ြဖစ်ထွနး်မရိှပါသည်။ ရိတ်သမ်ိးချိန်၌ အနှပါပင်ပွားတွင ် ပ ဆန်း 
ဘးကား၊ အင်းမ ရဲ ဘာ်၊ Swana-Sub-1၊ IR-42 နှင့် Samba-Mahsuri Sub–1 တိသ့ည့် 
ပင်ပွားများ ကာင်း တစ်ဧက စပါးအထွက်တွင်မူ ရတဆပ်၊ ပ ဆနး် ဘးကား၊ 
အင်းမရဲ ဘာ်၊ ငက ဲ မး၊ IR-42၊ Samba-Mahsuri Sub-1 နှင့် နှကား စပါးမျိုးတိသ့ည် 
ရ တာ်မိး တာ်အ ြခအ နထက ် စပါးအထွက်ပိ ပီး ရတဆပ် (၁၁၉.၉၄ တင်း/ဧက) နှင့် 
အင်းမရဲ ဘာ် (၁၀၈.၁၁ တင်း/ဧက) တိသ့ည ် စပါးအထွက် အြမင့်ဆးြဖစ် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ အလားတူပင ် ရ တာ်မိး တာ ်အ ြခအ နတွင်လည်း ရတဆပ် (၁၁၀.၄၁ 
တငး်/ဧက) နှင့် အင်းမရဲ ဘာ် (၁၀၃.၄၂ တငး်/ဧက) စပါးမျိုးတိသ့ည် စပါး အထွက် 
အများဆး ြဖစ်ပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 စမ်းသပ်မျို းများအားလးသည် ရ တာ်မးိ တာ် အ ြခအ နတွင် စပါးအထွက် 
ြမင့်ပါသည်။ သိ ့ သာ ် ရကီး ရလမ်းသည့် အ ြခအ နတွင်လည်း အပင် ပါက်နိင်စမ်ွးရိှ ပီး 
သင့်တင့် သာ စပါး အထွက် ကိ ပးစွမ်းနင်ိ ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။ 

ဇယား - ၄၅ ရ ကီးကင်ွး ဒသ ရနစ်ြမုပ်သည့် လမဲ့အ ြခအ နတွင ်ြဖစထ်နွ်းနိင်မည့် 
စပါးမျိုးများအား  လ့လာြခင်း (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် 
စပါးမျို း 
အမည် 

အပင် 
ပါက် 
% 

မျို း စခ့ျ ပီး (၂၃) 
ရက်ရှိပငပ်ွား 

ရိတ်သိမ်းချနိ်ရှ ိ
အနှပါပင်ပာွး 

စပါးအထွက် 
(တငး်/ဧက) 

ရ တာ ်
မိး တာ ်
ဒသ 

ရကီး 
ရလမ်ွ
း 
ဒသ 

ရ တာ ်
မးိ တာ ်
ဒသ 

ရကီး 
ရလွမ်း 
ဒသ 

ရ တာ ်
မိး တာ ်
ဒသ 

ရကီး 
ရလွမ်း 
ဒသ 

၁ ပ ဆန်းရင် ၉၃ ၃.၄၃ ၃.၅၀ ၈.၀၀ ၇.၉၅ ၉၁.၄၉ ၉၀.၈၃ 
၂ IR-119 ၉၉ ၃.၂၅ ၃.၂၀ ၈.၁၅ ၇.၈၁ ၉၆.၀၄ ၈၁.၄၈ 
၃ ပ ဆန်း ဘးကား ၉၁ ၃.၂၀ ၃.၆၀ ၉.၅၆ ၁၀.၀၀ ၈၅.၄၁ ၉၇.၁၅ 

၄ 
Samba-Mshsuri-
Sub-1 

၈၁ 
၂.၇၀ ၃.၀၀ ၄.၆၂ ၅.၁၃ ၅၈.၁၄ ၆၈.၁၅ 

၅ ငက ဲ မး ၈၄ ၂.၉၀ ၃.၀၀ ၇.၁၉ ၇.၀၆ ၇၄.၃၃ ၉၅.၆၇ 
၆ ကမာကည ် ၆၉ ၂.၉၅ ၃.၁၀ ၇.၂၅ ၅.၉၆ ၅၃.၉၅ ၄၆.၂၀ 
၇ နှကား ၉၃ ၂.၇၀ ၃.၂၀ ၉.၃၁ ၉.၇၅ ၉၂.၀၈ ၉၅.၄၅ 
၈ Sawana-sub-1 ၉၀ ၂.၆၅ ၃.၀၅ ၉.၈၇ ၁၂.၇၅ ၈၂.၉၂ ၈၂.၀၁ 

