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ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ 
 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်သ တသနလပ်ငန်း 
(က) မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 
၁။ သားဆက်-၂မ ှ သားဆက်-၆ ခရမ်းချဉ်မျိုးဗီဇကဲွများမှ အသက်လျင်၍ အထွက် ကာင်း သာ ခရမ်းချဉ် 

မျိုးလိငး် များ ရွးချယ်ြခင်း 
၂။ သားဆက်-၂မ ှသားဆက်-၆ ငရတ်အစပ်မျိုးဗီဇကဲွများမှ အသက်လျင်၍ အထွက် ကာင်း သာငရတ်မျိုးလိင်း 
များ ရွးချယ်ြခင်း 

(ခ) မျို းအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
     (၁) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များယှဉ် ပို င် လ့လာြခင်း 
     (၂) အပင်ပခရမး်ချဉမ်ျို းများအထွက်ယဉ်ှ ပိုင်ြခင်း 
     (၃) အပငပ်ခရမး်ချဉ်မျို းများယဉှ် ပို င် လ့လာြခင်း 
     (၄) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းများအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 
     (၅) ခရမ်းချဉ်ဗီဇကဲွလိင်းများမှဗီဇ ငိမ်ခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများအထွကယှ်ဉ် ပိုင်ြခင်း 
     (၆) ဒသကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျို းကဲွများအထွက်နန်းယှဉ် ပို င်စမ်းသပ်ြခငး် 
     (၇) ငရတ်အစပ်မျိုးများပဏာမယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း  
     (၈) ငရတ်အချိုမျိုးများယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း  
     (၉) စမ်းသပ်စပ်မျို းခရမ်းမျိုးများအားမိဘမျိုးများနှင့်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
    (၁၀) ခရမ်းအရှည်မျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
    (၁၁) ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများအထွက်ယှဉ် ပို င် လ့လာြခင်း 
    (၁၂) ဟင်းစားပဲပတ်မျို းများယှဉ် ပို င် လ့လာြခင်း  
    (၁၃) ခါကျက်ဥမျို းများယှဉ် ပို င် လ့လာြခင်း 
 
(ဂ) စိက်နည်းစနစ်စမ်းသပ်ြခင်း 
    (၁) ဟင်းစားပဲပတ်တွင်ယူရီးယား ြမသဇာ၏အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်းအ ပ အကျိုး  
         သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
    (၂) တီ ြမ ဆွးအ ြခခဇဝီ ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ခရမ်း၊ ငရတ်နှင့်ခရမ်းချဉ် အပင်ကီးထွား 
         မနှင့်အထွက်နန်းအ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
    (၃) စိက်ချိန်အလိက်ခရမ်းချဉ်မျို း(၂)မျိုး၏အထွက်နန်းအား လ့လာြခင်း 
    (၄) ကက်သွန်နီစိက် ြမတွင် Kolta 2xl ပါင်းသတ် ဆး၏ ပါင်းနှိမ်နင်းနိင်မကိ လ့လာြခင်း 
 
(ဃ) နှစ်ရှည်သီးပင်သ တသနလပ်ငန်း 
    (၁) စိန်တစ်လးသရက်ပန်းပွင့်ချိန်နှင့်သီးကင်းဝင်ချိန်တွငယ်ူရီးယားနှင့် ဟာ်မန်းအမျို းမျို းပက်ဖျန်း 
          ြခင်းြဖင့်အသီးတင်မနှင့်အသီးအထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 
    (၂) စန်ိတစ်လးသရက်တွငရွ်က်ဖျနး် ြမသဇာရည်အမျို းမျိုး၏အသီးအထွက်နန်းအား လ့လာြခင်း 
    (၃) စိန်တစ်လးသရက်တွင်အသီးအရည်အ သွးနှင့် အရည်အချင်းလက္ခဏာများကဲွြပားမကိ လ့လာြခင်း 
    (၄) ြမန်မာ့သရက်မျို းကွဲများ၏အသီးနှင့် အရွက်အရည်အချငး်လက္ခဏာများကိ လ့လာြခင်း 
    (၅) သရကသီ်းတွငစ်က္က ူအတ်ိ အမျိုးအစားအလိက်အိတ်စွတ် ပးြခင်းြဖင့် 

အသးီအရည်အ သးွနငှ့်အရည်အချငး် ြပာင်းလဲမကိ လ့လာြခင်း  
    (၆) သီဟိဠ်သရက်တွင်ကိင်းြဖတ်ြခင်းနှင့် ြမသဇာထည့်သင်ွးြခင်းြဖင့်အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျို း 
           သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
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    (၇) သီဟိဠ်သရက်တွင်ရွက်ဖျန်း ြမသဇာအမျိုးမျိုး၏ပနး်ပွင့်မနှင့်အသီးအထွက်နနး်အ ပ အကျိုး 
           သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
    (၈) နဂါး မာက်တွင်ဓါတ် ြမသဇာနှင့်သဘာဝ ြမသဇာတိ၏့အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျိုး  
           သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
     (၉) နဂါး မာက်တွင်ချိန်ခါမဲ့သီး စရန်အလင်း ပးစမ်းသပ်ြခင်း။ 
 
ဟင်းသီးဟင်းရွက်သ တသနလပ်ငန်း 
(က) မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 
ခရမ်းချဉ် 
   အသက်လျင်၍အထွက် ကာင်း သာခရမ်းချဉ်မျို းများ မွးြမူ ရွးချယြ်ခင်း 
   သားဆက် (၂) / ၁ တဲွ / ၂၀ လိင်း (CLN 2498D x ကျား ြခရာ) 
   သားဆက် (၃) / ၁ တဲွ / ၁၀ လိင်း (Lora)  
   သားဆက် (၄) ၁ တဲွ / ၇  လိင်း (BL 12 x ကျား ြခရာ) 
   သားဆက် (၅)  ၁တွဲ /  ၁၃ လိင်း (Seeda1 x  ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၂) 
   သားဆက် (၆) ၁ တဲွ/ ၃ လိင်း  (FM 3 x ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၂) 
 ငရတ် 
   အသက်လျင်၍အထွက် ကာင်း သာငရတ်မျို းများ ရွးချယ်ြခင်း 
   သားဆက် (၂)  ၁ တဲွ (Demon) 
   သားဆက် (၃) ၁ တဲွ / ၆ လိင်း (Thermo 11) 
   သားဆက် (၄) ၁တဲွ / ၂ လိင်း  (NWB) 
   သားဆက် (၅) ၃ တဲွ / ၁၇ လိင်း  (MHC , AZU , KYS)   
  
(ခ) မျို းအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
၁။ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
 အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်း ပးီ အဝါ ရာင်ရွက်တွန်ဗိ့င်းရပ်စ် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
အပင်ပ ခရမ်းချဉ်မျို းများရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်း ပးီ အဝါ ရာင်ရွက်တွန်ဗိ့င်းရပ်စ် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
အပင်ပ ခရမ်းချဉ်မျို းများရရိှရန် ကမ္ဘာ့ဟငး်သီးဟင်းရက်ွဖွ ့ဖို းမဗဟဌိာန (The world vegetable center) 
မှရရှိ သာ အဝါ  ရာင်ရွက်တွန်ဗိ့င်းရပ်စ် ရာဂါဒဏခ်နိင်ရည်ရိှသည့်  ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်(၁၀)မျိုးကိ AVRDC 
မျိုး(၁)မျိုးနင့်ှ ဒသမျိုး (၁) မျိုးတိကိ့ စထားမျိုး အြဖစ်ထား၍ (၁၂x၃) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ် 
မိးရာသီတွငလ်ည်း ကာင်း၊ (၁၀x ၄) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် မိး နှာင်းရာသီတွင်လည်း ကာင်း၊ 
စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီး ဝလဌာနစတွင်စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

တွရိှ့ချက် 
   မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ခရမ်းချဉ်မျို းများ၏ ပင်ပိငး်ဆင်ိရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 

AVTOV 1004 မျိုးသည်(၅၄ ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့်ရက် စာ ပီး စထားမျိုး(၂)မျို း ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂(၅၇ ရက)်၊ 
တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (၅၇ ရက်)နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။ AVTOV 1008နှင့် AVTOV 1009 မျို း တိသ့ည် (၆၆ 
ရက)်ြဖင့် နာက ် ကျပါသည်။ အပင်အြမင့်တွင် စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ် (၂) သည် (၇၈ စင်တီမီတာ) ြဖင့် 
အနိမ့်ဆးြဖစ် ပီး စထားမျိုး တပ်ကနး် ခါင်းစိမ်းသည် (၁၀၇ စင်တီမတီာ)ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ်ကာ စမ်းသပ် 
ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များသည် (၈၃ မှ ၁၀၄ စင်တီမီတာ)အတွင်းရှိသြဖင့် အပင်အလယ်အလတ်အြမင်မ့ျိုး (semi-
determinate)များြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် AVTOV 1002မျိုးမှလဲွ၍ 
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စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များသည် စထားမျို းများနှင့် ကွာ ြခားမမရိှဘဲ (၆၈ ရက်မှ ၁၁၀ ရက)်ထိရိှပါသည်။ 
အသးီဆိငရ်ာလက္ခဏာများတွင် အသီးတစ်လးပျမ်းမ  အ လးချိန်၌ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များသည် 
စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၂(၂၉ ဂရမ)်နငှ့်တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း(၂၀ ဂရမ)်တိထ့က် အသီးအရွယ်အစား ကီးမား ပီး 
AVTOV 1006 မျိုးသည် (၈၇ ဂရမ်)ြဖင့် အရွယ်အစား ကီးပါသည်။ အသားအထူ တွင် AVTOV 1009 မျိုးနငှ့် 
AVTOV 1007 မျိုးတိ ့သည် (၆.၃ နှင့် ၆.၀ မီလီမီတာ)ြဖင့် အသားထူပါသည်။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆင်ိရာ 
လက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်၌ စထားမျိုး ဆင်းခရမ်း ချဉ်-၂ (၁၇ လး)၊ 
တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (၈ လး)တိထ့က် သာလွန် သာမျို းကိ မ တွရ့ဘ ဲ AVTOV 1009 မျိုးသည် (၇ လး) 
သးီပါသည်။ တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင်လည်း စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များသည် စထားမျိုး 
ဆင်းခရမ်းချဉ် -၂ (၄၂၁.၃ ဂရမ်)ထက်သာလွန် သာမျိုးကိမ တွရ့ဘဲ AVTOV 1009 မျို းသည် (၂၉၉.၈ ဂရမ)် 
ထွက် ရိှပါသည်။ တစ်ကွက် (၆'x၂၀')မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များ 
AVTOV 1003၊ AVTOV 1004၊ AVTOV 1007၊ AVTOV 1008၊AVTOV 1009သည ် (၃.၂၅မှ၄.၅၃ 
ကီလိဂရမ်) ထိထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ် -၂ (၅.၈၃ ကီလိဂရမ်)နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။  AVTOV 1001၊ 
AVTOV 1005၊ AVTOV 1006၊ AVTOV 1010 မျို းတိသ့ည် (၀.၇၅ ကီလိဂရမ် မှ ၀.၉၄ 
ကီလိဂရမ်)ထိထွက်ရှိ ပီး တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (၁.၆၃ ကီလိဂရမ်)နှင့်ကွာြခားမမရိှပါ။ အဝါ ရာင်ရွက်တွန်ဗိ့င်းရပ်စ် 
ရာဂါကျ ရာက်မရာခိင်နန်းတွင် စမး်သပခ်ရမ်းချဉ်မျိုး သစ ်AVTOV 1008 နှင့် AVTOV 1009 မျို းတိသ့ည် 
၀.၃ % ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပးီ AVTOV 1002 မျိုးသည် ၂၁.၇ %ြဖင့်ကျ ရာက်မများပါသည်။ 
စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၂နှင့် တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်းတိသ့ည် ၆.၇% နှင့် ၈.၃% အသးီသးီကျ ရာက်ပါသည်။ 
မိးရာသီ၌ ပင် ြခ ဆွး ရာဂါ Sclerotium rolfsii ကျ ရာက်မတွင် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ် မျို းများသည ် ၂၅ % မှ 
၄၆.၇ % ထိ ကျ ရာက် ကာင်း တွရ့ှိရပါ သည်။  

မိး နှာင်းရာသစီမ်းသပ်ချက်အရ ခရမ်းချဉ်မျို းများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက©ဏာများတွင် ၅၀%ပန်းပွင့်ရက 
်၌ စထားမျို းတပ်ကန်း ခါင်းစိမ်းသည ် (၅၁)ရက်ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး AVTOV ၁၀၀၂မျိုးသည်(၆၂)ရက်ြဖင် ့
နာက်ကျပါသည်။ အသးီစတင်ဆတ်ွခူးရက်တွင်စထားမျို းတပ်ကန်း ခါင်းစိမ်းမျိုးသည် (၁၀၅)ရက်အ စာဆး 
ြဖစ် ပီး AVTOV ၁၀၀၉မျိုးသည်(၁၁၉)ရက်ြဖင့်ဆွတ်ခူးမ နာက်ကျပါသည်။ အသီးတင်မရာခိင်နန်းတွင် 
စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များ သည်စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်(၂)(၃၃%)၊ တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း(၃၇%)တိန့င့်ှ 
ကွာြခားမ မရှိဘဲ (၂၁%မှ၃၉%)ထိရိှပါ သည်။ အသီးဆိငရ်ာလက္ခဏာများတွင် အသးီတစ်လးပ မ်းမအ လးချန်ိ၌ 
AVTOV ၁၀၀၂ မျို းသည် (၉၉)ဂရမ်ြဖင့် အသီးအရွယ်အစားကီး ပးီ စထားမျိုးတပ်ကန်း ခါငး်စိမ်းသည် 
(၂၆)ဂရမ်ြဖင့် အသီးအရွယ်ငယ်ပါသည်။ အသးီအလျားတွင်  AVTOV ၁၀၀၃မျိုးသည် (၆.၇)စင်တီမီတာြဖင့် 
အသးီအရှည်ဆးြဖစ် ပးီ အသီးအချင်းတွင် (၅.၆)စင်တီ မီတာြဖင့်အများဆးြဖစ်ပါသည်။ စထားမျိုးတပ်ကန်း 
ခါင်းစိမ်းသည်(၃.၄)စင်တီမီတာ၊ (၃.၅)စင်တီမီတာြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ကာ အသီးလးဝိင်းပရိှ၍ ကျန်စမ်းသပ်မျို း 
များသည ် ဘဲဥပရိှပါသည်။ အသားအထူတွင် AVTOV ၁၀၀၃မျိုး သည ် (၅.၆)မီလီမီတာြဖင့် အသားထူ ပီး 
AVTOV ၁၀၀၄မျိုးသည် (၃.၇)မလီီမတီာ ြဖင့်အသားပါးပါသည်။ အသီး အချို ဓါတ်တွင် စထားမျိုးတပ်ကန်း 
ခါင်းစိမ်းသည်(၅.၀)%ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပးီ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များသည် စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ် (၂) 
နှင့် ကွာြခားမမရိှဘဲ (၃.၈ မှ ၄.၃)% ရှိပါသည်။ 

အထွက်နှင့်အထွက်နနး်ဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှစစ ပါင်းအသီးအ ရအတွက်တွင် စထားမျိုး 
ဆင်းခရမ်းချဉ်(၂)သည ် (၄၁)လးြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီးAVTOV ၁၀၀၂မျို းသည် (၁၅)လးြဖင့်  အနည်း ဆး 
ြဖစ်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။ တစ်ပင်မှစစ ပါငး်အသီးအ လးချိန်တွင်လည်း စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်(၂)သည် 
(၁၂၇၄.၂) ဂရမ်ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပးီ AVTOV ၁၀၀၂မျိုးသည်(၇၉၅.၅)ဂရမ်ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ 
ပါသည်။ တစ်ပင်မှ စျး ကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်တွင် စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်(၂)မျိုးသည်(၄၀)လးြဖင့် 
အများဆးြဖစ် ပီးAVTOV၁၀၀၂ မျိုးသည် (၁၀)လးြဖင့်အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ပင်မှ စျး 
ကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင်စထားမျို း ဆင်း ခရမ်းချဉ်(၂)သည(်၁၂၅၉.၂)ဂရမ်နှင့်အများဆးြဖစ် ပီး AVTOV 
၁၀၀၂မျိုးသည် (၆၆၅.၆)ဂရမြ်ဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ကွက် (၆' x ၁၅')မှ 
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စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် AVTOV ၁၀၀၃မျိုးသည် (၁၇.၂)ကီလိဂရမ်ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး စထား 
မျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်(၂)(၁၆.၆)ကီလိဂရမ်ြဖင့်ကွာြခားမမရိှပါ။ AVTOV ၁၀၀၂မျို းသည် (၈.၈)ကီလိဂရမ်ြဖင့် 
အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည။် အဝါ ရာင်ဗိင်းရပ်စ် ရာဂါ ကျ ရာက်မ တွင် AVTOV ၁၀၀၃ နှင့် 
စထားမျိုး တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်းတိသ့ည် ၁၀၀ % ကျ ရာက် ပီး AVTOV ၁၀၁၀ မျိုးသည ် ၁၃.၈ % ြဖင် ့
ကျ ရာက်မအနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။  Bacterial Wilt (ပင်ညို း ရာဂါ)ကျ ရာက်မ%တွင် AVTOV ၁၀၀၃ 
မျိုးနင့်ှစထားမျိုးတပ်ကန်း ခါငး်စိမ်းတိသ့ည်ကျ ရာက်မမရိှဘဲ AVTOV ၁၀၁၀မျို းနင့်ှ AVTOV ၁၀၀၅မျို း တိ ့
သည် ၂.၅% နှင့် ၅.၀% သာကျ ရာက်ပါသည်။  
သးသပ်ချက်  

မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရစမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များအနက်AVTOV၁၀၀၉မျိုးသည်တစ်ပင်နှင့်တစ်
ကွက် (၆' x ၁၅')မှ  (၂၉၉.၈)ဂရမ ် ၊ (၃.၆)ကီလိဂရမ် ထွက်ရှိ ပီး အသားအထူ (၆.၃)မီလီမီတာရိှကာ စထားမျိုး 
ဆင်းခရမ်း ချဉ(်၂) (၅.၈)ကီလိဂရမနှ်င့်ကွာြခားမမရှိပါ ။ အဝါ ရာင်ရွက်တွန်ဗိ့င်းရပ် ရာဂါကျ ရာက်မတွင် မိး 
ရာသီ၌ စမ်းသပ်ခရမး်ချဉမ်ျိုးသစ် AVTOV ၁၀၀၈နှင့် AVTOV ၁၀၀၉ မျိုးတိသ့ည် (၀.၃%) ြဖင့်အနညး်ဆး 
ကျ ရာက်ပါသည်။ မိး နှာင်းရာသစီမ်းသပ်ချက်အရ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းသစ်များသည် တစ်ပငန်ှင့်တစ်ကွက ်
(၆'x၁၅')မှ စျးကွက်ဝင်အသီး အ ရအတွက်နင့်ှ အ လးချိန်တွင် စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ် (၂)ထက်သာ သာမျို း 
ကိ မ တွရ့ သာ်လည်း AVTOV ၁၀၁၀မျို းသည်  အဝါ ရာင်ရွက်တွန် ့ဗိငး်ရပ် ရာဂါကိ(၁၃.၈%)ြဖင့်အနညး်ဆး 
ကျ ရာက်သြဖင့် အထွက်နန်း ကာငး် ပီး အဝါ ရာင်ရွက်တွန်ဗိ့င်းရပ ်  ရာဂါဒဏ်ခနိငရ်ည်ရိှ သာ ခရမ်းချဉ်မျို း 
မွးြမူ ရွးချယြ်ခင်းလပင်န်းတွင် အသးြပု နိင်ရန် ဆက်လက်စမး်သပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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  ဇယား (၁)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး ၂၀၁၁) 

စဉ် မျို းအမည် 
ပျို းပင် 
အ ရာင် 

၅၀% 
ပန်းပွင့် 
ရက် 

အပင်အြမင့် 
(စမ) 

 
အသီးစတင် 
ဆွတ်ခူးရက် 

 

အသီး 
တစ်လးပျမ်းမ  
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသား 
အထူ 
(မမ) 

၁ AVTOV1001 အစမိ်း ၅၈ ၁၀၄ ၁၁၀ ၆၇ ၄.၃ 
၂ AVTOV1002 အစမိ်း ၆၂ ၉၅ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ 
၃ AVTOV1003 အစမိ်း ၅၇ ၉၂ ၉၉ ၅၄ ၅.၇ 
၄ AVTOV1004 အစမိ်း ၅၄ ၉၁ ၁၀၃ ၆၁ ၆.၉ 
၅ AVTOV1005 အစမိ်း ၅၇ ၈၃ ၁၀၆ ၄၄ ၅.၄ 
၆ AVTOV1006 အစမိ်း ၅၆ ၉၈ ၆၈ ၈၇ ၅.၀ 
၇ AVTOV1007 အစမိ်း ၆၃ ၁၀၂ ၁၀၆ ၆၂ ၆.၀ 
၈ AVTOV1008 အစမိ်း ၆၆ ၈၉ ၁၀၄ ၅၃ ၅.၅ 
၉ AVTOV1009 အစမိ်း ၆၆ ၉၅ ၁၀၈ ၅၉ ၆.၃ 
၁၀ AVTOV1010 အစမိ်း ၅၈ ၉၅ ၁၀၉ ၆၇ ၅.၁ 
၁၁ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂(စ) အစမိ်း ၅၇ ၇၈ ၉၈ ၂၉ ၅.၇ 
၁၂ တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (စ) ခရမ်း ၅၇ ၁၀၇ ၁၀၁ ၂၀ ၄.၅ 
 Mean  ၅၉.၃ ၉၄.၁ ၉၅.၈ ၅၀.၃ ၄.၉ 
 F test  ** ** ns ** ** 
 CV %  ၄.၅ ၇.၆ ၂၆.၁ ၁၈.၄ ၁၁.၆ 
 LSD (0.05)  ၄.၅၅ ၄.၁၀ - ၁၅.၆၀ ၀.၉၇ 
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ဇယား(၂)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ရာဂါကျ ရာက်မများ (မိး ၂၀၁၁) 
 

စဉ် မျို းအမည် 

တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင် (၆'x၁၅') 
တစ်ကွက်မှ 
စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လး 
ချနိ် (ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

စိက်ခင်းတွင်ကျ ရာက်မအ ြခအ န 

အဝါ ရာင် 
ရွက်တွန် ့ဗိင်းရပ်စ် 

ကျ ရာက်မ 
(%) 

Sclerotium rolfsii 
ပင် ြခ ဆွး ရာဂါ 
ကျ ရာက်မ (%) 

 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လး 
ချနိ် 

(ဂရမ်) 

၁ AVTOV1001 ၀.၃ ၂၄.၄ ၀.၉၃ ၂၇၉ ၁၈.၃ ၄၆.၇ 
၂ AVTOV1002 ၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၂၁.၇ ၄၁.၇ 
၃ AVTOV1003 ၃ ၁၅၉.၅ ၃.၂၅ ၉၇၅ ၅.၀ ၃၅.၀ 
၄ AVTOV1004 ၅ ၂၅၁.၃ ၄.၅၃ ၁၃၅၉ ၁၃.၃ ၄၅.၀ 
၅ AVTOV1005 ၂ ၆၄.၆ ၀.၉၇ ၂၉၁ ၁၁.၇ ၄၃.၃ 
၆ AVTOV1006 ၂ ၉၈.၃ ၀.၇၅ ၂၂၅ ၁၃.၃ ၄၁.၇ 
၇ AVTOV1007 ၄ ၁၁၂.၇ ၄.၄၀ ၁၃၂၀ ၈.၃ ၂၈.၄ 
၈ AVTOV1008 ၄ ၁၆၈.၀ ၃.၃၇ ၁၀၁၁ ၀.၃ ၂၈.၃ 
၉ AVTOV1009 ၇ ၂၉၉.၈ ၃.၆၂ ၁၀၈၆ ၀.၃ ၂၅.၀ 
၁၀ AVTOV1010 ၁ ၆၃.၈ ၀.၉၄ ၂၈၂ ၁၀.၀ ၄၁.၇ 
၁၁ ဆင်းခရမ်းချဉ်၂(စ) ၁၇ ၄၂၁.၃ ၅.၈၃ ၁၇၄၉ ၆.၇ ၂၆.၇ 
၁၂ တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (စ) ၈ ၁၁၄.၅ ၁.၆၃ ၄၈၉ ၈.၃ ၃၈.၄ 

 

Mean ၄.၄ ၁၄၈.၂ ၂.၅ - - - 
F test ** ** *    
CV % ၄၃.၄ ၄၅.၉ ၅၀.၆    

LSD (0.05) ၅.၉၀ ၁၉၂.၄၃ ၄.၁၉    
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ဇယား (၃)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး နှာင်း ၂၀၁၁) 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက် 
အသီးစတင် 
ဆွက်ခူးရက် 

အသီး 
တင်မ 
(%) 

အသီး 
တစ်လးပျမ်းမ  
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီးအလျား 
(စမ)  

အသီးအချင်း 
(စမ) 

အသား 
အထူ 
(မမ) 

အသီးအချို 
ဓါတ် 

Brix(%) 

၁ AVTOV1008 ၆၁ ၁၁၇ ၃၉ ၃၉ ၄.၀ ၃.၈ ၃.၈ ၄.၂ 
၂ AVTOV1009 ၆၁ ၁၁၉ ၃၀ ၆၇ ၅.၉ ၄.၅ ၅.၀ ၄.၃ 
၃ AVTOV1005 ၅၈ ၁၁၃ ၃၅ ၇၄ ၆.၀ ၄.၈ ၅.၁ ၃.၉ 
၄ AVTOV1003 ၅၆ ၁၁၂ ၂၁ ၉၀ ၆.၇ ၄.၈ ၅.၆ ၄.၁ 
၅ AVTOV1002 ၆၂ ၁၁၆ ၃၃ ၉၉ ၆.၀ ၅.၆ ၄.၄ ၄.၄ 
၆ AVTOV1010 ၅၉ ၁၁၅ ၂၇ ၉၃ ၆.၀ ၅.၃ ၅.၀ ၄.၁ 
၇ AVTOV1007 ၅၉ ၁၁၇ ၂၆ ၈၄ ၆.၀ ၅.၀ ၅.၂ ၄.၀ 
၈ AVTOV1004 ၅၄ ၁၁၂ ၃၂ ၆၈ ၆.၀ ၄.၇ ၃.၇ ၃.၈ 
၉ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂(စ) ၅၃ ၁၀၉ ၃၃ ၅၇ ၅.၀ ၄.၆ ၄.၁ ၃.၈ 
၁၀ တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (စ) ၅၁ ၁၀၅ ၃၇ ၂၆ ၃.၄ ၃.၅ ၄.၉ ၅.၀ 

          
 F test ** * ns ** ** ** ** ** 
 CV % ၄.၄ ၄.၂ ၄၂.၁ ၁၀.၆ ၃.၉ ၃.၇ ၁၀.၉ ၇.၈ 
 LSD (0.05) ၃.၆ ၆.၉ - ၁၀.၇ ၀.၃ ၀.၂ ၀.၇ ၀.၄ 
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ဇယား(၄)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ရာဂါကျ ရာက်မများ (မိး နှာင်း ၂၀၁၁) 
 

စဉ် မျို းအမည် 

တစ်ပင်မှ စစ ပါင်း တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင် (၆'x၁၅') 
တစ်ကွက်မှ 
စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လး 
ချနိ် (ကီလိဂရမ်) 

စိက်ခင်းတွင်ကျ ရာက်မအ ြခအ န 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အဝါ ရာင် 
ရွက်တွန် ့

ဗိင်းရပ် ရာဂါ    
% 

ပင်ညိုး ရာဂါ 
Bacterial Wilt 

% 

၅ AVTOV1002 ၁၅ ၇၉၅.၅ ၁၀ ၆၆၅.၆ ၈.၈ ၈၅.၀ ၆.၂၅ 
၄ AVTOV1003 ၂၁ ၉၇၀.၇ ၂၀ ၉၄၂.၂ ၁၇.၂ ၁၀၀.၀ ၀.၀ 
၈ AVTOV1004 ၂၈ ၁၀၅၈.၃ ၂၅ ၁၀၁၁.၁ ၁၀.၄ ၂၂.၅ ၁၁.၂၅ 
၃ AVTOV1005 ၃၀ ၁၃၀၂.၅ ၃၀ ၁၂၉၀.၀ ၁၅.၀ ၃၈.၈ ၅.၀ 
၇ AVTOV1007 ၂၂ ၁၀၁၂.၂ ၁၉ ၉၅၇.၆ ၉.၇ ၂၆.၉ ၂၆.၂၅ 
၁ AVTOV1008 ၃၁ ၈၀၀.၇ ၂၇ ၇၃၅.၅ ၁၁.၂ ၂၃.၈ ၁၆.၂၅ 
၂ AVTOV1009 ၂၅ ၈၈၃.၂ ၂၃ ၈၃၂.၃ ၁၁.၈ ၃၁.၃ ၁၃.၇၅ 
၆ AVTOV1010 ၂၅ ၁၂၃၃.၅ ၂၅ ၁၂၂၆.၇ ၁၅.၉ ၁၃.၈ ၂.၅ 
၉ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂(စ) ၄၁ ၁၂၇၄.၂ ၄၀ ၁၂၅၉.၂ ၁၆.၆ ၃၁.၃ ၁၂.၅ 
၁၀ တပ်ကန်း ခါင်းစိမ်း (စ) ၃၉ ၇၀၇.၀ ၃၉ ၇၀၃.၂ ၁၀.၆ ၁၀၀.၀ ၀.၀ 

         
 F test ** ns ** ** ** - - 
 CV % ၂၂.၀ ၂၆.၇ ၂၁.၅ ၂၅.၇ ၁၇.၅   
 LSD (0.05) ၈.၈ - ၈.၀ ၃.၈ ၃.၂   
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၂။ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်း သာ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းများရရှိရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင် 

ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ကမ္ဘာ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖွ ့ဖို းမဗဟိဌာန(The World Vegetable Center)မှရရှိ သာ ခရမ်းချဉ်မျို းသစ ်(၃) 
မျိုး ၊ အိန္ိဒယမျိုး (၁) မျိုး ၊ စထားမျိုး (၃)မျိုး တိကိ့ (၇ x ၃) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ် မိးရာသီတွင် လည်း 
ကာင်း၊ (၇x၄)အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် မိး နှာင်းရာသီတွင်လည်း ကာင်း၊ စက်ိပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီး 
ဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတွင် ဒတိယအကိမ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

မိးရာသီစမ်းသပ် ချက်၌ ခရမ်းချဉ်မျို းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ CLN 
2777 Fမျိုးသည် (၆၇ ရက်)ြဖင့် စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၇၀ ရက်)၊ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂ (၇၃ ရက်)၊ ကျား ြခရာ 
(၇၄ ရက်)တိထ့က် ပန်းပွင့်ရက် စာ ပီး အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင်လည်း (၁၀၁ ရက်)ြဖင့် စာ၍ ဆွတ်ခူးနိင်ပါ 
သည်။ အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် စမ်းသပ်မျို းများသည ် စထားမျိုးများနှင့် ကွာြခားမမရိှဘဲ(၂၆ ဂရမ်မှ ၄၃.၃ 
ဂရမ်)ထိရိှပါသည်။ အသားအထူတွင်CLN 2777 Fမျို းသည(်၅.၃ မီလီမီတာ)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး CLN 2460 E၊ 
CLN 2498 D၊ India (၅.၁ မီလီမီတာ)တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ ကျား ြခရာမျို းသည(်၂ မီလီမီတာ) ြဖင့်အသားပါးပါ 
သည်။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတက်ွနှင့် အ လးချိန် 
၌ စမ်းသပ်မျို းများသည် ကွာြခားမမရှိဘဲ (၄ လးမှ ၁၇ လး)နှင့် (၈၃.၃ ဂရမ်မှ ၃၇၄.၇ ဂရမ်) ထိရှိပါသည်။ တစ်ကွက် 
(၆' x ၁၅')မှ  စျးကွက်ဝင်အသီးအ လး ချိန်၌ CLN 2777 F  မျို းသည ်(၄.၁၂ ကီလိဂရမ)် ြဖင့် အများဆး ထွက်ရိှ 
ပီး စထားမျို း ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၂.၀၉ ကီလိ ဂရမ်)၊ ဆင်းခရမ်းချဉ-်၂(၁.၇၆ ကီလိဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ(၀.၇၁ ကီလိ 
ဂရမ်)တိထ့က် အထွက်သာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်တွင် ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်၌ စထား 
မျိုး CLN 2026 D မျိုးသည် (၅၀ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး CLN 2777 H မျို းသည ် (၆၆ ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့် 
ရက် နာက်ကျပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် စထားမျို းကျား ြခရာသည် (၉၃ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး 
CLN 2777 H မျို းသည ် (၁၀၆ ရက်)ြဖင့်ဆွတ်ခူးချိန် နာက်ကျပါသည်။ အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် အသီး 
တစ်လးပျမ်းမအ လးချိန်၌ CLN 2777 H မျို းသည ် (၉၇ ဂရမ်)ြဖင့် အရွယ်အစားကီးပါသည်။ အသားအထူတွင် 
စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျိုးများသည် စထားမျို းများနှင့် ကွာြခားမမရှိဘဲ(၃.၉ မှ ၅.၅ မီလီမီတာ)ရှိပါသည်။ အထွက်နှင့် 
အထကွန်န်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်၌ India မျိုးသည် 
(၅၁ လး၊ ၁၆၀၂.၅ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၃၇ လး၊ ၁၀၂၈ ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ 
(၃၅ လး၊ ၈၉၀.၇၂ ဂရမ်) တိထ့က် အထွက်သာ ပီး CLN 2777 F  မျိုး သည် (၄၇ လး၊ ၁၃၁၇.၅ ဂရမ်) ြဖင့် 
ဒတိယအများဆးထွက်ရိှပါသည်။ တစ်ကွက်(၆'x၁၅')မှ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင် လည်း India မျို းသည ်
(၂၄ ကီလိဂရမ်) ထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၁၁ ကီလိဂရမ်)၊ CLN 2026 D (၁၇ ကီလိဂရမ်)၊ ကျား 
ြခရာ-၂ (၁၁.၂ ကီလိဂရမ်) တိထ့က် အထွက်ပိပါသည်။   
သးသပ်ချက် 
  မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရခရမ်းချဉ်မျို းသစ် CLN 2777 F မျိုးသည် ပန်းပွင့်ရက် စာြခင်း ၊ အသီး 
အရွယ်အလတ်စား(၃၅.၃ ဂရမ်)ရိှြခင်း တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ ျ းကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန် ၃၇၄.၇ ဂရမ်၊ ၄.၁၂ 
ကီလိ ရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၂၀၁.၃ ဂရမ် ၊ ၂.၀၉ ကီလိ ဂရမ်)၊ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂ 
(၁၉၈ ဂရမ် ၊ ၁.၇၆ ကီလိဂရမ)် ၊ ကျား ြခရာ (၈၃.၃ ဂရမ်၊ ၀.၇၂ ကီလိဂရမ်) တိ ့ထက် အထွက်သာလွန်ြခင်း ကာင့် 
မိးရာသီတွင်ြဖစ်ထွန်းရန်အလားအလာရှိ သာမျို းြဖစ်ပါသည်။  
 မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ခရမ်းချဉ်မျို းသစ ် Indiaမျို းသည်အသီးအရွယ်အလတ်စား(၄၄ဂရမ်) ရှိကာ 
အသားအသင့်အတင့်ထူ ပီး (၄.၇ မီလီမီတာ)၊ တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင် အသီး အ လးချိန် (၁၆၀၂.၅ ဂရမ်၊ 
၂၄ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၁၁ ကီလိဂရမ်)၊ CLN 2026 D (၁၇ ကီလိ 
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ဂရမ်) ၊ ကျား ြခရာ-၂ (၁၁.၂ ကီလိဂရမ်) တိထ့က် အထွက်ပိသြဖင့် မိး နှာင်း ရာသီအတက်ွ အလားအလာ ကာင်း 
သာမျို းြဖစ်ပါသည်။ 

 

ဇယား (၃)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး ၂၀၁၁) 
 

စဉ် အမည် 
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက် 
စတင်ဆွတ် 
ခူးရက် 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် (ဂရမ်) 

အသီးအသား 
အထူ (မမ) 

