စိုကပ
် ျိုးရ ျိုး၊ ရ ျိုးမ ြူရ ျိုးနင
ှ ဆ
့်် ည်ရမ ြောင်ျိုးဝန်ကကျိုးဌြောန
စိုက်ပ ျိုးရ ျိုးဦျိုးစျိုးဌြောန
နှစ်ရှညသ
် ျိုးနဌ
ှံှ ြောနခွဲ

ကကရ ျိုး ျိုးယြောျိုးစိုကပ
် ျိုးထတ
ို လ
် ပ
ို ် မခင်ျိုး

၂၀၁၇ ခိုနစ
ှ ်

ြောတကြော
စဉ်

အရ ကြောင်ျိုးအ ြော

စြော က်နြောှ

၁။

နိဒါန်း

၁

၂။

နနောကခံသမိိုင်း

၁-၂

၃။

မကကနဒ်းမ်းယော်း၏ရိုကခနေဒဆိိုငရောအချကအလကမျော်း

၄။

၅။

(က) မျိ ်းစိတနှငမ
့် ျိ ်းပ ော်းမျော်း

၂

( ခ) အ င ံိုသဏ္ဍောန

၃

(ဂ ) သ်း ွငမ
့် ှုသဘောဝ

၃

နပမအမျိ ်းအစော်းနှငရ
့် ောသဥတိုအနပခအနန
(က) နပမအမျိ ်းအစော်း

၃

(ခ ) ရောသဥတို

၃

(ဂ ) နရလိိုအ ချက

၃

(ဃ) နလတိိုကနှုန်း

၄

ျိ ်းခင်းလို ငန်း
(က) မျိ ်းနစ့်နရွ ်းချယပခင်း

၄

(ခ ) မျိ ်းနစ့်အစိန
ို ့် ောကသဲနဘောငပ ငဆငပခင်း

၄

(ဂ ) မျိ ်းနစအ
ို ့် ောကပခင်း
့် စိန

၅

(ဃ) အစိန
ို ့် ောက ျိ ်းနဘောငပ စိုထိန်းသိမ်းပခင်း

၅

(င ) ျိ ်းအိတသွ ရန နပမနရောစ ပခင်းနှင့် ျိ ်းအိတသွ ပခင်း

၅

(စ ) ျိ ်းအိတစရန နဘောငပ ပ ငပခင်းနှင့် ျိ ်းအိတစပခင်း

၆

၆။

ျိ ်း ငစိိုက ျိ ်းပခင်း

၆

၇။

ျိ ်းခင်းထိန်းသိမ်းပ စိုပခင်း

၇

၈။

မျိ ်းကိိုင်းနရွ ်းချယပခင်းနှငမ
့် ျိ ်းကိိုင်းရစပခင်း

၈

၉။

ကိိုင်းဆကပခင်း

၁၀။

စိိုက ျိ ်းပခင်း

၈

(က) ကျင်းတ်းကျင်း ံို်းပခင်း

၉

(ခ ) စိိုက ျိ ်းပခင်း

၉
၂

(ဂ ) နဆ်းသိုတပခင်း

၉

(ဃ) အစိိုဓါတထိန်းပခင်း

၉

) ကိိုင်း ိိုပ တပခင်းနှငအ
င ံိုသွင်းပခင်း
့်

၁၀

(စ ) နပမသသဇောနက ်းပခင်း
၁၁။

(င

၁၀

ိို်းမော်းနရောဂါကျနရောကမှု
(က) အ ွငစ
့် ော်းကိိုကပ တ ိို်း

၁၁

(ခ ) သ်းလံို်းနပ ောကစို စော်းသကမ်း ိို်း

၁၂

(ဂ ) သ်းလံို်းန ောက ိို်း

၁၂

(ဃ) အပခော်း ျက ိို်း

၁၃

(င ) န်းခိိုင ို နရောဂါ

၁၃

(စ ) သ်းစိမ်းခွံစကန ျောကနရောဂါ

၁၃

(ဆ) ငစညနောကျနရောဂါ

၁၄

(ဇ ) အပခော်းနရောဂါမျော်း

၁၅

(စျ ) ရှဉ့်နင
ှ က့် ကကမျော်း

၁၅

၁၂။

အသ်းစိုနဆောင်းရောတွင နဆောငရွ ကရမညန
့် ည်းလမ်းမျော်း

၁၆

၁၃။

အသ်းဆွတခ်းပခင်း

၁၆-၁၇

၁၄။

မကကနဒ်းမ်းယော်းအဆံထိုတလို

ံိုအဆငဆ
့် င့်

၁၅။

(က) အခွံခွောပခင်း

၁၇

(ခ ) အနပခောကခံပခင်း

၁၈

(ဂ ) အနစ့်ခွံခွဲပခင်း

၁၈

(ဃ) အနပခောကနရွ ်းချယပခင်း

၁၈

(င ) နသကောနလှောပခင်း

၁၈

မကကနဒ်းမ်းယော်း (GAP) သိ ပံနည်းကျအထွကတိို်းစိိုက ျိ ်းနည်းစနစမျော်း

၁၉-၂၀

ကကရ ျိုး ျိုးယြောျိုးစိုက်ပ ျိုးရ ျိုး
၁။ န ါန်ျိုး
မကကနဒ်းမ်းယော်းဟိုနခေါ်တွငနသော

အနစ့်ဆံ(Nut)ထွက ငတစမျိ ်းသည

လသိနည်းပ ်း

ဝငနငွနကောင်း၍ ကျန်းမောနရ်းအတွက အကျိ ်းပ နသော သ်းနှသ
ံ စပ စ ါသည။ ယနန ့် ပမနမော
နိင
ို ငံတွင

အဆိို ါသ်းနှက
ံ ိို

နရနပမနဒသနှငသ
့် ဒသမျော်းတွင
့် ငန
့် လျောသညန

တိို်းချဲျဲ့ စိိုက ျိ ်း

လျှကရှိ ါသည။ မကကနဒ်းမ်းယော်းအဆံသည အပ ြူနရောငအနစ့်ဆံ (Nut) ပ စပ ်း ဆ၊ ရိိုတိန်းနှင ့်
အချိ (သသကော်း)ဓါတမျော်း၊

ကောဘိိုဟိိုကဒရိိုကမျော်း

ါဝင ါသည။

အပခော်းသ်းနှမ
ံ ျော်းကဲ့်သိို ့်

၄င်း ါဝငမှုမျော်း လွနကဲမှုမရှိဘဲ ကိိုလကစထနရောဓါတနည်းပ ်း အရသောအထ်း နကောင်းမွနနသော
နသကောင ့် ကမဘောအနှအ
ံ ပ ော်းတွင စော်းသံ်းို ရန ထမအဆင ့် (Nut) အပ စ အသိအမှတပ ထော်း ါသည။
၄င်းအဆံကိို ံိုမှနစော်းသံို်းပခင်းပ င ့် နသွ်းထဲမှအဆဓါတကိိုနလျှောက
့် ျနစသပ င ့် နှလံို်းနရောဂါပ စ ွော်း
မှုကိို နလျော့် ါ်းနစနိင
ို နသကောင်း သိရိရ
ှ ါသည။ မကကနဒ်းမ်းယော်းအဆံကိို နလှော၍ပ စနစ၊ အနံအရသော
အမျိ ်းမျိ ်းပ င ့် ထိုတ ိို်း၍ပ စနစ ၊ နချောကလက ၊ ice-cream

စသညတိိုတွ
့် ွင်း၍ပ စနစ
့် ငထညသ

စော်းသံို်းသက ါသည။ မကကနဒ်းမ်းယော်းအဆံသည စော်းသံို်းရောတွင အနံအရသောနကောင
်းမွနမှုတိိုနသကောင
့်
့်
့်
အနကောင်းဆံို်းနသော အနစ့်အဆံပ စပ ်း တနဘိို်းကက်းပမင၍
နစျ်းနကောင်းရရှိနနနသော သ်းနှသ
ံ စ
့်
တစမျိ ်းပ စ ါသည။
၂။ ရနြောက်ခှံသ ိုငျိုး်

မကကနဒ်းမ်းယော်းအ င၏ မရင်းနဒသမှော သသစနသတ်းလျတိိုက Queensland နဒသနှင ့် New South
Wales ကမ်းရိို်းတန်းနဒသ တိိုပ ့် စ ါသည။ သိအတွ
ို ့်
က အချိ ျဲ့က Queensland Nut ဟိုနခေါ်တွငသက ါသည။
၁၈၈၀ပ ညလ
့် ွနနှစမျော်းတွင ဟောဝိိုငရက န်းသိတင
ို ့် သွင်းစိိုက ျိ ်းခဲ့်ပ ်း ၁၉၃၀ ပ ညန
့် စ
ှ နနောက ိိုင်းတွင
ဟောဝိိုငရတကကသိိုလက

စ်း ွော်းနရ်း

တွကနပခကိိုက

နသော

Nutမျိ ်း

Dessent

စမ်းသ စိိုက ျိ ်းထိုတလို ခဲ့်ပခင်းပ စ ါသည။ ဟောဝိိုငရက န်းသည ကမဘောန ေါ်တွင မကကနဒ်းမ်းယော်း
(Nut)အမျော်းဆံို်းထိုတလို နရောင်းချနသောနဒသပ စလောပ ်း၄င်းက န်းသိလောနရောက
ို ့်
သကနသောကမဘောလှ
ည့်

ခရ်းသညမျော်းမှတစဆင ့်

ကမဘောသိို ့် ျံနခ
ှံ ဲ့်ပခင်းပ စ ါ သည။
မကကနဒ်းမ်းယော်းပခံတစပခံ
အော ရိကတိိုက၊

မကကနဒ်းမ်းယော်းအဆံ၏
မရင်းသသစနသတ်းလျနိင
ို ငံတွငလည်း

တညနထောငစိက
ို
ျိ ်းခဲ့် ါသည။

အနရှ ျဲ့နတောင

အောရှနင
ှ ့်

စိိုက ျိ ်းလျှကရှိ ါသည။ပမနမောနိင
ို ငံ၏

ယခိုအခါ

နကောင်းမွနမှုသတင်းမှော
၁၉၈၈ ခိုနစ
ှ မှစတငပ ်း
နပမောကအနမရိကတိိုက၊

နယ်းဇလနနိင
ို ငံတိိုအထိ
့်

ကျယပ နစွ့် ော

နိင
ို ငံမျော်းပ စနသော

ထိိုင်းနိင
ို ငံနင
ှ ့်

အိမန်းချင်း

တရိုတပ ညသသမမ
ို ငံတတွ
ိို ့် ငလည်း တိို်းချဲျဲ့ စိိုက ျိ ်းလျှကရှိ နသကောင်းနတွျဲ့ ရှိရ ါသည။
့် တနိင
-၂ပမနမောနိင
ို ငံတွင ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ခိုနစ
ှ က မကကနဒ်းမ်းယော်း ျိ ်း ငမျော်းကိို သသစနသတ်းလျနိင
ို ငံမှ
မှောယတင သွင်းခဲ့်ပ ်း နရနပမသဘောတကိိုကညမှု ရှိ/မရှိ သိရိန
ှ င
ိို ရနအတွက ထော်းဝယခရိိုင၊ ပ ည
ခရိိုင၊

