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စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခနှစ ်ဟင်းသီးဟငး်ရွက်နှင့်သစ်သးီဝလဌာနစမှ 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာသ တသနလပ်ငနး်များ 

ဟင်းသီးဟငး်ရွက်သ တသနလပ်ငန်း 

(က) မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 

၁။ သားဆက ်(၂) မှ သားဆက် (၇) ခရမ်းချဉ်မျိုး ဗီဇကွဲများမှ အသက်လျင်၍အထွက် ကာင်း   

    သာ ခရမ်းချဉမ်ျိုး  လိင်းများ ရွးချယ်ြခင်း 

၂။ သားဆက် (၂)မှ သားဆက် (၆) ငရတ်အစပ်မျို းဗီဇကဲွများမှ အသက်လျင၍် အထွက် ကာင်း  

    သာ ငရတ်မျိုး လိင်းများ ရွးချယ်ြခင်း 
 

(ခ) မျိုးအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 

၁။ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ်(အရှည)် မျိုးကဲွများ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 

၂။ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ်(အဝိင်း)မျိုးကွဲများ၏အထွက်နန်းက ိ လ့လာြခင်း 

၃။ ဒသကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျိုးကဲွများ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 

၄။ အဝါ ရာင်ရွက်တွန် ့ဗိင်းရပ်စ် ရာဂါဒဏ ်ခနိငရ်ည်ရိှ သာ AVRDC ခရမ်းချဉ ်မျိုးသစ ်  

    များ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 

၅။ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 

၆။ ဒသငရတ်အစပ်မျို းများနှင့် AVRDC ငရတ်အစပ်မျို းများယှဉ် ပို င် လ့လာြခင်း 

၇။ ထာပတ်ခရမ်းလး ကီးမျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

၈။ ခရမ်းအရှည်မျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

၉။ ရးပတီမျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

 

(ဂ) စိက်နည်းစနစ်စမ်းသပ်ြခင်း 

၁။ ယူရီးယား ြမသဇာနနး်ထားအမျိုးမျိုး၏ ဟင်းစားပဲပတ်အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း  

     အ ပ  အကျိုး သက် ရာက်မက ိ လ့လာြခင်း 

၂။ ခရမ်းချဉ်စိက်ကျင်းတွင ်Trichoderma ထည့်ြခင်းြဖင့် Sclerotium rolfsi ပင် ြခပပ်   
     ရာဂါအ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

၃။ တီ ြမ ဆွးအ ြခခသဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ဆလပ်ပင ် 

    အပင် ကီးထွားမနှင့် အထွက်နန်းအ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
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၄။ တီ ြမ ဆွးအ ြခခသဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ဟင်းစားပဲပတ်  

     အပင် ကီးထွားမနှင့် အထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

၅။ စိက်ချိန်အလိက် ခရမ်းချဉမ်ျိုး (၂)မျိုး၏ အထွက်နန်းအား လ့လာြခင်း 

၆။ စပါးအ ြခခဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစအမျိုးမျိုး၏ အကျိုးြဖစ်ထွန်းမနှင့် ြမဆီလာ ဖွ ဖ့ိုးမ   

    ကိ လ့လာြခင်း 

၇။ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်ကိခရမ်း အာက်ခအမျို းမျို းတွင်ကိင်းကူး၊ ကိင်းဆက်ြခင်းြဖင့် ကိင်းဆက်   

    နိင်မ စွမ်းရည်ကိ လ့လာြခင်း 

 

(ဃ) နှစ်ရှည်သီးပင်သ တသန 

၁။ စန်ိတစ်လးသရက်တွင် အသီးအရည်အ သွးနှင့်အရည်အချင်း လက္ခဏာများ ကွဲြပားမကိ  

     လ့လာြခင်း 

၂။ ြမနမ်ာသရက်မျို းကွဲများ၏ အသီးနှင့်အရွက်အရည်အချင်းလက္ခဏာ များကိ လ့လာြခင်း 

၃။ စိန်တစ်လးသရက်တွင် ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုးကိအသးြပု၍ ပန်းပွင့်သီးမ စာြခင်းကိ  

    လလ့ာြခငး် 

၄။ စိန်တစ်လးသရက်တွင် GA3 ဖျန်း၍ ပန်းပွင့်သီးမ နာက်ကျမကိ လ့လာြခင်း 

၅။ နဂါး မာက်သီးပင် ၏ တီ ြမ ဆွးနှင့်သဘာဝဓါတ် ြမသဇာနန်းထားအမျိုးမျိုး အ ပ   

    တန ့ြ်ပန်မကိ လ့လာြခင်း 

၆။ Trifluralin ဆးက ိအသးြပု၍ မာလကာပငတ်င်ွ ခရိမိဇမ်းအဆတိးပွားမကိ လ့လာြခငး် 

၇။ Trifluralin ဆးက ိအသးြပု၍ မာလကာ စ့တင်ွ ခရိမိဇမ်းအဆတိးပွားမကိ လ့လာြခငး် 
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၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သ တသနလပ်ငန်းများမှ တွရ့ှိချက်များ 

(က) မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 

ခရမ်းချဉ ်
၁။ သားဆက ်(၂) မှ သားဆက် (၇) ခရမ်းချဉ်မျိုး ဗီဇကွဲများမှ အသက်လျင်၍အထွက် ကာင်း  
     သာ ခရမ်းချဉ်မျိုး  လိင်းများ ရွးချယ်ြခင်း 

သားဆက-်၂/၁ တဲွ (တပ်ကနး် x ဆင်းခရမ်းချဉ်-၂) 
သားဆက-်၄/၁ တွဲ/၂၄ လိင်း (CLN2498 D x ကျား ြခရာ) 
သားဆက-်၅/၁ တဲွ/ ၁၀ လိင်း (Lora) 
သားဆက-်၆/ ၁ တွ/ဲ ၂၅ လိင်း (BL 12 x ကျား ြခရာ) 

သားဆက-်၇/ ၁ တွဲ/ ၃၀ လိင်း (seedathip # 1 x ဆငး်ခရမး်ချဉ်-၂) 

စစ ပါင်း  (၈၉) လိငး် ကိ ရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ 

ငရတ် 

၂။ သားဆက် (၂)မှ သားဆက် (၆) ငရတ်အစပ်မျို းဗီဇကဲွများမှ အသက်လျင၍် အထွက် ကာင်း  

    သာ ငရတ်မျိုးလိင်းများ ရွးချယ်ြခင်း  

သားဆက-်၄/ ၁ တွ/ဲ၅၅ လိင်း (Demon) 

သားဆက-်၅/၁ တဲွ/၁၁ လိငး် (Thermo) 

သားဆက-်၆/၁ တဲွ/ ၃ လိငး် (NWB) 

သားဆက-်၇/ ၂ တဲွ/ ၁၀ လိင်း (MHC, AZU) 

စစ ပါင်း (၇၉) လိင်း ကိ ရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

(ခ) မျိုးအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 

၁။ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ(်အရှည)် မျိုးကွဲများ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာြခငး် 

ရည်ရွယ်ချက် 
 ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ ်(အရှည်) မျို းကွဲများ၏ အသီးအထွက်နန်းကိ လ့လာရန ်
ဆာင်ရွက်ချက် 

 ြပည်တွင်းမှစ ဆာင်းရရှိ သာ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ(်အရှည်)(၅)မျို း၏အသီးအထွက်
နန်းကိ လ့လာရန်အတွက ်၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိး နှာင်းရာသီတွင် (၅ x ၄) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက် ပျို း 
ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ ၊ ရဆငး်တွင် ပထမအကိမ် 
စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ 
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တွရ့ှိချက် 
 ခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင ်  ၅၀ရာခိင်နန်း ပန်းပွင့် 
ရက်၌ ဝဲ ကီးနှင့် ညို ပင်မျို းတိသ့ည ် (၅၄ရက)်ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး ၀၃၈-အရှည်နှင့် ြမစ် ချမျိုး 
တိသ့ည ် (၅၆ရက်) ြဖင့် နာက်ကျပါသည်။ အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် ြမစ် ချမျိုးသည် (၄၂ 
ဂရမ)်ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီးဝဲကီးမျို းသည် (၂၃ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆးြဖစပ်ါသည်။  အသီးအလျား 
တွင် ြမစ် ချမျို းသည ် (၅.၃စင်တီမီတာ)ြဖင့် အရှည်ဆး ြဖစ် ပီး၊ ဝဲကီးမျိုးသည ် (၃.၄ စင်တ ီ
မီတာ)ြဖင့် အတိဆးြဖစ်ပါသည်။ အသီးအချင်းတွင် ြမစ် ချမျိုးနှင့် ပျဉ်မနားယိမျိုးတိသ့ည် (၃.၄ 
စင်တီမီတာ)စီရိှ၍ ဝဲ ကီးမျိုးသည် (၂.၉စင်တီမီတာ)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါ 
သည်။ အသားအထူတွင်လည်း ြမစ် ချမျိုးသည် (၅.၃ မီလီမီတာ)ြဖင့် အထူဆးြဖစ် ပီး ဝဲကီးမျိုး 
သည ်(၃.၉မီလီမီတာ) ြဖင့် အပါးဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ အကန်ပ့ါဝင်မတွင ် ြမစ် ချမျိုး 
သည(်၃ကန်)့ပါဝင် ပီး ကျန်မျို းများမှာ(၂ကန်)့သာပါရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အသီးအချိုဓါတ် 
( Brix %)တွင် စမး်သပ်မျိုးများသည် သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမ မရိှဘ ဲ (၄.၆ မှ ၄.၉%  ) 
အတွင်းရှိပါသည်။ 
 အထွက်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါ စစ ပါငး်အသီး အ ရ 
အတွက်နှင့် အ လးချိန် တွင် ဝဲကီးမျို း သည ်(၄၉ လး ၊ ၇၄၁.၀ ဂရမ်)၊ ြမစ် ချမျို းသည ်(၂၃လး၊ 
၈၇၂.၅ဂရမ်)အများဆးထွက်ရှိ၍  ၀၃၈-အရှည်မျို းသည်(၂၁ လး ၊ ၄၇၇.၅ ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆး 
ထွက်ရိှပါသည်။ တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ ရအတွက်တွင် ဝဲ ကီးမျို းသည ် ၄၀လးြဖင့် 
အများဆးထွက်ရှိ၍ ၀၃၈-အရှည် မျိုးသည ်၂၀လးြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိနတွ်င် ြမစ် ချမျိုးသည ် (၈၃၁.၀ဂရမ်) ြဖင့် အများဆး 
ြဖစ်၍ ၀၃၈-အရှည်မျို းသည် (၄၆၅.၅ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရ ပါသည်။ တစ ်
ကွက် (၆'x ၁၅')မ ှစစ ပါင်းအသီးအ လးချိန်တွင် ဝဲကီးမျိုးသည ်၁၀.၆ကီလိ ဂရမ ် ြဖင် ့အများ 
ဆးထွက်ရှိ၍ ညို ပင်မျို း (၁၀.၄ကီလိဂရမ်)ြဖင့် ကွာြခားမ မရိှပါ။ ၀၃၈-အရှည်မျိုးသည် (၅.၀ 
ကီလိဂရမ)်ြဖင့် အနည်းဆးထွက် ကာင်း တွ ရိှ့ရပါသည်။ တစ်ကွက် (၆'x ၁၅')မ ှ စျးကွက် ဝင ်
အသီးအ လးချိန်တွင် ညို ပင်မျို းသည ်(၉.၃ကလိီဂရမ်) ြဖင် ့အများဆးထွက်ရှိ ပီး ဝဲကီးမျို း (၈.၃ 
ကီလိဂရမ)်နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။၊ ၀၃၈-အရှည် မျိုးသည ် (၄.၄ကီလိဂရမ)် ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် 
ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

သးသပ်ချက် 
 ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ(်အရှည်)မျိုးများအနက် တစ်ပင်ပါ အသီးအ ရအတွက်တွင ်

ဝဲ ကီးမျိုးသည်အများဆးြဖစ်၍ ၊ တစကွ်က် (၆'x ၁၅')မှ စျးကွက်ဝင ်အသီးအ လးချိနတွ်င် ညို 

ပင်မျိုးသည်အများဆးထွက်ရိှ ပီး ဝဲ ကီးမျိုးသည် ဒတိယအများဆး ထွက်ရှိ သာမျို းများအြဖစ ်

လ့လာ တွ ရိှ့ရပါသည်။ ၂၀၁၄ - ၁၅ ခနှစ ် မိးနှင့်မိး နှာင်းရာသီတွင် ဆက်လက် စမ်းသပ်သွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား (၁) ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ် (အရှည)် မျို းကွဲများ၏ပင်ပိင်းနှင့်အသီး ဆိင်ရာ လက္ခဏာ  
                 များ (မိး နှာငး် ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်

၅၀ 
ရာခိင်နန်း 
ပန်း 
ပွင့်  
ရက ်

အသီး 
စတင် 
ဆွတ် 
ခူး 
ရက ်

အသီး
တစ်လး
အ လး
ချိန ်

(ဂရမ်) 

အသီး 
အလျား 
(စမ) 

အသီး 
အချငး် 
(စမ) 

အသား 
အထူ 
(မမ) 

အကန ့် 
ပါဝင်
မ 

အသးီ 
အချိုဓါတ ်
(Brix %) 

၁ ပျဉ်မနားယိ ၅၅ ၉၅ ၃၄ ၄.၁ ၃.၄ ၄.၈ ၂ ၄.၉ 
၂ ဝဲ ကီး ၅၄ ၉၅ ၂၃ ၃.၄ ၂.၉ ၃.၉ ၂ ၄.၆ 
၃ ညိုပင ် ၅၄ ၉၅ ၂၉ ၃.၆ ၃.၃ ၄.၅ ၂ ၄.၇ 
၄ ၀၃၈ - အရှည် ၅၆ ၉၅ ၃၂ ၄.၂ ၃.၂ ၄.၄ ၂ ၄.၇ 
၅ ြမစ် ချ ၅၆ ၉၅ ၄၂ ၅.၃ ၃.၄ ၅.၃ ၃ ၄.၆ 
 Mean ၅၆ ၉၅ ၃၂.၅ ၄.၀ ၃.၄ ၄.၅ ၂.၄ ၄.၇ 
 F – test ** ns ** ** ** ** ** ns 
 C.V % ၁.၁ ၀.၀ ၉.၅ ၆.၃ ၄.၉ ၉.၁ ၁၄.၀ ၄.၃ 
 L.S.D(0.05) ၀.၉၄ - ၄.၇၆ ၀.၃၈ ၀.၂၅ ၀.၆၃ ၀.၅၂ - 
  

ဇယား (၂) ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ် (အရှည)် မျို းကွဲများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာ    
               လက္ခဏာများ (မိး နှာင်း ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်

တစ်ပင်ပါ      
စစ ပါင်း 
အသီး 

တစ်ပငပ်ါ 
စျးကွက်ဝင ်
အသးီ 

တစ်ကွက်ပါ 
(၆'x ၁၅') 
စစ ပါင်း 
အသီး 

အ လးချိန ်
(ကလီိဂရမ)် 

တစ်ကွက်ပါ 
(၆'x ၁၅') 
စျးကွက်ဝင ်
အသးီ 

အ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ်) 

ပိဿာ/ 
 ဧက 

အ ရ 
အတကွ် 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အ ရ 
အတကွ် 

အ လး
ချိန ်

(ဂရမ်) 
၁ ပျဉ်မနားယိ ၃၀ ၅၉၈.၅ ၂၆ ၅၇၂.၅ ၆.၇ ၅.၂ ၁၅၆၀ 
၂ ဝဲကီး ၄၉ ၇၄၁.၀ ၄၀ ၆၅၀.၅ ၁၀.၆ ၈.၃ ၂၄၉၀ 
၃ ညိုပင် ၃၀ ၆၆၉.၀ ၂၇ ၆၁၂.၀ ၁၀.၄ ၉.၃ ၂၇၉၀ 
၄ ၀၃၈ -အရှည် ၂၁ ၄၇၇.၅ ၂၀ ၄၆၅.၅ ၅.၀ ၄.၄ ၁၃၂၀ 
၅ ြမစ် ချ ၂၃ ၈၇၂.၅ ၂၁ ၈၃၁.၀ ၆.၉ ၅.၉ ၁၇၇၀ 
 Mean ၃၀ ၆၇၅.၅ ၂၆.၅ ၆၃၆.၄ ၇.၉ ၆.၇  
 F – test * * * ** ** **  
 C.V % ၃၃.၆ ၁၉.၇ ၂၉.၂ ၁၇.၇ ၁၈.၆ ၂၂.၂  
 L.S.D(0.05) ၁၅.၀ ၂၀၀.၉ ၁၁.၆ ၁၆၉.၄ ၂.၂ ၂.၂  
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၂။ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ်(အဝိင်း)မျို းကွဲများ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
    ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ်(အဝိင်း)မျို းကဲွများ၏အသီးအထွက်နန်းကိ လ့လာရန် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

    ဒသအသီးသီးမှ စ ဆာင်းရရှိ သာမျို းများကိ ၂၀၁၃ခနှစ၊် မိးရာသီတွင် (၇×၄) 
အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့်၄င်း၊ မိး နှာင်းရာသီတွင် (၁၀ x ၄) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့်၄င်း စိက်ပျို း ရးသ တ 
သန ဦးစီးဌာန ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် သစသီ်း ဝလဌာနစ၊ ရဆင်း၌ ဒတိယအကိမ်စမ်းသပ ်
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
တွရ့ှိချက် 

    မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ်(အဝိင်း)မျိုးကွဲများ ၏ပင်ပိင်း 
နှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် (၅၀ရာခိင်နန်း) ပန်းပွင့်ရက ်၌ ဒသ ခါင်းစိမ်းမျိုး ရ မို  ့
နှင့် စစ် တာင်းမျိုးတိသ့ည် ( ၆၃ ) ရက်ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး  ကျာကမဲ်မျိုးသည(်၆၉)ရက်ြဖင့် 
နာက်ကျပါသည်။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင် မျို းတစ်မျို းနှင့် တစမ်ျိုး သချာ ဗဒနည်း အရ 
ကွာြခားမမရိှပါ။ အသီးတင်မရာခိင်နန်းတွင ်မျိုးအလိက်ကွာြခားမမရိှဘ ဲ (၂၉ မ ှ၃၈ ရာခိင်နန်း) 
ရိှပါသည်။ အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင ်အသီးတစ်လးအ လးချိန်၌ တပ်ကန်းမျို းသည် (၁၈) 
ဂရမ ် ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ် ပီး ၊ ဝသာလီမျိုးသည် (၂၉)ဂရမ်ြဖင့် အများဆးြဖစ်၍ စစ် တာင်းမျိုး 
(၂၈ဂရမ)်၊ သ ြပပင်မျိုး(၂၇ဂရမ)်တိန့ငှ့်ကွာြခားမမရိှပါ။ အသီး၏အသားအထူတွင ်( ၄.၁ မှ ၅.၁ 
မီလီမီတာ) ထိရှိ ပီး မျိုးအလိက်ကွာြခားမမရိှပါ။ အသီးအချို ဓါတ်ပါဝင်မ(Brix %) တွင် မျိုးများ 
သည်ကွာြခားမမရှိဘ ဲ ( ၅− ၅.၃% )ထိရှိပါသည်။ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 
တွင် တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွကနှ်င့် အ လးချိန်တိ၌့ စစ် တာင်းမျိုးသည ်
(၂၅လး၊ ၄၆၄ဂရမ်) ြဖင့် အများဆးြဖစ်ပါသည။် တစ်ကွက်(၆'x ၁၅') မှ စျးကွက်ဝင်အသီး 
အ လးချိန်တွင်လည်းစစ် တာင်းမျိုးသည် (၆.၀ ကီလိဂရမ်) ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိပါသည်။ 
 မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ခရမး်ချဉ်မျို းများ၏ အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် 
အသီးတင်မ ရာခိင်နန်း၌ ကျီးအင်းမျိုးသည် (၂၇ ရာခိင်နနး်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပီး ရ မို  ့
ခရမ်းချဉ်မျို းသည် (၄၅ရာခိငန်န်း) ြဖင့် အများဆးြဖစ်ပါသည်။ အသီးတစ်လး အ လးချိန်တွင ်
ရမို ခ့ရမ်းချဉ်မျို းသည ် (၁၉ ဂရမ်) ြဖင့် နည်း ပီး စစ် တာင်းနှင် ့သ ြပပင ်မျိုးသည် (၃၇ဂရမ်) 
စီြဖင့် အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ အသးီအသားအထူတွင် မျို းတစ်မျို းနှင့်တစ်မျို း 
ကွာြခားမမရိှဘဲ(၄ မှ ၅မီလီမီတာ)အတွင်းရိှပါသည်။ အသီးအချို ဓါတ်(Brix%) ပါဝင်မတွင ်
တပ်ကန်းမျိုးသည် (၆.၀%)ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး ၊ စစ် တာင်းမျိုးသည် (၄.၁)%ြဖင့် အနည်းဆး 
ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အထွက်နှင့် အထွက်နနး်ဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါ  
စျးကွက်ဝင ်အသီးအ ရအတွက်၌ စစ် တာင်းမျို းသည ် (၆၈လး )ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး သ ြပ 
ပင်မျို းသည ်(၃၂)လးြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင ်အသးီ 
အ လးချိန်တွင် ဝသာလီမျိုးသည် (၄၉၀ဂရမ်) ြဖင့်နည်း ပီး ရမို မ့ျို းသည ် (၈၆၇ဂရမ်) ြဖင့်  
အများဆးြဖစ်ကာ စစ် တာင်းမျိုး (၈၂၂ဂရမ်)နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။ 
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သးသပ်ချက်   
          မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ဒသ ခါင်းစိမ်းခရမ်းချဉ်(အဝိင်း)မျိုးများအနက် စစ် တာငး် 
ခရမ်းချဉ်မျို းသည ် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်တိ ့
တွင် အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရသြဖင့ ် မိးရာသီ၌ အသီးြဖစ်ထွနး်မရိှ သာမျို းြဖစ် ကာင်း 
သိရိှရပါသည။်  

မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ရမို မ့ျိုးသည ်အသီးအရွယ်အစားငယ် သာ်လည်း အ 
ထွက်များ ပီး စစ် တာင်းမျိုးသည် အသီးအရွယ်အလတ်စားရှိကာ တစပ်င်ပါ အသီးအ ရအတက်ွ 
နှင့်အ လးချိန်တိတွ့င ်အများဆးထွက် သာမျို းများအြဖစ် လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ ဤစမ်းသပ် 
ချက်ကိ ၂၀၁၄-၁၅ခနှစ်၊ မိးနှင့် မိး နှာငး်ရာသီတွင ်ဆက်လက် ဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ဇယား ( ၃ ) ဒသ ခါင်းစိမ်း ခရမ်းချဉ(် အဝိငး် )မျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာ  
                 လက္ခဏာများ (မိး ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက ်
စတငဆွ်တ် 
ခူးရက ်

အသီး  
တင်မ % 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန်(g) 

အသားထူ 
(မမ) 

အချို ဓါတ် 
(Brix%) 

၁ တပ်ကန်း ၆၅ ၉၃ ၂၉ ၁၈ ၅.၀ ၅.၃ 
၂ ကျာက်မဲ ၆၉ ၉၃ ၃၃ ၂၃ ၄.၂ ၅.၂ 
၃ ကျီးအင်း ၆၄ ၉၃ ၃၈ ၂၂ ၄.၅ ၅.၀ 
၄ ဝသာလီ ၆၈ ၉၃ ၂၈ ၂၉ ၄.၃ ၅.၁ 
၅ ရမို  ့ ၆၃ ၉၃ ၃၇ ၂၁ ၄.၁ ၅.၀ 
၆ စစ် တာင်း ၆၃ ၉၃ ၃၇ ၂၈ ၅.၁ ၅.၀ 
၇ သ ြပပင် ၆၈ ၉၃ ၃၁ ၂၇ ၄.၃ ၅.၃ 
 Mean ၆၆ ၉၃ ၃၃ ၂၅.၂ ၄.၄ ၅.၁ 
 F- test ** ns ns ** ns ns 
 C.V.% ၂.၇ − ၂၃ ၂၁.၄ ၁၁.၈ ၆.၇ 
 L.S.D (0.05%) ၂.၇ − − ၈.၀ − − 
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ဇယား ( ၄ ) ဒသ ခါင်းစိမ်း ခရမ်းချဉ(် အဝိင်း )မျိုးများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နနး်ဆိင်ရာ  
                လက္ခဏာများ(မိး ၂၀၁၃) 
 

စဉ ် မျိုးအမည ်

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီး တစ်ကွက်ပါ (၆'x ၁၅') 
စျးကွက်ဝင်အသီး 
အ လးချိန် 
(ကလီိဂရမ်) 

အထွက်နန်း 
(ပိဿာ/ဧက) အ ရအတွက် အ လးချိန် (ဂရမ်) 

၁ တပ်ကန်း ၁၇ ၂၁၃ ၂.၁   ၆၃၀ 
၂ ကျာက်မဲ ၁၅ ၂၆၁ ၃.၃   ၉၉၀ 
၃ ကျီးအင်း ၁၆ ၂၅၄ ၃.၂   ၉၆၀ 
၄ ဝသာလီ ၂၄ ၃၆၂ ၃.၈ ၁၂၀၀ 
၅ ရ မို  ့ ၁၆ ၂၂၈ ၂.၈   ၉၃၀ 

၆ စစ် တာင်း ၂၅ ၄၆၄ ၆.၀ ၁၈၀၀ 
၇ သ ြပပင် ၁၁ ၁၈၇ ၂.၆   ၉၀၀ 
 Mean ၁၈ ၂၇၇ ၃.၄  
 F- test * ** **  
 C.V.% ၃၃.၈ ၂၆.၅ ၂၂.၂  
 L.S.D ( 0.05%) ၈.၈ ၁၀၉.၂ ၁.၁  

 
ဇယား ( ၅ ) ဒသ ခါင်းစမ်ိး ခရမ်းချဉ်( အဝိငး် )မျိုးများ၏ အသီးဆိင်ရာ လက္ခဏာများ   
                  (မိး နှာင်း ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ် အသီး  
တငမ် % 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန(်g) 

အသားအထူ 
(မမ) 

အချိုဓါတ ်
(Brix%) 

၁ တပ်ကန်း ၂၉ ၂၅ ၅ ၆.၀ 
၂ ကျာက်မဲ ၃၀ ၂၇ ၅ ၅.၃ 
၃ ကျီးအင်း ၂၇ ၂၉ ၄ ၅.၀ 
၄ ဝသာလီ ၃၈ ၂၉ ၄ ၄.၄ 
၅ ရ မို  ့ ၄၅ ၁၉ ၄ ၅.၀ 
၆ စစ် တာင်း ၄၄ ၃၇ ၅ ၄.၂ 
၇ သ ြပပင် ၃၉ ၃၇ ၄ ၅.၀ 
၈ ကည်လဲ့လဲ့ ၄၀ ၂၆ ၄ ၅.၀ 
၉ ညို ပင် ၄၉ ၂၅ ၅ ၅.၁ 
၁၀ ဝဲ ကီး ၃၄ ၂၀ ၄ ၅.၀ 

 Mean ၃၇.၄ ၂၇.၃ ၄.၃ ၅ 
 F- test * * ns ** 
 C.V.% ၂၀.၄ ၂၂ ၁၃ ၈.၁ 
 L.S.D (0.05%) ၁၁.၀ ၈.၆ - ၀.၅ 
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ဇယား ( ၆ ) ဒသ ခါင်းစိမ်း ခရမ်းချဉ(် အဝိင်း )မျိုးများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာ  
                လက္ခဏာများ(မိး နှာင်း ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည် 
တစ်ပင်ပါ စျးကက်ွဝငအ်သးီ 

အ ရအတွက် အ လးချိန ် (ဂရမ်)
၁ တပ်ကန်း ၃၉ ၇၀၁ 
၂ ကျာက်မဲ ၃၃ ၅၇၁ 
၃ ကျီးအငး် ၄၄ ၇၄၈ 
၄ ဝသာလီ ၃၄ ၄၉၀ 
၅ ရမို  ့ ၆၃ ၈၆၇ 
၆ စစ် တာင်း ၆၈ ၈၂၂ 
၇ သ ြပပင် ၃၂ ၇၆၂ 
၈ ကည်လ့ဲလ့ဲ ၃၆ ၆၅၅ 
၉ ညို ပင် ၅၄ ၇၉၇ 
၁၀ ဝဲကီး ၄၄ ၅၇၃ 

 Mean ၄၂ ၆၉၈.၄ 
 F- test ** * 
 C.V.% ၂၅ ၂၄ 
 L.S.D (0.05%) ၁၅.၂ ၂၄၈ 

 

၃။ ဒသကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျို းကွဲများ၏အထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
  ဒသကျား ြခရာမျိုးကဲွများ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာနှင့်အသီးအထွက်နန်းကိ လ့လာရန ်
ဆာင်ရွက်ချက် 

