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ြမဆီလာသ တသန 
 

ြမဆီလာဌာနစသည ် သီးနမှျားအတွက် ဓာတ် ြမသဇာ အကျို းရိှစွာ သးစွဲနည်း၊ ြမဆီလာအတွင်းရှိ 
အပင်အာဟာရဓာတ် ထိန်းသိမ်းနည်းဆိငရ်ာ သ တသနလပ်ငန်းများနှင့် အ ြခအ နမ ပး သာပတ်ဝန်းကျင် 
တွင် သင့်တင့် သာသီးနှအထွက်နန်းကိ ပးနိင်သည့် သီးနှများကိ ဖာ်ထတ်ြခင်းဆိင်ရာသ တသနလပ်ငန်းများ 
ကိ အာက်ပါရည်ရွယခ်ျက်များချမတ်ှလျက် သ တသနြပု ဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
ရည်ရွယ်ချက် 

က) ြမဆီလာအတွင်းရှိ အပင်အာဟာရဓာတ်များထိန်းသိမ်းနည်းဆိင်ရာနည်းစနစ်များကိ ဖာ်ထတ်ရန။် 
ခ) သးီနှများ အတွက် ဓာတ် ြမသဇာ အကျိုးရိှစွာ သးစဲွနည်းများ ဖာ်ထတ်ရန်။ 
ဂ) အ ြခအ နမ ပးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင့်တင့် သာ အထွက်နန်းကိ ပးနိင်သည့် သီးနှမျို းများ 

အား ဖာထ်တ်ရန။် 
ဃ) သီးနှအလိက် အထွက် ကာင်း ပီး စျးနန်းသက်သာ သာ ြမသဇာထတ်လပ်နည်းများကိ သ တ 

သနြပု ဖာ်ထတ်ရန်။ 
င) ြမနမူနာ နှင့် အပင်နမူနာများ အားဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ရန်။ 
ထိသိ ့သ တသနြပု ဆာင်ရွက်ရာတွင်၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနှစ် စိက်ပျိုးရာသီ အတွင်း ၂၀၁၁ခနှစ်၊ နွရာသ ီ

နှင့် ၂၀၁၁ခနှစ်၊ မိးရာသီတိတွ့င် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ အာက် ဖာြ်ပပါသ တသနလပ်ငန်းများ၏ သ တသန 
တွရိှ့ချက်များကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 
က) ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများတွင် ရရှည်တည်တ့မည့် သီးနှအထွက်နန်းရရိှ ရး သ တသန 

လပ်ငန်းများ။ 
 က-၁) စပါးသီးနှ 

၁) ြမတစ် နရာတညး်တွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သးီစိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်း 
လဲလာမနှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း။ ( ရဆင်း) 

၂) ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ ရရှည်တွင် 
စပါးသးီနှအထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမနင့်ှ ြမ၏ဂဏ်သတ္တ ိများ ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း။ 
( ရဆင်း) 

၃) စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး)များတွင် အပင်အကင်းအကျန်များကိ ထည့်သင်ွးနည်းစနစ် 
အား လ့လာြခင်း။ ( ရဆင်း) 

၄) စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင် သဘာဝ ြမသဇာကိသာ အသးြပု၍ စိက်ပျိုးသည့် အကွက်ကျယ် စိက် 
ကွက်များကိ နှစ်ရှည်ထားရှိကာ သ တသနြပု လ့လာြခင်း။ ( ရဆင်း) 

၅) သက်လျင/်သက်လတ် စပါးမျိုးအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား စမ်းသပ်ြခင်း။ ( ရဆင်း၊ 
ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ ပန်းကး၊ ကျာက်တတား၊ သဲကန်း၊ လက်ပတန်း) 

၆) Multi-location replicated yield trial to identify adapted germplasm for irrigated and 
favourable rainfed lowlands in Myanmar ( ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ သကဲန်း၊ 
မှာ်ဘီ) 
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က-၂) ပဲသီးနှ 
၁)  သွပ်ဓာတ်၏ ြမပဲသးီနှ အ စ့အဆတညမ်အ ပ  အကျို းသက် ရာက်မကိ စမ်းသပ်ြခင်း။ (တပ်ကန်း) 
၂) ပဲစဉ်းငစိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း။ 

( ကျာက်မဲ) 
၃) ပဲပပ်သီးနှစိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း။ 

( ကျာက်မဲ) 
 
ခ) ရ ြမအ ြခအ နမ ပး သာ ဒသများတွင် သီးနှတိးတက် ထတ်လပ် ရးနှင့် လူမဘဝများတိးတက်ြမင့်မား 

လာ စ ရး သ တသနလပ်ငန်းများ။  
 ခ-၁) စပါးသီးနှ 

၁) ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းရရှိနိင်သည့်စပါးမျို းများ ရှာ 
ဖွြခင်း။ 

၂) ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါး အထွက်နန်းရရိှနိငသ်ည့်စပါးမျိုးအချို ၏့ နိက် 
ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်သည့် လက္ခဏာများကိ လ့လာြခင်း။ 

ဂ) ရ ြမ ဒသအားလးအတွက် သီးနှထတ်လပ်မ စနစ်ြမင့်မား ရး သ တသနလပ်ငန်းများ 
 ဂ-၁) ဓာတ်ခဲွခန်းသ တသနများ 
 ၁) ချဉ/်ငန်ဓာတ် ကိ အ ြခခ ၍ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်ရာှ ဖွနည်း။ 
 ၂) ြမ၏ ဓာတ်ဖိဖလှယနိ်င်စွမး်ရှာြခင်း နညး်စနစ်များ သ တသနြပုြခင်း။ 
 ၃) ြမ နှင့် အပင်နမူနာဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ခန်း အရည် သွး ြမင့်တင်ြခင်း။ 
 ၄) ြမ နှင့် အပင်နမူနာများဓာတ်ခွဲြခင်း။ 

၅) သရက်ဇန် နှင့် ညာင်ပင် ကီးစ အထူးအထွက်တိး စပါးစိက် ြမများ မှ ြမနမူနာများ ကာက်ယူ ပီး 
ဓာတ်ခဲွစစ် ဆးြခင်း။ 

၆) စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာနရိှ သ တသနစမ်းသပကွ်င်းများမှ ြမနမူနာများအား ဓာတ်ခဲွ စစ် 
ဆးြခင်း။ 

 
က-၁-၁) ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း 
ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း။ ( ရဆင်း) 

 

ြမန်မာနိင်ငတွင် တာင်သအူများစ စိက်ပျိုး န သာ စပါး-စပါးသီးနှပစ၌ ဓာတ် ြမသဇာများကိ နှစ်စဉ်ပ 
မှန် ထည့်သွင်း ပးြခင်း၊ ဓာတ် ြမသဇာ နှင့် သဘာဝ ြမသဇာများကိ တွဲဖက်သးြခင်းနှင့် မည်သည့် ြမသဇာမ ှ
အသးမြပုဘဲ စိက်ပျိုးြခငး်တိ ့ ကာင့် ရရှည်တွင် ြပာင်းလဲလာမည့် စပါးအထွက်နန်းများနှင့် ြမ၏ရပ်နှင့် ဓာတ ်
ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမတိကိ့ နင်းယှဉ် လ့လာနိင်ရန်၊ ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ဤစမ်းသပ်ကွက်ကိ ၁၉၉၅ ခနှစ် မိးရာသီမှ စတင်၍ ြမသဇာမထည့်ြခင်း၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် 
နှင့် ဂျစ်ပဆန်ဓာတ် ြမသဇာများ နှင့် နွား ချးထည့်သွင်းြခင်းစ သာ စမ်းသပ်ချက် အတဲွ ၈ တဲွအား မိးရာသတွီင် 
မ နာသခ စပါးမျို း၊ နွရာသီတွင် ရသွယ်ရင် စပါးမျို းတိကိ့ စိက်ပျို း ပီး လ့လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခနှစ် မိးရာသီ 
မှစတင်၍ မိးရာသီတွင် ဆင်းသခစပါးမျို း၊ ၂၀၁၀ နွရာသီတွင် ဆင်းနွယ်ရင်စပါးမျို းတိြ့ဖင့် ြပာင်းလဲ၍ဆက် 
လက်စိက်ပျိုး လ့လာခ့ဲပါသည်။ ယခနှစ် ၂၀၁၁ နွရာသ ီ နှင့် မိးရာသီတိတ့ွင် ၈×၄ အာစီဘီ ဒီဇင်ိးပစြဖင့် ၁၇ 



 
 

743

နှစ် ြမာက်နှစ်နှင့် အကိမ် ၃၃ နှင့် ၃၄ ကိမ် ြမာက် စပါး အြဖစ် အသီးသီး စိက်ပျို း လ့လာခဲ့ပါသည်။ အကွက်ငယ် 
အရွယ်မှာ ၁၂’ × ၁၂’၊ အပင်အကွာအ ဝး ၈’’×၆’’ထားကာ နွရာသီတွင် ဆင်းနွယ်ရင်စပါးမျို းကိ၄င်း၊ မိးရာသီ 
တွင် ဆင်းသခစပါးမျို းကိလည်း ကာင်းစိက်ပျို းစမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ 
စမ်းသပ်ချက်များ 

၁) မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်။ 
၂) ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက 
၃) ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက + တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက 
၄) ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက + ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင်/ဧက 
၅) တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက +  ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင/်ဧက 
၆) ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက + တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက + ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင/်ဧက 
၇) စမ်းသပ်ချက် (၆) + နွား ချး ၅ တန်/ဧက 
၈) စမ်းသပခ်ျက် (၆) + ဂျစ်ပဆန် ၃၀၀ ပါင/်ဧက 
မှတ်ချက်။ ။ ယူရီးယားကိ အပင်လှန်ချိန်၊ ပင်ပွားချိန်၊ မက့ပ်ချိန်နှင့် အနှထွက်ချနိတိ်တွ့င်၊ အည ီ

အမ ခဲွထည့် ပီး၊ မထည့်မီတစ်ရက်ကို ၍ ယူရီးယားနှင့် ထထည်ဆတူ နွား ချးမန်နှ့င့် ရာ 
နယ် ပီးမှ ထည့်သည့်နည်းစနစ်ကိ  အသးြပုခ့ဲပါသည်။ ပိတက်ရ်ှ ြမသဇာက ိအပင်လှန် 
ချိန်နှင့် ပင်ပွားချိန်တွင် ခဲွထည့် ပီး ကျန် ြမသဇာများအားလးကိ  စိက်ချိန်တွင် ထည့် ပး 
ခဲ့ပါသည်။ နွား ချးကိ မစိက်ခင် တစ်ပတ် ကို၍ ထည့် ပးခ့ဲပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
ရဆင်းစိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာဌာနစ တွင် ၁၉၉၅ ခနှစ်မှစတင်၍ ဆာင်ရွကခ်ဲ့ 

သာ နှစ်ရှည် ြမသဇာစမ်းသပ်ကွက်၏ ၂၀၁၁ နွရာသနှီင့် ၂၀၁၁ မိးရာသတွီင် ကာက်ယူရရိှခ့ဲ သာ ဆင်းနွယ် 
ရင ် စပါးမျိုး နှင့် ဆင်းသခ စပါးမျိုး အသီးသီးတိ၏့ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းမတိ်ဘက်များကိ ဇယား-၁ နှင့် 
ဇယား-၂ တိတွ့င် ဖာ်ြပထားပါသည်။ နှစ်ရှည် ြမသဇာ စမ်းသပ်ကွက်ကိ ၁၉၉၅ ခနှစ် မှ စတင် ဆာင်ရက်ွခ့ဲ ပီး၊ 
စမ်းသပ်ချက်များအနက်၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါနှင့် ပိတက်ရ်ှအြပင် နွား ချးနှင့် တွဲသးြခင်း၊ ဂျစ်ပဆန် ြမသဇာ 
ပါထည့်သွင်းသးစဲွြခင်းတိသ့ည် ရရှည်တွင် စပါး သးီနှအထွက်နန်းကိ ထိန်း ပးထားနိင် ကာင်း တွရိှ့ထားခ့ဲ ပါ  
သည်။ ယခနှစ် ၂၀၁၁ နွရာသီ ဆင်းနွယ်ရင် စပါးတွင်လညး် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် နှင့် နွား ချးတိ ့ထည့် 
သင်ွးသးစဲွသည့် စမး်သပခ်ျက်(၇) သည်၊ စမ်းသပ်ချက်များ အားလးအနက် တစ်ဧကလင် စပါးတင်း(၁၀၀) ( တစ် 
ဟက်တာလင် ၅၁၄၄ ကီလိဂရမ်) နန်းြဖင့် အထွက်အများဆးြဖစ်ကာ ကျန်စမ်းသပ်ချက်များနှင့် သချာ ဗဒ နညး် 
အရ သိသာစွာကွာြခား ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ ပင်ပိင်း ကီးထွားမအ နြဖင့်လည်း ကာက်ရိးအထွက်နန်းတွင် 
ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် အြပင် နွား ချးနှင့်တဲွသးြခင်း စမ်းသပ်ချက်(၇)နှင့်ဂျစ်ပဆန်ပါတဲွဖက်သးစဲွြခင်း စမ်း 
သပ်ချက် (၈)တိသ့ည် တစ်ဟက်တာလင် (၄.၃) တန် နှင့် (၃.၄) တန် အသီးသးီြဖင့် ကာက်ရိးအထွက် အများဆး 
ြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၁)။ 

၂၀၁၁ မိးရာသီ ဆင်းသခ စပါးတွင် စမ်းသပ် တွရ့ှိချက်များအရ၊ စမ်းသပ်ချက် (၆) ြဖစ် သာ ယူရီးယား၊ 
တီစပူါနှင့် ပိတက်ရှ် ဓာတ် ြမသဇာများချည်းသးစဲွသည့်အကွက်သည် တစ်ဧကလင် စပါး (၈၇) တင်းနန်း (တစ် 
ဟက်တာလင် ၄၄၈၈ ကီလိဂရမ်နန်း)ြဖင့် စပါးအထွက်အများဆးြဖစ်ကာ ထိစမ်းသပ်ချက်သည် ယူရီးယားတစ် 
မျို းတည်းသာ ထည့်သွင်းသးစွဲသည့် စမး်သပ်ချက် (၂) ယူရီးယားနှင့် ပိတက်ရှ် တဲွသးသည့် စမ်းသပ်ချက် (၄)၊ 
ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ အြပင် နွား ချး နှင့် တဲွသးြခင်း စမ်းသပ်ချက် (၇) နှင့် ဂျစ်ပဆန်ပါတဲွဖက်သးစဲွြခငး် 
စမ်းသပ်ချက်(၈)တိန့ှင့် စပါးသီးနအှထွက်နန်းတွင်သချာ ဗဒအရသိသာစွာမကွာြခားကပါ။ ကာက်ရိး အထွက် 
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တွင် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် ဂျစ်ပဆန်ပါတဲွဖက်သးစွဲြခင်း စမ်းသပ်ချက် (၈) သည် တစ်ဟက်တာလင် 
ကာက်ရးိ (၄.၆) တန်နနး်ြဖင့် အထွက်အများဆးြဖစ်ကာ၊ ထိစမ်းသပ်ချက်သည် စမ်းသပ်ချက် (၇)၊ (၆)၊ (၄)၊ (၃) 
နှင့် (၂) တိ ့နှင့် သချာ ဗဒအရ သသိာစွာ မကွာြခားက ပါ (ဇယား-၂)။ 
ဇယား-၁။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ 

အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း 
စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နှင့် အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များ။ ၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား 
တစ် ရ 
ရိှ အနှ 

တစ် နှ 
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး
ချိန် 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) မည်သည့် 
ြမသဇာ မ  
မထည့်။ 

၃၅၉၀ ၂.၅ ၀.၅၉ ၄၃.၆ ၈၁.၃ ၉ ၇ ၇ ၈၁ ၁၆.၀ ၁.၉၁ 

၂) ယ-ူ၁၁၂ 
ပါင်/ဧက 

၃၉၅၇ ၂.၉ ၀.၅၈ ၄၁.၄ ၈၅.၄ ၉ ၈ ၈ ၈၈ ၁၅.၅ ၁.၉၆ 

၃) ယ-ူ၁၁၂+တီ-
၅၆ ပါင်/ဧက 

၄၂၁၀ ၃.၂ ၀.၅၇ ၄၃.၄ ၈၆.၁ ၁၀ ၈ ၈ ၈၄ ၁၅.၃ ၁.၉၉ 

၄) ယ-ူ၁၁၂+ပိ-၂၈ 
ပါင်/ဧက 

၄၂၈၄ ၃.၃ ၀.၅၆ ၄၄.၃ ၈၇.၆ ၁၁ ၉ ၉ ၇၉ ၁၆.၇ ၂.၀၁ 

၅) တီ-၅၆+ပိ-၂၈ 
ပါင်/ဧက 

၃၄၅၅ ၂.၆ ၀.၅၇ ၄၂.၉ ၈၁.၃ ၈ ၇ ၇ ၇၁ ၂၁.၁ ၂.၇၁ 

၆) ယ-ူ၁၁၂+တီ-
၅၆+ပိ-၂၈ 
ပါင်/ဧက 

၄၀၂၄ ၂.၈ ၀.၅၉ ၄၄.၃ ၈၈.၈ ၁၀ ၈ ၈ ၇၆ ၁၉.၈ ၂.၀၁ 

၇) (၆)+နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 

၅၁၄၄ ၄.၃ ၀.၅၄ ၄၅.၀ ၈၈.၉ ၁၁ ၉ ၈ ၈၄ ၁၈.၉ ၂.၁၅ 

၈) (၆)+ဂျစ်ပဆန် 
၃၀၀ 
ပါင်/ဧက 

၄၂၆၀ ၃.၄ ၀.၅၆ ၄၄.၅ ၈၆.၄ ၉ ၇ ၇ ၉၂ ၁၅.၃ ၁.၉၀ 

 
အက်ဖ်စစ်တမ်း ၁% ၁% မ 

အာင် 
မ 
အာင် 

၁% မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅) ၅၉၂ ၀.၉ - - ၄.၄ - - - - - - 

စီဗီွ% ၉.၈ ၁၈.၅ ၆.၆ ၄.၈ ၃.၅ ၁၅.၅ ၁၄.၄ ၁၅.၁ ၂၀.၇ ၂၈.၈ ၂၅.၄ 
 

နှစရှ်ည် ြမသဇာစမး်သပကွ်က်၏ ၁၉၉၅ ခနှစ် မှစ ပီး ၂၀၁၁ ခနှစ်ထိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ နှစ်များ အတွင်း 
နွနှင့် မိးရာသီတိတွ့င်ထွက်ရှိခ့ဲ သာစပါးအထွက်နန်းများကိ analysis over year တွက်ချက်ထား ပးီ၊ ကွဲလွဲချက် 
များ စစ် ဆးရာတွင် စမ်းသပ်ချက်နှင့်နှစ် ဆက်စပ်တန်ြ့ပန်မရှိြခင်း ကာင့် (Treatment and year interaction) 
နှစ်အလိက် စမ်းသပ်ချက်များ၏ ပျမ်းမ  အထွက်နန်းများကိ ဇယား-၃ နှင့် ဇယား-၄ တိတ့ွင် ဖာ်ြပထား ပါ  
သည်။ နွ နှင့် မိး ၂ ရာသီစလးတွင် နှစ်နှင့် စမ်းသပ်ချက် ဆက်စပ်တန်ြ့ပန်မ ရှိြခင်း ကာင့် စမ်းသပ်ချက်များ တစ် 
ခ နှင့် တစ်ခ ကွာြခားြခင်းကိ စမ်းသပ်သည့်နှစ် အလိက် လ့လာခ့ဲပါသည်။ 

နွရာသီတွင် ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈၊၂၀၀၁ နှင့် ၂၀၀၂ ခနှစ် များ၌ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် ဂျစ်ပဆန် 
ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်သည်လည်း ကာင်း၊ ၁၉၉၉ ခနှစ်တွင် ယူရီးယားနှင့် ပိတက်ရှ် ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက် 
သည်လညး် ကာငး်၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၀၊  နှင့် ၂၀၀၃ မှ ၂၀၁၁ နှစ်များတိတွ့င် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် နွား 
ချး ြမသဇာပါတဲွဖက်သးစဲွြခငး် စမ်းသပ်ချက်သည်လည်း ကာင်း စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် စမ်းသပ်ချက်များအနက် 
စပါးအထွက် တစ်ဟက်တာလင် ၄၂၈၁ ကီလိဂရမ် (၈၃  တင်း/ဧက) မှ ၅၇၃၀ ကီလိဂရမ် (၁၁၁ တင်း/ဧက) နန်း 
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အထိြဖင့် အြမင့်ဆး နွရာသီ စပါး အထွက် ပးက ကာင်း တွရိှ့ရသည့် အတွက်၊ နိက်ထရိဂျင်ဓာတ်ကိ ပး 
သည့် ယူရီးယား ြမသဇာသည ် စပါး သီးနှအတွက် အ ရး ကီး သာ အကန်အ့သတ်အြဖစ်ဆးြဖစ်သည့်  
ြမသဇာြဖစ် ကာငး်နငှ့် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် နှင့် နွား ချး ြမသဇာ တဲွဖက်သးြခင်းသည် ရရှညတွ်င် 
စပါး အထွက်ကိ ထိန်း ပးနိင် ကာင်း သးသပ်နိင် ပါသည် (ဇယား-၃)။ 
 
ဇယား-၂။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ 

အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း 
စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နှင့် အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များ။ ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား 
တစ် ရ 
ရိှ အနှ 

တစ် နှ 
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချိန် 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) မည်သည့် 
ြမသဇာ မ  
မထည့်။ 

၂၆၇၂ ၂.၇ ၀.၅၀ ၅၅.၂ ၈၈.၆ ၈ ၇ ၇ ၈၅ ၁၉.၈ ၁.၈၆ 

၂) ယ-ူ၁၁၂ 
ပါင်/ဧက 

၃၇၈၅ ၃.၈ ၀.၅၀ ၆၀.၄ ၉၄.၁ ၁၀ ၉ ၈ ၉၅ ၁၉.၈ ၁.၉၀ 

၃) ယ-ူ၁၁၂+တီ-
၅၆ ပါင်/ဧက 

၃၇၁၀ ၄.၁ ၀.၄၈ ၅၇.၃ ၉၄.၉ ၉ ၉ ၈ ၉၁ ၁၉.၈ ၁.၉၅ 

၄) ယ-ူ၁၁၂+ပိ-၂၈ 
ပါင်/ဧက 

၄၃၃၅ ၄.၂ ၀.၅၁ ၅၉.၂ ၉၅.၄ ၉ ၉ ၈ ၉၄ ၁၉.၆ ၂.၀၉ 

၅) တီ-၅၆+ပိ-၂၈ 
ပါင်/ဧက 

၃၀၅၄ ၃.၀ ၀.၅၁ ၅၈.၆ ၈၉.၉ ၈ ၇ ၇ ၁၀၂ ၁၇.၄ ၁.၇၁ 

၆) ယ-ူ၁၁၂+တီ-
၅၆+ပိ-၂၈ 
ပါင်/ဧက 

၄၄၈၈ ၄.၀ ၀.၅၃ ၆၁.၈ ၉၅.၈ ၁၀ ၈ ၈ ၁၀၂ ၁၅.၃ ၂.၀၀ 

၇) (၆)+နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 

၄၃၃၁ ၄.၀ ၀.၅၂ ၆၀.၁ ၉၂.၆ ၁၀ ၈ ၈ ၁၀၁ ၁၅.၀ ၁.၉၆ 

၈) (၆)+ဂျစ်ပဆန် 
၃၀၀ 
ပါင်/ဧက 

၄၂၄၆ ၄.၆ ၀.၄၈ ၅၈.၇ ၉၅.၈ ၁၀ ၈ ၈ ၁၀၈ ၁၆.၂ ၁.၉၅ 

 
အက်ဖ်စစ်တမ်း ၁% ၁% မ 

အာင် 
မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

၅% ၅% ၅% မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅) ၇၅၆.၅ ၀.၉ - - - ၁.၆ ၁.၁ ၁.၁ - - - 

စီဗီွ% ၁၃.၄ ၁၆.၂ ၆.၆ ၄.၈ ၄.၈ ၁၁.၇ ၉.၁ ၉.၇ ၁၉.၂ ၂၁.၄ ၁၁.၁ 
 

မိးရာသီတွင၊် ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၂၊ နှင့် ၂၀၁၀ နှစ်များတင်ွ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် ဂျစ် 
ပဆန် ြမသဇာ တွဲဖက်သး သာ စမ်းသပ်ချက်တိသ့ည်လည်း ကာင်း ၊ ၁၉၉၈ ခနှစ်၌ ယူရီးယားနှင့် တီစူပါ 
တွဲထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်သည ်လည်း ကာင်း၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇နှင့် ၂၀၁၁ နှစ်များတွင်၊ ယူရီး 
ယား၊ တီစူပါ၊ နှင့် ပိတက်ရှ် ထည့် သာ စမး်သပ်ချက်သည်လည်း ကာင်း၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၃၊ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၈၊ 
နှင့် ၂၀၀၉ ခနှစ် များတွင် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် နွား ချး ြမသဇာ ထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်သည ်
လည်း ကာင်း၊ မိးရာသ ီစပါး အထွက် တစ်ဟက်တာလင် ၃၂၃၉ ကီလိဂရမ် (၆၃ တင်း/ဧက) မှ ၅၁၈၆ ကီလိဂရမ် 
(၁၀၀ တင်း/ဧက) နန်းြဖင့် အြမင့်ဆး မိးရာသ ီ စပါးအထွက် ပးက ကာင်း တွရ့ှိရသည့်အတွက်၊ နိက်ထရိဂျင် 
ဓာတ်ကိ ပးသည့် ယူရီးယား ြမသဇာသည် စပါးသီးနှအတွက်အ ရး ကီး သာ ြမသဇာြဖစ် ကာင်းနှင့် ယူရီး 
ယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် သးမျိုးစလးသးစဲွြခင်း၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှနှင့် နွား ချး ြမသဇာတဲွဖက် သး 
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ြခင်းနှင့် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပတိက်ရ်ှနငှ့် ဂျစ်ပဆန် ြမသဇာတဲွဖက်သးြခင်းတိသ့ည် ရရှည်တွင် မိးရာသီစပါး 
အထွက်ကိ ထိန်း ပးနိင် ကာင်း သးသပနိ်င်ပါသည် (ဇယား-၄)။ 

ထိအ့ြပင် နှစ်ရှည် ြမသဇာစမ်းသပ်ကွက်မှ နှစ်စဉ် နွရာသီနှင့် မိးရာသ ီစပါးအထွက်နန်းများ၏ နှစ်စဉ် 
ရာသီဥတအ ြခအ န ပ  မူတည်၍ အြမင့်ဆး ပးနိင် သာ အထွက် (Yield potential or climatic-generic 
yield) ကိ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဆန်စပါး သ တသနမှ ထတ်လပ်ထား သာ TERM (Three Equation Rice 
Model)ကိအသးြပုတွက်ချက် ပီး စမ်းသပ်ချက်အလိက် ထပ်ြပု ကိမ် ၄ ခ၏ ပျမ်းမအထွက်နန်းတိတွ့င် အြမင့်ဆး 
ရရှိ သာအထွက် (maximum-measured yield) နှင့် စပါး အထွက်ကွာဟမ (yield gap)ကိ လ့လာခဲ့ရာ န ွ
ရာသီနှင့် မိးရာသီ တွရိှ့ချက်များကိ ပ-၁ နှင့် ပ-၂ တိတ့ွင် အသီးသီး ဖာ်ြပထားပါသည်။ စမ်းသပ်ခဲ့သည့် နှစ်များ 
တစ် လာက်တွင် အထွက်ကွာဟမ(yield gap)သည ်မိးရာသီတွင် နွရာသထီက်ပိများ ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်။ 
နွရာသီတွင် အထွက်နနး်ကွာဟမသည် တစ်ဟက်တာလင် ၃၇၀ ကီလိဂရမ်  (၇ တင်း/ဧက) မှ ၂၇၇၈ ကီလိဂရမ် 

(၅၄ တင်း/ဧက) အထိသာကွာဟမရိှ သာ်လည်း မိးရာသီတွငမူ် တစ်ဟက်တာလင် ၁၅၆၈ ကီလိဂရမ် (၃၀ တင်း/ 
ဧက) မှ ၅၀၉၉ ကီလိဂရမ် (၉၉ တင်း/ဧက) ထိရိှ ကာင်း တွရ့ှိရ ပီး နွရာသီ ရသွယ်ရင်စပါးသည် စမ်းသပ်ခဲ့ 
သည့် (၁၄) နှစ် အတွင်း (၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၉) ရဆင်း ဒသ၏ ရာသီဥတအ ြခအ နရ အြမင့်ဆး သာ ထွက်နိငစွ်မး် 
မှာ ၇၄၀၂ ကီလိဂရမ် (၁၄၃ တင်း/ဧက) ရိှ ပီး ဆင်းနွယ်ရင် မှာ စမ်းသပ် ပီးသည့် (၂) နှစ် အတွင်း (၂၀၁၀ နှင့် 
၂၀၁၁) အြမင့်ဆး သာ ထွက်နိင်စွမ်းမှာ ၇၅၃၇ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၄၆ တင်း/ဧက) ရိှ ကာင်း TERM ြဖင့် 
တွက်ချက်မအရ သိရိှခ့ဲရပါသည်။ မိးရာသီ မ နာသခစပါးသည် စမ်းသပ်ခ့ဲသည့်(၁၄)နှစ်အတွင်း(၁၉၉၅ မှ ၂၀၀၈) 
ရဆင်း ဒသ၏ ရာသီဥတအ ြခအ နအရ အြမင့်ဆး သာ ထွက်နိငစွ်မး်မှာ ၉၀၉၁ ကီလိဂရမ် (၁၇၆ တင်း/ဧက) 
ရိှ ပီး ဆင်းသခ စပါးမှာ စမ်းသပ် ပီးသည့် (၃) နှစ်အတွင်း (၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၁) အြမင့်ဆး သာ ထွက်နိင်စွမ်းမှာ 
၈၂၆၂ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၆၀ တင်း/ဧက) ရိှ ကာင်း TERM ြဖင့် တွက်ချက်မအရသရိှိခ့ဲရပါသည်။ အထွက ်
အြမင့်ဆး သာ ထွက်နင်ိစွမ်းကိ ပးခ့ဲသည့်နစ်ှမာှ နွရာသီနှင့် မိးရာသ ီ ၂ ခစလးတွင် ၁၉၉၇ ခနှစ်၌ ြဖစ်ြခင်း 
ကာင့် ထိနှစ်တွင် ရာသီဥတအ ြခအ နသည် အြမင့်ဆး Yield potential ရရိှရန် အ ြခအ န ပးခ့ဲြခင်း ကာင့် 

ြဖစ်နိင် ပါသည်။ 
အမှန်အြမင့်ဆးအထွက် (maximum-measured yield) သည် စပါးမျိုးအလိက် ထွက်နိင်စွမ်း၏ 

ရာခိင်နန်းမည်မသာထွက်သည်က ိ လ့လာကည့်ရာတွင် နွရာသီ စပါး ၌ Percentage of yield potential မှာ 
၆၁% မှ ၉၃% ထိရိှ ပးီ မိးရာသီတွင ်မူ Percentage of yield potential မှာ ၄၃% မှ ၇၁% ထိသာရိှြခင်း ကာင့် 
ထွက်နိင်စွမ်း (Yield potential) နှင့် အမှန်အထွက် (maximum-measured yield) တိအ့ကား ကွာဟချက် 
(yield gap) ကီးြခင်းြဖစ် ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၅ နှင့် ၆) ။ 

နှစရှ်ည် ြမသဇာစမး်သပကွ်က်မ၊ှ ြမဆီလာအာဟာရဓာတ်များ ြပာင်းလဲသွားမကိ ၃ နှစ် တစ် ကိမ် 
စမ်းသပ်ချက်အလိက် ြမနမူနာများ ကာက်ယူ လ့လာခဲ့ ပီး ၁၉၉၅ ခနှစ် မိးရာသ ီ စမ်းသပ်ကွက်  မစတင်မီ ြမ 
နမူနာဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်များအရ စမ်းသပ်ကွက် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ြမသည ်အသင့်အတင့် အချဉ်ဖက်ယိင် သာ 
သဆဲန်သည့် နန်း ြမအမျို းအစား ြဖစ် ပီး ရ ပျာ ်ဆာလ်ဖိတ် ဆာလ်ဖာပါဝင်မ လ လာက် သာ်လည်း၊ သစ် ဆးွ 
ဓာတ်နှင့် အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်၊ ဖာ့စဖရပ်စ်နှင့် ပိတက်စီယမ်ဓာတ်တိ ့ပါဝင်မမှာနည်း သာ အဆင့် 
တွင်သာ ရှိပါသည်။ ၂၀၁၀ နွရာသ ီ ရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာဓာတ်ခဲွ တွရ့ှိချက်များအရ စပါး- စပါး ပစ နှစ်စဉ် 
စက်ိပျိုးြခင်းတွင် ရအစိဓာတ်ရိှြခင်း ကာင့် အပင်အကင်းအကျန် ဆွး ြမ့နန်း (Decomposition rate) နှး 
ကာ သစ် ဆွးဓာတ်ကိ ထိန်းထားနိငစွ်မ်းရိှ သာ်လည်း အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျငဓ်ာတ် (Available N) 
မှာ အသင့်အတင့် သာအဆင့်သာရိှသည့်အတွက်၊ သစ် ဆးွဓာတ်သာ ထိန်းထားနိင် သာ်လည်း အပင်စားသး 
နိင် သာ နိက်ထရိဂျင်ကိ မူ လ လာက်စွာြပန် မထတ် ပးနိင် ကာင်း တွရိှ့ထားခ့ဲ ပါသည်။ ြမ၏ချဉ/်ငန်ဓာတ် 
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(Soil pH)၊ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စဖရပ်စ်နှင့် ပိတက်စီယမ်ဓာတ်များ (Available P and K) နှင့် ြမသား 
ဖဲွ စ့ည်းမ (Soil textural class) တိမ့ာှများစွာ ကွာြခား ြပာင်းလဲြခငး်မရိှ ကာင်း တွရိှ့ထားခ့ဲပါသည်။ 
ြမနမူနာဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်မှတ်တမ်းများကိ စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာ၊ ရအသးချ ရးနှင့် 
စိက် ပျိုး ရး အင်ဂျင်နယီာ ဌာနခဲွ၊ ြမဆီလာဌာနစ ၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခနှစ် သ တသန တွရ့ှိချက် (အကျဉ်း)နှင့် 
(အကျယ်) တိတွ့င် ဖာ်ြပထား ပီးြဖစ ်ပါသည်။ ယခတဖန် နာက်ထပ် ၃ နှစ် ြပည့်မည် ြဖစ် သာ ၂၀၁၃ ခနှစ် တွင် 
ကာက်ယူရရိှမည့် ြမနမနူာဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်များကိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်၊ နှစ်ချုပအ်စီရင်ခစာများတွင် ဆက် 
လက် ဖာြ်ပ လ့လာသွားပါမည်။ 
သးသပ်ချက် 

စမ်းသပ်ချက်များသည် နှစ်အလိက်ကွာြခားက သာ်လည်း အများစမှာ၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါနှင့်ပတိကရ်ှ်သး 
မျိုးစလး အချိုးညစွီာ တဲွသးြခင်းနှင့် ထိထဲသိ ့ နွား ချး ြမသဇာ သာ်လည်း ကာင်း၊ ဂျစ်ပဆန် ြမသဇာ သာ ်
လညး် ကာင်း တဲွဖက်သးြခငး်များသည် စမ်းသပ်ချက်များအားလးတွင်အထွက်နန်းအြမင့်ကိ ပးနိင် ကာင်း တွ  ့
ရှိခဲ့ သာ ကာင့် အထက်ွနန်းကွာြခားမ (Yield gap) ကိ ကျဉ်းနိင်သမကျဉ်း အာင် ဆာင်ရွက်ကရာတွင်လည်း 
ထိဓာတ် ြမသဇာများကိ စနစ်တကျအချို းအစားမှန်စွာနှင့် အကျိုးထိ ရာက်မ ကာင်း အာင် ထည့်သင်ွး ပးသင့် 
ကာင်း တွရိှ့သးသပ်နင်ိ ပါသည်။ နှစ်ရှည် ြမသဇာ စမ်းသပ်ကွက်ကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက် လ့လာသွားမည် 

ြဖစ် ပါသည်။ 
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ဇယား-၃။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား 
ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် ပျမ်းမစပါး အထွက် နန်းများအား analysis over year တွက်ချက်ထားမ။ ၁၉၉၆ မှ  
၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
စပါးအထွက် (ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

၁၉၉၆ ၁၉၉၇ ၁၉၉၈ ၁၉၉၉ ၂၀၀၀ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ပျမ်းမ  

၁) မည်သည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ ၂၀၄၀ ၁၉၄၅ ၂၃၁၆ ၃၁၉၉ ၂၇၄၉ ၂၇၁၀ ၃၅၉၅ ၁၇၄၂ ၂၄၉၆ ၁၃၂၀ ၂၀၀၀ ၃၇၁၇ ၂၄၄၂ ၂၇၀၉ ၃၄၆၅ ၃၅၉၀ ၂၆၂၇ 

၂) ယူ-၁၁၂ ပါင/်ဧက ၃၅၆၃ ၄၇၈၀ ၄၄၂၈ ၄၅၂၆ ၃၆၀၅ ၄၉၅၆ ၄၁၂၉ ၃၈၀၇ ၃၉၅၇ ၄၀၆၈ ၃၅၈၈ ၅၃၉၄ ၄၄၇၈ ၄၀၂၆ ၄၇၆၅ ၃၉၅၇ ၄၂၅၂ 

၃) ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆ ပါင/်ဧက ၃၁၉၀ ၅၁၈၆ ၃၈၀၈ ၃၇၅၅ ၃၉၆၄ ၄၇၇၅ ၄၃၀၀ ၄၁၁၇ ၄၀၂၈ ၄၂၀၈ ၃၆၉၁ ၅၆၅၂ ၄၇၀၂ ၄၁၅၁ ၄၃၈၉ ၄၂၁၀ ၄၂၅၈ 

၄) ယူ-၁၁၂+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက ၃၇၉၈ ၄၉၂၀ ၄၅၉၃ ၄၇၇၁ ၃၇၀၉ ၅၀၅၉ ၄၃၁၈ ၄၁၄၃ ၃၈၃၅ ၃၄၂၇ ၃၇၃၀ ၅၄၄၆ ၄၇၀၉ ၃၈၇၉ ၄၉၄၀ ၄၂၈၄ ၄၃၄၇ 

၅) တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက ၁၈၂၉ ၁၆၃၈ ၂၅၂၇ ၂၆၄၆ ၂၆၆၁ ၃၁၄၉ ၃၆၄၁ ၁၆၆၅ ၃၂၆၉ ၁၆၉၅ ၂၀၅၂ ၃၁၁၀ ၂၃၀၆ ၂၉၁၃ ၃၈၁၄ ၃၄၅၅ ၂၆၄၈ 

၆) ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက ၄၂၂၅ ၅၁၅၆ ၄၀၆၀ ၄၃၂၄ ၄၂၉၄ ၄၇၆၂ ၄၄၈၁ ၄၃၁၀ ၃၈၆၈ ၃၇၅၃ ၃၅၈၈ ၄၃၃၆ ၄၁၃၀ ၄၄၀၅ ၄၅၇၉ ၄၀၂၄ ၄၂၆၈ 

၇) (၆)+နွား ချး ၅ တန်/ဧက ၄၀၉၄ ၅၃၂၂ ၄၃၀၄ ၄၆၀၆ ၄၆၂၅ ၅၀၄၆ ၄၅၁၇ ၄၈၇၈ ၄၇၅၁ ၄၃၇၄ ၄၇၆၂ ၅၇၃၀ ၅၂၇၉ ၅၀၇၄ ၅၅၅၄ ၅၁၄၄ ၄၈၇၉ 

၈) (၆)+ဂျစ်ပဆန်၃၀၀ ပါင/်ဧက ၄၂၈၁ ၄၉၇၁ ၄၆၈၇ ၄၇၄၃ ၄၅၁၃ ၅၅၂၃ ၄၅၈၀ ၄၈၀၁ ၄၂၅၈ ၃၈၇၁ ၃၄၀၇ ၄၈၂၆ ၄၇၀၆ ၄၃၃၁ ၄၆၃၅ ၄၂၆၀ ၄၅၂၅ 

ပျမ်းမ  ၃၃၇၇ ၄၂၄၀ ၃၈၄၀ ၄၀၇၁ ၃၇၆၅ ၄၄၉၇ ၄၁၉၅ ၃၆၈၃ ၃၈၀၈ ၃၃၃၉ ၃၃၅၂ ၄၇၇၆ ၄၀၉၄ ၃၉၃၆ ၄၅၁၈ ၄၁၁၅ ၃၉၇၅ 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_နှစ် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက်_နှစ် ၁% 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက် ၁၉၀ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_နှစ် ၂၆၉ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက်_နှစ် ၇၇၁ 

စီဗွီ% ၁၃.၇% 
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ဇယား-၄။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား 
ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် ပျမ်းမစပါး အထွက် နန်းများအား analysis over year တွက်ချက်ထားမ။ ၁၉၉၅ မှ  
၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
စပါးအထွက် (ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

၁၉၉၅ ၁၉၉၆ ၁၉၉၇ ၁၉၉၈ ၁၉၉၉ ၂၀၀၀ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ပျမ်းမ  

၁) မည်သည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ ၁၅၁၀ ၂၂၁၂ ၂၂၆၂ ၂၉၂၅ ၃၀၁၁ ၂၃၄၉ ၂၆၀၇ ၃၂၅၂ ၂၃၂၃ ၂၅၇၁ ၂၂၈၄ ၃၅၅၄ ၃၅၁၀ ၂၃၄၃ ၂၉၆၄ ၂၄၉၇ ၂၆၇၂ ၂၆၃၈ 

၂) ယူ-၁၁၂ ပါင/်ဧက ၁၅၇၇ ၁၆၂၃ ၃၈၃၃ ၄၇၇၄ ၃၈၀၅ ၂၉၂၉ ၃၅၆၂ ၃၆၉၁ ၂၉၆၈ ၄၂၅၈ ၂၇၁၀ ၄၀၆၄ ၄၆၈၅ ၄၃၄၀ ၃၆၃၉ ၄၆၀၆ ၃၇၈၅ ၃၅၇၉ 

၃) ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆ ပါင/်ဧက ၁၉၁၇ ၁၈၇၀ ၃၃၄၁ ၅၁၈၆ ၃၆၄၉ ၂၉၈၁ ၃၈၀၇ ၃၇၄၂ ၂၉၉၅ ၄၂၆၇ ၂၈၀၀ ၃၉၅၇ ၄၈၃၉ ၄၆၀၁ ၄၃၁၀ ၄၄၂၈ ၃၇၁၀ ၃၆၇၁ 

၄) ယူ-၁၁၂+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက ၁၅၀၄ ၁၅၁၂ ၃၁၃၉ ၄၉၆၅ ၃၇၇၈ ၂၉၂၉ ၃၇၄၂ ၃၈၃၃ ၂၉၄၀ ၄၀၂၂ ၂၆၅၈ ၃၇၆၄ ၄၆၈၅ ၄၄၇၀ ၃၄၉၄ ၄၁၆၄ ၄၃၃၅ ၃၅၂၆ 

၅) တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက ၁၉၀၂ ၂၃၄၅ ၂၂၄၃ ၄၃၃၇ ၂၈၆၃ ၂၂၈၄ ၂၇၃၆ ၃၁၄၉ ၂၉၃၂ ၂၉၉၇ ၂၆၀၇ ၃၄၄၂ ၃၁၃၆ ၃၁၆၈ ၃၅၂၈ ၂၉၀၄ ၃၀၅၄ ၂၉၁၉ 