ပမစကက်းနော်းပမိ ျဲ့နယစသညန
့် ဒသမျော်းတွင

စမ်းသ စိက
ို
ျိ ်းခဲ့် ါသည။

ပ ညခရိိုငတွင

စမ်းသ စိိုက ျိ ်းနသောမကကနဒ်းမ်းယော်းအ ငမျော်းမှော နကောင်းစွောပ စထွန်းသ်း င
ွ မ
့် ှုရိှ ါသည။ ယင်း
အ ငမျော်းမှရရှိနသောမျိ ်းပ င ့် ၁၉၉၃ ခိုနစ
ှ တွင နယစ နဒသ ံျဲ့ွ ပ ိ ်းနရ်း အစအစဉအရ ချင်းနရနဟော
ပမိ ျဲ့သစတွင စမ်းသ စိက
ို
ျိ ်းရော နကောင်းစွောပ စထွန်းသ်း ွင ့် နသကောင်း နတွျဲ့ ရှိရ ါသည။ ထိအပ
ို ့်
င
၂၀၀၀ ခိုနစ
ှ ပ ငဦ်းလွင၊ နနောငချိ နဒသ၌ စမ်းသ စိိုက ျိ ်းခဲ့်နသော

ိုဂဂလိက မကကနဒ်းမ်းယော်း

စိိုကခင်းမှောလည်း ယခိုလကရှိစက
ိို
ျိ ်းထော်းရှိမှု အနပခအနနမှော နကောင်းစွောပ စထွန်း၍ စ်း ွော်းပ စ
ထိုတလို လျှကရှိနသကောင်း နတွျဲ့ ရှိရ ါသည။
၃။ ကကရ ျိုး ျိုးယြောျိုး၏ရို ကခရေ ဆင
ို ် ြောအခ က်အလက် ြောျိုး
ပမနမောအမည - မကကနဒ်းမ်းယော်း

အဂဂလိ အမည - Macadamia
ရိုကခနေဒအမည - Macadamia integrifolia (smoot shell))
- Macadamia tetraphylla (roujh shell)
မရင်းနဒသ
(က)

- သသစနသတ်းလျ

ျိုးစတ်နင
ှ ့််

ျိုးမပြောျိုး ြောျိုး

မကကနဒ်းမ်းယော်းမျိ ်း အမျော်းအပ ော်းရှိသညအ
့် နက အဓိကမျိ ်းစိတ(၂)မျိ ်းကိို အမျော်း
အပ ော်းစိိုက ျိ ်းသက ါ သည။
၁။ Macadamia integrifolia - အခွံနချော ၊ အသ်းလံို်း ၊ အသ်းကက်းမျိ ်း
၂။ Macadamia tetraphylla - အခွသံ ကမ်း ၊ အသ်းခ န ၊ အသ်းနသ်းမျိ ်း
နစျ်းကွကတွင လကကိ ကအမျော်းဆံ်းို မျိ ်းစိတမှော Macadamia integrifolia မျိ ်းပ စ ါသည။
သမနနွ်း ိိုင်းနဒသတွင

ပ စထွန်းနသောမျိ ်းပ စ ါသည။

ယင်းမျိ ်းစိတတွင

အရညအနသွ်းနှင ့်

အထွကနကောင်းမျိ ်းမျော်း အမျော်းအပ ော်းရှိ ါသည။၎င်းတိိုမှ့် ော- H2, 246, 344, 508, N.G – 8, 333,
Keoau – 660, 741, Mahai - 800 ,A 38, o/c, Daddow တိိုပ ့် စ ါသည။

-၃(ခ) အပင်ပှံိုသဏ္ဏြောန်
မကကနဒ်းမ်းယော်း ငသည အ ငလတ၊အ ငကက်းမျိ ်းပ စပ ်း
အထက အကျယန

အပမငန
့်

၆၀ နှင ့်

၄၀ အထကရှိပ ်း အရွ ကမျော်းအနရောငနတောက၍ နဘ်းကိိုင်းမျော်း

ပ ောထွကနသော အပမဲစိမ်းသစနတော ငပ စ ါသည။
(ဂ) သျိုးပင့်် ှုသဘြောဝ
ကိိုင်းဆတမှုအ ငသည သကတမ်း(၅)နှစတွငလည်းနကောင်း၊ အနစ့်စက
ိို အ င
သည သကတမ်း(၇)နှစတွငလည်းနကောင်း စတငသ်း ွငသ့် က ါသည။ သကတမ်း(၆၀)
အထိ စ်း ွော်းနရ်းတွကနပခကိိုကပ ်း နှစန ါင်း (၁၀၀)အထိ သ်း ွငသ့် က ါသည။
၄။ ရမ အ

ျိုးအစြောျိုးနင
ှ ့်် ြောသဥတိုအရမခအရန

(က)ရမ အ

ျိုးအစြောျိုး
နပမအမျိ ်းအစော်း

အမျိ ်းမျိ ်းတွငစိိုက ျိ ်းနိင
ို နသောလည်း

အောဟောရကကယဝပ ်း

နလဝငနလထွကနကောင်းမွန၍ နရမဝ ၊သဲမဆနနသော နပမမျိ ်းတွင အန ေါ်ယံနပမသော်း
အနည်းဆံို်း ၁.၅ န ရှိရ ါမည။ နပမချဉငံဓါတ PH ၅ မှ ၅.၅ ရှိရပ ်း နစ်းလွန်း နသောနပမ၊
သဲမဆနနသောနပမ၊ နကျောကသော်းနပမမျိ ်း နရှောငသကဉရ ါမည။ အနစောင်း ဒဂရမှော ၁၅
%ထကမနကျောလွနသင ့် ါ။
(ခ)

ြောသဥတို
နှစစဉမိို်းနရချိနလကမ
ရှငသနနိင
ို နသောလည်း

၆၀ နှငအ
့် ထက ရွ ောသွန်းနသောနဒသမျော်းတွင စိိုက ျိ ်း

န်း ွငခ
့် ျိနကောလပ စနသော ဒဇငဘော၊ ဇနနဝါရ၊ န န ေါ်ဝါရ

လမျော်းတွင အနိမ့်ဆံို်း အ ချိန ၁၄ံံ မှ ၁၈ံံ ရရှိရန လိိုအ

ါသည။ ထိိုအချိနတွင န်း ွင ့်

နှုန်းအနကောင်းဆံို်းပ စပ ်း အ ချိနနိမသ
့် ွော်းလျှငနသောလည်းနကောင်း၊ ပမငသ
့် ွော်းလျှငနသော
လည်းနကောင်း

န်း ွင်းနှုန်းသိသောစွော နလျှောန
့် ည်းသွော်း ါသည။ အ

ငလယနရမျကနှောပ ငအထက န ၁၅၀၀ မှ န

ိိုင်းနဒသမျော်းတွင

၃၀၀၀ အတွင်း သမ ိိုင်း ရောသဥတို

ရှိနသောနဒသမျော်းတွငလည်းနကောင်း၊ န ၁၀၀၀ ထကနိမ့်နသော နပမပ နနပမနိ
မ့်မျော်းတွင
့်
စိိုက ျိ ်းပ စထွန်း ါသည။
(ဂ) ရ လိုအပ် ခ က်
မကကနဒ်းမ်းယော်း င၏ နရလိိုအ ချကမှော စိိုက ျိ ်းနသောနပမအမျိ ်းအစော်း၊ နပမ
မျကနှောပ င အနနအထော်း၊ နလတိိုကနှုန်း၊ တိမထထ မှုစသညတိအန
ို ့်
ေါ် မျော်းစွောမတည
-၄ါသည။ အဓိကအော်းပ င ့် နရအစိိုဓါတထိန်းသိမ်းမှုနည်း ါ်းနသော သဲဆနနသောနပမမျော်း
တွင နှစစဉမိို်းနရချိနလကမ (၈၀ မှ ၁၂၀)အတွင်း ရွ ောသွန်းနစကောမ နရသွင်းန ်းရန
လိိုအ

ါသည။ သိရောတွ
ို ့်
င အစိိုဓါတထိန်းသိမ်းမှုနကောင်းမွနနသော နပမမျိ ်းတွင နှစစဉမိို်း

နရချိန ၆၅ လကမရွ ောသွန်းလျှင င အစိိုဓါတလံိုနလောကနသကောင်း နတွျဲ့ ရှိရ ါသည။
(ဃ)ရလတက
ို ်နန
ှု ်ျိုး

မကကနဒ်းမ်းယော်း င၏ အကိိုင်းဆကမှုနင
ှ ့် အပမစစွမ
ဲ ှုအော်းနည်းလွန်းနသောနသကောင ့်
နလတိိုကနှုန်းပ င်းထနနသောနဒသမျော်းတွင

အ ငယိိုငလဲမှုမျော်းနတွျဲ့ သကံ ရ ါသည။

သိအတွ
ို ့်
က နလတိိုကခတရောဘကမှ နလကော ငအပ စ အ ငပမငအ
့် မျိ ်းအစော်းမျော်း
ပ စနသော ငလယအိုန်း ၊ ငလယကေွ်းစနသော အ ငမျော်းစိက
ို
ျိ ်းထော်းန ်းရန လိိုအ
ါသည။ သောမနနလတိိုကနှုန်းရှိနသောနဒသမျော်းတွင အ ငငယစဉ၌ အပခော်းအရိ
မျော်းပ စနသော

ကသစ င၊

သကကဆ ငတိိုနှ့် င ့်

တွဲ ကစိိုက ျိ ်းပခင်း၊

နကော

င
င

စိိုကခင်းနှင ့် တွဲ ကစိက
ို
ျိ ်းပခင်းတိိုပ ့် င ့် လံိုနလောကစွောကောကွယနိင
ို ါသည။
၅။ ကကရ ျိုး ျိုးယြောျိုးပ ျိုးခင်ျိုးလိုပ်ငန်ျိုး
(က)

