
နွမ္းဖုုိေရာဂါကုုိကာကြယ္ၾကပါစုုိ႔!! 
 

 

 

 

နွမ္းျဖဳတ္ညဳဖိ်က္ဆီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ 

ႏွမ္းဖုုိေရာဂါ（SPD） 
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ဖိုုက္တုိပလာစမာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ နွမ္းဖိုေုရာဂါ

◎ SPD（နွမ္းဖိုေုရာဂါ）ဖိုုက္တုုိပလာစမာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္။

◎ နွမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဖိုုက္တုုိပလာစမာကုုိ「Sesame phyllody phytoplasma」
ဟုုလဲ ေခၚေ၀ၚလ်က္ရွသိည္။
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Phytoplasma မ်ား ကူးစက္ပ့်ံနွ႔ေံနပံုု

1 μm ＝ 1/1,000mm

    



သီးေတာင့္ရွ（ိေရာဂါမျဖစေ္သာအပင္ Healthy plant）

နွမ္းဖိုေုရာဂါျဖစေ္နေသာအပငတ္ြင္ သီးေတာင့္လုုံး၀မသီးျခငး္ (သ)ိုု႔ သီးေတာင့္အနငဲယ္သာ
ထြက္ျခငး္တုုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

သီးေတာင့္မရွ（ိေရာဂါျဖစေ္နေသာအပင္ Diseased plant）

အကယ္၍မ်ား မိမိတုုိ႔ စိုုက္ခငး္ရွိ အပင္ ၃ ပင္တြင္ ၁ ပင္သည္ ေရာဂါျဖစပ္ြားေနပါက….?

ထိေရာကစ္ြာ နွိမ္နငး္နိုငုပ္ါက ထြက္ႏႈန္းမာွ ၁.၅% ေလာက္ တိုုးလာနိုငုဖ္ြယရ္ွ！ိ

နွမ္းျဖဳတ္ညိဳ

ဆုုိေသာ ပုုိးေကာင္ ကုုိက္ေသာေၾကာင့္！

ဂ်ပနဘ္ာသာျဖင့္လဲ အမညေ္ပးထားပါသည！္

「ゴマスナイロヨコバイ=ေဂၚမစုနုိုငုး္ေရာယိုကုိုဘုိုငုး္」
（သေဲရာငရ္ွေိသာ ျဖဳတ）္

“နွမ္းဖုုိေရာဂါဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလ？ဲ”

  



◎ ေသးငယေ္သာ ျဖဳတေ္ကာင္ေလးမွ ဖိုုကတ္ိုပုလာစမာ ကိုု သယလ္ာျပးီ၊
ေရာဂါျဖစေ္စသည္။

◎ ဖိုုကတ္ိုပုလာစမာသည္ ေပါင္းပင္မ်ားတြင္လဲ ေရာဂါလကၡဏာျပျခင္းမရိွပဲ
ကူးစကတ္တသ္ည္။

◎ လယယ္ာသံုုးစကက္ရိိယာမ်ားမွ ကူးစကျ္ခင္း （Mechanical transmission）
နွင့္ မ်ဳးိေစ့မ်ားမွ ကူးစကျ္ခင္း တိုု（႔ Seed transmission）မျဖစ္ပြားနိုငုပ္ါ။

3mm

ဘယ္အခ်ိန္တြင္ေရာဂါကူးစက္ခံရပါသလဲ？

၁～၆ ပတ္

ထိုုအခ်ိန္တြင္
ကူးစက္ပါက၊ပ်
က္ဆီးမႈ မ်ားနိုုင္

ထိုုအခ်ိန္တြင္ ကူးစက္ေသာ္လပဲ၊ဲပ်က္ဆီးမႈနနဲိုုင္

illustration  https:// www2.katagi.co.jp/story/

   



＜JAICAF ပိုုးသတ္ေဆးစမ္းသပ္မႈရလဒ္＞ 
 
 ပိုုးသတေ္ဆးမဖ်န္းထားေသာအခါ၊စနစ္တက်ပိုုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားသည္ထက ္၈ ဆ 