၆) ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက ၁၈၃၈ ၂၀၈၂ ၃၅၇၀ ၅၀၁၀ ၄၂၉၆ ၃၂၅၂ ၄၂၅၉ ၃၈၈၄ ၃၈၃၄ ၄၅၄၁ ၂၉၉၄ ၄၂၂၀ ၄၉၄၃ ၅၀၃၄ ၄၀၀၁ ၄၆၇၂ ၄၄၈၈ ၃၉၃၆ 

၇) (၆)+နွား ချး ၅ တန်/ဧက ၂၁၁၂ ၂၉၈၅ ၃၈၂၂ ၄၅၇၁ ၄၂၆၄ ၃၄၅၉ ၄၂၃၃ ၃၉၃၆ ၃၉၉၃ ၅၁၁၄ ၃၂၃၉ ၄၀၇၂ ၄၆၄၆ ၅၀၇၈ ၅၀၉၄ ၄၃၀၃ ၄၃၃၁ ၄၀၇၄ 

၈) (၆)+ဂျစ်ပဆန်၃၀၀ ပါင/်ဧက ၃၄၄၂ ၄၀၀၉ ၃၉၉၃ ၄၈၁၉ ၄၂၇၁ ၃၂၆၅ ၄၁၈၁ ၃၉၇၅ ၃၄၉၄ ၄၄၄၀ ၂၉၉၄ ၃၉၆၅ ၄၇၇၅ ၄၅၅၇ ၄၂၃၀ ၄၈၆၈ ၄၂၄၆ ၄၀၈၉ 

ပျမ်းမ  ၁၉၇၅ ၂၃၃၀ ၃၂၇၅ ၄၅၇၃ ၃၇၄၂ ၂၉၃၁ ၃၆၄၁ ၃၆၈၃ ၃၁၈၅ ၄၀၂၆ ၂၇၈၆ ၃၈၈၀ ၄၄၀၂ ၄၁၉၉ ၃၉၀၇ ၄၀၅၅ ၃၈၂၈ ၃၅၅၄ 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_နှစ် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက်_နှစ် ၁% 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက် ၁၅၅ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_နှစ် ၂၂၅ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက်_နှစ ် ၆၃၈ 

စီဗွီ% ၁၂.၉% 
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ပ-၁။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား 

ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် နွရာသီ ရသွယ်ရင်စပါး (၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၉) နှင့် ဆင်းနွယ်ရင် စပါး (၂၀၁၀ မှ 
၂၀၁၁) အထွက်နန်း များ၏ Yield potential or climatic-generic yield ကိ maximum-measured yield နှင့် yield gap တိအ့ား 
လ့လာြခင်း။၁၉၉၆ မှ  ၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 
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ပ-၂။ ။  ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား 

ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် မိးရာသီမ နာသခစပါး (၁၉၉၅ မှ ၂၀၀၈) နှင့် ဆင်းသခ စပါး (၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၁) 
အထွက်နန်း များ၏ Yield potential or climatic-generic yield ကိ maximum-measured yield နှင့် yield gap တိအ့ား 
လ့လာြခင်း။ ၁၉၉၅ မှ  ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 
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ဇယား-၅။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား 
ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နွရာသီ ရသွယ်ရင်စပါး (၁၉၉၆ မှ ၂၀၀၉) နှင့် ဆင်းနွယ်ရင် စပါး (၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၁) 
အထွက်နန်း များ၏ Yield potential or climatic-generic yield ၊ maximum-measured yield နှင့် percentage of yield potential 
တိအ့ား လ့လာြခင်း။၁၉၉၆ မှ  ၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် 
စမ်းသပ် 
ခဲ့သည့် 
နှစ် 

အြမင့်ဆး ပးနိင် သာ အထွက်  
(ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

(Yield potential or climatic-generic 
yield calculated by TERM “Three 

Equation Rice Model”)  

အြမင့်ဆးရရှိ သာ အထွက်  
(ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

(maximum-measured yield) 
စမ်းသပ်ချက်အလိက် ထပ်ြပု ကိမ် ၄ ခ၏ 

ပျမ်းမအထွက်နန်းတိတ့ွင် အြမင့်ဆးရ သာ အထွက်  

စအမှား 
Standard  

Error (SE) 

အြမင့်ဆး 
ရရှိ သာ  
အထွက် 

ကိ ပး သာ 
စမ်းသပ်ချက် 

အမှန်အြမင့်ဆး 
အထွက် ၏ ထွက်နိင်စွမ်းအထွက် 
အ ပ  ထွက်ရှိနိင်သည့် ရာခိင်နန်း 

(Percentage of yield 
potential) 

၁) ၁၉၉၆ ၇၀၅၈ ၄၂၈၁ ၁၉၉ NPKS ၆၁ 
၂) ၁၉၉၇ ၇၄၀၂ ၅၃၂၂ ၃၉၅ NPKFYM ၇၂ 
၃) ၁၉၉၈ ၇၀၄၁ ၄၆၈၇ ၂၉၉ NPKS ၆၇ 
၄) ၁၉၉၉ ၇၁၅၀ ၄၇၇၁ ၁၉၈ NK ၆၇ 
၅) ၂၀၀၀ ၆၁၈၄ ၄၆၂၅ ၁၄၂ NPKFYM ၇၅ 
၆) ၂၀၀၁ ၆၁၅၇ ၅၅၂၃ ၇၆၇ NPKS ၉၀ 
၇) ၂၀၀၂ ၅၃၈၄ ၄၅၈၀ ၁၁၉ NPKS ၈၅ 
၈) ၂၀၀၃ ၆၆၀၀ ၄၈၇၈ ၁၈၉ NPKFYM ၇၄ 
၉) ၂၀၀၄ ၆၁၅၁ ၄၇၅၁ ၁၀၇ NPKFYM ၇၇ 
၁၀) ၂၀၀၅ ၅၆၈၂ ၄၃၇၄ ၁၂၂ NPKFYM ၇၇ 
၁၁) ၂၀၀၆ ၅၅၈၂ ၄၇၆၂ ၂၆၉ NPKFYM ၈၅ 
၁၂) ၂၀၀၇ ၆၁၄၈ ၅၇၃၀ ၅၆၉ NPKFYM ၉၃ 
၁၃) ၂၀၀၈ ၅၆၄၉ ၅၂၇၉ ၂၉၀ NPKFYM ၉၃ 
၁၄) ၂၀၀၉ ၅၇၀၀ ၅၀၇၄ ၂၀၁ NPKFYM ၈၉ 
၁၅) ၂၀၁၀ ၇၅၃၇ ၅၅၅၄ ၃၂၅ NPKFYM ၇၄ 
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၁၆) ၂၀၁၁ ၆၉၁၅ ၅၁၄၄ ၈၂ NPKFYM ၇၄ 

 
ဇယား-၆။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး နှစ်သီး စိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင် စပါး သီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား 

ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ မိးရာသီ မ နာသခစပါး (၁၉၉၅ မှ ၂၀၀၈) နှင့် ဆင်းသခ စပါး (၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၁) 
အထွက်နန်း များ၏ Yield potential or climatic-generic yield ၊ maximum-measured yield နှင့် percentage of yield potential 
တိအ့ား လ့လာြခင်း။၁၉၉၅ မှ  ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် 
စမ်းသပ် 
ခဲ့သည့် 
နှစ် 

အြမင့်ဆး ပးနိင် သာ အထွက်  
(ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

(Yield potential or climatic-generic 
yield calculated by TERM “Three 

Equation Rice Model”)  

အြမင့်ဆးရရှိ သာ အထွက်  
(ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

(maximum-measured yield) 
စမ်းသပ်ချက်အလိက် ထပ်ြပု ကိမ် ၄ ခ၏ 

ပျမ်းမအထွက်နန်းတိတ့ွင် အြမင့်ဆးရ သာ အထွက်  

စအမှား 
Standard  

Error (SE) 

အြမင့်ဆး 
ရရှိ သာ  
အထွက် 

ကိ ပး သာ 
စမ်းသပ်ချက် 

အမှန်အြမင့်ဆး 
အထွက် ၏ ထွက်နိင်စွမ်းအထွက် 
အ ပ  ထွက်ရှိနိင်သည့် ရာခိင်နန်း 

(Percentage of yield 
potential) 

၁) ၁၉၉၅ ၆၇၃၄ ၃၄၄၂ ၁၅၉ NPKS ၅၁ 
၂) ၁၉၉၆ ၅၅၇၇ ၄၀၀၉ ၃၁၀ NPKS ၇၂ 
၃) ၁၉၉၇ ၉၀၉၁ ၃၉၉၃ ၉၇ NPKS ၄၄ 
၄) ၁၉၉၈ ၇၈၅၅ ၅၁၈၆ ၁၄၄ NP ၆၆ 
၅) ၁၉၉၉ ၇၇၂၄ ၄၂၉၆ ၁၀၉ NPK ၅၆ 
၆) ၂၀၀၀ ၇၉၉၃ ၃၄၅၉ ၃၈၀ NPKFYM ၄၃ 
၇) ၂၀၀၁ ၇၂၂၅ ၄၂၅၉ ၆၅ NPK ၅၉ 
၈) ၂၀၀၂ ၆၉၈၇ ၃၉၇၅ ၂၁၇ NPKS ၅၇ 
၉) ၂၀၀၃ ၈၂၈၈ ၃၉၉၃ ၃၇၆ NPKFYM ၄၈ 
၁၀) ၂၀၀၄ ၇၈၀၂ ၅၁၁၄ ၆၇ NPKFYM ၆၆ 
၁၁) ၂၀၀၅ ၇၂၅၄ ၃၂၃၉ ၃၉ NPKFYM ၄၅ 
၁၂) ၂၀၀၆ ၈၆၀၈ ၄၂၂၀ ၁၅၉ NPK ၄၉ 
၁၃) ၂၀၀၇ ၇၅၀၉ ၄၉၄၃ ၁၄၇ NPK ၆၆ 
၁၄) ၂၀၀၈ ၈၃၅၉ ၅၀၇၈ ၁၄၈ NPKFYM ၆၁ 
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၁၅) ၂၀၀၉ ၇၃၁၀ ၅၀၉၄ ၈၈ NPKFYM ၇၀ 
၁၆) ၂၀၁၀ ၈၂၆၂ ၄၈၆၈ ၁၇၉ NPKS ၅၉ 
၁၇) ၂၀၁၁ ၇၉၉၀ ၄၄၈၈ ၂၃၀ NPK ၅၆ 
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က-၁-၂) ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ ရရှည်တွင် 
စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲ လာမကိ လ့လာြခင်း။ ( ရဆင်း) 

ရည်ရွယ်ချက် 
ဤစမ်းသပ်ကွက်ကိ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး စိက်ြခင်းနင့်ှ စပါး-ပဲ-စပါး 

စိက် ြခင်းတိ၏့ နှစ်ရညှ်တွင် စပါးသးီနှအထွက်နန်းနှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမအ ပ  အကျို းသက် 
ရာက်မကိ လ့လာရန် ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

ယူရီးယား၊ တီစူပါနငှ့် ပိတက်ရှ် ဓာတ် ြမသဇာများနှင့် ထိဓာတ် ြမသဇာများအား နွား ချး ြမသဇာ 
တဲွဖက် သာ ဓာတ် ြမသဇာစမ်းသပ်ချက် (၆) ခကိ မိးရာသီတွင် မ နာသခစပါး၊ မိး နှာင်းတွင် ြမလှပ်ြခင်းနှင့် 
မတ်ပဲတစ်သီးစိက်၍ ပဲ မှာ်များကိ ထယ်ထိး ြမြမုပ် ပးြခင်း၊ နွရာသီတွင် ရသွယ်ရင်စပါးတိြ့ဖင့် စိက်ပျိုးြခင်း 
စ သာ စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး သီးနှပစတိြ့ဖင့် ၂၀၀၁ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် စတင် ဆာင်ရက်ွခ့ဲရာ 
၂၀၀၉ ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် ဆင်းသခစပါးနှင့် ၂၀၁၀ နွရာသီတွင် ဆင်းနွယ်ရင်စပါးတိြ့ဖင့် မျို းများ စတင် ြပာင်း 
လဲစိက်ပျိုး ပီး ၂၀၁၁ နွရာသနှီင့် မိးရာသီတိတွ့င် (၁၁)နှစ် ြမာက်နှင့် (၂၀) ကိမ ်နှင့် (၂၁) ကိမ် ြမာက် စပါး များ 
အြဖစ် စိက်ပျိုးစမ်းသပ် လ့လာခ့ဲပါသည်။ မိး နှာင်းတွင် စပါး-ပဲ-စပါး သီးနှပစတွင် ရဆင်း-၂ မတ်ပဲကိ စိက် 
ပျိုးကာ ပဲမျို းရင်းဝင် အပင်မဟတ် သာ ပန်းနှမ်းပင်ကိ ဘးအကွက်ပတ်လည်တွင် စိက်ပျို း၍ မတ်ပဲ၏ နိက် 
ထရိဂျင်ဖမး်ယနိူင်မပမာဏကိ နိက်ထရိဂျင်ြခားနားြခင်းနည်းြဖင့် တွက်ချက် လ့လာခ့ဲပါသည်။ 
စမ်းသပ်ချက်များ 

၁) မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်။(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 
၂) မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်။(စပါး-ပဲ-စပါး) 
၃) ယူရီးယား ၁၆၈ ပါင်/ဧက + တီစူပါ ၅၆ ပါင/်ဧက + ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင/်ဧက ။ (စပါး- ြမလှပ်-

စပါး) 
၄) ယူရးီယား ၁၆၈ ပါင/်ဧက + တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက + ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင်/ဧက ။ (စပါး-ပဲ -စပါး) 
၅) ယူရီးယား ၁၆၈ ပါင်/ဧက + တီစူပါ ၅၆ ပါင/်ဧက + ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင/်ဧက + နွား ချး ၅ 

တန်/ဧက ။ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 
၆) ယူရီးယား ၁၆၈ ပါင်/ဧက + တီစူပါ ၅၆ ပါင/်ဧက + ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင/်ဧက + နွား ချး ၅ 

တန်/ဧက ။ (စပါး-ပဲ-စပါး) 
မှတ်ချက်။ ။ စမ်းသပ်ချက်များအားလးတွင် ၊ ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ ပါင/်ဧက နန်းကိ စိက်ချိန်တွင် ထည့် 

သွင်းခဲ့ ပီး၊ ယူရီးယားကိ အပင်လှန်ချိန်၊ ပင်ပွားချိန်၊ မက့ပ်ချိန် နှင့် အနှထွကခ်ျန်ိတိတွ့င၊် 
အညီအမ ခဲွထည့် ပီး၊ မထည့်မီ တစ်ရက် ကို၍ ယူရီးယားနှင့် ထထည်ဆတူ နွား ချးမန် ့
နှင့် ရာနယ် ပီးမှ ထည့်သည့်နည်းစနစ်ကိ  အသးြပုခ့ဲပါသည်။ ပိတက်ရ်ှ ြမသဇာကိ 
အပင်လှနခ်ျန်ိနှင့် ပင်ပွားချန်ိတွင် ခဲွထည့် ပီး ကျန် ြမသဇာများအားလးကိ  စိက်ချန်ိတွင် 
ထည့် ပးခ့ဲ ပါသည်။ နွား ချးကိ မစိက်ခင် တစ်ပတ် ကို၍ ထည့် ပးခ့ဲ ပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
ရဆင်း၊ စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာဌာနစတွင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ြမတစ် နရာတညး် 

တွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ ရရှည်တွင် စပါးသးီနှ အထွက်နန်း 
ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိး ရာသီ 
တိတ့ွင် ကာက်ယရူရိှ သာ ပျမ်းမအထွက်နန်းနှင့် အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များကိ ဇယား-၇ နှင့် ၈ တိတွ့င် ဖာ်ြပ 
ထားပါသည်။ 
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၂၀၁၁ ခနှစ်၊ နွရာသ ီဆင်းနွယ်ရင် စပါးအထွက်တွင်၊ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ်နှင့် နွား ချး ထည့် 
သွင်း ပီး စပါး- ြမလှပ်-စပါး စိက်ပျိုး သာ စမ်းသပ်ချက် (၅) သည ်တစ်ဟက်တာလင် ၄၉၉၇ ကီလိဂရမ် (၉၇ 
တင်း/ဧက) ြဖင့် အထွက်အများဆးြဖစ် သာ်လည်း ထိစမ်းသပ်ချက်သည် စမ်းသပ်ချက် (၂၊၃၊၄၊၆) တိနှ့င့် သချာ 
ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ ထူးြခားစွာမကွာြခားကပါ။ ကာက်ရိးအထွက်နန်းတွငလ်ည်း ထိအ့တူပင် တွရိှ့ခ့ဲရပါသည။် 
စပါးအ ပီး ပတဲစ်သီးစိက်ြခငး်ြဖင့် ဆက်လက်စိက်ပျို း သာ နွစပါးတွင် အကျိုးရရှိမကိ မည်သည့် ြမသဇာမ  
မထည့်သည့်အကွက်တွင် စပါးအထွက်နန်းတွင် စပါး-စပါး သီးနှပစထက် ထူးြခားစွာကွာြခား ကာင်းကိ တွရ့ှိ 
ခ့ဲရ ပီး စပါး-ပဲ-စပါး ပစတွင် နွရာသစီပါးအထွက်သည် စပါး-စပါး ပစထက် ၅၀% (၁၄၅၇ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ 
သိမ့ဟတ် ၂၈ တင်း/ဧက)သာလွန် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ ယူရီးယား၊ တီစူပါနှင့် ပိတက်ရှ် ထည့်သည့် အကွက် 
တွင် ထိသးီနှပစ ၂ ခမှ စပါးအထွက်နနး်များသည် သချာ ဗဒ စီစစ်ြခင်းအရ မကွာ ြခား သာ်လည်း၊ စပါး-ပဲ-စပါး 
ပစသည ် စပါး-စပါး ပစထက် ၁၂% (၄၉၆ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ သိမ့ဟတ် ၁၀ တင်း/ဧက) သာလွန် ကာင်း 
တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည် (ဇယား-၇)။ 

၂၀၁၁ မိးရာသီ ဆင်းသခ စပါးတွင်လည်း ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် နှင့် နွား ချးထည်သ့င်ွး ပီး စပါး-
ြမလှပ်-စပါး စိက်ပျို း သာ စမ်းသပ်ချက် (၅) သည ်တစ်ဟက်တာလင် ၄၈၆၃ ကီလိဂရမ် (၉၄ တင်း/ဧက) ြဖင့် 
အထွက်အများဆးြဖစ် သာ်လည်း ထိစမ်းသပ်ချက်သည် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် နှင့် နွား ချးထည့်သင်ွး ပီး 
စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုး သာ စမး်သပခ်ျက် (၆) နှင့် သချာ ဗဒ စီစစ်ြခငး်အရ ထူးြခားစွာ မကွာြခားကပါ။ မည် 
သည့် ြမသဇာမ  မထည့် သာစမ်းသပ်ချက်(၁)နှင့် (၂)တွင် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ြခင်းသည ်စပါး-စပါး ထက် ၁၀% 
(၂၈၅ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ သိမ့ဟတ် ၆ တင်း/ဧက) ပိထွက် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည်။ ကာက်ရိးအထွက်တွင်၊ 
ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် နွား ချးထည့်သွင်း သာ စမ်းသပ်ချက် ၅ နှင့် ၆ တိတွ့င် သီးနှပစ ၂ ခစလးတွင် 
အများဆးြဖစ်ကကာ သချာ ဗဒ စီစစ်ြခင်းအရလည်း ကျန်စမ်းသပ်ချက်များထက် သာလွန် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါ 
သည ်(ဇယား-၈)။ 

နှစ်ရညှ် စပါး-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စမ်းသပ်ကွက်၏ ၂၀၀၁ ခနှစ်မှစ ပီး ၂၀၁၁ ခနှစ် ထိ ဆာင်ရွက် 
ခ့ဲ သာနစ်ှများအတွငး် နွနှင့် မိးရာသတီိတ့ွငထွ်က်ရှိခဲ့ သာ စပါးအထွက်နန်းများကိ analysis over year တွက် 
ချက်ထား ပီး၊ ကဲွလဲွချက်များစစ် ဆးရာတွင် စမ်းသပ်ချက်နှင့်နှစ် ဆက်စပ်တန်ြ့ပန်မမရှိြခင်း ကာင့် (Treatment 
and year interaction) စမး်သပခ်ဲ့သည့်နှစ်များတွင် စမ်းသပ်ချက်များ၏ ပျမ်းမအထွက်နန်းများ လ့လာခ့ဲပါ 
သည်။ နွရာသီ တွင်  (၁၀) နှစ် ပျမ်းမ  စပါးအထွက်နန်းများတွင် ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရှ် နှင့် နွား ချးထည့် 
သွင်း ပီး စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျို း သာစမ်းသပ်ချက်(၆)သည် တစ်ဟက်တာလင် ၆၂၅၀ ကီလိဂရမ် (၁၂၁ တင်း/ 
ဧက) အထွက်နန်းြဖင့် အထွက်အများဆးြဖစ် ပီး၊ ထိ စပါးအထွက်နနး်သည်၊ အြခား သာ စမ်းသပ်ချက်များ 
အားလးနှင့် ပျမ်းမ  စပါးအထွက်နန်းတွင် သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရသိသာစွာကွာြခားပါသည်။ မည်သည့် ြမသဇာ 
မ  မထည့်ဘဲစိက်ပျို းသည့် စမ်းသပ်ချက်တွင် ၁၀ နှစ် အကာ၌ စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျို းသည့် အကွက်သည် စပါး-
ြမလှပ်-စပါး စိက်ပျို းသည့်အကွက်ထက် တစ်ဟက်တာလင် ၉၄၄ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၁၈ တင်းနနး်) 
ပိထွက် ပီး သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ သိသာစွာကွာြခား ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည် (ဇယား-၉)။ အလားတူပင် 
ယူရီးယား၊ တီစူပါနငှ့် ပိတက်ရှ် ထည့်သွင်းြခင်း စမ်းသပ်ချက်အတူတွငလ်ည်း စပါး-ပဲ-စပါး သးီနှပစမှ နွစပါး 
အထွက်သည်၊ စပါး- ြမလှပ်-စပါး ပစထက်တစ်ဟက်တာလင် ၄၈၂ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၁၀ တင်းနန်း) 
ပိထွက် ပီး သချာ ဗဒ စီစစ်ြခင်းအရ လညး်သိသာစွာ ကွာြခား ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရ ပါသည် (ဇယား-၉)။ 

မိးရာသီတွင်ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်ရ်ှ နှင့် နွား ချးထည့်သင်ွး ပီး စပါး- ြမလှပ်-စပါး စိက်ပျိုး သာ 
စမ်းသပ်ချက် (၅) သည ်တစ်ဟက်တာလင် ၄၉၅၉ ကီလိဂရမ် (၉၆ တင်း/ဧက) အထွက်နန်း ြဖင့် အထွက်နန်း 
အြမင့်ဆးြဖစ် ပီး၊ ကျန်စမ်းသပ်ချက်များ အားလးနှင့် သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းတွင် သသိာစွာကွာြခား ကာင်း တွရ့ှိ 
ခဲ့ရပါသည် (ဇယား-၁၀)။ မိးရာသီ ပျမ်းမစပါးအထကွ်နန်းတွင်၊ မည်သည့် ြမသဇာမ  မထည့်သည့် စမ်းသပ်ချက် 
အတူတွင် စပါး-ပဲ-စပါး သီးနှပစမှ မိးရာသ ီစပါး အထွက် တစ်ဟက်တာလင် ၁၀၄ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၂ တင်း 
နန်း) ပိမိထွက်ရိှ ကာငး် သိရှိခဲ့ရပါသည် (ဇယား-၁၀)။ 

ထိ ့ ကာင့် မိး နှာင်းကာလ စိက်ပျိုး ပီး ပဲ မှာ်များကိ ထယ်ထိး ြမြမုပ်ြခငး်သည် ဆက်လက် စိက်ပျို း 
သာ နွစပါးအတွက် အကျို းထိ ရာက်မရှိ စနိင်သည့်အတွက် မတ်ပဲစိက်ပျို းစဉ်တွင် ပဲ၏ နိက်ထရိဂျင်ဖမ်းယူမ 
နန်းထားများကိ ပန်းနှမ်းအား Reference crop အြဖစ် ထားရိှကာ၊ နိက်ထရိဂျင်ြခားနားြခင်းနည်းြဖင့် (N 
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difference method) ြဖင့်ရှာ ဖွ လ့လာခဲ့ရာ ၂၀၀၉ မိး နှာင်းရာသီတွင် ရဆင်း-၂ မတ်ပဲမှ တစ်ဟက်တာလင် 
နိက်ထရိဂျင် ၇၂.၃ (±၃၂.၄) ကီလိဂရမ်။ ၂၀၁၀ မိး နှာင်းရာသတွီင် ရဆင်း-၂ မတ်ပဲမှ တစ်ဟက်တာလင် 

နိက်ထရိဂျင် ၁၈.၀၇ (±၃.၁၅) မှ ၂၈.၃ (±၇.၈၁) ကီလိဂရမ် ထိ ဖမ်းယူနိင် ကာငး် တွရ့ှိထားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ 
မိး နှာင်းရာသီ ပန်းနှမး်အား Reference crop အြဖစ် ထားရိှကာ၊ နိက်ထရိဂျင်ြခားနားြခင်းနည်းြဖင့် (N 
difference method) ြဖင့်ရှာ ဖွ လ့လာခဲ့ရာ တစ်ဟက်တာလင် ပျမ်းမ  နိက်ထရိဂျင် ၁၁၅ ကီလိဂရမ် (±၂၈) 
ဖမ်းယူနိင် ကာငး် တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ ထိမပမာဏရိှ သာ နိက်ထရိဂျင်အား ပဲပင်သည် သူ၏သက်တမ်းတစ် 
လာက်အတွက ် အသးြပုသည့်ြပင် ပဲ မှာ်များမှ ြပန်လည်ြဖည့်တင်း ပး သာ ပမာဏသည်လည်း ဆက်လက် 
စိက်ပျို း သာ နွရာသီ စပါးတွင် အကျို းသက် ရာက်မ ရိှ စြခင်းြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၁ ခနှစ် မိး နှာငး်ရာသီတွင် စိက်ပျို းခဲ့ သာ ရဆင်း-၂ မတ်ပဲ မှ ြပန်လည်ထည့်သင်ွးနိင် သာ ပဲ မှာ် 
များနှင့် ထိပဲ မှာ်များမှ နိက်ထရိဂျင်ြဖန်ြ့ဖူးနိင်မကိ ဇယား-၁၁ တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၁ မိး နှာင်းစိက် 
ရဆင်း-၂ မတ် ပဲ မှ ြမသိြ့ပန်လည် ထည့်သွင်း ပးနိင် သာ ပဲ မှာ်ပမာဏမှာ တစ်ဟက်တာလင် ြမသဇာအသး 
မြပုသည့် အကွက်မှ ၁၃၂၇ ကီလိဂရမ၊် ယူရီးယား၊ တီစူပါ နှင့် ပိတက်ရှ်ထည့်သည့် စမ်းသပ်ချက်မှ ၁၄၈၁ ကီလိ 
ဂရမ်နှင့် ယူရီးယား၊ တီစူပါနှင့် ပိတက်ရ်ှ အြပင်နွား ချးပါထည့်သင်ွးသည့် အကွက်မှ ၁၅၅၈ ကီလိဂရမ်နန်း ြပန် 
လည်ထည့်သွင်းနိင်ခဲ့ ပီး၊ ထိပမာဏများမှ အကွက်သိ ့နိက်ထရိဂျင် ြပန်လည်ြဖန်ြ့ဖူးနင်ိမမှာ ၁၃.၉ကီလိဂရမ် နိက် 
ထရဂိျင်/ဟက်တာ (၂၇ ပါင ်ယူရီးယား/ဧက)၊ ၁၅.၆ ကီလိဂရမ် နိက်ထရိဂျင/်ဟက်တာ (၃၀ ပါင် ယူရီးယား/ 
ဧက)နှင့် ၁၆.၄ ကီလိဂရမ် နိက်ထရိဂျင်/ဟက်တာ (၃၂ ပါင ်ယူရီးယား/ဧက) အသီးသီးြဖစ်က ကာင်း လ့လာ 
တွရ့ှိခ့ဲရပါသည်။ 

စမ်းသပ်ကွက်မစိက်ပျို းမီ ြမနမူနာဓာတ်ခဲွ တွရိှ့ချက်အရ၊ ြမသည် အလွန်ချဉ်သည့် နးဆန် သာ သဲ ြမ 
အမျိုးအစား ြဖစ်ပါသည။် အပငစ်ားသးနိင် သာ ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်၊ သစ် ဆွးဓာတ်တိ ့ပါဝင်မ ြမင့်မား ပးီ၊ ဆာလ ်
ဖာဓာတ် လ လာက်မ ရိှပါသည်။ သိ ့ သာ ် အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်ဓာတ်နှင့် ပိတက်စီယမ်ဓာတ် တိ ့
ပါဝင်မနည်းသည့်အြပင် သွပ်ဓာတ်လည်း လျာ့နည်းပါသည်။  စမ်းသပ်ချက်အလိက် ြမနမူနာများကိ (၃) နှစ်ြခား 
တစ်ကိမ် ကာက်ယူဓာတ်ခွဲ လ့လာ ခဲ့ရာတွင်၂၀၁၀ နွရာသီအပီး ကာက်ယူခဲ့ သာ ြမနမူနာတွင် နွား ချ ထည့် 
သွင်းသးစဲွ သာ အကွက်မှ သီးနှပစ ၂ ခစလးတွင် ြမ၏ ချဉ်/ငန် ဓာတ်သည် သမမတ သာ အဆင့်သိလ့ည်း 
ကာင်း၊ မည့်သည့် ြမသဇာမ  မထည့်သည့်အကွက် နှင့် ယူရီးယား၊ တီစူပါနှင့် ပိတက်ရှ်တိသ့ာ ထည့်သငွ်းသည့် 
အကွက်များတွင်၊ မူလက အလွန်ချဉ် သာ အဆင့်မှ အသင့်အတင့် ချဉ် သာ အဆင့်သိလ့ည်း ကာင်း ရှိ န ပီး၊ ဂျစ် 
ပဆန်မထည့်ဘဲစိက်ပျို းခဲ့သည့်အတွက် ဆာလ်ဖာသည် လ လာက် သာ အဆင့်မှ နည်း သာ အဆင့်သိက့ျသွား ပီး 
သစ် ဆွးဓာတ်၊ ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ် တိလ့ညး် နည်း သာ အဆင့်ရိှကာ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်မှာမူ 
သင့်တင့်မှ ြမင့် သာ အ ြခအ နတွင် ရိှ ကာင်း တွရိှ့ချက် မှတ်တမ်းများကိ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ နှစ်ချုပ် (အကျယ)် 
အစီရင်ခစာ တွင် ဖာ်ြပခ့ဲ ပီးြဖစ် ပါသည်။  ၃ နှစ်ြခားတစ် ကိမ် ြမနမူနာ ကာက်ယူသည့်နှစ်များတွင် ြမနမူနာ 
ဓာတ်ခွဲ တွရိှ့ချက် မှတ်တမ်းများကိ ကာက်ယူသည့် နှစ် တွင် ရးသားတင်ြပ သာ နှစ်ချုပ် (အကျယ်) များတွင် 
ရးသား ဖာ်ြပသွားပါမည်။ 
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ဇယား-၇။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်- စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ 

ရရှည်တွင် စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲ 
လာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နှင့် အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များ။ 
၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ  
ပင်ပွား တစ် 

ရ ရိှ 
အနှ 

တစ် နှ 
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချိန် 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  
မထည့်။ 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး)  

၂၉၃၇ ၂.၁ ၀.၅၈ ၃၉.၇ ၇၂.၈ ၈ ၇ ၇ ၆၁ ၁၅.၈ ၂.၁၅ 

၂) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  
မထည့်။ 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၄၃၉၄ ၃.၄ ၀.၅၆ ၄၁.၁ ၇၈.၄ ၁၀ ၇ ၆ ၇၈ ၁၆.၄ ၂.၂၃ 

၃) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၄၃၀၁ ၃.၂ ၀.၅၇ ၃၈.၉ ၈၄.၀ ၉ ၉ ၉ ၆၈ ၁၇.၅ ၂.၁၈ 

၄) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၄၇၉၇ ၃.၇ ၀.၅၆ ၄၁.၀ ၈၄.၉ ၁၀ ၈ ၈ ၇၅ ၁၈.၄ ၂.၂၁ 

၅) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ 
ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၄၉၉၇ ၄.၀ ၀.၅၆ ၄၀.၆ ၈၄.၈ ၁၀ ၈ ၇ ၈၈ ၁၆.၃ ၂.၁၅ 

၆) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ 
ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၄၄၉၃ ၄.၀ ၀.၅၄ ၄၁.၃ ၈၈.၄ ၁၁ ၉ ၉ ၈၁ ၁၆.၈ ၂.၀၅ 

 
အက်ဖ်စစ်တမ်း ၁% ၁% မ 

အာင် 
မ 
အာင် 

၁% ၁% ၁% ၁% မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅) ၈၅၈ ၀.၉ - - ၅.၀ ၁ ၁ ၁ - - - 

စီဗီွ% ၁၃.၂ ၁၆.၈ ၇.၀ ၇.၉ ၄.၀ ၈.၅ ၆.၉ ၁၂.၃ ၁၅.၈ ၁၆.၈ ၆.၁ 
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ဇယား-၈။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ 
ရရှည်တွင် စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲ 
လာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နှင့် အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များ။ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား 
တစ် ရ 
ရိှ အနှ 

တစ် နှ 
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချိန် 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  
မထည့်။ 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး)  

၂၇၈၇ ၂.၀ ၀.၅၈ ၄၃.၁ ၈၅.၈ ၇ ၇ ၇ ၆၇ ၂၀.၈ ၁.၉၈ 

၂) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  
မထည့်။ 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၃၀၀၂ ၂.၈ ၀.၅၂ ၄၂.၃ ၈၅.၂ ၇ ၇ ၇ ၇၂ ၂၀.၅ ၁.၉၄ 

၃) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၃၇၇၇ ၃.၆ ၀.၅၁ ၄၃.၃ ၉၁.၉ ၈ ၈ ၈ ၈၄ ၂၃.၆ ၂.၁၃ 

၄) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၃၆၃၂ ၃.၇ ၀.၅၀ ၄၂.၂ ၈၉.၃ ၈ ၈ ၇ ၈၅ ၂၄.၅ ၁.၈၃ 

၅) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ 
ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၄၈၆၃ ၄.၈ ၀.၅၀ ၄၃.၆ ၉၈.၉ ၈ ၈ ၈ ၁၀၁ ၁၇.၉ ၂.၀၅ 

၆) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-
၂၈ 
ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၄၁၁၁ ၄.၁ ၀.၄၉ ၄၅.၅ ၉၆.၂ ၉ ၈ ၈ ၉၉ ၁၈.၄ ၁.၉၆ 

 
အက်ဖ်စစ်တမ်း ၁% ၁% မ 

အာင် 
မ 
အာင် 

၁% မ 
အာင် 

၁% ၅% ၅% မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅) ၉၉၁ ၀.၇ - - ၅ - ၁ ၁ ၂၃ - - 

စီဗီွ% ၁၇.၈ ၁၂.၇ ၁၀.၀ ၆.၂ ၃.၇ ၁၄.၃ ၈.၁ ၉.၉ ၁၇.၆ ၂၂.၅ ၁၃.၄ 
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ဇယား-၉။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ ရရှည်တွင် စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ 
နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲ လာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် ပျမ်းမစပါး အထွက် နန်းများအား analysis over year 
တွက်ချက်ထားမ။ ၂၀၀၂ မှ  ၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
စပါးအထွက် (ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ပျမ်းမ  
၁) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ 

(စပါး- ြမလှပ်-စပါး)  
၄၄၆၇ ၃၉၅၁ ၄၆၈၇ ၃၆၅၄ ၄၄၀၃ ၃၅၃၈ ၃၃၀၆ ၂၆၄၇ ၄၄၄၄ ၂၉၃၇ ၃၈၀၃ 

၂) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၅၃၇၁ ၄၃၉၀ ၅၂၂၉ ၄၄၅၄ ၅၂၉၄ ၄၆၈၇ ၅၄၄၂ ၃၀၈၁ ၅၁၃၁ ၄၃၉၅ ၄၇၄၇ 

၃) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၆၀၉၄ ၅၅၀၀ ၄၉၉၇ ၄၁၃၂ ၄၇၉၀ ၅၂၀၃ ၅၀၂၆ ၃၅၈၆ ၆၆၃၃ ၄၃၀၁ ၅၀၂၆ 

၄) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၆၉၉၈ ၅၇၂၀ ၅၈၃၆ ၄၄၅၄ ၅၂၅၅ ၅၇၂၀ ၅၄၁၈ ၄၁၆၄ ၆၇၂၇ ၄၇၉၇ ၅၅၀၉ 

၅) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ တန်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၆၅၇၂ ၆၂၂၃ ၆၇၀၁ ၄၅၁၉ ၆၀၅၅ ၅၉၉၁ ၅၉၆၅ ၄၄၅၇ ၆၇၁၁ ၄၉၉၇ ၅၈၁၉ 

၆) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ တန်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၇၄၆၃ ၆၄၆၉ ၇၅၂၇ ၄၈၂၉ ၆၆၂၄ ၆၅၂၀ ၆၇၆၄ ၄၉၃၀ ၆၈၈၄ ၄၄၉၃ ၆၂၅၀ 

ပျမ်းမ  ၆၁၆၁ ၅၃၇၅ ၅၈၂၉ ၄၃၄၀ ၅၄၀၃ ၅၂၇၆ ၅၃၂၀ ၃၈၁၁ ၆၀၈၈ ၄၃၂၀ ၅၁၉၃ 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_နှစ် ၁% 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက်_ နှစ် မ အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက် ၂၆၉ 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_နှစ် ၃၄၇ 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက်_ နှစ် - 

စီဗွီ% ၁၁.၇% 
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ဇယား-၁၀။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ ရရှည်တွင် စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ 
နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲ လာမကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် ပျမ်းမစပါး အထွက် နန်းများအား analysis over year 
တွက်ချက်ထားမ။ ၂၀၀၁ မှ  ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 
စပါးအထွက် (ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 

၂၀၀၁ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ပျမ်းမ  
၁) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ 

(စပါး- ြမလှပ်-စပါး)  
၃၇၇၀ ၃၄၂၂ ၃၁၇၆ ၃၅၂၅ ၂၉၅၇ ၃၃၇၀ ၃၆၅၄ ၃၂၂၀ ၃၀၈၂ ၄၀၇၆ ၂၇၈၇ ၃၃၆၇ 

၂) မညသ်ည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၃၈၂၂ ၃၅၅၁ ၂၉၈၃ ၃၇၈၃ ၃၁၈၉ ၃၅၃၈ ၃၅၈၉ ၃၅၃၄ ၃၀၂၀ ၄၁၆၉ ၃၀၀၂ ၃၄၇၁ 

၃) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၅၁၆၅ ၃၉၅၁ ၄၂၈၇ ၄၆၄၈ ၃၄၄၇ ၄၅၄၅ ၄၆၄၈ ၄၆၈၂ ၄၂၇၉ ၄၉၉၄ ၃၇၇၇ ၄၄၀၂ 

၄) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၄၇၆၄ ၃၈၆၁ ၄၁၀၆ ၄၈၁၆ ၃၈၂၂ ၄၈၂၉ ၄၅၁၉ ၄၅၅၆ ၄၅၀၉ ၄၉၈၁ ၃၆၃၂ ၄၃၉၉ 

၅) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ တန်/ဧက 
(စပါး- ြမလှပ်-စပါး) 

၄၄၉၃ ၄၁၇၀ ၄၂၃၅ ၅၈၄၉ ၄၁၁၉ ၅၃၅၈ ၅၁၀၀ ၅၈၆၃ ၅၁၁၂ ၅၃၉၂ ၄၈၆၃ ၄၉၅၉ 

၆) ယ-ူ၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင်/ဧက+နွား ချး ၅ တန်/ဧက 
(စပါး-ပဲ-စပါး) 

၅၀၁၀ ၃၇၉၆ ၃၈၆၁ ၅၂၉၄ ၃၈၉၉ ၄၆၄၈ ၅၃၇၁ ၅၇၇၈ ၄၇၂၇ ၅၄၅၇ ၄၁၁၁ ၄၇၂၃ 

ပျမ်းမ  ၄၅၀၄ ၃၇၉၂ ၃၇၇၄ ၄၆၅၂ ၃၅၇၂ ၄၃၈၁ ၄၄၈၀ ၄၆၀၅ ၄၁၂၂ ၄၈၄၅ ၃၆၉၅ ၄၂၂၀ 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_နှစ် ၁% 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက်_ နှစ် မ အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_စမ်းသပ်ချက် ၁၉၅ 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_နှစ် ၂၆၃ 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_ စမ်းသပ်ချက်_ နှစ် - 

စီဗွီ% ၁၁.၀% 



762 
 

ဇယား-၁၁။ ။ ြမတစ် နရာတည်းတွင် နှစ်စဉ် စပါး- ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုးြခင်းတိ၏့ 
ရရှည်တွင် စပါးသီးနှ အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲ လာမကိ 
လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ မိး နှာင်းရာသီ တွင် စပါး-ပဲ-စပါး သီးနှပစ၌ စိက်ပျိုး သာ 
ရဆင်း-၂ မတ်ပဲ ၏ ပဲ မှာ်များမှ  ြမသိ ့ နိက်ထရိဂျင်   ြပန်လည်ြဖည့်တင်း ပးနိင်မအား 
တွက်ချက်ထားြခင်း (၂၀၁၁ခနှစ်၊ မိး နှာင်းရာသီ၊ ရဆင်း) 

 

စမ်း 
သပ် 

ချက် အ 
မှတ် စဉ် 

စမ်းသပ်ချက် 

အ စ့အထွက် 
ြမထဲသိ ့ြပန် 

လည်ထည့်သွင်း 
ပးနိင် သာ ပဲ မှာ် 

ပမာဏ 
(ကီလိ ဂရမ်/ 
ဟက်တာ) 

ြမသိ ့နိက်ထရိဂျင် 
ြပန်လည်ြဖည့်တင်း ပးနိင်မ 

ကီလိ 
ဂရမ်/ 

ဟက်တာ 

တင်း/ 
ဧက 

နိက်ထ 
ရိဂျင် 
(ကီလိ 
ဂရမ်/ 
ဟက်
တာ) 

နိက်ထ 
ရိဂျင် 

( ပါင်/ 
ဧက) 

ယူရီး 
ယား 

( ပါင်/ 
ဧက) 

၂) 
မည်သည့် ြမသဇာ မ  မထည့်။ 
(စပါး-ပ-ဲစပါး) 

၉၃၅ ၁၁.၆ ၁၃၂၇ ၁၃.၉ ၁၂ ၂၇ 

၄) 
ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ ပါင/်ဧက 
(စပါး-ပ-ဲစပါး) 

၆၇၃ ၈.၃ ၁၄၈၁ ၁၅.၆ ၁၄ ၃၀ 

၆) 
ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈ 
ပါင/်ဧက+နွား ချး ၅ တန်/ဧက 

(စပါး-ပ-ဲစပါး) 

၆၈၀ ၈.၄ ၁၅၅၈ ၁၆.၄ ၁၅ ၃၂ 

 

သးသပ်ချက် 
နှစ်စဉ် မိး နှာင်းတွင် စိက်ပျိုးခ့ဲ သာ ပဲပင်မှ ဆက်လက်စိက်ပျို း သာ နွစပါးကိ အကျိုးြပုသက့ဲသိ၊့ 