ျိုးရစ့်ရ ျိုးခ ယ်မခင်ျိုး
မျိ ်းနစ့်မျော်း ျိ ်းမနထောငမ နရစညထဲတွင မျိ ်းနစ့်မျော်းအကကွဲသညအထိ (၄၈)
နောရနရစိမရ ါသည။ နရစိမသညအ
့် ခါ နရတွငန ေါ်လောသည့် အနစမ
့် ျော်း ယရှော်းပ ်း
နရပမ နစ့်မျော်းကိိုသောနရွ ်းချယ၍ မျိ ်းနစ့်အစိို န
့် ါက ါသည။

(ခ)

ျိုးရစ့်အစရ
ို ့် ါက် သွဲရဘြောင်မပင်ဆင်မခင်ျိုး
အကျယ ၁ မတော၊ အပမင ့် ၃၀ စငတမတောနှင ့် အရှည ၅၀ မတော ျိ ်းနဘောင
မျော်းပ လို ၍

လ စတစအမဲခင်းပ ်း

ပမစသဲသကမ်းပ ညရ
့် ါသည။

သဲအန ေါ်မျကနှောပ င ညညောရန ပ ပ င ါသည။

-၅-

(ဂ)

ျိုးရစ့်အစရ
ို ့် ါက်မခင်ျိုး
မျိ ်းနစတ
ှ တ
့် စနစ့်နင
့် စနစ့် ၁ စငတမတော၊ တစတန်းနှငတ
့် စတန်း ၃ စငတမတော၊
အနက ၃ စင တမတောထော်းကော အစိိုန့် ါကမည့်ချက နနရောကိို တစ ကသတထော်း ပ ်း
အစိို န့် ါက ါသည။ ၁ စတိုရန်းမတောတွင မျိ ်းနစ(့် ၃၇၃)နစ့် ဝငဆန ့် ါသည။

(ဃ)အစရ
ို ့် ါက်ပ ျိုးရဘြောင် မပ စိုထန်ျိုးသ ် ျိုးမခင်ျိုး
မျိ ်းနစ့်ထညစ
့် ပ ်းနသော သဲနဘောငတွငနရနလောင်းပ ်း ဝါ်းကိိုင်းပ ငအ
့် ခံို်းပ လို ကော
၄င်းအန ေါ်မှ

လ စတစအမဲတစထ အို ပ ်း

သည။ ကကက ၊ ရှဉ့် ၊

အန ေါ်မှ အပ ြူတစထ အို န ်းရ ါ

ရွ ကဆိတမျော်း ကောကွယရနအတွက Aldrin နှင ့် Strom

နဆ်းမျော်းချထော်းရ ါသည။ နရကိိုလိိုအ သလိို တစနန(၁)ကကိ
မ (သိ)ို ့် (၂) ကကိမခန ့်
့်
နလောင်းန ်းရ ါသည။ အ ချိန ၃၀ံံ-၃၅ံံC အတွင်း ရှိရနလိိုအ

ါသည။ ၁၄

ရကခနအသကောတွ
င မျိ ်းနစ့်မျော်း စတငန ါကလော ါသည။ ထိိုအချိနတွင လ စတစကိို
့်
ယရှော်းန ်းရမည။ အ ငန ါကပ ်း တစလခနအသကော
အရွ က(၃)စံိုခနရှ့် ိလောချိနတွင
့်
ျိ ်းအိတထဲသနပ
ိို ့် ောင်းနရ ျဲ့ စိက
ို
ျိ ်းရ ါသည။
(င) ပ ျိုးအတ်သပ် န် ရမ ရ ြောစပ် မခင်ျိုးနင
ှ ့်် ပ ျိုးအတ်သပ် မခင်ျိုး
အန ေါ်ယံနပမဆလော ၃၀% ၊သဲသကမ်း ၃၀% ၊ စ ါ်းခွံ ၃၀% နှင ့် စက ဲပွ ော ၁၀% ကိို
သမနအောငနရောနမ ါသည။၆''× ၁၆" အရွ ယ ိိုလဘတအိတအနကကိို သံို်းရ ါမည။

-၆(စ) ပ ျိုးအတ်စ န် ရဘြောင်မပ မပင်မခင်ျိုးနင
ှ ပ
့်် ျိုးအတ်စမခင်ျိုး
နဆောကလို ပ ်းနသောအရိ စငနအောကတွင ိိုလဘတအိတကိို (၃)လံို်းတန်းစကော
၂' အကျယလမ်းပ လို
စ ါသည။
၆။ ပ ျိုးပင်စိုက်ပ ျိုးမခင်ျိုး

ါသည။ အိတမစမ

လ စတစအနကကိို ဦ်းစွောခင်းပ ်း အိတ

ရကသတတ(၅) တသော်းခနရှ့် ိနသော ျိ ်း ငသညရွ ကစံ(ို ၂)ခိုအထိ ထွကရှိပ ်းအပမစအရှည (၄")
ခနရှ့် ိပ ပ စ ါသည။

ျိ ်းအိတကိို ကျင်းပ လို ရောတွင အချင်း (၁၁/၂")ခန၊ ့် အရှည (၁၂")ခနရှ့် ိပ ်း

အ ျော်းတစ ကကိို ခဲတံခ နသကဲ့်သိို ခ
့် နထော်းနသောသစသော်းတိုတကိို အသံို်းပ
ခ နတိုတပ င ့်

ါသည။ ထိိုတစ က

ျိ ်းအိတအလယတညတ
့် ညတ
့် ွငစိိုက၍ ဆဆံိုကျညန လ
ွျဲ့ ှညသ
့် ကဲ့်သိို ့် နှ၍သွ
ဲ ့်
င်းရ ါ

သည။ အနက (၆") ခနရလျှ
င တစ ကခ နတိုတကိို ပ နခ တ၍
့်
ျိ ်း ငကိိုထည့် ါသည။

ျိ ်း ငထညရ
့် ော တွငနရနသောကအပမစ နခါကမသွော်းရန ဂရိုပ ရ ါသည။

ျိ ်း င၏ ငစညနှင ့် အပမစဆကနသောအ ိိုင်း (Ground Level)ကိို
ညနအောင လကတစ ကပ ငထ
့် ်းထော်းပ ်း
့် ိန်း၍ ထညန
လှု ခါန ်းပခင်းပ င ့်

ျိ ်းနဘောငထဲမှ နှုတယထော်းနသော

ျိ ်းအိတနပမသော်းပ နလညညညောစွော

ျိ ်းအိတ နပမမျကနှောပ ငနှင ့်

ျိ ်းအိတကိို အထကနအောက (၃)ကကိမခန ့်
ျိ ်း ငအနပခသိို ့် ပ ညသ
့် ွင်းပ ်းပ စကော

ျိ ်း ငစိက
ို
ျိ ်းပခင်း ပ ်းစ်းသွော်းပ ပ စ ါသည။
ျိ ်းအိတထဲသိို ့်

ျိ ်း ငမျော်းစိက
ို
ျိ ်းရောတွင

နအောက ါကဲ့်သနသော
ိို ့်

မမမှန ျိ ်း ငမျော်းကိို

ယရှော်းသင ့် ါသည(၁) Goose Neck
(၂)

Twist

- ဘဲငန်းလည င်းကဲ့်သနကောက
ိို ့်
နကွ်းနနပခင်း
- တစရစလညနကွျဲ့နကောကပခင်း

(၃) Strangle

- တစရစချင်းလှည၍
့် အရစမျော်းစွောနကောကနကွျဲ့ ပခင်း

(၄) Crank Handle

- လကလှညစ
့် ကနှု်းိ နဂါကကဲ့်သနှ
ိို ့် စဆစချိ ်းနကောကနကွျဲ့နသောအပမစ

(၅) Spiral

- နွယနှောနမောင်းလိနကဲ့်သနကောက
ိို ့်
နကွျဲ့ ပခင်း

(၆) Pot Bound

-

ျိ ်းအိတတိမသပ ငန
့် အောကနပခနထောကပ ်းနကောကနကွျဲ့ ပခင်း

-၇-

၇။ ပ ျိုးခင်ျိုးထန်ျိုးသ ် ျိုးမပ စိုမခင်ျိုး
-

စိိုကပ ်းစ ျိ ်း ငငယမျော်းအော်း

အစိိုဓါတမပ တနစရန

နရနလောင်းန ်းရပ ်း

နနောက ိိုင်း

တစနန(၁)ကကိ
မ (သိ)လိ
ို ့် ိုအ သလိို နရနလောင်းန ်းရသည။
့်
-

နပမသသဇောအချိ ်း ၁၀;၁၀;၁၀ ၊ တစလလျှင တစ ငကိို(၁)နအောငစနှုန်းပ ငန
့် က ်းန ်းရမည။

-

Trace element နပမသသဇောမျော်းကိိုလည်း တပ န်းန ်းနိင
ို ါသည။

-

ကိိုင်းဆကပခင်းမပ လို မှ တစလအလိိုတွင နပမသသဇောနက ်းပခင်းကိို မပ လို ရနတော့် ါ။

-

ကိိုင်းဆကပခင်းမပ လို မှ ျိ ်း ငန ေါ် ရှိအရိ မျော်းကိို ပ ည်းပ ည်းချင်း ယရှော်းန ်းရမည။

-၈၈။

ျိုးကိုငျိုး် ရ ျိုးခ ယ်မခင်ျိုးနင
ှ ့််

ျိုးကိုငျိုး် စ်မခင်ျိုး

နထောကခံထော်းနသောမျိ ်းမျော်းထဲမှ
မျိ ်းကိိုင်းအပ စ

နရွ ်းချယရ ါသည။

န်းမ ွင၊့်
မျိ ်းကိိုင်းမှော

အသ်းမသ်းနသော

နအောကနပခကိိုင်းမျော်းကိို

သကတမ်း(၃-၄)နှစရှိပ ်း

လောယောပ င ့် (၄) cm ခနအနခါက
ကိို ခွါန ်းရ ါသည။ အနခါကရစပ ်း (၈-၁၀)
့်
မျိ ်းကိိုင်းကိို အသံို်းပ ရ ါသည။
၉။ ကိုငျိုး် ဆက်မခင်ျိုး

အရင်း ကတွင
တအသကောတွင

ကိိုင်းဆကရန နရွ ်းချယထော်းနသောနအောကခံ ငကိို (၄၀)cm အပမငတ
့် ွငပ တပ ်း အန ေါ်
ဘကအရွ က (၃-၄)စံိုကိို

