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နိဒါန်း

ြမန်မာ'့(မ်းကိ,အဓိကအားြဖင်မ့,တသ်ံ,ရာသမီ(ာစိ,ကပ်ျိ9းေသာေ;ကာင်အ့မျိ9းမျိ9းေသာဖျကပိ်,းများ
ေပ<ေပါကလ်ျက?်(ိပါသည။်ထိ,ေ့;ကာင့်ဤလကစ်ွစဲာအ,ပ်တငွ”် ြမန်မာ'့(မ်းခငး်တငွေ်တွGရေသာ
ပိ,းမ Hားေရာဂါများ'(င်က့ာကယွ'်(မ်ိနငး်နညး်များ“ကိ, အကျဥး်ချ9ပ်ေဖာ်ြပထားပါသည။်

ပိ,းမ Hားများေ;ကာင်ြ့ဖစေ်ပ<လာေသာထခိိ,ကပ်ျကစ်းီမLများကိ,ေလျာခ့ျရန်ဦးစာွစစတ်မ်းေကာကယ်N
Oပီး ပိ,းမ Hားေရာဂါအချကအ်လကမ်ျား(မျိ9းစတိ၊် ေဂဟေဗဒ၊ပျကစ်းီမL)များေလလ့ာေကာကယ်Nရန်
လိ,အပ်သည။်ထိ,ေ့;ကာင်ပိ့,းမ Hားေရာဂါေကာကယ်Nသည့်နညး်လမ်း'(င်အ့ဓိကကျေသာပိ,းမ Hား
ေရာဂါများကိ,အဓိကထား?(ငး်လငး်ထားပါသည။်(မာတကိာ ၁ မ( ၃)

'(မ်းများပျကစ်းီြခငး်(အထကွ'်Lန်းေလျာြ့ခငး်'(င်အ့ရညအ်ေသးွကျဆငး်ြခငး်)ကိ,ကာကယွရ်န်အ
တကွပိ်,းမ Hားေရာဂါများ၏အချကအ်လကေ်ပ<လိ,က၍်ကာကယွန်ညး်အမျိ9းမျ9ိး(ဓါတ,နညး်၊
YNပနညး်၊ေဂဟနညး်)စသည့်နညး်အမျိ9းမျိ9းကိ,သံ,းပါမည။်ပိ,းသတေ်ဆးများကိ,လသဲင်ေ့တာ်ေသာ
ေဆးကိ,သင်ေ့လျာ်ေသာပမာဏြဖင်သ့ ံ,းစွရဲပါမည။်ကာကယွထ်န်ိးချ9ပ်နညး်(Control Method)
ပိ,းမ Hား'(မ်ိနငး်မL(Pest Management)များ၏သံ,းစွပံဲ,အယNအဆများ'(င်ေ့ဘးကငး်စာွပိ,းသတေ်ဆး
သံ,းစွနဲညး်များကိ,လဂဲျပန်'ိ,ငင်?ံ(ိသံ,းစွလဲ,ပ်ေဆာငေ်နေသာအေြခအေနများ'(င်တ့ွ၍ဲ?(ငး်လငး်
တငြ်ပထားပါသည။်(မာတကီာ-၄)

စိ,ကပ်ျိ9းေရးကငွး်ဝန်ထမ်းများမ(ေတာငသ်Nများအား”ပိ,းမ Hားေရာဂါကာကယွ'်(မ်ိနငး်မLများ”
ြပန်လညမ်^ေဝရာတငွမ်(ီြငမ်း'ိ,ငေ်သာ”လကစ်ွစဲာအ,ပ်”အြဖစအ်သံ,းဝငလ်မ့်ိမညဟ်,
ေမ^ာ်လင်ပ့ါသည။်
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၁။-.မ်းစိ)ကပ်ျိ3းမ4အဆင်မ့ျား-.င်ပိ့)းမ 8ားေရာဂါ
စစတ်မ်းေကာကယ်?မ4နညး်လမ်းများ

3

!"မ်းစိ(ကပ်ျိ,းမ-အဆင်မ့ျား

မျိ,းကျဲချိန် စိ(ကပ်ျိ,းစချိန်

စိ(ကပ်ျိ,းေ!"ာငး်ချိန်

ပန်းပွင်ခ့ျိန်

အေြခာကခ်ံချိန်

! "မ်းေထာင် !"မ်းပံ(
ရိတသ်မ်ိးချိန်

ကယားြပညတ်ငွအ်များအားြဖင်!့ "မ်းပံ(ေလသ့ပ်ိမB"ိပဲချကြ်ခငး်!"မ်းေထာငေ်လB့"ိသည။်
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ပိ#းမ &ားများအားစစတ်မ်းေကာကသ်ည့န်ညး်လမ်း

ပိ#းမ &ားစစတ်မ်းေကာကယ်.သည့န်ညး်လမ်း အေ#ကာငး်အရာ

၁။ ပိ,းမ Hားစစတ်မ်း

အြမငြ်ဖင့သ်ံ*းသပ်နညး်(Visual Counting Method /0မ်းပံ*၊ /0မ်းေထာငခ်ျိန်တငွ်ကျေရာကေ်သာ ပိ*းမ <ားအား အြမငြ်ဖင့် သံ*းသပ်ြခငး်

ဖမ်းတြံဖင့=်ကည့န်ညး် Sweeping method /0မ်းခငး်/0င့ြ်မကမ်ျား =ကားသာွး၍ ဖမ်းတကံိ* ေဝ0ရ့မ်း@ပီး ပိ*းမ <ားဖမ်း၍ =ကည့န်ညး်

အဝါေရာငက်ဒြ်ဖင့ဖ်မ်းနညး် Sticky trap method &'မ်းခငး်ထတဲငွ် အဝါေရာငက်ဒမ်ျားချိတ၍်လာကပ်ေသာ ပိ%းမ 9ားအား ေလ့လာြခငး်

၂။ ပျကစ်းီမL စစတ်မ်း

၃။ ေမးခွန်းများေမး၍ စစတ်မ်းေကာကယ်1ြခငး်

80မ်းခငး်များထဲ ပိ/းမ Jာကျ၍ ပိ/းမ Jာဒါဏခ်ရံေသာအကိ/ငး်အခက် အပငွ့်

များကိ/ စစေ်ဆးြခငး်၊ အထOးသြဖင့် အေြခာကခ်Pံပီးေနာကထ်ကွလ်ာေသာ

80မ်းအြဖ4နး် များကိ/ေလလ့ာြခငး်

ေတာငသ်O၊ ကငွး်ဝနထ်မ်း၊ ပိ/းသတေ်ဆးေရာငး်သOများကိ/လညး်

ပိ/းမ JားေရာဂါအေQကာငး်80င့် ကာကယွထ်နိး်ချ4ပ်နညး်များကိ/လညး်

ေမးြမနး်၍ စစတ်မ်းေကာကယ်Oခဲပ့ါသည်

5

ပိ#းမ &ားများအားစစတ်မ်းေကာကသ်ည့န်ညး်လမ်း

အြမငြ်ဖင့သ်ံ*းသပ်နညး်(Visual 
Counting Method

ဖမ်းတြံဖင့=်ကည့န်ညး် Sweeping method အဝါေရာငက်ဒြ်ဖင့ဖ်မ်းနညး် Sticky 
trap method

ဖမ်းမိေသာပိ/းမ Jားများကိ/ မ0နဘ်လီOးြဖင့်

Qကည့T်@ေလလ့ာြခငး်
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၂။ စိ(ကပ်ျိEးကာလ (မျိEးေစ့Jကခဲျိန်~စိ(ကပ်ျိEးKပီးချိန်)
များတငွေ်တွ5ရေသာပိ(းမ 9ားေရာဂါများ

7

စိ(က်ပျိEးချိန်တငွေ်တွ5ရေသာ ပိ(းမ 9ားများ&,င့် ပျက်စးီမFများ

သတိ။ ။ စိ&က်ခငး်တွငး်ပိ&းမ /ားက1းစက်မ234င်ပ့ျက်ဆးီဆံ&း:2 ံးမ2အေြခအေနြပြခငး် များ အလယ်အလတ် နဲ မB4ိ

8

ပိ,းမ Hားများ
'(မ်းြဖ9တညိ်9

(Jassids / 

Leafhoppers)

'(မ်းေစ့စ,ပ်ဂျပိ,း

(Plant bugs)

'(မ်းကျိ9ငး်နက်

(Chafers / 

Scarabs)

'(မ်းရွက်လိပ်ပိ,း

(Pyraid moths)

'(မ်းဖလံ

(Sphinx 

moths)

ရွက်စံ,စားခN၀ါ

(Tiger moths)

'(မ်းသးီလံ,းေဖာ
က်ပိ,း

(Owlet moths)

ြခ

(Termites)

သိပ$ံအမည်

Sesame jassid
(Orosius
albicinctus

Sesame seed 
bug             
(Elasmolomus
sordidus)

Sesame black 
beetle             
(Anomala
antiqua)

Sesame leaf 
roller             
(Antigastra
catalaunalis)

Death's 
head moth               
(Acherontia
styx)

Common hairy 
caterpillar               
(Spilosoma
obliqua)

Cotton 
bollworm            
(Helicoverpa
armigera)

Termitidae                     
(Odontoterm
es
sp.