၉ 
ရတဆပ် ၉၉ 

၃.၁၅ ၃.၁၀ ၈.၁၅ ၆.၉၅ 
၁၁၀.၄

၁ 
၁၁၉.၉၄ 

၁၀ အင်းမရဲ ဘာ် ၉၈ ၃.၄၀ ၃.၁၅ ၅.၅၆ ၆.၅၀ ၁၀၃.၄၂ ၁၀၈.၁၁ 
၁၁ မ နာသခ ၉၈ ၃.၂၀ ၂.၇၅ ၁၀.၁၅ ၁၀.၂၅ ၆၇.၈၇ ၆၃.၆၉ 
၁၂ IR-42 ၉၉ ၂.၇၅ ၂.၄၀ ၇.၁၉ ၈.၃၈ ၈၃.၂၉ ၆၇.၇၉ 
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 (ခ- ၆) ရကီးကွင်း ဒသ နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်း ကာက်စိက်စနစ ် (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ 
ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက်  
 ၁။ နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်းစိက်စနစ်နှင့်    ပမှန်စိက်စနစ်တိ၏့စပါးအထွက် အ ပ အကျိုးြပုမကိ 

သိရှိရန ်
 ၂။ စိက်စနစ်နှစ်မျိုး၏ ကန်ကျစရိတ်များအားနင်းယှဉ်  လ့လာရန ် 

ဆာင်ရွက်ချက် 
နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်းစိက်စနစ်နှင့် ပမှန်တစ် ကိမ်တည်း ရ ့ ြပာင်းစိက်စနစ်တိ၏့ 

စပါးအထွက်အ ပ  အကျို းြပုမကိသိရှိရန်နှင့် စိက်စနစ်နှစ်မျို း၏ ကန်ကျစရိတ်များအား 
နင်းယှဉ် လ့လာရန ် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် ရဆင်း၌ ပ ဆန်း ဘးကားစပါးမျိုးကိ 
အသးြပု၍ ဒတိယအကိမ် စမ်းသပ် စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ 
 နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်း ကာက်စိက်စနစ်ဆိသည်မှာ စပါးစိက်ဧရိယာ အများစသည် 
ရ ကီး ရလမ်း နသြဖင် ့ ရကျချိန် စာင့်ဆိင်း နစဉ် အြမင့်ပိင်း ရလွတ်ရာ၌ 
ဦးစွာပျိုး ထာင်ြခင်း၊ ရကျြမန်သည့် လယ် ြမတစ် နရာ၌ ပထမအကိမ်စိက်ြခင်း၊ 
စိက်ဧရိယာအားလး ရကျချိန်၌ ထပမ် ြပာင်း ရ  ့စိက်ပျိုး ြခင်းနည်းစနစ်ြဖစ်ပါသည်။ 
တွရ့ှိချက ်

ရဆငး်တွင် စမ်းသပခ်ျက်အရ နစ်ှ ကိမ် ရ ့ ြပာင်း စိက်စနစ်သည ် ပမှန်စနစ်ထက ်
တစ်ဧက အထွက် (၁၁.၉၁) တင်းပိမိပါသည်။ ပမှန်စိက်စနစ်နှင့် ကန်ကျစရိတ် တူည ီ
သာ်လည်း အကျိုးအြမတ် ကျပ ် (၀.၇၉) သိန်းပိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ကန်ကျစရိတ်၊ 
ြပန်ရ ငွအချိုးတွင် နှစ် ကိမ် ရ ့ ြပာင်း စိက်စနစ်သည် (၂.၁၁) ြဖစ် ပီး ပမှန်စိက်စနစ်မှာ 
(၁.၈၉) ြဖစ်ပါသည်။ 
 နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်းစိက်စနစ်သည ် ပမန်ှစိက်စနစ်ထက် စပါးအထွက်ကွာြခင်း 
မရိှသကဲ့သိ ့ အကျို းအြမတ်မှာလည်း သာလွန်ြခင်းမရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ နှစ် ကိမ် 
ရ ့ ြပာင်း စိက်ပျို းရသြဖင့် လပ်သားလပ်အား ရှားပါး သာ ဒသတွင ် ကျင့်သးရန် 
ခက်ခဲနိင်ပါသည်။ ရ ကီးနစ်ြမုပ် စပါး စိက်ဧရိယာ များြပားသည့် လယသ်မားများအတွကမ် 
ကျင့်သးသင့်ပါသည်။ ရလမ်းမိးမ လွတ်ကင်း သည့် အြမင့်ပိငး် စိက်ကွက်၌ ပထမအကိမ ်
ပျို း ထာင်နိင်သည်။ ရ ကီး ရလမ်း သာ်လည်း ရကျ ြမန်သည့် အလယ်ပိင်း၌ 
ဒတိယအကိမ် ရ ့ ြပာင်းစိက်နိင်သည်။ စိက်ဧရိယာအားလး ရကီး ရလမ်းမ 
လးဝလွတ်ကင်းချိန်တွင် ြမလပ်မကျန် စပါးစိက်ပျို းနိင်မည ်ြဖစ်သည်။ 
 ရကျချိန် စာင့်ဆိင်းရြခင်း၊ လပသ်ား၊ လပအ်ား ပိမိလိအပ်ြခင်း၊ ကန်ကျစရိတ ်
ပိမိလိအပ်ြခင်း ရိှ သာ်လည်း စပါးအထွက ် သချာ စပါသည်။ စပါးမစိက်လိက်ရြခင်း၊ 
တစဉ်လွတ်ြခင်းတိက့ိ ရှာင်ရှား နိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ရကီး ရလမး် လ့ရိှသည့် ဒသ 
ရ ြမအ ြခအ န၌ ရလမး်ဧရိယာ ပိင်ဆိင်မများသည့် လယ်သမားများအတွက် ဆာင်ရွက် 
သင့်သည ်နည်းစနစ်တစ်ခြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါ သည်။ 
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ဇယား - ၄၆ ရကီးကွင်း ဒသ နစှ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်း ကာက်စိက်စနစ ် (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မးိရာသ၊ီ 
ရဆင်း) 