မည်သည့် ြမသဇာမ  အသးမြပုနိင် သာအ ြခအ နမျို းတွင် စပါး-ပဲ-စပါး သီးနှပစကိ စိက်ပျိုးြခငး်ြဖင့် မိး နှာင်း 
ရာသီတွင် စိက်ပျို း သာ ပဲပင် ၏ နိက်ထရိဂျင်ဖမး်ယူနိင်မ၊ ပဲ မှာ်များအား ြမတွင် ြပန်လည်ထည့်သွင်းြခင်းြဖင့်၊ 
ထိမှ အာဟာရဓာတ်များ ြဖန်ြ့ဖူးနိင်မတိသ့ည် ဆက်လက်စိက်ပျို း သာ နွစပါးတွင်သာမက၊ နာင်တစ်နှစ် 
မိးရာသီ စပါးသီးနအှထွက်နနး် ကိလည်း စပါး - ြမလှပ်-စပါး  ထက်သာလွန် စနိင် ကာင်းသးသပ်နင်ိ ပါသည်။ 
ရရှည်တွင် ဓာတ် ြမသဇာ နှင့် နွား ချးတဲွဖက်သးြခင်းသည် စပါး သီးနှအထွက်နနး်များကိထိနး်သိမ်းထား ပး 
နိင်သည်သာမက အပင်အကင်းအကျန် ပမာဏကိလည်း တိးတက် စနိင် သာ ကာင့်  ြပန်လည်ထည့်သင်ွး ပး 
သာ စပါး ြဖစ် စ၊ ပဲ မှာ်ြဖစ် စ ထိ အပင်အကငး်အကျန် များ၏ ြမတွင် ဆွး ြမ့မ၊ သစ် ဆွးဓာတ် ထိန်းနိင်မ၊ 
ြမသိ ့ အပင်အာဟာရဓာတ်များ ြပန်လည်ြဖည့်တင်း ပးနိငစွ်မး်များ၊ အာဟာရဓာတ်ညီမ ြခများက ိ ဆက်လက် 
ဆာင်ရွက် လ့လာသွားမည် ြဖစ် ပါသည်။ 
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က-၁-၃) စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး) များ တွင် အပင်အကင်းအကျန် များကိ ထည့်သွင်းနည်း  
            စနစ်အား လ့လာြခင်း ( ရဆင်း) 

 

နှစ်ရှည်ဓာတ် ြမသဇာ စမ်းသပ်ကွက်မှ တွရိှ့ချက်များအရ၊စပါး- စပါးနှစ်ရှညစိ်က်လာြခင်းတွင် စပါး 
ရိးြပတ်များ ြပန်လည်ထည့်သွင်း ြမြမုပ်ြခင်းအြပင် ရအစိဓာတ်ရိှ နြခငး် ကာင့် ဆွး ြမ့မနန်း နှးကာ (Low 
decomposition rate under flooded condition) သစ် ဆွးဓာတ်ကိ ထိန်းထားနိင် သာ်လည်း၊ အပင်စားသး 
နိင် သာနက်ိထရိဂျင်ဓာတ် ြပန်လည်ထတ် ပးနိငစွ်မ်းမှာနည်း သာအဆင့်တွင်သာ ရှိ နြခင်းအ ပ အ ြခခ၍ ယခ 
စမ်းသပ်ကွက်တွင် ပထမစပါးအပးီ ြမလှပ်ထားသည့်ကာလတွင် သစ် ဆွးဓာတ်များ ကပျက် ပီး အပင်စားသး 
နိင်သည့် နိက်ထရိဂျင် ထတ်လပနိ်င်စွမ်း ရှိ စနိင်မည့် ရိးြပတ်များထည့်သွင်းသည့် နည်းအမျိုးမျိုးကိ (Fallow 
period management) အသးြပုကာြပန်လည်ထည့်သွင်း ပးြခင်းြဖင့် ြမတွင်းရိှသစ် ဆးွဓာတ်များ ြပာင်းလဲမ၊ 
အပင်စားသးနိင် သာနိက်ထရိဂျင်ဓာတ်များ ြပာင်းလဲလာမတိန့ှင့်စပါးသီးနှအထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမတိက့ိ လ့
လာရန်ရညရွ်ယ်၍ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စပါး- ြမလှပ်-စပါးစိက်ပျိုးြခင်းတွင် ြမလှပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ရိးြပတ် ဆွး ြမ့မကိ စီစဉ် ဆာင် 
ရွက်နိငရ်န် (Fallow period management) ပထမ စပါးတစ်သီး ရိတ်သမိ်း ပီး ပီးချင်းရိးြပတ်များကိ ထယ်ထိး 
ြခင်း၊  (Early tillage) နှင့် ရိတ် ပးီအကွက်အား ထယ်မလှန်ဘဲ၊ နာက်စပါးတစ်သီးစိက်ချိန်မှ ထယ်ထိးြခင်း 
(Late tillage) စ သာ ထယ်ထိးြခင်း စနစ်၂မျို းတွင်ရိးြပတ်ကိသာြပန်ထည့်ြခင်း၊ရိးြပတ်သာမက ရိတ်သမ်ိးစဉ် 
တွင် ပါသွားသည့် ကာက်ရိးအ မှာ်များပါ ြပန်လည်ထည့်သွင်းြခင်း၊ ထိသိထ့ည့်သင်ွးရာတွင်လည်း မီးရထ့ည့် 
ြခင်းနှင့် မထည့်ြခင်းစသည့် ကာက်ရိးထည့်သွင်းနည်းနည်းစနစ် (၃)မျိုးကိ ထယ်ထိးြခင်းနည်းစနစ်(၂)မျိုးနင့်ှ 
တဲွကာ စမ်းသပ်ချက် (၆)ခ နှင့် ထပ်ြပု ကိမ် (၃)ခြဖင့် ၂၀'_၂၀' အရွယ်ရှိ သာ အကွက်ငယ်များြဖင့် ၂၀၀၉ မိး 
ရာသီမှစတင် ပီး၊ မိးရာသီတွင် ဆင်းသခစပါး၊ နွရာသီတွင် ဆင်းနွယရ်င် စပါးမျို းများြဖင့်စိက်ပျိုးစမ်းသပ်ခ့ဲပါ  
သည်။ ဓာတ် ြမသဇာနနး်ထားအ နြဖင့် စမ်းသပ်ချက်တိင်းတွင် ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင/်ဧက၊ တီစူပါ ၅၆ ပါင/် 
ဧက၊ ပိတက် ၂၈ ပါင/်ဧကနှင့် ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ ပါင်/ဧက တိကိ့ ထည့်သွင်း ပးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ခနှစ်၊ 
နွရာသတွီင် ဒတိယအကိမ် ြမာက် နွစပါးအြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ၂၀၁၁ခနှစ်၊ မိးရာသီတွင် တတိယအကိမ် 
ြမာက် မိးစပါးအြဖစ် လည်း ကာင်းစမ်းသပ်စိက်ပျို းခ့ဲ ပါသည်။  
စမ်းသပ်ချက်များ 

၁) စပါးရိတ် ပီး ရိးြပတ်ကိသာ ချက်ချင်းထယ်ထိးြခင်း (Early Tillage without straw)။ 
၂) စပါးရိတ် ပီး ရိးြပတ်သာမက ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိးပါ ြပန်ထည့်၍ ချက်ချင်းထယ်ထိးြခင်း(Early 

Tillage with straw)။ 
၃) စပါးရိတ် ပီး ရိးြပတ်သာမက ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိး ပါ  ြပန်ထည့်၍ မီးရပ့စ် ပီးမှ ချက်ချင်း 

ထယ်ထိးြခင်း (Early Tillage with straw burn)။ 
၄) စပါးရိတ် ပီး ရိးြပတ်ကိသာ နာက်သီးန ှစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခင်း (Late Tillage without straw)။ 
၅) စပါးရိတ် ပီး ရိးြပတ်သာမက ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိး ပါ  ချက်ချင်းြပန်ြဖန် ့ ထည့်ထား ပီး 

နာကသ်းီနှ စိက်ခါနးီမှ ထယ်ထိးြခင်း  (Late Tillage with straw)။ 
၆) စပါးရိတ် ပးီ ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိးကိပါ ချက်ချင်း ြပန်ြဖန် ့ ထည့်ထား ပီး မီးရထ့ားကာ 

နာကသ်းီနှ စိက်ခါနးီမှ ထယ်ထိးြခင်း  (Late Tillage with straw burn)။ 
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မှတ်ချက်။ ။ စမ်းသပ်ချက်တိငး်တွင် ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင/် ဧက၊ တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက၊ ပိတက်ရ်ှ ၂၈ 
ပါင/် ဧက နှင့် ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ ပါင/်ဧက တိကိ့ ထည့်သွင်း ပးခဲ့ ပီး၊ ယူရီးယား ြမသဇာကိ 
မိးရာသ ီသက်လတ်စပါးတွင် ကာက်လှန်၊ ပင်ပွား၊ မက့ပ်နှင့် အနှစထွက်ချိန် တိ ့တွင် ၁/၄ စီ 
လည်း ကာင်း၊ နွရာသီ သက်လျင ်စပါးတွင် ကာက်လှန၊် ပင်ပွားနှင့် အနှစထွက်ချိနတိ် ့တွင် 
၁/၃ စီ လည်း ကာင်း ခဲွထည့်၍၊ ထည့်သင်ွးတိငး် ထထညဆ်တူ နွား ချးမန်ြ့ဖင့် တစ်ညသိပ် 
ကိုလူးနယ်၍ လလစွာနှပ်ထား ပီးမှ ထည့် ပးခဲ့ပါသည်။  တီစူပါနှင့်ဂျစ်ပဆန်ကိ စိက်ချိန် 
တွင်ထည့်၍ ၊ ပိတက်ရှ်ကိ အပင်လှနခ်ျိန်နှင့် ပင်ပွားချိန်တိတွ့င် ၁/၂ စီ ခဲွ၍ထည့် ပးခ့ဲပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး) များတွင် အပင်အကင်းအကျန်များကိ ထည့်သွင်းနည်းစနစ် 

အား လ့လာြခင်းစမ်းသပ်ကွက်မှ ၂၀၁၁ နွရာသီ နှင့် မိးရာသီတိ ့တွင် ကာက်ယူခဲ့ သာ စပါး အထွက်နန်းနှင့် 
အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များကိ ဇယား-၁၂ နှင့် ဇယား-၁၃ တိ ့တွင် အသီးသီး ဖာ်ြပထားပါသည်။  
 
ဇယား-၁၂။ ။ စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး) များ တွင် အပင်အကင်းအကျန် များကိ 

ထည့်သွင်းနည်းစနစ်အား လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နှင့် 
အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များ။ ၂၀၁၁ နွရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား တစ်  
ရ  
ရိှ  
အနှ 

တစ် နှ  
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချိန် 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) စပါး ရိတ် ပးီ ရးိြပတ်ကိသာ 
ချက် ချင်း ထယ်ထိးြခင်း။ 

၃၉၇၆ ၂.၈ ၀.၅၈ ၄၃.၅ ၈၉.၈ ၉ ၉ ၉ ၁၁၄ ၁၉.၀ ၂.၀၂ 

၂) စပါးရတ်ိ ပီးရးိြပတ်သာမက 
ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရးိ 
များပါြပန်ထည့်၍ ချကခ်ျင်း 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၈၇၉ ၃.၄ ၀.၅၈ ၄၃.၄ ၈၅.၃ ၁၁ ၉ ၉ ၈၂ ၂၀.၄ ၂.၀၃ 

၃) စပါးရတ်ိ ပီးရိးြပတ်သာမက 
ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိး 
များပါြပန်ထည့်၍ မီး ရ ့ပီးမှ 
ချက်ချင်းထယ်ထိး ြခင်း။ 

၃၃၂၄ ၃.၃ ၀.၅၀ ၄၃.၉ ၈၅.၂ ၁၁ ၈ ၉ ၇၃ ၂၀.၀ ၂.၂၃ 

၄) စပါးရတ်ိ ပီး ရိး ြပတ်ကိသာ 
နာက ်သီးနှစိက် ခါနီးမှ 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၃၇၀၁ ၃.၀ ၀.၅၆ ၄၄.၆ ၈၇.၃ ၁၁ ၈ ၈ ၈၇ ၁၆.၃ ၂.၀၃ 

၅) စပါးရိတ် ပီးရိးြပတ်သာမက 
ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိး 
များပါြပန်ထည့်၍ နာက်သီး 
နှစိကခ်ါနီးမှထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၄၃၀ ၃.၃ ၀.၅၈ ၄၂.၈ ၈၆.၅ ၁၀ ၈ ၈ ၉၀ ၁၆.၇ ၁.၉၉ 

၆) စပါးရတိ် ပီး ရိးြပတ်သာမက 
ခ လှ ့ပီး သာ ကာက်ရိး 
များပါ ြပန်ထည့်၍ မီး 
ရ ့ပီးမှ နာက ်သီးနှစိက် 
ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခငး်။ 

၄၁၀၅ ၃.၂ ၀.၅၆ ၄၃.၆ ၈၆.၇ ၁၁ ၈ ၇ ၁၀၁ ၁၇.၄ ၂.၀၀ 

အက်ဖ်စစ်တမ်း မ အာင် မ အာင် မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ  အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅) - - - - - - - - - - - 

စီဗီွ% ၁၇.၁ ၂၂.၀ ၁၀.၉ ၅.၈ ၂.၂ ၈.၁ ၁၁.၉ ၁၁.၉ ၁၈.၆ ၂၆.၈ ၅.၈ 
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ဇယား-၁၃။ ။ စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး) များ တွင် အပင်အကင်းအကျန် များကိ 

ထည့်သွင်းနည်းစနစ်အား လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နှင့် 
အထွက်နန်းမိတ်ဘက်များ။ ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား တစ်  
ရ  
ရိှ  
အနှ 

တစ် နှ  
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချိန် 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) စပါး ရိတ် ပးီ ရးိ ြပတ် 
ကိသာ ချက် ချင်း 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၅၅၂ ၃.၆ ၀.၅၆ ၅၁.၄ ၉၇.၃ ၁၀ ၈ ၇ ၁၁၁ ၁၆.၄ ၁.၈၅ 

၂) စပါးရတ်ိ ပီး ရိးြပတ ်
သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိး 
များပါြပန်ထည့်၍ 
ချက်ချင်း ထယ်ထိး ြခင်း။ 

၄၇၄၃ ၃.၉ ၀.၅၅ ၅၅.၃ ၉၈.၉ ၁၂ ၈ ၈ ၉၉ ၁၅.၃ ၁.၉၆ 

၃) စပါးရတ်ိ ပီး ရိးြပတ ်
သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိး 
များြပန်ထည့်၍ မီး ရ ့ပီးမှ 
ချက်ချင်းထယ်ထိး ြခင်း။ 

၄၄၂၁ ၃.၉ ၀.၅၃ ၅၀.၃ ၉၇.၁ ၁၀ ၇ ၇ ၈၇ ၁၇.၄ ၁.၉၂ 

၄) စပါးရတ်ိ ပီး ရိး 
ြပတ်ကိသာ နာက် 
သီးနှစိက် ခါနီးမှ 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၃၈၀ ၄.၀ ၀.၅၃ ၅၃.၄ ၉၉.၂ ၁၀ ၇ ၇ ၈၉ ၁၈.၀ ၁.၉၉ 

၅) စပါးရတ်ိ ပီး ရိးြပတ ်
သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိးများ 
ပါြပန်ထည့်၍ နာက် 
သီးနှစိက် ခါနီးမှ 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၃၉၅ ၃.၆ ၀.၅၅ ၅၂.၃ ၉၇.၉ ၁၀ ၈ ၇ ၁၀၂ ၁၅.၄ ၁.၉၈ 

၆) စပါးရတ်ိ ပီး ရိးြပတ ်
သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိးများပါြပန်ထည့်
၍ မီး ရ ့ပီးမှ နာက ်
သီးနှစိက် ခါနီးမှ 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၅၈၆ ၃.၄ ၀.၅၇ ၅၃.၆ ၉၇.၀ ၁၁ ၈ ၇ ၉၂ ၂၀.၅ ၁.၉၅ 

 
အက်ဖ်စစ်တမ်း မ အာင် မ အာင် မ 

အာင် 
၅% မ 

အာင် 
မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

မ 
အာင် 

၅% မ 
အာင် 

မ  အာင် 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅) - - - ၃.၂ - - - - ၈.၀ - - 

စီဗီွ% ၅.၉ ၁၃.၅ ၅.၇ ၃.၁ ၃.၂ ၁၄.၂ ၁၀.၈ ၆.၀ ၁၄.၀ ၁၅.၅ ၄.၆ 
 

စပါး သီးနှအထွက်နန်းများတွင် ၂၀၁၁ နွရာသီ နှင့် မိးရာသ ီ၂ ခစလးတွင် စမ်းသပ်ချက်အလိက် သချာ 
ဗဒ စီစစ်ြခင်းအရ ကွာြခားမမရိှ ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်။ သိရ့ာတွင် စပါးရိးြပတ်များကိ ချက်ချင်းထယ်ထိး 
ြခင်းသည် နာက်တစ်သးီစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခင်းထက် အထွက်သာလွန်သည်ကိ ရိးြပတ်သာချက်ချင်းထယ်ထိး 
ြခင်းနှင့် ကာက်ရိး မှာ်များပါထည့် ပီး ချက်ချင်းထယ်ထိးြခင်း စမ်းသပ်ချက်များ ၂ ခစလးတွင် ရာသီ ၂ ခစလး၌ 
ပင် ချက်ချင်းထယ်ထိးြခင်းက နာက်တစ်သးီစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခင်းထက် စပါး သးီနှ အထွက်နန်းတွင် ၄% မ ှ



 
 

766

၁၀% အထိ အထွက်ပိ စနိင် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ သိ ့ သာ် မီးရ ပီ့းမှထည့် သာ စမ်းသပ်ချက်တွင်မူ ရိးြပတ် 
ရိတ် ပီး ချက်ချငး်ထယထိ်း သာ စမ်းသပ်ချက်ထက် နာက်တစ်သီးစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခင်းသည ် နွရာသီတွင် 
၂၃% နှင့် မိးရာသ ီတွင် ၄% စပါး အထွက်ပိ စ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၁၂ နှင့် ၁၃)။ 

ဇယား-၁၄ တွင် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ န ွ နှင့် မိး နှစ်ရာသီ၊ ပျမ်းမစပါးအထကွ ်နန်းများအား နှစ်နှင့် ရာသီ 
ပူး ပါင်းတွက်ချက် လ့လာြခင်း (Analysis over year and season) မှ မှတ်တမး်များကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
စမ်းသပ်ချက်၊ ရာသီနှင့်နှစ်တိတွ့င် ဆက်စပ်တန်ြ့ပန်မ ရှိ သာ်လည်း ရာသီအလိက် (သိမ့ဟတ်) စပါးမျိုးအလိက် 
(မိးရာသီတွင် ဆငး်သခစပါးနှင့် နွရာသတွီင် ဆင်းနွယ်ရင်စပါး) ထူးြခားမမရိှြခင်း ကာင့် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ 
ခနှစတိ် ့ ၏ စမး်သပခ်ျက်အလိက် ပျမ်းမ  အထွက်နန်းများအရ စမ်းသပ်ချက်တိ၏့ ကွာြခားချက်ကိ လ့လာခ့ဲ 
ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခနစ်ှတွင် ရိးြပတ်များသာြပန်ထည့် ပီး ချက်ချင်းထယ်ထိးသည့် စမ်းသပ်ချက် (၁) သည် တစ် 
ဟက်တာလင ်၄၉၀၁ ကီလိဂရမ် (၉၅ တင်း/ဧက နန်း) နှင့် အထွက်အများဆးြဖစ် ပီး ထိစမ်းသပ်ချက် သည် စမ်း 
သပ်ချက ် (၄) ြဖစ် သာ ရိးြပတ်များသာြပန်ထည့် ပီး နာက်တစ်သီးစိက်ခါနီးမထှယ်ထိးြခင်းထက်သာ  တစ် 
ဟက်တာလင ် ၆၆၅ ကီလိဂရမ် (၁၆%-တစ်ဧကလင် ၁၃ တင်း နန်း)ပိထွက် ပီးသသိာစွာကွာြခား သာ်လည်း၊ 
ကျန် စမး်သပခ်ျက် (၄) ခ နှင့် မူ သချာ ဗဒ စီစစ်ြခင်းအရ သသိာစွာမကွာြခား ကပါ(ဇယား-၁၄)။  

၂၀၁၁ ခနှစ် တွင်၊ မိး နှင့် န ွနှစ်ရာသ ီစလး၏ ပျမ်းမ  အရ စမ်းသပ်ချက်(၂) ြဖစ် သာ ် ရိးြပတ်အြပင် 
ကာက်ရိးအ မှာ်များပါြပန်ထည့် ပီး စပါးရိတ် ပီး ပီးချင်း ချက်ချင်းထယ်ထိးြခင်းသည ်တစ်ဟက်တာလင် ၄၈၁၁ 
ကီလိဂရမ် (၉၃ တင်း/ဧက) ြဖင့် အထွက် အများဆးြဖစ် ပးီ ထိစမ်းသပ်ချက်သည် ကျန်စမ်းသပ်ချက်အားလးနှင့် 
သချာ ဗဒ စီစစ်ြခင်းအရ သိသာစွာကွာြခား ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ ထိနှစ်တွင် ထိစမ်းသပ်ချက်(၂)သည ်
ရိးြပတ်အြပင် ကာက်ရိးအ မှာ်များပါြပန်ထည့် ပးီ နာက်တစ်သးီစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိး သာ စမ်းသပ်ချက်ထက် 
စပါးအထွက်တစ်ဟက်တာလင် ၃၉၉ ကီလိဂရမ် (၉%- တစ်ဧကလင် ၇ တင်းနန်း) ပိထွက် ပီး ၊ ရိးြပတ်များ 
ကာက်ရိးအ မှာ်များကိ မီးရ ပီ့းမှ ြပန်ထည့် သာ်လည်း နာက်တစ်သီးစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခင်းစမ်းသပ်ချက ်

(၆)ထက ်တစ်ဟက်တာလင် ၄၆၅ ကီလိဂရမ် ( ၁၁%- တစ်ဧကလင် ၉ တင်းနန်း) ပိထွက်ပါသည်။ ထိစမ်းသပ် 
ချက် (၆) သည် ရိးြပတ်များ ကာက်ရိးအ မှာ်များကိ မီးရ ပီ့း ြပန်ထည့်ကာ ချက်ချင်းထယ်ထိး သာ စမ်းသပ်ချက် 
(၅) ထက် တစ်ဟက်တာလင် ၄၇၇ ကီလိဂရမ်( ၁၂%- တစ်ဧက လင် ၉ တင်းနန်း) ပိထွက် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါ 
သည ်(ဇယား-၁၄)။ 
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ဇယား-၁၄။ ။ စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလှပ်-စပါး) များ တွင် အပင်အကင်းအကျန် များကိ 
ထည့်သွင်းနည်းစနစ်အား လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ ပျမ်းမစပါး အထွက် နန်းများအား နှစ် 
နှင့် ရာသီ ပူး ပါင်းတွက်ချက် လ့လာြခင်း (Analysis over year and season) ။ ၂၀၁၀ နှင့် 
၂၀၁၁ ခနှစ် များအတွက် နွ နှင့် မိး နှစ်ရာသီ၊ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါးအထွက် (ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) 
၂၀၁၀ ၂၀၁၁ ၂ နှစ် 

ပျမ်းမ  နွ မိး ပျမ်းမ  နွ မိး ပျမ်းမ  
၁) စပါး ရိတ် ပီး ရိး ြပတ် ကိသာ ချက် ချင်း 

ထယ်ထိးြခင်း။ 
၅၄၁၈ ၄၃၈၃ ၄၉၀၁ ၃၉၇၆ ၄၅၅၂ ၄၂၆၄ ၄၅၈၂ 

၂) စပါးရတိ် ပီး ရိးြပတ် သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိး များပါြပန်ထည့်၍ ချက်ချင်း ထယ်ထိး 
ြခင်း။ 

၄၆၄၅ ၄၈၂၉ ၄၇၃၇ ၄၈၇၉ ၄၇၄၃ ၄၈၁၁ ၄၇၇၄ 

၃) စပါးရတိ် ပီး ရိးြပတ် သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိး များြပန်ထည့်၍ မီး ရ ့ပီးမှ 
ချက်ချင်းထယထိ်း ြခင်း။ 

၄၄၇၀ ၄၆၁၉ ၄၅၄၅ ၃၃၂၄ ၄၄၂၁ ၃၈၇၂ ၄၂၀၈ 

၄) စပါးရတိ် ပီး ရးိ ြပတ်ကိသာ နာက် သီးနှစိက် ခါနီးမှ 
ထယ်ထိးြခင်း။ 

၄၂၃၉ ၄၂၃၃ ၄၂၃၆ ၃၇၀၁ ၄၃၈၀ ၄၀၄၀ ၄၁၃၈ 

၅) စပါးရတိ် ပီး ရိးြပတ် သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရိးများ ပါြပန်ထည့်၍ နာက် သီးနှစိက် 
ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခငး်။ 

၄၈၁၀ ၄၃၉၂ ၄၆၀၁ ၄၄၃၀ ၄၃၉၅ ၄၄၁၂ ၄၅၀၇ 

၆) စပါးရတိ် ပီး ရိးြပတ် သာမက ခ လှ ့ပီး သာ 
ကာက်ရးိများပါြပန်ထည့်၍ မီး ရ ပီ့းမှ နာက ်
သီးနှစိက် ခါနီးမှ ထယ်ထိးြခင်း။ 

၅၁၇၄ ၄၆၂၄ ၄၈၉၉ ၄၁၀၅ ၄၅၈၆ ၄၃၄၆ ၄၆၂၂ 

ပျမ်းမ  ၄၇၉၃ ၄၅၁၃ ၄၆၅၃ ၄၀၆၉ ၄၅၁၃ ၄၂၉၁ ၄၄၇၂ 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_စမ်းသပ်ချက် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_ရာသီ မ အာင် 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_နှစ် ၁% 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_ စမ်းသပ်ချက် _ ရာသီ  မ အာင် 
အက်ဖ်စစ်တမ်း_ စမ်းသပ်ချက် _ နှစ် မ အာင် 

အက်ဖ်စစ်တမ်း_ စမ်းသပ်ချက် _ ရာသီ _ နှစ် ၁% 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_ စမ်းသပ်ချက်  ၃၇၇ 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_ နှစ် ၂၁၈ 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_ စမ်းသပ်ချက် _  ရာသီ  - 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_ စမ်းသပ်ချက် _  နှစ် - 

အယ်လ်အက်စ်ဒီ(၀.၀၅)_ စမ်းသပ်ချက် _ ရာသီ _ နှစ် ၇၅၄ 
စီဗီွ% ၁၀.၂ 

 
၂၀၀၉ ခ နှစ် မိးရာသမီစိက်မီ ြမနမူနာဓာတ်ခဲွ တွရ့ှိချက်အရ စမ်းသပ်ခဲ့ သာ ြမသည် သဲဆန် သာရ  ့

နန်း ြမ (သဲ= ၄၇%၊ နန်း=၂၇%၊ ရ ့ စး=၂၂%) ြဖစ် ပီး၊ အသင့်အတင့်ချဉ် သာ (pH=၅.၆၇) အ ြခအ နရိှ ပါ  
သည်။ သစ် ဆွးဓာတ် ပါဝင်မ နည်း သာ အဆင့် ရှိ ပီး (Soil organic matter = ၁.၃၁%)၊ အပင်စားသးနိင် သာ 
နိက်ထရိဂျင်ဓာတ်၊ ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်နှင့် ပိတက်စီယမ်ဓာတ်တိမှ့ာ နည်း သာအဆင့် (Available N = 32 ppm, 
Available P=5 ppm and available K= 127 ppm) တွင်သာရိှပါသည်။ ရ ပျာ်ဆာလ်ဖိတ်ဆာလဖ်ာ ပါဝင်မ 
မှာ ၁၂ သန်းခိင်နန်းြဖင့် လ လာက် သာ အ ြခအ နရှိ ပါသည်။ ြမ၏သိပ်သည်းဆ(Bulk Density) မှာ ၁.၂၉ 
ဂရမ/်စီစီ ရှိပါသည်။ မိး၊ န ွ (၃) နှစ် စမ်းသပ်ခဲ့ ပးီ သာ ြမနမူနာ အား ၂၀၁၂ နွရာသ ီရိတ်သမိ်း ပီးချနိ်တွင် 
ကာက်ယူခ့ဲ ပီး ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ် နဆဲြဖစ်ပါသည်။ 
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သးသပ်ချက် 

ယခ တွရိှ့ချက်များအရ ထယ်ထိးြခင်းစနစ်တွင် ရိတ်သမ်ိး ပီး ပီးချင်း ထယ်ထိးထားြခင်းသည် ရိးြပတ ်
များ အပင်အကင်းအကျန်များ  ြမတွင်ပပ် ဆွးချိန် ကာင်းစွာရရိှ စနိင်သည့်အတွက် ကာင်းမွန် စနိငသ်က့ဲသိ ့
အာဟာရဓာတ ် ြပာင်းလဲမအခန်းက ကိ မ လ့လာရ သး သာ်လည်း၊ နာက်တစ်သးီစိက်ခါနီးမှ ထယ်ထိရန် 
အ ြခအ န မျိုးသာရရိှခ့ဲပါက မီးရထ့ည့်ြခင်းသည် ဆွး ြမ့ချိန် မရ တာ့သည့် အပင်အကင်းအကျန်များမှ 
ဆက်လကစိ်က်ပျိုးမည့် စပါးသးီနှအတွက် အ နှာင့်အယှက်ြဖစ် စမနည်း စ ကာင်းသးသပ်နိင်ပါသည်။ စမ်း 
သပ်ချက်များ ကာင့် ြမ၏ ဂဏ်သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ ဆက်လက် လ့လာ သွားပါမည်။ 

 
က-၁-၄) စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင် သဘာဝ ြမသဇာကိ သာ အသးြပု၍ စိက်ပျိုးသည့် အကွက်ကျယ် စိက်  
             ကွက်များကိ နှစ်ရှည်ထားရိှကာသ တသနြပု လ့လာြခင်း ( ရဆင်း) 

 

ရဆင်း၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာဌာနစတွင် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်ထပ်ြပု ကိမ်ပါ သာ 
သဘာဝ ြမသဇာစမ်းသပ်ကွက်မှ တွရိှ့ထားချက်များကိအ ြခခကာ၊ စပါးအ ြခခ သီးနှပစများတွင် သဘာ၀ 
ြမသဇာကိသာအသးြပု၍စိက်ပျို းသည့် အကွက်ကျယ်စိက်ကွက်များကိ နှစ်ရှည်ထားရှိကာသဘာ၀ ြမသဇာများ 
၏ စပါးသးီနှ အထွက်နန်းအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မအား Soil Fertility Maintenance with organic 
manures အ နြဖင့် သ တသနြပု လ့လာရန် ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင် သဘာ၀ ြမသဇာကိသာအသးြပု၍စိက်ပျို းသည့် အကွက်ကျယ် စိက်ကွက် 
များကိ နှစ်ရှည်ထားရှိကာ သဘာ၀ ြမသဇာများ၏ စပါးသီးနှအထွက်နန်းအ ပ  အကျို းသက် ရာက်မအား 
လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်ကိ၊ ရဆင်း စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန ြမဆီလာဌာနစကွငး်တွင် ၂၀၀၉ ခနှစ် 
မိးရာသီ မှ စတင်၍ နွား ချး၊ နှမ်းရိး၊ ကာက်ရိး ြမ ဆွး နှင့် တီ ြမ ဆွးစ သာ သဘာဝ ြမသဇာများအား တစ် 
ဧကလင် ၂ တန်နန်းထည့်ြခင်းနှင့် တစ်ဧကလင် ယူရီးယား ၅၆ ပါင်၊ တီစူပါ၂၈ ပါင်၊ ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင်နှင့် ဂျစ် 
ပဆန် ၁၀၀ ပါင ် စသည့် ဓာတ် ြမသဇာများ သးစွဲသည့် စမ်းသပ်ချက်များြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွကခ်ဲ့ပါသည။် 
အကွက်တစ်ကွက်၏ အရွယ်မှာ ၇၆' _ ၁၆၀' (၀.၂၈ ဧက) ထားရှိ ပီး ထပ်ြပုကိမ်မ ပါ သာ ရိးရိးယှဉ် ပိုင်အကွက် 
အ နြဖင့်၊ တာင်သူကိယ်စားြပုပစအကွက်ကျယ်များအ နြဖင့် ဆာင်ရွက်ထားရိှခ့ဲြခင်းြဖစ်ပါသည်။  ထိသ တ 
သနစမ်းသပကွ်က်တွငလ်ည်း မိးရာသတွီင် ဆင်းသခ စပါး ၊ နွရာသီတွင် ဆင်းနွယရ်င် စပါးတိြ့ဖင့် ၂၀၁၁ ခနှစ် 
န ွနှင့် မိးရာသီများတွင် ဆက်လက်စိက်ပျို း ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။  
စမ်းသပ်ချက်များ 

၁) ယူရီးယား ၅၆ ပါင/်ဧက+တီစူပါ ၂၈ ပါင်/ဧက+ ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင/်ဧက + ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ 
ပါင/်ဧက 

၂) နွား ချး ၂ တန်/ဧက 
၃) နမှး်ရိး ၂ တန်/ဧက 
၄) ကာက်ရိး ြမ ဆွး ၂ တန်/ဧက 
၅) တီ ကာက်ရိး ြမ ဆွး ၂ တန်/ဧက 
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မှတ်ချက်။ ။  ယူရီးယား ြမသဇာကိ မိးရာသ ီသက်လတ်စပါးတွင် ကာက်လှန်၊ ပင်ပွား၊ မက့ပ်နှင့် 
အနစှထွက်ချိန်တိတွ့င် ၁/၄ စီ လည်း ကာင်း၊ နွရာသ ီသက်လျင် စပါးတွင် ကာက်လှန၊် 
ပင်ပွားနှင့် အနှစထွက်ချိန်တိ ့ တွင် ၁/၃ စီ လည်း ကာင်း ခဲွထည့်၍၊ ထည့်သင်ွးတိငး် 
ထထည်ဆတူ နွား ချးမန်ြ့ဖင့် တစ်ညသိပ် ကိုလူးနယ်၍ လလစွာ နှပ် ထား ပီးမှ 
ထည့် ပးခဲ့ ပီး၊  တီစူပါနှင့်ဂျစ်ပဆန်ကိ စိက်ချိန်တွင်ထည့် ပးခ့ဲ ပါသည်။ ပိတက်ရှ်ကိ 
အပင်လှနခ်ျန်ိနှင့် ပင်ပွားချိန်တိတွ့င် ၁/၂ စီ ခွဲ၍ထည့်၍ သဘာ၀ ြမသဇာများကိမစိက်မီ 
(၁၀) ရက်ခန် ့ကိုတင်ထည့်ထား ပးခ့ဲ ပါသည်။ နှမ်းရိးကိစပါးစိက် ပီး၂၀မ ှ ၃၀ 
ရက်အတွင်း တန်းကားတွင်အစည်းငယ်များြပုလပ်၍ထည့် ပး ပးီ၊ ထည့်သင်ွးသည့် 
သဘာဝ ြမသဇာ နမူနာများ၏  Total N, P, K , S, Zn နှင့် O.C ပါ၀င်မကိ ဓာတ်ခဲွ 
မှတ်တမး်ရယူခ့ဲပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
နှစ်စဉ်ထည့်သွင်းခဲ့ သာ သဘာဝ ြမသဇာများကိ ဓာတ်ခဲွစမ်းသပ်ခ့ဲရာ  အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မ ပျမ်းမ  

တန်ဘိးများကိ  ဇယား-၁၅ တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ စမ်းသပ်ချက်တွင် အသးြပုခ့ဲ သာ သဘာဝ ြမသဇာများ 
သည ်စစ ပါင်း နိက်ထရိဂျင်၊ ဖာ့စဖရပ်စ်၊ ပိတက်စီယမ်၊ ဆာလ်ဖာနှင့် ကာဘွန်အာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်မ၊ ကာ 
ဘွန်နှင့် နိက်ထရိဂျင်အချို းတိသ့ည် တစ်ခနှင့်တစ်ခများစွာမကွာြခားက ပါ (ဇယား-၁၅)။ သဘာဝ ြမသဇာ စမ်း 
သပ်ကွက်၏ ၂၀၁၁ ခနှစ်၊ နွရာသီနှင့် မိးရာသ ီစပါးသီးနှအထွက်နန်းနင့်ှ အထွက်နနး်မိတ်ဘက်များကိ ဇယား-
၁၆ နှင့် ဇယား-၁၇ တိတ့ွင် အသီးသီး ဖာ်ြပ ထား ပါသည်။ 
 
ဇယား-၁၅။ ။ စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင် သဘာဝ ြမသဇာကိ သာ အသးြပု၍ စိက်ပျိုးသည့် အကွက်ကျယ် 

စိက်ကွက်များကိ နှစ်ရှည်ထားရိှကာ သ တသနြပု လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ နှစ်စဉ် 
ထည့်သွင်းခ့ဲ သာ သဘာဝ ြမသဇာများ၏ ဓာတ်ခဲွ တွရိှ့ချက် (၃ နှစ် ပျမ်းမ )။ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၁ ၊ 
ရဆင်း။ 

 

စဉ် 
သဘာဝ 
ြမသဇာ  
နမူနာ 

Total Nutrient % 
C:N 

Moisture 
% N P K S O.C 

၁) ကာက်ရိး ြမ ဆွး ၁.၄၀ 

(±၀.၃) 

၀.၇၈ 

(±၀.၄) 

၁.၀၂ 

(±၀.၂) 

၀.၁၅ 

(±၀.၁) 

၂၅.၅ 

(±၃) 

၂၀ 

(±၅) 

၄၆ 

(±၅) 
၂) တီ ြမ ဆွး 

 
၁.၅၃ 

(±၀.၆) 

၀.၇၅ 

(±၀.၄) 

၀.၇၀ 

(±၀.၂) 

၀.၂၃ 

(±၀.၁) 

၂၈.၆ 

(±၁၀) 

၂၄ 

(±၄) 

၂၄ 

(±၉) 
၃) နွား ချး ြမ ဆွး ၁.၉၅ 

(±၀.၇) 

၀.၉၂ 

(±၀.၄) 

၀.၆၄ 

(±၀.၂) 

၀.၂၉ 

(±၀.၁) 

၂၅.၅ 

(±၃) 

၁၉ 

(±၆) 

၃၄ 

(±၅) 
၄) နှမ်းရိး 

 
၁.၅၁ 

(±၀.၅) 

၀.၈၇ 

(±၀.၃) 

၀.၈၀ 

(±၀.၂) 

၀.၂၂ 

(±၀.၁) 

၂၈.၀ 

(±၈) 

၂၂ 

(±၆) 

၂၉ 

(±၉) 

( ±) Standard error 
 

၂၀၁၁ခနှစ်၊ နွရာသဆီင်းနွယ်ရင်စပါးတွင် နွား ချး ြမသဇာထည့်သည့်အကွက်သည် တစ်ဟက်တာလင ်
၄၂၉၁ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၈၃ တင်းနန်း) ြဖင့် အထွက်အများဆးြဖစ် ပးီ၊ နှမ်းရိးသည် တစ်ဟက်တာလင် ၄၁၇၂ 
ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၈၁ တင်းနန်း) ြဖင့် ဒတိယအထွက် အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်။ မိးရာသ ီဆင်း 
သခ စပါးတွင် တီ ြမ ဆွး ြမသဇာ ထည့်သင်ွး သာ အကွက်သည် တစ်ဟက်တာလင် ၄၇၈၅ ကီလိဂရမ် (တစ် 
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ဧက ၉၃ တင်းနန်း) ြဖင် ့အထွက်အများဆးြဖစ် ပးီ၊ ဓာတ် ြမသဇာများအသးြပု သာ အကွက်သည် တစ်ဟက်တာ 
လင် ၄၇၀၆ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၉၁ တင်းနနး်) ြဖင့် ဒတိယအထွက်အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခ့ဲရပါသည် 
(ဇယား-၁၆ နှင့် ၁၇)။ 

စမ်းသပ်ကွက် ဆာငရွ်က်ခဲ့သည့် ြမသည် နန်းဆန် သာ သဲ ြမြဖစ် ပီး ချဉ်/ငန်ဓာတ် အ နြဖင့် အသင့် 
အတင့်ချဉ် သာ အ ြခအ နရိှ ပါသည်။ သစ် ဆွးဓာတ်ပါဝင်မ နည်းကာ ၊ အပင် စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်၊ 
ဖာ့စဖရပ်စ်နှင့် ပိတက်ရှ်ဓာတ်တိပ့ါဝင်မ နည်း ပီး ရ ပျာ်ဆာလ်ဖိတ် ဆာလ်ဖာပါဝင်မလ လာက် သာ အ ြခ 
အ န ရှိ ပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 

ဓာတ် ြမသဇာနန်းထား နိမ့်အ နအထားတွင် ပးနိင် သာ စပါးသးီနှအထွက်နန်းအား သဘာဝ ြမသဇာ 
များ နှစ်စဉ်ပမှန် ထည့်သွင်းသးစဲွြခငး်ြဖင့် ရရိှနိင်ပါသည်။ သဘာဝ ြမသဇာများ၏ အရညအ် သွး မှန်ကန်ရန် 
အ ရးကီးပါသည်။ နှစ်ရှည်တွင် ြမ၏ဂဏ်သတ္တ ိများ ြပာင်းလဲလာ ြခင်းကိပါဆက်လက် လ့လာသွားမည် ြဖစ် 
ပါသည်။ 
 
ဇယား-၁၆။ ။ စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင် သဘာဝ ြမသဇာကိ သာ အသးြပု၍ စိက်ပျိုးသည့် 

အကွက်ကျယ် စိက်ကွက်များကိ နှစ်ရှည်ထားရိှကာ သ တသနြပု လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ 
စပါးသီးနှအထွက်နန်း နှင့် အထွက်နန်း မိတ်ဘက်များ (၂၀၁၁ခနှစ်၊ နွရာသီ၊ ရဆင်း) 

 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား တစ်  
ရ  
ရိှ  
အနှ 

တစ် နှ  
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချန်ိ 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) ယူရီးယား ၅၆ + တီစူ 
ပါ ၂၈ + ပိတက် ၂၈ + 
ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ 
ပါင/်ဧက 

၃၄၉၄ ၂.၅ ၀.၅၈ ၃၈.၀ ၈၈.၃ ၁၀ ၇ ၇ ၇၈ ၁၈.၃ ၁.၉၉ 

၂) နွား ချး ြမသဇာ ၂ 
တန်/ဧက 

၄၂၉၁ ၂.၇ ၀.၆၂ ၃၆.၁ ၈၇.၈ ၁၃ ၇ ၇ ၁၀၀ ၂၀.၉ ၂.၀၃ 

၃) နှမ်းရိး ၂ တန်/ဧက ၄၁၇၂ ၂.၃ ၀.၆၄ ၃၆.၄ ၈၆.၀ ၁၂ ၈ ၇ ၈၈ ၁၄.၂ ၂.၀၂ 
၄) ကာက်ရိး ြမ ဆွး ၂ 

တန်/ဧက 
၃၉၈၅ ၂.၆ ၀.၆၁ ၃၆.၇ ၈၆.၉ ၁၂ ၇ ၇ ၈၃ ၂၀.၄ ၂.၀၆ 

၅) တီ ြမ ဆွး ၂ တန်/ဧက ၃၆၆၉ ၃.၃ ၀.၅၃ ၃၆.၅ ၈၅.၁ ၁၃ ၆ ၆ ၈၂ ၁၆.၃ ၁.၉၉ 
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ဇယား-၁၇။ ။ စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင် သဘာဝ ြမသဇာကိ သာ အသးြပု၍ စိက်ပျိုးသည့် 
အကွက်ကျယ် စိက်ကွက်များကိ နှစ်ရှည်ထားရိှကာ သ တသနြပု လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် မှ 
စပါးသီးနှအထွက်နန်း နှင့် အထွက်နန်း မိတ်ဘက်များ (၂၀၁၁ခနှစ်၊ မိးရာသီ၊ ရဆင်း) 