   ဒသကျား ြခရာမျိုးကွ(ဲ၁၀)  မျိုးနှင့် UNDP မ ှ ရရှိ သာမျိုး(၁)မျို းတိကိ့ (၁၁ × ၄) 
အာစီဘ ီ ဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၃ခနှစ်မိးနှင့်မိး နှာင်းရာသီတွင် စက်ိပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ 
ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့်သစ်သီးဝလ ဌာနစ ၊ ရဆင်းတွင်စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
တွရ့ှိချက် 

   မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ ထိနက်န ်
ကီး ၊ ကျား ြခရာ−၂ ၊ ကျား ြခရာ− ၁ မျိုးတိသ့ည ်(၅၂ ရက်) ြဖင့် အ စာဆး ပန်းပွင့့် ပီး ၊ မဒမျိုး 
သည ်(၅၈ ရက)်ြဖင့် နာက်အကျဆးပန်းပွင့်ခဲ့ပါသည်။ အသီး တင်မရာခိင်နန်းတွင(် ၂၁.၀ မှ ၄၀.၅ 
% ) ထိရှိ ပီး စမ်းသပ်မျို းများသည် သချာ ဗ ဒနည်းအရ ကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 
အသီးစတင်ခူး ရက်တွင် ( ၉၉ ရက်မ ှ ၁၀၃ ရက ် ) အတွင်းဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ အသီးဆိင်ရာ 
လက္ခဏာများတွင ်အသီးတစ်လးအ လးချိန်၌ မဒမျိုးသည် ( ၄၉ ဂရမ် ) ြဖင့် အကီးဆးြဖစ် ပီး 
ငါ န်းဇွန ် နှင့် ကျား ြခရာ-၁မျို းတိသ့ည ် ( ၂၅ ဂရမ် ) ြဖင့် အသီးအရွယ် ငယ်ပါ သည်။ အသီး 
အသားထူတွင် ကျား ြခရာ− ၁မျိုး သည ် ( ၃.၂ မီလီမီတာ ) အပါးဆးြဖစ် ပီး မတ္တ ရာမျိုးနှင် ့
marmande မျိုးသည် ( ၄.၇ မီလီမီတာ ) ြဖင့် အသား  အထူဆးြဖစ်ပသည်။ အသီးအလျားတွင ်
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ထိန်ကန်ကီး မျိုးသည် (၂.၆စင်တီမီတာ) ြဖင့်အတိဆးြဖစ် ပီး ၊ မတ္တ ရာမျို းသည ် ( ၄.၇ 
စင်တီမီတာ) ြဖင့် အရှည်ဆးြဖစ်ပါသည်။ အသီးအချင်းတွင ်( ၂.၇ စင်တီမီတာမ ှ၅.၂ စငတီ်မီတာ ) 
ရှိကာသချာ ဗဒနည်းအရကွာြခားမမရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အကန ့်ပါဝင်မတွင်ကျား ြခရာ− ၁ 
မျို းသည် (၄ကန ့်)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ပီး ကျာက်ပန်း တာင်းနှင့်မဒမျိုးသည် (၉ကန ့်) 
ြဖင့်အများဆးြဖစ်ပါသည်။အသီးအချို ဓါတ်(Brix%)တွင ် မဒမျိုးသည ် (၃.၉%)ြဖင့်အနည်းဆး 
ြဖစ် ပီးmarmandeမျိုးသည(်၄.၈%)ြဖင့်အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။အထွက်နှင့်အထွက် 
နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများမှာ တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းအသီးအ ရ အတကွ် ၌ ကင်ပွန်းတန်းမျို းသည် 
(၁၇လး)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး၊ မဒမျိုးသည် (၄လး) ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိ    
ရပါသည်။ တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းအသီးအ လးချိန်တွင် ( ၁၇၆.၂ မ ှ၄၅၆.၅ ဂရမ်) ထွက်ရှိ ပီး သချာ
ဗ ဒနည်းအရကွာြခားမမရိှသညက်ိ တွ ရိှ့ရပါသည်။တစ်ကွက်(၆'x၁၅') မ ှ စျးကွက်ဝင်အသီးအ 
လး ချိန်တွင်လည်း marmande မျိုးနှင့် ကင်ပွန်းတန်းမျို းတိသ့ည်( ၅.၇နှင့် ၅.၆ကီလိဂရမ)် စီြဖင့် 
အများ ဆး ထွက်ရှိ ပီး ၊ မဒမျိုးသည် ( ၁.၃  ကီလိဂရမ်)ြဖင့် အနည်းဆးထွက်ရှိ ပါသည်။  
 မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပိင်းဆိင်ရာ လက္ခဏာ များတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 
မရွာ ၊   Marmande ၊ မဒ ၊ တာင်ကးီ ၊ ကျား ြခရာ - ၂ နှင့် ကင်ပွန်းတန်းတိသ့ည် 
(၅၈ရက်)ြဖင့် အ စာ ဆးပန်းပွင့် ပီး ထိန်ကန် ကီး နှင့် မတ္တ ရာမျိုး တိသ့ည်(၆၁ရက်)ြဖင့် 
နာက်ကျပါသည်။ အသီးတင်မ ရာခိင်နန်း နှင့် အသီးစတင ် ဆွတ်ခူးရက ် တွင် စမ်းသပ်မျို း 
များသည် (၃၆ မ ှ ၆၈ ရာခိင်နန်း) အတွင်းရိှ ပီး (၁၀၂ရက)် အကာတွင ်ဆွတ်ခူးနိင် ပါသည်။ 
အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် မဒမျိုးသည ် (၁၀၀) ဂရမ်ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ကျား ြခရာ-၁ 
မျို းသည် (၃၁ဂရမ)်ြဖင့် အနည်းဆး ြဖစ်ပါသည်။ အသီးအလျား တွင ် မတ္တ ရာမျိုးသည ် (၆.၆ 
စင်တီမီတာ) ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး ကျား ြခရာ - ၁ မျိုးသည် (၃.၈စင်တီမီတာ) ြဖင့်အနည်းဆး 
ြဖစ်ပါ သည်။ အသီးအချငး်တွင် (၂.၀ မ ှ ၄.၇ စင်တီမီတာ) ထိရှိကာစမ်းသပ်မျို းများသည ်
သချာ ဗဒနည်းအရကွာြခားမ မရိှ ကာင်း တွရ့ှိရ ပါသည်။ အသားအထူ တွင် ကျား ြခရာ - ၂ 
မျို းနှင့် တာင် ကီးမျိုးတိသ့ည် (၃.၀ မီလီမီတာ) ြဖင် ့အသား အပါးဆးြဖစ် ပီး မတ္တ ရာမျိုးသည ်
(၄.၃ မီလီမီတာ)ြဖင့် အထူဆး ြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရ ပါသည်။ အသီးအကန်ပ့ါဝင်မတွင် 
ကျား ြခရာ- ၁ မျိုးသည ် (၄ကန်)့ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ကာ မရွာမျိုးသည် (၉) ကန်ြ့ဖင့်အများဆး 
ြဖစ်ပါသည်။ အသီးအချိုဓါတ် (Brix %)တွင ် မရွာမျို း သည ် (၃.၄%) နင့်ှ အနည်းဆးြဖစ် ပီး 
ထိန်ကန်ကီးမျို းသည် (၄.၇%) ြဖင့် အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည။်  အထွက်နှင့် 
အထွက်နနး် ဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင်တစ်ပင်ပါစစ ပါင်း အသီးအ ရအတွက်၌ ကျား ြခရာ - ၁ 
မျို းသည် (၆၈)လးြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ကျား ြခရာ-၂မျို းသည ်(၆၃)လးြဖင့် ဒတိယ အများဆး 
ြဖစ် ကာ မဒမျိုးသည် (၁၁)လးြဖင့်အနည်းဆး ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ပင်ပါ 
စျးကွက်ဝင ် အသးီ အ ရအတွက် တွင် ကျား ြခရာ - ၁မျိုးသည ် (၆၅)လးြဖင့် အများဆး 
ြဖစ်ကာ ထိန်ကန် ကီး မျိုးသည(်၅၆)လးြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ် ပီး မဒမျိုးသည(်၉)လးြဖင့် 
အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရ ပါသည်။ တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းအသီးအ လးချိန်တွင် မတ္တ ရာမျိုး 
သည ် (၁၇၅၈ ဂရမ)် ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး ကင်ပွန်းတန်းမျို း(၁၆၈၃ဂရမ်)၊ ထိန်ကန် ကီးမျိုး 
(၁၆၅၅ ဂရမ)် တိန့ှင့်ကွာြခားမမရှိပါ။ မဒမျို းသည် (၈၆၈ဂရမ)်ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ်ပါသည။် 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင ် မတ္တ ရာမျိုးသည(်၁၇၂၇ဂရမ်)ြဖင့် အများဆး 
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ြဖစ် ပီး ကင်ပွန်းတန်းမျို းသည ် (၁၆၆၆ဂရမ်)ြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ်ကာမဒမျိုးသည် (၇၇၂ 
ဂရမ)် ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ကွက်(၆'x ၁၅')မ ှ  စျးကွက ်ဝင်အသီး 
အ လးချိန် တွင် ထိန်ကန်ကီးမျိုးသည်(၂၅ကီလိဂရမ)်ြဖင့်အများဆးထွက်ရှိ ပးီ ကင်ပွန်းတန်းနှင့် 
မတ္တ ရာမျိုး တိသ့ည ် (၂၃)ကီလိဂရမ် စီြဖင့် ဒတိယအများဆးထွက်ရှိ ပီး မဒမျိုးသည် (၁၂ 
ကီလိဂရမ)် ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွ  ့ရိှရပါ သည်။  
သးသပ်ချက် 
      မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ၂၀၁၁ခနစှ် တွင် ကျား ြခရာ-၂ နှင့် ကျာက်ပန်း တာင်း မျိုး 
တိသ့ည ် တစ်ပင်နှင့်တစက်ွက(်၆'x ၁၅')မ ှ စျးကက်ွဝင် အသီးအ လးချိနအ်များဆးထွက်ရိှခ့ဲ ပီး 
၂၀၁၂ခနှစ်တွင် တာင်ကီး၊ ကျာက်ပန်း တာင်းနှင့် မတ္တ ရာမျို းတိမ့ှာအများဆးထွက်ရှိခဲ့ ပါသည်။ 
၂၀၁၃ ခနစ်ှတွင် marmande မျို းနှင့် ကင်ပွန်းတန်း မျိုးတိသ့ည ် (၅.၇၊ ၅.၆ကီလိဂရမ်) ြဖင့် 
အများဆးထွက် ရှိခဲ့ပါသည်။  
          မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ၂၀၁၁ခနှစ်တွင် တစ်ကွက်(၆'x ၁၅')မှ ငါန်းဇွန်နှင့် 
ထိန်ကန်ကီးမျို း တိမ့ာှ အထွက်များခဲ့ ပီး၊ ၂၀၁၂ ခနှစ်တွင် ကင်ပွန်းတန်းမျို း မှာ အထွက်များ 
ခဲ့ပါသည်။  ၂၀၁၃ ခနှစ ် တွင် ထိနက်န် ကီးမျိုး၊ကင်ပွန်းတန်းမျိုး နှင့် မတ္တ ရာမျိုး တိသ့ည ်
အများဆးထွက်ရှိခဲ့သြဖင့် ရာသီအလိက ် ကျား ြခရာ မျို းကွဲများ ြဖစ်ထွနး်မကိ pool analysis 
နည်းြဖင် ့ဆက်လက်အကဲြဖတ်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား ( ၇ ) ကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျို းကွဲများ၏ အပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ(မိး ၂၀၁၃)  
                 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀% 
ပန်းပွင့်
ရက ်

အသီး 
တငမ် 

ရာခိင်နန်း 
(%) 

အသီး 
စတင ်
ဆွတခ်းူ 
ရက ်

အသီး      
တစ်လး 
အ လးချိန ်

(ဂရမ်) 

အသီး
အသား 
အထူ 
(မမ) 

အသီး
အလျား 
(စမ) 

အသီး
အချင်း
(စမ) 

အကန ့် 
ပါဝင်မ 

အချို 
ဓါတ ်

Brix% 

၁ ထိန်ကန်ကီး ၅၂ ၃၂.၂ ၉၉ ၃၃ ၄.၄ ၂.၆ ၃.၇ ၅ ၄.၁ 
၂ ငါန်းဇွန ် ၅၃ ၃၃.၅ ၉၉ ၂၅ ၃.၇ ၃.၁ ၅.၂ ၆ ၄.၅ 
၃ မတ္တ ရာ ၅၄ ၂၄.၅ ၉၉ ၄၅ ၄.၇ ၄.၇ ၃.၉ ၇ ၄.၆ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၅၄ ၂၉.၅ ၉၉ ၄၆ ၄.၄ ၃.၀ ၅.၁ ၉ ၄.၇ 
၅ ကင်ပွန်းတန်း ၅၃ ၄၀.၅ ၉၉ ၃၅ ၃.၉ ၂.၈ ၄.၂ ၅ ၄.၃ 
၆ ကျား ြခရာ − ၂ ၅၂ ၃၂.၅ ၉၉ ၂၆ ၃.၉ ၃.၁ ၃.၈ ၇ ၄.၅ 
၇ တာင် ကီး ၅၃ ၃၀.၇ ၉၉ ၄၁ ၄.၄ ၄.၂ ၄.၁ ၇ ၄.၆ 
၈ မဒ ၅၈ ၂၁.၀ ၁၀၂ ၄၉ ၃.၃ ၄.၅ ၄.၆ ၉ ၃.၉ 
၉ မရွာ ၅၄ ၂၆.၂ ၉၉ ၄၂ ၄.၁ ၃.၈ ၄.၀ ၇ ၄.၂ 
၁၀ marmande ၅၄ ၃၄.၅ ၉၉ ၄၀ ၄.၇ ၃.၁ ၄.၂ ၇ ၄.၈ 
၁၁ ကျား ြခရာ − ၁ ၅၂ ၂၃.၅ ၁၀၃ ၂၅ ၃.၂ ၃.၀ ၂.၇ ၄ ၄.၉ 

 Mean ၅၃ ၂၉.၈ ၁၀၀ ၃၇.၂ ၄.၀ ၃.၉ ၄.၁ ၇ ၄.၄ 
 F-test  ** ns ns ** ** ** ns ** * 
 C.V.%  ၂ ၃၂.၃ ၃ ၂၅.၆ ၈.၁ ၄၉.၅ ၂၃.၄ ၁၅ ၈.၀ 
 L.S.D ( 0.05 % ) ၁ - - ၁၃.၈ ၀.၄ ၁.၀ - ၁  ၀.၅ 
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ဇယား( ၈ ) ကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျိုးကွဲများ၏ အထွက် နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာ    
                 လက္ခဏာများ  (မိး ၂၀၁၃)  
                

စဉ ် မျို းအမည် 

တစ်ပငမ်ှ တစ်ကွက်       
(၆'x ၁၅') 

မှ စျးကက်ွဝင်    
အသီးအ လးချိန် 

(ကီလိဂရမ)် 

အထွက်
နန်း 

(ပိဿာ/
ဧက) 

အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

အသီး 
အ လးချိန ်

(ဂရမ်) 

၁ ထိန်ကန်ကီး ၁၃ ၃၉၁.၇ ၄.၀ ၁၂၀၀ 
၂ ငါန်းဇွန ် ၁၂ ၂၉၉.၇ ၃.၉ ၁၁၇၀ 
၃ မတ္တ ရာ ၆ ၁၉၄.၇ ၁.၇ ၅၁၀ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၇ ၂၆၆.၂ ၃.၇ ၁၁၁၀ 
၅ ကင်ပွန်းတန်း ၁၇ ၄၅၆.၅ ၅.၆ ၁၆၈၀ 
၆ ကျား ြခရာ − ၂ ၁၃ ၃၃၇.၇ ၅.၀ ၁၅၀၀ 
၇ တာင်ကီး ၁၂ ၃၇၀.၇ ၅.၄ ၁၆၂၀ 
၈ မဒ ၄ ၁၇၆.၂ ၁.၃ ၃၉၀ 
၉ မရွာ ၇ ၂၅၃.၂ ၃.၄ ၁၀၂၀ 
၁၀ marmande ၁၂ ၃၉၂.၇ ၅.၇ ၁၇၁၀ 
၁၁ ကျား ြခရာ − ၁ ၁၆ ၂၈၉.၇ ၃.၂ ၉၆၀ 

 Mean ၁၁ ၃၁၁.၇ ၃.၉ 
 F-test  * ns ** 
 C.V.%  ၄၉ ၄၃.၃ ၄၁.၇  
 L.S.D ( 0.05 % ) ၈ _ ၂.၃  
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ဇယား (၉ ) ကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျို းကွဲများ၏ အပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ(မိး နှာင်း ၂၀၁၃)    
                

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀% 
ပန်းပွင့်
ရက ်

အသီး 
တငမ် 

ရာခိင်နန်း 
(%) 

အသီး 
စတင် 
ဆွတခ်းူ 
ရက ်

အသီး         
တစလ်း 
အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အသီး
အလျား 
(စမ) 

အသီး
အချင်း
(စမ) 

အသီး
အသား 
အထူ 
(မမ) 

အကန ့် 
ပါဝင်မ 

အချို 
ဓါတ ်

Brix% 

၁ ထိန်ကန်ကီး ၆၁ ၅၁ ၁၀၂ ၅၃ ၅.၉ ၃.၉ ၄.၀ ၆ ၄.၇ 
၂ ငါန်းဇွန ် ၅၉ ၅၃ ၁၀၂ ၅၂ ၄.၄ ၃.၀ ၃.၃ ၆ ၄.၁ 
၃ မတ္တ ရာ ၆၁ ၃၆ ၁၀၂ ၈၅ ၆.၆ ၃.၉ ၄.၃ ၇ ၄.၆ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၆၀ ၆၀ ၁၀၂ ၅၉ ၅.၃ ၃.၂ ၃.၄ ၈ ၄.၀ 
၅ ကင်ပွန်းတန်း ၅၈ ၅၃ ၁၀၂ ၄၁ ၄.၃ ၄.၅ ၃.၈ ၆ ၃.၈ 
၆ ကျား ြခရာ − ၂ ၅၈ ၆၄ ၁၀၂ ၄၅ ၄.၆ ၃.၄ ၃.၀ ၆ ၃.၅ 
၇ တာင် ကီး ၅၈ ၆၂ ၁၀၂ ၄၉ ၄.၄ ၃.၅ ၃.၀ ၇ ၄.၀ 
၈ မဒ ၅၈ ၄၅ ၁၀၂ ၁၀၀ ၅.၆ ၄.၇ ၃.၄ ၈ ၃.၇ 
၉ မရွာ ၅၈ ၅၅ ၁၀၂ ၈၂ ၅.၉ ၄.၀ ၄.၁ ၉ ၃.၄ 
၁၀ marmande ၅၈ ၄၉ ၁၀၂ ၅၂ ၅.၁ ၃.၄ ၃.၄ ၇ ၄.၁ 
၁၁ ကျား ြခရာ − ၁ ၅၉ ၆၈ ၁၀၂ ၃၁ ၃.၈ ၂.၀ ၃.၃ ၄ ၄.၃ 

 Mean ၅၈.၇ ၅၃.၉ ၁၀၂ ၅၈.၉ ၅.၀ ၃.၇ ၃.၅ ၇ ၄.၀ 
 F-test  ** ns ns ** ** ns ** ** ** 
 C.V.%  ၁.၈ ၂၉.၇ ၀.၀ ၂၀.၆ ၂၀.၁ ၂၂.၉ ၁၀.၅ ၁၇.၃ ၁၁.၅ 
 L.S.D ( 0.05 % ) ၁.၅ - - ၁၇.၆ ၁.၄ - ၀.၅ ၁.၇ ၀.၇ 
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ဇယား( ၁၀ ) ကျား ြခရာခရမ်းချဉ်မျိုးကွဲများ၏ အထွက ်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများ (မိး နှာင်း ၂၀၁၃) 
 

စဉ ် မျို းအမည် 

တစ်ပင်မ ှ တစ်ပငမ်ှ တစ်ကွကပ်ါ      
(၆'x ၁၅') 
စျးကွက်ဝင ်   

အသီးအ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ)် 

အထွက်
နန်း 

(ပိဿာ/
ဧက) 

စစ ပါင်း
အသီး 
အ ရ 
အတွက် 

စျးကွက်ဝင်
အသီး   
အ ရ 
အတွက် 

စစ ပါင်း 
အသီး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

စျးကွက်ဝင ်
အသီး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

၁ ထိန်ကန်ကီး ၅၆ ၅၆ ၁၆၅၅ ၁၆၅၅ ၂၅ ၇၅၀၂ 
၂ ငါန်းဇွန ် ၅၀ ၄၈ ၁၃၉၇ ၁၃၇၄ ၂၂ ၆၆၀၂ 
၃ မတ္တ ရာ ၄၁ ၄၀ ၁၇၅၈ ၁၇၂၇ ၂၃ ၆၉၀၂ 
၄ ကျာက်ပန်း တာင်း ၃၉ ၃၈ ၁၂၅၄ ၁၁၈၉ ၁၅ ၄၅၀၁ 
၅ ကင်ပွန်းတန်း ၅၄ ၅၂ ၁၆၈၃ ၁၆၆၆ ၂၃ ၅၉၀၂ 
၆ ကျား ြခရာ − ၂ ၆၃ ၄၆ ၁၅၃၃ ၁၅၁၉ ၂၁ ၆၃၀၂ 
၇ တာင်ကီး ၄၀ ၃၉ ၁၃၉၂ ၁၃၆၉ ၂၀ ၆၀၀၂ 
၈ မဒ ၁၁ ၉ ၈၆၈ ၇၇၂ ၁၂ ၃၆၀၁ 
၉ မရွာ ၃၅ ၃၄ ၁၅၆၁ ၁၅၂၉ ၂၂ ၆၆၀၂ 
၁၀ marmande ၄၆ ၄၄ ၁၄၀၆ ၁၃၄၆ ၁၉ ၅၇၀၂ 
၁၁ ကျား ြခရာ − ၁ ၆၈ ၆၅ ၁၃၄၇ ၁၃၁၁ ၁၇ ၅၁၀၁ 

 Mean ၄၄.၆ ၄၂.၄ ၁၄၄၁.၁ ၁၄၀၅.၅ ၁၉.၈ 
 F-test  ** ** ** ** ** 
 C.V.%  ၁၈.၅ ၂၀.၃ ၁၆.၅ ၁၇.၀ ၂၁.၃  
 L.S.D ( 0.05 % ) ၁၁.၉ ၁၂.၄ ၃၄၃.၈ ၃၄၄.၀ ၆.၁  
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၄။ အဝါ ရာင်ရွက်တွန် ့ဗိင်းရပ်စ် ရာဂါဒဏ ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ AVRDC ခရမ်းချဉ ်မျိုးသစ ်

များ၏ အထွက်နန်းကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
  အဝါ ရာင်ရွက်တွန် ့ဗိင်းရပ်စ် ရာဂါဒဏ် ခနိင်ရည်ရှိသည့်ခရမ်းချဉ် မျိုးသစ်များ၏ 

အထွက်နနး်ကိ လ့လာရန် 

ဆာင်ရွက်ချက် 
 အဝါ ရာင်ရွကတ်နွ် ့ ဗိငး်ရပ်စ် ရာဂါဒဏ် ခနိင်ရည်ရှိသည့်ခရမ်းချဉ် မျိုးသစ်များ ၏ 
အထွက်နနး် ကိ လ့လာရန် AVRDC မှ ရရိှ သာ ခရမ်းချဉ်မျိုးသစ် (၈) မျိုး ၊ ဆင်းခရမး်ချဉ်-
၂ နှင့် ၊ တပက်န်း ခါင်းစိမ်းတိက့ိ စထားမျိုးအြဖစ်အသးြပု၍ ၂၀၁၃ ခနှစ ်မိး နှာင်းရာသီတွင ်
(၁၀ x ၄) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် သစ်သီး 
ဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတွင် စမး်သပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
တွရ့ှိချက် 

 ခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင ် အသီးတငမ် 
ရာခိင်နန်း၌ စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ-်၂ သည် (၄၁ %)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ၊ စမ်းသပ်မျို း 
AVTOV 1010 သည ်(၃၀%)ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
 အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင် AVTOV 1010 သည ်(၉၀ ဂရမ်) ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး 
AVTOV 1004 သည ် (၄၆ဂရမ)်ြဖင့်  အနည်းဆး ြဖစ ် ပါသည်။ အသီးအကန်ပ့ါဝင်မတွင ် 
AVTOV 1002 သည ် (၄ကန်)့ြဖင် ့ အများဆးြဖစ် ပီး၊ ကျန်မျိုးများသည် (၂ မ ှ ၃ကန်)့ 
ပါရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အသီး အချိုဓါတ ် (Brix%) တွင် AVTOV 1002 သည ်
(၅.၅%)ြဖင် ့ အများဆးြဖစ် ပီး၊ AVTOV 1004 နှင့် AVTOV 1008 မျိုးတိသ့ည် 
(၄.၁%)ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွ ရိှ့ရပါသည်။ အသီးအသားအထူတွင်လည်း AVTOV 
1004 သည ်(၆) စင်တီမီတာြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ၊AVTOV 1008 သည ်(၄.၁မီလီမီတာ)ြဖင် ့
အသားအပါးဆးြဖစ်ပါသည်။အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါစစ 
ပါင်း နှင့် စျးကွက်ဝင်အသီး အ ရအတွက် ၌ စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ်-၂သည ် (၃၉လး)ြဖင့်  
အများဆးြဖစ် ပီး AVTOV 1002 မျိုးသည် (၁၀လး) ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်ပါ 
စစ ပါင်း နှင့် စျးကွက်ဝင်အသီး အ လးချိန် တွင ်   AVTOV 1003 သည(်၁၂၈၀၊ ၁၂၇၈ 
ဂရမ)် ြဖင် ့ အများဆးြဖစ် ပီး AVTOV 1007 သည် (၁၂၅၅၊ ၁၂၅၃ဂရမ)်ြဖင့် ဒတိယ 
အများဆးြဖစ်ကာ စထားမျိုးဆင်းခရမ်းချဉ်-၂ (၁၂၄၈၊ ၁၂၄၇ဂရမ်) တိနှ့င့် ကွာြခားမမရိှပါ။   
သးသပ်ချက် 
 အဝါ ရာင်ရွကတ်နွ် ့ဗိင်းရပ်စ် ရာဂါဒဏ် ခနိင်ရည်ရိှသည့်ခရမး်ချဉ် မျိုးသစ်များအနက် 
AVTOV 1003 နှင့် AVTOV 1007 မျို းတိသ့ည ် တစ်ပင်မှစစ ပါင်းနှင့် စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန် တိတွ့င ် စထားမျိုးဆငး်ခရမး်ချဉ်-၂ က့ဲသိ ့ အထွက်ကိ ပးစွမ်းနိင် သာ 
မျိုးများ အြဖစ် လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။ 
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ဇယား (၁၁) AVTOV ခရမ်းချဉ်မျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ  
                 (မိး နှာငး် ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်

အသးီ
တငမ် 

ရာခိင်နန်း 
(%)

အသးီ      
တစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်)

အကန ့် 
ပါဝင်မ 

အချို  
ဓါတ ်
Brix
% 

အသးီ
အသား 
အထူ 
(မမ)

၁ AVTOV 1002 ၃၃ ၄၇ ၄ ၅.၅ ၄.၅
၂ AVTOV 1003 ၃၅ ၆၈ ၂ ၅.၂ ၅.၀
၃ AVTOV 1004 ၃၇ ၄၆ ၃ ၄.၄ ၆.၀
၄ AVTOV 1005 ၃၇ ၆၁ ၂ ၄.၁ ၄.၅
၅ AVTOV 1007 ၃၈ ၈၈ ၃ ၄.၄ ၄.၇
၆ AVTOV 1008 ၃၄ ၆၀ ၂ ၄.၁ ၄.၁
၇ AVTOV 1009 ၄၀ ၇၃ ၂ ၅.၁ ၅.၀
၈ AVTOV 1010 ၃၀ ၉၀ ၃ ၅.၀ ၅.၀
၉ တပ်ကန်း (စ) ၃၁ ၃၂ ၂ ၅.၀ ၅.၀
၁၀ ဆင်းခရမ်းချဉ် ၂  (စ) ၄၁ ၄၉ ၂ ၅.၀ ၅.၀

 Mean ၃၆ ၆၁.၄ ၃.၀ ၅ ၅ 
 F-test  ns ** ** ** ns
 C.V.%  ၂၄ ၁၈.၃ ၁၂.၇ ၆.၅ ၁၃
 L.S.D ( 0.05 % ) - ၁၇.၅ ၀.၅ ၀.၄ - 

ဇယား( ၁၂ ) AVTOV ခရမ်းချဉ်မျို းများ၏ အထွက ်နငှ့် အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများ   
                 (မိး နှာငး် ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျို းအမည် 

တစပ်ငမ်ှ တစပ်ငမ် ှ
စစ ပါငး်
အသီး 
အ ရ 
အတွက်

စျးကွကဝ်င်
အသးီ   
အ ရ 
အတကွ်

စစ ပါငး် 
အသးီ 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်)