စဉ ် အ ကာငး်အရာ 
နှစ်ကိမ် ရ ့ ြပာင်း 

စိက်စနစ် 
ပမှန် 

စိကစ်နစ် 
ြခားနားချက ်

၁ စပါးအထွက် (တငး်/ဧက) ၈၈.၆၉ ၇၆.၇၈ (+) ၁၁.၉၁ 
၂ ကန်ကျစရိတ ်(ကျပ်သိန်း/ဧက) ၃.၁၅ ၃.၀၅ (+) ၀.၁၀ 
၃ ဝင် ငွ (ကျပ်သိနး်/ဧက) ၆.၆၅ ၅.၇၆ (+) ၀.၈၉ 
၄ အြမတ် (ကျပ်သိန်း/ဧက) ၃.၅၀ ၂.၇၁ (+) ၀.၇၉ 
၅ ကန်ကျစရိတ်၊ ြပနရ် ငွအချိုး ၂.၁၁ ၁.၈၉ (+) ၀.၂၂ 
 

 (ဂ) စပါး ပါင်းြမက်ကာကွယန်ှိမ်နင်းနည်းသ တသန  
 (ဂ- ၁) မိး ရ သာက ်မိးနည်း ဒသ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်တွင ် 

    သင့် လျာသ်ည့် ပါင်းနှိမ်နင်းနည်းစနစ် (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ စီပင်ြခ၊ ရဆင်း) 
 

ရည်ရွယ်ချက် 
(၁)  အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျိုး စ့ချစိက်စနစ်တွင ်သင့် တာ်မည့် ပါင်းနှိမ်နင်း 

နည်းစနစ်က ိရှာ ဖွရန် 
 
ဆာင်ရွက်ချက် 

၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိုးကိ အ ြခာက်မျို း စ့ချစနစ်ြဖင့် (၆ 
x ၃)  RCB design ကိအသးြပု၍ စီပင်ြခ (ရမည်းသင်း မို န့ယ်) နှင့် ရဆင်းတိ၌့ 
စိက်ပျို းစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်များမှာ (၁) Pre-emergence ပါင်းသတ် ဆး 
သးြခင်း၊ (၂) Post-emergence ပါင်းသတ် ဆးသးြခင်း၊ (၃) Pre-emergence 
ပါငး်သတ် ဆး+ စိက် ပီး (၃၀) ရက် တွင ်လက် ပါင်းလိက်ြခင်း၊ (၄) Post-emergence 
ပါငး်သတ် ဆး + စိက် ပီး (၄၅) ရက်တွင ်လက် ပါငး်လိက်ြခင်း၊ (၅) Pre-emergence + 

Post-emergence + စိက် ပီး (၄၅) ရက်တွင ် လက် ပါင်းလိက်ြခင်း၊ (၆) ပါင်းမနိှမ်ြခင်း 
တိြ့ဖစ်ပါသည်။   
 စီပင်ြခနှင့် ရဆင်း ဒသတွင ် ပါင်းြမက်မ ပါက်မီြဖန်းသည့် Pre-emergence 
ပါငး်သတ် ဆးအြဖစ် Map Pony ( Pretilachlor 30 % + Fenclorin 10 %) ကိ  5oo 