၁ CLN 2777 F ၆၇ ၁၀၁ ၃၅.၃ ၅.၃ 
၂ CLN 2460 E ၆၈ ၁၀၁ ၄၃.၃ ၅.၁ 
၃ CLN 2498 D ၇၅ ၁၀၂ ၃၆.၇ ၅.၁ 
၄ India ၇၁ ၁၀၄ ၃၆.၀ ၅.၁ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၁(စ) ၇၀ ၁၁၁ ၃၀.၇ ၄.၇ 
၆ ဆင်းခရမ်းချဉ်- ၂(စ) ၇၃ ၁၁၁ ၄၂.၀ ၄.၇ 
၇ ကျား ြခရာ-2 (စ) ၇၄ ၁၀၅ ၂၆.၀ ၂.၀ 
 Mean ၇၁ ၁၀၅ ၃၅.၇ ၄.၆ 
 F - test ** ** ns ** 
 CV % ၂.၁ ၁.၀ ၁၇.၉ ၉.၇ 
 L S D (0.05) ၂.၆ ၂.၀ - ၀.၈ 

 

 

ဇယား(၄) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး ၂၀၁၁) 
 

 
စဉ် 

 
အမည် 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် တစ်ကွက်ပါ  စျးကွက် 
 ဝင်အသီး အ လးချိန် 

(ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

အသီးအ ရ 
အတွက် 

အသီးအ လး 
ချန်ိ (ဂရမ်) 

၁ CLN 2777 F ၁၇ ၃၇၄.၇ ၄.၁၂ ၁၂၃၆ 
၂ CLN 2460 E ၉ ၂၀၄.၀ ၂.၁၉ ၆၅၇ 
၃ CLN 2498 D ၅ ၁၇၂.၇ ၁.၁၄ ၃၄၂ 
၄ India ၁၁ ၂၆၈.၂ ၁.၅၇ ၄၇၁ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁(စ) ၁၂ ၂၀၁.၃ ၂.၀၉ ၆၂၇ 
၆ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂(စ) ၈ ၁၉၈.၀ ၁.၇၆ ၅၂၈ 
၇ ကျား ြခရာ-2 (စ) ၄ ၈၃.၃ ၀.၇၁ ၂၁၃ 
 Mean ၉.၄ ၂၁၄.၆ ၁.၉၄  
 F - test ns ns **  
 CV % ၄၉.၂ ၄၂.၈ ၃၈.၄  
 L S D (0.05) - - ၁.၃၂  
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ဇယား(၅) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး နှာင်း ၂၀၁၁) 
 

စဉ် အမည် 
၅၀ % 

ပန်းပွင့်ရက် 
စတင်ဆွတ် 
ခူးရက် 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် (ဂရမ်) 

အသီး အသား 
အထူ (မမ) 

၁ CLN 2777 F ၅၅ ၁၀၀ ၄၅ ၅.၅ 
၂ CLN 2777H ၆၆ ၁၀၆ ၉၇ ၅.၄ 
၃ CLN 2498 D ၆၀ ၁၀၀ ၆၆ ၄.၄ 
၄ India ၅၃ ၉၆ ၄၄ ၄.၇ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၁(စ) ၅၅ ၉၆ ၃၆ ၃.၉ 
၆ CLN2026D(စ) ၅၀ ၉၄ ၃၉ ၅.၄ 
၇ ကျား ြခရာ-၂ (စ) ၅၃ ၉၃ ၃၁ ၄.၃ 
 Mean ၅၆ ၉၈ ၅၁.၁ ၄.၈ 
 F - test ** ** ** ns 
 CV % ၂.၅ ၂.၉ ၂၀.၇ ၁၉.၃ 
 L S D (0.05) ၂.၀၇ ၄.၁၆ ၁၅.၆၆ - 

 
ဇယား(၆)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်များ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး နှာင်း၂၀၁၁) 
 

 
စဉ် 

 
အမည် 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် တစ်ကွက်ပါ 
စျးကွက်ဝင်အသီး 
အ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
၁ CLN 2777 F ၄၇ ၁၃၁၇.၅ ၁၇.၀ ၅၁၀၁ 
၂ CLN 2777H ၉ ၄၀၉.၈ ၄.၅ ၁၃၅၀ 
၃ CLN 2498 D ၃၃ ၁၁၄၃.၅ ၁၈.၀ ၅၄၀၁ 
၄ India ၅၁ ၁၆၀၂.၅ ၂၄.၀ ၇၂၀၂ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၁(စ) ၃၇ ၁၀၂၈.၀ ၁၁.၀ ၃၃၀၁ 
၆ CLN2026D(စ) ၄၀ ၁၁၄၉.၀ ၁၇.၀ ၅၁၀၁ 
၇ ကျား ြခရာ-၂ (စ) ၃၅ ၈၉၀.၇ ၁၁.၂ ၃၃၆၁ 
 Mean ၃၆ ၁၀၇၇.၃ ၁၄.၇ - 
 F - test ** ** **  
 CV % ၃၀.၆ ၃၀.၇ ၂၂.၅  
 L S D (0.05) ၁၆.၃ ၄၉၀.၆၈ ၄.၈၅  
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၃။  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
 အရည်အ သွးနှင့် အထွက်နန်း ကာင်းမွန် သာ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းများရရှိရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက် 
ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 ခရမ်းချဉ်ဗီဇ ငိမ်လိင်း(၈)လိင်းနှင့် စထားမျို း(၁)မျို းတိကိ့ (၉ x ၃) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ ် မိး 
ရာသီတွင်၄င်း၊  (၉ x ၄) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် မိး နှာင်းရာသီတွင်၄င်း စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်း 
သးီဟင်းရက်ွနှင့် သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ဒတိယအကိမ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

 မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်၌  ခရမ်းချဉ်မျို းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတင်ွ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 
လိင်းအမှတ် D-2 ၊ D-3နှင့် D -6တိသ့ည် (၅၁ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်- ၁ သည် (၅၇ 
ရက)်ြဖင့် နာက်အကျဆးြဖစ်ပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် လိင်းအမှတ် D-1 သည် (၈၁ ရက်) ြဖင့် 
အ စာဆးဆွတ်ခူးနိင် ပီး စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ သည်(၉၂ ရက်)ြဖင့် နာက်ကျပါသည်။ အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာ 
များတွင်အသီးတစ်လးအ လးချိန်၌စမ်းသပ်မျို းလိင်းများသည်စထားမျို းနှင့်သချာF ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရှိပဲ(၂၆.၀ 
မှ ၄၄.၃ ဂရမ်)ရှိပါသည်။ အသားအထူတွင် စမ်းသပ်မျို းလိင်းများသည် စထားမျိုးနှင့် သချာF ဗဒနည်းအရ ကွာြခား 
မမရိှပဲ (၄.၇ မှ ၅.၄ မီလီမီတာ) ရှိပါသည်။ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင ်
အသီးအ ရအတွက်နှင့်  အသီးအ လးချိန်တွင် လိင်းအမှတ် D - 3 သည် (၃၀ လး၊ ၈၇၇ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက် 
ရိှ ပီး လိင်းအမှတ် D-6 သည ် (၃၀လး၊၇၆၄ဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယအများဆးထွက်ရှိကာ စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၂၈ 
လး၊ ၆၄၇.၃ ဂရမ်)နှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင်လည်း လိင်းအမှတ် D-3 သည ်
(၁၄.၁ ကီလိဂရမ)်ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး လိင်းအမှတ် D-6 သည ်(၁၃.၇ ကီလိဂရမ်) ြဖင့်ဒတယိအများဆးထွက်ရိှ 
ကာ စထားမျို းဆင်း ခရမ်းချဉ-်၁ (၁၀.၉ ကီလိဂရမ်) နှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။  

မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်၌ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်တွင် လိင်းအမှတ်  D-7သည(်၄၆ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် 
ပီး လိင်းအမှတ်D-5သည ် (၅၃ ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့်မ နာက်ကျပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် စမ်းသပ်မျို းများ 
မှာ သိသာစွာကွာြခားမမရှိဘဲ (၈၇ ရက်မှ ၉၂ ရက်) အကာတင်ွ ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် 
အသီးတစ်လးအ လးချိန်၌ လိင်းအမှတ် D-2 နှင့် D - 3 သည် (၅၂.၀၊ ၅၁.၅ ဂရမ်) ရှိ ပီး  စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ 
(၄၈.၅ ဂရမ်)နှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ အသားအထူတွင် လိင်းအမှတ် D-5 သည် (၆.၆ မီလီမီတာ)ြဖင့်အထူဆးြဖစ်ပါ 
သည်။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ အသီး ရအတွက်နှင့်အသီးအ လးချိန်၌ လိင်း 
အမှတ်  D-4 သည်  (၇၂ လး၊ ၁၉၂၁.၈ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက် ရိှ ပီး  လိင်းအမှတ် D-6 (၆၂ လး၊ ၁၇၇၀.၅ ဂရမ်)၊ 
လိင်းအမှတ်  D-7 (၆၆ လး၊ ၁၆၈၉.၅ ဂရမ်)နှင့် ကွာြခားမ မရှိပါ။ စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ သည် (၄၇ လး၊ ၁၃၁၃ 
ဂရမ်) ထွက်ရှိပါ သည်။ တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် လိင်းအမှတ် D-4 သည်(၂၇.၇ ကီလိဂရမ်) 
ြဖင့် အများ ဆးထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၁၈.၆ ကီလိဂရမ်) ထက် အထွက်ပိပါသည်။ လိင်းအမှတ် D -
6 နှင့် D-7 သည် (၂၃.၆၊ ၂၃.၅ ကီလိဂရမ)် ြဖင့် ဒတိယနှင့်တတိယအများဆး ထွက်ရှိပါသည်။  
သးသပ်ချက် 
 မိးရာသီ စမ်းသပ်ချက်အရ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျိုးလိင်းများတွင် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက် (၆'x၂၀')မ ှ စျးကွက်ဝင ်အသီး 
အ လးချိန်၌ လိင်းအမှတ် D-3 နှင့် D-6 သည ်(၈၇၇ ဂရမ်၊ ၇၆၄ ဂရမ)်နှင့်(၁၄.၁ ကီလိဂရမ်၊ ၁၃.၇ ကီလိ ဂရမ)် အသီးသီးြဖင့် 
ထွက်ရှိ ပီး အသီးတစ်လးအ လးချိန် (၂၄.၇နှင့် ၃၂ဂရမ)်အသင့်အတင့်ရှိကာပန်းပွင့်ချိန်လည်း စာ ပီး စထားမျို း ဆင်း 
ခရမ်းချဉ-်၁ (၁၀.၉ကီလိဂရမ)်ကဲ့သိ ့မိးရာသီတွင်ြဖစ်ထွန်းရန ်အလားအလာရှိ သာ မျို းလိင်းများြဖစ်ပါသည်။ မိး နှာင်းရာသီ 
စမ်းသပ်ချက်အရ လိင်းအမှတ် D-4 သည ် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင ် အသီး အ လး ချိန်(၁၉၂၁.၈ ဂရမ်၊ ၂၇.၇ 
ကီလိဂရမ)်ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၁(၁၃၁၃ ဂရမ်၊ ၁၈.၆ ကီလိဂရမ)် ထက်အထွက်ပိပါသည်။ 
လိင်းအမှတ် D -6 နှင့် D-7 သည်လည်း ပန်းပွင့်ရက် စာ ပီး အသက်လျင်၍ (၈၇ ရက)် တစ်ကွက် (၆' x ၁၅')မှ စျးကွက်ဝင ်
အသီး လးချိန် (၂၃.၆ ကီလိဂရမ်၊ ၂၃.၅ ကီလိ ဂရမ်)ထွက်ရှိသြဖင့်မိး နှာင်းရာသီတွင်ြဖစ်ထွန်းရန်အလားအလာ ကာင်း သာ 
ခရမ်းချဉ်မျိုးများ ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား(၇)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက် 
စတင် ဆွတ်ခူးရက် 

အသီးတစ်လး အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အသားအထူ 
(မမ) 

မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း 
၁ D – 1 ၅၃ ၅၁ ၈၁ ၉၀ ၃၉ ၃၁.၅ ၄.၉ ၄.၉ 
၂ D – 2 ၅၁ ၅၀ ၈၄ ၈၇ ၄၄.၃ ၅၂.၀ ၅ ၅.၂ 
၃ D – 3 ၅၁ ၅၂ ၈၈ ၈၇ ၂၄.၇ ၅၁.၅ ၅ ၅.၃ 
၄ D – 4 ၅၃ ၅၁ ၉၀ ၈၈ ၂၆.၃ ၃၄.၈ ၅ ၅.၄ 
၅ D – 5 ၅၆ ၅၃ ၉၂ ၉၁ ၃၄.၃ ၄၃.၀ ၅.၄ ၆.၆ 
၆ D – 6 ၅၁ ၄၈ ၈၃ ၈၇ ၃၂.၀ ၃၄.၀ ၅.၂ ၄.၈ 
၇ D – 7 ၅၆ ၄၆ ၈၇ ၈၇ ၃၅.၇ ၃၂.၈ ၄.၇ ၅.၀ 
၈ D – 8 ၅၆ ၄၈ ၈၅ ၈၈ ၃၃ ၃၂.၀ ၄.၈ ၅.၁ 
၉ ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၁ (စ) ၅၇ ၅၁ ၉၂ ၉၂ ၃၃ ၄၈.၅ ၅.၁ ၅.၆ 
 Mean ၅၄ ၅၀ ၈၇ ၈၉ ၃၃.၉ ၄၀ ၅ ၅.၃ 
 F – test ** ** ** ns ns ** ns ** 
 CV % ၃.၈ ၃.၀ ၃.၈ ၂.၃ ၁၉.၁ ၁၅.၁ ၆.၃ ၇.၄ 
 L.S.D (0.05) ၃.၆ ၂.၂ ၅.၇ - - ၈.၈ - ၀.၆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

539

 
 
ဇယား(၈)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ ရအတွက် 

တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင် 
သီးလးအ လးချိန် (ဂရမ်) 

တစ်ကွက်ပါ         
စျးကွက်ဝင် သီးလး       

အ လးချိန်(ကီလိဂရမ်)  

အထွက်             
ပိဿာ/ဧက 

မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း 
၁ D – 1 ၁၂ ၆၃ ၃၅၀.၀ ၁၅၁၂.၈ ၆.၉ ၁၉.၈ ၂၀၇၀ ၆၂၇၂ 
၂ D – 2 ၁၁ ၄၆ ၄၆၀.၃ ၁၆၂၀.၅ ၈.၄ ၁၇.၅ ၂၅၂၁ ၅၃၇၁ 
၃ D – 3 ၃၀ ၄၈ ၈၇၇.၀ ၁၆၀၀.၃ ၁၄.၁ ၁၉.၇ ၄၂၃၁ ၆၀၆၂ 
၄ D – 4 ၁၆ ၇၂ ၃၂၅.၀ ၁၉၂၁.၈ ၆.၈ ၂၇.၇ ၂၀၄၀ ၈၅၅၃ 
၅ D – 5 ၂၄ ၅၅ ၇၀၅.၃ ၁၅၈၀.၀ ၁၁.၁ ၂၃.၂ ၃၃၃၁ ၇၁၄၂ 
၆ D – 6 ၃၀ ၆၂ ၇၆၄.၀ ၁၇၇၀.၅ ၁၃.၇ ၂၃.၆ ၄၁၁၁ ၇၇၄၂ 
၇ D – 7 ၁၉ ၆၆ ၄၇၀.၃ ၁၆၈၉.၅ ၇.၇ ၂၃.၅ ၂၃၁၁ ၇၅၃၂ 
၈ D – 8 ၂၀ ၆၂ ၄၄၆.၃ ၁၄၂၀.၅ ၉.၇ ၁၈.၁ ၂၉၁၁ ၅၇၆၂ 
၉ ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၁ (စ) ၂၈ ၄၇ ၆၄၇.၃ ၁၃၁၃.၀ ၁၀.၉ ၁၈.၆ ၃၂၇၁ ၅၇၉၂ 
 Mean ၂၁ ၅၈ ၅၆၀.၆ ၁၆၀၃.၂ ၉.၉ ၂၁.၃ - - 
 F – test ** * * * * *   
 CV % ၂၅.၂ ၂၂.၇ ၃၃.၇ ၂၄.၀ ၂၆.၆ ၂၁.၂   
 L.S.D (0.05) ၉.၂ ၁၉.၁ ၃၂၆.၈ ၅၆၂.၁ ၄.၆ ၆.၅   



 

 

540

၄။ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများ အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
အရည်အ သွးနှင့် အထွက်နန်း ကာင်း သာ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းများရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ 

ပါသည။် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ခရမ်းချဉ်ဗီဇကဲွလိင်းများမှ သားဆက်အဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ရရှိ သာ ခရမ်းချဉ်ဗီဇ ငိမ်မျို းလိင်း (၁၂) လိင်းကိ 
AVRDCမှ စထားမျိုး(၁)မျိုး၊ ဒသစထားမျို း(၁)မျို းကိအသးြပု၍ ၁၄x၃ အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိးရာသီ 
တွင်လည်း ကာင်း၊ ၁၄ x ၄ အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် မိး နှာင်းရာသီတင်ွလည်း ကာင်း၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ 
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ဒတယိအကိမ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ခရမ်းချဉ်မျို းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်၌လိင်း 
အမှတ် D 9နှင့် D 20 မျိုးတိသ့ည် (၆၇၊ ၆၆ ရက်)ြဖင့် ပန်း စာပွင့် ပီး စထားမျိုး ကျား ြခရာ (၆၇ ရက်) နှင့်ကွာြခားမ 
မရှိပါ။ စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ သည် (၈၂ ရက်)ြဖင့် နာက်ကျပါသည်။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် စမ်းသပ်မျို းများ 
သည် စထားမျိုးများ နှင့်ကွာြခားမမရှိဘဲ (၉၈ ရက်မှ ၁၀၅ ရက်) အကာတင်ွ စတင်ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးဆိင်ရာ 
လက္ခဏာများတွင် အသီးတစ်လးအ လးချန်ိတင်ွ လိင်းအမှတ် D 12 မျို းသည ် (၅၁.၃ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး 
လိင်းအမှတ် D 20 (၄၄.၀ ဂရမ်)၊ လိင်းအမှတ် D15 (၄၅.၃ ဂရမ်)တိန့င့်ှ ကွာြခားမမရှိဘဲ စထားမျို း ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ 
(၃၃ ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၂၀.၇ ဂရမ်)တိထ့က် အသီးအရွယ်ကီးပါသည်။ အသားအထူတွင် လိင်းအမှတ် D 12 မျိုး 
သည် (၅.၁ မီလီမီတာ)ြဖင့် အထူဆးြဖစ် ပီး ကျား ြခရာမျို းသည ် (၂.၁ မီလီမီတာ)ြဖင့် အသားပါးပါသည်။ အထွက် 
နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်နှင့် အသီးအ လးချိန်တွင် လိင်း 
အမှတ် D 13 (၂၅ လး၊ ၆၂၆ ဂရမ်)နှင့် လိင်းအမှတ် D 19 (၂၂ လး၊ ၅၁၄ ဂရမ်) တိသ့ည် စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ 
(၁၆ လး၊၃၁၈.၇ ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၃ လး၊ ၅၀.၇ ဂရမ်) တိထ့က် အထွက်သာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ကွက်မှ 
စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင် လိင်းအမှတ် D 13သည် (၆.၄၇ ကီလိဂရမ်) ြဖင့်အများဆးထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုး 
ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၃.၇ ကီလိဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၀.၄၅ ကီလိဂရမ်)တိထ့က် အထွက်သာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်၌၅၀%ပန်းပွင့်ရက်တွင် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းများသည်စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ် 
-၁(၅၃ ရက)်၊ ကျား ြခရာ (၅၃ ရက်)ထက် (၄ ရက်မှ ၈ရက်) စာ ပီး ပန်းပွင့်ကကာလိင်းအမှတ် D 12သည်(၄၅ ရက်) 
ြဖင့် အ စာဆးြဖစ်ပါသည်။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင်လည်း စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းများသည ်စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ 
(၉၄ ရက်)၊ ကျား ြခရာ(၉၂ ရက်)တိထ့က်(၃ရက်မှ ၁၁ရက်) စာ ပီးဆွတ်ခူးနိင်ကာ လိင်းအမှတ် D 12သည်(၈၁ ရက)် 
ြဖင့်အ စာဆးဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင်မူ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းများသည ် စထားမျို းဆင်း 
ခရမ်းချဉ်-၁ (၄၂.၅ ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၅၀.၅ ဂရမ်)တိန့င့်ှ ကွာြခားမမရိှဘဲ (၃၃.၀ ဂရမ်မှ ၄၆.၀ ဂရမ်)ထိရှိပါသည်။ 
အသားအထူတွင် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းများသည် စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၃.၉ မီလီမီတာ)၊ ကျား ြခရာ (၃.၄ 
မီလီမီတာ)တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိဘဲ (၃.၈ မှ ၄.၈ မီလီမီတာ)ရှိပါသည်။ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
တွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတက်ွ၌ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းများသည် စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၃၂ 
လး)၊ ကျား ြခရာ (၂၄ လး)ထက် အသီးအ ရအတွက် (၃၈ လးမှ ၅၈ လး)သီး ပီး လိင်းအမှတ် D 10 သည် (၅၈ လး) 
ြဖင့် အများဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင ်အသီးအ လးချိန်တွင်လည်း စထားမျို း ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၁၀၂၅ 
ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၇၉၅.၃ ဂရမ်) တိထ့က် စမ်းသပ် ခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများသည် (၁၆၆၂.၅ ဂရမ်မှ ၂၁၀၂.၃ ဂရမ်) 
ထိ ထွက်ရှိ ပီး လိင်းအမှတ် D 10 သည ်(၂၁၀၂.၃ ဂရမ်)  ြဖင့် အများဆးြဖစ်ကာ လိင်းအမှတ် D 13သည် (၁၉၆၁.၅ 
ဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ကွက်(၆'x၂၀') မှ စျးကွက်ဝင် အသီးအ ရအတွက်တွင် စထားမျို းဆင်း 
ခရမ်းချဉ်-၁ (၁၂.၉ ကီလိဂရမ)်၊ ကျား ြခရာ (၁၂.၅ ကီလိဂရမ်)တိထ့က် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ် မျိုးလိင်းများသည် (၂၁.၂ 
မှ ၃၂.၆ ကီလိဂရမ်)ထိ ထွက်ရှိ ပီး လိင်းအမှတ် D10 သည် (၃၂.၆ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိကာ လိင်းအမှတ် 
D13 သည်  (၃၀.၃ ကီလိဂရမ)် ြဖင့် ဒတိယ အများဆးထွက်ရှိပါသည်။ 
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သးသပ်ချက် 
 မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ လိင်းအမှတ် D13 သည် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင်  အသီးအ လးချိန် 
(၆၂၆ ဂရမ် ၊ ၆.၄၇ ကီလိဂရမ)် ထွက်ရှိ၍ စထားမျို း ဆင်းခရမ်းချဉ ် -၁ (၃၁၈.၇ ဂရမ်၊ ၃.၆၉ ကီလိဂရမ်) နှင့် ကျား 
ြခရာ (၅၀.၁ ဂရမ် ၊ ၀.၄၅ ကီလိဂရမ)်တိထ့က် အထွက်သာလွန်သြဖင့် မိးရာသီတွင်ြဖစ်ထွန်းရန် အလားအလာရှိ 
သာမျို းြဖစ်ပါသည်။  

 မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ လိင်းအမှတ် D10 နှင့် D13 တိသ့ည် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန် (၂၁၀၂.၃ ဂရမ်၊ ၃၂.၆ ကီလိဂရမ်)နှင့် (၁၉၆၁.၅ ဂရမ်၊ ၃၀.၃ ကီလိဂရမ်)ထွက်ရိှ၍ စထားမျို း ဆင်း 
ခရမ်းချဉ်-၁ (၁၀၂၅ ဂရမ်၊ ၁၂.၉ ကီလိဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၇၉၅.၃ ဂရမ်၊ ၁၂.၅ ကီလိဂရမ)် တိထ့က်အထွက်သာ 
သြဖင့် မိး နှာင်းရာသီတွင်ြဖစ်ထွန်းရန် အလားအလာရှိ သာမျို းများ ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား(၉)  အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀% ပန်းပွင့်ရက် စတင် ဆွတ်ခူးရက် အသီးတစ်လးအ လးချိန် (ဂရမ်) အသားအထူ  (မမ) 

မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း 
၁ D9 ၆၇ ၄၉ ၉၈ ၈၉ ၄၁.၇ ၄၄.၅ ၄.၆ ၄.၁ 
၂ D10 ၇၀ ၄၇ ၉၉ ၈၅ ၃၃.၀ ၄၁.၅ ၄.၂ ၄.၈ 
၃ D11 ၆၉ ၄၈ ၁၀၀ ၈၇ ၃၆.၀ ၄၁.၀ ၄.၅ ၄.၄ 
၄ D 12 ၇၀ ၄၅ ၁၀၂ ၈၁ ၅၁.၃ ၄၂.၅ ၅.၁ ၄.၁ 
၅ D 13 ၆၉ ၄၉ ၉၉ ၈၆ ၃၂.၀ ၄၁.၅ ၄.၉ ၃.၈ 
၆ D 15 ၇၂ ၄၉ ၁၀၀ ၈၃ ၄၅.၃ ၃၇.၅ ၄.၇ ၃.၉ 
၇ D 17 ၇၁ ၄၉ ၁၀၀ ၈၇ ၃၅.၃ ၄၃.၅ ၄.၇ ၄.၁ 
၈ D19 ၆၈ ၄၆ ၉၉ ၈၃ ၄၀.၀ ၃၃.၀ ၄.၆ ၄.၅ 
၉ D 20 ၆၆ ၄၈ ၉၉ ၈၃ ၄၄.၀ ၄၃.၀ ၄.၇ ၄.၁ 
၁၀ D 21 ၇၁ ၄၈ ၁၀၀ ၈၆ ၄၆.၀ ၄၄.၅ ၄.၈ ၄.၅ 
၁၁ D 22 ၇၂ ၄၉ ၁၀၁ ၈၆ ၂၉.၇ ၄၆.၀ ၃.၃ ၄.၃ 
၁၂ D 23 ၇၆ ၄၆ ၁၀၃ ၈၂ ၂၂.၃ ၃၅.၅ ၄.၈ ၄.၆ 
၁၃ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁(စ) ၈၂ ၅၃ ၁၀၅ ၉၄ ၃၃.၀ ၄၂.၅ ၄.၉ ၃.၉ 
၁၄ ကျား ြခရာ (စ) ၆၇ ၅၃ ၁၀၃ ၉၂ ၂၀.၇ ၅၀.၅ ၂.၁ ၃.၄ 

 Mean ၇၀.၇ ၄၈.၅ ၁၀၁ ၈၆ ၃၆.၅ ၄၁.၉ ၄.၄ ၄.၂ 
 F test ** ** ns ** ** ns ** ns 
 CV % ၃.၇ ၂.၅ ၂.၇ ၃.၉ ၁၉.၈ ၁၇.၂ ၁၁.၄ ၇.၀ 
 L S D (0.05) ၄.၄ ၁.၈ - ၄.၈ ၁၂.၁ - ၀.၈ - 
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ဇယား(၁၀) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျိုးအမည် 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ ရအတွက် 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန် (ဂရမ်) 

တစ်ကွက်ပါ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန် (ကီလိဂရမ်) 

အထွက်              
ပိဿာ/ဧက 

မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း 
၁ D9 ၁၅ ၃၈ ၅၀၂.၀ ၁၆၆၂.၅ ၄.၈၇ ၂၁.၂ ၁၄၆၁ ၄၇၇၁ 
၂ D10 ၁၀ ၅၈ ၂၀၈.၇ ၂၁၀၂.၃ ၂.၄၂ ၃၂.၆ ၇၂၆ ၇၃၃၇ 
၃ D11 ၁၁ ၅၇ ၂၇၂.၇ ၁၉၂၈.၅ ၂.၅၃ ၂၇.၄ ၇၅၉ ၆၁၆၇ 
၄ D 12 ၁၂ ၄၄ ၃၂၅.၃ ၁၈၄၄.၀ ၂.၅၄ ၂၇.၃ ၇၆၂ ၆၁၄၄ 
၅ D 13 ၂၅ ၄၉ ၆၂၆.၀ ၁၉၆၁.၅ ၆.၄၇ ၂၆.၁ ၁၉၄၂ ၅၈၇၄ 
၆ D 15 ၁၂ ၅၁ ၃၃၄.၇ ၁၈၃၅.၅ ၄.၂၃ ၂၉.၄ ၁၂၆၉ ၆၆၁၇ 
၇ D 17 ၁၀ ၅၀ ၂၄၄.၇ ၁၈၈၄.၃ ၂.၀၁ ၂၉.၃ ၆၀၃ ၆၅၉၄ 
၈ D19 ၂၂ ၅၇ ၅၁၄.၀ ၁၇၅၂.၈ ၄.၆၀ ၂၅.၇ ၁၃၈၀ ၅၇၈၄ 
၉ D 20 ၁၈ ၅၀ ၄၄၆.၇ ၁၈၈၅.၀ ၄.၆၀ ၂၉.၄ ၁၃၈၀ ၆၆၁၇ 
၁၀ D 21 ၁၇ ၅၇ ၃၈၇.၃ ၁၉၃၆.၅ ၃.၉၁ ၂၅.၈ ၁၁၇၃ ၅၈၀၇ 
၁၁ D 22 ၁၃ ၅၃ ၂၄၀.၇ ၁၈၇၃.၈ ၂.၀၇ ၂၉.၀ ၆၂၁ ၅၆၂၇ 
၁၂ D 23 ၁၀ ၅၇ ၂၃၇.၃ ၁၈၇၇.၀ ၂.၀၉ ၃၀.၃ ၆၂၇ ၆၈၁၉ 
၁၃ ဆင်းခရမ်းချဉ-်၁(စ) ၁၆ ၃၂ ၃၁၈.၇ ၁၀၂၅.၀ ၃.၆၉ ၁၂.၉ ၁၁၀၇ ၂၉၀၃ 
၁၄ ကျား ြခရာ (စ) ၃ ၂၄ ၅၀.၇ ၇၉၅.၃ ၀.၄၅ ၁၂.၅ ၁၃၅ ၂၈၁၃ 

 Mean ၁၄ ၄၈ ၃၃၆.၄ ၁၇၄၃.၁ ၃.၃၂ ၂၅.၄   
 F test ** ** ** ** ** **   
 CV % ၃၉.၂ ၁၅.၉ ၃၇.၉ ၁၇.၅ ၃၇.၇ ၁၉.၀   
 L S D (0.05) ၉.၁ ၁၁ ၂၁၄.၁ ၄၃၅.၇ ၂.၁ ၆.၉   
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၅။ ခရမ်းချဉ်ဗီဇကဲွလိင်းများမှဗီဇ ငိမ် ခရမ်းချဉ်မျိုးလိင်းများအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
အသက်လျင်၍အထွက်နန်း ကာင်း သာအပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းများရရှိရန်ရည်ရယ်ွချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

ဆာင်ရွက်ချက် 
ခရမ်းချဉ် ဗီဇကွဲလိင်းများမှ သားဆက်အဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ရရှိ သာမျို းလိင်း(၁၆)လိင်းကိAVRDCမှအသက် 

လျင်၍ အထွက်နန်း ကာင်း သာ စထားမျိုး(၂) မျိုး၊ ဒသစထားမျိုး(၁)မျိုးတိက့ိ (၁၉x၃) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ 
ခနှစ်၊ မိးရာသီနှင့် မိး နှာင်းရာသီတွင် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလ ဌာနစ 
တွင် ဒတယိအကိမ်စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့် 
ရက်၌ စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁(၄၈ ရက)်၊ CLN 2001 A (၄၉ ရက်)တိထ့က် ပန်းပွင့်ရက် စာသည့်မျို းကိမ တွရ့ှိ 
ရဘ ဲ(၅၅ ရက်မှ ၆၁ ရက်) အကာတွင် ပန်းပွင့်ကပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင်မူ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းလိင်း 
များသည ် စထားမျိုးများနှင့် ကွာြခားမမရိှဘဲ(၉၁ ရက်မှ ၉၈ ရက်) အကာတွင် ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးဆိင်ရာ 
လက္ခဏာများတွင် အသီးတစ်လးအ လးချန်ိ၌ စမ်းသပ်မျို းများသည ်စထားမျို းများ(၂၄၊ ၁၈၊ ၃၂ ဂရမ်)နှင့် ကွာြခားမ 
မရှိဘဲ (၁၅ ဂရမ်မှ ၃၉ ဂရမ်) ထိရိှပါသည်။ အသားအထူတွင် စထားမျို း CLN 2001A သည် (၅.၇ မီလီ မီတာ)ြဖင့် 
အထူဆးြဖစ် ပီး DF6W 2-2-5သည် (၂.၉ မီလီမီတာ)ြဖင့် အသားပါး ပီးစထားမျို းကျား ြခရာ(၂.၉ မီလီမီတာ)နှင့် 
ကွာြခားမမရှိပါ။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင် အသီးအ ရအတွက်၌ DF 
6 W2-1-1 သည် (၃၈ လး) တိြ့ဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး DF6W 6-1-1 သည် (၃၄ လး)ြဖင့် ဒတိယ အများဆးြဖစ်ပါ 
သည်။ တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင်  DF6W 6-1-1 သည် (၉၅၇.၃ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး 
စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၄၁၀.၃ ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၂၉၂.၄ ဂရမ်)၊ CLN 2001A (၃၈၁.၃ ဂရမ်) တိထ့က်  
အထကွသ်ာပါသည်။ တစ်ကွက် (၃' x ၁၅') စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် DF6W2-1-1 (၆.၇ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် 
အများဆးြဖစ် ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၄.၀ ကီလိဂရမ်)၊ CLN 2001A (၃.၆ ကီလိ ဂရမ်) တိန့ှင့်ကွာြခားမ 
မရှိပါ။  

မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်တွင် DF6W2-2-4 နှင့် DF6W 5-1 မျိုး  တိသ့ည် (၄၇၊ 
၄၉ ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့် စာ ပီး စထားမျိုး CLN 2001 A (၄၉ ရက်)နှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ ကျန်စမ်းသပ်မျို းများသည် စ 
ထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၅၂ ရက်)၊ ကျား ြခရာ (၅၃ ရက်)တိန့ှင့် ကွာြခားမမရိှဘဲ (၅၀ ရက်မှ ၅၃ ရက်) အကာ 
တွင် ပန်းပွင့်ကပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် DF6W 2-2-4၊ DF6W 5-1၊ DF6W6-1-1 မျို းတိသ့ည် (၉၃ 
ရက)်ြဖင့် စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၉၇ ရက်)၊ ကျား ြခရာ (၉၇ ရက်)၊ CLN 2001 A (၉၇ ရက်) တိထ့က်  စာ 
၍ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။  အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် DF6W2-2-5 သည် (၅၃.၃ ဂရမ်)ြဖင့် အသီးအရွယ်အစား ကီး 
ပီး DF6W2-1-1 သည် (၂၄ ဂရမ်)ြဖင့် အသီးအရွယင်ယ်၍ ကျန်စမ်းသပ်မျို းများသည် (၃၆.၃ မှ ၄၉.၇ ဂရမ်) ထိရိှ 
ကာ စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ-်၁ (၃၅ ဂရမ်၊ ကျား ြခရာ ၃၃.၇ ဂရမ်၊ CLN 2001 A (၃၉ ဂရမ်) တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိ 
ပါ ။ အသားအထူတွင် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ် မျိုးများသည် စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၄.၉ မီလီမီတာ)၊ ကျား ြခရာ 
(၄.၆ မီလီမီတာ )၊ CLN 2001 A (၅.၅ မီလီမီတာ) တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိဘဲ (၅.၀ မှ ၅.၅ မီလီမီတာ)ထိရှိကပါသည်။ 
တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်တွင် DF6W6-1-1 သည် (၇၁လး)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး စထားမျိုးဆင်း 
ခရမ်းချဉ်-၁ (၄၈ လး)၊ ကျား ြခရာ(၄၇ လး)၊ CLN 2001 A  (၄၂ လး) တိထ့က်ပိသီးပါသည်။ တစ်ပင်မှ အသီး 
အ လးချိန်တွင် စမ်းသပ်မျို းများသည ်(၁၁၃၀.၃ ဂရမ်မှ ၁၇၃၄.၇ ဂရမ်)ထိ ထွက်ရိှက ပီး စထားမျိုး ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ 
(၁၆၈၈.၃ ဂရမ်)၊ ကျား ြခရာ (၁၁၀၃.၇ ဂရမ်) ၊ CLN 2001 A (၁၁၁၅ ဂရမ်) တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ တစ်ကွက်(၃' x 
၁၅') မှ စျးကွက်ဝင် အသီး အ လးချိန်တွင်လည်း စမ်းသပ်မျို းများသည ်စထားမျို းများနှင့် ကွာြခားမမရှိဘ ဲDF6W 
6-1-1 သည ်(၁၅.၉ ကီလိဂရမ)် ြဖင့် စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (၁၆ ကီလိဂရမ်) နီးပါးထွက်ရှိပါသည်။  
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သးသပ်ချက် 
မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၁၊ ကျား ြခရာ၊ CLN 2001 Aထက်ပန်းပွင့်ရက် စာ 

