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I

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ

၁။ နိဒါန္း

လယ်ယာက ၏အေရးပါမှု

၁

အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများ
ပန်းတိုင်သီးနှ(ံ ၁၀)မျိုး

၁
၂

သီးနှံထုတ်လုပ်မှု ြမင့်မားေရးနှင့်ေရရှည်တည်တံ့ေရး

၂

၂။ ယာသီးနွံ မ်ိဳးနွင့္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
မိုးရာသီသီးနွံမ်ား
နွမ္းသီးနွံ

၃

ဆင္းရတနာ-၃

၃

ဆင္းရတနာ-၄

၃

ဆင္းရတနာ-၅

၄

ေျမပဲသီးနွံ

၄

ဆင္းပေဒသာ-၁၁

၅

ဆင္းပေဒသာ-၇

၅

ဆင္းပေဒသာ-၆

၅

ပဲတီစိမ္းသီးနွံ

၆

ေရဆင္း-၁၄

၆

ေရဆင္း-၁၁

ရ

ေရဆင္း-၉

ရ

ေရဆင္း-၈

ရ

ပဲစင္းငုံသီးနွံ

၈

ေရႊဒဂါၤး

၈

က်ြဲျခံေရႊဒဂါၤး

၈

ေရဆင္း-၃

၉

ေရဆင္း-၅

၉

ေရဆင္း-၆

၉

ေရဆင္း-၇

၁၀

ေျပာင္းဖူးသီးနွံွ

၁၀

ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၁

၁၀

ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၀

၁၁

II

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၆

၁၁

ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၃

၁၂

ဂုန္ေလ်ွာ္သီးနွံ

၁၂

ေရဆင္းသီးလုံးပု-၇

၁၂

ေဆာင္းရာသီသီးနွံမ်ား
မတ္ပဲသီးနွံ

၁၃

မိုးစပါးအျပီးမတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္Turn-around time၏အေရးပါမွဳ

၁၃

မတ္ပဲသီးနွံအထြက္နွုန္းနွင့္အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္

၁၃

ေရဆင္း-၂

၁၃

ေရဆင္း-၃

၁၄

ေရဆင္း-၆

၁၄

ကုလားပဲသီးနွံ

၁၄

ေရဆင္း-၃

၁၅

ေရဆင္း-၄

၁၅

ေရဆင္း-၆

၁၅

ေရဆင္း-၈

၁၆

ေရႊနီလုံးၾကီး

၁၆

ပဲလြမ္းသီးႏွံ

၁၇

ဆင္းပဲလြမ္းျဖဴ-၂

၁၇

ေရဆင္း-၂

၁၇

ေရဆင္း-၁

၁၈

ပဲပုပ္သီးနွံ

၁၈

ေရဆင္း-၅

၁၉

ေရဆင္း-၆

၁၉

ေရဆင္း-၁၁

၁၉

ေနၾကာသီးနွံ

၂၀

ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁

၂၁

ဆင္းေရႊၾကာ-၂

၂၁

ဂ်ဳံသီးနွံ

၂၂

III

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ
ေရဆင္းဂ်ံဳျဖဴ-၇

၂၃

ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၁

၂၃

ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၂

၂၄

ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါသီးနွံ

၂၄

ေငြခ်ည္-၆

၂၄

ၾကံသီးနွံ

၂၅

ေရဆင္း-၁

၂၅

ေရဆင္း-၂

၂၆

ေရဆင္း-၃

၂၆

၃။ စပါးသီးနွံစုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
စပါးမ်ိဳးမ်ား
စပါးပင္ၾကီးထြားကာလအလိုက္ၾကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္

၂၇

စပါးအထြက္မိတ္ဖက္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္နိဳင္မွဳမ်ား

၂၈

ၾကီးထြားမွဳကာလအသီးသီး၏အေရးၾကီးမွဳ

၂၈

စပါးသီးနွံအထြက္မိတ္ဖက္မ်ား၏စပါးအထြက္အေပၚအက်ိဳးျပဳမွဳ

၂၈

ယာစပါး

၂၈

ယာ-၂

၂၉

ယာ-၂ထြန္း

၂၉

ယာ-၉

၃၀

အထြက္ေကာင္း စပါးမ်ိဳးမ်ား

၃၀

မေနာသုခ

၃၁

ဆင္းသြယ္လတ္

၃၂

ေရႊဝါထြန္း

၃၂

ဧရာမင္း

၃၃

ေက်ာ္ေဇယ်

၃၄

သီးထပ္ရင္

၃၄

ဆင္းဧကရီ-၃

၃၅

ဆင္းသုခ

၃၅

ျမန္မာ့ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ား

၃၆

ေပၚဆန္းေမႊး

၃၇

IV

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ
ေပၚဆန္းရင္

၃၇

ေပၚဆန္းေဘးၾကား

၃၈

နွံကား

၃၉

အင္းမရဲေဘာ္

၃၉

ငကၽြဲ

၄၀

သက္လ်င္အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ား

၄၀

ေရႊသြယ္ရင္

၄၁

ရတနာတိုး

၄၁

ေရႊျမန္မာ

၄၂

သုခရင္

၄၃

ေရဆင္းလုံးသြယ္

၄၃

ဆင္းႏြယ္ရင္

၄၄

ေရႊျပည္ေဌး

၄၅

ေရႊမေနာ္

၄၅

ေရႊပေဒသာ

၄၆

ေရအနည္းလို-၁

၄၇

စပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္

၄၇

လက္ျဖင့္ေကာက္စိုက္သည့္နည္းစနစ္

၄၈

စက္ျဖင့္ေကာက္စိုက္သည့္နည္းစနစ္

၄၈

တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္

၄၈

ဦးစားေပးသင့္သည့္စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝ

၄၉

မိုးစပါးစိုက္ခ်ိန္မွန္-ဇူလိုင္လ

၄၉

စပါးမ်ိဳးအလိုက္ မိုးရာသီစုိက္ခ်ိန္

၅၀

စပါးပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအတြက္အဓိကအခ်က္နွစ္ခ်က္

၅၀

စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ရွိသင့္သည့္ေကာက္ကြက္အေရအတြက္

၅၀

စပါးေကာက္ကြက္တစ္ကြက္ရွိအနွံပါပင္ပြား

၅၁

စပါးအတန္းစုိက္၍ ၾကားေပါင္းလိုက္တမန္းနွိဳးျခင္း

၅၁

စပါး ၆ တန္း ၁ တန္းလွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၅၁

ေရၾကီးကြင္းေဒသ၌ စနစ္သစ္စပါးပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုဂရုစိုက္နည္း

၅၂

V

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ
ပ်ိဳးခင္းမလိုစပါးပ်ိဳးေထာင္နည္းသစ္

၅၂

စပါးနွစ္ၾကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေကာက္စုိက္စနစ္

၅၃

စပါးပ်ိဳးသက္အၾကီးဆုံးထားရွိစိုက္ပ်ိဳးနိုင္မွဳ

၅၃

ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆြဲစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္မႈ

၅၃

ဓါတ္ေျမၾသဇာကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္အသုံးျပဳေရး

၅၄

မိုးရာသီပ်ိဳးေထာင္စိုက္စပါးအတြက္ေျမၾသဇာေကၽြးသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား

၅၄

မိုးရာသီအစိုတမန္္းတိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္စပါးအတြက္ေျမၾသဇာေကၽြးသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား

၅၅

စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွန္တြင္ရိတ္သိမ္းေရး

၅၅

စပါးဂ်ီေအပီ

၅၆

ဗီယက္နမ္နိဳင္ငံ၏ စပါးဂ်ီေအပီ

၅၆

အင္ဒို္နီးရွားနိဳင္ငံ၏ စပါးဂ်ီေအပီ

၅၇

ထိုင္းနိဳင္ငံ၏ စပါးဂ်ီေအပီ

၅၈

စပ်မျိုးစပါးသုေတသနနှင့် နည်းပညာ

၅၈

စပ်မျိုးစပါးစတင် ြခင်း

၅၈

အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာန (IRRI)၏စပ်မျိုစပါးသုေတသန

၅၉

စပ်မျိုးစပါးနှင့်ြမန်မာနိုင်ငံ

၆၀

ပုလဲသွယ်-၁

၆၁

SL-8H-ISMSA

၆၂

၄။ စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ႔ နည္းပညာ
မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕စိုက္ပ်ိဳးေရး

၆၃

စပါးမ်ိဳးေကာင္းဟူသည္မွာ

၆၃

စပါးမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ဟူသည္မွာ

၆၄

စပါးမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

၆၄

မ်ိဳးသစ္မ်ားကိုေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း

၆၅

စပါးမ်ိဳးရယူစိုက္ပ်ိဳးမွဳမွန္ကန္ေရး

၆၅

ရိုးရိုးေရျဖင့္စပါးမ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္း

၆၆

ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍မျိုးသန့်ပွားများနည်း

၆၆

၅။ စပါးေပါင္းျမက္ ကာကြယ္နွိမ္နင္းေရး နည္းပညာ

ေပါင်းပင်၏ဆိုးကျိုးများ

၆၉

ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးနိုင္မွဳ

၇၀

VI

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ
ေပါင္းျမက္အေပၚယွဥ္ျပိဳင္နိဳင္စြမ္း

၇၁

စပါးေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္း

၇၂

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ေပါင္းျမက္ကာကြယ္ျခင္း

၇၂

ၾကိဳတင္ေပါင္းျမက္ကင္းေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း

၇၂

သီးနွံပင္ကိုေပါင္းပင္အားယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားေစျခင္း

၇၂

တိုက္ရိုက္နည္းျဖင့္ ေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္း

၇၃

လူလုပ္အားျဖင့္နွိမ္နင္းျခင္း

၇၃

ကိရိယာကိုအသုံးျပဳ၍နွိမ္နင္းျခင္း

၇၃

ေပါင္းသတ္ေဆးျဖန္းနိွမ္နင္းျခင္း

၇၃

ကနဦးေပါင္းသတ္ထြန္ေရး

၇၄

Stale seed bed technique

၇၄

ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်

၇၄

၆။ သီးထပ္သီးညွပ္သီးနွံပုံစံစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ
ေျမဆီလႊာတိုက္စားမွဳေလ်ာ့နည္းေစေရး

၇၅

ေျမဆီလႊာအာဟာရထိန္းသိမ္းေရး

၇၅

စပါးအေျခခံသီးထပ္သီးႏွံပုံစံ

၇၅

သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ေရွ႕ေနာက္သီးနွံေရြးခ်ယ္ျခင္း

၇၆

မိုးဦးမိုးေနွာင္းယာသီးနွံသီးထပ္သီးနွံပုံစံ

၇၆

ယာသီးနွံ-ယာသီးနွံ သီးနွံပုံစံခ်မွတ္စိုက္ပ်ိဳးေရး

၇၇

စပါးအေျခာက္ထယ္ေရးအေျခာက္မိ်ဳးေစ့ခ်စနစ္

၇၇

အေျခာက္ထြန္ေရးမ်ိဳးေစ့ခ်စပါး-ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စပါးသီးနွံပုံစံ

၇၇

Turn-around time

၇၇

တစ်မိုးစပါးနှစ်သီး

၇၈

မိုးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံ

၇၈

စပါးမ်ိဳးေျပာင္းလဲမွဳႏွင့္ သီးနွံပုံစံ

၇၈

ေျပာင္းဖူး+ပဲတီစိမ္းသီးညွပ္ပုံစံ

၇၉

အေစ့ထုတ္ေျပာင္းအျပီး အေစ့ထုတ္ေျပာင္း

၇၉

ၾကံနွင့္ပဲပုတ္သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးေရး

၇၉

ၾကံနွင့္ပဲတီစိမ္းသီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးေရး

၈၀

VII

မာတိကာ
အခန္း

စာမ်က္ႏွာ
စပါး-ဆူးပန္းသီးနွံပုံစံ

၈၀

လယ်ေ ြမတွင်စိုက်ပျိုးရန်သီးနှံနှင့်သီးနှံပုံစံ

၈၁

ယာေမ
ြ တွင်စိုက်ပျိုးရန်သီးနှံနှင့်သီးနှံပုံစံ

၈၁

လယ်ယာဖွံ့ ြဖိုးေရးအတွက်စိုက်ပျိုးနည်းပညာပ
ြ န့်ပွားေရး

၈၁

၇။ နိဂုံး

ကျမ်းကိုးစာရင်း
ကိုယ်ေရးအကျဉ်း

အမှာစာ
စာ ရးသက် (၆) နှစ် ရှိပါ ပီ။
ရးသည်က စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာ မျိုးနှင့်နည်းပညာ ဆာင်းပါးများသာြဖစ်သည်။
၂၀၁၁မှာ ပထမဦးဆးစာအပ် "မိးစပါနှင့် နွစပါးအ ကာင်းသိ ကာင်းစရာနှင့် အြခား ဆာင်းပါး
များ"

စာအပ်ထက
ွ ်ရိှသည်။

ကိယ်တိင် ရး၊

ကိယ်တိင်ထတ်၊

ကိယ်တိင် ရာင်းမြပုလပ်လိသြဖင့်

ဆာင်းပါးများဆက်တိက် ရး သာ်လည်း စာအပ်မထတ်ြဖစ်ပါ။ ဤဒတိယစာအပ်ထွက်ရှိလာမအတွက်
စိက်ပျိုး ရးတက္က သိလ်ဘွဲ ့ရများအသင်း (AUAA) ကိ ကျးဇူးတင်ပါသည်။
လပ်ငန်းခွငမ
် ဝင်မီ

ကျာင်းသားဘဝတွင် ဖခင်ကိကူညီ၍ လယ်ယာထွန်ယက်စိက်ပျိုးဖူးသည်။

ဝန်ထမ်းလပ်သက် (၄၁) နှစအ
် တွငး် စိက်ပျိုး ရးဝန်ထမ်းတွင်အငယ်ဆး

ကျးလက် ကီးပွား ရးမှူး

ရာထူးမှသည် ဌာနခွတ
ဲ ာဝန်ခ ညန် ကား ရးမှူးရာထူးအထိ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ခဲ့သည်။ စိက်ပျိုး ရး
ပညာ ပး ရးလပ်ငန်း၊

ဝယ်ယူြဖန် ့ြဖူး ရးလပ်ငန်း၊

အ တွ အ
့ ကု တွရရှိခဲသ
့ ည်။

ဒါ ကာင့်

သ တသနလပ်ငန်းနှင့်

တာင်သူလယ်သမားများ၏

စီမခန် ့ခွဲ ရးလပ်ငန်း
စိက်ပျိုး ရးနည်းပညာ

လိအပ်ချက်ကိ သိသည်။ စိက်ပျိုး ရးဆိင်ရာဌာနအသီးသီးရှိ ဝန်ထမ်းငယ်၊ အလတ်၊ အ ကီးတိ ့၏
် မှတ်တမ်းလိအပ်ချက်နှင့် လက်လှမ်းမှီ
စွမ်း ဆာင်ရည်ြမင့်မား ရးအတွက် စိက်ပျိုး ရးနည်းပညာမှတစ
ရှ ့ နာက်ရှာ ဖွရမများကိလည်း နားလည်သည်။
ဤစာအပ်က

လယ်ယာဖွ ဖ
့ ုိ း ရးလပ်ငန်းနှင့်

မကင်းသူအားလးအတွက်

အချက်အလက်

အ ထာက်အထားအကိးအကားတစ်စတစ်ရာ ြဖစ် စမည်ဟယ ကည်မိပါသည်။

ဆင်းသီဟ

အခန်း ၁

နိဒါန်း
ြမန်မာနိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးေရးအဓိက နိုင်ငံြဖစ်သည်။ ေမ
ြ ေကာင်းေရေကာင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုး
ေမ
ြ များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ သင့်တင့်မျှတေသာရာသီဥတုရှိသည်။ ေရကီး၊မိုးေခါင်၊ပိုးမွှားေရာဂါဖျက်ဆီး
မှုစသည့်သဘာဝေဘးဒဏ် ြဖစ်ေပါ်မှုနည်းပါးသည်။သို့ြဖစ်၍ မိုးေဆာင်းေနွရာသီမေရွး သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုး
ြဖစ်ထွန်းလျှက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတွင်ရှိေသာ စုစုေပါင်းေမ
ြ ဧရိယာဧက ၁၆၇ ဒသမ ၁၈ သန်း၏ ေလးပုံတစ်ပုံမှာ စိုက်ပျိုးနိုင်
သည့်ေ ြမများဖ
ြ စ်သည်။ လက်ရှိအသားတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ ေမ
ြ ဧရိယာဧကမှာ ၂၉ ဒသမ ၅၉ သန်း
ြဖစ်သည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးရန် အတွက်မုတ်သုန်မိုးကို ေမလမှေအာက်တိုဘာလအတွင်း ရရှိသည်။ ထို့အ ြပင်
နိုင်ငံအတွင်း စီးဆင်းသည့် ြမစ်ေချာင်းများနှင့် တည်ေဆာက်ထားသည့် ဆည်တမံများမှစိုက်ပျိုးေရးအတွက်
သွင်းေရရရှိသည်။ သွင်းေရဖ
ြ င့်စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် ေမ
ြ ဧရိယာဧကမှာ စုစုေပါင်းစိုက်ပျိုးေမ
ြ ဧရိယာ၏ ၁၈
ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းြဖစ်ေသာ ေမ
ြ ဧက ၆ သန်းြဖစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးေမ
ြ သယံဇာတနှင့် စိုက်ပျိုးေရသယံဇာတများကို အသုံးချကာ သီးနှံမျိုးစုံကို တစ်သီးသာ
မကတစ်နှစ်အတွင်း နှစ်သီး၊သုံးသီးစိုက်ပျိုးသည်။ နှစ်စဥ်သီးနှံမျိုးစုံဧရိယာဧက ၅၇ သန်းေကျာ်ကို စိုက်ပျိုး
ကာ သီးနှံစိုက်စွမ်းအားကို ၁၇၁ ရာခိုင်နှုန်းထိ ြမှင့်တင်နိုင် ြပီ ြဖစ်ပါသည်။
လယ်ယာက ၏အေရးပါမှု
လယ်ယာက သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အေြခခံကျသည့် က
ထားရှိသည့်ရည်မှန်းချက်များမှာ-

ကီး ြဖစ်သည်။ လယ်ယာက တွင်

- ြပည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံေရးကိုအဓိကထား ဦးတည်ေဆာင်ရွက်ရန်
-ပိုလျှံေသာ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ြပည်ပတင်ပို့မှုမှ နိုင်ငံေတာ်အတွက် နိုင်ငံ ြခားေငွ
တိုးတက် ြဖည့်ဆည်းရရှိရန်၊
-ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ေရးကိုအေခ
ြ ခံအားဖ
ြ င့်အေထာက်အကူ ြပုရန် တို့ ြဖစ်ပါသည်။
လက်ရှိအေခ
ြ အေနတွင် တစ်မျိုးသားလုံး၏ ြပည်တွင်းအသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး (GDP)၏ ၃၂
ရာခိုင်နှုန်း (၂၀၀၉-၂၀၁၀)ကို ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။ ပို့ကုန်တန်းဖိုး၏ ၁၇ ဒသမ ၅ရာခိုင်နှုန်းကို ြဖည့်
ဆည်းေပးလျှက်ရှိပါသည်။
အဓိကစိက
ု ပ် ျိုးသီးနှမံ ျား
ြမန်မာ့လယ်ယာေမ
ြ ေပါ်တွင် နှံစားသီးနှံ၊ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံစသည် ြဖင့် သီးနှံအမျိုးအစားအုပ်စု
အလိုက်စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့် သီးနှံများမှာနှံစားသီးနှံ

-စပါး၊ဂျုံ၊အေစ့ထုတ်ေြပာင်း၊နှံစားေပ
ြ ာင်း

ဆီထွက်သီးနှံ

-ေမ
ြ ပဲ၊ေနက
ြ ာ၊ပန်းနှမ်း၊နှမ်း

ပဲမျိုးစုံ

-မတ်ပဲ၊ပဲတီစိမ်း၊ပဲစဥ်းငုံ၊ပဲပုပ်၊ပဲလွမ်း၊ေမ
ြ ေထာက်ပဲ၊ေထာပတ်ပဲ၊ကုလားပဲ၊
စားေတာ်ပဲ၊ စွန်တာပ
ြ ာအပါအဝင်ပ(ဲ ၁၇)မျိုး

စက်မှုကုန်က
ြ မ်းသီးနှံ -ဝါ၊ကံ၊ဂုန်ေလျှာ်၊ေရာ်ဘာ၊ေကာ်ဖီ၊ပိုးစာ၊ဆီအုန်း
စားဖိုေဆာင်သီးနှံ

-ငရုတ်၊ ြကက်သွန်နီ၊ချင်း၊က
ြ က်သွန်ြဖူ၊နနွင်း၊အားလူး
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သစ်သီးဝလံ

-သရက်၊ဌက်ေပျာ၊ေရှာက်၊လိေမ္မာ်အမျိုးမျိုး၊သစ်ေတာ်၊ဒူးရင်း၊မင်းဂွတ၊် နာနတ်၊
ြကက်ေမာက်၊အပူပိုင်းနှင့်သမပိုင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမျိုးမျိုးတို့ြဖစ်ပါသည်။

ပန်းတိငု သ
် းီ နှံ(၁၀)မျိုး
စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့်သီးနှံမျိုးစုံအနက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက် ြမင့်မားေရးကို ဦးတည်ကာ
အဓိကပန်းတိုင်သီးနှံ (၁၀)မျိုး ေရွးချယ်ထားသည်။ ပန်းတိုင်သီးနှံများ၏ အထွက်နှုန်းကိုရည်မှန်းချက်ြဖင့်
ြမှင့်တင်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားရိှသည်။ လက်ရှိေဆာင်ရွက်နိုင်မှု အေခ
ြ အေနအရ ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းသို့
ေရာက်ရှိရန်မျိုး၊နည်းပညာ၊သွင်းအားစုနှင့် လူ့စွမ်းအားစိုက်ထုတ်ရန် လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။
စဥ်
၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉
၁၀

အဓိကသီးနှံ
စပါး
ကံ
ချည်မျှင်ရှည်ဝါ
အေစ့ထုတ်ေြပာင်း
ေမ
ြ ပဲ
နှမ်း
ေနက
ြ ာ
မတ်ပဲ
ပဲတီစိမ်း
ပဲစင်းငုံ

တစ်ဧကပန်းတိုင်
အထွက်နှုန်း
တင်း ၁၀၀
တန် ၃၀
ပိဿာ ၄၀၀
တင်း ၈၀
တင်း ၅၀
တင်း ၂၀
တင်း ၅၀
တင်း ၂၀
တင်း ၂၀
တင်း ၂၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂
တစ်ဧကအထွက်နှုန်း
၇၄.၂၆
၂၅.၅၈
၄၄၄.၉၅
၅၈.၉၄
၅၇.၂၉
၉.၅၇
၂၅.၉၂
၁၅.၆၁
၁၅.၁၁
၁၆.၃၅

သီးနှထ
ံ တ
ု လ
် ပု မ် ှု ြမင်မ့ ားေရးနှငေ့် ရရှည်တည်တေ့ံ ရး
စပါး၊ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံစသည့်သီးနှံများ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ြမင့်မားေရးသာမက အရည်
အေသွးြမင့်မားေရးနှင့် ေရရှည်တည်တံ့ေရးကိုလည်း အေလးထားရမည်သာဖ
ြ စ်သည်။ တစ်သီးစားစိုက်ပျိုး
ေရး(Mono-Cropping)တွင် တစ်ဧကအထွက်ြမင့်မားရန် လိုအပ်သည်။ သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးေရး (Multiple
Cropping)တွင် မူလယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မ(ှု Farm Productivity)တက်ေရးသည် အေရးပါေပသည်။
ေဒသအလိုက်သင့်ေတာ်သည့် အထွက်ေကာင်းမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များကို ေဖာ်ထုတ်သည်။ထိုမျှမက
မိုးေခါင်ေရလွမ်း၊ ဆားငန်ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ် ခံမျိုးများလည်း လိုအပ်သည်။ အကျိုးအမ
ြ တ်အများဆုံး ရ၍
သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ်များ ထိန်းသိမ်းနိုင်မည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ၊သီးနှံပုံစံများကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်ရန်
ြဖစ်သည်။
သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဥ်တိုင်းတွင် စဥ်ဆက်မြပတ်ေ ြပာင်းလဲြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ရာသီ
ဥတု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ စိုက်ပျိုးေမ
ြ ၏ ရုပ်သဘာဝ၊ေမ
ြ တွင်းရှိ အာဟာရ၊ အဏုဇီဝ၊ ပိုးမွှား၊ ေရာဂါ၊
ေပါင်း ြမက်၊ လူမူစီးပွားေရးအေခ
ြ အေန၊ ေစျးနှုန်း၊ေစျးကွက်ရရှိမှုစသည့် အေက
ြ ာင်းချင်းရာအမျိုးမျိုး နှင့်
နှီးနွယ်ဆက်ဆံရင်ဆိုင်ေနရမ
ြ ဲ ြဖစ်ပါသည်။
ကုံေတွ့ရသည့်အဟန့်အတားအခက်အခဲများကို ေဖ
ြ ရှင်းနိုင်ေရးအတွက် စိုက်ပျိုးေရးနည်းပညာ
ထွန်းကားပ
ြ န့်ပွားရန် လိုအပ်သည်။ သုေတသနပ
ြ ုေဖာ်ထုတ်ရရှိသည့် သီးနှံမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များနှင့်
စိုက်ပျိုးေရးနည်းပညာများကို စိုက်ပျိုးသူေတာင်သူလယ်သမားများ လက်ဝယ်အေရာက် ပို့ေဆာင် ြဖန့် ြဖူး
လက်ဆင့်ကမ်းရမည်သာဖ
ြ စ်ပါသည်။
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အခန္း ၂

ယာသီးနွံ မ်ိဳးနွင့္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
မိုးရာသီသီးနွံမ်ား
နွမ္းသီးနွံ(Sesamum)
နွမ္းသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ နွမ္းသီးနွံအထြက္နွဳန္းနွင့္အထြက္မိတ္ဖက္ (Yield and yield components of
sesamum) မ်ား ေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပင္ရွိေအာင္သီးအေရအတြက္
၃။တစ္သီးရွိေအာင္ေစ့အေရအတြက္
၄။အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္ တို႕ျဖစ္သည္။
တစ္ဧကရိတ္သိမ္းအပင္(၁)သိန္း၊ တစ္ပင္ေအာင္သီး(၃၀)ရွိကအထြက္တင္း(၂၀)ဟု သုေတသနျပဳတြက္
ခ်က္ထားပါသည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ အထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး
နွမ္းသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္အသုံးျပဳသည့္မိ်ဳး၊

မ်ိဳး၏အပင္ေပါက္ရာနွုန္း၊စိုက္ခ်ိန္၊စိုက္စနစ္၊

ေျမၾသဇာအသုံးျပဳမွဳ၊

ေပါင္းျမက္၊ေရာဂါ၊ ပိုးမႊားကာကြယ္နိွမ္နင္းေရး၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းစနစ္စသည္ ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအလိုက္က်ယ္ျပန္႕စြာစိုကပ
္ ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ နွမ္းလ်င္မ်ိဳးမ်ား
ဆင္းရတနာ-၃၊

ဆင္းရတနာ-၄၊

ဆင္းရတနာ-၅မ်ိဳးမ်ားသည္

ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္

မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဆင္းရတနာ-၃
ဆင္းရတနာ-၃မ်ိဳးသည္

ရာသီမေရြးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ေရး

လိုင္းမ်ားမွ ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မိဘမ်ိဳးမ်ားမွာၾကယ္မေရွာင္နွင့္ေဒသနွမ္းနက္တို႕ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးအမွတ္မွာX79-17-7-3-1ျဖစ္သည္။
ဆင္းရတနာ-၃ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၉၀ မွ ၉၅

အပင္ပုံစံ

- ကိုင္းျဖာ

အေစ့အေရာင္

- အနက္

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၃.၀

ဆီထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၅၀ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရတနာ-၄
ဆင္းရတနာ-၄မ်ိဳးသည္ ျပည္ပမ်ိဳးမ်ားတင္သြင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းျဖင့္ ရရွိသည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ တရုတ္နွမ္း
ျဖဴမ်ိဳးမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ေမြးျမဳေရြးခ်ယ္ရရွိေသာအရည္အေသြးေကာင္း နွမ္းျဖဴမ်ိဳးျဖစ္သည္။
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ဆင္းရတနာ-၄ ၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၈၀ မွ ၈၅

အပင္ပုံစံ

- တစ္ပင္တိုင္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၉၀ မွ ၉၅

တစ္ဆစ္ရွိအသီး

- ၃ မွ ၅

တစ္ပင္ပါအသီး

- ၁၂၀ မွ ၁၈၀

အေစ့အေရာင္

- ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴ

ပရိုတင္းပါဝင္မွဳရာခိုင္နွုန္း

- ၂၄ မွ ၂၅

ဆီထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၄၅ မွ ၄၆ ျဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရတနာ-၅
ဆင္းရတနာ-၅မ်ိဳးသည္ နွမ္းဝါေလးနွမ္းမ်ိဳးကို Mass Selection နည္းျဖင့္ ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ ရရွိေသာ
အဝါေရာင္နွမ္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

မိုးၾကိဳရာသီနွင့္အထူးသင့္ေတာ္သည္။

နွမ္းဖိုေရာဂါက်ေရာက္မွု

နည္းပါးေသာမ်ိဳး

ျဖစ္ပါသည္။
ဆင္းရတနာ-၅၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၆၅ မွ ၇၀

အပင္ပုံစံ

- ကိုင္းျဖာ

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၈၀ မွ ၈၅

တစ္ဆစ္ရွိအသီး

- ၂ မွ ၃

တစ္ပင္ပါအသီး

- ၅၀ မွ ၇၅

အေစ့အေရာင္

- အျဖဴ

ပရိုတင္းပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၂၀ မွ ၂၂

ဆီထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၄၃ မွ ၄၅

ေျမပဲသီးနွံ(Ground nut )
ေျမပဲသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေျမပဲသီးနွံအထြက္ႏွဳန္းနွင့္ အထြက္မိတ္ဖက္ (Yield and yield components
of Groung nut )မ်ားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပင္္ပါေအာင္ေတာင့္အေရအတြက္
၃။အဆံထြက္ရာခိုင္နွုန္း
၄။အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဧကရိတ္သိမ္း အပင္အေရအတြက္(၁)သိန္း၊ တစ္ပင္လ်င္ မိ်ဳးေစ့မ်ိဳးဆံေအာင္ျမင္ေသာ (အဆံထြက္
၇၀% ဝန္းက်င္)ေအာင္ေတာင့္ အနည္းဆုံး(၉)ေတာင့္ရိပ
ွ ါက အထြက္နွုန္းတင္း(၅၀)ဟု သုေတသန ျပဳတြက္ခ်က္
ထား၏။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွအထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ
ေျမပဲသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

အသုံးျပဳသည့္မိ်ဳး၊မ်ိဳး၏

အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး

အပင္ေပါက္ရာနွုန္း၊

ပဲျမစ္ဖုေျမၾသဇာလူးနယ္

စိုက္ပ်ိဳးမွု၊
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စိုက္ခ်ိန္၊စိုက္စနစ္၊ေျမၾသဇာအသုံးျပဳမွဳ၊ ေပါင္းျမက္၊ေရာဂါ၊ ပိုးမႊားၾကိဳတင္ကာကြယ္မွု၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ရိတ္သိမ္းခ်ိန္
လြန္နည္းစနစ္စသည္ ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ေျမပဲမ်ိဳးမ်ား
ဆင္းပေဒသာ-၁၁၊ ဆင္းပေဒသာ-၇၊ ဆင္းပေဒသာ-၆၊ မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳး လ်က္ရွိ
ပါသည္။
ဆင္းပေဒသာ-၁၁
ဆင္းပေဒသာ-၁၁ ေျမပဲမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအပင္ပုံစံ

- ပင္ေထာင္

အသက္ရက္

- ၁၀၀ မွ ၁၀၅

တစ္ပင္ပါေအာင္ေတာင့္

- ၂၀ မွ ၂၅

အဆံထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၇၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၄၅ - ၅၀

ရာဇဝင္

-

ဆင္းပေဒသာ-၇

နွင့္

Luhua-14

မ်ိဳးတို႕အားမ်ိဳးကူးစပ္ျပီး

ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ရရွိခဲ့ေသာ မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဆင္းပေဒသာ-၇
ဆင္းပေဒသာ-၇ ေျမပဲမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအပင္ပုံစံ

- ပင္ေထာင္

အသက္ရက္

- ၉၀ မွ ၉၅

တစ္ပင္ပါေအာင္ေတာင့္

- ၁၅ မွ ၂၀

တစ္ေတာင့္ရိွအေစ့

- ၂ မွ ၁

အေစ့ခြံအေရာင္

- ပန္းေရာင္

အဆံထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၇၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၄၀ - ၄၅

ဆီထြက္ရာခိုင္နုန္း

- ၄၀ မွ ၅၀

ရာဇဝင္

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးနည္းေရရွားေဒသ သီးနွံသုေတသနဌာန
(ICRISAT)မွတင္သြင္းခဲ့ျပီးအဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးေရြးခ်ယ္
ရရွိခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆင္းပေဒသာ-၆
ဆင္းပေဒသာ-၆ ေျမပဲမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအပင္ပုံစံ

- ပင္ေထာင္

အသက္ရက္

- ၁၀၅ မွ ၁၁၀

တစ္ပင္ပါေအာင္ေတာင့္

- ၁၅ မွ ၂၀

တစ္ေတာင့္ရွိအေစ့

- ၂ မွ ၁

အဆင့္ဆင့္
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- ပန္းေရာင္

အဆံထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၇၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၄၀

ဆီထြက္ရာခိုင္နုန္း

- ၄၉ မွ ၅၁

ထူးျခားခ်က္

- ေရငတ္ခံနိုင္

ရာဇဝင္

- ျပည္တြင္းသက္လ်င္မ်ိဳးေမြးျမဳေရြးခ်ယ္ေရးလိုင္းမ်ားမွရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္၍
မိဘမ်ိဳးမွာ ICGS(E)34 နွင္ ့ EARLY RUNNER တို႕ျဖစ္သည္။

ပဲတီစိမ္းသီးနွံ(Mungbean)
ပဲတီစိမ္းသီးနွံ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ပဲတီစိမ္းသီးနွံ အထြက္ႏွဳန္းနွင့္ အထြက္မိတ္ဖက္ (Yield and yield
components of Mungbean)မ်ားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပင္္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္
၃။တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္
၄။အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္ တို႕ျဖစ္ပါသည္။
မိုးၾကိဳရာသီနွင့္မိုးေနွာင္းရာသီတို႔၌ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ပဲတီစိမ္းတြင္ တစ္ဧကရိတ္သိမ္းအပင္ (၁) သိန္းနွင့္
(၃)ေသာင္း၊တစ္ပင္ေအာင္ေတာင့္ အနည္းဆုံး (၉) ေတာင့္ရွိက အထြက္တင္း(၂၀)ဟု သုေတသနျပဳတြက္ခ်က္
ထားပါသည္။
မိုးရာသီ၌

စိုက္ပ်ိဳးေသာပဲတီစိမ္းတြင္

တစ္ဧကရိတ္သိမ္းအပင္

(၈)ေသာင္း(၇)ေထာင္၊တစ္ပင္ေအာင္

ေတာင့္အနည္းဆုံး(၁၅)ေတာင့္ရွိကအထြက္တင္း(၂၀)ဟုသုေတသနျပဳတြက္ခ်က္ထားပါသည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ အထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး
ပဲတီစိမ္းသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္မိ်ဳး၊ မ်ိဳး၏အပင္ေပါက္ရာနွုန္း၊ ပဲျမစ္ဖုေျမၾသဇာ လူးနယ္စိုက္ပ်ိဳးမွဳ
စိုက္ခ်ိန္၊ စိုက္စနစ္၊ ေျမၾသဇာအသုံးျပဳမွဳ၊ ေပါင္းျမက္၊ ေရာဂါ၊ပိုးမႊားကာကြယ္နိမ္နင္းမွဳ၊ရိတ္သိမး္ ခ်ိန္၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္
လြန္နည္းစနစ္စသည္ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ပဲတီစိမ္းမ်ိဳးမ်ား
ေရဆင္း-၁၄၊ ေရဆင္း-၁၁၊ ေရဆင္း-၉၊ ေရဆင္း-၈မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
ေရဆင္း-၁၄
ေရဆင္း-၁၄မ်ိဳးသည္

အဝါေရာင္မိုေစ့နွင့္ရြက္ေျပာက္ေရာဂါဒဏ္တို႕ကိုခံနိုင္ရည္ရွိသည္။

မိုးၾကိဳ၊မိုးနွင့္

မိုးေနွာင္း ရာသီတို႕တြင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။သီးေတာင့္နွင့္ ပန္းပြင့္မ်ားဆက္တိုက္သီးပြင့္ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း
မ်ိဳးစပ္ ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ျခင္းနညး္ျဖင့္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
မိဘမ်ားအမည္မွာ ပဲတီစိမ္းေရဆင္း-၉ x VC 6379-23-11 ျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္း-၁၄ပဲတီစိမ္းမ်ိဳး၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-

၆၀ မွ ၆၅

အပင္ပုံစံ

-

ပင္ေယာင္ႏြယ္ေယာင္

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္

-

၂၅မွ၃၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့

-

၁၂

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-

၆.၀မွ၆.၅
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-

စိမ္းဝါ

ခ်က္အေရာင္

-

အျဖဴ

ပဲပင္ေပါက္အရည္အေသြး

-

မရမ္းေရာင္မပါ

ပရိုတိန္းရာခိုင္နုွန္း

-

၂၅.၄ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၁၁
ေရဆင္း-၁၁မ်ိဳးသည္ အဝါေရာင္မိုေစ့ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိသည္။ မိုးၾကိဳ၊မိုးနွင့္မိုးေနွာင္း ရာသီအားလုံး
စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။
ရရွိနိုင္သည္။

ရင့္မွည့္ခ်ိန္ညီညာျပီးပထမအၾကိမ္၌

သီးေတာင့္မ်ားေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။၇၅%ခန့္ေကာက္သိမ္း

နွစ္ၾကိမ္ခန့္ျဖင့္သီးေတာင့္မ်ားအားလုံး

ေကာက္သိမ္းနိုင္ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။အာရွေဒသဆိုင္ရာ

ဟင္းသီးဟင္းရြက္သုေတသနဌာန(AVRDC) မွ တင္သြင္းခဲ့ျပီး အဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးေရြးခ်ယ္ရရွိခဲ့ေသာမ်ိဳး
ျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္း-၁၁ ပဲတီစိမ္းမ်ိဳး၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၆၀ မွ ၆၅

အပင္ပုံစံ

- ပင္ေထာင္

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္

- ၂၀ မွ ၂၅

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့

- ၁၀

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၆.၅ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၉
ေရဆင္း-၉ သည္ အဝါေရာင္မိုေစ့နွင့္ရြက္ေျပာက္ေရာဂါဒဏ္ကို ခံနိုင္မွုေကာင္းသည္။ မိုးလယ္၊မိုးေနွာင္း
တြင္စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္သည္တစ္ၾကိမ္တည္းဆြတ္ခူးရုံျဖင့္အထြက္၏(၈၀)ရာခိုင္နွုန္းရွိနိုင္သည္။အာရွေဒသဆိုင္
ရာဟင္းသီးဟင္းရြက္သုေတသနဌာန(AVRDC) မွတင္သြင္းခဲ့ျပီးအဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးေရြးခ်ယ္ရရွိခဲ့ ေသာ
မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္း-၉ ပဲတီစိမ္းမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၆၄ မွ ၆၅

အပင္ပုံစံ

- ပင္ေထာင္

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္

- ၁၄ မွ ၂၈

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့

-၉

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၆.၅၀

အေစ့အေရာင္

- စိမ္းဝါ၊အရြယ္အစားၾကီး၍အေရာင္ေတာက္ေျပာင္

ပဲပင္ေပါက္အရည္အေသြး

- မရမ္းေရာင္ မပါ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၈
ေရဆင္း-၈သည္ အဝါေရာင္မိုေစ့ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိသည္။မိုးလယ္၊မိုးေနွာင္းတြင္ စိုကပ
္ ်ိဳးရန္ သင့္ေတာ္
သည္။အာရွေဒသဆိုင္ရာဟင္းသီးဟင္းရြက္သုေတသနဌာန(AVRDC) မွတင္သြင္းခဲ့ျပီးအဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳး
ေရြးခ်ယ္ရရွိခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္း-၈ ပဲတီစိမ္းမ်ိဳး၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၆၃ မွ ၆၅

အပင္ပုံစံ

- ပင္ေထာင္
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တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္

- ၂၅ မွ ၂၇

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့

- ၁၀

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၆.၄၀

အေစ့အေရာင္

- စိမ္းဝါ၊အရြယ္အစားၾကီး

ပဲပင္ေပါက္အရည္အေသြး

- မရမ္းေရာင္မပါ ျဖစ္ပါသည္။

ပဲစင္းငုံသီးနွံ(Pigeonpea)
ပဲစင္းငုံသီးနွံသည္ မိုးနည္းေရရွားေဒသတြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာသီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ပဲစင္းငုံသီးနွံကို အေျခခံ၍ ပဲစင္းငုံ+နွမ္းလ်င္-ပဲတီစိမ္း သီးညွပ္သီးထပ္သီးနွံပုံစံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္
ရြက္ရာတြင္ အဓိကသီးနွံျဖစ္သည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ပဲစင္းငုံမ်ိဳးမ်ား
ေရႊဒဂါၤး၊ က်ြဲျခံေရႊဒဂါၤး၊ ေရဆင္း-၃၊ ေရဆင္း-၅၊ ေရဆင္း-၆၊ ေရဆင္း-၇တို႕ကို ေဒသအနွံ႕အျပား၌ စိုက္ပ်ိဳး
လ်က္ရွိ္ပါသည။္
ေရႊဒဂါၤး
ေရႊဒဂါၤးမ်ိဳးသည္ ပိုးမႊားေရာ၈ါနွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ေရႊဒဂါၤးမ်ိဳး၏အရည္အေသြး
လကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-၂၄၀ မွ ၂၅၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၂၀၀ မွ ၂၅၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၃ မွ ၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၁၁