ဖျက်ဆီးပံ0

လက2ဏာ

(စ0ပ်စား)

အေကာငင်ယ်9:

င့်

အေကာင<်ကီး

များသည်အရွ

က်များကိ0စ0ပ်

စား

ဖျက်ဆီး။

9:မ်းဖိ0ြဖစေ်စ

သည်။

(စ0ပ်စား)

အေကာငင်ယ်9:

င့်

အေကာင<်ကီး

များ

သည်9:မ်းသီးကိ0

စ0ပ်စားဖျက်ဆီး

။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငေ်လးများ

သည်အြမစကိ်0

ကိ0က်၍၊ကျိEငး်

ေကာင<်ကီး

များသည်အရွက်

ကိ0

ကိ0က်ဖျက်ဆီး။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်အ

ထGးသြဖင်အ့ရွ

က်90များကိ0ကိ0

က်စား။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်

အထGးသြဖင့်

အရွက်များ

ကိ0ကိ0က်စား။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်အ

ရွက်ကိ0ကိ0က်

စား၍အသီးကိ0

လဲ

ဖျက်ဆီး။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်9:မ်း

သီးေတာင်9့:င်အ့

ရွက်ကိ0

ကိ0က်ဖျက်စားသ

ည်။

(ကိ0က်စား)

အေကာင<်ကီး

9:င်အ့ေကာင်

ငယ်များသည်

အြမစကိ်0ဖျက်

ဆီးသည်။

မစိ0က်ခင-်
စိ0က်Jပီး

စစိ0က်ချိနမ်: ရိတ်သိမ်းချိနအ်ထိ

(၂)ဖျက်ဆီးမ>

(၁)ပိ+းမ Gား



စိ#ကပ်ျိ4းချိန်တငွေ်တွ8ရေသာပိ#းမ &ားေရာဂါများ<=င်ပ့ျကစ်းီမ?များ(pg-7)ေအာကေ်ြခမ=တခ်ျက်

မ=တခ်ျက-်၁ စိ#ကခ်ငး်တငွး်ပိ#းမ &ားကBးစကမ်?<=င်ပ့ျကဆ်းီဆံ#းE? ံးမ?အေြခအေနြပြခငး်

များ လယ် နဲ မH=ိ

မ=တခ်ျက-်၂ Mealybugs <=င့် Flatid planthopperများြဖစပွ်ားလျကH်=ိသညက်ိ#ေတွ8ရပါသည။်

မ=တခ်ျက-်၃ <=မ်းစိ#ကခ်ငး်တငွထ်ားH=ိေသာအဝါေရာငေ်ကာ်ေထာငေ်ချာကမ်ျားတငွ်

ပျပိ#း Aphids ယငြ်ဖO Whiteflies ြဖ4တည်4ိ Jassids များကိ#ဖမ်းမိခဲသ့ည။်

Myzus persicae <=င်A့phis craccivorများသညဗိ်#ငး်ရပ်စေ်ရာဂါများကိ#ြဖစပွ်ားေစသည။်

အစရီငခ်ံစာH=ိသည် Sreenivasulu et al., 1994

9

စိ#ကပ်ျိ(းချိနတ်ငွေ်တွ0ရေသာအဓိကကျေသာ ေရာဂါ 89င့် ပျကဆ်းီမ>များ

မ4တ်ချက်။ ။စိ&က်ခငး်တွငး်ပိ&းမ /ားက1းစက်မ234င်ပ့ျက်ဆးီဆံ&း:2 ံးမ2အေြခအေနြပြခငး် များ အလယ်အလတ် နဲ မB4ိ

ပိ&းမ /ားေရာဂါအမည်များကိ& သင်ေ့လျာ်ေသာဂျပန်အမည်ေပးထားပါသည်
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ေရာဂါများ

ေအာ်တာေနး

ရီးယားရွက်

ေြခာက် ေရာဂါ

(Alternaria

blight)

/0မ်းFိ* းမညး်

ေရာဂါ

(Black stem)

/0မ်းရွကေ်ြပာ

ကေ်ရာဂါ

(Corynespora

leaf spot)

ဖားဉမHိေရာဂါ

(Powdery 

mildew)

ဖိ*ကေ်သာ်သရာပ

င် နာကျေရာဂါ

(Phytophthora

blight)

/0မ်းဖိ*ေရာဂါ

(Phyllody

disease)

ဗိ*ငး်ရပ်စပိ်*း

ေရာဂါ

(Virus 

disease)

သိပ$ံအမည်
Alternaria
sesami

Rhizoctonia
bataticola

Corynespora
cassiicola

Oidium sesami Phytophthora
parasitica

Phytoplasma 
အ+ပ်စ+ထကဲတခ+

Potyvirus
အ0ပ်စ0ထဲကတ

ခ0

ဖျက်ဆီးပံ+

လကPဏာ

အပငအ်ားလံ+း

တွငြ်ဖစပွ်ား၊

စိ+ထိ+ငး် ဆများ

လSငလဲ်

ြဖစပွ်ား၊

မျိ0းေစ့
ေJကာင့လဲ်ြဖစ်

ပွား

အပငအ်ားလံ+း

တွငြ်ဖစပွ်ား၊

ေရာဂါ

ရတစသ်ျUး

များေပV တွင်

အမဲဖ+ေလးများ

ြဖစေ်ပV

ေြမေပV အစတ်ိ

အပိ+ငး်တွင်

ေရာဂါ

ကျေရာက်6ိ+င်
ရွက်ေWကေစာ

ြခငး်၊

မျိ0းေစ့မ,စ၍
ေရာဂါြဖစပွ်ား

ေနတတ်သည်

အရွက်မျက်6,ာ
ြပငတ်စခ်+လံ+းတွ

င် ေပါငဒ်ါ

မ>န ့မ်ျား

ပက်ြဖUးထား

သက့ဲသိ+ ြ့ဖUေဖွး

ေန

အရွက်များတွင်

ေရစိ+အနာကွက်

ေြပာက်များြဖစ၊်

ရွက်ေWကေစာZပီး

ပငစ်ညေ်ပVတွင်

ေရာဂါကျေရာက်

6ိ+ငသ်ည်

အရွက်ေသးငယ်၊

အပွင့အ်ေရာင်

အစမ်ိး ြဖစြ်ခငး်၊

Sesame Jassid
6,မ်းြဖ0တ်ညိ0

ေJကာင့လဲ်ြဖစ်

ပျပိ+းေJကာင့်

လဲ

ြဖစပွ်ား6ိ+င၊်

အထက်ွန6ဲိ+င်

သည်

(၁) ေရာဂါ

(၂)ဖျက်စးီမ>

မစိ+က်ခင် -
စိ+က်ပျိ0းZပီး

စစိ+က်ချိနမ်, ရိတ်သိမ်းချိနအ်ထိ



အဓိကကျေသာပိ#းမ &ား

Major pests

15

11

၁ &,မ်းြဖ?တညိ်? Jassids / Leafhoppers

ြဖ,တည်,ိများသည!်"မ်းများကိ( စ(ပ်စားဖျကစ်းီသည်
အပငေ်ပါကF်ပီးေနာကခ်ျကြ်ခငး်

ေရာဂါသယေ်ဆာငလ်ာေသာပိ(းေHကာင့်
! "မ်းဖိ(ေရာဂါြဖစေ်စသည။်

&,မ်းြဖ?တညိ်?