cc ac -1 နန်းြဖင့် အသးြပု ပီး စီပင်ြခတွင ် ပါင်းြမက် ပါက် ပးီ အရွက် (၂-၃) ရွက်ထွက်ချနိ် 
ြဖန်းသည့် Post-emergence ပါင်းသတ် ဆးအြဖစ် Map Fighter (Quinclorac 50 %, 
Fanoxyl proper P- Ethyl 1.3 %, Pyrazo sulfuron Ethyl 7 %) ကိ 120 gm ac -1 
နန်းြဖင့်လည်း ကာင်း၊  ရဆင်းတွင ် ြမန်မာရဲ လာင် (Bensulfuron 32 % + Quinclorac) 
ပါငး်သတ် ဆးကိ ၂၅၀ ဂရမ်/ဧကနန်းြဖင် ့ လည်း ကာင်း အသးြပုခဲ့ပါသည်။ 
စပါးပင်မက့ပ်ချိန်နှင့် အနှထွက်ချိန်တိတ့ွင ် စမ်းသပ်ချက်များမှ (၀.၂၅ စတရနး် မီတာ) မှ 
ပါငး်မှတ်တမ်းများရယူခဲ့ ပီး ပါင်းများကိ အ ြခာက်အ လးချိန်ချိန်၍ မှတ်တမ်းယူခ့ဲ 
ပါသည်။  
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တွရ့ှိချက ်(စပီင်ြခ) 
ဆင်းသွယလ်တ်စပါးမျို းတွင် အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျိုး စ့ချစနစ်ြဖင့် 

ပါငး်နိှမ်နင်း နည်းစနစ်များကိ စမ်းသပ်ခ့ဲရာ စမ်းသပ်ချက် (၃) Pre-emergence 
ပါငး်သတ် ဆး+ စိက် ပီး (၃၀) ရက်၌ လက် ပါင်းလိက်ြခင်းတွင ်(၁၁၇.၅၆ တငး်/ဧက) နှင့် 
စမ်းသပ်ချက် (၅) Pre-emergence + Post-emergence + စက်ိ ပီး (၄၅) ရက်၌ 
လက် ပါင်းလိက်ြခင်း တွင ် (၁၁၀.၄၀ တင်း/ ဧက) ထွက ် ရှိ ပီး အထွက်နန်း 
အ ကာင်းဆးြဖစ်ပါသည။် သချာ ဗဒ စိစစ်နည်းြဖင့် တွက်ချက်ကည့်ရာ LSD 0.05  သည ်
(၁၆.၈၂) ရှိသြဖင့် စမ်းသပ်ချက် (၃) နှင့် (၅) သည ်  စထား သာ စမ်းသပ်ချက်နှင့် 
နင်းယှဉ် သာ ် သိသာစွာ ကွာြခားမရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ကျန်စမ်းသပ်ချကမ်ျားမှာ 
သိသာစွာကွာြခားမမရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
 

သးသပ်ချက် (စီပင်ြခ) 
Pre-emergence ပါင်းသတ် ဆး+ စိက် ပီး (၃၀) ရက်တွင် လက် ပါင်းလိက်ြခငး်နငှ့် 

Pre-emergence + Post-emergence + စိက် ပီး (၄၅) ရက်တွင် လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 
စမ်းသပ်ချက်များ သည ် ပါင်းလးဝမနှိမ်သည့် စမ်းသပ်ချက်နှင့် အထွက်နန်းသိသာစွာ 
ကွာြခားရြခင်းမှာ ယူနစ်ဧရိယာအတွင်းရှိ အနှပါပင်ပွား များြခင်း ကာင့်ြဖစ် ကာင်း သးသပ် 
ရပါသည်။  

ပါင်းြမက်မ ပါက်မ ီ (Pre-emergence) ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်းနှင့် ပါင်းြမက ်
ပါက် ပီး (Post-emergence) ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်းများ ြပုလပ် ပီး သာ်လည်း 
လက် ပါင်းလိက်ြခင်း ဆက်လက်ြပုလပ်ရန ်လိအပ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည။် 

ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်းနှင့် လက် ပါင်းလိက်ြခင်း တဲွဖက် ဆာင်ရွက်မှသာ 
အနှပါပင်ပွား အ ရအတွက ် တိး စနိင် သာအ ြခအ နကိ ြဖစ် ပ စနိင် ကာင်း သးသပ် 
ရပါသည်။ 
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ဇယား - ၄၇ အ ြခာကထ် ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိကစ်နစ်တွင် ပါင်းနှိမ်နည်းစနစ်စမး်သပ်ြခင်း 
                 (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ စီပင်ြခ) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
(၀.၂ စမ)*
ရှ ိအနပှါ 
ပင်ပွား 

အထွက် 
(တငး်/ 
ဧက) 

ပါင်း 
မနှိမြ်ခငး် 
ထက ်
ပိ သာ 
အထွက် 
(တငး်) 

မက့ပခ်ျနိ် 
ပါင်းအ 
ြခာက် 

အ လးချနိ ်
(ဂရမ်/စမ*) 