တစ္ဧကအထြက္နွုန္း(တင္း)

-၂၀ မွ ၂၅

အပင္ပုံသ႑န္နွင့္အသီးသီးပုံ

-ပင္ေထာင္၊အသီးမ်ား၊ကိုင္းဖ်ားတြင္စုသီး

အေတာင့္အေရာင္

-အညိဳေရာင္

အေစ့အေရာင္

-နီဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ြဲျခံေရႊဒဂါၤး
က်ြဲျခံေရႊဒဂါၤးမ်ိဳးသည္ သီးေတာင့္ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္၌ မိုးေခါင္မွဳဒဏ္(Terminal Drought)ကို ေက်ာ္လႊားနိုင္
ေသာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ က်ြဲျခံေရႊဒဂါၤးမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-၁၈၅ မွ ၁၉၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၂၅၀ မွ ၃၀၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

- ၃ မွ ၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၉

တစ္ဧကအထြက္နုွန္း(တင္း)

- ၂၅ မွ ၃၀

အပင္ပုံသ႑န္

- ပင္ျပန့္
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အေတာင့္အေရာင္

- အညိဳစင္း

အေစ့အေရာင္

- အဝါေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၃
ေရဆင္း-၃မ်ိဳးသည္ မိုးလယ္ရာသီတြင္ေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISATမွမ်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စမ္းသပ္မွူအဆင့္ဆင့္
ေဆာင္ရြက္ျပီး

ေရြးခ်ယ္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

မူရင္းအမည္မွာ(ICPL-87)ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၃မ်ိဳး၏

အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၁၃၀ မွ ၁၄၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၁၀၀ မွ ၁၂၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

- ၃ မွ ၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၁၁

တစ္ဧကအထြက္နွုန္း(တင္း)

- ၁၈ မွ ၂၀

အပင္ပုံသ႑န္

- ပင္ေထာင္

အေတာင့္အေရာင္

- အညိုဝင္း

အေစ့အေရာင္

- နီဝါေရာင္

အလင္းေရာင္တုန့္ျပန္မွဳ

- မရွိ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၅
ေရဆင္း-၅မ်ိဳးသည္ Sterility Mosaic ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISATမွမ်ိဳးမ်ားကိုျမန္မာနိုင္ငံတြင္စမ္းသပ္မွဳ အဆင့္ဆင့္
ေဆာင္ရြက္ျပီး ေရြးခ်ယ္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မူရင္းအမည္မွာ(ICPL-87119)ျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္း-၅ မ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၁၈၀ မွ ၂၀၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

- ၃၀၀ မွ ၃၅၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

- ၃ မွ ၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၁၀.၁

တစ္ဧကအထြက္နွုန္း(တင္း)

- ၁၈ မွ ၂၂

အပင္ပုံသ႑န္

- ပင္ျပန္႔ေယာင္

အေတာင့္အေရာင္

- အနက္ေရာင္အညိုစင္း

အေစ့အေရာင္

- အနီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၆
ေရဆင္း-၆မိ်ဳးသည္ Sterility Mosaic နွင့္ Phyllody ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။မိုးေခါင္ဒဏ္
ခံနိုင္သည္။ ဖိုးလမင္းနွင့္ ျခပိုးဒဏ္ခံနိုင္သည္။International Crops Research Institute for the Semi-Arid
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Tropics-ICRISATမွ

မ်ိဳးမ်ားကို

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စမ္းသပ္မွဳ

အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး

ေရြးခ်ယ္ရရွိေသာ

မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မူရင္းအမည္မွာ(ICPL-96061)ျဖစ္ပါသည္။ ေရဆင္း-၆ မ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၁၉၅ မွ ၂၀၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

- ၃၅၀ မွ ၄၀၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

- ၃ မွ ၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၁၂.၅

တစ္ဧကအထြက္နွုန္း(တင္း)

- ၂၂မွ၂၅

အေတာင့္အေရာင္

- အနက္ေရာင္အညိုစင္း

အေစ့အေရာင္

- အနီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၇
ေရဆင္း-၇မ်ိဳးသည္ International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT
မွ မ်ိဳးမ်ားကိ ုျမန္မာနိုင္ငံတြင္စမ္းသပ္မွူအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ေရြးခ်ယ္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းအမည္မွာ
(ICPB-2043)ျဖစ္ပါသည္။ ေရဆင္း-၇ မ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

- ၁၈၀ မွ ၁၉၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

- ၃၅၀ မွ ၄၀၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

- ၃ မွ ၄

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၁၁ မွ ၁၂

တစ္ဧကအထြက္နွုန္း(တင္း)

- ၂၀ မွ ၂၃

အပင္ပုံသ႑န္

- ပင္ျပန္႔ေယာင္

အေတာင့္အေရာင္

- အနက္ေရာင္အညိုစင္း

အေစ့အေရာင္

- အနီေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျပာင္းဖူးသီးနွံွ (Maize)
ေျပာင္းဖူးသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

ေျပာင္းဖူးသီးနွံအထြက္နန္းနွင့္

အထြက္မိတ္ဖက္

(Yield

and

yield

components of Maize)မ်ားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပင္္ပါအဖူးအေရအတြက္
၃။အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္
၄။အေစ့ထြက္ရာခိုင္နွုန္း(Shelling Percentage) တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ အထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္း
ေရးအဓိကအေျခခံက်ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္(၁)အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
(၂)ဓါတ္ေျမၾသဇာအခ်ိဳးက်နွင့္စနစ္တက်ထည့္ေပးျခင္း
(၃)အပင္ဦးေရျပည့္မီေအာင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(၄)အခ်ိန္မီသားခြဲျခင္း
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(၅)အခ်ိန္မီေပါင္းျမက္ရွင္းလင္းျခင္း-စသည္တို႕ကို ျပည့္စုံမွန္ကန္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၁
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၁၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

- ၁၀၅ မွ ၁၁၅

တစ္ပင္ပါအဖူး

- ၁ဒသမ၅

အဖူးအရွည္

- ၁၈ စင္တီမီတာ

အေစ့အေရာင္

- လိေမၼာ္

အေစ့၁၀၀၀အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၂၈၅

အေစ့ထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၈၅

ထူးျခားခ်က္

- မိုးေခါင္ဒဏ္ခံ၊ေျပာင္းရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံ၊ဖက္စရွည္၊အဖူးထိပ္လုံး၊
အဖူးထိပ္အေစ့ျပည့္၊ထိပ္ခုံးအေစ့မ်ိဳး၊အူတိုင္ေသးအေစ့ထြက္ရာနွုန္းေကာင္း၊
- စပ္မ်ိဳးေျပာင္းမ်ိဳးကူးစပ္ေရြးခ်ယ္ေရးစီမံကိန္းအရဗီဇမ်ိဳးသန္႕လိုင္း YZI-D15 နွင့္

ရာဇဝင္

YZI-C7 တို့ကိုမ်ိဳးကူးစပ္၍ရရွိခဲ့ေသာတစ္ၾကိမ္စပ္ စပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၀
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၀၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

- ၁၀၀ မွ ၁၁၀

တစ္ပင္ပါအဖူး

- ၁ ဒသမ ၅

အဖူးအရွည္

- ၁၈ စင္တီမီတာ

အေစ့အေရာင္

- လိေမၼာ္နီ

အေစ့၁၀၀၀အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၃၁၇

အေစ့ထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၈၄

ထူးျခားခ်က္

- မိုးေခါင္ဒဏ္ခံ၊ေျပာင္းရြက္ဖုံးေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံ၊အဖူးၾကီး၍ဖက္လုံ၊
ေျပာင္းေစ့အဖူးထိပ္ျပည့္၊အူတိုင္ေသး၊အေစ့ထြက္နွုန္းေကာင္း၊

ရာဇဝင္

- စပ္မ်ိဳးေျပာင္းမ်ိဳးကူးစပ္ေရြးခ်ယ္ေရးစီမံကိန္းအရဗီဇမ်ိဳးသန္႕လိုင္း YZI-C2 နွင့္
YZI-C7 တို့ကိုမ်ိဳးကူးစပ္၍ရရွိခဲ့ေသာတစ္ၾကိမ္စပ္ စပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၆
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၆၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ား
အသက္ရက္

- ၉၅ မွ ၁၀၀

တစ္ပင္ပါအဖူး

- ၁ဒသမ၄

အဖူးအရွည္

- ၁၇စင္တီမီတာ

အေစ့အေရာင္

- လိေမၼာ္

အေစ့၁၀၀၀အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၃၁၈

အေစ့ထြက္ရာခိုင္နွုန္း

- ၈၅
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ထူးျခားခ်က္

- ထိပ္ခုံးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး၊အဖူးထိပ္ထိအေစ့ျပည့္၍အေစ့ထြက္ရာနွုန္းေကာင္း၊
မိုးေခါင္ဒဏ္နွင့္ေျပာင္းဖူးတြင္အဓိကက်ေရာက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကိုခံနိုင္
ရည္ရွိ၊

ရာဇဝင္

- စပ္မ်ိဳးေျပာင္းမ်ိဳးကူးစပ္ေရြးခ်ယ္ေရးစီမံကိန္းအရရရွိခဲ့ေသာနွစ္ၾကိမ္စပ္
စပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၃
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၃၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

- ၉၀ မွ ၁၀၀

တစ္ပင္ပါအဖူး

- ၁ဒသမ၂ မွ ၁ဒသမ၄

အေစ့အေရာင္

- လိေမၼာ္

အေစ့အမ်ိဳးအစား

- ထိပ္ခုံး

အေစ့၁၀၀၀အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၃၁၅

ထူးျခားခ်က္

- ေျပာင္းရြက္ေျခာက္ေရာဂါ(Helminthosporium Leaf Blight)ကိုေကာင္းစြာ
ခံနိုင္ရည္ရွိ၊ဖက္စရွည္၍ဖက္ေကာင္းစြာလုံျပီးအဖူးထိပ္ဖ်ားထိအေစ့ေအာင္၊

ရာဇဝင္

- စပ္မ်ိဳးေျပာင္းမ်ိဳးကူးစပ္ေရြးခ်ယ္ေရးစီမံကိန္းအရရရွိခဲ့ေသာတစ္ၾကိမ္စပ္
စပ္မ်ိဳး(Single Cross Hybrid)ျဖစ္သည္။

ဂုန္ေလ်ွာ္သီးနွံ(Jute)
ဂုန္ေလ်ွာ္သီးနွံသည္ ပင္စည္ပိုင္းကို ေလ်ွာ္အျဖစ္ထုတ္ယူရေသာသီးနွံျဖစ္၍ ေလ်ွာ္ခုတ္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္
ေသာသန္စြမ္းသည့္ အပင္ဦးေရရရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။အပင္ၾကပ္လြန္းလ်င္ အပင္ေသးငယ္၍ ေလ်ွာ္ပါဝင္မွဳ
နည္းျပီး ေလ်ွာ္ထုတ္ရာတြင္ ေလ်ွာ္အထြက္နွဳန္းေလ်ာ့နည္းနိုင္ပါသည္။
အပင္ဦးေရၾကဲလြန္းပါကလည္း ကိုင္းျဖာ၍ ေလ်ွာ္ခြာရာတြင္ အခက္အခဲနွင့္ေတြ႕ၾကဳံရျပီး ေလ်ွာ္အရည္
အေသြးက်ဆင္းနိုင္ပါသည္။

အပင္ဦးေရျပည့္မွီေရးအတြက္

အပင္အတန္းအကြာအေဝး၊

ၾကဲပက္စနစ္စသည္

စိုက္ပ်ိဳးစဥ္တြင္ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ ၄င္းျပင္သားခြဲ အပင္ခ်န္ျခင္းကိုလည္း ေနာက္မက်
ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ခုတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ေစာလြန္းလ်င္ ေလ်ာ္အရည္အေသြးေကာင္းေသာ္လည္း ေလ်ာ္ထြက္နွဳန္းေလ်ာ့နည္း
နိဳင္ပါသည္။ေနာက္က်လ်င္
အထြက္နွင့္

ေလ်ာ္ထြက္မ်ားေသာ္လည္း

အရည္အေသြးကို

မထိခိုက္သည့္

အရည္အေသြးေကာင္းေလ်ွာ္မရနိဳင္သျဖင့္

အသင့္ေတာ္ဆုံး

ေလ်ွာ္ခုတ္ခ်ိန္ကို

ေလ်ွာ္

မ်ိဳးနွင့္ေဒသအလိုက္

မွန္ကန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသျဖစ္ထြန္းစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ဂုန္ေလ်ွာ္မ်ိဳး
ေရဆင္းသီးလုံးပု-၇သည္ ေဒသျဖစ္ ထြန္းစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ဂုန္ေလ်ွာ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္းသီးလုံးပု-၇
ေရဆင္းသီးလုံးပု-၇ ဂုန္ေလ်ွာ္မ်ိဳးသည္ မိုးၾကိဳရာသီတြင္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ေနာက္လိုက္သီးထပ္သီးနွံ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေစရန္ သင့္ေတာ္သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေလ်ွာ္အျဖဴေငြေရာင္ျဖစ္၍ ေလ်ွာ္
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ခိုင္ခံ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အပင္ယုိင္လဲမွဳဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္ရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ မူရင္း
ေဒသမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျဖစ္သည္။ မူရင္းအမည္မွာ-Salimose ျဖစ္ျပီး လိုင္းအမွတ္မွာ-BC-115 ျဖစ္သည္။

13
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee) မွ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္ မ်ိဳးသစ္အျဖစ္
အတည္ျပဳေပး ခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ေရဆင္းသီးလုံးပု-၇၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္
၁၂၀ မွ ၁၃၅
အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)
၃၀၃
ပင္စည္အခ်င္း(စင္တီမီတာ)
၁ ဒသမ ၆၉
ပင္ဖ်ားအခ်င္း(စင္တီမီတာ)
၀ ဒသမ ၅၂
ေလ်ွာ္ပါဝင္မွဳရာခုိင္နွဳန္း
၂၉
တစ္ဧကေလ်ွာ္ထြက္နွဳန္း(ပိႆာ) ၁၀၁၁

ေဆာင္းရာသီသီးနွံမ်ား

မတ္ပဲသီးနွံ(Blackgram)
မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသလယ္ေျမ (Rain-fed Lowland)တြင္ စပါး-မတ္ပဲသီးနွံပုံစံကို ေဆာင္ရြက္နိုင္
သည္။ဆည္ေရေသာက္ေဒသလယ္ေျမ (Irrigated Lowland)တြင္ စပါး-မတ္ပဲ-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံကို ေဆာင္ရြက္နိုင္
ပါသည္။
စိုက္ခ်ိန္မွန္မွာ မိုးစပါးရိတ္သိမ္းအျပီး ေျမတြင္းအစိုဓါတ္ကိုခ်င့္ခ်ိန္၍ နိုဝင္ဘာလကုန္ေနာက္ဆုံးထားျပီး
မတ္ပဲသီးနွံကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးအေနျဖင့္အသုံးျပဳမည့္မ်ိဳးသည္အသက္လ်င္သင့္သည္။ ေစ်းကြက္အျမင့္ဆုံး
ရနိုင္သည့္မ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။ စိုက္နည္းစနစ္မွာ လုပ္သားလုပ္အားသုံးစြဲမွဳအနည္းဆုံး၊ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးျဖင့္
စိုက္ပ်ိဳးမွဳ လြယ္ကူေစသင့္ပါသည္။
မိုးစပါးအျပီးမတ္ပစ
ဲ ိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္Turn-around time၏အေရးပါမွဳ
ပထမသီးနွံရိတ္သိမ္းျပီးသည္မွ ဒုတိယသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးသည္ထိၾကားကာလကို Turn around time ဟုသီးနွံ
စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ (Cropping Systems) နယ္ပယ္တြင္ေခၚေဝၚပါသည္။ ဥပမာ(၁) မိုးဦးနွမ္းလ်င္ ရိတ္သိမ္းျပီးသည့္
ေန႕မွ မိုးလယ္ပဲတီစိမ္း စိုက္ပ်ိဳးသည့္ေန႕ ထိၾကားကာလ၊ ဥပမာ(၂) မိုးစပါးရိတ္သိမ္းျပီးသည့္ေန႕မွ ေဆာင္းသီးနွံ
မတ္ပဲစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေန႕ထိၾကားကာလ၊Turn around time ကိုတိုနိုင္သမ်ွတိုေအာင္ၾကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ထိုကာ
လတိုေလ ဒုတိယသီးနွံကို အလ်င္အျမန္စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္ေလ၊ ဒုတိယသီးနွံအတြက္ အစိုဓါတ္ပိုမိုရရွိေလ၊ သီးနွံ
ျဖစ္ထြန္းခ်ိန္ေကာင္းစြာရရွီေစ၊ ဒုတိယသီးနွံ၏အထြက္စြမ္းရည္ပိုမိုျမင့္မားေလျဖစ္ပါသည္။
မတ္ပဲသီးနွံအထြက္နွုန္းနွင့္အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(Yield and yield components of blackgram)
မတ္ပဲသီးနွံအထြက္နွဳန္းနွင့္အထြက္မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပင္္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္
၃။တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္
၄။အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္တို႕ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဧကရိတ္သိမ္းအပင္(၁)သိန္းနွင့္(၃)ေသာင္း၊ တစ္ပင္ေအာင္ေတာင့္(၂၀)ရွိက အထြက္တင္း(၂၀)ဟု
သုေတသနျပဳတြက္ခ်က္ထားပါသည္။အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ အထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ အထြက္နွုန္း
မိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံး ေကာင္းေရးမတ္ပဲသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္မိ်ဳး၊မ်ိဳး၏အပင္ေပါက္ရာနွုန္း၊ပဲျမစ္ဖု
ေျမၾသဇာလူးနယ္စိုက္ပ်ိဳးမွဳ၊စိုက္ခ်ိန္၊စိုက္စနစ္၊ေျမၾသဇာအသုံးျပဳမွဳ၊ေပါင္းျမက္၊ေရာဂါ၊ပိုးမႊား၊ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ရိတ္သိမ္း
ခ်ိနလ
္ ြန္နည္းစနစ္စသည္ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ မတ္ပမ
ဲ ်ိဳးမ်ား
ေရဆင္း-၂၊ ေရဆင္း-၃၊ ေရဆင္း-၆ မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
ေရဆင္း-၂
ေရဆင္း-၂ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္
-၇၅ မွ ၈၀
တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္
-၄၅
တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္
-၄ မွ ၆
အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)
-၄ ဒသမ ၇
တစ္ဧကအတြက္(တင္း)
-၂၀ မွ ၂၅
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ထူးျခားခ်က္

-အေစ့အရြယ္အစားၾကီး၍ အဝါေရာင္မိုေစ့ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း

ရာဇဝင္

-မ်ိဳးတင္သြင္းေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ျခင္းနည္းျဖင့္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။မူရင္း
ေဒသမွာအိႏၵိယနိုင္ငံျဖစ္သည္။မူရင္းအမည္မွာ-P45-1ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)
မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္မွာ ၂၀၀၀ ခုနွစ္ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၃
ေရဆင္း-၃ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၈၀ မွ ၈၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၄၅ မွ ၅၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၅ မွ ၈

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၃ ဒသမ ၇၃

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၅ မွ ၃၀

ထူးျခားခ်က္

-အပင္ပုံသဏၭာန္ Indeterminate type ျဖစ္သည္။

ရာဇဝင္

-ျပည္တြင္းမ်ိဳးမ်ားမွေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ျခင္းနညး္ျဖင့္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
၁၉၇၅ခုနွစ္မွစတင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး ၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ပုလဲနက္အမည္ျဖင့္
ထုတ္ေဝခဲ့ေသာအထြက္ေကာင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရဆင္း-၆
ေရဆင္း-၆ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၉၀ မွ ၉၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၄၀ မွ ၄၅

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၅ မွ ၆

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၅ ဒသမ ၅

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၃၀ မွ ၄၀

ထူးျခားခ်က္

-ဖားဥမိုွေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည္။လင္းတာတုန္႕ျပန္မွုရွိသည္။
ေအာက္တိုဘာလကုန္မွနိုဝင္ဘာလဒုတိယပတ္အတြင္းစိုက္
ပ်ိဳးရန္အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။

ကုလားပဲသီးနွံ(Chickpea)
မိုးစပါးရိတ္သိမ္းအျပီး ေျမတြင္းအစိုဓါတ္ကို ခ်င့္ခ်ိန္၍ကုလားပဲသီးနွံကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္သည္။အသုံးျပဳမည့္
မ်ိဳးသည္ အသက္လ်င္သင့္သည္။ေစ်းကြက္အျမင့္ဆုံးရနိုင္သည့္မ်ိဳးျဖစ္သင့္သည္။စိုက္စနစ္မွာလုပ္သားလုပ္အား
သုံးစြဲမွဳအနည္းဆုံး၊ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံးျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးမွဳလြယ္ကူေစသင့္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ကုလားပဲမ်ိဳးမ်ား
ေရဆင္း-၃၊ ေရဆင္း-၄၊ ေရဆင္း-၆၊ ေရဆင္း-၈၊ ေရႊနီလုံးၾကီးမ်ိဳးမ်ားကိုေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိ
ပါသည္။
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ေရဆင္း-၃
ေရဆင္း-၃ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၈၀ မွ ၈၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၂၅ မွ ၃၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၁ မွ ၃

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၆

အေစ့အေရာင္

-အျဖဴ

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၀ မွ ၂၅

ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန
(ICRISAT)(အိႏၵယနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးမ်ားကိုေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာမွ
ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
မူရင္းအမည္-ICCV-2 ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ
(National Seed Committee-NSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၁
ျဖစ္သည္။

ေရဆင္း-၄
ေရဆင္း-၄ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၈၀ မွ ၈၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၁၅ မွ ၂၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၂

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၁

အေစ့အေရာင္

-အဝါ

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၀ မွ ၂၂

ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန
(ICRISAT)(အိႏိၵယနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးမ်ားကိုေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာမွရရွိ
ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။မူရင္းအမည္-ICCV-88202 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed CommitteeNSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၁ ျဖစ္သည္။

ေရဆင္း-၆
ေရဆင္း-၆၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၈၆

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၄၁

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၁ ဒသမ ၁၆

အေစ့အေရာင္

-အနီ

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၆

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၅
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ရာဇဝင္

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန
(ICRISAT)(အိႏိၵယနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးမ်ားကိုေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာမွရရွိ
ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။မူရင္းအမည္-ICCV-92944 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed CommitteeNSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၅ ျဖစ္သည္။

ထူးျခားခ်က္

-ညိွဳးေသေရာဂါဒဏ္ခံနိဳင္၊အပူဒဏ္ခံနိဳင္သည္။

ေရဆင္း-၈
ေရဆင္း-၈၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၉၀ မွ ၉၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက

-၃၆ မွ ၄၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၁

အေစ့အေရာင္

-အျဖဴ

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၃၈ ဒသမ ၅

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၅ မွ ၃၀

ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိုးနည္းရပ္ဝန္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန
(ICRISAT)(အိႏိၵယနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးမ်ားကိုေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာမွ
ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed CommitteeNSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၁၀ ျဖစ္သည္။

ထူးျခားခ်က္

-ညိွဳးေသေရာဂါဒဏ္ခံနိဳင္သည္။

ေရႊနီလုံးၾကီး
ေရႊနီလုံးၾကီး၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၉၅ မွ ၁၀၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၂၅ မွ ၃၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၁

အေစ့အေရာင္

-အနီ

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၄၁ ဒသမ ၄

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၅ မွ ၃၀

ရာဇဝင္

- ျပည္တြင္းမ်ိးစပ္ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ရရွိေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။မိဘအမည္မွာ
ေရဆင္း-၄x ICC 16145 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)
မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၁၀ ျဖစ္သည္။

17
ထူးျခားခ်က္

-ညိွဳးေသေရာဂါဒဏ္ခံနိဳင္သည္။သိုေလွာင္ပိုးဒဏ္ခံနိုင္သည္။

ပဲလြမ္းသီးႏွံ(Cowpea)
မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသလယ္ေျမ(Rain-fed

Lowland)မ်ားတြင္စပါးရိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ပဲလြမ္းသီးနွံကို

လက္က်န္အစိုဓါတ္ျဖင့္ အလြယ္တစ္ကူစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ပဲလြမ္းပင္သည္ေျမဆီလႊာကို ဖြံ႕ျဖိဳးေစသျဖင့္ သစ္စိမ္း
ေျမၾသဇာအျဖစ္လည္း

အသုံးျပဳနိုင္သည္။စပါးစိုက္သည့္အခါ

ပုံမွန္ထက္

နိုက္တရိုဂ်င္ေျမၾသဇာ

လိုအပ္ခ်က္

ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ေျမဆီလႊာကိုဖြံ႕ျဖိဳးေစ၊သီးနွံအထြက္မွ ဝင္ေငြလည္းရေစသည့္ Dual purpose သီးနွံတစ္မ်ိဳး
ျဖစ္ပါသည္။စိုက္စနစ္မွာ လုပ္သားလုပ္အားသုံးစြဲမွဳအနည္းဆုံး၊ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံးျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမွဳလြယ္ကူ
ေစသင့္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ပဲလြမ္းမ်ိဳးမ်ား
ဆင္းပဲလြမ္းျဖဴ-၂၊ ေရဆင္း-၂၊ ေရဆင္း-၁ မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
ဆင္းပဲလြမ္းျဖဴ-၂
ဆင္းပဲလြမ္းျဖဴ-၂၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၇၀ မွ ၇၅

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၁၀ မွ ၁၅

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၉ မွ ၁၁

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၀ မွ ၂၃

အေစ့အေရာင္

-မ်က္ကြင္းနက္၊အျဖဴေရာင္

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၁၈ မွ ၂၂

ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအပူပိုင္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန(IITA)
(နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးကို ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
မိဘအမည္မွာ-IT-98K-506-1 ျဖစ္သည္။ေမြးျမဴေရးလုိင္းနံပါတ္VU-02-6 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)
မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၁၀ ျဖစ္သည္။

ေရဆင္း-၂
ေရဆင္း-၂၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၉၀ မွ ၁၀၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၁၀ မွ ၁၅

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၈ မွ ၁၀

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၁၂ ဒသမ ၆

အေစ့အေရာင္

-နီညိဳ

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၀ မွ ၂၅

ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအပူပိုင္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန(IITA)
(နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးကို ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
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မ်ိဳးအမွတ္--VU-75-4 ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ
(National

Seed

Committee-NSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၀

ျဖစ္သည္။
ေရဆင္း-၁
ေရဆင္း-၁၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၆၅ မွ ၇၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၂၅ မွ ၃၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၉ မွ ၁၁

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၁၆ ဒသမ ၅

အေစ့အေရာင္

-အျဖဴမ်က္ကြင္းညိဳ

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၀ မွ ၂၅

ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအပူပိုင္းေဒသသီးနွံသုေတသနဌာန(IITA)
(နိုင္ဂ်ီးရီးယားနိုင္ငံ)မွရရွိမ်ိဳးကို ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
မ်ိဳးအမွတ္--VU-77-3 ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ
(National Seed Committee-NSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္
၂၀၀၀ ျဖစ္သည္။

ပဲပုပ္သီးနွံ(Soybean)
လယ္ေျမေပၚတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းျပီးေနာက္ ပဲပုပ္သီးနွံကို လက္က်န္အစိုဓါတ္ျဖင့္ အလြယ္တကူစိုက္ပ်ိဳး
နိုင္သည္။ ေကာင္းမြန္စြာစိုက္ပ်ိဳးျပဳစုပါက အထြက္နွုန္းေကာင္း၊ ဝင္ေငြလည္းေကာင္း နိုင္ပါသည္။ ပဲပုပ္ပင္၏
အျမစ္မ်ားသည္ ေလထဲမွနိုက္တရိုဂ်င္ကိုဖမ္းယူနိုင္သည္။ဤအထဲမွအခ်ိဴ႕သည္ေျမဆီလႊာတြင္က်န္ရစ္သည္။စပါး
စိုက္သည့္အခါပုံမွန္ထက္နိုက္တရိုဂ်င္ေျမၾသဇာလိုအပ္ခ်က္ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။

ပဲပုပ္ကိုစပါးနွင့္

အလွည့္က်

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ပိုးမႊားေရာဂါမ်ားက်ေရာက္ျခင္းကိုသီးနွံနွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ပဲပုပ္သည္အသားဓါတ္
ၾကြယ္ဝသည္။အရသာရွိ၍အာဟာရဓါတ္ျပည့္ဝေသာအစားအစာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္သုံးသည္။ပဲပုပ္မွရရွိေသာဆီကို
ခ်က္ျပဳတ္ရန္အတြက္သုံးနိုင္သည္။စက္မွုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လည္းသုံးနိုင္ပါသည္။
ပဲပပ
ု ္သီးနွံအထြက္နွုန္းနွင့္အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(Yield and yield components of soybean)
ပဲပုပ္သီးနွံအထြက္နန္းနွင့္အထြက္မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပင္္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္
၃။တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္
၄။အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္တို႕ျဖစ္သည္။
အပင္ၾကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္တိုင္း၏အေရးပါမွဳမွာနံပါတ္(၁)အထြက္မိတ္ဖက္ကို အပင္ေပါက္နွဳန္းနွင့္အပင္ငယ္ၾကီးထြားမွဳကအဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။
နံပါတ္(၂)အထြက္မိတ္ဖက္ကိုပန္းပြင့္ျခင္းနွင့္သီးေတာင့္တင္ျခင္းကအဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။
နံပါတ္(၃)အထြက္မိတ္ဖက္ကိုအေစ့တည္ျခင္းကအဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။
နံပါတ္(၄)အထြက္မိတ္ဖက္ကိုရင့္မွည့္ျခင္းက အဆုံးအျဖတ္ျပဳပါသည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ အထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာအထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး
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ၾကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္၌ျပည့္စုံမွန္ကန္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ပဲပုပ္မ်ိဳးမ်ား
ေရဆင္း-၅၊ ေရဆင္း-၆၊ ေရဆင္း-၁၁ မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
ေရဆင္း-၅
ေရဆင္း-၅ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၁၁၉

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၃၇

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၃

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၁၃ ဒသမ ၈၄

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၀ ဒသမ ၁၆

ဆီထြက္ရာခိုင္နွဳန္း

-၂၄ ဒသမ ၂၉

အသားဓါတ္ပါဝင္မွဳရာခုိင္နွဳန္း

-၄၃ ဒသမ ၇၃

ထူးျခားခ်က္

-Rust ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း၊Downy mildew ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း၊

ရာဇဝင္

-မူရင္းအမည္မွာ-Samsoy-1 ျဖစ္သည္။လိုင္းနံပါတ္မွာGM-95-8 ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed
Committee-NSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၅ျဖစ္သည္။

ေရဆင္း-၆
ေရဆင္း-၆ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၉၅ မွ ၁၀၀

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၃၀ မွ ၃၅

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၂ မွ ၃

အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၁၅

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၅ မွ ၃၀

ထူးျခားခ်က္

-Rust ေရာဂါအသင့္အတင့္ခံနိုင္ျခင္း၊

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသ

-အေမရိကန္နိုင္ငံ၊

မိဘအမည္

-PJ-221716၊

ေမြးျမဴေရးလိုင္းနံပါတ္

-GM-95-9 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)
မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၁၀ ျဖစ္သည္။

ေရဆင္း-၁၁
ေရဆင္း-၁၁ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
အသက္ရက္

-၉၉

တစ္ပင္ပါသီးေတာင့္အေရအတြက္

-၆၀

တစ္ေတာင့္ပါအေစ့အေရအတြက္

-၂ ဒသမ ၅
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အေစ့(၁၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၁၄ ဒသမ ၀၆

တစ္ဧကအတြက္(တင္း)

-၂၀ မွ ၂၅

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသ

-ထိုင္းနိုင္ငံ၊

မိဘအမည္

-MJ-9518-2

ေမြးျမဴေရးလိုင္းနံပါတ္

-GM-05-25 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)
မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၁၀ ျဖစ္သည္။

ထယ္မထိုးထြန္မေမႊစပါးအျပီး စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ ္(zero tillage)
လယ္ေျမ၏ ေျမသားဖြဲ႕စည္းတည္ရွိမွဳအရ ပုံမွန္ထြန္ေရး ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Conventional tillage)၊
ထြန္ေရးအနည္းငယ္သာျပဳျပင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း(Minum tillage)၊ထြန္ေရးမဲ့စိုက္ပ်ိဳးျခင္း(Zero tillage)၊စသည္တို႕ကို
သင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္သားလုပ္အား သုံးစြဲမွဳအနည္းဆုံး၊ ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆုံးျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမွဳ လြယ္ကူေစသင့္ပါသည္။အ
ေရးၾကီးသည္မွာ သီးနွံပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္တြင္ ေျမတြင္းအစိုဓါတ္ထိန္းသိမ္းတည္ရွိေနေစနိုင္မည့္ထြန္ေရး
ျပဳျပင္မွဳကိုျပဳလုပ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ပါသည္။မိုးၾကီးရြာသြန္းပါက အပင္ေျခေရဝပ္ျခင္း၊အစိုဓါတ္မ်ားလြန္းျခင္း၊အပင္ေသ
ေပ်ာက္ျခင္းစသည္တို႕ကိုကာကြယ္ရန္ ေရထုတ္ေျမာင္း၊ေရစိမ့္ေျမာင္းမ်ားကိုၾကိဳတင္ျပဳလုပ္တားသင့္ပါသည္။
စပါးရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ပဲပုပ္ကို လုပ္အားနွင့္စရိတ္ သက္သာစြာျဖင့္စိုက္နိုင္သည္။ ေျမတြင္းအစုိဓါတ္ကို
အျပည့္အဝသုံးျပီးခ်က္ခ်င္းစိုက္နိုင္သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။
လုပ္ကိုင္စိုက္ပ်ိဳးနည္းအဆင့္ဆင့္မွာစပါးမရိတ္မီ(၂)မွ(၃)ရက္အလိုတြင္လယ္ကြက္ထဲမွေရကိုေျပာင္စင္ေအာင္ထုတ္ပစ္ရပါမည္။စပါးရိတ္သည့္အခါေျမ
ၾကီးနွင့္ကပ္လ်က္အေျခခ်ကာစပါးရိတ္ရပါမည္။ကန္သင္းပတ္ပတ္လည္တြင္ေရထုတ္ေျမာင္း(သုိ႕မဟုတ္)ေရစိမ့္
ေျမာင္းတူးကာ လယ္ကြက္ထဲမွေရကုန္စင္ေရး၊စိုစြတ္သည့္အေျခအေနမရွိေရး၊ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
ပဲပုပ္ကိုေပါင္းျမက္ပင္မ်ားအစ ပ်ိဳးအပင္ေပါက္ခြင့္မေပးပဲ အျမန္စိုက္ရပါမည္။ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္စပါးရိုးျပတ္
အေျခမ်ားနွင့္ကပ္လ်က္မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။အေၾကာင္းမွာစပါးရိုးျပတ္အေျခသည္အျခားေနရာမ်ားနွင့္နိုွင္းစာ
လ်င္(က)ပို၍ေျမမြရြေနသည္။aerationရွိေနသည္။
(ခ)ပို၍မီလီမီတာအနည္းငယ္ျမင့္ေနသည္။
သို႕ျဖစ္၍စိုက္လိုက္ေသာ ပဲမ်ိဳးေစ့အားေရဝပ္မွဳ၊ေရစိုစြတ္လြန္းမွဳတို႕မွ ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ ဤစနစ္ကို
အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားရွိအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ပဲပုပ္၊ပဲတီစိမ္း၊ေျပာင္းဖူး-စသည့္သီးနွံမ်ားကိုစပါးရိတ္သိမ္းအျပီး
စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္အသုံးျပဳေၾကာင္းသိရပါသည္။
ေနၾကာသီးနွံ(Sunflower)
ေနၾကာသီးနွံ

စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

ေနၾကာသီးနွံအထြက္နန္းနွင့္

အထြက္မိတ္ဖက္

components of Sunflower)မ်ားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအပင္ဦးေရ
၂။တစ္ပြင့္ပါေအာင္ေစ့အေရအတြက္

(Yield

and

yield
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၃။အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္တို႕ျဖစ္သည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွအထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၃)ခ်က္လုံးေကာင္း
ေရးအဓိကအေျခခံက်ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္(၁)စပ္မ်ိဳး(သို႕မဟုတ္)အထြက္ေကာင္းOPVမ်ိဳးကိုအသုံးျပဳျခင္း
(၂)စိုက္ပ်ိဳးရာေရေျမသဘာဝ၊စိုက္ပ်ိဳးသည့္မ်ိဳးေပၚအေျခခံ၍ ဓါတ္ေျမၾသဇာသုံးစြဲမွဳနွဳန္းထားမ်ားမွန္ကန္ျခင္း
(၃)ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွန္၍ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းစနစ္မ်ားမွန္ကန္ျခင္း စသည္တို႕ကိုေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ေနၾကာမ်ိဳးမ်ား
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁၊ ဆင္းေရႊၾကာ-၂၊ မ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁
ေရဆင္းစပ္မ်ိဳး-၁ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ား
အသက္ရက္

-၈၀ မွ ၈၅

အပင္အျမင့္(ေပ)

- ၄ မွ ၄.၅

အပြင့္အရြယ္အစား(လက္မ)

- ၅ မွ ၉

တစ္ပြင့္ပါေအာင္ေစ့

- ၅၀၀ မွ ၉၀၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၄၅ မွ ၅၀

ဆီပါဝင္မွဳရာခိုင္နွဳန္း

- ၄၈ မွ ၅၁

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၅၅ မွ ၆၀

ထူးျခားမွဳ

- ေနၾကာရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္အသင့္အတင့္ခံနိုင္သည္။

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္သည္။မိဘအမည္(သို႕)လိုင္းနံပါတ္မွာ
-

A8

x

R15

ျဖစ္သည္။၂၀၀၅

ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့

ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)ကအတည္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့
သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဆင္းေရႊၾကာ-၂
ဆင္းေရႊၾကာ-၂ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ား
အသက္ရက္

-၈၀ မွ ၈၅

အပင္အျမင့္(ေပ)

- ၄ မွ ၄.၅

အပြင့္အရြယ္အစား(လက္မ)

- ၅ မွ ၈

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

- ၅၆

ဆီထြက္ရာခိုင္နွဳန္း

- ၄၀ မွ ၅၀

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၃၀ မွ ၄၅

ထူးျခားမွဳ

- ေနၾကာရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည္။ယိုင္လဲမွဳဒဏ္ခံနိုင္သည္။
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ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသရုရွားနိုင္ငံျဖစ္သည္။ရုရွားမ်ိဳးျဖစ္သည့္ CHAKINSKYI
-269 အား Mass Selection နည္းျဖင့္ေရြးခ်ယ္ရရွိခဲ့ေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
၂၀၀၀ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သီးနွံ မ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed
Committee-NSC)ကအတည္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဂ်ဳံသီးနွံ(Wheat)
ဂ်ံဳသီးနွံသည္အေရးပါေသာသီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သုံးပုံနွစ္ပုံသည္ဂ်ဳံကို ေန႕စဥ္စားသုံး
သည္။ျမန္မာတို႕သည္

လည္းစားသုံးသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊

ရွမ္းျပည္နယ္၊မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္

အျခားေဒသအခ်ိဳ႕၌ဂ်ဳံကိုနွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။
ျပည္တြင္းစားသုံးမွဳဖူလံျု ခင္းမရွိေခ်။ျပည္ပမွဝယ္ယူတင္သြင္းေနရသည္။နွံစားသီးနွံမ်ားတြင္
ကဲ့သုိ႕အဓိကသီးနွံဟု
စိုက္ပ်ိဳးသူ

မဆိုေစကာမူျပည္တြင္းစားသုံးမွဳဖူလုံေစေရး၊

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဝင္ေငြတိုးေစေရးတို႕အတြက္

ျပည္ပမွဝယ္ယူေနရမွဳ

ဆန္စပါး

သက္သာေရးနွင့္

မ်ိဳးနွင့္နည္းပညာျပန္႕ပြားေရးအစဥ္အေလး

ေပးသင့္သည့္္သီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ဳံသီးနွံအေျခခံသီးထပ္သီးနွံပုံစံစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္
ခ်မွတ္စိုက္ပ်ိဳးနုိင္သည့္ သီးထပ္သီးနွံပုံစံမ်ားမွာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ သီးနွံပုံစံ-(၁)ပဲတီစိမ္း-ဂ်ဳံ၊
(၂)ပဲလြမ္း-ဂ်ဳံ၊ (၃)မိုးေျမပဲ-ဂ်ဳံ (၄)ေျမလွပ္-ဂ်ံဳ တို႕ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သီးနွံပုံစံ-(၁)ပဲရင္း-ဂ်ဳံ၊ (၂)ပဲလြမ္းဂ်ဳံ၊(၃)မိုးေျမပဲ-ဂ်ဳံ(၄)ပဲပုပ္-ဂ်ံဳ တို႕ျဖစ္သည္။ ဆည္ေရ/သြင္းေရရရွိသည့္္ ေဒသမ်ားတြင္မူ သီးနွံပုံစံ (၁)စပါး-ဂ်ဳံကို
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါသည္။
ဂ်ဳံသီးနံွအထြက္နွုန္းနွင့္အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(Yield and yield components of wheat)
ဂ်ဳံသီးနွံအထြက္နန္းနွင့္အထြက္မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိအနွံအေရအတြက္
၂။တစ္နွံပါေအာင္ေစ့အေရအတြက္
၃။အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္တို႕ျဖစ္သည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ

အထြက္ေကာင္းမည္

ျဖစ္သည္။

အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၃)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး

အဓိကအေျခခံက်ေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္(၁)ေျမျပန္႕ေတာင္ေပၚအလိုက္ေဒသနွင့္ကိုက္ညီသည့္အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးသန္႕ကိုအသုံးျပဳျခင္း
(၂)ေျမတြင္းအစိုဓါတ္ထိန္းသိမ္းနိုင္သည့္ထြန္ေရးျပဳျပင္မွဳ၊စိုက္ခ်ိန္၊စိုက္နည္းစနစ္နွင့ျ္ ပဳစုဂရုစိုက္မွဳစနစ္မွန္ျခင္း
(၂)စိုက္ပ်ိဳးရာေရေျမသဘာဝ၊စိုက္ပ်ိဳးသည့္မ်ိဳးေပၚအေျခခံ၍ ဓါတ္ေျမၾသဇာသုံးစြဲမွဳနွဳန္းထားမ်ားမွန္ကန္ျခင္း
(၃)ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွန္၍ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းစနစ္မ်ားမွန္ကန္ျခင္း စသည္တို႕ကိုေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ကိုယ့္မ်ိဳးကိုယ္ထားကိုယ့္အားကိုကိုး(ဂ်ဳံသီးနွံ)
၁၉၇၆ခုနွစ္မတိုင္မီကပင္
ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့ေရေျမနွင့္သင့္ေတာ္သည့္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတြင္

မုံရြာဂ်ဳံျဖဴ၊

ဂ်ဳံမ်ိဳးမ်ားကို

မကၠစီပက္၊

တင္သြင္းေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့

ကာလယံဆိုနိုရား၊

ဗလွ်ဴ၅၉-၃၅၆

စသည္။ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကာလယံဆိုနိုရား၊ ရွဘာတီ၊ ဆာနိုးရား၊ လားမား-၅၀-စသည္။ ယခုထက္တိုင္အခ်ိဳ႕
မ်ိဳးမ်ားကိုေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ကိုယ့္မ်ိဳးကိုယ္ထား ကိုယ့္အားကိုကိုးစိုက္ပ်ိဳးဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇၆ခုနွစ္တြင္
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ေရဆင္းဗဟိုစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနသည္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေျပာင္းဖူးနွင့္ဂ်ဳံသီးနွံသုေတသနဌာန(Internatio
nal

Maize

၁၉၈၀ခုနွစ္တြင္

and

Wheat

Improvement

Center-CIMMYT)နွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳစတင္ခဲ့သည္။

ဗဟိုစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနမွေရဆင္းဂ်ဳံ-၁(LYP-73)၊

ေရဆင္းဂ်ဳံ-၂(SA-75)၊ေရဆင္းဂ်ဳံ-၃

(V-1278)၊ ေရဆင္းဂ်ဳံ-၄(LU-26)၊ ေရဆင္းဂ်ဳံ-၅(Blue Silver) တို႕ကိုေဖၚထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုနွစ္တြင္
ေရဆင္းဂ်ဳံ-၆ (Veery-5) ၊ ေရဆင္းဂ်ဳံ-၇

(UP-262) ၊ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ တြင္ ေရဆင္းဂ်ဳံ-၈

(PC Early-2586) ၊

ေရဆင္းဂ်ဳံ-၉(LYP-73 x MW-72)တို႕ကို ေဖၚထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားမိပါသည္။ ဆက္လက္၍
စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ ၄င္း၏ ျခံတစ္ချု ဖစ္ေသာ မုံရြာျမိဳ႕နယ္ရွိဇလုပ္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနျခံတြင္
စမ္းသပ္သည့္ဇလုပ္-၁၊ ဇလုပ္-၂၊ ဇလုပ္-၃၊ ဇလုပ္-၄-စသည့္မ်ိဳးမ်ားကို ေမြးျမဴေဖၚထုတ္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဂ်ဳံမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း(Seed Production)ကိုမ်ိဳးေမြးျမဴေရးပညာရွင္က ထုတ္လုပ္သည့္ B.S မွသည္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္သည့္ C.S အဆင့္အထိ လုံေလာက္ေအာင္ ပြားမ်ားေပးရန္
လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ေဒသ ေရေျမနွင့္ကိုက္ညီ၊ ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည့္ မိမိစိုက္ပ်ိဳးေနၾကမ်ိဳးကို
ကိုယ့္မ်ိဳးကိုယ္ထား ကိုယ့္အားကိုကိုး၍ အထြက္နွဳန္းမက်ဆင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္
နည္းပညာေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ ေနပါသည္။
ေရဆင္းဂ်ံဳျဖဴ-၇
ေရဆင္းဂ်ံဳျဖဴ-၇သည္ ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ဂ်ဳံမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳး
ေရးသုေတသနဌာနမွ ၁၉၈၆ခုနွစ္မွစတင္ျဖန္႕ျဖဴးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ိဳးအမွတ္မွာ-UP-262 ျဖစ္ပါသည္။
ေရဆင္းဂ်ံဳျဖဴ-၇၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-၁၁၀ မွ ၁၁၅

အပင္အျမင့္(ေပ)

-၃

အနွံပါပင္ပြား

-၆

တစ္နွံပါအေစ့ေပါင္း

-၃၂

အေစ့အေရာင္

-အျဖဴ

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) -၄၄
တစ္ဧကအထြက္နွဳန္း(တင္း)

-၂၅ မွ ၃၅ ျဖစ္ပါသည္။

ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၁
ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၁သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ဂ်ဳံမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရဆင္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာန၊ ဇလုပ္ျခံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးထားသည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အေစ့အေရာင္လွပေသာ မ်ိဳး
ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ိဳးမွာ- 2nd ISWYN-30 x MW ျဖစ္ပါသည္။
ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၁ ၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-၁၀၅ မွ ၁၁၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၉၅

အနွံအရွည္(စင္တီမီတာ)

-၁၀

တစ္မီတာပတ္လည္ရွိအနွံပါပင္ပြား-၂၂၅ မွ ၂၃၅
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တစ္နွံပါအေစ့ေပါင္း

-၃၅

အေစ့အေရာင္

- အျဖဴေဖ်ာ႕

အျမီးပါ/မပါ

-မပါ

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) -၃၆
တစ္ဧကအထြက္နွဳန္း(တင္း)

-၃၅ မွ ၄၀ ျဖစ္ပါသည္။

ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၂
ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၂သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ဂ်ဳံမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရဆင္း
စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာန၊ ဇလုပ္ျခံမွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးထားသည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အပူဒဏ္ခံနိုင္၍ေနာက္က်
စိုက္ပ်ိဳးရေသာ အေျခအေနတြင္ သင့္ေတာ္ေသာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ိဳးမွာ- 2nd HTSN-10 x MW ျဖစ္ပါသည္။
ဇလုပ္ဂ်ံဳျဖဴ-၂ ၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-၁၁၀ မွ ၁၁၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၀၀

အနွံအရွည္(စင္တီမီတာ)

-၁၀

တစ္မီတာပတ္လည္ရွိအနွံပါပင္ပြား-၂၅၀ မွ ၂၆၅
တစ္နွံပါအေစ့ေပါင္း

-၃၈

အေစ့အေရာင္

- အျဖဴ

အျမီးပါ/မပါ

-မပါ

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) -၃၈
တစ္ဧကအထြက္နွဳန္း(တင္း)

-၃၅ မွ ၄၅ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါသီးနွံ(Long Staple Cotton)
ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါအထြက္ေကာင္းေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေျမအမ်ိဳးအစား ေရြးခ်ယ္မွဳမွန္ရန္လိုအပ္
ပါသည္။နဳန္းေျမ၊ နဳန္းစနယ္ေျမနွင့္ သဲနဳန္းေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ ေအာက္ခံေရသုံးေပေအာက္ နက္ေသာ
ေျမျဖစ္သင့္သည္။ အေပၚယံေျမနွင့္ ေအာက္ခံေျမအမ်ိဳးအစားတူညီသင့္သည္။ ေျမၾသဇာထက္သန္ရမည္။
ေရသြင္းေရထုတ္ လြယ္ကူရမည္။ အစိုဓါတ္ကိုေကာင္းစြာထိန္းနိဳင္ေသာေျမ ျဖစ္ရပါမည္။ဆား၊ ဆပ္ျပာ၊
ယမ္းစိမ္းေပါက္ေသာေျမ မျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါကို မိုးၾကိဳ၊ မိုးနွင့္ မိုးေနွာင္းရာသီမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္သည္။ မိုးၾကိဳဝါကို ေဖေဖၚဝါလလယ္မွ
မတ္လလယ္အတြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္သည္။ မိုးဝါကို ေမလလယ္မွ ဇြန္လကုန္အတြင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္သည္။မိုးေနွာင္းဝါ
ကို ဇဴလိုင္လလယ္မွ ၾသဂုတ္လလယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ဧကသတ္မွတ္အပင္ဦးေရ ျပည့္မွီေရးအတြက္ စိုက္တန္းစိုက္က်င္း အကြာအေဝး စိုက္စနစ္မွန္ရန္လို
အပ္သည္။အခ်ိန္မီ သားခြဲရန္ျဖစ္သည္။ သဘာဝေျမၾသဇာ၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာတို႕ကို စနစ္တက် တြဲဘက္အသုံးျပဳသင့္
သည္။ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေရးအေလးထားရန္လိုသည္။အစိုဓါတ္လုံေလာက္စြာ မရပါက ေရသြင္းျခင္း၊ ေရသြင္း
ျပီးတိုင္းၾကားထြန္တိုက္ျခင္း၊ စုပ္ပိုး၊ ဝါဂြမ္းပိုးနီ၊ ရြက္လိပ္ရြက္စားပိုးစသည္တို႕ကို ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္း၊ အေလ
အလြင့္မရွိေအာင္ ဝါေကာက္သိမ္းျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအနွံအျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာမ်ိဳး
ေငြခ်ည္-၆ခ်ည္မ်ွင္ရွည္ဝါမ်ိဳးကို ေနရာေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
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ေငြခ်ည္-၆
ေငြခ်ည္-၆သည္ဝါထြက္နွုန္း ေကာင္းမြန္ျမင့္မားသည္။ အသက္လ်င္ျခင္း၊ သီးလုံးေဖါက္ပိုးမ်ား ဒဏ္ခံနိုင္
ရည္ရွိျခင္း၊ ရာသီနွင့္ေဒသကိုက္ညီျခင္း၊ ဂြမ္းေမြးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဂြမ္းအထြက္နွဳန္းနွင့္ ဂြမ္းထြက္
ေအာက္တန္းေကာင္းျခင္းစသည့္

အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္

ျပည့္စုံေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

မူရင္းေဒသမွာ

ထိုင္းနိဳင္ငံ

ျဖစ္ပါသည္။
ေငြခ်ည္-၆ ဝါမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအသက္ရက္

-၁၄၀ မွ ၁၄၅

အပင္အျမင့္(ေပ)

-၃ ဒသမ ၅ မွ ၄

ဝါပြင့္အေရာင္

-အျဖဴ

သီးကိုင္းအေရအတြက္

-၁၂ မွ ၁၆

တစ္ပင္ပါဝါသီးအေရအတြက္

-၂၀ မွ ၅၀

ဝါေပါက္အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၄ ဒသမ ၅ မွ ၅

တစ္ဧကအထြက္(ပိႆာ)

-၃၅၈ မွ ၅၈၉

ဂြမ္းထြက္ရာခိုင္နွုန္း

-၃၇ မွ ၃၉

ဂြမ္းထြက္ေအာက္တန္း

-၂၅၅ မွ ၂၇၀ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ၾကံသီးနွံ (Sugarcane)
ၾကံသီးနွံကို စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စိုက္ခ်ိန္မွန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သၾကားစက္မ်ားအတြက္ တစ္နွစ္ပတ္လုံး
ၾကံၾကိတ္ဝါးနိုင္ရန္(၅)နွစ္တာ လစဥ္စိုက္ပ်ိဳးစမ္းသပ္သုေတသနရလဒ္မ်ားအရနိုဝင္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာနွင့္ ဇန္နဝါရီလ
တို႕တြင္ စိုက္ေသာၾကံသည္ တစ္ဧကအထြက္နွုန္း ေကာင္းသည္။ ၾကံသည္ ၾကီးထြားခ်ိန္ကာလတြင္ ပူအိုက္
စြတ္စိုေသာရာသီကိုၾကိဳက္နွစ္သက္သည္။သုိ႕ျဖစ္၍ နိုဝင္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာနွင့္ ဇန္နဝါရီစုိက္ၾကံပင္မ်ားသည္ အဆစ္
ၾကဲသည္။အပင္ျမင့္သည္။ အထြက္အျမင့္ဆုံးေပးသည္။ ဇဴလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာနွင့္ ေအာက္တိုဘာလ
တို႕တြင္စိုက္ေသာၾကံသည္

ၾကီးထြားခ်ိန္တြင္

ပူအိုက္စြတ္စိုေသာကာလနွင့္မၾကဳံေတြ႕ရ၍

အပင္အရပ္ပုကာ

အထြက္နည္းနိုင္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာ ၾကံမ်ိဳးူမ်ား
ေရဆင္း-၁၊ ေရဆင္း-၂ နွင့္ ေရဆင္း-၃ၾကံမ်ိဳးမ်ားကို ေဒသအနွံ႕အျပားစုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ
အလားအလာေကာင္းသည့္ ၾကံမ်ိဳးသစ္မ်ားကိုလည္းစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးေၾကာင္းသိရပါသည္။
ေရဆင္း-၁
ေရဆင္း-၁ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မူရင္းေဒသ

-အိႏၵိယ

မ်ိဳးအမွတ္

-CO 1148

မ်ိဳးအုပ္စု

-သက္ၾကီး

အပင္အျမင့္(ေပ)

-၁၀

ၾကံလုံးပတ္(လက္မ)

-၃ ဒသမ ၈

ဆစ္ၾကားအရွည္(လက္မ)

-၅ ဒသမ ၆
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အခ်ိဳဓါတ္(ရာခိုင္နွဳန္း)

-၂၁ ဒသမ ၄

သၾကားထြက္(ရာခိုင္နွဳန္း)

-၁၂ ဒသမ ၃

တစ္ဧကအထြက္(တန္)

-၃၅ ဒသမ ၄

ထူးျခားခ်က္

-မိုွနွံေရာဂါခံနိုင္သည္။နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed
Committee-NSC)မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၂
ေရဆင္း-၂ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မူရင္းေဒသ

-ၾသစေၾတးလ်

မ်ိဳးအမွတ္

-Triton

မ်ိဳးအုပ္စု

-သက္လတ္

အပင္အျမင့္(ေပ)

-၈ မွ ၉

ၾကံလုံးပတ္(လက္မ)

-၄ မွ ၅

ဆစ္ၾကားအရွည္(လက္မ)

-၅

အခ်ိဳဓါတ္(ရာခိုင္နွဳန္း)

-၂၁ ဒသမ ၄

သၾကားထြက္(ရာခိုင္နွဳန္း)

-၁၂ ဒသမ ၃

တစ္ဧကအထြက္(တန္)

-၄၀

ထူးျခားခ်က္

-မိုွနွံေရာဂါခံနိုင္သည္။အူနီေရာ၈ါအသင့္အတင့္ခံနိုင္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)
မွအတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၀ျဖစ္ပါသည္။

ေရဆင္း-၃
ေရဆင္း-၃ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မူရင္းေဒသ

-ၾသစေၾတးလ်

မ်ိဳးအမွတ္

-Q-89

မ်ိဳးအုပ္စု

-သက္လ်င္

အပင္အျမင့္(ေပ)

-၉ ဒသမ ၈

ၾကံလုံးပတ္(လက္မ)

-၄ ဒသမ ၃

ဆစ္ၾကားအရွည္(လက္မ)

-၄ ဒသမ ၈

အခ်ိဳဓါတ္(ရာခိုင္နွဳန္း)

-၂၂ ဒသမ ၃

သၾကားထြက္(ရာခိုင္နွဳန္း)

-၁၃ ဒသမ ၂၂

တစ္ဧကအထြက္(တန္)

-၃၅ မွ ၄၀

ထူးျခားခ်က္

-မိုွနွံေရာဂါခံနိုင္သည္။အူနီေရာဂါခံနိုင္သည္။နိုင္ငံေတာ္
သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)မွ
အတည္ျပဳသည့္ခုနွစ္-၂၀၀၀ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကံသီးနွံအတြက္အေရးပါသည့္ ပင္ပြားကာလ
ၾကံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ပင္ပြားကာလသည္ ေရလိုအပ္မွဳ အမ်ားဆုံးကာလျဖစ္သည္။ ပင္ပြားကာလသည္
ေျခာက္ေသြ႕ေႏြရာသီကုိလည္း ျဖတ္သန္းရသည္။ပင္ပြားကာလတြင္ ေရလိုအပ္ေၾကာင့္ ၾကံပင္ပြားနည္းေစသည္။
ၾကီးထြားမွဳေနွးေစသည္။ၾကံအထြက္နွဳန္းကိုပါထိခိုက္ေစနိဳင္ပါသည္။သုေတသနရလဒ္မ်ားကေဖၚျပသည္မွာၾကံစိုက္
ျပီး(၂)လအၾကာ

ေျခာက္ေသြ႕ကာလေႏြရာသီတြင္

ေရတစ္ၾကိမ္ေပးသြင္းျပီး

နိဳင္တရိုဂ်င္ေျမၾသဇာ

ေပါင္(၁၅၀)နွဳန္း ထည့္သြင္းေပးျခင္းသည္ ၾကံအထြက္တိုးေစပါသည္။
******

*******

********

တစ္ဧက
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အခန္း ၃

စပါးသီးနွံစုိက္ပ်ိဳးနည္းပညာ
စပါးမ်ိဳးမ်ား
စပါးသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စပါးသီးနွံအထြက္နန္းနွင့္ အထြက္မိတ္ဖက္ (Yield and yield components of
Rice)မ်ားေကာင္းရန္လိုအပ္သည္။ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ၁။ယူနစ္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္းရွိစပါးနွံေပါင္း
၂။စပါးတစ္နွံတြင္ရွိေသာအေစ့ေပါင္း
၃။ေအာင္ျမင္ရင့္မွည့္သည့္စပါးေစ့ရာနွဳန္း
၄။အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္ တို႕ျဖစ္သည္။
အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္ေကာင္းမွ အထြက္ေကာင္းမည္ျဖစ္ရာ အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး
စပါးပင္ ၏ၾကီးထြားမွဳကာလ(Growth Phases) အသီးသီးက အဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။
စပါးသီးနွံတြင္ၾကီးထြားကာလ(၃)ခုရွိသည္။၄င္းတို႕မွာ(၁)ပင္ပိုင္းၾကီးထြားသည့္ကာလ(Vegetative Phase)
(၂)မ်ိဳးပြားပိုင္းၾကီးထြားသည့္ကာလ(Reproductive Phase)
(၃)ရင့္မွည့္သည့္ကာလ(Ripening Phase)
ၾကီးထြားကာလအသီးသီးတြင္ ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိျပည့္စုံမွန္ကန္ေအာင္
လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စပါးပင္ၾကီးထြားကာလအလိုက္ၾကီးထြားမွဳအဆင့္ဆင့္(Growth Stages at different Growth Phases of Rice)
စပါးသီးနွံ၏ၾကီးထြားကာလနွင့္ ၾကီးထြားကာလအလိုက္ပါဝင္သည့္အဆင့္မ်ားမွာ(၁)ပင္ပုင
ိ ္းၾကီးထြားသည့္ကာလ(Vegetative Phase)တြင္
အဆင့္-၀၊အပင္ေပါက္ျခင္း(Germination to Emergence)
အဆင့္-၁၊ပ်ိဳးပင္အျဖစ္ၾကီးထြားျခင္း(Seedling)
အဆင့္-၂၊အပင္ပြားျခင္း(Tillering)
အဆင့္-၃၊ပင္စည္ရွည္ထြက္လာျခင္း(Stem Elongation) တို႕ပါဝင္သည္။
(၂)မ်ိဳးပြားပိုင္းၾကီးထြားသည့္ကာလ(Reproductive Phase)တြင္
အဆင့္-၄၊အနွံသေႏၶစတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္မွ ဖုံးတုံးလုံးတုံးျဖစ္ျခင္း(Panicle initiation)
အဆင့္-၅၊အနွံထြက္ျခင္း(Heading)တို႕ပါဝင္သည္။
(၃)ရင့္မွည့္သည့္ကာလ(Ripening Phase)
အဆင့္-၆၊ပန္းပြင့္ျခင္း(Flowering)
အဆင့္-၇၊စပါးေစ့တြင္နို႕ရည္တည္ျခင္း(Milk Grain)
အဆင့္-၈၊စပါးေစ့တြင္နို႕ရည္ခဲျခင္း(Dough Grain)
အဆင့္-၉၊စပါးေစ့ရင့္မွည့္ျခင္း(Mature Grain)တို႕ပါဝင္သည္။
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စပါးအထြက္အတြက္၊

အထြက္နွုန္းမိတ္ဖက္(၄)ခ်က္လုံးေကာင္းေရး၊

ၾကီးထြားကာလအလိုက္ၾကီးထြား

အဆင့္ဆင့္တြင္ ေကာင္းမြန္ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိျပည့္စုံမွန္ကန္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္
ပါသည္။
စပါးအထြက္မိတ္ဖက္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္နိဳင္မွဳမ်ား
စပါးအထြက္မိတ္ဖက္ ေလးခ်က္ရွိသည္။အားလုံးေကာင္းမွ စပါးအထြက္ေကာင္းမည္။ စပါးသီးနွံပင္တြင္
ၾကီးထြားမွဳကာလသုံးခုရွိသည္။အထြက္မိတ္ဖက္ေလးခ်က္လုံးေကာင္းေရးၾကီးထြားမွဳကာလအလိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္သည္မ်ားကိုသိရွိနားလည္ျပည့္စုံမွန္ကန္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရန္လိုပါသည္။
ၾကီးထြားမွဳကာလ(GrowthPhases)အသီးသီး၏အေရးၾကီးမွဳ
ပင္ပိုင္းၾကီးထြားသည့္ကာလ (Vegetative Phase) သည္ အထြက္မိတ္ဖက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စပါးနွံအေရ
အတြက္(Panicles per unit area)အတြက္အေရးၾကီးေသာကာလျဖစ္သည္။ မ်ိဳးပြားပိုင္းၾကီးထြားသည့္ ကာလ
(Reproductive Phase)သည္ စပါးတစ္နွံတြင္ ပါဝင္ေသာ အေစ့အေရအတြက္(Grains per panicle)အတြက္
အေရးၾကီးေသာကာလျဖစ္သည္။ ရင့္မွည့္သည့္ကာလ(Ripening Phase)သည္ ေအာင္ျမင္ ရင့္မွည့္သည့္ စပါး
ေစ့ရာနွဳန္း(Filled grains percent) နွင့္ အေစ့(၁၀၀၀) အေလးခ်ိန္(1000 grains weight)တို႕အတြက္ အေရး
ၾကီးေသာကာလ ျဖစ္ပါသည္။
စပါးသီးနွံအထြက္မိတ္ဖက္(Yield Components)မ်ား၏စပါးအထြက္(Grain Yield)အေပၚအက်ိဳးျပဳမွဳ
စပါးနွံအေရအတြက္(Panicles per unit area)သည္စပါးအထြက္အား ၆၀ဒသမ၂ ရာခိုင္နွဳန္း အက်ိဳးျပဳ
သည္။ ရင့္မွည့္သည့္စပါးေစ့ ရာနွဳန္း(Filled grains percent) နွင့္ အေစ့(၁၀၀၀) အေလးခ်ိန္(1000 grains
weight)တို႕သည္ စပါးအထြက္အား ၂၁ဒသမ၂ ရာခိုင္နွဳန္း အက်ိဳးျပဳသည္။ စပါးနွံအေရအတြက္(Panicles per
unit

area)နွင့္ရင့္မွည့္သည့္စပါးေစ့ရာနွဳန္း(Filled

grains

percent)တို႕သည္စပါးအထြက္အား

၇၅ဒသမ၇

ရာခိုင္နွဳန္း အက်ိဳးျပဳသည္။ စပါးနွံ အေရအတြက္(Panicles per unit area)နွင့္ အေစ့(၁၀၀၀) အေလးခ်ိန္(1000
grains weight)တို႕သည္ စပါးအထြက္အား ၇၈ဒသမ၅ ရာခိုင္နွဳန္း အက်ိဳးျပဳသည္။ စပါးနွံအေရအတြက္(Panicles
per unit area)၊ ရင့္မွည့္သည့္စပါးေစ့ရာနွဳန္း(Filled grains percent)နွင့္ အေစ့(၁၀၀၀) အေလးခ်ိန္(1000
grains weight)တို႕သည္စပါးအထြက္အား ၈၁ဒသမ၄ရာခိုင္နွဳန္း အက်ိဳးျပဳပါသည္။
စနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္၍ သန္စြမ္းေသာပ်ိဳးပင္မ်ားရရွိရန္ လုပ္ျခင္း၊ပ်ိဳးပင္မ်ားအျမစ္မနာေအာင္နွဳတ္ယူစိုက္
ပ်ိဳးျခင္း၊ေစာေစာပိုင္းကာလကပင္ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားကိုသုတ္သင္ျခင္းစသည္တို႕သည္ေမ်ွာ္မွန္းသည့္စပါးအထြက္
ကိုရရွိရန္ ျပည့္စုံမွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မျဖစ္ေသးေခ်။ စပါးအထြက္မိတ္ဖက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စပါးနွံအေရ
အတြက္(Panicles per unit area)မ်ားျပားေရးအတြက္သာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေသးသည္။
က်န္အထြက္မိတ္ဖက္မ်ားေကာင္းေရးအတြက္ စပါးမိွဳ႕ကပ္ခ်ိန္၊ပန္းပြင့္ခ်ိန္ တို႕တြင္အပူခ်ိန္ျမင့္လြန္းျခင္း၊
နိမ့္လြန္းျခင္းေရွာင္ျပီး စိုက္ခ်ိန္မွန္တြင္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သဘာဝေျမၾသဇာ၊ဓါတ္ေျမၾသဇာအသုံးျပဳျခင္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္
မွန္တြင္ ရိတ္သိမ္းျပီးအေလအလြင့္နည္းေအာင္ေခ်ြေလွ႕သိုေလွာင္ျခင္းစသည္တို႕ျပည္စုံမွန္ကန္ေအာင္လုပ္ကိုင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ယာစပါး(Upland Rice)
ယာစပါးကို Upland Rice၊ ကန္သင္းမကန့္ဘဲ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာေၾကာင့္ unbunded Rice ဟုေခၚသည္။
ရြာသြန္းသမွ်မိုးေရျဖင့္

ယာေျမတြင္ယာသီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးသကဲ့သို့

ယာစပါးကိုစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

မိုးေခါင္ဒဏ္၊ ေရငတ္ဒဏ္ခံနိုင္သည့္ အျမစ္စဥ္(Root System)ျဖစ္ထြန္းပါဝင္သည္။

ယာစပါးတြင္
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ယာေျမတြင္ အေျခာက္သီးနွံ (နွမ္း၊ေျပာငး္၊ပဲမ်ိဳးစုံ) ကဲ့သုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ယာစပါး+ပဲစဥ္းငုံ၊ ယာစပါး+
နွမ္းလ်ွင္၊

ယာစပါး+ပဲတီစိမ္း၊

စသည့္

သီးညွပ္ပုံစံမ်ား(Intercropping)ခ်မွတ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ယာစပါးအျပီး

ယာစပါး-ယာသီးနွံ(Upland Rice-Upland Crops)စသည္ သီးထပ္သီးနွံပုံစံ(Cropping Patterns)မ်ား ခ်မွတ္
စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။
မူလဗီဇအရစပါးျဖစ္သျဖင့္ လယ္ေျမတြင္ ကန္သင္းကန့္ ေရသိုေလွာင္ စိုက္ပ်ိဳးလ်ွင္လည္း ပိုမိုျဖစ္ထြန္း
သည္။ယာစပါးကို ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းယာေျမနွင့္သဲဆန္ကုန္းေၾကာေျမမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ စိုက္ပ်ိဳး
ေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမွထတ
ု ္ေဝထားျပီး က်ယ္ျပန္႕စြာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ယာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွာ ယာ-၂၊ ယာ-၂ထြန္း၊
ယာ-၉တို့ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသအနွံ႕အျပားစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ယာစပါးမ်ိဳးမ်ား
ယာ-၂၊ ယာ-၂ထြန္း၊ ယာ-၉စပါးမ်ိဳးတို႕ကို ေဒသအနွံ႕အျပား၌ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။
ယာ-၂
ယာ-၂ စပါးမ်ိဳးသည္ေရငတ္ခံသည္။ မိုးနည္းပါးေသာေဒသမ်ားနွင့္ ကုန္းျမင့္ေသာလယ္ေျမမ်ားတြင္အထူး
သင့္ေတာ္သည္။

လယ္စပါးယာစပါးအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ေသာစပါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ယာ-၂စပါးမ်ိဳး၏

အရည္အေသြး

လကၡဏာမ်ားမွာမ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၂၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၀၅

အနွံပါပင္ပြား

-၂၈/တစ္ေပ

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၉၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၃.၅

ဆန္ရည္ဆန္သား

- ဗိုက္ျဖဴပါ

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၆၅

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၈၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၄၄

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၆.၇

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-သင့္၊ မာ

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၅၀ မွ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

ယာ-၂ထြန္း
ယာ-၂ထြန္းစပါးမ်ိဳးသည္မိုးနည္းပါးေသာေဒသမ်ားတြင္အထူးသင့္ေတာ္သည္။ေရငတ္ခံသည္။လယ္စပါး
ယာစပါးအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။မိုးစပါး၊ေနြစပါးအျဖစ္လည္း

စိုက္နိုင္သည္။

ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္

ေရာဂါဒဏ္ကို အသင့္အတင့္ခံ နိုင္ရည္ရွိပါသည္။ ယာ-၂ထြန္းစပါးမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာမ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၀၀
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အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၈၅ မွ ၉၀

အနွံပါပင္ပြား

-၇ မွ ၉

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၀၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၁.၉

ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၈.၄၅

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၀၂

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၁၈

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၈.၉၈

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၆၀ မွ ၈၀ ျဖစ္ပါသည္။

ယာ-၉
ယာ-၉စပါးမ်ိဳးသည္ မိုးနည္းပါးေသာေဒသမ်ား၊ ျမစ္ေရတင္စိုက္ေဒသမ်ားတြင္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။
ပုံမွန္ေရ

လိုအပ္ခ်က္

ထက္တစ္ဝက္ေလ်ာ့နည္းေသာ

အေျခအေနပင္လ်င္

ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းသည္။

ဘက္တီးရီးယား ရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ကို ခံနိုင္ရည္ရွိ္ပါသည္။ ယာ-၉စပါးမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာမ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၁၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၂၀

အနွံပါပင္ပြား

-၇ မွ ၉

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၂၄

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္)

-၂၃.၀

ဆန္ရည္ဆန္သား

-ဗိုက္ျဖဴအနည္းငယ္ပါ

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၈.၇၆

အနံ(မီလီမီတာ)

-၁.၉၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၆၁

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၁.၆

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၆၅ မွ ၉၀ ျဖစ္ပါသည္။

အထြက္ေကာင္း စပါးမ်ိဳးမ်ား (High Yeilding Rice Varieties)
မိုးရာသီတြင္စိုက္ပ်ိဳးေသာအထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုခ်ဳပ္ စိုက္ဧရိယာအနည္းအမ်ားအရ
စပါးမ်ိဳးကြဲအလိုက္စုိက္ပ်ိဳးမွဳ(စိုက္ဧရိယာဧကအမ်ားဆုံး )မွာပထမ

။ မေနာသုခ-၂၀ဒသမ၇၄ရာခိုင္နွဳန္း
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ဒုတိယ

။ ဆင္းသြယ္လတ္-၆ဒသမ၃၁ရာခိုင္နွဳန္း

တတိယ

။ ေရႊဝါထြန္း-၅ဒသမ၁၈ရာခိုင္နွဳန္း

စတုတၱ

။ ဧရာမင္း-၄ဒသမ၅ရာခိုင္နွဳန္း

ပဥၥမ

။ သီးထပ္ရင္-၃ဒသမ၆၈ရာခိုင္နွဳန္း

ဆဌမ

။ ေက်ာ္ေဇယ်-၃ဒသမ၆၅ရာခိုင္နွဳန္း

သတၱမ

။ ဆင္းဧကရီ(၃)-၃ဒသမ၆ရာခိုင္နွဳန္း

အဌမ

။ ဆင္းသုခ-၃ဒသမ၀၃ရာခိုင္နွဳန္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွန္း လယ္သမားမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံစိုက္ပ်ိဳးလ်ွက္ရွိျခင္းသည္ပင္၊ ေဒသေရေျမ

ကိုက္ညီ၊စိုက္ပ်ိဳးသူ၊ စားသုံးသူ၊ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားသူမ်ား၏ အၾကိဳက္၊မ်ိဳးေကာင္းအဂၤါနွင့္ညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္
နိုင္ပါသည္။

မေနာသုခ
မေနာသုခ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- လက္ေရြးစင္

အသက္ရက္

- ၁၃၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၉၀ မွ ၁၀၅

အနွံပါပင္ပြား

- ၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၈၈ မွ ၂၃၄

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၁၉.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ၾကည္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၇.၉၇

အနံ(မီလီမီတာ)

- ၂.၅၂

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၃.၁၆

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၆.၅

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၁၀၀ မွ ၁၂၀

ထူးျခားမွဳ

- ဆန္ထြက္ေကာင္းသည္။ အမ်ားစုလက္ခံနိုင္သည့္ စားသုံးမွဳအရည္ အေသြး
ရိွသည္။ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ထမင္းအိုးတက္သည္။မိုးစပါး၊ေနြစပါးအျဖစ္စိုက္နိုင္
သည္။တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ျပည္နယ္တိုင္းတြင္စုိက္ပ်ိဳးျပီး၊မိုးစပါးစုစုေပါင္း၏စိုက္
ဧရိယာအမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာစပါးမ်ိဳးအျဖစ္ဆယ္စုနွစ္တစ္ခုမကရပ္
တည္ဆဲျဖစ္သည္။
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ရာဇဝင္

-

မေလးရွားမ်ိဳးမရွဴရီမ်ိဳးကြဲမ်ားမွကြဲျပားျခားနားေသာအပင္အားစိုက္ပ်ိဳးေရး

သုေတသနမွမ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ၁၉၇၈ ခု
နွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဆင္းသြယ္လတ္
ဆင္းသြယ္လတ္၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၃၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၂၀

အနွံပါပင္ပြား

- ၉ မွ ၁၁

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၂၄၆

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၇.၉
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၁၀.၀၆

အနံ(မီလီမီတာ)

- ၂.၃၂

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၄.၃၄

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၂၀.၄

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- ေကာင္း၊နူးညံ့

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၉၀ မွ ၁၂၀

ထူးျခားမွဳ

- ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ ခံနိုင္ရည္ရွိသည္။ မိုးစပါးစုစုေပါင္း
စိုက္ဧရိယာ၏ဒုတိယအမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာစပါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ရာဇဝင္

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါးသုေတသနဌာန(International Rice Research
InstituteIRRI)မွရရွိသည့္မ်ိဳးလိုင္းမ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွမ်ိဳးေမြးျမဴ
ေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
လိုင္းအမွတ္မွာ-IR-53936-60-3-2-3-1ျဖစ္သည္။၂၀၀၅ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္
သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee NSC)ကအတည္ျပဳထုတ္
ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရႊဝါထြန္း
ေရႊဝါထြန္း၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၄၀ မွ ၁၄၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၂၀ မွ ၁၅၀

အနွံပါပင္ပြား

- ၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၅၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၄.၃
ဆန္ရည္ဆန္သား
စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ

- ၾကည္လင္
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အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၉.၆၅

အနံ(မီလီမီတာ)

- ၂.၆၅

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၃.၆၄

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၃၀.၄

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- အနည္းငယ္မာ

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၆၀ မွ ၈၀

ထူးျခားမွဳ

-

မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသ

နွင့္

အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာစပါးမ်ိဳး

ျဖစ္သည္။

ဤစပါးမ်ိဳးသည္ နွံစမလြတ္သည့္ အပင္လကၡဏာရွိ၍ စိုက္ခ်ိန္နွင့္အနွံထြက္
ခ်ိန္တို့၌ အပူခ်ိန္နိမ့္သည့္ေဒသမ်ားတြင္စိုက္ခ်ိန္ကို ဂရုစိုက္သင့္ပါသည္။
ရာဇဝင္

- ဗဟုိစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွ ရာေက်ာ္-၂(IR-5)စပါးမ်ိဳးအား ဂမၼာေရာင္ျခည္
ေပး၍

မ်ိဳးထြန္းနည္းျဖင့္ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး

ရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National

Seed

Committee-NSC)က

အတည္ျပဳကာ ၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။
ဧရာမင္း
ဧရာမင္း၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၅၅ မွ ၁၆၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၄၀ မွ ၁၅၅

အနွံပါပင္ပြား

- ၁၁ မွ ၁၃

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၆၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၁.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ၾကည္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၉.၁၃

အနံ(မီလီမီတာ)

- ၂.၄၈

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၃.၆၈

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၂၅.၆

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၇၀ မွ ၉၀

ထူးျခားမွဳ

- ဓါတ္ေျမၾသဇာစားသုံးမွဳနည္းေသာ စပါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဆန္ထြက္ရာခိုင္နွဳန္း
အသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္သည္။

ရာဇဝင္

- ဗဟုိစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွ စမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ရရွိခဲ့
သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မူရင္းအမည္မွာ မခ်န္းဒုိျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့
ေကာ္မီတီ(National

Seed

ခုနွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

Committee-NSC)ကအတည္ျပဳကာ၁၉၇၁
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ေက်ာ္ေဇယ်
ေက်ာ္ေဇယ်၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၃၅ မွ ၁၄၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၁၀ မွ ၁၂၀

အနွံပါပင္ပြား

- ၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၈၆

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၅.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ဗိုက္ျဖဴအနည္းငယ္ပါ

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၉.၆၉

အနံ(မီလီမီတာ)

- ၂.၆၂

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၃.၆၉

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၂၆.၈

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- သင့္၊မာ

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၈၀ မွ ၁၀၀

ထူးျခားမွဳ

- ပင္စည္ေတာင့္တင္းသည္။ေရနွယ္ဒဏ္ခံနိုင္သည္။ မိုးေကာင္းေသာက္ေဒသ
မ်ားနွင့္အထူးသင့္ေတာ္သည္။ေရနက္ကြင္းေဒသမ်ားတြင္သင့္ေတာ္သည္။

ရာဇဝင္

- ဗဟုိစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဌာနတြင္ရာေက်ာ္-၂(IR-5)စပါးမ်ိဳး နွင့္ ေအာင္ေဇ
ယ်စပါးမ်ိဳးတို့အားမ်ိဳးကူးစပ္ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္
ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။နိုင္ငံေတာ္ သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ (National Seed
Committee-NSC)က အတည္ျပဳကာ ၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။

သီးထပ္ရင္
သီးထပ္ရင္၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၁၅ မွ ၁၂၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၀၀ မွ ၁၀၅

အနွံပါပင္ပြား

- ၈ မွ ၁၀

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၀၅

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၄.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ဗိုက္ျဖဴအနည္းငယ္ပါ

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၈.၈၀

အနံ(မီလီမီတာ)

- ၂.၃၅

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၃.၇၄

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၃၀.၄

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- မာ
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တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၈၀ မွ ၁၀၀

ထူးျခားမွု

- သီထပ္စပါးအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ သင့္ေတာ္သည္။ အထြက္စြမ္းရည္ (Yield
Potential)ျမင့္မားသည္။မိုးစပါး၊ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ျမန္မာနိုင္ငံေအာက္ပိုင္း
ေဒသမ်ား၌ေနြစပါးအျဖစ္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ရာဇဝင္

- အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါးသုေတသနဌာန(International Rice Research
InstituteIRRI)မွရရွိသည့္မ်ိဳးလိုင္းမ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွမ်ိဳးေမြးျမဴ
ေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
လိုင္းအမွတ္မွာ

-IR-13240-108-2-2-3

ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့

ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)ကအတည္ျပဳကာ ၁၉၈၆ ခုနွစ္
တြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဆင္းဧကရီ-၃
ဆင္းဧကရီ-၃၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- ဧည့္မထ

အသက္ရက္

- ၁၂၅ မွ ၁၃၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၀၅ မွ ၁၂၀

အနွံပါပင္ပြား

- ၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၅၈

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၇.၉
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၉.၇၂

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၇၁

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၃.၅၉

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၁၈.၉

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- ေကာင္း၊နူးညံ့၊ေပ်ာ့ေပ်ာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၈၀ မွ ၁၀၀

ထူးျခားမွု

- ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးျပီး၊ရွမ္းျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး
စသည့္

အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း

စိုက္ပ်ိဳးသည္။

အထြက္စြမ္းရည္(Yield

Potential) ျမင့္မားျပီးတည္ျငိမ္သည္။
ရာဇဝင္

- ထိုင္းနိုင္ငံမွရရွိသည့္ RD-23 စပါးမ်ိဳးလိုင္းအား စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွမ်ိဳး
ေမြးျမဴ ေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး၊ ေရြးခ်ယ္ရရွိသည့္
အပင္ပုံစံနွင့္စပါးေစ့ပုံသ႑ာန္မတူေသာစပါးနွစ္မ်ိဳး