Sesam jassid

အြခားေသာ
!"မ်းြဖ,တည်,ိ

&,မ်းဖိ(ေရာဂါ

Ph llody disease

12



(၂) -.မ်းေစစ့)ပ်ဂျပိ)း Plant bugs

ဂျပိ(းအမျိ?းမျိEး

A kind of stink bugs

A kind of Pyrrhocorid bugs

By Dr. Kuwahara

ဂျပိ(းအမျိ,းမျိ,းသည!်"မ်းသးီများကိ(စ(ပ်စားဖျကဆ်းီသည်
ပါးစပ်ြဖင်စ့(ပ်ယIစားသံ(းေသာေHကာင်!့ "မ်းပျကဆ်းီဆံ(းJ- ံးမ-ကိ(သBိ"ိနားလညရ်န်ခကခ်ဲသည်

ပါးစပ်ြဖင်စ့(ပ်

Sucking mouth

13

(၃)-.မ်းကျိ3ငး်နက် Chafers / Scarabs

'(မ်းကျိ9ငး်နက(်Sesame black beetle)၏ပိ,းေလာငး်ေကာငမ်ျားသည် ေြမ`ကးီထတဲငွ်

အသက?်(င၍် အြမစက်ိ, ကိ,ကဖ်ျကစ်းီသည။် အေကာင်̀ ကးီသည် အရွကက်ိ, ကိ,ကဖ်ျကစ်းီသည။်

အြမစက်ိ, ဖျကစ်းိချိန်တငွ် သတမိြပ9မိဘဲ ေြမေပ<တငွ?်(ိေသာ '(မ်းပင၏် `ကးီထာွးမLများ

အားနညး်သညမ်(ာ ထင?်(ားသည်

!"မ်းကျိ,ငး်နကမ်ျိ,းများ

ပိ(းေလာငး်ငယမ်ျားသညအ်ြမစ်
ကိ(ကဖ်ျကဆ်းီ

14



(၄)-.မ်းရွကလ်ပ်ိပိ)း Pyralid moths

&,မ်းရွကလ်ပ်ိပိ(း

Sesame leaf roller

!"မ်းရွကမ်ျားပျကစ်းီမ-

ပိ(းေလာငး်

&,မ်းရွကလ်ပ်ိပိ(းေလာကေ်ကာင်

သည်အရွက&်(များကိ(ကိ(ကဖ်ျကဆ်းီသ

ည်

15

(၅)-.မ်းဖလံ Sphinx moths

!"မ်းဖလံ Death‘s head moth သားေလာငး်သညအ်ရွကမ်ျားကိ(ကိ(ကြ်ဖတစ်ားသည်
အေကာငK်ကးီ၏ေနာကေ်ကျာတငွအ်Jိ( းေခါငး် Death‘s head ပံ(သဏN ာန်B"ိသည်
မျိ,းစတိမ်ျိ,းစံ(ြဖစပွ်ားေလB့"ိသည်
ပိ(းေလာငး်၏၀မ်းဗိ(ကဆ်ံ(းတငွဦ်းချိ,ပံ(အခRန် Caudal horn B"ိသည်

&,မ်းဖလမံျိ?းများ

Death's head moth

ကိ#းကား ဂျပန်အမ်ိများတငွ်
ေတွ9ရေလ;့<ိေသာ=<မ်းဖလတံမျိ@း

အ?မ@ီးကဦးချိ(ပံ#C9ိ

16



(၇)ရွကစ်ံ)စားခ?ဝါ( moths

ပိ(းေလာငး်သညအ်ရွကက်ိ(စား၍အသးီကိ(လဖဲျကဆ်းီသည်
မျိ,းစတိမ်ျိ,းစံ(B"ိသည်

ရွကစ်ံ(စားခHဝါမျိ?း

Common hairy caterpillar

17

(၈)-.မ်းသးီလံ)းေဖာကပိ်)း Owlet moths

!"မ်းသးီလံ(းေဖာကပိ်(းများသညပံ်(စမံျိ,းစံ(ြဖင်ဖ့ျကဆ်းီ
အထIးသြဖင်သ့းီလံ(းေဖာကပိ်(း Cotton bollworm

ပိ(းေလာငး်သညအ်ရွကမ်ျား!"င်သ့းီေတာင်မ့ျားကိ(ဖျကဆ်းီ

ကိ%းကား ပိ%းေကာငဖ်မ်းတထံမဲ'

ေတွHရေသာ&'မ်းသးီလံ%းေဖာကပိ်%း

18



(၉)ဗိ)ငး်ရပ်စပိ်)းေရာဂါ Virus disease

ေရာဂါြဖစပွ်ားေနေသာ'(မ်းတငွ်

'(မ်းသးီေတာင့မ်ျား အလန်ွနညး်သည။်

ပျပိ,း(Aphids သညလ်ညး် ဗိ,ငး်ရပ်စပိ်,း

ကိ, သယေ်ဆာငလ်ာ'ိ,ငသ်ည။်

ပျပိ,းအေရာငသ်ည် အဝါေရာင်

ေြပာငး်တတသ်ည။်

ေရာဂါြဖစေ်နေသာ12မ်း
(သးီေတာင့မ်72ိ)

12မ်းခိ:ငေ်ကာငး်
(သးီေတာင့7်2ိ)

ပိ(းစားေသာလကTဏာများ

ေတာငပံ်ပါေသာ ပျပိ#းကဲသ့ိ#ေ့သာ
ပိ#းတမျိ@း

အဝါေရာငက်ဒေ်ပ<
တငွြ်မငရ်ေသာ
ပိ,းမ Hားများ

19

သတြိပ2သင်ေ့သာေရာဂါ&'င်ဖ့ျကပိ်%းများ

&'မ်းဖိ%ေရာဂါ&'င်&့ 'မ်းေစ့စ%ပ်ဂျပိ%း

Phyllody disease and Sesame jassid ) 

20



!"မ်းဖိ(ေရာဂါြဖစပွ်ားချိန်တငွဂ်7(ြပ8သင်ေ့သာေရာဂါလက=ဏာများ

ေရာဂါြဖစခ်ျိန်တငွ်

ပန်းပွင်ေ့ရာသးီေတာင်ပ့ါ

&'မ်းခိ%ငတ်ငွမ်သးီေတာပ့ါ

21

!"မ်းရွကမ်ျား အစ-ပ်လိ-ကြ်ဖစြ်ခငး် Gregariousness

!"မ်းဖိ-ြခငး် Phyllody

အပွင့မ်ျား အစမ်ိးေရာငေ်ြပာငး်ြခငး် Virescence

၁

၃

၂

26

<=မ်းဖိ#ေရာဂါသည် ဖိ#ကတ်ိ#ပလာစမာ Phytoplasma လိ#ေ့ခRတဲ့ ပသိ#ဂျင်
Pathogen ေပRလိ#က၍်ြဖစပွ်ားသည။်ဘကတ်းီရီးယား<=င်လ့ိ#က၍်ကွြဲပားသည။်
<=မ်းမ=ာH=ိတဲ့ ဖိ#ကတ်ိ#ပလာစမာသည် Candidatus Phytoprasma
asteris ရဲ အ့မျိ4း<ယွတ်မျိ4းြဖစသ်ည။် Win et al., 2010

&,မ်းဖိ(ေရာဂါြဖစပွ်ားရေသာအေJကာငး်မ,ာ

ဖိ(ကတ်ိ(ပလာစမာ

22





ထိ-ဖျကပိ်-းေကာငေ်လးသည!်"မ်းဖိ-ေရာဂါြဖစေ်စေသာဖိ-ကတ်ိ-ပလာစမာများကိ-
က=းစကပ်ျံ? ပွားေစသည။်ထိ-ပိ-းမ AားမB"ိလCငေ်ရာဂါြဖစစ်ရာလမဲB"ိပါ။
ထိ-ဖျကပိ်-းသညေ်ပါငး်ြမကမ်ျားထတဲငွလ်Bဲ"ိေနတတF်ပီး!"မ်းပငေ်ပါကသ်ည!်"င့်
တFပိHငန်က!်"မ်းပငေ်ပIပျံသန်းကာေရာဂါက=းစကေ်စပါသည။်
စိ-ကပ်ျိHးေရးသံ-းပစJညး်များမ"က=းစကြ်ခငး် Mechanical transmission !"င့်
မျိHးေစမ့ျားမ"က=းစကြ်ခငး် Seed transmission များမြဖစပွ်ား!ိ-ငပ်ါ။

3mmေလာကသ်ာC9ိ

အလန်ွေသးငယေ်သာဖျကပိ်(း

!"မ်းြဖHတည်Hိ
Sesame jassid

25

သးီေတာင်မ့B"ိ ေရာဂါြဖစေ်နေသာ!"မ်းခိ-င ်

သးီေတာင်B့"ိ ေရာဂါမြဖစေ်သာ!"မ်းခိ-င ်

30

&,မ်းေကာငး်&,င်ေ့ရာဂါြဖစေ်နေသာ&,မ်းခိ(င်

စိ-ကပ်ျိHးမKအေစာပိ-ငး်ကာလတငွေ်ရာဂါက=းစကခ်ံရပါကအထကွ!်Kန်းသသိသိာသာ
ကျဆငး်ေစပါသည။်

26



31

သင်ေ့လျာ်ေသာပိ#းသတေ်ဆးကိ#သံ#း၍ဖျကပိ်#းအား<=မ်ိနငး်ြခငး် မျိ4းေစလ့Bးနယြ်ခငး်၊
စိ#ကပ်ျိ4းမ?အေစာပိ#ငး်ကာလပိ#းသတေ်ဆးဖျန်းြခငး်⇒⇒ေ<=ာငး်ပိ#ငး်ေဆးဖျန်းရန်မလိ#
ေရာဂါြဖစပွ်ားေသာ<=မ်းခိ#ငမ်ျားဖယH်=ားြခငး်
ေရာဂါြဖစပွ်ားမ?<?န်းကိ#ေလျာခ့ျေစ<ိ#ငေ်သာေVကာင်အ့ကျိ4းသကေ်ရာကမ်?H=ိ
ကBးစကမ်?<?န်းနဲသည့်အချိန်တငွမ်ျိ4းေစခ့ျြခငး်
ြဖစပွ်ားမ?ကာလများအားစစတ်မ်းေကာကယ်Bရန်လိ#အပ်ပါသည။်
ေပါငး်ပငမ်ျားကိ#ဖယH်=ားြခငး်
ေရာဂါြဖစပွ်ားမ?<?န်းကိ#ေလျာခ့ျေစ<ိ#ငေ်သာေVကာင်အ့ကျိ4းသကေ်ရာကမ်?H=ိ

