
စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခနှစ ် ြမဆီလာဌာနစမ ှ 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာသ တသနလပ်ငန်းများ 

 
 (က) ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများတွင ် ရရှည်တည်တ့မည် ့သီးနှအထွက်နန်းရရှိ ရး 

သ တသနလပ်ငန်းများ။ 
 

(က−၁) မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့ မွးြမူထတ်လပ်ြခင်း 
(က−၂) နည်းပညာြပန်ပ့ွား ရးသ တသနလပ်ငန်းများ ( ြမဆီလာဌာနစ) 
 
(က−၂− ၁) သီးနှအမည် − စပါးသီးနှ 
 

စဉ ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် အ ရ 
အတွက် 

မျိုး ဒသ ထူးြခား သာ
တွရ့ှိချက ်

၁။ ြမတစ် နရာတည်းတွင်နှစ်စဉ်စပါးနှစ်
သီးစိက်ြခင်းြဖင့် ရရှည်တွင်စပါးသီးနှ
အထွက်နန်း ြပာင်းလဲလာမနှင့် ြမ၏ 
ဂဏ်သတ္တ ိများ ြပာင်းလဲလာမကိ လ ့
လာြခင်း။ 

၂ မိး−စပါး 
ဆင်းသခ 
န−ွစပါး 

ဆင်းနွယ်ရင် 

ရဆင်း ရရှည်တွင် 
ဓာတ် ြမဩဇာ
များ၊သဘာဝ 
ြမဩဇာနှင့် 
ဂျစ်ပဆန် ြမ 
သဇာပါထည့်
သွင်းသးစွဲြခင်း 
တိသ့ည် ရရှည်
တွင် စပါး သီးနှ 
အထွက်နန်းကိ 
ထိန်း ပးထား 
နိင် ကာင်း တွ ့
ရှိထားခဲ့ပါသည်
။ 

၂။ ြမတစ် နရာတည်းတွင ် နှစ်စဉ် စပါး-
ြမလှပ်-စပါး နှင့် စပါး-ပဲ-စပါး စိက်ပျိုး 
ြခင်းတိ၏့ ရရှည်တွင်စပါးသီးနှအထွက်
နန်း ြပာင်းလဲလာမ နှင့် ြမ၏ဂဏ ်
သတ္တ မိျား ြပာင်းလဲလာမကိ လ့လာ 
ြခင်း။ 

၂ မိး−စပါး 
ဆင်းသခ 

မိး နှာင်း−မတ်ပဲ 
ရဆင်း−၂ 
န−ွစပါး 

ဆင်းနွယ်ရင် 

ရဆင်း စပါး−ပဲ−စပါး 
စိက်ြခင်းသည ်
နွစပါးတွင် 
အထွက်ပိ စ 
ပါသည်။ 



၃။ စပါးအ ြခခသီးနှပစ (စပါး- ြမလပ်ှ-
စပါး) များ တွင် အပင်အကင်းအကျန် 
များကိထည့်သွင်းနည်းစနစ်အား လ့လာ
ြခင်း။ 

၂ မိး−စပါး 
ဆင်းသခ 
န−ွစပါး 

ဆင်းနွယ်ရင် 

ရဆင်း ရိတ် ပီးလျင် ပီး 
ြခင်းရိးြပတ် 
များကိချက်ြခင်း
ထယ်ထိး ြမြမုပ်
ြခင်းသဘာဝသစ်
ဆွးများြဖစ ်
သာ ကာက်ရိး 
များမှအပင်စား
သးနိင် သာနိက်
ထရိဂျင်ကိပိမိ 
ထတ် ပးနိင ်
သည့်အလားအ
လာရှိ ကာင်း
တွရ့ှိရပါသည်။

၄။ စပါးအ ြခခသီးနှပစများတွင်သဘာဝ 
ြမသဇာကိသာအသးြပု၍စိက်ပျို းသည့်
အကွက်ကျယ်စိက်ကွက်များကိနှစ်ရှည်
ထားရှိကာသ တသနြပု လ့လာြခင်း။ 