RD-23A

နွင့္

RD-23B

တို႕အားဆက္လက္စမ္းသပ္မွဳမ်ားေဆာင္ရြက္ျပီး၊အထြက္ျမင့္မား၍စားသုံးမွဳ
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ RD-23B အားမ်ိဳးသစ္အျဖစ္ေနာက္ဆံးု ေရြးခ်ယ္
ခဲ့သည္။နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National

Seed

Committee-

NSC)ကအတည္ျပဳကာ ၁၉၈၇ ခုနွစ္တြင္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ဆင္းသုခ
ဆင္းသုခ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

- လက္ေရြးစင္
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အသက္ရက္

- ၁၄၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

- ၁၀၇

အနွံပါပင္ပြား

- ၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

- ၁၇၈ မွ ၂၂၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၀.၆
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၈.၅၃

အနံ(မီလမ
ီ ီတာ)

- ၂.၁၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၄.၀၆

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

- ၂၃.၇

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၉၀ မွ ၁၃၅

ထူးျခားမွု

-

ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိသည္။မေနာသုခနွင့္တစ္

ဧကအထြက္၊ဆန္အရည္အေသြးတူညီျပီး၊စားသုံးမွဳအရသာမွာမေနာသုခထက္ပို
မိုေကာင္းမြန္နဴးညံ့ေသာစပါးမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ရာဇဝင္

- စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနတြင္ ၁၉၉၇ခုနွစ္မွစတင္၍မ်ိဳးကူးစပ္ျပီး၊ဆက္လက္၍
ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ကာရရွိလာေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။
မေနာသုခစပါးမ်ိဳးအားဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည့္ဗီဇပါ
ဝင္ေသာIRBB-21စပါးမ်ိဳးနွင့္ မ်ိဳးကူးစပ္ျပီး၂၀၀၂ခုနွစ္မွ၂၀၀၆ခုနွစ္အထိ နယ္
စမ္းသပ္မွဳမ်ားအပါအဝင္အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ရရွိလာေသာမ်ိဳးျဖစ္သည္။မ်ိဳး
လိုင္းအမွတ္မွာ -IRYn-1068-7-1 ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ
(National Seed Committee-NSC)ကအတည္ျပဳကာ ၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္ထုတ္
ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ား (Local Rice Varieties)
အထြက္စြမ္းရည္ျမင့္မားမွဳေၾကာင့္ အထြက္ေကာင္း စပါးမ်ိဳးမ်ား (HYV) ကို ၁၉၆၇ ခုနွစ္မွစ၍ တစ္စတစ္စ
ေျပာင္းလဲတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာၾကေသာ္လည္းေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ား(Local Variety)ကိုျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွန္းလယ္သမား
မ်ားက်ယ္ျပန့္စြာဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးလ်ွက္ရွိပါသည္။ေဒသေရေျမကိုက္ညီ၊စိုက္ပ်ိဳးသူ၊စားသုံးသူ၊ေရာင္းဝယ္ေဖါက္
ကားသူမ်ား၏အၾကိဳက္၊ အရည္အေသြးေကာင္း၊ မ်ိဳးေကာင္းအဂၤါနွင့္ညီေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္နိုင္
ပါသည္။ျပည္ေထာင္စုခ်ဳပ္ မိုးစပါးစိုက္ဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ေဒသစပါးမ်ိဳးအလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးမွဳရာခိုင္နွဳန္းမ်ားမွာပထမ။ေပၚဆန္း-၄ဒသမ၁၄ရာခိုင္နွဳန္း
ဒုတိယ။ငစိန္-၄ဒသမ၀၆ရာခိုင္နွဳန္း
တတိယ။ေတာင္ယာစပါး-၃ဒသမ၆၃ရာခိုင္နွဳန္း
စတုတၱ။မီးဒုံး-၃ဒသမ၅၉ရာခိုင္နွဳန္း
ပဥၥမ။ယာစပါး-၃ဒသမ၅၃ရာခိုင္နွဳန္း
ဆဌမ။နွံကား-၃ဒသမ၄၄ရာခိုင္နွဳန္း
သတၱမ။အင္းမရဲေဘာ္-၁ဒသမ၄၅ရာခိုင္နွဳန္း
အဌမ။ငက်ြဲ-၁ဒသမ၂၀ရာခိုင္နွဳန္း
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ေပၚဆန္းေမႊး
ေပၚဆန္းေမႊး ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ား
မ်ိဳးအုပ္စု

-မီးဒုံး

အသက္ရက္

-နိုဝင္ဘာစတုတၱပတ္တြင္ပန္းပြင့္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၆၅

အနွံပါပင္ပြား

-၈ မွ ၁၀

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၈၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၃၀.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ေနာက္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၇.၄၈

အနံ(မီလီမီတာ)

-၃.၃၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၂.၂၆

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၁.၀

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း၊နူးညံ့

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၄၀ မွ ၆၀

ထူးျခားမွဳ

- ရာသီစပါးမ်ိဳး(Date-fixed Variety)ျဖစ္သည္။ ေဒသအလိုက္အရည္အေသြး
ကြဲျပားသည္။

ရာဇဝင္

- မိရိုးဖလာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွ Pure Line Selection နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတ
သနျပဳလုပ္၊မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္
မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေပၚဆန္းရင္
ေပၚဆန္းရင္ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-မီးဒုံး

အသက္ရက္

-ေအာက္တိုဘာတတိယပတ္တြင္ပန္းပြင့္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၆၀

အနွံပါပင္ပြား

-၁၃

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၁၅

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၈.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ေနာက္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၇.၈၀

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၈၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၂.၇၈

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၄.၂
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စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း၊နူးညံ့

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၄၀ မွ ၆၀

ထူးျခားမွဳ

-ရာသီစပါးမ်ိဳး(Date-fixed Variety)ျဖစ္သည္။
ေဒသအလိုက္အရည္အေသြးကြဲျပားသည္။

ရာဇဝင္

- မိရိုးဖလာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွ Pure Line Selectionနည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတ
သနျပဳလုပ္၊မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္
မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေပၚဆန္းေဘးၾကား
ေပၚဆန္းေဘးၾကား ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-မီးဒုံး

အသက္ရက္

-နိုဝင္ဘာတတိယပတ္တြင္ပန္းပြင့္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၇၅

အနွံပါပင္ပြား

-၇ မွ ၉

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၈၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၆.၁
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ေနာက္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၇.၆၃

အနံ(မီလီမီတာ)

-၃.၀၁

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၂.၅၃

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၁.၀

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း၊နူးညံ့

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၄၀ မွ ၆၀

ထူးျခားမွဳ

-ရာသီစပါးမ်ိဳး(Date-fixed Variety)ျဖစ္သည္။
ေဒသအလိုက္အရည္အေသြးကြဲျပားသည္။

ရာဇဝင္

-မိရိုးဖလာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွ Pure Line Selection နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန
ျပဳလုပ္၊မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳး
ျဖစ္သည္။

နွံကား
နွံကား ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-လက္ေရြးစင္

အသက္ရက္

-ေအာက္တုိဘာတတိယပတ္တြင္ပန္းပြင့္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၅၃

အနွံပါပင္ပြား

-၅ မွ ၇

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၅၅

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၁.၀
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ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၄၂

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၆၅

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၅၅

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၅.၇

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၄၀ မွ ၆၀

ထူးျခားမွဳ

-ရာသီစပါးမ်ိဳး(Date-fixed

Variety)ျဖစ္သည္။ေဒသအလိုက္အရည္အေသြး

ကြဲျပားသည္။
ရာဇဝင္

-မိရိုးဖလာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွ Pure Line Selection နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသန
ျပဳလုပ္၊မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳး
ျဖစ္သည္။

အင္းမရဲေဘာ္
အင္းမရဲေဘာ္ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-နိုဝင္ဘာပထမပတ္တြင္ပန္းပြင့္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၇၅

အနွံပါပင္ပြား

-၈ မွ ၁၀

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၅၈

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၉.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၃၃

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၈၂

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၃၁

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၁.၀

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း၊ေပ်ာ့

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၆၀ မွ ၈၀

ထူးျခားမွဳ

-ရာသီစပါးမ်ိဳး(Date-fixed

Variety)ျဖစ္သည္။ေဒသအလိုက္အရည္အေသြး

ကြဲျပားသည္။
ရာဇဝင္

-မိရိုးဖလာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွ Pure Line Selectionနည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသန
ျပဳလုပ္၊မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳး
ျဖစ္သည္။

ငကၽြဲ
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ငကၽြဲ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-မီးဒုံး

အသက္ရက္

-နိုဝင္ဘာတတိယပတ္တြင္ပန္းပြင့္

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၅၅

အနွံပါပင္ပြား

-၇ မွ ၉

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၆၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၇.၂
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ေနာက္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၇.၆၀

အနံ(မီလီမီတာ)

-၃.၀၅

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၂.၄၉

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၁.၈

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၄၀ မွ ၆၀

ထူးျခားမွဳ

-ရာသီစပါးမ်ိဳး(Date-fixed Variety)ျဖစ္သည္။

ေဒသအလိုက္အရည္အေသြးကြဲျပားသည္။
ရာဇဝင္

-မိရိုးဖလာစပါးမ်ိဳးမ်ားမွ Pure Line Selection နည္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတ
သနျပဳလုပ္၊မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္
မ်ိဳးျဖစ္သည္။

သက္လ်င္အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ား (Short Duration HYVs)
သက္လ်င္ အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ားသည္ အသက္ရက္ ၁၀၀ ခန္႕ျဖင့္ ရိတ္သိမ္းနိုင္ေသာ အထြက္
ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ စပါးအေျခခံသီးနံပုံစံစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အထူးအသုံးဝင္သည္။ မိုးစပါးသာမက ေႏြစပါး
အျဖစ္လည္းစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စုိက္စနစ္ျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္

တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္ျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳးပါက မူလအသက္ရက္ထက္တိုသျဖင့္ ေစာစီးစြာရင့္မွည့္ရိတ္သိမ္းနိုင္ ေသာစပါးမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ထင္ရွားသည့္စပါးမ်ိဳးမ်ားမွာေရႊသြယ္ရင္
ေရႊသြယ္ရင္ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စ

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၀၅ မွ၁၁၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၇၅ မွ ၉၀

အနွံပါပင္ပြား

-၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၃၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၁၉.၅
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ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၈.၄၂

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၀၆

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၀၈

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၃၀.၀

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၁၀၀ မွ ၁၂၀

ထူးျခားမွဳ

-စပါးအေျခခံ သီးနွံပုံစံစိုက္စနစ္တြင္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ ေႏြစပါးအျဖစ္အထူး
သင့္ေတာ္္သည္။ေႏြစပါးတြင္ျမန္မာနိုင္ငံအထက္ပိုင္း၌စိုက္ဧရိယာအမ်ားဆုံးစိုက္
ပ်ိဳးသည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါအသင့္အတင့္ခံနိုင္

သည္။တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္သည္။
ရာဇဝင္

-အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါးသုေတသနဌာန(International Rice Research
Institute-IRRI)မွရရွိသည့္မ်ိဳးလိုင္းမ်ားအားစိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွမ်ိဳးေမြးျမဴ
ေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။မူရင္းအ
မည္မွာ-IR 50 ျဖစ္သည္။လိုင္းအမွတ္မွာ-IR-9224-117-2-3-3-2 ျဖစ္သည္။
နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National

Seed

Committee-NSC)က

အတည္ျပဳထားသည္။ ၁၉၈၁ခုနွစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ရတနာတိုး
ရတနာတိုး ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၂၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၂၁

အနွံပါပင္ပြား

-၉ မွ ၁၁

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၉၀

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၇.၃
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၁

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၁

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၃၃

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၆.၃

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၉၀ မွ ၁၅၀
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ထူးျခားမွု

-ေႏြစပါး၊မိုးစပါးအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေလ်ာ္သည္။ျဖဳတ္ညိဳပိုးဒဏ္ခံနိုင္သည္။
စပါးဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါအသင့္အတင့္ခံနိုင္သည္။

ရာဇဝင္

- မူရင္းေဒသ ထိုင္းနိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွ မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္
စမ္းသပ္ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ေမြးျမဴေရးလိုင္း
နံပါတ္-Thai 1-9-3 E ျဖစ္သည္။၂၀၁၀ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ
(National Seed Committee-NSC)ကအတည္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရႊျမန္မာ
ေရႊျမန္မာ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၁၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၀၅

အနွံပါပင္ပြား

-၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၂၁၃

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၆.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

- ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

- ၁၀.၂

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၃၉

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

- ၄.၂၆

ေအမိုင္းလို့စ္ပါဝင္မုရ
ွ ာခိုင္နွုန္း

-၂၆.၆

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

- သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

- ၁၁၀ မွ ၁၃၀

ထူးျခားမွဳ

-စပါးဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည္။ဆည္ေရေသာက္ေဒသ
မ်ားနွင့္သင့္ေတာ္သည္။ေႏြစပါးအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

ရာဇဝင္

- မူရင္းေဒသ အိႏၵိယနိုင္ငျံ ဖစ္ျပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသန
ဌာနမွရယူကာ၊ မ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ရရွိခဲ့
သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မူရင္းမ်ိဳးအမည္- RP- 1674 – 690 – 8 - 39 -14 ျဖစ္
သည္။၂၀၀၅

ခုနွစ္တြင္

နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National

Committee-NSC)က အတည္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
သုခရင္
သုခရင္ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-လက္ေရြးစင္

အသက္ရက္

-၁၁၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၉၀ မွ ၁၀၅

အနွံပါပင္ပြား

-၈ မွ ၁၀

Seed
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တစ္နွံပါသီးလုံး

-၂၀၃

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၀.၆
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၈.၇

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၆

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၃

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၁.၀

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-နူးညံ့

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၈၀ မွ ၁၃၅

ထူးျခားမွဳ

-စပါးဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည္။မိုးစပါး၊ေႏြစပါးအျဖစ္
စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ေႏြစပါးအျဖစ္္ပိုမိုသင့္ေတာ္သည္။ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ား
တြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္သည္။မ်ိဳးထြန္းေမြးျမဴေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း
အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။မူရင္းမ်ိဳးအမည္/လိုင္းနံပါတ္
မွာ- မေနာသုခထြန္း(MNTK M 4-10) ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္
သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)ကအတည္ျပဳထုတ္
ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ေရဆင္းလုံးသြယ္
ေရဆင္းလုံးသြယ္ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၂၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၀၅

အနွံပါပင္ပြား

-၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၅၉

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) -၂၅.၉
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၁၀.၃၀

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၄၁

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၂၇

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၂.၂

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၁၀၀ မွ ၁၃၀
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ထူးျခားမွဳ

-စပါးဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည္။ျဖဳတ္ညို၊ ေက်ာျဖဴျဖဳတ္
ပိုးဒဏ္ခံနိုင္သည္။ေႏြစပါးအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္သည္။မိုးေရေသာက္ဧရိယာတြင္စိုက္
ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္သည္။

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္သည္။မ်ိဳးထြန္းေမြးျမဴေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္စမ္းသပ္
ျခင္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။မူရင္းမ်ိဳးအမည္/လိုင္းနံ
ပါတ္မွာ- လုံးသြယ္ေမႊးထြန္း( LTH M 4-14) ျဖစ္သည္။
၂၀၀၅ ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed CommitteeNSC)ကအတည္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆင္းႏြယ္ရင္
ဆင္းႏြယ္ရင္ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၁၀

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၀၁

အနွံပါပင္ပြား

-၁၂ မွ ၁၄

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၄၃

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၂.၅
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၁၀

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၂၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၁၃

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၅.၆

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၉၀ မွ ၁၃၀

ထူးျခားမွဳ

-စပါးျဖဳတ္ညိုပိုးဒဏ္အသင္႕အတင္႕ခံနိုင္သည္။ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ား
အတြက္မိုးစပါး၊ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္သည္။

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္သည္။မ်ိဳးစပ္ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ေမြးျမဴေရးလိုင္းနံပါတ္မွာ
- Yn2883-12-2-1 ျဖစ္သည္။ မိဘအမည္မွာ-IR64/ Basmati 370 ျဖစ္
သည္။၂၀၁၀

ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National

Committee-NSC)ကအတည္ျပဳထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

Seed
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ေရႊျပည္ေဌး
ေရႊျပည္ေဌး ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၂၇

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၁၂

အနွံပါပင္ပြား

-၁၀ မွ ၁၃

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၂၀၄

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၁.၈
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၅၆

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၂၈

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၄.၁၉

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၃.၈

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၉၀ မွ ၁၀၀

ထူးျခားမွဳ

-စပါးရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္

အသင္႔အတင္႔ခံနိုင္သည္။

အေမႊးနံ႕ပါသည္။

ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ားအတြက္မိုးစပါး၊ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္သည္။
ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္သည္။မ်ိဳးစပ္ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း
အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးလိုင္းနံပါတ္မွာYn2841-B-1-UL26 ျဖစ္သည္။
မိဘအမည္မွာ

ထြန္းသီရိ/လုံးသြယ္ေမႊး

ျဖစ္သည္။၂၀၁၀ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္

သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ (National Seed Committee-NSC) ကအတည္ျပဳ
ထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ေရႊမေနာ္
ေရႊျပည္ေဌး ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-လက္ေရြးစင္

အသက္ရက္

-၁၁၀

အပင္အျမင့္(စင္တမ
ီ ီတာ)

-၉၀

အနွံပါပင္ပြား

-၁၀ မွ ၁၁

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၃၄

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၁၈.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား
စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ

-ၾကည္လင္
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အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၇.၄

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၇

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၅.၆

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၁၀၀ မွ ၁၂၀

ထူးျခားမွု

-စပါးရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္အသင္႔အတင္႔ခံနိုင္သည္။ဆည္ေရေသာက္
ေဒသမ်ား၌ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္သည္။

ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသအိႏၵိယနိုင္ငံျဖစ္သည္။မ်ိဳးတင္သြင္းေမြးျမဴေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္စမ္းသပ္
ျခင္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ေမြးျမဴေရးလိုင္းနံပါတ္
မွာ-

Taminadu

ျဖစ္သည္။၂၀၁၀

ခုနွစ္တြင္

နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့

ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC) က အတည္ျပဳ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္
မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ေရႊပေဒသာ
ေရႊပေဒသာ ၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာ
မ်ိဳးအုပ္စု

-ဧည့္မထ

အသက္ရက္

-၁၃၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၀၅ မွ ၁၂၀

အနွံပါပင္ပြား

-၁၀ မွ ၁၂

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၁၈

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၆.၉
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ၾကည္လင္

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၄၉

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၄၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၉၄

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၃.၉

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-သင့္

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၉၀ မွ ၁၂၀

ထူးျခားမွဳ

- စပါးရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ အသင္႔အတင္႔ခံနိုင္သည္။ျဖဳတ္ညိုပိုး ဒဏ္အသင္႔
အတင္႔ခံနိုင္သည္။ဆည္ေရေသာက္ေဒသမ်ား၌ေႏြစပါး၊မိုးစပါးအျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးရန္
သင့္ေတာ္သည္။
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ရာဇဝင္

-မူရင္းေဒသ တရုတ္နိုင္ငံျဖစ္သည္။ မ်ိဳးတင္သြင္း ေမြးျမဴေရြးခ်ယ္နည္းျဖင့္စမ္း
သပ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးလိုင္းနံ
ပါတ္မွာ- Xiang Zao Xian 19 ျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္သီးနွံ
မ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)က အတည္ျပဳထုတ္ေဝ
ခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရအနည္းလို-၁
ေရအနည္းလို-၁စပါးမ်ိဳးသည္ စပါးရြက္ေျခာက္ေရာဂါဒဏ္ခံနိုင္သည္။ေရျပတ္လပ္မွဳဒဏ္ခံနိုင္သည္။ ပုံမွန္
ေရလိုအပ္ခ်က္ထက္ထက္ဝက္ေလ်ာ့နည္းေသာအေျခအေနတြင္ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းနိုင္သည္။မိုးေရေသာက္ေဒသ၊
ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္းျမစ္ေရျဖင့္ေရေခၽြတာစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေဒသမ်ားအတြက္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆန္စပါးသုေတသနဌာန(International Rice Research InstituteIRRI)မွရရွိသည့္
မ်ိဳးလိုင္းမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနမွမ်ိဳးေမြးျမဴေရြးခ်ယ္စမ္းသပ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျပီးရရွိခဲ့သည့္မ်ိဳး
ျဖစ္သည္။မူရင္းအမည္မွာ-IR 55423-01 ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၀ ခုနွစ္တြင္နိုင္ငံေတာ္သီးနွံမ်ိဳးေစ့ေကာ္မီတီ(National Seed Committee-NSC)က အတည္ျပဳ
ထုတ္ေဝခဲ့သည့္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေရအနည္းလို-၁စပါးမ်ိဳး၏ အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာမ်ိဳးအုပ္စု-ဧည့္မထ
အသက္ရက္

-၁၁၅

အပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-၁၂၀

အနွံပါပင္ပြား

-၇ မွ ၉

တစ္နွံပါသီးလုံး

-၁၂၄

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးခ်ိန္(ဂရမ္) - ၂၃.၀
ဆန္ရည္ဆန္သား

-ဗိုက္ျဖဴအနည္းငယ္ပါ

စပါးေစ့အတိုင္းအထြာ
အလ်ား(မီလီမီတာ)

-၉.၄၉

အနံ(မီလီမီတာ)

-၂.၄၀

အလ်ား/အနံအခ်ိဳး

-၃.၉၄

ေအမိုင္းလို႕စ္ပါဝင္မွုရာခိုင္နွုန္း

-၂၃.၉

စားသုံးမွုအဆင့္အတန္း

-ေကာင္း

တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္(တင္း)

-၆၅ မွ ၉၀
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စပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္(Rice Production Technology)
စပါးသီးနွံကိုေယဘူယ်အားျဖင့္နည္းစနစ္နွစ္မ်ိဳးျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတို႕မွာပ်ိဳးေထာင္ေကာက္
စိုက္စနစ္(Transplanting

Method)နွင့္

တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္(Direct

seeding

Method)တို႕ျဖစ္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးမွဳအေပၚမူတည္ျပီး စပါးစိုက္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနျခင္းျဖစ္သည္။
ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စနစ္တြင္လက္ျဖင့္ေကာက္စိုက္သည့္နည္းစနစ္(Manual Transplanting)နွင့္
စက္ျဖင့္ ေကာက္စိုက္သည့္နည္းစနစ္ (Mechine Transplanting) ဟူ၍ ခြဲျခားနိုင္ပါသည္။တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္
တြင္အေျခာက္ထြန္ေရးအေျခာက္ တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္(Dry Direct seeding Method)နွင့္ အစိုတမန္းျပင္
တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္(Wet Direct seeding Method)ဟူ၍ ခြဲျခားနိုငပ
္ ါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္တုိင္း၌အားသာခ်က္မ်ား၊အားနည္းခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ေဒသေရေျမသဘာဝ၊ျဖစ္ေပၚလာ
သည့္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ၊လူမွဳစီးပြားေရးစသည့္အေျခအေနအရပ္ရပ္ေပၚမူတည္၍သင့္ေတာ္ကိုက္ညီသည့္စနစ္
ကို ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။
လက္ျဖင့္ေကာက္စိုက္သည့္နည္းစနစ္
အားသာခ်က္မ်ားမွာ ပ်ိဳးသက္ ၁၅ ရက္မွ ၄၀ရက္သားအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ပုံမွန္ၾကမ္း
ရိုက္ေျမညိွရုံျဖင့္ စိုက္ခင္းေရ အတိမ္အနက္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ စက္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးသကဲ့သုိ႕ ေငြကုန္
ေၾကးက်မမ်ားေခ်။

စပါးခင္းအတြင္းေပါင္းျမက္ေပါက္ေရာက္မွဳ

သက္သာေစသည္။လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမား

အမ်ားစု (Small Scale Farmers) အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာနည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။
အားနည္းခ်က္မွာစက္ျဖင့္စိုက္သကဲ့သုိ႕လ်င္ျမန္စြာျပီးစီးနိုင္ျခင္းမရွိေခ်။

ေကာက္စိုက္လုပ္သားရွားပါးမွဳ

နွင္ ့ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္သည္။ အတန္းလိုက္မစိုက္ဘဲ က်ဘမ္းစိုက္ျခင္းျဖင့္ ေကာက္ကြက္အပင္ဦးေရ မျပည့္မီပါက
ေမ်ွာ္မွန္းစပါးအထြက္ကို

မရရွိနိုင္ေခ်။

မိုးေရကိုသာအားကိုးရေသာမိုးနည္းပါးသည့္ေဒသမ်ား၌

ပ်ိဳးေထာင္ျပီး၊

စိုက္ခင္းျပဳျပင္ရန္ မိုးမရြာသြန္းျခင္း၊ ေကာက္စိုက္လုပ္သားခက္ခဲျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပ်ိဳးသက္ၾကီး
သြားသည္နွင့္ ၾကဳံေတြ႕ရေလ့ရွိပါသည္။
စက္ျဖင့္ေကာက္စိုက္သည့္နည္းစနစ္
အားသာခ်က္မွာ အခ်ိန္မီလ်င္ျမန္စြာ စိုက္ပ်ိဳးျပီးစီးေစသည္။ စိုက္ပင္စိုကတ
္ န္းအကြာအေဝးတိက်ညီညာ
မွန္ကန္ေစသည္။ ေကာက္ပင္အျမစ္စြဲ အပင္လွန္မွဳျမန္ဆန္ေစသည္။ ပ်ိဳးသက္နဳကိုစိုက္ပ်ိဳးျခင္းေၾကာင့္ သန္မာ
ထြားၾကိဳင္းသည့္ပင္ပြားမ်ားကိုျဖစ္ထြန္းေစသည္။ စပါးရင့္မွည့္မွဳညီညာေစပါသည္။
အားနည္းခ်က္မွာစက္ျဖင့္အံဝင္ဂြင္က်ေစသည့္ပိ်ဳးဗန္း(သို႕မဟုတ္)ပ်ိဳးဖ်ာစသည့္သီးျခားပ်ိဳးေထာင္မွဳလုပ္
ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ပ်ိဳးသက္နဳခ်ိန္တြင္သာ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ ပ်ိဳးသက္မၾကီးမီစိုက္ခင္းတမန္း ျပီးစီးရန္
လိုသည္။ လက္ျဖင့္စိုက္ျခင္းထက္စိုက္ခင္းတမန္း အထူးေကာင္းမြန္ရန္လိုသည္။ တမန္းျပင္ညီညာ ေအာင္ပီျပင္စြာ
ၾကမ္းရိုက္တမန္း ျပင္ညိွရန္လုိသည္။ စက္ျဖင့္အသုံးျပဳနိုင္ရန္ တမန္းျပင္တြင္ ေရထိန္းသိမ္းမွဳ စနစ္တက်ျဖင့္
သင့္ေတာ္ေသာ အေနအထားရွိရန္ လိုပါသည္။
တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္
အားသာခ်က္မွာစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လိုအပ္သည့္ဆည္ေရ(သို႕မဟုတ္)သြင္းေရကိုေခၽြတာနိုင္သည္။ပ်ိဳးခင္း
စရိတ္၊

ပ်ိဳးနွဳတ္ပ်ိဳးသယ္ေကာက္

စုိက္စရိတ္မကုန္က်သျဖင့္

လုပ္အားခ

ကုန္က်မွဳေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္

စပါးစိုက္ပ်ိဳးကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစသည္။ စိုက္ပ်ိဳးရန္လြယ္ကူသည္။ လ်င္ျမန္စြာ စိုက္ပ်ိဳးျပီးစီးနိုင္သည္။ ယခု
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အခ်ိန္ကဲ့သုိ႕ ျမန္မာနိဳင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၌ စပါးပ်ိဳးေထာင္ရန္မိုးမရြာသည့္အေျခအေနတြင္ စုိက္ခ်ိန္ေနာက္မက်
ေစဘဲ စပါးစိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည့္ နည္းစနစ္မွာအေျခာက္ထြန္ေရး (သို႕မဟုတ္) အစိုတမန္းတိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္သာ
ျဖစ္ပါသည္။
အားနည္းခ်က္မွာ

စပါးပင္နင
ွ ့္ေပါင္းျမက္ပင္တို႕သည္တစ္ျပိဳင္တည္း

ေပါက္ေရာက္ခြင့္

ရရွိေစသျဖင့္

ေပါင္းျမက္ေပါက္ေရာက္မွဳ ထူေျပာေလ့ရွိသည္။ ၾကြက္၊ငွက္၊ခရု၊ပုရစ္၊ ပုရြက္ဆိတ္၊ နီမတုတ္စသည့္ ဖ်က္ေကာင္
အမ်ိဳးမ်ိဳးဖ်က္ဆီးမွဳအႏၱရာယ္နွင့္ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ မိုးေခါင္ျခင္း၊ မိုးၾကီးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဳမ်ား
ရွိနိုင္ပါသည္။
ဦးစားေပးသင့္သည့္စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝ (Rice Ecosystem, priority to be given)
မည္သည့္စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝ(Rice Ecosystem)အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ျမန္မာ
နိုင္ငံ၏စပါးစိုက္ပ်ိဳးမွဳအေျခအေနအရ ေရြးခ်ယ္လ်င္ မိုးေရေသာက္လယ္စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝ(Rainfed
Lowland Rice Ecosystem) ကိုသာဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။
ဆည္ေရေသာက္စပါးစိုကေ
္ ရေျမသဘာဝ(Irrigated Lowland Rice Ecosystem)၌ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္
(၁)သြင္းေရရရွိျခင္း(Irrigation)
(၂)အထြက္ေကာင္းမ်ိဳး(HYV)၊အထူးအထြက္တိုးမ်ိဳး(Hybrids)စသည့္ေခတ္သစ္စပါးမ်ိဳးမ်ားအသုံးျပဳျခင္း
(Modern Varieties)နွင့္
(၃)ဓါတ္ေျမၾသဇာအသုံးျပဳျခင္း(Fertilizers)တိို႕ျဖင့္စပါးသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးုထုတ္လုပ္မွဳတိုးတက္ေစနိုင္ပါသည္။
အစစအရာရာအားသာေသာအေျခအေန(Favourable Ecosystem)ျဖစ္၍ေဆာင္ရြက္ရန္လြယ္ကူပါသည္။
သုိ႕ေသာ္ မိုးေရေသာက္လယ္စပါး စုိက္ေရေျမသဘာဝ (Rainfed Lowland Rice Ecosystem) တြင္မူ
စိန္ေခၚမွဳမ်ားစြာရွိေနသည္။မိုးေခါင္ျခင္း(drought)၊ေရၾကီးေရလႊမ္းျခင္း(flood)၊ပိုးမႊားေရာဂါ(Pests)၊ေပါင္းျမက္
(weeds)နွင့္ေျမဆီလႊာျပႆနာ(Soil Problems)မ်ားရွိေနပါသည္။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ျမန္မာ့ေရေျမသဘာဝသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။ မိုးရြာသြန္းမွဳမမွန္မွဳမ်ား
ၾကဳံေတြ႕ရသည္။
လည္း

မေမ်ွာ္မွန္းနိုင္သည္႕အေျခအေနမ်ားလည္းျဖစ္ေလ့ရွိသည္။တစ္နွစ္စပါးအထြက္ေကာင္းေသာ္

ေနာက္နွစ္တြင္မိုးေခါင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေရလႊမ္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္

စပါးအထြက္ဆုံးရုွံးသည္မ်ားလည္းရွိပါ

သည္။
ထို႕ျပင္မိုးေရေသာက္လယ္စပါးစုိက္ေရေျမသဘာဝ(Rainfed Lowland Rice Ecosystem)တြင္စပါးစိုက္
ပ်ိုဳးသည့္လယ္သမားအမ်ားစုမွာဆင္းရဲၾကသည္။ေငြေၾကးအရင္းအနွီးကိုမစြန္႕စားဝံ့ေသာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိင္ငံတြင္မိုးရာသီ၌ဆည္ေရ၊သြင္းေရနည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္စပါးစိုက္ပ်ိဳးမွဳမွာ၁၅%ပင္မျပည့္
ေခ်။ မိုးေရေသာက္စိုက္ပ်ိဳးမွဳမွာ ၈၅%ေက်ာ္သည္။ မိုးေရေသာက္စိုက္ပ်ိဳးမွဳတြင္ေရေတာ္မိုးေတာ္စုိက္ဧရိယာမွာ
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း

သဲဆန္ကုန္းေၾကာ၊ယာ၊ေတာင္ယာ၊ေရၾကီးကြင္းေရနက္ကြင္း၊ပင္လယ္ေရငန္ဝင္စသည္

အစစအရာရာအားနည္းေသာအေျခအေန(Unfavourable Ecosystem)မ်ားပါဝင္ေနပါသည္။
သို႕ျဖစ္၍အထြက္အမ်ားဆုံး(Maximum Yield)ကိုမေမ်ွာ္မွန္းနိုင္ေသာ္လည္း တစ္နွစ္ျပီးတစ္နွစ္ယုံၾကည္
အားထားရေသာအထြက္(Reliable Yield)ရရွိေရးနွင့္နွစ္စဥ္တည္ျငိမ္ေသာအထြက္(Sustainable Yield)ရရွိေရး
အတြက္ မိုးေရေသာက္လယ္စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝ(Rainfed Lowland Rice Ecosystem)သုေတသနနွင့္နည္း
ပညာဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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မိုးစပါးစိုက္ခ်ိန္မွန္-ဇူလိုင္လ(Optimum Time of Sowing of Rice-July)
ဇြန္လတြင္ပ်ိဳးေထာင္ျပီး

ဇူလိုင္တြင္စုိက္ျခင္းသည္မိုးစပါးအတြက္

စိုက္ခ်ိန္မွန္(Optimum

Time

of

Sowing of Rice) ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ဇြန္လတြင္ပ်ိဳးမေထာင္နိုင္ခဲ့ပါက ဇူလိုင္လတြင္အျပီးပ်ိဳး ေထာင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ား(HYVs)သည္အသက္ရက္အလိုက္သီးပြင့္ရင့္မွည့္သည့္သက္တမ္းစပါး
(Day-fixed)မ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မ်ိဳးေစ့ေျမက်သည္နွင့္သက္တမ္း စပါသည္။ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း(သုိ႕မဟုတ္)တိုက္ရိုက္
မ်ိဳးေစ့ခ်ျခင္းတစ္နည္းနညး္ျဖင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း မ်ိဳးေစ့ေျမက်ေစသင့္ပါသည္။
သုိ႕မွသာ
နိုဝင္ဘာတြင္

ဇြန္လတြင္ပ်ိဳးေထာင၊္ဇဴလိုင္စိုက္သကဲ့သုိ႕အနွံပါပင္ပြားမ်ားနုိင္မည္။အထြက္ေကာင္းနိုင္မည္။

စပါးရိတ္အျပီး

ၾကြင္းက်န္အစိုဓါတ္ျဖင့္သီးထပ္သီးနွံ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးလိုက္နိုင္ပါမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ

အလယ္ပိုင္းနွင့္အထက္ပိုင္း ပ်ိဳးေထာင္ရန္မိုးရြာသြန္းမွဳ နည္းပါးသည့္ေဒသမ်ား၌ ပ်ိဳးေထာင္ေရရရွိရန္ မေမ်ွာ္လင့္
နိုင္ပါကတိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်(Direct Seeding)စိုက္စနစ္ျဖင့္ ဇဴလိုင္လအတြင္း မ်ိဳးေစ့ေျမက်ေစသင့္ပါသည္။
စပါးမ်ိဳးအလိုက္ မိုးရာသီစုိက္ခ်ိန္(Rice Varieties & Time of Sowing)
မိုးစပါးအတြက္ စိုက္ခိ်န္မွန္(Optimum Time Of Sowing)သည္ ဇဴလိုင္ ၁၅ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၇၊
၂၀၀၈၊၂၀၀၉ ခုနွစ္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္၊သုေတသနရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပပါသည္။မ်ိဳးအလိုက္ကြာျခားမွဳမ်ားရွိပါသည္။
သက္လတ္စပါး
မေနာသုခ၊ဆင္းသုခနွင့္

ဆင္းသြယ္လတ္မိ်ဳးမ်ားသည္ဇြန္(၁၅)နွင့္

ဇဴလိုင္(၁၅)တို႕တြင္

အထြက္အျမင့္ဆုံး

ေပးစြမ္းနိုင္သည္။စုိက္ခ်ိန္ေနာက္ဆြဲျပီး၊ ၾသဂုတ္(၁၅)တြင္အထြက္ေလွ်ာ့နည္းသြားသည္။
သက္လ်င္စပါး
ေရဆင္းလုံးသြယ္နွင့္ အမ္အာ ၂၃၀တို႕သည္ဇြန္(၁၅)နွင့္ဇဴလိုင္(၁၅)တို႕ တြင္ အထြက္ျမင့္မားသည္။ေရႊျမန္မာနွင့္
ယာ-၉တို႕သည္ဇဴလိုင္(၁၅)တြင္အထြက္ျမင့္မားသည္။ဆင္းသြယ္ရင္သည္
ေရႊသြယ္ရင္၊ဆင္းႏြယ္ရင္နွင့္

ရတနာတိုးမ်ိဳးမ်ားသည္ဇြန္(၁၅)၊

ၾသဂုတ္(၁၅)တြင္အထြက္ပိုသည္။

ဇဴလိုင္(၁၅)နွင့္

ၾသဂုတ္(၁၅)စိုက္ခ်ိန္အားလုံး

အထြက္ေပးစြမ္းနိုင္မွဳ ကြာျခားျခင္းမရွိေခ်။
စိုက္ခ်ိန္အလိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမွာ

ေရေျမေဒသအေပၚမူတည္ျပီးအေျပာင္းအလဲျဖစ္နိဳင္ပါသည္။

မ်ိဳးအလိုက္ေဒသအလိုက္စိုက္ခ်ိန္မွန္ရန္လိုအပ္္ပါသည္။
စပါးပ်ိဳးေထာင္ျခင္းအတြက္အဓိကအခ်က္နွစ္ခ်က္(Key for Nursery Management)
မ်ိဳးေစ့ေကာင္း(Good Seed)ကိုအသုံးျပဳေရးနွင့္မ်ိဳးေစ့နွဳန္း(Seed Rate in the Nursery) မွန္ကန္ေရးတို႕
သည္

စပါးပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္

မည္သည့္စနစ္ျဖင္႔

လိုက္နာရမည့္အဓိက

ပ်ိဳးေထာင္သည္ျဖစ္ေစ

အေရးၾကီးသည့္

အခ်က္နွစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။စပါးကို

မ်ိဳးေစ့ေကာင္းမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့(Good

Seed)ကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္

မ်ိဳးေစ့နွဳန္းကိုေလ်ာ့ခ်နိုင္သည္။အပင္ေပါက္ေကာင္းမြန္ညီညာေစသည္။သန္္စြမ္းေသာပ်ိဳးပင္မ်ားကိုရရွိေစသည္။
စိုက္ျပီးပါကေကာက္ပင္ဖါေထးရမွဳသက္သာေစသည္။ေပါင္းျမက္ေပါက္ေရာက္မွဳနည္းေစသည္။ စပါးအထြက္ ၅ မွ
၂၀ ရာခုိင္နွဳန္းပိုမို ေစပါသည္။
သြင္းေရေသာက္လယ္စပါး(Irrigated
(HYVs)ကဲ့သုိ႕ပုံမွန္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကစပါးမ်ိဳး

Low

Land

(Conventional

Rice)ပ်ိဳးေထာင္ရာတြင္

အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳး

Varieties)မ်ားအတြက္ပ်ိဳးခင္းဧရိိယာတစ္မီတာပတ္

လည ္တြင္မ်ိဳးေစ့ ၁၀၀ ဂရမ္နွဳန္း(စာပါးစပ္ျပဴမ်ိဳးေစ့ လက္နွစ္ခုပ္၊ သုံးခုပ္ ခန္႕) ျပန္႕နွံ႕ညီညာစြာၾကဲရန္ျဖစ္ပါသည္။
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မ်ိဳးေစ်းနွုန္းၾကီးျမင့္ျပီး၊စပ္မ်ိဳးစြမ္းအင္Hybrid Vigor ကိုအသုံးခ်သည့္ စပ္မ်ိဳးစပါးမ်ိဳး(Hybrid Varieties)
မ်ားအတြက္ ပ်ိဳးခင္းဧရိိယာတစ္မီတာ ပတ္လည္တြင္မ်ိဳးေစ့ ၂၂.၅ ဂရမ္နွဳန္း(စာပါးစပ္ျပဴမ်ိဳးေစ့ လက္္ခုပ္တစ္ခုပ္
ဝက္ခန္႕)ျပန္႕နွံ႕ညီညာစြာၾကဲရန္ျဖစ္ပါသည္။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ရွိသင့္သည့္ေကာက္ကြက္အေရအတြက္(Plant Population in Rice Production)
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေကာက္ကြက္အစိပ္အက်ဲမွန္ရန္လိုသည္။မွန္က စပါးအထြက္ နွစ္ဆယ္ရာခိုင္နွဳန္း
ပိုနိုင္သည္။
ေကာက္ကြက္က်ဲလြန္းက စပါးအထြက္ေလ်ာ့သည္။ေကာက္ကြက္စိပ္လြန္းက စပါးပင္မ်ား အလင္းေရာင္
လုံေလာက္စြာ မရသျဖင့္ အားေပ်ာ့ယုိင္လဲမည္။အစာမခ်က္လုပ္နိုင္သျဖင့္ စပါးေစ့အဖ်င္းမ်ားမည္။ေရာဂါပိုးမႊား
ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားမည္။

စပါးမ်ိဳး၊ေျမအမ်ိဳးအစား၊စိုက္ပ်ိဳးရာသီ၊စိုက္ခ်ိန္၊ပ်ိဳးသက္တို႕အေပၚမူတည္၍

အတန္းအပင္

အကြာအေဝးမွန္ရန္လိုပါသည္။
၁၉၉၆မွစ၍

လက္ရွိစပါးမ်ိဳးမ်ား၊

မ်ိဳးသစ္မ်ား၊အလားအလာေကာင္းေသာအထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ားအား