ကာကယွ&်,မ်ိနငး်နည်းများ

Dimethoateြဖင်စ့မ်းသပ်မ?
(အခန်းတငွး်စမ်းသပ်မ?-2019)

ပိ#းသတေ်ဆးသံ#းXပီးေနာက၊်
တရကအ်Vကာတငွြ်ဖ4တည်4ိ

အားလံ#းေသဆံ#း

27

ဂU%ြပ2သင်ေ့သာေရာဂါများ

&'မ်းUိ% းမဲေရာဂါ

Black stem

28



ေရာဂါပိ,းများသည်
ေြမဆလီHာထတဲငွ?်(ိေနOပီး
ေရများသည့အ်ခါ
ထကွလ်ာOပီး
စိ,ကခ်ငး်များအားဖျကစ်းီ

စိ#ကခ်ငး်များတငွ်
အများအြပားေတွ2ရ

RhizoconiaဟHေသာ

ေရာဂါြဖစေ်စေသာမAိများေြမQကးီထတဲငွေ်န

29

!"မ်းMိ- းမဲေရာဂါ Black stem သညR်hizoctonia မKိတစမ်ျHိးြဖစသ်ည။်

Rhizoctonia မKိသည် ေြမဆလီAာထတဲငွေ်နထိ-ငသ်ည။် စိ-ကပ်ျိHးချိန်ကာလတငွ်
စNဆကမ်ြပတ် Continuous cropping hazard ြခငး်ေOကာင်လ့ပဲါသည။်
ကာကယွ!်"မ်ိ!"ငး်ရန် ခကခ်ဲသည။်ေရာဂါလကQဏာများမ"ာ အပငMိ်- း
ကျိHးကျြခငး်, အသးီများ ညSHိး!မ်ွးပျကစ်းီြခငး်, အြမစပ်-တြ်ခငး်

!"မ်းများတငွ် အပငမ်ညး်သာွးြခငး်, အရွကေ်Tကကျြခငး်!"င့် အပငေ်သြခငး်တိ- ့
ြဖစသ်ည။်

ေရUကးီေသာလယက်ငွး်များတငွ် မOကာခဏြဖစေ်ပIသည။်

ေရာဂါလကRဏာများ

30



35

DOApp ထတဲငွမ်Kိသတေ်ဆးအားAzoxystrobin Mancozeb,Propiconazole
Tebuconazole, Thiophanate methyl ဟ-WAန်းထားပါသည။်

ကယားတငွမ်ျိHးေစလ့=းနယခ်ျိန်၌ Inorganic pesticide ြဖစေ်သာ
Copper hydroxide, Copper oxychloride ကိ-သံ-းFပီး ေဆးဖျန်းရာ၌
Azoxystrobin !"င့်Difenoconazole ကိ-ေရာသံ-းပါသည်
ေတာငသ်=ေမးြမန်းမKစစတ်မ်း 2020

!"မ်းစိ-ကခ်ငး်များေရမဝပ်ေအာငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်

သးီလ"ည့် စိ-ကပ်ျိHးြခငး် Crop rotation
၊ဆကတ်ိ-ကစ်ိ-ကပ်ျိHးြခငး်ကိ-ေB"ာငO်ကဥရ်မည်

ေရာဂါြဖစေ်သာ!"မ်းအားဖယB်"ားြခငး်

ကာကယွ&်,မ်ိနငး်နည်းများ

31

၃။အေြခာကခံ်ကာလ(&,မ်းပံ(ချိန်~&,မ်းေထာငခ်ျိန်)
များတငွေ်တွ5ရေသာပိ(းမ 9ားေရာဂါများ

အေြခာကခ်ံချိန်တငွပိ်-းမ Aားအ!\ာရာယB်"ိတတေ်သာ်လဲ
ေရာဂါများတကွစ်ိ-းရိမ်စရာမB"ိပါ။

32



အေြခာကခံ်ချိန်တငွေ်တွ5ရေသာ ပိ(းမ 9ားများ&,င့် ပျကစ်းီမAများ

သတ။ိ ။ စိ%က်ခငး်တငွး်ပိ%းမ 9ားက@းစက်မ3&'င်ပ့ျက်ဆးီဆံ%းU3 ံးမ3အေြခအေနြပြခငး် များ အလယ်အလတ် နဲ မV'ိ

ပိ*းမ <ား

များ

/0မ်းြဖKတည်Kိ

(Jassids / 
Leafhoppers)

/0မ်းေစ့စ*ပ်ဂျ

ပိ*း

(Plant bugs)

/0မ်းကျိKငး်နက်

(Chafers / 
Scarabs)

/0မ်းရွကလ်ပ်ိ

ပိ*း

(Pyraid
moths)

/0မ်းဖလံ

(Sphinx 
moths)

ရွကစ်ံ*စားခM၀ါ

(Tiger 
moths)

/0မ်းသးီလံ*း

ေဖာကပိ်*း

(Owlet 
moths)

ြခ

(Termites)

သိပ$ံအမည်

Sesame jassid
(Orosius
albicinctus

Sesame seed 
bug             
(Elasmolomus
sordidus)

Sesame black 
beetle             
(Anomala
antiqua)

Sesame leaf 
roller             
(Antigastra
catalaunalis)

Death's head 
moth               
(Acherontia
styx)

Common 
hairy 
caterpillar               
(Spilosoma
obliqua)

Cotton 
bollworm            
(Helicoverpa
armigera)

Termitidae                     
(Odontotermes
sp.)

ဖျက်ဆီးပံ0

လက2ဏာ

(စ0ပ်စား)

အေကာငင်ယ်9:

င့်
အေကာင<်ကီး

များသည်အရွ

က်များကိ0စ0ပ်

စား

ဖျက်ဆီး။

9:မ်းဖိ0ြဖစေ်စ

သည်။

(စ0ပ်စား)

အေကာငင်ယ်9:

င့်
အေကာင<်ကီး

များ

သည်9:မ်းသီးကိ0

စ0ပ်စားဖျက်ဆီး

။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငေ်လးများ

သည်အြမစကိ်0

ကိ0က်၍၊ကျိEငး်

ေကာင<်ကီး

များသည်အရွက်

ကိ0

ကိ0က်ဖျက်ဆီး။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်အ

ထGးသြဖင်အ့ရွ

က်90များကိ0ကိ0

က်စား။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်

အထGးသြဖင့်

အရွက်များကိ0

ကိ0က်စား။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်အ

ရွက်ကိ0ကိ0က်

စား၍အသီးကိ0

လဲ

ဖျက်ဆီး။

(ကိ0က်စား)

ေပါက်ခါစပိ0း

ေလာက်

ေကာငသ်ည်9:

မ်းသီးေတာင်9့:

င်အ့ရွက်ကိ0

ကိ0က်ဖျက်စား

သည်။

(ကိ0က်စား)

အေကာင<်ကီး

9:င်အ့ေကာင်

ငယ်များသည်

အြမစကိ်0ဖျက်

ဆီးသည်။

9:မ်းပံ0ချိန-်
9:မ်းေထာငခ်ျိန်

ရိတ်သိမ်းJပီးေနာက်စိ0က်ခငး်ထဲအေြခာက်ခံချိန်

(၂)ဖျက်ဆီးမM

(၁)ပိ0းမ Oား

33

အေြခာက်ခံချိနတွ်ငေ်တွPရေသာအဓိကကျေသာေရာဂါ9:င့ပ်ျက်ဆီးမMများ

သတ။ိ ။ စိ%က်ခငး်တငွး်ပိ%းမ 9ားက@းစက်မ3&'င်ပ့ျက်ဆးီဆံ%းU3 ံးမ3အေြခအေနြပြခငး် များ အလယ်အလတ် နဲ မV'ိ

ေရာဂါများ

ေအာ်တာေနးရီး

ယားရွက်

ေြခာက် ေရာဂါ

(Alternaria

blight)

&'မ်းUိ% းမည်း

ေရာဂါ

(Black stem)

&'မ်းရွက်ေြပာက်

ေရာဂါ

(Corynespora leaf 

spot

ဖားဉမ3ိေရာဂါ

(Powdery 

mildew)