စျးကွကဝ်င ်
အသးီ 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

၁ AVTOV 1002 ၁၀ ၁၀ ၆၁၆ ၆၁၁ 
၂ AVTOV 1003 ၂၆ ၂၆ ၁၂၈၀ ၁၂၇၈ 
၃ AVTOV 1004 ၂၃ ၂၂ ၈၀၇ ၇၈၃ 
၄ AVTOV 1005 ၃၅ ၃၂ ၁၁၉၂ ၁၁၁၀ 
၅ AVTOV 1007 ၂၁ ၂၁ ၁၂၅၅ ၁၂၅၃ 
၆ AVTOV 1008 ၃၆ ၃၆ ၉၅၇ ၉၅၅ 
၇ AVTOV 1009 ၂၇ ၂၆ ၁၀၄၀ ၁၀၃၅ 
၈ AVTOV 1010 ၂၁ ၂၀ ၉၉၃ ၉၉၃ 
၉ တပက်န်း (စ) ၃၁ ၃၁ ၉၂၂ ၉၁၉ 
၁၀ ဆင်းခရမ်းချဉ် ၂  (စ) ၃၉ ၃၉ ၁၂၄၈ ၁၂၄၇ 

 Mean ၂၇ ၂၆.၃ ၁၀၃၁ ၁၀၂၆ 
 F-test  ** ** * * 
 C.V.%  ၁၈.၂ ၁၉ ၂၈.၃ ၂၈.၄ 
 L.S.D ( 0.05 % ) ၇.၀ ၇.၁ ၄၂၄ ၄၂၃ 
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၅။ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း  

ရည်ရွယ်ချက် 
   အသက်လင်၍ အထွက်နန်း ကာငး် သာ အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးများရရိှရန်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

   ခရမ်းချဉ်ဗီဇကဲွလိင်းများမှ သားဆက်အဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ရရှိ သာ ဗီဇ ငိမ ် ခရမ်းချဉ ်
မျို းလိင်း (၃) လိင်းကိ AVRDC မှ အသက်လင်အထွက် ကာင်း သာ စထားမျိုး ( ၂ ) မျို း၊ 
ဒသစထားမျိုး (၁) မျို း တိက့ိ (၆ × ၄) RCB ဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၃ ခနှစမိ်းရာသီ နှင့်မိး နှာင်း 
ရာသီတွင ် စက်ိပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟငး်ရွက် နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင ်
စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရ့ှိချက် 

     မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင်၅၀ရာခိင်နနး်ပန်းပွင့် 
ရက ်၊ အသီးတင်မ ရာခင်ိနန်း ၊ အသီးစတင်ဆွတ်ခးူရက် နှင့်အသီးတစ်လး အ လးချိန် တိတ့ငွ ်
ခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများသည ် စထားမျိုးများနှင့်သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမ မရိှသညက်ိ 
တွရ့ှ ိ ရပါသည်။ အသီးအသားထူတွင ် လိင်းအမတ်ှ BB- 2 သည ် ( ၇.၉ မီလီမီတာ ) ြဖင့် 
အထူဆး ြဖစ် ပီး ၊ စထားမျိုး ကျား ြခရာသည်( ၄.၃ မီလီမီတာ) ြဖင့် အသားပါးပါသည်။ အသီး 
အချို ဓါတ်(Brix%) တွင ်လိင်းအမှတ် BB−3မျိုးသည် ( ၅.၆ % ) ြဖင့် အများဆး ြဖစ်ပါ သည။် 
အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ ရ အတွက် 
နှင့်အသီးအ လးချိန်၌ လိင်းအမတ်ှ BB- 1 မျို းသည်  (၃၇လး၊ ၆၃၀.၂ဂရမ)် ထွက်ရှိ ပီး 
စထားမျို းဆင်းခရမ်းချဉ-်၁ (၄၂လး၊ ၇၄၉.၅ဂရမ်)နှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။ တစ်ကွက်  ( ၆' × ၁၅') 
မှ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင်လည်း လိင်းအမှတ် BB- 1 သည(်၈.၃ ကီလိဂရမ ် ) 
ထွက်ရှိ ပီး    ဆင်းခရမ်းချဉ်-၁ ( ၈.၈ ကီလိဂရမ ် ) နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။ ၂၀၁၂ခနှစ ်မိးရာသီ 
တွင် လည်း BB- 1 မျို းလိင်းသည်(၉.၃ကီလိဂရမ်)ထွက်ရှိ ပီး စထားမျိုး ဆငး်ခရမ်းချဉ် -၁ 
(၅.၄ ကီလိဂရမ)်ထက် သာလွန်မရိှခ့ဲပါသည်။  
       မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ခရမ်းချဉ်မျို းလိင်းများ၏ ပင်ပိင်းဆိင်ရာ လက္ခဏာ များ 
တွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ လိင်းအမှတ်  BB -1 ၊ ဆင်းခရမ်းချဉ် - ၁မျိုးတိ ့သည် (၅၈ရက်)ြဖင့် 
အ စာဆးပန်းပွင့် ပီး BL - 12 မျိုးသည် (၆၀ရက)်ြဖင့် နာက်အကျ ဆးပန်းပွင့်ခဲ့ပါသည်။ 
အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်တွင်လည်း (၁၀၂)ရက်ြဖင့် ဆွတ်ခူးနိင်၍ စမ်းသပ်မျိုးများ၏ အသီး 
တင်မ ရာခိင်နန်းတွင် (၇၃ မှ ၈၆ ရာခိင်နန်း)အထိရှိပါသည်။အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင ်
အသီးတစ်လးအ လးချိန်၌ (၃၅မ၄ှ၆ ဂရမ်) အတွင်း ရိှပါသည်။ အသားအထူတွင်လည်း BB -2 
မျို းသည် (၄.၈မီလီမီတာ) ြဖင့် အထူဆးြဖစ် ပီး ကျား ြခရာမျိုးသည် (၃.၀မီလီမီတာ)ြဖင် ့
အပါးဆးြဖစ်ပါသည်။ အချိုဓါတ် ( Brix %) တွင် BB -1  မျိုးသည် (၃%)ြဖင့် အနည်းဆး 
ြဖစ်ကာ BB-3 မျိုးသည ်(၄%) ြဖင့် အများဆး ရိှ ကာငး် တွရ့ပါသည်။  အထွက်နှင့် အထွက ်
နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင်တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက် (၃၅ မ ှ ၅၁ လး) 
ထွက်ရိှပါသည်။ တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် စထားမျိုးကျား ြခရာသည် 
(၁၀၆၆ ဂရမ)်ြဖင့် အများဆးထွက်ရိှ ပီး BB -2 မျိုးသည ် (၇၅၁ ဂရမ)် ြဖင့် အနည်းဆး 
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ထွက်ရိှပါသည်။ တစကွ်က်  (၆'× ၁၅') မှ စျးကွက်ဝင် အသီး အ လးချိန်တွင ် (၈ မ ှ၁၃ ကီလိ 
ဂရမ)် ထွက်ရှိ ကာင်း တွရိှ့ရ ပါသည။်  
သးသပ်ချက် 
   မိးရာသီ နှစ်ကိမ်စမ်းသပ်ချက်အရ BB- 1 မျို းလိင်းသည် စထားမျိုးကျား ြခရာ၊ BL-
12 မျိုးတိထ့က ် အထွက်သာပီး စထားမျိုး ဆငး်ခရမး်ချဉ် (၁) နှင့် အထွက်မကွာသြဖင့် 
မိးရာသီတွင ်ြဖစ်ထန်ွးရန် အလားအလာရိှ သာမျိုး ြဖစ်ပါသည်။  
   မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ စမ်းသပ်မျိုးများသည် စထားမျိုးများနှင့် သချာ ဗဒ 
နည်းအရ အထွက်ကွာြခားမ မရိှ သာ်လည်း BB -1 နှင့် BB – 3 မျို းလိင်းတိသ့ည ်တစ်ပင်မှ 
စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက်  တစ်ကွက်(၆'× ၁၅') မှ စျးကွက်ဝင်  အသီး အ လးချိန် 
တိတ့ွင ် စထားမျိုး ကျား ြခရာ၊ ဆငး်ခရမး်ချဉ် - ၁ နှင့် BL-12 မျို းတိက့ဲ့သိ ့ ထွက် 
ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ၂၀၁၄−၁၅ခနှစ် မိးနှင့်မိး နှာငး် ရာသီတင်ွ ဆက်လက ် စမ်းသပ် 
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇယား( ၁၃ ) အပငပ်ခရမ်းချဉ်မျိုးလိင်းများ၏ အပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ         
                   (မိး ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀ 

ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက် 

စတင် 
ဆွတ် 
ခူးရက် 

အသီး 
တငမ် 

ရာခိင်နန်း 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ)် 

အသား 
အထူ 
(မမ) 

အချိုဓါတ ်
(Brix%) 

၁ BB-1 ၅၂ ၈၆ ၃၄.၂ ၂၅ ၄.၆ ၅.၂ 
၂ BB-2 ၅၂ ၈၆ ၄၁.၀ ၂၇ ၇.၉ ၄.၇ 
၃ BB-3 ၅၃ ၈၆ ၃၁.၀ ၂၇ ၅.၉ ၅.၆ 
၄ ကျား ြခရာ (စ) ၅၁ ၈၇ ၁၉.၀ ၃၂ ၄.၃ ၅.၅ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ်- ၁ (စ) ၅၃ ၈၆ ၃၉.၀ ၂၇ ၅.၅ ၄.၇ 
၆ BL-12 (စ) ၅၃ ၈၇ ၃၇.၂ ၂၄ ၅.၃ ၄.၄ 
 Mean ၅၂ ၈၆ ၃၃.၆ ၂၇ ၆ ၅ 

 F – test ns ns ns ns * ** 
 C V %  ၂.၆ ၁.၅ ၃၀.၂ ၂၁.၃ ၂၂ ၈.၉ 
 L . S . D (0.05) - - - - ၁.၈ ၀.၇ 

 
ဇယား(၁၄ ) အပင်ပခရမး်ချဉ်မျို းလိင်းများ၏ အထွက် နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများ  
                  (မိး ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်

တစ်ပင်မ ှ
စျးကွက်ဝင ်
အသီး 

အ ရအတွက် 

တစ်ပင်မ ှ
စျးကွက်ဝင ်

အသီး အ လးချနိ ်
(ဂရမ်) 

တစကွ်ကမှ် (၆'x ၁၅')  
စျးကွက်ဝင ်

အသီးအ လးချိန်  
(ကလီိဂရမ)် 

အထွက်နန်း 
(ပိဿာ / 
ဧက) 

    ၂၀၁၂ မးိ ၂၀၁၃မိး  
၁ BB-1 ၃၇ ၆၃၀.၂ ၉.၃ ၈.၃ ၂၅၂၀ 
၂ BB-2 ၂၈ ၅၂၃.၈ ၉.၁ ၆.၈ ၂၀၄၁ 
၃ BB-3 ၃၂ ၅၄၄.၃ ၅.၀ ၇.၂ ၂၁၃၁ 
၄ ကျား ြခရာ (စ) ၂၆ ၄၅၀.၅ ၁.၇ ၇.၅ ၂၂၅၁ 

၅ ဆင်းခရမ်းချဉ်- ၁(စ) ၄၂ ၇၄၉.၅ ၅.၄ ၈.၈ ၂၆၄၁ 

၆ BL-12 (စ) ၁၄ ၂၈၆.၀ ၂.၆ ၃.၈ ၁၁၄၀ 

 Mean ၃၀ ၅၃၀.၇ ၅.၅ ၇.၁ ၂၁၂၀ 
 F – test * ns ** *  
 C V %  ၃၇.၉ ၃၇.၀ ၂၄.၃ ၂၃.၃  
 L . S . D (0.05) ၁၆.၈ - ၂.၅ ၂.၅  
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ဇယား( ၁၅ ) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးလိင်းများ၏ အပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ         
                 (မိး နှာငး် ၂၀၁၃) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀ 

ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက ်

စတင ်
ဆွတ် 
ခူးရက် 

အသီး 
တင်မ 

ရာခိင်နန်း 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ)် 

အသား 
အထ ူ
(မမ) 

အချိုဓါတ ်
(Brix%) 

၁ BB-1 ၅၈ ၁၀၂ ၇၈ ၃၅ ၃.၃ ၃.၀ 
၂ BB-2 ၅၉ ၁၀၂ ၇၆ ၄၆ ၄.၈ ၃.၄ 
၃ BB-3 ၅၉ ၁၀၂ ၈၆ ၃၈ ၄.၀ ၄.၀ 
၄ ကျား ြခရာ (စ) ၅၉ ၁၀၂ ၆၈ ၃၄ ၃.၀ ၃.၄ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ်- ၁ (စ) ၅၈ ၁၀၂ ၇၃ ၄၀ ၄.၁ ၃.၅ 
၆ BL-12 (စ) ၆၀ ၁၀၂ ၇၇ ၃၉ ၄.၂ ၃.၈ 
 Mean ၅၈.၅ ၁၀၂ ၇၆.၄ ၃၉.၀ ၃.၉ ၈.၅ 

 F – test ns ns ns ns ** * 
 C V %  ၂.၄ ၀.၀ ၉.၆ ၂၁.၁ ၈.၆ ၁၁.၅ 
 L . S . D (0.05) - - - - ၀.၅ ၀.၆ 

 
ဇယား( ၁၆) အပင်ပခရမ်းချဉ်မျိုးလိင်းများ၏ အထွက် နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ   
                  (မိး နှာင်း ၂၀၁၃)                  

စဉ ် မျိုးအမည် 

တစ်ပငမ် ှ စျးကွက်ဝင် တစ်ကွက် (၆’x ၁၅’) မ ှ
စျးကွက်ဝင ်အသီး 
အ လးချိန ်
(ကလီိဂရမ်) 

အထွက်နန်း 
(ပိဿာ / 
ဧက) 

အသီး 
အ ရအတွက် 

အသီး 
အ လးချိန ်

(ဂရမ)် 
၁ BB-1 ၄၂ ၉၄၈ ၁၃ ၃၉၀၁ 
၂ BB-2 ၃၅ ၇၅၁ ၈ ၂၄၀၁ 
၃ BB-3 ၄၃ ၉၃၃ ၁၁ ၃၃၀၁ 
၄ ကျား ြခရာ (စ) ၅၁ ၁၀၁၁ ၁၃ ၃၉၀၁ 
၅ ဆင်းခရမ်းချဉ်- ၁(စ) ၄၂ ၈၁၈ ၁၀ ၃၀၀၁ 
၆ BL-12 (စ) ၄၆ ၇၇၈ ၁၁ ၃၃၀၁ 
 Mean ၄၃.၀ ၈၇၃.၀ ၁၁.၀  

 F – test ns * ns  
 C V % ၄၈.၉ ၁၄.၅ ၂၃.၄  
 L . S . D (0.05) - ၁၉၀.၂ _  
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၆။ ဒသငရတ်အစပ်မျို းများနှင့် AVRDC ငရတ်အစပ်မျိုးများယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
 ဒသနှင့်ကိက်ညီ သာ အထွက်နန်း ကာင်းသည့် ငရတ်မျိုးများရရိှရန် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

 ဒသနှင့်ကိက်ညီ၍ အထွက်နန်း ကာင်း သာ ငရတ်မျို းများရရိှရန ် AVRDC 
ငရတ်မျို း (၃) မျို းနှင့် ဒသငရတ်မျိုး(၃)မျိုးတိကိ့ (၆x၃) အာစီဘီဒီဇင်ိးြဖင့် ၂၀၁၃ခနှစ်၊ 
မိးရာသီတွင ် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၊ 
ရဆင်း၌ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။  
တွရ့ှိချက် 

 စမ်းသပ်မျိုးအားလးတွင်မျိုးနပါတ် (၁) 10-5  နင့်ှ မျိုးနပါတ် (၂) 10-8 တိ ့ သည် 
၅၀%ပန်းပွင့်ရက်(၃၆)ရက်ြဖင့် အ စာဆးြဖစ် ပီး အသက်ရက ်(၁၁၀)ရက်ြဖင့် အ စာဆးစတင ်
ဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ ဒသမျို းမိသားစမှာ (၄၁)ရက်ြဖင့် ပန်းပွင့် ပီး အသက်ရက(်၁၂၄) ရက်ြဖင့် 
နာက်အကျဆး ဆွတ်ခူးရပါသည်။ အသီးဆိင်ရာ လက္ခဏာများတွင် အသီး တစ် တာင့် 
အ လးချိန်၌ မျို းနပါတ် (၃) 10-9  သည် (၅.၂)ဂရမ်ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ဒသမျို းများသည ်
(၂.၃မ၂ှ.၅ဂရမ်) ထိရိှ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများတွင်တစ်ပင်မ ှ
စစ ပါင်းသီး တာင့်အ ရအတွက်နှင့် အ လးချိန်၌ ဒသမျိုး ရမည်းသင်းမိး ထာင်သည ်  (၈၀ 
တာင့်၊၁၆၂.၃၃ ဂရမ)် ြဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး စစ်ကိင်းမျိုး သည် (၄၂ တာင့်၊၅၆.၆၆ဂရမ)် ြဖင် ့
ဒတိယအများဆးြဖစ်၍ မိသားစမျို းသည ်(၂၄ တာင့်၊ ၄.၆၆ဂရမ)် ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် သီး တာင့်အ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်တွင် ရမည်းသင်းမိး ထာင် 
သည ် (၇၄ တာင့်၊ ၁၄၁.၂ဂရမ)်  ြဖင့်အများဆး ြဖစ် ပီး စစ်ကိင်းမျို းသည်(၃၆ တာင့်၊ 
၄၈.၁ဂရမ်)  ြဖင့် ဒတိယ အများဆး ြဖစ်ကာ AVRDC မျို းြဖစ်သည့် မျို းနပါတ်(၁) 10-5 သည ်
(၃၄ တာင့်၊၄၃.၃ ဂရမ်)ြဖင့် တတိယ အများဆး ြဖစ် ကာင်း တွရှ့ိရ ပါသည်။  
သးသပ်ချက် 
 ဒသမျိုးများြဖစ် သာရမည်းသင်းမိး ထာင်နှင့်စစ်ကိင်းမျို းများသညအ်သီးအထွက်နန်း
ကာင်း ပီး ဒသနင့်ှကိက်ညီမရိှ၍ AVRDC မျိုးများသည ် ဒသမျိုးများ၏အထွက်က ိ မမ ီ
သး ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ၂၀၁၄-၁၅ ခနှစ်တွင် ဆက်လက်စမ်းသပ်သွားမည် ြဖစ်ပါ သည်။ 
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ဇယား (၁၇) ငရတ်အစပမ်ျိုးများ၏ ပင်ပိင်းနငှ့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ(၂၀၁၃ မိး) 
 

စဉ ် မျိုးအမည် 
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက ်
စတင် 

ဆွတခ်ူးရက ်
နာက်ဆး 

ဆွတ်ခးူရက ်

အသီး 
တစ် တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

အပင် 
အြမင့် 
(စမ) 

၁ 10-5 ၃၆ ၁၁၀ ၁၄၀ ၄.၀ ၄၂.၄ 
၂ 10-8 ၃၆ ၁၁၀ ၁၄၀ ၃.၇ ၄၁.၈ 
၃ 10-9 ၃၇ ၁၁၁ ၁၄၁ ၅.၂ ၄၀.၆ 
၄ မိသားစ ၄၁ ၁၂၄ ၁၅၄ ၂.၅ ၃၉.၃ 
၅ စစ်ကိင်း ၄၂ ၁၂၅ ၁၅၅ ၃.၀ ၄၀.၁ 
၆ ရမည်းသင်းမိး ထာင ် ၄၃ ၁၂၇ ၁၅၇ ၂.၃ ၃၈.၉ 
 F – test ns ns ns * ns 
 CV% ၁.၆ ၀.၆ ၀.၄ ၁၂.၉ ၃.၉ 
 L.S.D (0.05) - - - ၀.၄၆ - 

 

ဇယား (၁၈) ငရတ်အစပ်မျို းများ၏ အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ(၂၀၁၃ မိး) 
 

စဉ ် မျိုးအမည ်

တစ်ပင်ပါ တစ်ပင်ပါ 

စစ ပါင်း 
သီး တာင့် 
အ ရအတွက် 

စျးကွက်ဝင ်
သီး တာင့် 
အ ရအတွက် 

စစ ပါင်း 
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 

စျးကွက်ဝင ်
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
၁ 10-5 ၃၇ ၃၄ ၄၆.၈ ၄၃.၃ 
၂ 10-8 ၂၅ ၂၂ ၄၁.၇ ၄၁.၈ 
၃ 10-9 ၂၆ ၂၃ ၄၆.၀ ၃၉.၄ 
၄ မိသားစ ၂၄ ၂၁ ၄၁.၇ ၃၆.၂ 
၅ စစ်ကိင်း ၄၂ ၃၆ ၅၆.၇ ၄၈.၁ 
၆ ရမည်းသင်းမိး ထာင် ၈၀ ၇၄ ၁၆၂.၃ ၁၄၁.၂ 
 F – test ** ** ns ** 
 CV% ၃၅.၃ ၃၆.၅ ၁၆၇.၅ ၉.၉ 
 L.S.D (0.05) ၂၄.၉၇ ၂၃.၂၄ - ၈.၁၃ 
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၇။ ထာပတခ်ရမ်းမျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 

   အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်းသည့် ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများရရှိရန ် 

ဆာင်ရွက်ချက် 

   ြပည်တွင်းမှစ ဆာင်းရရှိ သာ ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများက ိ( ၁၀ × ၃ )  အာစီဘီဒီဇိင်း ြဖင့် 

၂၀၁၃ ခနှစ ် မိးနှင့်မိး နှာင်းရာသီ၌ စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် 

သစ်သီးဝလဌာနစတွင ်တတိယအကိမ်စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တွရ့ှိချက် 

   မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ စမ်းသပ် 

ခရမ်းမျိုးများသည ်( ၆၃ ရက်မှ ၇၈ရက် ) ထိရိှပါသည်။ အပင်ြမင့်တွင ်SB–39 မျို းသည ်(၉၇.၂ 

စင်တီမီတာ) ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး Eg 10-7နှင့် Eg 19မျိုးသည် (၇၇.၃ စင်တီမီတာ) ြဖင့် 

အပင်အရပ်နိမ့်ပါသည်။ နာက်ဆးဆွတ်ခူးချိန်အပငဦ်း ရတွင် SB – 39 မျိုးသည ် ပင် ြခ 

ပတ် ရာဂါကျ ရာက်မမရိှသြဖင့် (၂၀ပင်)နှင့်  Eg 19မျိုးသည် ပင် ြခပတ် ရာဂါကျ ရာက်မ 

၉၀ရာခိင်နန်းြဖင့် (၂ပင်) သာကျန်ရိှပါသည်။ သီးထိးပိး ကျ ရာက်မတွင် ၆၀% မှ၈၃.၃%) ရှိ ပီး 

ြဖင့် ရစ ကို(ဇီးကန်း) မျိုးသည ် သီးထိးပိး ကာင့် ပျက်စီးမ အများဆး ြဖစ်ပါသည်။ 

အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါစစ ပါင်း သီးလး အ ရအတွက်နှင့် 

အ လးချိန်၌SB–39မျိုးသည်(၁၄လး၊၂၅၃၂.၇ဂရမ်)ြဖင် ့ အများဆး ထွက်ရိှ၍   Eg 10-4မျို း 

သည ်(၅လး၊ ၇၆၂.၀ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆးထွက်ရှိပါသည်။ တစ်ကွက် ( ၆'×၁၅') မ ှ စျးကွကဝ်င ်

အအသီးအ လးချိန်တွင်SB–39မျိုးသည်(၂၂.၁ကလိီဂရမ်)ြဖင့် အများဆး ထွက်၍ Eg 19 

မျို းသည် ( ၀.၈ ကီလိဂရမ ်) ြဖင့်အနည်းဆး ထွက်ရှိ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည။် 

   မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပင်ိးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 

စမ်းသပ်ခရမ်းမျို းများသည် ( ၆၁ ရက်မှ ၉၃ရက် ) ထိရှိပါသည်။ အပင်ြမင့်တွင် စထားမျိုး Eg 16 

မျို းသည် ( ၈၀.၆ စင်တီမီတာ ) ြဖင့ ်အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး Eg 10-4 မျို း သည် ( ၅၂.၂ စင်တီမီတာ ) 

ြဖင့်အပင်အရပ်နမိ့်ပါသည်။ နာက်ဆးဆွတ်ခူးချိန်အပင်ဦး ရတွင် စမ်းသပ်မျို းအားလးတွင ်

ပင် ြခပတ် ရာဂါကျ ရာက်မမရိှဘဲ (၂၀ပင်)စီရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သီးထိးပိးကျ ရာက်မ 

တွင် ရစကို (ဇီးကန်း)၊ SB–4၊ Eg 10-4မျိုးတိတွ့င ် သီးထိးပိးကျ ရာက်မ မရိှ ကာင်း 

တွရ့ှိရပါသည်။ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများ တွင် တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းသီးလး 

အ ရအတွက် နှင့်အ လးချိန် ၌ Eg 2-1မျိုးသည ်(၈လး၊ ၁၁၈၀.၀ဂရမ်) ြဖင် ့အများဆးထွက်ရိှ၍   

Eg 10-4 မျိုး သည် (၁လး၊ ၃၃၁.၀ဂရမ)် ြဖင့်အနည်းဆးထွက်ရှိပါသည်။တစ်ကွက် (၆' × ၁၅') မ ှ

စျးကွက်ဝင ်အသီး အ လး ချိန်တွင ် SB–4 မျို းသည ် (၅.၉ကီလိဂရမ)် ြဖင့် အများဆးထွက်၍ 

Eg 10-4 မျိုးသည် ( ၁.၃ ကီလိဂရမ ်)ြဖင့်အနည်းဆးထွက်ရိှ ကာငး် တွရိှ့ရပါသည။် 
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သးသပ်ချက် 

   မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရSB–39မျိုးသည် ပင် ြခ ပတ် ရာဂါကျ ရာက်မမရိှဘဲ တစ်ပင် 

နှင့်တစ်ကွက်(၆'×၁၅') မှအများဆးထွက်ရိှသြဖင့် မိးရာသီတွင ် ြဖစ်ထွန်း သာမျိုး အြဖစ် 

လ့လာ တွ ရိှ့ရပါသည်။  

   မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ SB–4 မျိုးသည ် ပင် ြခ ပတ် ရာဂါ ကျ ရာက်မနှင့် 

သီးထိးပိး ကျ ရာက်မမရိှဘ ဲတစ်ကွက်(၆'×၁၅')မှ စျးကွက်ဝင် အသီး အ လးချိန်၌  အများဆး 

ထကွရိှ်သြဖင့် မိး နှာင်းရာသီတွင ်ြဖစ်ထွနး်မ ကာင်းသည်ကိ တွ ရိှ့ ရပါသည်။ 
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ဇယား ( ၁၉ ) ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ပိးနှင့် ရာဂါကျ ရာက်မအ ြခအ န (၂၀၁၃ မိး) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀ ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက ်

အပင်အြမင့် 
(စမ) 

နာက်ဆး 
ဆွတ်ခူးချိန ်

အပင်အ ရအတွက ်

သီးထိးပိး 
ကျ ရာကမ် 
ရာခိင်နန်း 

ဆွတ်ခးူချိန်တွင ်
ပင် ြခပတ် ရာဂါ 

(Sclerotium rolfsi ) 
ကျ ရာက်မရာခိင်နန်း 

၁ SB – 4 ၇၂ ၉၀.၇ ၁၂ ၆၂.၅ ၄၀ 
၂ SB – 39 ၇၆ ၉၇.၂ ၂၀ ၇၈.၆ ၀ 

၃ Eg 2-1 ၇၈ ၈၇.၂ ၁၉ ၇၀.၀ ၅ 

၄ Eg 10-7 ၇၄ ၇၇.၃ ၁၈ ၇၆.၉ ၁၀ 

၅ Eg 10-4 ၇၅ ၈၂.၅ ၄ ၆၀.၀ ၈၀ 

၆ Eg 19 ၇၃ ၇၇.၃ ၂ ၈၀.၀ ၉၀ 

၇ Eg 16  ၇၃ ၈၉.၇ ၁၂ ၇၅.၀ ၄၀ 

၈ Eg 39 ၇၄ ၈၃.၅ ၁၉ ၈၀.၀ ၅ 

၉ ရစကို ( ဇီးကန်း)  ၇၈ ၇၈.၅ ၁၅ ၈၃.၃ ၂၅ 

၁၀ မျို းထွန်း -  ၅ ( စ ) ၆၃ ၈၂.၈ ၁၇ ၇၇.၈ ၁၅ 

 F – test  ** ns **   

 C.V % ၄.၉ ၁၁.၄ ၂၁.၁   
 L.S.D ( 0.05 ) ၆.၁၉ - ၅.၀၉   
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ဇယား ( ၂၀ ) ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများ၏အထွက်နငှ့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး) 

စဉ ် မျို းအမည် 

တစ်ပင်မှစစ ပါင်းအသီး တစ်ပင်မ ှ စျးကွက်ဝင်အသီး တစ်ကွက် 
(၆’x၁၅’)မ ှ

စျးကွက်ဝင်အသီး 
အ လးချိန ်
(ကီလိဂရမ ်

အ ရ    
အတွက် 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

အ ရ         
အတွက် 

အ လးချိန ်
(ဂရမ်) 