ယရှော်းနခ စရ ါမည။ နရွ နဘောပ ငန
့် အောကခံ ငကိို နချောနမျဲ့နသော

မျကနှောပ ငရနအောင ဦ်းစွောတိိုကရ ါသည။ မျကနှောပ ငအရွ ယအစော်းမှော (၃-၃.၅) cm ခနရှ့် ိ ါသည။
လကခံ ငအရွ ယအစော်းနှင ့် တညနသောမျိ ်းကိိုင်းကိိုနရွ ်းချယပ ်း အဆစ(၃-၄)ဆစခန ့် (အရှည ၁၂-၁၅
cm အရွ ယ) ပ တပ ်းမျိ ်းကိိုင်းကိို နရွ နဘောပ င ့် လကခံ င မျကနှောပ ငနှင ့် တညနသောအရွ ယ
နရောကနအောင ပ လို ရ ါသည။ ပ ပ ငထော်းနသော လကခံ ငနှငအ
့် န ေါ် ိိုင်းကိို တစထ တည်းကျ
နအောင ထ ဆကပ ်း

လ စတစ (၁ cm×၃၀ cm)ပ င ့် နနရော လ မကျနနအောင

၄င်းန ေါ်မှ

ပ ငန
့် ရနငွျဲ့မ ျံနအောင

Parafilm

ကိို င်းဆကနနရောမှ

တရစရ ါသည။

အန ေါ်ကိိုင်းထိ ထိလံိုနအောင

တရ ါမည။

-၉-၉၁၀။

စိုက်ပ ျိုးမခင်ျိုး
(က)က င်ျိုးတျိုးက င်ျိုး ှံိုျိုးမခင်ျိုး
၂' × ၂' × ၂' အရွ ယ နလ်းနထောငက
့် ျင်းတ်းရ ါသည။ အန ေါ်ယံနပမဆလောနှင ့်
နအောကခံနပမလောကိို ကျင်းတစ ကစတွင ခွဲပခော်း ံိုရ ါမည။ ကျင်းနံရံမျော်း နပ ောငနချော
မောကျစမနနနစရန ကျင်းတ်းစကပ င၄
့် င်း၊ တရွ င်းငန်းပ ော်းပ င်း၄င်း မသံ်းို ဘဲန ါကပ ော်း
ကိိုသောသံို်းရ ါသည။ တ်းပ ်းနသောကျင်းထဲသိို ့် ၁၀၀ % နအောဂင်းနစနပမသသဇော (၁)ကလိို
ဂရမနှင ့် အန ေါ်ယံနပမဆလောမွမွပ င ့် သမနအောငနရောနမပ ်း ကျင်းပ နပ ညန
့် ်းရ ါမည။
(ခ) စိုက်ပ ျိုးမခင်ျိုး

ျိ ်း ငမစိိုကမ ပ န ိထော်းသည
ို ့်
န
့် ပမကိိုန ါကပ ော်းပ င ့်

ျိ ်းအိတဝငဆနနိ့် င
ို မည့်

အရွ ယအစော်းတ်းန ေါ် ပ ်း ျိ ်းအိတ၏နအောကနပခနှုတခမ်း တလညကိို ဓါ်းထကထက
ပ ငလ
ှ ံိုအထိ နဒါငလိိုက လ စ
့် ှ်း ယ ါ။ ပ ်းလျှငနအောကနပခမှ အန ေါ် ိိုင်းသံို်း ံိုနစ
တစအိတခွဲ၍ ကျင်းထဲသထည
ိို ့်
ရ
့် ါသည။

ျိ ်းအိတအန ေါ်ယံမျကနှောပ ငသည ကျင်း

မျကနှောပ ငနှင ့် တစညတည်း ပ စရ ါမည။ အ ငရင်း တလညတွင နရထိန်းနိင
ို ရန
ခွက ံိုသဏ္ဏောန
တစမျိ ်းလျှင

နပမ ိန
ို ့် ်းရ ါမည။

စိိုကခင်းတွင

တစလိိုင်းချင်းစိက
ို
ျိ ်းသင ့် ါသည။

တစလိိုင်းတစမျိ ်းပခင်း

မျိ ်းကွဲမျော်းစွော ါဝငစိက
ို
ျိ ်း ါက
သိမှ
ို ့် သော

အသ်းနကောကရောတွင

တစပ ိ ငတည်းနကောကနိင
ို မညပ စ ါသည။

မျိ ်းကွဲအလိိုက

အသ်းရငမ
့် ျိနမတ၍ ပ စ ါသည။
့် ှညခ
(ဂ) ရဆျိုးသတ
ို မ် ခင်ျိုး
စိိုက ျိ ်းပ ်း ျိ ်း ငနအောကနပခရှိ ချိ ျဲ့ယွင်းချကရှိနသောအရွ ကမျော်းကိို

ယရှော်းပ ်း

၈၅% WP (ဒိင
ို နကော့် ါ်း၊ ကရိိုရို ိဒ၊ ထရိိုငဟိိုကဒနရောဆိိုဒ) သိုတနဆ်းပ င ့် သိုတလိမ်း
ရ ါမည။န ျောစ နည်းမှော ၄င်းနဆ်း ၂ kg ကိို နရန ျောနဆ်း ၁၉ lt ပ င ့် န ျောစ ရ ါသည။
နဆ်းကိို နအောကနပခမှ ကိိုင်းဆတနနရောအထိသိုတလိမ်းရ ါသည။
(ဃ)အစိုဓါတ်ထန်ျိုးမခင်ျိုး
မကကနဒ်းမ်းယော်းစိက
ို ခင်းတွင

အ ငကက်းထွော်းသနစွမ်းနရ်းနှင ့်

အထွကနှုန်း ိိုမိို

နကောင်းမွနနရ်းအတွက အစိိုဓါတထိန်းပခင်း လို ငန်းကိိုနဆောငရွ ကရမည။ အစိိုဓါတ
ထိန်းပခင်းလို ငန်း နဆောငရွ ကပခင်းပ င ့် နပမမှအစိိုဓါတဆံို်းရှု ံ်းမှုကိို ကောကွယနိင
ို သည့်
အပ င နပမ၏အ ချိနကိိုမျှတနစသည။ ထိအပ
ို ့်
င အန ေါ်ယံနပမတိိုကစော်းမှုကိို ကောကွယ

-၁၀နိင
ို ပ ်း နပမသော်းတညနဆောကမှု

ိိုမိိုနကောင်းမွနနစ ါသည။ န ါင်းပမကမျော်းကိိုလည်း

နှမ
ိ နှင်းနစနိင
ို ါသည။ အစိိုဓါတထိန်းရနအတွက မကကနဒ်းမ်းယော်းအသ်းခွံနဆွ်းမျော်းနှင ့်
ပမကနပခောကနဆွ်းမျော်း အသံ်းို ပ နိင
ို နသကောင်းသိရိရ
ှ ါသည။ အစိိုဓါတထိန်းပခင်း လို ငန်း
ကိိုနဆောငရွ ကရောတွင အ ငရှည ငစညကိိုတိိုကရိိုက မထိနတွျဲ့နစရ ါ။ ငစညနရောဂါ

ကျနရောကနစနိင
ို ၍ ပ စ ါသည။ အစိိုဓါတထိန်းပခင်းကိို အ ငတန်းမျော်းသကော်းပမကမျော်း
ထော်းရှိန ်းပ ်း မှနမှနရိတန ်းပခင်းပ ငလ
ို ါသည။
့် ည်း နဆောငရွ ကနိင
(င) ကိုငျိုး် ပိုမ တ်မခင်ျိုးနင
ှ ့်် အပင်ပှံိုသင်ျိုးမခင်ျိုး
ကိိုင်း ိိုပ တပခင်းလို ငန်းကိို တစနှစသော်းမှ နလ်းနှစသော်းအတွင်း အထ်းအနလ်း
ထော်း နဆောငရွ ကရမညပ စ ါသည။ သိမဟို
ို ့် တ မလိိုအ နသောကိိုင်းမျော်း သက ည နန၍
အသ်းသ်းနှုန်းနည်းပခင်း "V"

ံိုသဏ္ဏောန ဂွဆံိုမျော်းပ စ၍ နလတိိုကဒဏ္နသကောင ့် ကိိုင်း

ကျိ ်း ဲ့်ပခင်းမျော်း ပ စန ေါ်သပ င ့် ကိိုင်း ိိုပ တပခင်းလို ငန်း အနရ်းတကက်းနဆောငရွ ကရန
လိို ါသည။ အ ငငယစဉတွင သံို်းနှစသော်းအရွ ယခနအထိ
ရွ ကအို ကျဲနန၍ ကိိုင်း
့်
ထွကရနလိိုအ

ါက ကိိုင်းထွကလိိုနသောနနရော အထကက ၍ အနခါကအော်းထစန ်း

ထော်းပခင်းပ င ့် ကိိုင်းထွကလောနိင
ို နစ ါသည။ အကွောအနဝ်း စိ စိ စိက
ို ၍ အ ငဝငဆနမှု့်
မျော်းနသော

မကကနဒ်းမ်းယော်းစိိုကခင်းတွင

အ ငသကတမ်းကက်းလောသညနှငအ
့် မျှ

ရွ ကအို မျော်းထိစ ကော နရရှည၌ အထွကနှုန်းကျဆင်းလောနိင
ို န သည။ ၄င်းအ င
မျော်းမှ နဘ်းကိိုင်းမျော်းပ တန ်းပခင်း၊ လိိုအ
နဆောငရွ ကရ ါမည။

ဤသိပို ့် လို ပခင်းပ င ့်

ါက သကော်း ငမျော်း ယရှော်းန ်းပခင်းတိိုကိ
့် ို
နနနရောငပခညကိို ိိုမိိုမျှတစွောရရှိနစပ ်း

မှုိနရောဂါကျနရောကမှုမှ ကောကွယနိင
ို မညပ စ ါသည။
(စ) ရမ သဇြောရက ျိုးမခင်ျိုး
စိိုကပ ်းနှစလအသကောတွင ၁၅;၁၅;၁၅ နပမသသဇောကိို တစ ငလျှင ၃၀ ဂရမနှုန်းပ င ့်
ထမနှစတွင ၄ ကကိမခွဲ၍နက ်းန ်းသင ့် ါသည။ ဒိုတိယနှစတွင ၆၀ ဂရမနှုန်းပ င ့် ၄
ကကိမခွဲ၍ နက ်းန ်းရ ါမည။ ဓါတနပမသသဇော နက ်းရောတွင

( Slow release fertilizer )