၁ ပါငး်မ ပါက်မီ ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်း ၈၈ ၁၀၄.၆၆ ၁၆.၈၇ ၂၇.၅ 
၂ ပါငး် ပါက် ပီးမှ ပါငး်သတ် ဆးြဖန်းြခင်း ၈၅ ၁၀၅.၅၆ ၁၇.၇၇ ၂၁.၅ 
၃ စမ်းသပ်ချက် (၁) +  (၃၀) ရက်သားတွင် 

လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 
၉၈ ၁၁၇.၅၆ ၂၉.၇၇ ၃၅.၈ 

၄ စမ်းသပ်ချက် (၂) + (၄၅) ရက်သားတွင ်
လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 

၈၇ ၁၀၃.၇၃ ၁၅.၉၄ ၂၆.၄ 

၅ စမ်းသပ်ချက် (၁) + (၂) + (၄၅) 
ရက်သားတွင် လက် ပါင်းလိကြ်ခင်း 

၉၁ ၁၁၀.၄၀ ၂၂.၆၁ ၂၂.၉ 

၆ ပါင်းလးဝမနှိမ်ြခင်း ၇၃ ၈၇.၇၉ - ၃၈.၆ 
LSD 0.05 ၂၀.၀၆ ၁၆.၈၂   

CV % ၁၂.၇၀ ၁၄.၄၀   
ဂရမ်/စမ*   = ဂရမ်/ ၀.၂၅ စတရန်းမီတာ  

       (၀.၂ စမ)*   = ၀.၂ စတရန်းမီတာ 
 
တွရ့ှိချက ်( ရဆင်း)  

တွရိှ့ချကအ်ရ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချ စိက်စနစ်တွင် ပါင်းသတ် ဆး 
ြဖန်းြခင်းသည် အသးဝင် သာ ပါင်းနှိမ်နင်းနည်းစနစ်တစ်ခ ြဖစ်ပါသည်။ ပါင်းလးဝ 
မနိှမ်နင်းြခင်းသည် စပါးအထွက် အနိမ့်ဆးြဖစ်ပါသည။် ပါင်းပင်မ ပါက်မီြဖန်းသည့် 
ပါငး်သတ် ဆးသည် ပါင်းပင် ပါက် ပီးမှြဖန်းသည့် ပါင်းသတ် ဆးထက် စပါးအထွက် 
အ ပ  အကျိုးြပု ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပါင်းြမက ် မ ပါက်မီ (Pre-emergence) 
ပါငး်သတ် ဆးြဖန်း ပီး လက် ပါင်းလိက်ြခင်းသည် အထွက်အြမင့်ဆး (၆၂.၀ တင်း/ဧက) 
ြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ သချာ ဗဒနည်းလမ်းအရ တွက်ချက်ကည့်ရာ (LSD 0.05  = 
၂၃.၉) ြဖစ်သြဖင့် (Pre-emergence) ပါင်းသတ် ဆး တစ်မျိုးသာြဖန်းြခင်း နှင့်  Post-
emergence ပါင်းသတ် ဆး ြဖန်း ပီးလက် ပါင်းလိက်ြခင်းများ၏ အထွက်နန်းသည်  
မကွာြခား ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
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သးသပ်ချက် ( ရဆင်း) 
ပါငး်ပင် မ ပါက်မီြဖန်းသည့် ပါင်းသတ် ဆးကိ စပါးစိက် ပီး ပီးချင်း ြဖန်းသည် 

ြဖစ် စ၊ ပါင်းပင် ပါက် ပီးမ ှြဖန်းသည့် ပါင်းသတ် ဆး (Post-emergence herbicide) ကိ 
ပါငး်ပင်အရွက် (၂-၃) ရွက် ထွက်ချိန်၌ ြဖန်းသည်ြဖစ် စ လက် ပါင်းလိက်ြခင်းစနစ်ကိ 
တဲွဘက်အသးြပုမှသာ စပါး အထွက်ကိ အကျို းြပုမရှိပါသည်။ ပါင်းသတ် ဆးြဖန်း ပီး 
လက် ပါင်းလိက်ြခင်းသည် မိး ရ သာက် မိးနည်း ဒသ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချ 
စိက်စနစ်အတွက် ပါင်းြပဿနာကိ ြဖရှင်း ပးနိင်သည့် ဘက်စ ပါင်းနိှမ်နင်းနည်း 
စနစ်ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရရှိပါသည်။  
 
ဇယား- ၄၈ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိကစ်နစ်တငွ ် ပါငး်နိှမန်င်း နည်းစနစ် 

စမး်သပြ်ခငး်  
   (၂၀၁၃ ခနစှ်၊ မးိရာသ၊ီ  ရဆင်း)  

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
(၀.၂ စမ)*
ရှိ အနှပါ 
ပင်ပွား 

အထွက် 
(တငး်/ 
ဧက) 

ပါင်း 
မနှိမြ်ခငး် 
ထက ်
ပိ သာ 
အထွက် 
(တင်း) 