စဉ် စမ်းသပ်ချက် 

စပါး 
အထွက် 
ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ကာက် 
ရိး 

အထွက် 
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Index 

အပင်ြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရိှ ပင်ပွား တစ်  
ရ  
ရိှ  
အနှ 

တစ် နှ  
ပါ  
အာင် 
စ့ 

မ 
အာင် 
စ့ 

ရာနန်း 

အ စ့ 
၁၀၀ 
အ လး 
ချန်ိ 

(ဂရမ်)  

၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် ချိန် 
၃၀  
ရက် 
သား 

ရိတ် 
ချိန် 

၁) ယူရီးယား ၅၆ + တီစူ 
ပါ ၂၈ + ပိတက် ၂၈ + 
ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ 
ပါင/်ဧက 

၄၇၀၆ ၅.၃ ၀.၄၇ ၅၅.၃ ၁၀၁.၃ ၈ ၉ ၉ ၁၀၂ ၁၄.၈ ၁.၉၈ 

၂) နွား ချး ြမသဇာ ၂ 
တန်/ဧက 

၄၄၃၁ ၄.၂ ၀.၅၂ ၅၆.၁ ၁၀၄.၁ ၁၀ ၉ ၉ ၉၈ ၁၃.၆ ၂.၁၉ 

၃) နှမ်းရိး ၂ တန်/ဧက ၄၆၇၂ ၄.၄ ၀.၅၂ ၅၅.၆ ၁၀၆.၃ ၉ ၉ ၉ ၁၀၉ ၁၇.၀ ၂.၁၁ 
၄) ကာက်ရိး ြမ ဆွး ၂ 

တန်/ဧက 
၃၈၁၃ ၄.၅ ၀.၄၆ ၅၂.၃ ၁၀၁.၃ ၈ ၈ ၈ ၁၀၇ ၁၃.၇ ၂.၀၂ 

၅) တီ ြမ ဆွး ၂ တန်/ဧက ၄၇၈၅ ၃.၈ ၀.၅၆ ၅၆.၈ ၁၀၀.၃ ၁၀ ၁၁ ၁၀ ၁၁၂ ၁၁.၇ ၂.၀၈ 
 
က-၁-၅) သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား စမ်းသပ်ြခင်း  
            ( ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ ပန်းကး၊ ကျာက်တတား၊ သဲကန်း၊ လက်ပတန်း) 

 

ြမန်မာနိင်ငတွင် ဒသအလိက် ကျယ်ြပန်စွ့ာ စိက်ပျိုးလျက်ရိှ သာ စပါးမျို းများနှင့် အလားအလာ ကာင်း 
သာ စပါးမျို းများအား တိကျ သာ ြမသဇာနန်းထား ထာက်ခချက်များ ပးနိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွကခ်ဲ့ြခင်း 
ြဖစ်ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

၂၀၀၈ခနှစ်မှစတင် ပီး ရဆင်းနှင့် နယ်သ တသနြခများတွင် ဒသအများဆးစိက် သာ မျိုးများနှင့် 
ဒသအလိက် အလားအလာ ကာင်း သာ မျိုးများကိ စမ်းသပ်စိက်ပျို း လ့လာခဲ့ရာ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသတိီတွ့င် 
လည်း ဇယား-၁၈ တွင် ဖာ်ြပထား သာ မျိုးများြဖင့် သက်ဆိင်ရာ ြခများအလိက်တွင် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တစ် 
ဧကလင် ယူရးီယား လးဝမထည့်ြခင်း၊ ၅၆ ပါင်၊ ၁၁၂ ပါင ်နှင့် ၁၆၈ ပါင ်စီထည့်ြခင်းအသီးသီးတိအ့ား တီစူပါ 
၅၆ ပါင ်နှင့် ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင် တိန့င့်ှ ထည့်သွင်းစမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား 
ြမသဇာနန်းထားနှင့် စပါးအထွက်ဆက်စပမ်ြပမျဉ်း ကွးအ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သင်ွး ပးရမည့် 
ယူရီးယားနန်းထားနှင့် အြမတ်အများဆးရနိင်ရန်ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထားတိက့ိ နွရာသီစပါး 
အတွက် ၈.၆.၂၀၁၁ နထ့တ် လယ်ယာစီးပွားသတင်းဂျာနယ်တွင် ဖာ်ြပထားသည့် ယူရီးယား ၅၀ ကီလိတစ်အိတ် 
လင် ၂၁၅၀ိ/- နှင့် စပါးတစ်တငး်လ င် ၃၀၀ိ/- စျးနန်းတိြ့ဖင့်လည်း ကာင်း၊၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ 
သည့် စပါးမျို းများအတွက်မူ  ၂၁.၁၂.၂၀၁၁ နထ့တ် လယ်ယာစီးပွားသတင်းဂျာနယ်တွင် ဖာ်ြပထားသည့် 
ယူရီးယား ၅၀ ကီလိ တစ်အိတ် လင် ၁၉၆၀ိ/- နှင့် စပါးတစ်တင်းလ င် ၃၀၀ိ/- စျးနန်း တိြ့ဖင့် တွက်ချက် လ့ 
လာခဲ့ ပါသည်။ 
စမ်းသပ်ချက်များ Main plot 

၁။ ယူရီးယား ၀ ပါင/်ဧက  ၂။ ယူရီးယား ၅၆ ပါင/်ဧက 
၃။ ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင/်ဧက  ၄။ ယူရီးယား ၁၆၈ ပါင/်ဧက 
Sub plot    သက်လျင်/သက်လတ်စပါးမျို းများ 
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ဇယား-၁၈။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား 

စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက် တွင် စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် ဒသအလိက် စမ်းသပ်ခ့ဲ သာ စပါးမျို းများ။ 
၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ ရဆင်း နှင့် နယ်သ တသနြခများ။ 

 
ရာသီ ရဆင်း ကျာက်ဆည် ြမာင်းြမ ပန်းကး ကျာက်တတား သဲကန်း လက်ပတန်း 
၂၀၁၁ 
နွရာသ ီ

ရအနည်းလိ-၁ 
( ရဆင်းယာ-၉) 

ရမ နာ် 
(Tamilnadu) 

MR-9 
မ လးထွနး် 
(MR-230) 

ဆင်းနွယ်ရင် 
ရြပည် ဌး 
မ လးထွနး် 
(MR-230) 

သီးထပရ်င် 
ရတနာတိး 
ရွြပည် ဌး 

ဆင်းနွယ်ရင် 

ရဘိ-၁ 
ရဝါထွန်း 

ဆင်းနွယ်ရင် 
IR-747 

ရမ နာ် 
(Tamilnadu) 
ရသွယ်ရင် 

ရဆင်းလးသွယ် 

ရြပည် ဌး 
မ လးထွနး် 
ဆင်းနွယ်ရင် 

- 

၂၀၁၁ 
မိးရာသီ 

ရအနည်းလိ-၁ 
( ရဆင်းယာ-၉) 

ရမ နာ် 
(Tamilnadu) 

MR-9 
မ လးထွနး် 
(MR-230) 

ဆငး်သခ 
ဆင်းနွယ်ရင် 
ဧရာမင်း 

ပ ဆန်းရင် 
ပ ဆန်း ဘး 

ကား 
နှကား 

ရတနာတိး 

ရဘိ-၁ 
ဧရာမင်း 
မ နာသခ 
ရပ ဒသာ 
(Xiang 

Zao Xing-
19) 

မ နာသခ 
ဆငး်သွယ်လတ် 

ဆငး်သခ 

ဆငး်သခ 
ဆင်းသွယ်ရင် 
ရတနာတိး 

သးီထပရ်င် 
ရြမန်မာ 

မ နာသခ 
ဆငး်သခ 

မှတ်ချက်။ ။  စမ်းသပ်ချက်တိငး် တွင် တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက ကိ ြမြပင်ချိန်တွင် ထည့်သွင်း ပး၍၊ 
ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင/် ဧကကိ အပင်လှန်ချိန်နင့်ှ ပင်ပွားချိန်တိတ့င်ွ ၁/၂ စီ ခဲွ၍ ထည့် ပး 
ခ့ဲပါသည်။  ယူရီးယား ြမသဇာကိ မိးရာသီ သက်လတ်စပါးတွင် ကာက်လှန်၊ ပင်ပွား၊ မ ့
ကပ်နှင့်အနှစထွက်ချိနတိ်တွ့င် ၁/၄စီလည်း ကာင်း၊ နွရာသီသက်လျင်စပါးတွင် ကာက် 
လှန်၊ ပင်ပွားနှင့် အနှစထွက်ချိန်တိတွ့င် ၁/၃ စီ လည်း ကာင်း ခွဲထည့်၍၊ ထည့်သင်ွးတိငး် 
ထထည်ဆတူ နွား ချးမန်ြ့ဖင့် တစ်ညသိပ် ကိုလူးနယ်၍ လလစွာနှပ်ထား ပီးမှ ထည့် ပး 
ခ့ဲပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
ရဆင်းတွင် ၂၀၁၁ နနွငှ့်မးိနစ်ှရာသစီလးတွင် ရအနည်းလိ-၁( ရဆင်းယာ-၉)၊ ရမ နာ်(Tamilnadu)၊ 

MR-9၊ မ လးထွန်း (MR-230) မျို း ၄ မျိုးြဖင့်စမး်သပ်ခ့ဲ ပီး၊ မျိုးအားလးတွင် အြမင့်ဆးစပါးအထွက် သာ် 
လည်း ကာင်း၊ အြမတ်အများဆးစပါးအထွက် သာ်လည်း ကာင်းရရှိရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယား ပမာဏ 
မှာ နွရာသီတွင် မိးရာသထီက် ပိမိလိအပ်ပါသည်။ နွရာသတွီင် အြမတ်အများဆးရရန် ထည့်သင်ွး ပးရမည့် ယ ူ
ရီးယားလအိပခ်ျက်မာှ ရအနညး်လိ-၁မျို းတွင် ၁၃၅ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၂၀ ပါင/်ဧက)ြဖင့် အနည်းဆး 
ြဖစ် ပီး၊ MR-9 သည် ၁၄၂ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၂၆ ပါင/်ဧက) ြဖင့် အများဆးလိအပ် ကာင်း တွရ့ှိခ့ဲပါ 
သည်။ သိ ့ သာ် မိးရာသီတွင်MR-9 သည ် ၁၂၆ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၃ ပါင/်ဧက) ြဖင့် အနည်းဆး 
လိအပ်ချက်ြပ ပးီ၊ မ လးထွန်းသည် ၁၃၃ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၈ ပါင်/ဧက) ြဖင့် အများဆးလိအပ် ကာင်း 
တွရ့ှိခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၁၉)။ 

ကျာက်ဆညြ်ခတွင် ၂၀၁၁ နွရာသီ၌ ဆင်းနွယ်ရင်၊ ရြပည် ဌး နှင့် မ လးထွန်းတိြ့ဖင့် စမ်းသပ်ခ့ဲ ပီး၊ 
၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ဆင်းသခ၊ ဆငး်နယ်ွရင်နှင့် ရတနာတိးတိြ့ဖင့် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆင်းနွယ်ရင် မျိုးအတူတွင် 
အြမတ်အများဆးစပါးအထွက်ရရိှရန် ထည့်သင်ွး ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏမှာ နွရာသီတွင် ၁၃၉ ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ (၁၂၄ ပါင/်ဧက) ြဖင့် မးိရာသီတွင် လိအပ် သာ ၁၃၁ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၇ ပါင/်ဧက) ထက် 
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ပိမိလိအပ် ကာငး် တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ အြမတ်အများဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားလိအပ်ချက်မှာ စမ်း 
သပ်သည့် မျိုး ၃ မျိုးအနက် နွရာသီတွင် ရြပည် ဌးမျို းသည် ၁၄၆ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၃၀ ပါင/်ဧက) ြဖင့် 
အများဆးလိအပ် ပီး မိးရာသတီွင် ရတနာတိးမျိုးသည် ၁၃၇ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၂၂ ပါင/်ဧက) ြဖင့် အများ 
ဆးလိအပ် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၂၀)။ 

ြမာင်းြမြခတွင် ၂၀၁၁ နွရာသီ၌ သီးထပ်ရင်၊ ရတနာတိး၊ ရြပည် ဌးနှင့် ဆင်းနွယ်ရင်စ သာ အထကွ် 
တိးစပါးမျိုးများြဖင့်စမး်သပ်ခ့ဲ ပီး မိးရာသ၌ီ ပ ဆန်းရင်၊ ပ ဆန်း ဘးကား၊ နှကားစ သာ ဒသစပါးမျိုးများ 
အြပင်၊ ရတနာတိးမျိုးပါထည့်သင်ွး စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ ရတနာတိးမျိုးအတူတွင် အြမတ်အများဆးစပါးအထွက် 
ရရှိရန် ထည့်သင်ွး ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏမှာ နွရာသတွီင် ၁၆၄ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၄၆ ပါင်/ဧက) ြဖင့် 
မိးရာသတွီင် လိအပ် သာ ၁၂၄ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၁ ပါင/်ဧက) ထက်ပိမလိိအပ် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါ 
သည်။ အြမတ်အများဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားလိအပ်ချက်မှာ ၂၀၁၁ နွရာသီတွင် စမ်းသပ်သည့် 
မျိုး ၄ မျိုးအနက် ထိရတနာတိးမျိုးသည် ယူရီးယားလိအပ်ချက်အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရ ပါသည။် ၂၀၁၁ 
မိးရာသတွီင် စမ်းသပ်ခ့ဲ သာ ဒသမျို းများတွင် အြမတ်အများဆးအထွက်ရရိှရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယား 
ပမာဏမှာ ၁၁၁ မှ ၁၁ရ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၉၈ မှ ၁၀၄ ပါင/်ဧက) ရိှ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၂၁)။ 

ပန်းကးြခတွင်၊ ၂၀၁၁ နရွာသီ၌ ရဘိ-၁၊ ဆင်းသခ၊ ရပ ဒသာ နှင့် IR-747 စ သာ စပါးမျို းများြဖင့် 
စမ်းသပ်ခ့ဲ ပးီ မိးရာသီ၌ ရဘိ-၁၊ ဧရာမင်း၊ မ နာသခနှင့် ရပ ဒသာမျို းတိြ့ဖင့် စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်ခဲ့ 
သည့် မျိုး ၄ မျို းစီအနက ် ရွဘိ-၁ သည ် န ွ နှင့် မိး နှစ်ရာသီစလးတွင် အြမတ်အများဆးရရန် ထည့်သင်ွး ပးရ 
မည့် ယူရီးယားပမာဏ ၁၃၂ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၇ ပါင/်ဧက) နှင့် ၁၃၆ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၂၁ 
ပါင/်ဧက) အသးီသီးစီြဖင့် လိအပ်ချက်အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခ့ဲရပါသည်။ ထိအ့ြပင် အြခားမျို းများနှင့် မတူ 
ဘဲ ရဘိ-၁ မျိုး၏ ယူရီးယားလိအပ်ချက်မှာ မိးရာသီတွင် နွရာသီထက်ပိပါသည်။ ရပ ဒသာမျို းတွင် မူ အြမတ် 
အများဆး အထွက်ရရန် ထည့်သွငး် ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏမှာ နွရာသီတွင် ၁၃၀ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ 
(၁၁၅ ပါင်/ဧက)ြဖင့် မိးရာသီတွင် လိအပ် သာ ၁၁၉ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၀၆ ပါင/်ဧက) ထက်ပိမိလိအပ် 
ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၂၂)။ 

ကျာက်တတားြခတွင်  ၂၀၁၁ နွရာသီ၌ ရမ နာ်၊ ရသွယ်ရင် နှင့် ရဆင်းလးသယ်ွတိြ့ဖင့် စမ်းသပ ်
ခ့ဲ ပီး၊ မိးရာသ၌ီ မ နာသခ၊ ဆင်းသွယ်လတ်နှင့် ဆင်းသခမျို းများြဖင့် စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်ခ့ဲသည့်မျိုးများ 
၏ အြမတ်အများဆးအထွက်ရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏမှာ နွရာသီတွင်၁၃၅ မှ ၁၄၅ ကီလိ 
ဂရမ/်ဟက်တာ (၁၂၀ မှ ၁၂၉ ပါင်/ဧက) ရိှ ပီး မိးရာသီတွင် ၁၂၈ မှ ၁၄၂ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၄ မှ ၁၂၆ 
ပါင/်ဧက) ရှိ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည ်(ဇယား-၂၃)။ 

သဲကန်းြခတွင် ၂၀၁၁ နွရာသီ၌ ရြပည် ဌး၊ မ လးထွန်း နှင့် ဆင်းနွယ်ရင်တိြ့ဖင့် စမ်းသပ်ခ့ဲ ပီး၊ မိး 
ရာသီ၌ ဆင်းသခ၊ ဆင်းသွယ်ရင်နှင့် ရတနာတိးမျိုးများြဖင့် စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ စမ်းသပ်ခဲ့သည့်မျို းများ၏ 
အြမတ်အများဆးအထွက်ရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏမှာ နွရာသီတွင်၁၃၃မှ ၁၃၆ ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ (၁၁၈မှ ၁၂၁ ပါင်/ဧက) ရိှ ပးီ မိးရာသီတွင် ၁၃၄ မှ ၁၄၄ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၉ မှ ၁၂၈ ပါင်/ဧက)  
ရိှ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည ်(ဇယား-၂၄)။ 

လက်ပတန်းြခတွင် ၂၀၁၁ မးိရာသီ၌ သီးထပ်ရင်၊ ရြမန်မာ၊ မ နာသခနှင့် ဆင်းသခ မျို း(၄)မျိုးြဖင့် စမ်း 
သပ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပီး၊ အြမတ်အများဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏ မှာ သီးထပ်ရင် မျိုးသည် 
၁၃၁ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၇ ပါင/်ဧက) ြဖင့် လိအပ်ချက် အနည်းဆးြဖစ်ကာ မ နာသခ မျိုးသည် ၁၃၈ ကီလိ 
ဂရမ/်ဟက်တာ (၁၂၃ ပါင/်ဧက) ြဖင့် လိအပ်ချက် အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည် (ဇယား-၂၅)။ 
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ဇယား-၁၉။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား 
စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက် မှ  စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 
ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွးအ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပး ရမည့် ယူရီးယား နန်းထား 
နှင့် အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား။ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ 
ရဆင်း။ 

 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရမ
ည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရမ
ည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ နွ ရအနညး်လိ-၁ 
( ရဆင်းယာ-၉) 

Y=946 + 70 X – 0.2460 X2, R=0.89ns ၁၄၁ ၁၂၆ ၁၃၅ ၁၂၀ 

 ရမ နာ် Y=701 + 57 X – 0.1997 X2, R=0.91ns ၁၄၄ ၁၂၈ ၁၃၆ ၁၂၁ 
 MR-9 Y=723 + 53 X – 0.1777 X2, R=0.91ns ၁၅၀ ၁၃၄ ၁၄၂ ၁၂၆ 
 မ လးထွနး် Y=944 + 68 X – 0.2330X2, R=0.89ns ၁၄၅ ၁၂၉ ၁၃၉ ၁၂၄ 
၂၀၁၁ မိး ရအနညး်လိ-၁ 

( ရဆင်းယာ-၉) 
Y=1219 + 89X – 0.3283 X2, R=0.89ns ၁၃၅ ၁၂၀ ၁၃၁ ၁၁၆ 

 ရမ နာ် Y=1043 + 68X – 0.2482 X2, R=0.86ns ၁၃၇ ၁၂၂ ၁၃၁ ၁၁၇ 
 MR-9 Y=1185 + 84 X – 0.3197 X2, R=0.87ns ၁၃၁ ၁၁၇ ၁၂၆ ၁၁၃ 
 မ လးထွနး် Y=1281 + 98 X – 0.3580X2, R=0.89ns ၁၃၇ ၁၂၂ ၁၃၃ ၁၁၈ 

 
ဇယား-၂၀။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား 

စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက် မှ  စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 
ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွးအ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပး ရမည့် ယူရီးယား နန်းထား 
နှင့် အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား။ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ 
ကျာက်ဆည်။ 

 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ နွ ဆင်းနွယ်ရင် Y= 1050 + 83X – 0.2870X2, R=0.91ns ၁၄၅ ၁၂၉ ၁၃၉ ၁၂၄ 
 ရြပည် ဌး Y= 1151 + 79X – 0.2617X2, R=0.89ns ၁၅၁ ၁၃၅ ၁၄၆ ၁၃၀ 
 မ လးထွနး် Y= 1092+  83X – 0.2795X2, R=0.91ns ၁၄၉ ၁၃၃ ၁၄၄ ၁၂၈ 
၂၀၁၁ မိး ဆငး်သခ Y= 1223 + 84X – 0.3000X2, R=0.88ns ၁၄၀ ၁၂၅ ၁၃၆ ၁၂၁ 
 ဆင်းနွယ်ရင် Y= 1003 + 68X – 0.2490X2, R=0.87ns ၁၃၇ ၁၂၂ ၁၃၁ ၁၁၇ 
 ရတနာတိး* Y= 1194 + 83X – 0.2940X2, R=0.88ns ၁၄၁ ၁၂၆ ၁၃၇ ၁၂၂ 

 စီမချက်ပါဧရာမင်း အစား ရတနာတိးမျိုး နှင့် အစားထိး ဆာင်ရွက်သည်။ 
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ဇယား-၂၁။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျိုးအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား စမ်းသပ်ြခင်း စမ်း သပ် 
ကွက်မှ  စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားနှင့် စပါးအထွက် ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး 
အ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထားနှင့် အြမတ်အများဆး 
ရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား (၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ ြမာင်းြမ) 

 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ နွ သီးထပရ်င် Y= 442 + 25X – 0.0450X2, R=0.92ns ၂၇၉ ၂၄၈ ၂၄၅ ၂၁၈ 
 ရတနာတိး Y= 601 + 46X – 0.1312X2, R=0.92ns ၁၇၅ ၁၅၆ ၁၆၄ ၁၄၆ 
 ရွြပည် ဌး Y= 441 + 33X – 0.1175X2, R=0.89ns ၁၃၉ ၁၂၄ ၁၂၆ ၁၁၂ 
 ဆင်းနွယ်ရင် Y= 408 + 26X – 0.0720X2, R=0.90ns ၁၈၀ ၁၆၀ ၁၅၉ ၁၄၂ 
၂၀၁၁ မိး ပ ဆန်းရင် Y= 788 + 66X – 0.2700X2, R=0.88ns ၁၂၂ ၁၀၈ ၁၁၇ ၁၀၄ 
 ပ ဆန်း ဘး 

ကား 
Y= 792 + 65X – 0.2850X2, R=0.91ns ၁၁၅ ၁၀၂ ၁၁၀ ၉၈ 

 နှကား Y= 683 + 48X – 0.2050X2, R=0.83ns ၁၁၈ ၁၁၅ ၁၁၁ ၉၉ 
 ရတနာတိး Y= 760 + 66X – 0.2500X2, R=0.90ns ၁၃၀ ၁၁၅ ၁၂၄ ၁၁၁ 

 
ဇယား-၂၂။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား 

စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက် မှ  စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 
ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွးအ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပး ရမည့် ယူရီးယား နန်းထား 
နှင့် အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား 
(၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ၊ ပန်းကး) 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ နွ ရဘိ-၁ Y= 583 + 57X – 0.2046X2, R=0.93ns ၁၃၉ ၁၂၄ ၁၃၂ ၁၁၇ 
 ဆင်းသခ* Y=  695 + 54X – 0.1959X2, R=0.90ns ၁၃၈ ၁၂၃ ၁၃၀ ၁၁၆ 
 ရပ ဒသာ* Y= 823 + 60X – 0.2200X2, R=0.89ns ၁၃၆ ၁၂၁ ၁၃၀ ၁၁၅ 
 IR-747 Y= 807 + 70X – 0.2720X2, R=0.91ns ၁၃၁ ၁၁၆ ၁၂၅ ၁၁၁ 
၂၀၁၁ မိး ရဘိ-၁ Y= 740 + 47X –0.1600X2, R=0.87ns ၁၄၄ ၁၂၈ ၁၃၆ ၁၂၁ 
 ဧရာမင်း Y=  1117 + 64X – 0.2540X2, R=0.81ns ၁၂၇ ၁၁၃ ၁၂၁ ၁၀၈ 
 မ နာသခ Y= 822 + 65X – 0.2500X2, R=0.89ns ၁၂၉ ၁၁၅ ၁၂၃ ၁၁၀ 
 ရပ ဒသာ Y= 979 + 73X – 0.2930X2, R=0.86ns ၁၂၄ ၁၁၀ ၁၁၉ ၁၀၆ 

* စီမချက်ပါ ရဝါထွနး် ၊ ဆင်းနွယ်ရင်မျိုးအစား ဆင်းသခနှင့် ရပ ဒသာမျို းတိြ့ဖင့် အစားထိး 
ဆာင်ရွက်သည်။ 
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ဇယား-၂၃။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား 
စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက် မှ  စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 
ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွးအ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပး ရမည့် ယူရီးယား နန်းထား 
နှင့် အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား 
( ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ၊ ကျာက်တတား) 

 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ နွ ရမ နာ် Y= 1044 + 75X – 0.2470X2, R=0.90ns ၁၅၁ ၁၃၄ ၁၄၅ ၁၂၉ 
 ရသွယ်ရင ် Y= 1253 + 92X – 0.3290X2, R=0.89ns ၁၄၀ ၁၂၄ ၁၃၅ ၁၂၀ 
 ရဆင်းလး 

သွယ် 
Y= 1209 + 97X – 0.3380X2, R=0.91ns ၁၄၃ ၁၂၇ ၁၃၈ ၁၂၃ 

၂၀၁၁ မိး မ နာသခ Y= 682 + 55X – 0.1910X2, R=0.91ns ၁၄၄ ၁၂၉ ၁၃၇ ၁၂၂ 
 ဆငး်သွယ်လတ် Y= 885 + 73X – 0.2740X2, R=0.90ns ၁၃၃ ၁၁၈ ၁၂၈ ၁၁၄ 
 ဆငး်သခ Y= 813 + 53X – 0.1780X2, R=0.88ns ၁၅၀ ၁၃၃ ၁၄၂ ၁၂၆ 

 
 
ဇယား-၂၄။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ် 

ကွက်မှ စပါးမျို းများ၏ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားနှင့် စပါးအထွက်ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွးအ ပ  
အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထားနှင့် အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား( ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ၊ သဲကန်း) 

 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ နွ ရြပည် ဌး Y= 906 +  86X – 0.3080X2, R=0.93ns ၁၄၀ ၁၂၄ ၁၃၅ ၁၂၀ 
 မ လးထွနး် Y= 1173 + 91X – 0.3310X2, R=0.90ns ၁၃၇ ၁၂၂ ၁၃၃ ၁၁၈ 
 ဆင်းနွယ်ရင် Y= 825 + 70X – 0.2440X2, R=0.92ns ၁၄၃ ၁၂၇ ၁၃၆ ၁၂၁ 
၂၀၁၁ မိး ဆငး်သခ Y= 781 + 62X – 0.2070X2, R=0.92ns ၁၄၉ ၁၃၃ ၁၄၂ ၁၂၇ 
 ဆင်းသွယ်ရင် Y= 829 + 59X – 0.1950X2, R=0.90ns ၁၅၁ ၁၃၄ ၁၄၄ ၁၂၈ 
 ရတနာတိး Y= 993 + 76X – 0.2730X2, R=0.90ns ၁၃၉ ၁၂၄ ၁၃၄ ၁၁၉ 
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ဇယား-၂၅။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျိုးအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား စမ်းသပ်ြခင်း စမ်းသပ် 
ကွက်မှ  စပါးမျိုးများ၏ ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထားနှင့် စပါး အထွက်ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး 
အ ပ  အ ြခခ၍  အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထားနှင့် အြမတ်အများဆး 
ရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား ( ၂၀၁၁  မိးရာသီ၊ လက်ပတန်း) 

 

ရာသီ မျိုးအမည် 
ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထား နှင့် စပါး အထွက် 

ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွး  

အြမင့်ဆး 
အထွက်ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

အြမတ်အများဆးရ
နိင်ရန် 

ထည့်သွင်း ပးရ 
မည့် ယူရီးယား 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

ပါင်/
ဧက 

၂၀၁၁ မိး သီးထပရ်င် Y= 787 + 64X – 0.2345X2, R=0.91ns ၁၃၇ ၁၂၂ ၁၃၁ ၁၁၇ 
 ရြမန်မာ Y= 745 + 59X – 0.2070X2, R=0.91ns ၁၄၂ ၁၂၆ ၁၃၅ ၁၂၀ 
 မ နာသခ Y=  703 + 60X – 0.2062X2, R=0.92ns ၁၄၅ ၁၂၉ ၁၃၈ ၁၂၃ 
 ဆငး်သခ Y= 814 + 66X – 0.2380X2, R=0.91ns ၁၃၈ ၁၂၃ ၁၃၃ ၁၁၈ 

 
ဇယား-၂၆ နှင့် ဇယား-၂၇ တွင် သက်လျင/်သက်လတ ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်း 

ထား စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက်မှ စပါးမျိုးများ၏ ဒသအလိက် နွရာသီနှင့်မိးရာသီတိတွ့င်အြမင့်ဆးရရန် ထည့် 
သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား၊ အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထားနှင့် စမ်း 
သပ်ခ့ဲသည့်ရာသီအတွင်းရရိှခဲ့သည့် အြမင့်ဆးစပါးအထွက်နှင့် ထိအထွက်ကိ ပး သာ စမ်းသပ်ချက်တိကိ့ အသီး 
သီး ဖာ ်ြပထားပါသည်။  

စမ်းသပ်ချက်တွင်ရိှသည့် ယူရီးယားနန်းထား(၄)ခအနက် ယူရီးယား ၁၆၈ ပါင်/ဧက နန်းသည် စမ်းသပ ်
သည့် ဒသ၊ ရာသီအတွင်းတွင် အြမင့်ဆးအထွက်ကိ ပးက သာ်လည်း၊ ပန်းကးြခတွင် မူ ၂၀၁၁ နွရာသီ၍ စမ်း 
သပ်သည့် မျို း(၄)မျိုးစလးတွင်ပင် ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင/်ဧက နန်းထားထည့်သွင်းသည့် စမ်းသပ်ချက်မှ အြမင့်ဆး 
စပါးအထွက်ကိ ပး ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်(ဇယား-၂၆)။  ထိ တွရ့ှိချက်ကိ သဲကန်းြခတွင် မ လးထွန်းမျို း၌ 
လည်း ကာင်း၊ ကျာက်ဆည်ြခတွင် ဆင်းနွယ်ရင်မျိုး၌လည်း ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ ရဆင်းနှင့် ကျာက်တ 
တားြခတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ သာ ရမ နာ်မျို း၏ အြမင့်ဆး သာ်လည်း ကာင်း၊ အြမတ်အများဆး သာ် လည်း ကာင်း 
ရရှိရန်ထည့်သွင်းရမည့်ယူရီးယားလိအပ်ချက်မှာ ကျာက်တတားြခတွင် ၁၃၄ ပါင်/ဧကနှင့် ၁၂၉ ပါင်/ဧက အသီး 
သီးြဖင့် ရဆင်း ဒသထက်လိအပခ်ျက်ပိများပါသည်။ ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်နှင့် သဲကန်း ဒသတိတွ့င် စမ်းသပ ်
ခဲ့ သာ မ လးထွန်းမျို း၏ အြမင့်ဆး အထွက် သာ်လည်း ကာင်း၊ အြမတ်အများဆး အထွက် သာ်လည်း ကာင်း 
ရရှိရန် ထည့်သွင်းရမည့် ယူရီးယား ပမာဏမှာ ၁၃၃ ပါင/်ဧက နှင့် ၁၂၈ ပါင/်ဧက အသီးသးီြဖင့် ကျာက်ဆည ်
တွင် အများဆးြဖစ် ပးီ၊ ရဆင်းတွင် ၁၂၉ ပါင/်ဧက နှင့် ၁၂၄ ပါင/်ဧက အသီးသီး လိအပ်ကာ၊ သဲကန်းတွင် 
၁၂၂ ပါင/်ဧကနှင့် ၁၁၈ ပါင်/ဧက အသီးသီးြဖင့် အနည်းဆး လိအပ် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲ ရပါ သည်။ ကျာက်ဆည ်
ြခ၊ ြမာင်းြမြခ နှင့် သဲကန်းြခတိတ့ွင် ၂၀၁၁ နွရာသီ၌ ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ဆင်းနွယ်ရင် မျိုးတွင် ြမာင်းြမြခ၌  
အြမင့်ဆးအထွက်ရရန် ယူရီးယား ၁၆၀ ပါင်/ဧက နှင့် အြမတ်အများဆးရရန် ၁၄၂ ပါင/်ဧက နန်းြဖင့် လိအပ် 
ချက်အများဆးြဖစ် ကာငး် တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ ထိ (၃) ြခတွင်  စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ရွြပည် ဌးမျိုးတွင်မူ  
ကျာက်ဆည်ြခ၌အြမင့်ဆးအထွက်ရရန် ယူရးီယား ၁၃၅ ပါင/်ဧကနှင့် အြမတ်အများဆးရရန် ၁၃၀ ပါင/်ဧက 
နန်းြဖင့် လိအပ်ချက်အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ ၂၀၁၁ နွရာသီတွင် စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ရဆင်း၊ 
ကျာက်တတား၊ ကျာက်ဆည်၊ သကဲန်း၊ ြမာင်းြမနှင့် ပန်းကးတိအ့နက် ကျာက်ဆည်ြခနှင့် ကျာက် 
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တတားြခတိတွ့င် စပါးအထွက်တင်း ၁၀၀ ကျာ်ြဖင့် အများဆးထွက်ရှိ သာ်လည်း  ြမာင်းြမြခတွင်အထွက် တင်း 
၄၁ မှ ၄၇ တငး်သာထွက် ရှိ ပီး အထွက်အနည်းဆးြဖစ် ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိခဲ့ရပါသည် (ဇယား-၂၆)။ 

၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ြမာင်းြမြခ၌ စမ်းသပ်ခ့ဲ သာ ဒသစပါးမျို းများသည် အထွက်အများဆးအား ယူရီး 
ယားမထည့်သွင်းသည့်စမး်သပ်ချက်နှင့် ယူရီးယား တစ်ဧက ၅၆ ပါင် နန်း မှ ရရှိ စကာ ပန်းကးြခတွငလ်ည်း 
ဧရာမင်းစပါးမျို း၏ အြမင့်ဆးအထွက်ကိ ယူရီးယားလးဝမထည့်သည့် စမ်းသပ်ချက်မှလည်း ကာင်း၊ ရပ ဒသာ 
မျိုး၏ အြမင့်ဆးအထွက်ကိ တစ်ဧက ယူရီးယား ၅၆ ပါင်နန်းထည့်သည့် စမ်းသပ်ချက်မှလည်း ကာင်း ရရိှခဲ့ 
ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိခဲ့ရပါသည် (ဇယား-၂၇)။ ရဆင်းနှင့် ကျာက်ဆညြ်ခသည် ၂၀၁၁ မိးရာသတွီင် အြမင့်ဆး 

အထွက် တစ်ဧကလင် စပါးတင်း ၁၀၀ ကျာ်ြဖင့် အထွက်အများဆးရရိှခ့ဲ ကာင်းလည်း လ့လာ တွရိှ့ခ့ဲ ရပါ  
သည်။ ြမာင်းြမြခတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ သာ ဒသစပါးမျို းများမှလွဲ၍ ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ဒသ (၇) ခ၌ စမ်းသပ်ခဲ့ 
သာ စပါးမျို း (၁၅) မျိုး အတွက် အြမင့်ဆးအထွက်ရနိင်ရန် ထည့်သင်ွး ပးရမည့် ယူရီးယားပမာဏမှ ၁၁၀ 
ပါင/်ဧက မှ ၁၃၄ ပါင/်ဧက အတွင်းတွင်လည်း ကာင်း၊ အြမတ်အများဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယား 
ပမာဏမှာ ၁၀၆ ပါင/်ဧက မှ ၁၂၈ ပါင/်ဧက အတွင်းတွင်လည်း ကာင်းရိှကပီး စပါးမျို းတစ်ခနှင့်တစ်ခ သာ် 
လည်း ကာင်း၊ ဒသ တစ်ခနှင့် တစ်ခ သာ်လည်း ကာင်း များစွာ ကွာြခားလှြခင်းမရှိ ပါ (ဇယား-၂၇)။  
သးသပ်ချက် 

သက်လျင/်သက်လတ် စပါးမျိုးအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထားစမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက်မှ 
စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ဒသအလိက်နင့်ှ စပါးမျို းအလိက် ဖာ်ထတ်ရရိှခဲ့ သာ ယူရးီယား ြမသဇာနန်းထားနှင့် စပါး 
အထွက်ဆက်စပ်မြပမျဉ်း ကွးကိ ယူရးီယား စျးနန်းနှင့် စပါး စျးနန်းအ ြပာင်းအလဲရှိပါက အြမင့်ဆးအထွက် 
ရရန်နှင့် အြမတ်အများဆးအထွက်ရရန် ထာက်ခချက် ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား ြပာင်းလဲသွားနိင် သာ် 
လည်း ၂၀၀၈ ခနှစ် မှ စတင် ပီး ဒသအသီးသီးနှင့် အထွက်တိး စပါးမျို း (High Yielding Variety-HYV) 
အသးီသီးတိတွ့င် အြမတ်အများဆးအထွက် ရရန်ထည့်သွင်း ပးသင့်သည့် ယူရီးယားနန်းထား မှာ အများအားြဖင့် 
တစ်ဟက်တာလင် ၁၃၅ ကီလိဂရမ် မှ ၁၄၆ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧကလင် ၁၂၀ ပါင် မှ ၁၃၀ ပါင)် အတွင်းတွင် 
ရိှ ကာင်း သးသပနိ်င်ခ့ဲပါသည်။ 
 
ဇယား-၂၆။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား 

စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ်ကွက် မှ  စပါးမျို းများ၏ ဒသအလိက် နွရာသီ တွင် အြမင့်ဆးရရန် 
ထည့်သွင်း ပး ရမည့် ယူရီးယား နန်းထား ၊ အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် 
ယူရီးယားနန်းထား နှင့် ရရိှခ့ဲသည့် အြမင့်ဆး စပါးအထွက်။ ၂၀၁၁  နွရာသီ။ ရဆင်း နှင့် 
နယ်သ တသနြခများ။ 

စဉ် စပါးမျိုး ဒသ 

အြမင့်ဆး 
အထွက် 
ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း 
ပးရ မည့် 
ယူရီးယား 
ပါင်/ဧက 

အြမတ် 
အများ 

ဆးရနိင်ရန်  
ထည့်သွင်း 
ပးရ မည့်  
ယူရီးယား 
ပါင်/ဧက 

စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် 
ရာသီအတွင်း 

စမ်းသပ်ချက်များ 
အနက် အြမင့်ဆး 
ထွက်ရိှခ့ဲသည့် 
စပါးအထွက် 

စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် ရာသီအတွင်း 
စမ်းသပ်ချက် 

များ အနက် အြမင့်ဆး ထွက်ရိှခ့ဲသည့် 
စမ်းသပ်ချက် 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

တင်း/ 
ဧက 

၂၀၁၁ နွရာသီ 
၁) ရအနည်းလိ-၁ ရဆင်း ၁၂၆ ၁၂၀ ၄၆၁၉ ၈၉ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၂) ရမ နာ် ရဆင်း ၁၂၈ ၁၂၁ ၃၉၀၇ ၇၆ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  ကျာက်တတား ၁၃၄ ၁၂၉ ၅၄၄၈ ၁၀၅ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 
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၃) MR-9 ရဆင်း ၁၃၄ ၁၂၆ ၃၉၃၂ ၇၆ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၄) မ လးထွနး် ရဆင်း ၁၂၉ ၁၂၄ ၄၆၉၀ ၉၁ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  ကျာက်ဆည ် ၁၃၃ ၁၂၈ ၅၉၅၇ ၁၁၅ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  သကဲန်း ၁၂၂ ၁၁၈ ၅၆၂၈ ၁၀၉ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၅) ဆင်းနွယ်ရင် ကျာက်ဆည ် ၁၂၉ ၁၂၄ ၅၆၀၈ ၁၀၉ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  ြမာင်းြမ ၁၆၀ ၁၄၂ ၂၄၃၅ ၄၇ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  သကဲန်း ၁၂၇ ၁၂၁ ၄၅၅၀ ၈၈ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၆) ရြပည် ဌး ကျာက်ဆည ် ၁၃၅ ၁၃၀ ၅၉၂၈ ၁၁၅ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  ြမာင်းြမ ၁၂၄ ၁၁၂ ၂၁၀၃ ၄၁ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  သကဲန်း ၁၂၄ ၁၂၀ ၅၅၁၁ ၁၀၇ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၇) ရတနာတိး ြမာင်းြမ ၁၅၆ ၁၄၆ ၄၁၇၅ ၈၁ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၈) သီးထပရ်င် ြမာင်းြမ ၂၄၈ ၂၁၈ ၃၂၆၅ ၆၃ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၉) ရဘိ-၁ ပန်းကး ၁၂၄ ၁၁၇ ၃၆၆၂ ၇၁ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၀) ဆငး်သခ ပန်းကး ၁၂၃ ၁၁၆ ၃၄၄၉ ၆၇ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၁) ရပ ဒသာ ပန်းကး ၁၂၁ ၁၁၅ ၃၇၆၃ ၇၃ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၂) IR-747 ပန်းကး ၁၁၆ ၁၁၁ ၄၁၅၅ ၈၀ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၃) ရသွယ်ရင် ကျာက်တတား ၁၂၄ ၁၂၀ ၅၈၉၆ ၁၁၄ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၄) ရဆင်းလးသွယ် ကျာက်တတား ၁၂၇ ၁၂၃ ၆၄၁၆ ၁၂၄ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

 
ဇယား-၂၇။ ။ သက်လျင်/သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထား စမ်းသပ်ြခင်းစမ်းသပ် 

ကွက် မှ  စပါးမျိုးများ၏ ဒသအလိက် မိးရာသီတွင် အြမင့်ဆးရရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီး 
ယား နန်းထား ၊ အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် ထည့်သွင်း ပးရမည့် ယူရီးယားနန်းထား နှင့် ရရိှခ့ဲ 
သည့် အြမင့်ဆး စပါးအထွက် (၂၀၁၁  မိးရာသီ၊ ရဆင်း နှင့် နယ်သ တသနြခများ) 

 

စဉ် စပါးမျိုး ဒသ 

အြမင့်ဆး 
အထွက် 
ရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း 
ပးရ မည့် 
ယူရီးယား 
ပါင်/ဧက 