အမျိ ်းအစော်းကိို နရွ ်းချယနက ်းပခင်းပ င ့် တစပ ည်းပ ည်းပခင်း အောဟောရဓါတန ျောက
ျကမှုမရှိဘဲ စော်းသံို်းနိင
ို ါသည။ ဓါတနပမသသဇောနက ်းရောတွင အစောစော်းအပမစနရောက
ရှိရော (canopy) အစ တွင ပ နပ ့် ြူ်းနက ်း န ်းရ ါသည။ တစကကိမပ ြူ်းနက ်းပ ်း ါက
နနောကတစလတွင (organic manure) ပ နပ ့် ြူ်း နက ်းပခင်းပ င ့် တစလလျှငတစမျိ ်း၊
-၁၁-

တစလှညစ
့် နက ်းရမညစ
့် နစကိို သံ်းို ရမည ပ စ ါသည။ နပမသသဇောနက ်းရနအတွက ၂ နှစ
၁ ကကိမ နပမဆလောဓါတခွဲစမ်းသ ပ ်း နထောကခံချကအရ နက ်းသင ့် ါသည။
၁၁။ ပိုျိုး ြောျိုးရ ြောဂါက ရ ြောက် ှု
မကကနဒ်းမ်းယော်းစိိုကခင်းတွင အမျော်းအော်းပ င ့် ိို်းမော်းနရောဂါထ်းပခော်းဆိို်းရွ ော်းစွော ကျနရောက
နလ့်မရှိဟို သိရိရ
ှ ါသည။ မရင်းနဒသပ စနသော သသစနသတ်းလျနိင
ို ငံတွင ိို်းမော်းနရောဂါကျနရောကမှု
ရှိနသကောင်းသိရိရ
ှ

ါသည။

မိမိစက
ိို ခင်း၏

ိို်းမော်းကျနရောက ျကဆ်းမှု

မျကနပခမ ျက ကင်းနထောကနလ့်လော နစောငသ့် ကညရ
့် န လိိုအ
ျကဆ်းနိင
ို မှု

အတိိုင်းအတောအန ေါ်

အနပခခံ၍

အနပခ၏အနနကိို

ါသည။ ကျနရောကမှုအနပခအနန

က မ်းကျငသမျော်း၏

အသကံပ

လမ်းညန

ချကမျော်းအရ နထောကခံထော်းနသော နဆ်းနှင ့် နဆ်းနှုန်းထော်း ၊ သံို်းစွဲရ မညန
့် ဆ်းပ န်းကိရိယော
တိိုကိ
ိ နှင်းရမညပ စ ါသည။ စိိုက ျိ ်းနသောနဒသ မျိ ်းအလိိုက
့် ိုစနစတကျ အသံို်းပ ကောကွယနှမ
န်း ွငမ
့် ှုအနပခအနန စသညတိိုအရ
့်
နိင
ို နသောလည်း

အမျော်းအော်းပ င ့်

နအောက ါအတိိုင်း န ေါ် ပ အ

ိို်းမော်းနရောဂါကျနရောကမှု အမျိ ်းအစော်းအတိိုင်းအတော ကွဲပ ော်း
ကျနရောက၍ရှိနသော

ိို်းမော်းနရောဂါနှင ့်

နှမ
ိ နှင်းနည်းတိိုကိ
့် ို

ါသည။

(က)အပင်စ
့် ြောျိုးကိုက်မ တ်ပိုျိုး (Flower Caterpillar)
သသစနသတ်းလျနိင
ို ငံတွင နဘောက တနကောငမျော်းကိို အဓိက န်း ွငခ
့် ျိနပ စ နသော
ဇလိိုငလမှစကတငဘောလအတွင်း

အမော်းဆံ်းို နတွျဲ့ ရှိရသညဟို

သိရ ါသည။

အ ်း ်းစအချိနတွင န်းခိိုငမျော်းန ေါ်သိို ဥမျော်းဥချတတ
ါသည။ နဘောက တ မျော်းသည
့်
အ ်းမျော်း၊ န်း ွငမ
့် ျော်းကိို စော်းသံို်းသကသည။ ၄င်းနသကောင ့် အသ်း တငနှုန်းနလျောက
့် ျနစပ ်း
ဆိို်းရွ ော်း ါက

အသ်းလံို်းဝမရသညအထိ

ျကဆ်းနိင
ို ါ

အ တစဉစစနဆ်းရ ါမည။ကျနရောကမှုအနပခအနန

သည။

န်းခိိုငမျော်းကိို
အန ေါ်မတည၍

က မ်းကျငသမျော်း၏ အသကံပ ချကအရ နဆ်းပ န်းရ ါမည။ ဝတမှုံက်း ျော်းမျော်းကိို
မထိခိိုကနစရနအတွက ညနန ိိုင်းတွငသောနဆ်းပ န်းရ မညပ စ ါသည။

-၁၂-

(ခ) သျိုးလှံိုျိုးရမပြောက်စိုပ်စြောျိုး က ် ျိုးပိုျိုး(Fruitspotting bugs)
အရွ ယနရောကနကောငတွင ရို
သစရညမျော်းကိိုထိို်း

ံို်းနကောငမျော်းသည သ်းခွံစိမ်းနှင ့် အနစ့်ဆန မျော်းမှ

န ါကစို စော်း ါသည။

အနည်းငယနသော

ိို်းကျနရောက

ျကဆ်းမှုသည ငလျှင အနစ့်ဆနအထွကနှုန်းနှင ့် အရညအနသွ်းကိို
သည။

၄င်းသကမ်း ်းိို မျော်းသည

အနစ့်

ဆန ံျဲ့ွ ပ ိ ်းကက်းထွော်းစဉအတွင်း

ထိခိိုကနစ ါ
အချိနမနရွ ်း

ကျနရောကနိင
ို ါသည။ သသစနသတ်းလျနိင
ို ငံတွင နအောကတိိုဘောလမှ ဒဇငဘောလ အတွင်း
ကျနရောက ျကဆ်းမှုသည ဆံို်းရှု ံ်းမှုအမျော်းဆံို်း ဟိုသိရိရ
ှ ါသည။ သ်းစိမ်းနကကမျော်းအော်း
အ တစဉစစနဆ်းပခင်းပ င ့်

ျကဆ်းမှုကိို

ကင်းနထောက ါ။

တစ တအတွင်း

သ်းစိမ်းနကက ၄% ခန၌့် ိို်းကျနရောက ျကဆ်းမှု နတွျဲ့ ရှိ ါက ိို်းသတနဆ်း ပ န်းရ ါမည။
သိမဟို
ို ့် တ

နှစ တဆကတိိုကအတွင်း

နဆ်းပ န်းရန လိို အ

၂.၅

%

ခန ့်

ိို်းကိိုကနသကောင်းနတွျဲ့ရ ါက

ါသည။

(ဂ) သျိုးလှံိုျိုးရ ါက်ပိုျိုး(Nut borer)
ဥမျော်းကိို သ်းခွံစိမ်းန ေါ် ရှိ အစိန
ို ့် ါကလမ်းနသကောင်း (Suture Line) တစနလျှောကနှင ့်
သ်းညောတံတစဝိိုကတွင

ဥချတတ ါသည။

နဘောက တမျော်း

ထိို်းန ါကစော်းနသောကပခင်းပ င ့် အ ငအတွင်း မှ အနစ့်ဆနကိို

သည

သ်းခွံစိမ်းကိို

ျကစ်းနစနိင
ို ါသည။

ဤသိပို ့် င ့် အသ်းမရငမ
့် နစော၍နကကနစပ ်း အဆနအရည အနသွ်းကိို ထိခိိုကနစ ါသည။
နဘောက တငယမျော်းအော်း သ်းခွံစမ
ိ ်းကိို ထွင်း န ါကစော်းနသောကပခင်းမပ နိင
ို မှ နဆ်းပ န်း
နှမ
ိ ်းနှင်းရ ါမည။ ဥမှန ါကကောစ နဘောက တမျော်းသည ဥမှန ါကချိနမှ သ်းခွံကိို
ထိို်းန ါကစော်းချိန အထိ ၃ ရက

၅ ရကသောသကော တတ ါသည။ ၄င်းအချိနအတွင်း

နဆ်းပ န်းရ ါမည။

တညစမှ

သ်းကင်း

ရငမ
့် ျိနအထိ
့် ှညခ

အတွင်း၏ ်းိို မျော်း

အ ျကဆ်းဆံို်းပ စ ါသည။ သ်းစိမ်းနကကမျော်းကိို အ တစဉ စစနဆ်းကင်းနထောက ါ။
အသ်းနကကမျော်းတွင
အသ်းမျော်းန ေါ်မှ

သ်းန ါက ိို်း ျကဆ်းမှု

မန ါကနသ်းနသော

နတွျဲ့ ရှိသညန
့် င
ှ ့်

ဥမျော်းကိိုစတင

နှမ
ိ နှင်း ါ။

အ ငန ေါ် ရှိ
အဆန ံျဲ့ွ ပ ိ ်းမှု

အဆငန
့် ေါ်မတည၍

အဆန(၁

%

မန ါကနသ်းနသောဥမျော်းနတွျဲ့ရလျှင

၊

၂%

)(သိ)ို ့်

၃%

ခနတွ
့် င

ိို်းသတနဆ်းပ န်း န ်းရ ါမည။ 344 နှင ့် Daddow

မျိ ်းမျော်းသည သ်း န ါက ်းိို ျကဆ်းမှုဒဏ္ကိို ိို၍ခံနင
ိို ရညနည်းသကသည။
-၁၃(ဃ)အမခြောျိုး က်ပိုျိုး ြောျိုး
နရှောက၊ သံ ိုရော ငမျော်းတွငကျနရောကတတနသော ိို်းနကမျော်း (black citrus aphids)
အ ွငစ
့် ော်း ိို်း မျော်း (Flower thrips) ၊ Felted Coccid ၊ Latania scale ရွ ကတွင်း ်းိို မျော်း(Leaf miner)၊
(Twig

girdler)

ကိိုင်းရစပ တ ်းိို မျော်း၊

ရွ ကစော်းကျိ င်းမျော်း(Redshouldered

leaf

ခနကောင
bettles

)

မျော်း(hairy

caterpillars)နှင ့်

သညလည်း

မကကနဒ်းမ်းယော်း

အသ်း ငမျော်းတွင ကျနရောကနိင
ို ါသည။
(င) ပန်ျိုးခိုငပ
် ိုပ်ရ ြောဂါ(Blassom blight)
ဤနရောဂါသည