မက့ပခ်ျနိ် 
ပါင်းအ 
ြခာက် 

အ လးချနိ ်
(ဂရမ်/စမ*)

၁ ပါငး်မ ပါက်မီ ပါင်းသတ် ဆးြဖန်းြခင်း ၄၆ ၆၀.၀ ၄၄.၆၇ ၉၈.၅၂ 
၂ ပါငး် ပါက် ပီးမှ ပါငး်သတ် ဆးြဖန်းြခင်း ၃၈ ၃၅.၈ ၇.၂၆ ၇၄.၂၈ 
၃ စမ်းသပ်ချက် (၁) +  (၃၀) ရက်သားတွင် 

လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 
၄၅ ၆၂.၀ ၄၆.၄၅ ၂၀.၆၀ 

၄ စမ်းသပ်ချက် (၂) + (၄၅) ရက်သားတွင ်
လက် ပါင်းလိက်ြခင်း 

၄၄ ၅၈.၈ ၄၃.၅၄ ၃၃.၂၈ 

၅ စမ်းသပ်ချက် (၁) + (၂) + (၄၅) 
ရက်သားတွင် လက် ပါင်းလိကြ်ခင်း 

၃၉ ၄၈.၆ ၃၁.၆၉ ၁၆.၃၂ 

၆ ပါင်းလးဝမနှိမ်ြခင်း ၄၄ ၃၃.၂ - ၁၁၉.၄၈ 
LSD 0.05 ၂၃.၉  

CV %  ၂၁.၀   
ဂရမ်/စမ*   = ဂရမ်/ ၀.၂၅ စတရန်းမီတာ  

       (၀.၂ စမ)*   = ၀.၂ စတရန်းမီတာ 
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(ခ- ၄) တာင်သူအ့ကွက်၌ ရမ နာ်နှင့် မ နာသခစပါးမျိုးတိတ့ွင ် အ ြခာကထ် ရး၊ 
အ ြခာက်မျိုး စ့ချ  
      စိက်နည်းစနစ်နှင့် ပါင်းနှိမ်နင်းမစနစ်ကိ လ့လာြခင်း  
          (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ကန်း တာင်းရွာ၊ သာစည် မို န့ယ်)  
 

ရည်ရွယ်ချက် 
 (၁) အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်တွင ်သင့် တာ်မည့် စပါးမျိုးနှင့်    

ပါင်းနှိမ်နင်းမစနစ်ကိ သိရှိနိင်ရန ်
 (၂) အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်တွင ်စပါးမျိုးများ၏အထွက်နန်းနှင့် 

အကျို းအြမတ်ကိ သိရှိနိင်ရန် 
 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 ၂၀၁၃ ခနှစ၊် မိးရာသီ၌ သာစည် မိုန့ယ်၊ ကန်း တာင်း ကျးရွာတွင ် တာင်သ ူ (၄) 
ဦး၏ စိက်ကွက်များကိ ရွးချယ်၍ မ နာသခနှင့် ရမ နာ်စပါးမျိုးများက ိအ ြခာက်ထ ရး၊ 
အ ြခာက ် မျို း စ့ချစနစ်ြဖင့် စက်ိပျိုး လ့လာခ့ဲပါသည်။ စပါးများကိ စိက် ပီး ပီးချင်း Pre 
emergence herbicide အ နြဖင့်  Formoster 25 EC (5-tert-butyl-3 (2,4-dichloro-5-
isopropoxyphenyl) - 1,3,4 oxadiazol - 2 (3H) one (oxidation) = 25 % w/v, 
Emulsifer and solve = 75 % w/v) ကိ ၁ လီတာ/ဧက နန်း ြဖန်းခဲ့ပါသည်။ Post 
emergence herbicide အ နြဖင့်  Formoster 25 EC ကိပင ် ၁ လီတာ/ဧက နန်း 
ြဖန်း ပးခဲ့ပါသည်။ ြမသဇာနန်းထားများမှာ တာင်သူများ၏ သးစဲွနည်းစနစ် အတိင်း 
အသက်ရက် (၄၅) ရက်တွင ်ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက ကိထည့်သွင်း ပးခ့ဲပါသည်။ 
 သွငး် ရ အကူအညီမယူဘဲ မိး ရကိအားကိး၍ အ ြခာက် ြမြပင်ြခငး်၊ အ ြခာက ်
စိက်ပျို းြခင်း များြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ရွာကျလာ သာ မိး ရများကိလည်း စိက်ကွက်အြပင်သိ ့
မထွက်သွား စရန ် ကန်သင်းကိ လြခု အာင ်စီမ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
 