အြမတ် 
အများ 

ဆးရနိင်ရန်  
ထည့်သွင်း 
ပးရ မည့်  
ယူရီးယား 
ပါင်/ဧက 

စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် 
ရာသီအတွင်း 

စမ်းသပ်ချက်များ 
အနက် အြမင့်ဆး 
ထွက်ရိှခ့ဲသည့် 
စပါးအထွက် 

စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် ရာသီအတွင်း 
စမ်းသပ်ချက် 

များ အနက် အြမင့်ဆး ထွက်ရိှခ့ဲသည့် 
စမ်းသပ်ချက် 

ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ 

တင်း/ 
ဧက 

၂၀၁၁ မိးရာသီ 
၁) ရအနည်းလိ-၁ ရဆင်း ၁၂၀ ၁၁၆ ၅၅၆၇ ၁၀၈ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၂) ရမ နာ် ရဆင်း ၁၂၂ ၁၁၇ ၄၂၄၄ ၈၂ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၃) MR-9 ရဆင်း ၁၁၇ ၁၁၃ ၄၉၅၈ ၉၆ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၄) မ လးထွနး် ရဆင်း ၁၂၂ ၁၁၈ ၅၉၉၃ ၁၁၆ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၅) ဆင်းနွယ်ရင် ကျာက်ဆည ် ၁၂၂ ၁၁၇ ၄၁၆၆ ၈၁ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၆) ဆငး်သခ ကျာက်ဆည ် ၁၂၅ ၁၂၁ ၅၄၃၀ ၁၀၅ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  ကျာက်တတား ၁၃၃ ၁၂၆ ၃၉၀၁ ၇၆ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  သကဲန်း ၁၃၃ ၁၂၇ ၄၄၂၃ ၈၆ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  လက်ပတနး် ၁၂၃ ၁၁၈ ၄၁၅၄ ၈၀ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၇) ရတနာတိး ကျာက်ဆည ် ၁၂၆ ၁၂၂ ၅၄၀၉ ၁၀၅ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 
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  ြမာင်းြမ ၁၁၅ ၁၁၁ ၃၇၇၆ ၇၃ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  သကဲန်း ၁၂၄ ၁၁၉ ၄၇၉၃ ၉၃ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၈) ပ ဆန်းရင် ြမာင်းြမ ၁၀၈ ၁၀၄ ၃၉၈၂ ၇၇ ယူ-၅၆+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၉) ပ ဆန်း ဘးကား ြမာင်းြမ ၁၀၂ ၉၈ ၃၅၉၀ ၇၀ ယူ-၅၆+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၀) နှကား ြမာင်းြမ ၁၁၅ ၉၉ ၂၆၂၄ ၅၁ ယူ-၀+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၁) ရဘိ-၁ ပန်းကး ၁၂၈ ၁၂၁ ၃၂၅၉ ၆၃ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၂) ဧရာမင်း ပန်းကး ၁၁၃ ၁၀၈ ၄၂၁၁ ၈၂ ယူ-၀+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၃) မ နာသခ ပန်းကး ၁၁၅ ၁၁၀ ၃၇၉၆ ၇၄ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  ကျာက်တတား ၁၂၉ ၁၂၂ ၃၇၆၆ ၇၃ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

  လက်ပတနး် ၁၂၉ ၁၂၃ ၄၀၉၄ ၇၉ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၄) ရပ ဒသာ ပန်းကး ၁၁၀ ၁၀၆ ၄၁၃၂ ၈၀ ယူ-၅၆+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၅) ဆငး်သွယ်လတ် ကျာက်တတား ၁၁၈ ၁၁၄ ၄၄၈၃ ၈၇ ယူ-၁၁၂+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၆) ဆင်းသွယ်ရင် သကဲန်း ၁၃၄ ၁၂၈ ၄၃၁၁ ၈၃ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၇) ရြမန်မာ လက်ပဲတနး် ၁၂၆ ၁၂၀ ၃၈၅၃ ၇၅ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

၁၈) သီးထပရ်င် လက်ပတနး် ၁၂၂ ၁၁၇ ၃၉၆၅ ၇၇ ယူ-၁၆၈+တီ-၅၆+ပိ-၂၈+ဂျစ်-၁၀၀ ပါင်/ဧက 

 
 
က-၁-၆) Multilocation replicated yield trial to identify adapted germplasm for irrigated and  
             favourable rainfed lowlands in Myanmar( ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ သဲကန်း၊ မှာ်ဘီ) 

 

ထိစမ်းသပ်ကွက်အား တာင်သူများအတွက် အကျိုးအြမတ်ရရိှ စနိင်မည့် ြမသဇာသးစွဲမနှင့် တဲွဖက ်
လျက် အမှန် အထွက်နန်း (measured yield)နှင့် စပါးမျိုး၏ထွက်နိင်စွမ်း သာ (potential yield) တိအ့ကား 
ကွာြခားသည့် yield gap ကိ ြဖည့်စွမ်း ပးနိင်မည့် ြမသဇာသးစဲွမ နှင့်အတူ စပါးရွက် ြခာက်ဒဏ် ခနိင်ရညရ်ှိ 
သာ စပါးမျိုးများကိ ဒသအလိက်ခဲွြခားရှာ ဖနိွငရ်န် ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

Multilocation replicated yield trial to identify adapted germplasm for irrigated and 
favourable rainfed lowlands in Myanmar စမ်းသပ်ကွက်အား ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ ၊ သကဲန်း 
နှင့် မှာ်ဘီဆန်စပါးသ တသနြခ တိတ့ွင် ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ နွရာသီ နှင့် မိးရာသီတိတွ့င် (၄) ကိမ် အြပည်ြပည် 
ဆိင်ရာဆန်စပါးသ တသနဌာန (International Rice Research Institute-IRRI) မှ ရသွင်းစပါး သ တ 
သနအဖဲွ (့Irrigated Rice Research Consortium-IRRC) နှင့် တွဲဖက်လျက် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ ထိစမ်းသပ် 
ကွက်တွင် IRRI_IRRC မှ စပါးရွက် ြခာက်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ သာ စပါးမျိုး ၉ လိင်း နှင့် ခနိင်ရည်မ့ဲမျို းတစ်မျိုး 
(IR-24) တိက့ိ ပးပိခ့ဲ့ ပီး ြမန်မာြပည်မ ှသီးထပ်ရင်နှင့် ရသွယ်ရင် စပါးမျို း ၂ မျို းကိ Local check အြဖစ်ထပ်မ 
ထည့်သင်ွး ပီး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဓာတ် ြမသဇာနန်းထားအ နြဖင့် နန်းထားြမင့်ြဖစ် သာ နွရာသတွီင် ယူရီးယား ၂၅၂ ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ (၂၂၄ ပါင/်ဧက)၊ တီစူပနှင့် ပိတက်ရှ် ၁၂၆ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ စီ (၁၁၂ ပါင/်ဧက စီ)၊ ဂျစ်ပဆန် 
၁၁၂ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၀၀ ပါင်/ဧက)၊ နှင့် ဇီဖာ ၃ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၃ ပါင်/ဧက) ြဖင့်လညး် ကာင်း၊ 
မိးရာသတွီင် ယူရီးယား ၁၈၉ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၆၈ ပါင/်ဧက)၊ တီစူပါ နှင့် ပိတက်ရှ် ၆၃ ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာစီ (၅၆ ပါင/်ဧက စီ) ၊ ဂျစ်ပဆန် ၁၁၂ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၀၀ ပါင်/ဧက)၊ နှင့် ဇီဖာ ၃ ကီလိဂရမ်/ 
ဟက်တာ (၃ ပါင/်ဧက)ြဖင့်လည်း ကာင်းထည့်သွင်းလျက် ရဆင်းနှင့် စိက်ပျိုး ရးသ တသန အာက်ရှိြခများ 
တွင် ၁၂ မျို း ၃ လီ အာစီဘီ ြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မှာ်ဘီြခတွင် မူ မ နာသခ စပါးမျို း တစ်မျိုးပါထည့်သွင်း 
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ပီး ၁၃ မျို း ၃ လ ီအာစီဘီြဖင့် ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ မှာ်ဘီြခတွင် အသးြပုခ့ဲသည့် ဓာတ် ြမသဇာ နန်းထားမှာ 
၁၀:၁၀:၅ ကွန် ပါင်း ြမသဇာတစ်ဟက်တာလင ် ၁၂၄ ကီလိဂရမ်( ၅၀ ကီလိဝင် ၁ အိတ်/ဧက)နန်းအား ြမခ 
ထည့် ပး ပးီ၊ ယူရီးယား ၆၃ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ(၅၆ ပါင်/ဧက) စီအား အပင်လှန်နှင့် အနှထွက်ချန်ိတိတွ့င် ထည့် 
သွင်း ပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

စပါးရွက် ြခာက်ဒဏ်ခနိင်ရည် ရိှမ/မရိှမနှင့်ပတ်သက်၍ ရဆင်းတွင် ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ 
သဲကန်းနှင့် မှာ်ဘီ ရွက် ြခာက် ရာဂါြဖစ် ကာင်းများ ပါင်းစပ်ပါရှိသည့် မျိုးကိ စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီး 
ဌာန၊  အပင် ရာဂါ ဌာနစ မှ  ၂၀၁၀ န ွနှင့် မိးရာသ ီများနှင့် ၂၀၁၁ နွ ရာသီတိတွ့င် ရာဂါမျိုးထိးသွင်းခ့ဲ ပီး 
၂၀၁၁ မိးရာသီတွင်မူ သဘာဝအ လျာက ် ရာဂါကျ ရာက်မ မှမှတ်တမ်း ကာက်ယူခ့ဲပါသည်။ ရဆင်းတွင် စပါး 
ရွက် ြခာက်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမမှတ်တမး်ကိ အပင် ရာဂါ ဌာနစ မှ ကာက်ယူ ပးခ့ဲ ပါသည်။ နယ်သ တသနြခများ 
တွင် သဘာဝအ လျာက် ရာဂါကျ ရာက်မ ှမှတ်တမ်းရယူခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၀ န ွနှင့် မိးရာသီ များတွင် ြမဆီလာ 
ဌာနစ နှင့် ပူးတဲွ၍ အပင် ရာဂါ ဌာနစ မှ နယ်သ တသနြခများ တွင်လညး် စပါးရွက် ြခာက်ဒဏ် ခနိင်ရည် ရှိမ/ 
မရှိမ မှတ်တမ်းများ ကာက်ယူခဲ့ ပီး ၂၀၁၁ န ွနှင့် မိးရာသီ မှတ်တမ်းများကိ မူ ဒသြခ အသီးသီး၏ သ တသန 
တာဝန်ခ ဝန်ထမ်းများမှ ကာက်ယူ ပးခ့ဲပါသည်။ 

IRRI_IRRC မှ စပါးရွက် ြခာက်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ စပါးမျိုး ၉ လိငး် နှင့် ခနိင်ရည်မဲ့မျို းတစ်မျို း ၊ 
(IR-24)တိအ့ားလည်းစတင်လက်ခရရှိခ့ဲစဉ်ကပင် နာငတွ်င် မျို းစပ်သူများ လိအပ်ပါက အသးြပုနိင်ရန် ရည်ရွယ် 
၍ စိက်ပျို း ရး သ တသနဦးစီးဌာန၊ မျို း စ့ဘဏ်ဌာနစ သိ ့ ပးပိထ့ားခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည။် 
တွရိှ့ချက် 

၂၀၁၀ နွနှင့်မိးရာသီတွင် ရဆင်းနှင့်နယ်သ တသနြခများတွင် ဆာင်ရွက် တွရ့ှိချက်များအရ၊ စမ်း 
သပ်ခဲ့သည့်မျို းများအနက် IR05N173 သည်၊ ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်နှင့် ြမာင်းြမ ဒသ(၃) ခစလးတွင် စပါး 
ရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခနငိရ်ည်ရိှမမ ြပာင်းလဲ ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရသြဖင့် စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် ဒသများတွင် IR05N 
173 အား စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါ ကာင့် အထွက်နန်းထိခိက်ြခငး်ကိထည့်သင်ွးစဉ်းစားရန်မလိဘဲဓာတ် ြမသဇာ 
စမ်းသပ်ကွက်များ ဆာငရွ်က်ရာတွင် ရွးချယ်အသးြပုနိင် ကာင်း တွရိှ့ထားခ့ဲပါသည် ( ြမဆီလာဌာနစ၏ 
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်)။ 

၂၀၁၁ နွရာသတွီင် ရဆင်း၌ စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါထိးသွင်းထား သာ အ ြခအ နတွင် ကျာက်ဆည ်
isolate အား စပါးမျိုးအားလးသည် အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရိှ သာအဆင့်မှ၊ ခနိင်ရည်ရှိ သာအဆင့်တွင်ရှိက 
ပါသည်။ ြမာင်းြမ isolate ကိ IRRI 123 သည် ခနိင်ရည်ရိှ သာအဆင့်ရိှ ပးီ (R-Resistant)၊ IR04A421 သည် 
အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာအဆင့်(MR-Moderately Resistant) ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ ရ ပါသည်။ ထိမျိုး ၂ 
မျိုးစလးသည် သဲကန်း isolate ကိ ခနိင်ရည်အဆင့်ရိှ သာမျိုးများြဖစ်က ပီး ယင်း သဲကန်းisolateကိ  အသင့် 
အတင့်ခနင်ိရည်ရိှ သာ အဆင့်ရှိသည့် မျို း (၆) မျို း တွရိှ့ခဲ့ရ ပီး ထိမျိုးများမှာ IRRI 146, IR04A409 (IRRI 
151), IR05N173, IR04N106, IR05N229, IR 13240 တိြ့ဖစ်ကပါသည်။ မှာ်ဘီ isolate ကိမူ ခနိင်ရည ်
ရှိ သာ အဆင့်ရိှသည့်မျိုးမ တွရ့ှိရဘဲ အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရိှ သာအဆင့်ရိှသည့် မျို းအြဖစ် IRRI 123, IR 04 
A 421, IR04A409 (IRRI 151)မျိုး (၃)မျို း တွရ့ှိခ့ဲရပါသည်။ စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ရဆင်း ဒသတွင ်ထိ ရဆင်း 
isolate အား ခနိင်ရည်ရှိသည့်မျို းအြဖစ် IRRI 123  ကိလည်း ကာင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိသည့် မျိုးအြဖစ် 
IR 04 A421 နှင့် IR05N173 (၂) မျိုးကိ လည်း ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ထိးသွင်းခဲ့သည့် isolate 
များအနက် ကျာက်ဆည ် isolate သည် virulence ြပင်းအားအနည်းဆးနှင့် မှာ်ဘီ isolate သည ် virulence 
ြပင်းအားအများဆးြဖစ် ကာင်း သးသပ်နိငပ်ါသည်။ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ စပါးရွက် ြခာက ် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည် ရှိ 
မ အနည်းဆးြဖစ် သာ IR 24 မျိုးသည် ရဆင်း ဒသ ရာဂါ မျိုး ထိးသွင်းသည့် အ ြခအ နတွင် ကျာက်ဆည ်
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isolate ကိခနငိရ်ည်ရိှ သာအဆင့်ြပကာ၊ ြမန်မာ ဒသမှ စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရညအ်မဲ့ဆး စအြဖစ် 
ထည့်သင်ွးခ့ဲ သာ သီးထပ်ရင် (IR 13240) သည်လည်း ရဆင်း ဒသ ရာဂါမျို းထိးသွင်းသည့် အ ြခအ နတွင် 
ကျာက်ဆည ်isolateကိခနိင်ရည်ရိှ သာအဆင့်ြပကာ၊ သဲကန်း isolateကိ အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ အဆင့် 
ြပ ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရ ပါသည်။ ၂၀၁၁ နွရာသတွီင် စမ်းသပ်ခ့ဲ သာ နယ်သ တသနြခမှတ်တမ်းများအရ 
သဘာဝအ လျာက် စပါးရွက် ြခာက ် ရာဂါ ကျ ရာက်ခ့ဲမမရိှ ကာင်း လ့လာ တွရိှ့ ခဲ့ရ ပါသည ်(ဇယား-၂၈)။ 

၂၀၁၁ နွရာသီ တွင် ရဆင်း ဒသ၌ ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ သဲကန်းနှင့် မှာ်ဘီ isolate 
များ ရာဂါ မျိုးထိးသင်ွး ထားသည့်အ ြခအ နတွင် ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထားြမင့် ြဖစ် သာ ယူရးီယား ၂၅၂ 
ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၂၂၄ ပါင/်ဧက) နန်းတွင် ၊ IR05N173 မျိုးသည် တစ်ဟက်တာလင် ၇၅၈၄ ကီလိဂရမ် 
(တစ်ဧက ၁၄၇ တင်း) ြဖင့် စပါး အထွက်အြမင့်ဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပီး၊ ထိမျိုး နှင့် သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ 
အထွက်နန်းသိသာစွာ မကွာြခားက သာ မျိုး ၂ မျို းမာှ IR 24 နှင့်IR04A409 (IRRI 151), တိြ့ဖစ်က ပါသည။် 
ကျာက်ဆည်ြခတွင် IR04A421 သည်တစ်ဟက်တာလင ် ၇၆၂၂ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၁၄၈ တင်း) ြဖင့် စပါး 
အထွက်အြမင့်ဆးြဖစ် ကာငး် တွရ့ှိခဲ့ရ ပီး၊ ထိမျိုးနင့်ှ သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ အထွက်နန်းသိသာစွာမကွာြခား 
က သာ မျို း ၄မျိုးမာှ IR 24, IR03A433 (IRRI 150), IR 13240 နှင့် IR 50 တိြ့ဖစ်ကပါသည်။ ြမာင်းြမ 
ြခတွင် IR03A433 (IRRI 150) သည ်တစ်ဟက်တာလင် ၃၂၃၃ ကီလိ ဂရမ် (တစ်ဧက ၆၃ တင်း) ြဖင့် စပါး 
အထွက်အြမင့်ဆးြဖစ် ကာငး် တွရိှ့ခ့ဲရ ပီး၊ ထိမျိုးနှင့် သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ အထွက်နန်းသိသာစွာ မကွာြခား 
က သာ မျို း ၂ မျိုးမာှ IRRI 146  နှင့်  IR 04N106   တိြ့ဖစ်ကပါသည်။ သကဲန်းြခတွင် IR 24 သည်တစ ်
ဟက်တာလင ်၅၅၂၃ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၁၀၇ တင်း) ြဖင့် စပါးအထွက်အြမင့်ဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခ့ဲရ ပီး၊ ထိ 
မျိုးနှင့် သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ အထွက်နန်းသသိာစွာ မကွာြခားက သာ မျိုး ၆ မျိုးမာှ IRRI 146, IR04A421, 
IR03A433 (IRRI 150), IR04A409 (IRRI 151), IR 05N 173နှင့် IR 07N 159 တိြ့ဖစ်ကပါသည်။ ၂၀၁၁ 
နွရာသီ မှာ်ဘီြခတွင် ၁၀:၁၀:၅ ကွန် ပါင်း ြမသဇာ တစ်ဟက်တာလင် ၁၂၄ ကီလိဂရမ(် ၅၀ကီလိဝင် ၁ အိတ်/ 
ဧက)နန်းအား ြမခထည့် ပး ပီး ၊ ယူရးီယား ၁၂၆ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ (၁၁၂ ပါင/်ဧက)အား ၂ ကိမ် ခဲွထည့် 
ြခင်းတွင် IR04N106 သညတ်စဟ်က်တာလင် ၅၁၇၂ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧက ၁၀၀ တင်း)ြဖင့် စပါးအထွက် အြမင့် 
ဆးြဖစ် ကာငး် တွရိှ့ခဲ့ရ ပးီ၊ ထိမျို းနင့်ှ သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ အထွက်နန်းသသိာစွာမကွာြခားက သာ မျို း ၃ 
မျိုးမှာ IRRI 123, IR04A421 နှင့်  IR03A433 (IRRI 150) တိြ့ဖစ်က ပါသည ်(ဇယား-၂၈)။ 

၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ဒသ အားလးတွင် သဘာဝအ လျာက် စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါ 
ကျ ရာကမ်ကိ လ့လာခဲ့ရာတွင် ရဆင်း ဒသတွင်၊ ခနိင်ရည်မဲ့ သာ (S-Susceptible) မျို း အြဖစ် IR 07N159 
တွရိှ့ရ ပီး အြပည်ြပည်ဆိင်ရာခနိငရ်ည်မ့ဲ စထားမျိုးြဖစ် သာ IR 24 သည် စပါးရွက် ြခာက ် ရာဂါဒဏ် အသင့် 
အတင့်ခနင်ိ သာ (MR-Moderately Resistant) မျို းအြဖစ် တွရ့ ပီး ကျန်မျို းများတွင် မှတ်တမ်းရယူ လာက ်
သည်ထိ စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါကျ ရာက်ခ့ဲမမရိှပါ။ ကျာက်ဆည် ဒသတွင်အသင့်အတင့်ခနိငရ်ည်မဲ့သည့် မျို း 
(MS- Moderately Susceptible) အြဖစ် IRRI 123, IR 13240 နှင့် IR 50 တိက့ိ တွရ့ှိရ သာ ကာင့် IRRI 
123 မှလဲွ၍ IRRI_IRRC မှ ပးပခိဲ့သည့် ကျန် (၉) မျိုးစလးတွင် ခနိင်ရည်ရှိမ အဆင့်တွင်ရိှ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ 
ပါသည်။ ြမာငး်ြမြခတွင် ၂၀၁၁ မိးရာသီ၌ ခနိငရ်ည်ရိှအဆင့်များသာအများဆး တွရ့ ပီး၊ IR 24 နှင့် IR 
05N173 တိတ့င်ွ မှတ်တမ်း ကာက်ယူရ လာက် အာင် စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါကျ ရာက်ခဲ့မမရှိပါ။ သိ ့ သာ် 
သဲကန်းြခတွင်မူ၊ စမ်းသပ်ခဲ့သည့် မျို းအားလးသည် စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါကျ ရာက်မကိ ခနိင်ရည်မရိှ (S-
Susceptible) ဘဲ၊ IRRI 123, IR 04A421, IR 05N173, IR 05N229 နှင့် IR 50 တိသ့ာ အသင့်အတင့် ခနိင် 
ရည်မ့ဲ (MS-Moderately Susceptible) မျိုး အြဖစ် တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်။ မှာ်ဘီြခတွင်မူ ၂၀၁၁ မိးရာသတွီင် စပါး 
ရွက် ြခာက် ရာဂါသဘာဝအ လျာက် ကျ ရာက်ခဲ့မမရှိပါ (ဇယား-၂၉)။ 
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ဇယား-၂၈။ ။ Multilocation replicated yield trial to identify adapted germplasm for irrigated and favourable rainfed lowlands in 
Myanmar စမ်းသပ်ကွက်မှ စပါး သီးနှအထွက်နန်း နှင့်  စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမ မှတ်တမ်း။ ၂၀၁၁ နွရာသီ။ ရဆင်း၊ 
ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ သဲကန်း နှင့် မှာ်ဘီြခများ။ 

Sr.   
No. 

Variety 

DAR  Kyaukse  Myaungmya  Thegone  Hmawbi 

Reaction 
of DAR 

isolate of 
Bacterial 

Blight 

Reaction 
of Kyauk  

-se 
isolate 

of 
Bacteri-
al Blight 

Reaction 
of 

Myaung-
mya 

isolate 
of 

Bacterial 
Blight 

Reaction 
of The 
-gone 
isolate 

of 
Bacteri-
al Blight 

Reaction 
of Hmaw 
-bi isolate 

of 
Bacterial 

Blight 

14% 
moist-ure 
adjusted 

grain 
yield 
kg/ha 

Reaction  
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Kyaukse 

grain 
yield 
kg/ha 

Reaction 
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Myaung 

-mya 

grain 
yield 
kg/ha 

Reaction 
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Thegone 

grain 
yield 
kg/ha 

Reaction 
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Hmawbi 

grain 
yield 
kg/ha 

1 IRRI 146 MS  R  MS  MR  MS  6290 

B
B
 d
is
ea
se
 w
as
 n
o
t 
n
at
u
ra
lly
 o
cc
u
rr
ed

 a
t 
2
0
1
1
 D
S 
in
 K
ya
u
ks
e.
 

6544 R  2763 MR  5267 

B
B
 d
is
ea
se
 w
as
 n
o
t 
n
at
u
ra
lly
 o
cc
u
rr
e
d
 a
t 
2
0
1
1
 D
S 
in
 H
m
aw

b
i. 

3651 

2 IRRI 123 R  R  R  R  MR  5600 6279 R  2040 MR  4853 4761 

3 IR 24 S  R  MS  S  MS  7151 7287 R 2123 MR 5523 3574 

4 IR04A421 MR  R  MR  R  MR  6594 7622 R  2343 MR  5115 5096 

5 IR03A433 
(IRRI 150) MS  MR  MS  MS  MS  6580 6757 R  3233 MR  5347 4817 

6 IR04A409 
(IRRI 151) MS  R  MS  MR  MR  7039 6449 R  1707 MR  5211 4356 

7 IR 05N173 MR  R  MS  MR  MS  7584 5879 R 2370 MR 5308 3732 

8 IR 04N106 MS  R  MS  MR  MS  6851 5897 R  2857 MR  4541 5172 

9 IR 07N159 S  MR  S  MS  S  6481 6475 R  2390 MR  5186 4464 

10 IR 05N229 MS  R  MS  MR  MS  5882 6731 R 1777 MR 4905 4364 

11 IR 13240 MS  R  MS  MR  MS  6389 6674 R 2460 MR 4492 3923 

12 IR 50 S  R  MS  MS  MS  5672 6575 R  1883 MR  2978 3222 

13 Manawthukha - - - - - - - - - -  3682

 F test - - - - - 1% 5% ‐  1% ‐  1% 1% 

 C.V% - - - - - 5.6 8.0 ‐  14.7 ‐  7.4 7.7 

  LSD0.05 - - - - - 617 890 ‐  580 ‐  615 547.1 
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ဇယား-၂၉။ ။ Multilocation replicated yield trial to identify adapted germplasm for irrigated and favourable rainfed lowlands in 

Myanmar စမ်းသပ်ကွက်မှ စပါး သီးနှအထွက်နန်း နှင့်  စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ် ခနိင်ရည် ရှိမ မှတ်တမ်း။ ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ရဆင်း၊ 
ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ သဲကန်း နှင့် မှာ်ဘီြခများ။ 

Sr.    
No. Variety 

DAR Kyaukse Myaungmya Thegone Hmawbi 

Reaction  
of  Bacterial 

Blight 
recorded by 

plant 
pathology 
staffs from 

DAR 

14% 
moist-ure 
adjusted 

grain 
yield 
kg/ha 

Reaction  
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Kyaukse 

 grain 
yield 
kg/ha 

Reaction 
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Myaung 

-mya 

 grain 
yield 
kg/ha 

Reaction of  
Bacterial 

Blight 
recorded 
by staffs 

from 
Thegone 

 grain 
yield 
kg/ha 

Reaction 
of  

Bacterial 
Blight 

recorded 
by staffs 

from 
Hmawbi 

 grain 
yield 
kg/ha 

1 IRRI 146 ‐  5320 R  3894  R  4431 S  5153 

B
B
 d
is
ea
se
 w
as
 n
o
t 
n
at
u
ra
lly
 o
cc
u
rr
ed

 a
t 
2
0
1
1
 D
S 
in
 H
m
aw

b
i. 

4157 

2 IRRI 123 ‐  5588 MS  3598  R  4391 MS  4752  4934 

3 IR 24 MR  4477 R  2399  ‐  2985 S  4793  4098 

4 IR04A421 ‐  5728 R  3820  R  4530 MS  5938  4947 

5 IR03A433 (IRRI 150) ‐  4769 R  4059  R  4228 S  4535  4682 

6 IR04A409 (IRRI 151) ‐  4127 R  3528  R  3951 S  4376  4442

7 IR 05N173 ‐  4979 R  2651  ‐  4015 MS  4467  4058

8 IR 04N106 ‐  5144 R  3368  R  4325 S  4631  5171

9 IR 07N159 S  5139 R  3507  R  5249 S  4970  4710

10 IR 05N229 ‐  5196 R  3164  R  3830 MS  4595  4464

11 IR 13240 ‐  5132 MS  2916  R  3929 S  4724  4064

12 IR 50 ‐  3987 MS  2264  R  3099 MS  4359  3592

13 Manawthukha - - - - ‐  - - - 4322
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 F test - 1% - 1% ‐  1% - 1% 1% 

 C.V% - 6.9 - 9.2 ‐  11.8 - 5.7 5.7 

  LSD0.05 - 576 - 509 ‐  815 - 459 429 

BB Score  မှတ်တမး် မ ဖာ်ြပထား သာ မျိုးများမှာ ရာဂါကျ ရာက်မလက္ခဏာ မ တွရ့ှိခဲ့ရ သာ မျိုးများြဖစ်ပါသည်။
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၂၀၁၁ မိးရာသ ီစပါး အထွက်နနး်များ အ နြဖင့် ရဆင်းတွင် IR 04A421 မျိုးသည် တစ်ဟက်တာလင ်
၅၇၂၈ ကီလိဂရမ် (၁၁၁ တင်း/ဧက) ြဖင့် အထွက်အများဆးထွက်ရိှ ပးီ၊ IRRI 146, IRRI 123, နှင့် IR 05N229 
တိ၏့ စပါး အထွက်နနး်များသည်လည်း IR 04A421 မျိုးနင့်ှ သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ သိသာစွာ မကွာြခားက 
ပါ ။ ကျာက်ဆည်ြခတွင် IR 03A433 (IRRI 150) မျို းသည် တစ်ဟက်တာလင် ၄၀၅၉ ကီလိဂရမ် ( ၇၉တင်း/ 
ဧက) ြဖင့် အထွက်အများဆးထွက်ရိှ ပီး၊ IRRI 146, IRRI 123 နှင့် IR 04A421 တိ၏့ စပါး အထွက်နန်းများ 
သည်လည်း IR 03A433 (IRRI 150) မျို းနင့်ှ သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ သိသာစွာမကွာြခားကပါ ။ ြမာင်းြမြခ 
တွင် IR 07N159 သည် တစ်ဟက်တာလင် ၅၂၄၉ ကီလိဂရမ် (တစ်ဧကလင် ၁၀၂ တင်း) ြဖင့် အထွက် အများ 
ဆးြဖစ် ပးီ ထိ စပါး အထွက်နန်းသည် IR 04A421 မျို း ၏ အထွက်နန်းနှင့်လည်းသချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ သိသာ 
စွာ မကွာြခားကပါ ။ သဲကန်းြခတွင်IR 04A421 မျို းသည် တစ်ဟက်တာလင် ၅၉၃၈ ကီလိဂရမ်  (၁၁၅ တင်း/ 
ဧက) ြဖင့် အထွက်အြမင့်ဆးြဖစ် ပးီ၊ ကျန်မျို းများအားလး၏ စပါးအထွက်နန်းများြဖင့် သချာ ဗဒ စီစစ်ြခငး်အရ 
သိသာစွာကွာြခားက ပါသည်။ မှာ်ဘီြခတွင်၊ IR 04N106 မျိုးသည် တစ်ဟက်တာလင် ၅၁၇၁ ကီလိဂရမ် (၁၀၀ 
တင်း/ဧက) နန်းြဖင့် အထွက်အများဆးြဖစ် ပီး IRRI 123 နှင့် IR 04A421 တိ၏့ စပါး အထွက်နန်း များသည် 
လည်း IR 04N106  မျိုးနှင့် သချာ ဗဒစီစစ်ြခင်းအရ သိသာစွာမကွာြခားကပါ (ဇယား-၂၉) ။ ထိ ့ ကာင့် ၂၀၁၁ 
မိးရာသတွီင် IR 04A421သည်၊ စမ်းသပ်ခဲ့ သာ ဒသအသီးသီး၌ အထွက် နန်းြမင့် သာ မျိုးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိ 
ခဲ့ရပါသည် (ဇယား-၂၉)။  
သးသပ်ချက် 

၂၀၁၀ နွ နှင့် မိးရာသီတိတွ့င် ရဆင်းနှင့် နယ်သ တသနြခများတွင် ဆာင်ရွက် တွရိှ့ချက်များအရ၊ စမ်း 
သပ်ခဲ့သည့်မျို းများအနက် IR 05N173 သည်၊ ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်နှင့် ြမာင်းြမ ဒသ (၃) ခစလးတွင် စပါး 
ရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခနငိရ်ည်ရိှမမ ြပာင်းလဲ ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ ပီး၊ ၂၀၁၁ နွရာသီတွင် ရဆင်း ဒသ၌ ရဆင်း၊ 
ကျာကဆ်ည်၊ ြမာင်းြမ၊ သဲကန်း နှင့် မှာ်ဘီ isolate များ ရာဂါမျိုးထိးသင်ွးထားသည့်အ ြခအ နတွင် 
ြမာင်းြမ နှင့် မှာ်ဘီ isolate ကိ ခနိင်ရည် မရှိဘဲ ကျာက်ဆည ်isolate ကိ ခနိင်ရည်ရိှမျိုးအြဖစ်လညး် ကာင်း 
ရဆင်းနှင့် သဲကန်း isolate ကိ အသင့်အတင့် ခနိင်ရည်ရှိ မျိုးအြဖစ်လည်း ကာင်း တွရ့သည့်အြပင်၊  ရဆင်း 
ဒသ ၌ ယူရီးယား ြမသဇာ နန်းထားြမင့် အ ြခအ နတွင် အထွက်အများဆးရရိှခ့ဲသည့်အတွက် IR 05N173 
အား စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါ ကာင့် အထွက်နန်းထိခိက်ြခင်းကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိဘဲ ဓာတ် ြမသဇာ 
စမ်းသပ်ကွက်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် ရွးချယ်အသးြပုနိင် ကာင်း သးသပ်နိင်ပါသည်။ ၂၀၁၁ မိးရာသီ တွင် ရ 
ဆင်းနှင့် နယ်ြခများတွင် စပါးရွက် ြခာက် ရာဂါအား သဘာဝအ လျာက် ကျ ရာက်မသာ လ့လာခ့ဲ သာ ကာင့် 
ရာဂါခနိင် ရည်ရှိမ/မရှိမ ကိ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါ ကIR 04A421သည်၊ စမ်းသပ်ခ့ဲ သာ ဒသအသီးသီး၌ 
အထွက် နန်းြမင့် သာ မျိုးြဖစ် ကာင်း သးသပ်နိင်ပါ သည်။ 
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က-၂-၁) သွပ်ဓာတ်၏ ြမပဲသီးနှ အ စ့အဆ တည်မအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မကိ စမ်းသပ်ြခင်း(တပ်ကန်း) 

 

၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခနှစ် မိးရာသီတွင် တပ်ကန်းြခ၌ စိက်ပျို းခဲ့ သာ ြမပဲမျိုး အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း စမ်းသပ် 
ကွက်တွင် ြမပပဲင၌် စွယ်များသာြဖစ် ပီး ဥအကင်းများသာြဖစ် ပ ခဲ့ြခင်း ကာင့် ြမပဲ အ စ့အဆ မတည်ြခင်း 
သည ် တပက်နး်ြခက့ဲသိ ့ သာ သစ် ဆွး ြမသဇာများစွာ အသးြပုသည့် ြမမျိုးတွင်၊ သွပ်ဓာတ်ချို တ့ဲ့မ ြဖစ် ပ  
ရန်အလားအလာရိှနိငသ်ည့်အတွက် သပ်ွဓာတ်ထည့် ပးြခင်း၏ ြမပဲသးီနှ အ စ့အဆတညမ် အ ပ  အကျိုး 
သက် ရာက်မကိ သိရိှရန် ရည်ရွယ်၍  ၂၀၀၉-၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ နှစ်များတွင် လ့လာခ့ဲ ပီး ၂၀၁၁ မိးရာသီ 
တွင် ယခင်နှစ်များက ထည့်သွင်းခဲ့ သာ သွပ်ဓာတ် ဓာတ်ကင်းကျန်မ အာနိသင်ကိသိရှိရန်ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက် 
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါ သည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

၂၀၁၀ မိးရာသီတွင် ဇီဖာ (ဇင့်ဆာလ်ဖိတ်) ြမသဇာ တစ်ဧက ၇ ပါင်၊ ၁၀ ပါင်၊ ၁၃ ပါင ်နှင့် ၁၅ ပါင ်
နန်းတိအ့ား ယူရီးယား ၂၈ ပါင်၊ တီစူပါ ၁၁၂ ပါင်၊ ပိတက်ရ်ှ ၅၆ ပါင်၊ နှင့် ဂျစ်ပဆန် ၃၀၀ ပါင်နန်းတိြ့ဖင့် တွဲ 
ဖက်သည့်စမ်းသပ်ချက်အား ဇီဖာ ြမသဇာမထည့်ြခင်းနှင့် မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်ြခင်းစသည့် စမ်းသပ်ချက် 
၆ မျိုးအားထပ်ြပု ကိမ်၄ ခြဖင့် ဆာင်ရွက် လ့လာခ့ဲ ပီး၊ ၂၀၁၁ မိးရာသတီွင်မူယခင်စမ်းသပ်ချက်များထားရှိခဲ့ 
သည့် စမ်းသပ်ကွက် ငယ်များတွင် ဇီဖာ ြမသဇာ ထပ်မထည့်သင်ွးြခင်းမြပုဘဲ ဓာတ်ကင်းကျန်ရစ်ခ့ဲမ ရှိ/မရှိ  သိရိှ 
ရန ်စိက်ပျို း ြခင်း၊ ြမနမူနာယူ၍ ဓာတ်ခွဲ လ့လာြခင်းများ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ 
တွရိှ့ချက် 

၂၀၁၀ မိးရာသတွီင် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းအရ တပ်ကန်းြခကဲ့သိ ့ သာ ဒသများတွင ် ြမပဲသးီနှတွင် 
ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိတက်၊ ဂျစ်ပဆန် နှင့် တွဲဖက်၍ သွပ်ဓာတ် ြမသဇာ (ဇီဖာ) တစ်ဧကလင် ၇၊ ၁၀၊ ၁၃ နှင့် ၁၅ 
ပါင ်ထည့်ြခင်းြဖင့် သွပ်ဓာတ်မထည့်သည့် အကွက်ထက် ၄% (၃ တင်း/ဧက)၊ ၁၀% (၅ တင်း/ဧက)၊ ၁၆% (၉ 
တင်း/ဧက)၊ ၄% (၂ တင်း/ဧက) အသီးသးီတိး စနိင် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲသည့်အြပင် သွပ်ဓာတ်ကိ ြမခတွင် ထည့် 
သွင်း ပးြခင်းြဖင့် သပ်ွဓာတ် မပါ သာ အကွက်မှ ြမပဲ စ့များထက် ြမပဲ စ့တွင် သွပ်ဓာတ် ပါဝင်မ ၀,၀၀၀၁% မှ 
၀.၀၀၂၄% တိး စနိင် ကာင်းနှင့် ြမတွင်လည်း သပ်ွဓာတ်ထည့် ပီးပါက မထည့်မီကထက် သွပ်ဓာတ်ပါ ဝင်မ ၁ 
မှ ၃ သန်းခိင်နန်းတိးလာ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ပါသည် ( ြမဆီလာဌာနစ၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ထူးြခား သာ သ တသ 
န တွရ့ှိချက်)။ သွပ်ဓာတ်၏ ြမပဲသးီနှ အ စ့အဆတည်မအ ပ  အကျို းသက် ရာက်မကိ စမ်းသပ်ြခင်း စမ်း 
သပ်ကွက်မှ ၂၀၁၁ မိးရာသ ီ ြမပဲ ရိတ်သိမ်းရရှိသည့် မှတ် တမ်းများအား ၂၀၁၀ မိးရာသ ီရိတ်သိမ်းခဲ့မနှင့် နင်း 
ယှဉ် လျက် ဇယား-၃၀ တွင် ဖာ်ြပထား ပါ သည်။ 
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ဇယား-၃၀။ ။ သွပ်ဓာတ်၏ ြမပဲသီးနှ အ စ့အဆ တည်မအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မကိ စမ်းသပ်ြခင်း 
စမ်းသပ်ကွက်မှ ၂၀၁၁ မိးရာသီ ြမပဲ ရိတ်သိမ်းရရိှသည့် မှတ် တမ်းများအား ၂၀၁၀ မိးရာသီ 
ရိတ်သိမ်းခ့ဲမ နှင့် နင်းယှဉ် ဖာ်ြပချက် ( ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ တပ်ကန်းြခ) 

 

စဉ် 
စမ်းသပ်ချက် 

၁၀ ပင်မှ စစ ပါင်း 
အ တာင့်အ ြခာက် 
အ လးချန်ိ (ဂရမ်) 

အဆအထွက် ရာခိင်နန်း 
(နိဆီ့တစ်ဗူးနမူနာ မ)ှ 

၂၀၁၀ မိး ၂၀၁၁ မိး ၂၀၁၀ မိး ၂၀၁၁ မိး ၂၀၁၀ မိး ၂၀၁၁ မိး 
၁) မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်။ မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်။ ၂၂၆.၅ ၁၃.၇ ၅၇.၈ ၄၀.၄ 

၂) ယူ-၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင/်ဧက 

ယူ-၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင/်ဧက 

၂၈၇.၄ ၆.၄ ၅၇.၂ ၃၄.၉ 

၃) စမ်းသပ်ချက-်၂+ 
ဇီဖာ-၇ ပါင/်ဧက 

ယူ-၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင/်ဧက* 

၂၆၅.၇ ၁၂.၄ ၅၉.၄ ၃၉.၁ 

၄) စမ်းသပ်ချက-်၂+ 
ဇီဖာ-၁၀ ပါင/်ဧက 

ယူ-၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင/်ဧက* 

၂၃၄.၂ ၇.၄ ၅၇.၄ ၃၃.၃ 

၅) စမ်းသပ်ချက-်၂+ 
ဇီဖာ-၁၃ ပါင/်ဧက 

ယူ-၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင/်ဧက* 

၂၉၈.၅ ၁၄.၇ ၅၈.၇ ၃၇.၂ 

၆) စမ်းသပ်ချက-်၂+ 
ဇီဖာ-၁၅ ပါင/်ဧက 

ယူ-၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင/်ဧက* 

၃၁၁.၇ ၈.၈ ၅၇.၅ ၃၀.၃ 

 

အက်ဖ်စစ်တမ်း ၅% မ အာင် မ အာင် မ အာင် 
အယ်လ်အက်စ်ဒီ (၀.၀၅) ၅၉ - - - 

စီဗီွ% ၁၅ ၆၄.၇ ၁၇.၁ ၁၂.၉ 
* ယခင ်၂၀၁၀ မိး၌ ထည့်သင်ွးထား သာ သွပ်ဓာတ် သည ်ယခနှစ် ၂၀၁၁ မိးတွငထိ် လ လာက် မရှိ/မရှိ သရိှိ စ 
ရန ်သွပ်ဓာတ်မှလဲွ၍ ကျန် ြမသဇာများ ထည့်ခဲ့ြခင်း ကာင့် စမ်းသပ်ချက် (၂) မှ (၆) ထိသည် ယခင်ထည့်ခဲ့ သာ 
သွပ်ဓာတ်များ မထည့်သွင်းဘဲ တစ်ရာသီ စိက်ပျိုး လ့လာြခင်းြဖစ်ပါ သည်။ 
 

၂၀၁၁ မိးရာသ ီရိတ်သိမး်ချိန် တွင် အပင်ပိငး် ကီးထွားမ ကာင်း သာ်လည်း ြမပဲပင်တွင် အာင် တာင့် 
ပဝင်မ နည်းကာ ၁၀ ပင်မှ ထွက် သာ အ တာင့်အ ြခာက်အ လးချိန်အား သချာ ဗဒစီစစ်ရာတွင် ကွဲလွဲချက် 
ရာနန်းများလွန်း နသည့်အတွက် အဆထွက်ရာခိင်နန်းမှ မှတ်တမ်းများကိ လ့လာခ့ဲပါ သည်။ အဆထွက်ရာခိင် 
နန်းတွင်လည်း မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်သည့် အကွက်မှ အများဆးြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ သာ ကာင့် အြခား 
ြမသဇာ စမး်သပခ်ျက်များအား သွပ်ဓာတ်ကင်းသိရန် သွပ်ဓာတ်မထည့်ဘဲ အြခားဓာတ် ြမသဇာများ ထည့်ြခင်း 
တွင် အာဟာရဓာတ်မညီမ  ြခငး် ကာင့်ြဖစ်နိင်ဘွယ်ရိှ ပါ သည်။ ထိအ့ြပင် ယခ ၂၀၁၁ မိးရာသ ီတွင် ြမပဲသးီနှ 
အသီး တာင့်ြဖစ်ထွန်းမမှာ ၂၀၁၀ မိးရာသထီက် အဆ ၁၇ မှ ၄၅ ဆ ထိ လျာ့နညး်သည်ကိ တွရ့ှိခဲ့ ရပါ သည်။ 