နအ်းပမစိိုစွတနသောရောသဥတိုနင
ှ ့်

ထွကညံန
့် သောအ ငမျော်းတွင

အထ်းသပ င ့်

အဓိကကျနရောက ါသည။

နလဝငနလ

Botrytis

cinerea

မှုိနသကောငပ့် စ ွော်းရပခင်းပ စ ါသည။ မှုိ spores မျော်းသည နလအော်းပ င ့် ျံျဲ့ နှနိ
ံ ့် င
ို သကဲ့်သိို ့်
မိို်း ဲွ ဲရ
ွ ွ ောချိနတွငလည်း ျံျဲ့ နိင
ို ါသည။ ဤနရောဂါသည တောရှညစွတစိို နသောရောသတွင
အပ စမျော်းသည။
နအ်းပမစိိုစွတနသောရောသတွင

န်းခိိုငတစလံို်းသည

အနရောင ျကလောပ ်း

ရကအတွင်း အညိ နရောငနပ ောင်းသွော်းပခင်း၊ ရငန
့် ပခောကသွော်းနသော

၃

ွင ့် တမျော်း သည

ွငည
ိို ပခင်း
့် ောတံတွငဆက၍က နနပ ်း ၄င်းတိိုန့် ေါ်တွင မ်းခိို်းနရောငမှုိမျှငမှုံမျော်း နတွျဲ့ ရှိနင
တိိုပ ့် စ ါသည။
နလဝငနလထွကညံ၍
့် နအ်းပမစိိုထိိုင်းနသောနနရောမျော်းမှ
မသကောခဏ္စစနဆ်း ါ။

လိိုအ လျှင

အ ငမျော်းနအောကရှိအသ်းမျော်းကိို

န်း ွငမ
့် ျော်းကိို

ိို်းသတနဆ်းမျော်းပ န်း တ ါ။

ဦ်းစွောနကောကယ ယရှော်း ါ။

နဆ်းမပ န်းမှ

ထိနရောကမှုရိန
ှ စ

ရနအတွက

နရောဂါကျနရောကမှု

စတငနတွျဲ့ ရှိသညနှင ့်

ချကချင်းမှုိသတနဆ်းပ န်း

ရ ါမည။
(စ) သျိုးစ ် ျိုးခှံစက်ရပ ြောက်ရ ြောဂါ(Husk spot)
ဤနရောဂါသည

အချိနမတိိုငမှ

ဆိို်းရွ ော်းစွောထိခိိုကနိင
ို ါသည။

အသ်းနစောနကကမှုမျော်းစွောပ စနစသပ င ့်

၄င်းနရောဂါသည

ကက်းထွော်းဆဲအသ်းမျော်းအော်း

စိိုထိိုင်း

နသောရောသတွင ကျနရောကတတပ ်း အသ်းတငချိနမှ ရငမ
့် ျိနထိ သကော တတ ါသည။
့် ှညခ
နနွဦ်းရောသတွင ဤနရောဂါကျနရောကပခင်းသည

မ
ိို ိိုထိခိိုကနိင
ို

ါသည။ မျိ ်းစိတနှင ့်

အ ချိနန ေါ်မတညပ ်း နရောဂါလကခဏ္ော သိသောထငရှော်းရန (၁၅) တမှ (၁၈) တအထိ
-၁၄သကောတတ ါသည။ ထိနသကောင
ို ့်
့် နရောဂါလကခဏ္ောမျော်း ထငရှော်းန ေါ်လွငလောမှ နဆ်းပ န်း
ပခင်းသညမထိနရောကနတော့် ါ။ အသ်းအနည်းငယတွင စတငနရောဂါကျနရောကသညနှင ့်
မှုိသတနဆ်းပ န်းမှသော ထိနရောကနိင
ို ါသည။
အသ်းခွံန ေါ်တွင

(၅-၁၀)မလမတောအချင်းရှိ

အဝါနရောငမှ

ညိ ဝါနရောငရှိ

အစကအန ျောကအဝိိုင်းမျော်းနတွျဲ့ရ ါမည။ ၄င်းအစကအန ျောကနနရောမျော်းကိို ဓါ်းထက
ထကပ ငပ့် တသကညလ
့် ျှင

နဘ်းက လျကရှိနရောဂါကင်းနသော

ပ တနတောကရသညထက

ိို၍မောနသကောခကခဲနသကောင်းနတွျဲ့ ရှိရ ါမည။

စကဝိိုင်း ံိုညိ ဝါနရောငအစကအန ျောကတစခို

အော်း

အသ်းခွံ၏အတွင်းဘကမျကနှောပ ငတွငသော နတွျဲ့ နိင
ို ါသည။
ယခငရောသအတွင်းက သ်းခွံစကန ျောကမျော်းနတွျဲ့ ရှိခဲ့် ်းလျှင အသ်းတငချိနမှ
စတင၍

၃-၄

တတစ

ကကိမ

နကော့် ါ်း

၊နအောကစကလိိုရို ိဒ

ပ န်း တပခင်း

ကောဘနဒါဇငနဆ်းကိို တစရောသတွင အမျော်းဆံို်းနှစကကိမအထိ ( န်းအဓိက
တနပမောကနှင ့် ၈

၊

ွငခ
့် ျိနမှ ၅

တနပမောကတိတွ
ို ့် င တစကကိမစ) ပ န်း တပခင်း နဆောငရွ က ါ။

နဆ်းမပ န်းမှအသ်းမျော်းကိို ဦ်းစွောနကောကယ ယရှော်း ါ။
(ဆ) ပင်စည်နြောက ရ ြောဂါ(Trunk canker)

ဤနရောဂါသညအမျော်းအော်းပ ငပ့် စနလ့်ရိပှ ်း
မှုိနသကောင ့် ပ စ ွော်းရ ါသည။
မှုတနသွ
့် ော်းပ ်း

Phytophthora

နရောဂါကျနရောကနသောအ ငငယမျော်းသည

အရွ ကမျော်းသည

ကျိ ်းတိို်းကျိ ်းတဲပ င ့်

cinnamomi
ကက်းထွော်း

အဝါနရောငသန်းနန ါသည။

အ ငကက်းမျော်းတွင ငနပခရှိ ငစညအနခါကမျော်း၌ အနရောင ျကပခင်း နတွျဲ့ နိင
ို ပ ်း အန
နရောငသစနစ်းရညမျော်းထွကနနသညကိို နတွျဲ့ရနိင
ို ါသည။
ငနပခရှိ ငစညဒဏ္ရောမျော်းနှင ့်
နရောဂါဝငနရောကနိင
ို ါသည။
ဤနရောဂါကိိုအော်းန ်းနစ ါသည။

အစောစို ယအပမစမျော်းမှတစဆင ့်

စွတစိိုနသောရောသဥတိုနင
ှ ့်
နရောဂါကျနရောကမှု

ဤ

ငနပခနရဝ ပခင်းတိိုက
့်
ပ င်းထနလောသညနှငအ
့် မျှ

နကရှု ိင်းနသော ငစညအကကွဲနသကောင်းမျော်းနှင ့် အနခါကနသကွကမျော်းသည

ငနပခမှ

သည နအောက ိိုင်းအကိိုင်းမျော်းအထိ ျံနလော
ှံ ့်
ါမည။

-၁၅နရောဂါကင်းနသော ျိ ်း ငမျော်းကိို အသံို်းပ
ပခံသံို်း စစည်းကိရိယောမျော်းအသံို်းပ ရောတွင

ါ။ ငနပခတွငနရမဝ နစရ ါ။

ငစညကိိုထိခိိုကဒဏ္ရော မရရှိနစနအောင

ဂရိုစိိုက ါ။ ငနပခသိဦ်းတည
ို ့်
၍ ပမကရိတစို ံိုနစပခင်းမလို ရ ါ။ မှုိနရောဂါကိို အော်းန ်း
နစနိင
ို ါသည။အနခါကနသကွကငယမျော်းကိို ပ တနတောက ယရှော်းပ ်း ၄င်းဒဏ္ရောကိို
နကော့် ါ်း (နသက်းန) ါနသော မှုိသတနဆ်းတစမျိ ်းမျိ ်းကိို အပ ြူနရောငသိုတနဆ်းတစမျိ ်း
နရောစ ၍ သိုတလိမ်းန ်း ါ။နရောဂါကျနဒသမျော်းတွင ငနပခ၌ Ridomil Plus (သိို)့် Zee-mil
Plus မှုိသတနဆ်းပ န်းရ ါမည။
(ဇ) အမခြောျိုးရ ြောဂါ ြောျိုး
အပခော်းနရောဂါမျော်းမှောအခွံ ို နရောဂါ ၊Prink limb blight ၊ ကိိုင်း ျော်း နပခောကနရောဂါ၊
armillaria

အပမစ ို နရောဂါတိိုပ ့် စ ါသည။

နပမန ောနတောရှင်းပ ်းကောစ

နဒသမျော်းတွငအ ငသစငိုတမျော်း၊ အပမစနဟောင်းမျော်းကိိုနကနကတ်း၍ မ ယထိုတပခင်း
နသကောင ့် armillaria အပမစ ို နရောဂါဆိို်းရွ ော်းစွောကျနရောကနိင
ို ါသည။

(စ ) ရှဉ့််နင
ှ က့်် ကက် ြောျိုး
မကကနဒ်းမ်းယော်းအ ငမျော်း၏

ထိခက
ိို နအောင ျကဆ်းမှုအမျော်းဆံို်းမှော

ရှဉ့်နင
ှ ့်

ကကကမျော်း ငပ စ ါသည။ စတငအသ်းသ်းချိနမှ အသ်းရငမ
့် ချိန
့် ှညပ့် ်း နကကကျသညအ
အထိ

ျကဆ်းနလ့်ရိှ ါသည။ ရှဉ့်မျော်းသည အ ငန ေါ် ရှိအသ်းမျော်းကိို ကိိုကပ တ

စော်းသံို်းသညအ
့် ပ င ၄င်းတိိုနနထိ
ိုငရော သစနခါင်းမျော်းအတွင်း စိုနဆောင်းသိိုနလှောငနလ့်ရိှ
့်
သပ င ့် ဆံို်းရှု ံ်းမှုမျော်း ါသည။ ကကကမျော်း၏