ဖိ%က်ေသာ်သရာပင်

နာကျေရာဂါ

(Phytophthora

blight)

&'မ်းဖိ%ေရာဂါ

(Phyllody

disease)

ဗိ%ငး်ရပ်စပိ်%း

ေရာဂါ

(Virus 

disease)

သပိ\ံအမည်
Alternaria 

sesami
Rhizoctonia 
bataticola

Corynespora
cassiicola

Oidium sesami Phytophthora 
parasitica

Phytoplasma
အ/ပ်စ/ထကဲတခ/

Potyvirus
အ0ပ်စ0ထဲကတ

ခ0

ဖျက်ဆီးပံ0

လက2ဏာ

အပငအ်ားလံ0းတွ

ငြ်ဖစပွ်ား၊

စိ0ထိ0ငး် ဆများ

လSငလဲ် ြဖစပွ်ား၊

မျိEးေစ့

ေTကာင့လဲ်ြဖစ်

ပွား

အပငအ်ားလံ0း

တွငြ်ဖစပွ်ား၊

ေရာဂါ

ရတစသ်ျUး

များေပV တွင်

အမဲဖ0ေလးများ

ြဖစေ်ပV

ေြမေပV အစတ်ိ

အပိ0ငး်တွင် ေရာဂါ

ကျေရာက်9ိ0င်

ရွက်ေWကေစာြခငး်၊

မျိEးေစ့မ:စ၍

ေရာဂါြဖစပွ်ားေနတ

တ်သည်

အရွက်မျက်9:ာ

ြပငတ်စခ်0လံ0းတွင်

ေပါငဒ်ါ မMန ့မ်ျား

ပက်ြဖUးထား

သကဲသိ့0 ြ့ဖUေဖွး

ေန

အရွက်များတွင်

ေရစိ0အနာကွက်

ေြပာက်များြဖစ၊်

ရွက်ေWကေစာJပီး

ပငစ်ည်ေပVတွင်

ေရာဂါကျေရာက်

9ိ0ငသ်ည်

အရွက်ေသးငယ်၊

အပွင့အ်ေရာင်

အစမ်ိး ြဖစြ်ခငး်၊

Sesame Jassid

9:မ်းြဖEတ်ညိEေTကာ

င့လဲ်ြဖစ်

ပျပိ0းေTကာင့လဲ်

ြဖစပွ်ား9ိ0င၊်

အထွက်န9ဲိ0င်

သည်

(၁) ေရာဂါ

(၂)ဖျက်စးီမ@

9:မ်းပံ0ချိန-်
9:မ်းေထာငခ်ျိန်

ရိတ်သမ်ိးPပီးေနာက်စိ/က်ခငး်ထအဲေြခာက်ခခံျိန်

34



ဂU%ြပ2သင်ေ့သာပိ%းမ 9ား

Major pests

39

35

အေြခာကခ်ံချိန်တငွ!် "မ်းေစစ့-ပ်ဂျပိ-းများကိ-အများဆံ-းေတွ?ရသည။်
အထ=းသြဖင့် ! "မ်းေစစ့-ပ်ဂျပိ-းSesame seed bug အေကာငU်ကးီများသည်
အေြခာကခ်ံထားေသာသးီေတာင်မ့ျားကိ-စ-ပ်ယ=ဖျကစ်းီေသာေOကာင်အ့ထကွ!်Kန်းကိ-
ေလျာက့ျေစFပီးအရညအ်ေသးွကိ-လကဲျဆငး်ေစပါသည။် Elamin et al., 2015

၁ &,မ်းေစ့စ(ပ်ဂျပိ(း Plant bugs

!"မ်းေစစ့-ပ်ဂျပိ-း

36

အြခားေသာဂျပိ-းများ



၂ &,မ်းကျိ?ငး်နကမ်ျိ?းများ Chafers / Scarabs

!"မ်းကျိHငး်နက(်Sesame black beetle)၏ပိ-းေလာငး်ေကာငမ်ျားသည်
ေြမUကးီထတဲငွ် အသကB်"င၍် အြမစက်ိ- ကိ-ကဖ်ျကစ်းီသည။်
အေကာငU်ကးီသည် အရွကက်ိ- ကိ-ကဖ်ျကစ်းီသည။်သးီေတာင်က့ိ-မဖျကစ်းီပါ။

37

၃ &,မ်းဖလမံျိ?းများ Sphinx moths

စိ-ကပ်ျိHးမKေ!"ာငး်ပိ-ငး်ကာလတငွြ်ဖစပွ်ားေသာပိ-းေကာငင်ယမ်ျားသညအ်ေြခာကခ်ံချိန်
တငွလ်အဲရွကမ်ျားကိ-ဆကလ်ကက်ိ-ကဖ်ျကဆ်းီသည။်သးီေတာင်က့ိ-မဖျကစ်းီပါ။

38



၄ ရွကစ်ံ(စားခHဝါ Tiger moths

အသးီတငွက်ျေသာဖျကပိ်-း

စိ-ကပ်ျိHးFပီးေနာက် ေတွ?ရေသာ ပိ-းမ AားများြဖစF်ပီး
အေြခာကခ်ံချိန်တငွလ်ညး် အရွကမ်ျား!"င့်
သးီေတာင့မ်ျားကိ- ဖျကစ်းီေစတတပ်ါသည။်
အေြခာကခ်ံချိန်တငွ် သးီေတာင့မ်ျားအား

ဖျကစ်းီတတေ်သာေOကာင့် အထ=းဂM-ြပHေစလိ-ပါသည။်

39

၅ ြခ များ Termites

ြခေတာငပိ်( ့

အေြခာကခ်ံချိန်တငွ!် "မ်းMိ- းတအံတငွး်ကိ-ဖျကစ်းီတတေ်သာ်လ၊ဲသးီေတာင်က့ိ-မဖျကစ်းီပါ။

!"မ်းMိ- းများဖျကစ်းီြခငး်

40



၆ &,မ်းဖိ(ေရာဂါ Phyllody disease

စိ#ကပ်ျိ4းချန်ိတငွ်ကBးစကထ်ားေသာအပငမ်ျားသည် အေြခာကခ်ံချိန်တငွလ်ဲ

ထငH်=ားစာွေတွ8 H=ိ<ိ#ငပ်ါသည။်

အေြခာကခ်ံချိန်တငွ် <=မ်းဖိ#ေရာဂါသည် <=မ်းမျိ4းေစမ့ျားသိ# မကBးစကေ်သာ်လဲ

ေရာဂါအရငး်အြမစက်ိ# ေလျာန့ညး်ေစရန် ေရာဂါြဖစပွ်ားထားေသာ <=မ်းEိ# းများကိ# မီးE? ိ 8ဖျကစ်းီပါ။

!"မ်းေထာငခ်ျိန်တငွ်
ေတွ?ရေသာ !"မ်းဖိ-များ

!"မ်းပံ-ချိန်တငွေ်တွ?ရေသာ
!"မ်းဖိ-များ

41

ဂU%ြပ2သင်ေ့သာဖျကပိ်%း

&'မ်းေစ့စ%ပ်ဂျပိ%း

Sesame seed bug

46
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အေြခာကခ်ံချိန်တငွ် ဂျပိ-းေကာငU်ကးီများ ပျံသန်း၍ !"မ်းေစက့ိ- စ-ပ်ယ=ဖျကစ်းီသည။်
!"မ်းအရညအ်ေသးွ!"င့် အထကွ!်Kန်းကိ- ကျဆငး်ေစပါသည။်

အ&Zာရာယမ်ျားေသာ&,မ်းေစ့စ(ပ်ဂျပိ(း

43

!"မ်းြဖHန်း

89မ်းေကာငး်

အထကွ&်Aန်းေလျာက့ျြခငး်

!"မ်းြဖHန်းများြဖစပွ်ားြခငး်

89မ်းေစစ့#ပ်ဂျပိ#း(Sesame seed bug)
သားေလာငး်89င်အ့ေကာငE်ကးီ

2018!"စစ်စတ်မ်း
!"မ်းြဖHန်း

7.6 %

44



အရည်အေသးွကျဆငး်ြခငး်

အကဆ်စဓ်ါတြ်မင်မ့ားြခငး်

!"မ်းေစစ့-ပ်ဂျပိ-း(Sesame seed
bug)၏စ-ပ်ယ=ဖျကစ်းီမKေOကာင်ဖ့ကတ်းီအကဆ်စ်

Free fatty acids များတိ-းလာFပီးအကဆ်စတ်န်ဖိ-း Acid value
ကိ-ြမင်တ့ကေ်စသညဟ်-ေဖာ်ြပပါB"ိပါသည။် Elamin et al., 2015