သာမျို းကိမ တွရ့ သာ်လည်းအသီးစတင်ဆွတ်ခူးချိန်တွင် စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျို းများသည်စထားမျို းများနှင့်ကွာြခား 
မ မရှိဘဲ (၉၁ ရက်မှ ၉၈ ရက်) ဆွတ်ခူးနိင်သြဖင့် အသက်လျင်ကပါသည်။ DF6W 2-1-1 သည် တစ်ကွက်မှ စျး 
ကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန် (၆.၇ ကီလိဂရမ်) ထွက်ရှိသြဖင့် မိးရာသီတွင်ြဖစ်ထွန်းရန် အလားအလာရှိ သာမျို းလိင်း 
ြဖစ်ပါသည်။  

မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ် မျို းများအနက ်DF6W2-2-4၊ DF6W 5-1၊ DF6W 6-
1-1မျို းတိသ့ည် စထားမျို း CLN 2001 A ကဲ့သိပ့န်းပွင့်ရက် စာ ပီး၊ စထားမျို း(၃)မျို းထက် ၄ရက် စာ၍ဆွတ်ခူးနိင် 
သြဖင့် အသက်လျင် သာမျို းများြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်နှင့်အသီးအ လးချိန်တွင် 
စမ်းသပ်ခရမ်းချဉ်မျိုးများသည် စထားမျို းများနှင့် ကွာြခားမမရှိ သာ်လည်း DF6W 6-1-1 သည် (၇၁ လး၊ ၁၇၃၄.၇ 
ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် (၁၅.၉ ကီလိဂရမ်)ထွက်ရှိသြဖင့် မိး 
နှာင်းရာသီအတွက် အလားအလာ ကာင်း သာမျို းြဖစ်ပါသည်။  



546 

 

 
ဇယား(၁၁)  ခရမ်းချဉ်ဗီဇကွဲမျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀%  ပန်းပွင့်ရက် အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက် 

အသီးတစ်လးအ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အသားအထူ (မမ) 

မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း 
၁ DF6W-2-1-1 ၅၇ ၅၁ ၉၃ ၉၄ ၂၁ ၂၄.၀ ၄.၁ ၅.၄ 
၂ DF6W-2-1-3 ၅၉ ၅၃ ၉၃ ၉၄ ၃၂ ၄၇.၃ ၄.၀ ၄.၉ 
၃ DF6W-2-1-4 ၅၇ ၅၂ ၉၃ ၉၄ ၃၂ ၃၉.၃ ၄.၀ ၄.၇ 
၄ DF6W-2-2-4 ၅၈ ၄၇ ၉၃ ၉၃ ၃၉ ၄၃.၃ ၄.၂ ၄.၄ 
၅ DF6W-2-2-5 ၅၉ ၅၁ ၉၈ ၉၇ ၂၂ ၅၃.၃ ၂.၉ ၅.၅ 
၆ DF6W-4-1-1 ၅၇ ၅၂ ၉၆ ၉၇ ၁၅ ၃၇.၃ ၃.၄ ၄.၆ 
၇ DF6W-4-1-2 ၅၈ ၅၀ ၉၅ ၉၇ ၂၃ ၄၂.၀ ၃.၆ ၄.၈ 
၈ DF6W-4-1-4 ၅၈ ၅၀ ၉၃ ၉၄ ၂၅ ၄၄.၃ ၄.၀ ၄.၃ 
၉ DF6W-5-1- ၅၇ ၄၉ ၉၃ ၉၃ ၃၇ ၃၆.၃ ၃.၉ ၄.၇ 
၁၀ DF6W-5-1-2 ၅၉ ၅၁ ၉၃ ၉၆ ၂၄ ၃၆.၃ ၃.၆ ၄.၉ 
၁၁ DF6W-6-1-1 ၆၁ ၅၀ ၉၄ ၉၃ ၃၆ ၄၀.၇ ၄.၄ ၄.၃ 
၁၂ DF6W-7-1-1 ၆၀ ၅၀ ၉၄ ၉၄ ၂၈ ၃၇.၇ ၃.၈ ၄.၉ 
၁၃ DF6W-8-1-1 ၆၀ ၅၁ ၉၈ ၉၆ ၂၇ ၄၁.၇ ၃.၁ ၄.၅ 
၁၄ DF6W-8-1-2 ၅၈ ၅၃ ၉၄ ၉၇ ၂၂ ၄၁.၃ ၃.၄ ၄.၈ 
၁၅ DF6W-8-2-3 ၅၈ ၅၂ ၉၁ ၉၆ ၂၂ ၄၉.၇ ၃.၅ ၅.၄ 
၁၆ DF6W-8-2-4 ၅၅ ၅၃ ၉၃ ၉၇ ၂၄ ၃၉.၃ ၄.၃ ၅.၀ 
၁၇ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (စ) ၄၈ ၅၂ ၉၁ ၉၇ ၂၄ ၃၅.၀ ၅.၀ ၄.၉ 
၁၈ ကျား ြခရာ (စ) ၅၄ ၅၃ ၉၃ ၉၇ ၁၈ ၃၃.၇ ၂.၉ ၄.၆ 
၁၉ CLN 2001A(စ) ၄၉ ၄၉ ၉၁ ၉၇ ၃၂ ၃၉.၀ ၅.၇ ၅.၅ 
 Mean ၅၇ ၅၁ ၉၄ ၉၅ ၂၆.၅ ၄၀ ၃.၉ ၄.၉ 
 F-test ** ** ns * ns * * ns 
 C.V % ၄.၁ ၃.၂ - ၁.၈ - ၁၈.၅ ၂၀.၃ - 
 LSD (0.05) ၃.၉ ၂.၇ - ၂.၉ - ၁၂.၃ ၁.၃ - 
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ဇယား(၁၂) ခရမ်းချဉ်ဗီဇကွဲမျိုးများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျိုးအမည် 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ ရအတွက် 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန် (ဂရမ်) 

တစ်ကွက်ပါ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန် (ကီလိဂရမ်) 

အထွက်                 
ပိဿာ/ဧက 

မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း မိး မိး နှာင်း 
၁ DF6W-2-1-1 ၃၈ ၆၃ ၇၆၉.၉ ၁၃၁၈.၇ ၆.၇ ၁၁.၉ ၄၀၂၁ ၇၁၄၂ 
၂ DF6W-2-1-3 ၂၆ ၄၀ ၈၃၀.၇ ၁၂၄၃.၃ ၆.၅ ၁၂.၇ ၃၉၀၁ ၇၆၂၂ 
၃ DF6W-2-1-4 ၃၃ ၄၇ ၇၉၂.၃ ၁၃၄၈.၃ ၅.၁ ၁၃.၀ ၃၀၆၁ ၇၈၀၂ 
၄ DF6W-2-2-4 ၂၁ ၃၆ ၆၅၁.၃ ၁၁၇၁.၃ ၆.၁ ၁၁.၂ ၃၆၆၁ ၆၇၂၁ 
၅ DF6W-2-2-5 ၈ ၃၉ ၂၀၇.၅ ၁၂၅၇.၇ ၁.၉ ၁၁.၃ ၁၁၄၃ ၆၇၈၂ 
၆ DF6W-4-1-1 ၂၂ ၄၈ ၅၅၇.၃ ၁၂၈၃.၇ ၄.၀ ၈.၈ ၂၄၀၁ ၅၂၈၁ 
၇ DF6W-4-1-2 ၂၈ ၅၃ ၆၇၈.၃ ၁၄၆၈.၃ ၅.၇ ၁၂.၅ ၃၄၂၁ ၇၅၀၂ 
၈ DF6W-4-1-4 ၂၄ ၅၆ ၅၉၂.၇ ၁၅၅၃.၃ ၄.၇ ၁၃.၄ ၂၈၂၁ ၈၀၄၂ 
၉ DF6W-5-1 ၂၆ ၆၁ ၅၇၀.၀ ၁၄၅၈.၃ ၅.၄ ၁၁.၆ ၃၂၄၁ ၆၉၆၂ 
၁၀ DF6W-5-1-2 ၂၅ ၆၄ ၄၉၆.၃ ၁၅၁၄.၃ ၃.၅ ၁၀.၇ ၂၁၀၁ ၆၄၂၂ 
၁၁ DF6W-6-1-1 ၃၄ ၇၁ ၉၅၇.၃ ၁၇၃၄.၇ ၄.၇ ၁၅.၉ ၂၈၂၁ ၉၅၄၃ 
၁၂ DF6W-7-1-1 ၂၃ ၅၉ ၅၉၅.၀ ၁၅၄၂.၀ ၄.၂ ၁၂.၆ ၂၅၂၁ ၇၅၆၂ 
၁၃ DF6W-8-1-1 ၁၂ ၅၉ ၃၃၃.၇ ၁၅၆၇.၇ ၂.၅ ၁၄.၄ ၁၅၀၀ ၈၆၄၂ 
၁၄ DF6W-8-1-2 ၁၆ ၄၆ ၃၄၁.၀ ၁၁၃၀.၃ ၂.၃ ၉.၈ ၁၃၈၀ ၅၈၈၂ 
၁၅ DF6W-8-2-3 ၁၁ ၅၇ ၂၅၃.၁ ၁၃၇၅.၀ ၁.၃ ၁၂.၄ ၇၈၀ ၇၄၄၂ 
၁၆ DF6W-8-2-4 ၁၈ ၆၀ ၃၉၆.၂ ၁၅၃၇.၃ ၃.၁ ၁၃.၅ ၁၈၆၁ ၈၁၀၂ 
၁၇ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ (စ) ၁၈ ၄၈ ၄၁၀.၃ ၁၆၈၈.၃ ၄.၀ ၁၆.၀ ၂၄၀၁ ၉၆၀၃ 
၁၈ ကျားေခြ ရာ (စ)ံ ၁၆ ၄၇ ၂၉၂.၄ ၁၁၀၃.၇ ၁.၉ ၁၁.၂ ၁၁၄၀ ၆၇၂၂ 
၁၉ CLN 2001A(စ)ံ ၁၉ ၄၂ ၃၈၁.၃ ၁၁၁၅.၀ ၃.၆ ၁၀.၆ ၂၁၆၁ ၆၃၆၂ 

 Mean ၂၂ ၅၂.၃ ၅၃၂.၀ ၁၃၉၀.၁ ၄.၁ ၁၂.၃   
 F-test ** * ** ns * ns   
 C.V % ၃၇ ၂၄.၄ ၄၃.၂ ၂၅.၈ ၄၉.၅ ၂၆.၉   
 LSD (0.05) ၁၃.၄ ၂၁.၂ ၃၈၀.၆ - ၃.၃ -   
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၆။ ကျား ြခရာ ခရမ်းချဉ်မျိုးကဲွများ အထွက်နန်းယှဉ် ပိုင်စမ်းသပ်ြခင်း 
 ဒသကျား ြခရာမျို းများ၏အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်းကိ လ့လာရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ 
 

ဆာင်ရွက်ချက် 
ဒသကျား ြခရာမျို း (၈) မျိုးကိ (၈ x ၄) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ ်မိးရာသီတွင်လည်း ကာင်း၊ ဒသ 

ကျား ြခရာမျိုး ၉မျို းနှင့်ြပည်ပကျား ြခရာမျို း၁မျို းကိ ၁၀x၄အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ခနှစ်၊ မိး နှာင်းရာသီတွင်လညး် 
ကာင်း စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတွင် ပထမအကိမ် စမ်း 
သပ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

 မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်၌ ကျား ြခရာ-၂နှင့် တာင် ကီး 
မျို းသည ်(၅၄ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး မတ္တ ရာမျိုးသည် (၅၉ ရက်)ြဖင့် နာက်ကျပါသည်။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် 
ငါန်းဇွန်၊ ကျာက်ပန်း တာင်း၊ တာင်ကီး၊ မဒမျိုးတိသ့ည်(၉၇ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးဆွတ်ခူးနိင် ပီး ထိန်ကန်ကီးနှင့် 
မတ္တ ရာမျို းတိသ့ည် (၁၀၀ နှင့် ၁၀၁ ရက်)ြဖင့် ဆွတ်ခူးချိန် နာက်ကျပါ သည်။ အသီးတင်မရာခိင်နန်းတွင် မတ္တ ရာမျိုး 
သည်အသီးတင်မမရှိသ လာက်နည်း ပီး ကင်ပွန်းတန်းမျို းသည် (၂၁.၅%)ြဖင့် အများဆးြဖစ်ကာ ကျား ြခရာ-၂ 
(၂၀.၈%)၊ တာင် ကီး (၂၁.၃%)တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ အပင်ြမင့်တွင် ကင်ပွန်းတန်းမျိုးသည် (၆၉.၈ စင်တီမီတာ) 
ြဖင့် အပင်အရပ်ပ ပီး ကျား ြခရာ-၂ (၇၇.၃ စင်တီမီတာ)၊ ငါန်းဇွန်(၈၇.၅ စင်တီမီတာ)တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ မတ္တ ရာ 
မျို းသည ် (၁၂၄ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အပင်အရပ်အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး မဒ(၁၀၂.၈စင်တီမီတာ)၊ ကျာက်ပန်း တာင်း (၉၈.၅ 
စင်တီမီတာ)၊ တာင်ကီး(၁၀၈.၈ စင်တီမီတာ)၊ ထိန်ကန် ကီး(၁၀၉.၈စင်တီမီတာ)မျို းတိန့ှင့်ကွာြခားမရှိပါ။ အသီး 
တစ်လးအ လးချိန်တွင် မတ္တ ရာမျိုးသည်(၅၀ ဂရမ်)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး ထိန်ကန် ကီးမျိုး (၄၈ ဂရမ်) နှင့်ကွာြခားမ 
မရှိပါ။ ငါန်းဇွန်မျို းသည် (၂၃ ဂရမ်)ြဖင့် အသီးအရွယ်အစားငယ်ပါ သည်။ အသားအထူတွင် ဒသကျား ြခရာမျို း 
အားလးသည် သချာF ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရှိဘ ဲ (၂.၈ မှ ၃.၄ မီလီမီတာ)ရှိပါသည်။ တစ်ပင်မှ  စျးကွက်၀င်အသီး 
အ ရအတွက်တွင် မတ္တ ရာမျို းသည်(၂ လး)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပီး ကျား ြခရာ-၂သည် (၁၅ လး)ြဖင့် အများဆးသီးပါ 
သည်။ တစ်ပင်မှ စျးကွက်၀င်အသီးအ လးချိန်တွင် ကျား ြခရာ-၂ သည် (၃၃၁.၀ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး 
မတ္တ ရာမျိုးသည် (၁၀၄.၂ ဂရမ်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ကွက် (၆'x၂၀') မှ စျးကွက်၀င် အသီးအ လးချိန် 
တွင် ကျား ြခရာ-၂ သည် (၃.၆  ကီလိဂရမ)်ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိပါသည်။  

 မိး နှာင်းရာသီ စမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ ထိန်ကန် 
ကီး၊ ငါန်းဇွန်၊ ကျား ြခရာ-၂၊ တာင် ကီး မျိုးတိသ့ည် (၅၁ ရက်) ြဖင့် အ စာဆးပန်းပွင့် ပီး Marmandeမျို းသည ်
(၅၉ ရက်)ြဖင့် နာက်အကျဆးပန်းပွင့်ခဲ့ပါသည်။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် ကင်ပွန်းတန်းမျို းသည်(၁၀၄ ရက်ြဖင့်) ဆွတ ်
ခူးချိန် နာက်ကျ ပီး ကျန်ကျား ြခရာမျို းများသည ် (၉၆ ရက်)ြဖင့် ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးတင်မ %တွင်  မဒမျို း 
သည် (၃၀%)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပီး၊ ငါန်းဇွန်မျို းသည် (၆၉ %) ြဖင့် အများဆးြဖစ့်ပါသည်။ အသီနှင့်အသီးဆိင်ရာ 
လက္ခဏာများတွင် အသီးတစ်လးအ လးချန်ိ၌Marmande မျိုး သည် (၁၁၃.၅ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး မတ္တ ရာ 
(၁၀၃.၃ဂရမ်)၊ မရွာ (၁၀၃.၅ဂ၇မ်) တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ ငါန်းဇွန်မျို းသည် (၃၅.၁ ဂရမ်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်။ အသားအထူတွင် (၂.၅-၅.၅ မီလီမီတာ)ရိှ ပီး သချာF ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမမရှိသည်ကိ တွရ့ှိရ 
ပါသည။်   အသီးအလျားတွင် တာင်ကီးမျို းသည် (၂.၈ စင်တီမီတာ)နှင့်အနည်းဆးြဖစ် ပီး Marmande မျို းသည ်
(၄.၂ စင်တီမီတာ) ြဖင့် အများဆး ြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ အသီးအချင်းတွင် မရွာမျိုးသည် (၇.၀ စင်တီ မီတာ) 
ြဖင့်အကျယ်ဆးြဖစ် ပီးငါန်းဇွန်မျို းသည် (၄.၅ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစသ်ည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ အကန်အ့ ရ 
အတွက်တွင် မတ္တ ရာမျိုးသည်  (၁၂ ကန်)့ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ကင်ပွန်းတန်းမျို းသည် (၆ ကန်)့ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါ  
သည်။ အသးီအချိုဓါတ်% တွင် Marmande မျို းသည ်(၄.၃ %) အနည်းဆးြဖစ် ပီး တာင်ကီးမျို းသည် (၇.၀ %)ြဖင့် 
အသီးအချို ဓါတ်ပါဝင်မများသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါ 
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စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်၌ကင်ပွန်းတန်းမျို းသည်(၃၇လး)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး ငါန်းဇွန်မျို းသည်(၃၆လး)ြဖင့် 
ဒတိယအများဆးြဖစ်ကာ  မဒမျို းသည်(၈ လး)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန် 
တွင် ထိန်ကန်ကီးမျို းသည် (၁၂၁၁.၅ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး ငါန်းဇွန်မျို းသည် (၁၁၅၉.၀ ဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယ 
အများဆးထွက်ရိှကာ မဒမျို းသည် (၄၉၀.၀ ဂရမ်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစသ်ည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ကွက်ပါ စျး 
ကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင် ထိန်ကန်ကီးမျို းနှင့် ငါန်းဇွန်မျို းတိသ့ည် (၂၀.၀ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး 
မဒမျို းသည် (၆.၀ ကီလိဂရမ)်ြဖင့် အနည်းဆးထွက်ရိှသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ဒသကျား ြခရာမျို းများတွင ် မတ္တ ရာမျို းသည် အပင်ြဖစ်ထွန်းမရှိ ပီးပန်းပွင့်ရက် 
နာက်ကျကာမှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့်ကာလအတွင်းအသီးတင်မမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက် 
မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် ကျား ြခရာ-၂ သည်(၃၃၁ ဂရမ်၊ ၃.၆ ကီလိ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး 
ကျာကပ်န်း တာင်းမျိုး (၃.၀ ကီလိဂရမ်)နှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။  မတ္တ ရာမျိုးနှင့် မဒမျို းတိသ့ည် တစ်ကွက်မှ စျးကွက် 
ဝင်အသးီအ လးချိန်(၀.၃၅ ကီလိဂရမ်၊၁.၂ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အထွက်အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ 
 မိး နှာင်းရာသီ စမ်းသပ်ချက်အရစမ်းသပ်မျို းများတွင် ငါန်းဇွန်မျို းနှင့် ထိန်ကန် ကီးမျို းတိသ့ည်(၅၁ ရက်)နှင့် 
ပန်းအ စာဆးပွင့် ပီး တစ်ကွက်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် (၂၀.၀ ကီလိဂရမ်)စီြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး 
အသီးအရွယ်အလတ်စား(၃၅ ဂရမ်၊ ၅၈ ဂရမ်)ရှိ သာမျို းများြဖစ်ပါသည်။ Marmande၊ မတ္တ ရာမျို းနှင့်မဒမျို းတိသ့ည် 
(၁၀၃.၃ ဂရမ ် မှ ၁၁၃.၅ ဂရမ်) ထိရှိသြဖင့် အသီးအရွယ်အစားကီးမား သာမျို းများအြဖစ် တွရ့ှိရ ပီး ဒသကျား ြခ 
ရာ မျို းအချို တွ့င ်အချို ဓါတ်ပါဝင်မရာခိင်နန်း (Brix%) ၆ မှ ၇ ထိပါရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
 
ဇယား(၁၃) ဒသကျား ြခရာမျို းများ၏ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး) 
 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀%  
ပန်းပွင့် 
ရက် 

အသီးစတင် 
ဆွတ်ခူးရက် 

အသီး 
တင်မ 

% 

အပင် 
အြမင့် 
(စမ) 

အသီး 
တစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီး 
အသား 
အထူ(မမ) 

၁ ထိန်ကန် ကီး ၅၆ ၁၀၀ ၉.၈ ၁၀၉.၈ ၄၈ ၃.၃ 
၂ ငါန်းဇွန် ၅၅ ၉၇ ၁၀.၉ ၈၇.၅ ၂၃ ၃.၁ 
၃ မတ္တ ရာ ၅၉ ၁၀၁ ၀.၀ ၁၂၄ ၅၀ ၃.၄ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၅၆ ၉၇ ၁၈.၆ ၉၈.၅ ၄၇ ၂.၉ 
၅ ကင်ပွန်းတန်း ၅၅ ၉၈ ၂၁.၅ ၆၉.၈ ၂၈ ၃.၃ 
၆ ကျား ြခရာ-၂ ၅၄ ၉၈ ၂၀.၈ ၇၇.၃ ၂၇ ၃.၁ 
၇ တာင်ကီး ၅၄ ၉၇ ၂၁.၃ ၁၀၈.၈ ၃၆ ၂.၈ 
၈ မဒ ၅၆ ၉၇ ၁၁.၀ ၁၀၂.၈ ၂၉ ၃.၂ 

 Mean ၅၅.၈ ၉၈.၃ ၁၄.၂ ၉၇.၃ ၃၅.၉ ၃.၁ 
 F-test * * * ** ** ns 
 CV% ၅.၈ ၂.၂ ၈၄.၂ ၁၈.၅ ၂၁.၇ ၂၅.၃ 
 LSD(0.05) ၄.၈ ၂.၁ ၁၇.၆ ၂၆.၄ ၁၁.၅ - 
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ဇယား (၁၄) ဒသကျား ြခရာမျိုးများ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး) 
 

စဉ် မျိုးအမည် 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် 
တစ်ကွက်ပါ စျးကွက် 
ဝင်အသီး အ လးချိန် 

(ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီးအ လး 
ချိန်(ဂရမ်) 

၁ ထိန်ကန် ကီး ၇ ၂၅၅.၅ ၂.၈ ၆၃၀ 
၂ ငါန်းဇွန် ၁၁ ၁၈၃.၁ ၃.၁ ၆၉၈ 
၃ မတ္တ ရာ ၂ ၁၀၄.၂ ၀.၃ ၆၈ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၈ ၂၆၄ ၃.၃ ၇၄၃ 
၅ ကင်ပွန်းတန်း ၁၀ ၂၃၇.၃ ၂.၄ ၅၄၀ 
၆ ကျား ြခရာ-၂ ၁၅ ၃၃၁ ၃.၆ ၈၁၀ 
၇ တာင်ကီး ၁၂ ၃၀၇.၆ ၃.၁ ၆၉၈ 
၈ မဒ ၆ ၁၈၉.၀ ၁.၂ ၂၇၀ 

 Mean ၈.၈ ၂၃၄.၀ ၂.၆  
 F-test * * *  
 C.V % ၆၈.၆ ၆၃.၂ ၈၀.၁  
 LSD (0.05) ၈.၉ ၂၁၇.၄ ၂.၉  
  
ဇယား (၁၅) ဒသကျား ြခရာမျိုးကဲွများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး နှာင်း) 
 

စဉ် မျို းအမည် ၅၀%ပန်းပွင့်ရက် စတင်ဆွတ်ခူးရက် အသီးတင်မ% 

၁ ထိန်ကန် ကီး ၅၁ ၉၆ ၅၄ 
၂ ငါန်းဇွန် ၅၁ ၉၆ ၆၉ 
၃ မတ္တ ရာ ၅၄ ၉၆ ၃၅ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၅၂ ၉၆ ၅၂ 
၅ ကင်းပွန်းတန်း ၅၂ ၁၀၄ ၅၆ 
၆ ကျား ြခရာ-၂ ၅၁ ၉၆ ၅၃ 
၇ တာင်ကီး ၅၁ ၉၆ ၅၅ 
၈ မဒ ၅၂ ၉၆ ၃၀ 
၉ မရွာ ၅၈ ၉၆ ၄၆ 
၁၀ Marmande ၅၉ ၉၆ ၄၁ 

 Mean ၅၃.၀ ၉၇.၀ ၄၉.၂ 
 F-test ** ** * 
 CV % ၃.၆ ၀.၀ ၂၆.၄ 
 L.S.D (0.05) ၂.၇ ၂.၇ ၁၈.၈ 
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             ဇယား (၁၆) ဒသကျား ြခရာမျိုးကွဲများ၏အသီးနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး နှာင်း) 
 

စဉ် မျို းအမည် 
အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသားအထူ 
(မမ) 

အသီးအလျား 
(စမ) 

အသီးအချင်း 
(စမ) 

အကန်အ့ ရ 
အတွက် 

အချိုဓါတ်% 

၁ ထိန်ကန် ကီး ၅၈.၃ ၃.၅ ၃.၃ ၅.၅ ၆.၈ ၆.၀ 
၂ ငါန်းဇွန် ၃၅.၁ ၃.၄ ၃.၀ ၄.၅ ၆.၄ ၅.၁ 
၃ မတ္တ ရာ ၁၀၃.၃ ၃.၁ ၄.၀ ၆.၁ ၁၂.၀ ၆.၀ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၄၈.၅ ၃.၃ ၃.၀ ၅.၂ ၈.၆ ၆.၁ 
၅ ကင်းပွန်းတန်း ၄၇.၅ ၄.၀ ၃.၀ ၄.၅ ၆.၀ ၅.၅ 
၆ ကျား ြခရာ-၂ ၄၁.၀ ၂.၉ ၃.၁ ၄.၅ ၆.၂ ၆.၀ 
၇ တာင်ကီး ၄၅.၃ ၅.၅ ၂.၈ ၄.၈ ၆.၅ ၇.၀ 
၈ မဒ ၇၈.၀ ၂.၅ ၃.၈ ၅.၄ ၉.၃ ၆.၂ 
၉ မရွာ ၁၀၃.၅ ၄.၇ ၄.၁ ၇.၀ ၁၁.၄ ၆.၀ 
၁၀ Marmande ၁၁၃.၅ ၄.၆ ၄.၂ ၆.၉ ၈.၄ ၄.၃ 

 Mean ၆၇.၄ ၃.၇ ၃.၄ ၅.၄ ၈.၁ ၅.၇ 
 F-test ** ns ** ** ** * 
 CV % ၂၇.၂ ၄၃.၄ ၈.၇ ၈.၄ ၁၇.၉ ၁၄.၈ 
 L.S.D (0.05) ၂၆.၆ - ၀.၄ ၀.၇ ၂.၁ ၁.၂ 
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              ဇယား (၁၇) ဒသကျား ြခရာမျို းကွဲများ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (မိး နှာင်း) 
 

စဉ် မျို းအမည် 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက် 
ဝင်အသီးအ ရ 

အတွက် 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက် 
ဝင်အသီးအ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

တစ်ကွက်ပါ စျးကွက် 
ဝင်အသီးအ လးချိန် 

(ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

၁ ထိန်ကန် ကီး ၃၁ ၁၂၁၁.၅ ၂၀.၀ ၆၀၀၂ 
၂ ငါန်းဇွန် ၃၆ ၁၁၅၉.၀ ၂၀.၀ ၆၀၀၂ 
၃ မတ္တ ရာ ၁၃ ၉၈၅.၁ ၁၅.၀ ၄၅၀၁ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၂၃ ၉၁၅.၃ ၁၄.၀ ၄၂၀၁ 
၅ ကင်းပွန်းတန်း ၃၇ ၁၀၃၇.၃ ၁၆.၀ ၄၈၀၁ 
၆ ကျား ြခရာ-၂ ၂၉ ၇၆၅.၈ ၁၃.၄ ၄၀၂၁ 
၇ တာင်ကီး ၂၅ ၈၂၆.၅ ၁၅.၀ ၄၅၀၁ 
၈ မဒ ၈ ၄၉၀.၀ ၆.၀ ၁၈၀၀ 
၉ မရွာ ၁၅ ၁၀၀၉.၀ ၁၇.၀ ၅၁၀၁ 
၁၀ Marmande ၁၀ ၇၀၆.၅ ၇.၀ ၂၁၀၁ 

 Mean ၂၂.၇ ၉၁၀.၆ ၁၄.၁  
 F-test ** * *  
 CV % ၃၉.၀ ၃၀.၉ ၄၁.၀  
 L.S.D (0.05) ၁၂.၈ ၄၀၇.၇ ၈.၄  
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၇။ ငရတ်အစပ်မျိုးများယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်းမွန် သာငရတ်အစပ်မျို းများရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 

ပါသည။် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 AVRDC (The World Vegetable Center) မှရရှိ သာ ငရတ်အစပ်မျိုး ၅ မျိုးကိ ၅ x ၄ အာစီဘ ီ ဒ ီ
ဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိး နှာင်းရာသီတွင် ရဆင်း၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ် 
သီးဝလဌာနစ၌ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
တွရိှ့ချက် 

 ငရတ်မျို းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 10-4 မျို းသည ် (၆၈ရက်) ြဖင့် 
အ စာဆးြဖစ် ပီး 10-2နှင့် 10-5သည်(၇၅ ရက်)စီြဖင့် နာက်အကျဆးြဖစ်ပါသည်။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင်  10-1 နှင့် 
10-4 တိသ့ည် (၉၅ ရက်) စီြဖင့် အ စာဆးဆွတ်ခူးနိင် ပီး 10-3 မျို းသည ် (၁၁၇ရက်) ြဖင့် နာက်အကျဆး 
ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အပင်ြမင့်၌ 10-3 မျို းသည ်(၉၄ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး 10-5 မျိုးသည် (၅၈ 
စင်တီမီတာ)နှင့်အနိမ့်ဆးြဖစ်ပါသည်။ သီး တာင့်အရှည်တွင် 10-1မျို းသည ် (၁၂ စင်တီမီတာ)ြဖင့်အရှည်ဆး ြဖစ် ပီး 
10-3မျို းသည ် (၁၁.၉ စင်တီမီတာ)ြဖင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ 10-2 မျို းသည(်၈.၃ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အတိဆး 
ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သီး တာင့်အချင်းတွင် 10-1 မျို းသည(်၁.၈ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး 10-3 
မျို းသည ် (၀.၈ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ အသီးတစ် တာင့်အ လးချိန်တွင်  10-1 မျို းသည ် (၁၅ 
ဂရမ်) ြဖင့်အများဆး ြဖစ် ပီး 10-2 မျို းသည် (၃.၇ ဂရမ်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်ပါသီး တာင့်  အ ရ 
အတွက်တွင် 10-2 မျို းသည ် (၁၇၉ တာင့်) ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး 10-1 သည် (၆၆ တာင့်)ြဖင့် အနည်းဆး ြဖစ်ပါ 
သည်။ တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ လးချိန်တွင် 10-1 မျို းသည ် (၆၉၃.၇ ဂရမ်)နှင့်အများဆးြဖစ် ပီး 10-3 မျိုးသည် 
(၂၅၁.၂ဂရမ)်ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ကွက်ပါသီး တာင့်အ လးချိန်တွင် 10-1မျို းသည ်(၅.၆ ကီလိဂရမ်) နှင့် 
အများဆးြဖစ် ပီး 10-4 မျို းသည ် (၅.၃ ကီလိဂရမ်) ြဖင့် ဒတိယ အများဆးြဖစ်ပါသည်။ 10-3 မျို းသည ် (၂.၂ 
ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  
သးသပ်ချက် 
 AVRDC မျိုးလိင်း 10-1 နှင့် 10-4 သည် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ သီး တာင့်အ လးချိန်အများဆး (၆၉၃.၇၊ 
၆၅၃.၂ ဂရမ်)နှင့် (၅.၆ ကီလိဂရမ်၊ ၅.၃ ကီလိဂရမ်)ြဖစ် သာ်လည်း အသီးအ ရာင်မှာ စိမ်းဝါ ရာင်ရှိ ပီး 
သီး တာင့်အရွယ်အစားကီး ပီးဆွတ်ခူးရက် စာသြဖင့်ငရတ်သီးစိမ်း စျးကွက်အတွက်အလားအလာ ကာင်း သာ 
မျိုးများြဖစ်ပါသည်။ မျိုးလိင်း 10-2 သည် တစ်ပင်မှသီး တာင့်အ ရအတွက် (၁၇၉ တာင့်)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး 
အသီးအ ရာင်မှာ စိမ်းရင့်ကာအ ပ ထာင်သီး ပီး အသီးမှည့်အ ရာင်လှသြဖင့် ငရတသီ်း ြခာက် စျးကွက် အတွက် 
အလားအလာရှိ သာမျို းြဖစ်ပါသည်။ 
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        ဇယား (၁၈) ငရတ်အစပ်မျိုးများ၏ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက် 
စတင်ဆွတ်ခူး 

ရက် 
အပင်အြမင့် 

(စမ) 
အသီးသီးပအ လ့ 
အထနှင့်အ ရာင် 

သီး တာင့် 
အရှည် 
(စမ) 

သီး တာင့်အချင်း 
(စမ) 

၁ 10-1 ၇၃ ၉၅ ၆၀ စိမ်းဝါ အာက်ဆွဲ ၁၂ ၁.၈ 
၂ 10-2 ၇၅ ၉၈ ၉၀ စိမ်းရင့်အ ပ ထာင် ၈.၃ ၁.၀ 
၃ 10-3 ၇၀ ၁၁၇ ၉၄ စိမ်းရင့် အာကဆ်ွဲ၊ 

သးရှည် 
၁၁.၉ ၀.၈ 

၄ 10-4 ၆၈ ၉၅ ၇၄ စိမ်း ဖျာ့ အာက်ဆွဲ ၁၁.၅ ၁.၃ 
၅ 10-5 ၇၅ ၁၀၃ ၅၈ စိမ်း ဖျာ့ အာက်ဆွဲ ၁၀.၃ ၁.၁ 
 Mean ၇၂ ၁၀၂ ၇၅  ၁၀.၈ ၁.၂ 
 F-test ** ** **  * ** 
 CV% ၂.၆ ၃.၆ ၈.၆  ၁၀.၃ ၈.၉ 
 L.S.D (0.05) ၃.၄ ၆.၉ ၁၂.၁  ၂.၁ ၀.၂ 
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ဇယား (၁၉) ငရတ်အစပ်မျိုးများ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

တစ်ပင်ပါသီး တာင့် (၃' x ၁၅') တစ်ကွက်မှ သီး တာင့် 
ပိဿာ/ဧက 

(အစိ) 
ton/ha 
(အစိ) အ ရအတွက် 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အ ရအတွက် 
အ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ်) 

၁ 10-1 ၁၅ ၆၆ ၆၉၃.၇ ၄၅၇ ၅.၆ ၃၃၆၁ ၁၃.၄ 
၂ 10-2 ၃.၇ ၁၇၉ ၄၆၂.၇ ၁၃၃၃ ၃.၆ ၂၁၆၁ ၈.၆ 
၃ 10-3 ၃.၈ ၁၀၄ ၂၅၁.၂ ၉၇၂ ၂.၂ ၁၃၂၀ ၅.၃ 
၄ 10-4 ၁၀.၀ ၁၁၀ ၆၅၃.၂ ၈၈၉ ၅.၃ ၃၁၈၁ ၁၂.၇ 
၅ 10-5 ၆.၇ ၁၁၂ ၄၆၅.၇ ၇၃၅ ၃.၁ ၁၈၆၀ ၇.၄ 
 Mean ၇.၈ ၁၁၄ ၅၀၅.၃ ၈၇၇ ၄.၀ ၂၃၇၇ ၉.၅ 
 F-test ** ** * ** *   
 CV% ၂၀.၄ ၂၃.၅ ၂၆.၁ ၂၃.၅ ၂၅.၈   
 L.S.D (0.05) ၃.၀ ၅၀.၅ ၂၄၈.၅ ၃၈၈.၅ ၁.၉   
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၈။ ငရတ်အချိုမျိုးများယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
အထွက်နန်းနှင့်အရည်အ သွး ကာင်းမွန် သာငရတ်ချို မျို းများရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။   

ဆာင်ရွက်ချက် 
 AVRDC (The World Vegetable Center) မှရရှိ သာ ငရတခ်ျို မျို း (၄)မျို းကိ ၄ x ၄ အာစီဘ ီဒီဇိင်း ြဖင့် 
၂၀၁၁ ခနှစ ် မိး နှာင်းရာသီတွင် ရဆင်း၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး 
ဝလဌာနစ၌ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