ျကဆ်းမှုနသကောင ့် မကကနဒ်းမ်းယော်း ထိုတ

လို မှု၏ ၃၀%နကျောခန ့် ျကစ်းနသကောင်း သိရိရ
ှ ါသည။ ကကကမျော်းသည

အ ငန ေါ် ရှိ

အသ်းမျော်းကိို ၄င်းစော်းနသောက ျက ဆ်းတတ ါသည ။ အသ်းခွံ ကိုိ ခ န အန
ါက မျော်း
့်
န ါကကော အထဲမှအဆနကိို စော်းနသောကနလ့်ရိှ ါသည။ အမျော်းဆံို်း ျကဆ်းတတနသော
ကကကမျော်းမှော ကကကဝမ်းပ ြူ Black rat (Rattus . rattus) မျော်းပ စ ါသည။ နပမကကက မျော်း
(Bandicota

benglenis)

မှော

သစ ငတကနလ့်မရှိဘဲ

နကကကျအသ်းမျော်းကိိုသော

သယယစော်းနသောက ါသည။ ကကကမျော်းကိို ကောကွယနှမ
ိ နှင်းပခင်းကိို ၄င်းတိိုအမျော်း
့်
အပ ော်း ျကဆ်းမှုအတိိုငမ ကကိ တငနဆောငရွ ကထော်းရ ါမည။ အဆိ နရောအစောချန ်း
ပခင်း နည်းတစခိုတည်းပ င ့် ထိနရောကစွောမနှမ
ိ နှင်းနိင
ို ါ။ အပခော်းကကိ တင ကောကွယမှု
နည်းလမ်းမျော်းကိို ါ တွဲ ကနဆောငရွ ကရမညပ စ ါသည။
-၁၆၁၂။ အသျိုးစိုရဆြောင်ျိုး ြောတင်ရဆြောင် က်

ည့််နည်ျိုးလ ် ျိုး ြောျိုး

(က) အသ်းစိုသမ
ိ ်းရောတွင နပမပ ငန ေါ်၌အသ်းမျော်း လံို်းဝမကျနနစပခင်း၊ စိိုကခင်းအန်း
အနော်းတွင မကကနဒ်းမ်းယော်းစကရံိုမှ အကကင်းအကျနမျော်း မရှိနစပခင်းတိိုကိ
့် ို နဆောင
ရွ ကရ ါမည။ သိမှ
ို ့် သော အစောအလွယ တကမရရှိနင
ိို သပ င ့် ကကကဦ်းနရတိို်း ွော်းမှုကိို
ထိန်းထော်းနိင
ို ါသည။
(ခ)

ကကကခိိုနအောင်းနနနိင
ို နသောနနရောမျော်း ၊ ကကကသိိုကမျော်းကိိုလည်းမရှိနအောင
ကျငသနရှ့် င်းနရ်းကိိုလည်း နဆောငရွ ကရ ါမည။

တဝန်း

(ဂ)

ကကကတွင်းမျော်းကိို နရသွင်း၍ ျကဆ်းပခင်းပ ငလ
့် ည်း ကကကဦ်းနရကိိုနည်း ါ်းနစ ါ
သည။

(ဃ) ကကကသတနဆ်းနရောထော်းနသောအစောမျော်းကိို ၄င်းတိိုခိ့် ိုနအောင်းနနနိင
ို နသောနနရောမျော်း ၊
ပခံ ၊ အနဆောကအဦ တဝန်းကျငမျော်းတွငချထော်းပခင်းပ ငလ
ို ါသည။
့် ည်းကောကွယနိင
(သတိပ ရနမှော- ၄င်းအဆိ

အစောမျော်းကိို ကနလ်းငယမျော်းနှင ့် အပခော်း တိရိ စဆောနမျော်း

အနတရောယမပ စနစရန ဂရိုပ ရ ါမည။)
(င)

အစောမျော်းကိို အ ံို်းအကောမျော်းပ င ့် ံို်းအို န ်းထော်းပခင်းပ င ့် ကကကမျော်း ိိုမိိုနစ
ှ သကနစ
ါသည။

ဤသိအ
ို ့် ံို်းအကောမျော်းထဲတွငထော်းပခင်းပ င ့် မိို်းနရဒဏ္မှလည်း ကင်းလွတနစနိင
ို ါသည။
မကကနဒ်းမ်းယော်းပခံမျော်းတွင

ကော်းတောယောမျော်းကိို

အဆိ မျော်းထညသ
့် ွင်းရနအသံို်းပ သက ါသည။

ကော်းတောယောအနဟောင်းမျော်း၏ အတွင်းနပမောင်းထဲတွင အဆိ အစောမျော်းထညသ
့် ွင်းထော်းပ ်း အန ေါ်
မှအ ံို်းပ င ့်

ံို်းအို န ်းထော်း ါသည။ ဤသိနဆောင
ို ့်
ရွ ကပခင်းပ င ့် အပခော်းသတတဝါမျော်းစော်းသံ်းို ပခင်းမှ

ကောကွယနိင
ို ပ ်း နပမကက်းမှလည်း တိိုကရိိုကထိနတွျဲ့ မှုမရှိနင
ိို နတော့် ါ။
၁၃။ အသျိုးဆတ်ချိုးမခင်ျိုး
မရိတသိမ်းမအ င၏ နအောကနပခကိို ရှင်းလင်းထော်းရန လိိုအ

ါသည။ န ါင်းပမကမျော်း၊

သစကိိုင်းနပခောကမျော်း၊ အမှုိကသရိိုကမျော်းကိို ရှင်းလင်းထော်းရမည။ သိမှ
ို ့် သော လွယကစွော ရိတသိမ်း
နိင
ို မည။ နအောကနပခတွင အကိိုင်းမျော်းရှု နထွ်းယှကပ ောနန ါက ပ တနတောကန ်းပခင်းပ င ့် ဆွတခ်း
မှုကိို

ိိုမိိုလွယကနစနိင
ို ါသည။ စတငစိိုက ျိ ်းချိနတွင ရငမ
့် ှုတညနသောမျိ ်းမျော်းကိို စိိုကခင်း
့် ှညမ

တွငအတန်းလိိုက စနစတကျစိိုက ျိ ်းပခင်းအော်းပ င ့် ရိတသိမ်းချိနတွင လွယကစွောရိတ သိမ်းနိင
ို
မညပ စ ါသည။
-၁၇ရငမ
့် သောအသ်းမျော်း နပမကက်းန ေါ်တွင နကကကျသညအ
့် ချိနတွင လကပ င ့် နကောကယပခင်း
့် ှညန
လို ငန်းအော်း နဆောငရွ ကရသည။ Husk ခွါ၍ အတွင်းခွံအညိ နရောငရှိလျှင ရငမ
့် သောအသ်း
့် ှညန

ပ စသည။ Nut in Husk သညနရစိမသကည၍
့် အသ်းပမ

သွော်းလျှငပ စ၍ အတွင်းဆံ (kernel) သည နရ

စိမ၍ နရတွငန ေါ်လျှင နကောင်းနသော အသ်းဆံပ စသည။
344 , 660 သညနစောနစောနကက၍ 333,800,508 သည

ံိုမှနနကကပ ်း H2 , HY ,246 , O/C တိိုမှ့် ော

နနောကကျနကကနသောမျိ ်းမျော်းပ စသည။ Own Choice (O/C) မျိ ်းမှောအသ်းနကကရန ခကခဲ နသောမျိ ်းပ စ၍
အသ်းနခ ချနသောနည်း၊

အကိိုင်းအော်း

လှု ချနသောနည်းမျော်း

အသံို်းပ ၍

ဆွတခ်းပခင်း

ပ လို ရ ါမည။
စိိုကခင်းမှအသ်းမျော်းအော်းလံို်းနပ ောငစငနအောငနကောကယရမည။

အကယ၍

စိိုကခင်းအတွင်း အသ်းမျော်းကျနခဲ့် ါကနရောဂါ ိို်းမော်းဝငပခင်း၊ တိရ စဆောနမျော်း ျကဆ်းပခင်းတိိုနသကောင
့်
့်
ဆံို်းရှု ံ်းမှုမျော်းပ စ န ေါ် ါမည။
ရိတသိမ်းရောတွင Labour မျော်းစံနန
ှု ်းသတမှတ၍ထော်းရမည။ Labour တစဦ်းလျှငတစနန ၁၂၀
kg
့်
နကောကယနိင
ို ါသည။အသ်းနကောကယမှုအော်း
တစ တလျှငတစကကိမနကောကယရနလိိုအ

စိိုကခင်း

အကျယအဝန်းန ေါ်မတည၍

ါသည။ စိိုကခင်းမှနကောကယလောနသော အသ်းမျော်းကိို

အနလ်းချိန၍နနစဉမှ
တတမ်းပ လို ထော်းရမည။
့်
၁၄။ ကကရ ျိုး ျိုးယြောျိုးအဆှံထတ
ို လ
် ိုပ်ပှံိုအဆင်ဆ
့် င့််
(က) အခှံခါမခင်ျိုး
စိိုကခင်းမှရိတသိမ်းရရှိလောနသောအသ်းမျော်း (Nut in Husk) မျော်းကိို အခွံ
ခ တပခင်းလို ငန်းနဆောငရွ ကရ ါသည။ (၂၄)နောရအတွင်း အခွံခ တရန လိိုအ

ါ

သည။ အခွံခ တပ ်း (Nut in shell)အရွ ယသည အချင်း ၁၈ mm ခန ့် အနည်းဆံို်း ရှိရန
လိိုအ

ါသည။
အခွံခွါပ ်း (Nut in shell) မျော်းတွင (၁) Rat damage (၂) open micropile (၃) Nut Borrer

damage (၄) Spotting bug damage (၅) Cracket shells (၆) Pale shells germination စသညတိကိ
ို ့် ို
ယရှော်းပ ်း

ပမ နသောအနစ့်မျော်းကိို

သိိုနလှောငရနလိိုအ

ါသည။

-၁၈-

နရွ ်းချယ၍

silo

မျော်းအတွင်းထည၍
့်

(ခ) အရမခြောက်ခှံမခင်ျိုး
အခွံခွါပ ်း

(Nut

in

shell)

တွင

Moisture

40%

ရှိပ ်း

Air

Drying

စနစတ ဆငထော်းနသော silo မျော်းအတွင်းတွင စနစတကျသိိုနလှောငပခင်းပ င ့် (Nut in
shell) ၏ Moisture ကိို 20% အထိ နလျှောခ
ို ါသည။
့် ျနိင
၄င်းနနောက 30 ံံC မှ 50 ံံC အထိ Computar ပ င ့် Temperature Control လို ၍ Gas
heater ပ ငအ
န ်းထော်းနသော အနပခောကခံ silo မျော်းအတွင်း (၄-၅)ရကခနထော်း၍
့်
့်
အနပခောကခံပ ်း (Nut in shell) တွင Moisture 1% ရရှိနစရန အနပခောကခံရ ါသည။
န ောပ