၁ SB – 4 ၈ ၁၃၄၂.၀ ၃ ၃၅၄.၉ ၇.၃ 
၂ SB – 39 ၁၄ ၂၅၃၂.၇ ၃ ၅၇၄.၀ ၂၂.၁ 
၃ Eg 2-1 ၁၀ ၁၄၂၂.၀ ၃ ၃၈၉.၇ ၉.၄ 
၄ Eg 10-7 ၁၃ ၁၇၆၃.၃ ၃ ၃၃၇.၇ ၉.၃ 
၅ Eg 10-4 ၅ ၇၆၂.၀ ၂ ၂၃၈.၉ ၁.၉ 
၆ Eg 19 ၅ ၈၀၁.၁ ၁ ၁၇၆.၇ ၀.၈ 
၇ Eg 16  ၈ ၁၁၈၄.၀ ၂ ၂၇၉.၇ ၇.၁ 
၈ Eg 39 ၁၀ ၁၄၄၀.၇ ၂ ၂၉၈.၇ ၈.၅ 
၉ ရစကို  ( ဇီးကန်း)  ၆ ၁၀၂၈.၁ ၁ ၂၂၇.၀ ၅.၁ 
၁၀ မျို းထွန်း -  ၅ ( စ ) ၉ ၁၀၄၀.၇ ၂ ၂၂၈.၃ ၅.၆ 

 F – test  ** ** ns ns ** 
 C.V % ၃၀.၉ ၃၁.၂ ၃၉.၄ ၄၅.၃ ၅၅.၉ 
 L.S.D ( 0.05 ) ၄.၅၈ ၇၁၃.၁၇ - - ၇.၃၈ 
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ဇယား ( ၂၁ ) ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ပိးနှင့် ရာဂါကျ ရာက်မအ ြခအ န (၂၀၁၃ မိး နှာင်း) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀ ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက ်

အပင်အြမင့် 
(စမ) 

နာက်ဆး 
ဆွတ်ခူးချိန ်

အပင်အ ရအတွက ်

သီးထိးပိး 
ကျ ရာကမ် 
ရာခိင်နန်း 

၁ SB – 4 ၉၃ ၇၂.၉ ၂၀ ၀ 
၂ SB – 39 ၉၀ ၆၄.၄ ၂၀ ၂၅ 
၃ Eg 2-1 ၈၇ ၇၆.၇ ၂၀ ၁၄.၂ 
၄ Eg 10-7 ၉၃ ၇၂.၆ ၂၀ ၂၀ 
၅ Eg 10-4 ၆၁ ၅၂.၂ ၂၀ ၀ 
၆ Eg 19 ၉၃ ၇၆.၈ ၂၀ ၂၅ 
၇ Eg 16  ၉၀ ၈၀.၆ ၂၀ ၂၅ 
၈ Eg 39 ၉၀ ၇၇.၄ ၂၀ ၂၀ 
၉ ရစကို ( ဇီးကန်း)  ၈၆ ၆၉.၄ ၂၀ ၀ 
၁၀ မျို းထွန်း -  ၅ ( စ ) ၉၃ ၇၇.၃ ၂၀ ၂၀ 

 F – test  ns ns ns  

 C.V % ၂၀.၂ ၃.၀ -  

 L.S.D ( 0.05 ) - - -  
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ဇယား ( ၂၂ ) ထာပတ်ခရမ်းမျိုးများ၏အထွက်နငှ့်အထွက်နနး်ဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး နှာငး်) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
တစ်ပင်မှစစ ပါင်းအသီး တစ်ကွက် (၆’x၁၅’)မှ 

စျးကွက်ဝင်အသီး 
အ လးချိန် (ကီလိဂရမ)် 

အ ရအတွက ်
အ လးချိန ်

(ဂရမ်) 
၁ SB – 4 ၅ ၁၁၅၅.၀ ၅.၉ 
၂ SB – 39 ၄ ၇၉၁.၃ ၄.၅ 
၃ Eg 2-1 ၈ ၁၁၈၀.၀ ၄.၅ 
၄ Eg 10-7 ၆ ၁၀၀၆.၇ ၃.၆ 
၅ Eg 10-4 ၁ ၃၃၁.၀ ၁.၃ 
၆ Eg 19 ၄ ၉၉၁.၀ ၃.၄ 
၇ Eg 16  ၅ ၉၃၁.၀ ၅.၅ 
၈ Eg 39 ၅ ၉၂၃.၃ ၅.၂ 
၉ ရစကို ( ဇီးကန်း)  ၂ ၇၁၇.၀ ၄.၇ 
၁၀ မျို းထွန်း -  ၅ ( စ ) ၅ ၈၂၆.၀ ၃.၆ 

 F – test  ** ** ** 
 C.V % ၂၅.၇ ၂၅.၁ ၃၀.၀ 
 L.S.D ( 0.05 ) ၁.၉၇ ၃၈၁.၈၄ ၂.၂၂ 
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၈။ ခရမ်းအရှည်မျိုးများအထကွ်ယှဉ် ပိုင် လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 

   အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်းသည့် ခရမ်းရှည်မျို းများရရှိရန ် 

ဆာင်ရွက်ချက် 

   ြပည်တွင်းမှစ ဆာင်းရရှိ သာ ခရမ်းရှည်မျို း ( ၈ ) မျိုးကိြပည်ပမျိုး ( ၁ ) မျိုး၊ စထားမျိုး 

( ၁ ) မျိုးတိနှ့င့် ( ၁၀ × ၃ ) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးနှင့်မိး နှာင်းရာသီ၌ စိက်ပျို း ရး 

သ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီး ဟငး်ရက်ွ နှင့်သစသ်ီးဝလဌာနစတွင်တတိယအကိမ် စမ်းသပ် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တွရ့ှိချက် 

   မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပင်ိးဆင်ိရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 

ခရမ်းပ ဒသာမျိုးသည ် (၅၃ရက)် ြဖင့် အ စာဆးပန်းပွင့်၍ SB - 34မျို းသည ် ( ၇၆ ရက်) ြဖင့် 

နာကအ်ကျဆးြဖစ်ပါသည်။ အပင်ြမင့်တွင ်စမ်းသပ်မျိုးများသည် ( ၆၈.၃မှ၉၈.၉ စင်တီမီတာ ) 

အတွင်းရှိပါသည။် နာက်ဆးဆွတ်ခူးချိန်အပင်ဦး ရတွင် သီရိလကာ မျိုးသည် ပင် ြခပတ် 

ရာဂါကျ ရာက်မနည်းသြဖင့် (၁၈ပင)်နှင့်  တာင်သာမျိုးသည် ပင် ြခပတ် ရာဂါကျ ရာကမ် 

၉၀ရာခိင်နန်း ကာင့် (၂ပင)် သာကျန်ရှိပါသည်။ သီးထိးပိးကျ ရာက်မတွင်(၈၄.၆%မ ှ၅၈.၈%) 

အတွင်းရှိ ပီး SB-15 မျိုးသည ်   သီးထိးပိး ကာင့်ပျက်စီးမအများဆး ြဖစ်ပါသည်။ အထွက်နှင့် 

အထွက်နနး်ဆိင်ရာ လက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းသီးလးအ ရအတွက်တွင် မျိုးထွန်း-

၄(စ) နှင့် ခရမ်းပ ဒသာမျိုးတိသ့ည ် (၂၄လး) စီြဖင့် အများဆးြဖစ်၍ သီရိလကာမျိုး သည ်

(၂၃လး) ြဖင့် ဒတိယအများဆးြဖစ်ကာ တာင်သာမျိုးသည ် (၅လး) ြဖင့် အနည်းဆး 

ထွက်ရိှပါသည်။ တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းသီးလး အ လးချိန်တွင် မျို းထွန်း-၄(စ) သည် 

(၂၄၆၀.၀ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး သီရိလကာမျို းသည ် (၂၄၄၁.၃ဂရမ)် ြဖင့် ဒတိယ 

အများဆးထွက်ရှိ၍ တာင်သာမျိုးသည ် (၅၉၇.၃ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆးထွက်ရိှပါသည်။ 

တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင် အသီးအ ရအတွက်နှင့်အ လးချိန်တိတ့ွင ် သီရိကာမျို းသည ် (၈လး၊ 

၇၆၅.၃ဂရမ်) ြဖင့် အများဆးြဖစ်၍ စထားမျိုး မျို းထွန်း-၄(၇လး၊ ၇၂၆ဂရမ်) နှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။ 

တာင်သာမျို းသည ်(၂လး၊ ၂၀၈.၃ဂရမ)် ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်ပါသည်။ တစ်ကွက် ( ၆'  × ၁၅' ) မ ှ

စျးကွက်ဝင်အအသီးအ လး ချိန်တွင ် သီရိကာမျို းသည် (၁၇.၇ကီလိဂရမ်) ြဖင့် အများဆး 

ထွက်ရိှ၍ စထားမျိုး မျိုးထွန်း-၄( ၁၆.၁ ကီလိဂရမ)် နှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။ တာင်သာမျိုးသည ်

(၂.၉ ကီလိဂရမ)် ြဖင့်အနည်းဆးထွက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

   မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ ပင်ပင်ိးဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်၌ 

စမ်းသပ်ခရမ်းမျို းများသည် ( ၈၆ ရက်မ ှ၉၈ရက ် ) ထိရိှပါသည်။ အပင်ြမင့်တွင် တာငသ်ာမျို း 

သည ်( ၈၆.၇ စင်တီမီတာ ) ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး ခရမ်းပ ဒသာမျိုး သည် ( ၃၅.၈ စင်တီမီတာ ) 
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ြဖင့်အနိမ့်ဆးြဖစ ် ပါသည။် နာက်ဆးဆွတ်ခူးချိန်အပင်ဦး ရတွင ် စမ်းသပ်မျို း အားလးတွင ်

ပင် ြခပတ် ရာဂါကျ ရာက်မမရှိ ကာင်း တွ ရိှ့ရပါသည်။ သီးထိးပိး ကျ ရာက်မတွင ်(၁၄.၂%မ ှ

၂၅%)ရှိ ပီး မိးရာသီနှင့်နင်းယှဉ်ပါက မိး နှာင်းရာသီတွင် ကျ ရာက်မ နည်း ကာင်း တွရိှ့ရ 

ပါသည်။  အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများတွင် တစ်ပင်ပါစစ ပါင်း နှင့် စျးကက်ွ 

ဝင်သီးလးအ ရအတွက်၌ ခရမ်းပ ဒသာမျိုးသည် (၁၃လး၊၁၁လး) ြဖင့် အများဆးြဖစ်၍ SB – 5 

မျို း (၁၂လး၊၁၁လး)၊ SB-27 (၁၁လး၊၁၀လး)တိန့ှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။ စထားမျိုး မျိုးထွန်း-

၄သည ် (၈လး၊၇လး) သာထွက်ရှိပါသည်။ တစ်ပင်ပါစစ ပါင်းနှင့် စျးကွက်ဝင်သီးလး 

အ လးချိန်တွင် SB – 5မျိုး သည် (၁၀၈၂.၇ဂရမ်၊၉၆၄.၀ဂရမ)် ြဖင် ့အများဆး ထွက်ရှိ ပီး SB – 

27မျိုးသည် (၁၀၆၂.၇ဂရမ်၊၉၃၁.၀ဂရမ)်ြဖင့် ဒတိယ အထွက်များ ပီး စထားမျိုး မျို းထွန်း-၄သည ်

(၉၁၁.၃ဂရမ်၊၇၄၀ဂရမ်) ထွက်ရှိပါသည။်  တစ်ကွက် (၆' × ၁၅' ) မ ှ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လး 

ချိန်တွင ် SB–28 မျိုးသည ် (၆.၅ကီလိဂရမ်) ြဖင့် အများဆးြဖစ် သာ်လည်း SB – 5 

(၅.၆ကီလိဂရမ)်၊ SB – 27(၅.၅ကီလိဂရမ်) တိနှ့င့်ကွာြခားမ မရိှပါ။ စထားမျိုး မျိုးထွန်း-၄သည ်

(၃.၉ကီလိဂရမ)် သာထွက်ရှိပါသည်။ 

သးသပ်ချက် 

   မိးရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ သီရိကာမျိုးသည ် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်(၆' × ၁၅') မ ှ

စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တိတွ့င် အထွက်အများဆးြဖစ် ပီး စထားမျိုး မျိုးထွန်း-၄နှင့် 

ကွာြခားမ မရှိသြဖင့် မိးရာသီတွင ်ြဖစ်ထွန်း သာမျိုးအြဖစ် လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။  

                 မိး နှာင်းရာသီစမ်းသပ်ချက်အရ တစ်ပင်နှင့် တစ်ကွက်(၆'×၁၅') မှ စျးကွကဝ်င် 

အသးီအ လးချိန် တွင် SB – 5၊ SB – 27နှင့် SB–28 မျိုးများသည ်စထားမျိုး မျို းထွန်း-၄ 

ထကအ်ထွက်ပိ သာမျိုးများ အြဖစ် တွ ရိှ့ရပါသည်။ 
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ဇယား ( ၂၃ ) ခရမ်းအရှည်မျိုးများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ပိး နှင့် ရာဂါကျ ရာကမ်အ ြခအ န (၂၀၁၃ မိး) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀ ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက် 

အပင်အြမင့် 
(စမ) 

နာက်ဆး 
ဆွတ်ခးူချိန ်

အပင်အ ရအတွက ်

သီးထိးပိး 
ကျ ရာက်မ 
ရာခိင်နန်း 

ဆွတ်ခူးချိန်တွင ်
ပင် ြခပတ် ရာဂါ 

(Sclerotium rolfsi ) 
ကျ ရာက်မရာခိင်နန်း 

၁ SB – 1 ၆၉ ၈၉.၅ ၁၆ ၅၈.၈ ၂၀ 
၂ SB – 5 ၇၂ ၉၈.၄ ၁၅ ၇၆.၅ ၂၅ 

၃ SB – 15 ၆၉ ၉၆.၁ ၁၆ ၈၄.၆ ၂၀ 

၄ SB – 27 ၇၁ ၇၉.၃ ၁၁ ၇၇.၃ ၄၅ 

၅ SB - 28 ၇၃ ၈၅.၇ ၈ ၇၅.၀ ၆၀ 

၆ SB - 34 ၇၆ ၉၈.၉ ၁၅ ၈၀.၀ ၂၅ 

၇ သီရိလကာ ၇၁ ၉၁.၃ ၁၈ ၆၅.၀ ၁၀ 

၈ ခရမ်းပ ဒသာ ၅၃ ၆၈.၃ ၅ ၇၀.၈ ၇၅ 

၉ တာင်သာမျိုး ၇၃ ၉၃.၄ ၂ ၆၀.၀ ၉၀ 

၁၀ မျို းထွန်း - ၄ ( စ ) ၆၉ ၈၉.၃ ၉ ၇၀.၈ ၅၅ 

 F – test  ** ns **   

 C.V % ၃.၄ ၂၄.၈ ၂၁.၅   
 L.S.D ( 0.05 ) ၄.၀၂ - ၄.၃၄   
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ဇယား (၂၄ ) ခရမ်းအရှည်မျိုးများ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး) 

စဉ ် မျိုးအမည ်

တစ်ပငမ်ှစစ ပါင်းအသီး တစ်ပင်မ ှ စျးကွက်ဝင ် တစက်ွက် 
(၆' x ၁၅')မ ှ
စျးကွက်ဝင ်

အသီးအ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ)် 

အ ရ    
အတကွ် 

အ လးချိန ်
(ဂရမ)် 

အ ရ         
အတွက် 

အ လးချိန ်
(ဂရမ်) 

၁ SB – 1 ၁၇ ၁၀၁၅.၃ ၇ ၄၁၆.၀ ၈.၀ 
၂ SB – 5 ၁၇ ၁၈၄၂.၇ ၄ ၄၅၆.၃ ၁၁.၉ 
၃ SB – 15 ၁၃ ၁၈၁၆.၀ ၂ ၃၀၈.၃ ၅.၈ 
၄ SB – 27 ၂၂ ၂၀၁၅.၃ ၅ ၄၀၈.၇ ၁၂.၄ 
၅ SB - 28 ၁၆ ၁၆၅၀.၀ ၄ ၄၃၃.၃ ၁၀.၁ 
၆ SB - 34 ၁၅ ၁၇၃၈.၀ ၃ ၂၉၂.၃ ၉.၉ 
၇ သီရိလကာ ၂၃ ၂၄၄၁.၃ ၈ ၇၆၅.၃ ၁၇.၇ 
၈ ခရမ်းပ ဒသာ ၂၄ ၁၃၈၄.၀ ၇ ၄၆၀.၈ ၁၁.၇ 
၉ တာင်သာမျို း ၅ ၅၉၇.၃ ၂ ၂၀၈.၃ ၂.၉ 
၁၀ မျို းထွန်း - ၄ ( စ ) ၂၄ ၂၄၆၀.၀ ၇ ၇၂၆.၀ ၁၆.၁ 

 F – test  ** ** * * ** 
 C.V % ၂၄.၂ ၂၄.၉ ၄၂.၅ ၃၈.၇ ၃၀.၃ 
 L.S.D ( 0.05 ) ၇.၂၉ ၇၂၃.၇၉ ၃.၅၅ ၂၉၇.၃၃ ၅.၅၂ 
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ဇယား ( ၂၅ ) ခရမ်းအရှည်မျို းများ၏ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ပိး နှင့် ရာဂါကျ ရာကမ်အ ြခအ န (၂၀၁၃ မိး နှာငး်) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
၅၀ ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက် 

အပင်အြမင့် 
(စမ) 

နာက်ဆး 
ဆွတ်ခူးချိန ်

အပင်အ ရအတွက ်

သီးထိးပိး 
ကျ ရာကမ် ရာခိင်နန်း 

၁ SB – 1 ၉၈ ၅၆.၀ ၂၀ ၂၂.၂ 
၂ SB – 5 ၉၀ ၆၃.၉ ၂၀ ၁၆.၆ 
၃ SB – 15 ၉၀ ၇၄.၇ ၂၀ ၁၄.၂ 
၄ SB – 27 ၉၇ ၈၀.၀ ၂၀ ၁၈.၁ 
၅ SB - 28 ၉၂ ၆၉.၉ ၂၀ ၁၆.၆ 
၆ SB - 34 ၈၉ ၇၈.၇ ၂၀ ၂၅.၀ 
၇ သီရိလကာ ၉၅ ၅၆.၅ ၂၀ ၁၄.၂ 
၈ ခရမ်းပ ဒသာ ၈၆ ၃၅.၈ ၂၀ ၁၅.၃ 
၉ တာင်သာမျို း ၈၉ ၈၆.၇ ၂၀ ၂၀.၀ 
၁၀ မျို းထွန်း - ၄ ( စ ) ၈၉ ၆၉.၅ ၂၀ ၂၅.၀ 

 F – test  ns ** ns  

 C.V % ၉.၉ ၁၁.၆ -  

 L.S.D ( 0.05 ) - ၆၉.၅၀ -  
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ဇယား (၂၆ ) ခရမ်းအရှည်မျို းများ၏အထွက်နှင့်အထွကန်န်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး နှာင်း) 

စဉ ် မျိုးအမည ်

တစ်ပငမ်ှစစ ပါင်းအသီး တစ်ပင်မ ှ စျးကွက်ဝင ် တစက်ွက် 
(၆' x ၁၅')မ ှ
စျးကွက်ဝင ်

အသီးအ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ)် 

အ ရ    
အတကွ် 

အ လးချိန ်
(ဂရမ)် 

အ ရ         
အတွက် 

အ လးချိန ်
(ဂရမ်) 

၁ SB – 1 ၉ ၄၄၅.၃ ၇ ၃၆၄.၀ ၃.၁ 
၂ SB – 5 ၁၂ ၁၀၈၂.၇ ၁၁ ၉၆၄.၀ ၅.၆ 
၃ SB – 15 ၇ ၅၃၉.၃ ၆ ၄၃၉.၃ ၃.၉ 
၄ SB – 27 ၁၁ ၁၀၆၂.၇ ၁၀ ၉၃၁.၀ ၅.၅ 
၅ SB - 28 ၇ ၉၄၆.၀ ၆ ၈၄၂.၇ ၆.၅ 
၆ SB - 34 ၉ ၈၀၅.၀ ၇ ၆၃၈.၃ ၄.၁ 
၇ သီရိလကာ ၇ ၅၈၈.၀ ၆ ၅၄၁.၀ ၂.၈ 
၈ ခရမ်းပ ဒသာ ၁၃ ၅၆၀.၇ ၁၁ ၄၉၀.၇ ၄.၆ 
၉ တာင်သာမျို း ၅ ၉၂၄.၃ ၄ ၇၈၄.၃ ၅.၃ 
၁၀ မျို းထွန်း - ၄ ( စ ) ၈ ၉၁၁.၃ ၇ ၇၄၀.၀ ၃.၉ 

 F – test  ** ** * * ** 
 C.V % ၂၃.၉ ၂၉.၆ ၃၂.၅ ၃၂.၅ ၁၈.၆ 
 L.S.D ( 0.05 ) ၃.၆၃ ၃၉၄.၁၅ ၄.၂၂ ၃၈၀.၉၉ ၁.၄၄ 
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၉။ ရးပတီမျို းများအထွက်ယှဉ် ပို င် လလ့ာြခင်း 
ရည်ရွယ်ချက် 
   အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း ကာင်း သာ ရးပတီမျို းများရရိှရန် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

   The World Vegetable Center (AVRDC) မှ ရးပတီမျိုးသစ် (၆)မျိုး၊ နှင့် 
စထားမျို း (၂)မျို း ကိအသးြပု၍ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင(်၈ x ၃) RCB ဒီဇိင်းြဖင့် 
စကိပ်ျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတွင် 
စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရ့ှိချက် 

          ရးပတီမျိုးလိင်းများ၏ အပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် (၅၀%) ပန်းပွင့်ရက်၌  
စထားမျို း (၂)မျိုးြဖစ် သာ သီရိလကာ နှင့် Clamsam သည ် (၄၂ရက်၊ ၃၈ ရက်)ြဖင် ့ ပန်း 
အ စာဆးပွင့်ခ့ဲ၍ စမ်းသပ်မျို းများသည ်ပန်းပွင့်ရက် နာက်ကျပါသည။် စမ်းသပ်မျိုးများတွင် 
TOT 2767 မျို းသည ် (၈၇ရက်)ြဖင့် နာက်အကျဆး ပန်းပွင့်ခဲ့ပါသည်။ အသီးစတင ်
ဆွတ်ခးူရကတွ်င် စထားမျိုး (၂) မျို း သီရိလကာ နှင့် Clamsam သည ်  (၄၃ရက)် ြဖင့် 
အ စာဆး ဆွတ်ခူးနိင် ပီး စမ်းသပမ်ျိုးများတွင် TOT 2767 မျိုးသည် (၇၂ရက်)ြဖင့် ဆွတခ်းူမ 
နာက်အကျဆး ြဖစ်ပါသည်။ ရးပတီမျိုးလိင်းများ၏ အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ တွင ်
အသီးတစ် တာင့်အ လးချိန်၌ စမ်းသပ်မျို းသစ်များသည ် စထားမျိုးများနှင် ့ ကွာြခားမမရိှဘဲ 
(၁၆.၇ဂရမ် မ ှ ၂၆.၁ ဂရမ)် အတွင်းရှိပါသည်။ သီး တာင့်အရှည်တွင် စထားမျိုး သီရိလကာ 
သည ်(၁၆.၂ စင်တီမီတာ) ြဖင့် အရှည်ဆးြဖစ် ပီး TOT 2767 မျို းသည် (၈.၃ စင်တီမီတာ) ြဖင့် 
အတိဆးြဖစ်ပါသည်။ သီး တာင့်အချင်းတွင် စမ်းသပ်မျိုးသစ်များသည် စထားမျိုးများ 
နှင့်ကွာြခားမမရှိဘဲ (၁.၄ စင်တီမီတာ မှ၂.၀ စင်တ ီ မီတာထိ) ရှိပါသည်။ ဆွတ်ခူးချိန ်
အပင်အြမင့်တင်ွ စမ်းသပ်မျိုးသစမ်ျားသည် စထားမျို းများနှင့်ကွာြခားမမရိှဘ ဲ (၈၅.၃ 
စင်တီမီတာ မ ှ ၁၄၈.၀ စင်တီမီတာ) အတွင်းရှိပါသည်။ အထွက်နှင့်အထွက်နန်း ဆိင်ရာ 
လက္ခဏာများတွင ်တစ်ပငမှ် သီး တာင့်အ ရအတွက်၌ စထားမျိုး သီရိလကာ နှင့် Clamsam 
သည ် (၂၃ တာင့် ၊ ၂၂ တာင့်) ြဖင့်အများဆးြဖစ်၍ စမ်းသပ်မျိုးသစ်များသည် (၂ တာင့် မ ှ
၁၇ တာင့်)သီးပါသည်။ တစ်ပငပ်ါ သီး တာင့်အ လးချိန်တွင ် စထားမျိုး Clamsam သည် 
(၃၃၂.၀ ဂရမ်) ြဖင့်အများဆးြဖစ၍် စထားမျိုး သီရိလကာ သည ် (၃၂၈.၆ ဂရမ်) ြဖင့် ဒတိယ 
အများဆးြဖစ်ကာ စမ်းသပ်မျိုး TOT 2767 မျိုးသည ်(၈.၃ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆး ြဖစ်ပါသည်။ 
တစ်ကွက်(၆'x ၁၅')မ ှ သီး တာင့် အ ရအတွက်တွင ် စထားမျိုး သီရိလကာ နှင့် Clamsam 
မျိုးတိတ့ွင ် (၃၈၂ တာင့်၊ ၃၉၇ တာင့်) ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ ပီး AVRDC ရးပတီမျိုးသစ် 
များသည်  (၆ တာင့်မ ှ ၁၁၉ တာင့်) အတွင်းထွက်ရှိကာ အထွက်နည်း ကာင်း တွ ရိှ့ခဲ့ 
ရပါသည်။ တစ်ကွက်(၆'x ၁၅') မှ သီး တာင့် အ လးချိန်တွင်လညး် စမ်းသပ်ခ့ဲ သာ 
ရးပတီမျို းသစ်များသည ် စထားမျိုး Clamsam(၆.၀ ကီလိဂရမ်)နှင့် သီရိလကာမျိုး (၄.၄ 
ကီလိဂရမ)် တိထ့က်အထွက်သာြခင်းမရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါ သည။် 
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သးသပ်ချက် 
  The World Vegetable Center (AVRDC) နှင့် ြပည်တွငး်မ ှ စ ဆာင်းရရိှ သာ 
မျို းသစ်များသည ်စထားမျိုးြဖစ် သာ သီရိလကာ နှင့် Clamsam မျိုးတိထ့က ်ဆွက်ခူးရက်နှင့် 
သီး တာင့်အထွက်နန်းတွင် သာလွန်မမရိှ ကာင်း သးသပ် တွရိှ့ရပါသည်။ 
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ဇယား (၂၇) ရးပတီမျိုးလိင်းများ၏ အပင်ပိင်း နှင့် အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ(၂၀၁၃ မိး) 

စဉ ် မျို းအမည် 
၅၀ 

ရာခိင်နန်း 
ပန်းပွင့်ရက ်

အသီး 
စတင် 

ဆွတ်ခူးရက် 

သီး 
တာင့် 

အလျား 
 (စမ) 

သီး တာင့် 
အချင်း  
(စမ) 

အသီး 
တစ် တာင့် 
အ လးချိန ် 

(ဂရမ်) 

စတင် 
ဆွတ်ခးူချိန ်
အပင်အြမင့် 

(စမ) 
၁ TOT 7218 ၆၁ ၆၀ ၁၅.၃ ၁.၆ ၂၆.၁ ၁၃၆.၀ 
၂ TOT 7957 ၆၈ ၆၄ ၁၃.၈ ၁.၅ ၁၆.၉ ၁၂၆.၃ 
၃ TOT 2767 ၈၇ ၇၂ ၈.၃ ၁.၆ ၂၂.၀   ၈၅.၃ 
၄ TOT 7102 ၇၈ ၆၈ ၁၅.၁ ၁.၅ ၂၄.၆ ၁၀၃.၃ 
၅ COL 49 ၅၄ ၅၇ ၁၃.၁ ၂.၀ ၂၁.၈ ၁၁၃.၃ 
၆ COL 129 ၄၇ ၄၆ ၁၃.၃ ၁.၆ ၁၉.၄ ၁၄၈.၀ 
၇ သီရိလကာ(စ) ၄၂ ၄၃ ၁၆.၂ ၁.၄ ၁၆.၇ ၁၄၈.၀ 
၈ Clamsam (စ) ၃၈ ၄၃ ၁၆.၁ ၁.၅ ၁၉.၈ ၁၃၀.၀ 

 F – test ** ** * ns ns ns 
 C V % ၁၁.၆ ၇.၀ ၁၇.၁ ၁၅.၇ ၃၄.၅ ၁၉.၀ 
 L . S . D(0.05) ၁၂.၀ ၆.၈ ၄.၂ - - - 

 