စမ္းသပ္၊သုေတသနရလဒ္မ်ားရွိပါသည္။
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ တစ္ဧကေကာက္ကြက္ ၁ ဒသမ ၁ သိန္း (အတန္း၉လက္မ နွင့္အပင္အကြာအေဝး
၆လက္မ)အနည္းဆုံး က်န္ရွိပါက စပါးအထြက္ေလ်ာ့နည္းျခင္းမရွိေခ်။တစ္ဧကေကာက္ကြက္ ၁ ဒသမ ၉ သိန္း
(အတန္း ၈ လက္မ နွင့္အပင္အကြာအေဝး ၄ လက္မ)ထိ တိုး၍စိုက္ပ်ိဳးေသာ္လည္းစပါးအထြက္မတိုးနိဳင္ေခ်။
တစ္ဧကေကာက္ကြက္ ၁ ဒသမ ၁ သိန္းမွ တစ္ဧကေကာက္ကြက္ ၁ ဒသမ ၉ သိန္းအတြင္း
ေကာက္ကြက္အသီးသီး၏ စပါးအထြက္နွဳန္းအေပၚအက်ိဳးျပဳမႈသည္ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိပါေခ်။ (not significant)
စပါးေကာက္ကြက္တစ္ကြက္ရွိအနွံပါပင္ပြား(No. of Penicles Per Hill)
စပါးေကာက္ကြက္တစ္ကြက္ရွိ အနွံပါပင္ပြားျဖစ္ေပၚမႈသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ေၾကာင္း
သုေတသနျပဳေတြ႕ရွိရပါသည္။
စပါးမ်ိဳး- မ်ိဳးအလိုက္ ပင္ပြားစြမ္းရည္မတူေခ်။
ပ်ိဳး- သန္စြမ္းတုတ္ခိုင္ပိုးမႊားေရာဂါကင္း ပ်ိဳးေကာင္းလ်င္ အပင္ပိုပြားသည္။
ေျမ- ေျမေကာင္းလ်င္အပင္ပြားပိုသည္။သဲဆန္ေျမတြင္ အပင္ပြားနည္းသည္။
တမန္း- ထြန္းေရးတမန္းေကာင္းျခင္းသည္ ပင္ပြားပိုမိုေစသည္။
ေကာက္ကြက္- ေကာက္ကြက္က်ဲက အပင္ပုိပြားသည္။ေကာက္ကြက္စိပ္က ပင္ပြားေလ်ာ့နည္းသည္။
ရာသီ- မိုးရာသီတြင္ အပင္ပိုပြားသည္။ ေႏြရာသီတြင္ပင္ပြားနည္းသည္။
နိုင္တရိုဂ်င္- နိိုင္တရိုဂ်င္ေျမၾသဇာမ်ားမ်ားထည့္က အပင္ပြား ပိုမ်ားေစသည္။
ေပါင္းျမက္- ေပါင္းျမက္ကင္းက အပင္ပြားပိုသည္။
ေရ- စုိက္ခင္းတြင္ ေရနွစ္လက္မမွ သုံးလက္မခန္႕သာထိန္းထားက အပင္ပြားပိုေစပါသည္။
စပါးအတန္းစုိက္၍ ၾကားေပါင္းလိုက္တမန္းနွိဳးျခင္း
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

စိုက္ခ်ိန္၌

တမန္းကိုညက္ေအာင္မည္မွ်ပင္ျပဳျပင္ထားေစကာမူ၊

ေကာက္စုိက္ျပီး

ေနာက္ လယ္ကြက္ထဲတြင္ ေရအျမဲသြင္း၍ထားရာ ထိုတမန္းေပၚရွိ ေရထုဖိအားေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာသည္နွင့္အမ်ွ
တမန္းအိပ္၍၊ ေျမၾကပ္သြားသည္။ ေကာက္ပင္ပြားမွဳကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္။
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ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားသည္လည္း

ေပါက္ေရာက္လာသည္။

ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားသည္

စပါးပင္အတြက္

ေျမတြင္းရွိ ေျမဆီၾသဇာအာဟာရကို လုယူစားသုံးသည္။ ေပါက္ေရာက္လာေသာေပါင္းျမက္ပင္မ်ားကို သတ္္ရန္နွင့္
တမန္းအိပ္မွဳ ပေျပာက္ေစရန္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွာ ၾကားေပါင္းလိုက္ တမန္းနွိဳးျခင္းျဖစ္ပါ
သည္။ၾကားေပါင္းလိုက္ တမန္းနွိဳးကိရိယာကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ၾကပ္ေနေသာ တမန္းကိုနိွဳးနိဳင္သည္။ ေပါင္းျမက္
ပင္မ်ားကိုလည္းရွင္းနိဳင္ပါသည္။အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္သက္သာ၊လြယ္ကူစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္
နိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မွာ စပါးစိုက္ပ်ိဳးစဥ္ကပင္ အတန္းလိုက္ေကာက္စို္က္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
စပါး ၆ တန္း ၁ တန္းလွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
၆ တန္း ၁ တန္းလွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ စပါးမ်ိဳးေစ့ထုတ္စိုက္ခင္း (Seed Production Field) တြင္
အသုံးျပဳရသည့္

စိုက္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

စိုက္ခင္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

ကြင္းဆင္းစစ္

ေဆးျခင္းနွင့္ မ်ိဳးကြဲပယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုတန္းလွပ္ၾကားအတြင္း လူဝင္၍ တစ္ဘက္ ၃တန္းလက္တစ္ကမ္း
အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူေစရန္ျဖစ္ပါသည္။မ်ိဳးကြဲနွဳတ္ပယ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ပင္ပြားအမ်ားဆုံး
အခ်ိန္၊ ပန္းပြင့္ခ်ိန္၊နွင့္ မရိတ္သိမ္းမီအခ်ိန္တို႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
သာမန္စပါးစုိက္ခင္းသည္ အထြက္ရရွိေရးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း(Grain Production Field) ျဖစ္သျဖင့္ ၆ တန္း
၁ တန္းလွပ္စိုက္ရန္ မလိုအပ္သကဲ့သုိ႕ အျခားမည္သည့္ အတန္းအေရအတြက္နွင့္ ၁ တန္းလွပ္စိုက္ပ်ိဳးမွဳမ်ွ
လိုအပ္ျခင္းမရွိေပ။
ေရၾကီးကြင္းေဒသ၌ စနစ္သစ္စပါးပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုဂရုစိုက္နည္း(New Nursery Management Practice for Floodprone Area)
ေရၾကီးကြင္းေဒသ၌စပါးစုိက္ပ်ိဳးရာတြင္အသုံးျပဳမည့္ပ်ိဳးပင္သည္ပုံမွန္ေဒသမ်ား၌စိုက္ပ်ိဳးမည့္ပ်ိဳးပင္ထက္
ပိုမိုသန္စြမ္းတုတ္ခိုင္ျပီးေရနစ္ျမဳပ္သည့္ ဒဏ္ကိုပို၍ခံနိဳင္ရန္လိုပါသည္။ သမရိုးက်ပ်ိဳးခင္းတြင္မ်ိဳးေစ့နွဳန္းမ်ားမ်ား
ျဖင့္

ထူထူၾကဲျခင္းေၾကာင့္

ဒဏ္ကိုမခံနိဳင္ကာ

ပ်ိဳးညွင္းပ်ိဳးလွီျဖစ္ကာ

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္

အပင္အာဟာရမျပည့္မစုံခ်ိဳ႕တဲ့မွဳေၾကာင့္

ေကာက္ပင္အေသအေပ်ာက္မ်ားျခင္း၊

ေရနွစ္ျမဳပ္မွဳ

စုိက္ခင္းပ်က္စီးျခင္း၊

စပါး

အထြက္ထိခိုက္ျခင္း စသည္တို႕နွင့္ၾကဳံေတြ႕ရျမဲျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ သုေတသနျပဳထားျပီးေသာ စနစ္သစ္ျဖင့္
ပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စနစ္သစ္စပါးပ်ိဳးေထာင္ျပဳစုဂရုစိုက္နည္း မွာ၁။ ပ်ိဳခင္းဧရိယာ တစ္စတုရန္းမီတာလ်င္ စပါးမ်ိဳးေစ့ ၇၅ ဂရမ္နွဳန္း အသုံးျပဳပ်ိဳးေထာင္ရန္၊
(ပ်ိဳးပါးၾကဲစနစ္ျဖင့္ပ်ိဳးေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။)
၂။ပ်ိဳးခင္းတစ္ဧကလ်င္ သဘာဝေျမၾသဇာ(ႏြားေခ်းေဆြး)(၃)တန္နွဳန္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္၊
၃။ပ်ိဳးခင္းတစ္ဧကလ်င္ ယူရီးယားဓာတ္ေျမၾသဇာ(၁၃၀)ေပါင္၊တီစူပါ(၆၇)ေပါင္၊ဇီဖါ(၂၀)ေပါင္နွဳန္း
ထည့္သြင္းအသုံးျပဳရန္
၄။ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ပ်ိဳးခင္းမလိုစပါးပ်ိဳးေထာင္နည္းသစ္
ေရၾကီးေရလႊမ္းေဒသ၌ စိုက္ျပီးစပါးခင္းေရနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးပါက စပါးအခ်ိန္မီျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္
ပ်ိဳးအျမန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ပ်ိဳးေထာင္နည္းသစ္ျဖင့္ေအာက္ပါအတိုင္းပ်ိဳးေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၁။ပ်ိဳးေထာင္ရန္ပ်ိဳးခင္းလယ္ေျမလည္းေရနစ္ျမဳပ္ဆဲျဖစ္မည္။အိမ္(သို႕မဟုတ္)လယ္တဲဝန္းက်င္ရွိကုန္းျမင့္
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ေျမသည္ပ်ိဳးေထာင္ရန္ေနရာျဖစ္ပါသည္။
၂။ေျမသားေပၚတြင္ပလပ္စတစ္စ(သို႕မဟုတ္)ငွက္ေပ်ာရြက္ခင္း၊သစ္သား(သုိ႕မဟုတ္)ဝါးျခမ္းျဖင့္တစ္ေပ၊
တစ္ေပခြဲခန္႕အကန္႕ငယ္မ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ေဘာင္ခတ္ရပါမည္။
၃။ေျမမွဳန္႕၇၀မွ၈၀ရာခိုင္နွဳန္း၊ေကာင္းစြာေဆြးေျမ႕ေသာေျမေဆြး၁၅မွ၂၀ရာခုိင္နွဳန္း၊စပါးခြံ(သုိ႕မဟုတ္)
ဖြဲျပာ၅မွ၁၀ရာခိုင္နွုန္းအေရာကိုအကန္႕ငယ္မ်ားအတြင္းျဖည္႕တင္းရပါမည္။
၄။ထိုေနာက္၂၄နာရီေရစိမ္၊၂၄နာရီမ်ိဳးအုပ္ထားေသာအေညွာင့္ေဖါက္စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ားက ေျမဆီလႊာအေရာ
ေပၚပါးပါးၾကဲ၊ေျမမွဳန္႕အေျခာက္ျဖင့္ခတ္ပါးပါးဖုံး၊စိုစြတ္ရုံေရေလာင္းကာပ်ိဳးေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
၅။ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ေရေလာင္း၊လိုအပ္သလိုျပဳစုဂရုစုိက္ရန္လိုပါသည္။
၆။ထို႕ေနာက္ပ်ိဳးသက္၁၅မွ၂၀ရက္သားတြင္ဖ်ာငယ္သဖြယ္ပ်ိဳးခ်ပ္္မ်ားကိုသယ္ယူကာစိုက္ခင္းတြင္
ေကာက္စိုက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤနည္းသည္လုပ္အားလိုအပ္မွဳနည္းသည္။ ပ်ိဳးပင္အျမစ္မ်ားမထိခိုက္မပ်က္စီးသည့္ျပင္ အလြယ္တကူ
ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဖ်ာငယ္သဖြယ္ပ်ိဳးခ်ပ္မ်ားကို ရရွိေစသည့္ပ်ိဳးေထာင္နည္းသစ္ ျဖစ္
သျဖင့္ Modified Mat Nursery ဟု အသိမ်ားပါသည္။
စပါးနွစ္ၾကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေကာက္စုိက္စနစ္(Rice Double Transplanting Method)
ေရၾကီးေရလႊမ္းျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္
စပါးေအာင္ျမင္စြာစိုက္ပ်ိဳးနိိုင္သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။နွစ္ၾကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေကာက္စိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ေရွးဦးစြာ
ပ်ိဳးခင္းအား

ေရလြတ္ရာကုန္းက်သည့္လယ္ေျမတြင္ပ်ိဳးေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ပ်ိဳးသက္ရက္(၂၀)သားခန္႕တြင္

ပ်ိဳးနွဳတ္ျပီးအခ်ိန္တိုအတြင္း ဦးစြာေရက်သည့္အေပၚပိုင္းလယ္ေျမတြင္ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေရၾကီးေရလႊမ္းလယ္ေျမအားလုံး လုံးဝေရက်ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါစိုက္ခင္းမွ ေကာက္ပင္မ်ားအား နွဳတ္ယူကာ
ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ေကာက္စိုက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းကို ေရၾကီးေရလႊမ္းျပီး ေရက်ခ်ိန္ ပ်ိဳးအဆင္သင့္ျဖစ္ေစေရး
အတြက္အသုံးျပဳနိုင္သည္။ မေမ်ွာ္လင့္ပဲေရၾကီးေရလႊမ္းပ်က္စီးနိဳင္သည့္လယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ေရၾကီးေရလႊမ္းမွဳ
မျဖစ္ေပၚမီက ပင္နွစ္ၾကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္နည္း စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးရန္ပ်ိဳးေထာင္ထားပါက လိုအပ္ခ်ိန္ပ်ိဳးရွာေဖြရမွဳမွ
ကင္းေဝးးနိဳင္ပါသည္။
စပါးပ်ိဳးသက္အၾကီးဆုံးထားရွိစိုက္ပ်ိဳးနိုင္မွဳ (The Oldest Rice Seedling Age should be grown)
စပါးကိုတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမိုးရြာသြန္းမွဳအေျခအေန

အမ်ိဳးမ်ိဳး၌စုိက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္။

ရာသီဥတုေဖါက္ျပန္မွဳေၾကာင့္ မိုးေခါင္မွဳ၊ ေရၾကီးေရလႊမ္းမွဳသာမက၊ လယ္သမားတစ္ဦးခ်င္း၏ လူမွဳစီးပြားေရး
အေျခအေနစသည့္အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ပုံမွန္ပ်ိဳးသက္တြင္စုိက္ပ်ိဳးနိဳင္ျခင္းမရွိဘဲပ်ိဳးသက္ၾကီးျဖင့္
စိုက္ပ်ိဳးရမည့္အေျခအေနမ်ားကို ၾကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ပ်ိဳးသက္မွန္ျဖင့္စိုက္ျခင္းသည္ အပင္ျဖစ္ထြန္းမွဳ
ေကာင္းေၾကာင္း၊ပ်ိဳးသက္ၾကီးသည္နွင့္အမ်ွစပါး

အထြက္ေလ်ာ့နည္းနိဳင္ေၾကာင္း၊

ေယဘုယ်အားျဖင့္သိထားၾက

ပါသည္။
၂၀၀၀-၂၀၀၁မွစ၍ စမ္းသပ္၊သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ၊ပ်ိဳးေထာင္ျပီးမွ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ပုံမွန္
ပ်ိဳးသက္တြင္မစုိက္နိုင္ပါကသက္လတ္အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ားကို ပ်ိဳးသက္အၾကီးဆုံး(၄၅)ရက္သားထိ၊ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ပုံမွန္
စပါးအထြက္ကို ေမ်ွာ္လင့္နိဳင္ပါသည္။ပ်ိဳးသက္(၆၀)ရက္သားတြင္ မူစပါးအထြက္သိသာစြာေလ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္ပါ
သည္။ေကာက္ကြက္စိပ္ျပီးလက္ဆတိုးေသာ္လည္းပ်ိဳးသက္(၄၅)ရက္သားကဲ့သုိ႕စပါးအထြက္ကိုမေမွ်ာ္မွန္းနိဳင္ေခ်။
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ေဒသစပါးမ်ိဳးကဲ့သုိ႕အလင္းေရာင္တုံ႕ျပန္မွဳရွိေသာ စပါးမ်ိဳးမ်ားကိုမူ ပ်ိဳးသက္(၆၀)ရက္သားထိ ထားရွိစိုက္ပ်ိဳးနိဳင္
ပါသည္။
စိုက္ပ်ိဳးကုန္က်စရိတ္၊ ခန္႕မွန္းစပါးအထြက္နွင့္ စပါးေစ်းနွဳန္းေမ်ွာ္မွန္းနိဳင္မွဳတို႕ကို ခ်င့္ခ်ိန္၍ပ်ိဳးသက္
အၾကီးဆုံးထားရွိစိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆြဲစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္မႈ
စပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္(Time of Sowing)သည္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ၿဖစ္သည္။ ေဒသစပါးမ်ိဳး(Local
Rice Variety)သည္ အလင္းေရာင္တုံ႔ၿပန္မွဳ(Photoperiod Sensitive) ရွိသည္။ ေန႔တာတိုသည့္ ကာလတြင္
အႏွံထြက္ပန္းပြင့္ေလ့ရွိသည္။အရည္အေသြးေကာင္းသည္။အထြက္ႏွဳန္းသင့္တင့္သည္။ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ား၏စိုက္ပ်ိဳး
ခ်ိန္အလိုက္ၿဖစ္ထြန္းမွဳကို

၁၉၉၆မွ၂၀၀၂ထိ

ရဲေဘာ္ရင္၊ရဲေဘာ္လတ္၊ရဲေဘာ္စိန္၊ရဲေဘာ္ရိုးစိမ္း၊

အင္းမရဲေဘာ္၊

ပင္တိုစိမ္း၊ေပၚဆန္းေမႊး၊ငကၽြဲ၊ေရႊဒဂၤါး၊ေရႊမန္း၁၊ႏွံကားစပါးမ်ိဳးတို႕ကို စိိုက္ပ်ိဳး၍ စမ္းသပ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
သုေသသနရလဒ္မ်ားအရ-

ဇူလိုင္လ
ဇူလိုင္လအေစာပိုင္းစိုက္ျခင္းသည္အထြက္အမ်ားဆုံးရရွိေစသည္။

-

ႀသဂုတ္လ
ႀသဂုတ္လယ္တြင္စိုက္ပါကပုံမွန္ထက္အသက္ႀကီးသြားေသာ္လည္းအထြက္မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းျခင္းမရွိေခ်။

-

စက္တင္ဘာလ
စက္တင္ဘာလ လယ္စိုက္ျခင္းသည္ ေကာက္ကြက္တစ္ကြက္ရွိ အႏွံအေရအတြက္နည္းျခင္း၊ တစ္ႏွံပါ
ေအာင္ေစ့အေရအတြက္နည္းျခင္းတို႔ေႀကာင့္စပါးအထြက္အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။

-

ေနာက္ဆြဲစိုက္ႏုိင္ျခင္း
ေရႀကီးေရလႊမ္းခံရပါက ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ားကို ပုံမွန္ထက္ေနာက္က်စိုက္ႏိုင္သည္။ သီးထပ္သီးႏွံပုံစံအရ
ေရွ႔သီးႏွံေႀကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊မေမွ်ာ္လင့္ေသာအေႀကာင္းေႀကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေနာက္ဆြဲ
စိုက္ရမည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ားကို ပုံမွန္ထက္ေနာက္က် စိုက္ႏို္င္ပါသည္။

ဓါတ္ေျမၾသဇာကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မဳွ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္အသုံးျပဳေရး (most effective use of fertilizer)
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ဓါတ္ေျမၾသဇာကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္အသုံးျပဳရန္အေရးၾကီး
ပါသည္။ဤသုိ႕အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ လယ္သမားမ်ားကို နည္းပညာဗဟုသုတစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖန္႕ျဖဴးအသိပညာ
ေပးရန္ လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားစုသည္ဓါတ္ေျမၾသဇာကို အလြန္အကၽြန္အသုံးျပဳျခင္း (သို႕မဟုတ္) အသုံးျပဳမွဳ နည္းလြနး္ ျခင္း
(သုိ႕မဟုတ္)လုံးဝအသုံးမျပဳျခင္း(သို႕မဟုတ္)အခ်ိန္အခါမဟုတ္(at a wrong time) အသုံးျပဳျခင္းတို႕ကို ေဆာင္
ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာစီစစ္မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရပါသည္။
နိုင္တရိုဂ်င္ဓါတ္ေျမၾသဇာအသုံးျပဳမွဳပိုမိုျခင္းသည္ပိုးမႊားနွင့္ေရာဂါက်ေရာက္မွဳတိုးလာျခင္း၊ပတ္ဝန္းက်င္
ကိုထိခုက
ိ ္ပ်က္စီးေစျခင္းနွင့္အက်ိဳးအျမတ္ဝင္ေငြနည္းျခင္း၊စီးပြါးေရးတြက္ေျခမကိုက္ျခင္းတို႕ကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း
ၾကဳံေတြ႕ရလ်က္ရွိပါသည္။
မိုးရာသီပ်ိဳးေထာင္စိုက္စပါး(Transplanted rice)အတြက္ေျမၾသဇာေကၽြးသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား
မိုးရာသီတြင္ ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ စပါးခင္းအတြက္ စပါးပင္၏ ၾကီးထြားမွဳ
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အဆင့္အလိုက္ ေျမၾသဇာေကၽြးသင့္မွဳကို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။
Step1:Early growth (ေကာက္စိုက္ျပီး၁၄ရက္အတြင္း)
N,P,Kေျမၾသဇာသုံးမ်ိဳးလုံး၊ ေဒသအလိုက္၊လိုအပ္ခ်က္အရလိုအပ္ေသာ ပမာဏကိုေကၽြးေပးရန္ျဖစ္သည္။
စိုက္ခင္းအေျခအေနမေကာင္းပါက (ဥပမာ-ေရမလုံေလာက္မွဳ) ပမာဏေလ်ာ့၍ ေကၽြးသင့္ပါသည္။
Step2:Active tillering(ေကာက္စိုက္ျပီး၂၃မွ၂၇ရက္)
Nေျမၾသဇာေကၽြးေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စိုက္ခင္းအေျခအေန မေကာင္းပါက(ဥပမာ-ေရမလုံေလာက္မွဳ)
ေကၽြးေပးရန္မသင့္ပါ။
Step3:Early panicle initiation(သက္လ်င္စပါးမ်ိဳးမ်ားတြင္ေကာက္စိုက္ျပီး၃၃မွ၃၇ရက္)
(သက္လတ္စပါးမ်ိဳးမ်ားတြင္ေကာက္စိုက္ျပီး၄၀မွ၄၄ရက္)
Nေျမၾသဇာေကၽြးေပးရန္ လိုအပ္သည္။ စိုက္ခင္းအေျခအေန မေကာင္းပါက (ဥပမာ-ေရမလုံေလာက္မွဳ)
ပမာဏေလ်ာ့၍ ေကၽြးသင့္သည္။
မိုးရာသီအစိုတမန္္းတိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္စပါး(Wet seeded rice) အတြက္ေျမၾသဇာေကၽြးသင့္သည့္အခ်ိန္မ်ား
မိုးရာသီတြင္

အစိုတမန္းျပင္၌တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္စနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေသာစပါးခင္းအတြက္

စပါးပင္၏

ၾကီးထြားမွဳအဆင့္အလိုက္ ေျမၾသဇာေကၽြးသင့္မွဳကို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။
Step1:Early growth(မ်ိဴေစ့ခ်ျပီး၁၂မွ၁၆ရက္အတြင္း)
N,P,Kေျမၾသဇာသုံးမ်ိဳးလုံး၊ေဒသအလိုက္၊လိုအပ္ခ်က္အရ လိုအပ္ေသာပမာဏကို ေကၽြးေပးရန္ျဖစ္သည္။
စိုက္ခင္းအေျခအေနမေကာင္းပါက(ဥပမာ-ေရမလုံေလာက္မွဳ)ပမာဏေလ်ာ့၍ေကၽြးသင့္ပါသည္။
Step2:Active tillering(မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီး၂၃မွ၂၇ရက္)
Nေျမၾသဇာေကၽြးေပးရန္လိုအပ္သည္။စိုက္ခင္းအေျခအေနမေကာင္းပါက(ဥပမာ-ေရမလုံေလာက္မွဳ)ေကၽြး
ေပးရန္မသင့္ပါ။
Step3:Early panicle initiation(သက္လ်င္စပါးမ်ိဳးမ်ားတြင္မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီး၃၃မွ၃၇ရက္)
(သက္လတ္စပါးမ်ိဳးမ်ားတြင္မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီး၄၀မွ၄၄ရက္)
Nေျမၾသဇာေကၽြးေပးရန္လုိအပ္သည္။စိုက္ခင္းအေျခအေနမေကာင္းပါက (ဥပမာ-ေရမလုံေလာက္မွဳ)ပမာ
ဏေလ်ာ့၍ေကၽြးသင့္သည္။
စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွန္တြင္ရိတ္သိမ္းေရး(Right Time of Harvest)
ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းေစေရးနွင့္
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွန္တြင္ရိတ္သိမ္းရန္လိုအပ္ပါသည္။

စပါးအထြက္စြမ္းရည္အျပည့္အဝရရွိေစေရးတို႕အတြက္
စပါးနွံရိွစပါးေစ့မ်ား

၈၀

မွ

စပါးကို

၈၅ရာခိုင္နွုန္းေကာက္ရိုးေရာင္

ျဖစ္ေပၚခ်ိန္(တနည္း) စပါးခင္း ၅၀ ရာခိုင္နွုန္းအနွံထြက္ခ်ိန္မွစတင္ေရတြက္ပါကေနြစပါးတြင္ ၂၈ မွ ၃၅ရက္သား၊
မိုးစပါးတြင္ ၃၂ မွ ၃၈ ရက္သားတြင္ ရိတ္သိမ္း ရန္ျဖစ္သည္။
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေစာလြန္းကအဖ်င္းမ်ားသည္။ဆန္ႀကိတ္ကအက်ိဳးအေႀကမ်ားသည္။ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေနာက္က်
လြန္းက

အပင္ယိုင္လဲသည္။စပါးေစ့မ်ားအနွံမွေႀကြက်သည္။

ႀကြက္ငွက္ပိုးမွြားဖ်က္ဆီးနိုင္သည္။ထို႕ေၾကာင့္
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ဆုံးရွဳံးမွဳမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။ဆန္ႀကိတ္ပါကလည္း

အက်ိဳးအေႀကမ်ား

နိုင္ပါသည္။ထိုမွ်မကဆန္အရည္အေသြးကို

လည္းညံ့ဖ်င္းေစပါသည္။
ရိတ္သိမ္းေခၽြေလွ့လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ေလလြင့္ဆုံးရွံဳးမွုမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။ ၄င္းတို႕မွာ-ရိတ္သိမ္းစဥ္- ၁
မွ ၁၀ ရာခိုင္နွုန္း၊ေခၽြေလွ႕စဥ္- ၂ မွ ၆ ရာခိုင္နွုန္း၊ အေျခာက္လွမ္းစဥ္- ၁ မွ ၅ ရာခိုင္နွုန္း၊သိုေလွာင္စဥ္- ၂ မွ ၆
ရာခိုင္နွုန္း၊စက္ႀကိတ္စဥ္- ၂ မွ ၁၀ ရာခိုင္နွုန္းဆုံးရွုံးနိုင္ပါသည္။
သို႕ျဖစ္၍ ရိတ္သိမ္းမွန္တြင္ရိတ္သိ္မ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရိတ္သိမ္းေခၽႊေလွ႕စဥ္ ေလလြင့္ဆုံးရွဳံးမွဳမ်ား
ေလ်ာ့နည္းေစေရး လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

စပါးဂ်ီေအပီ( Rice GAP )
Good Agricultural Practices ကို “စိုက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား” ဟု ျမန္မာလို သုံးစြဲေခၚေဝၚ
ပါက အထြက္တိုးစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား အျဖစ္ လြဲမွားနိဳင္ပါသည္။ ကမၻာ့ဂ်ီေအပီနွင့္ ပိုမိုနီးစပ္နိုင္ရန္ GAP ကို
ျမန္မာလို “၈်ီေအပီ”ဟုေမြးစားေခၚေဝၚသုံးစြဲသင့္ပါသည္။
What is GAP?
“ဂ်ီေအပီ-သည္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းျပီး အရည္အေသြးေကာင္းထြက္ကုန္မ်ားကို
ရရွိေစသည့္ ေရရွည္လူေနမွဳဘဝအတြက္အက်ိဳးရွိ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္ျခင္းမရွိ၊စီးပြားေရးလည္း တြက္ေခ်ကိုက္
ေစသည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည္” ဟုကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕(FAO)ကအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။
သို႕ေသာ္ အာရွနိုင္ငံအသီးသီးရွိ စပါးသီးနွံဆိုင္ရာ“၈်ီေအပီ”သည္ ကမၻာ့ဂ်ီေအပီနွင့္ကြဲလြဲမွဳမ်ားရွိေနသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆန္စပါးသုေတသနဌာန(IRRI)သည္

စပါး၈်ီေအပီ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (GAP

standards for Rice)အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆုံးစပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား(Best rice-growing

practices)

မ်ားကို ေဖၚထုတ္ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်ွက္ရွိသည္။ ရည္ရြယ္သည္မွာ ဆည္ေရ/သြင္းေရေသာက္လယ္စပါး(Irrigated
Lowland Rice)စိုက္၊ တစ္ပိုင္တစ္နိဳင္္ လယ္သမားမ်ား(small-scale rice farmers)အတြက္ ျပည္ပပို႕ကုန္
ေစ်းကြက္ဝင္ေရး(to join export markets) ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
IRRI၏ Irrigated Rice Research Consortium-IRRC)ကျမန္မာနိုင္ငံအပါအဝင္အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံ
မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိေရး(higher profits)၊ အရည္အေသြးမပ်က္ရိတ္
သိမ္းနိုငေ
္ ရး(healthier harvests)အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ACIAR project(in lower Myanmar), LIFT(A)(B)projets(in Ayeyarwady),
IRRC project(CORIGAP)တို႕ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။IRRI project အားလုံးသည္ GAP အတြက္ new
best management Options မ်ားစမ္းသပ္ျခင္း၊ better threshers & driers မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း၊DoA, DAR
staff နွင့္YAU students တို႕အတြက္ Capacity building တို႕ပါဝင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ျမန္မာနိဳင္ငံစပါး
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မွဳတိုးတက္ေစေရးအတြက္

ေလ့လာနုိင္ရန္

ဗီယက္နမ္၊

အင္ဒိုနီးရွား၊

ထိုင္းန္ိုင္ငံတို႕၏

စပါးဂ်ီေအပီကို ေလ့လာေဖၚျပထားပါသည္။
ဗီယက္နမ္နိဳင္ငံ၏ စပါးဂ်ီေအပီ
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-ဆည္ေရ/သြင္းေရေသာက္လယ္သမားမ်ားအက်ိဳးရွိေရး၊စိုက္ပ်ိဳးမွဳေရရွည္တည္တံ့ေရးနွင့္
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သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးျဖစ္သည္။IRRIနွင့္ပူးေပါင္းစတင္စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သည္။
ဂ်ီေအပီတြင္ အခ်က္(၆)ခ်က္ပါဝင္သည္။“မျဖစ္မေန(၁)ခ်က္၊ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္(၅)ခ်က္”
“One must do, Five reductions” ျဖစ္သည္။
Five reductions မွာ(၁)မ်ိဳးေစ့နွဳန္းေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲရန္(to reduce seed rate)
(၂)ေျမၾသဇာေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲရန္(to reduce fertilizer use)
(၃)ပိုးသတ္ေဆး၊ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲရန္(to reduce pesticide use)
(၄)သြင္းေရကိုေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲရန္(to reduce water use)
(၅)ရိတ္သိမ္းေျခြေလွ႕သိုေလွာင္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၌အေလအလြင့္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(to reduce post-harvest losses)
One must do မွာ(၁)မ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ကိုမျဖစ္မေနသုံးစြဲစိုက္ပ်ိဳးရန္(to use certified seeds)
“မျဖစ္မေန(၁)ခ်က္၊ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္(၅)ခ်က္”“One must do, Five reductions” ျဖင့္
မဲေခါင္ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ၌စတင္စမ္းသပ္သည္မွ(၅)ရာသီေျမာက္အတြင္းသင္တန္း

၁၀၈

ၾကိမ္(လယ္သမား

၂၅၁၈ ဦး)ေပးကာလယ္ေျမ ၃၃၆၉ ဟက္တာေပၚတြင္နည္းစနစ္(၂)မ်ိဳးကိုယွဥ္ျပိဳင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။
ရလဒ္မွာ-သမရိုးက်စနစ္နွင့္ ဂ်ီေအပီ အမ်ားစုစပါးအထြက္တူညသ
ီ ည္။ (၂၅ ရာခိုင္နွဳန္း စပါး အထြက္ပိုသူ
လည္းရွိသည္။)
စိုက္ပ်ိဳးကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုရရွိျခင္း၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မွဳနည္းျခင္း
တုိ္႕ေၾကာင့္ ဂ်ီေအပီကိုလယ္သမားအမ်ားစုလက္ခံၾကသည္။
လယ္သမားမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း (Training/Technology Transfer)၊ စနစ္သစ္(ဂ်ီေအပီ)ကို
လက္ရွိစနစ္(လယ္သမားစနစ္)နွင့္ယွဥ္တြဲစမ္းသပ္ေစျခင္း(Improved Practice and Farmer Practice)၊သင္တန္း
ရယူျပီး

လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္

မိမိလယ္ေျမအေျခအေနတြင္

ေဆာင္ရြက္၍

ဆုံးျဖတ္ေစျခင္း

(Farmer

Participatory Research) တို႕သည္ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အင္ဒို္နီးရွားနိဳင္ငံ၏ စပါးဂ်ီေအပီ
IRRIနွင့္ပူးေပါင္းစတင္စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္သည္။ဂ်ီေအပီစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္အခ်က္(၄)ခ်က္ပါဝင္သည္။
(၁)ေျမၾသဇာေကၽြးနည္းစနစ္
(စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာေရေျမေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီးေျမၾသဇာအာဟာရေကၽြးသည့္စနစ္)
(Site-specific nutrient management-SSNM)
(၂)ေပါင္းျမက္နွိမ္နင္းနည္းစနစ္
(မွန္ကန္ေသာေပါင္းသတ္ေဆးသုံးစြဲနညး္စနစ္)
(Using right herbicides)
(၃)စိုက္ပ်ိဳးေရထိန္းသိမ္းအသုံးခ်မွဳစနစ္
(စိုတစ္လွည္႕ေျခာက္တစ္ခါေရထိန္းသိမ္းအသုံးျပဳမွဳစနစ္)
(Alternate wettting and drying-AWD)
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(၄)ပိုးမႊားကာကြယ္နိွမ္နင္းနည္းစနစ္
(လိုအပ္မွသာေဆးျဖန္းျခင္း၊ေဆးသုံးမွဳေလ်ွာ့ခ်သည့္စနစ္)
(Lessen pesticide use)တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ဂ်ီေအပီစံသတ္မွတ္ခ်က္္ အခ်က္(၄)ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ သမရိုးက်စနစ္ထက္ SSNM စနစ္ကစပါး
အထြက္သာလြန္သည္။ေျမၾသဇာသုံးစြဲမွဳေလ်ာ့ခ်နိုင္လာသည္။

မွန္ကန္ေသာေပါင္းသတ္ေဆးကို

ေဆးနွဳန္းထား

မွန္ကန္စြာျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္ စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးမွဳ ၂၀ မွ ၃၀ ရာခိုင္နွဳန္းသက္သာ
လာသည္။
AWDစနစ္အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ခင္းသို႕ ေရေပးသြင္းမွဳတြင္၁၀ မွ ၃၀ ရာခိုင္နွဳန္းေလ်ွာ့ခ်နိုင္လာသည္။
လိုအပ္မွသာေဆးျဖန္းသည့္ ေဆးသုံးမွဳ ေလ်ွာ့ခ်သည့္စနစ္(Lessen pesticide use)ေၾကာင့္ ေငြေၾကးကုန္က်
သက္သာျပီး

လယ္သမားမိတ္ေဆြပိုးမႊားမ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိဳင္လာသည္။လယ္သမားမ်ားသည္

ဂ်ီေအပီ(၄)ခ်က္၊အခ်ိဳ႕မွာ(၂)ခ်က္လိုက္နာက်င့္သုံးၾကသည္။သမရိုးက်စနစ္ထက္စပါးအထြက္တိုးျခင္း၊စီးပြားေရး
အက်ိဳးအျမတ္ပိုမိုျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားမွဳမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။
ထိုင္းနိဳင္ငံ၏ စပါးဂ်ီေအပီ
ထိုင္းနိုင္ငံ၏၈်ီေအပီစံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ

စပါးမရိတ္သိမ္းမီနွင့္ရိတ္သိမ္းျပီး

ေနာက္ပိုင္းနည္းစနစ္မ်ားစံမွီ

အဆင့္ျမင့္ေရးနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီမွဳကို ေထာက္ခံခ်က္ေပးေရးျဖစ္သည္။
လယ္ယာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမွတ္တမ္းမ်ားကိုလယ္သမားမ်ားဒိုင္ယာရီေရးသားမွတ္တမ္းတင္ေစျပီးထိုင္းနိုင္ငံ
ဆန္စပါးဌာန(Thai Rice Department)မွစစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးသည္။
ဂ်ီေအပီစံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမနွင့္ေရပ်က္ယြင္းေစျခင္း၊ ေဘးအႏၵရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းတုိ႕မွ ကာ
ကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ပိုးမႊားေရာဂါေဆးမ်ားကို ေလဘယ္အညႊန္းအတိုင္း အသုံးျပဳရန္ပါဝင္
သည္။
စပါးပန္းပြင့္ျပီး ၂၅ မွ ၃၅ ရက္အတြင္းရိတ္သိမ္းရန္နွင့္ရိတ္သိမ္းအျပီး ၂၄ နာရီအတြင္း အေျခာက္
ခံရန္ပါဝင္သည္။

ထိုင္း၈်ီေအပီ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္

ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းေစေရးစနစ္

(Quality

Management Systems-QMS)ကို အဓိကထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ထိုင္းနိဳင္ငံ၏၈်ီေအပီစံနည္းစနစ္မ်ားကို ၁၉
ဦးေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္း၍
စပါးအပါအဝင္

သီးနွံ

သတ္မွတ္ေၾကာင္းသိရသည္။၂၀၀၄
၂၈

မ်ိဳးအတြက္

ခုနွစ္မွစ၍

လယ္သမား

နည္းပညာျဖန္႕ျဖဴးေပးျပီးျဖစ္သည္။၂၀၀၈

၃၀၀,၀၀၀
ခုနွစ္တြင္

ေက်ာ္ကို
နိုင္ငံအဝွန္း

ေဆာင္ရြက္ရန္အတည္ျပဳသည္။ထိုင္း၈်ီေအပီစံသတ္မွတ္ခ်က္ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းေစေရးစနစ္(Quality
Management

Systems-QMS)ကို

ယခုအခါ

လယ္သမားဦးေရ

၅၀၀၀၀လိုက္နာက်င့္သုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မွတ္ပုံတင္ထားေၾကာင္းသိရပါသည္။
ဂ်ီေအပီစံအခ်က္အလက္မ်ားညွိနွိဳင္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ လယ္သမားမ်ားအားမွတ္ပုံတင္ေစျခင္း၊ နည္းပညာ
ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ လိုက္နာက်င့္သုံးေစျခင္း၊ ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းတင္ေစျခင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံဆန္စပါးဌာန (Thai Rice
Department)မွ

စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးျခင္းတို႕သည္

နမူနာယူဖြယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္
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စပ်မျိုးစပါးသုေတသနနှင့် နည်းပညာ
စပ်မျိုးစပါးစတင်ြခင်း
စပ်မျိုးစပါးသည် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲကို ေဖ
ြ ရှင်းရန်ကိုးပမ်းမှုများစွာအနက် နည်း
လမ်းတစ်သွယ်ြဖစ်သည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် စပါးအရိုင်းပင်(Oryza sativa F.spontanea)မှ အဖို ြမုံဗီဇ(Wild
Abortic- WA Type)ကိုအသုံးချပ
ြ ီး Cytoplasmic genetic Male Sterile(CMS)ကို
ဖန်တီးနိုင်မှုြဖင့် စပ်မျိုးစပါးအတွဲများကို တည်ထွင်ခဲ့ ြကြခင်းြဖစ်သည်။ ထိုအချိန်က ပထမသားဆက်
(F1) စပ်မျိုးစပါးမျိုးများသည်Three-Line Hybrids များဖ
ြ စ်ပါသည်။
သက်တမ်းတူစပါးမျိုး အချင်းချင်း ယှဥ် ြပိုင်ပါက အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး(HYV)ထက်
သာလွန် ြမင့်မားသည့် စပ်မျိုးစွမ်းရည် (Heterosis) ကိုအသုံးချပ
ြ ီး စီးပွားဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးရန်
ထုတ်လုပ်ခဲ့ ြက ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
စပ်မျိုးစပါးကိုတရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက စတင်သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ြပီး ကျယ် ြပန့်စွာစိုက်ပျိုး
လျှက်ရှိသကဲ့သို့ ယခုအခါ အခ
ြ ားစပါး အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်နိုင်ငံများသို့လည်း ြပန့်နှံ့ကာ မိမိနိုင်ငံ
နှင့် သင့်ေတာ်မည့် စပ်မျိုးစပါးများအား ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်လျှက်ရှိေ ြကာင်း သိရပါသည်။
ကမာ္ဘနိုင်ငံများစွာအနက် တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည် စပ်မျိုးစပါးစိုက်ဧရိယာ အများဆုံး
စိုက်ပျိုးသည့်နိုင်ငံြဖစ်သည်။ယခုအခါ တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် စုစုေပါင်း စပါးစိုက်ဧရိယာ၏
၅၂ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်၌ စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါသည်။
တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှလွဲ၍ ကျန်ေသာနိုင်ငံများတွင် စပ်မျိုးစပါးသုေတသနနှင့်ဖွံ့ြဖိုး
ေရးကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်များေနာက်ပိုင်းကာလတွင်မှသာ စတင်ခဲ့သည်။ သက္က ရာဇ်၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်
အထိ စပ်မျိုးစပါးစီးပွားဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို သိသာစွာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြကြခင်းမရှိေပ။
စပ်မျိုးစပါးကို ယခုအခါ နိုင်ငံအချို့တွင်စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိရာ နိုင်ငံအလိုက် စုစုေပါင်းစပါးစိုက်
ဧရိယာ၏အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စုတွင်၁၅.၉ရာခိုင်နှုန်း၊ဗီယက်နမ်တွင်၁၀.၁ရာခိုင်နှုန်း၊ဘဂလားေဒ့
င်္
ရှ်တွင်၇.၀ရာခိုင်နှုန်း၊ အင်ဒိုနီးရှားတွင် ၅.၀ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖိလစ်ပိုင်တွင် ၄.၄ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အိန္ဒိယတွင်
၃.၉ ရာခိုင်နှုန်းတို့တွင် စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးေက
ြ ာင်းသိရပါသည်။
အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာန (IRRI)၏စပ်မျိုစပါးသုေတသန
IRRI ၏ စပ်မျိုးစပါး သုေတသနတွင် ဦးစားေပးသုေတသနလုပ်ငန်းစဥ်များ ချမှတ်ထားသည်။
၎င်းတို့မှာ မျိုးေစ့အထွက်နှုန်းတည် ြငိမ်ေရး နှင့် ြမင့်မားေရး၊ စပ်မျိုးအထွက်နှုန်းတိုးြမင့်ေရး၊
ဆန်အရည် အေသွးေကာင်း စပ်မျိုးများထုတ်လုပ်ေရး၊ ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်ခံမျိုးများရရှိေရး၊
ေရေမ
ြ အေခ
ြ အေနမေပး ေသာေဒသများနှင့် သင့်ေတာ်သည့် စပ်မျိုးစပါးမျိုးများ ေဖာ်ထုတ်ေရး၊
ဇီဝနည်းပညာဖ
ြ င့် သုေတသန စွမ်းရည် ြမင့်မားေရး တို့ြဖစ်သည်။
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၎င်းအပ
ြ င် IRRI သည် သမရိုးကျ စပ်မျိုးေမွးြမူေရး နည်းလမ်းသာမက Molecular Marker
နည်းပညာဖ
ြ င့်
ေရာဂါဒဏ်ခံ၊
ေရမ
ြ ုပ်ဒဏ်ခံ၊မိုးေခါင်ဒဏ်ခံ၊
အရည်အေသွးေကာင်း
စပ်မျိုးများရရှိေရး၊ စပ်မျိုးစွမ်းအင်ေကာင်းသည့် အထူးအထွက်တိုး စပ်မျိုးများရရှိေရးတို့ကိုလည်း
ေဆာက်ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
IRRI သည်စပ်မျိုးစပါးေမွးြမူေရးမျိုးလိုင်းများကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ နိုင်ငံအသီးသီးသို့
ေပးပို့လျှက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို ြပည်တွင်းစပ်မျိုးသုေတသနလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်၍
ေကာင်းမွန်သည့် မိဘလိုင်းများ ရှာေဖွရာ၌ အသုံးချလျှက်ရှိသည်။
၎င်းအပ
ြ င်အချို့နိုင်ငံများသည်IRRIမှရရှိသည့်CMSလိုင်းများ၊မိဘလိုင်းများကို အသုံးြပုလျှက်
နိုင်ငံအတွင်း စပ်မျိုးေမွးြမူေရးလုပ်ငန်းစဥ်တွင် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ကာ ေရွးချယ်ရရှိသည့်
အလား အလာေကာင်းသည့် မျိုးများအား ြပည်တွင်းစပ်မျိုးအဖ
ြ စ် ထုတ်ေဝစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။
IRRIစပ်မျိုးများကိုေဒသေရေမ
ြ ကိုက်ညီမှုစမ်းသပ် ြပီး နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ၁၉၉၄ ခုနှစ်
မှစတင်၍ မျိုးသစ်အြဖစ်ထုတ်ေဝလျှက်ရှိသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသာမက အိန္ဒိယ၊ဗီယက်နမ်၊
ဘဂလားေဒ့
င်္
ရှ်၊ အင်ဒိုနီး ရှားနိုင်ငံတို့တွင် IRRI စပ်မျိုးများကို ကျယ် ြပန့်စွာ စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိပါသည်။
စပ်မျိုးစပါးနှင့်ြမန်မာနိုင်ငံ
ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ခုနှစ်ကပင် International Rice Research Institute
(IRRI ) မှအဖို ြမုံလိုင်းနှစ်မျိုးဖ
ြ စ်ေသာ IR 58025 Aနှင့်B နှင့် IR62829 Aနှင့်B တို့ကိုရရှိကာ
စပ်မျိုးစပါးသုေတသနကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (Food
Agriculture Organizaion-FAO) အကူအညီ ြဖင့် စပ်မျိုးစပါးနည်းပညာ သင်တန်းများ
ရရှိခဲ့သည်။ Father of Hybrid Rice ြဖစ်သူ Longping Yuanနှင့်အဖွဲ့သည် ြမန်မာနိုင်ငံသို့
လာေရာက် ြပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ADB-IRRI မှ နည်းပညာအကူအညီ
ရရှိခဲ့သည်။ ရရှိသည့်အေတွ့အကုံ ြဖင့် စပ်မျိုးစပါးနည်းပညာပညာရှင် နှင့်ကျွမ်းကျင်သူအင်အား
နည်းပါးေသာ်လည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စပ်မျိုးစပါးသုေတသနကို ယခုထိေဆာင်ရွက်ဆဲြဖစ်ပါသည်။
IRRI နှင့်ြမန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၇၀ခုနှစ်များဝန်းကျင်ကစတင်၍ ဆန်စပါးမျိုးေမွးြမူေရး
သုေတသနလုပ်ငန်းများကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ စပ်မျိုးစပါးသုေတသနတွင် IRRI
မှရရှိသည့် CMSလိုင်းများကို အသုံးချပ
ြ ီး အလားအလာေကာင်းေသာ ေရဆင်းစပ်မျိုး-၁ (IR
58025A/ IR 63883- 41-3-2-2R)နှင့် ေရဆင်းစပ်မျိုး-၂(IR 68897A/ IR 60819-34-2-2R)
စပ်မျိုးနှစ်မျိုးကိုေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။IRRIနှင့်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း၊နိုင်ငံအတွင်းစမ်းသပ်ေရွးချယ်
မှုလုပ်ငန်းများကိုစဥ်ဆက်မပျက်ေဆာင်ရွက်ြခင်းတို့ြဖင့်ကိုယ်ပိုင်စပ်မျိုးမျိုးသစ်များထုတ်ေဝနိုင်ေရး
ကိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
စပ်မျိုးစပါးသုေတသနလုပ်ငန်းအတွက် IRRIကတည်ေထာင်၍ စပ်မျိုးစပါးသုေတသန
ေဆာင်ရွက်သည့် နိုင်ငံအများအပ
ြ ားပါဝင်ေသာ Hybrid Rice Research Constrium
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(HRDC)၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအေနဖ
ြ င့်
ြမန်မာနိုင်ငံသည်
စပ်မျိုးစပါးသုေတသနနှင့်ဖွံ့ ြဖိုးေရးကို
အခ
ြ ားနိုင်ငံများနည်းတူ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိေရးေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကိုယ်ပိုင်စပ်မျိုးစပါးထုတ်လုပ်နိုင်ေရးသုေတသန ေဆာင်ရွက်ဆဲကာလတွင် တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊
ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင် စသည့် စပ်မျိုးစပါးေအာင် ြမင်သည့် ြပည်ပနိုင်ငံများမှ ၎င်းတို့နိုင်ငံ၌ ထုတ်ေဝ
စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့် စပ်မျိုးများက ြမန်မာနိုင်ငံသို့ မှာယူကာစမ်းသပ် ြခင်း၊ လက်ရှိမျိုးများထက်
သာလွန်နိုင်မှုအေခ
ြ အေနကို အကဲ ြဖတ် ြခင်းများ စဥ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သင့်ေတာ်ေကာင်းမွန်သည့်မျိးများအား စံ ြပကွက်များပ
ြ ုလုပ် ြပသခ
ြ င်း၊ လယ်သမားပါဝင်
ေဆာင်ရွက်ေသာစမ်းသပ်မှုများ(Farmer Participatory Research) ေဆာင်ရွက်ြခင်းများ
ြပုလုပ်ကာ F1 မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ေရး နှင့် ကျယ် ြပန့်စွာ စိုက်ပျိုးေရးကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စိုက်ပျိုးရန်ေထာက်ခံထားသည့်စပ်မျိုးများ
ပုလဲသွယ်-၁နှင့်
SL-8H-ISMSA
စပ်မျိုးစပါးမျိုးများကို
မျိုးထုတ်လုပ် ြဖန့်ြဖူးခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စံြပစိုက်ပျိုးပ
ြ သခ
ြ င်း၊

ပုလဲသွယ်-၁
ပုလဲသွယ်-၁စပ်မျိုးသည် အထူးအထွက်ေကာင်းြပီး၊ ဆန်သားက
ြ ည်လင်သည်။ စားသုံးမှု
နူးညံ့၍ ေကာင်းမွန်သည့်မျိုးဖ
ြ စ်ပါသည်။ ဆည်ေရေသာက်ေဒသများ၊ မိုးေကာင်းေသာက်ေဒသများ၊
ေတာင်ေပါ်ေဒသများ၌ စိုက်ပျိုးရန် သင့်ေတာ်ပါသည်။
ဧည့်မထအုပ်စုဝင်စပါးမျိုးများ စိုက်ပျိုးသည့်ေနရာများတွင် အစားထိုးစိုက်ပျိုးသင့်ေသာ
မျိုးဖ
ြ စ်ပါသည်။
မူရင်းေဒသမှာတရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ြဖစ်သည်။ မိဘအမည်မှာ- LP 8 (R) _ LP 89 (A)
ြဖစ်သည်။ နိုင်ငံေတာ်မျိုးေစ့ေကာ်မီတီမှ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် အတည်ြပုထားသည်။
ပုလဲသွယ်-၁၏ အရည်အေသွးလက္ခဏာများမှာစပါးအုပ်စု
- အထူးဧည့်မထ
အသက်ရက်

- ၁၁၅ ရက်

အပင်အြမင့် (စင်တီမီတာ)

- ၉၅

အနှံပါပင်ပွား

- ၁၄-၁၆

အနှံအရှည် (စမ)

- ၂၅

တစ်နှံပါသီးလုံး (ပျမ်းမျှ)

- ၁၆၈

ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်း

- ၉၅ %
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အေစ့(၁၀၀၀) အေလးချိန် (ဂရမ်)

-

အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်နှုန်း

-

၂၃ ဒသမ၂

ဆန်ရည်ဆန်သား

-

ြကည် (ဗိုက်ြဖူပါ)

ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း

-

၄၅ ရာခိုင်နှုန်း

စားသုံးမှုအဆင့်

၂၈

- နူးညံ/့ ေကာင်း

ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး

- ၁.၄

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)

- ၂၀၀-၂၅၀

SL-8H-ISMSA
SL-8H-ISMSA သည် Rice Blast ေရာဂါကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Bacterial Blight ေရာဂါ၊
နှင့် Sheet Blight ေရာဂါတို့ကို အသင့်အတင့်ခံနိုင်သည်။ Brown Plant Hopper နှင့် Green
Leaf Hopper ပိုးမွှားဖျက်ဆီးမှုကို အသင့်အတင့်ခံနိုင်သည်။မိဘအမည်မှာ SL-1A x SL-8R
ြဖစ်သည်။ မူရင်းေဒသမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံြဖစ်သည်။ နိုင်ငံေတာ်မျိုးေစ့ေကာ်မီတီမှ ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်
အတည်ြပုထားသည်။
SL-8H-ISMSAစပ်မျိုးစပါး၏ အရည်အေသွးလက္ခဏာများမှာစပါးမျိုးအုပ်စု-

ဧည့်မထ

အသက်ရက်-

၁၁၅ မှ ၁၂၀

အပင်အြမင့်(စင်တီမီတာ)-

၁၂၀ မှ ၁၂၅

အနှံပါပင်ပွား-

၁၀ မှ ၁၂

တစ်နှံပါသီးလုံး-

၁၅၀ မှ ၂၅၀

ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်း-

၈၈ ဒသမ ၃

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်)-

၂၇ မှ ၂၉

အမိုင်းလို့စ်ရာခိုင်နှုန်း

၂၅ ဒသမ ၈

စားသုံးမှုအဆင့်

-

- ေကာင်း

တစ်ဧကအထွက်(တင်း)******

၁၅၀ မှ ၁၈၀
*******

********
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အခန္း-၄

စပါးမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ မ်ိဳးေစ႔ နည္းပညာ
မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕စိုက္ပ်ိဳးေရး
အမွန္တကယ္မ်ိဳးစစ္မ်ိဳးမွန္ျဖစ္၍သန္႔စင္ေသာမ်ိဳးသည္သာမ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့(Seed)ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးေစ့
(Seed)ကိုသာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသုံးျပဳသင့္သည္။(Seed for sowing)မ်ိဳးမသန္႔ေသာမ်ိဳးေစ့ (Grain)ကို မူစိုက္ပ်ိဳးရန္
အသုံးမျပဴသင့္။စားသုံးရန္သာ အသုံးျပဳသင့္သည္။(Grain for eating)အပင္ေပါက္နုန္း(Germination) ေကာင္း
တိုင္းမ်ိဳးစစ္မ်ိဳးမွန္မ်ိဳးသန့္မျဖစ္နိုင္သျဖင့္Seedနွင့္Grainကိုခြဲျခားနားလည္သင့္သည္။“မိ်ဳးေကာင္းတစ္ေစ့ကိုေက်ာ
က္ေကာင္းတစ္လုံးနွင့္မလဲနိုင္”

“မ်ိဳးေစ့မမွန္ပင္မသန္ဖူးတံငုံကင္းအသီးဖ်င္း”“Better

seed

means

better

srops”သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္(CropProduction)ရာတြင္ဂရုတစိုက္ထြန္ေရးတမန္းေကာင္းရန္ေျမျပဳျပင္၊ေျမၾသဇာ
စနစ္တက်ေကၽြး၊ပိုးသတ္ေဆး၊ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊သြင္းအားစုအကုန္သုံး၊ ေရသြင္းေရထုတ္
မွန္ကန္စသည္ျဖင့္အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေစကာမူ စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားက(ေဒသမ်ိဳး၊အထြက္
ေကာင္းမ်ိဳး၊စပ္မ်ိဳး၊မည္သည့္မ်ိဳးျဖစ္ပါေစ) မ်ိဳးမစစ္မ်ိဳးမသန္႔အပင္ေပါက္ညံ့ဖ်င္းလ်င္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္စက္အား
လူအားအပင္ပန္းခံ၍ၾကိဳးပမ္းသမ်ွသည္ ေမ်ွာ္မွန္းသလိုမျဖစ္အခ်ည္းအနွီးသာ ျဖစ္သြားမည္ကို သတိမူသင့္ပါသည္။
စပါးမ်ိဳးေကာင္းဟူသည္မွာ
မည္သည့္စပါးမ်ိဳးကို’မ်ိဳးေကာင္း’ဟုေခၚဆိုမည္နည္း?
စမ္းသပ္မွဳအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္၊သုေတသနျပဳျပီး အမိ်ဳးသားမ်ိဳးေစ့ ေကာ္မီတီ (National Seed
Committee)မွ

အတည္ျပဳထုတ္ေဝထားသည့္

စပါးမ်ိဳးအားလုံးသည္

သက္ဆိုင္ရာ

ေရေျမအေျခအေနတြင္

’မ်ိဳးေကာင္း‘မ်ားခ်ည္ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ မိမိေရေျမ၊မိမိလယ္ေျမ၊မိမိအၾကိဳက္ကို ဆုံးျဖတ္မည့္သူမွာ စိုက္ပ်ိဳးသူ
လယ္သမားသာျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၌စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာေရေျမသဘာဝေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။
မိမိလယ္ေျမေဒသ၊စိုက္ခ်ိန္၊ရာသီနွင့္ကိုက္ညီျခင္း၊အထြက္ေကာင္းျခင္း၊အထြက္တည္ညိမ္ျခင္း၊ဝမ္းစာအျဖစ္စားသုံး
နိုင္ျခင္းစသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးသူလယ္သမားသာသိပါသည္။
ထိုမ်ွမကစပါးစိုက္ခင္းမ်ား၌ က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ဘက္တီးရီးယားရြက္ေျခာက္ေရာဂါ၊ ဘက္တီးရီးယား
ရြက္စင္းေရာဂါ၊စပါးဆစ္ပိုး၊ စပါးအညိုေရာင္ျဖဳတ္ပိုးစသည့္ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္မ်ားကို ခံနိုင္မခံနိုင္တို့ကို စိုက္ပ်ိဳးသူ
လယ္သမားသာသိပါသည္။၄င္းျပင္ မိမိရပ္ရြာ၌ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားသူ၊ ၾကိတ္ခြဲသူ၊ဝယ္ယူစားသုံးသူ၊ နွစ္သက္
သည့္ အရည္အေသြးရွိမရွိ၊ စိုက္ပ်ိဳးသူ လယ္သမားသာသိပါသည္။
မိမိလယ္ေျမ၌စိုက္ပ်ိဳးစဥ္၊စပါးမ်ိုဳးအလိုက္သင့္ေတာ္သည့္ေကာက္ကြက္၊စိုက္ခ်ိန္၊စိုက္စနစ္၊ေျမၾသဇာထည့္
သြင္းမွုစသည့္ပုံမွန္ျပဳစုသည့္အေျခအေနတြင္ယုိင္လဲမွုကိုခံနိုင္ေသာ၊ယိုင္လဲျခင္းမရွိေသာစပါးမ်ိဳးျဖစ္မျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးသူ
လယ္သမားသာသိပါသည္။သက္တမ္းအလိုက္သီးပြင့္ရင့္မွည့္သည့္စပါးမ်ိဳးမ်ားကိုမိုး၊ေနြစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိရာစိုက္ပ်ိဳး
သည့္ရာသီ၊သီးနွံပုံစံတို႔အလိုက္စပါးအျပီးယာသီးနွံ၊ယာသီးနွံအျပီးစပါး၊စပါးအျပီးစပါးစသည္တစ္သီးျပီးတစ္သီးစိုက္
ပ်ိဳးနိုင္ရန္သင့္ေတာ္သည့္သက္တမ္းရွိမရွိကို္လည္းစိုက္ပ်ိဳးသူလယ္သမားသာသိပါသည္။စိုက္ပ်ိဳးသူလယ္သမားမ်ား
သည္သူ့ေရေျမ၊သူ့လိုအပ္ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီသည့္မ်ိဳးကိုသာေရြးခ်ယ္ျပီးစပါးမ်ိဳးေကာင္းအျဖစ္ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးေလ့
ရွိပါသည္။
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စပါးမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ဟူသည္မွာ
မည္သည့္အေျခအေနရွိသည့္စပါးမ်ိဳးကို’မ်ိဳးသန္႕’ဟုေခၚဆိုမည္နည္း?
တစ္ျခားမ်ိဳးမ်ားေရာေနွာအပါဝင္ဘဲမိမိအသုံးျပဳမည့္မ်ိဳးခ်ည့္ပါဝင္ေသာမ်ိဳးကို’မ်ိုဳးသန္႕’ဟုေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။
မ်ိဳးေကာင္းတုိင္းမ်ိဳးသန္႕ျဖစ္နိုင္ျခင္းမရွိေပ။ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္အရြယ္အစားညီညာေနရမည္။ ေပါင္းျမက္ေစ့မ်ားကင္း
စင္ေနရမည္။ဖုန္၊သဲ၊ခဲ၊အမိွဳက္သရိုက္စသည့္ မလိုလားေသာ အျခားပစၥည္းမ်ားေရာေနွာပါဝင္ျခင္း မရွိေစရ။ပိုးမႊား
ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားလည္း ကပ္ျငိပါလာျခင္း မရွိေစရေပ။
လယ္သမားမ်ား သုံးနွစ္တစ္ၾကိမ္ ေသြးသစ္ေလာင္းမ်ိဳးဖလွယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္သည့္မ်ိဳးေစ့ အဆင့္မွာ
မ်ိဳးသန္႕အဆင့္-၂ (Certified Seed-CS) (ယခုအေခၚအေဝၚမွာ စီးပြားျဖစ္မ်ိဳးသန္႕မိ်ဳးေစ့)ျဖစ္ပါသည္။ စပါးCS
မ်ိဳးသန္႕တြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းမွာမ်ိဳးသန္႕စင္မွဳ(အနည္းဆုံး၉၇ရာခိုင္နွဳန္း)၊အပင္ေပါက္
ရာခိုင္နွဳန္း(၈၀နွင့္အထက္)၊မိ်ဳးေစ့တြင္းအစိုဓါတ္(အမ်ားဆုံး၁၃ရာခိုင္နွဳန္း)၊ဆန္နီပါဝင္မွဳ(အေစ့ ၅၀၀ ဂရမ္တြင္ ၅
ေစ့ထက္မပိုရ)၊ေပါင္းျမက္ေစ့ပါဝင္မွဳ( အေစ့ ၅၀၀ ဂရမ္တြင္ ၁၀ ေစ့ထက္မပိုရ)တို႕ျဖစ္ပါသည္။
စပါးမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္း(Seed Production)လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္
မ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့(Seed)စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းသည္လယ္သမားမ်ားသမရိုးက်နည္းျဖင့္

စားသုံးရန္သီးနွံေစ့

(Grain)စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ဦးတည္ခ်က္လုံးဝျခားနားပါသည္။လယ္သမားမ်ားသုံးနွစ္တစ္ၾကိမ္ေသြးသစ္ေလာ
င္းမ်ိဳးဖလွယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္လိုအပ္သည့္မ်ိဳးေစ့အဆင့္မွာ မ်ိဳးသန္႕အဆင့္-၂(Certified Seed-CS)(ယခုအေခၚအေဝၚ
မွာ စီးပြားျဖစ္မ်ိဳးသန္႕မိ်ဳးေစ့)ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ CS မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ
ဝန္ထမ္းမ်ား၏နည္းပညာပံ့ပိုးမွဳျဖင့္မ်ိဳးသန္႕စံျပရြာမ်ား၊အက်ိဳးေဆာင္ေတာင္သူမ်ားနွင့္ပုဂၢလိကမ်ိဳးေစ့ထုတ္ကုမၼဏီ
မ်ားတြင္ ပြားမ်ားေၾကာင္းသိရပါသည္။
မ်ိဳးေစ့ဇစ္ျမစ္(Seed Source)မွန္ကန္ေရးသည္အေရးပါေပရာ မ်ိဳးသန္႕စံျပရြာမ်ား၊အက်ိဳးေဆာင္ေတာင္သူ
မ်ားနွင့္ပုဂၢလိက မ်ိဳးေစ့ထုတ္ကုမၼဏီမ်ားသည္ CS မ်ဳိးေစ့ထုတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ မ်ိဳးသန္႕အဆင့္-၁(Registered
Seed-RS)(ယခုအေခၚအေဝၚမွာ မ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးပြားမ်ိဳးေစ့)ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန မ်ိဳးေစ့ဌာနခြဲျခံမ်ားမွ ရယူရန္
ျဖစ္ပါသည္။
မ်ိဳးေစ့ဌာနခြဲျခံမ်ားသည္ R S မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သည္။ အလားတူ အေျခခံ
မ်ိဳးအဆင့္-၂(Foundation

Seed-FS)

(ယခုအေခၚအေဝၚမွာ

ဆင့္ပြားမ်ိဳးေစ့)မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို

လည္းေဆာင္ရြက္သည္။ FS မ်ဳိးေစ့ထုတ္ရန္လိုအပ္ေသာ အေျခခံမ်ိဳးအဆင့္-၁(Breeder Seed-BS)(ယခုအေခၚ
အေဝၚမွာ မိဘမ်ိဳးေစ့)ကို စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ဆန္စပါးသီးနွံဌာနခြဲမွ ရယူရန္ျဖစ္ပါသည္။
အသုံးျပဳေသာမ်ိဳးေစ့ဇစ္ျမစ္(Seed Source)နွင့္မ်ိဳးေစ့အဆင့္ (Seed Class)မွန္ကန္ျခင္း၊စတင္စုိက္ပ်ိဳး
သည္မွမ်ိဳးကြဲပယ္၊ရိတ္သိမ္းေခ်ြေလွ႕သိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴးေရာင္းခ်သည္အထိလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္နည္းစနစ္
မွန္ကန္ျခင္းတို႕သည္္အထူးအေရးၾကီးပါသည္။
မ်ိဳးသန္႕အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ္လည္း မ်ိဳးေစ့ဇစ္ျမစ္(Seed Source)မမွန္ျခင္း၊ မ်ိဳးကဲြပယ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးမွဳ
အဆင့္ဆင့္ (Inspection) ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္ စနစ္တက်မျပဳလုပ္ပါက မည္သည့္မ်ိဳးေစ့အဆင့္ကိုပြားမ်ား
သည္ျဖစ္ေစ သီးနွံေစ့(Grain)ျဖစ္သြားနိုင္သည္ကို စပါးမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပျ္ ခင္း(Seed Production) လုပ္ငန္း
စဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအားလုံး သတိမူသင့္ပါသည္။
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မ်ိဳးသစ္မ်ားကိုေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း(Evaluating new varieties)
လယ္သမားမ်ားသည္လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေနေသာမ်ိဳးထက္သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာမ်ိဳးသစ္ကိုလိုလားသည္
မွာမွန္ပါသည္။သို႕ေသာ္မစြန္႕စားနိဳင္၊အဆုံးအရွဳံးမခံနိဳင္ေပ။သို႕ျဖစ္၍မ်ိဳးသစ္ကိုမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕သိျမင္ေသခ်ာ
မွသာယုံၾကည္စိုက္ပ်ိဳးရဲေလ့ရွိပါသည္။(Seeing is believing)မ်ိဳးသစ္ကိုလက္ရွိမ်ိဳးေနရာတြင္ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳး
သင့္မသင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ဦးစြာ ေလ့လာသင့္ပါသည္။
ေလ့လာအကဲျဖတ္နည္းအဆင့္ဆင့္
၁။မ်ိဳးသစ္၏အေစ့ပုံပန္းသ႑ာန္(Grain quality)၊ေစ်းကြက္ အလားအလာ(Market demand)၊မ်ိဳးေစ်းနွဳန္း(Price)
တို႕ကိုမိမိအၾကိဳက္ျဖစ္မျဖစ္သင့္ေတာ္မေတာ္ဦးစြာအကဲျဖတ္ရပါမည္။
၂။ မိမိပိုင္လယ္ေျမ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတြင္ ဧရိယာဧက က်ဥ္းက်ဥ္းစြန႕္ စားမွဳ အနည္းဆုံးျဖင့္မ်ိဳးသစ္(New
Variety)ကိုလက္ရွိမ်ိဳး(Existing Variety)ျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္စိုက္ပ်ိဳး ရပါမည္။
၃။မ်ိဳးသစ္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္မိမိလုပ္ကို္င္ေနက်စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္(Farmers’

practice)အတိုင္းစိုက္ပ်ိဳးရပါမည္။

ဥပမာ-မိမိသည္ ဓါတ္ေျမၾသဇာအနည္းငယ္သာ သုံးစြဲေလ့ရွိပါက မ်ိဳးသစ္ကို ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားမ်ားေကၽႊး၍ အကဲ
မျဖတ္သင့္ေပ။မိမိသည္တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်ၾကဲပက္စိုက္ပ်ိဳးေလ့ရွိပါက ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္၍အကဲမျဖတ္သင့္ေပ။
၄။ မ်ိဳးသစ္ကိုေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္ျပည့္စုံမစုံေလ့လာသင့္ပါသည္။
(က)မိမိလယ္ေျမနွင့္သင့္ေတာ္ကိုက္ညီမွဳ(Suitability)
(ခ)အထြက္နွဳန္းတည္ျငိမ္မွဳ(Stability of Yield)
(ဂ)ေဒသတြင္က်ေရာက္ေလ့ရွိသည့္ပိုးမႊားနွင့္ေရာဂါမ်ားဒဏ္ခံနိုင္ရည္ရွိမွဳ (Resistance to local pests)
(ဃ) ေရေျမေဒသျဖစ္ထြန္းမွဳ (adaptation to local conditions)
၅။ မိမိလက္ရွိမ်ိဳးထက္မ်ိဳးသစ္၏သာ လြန္ေကာင္းမြန္မွဳေသခ်ာေစရန္ မ်ိဳးသစ္ကို အနည္းဆုံးသုံးရာသီစိုက္ပ်ိဳး
ေလ့လာအကဲျဖတ္သင့္ပါသည္။
စပါးမ်ိဳးရယူစိုက္ပ်ိဳးမွဳ(Seed Source)မွန္ကန္ေရး
လယ္သမားအမ်ားစု(၆၀ရာခိုင္နွဳန္းခန္႕)သည္ မိမိလယ္ေျမမွ စိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိေသာ စပါးကိုပင္မ်ိဳးအျဖစ္
အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာစစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ဖတ္ရွဳရဘူးသည္။
(ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေနရျခင္း)
လယ္သမားအခ်ိဳ႕(၂၀ရာခိုင္နွဳန္း)ခန္႕မွာနီးစပ္ရာလယ္ကြင္းမ်ားရွိလယ္သမားမ်ားထံမွမ်ိဳးအျဖစ္ဝယ္ယူ
စိုက္ပ်ိဳးသည္။ေကာင္းသည္သန္႕သည္ဟုအျမင္အေတြ႕အၾကားျဖင့္ဝယ္ယူစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္ပါမည္။
(ကိုယ့္မ်ိဳးကိုယ္ရွာရျခင္း)
လယ္သမားအခ်ိဳ႕(၂၀ရာခိုင္နွဳန္း)ခန္႕မွာမူဌာနဆိုင္ရာျခံ၊စိုက္ကြင္း၊မ်ိဳးသန္႕ရြာစသည္တို႕မွဝယ္ယူစိုက္ပ်ိဳး
ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
(ေထာက္ခံမ်ိဳးသန္႕ရရွိနိုင္သည့္ေနရာမွန္)
ေလ့လာစစ္တမ္း၏

နိုင္ငံတစ္ဝွန္းကိုယ္စားျပဳမွဳမည္မ်ွရိွသည္ကို

မခန္႕မွန္းနိဳင္ေသာ္လည္း

မူလမ်ိဳး

ပ်က္္သုန္းသြားျခင္း၊ မ်ိဳးကြဲမ်ားျပားျခင္း၊ အနိမ့္အျမင့္ပုံသ႑ာန္မမွန္ေသာ အနွံမ်ားထြက္ေပၚျခင္း၊စိုက္ခင္းအတြင္း
အပင္အရပ္အနွံမညီမညာျဖစ္ျခင္းစသည္တို႕ေၾကာင့္တစ္ဧကစပါးအထြက္ေလ်ာ့နည္းမွဳမရွိေစရန္၊မ်ိဳးစစ္မ်ိဳးမွန္ကို
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ေနရာမွန္မွ ရယူစိုက္ပ်ိဳးနိဳင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ရိုးရိုးေရျဖင့္စပါးမ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္ျခင္း
စပါးစုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ျပည့္ျဖိဳးသည့္ စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အပင္ေပါက္ ရာနွဳန္းေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ပ်ိဳးပင္သန္စြမ္းျခင္းတို႕သည္စပါးပင္ျဖစ္ထြန္းမွဳ ေကာင္းေစေရးနွင့္ အထြက္
ေကာင္းေစေရးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
ဆားရည္စိမ္ စပါးမ်ိဳးေစ့ေရြးခ်ယ္နည္းအပါ အဝင္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၏စပါးအထြက္နုွဳန္းအေပၚ အက်ိဳးျပဳမွဳကို
၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၃ထိ စမ္းသပ္သည့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားရွိပါသည္။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္အဆင့္မီမ်ိဳးသန္႕မ်ိဳးေစ့ကို ရရွိသုံးစြဲနိုငျ္ ခင္းမရွိပါက ရိုးရိုးေရတြင္သုံးၾကိမ္စိမ္၍ေရေပၚ
တြင္ေပၚေနေသာ အဖ်င္း၊လုံးပိန္လုံးညွပ္တို႕ကိုဖယ္ရွားျပီး ေရတြင္ျမဳပ္ေသာ ေအာင္ျမင္ျပည့္ျဖိဳးသည့္စပါးမ်ိဳးေစ့
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ စပါးအထြက္ေကာင္းေစပါသည္။
အေၾကာင္းရင္းမွာေရြးခ်ယ္ရရွိေသာေအာင္ျမင္ျပည့္ျဖိဳးသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားတြင္ေစ့တြင္းစာပိုမိုပါဝင္သျဖင့္
အပင္ေပါက္ညီညာျခင္း၊ေပါက္လာသည့္ပ်ိဳးပင္ေကာင္းျခင္း၊ပ်ိဳးပင္သန္မာထြားၾကိဳင္းျခင္း၊အျမစ္မ်ားမ်ားထြက္ျခင္း၊
ေျပာင္းေရွြ႕ေကာက္စိုက္သည့္အခါအျမစ္စြဲလ်င္ျမန္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍မျိုးသန့်ပွားများနည်း
ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားနိုင်ရန်၊ မဖ
ြ စ်မေနသိရှိ
လိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် အဓိက(၁၀)ချက်ကို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။
၁။ ေြမေရွးချယ်ြခင်း
မျိုးသန့်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်၊ ေြမသ
ြ ဇာထက်သန်ေသာ လယ်ေြမကို ေရွးချယ်သင့်
သည်။ ယခင်စိုက်ပျိုးသည့် အေတွ့အကုံအရ စပါးအထွက်ေကာင်းေသာ ေြမဖ
ြ စ်ရမည်။ ေရသွင်း
ေရထုတ်လွယ်ကူရမည်။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမည့် စပါးမျိုးနှင့် တူညီသည့်စပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးခဲ့ြပီး
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုမရှိခဲ့သည့် လယ်ေြမဖ
ြ စ်ရပါမည်။ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ သစ်စိမ်း-ေြမသ
ြ ဇာ
ကဲ့သို့ စပါးနှင့်မတူညီသည့် ယာသီးနှံများစိုက်ပျိုးခဲ့သည့် လယ်ေြမကိုအေလးေပးေရွးချယ်သင့်ပါ
သည်။
၂။ မျိုးေစ့ေရွးချယ်ြခင်း
မျိုးအဖ
ြ စ်အသုံးြပုမည့် စပါးမျိုးေစ့သည် မျိုးစစ်မျိုးမှန် မျိုးေကာင်းြဖစ်၍ မျိုးကွဲကင်းစင်
သည့် မျိုးသန့်ြဖစ်ရမည်။ အေစ့တွင်းစာပိုမိုပါရှိသည့်ေအာင်ြမင် ြပည့် ြဖိုးေသာ စပါးမျိုးေစ့များကို
ရရှိေစရန် ဆားရည်စိမ်၍ မျိုးေရွးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရိုးရှင်း၍ လွယ်ကူသည့်ေရသန့်တွင်
မျိုးေစ့များကို သုံး ကိမ်ေရွးချယ်၍ အဖျင်းအေမှာ်နှင့် လုံးပိန် လုံးညှပ် မျိုးေစ့များကို ဖယ်ထုတ်ထား
သည့် ေအာင် ြမင် ြပည့် ြဖိုးေသာ မျိုးေစ့များဖ
ြ စ်သင့်ပါသည်။ စပါးမျိုးသည် အပင်ေပါက်ရာခိုင်နှုန်း
၈၀ ေကျာ် ရပါမည်။
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၃။ ထွန်ေရးတမန်းြပုပ
ြ င်ြခင်း
မျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် လယ်ေြမကို ထယ်ေရးနက်၍ တမန်းညက်ေအာင်ြပုပ
ြ င်ရ
မည်။
တမန်းပုပ်၍ ေြမမျက်နှာြပင်ညီညာေအာင် ြကမ်းရိုကေြမညှ
်
ိရမည်။ တမန်းပုပ်ေအာင်
ထွန်ယက်မှသာ ေပါင်းြမက်ပင်များ၊ ေပါင်းြမက်ေစ့များ ရှင်သန်နိုး ြကား ြပန်လည်ေပါက်ေရာက်
လာမှုကို ကာကွယ်နိုင်မည်။ ေြမမျက်နှာြပင် ညီညာသဖ
ြ င့် ေရသွင်းေရထုတ် လွယ်ကူေစမည်။
ထပ်မံေပါက်လာ နိုင်သည့် ေပါင်းြမက်ေစ့များကို ေရဖ
ြ င့်ဖုံးလွှမ်း ကာကွယ်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
၄။ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
မျိုးသန့်ပွားများထုတ်လုပ်ရာတွင် ပျိုးသက် ၁၅ မှ ၂၀ ရက်သားရှိေသာ ပျိုးသက်ငယ်ပျိုး
များကို အသုံးြပုရန် ြဖစ်သည်။ ပျိုးပင်ငယ်များသည် သန်စွမ်းရမည်။ ပိုးမွှားေရာဂါကင်းရှင်းရမည်။
ေပါင်းြမက်ပင်များ ေရာေနှာပါဝင်လာခ
ြ င်းမရှိေစရေပ။ ပျိုးပင်ငယ်များကို စိုက်ခင်း၌ တန်း ြကား
ပင်က
ြ ား အကွာအေဝး ၉ လက်မ x ၉ လက်မ တွင် လက်ဆ ၂ပင်နှုန်းြဖင့် စိုက်ပျိုးရမည်။ ကွင်းဆင်း
စစ်ေဆးရန်နှင့် မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်မှုလွယ်ကူေစရန် ၆ တန်း ၁ တန်း လှပ် စိုက်စနစ်ကို အသုံးြပုရန်လိုပါ
သည်။
၅။ ေြမ ြသဇာသုံးစွဲြခင်း
စပါးပင် ြဖစ်ထွန်း ပွင့်သီးေအာင် ြမင်ရန်အတွက် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စဖာရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊
ဆာလဖာနှင့် ဇင့်ဓာတ်များပ
ြ ည့်စုံစွာရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ အာဟာရဓာတ်ပါဝင်ေသာ
ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာများကို ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထည့်သွင်းရာတွင် အာဟာရအချိုးအစား
ကိုက်ညီ ရမည်။ စပါးမျိုးအလိုက် စပါးပင်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ေြမခံထည့် ြခင်း၊ အပင်ေပါ်မှ
အလီလီခွဲ၍ ေကာက်ပင်လှန်ချိန်ထည့် ြခင်း၊ စပါးပင်မိှု့ကပ်ချိန်ထည့် ြခင်း၊ အနှံထွက်ချိန်ထည့်ြခင်း
တို့ကို မှန်ကန်စွာ ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
၆။ ေပါင်းြမက်နှင့် ပိုးမွှားေရာဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်း
မျိုးသန့်စပါးခင်းကို ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် ေကာက်စိုက်ြပီး ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
ေပါင်းြမက်လုံးဝကင်းစင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ စိုက် ြပီးတစ်ပတ်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း
ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲြခင်း၊ လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်ကရိယာဖ
ြ င့် အနည်းဆုံးနှစ် ကိမ် တမန်းနိှုး၍
ေပါင်းြမက်သုတ်သင်ြခင်း၊ လက်ေပါင်းအနည်းဆုံးတစ်ကိမ်လိုက်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုမရှိေစရန် ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်း၊ ကျေရာက်ပါက ထိေရာက်ေသာ ပိုးသတ်
ေဆး၊ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများဖ
ြ င့်နှိမ်နင်းြခင်းတို့ကို လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
၇။ မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ြခင်း
စပါးပင်ပွားအများဆုံးထွက်ချိန်တွင် မျိုးကွဲနှုတ်ပယ် ြခင်းလုပ်ငန်းကို ထိေရာက်စွာစတင်
ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ ေကာက်ပင်များကို ၆ တန်းတစ်တန်းလှပ်၍ စိုက်ပျိုးထားရာ လှပ်ထားေသာ
တန်း ြကားအတွင်း
မျိုးကွဲပယ်သူက
ဝင်ေရာက်၍
ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရန် ြဖစ်သည်။
စိုက်သည့်မျိုးထက် အပင်အရပ်အနိမ့်အြမင့် ြခားနားေသာ စပါးပင်၊ အပင် ြဖစ်ထွန်းမှုပုံစံ မတူညီဘဲ
ပင်စည်စုေထာင် ြခင်း၊ ြပန့်ကားခ
ြ င်း၊ အရွက်အလျားနှင့် အကျယ်၊ ပင်စည်မှ အရွက်ထွက်ပုံ
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ေထာင့်အကျဥ်းအကျယ်ကွာြခား ေသာအပင်တို့ကို ဖယ်ရှားရပါမည်။ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ပုံမှန်
ထက်ေစာ၍ ပန်းပွင့်ေသာ စပါးပင်နှင့် ေနာက်ကျ၍ ပန်းပွင့်ေသာ စပါးပင်တို့ကို ဂရုြပု၍
တူညီမှုမရှိေသာ စပါးပင်မှန်သမျှ မျိုးကွဲအြဖစ် ပယ်ရန် ြဖစ်သည်။ ထွက်လာေသာ စပါးနှံနှင့်
အလံရွက်၏ အတိုအရှည် ေထာင့်အကျဥ်းအကျယ်တို့ကို စစ်ေဆးပ
ြ ီး မျိုးကွဲကုန်စင်ေအာင်ပယ်
ရန်လိုပါသည်။
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်ေသာ စပါးပင်၊ သန်စွမ်းြဖစ်ထွန်းမှုမရှိေသာ စပါးပင်များကို မျိုးကွဲ
အဖ
ြ စ်သတ်မှတ်ကာ နှုတ်ပယ်ရန်လိုမည်ြဖစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ရင့်မှည့်ချိန်တွင် ရင့်မှည့်မှုေစာလွန်း
ြခင်း၊ ေနာက်ကျလွန်းြခင်း၊ စပါးလုံးပုံ သ ာန်အရွယ်အစား အေရာင်တူညီမှုမရှိ ြခင်း စပါးလုံး၌ အမ
ြ ီး
ပါခ
ြ င်း၊ မပါခ
ြ င်းတို့ကို စစ်ေဆးကာ မျိုးကွဲပယ်ရန် ြဖစ်ပါ သည်။
၈။ ရိတ်သိမ်းြခင်း
မျိုးသန့်စပါးခင်း၌ စပါးနှံများရှိ စပါးေစ့များ၏ ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းေကာက်ရိုးဝါေရာင်
ေပ
ြ ာင်းချိန်သည် ြပည့်စုံသည့် ရင့်မှည့်ချိန် ြဖစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် စပါးရိတ်သိမ်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
၉။ ေချွေလှ့၊ သန့်စင်၊ အေခ
ြ ာက်လှမ်းြခင်း
မျိုးသန့်စပါးကို မေချွေလှ့မှီ သုံးစွဲမည့်ေချွေလှ့စက်၊ ေချွေလှ့တလင်း၊ ပုံး၊ အိတ် စသည့်
အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းအားလုံးတွင် အခ
ြ ားမျိုးကွဲစပါးေစ့များတွယ်ညိကပ်တွယ်ေနခ
ြ င်း မရှိေစရန်
ေသချာစွာစစ်ေဆးဖယ်ရှားရန် လိုသည်။ ေချွေလှ့သန့်စင် ြပီး မျိုးသန့်စပါးေစ့များကို အစိုဓာတ် ၁၂ မှ
၁၄ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ေရာက်သည်ထိ အေြခာက်လှမ်းရန် လိုသည်။ ၎င်းေနာက် မျိုးေစ့အဆင့်ခွဲ ြခားသတ်
မှတ်ကာ ေလဘယ်ချိတ်ဆွဲထားရန် ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။ သိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း
အဆင့်အတန်းခွဲ ြခားပ
ြ ီး
ေလဘယ်ချိတ်ဆွဲထားေသာ
မျိုးေစ့များကိုေလလုံပိတ်၍
သိုေလှာင် ရန် ြဖစ်သည်။ မျိုးေစ့ထည့်သွင်းထားသည့် အိတ်၊ ပုံး၊ ပုပ် စသည့်ထည့်သွင်းပစ္စည်းများကို
ေအးမ
ြ ေြခာက်ေသွ့ြပီး သန့်ရှင်းေသာ မျိုးေစ့ခန်း၊ အေဆာက်အဦအတွင်း စနစ်တကျ သိုေလှာင်
ထားရှိရပါ မည်။
ကိုယ်ပိုင်မျိုးသန့်မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ရန် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နည်းအဆင့်ဆင့် ပါဝင်ေသာ
အချက် (၁၀) ချက်ကို စိုက်ပျိုးသူ ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ ပုဂ္ဂလိကမျိုးေစ့ ကုမ္ပဏီများ၊
မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်လိုေသာ အဖွဲ့အစည်းများလိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
******