၂ မိး−စပါး 
ဆင်းသခ 
န−ွစပါး 

ဆင်းနွယ်ရင် 

ရဆင်း သဘာဝ ြမဩ
ဇာများသာနှစ ်
ရှည်ထည့်သွင်း
အသးြပုမည်ဆိ
ပါကအနည်ဆး 
(၅)နှစ်ခန ့်အကာ
တွင်ဓာတ် ြမဩ
ဇာနန်းထားနိမ့် 
(တစ်ဧကလင် 
ယူရီးယား ၅၆
ပါင်၊ တီစူပါ ၂၈
ပါင်၊ ပိတကရ်ှ်
၂၈ ပါင်နှင့်ဆာ
လ်ဖာ (၇) ပါင)်
ထည့်သွင်းြခင်း
ကဲ့သိအ့လားတူ 
သာအထွက ်
နန်းကိ ပးစွမ်း 
နိင် ကာင်း လ့
လာ တွ ရိှ့သည်။



၅။ သက်လျင/်သက်လတ် စပါးမျို းအလိက် 
သင့် တာ် သာ ြမသဇာနန်းထားစမ်း 
သပ်ြခင်း။ 

၂ မိး 
IR-47607-B 
(133 days) 

IR-75287-19-
3 (132 days) 
IR-78435-4-
3(130 days) 

န ွ
TEP HANH-

170 (128 days) 
IR-76479-18-

1-3 (124 
days) 

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

(118 days) 
IR-72860-98-

3-2-1 
(111 days) 

ရဆင်း 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဒသအလိက် 
သင့် တာ် သာ 
စပါးမျို းများ၏ 
နိက်ထရိဂျင်လိ
အပ်ချက်အား 
Regression 
Linesများဆွဲ၍ 
နန်းထား 
ထာက်ခမများ 
ပးနိင်ပါသည်။ 

၆။ စပါးသီးနှ စိက်ပျို းထတ် လပ်ြခင်းတွင် 
Gliricidia အား သစ်စိမ်း ြမသဇာ 
အြဖစ်အသးြပုနိင်သည့်အလားအလာ 
များအား လ့လာြခင်း။ 

၂ မိး−စပါး 
ဆင်းသခ 
န−ွစပါး 
ရြပည် ဌး 

ရဆင်း 
 

Gliricidia 
အားစပါးသီးနှ
မစိက်မီတိင်း 
ထည့် ပးြခင်း 
ြဖင့်အြခားသစ်
စိမ်း ြမဩဇာ 
များထက(်၆)% 
မှ(၃၃)%ထိအ
ထွက်ပိ ကာင်း
တွရ့ှိရပါသည်
။ 

၇။ ရြမုတ်ခ-၁ (Swarna sub-1) 
စိက်ပျို းြခင်းတွင်ဓာတ် ြမသဇာထည့် 
သွင်းရမည့် နန်း ထားက ိ လ့လာြခင်း။ 

၂ ရြမုတ်ခ−၁ 
(Swarna sub1) 

(၁၄၅ ရက်) 

ရဆင်း 
 

ယူရီးယားနန်း
ထားြမင့်လာ 
သာအခါတွင်
ထည့်သွင်း ပး 



သာယူရီးယား
သည်အ စ့အ 
ဆန်ြဖစ်တည်မ
ထက်ပင်ပိင်း 
ကီးထွားမသိ ့
သာပိမိြဖန ့ြ်ဖူး
ကာင်း ယဘူ

ရအားြဖင့်သး
သပ်နိင်ပါသည်
။ 

၈။ ပလဲသွယ် အထူးအထွက်တိး စပါး၏ 
ဓာတ် ြမသဇာနန်းထားများကိ လ့လာ 
ြခင်း။ 

၂ ပလဲသွယ် 
(အများစထတ ်

လပ် နသည့်မျို း) 