ဇယား ( ၂၈)  ရးပတီမျို းလိင်းများ၏ အထွက ်နှင့် အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ  
                    (၂၀၁၃  မိး) 

စဉ ် မျိုးအမည ်
တစ်ပင်မ ှ
သီး တာင့် 
အ ရအတွက ်

တစ်ပင်မ ှ
သီး တာင့် 
အ လးချိန် 

(ဂရမ)် 

တစကွ်က် 
(၆'x ၁၅') မှ 
စျးကွက်ဝင ်
သီး တာင့် 
အ ရအတွက ်

တစကွ်က် 
(၆'x ၁၅') မှ 
စျးကွက်ဝင ်

သီး တာင့် အ လးချိန ်
(ကီလိဂရမ်) 

၁ TOT 7218 ၁၀ ၁၇၆.၆ ၁၁၉ ၂.၃ 
၂ TOT 7957  ၂     ၉.၇   ၂၈ ၀.၄ 
၃ TOT 2767  ၃     ၈.၃     ၆ ၀.၁ 
၄ TOT 7102  ၄  ၁၅.၁  ၂၄ ၀.၅ 
၅ COL 49 ၁၁ ၁၇၈.၃ ၁၄၀ ၂.၆ 
၆ COL 129 ၁၇ ၃၀၀.၇ ၂၄၁ ၃.၇ 
၇ သီရိလကာ(စ) ၂၃ ၃၂၈.၆ ၃၈၂ ၄.၄ 
၈ Clamsam (စ) ၂၂ ၃၃၂.၀ ၃၉၇ ၆.၀ 

 F – test ** ** ** ** 
 C V %  ၂၈.၈ ၃၆.၁ ၃၉.၆ ၇၀.၀ 
 L.S. D (0.05) ၅.၄ ၁၀၇.၄ ၁၁၆.၀ ၃.၁ 
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(ဂ) စိက်နည်းစနစ်စမ်းသပ်ြခင်း 

၁။ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျိုးမျိုး၏ ဟင်းစားပဲပတ်အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း 
အ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

 
ရည်ရွယ်ချက် 
            ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားအမျို းမျို း၏ဟင်းစားပဲပတ်အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း  
အ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မက ိ လ့လာရန ်
ဆာင်ရွက်ချက် 

          ယူရီးယား ြမဩဇာနန်းထားအမျိုးမျိုးအသးြပုြခင်းြဖင့် ဟငး်စားပဲပတ်၏ အရည်အ သွး  
နှင့်အထွက်နန်းအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် အလားအလာ ကာင်း သာ 
ဟင်းစားပဲပတ်မျို း MJ-9751-4 ကိအသးြပု၍ ယူရီးယား ြမဩဇာနန်းထား(၅)မျိုး           
(၁။ယူရီးယားမထည့်ြခင်း ၂။ယူရီးယား၂၇ ပါင်/ဧက ၃။ယူရီးယား၅၃ ပါင်/ဧက ၄။ယူရီးယား 
၈၁ ပါင/်ဧက ၅။ယူရီးယား၁၀၈ ပါင/်ဧက)ကိ ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင် ့ နင်းယှဉ်၍ (၆x၄) 
အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၃ခနှစ်၊ မိးရာသီ၌ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တီစူပါနှင် ့ ပိတက်ရှ် 
ြမသဇာကိ ဗလာစမ်းသပ်ချက်မှလွဲ၍ တစ်ဧကလင ်၅၃ ပါင်စီနန်း ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ 
တွရ့ှိချက် 

            ယူရီးယား ြမဩဇာနန်းထားအမျိုးမျို းအလိက် ပင်ပိင်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတငွ ်
သချာ ဗဒနည်းအရကွဲြပားြခားနားမမရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်တွင ်
စမ်းသပ်ချက် အားလး သည် (၃၈ရက် မှ ၃၉ရက်)အတွင်းပန်းပွင့်ပါသည်။ အပင်အြမင့်တွင် 
(၃၃.၄မ ှ ၃၇.၄စင်တီမီတာ)ရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။အထွက်နန်းဆိင်ရာ လက္ခဏာများတွင ်
တစ်ပင်ပါ သီး တာင့်အ ရအတွက် နှင့်အ လးချိန် ၌ စမ်းသပ်ချက်အားလး သည် (၁၈ တာင့်မ ှ
၂၃ တာင့်) အတွင်းထွက်ရှိ ပီး တစ်ပင်ပါ သီး တာင့်အ လးချိန်တွင ် ယူရီးယား 
၈၁ ပါင/်ဧကနန်း ထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၇၁.၀ဂရမ်) ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး 
ကျန်စမ်းသပ်ချက်များနှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။ အ စ ့ ၁၀၀ အ လးချိန်တွင်လည်း ယူရီးယား 
၈၁ ပါင/်ဧက နန်းထည့်သင်ွး သာစမ်းသပ်ချက်သည် (၆၀.၃ဂရမ)် ရိှ ပီး ကျန်စမ်းသပ်ချက် 
များနှင့် ကွာြခားမမရှိပါ။ တစ်ကွက်(၃'x၇')မှ စျးကွက်ဝင်သီး တာင့် အ လးချိန်တွင် 
(၁၈၃.၇မှ၃၄၄.၈ဂရမ်) အတွင်းထွက်ရိှ ပီး ယူရီးယား၈၁ ပါင်/ဧကနနး်ထည့်သွင်း သာ 
စမ်းသပ်ချက်သည်  (၃၄၄.၈ ဂရမ)်  ြဖင့်အများဆးထွက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ကွက် 
(၃'x၇')မ ှ စျးကွက်ဝင် အ စ့အ လးချိန်နှင့် အထွက်နန်းတင်ွ စမ်းသပ်ချက်များသည ်
ကွာြခားမမရိှ သာ်လညး် ယူရီးယား ၈၁ ပါင်/ဧကနန်းထည့်သွင်း သာ စမ်းသပခ်ျက်သည် 
(၁၃၂.၅ဂရမ်၊ ၂၁.၈တင်း/ဧက) နန်းြဖင့် အထွက်များသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  
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သးသပ်ချက် 
     ယူရီးယား ြမဩဇာနန်းထားအမျိုးမျိုး၏ဟင်းစားပဲပတ်အရည်အ သွးနှင့်အထွက်နန်း အ 
ပ  အကျို းသက် ရာက်မ လ့လာရာတွင ် တစ်ဧကလင် ယူရီးယား ၈၁ ပါင်နန်း အသး 
ြပုြခင်း သည ်တစ်ပင်ပါ သီး တာင့်အ ရအတွက် နှင့်အ လးချိန်ကိအများဆး ပးစွမ်းနိင် သာ 
နန်းထားအြဖစ် တွရိှ့ရ ပါသည်။ 
 
ဇယား ( ၂၉ ) ဟင်းစားပဲပတ်မျို းများ၏ပင်ပိင်းနှင့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ(၂၀၁၃ မိး) 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက် 
ပထမ 
ပန်းပွင့် 
ရက ်

၅၀% 
ပန်းပွင့်ရက ်

စတင ်
ဆွတ်ခူး ရက ်

အပင်အြမင့် 
(စမ) 

တစ်ပင်ပါ 
သီးကိင်း 

၁ ဗလာ ၃၃ ၃၈ ၇၃ ၃၃.၄ ၈ 
၂ ယူရီးယား၀+တီစူပါ၅၃+

ပိတက်ရ်ှ၅၃ ပါင/်ဧက 
၃၃ ၃၉ ၇၃ ၃၇.၄ ၈ 

၃ ယူရီးယား၂၇+တီစူပါ၅၃
+ပိတက်ရှ၅်၃ ပါင်/ဧက 

၃၃ ၃၉ ၇၃ ၃၃.၉ ၈ 

၄ ယူရီးယား၅၃+တီစူပါ၅၃
+ပိတက်ရှ၅်၃ ပါင်/ဧက 

၃၄ ၃၈ ၇၃ ၃၃.၉ ၈ 

၅ ယူရီးယား၈၁+တီစူပါ၅၃
+ပိတက်ရှ၅်၃ ပါင်/ဧက 

၃၄ ၃၈ ၇၃ ၃၅.၈ ၈ 

၆ ယူရီးယား၁၀၈+တီစပူါ၅
၃+ပိတက်ရှ်၅၃ ပါင်/ဧက 

၃၄ ၃၈ ၇၃ ၃၅.၇ ၈ 

 F test ns ns ns ns ns 
 CV% ၂.၉ ၁.၃ ၀.၀ ၁၄.၈ ၆.၂ 
 LSD 0.05 - - - - - 
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ဇယား(၃၀)ဟင်းစားပဲပတ်မျိုးများ၏အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက ်

တစ်ပငပ်ါ သီး တာင့် တစ်ပငရ်ှိ 
၁ကွက်(၃'x ၇') မှ 

စျးကွက်ဝင ် အထွက်နန်း 
(တင်း/ 
ဧက) 

အ ရ 
အတွက် 

အ လးချနိ ်
(ဂရမ်) 

၁ စ ့
သးီ တာင့် 

၂ စ ့
သးီ တာင့် 

၃ စ ့
သးီ တာင့် 

အ စ၁့၀၀ 
အ လးချိန ်

(ဂရမ်) 

သီး တာင့် 
အ လးချိန ်

(ဂရမ)် 

အ စ့ 
အ လးချိန် 

(ဂရမ်) 
၁ ဗလာ ၂၀ ၅၇.၇ ၂ ၁၀ ၈ ၅၆.၆ ၂၄၃.၃ ၈၆.၂ ၁၅.၁ 
၂ ယူရီးယား၀+တီစူပါ 

၅၃+ပိတက်ရှ်၅၃ ပါင်/ဧက 
၁၈ ၅၂.၁ ၁ ၈ ၉ ၅၅.၅ ၁၈၃.၇ ၇၈.၅ ၁၁.၆ 

၃ ယူရီးယား၂၇+တီစပူါ 
၅၃+ပိတက်ရှ်၅၃ ပါင်/ဧက 

၂၂ ၆၉.၅ ၁ ၉ ၁၂ ၅၉.၇ ၂၆၂.၀ ၁၂၄.၁ ၁၆.၅ 

၄ ယူရီးယား၅၃+တီစူပါ 
၅၃+ပိတက်ရှ်၅၃ ပါင်/ဧက 

၂၂ ၆၅.၀ ၁ ၁၁ ၁၀ ၅၇.၁ ၂၄၉.၆ ၁၁၈.၆ ၁၅.၈ 

၅ ယူရီးယား၈၁+တီစူပါ 
၅၃+ပိတက်ရှ်၅၃ ပါင်/ဧက 

၂၃ ၇၁.၀ ၁ ၁၀ ၁၂ ၆၀.၃ ၃၄၄.၈ ၁၃၂.၅ ၂၁.၈ 

၆ ယူရီးယား၁၀၈+တီစူပါ 
၅၃+ပိတက်ရှ်၅၃ ပါင်/ဧက 

၂၀ ၆၁.၉ ၁ ၇ ၁၂ ၅၉.၈ ၂၁၈.၅ ၉၈.၅ ၁၃.၇ 

 F test ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
 CV% ၁၆.၂ ၁၉.၄ ၅၄.၈ ၃၆.၇ ၂၂.၄ ၉.၈ ၃၈.၆ ၂၂.၁ ၃၈.၅ 
 LSD 0.05 - - - - - - - - - 
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၂။ ခရမ်းချဉ်စိက်ကျင်းတွင် Trichoderma ထည့်ြခင်းြဖင် ့Sclerotium rolfsi 
ပင် ြခပပ် ရာဂါအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
   ပင် ြခပပ် ရာဂါ ကာင့် ခရမ်းချဉ်တွင်အပင်အ သအ ပျာက် လျာ့နည်း စရန ်
ဆာင်ရွက်ချက် 

   ခရမ်းချဉ်ဆက်တိက်စက်ိသည့် ြမတွင် ြဖစ်ပွား လ့ရှိ သာ ြမ ဆာင် ရာဂါ တစ်ခြဖစ် 
သည့်ပင် ြခပပ် ရာဂါက ိကာကွယ်နှိမ်နှင်းနိင်ရန ်ခရမ်းချဉ်စိက်ကျင်းတွင ်ဇီဝ ဆးနှင့် ဓါတ ဆး 
စမ်းသပ်ချက်များြဖစ်သည့် 
( ၁ )  Trichoderma  ထည့်ြခင်း (Tri : 1 :  ဖွဲန 4 (w/w ) ၄၂ ဂရမ ်/ကျင်း)  
( ၂ )  တီ ြမ ဆွးထည့်ြခင်း ( ၅တန် / ဧက )  
( ၃ )  မစိက်မီ Captan မသတ် ဆးအသးြပုြခင်း ( ဆးညန်းအတိင်း)  
( ၄ )  စိက် ပီး နာက် (၁၅) ရက်ကာ Captan မသတ် ဆးကိပင် ြခပက်ြဖန်းြခင်းတိက့ိ  
( ၅) မည်သည့် ဆးမှ မသးြခင်း( ဗလာစမ်းသပ်ချက ် ) နှင့် ယှဉ်၍ ဆင်းခရမ်းချဉ်-၃ကိ 
အသးြပုကာ (၅ × ၄) အာစီဘ ီ ဒီဇိင်းြဖင့် ၂၀၁၃−၂၀၁၄ခနှစ် မိးရာသီတွင် စိက်ပျို း ရး 
သ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတွင ် စမ်းသပ် ဆာင ်
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
တွရ့ှိချက် 

   ခရမ်းချဉ်သီးနှ၌အပင် သ ပျာက်မနှင့်အသီးအထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများကိ လ့လာ 
ရာတွင်  စမ်းသပ်ချက်များသည် ဗလာစမ်းသပ်ချက်များနှင့်သချာ ဗ ဒနည်းအရ ကွာြခားမ 
မရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်ပင်ပါကိင်းအ ရအတွက ် (၁၂ မှ ၁၃ ကိင်း)ရှိ ပီး၊ ရိတ်သိမ်း 
စဉ်အပင်အြမင့်မှာ (၇၅.၅ မ ှ ၈၆.၂စင်တီမီတာ )အတွင်းရှိပါသည်။  စိက် ပီး ( ၂ ) ပတ်ြခား 
တစ်ခါ ကာက်ယူခ့ဲသည့် အပင် သ ပျာက်မမှတ်တမ်းအရပထမအကိမ် တွင ် (၂ မ ှ ၁၄ 
ရာခိင်နန်း)၊ ဒတိယအကိမ် တွင ် (၂ မှ ၁၅ရာခိင်နန်း)၊    တတိယအကိမ်တွင ် (၁၁.၅ မှ ၁၇.၂ 
ရာခိင်နန်း) ရှိခဲ့ ပီး ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင့်ကွာြခားမမရိှဘ ဲတစ်ဧကတွင် တီ ြမ ဆွး(၅တန)် နန်း 
ထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက်သည် အပင် သ ပျာက်မ မှတ်တမ်းသးကိမ်တွင် (၂၊၂.၇၊ ၁၁.၅ 
ရာခိင်နန်း)ြဖင့် အပင် သ ပျာက်မနည်းသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တစပ်င်ပါ စျးကွက်ဝင်  
အသီးအ ရအတွက် တွင်(၄၃ မ ှ၅၂) လး ၊ တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ လးချိန်တွင် (၇၄၉.၀ 
မှ ၉၄၁.၅ ဂရမ်) ၊ တစ်ကွက်(၁၂'x ၁၅')မှ စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန် ( ၁၂ မ ှ၁၇ ကီလိဂရမ် 
) ထွက်ရှိကပီး ဗလာစမ်းသပ်ချက်(၁၄ကီလိဂရမ)် နှင့် ကွာြခားမမရိှပါ။ တစဧ်ကတွင် 
တီ ြမ ဆွး(၅တန)် နန်း ထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက်သည် တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက်မှ စျးကွက် 
ဝင်အသီးအ လးချိန် (၉၄၁.၅ဂ၇မ်၊ ၁၇ကီလိဂရမ)် ြဖင့် အထွက်များသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 
   ခရမ်းချဉ်စိက်ကျင်းတွင ် ဇီဝ ဆးနှင့် ဓါတ ဆး စမ်းသပ်ချက်များကိ ဗလာစမ်းသပ်ချက် 
နှင့်ယှဉ်၍ စမ်းသပ်ရာတွင ် သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမမရိှ သာ်လည်း တစဧ်ကလင ်
တီ ြမ ဆွး (၅တန်) နနး် ထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက်သည်  အပင် သ ပျာက်မမှတ်တမ်း 



43 

 

သးကိမ်တွင် (၂ %၊၂.၇%နှင့်၁၁.၅%)ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ်သည့်အြပင ်တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက(်၁၂' x 
၁၅')ပါ  စျးကွက်ဝင် အသီးအ လးချိန်တွင်(၉၄၁.၅ဂရမ်၊ ၁၇ ကီလိဂရမ်) ြဖင့် အထွက်များ 
ကာင်း လ့လာ တွ ရိှ့ရပါသည်။



44 

 

 ဇယား ( ၃၁ ) ပင်ပိင်းနငှ့်အသီးဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
အသီး 
တငမ်%

တစ်ပင်ရှိ 
ကိငး် 
အ ရ 
အတွက် 

အသးီ 
စတင ်
ဆွတခ်ူး 
ရက ်

ရိတ်သိမ်းစဉ်
အပင် 

အ ရအတွက်

အပင် 
အြမင့် 
( စ/မ ) 

ပထမအကိမ်
အပင် 

သ ပျာက်မ%

ဒတိယအကိမ်
အပင် 

သ ပျာကမ်%

တတိယအကိမ်
အပင် 

သ ပျာက်မ%

၁ 
Tri : ထည့်ြခင်း    (Tri 1: 
ဖွဲန4 ( w/w )  ၄၂ ဂရမ)်  ၄၀.၇ ၁၃ ၁၁၉ ၃၃ ၇၆.၀ ၁၄.၀ ၁၅.၅ ၁၇.၂ 

၂ 
တီ ြမ ဆွးထည့်ြခင်း  
( ၅ တန် / ဧက  )  ၄၀.၅ ၁၃ ၁၁၉ ၃၆ ၈၆.၂ ၂.၀ ၂.၇ ၁၁.၅ 

၃ မစိက်မီ Captan ဖျန်းြခင်း ၃၃.၀ ၁၃ ၁၁၉ ၃၅ ၈၁.၀ ၄.၅ ၁၀.၂ ၁၆.၅ 

၄ 
စိက် ပီး ( ၁၅ ) ရက်ကာ  
Captanမ ဆးဖျန်းြခင်း 

၄၄.၀ ၁၃ ၁၁၉ ၃၄ ၈၆.၀ ၆.၅ ၇.၂ ၁၄.၇ 

၅ ဗလာ ၄၃.၀ ၁၂ ၁၁၉ ၃၅ ၇၅.၅ ၃.၂ ၅.၂ ၁၃.၅ 
 Mean ၄၀.၂ ၁၂.၅ ၁၁၉ ၃၄.၄ ၈၀.၉ ၆.၅ ၈.၁ ၁၄.၇ 
 F-test  ns ns ns ns ns ns ns ns 
 C.V.%  ၃၂.၃ ၁၃.၉ ၀.၀ ၉.၇ ၁၆.၈ ၁၁၁.၆ ၈၇.၉ ၅၆.၉ 
 L.S.D ( 0.05 % ) - - - - - - - - 
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           ဇယား ( ၃၂ ) အထွက်နှင့်အထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ (၂၀၁၃ မိး)        
 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက ်

အသီး 
တစ်လး 
အ လးချနိ်

(ဂရမ်) 

တစ်ပင်ပါ 
စျးကွက်ဝင်
အသီးအ ရ 
အတကွ် 

တစပ်င်ပါ 
စျးကွက်ဝင ်
အသီး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ)် 

တစက်ွက် 
(၁၂'x ၁၅') မ ှ
စျးကွက်ဝင ်

အသီး အ လးချနိ ်
(ကီလိဂရမ)် 

အထွက် 
(ပိဿာ/ဧက) 

၁ 
Tri : ထည့်ြခင်း    (Tri 1: ဖွဲန4 
( w/w )  ၄၂ဂရမ်) ၃၀.၅ ၄၆ ၇၅၁.၇ ၁၂ ၁၈၀၀ 

၂ 
တီ ြမ ဆွးထည့်ြခငး်  
( ၅ တန ်/ ဧက  )  ၃၂.၀ ၅၂ ၉၄၁.၅ ၁၇ ၂၅၅၀ 

၃ မစိက်မီ Captan ဖျန်းြခင်း ၄၁.၂ ၄၃ ၇၄၉.၀ ၁၃ ၁၉၅၀ 

၄ 
စိက် ပီး ( ၁၅ ) ရက်ကာ  
Captanမ ဆးဖျန်းြခင်း 

၃၇.၂ ၄၅ ၈၆၁.၇ ၁၃ ၁၉၅၀ 

၅ ဗလာ ၃၃.၇ ၄၈ ၈၅၁.၂ ၁၄ ၂၁၀၀ 

 Mean ၃၄.၉ ၄၆.၄ ၈၃၁.၀ ၁၃.၇  

 F-test  ns ns ns ns  

 C.V.%  ၁၉.၇ ၂၆.၆ ၂၆.၄ ၁၆.၇  

 L.S.D ( 0.05 % ) - - - -  
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၃။ တီ ြမ ဆွးအ ြခခသဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ဆလပ်ပင ်

အပင်ကီးထွားမနှင့် အထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 
ရည်ရွယ်ချက် 
         တီ ြမ ဆွးအ ြခခ သဘာဝနှင့် ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ ဆလပပ်င ်
ကီးထွား ဖွ ဖ့ိုးမ အ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာရန ် 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ထးဖိဆလပ်အနီမျို းကိ အသးြပု၍ (၇ x ၅ ) အာစီဘီဒီဇိင်းြဖင့် စိက်ပျို း ရး သ တသန 
ဦးစီးဌာန၊ ဟငး်သီးဟင်းရွကနှ်င့်သစ်သီးဝလဌာနစ တွင် ၂၀၁၃ ခနှစ် မတ်လနှင့်ဇူလိင်လ 
တွင်နှစ်ကိမ် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်ချက် များကိ အာက်ပါအတိင်း 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

စမ်းသပ် 
ချက်များ 

 

တီ ြမ
ဆွး 

(%) 

နွား ချး ြမ
ဆွး 

(%) 

ဥယျာဉ်ြခ 
ြမ 

(%) 

သဲန 
(%) 

ဖွဲြပာ 
(%) 

မှတ်ချက် 

T1 ၂၅ ၂၅ - ၁၂ ၃၈ - 
T2 ၅၀ - - ၁၂ ၃၈ - 
T3 ၂၅ ၂၅ - ၁၂ ၃၈ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက်နန်း 
T4 - ၂၅ ၂၅ ၁၂ ၃၈ - 
T5 - ၂၅ ၂၅ ၁၂ ၃၈ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက်နန်း 
T6 - - ၅၀ ၁၂ ၃၈ ပမှန် ြမသဇာနန်း 
T7 - - ၅၀ ၁၂ ၃၈ - 

         ပမှန် ြမသဇာနန်းထားအြဖစ် ယူရီးယား၁၁၂ ပါင်/ဧက၊ တီဆူပါ၅၆ ပါင်/ဧက၊ 
ပိတက်(ရ်ှ) ၁၁၂ ပါင်/ဧက ကိအသးြပု ပီး ဓါတ် ြမသဇာထည့်ရမည့်စမ်းသပ်ချက်များတွင ်
ြမခ၌ တီစပူါ ြမသဇာကိထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ယူရီးယားနှင့် ပိတက(်ရ်ှ) ဓါတ် ြမသဇာက ိ
စိက် ပီး (၁၀ ရက်နှင့် ၂၀ရက်သား)တွင ် နှစ်ကိမ်ခွဲ၍ ထည့် သွင်းခ့ဲပါသည်။(၁၅) 
ရကသ်ားရိှဆလပ် ပျိုးပင်များကိ (၆ x ၃) ပ ရှိစိက် ဘာင် များတွင ်ပင်ကားကိ ၈ လက်မ နှင့် 
တန်းကား ၁.၅ ပအသီးသီး ထားရိှ ပီး စမ်းသပ်ကွက်အကွက်ငယတ်စ်ခတွင် (၁၈)ပင်နန်း 
စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ အပင်ြပုစြခင်းနှင့် ရသွင်းြခင်း၊ ပိးမား ရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်းတိက့ိ 
ပမှန်အတိင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။ 

တွရ့ှိချက် 
ပထမအကိမ ် စမ်းသပ် တွ ရိှ့ချက်အရ တီ ြမ ဆွး ၂၅ %နှင့် နွား ချး ြမ ဆွး၂၅ % 

တဲွဖက်အသးြပု သာ စမ်းသပ်ချက်သည ်အပင်ြမင့်တွင် (၁၆.၉ စင်တီမီတာ) ြဖင့် အြမင့်ဆးကိ 
တွရ့ှိရ ပီး  ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%နှင့်ပမှန် ြမသဇာ ထည့်သွင်း သာစမ်းသပ်ချက်နှင့် 
ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%သီးသန်အ့သးြပု သာ စမ်းသပ်ချက်များသည် (၁၁.၂ စင်တီမီတာ) 
ြဖင့် အနိမ့်ဆးြဖစ်သည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ အလားတူပင် ဆလပ်ရွက ်တစ်ပင်လး အ လးချိန် 
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တွင်လည်း တီ ြမ ဆွး၂၅%နှင့် နွား ချး ြမ ဆွး ၂၅ % တဲွဖက်အသးြပု သာ စမ်းသပ်ချက် 
သည ် (၁၀၂၀.၂ ဂရမ်)ြဖင့် အ လးချိန်အများဆး ြဖစ် ပးီ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%သီးသန် ့
အသးြပု သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၄၇၀.၈ ဂရမ်) ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

ဒတိယအကိမ်စမ်းသပ် တွရ့ှိချက်များတွင်လည်း တီ ြမ ဆွး ၂၅ %နှင့် နွား ချး 
ြမ ဆွး၂၅ % တဲွဖက်အသးြပု သာ စမ်းသပ်ချက်သည် ဆလပ်ရွက်တစ်ပင်လး အ လးချိန်နှင့် 
ဆလပ်ရွက်သီးသန ့်အ လးချိန်တိတ့ွင် (၅၆၂ ဂရမ)်နှင့် (၄၈၂ ဂရမ်) တိြ့ဖင့်အများဆးြဖစ်သည် 
ကိ တွ ရိှ့ရ ပီး ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%သီးသန်အ့သးြပု သာ စမ်းသပ်ချက်သည် (၂၄၃.၆ 
ဂရမ)်နှင့် (၂၀၆.၆ ဂရမ)်အသီးသီးတိ ့ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

သးသပ်ချက် 
တီ ြမ ဆွး ၂၅ %နှင့် နွား ချး ြမ ဆွး၂၅ % တဲွဖက်အသးြပု သာ စမ်းသပ်ချက်သည် 

ဆလပ်ပင် ကီးထွားမအ ပ တွင်တ ့ြပန်မရှိ ကာင်း တွရ့ှိရသြဖင့်တိကရိ်က်စားသး သာဟင်း
သီး ဟငး်ရွကမ်ျားတင်ွ တီ ြမ ဆွး နှင့် နွား ချး ြမ ဆွးကိဆတူတဲွဖက်၍ အသး ြပုြခင်းြဖင့် 
ရရှညတ်ည်တ့ သာ စိက်ပျို းထတ်လပ်မက ိ အ ထာက်ကူြပုနိင်မည်ြဖစ် ကာင်း လ့လာ 
သးသပ်မိပါသည်။ 
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ဇယား( ၃၃ ) တီ ြမ ဆွးအ ြခခ သဘာဝနငှ့်ဓါတ် ြမသဇာအချို းအစားအမျို းမျိုး၏ ဆလပပ်င်ကီးထွားဖွ ဖ့ို းမအ ပ အကျို းသက် ရာက်မ   
                 (ပထမအကိမ်)   (မတ်လ ၂၀၁၃) 
 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 
ရိတ်သိမ်းချိန ်
အပင်ြမင့် (စမ) 

တစ်ပင်လး 
အ လးချိန(်ဂရမ)် 

အြမစအ် လးချနိ် 
(ဂရမ)် 

၁ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅% ၁၆.၉ ၁၀၂၀.၂ ၈၂.၄ 
၂ တီ ြမ ဆွး၅၀% ၁၄.၈   ၇၇၆.၀ ၇၅.၆ 
၃ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက ် ၁၆.၁   ၇၇၄.၂ ၅၀.၀ 
၄ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၂၅% ၁၄.၀   ၈၄၆.၆ ၅၈.၂ 
၅ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၂၅%+ပမှန် ြမသဇာ၏တစဝ်က် ၁၄.၈   ၉၂၁.၂ ၆၄.၂ 
၆ ဥယျာဉြ်ခ ြမ ဆွး ၅၀%+ပမှန် ြမသဇာနန်း ၁၁.၂  ၆၀၂.၂ ၅၂.၄ 
၇ ဥယျာဉြ်ခ ြမ ဆွး ၅၀% ၁၁.၂   ၄၇၀.၈ ၃၅.၄ 