၂၀၁၀ မိးရာသီ ြမပဲမစိက်မီ ြမနမူနာဓာတ်ခဲွ တွရ့ှိချက်အရ ြမသည် နးဆန် သာ သဲ ြမြဖစ် ပီး 
အနည်းငယ ်အချဉဖ်က်ယငိက်ာ သစ် ဆွးဓာတ်ပါဝင်မ နည်းပါသည်။ အပင်စားသး နိင် သာ ပိတက်စီယမ်ဓာတ် 
ပါ ဝင်မ သင့်တင့် သာ်လည်း  အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်၊ ဖာ့စဖရပ်စ်နှင့် သွပ်ဓာတ်တိ ့ နည်းက 
ပါသည်။ ၂၀၁၀ မိးရာသ ီ စိက်ပျို းအပီး စမ်းသပ်ချက်များ အလိက် ြမနမူနာဓာတ်ခဲွ တွရ့ှိချက်အရ သွပ်ဓာတ် 
တစ်ဧက ၇ ပါင်၊ ၁၀ ပါင ်၊ ၁၃ ပါင်၊ နှင့် ၁၅ ပါင ်ထည့်သင်ွး ပးသည့် အကွက်များတွင် မူလမစိက်မီ ြမတွင် 
ရှိ သာ သွပ်ဓာတ်ပါဝင်မထက် ၁၊ ၃၊ ၃၊ နှင့် ၂ သန်းခိငန်န်း (ppm= part per million) အသီးသီး တိးလာ 
ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်သွပဓ်ာတ်မထည့်ထား သာ စမ်းသပ်ချက် ၁ နှင့် ၂ တွင်လည်း သပ်ွဓာတ်ပါဝင်မ တိးလာ 

ြခင်းမှာ ယာသီးနှစိက်ခင်းတွင် စမး်သပ်ချက်များအလိက် ကန်သင်း ဘာင်များကန်၍့ မထားြခင်း ကာင့် သာ် 
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လညး် ကာငး် ၊ ြမ၏ Buffering capacity ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း ြဖစ်နိင်ဘွယ်ရိှပါသည်။ ( ြမဆလီာ 
ဌာနစ၏ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှခိျက်)။ ထိစမ်းသပ်ကွက်တွင် ၂၀၁၁ မိးမစိက်မီနှင့် စိက် ပးီ 
တွင်သွပ်ဓာတ် ကင်းကျန်မသိရှိရန် ြမနမူနာ ကာက်ယူစစ် ဆးခ့ဲ ပီး တွရိှ့ချက်များကိ ဇယား-၃၁ တွင် 
ဖာ်ြပထား ပါ သည်။ 

ြမနမူနာဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်အရစမ်းသပ်ခဲ့သည့် တပ်ကန်းြခရိှ ြမသည ် နန်းဆန် သာ သဲ ြမများ ြဖစ 
ကပီး၊ ြမ၏ ချဉ/်ငန်ဓာတ ်မှာ ၂၀၁၁ မိးမစိက်မီ နှင့် စိက် ပီး ၂ ခ စလးတွင် သမ သာ အ ြခအ နရိှပါ သည်။ 
သစ် ဆွးဓာတ်ပါ ဝင်မမှာ မည်သည့် ြမသဇာမမထည့်သည့်အကွက်တွင် မစိက်မီ ရာ စိက် ပးီပါ နည်း သာ 
အဆင့်ရိှ ပးီ ကျန်စမ်းသပ်ချက်များမှာ အလွန်နည်း သာအဆင့်သာရိှ ကာငး် တွရိှ့ခ့ဲပါ သည်။ အပင်စားသးနိင် 
သာ နက်ိထရိဂျငမ်ာှ စမး်သပခ်ျက် (၅) တစ်ခတည်းသာ မစိက်မီတွင် အလွန်နဲ သာ အဆင့်ရိှ ပးီ၊ ြမသဇာ 
မထည့်သည့် စမး်သပခ်ျက်မလဲွှ၍ ကျန်စမ်းသပ်ချက်များအားလးသည် ၂၀၁၁ မိး ရာသီ ြမပဲစိက် ပီးနှင့် မစိက် ပီး 
ချိန်တိတွ့င် နည်း သာအဆင့်သာရိှ ကပါ သည်။ ြမသဇာမထည့်သည့် စမ်းသပ်ချက် (၁)သည ် မစိက်မီနှင့် 
စိက် ပီး ၂ ခ စလးတွင် သင့်တင့် သာအ နအထားရိှ ပါ သည်။ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်မှာ မစိက် 
မီ ြမနမူနာ အားလးတွင်နည်း သာအဆင့်သာရှိ ပီး စိက် ပီးချိန်တွင် စမ်းသပ်ချက် (၁)နှင့် (၅)သာနည်း သာ 
အဆင့်တွင် ဆက်လက်ကျနရိှ်၍ ကျန်စမ်းသပ်ချက်များသည်အသင့်အတင့်နှင့် ယင်းအထက်အဆင့်တွင် ရိှက 
ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါ သည်။ အပင်စားသးနိင် သာ ပိတက်စီယမ်ဓာတ်မှာ မစိက်မီတွင် သင့်တင့် သာ အ ြခအ န 

ရိှ ပီး စိက် ပးီချနိတွ်င် နည်း သာ အဆင့်သိ ့ လျာ့နည်းသွားပါ သည်။ ရ ပျာ်ဆာလ်ဖိတ်ဆာလ်ဖာပါ ဝင်မမှာ မ 
စိက်မီတွင် သင့်တင့် သာ အဆင့်မှ စိက် ပီးချိန်တွင် လ လာက် သာအဆင့်ထိတိးလာ ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရ ပါ သည်။ 
သွပ်ဓာတ် မှာ မစိက်မတွီင် လ လာက် သာ အဆင့်တွင် ရှိ သာ်လည်း စိက် ပီးချန်ိတွင် လျာ့နည်းသွား ကာင်း 
တွရိှ့ခ့ဲရပါ သည် (ဇယား-၃၁)။ 
သးသပ်ချက် 

၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ြမပဲသးီနှအထွက်နန်းများ လျာ့နည်းရြခင်းသည ် ၂၀၁၀ မိးရာသတွီင် စမ်းသပ် 
ခဲ့ သာ စမ်းသပ်ချက်များအတွင်းသိ၊့ သွပ်ဓာတ်မှလဲွ၍ ကျန် ြမသဇာများထည့် ပးခ့ဲြခင်း ကာင့် အာဟာရ 
ဓာတ်ညီမမ မရိှြခငး် (Nutrient imbalance) သည ် အ ကာင်းတစ်ချက် ြဖစ် စနိင် သာ်လညး် အြခား သာ 
အထွက်နန်းကိထိခက်ိ စနိင်သည့် အချက်များလည်းရိှ နနိငပ်ါ သးသည်။ သွပ်ဓာတ်ကိ နှစ်စဉ်ပမှန် ထည့် 
သွင်းြခင်း မဟတ်ဘဲ ြမနနာစစ် ဆး ပီး သွပ်ဓာတ်ထည့်သွင်းရန် လိအပ်ပါ က၊ တပ်ကန်းြခကဲ့သိ ့ သာ အ ြခ 
အ နမျိုးတွင် တစ်ဧက ဇီဖာ (ဇင့်ဆာလ်ဖိတ်) ၇ ပါင ်မှ ၁၅ ပါင ်ထိ ြမသိ ့ထည့်ြခင်းသည်၊ ြမတွင် သွပ်ဓာတ် 
အဆိပ်အ တာက် ြဖစ် စနငိသ်ည်ထိဓာတ်ကင်း မကျန်ခ့ဲနင်ိပါ ။ ၂၀၁၀ မိးတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ သာ သွပ်ဓာတ် သည်  
၂၀၁၁မိးမစိက်မီထိရှိ နခဲ့ သာ်လည်း၊ ြမပဲသီးနှသက်တမ်းတစ် လာက် သွပ်ဓာတ်လိအပ်ချက်ြပည့်မီရန်လ 
လာက ် ြခင်းမရိှခဲ့ဟ သးသပနိ်င်ပါ သည်။ ထိ ့အြပင် ြမနမူနာ စစ် ဆးချက်တွင် သွပ်ဓာတ် လ လာက်မ ရှိ 
သည့် အ ြခအ န (၁ သန်းခိငန်န်း) ဆိ သာ်လည်း ထိ Rating သည် ြမဆီအဆင့်အတန်းကိသာ ယဘူယျအား 
ြဖင့် ြပဆိရြဖစ် ပီး စိက်ပျိုးသည့် သီးနှ၏ သွပ်ဓာတ် လိအပခ်ျက်များကိ သးီနှ အလိက်သိရှိ ပီးမှသာ ြမသဇာများ  
နန်းထား ထာက်ခချက် ပးြခင်းသည်သာ ပိမိ တိကျမှန်ကန်သည့် ြမဆီဓာတ်ခွဲမ အ ြခခဓာတ် ြမသဇာ 
ထာက်ခချက် ပးြခင်း(Soil analysis-based fertilizer recommendation)  ြဖစ်လိမ့်မည်ဟ သးသပ်နိင် 
ပါ သည် ။ 
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ဇယား-၃၁။ ။ သွပ်ဓာတ်၏ ြမပဲသီးနှ အ စ့အဆ တည်မအ ပ  အကျို းသက် ရာက်မကိ စမ်းသပ်ြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ၂၀၁၁ မိးရာသီ ြမပဲ မစိက်မီ နှင့် 
၂၀၁၁ မိးရာသီ ြမပဲရိတ်သိမ်း ပီး ကာက်ယူခဲ့ သာ ြမ နမူနာ၏ ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်။ ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ တပ်ကန်းြခ။ 

 

စဉ် 

စမ်းသပ်ချက် pH 
Soil organic 

matter % 
Available N 

(ppm) 
Available P 

(ppm) 
Available K 

(ppm) 

DTPA 
extractable Zn 

(ppm) 

Water soluble 
SO4-S 

၂၀၁၀ မိး  ၂၀၁၁ မိး 
၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 

၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 

၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 

၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 

၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 

၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 

၂၀၁၁ 
မိး 

မစိက်မီ 

၂၀၁၁ 
မိး 

ရိတ် ပီး 
၁) မည်သည့် ြမသဇာ 

မမထည့်။ 
မညသ်ည့် ြမသဇာ 
မမထည့်။ 

၇.၂၇ ၇.၂၈ ၁.၃၂ ၀.၇၁ ၆၄ ၆၆ ၅ ၅ ၁၆၁ ၁၂၈ ၁.၅ ၀.၈၂ ၅ ၁၈ 

၂) ယ-ူ၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင်/ဧက 

ယ-ူ၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင်/ဧက 

၇.၃၅ ၆.၈၅ ၀.၁၄ ၀.၃၈ ၃၃ ၇၈ ၈ ၁၅ ၁၈၁ ၁၀၅ ၁.၅ ၀.၈၉ ၂ ၁၅ 

၃) စမ်းသပ်ချက်-၂+ 
ဇီဖာ-၇ ပါင်/ဧက 

ယ-ူ၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင်/ဧက* 

၇.၂၈ ၆.၈၉ ၀.၈၁ ၀.၅၇ ၅၂ ၅၃ ၅ ၂၄ ၁၇၇ ၁၁၁ ၁.၄ ၀.၃၉ ၂ ၅ 

၄) စမ်းသပ်ချက်-၂+ 
ဇီဖာ-၁၀ ပါင်/ဧက 

ယ-ူ၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင်/ဧက* 

၇.၃၂ ၆.၇၉ ၀.၁၄ ၀.၅၇ ၄၀ ၅၉ ၅ ၁၃ ၁၉၇ ၁၂၄ ၁.၄ ၀.၆၅ ၂ ၅ 

၅) စမ်းသပ်ချက်-၂+ 
ဇီဖာ-၁၃ ပါင်/ဧက 

ယ-ူ၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင်/ဧက* 

၇.၂၁ ၆.၇၁ ၀.၂၉ ၀.၅၇ ၂၇ ၅၄ ၄ ၅ ၁၆၅ ၁၁၄ ၁.၄ ၀.၄၀ ၂ ၉ 

၆) စမ်းသပ်ချက်-၂+ 
ဇီဖာ-၁၅ ပါင်/ဧက 

ယ-ူ၂၈+တီ-၁၁၂+ပိ-၅၆+ 
ဂျစ်-၃၀၀ ပါင်/ဧက* 

၇.၃၀ ၆.၆၇ ၀.၀၉ ၀.၅၇ ၃၂ ၄၆ ၅ ၁၂ ၁၇၀ ၁၁၂ ၁.၄ ၀.၆၀ ၅ ၁၅ 

ြမအမျို းအစား (Soil  Textural Class) မှာ နန်းဆန် သာ သဲ ြမများ ြဖစ်က ပါသည်။ 
Analytical item Analytical method Apparatus used 

 

Soil Texture Pipette method - 
pH 1:2.5 w/v soil:water pH meter E-51 HORIBA
Organic Matter Tyurin's method  
Available N Alkaline permanganate method - 
Available P Olsen's method Fisher Electrophotometer II Model 81 
Available K 1N Ammonium acetate Atomic Absorption Flame Emission Spectrophotometer  

AA 6200, SHIMADZU 
DTPA extractable Zn  Diethylene Triamine Penta-acetic acid extraction Atomic Absorption Flame Emission Spectrophotometer  
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AA 6200, SHIMADZU 
Water Soluble SO4-S Turbidity method Fisher Electrophotometer II Model 81 



792 

 

က-၂-၂) ပဲစဉ်းငစိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း( ကျာက်မဲ) 
 

ြမထဲတွင် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်သည် သဓာတ်၊ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်နှင့် အလူမီနီယမ်ဓာတ်တိန့င့်ှ တဲွလျက်ရှိ 
နတတ်ပါသည်။ြမန်မာနိင်ငရှိ Vertisols က့ဲသိန့နး်စနယ် ြမ စးများ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်သည် အဓိကအားြဖင့် 
ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်နှင့်တဲွလျက်ရိှ န လ့ရိှ ပီး၊ (Calcium phosphate) ၊ Alfisols က့ဲသိ ့ ြမနီသဲဝန်းများတွင် 
အဓိကအားြဖင့် သဓာတ်နှင့်တွဲလျက် (Iron bond forms of phosphate) အ နြဖင့် ရိှ န လ့ရိှ သာ အခါ  သီးနှ 
ပင်များမှ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်ကိရယရူန်ခက်ခဲသွားတတ်ပါသည်။ ပဲသးီနှပင်များတွင် အပင်မှထွက် သာ citric, 
malic, malanic, succinic နှင့် piscidic acids က့ဲသိ ့ သာသဂဲနစ်အက်စစ် (Low -molecular weight 
organic acid- LOAs)များထဲတွင်အဓိကအားြဖင့် citricနှင့် piscidicအက်စစ်များသည် ြမထဲတွင် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် 
ဓာတ် နှင့် တဲွလျက်ရိှ နသာသဓာတ်၊ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်နှင့် အလူမီနီယမ်ဓာတ်တိကိ့ ပျာ် စလျက် ယင်းတိမ့ှ 
ချိတ်ဆဲွထား သာ အပင်စားသးရန်ခက်ခဲသည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်များကိ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် 
များအြဖစ် ြပာင်းလဲ ပးနိင်ကပါသည်။ 

ထိ ့ ကာင့် ြမန်မာနိင်င၊ ကျာက်မဲ ဒသ ကဲ့သိ ့ သာ ချဉ်ငန်ဓာတ် နိမ့်သည့် နရာတွင် အဓိကအားြဖင့် 
သဓာတ်နှင့် တွဲချိပလ်ျက်ရှိ သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်အား ပဲစဉ်းငသီးနှစိက်ြခင်းြဖင့် ြပာင်းလဲသွားနိင်မ အ ြခ 
အ နများကိ လ့လာသိရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲြ့ခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာနမှ ဒသသ တသနြခတစ်ခြဖစ် သာ ရှမ်းြပည်နယ် ြမာက်ပိင်း ကျာက်မဲ 
စက်ိပျိုး ရးသ တသနြခတွင် ၂၀၁၀ မိးရာသီ၌ ရဆင်းစပ်မျိုး (၂) ပဲစဉ်းငမျို းကိ (၉.၆.၂၀၁၀) နတွ့င် စိက် ပျို း 
ပီး (၅.၃.၂၀၁၁) နတွ့ငရိ်တ်သိမး်ခဲ့ပါသည်။  ၂၀၁၁မိးရာသီတွင် ဒသမျို းြဖစ် သာ နာငပိ်န်မျိုးကိ (၂၅.၆.၂၀၁၁) 
နတွ့င် စိက်ပျို း ပီး (၂၇.၂.၂၀၁၂) နတွ့င် ရိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ပင်ကား ၂.၅ ပ နှင့် တန်းကား၂.၅ ပ ထားရိှ၍ 
စိက်ပျိုးခ့ဲပါသည်။   ၂၀၁၀ မိးရာသီတွင် တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧကကိ ြမခအြဖစ်ထည့် ပီး ၊ ဇဝီစူပါ ၅၀၀ စီစီ/ဧက 
အား အပင် (၁၄) ရက်သားမှ စ၍ တစ်ပတ်ြခား တစ်ကိမြ်ဖင့် (၁၀) ကိမ်ဖျန်းခ့ဲ ပီး ပန်းပွင့်ချိန်တွင် နိက်ထရိဂျင် 
(၀.၆၉%) နှင့် ဘိရွန် (၀.၀၁%)   ဖျာ်စပ်ြခင်းကိ ၁၂၀ လီတာ/ဧက နန်းြဖင့်  (၁) ကိမ်ဖျန်း ပးခ့ဲ ပါ  သည်။  
၂၀၁၁ မိးရာသတီွင် တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက နှင့် ကက် ချး တစ်ဧကလင် ၂၀ တင်းနန်း (၅၀၀ ကီလိဂရမ်/ ဧက) ကိ 
ြမခအြဖစ်ထည့် ပီး ၊ ဇီဝစူပါ ၅၀၀ စီစီ/ဧက အပင် (၁၄) ရက်သားမ ှ စ၍ တစ်ပတ်ြခား တစ် ကိမ်ြဖင့် (၅) 
ကိမ်ဖျန်းခဲ့ ပီး ပန်းပွင့်ချိန်တွင် နိက်ထရိဂျင် (၀.၆၉%) နှင့် ဘိရွန် (၀.၀၁%)   ဖျာ်စပ်ြခင်းကိ ၁၂၀ လီတာ/ဧက 
နန်းြဖင့်  (၁) ကိမ်ဖျနး် ပးခ့ဲ ပါသည် ။  

ထိ စိက်ကွက်ထဲတွင် ပဲစဉ်းငသက်တမ်းတစ် လာက် ကကျ သာ အရွက် ကများကိ ကာက်ယူြခင်း နှင့် 
မ ကာက်ယူဘ ဲ သဘာဝအတိင်း ဆက်လက်ထားရှိြခင်းဟူ သာ လ့လာြခင်း(၂)ခကိ ဧရိယာ ၁၀၀ စတရန်း ပ 
သတ်မှတ်ထား ပီး လ့လာခဲ့ပါသည်။  နှစ်စဉ် ပဲစဉ်းင မစိက်မီနင့်ှ ရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာများကိ ၀"-၆" (၀-၁၅ 
စင်တီမတီာ) ၊ ၆"-၁၂" (၁၅-၃၀ စငတီ်မီတာ) နှင့် ၁၂"-၂၄" (၃၀-၄၅ စင်တီမီတာ) အနက်များမ ှ ကာက်ယူ ၍ 
ချဉ်/ ငန်ဓာတ် (pH)၊ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်၊ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် ပိတက်စီယမ် (Availavle N,P, and 
K)၊ သစ် ဆွးဓာတ် (Soil organic matter) နှင့် စစ ပါင်း နိက်ထရိဂျင်၊ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် ပိတက်စီယမ် (Total 
N,P,K)ပါဝင်မတိကိ့ ဓာတ်ခွဲတိင်းတာခဲ့ပါသည်။ ရိတ်သမ်ိး ပီး အပင်တစ်ပင်လးမှလည်း အပင် အစိတ်အပိင်း 
အလိက် (အြမစ်၊ အပင်ပိင်း၊ အ တာင့်အခွ နှင့် အ စ့) မှ လည်း ကာင်း ၊ ကာက်ယူထားသည့် အရွက် ကမှ 
လညး် ကာငး် စစ ပါင်း နိက်ထရိဂျင်၊ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်နှင့် ပိတက်စီယမ် (Total N,P,K) ပါဝင်မ တိက့ိ ဓာတ်ခွဲ 
တိင်းတာခဲပ့ါသည်။ စိက်ပျို းတစ်ရာသီတွင် အရွက် က (၄) ကိမ် ကာက်ယူခဲ့ရ ပီး သတ်မှတ်ဧရိယာမှ ကာက်ယ ူ
ရရိှသည့် အရွက် က အ လးချိန်ကိ လည်းမှတ်သားခ့ဲ ပါသည်။   
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တွရိှ့ချက် 

ဇယား-၃၂ တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသ ီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသ ီ တိတ့ွင် ကျာက်မဲစိက်ပျိုး ရးသ တသနြခတွင် 
စိက်ပျို းရိတ်သိမ်းခဲ့သည့် ပစဲဉး်ငစိက်ကွက်မှ မစိက်မီနှင့် စိက် ပီး ြမနမူနာတိတ့ွင် ဓာတ်ခဲွ တွရိှ့ရ သာ အပင် 
စားသးနိင်သည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်နှင့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ပါဝငမ် တိကိ့ ဖာ်ြပထားပါသည်။   

အပင်စားသးနိင်သည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အ နြဖင့် - 

 ြမအနက် ၀"-၆" (၀-၁၅ စင်တီမီတာ) တွင်၂၀၁၀ မိးရာသီတွင် ရွက် က ကာက်သည့် အကကွ် 
တွင် မစိက်မီနှင့် စိက် ပီးမထူးြခား သာ်လည်း၊ ရွက် ကမ ကာက်သည့် အကွက်တွင် ရိတ်သိမ်း 
ပီး ြမနမူနာ၌ မစိက်မီ ြမနမူနာထက် အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ၃ ပီပီအမ် ပိလာ 
ကာင်း တွရိှ့ခဲ့ရပါသည်။ ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ရွက် က ကာက်ြခင်း ၊ မ ကာက်ြခင်း ၂ ကွက် 

စလး၌ ရိတ်သမိ်း ပီး ြမနမူနာတွင် ၁ ပီပီအမ် စီ တိးလာ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည်။ 

 ြမအနက် ၆"-၁၂" (၁၅-၃၀ စင်တီမီတာ) တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသီ၌ စိက် ပီး ြမနမူနာတွင်  ပါဝင် 
သာ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်သည် အရွက် က ကာက်သည့် အကွက်နှင့် မ ကာက် 
သည့် အကွက် ၂ ခစလးတွင် မစိက်မအီ ြခအ နထက် ၁ ပီပီအမ် နှင့်၂ ပီပီအမ် စီ အသီးသီး လျာ့ 
နည်းသာွးကပါသည်။၂၀၁၁ မိးရာသတွီင်မူ ၂၀၁၀ မိးရာသီ တွရ့ှိချက်နှင့် ြခားနား ပီး ရွက် က 
ကာက်ြခင်း၊ မ ကာက်ြခင်း စမ်းသပ်ချက် ၂ ခ စလးတွင် မစိက်မီ ြမနမူနာထက် ၂ ပီပီအမ် စ ီ
ပိမိ တိးလာ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည်။ 

 ြမအနက် ၁၂"-၂၄" (၃၀-၄၅ စင်တီမီတာ)တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသီ၌  ရွက် က ကာက်သည့် 
အကွက်၌ မစိက်မီထက် ၁ ပီပီအမ် လျာ့သွား သာ်လည်း၊ ရွက် ကမ ကာက်သည့် အကွက်တွင် 
၁ ပီပီအမ်တိးလာ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည်။၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာတွင် 
မစိက်မီ အ ြခအ နထက် ရွက် က ကာက်ြခင်း၊ မ ကာက်ြခင်း ၂ ခစလးတွင် ၃ ပီပီအမ်စီ လျာ့ 
နည်းသာွးသည်ကိ တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ 

စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အ နနှင့်  

 ြမအနက် ၀"-၆" (၀-၁၅ စင်တီမီတာ) တွင်၂၀၁၀ မိးရာသီတွင် ရွက် က ကာက် သာ အကွက် 
တွင် ၁.၀၉% နှင့် ရွက် ကမ ကာက် သာ အကွက် တွင် ၂.၁၈% စီ တိးလာ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရ ပါ  
သည်။ ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ရွက် က ကာက် သာအကွက်တွင် ၀.၆၆% နှင့် ရွက် က မ ကာက် 
သာ အကွက် တွင် ၀.၂၀% စီ တိးလာ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည်။ 

 ြမအနက် ၆"-၁၂" (၁၅-၃၀ စင်တီမီတာ) တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသ၌ီ ရွက် က ကာက် သာ အကွက် 
တွင် ၀.၇၃% နှင့် ရွက် က မ ကာက် သာအကွက်တွင် ၀.၈၈% စီ တိးလာ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရ 
ပါ သည်။၂၀၁၁ မိးရာသတွီင် ရွက် က ကာက် သာအကွက်တွင် ၀.၁၁% နှင့် ရွက် က 
မ ကာက် သာ အကွက် တွင် ၀.၂၇% စီ တိးလာ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ 

 ြမအနက် ၁၂"-၂၄" (၃၀-၄၅ စင်တီမီတာ) တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသီ၌  ရွက် က ကာက် သာ 
အကွက်တွင် ၀.၉၉% နှင့် ရွက် ကမ ကာက် သာ အကွက် တွင် ၁.၄၁% စီ တိးလာ ကာင်း တွ  ့
ရှိခဲ့ရပါသည်။၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ရွက် က ကာက် သာအကွက်တွင် ၀.၃၄% နှင့် ရွက် က 
မ ကာက် သာအကွက်တွင် ၀.၃၀% စီ တိးလာ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ 
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ဇယား-၃၃ တွင် ၂၀၁၀ မိး နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီတိတွ့င် ထည့်သွင်း ပးခ့ဲသည့် ြမသဇာများမ ှ ြမတွင်
ရရှိနိင် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပစ််ဓာတ်ကိ တွက်ချက် ဖာ်ြပထားပါသည်။ဇယား-၃၄ တွင် ပဲစဉ်းငပင်မှ ရိတ်သမ်ိး ပီး 
ချိန် တွင် နတ်သိမ်းသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပမာဏ များကိ တွက်ချက် ဖာ်ြပထား ပါသည်။ဇယား-၃၅တွင် ၂၀၁၀ 
မိးရာသီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသ ီ တွင် ကျာက်မဲစိက်ပျို း ရးသ တသနြခတွင် စိက်ပျို းရိတ်သမိ်းခ့ဲသည့် ပဲစဉ်းင 
စိက်ကွက်မှ ပဲစဉ်းင တစ်ရာသီ စိက်ပျိုးြခငး်ြဖင့် ရရိှနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရဓာတ် ညီမ ြခ (P Nutrient 
Balance) ကိ တွက်ချက် ဖာ်ြပထား ပါသည်။  

ထိသိတွ့က်ချက်ရာတွင် အာဟာရဓာတ် အဝင် (Inputs) အ နြဖင့် ြမသဇာအြဖစ် ထည့်သင်ွးသးစဲွသည်မှ 
ရရှိ သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပမာဏနှင့် ပင်ကိယ် ြမမှ ပးနိင်စွမ်း သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ပမာဏများကိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
ပီး သီးနှစိက်ပျိုးကာလအတွငး် လထနှင့် ရထမှ အနည်ထိင်ကျ ရာက်နိင်သည့် (Atmospheric deposition 
and sedimentation) ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပမာဏများကိ ထည့်သင်ွး မစဉ်းစားခဲ့ပါ။ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရဓာတ ်နတ ်
သိမ်းမတွင်လည်း အပင်မှ ထတ်နတ်သးစွဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပမာဏကိသာ ထည့်သွင်းတွက်ချက် ပီး၊ စိက် 
ပျိုးရာသီတစ် လာက် ပျာက်ဆးမများ (Erosion losses = Leaching, runoff and gaseous losses) ကိ 
ထည့်သွင်းမစဉး်စားခဲ့ ပါ ။  
 
ဇယား-၃၂။ ။ ပဲစဉ်းင  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း 

စမ်းသပ်ကွက်မှ၂၀၁၀ မိးရာသီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ တိတွ့င် ကျာက်မဲစိက်ပျို း ရးသ တသနြခ ၌  
စိက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခ့ဲသည့် ပဲစဉ်းင စိက်ကွက်မှ မစိက်မီ နှင့် စိက် ပီး ြမနမူနာတိတွ့င် ဓာတ်ခဲွ တွရ့ှိ 
ရ သာ အပင်စားသးနိင်သည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပါဝင်မ 

( ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ) 

ြမနမူနာ 
ယူသည့်အနက် 

မစိက်မီ 
ြမနမူနာမှ 

ပဲစဉ်းငရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာမှ 
ရွက် က ကာက် သည့် 

အကွက်မှ 
ရွက် ကမ ကာက်သည့် 

အကွက်မှ 
Avail 
-able 

P 
(ppm) 

Total P 
(%) 

Avail
-able 

P 
(ppm) 

(+) 
/(-)* 

Total 
P (%) 

(+) 
/(-)* 

Avail
-able 

P 
(ppm) 

(+) 
/(-)* 

Total P 
(%) 

(+) 
/(-)* 

၂၀၁၀ မိးရာသီ 
၀"-၆"  
(၀-၁၅ cm) 

၃ Nil ၃ ဝ ၁.ဝ၉ +၁.ဝ၉ ၆ +၃ ၂.၁၈ +၂.၁၈ 

၆"-၁၂" 
(၁၅-၃၀ cm) 

၄ ဝ.၁၆ ၃ -၁ ဝ.၈၉ +ဝ.၇၃ ၂ -၂ ၁.ဝ၄ +ဝ.၈၈ 

၁၂"-၂၄" 
(၃၀-၄၅ cm) 

၃ ဝ.ဝ၃ ၂ -၁ ၁.ဝ၂ +ဝ.၉၉ ၄ +၁ ၁.၄၄ +၁.၄၁ 

၂၀၁၁ မိးရာသီ 
၀"-၆"  
(၀-၁၅ cm) 

၄ ဝ.၂၆ ၅ +၁ ဝ.၉၂ +ဝ.၆၆ ၅ +၁ ဝ.၄၆ +ဝ.၂ဝ 

၆"-၁၂" 
(၁၅-၃၀ cm) 

၃ ဝ.၃ဝ ၅ +၂ ဝ.၄၁ +ဝ.၁၁ ၅ +၂ ဝ.၅၇ +ဝ.၂၇ 

၁၂"-၂၄" 
(၃၀-၄၅ cm) 

၆ ဝ.၁၆ ၃ -၃ ဝ.၅ဝ +ဝ.၃၄ ၃ -၃ ဝ.၄၆ +ဝ.၃၀ 

* မစိက်မီ ြမနမူနာတွင်ရှိ သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ပမာဏထက် တိးြခင်း (+) သိမ့ဟတ် လျာ့သွားြခင်း (-) 
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အရွက် က ကာက်ြခင်းတွင် ပဲစဉ်းငစိက်ပျို းရာသီ တစ် လာက် ၄ ကိမ် ကာက်ခ့ဲ ပီး ၂၀၁၀ မိးရာသီ 

တွင် အရွက် က ပမာဏ ၁၃၉၃.၉ ကီလိဂရမ်/ဧက (၃၄၄၄.၄ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) ရရိှ ပီး ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် 
အရွက် က ပမာဏ ၁၂၀၆.၃ ကီလိဂရမ်/ဧက (၂၉၈၀.၈ ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) ရရိှခ့ဲပါသည်။ ထိအရွက် က 
များတွင် ပါဝင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ကိဓာတ်ခွဲ၍ အရွက် ကများတွင် ပါဝင်သွားနိင် သာ တစ်ယူနစ်ဧရိယာမှ 
ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ကီလိဂရမ်ကိ ြပန်လည်တွက်ချက် လ့လာခ့ဲ ပါသည်။ 

အပင်မှ နတ်သမ်ိးသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် အရွက် က ကာက်သည့်အကွက်တွင် အရွက် ကတွင် ပါ  
သွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် (Output-P) တိအ့ား ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်အဝင် စစ ပါင်း (Input-P) ထဲမှ ြခား 
နားြခင်းအား ဖာ့စ်ဖရပ်စ်အာဟာရဓာတ် ညီမ ြခ (P Nutrient Balance) အြဖစ် တွက်ချက် လ့လာခဲ့ ပါသည်။ 
ထိအ့ြပင် ပဲစဉ်းငအပင်များရိတ်သိမ်း ပီး ကာက်ယူခ့ဲ သာ ြမနမူနာအား ဓာတ်ခွဲ၍ ထိပမာဏအား ြမတွင် 
ကျန်ရှိ သာ ဖာ့စ်ဖရပစ််ပမာဏ အြဖစ် ဖာ်ြပထားပါသည် (ဇယား-၃၅)။ 

၂၀၁၀ မိးရာသတွီင် သက်တမ်း (၂၆၉) ၇က်သားရှိ သာ ပဲစဉ်းငမျို း ရဆင်းစပ်မျို း (၂) နှင့် ၂၀၁၁ မိး 
ရာသီတွင် သက်တမ်း (၂၄၇) ရက်သားရိှ သာ နာငပိ်န်( ဒသမျိုး) ပဲစဉ်းငတိအ့ား စိက်ပျိုးြခင်းြဖင့် ြမတွင် 

ဖာ့စ်ဖရပ်စ်အာဟာရဓာတ်ဆးရးနိင်မမရှိသည့်ြပင် ရိတ်သိမ်း ပီး ြမတွင်လည်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ၃၆.၈ (± ၁၇.၈) 

ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ(၁၄,၉ (± ၇.၂) ကီလိဂရမ်/ဧက) ထိကျန်ရှိ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၃၅)။ 

ထိ ့ ကာင့် ကျာက်မဲ ဒသက့ဲသိ ့ နန်းဆန်သည့်ရ ့ စး ြမအမျိုးအစား ြဖစ် ပီး အသင့်အတင့် ချဉ် သာ 
ြမမျို းတွင် (ဇယား-၃၆) ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်သည် သဓာတ်နှင့်ချိတ်ဆက်လျက်ရိှ နနိင် ပီး စိက်ပျို းသည့် ပဲစဉ်းင၏ 
အြမစ်မှ စစ်ထတ်ရည်များသည ် ထိချိတ်ဆက်လျက်ရိှ သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်တိက့ိ ထတ်ယူသးစဲွနိငက်ာ အပင်သက် 
တမ်းတစ် လာက်လိအပ် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်ကိ ြဖည့်တင်းနိင် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ ဇယား-၃၆တွင် 
ဖာ်ြပထားချက်အရ မလူပငကိ်ယတွ်င် အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်မှာနည်း သာ အဆင့်တွင်သာ ရှိ 
သာ်လည်း ပဲစဉ်းငပင်သည် စစ ပါငး် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်တွင်  ပါဝင် သာ သဓာတ်နှင့် ချတ်ိဆက် နသည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် 

(iron bond P) ကိ ရယူနိင်စွမး်ရိှြခငး် ကာင့် ပဲစဉ်းင သက်တမ်းတစ် လာက်လိအပ် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်ကိ 
ညီမ ြခတွင် ရိှ န စ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၃၅) ။  
သးသပ်ချက် 

ြမ၏ချဉ/်ငန်ဓာတ ် နိမ့် ပီး ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်များသည် သဓာတ်နှင့် ချိပ်ဆက် နကာ အပင်စားသးရန် 
မလွယ် သာ အ ြခအ နတွင် ပဲစဉ်းငပင် အြမစ်များမ ှ iron bond P များကိ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စဖရပ်စ ်
ြဖစ် စကာ ရယူနိင်သြဖင့် ဖာ့စဖရပ်စ် မဆးရး စဘဲ (P nutrient mining) ၊ ြမတွင်လည်း ကျန်ရိှ စ နနိင် 
(Positive balance of P) ကာင်းသးသပ်နိင်ပါသည် ။  

ထိ ့ ကာင့် ဒသသီးနပှစတွင် ပဲစဉ်းငစိက်ပျို း ပီး ဆက်လက်စိက်ပျို း သာ သီးနှအတွက် သာ်လည်း 
ကာင်း၊ သီးညပ်အြဖစ် ပဲစဉ်းငနင့်ှ တဲွဖက်စိက်ပျိုး သာ သးီနှများအတွက် သာ်လည်း ကာင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ဓာတ ်
ြဖည့်တငး် ပးနငိ် ကာငး် ထာက်ခအကြပုနိင်ပါသည်။  
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ဇယား-၃၃။ ။ ပဲစဉ်းင  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ပဲစဉ်းင 
စိက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခဲ့မ အ ြခအ န နှင့် ထည့်သွင်း ပး သာ ြမသဇာများမှ ရရှိနိင် သာ စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်။ 
၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

 

ပဲစဉ်းငမျိုး 
အမည် 

စိက်ပျိုး 
ရက် 

ရိတ်သိမ်း 
ရက် 

ပင်ကား 
_ တန်းကား 

ထည့်သွင်းခဲ့သည့် ြမသဇာနန်းထား 
ရရှိနိင်မည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် 

kg P/A kg P/ha 
၂၀၁၀ မိး 

ရဆင်း 
စပ်မျိုး(၂) 

၉.၆.၂၀၁၀ ၅.၃.၂၀၁၁ ၂.၅ ပ 
_၂.၅ ပ 

တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက ( ြမခ) ၅ ၁၂.၄ 
ဇီဝစူပါ ၅၀၀ စီစီ/ဧက 
(၁၀ ကိမ်ဖျန်း) 

ဝ.ဝ၉ ဝ.၂ 

နိက်ထရိဂျင်(၀.၆၉%) နှင့် ဘိရွန် (၀.၀၁%) 
၁၂၀လီတာ/ဧက (၁ ကိမ်ဖျန်း) 

- - 

ထည့်သွင်း ပး သာ ြမသဇာများမှ ရရှိနိင် သာ စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၅.၀၉ ၁၂.၆ 
၂၀၁၁ မိး 

နာငပ်ိန်မျိုး 
( ဒသမျိုး) 

၂၅.၆.၂၀၁၁ ၂၇.၂.၂၀၁၂ ၂.၅ ပ 
_၂.၅ ပ 

တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက ( ြမခ)   ၅ ၁၂.၄ 
ကက် ချး ၁၁၀၀  ပါင/်ဧက ၃.၅ ၈.၆ 
ဇီဝစူပါ ၅၀၀ စီစီ/ဧက 
(၅ ကိမဖ်ျန်း) 

ဝ.ဝ၅ ဝ.၁ 

နိက်ထရိဂျင်(၀.၆၉%) နှင့် ဘိရွန် (၀.၀၁%) 
၁၂၀လီတာ/ဧက   (၁ ကိမ်ဖျန်း) 

- - 

ထည့်သွင်း ပး သာ ြမသဇာများမှ ရရှိနိင် သာ စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၈.၅၅ ၂၁.၁ 
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ဇယား-၃၄။ ။ ပဲစဉ်းင  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ပဲစဉ်းင 
အပင်မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်။၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 
 

ရာသီနှင့် 
စမ်း သပ် ချက် 

တစ်ဧက အထွက် နန်း 
ကီလိဂ၇မ်/ဟက်တာ  

(တင်း/ဧက) 

အပင် အစိတ် 
အပိင်း 

ထွက်ရှိသည့် 
ပမာဏ 

ပါဝင် သာ 
ဖာ့စ်ဖရပ်စ်  

(%) 

နတ်သိမ်းသွားသည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပမာဏ 

kg/A kg/ha kg P/A kg P/ha 
၂၀၁၀ မိးရာသီ 
ရွက် က ကာက် 
သည့်အကွက် 

(၈.၄၄) အ စ့ ၂၇၈.၈ ၆၈၈.၉ ဝ.၃၃ ၀.၉၂ ၂.၃ 
 အခွ ၂၇၈.၈ ၆၈၈.၉ ဝ.၁၀ ၀.၂၈ ၀.၇ 
 ပင်ပိင်း ၃၂၅၂.၅ ၈၀၃၆.၉ ဝ.ဝ၅ ၁.၆၃ ၄.ဝ 
 အြမစ ် ၇၂၀.၂ ၁၇၇၉.၆ ဝ.ဝ၁ ၀.၀၇ ဝ.၂ 

ပဲစဉ်းင အပင် တစ်ပင်လး မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၂.၉ ၇.၂ 
၂၀၁၀ မိးရာသီ 
ရွက် ကမ ကာက် 
သည့်အကွက် 

(၁၆.၁၈) အ စ့ ၅၃၄.၃ ၁၃၂၀.၃ ဝ.၄၂ ၂.၂ဝ ၅.၅ 
 အခွ ၄၈၇.၉ ၁၂၀၅.၆ ဝ.ဝ၆ ဝ.၂၉ ဝ.၇၂ 
 ပင်ပိင်း ၅၈၀၈.ဝ ၁၄၃၅၁.၆ ဝ.ဝ၄ ၂.၃၂ ၅.၇၄ 
 အြမစ ် ၁၄၁၇.၂ ၃၅ဝ၁.၉ ဝ.ဝ၄ ဝ.၅၇ ၁.၄ဝ 

ပဲစဉ်းင အပင် တစ်ပင်လး မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၅.၄ ၁၃.၄ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ 
ရွက် က ကာက် 
သည့်အကွက် 

(၂၄.၆၇) အ စ့ ၄၈၇.၉ ၁၂ဝ၅.၆ ဝ.၃၄ ၁.၆၆ ၄.၁ 
 အခွ ၄၈၇.၉ ၁၂ဝ၅.၆ ဝ.ဝ၅ ဝ.၂၄ ဝ.၆ 
 ပင်ပိင်း ၂၀၂၁.၂ ၄၉၉၄.၄ ဝ.ဝ၅ ၁.ဝ၁ ၂.၅ 
 အြမစ ် ၂၅၀.၉ ၆၂ဝ.ဝ ဝ.ဝ၂ ဝ.ဝ၅ ဝ.၁ 

ပဲစဉ်းင အပင် တစ်ပင်လး မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၃.ဝ ၇.၃ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ 
ရွက် ကမ ကာက် 
သည့်အကွက် 

(၂၉.၅၂) အ စ့ ၇၁ဝ.၉ ၁၇၅၆.၆ ဝ.၂ဝ ၁.၄၂ ၃.၅ 
 အခွ ၄၁၈.၂ ၁၀၃၃.၄ ဝ.ဝ၄ ဝ.၁၇ ဝ.၄ 
 ပင်ပိင်း ၁၃၉၃.၉ ၃၄၄၄.၃ ဝ.ဝ၄ ဝ.၅၆ ၁.၄ 
 အြမစ ် ၄၁၈.၂ ၁၀၃၃.၄ ဝ.ဝ၄ ဝ.၁၇ ဝ.၄ 

ပဲစဉ်းင အပင် တစ်ပင်လး မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၂.၃ ၅.၇ 
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ဇယား-၃၅။ ။ပဲစဉ်းင  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ၊ ပဲစဉ်းင တစ်ရာသီ 
စိက်ပျိုးြခင်းြဖင့် ရရှိနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရဓာတ် ညီမ ြခ (P Nutrient Balance)။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

 

စမ်းသပ်နှစ် နှင့် 
စမ်းသပ်ချက် 

ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရဓာတ် အဝင် အပင်မှ နတ်သိမ်း 
သွား သာ 
ဖာ့စ်ဖရပ်စ် 

ကာက်ယူ သာ 
ရွက် ကတွင် ပါသည့် 

ပမာဏ 

အာဟာရဓာတ် 
ညီမ ြခ 
(+)/(-) 

ရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာ 
မှ ြမတွင်ကျန်သည့် 

ပမာဏ 
ြမသဇာမှ 

ပင်ကိယ်အာ 
ဟာရဓာတ်မှ 

စစ ပါင်း 

kg  
P/A 

kg 
P/ha 

kg 
P/A 

kg 
P/ha 

kg 
P/A 

kg 
P/ha 

kg 
P/A 

kg 
P/ha 

kg  
P/A 

kg  
P/ha 

kg  
P/A 

kg  
P/ha 

kg  
P/A 

kg  
P/ha 

၂၀၁၀ မိး  
အရွက် က ကာက် 

၅.၁ ၁၂.၆ ၂.၇ ၆.၇ ၇.၈ ၁၉.၃ ၂.၉ ၇.၂ ၂.၂ ၅.၅ +၂.၇ +၆.၆ ၁၂.၆ ၃၁.၂ 

၂၀၁၀ မိး  
အရွက် ကမ ကာက် 

၅.၁ ၁၂.၆ ၂.၇ ၆.၇ ၇.၈ ၁၉.၃ ၅.၄ ၁၃.၄ - - +၂.၄ +၅.၉ ၂၅.၃ ၆၂.၅ 

၂၀၁၁ မိး  
အရွက် က ကာက် 

၈.၆ ၂၁.၁ ၆.ဝ ၁၄.၈ ၁၄.၆ ၃၅.၉ ၃.ဝ ၇.၃ ၁.၉ ၄.၈ +၉.၇ +၂၃.၈ ၁၂.၉ ၃၁.၉ 

၂၀၁၁ မိး  
အရွက် ကမ ကာက် 

၈.၆ ၂၁.၁ ၆.ဝ ၁၄.၈ ၁၄.၆ ၃၅.၉ ၂.၃ ၅.၇ - - +၁၂.၃ +၃၀.၂ ၈.၇ ၂၁.၅ 

ပျမ်းမ  ၁၄.၉ ၃၆.၈ 
Standard Deviation ၇.၂ ၁၇.၈ 
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ဇယား-၃၆။ ။ ပဲစဉ်းင စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်းစမ်းသပ်ကွက်မှ မစိက်မီ 
ြမနမူနာ ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

ြမနမူနာ pH Available N Available P Available K 
Organic 
matter 

Soil Texture 
Soil 

textural 
class 

Total 

Reaction Rating ppm Rating ppm Rating ppm Rating % Rating Sand% Silt% Clay% N% P% K% 

၂၀၁၀ မိး 
၀"-၆"  
(၀-၁၅ 
စင်တီမီတာ) 

5.28 
Moderately 

acid 
114 High 3 Low 65 Low 4.5 High 7 40 52 

Silty 
clay 

0.09 Nil 0.18 

၆"-၁၂" 
(၁၅-၃၀ 
စင်တီမီတာ) 

5.49 
Moderately 

acid 
138 

Very 
High 

4 Low 75 Low 3.6 High 12 41 47 0.12 0.16 0.62 

၁၂"-၂၄" 
(၃၀-၄၅ 
စင်တီမီတာ) 

5.14 
Strongly 

acid 
96 High 3 Low 61 Low 2.2 

Medi 
-um 

4 40 56 0.04 0.03 0.65 

၂၀၁၁ မိး 
၀"-၆"  
(၀-၁၅ 
စင်တီမီတာ) 

5.42 
Moderately 

acid 
97 High 4 Low 58 Low 4.6 High 8 41 51 

Silty 
clay 

- 0.26 - 

၆"-၁၂" 
(၁၅-၃၀ 
စင်တီမီတာ) 

5.28 
Moderately 

acid 
63 

Medi 
–um 

3 Low 46 Low 3.6 High 5 44 51 - 0.30 - 

၁၂"-၂၄" 
(၃၀-၄၅ 
စင်တီမီတာ) 

5.43 
Moderately 

acid 
114 High 6 Low 41 Low 2.1 

Medi 
-um 

5 40 50 - 0.16 - 
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က-၂-၃) ပဲပပ်  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း( ကျာက်မဲ) 
ြမန်မာနိင်င၊ ကျာက်မဲ ဒသက့ဲသိ ့ သာ ချဉ်ငန်ဓာတ ်နိမ့်သည့် နရာတွင် အဓိကအားြဖင့် သဓာတ်နှင့် တွဲ 

ချိပ်လျက်ရှိ သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်အား ပဲစဉ်းငသီးနှက့ဲသိပ့င် ပဲပပ်သီးနှသည်လည်း ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်ကိ 
ြပာင်း လဲရယူသွားနိငမ် ရှိ/မရှ ိအ ြခအ နများကိ လ့လာသိရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲြ့ခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
ဆာင်ရွက်ချက် 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာနမှ ဒသသ တသန ြခတစ်ခြဖစ် သာ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ြမာက်ပိင်း 
ကျာက်မဲစိက်ပျို း ရးသ တသနြခတွင် ၂၀၁၀ မိးရာသီ၌ SJ-4 ပဲပပ်မျိုးကိ (၅.၆.၂၀၁၀) နတွ့င်စိက်ပျို း ပီး 

(၂.၁၀.၂၀၁ဝ) နတွ့င် ရိတ်သိမ်းခ့ဲပါသည်။  ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် ရဆင်း-၆ ပဲပပ်မျိုးကိ (၈.၆.၂၀၁၁) နတွ့င် 
စက်ိပျိုး ပးီ (၂၁.၉.၂၀၁၁) နတွ့င် ရိတ်သမ်ိးခ့ဲပါသည်။ တန်းကား၁၈" နှင့် ပင်ကား ၄" ထားရှိ၍ စကိပ်ျိုးခ့ဲပါ 
သည်။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ တိတွ့င် တီစူပါ ၅၆ ပါင်/ဧက ကိ ြမခအြဖစ်ထည့် ပးီ ၊ ဇီဝစူပါ  ၅၀၀ စီစီ/ဧက 
အား အပင် (၁၅) ရက်သားမ ှစ၍ (၁၀)ရက်ြခားတစ် ကိမ်ြဖင့်(၄) ကိမ်ဖျန်းခဲ့ပါသည် ။ ပဲပပ်သီးနှစိက်ပျို းသည့် ြမ 
တွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်အ ြခအ နကိ သိရှိနိင်ရန် အရွက် က ကာက်ြခင်း /မ ကာကြ်ခင်းမှ 
လဲွ၍ကျန်သ တသနလပ်ငန်းများကိ ပဲစဉ်းငသီးနှတွင် ဆာငရ်ွက် လလ့ာခ့ဲသည့်အတိင်းလပ် ဆာင်ခ့ဲပါ သည်။ 
တွရိှ့ချက် 

ဇယား-၃၇ တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသတိီတွ့င် ကျာက်မဲစိက်ပျိုး ရးသ တသနြခတွင် စိက် 
ပျိုးရိတ်သမ်ိးခ့ဲသည့် ပဲပပ်စိက်ကွက်မှ မစိက်မီနှင့် စိက် ပီး ြမနမူနာတိတ့ွင ် ဓာတ်ခွဲ တွရိှ့ရ သာ အပင်စားသး 
နိင်သည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်နှင့် စစ ပါငး် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ပါဝင်မတိကိ့ ဖာ်ြပထား ပီး၊  ၂၀၁၀ မိးရာသတွီင် အပင်စားသး 
နိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပစ််မာှ ပဲပပ်ရတိ်သိမ်းအပီးတွင် လျာ့နည်းသွား သာ်လည်း စစ ပါင်း ပါဝင် သာ ဖာ့စ် 
ဖရပ်စ်ဓာတ် မှာမူ ဝ.၅၃% ထိ တိးလာ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ သိ ့ သာ်လည်း ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင်မူ ပဲပပ် တစ် 
ရာသီစကိပ်ျိုးအပးီတွင် ြမတွင်ရှိ သာ အပင်စားသးနိင်သည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်နှင့် စစ ပါငး်ပါဝင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် 
ဓာတ်တိမ့ာှ တိးြခငး်၊ လျာ့ြခင်းမရှိဘ ဲညီမ ြခတွင်ရိှ န ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၃၇)။ 

ဇယား-၃၈ တွင် ၂၀၁၀ မိး နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီတိတွ့င် ကျာက်မဲြခ၌ ပဲပပ်စိက်ပျို းြခင်းတွင် ထည့်သင်ွးခဲ့ 
သာ ြမသဇာများမှ ရရိှနိင် သာ ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်အဝင်ကိ (P input)ကိ တွက်ချက် ဖာ်ြပထားပါသည။် ပဲပပ် 
သီးနှရိတ်သိမ်း ပီးချိန်တွင် ပဲပပ်ပင်မှ နတ်သမ်ိးသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ပမာဏကိ ဇယား-၃၉တွင် တွက်ချက် ဖာ်ြပ 
ထား ပါသည်။ ဇယား-၄၀တွင် ၂၀၁၀ မိးရာသ ီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ တွင် ကျာက်မဲစိက်ပျိုး ရးသ တသနြခတွင် 
စိက်ပျို းရိတ်သိမ်းခဲ့သည့် ပဲပပ် စိက်ကွက်မှ ပဲပပ် တစ်ရာသီ စိက်ပျို းြခင်းြဖင့် ရရိှနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရ 
ဓာတ် ညီမ ြခ (P Nutrient Balance) ကိ ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
ဇယား-၃၇။ ။ ပဲပပ်  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း 

စမ်းသပ်ကွက်မှ မစိက်မီနှင့် စိက် ပီး ြမနမူနာတိတွ့င် ဓာတ်ခဲွ တွရိှ့ ရ သာ အပင်စားသးနိင်သည့် 
ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ပါဝင်မ ( ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ၊ ကျာက်မဲြခ) 

 

စမ်းသပ်သည့် နှစ် 
မစိက်မီ ြမနမူနာမှ ပဲပပ် ရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာမှ 

Available 
P (ppm) 

Total P 
(%) 

Available 
P (ppm) 

(+)/ (-)* 
Total P 

(%) 
(+)/(-)* 

၂၀၁၀ မိး ၄ ၀.၀၉ ၂ -၂ ၀.၆၂ +၀.၅၃ 
၂၀၁၁ မိး ၆ ၀.၀၇ ၆ ဝ ၀.၀၇ ဝ 
* မစိက်မီ ြမနမူနာတွင်ရှိ သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ပမာဏထက် တိးြခင်း (+)(သိမ့ဟတ်) လျာ့သွားြခင်း (-) 
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၂၀၁၀ မိးရာသီတွင် ပဲပပ်သီးနှစိက်ပျို းအ ပီး ြမတွင် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အနတ်ညီမ ြခ (Negative P 

balance) ကိ တွရ့ှိ ရ သာ်လည်း ၂၀၁၁ မိးရာသ ီပဲပပ် သးီနှတစ်ရာသီစိက်အ ပီးတွင် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်မှာ တစ် 
ဧကလင် ၆.၆ ကီလိဂရမ် (၁၆.၄ ကီလိဂရမ် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်/ဟက်တာ) ြဖင့် အ ပါင်းညီမ ြခ (Positive P 
balance) ရိှ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည။် ၂၀၁၀ မိး နှင့် ၂၀၁၁ မိးနှစ်ရာသီ ပျမ်းမ  အရ ရိတ်သိမ်း ပီးချိန်တွင် ြမ 

၌ တစ်ဧကလင် ၆.၈ (±၀.၉) ကီလိဂရမ် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် (၁၆.၈ (±၂.၃) ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) ကျန်ရိှ ကာင်း တွ  ့

ရှိခဲ့ရပါသည် (ဇယား-၄၀)။ 
၂၀၁၀ မိးရာသီ ပဲပပ်စိက်သည့် အကွက်၏ မစိက်မီ ြမနမူနာဓာတ် ခွဲ တွရ့ှိချက်အရ၊ ြမသည် နန်းဆန ်

သည့် ရ စး ြမြဖစ် ပးီ၊ သစ် ဆွးဓာတ် ပါဝင်မသင့်တင့်ကာ၊ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်ပါဝင်မ အလွန်ြမင့် 
ပါသည်။ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် ပိတက်စီယမ်ဓာတ် များမှာမ ူ နဲ သာအဆင့်သာရိှကပါသည် 
(ဇယား-၄၁)။ ၂၀၁၁ မိးရာသပီဲပပ်စိက်သည့် အကွက်၏ မစိက်မီ ြမနမူနာဓာတ်ခဲွ တွရ့ှိချက် အရ၊ ြမသည် နန်း 
ဆန်သည့် ရ စး ြမြဖစ် ပီး၊ သစ် ဆွးဓာတ်ပါဝင်မြမင့်မားကာ၊ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်ပါဝင်မ အလွန် 
ြမင့်ပါသည်။ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်နှင့်ပိတက်စီယမ်ဓာတ်များမှာမူ နဲ သာအဆင့်သာရိှကပါသည် 
(ဇယား-၄၁)။ 

ထိ ့ ကာင့် ကျာက်မဲ ဒသက့ဲသိ ့ သာ နန်းဆန် သာရ ့ စး ြမ ရှိ ပးီ ြမ၏ ချဉ်/ငန်ဓာတ်မှာ အသင့် 
အတင့် မှ အလွနခ်ျဉ် သာ အဆင့် ရှိ သည့် ြမများ တွင် ပဲပပ်သီးနှစိက်ြခင်းြဖင့် ပဲစဉ်းငသီးနှ စိက်သည်က့ဲသိ ့
ြမတွင် အပင်စားသးရန် မလွယ်ကူ သာ သဓာတ် နှင့် ချိပ်ဆက် နသည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် ဓာတ်များကိ အပင်မှ 
ထွက်ရှိ သာ LOAs များြဖင့် ဖျာ်ထတ်ရယူနိင်စွမ်းနည်း ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ ထိသိြ့ဖစ်ရြခင်းမှာလညး် 
ပဲစဉ်းငသီးနှနှင့် ပဲပပသီ်းနှတိ၏့ သက်တမ်းကွာြခားမ များလည်း (ပဲစဉ်းင ၂၄၇ မှ ၂၆၉ ရက ် နှင့် ပဲပပ် ၁၀၅ မှ 
၁၁၉ ရက)် အ ကာငး်အရင်း တစ်ရပ်ြဖစ်နိင် ကာင်း လ့လာ တွရိှ့နိင် ပါသည်။ 
သးသပ်ချက် 

ြမ၏ချဉ/်ငန်ဓာတ ်နိမ့် ပီး ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်များသည် သဓာတ်နှင့် ချိပ်ဆက် နကာ အပင်စားသးရန် မ 
လွယ် သာ အ ြခအ နတွင် ပဲပပသ်ီးနှမှလည်း ပဲစဉ်းငသးီနှက့ဲသိ ့ ြမတွငရ်ှိ သာ ဖာ့စဖရပ်စ်ဓာတ်ကိ အထိက် 
အ လျာက်ရယူနိင် သာ်လည်း ပဲစဉ်းငသီးနှ နှင့် နင်းယှဉ် ပါ က ဖျာ်ထတ်ရယူနိင်စွမ်းနည်း ကာင်းသးသပ်နိင် 
ပါသည်။ 
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ဇယား-၃၈။ ။ ပဲပပ်  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်းစမ်းသပ်ကွက်မှ ပဲပပ် 
စိက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခဲ့မ အ ြခအ န နှင့် ထည့်သွင်း ပး သာ ြမသဇာများမှ ရရှိနိင် သာ စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်။ 
၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

 

ပဲပပ်မျို း 
အမည် 

စိက်ပျိုး 
ရက် 

ရိတ်သိမ်း 
ရက် 

ပင်ကား 
_ တန်းကား 

ထည့်သွင်းခဲ့သည့် ြမသဇာနန်းထား 
ရရှိနိင်မည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် 

kg P/A kg P/ha 
၂၀၁၀ မိး 

SJ-4 ၅.၆.၂၀၁၀ ၂.၁၀.၂၀၁၀ ၁၈"_၄" တီစူပါ ၅၆ ပါင/်ဧက ( ြမခ) ၅ ၁၂.၄ 
ဇဝီစူပါ ၅၀၀ စီစီ/ဧက 
(၄ ကိမ်ဖျန်း) 

ဝ.ဝ၄ ဝ.ဝ၉ 

ထည့်သွင်း ပး သာ ြမသဇာများမှ ရရှိနိင် သာ စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၅.၀၄ ၁၂.၄၉ 
၂၀၁၁ မိး 

ရဆင်း-၆ ၈.၆.၂၀၁၁ ၂၁.၉.၂၀၁၁ ၁၈"_၄" တီစူပါ ၅၆ ပါင/်ဧက ( ြမခ) ၅ ၁၂.၄ 
    ဇဝီစူပါ ၅၀၀ စီစီ/ဧက 

(၄ ကိမ်ဖျန်း) 
ဝ.ဝ၄ ဝ.ဝ၉ 

ထည့်သွင်း ပး သာ ြမသဇာများမှ ရရှိနိင် သာ စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၅.၀၄ ၁၂.၄၉ 
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ဇယား-၃၉။ ။ ပဲပပ်  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ 
ရိတ်သိမ်းခဲ့ သာ ပဲပပ် အပင်မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ်။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

 

ရာသီနှင့် 
စိက်သည့်မျိုး 

တစ်ဧက အထွက် နန်း 
ကီလိဂ၇မ်/ဟက်တာ  

(တင်း/ဧက) 

အပင် အစိတ် 
အပိင်း 

ထွက်ရှိသည့် 
ပမာဏ 

ပါဝင် သာ 
ဖာ့စ်ဖရပ်စ်  

(%) 

နတ်သိမ်းသွားသည့် ဖာ့စ်ဖရပ်စ် 
ပမာဏ 

kg/A kg/ha kg P/A kg P/ha 
၂၀၁၀ မိးရာသီ 
SJ-4 

(၁၀) အ စ့ ၃၂၆.၇ ၈၀၇.၃ ၁.၀၂ ၃.၃ ၈.၂ 
 ပင်ပိငး်+အြမစ် ၄၂၄၇.၁ ၁၀၄၉၄.၆ ၀.၂၇ ၁၁.၅ ၂၈.၃ 

ပဲပပ် အပင် တစ်ပင်လး မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၁၄.၈ ၃၆.၅ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ 
ရဆင်း-၆ 

(၁၁) အ စ့ ၃၄၈.၅ ၈၆၁.၁ ၀.၆၉ ၂.၄ ၅.၉ 
 ပင်ပိငး်+အြမစ် ၆၀၉.၈ ၁၅၀၆.၉ ၀.၃၅ ၂.၁ ၅.၃ 

ပဲပပ် အပင် တစ်ပင်လး မှ နတ်သိမ်းသွား သည့် စစ ပါင်း ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် ၄.၅ ၁၁.၂ 
 
ဇယား-၄၀။ ။ပဲပပ်  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ပဲပပ်  တစ်ရာသီ 

စိက်ပျိုးြခင်းြဖင့် ရရှိနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရဓာတ် ညီမ ြခ (P Nutrient Balance)။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

စမ်းသပ်နှစ် နှင့် 
စမ်းသပ်ချက် 

ဖာ့စ်ဖရပ်စ် အာဟာရဓာတ် အဝင် အပင်မှ နတ်သိမ်း 
သွား သာ 
ဖာ့စ်ဖရပ်စ် 

အာဟာရဓာတ် 
ညီမ ြခ 
(+)/(-) 

ရိတ်သိမ်း ပီး ြမနမူနာ မှ 
ြမတွင်ကျန်သည့် ပမာဏ ြမသဇာမှ 

ပင်ကိယ်အာ 
ဟာရဓာတ်မှ 

စစ ပါင်း 

kg  
P/A 

kg 
P/ha 

kg 
P/A 

kg  
P/ha 

kg  
P/A 

kg  
P/ha 

kg  
P/A 

Kg 
 P/ha 

kg  
P/A 

kg  
P/ha 

kg  
P/A 

kg  
P/ha 

၂၀၁၀ မိး  ၅.၀ ၁၂.၅ ၄.၄ ၁၁.ဝ ၉.၄ ၂၃.၅ ၁၄.၈ ၃၆.၅ -၅.၄ -၁၃.ဝ ၇.၄ ၁၈.၄ 
၂၀၁၁ မိး  ၅.၀ ၁၂.၅ ၆.၁ ၁၅.၁ ၁၁.၁ ၂၇.၆ ၄.၅ ၁၁.၂ +၆.၆ +၁၆.၄ ၆.၁ ၁၅.၁ 

ပျမ်းမ  ၆.၈ ၁၆.၈ 
Standard deviation ဝ.၉ ၂.၃ 
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ဇယား-၄၁။ ။ ပဲပပ်  စိက်သည့် ြမတွင် ြပာင်းလဲသွား သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ် အ ြခအ နကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ မစိက်မီ 
ြမနမူနာ ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်။ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ကျာက်မဲြခ။ 

 

ြမနမူနာ pH Available N Available P Available K 
Organic 
matter 

Soil Texture 
Soil 

textural 
class 

Total 

Reaction Rating ppm Rating ppm Rating ppm Rating % Rating Sand% Silt% Clay% N% P% K% 
၂၀၁၀ မိး 

5.09 
Strongly 

acid 
159 

Very 
High 

4 Low 114 Low 3.1 
Medi 
-um 

9 41 49 
Silty 
clay 

0.1 0.1 0.5 

၂၀၁၁ မိး 
5.48 

Moderately 
acid 

138 
Very 
High 

6 Low 86 Low 4.0 High 9 41 50 
Silty 
Clay 

- 0.1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



805 
 

ခ-၁-၁) ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်း ရရိှနိင်သည့် စပါးမျို းများ  
           ရှာ ဖွြခင်း ( ရဆင်း)။ 

 

ရဆင်း၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆလီာဌာနစတွင် အ ြခအ နမ ပး သာ ပတ် ဝန်းကျင်၌ 
(Low fertility level especially low-N) သင့်တင့် သာ အထွက်နနး်ကိ ပးနိင်မည့် စပါးမျို းများကိ ရှာ ဖွ 
ဖာ်ထတ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဆာငရွ်က်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။   
ဆာင်ရွက်ချက် 

ရဆင်း၊ စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာဌာနစ တွင် ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခနှစ်တွင် စပါးမျိုး (၂၄) 
မျိုးြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခနှစ်တွင် စပါး မျို း (၅၆) မျိုးြဖင့်လည်း ကာင်း၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၁-
၂၀၁၂ ထိတွင် ယခင်နှစ်များက ရွးထတ်ခ့ဲ သာ ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉)၊ IRAT-191၊ အင်းမရဲ ဘာ်၊ 
ရမ နာ် (Tamilnadu)၊ MR-9 ၊ မ လးထွန်း (MR-230) စသည့် မျို း (၆) မျို း နှင့် ယခင်နှစ်များက မ လ့လာ 
ထားရ သး သာ၊ မျို းအသစ် (၅၀) ြဖင့် မိး နှင့် နွရာသီများတွင် စမ်းသပ် လ့လာခ့ဲပါသည်။   

ဤစမ်းသပ်ကွက်တွင် ြမသဇာလးဝမထည့် သာ အ ြခအ နနှင့် ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်အား တစ် ကိမ် 
လင် ၂၈ ပါင်/ဧက နန်းြဖင့် ကာက်လှနခ်ျိန၊် ပင်ပွားချန်ိ၊ မက့ပ်ချိန်နင့်ှ အနှထွက်စချိန်တိတွ့င် (၄) ကိမ ်ခွဲထည့် 
ြခင်းအား ထထည်ဆတူ နွား ချးမန် ့ နှင့် လူးနယ်၍ တစ်ညသိပ် ပီးမှထည့် ပးြခင်း၊ တီစူပါ ၅၆ ပါင/်ဧက အား 
ြမခတွင်ထည့်ြခင်း၊ ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင/်ဧက နန်းအား ကာက်လှန်ချနိနှ်င့် ပင်ပွားချန်ိတိတွ့င် ၁/၂ စီ ခဲွထွက် ပး 
ြခင်း၊ အ ြခအ နတိြ့ဖင့် အ ြခအ န(၂) မျို းတွင် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  ထိအ ြခအ န (၂)မျို းတွင်၊ စပါး 
၅၆ မျို းအား စိက်ပျို း၍ တစ်ကွက်စီတွင်အြပင်ဆးတန်း ၂ တန်းချန်လှပ် ပီး၊ ၄.၂၆ မီတာ အရှည် ၂ တန်းစီအား 
ထပ်ြပု ကိမ် ၁ ခစီ အြဖစ် သတ်မှတ်ကာ ထပ်ြပု ကိမ် ၃ ခ မှ မှတ်တမ်းများ ကာက်ယူခဲ့ ပါသည်။ 

စမ်းသပ်ချက်များ 
၁) ြမသဇာလးဝမထည့်ြခငး်။ 
၂) ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက + တီစူပါ၅၆ ပါင်/ဧက + ပိတက်ရ်ှ ၂၈ ပါင/်ဧက 
မှတ်ချက်။ ။ ယူရးီယား ြမသဇာအား သက်လတ် စပါး များတွင် ကာက်ပင်လှန်ချိန်၊ ပင်ပွားချိန်၊ မ ့

ကပ်ချန်ိ နှင့် အနှထွက်စချန်ိတိတွ့င်(၄) ကိမ်လီ ကး ပီး၊ သက်လျင်စပါးများတွင် ကာက ်
လှန်ချနိ၊် ပငပွ်ားချိန်နှင့် အနှစထွက်ချိန်တိတွ့င် (၃) ကိမ်လီ ကးကာ၊ ယူရီးယား ထည့် 
တိင်း ထထည်ဆတူ နွား ချးမန်န့င့်ှ ရာစပ် ပီး၊ တစ်ည လလစွာနှပ်ထား ပီးမှ၊ ထည့် 
ပးခ့ဲပါသည်။ တီစူပါ ြမသဇာအား စိက်ချိန်တွင် ြမခအြဖစ် ထည့်သွင်းခဲ့ ပးီ၊ ပိတက်ရ်ှ 
ြမသဇာအား ကာက်လှန်ချိန်နှင် ့ပင်ပွားချိန်တိတ့ွင် အညီအမ  ခွဲ က းခဲ့ပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
ရဆင်းတွင် ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နနး်ရရိှ 

နိင်သည့် စပါး မျိုးများ ရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်၏ ၂၀၁၁ နွရာသီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီမစိက်မီ ြမနမူနာ ဓာတ်ခဲွ 
တွရ့ှိချက်များကိ ဇယား-၄၂ တွင် ဖာ်ြပထား ပါသည်။  စမ်းသပ်ခဲ့ သာ ြမနမူနာအရ ြမသည်နန်းဆန် သာ 
သဲ ြမြဖစ် ပးီ အနည်းငယ်မှ အသင့်တင့် ချဉ် သာ အ နအထားရိှပါသည်။ အပင်စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ် နှင့် 
ပိတက်စီယမ်ဓာတ်များနည်း သာအဆင့်တွင်ရှိ ပီး ၂၀၁၁ နွ မစိက်မီတွင် အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်မှာ 
ြမသဇာမထည့် သာအကွက ်(Low level) အကွက်တွင်နည်း၍ ြမသဇာထည့် သာအကွက(်High level) တွင် 
အလွန်ြမင့် သာ အ နအထားရိှ ပါသည်။   ၂၀၁၁ မိးရာသီ မစိက်မီတွင်မူ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင် မာှ 
ြမသဇာ မထည့် သာ အကွက် (Low level) တွင် အလွန်နည်း၍ ြမသဇာ ထည့် သာ အကွက် (High level) 
တွင် နည်း သာအဆင့်ရိှ ပါသည်။   ရ ပျာ်ဆာလ်ဖိတ် ဆာလ်ဖာ ပါဝင်မမှာ သင့်တင့် သာ်လည်း၊   သွပ်ဓာတ်မှာ 
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၂၀၁၁ န ွ မစိက်မီတွင် ြမသဇာထည့် သာအကွက်(High level)တွင်လ လာက် သာအဆင့်ရိှခ့ဲ သာ်လညး် 
ကျန် သည့်အကွက် နှင့် ၂၀၁၁ မးိမစိက်မီတွင်(၂)ကွက်စလးတွင်ပင်နည်း သာအဆင့်သာရိှကပါသည်။   ထိအ့ြပင် 
စပါးပင်များ နိက်ထရိဂျင်စပ်ယူမများသည့်အချိန်တွင်သီးနှရှိ နစဉ်နိက်ထရိဂျင်ချို တ့ဲ့သည့်အကွက်သည် ြမသဇာ 
ထည့်သည့် အကွက်ထက် ပိမိ နိက်ထရိဂျင်ချို တ့ဲ့မ ရိှ ကာင်း  အတည်ြပုနိင်ရန် ြမနမူနာ ကာက်ယူစမ်းသပ်ရာ 
Level ၂ ကွက်စလးတွင်ပင် ထိအချိန်၌ လျာ့နည်း သာအ နအထားသာရိှ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်(ဇယား-၄၃)။   

၂၀၁၁ န ွရာသ ီနှင့် မိးရာသီတိတွ့င် ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ ြမသဇာနန်းထားအနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ 
စပါး အထွက်နန်း ရရှိနိင်သည့် စပါး မျို းများ ရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ြမသဇာမထည့် သာ အကွက်နှင့် 
ြမသဇာထည့် သာအကွက်တိမှ့ ထွက်ရိှ သာပျမ်းမစမ်းသပ်ကွက်အထွက်(Experimental mean yield) အ ပ  
အ ြခခ၍ အပ်စ (၄) ခြဖစ် သာ responsive-non-efficient (R-NE) genotype, responsive efficient (R-
E) genotype, non-responsive-non-efficient (NR-NE) genotype, နှင့် non-responsive efficient 
(NR-E) genotype ခွဲြခားထားြခင်းကိ ဇယား-၄၄ နှင့် ဇယား-၄၅ တိတ့ွင် အသီးသီး ဖာ်ြပထားပါသည်။  

ဤစမ်းသပ်ကွက်၏ ရည်ရွယခ်ျက်အရ ြမသဇာမထည့် ပးနိင် သာ အ ြခအ နမ ကာင်းသည့်ပတ်ဝန်း 
ကျင်တွင် သင့်တင့် သာအထွက်ကိ ပးနိင်သည့်(Efficient) စပါးမျိုးများကိ အဓိကထား ပီး၊ ြမသဇာထည့် ပး 
နိင် သာ အ ြခအ န ကာင်းတွင် အထွက် ကာင်းနိင်သည် ့ ြမသဇာကိ တန်ြ့ပန်မ ကာင်း သာ (Responsive) 
မျိုးနှင့်၊ ြမသဇာမထည့် ပးနိင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်မ ကာင်းသည့်အ ြခအ နတွင် သင့်တင့် သာ အထွက်ကိ ပး 
နိင်သည့် (Non-responsive) စပါး မျိုးများအား အဓိကထား၍ ရွးချယ်ရမည်ြဖစ် သာ ကာင့် ၂၀၁၁ နွရာသီ 
နှင့် မိးရာသီတိတွ့င် ထိ ဖာ်ြပပါအပ်စထဲတွင်ဝင် သာ စပါးမျိုးများအနက် ယခင်နှစ်များက ရွးထတ်ခ့ဲ သာ ရ 
အနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉)၊ IRAT-191၊ အင်းမရဲ ဘာ်၊ ရမ နာ ် (Tamilnadu)၊ MR-9 ၊ မ လးထွန်း 
(MR-230) စသည့် မျိုး (၆) မျို း တိ ့အား အထူးြပု လ့လာခ့ဲ ပါသည်။ 

နိက်ထရိဂျင်နန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ အထွက်နနး်ကိ ပးနိငသ်ည့်စပါးမျိုးများကိ ရှာ ဖ ွ
ဖာ်ထတ်နိင်ရန် သ တသနြပုလပ် သာ Field screening တွင် အထက် ဖာ်ြပ ပါ  Experimental mean 

yield ကိ အ ြခခသည့် အပ်စ (၄) စခဲွြခားြခင်းတစ်ခတည်းသာမက ြမသဇာနန်းထား Level (၂) ခစလးတွင် 
စမ်းသပ် သာ မျိုးအားလး၏ ပျမ်းမအထွက်နန်းအား အ ြခြပု၍ စပါးမျိုး တစ်မျိုးြခင်းစီ၏   Level (၂) ခစလး 
တွင်ထွက်နိင် သာ အထွက်တိကိ့နင်းဆ လ့လာရ သာ Grain Yield Efficiency Indexတွက်ချက်ြခင်းြဖင့် 
လည်း ကာင်း၊ ကာက်ရိးနှင့် စပါး စ့များတွင်ပါဝင် သာ Total N ကိ ဓာတ်ခဲွ၍ စပါး ပင်မှ ထတယူ်သွား သာ 
N Uptake ကိ တွက်ချက်၍   Internal Efficiency of N ပ  အ ြခခ၍ နင်းယှဉ် လ့လာြခင်းတိြ့ဖင့်လညး် 
ကာင်း၊ ဘက်စမှ လ့လာ ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  (တွက်ချက်သည့် ပ သနည်းများကိ အာက်တွင် 
ဖာ်ြပထား ပါသည)်။  
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ဇယား-၄၂။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်း ရရှိနိင်သည့် စပါးမျိုးများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ 
၂၀၁၁ နွရာသီ နှင့် ၂၀၁၁ မိးရာသီ  မစိက်မီ ြမနမူနာများ၏ ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်။ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ ရဆင်း။ 

 

ြမနမူနာ pH Available N Available P Available K Total 
N% 

Organic 
matter 

Water soluble 
SO4-S 

DTPA 
extractable 

Zn 
Soil Texture 

Soil 
textural 

class 
Reaction Rating ppm Rating ppm Rating ppm Rating % Rating ppm Rating ppm Rating Sand% Silt% Clay% 

၂၀၁၁ နွရာသီ မစိက်မီ ြမနမူနာ 
Low Level 6.06 

Slightly 
acid 

34 Low 3 Low 88 Low 0.75 1.2 Low 12 
Suffi  
-cient 

0.9 Low 84 10 7 
Loamy 
sand 

High Level 
6.29 133 

Very 
High 

3 Low 115 Low 0.65 2.0 Low 19 2.7 
Adeq 
-uate 

85 9 6 

၂၀၁၁ မိးရာသီ မစိက်မီ ြမနမူနာ 
Low Level 

5.89 Moderately 
acid 

26 
Very 
Low 

7 Low 60 Low 0.08 1.6 Low 6 Medi 
-um 

0.3 Low 88 5 7 Loamy 
sand 

High Level 5.85 43 Low 4 Low 72 Low 0.09 1.0 Low 9 0.7 Low 80 14 6 
 
ဇယား-၄၃။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်း ရရှိနိင်သည့် စပါးမျိုးများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ 

ပင်ပွားချိန်တွင် ကာက်ယူခဲ့ သာ ြမနမူနာအား အစိ (Wet soil) အ ြခအ နတွင် ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်များ။ ၂၀၁၁ နွ နှင့် 
မိးရာသီ။ ရဆင်း။ 

 

နှစ် နှင့် ရာသီ ြမနမူနာ 
Total N Available-N 

မှတ်ချက် 
% Rating ppm Rating 

၂၀၁၁ န ွ
ပင်ပွားချိန် 

Low Level 0.09 

Low 

34 

Low 

စပါး ပင်များ နိက်ထရိဂျင်စပ်ယူမ များသည့် အချိန်တွင် သီးနှရှိ 
နစဉ် နိက်ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့သည့် အကွက်သည ် ြမသဇာ 
ထည့်သည့် အကွက်ထက် ပိမိ နိက်ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့မ ရှိ ကာင်း 
အတည်ြပုနိင်ရန် ြမနမူနာ ကာက်ယူစမ်းသပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ 

High Level 0.10 48 
၂၀၁၁ မိး 
ပင်ပွားချိန် 

Low Level 0.08 19 
High Level 0.09 35 
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. 

N uptake 
of straw 
or grain 

 total N% content in grain or straw biomass yeield of 
straw or grain  

(weight in kg/ha)
= ------------------------------------------------- x 
 100

 

 

Internal Efficiency of N 
Grain yield (kg/ha) 

= --------------------------------------------------------------------
Total N uptake (straw N uptake + grain N uptake)

 

GYEI = 
(Yield at low nutrient level) (Yield at high nutrient level) 

---------------------------------------------------------------------------------
(Experimental mean yield at low nutrient level)x(Experimental mean yield at high nutrient level)

 

GYEI = Grain Yield Efficiency Index 

>1 = Tolerant  0.5 – 1 = Intermediate  <0.5 = Susceptible 

Reference: FAGERIA, N.K. and V.C., BALIGAR. 2003. Methodology for evaluation of lowland rice genotypes 

for nitrogen use efficiency. Journal of Plant Nutrition. Vol 26, No.6.pp. 1315-1333. 

ဇယား-၄၄။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းကိ ရရိှနိင်သည့် စပါး 
မျို းများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ စပါးအထွက်နန်း များအား Low level နှင့် High level 
တိ၏့ Experimental mean yield ပ  အ ြခခ၍ အပ်စ ၄ စ ခဲွြခားထား သာ စပါး မျို းများ။ 
၂၀၁၁ နွရာသီ။ ရဆင်း။ 

 

Sr. 
No. 

Responsive,  
non efficient Sr. 

No. 

Responsive,  
efficient Sr. 

No. 

Non responsive, non 
efficient Sr. 

No. 

Non responsive, 
efficient 

(R-NE) (R-E) (NR-NE) (NR-E) 
2 IR-59552-21-3-2-2 1 IR-62037-93-1-3-1-1 4 IR-78913-B-10-B-B 27 IR-72869-52-1-1-1 
3 OMFI-1 5 IR-78937-B-20-B-B-4 10 IR-78937-B-B-B-B-3 28 IR-78435-4-3 
6 IR-72860-98-3-2-1 7 Tamilnadu 14 IR-62141-144-3-2-2-2 31 IR-78555-68-3 
8 IR-78933-B-24-B-B-4 12 IR-78942-B-2-B-B-1 15 IR-78941-B-16-B-B-B 34 IR-79008-B-11-B-B-1 
9 IR-78936-8-6-B-B 13 IR-78997-B-16-B-B 17 MR-9 35 IR-75287-19-3-3-3 
11 IR-78985-B-6-B-B-B 16 IR-78939-B-9-B-B 23 TOX-3881-7-2-3-2-3-2 40 PSBRC-18 
19 IR-72768-AC2 18 IRAT-191 26 IR-69010-78-3-2-3-2-2-3 41 RMNTK 1-UL-4 
20 IR-73545-3-1-1-2 21 IR-72887-10-162 30 RMNTK 1-UL-3 42 RMNTK 1-UL-5 
36 IR-72862-27-3-2 22 IR-76479-18-1-3 32 PSBRC-64    
    24 Yezin Yar-9 39 IR-78537-93-1-1-2    
    25 TEP HANH-170 43 RMNTK 1-UL-11    

    29 IR-73004-14-3 44 RMNTK 4-UL-16    
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    33 IR-73012-15-2-2-1 45 RMNTK 4-87-2    
    37 MR-230 46 RMNTK 1-UL-8    
    38 IR-47607-B 47 RMNTK 9-UL-32    
       48 RMNTK 9-UL-29    
       49 RMNTK 10-UL-35    
       50 IR-74963-262-5-1-3-3    

 
 
 
 
ဇယား-၄၅။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းကိ ရရိှနိင်သည့် စပါး 

မျို းများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ စပါးအထွက်နန်း များအား Low level နှင့် High level 
တိ၏့ Experimental mean yield ပ  အ ြခခ၍ အပ်စ ၄ စ ခဲွြခားထား သာ စပါး မျို းများ။ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ရဆင်း။ 

Sr. 
No. 

Responsive,  
non efficient Sr. 

No. 

Responsive,  
efficient Sr. 

No. 

Non responsive, 
 non efficient 

Sr. 
No. 

Non responsive,  
efficient 

(R-NE)  (R-E) (NR-NE) (NR-E) 

2  IR‐59552‐21‐3‐2‐2  3  OMFI‐1  1  IR‐62037‐93‐1‐3‐1‐1  5  IR‐78937‐B‐20‐B‐B‐4 

13  IR‐78942‐B‐2‐B‐B‐1  19  IRAT‐191  4  IR‐78913‐B‐10‐B‐B  6  IR‐72860‐98‐3‐2‐1 

16  IR‐78941‐B‐16‐B‐B‐B  21  IR‐73545‐3‐1‐1‐2  7  Yn‐3200‐31‐3‐7  45  RMNTK 1‐UL‐4 

22  IR‐72887‐10‐162  23  IR‐76479‐18‐1‐3  8  Tamilnadu (Shwe Manaw)  51  RMNTK 9‐UL‐32 

27  IR‐69010‐78‐3‐2‐3‐2‐2‐3  24  TOX‐3881‐7‐2‐3‐2‐3‐2  9  IR‐78933‐B‐24‐B‐B‐4  53  RMNTK 9‐UL‐29 

29  IR‐78435‐4‐3  25  Yezin Yar‐9 (Ye Anelo‐1)  10  IR‐78936‐8‐6‐B‐B  54  RMNTK 10‐UL‐35 

39  MR‐230 (Malay Tun)  26  TEP HANH‐170  11  IR‐78937‐B‐B‐B‐B‐3  56  Innmayebaw 

42  PSBRC‐18  30  IR‐73004‐14‐3  12  IR‐78985‐B‐6‐B‐B‐B     
43  Yn‐1547‐744‐4‐2  33  IR‐78555‐68‐3  14  IR‐78997‐B‐16‐B‐B     
49  RMNTK 4‐87‐2  35  IR‐73012‐15‐2‐2‐1  15  IR‐62141‐144‐3‐2‐2‐2     
   37  IR‐75287‐19‐3‐3‐3  17  IR‐78939‐B‐9‐B‐B     
   38  IR‐72862‐27‐3‐2  18  MR‐9     
   40  IR‐47607‐B  20  IR‐72768‐AC2     
   44  SABITA  28  IR‐72869‐52‐1‐1‐1     
   46  RMNTK 1‐UL‐5  31  RMNTK 1‐UL‐3     
   47  RMNTK 1‐UL‐11  32  BS‐115     
   48  RMNTK 4‐UL‐16  34  PSBRC‐64     
   50  RMNTK 1‐UL‐8  36  IR‐79008‐B‐11‐B‐B‐1     
   55  IR‐74963‐262‐5‐1‐3‐3  41  IR‐78537‐93‐1‐1‐2     
      52  WAR 90‐6‐1‐1‐13‐13‐3     

၂၀၀၉ မိးရာသမှီ စတင်၍ ၂၀၁၀ နှင့် ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိး တိတွ့င် ရိတ်သမ်ိးခ့ဲသည့် နမူနာများမှာ ဓာတ်ခဲွ 
ြခင်းများ ဆာငရွ်က် နဆြဲဖစ်ြခငး် ကာင့်၊ စစ ပါင်း ဆာင်ရွက် ပီးသမ သာ စပါး မျိုး (၁၀၆) မျိုး၏ Internal 
Efficiency of N ြဖင့် လ့လာြခင်းများကိ နင်းယှဉ်မ ဖာ်ြပနိင် သး သာ်လည်း၊ ၂၀၀၇ မိးရာသ ီ မှ ၂၀၀၉ 
နွရာသအီထိ ဆာင်ရွက် ပီးသမ သာ စပါး မျို း (၅၆) မျိုးများအနက် ရွးချယ်ခဲ့ သာ စပါး မျို း (၆) မျို း၏ 
လ့လာ တွ  ့ရှိချက်များကိ ဇယား-၄၆ တွင် ဖာ်ြပထား ပါသည်။   
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ဇယား-၄၆။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းကိ ရရိှနိင်သည့် စပါးမျို း 

များရှာ ဖွြခင်း၊ စမ်းသပ်ကွက်မှ ရွးချယ်ထား သာ စပါးမျိုး (၆) မျိုး၏ ထူးြခား တွရိှ့ချက်များ။ 
(၂၀၀၇ မှ ၂၀၀၉ ထိ၊ ရဆင်း) 

Sr.  
No. 