ရဆင်း 
 

ရဆင်း ဒသကဲ့
သိသ့ဲဆန်နန်း 
ြမနှင့်အနည်း 
ငယ်အချဉ်ဖက်
ယိင်သည့် ြမမျို း
များတွင်အထူး
အထွက်တိး 
စပ်မျို းစပါးများ
စိက်ပျို းပါကအ 
နည်းဆးယူရီး 
ယားလိအပ်ချက်
မှာတစ်ဧကလင်
(၂၂၄) ပါင်ြဖစ် 
ပီးထိပမာဏနှင့်
လိက် လျာည ီ
သာတီစူပါနှင့်ပိ
တက်ရှ်တိက့ိအ 
ချို းညီထည့်သွင်း
ပးရမည်ြဖစ် 
ကာင်း တွ ရှ့ိခဲ့

ပါသည်။ 
၉။ ြမဆီစစ် ဆးမ အ ြခခ၍ ဖာ့စဖိတ ်

ဓာတ် ြမသဇာသတ်မှတ်ထည့်သွင်းြခင်း
အား စပါးသီးနှ အထွက်နန်းနှင့်ဆက်စပ် 

၂ မိး−စပါး 
ဆင်းသခ 
န−ွစပါး 

ရဆင်း 
 

ြမဆီစစ် ဆး
၍ ဖာ့စဖိတ် ြမ
ဩဇာလိအပ်မ 



လ့လာြခင်း။ သက်လျင ်
အထက်ွ ကာင်း 

ြပသည်ကိသိရှိ
ရ သာ်လည်း 
ြမဩဇာနန်း
ထား ထာက်ခ
ချက် ပးနိင်ရန်
ဖာ့စဖိတ်တစ်
ယူနစ်ထည့် 
သွင်းြခင်းြဖင့်ရ
ရှိနိင်သည့်စပါး
အထွက်ကိ မ ာ်
မှန်းနိင် သာ 
ဖာ့စဖိတ် ြမ
ဩဇာတန ့ြ်ပန်မ
မျဉ်း ကွးကိ 
ဆာင်ရွက်ထား
ရိှမှသာလင်ြခုင
သးသပ်၍ထည့် 
ပး သာနည်း 
ထက်ပိ၍တိကျမ
ရနိင်မည်ြဖစ ်
ကာင်း တွ ရှ့ိရ

ပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ခ) ရ ြမအ ြခအ နမ ပး သာ ဒသများတွင ်သီးနှတိးတက်ထတ်လပ် ရးနှင့် လမူဘဝများ တးိ 
တက်ြမင့်မားလာ စ ရးသ တသနလပ်ငန်းများ။  

(ခ−၁) မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့ မွးြမူထတ်လပ်ြခင်း 
(ခ−၂) နည်းပညာြပန်ပ့ွား ရးသ တသနလပ်ငန်းများ 
ြမဆီလာဌာနစ 

(ခ−၂− ၁) သီးနှအမည် − စပါးသီးနှ 
 

စဉ ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် အ ရ 
အတွက် 

မျိုး ဒသ ထူးြခား သာ
တွရ့ှိချက ်

၁။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် 
သင့်တင့် သာ စပါးအထွက်နန်း 
ရရှိနိင်သည့်စပါးမျို းများရှာ ဖွြခင်။ 

၂ ၅၆ မျိုး ရဆင်း ကွင်းအ ြခအ
နတွင် ရွး 
ချယ်ြခင်းအ 
နည်းဆး(၃)နှစ်
ကာမှသာ ရွး 
ချယ်မည့်စပါး 
မျို းများကိ ဖာ်
ထတ် ပီးနိက်ထ
ရိဂျင်အကျို း 
ထိ ရာက်မ 
ကာင်းရြခင်း
အ ြခအ နများ
ကိဆက်လက် 
စမ်းသပ်၍ခိင် 
မာတိကျ သာ
အ ြဖကိ ဖာ် 
ထတ်နိင်မှာြဖစ်
ပါသည်။ 