*******

********
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အခန္း-၅

စပါးေပါင္းျမက္ ကာကြယ္နွိမ္နင္းေရး နည္းပညာ
စပါးေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္းသည္ စပါးအထြက္နွုန္းျမင့္မားရန္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္
သည့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ(၁)ယခင္ကအပင္အရပ္ရွည္ျပီးအရြက္ဧရိယာမ်ားျပားေသာေဒသစပါးမိ်ဳး(Local Variety)ကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာမွ
ယခုအခါအပင္အရပ္ပု၊သက္တမ္းတို၊ပင္စည္ေထာင္မတ္ေသာေခတ္သစ္မ်ိဳး(ModernVariety)ကိုစိုက္လာျခင္း၊
`

(၂)ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္(Transplanting)အစား တိုက္ရိုက္ၾကဲပက္

(Broadcasting)စိုက္မွဳတိုးပြားလာျခင္း၊
(၃)ယခင္ကစပါးတစ္သီးသာ(မိုးစပါး-ေျမလွပ္သီးနွံပုံစံ)စိုက္ျခင္းမွစပါးျပီးစပါး(စပါး-စပါးသီးနွံပုံစံ)စိုကျ္ ခင္း၊
(၃)စပါးျပီးပဲမ်ိဳးစုံစိုက္မည့္အစား စပါးျပီးစပါး(စပါး-စပါးသီးနွံပုံစံ)စိုက္ျခင္း၊
(၄)မိုးနည္းပါးျခင္း၊ရြာသြန္းမွဳပုံမမွန္ျခင္း၊
(၅)ဆည္ေရ/သြင္းေရရရွိမွဳအကန္႕အသတ္ျဖစ္ျခင္း၊
(၆)ထြန္ေရးျပဳျပင္ရာတြင္ တမန္းပုပ္စပ္မွဳမရွိျခင္း စသည္တို႕သည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႕ျဖစ္၍စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာ
တြင္ ေပါင္းျမက္ကိုအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
စပါးသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရာ၌(၁)ျမက္(Grasses)(၂)မုန္ညင္း(Sedges)နွင့္(၃)ရြက္ျပားေပါင္း(Broadleafs)ဟူ
သည့္ ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးလုံး ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိပါသည္။

ြမက် (Grasses) အမျိုးအစားကို လယ်သမားတိုင်းသိက
ြ သည်။ ြမက်များ၏ အရွက်သည် ရှည်လျား
၍ ကျဉ်းေမ
ြ ာင်း ြပီး ရွက်ေ ြကာများပ
ြ ိုင်ေနသည်။ ပင်စည်မှာလုံး၍ အေခါင်းပါသည်။ ဝမ်းဘဲစာ၊ ြမက်သီး၊
ြမက်ချို၊ ေဒါင်း ြမီးပျံ စသည်တို့သည် ြမက်အမျိုးအစားဝင် ေပါင်းများဖ
ြ စ်ပါသည်။
မုံညင်း (Sedges) အမျိုးအစားသည် ြမက်နှင့်ဆင်တူသည်။ အရွက်ပုံသ န်၊ ရွက်ေ ြကာအေန
အထားတို့သည် ြမက်နှင့်မုံညင်း ခွဲ ြခား၍မရနိုင်ေပ။ ထူးြခားသည်မှာ မုံညင်း၏ပင်စည်မှာ အေခါင်းပိတ်
ြဖစ် ြပီး တိဂံပုံ ြဖစ်သည်။ မုံညင်းအစိမ်း၊ မုံညင်းအဝါ၊ ြမက်ကွင်းသီးေလး စသည်တို့သည် မုံညင်းအမျိုးအစား
ဝင်ေပါင်းများဖ
ြ စ်ပါသည်။
ရွက် ြပန့်(Broadleaves)အမျိုးအစားသည် ြမက်၊မုံညင်းတို့နှင့်လုံးဝခ
ြ ားနားသည်။အရွက်များသည်
ကျယ် ြပန့်၍ ပုံသ န်နှင့်ရွက်ေ ြကာများမှာ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ြဖစ်ေနသည်။ ကေတာက်ဆတ်၊ မိှုနဒို၊ ေရေလး
ညှင်း၊ လယ်ပဒူစသည်တို့သည် ရွက် ြပန့်အမျိုးအစားဝင် ေပါင်းများဖ
ြ စ်ပါသည်။
ေပါင္းျမက္မနွိမ္နင္းလ်င္အထြက္ေလ်ာ့နည္းမည္။ဆုံးရွဳံးမည္။စပါးအထြက္၃၉မွ၉၇ရာခိုင္နွဳန္းအထိဆုံးရွဳံး
နိုင္ပါသည္။

ေပါင်းပင်၏ဆိးု ကျုိ းများ
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက် ြခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်အေစ့ချ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းဟူ၍
ရှိသည်။ ပျိုးေထာက်ေကာက်စိုက်စပါးခင်းသည် တိုက်ရိုက်အေစ့ချ စိုက်စပါးခင်းထက် ေပါင်းပင်ကို ပို၍
ယှဥ် ြပိုင်ကီးထွားနိုင်သည်။တိုက်ရိုက်အေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည် စပါးနှင့်ေပါင်းပင်တို့ြပိုင်တူ ယှဥ် ြပိုင်ကီး
ထွားသဖ
ြ င့် ေပါင်းဖျက်ဆီးမှု ပိုမိုဆိုးရွားသည်။
ေပါင်းသည် ေနေရာင် ြခည်၊ အပင်အာဟာရနှင့် ေရတို့ကို စပါးနှင့် ယှဥ် ြပိင်ရယူစားသုံး သည်။
ေပါင်းပင်က ဤသို့အ ြပိုင် ကီးထွားေနလျှင် စပါးပင်ညံ့ဖျင်း၍ စပါးထွက်ေလျာ့နည်းေစနိုင်သည်။ ေပါင်းပင်
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သည် နိုက်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာ၏ အာနိသင်ကို ေလျာ့ပါးေစသည်။ စပါးခင်းကို ေပါင်းမသင်နိုင်ပါက
နိုက်ထရိုဂျင် ေြမသ
ြ ဇာများများထည့်ေလ စပါးထွက်နည်းေလဖ
ြ စ်မည်။ေပါင်းပင်သည် ထည့်လိုကေသာ
်
နိုက်ထရိုဂျငေြမသ
် ြ ဇာကို စပါးနှင့် ယှဥ်ြပိင်လုယူစားသုံးသည်။
ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးနိုင္မွဳ
ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးမွဳအနည္းအမ်ားသည္စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝ၊စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္၊
စိုက္ပ်ိဳးသည့္ရာသီ၊အသုံးျပဳသည့္မ်ိဳး၊ေပါင္းျမက္နွိမ္နင္းသည့္အခ်ိန္၊ေကၽႊးေပးသည့္နိဳက္တရိုဂ်င္ဓါတ္ေျမၾသဇာ
အနည္းအမ်ားစသည္တို႕အေပၚမူတည္ေၾကာင္းေလ့လာသိရွိရပါသည္။
စပါးစိုက္ေရေျမသဘာဝအရမွာယာစပါး(Upland

Rice)တြင္ဆုံးရွဳံးမွဳမ်ား၍လယ္စပါး(Lowland

Rice)တြင္ဆုံးရွံဳးမွဳ နည္းသည္။မည္သည့္စပါးစိုက္ေရ ေျမသဘာဝျဖစ္ေစေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းရန္လိုေၾကာင္း
ေလ့လာမွဳရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပပါသည္။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္အလိုက္မွာ အေျခာက္ထေရးအေျခာက္မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္(Dry Direct Seeded Rice
Method)တြင္စပါးအထြက္၂၄မွ၉၇ရာခိုင္နွဳန္းအထိဆုံးရွဳံးျပီး၊အစိုတမန္းျပင္တိုက္ရုက
ိ ္စိုက္စနစ္(Wet Seeded Rice
Method)တြင္စပါးအထြက္၃မွ၆၂ရာခိုင္နွဳန္းအထိဆုံးရွဳံးကာ၊ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စနစ္(Transplanted

Rice

Method) တြင္စပါးအထြက္၂မွ၄၆ရာခိုင္နွဳန္းအထိဆုံးရွဳံးသည္။မည္သည့္စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးသည္ျဖစ္ေစ
ေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းရန္လိုေၾကာင္း ေလ့လာမွဳရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပပါသည္။
စပါးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ရာသီအလိုက္မွာမိုးရာသီတြင္စိုက္ပ်ိဳးေသာစပါး၌ ၁၇ ရာခိုင္နွုန္းဆုံးရွံဳးနိုင္ေသာ္လည္း၊
ေႏြရာသီတြင္စိုက္ေသာစပါးမွာမူ၃၂ ရာခိုင္နွဳန္းဆုံးရွံဳံးနိဳင္သည္။ေႏြစပါးသည္မိုးစပါးထက္ပိုသည္။ စပါးမ်ိဳးအလိုက္
ျခားနားမွဳမ်ားရွိပါသည္။၄င္းတို႕မွာမေနာသုခ၊ေႏြ(၃၅ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၂၇ရာခိုင္နွဳန္း)
ဆင္းသြယ္လတ္၊ေႏြ(၂၁ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၉ရာခိုင္နွဳန္း)
ေရဆင္းလုံးသြယ္၊ေႏြ(၂၅ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၁၀ရာခိုင္နွဳန္း)
ေရႊသြယ္ရင္၊ေႏြ(၃၉ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၁၈ရာခိုင္နွဳန္း)
ဆင္းႏြယ္ရင္၊ေႏြ(၁၄ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၁၀ရာခိုင္နွဳန္း)
ဆင္းသြယ္ရင္၊ေႏြ(၂၉ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၁၅ရာခိုင္နွဳန္း)
ေရႊုျမန္မာ၊ေႏြ(၃၁ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၁၄ရာခိုင္နွဳန္း)ျဖစ္သည္။
သုိ႕ျဖစ္၍

ပ်မ္းမ်ွ၊ေႏြ(၃၂ရာခိုင္နွဳန္း)၊မိုး(၁၇ရာခိုင္နွဳန္း)

ဆုံးရွဳံးပါသည္။

မည္သည့္ရာသီတြင္စိုက္သည္ျဖစ္ေစ

ေပါင္းျမက္ကာကြယ္ နွိမ္နင္းေရးကို အေလးထားရန္လိုေၾကာင္း ေလ့လာမွဳရ လဒ္မ်ားကညႊန္ျပပါသည္။
အသုံးျပဳသည့္စပါးမ်ိဳးအလိုက္မွာ စပါးတစ္မ်ိဳးနွင့္တစ္မ်ိဳး သက္တမ္း၊ အပင္အျမင့္၊ အပင္ပုံစံ၊ ပင္ပြားစြမ္းရည္၊
အရြက္ထြက္ပုံ အေနအထား၊ အရြက္ဧရိယာစသည္မတူညီသျဖင့္ ေပါင္းျမက္အေပၚ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္မွဳစြမ္းရည္မတူ။
ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးနိုင္မွဳလည္းမတူပါေခ်။စပါးမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးခ်င္းေဖၚျပရလ်င္မေနာသုခ၊(၅မွ၄၈ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၃၁ရာခိုင္နွဳန္း)
ဆင္းသြယ္လတ္၊(၂မွ၃၈ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၁၂ရာခိုင္နွဳန္း)
ဆင္းသုခ၊(၉မွ၁၉ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၁၄ရာခိုင္နွဳန္း)
ေရႊသြယ္ရင္၊(၃မွ၆၂ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၃၃ရာခိုင္နွဳန္း)
သီးထပ္ရင္၊(၁၃မွ၃၁ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၂၂ရာခိုင္နွဳန္း)
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ေရဆင္းလုံးသြယ္၊(၂မွ၃၃ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၁၆ရာခိုင္နွဳန္း)
ေရႊျမန္မာ၊(၅မွ၃၆ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၁၉ရာခိုင္နွဳန္း)
ေရႊျပည္ေဌး၊(၂မွ၂၃ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၁၂ရာခိုင္နွဳန္း)
ဆင္းသြယ္ရင္၊(၁၂မွ၃၁ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၂၂ရာခိုင္နွဳန္း)နွင့္
ဆင္းႏြယ္ရင္၊(၅မွ၂၃ရာခိုင္နွဳန္း)၊ပ်မ္းမွ်(၁၂ရာခိုင္နွဳန္း)ျဖစ္ပါသည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္

ေလ့လာခဲ့ေသာသက္လ်င္သက္လတ္အထြက္ေကာင္းစပါးမ်ိဳးမ်ားတြင္

အနည္းဆုံး

၂

ရာခိုင္နွဳန္းမွအမ်ားဆုံး ၆၂ရာခိုင္နွဳန္း၊ ပ်မ္းမ်ွအားျဖင့္၁၉ ရာခိုင္နွဳန္းေပါင္းျမက္ေၾကာင့္အထြက္ဆုံးရွဳံးပါသည္။
မည္သည့္မ်ိဳးကိုစိုက္ပ်ိဳးသည္ျဖစ္ေစေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းေရးကိုအေလးထားရန္လိုေၾကာင္းေလ့လာ
မွဳရလဒ္မ်ားကညႊန္ျပပါသည္။ေပါင္းျမက္နွိမ္နင္းသည့္ူအခ်ိန္ကာလအေပၚမူတည္မွဳမွာေယဘုယ်အားျဖင့္မည္သည့္
သီးနွံျဖစ္ေစသီးနွံပင္သက္တမ္း၏သုံးပုံတစ္ပုံကာလအတြင္း ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေအာင္နွိမ္နင္းရန္လိုပါသည္။ေပါင္း
ျမက္မနွိမ္နင္းပါက စပါးအထြက္ဆုံးပါသည္။
အစိုတမန္းျပင္စုိက္မေနာသုခစပါးမ်ိဳးတြင္မ်ိဳးေစ့ခ်ျပီးသည္မွရက္ေပါင္း ၄၀ အတြင္းေပါင္းျမက္ မနွိမ္နင္းက
စပါးအထြက္၂၅ မွ ၄၃ ရာခိုင္နွဳန္း၊ရင့္မွည့္သည္ထိေပါင္းျမက္မနွိမ္နင္းက စပါးအထြက္၄၅ မွ ၄၈ ရာခိုင္နွဳန္း
ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ကာလသည္အေရးပါေၾကာင္းေလ့လာမွဳရလဒ္မ်ားကညႊန္ျပပါ
သည္။
နိုက္တရိုဂ်င္ဓါတ္ေျမၾသဇာေကၽြးေပးမွဳအေပၚ
ဓါတ္ေျမၾသဇာအနည္းအမ်ားအလိုက္ေပါင္းေၾကာင့္

မူတည္မွဳမွာစပါးစိုက္ခင္းကို

ေကၽြးေပးသည့္နိုက္တရိုဂ်င္

စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးမွဳမတူညီေခ်။

ေႏြရာသီအစိုတမန္းျပင္

တိုက္ရိုက္မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္အေနာသုခတြင္ယူရီးယားဓါတ္ေျမၾသဇာေကၽြးေပးေလ၊ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံး
ရွဳံးေလျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိဘူးသည္။ေရႊသြယ္ရင္စပါးမ်ိဳးတြင္ယူရီးယားဓါတ္ေျမၾသဇာလုံးဝမေကၽြးေသာအေျခအေန
၌ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးမွဳအနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိဘူးသည္။ယူရီးယားဓါတ္ေျမၾသဇာေကၽြး
သည္နွင့္အမ်ွေပါင္းျမက္ေၾကာင့္စပါးအထြက္ဆုံးရွဳံးနိဳင္သည္။ေပါင္းျမက္မနွိမ္နင္းပါက၊နိဳင္တရိုဂ်င္ဓါတ္ေျမၾသဇာ
တိုး၍သုံးစြဲေသာ္လည္းစပါးအထြက္ပိုမိုျခင္းမရွိေပ။ နိုက္တရိုဂ်င္ဓါတ္ေျမၾသဇာ မေကၽြးမီေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေအာင္
နိွမ္နင္းရန္လိုေၾကာင့္ သုေတသနရလဒ္မ်ားက ေဖၚျပပါသည္။
ေပါင္းျမက္အေပၚယွဥ္ျပိဳင္နိဳင္စမ
ြ ္း(Competitive ability against weeds)
ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားသည္ ေရ(Water)၊ အာဟာရ(Nutrients)၊ေနေရာင္ျခည္(Sunlight)၊နွင့္ ေနရာ(Space)
တို႕အတြက္

စိုက္ပ်ိဳးသီးနွံနွင့္ယွဥ္ျပိဳင္သည္။

အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္

သီးနွံပင္ကို

ၾကီးထြားျဖစ္ထြန္းမွဳ

ညံ့ေစ

သည္။အထြက္ဆုံးရွဳံးေစသည္။စပါးသီးနွံတြင္ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားသည္ ေကၽြးေပးလိုက္ေသာ နိုက္တရိုဂ်င္အာဟာရ
ကိုရရွိရန္ ယွဥ္ျပိဳင္သည္။ေပါင္းျမက္ကို ယွဥ္ျပိဳင္နိဳင္စြမ္းအားေကာင္းသည့္စပါးမ်ိဳး၏လကၡဏာမ်ားမွာ-ပင္ပိုင္းၾကီးထြားမွဳကာလအစပိုင္းဖြံ႕ျဖိဳးမွဳေကာင္းမြန္ျခင္း(early vegetative vigor)
-အရြက္ဧရိယာၾကီးမားမ်ားျပားျခင္း(a large leaf area)
-ရြက္ဝွန္းဧရိယာဖုံးလႊမ္းမွဳလ်င္ျမန္ျခင္း(a quick canopy cover)
-အပင္အရပ္ရွည္ျခင္း(a tall stature)
-ၾကီးထြားမွဳအေစာပိုင္းကာလတြင္ နိဳက္တရိုဂ်င္စုတ္ယူစားသုံးမွဳအားေကာင္းျခင္း
(a high nitrogen absorption in early growth stage)
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အတန္းစိုက္စပါးခင္းမ်ား၌ အတန္းစိပ္စိပ္စိုက္ျခင္း၊ရိုးရိုးစိုက္စပါးခင္းမ်ား၌ ေကာက္ကြက္စိပ္စိပ္စိုက္ျခင္း
တို႕သည္ေပါင္းျမက္ကိုယွဥ္ျပိဳင္နိဳင္စြမ္းအားေကာင္းေစပါသည္။
စပါးေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္း (Weed control on rice)
စပါးသီးနွံေပါင္းျမက္

ကာကြယ္နွိမ္နင္းရာတြင္

(၁)သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း(Indirect

method)နွင့္

(၂)တိုက္ရိုက္နည္း (Direct method)ဟူသည့္နည္းလမ္းနွစ္သြယ္လုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း(Indirect method)ျဖင့္ေပါင္းျမက္ကာကြယ္ျခင္း
လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကိုစနစ္တက်ပီျပင္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ေပါင္းျမက္ကိုသြယ္ဝိုက္ေသာနည္း
(Indirect method)ျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္္ပါသည္။နည္းလမ္းမ်ားမွာ(၁)ေျမျပဳျပင္ျခင္း(Land preparation)
(၂)ၾကိဳတင္ေပါင္းျမက္ကင္းေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း(Preventive weed control)
(၂)သီးနွံပင္ကိုေပါင္းပင္အားယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားေစျခင္း(Crop competition)
(၃)စနစ္တက်ေရထိန္းသိမ္းျခင္း(Water management)
(၄)သီးနွံအလွည့္က်စိုက္ပ်ိဳးျခင္း(Crop rotation)တို႕ျဖစ္ပါသည္။
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း(Indirect

method)ျဖင့္

ေပါင္းျမက္ကာကြယ္သည့္

နည္းလမ္းမ်ားသည္

ေပါင္းျမက္ေပါက္ေရာက္မွဳ၊ နွိမ္နင္းရမွဳနွင့္ ေပါင္းျမက္ေၾကာင့္ဆုံးရွဳံးမွဳတို႕ကို သက္သာေစပါသည္။
ၾကိဳတင္ေပါင္းျမက္ကင္းေစေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း
ဤနည္းသည္

သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း(Indirect

method)ျဖင့္

(Preventive weed control)
ေပါင္းျမက္ကာကြယ္ျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ားအနက္္

အေရးပါသည့္နည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
နည္းလမ္းမ်ားမွာ(၁)ေပါင္းေစ့ကင္းေသာမ်ိဳးေစ့ကိုအသုံးျပဳျခင္း(Use clean seeds)
(၂)ပ်ိဳးခင္း၌ေပါင္းျမက္ကင္းစင္ေစျခင္း(Keep seed-bed weed-free)
(၃)ကန္သင္းနွင့္ေရသြင္းေျမာင္းမ်ားကိုသန္႕ရွင္းေအာင္ထားရွိျခင္း(Keep leaves and irrigation canal clean)
(၄)လယ္ယာသုံးကိရိယာနွင့္စက္မ်ားကိုသန္႕ရွင္းေအာင္ထားရွိျခင္း(Keep tools and machinery clean)
(၅)လယ္ေျမပတ္ဝန္းက်င္သို႕ ကၽႊဲႏြားတိရ စၦာန္မ်ားလာေရာက္မွဳမရွိေစျခင္း(Keep livestock out of field)
(၆)ေပါင္းပင္မွမ်ိဳးေစ့မ်ားက်ေရာက္ျပန္႕နွံ႕မွဳကိုကာကြယ္ျခင္း(Prevent weeds from seeding)
(၇)ေပါင္းပင္မ်ား၏ပင္ပိုင္းမ်ိဳးပြားမွဳကိုကာကြယ္ျခင္း(Prevent vegetative reproduction)တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ေဖၚျပပါလယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကိုစနစ္တက်ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေပါင္းကင္းစင္ေစမွဳကိုမ်ား
စြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
သီးနွံပင္ကိုေပါင္းပင္အားယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားေစျခင္း(Crop competition)
ဤနည္းသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း(Indirect method)ျဖင့္ ေပါင္းျမက္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
အနက္္

အေရးပါသည့္နည္းလမ္း

စပါးစိုက္နည္းစနစ္၊

တစ္ခုျဖစ္သည္။

အသုံးျပဳသည့္စပါးမ်ိဳး၊

တို႕ေပၚတြင္မူတည္ေနသည္။

စပါးပင္အားေပါင္းပင္နွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကီး

ေကာက္ပင္အစိတ္အၾကဲ၊

စပါးစိုက္နည္းစနစ္(Method

of

ထြားေစျခင္းသည္

ဓါတ္ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း

planting)အရမွာ

စသည္

ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္

စပါးခင္း(Transplanted rice)သည္အေစ့တိုက္ရိုက္စိုက္စပါးခင္း(Direct seeded rice)ထက္ ေပါင္းပင္ကိုပို၍
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ယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားနိဳင္သည္။စပါးမ်ိဳး(Rice variety)အရမွာေဒသစပါးမ်ိဳးမ်ား(Traditional varieties)သည္စပါးမ်ိဳး
သစ္မ်ား(Modern varieties)ထက္ ေပါင္းပင္ကို ပို၍ယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားနိဳင္သည္။
ေကာက္ပင္အစိတ္အၾကဲ(Plant density)အရမွာ ေကာက္ကြက္စိပ္စိပ္စိုက္ျခင္းသည္ ေပါင္းပင္ကို
ပို၍ယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားနိဳင္သည္။ ဓါတ္ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္း (Fertilizer application) အရမွာ ေပါင္းပင္မ်ားသည္
စပါးပင္ထက္ အာဟာရကို ပို၍စုပ္ယူနိဳင္သည္။စပါးပင္အား ေပါင္းပင္နွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကီးထြားေစျခင္းသည္ ေပါင္းကင္း
စင္ေစမွဳကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါသည္။
တိုက္ရိုက္နည္း(Direct method)ျဖင့္ ေပါင္းျမက္ကာကြယ္နွိမ္နင္းျခင္း
သြယ္ဝိုက္ေသာနည္း(Indirect method)ျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စပါးခင္းတြင္ေပါက္ေရာက္
လာေသာေပါင္းျမက္မ်ားအားတိုက္ရိုက္နွိမ္နင္းျခင္း-နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
နည္းလမ္းမ်ားမွာ(၁)လူလုပ္အားျဖင့္နွိမ္နင္းျခင္း(Manual weeding)
(၂)ကိရိယာကိုအသုံးျပဳ၍နွိမ္နင္းျခင္း(Mechanical weeding)
(၃)ေပါင္းသတ္ေဆးျဖန္းနိွမ္နင္းျခင္း(weeding with Herbicides)တို႕ျဖစ္သည္။
လူလုပ္အားျဖင့္နွိမ္နင္းျခင္း(Manual weeding)
စပါးခင္းတြင္ေပါက္ေရာက္လာေသာေပါင္းျမက္မ်ားအား တိုက္ရိုက္နည္း(Direct method)ျဖင့္နွိမ္နင္း
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
နည္းလမ္းမ်ားမွာ-ေပါင္းျမက္မ်ားအားလက္ျဖင့္(Hand)နွုတ္ျခင္း
-ေျချဖင့္(Foot)နင္းေခ်ျခင္း
-ယာစပါး၊ကုန္းျမင့္စပါး၊အေျခာက္စိုက္စပါးခင္းမ်ားတြင္
လယ္ယာသုံးပစၥည္း(ေပါက္ျပား၊တူရြင္းစသည္-)(Tools)တို႕ကို အသုံးျပဳ၍ နွိမ္နင္းျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါသည္။
ကိရိယာကိုအသုံးျပဳ၍နွိမ္နင္းျခင္း(Mechanical weeding)
စပါးခင္းတြင္ ေပါက္ေရာက္လာေသာ ေပါင္းျမက္မ်ားအား တိုက္ရိုက္နည္း(Direct method)ျဖင့္
နွိမ္နင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
နည္းလမ္းမ်ားမွာ-စပါးစိုက္တန္းၾကား၌ေပါက္ေရာက္ေသာေပါင္းျမက္မ်ားအားလည္ပတ္လိမ္႕နုိင္ေသာေပါင္းလိုက္ကီရိယာ(Rotary
weeder)ကိုအသုံးျပဳ၍ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္တြန္းျခင္းျဖင့္နွိမ္နင္းျခင္း
-အတန္းလိုက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ

ယာစပါး၊ကုန္းျမင့္စပါး၊အေျခာက္စိုက္စပါးခင္းမ်ားတြင္ဘီးျမင့္ေပါင္းလိုက္ကိရိယာ

(High Wheel)စသည္အသုံးျပဳ၍နွိမ္နင္းျခင္း-တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ေပါင္းသတ္ေဆးျဖန္းနိွမ္နင္းျခင္း(Weeding with Herbicides)
စပါးခင္းတြင္ေပါက္ေရာက္လာေသာေပါင္းျမက္မ်ားအား တိုက္ရိုက္နည္း(Direct method)ျဖင့္နွိမ္နင္း
သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
နည္းလမ္းမ်ားမွာ-စပါးမစိုက္မီစိုက္ခင္း၌(Pre-plant) ေပါက္ေရာက္ေနေသာေပါင္းျမက္မ်ားအားေသာ္လည္းေကာင္း၊
-စပါးခင္း၌စပါးစိုက္ျပီး ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားမေပါက္ေရာက္မီ(Pre-emergence) ၾကိဳတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊
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-စပါးစိုက္ျပီးေပါင္းျမက္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္လာခ်ိန္၌(Post-emergence)ေသာ္လည္းေကာင္း၊ေပါင္းျမက္ပင္မ်ား
အားေသေစရန္(သို႕မဟုတ္)ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကိုဟန္႕တားရန္ ဓါတုေဆးအသုံးျပဳ၍ နွိမ္နင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကနဦးေပါင္းသတ္ထြန္ေရး(Blind cultivation)
သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးျပီးအပင္မေပါက္မီ၊စိုက္ခင္းအေပၚယံေျမလႊာကိုခၽြန္ထက္ေသာအသြားတပ္ထားသည့္ထြန္
(သို႕မဟုတ္)လယ္ယာသုံးကိရိယာတစ္ခုခုအသုံးျပဳကာကနဦး ေပါင္းသတ္ထြန္ေရးဝင္ေပးနိဳင္သည္။
ေပါက္ကာစေပါင္းျမက္မ်ားကိုေသသြားေစသည္။စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္သီးနွံမ်ိဳးေစ့အပင္ေပါက္မွဳကို လ်င္ျမန္ေစသည္။
သတိျပဳသင့္သည္မွာထြန္ေရးမနက္ရွိဳင္းေစရေပ။ေျမသားအေပၚယံလႊာသာျဖစ္ရပါမည္။ယာစပါးစိုက္ခင္းနွင့္ယာ
သီးနွံစိုက္ခင္းမ်ား ေပါင္းျမက္ကာကြယ္နိွမ္နင္းေရးအတြက္အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။
Stale seed bed technique
ေပါင္းျမက္

ကာကြယ္နိွမ္နင္းနည္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမကို သီးနွံမစိုက္မီနွစ္ပတ္အလိုတြင္

ၾကိဳတင္၍ ထယ္ေရးလုပ္ရပါမည္။ဆက္လက္၍ထယ္ေရးထြန္ေရးျပဳျပင္ျခင္းမျပဳဘဲေပါင္းျမက္ပင္မ်ားကိုအေပါက္ခံ
ရပါမည္။ေပါက္ေရာက္လာေသာေပါင္းျမက္ပင္မ်ားအပင္ေပါက္စုံပါကထိုေပါင္းျမက္ပင္မ်ား၏အရြက္နွစ္ရြက္မွသုံး
ရြက္ထြက္ခ်ိန္တြင္ထပ္မံထယ္ေရးလုပ္ျခင္း၊Postemergenceေပါင္းသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳ၍ပက္ဖ်န္းျခင္း
စသည့္တစ္နည္းနည္းျဖင့္ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားကိုသတ္ပစ္ရပါမည္။၄င္းေနာက္ပုံမွန္ထယ္ထိုးထြန္ေမႊထြန္ေရးျပဳျပင္
ကာသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ပါသည္။ဤနည္းသည္ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားအေပါက္ခံ၍သုတ္သင္ရွင္းလင္းသည့္နည္းစနစ္
ျဖစ္ပါသည္။

ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယန် မိှ န် င်းနည်းစနစ်(Integreated Weed Management)
စပါးခင်းတွင် တမန်းညက်ေအာင် ထွန်ယက်ေပးခ
ြ င်းသည် ေပါင်းနှိမ်နင်းနည်းတစ်မျိုး ြဖစ်သည်။
ညက်ညက်မထွန်သည့်အြပင် ြကမ်းတုံးြဖင့်လည်း ညီေအာင်ညှိမေပးလျှင် ေရေနမညီပဲ ေပါင်းပင်များေပါက်
ေစနိုင်သည်။
ေပါင်းပင်နှိမ်နင်းရာတွင် လက် ြဖင့်ေပါင်းလိုက် ြခင်းသည် လွယ်ကူေသာ်လည်း အချိန်ကုန်သည်။
တမန်းနိုးေပါင်းသင်ကရိယာဖ
ြ င့် ေပါင်းလိုက်ြခင်းမှာ လက် ြဖင့်ေပါင်းလိုက် ြခင်းထက် အလုပ်တွင်၍ ခရီး
ေရာက်သည်။တမန်းနိှုးေပါင်းသင်ကိရိယာသုံးနိုင်ရန် အတန်းလိုက်စိုက်ရမည်။ တန်းနိှုးေပါင်းလိုက်ကိရိယာ
မသုံးမီ လယ်ထဲမှေရကို အေနေတာ် ြဖစ်ေအာင် ထုတ်ေပးရမည်။
ေရကိုစနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းေပးခ
ြ င်း ြဖင့်လည်း ေပါင်းနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ေပါင်းမျိုးေစ့ အများစု
သည် ေရေအာက်၌ အပင်စတင်မေပါက်နိုင်က
ြ ပါ။ လယ်ကွက်တွင် ေရနှစ်လက်မမှ ေလးလက်မအထိ
ေလှာင်ထားခ
ြ င်း ြဖင့် ြမက်နှင့်မုန်ညှင်းမျိုးအချို့ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
အပင်စိပ်စိပ်စိုက်ြခင်းအဖ
ြ စ် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးရာ၌ မျိုးေစ့နှုန်းများစွာ အသုံးြပုခ
ြ င်း ြဖင့်
လည်းနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ စပါးပင်စိပ်လွန်းလျှင် အလင်းေရာင်ေကာင်းစွာမရသဖ
ြ င့် ေပါင်းေစ့များ အပင်မ
ေပါက်နိုင်ပါ။ ေပါင်းနည်းပါးသွားနိုင်သည်။
ေပါင်းပင်များကို ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ င့်လည်း နိမ်နင်းနိုင်သည်။ ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲရာတွင်
ေဆးအမျိုးအစား၊ ေဆးနှုန်းထား၊ ေဆးဖျန်းရမည့် အချိန်တို့ကို မှန်ကန်စွာေဆာင်ရွက်ရန်လို သည်။
ေပါင်းပင်များကို နှိမ်နင်းရာတွင် နှိမ်နင်းနည်းတစ်မျုိးတည်း ေဆာင်ရွက် ြခင်း ြဖင့် ထိေရာက်သည့်
ကာကွယ်မှုကိုမေပးနိုင်ပါ။ စပါးစိုက်ပျိုးရန် ေမ
ြ ြပုပ
ြ င်သည်မှစ၍ စပါးအပင်ပွား စည်းမှုကာလကုန်ဆုံး
သည်အထိ ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်း နည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ စပါးအထွက်မေလျာ့နည်းေစေရး
ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
******

*******

********
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အခန္း-၆

သီးထပ္သီးညွပ္သီးနွံပုံစံစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ (Cropping Systems)
တစ္သီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ (Monocropping) အစား၊နွစ္သီးစား(Double cropping)၊ သုံးသီးစား(Triple
cropping)၊ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးေရး (Intercropping) စသည္ျဖင့္

သီးနွံမ်ိဳးစုံစိုက္ပ်ိဳးေရး(Multiple cropping)ျဖင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမွဳဖြံ႕ျဖိဳးေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
သီးနွံတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာဦးစားေပးျပီးမ်ိဳး၊စိုက္ခ်ိန္၊စိုက္နည္းစနစ္၊အေကာင္းဆုံးျဖင့္အထြက္အျမင့္ဆုံးရရွိ
ေရးသီးနွံနယ္ပယ္(Crop Level)တစ္ခုတည္းစဥ္းစားလုပ္ကိုင္ရမည့္အခ်ိန္ကုန္ဆုံးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
သီးနွံနယ္ပယ္ (Crop Level) တစ္ခုတည္း စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ေရွ႕၊ေနာက္ တြဲဖက္သီးနွံမ်ားကို
လစ္လ်ဴရွဳရာ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
တစ္နွစ္အတြင္း ေျမတစ္ကြက္တည္းေပၚတြင္ တစ္သီးျပီးတစ္သီး စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးနွံအားလုံး၏ မ်ိဳးမ်ား၊
စိုက္ခ်ိန္စိုက္နည္းစနစ္မ်ား၊ေမ်ွာ္မွန္းအထြက္နဳန္းမ်ားကိုစဥ္းစားျပီးသီးနွံပုံစံတစ္ခုလုံးမွထုတ္လုပ္မွဳအမ်ားဆုံးရရွိေရး
စဥ္းစားလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
(To maximize productivity not only single crop component,but also of the cropping pattern
as a whole)
ေျမဆီလာႊ တိုက္စားမွဳေလ်ာ့နည္းေစေရး(to minimize erosion of slopes)
မည္သည့္သီးနံွကိုမ်ွစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳဘဲ အထူးသျဖင့္ယာေျမကိုေျမလွပ္ထားျခင္းမျပဳသင့္ေပ။သီးညွပ္စိုက္
ပ်ိဳးျခင္း (Intercropping) ၊ သီးဆင့္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Relay cropping) ၊လမိုင္းထားျခင္း (Ratooning)၊ သီးနွံပင္
အၾကြင္းအက်န္မ်ား ၃၀မွ ၅၀ရာခုိင္နွဳန္းခန္႕ ေရာေနွာက်န္ရွိေစလ်က္ ထြန္ေရးအနည္းဆုံးျဖင့္ ထြန္ယက္ထားျခင္း
(Minimum

tillage)နွင့္ေျမဖုံးလႊမ္းထားျခင္း(Mulching)တို႕သည္

ေျမဆီလႊာတိုက္စားမွဳကို

ေလ်ာ့နည္းေစရန္

အသုံးျပဳသင့္သည့္နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ေျမဆီလႊာအာဟာရထိန္းသိမ္းေရး(to retain soil fertility)
သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ျဖင့္ (အထူးသျဖင့္ ယာေျမမ်ားတြင္) ေျမဆီလႊာအာဟာရထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္
ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္မ်ားမွာ ေျမဆီလႊာအာဟာရလြန္စြာ ဆုတ္ယုတ္
ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ျမက္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္သီးနွံမ်ား(Grasses)နွင့္ျမစ္ဥစားသီးနွံမ်ား(root srops)တို႕ကိုစိုက္ပ်ိဳးသည့္အခါ
ေလထဲမွနိုက္တရိုဂ်င္ ဖမ္းယူေပးနိဳင္သည့္ ပဲမ်ိဳးစုံသီးနွံ(nitrogen-fixing legumes)တို႕ျဖင့္ သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း
(Sequential cropping) (သို႕မဟုတ္) သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း (Intercropping)တို႕ျဖစ္ပါသည္။