နွမ္းဖိုုေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ကရ္ွိပါသည္။ 
 

 နွမ္းဖိုုေရာဂါျဖစ္ေနေသာနွမ္းတြင ္သီးေတာင့္ရွိေသာ္လဲ နွမ္းေစမ့်ားေသး၍ ေစ်း
ေစ်းကြကမ္၀င္ပါ။ 

 
 အကယ၍္、သင္တိုု႔စိုုက္ခင္းရွိနွမ္းခိုငု ္၁၀ခိုုငတ္ြင ္၁ခိုငု္သည ္နွမ္းဖိုုျဖစ္ေနပါက 

☞1ဧက-1.07တင္း ဆုုံးရႈံး 
 
 အကယ၍္、1တင္း=60,000က်ပ္ျဖင့္ ေရာငး္မညဆ္ိုုပါက、သင ္က16ဧက 

ပိုုင္ဆိုုငသ္ညဆ္ိုုပါစိုု႕？？ 
☞10သိန္းဆုုံးရႈံး 

 
 အကယ၍္、10နွစ္ဆကတ္ိုုက္ျဖစခ္ဲ့ပါလ်ွင？္？ 

☞သိန္း100ေလာက္ဆုုံးရႈံး 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒီပိုုက္ဆံေတြသာရွိခဲ့ရင、္ဘာမ်ားတခုခုုုလုုပ္နိ္င္မွာပါလိမ့္？ 

နွမ္းဖိုုေရာဂါေၾကာင္ဆ့ံုုးရႈံးမႈမ်ားသည、္အလြန္ၾကးီမား 



◎ ေရာဂါသယ္ေဆာငလ္ာေသာ နွမ္းျဖဳတ္ညိဳ ကုုိ သုုတ္သငစ္ိုု႔!!!
◎ ေရာဂါျဖစပ္ြားေနေသာ အပင္မ်ားအား ရွင္းလငး္ဖယ္ရာွးစိုု႔!!!

＊နွမ္းျဖဳတည္ဳသိာ မရွိခဲလ့်ငွ、္ေရာဂါကးူစကစ္ရာမရ။ွိ

＊ဖိုုက္တိုပုလာစမာ မရွိခဲလ့်ငွလ္、ဲေရာဂါျဖစပ္ြားစရာမရွ။ိ

＊နွမ္းေစတ့ေစမ့ွ တေစသ့ိုု႔ ေရာဂါကးူစကျ္ခငး္မရ။ွိ

＊တံစဥး္ သိုု႔မဟုတု္ လက္ မွလဲ ေရာဂါကးူစကန္ိုငုျ္ခငး္မရ။ွိ

＊မ်ဳိးေစမ့လွဲ ေရာဂါ မျဖစပ္ြားနိုငုပ္ါ။

အခုုခ်က္ျခင္းလုုပ္ေဆာင္ၾကစုုိ႔!!

 

 

 

 

 

 



ေရာဂါသယ္ေဆာငလ္ာေသာ နွမ္းျဖဳတ္ညိဳ ကုုိ သုုတ္သငစ္ိုု႔!!!

① သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပိုုးသတေ္ဆးကိုု သံုုးၾကပါစိုု႔！
＊DOA Appထဲတြင္ ပိုုးသန္႔ေဆး (အင္မဒီါကလုုိပစ)္၊ ပက္ဖ်နး္ေဆး (ဒိုုင္မသုုိီအိတ္) (အဆီဖတ္ိ) 

(သုုိင္ရာမက္သုုိဆနး္) ပိုုးသတ္ေဆးမ်ားကုုိ သုုံးစြဲရန္ တုုိက္တြနး္ထားပါသည္။

② နွမ္းျဖဳတည္ဳိ နေဲသာ အခ်ိနတ္ြင္ မ်ဳိးခ်ၾကပါစိုု႔！
＊နွမ္းျဖဳတ္ညဳိ အေၾကာငး္အား သိရွိခဲျ့ပးီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ယခုုထိ ၾကံဳခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳ

အေပၚ အေျခခ၍ံ မ်ဳိးေစၾ့ကဲရန္ အေကာငး္ဆုုံအခ်ိနကုုိ္ ဆုုံးျဖတ္ၾကပါစို႕ု။

● ပိုုးသတ္ေဆးမ်ား၏ အာနိသငကုုိ္ ေသခ်ာစြာေလ့လာ သုုံးစြဲရငး္ ေရာဂါျဖစပ္ြားရန္

ခက္ခေဲသာ ၀န္းက်ငအ္ား ျပဳလုုပရ္န္ လုုိအပ္သည္။ （IPM ကုုိ ထ့ဲသြင္းရန္）

● နွမ္းျဖဳတ္ညိဳ ျဖစ္ပြားမႈနငွ့္ လကၡဏာမ်ားကုုိ တိက်ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရနလုုိ္အပသ္ည္။

ေရာဂါျဖစပ္ြားေနေသာ အပငမ္်ားအား ရွင္းလငး္ဖယ္ရာွးစိုု႔!!!

①ေပါင္းပငမ္်ားမလွေဲရာဂါကးူစကန္ိုငုေ္သာေၾကာင့္ေပါငး္ပငမ္်ားကိရုငွး္လငး္ၾကပါစိုု႔！

＊ေသခ်ာသည္မာွ ေပါငး္ပငမ္်ားထဲတြင္ နွမ္းျဖဳတ္ညဳိ ရွိေနျခငး္ပငျ္ဖစ္္သည္။

② စိုုက္ပ်ဳးိခ်ိန္ နွင့္ ရိတ္သမိး္ခ်ိနတ္ြင္ ေရာဂါျဖစေ္နေသာ နွမ္းရုုိးမ်ားကိုု ဖယ္ရာွးပါ！

＊ေရာဂါျဖစေ္နေသာ နွမ္းသီိးထဲတြင္ ေရာဂါပိုးုမ်ား ျပည့္ေနတတ္သည္။နမွး္ရုုိးတံဆီ
နွမ္းျဖဳတ္ညဳမိ်ား ပ်ံသနး္ကာ ေရာဂါပိုးုမ်ား သယ္ေဆာငပ္်႕ံပြားလ်က္ရွသိည္။
ေရာဂါသယ္လာေသာ ထုုိျဖဳတ္ညဳမိ်ားကုုိ နဲပါးေစရနတ္ြက္ ေရာဂါျဖစပ္ြားေနေသာ
နွမ္းခိုငုမ္်ားကုုိ ဖယ္ရာွးရန္ လုုိအပသ္ည္။

   



ခြဲျခားရန္ခက္ခဲ

နွမ္းျဖဳတည္ိဳ ျဖဳတ္မ်ား

ခပ္ဆင္ဆင္တူေသာပုုိးေကာင္မ်ားကအမ်ားသား！
မွန္ဘီလူးေလးသယ္ျပးီစိုက္ုခငး္ထဲသြားစိုု႔!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



နွမ္းဖိုေုရာဂါကာကြယ္နွမိန္ငး္နညး္

၁～၆ပတ္ခန္႔

ထိုုအခ်ိန္တြင္
ကူးစက္ပါက၊ပ်က္ဆီးမႈမ်ားနိုုင္

ထိုုအခ်ိန္တြင္ ကူးစက္ေသာ္လပဲ၊ဲပ်က္ဆီးမႈနဲ

イラスト：https://www2.katagi.co.jp/story/

မ်ုဳိးေစ့လူးနယ္
【Imidacloprid】

２ပတ္
【Dimethoate／

Thiamethoxam／
Acephate】

４ပတ္
【Dimethoate／

Thiamethoxam／
Acephate】

6ပတ္
【Dimethoate／

Thiamethoxam／
Acephate】

မရိတ္သိမ္းမီ45ရက္
ဓါတုုေဆးဖ်န္းျခင္းကိုုတားျမစ္

※မိတ္ဆက္ခဲ့ေသာပိုုးသတ္ေဆးနည္းသည္DOA pp
အားမွိျငမ္းခဲ့ပါသည္။

• ေဆးယဥ္ပါးျခင္းကိုုကာကြယ္ရန္、မ်ဳိးတူေသာေဆးမ်ားအားထပ္ခါထပ္ခါသံုုးျခင္းအားေရွာင္ၾကဥ္ရန္！
• ေဖာ္ျပထားေသာေဆးမ်ားမသံုုးပဲအျခားေဆးမ်ားလသဲံုုးနုုိင္。