၂။ ြမသဇာနန်းထား အနည်းငယ်ြဖင့် 
သင့်တင့် သာ စပါး အထွက်နန်း 
ရရှိနိင်သည့် စပါးမျိုး အချို ၏့ 
နကိထ်ရိဂျင် ချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်သည့် 
လက္ခဏာများ ကိ လ့လာြခင်း။ 

၂ ရဆင်းယာ ၉ 
အင်းမရဲ ဘာ ်

ရမ နာ် 
(Tamilnadu) 

MR 9 
မ လးထွန်း 
(MR 230) 

ရဆင်း ြမသဇာနန်း
ထားအနည်း 
ငယ်ြဖင့်သင့်
တင့် သာစပါး 
အထွက်ကိ 
ပးနိင်သည် ့
စမ်းသပ်ကွက်



ရဆင်းလး 
သွယ်(Check) 

မှ ရွးချယ်ခဲ့ 
သာစပါးမျိုး
များတွင် 
နိက်ထရိဂျင် 
ချိုတ့ဲ့မဒဏ် 
ခနိင်ရြခင်း 
သည်ပင်ပိင်း
ဆိင်ရာအချက်
အလက်အား 
ြဖင့်ယင်းတိ၏့ 
အြမစ်ဖွဲ စ့ည်းပ
ကာင်းြခင်း 
ကာင့်ြဖစ်နိင်
ကာင်းပဏာ

မ လ့လာသး
သပ်နိင်ခ့ဲပါ 
သည ်။  

၃။ ရြမုတ်ခ-၁ (Swarna sub-1) 
စိက်ပျို းြခင်းတွင် ဓာတ် ြမသဇာ 
ထည့်သွင်းရမည့် နန်းထား နှင့် 
ထည့်သွင်းနည်းများကိ လ့လာြခင်း
။ 

၂ ရြမုတ်ခ−၁ 
(Swarna sub1)
(၁၄၅ ရက်) ၁ 
ကွက ်နှင့်ဆင်း 
သွယ်လတ် 
(၁၃၈ ရက်) 

၁ကွက်(Check) 

ရဆင်း ရကီးနစ်ြမုပ် 
ဒသများတွင် 
ရြမုပ်ခစပါး
ကိစိက်ပျို းရန် 
ထာက်ခမည်
ဆိပါကပျို းခင်း
ြမဩဇာထည့်
သွင်းသည့်နည်း
စနစ်ပါအကြပု
ထာက်ခသင့်ပါ
သည်။ 

 
 
 
 
 
 



ဂ) ရ ြမ ဒသအားလးအတွက ်သီးနှထတ်လပ်မ စနစ်ြမင့်မား ရး သ တသနလပ်ငန်းများ 
ြမဆီလာဌာနစ  
ဂ-၁) ဓာတခ်ွဲခန်းသ တသနများ 

စဉ ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် အ ရ 
အတွက် 

မျိုး ဒသ ထူးြခား သာ
တွရ့ှိချက ်

၁။ ချဉ်/ငန်ဓာတ်ကိ အ ြခခ၍အပင် 
စားသးနိင် သာ ဖာ့စ်ဖရပ်စ်ဓာတ ်
ရှာ ဖွနည်း။ 
 

  ရဆင်း Olsen’s နှင့် 
Truog’s 
method နှစ်ခ 
နင်းယှဉ် ပီး 
လက်ရှိသး န
သာOlsen’s 

method နှင့် 
validate လပ ်
ြခင်း ဆာင် 
ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြမ၏ဓာတ်ဖိဖလှယ်နိင်စွမ်းရှာ 
ြခင်းနည်းစနစ်များသ တသနြပု 
ြခင်း။ 
 