F-test ** ** ns 
CV% ၁၃.၂ ၂၂.၀ ၄၀.၄ 
LSD (0.05) ၂.၄ ၂၂၂.၃ - 
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ဇယား( ၃၄) တီ ြမ ဆွးအ ြခခ သဘာဝနငှ့်ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ဆလပ်ပင်ကီးထွားဖွ ဖ့ိုးမအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ  
                (ဒတယိအကိမ်) (ဇူလိငလ် ၂၀၁၃) 
 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 
တစ်ပင်လး 

အ လးချိန်(ဂရမ)် 
ဆလပရ်ကွ ်(အြမစ်မပါ) 
အ လးချိန(်ဂရမ်) 

အြမစ် 
အ လးချိန(်ဂရမ)် 

၁ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅% ၅၆၂.၀ ၄၈၂.၀ ၈၀.၀ 
၂ တီ ြမ ဆွး၅၀% ၃၈၅.၄ ၃၂၅.၄ ၆၀.၀ 
၃ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက် ၄၄၇.၈ ၃၈၆.၂ ၆၁.၆ 
၄ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉြ်ခ ြမ ဆွး ၂၅% ၃၉၆.၈ ၃၅၀.၄ ၄၆.၄ 
၅ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉြ်ခ ြမ ဆွး ၂၅%+ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက် ၄၂၈.၆ ၃၆၁.၈ ၆၆.၈ 
၆ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%+ပမှန် ြမသဇာနန်း ၂၈၆.၄ ၂၄၃.၀ ၄၃.၄ 
၇ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀% ၂၄၃.၆ ၂၀၆.၆ ၃၇.၀ 

F-test ** ** ns 
CV% ၂၅.၈ ၂၅.၅ ၄၇.၁ 
LSD (0.05) ၁၃၂.၄ ၁၁၁.၉ - 
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၄။ တီ ြမ ဆွးအ ြခခ သဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ဟင်းစားပဲပတ်    
ကီးထွား ဖွ ဖ့ို းမနှင့်အထွက်နန်းအ ပ အကျို းသက် ရာက်မကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
တီ ြမ ဆွးအ ြခခ သဘာဝနှင့် ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ဟင်းစားပဲပတ ်

အပင်ကီးထွားဖွ ဖ့ို းမနှင့်အထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန ်
ဆာင်ရွက်ချက် 

Nakhonsawan (1) ဟငး်စားပဲပတ်မျိုးကိ အသးြပု၍ (၇ x ၅) အာစီဘ ီ ဒီဇိင်းြဖင် ့
စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ တွင ် ၂၀၁၃ ခနှစ ်
မိး နှာင်းရာသီ၌ စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်များကိ အာက်ပါအတိင်း 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

စမ်းသပ် 
ချက်များ 

 

တီ ြမ
ဆွး 

(%) 

နွား ချး ြမ
ဆွး 

(%) 

ဥယျာဉ်ြခ 
ြမ 

(%) 

သဲန 
(%) 

ဖွဲြပာ 
(%) 

မှတ်ချက် 

T1 ၂၅ ၂၅ - ၁၂ ၃၈ - 
T2 ၅၀ - - ၁၂ ၃၈ - 
T3 ၂၅ ၂၅ - ၁၂ ၃၈ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက်နန်း 
T4 - ၂၅ ၂၅ ၁၂ ၃၈ - 
T5 - ၂၅ ၂၅ ၁၂ ၃၈ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက်နန်း 
T6 - - ၅၀ ၁၂ ၃၈ ပမှန် ြမသဇာနန်း 
T7 - - ၅၀ ၁၂ ၃၈ - 

       ပမှန် ြမသဇာနန်းထားအြဖစ်ယူရီးယား၁၁၂ ပါင်/ဧက၊တီဆူပါ၁၁၂ ပါင်/ဧက၊ပိတက(်ရ်ှ) 
၁၁၂ ပါင်/ဧက ကိအသးြပု ပီး ဓါတ် ြမသဇာထည့်ရမည့်စမ်းသပ်ချက်များတွင ် ြမခ၌ တီစူပါ 
ြမသဇာကိထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ယူရီးယားနှင့် ပိတက(်ရ်ှ) ဓါတ် ြမသဇာကိ စိက် ပီး (၁၅ ရက၊် 
၃၀ရက်နှင့်၄၂ရက်သား)တွင် သး ကိမ်ခွဲ၍ ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ မျို း စ့များက ိပဲြမစ်ဖ ြမသဇာ 
လူးနယ်ကာ (၆ x ၃) ပ ရိှစိက် ဘာင် များတွင ်ပင်ကားကိ ၈ လက်မ နှင့် တန်းကား ၁.၅ ပ 
အသီးသီး ထားရိှ ပီး စမ်းသပ်ကွက် အကွက်ငယ်တစ်ခတွင် (၁၈)ပင်နန်း စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ 
အပင်ြပုစြခင်း၊ ရသွင်းြခင်း နှင့်ပိးမား ရာဂါ  ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်းတိက့ိ ပမှန် အတိင်း 
ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ပါသည်။  
တွရ့ှိချက် 

တီ ြမ ဆွး(၂၅%) +နွား ချး (၂၅%)ထည့်သွင်းသည့်စမ်းသပ်ချက် နှင့်တီ ြမ ဆွး 
(၅၀%) ထည့်သွင်းသည့်စမ်းသပ်ချကမ်ျား သည ် အပင်ဦး ရ ြပည့်မီမတွင်(၁၈ပင)် ြဖင့် 
အများဆး ြဖစ်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။ အပငအ်ြမင်တွ့င် တီ ြမ ဆွး(၅၀%) ထည့်သွင်း 
ပးသည် ့ စမ်းသပ်ချက်သည ် ဒတိယအကိမ်နှင့်တတိယအကိမ်မှတ်တမ်းများအရ (၂၁.၁ စမ) 
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နှင့် (၄၁.၄စမ)တိြ့ဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ပင်လးအစိအ လးချိန်နငှ့် 
အ ြခာက် အ လးချိန်တိတ့ွင် တီ ြမ ဆွး(၂၅%) + နွား ချး(၂၅%) တွင ် ပမှန် ြမသဇာ 
၏တစ်ဝက်နန်းကိ ထည့်သွင်း ပးသည့်စမ်းသပ်ချက်သည်(၄၄.၄ ဂရမ်)နှင့် (၉.၂ဂရမ)် တိြ့ဖင့် 
အများဆး ြဖစ်သည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ ြမစ်ဖအ လးချိန်တွင် ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး(၂၅%) 
+နွား ချး(၂၅%) ထည့်သွင်းသည့် စမ်းသပ်ချကသ်ည် (၁.၀ ဂရမ်)ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး 
တစ်ပင်ပါ သီး တာင့်အ ရအတွက် အ လးချိနတိ်တ့င်ွ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆးွ (၂၅%)+ 
နွား ချး(၂၅%) တွင် ပမှန် ြမသဇာ တစ်ဝက်နန်းကိထည့်သွင်း ပးြခငး်သည် (၅၃ တာင့်) 
နှင့် (၁၀၅.၄ ဂရမ်) တိြ့ဖင့် အများဆးြဖစ်သည် ကိ တွ ရိှ့ရ ပီး တီ ြမ ဆွး(၂၅%) +နွား ချး 
(၂၅%) ထည့်သွင်း ပး သာစမ်းသပ်ချက်သည် (၄၈ တာင့်)နှင့် (၉၈.၀ ဂရမ)် ြဖင့့််ဒတယိ 
အများဆး ြဖစ်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။ ပရိတိန်းပါဝင်မ ရာခိင်နန်းတွင်လညး် ဥယျာဉ်ြခ 
ြမ ဆွး(၂၅%) + နွား ချး(၂၅%)တွင ် ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက်နန်းကိထည့်သွင်း ပး သာ 
စမ်းသပ်ချက်သည် (၄၃.၈ ရာခိင်နန်း) ြဖင့် အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

သးသပ်ချက် 
 ဟငး်စားပဲပပ်သီးနှတွင် တီ ြမ ဆွးအ ြခခ သဘာဝ ြမသဇာကိ အချိုးကျသး 
စဲွ ပးြခင်းြဖင့် ပင်ပိငး်ဆိငရ်ာ ကီးထွားမကိ အကျို းသက် ရာက်မရှိ စပါသည်။ တစ်ပင်ပါ 
သီး တာင့်အ ရအတွက် နှင့် အ လးချိန်တိတ့င်ွ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး (၂၅%) +နွား ချး(၂၅%) 
တွင်ပမှန် ြမသဇာ တစ်ဝက်နန်းကိထည့်သွင်း ပးြခင်းသည် (၅၃ တာင့်)နှင့် (၁၀၅.၄ ဂရမ)် 
တိြ့ဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး ပရိတိန်းပါဝင်မ ရာခိင်နန်းများ သာလ်ည်း တီ ြမ ဆွး(၂၅%) 
+နွား ချး(၂၅%) ထည့်သငွး် ပး သာစမ်းသပ်ချက် (၄၈ တာင့်၊ ၉၈ဂရမ်) နှင့် ကွာြခားမ 
မရိှသြဖင့် တီ ြမ ဆွးနှင့်နွား ချးကိ အချိုးကျတဲွဖက ် အသးြပုြခင်းြဖင့် ဓါတ် ြမသဇာ 
အသးြပုမကိ လျာခ့ျနိင်မည် ဟ သးသပ်မိပါသည်။ 
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ဇယား (၃၅) တီ ြမ ဆွးနှင့်သဘာဝ၊ ဓါတ် ြမသဇာနန်းထားအမျိုးမျို း၏ ဟင်းစားပဲပပ်သီးနှအထွက်နှင့်အထကွ်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ  
                (မိး နှာင်း ၂၀၁၃) 

 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 
အပင် 
ဦး ရ 

အပင်အြမင့် (စမ) ကိငး် 
အ ရအတွက် ပထမ ဒတိယ တတယိ စတတ္ထ  

၁။ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅% ၁၈ ၁၂.၀ ၂၀.၅ ၃၅.၁ ၅၀.၁ ၁၆ 
၂။ တီ ြမ ဆွး၅၀% ၁၈ ၁၂.၃ ၂၁.၁ ၄၁.၄ ၅၈.၁ ၁၉ 
၃။ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက ် ၁၇ ၁၁.၅ ၁၈.၉ ၃၄.၈ ၅၁.၄ ၁၈ 
၄။ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၂၅% ၁၇ ၁၂.၀ ၁၈.၀ ၃၄.၂ ၅၁.၄ ၁၈ 
၅။ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး၂၅%+ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက် ၁၇ ၁၁.၈ ၂၀.၂ ၃၉.၀ ၅၇.၁ ၂၀ 
၆။ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%+ပမှန် ြမသဇာနန်း ၁၆ ၁၂.၂ ၂၀.၈ ၃၉.၈ ၅၅.၇ ၁၈ 
၇။ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀% ၁၇ ၁၂.၃ ၁၉.၆ ၃၄.၁ ၅၀.၀ ၁၆ 

F-test * ns * * ns ns 
CV% ၅.၂၀ ၇.၆၀ ၇.၉၀ ၁၁.၈၀ ၁၀.၆၀ ၁၅.၃၀ 
LSD (0.05) ၁.၁၇ - ၂.၀၅ ၅.၆၇ - - 
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ဇယား (၃၆) တီ ြမ ဆွးနှင့်သဘာဝ၊ ဓါတ် ြမသဇာနန်းထားအမျိုးမျို း၏ ဟင်းစားပဲပပ်သီးနှအထွက်နှင့်အထွက်နန်းအ ပ  
အကျိုးသက် ရာက်မ                    

 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 

တစ်ပင်လး အြမစ် 
Fresh 
Wt. 
(g) 

Dry 
Wt. 
(g) 

Fresh 
Wt. 
(g) 

Dry 
Wt. 
(g) 

၁။ တီ ြမ ဆွး၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅% ၃၇.၈ ၇.၉ ၉.၀ ၁.၄ 
၂။ တီ ြမ ဆွး၅၀% ၄၃.၆ ၈.၉ ၉.၉ ၁.၄ 
၃။ တီ ြမ ဆးွ၂၅%+ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက ် ၄၄.၄ ၉.၂ ၁၀.၁ ၁.၅ 
၄။ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၂၅% ၃၇.၇ ၇.၆ ၉.၈ ၁.၆ 
၅။ နွား ချး ြမ ဆွး၂၅%+ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး၂၅%+ပမှန် ြမသဇာ၏တစ်ဝက ် ၃၇.၆ ၇.၅ ၈.၆ ၁.၃ 
၆။ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀%+ပမှန် ြမသဇာနန်း ၄၁.၈ ၈.၈ ၇.၆ ၁.၃ 
၇။ ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆွး ၅၀% ၂၆.၅ ၅.၃ ၇.၅ ၁.၁ 

F-test ** * ns ns 
CV% ၂၁.၀ ၂၃.၉ ၂၀.၀ ၁၉.၉ 

LSD (0.05) ၁၀.၅၅ ၂.၄၆ - - 
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၅။ စိကခ်ျိန်အလက်ိ ခရမ်းချဉ်မျိုး (၂)မျိုး၏ အထွက်နန်းအား လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 

စိက်ချိနအ်လိက် ခရမ်းချဉ်မျိုး (၂)မျိုး၏ အထွက်နန်းနှင့်ြဖစထွ်နး်မကိ   လ့လာရန်  
ဆာင်ရွက်ချက် 

အလားအလာ ကာင်းသည့် ခရမ်းချဉ်မျိုးများြဖစ်သည် ့ CLN2777F နှင့် India 
မျိုးတိက့ိ အသးြပု၍စိက်ချိန(်၅)မျို း (ဇူလိင်၊ စက်တင်ဘာ၊ အာက်တိဘာ၊  နိဝင်ဘာ၊ 
ဒီဇင်ဘာလ) ကိထပ်ြပု ကိမ် (၄) ခ ြဖင့်စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစးီဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် 
သစ်သီးဝလဌာနစတွင ်၂၀၁၃ ခနှစ ်မိးနှင့်မိး နှာင်းရာသီတွင် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  
တွရ့ှိချက် 

ခရမ်းချဉ်မျိုးအလိက် ပင်ပိင်း နှင့်အသီးအထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများတွင် ၅၀ 
ရာခိင်နန်း ပန်းပွင့်ရက်၌ အိန္ိဒယ မျိုးသည ် (၆၆ရက်) ြဖင့်ပန်းပွင့်ရက် စာ ပီး CLN2777F 
မျို းသည် (၆၈ရက်)ြဖင့် ပန်းပွင့်မ နာက်ကျပါသည်။ အသီးတင်မရာခိင်နန်း၊ အသီးတစ်လး 
အ လးချိန်၊ တစ်ပင်ပါသးီလး အ ရအတွက်နှင့်သီးလးအ လးချိန်တိတ့ွင် ခရမ်းချဉ်မျိုး(၂) 
မျို းသည် သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမမရိှပါ။ တစ်ကွက် (၁၂'x ၁၅') မှ သီးလး အ ရ 
အတွက်နှင့် သီးလးအ လးချိန်တွင် အိန္ိဒယမျိုးသည် (၇၉၆ လး၊ ၁၅.၉ ကီလိဂရမ်)ြဖင် ့
အထွက်များပါသည်။ ခရမး်ချဉ်မျို းများ၏ စိက်ချိန်အလိက် ပင်ပိင်းနှင့် အသီးဆိငရ်ာ 
လက္ခဏာများတွင ်  ၅၀ရာခိင်နန်း ပန်းပွင့်ရက်၌ နိဝင်ဘာ စိက်ချိန်တွင ် (၅၉ရက)် ြဖင့် 
အ စာဆးြဖစ် ပီး ဇူလိင်နှင့်ဒီဇင်ဘာစိက်ချိန ် (၆၀၊ ၆၁ရက)် တိနှ့င့် ကွာြခားမမရိှပါ။ 
အသီးတင်မရာခိင်နန်းတွင် သချာ ဗဒနည်း အရ ကွာြခားမမရိှဘ ဲ (၄၃.၈မှ ၅၄.၁ ရာခိင်နန်း) 
အတွင်းရှိပါသည်။ အသီးတစ်လးအ လးချိန်တွင ်ဇူလိင်စိက်ချိန်သည ်အများဆး (၂၃.၄ ဂရမ)် 
ြဖစ်ပါသည်။ တစ်ပင်နှင့်တစ်ကွက် (၁၂'x ၁၅') ပါ သီးလးအ ရအတွက်၊ သီးလးအ လးချိန၊် 
တိတ့ွင ် နိဝင်ဘာစိက်ချိန်သည ် (၆၅လး၊ ၁၂၇၁.၆ဂရမ်)၊ (၁၄၄၁လး၊ ၂၈.၈ကီလိ ဂရမ)် ြဖင့် 
အများဆး ြဖစ် ကာငး် တွရိှ့ရပါသည်။ တစ်ပင်နငှ့်တစ်ကွက ် (၁၂'x ၁၅')မှ သီးလး 
အ ရအတွက်နှင့် သီးလးအ လးချိန်တိတွ့င် စိက်ချိန် (၅) မျိုးနှင် ့စမ်းသပ်မျိုး (၂) မျိုးတိသ့ည် 
အချင်းချင်းတန်ြ့ပန်မ မရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

သးသပ်ချက်  
 ခရမ်းချဉ ် မျိုး (၂) မျိုး၏ စိက်ချိန်အလိက ် အထွက်နင့်ှအထွက်နန်းဆင်ိရာ လက္ခဏာ 
များတွင် နိဝင်ဘာလတွင်စိက်ပျို းပါက စမ်းသပ်မျို းနှစ်မျို းစလး၏ အထွက်နန်း ကာင်းမွန ်
သည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ ခရမ်းချဉ်မျို းများတွင် အိန္ိဒယ မျိုးသည် CLN2777F မျိုးထက ်
အထွက်သာသည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။   
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ဇယား (၃၇) ခရမ်းချဉ်မျိုးအလိက်အသီးအထွက်နနး်ဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

မျိုးအမည ်
၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက် 
အသီးတင်မ 
ရာခိင်နန်း 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန် 

(ဂရမ)် 

တစ်ပင်ပါ 
သီးလး 

အ ရအတွက ်

တစ်ပင်ပါ 
သီးလး 

အ လးချိန(်ဂရမ)် 

တစ်ကွက်     
(၁၂'x ၁၅') မ ှ
သီးလး 

အ ရအတကွ်

တစ်ကွက်           
(၁၂'x ၁၅') မ ှ

သီးလးအ လးချိန် 
(ကီလဂိရမ)်

CLN2777F ၆၈ ၄၆.၃ ၁၉.၅ ၃၆ ၇၃၆.၃ ၇၃၆ ၁၄.၁
India ၆၆ ၄၈.၇ ၂၀.၄ ၃၇ ၇၆၅.၉ ၇၉၆ ၁၅.၉

F-test * ns ns ns ns * *
L. S . D (0.05) ၂.၁ ၁.၃ ၂.၃ ၇.၂ ၁၅၉.၇ ၄၈.၈ ၁.၇
 

 
ဇယား (၃၈) စိက်ချိန်အလိကခ်ရမ်းချဉ်မျိုးများ၏အသီးအထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ 

စိက်ချိန ် ၅၀% 
ပန်းပငွ့်ရက် 

အသီးတင်မ 
ရာခိင်နန်း 

အသီးတစ်လး 
အ လးချိန ်

(ဂရမ်) 

တစ်ပင်ပါ 
သီးလး 

အ ရအတွက် 

တစ်ပင်ပါ 
သီးလး 

အ လးချိန(်ဂရမ်) 

တစ်ကွက်     
(၁၂'x ၁၅') မ ှ
သီးလး 

အ ရအတကွ်

တစ်ကွက်           
(၁၂'x ၁၅') မ ှ

သီးလးအ လးချိန် 
(ကီလဂိရမ)်

ဇလူိငစ်ကိခ်ျိန် ၆၁ ၄၆.၆ ၂၃.၄ ၁၄    ၃၁၉.၄  ၁၆၂  ၃.၃
စက်တင်ဘာစိက်ချိန ် ၇၆ ၄၄.၆ ၁၈.၉ ၂၀    ၄၇၈.၄  ၃၆၉  ၆.၉
အာက်တဘိာစိက်ချိန ် ၇၉ ၅၄.၁ ၁၉.၅ ၄၄ ၁၀၀၅.၇  ၆၆၄ ၁၄.၉
နိဝင်ဘာစိက်ချိန ် ၅၉ ၄၈.၄ ၁၉.၈ ၆၅ ၁၂၇၅.၆ ၁၄၄၁ ၂၈.၈
ဒီဇင်ဘာစကိ်ချိန ် ၆၀ ၄၃.၈ ၁၈.၀ ၃၇ ၆၇၆.၅ ၁၁၉၄ ၂၁.၂
F-test ** ns * ** ** ** **
CV% ၂.၉ ၁၈.၄ ၁၅.၁ ၂၇.၅ ၃၂.၆ ၂၇.၆ ၂၈.၅
L. S . D (0.05) ၁.၉ - ၃.၁ ၁၀.၂ ၂၅၂.၄ ၂၁၇.၉ ၄.၄
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ဇယား (၃၉) စိက်ချိန်အလိကခ်ရမ်းချဉ်မျို း (၂)မျို း၏ အသီးအထွက်နန်းဆိင်ရာလက္ခဏာများ                   
 

စိက်ချိန ် မျိုးအမည်  
တစ်ပင်ပါ 
သီးလး 

အ ရအတွက ်

တစ်ပငပ်ါ 
သီးလး 

အ လးချိန် 
(ဂရမ်) 

တစ်ကွက်     
(၁၂'x ၁၅') မ ှ
သီးလး 

အ ရအတွက ်

တစ်ကွက်    
(၁၂'x ၁၅')မ ှ
သီးလး 

အ လးချိန် 
(ကီလိဂရမ)် 

ဇူလိင်စိက်ချိန် CLN2777F ၁၆   ၃၂၈.၂   ၁၈၁    ၃.၃ 
 India ၁၂   ၃၁၀.၅   ၁၄၃    ၃.၄ 
စက်တင်ဘာစိက်ချိန ် CLN2777F ၁၆   ၄၉၇.၂   ၂၉၃   ၅.၂ 
 India ၂၄   ၄၅၉.၅   ၄၄၇   ၈.၆ 
အာက်တိဘာစိက်ချိန ် CLN2777F ၃၈   ၈၇၅.၇   ၆၁၅ ၁၄.၃ 

 India ၅၀ ၁၁၃၅.၇   ၇၁၄ ၁၅.၅ 
နိဝင်ဘာစိက်ချိန ် CLN2777F ၆၇ ၁၂၈၈.၅ ၁၄၇၁ ၂၈.၇ 
 India ၆၄ ၁၂၆၂.၇ ၁၄၁၃ ၂၈.၉ 
ဒီဇင်ဘာစက်ိချိန် CLN2777F ၄၂   ၆၉၂.၀ ၁၁၂၃ ၁၉.၀ 
 India ၃၃   ၆၆၁.၀ ၁၂၆၅ ၂၃.၂ 

F-test  ns ns ns ns 
CV %  ၂၇.၅ ၃၂.၆ ၂၇.၆ ၂၈.၅ 
L. S . D (0.05)  - - - - 
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၆။ စပါးအ ြခခဟငး်သီးဟငး်ရွက်ပစအမျို းမျို း၏ အကျိုးြဖစ်ထွန်းမနှင့် ြမဆီလာ 

ဖွ ဖ့ို းမကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 

၁။ စပါးအ ြခခဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစအမျိုးမျိုး၏ အကျို းအြမတ်အများဆးရရှိမည့်                  
     ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစကိသိရှိရန် 
၂။ သီးနှပစအလိက် ြမဆီလာဖွ ဖ့ို းမကိ လ့လာရန် 

ဆာင်ရွက်ချက ်
    စပါးအ ြခခဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစ - ၁။ ခရမ်းချဉ ်- ပဲတီစမိး်- စပါး 
      ၂။ ခရမ်း - ပဲတီစိမ်း- စပါး 
      ၃။ ငရတ်- ပဲတီစိမ်း- စပါး 
      ၄။ တိင်လွတ်ပ ဲ- ပဲတီစမိး်- စပါး 
      ၅။ မညင်း- ပဲတီစိမ်း- စပါး  

(၅)မျို းကိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနှစ် မိး နှာင်းရာသီတွင ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစ၊ 
ကွင်းအမှတ် (၂)၌ Simple Trial ြဖင် ့စမ်းသပခ့ဲ်ပါသည်။ အကွက်ငယ်အရွယ်အစားမှာ (၂၁' x  ၈၄') ြဖစ် 
ပါသည်။ ၂၀၁၂-၁၃ခနှစ် တွင်စပါးအ ြခခဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစအလိက် မစိက်ပျို းမီနှင့်စိက်ပျို း ပီး 
ြမနမူနာဓါတ်ခွဲ စမ်းသပ်မ ြပုလပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခနှစ် မိးရာသီတွင ် စပါး (ဆင်းသခ) 
စိက်ပျို းခဲ့ ပီး မိး နှာင်း ရာသီတွင် ဒတိယသီးနှအြဖစ် ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်း၊ ငရတ်၊ မညင်းတိက့ိ စိက်ပျို းခဲ့ ပီး 
တတိယ သီးနှအြဖစ် ပဲတီစိမ်းကိ စိက်ပျို းခဲ့ပါသည်။  
တွရှ့ိချက ်