 ငရတ်ချို မျို းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်၌ ISPN 5 # 2 သည် (၆၄ ရက်) 
ြဖင့်အ စာဆးြဖစ် ပီး ISPN 5#3 သည်(၇၀ ရက်)ြဖင့် နာက်အကျဆးြဖစပ်ါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် 
ISPN 5 # 1 သည် (၉၅ ရက်)ြဖင့် အ စာဆးဆွတ်ခူးနိင် ပီး ISPN 5 # 3 သည် (၁၁၃ ရက်)နှင့် နာက်အကျဆး 
ြဖစ်ပါသည်။ သီး တာင့်အရှည်တွင် ISPN 5#1သည် (၁၀.၉ စင်တီမီတာ)နှင့်အရှည်ဆးြဖစ် ပီး ISPN 5 # 2 သည ်
(၇.၇ ဂရမ်)ြဖင့်အတိဆးြဖစ်ပါသည်။  အသီးအချင်းတွင် ISPN 5 # 2 သည ်(၅.၉ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အများဆး ြဖစ် ပီး 
ISPN 5#1 သည်(၃.၉ စင်တီမီတာ)ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အသီးတစ် တာင့်အ လး ချိန်တွင်  
ISPN 5 # 2 သည် (၆၃ ဂရမ်)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး ISPN 5 # 1 သည် (၅၀ ဂရမ်) နှင့် အနည်းဆး ြဖစ်ပါသည်။ 
ISPN 5 # 5 သည် (၃၉ ဂရမ်)နှင့်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ ISPN 5 # 1 မျို းသည ်တစ်ပင်ပါနှင့် 
တစကွ်က်ပါသးီ တာင့်အ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်တွင်(၄၂ တာင့်၊ ၁၀၂၃.၅ ဂရမ်)နှင့် (၂၈၀ တာင့်၊ ၆.၉ 
ကီလိဂရမ်) အများဆးြဖစ်ပါသည်။ ISPN 5#3 သည် (၃၇ တာင့်၊ ၅၂၂.၈ ဂရမ်) နှင့် (၂၈၄ တာင့်၊ ၄.၁ ကီလိဂရမ်) 
တိြ့ဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ်ပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 ငရတ်ချို  ISPN 5#1 မျို းသည ် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှသီး တာင့်အ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်တွင် အများ 
ဆးြဖစ် ပီး အသီးအစိမ်း ဖျာ့ ရာင်ရိှ၍ အသီးရှည်ပါသည်။ အသီးအ စာဆးစတင်ဆွတ်ခူးနိင် ပီး အသက်လျင် သြဖင့် 
စားသးသူများကို က်နှစ်သက်သည့် အလားအလာ ကာင်း သာ ငရတ်ချို မျို းြဖစ်ပါ သည်။ 
ဇယား (၂၀) ငရတ်ချိုမျိုးများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက် 
စတင်ဆွတ် 
ခူးရက် 

သီး တာင့် 
အရှည် 
(စမ) 

သီး တာင့် 
အချင်း 
(စမ) 

၁ ISPN 5 # 1 ၆၆ ၉၅ ၁၀.၉ ၃.၉ 
၂ ISPN 5 # 2 ၆၄ ၁၀၁ ၇.၇ ၅.၉ 
၃ ISPN 5 # 3 ၇၀ ၁၁၃ ၇.၈ ၄.၆ 
၄ ISPN 5 # 5 ၆၅ ၁၀၁ ၈.၂ ၄.၂ 
 Mean ၆၆ ၁၀၃ ၈.၇ ၄.၇ 
 F-test * * ** ** 
 CV% ၄.၂ ၆.၂ ၉.၉ ၁၁.၁ 
 L.S.D (0.05) ၄.၅ ၁၀.၁ ၁.၄ ၀.၈ 
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ဇယား (၂၁) ငရတ်ချိုမျိုးများ၏အရည်အ သွးနှင့်အထွက်ဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

တစ်ပင်ပါသီး တာင့် (၃' x ၁၅') တစ်ကွက်မှ သီး တာင့် 
ပိဿာ/ဧက 

(အစိ) 
ton/ha 
(အစိ) အ ရအတွက် 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အ ရအတွက် 
အ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ်) 

၁ ISPN 5 # 1 ၅၀ ၄၂ ၁၀၂၃.၅ ၂၈၀ ၆.၉ ၄၁၄၁.၁ ၁၆.၅ 
၂ ISPN 5 # 2 ၆၃ ၂၂ ၅၄၀.၀ ၁၅၃ ၃.၆ ၂၁၆၀.၅ ၈.၆ 
၃ ISPN 5 # 3 ၄၄ ၃၇ ၅၂၂.၈ ၂၈၄ ၄.၁ ၂၄၆၀.၇ ၉.၈ 
၄ ISPN 5 # 5 ၃၉ ၃၀ ၆၀၃.၅ ၁၈၉ ၃.၉ ၂၃၄၀.၆ ၉.၃ 
 Mean ၄၉ ၃၃ ၆၇၂.၅ ၂၂၇ ၄.၆ ၂၇၇၅.၇ ၁၁.၁ 
 F-test * ns ** ** **   
 CV% ၁၈ ၃၁.၉ ၃၃.၃ ၁၉.၈ ၁၉.၂   
 L.S.D (0.05) ၁၄.၁ - ၂၅၀.၇ ၇၁.၇ ၁.၄   
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၉။ စမ်းသပ်စပ်မျိုးခရမ်းမျို းများအားမိဘမျိုးများနှင့်နင်းယှဉ် လ့လာြခင်း 
            

အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်း သာစပ်မျို းခရမ်းမျို းများရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

၂၀၁၀ ခနှစ ် တွင်မျို းစပ်၍ ရရှိထား သာခရမ်းစပ်မျို း (၉)မျို းအား မိဘမျိုး (၉)မျိုး ၊ ရဆင်း စထားမျိုး 
(၁)မျို းတိက့ိ၁၉ x ၃အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလဌာနစ 
တွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ ပထမအကိမ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ Eg 22 အမိ ခရမ်းမျိုးသည ် (၆၂ ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့်ရက် စာ ပီးစထားမျို းခရမ်းမျို း 
ထွန်း(၄)သည်(၇၅ ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့်ရက် နာက်ကျပါသည်။ စပ်မျို းခရမ်းများသည် (၆၇ ရက် မှ ၇၃ ရက်)အတွင်း 
ပန်းပွင့်ကပီး Eg 22 အမိမျိုးမှ လဲွ၍ ကျန်မိဘမျိုးများသည် (၇၁ မှ ၇၄ ရက်) အတင်ွး ပန်းပွင့်ကပါသည်။ အပင ်
အြမင့်တွင် ပ ဒသာ(အဖမျို း)သည် (၄၆ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အပဆးြဖစ် ပီး Eg 45xပ ဒသာစပ်မျိုးအတဲွ (၄၇ စင်တီ 
မီတာ)၊  အမိမျိုး Eg -6 (၅၀ စင်တီမီတာ)တိနှ့င့် ကွာြခား မမရှိပါ။ Eg 17 x ပ ဒသာစပ်မျို းအတွဲသည် (၈၆ 
စင်တီမီတာ)နှင့်အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး၊ Eg22xပ ဒသာစပ်မျို းအတွဲ(၈၁စင်တီမီတာ)နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။ အသီးစတင် 
ဆွတ်ခူးရက်တွင် စမ်းသပ်စပ်မျိုးများသည် မိဘမျိုး၊ စထားမျို းတိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိဘဲ (၇၆ ရက်မှ ၈၉ ရက်)အကာ 
တွင် ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးဆိင်ရာလက©ဏာများတွင် အသီးတစလ်းအ လးချန်ိ၌ Eg 6 x ပ ဒသာ စပ်မျိုး သည ်
(၁၆၁.၆ ဂရမ်) ြဖင့် အသီးအရွယ်စားကီး ပီး Eg 22 x ပ ဒသာ စပ်မျိုးသည ် (၅၉.၀ ဂရမ်) ြဖင့် အသီး ငယ်ပါသည်။ 
စထားမျိုး မျို းထွန်းခရမ်း - ၄ မှာ (၁၂၀.၆  ဂရမ်)ရှိပါသည်။ Eg 6 x ပ ဒသာ ၊  Eg 17 x ပ ဒသာ ၊    Eg 26 x 
ပ ဒသာ နှင့် Eg 14 x ပ ဒသာ စပ်မျိုးများသည်  (၁၆၁.၆၊  ၁၁၃.၃၊ ၁၁၃.၃၊ ၁၀၉.၃  ဂရမ်) အသီးသီး ရှိ ပီး အမိမျိုး 
Eg 6  ၊ Eg 17 ၊ Eg 26 ၊ Eg 14 (၇၁.၀၊ ၈၄.၃၊ ၉၆.၀၊ ၈၀ ဂရမ်) တိထ့က် အသီးအ လးချိန် တိး လာသည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါ အသီးလးအ ရ အတွက်၌ 
မိဘမျို းများသည ် (၂ လး မှ ၄ လး) ထိရိှ ပီး စထားမျို းမျို းထွန်း - ၄  (၅ လး) နှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ စမ်း သပ်စပ်မျို း 
အတွဲများတွင် Eg 45 x ပ ဒသာ စပ်မျို း (၄ လး) မှလဲွ၍ ကျန် စမ်းသပ်စပ်မျို းအတွဲများသည် (၈ လး မှ ၁၆ 
လး)ထိသီးသြဖင့် မိဘမျို းထက် (၂ ဆမှ ၄ ဆ)အထိ အသီးအ ရအတွက်ပိလာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တစ် 
ပင်မှသးီလးအ လးချိန်တွင်လည်း မိဘမျို းများသည်(၁၆၂.၆မှ ၃၃၄ ဂရမ)်ထိထွက်ရိှ ပီး စထားမျိုး မျိုးထွန်းခရမ်း -၄ 
(၃၇၀.၆ ဂရမ်) နှင့်ကွာြခား မမရှိပါ။ စမ်းသပ်စပ်မျို း အတွဲများတွင် Eg 45 x ပ ဒသာ စပ်မျို း (၂၇၄.၀ ဂရမ်) မှလွဲ၍ 
ကျန်စမ်းသပ ်စပ်မျို းအတွဲများသည် (၅၆၆.၆ ဂရမ် မှ ၈၁၉.၀ ဂရမ်)  ထိထွက်ရှိသြဖင့် မိဘမျို းများထက ် (၂ဆ)ခန် ့
ပိထွက်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ကွက် (3'x15')မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် မိဘမျို းများ သည ် (၁.၂ 
ကီလိဂရမ် မှ ၃ ကီလိဂရမ်) ထိထွက်ရိှ ပီး စထားမျို း ခရမ်းမျို းထွန်း- ၄ (၂.၉ ကီလိဂရမ)်နှင့် ကွာြခားမ မရှိပါ။ 
စမ်းသပ် စပ်မျို းအတွဲများတွင် Eg 45 x ပ ဒသာ စပ်မျို းအတွဲမှလွဲ၍ ကျန်စမ်းသပ ် စပ်မျို းအတွဲများသည် (၅.၄ 
ကီလိဂရမ် မှ ၇.၆ ကီလိဂရမ)်အထိ ထွက်ရှိ ပီး Eg 14 x ပ ဒသာစပ်မျို း အတဲွသည် (၇.၆ ကီလိဂရမ)်  ြဖင် ့
အများဆးထွက်ရှိပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 Eg  45xပ ဒသာစပ်မျိုးအတဲွမှလဲွ၍ ကျန်စမ်းသပ်စပ်မျို း အတွဲများသည် မိဘမျို းများနှင့် စထားမျို း မျိုး 
ထွန်း-၄ထက် တစ်ပင်ပါသီးလးအ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်၊ တစကွ်က် (3' x 15')မှ စျးကွက်ဝင် အသီး အ လး 
ချိန်တိတ့ွင် (၂ ဆမှ ၃ ဆ) အထွက်ပိသည်ကိ တွရ့ှိရသြဖင့် စပ်မျိုးခရမ်း စမ်းသပ်ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းတွင် မိဘ 
မျို းအြဖစ်အသးြပုနိင်ရန ်ပတ်လည်မျိုးကူးစပ်ြခင်းကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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         ဇယား(၂၂)  စမ်းသပ်စပ်မျိုးခရမ်းနှင့်မိဘမျိုးများ၏  ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀ % 

ပန်းပွင့်ရက် 
အပင်အြမင့် 

(စမ) 
အသီးစတင် 
ဆွတ်ခူးရက် 

အသီးအလျား 
(စမ) 

အသီး 
အချင်း(စမ) 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် (ဂရမ်) 

၁ Eg 6 x ပ ဒသာ ၇၂ ၆၃ ၇၉ ၁၅.၂ ၄.၇ ၁၆၁.၆ 
၂ Eg 9 x ပ ဒသာ ၆၈ ၇၈ ၇၉ ၁၇.၀ ၃.၇ ၉၈.၃ 
၃ Eg 17 x ပ ဒသာ ၆၇ ၈၆ ၇၉ ၁၄.၅ ၄.၀ ၁၁၃.၃ 
၄ Eg 22 x ပ ဒသာ ၆၉ ၈၁ ၇၂ ၁၀.၀ ၄.၄ ၈၁.၆ 
၅ Eg 26 x ပ ဒသာ ၇၃ ၅၉ ၇၉ ၁၄.၉ ၄.၀ ၁၁၃.၃ 
၆ Eg 32 x ပ ဒသာ ၇၃ ၆၀ ၈၂ ၁၃.၅ ၃.၃ ၅၉.၀ 
၇ Eg 45 x ပ ဒသာ ၇၄ ၄၇ ၈၉ ၆.၇ ၄.၃ ၇၁.၀ 
၈ Eg 14 x ပ ဒသာ ၇၀ ၇၃ ၇၆ ၁၀.၂ ၅.၈ ၁၀၉.၃ 
၉ ပ ဒသာ x စိမ်းတွဲ  ၇၀ ၇၅ ၇၉ ၁၀.၄ ၄.၀ ၆၆.၆ 
၁၀ Eg 6 (အမိမျိုး) ၇၁ ၅၀ ၇၉ ၇.၁ ၅.၁ ၇၁.၀ 
၁၁ Eg 9 (အမိမျိုး) ၇၂ ၆၆ ၈၆ ၁၆.၉ ၄.၃ ၁၃၀.၀ 
၁၂ Eg 17 (အမိမျိုး) ၇၃ ၇၇ ၈၂ ၁၀.၅ ၄.၄ ၈၄.၃ 
၁၃ Eg 22 (အမိမျိုး) ၆၂ ၇၉ ၇၉ ၄.၈ ၅.၂ ၆၂.၆ 
၁၄ Eg 26 (အမိမျိုး) ၇၂ ၅၃ ၈၂ ၁၁.၈ ၄.၁ ၉၆.၀ 
၁၅ Eg 32 (အမိမျိုး) ၇၂  ၆၆ ၈၆ ၉.၉ ၄.၂ ၇၄.၃ 
၁၆ Eg 45 (အမိမျိုး) ၇၂ ၇၀ ၇၉ ၅.၅ ၅.၇ ၈၆.၆ 
၁၇ Eg 14 (အမိမျိုး) ၇၃ ၆၇ ၈၆ ၁၂.၁ ၄.၂ ၈၀.၀ 
၁၈ ပ ဒသာ (အဖမျိုး) ၇၄ ၄၆ ၇၉ ၁၃.၁ ၃.၅ ၆၄.၀ 
၁၉ မျို းထွန်း (၄) (စ) ၇၅ ၆၂ ၈၂ ၁၃.၁ ၅.၆ ၁၂၀.၀ 

 Mean ၇၂.၀ ၆၇.၀ ၈၁.၁ ၁၁.၄ ၄.၆ ၉၁.၈ 
 F- test ** ** ns ** ** ** 
 CV(%) ၄.၂ ၁၃.၄ ၆.၅ ၁၁.၀ ၇.၉ ၁၅.၉ 
 L . S . D (0.05) ၄.၉၆ ၁၄.၈၄ - ၂.၀၉ ၀.၃၉ ၂၄.၁၆ 
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ဇယား(၂၃)  စမ်းသပ်စပ်မျိုးခရမ်းနှင့်မိဘမျို းများ၏  အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
တစ်ပင်ပါသီးလး 
အ ရအတွက်  

တစ်ပင်ပါသီးလး 
အ လးချိန်(gm)  

တစ်ကွက်ပါ စျးကွက်ဝင်  
အသီးအ လးချနိ် (kg) 

အထွက် 
(ပိဿာ/ဧက) 

၁ Eg 6 x ပ ဒသာ ၉ ၇၇၂.၀ ၇.၅ ၄၅၀၀ 
၂ Eg 9 x ပ ဒသာ ၈ ၅၆၆.၆ ၅.၇ ၃၄၂၀ 
၃ Eg 17 x ပ ဒသာ ၉ ၆၉၀.၆ ၇.၄ ၄၄၄၀ 
၄ Eg 22 x ပ ဒသာ ၁၂ ၆၃၄.၀ ၇.၄ ၄၄၄၀ 
၅ Eg 26 x ပ ဒသာ ၈ ၆၂၈.၆ ၅.၄ ၃၂၄၀ 
၆ Eg 32 x ပ ဒသာ ၁၁ ၆၃၉.၃ ၆.၂ ၃၇၂၀ 
၇ Eg 45 x ပ ဒသာ ၄ ၂၇၄.၀ ၂.၁ ၁၂၆၀ 
၈ Eg 14 x ပ ဒသာ ၉ ၆၁၉.၀ ၇.၆ ၄၅၆၀ 
၁၉ ပ ဒသာ x စိမ်းတွဲ ၁၆ ၈၁၀.၀ ၆.၃ ၃၇၈၀ 
၉ Eg 6 (အမိမျိုး) ၂ ၁၆၂.၆ ၁.၅ ၉၀၀ 
၁၀ Eg 9 (အမိမျိုး) ၃ ၂၇၇.၀ ၂.၇ ၁၆၂၀ 
၁၁ Eg 17 (အမိမျိုး) ၄ ၂၆၂.၀ ၂.၆ ၁၅၆၀ 
၁၂ Eg 22 (အမိမျိုး) ၄ ၃၃၄.၀ ၃.၀ ၁၈၀၀ 
၁၃ Eg 26 (အမိမျိုး) ၄ ၃၀၀.၂ ၂.၈ ၁၆၈၀ 
၁၄ Eg 32 (အမိမျိုး) ၄ ၂၄၇.၃ ၁.၈ ၁၀၈၀ 
၁၅ Eg 45 (အမိမျိုး) ၄ ၂၅၁.၇ ၂.၄ ၁၄၄၀ 
၁၆ Eg 14 (အမိမျိုး) ၃ ၂၀၆.၃ ၁.၆ ၉၆၀ 
၁၇ ပ ဒသာ (အဖမျိုး) ၃ ၂၁၄.၅ ၁.၂ ၇၂၀ 
၁၈ မျို းထွန်း (၄) (စ) ၅ ၃၇၀.၆ ၂.၉ ၁၇၄၀ 

 Mean ၆.၄ ၄၅၅.၈ ၄.၁၂  
 F- test ** ** **  
 CV(%) ၃၇.၅ ၃၈.၆ ၂၉.၀  
 L . S . D (0.05) ၃.၉၉ ၂၉၀.၉ ၁.၉၈  
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၁၀။ ခရမ်းအရှည်မျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်းသည့် ခရမ်းအရှည်မျို းများရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ြပည်တွင်းမှစ ဆာင်းရရှိ သာ ခရမ်းရှည်မျိုး(၈)မျိုးကိ ြပည်ပမျို း(၁)မျိုး စထားမျို း(၁)မျို းတိနှ့င့်(၁၀x၃)  
အာစဘီဒီီဇင်ိးြဖင့် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိး 
ရာသီ၌ ပထမအကိမ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ စမ်းသပ်ခရမ်းမျို းများသည် စထားမျို း မျို းထွန်း-၄ 
(၈၉ ရက)် နှင့်သချာF ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရှိဘဲ (၈၄ ရက် မှ ၉၅ ရက်)ကာပါသည်။  အပင်အြမင့်တွင်လည်း 
ကွာြခားမမရှိဘဲ(၇၁.၉ စင်တီမီတာမှ ၁၀၆.၄ စင်တီမီတာ)ထိရှိပါသည်။ အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် SB-28မျိုး 
သည် (၁၅၆.၃ ဂရမ်)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး SB-53(၁၄၃.၃ ဂရမ် )၊ L-1(၁၄၇.၀ ဂရမ်)၊ သီရိလကာF(၁၂၉.၃ ဂရမ်)၊ 
စထားမျိုးမျိုးထွန်း-၄ (၁၂၀.၆ဂရမ်)တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ အသီးအရှည်တင်ွ SB-27မျို းသည(်၂၁.၈ စင်တီမီတာ) 
ြဖင့် အရှည်ဆးြဖစ် ပီး SB-53 မျိုး သည ်(၁၉.၁ စင်တီမီတာ)ြဖင့် ဒတိယအရှည်ဆးြဖစ်ပါသည်။ စထားမျိုး မျိုးထွန်း- 
၄ သည ်(၁၃.၁ စင်တီမီတာ)ရှိပါသည်။ 
 တစပ်င်ပါ စျးကွက်ဝင်သီးလးအ ရအတက်ွတင်ွ SB - 15 မျိုးသည်(၁၂ လး)ြဖင့် အများဆးြဖစ်၍ SB-1၊ L 
-1၊ သီရိလကာF (၁၀ လး)တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိဘဲ စထားမျိုး မျို းထွန်း- ၄ (၅ လး)ထက် အသီးပိပါသည်။ တစ် 
ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် သီရိလကာFမျိုးသည်(၈၁၇.၃ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး L-1 ခရမ်းမျိုး 
သည် (၇၇၃.၃ ဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ်ကာ စထားမျိုး မျိုးထွန်း-၄ (၄၃၃.၇ ဂရမ်)ထက် အထွက်ပိပါသည်။ 
တစ်ကွက် (၆' x ၉') မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် သီရိလကာFမျို းသည ် (၉.၃ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အများဆး 
ြဖစ် ပီး SB -15 မျို းသည ် (၉.၀ ကီလိဂရမ)်ြဖင့် ဒတိယအများဆး ြဖစက်ာ SB -5 မျိုးသည် (၄.၄ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် 
အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။  
သးသပ်ချက် 

သီရိလကာF၊ SB-15 မျို းနှင့် L - 1 မျို းတိသ့ည် တစ်ပင်မှ သီးလးအ ရအတွက် (၁၀ လး၊ ၁၂ လး၊ ၁၀ လး) 
စသီးီ ပီး တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန် (၈၁၇.၃ ဂရမ်၊ ၆၆၁.၃ ဂရမ်၊ ၇၇၃.၃ ဂရမ်) နှင့် (၉.၃ 
ကီလိဂရမ်၊ ၉.၀ ကီလိဂရမ်၊ ၈.၁ ကီလိဂရမ်) အသီးသီးထွက်ရှိကာ စထားမျို း မျို းထွန်း-၄ (၄၃၃.၃ ဂရမ်၊ ၇.၄ 
ကီလိဂရမ်)ထက် အထွက်ပိသြဖင့်အလားအလာ ကာင်း သာ ခရမ်းမျို းများြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ 
မိးရာသီတွင် ထပ်မစ ဆာင်းရရှိသည့် ခရမ်းရှည်မျို းများနှင့် ဆက်လက် စမ်းသပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



562 

 

 
 

                      
ဇယား(၂၄)  ခရမ်းရှည်မျို းများ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

 
 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀ % 

ပန်းပွင့်ရက် 
အပင်ြမင့် 

(စမ) 
အသီး 
အ ရာင် 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီးအလျား 
(စမ) 

အသီး 
အချင်း 
(စမ) 

၁ SB – 1 ၈၄ ၈၆.၉ အမညး် ၇၃.၆ ၁၄.၅ ၃.၅ 
၂ SB – 5 ၈၅ ၉၀.၈ အစိမ်းခရမ်းသမ်း ၆၇.၃ ၁၄.၁ ၃.၀ 
၃ SB – 15 ၈၃ ၁၀၆.၄ ခရမ်း ၇၇.၀ ၁၅.၀ ၃.၅ 
၄ SB – 27 ၈၉ ၈၂.၅ မရမ်း ၉၂.၀ ၂၁.၈ ၃.၀ 
၅ SB – 28 ၉၅ ၈၈.၁ အစိမ်းအြဖူကား ၁၅၆.၃ ၁၇.၃ ၅.၀ 
၆ SB – 53 ၉၀ ၈၈.၉ အစိမ်း ခရမ်းသမ်း ၁၄၃.၃ ၁၉.၁ ၄.၁ 
၇ SB – 34 ၉၂ ၇၅.၉ မရမ်း ြခာက် ၆၇.၆ ၁၇.၆ ၃.၃ 
၈ L- 1 ၉၀ ၇၇.၇ မရမ်းစိ ၁၄၇.၀ ၁၈.၁ ၄.၂ 
၉ သီရိလကာ F ၉၂ ၇၁.၉ ခရမ်းနှင့်အြဖူစင်းကား ၁၂၉.၃ ၁၇.၅ ၄.၂ 
၁၀ မျိုးထွနး်(၄)(စ) ၈၉ ၈၉.၅ ခရမ်း ၁၂၀.၆ ၁၃.၁ ၅.၆ 

 Mean ၈၉ ၈၅.၈  ၁၀၇.၄ ၁၆.၈ ၃.၄ 
 F- test ns ns  ** ** ** 
 CV (%) ၈.၃ ၁၉.၂  ၁၉.၂ ၆.၉ ၁၀.၆ 
 L . S . D (0.05) - -  ၃၅.၄၀ ၂.၀၀ ၆.၂၅ 
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ဇယား(၂၅)  ခရမ်းရှည်မျို းများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
စျးကွက်ဝင် 
အသီး 

အ ရအတွက် 

စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချန်ိ 

(ဂရမ်) 

တစ်ကွက်ပါ စျးကွက် 
ဝင်အသီးအ လးချိန် 

(ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

၁ SB – 1 ၁၀ ၅၈၂.၀ ၇.၁ ၃၅၅၀ 
၂ SB – 5 ၃ ၂၁၇.၃ ၄.၄ ၂၂၀၀ 
၃ SB – 15 ၁၂ ၆၆၁.၃ ၉.၀ ၄၅၀၀ 
၄ SB – 27 ၇ ၅၈၆.၀ ၇.၀ ၃၅၀၀ 
၅ SB – 28 ၆ ၆၂၇.၁ ၇.၀ ၃၅၀၀ 
၆ SB – 53 ၇ ၆၆၉.၁ ၈.၀ ၄၀၀၀ 
၇ SB – 34 ၆ ၄၇၁.၁ ၆.၀ ၃၀၀၀ 
၈ L- 1 ၁၀ ၇၇၃.၃ ၈.၁ ၄၀၅၀ 
၉ သီရိလကာF ၁၀ ၈၁၇.၃ ၉.၃ ၄၆၅၀ 
၁၀ မျို းထွန်း (၄)(စ) ၅ ၄၃၃.၃ ၇.၁ ၃၅၅၀ 

 Mean ၇.၈ ၅၈၃.၇ ၇.၂  
 F- test ** ** *  
 CV (%) ၂၅.၂ ၂၄.၄  ၁၆.၂   
 LSD (0.05) ၃.၃၇ ၂၄၄.၇၇ ၁.၉၉  

 
၁၁။ ထာပတ်ခရမ်းမျို းများ အထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်း သာ ထာပတခ်ရမ်းမျို းများရရိှရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည။် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ြပည်တွင်းမှစ ဆာင်းရရှိ သာ ထာပတ်ခရမ်းမျို းများကိအသးြပု၍ (၉x၃)အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျို း ရး 
သ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ ပထမအကိမ်စမ်းသပ် 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။  
တွရိှ့ချက် 

ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ စမ်းသပ်ခရမ်းမျို းများသည် သချာF ဗဒနည်းအရ 

ကွာြခားမမရှိဘဲ (၇၃ ရက်မှ ၈၂ ရက်)အကာတင်ွ ပန်းပွင့် ပီး အပင်အြမင့်တွင် Eg-10-4မျို းသည ် (၁၁၁.၃ စင်တီ 
မီတာ)ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး Eg-19 မျို းသည ် (၆၃.၆ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အပင်ပပါသည်။ အသီးတစ်လးအ လးချိန် 
တွင် SB-4 မျို းသည ် (၅၆၆.၆ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး Eg-10-4 မျိုးသည် (၃၈၁.၆ ဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယအများ 
ဆးြဖစ်ပါသည်။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာ များတွင် တစ်ပင်ပါသီးလးအ ရအတွက်၌ SB-39 မျိုး 
သည် (၁၂ လး)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး SB - 4 မျို းသည ် (၅ လး)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်ပါသီးလး 
အ လးချိန်တွင် စမ်းသပ်ခရမ်းမျို းများသည် ကွာြခားမမရှိဘဲ (၁၃၃၉.၇ ဂရမ် မှ ၂၃၈၆.၇ ဂရမ်)ထိရှိပါသည်။ တစ် 
ကွက် (၃'x ၁၅') မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် Eg 10-4 မျို းသည ် (၁၇.၂ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အများဆး 
ထွက်ရှိ ပီး SB 39 မျို းသည ်(၁၆.၂ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယအများဆးထွက်ရိှပါသည်။  
သးသပ်ချက်aaa 
 SB-4 မျိုးသည် တစ်ပင်ပါ အသီးအ ရအတွက် (၅ လး)နည်း သာ်လည်း အသီးအရွယ်အစား (၅၆၆.၆ 
ဂရမ်)ကီး သာမျို းြဖစ်ပါသည်။ Eg 10-4  နှင့် SB-39 မျို းတိသ့ည် တစ်ပင်မှအသီးအ ရအတွက် (၉ လး ၊ ၁၂ လး) 
ရိှ ပီး အသီးအရွယ် အလတ်စား (၃၈၁.၆ ဂရမ် ၊ ၃၃၄ ဂရမ်) ရိှပါသည်။ တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင် အသးီ 
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အ လးချိန်တွင်လည်း Eg 10-4 မျိုးသည် (၁၇.၂ ကီလိ ဂရမ်)နှင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး SB - 39 မျို းသည် (၁၆.၂ 
ကီလိဂရမ် )ြဖင့် ဒတိယအများဆးထွက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် ထပ်မစ ဆာင်းရရှိသည့် 
ထာပတ်ခရမ်းမျို းများနှင့် ဆက်လက်စမ်းသပ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 
ဇယား(၂၆) ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
၅၀ %  

ပန်းပွင့်ရက် 
အပင်အြမင့် 

(စမ) 
အသီးအလျား 

(စမ) 
အသီးအချင်း 

(စမ) 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
၁ SB – 4 ၇၈ ၆၈.၅ ၁၃.၂ ၁၁.၀ ၅၆၆.၆ 
၂ SB – 39 ၇၇ ၇၉.၃ ၁၆.၁ ၈.၅ ၃၃၄.၀ 
၃ Eg – 2 – 1 ၇၃ ၇၄.၆ ၁၁.၈ ၆.၆ ၂၉၀.၀ 
၄ Eg – 10 – 7 ၇၉ ၆၅.၆ ၁၁.၁ ၇.၆ ၂၁၆.၃ 
၅ Eg – 10 – 4 ၈၁ ၁၁၁.၃ ၁၁.၃ ၆.၃ ၃၈၁.၆ 
၆ Eg – 035 ၇၅ ၇၁.၁ ၁၃.၉ ၇.၂ ၂၇၈.၆ 
၇ Eg – 19 ၇၈ ၆၃.၆ ၉.၀ ၆.၄ ၁၆၀.၀ 
၈ Eg – 16 ၈၂ ၇၀.၅ ၁၁.၀ ၇.၉ ၂၅၆.၆ 
၉ Eg – 39 ၇၈ ၇၀.၅ ၁၇.၀ ၈.၂ ၃၇၃.၃ 
 Mean ၇၈ ၇၅.၀ ၁၂.၇ ၇.၇ ၃၁၇.၄ 
 F – test ns ** ** ** ** 
 CV (%) ၄.၀ ၁၀.၂ ၁၀.၄၆ ၁၀.၉၂ ၂၁.၈ 
 L . S . D (0.05) - ၁၃.၂၁ ၂.၃၁ ၁.၅၃ ၁၁၉.၅၂ 

  
         ဇယား(၂၇) ထာပတ်ခရမ်းမျို းများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
 

စဉ် မျို းအမည် 
တစ်ပင်ပါသီးလး 
အ ရအတွက် 

တစ်ပင်ပါသီးလး 
အ လးချိန် (ဂရမ်) 

(၃'x ၁၅') 
တစ်ကွက်ပါ စျးကွက်ဝင် 

အသီးအ လးချန်ိ (ကီလိဂရမ်) 

အထွက် 
ပိဿာ/ဧက 

၁ SB – 4 ၅ ၁၄၇၅.၃ ၁၀.၅ ၆၃၀၀ 
၂ SB – 39 ၁၂ ၂၃၈၆.၇ ၁၆.၂ ၉၇၂၀ 
၃ Eg – 2 – 1 ၁၀ ၁၈၄၅.၀ ၉.၈ ၅၈၈၀ 
၄ Eg – 10 – 7 ၁၀ ၁၈၄၀.၇ ၁၃.၆ ၈၁၆၀ 
၅ Eg – 10 – 4 ၉. ၂၀၅၀.၇ ၁၇.၂ ၁၀၃၂၀ 
၆ Eg – 035 ၁၁ ၁၉၅၂.၃ ၁၂.၄ ၇၄၄၀ 
၇ Eg – 19 ၇ ၁၃၃၉.၇ ၇.၂ ၄၃၂၀ 
၈ Eg – 16 ၉ ၁၆၉၈.၃ ၁၀.၃ ၆၁၈၀ 
၉ Eg – 39 ၁၂ ၂၁၉၁.၇ ၁၂.၈ ၇၆၈၀ 
 Mean ၉.၄ ၁၃၆၇.၅ ၁၂.၂  
 F - test * ns **  
 CV (%) ၂၅.၉ ၂၁.၀ ၂၁.၃  
 LSD (0.05) ၄.၂၆ - ၄.၅၀  
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၁၂။  ဟင်းစားပဲပတ်မျိုးများအထွက်နန်းယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 
အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်းမွန် သာဟင်းစားပဲပတ်မျို းများရရှိရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

AVRDC ( The World Vegetable  Center)၊ Kasetsart University, Thailand နှင့်  Yunan, China 
မှရရှိ သာ ဟင်းစားပဲပတ်မျိုး (၁၁) မျိုးကိ (၁၁x၃) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

ဟင်းစားပဲပတ်မျို းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများကိ သချာF ဗဒနည်းအရစီစစ်ရာတွင် သိသာစွာ ကဲွ 
ြပားြခားနားမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ MJ0108-11-5  နှင့် AGS-292 မျို းတိသ့ည် အ စာဆး (၂၆ ရက်) ြဖင့် 
ပန်းစပွင့် ပီး (၇၄ ရက်) ြဖင့်ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ တစ်ပင်ပါသီးကိင်းအ ရအတွက်တွင် MJ 0108-11-5နှင့် # 75 
တိသ့ည်  သီးကိင်း ၁၁ ခစီြဖင့် အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ် 
ပင်ပါသီး တာင့်အ ရအတွက်၊ တစ်ပင်ပါ နှစ် စ့သီး တာင့်၊ တစ်ပင်ပါသး စ့သီး တာင့်၊ တစ်ပင်ပါ သီး တာင့် 
အ လးချိန်၊ အ စ(့၁၀၀) အ လးချိန်နှင့်အထွက်နန်းတိကိ့ သချာF ဗဒနည်းအရစီစစ်ရာတွင် သိသာစွာကဲွြပားြခား 
နားမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ ရအတွက်တွင် YNV1 သည်(၄၃ တာင့်)ြဖင့် အများဆး 
တွရ့ ပီး YNV2နှင့် NS-1 တိသ့ည် (၃၂ တာင့်)စီြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ စျး 
ကွက်ဝင်နှစ် စ့ပါသီး တာင့်တွင် YNV1 သည် (၂၇ တာင့်) ြဖင့်လည်း ကာင်း၊ AGS-292  သည် (၂၃ တာင့်) 
ြဖင့်လည်း ကာင်း အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ စျးကွက်ဝင်သး စပ့ါသီး တာင့်တင်ွ MJ 9751-4 သည ်
(၁၅ တာင့်) ြဖင့်လည်း ကာင်း YNV2 နှင့် NS-1 တိသ့ည် (၁၂ တာင့်) စီြဖင့်လည်း ကာင်း ဒတိယ 
အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ လးချိန်တွင် MJ 9851-8 သည် (၇၃.၅ ဂရမ်) 
ြဖင့်အများဆးထွက်ရှိ ပီး MJ 9751-4 သည် (၆၈.၄ ဂရမ်) ြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
အထကွန်န်းအ နြဖင့်လည်း MJ 9851-8 သည် (၁.၂၃ ကီလိ ဂရမ်/ဟက်တာ) ြဖင့်အများဆးထွက်ရှိ ပီး MJ 9751-4 
သည် (၁.၁၅ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ)  ြဖင့် ဒတိယ အများဆးထွက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  
သးသပ်ချက် 

အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်းမွန် သာဟင်းစားပဲပတ်မျို းများယှဉ် ပို င် လ့လာရာတွင်တရတ်မျို း 
များြဖစ် သာ YNV1 ၊ YNV2နှင့် ထိင်းမျို း Nakawn Sawan-1(NS-1) တိသ့ည် တစ်ပင်ပါ သီး တာင့်အ ရ 
အတက်ွများ သာ်လည်း အ တာင့်အရွယ်အစား သးငယ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ MJ 9851-8 နှင့် MJ 9751-4 
တိသ့ည် တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ လးချိန်နှင့် အထွက်နန်းတိတ့င်ွအများဆးထွက်ရိှကသြဖင့် အလားအလာ 
ကာင်း သာမျို းများအြဖစ ်သးသပ် တွရ့ှိရပါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



566 

 

 
ဇယား(၂၈)  ဟင်းစားပဲပတ်မျိုးများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 

ပထမ 
ဆး 

ပန်းပွင့် 
ရက် 

၅၀% 
ပန်းပွင့်ရက် 

စတင် 
ဆွတ်ခူးရက် 

အပင် 
အြမင့် 
(စမ) 

တစ်ပင်ပါ 
သီးကိင်း 

အ ရအတွက် 

၁ #75 ၂၇ ၃၃ ၇၅ ၃၂.၃ ၁၁ 
၂ MJ0004-1-7 ၂၇ ၃၄ ၇၄ ၃၄.၉ ၈ 
၃ YNV-1 ၂၈ ၃၅ ၇၅ ၃၂.၃ ၈ 
၄ YNV2 ၂၈ ၃၅ ၇၅ ၃၇.၅ ၇ 
၅ MJ0108-11-5 ၂၆ ၃၃ ၇၄ ၃၉.၇ ၁၁ 
၆ MJ9850-5 ၂၉ ၃၆ ၇၅ ၄၁.၃ ၉ 
၇ MJ9851-8 ၃၂ ၃၉ ၇၅ ၄၃.၈ ၉ 
၈ MJ9728-20 ၂၇ ၃၄ ၇၅ ၃၁.၈ ၈ 
၉ MJ9751-4 ၃၁ ၃၇ ၇၅ ၄၁.၀ ၉ 
၁၀ AGS-292 ၂၆ ၃၂ ၇၄ ၃၆.၈ ၉ 
၁၁ NS-1 ၂၉ ၃၆ ၇၅ ၅၆.၃ ၇ 

 Mean ၂၈ ၃၅ ၇၄ ၃၈.၂၈ ၉ 
 F-Test ** ** ** ** ** 
 CV% ၃.၂ ၂.၂ ၀.၀ ၁၂.၇ ၉.၇ 
 LSD 0.05 ၁.၅၅ ၁.၂၈ ၀.၁၄ ၈.၂၇ ၁.၄၃ 
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   ဇယား(၂၉)  ဟင်းစားပဲပတ်မျိုးများ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် မျို းအမည် 
တစ်ပင်ပါ 
သီး တာင့် 

တစ်ပင်ရှိ 
၁ စ့  

သီး တာင့် 

တစ်ပင်ရှိ 
၂ စ့ 

သီး တာင့် 

တစ်ပင်ရှိ 
၃ စ့ 

သီး တာင့် 

တစ်ပင်ပါ 
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်)  

အ စ့ ၁၀၀ 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အထွက်နန်း 
(Kg / ha) 

၁ #75 ၂၃ ၃ ၁၆ ၄ ၃၇.၆ ၇၇ ၀.၆၃ 
၂ MJ0004-1-7 ၁၆ ၂ ၁၂ ၂ ၂၉.၆ ၇၅.၉ ၀.၄၉ 
၃ YNV-1 ၄၃ ၁၃ ၂၇ ၃ ၅၉.၅ ၅၁.၀ ၀.၉၉ 
၄ YNV2 ၃၂ ၅ ၁၆ ၁၂ ၄၁.၆ ၄၄.၃ ၀.၆၉ 
၅ MJ0108-11-5 ၂၀ ၃ ၁၁ ၆ ၄၉.၂ ၆၈.၂ ၀.၈၃ 
၆ MJ9850-5 ၂၁ ၂ ၁၂ ၇ ၄၉.၇ ၆၈.၀ ၀.၈၃ 
၇ MJ9851-8 ၂၅ ၂ ၁၇ ၆ ၇၃.၅ ၆၇.၀ ၁.၂၃ 
၈ MJ9728-20 ၁၆ ၂ ၁၁ ၃ ၃၃.၀ ၆၃.၀ ၀.၅၅ 
၉ MJ9751-4 ၂၄ ၁ ၈ ၁၅ ၆၈.၄ ၅၉.၅ ၁.၁၅ 
၁၀ AGS-292 ၃၁ ၃ ၂၃ ၅ ၆၁.၇ ၆၄.၃ ၁.၀၄ 
၁၁ NS-1 ၃၂ ၂ ၁၈ ၁၂ ၃၁.၄ ၃၉.၀ ၀.၅၂ 

 Mean ၂၆ ၃ ၁၅ ၈ ၄၈.၆၅ ၆၀.၈၂ ၀.၈၁ 
 F-Test ** ** ** ** ** ** ** 
 CV% ၂၁.၂ ၄၅.၄ ၂၃.၆ ၂၄.၀ ၂၃.၀ ၉.၉ ၁၅.၃ 
 LSD 0.05 ၉.၂၃ ၂.၇၄ ၆.၁၉ ၂.၈၄ ၁၉.၀၄ ၁၀.၂၃ ၁.၃၉ 
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၁၃။  ခါကျက်ဥမျို းများအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
ခါကျက်ဥမျိုးများ၏အထွက်နန်းကိသိရိှရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

ဆာင်ရွက်ချက် 
ခါကျက်ဥမျိုးများ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာရန် ြပည်တွင်းခါကျက်ဥမျိုး(၂)မျို း(မိးကို း၊ ထးဖိ)၊UNDPမ ှ 

(၁)မျိုး (carrot autumn)၊ ကိးရီးယားမှစပ်မျိုး (၂)မျို း (Korea TSI နှင့် Noung Woo Bio)မျိုးတိက့ိ ၂၀၁၁-
၂၀၁၂ ခနှစ်၊  မိး နှာင်းရာသတွီင် ၅x၄အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသးီဟင်းရွက်နှင့် 
သစ်သီးဝလဌာနစတွင် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ တိက်ရိက်လက်ြဖူးမျို း စခ့ျစနစ်ကိအသးြပု ပီး ကာက်ရိး 
ဖးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အပင်စ ပါက်ချန်ိ(၁၀ရက်)သားတွင် ကာက်ရိးများကိဖယ်ရှားခဲ့ ပီး၂ပတ်ခန်အ့ကာတွင် တန်း 
ကား၊ ပင်ကား  ၈"x ၈"ရှိ စရန် ၂ပင ်၃ ပင်ချန်၍သားခွဲခဲ့ပါသည်။ စိက် ပီး ၁လအကာတွင် တစက်ျင်းတစပ်င်ချန် 
ကာ နာက်ဆးအကိမ် သားခဲွခ့ဲ ပီး အလျား ၆ ပ အန ၃ ပရှိ  အကွက်ငယ်တစ်ကွက်တွင် ယူရီးယား ၃ ဂရမ်နှင့် 
ပိတက်ရှ် ြမသဇာ ၅ ဂရမ်အ ရာကိ ၄ ဂါလဝင် ရဖျန်းပး တစ်ပးတွင်ထည့်၍ လာင်းပါသည်။ ပါင်းသင်ြခင်းနငှ့် 
ရသွင်းြခင်းတိက့ိ အခါအား လျာ်စွာ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သက်တမ်း ၈၀ ရက်တွင် ဥများကိနတ်သိမ်းကာ ဥ 
အရညအ် သးွ၊ အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ဘက်တီးရီးယားအြမစ်ပပ် ရာဂါ ကျ ရာက်မမှတ်တမ်းများ 
ကိ ကာက်ယူခ့ဲပါသည်။  

တွရိှ့ချက် 
ခါကျက်ဥမျိုး(၅) မျိုးလးတွင် (၆'x၃') အကွက်ငယ်တစ်ကွက်ရိှ အပင်အ ရအတွက်၊ ပျမ်းမ   ဥတစ်ဥ၏ 

အရှည်၊ ပျမ်းမဥတစ်ဥ၏အချင်း၊ ဥတစဥ်၏အလယ်အူအချင်း၊ ပျမ်းမဥတစ်ဥ၏အ လးချိန်၊ ပျမ်းမ  ဥတစ်ဥ၏ 
အရွက်အ လးချိန်၊ ဘတ်တီးရီးယား ြမစ်ပပ် ရာဂါကျ ရာက်သည့် ရာခိင်နနး်နှင့် ဥအ ြခာက်အ လးချိန်ရာခိင် 
နန်း (root dry matter %)တိတွ့င် သချာF ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အကွက်ငယ်တစ် 
ကွက်ရိှ စစ ပါင်းဥအ လးချိန်တွင် ြပည်တွင်းမျို းထးဖိသည် (၃.၁၂ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး UNDP မျိုး 
သည(်၂.၂၁ကီလိဂရမ်)ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ ခါကျက်ဥမျို းများ၏ ပမ်းမဥတစ်ဥ၏ အ လး 
ချိန်တွင် သချာ F ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရိှ သာ်လည်း ြပည်တွင်းမျိုးထးဖိသည် (၉၉.၀ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ ်
ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဘတ်တီးရီးယားြမစ်ပပ် ရာဂါကျ ရာက်မရာခိင်နန်းတွင် မျို းအလိက်ကွာြခားမ မရိှ 
သာ်လည်း ၈.၈ မှ ၁၂.၂  % ထိကျ ရာက် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဥအ ြခာက်အ လးချိန%် တွင် မျိုးအလိက် 
ကွာြခားမမရှိဘဲ (၁၂.၆၈ မှ ၁၅.၁၆ % ) ထိ ရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။  
သးသပ်ချက် 
 ြပည်တွင်းမျို းထးဖိသည် ရဆင်း ဒသ မိး နှာငး်ရာသတွီင် အြခား သာမျို းများထက်အထွက ်အများဆး 
ြဖစ် ကာငး် တွရ့ှိရပါသည်။ နိငင်ြခားစပ်မျိုးများကိအသးြပုြခင်းသည် တာင်သူများအတွက် ကန်ကျစရိတ်ပိမိ 
ြမင့်မားနင်ိ သာ ကာင့် ြပည်တွင်းမျိုးထးဖိကိတွင်ကျယ်စွာအသးြပုနိင်ရန် မျိုး ရွးချယ်ြခင်းလပင်န်းကိ စနစ် 
တကျ စီစဉ် ဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားြမစ်ပပ် ရာဂါကျ ရာက်မနှင့်ပါတသ်က်၍ ကာကွယ်နိင်မည့် 
နည်းလမ်းများကိ အပင် ရာဂါဌာနစနင့်ှ ပူးတွဲ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
ဇယား (၃၀) ခါကျက်ဥမျိုးများ၏ဥအရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ  

စဉ် မျိုးအမည် 
အကွက်ငယ်တစ် 
ကွက်မှအပင် 
အ ရအတွက် 

အကွက်ငယ်တစ် 
ကွက်မှဥအ လး 
ချိန် (ကီလိဂရမ်) 

ပ မ်းမဥတစ်ဥ 
၏အရှည် 

(စမ) 

ပ မ်းမ  
ဥတစ်ဥ၏ 
အချင်း(စမ) 

၁ မိးကို း ၄၅ ၃.၀၃ ၁၂.၃၅ ၃.၃၀ 
၂ ထးဖိ ၄၂ ၃.၁၂ ၁၃.၁၁ ၃.၆၄ 
၃ UNDP (carrot autumn) ၄၄ ၂.၂၁ ၁၃.၆၀ ၂.၈၉ 
၄ Korea (TSI) ၄၄ ၂.၃၁ ၁၃.၄၉ ၃.၄၄ 
၅ Noung Woo Bio ၄၅ ၂.၅၆ ၁၃.၆၂ ၃.၅၇ 

 F-test ns * ns ns 
 CV% ၁၅.၅ ၁၃.၉ ၁၀.၂ ၁၁.၇ 
 L.S.D  - ၀.၅၆ - - 
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ဇယား (၃၁) ခါကျက်ဥမျိုးများ၏ဥအရည်အ သွးဆိင်ရာလက္ခဏာများ နှင့် ရာဂါကျ ရာက်မ  

စဉ် မျို းအမည် 

အလယ် 
အူ၏ 
အချင်း 
(စမ) 

ပ မ်းမဥတစ်ဥ 
၏အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

ပ မ်းမဥတစ်ဥ 
ရိှအရွက် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

ဘတ်တီးရီးယား 
ြမစ်ပပ် 
ရာ ဂါ  

ကျ ရာက်မ% 

ဥအ ြခာက် 
အ လးချိန် 

% 
 

၁ မိးကို း ၂.၇ ၈၃.၀ ၂၃.၀ ၁၂.၁ ၁၃.၁ 
၂ ထးဖိ ၂.၅ ၉၉.၀ ၃၀.၀ ၁၁.၅ ၁၂.၇ 
၃ UNDP (carrot autumn) ၂.၀ ၇၇.၅ ၃၀.၀ ၈.၈ ၁၅.၂ 
၄ Korea (TSI) ၂.၇ ၆၆.၀ ၃၄.၀ ၁၂.၂ ၁၃.၇ 
၅ Noung Woo Bio ၂.၂ ၉၄.၀ ၂၈.၀ ၉.၆ ၁၃.၂ 
 F-test ns  ns  ns  ns  ns 

 CV% ၁၈.၆ ၂၀.၆ ၂၉.၃ ၇၄.၀ ၁၁.၉ 
 L.S.D (0.05) - - - - - 
 
စိက်နည်းစနစ်စမ်းသပ်ြခင်း 
၁၄။ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျို းမျိုး၏ဟင်းစားပဲပတ်အထွက်နန်းအ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျို းမျို းအသးြပုြခင်းြဖင့် ဟင်းစားပဲပတ်အရည်အ သွးနှင့် အထွက်နန်း 
အ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျို းမျို းအသးြပုြခင်းြဖင့် ဟင်းစားပဲပတ်အရည်အ သွးနှင့် အထွက်နန်း 
အ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် အလားအလာ ကာင်း သာ ဟင်းစား ပဲပတ်မျို း MJ 
9851-8 ကိ အသးြပု၍ ြမသဇာနန်းထား (၅)မျိုးအြပင် ဗလာစမ်းသပ်ချက် အပါအဝင် စမ်းသပ်ချက် (၆)မျို း တိ ့
ြဖင့် ၆ x ၄ အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ဟင်းသးီဟင်းရွက်နှင့်သစ်သးီဝလဌာနစတွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မိးရာသ၌ီ စမ်းသပ် 
ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
တွရိှ့ချက် 

 ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျို းမျို းတိ ့ ကာင့် ပင်ပိငး်ဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် သိသာစွာကွဲြပားြခား 
နားမရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်တွင် ယူရီးယား ၀၊ ယူရီးယား ၅၃ lb/ac၊ ယူရီးယား ၈၀ 
lb/ac ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်များသည ်အ စာဆး (၃၆ ရက်) ပန်းပွင့်ကပီး ယူရီးယား ၂၇ နှင့် ယူရီးယား ၁၀၇ 
lb/ac ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်သည် နာက်အကျဆး (၃၈ ရက)် ပန်းပွင့် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ စတင်ဆွတ်ခူး 
ရက်တွင် ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင့် ယူရီးယားနန်းထားနည်း သာစမ်းသပ်ချက်များသည် ဆွတ်ခူးရက်(၇၆ ရက်) 
စာ ပီး ၁၀၇ lb/ac နန်းထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်သည် နာက်အကျဆး (၇၇ ရက)်ြဖင့် ဆွတ်ခူးရရိှ ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ အပင်အြမင့်တွင် စမ်းသပ်ချက်များသည် သိသာစွာကွဲြပားမမရှိဘဲ ယူရီးယား ၁၀၇ lb/ac ထည့် 
သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၄၅.၂၀ စင်တီမီတာ)ြဖင့် အြမင့်ဆး ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပရိတင်းဓါတ်ပါဝင်မ 
ရာခိင်နန်းတွင် ယူရီးယားနန်းထားများ သာ ၈၀ lb/ac ၊ ၁၀၇ lb/ac စမ်းသပ်ချက်များသည် ပရိတင်းပါဝင်မ 
ရာခိင်နန်း ၄၀ ကျာ်ရိှ ကာငး် တွရ့ှိရပါသည်။ 
 အထွက်နနး်ဆငိရ်ာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ ရအတွက်၊ တစ်ပင်ပါသီး တာင့် အ လး 
ချိန်နှင့် အထွက်နန်းတိသ့ည် သိသာစွာကဲွြပားြခားနားမမရိှ ကာင်း လ့လာ တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ပင်ပါသီး တာင့် 
အ ရအတက်ွတွင် ယူရီးယား ၅၃ lb/ac ထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၂၇ တာင်)့ြဖင့် အများဆးထွက် 
ရိှ ပီး တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ လးချိန်မှာလည်း (၆၉.၅ ဂရမ)်ြဖင့် အများဆး ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အ စ့ 
၁၀၀ အ လးချိန်တွင် ယူရီးယား ၂၇ lb/ac ထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၇၆.၂၅ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆး 
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ြဖစ် ပီး ဗလာစမ်းသပ်ချက်သည် (၇၁ ဂရမ)်ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါ သည်။ အထွက်နန်းတွင် ယူရီးယား 53 lb/ac 
ထည့်သင်ွး သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၁.၁၇ kg/ha) ြဖင့် အများဆးထွက်ရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 

ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျို းမျို းအသးြပုြခင်းြဖင့် ဟင်းစားပဲပတ်သီးနှအထွက်နန်းအ ပ  အကျိုး 
သက် ရာက်မကိ လ့လာသည့် စမ်းသပ်ချက်တွင် ြမခ၌ တီစူပါ 53 lb/ac ၊ ပိတက်ရှ် 53 lb/ac ထည့်သွင်း ပီး ယူ 
ရီးယားနန်းထား53 lb/acကိ ပန်းစပွင့်ချိနနှ်င့်သးီကင်းဝင်ချန်ိတိတွ့င်ထည့်သင်ွး ပးြခင်းြဖင့် တစ်ပင်ပါသီး တာင့် 
အ ရအတက်ွ၊ တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ လးချနိ်နှင့် အထွက်နန်းအများဆးရရိှ ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိရပါ သည်။ 

 
ဇယား (၃၂) ဟင်းစားပဲပတ်မျိုးများ၏ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
ပန်းစပွင့် 
ရက် 

၅၀% 
ပန်းပွင့်ရက် 

စတင် 
ဆွတ်ခူးရက် 

အပင် 
အြမင့် 

တစ်ပင်ပါ 
သီးကိင်း 

ပရိတင်းဓါတ် 
ပါဝင်မ% 

၁ ဗလာ ၃၂ ၃၇ ၇၆ ၄၁.၂၅ ၈ ၃၄.၀၂ 
၂ Urea 0+ T-super 53 

lb/ac+ Potash 53 lb/ac 
၃၂ ၃၆ ၇၆ ၄၁.၉၀ ၈ ၃၀.၂၃ 

၃ Urea 27 lb/ac+ T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 lb/ac 

၃၃ ၃၇ ၇၆ ၄၂.၇၀ ၉ ၃၁.၄၄ 

၄ Urea 53 lb/ac + T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 lb/ac 

၃၂ ၃၆ ၇၆ ၃၉.၉၀ ၈ ၃၃.၁၇ 

၅ Urea 80 lb/ac + T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 lb/ac 

၃၂ ၃၆ ၇၆ ၄၃.၆၀ ၉ ၄၁.၀၅ 

၆ Urea 107 lb/ac + T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 lb/ac 

၃၃ ၃၈ ၇၇ ၄၅.၂၀ ၈ ၄၂.၆၇ 

 Mean ၃၂ ၃၇ ၇၆ ၄၂.၄၂ ၈ ၃၅.၄၃ 
 F-test ** ** ** ns ns  
 CV% ၂.၃ ၂.၈ ၀.၆ ၈.၅ ၇.၉  
 L.S.D(0.05) ၁.၁၄ ၁.၅၈ ၀.၆၄ - -  
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ဇယား (၃၃) ဟင်းစားပဲပတ်မျိုးများ၏အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
တစ်ပင်ပါ 
သီး တာင့် 

တစ်ပင်ရှိတစ် စ့ 
သီး တာင့် 

တစ်ပင်ရှိနှစ် စ့ 
သီး တာင့် 

တစ်ပင်ရှိသး စ့ 
သီး တာင့် 

တစ်ပင်ပါ 
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

အ စ့ 
(၁၀၀)အ လး 

ချနိ် 
အထွက်နန်း 

၁ ဗလာ ၂၄ ၃ ၁၆ ၅ ၆၃.၀ ၇၁.၀ ၁.၀၆ 
၂ Urea 0+ T-super 53 

lb/ac+ Potash 53 lb/ac 
၂၄ ၃ ၁၅ ၆ ၆၂.၅ ၇၄.၂၅ ၁.၀၅ 

၃ Urea 27 lb/ac+ T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 
lb/ac 

၂၄ ၃ ၁၆ ၅ ၆၇.၉ ၇၆.၂၅ ၁.၁၄ 

၄ Urea 53 lb/ac + T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 
lb/ac 

၂၇ ၄ ၁၈ ၅ ၆၉.၅ ၇၁.၂၅ ၁.၁၇ 

၅ Urea 80 lb/ac + T-super 
53 lb/ac+ Potash 53 
lb/ac 

၂၅ ၄ ၁၅ ၆ ၆၇.၃ ၇၁.၂၅ ၁.၁၃ 

၆ Urea 107 lb/ac + T-
super 53 lb/ac+ Potash 
53 lb/ac 

၂၀ ၃ ၁၄ ၃ ၅၃.၂ ၇၃.၂၅ ၀.၈၉ 

 Mean ၂၅ ၃.၂၁ ၁၆.၀၇ ၅.၃၂ ၆၆.၂၃ ၇၃.၇၅ ၁.၁၁ 
 F-test ns ns * ns ns * ns 
 CV% ၁၆.၃ ၃၇.၅ ၁၃.၁ ၃၁.၃ ၁၆.၇ ၄.၁ ၁၆.၇ 
 L.S.D(0.05) - - ၃.၁၂ - - ၄.၅၁ - 
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၁၅။ တီ ြမ ဆွးအ ြခခဇီဝ ြမသဇာ၊ ဓါတ ြမသဇာ၊ နွား ချးနှင့်ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွးအချိုးအစား အမျိုးမျိုးတိ၏့ 
ခရမ်းချဉ်အပင် ကီးထွားမနှင့်အထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
 တီ ြမ ဆွးအ ြခခဇီဝ ြမသဇာ၊ ဓါတ ြမသဇာ၊ နွား ချးနှင့် ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွးအချို းအစားအမျိုးမျိုးတိ ့၏ 
ခရမ်းချဉ်အပင်ကီးထွားမနှင့် အထွက်နန်းအ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင် 
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆင်းခရမ်းချဉ် (၂)မျိုးကိ အသးြပု၍- 
စမ်းသပ်ချက်-၁ (တီ ြမ ဆွး ၂၅% + နွား ချး ၂၅% + သဲန ၁၂% + ဖဲွြပာ ၃၈ %) 
စမ်းသပ်ချက်-၂ (တီ ြမ ဆွး ၅၀ % + သဲန ၁၂%+ ဖဲွြပာ ၃၈%) 
စမ်းသပ်ချက်-၃ (တီ ြမ ဆွး ၂၅% + နွား ချး ၂၅% + သဲန ၁၂% + ဖဲွြပာ ၃၈% +ပမှန် ြမသဇာ၏       

တစ်ဝက်နန်း) 
စမ်းသပ်ချက်-၄ (နွား ချး ၂၅% + ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၂၅% + သဲန ၁၂ % +ဖွဲြပာ ၃၈% )                         
စမ်းသပ်ချက်-၅ (နွား ချး ၂၅% + ဥယျာဉြ်ခ ြမ ဆွး၂၅%+ သဲန ၁၂%+ ဖဲွြပာ ၃၈%+ ပမှန် ြမသဇာ၏ 
                        တစ်ဝက်နန်း) 
စမ်းသပ်ချက်-၆ (ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%+ သဲန ၁၂%+ ဖဲွြပာ ၃၈%+ ပမှန် ြမသဇာ (ယူရီးယား ၂၈၀ ပါင်၊ တီစူပါ 

၁၄၃ ပါင်၊ ပိတက်ရှ် ၂၄၀ ပါင/်ဧကနန်းကိ ြမြပင်ချိန ်နှင့် စိက် ပီး 
                        ၁၅ ရက်၊ ၃၀ ရက်၊ ၅၀ ရက်တွင် ၄ ကိမ်ခွဲထည့်ြခင်း) 
စမ်းသပ်ချက်-၇ (ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%+ သဲန ၁၂% + ဖွဲြပာ ၃၈%) တိက့ိ ၇x၅ အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁ခနှစ် 
မိးရာသီတွင် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ ရဆင်းတွင် စမ်းသပ် 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
တွရိှ့ချက် 

 တစ်ပင်ပါသီးလးအ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်တွင် တီ ြမ ဆွး ၂၅%၊ နွား ချး ၂၅%၊ သဲန ၁၂%၊ ဖွဲြပာ ၃၈% 
တွင် ပမှန် ြမသဇာ၏ တစ်ဝက်နန်းြဖစ်သည့် ယူရီးယား ၁၄၃ ပါင်၊ တစီပူါ ၇၂ ပါင်နှင့် ပိတက်ရှ် ၁၂၀ ပါင်/ဧက 
နန်းထည့်သွင်း ပး သာ စမ်းသပ်ချက် (၃)သည် တစ်ပင်ပါသီးလး (၃၄ လး)နှင့် အ လးချိန် (၉၁၇.၆ ဂရမ်)ြဖင့် 
အများဆးြဖစ် ပီး ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀% ၊ သဲန ၁၂%၊ ဖဲွြပာ ၃၈% ထည့် သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက ် (၇) (၇၅၄.၀ 
ဂရမ်)နှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ တီ ြမ ဆွးမထည့်ဘဲ နွား ချး ၂၅%၊ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၂၅%၊ သဲန ၁၂%၊ ဖဲွြပာ ၃၈% 
ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်(၄)နှင့်ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%၊ သဲန ၁၂%၊ ဖဲွြပာ ၃၈% တွင် ပမှန် ြမသဇာ 
ထည့်သွင်း ပး သာ စမ်းသပ်ချက် (၆) တိသ့ည် တစ်ပင်ပါ အသီးနှင့်အ လးချိန်တင်ွ (၁၀ လး၊ ၂၇၀ ဂရမ်)နှင့် (၉ လး၊ 
၂၆၆ ဂရမ်)တိြ့ဖင့်အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%၊ သဲန ၁၂%၊ ဖွဲြပာ ၃၈ % 
ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက ် (၇)သည် အသီး (၅)လးအ လးချိန်၊ အသီးအရှည်နှင့် အသီးအချင်းတိတ့ွင် (၂၄၆.၀ ဂရမ်၊ 
၄.၇ နှင့် ၄.၂ စင်တီမီတာ)တိြ့ဖင့် အများဆးြဖစသ်ြဖင့် တစပ်င်ပါသီးလးအ ရအတက်ွ (၁၉ လး) နည်း သာ်လညး် 
တစ်ပင်ပါ အသီးအ လးချိန် (၇၅၄.၀ ဂရမ်) များရြခင်းြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 တီ ြမ ဆွး ၂၅%၊ နွား ချး ၂၅%၊ သဲန ၁၂%နှင့် ဖဲွြပာ ၃၈%တွင် ပမှန် ြမသဇာ၏ တစ်ဝက်နန်းထည့် 
သွင်း ပးြခင်းသည် ခရမ်းချဉ်တစ်ပင်ပါသီးလးအ ရအတွက်နှင့် သီးလးအ လးချိန်အများဆးရရှိသြဖင့် အကျိုး 
သက် ရာက်မရှိ သာ အချို းအစားအြဖစ် လ့လာသးသပ်မိပါသည်။  
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ဇယား (၃၄) တီ ြမ ဆွးအချို းအစားအမျို းမျိုးတိ၏့ခရမ်းချဉ်သီးအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
အပင် 
အြမင့် 
(စမ) 

တစ်ပင်ပါ 
သီးလးအ ရ 
အတွက် 

တစ်ပင်ပါ 
သီးလး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အသီး 
(၅)လး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အသီး 
အလျား 
(စမ) 

အသီး 
အချင်း 
(စမ) 

၁ စမ်းသပ်ချက်-၁ ၂၀.၉ ၂၅.၀ ၄၀၀.၈ ၁၂၂.၀ ၂.၃၅ ၂.၁၄ 
၂ စမ်းသပ်ချက်-၂ ၁၉.၅ ၁၅.၀ ၃၄၅.၂ ၁၀၄.၀ ၂.၃၇ ၂.၁၂ 
၃ စမ်းသပ်ချက်-၃ ၂၂.၀ ၃၄.၂ ၉၁၄.၆ ၁၅၈.၀ ၃.၉၄ ၃.၆၀ 
၄ စမ်းသပ်ချက်-၄ ၁၇.၅ ၉.၆ ၂၇၀.၀ ၁၇၆.၀ ၂.၃၄ ၂.၀၇ 
၅ စမ်းသပ်ချက်-၅ ၁၇.၉ ၁၇.၂ ၅၃၂.၈ ၁၆၄.၀ ၃.၈၅ ၃.၄၇ 
၆ စမ်းသပ်ချက်-၆ ၁၈.၃ ၈.၆ ၂၆၆.၀ ၁၆၈.၀ ၂.၆၉ ၂.၄၅ 
၇ စမ်းသပ်ချက်-၇ ၂၀.၃ ၁၉.၀ ၇၅၄.၀ ၂၄၆.၀ ၄.၇၃ ၄.၂၄ 
 F-test ns ** ** * * * 
 CV% ၁၄.၇ ၄၇.၇ ၄၀.၅ ၃၅.၈ ၃၉.၈ ၄၀.၄ 
 L.S.D (0.05) - ၁၁.၄၄ ၂၆၂.၉၅ ၇၅.၈၉ ၁.၆၅ ၁.၅၁ 

 
 
၁၆။ စိက်ချိန်အလိက်ခရမ်းချဉ်မျိုး(၂)မျိုး၏အထွက်နန်းအား လ့လာြခင်း 
 စိက်ချိန်အလိက်ခရမ်းချဉ်ြဖစ်ထွန်းမနှင့်အထွက်နန်းအားသိရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စိက်ချိန်အလိက် ခရမ်းချဉ်မျိုး(၂)မျို း၏အထွက်နန်းနှင့်ြဖစ်ထွန်းမကိ လ့လာရန် ထတ် ဝ ပီးမျို းြဖစ်သည့် 
ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ နှင့် ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂မျို းတိက့ိ အသးြပု၍စက်ိချန်ိ (၅)မျိုး ( မ၊ ဇူလိင်၊ စက်တင်ဘာ၊ နိဝင်ဘာ၊ 
ဇန်နဝါရ)ီ ကိထပ်ြပုကိမ ် ၄ ခြဖင့်စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင် 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနှစ် မိးနှင့်မိး နှာင်းရာသီတွင် ဆာင်ရွက် ခ့ဲပါသည်။ 
တွရိှ့ချက် 

 ခရမ်းချဉ်မျို းများစိက်ချိန်အလိက် အထွက်ယှဉ် ပို င်ရာတွင် စက်တင်ဘာလ၊နိဝင်ဘာလနှင့် ဇန်နဝါရ ီ စိက် 
ချိန်များသည ် ဇူလိင်လစိက်ပျို းြခင်းထက် တစ်ကွက်ပါ(၃’x၁၆’)အသီးအ ရအတွက်၊ (၅)ပင်မှအသီးအ ရအတွက် 
နှင့်တစ်ပင်ပါအသီးအ ရအတွက်တိတ့ွင်သိသာစွာကွာြခားမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ခရမ်းချဉ်မျို းအလိက်အသီး 
အ ရအတွက်တွင် ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ မျို းသည ်တစ်ကွက်ပါ အသီး အ ရအတွက်၊ (၅)ပင်မှ အသီးအ ရအတွက်နှင့် 
တစ်ပင်မှအသီးအ ရအတွက်တွင် ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂ထက် ပိများ သာ်လည်း တစ်ကွက်(၃’ x ၁၆’) မှအသီးအ လး 
ချိန်၊ (၅)ပင်မှ အသီးအ လးချိန်နှင့် တစ်ပင်မှ အသီးအ လးချိန်တွင် ဆင်းခရမ်းချဉ်(၂) မျို းနှင့်သချာF ဗဒနည်း အရ 
ကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။   
သးသပ်ချက် 
 ခရမ်းချဉ်မျို းများအား စိက်ချိန်အလိက်နင်းယှဉ်ရာတွင် စက်တင်ဘာ၊ နိဝင်ဘာနှင့် ဇန်နဝါရီ စိက်ချိန်များ 
သည် ဇူလိင်လ စိက်ပျို းြခင်းထက် အထွက်နန်းပိမိ ကာင်းမွန်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ခရမ်းချဉ်မျို းများတွင် 
ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ သည် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ အသီးအ ရအတွက်များ သာ်လည်းအသီးအ လးချိန်တွင် 
ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၂ နှင့် သိသာစွာ ကွာြခားမမရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 
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ဇယား ( ၃၅ ) စိက်ချိန်အလိက်ခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏အသီးအထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စိက်ချိန် 

တစ်ကွက်ပါ(၃’ x ၁၆’)အသီး (၅)ပင်မှ တစ်ပင်မှ 

အ ရအတွက် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အသီး 

အ ရအတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီး 
အ ရအတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
July 2011 ၂၀၆b ၄.၁b ၆၀b ၁.၃b ၁၅b ၀.၃၁b 
September 2011 ၅၀၅a ၁၂.၈a ၁၄၉a ၄.၁a ၂၉a ၀.၈၁a 
November 2011 ၅၂၁a ၁၁.၉a ၁၃၀a ၂.၉a ၂၆a ၀.၅၈ab 
January2012 ၅၉၄a ၁၁.၇a ၁၇၅a ၃.၈a ၃၅a ၀.၇၆a 
CV% ၂၉ ၂၇ ၂၃ ၃၂ ၂၃ ၃၁ 
F-test ** ** ** ** ** ** 
 

 
 
ဇယား ( ၃၃) ခရမ်းချဉ်မျိုးအလိက်အသီးအထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

 တစ်ကွက်ပါ(၃’ x ၁၆’) (၅) ပင်မှ တစ်ပင်မှ 

စိက်ချိန် 
အသီး 

အ ရအတွက် 
အသီး 

အ လးချိန် (ဂရမ်) 
အသီး 

အ ရအတွက် 
အသီး 

အ လးချိန် (ဂရမ်) 
အသီး 

အ ရအတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ ၅၆၉a ၁၀.၉b ၁၆၂a ၃.၃a ၃၃a ၀.၆၇a 
ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂ ၃၄၅b ၉.၃a ၉၅b ၂.၇a ၂၀b ၀.၅၆a 
CV% ၂၇ ၂၉ ၂၇ ၃၅ ၃၆ ၃၅ 
F-test *** ns *** ns ** ns 
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၁၇။ Koltar 2 xl  ပါင်းသတ် ဆး၏ ကက်သွန်နီစိက် ြမတွင် ပါင်းမ ပါက်မီနှင့် ပါင်း ပါက် ပီး နာက် 
ဆးြဖန်းြခင်းြဖင့် ပါင်းနိှမ်နင်းနိင်မကိ လ့လာြခင်း 