  ရဆင်း Reagent 
သးစွဲမနည်း ပီး 
ပိမိတိကျ သာ 
အ ြဖကိထတ်
ပးနိင်သည့ ်
နည်းစနစ်ကိ
သိရှိခဲ့ပါသည်။ 

 ြမ နှင့်အပင်နမူနာဓာတ်ခဲွ စမ်း 
သပခ်နး်အရည် သွး ြမင့်တင်ြခင်း။ 

  ရဆင်း ACIAR 
နှင့်ချတ်ိဆက်
၍ ဆက်လက ်
ဆာင်ရွက ်
လျက်ရှိပါသည်

 ြမ နှင့် အပင်နမူနာများဓာတ်ခဲွ 
ြခင်း။ 

  ရဆင်း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ခနှစ်အတွင်း
တွင် ြမနမူနာ 
(၇၄၈) ခမှ 
ဓာတ်ခဲွြခင်း 
ပါင်း(၅၂၀၆) 
ခအားလည်း



ကာင်း၊အပင်
နမူနာ (၆၄၈) 
ခမှဓာတ်ခဲွ 
ြခင်း ပါင်း 
(၂၃၆၉)ခအား
လည်း ကာင်း 
စစ ပါင်းနမူ 
နာ(၁၃၉၆)ခမှ 
ဓာတ်ခဲွြခင်း 
စစ ပါင်း 
(၇၅၇၅) ကိ 
ဆာင်ရွက် ပီး
စီးခဲ့ ပါသည် ။ 

 
ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 
ြမဆီလာသ တသန 
က) ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများတွင ် ရရှည်တည်တ့မည့် သီးနှအထွက်နန်းရရှိ ရး 
သ တသနလပ်ငန်းများ။  
က-၆) စပါးသီးနှ စိက်ပျိုးထတ် လပ်ြခင်းတွင ် Gliricidia အား သစ်စိမ်း ြမသဇာ အြဖစ် 

အသးြပုနိင်သည့် အလားအလာများအား လ့လာြခင်း။  
စပါးသီးနှစိက်ပျို းထတ်လပ်ြခင်းတွင ် Gliricidia အား သစ်စိမ်း ြမသဇာ အြဖစ်အသးြပု 

ြခင်းြဖင့်စပါးသီးနှအထွက်နန်းနှင့် ြမ၏ဂဏ်သတ္တ  ိများအ ပ  အကျို းသက် ရာက်မ လ့လာရန် 
နှင့် ြမ၏ဂဏ်သတ္တ ိများအ ပ  အကျို းသက် ရာက်မ လ့လာရန်နှင့် တာင်သူများအတွက ်
ကန်ကျစရိတ် သက်သာသည့် အြပင် လပ်ကိင်ရန် လွယ်ကူသည့် Gliricidia အားထည့်သွင်းြခင်း 
ြဖင့် သဘာဝ ြမဩဇာ အြဖစ် အသးြပုနိင်သည့်အြပင် ကိင်းရိးကိင်းခက်များအား ထင်းအြဖစ် 
အသးြပုနိင်မတိက့ိ လ့လာရန ်ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

Gliricidia အား သစ်စိမ်း ြမသဇာအြဖစ် စပါးမစိက်မီတိင်း ထည့် ပးြခင်းြဖင့် မည်သည့ ်
ြမဩဇာမမထည့်သည့် အကွက်ထက ်စပါးအထွက် ၄၅%၊ ပဲလွမ်းစိက်ခဲ့သည်ထက် စပါးအထွက် 
၁၃%၊ ပိက်ဆ လာ ်စိက်ခဲ့သည့် အကွက်ထက ်၃၃% နှင့် နွား ချးထည့်သည့်အကွက ်ထက် ၆% 
သာလွန် ကာင်း တွ ရိှ့ခဲ့ပါသည်။ 

 
 
 
 