တွရ့ှိချက ် 

 ရိတ်သိမ်း ပီး မှတ်တမ်းများ ကာက်ယူ၍ တွကခ်ျက်မအရ တာငသူ် (၄) ဦး၏ 
ရမ နာ် တစ်ဧက အထွက်နန်းများမှာ (၃၈.၆၀) မှ (၆၅.၁၃) တင်း/ဧက ြဖစ် ပီး ပျမ်းမ  
အထွက်နန်းမှာ (၅၃.၄၃) တငး်/ဧက ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည။် အထွက်နနး်နှင့် အထွက ်
မိတ်ဘက ်လက္ခဏာများအရ ပျမ်းမ  အပင်အြမင့်မှာ  (၇၂.၄၈) စင်တီမီတာ၊ အနှအရှည်မှာ 
(၁၈.၈၇) စင်တီမီတာရိှ ပီး အာင် စ ့ရာခိင်နန်း မှာ (၈၃.၈၄ %) ရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည။် 
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ဇယား - ၄၉ ရမ နာ်စပါးမျို း၏အထွက်နှင့်အထွက်မိတ်ဘက်လက္ခဏာများမှတ်တမ်း 
      (၂၀၁၃ ခနစှ၊် မိးရာသီ၊ ကန်း တာင်း) 

စဉ် 
တာငသ် ူ
အမည် 

အထွက် 
(တငး်/ 
ဧက) 

0.25 m2 နမူနာ (၆) နရာမှ 
ပျမး်မ  

အပင ်
အြမင့် 
(စမ) 

အန ှ
ရှည ် 
(စမ) 

အာင ်
စ ့

အာင ်
စ ့ 

% 
အာင်
နှ 

ဖျငး်နှ ပါငး် 

၁ ဦး ကျာဝ်ငး် ၆၁.၀၀    ၅၆.၅   ၉.၃    ၆၅.၈ ၈၃.၃၃ ၂၀.၉ ၉၄ ၉၅.၁၅ 
၂ ဦး အာင် မို င် ၆၅.၁၃ ၁၁၈.၈ ၁၁.၇  ၁၃၀.၅ ၇၅.၁၃ ၁၈.၅ ၆၉ ၈၅.၅၄ 
၃ ဦးဝင်း မို င် ၃၈.၆၀   ၅၃.၂   ၇.၇    ၆၀.၉ ၇၂.၈၀ ၁၈.၇ ၆၈ ၈၈.၆၆ 
၄ ဦးြမတ်သူ ၄၈.၉၈  ၄၆.၃   ၇.၅   ၅၃.၈ ၅၈.၆၅ ၁၇.၃ ၄၀ ၆၆.၀၂ 

 ပျမး်မ  ၅၃.၄၃ ၆၈.၇ ၉.၁ ၇၇.၈ ၇၂.၄၈ ၁၈.၈ ၆၈ ၈၃.၈၄ 
            ဦးဝငး် မို င် သည ် ပါင်းသတ် ဆး (၁) ကိမ် မဖျန်းခဲ့ပါ။ 

  

ရိတ်သိမ်း ပီး မှတ်တမ်းများ ကာက်ယူ၍ တွကခ်ျက်မအရ တာငသူ် (၄) ဦး၏ 
မ နာသခ တစ်ဧက အထွက်နန်းများမှာ (၄၁.၀၀) မှ (၇၉.၈၉) တင်း/ဧက ြဖစ် ပီး ပျမ်းမ  
အထွက်နန်းမှာ (၅၉.၈၅) တင်း/ဧက ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ အထွက်နန်းနှင့် အထွက် 
မိတ်ဘက်လက္ခဏာများအရ ပျမ်းမ  အပင်အြမင့်မှာ  (၇၄.၆၆) စင်တီမီတာ၊ အနှအရှည်မှာ 
(၁၇.၇) စင်တီမီတာရှိ ပီး အာင် စ ့ရာခိင်နန်းမှာ (၈၁.၆၆ %) ရိှ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

တာင်သူများ၏ တစ်ဧက ကန်ကျစရိတ်နှင့် ြပန်ရ ငွကိ Partial Budgeting ြဖင့် 
တွက်ချက်ကည့်ရာ ရမ နာ်စပါးမျိုးနှင့် မ နာသခစပါးမျိုးတိတ့ွင ်  ပျို း ထာင် ကာက်စိက ်
စနစ်၌ အ ြခာက် ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိက်နည်းစနစ်ထက် အပိကန်ကျစရိတ ်(၄၅၈၅၀ 
ကျပ)် ြဖစ် ပးီ ပိရ သာ အထွက်မှာ ( ရမ နာ ်၆.၅၇ တင်း/ဧက၊ မ နာသခ ၀.၁၄ တင်း/ဧက) 
ြဖစ်ပါသည်။ ပျိုး ထာင ် ကာက်စိက်စနစ်၌ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျိုး စ့ချ စိက်နည်း 
စနစ်ထက် လျာန့ညး် သာ အြမတ် ငွမှာ ရမ နာ်စပါးမျို းတွင ် (၁၆၂၈၅ ကျပ)်၊ မ နာသခ 
စပါးမျိုးတွင် (၄၅၂၂၀ ကျပ်) ြဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။   
 