ေြမပဲတငွလ်ဲ !"မ်းကဲသ့ ိ- အ့ေစစ့-ပ်ဂျပိ-း(Groundnut sucking bug) များြဖစပွ်ား
သညဟ်-ေဖာ်ြပပါB"ိပါသည။် Samaila and Malgwi, 2012

ြမန်မာ!့ "မ်းကိ-လေဲသချာစာွစစေ်ဆးရန်လိ-အပ်ပါသည။်

45

၄။ အမျိ3းမျိ3းေသာကာကယွ-်.မ်ိနငး်မ4နညး်ေပSလိ)က၍်

ပိ)းမ 8ားေရာဂါကာကယွထ်န်ိးချ3ပ်ြခငး်

46



ကာကယွ8်9မိ်နငး်နညး်အမျိ(းမျိ(းကိ#သCိ9ိရနလ်ိ#အပ်ပါသည။်ပိ#းမ Iားြဖစပ်ာွးရန်

စိ#ကခ်ငး်ပတဝ်နး်ကျငက်ိ#ြပ(လ#ပ်8ိ#ငလ်Mငပ်ိ#၍ထေိရာကမ်ညြ်ဖစသ်ည။်

ေရာဂါပိ(းမ 9ားများကာကွယထ်န်ိးချ?ပ်နည်း

ကာကယွ8်0မိ်8 0ငး်နညး်
အဓိကကျေသာနညး်လမ်း

ဓါတ/နညး်

(Chemical method Agrochemicals / Pesticides

ဇီဝနညး်

(Biological method

TOပနညး်

(Physical method

Tိ/ းရာနညး်/ ေဂဟနညး်

Cultural method /
Ecological method

Natural Enemies,Antagonistic Microorganisms,Biological
Pesticides, Pheromon

Catching and killing, Quarantine,Light,Color,Heat.,etc

Crop rotation, Mixed cropping, Intercroping, Barrier plants,
Implantation, Enemy Plants, Plowing, Cleaning, Fertilizer 
management, Resistant Varieties, etc.
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ဓါတ#ပိ#းသတေ်ဆးများသံ#းစွနဲညး်သညထ်ေိရာကေ်သာ်လပဲဲထိ#နညး်တခ#ထသဲာပိ#းသတ်
နညး်မဟ#တပ်ါ။

သဘာဝေလာကZကးီ Natural world တငွဖ်ျကပိ်#းများH=ိသလိ#သဘာဝမိတေ်ဆပိွ#းများလHဲ=ိေနVက
သည။်မိတေ်ဆမွျား၏သးီ<=ဖံျကပိ်#းများအေပRမBတည၍်သားရဲေကာင(်Predator)၊ကပ်ပါးေကာင်
(Parasite)များH=ိXပီးေရာဂါြဖစေ်စေသာသကH်=ိ (Antagonistic microorganisms)များလHဲ=ိေနပါ
သည။်ဇီဝနညး်တငွလ်ဲ Pheromone များအသံ#းြပ4Vကပါသည။်စိ#ကခ်ငး်ေပRလိ#က၍်ဇီဝနညး်ြဖင့်
သးီ<=ဖံျကပိ်#းများကိ#ကာကယွ<်=မ်ိနငး်နညး်(Biological pesticides)များကိ#လကဲျယြ်ပန်စ့ာွ
အသံ#းြပ4လျကH်=ိပါသည။်

EBပေဗဒနညး်ဆိ#သညမ်=ာအပBကိ#သံ#း၍ပငမ်ြဖစပွ်ားသည့်ေရာဂါ<=င်သ့းီ<=ဖံျကပိ်#းကိ#ကာကယွ<်=မ်ိနငး်
ြခငး်ြဖစသ်ည။်

ေဂဟေဗဒနညး်ဆိ#သညမ်=ာအပင<်=င်ဖ့ျကပိ်#း၏ဆက<်ယွမ်?<=င်ဖ့ျကပိ်#း<=င်သ့ဘာဝပတဝ်န်းကျင်
ဆက<်ယွမ်?ကိ#ေကာငး်စာွနားလညX်ပီးကာကယွ<်=မ်ိနငး်ြခငး်ြဖစသ်ည။်အလန်ွအေြခခံကျေသာ
နညး်လမ်းြဖစသ်ည။်

ပိ(းမ 9ားေရာဂါကာကယွ&်,မ်ိနငး်နည်းလမ်းများ
48



12မ်းစိ:ကပ်ျိ@းရာတငွG်APအပါအဝငဘ်ကစ်ံ:သးီ12ကံာကယွေ်ရးနညး်လမ်းများ(IPM)
ကိ:လဲ အေြခခIံပီး တွဖဲကက်ျင်သ့ံ:း#ကပါစိ: ့

ကငွး်ဆငး်ေလလ့ာချိနရ်ေသာ ဖျကပိ်:းများ12င့် ေရာဂါများ၏
သတငး်အချကအ်လကမ်ျားေပL မMတည၍်ကာကယွ1်2မိ်နငး်#ကပါစိ: ့

ဘကစ်ံ:သးီ12ကံာကယွေ်ရး(IPM)ဆိ:သညမ်2ာ ဓါတ:ပိ:းသတေ်ဆးတစမ်ျိ@းထကဲိ:
အသံ:းြပ@ြခငး်မဟ:တပဲ် ေနရာေဒသကိ:လိ:က၍် ရ1ိ:ငသ်မS နညး်လမ်းမျိ@းစံ:ြဖင့်
ကာကယွ#်ကပါစိ: ့

ပိ:းသတေ်ဆးများကိ: အသံ:းြပ@သည်အ့ခါ သင်ေ့လျာ်ေသာပိ:းသတေ်ဆးများကိ: သင်ေ့တာ်စာွ
အသံ:းြပ@1ိ:ငြ်ခငး်သည် အလနွအ်ေရးTကးီပါသည။် DOApp 12င့် ေဆးအVWနး် အတိ:ငး်
တကိျစာွ လိ:ကန်ာသံ:းစွ#ဲကပါစိ: ့

ေအာ်ဂဲနစစ်ိ:ကပ်ျိ@းရာတငွလ်ဲ သဘာဝပစXညး်များကိ: အသံ:းြပ@သညမ်2ာများေသာ်လဲ
ထိ:ပစXညး်များ၏ စတိခ်ျစာွသံ:းစွ1ဲ ိ:ငမ်Y1 2င့် ထေိရာကစ်ာွကာကယွ1်2မိ်နငး်1ိ:ငမ်Yကိ:
ဂZ:ြပ@စစေ်ဆး#ကပါစိ: ့

ပိ/းမ Jားေရာဂါကာကွယ်80မ်ိနငး်မ@အယOအဆများ
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ြဖစပွ်ားမ?အများဆံ#းေရာဂါ<=င်ပိ့#းမ &ားများမ=ာသHိ=ိနားလညရ်န်လယွက်Bေသာ်လဲ

ဆကတ်ိ#ကြ်ဖစပွ်ားေနေသာေရာဂါပိ#းမ &ားများမ=ာနားလညရ်န်ခကခ်ဲသည။်

ဥပမာ-ေတာငသ်Bတစဥ်းီ၏စိ#ကခ်ငး် တစဧ်ကအထကွ<်?န်း-100 ြဖစX်ပီးအရညအ်ေသးွမ=ာ-B

ြဖစေ်နသည။်ထိ#အေြခအေနကိ# ေတာငသ်Bအေနြဖင့် ပံ#မ=န်ထကွ<်?န်းဟ# သေဘာမထားသင်ပ့ါ

ဖျကပိ်#းများအားေကာငး်စာွ<=မ်ိနငး်<ိ#ငပ်ါကတစဧ်ကအထကွ<်?န်း-130ထတိိ#း<ိ#ငX်ပီး

အရညအ်ေသးွမ=ာလဲ A Level ြဖစလ်ာ<ိ#ငပ်ါသည။်

ပိ#းသတရ်မညဆ်ိ#၍လအဲလန်ွအက_ံ ပိ#းသတေ်ဆးကိ# အားမကိ#းေစလိ#ပါ။

ဓါတ#ပိ#းသတေ်ဆးတခ#ထကဲကာကယွ<်=မ်ိနငး်နညး် မဟ#တပ်ါ။

ပျကဆ်းီဆံ#းE? ံးမ?များကိ# တကိျစာွသHိ=ိရန်အတကွ် ပိ#းမ &ားေရာဂါြဖစပွ်ားမ?အေြခအေန<=င့်

ပမာဏများ-အရညအ်ေသးွများ၏ ပျကဆ်းီမ?စစတ်မ်း(Damage Analysis) များြပ4လ#ပ်ရန်

လိ#အပ်လ=ေပသည။်

ဆကတ်ိ(ကြ်ဖစပွ်ားေနေသာေရာဂါပိ(းမ 9ား

အေJကာငး်မ,ာနားလည်ရန်ခကခဲ်

50
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ကာကယွ8်0မိ်နငး်ရမည်ပိ့/းမ Jားများ လကWဏာများ