စပါးသီးနှစိက်ပျိုးထတ်လပ်ြခင်းတွင် Gliricidia အား သစ်စိမ်း ြမသဇာအြဖစ်အသးြပုနိင်သည့် 
အလားအလာများအား လ့လာြခင်း စမ်းသပ်ကွက်မှ စပါးသီးနှ အထွက်နန်းနှင့် 

အထွက်နန်းမိတ်ဖက်များ 
 

စဉ ် စမ်းသပ် 
ချက ်

စပါး
အထွ
က် 
ကီလိ 
ဂရမ်/ 
ဟက်
တာ 

ကာက်
ရိး 

အထွက ်
တန်/ 

ဟက်တာ 

Har 
-vest 
Inde

x 

အပင်အြမင့် 
(စင်တီမီတာ) 

တစ်ရရှိ 
ပင်ပွား 

တစ်
ရရှိအ
နှ 

တစ်
နှပါ
အာ
င် စ့ 

မ 
အာ
င် စ့
ရာန
န်း 

အ စ့
၁၀၀
အ 
လး
ချိန် 

(ဂရမ်
) 

၃၀ 
ရက်
သား 

ရိတ်
ချိန် 

၃၀ 
ရက်
သား 

ရိတ်
ချိန် 

၁။ မည်သည့် 
ြမဩဇာမ  
မထည့် 

၆၁၉၂ ၆.၀ ၀.၅၁ ၄၆.၅ ၉၇.၅ ၁၄ ၁၂ ၁၁ ၇၈ ၃၃.၅ ၂.၁၉ 

၂။ Gliricidia 
ထည့်သွင်းြခ
င်း 

၈၉၅၇ ၁၁.၃ ၀.၄၅ ၅၄.၂ ၁၀၄.၃ ၂၁ ၁၇ ၁၆ ၁၀၄ ၁၅.၉ ၂.၁၁ 

၃။ ပဲလွမ်း 
(သစ်စိမ်း) 
ထယ်ထိး ြမ 
ြမုပ်ြခင်း။ 

၇၉၀၄ ၆.၈ ၀.၅၄ ၄၃.၃ ၉၆.၈ ၁၇ ၁၃ ၁၃ ၈၉ ၂၇.၁ ၂.၁၃ 

၄။ ပိက်ဆ လာ်
(သစ်စိမ်း) 
ထယ်ထိး ြမ 
ြမုပ်ြခင်း။ 

၆၇၂၀ ၄.၀ ၀.၆၂ ၄၃.၃ ၉၅.၄ ၁၇ ၁၄ ၁၄ ၇၆ ၂၇.၄ ၂.၁၆ 

၅။ နွား ချး ၅ 
တန်/ဧက 
နန်းထည့် 
သွငး်ြခငး် 

၈၄၁၈ ၅.၁ ၀.၆၂ ၄၈.၃ ၉၈.၈ ၂၀ ၁၅ ၁၅ ၉၃ ၂၁.၈ ၁.၉၇ 

 



 
စပါးသီးနှ စိက်ပျိုးထတ် လပ်ြခငး်တငွ ်Gliricidia အား သစ်စိမ်း ြမသဇာ အြဖစ် 

အသးြပုနိင်သည့် အလားအလာများအား လ့လာြခင်း။ 
 

 
စိက်ပျိုးနည်းပညာ ြပန ့်ပွား ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း 
စဉ ် ပညာ ပးလပ်ငန်း 

အမျို းအစား 
ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် 
အကိမ်အ ရအတွက ်

(က) သရပ်ြပစမ်းသပ်ကွက် − 

(ခ) ကွင်းသရပ်ြပ − 

(ဂ) နည်းပညာ ဆွး နွးပွ ဲ ၅ ကိမ် 
(ဃ) ပညာ ပးစာ စာင် − 

(င) ရပ်သပညာ ပး − 

(စ) ြပခန်း  

 
 
 
 
 
 
 