Koltar 2 xl ပါင်းသတ် ဆး၏ ကက်သွန်နီစိက် ြမတွင် ပါင်းမ ပါက်မီနှင့် ပါင်း ပါက် ပီး နာက် 
ဆးြဖန်းြခင်းြဖင့် ပါင်းနှိမ်နင်းနိင်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 ကက်သွန်နီစိက် ြမတွင် ပါင်းနှိမ်နင်းရန်အတွက် Koltar2xl ပါင်းသတ် ဆးနန်းထားအမျို းမျို းကိ ပါင်း 
မ ပါက်မီဖျန်းြခင်းနှင့် Koltar 2xl + Galant Super ပါင်းသတ် ဆး ဆတူအ ရာကိ ပါင်း ပါက် ပီး နာက် 
ဖျန်းြခင်းြဖင့် ပါင်းနှိမ်နင်းနိင်မကိ လ့လာရန်နှင့် ပါင်း ကာင့် ကက်သွန်နီအထွက်နန်းထိခိက်မကိ လ့လာရန် 
ရဖလား ယာင် စာင်းကက်သွန်နီမျို းကိ အသးြပု၍ စမ်းသပ်ချက-်၁ Koltar 2 xl ၅၀၀ စစီီ/ဧက+ Galant Super 
၅၀၀ စီစ/ီဧက၊ စမ်းသပ်ချက-်၂ Koltar 2 xl ၄၀၀ စီစ/ီဧက၊ စမ်းသပ်ချက်(၃) Koltar 2 xl ၄၅၀ စီစ/ီ ဧက၊ 
စမ်းသပ်ချက် (၄) Koltar 2 xl ၅၀၀ စစီီ/ဧက၊ စမ်းသပ်ချက် -၅  ဗလာ စမ်းသပ်ချက် (လးဝ ပါင်းမရှင်း)၊ 
စမ်းသပ်ချက်-၆ ( တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း)တိက့ိ ၆x၄ အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနှစ် မိး နှာင်းရာသီတွင် 
စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတင်ွ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ 
ပါသည။်  
 Koltar 2 xl ၄၀၀ စီစ/ီဧက၊ ၄၅၀ စစီီ/ဧက၊ ၅၀၀ စီစ/ီဧကကိ စမ်းသပ်ချက(်၂)(၃)(၄)တွင် ကက်သွန်နီ 
ပျို းပင်မစိက်ပျို းမီ တစ်ရက်အလိ၌ ဖျန်း၍ စမ်းသပ်ချက်-၁ တွင် Koltar 2 xl + Galant Super ၅၀၀ စီစီ/ဧက စ ီ
ဆတူ ရာ၍ ကက်သွန်နီစိက် ပီး(၁၅) ရက်အကာ( ပါင်းပင်၂-၄ ရွက်အဆင့်)တွင် ဖျန်းခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက-်၆ 
ြဖစ်သည့် တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်းကိ ပါင်းအ နအထားကိကည့်၍ စိက် ပီးရက်(၆၀)အတင်ွး ၄ ကိမ်ရှင်း ပးခဲ့ 
ပါသည။် ပါင်းသတ် ဆးဖျန်း ပီး တိင်း (၅) ရက် အကာတင်ွ ကက်သွန်နီပင ် ဆး လာင်မရှိမရှိကိ  ၀ မှ ၉ထိ 
Score ပး၍မှတ်တမ်း ကာက်ယူပါသည်။ ပါင်းသတ် ဆးဖျန်း ပီးတိင်း(၁၅)ရက်အကာတွင် စမ်းသပ်ချက်တိင်း မှ 
၀.၅ x ၀.၅ စတရန်းမီတာအရွယ် နမူနာ(၂)ကွက်မှ ရွက်ြပန် ့ ပါင်း (Broad Leaf)၊ ြမက်မညင်း (Sedge)၊ ြမက် 
(grass) တိ၏့ အပင်အ ရအတွက်နှင့် အစိအ လးချိန်ကိ  မှတ်တမ်း ကာက်ယူပါသည်။ ကက်သွန်နီပျို းပင်ကိ ၅' x 
၁၅' အကွက်ငယ်တွင် တန်းကားပင်ကား (၄" x ၄") ြဖင့်စိက်ပျို း ပီး ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် ြမသဇာ တိက့ိ 
ြမခတွင် ၇၇ ပါင/်ဧက၊ ၁၆၅ ပါင/်ဧက၊ ၆၆ ပါင/်ဧက နန်းထည့်သွင်းခဲ့ ပီး ယူရီးယားကိစိက် ပီး (၂၀)ရက်၊ 

(၃၅)ရက်နှင့် (၅၀)ရက်တွင် ၃၃ ပါင/်ဧက၊ ၆၆ ပါင/် ဧက၊ ၃၃ ပါင်/ဧကနန်းြဖင့် လည်း ကာင်း၊ ပိတက်ရှ်ကိ 
စိက် ပီး(၃၅)ရက်နှင့် (၅၀)ရက်သားတွင် ၃၅ ပါင်/ဧက နန်းစီ အသီးသီးထည့်သွင်းခဲ့ ပီး ရသွင်းြခင်း (၅)ကိမ ်
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက် 

 ပါင်းမ ပါက်မီနှင့် ပါင်း ပါက် ပီး နာက် ပါင်းသတ် ဆးဖျန်းြခင်း စမ်းသပ်ချက်များအား ဆးဖျန်း ပီး 
(၅)ရကအ်ကာတွင် ကက်သွန်နီပင်များ ပါင်းသတ် ဆး ကာင့် ထိခိက်မရှိ၊ မရိှ လ့လာခဲ့ရာ ထိခိက်မမရှိ 
ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ပါင်းမ ပါက်မီ ဆးဖျန်း ပီး (၁၅ ရက်)အကာ ကာက်ယူခဲ့ သာ ရွက်ြပန် ့ ပါင်း၊ ြမက် 

မညင်းနှင့် ြမက်ပင်တိ၏့အ ရအတွက်နှင့် အစိအ လးချိန်တိမ့ှာ သချာF ဗဒနည်းအရသိသာစွာ ကွာြခားမရှ ိ ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ ပါင်း ပါက် ပီး ပါင်း (၂-၄)ရွက် အဆင့် ရာက်မှ ဖျန်းရမည့် စမ်းသပ်ချက်-၁၊ လးဝ 
ပါင်းရှင်းြခင်းမြပုလပ်သည့် ဗလာစမ်းသပ်ချက်-၅ နှင့် တာင်သူနည်းြဖင့် ပါင်းရှင်းသည့် စမ်းသပ်ချက်-၆ တိ ့တွင် 
ပါင်းပင်အ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်မှာ ကက်သွန်နီ ရမ့စိက်မီ Koltar 2 xl ပါင်းသတ် ဆးဖျန်းခဲ့ သာ 
စမ်းသပ်ချက်-၂ (၄၀၀ စီစ/ီဧက)၊ စမ်းသပ်ချက-်၃ (၄၅၀ စီစ/ီဧက)၊ စမ်းသပ်ချက ် (၄) (၅၀၀ စီစီ/ဧက) တိထ့က် 
သိသာစွာ များြပားသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ ပါင်း ပါက် ပီး ပါင်း(၂-၄)ရွက် အဆင့်တွင် ဆးဖျန်း ပီး နာက် 
(၁၅ရက်)အကာ၌ရှိသည့် ရွက်ြပန် ့ ပါင်း၊ ြမက်မညင်းနှင့် ြမက်ပင်တိ၏့ အ လးချိန်မှာ ပါင်းလးဝမရှင်းသည့် 
စမ်းသပ်ချက် - ၅  တွင် အများဆးြဖစ် ပီး  တာင်သူနည်းြဖင့် ရှင်းလင်းြခင်း စမ်းသပ်ချက-်၆ နှင့် သချာF ဗဒနည်း 
အရ ကွာြခားမမရိှပါ ။ ပါင်းမ ပါက်မီနှင့် ပါင်း ပါက် ပီး စစ ပါင်း ပါင်းအ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်တိကိ့ လ့ 
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လာရာတွင် ြမက်ပင် ပါက် ရာက်မသည် အများဆးြဖစ် ပီး ြမက်မညင်းမှာ ဒတိယအများဆးနှင့် ရွက်ြပန် ့ ပါင်း မှာ 
အ ရအတွက်အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ဗလာစမ်းသပ်ချက်တွင် ရွက်ြပန် ့ ပါင်း (၆၂ ပင်၊ ၃၈ ဂရမ်)၊ 
ြမက်မညင်း(၁၃၈ ပင်၊ ၃၇ ဂရမ်)နှင့် ြမက်ပင်(၂၃၈ ပင်၊ ၁၀၀ ဂရမ်)ြဖင့်  ပါက် ရာက်မအများဆးြဖစ ်ပါ  သည။် 
စစ ပါင်း ပါင်းအ ရအတွက်တွင် ဗလာစမ်းသပ်ချက်သည် အများဆးြဖစ် ပီး ပါင်းမ ပါက်မီ ဆးဖျန်း သည့် 
စမ်းသပ်ချက်များသည် ပါင်းအ ရအတွက် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ ပါင်း ပါက် ပီးမှ ဆးဖျန်းသည့် စမ်းသပ်ချက-်
၁နှင့် တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်းြဖစ်သည့် စမ်းသပ်ချက်-၆ တိသ့ည် သချာF ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမ မရှိဘဲ 
ဗလာစမ်းသပ်ချက်ထက် ပါင်းပင်အ ရအတွက် လျာ့နည်းသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်အားလး တွင် 
ပါင်းပင်အ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်အနည်းဆးကိ  စမ်းသပ်ချက-်၂၊ ၃၊ ၄ တိတ့ွင် တွရ့ှိရပါသည်။ အကွက် 
တစ်ကွက်ပါ ကက်သွန်ဥအ ရအတွက်နှင့် အ လးချန်ိတိတ့င်ွ စမ်းသပ်ချက-်၅ ဗလာ စမ်းသပ်ချက်သည ်အနည်း ဆး 
၁၇၂ ဥ နှင့် ၃.၄၈ ကီလိဂရမ် ထွက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ကျန်စမ်းသပ်ချက်များမှာ သချာF ဗဒနည်းအရ 
ကွာြခားမမရှိ သာ်လည်း အကွက်တစ်ကွက်ပါကက်သွန်ဥ အ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်အများဆးကိ စမ်းသပ် ချက်-
၁ (Koltar 2 xl ၅၀၀ စီစီ/ဧက+ Galant Super ၅၀၀ စီစ/ီဧက) မှ ၃၂၇ ဥ နှင့် ၈.၆၂ ကီလိဂရမ် ရရှိ ပီး၊ 
စမ်းသပ်ချက်-၆ ( တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း)မှ အနည်းဆး ၂၇၃ ဥ နှင့် ၆.၇ ကီလိဂရမ်ြဖင့် အနည်းဆး ြဖစ ် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ အလားတူပင် ဥတစ်ဥပျမ်းမ  အ လးချိန်မှာ စမ်းသပ်ချက ် -၁ မှ အများဆး (၄၃.၅ ဂရမ်)၊ ရရိှ ပီး 
စမ်းသပ်ချက်- ၆ တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်းမှ (၃၂ ဂရမ်)နှင့် စမ်းသပ်ချက ် -၅ (ဗလာစမ်းသပ်ချက် မှ) အနည်းဆး 
၁၈.၅ ဂရမ် ရရိှသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ ကက်သွန်ဥအလျားနှင့်လးပတ်တိတ့ွင်လည်း ဆးဖျန်းစမ်း သပ်ချက်များမှာ 
ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင့် တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်းတိထ့က် ပိမိသာလွန် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 ကက်သွန်နီစိက် ပီး (၃၀)ရက်အကာ ပါင်းမှတ်တမ်းများအရ ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းရ သာ ဆးဖျန်း စမ်း 
သပ်ချက(်၂၊၃၊၄)တိသ့ည် တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်းနှင့် ပါင်းရွက်(၂-၄)ရွက်အဆင့် ရာက်မှဖျန်းရ သာ ဆးဖျန်း 
ြခင်း စမ်းသပ်ချက် (၁)တိထ့က် ပါင်းအ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်  သိသာစွာနည်းပါးပါသည်။ အထွက်နန်းတွင်မူ 
ပါင်းမ ပါက်မီနှင့် ပါင်း ပါက် ပီး နာက်ဖျန်း သာ ဆးဖျန်းစမ်းသပ်ချက်များသည် ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင့် 
တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း စမ်းသပ်ချက်များထက် ဥအ ရအတက်ွ၊ ဥအ လးချိန်နှင့် ဥအရွယ်အစားတိတွ့င် အကျိုး 
သက် ရာက်မရိှသည်ကိ တွရ့ ပီး ဆးဖျန်းစမ်းသပ်ချက်များအနက ် ပါင်း (၂-၄)ရွက်အဆင့် တွင် Koltar 2 xl ၅၀၀ 
စစီီ/ဧက + Galant Super ၅၀၀ စီစီ/ဧက ဖျန်းရ သာ စမ်းသပ်ချက ် (၁)သည် ကက်သွန်နီ ဥအထွက်နန်း အ ပ  
အကျို းသက် ရာက်မရှိသည်ဟ သးသပ်မိပါသည်။ 
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ဇယား (၃၆) ေပါင်းမေပါက်မီေဆးဖျန်းပြ းီ (၁၅)ရက်အကြ ာတွင်ရှိသည့် ေပါင်းအေရအတွက်နှင့်အေလးချိန်  

စဉ် 
စမ်းသပ်ချက် 
၃၁.၁၂.၁၁  

ရွက်ြပန် ့ ပါင်း ြမက်မညင်း ြမက် စစ ပါင်း 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

၁ 

Kolta 2xl 500 cc/ac+ 
galant super 500cc/ac 
( ပါင်း ၂-၄ရွက်အဆင့်တွင် 
ဖျန်းြခင်း 

၃၈ a ၁.၉ a ၄၅.၃ a ၁.၆ a ၁၂၄ a ၅ a ၂၀၈ a ၈.၁ a 

၂ 
Kolta 2xl 400 cc/ac 
( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 

၀.၀c ၀.၀ c ၀.၃ b ၀.၀၁ d ၀.၀ b ၀.၀ b ၀.၃ b ၀.၀၁ b 

၃ 
Kolta 2xl 450 cc/ac  
( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 

၀.၀ c ၀.၀ c ၀.၅ b ၀.၁ cd ၁ b ၀.၁ b ၂ b ၀.၃ b 

၄ 
Kolta 2xl 500 cc/ac 
( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 

၀.၀ c ၀.၀ c ၀.၅ b ၀.၁ cd ၃ b ၀.၄ b ၄ b ၀.၆ b 

၅ 
ဗလာစမ်းသပ်ချက် 
(လး၀ ပါင်းမရှင်းြခင်း) 

၁၇ bc ၀.၇ bc ၄၂.၃ a ၀.၇ bc ၇၇ a ၃ ab ၁၃၆ ab ၄.၁ a 

၆ တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း ၂၂ ab
 ၁.၂ ab ၅၁.၀ a ၀.၉ bc ၁၁၁ a ၅ a ၁၈၄ a ၆.၇ a 

 CV % ၁၀၅ ၈၀ ၅၀ ၆၅ ၆၂ ၈၆ ၆၀ ၅၁ 

 F- test ** *** *** ** *** *** *** *** 
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ဇယား ( ၃၇  ) ေပါင်းေပါက်ပြ းီ ေပါင်း ၂-၄ ရွက်အဆင့်တွင် ေဆးဖျန်းပြ းီ(၁၅)ရက်အကြ ာ၌ရှိသည့် ေပါင်းအေရအတွက်နှင့်အေလးချိန် 

စဉ် 
စမ်းသပ်ချက် 
၁၆.၁.၁၂ 

ရွက်ြပန် ့ ပါင်း ြမက်မညင်း ြမက် စစ ပါင်း 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

၁ 

Kolta 2xl 500 cc/ac+ 
galant super 500cc/ac 
( ပါင်း ၂-
၄ရွက်အဆင့်တွင် 
ဖျန်းြခင်း 

၀.၀ b ၀.၀ a ၀.၃ b ၀.၀၃ b ၉ b  ၁.၇ b ၉ b ၁.၇၃ b 

၂ 
Kolta 2xl 400 cc/ac 
( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 

၁ b ၀.၀၂ a ၀.၃ b ၀.၀၁ b ၆ b ၄.၈ b ၆ b ၄.၅ b 

၃ 
Kolta 2xl 450 cc/ac  
( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 

၁ b ၀.၇ a ၂ b ၀.၄ b ၇ b ၆.၅ b ၁၀ b ၇.၅ b 

၄ 
Kolta 2xl 500 cc/ac 
( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 

၂ b ၀.၈ a ၁ b ၀.၂ b ၉ b ၃.၉ b ၁၂ b ၄.၉ b 

၅ 
ဗလာစမ်းသပ်ချက် 
(လး၀ ပါင်းမရှင်းြခင်း) 

၄၅၆ a ၃၇.၅ a ၉၅ a ၃၅.၇ a ၁၆၁ a ၉၇.၃ a ၃၀၂ a ၁၇၀.၅ a 

၆ တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း ၁၄ ab ၃.၁ a ၅ b ၀.၅ b ၂၄ b ၈.၇ b ၄၃ b ၁၂.၂ b 

 CV % ၁၅၂ ၂၈၉ a ၅၃ ၃၅ ၆၆ ၁၇ ၂၅ ၆၀ 

 F- test ** ns *** *** *** *** *** *** 
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ဇယား (၃၈ ) ေပါင်းမေပါက်မီနှင့်ေပါင်း ေပါက်ပြ းီ ေဆးဖျန်းြခင်းစမ်းသပ်ချက်အလိုက် ေပါင်း အေရအတွက်နှင့်အေလးချိန် 

စဉ် 
စမ်းသပ်ချက် 

 

ရွက်ြပန် ့ ပါင်း ြမက်မညင်း ြမက် စစ ပါင်း 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
အ ရအတွက် အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

၁ 

Kolta 2xl 500 cc/ac+ 
galant super 500cc/ac 
( ပါင်း ၂-ရွက်အဆင့်တွင် 

ဖျန်းြခင်း 

၃၈ ab ၁.၉ a ၄၆ b ၁.၅ b ၁၃၃ b ၆.၅ c ၂၁၇ b ၉.၉ b 

၂ 
Kolta 2xl 400 cc/ac 

( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 
၁ b ၀.၀၂ a ၁ c ၀.၀၂ b ၅.၅ c ၄.၅ c ၇ c ၄.၅ b 

၃ 
Kolta 2xl 450 cc/ac  

( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 
၁ b ၀.၇ a ၃ c ၀.၅ b ၇.၅ c ၆.၆ c ၁၁ c ၇.၇ b 

၄ 
Kolta 2xl 500 cc/ac 

( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) 
၂ b ၀.၈ a ၂ c ၀.၃ b ၁၁.၅ c ၄.၃ c ၁၅ c ၅.၅ b 

၅ 
ဗလာစမ်းသပ်ချက် 

(လး၀ ပါင်းမရှင်းြခင်း) 
၆၂ a ၃၈.၂ a ၁၃၈ a ၃၆.၅ a ၂၃၈ a ၉၉.၉ a ၄၃၈ a ၁၇၄.၆ a 

၆ တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း ၃၆ ab ၄.၃ a ၅၆ b ၁.၃ b ၁၃၅ b ၁၃.၃ b ၂၂၇ b ၁၈.၉ b 

 CV % ၉၂ ၂၆၅ ၄၄ ၃၃ ၅၀ ၁၇ ၃၆ ၅၃ 

 F-test ** ns *** *** *** *** *** *** 
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ဇယား ( ၃၉) ပါင်းမ ပါက်မီနှင့် ပါင်း ပါက် ပီး ဆးဖျန်းြခင်းစမ်းသပ်ချက်အလိက် ကက်သွန်ဥအထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
တစ်ကွက်ပါ 
ဥအ ရအတွက် 

တစ်ကွက်ပါ 
ဥအ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ်) 

ဥတစ်ဥပျမ်းမ  
အ လးချိန်(ဂရမ်) 

ဥအလျား 
(စမ) 

ဥလးပတ် 
(စမ) 

၁ Kolta 2xl 500 cc/ac+ galant super 500cc/ac 
( ပါင်း ၂-၄ရွက်အဆင့်တွင်ဖျန်းြခင်း 

၃၂၇ a  ၈.၆၂ a  ၄၃.၅ a  ၄.၆၆ a  ၄.၈ a 

၂ Kolta 2xl 400 cc/ac ( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) ၂၇၇ a  ၈.၀၈ a  ၃၉.၅ ab  ၄.၅၃ ab  ၄.၁၅ ab 
၃ Kolta 2xl 450 cc/ac  ( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) ၂၉၁ a  ၈.၄၅ a  ၄၁.၅ ab  ၄.၆၈ a  ၄.၂၃ ab 
၄ Kolta 2xl 500 cc/ac ( ပါင်းမ ပါက်မီဖျန်းြခင်း) ၂၉၂ a  ၇.၉၅ a  ၃၇ ab  ၄.၄ abc  ၄.၀၃ b 
၅ ဗလာစမ်းသပ်ချက် (လး၀ ပါင်းမရှင်းြခင်း) ၁၇၂ b  ၃.၄၈ b  ၁၈.၅ c  ၄.၁ c  ၂.၉၃ c 
၆ တာင်သူ ပါင်းရှင်းနည်း ၂၇၃ a  ၆.၇ a  ၃၂ b  ၄.၃bc  ၃.၇၅ b 

  CV (%)  ၁၉.၆၆ ၂၀.၁၁ ၂၀.၀၉ ၅.၅၈ ၁၁.၇ 
  F‐ test  *  **  **  *  ** 
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နှစ်ရှည်သီးနှသ တသန 
(၁၈)  စိန်တစ်လးသရက်တွင်ပန်းဖူးဝင်ချိန်နှင့်သီးကင်းဝင်ချိန်တွင်ယူရီးယားနှင့် ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုးပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် အသီး  
         တင်မနှင့်အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

(က) ပန်းဖူးဝင်ချိန်တွင် NAA 200 ppm ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့်လိင်စပွင့်အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန်နငှ့်  
(ခ) ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန်တွင် ယူရီးယား နှင့် ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုးပက်ြဖန်းြခင်းြဖင် ့
      အသီးတင်မနှင့် အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိသိရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ 

စမ်းသပ်ကွက်ပစ  −  ရိးရိး 
ဒသနှင့်အကိမ်−   ရဆင်း၊   ဒတိယအကိမ် 
စမ်းသပ်ချက်များ 
 ၁။ ဗလာ (ဘာမှမြဖန်းြခင်း) 
 ၂။ ရြဖန်းြခင်း+ ရြဖန်းြခင်း 
         ၃။ ရြဖန်းြခင်း+ 2,4 D 20ppm ြဖန်းြခင်း 
 ၄။ ရြဖန်းြခင်း+ Urea 4% ြဖန်းြခင်း 
 ၅။ NAA200ppm ြဖန်းြခင်း+ ရြဖန်းြခင်း 
 ၆။ NAA200ppm+2,4 D 20ppm  ြဖန်းြခင်း 
 ၇။ NAA200ppm+ Urea 4%  ြဖန်းြခင်း 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စိန်တစ်လးသရက်တွင် ပန်းဖူးဝင်ချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန်တွင်ယူရီးယားနှင့် ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုး ပက်ြဖန်း ြခင်းြဖင့် 
အသီးတင်မနှင့် အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သးီဝလ 
ဌာနစတွင် ၂၀၁၁ခနှစ်၊ မလမှစတင်ကာ ဒတိယအကိမ်အြဖစ် ရိးရိးစမ်းသပ်ချက်ြဖင့် လ့လာခဲ့ပါသည်။ သရက်ပင်များ 
ပမှန်ကိင်းြဖတ်ြခင်းလပ်ငန်းကိအသီးများဆွတ်ခူး ပီး နာက် ၂၀၁၁ခနှစ်၊ မလတွင် အပီး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရတက ်
ကိင်းများ၊ ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်ဖျက်ဆီးထား သာကိင်းများ၊ လဝင် လ ထွက်နှင့် န ရာင်ြခည်ကိပိတ် စ သာ 
ကိင်းများကိြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ကိင်းြဖတ် ပီး နာက်ပမှန် ြမသဇာထည့်သွင်းြခင်းကိ  ပထမအကိမ်အြဖစ ် ဇွန်လဆန်းပိင်း တွင် 
ြမသဇာနန်းထား ယူရီးယား  ၆၀၀ ဂရမ ်၊ တီစူပါ ၂၀၀ ဂရမ် ၊ ပိတက်ရှ် ၂၀၀ ဂရမ ်(၃; ၁ ; ၁) အချိုးနန်းကိ နွား ချး ြမ ဆွး 
၁တင်းနှင့် ရာစပ် ပီးထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ဒတိယအကိမ်အြဖစ် အာက်တိဘာလဆန်းပိင်းတွင် ယူရီးယား ၂၅၀ ဂရမ ် ၊ 
တီစူပါ၅၀၀ ဂရမ ် ၊ ပိတက်ရှ် ၂၅၀ဂရမ ် (၁;၂;၁) အချိုးနန်းကိ နွား ချး ၁တင်းနှင့်  ရာစပ် ပီး ထည့် သွင်းခဲ့ပါသည်။ 
သရက်ပင်စည်မ ှ  ၅ ပ ပတ်လည်အကွာတွင် ၉လက်မ အနက်ရှိကျင်း ၆ ကျင်းတူးကာ ြမသဇာအ ရာကိ ထည့်သွင်း ပီး 
ြပန်လည်ဖးအပ် ပးခဲ့ပါသည်။ ရသွင်းြခင်းလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင်မိး နှာင်းပိင်းကာလ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလမ ှ
ဧ ပီလ အထ(ိ၁၅)ရက်ြခားတစ်ကိမ်၊ တစ်ပင်လင်ဂါလ၄၀နန်းသွင်း ပးခဲ့ပါသည်။ ပင် ြခ ကျင်းဝိင်းြခင်း၊ ပါင်းရှင်းြခင်း၊ 
ပိးသတ် ဆး၊ မသတ် ဆးဖျန်းြခင်းတိက့ိလည်း လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

စမ်းသပ်ချက်များအလိက် ဆးြဖန်းြခင်းနှင့် ရြဖန်းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် (၂၄.၁.၂၀၁၂) နတွ့င် စမ်းသပ် 
ချက်(၂) ၊ (၃)၊ (၄)ကိ ရြဖန်းြခင်း၊ စမ်းသပ်ချက် (၅) ၊ (၆) ၊ (၇)ကိ NAA 200 ppm  ြဖန်းြခင်းတိက့ိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး 
(၁၀.၂.၂၀၁၂) နတွ့င် လိင်စပွင့် မှတ်တမ်း ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။  (၂၀.၂.၂၀၁၂) နတွ့င် ရြဖန်းြခင်းကိ စမ်းသပ်ချက(်၂) နှင့် 
(၅) တိတ့ွင်လည်း ကာင်း၊ 2,4 D-20 ppm  ဖျန်းြခင်းကိ စမ်းသပ်ချက(်၃)နှင့် (၆)တိတ့ွင်လည်း ကာင်း ၊  Urea 4% 

ြဖန်းြခင်းတိက့ိ စမ်းသပ်ချက ် (၆)နှင့် (၇)တိတ့ွင်လည်း ကာင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပန်းခိင်အ ရအတွက် ကာက်ယူြခင်း ကိ 
ဖ ဖာ်ဝါရီလနှင့် မတ်လတွင်(၂)ကိမ်၊ မဆွတ်ခူးမီ သီးလး ရအတွက်ကိ မတ်လနှင့်ဧ ပီလတွင်(၂)ကိမ်၊ ဆွတ်ခူး 
ပီးအသီးအ ရအတွက်နှင့် အသီးအ လးချိန်တိက့ိ မလအတွင်း (၆) ကိမ်ဆွတ်ခူး ပီးမှတ်တမ်းများ ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။   
တွရိှ့ချက် 

 NAA 200 ppm  ကိပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် လိင်စပွင့်အ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် (၁၀.၂.၂၀၁၂) နတွ့င် 
စမ်းသပ်ချက ် (၁) ၊ (၂) နှင့် (၅)တိမ့ှပန်းခိင်(၁၀)ခိင်စီကိြဖတ်ယူ ပီး မှတ်တမ်း ကာက်ယူခဲ့ရာ ဗလာ (ဘာမှမြဖန်းြခင်း) စမ်း 
သပ်ချက(်၁)တွင် (၁၂.၅) % ၊  ရြဖန်းြခင်း စမ်းသပ်ချက်(၂)တွင်   (၁၈.၂)%     နှင့် NAA 200 ppm  ြဖန်းြခင်းစမ်းသပ်ချက ်
(၅)တွင် (၂၃.၇) % ရှိ ပီးသcsmF ဗဒနည်းအရ စမ်းသပ်ချက်များသည ်  ကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ (ဇယား-၁) 
တစ်ပင်မှပ မ်းမ  ပန်းခိင်အ ရအတွက်၊ မဆွတ်ခူးမှီသီးလး အ ရအတွက်၊ ဆွတ်ခူး ပီးသီးလးအ ရအတွက်နှင့် အသီးအ လး 
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ချိန်တိတွ့င်   စမ်းသပ်ချက်(၆)   NAA 200 ppm + 2,4 D-20 ppm ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် (၄၉၈) ခိင်၊ (၁၆၃)လး၊ (၁၂၈)လး နှင့် 
(၃၈.၃)ကီလိဂရမ်ြဖင့် အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရ ပီး ၊ အလားတူစမ်းသပ်ချက်(၃) ရ ြဖန်းြခင်း+2,4 D-20 ppm 

ြဖန်းြခင်းြဖင့်လည်း (၄၉၆)ခိင်၊ (၁၄၁)လး ၊ (၁၁၂)လးနှင့် (၃၃.၅)ကီလိဂရမ်ြဖင့် ဒတိယ အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါ 
သည်။ စမ်းသပ်ချက(်၁) ဗလာ  (ဘာမှမြဖန်းြခင်း)သည ် တစ်ပငမ်ှပျမ်းမပန်းခိင် (၁၉၁)ခိင်၊ မဆွတ်ခူးမှီအသီးအ ရအတွက် 
(၆၁)လး၊ ဆွတ်ခူး ပီးအသီးအ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန(်၅၃)လးနှင့်(၁၅.၄)ကီလိဂရမ်ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ လ့လာ 
တွရ့ှိရပါသည်(ဇယား ၂)။ 
သးသပ်ချက် 
  စိန်တစ်လးသရက်တွင် ပန်းဖူးစတင်ချိန်တွင် NAA 200 ppm    ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် လိင်စပွင့် (၂၃.၇)% ရှိ ကာင်း 
တွရ့ှိရ ပီး ရဖျန်းြခင်း (၁၈.၂ )% ၊ ဗလာစမ်းသပ်ချက ် (၁၂.၅)% နှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။ ပန်းဖူးစတင်ချိန်တွင် NAA 200 

ppm  ပက်ြဖန်း ပီး နာက ် ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန်တွင်  2,4 D-20 ppm  ပက်ြဖန်း ပးြခင်းြဖင် ့ အသီးအထွက်နန်း 
အ ပ  အကျို းသက် ရာက်မရှိသည်ကိ တွရ့ှိရ ပီး၊ ပန်းဖူးစတင်ချိန်တွင် ရြဖန်း ပီး နာက ်ပန်းပွင့်ချိန်နှင့် သီးကင်းဝင်ချိန် တွင် 
2,4 D-20 ppm ပက ်ြဖန်းြဖင့်လည်း အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မရှိပါသည်။  ရြဖန်းြခင်း ၊ ယူရီးယား 4 %  
နှင့် 2,4 D-20 ppm ပက်ြဖန်း သာ စမ်းသပ်ချက်များသည ် ဗလာစမ်းသပ်ချက် (ဘာမှမြဖန်းြခင်း) ထက ်
စိန်တစ်လးသရက်တွင်အထွက်နန်းကိ တိး စသည်ဟ လ့လာသးသပ်မိပါသည်။ 
 
ဇယား(၄၀) NAA 200 ppm  ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် လိင်စပွင့် အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ လးနှစ် တွရိှ့ချက်  
စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ 

၁ ဗလာ(ဘာမှမြဖန်းြခင်း) ၃၁.၃ ၁၄.၁ ၁၈.၇ ၁၂.၅ 

၂ ရြဖန်းြခင်း ၃၀.၃ ၁၆.၇ ၂၀.၃ ၁၈.၂ 

၃ NAA 200ppm  ြဖန်းြခင်း ၄၀.၀ ၂၁.၇ ၃၀.၄ ၂၃.၇ 

 
ဇယား(၄၁) ယူရီးယားနှင့် ဟာ်မန်းမျိုးမျိုးပက်ဖျန်းြခင်းြဖင့်ပန်းခိင်ထွက်ရိှမ နှင့် အသီးတင်မအ ြခအ န 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
တစ်ပင်မှ 

ပျမ်းမပန်းခိင်  
အ ရအတွက် 

မဆွတ်ခူးမီ 
တစ်ပင်မှသီး 
လးအ ရ 
အတွက် 

တစ်ပင်မှ 
ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ ရ  
အတွက် 

တစ်ပင်မှ 
ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ်) 

၁ ဗလာ(ဘာမှမြဖန်းြခင်း) ၁၉၁ ၆၁ ၅၃ ၁၅.၄ 
၂ ရြဖန်းြခင်း+ ရြဖန်းြခင်း ၃၁၀ ၆၉ ၆၁ ၁၈.၂ 
၃ ရြဖန်းြခင်း+ 2,4 D 20ppm ၄၉၆ ၁၄၁ ၁၁၂ ၃၃.၅ 
၄ ရြဖန်းြခင်း+ Urea 4%  ၄၇၈ ၁၂၈ ၁၀၅ ၃၁.၄ 
၅ NAA200ppm ြဖန်းြခင်း+ 

ရြဖန်းြခင်း 
၄၀၃ ၇၈ ၆၉ ၂၀.၉ 

၆ NAA200ppm+2,4 D 20ppm   ၄၉၈ ၁၆၃ ၁၂၈ ၃၈.၃ 
၇ NAA200ppm+ Urea 4%  ၂၂၁ ၁၀၀ ၈၉ ၂၆.၆ 
 F-test ns ns ns ns 
 CV% ၅၄.၈ ၃၇.၉ ၄၃.၇ ၆၇.၈ 
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(၁၉) စိန်တစ်လးသရက်တွင်ရွက်ြဖန်း ြမသဇာရည်အမျိုးမျိုးပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့်အသီးတင်မနှင့်အသီး အထွက်နန်းအ ပ  
အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

စိန်တစ်လးသရက်တွင် ရွက်ြဖန်း ြမသဇာရည်အမျိုးမျိုးပက်ြဖန်းြခင်းြဖင် ့အသီးတင်မ နှင့် အသီးအ 
ထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိသိရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စိန်တစ်လးသရက်တွင် ရွက်ြဖန်း ြမသဇာရည်အမျိုးမျိုးပက်ြဖန်းြခင်းြဖင် ့အသီးတင်မနှင့် အသီး အထွက်နန်း အ ပ  
အကျိုးသက် ရာက်မကိသိရှိရန်အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ မလမ ှ စတင် ကာ 
ပထမအကိမ်အြဖစ ်(၄ x ၂ x ၄) Split plot ဒီဇိင်းြဖင့် လ့လာခဲ့ပါသည်။ သရက်ပင်များပမှန်ကိင်းြဖတ်ြခင်း ုပ်ငန်း ကိ 
အသီးများဆွတ်ခူး ပီး နာက် ၂၀၁၁ခနှစ် မလတွင် ပီး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရတက်ကိင်းများ၊ပိးမား ရာဂါကျ ရာက် 
ဖျက်ဆီးထား သာ ကိင်းများ၊ လဝင် လထွက်နှင့် န ရာင်ြခည်ကိပိတ် စ သာ ကိင်းများကိြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ကိင်းြဖတ် 
ပီး နာက ် ပမှန် ြမသဇာထည့်သွင်းြခင်းကိ ပထမအကိမ်အြဖစ ် ဇွန်လဆန်းပိင်းတွင် ြမသဇာနန်းထား ယူရီးယား   ၆၀၀ 
ဂရမ ် ၊ တီစူပါ ၂၀၀ ဂရမ ် ၊ ပိတက်ရှ်  ၂၀၀ ဂရမ် (၃; ၁ ; ၁) အချိုးနန်းကိနွား ချး ြမ ဆွး ၁ တင်း နှင့် ရာစပ် ပီး ထည့် 
သွင်းခဲ့ပါသည်။ ဒတိယအကိမ်အြဖစ် အာက်တိဘာလဆန်းပိင်းတွင် ယူရီးယား ၂၅၀ ဂရမ် ၊တီစူပါ၅၀၀ ဂရမ် ၊ ပိတက်ရှ် 
၂၅၀ဂရမ ် (၁;၂;၁) အချိုးနန်းကိနွား ချး ၁တင်းနှင့်  ရာစပ် ပီး ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ သရက်ပင်စည်မ ှ  ၅ ပ ပတ်လည ်
အကွာတွင် ၉ လက်မ အနက်ရှိကျင်း ၆ ကျင်းတူးကာ ြမသဇာအ ရာကိထည့်သွင်း ပီး ြပန်လည်ဖးအပ် ပးခဲ့ပါသည်။ ရ 
သွင်းြခင်းလပ်ငန်းကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် မိး နှာင်းပိင်းကာလ၂၀၁၂ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလမှ ဧ ပီလအထိ(၁၅)ရက်ြခား တစ် ကိမ်၊ 
တစ်ပင်လင ် ဂါလ၄၀နန်းသွင်း ပးခဲ့ပါသည်။ ပင် ြခကျင်းဝိင်းြခင်း၊ ပါင်းရှင်းြခင်း၊ ပိးသတ် ဆး၊ မသတ် ဆး 
ဖျန်းြခင်းတိက့ိလည်း လိအပ်သလိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
 စမ်းသပ်ချက်များအလိက် ရြဖန်းြခင်း နှင့် 3 %KNO3 ြဖန်းြခင်းတိက့ိ(၁၆) ပင်စီထား ပီး (၂၃.၁၂.၂၀၁၁) နတွ့င် 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၀.၂.၂၀၁၂) န ့တွင်ပန်းခိင်ထွက်ရှိမမှတ်တမ်းကိ ကာက်ယူခဲ့ ပီး   2% (Ca-B) ၊  3%Urea၊  3% 