ကြင္း၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္သင့္ပါသည！္

မ်ဳးိေစ့လးူနယခ္်န္ိတြင္、ေအာကတ္ြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်ကမ္်ားအားဂရုုျပဳၾကပါစုုိ႔!!!

ရိတ္သိမ္းျပီးနွမ္းမ်ားကိုု
မ်ဳိးေစ့လူးနယ္ခ်ိန္တြငအ္သံုုးျပဳထားေသာအိတ္မ်ားေပၚတြင္
မထားရန္။

ရိတ္သိမ္းျပီးနွမ္းမ်ားကိုု
မ်ဳိးေစ့လူးနယ္ခ်ိန္တြငအ္သံုုးျပဳထားေသာအိတ္မ်ားထထဲည့္သြင္းအသံုုးမျပဳရန္။

လိုုအပ္ေသာပမာဏရွိေသာမ်ဳးိေစ့မ်ားသာဓါတုုေဆးသံုုးပါ။ပိုသုည့္ေဆးလူးနယ္မ်ဳးိ
းနယ္မ်ဳိးေစ့မ်ားကိုုစြန္႔ပစ္ပါ။

မ်ဳိးက်ခဲ်ိန္အကယ္၍ေဆးလူးနယ္မ်ဳိးေစ့လိုုအပခ္ဲ့ပါကလိုုအပ္သေလာက္သာေဆး
ေဆးလူးနယ္ရန္။

မ်ဳိးလူးနယ္ခ်ိန္သံုုးသည့္အရာမ်ားကိုုရိတ္သိမး္ခ်ိနတ္ြင္သံုုးသည့္အရာမ်ားနွင့္ေရာမ
ားနွင့္ေရာမထားရ။

   



သင့္ေလ်ာ္ေသာပိုုးသတေ္ဆးကိုသုံုုးစြရဲန！္！ 

 

စိတခ္်ရေသာထုုတက္ုုနသ္ည္！ 
 သင့္（အိမ）္အတြက ္
 စားသံုုးသ（ူသံုုးစြဲသ）ူအတြက ္
 ပတ၀္န္းက်င္အတြက ္
 
စိတခ္်ရေသာထုုတက္ုုနက္ို！ု 
 တတန္ိုုငသ္မွ်ထြကန္ႈန္းမ်ားတည္ျငိမေ္အာင္လုပု္ရပါမည္ 
 တတန္ိုုငသ္မ်ွေစ်းကြက၀္င္ေသာနွမ္းထြက္နႈန္းမ်ားျမွင့္တငရ္ပါမည္ 
 
ပိုုးသတ္ေဆးကိုမုွနက္နစ္ြာသံုုးစြဲၾကပါစိုု႔！ 
 မိမကိိုုယတ္ိုုငလ္ဂဲရုုစိုကု္၍、မိမပိတ၀္န္းက်င္အားလည္းအေနွာင့္အယွကမ္ျဖစ္ေအာငဂ္ရုုျပဳရပါမည္။ 
 မွနက္နေ္သာသံုုးစြဲနည္းျဖင့္ပိုးုသတေ္ဆးသံုုးရန္။မွနက္နစ္ြာေရာစပ၍္、လိုအုပ္ေသာပမာဏကိုုသာသံုုးစြဲရန္။ 
 ေရထတဲြင္ေဆးေပ်ာ္ရနမ္လြယက္ူလပွါ။ထို႕ုေၾကာင့္ေဆးေဖ်ာ္ခ်ိန္တြင္ပံုုးထတဲြင္ဥိးစြာေဖ်ာ္စပေ္စလိုုပါသည္။ 
 ပိုုးသတ္ေဆးမသံုုးသင့္သည့္ကာလတြင္လံုုး၀မသံုုးစြဲရန္။。