စပါးအေခ
ြ ခံသးီ ထပ်သးီ နှပံ စံု ံ (Rice-based Cropping Systems)
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် ြမင့်မားေရးအတွက် သီးထပ်သီးနှံပုံစံ ချမှတ်စိုက်ပျိုးေရးသည် အ
ေရးပါသည့်အချက်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။ြမန်မာနိုင်ငံသည် သီးနှံစိုက်ပျိုးရန် သင့်ေတာ်သည့်ေရေြမ ရာသီဥတု
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ရှိသ ြဖင့် ေတာင်ေပါ်ေြမပ
ြ န့် ြပည်နယ်တိုင်းအသီးသီး ေဒသအနှံအြပားတွင်
စပါးသီးနှံကို စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။စပါးသီးနှံအတွက် စိုက်ပျိုးေရကို မုတ်သုံမိုးရွာြခင်းမှ ရရှိသည်။
မိုးစပါးကို ေနရာေဒသ လိုက်၍ ေမ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လတွင် စိုက်ပျိုးပ
ြ ီး ေအာက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာတွင်
ရိတ်သိမ်း ြကသည်။ သက်လျင်၊ သက်လတ်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးလာခ
ြ င်းသည် စပါး
အေခ
ြ ခံ သီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးေရးကို ြဖစ်ထွန်းေစသည်။ မိုးေရေသာက်ေဒသ၌ သက်လျင် သက်
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လတ်စပါး ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ေြမတွင်းအစိုဓါတ်ကျန်ရှိ ြခင်းေက
ြ ာင့် သီးထပ်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးနိုင်ေစ
သည်။စပါးနှင့်ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို နှစ်သီးစားစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
စပါးနှင့်ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို သီးထပ်သီးနှံပုံစံ စိုက်ပျိုးရာတွင် စပါးသီးနှံမတိုင်မီ စိုက်ပျိုး
နိုင်သကဲ့သို့ စပါးသီးနှံအ ြပီးလည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စပါးသီးနှံမတိုင်မီ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် သီးထပ်
သီးနှံပုံစံများမှာ ပဲတီစိမ်း-စပါး၊ နှမ်းလျှင်-စပါး၊ ေြမပဲ-စပါး၊ ေပ
ြ ာင်းဖူး-စပါး၊ ချည်မျှင်ရှည်ဝါ - စပါးစသည်
တို့ ြဖစ်သည်။ စပါးသီးနှံအြပီး စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် သီးထပ်သီးနှံပုံစံများမှာ စပါး-မတ်ပဲ၊ စပါး-ကုလားပဲ၊ စပါးေြမပဲ၊ စပါး-ေနက
ြ ာ၊ စပါး-ပဲပုပ် စသည်တို့ ြဖစ်သည်။
ဆည်ေရေသာက်ေဒသ သို့မဟုတ် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင်များမှ သွင်းေရရှိသည့် ေဒသ များတွင်မူ
နှစ်သီးစားသာမက သုံးသီးစားစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သုံးသီးစား စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံ များမှာ စပါးမတ်ပဲ-စပါး၊ စပါး-ကုလားပဲ-စပါး၊ စပါး-ပဲပုပ-် စပါး စသည်တို့ြဖစ်သည်။ တတိယသီးနှံ စပါးသည် ေနွစပါး
ြဖစ်သည်။ ဆည်ေရသွင်းေရေချွတာရ ပါက ေနွစပါးအစား ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်းလျှင်၊ ပဲပုပ် စသည်တို့ကို
စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့ စပါးစိုက်လယ်ေြမများတွင် စပါးသီးနှံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံသီးနှံပါဝင်ေသာ စပါး
အေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံများကို ချမှတ်စိုက်ပျိုးက
ြ ြခင်းေက
ြ ာင့် ြပည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံေစေရး၊ ြပည်ပတင်ပို့
မှုမှ နိုင်ငံ ြခားေငွတိုးတက်ြဖည့်ဆည်းရရှိေရးတို့ကို အေထာက်အကူ ြပုပါသည်။
သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ေရွ႕ေနာက္သီးနွံေရြးခ်ယ္ျခင္း(Crop chosen before and after the main crop in
sequential cropping)
လယ္ေျမတြင္ မိုးစပါးသည္ အဓိကသီးနွံျဖစ္သည္။ မိုးစပါးမစိုက္မီနွမ္း၊ေျမပဲ၊ပဲမ်ိဳးစုံစသည့္ ယာသီးနွံမ်ား
(သို႕မဟုတ္)စပါးသီးနွံကိုပင္ စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ မိုးဦးယာသီးနံ-မိုးစပါး၊ မိုးပထမစပါး-မိုးဒုတိယစပါး
သီးနွံပုံစံမ်ားကိုခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိဳင္သည္။ မိုးစပါးရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္လည္း နွမ္း၊ေျမပဲ၊ပဲမ်ိဳးစုံစသည့္ ယာသီးနွံ
မ်ား(သို႕မဟုတ္)စပါးသီးနွံကိုပင္ စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္သည္။ဤသို႕ျဖင့္ မိုးစပါး-ေဆာင္းယာသီးနွံ၊ မိုးစပါး-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံ
မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိဳင္သည္။
ယာေျမတြင္

ေဒသအလုိက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ယာသီးနွံ(နွမ္း၊ေျပာင္း၊ေျမပဲ၊ပဲမ်ိဳးစုံစသည္)သည္

အဓိကသီးနွံ

ျဖစ္သည္။ အဓိကယာသီးနွံမစိုက္မီ (သို႕မဟုတ္) ရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ ယာသီးနွံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္သည္။
ဤသို႕ျဖင့္ယာသီးနွံ-အဓိကယာသီးနွံ (သို႕မဟုတ္) အဓိကယာသီးနံ-ယာသီးနွံသီးနွံပုံစံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္
နိဳင္သည္။ လယ္ေျမတြင္ျဖစ္ေစ၊ ယာေျမတြင္ျဖစ္ေစတစ္သီးျပီး တစ္သီးသီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးၾကရာတြင္ အဓိကသီးနွံ၏
ေရွ႕ေနာက္သီးနွံအထားအသိုကို ေဒသေရေျမ၊ေစ်းကြက္နွင့္ေျပာင္းလဲသည့္ မိုးရြာသြန္းမွဳတို႕နွင့္အညီ ကိုက္ညီ
ေအာင္ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မိုးဦးမိုးေနွာင္းယာသီးနွံသီးထပ္သီးနွံပုံစံ(Upland Crops Cropping Pattern)
ယာေျမတြင္မိုးဦးသီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းျပီးပါကေျမလပ္မထားဘဲလက္က်န္ေျမတြင္းအစိုဓါတ္ကိုအက်ိဳး
ရွိစြာအသုံးခ်ကာ ယာသီးနွံ-ယာသီးနွံ(Upland Crops-Upland Crops)သီးထပ္သီးနွံပုံစံကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္
သည္။ဤသို႔ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ထြန္ေရးျပဳျပင္ျပီးအစိုဓါတ္ရပါကမိုးဦးယာသီးနွံကိုေဆာလ်င္စြာစိုက္ပ်ိဳးရန္လိုအပ္ပါ
သည္။ အသုံးျပဳမည့္မ်ိဳးသည္ ေျပာင္းလဲသည့္ ရာသီဥတုနွင့္ ညီညြတ္ျပီး ေစ်းကြက္ဝင္သည့္ အရည္အေသြးရွိျခင္း၊
သက္လ်င္ အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိိဳးသည့္ေဒသနွင့္ ကိုက္ညီျခင္းစသည္တို႔ ျပည့္စုံသင့္ ပါသည္။
ေဒသအလိုက္ေဆာင္ရြက္နိုင္သည့္

သီးနွံပုံစံမ်ားမွာ

နွမ္းလ်င္-ပဲတီစိမ္းသီးနွံပုံစံ

နွမ္းလ်င္-စကေျမပဲသီးနွံပုံစံ
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ပဲတီစိ္မ္း-ေျမပဲသီးနွံပုံစံပဲတီစိ္မ္း-နွမ္းလ်င္သီးနွံပုံစံပဲပုပ္-ပန္းနွမ္းသီးနွံပုံစံပဲပုပ္-ေနၾကာသီးနွံပုံစံပဲပုပ္-ဂ်ံဳသီးနွံပုံစံ
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ယာသီးနွံ-ယာသီးနွံ သီးနွံပုံစံခ်မွတ္စိုက္ပ်ိဳးေရး
ျမန္မာနိုငင
္ ံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ မိုးေခါင္ေလ့ရွိေသာ္လည္းရြာသြန္းသမွ်မိုးအစိုဓာတ္ျဖင့္ နွမ္း၊ေျပာင္း၊
ပဲတီစိမ္း၊ေနၾကာစိုက္ပ်ိဳးကာေအာင္ျမင္သည့္ယာေျမမ်ားရွိပါသည္။ အဆိုပါသီးနွံမ်ားရိတ္သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ
ယာေျမမ်ား၌ၾသဂုတ္လတြင္ ရြာမည့္မိုးျဖင့္သီးထပ္သီးနွံ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုစုိက္ပ်ိဳးကာယာသီးနွံျပီး ယာသီးနွံသီးနွံပုံစံကို
ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါသည္။

မိုးလယ္သီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည့္

သီးနွံမ်ားမွာ

ပဲတီစိမ္း၊နွမ္းလ်င္၊ေျမပဲစသည္

တို႕ျဖစ္သည္။ ဤသီးနွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး၍ နွမ္းလ်င္-ပဲတီစိမ္း၊ နွမ္းလ်င္-ေျမပဲ၊ပဲတီစိမ္း-ေျမပဲ၊ ပဲတီစိမ္း-နွမ္းလ်င္
စသည့္ ယာသီးနွံ-ယာသီးနွံ ပုံစံမ်ားျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္နိုင္ပါသည္။ သီးထပ္စိုက္မည့္ယာသီးနွံမ်ားသည္ အသက္
လ်င္ရန္လိုသည္။အထြက္ေကာင္းရန္လိုသည္။မိုးေခါင္ခံရန္လိုသည္။
ထြန္ေရးျပဳျပင္မွဳလ်င္ျမန္စြာျဖင့္အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္သည္။မိုးဦး၊မိုးလယ္မိုးရြာသြန္းမွဳ
အဆင္ေျပသည့္ ယာေျမမ်ားတြင္ ဤသို႕ ယာသီးနံ-ယာသီးနွံသီးနံပုံစံ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖင့္ မိုးဦးတစ္သီးသာမက
မိုးလယ္တစ္သီးပါ ေအာင္ျမင္သျဖင့္ နွစ္သီးစားနိုင္သည့္အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။
စပါးအေျခာက္ထယ္ေရးအေျခာက္မိ်ဳးေစ့ခ်စနစ္( Dry Direct Seeded Rice-DSR Method)
စပါးအေျခာက္ထယ္ေရး အေျခာက္မိ်ဳးေစ့ခ်စနစ္သည္ သီးထပ္သီးနွံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ အေရးပါသည့္
နည္းစနစ္ျဖစ္သည္။ မိုးဦးကာလေျမ အစိုဓာတ္လုံေလာက္ခ်ိန္ နွမ္း၊ေျပာင္း၊ ေျမပဲ၊ ပဲမ်ိဳးစုံသီးနွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးသကဲ့သုိ့
ထယ္ထိုးထြန္ေမႊေျမျပဳျပင္ျပီး စပါးကို မ်ိဳးေစ့ခ်စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။ယာ-၂၊ယာ-၉၊ဆင္းသြယ္လတ္၊ေရဆင္းလုံးသြယ္၊
ဧရာမင္း၊ေရႊဘို-၁၊မေနာ္ဟရီ၊မေနာသုခစပါးမ်ိဳးမ်ားကို Dry DSR စနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအလယ္ပိုင္း

မိုးေရေသာက္မိုးနည္းပါးေဒသ

လယ္ေျမပ်ိဳးေထာင္

ေကာက္စိုက္စနစ္

(Transplanted Rice-TPR Method) အတြက္ မိုးေရအခက္အခဲရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။
ေပါင္းျမက္နွိမ္နင္း၊ စနစ္တက်ျပဳစုက TPR စနစ္ကဲ့သုိ့စပါးအထြက္ရနိုင္သည္။ဦးစြာစိုက္ပ်ိဳး၊ ေစာစြာရိတ္သိမ္းနိုင္
ေသာေၾကာင့္ စပါးအၿပီးသီးထပ္သီးနွံအခ်ိန္မီစိုက္နိုင္ပါသည္။
အေျခာက္ထြန္ေရးမ်ိဳးေစ့ခ်စပါး-ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စပါးသီးနွံပုံစံ(DSR-TPR Cropping Pattern)
သက္လ်င္စပါးတစ္မ်ိဳးမ်ဳိးကို

မုတ္သုန္မိုးစတင္ခ်ိန္

အေျခာက္ထြန္ေရး

မ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္(dry

seeding)

အသုံးျပဳစိုကပ
္ ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ယခင္က စပါးတစ္သီးသာ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ လယ္ေျမတြင္ စပါးနွစ္သီးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ
စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။

မိုးဦးစပါးရိတ္သိမ္းအျပီး

မိုးလယ္ကာလတြင္

ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စနစ္(transplanting)

အသုံးျပဳကာ ဒုတိယစပါးတစ္သီးကို ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳး နိုင္သည္။
အေျခာက္ထြန္ေရးမ်ိဳးေစ့ခ်စနစ္(dry seeding)သည္ ပ်ိုးေထာင္ေရ၊ စုိက္ခင္းေရရရိွသည္ထိ မိုးရြာ သြန္းမွဳ
ကိုေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုပဲ

မိုးဦးက်လ်င္က်ခ်င္း

စပါးစတင္စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ျခင္း၊

ပ်ိဳးေထာင္စရိတ္၊

ပ်ိဳးနွုတ္စရိတ္၊

တမန္းျပင္စရိတ္၊ ေကာက္စိုက္စရိတ္မကုန္ျခင္း၊ မိုးေခါင္ဒဏ္ခံနိုင္ျခင္း၊အသက္ရက္ ၇ မွ ၁၀ ရက္ခန့္ေစာျခင္း၊
ရြာသြန္းသည့္မိုးေရကို သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္းျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ေကာက္စိုက္စနစ္ (transplanting) ကဲ့သုိ႔
စပါးအထြက္ရရွိနိုင္ျခင္း၊ ဒုတိယစပါး တစ္သီးထပ္မံစုိက္ပ်ိဳးနိုင္သျဖင့္ စပါးသီးနွံထုတ္လုပ္မွု ပိုမိုျခင္းစသည့္ အက်ိဳး
ေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
Turn-around time
ပထမသီးနွံရိတ္သိမ္းျပီးသည္မွ ဒုတိယသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးသည္ထိၾကားကာလကို Turn-around time ဟုသီးနွံ
စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္(Cropping Systems)နယ္ပယ္တြင္ေခၚေဝၚပါသည္။Turn around time ကိုတိုနိုင္သမ်ွတိုေအာင္
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ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ထိုကာလတိုေလ ဒုတိယသီးနွံကိုအလ်င္အျမန္စိုက္ပ်ိဳးနိဳင္ေလျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ
သီးနွံအတြက္အစိုဓါတ္ပိုမိုရရွိေလ၊သီးနွံျဖစ္ထြန္းခ်ိန္ေကာင္းစြာရရွီေစျဖစ္ပါသည္။သို႕ျဖစ္၍ ဒုတိယသီးနွံ၏ အထြက္
စြမ္းရည္ပိုမိုျမင့္မားေလျဖစ္ပါသည္။

တစ်မးုိ စပါးနှစသ
် းီ
နှစ်သီးစားနှင့် သုံးသီးစား သီးထပ်သီးနှံပုံစံတွင် တစ်မိုးစပါးနှစ်သီးေခါ် မိုးရာသီအတွင်း မိုးဦးစပါးမိုးလယ်စပါး သီးနှံပုံစံကိုလည်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ မိုးစပါးကို ေမလဆန်းတွင် ပထမဦးဆုံးရွာသွန်း
ေသာမိုးေရဖ
ြ င့် အေခ
ြ ာက်ထွန်ေရးတွင် စပါးအေြခာက်တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မိုးလိှုင်လိှုင်
ရွာလာေသာ မိုးေရကို ကန်သင်းပိတ်သိုေလှာင် ြပီး မိုးေရေသာက်လယ်စပါးအဖ
ြ စ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်
နိုင်သည်။တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပထမစပါးသည် ပုံမှန်ပျိုးေထာင်စိုက်စပါး ထက် သက်တမ်းခုနှစ်ရက်မှ
၁၀ရက်ခန့်ေစာပ
ြ ီး ဒုတိယမိုးလယ်စပါးကို ပထမစပါးမရိတ်မီ တစ်လခန့် ကိုတင်ပျိုးေထာင်နိုင်ြခင်းေက
ြ ာင့်
တစ်မိုးစပါးနှစ်သီးစိုက်ပျိုးေရး အေခ
ြ အေနေပးခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ သည်။
မိုးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံ
ဇဴလိုင္လသည္မိုးစပါးစိုက္ခ်ိန္မွန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံအလယ္ပိုင္း သီးထပ္စိုက္ လယ္ကြင္းအမ်ားစု
တြင္ဇဴလိုင္လကုန္ထိေႏြစပါးရိတ္ဆဲနွင့္ အနွံမထြက္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို နွစ္စဥ္ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
မိုးစပါးကိုၾသဂုတ္လလယ္ေက်ာ္မွ စိုက္နိုင္ေလ့ရွိပါသည္္။ ေႏြစပါးေၾကာင့္မိုးစပါးေနာက္က် သံသရာျဖစ္ပါသည္။
ေႏြစပါးကိုရိတ္၊ ခ်က္ခ်င္းစက္ငယ္စက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ တမန္းျပင္သည္။ ေျမအေျခာက္ခံခ်ိန္ပင္မရေခ်။ ညက္ေတာ့
ညက္ပါမည္။ တမန္းကမပုပ္ေခ်။”လယ္မွာအပုပ္”စကားအတိုင္းျဖစ္မလာနိုင္ေခ်။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္

မိုးစပါး

အထြက္နည္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
မိုးစပါး-ပဲမ်ိဳးစုံ-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သုံးသီးလုံးခ်ိန္ကိုက္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ
သုံးသီးစိုက္ရက်ိဳးနပ္ပါမည္။ လယ္ေျမ၌ေဆာင္ရြက္သည့္ သုံးသီး၊နွစ္သီးသီးနွံပုံစံမ်ားတြင္ အဓိကသီးနွံ (Main
Crop)အျဖစ္ထားရမည္မွာ မိုးစပါးျဖစ္သည္။ လယ္သမားအတြက္ မိုးစပါးသည္သာ ဝမ္းစာစပါးနွင့္ ေရာင္းစပါးျဖစ္
သည္။နိုင္ငံအတြက္အက်ိဳးမ်ားသည္မွာလည္းမိုးစပါးျဖစ္သည္။မိုးစပါးအထြက္ကို မထိခိုက္ေသာသီးနွံပုံစံျဖစ္ သင့္ပါ
သည္။
ေႏြစပါးေၾကာင့္မိုးစပါးေနာက္က်၊ မိုးစပါးေၾကာင့္ေဆာင္းသီးနွံပဲမ်ိဳးစုံေနာက္က်၊ ပဲမ်ိဳးစုံေၾကာင့္ ေႏြစပါး
ေနာက္က်၊ ေႏြစပါးေၾကာင့္မိုးစပါးေနာက္က်၊ သုံးသီးစိုက္ေသာ္လည္းနွစ္သီးေလာက္ပင္အက်ိဳးမရွိ။ သံသရာသည္
ဆိုးက်ိဳးသံသရာျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ေႏြစပါးေၾကာင့္မိုးစပါးေနာက္က်သံသရာကိုျဖတ္နိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
စပါးမ်ိဳးေျပာင္းလဲမွဳႏွင့္ သီးနွံပုံစံ
မိုးစပါး-မတ္ပဲ-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံသည္ ေဒသေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္၊
ဝင္ေငြအက်ိဳးအျမတ္ရွိသည့္သီးနွံပုံစံျဖစ္ပါသည္။ စပါးမ်ိဳးသစ္မ်ာေပၚထြန္းလာသည္နွင့္အမ်ွ မ်ိဳးေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳး
လိုမွဳမ်ားရွိနိုင္ပါသည္။မိုးစပါးကို

မူလစုိက္သည့္စပါးမ်ိဳးအစား

စပါးမ်ိဳးေျပာင္းလဲစိုက္ရန္စဥ္းစားရာတြင္

စပါးမ်ိဳးေကာင္းျခင္း၊ အထြက္ေကာင္းျခင္းကိုသာအေလးထား၍ မရေခ်။စပါးမ်ိဳး၏ သက္တမ္းနွင့္စိုက္ခ်ိန္၊ရိတ္ခ်ိန္
တို႕ကို ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ရပါမည္။
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မိုးစပါးအသက္ၾကီးပါကရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္က်၍မတ္ပဲစိုက္ရန္အခ်ိန္ရွိမည္မဟုတ္ေခ်။ေႏြစပါးသာ စိုက္ရ
ေတာ့မည္။သုိ႕ျဖစ္၍

မူလသီးနွံပုံစံ-

မိုးစပါး-မတ္ပဲ-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံအစား

ယခု-မိုးစပါး-ေႏြစပါးသီးနွံပုံစံကိုသာ

က်င့္သုံးရာက်ေတာ့မည္။သီးနွံပုံစံ-သုံးသီးစားမွ နွစ္သီးစားျဖစ္ရေခ်မည္။သီးနွံပုံစံအတြင္းရွိသီးနွံမ်ား၏ Crop Level
သာမက၊သီးနွံပုံစံတစ္ခုလုံး၏ (သီးနွံတစ္ခုေၾကာင့္ အျခားသီးနွံမထိခိုက္ေစေရး)Cropping Pattern Level) ကိုပါ
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳးအျမတ္ဝင္ေငြေကာင္းသည့္ ေျပာင္းလဲျခင္း
ျဖစ္ေစေရး စိုက္ပ်ိဳးေရးနွစ္အစက ပင္သီးနွံပုံစံတစ္ခုလုံးအတြက္ စိုက္ခ်ိန္၊ရိတ္ခ်ိန္မ်ားကို ၾကိဳတင္စဥ္းစား ခ်မွတ္
ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထယ္မထိုးထြန္မေမႊသီးနွံစိုက္ပ်ိဳးစနစ္(Zero Tillage Method)လုပ္အားနွင့္ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည္။
ေျမတြင္းအစုိဓါတ္ကို အျပည့္အဝအသုံးခ်နိဳင္သည္။ ပထမသီးနွံ (အထူးသျဖင့္မိုးစပါးရိတ္သိမ္းအျပီး)ခ်က္ခ်င္းစိုက္
နိုင္သည့္နည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ေပါင္းျမက္ပင္မ်ားအစပ်ိဳးအပင္ေပါက္ခြင့္မေပးပဲ အျမန္စိုက္ရေသာ နည္းစနစ္ျဖစ္
သျဖင့္

စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးနွံအတြက္ေပါင္းျမက္ဖ်က္ဆီးနိုင္မွဳကိုၾကိဳတင္ကာကြယ္ရာေရာက္ပါသည္။ဤစနစ္ကို

အေရွ႕ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားရွိအခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ပဲပုတ္၊ပဲတီစိမ္း၊ေျပာင္းဖူးစသည့္သီးနွံမ်ားကိုစပါးရိတ္သိမ္းအျပီး
စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္အသုံးျပဳေၾကာင္းသိရပါသည္။
ေျပာင္းဖူး+ပဲတီစိမ္းသီးညွပ္ပုံစံ(Corn+ Mung bean intercropping)
သီးနွံတစ္မ်ိဳးကအျခားသီးနွံကိုအက်ိဳးျပဳသည့္ အရည္အခ်င္းသည္ သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း(Intercropping)
တြင္လိုလားအပ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာင္းဖူးနွင့္ပဲတီစိမ္းသည္သီးညွပ္စိုက္သင့္သည့္ သီးနွံအတြဲ
ျဖစ္သည္။ပဲတီစိမ္းသီးနွံသည္ေျပာင္းဖူးခင္း၌ေပါက္ေရာက္ေသာေပါင္းျမက္ပင္မ်ားကိုဟန္႕တားနိဳင္သည့္စြမ္းရည္
ရွိသည္ဟုသိရပါသည္။
ေျပာင္းဖူး+ပဲတီစိမ္းသီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးရာ၌ေျပာင္းဖူးခင္းရွိေပါင္းျမက္ပင္မ်ား၏ၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳကိုပဲတီစိမ္းက
ဟန္႕တားသျဖင့္ေျပာင္းဖူးအထြက္ပိုမိုေၾကာင္းသုေတသနရလဒ္မ်ားကေဖၚျပပါသည္။
အေစ့ထုတ္ေျပာင္းအျပီး အေစ့ထုတ္ေျပာင္း
အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသည္ အထြက္ေကာင္းသည္။ ေစ်းေကာင္းရသျဖင့္ ဝင္ေငြေကာင္းသည္။ မိုးရာသီ
စိုက္ပ်ိဳးသည့္သီးနွံမ်ားတြင္စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္သျဖင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးနွံကိုပင္ ထပ္မံစိုက္လိုသူမ်ားရွိနိုင္
ပါသည္။ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသည္ ေျမဆီၾသဇာစားသုံးမွဳ အလြန္အားေကာင္းသည့္ သီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ Heavy
Feeder ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳထားပါသည္။အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၏အာဟာရလိုအပ္ခ်က္မွာ100-200 N Kg/ha, 45-65 P
Kg/ha နွင့္ 50-75 K Kg/ha ဟုမွတ္သားဖူးသည္။
အာဟာရလိုအပ္ခ်က္သည္ နွမ္းသီးနွံထက္ ေလးဆေက်ာ္ပါသည္။သုိ႕ျဖစ္၍ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းနွစ္သီး
ဆက္တိုက္ မစိုက္သင့္ေပ။စုိက္သင့္သည့္သီးနွံမ်ားမွာ ပဲမ်ိဳးစုံ(ဥပမာ-ပဲၾကီး၊ ပဲတီစိမ္း၊ စားေတာ္ပဲ၊စြန္တာျပာ)၊
ေျမပဲ၊ ပန္းနွမ္း၊ နွမ္းၾကီး စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။ပဲမ်ိဳးစုံသီးနွံမ်ားသည္ ေျမဆီလႊာကို ဖြံ႕ျဖိဳးေစပါသည္။
ၾကံနွင့္ပဲပုတ္သီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးေရး(Sugarcane+Soybean intercropping)
ၾကံသီးနွံသည္ သက္တမ္းရွည္သီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အတန္းအကြာအေဝးၾကဲၾကဲျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရသည္။
အပင္ပြား၊အရြက္မ်ားျဖင့္အတန္းပိတ္သည္ထိ အနည္းဆုံးနွစ္လခြဲခန္႕အခ်ိန္ၾကာသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလကို အသုံး
ခ်ေသာအားျဖင့္(တနည္း)ထိုကာလတြင္ရရွိသည့္ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအား(Solar energy)ကိုေပါင္းျမက္မ်ားအတြက္
ဆုံးရွုံးေစမည့္အစား သက္တမ္းတိုသီးနွံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုၾကားသီးနွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္သည္။
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သင့္ေတာ္သည့္ သီးနွံတစ္မ်ိဳးမွာ ပဲပုတ္သီးနွံျဖစ္သည္။ ပဲပုတ္ပင္တန္းနွစ္တန္းကို ၾကံပင္နွစ္တန္းအၾကား
တြင္စိုက္နိုင္သည္။သီးနွံတစ္မ်ိဳးေၾကာင့္

က်န္သီးနွံတစ္မ်ိဳးအားၾကီးထြားဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ

နွင့္သီးနွံအထြက္ကိုမထိခိုက္ဘဲ

အျမတ္ေငြေကာင္းစြာရနိုင္ပါသည္။
ၾကံနွင့္ပဲတီစိမ္းသီးညွပ္စိုက္ပ်ိဳးေရး(Sugarcane+Mungbean intercropping)
ၾကံသီးနွံသည္ သက္တမ္းရွည္သီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အတန္းအကြာအေဝးၾကဲၾကဲျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးရသည္။
အပင္ပြား၊အရြက္မ်ားျဖင့္ အတန္းပိတ္သည္ထိအနည္းဆုံးနွစ္လခြဲခန္႕အခ်ိန္ၾကာသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလကိုအသုံးခ်
ေသာအားျဖင့္(တနည္း)ထိုကာလတြင္ရရွိသည့္ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအား(Solar

energy)ကိုေပါင္းျမက္မ်ားအတြက္

ဆုံးရွုံးေစမည့္အစား သက္တမ္းတိုသီးနွံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုၾကားသီးနွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။
သင့္ေတာ္သည့္ သီးနွံတစ္မ်ိဳးမွာပဲတီစိမ္းသီးနွံျဖစ္ပါသည္။ ၾကံသီးနွံဝင္ေငြသာမက ၾကံသီးနွံမေပၚမီ သီးညွပ္သီးနွံ
ပဲတီးစိမ္းမွ ၾကားျဖတ္ဝင္ေငြရရွိနိုင္ပါသည္။
စပါး-ဆူးပန္းသီးနွံပုံစံ
မတ္ပဲ၊ကုလားပဲ၊ပဲတီစိမ္း၊ ပဲလြမ္း၊ပဲပုပ္-စသည့္ ပဲမ်ိဳးစုံသီးနွံမ်ားကို စပါးရိတ္သိမ္းအျပီး စိုက္ၾကသည္။
ေျမတြင္းအစိုဓါတ္အေရးၾကီးပါသည္။အစိုဓါတ္မလုံေလာက္လ်င္ အဆိုပါသီးနွံမ်ားကို မစိုက္သင့္ေတာ့ေပ။စိုက္သင့္
သည့္သီးနွံအသစ္တစ္ခုမွာ ဆီထြက္သီးနွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ“ ဆူးပန္းသီးနွံ(Safflower) “ျဖစ္သည္။
ဆူးပန္းသီးနွံသည္ အပင္ေပါက္ရုံသာ အစိုဓါတ္လိုအပ္သည္။ေနာက္ပိုင္း ေရလိုအပ္မွုမရွိေတာ့ေခ်။ေရငတ္
ခံေသာသီးနွံျဖစ္သည္။ ေျမခ်ဥ္ေျမငန္နွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ ျဖစ္ထြန္းသည္။ pH ၅ မွ ၈ အတြင္းကို စိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။
ဆူးပန္းသီးနွံကို ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ပါသည္။
ဆင္းဆူးပန္း-၁ကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ပါသည္။ဆင္းဆူးပန္း-၁၏အရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားမွာအပင္အျမင့္(စင္တီမီတာ)

-

၈၅ မွ ၉၀

ပန္းပြင့္ရက္

-

၅၀ မွ ၅၅

အသက္ရက္

-

၁၁၀ မွ ၁၂၀

ကိုင္းအေရအတြက္

-

၃ မွ ၂၅

တစ္ပင္ပါအပြင့္

-

၃၀ မွ ၅၀

အပြင့္အေရာင္

-

အဝါ

တစ္ပြင့္ပါေအာင္ေစ့အေရအတြက္ -

၄၀ မွ ၅၀

ဆီထြက္ရာခိုင္နွဳန္း

-

၄၀

တစ္ဧကအထြကန
္ ွဳန္းတင္း

-

၁၂ မွ ၁၄

တစ္တင္းဆီထြက္(ပိႆာ)

-

၂ ဒသမ ၅ မွ ၃

******

*******

********
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အခန်း- ၇

နိဂုံး
ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်းစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့် သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးသည့်ဧရိယာများကို ေယဘုယျအားဖ
ြ င့်
ပိုင်း ြခားလျှင(် ၁)လယ်ေ ြမတွင်စိုက်ပျိုးေသာသီးနှံဧရိယာ(LowlandArea)နှင်(့ ၂)ယာေမ
ြ တွင်စိုက်ပျိုးေသာ
သီးနှံဧရိယာ(Upland Area)ဟူ၍ ြဖစ်ပါသည်။
လယ်ေ ြမတွင်အဓိကသီးနှံစပါးကိုစိုက်ပျိုးရာ၌ေရစိုစွတ်ေသာ(သို့မဟုတ)် ေရသိုေလှာင်ထားရှိေသာ
အေခ
ြ အေနတွင် အစိုတမန်း ြပင်၍စိုက်ပျိုးရသည်။ ယာေမ
ြ တွင်မူယာသီးနှံများကိုေရမရှိသည့်အေခ
ြ အေန၊
ကန်သင်းကန့်ထားခ
ြ င်းမရှိသည့် စိုက်ပျိုးေမ
ြ ၊ ေလဝင်ေလထွက်ရှိသည့်ေြမတွင် အေခ
ြ ာက်ထွန်ေရးပ
ြ င်၍
စိုက်ပျိုးရသည်။မတူညီသည့်အေခ
ြ အေနနှစ်ရပ်ေပါ်တွင်စိုက်ပျိူးသည့်သီးနှံများ၊တစ်သီး ြပီးတစ်သီးစိုက်ပျိုး
သည့်သီးနှံပုံစံများ၊သီးနှံစိက
ု ်ပျိုးနည်းစနစ်များသည်လည်း ကွဲ ြပားေနမည်သာဖ
ြ စ်ပါသည်။
လယ်ေြမတွငစ် က
ုိ ပ် ျိုးရန်သးီ နှနံ ငှ သ
့် းီ နှပံ စံု ံ
လယ်ေ ြမတွင် စိုက်ပျိုးသည့်အဓိကသီးနှံမှာ စပါးဖ
ြ စ်သည်။စပါးကို ဇွန်လမှေအာက်တိုဘာလထိစိုက်
ပျိုးသည်။ စပါးသီးနှံမစိုက်မီအချိန်၄လခန့်နှင့် စပါးရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး ၄လခန့်ကို အသုံးချသည့်အေနဖ
ြ င့်
ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ စပါးသီးနှံကိုေသာ်လည်းေကာင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ဤသို့ ြဖင့်
စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံများမှာ စပါး-စပါး၊စပါး-စပါး-စပါး၊စပါး-ယာသီးနှံ၊
ယာသီးနှံ-စပါး၊စပါး-စပါး-ယာသီးနှံ၊ယာသီးနှ-ံ စပါး-ယာသီးနှံတို့ြဖစ်သည်။ေဒသေရေမ
ြ အလိုက်၊ေြမဆီလွှာ၊
မိုးရွာသွန်းမှု၊သွင်းေရရှိမှု၊ေမ
ြ ြပန့်ေတာင်ေပါ်၊ေစျးကွက်ရရှိနိုင်မှုစသည့်အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်ေပါ်မူတည် ြပီး
သီးနှံပုံစံချမှတ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ယာေမ
ြ တွငစ် က
ုိ ်ပျုိ းရန်သးီ နှနံ ငှ သ
့် းီ နှပံ စံု ံ
ယာေမ
ြ တွင်စိုက်ပျိုးသည့် အဓိကသီးနှံမှာယာသီးနှံ ြဖစ်သည်။ ယာေမ
ြ သည်ကန်သင်းကန့်ထားခ
ြ င်း
မရှိသကဲ့သို့ ေရကိုသိုေလှာင်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းလည်း မပ
ြ ုေသာေမ
ြ ြဖစ်သည်။ ရွာသွန်းေသာမိုးေရနှင့်ေြမတွင်း
လက်ကျန်အစိုဓာတ်ကိုသာ အားကိုး၍ယာသီးနှံတစ်မျိုးတည်းကိုေသာ်လည်းေကာင်း၊ တစ်မျိုးပ
ြ ီးတစ်မျိုး
ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နှစ်မျိုးသုံးမျိုးတွဲ၍ေသာ်လည်းေကာင်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
ေဆာင်ရွက်နိုင်သည့်ယာသီးနှံအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးညှပ်သီးနှံပုံစံများမှာ၊ယာသီးနှ+ံ ယာသီးနှံ၊ယာသီးနှံ
-ယာသီးနှံ၊ ယာသီးနှံ+ယာသီးနှ-ံ ယာသီးနှံ၊ ယာသီးနှ-ံ ယာသီးနှ+ံ ယာသီးနှံ တို့ ြဖစ်ပါသည်။ မိုးရွာသွန်းမှု၊
ေမ
ြ ဆီလွှာအမျိုးအစား၊ေစျးကွက်ရရှိနိုင်မှုစသည်အေပါ်မူတည် ြပီး သီးနှံပုံစံချမှတ်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
လယ်ယာဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက်စက
ုိ ပ် ျိုးနည်းပညာပ
ြ န့်ပွားေရး
လယ်ယာဖွံ ြဖိုးေရးအတွက် သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် ြမင့်မားေရးကို ေဆာင်ရွက်ရသည်။
သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် (၁)သီးနှံတစ်မျိုးချင်းစိုက်ပျိုး နည်းစနစ်(Single Commodity
Approach) နှင့်(၂)သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်(Multiple Cropping Approach) တို့ပါဝင်ပါသည်။
သီးနှံတစ်မျိုးချင်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည်စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့်သးီ နှံ၏အထွက် ြမင့်မားေရးတစ်ခုတည်းကို
သာအေလးေပးေဆာင်ရွက်သည်။ အဆိုပါသီးနှံ၏ ေရှ့နှင့်ေနာက်တွင် စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများအတွက်
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ေကာင်းမွန်ေသာ စိုက်ပျိုးချိန်၊ရိတ်သိမ်းချိန်၊ေမ
ြ ဆီလွှာဖွံ့ ြဖိုးမှု၊ အကျိုးပ
ြ ုမှုစသည်တို့ကို စဥ်းစားေဆာင်
ရွက်ေလ့မရှိေချ။
သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မှာမူလယ်ယာေမ
ြ ေပါ်၌တစ်နှစ်အတွင်းစိုက်ပျိုးသည့်သီးထပ်၊သီးညှပ်၊
သီးနှံပုံစံများပါဝင်ေသာသီးနှံမျိုးစုံ၏ ထုတ်လုပ်မှုြမင့်မားေရးကိုစဥ်းစားေဆာင်ရွက်သည်။ တနည်းအားဖ
ြ င့်
လယ်ယာမှထုတ်လုပ်မှုြမင်မားစွာရရှိေရးနှင့်အကျိုးအမ
ြ တ်ေကာင်းမွန်ေရးကိုအေလးထားေဆာင်ရွက်သည်။
သီးနှံထုတ်လုပ်မှု ြမင့်မားေရးအတွက် လယ်ယာသီးနှံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုူးရာတွင် ေပ
ြ ာင်းလဲသည့်ရာသီဥတု၊
ေဒသေရေမ
ြ အေခ
ြ အေန၊ေစျးကွက်၊လူမှုစီးပွားေရးအေခ
ြ အေနတို့နှင့်လိုက်ေလျာညီေထွစွာေဆာင်ရွက်ရန်
လိုအပ်သည်။ဤသို့ေဆာင်ရွက်နိုင်မှုလုပ်ငန်းစွမ်းရည် ြမင့်မားရန်ေခာတ်မီတိုးတက်သည့်စိုက်ပျိုးနည်းပညာ
ရပ်များသည်သုေတသနမှသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့ အချိန်နှင့်တေပ
ြ းညီေရာက်ရှိရန် လိုအပ်သည်။
သို့ ြဖစ်၍ စိုက်ပျိုးပညာေပးစွမ်းအားမ
ြ င့်မားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သဘာဝေရေမ
ြ နှင့်ေ ြပာင်းလဲသည့် ရာသီတို့ကိုတည်မှီ၍ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျှက်ရှိေသာ
ေတာင်သူလယ်သမားများသည်နည်းပညာရပ်များကို ေကာင်းမွန်စွာအသုံးချကာ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်
ရသည်။ နည်းပညာအေခ
ြ ခံ ြမင့်မားေလ၊သီးနှံထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားမ
ြ င့်မားေလဖ
ြ စ်ပါမည်။ သီးနှံထုတ်လုပ်
မှု ြမင့်မားေလ ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ ြဖိုးေလ ြဖစ်ပါသည်။
******

*******

********
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ဆင်းသီဟ
ကိုယ်ေရးအကျဉ်း
၁။

မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ေတာင်တွင်း ကီးြမို့နယ် ဇာတိ။ အဖ ဦးကဲေရာင်၊ အမိ ေဒါ်မ
ြ သစ်။
အမည်အရင်း ဦးစိုးြမင့်၊ ၁၉၄၈ ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်တွင် ေမွးဖွားသည်။ ငယ်စဉ်က
ေတာင်တွင်း ကီးြမို့နယ်တွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းပညာ သင်က
ြ ားခဲ့ သည်။
ပျဉ်းမနားမ
ြ ို့၊ စိုက်ပျိုးေရးသိပ္ပံမှ စိုက်ပျိုးေရးဒီပလိုမာ ရရှိခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်
သိပ္ပံတက္က သိုလ်မှ ြပင်ပဝိဇ္ဇာ(သမိုင်း)ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက္က သိုလ်မှ
စိုက်ပျိုးေရးပညာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။

၂။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနတွင် (၄၄) နှစ်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ေရဆင်း
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (၅) နှစ်၊ အကံေပးအရာရှိ (၁) နှစ်
နှင့် ကျွမ်းကျင်သူ (၂) နှစ်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။ ြငိမ်ဝပ်ပိ ြပားေရး နှင့်တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးတံဆိပ်၊
ြပည့်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်၊
နိုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရးတံဆိပ်နှင့်
လယ်ယာစီးပွါးထူးချွန်တံဆိပ်(တတိယဆင်)့ တို့ကို ချီးြမှင့် ြခင်းခံရသည်။

၃။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း၊ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ေမွးြမူေရးနည်း
ပညာဂျာနယ်နှင့် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့တွင် ေဆာင်းပါးများေရးသားသည်။ ၂၀၁၁
ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင"် မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးအေက
ြ ာင်း သိေကာင်းစရာနှင့် အခ
ြ ားေဆာင်းပါးများ "
ေဆာင်းပါးေပါင်းချုပ်စာအုပ်ကို ကေလာင် အမည် "ဆင်းသီဟ" ြဖင့် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။

၄။

သင်တန်း၊ အလုပ်ရုံေဆွးေနွးပွဲ၊ အစည်းအေဝး၊ ဖိုရမ်၊ ေလ့လာေရးများအတွက် ဂျပန်၊
ဗီယက်နမ်၊ ကိုရီးယား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် အီရန်နိုင်ငံများသို့ သွားေရာက်ခဲ့သည်။