Boron နှင့် ရြဖန်းြခင်းတိက့ိ (၁၁.၂.၂၀၁၂) နတွ့င် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ပန်းခိင်အ ရအတွက် ကာက်ယူြခင်းကိ 
ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် မတ်လကန်အထ ိ (၃) ကိမ ် ၊ မဆွတ်ခူးမှီသီးလးအ ရအတွက်ကိ မတ်လမှဧ ပီလကန်အထ(ိ၃)ကိမ်နှင့် 
အသီးဆွတ်ခူးြခင်း နှင့် အသီးအ လးချိန်တိက့ိ မလ အတွင်း (၆) ကိမ်ခူးဆွတ် ပီးမှတ်တမ်းများကိ ကာက်ယူခဲ့ပါ သည်။               
တွရိှ့ချက် 

  ကာက်ယူခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများကိ သcsmF ဗဒနည်းြဖင့် စီစစ်တွက်ချက်ခဲ့ရာတွင်  ကွာြခားမမရှိသည်ကိ တွရ့ှိရ 
သာ်လည်း 3% KNO3 ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် စစ ပါင်း(၁၆)ပင်စီမ ှပျမ်းမပန်းခိင်ထွက်ရှိမသည် (၂၇) ခိင်ြဖင့် ၊ ရြဖန်းြခင်း (၁၈) 
ခိင်ထက်သာလွန်သည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ အလားတူပင်  မဆွတ်ခူးမှီသီးလးတွင်(၁၅)လး ၊ဆွတ်ခူး ပီးသီးလး တွင် 
(၁၃)လးနှင့် အသီးအ လးချိန်တွင်(၃.၇၇) ကီလိဂရမ်ထွက်ရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်(ဇယား ၁)။  
  ဆက်လက် ပီး 2% (Ca-B) ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် ပျမ်းမပန်းခိင်တွင် (၂၆) ခိင်၊မဆွတ်ခူးမီသီးလး (၁၄)လး၊ ဆွတ်ခူး 
ပီးသီလး (၁၃)လးနှင့် အ လးချိန ် (၃.၈၇) ကီလိဂရမ်ြဖင့် အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 3% Boron  ပက်ြဖန်း 
ြခင်းြဖင့် ပန်းခိင်အ ရအတွက်တွင် (၁၆) ခိင်၊  မဆွတ်ခူးမီ သီးလး(၁၀)လး၊  ဆွတ်ခူး ပီး(၉)လးနှင့် အ လးချိန်(၂.၄၀) 
ကီလိဂရမ်ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည် (ဇယား ၂)။  
 Main Plot (KNO3)နှင့် Sub plot [(Ca-B), Urea, Boron]  Interaction  ကိစီစစ်တွက်ချက်ရာတွင်လည်း 
ကွာြခားမ ဆက်စပ်မမရှိသည်ကိ တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ဆွတ်ခးူ ပီးသီးလးအ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်တွင်3% 
KNO3 နှင့် 2%(Ca-B)  ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့်  (၁၆)လး နှင့်  (၄.၆၀)   ကီလိဂရမ်ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိပါသည်။ ဆွတ်ခူး ပီး 
သီးလးအ ရအတွက်နှင့်  အ လးချိန်တိတ့ွင်  Main Plot တွင် ရြဖန်း ပီး ၊ Sub  plot တွင် 3% Boron  ြဖန်းြခင်းြဖင် ့(၇) လး 
၊  (၂.၀၄) ကီလိဂရမ ်ထွက်ရှိ ပီး Sub  plot တွင် ရြဖန်းြခင်းြဖင့်  (၈) လး၊ (၂.၃၉) ကီလိဂရမ်ြဖင့် အနည်းဆးထွက်ရှိ သည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်(ဇယား ၃)။ 
သးသပ်ချက်         
 စိန်တစ်လးသရက်တွင်ပန်းဖူးစတင်ချိန်တွင် 3%KNO3ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် ပန်းခိင်ထွက်ရှိမကိ ညီညာ စပီး ရြဖန်း 
ြခင်း ထက်ပန်းခိင်အ ရအတွက်ကိ များြပား စပါသည်။ ပန်းပွင့်ချိန်တွင်2% (Ca-B) ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် အသီးတင်မ နငှ့် 
အထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မရှိ စသည် ဟ လ့လာသးသပ် မိပါသည်။ တွရ့ှိချက်များကိပိမိခိင်မာ စရန် အတွက် 
၂၀၁၂ − ၂၀၁၃ ခနှစ် စိက်ပျို းရာသီတွင် ဆက်လက်စမ်းသပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 
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ဇယား (၄၂)  3% KNO3  ပက်ြဖန်းြခင်းြဖင့် ပန်းခိင်ထွက်ရိှမအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မ 

စဉ် 
စမ်းသပ်ချက်  
Main Plot 

တစ်ပင်မှပျမ်းမ  
ပန်းခိင် အ ရအ 

တွက် 

မဆွတ်ခူးမီသီး 
လးအ ရအ 
တွက်/ပင် 

ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ ရအ 
တွက်/ပင် 

ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ လးချိန်/ 

ပင် 
(ကီလိဂရမ်) 

၁ ရြဖန်းြခင်း ၁၈ ၁၀ ၉ ၂.၅၉ 

၂  3% KNO3    ၂၇ ၁၅ ၁၃ ၃.၇၇ 

 
ဇယား (၄၃)  2%(Ca-B) ၊ 3% Urea  ၊  3% Boron   ပက်ြဖန်းြခင်း၏ အသီးအထွက်နန်း 
                   အ ပ အကျိုး သက် ရာက်မ 

စဉ် 
စမ်းသပ်ချက်  
 Sub  plot 

တစ်ပင်မှပျမ်းမ  
ပန်းခိင် အ ရအ 

တွက် 

မဆွတ်ခူးမီသီး 
လးအ ရအ 
တွက်/ပင် 

ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ ရအ 
တွက်/ပင် 

ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ လးချိန်/ ပင် 

(ကီလိဂရမ်) 

၁ 2%(Ca-B)   ၂၆ ၁၄ ၁၃ ၃.၈၇ 
၂ 3% Urea     ၂၃ ၁၄ ၁၂ ၃.၂၅ 
၃ 3% Boron    ၁၆ ၁၀ ၉ ၂.၄၁ 
၄ ရြဖန်းြခင်း ၂၅ ၁၃ ၁၁ ၃.၂၀ 
 
ဇယား (၄၄) Main plot   နှင့် Sub plot  Interaction  အ ြခအ န 

စဉ် Main Plot Sub  plot 

တစ်ပင်မှပျမ်း 
မ  

ပန်းခိင် အ ရအ 
တွက် 

မဆွတ်ခူးမီ 
သီး 

လးအ ရအ 
တွက်/ပင် 

ဆွတ်ခူး ပီး 
သီး 

လးအ ရအ 
တွက်/ပင် 

ဆွတ်ခူး ပီးသီး 
လးအ လး 
ချိန်/ ပင် 

(ကီလိဂရမ်) 
၁ ရြဖန်းြခင်း 2%(Ca-B)   ၂၀ ၁၂ ၁၁ ၃.၁၅ 
 ။ 3% Urea     ၂၄ ၁၁ ၁၀ ၂.၇၉ 
 ။ 3% Boron    ၁၄ ၈ ၇ ၂.၀၄ 
 ။ ရြဖန်းြခင်း ၁၃ ၉ ၈ ၂.၃၉ 
၂ 3% KNO3 2%(Ca-B)   ၃၃ ၁၇ ၁၆ ၄.၆၀ 
 ။ 3% Urea     ၂၂ ၁၆ ၁၄ ၃.၇၁ 
 ။ 3% Boron    ၁၉ ၁၂ ၁၀ ၂.၇၈ 
 ။ ရြဖန်းြခင်း ၃၆ ၁၇ ၁၄ ၄.၀၂ 
 F-test  ns ns ns ns 
 CV%  ၄၇.၅ ၆၅.၇ ၇၈.၅ ၄၃.၈ 
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၂၀။  သရက်မျိုးကဲွအလိက်အသီးတွင် အိတ်အမျိုးမျိုးစွပ် ပးြခင်းြဖင့် အသီးအရည်အ သွးလက္ခဏာများအ ပ အကျိုး  
        သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
 

 (က) မျိုးကွဲများအလိက်အသီးအရည်အ သွးလက္ခဏာ ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာရန်နှင့်  
 (ခ) အိတ်အမျိုးမျိုး၏ အသီးအရည်အ သွး ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင် ရွက်ခဲ့ပါ 
သည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက်များ 

 သရက်မျိုးကွဲများအလိက် အိတ်စွပ်ြခင်းလပ်ငန်းကိ ပန်းပွင့် ပီး (၆၀)ရကသ်ား (ကက်ဥအရွယ)် တွင် (၂.၄.၂၀၁၂) 
နမ့ှစတင်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အိတ်မစပ်ွမီ(၁)ရက ်အလိတွင် ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်မကိ ကာကွယ်ရန်အတွက ်စီဗင ်၈၅ 

%WP နှင့်  Mencozeb မသတ် ဆးကိ ရတစ်ဂါလတွင် ဆး (၁၀ ဂရမ)်စီထည့်၍ သရက်သီးများကိ ဆးဖျန်းခဲ့ပါ သည်။ 
သရက်မျိုးကွဲအလိက် ပန်းပွင့်ချိန် မတူညီ သာ ကာင့် (၂.၄.၂၀၁၂) န ့မ ှ (၁.၅.၂၀၁၂) နအ့ထိ အိတ်စွပ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ပါ 
သည်။ စမ်းသပ်ချက်များအလိက် အိတ်အမျိုးအစား(၅)မျို းနှင့် အိတ်မစွပ်ြခင်း(ဗလာ) စစ ပါငး် စမ်းသပ်ချက ် (၆)မျိုးအတွက ်
ပန်းခိင်များကိ ရွးချယ်ကာ Label များချိတ်ဆွဲ ပီး မှတ်သားထားခဲ့ပါသည်။ အိတ်စွပ် ပီး (၂)လအကာတွင ်သရက်သီးများကိ 
စတင်ခူးဆွတ် ပီး အသီးမှတ်တမ်းများကိ ကာက်ယူ လ့လာခဲ့ ပါသည်။ 
 ကာက်ယူခဲ့ သာမှတ်တမ်းများမှာ အသီးတစ်လးအ လးချိန်(ဂရမ)်၊ အသီးအလျား(စမ)၊ အသီး အန(စမ)၊ အသီး 
အထ(ူမမ)၊ အိတ်မစွပ်မီအသီးအ ရာင်၊ အိတ်စွပ် ပီး နာက်အသီးအ ရာင်၊ ဆွတ်ခူးချိန် အသီးအရည်အ သွးအ ရာင်လှပမ၊ 
ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်မ(မျက်ြမင)်စသည့် မှတ်တမ်းများကိ ကာက ်ယူ လ့လာခဲ့ပါသည်။ 
တွရိှ့ချက် 

 သရက်မျိုးကွဲအလိက် ကာက်ယူခဲ့ သာမှတ်တမ်းများတွင် အသီးတစ်လးအ လးချိန် (ကီလိ ဂရမ)်၊ အသီးအလျား 
(စမ)၊ အသီးအန(စမ)၊ အသီးအထူ(မမ) ၊ အခွအ လးချိန်(ကီလိဂရမ)်၊ အသား အ လးချိန ် (ကီလိဂရမ)်၊ အ စ့ အ လးချိန ်
(ကီလိဂရမ)်၊ အ စ့အလျား(စမ) ၊ အန (စမ) ၊ အထ ူ(မမ) ၊ အချို ဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းစသည်တိတ့ွင်သချာ F ဗဒနည်းအရကွာြခားမ မရှိ 
သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း စမ်းသပ်ချက်များအလိက် အသီးအရည်အ သွးဆိင်ရာလက္ခဏာများြဖစ် သာ အိတ် 
မစွပ်မီအသီးအ ရာင်၊ အိတ်စွပ် ပီး နာက် အသီးအ ရာင်၊ ဆွတ်ခူးချိန်အသီးအရည်အ သွးအ ရာင်လှပမ၊ ပိးမား ရာဂါကျ 
ရာက်မ(မျက်ြမင)်စသည့် မှတ်တမ်းများတွင်မူ အိတ်အမျိုးအစားအလိက် ကွာြခားမရှိသည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရ ပါသည်။ 
စမ်းသပ်ချက်အလိက်အသီးအရည်အ သွးဆိင်ရာလက©ဏာများ 
အ ရာင်နှစ်မျိုးပါတရတ် (၁)ထပ်အိတ် 

အတွင်းအနက် ရာင်နှင့် အြပင်တွင် ဝါ /ညို ရာင်ရှိ သာ တစ်ထပ်အိတ်အမျို းအစားြဖစ်ပါသည်။ အရွယ်အစား 
(၂၀x၂၅)စင်တီမီတာရှိပါသည်။ အတွင်းအနက် ရာင်မှာ ြပင်ပမှအလင်း ရာင်( န ရာင်ြခည)်ဝင် ရာက်မကိကာကွယ်ရန ်ြဖစ်ပါ 
သည်။ အြပင်အ ရာင ်ဝါ /ညို ရာင်မှာ အင်းဆက်ပိးမားများကိ Repellent action ြဖစ် စရန ်ရည်ရွယ် ပီး ြပုလပ်ထားြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ 
 ြပင်ပမ ှ အလင်း ရာင်ဝင် ရာက်မကိ ကာကွယ်ထားသြဖင့်စမ်းသပ်မျိုး(၁၀)မျိုးစလးတွင် အစိမ်း ရာင်ချယ် 
(Chlorophylls)၊ နှင့် အနီ ရာင်ချယ် (Anthocyanins) ြဖစ် ပ မကိ ဟန်တ့ားထား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 
အသီးအ ရာင်မှာ အဝါ ရာင်ပိမိ တာက်ပလာသည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ အိတ်အတွင်းရှိအပူချိန်ြမင့်တက်မ ကာင့် 
အဝါ ရာင်ချယ် ဆး (Carotenes) ကိပိမိြဖစ် ပ စသြဖင့် အိတ်မစွပ်ြခင်းထက် စာ၍ ရင့်မှည့်ဝင်းဝါသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်ဖျက်ဆီးမတွင်လည်း လးဝမရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
 ပမှန်အသီးတွင် အနီ ရာင်ရှိ သာ မျိုးများြဖစ် သာ R2E2 ၊ Keitt ၊ ြမာင်းြမထိပ်န ီ အသီးတိတ့ွင်လည်း အိတ်စွပ် 
ပးြခင်းြဖင် ့အနီ ရာင်ချယ်ြဖစ် ပ မကိဟန်တ့ား ပီး ၊ အဝါ ရာင် ြပာင်းကာပိမိလှပသည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါ သည်။ 
အ ရာင်နှစ်မျိုးပါတရတ် (၂)ထပ်အိတ် 
 အတွင်းတွင် အနက် ရာင်အလာတစ်လာနှင့် အြပင်တွင် အဝါ ရာင်အလာတစ်လာ နှစ်ထပ် အိတ်အမျို းအစား ြဖစ် 
ပါသည်။ အရွယ်အစား (၁၈ x ၂၈) စင်တီမီတာရှိ ပီး တရတ်(၁)ထပ်အိတ် ထက်စက္က ူအရည်အ သွး အနည်းငယ်ပိ ကာင်း 
သည်ပိ တွရ့ှိပါသည်။ အတွင်းအနက် ရာင်မှာ ြပင်ပမှ အလင်း ရာင် ( န ရာင်ြခည)် ဝင် ရာက်မကိ ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ပါ ပီး  
အြပင်အ ရာင ် ဝါ /ညို ရာင်မှာ အင်းဆက်ပိးမားများကိ Repellent action ြဖစ် စရန်ရည်ရွယ် ပီး ြပုလပ်ထားြခင်း ြဖစ်ပါ 
သည်။ 
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 ြပင်ပမ ှ အလင်း ရာင်ဝင် ရာက်မကိ ကာကွယ်ထားသြဖင့် စမ်းသပ်မျို း (၁၀)မျိုးစလးတွင် အစိမ်း ရာင်ချယ ်
(Chlorophylls) နှင့် အနီ ရာင်ချယ ် (Anthocyanins) ြဖစ် ပ မကိ ဟန်တ့ားထား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 
အသီးအ ရာင်မှာ အဝါ ရာင်ပိမိ တာက်ပလာသည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ 
 အိတ်အတွင်းရှိ အပူချိန်ြမင့်တက်မ ကာင့် အဝါ ရာင်ချယ် ဆး (Carotenes)ကိ ပိမိြဖစ် ပ စသြဖင့် အိတ် 
မစွပ်ြခင်းထက် စာ၍ ရင့်မှည့်ဝင်းဝါသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်ဖျက်ဆီးမတွင်လည်း လးဝမရှိသည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်။ 

 ပမှန်အသီးတွင် အနီ ရာင်ရှိ သာ မျိုးများြဖစ် သာ R2E2 ၊ Keitt ၊ ြမာင်းြမထိပ်နီအသီးတိတ့ွင်လည်း အိတ်စွပ် 
ပးြခင်းြဖင် ့အနီ ရာင်ချယ်ြဖစ် ပ မကိဟန်တ့ား ပီး ၊ အဝါ ရာင် ြပာင်းကာပိမိလှပသည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ 
အဝါ /ညို (၁)ထပ်အိတ် 
 ြပည်တွင်းြဖစ်စစ် တာင်းအညိုြဖင့် ြပုလပ်ထား သာအိတ်အမျိုးအစားြဖစ်ပါသည်။ အရွယ်အစားမှာ(၂၀ x ၂၇) စင် 
တီမီတာရှိပါသည်။ အတွင်းမှာ အနက် ရာင်မပါသြဖင့် အလင်း ရာင်ဝင် ရာက်မကိ အြပည့်အဝကာကွယ်ထားနိင်ြခင်း မရှိပါ။ 
ထိ ့ ကာင့် အသီးအခွအ ရာင် ြပာင်းလဲမနှင့် အဝါ ရာင်ချယ် ဆးြဖစ် ပ မမှာ အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်းထက် သာလွန် သာ်လည်း 
တရတ်(၁)ထပ်အိတ်နင့်ှ တရတ် (၂)ထပ်အိတ်တိထ့က်သာလွန်ြခင်းမရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  
 အလားတူပင်ြပင်ပမ ှ လဒဏ်၊ မိးဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမနှင့် အင်းဆက်ပိးမားဝင် ရာက်မမှာ အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်း ထက ်
သာလွန် ကာင်းမွန် သာ်လည်း ရာဂါပိးမားကျ ရာက်မ ၁၀%ခန်ရ့ှိပါသည်။ ရင့်မှည့်မတွင်လည်း အသီးအိတ်မစွပ် ြခင်းထက ်
(၂)ရက် စာ၍ရင့်မှည့်သည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါ သည်။ 
ြပည်တွင်း(၂)ထပ်အိတ် (တွင်းနက် / ြပင်ဝါ / ညို) 
 စာရိတ် ပီးသား ကာဗွန်စာရွက်များကိ အတွင်းတွင် အသးြပု၍ အြပင်တွင် စစ် တာင်းစက္က ူအညိုြဖင့်ြပုလပ်ထား 
ပါသည်။ အရွယ်အစားမှာ  (၂၀ x ၂၇) စင်တီမီတာ ရှိပါသည်။ အဝါ ရာင် ြပာင်းလဲမ/ အသီးရင့်မှည့်မတိတွ့င် ြပည်တွင်း 
(၁)ထပ်အိတ်ကဲ့သိ ့ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်း ထက်သာလွန် ကာင်းမွန်ပါသည်။ ပိးမား ရာဂါကျ ရာက ်
မနှင့် လဒဏ်၊ မိးဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမတွင်လည်း တရတ်(၁)ထပ်အိတ် ၊ တရတ်(၂)ထပ်အိတ်ကဲ့သိ ့ ကာင်းမွန်မမရှိ သာ် လည်း 
အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်းထက်  သာလွန်မရှိပါသည်။ စမ်းသပ်မျို း(၁၀)မျို းလးတွင် အတွင်း ရာင် ကာဗွန်စက္က ူမ ှ စွန်း 
ထင်းမြဖစ် စသည် ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ 
ြပည်တွင်း (၂)ထပ်အိတ် (တွင်းြပာ ၊ အြပင်ဝါ / ညို) 
 ဖ ယာင်းစက္က ူနက်ြပာ ရာင်ကိ အတွင်းတွင်ထားရှိ ပီး အြပင်တွင် စစ် တာင်းစက္က ူအညို ြဖင့် ြပုလပ်ထား သာ 
အိတ်ြဖစ်ပါသည်။ အရွယ်အစားမှာ  (၂၀ x ၂၇) စင်တီမီတာ ရှိပါသည်။ အဝါ ရာင် ြပာင်းလဲမ/ အသီးရင့်မှည့်မတိတွ့င် 
ြပည်တွင်း(၁)ထပ်အိတ်ကဲ့သိ ့ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်းထက်သာလွန် ကာင်းမွန်ပါသည်။ ပိးမား 
ရာဂါကျ ရာက်မနှင့် လဒဏ်၊  မိးဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမတွင်လည်း တရတ်(၁)ထပ်အိတ်၊ တရတ် (၂)ထပ်အိတ်ကဲ့သိ ့ ကာင်း 
မွန်မမရှိ သာ်လည်း အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်းထက် သာလွန်မရှိပါသည်။ စမ်းသပ်မျို း(၁၀)မျို းလးတွင် အတွင်း ရာင်ဖ ယာင်း 
စက္က ူမ ှစွန်းထင်းမြဖစ် စသည်ကိ လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။  
အသီးအိတ်မစွတ်ြခင်း (ဗလာ) 
 အသီးအိတ်မစွပ်ြခင်း ကာင့် စမ်းသပ်မျို း(၁၀)မျိုးစလးတွင်ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်မမှာ ၆၀%ခန်ရ့ှိပါသည်။ ရင့်မှည့်မ 
နာက်ကျ သာမျိုးများြဖစ် သာ R2E2 ၊ မချစ်စစသည့်တိတွ့င် ပိးမား ရာဂါ ဖျက်ဆီးမမှာ ၇၀%အထိ ရှိသည ် ကိ တွရ့ှိရပါ 
သည်။ ရင့်မှည့်မတွင်လည်း တရတ် (၁)ထပ်အိတ် အသးြပုြခင်းသည် တရတ် (၂)ထပ်အိတ်ထပ် (၅)ရက ် နာက်ကျ ပီး စစ် 
တာင်းစက္က ူအညိုတစ်ထပ်အိတ်၊ ြပည်တွင်း(၂)ထပ်အိတ်နှစ်မျို းစလးထပ် (၃) ရက်ခန် ့ နာက်ကျ ပီး ရင့်မှည့်ပါသည်။ အလင်း 
ရာင် ကာင့် အစိမ်း ရာင်ချယ်နှင့်အနီ ရာင်ချယ် ဆးြဖစ် ပ မကိများ စသြဖင့် နာက်ကျ ပီး ရင့်မှည့်ရြခင်းြဖစ်ပါ သည်။ 
သးသပ်ချက် 
 စမ်းသပ်ထားရှိ သာ မျိုး(၁၀)မျို းစလးတွင် အ ရာင်နှစ်မျိုးပါ  တရတ်(၁)ထပ်အိတ် ၊ အ ရာင ် နှစ်မျို းပါတရတ် 
(၂)ထပ်အိတ်များကိ စွပ် ပးြခင်းြဖင့် စျးကွက်တွင် ရာင်းပန်းလှ စ သာ သရက်သီး များကိရ စနိင်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် 
သရက်သီးတွင် အိတ်စွပ် ပးြခင်းပိးမား ရာဂါကျ ရာက်မ၊ ဖျက်ဆီးမကိကာကွယ် စ ပီး သရက်စိက်ပျို း သာ တာင်သူများ 
အတွက် ဝင် ငွပိမိရ စနိင်ပါသည်ဟ လ့လာသးသပ်မိပါသည်။ စားသးသူများအတွက် ပိးမား ရာဂါကင်း သာ 
သရက်သီးများရရှိ စရန်အတွက် အသီးများကိ အိတ်စပွ် ပးသင့် ကာင်း လ့လာသးသပ်မိပါသည်။ 
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ဇယား ( ၄၅ ) သရက်မျို းကဲွများအလိက် အိတ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ 

Varieties Bags 
Fruit 

Weight 
(kg) 

Fruit 
length 
(cm) 

Fruit 
Width 
(cm) 

Fruit 
Bdt 
(cm) 

Skin 
wt. 
(kg) 

Pulp 
Wt. 
(kg) 

Stone 
Wt. 
(kg) 

Stone 
Lt. 

(cm) 

Stone 
Wdt. 
(cm) 

Stone 
Bdt. 
(cm) 

Brix 
% 

စိန်တစလ်း 1 0.23 9.17 7.33 6.23 0.01 0.17 0.05 8.00 3.70 2.10 18.00
 2 0.35 11.20 9.00 7.30 0.02 0.26 0.01 8.90 4.50 2.30 20.00
 3 0.33 10.57 8.07 7.40 0.02 0.28 0.04 9.00 4.00 2.00 21.00
 4 0.35 10.40 8.60 6.90 0.02 0.29 0.01 9.40 3.90 2.20 20.00
 5 0.20 9.50 6.97 6.63 0.01 0.16 0.03 8.00 3.70 2.00 20.00
 6 0.28 10.23 7.77 6.80 0.02 0.22 0.04 9.30 3.80 2.10 22.00

ရင်ကွဲ 1 0.32 12.03 7.37 6.90 0.04 0.24 0.04 10.20 4.20 1.90 20.00
 2 0.30 11.50 7.40 6.50 0.05 0.22 0.03 9.00 4.50 1.30 20.00
 3 0.22 11.40 6.73 6.03 0.04 0.15 0.03 10.20 4.00 1.50 18.00
 4 0.30 11.53 7.53 6.57 0.03 0.22 0.05 10.30 4.00 1.80 22.00
 5 0.23 11.40 6.47 5.53 0.04 0.15 0.04 9.20 3.30 1.80 21.00
 6 0.22 11.43 6.87 5.90 0.03 0.16 0.03 10.10 4.00 1.00 20.00

ပျို တင 1 0.10 7.87 5.00 5.00 0.02 0.05 0.03 6.60 3.00 1.90 17.00
 2 0.15 8.60 5.20 5.10 0.02 0.10 0.03 7.80 3.10 2.20 14.00
 3 0.15 8.57 5.47 5.53 0.03 0.08 0.04 7.60 3.30 2.10 15.00
 4 0.10 7.80 5.10 5.10 0.02 0.05 0.03 6.90 2.80 1.80 20.00
 5 0.10 7.20 5.07 4.93 0.02 0.05 0.03 6.90 3.10 2.10 19.00
 6 0.12 7.83 5.53 5.30 0.02 0.07 0.03 6.90 3.40 2.30 13.00

မ နာ်နွယ် 1 0.27 12.30 6.83 5.67 0.02 0.22 0.03 8.80 3.60 1.80 15.00
 2 0.30 12.80 7.00 5.60 0.04 0.24 0.02 11.00 3.50 1.50 14.00
 3 0.15 10.07 5.70 4.97 0.03 0.09 0.03 7.90 3.30 1.70 14.00
 4 0.23 11.27 6.50 5.57 0.02 0.18 0.03 9.10 3.20 1.80 18.00
 5 0.22 10.30 6.10 5.23 0.02 0.16 0.04 9.00 3.80 1.80 16.00
 6 0.13 10.13 5.73 4.97 0.03 0.09 0.02 8.50 3.00 1.20 14.00

ရဟFသာ 1 0.23 13.10 6.60 5.80 0.03 0.17 0.03 10.60 3.50 1.50 15.00
 2 0.27 12.67 6.67 5.93 0.03 0.20 0.04 10.30 3.20 1.40 15.00
 3 0.30 13.63 6.73 6.00 0.04 0.24 0.02 10.60 3.90 1.40 13.00
 4 0.20 11.97 5.93 5.37 0.03 0.15 0.02 9.60 3.00 1.20 14.00
 5 0.23 12.00 6.60 5.70 0.04 0.17 0.02 9.20 3.00 1.30 13.00
 6 0.23 12.07 6.60 5.60 0.03 0.18 0.02 9.30 2.90 1.20 15.00

ထိပ်န ီ 1 0.13 9.57 5.73 5.20 0.03 0.06 0.04 8.30 3.00 1.80 10.00
 2 0.20 9.70 6.10 5.33 0.04 0.12 0.04 8.80 3.90 1.70 11.00
 3 0.14 8.80 5.53 5.07 0.02 0.08 0.04 6.70 3.00 1.50 11.00
 4 0.15 9.83 6.03 5.57 0.03 0.08 0.04 8.00 3.50 1.80 12.00
 5 0.20 10.60 6.37 5.53 0.02 0.15 0.03 8.70 3.60 1.70 10.00
 6 0.18 9.90 5.67 5.30 0.02 0.13 0.03 8.00 3.40 1.80 12.00
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Varieties Bags 
Fruit 

Weight 
(kg) 

Fruit 
length 
(cm) 

Fruit 
Width 
(cm) 

Fruit 
Bdt 
(cm) 

Skin 
wt. 
(kg) 

Pulp 
Wt. 
(kg) 

Stone 
Wt. 
(kg) 

Stone 
Lt. 

(cm) 

Stone 
Wdt. 
(cm) 

Stone 
Bdt. 
(cm) 

Brix 
% 

ဂျို းရပ် 1 0.15 9.67 5.60 4.97 0.02 0.11 0.02 9.00 3.50 1.80 14.00
 2 0.20 10.67 5.43 5.00 0.02 0.16 0.03 8.90 3.20 2.00 15.00
 3 0.20 10.43 5.87 5.03 0.02 0.15 0.03 8.50 3.60 1.90 15.00
 4 0.20 10.93 5.87 5.43 0.01 0.17 0.02 8.90 3.20 1.80 13.00
 5 0.20 10.53 5.83 5.27 0.02 0.15 0.03 8.50 3.10 1.90 17.00
 6 0.20 10.13 5.53 5.07 0.03 0.15 0.02 9.50 3.10 1.70 15.00

Keitt 1 0.50 12.50 9.37 7.77 0.06 0.39 0.05 9.00 4.50 1.50 13.00
 2 0.32 11.03 8.50 7.47 0.06 0.21 0.05 10.70 5.40 2.20 10.00
 3 0.44 11.67 9.30 7.67 0.08 0.31 0.05 11.20 5.40 1.60 13.00
 4 0.42 11.67 9.33 8.10 0.07 0.29 0.06 8.70 4.70 1.20 10.00
 5 0.37 11.30 8.37 7.17 0.05 0.28 0.04 8.50 4.20 1.90 10.00
 6 0.34 10.47 8.20 6.83 0.06 0.24 0.04 9.10 4.80 1.30 13.00

Rad 1 0.50 16.97 7.30 6.93 0.09 0.35 0.06 14.60 3.40 2.00 15.00
 2 0.47 16.37 7.33 7.00 0.06 0.36 0.05 14.00 3.20 2.00 17.00
 3 0.48 16.27 7.43 6.97 0.09 0.33 0.06 15.00 4.00 2.10 16.00
 4 0.41 15.37 7.33 6.80 0.04 0.32 0.05 13.00 3.40 2.00 19.00
 5 0.51 16.97 7.37 7.03 0.05 0.40 0.06 14.10 3.50 2.10 16.00
 6 0.45 16.33 7.20 6.63 0.09 0.30 0.06 14.50 3.50 1.90 18.00

ြမ ကျာက် 1 0.27 11.47 6.97 6.13 0.03 0.20 0.04 10.00 3.50 2.00 18.00
 2 0.33 12.60 7.23 6.40 0.03 0.26 0.04 9.40 3.20 1.90 17.00
 3 0.30 12.33 7.23 6.30 0.03 0.24 0.03 10.20 3.70 1.80 18.00
 4 0.34 12.37 7.40 6.57 0.03 0.27 0.04 10.40 3.60 1.90 18.00
 5 0.30 12.23 7.07 6.37 0.04 0.23 0.03 9.30 3.00 2.00 20.00
 6 0.29 11.90 6.97 6.27 0.04 0.20 0.05 9.30 3.10 2.00 18.00

နိဆ့ီသရက် 1 0.20 9.30 6.67 5.57 0.02 0.13 0.05 8.30 3.70 1.10 23.00
 2 0.28 10.47 7.47 6.17 0.04 0.18 0.06 10.00 4.00 2.00 16.00
 3 0.30 11.40 7.30 6.20 0.02 0.22 0.06 9.70 4.10 2.30 21.00
 4 0.25 9.73 6.67 5.87 0.02 0.17 0.06 8.70 4.00 2.10 18.00
 5 0.25 10.23 7.03 6.20 0.04 0.16 0.05 9.50 4.20 2.20 20.00
 6 0.18 8.90 6.27 5.40 0.04 0.09 0.05 9.60 4.20 2.10 13.00

F-test  ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

CV%  28.9 65.3 40.2 6.7 35.4 58.4 45.6 31.2 18.0 21.5 22.8 
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၂၁။ သီဟုိဠ်သရက်တွင ်ကုိင်းဖြ တ်ခြ င်း၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ င်းဖြ င့် သီဟုိဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်မှုကုိေလ့လာခြ င်း 
သီဟိုဠ်သရက်တွင် ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး်ဖြ င့် သီဟိုဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းအားေလ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ေဆာင်ရွက် 

ခဲ့ပါသည်။ 
 
 

ေဆာင်ရွက်ချက် 
သီဟိုဠ်သရက်တွင် ကိုင်းဖြ တ်ခြ င်း၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး်ဖြ င့် သီဟိုဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းအားေလ့လာရန် အတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် 

သစ်သီး၀လံဌာနစုတွင် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ၄ x ၅ အာစီဘီဒီဇိုင်းဖြ င့် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်ကို 
ကိုင်းေသကိုင်းေခြ ာက်၊ ေရာဂါနှင့် ပိုးဖျက်ဆီးထားေသာ ကိုင်းများနှင့် အပင်ထိပ်ပိုင်းရှိ ေနေရာင်ခြ ည်ပိတ်ေစေသာ ကိုင်းများအားဖြ တ်ခြ ငး် ကို  
၂၀၁၀-၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေမြ သြ ဇာထည့်သွင်းခြ င်းကို    Urea: T-super: Potash   ၂ :၂ : ၁ 
အေရာ (၁) ကီလိုဂရမ် နှင့် နွားေချး (၁) တင်းအားပထမအကမိအ်ဖြ စ ် ၂၀၁၀ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လတငွ် ထည့်သွင်းခဲ့ပြ ီး 
ဒုတိယအကမိအ်ဖြ စ ်အထက်ပါနှုန်းထားအတိုင်း ၂၀၁၀ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁ခုနှစ် ေအာက်တိုဘာလတွင ်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။  
ေတွ့ရိှချက် 

နှစ်အလိုက်စမ်းသပ်ချက်များတွင် သချာ F ဗဒနည်းအရကွာခြ ားမှုမရှိေသာ်လည်း ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ခုနှစ် ရလဒ်များတွင် စမ်းသပ်ချက ်(၁) 
ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ င်းသည် တစ်ပင်မ ှသီဟိုဠ်ေစ့အထွက်နှုန်း ၁၁၂၈ ေစ့နှင့် ၄.၈ ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် အများဆုံးထွက်ရှိပြ းီ၊ စမ်းသပ်ချက် 
(၂) ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာမထည့်ခြ င်းမှ ၁၀၅၃ေစ့နှင့် ၄.၅ကီလိုဂရမ်  ဖြ င့်ဒုတိယအများဆုံးထွကရ်ှိပါ သည်။ စမ်းသပ်ချက် (၃) 
ကိုင်းမဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး် မ ှ၅၇၇ ေစ့ နှင့် ၂.၉ ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် အနည်းဆုံးထွက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
 ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် စမ်းသပ်ချက် (၄) ကိုင်းမဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာမထည့်ခြ င်းသည် တစ်ပင်မှ သီဟိုဠ်ေစ့အထွက်နှုန်း ၄၁၀ ေစ့နှင့် 
၁.၈ ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် အများဆုံးထွက်ရှိပြ းီ၊ စမ်းသပ်ချက် (၁) ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ င်းမှ ၃၄၄ ေစ့ နှင့် ၁.၈ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် 
ဒုတိယအများဆုံးထွက်ရှိပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်(၂) ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာမထည့်ခြ ငး် မ ှ ၂၁၆ ေစ့ နှင့် ၁.၁ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် အနည်းဆုံး 
ထွက်ရှိသည်ကို ေတွ့ရှိရပါသည်။ 
 