 ၂၀၁၂-၁၃ ခနှစ် စမ်းသပ်ချက်အရ ြမဆီလာဖွ ဖ့ို းမတွင ် (ခရမ်းချဉ-်ပဲတီစမ်ိး-စပါး) 
စိက်နည်းပစအ နြဖင့် မစိက်ပျို းမီတွင ် ြမထဲ၌ရှိ သာ နိက်ထရိဂျင်ပမာဏမှာ ၈၃ 
မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်ြဖင့် အသင့်အတင့် (medium) ရှိ သာ်လည်း ခရမ်းချဉ်စိက် ပီး သာအခါ  ၆၂ 
မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်သိ ့ လျာ့ကျသွား ပီး ပဲတီစိမ်းစိက်ပျိုး ပီး နာက်တွင် ၈၂ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ် 
သိ ့ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ထိအ့တူပင ် (ခရမ်း-ပဲတီစိမ်း-စပါး)၊ (ငရတ်-
ပဲတီစိမ်း-စပါး) နှင့် (တိင်လွတ်ပဲ-ပဲတီစိမ်း-စပါး) စိက်နည်းပစများတွင်လည်း နိက်ထရိဂျင် 
ပါဝင်မမှာ ခရမ်း၊ ငရတ်နှင့်တိင်လွတ်ပဲတိ ့ စိက်ပျို း ပီး နာက် ပါဝင်မ လျာ့ကျသွားပါသည်။ 
ပဲတီစိမ်း စိက်ပျိုး ပီး သာအခါတွင် ပါဝင်မြပန်လည်ြမင့်တကလ်ာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
(မညင်း-ပဲတီစမ်ိး-စပါး) စိက်နည်းစနစ် တွင ် နိက်ထရိဂျင်ပါဝင်မမှာ မညင်းစက်ိပျိုး ပီး နာက် 
(၆၇ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ)်ရှိ ပီး ပဲတီစိမ်း စိက်ပျို း ပီး နာက်တွင် (၆၄မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်) 
ြဖစ်သွား ကာင်း တွရိှ့ရပါသည။်စပါးစိက် ပီးချိနတွ်င် နိက်ထရိဂျင်ပါဝင်မမှာ  (ခရမ်းချဉ-်
ပဲတီစိမ်း-စပါး)နှင့် (ငရတ်-ပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနှပစတိသ့ည်  ပဲတီစိမ်းစိက် ပီး ချိန်နှင့် မကွာ 
ြခားဘဲ ပါဝင်မကျမသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ ကျန်ရှိ သာ သီးနှပစများမှာ စပါးစိက် ပီး 
ချိန်တွင ် ပါဝင်မများ လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သီးနှပစ အားလးတွင ် ခရမ်း 
စကိပ်ျိုး ပီး နာက် နိက်ထရိဂျငအ်သးြပုမ အများဆးြဖစ် ပးီ စိက်ပျို း ပီးချိန် ကျန်ခဲ့ သာ 
ပမာဏမှာ (၅၅ မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ)်ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။   
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 ဖာ့စ ပါရပ် (စ်) ပါဝင်မတွင် မစိက်ပျိုးမီ၌ (၁၈ မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်)ြဖင့် ပါဝင်မအသင့် 
အတင့် (medium) ရိှပါသည်။ သီးနှပစအားလးတွင ်ခရမ်းချဉ်၊ ငရတ်၊ တိင်လွတ်ပဲ၊ မညင်း တိ ့
စိက် ပီး နာက်တွင် ပါဝင်မမှာ (၂၁၊ ၃၈၊ ၃၀ နှင့် ၂၃ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ်) အသီးသီးတိြ့ဖင့် 
ြမင့်တက်လာကပီး ခရမ်းစိက် ပီး နာက် (၁၅ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ်) ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
ပဲတီစိမ်းစိက် ပီး နာက်တွင ် သီးနှပစအားလး၌ ဖာ့စ ပါရပ(်စ်) ပါဝင်မလွန်စွာနည်းသွား ပီး P 
အသးြပုမ၊ စပ်ယူမအများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ရရှိလာ သာ ြမစမ်းသပ်ချက် 
ရလဒ်အရ ပဲတီစိမ်းသည ် P စပ်ယူမများ ပီး ြမထဲတွင် ကျန်ရှိမလွန်စွာနည်း ကာင်း တွရိှ့ရပါ 
သည်။ ဖာ့စ ပါရက်စ် (P) အ နြဖင့် သီးနှပစအားလးသည် စပါးစိက် ပီးချိန်တွင် ပါဝင်မ 
ြပန်လည်ြမင့်တက်လာပီး သးစွဲမနည်းပါး ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
 ပိတက်စီယမ်ပါဝင်မသည် မစိက်ပျို းမီ (၁၄၁ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ်)ြဖင့် နည်းပါး ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ (ခရမ်း-ပတီဲစိမး်-စပါး) စိက်နည်းသီးနှပစတွင် ခရမ်းစိက် ပီး နာက်တွင် (၁၂၆ 
မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်) အထိ လျာ့ကျသွားသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ (ငရတ်-ပဲတီစိမ်း-စပါး ) 
သီးနှပစတွင် ငရတ်စိက်ပျိုး ပီး နာက်တွင် ပိတက်စီယမ်ပါဝင်မမှာ (၅၉၃ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ)် 
အထိြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ (တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနပှစတွင် 
တိင်လွတ်ပဲစိက် ပီး နာက် (၁၃၂ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ)် ြဖစ်သွား ပီး ပဲတီစိမ်းစိက် ပီး နာက်တွင ်
(၉၄ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ)်အထိ ကျဆင်းသွား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သိ ့ သာ ် (မညင်း-
ပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနှပစတွင် မညင်းစိက် ပးီ နာက်တွင်သာမက ပဲတီစိမ်းစက်ိ ပီးချိန်တွင်လဲ 
ပိတက်စီယမ်ပါဝင်မများလာပီး ၎င်းတိသ့ည် ပိတက်စီယမ်စပ်ယူမ နည်းပါးသည်ကိ တွရိှ့ ရ 
ပါသည်။ ပိတက်စီယမ်သည ် စပါးစိက် ပီးချိနတွ်င် (မညင်း-ပဲတီစိမ်း-စပါး) ပစတွင် (၂၁၀ 
မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်)ြဖင့် ပါဝင်မြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ (တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-
စပါး) တွင ်(၁၀၈ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ)်ြဖစ် ပီး နည်းပါးသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  
 ကယ်လ်စီယမ်သည် မစိက်ပျို းမီတွင် (၄ မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်) ပါဝင် ကာငး် တွရိှ့ရပါ 
သည်။ သီးနှပစအားလးသည် ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်း၊ ငရတ်၊ တိင်လွတ်ပ ဲနှင့် မညင်း စိက်ပျို း ပီးချိန် 
တွင် ြမ ကီးထဲတွင် ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်မမှာ အနည်းငယ်စီြမင့်တကလ်ာက ပီး ပဲတီစိမ်းစိက် 
ပျိုး ပီးချိန်တွင် (တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနှပစမှလဲွ၍ ကျန် သာသီးနှပစအားလးတွင ်
ကယလ််စယီမ်ပါဝင်မ လျာ့နည်းသွား ပီး များစွာစပ်ယူသးစွဲသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 
ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်မတွင် (ခရမ်းချဉ-်ပဲတီစမ်ိး-စပါး) သီးနှပစတွင် စပါးစိက် ပီးချိန်တွင် 
ြပန်လည ် ြမင့်တက်လာ သာ်လည်း ကျန် သာသီးနှပစများတွင် ပါဝင်မ လျာ့နည်းသွား ပီး 
သးစွဲမြမင့်မား လာသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 
 မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မသည ် (၀.၆ မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်)ြဖစ် ပီး (medium) အသင့်အတင့် 
ရှိ ကာင်း တွရ့ပါသည။် သီးနှပစအားလးတွင် ခရမ်းချဉ်၊ ခရမ်း၊ ငရတ်၊ တိင်လွတ်ပဲနှင့် 
မညင်းစိက် ပီးချိန်တွင် ပါဝင်မ နည်းသွား ပီး မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိ စပ်ယူလိက် ကာင်း တွရ့ ပါသည်။ 
ပဲတီစိမ်းစိက် ပီး နာက်တွင်လည်း (တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနပှစသည် ပါဝင်မ (၁.၃ 
မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်) အထိတက်လာသည်မှလဲွ၍ ကျန်သည့်သီးနှပစအားလးတွင် မဂ္ဂနီ 
ဆီယမ်ပါဝင်မ လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်သည ် စပါးစိက် ပီးချိန်တွင် 
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(တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနှပစတွင် (၁၄ မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်) အြဖစ် ြမင့်တက်လာပီး 
ကျန်သည့် သီးနှပစအားလးတွင် စပါးစိက် ပီး နာက် ပါဝင်မ လျာ့နည်းသွား ကာင်း တွရိှ့ရ 
ပါသည်။ 
 ရ ပျာ်ဆာလဖိတ်ပါဝင်မသည် မစိက်ပျို းမီတွင ် (၂၂ မီလီဂရမ်/ကီလိဂရမ်) ရှိ ပီး 
လ လာက်မ(sufficient) ရှိသည်ဟ တွရိှ့ရပါသည်။ ခရမ်းချဉ်စိက် ပီး နာက်တွင ် (၈.၃ မီလီဂရမ ်
/ကီလိဂရမ်)ြဖစ်သွား ပးီ စပ်ယူမများသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ မညင်းစိက် ပီး နာက် ြမ ကီးထဲတငွ် 
(၂၆.၄ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ)် ြဖစ်သွား ပီး စပ်ယူမနည်းပါး ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သီးနှပစ 
အားလးတွင ် ပဲတီစိမ်းစိက် ပီး နာက် ဆာလဖိတ်ပါဝင်မများ လျာ့နည်းသွားပါသည်။ စပါး 
စိက် ပီးချိနတွ်င် (တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနှပစတွင် (၁၄ မီလီဂရမ/်ကီလိဂရမ်) အြဖစ် 
ြမင့်တက်လာပီး ကျန်သည့်သီးနှပစအားလးတွင ် စပါးစိက် ပီး နာက်ပါဝင်မ လျာန့ည်း သွား 
ကာင်း တွရ့ှိရပါ သည်။ organic matter ပါဝင်မတွင် မစက်ိပျိုးမီတွင် (၁.၅၇ ရာခိင်နနး်)ရိှ ပီး 

သီးနှများအားလး စိက်ပျို း ပီးချိန်တွင ်၎င်းထက် လျာန့ည်းသွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ organic 
matter တွင် စပါးစိက် ပီး နာက် ပါဝင်မ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ ပီး (တိင်လွတ်ပ-ဲပဲတီစိမ်း-စပါး) 
သီးနှပစတွင်သာ အနည်းငယ်ကျသွားသည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 

  ြမဆီလာဖွ ဖိ့ုးမအ နြဖင့် သီးနှပစ(၁) (ခရမ်းချဉ်-ပဲတီစိမ်း-စပါး) နှင့် သီးနှပစ(၃) (ငရတ် 
-ပဲတီစိမ်း-စပါး) တိသ့ည် နိက်ထရိဂျင်ကျန်ရိှမများ ပီး ြမဆီလာအတွင်း အာဟာရဓါတ်ကိ အသးချ  
မနှင့် ြမဆီလာပျက်စီးမ အနည်းဆးြဖစ်ကာ ကာင်းမွနသ်ည့်သီးနှပစများြဖစ်ပါသည်။ ဖာ့စ်စ ဖာ 
ရပ်နှင့်ပိတက်စီယမ်တွင်လည်း ဆးရးမနည်းပါးသြဖင့် ၄င်းသီးနှပစများသည် သင့် တာ်သည်ဟ သး 
သပ်မိပါသည်။ ဆာလဖာသည် သီးနှပစ (၁) (ခရမး်ချဉ-်ပဲတီစိမ်း-စပါး)  နှင့် (၃) တိတ့ွင ်(ငရတ် -
ပဲတီစိမ်း-စပါး) သီးနှစိက်ပျိုး ပီး နာက် ထပ်သီးနှစက်ိပျိုးရန်အတွက် လ လာက် သာ အ ြခအ န 
တွင ်ရှိပါသည်။ တာင်သူအများစသည် စပါးစိက်ပျိုး ြမများတွင် နိက်ထရိဂျင်ဓါတ် ြမသဇာ (ယူရီး 
ယား) ကိ ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့အသးြပုက သာ်လည်း ဆာလဖာဓါတ်ပါဝင်သည့် ြမသဇာက ိအသး 
ြပုမ နည်းပါး နပါသည်။ သိြ့ဖစ်၍ အနာဂတ် ကာလစပါး ြမတွင် ြဖစ် ပ လာနိင်သည့် ဆာလဖာ 
ချိုတ့ဲ့မ ြပဿနာက ိကိုတင် ြဖရှင်းသည့်အ နြဖင့် သီးနှပစ(၁) (ခရမ်းချဉ်-ပဲတီစိမ်း-စပါး) နှင့် 
သီးနပှစ(၃) (ငရတ် -ပဲတီစိမ်း-စပါး) တိက့ိ အသးြပုစိက်ပျို းြခင်းသည ်အသင့် တာ်ဆးြဖစ် ကာင်း 
သးသပ်မိပါသည်။ 
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ဇယား( ၄၀) စပါးအ ြခခဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစ၏ ြမဆီလာဖွ ဖ့ို းမ 
 

သးီနှပစ 
Available Exchangeable Water 

Soluble 
SO4.S 

Organic 
matter  

မတှခ်ျက ်
N P K Ca Mg 

mg
/kg 

rate mg
/kg 

rate Mg 
/kg 

rate mg
/kg 

rate Mg 
/kg 

rate Mg 
/kg 

rate % 

 ဟင်းသီးဟင်းရွက်မစကိ်မီ ၈၃ M ၁၈ M ၁၄၁ L ၄.၀ L ၀.၆ M ၂၂ S ၁.၅၇ L H=high 
Pattern 1 
ခရမ်းချဉ-် 
ပဲတီစိမ်း- 
စပါး 

ခရမ်းချဉ်(စိက် ပီး) ၆၂ M ၂၁ H ၁၃၉ L ၆.၂ M ၀.၃ L ၈.၃ M ၁.၃၀ L M=medium 
ပဲတီစိမး် (စိက် ပးီ) ၈၂ M ၃ L ၁၄၃ L ၂.၀ L ၀.၂ L ၁၈.၀ S ၁.၂၂ L L=low 
စပါး (စိက် ပီး) ၈၂ M ၁၈ M ၁၅၃ L ၃.၈ L ၀.၅ M ၁၈.၀ M ၁.၈၈ L S=sufficient 

Pattern 2 
ခရမ်း- 
ပဲတီစိမ်း - 
စပါး 

ခရမ်း(စိက် ပီး) ၅၅ L ၁၅ M ၁၂၆ L ၄.၄ L ၀.၄ L ၁၂.၀ S ၁.၄၀ L  
ပဲတီစိမး် (စိက် ပးီ) ၈၁ M ၃ L ၁၁၅ L ၂.၀ L ၀.၃ L ၇.၀ M ၀.၇၆ L  
စပါး (စိက် ပီး) ၆၉ M ၁၅ M ၁၁၀ L ၂.၀ L ၀.၄ L ၆.၀ M ၁.၄၃ L  

Pattern 3 
ငရတ် -
ပဲတီစိမ်း -
စပါး 

ငရတ် (စိက် ပးီ) ၆၄ M ၃၈ H ၅၉၃ H ၄.၄ L ၀.၄ L ၁၈.၀ S ၁.၁၀ L  
ပဲတီစိမး် (စိက် ပးီ) ၇၅ M ၃ L ၁၅၆ M ၂.၀ L ၀.၃ L ၉.၀ M ၀.၉၆ L
စပါး (စိက် ပီး) ၈၂ M ၁၈ M ၁၄၁ L ၂.၆ L ၀.၄ L ၄.၀ M ၁.၅၆ L  

Pattern 4 
တိင်လွတ်ပဲ
-ပဲတီစိမ်း-
စပါး 

တိင်လွတ်ပ(ဲစိက် ပးီ) ၆၇ M ၃၀ H ၁၃၂ L ၇.၀ M ၀.၅ M ၉.၀ M ၁.၂၀ L  
ပဲတီစိမး် (စိက် ပးီ) ၇၆ M ၃ L ၉၄ L ၈.၀ M ၁.၃ M ၁၀.၀ M ၁.၃၅ L  
စပါး (စိက် ပီး) ၅၇ L ၁၇ M ၁၀၈ L ၂.၁ L ၀.၅ M ၁၄.၀ S ၁.၂၇ L  

Pattern 5 
မညင်း-
ပဲတီစိမ်း -
စပါး 

မညင်း(စိက် ပးီ) ၆၇ M ၂၃ H ၁၆၉ M ၆.၂ M ၀.၄ L ၂၆.၄ S ၁.၆၀ L  
ပဲတီစိမး် (စိက် ပးီ) ၆၄ M ၂ L ၁၆၂ M ၃.၀ L ၀.၃ L ၁၀.၀ M ၁.၀၇ L  
စပါး (စိက် ပီး) ၅၈ L ၁၅ M ၂၁၀ M ၁.၅ L ၀.၄ L ၆.၀ M ၁.၇၇ L  
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၇။ ချယ်ရီခရမ်းချဉ်ကိခရမ်း အာက်ခအမျို းမျို းတွင်ကိင်းကူး၊ ကိင်းဆက်ြခင်းြဖင့် 
ကိင်းဆက်နိင်မစွမ်းရည်ကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
            ချယ်ရီခရမ်းချဉ်နှင့်ခရမ်း အာက်ခကင်ိးဆက်ပျို းပင်များထတ်လပ်ရန် 
ဆာင်ရွက်ချက ်

ချယ်ရ ီ ခရမ်းချဉ် CH155နှင့် ကိင်းဆက် အာက်ခပင်အြဖစ် ခရမ်းမျိုး (၅) မျိုးကိ 
ကိင်းကူး ကိင်းဆက်၍ ကိင်းဆက်နိင်မစမ်ွးရည်ကိ လ့လာရန်နှင့် ပျို းပင်များထတ်လပ်ရန ်၂၀၁၃ 
ခနစ်ှ မိး နှာင်းရာသီတွင် စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစသီ်း 
ဝလဌာနစ၊ ရဆင်းတွင ်စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
တွရ့ှိချက် 

ချယ်ရီခရမ်းချဉ်ကိ ခရမ်း အာက်ခ (၅)မျိုး၌ ကိင်းဆက်ြခင်းြပုလပ်ရာတွင် Ts 00382 
အာက်ခခရမ်းမျို းသည် အာင်ြမင်မ အများဆး တွရ့ှိရ ပီး ဒတိယကိင်းဆက်မ အ ကာင်း 
ဆးမျိုး အ နြဖင် ့ခရမ်းကတ်မျို းကိ တွရိှ့ရပါသည်။ Ts 01495 မျို းမှာ ကိင်းဆက်နိင်မ စွမ်းရည် 
အနည်းဆး ြဖစ်သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည။် 
သးသပ်ချက် 
 ချယ်ရီခရမ်းချဉ်ကိခရမ်း အာက်ခအမျို းမျို း၌ ကိင်းဆက်ြခင်းြပုလပ်ရာတွင် Ts 00382 
နှင့် ခရမ်းကတ်မျို းတိမ့ှာကိင်းဆက်မရာခိင်နန်း ကာငး် သာမျိုးများ အြဖစ် တွရ့ှိရပါသည်။ 
၂၀၁၄ - ၁၅ ခနှစ် မိးနှင့် မိး နှာင်းရာသီတွင် ဆက်လက်စမ်းသပ်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ဇယား( ၄၁ ) ကိင်းကူးကိင်းဆက်နိင်မရာခိင်နန်း 
 

စဉ ် အာက်ခပင်မျို းအမည ် ကိင်းဆက်အပင်ဦး ရ 
ကိင်းဆက် အာင်ြမင်မ 

အပင်ဦး ရ % 
၁။ Eg-203 ၅၅ ၄၃ ၇၈ 
၂။ ခရမ်းမျို းထွန်း -၄ ၄၉ ၃၉ ၈၀ 
၃။ ခရမ်းကတ် ၄၇ ၃၈ ၈၁ 
၄။ Ts 00382 ၂၂ ၁၈ ၈၂ 
၅။ Ts 01495 ၁၀ ၃ ၃၀ 
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(ဃ) နှစ်ရှည်သီးပင်သ တသန 

၁။ စိန်တစ်လးသရက်တွင ်အသီးအရည်အ သွးနှင့်အရည်အချင်း လက္ခဏာများ ကွဲြပားမကိ 

လ့လာြခင်း 
ရည်ရွယ်ချက် 

ယခအခါတွင် စိန်တစ်လးသရက်ကိ တစ်နိင်ငလးအတိင်းအတာြဖင့် ကျယ်ြပန်စ့ွာ ချဲ ထွ့င် 
စကိပ်ျိုးလျက်ရိှပါသည်။ စိန်တစ်လးသရက်သီး၏အရည်အ သွးအရ ြပည်တင်ွး တွင်သာမက 
ြပည်ပ စျးကွက်အထိပါ အလားအလာ ကာင်း ပးီ ကိုကနှ်စသ်က် မရှိ ကာင်း သိရှိရပါသည်။ 
သိပ့ါ သာ်လည်း အသီးပသ န် မမန်ှ သာ အ ြခအ နများကိ စျးကွကတ်ွင်ကျယ်ြပန် ့
စွာ တွရှ့ိ နရပါသည်။ ရရှညတွ်င ် ပသ န်မမှန် သာ အသီးများ ကာင့် စျးကွက်တွင် 
စိန်တစ်လး သရက်၏ အလားအလာက ိများ စွာထိခိက်လာနိင် သာ ကာင့်  

(၁) အသးီပစများ ကဲွြပားမကိ တိတိကျကျသိရှိနိင်ရန်၊  
(၂) ပစမှန် သာ အသီးလက္ခဏာ များကိသိရှိရန ်နှင့် 
(၃) ပစမှန် သာ မိခင်ပင်ကိ ရွးချယ် ပးီ မျိုးပွားများ ဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များ ြဖင့် 

ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  

ဆာင်ရွက်ချက ်
ကွင်း အမှတ်(၅)ရိှ ၁၈နစှသ်ား စိန်တစ်လးသရက်ပင် (၉၇) ပင်ကိ ရွးချယ်ကာ (၉၇ x ၅) 

အာစီဘီဒီဇိင်း ြဖင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစတွင် ၂၀၁၁ ခနှစ ်မိးရာသီမ ှစတင်ကာ 
နှစ်ရှည်သ တသနအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကာက်ယူခဲ့ သာ မှတ်တမ်းများအ ပ  စိစစ် 
တွရိှ့ချက် များအရ သရက်ပင်(၉၇)ပင ်စလးတွင် အသီးတစ်လး အလျားနှင့် အ စအ့လျားမှ လဲွ၍ 
ကျန်ရှိ သာလက္ခဏာ(၁၀)ခ စလးတွင် သိသာစာွ ကဲွြပားြခားနားကသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
ထိသိသိ့သာစာွကဲွြပား သာ လက္ခဏာ (၁၀)ခကိ ဆက်လက် ပီး Cluster analysis 
အရအပင်(၉၇)ပင်ကိ အပ်စခွဲရာတွင ်လညး် အပ်စ(၃)ခကွဲ သွား ကာင်း တွရ့ပါသည်။ အပစ်(၁) 
တွင် (၂၉)ပင်၊ အပ်စ(၂)တွင် (၃၅)ပင်နှင့် အပ်စ(၃)တွင် (၃၃)ပင်အသီးသီး ပါဝင်ကပါသည်။ 
အပ်စတစ်ခစီ တွင်လည်း အပ်စခဲွငယ်များစွာ ြဖင့်ဖွဲ စ့ည်း ထားသည်က ိ တွရ့ ပါသည်။ PCA 
(Principle Component Analysis) အရ PC1 နှင့် PC2 ကွဲြပားြခားနားမ တွငစ်စ ပါင်း 
၆၂.၄၇% ကဲွြပားြခားနား ပီး PC1 တွင ်၄၃.၂၀% နှင့် PC2 တွင် ၁၉.၂၇% အထိ အသီးသီး ပး 
စွမ်းနိင်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။ ၎င်းရာခိင်နန်းများ အရ ြခားနားမတွင် အဓိကပါဝင် သာ 
လက္ခဏာများမှာ အသီးအန၊ အသီးအထူ၊ အသီးအ လးချိန်၊ အသားအ လးချိန်၊ အသားအထူနှင့် 
အချို ဓါတ်ရာခိင်နန်းတိ ့ ကာင့် ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ အပ်စများအလိက် ကာက်ယူခ့ဲ သာ 
အပင်(၉၇)ပင်၏ လက္ခဏာ(၁၀)ခတွင ် ပမာဏ အနည်းအများကိ စိစစ်တွက်ချက် ကည့်ရာတွင ်
လည်း အပ်စ(၁)တွင် လက္ခဏာ အားလး နီးပါး အများ ဆး အ ြခအ န တွင်ရှိ န ပီး အပစ် (၃) 
သည ် အနည်းဆးနှင့် အပ်စ(၂)သည ် မတ သာကိန်း ဂဏန်းပမာဏရိှ သာ အပင်များပါဝင ်
နသည် ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  
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သးသပ်ချက် 
 အပ်စ(၂)တွင်ပါဝင် န သာ စိန်တစ်လး(၃၅)ပင်၏ အသီးလက္ခဏာများအ ပ  တွရိှ့ 
ချက်များအရ လက်ရှိစိန်တစ်လးမျို း၏ အသီးလက္ခဏာများနှင့်ကိက်ညီမ ရိှသည်ကိ တွရ့သြဖင့် 
၎င်းအပ်စပါဝင် သာ အပင်များကိ မူလ စိန်တစ်လးပင်အစစ်ြဖစ်မည်ဟ သးသပ်မိပါ သည်။ 
 
ဇယား(၄၂ ) စိန်တစ်လးသရက်အသီးအရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
 

 
 

အပင် 
အမှတ် 

အသီး 
အလျား  
(cm) 

အသီး 
အန  
(cm) 

အသီး 
အထူ  
(cm) 

အသးီအ 
လးချိန ်
(g) 

အခအွ 
လးချိန ်
(g) 

အသားအ 
လးချိန ်
(g) 

အသား 
အထူ  
(cm) 

၁ ၉.၅ ၇.၃ ၇.၀    ၃၀၅.၀ ၃၃.၃ ၂၁၉.၆ ၂.၄ 
၂ ၉.၅ ၇.၆ ၇.၁    ၃၀၅.၀ ၆၁.၀ ၁၈၅.၆ ၂.၄ 
၃ ၉.၃ ၇.၃ ၆.၈    ၂၇၈.၆ ၅၈.၆ ၁၇၀.၃ ၂.၃ 
၄ ၈.၈ ၆.၉ ၆.၂   ၂၁၉.၀ ၆၃.၀ ၁၀၆.၃ ၂.၁ 
၅ ၉.၇ ၇.၁ ၆.၆   ၂၆၈.၀ ၇၀.၃ ၁၄၅.၆ ၂.၂ 
၆ ၁၀.၀ ၇.၅ ၆.၇   ၂၈၇.၀ ၅၈.၃ ၁၇၆.၆ ၂.၃ 
၇ ၉.၀ ၇.၅ ၆.၇    ၂၇၄.၃ ၆၂.၀ ၁၅၈.၃ ၂.၃ 
၈ ၉.၀ ၇.၆ ၇.၃    ၃၁၆.၆ ၇၀.၀ ၁၈၇.၀ ၂.၄ 
၉ ၉.၃ ၇.၅ ၆.၈   ၂၈၈.၀ ၆၀.၆ ၁၇၇.၀ ၂.၃ 
၁၀ ၉.၄ ၇.၆ ၇.၀   ၂၇၀.၀ ၆၂.၃ ၁၆၁.၀ ၂.၁ 

 
 
၉၀ ၈.၈ ၇.၂ ၆.၁ ၂၅၀.၅ ၄၉.၀ ၁၇၅.၅ ၂.၁ 
၉၁ ၈.၅ ၇.၅ ၆.၃ ၂၂၅.၅ ၄၅.၅ ၁၃၉.၅ ၂.၁ 
၉၂ ၈.၅ ၇.၂ ၆.၂ ၂၃၂.၂ ၄၁.၃ ၁၄၈.၀ ၂.၀ 
၉၃ ၉.၆ ၇.၄ ၆.၈ ၃၀၈.၀ ၄၇.၀ ၁၈၈.၀ ၂.၂ 
၉၄ ၉.၂ ၇.၀ ၆.၄ ၂၅၄.၃ ၅၄.၆ ၁၄၈.၃ ၂.၂ 
၉၅ ၉.၄ ၆.၈ ၆.၅ ၂၄၃.၃ ၄၈.၀ ၁၄၆.၆ ၂.၀ 
၉၆ ၉.၅ ၇.၇ ၆.၇ ၂၉၅.၅ ၃၆.၃ ၂၀၆.၃ ၂.၃ 
၉၇ ၈.၆ ၇.၃ ၆.၂ ၂၄၇.၅ ၃၁.၃ ၁၇၀.၃ ၂.၁ 

F-test ns ** ** ** ** ** ** 
CV % ၅၆.၁ ၆.၁ ၆.၈ ၁၄.၄ ၁၇.၀ ၁၆.၁ ၁၀.၀ 

LSD(0.05) - ၀.၇ ၀.၇ ၆၃.၇ ၁၄.၂ ၄၄.၇ ၀.၅ 
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ဇယား( ၄၃) စိန်တစ်လးသရက်အချိုဓါတ်နှင့် အ စ့ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
 
 
 

 

အပင် 
အမှတ် 

အချို 
ဓါတ်% 

အ စ့ 
အလျား(cm) 

အ စ့ 
အန(cm) 

အ စ့ 
အထူ(cm) 

အ စအ့ 
လးချိန ်(g) 

၁ ၁၈.၀ ၈.၄ ၃.၉ ၂.၂ ၅၂.၀ 
၂ ၁၈.၆ ၇.၉ ၃.၉ ၂.၂ ၅၈.၃ 
၃ ၁၉.၃ ၇.၈ ၃.၉ ၂.၄ ၄၉.၆ 
၄ ၂၀.၀ ၇.၃ ၃.၈ ၂.၂ ၄၉.၆ 
၅ ၂၀.၀ ၈.၂ ၄.၀ ၂.၂ ၅၂.၀ 
၆ ၁၉.၀ ၈.၅ ၃.၉ ၂.၂ ၅၂.၀ 
၇ ၂၀.၃ ၇.၆ ၄.၀ ၂.၂ ၅၄.၀ 
၈ ၁၈.၃ ၈.၃ ၄.၂ ၂.၄ ၅၉.၆ 
၉ ၂၀.၀ ၇.၃ ၄.၁ ၂.၂ ၅၀.၃ 
၁၀ ၁၉.၃ ၈.၀ ၄.၀ ၂.၂ ၄၆.၆ 

 
 
၉၀ ၂၀.၆ ၇.၀ ၃.၅ ၂.၀ ၄၄.၀ 
၉၁ ၂၁.၀ ၇.၀ ၃.၄ ၂.၀ ၄၀.၅ 
၉၂ ၁၉.၆ ၇.၀ ၃.၉ ၂.၂ ၄၃.၀ 
၉၃ ၂၀.၁ ၈.၁ ၄.၅ ၂.၆ ၇၃.၀ 
၉၄ ၂၀.၁ ၇.၃ ၄.၀ ၂.၂ ၅၁.၃ 
၉၅ ၂၀.၈ ၇.၆ ၄.၀ ၂.၂ ၄၈.၆ 
၉၆ ၂၁.၁ ၇.၈ ၄.၁ ၂.၃ ၅၃.၀ 
၉၇ ၂၁.၀ ၇.၀ ၃.၈ ၂.၃ ၄၆.၀ 

F-test ** ns ** ** ** 
CV % ၅.၇ ၅၃.၆ ၆.၆ ၉.၄ ၁၄.၇ 

LSD(0.05) ၁.၆ - ၀.၄ ၀.၃ ၁၁.၈ 



65 

 

 
ဇယား(၄၄) အပ်စများအလိက် ကာက်ယူခဲ့ သာလက္ခဏာ(၁၀)ခ၏ အပ်စအတွင်းပမ်းမတန်ဖိးများ 

 

အပ်စ 

အသီး 

အန    

(cm) 

အသီး 

အထူ  

(cm) 

အသီးအ 

လးချိန ်

(g) 

အခွအ 

လးချိန ်

(g) 

အသားအ 

လးချိန ်

(g) 

အသား 

အထူ  

(cm) 

အချို 

ဓါတ ်   

% 

အ စ့ 

အန  

(cm) 

အ စ့ 

အထ ူ 

(cm) 

အ စ့        

အ လးချိန် 

(g) 