Acephate

Cypermethrin

Dimethoate

Flubendiamide

Imidacloprid

Lambda-
Cyhalothrin

Thiamethoxam

9:မ်းြဖEတ်ညEိ (Jassids), 9:မ်းေစစ့0ပ်ဂျပိ0း (Plant bugs), 9:မ်းရွက်လိပ်ပိ0း

(Pyralid moths), 9:မ်းဖလံ(Sphinx moths), ရွကစ်ံ0စားခGဝါ(Tiger 

moths), 9:မ်းသးီလံ0းေဖာက်ပိ0း (Owlet moths)

Organophosphorus insecticides, 
Systemic action

9:မ်းကျိEငး်နက် (Chafers), 9:မ်းဖလံ (Sphinx moths), 

ရွကစ်ံ0စားခGဝါ (Tiger moths) , 9:မ်းသးီလံ0းေဖာက်ပိ0း (Owlet 

moths)

Synthetic pyrethroid insecticides, 
Broad insecticidal spectrum, 
Residual activity

9:မ်းြဖEတ်ညEိ (Jassids), 9:မ်းေစစ့0ပ်ဂျပိ0း (True bugs), 

9:မ်းရွက်လိပ်ပိ0း(Pyralid moths), 9:မ်းသးီလံ0းေဖာက်ပိ0း (Owlet 

moths)

Organophosphorus insecCcides, 
Systemic acCon, Residual acCvity

9:မ်းဖလံ (Sphinx moths), ရွကစ်ံ0စားခGဝါ (Tiger moths) Diamid insecticides, Residual activity

ြဖEတ်ညEိ(Jassids): အရွက်ေအာက်တွငZ်:ိ၍ အပငေ်ပါက်Jပီး

ေနာက် ြဖEတပိ်0းစ0ပ်စားမMZ:ိေသာေTကာင့် မျိEးေစလ့Gးနယသ်င့်

Neonicotinoid insecticides, Systemic 
action, Residual activity

9:မ်းကျိEငး်နက် (Chafers)
Synthetic pyrethroid insecticides, 
Broad insecticidal spectrum, Residual 
activity

9:မ်းြဖEတ်ညEိ (Jassids), 9:မ်းေစစ့0ပ်ဂျပိ0း (True bugs) NeonicoCnoid insecCcides, Systemic 
acCon, Residual acCvity

ပိ/းသတေ်ဆး

မ"တခ်ျက-်၁ Plant protection mobile application PPD DOA, Myanma
2020!"စ1်1လေတွ? B"ိ 2020!"စထ်-တD်OA App Plant Protection 

Division HP 2020!"စ1်0လပိ-ငး်ေတွ? B"ိ Pesticide registration board 
HP 2020!"စ1်0လပိ-ငး်ေတွ? B"ိ ! "င့် ဂျပန်သးီ!"ကံာကယွေ်ရးအသငး် 2006 ကိ-
မ"ီြငမ်းြပHစ-သည။်ပိ-းသတေ်ဆးအမညမ်ျားကိ- အများသံ-းအမည် Common 

name
ြဖင်သ့ာေဖာ်ြပပါသည။်

မ"တခ်ျက-်၂ Chlorpyrifos အား 2021 !"စ် လပိ-ငး်တငွက်န်သ့တတ်ားြမစ်
DOA Plant Protection Division HP 2020 !"စ1်0 လပိ-ငး်တငွေ်တွ? B"ိ

2020 !"စထ်-တ် DOA App မ"ဖယထ်-တလ်ိ-ကသ်ည။်

မ"တခ်ျက-်၃ ပိ-းသတေ်ဆးတမျိHးထကဲိ-ထပ်ခါထပ်ခါသံ-းြခငး်သည် ေဆးယဥြ်ခငး်
Pesticide resistance ြဖစေ်စေသာေOကာင့် ေB"ာငO်ကဥသ်င်ပ့ါသည။်
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ြမန်မာ&့,မ်းတကွသ်င်ေ့လျာ်ေသာပိ(းသတေ်ဆးဇယား

pg-51 ေအာကေ်ြခမ,တခ်ျက်
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Azoxystrobin 9:မ်း[ိ0 းမဲေရာဂါ (Black stem), 9:မ်းရွက်ေြပာက်ေရာဂါ

(Corynespora leaf spot), 
ဖိ0က်ေသာ်သရာပငန်ာကျေရာဂါ (Phytophthora blight)

Chlorothalonil

Cymoxanil ဖိ0က်ေသာ်သရာပငန်ာကျေရာဂါ (Phytophthora blight)

Difenoconazole ဖားဥမMိေရာဂါ (Powdery mildew)

Dimethomorph

Fosetyl-AL

Hexaconazole

Iprodione

မ@ိသတေ်ဆး ကာကယွ8်0မိ်နငး်ရမည်ေ့ရာဂါများ လကWဏာများ

Strobilurin fungicides, Broad fungicidal 
spectrum, Preventive effect, Curative effect

ေအာ်တာေနးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ(Alternaria blight),

9:မ်းရွက်ေြပာက်ေရာဂါ (Corynespora leaf spot), ဖားဥမMိေရာဂါ

(Powdery mildew)

Fungicides of other group, Broad fungicidal 
spectrum, Preventive effect

Fungicides of other group, PrevenCve effect, 
CuraCve effect

ဖားဥမMိေရာဂါ (Powdery mildew)

ဖိ0က်ေသာ်သရာပငန်ာကျေရာဂါ (Phytophthora blight)

ဖိ0က်ေသာ်သရာပငန်ာကျေရာဂါ (Phytophthora blight)

ေအာ်တာေနးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ (Alternaria blight), 

9:မ်းရွက်ေြပာက်ေရာဂါ (Corynespora leaf spot)

Sterol biosynthesis inhibitors, Systemic action, 
Preventive effect, Curative effect

Fungicides of other group, Preventive effect

Organophosphorus fungicides, Systemic 
action, Preventive effect, Curative effect

Sterol biosynthesis inhibitors, PrevenCve 
effect

Dicarboximide fungicides, Preventive effect

ြမန်မာ!ိ(ငင်@ံ"ိ!"မ်းေစ့များတက်ွအBကံ8ြပ8ထားေသာမDိသတေ်ဆးများ-၂
DOA Plant Protection App
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Kresoxim methyl ဖားဉမMိေရာဂါ (Powdery Mildew) Strobilurin fungicides, Broad fungicidal spectrum

Mancozeb ေအာ်တာေနးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ(Alternaria 

blight), 9:မ်း[ိ0 းမညး်ေရာဂါ (Black stem), 

9:မ်းရွက်ေြပာက်ေရာဂါ (Corynespora leaf spot), 

ဖိ0က်ေသာ်သရာပငန်ာကျေရာဂါ (Phytophthora blight)

Organic suffer fungicides, Residual activity, 
Preventive effect

Metalaxyl ဖိ0က်ေသာ်သရာပငန်ာကျေရာဂါ (Phytophthora blight) Amide fungicides, Systemic fungicides, Preventive 
effect, Curative effect

Myclobutanil ဖားဉမMိေရာဂါ (Powdery mildew) Sterol biosynthesis inhibitors, Preventive effect, 
Curative effect

Propiconazole ေအာ်တာေနးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ (Alternarial

blight), 9:မ်း[ိ0 းမညး်ေရာဂါ ( Black stem)
Sterol biosynthesis inhibitors, Systemic action, 
Preventive effect, Curative effect

Sulfur ဖားဉမMိေရာဂါ (Powdery mildew) Inorganic fungicides, Preventive effect

Tebuconazole
9:မ်း[ိ0 းမညး်ေရာဂါ (Black stem), ဖားဉမMိေရာဂါ

(Powdery mildew)

Sterol biosynthesis inhibitors, Systemic acTon

Thiophanate methyl ေအာ်တာေနးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ (Alternaria

blight), 9:မ်း[ိ0 းမညး်ေရာဂါ (Black stem), 

9:မ်းရွက်ေြပာက်ေရာဂါ (Corynespora leaf spot)

Benzimidazol fungicides, Systemic action, Broad 
fungicidal spectrum, Residual activity, Preventive 
effect, Curative effect



ြမန်မာ'့(မ်းတကွသ်င်ေ့လျာ်ေသာမ2ိသတေ်ဆးဇယား
pg-53-54 ေအာကေ်ြခမ(တခ်ျက်

မ"တခ်ျက-်၁ Plant protection mobile application PPD DOA, Myanma
2020!"စ1်1လေတွ? B"ိ 2020!"စထ်-တD်OA App Plant Protection 