ရိတသ္ိမ္းခ်ိနန္ီးလာလ်ွင္ေဆးကိုုေရွာင္ၾကဥရ္ပါမည္။ 
သံုုးစြဲမိပါက မမိသိာမက မိမိပတ္၀န္းက်င္ကိုပုါအေနွာင့္အယကွ္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ 

 မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ပိုုးေကာငမ္်ားက်၍၊ထခိိုကု္ဆံုုးရႈံးမႈဘယက္စတငသ္ည္ကိုုေသခ်ာေလလ့ာ၍၊ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာပိုုးသတေ္ဆးရည္ကိုုသံုုးစြဲကာ、ထိေရာက္ေသာေဆးဖ်န္းနည္းကိုုသံုုးစြဲသင့္ပါသည္။ 

 ပိုုးသတ္ေဆးကိုသုံုုးစြဲခဲ့ပါက၊သံုုးစြဲမႈမ်ားအား ေသခ်ာစြာမတွတ္မ္းျပဳစုုထားရန္။。 
 

စံနႈန္းမ်ားကိုလုိုုက္နာပါ！ 

 ေဆးနႈန္းအညႊန္းမ်ားက ုုိေသခ်ာစြာေလ့လာ၍ 
DOAမွလမ္းညႊန္ခ်ကမ္်ားကိုုလေဲသခ်ာစြာနားလည္ရန္လိုုအပပ္ါသည္။ 

 ကြင္း၀နထ္မ္းမ်ားနွင့္တိုုငပ္င္ျပီးမွသာပိုုးသတေ္ဆးကိုသုံုုးစြဲသင့္ပါသည္။ 
 ရိတသ္ိမ္းျပီးနမွး္မ်ားကိုုအိတ္အသစက္ိုုသံုုး၍သိုေုလွာင္ရန္။ရတိသ္ိမ္းခ်ိနတ္ြငသ္ံုုးေသာပလစစ္တစ္အခင္းမ်ား

စတစ္အခင္းမ်ားအားလနဲွမ္းအတြကသ္ာသီးသန့္ထားသံုုးရန။္ 
(အျခားေသာသီးနံွမ်ားနွင့္မ်ဳိးေစ့မ်ားနွင့္ေရာေနွာမသုုံးရ＝ပုုိးသတ္ေဆးမ်ားသည္နွမ္းသီးနံွမ်ားသ့ုုိကူးစက္နုုိင္ပါသည္)     

 

 

 
 

 

 



ဓါတုုေဆးနွင့္ ေရ ေရာစပ္ခ်ိန္တြင္ နွံ႔စပ္ေအာင္ စိတ္ရွည္စြာ
ေမႊပါ။ေသခ်ာစြာေမႊျပးီမွသာေဆးဖ်န္းေစလိုပုါသည္။

ေဆးညႊန္းအတုုိင္းလုုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။
ေဆးညႊန္းအတုုိင္း ေဆးရည္စပ္ရန္။

က်နး္မာသန္႔ရငွး္ ေရာဂါကငး္စင္ အရသာျမနိေ္သာ နွမ္းနက္ျဖင့္
ျမန္မာ မွ ဂ်ပနသုုိ္႔ ေရာက္ရွပိိုု႔ေဆာင္ စီးပြားေအာငၾ္ကပါစိုု႔…….

ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ နမွး္မ်ားအား・ကုုန္စည္စုေုဆာင္းျခငး္

ႏွမး္အေကာငး္ နွင့္ မေကာငး္တာမ်ား ေရာေနာွသုုိေလွာငမ္ပိါက နွမး္အားလုုံး
ေရာေႏာွ၍ ပ်က္ဆီးနိုငုသ္ညကုုိ္ အထူးသတိျပဳေစလုုိပါသည။္

အတတ္နိုငုဆုုံ္း မိမိတုုိ႔ ေဒသထြက္ နွမ္းမ်ားအား တစုတုစညး္တညး္
စုုစညး္ေစလုုိပါသည။္

 