ဇယား - ၅၀ မ နာသခစပါးမျို း၏အထကွန်ငှ့်အထကွမ်တိဘ်ကလ်က္ခဏာများမတှတ်မး် 
      (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ကန်း တာင်း) 

စဉ ်
တာင်သ ူ
အမည် 

အထွက် 
(တငး်/ 
ဧက) 

0.25 m2 နမနူာ (၆) 
နရာမ ှပျမ်းမ  

အပင် 
အြမင့် 
(စမ) 

အနှ 
ရှည ်
(စမ) 

အာ
င ်
စ ့

အာင် 
စ ့ 

% 
အာင်
န ှ

ဖျင်းနှ ပါင်း 

၁ ဦး ကျာ်ဝင်း ၇၉.၈၉ ၉၇.၅ - ၉၇.၅ ၇၈.၀၁ ၁၈.၆ ၈၁ ၇၉.၄၁ 
၂ ဦး အာင် မို

င ်
၆၂.၈၃ ၇၆.၇ ၂.၈ ၇၉.၅ 

၇၅.၈၆ 
၁၇.၉ ၈၀ ၈၈.၂၀ 

၃ ဦးဝင်း မိုင် ၅၅.၇၁ ၆၈.၀ ၃၂.၅ ၁၀၀.၅ ၇၃.၅၆ ၁၈.၂ ၅၈ ၉၁.၅၆ 
၄ ဦးြမတ်သူ ၄၁.၀၀ ၅၀.၀ ၂.၂ ၅၂.၂ ၇၁.၂၂ ၁၆.၂ ၄၄ ၆၇.၄၇ 
 ပျမ်းမ  ၅၉.၈၅ ၇၃.၀ ၉.၄ ၈၂.၄၂ ၇၄.၆၆ ၁၇.၇ ၆၆ ၈၁.၆၆ 
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ဇယား - ၅၁ စိက်နညး်စနစ်နှစ်ခ၏ စပါးအထွက်အ ပ  အကျိုးအြမတ်ရှရှမိ (Partial Budget) 
     (၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ကန်း တာင်း) 

စဉ် အ ကာင်းအရာ 
ပျိုး ထာင် ကာက် 

စိက်စနစ်  

အ ြခာက်ထ ရး၊ 
အ ြခာက ်မျို း စခ့ျ 
စိက်နညး်စနစ် 

မတှခ်ျက ်

ရမ နာ ် မ နာသခ ရမ နာ ် မ နာသခ  
၁ အထွက်(တင်း/ဧက

) 
၆၀.၀၀ ၆၀.၀၀ 

၅၃.၄၃ ၅၉.၈၆ 
 

၂ ဈးနန်း (ကျပ)် ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀ ၄၅၀၀  
၃ ပိ သာအထွက် ၆.၅၇ ၀.၁၄ - -  
၄ ပိရ သာ င ွ

(ကျပ)် 
၂၉၅၆၅ ၆၃၀ 

- - 
 

၅ အပိကန်ကျစရိတ ် 
(ကျပ)် 

၄၅၈၅၀ ၄၅၈၅၀ - - ပျို းခင်းြပင်၊ ရသွင်း/ 
ထတ်၊ 
ပျို းနတ/်သယ်/ချ၊ ကာ
က် 
စိက၊် ပါင်းရှငး်ြခင်း 

၆ လျာ့နည်း သာ 
အြမတ် ငွ (ကျပ်) 

၁၆၂၈၅ ၄၅၂၂၀ - -  

 
သးသပ်ချက် 
 တာင်သူ (၄) ဦးလးသည်  ရမ နာ်နှင် ့ မ နာသခ စပါးမျိုး (၂) မျိုးလးတွင ်
လက် ပါင်း လိက်ြခင်း၊ ကားတိက်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ မ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကပါ။ ထိ ့ ကာင့် Pre 
emergence herbicide နှင့် Post emergence herbicide တိက့ိ တွဲဖက်၍ 
ြဖန်း ပးြခင်းသည် အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျို း စ့ချစိက်စနစ်တွင ် ထိ ရာက် သာ 
ပါငး်ကာကွယ်နိှမ်နငး်နည်း စနစ်ြဖစ် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။ အကျိုးအြမတ်နှင့်နငး်ယဉှ် 
ကည့်ရာ အ ြခာက်ထ ရး၊ အ ြခာက်မျိုး စ့ချ စိက်နည်းစနစ် တွင် ရမ နာ်ထက ်မ နာသခ 
စပါးမျိုးကိ စိက်သင့် ကာင်း သးသပ်ရပါသည်။  