Class 1 ၇.၇** ၇.၀** ၃၁၄.၉**   ၅၄.၂ ၂၀၆.၀**     ၂.၄   ၁၈.၅ ၄.၀**  ၂.၂**   ၅၄.၇** 

Class2     ၇.၄     ၆.၅   ၂၆၄.၈ ၆၆.၈**   ၁၅၂.၂* ၂.၃* ၁၉.၂**    ၃.၉ ၂.၁* ၄၉.၃ 

Class3     ၇.၁*     ၆.၄*   ၂၄၇.၃*   ၃၇.၁*   ၁၆၃.၁ ၂.၁**   ၁၇.၆*    ၃.၇* ၂.၁    ၄၇.၀* 

                       
                       ** = အပ်စ(၃)ခတွင်အများဆးတန်ဖိးနှင့် * = အပ်စ(၃)ခတွင ်အနည်းဆးတန်ဖိး 
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၂။ စိန်တစ်လးသရက်တွင် ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုးကိအသးြပု၍ ပန်းပွင့်သီးမ စာြခင်းကိ 

လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 

          စိန်တစ်လးသရက်တွင်ပမှန်ချိန်ထက် စာ၍ခူးဆွတ်နိင်ြခင်းြဖင့်  စျး ကာင်းရရှိ စရန ်

နှင့်ယူရီးယားနှင့် ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုး၏အကျိုးသက် ရာက်မကိ လ့လာရန် 

ဆာင်ရွက်ချက ်

စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစမှ ၂၀၁၃ - ၁၄ 

ခနစ်ှတွင် ပထမအကိမ်အြဖစ ် စန်ိတစ်လးသရက်တွင်ယူရီးယားနင့်ှ ဟာ်မန်းအမျိုးမျိုးဖျန်း၍ 

ပွင့်သီးမ စာ စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်းသ တသနအား   ကွင်းအမှတ(်၁)တွင်  ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

       ပထမဦးစွာ စိန်တလးသရက်ပင်များ၏ Leaf-Nပါ၀င်မကိ သိရှိ စရန်အတွက ်စိန်တလး သ 

ရက ် (၅၂)ပင်မှ တစ်ပင်စီ၏အထက်၊ အာက်နှင့် ဘးပတ်ပတ်လည်တိမ့ှအရွက်၁၂-ရွက်အားယူ၍ 

စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာဌာနစသိ၂့၀၁၃ခနှစ် မလ နာက်ဆးပတ်တွင် ပး ပိ ့

ဓါတ်ခွဲခဲ့ပါသည်။၎င်းစိန်တလးသရက(်၅၂)ပင်တိ၏့ Leaf-N ပါ၀င်မအ ြဖများအား ၂၀၁၃ခနစ်ှ 

ဇွန်လ နာက်ဆးပတ်တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ရရိှလာ သာတစ်ပင်ြခင်းစီ၏ Leaf-N ပါ၀င်မကိ 

အ ြခခ၍ Leaf-N ပါ၀င်မ၁.၁%ထကန်ည်း သာ အပင်(၂၄ပင)်နှင့်၁.၁%ထကမ်ျား သာ အပင ်

(၂၄ပင်)အား အပ်စ၂ခခွဲ ပီး ၂၀၁၃ခနှစဇ်ူလိင်(၁)ရက် နတွ့င် Leaf-N ၁.၁%ထက်နည်း သာ 

အပ်စမ ှ (၂၄)ပငအ်ား ယူရီးယား၊တီစူပါ၊ပိတက်ရှ်: ၀:၁:၁-အချိုး ြဖင့် တစ်ပင်လင ် (၄၀၀ ဂရမ်) 

နနး်ထည့်သွင်းြခင်းနှင့် Leaf-N ၁.၁% ထက်များ သာအပ်စမှ (၂၄)ပင်အား  ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ 

ပိတက်ရှ်: ၂:၁:၁- အချိုးြဖင့် တစ်ပင်လင ် (၈၀၀ဂရမ်)နန်း ထည့်သွင်းြခင်းကိ Factor-A တငွ ်

ထား၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

        ၂၀၁၃ခနှစ်ဇူလိင်(၁)ရက် န၌့ ပင်Ureaမထည့်သွင်းခဲ့သည့် Leaf-N၁.၁%ထက်နည်းသည့် 

အပ်စမ(ှ၂၄)ပင်နှင့် တစ်ပင်လငU်rea၄၀၀ဂရမ်နန်း ထည့်သွင်းခဲ့သည့်Leaf-N ပါ၀င်မ ၁.၁% 

ထက်များ သာအပ်စမှ(၂၄ပင)်စီမ ှဗလာစမ်းသပ်ပင်(၆)ပင်စီချန်၍ အပ်စတစ်ခစီမှ(၁၈)ပင်စီအား 

အညန ့သ်စရ်ရိှ စရန်အတွက် ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်း(၂)မျိုးြဖစသ်ည့် Tip pruning နှင့် 

0.7%Thiourea  ဖျန်းြခင်းက ိFactor-B တွင်ထား၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ Tip pruning ြပုလပ ်

ခ့ဲ သာ (၁၈)ပင်နှင့် 0.7%Thiourea ဖျန်းခ့ဲ သာ(၁၈)ပင်တိမ့ှ အညန ့သ်စ်၏အရွက်များ အစိမ်း 

ရာင်သိ ့ မ ြပာင်းမီအချိန်ြဖစ်သည့် ၂၀၁၃ခနှစ်သဂတ်လ(၁) ရက် နတွ့င်၎င်း (၃၆)ပင်အား 

Paclobutrazol-1-g ai/m နန်းြဖင့်ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည။် 

       ၎င်း နာက်Flower inductionကာလများြဖစ်သည့် ၁.၁၁.၂၀၁၃၊ ၁၆.၁၁.၂၀၁၃ နှင့် 

၁.၁၂.၂၀၁၃ ရက်များတွင ် 0.7%Thiourea ဖျန်း၍ ပနး်ခိင်ထွက်လာ စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း 

ကိFactor-Cတွင်ဖျန်း၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။0.7%Thiourea ဖျန်းသည့F်lower induction 
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ကာလအလိက်ယခင်Leaf-N၁.၁%ထက်နည်း သာအပ်စမှအပင်များကိယူရီးယား-၂၀၀ဂရမ်/နန်း 

ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ သရက်ပန်းခိင်ထွက်ရှိမကိ ၅.၁၂.၂၀၁၃ရက် နတ့ွင်စတင် ကာက်ယူခဲ့ ပီး 

သရက်ပန်းခိင်ထွက်ရှိသည့်အချိန်နှင့်အ ရအတွက်ကိသိရိှ စရန်အတွက်၁၀ရက်တစ် ကိမ်နှင့်စစ 

ပါင်း(၇)ကိမ်စမ်းသပ်ချက်အလိက် သရက်ပန်းခိင် ရတွက်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပးီ (၆.၂.၂၀၁၄) 

ရက် နတွ့င် နာက်ဆးသရက်ပနး်ခိင် ရတွက်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

တွရ့ှိချက် 

Factor A ၌ Leaf-N ၁.၁%ထက်နည်း သာ စိန်တစ်လးသရက်ပင်၏vegetative ကာလ 

တွင် ယူရီးယားမထည့်ခဲ့သည့်အပ်စနှင့် Leaf-N ၁.၁%ထက်များ သာ အပစ်အား တစ်ပင်လင ်

ယူရီးယား၄၀၀ဂရမ်နန်းထည့်သွင်းခဲ့ သာ အပ်စနှစ်ခ၏ပန်းခိင်ထွက်ရှိမ အချိန် နှင့် အ ရအတွက ်

တိမ့ှာ မှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့် (၇) ကိမ်လးတွင ် သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမမရိှသည်က ိ

စိစစ ် တွရ့ှိရပါသည်။  

၄ငး်အြပင် Factor B ရိှ အညွန်သ့စ်ထွက်ရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်နည်းလမ်း (၂)မျိုး 

ြဖစ်သည့် Tip Prunning နှင့် 0.7% Thiourea ဖျန်းြခင်းတိတ့ငွလ်ညး် သရက်ပန်းခငိ် 

မှတ်တမ်း ကာက်ယူခဲ့သည့် (၇) ကိမ် လးတွင် သရက်ပန်းခိင်ထွက်သည့်အချိန်နှင့် အ ရအတကွ် 

တိမ့ှာလညး် ထူးြခားမမရိှသည်ကိ စိစစ် တွ ရိှ့ရပါသည်။  

သိရ့ာတွင ် Factor C ၏ Flower induction ကာလအလိက် 0.7% Thiourea 

ဖျန်းြခင်းတွင်မ ူ သရက်ပန်းခင်ိထွက်ရိှသည့် အချိန်နှင့်အ ရအတွက် တိမ့ာှ သချာ ဗဒနည်းအရ 

ကွာြခားမရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ပထမအကိမ ် မှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့် (၅.၁၂.၂၀၁၃) 

ရက် နတွ့င် (၁.၁၁.၂၀၁၃)ရက် နတ့ွင် 0.7% Thiourea ဖျန်းခ့ဲြခင်း စမ်းသပ်ချက်မှာ သရက် 

ပနး်ခိင် (၃.၆ခိင)်ြဖင့် အ စာဆးထွက်ရှိခဲ့ ပီး ကျန်စမ်းသပ်ချက်များမှာမူ သရက်ပန်းခိင် 

ထွက်ရှိြခင်း မရှိသညက်ိ တွရ့ှိရပါသည်။ ဒတိယအကိမ် မှတ်တမး် ကာက်ယူသည့် (၁၅.၁၂. 

၂၀၁၃) ရက် နတ့ွင်လည်း စမ်းသပ်ချက် (၁) မှ သရက်ပန်းခိင် (၇.၅ခိင်) ြဖင့် အများဆးရရှိခဲ့ ပီး 

(၁၆.၁၁.၂၀၁၃) ရက် နတွ့င် 0.7% Thiourea ဖျန်းခဲ့သည့် စမ်းသပ်ချက် (၂) မာှ သရက်ပန်းခင်ိ 

(၁.၂ ခိင်) ြဖင့် စတင်ထွက်ရှိခဲ့ ပီး ကျန်စမ်းသပ်ချက်များမှာ သရက်ပန်းခိင်ထွက်ရှိြခင်းမရိှ သး 

သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တတိယအကိမ် မတ်ှတမး် ကာက်ယူသည့် (၂၅.၁၂.၂၀၁၃) ရက် န ့

တွင်လည်း စမ်းသပ်ချက် (၁) မှာ သရက်ပနး်ခိင် (၁၁.၉ ခိင)် ြဖင့် အများဆးြဖစ် ပီး စမ်းသပ်ချက် 

(၂) မှာ (၂.၈ခင်ိ) ြဖင့် ဒတိယအများဆး ြဖစ် သာလ်ညး် ကျန်စမ်းသပ်ချက်များမှာမူ သရက်ပန်း 

ခိင ်ထွက်ရိှမ မရိှ သးသည်က ိစိစစ် တွ ရိှ့ရပါသည်။  

စတတ္ထအကိမ ် မှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့် (၅.၁.၂၀၁၄) ရက် နတ့ွင်မ ူ (၁၅.၁၂. ၂၀၁၃) 

ရက် နတွ့င် 0.7% Thiourea ဖျန်းခ့ဲ သာ စမ်းသပ်ချက ် (၃) မာှ သရက်ပန်းခိင ် (၄၂.၆ခိင်) ြဖင့် 

အများဆးြဖစ် ပီး ဗလာစမ်းသပ်ချက်မှာ (၀.၆ခိင်) ြဖင့် အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
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ပဉ္စမအကိမ်တွင်လည်း စမ်းသပ်ချက် (၃) မှာ သရက်ပန်းခိင် (၁၆၆.၇ခိင်) ြဖင့် အများဆးနှင့် 

ဗလာစမ်းသပ်ချက်မှာ သရက်ပန်းခိင် (၈၀.၉ခိင်) ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ်သည်ကိ စိစစ် တွရိှ့ရ 

ပါသည်။  

သိရ့ာတွင ် ဆဌမနှင် ့ သတ္တ မအကိမ်မှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့် (၂၉.၁.၂၀၁၄) နှင့် 

(၆.၂.၂၀၁၄) ရက် နတိ့တွ့င်မူ သရက်ပန်းခိင်ထွက်ရှိမ အ ရအတွက်မှာ စမ်းသပ်ချက်များ အချင်း 

ချင်း သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမ မရှိသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။  

သးသပ်ချက် 

စနိတ်စ်လးသရက်၏ vegetative ကာလတွင် Leaf-N ၁.၁% ထက်နည်းသည့်တိင ်

ယူရီးယားမထည့်သွင်းခဲ့ဘ ဲ Leaf-N ၁.၁% ထက်များ သာ အပိင်းတွင ် တစ်ပင်လင်ယူရီးယား 

၄၀၀ဂရမန်န်း ထည့်သွင်းခဲ့သည့် နန်းထက် ထက်ဝက် လာ့၍  တစ်ပင်လင ် ယူရီးယား ၂၀၀ 

ဂရမန်န်းြဖင့် Flower induction ကာလများအလိက် ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် စိန်တစ်လးသရက်၏ 

ပနး်ခိင်ထွက်သည့် အချိန်နှင့်အ ရအတွက် ပ တွင် အကျိုးသက် ရာက်မ မရိှ ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။  

စန်ိတစ်လးသရက်၏ ပန်းခိင်ထွက်မ ကနဦးအဆင့်ြဖစ်သည့် အညွန်သ့စ်ြဖစ် ပ ရန ်

အတွက် Tip Prunning နှင့် 0.7% Thiourea ဖျန်း၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် နည်းလမး် (၂) မျို း 

အချင်းချင်းလည်း စိန်တစ်လးသရက်ပန်းခင်ိထွက်သည့် အချိန်နှင့် အ ရအတွက် ပ တွင် အကျို း 

သက် ရာက်မမှာ ကွာြခားမမရှိသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။  

သိရ့ာတွင ် အညွန်သ့စ်ြဖစ် ပ ရန် ဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် နည်းလမ်း (၂) မျိုးအားြဖင် ့ ၄င်း 

အညွန်သ့စ် များ၏ အရွက်များ အစိမ်း ရာင်မ ြပာင်းမီ Paclobutrazol-1-g ai/m နန်းအား 

(၁.၈.၂၀၁၃) ရက် နတွ့င် Soil drenched အ နြဖင့် ထည့်သွင်း၍ Flower induction 

ကာလအလိက ် (၁.၁၁.၂၀၁၃) ရက် နတ့င်ွ 0.7% Thiourea ဖျန်း သာ စမ်းသပ်ချက်(၁) မှာ 

စမ်းသပ်ချက် (၃) (၁.၁၂.၂၀၁၃) ရက် နတွ့င် 0.7% Thiourea  ဖျန်းြခင်းနှင် ့စမ်းသပ်ချက် (၄) 

ဗလာစမ်းသပ်ချက်တိထ့က ် ပန်းခိင်စတင်ထွက် ပ သည့် ရက်မှာ ရက ် (၃၀) ခန် ့ စာသညကိ် 

တွရ့ှိရ သာ်လည်း နာက်ဆးပန်းခိင်ထွက်သည့် အချိန်မှာ စမ်းသပ်ချက် (၃) နှင့် စမ်းသပ်ချက် 

(၄) ဗလာစမ်းသပ်ချက်တိမ့ှာ စမး်သပခ်ျက် (၁) ထက် (၇) ရက်ခန် ့ စာသည်က ိ တွရိှ့ရပါသည။် 

အလားတူပင ် (၁၆.၁၁.၂၀၁၃) ရက် နတွ့င ် 0.7% Thiourea ဖျန်းခ့ဲ သာ စမ်းသပ်ချက ် (၂) မှာ 

စမ်းသပ်ချက် (၃) နှင့် စမ်းသပ်ချက် (၄) တိထ့က် သရက်ပန်းခိင် စတငြ်ဖစ် ပ မ (၂၀ရက)် ခန် ့

စာခ့ဲ သာ်လညး် သရကပ်န်းခိင် နာက်ဆးြဖစ် ပ မမှာ (၇) ရက်ခန် ့ နာက်ကျသည်ကိ 

တွရ့ှိရပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်(၃) နှင့် စမ်းသပ်ချက် (၄) တိမ့ာှ သရက်ပန်းခိင် စတင်ြဖစ် ပ မနှင့် 

နာက်ဆး ြဖစ် ပ သည့် ရကမှ်ာ ကွာြခားမမရိှ သာ်လည်း သရက်ပနး်ခိင် ပမှန်ထွက် ပ ချိန်၏ 

အ စာပိင်းကာလများတွင ် စမ်းသပ်ချက် (၃) သည် စမ်းသပ်ချက ် (၄) ဗလာစမ်းသပ်ချက်ထက် 
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ပနး်ခိင်အ ရအတွက် သိသာစွာ ပိမိများြပား ပီး စမ်းသပ်ချက်(၄) ဗလာစမ်းသပ်ချက်မှာ သရက် 

ပနး်ခိင်ပမှန်ထွက်သည့် ကာလ၏ နာက်ပိင်းတွင်သာ သရက်ပန်းခိင်ထွက်သည့် အ ရအတကွ် 

များြပားလာပီး စစ ပါင်း သရက်ပန်းခိင် အ ရအတွက်မှာ ကွာြခားမမရိှပါ။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ 

စမ်းသပ်ချက် (၃) (၁.၁၂.၂၀၁၃) ရက် နတွ့င် 0.7% Thiourea  ဖျန်းြခင်း စမ်းသပ်ချက် သည ်

စမ်းသပ်ချက် (၄) (ဗလာစမ်းသပ်ချက်) ထက် စိန်တစ်လးသရက ်ပမန်ှ ပန်းခိင်ထွက်သည့် အချိန် 

ကာလ၏ အစပိင်းတွင် ပန်းခိင်အ ရအတွက် သိသာစွာပိမိသည့် အတွက် ပန်းခင်ိပမှန်ထွက်သည့် 

ကာလ အစပိင်းတွင ် စာ၍ ပန်းခိင်ထွက် စသည်ဟ သးသပ်ရပါသည်။  

 

ဇယား (၄၅) စမ်းသပ်ချက်အလိက် ပန်းခိင်အ ရအတွက်ထွက်ရှိမ  

စဉ် စမ်းသပ်ချက်များ 

ပထမ
အကိမ် 
ပန်းခိင် 
အ ရ 
အတက်ွ 
5.12.13

ဒတယိ
အကိမ် 
ပန်းခိင ်
အ ရ 
အတွက် 

15.12.13

တတိယ
အကိမ် 
ပန်းခိင် 
အ ရ 
အတွက် 

25.12.13

စတတ္ထ
အ ကိမ် 
ပန်းခိင ်
အ ရ 
အတွက် 
5.1.14

ပဉ္စမ 
အကိမ် 
ပန်းခိင် 
အ ရ 
အတက်ွ 
15.1.14 

ဆဌမ
အကိမ် 
ပန်းခိင် 
အ ရ 
အတက်ွ 
29.1.14

သတ္တ မ
အ ကိမ် 
ပန်းခိင် 
အ ရ 
အတွက် 
6.2.14

 Factor A: Level of Urea 
1 Urea : 0 ၁.၂ ၂.၇ ၄.၀ ၂၈.၃ ၁၁၃.၂ ၁၅၁.၂ ၁၅၂.၀
2 Urea : + ၀.၆ ၁.၆ ၃.၃ ၂၁.၁ ၁၁၈.၅ ၁၅၇.၀ ၁၅၉.၇
 LSD (0.05) ၂.၅ ၅.၈ ၅.၆ ၂၃.၀ ၄၃.၃ ၈.၄ ၁၂.၂

 Factor B: Shoots induction with tip pruning and spraying of 0.7% thiourea 
1 Tip pruning ၁.၀ ၂.၆ ၃.၉ ၂၅.၈ ၁၁၈.၈ ၁၆၁.၇ ၁၆၃.၇
2 Spraying ၀.၇ ၁.၇ ၃.၄ ၂၃.၆ ၁၁၂.၉ ၁၄၆.၅ ၁၄၈.၀
3 LSD (0.05) ၂.၉ ၆.၀ ၇.၄ ၂၁.၆ ၇၇.၉ ၆၁.၁ ၆၁.၅

 Factor C: Spraying with 0.7% Thiourea at different flower induction periods 
1 T1 (1.11.13) ၃.၆ ၇.၅ ၁၁.၉ ၃၆.၀ ၁၂၆.၀ ၁၃၆.၅ ၁၃၈.၈
2 T2 (16.11.13) ၀.၀ ၁.၂ ၂.၈ ၁၉.၅ ၈၉.၇ ၁၃၉.၄ ၁၄၄.၇
3 T3 (1.12.13) ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၄၂.၆ ၁၆၆.၇ ၁၇၃.၀ ၁၇၃.၀
4 T4 (Control) ၀.၀ ၀.၀ ၀.၀ ၀.၆ ၈၀.၉ ၁၆၇.၅ ၁၆၇.၅
 LSD (0.05) ၃.၅၇ ၇.၇ ၁၀.၈ ၂၀.၄ ၅၁.၀ ၅၃.၈ ၅၂.၃
     
 F-test                 (A) ns ns ns ns ns ns ns
           (B) ns ns ns ns ns ns ns
 (C) * ns * * * ns ns
 CV %                (A) ၂၂၀.၄ ၂၁၆.၃ ၁၂၃.၂ ၇၄.၈ ၂၉.၉ ၄.၃ ၆.၃
              (A x B) ၁၀၆.၃ ၃၄၃.၅ ၂၅၃.၀ ၁၀၉.၃ ၈၃.၈ ၄၉.၅ ၄၉.၂
 (Ax Bx C) ၄၆၃.၃ ၄၂၂.၂ ၃၄၉.၀ ၉၇.၉ ၅၂.၂ ၄၁.၄ ၃၉.၈
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၃။ စိန်တစ်လးသရက်တွင ်GA3 ဖျန်း၍ အပွင့်အသီး နာက်ကျမကိ လ့လာြခင်း 

ရည်ရွယ်ချက် 
စိန်တစ်လးသရက်တွင်ပမှန်ချိန်ထက် နာက်ကျ၍ခးူဆွတ်နိင် ြခင်း ြဖင့် စျး ကာင်း ရ 

ရှိ စရန်နှင့် GA3နန်းထားနှင့်ဖျန်းရမည့်အချိန်တိက့ိသိရှိရန်  
ဆာင်ရွက်ချက ်

စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးဝလဌာနစမှ ၂၀၁၃ - ၁၄ 
ခနစ်ှတွင် ပထမအကိမ်အြဖစ် စိန်တစ်လးသရက်တွင် GA3ဖျန်း၍ ပွင့်သီးမ နာက်ကျ စရန ်
ဆာင်ရွက်ြခင်းသ တသနအား ဧည့်ရိပ်သာဌာနစရှိ စိန်တစ်လးသရက်စိက်ခင်းတွင်      (၆ ×၄) 
အာစီဘီစမ်းသပ်ကွက်ပစြဖင့် GA3နန်းထား(၂)မျိုး (GA3,100ppm၊ GA3,200ppm)ကိ  ဖျန်း 
ချိန(်၂)မျိုး(၁၅.၁၁.၂၀၁၃၊ ၁.၁၂.၂၀၁၃)နင့်ှ ပန်းခိင်ဖယ်ရာှးြခင်း(၁၅.၁.၂၀၁၄) စမ်းသပ်ချက်ကိ 
ပမန်ှအတိင်းထား သာ(ဗလာစမ်းသပ်ချက)်နှင့် နင်းယဉ်ှ၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ပန်းခိင်ထွက် 
သည့်အချိန်နှင့် အ ရအတွက်ကိသိရှိရန်အတွက် စိန်တစ်လးပန်းခိင်အားစတင်ြမင ်သာသည့်အချိန ်
(၁၆.၁.၂၀၁၄)နှင့်ပန်း ဖိုင် ဖို င်ပွင့်သည့် (၃၀.၁.၂၀၁၄)တိ၌့ စစ ပါင်း(၂) ကိမ် မှတ်တမ်း ကာက် 
ယူခဲ့ပါသည်။  
တွရ့ှိချက်   

မှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့်(၂) ကိမ်လးတွင် ဗလာစမ်းသပ်ချကမှ်ပန်းခိင်အ ရအတွက် 
(၆၁ခိင ် နှင့် ၁၄၆ခိင)် တိြ့ဖင့်အများဆးြဖစ် ပီး GA3(200ppm)အား (၁.၁၂.၂၀၁၃) တွင်ဖျန်း 
ြခင်းစမ်းသပ်ချက်မှာ (၅ခိင်နှင့်၂၁ခိင်) ြဖင့်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွ ရိှ့ရပါသည်။ GA3 
(100ppm) အား (၁.၁၂.၂၀၁၃) ၌ ဖျနး်ြခင်း စမ်းသပ်ချက်မှာ (၁၆ခိင်နှင့်၆၄ခိင်) တိြ့ဖင့် 
ဒတိယအနည်းဆးြဖစ်ကာ ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင့်နင်းယှဉ်ပါ ကသချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခား 
မရှိသည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ သိ ့ သာ ် (၁၅.၁၁.၂၀၁၃)တွင်ဖျန်း သာ GA3(100ppm) နှင့် 
GA3(200ppm) စမ်းသပ်ချက်များမှာမူဗလာစမ်းသပ်ချက်နငှ့် မှတ်တမ်း ကာက်ယူသည့် 
(၂)ကိမ်လးတွင ် ပန်းခိင်အ ရအတွက်မှာကွာြခားမမရိှသည ် ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ၎င်းအြပင် 
ပနး်ခိင်ဖယ်ရှားြခင်းစမး်သပ်ချက်မှ (၁၆.၁. ၂၀၁၄) တွင်မှတ်တမ်း ကာက်ယူခဲ့ သာ ပန်းခိင် 
အ ရအတွက်ြဖစ်သည့် (၃၆ခိင်) အား ဖယ်ရှားြခင်း ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၃၀.၁.၂၀၁၄) 
ရက် နတွ့င် ပန်းခိင်အ ရအတွက်အားထပမ်၍ မှတ်တမ်း ကာက်ယူခဲ့ရာတွင ် ၎င်းပန်းခိင် 
ဖယ်ထား သာအညန်မ့ ှ ပန်းခိင်များအသစ်ထပ်မ ထွက်ရှိြခင်းနငှ့်တစြ်ခားကျန် န သာ 
အညန်မ့ျားမှ ပန်းခိင်များ ထွကရိှ်သညကိ် စီစစ် တွရ့ှိခဲ့ရ ပီး စစ ပါင်းပန်းခိင် အ ရအတွက် 
(၈၉ခိင)်ြဖင့်ဗလာစမ်းသပ်ချက်နှင့်   သချာ ဗဒနည်းအရ ကွာြခားမရှိသည်ကိ တွရ့ှ ိရပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 

GA3အားဖျန်း၍ပွင့်သီးမ နာက်ကျ စရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာတွငG်A3(100ppm)နှင့်GA3 
(200ppm)တိအ့ား (၁.၁၂.၂၀၁၃)တွင်ဖျန်းြခင်းြဖင့်ပန်းခိင်ထွက်မ နာက်ကျရမည့်အစား ပန်း 
ပွင့်မကိ အဟန်အ့တားြဖစ်သည်ကိစစီစ် တွ ရိှ့ရပါသည်။ သိ ့ သာ ် (၁၆.၁.၂၀၁၄)တွင် ရတွက ်
ထား သာပန်းခိင်များအားဖယ်ရှားပစ်ြခင်း စမ်းသပ်ချက်မှာမူ ၎ငး်ပန်းခိင် ဖယ်ရှားခ့ဲ သာ 
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အညန်မ့ျားမှ ထပ်မ၍ပန်းခိင်များထွက်ရှိလာသည့်အတွက ်ပန်းပွင့်ထွက်မ နာက်ကျ စသည့် စမ်း 
သပ်ချက်ြဖစ်သည်ဟစီစစ်သးသပ်ရပါသည်။ 
 
ဇယား( ၄၆) GA3 ဖျန်းြခင်းြဖင့် စမ်းသပ်ချက်အလိက်ပန်းခိင်အ ရအတွက် 
 

စဉ ် စမ်းသပ်ချက်များ 
ပန်းခိင်      

အ ရအတွက် 
(16.1.2014) 

ပန်းခိင်      
အ ရအတွက် 
(30.1.2014) 

၁ ၁၅.၁၁.၂၀၁၃ရက် နတွ့င်   
GA3 100ppm   ဖျန်းြခင်း 

၃၇ ၁၀၃ 

၂ ၁၅.၁၁.၂၀၁၃ရက် နတွ့င်   
GA3 200ppm   ဖျန်းြခင်း 

၄၆ ၁၂၆ 

၃ ၁.၁၂.၂၀၁၃ရက် နတ့င်ွ 
 GA3 100ppm   ဖျန်းြခင်း 

၁၆ ၆၄ 

၄ ၁.၁၂.၂၀၁၃ရက် နတ့င်ွ 
GA3 200ppm   ဖျန်းြခင်း 

၅ ၂၁ 

၅ ၁၅.၁.၂၀၁၄ရက် နတ့င်ွ   
ပနး်ခိင်ဖယ်ရှားြခင်း 

၃၆ ၈၉ 

၆ ဗလာ ၆၁ ၁၄၆ 
 F-test * * 
 CV% ၆၂.၈၅ ၄၄.၄၁ 
 LSD (0.05) ၃၁.၄၆ ၆၁.၂၇ 
 
 

 

 