Variety GYEI 
Group based on 

experimental mean yield 
of rice 

Group based on Internal 
Efficiency of Nitrogen (IE(N)) 

1 ရအနည်းလိ-၁ 
( ရဆင်းယာ-၉) 

Tolerance Responsive Efficient  
(R-E) 

Responsive Efficient  
(R-E) 

2 IRAT-191 Tolerance Responsive Efficient  
(R-E) 

Responsive Efficient  
(R-E) 

3 အင်းမရဲ ဘာ် Tolerance Responsive Efficient  
(R-E) 

Non-Responsive Non Efficient 
(NR-NE) 

4 ရမ နာ် 
(Tamilnadu) 

Tolerance Responsive Efficient  
(R-E) 

Non-Responsive Non Efficient 
(NR-NE) 

5 မ လးထွန်း 
(MR-230) 

Tolerance Responsive Efficient  
(R-E) 

Non-Responsive Efficient 
(NR-E) 

6 MR-9 Intermediate Non-Responsive Efficient 
(NR-E) 

Responsive Efficient  
(R-E) 

ဇယား-၄၆ တွင် ဖာ်ြပထားချက်အရ စမ်းသပ် ပီးခ့ဲသည့် စပါး မျို းများအနက်စစ် ဆးသည့်နည်း(၃)နည်း 
စလးတွင် လိလား သာ အရည်အချင်းများြဖစ်ကသည့် GYEI အရ၊ Tolerance ြဖစ်ြခင်း၊ Group based on 
experimental mean yield  အရ၊ (R-E) အပ်စတွင် ပါဝင်ြခင်း၊ Group based on Internal Efficiency of 
Nitrogen အရလည်း (R-E) အပ်စတွင် ပါဝင်ြခင်း၊ ရှိ သာ စပါးနှစ်မျို းမှာ ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉) နှင့် 
IRAT-191 တိြ့ဖစ်ကပီး ထိစပါး နှစ် မျို းစလးသည် ယခနှစ် ၂၀၁၁ န ွ နှင့် မိးတွငလ်ည်းGroup based on 
experimental mean yield  အရ၊ (R-E) အပ်စတွင် ပါဝင် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရ ပါသည် (ဇယား-၄၄ နှင့် ၄၅)။  
၂၀၁၁ နွရာသီတွင်မူ ရွးချယ်ခ့ဲသည့် စပါး(၆)မျိုးအနက်၊ ရမ နာ ် (Tamilnadu)၊ ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်း 
ယာ-၉) ၊ IRAT-191 နှင့် မ လးထွန်း (MR-230) တိသ့ည်Group based on experimental mean yield  
အရ၊ (R-E) အပစ်တွငပ်ါဝင် ကာငး် တွရ့ှိခ့ဲရ ပါသည(်ဇယား-၄၄)။ MR-9 နှင့် ရမ နာ်တိက့ိ (NR-NE) အပ်စ 
တွင် တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်  (ဇယား-၄၄)။  အင်းမရဲ ဘာ်သည် နွရာသီတွင် ထည့်သင်ွး မစိက်ပျို း ခဲ့ သာ်လည်း စိက် 
ပျိုးခ့ဲသည့် ၂၀၁၁ မိးရာသီတွင် Group based on experimental mean yield  အရ၊ (NR-E) အပ်စတွင် ပါဝင် 
ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည် (ဇယား-၄၅)။   

၂၀၀၇ မှ ၂၀၀၉ ခနှစ် အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ မျို း ၅၆ မျိုးအနက် အထက်ပါ မျိုး (၆) မျို း ကိ ရးွချယ် 
ခ့ဲ ပီး၊ ၂၀၀၉ မးိရာသီမှ စ၍ ထိမျို းများ အပါအဝင ်မျို းသစ် (၅၀)ြဖင့် ထပ်မ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး ၂၀၀၉ မိးမှ ၂၀၁၂ နွ 
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ရာသီထိ (၆) ရာသီစမ်းသပ်ခဲ့ သာ မျို းများမ ှ ပျမ်းမ  စမ်းသပ်ကွက် အထွက်အ ပ အ ြခခ (based on 
experimental mean yield) ရွးချယ်ကာ (R-E) အပ်စနှင့် (NR-E) အပ်စတိတွ့င် ပါဝင် သာ စပါးမျိုးများကိ 
(ဇယား-၄၇) တွင် ဖာြ်ပထားပါသည်။ ထိမျိုးများအနက်မှ လ့လာခ့ဲ သာ ၂၀၀၉ မိးရာသီ မှ ၂၀၁၂ နွရာသ ီ
အထိ (၆) ရာသ ီအနက်တွင် (R-E) အပ်စ နှင့် (NR-E) အပ်စ တိ ့တွင် ကိမ် ရများစွာ ကျ ရာက် သာမျိုးများ 
ကိ စကာတင် မတ်ှတမး်တင် ပီး ၊ ဆက်လက်၍ စပါးပင်၏ Internal Efficiency of Nitrogen (IEN) အရ 
ထပ်မ စစ် ဆး လ့လာခ့ဲပါသည်။ 

စပါးပင်နှင့် စပါး စ့ တိတွ့င် ပါဝင် သာ နိက်ထရိဂျင် ဓာတ် ခဲွမသည် ၂၀၁၁ နွရာသ ီတွင် ကာက်ယူ ပီး 
သာ နမူနာများထိ ဓာတ်ခွဲ ပးီစီးသည် ြဖစ်၍ ၂၀၀၉ မိးရာသီမှ ၂၀၁၁ နွရာသီထိ မှတ်တမ်းများကိ (ဇယား -၄၈) 
တွင် ဖာ်ြပထား ပါသည်။ Internal Efficiency of Nitrogen (IEN) အရလညး် လ့လာခ့ဲသည့် (၄) 
ရာသီအတွင်း ကိမ် ရများစွာကျ ရာက် သာ မျိုးများကိ ဆက်လက် မှတ်တမး်တင်ကာ based on 
experimental mean yield အရလည်း ကာင်း၊ Internal Efficiency of Nitrogen (IEN) အရလည်း ကာင်း 
ကိမ် ရများစွာကျသည့် မျိုးများအား ရွးချယ်ကာ ထိမျိုးများ၏ Grain Yield Efficiency Index (GYEI) 
အရ Tolerant အပ်စ တွင် ပါဝင် သာ မျိုးများကိ စကာတင ် ရွးချယ်ခဲ့ ပါသည်။ ထိသိ ့ လ့လာရာတွင် ၂၀၀၇-
၂၀၀၉ နရွာသီထိ စမ်းသပ် ပီး ရွးချယ်ခဲ့သည့် မျို း (၆) မျို းြဖစ် သာ ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉) ၊ IRAT-
191၊ အင်းမရဲ ဘာ်၊  
ရမ နာ် (Tamilnadu) ၊ မ လးထွန်း(MR-230) ၊ MR-9 တိသ့ည် ဆက်လက်၍လည်း မျိုးအသစ် အပ်စများ 
အနက် နိက်ထရိဂျင်ချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်သည့် မျို းများ (Low-N tolerant rice varieties) အြဖစ် ဆက်လက် တည် 
ရှိ နကပါသည်။ ထိ ့ ကာင့် ၂၀၀၉ မိးရာသီမှစတင်၍ အသစ်စမ်းသပခ့ဲ် သာ မျို းများ အနက် မျိုး (၆) မျို းြဖစ် သာ 
IR-73004-14-3၊ IR-76479-18-1-3၊ IR-78942-B-2-B-B-1၊ IR-78435-4-3 ၊ TEP HANH-170 နှင့် IR-
75287-19-3-3-3 တိအ့ား နိက်ထရိဂျင်ချို တ့ဲ့မ ဒဏ်ခနင်ိသည့် မျိုးများ(Low-N tolerant rice varieties) 
အြဖစ် ထပ်မစကာတင် ရွးချယ်နိင်ခဲ့ပါသည် (ဇယား -၄၉)။ ဇယား-၄၉ တွင် ဖာ်ြပထား သာ မျိုး ၈ မျိုးအနက် 
IR-47607-B နှင့်  IR-72860-98-3-2-1 တိသ့ည်၊ based on experimental mean yield အရ R-E အပ်စ 
တွင် စမ်းသပ်သည့်(၆)ရာသီအနက် ၄ ကိမ်နင့်ှ ၃ ကိမ် အသီးသီးကျ ရာက်ကာ၊ IEN  အရ လ့လာခ့ဲသည့် (၄) 
ရာသီတွင် R-E အပ်စ၌ ၁ ကိမ်ကျ ရာက် သာ်လည်း Grain Yield Efficiency Index (GYEI) အရ၊ 
Intermediateအြဖစ်  ၃ ကိမ် နှင့် ၂ ကိမ် အသီးသးီကျ ရာက်ခ့ဲ သာ ကာင့်မှတ်တမ်းတင်ထား သာ်လည်း စကာ 
တင် ရွးချယ်သည့် မျိုး (၆) မျို း ထဲတွင် မပါ ဝင် ပါ (ဇယား-၄၉) ။ 
သးသပ်ချက် 

အကိမ် ကိမ် စမး်သပ၍် စကာတင် ရွးချယ်ခဲ့ ပီးြဖစ် သာ ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉)၊ IRAT-191၊ 
အင်းမရဲ ဘာ်၊ ရမ နာ ် (Tamilnadu)၊ မ လးထွန်း (MR-230) နှင့် MR-9 တိမ့ာှ ြမသဇာနန်းထား အနည်း 
ငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ အထွက်ကိ ပးနိင်သည့် စပါးမျို းများအြဖစ် Field Screening အရ ရွးချယ်နိင်ခ့ဲ ပီး၊ 
15N Dillution Method က့ဲသိ ့ သာ Stable isotope များကိ အသးြပုရသည့် Tracer technique များ နှင့်သာ 
စမ်းသပ်သ တသနြပု၍ နိက်ထရိဂျင်ကိ အကျို းထိ ရာက်စွာ အသးြပုနိင်သည့် (Nitrogen Use Efficiency ) 
ကာင်းသည့် စပါး မျိုးများအြဖစ် ဆက်လက် ဖာ်ထတ်သာွး နိင်ရန်သာ လိပါ တာမ့ည်။  

၂၀၀၉ မိးရာသ ီမှ ၂၀၁၂ နွရာသီ ထိ စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် စပါး မျို းများမှထပ်မစကာတင် ရွးချယ်ခ့ဲသည့် မျိုး 
(၆) မျိုးြဖစ်သည့် IR-73004-14-3၊ IR-76479-18-1-3၊ IR-78942-B-2-B-B-1၊ IR-78435-4-3 ၊ TEP 
HANH-170 နှင့် IR-75287-19-3-3-3 တိကိ့ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနှစ် တွင် စပါးသီးနှဌာနစမှ ဆက်လက်စမ်းသပ်ရန် 
အသစ်ထပ်မ ပးထား သာမျို း(၅၀)နှင့်ထပ်မ၍ Field Screening ြဖင့် ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့် 
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တင့် သာ  စပါးအထွက်ကိ ပးနိင်သည့် စပါးမျိုးများရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်ြခင်းသ တသနကိ ဆက်လက် ဆာင်ရွက် 
သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။   
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ဇယား-၄၇။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းကိ ရရှိနိင်သည့် စပါး မျို းများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ Low level 
နှင့် High level တိ၏့ စပါးအထွက်နန်း များအား Experimental mean yield ပ  အ ြခခ၍ အပ်စ ၄ စ ခွဲြခားထားြခင်းမှ Responsive 
Efficient (R-E) အပ်စ နှင့် Non-responsive Efficient (NR-E) အပ်စ တွင် ကျ ရာက် သာ စပါး မျို းများ။ ၂၀၀၉ မိးရာသီမှ ၂၀၁၂ 
နွရာသီအထိ။ ရဆင်း။ 

Variety/Line
Responsive Efficient (R-E) Non-Responsive Efficient (NR-E)

2009 WS 2010 DS 2010 WS 2011 DS 2011 WS 2012 DS 2009 WS 2010 DS 2010 WS 2011 DS 2011 WS 2012 DS 
IR‐72860‐98‐3‐
2‐1 

IR‐62037‐93‐1‐
3‐1‐1 

IR‐78913‐B‐10‐
B‐B 

IR-62037-93-1-
3-1-1 

OMFI‐1 IR 72860-98-
3-2-1

IR‐72768‐AC2 IR‐78937‐B‐
20‐B‐B‐4 

OMFI‐1 IR-72869-52-1-
1-1

IR‐78937‐B‐20‐B‐
B‐4 

IR 62037‐93‐
1‐3‐1‐1 

Tamilnadu IR‐59552‐21‐3‐
2‐2 

IR‐78942‐B‐2‐B‐
B‐1 

IR-78937-B-20-
B-B-4 

IRAT-191 IR 78936-8-6-
B-B

TOX-3881-7-2-3-
2-3-2

IR‐78985‐B‐6‐
B‐B‐B 

IR‐78937‐B‐20‐B‐
B‐4 

IR-78435-4-3 IR‐72860‐98‐3‐2‐
1 

IR 59552‐21‐
3‐2‐2 

IR‐78985‐B‐6‐B‐
B‐B 

OMFI‐1  IR‐73545‐3‐1‐1‐
2 

Tamilnadu IR‐73545‐3‐1‐1‐2 IR 78942-B-2-
B-B-1

IR-78435-4-3 IR‐78942‐B‐2‐
B‐B‐1 

IR‐72860‐98‐3‐2‐1 IR-78555-68-3 RMNTK 1-UL-4 IR 78937-B-
20-B-B-4 

IRAT-191 IR‐72860‐98‐3‐
2‐1 

TOX‐3881‐7‐2‐
3‐2‐3‐2 

IR-78942-B-2-
B-B-1 

IR‐76479‐18‐1‐3 IR 78997-B-
16-B-B

BS-115 IR‐62141‐144‐
3‐2‐2‐2 

IR‐78937‐B‐B‐B‐B‐
3 

IR-79008-B-11-
B-B-1

RMNTK 9-UL-
32

IRAT-191 

IR‐76479‐18‐1‐3  IR‐78936‐8‐6‐B‐
B 

Yezin Yar-9 
(Ye Anelo-1) 

IR-78997-B-16-
B-B 

TOX‐3881‐7‐2‐3‐2‐3‐
2 

IR 78941-B-
16-B-B-B

IR-47607-B IR‐72768‐AC2 IR‐78985‐B‐6‐B‐B‐
B 

IR-75287-19-3-
3-3

RMNTK 9‐UL‐29 IR 72869‐52‐
1‐1‐1 

Yezin Yar-9 
(Ye Anelo-1) 

Yezin Yar-9 
(Ye Anelo-1) 

TEP HANH‐170  IR-78939-B-9-
B-B 

Yezin Yar-9 (Ye 
Anelo-1)

IR 72768-
AC2

Yn‐1547‐744‐4‐2 IR‐73545‐3‐1‐
1‐2 

IRAT‐191 PSBRC-18 RMNTK 10‐UL‐35 IR 78435‐4‐3 

TEP HANH-
170 

TEP HANH-
170 

IR‐69010‐78‐3‐
2‐3‐2‐2‐3 

IRAT-191 TEP HANH-170 IR 72887-10-
162

RMNTK 1-UL-5 IR‐72869‐52‐
1‐1‐1 

IR‐72887‐10‐162 RMNTK 1-UL-4 Innmayebaw IR 78555-68-
3

IR-72869-52-1-
1-1 

IR-78435-4-3 IR‐78435‐4‐3  IR-72887-10-
162 

IR-73004-14-3 IR 76479-18-
1-3

RMNTK 1-UL-11 IR‐73012‐15‐
2‐2‐1 

IR-78555-68-3 RMNTK 1-UL-5 PSBRC 64 

IR-73004-14-3 IR-75287-19-
3-3-3 

IR‐73004‐14‐3  IR-76479-18-1-
3 

IR-78555-68-3 Yezin Yar-9 
(Yeanelo-1)

RMNTK 4-UL-16 IR‐72862‐27‐
3‐2 

MR-230 (Malay 
Tun)

IR 73012-15-
2-2-1 

IR-78555-68-3 MR-230 
(Malay Tun) 

Yn‐1547‐744‐4‐
2 

Yezin Yar-9 (Ye 
Anelo-1) 

IR‐73012‐15‐2‐2‐1 TEP HANH-
170

RMNTK 9-UL-32 IR‐78537‐93‐
1‐1‐2 

IR‐47607‐B RMNTK 9-
UL-32 

IR-75287-19-3-
3-3 

IR-47607-B RMNTK 1‐UL‐5  TEP HANH-170 IR-75287-19-3-3-3 RMNTK 1-UL-
3

RMNTK 9‐UL‐29 RMNTK 1-
UL-5 

IR‐78537‐93‐1‐1‐2

MR-230 (Malay 
Tun) 

PSBRC-18 RMNTK 1‐UL‐11  IR-73004-14-3 IR‐72862‐27‐3‐2 IR 75287-19-
3-3-3

RMNTK 10‐UL‐35 RMNTK 9-
UL-32 

 RMNTK 1-UL-
4 

RMNTK 4‐UL‐16  IR-73012-15-2-
2-1 

IR‐47607‐B MR-230 IR‐74963‐262‐5‐1‐
3‐3 

 

  RMNTK 9‐UL‐29  MR-230 (Malay SABITA IR 47607-B Innmayebaw  
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Tun) 
  RMNTK 10‐UL‐

35 
IR-47607-B RMNTK 1‐UL‐5 PSBRC 18  

    RMNTK 1‐UL‐11  

    RMNTK 4‐UL‐16  

    RMNTK 1‐UL‐8  

    IR‐74963‐262‐5‐1‐3‐3  

ဇယား-၄၈။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းကိ ရရှိနိင်သည့် စပါး မျို းများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ Low level 
နှင့် High level တိ ့ ရှိ စပါး ပင် ၏ Internal Efficiency of Nitrogen (IEN) ပ  အ ြခခ၍ အပ်စ ၄ စ ခွဲြခားထားြခင်းမှ Responsive 
Efficient (R-E) အပ်စ နှင့် Non-responsive Efficient (NR-E) အပ်စ တွင် ကျ ရာက် သာ စပါး မျို းများ။ ၂၀၀၉ မိးရာသီမှ ၂၀၁၁ 
နွရာသီအထိ။ ရဆင်း။ 

Variety/Line 

Responsive Efficient (R-E) Non-Responsive Efficient (NR-E) 
2009 WS 2010 DS 2010 WS 2011 DS 2009 WS 2010 DS 2010 WS 2011 DS 

Tamailnadu (Shwe 
Manaw) 

IR-62037-93-1-3-1-1 IR‐78913‐B‐10‐B‐B  IR‐62037‐93‐1‐3‐1‐1  IR-62037-93-1-3-1-1 IR-73545-3-1-1-2 OMFI-1 IR‐78933‐B‐24‐B‐B‐4 

IR-72869-52-1-1-1 IR-59552-21-3-2-2 IR‐78936‐8‐6‐B‐B  OMFI-1 OMFI-1 IR-73012-15-2-2-1 IR‐78933‐B‐24‐B‐B‐4  IR‐72768‐AC2 

IR-78435-4-3 OMFI-1 IR‐78942‐B‐2‐B‐B‐1  IR-78937-B-20-B-B-4 IR-78913-B-10-B-B IR-79008-B-11-B-B-1 IRAT 191 TOX-3881-7-2-3-2-3-2 

IR-73004-14-3 IR-78937-B-20-B-B-4 IR‐78997‐B‐16‐B‐B 
Tamailnadu (Shwe 
Manaw) 

IR-78936-8-6-B-B IR-75287-19-3-3-3 IR‐72887‐10‐162  RMNTK 1-UL-3 

RMNTK 1-UL-3 IR-72860-98-3-2-1 IR‐78941‐B‐16‐B‐B‐B  IR‐78942‐B‐2‐B‐B‐1  IR-78937-B-B-B-B-3 IR-47607-B TEPHANH-170 IR‐78555‐68‐3 

BS-115 IR-78936-8-6-B-B IR‐72768‐AC2  IR‐78997‐B‐16‐B‐B  IR-78985-B-6-B-B-B IR-78537-93-1-1-2 IR‐72862‐27‐3‐2  IR-75287-19-3-3-3 

IR-78555-68-3 IR-78985-B-6-B-B-B IR‐73545‐3‐1‐1‐2  IR‐78941‐B‐16‐B‐B‐B  IR-78942-B-2-B-B-1 PSBRC-18 SABITA  IR-47607-B 

IR-73012-15-2-2-1 IR-78942-B-2-B-B-1 IR‐76479‐18‐1‐3  IR‐78939‐B‐9‐B‐B  PSBRC-64 RMNTK 1-UL-5 RMNTK 1‐UL‐4  PSBRC-18 

IR-79008-B-11-B-B-1 IR-62141-144-3-2-2-2 
Yezin Yar-9 (Ye Anelo-
1) 

IRAT 191 RMNTK 1-UL-4  RMNTK 1‐UL‐5  RMNTK 1‐UL‐4 

IR-75287-19-3-3-3 MR-9 IR‐72869‐52‐1‐1‐1  IR‐73545‐3‐1‐1‐2  RMNTK 4-UL-16  WAR 90‐6‐1‐1‐13‐13‐3   

IR-47607-B IR-72887-10-162 IR‐78435‐4‐3  IR‐72887‐10‐162  Innmayebaw    
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RMNTK 4-87-2 IR-76479-18-1-3 IR‐73004‐14‐3  IR‐76479‐18‐1‐3      

 
Yezin Yar-9 (Ye Anelo-
1) 

RMNTK 1‐UL‐3  TEPHANH-170     

 TEPHANH-170 IR‐78555‐68‐3  IR‐78435‐4‐3      
 IR-72869-52-1-1-1 IR‐79008‐B‐11‐B‐B‐1  IR‐73004‐14‐3 

 IR-78435-4-3 MR-230 (Malay Tun) IR‐79008‐B‐11‐B‐B‐1      
 IR-73004-14-3 PSBRC‐18       
 MR-230 (Malay Tun) Yn‐1547‐744‐4‐2       
  RMNTK 1‐UL‐11       
  Innmayebaw

ဇယား-၄၉။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းကိ ရရှိနိင်သည့် စပါး မျို းများရှာ ဖွြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ၂၀၀၉ 
မိးရာသီတွင် စတင်၍ အသစ်ထပ်မ ရယူစမ်းသပ်ခဲ့ သာ မျိုး များ အနက် based on experiemental mean yield အရလည်း ကာင်း၊ 
စပါးပင်များ၏ Internal Efficiency of Nitrogen (IEN)  အရလည်း ကာင်း၊ Grain Yield Efficiency Index (GYEI) 
အရလည်း ကာင်း ရွးချယ်ရရှိခဲ့သည့် မျို း (၆) မျို း။ ၂၀၀၉ မိးရာသီမှ ၂၀၁၁ နွရာသီအထိ။ ရဆင်း။ 

Sr. 
No. 

Variety/line 
Duration 
(Days) 

Based on experimental 
mean yield  အရ RE နှင့် 
NRE တွင် ကျ ရာက်သည့် 

ကိမ် ရ 
(၂၀၀၉ မိးမှ ၂၀၁၂ နွထိ ၆ 

ကိမ် အနက်) 

Internal Efficiency of 
Nitrogen (IEN)  အရ RE 

နှင့် NRE တွင် 
ကျ ရာက်သည့် ကိမ် ရ 

(၂၀၀၉ မိး မှ ၂၀၁၁ နွထိ ၄ 
ကိမ် အနက်) 

Grain Yield Efficiency Index 
(GYEI) အရ Tolerant နှင့် 
Intermediate အပ်စ တွင် 
ကျ ရာက်သည့် ကိမ် ရ 

(၂၀၀၉ မိး မှ ၂၀၁၂ နွထိ ၆ ကိမ် 
အနက်) 

စကာတင် 
ရွးချယ်ြခင်း/ 

မ ရွးချယ်ြခင်း 

1 IR-73004-14-3 130 RE- ၄ ကိမ် RE- ၄ ကိမ် Tolerant - ၆ ကိမ် ရွးချယ် 
2 IR-76479-18-1-3 124 RE- ၄ ကိမ် RE- ၃ ကိမ် Tolerant - ၆ ကိမ် ရွးချယ် 
3 IR-78942-B-2-B-B-1 118 RE- ၃ ကိမ်၊  

NRE - ၁ ကိမ ်
RE- ၃ ကိမ်၊  

NRE-  ၁ ကိမ ်
Tolerant - ၆ ကိမ် ရွးချယ် 

4 IR-78435-4-3 130 RE- ၂ ကိမ်၊  
NRE - ၁ ကိမ ်

RE- ၄ ကိမ် Tolerant -၅ ကိမ် 
Intermediate - ၁ ကိမ် 

ရွးချယ် 

5 TEP HANH-170 128 RE- ၆ ကိမ် RE- ၂ ကိမ်၊  Tolerant - ၆ ကိမ် ရွးချယ် 
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NRE-  ၁ ကိမ ်
6 IR-75287-19-3-3-3 132 RE- ၄ ကိမ်၊  

NRE - ၁ ကိမ ်
RE- ၁ ကိမ်၊  

NRE-  ၂ ကိမ် 
Tolerant - ၆ ကိမ် ရွးချယ် 

7 IR-47607-B 133 RE- ၄ ကိမ်၊  
NRE - ၂ ကိမ် 

RE- ၁ ကိမ်၊  
NRE-  ၂ ကိမ် 

Tolerant -၃ ကိမ် 
Intermediate - ၃ ကိမ် 

မှတ်တမ်းသာ 

8 IR-72860-98-3-2-1 111 RE- ၃ ကိမ်၊  
NRE - ၂ ကိမ် 

RE- ၁ ကိမ်၊  
 

Tolerant -၄ ကိမ် 
Intermediate - ၂ ကိမ် 

မှတ်တမ်းသာ 
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ခ-၁-၂) ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါး အထွက်နန်း ရရိှနိင်သည့် စပါးမျို း  
            အချို ၏့ နိက်ထရိဂျင်ချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်သည့် လက္ခဏာများကိ လ့လာြခင်း။ ရဆင်း။ 

 

ြမသဇာနန်းထားအနည်းငယြ်ဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်ကိ ပးနိင်သည့် စမ်းသပ်ကွက်မှ ရးွချယ် 
ခဲ့ သာ စပါးမျိုးများတွင် မည်သည့် အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ ကာင့် နိက်ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့မဒဏခ်နိင်သညက်ိ 
ပဏာမ လ့လာရန ်ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည။်   
ဆာင်ရွက်ချက် 

ရဆင်းလးသယ်ွအား စထားမျို းအြဖစ် ထားရိှ၍၊ ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉)၊ IRAT-191၊ အင်းမ 
ရဲ ဘာ်၊ ရမ နာ်(Tamilnadu)၊ မ လးထွန်း(MR-230) နှင့် MR-9စသည့် စပါး(၇) မျိုးအား၊ ြမသဇာ မထည့် 
သွင်းြခင်း(Low fertility level)နှင့် ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက၊ တီစူပါ၅၆ ပါင်/ဧကနှင့် ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင်/ဧက 
ထည့်သင်ွးြခင်းအ ြခအ နနှစ်မျို းတွင၊် ထပ်ြပု ကိမ်(၃)ခပါ သာ စပလစ်ပ လာ့ဒီဇင်ိးြဖင့် အကွက်ငယ်တစ် ကွက ်
အရွယ ်၁၂'_ ၁၂' ထားရှိကာ ရဆင်း တွင် ၂၀၀၉ ခနှစ် မိးရာသ ီ မှ စတင် ဆာင်ရက်ွခ့ဲ ပီး ယခ ၂၀၁၁ နွရာသီ 
နှင့် မိးရာသီတွငလ်ည်း ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။  အင်းမရဲ ဘာ်မှာ ရာသီစပါးြဖစ် သာ ကာင့် မိးရာသီ 
တွင်သာ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  စမ်းသပ်ခဲ့ သာမျို းများ၏ ြမသဇာနန်းထား ၂ ခတွင် အထွက်နနး်ကွာြခား 
ြခင်းများ၊ အရွက်အ ရာင်ကွာြခားြခင်းများ၊ အြမစ်ဖွဲ စ့ည်းပနှင့် အြမစ်အရှည်တိ ့ကိ မှတ်တမ်း ကာက်ယူ လ့လာ 
ခ့ဲ ပါသည်။   

စမ်းသပ်ချက်များ 
၁) ြမသဇာလးဝမထည့်ြခငး်။ 
၂) ယူရီးယား ၁၁၂ ပါင်/ဧက + တီစူပါ၅၆ ပါင်/ဧက + ပိတက်ရှ် ၂၈ ပါင/်ဧက + ဂျစ်ပဆန် ၁၀၀ 

ပါင/်ဧက 
မှတ်ချက်။ ။ ယူရီးယား ြမသဇာအား သက်လတ် စပါး များတွင် ကာက်ပငလှ်န်ချန်ိ၊ ပင်ပွားချိန်၊ 

မက့ပခ်ျန်ိ နှင့် အနှထွက်စချိန် တိတ့ွင် (၄) ကိမ်လီ ကး ပီး၊ သက်လျင် စပါး များတွင် 
ကာက်လှနခ်ျိန၊် ပင်ပွားချန်ိနှင့် အနှစထွက်ချိနတိ်တွ့င် (၃) ကိမ်လီ ကးကာ၊ ယူရီးယား 
ထည့်တိငး် ထထည်ဆတူ နွား ချးမန်နှ့င့် ရာစပ် ပီး၊ တစ်ည လလစွာနပ်ှထား ပီးမှ၊ 
ထည့် ပးခ့ဲပါသည်။ တီစူပါနှင့် ဂျစ်ပဆန် ြမသဇာအား စိက်ချိန်တွင် ြမခအြဖစ် ထည့် 
သွင်းခဲ့ ပီး၊ ပိတက်ရှ် ြမသဇာအား ကာက်လှနခ်ျိန်နှင့် ပင်ပွားချိန်တိတွ့င် အညီအမ  
ခဲွ က းခ့ဲပါသည်။ 

တွရိှ့ချက် 
ြမသဇာနန်းထားအနည်းငယြ်ဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်းရရိှနင်ိသည့် စပါးမျို းအချို ၏့ နိက် 

ထရဂိျင် ချို တ့ဲ့မဒဏခ်နငိသ်ည့်လက္ခဏာများကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်ကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် ရဆင်း၊ စိက် 
ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ြမဆီလာဌာနစ ရှိ အကွက်၏ ြမဆီအဆင့်အတန်းမှာ နန်းဆန် သာ သဲ ြမြဖစ် ပီး 
အနည်းငယ်မှ အသင့်အတင့်ချဉ် သာအဆင့်ရှိပါသည်။  သစ် ဆးွဓာတ်ပါဝင်မမှာ အလွန်နည်းမှနည်း သာ 
အဆင့်ရိှ ပးီ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်မှာ အလွန်နည်း သာအဆင့်သာရိှပါသည်။  အပင်စားသးနိင် သာ 
ဖာ့စဖရပ်စ်နှင့် ပတိက်စီယမတိ်လ့ည်းနည်းကပါသည် (ဇယား-၅၀)။  ထိအ့ြပင် စပါးပင်များ ပင်ပွားချိန် ရာက် 
ချိန်တွင် အကွက်အတွင်းမှ ြမကိယူ၍ အပင်စားသးနိင် သာ နိက်ထရိဂျင်ကိ ဓာတ်ခွဲကာ အမှန်တကယ် 
နိက်ထရိဂျငခ်ျို တ့ဲ့သည့်အ ြခအ နရှိ/မရှိ စမ်းသပ် လ့လာခ့ဲ ပီးအမှန် နိက်ထရဂိျင်ချို တ့ဲ့ ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲပါ သည ်
(ဇယား-၅၁)။  လ့လာခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများမှ ပျမ်းမစပါး အထွက်၊ အြမစ်အရှည်နှင့် Root:Shootတိ၏့ 
ြမသဇာအ ြခအ န ၂ ခတွင် ြခားနားချက်တိအ့ား (ဇယား-၅၂) တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 
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ဇယား-၅၀။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါး အထွက်နန်း ရရှိနိင်သည့် စပါးမျို းအချို၏့ နိက်ထရိဂျင် 
ချို တ့ဲ့မဒဏ် ခနိင်သည့် လက္ခဏာများ ကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက် ၏  မစိက်မီ ြမနမူနာများ၏ ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်။ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ။ ရဆင်း။ 

 

ြမနမူနာ 
pH Available N Available P Available K Organic matter Soil Texture Soil 

textural 
class 

Reaction Rating ppm Rating ppm Rating ppm Rating % Rating Sand% Silt% Clay% 

ြမသဇာ 
မထည့်သည့်အကွက် 

6.32 Slightly acid 21 Very Low 10 Low 70 Low 0.72 Low 79 15 6 
Loamy 
sand ြမသဇာ  

ထည့်သည့် အကွက် 
5.73 Moderately acid 29 Very Low 8 Low 72 Low 0.66 Very Low 79 14 6 

 
ဇယား-၅၁။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါး အထွက်နန်း ရရှိနိင်သည့် စပါးမျို းအချို၏့ နိက်ထရိဂျင် 

ချို တ့ဲ့မဒဏ် ခနိင်သည့် လက္ခဏာများ ကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ ပင်ပွားချနိ်တွင် ကာက်ယူခဲ့ သာ ြမနမူနာအား 
အစိ (Wet soil) အ ြခအ နတွင် ဓာတ်ခွဲ တွရ့ှိချက်များ။ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ ရဆင်း။ 

 

နှစ် နှင့် ရာသီ ြမနမူနာ 
Total N Available-N 

မှတ်ချက် 
% Rating ppm Rating 

၂၀၁၁ န ွ
ပင်ပွားချိန် 

ြမသဇာ 
မထည့်သည့်အကွက် 

0.10 Low 40 Low စပါး ပင်များ နိက်ထရိဂျင်စပ်ယူမ များသည့် အချိန်တွင် သီးနှရှိ 
နစဉ် နိက်ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့သည့် အကွက်သည ် ြမသဇာ 
ထည့်သည့် အကွက်ထက် ပိမိ နိက်ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့မ ရှိ ကာင်း 
အတည်ြပုနိင်ရန် ြမနမူနာ 
ကာက်ယူစမ်းသပ်ခဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ြမသဇာ  
ထည့်သည့် အကွက် 

0.12 Low  51 Low 

၂၀၁၁ မိး 
ပင်ပွားချိန် 

ြမသဇာ 
မထည့်သည့်အကွက် 

0.10 Low  41 Low 

ြမသဇာ  
ထည့်သည့် အကွက် 

0.12 Low  59 Low 
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ဇယား-၅၂။ ။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် သင့်တင့် သာ စပါး အထွက်နန်း ရရှိနိင်သည့် စပါးမျို းအချို၏့ နိက်ထရိဂျင် 
ချို တ့ဲ့မဒဏ် ခနိင်သည့် လက္ခဏာများ ကိ လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ စပါး အထွက်၊ အြမစ်အရှည် နှင့် Root:Shoot 
တိအ့ား ြမသဇာ အ ြခအ န ၂ ခတွင် လ့လာြခင်း။ ၂၀၁၁ နွ နှင့် မိးရာသီ။ ရဆင်း။ 

 

စဉ် စပါးမျိုး အမည် 
စပါး အထွက်နန်း (ကီလိဂရမ်/ဟက်တာ) စစ ပါင်း အြမစ်အရှည် *(စင်တီမီတာ) Root:Shoot** 

ြမသဇာထည့် 
ြမသဇာ 
မထည့် 

ြခားနားချက် ြမသဇာထည့် 
ြမသဇာ 
မထည့် 

ြခားနားချက် ြမသဇာထည့် 
ြမသဇာ 
မထည့် 

ြခားနားချက် 

၂၀၁၁ နွရာသီ 

၁) ရအနည်းလိ-၁ ( ရဆင်းယာ-၉) ၃၈၉၆ ၃၉၀၄ -၈ ၆၅၁၆ ၆၁၂၀ ၃၉၆ ၀.၂၁ ၀.၅၇ -၀.၃၆ 
၂) IRAT 191 ၂၅၃၀ ၂၄၈၄ ၄၆ ၅၇၂၈ ၄၉၀၇ ၈၂၁ ၀.၂၂ ၀.၃၃ -၀.၁၁ 
၃) ရမ နာ်  (Tamilnadu) ၂၅၄၇ ၂၉၂၅ -၃၇၈ ၄၈၄၉ ၆၀၃၀ -၁၁၈၁ ၀.၂၁ ၀.၃၃ -၀.၁၂ 
၄) MR 9 ၃၀၈၇ ၃၅၉၄ -၅၀၇ ၅၂၇၈ ၄၁၈၁ ၁၀၉၇ ၀.၁၅ ၀.၂၅ -၀.၁၀ 
၅) မ လးထွနး်  (MR 230) ၅၀၆၀ ၄၃၄၆ ၇၁၄ ၄၉၁၅ ၅၄၇၅ -၅၆၀ ၀.၂၂ ၀.၃၄ -၀.၁၂ 
၆) ရဆင်းလးသွယ် ၄၄၉၉ ၄၂၄၈ ၂၅၁ ၅၆၂၈ ၄၁၆၇ ၁၄၆၁ ၀.၂၀ ၀.၄၆ -၀.၂၆ 
၂၀၁၁ မိးရာသီ 

၁) ရအနည်းလိ-၁  ( ရဆင်းယာ-၉) ၄၂၄၇ ၃၄၇၃ ၇၇၄ ၆၆၃၉ ၅၉၈၉ ၆၅၀ ၀.၂၈ ၀.၂၇ ၀.၀၁ 
၂) IRAT 191 ၃၄၉၄ ၃၄၆၃ ၃၁ ၅၆၉၂ ၅၇၀၀ -၈ ၀.၂၄ ၀.၂၀ ၀.၀၄ 
၃) ရမ နာ်  (Tamilnadu) ၂၈၇၃ ၂၆၉၉ ၁၇၄ ၄၅၅၈ ၆၀၀၂ -၁၄၄၄ ၀.၃၂ ၀.၂၃ ၀.၀၉ 
၄) MR 9 ၃၅၀၅ ၂၃၅၆ ၁၁၄၉ ၅၁၀၀ ၄၃၇၀ ၇၃၀ ၀.၂၉ ၀.၂၂ ၀.၀၇ 
၅) မ လးထွနး် (MR 230) ၄၂၄၇ ၃၄၀၀ ၈၄၇ ၄၈၂၇ ၅၃၂၉ -၅၀၂ ၀.၂၇ ၀.၂၄ ၀.၀၃ 
၆) ရဆင်းလးသွယ် ၄၅၀၃ ၃၄၈၄ ၁၀၁၉ ၆၃၄၂ ၅၂၇၆ ၁၀၆၆ ၀.၁၈ ၀.၁၉ -၀.၀၁ 
၇) အင်းမရဲ ဘာ် ၄၁၉၈ ၄၀၂၉ ၁၆၉ ၅၃၁၇ ၇၃၅၅ -၂၀၃၈ ၀.၃၇ ၀.၃၇ ၀ 

 
*Newman's grid line method(Marsh, B. 1971) 

 
**root/shoot ratio = 

Dry weight for roots 
------------------------------------- 
Dry weight for top of plants 
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၂၀၁၁ နွရာသတွီင် ပျမ်းမ စပါးအထကွ်နန်းအရ၊ အနတ်ြခားနားချက်ကီး သာမျို းများမှာ ရအနညး် 
လိ-၁၊ ရမ နာ်နှင့်  MR 9 တိြ့ဖစ် ပီး၊ စစ ပါငး် အြမစ်အရှည်တွင် ရမ နာ ်နှင့် မ လးထွန်းတိ ့ြဖစ်ကပါသည်။ 
Root:Shoot တွင် စထားမျိုးြဖစ် သာ ရဆင်းလးသွယ်မျို းအပါ အဝင် မျို း ၅ မျိုးစလးသည် အနတ်ြခားနား 
ချက်သာြဖစ်ကပီး စထားမျိုးထက် အနတ်ြခားနားချက်ကီး သာမျို းမှာ ရအနည်းလိ-၁ မျို းတစ်မျို းတည်းသာ 
ြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ရပါသည(်ဇယား-၅၂)။ 

၂၀၁၁ မိးရာသီ၌ပျမ်းမစပါးအထက်ွနန်းတွင် ခွဲြခားြခင်းမြပုနိင်ပါ။ သိ ့ သာ် အ ပါင်းြခားနားချက ်
အနည်းဆးြဖစ် သာ မျိုး (၂) မျိုးမှာ IRAT 191 နှင့် အင်းမရဲ ဘာ် တိြ့ဖစ်က ပါသည်။စစ ပါင်း အြမစ်အရှည ်
တွင် IRAT 191 ၊ ရမ နာ ် ၊ မ လးထွန်းနှင့် အင်းမရဲ ဘာ် တိြ့ဖစ်က ပီး အင်းမရဲ ဘာ်သည ်အနတ်ြခားနား 
ချက် အကီးဆးမျိုးြဖစ် ကာင်း တွရိှ့ခ့ဲရပါသည်။ Root:Shoot တွင် စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် မျို း (၆) မျို းစလးသည် မိး 
ရာသီတွင် စထားမျိုးြဖစ် သာ ရဆင်းလးသွယ် မျို း ကိ မ ကျာ်လွန်က ပါ (ဇယား-၅၂)။ 
သးသပ်ချက် 

ြမသဇာနန်းထားအနည်းငယြ်ဖင့် သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်ကိ ပးနိင်သည့် စမ်းသပ်ကွက်မှ ရးွချယ် 
ခဲ့ သာ စပါးမျိုးများတွင်  နိက်ထရိဂျင်ချို တ့ဲ့မဒဏ် ခနိင်ရြခင်းသည်ပင်ပိငး်ဆိင်ရာ အချက်အလက်အားြဖင့် ယင်း 
တိ၏့ အြမစ်ဖွဲ စ့ည်းပ ကာင်းြခင်း ကာင့်ြဖစ်နိင် ကာင်း ပဏာမ လ့လာသးသပ်နိင်ပါသည် ။  

၂၀၁၂-၂၀၁၃ တွင် ၂၀၀၉ မိးရာသ ီမှ ၂၀၁၂ နွရာသထိီတွင် နိက်ထရိဂျင် ချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်သည့် Low-N 
tolerant rice varieties အြဖစ် ရွးချယ်ခဲ့ သာ မျို း (၆) မျိုးြဖစ်သည့်  IR-73004-14-3၊ IR-76479-18-1-3၊ 
IR-78942-B-2-B-B-1၊ IR-78435-4-3 ၊ TEP HANH-170 နှင့် IR-75287-19-3-3-3 တိကိ့ မည်သည့် 
အတွက် ကာင့် ခနိင်ရည်ရှိသည်ကိ ဆက်လက် လ့လာသွားမည် ြဖစ် ပါသည်။ 

 
 

ြမ နှင့် အပင်နမူနာ ဓာတ်ခဲွခန်း လပ်ငန်းများ 
 

ြမဆီလာဌာနစတွင် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနှစ် အတွင်းတွင် ြမနမူနာ (၅၃၉) ခမှ ဓာတ်ခဲွြခင်း ပါင်း (၃၇၉၄) 
ခအား လည်း ကာင်း၊ အပင်နမူနာ (၄၇၀) ခမှ ဓာတ်ခဲွြခငး် ပါင်း (၁၁၂၄) ခအားလည်း ကာင်း စစ ပါင်း နမူနာ 
(၁၀၀) ခမှ ဓာတ်ခဲွြခင်း စစ ပါင်း (၄၉၀၈) ကိ ဆာင်ရွက် ပီးစီးခဲ့ပါသည် ။ 

ထိအ့ြပင် “သရက်ဇန် နှင့် ညာင်ပင် ကီးစ အထူးအထွက်တိး စပါးစိက် ြမများမှ ကာက်ယူခ့ဲ သာ ြမ 
နမူနာများ၏ဓာတ်ခဲွစစ် ဆး တွရိှ့ချက်အစီရင်ခစာ”ကိ ၂၀၁၁ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင်လည်း ကာင်း၊ “စိက်ပျိုး ရး 
သ တသနဦးစီးဌာနရိှ သ တသန စမ်းသပ်ကွင်းများမှ ြမနမူနာများ၏ ဓာတ်ခဲွစစ် ဆး တွရိှ့ချက်အစီရင်ခစာ” 
ကိ ၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မတ်လတွငလ်ည်း ကာင်း အစီရင်ခတင်သင်ွးနိငခ့ဲ်ပါသည် ။ 
 