ဇယား (၄၆) ကုိင်းဖြ တ်ခြ င်း ေမြ သြ ဇာထည့်သွင်းခြ င်းဖြ င့် တစ်ပင်မှ ပျှမ်းမျှသီဟုိဠ်ေစ့အထွက်နှုန်း 
 

သံုးသပ်ချက် 
 ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး် စမ်းသပ်ချက်မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် (၄.၈)ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် အများဆုံးထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ - 
၂၀၁၂ခုနှစ် ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး် ၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး် စမ်းသပ်ချက်သည် (၁.၈)ကီလိုဂရမ်ဖြ င့် အများဆုံးထွက်ရှိေသာ်လညး်  ကိုင်းမဖြ တ်ခြ ငး်၊ 
ေမြ သြ ဇာမထည့်ခြ ငး် စမ်းသပ်ချက် (၁.၈)ကီလိုဂရမ် နှင့်ကွာခြ ားမှုမရှိပါ။ သီဟိုေစ့အထွက်နှုန်း  ကးီမားစွာ ကွာဟမှုရှိရခြ င်းသည် 
စမ်းသပ်ချက်များ၏ အကျိုးသက်ေရာက်မှုေကြ ာင့်သာမက ပတ်၀န်းကျင်ရာသီဥတု၏ သက်ေရာက်မှုများေကြ ာင့် လည်း 
ကွာဟမှုဖြ စ်နိုင်သည်ဟုသုံးသပ်မိပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 

စဥ် စပ်းသပ်ချက်များ 

သီဟုိေစ့အထွက်/ပင် 

အေစ့အ ေရအတွက် အေလးချန်ိ (ကီလုိဂရမ်) 
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 

၁ ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး် ၁၁၂၈    ၃၄၄ ၄.၈ ၁.၈ 

၂ ကိုင်းဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာမထည့်ခြ ငး် ၁၀၅၃ ၂၁၆ ၄.၅ ၁.၁ 

၃ ကိုင်းမဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာထည့်ခြ ငး် ၅၇၇ ၂၆၄ ၂.၉ ၁.၇ 

၄ ကိုင်းမဖြ တ်ခြ ငး်၊ ေမြ သြ ဇာမထည့်ခြ ငး် ၈၉၅ ၄၁၀ ၃.၁ ၁.၈ 

 F-test ns ns ns ns 

 CV% ၅၃.၃၆ ၉၅ ၅၉.၅၈ ၈၆ 
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၂၂။ သီဟုိဠ်သရက်တွင ်KNO3 ဖျန်းခြ င်းနှင့် ရွက်ဖျန်းေမြ သြ ဇာများ ဖျန်းေပးခြ င်း  ဖြ င့် သီဟုိဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်  
       မှုကုိေလ့လာခြ င်း 

ရွက်ဖျန်းေမြ သြ ဇာအမျို းမျို း၏ သီဟိုဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းအေပါ်အကျို းသက်ေရာက်မှုကိုေလ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြ င့် ေဆာင် 
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ေဆာင်ရွက်ချက် 
 စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး၀လံဌာနစု၌ သီဟိုဠ်သရက်ေစ့အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန် ရည်ရွယ် ၍ 
သီဟိုဠ်သရက်တွင် 2%KNO3 အားပန်းခိုင်မထွက်မီဖျန်းေပးခြ င်းနှင့် ပန်းဖြ ို င်ဖြ ို င်ပွင့်ချိန်တွင် ရွက်ဖျန်းေမြ သြ ဇာများ ဖျန်းေပးခြ ငး် အား ၂၀၁၀-
၁၁ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁-၁၂ခုနှစ် တွင် ၂ x၃ x၄ split plot ဒီဇိုင်းဖြ င့် စမ်းသပ်ေလ့လာခဲ့ပါသည်။  Main plot တွင် 2% KNO3 ဖျန်းခြ င်းနှင့် 
ေရဖျန်းခြ င်းတို့  ဖြ စ်ပြ းီ (sub plot) တွင်  2% Urea  ဖျန်းခြ ငး်၊ 2%Multifert ဖျန်းခြ င်းနှင့် ေရဖျန်းခြ င်းတို့ဖြ စ်ပါသည်။ 2% KNO3 ဖျန်းခြ ငး်ကို 
၂၀၁၀နှင့်၂၀၁၁ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ စတုတ္တ  ပတ်တွင် ပက်ဖျန်းခဲ့ပြ းီ ရွက်ဖျန်းေမြ သြ ဇာများဖျန်းခြ င်းကို ပန်းဖြ ိို င်ဖြ ိုင်ပွင့် သည့်  ၂၀၁၁နှင့်၂၀၁၂ 
ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ တတိယပတ်တွင် ပက်ဖျန်းခဲ့ပါသည်။  
ေတွ့ရိှချက် 
 သီဟိုဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းအား မှတ်တမ်းယူရာတွင ် စမ်းသပ်ချက်များမှာ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခုနှစ် တို့တွင် သချာ 
ေဗဒနည်းအရကွာခြ ားမှုမရှိေသာ်လည်း သီဟိုဠ်ပန်းဖူးမ၀င်မီ 2%KNO3 ဖျန်းခြ င်းသည်ဗလာစမ်းသပ်ချက် (ေရဖျန်းခြ ငး်)ထက ် သီဟိုေစ့ 
အထွက်နှင့် အေလးချိန်ပိုများသည ်ကိုေတွ့ ရှိရ ပါသည်။ ၎င်းအပြ င ်သီဟိုဠ်ပန်း   ဖြ ို င်ဖြ ို င်ပွင့်ချိန်တွင် 2% Multifertဖျန်းခြ င်းသည် 2%Urea နှင့် 
ေရဖျန်းခြ ငး် တို့ထက်တစ်ပင်မှ သီဟုိဠ်ေစ့အထွက်နှင့် အေလးချိန် ပိုများသည်ကိုေတွ့ရှိရပါသည်။  
 
ဇယား (၄၇) ရွက်ဖျန်းေမြ သြ ဇာများဖျန်းေပး ခြ င်းဖြ င့် သီဟုိဠ်ေစ့အထွက်နှုန်းေပါ်အကျိုးသက်ေရာက်မှု  

စဥ် စမ်းသပ်ချက် 

တစ်ပင်မှသီဟုိဠ်ေစ့အထွက်နှုန်း 
အေစ့အေရအတွက် အေလးချန်ိ (ကီလုိဂရမ်) 

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 

2 % KNO3 
ဖျန်းခြ ငး် 

2% Urea ဖျန်းခြ ငး် ၈၈၂ ၄၆၇ ၃.၉ ၂.၅ 
2% Multifert ဖျန်းခြ ငး် ၉၂၇ ၇၅၆ ၅.၂ ၄.၆ 
ေရ ဖျန်းခြ ငး် (ဗလာ) ၅၁၂ ၄၄၂ ၂.၅ ၂.၃ 

ေရဖျန်းခြ ငး် 
2% Urea ဖျန်းခြ ငး် ၅၉၅ ၃၈၃ ၂.၉ ၂.၀ 
2% Multifert ဖျန်းခြ ငး် ၈၆၅ ၅၅၇ ၃.၉ ၂.၆ 
ေရ ဖျန်းခြ ငး် (ဗလာ) ၇၇၀ ၂၁၉ ၃.၈ ၁.၁ 

F-test  ns ns ns ns 
CV %  ၅၀.၀၆ ၇၀ ၅၃.၆၁ ၇၇ 

သံုးသပ်ချက် 
သီဟိုဠ်ေစ့အေရအတွက်နှင့် အေလးချိန်များမှာ ယခင် ၂၀၁၀ခုနှစ်ထက် ေလျာ့နည်းေသာ်လည်း စမ်းသပ်ချက်အလိုက် အထွက် 

နူန်းများမှာ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ခုနှစ် အတိုင်းရရှိပါသဖြ င့် သီဟိုဠ်သရက်အေစ့ အထွက်နှုန်းေကာင်းမွန်ေစရန်အတွက ် ပန်းဖူးမထွက်မီ 2% KNO3 
ဖျန်းခြ င်းနှင့် ပန်းဖြ ို င်ဖြ ို င်ပွင့်ချိန်တွင် 2% Multifert ဖျန်းေပးသင့်ပါသည်။ 
 
၂၃။ နဂါး မာက်တွင် ဓါတ် ြမသဇာနှင့်သဘာဝ ြမသဇာတိ၏့ အသီးအထွက်နန်းအ ပ အကျိုး သက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

နဂါး မာက်တွင် ဓါတ် ြမသဇာနှင့်သဘာဝ ြမသဇာတိ၏့ အသီးအထွက်နန်းအ ပ  အကျိုးသက ်
ရာက်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
ဆာင်ရွက်ချက် 

 နဂါး မာက်သီးအထွက်နှင့် အရည်အ သွး ကာင်းမွန် စ သာ သဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာတဲွစပ်နန်းထားကိ သိရှိ 
ရန်နှင့် Mulching ြပုလပ် ပးြခင်းြဖင့် နဂါး မာက်သီး အထွက်နှင့် အရည်အ သွးတိ ့ အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မက ိ
လ့လာရန် (၂ x ၆ x ၄) split plot ဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျိုး ရးသ တသန ဦးစီးဌာန၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ တွင် 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။   
တွရိှ့ချက် 

  Mulching  ြပုလပ်ြခင်းနှင့် မြပုလပ ်ြခင်းတိအ့ား main plot  တွင်ထား၍  sub plot တွင ်စမ်းသပ်ချက(်၆) ခ 
ပါဝင်ပါသည်။   
 စမ်းသပ်ချက ်(၁) တစ်တိင်လင် N:P:K-15:15:15 ကွန် ပါင်းဓါတ် ြမသဇာ (၅၀ ဂရမ်)နန်း   
                          (၆)ပတ်တစ်ကိမ် ထည့်သွင်းြခင်း 
စမ်းသပ်ချက ်(၂) စမ်းသပ်ချက် (၁) +နွား ချး ဆွး ၁၀ ကီလိဂရမ ်
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စမ်းသပ်ချက ်(၃) စမ်းသပ်ချက် (၁) +နွား ချး ဆွး ၂၀ ကီလိဂရမ ်
စမ်းသပ်ချက ်(၄) နွား ချး ဆွး ၃၀ ကီလိဂရမ်ကိ (၂) ကိမ်ခွဲထည့်ြခင်း 
စမ်းသပ်ချက ်(၅) နွား ချး ဆွး ၄၀ ကီလိဂရမ်ကိ (၂) ကိမ်ခွဲထည့်ြခင်း 
စမ်းသပ်ချက ်(၆) သဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာမထည့်ြခင်း (ဗလာ)    စမ်းသပ်ချက်တိြ့ဖစ်ပါသည်။ 

ြမသဇာထည့်သွင်းြခင်းများကိ ၂၅.၅.၂၀၁၁ မ ှ၂၅.၁.၂၀၁၂ထိ (၆)ကိမ်ထည့်သွင်း ပးခဲ့ ပီး နွား ချး (၃၀ ကီလိဂရမ)် 
နှင့် (၄၀ ကီလိဂရမ)် ထည့်သွင်းသည့် စမ်းသပ်ချက်များကိ ၂၀၁၁ ခနှစ် ဇွန်နှင့် သဂတ်လ တိတွ့င် (၂) ကိမ်ခွဲ၍ 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Mulching ြပုလပ်ြခင်းအား နဂါး မာက်တစ်တိင်လင် ကာက်ရိး (၁၀ ကီလိဂရမ)် နန်းြဖင့် 
၂၇.၇.၂၀၁၁ တွင်ဖးအပ်ခဲ့ပါသည်။ သဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာ ထည့်သွင်း ပးသည့် စမ်းသပ်ချက်များ၌ တစ်တိင်မှသီးလး 
အ ရအတွက်နှင့် အသီးတစ်လးအ လးချိန်တိတ့ွင် စမ်းသပ်ချက်အားလး သချာF ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရှိသည်ကိ  တွရ့ှိ 
ရပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း တစ်တိင်မှ အသီးအ လးချိန်တွင်မူ စမ်းသပ်ချက်(၃) ြဖစ်သည့် စမ်းသပ်ချက ် (၁) + နွား ချး ဆွး 
(၂၀ ကီလိဂရမ)် ထည့်သွင်းြခင်း သည ်(၂၁၂၈.၁ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ်သည့်အြပင် စမ်းသပ်ချက(်၁) တစ်တိင်လင် N:P:K-
15:15:15 ကွန် ပါင်းဓါတ် ြမသဇာ ၅၀ ဂရမ ် (၆ ပတ်တစ်ကိမ်) ထည့်သွင်း ပးသည့် စမ်းသပ်ချက်မ ှ ထွက်သည့် (၉၃၈.၁ 
ဂရမ)်ထက ် သချာF ဗဒနည်းအရသိသာစွာ ပိမိ ကာင်း စီစစ် တွရ့ှိရပါသည်။ နဂါး မာက ် တစ်တိင်လင် ကာက်ရိး 
(၁၀ကီလိဂရမ်)နန်းြဖင့် ဖးအပ် ပးြခင်း နှင့် မဖးအပ် ပးြခင်း စမ်းသပ်ချက်များတွင် တစ်တိင်မှသီးလးအ ရအတွက် (၇.၅ 
လးနှင့် ၂.၅ လး) အသီးသီး ြဖင် ့ ၄င်း၊ တစ်တိင်မှအသီးအ လးချိန် (၂၃၁၃.၃ ဂရမ်နှင့် ၇၆၀.၈ ဂရမ)် အသီးသီးြဖင့်၄င်း 
ထွက်ရှိ ပီး ဖးအပ် ပးြခင်း စမ်းသပ်ချက်သည ် မဖးအပ် ပးြခင်းထက် သချာ F ဗဒနည်းအရ သိသာစွာပိမိ ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ သိရ့ာတွင်  အသီးတစ်လးပျမ်းမအ လးချိန်တွငမ်ူကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။      
သးသပ်ချက် 
 နဂါး မာက်တစ်တိင်လင် N:P:K-15:15:15 ၅၀ ဂရမ်နန်း (၆)ပတ်တစ်ကိမ် + နွား ချး ၂၀ ကီလိဂရမ ်
ထည့်သွင်း ပးြခင်းသည် အသီးအထွက်နန်းြဖစ်သည့် သီးလးအ ရအတွက် နှင့်အ လးချိန် တိ ့ တွင ် အများဆးြဖစ်သည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်။ Mulching  ြပုလပ် ပးြခင်းသည ် မြပုလပ် ပးြခင်းထက ် နဂါး မာက်သီး အထွက်နန်းများြဖစ်သည့် 
တစ်တိင်မှ သီးလးအ ရအတွက်နှင့် အသီးအ လးချိန်တိတ့ွင် ပိမိ ထွက်ရိှသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ သိရ့ာတွင ် Mulching 
ြပုလပ် ပးြခင်းနှင့် သဘာဝနှင့် ဓါတ် ြမသဇာများ ထည့်သွင်း ပးြခင်းအားြဖင့် အသီးအရည်အ သွးလက္ခဏာတစ်ခ ြဖစ် သည့် 
ပျမ်းမအသီးတစ်လး အ လးချိန်တွင်မူ  တိးတက်လာမမရှိသည်ကိလည်း စီစစ် တွရ့ှိရပါသည်။ 
 
ဇယား(၄၈)  သဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာထည့်သွင်း ပးြခင်းြဖင့်နဂါး မာက်သီးထွက်နှင့်အလးအရွယ်အစား 
                  အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ 
 

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
တစ်တိင်မှ 
သီးထွက် 

(လး) 

တစ်တိင်မှ 
အသီး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အသီးတစ်လး 
ပျမ်းမ  

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

၁ တစ်တိင်လင် N:P:K-15:15:15 ကွန် ပါင်းဓါတ် ြမသဇာ 
၅၀ဂရမ်နန်း (၆)ပတ်တစ်ကိမ်ထည့်သွင်းြခင်း 

၃.၁A ၉၃၈.၁B ၂၅၈.၇၅ A 

၂ စမ်းသပ်ချက ်(၁) +နွား ချး ဆွး ၁၀ကီလိဂရမ ် ၆.၁ A ၁၇၅၆.၃AB ၂၆၆.၀၆ A 
၃ စမ်းသပ်ချက ်(၁) +နွား ချး ဆွး ၂၀ကီလိဂရမ် ၆.၉ A ၂၁၂၈.၁A ၃၁၂.၃၅ A 
၄ နွား ချး ဆွး ၃၀ကီလိဂရမ်ကိ (၂)ကိမ်ခွဲထည့်ြခင်း ၄.၄ A ၁၃၉၆.၉AB ၃၂၆.၂၇ A 
၅ နွား ချး ဆွး ၄၀ကီလိဂရမ်ကိ (၂)ကိမ်ခွဲထည့်ြခင်း ၅.၈ A ၁၇၈၄.၄AB ၂၈၅.၆၈ A 
၆ ဗလာ (သဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာမထည့်ြခင်း) ၃.၈ A ၁၂၁၈.၇AB ၂၁၂.၂၈ A 
 Mean ၅.၀ ၁၅၃၇ ၂၇၆.၉ 
 F-test ns * ns 
 CV% ၅၄.၇၃ ၅၀.၈၈ ၃၄.၃၇ 
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ဇယား (၄၉) Mulching ြပုလပ် ပးြခင်းြဖင့် နဂါး မာက်သီးထွက်နှင့် အလးအရွယ်အစား အ ပ   
                  အကျိုးသက် ရာက်မ  

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 
တစ်တိင်မှ 

သီးထွက်(လး) 
တစ်တိင်မှအသီး 
အ လးချိန်(ဂရမ်) 

အသီးတစ်လးပျမ်းမ  
အ လးချိန် (ဂရမ်) 

၁ ကာက်ရိး ၁၀ -ကီလိဂရမ်ြဖင့်ဖးအပ်ြခင်း ၇.၅A ၂၃၁၃.၃A ၃၀၆.၉၈A 
၂ ကာက်ရိးမဖးအပ်ြခင်း ၂.၅B ၇၆၀.၈B ၂၄၆.၈၁A 
 F-test * * ns 
 CV% ၅၄.၇၃ ၅၀.၈၈ ၃၄.၃၇ 

၂၄။ နဂါး မာက်တွင်ချိန်ခါမ့ဲပွင့်သီး စရန်အလင်း ပးစမ်းသပ်ြခင်း 
        နဂါး မာက်တွင်ချိန်ခါမဲ့ပွင့်သီး စရန်အလင်း ပးစမ်းသပ်ြခင်းအား လ့လာရန်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ယ န ့ ခတ်စား န သာ နဂါး မာက်ပင်မျိုးသည် နတ့ာရှည်ပင်မျိုးြဖစ်၍ ြမန်မာနိင်ငတွင် မလမှ စက်တင်ဘာလ 
အတွင်းပွင့်သီး လ့ရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လးအသီးထွက် ပ စရန် ဆာင်ရွက်နိင်သည့်နည်းလမ်းများအနက် နတ့ာ 
တိချိန်တွင် Additional light ပးြခင်းသည်လည်း ပွင့်သီးမကိြဖစ် စနိင် ကာင်းစမ်းသပ် တွရ့ှိချက်များအရ ရဆင်း 
ဒသနှင့်သင့် တာ် သာ Additional light ပးသည့် စမ်းသပ်ချက်ကိ ဆာင်ရွက်ရန်လိအပ်ပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် Additional 

light ပးြခင်းနှင့် 4% KNO3 ဖျန်းြခင်းြဖင့် နဂါး မာက်ချိန်ခါမဲ့ပွင့်သီးမကိ လ့လာရန် ၂၀၁၁ ခနှစ် နတ့ာ တိသည့်အချိန 
နိဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင် နဂါး မာက်ကိင်းများအား မီးအလင်း ပးြခင်းစမ်းသပ်ချက်ကိ စိက်ပျို း 
ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၌ ရိးရိးစမ်းသပ်ချက်ြဖင့် ပထမအကိမ် စမ်းသပ် ဆာင် ရွက ်
ခဲ့ပါသည်။  
တွရိှ့ချက်  

တစ်တိင်လင်နဂါး မာက ် နှစ်ပင်စီစိက်ပျိုး ထား သာ တိင် (၁၂)တိင်တွင် အပ်စနှစ်ခခွဲ၍ အပ်စတစ်ခလင် (၆)တိင် 
အသးြပု ပီး မီးအလင်း ပးြခင်းနှင့် မီးအလင်းမ ပးြခင်း(ဗလာစမ်းသပ်ချက်) တိက့ိ ဆာင်ရွက်ပါသည်။ မီးအလင်း ပး ြခင်းကိ 
နဂါး မာက်ကိင်းများ၏အထက ် ၁.၅ ပ(၀.၅မီတာ) အကွာမှ ထား၍ Incandesent light bulb (100Watt) အားရှိ 
အိမ်သးမီးသီးများအား ၄' x ၅' စီြခား၍ ည(၉ နာရ)ီမ ှမနက ်(၁ နာရ)ီထိ တစ်ညလင ်(၄ နာရ)ီနန်းြဖင့် နိဝင်ဘာ (၁၁ ရက)်မ ှ
ဒီဇင်ဘာ (၂၅ ရက)်ထ ိရက် ပါင်း (၄၅ ရက)် ြဖင့်စစ ပါင်းမီးအလင်း ပးချိန်ကိ နာရ ီ၁၈၀ ပးခဲ့ပါသည်။ မီးအလင်း ပးြခင်း 
မစတင်မီ (၈.၁၁.၂၀၁၁) နတွ့င် N:P:K 15:15:15 ကွန် ပါင်း ြမသဇာကိ တစ်တိင်လင် (၂၀၀ ဂရမ)် နန်း ထည့်သွင်း၍ 
ကာက်ရိး (၁၀ ကီလိဂရမ)်ြဖင် ့ Mulching လပ် ပးပါသည်။ ၂၀၁၁ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၆ ရက)် နတွ့င် 
မီးအလင်း ပးြခင်းအားရပ်ဆိင်းခဲ့ ပီး မီးအလင်း ပး သာ စမ်းသပ်ချက်မ ှ တိင်(၃ တိင်) တိင်နပါတ် ၃၊ ၅၊ ၆ နှင့် မီးအလင်း 
မ ပး သာစမ်းသပ်ချက်မှ တိင်(၃ တိင်) တိင်နပါတ် ၃၊ ၅၊ ၆ တိ၏့ နဂါး မာက်ကိင်းများအား 4%KNO3 ဖျန်း၍ ဖူးပွင့်မ ကိ 
လ့လာခဲ့ ပီး ပန်းဖူးထွက်ချိန်နှင့်အ ရအတွက်၊ ပန်းပွင့်ချိန်နှင့်အ ရအတွက်၊ ပထမဆးဆွတ်ခူးရက်၊ နာက်ဆးဆွတ်ခူး ရက်၊ 
အသီးအ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်တိက့ိမှတ်တမး် ကာက်ယူခဲ့ပါသည်။ မီးအလင်း ပးချိန် (၁၀၀ နာရ)ီ အကာ 
၅.၁၂.၂၀၁၁ နတ့ွင်မီးအလင်း ပးြခင်း စမ်းသပ်ချက် ၆တိင်မှ တိင်နပါတ်၂တွင် ပန်းဖူးတစ်ဖူးစတင်ဖူးလာ ပီး ၁၄.၁၂.၂၀၁၁ 
နတွ့င် တိင်နပါတ်၄မှ ပန်းဖူးတစ်ဖူး ၂၁.၁၂.၂၀၁၁ နတွ့င် တိင်နပါတ် ၂မ ှ၄ ဖူး၊ တိင်နပါတ်၁မှ ၁ဖူးနှင့် ၂၆.၁၂.၂၀၁၁ န ့တွင် 
တိင်နပါတ် ၁မှ တစ်ဖူးအသီးသီးထပ်မဖူးလာ ပီး လဘယ်ချိတ်၍ မှတ်ထားခဲ့ရာ ၁၅.၁၂.၂၀၁၂ နတွ့င် တစ်လး၊ 
၂၂.၂.၂၀၁၂ နတွ့င် ၆လးရင့်မှည့်လာ၍ ဆွတ်ခူးချိန်တွယ်ခဲ့ပါသည်။ ပန်းဖူးစတင်သည်မှ ပန်းပွင့် ချိန်အထ ိ (၂၂ရက)် ကာပါ 
သည်။ ၅.၁၂.၂၀၁၁ နတွ့င် ဖူး သာအဖူးမှ (၇၂ ရက)်အကာတွင ်ရင့်မှည့် ပီး အ လးချိန ်(၆၁၀ ဂရမ)်ရှိပါသည်။ ၁၄.၁၂.၂၀၁၁ 
နတွ့င် ဖူး သာအဖူးမှ (၇၀ ရက)် အကာတွင်ရင့်မှည့် ပီး အ လးချိန် (၂၇၀ ဂရမ)် ရိှကာ ၂၁.၁၁.၂၀၁၁ နဖ့ူး သာ အဖူးမှ (၆၃ 
ရက)် အကာတွင်ရင့်မှည့် ပီး တိင်နပါတ် ၁မှ တစ်လးလင် (၂၇၀ ဂရမ)်  ရှိပါသည်။ တိင်နပါတ် ၂မ ှ လး ဖူးဖူးခဲ့ရာ 
တစ်ဖူး ကကျသွားခဲ့ ပီး ၃ လး ၏အ လးချိန်မှာ (၆၁၀ ဂရမ)် ရှိပါသည်။ ၂၆.၁၂.၂၀၁၁ နတွ့င် ဖူး သာအဖူးမှ (၅၈ ရက)် 
အကာတွင ် ရင့်မှည့် ပီး အသီးတစ်လး အ လးချိန်မှာ (၅၀ ဂရမ)် သာရှိပါသည်။ မီးအလင်း ပးြခင်းနှင့် မီး အလင်း မ ပး 
ြခင်းစမ်းသပ်ချက်များ မှတိင်နပါတ် ၃၊ ၅၊ ၆တိ၏့ နဂါး မာက်ကိင်းများအား 4%KNO3 ဖျန်း ပးြခင်းြဖင့် နဂါး မာက်ကိင်း 
များတွင် ဖူးပွင့်မကိမ တွရ့ပဲ အညွန်မ့ျားသာ ထွက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မီးအလင်းမ ပးြခင်း (ဗလာစမ်းသပ်ချက်)မ ှ
တိင်နပါတ် ၁၊ ၂ နှင့် ၄ တွင် ဖူးပွင့်မမရှိဘဲ အညွန်မ့ျားသာထွက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  
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သးသပ်ချက် 

ြမန်မာနိင်ငတွင် နတ့ာတိချိန်ြဖစ်သည့် နိဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်း (100W) အားရှိ အိမ်သးမီးသီးြဖင့် 
နဂါး မာက်ကိင်းများအား ညအချိန်(၉ နာရီမ ှ နနက ် ၁နာရ)ီအတွင်း ၄၅ ရက်ကာ တစ်ညလင ် (၄ နာရ)ီ နန်းြဖင့်စစ ပါင်း 
မီးအလင်း ပးချိန် ၁၈၀ နာရ ီ ပးြခင်းြဖင့် နဂါး မာက်ချိန်ခါမဲ့ သီးပွင့်နိင် ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ အြခားနဂါး 
မာက်ချိန်ခါမဲ့ သီးပွင့်မသ တသနစာတမ်းများအရ 4% KNO3 ဖျန်း ပးခဲ့ သာ စမ်းသပ်ချက်များသည် ချိန်ခါမဲ့သီးပွင့်မ 
အတွက်အကျိုးသက် ရာက်မ မရှိ သး ကာင်း သးသပ်မိပါသည်။ လာမည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနှစ် နတ့ာတိချိန်ကာလတွင် 
နိဝင်ဘာ ၁ ရက်မ ှ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်ထိတစ်ညလင ် ၄ နာရီြဖင် ့ရက် ပါင်း၄၀(စစ ပါင်းအလင်း ပးချိန် ၁၆၀ နာရ)ီ အလင်း 
ပးြခင်းနှင့် နိဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်ထ ိတစ်ညလင် ၄ နာရီြဖင် ့၇၅ ရက်ကာ (စစ ပါင်းအလင်း ပးချိန် ၃၀၀ 
နာရ)ီ အလင်း ပးြခင်းတိက့ိ အလင်းမ ပးြခင်း (ဗလာစမ်းသပ်ချက်)နှင့်နင်းယှဉ် ၍ ဆက်လက်စမ်းသပ်သွားမည်ြဖစ် ပါသည်။
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    ဇယား(၅၀) မီးအလင်း ပးြခင်းစမ်းသပ်ချက်မှနဂါး မာက်ကိင်းများ၏ဖူးပွင့်မ၊ သီးလးအ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန် 
 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စတင်ဖူးချိန် 

မှတ်ချက် 

၅.၁၂.၂၀၁၁ 
အလင်း ပး၁၀၀နာရီ 

၁၄.၁၂.၂၀၁၁ 
အလင်း ပး၁၃၆နာရီ 

၂၁.၁၂.၂၀၁၁ 
အလင်း ပး၁၆၄နာရီ 

၂၆.၁၂.၂၀၁၁ 
အလင်း ပး၁၈၀နာရီ 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
၁ တိင်နပါတ်၁     ၁ ၂၇၀ ၁ ၅၀  
၂ တိင်နပါတ်၂ ၁ ၆၁၀   ၄ ၆၁၀   ၄ဖူးမှ၁ဖူး က 
၃ တိင်နပါတ်၃          
၄ တိင်နပါတ်၄   ၁ ၂၇၀      
၅ တိင်နပါတ်၅          
၆ တိင်နပါတ်၆          
 ပွင့်ချိန် ၂၇.၁၂.၁၁ (၂၂ရက်) ၁၅.၁.၁၂ (၂၂ရက်) ၁၂.၁.၁၂ (၂၂ရက်)    

 အသီးမှည့်ချိန် ၁၅.၂.၁၁ (၅၀ရက)် ၂၂.၂.၁၂ (၄၈ရက်) ၂၂.၂.၁၂ (၄၁ရက်) ၂၂.၂.၁၂   
 စစ ပါင်း  ၇၂ရက ်  ၇၀ရက ်  ၆၃ရက ်  ၅၈ရက်  
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ကယ်လဆီယမ်နန်းထားအမျိုးမျိုးပါဝင် သာ အနဲလိအဟာရ ြမသဇာ၏ ခရမ်းချဉ်သီးအရည်အ သွးနှင့် ကာရှည်အထား 
ခနိင်မအား လ့လာြခင်း 
 ကယ်လဆီယမ်နန်းထားအမျိုးမျိုး၏ ခရမ်းချဉ်သီးအရည်အ သွးနှင့် ကာရှည်ထားခနိင်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ ်
ချက်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက်   

ဆင်းခရမ်းချဉ ် (၂)မျို းကိ အသးြပု၍ ကယ်လဆီယမ်နန်းထားအမျိုးမျိုးပါဝင် သာ ြမသဇာ(Ca ၄၀%  ပါ  ရ ဝနှ ၂၅ 
ကီလိဂရမ/်ဧက ၊ Ca ၂၄%  ပါ Cal One  ၂၅ ကီလိဂရမ/်ဧက၊ Ca ၁၄%  ပါ  Cal Two  ၂၅ ကီလိဂရမ/်ဧက၊ Ca ၄၃%ပါ  R S Bio 
fertilizer  ၂၅ ကီလိဂရမ/်ဧက)နန်းထား (၄)မျိုး ယူရီးယား ၂၈၆ ကီလိဂရမ ်၊ တီစူပါ ၁၄၃ ကီလိ ဂရမ ်၊ ပိတက်ရှ် ၂၄၀ ပါင်/ဧက)တိက့ိ 
ပမှန်အသးြပု လ့ရှိသည့် ဓါတ ြမသဇာနန်းထားနှင့် ြမသဇာလးဝမထည့်ြခင်း ဗလာစမ်းသပ်ချက်တိြ့ဖင့် ၆ x ၄ အာစီဘီဒီဇိင်း 
အသးြပု၍ ၂၀၁၁ ခနှစ် မိး နှာင်းရာသီတွင် စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီး ဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၌  
စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ Ca ၄၃% ပါ  R S Bio fertilizer  စမ်းသပ်ချက်မ ှ လွဲ၍ ကျန် Ca နန်းထားစမ်းသပ်ချက် (၃)မျိုး 
ကိပမှန် ြမသဇာနန်းနှင့်တွဲဖက်၍ ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။  
 ကယ်လဆီယမ်နန်းထားအမျိုးမျိုးပါဝင် သာ ြမသဇာစမ်းသပ်ချက်များအား ပန်းပွင့်ချိန်တွင် (၂၆ ပါင်/ဧက နန်းစီ 
ထပ်မထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်မစတင်မီ စိက်ပျို းမည့် ြမကွက်တွင်ပါဝင် သာ N, P , K နှင့်  Ca , Mg , S ပါဝင်မနှင့် 
ြမချဥfငဓါတ် Organic ပါဝင်မရာနန်းတိအ့ားတိင်းတာနိင်ရန် ြမနမူနာယူ၍ ရအသးချ ရးဌာနစနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
တွရိှ့ချက် 

 ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက ©ဏာများ၊ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက ©ဏာများတွင် စမ်းသပ်ချက်များ သည ်
သချာF ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ၅၀ ပန်းပွင့်ရက်တွင် (၅၇ ရက ် မ ှ ၅၉ ရက)်အကာတွင် ပန်း ပွင့် က ပီး၊ 
အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် (၃၂.၈ မှ ၄၁.၅)ဂရမ်ရှိပါသည်။ အသီးအရှည်တွင် (၄.၀)စင်တီမီတာ မ ှ (၄.၅) စင်တီမီတာရှိကာ 
အသီးအချင်းတွင် (၃.၉)စင်တီမီတာ မ ှ (၄.၃) စင်တီမီတာရှိပါသည်။ တစ်ပင်မှသီးလးအ ရအတွက်တွင် (၁၆ လးမှ ၃၃လး)သီး ပီး 
တစ်ပင်မှ အသီးအ လးချိန်တွင် (၂၄၆ ဂရမ ် မ ှ ၄၇၈ ဂရမ)်ရှိပါသည်။ တစ်ကွက်(၆၁၅)မှအသီး အ လးချိန်တွင် (၄.၆ မ ှ
၈.၂)ကီလိဂရမ်ထိထွက်ရှိပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
 Ca ၄၀%  ပါ  ရဝါနှ ြမသဇာ  ၊ Ca ၂၄%  ပါ  Cal One ြမသဇာ ၊ Ca ၁၄%  ပါ  Cal Two  ြမသဇာ တိ ့က ိ
ပမှန် ြမသဇာနှင့် တွဲဖက်အသးြပု သာစမ်းသပ်ချက် ၁၊ စမ်းသပ်ချက ် ၂ ၊ စမ်းသပ်ချက ် ၃ နှင့် ပမှန် ြမသဇာအသးြပု သာ 
စမ်းသပ်ချက်များသည် 
ဇယား (၁) ြမသဇာစမ်းသပ်ချက်အလိက် ခရမ်းချဉ်ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက©ဏာများ 

Treatments 
Mean fruit  
weight (g) 

Fruit length 
(cm) 

Fruit width 
(cm) 

Fruit wall 
thickness 

(cm) 

No. of 
locules 

Brix 

1 36.8 4.2 4.0 0.35 3 3.9 
2 32.8 4.0 3.9 0.35 2.8 4.1 
3 41.5 4.4 4.3 0.43 2.8 4.0 
4 38.5 4.0 3.9 0.43 3 4.2 
5 36.8 4.1 3.8 1.25 2.5 3.9 
6 40.5 4.5 4.0 0.48 2.5 4 

F - test ns ns ns ns ns ns 
CV% 18 5.9 7.9 137 15 11.7 
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ဇယား (၂) ြမသဇာစမ်းသပ်ချက်အလိက် ခရမ်းချဉ် အထွက်နှင့် အထွက်ဆိင်ရာလက©ဏာများ 

Treatments 
Total fruit 

no. 
Weight per 
plant (g) 

Weight per 
plot (kg) 

1 25  380  7.9 

2 33  437  7.1 

3 31  438  6.2 

4 16  246  4.6 

5 22  472  8.2 

6 19  478  5.3 

F - test ns  ns  ns 

CV% 44  55  44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