ါအ န ်းထော်းနသော silo မျော်းအတွင်းမှ (Nut ၁in shell)မျော်းကိို ၃ မှ ၄ နောရ

တစကကိမထိုတယ၍ Moisture Control စမ်းသ ရန လိိုအ

ါသည။ (Nut in shell) တွင

Moisture 1% ရရှိလျှင အနစ့်ခွံခွဲစက၌ အဆနမျော်းထိုတယနိင
ို ါသည။
(ဂ) အရစ့်ခှံခွဲမခင်ျိုး
အဆနအစိိုဓါတ 1% အထိနလျှောခ
့် ျပ ်းနသောအခါ အနစ့်ခွံခွဲပခင်းကိိုလို နဆောင
ရ ါသည။ အနစ့်ခွံသည မောနသကောနနသပ င ့် အနစ့်ခွဲစကမျော်းကိို အသံို်းပ ရ ါသည။
(ဃ) အရမခြောက်ရ ျိုးခ ယ်မခင်ျိုး
အနစ့်ခွံခွဲပ ်းနနောက ထွကရှိလောနသောအဆနမျော်းကိို ဇကောအဆငဆ
့် ငအ
့် သံို်း
ပ ရအနစ့်ခွံမျော်း၊

အဆံလံို်းနချောမျော်း၊

အဆံနစ
ှ ပခမ်းကွဲမျော်း၊

အဆံအနသကမျော်းကိို

သ်းပခော်းဆခွဲထိုတယ ါသည။ အဆံအလံို်းမျော်းကိို တိိုကရိိုကစော်းသံို်းရနပ ပ ငပခင်း၊
အကွဲအနသကမျော်းအော်း မိုန ့် ိုတပခင်း၊ Ice cream
လို ပခင်း စသညတိတွ
ို ့် ငအသံ်းို ပ
(င)

ပ လို ပခင်း၊ အဆ၊ နထော တပ

ါသည။

ရ ကြော်ရလှြော်မခင်ျိုး
အစိိုဓါတ 1% အထိနလျှောခ
့် ျထော်းနသောအဆံမျော်းအော်း Nacadamia ဆအသံ်းို ပ ၍
နသကောနလှောရ ါသည။

နသကောနလှောပ ်းနသော

မကကနဒ်းမ်းယော်းအဆံမျော်းကိို

အရသောအမျိ ်းမျိ ်းထိုတ ိို်းပ ်း နစျ်းကွကသိတင
ို ့်
ိိုရ့် ါသည။

အနံ

-၁၉မကကနဒ်းမ်းယော်း သိ ံန
ပ ည်းကျ အထွကတိို်း စိိုက ျိ ်းနည်းစနစမျော်း
၁။

မကကနဒ်းမ်းယော်း စိိုက ျိ ်းရန နှစစဉမိို်းနရချိနလကမ (၆၀)နှငအထက
ရွ ောသွန်းနသောနဒသ၊
့်

န်း ွငချိ
့် န ကောလပ စနသော ဒဇငဘော၊ ဇနနဝါရ၊ န န ောဝါရလတွင

ျမ်းမျှအနိမ့်ဆံ်းို အ ချိန ၁၄

ဒဂရ စငတဂရိတမှ ၁၈ ဒဂရစငတဂရိတရရှိနသော နဒသမျော်း ပ စသင ့် ါသည။
၂။

ကိိုင်းဆက ျိ ်း ငမျော်းပ င ့် စိိုက ျိ ်းသငပ့် ်း နအောကခံ ငအပ စ H2 မျိ ်းကိို နရွ ်းချယ သင ့် ါ

သည။ ကိိုင်းဆကရနအတွက အထွကနကောင်းမျိ ်းပ စနသော ၂၄၆၊ ၃၄၄၊ ၆၆၀ မျိ ်းမျော်းကိို အသံို်းပ
ရ ါမည။
၃။

ျိ ်းနထောငရနအတွက မျိ ်းနစ့်စိုနဆောင်းရောတွင ဒိုတိယအသိုတနကကကျနသော အသ်းမျော်းကိို

နရွ ်းချယရနသငနလျော
ါသည။( ထမဦ်းဆံို်း
့်

နကကနသော

အသ်းမျော်းတွင

နကောင်းစွောအရငခံ
့် ၍

မှညနသော
့်
အသ်းမျော်း ၊ ိို်းကိိုက အနောအဆောမျော်း ါဝငသပ င)့်
၄။

ျိ ်းနထောငချိနတွင အ ချိန (၃၀ - ၃၅ ဒဂရစငတဂရိတ )ရရှိရနအတွက

လ စတစပ င ့်

န ါင်းမိို်း ကိိုင်းခံ၍ အမိို်းမိို်းရပ ်း ျိ ်းနဘောငကိို ၅၀% အရိ စငနအောကတွင ထော်းရှိရ ါသည။
၅။

ျိ ်းအိတသွ ရနအတွက မဒယောကိိုအန ေါ်ယံနပမသော်း „ ၊ သဘောဝသစနဆွ်း „ (စ ါ်းခွံ၊

လစော)၊ သဲသကမ်း၊ စ ါ်းခွံ ၁၀% တိိုကိ
့် ို သမနအောငနရောစ အသံို်းပ ရ ါမည။
၆။
ရှိနသော

ျိ ်း ငမျော်း

ျိ ်းအိတအတွင်း ၂ နှစခနထော်းရှ
ိရသပ င ့် အချင်း ၆လကမ အရှည ၁၆လကမ
့်

ျိ ်းအိတတွင စံချိနမနသော

ျိ ်း ငမျော်းနရွ ်းချယစိိုက ျိ ်းပ ်း အ ငသကတမ်း (၈လ မှ ၁၂

လ)ခန ့် ငစည အချင်းတွင ကိိုင်းဆကပခင်း နဆောငရွ ကသင ့် ါသည။
၇။

အန ေါ်ကိိုင်း ကိိုင်းဆက ငအပ စ အသံို်းပ မည့်မျိ ်းသည ၅ နှစမှ ၁၅ နှစအတွင်း ပ စပ ်း

န်း င
ွ ပခင
့် ်း သ်းပခင်းမရှိနသော အကိိုင်းကိိုနရွ ်းချယရ ါမည။
၈။

စိိုက ျိ ်းပခင်းလို ငန်းတွင နပမခံအပ စ ဩဂဲနစနပမဩဇော (၁၀ဝ% သကကနချ်း တစ ိဿောခွဲ)

ထည့်သွင်းရ ါမည။ စိက
ို
ျိ ်းပ ်းအ ငအော်း နပမကက်းအရင်းက ၍ အန ေါ် ိိုင်း ကိိုင်းပ ောထွကသည
အထိ နဆ်းသိုတရ ါမည။ (သိုတနဆ်းနရောစ

ံိုမောှ ဒိင
ို နကော့် ါ်းကလိိုရို ိဒ ထရိိုငဟိိုကဒနရောဆိိုဒ

၈၅% နရန ျောနဆ်းမှုန ့်(၁၀ဝ)ဂရမလျှင အပ ြူနရောင နရနဆ်း(၁)လတောနှုန်း)

၉။

နကောကရိို်း(သိ)ပမက
ို ့်
နပခောကမျော်းပ င ့် အ င တလညတွင အစိိုဓောတထိန်းပခင်းကိို အထ ၁၀-

၁၅ စငတမတောနှင ့် ငစညမှ အနည်းဆံို်း(၁၀)စငတမတော ခွါ၍ ံို်းအို ရမည။
၁၀။

ကိိုင်း ိိုပ တပခင်းကိို

တစနှစသော်းမှ

(၄)နှစသော်းအတွင်း

အနရ်းတကက်းနဆောငရွ ကရန

လိိုအ ပ ်း အ င ံိုသွင်းပခင်းကိို အထွကနှုန်းတိို်းနစရနအတွက နနနရောငပခညမျှတစွောရရှိနစရနနှင ့်
မှုိနရောဂါ ကောကွယရနအတွက နဆောငရွ ကရ ါမည။
၁၁။

အသ်းဆွတခ်းရနအတွက ကကိ တငပ ငဆငမှုအပ စ နအောကနပခရှင်းလင်းပခင်း၊ နအောကနပခ

ကိိုင်းမျော်း ပ တနတောကန ်းပခင်းပ လို ရပ ်း စစိိုကစဉကတည်းက ရငမှ
့် တညနသော မျိ ်းမျော်းကိို
့် ညမှု
အတန်းလိိုက စိိုကပခင်းပ င ့် ရိတသိမ်းမှုလွယကနိင
ို မည ပ စ ါသည။
၁၂။

၃၄၄၊ ၆၆၀ သည နစောနစောနကက၍ ၃၃၃၊ ၈၀ဝ၊ ၅၀၈ သည ံိုမှနနကကပ ်း H2 HY၊ ၂၄၆၊ o/c

တိိုမှ့် ော နနောကကျနကကနသောမျိ ်း ow choice (o/c) မျိ ်းမှော အသ်းနကကရနခကခဲနသော မျိ ်းပ စ၍
အသ်းန ခချနသောနည်း (အကိိုင်းအော်းလှု ချနသောနည်းမျော်း) မျော်းသံို်း၍ ဆွတခ်းပခင်း ပ လို ရမည။
၁၃။

စိိုကခင်းမှ

ရိတသိမ်းရရှိလောနသော

အသ်းမျော်းကိို

၂၄

နောရအတွင်း

အခွံခ တရနနှင ့်

အခွံခ တပ ်း တွင အချင်း ၁၈ မလမတော ရှိရန အပ စအနောရှိနသော အနစ့်မျော်းကိို
နရပမ နစ့်မျော်းကိိုနရွ ်းချယ၍ သိိုနလှောငရံို(silo) မျော်းအတွင်း သိိုနလှောငရနလိိုအ

က ် ျိုးကိုျိုးစြော င်ျိုး
1. Australian Geographic

- January , March , 2002

ါသည။

ယရှော်းပ ်း

2. Edwin A. Menninger
- Edible Nuts of the world
3. Macadamia Cultivation Australian Macadamia Society
Macadamia Nuts in the diet lower Cholesterol.
4. Maiden and Betche
- Macadamia Integrifolia
5. Paul O’Hare,Ross loebel,Lan Skinner
- Growing Macadamia in Australia
6. Richard A. Hamilton
- Macadamia Hawaii Dessert Nut
7. The Hawaii Agricultural Reporting Service(January 1982)