Division HP 2020!"စ1်0လပိ-ငး်ေတွ? B"ိ Pesticide registration board 
HP 2020!"စ1်0လပိ-ငး်ေတွ? B"ိ ! "င့် ဂျပန်သးီ!"ကံာကယွေ်ရးအသငး် 2006 ကိ-
မ"ီြငမ်းြပHစ-သည။်မKိသတေ်ဆးအမညမ်ျားကိ- အများသံ-းအမည် Common name
ြဖင်သ့ာေဖာ်ြပပါသည်

မ"တခ်ျက-်၂ မKိသတေ်ဆးကိ- Benomyl !"င်C့arbendazimကိ-သံ-းရန်WAန်းထားေသာ်လဲ
ယခ-အခါတငွမ်သံ-းရန်တားြမစထ်ားပါသည် Banned-Lists-2020

မ"တခ်ျက-်၃ မKိသတေ်ဆးတမျိHးထကဲိ-ထပ်ခါထပ်ခါသံ-းြခငး်သည် ေဆးယဥြ်ခငး်
Pesticide resistance ြဖစေ်စေသာေOကာင့် ေB"ာငO်ကဥသ်င်ပ့ါသည။်
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Organophosphorus insecticides ြဖစေ်သာChlorpyrifosကိ/202180စ်
လ ပိ/ငး်မ0ာမသံ/းစွရဲနတ်ားြမစ်

PPD, DOA HP 202080စ1်0လ ပိ/ငး်မ0ာေလလ့ာေတ̀ွ a0ိ

80မ်းတွက် 80မ်းကျိ4ငး်နက် Chafers 80မ်းဖလံ(Sphinx moths)
ရွက်စံ/စားခOဝါ Tiger moths 80မ်းသးီလံ/းေဖာက်ပိ/း(Owlet moths)
အတွက်သံ/းQကသည်

အြခားပိ/းသတ်ေဆးများမ0ာ Synthetic pyrethroid insecticide
80င်C့ypermethrinတိ/ ့ြဖစသ်ည်။

အလားတOပင် Lambda-Cyhalothrin ကိ/လဲ ပိ/းသတ်ေဆးအြဖစသ်ံ/း။

ဂျပနတွ်င် Chlorpyrifos 80င့် Cypermethrinကိ/ေရာငး်ချလျက်a0ိေသာ်

လဲ 80မ်းအတွက်ေတာ့ မ0တ်ပံ/တငထ်ားြခငး်မa0ိေသးပါ။

ပိ(းသတေ်ဆး Chlorpyrifos
ကန်သ့တ်

တားြမစ်
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ရညZ်9န်း
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၁။ ပိ(းမ 9ားကာကယွ&်,မ်ိနငး်မAစနစ်

ဂျပန်တငွသ်းီ<=ကံာကယွေ်ရးဥပေဒ Plant protection law ကိ#အေြခခံ၍ေဒသဆိ#ငရ်ာ
အစိ#းရမ=လဲ ပိ#းမ &ားေရာဂါြဖစပွ်ားမ?ခန်မ့=န်းချကစ်စတ်မ်းေကာကယ်Bြခငး် Pest forecasting
undertaking ကိ#ေဆာငရွ်ကလ်ျကH်=ိသည။်

ထိ#စစတ်မ်းေကာကယ်Bမ?အားစိ#ကပ်ျိ4းေရးသစေ်တာ<=င်ေ့ရလ#ပ်ငန်းဝန်Zကးီဌာနမ= တာဝန်ယB
စစတ်မ်းေကာကပ်ါသည။်ရH=ိလာေသာအချကအ်လကမ်ျားကိ# အချိန်<=င့် တေြပးညီ ေဒသ
ဆိ#ငရ်ာအစိ#းရသိ#တ့ငြ်ပပါသည။်

ေဒသဆိ#ငရ်ာအစိ#းရတငွလ်သဲ#ေတသနဌာနများH=ိXပီးေဒသအလိ#ကြ်ဖစပွ်ားေနေသာ
ပိ#းမ &ားေရာဂါများကိ# သ#ေတသနြပ4လ#ပ်Xပီး ကာကယွ<်=မ်ိနငး်နညး်များ ထေီရာကမ်?H=ိမH=ိကိ#
သ#ေတသနြပ4လျကH်=ိပါသည။်

ထိ#အ့ြပင် စိ#ကပ်ျိ4းေရးသစေ်တာ<=င်ေ့ရလ#ပ်ငန်းဝန်Zကးီဌာန၏ ေဒသအစိ#းရမ=
”ပိ#းမ &ားေရာဂါကာကယွ<်=မ်ိနငး်ေရးလမ်းb&န်”ကိ#လေဲရးသားြပ4စ#ထားပါသည။်
ထိ#စာအ#ပ်ထတဲငွပိ်#းမ &ားေရာဂါကာကယွ<်=မ်ိနငး်နညး်များအေသးစပ်ိေဖာ်ြပပါH=ိပါသည။်
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၂။ဘကစ်ံ(သးီ&,ကံာကယွေ်ရး(IPM)လမ်း\9န်ချက်

ဂျပန်တငွဘ်ကစ်ံ#သးီ<=ကံာကယွေ်ရးစနစ် IPM ကိ#အေြခခံ၍စိ#ကပ်ျိ4းေရးလ#ပ်ငန်းများကိ#

တိ#းြမcင်ေ့ဆာငရွ်ကလ်ျကH်=ိပါသည။်

IPMစနစသ်ည် ပိ#းမ &ားေရာဂါြဖစပွ်ားရန်ခကခ်ဲေသာပတဝ်န်းကျငြ်ဖစေ်စရန်

Zက4ိတငက်ာကယွြ်ခငး် ၊ကာကယွထ်န်ိးချ4ပ်ရန်ဆံ#းြဖတခ်ျငး် ဆံ#းြဖတြ်ခငး်

အမျိ4းမျိ4းေသာနညး်များသံ#း၍ကာကယွြ်ခငး် ကာကယွ<်=မ်ိနငး်ြခငး် ဟBေသာအဆင့်

သံ#းဆင်ပ့ါဝငသ်ည။် စိ#ကပ်ျိ4းေရးသစေ်တာ<=င်ေ့ရလ#ပ်ငန်းဝန်Zကးီဌာန 2005

Zက4ိတငက်ာကယွြ်ခငး် အရ စိ#ကပ်ျိ4းေရးZက4ိတငက်ာကယွမ်?နညး်လမ်းကိ#အဓိကထား၍

ပိ#းမ &ားြဖစပွ်ားမ?နဲေသာစိ#ကခ်ငး်ကိ#ေရွးXပီး ေလလ့ာပါသည။်ြဖစပွ်ားသည့်ေရာဂါပိ#းမ &ားများကိ#

သံ#းသပ်၍ သတမ်=တဆ်ံ#းြဖတြ်ခငး် အြပင် ကာကယွတ်ိ#ကဖ်ျကြ်ခငး် ကိ#လေဲရွးချယပ်ါသည်

ဓါတ#နညး်၊ EBပနညး်၊ ေဂဟနညး်များကိ#သင်ေ့လျာ်သလိ#အသံ#းြပ4ေလH့=ိပါသည။်

pg-61ကိ#းကား

ပိ#းမ &ားေရာဂါြဖစပွ်ားမ?အေြခအေနမ=ာေဒသကိ#လိ#က၍်ကွြဲပားသည။်စိ#ကပ်ျိ4းေရး သစေ်တာ<=င့်

ေရလ#ပ်ငန်းဝန်Zကးီဌာန၏လမ်းb&န်ချကအ်တိ#ငး် ေဒသဆိ#ငရ်ာအစိ#းရ (စရီငစ်#များ)<=င့်

စိ#ကပ်ျိ4းေရးသမဝါယမအသငး်များ၏b&န်Vကားချကမ်ျားအတိ#ငး် IPM စနစက်ိ#သံ#းစွလဲျကH်=ိသည်
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၃။ ပိ(းမ 9ားေရာဂါကာကယွ&်,မ်ိနငး်ရန်အတက်ွပိ(းသတေ်ဆးသံ(းြခငး်

ပိ#းသတေ်ဆးကိ#IPM စနစတ်ငွလ်အဲသံ#းြပ4လျကH်=ိသည။်သံ#းစွနဲညး်များကိ#ဓါတ#ပစdညး်ထန်ိးချ4ပ်
နညး်ဥပေဒြဖင်တ့ငး်ကျပ်စာွထန်ိးချ4ပ်ထားသည။်ပိ#းသတေ်ဆးအလိ#က် သတမ်=တထ်ားေသာသးီ<=ံ
ကာကယွ<်ိ#ငေ်သာပိ#းမ &ားေရာဂါများ၊အသံ#းြပ4ပံ#၊အသံ#းြပ4ရမည့်ကာလ၊အသံ#းြပ4ရမည့်အZကမ်ိအ

ေရ
အတကွမ်ျားကိ#အေသးစတိသ်တမ်=တထ်ားသည။်

သင်ေ့တာ်ေသာပိ#းသတေ်ဆးများကိ# သင်ေ့လျာ်သလိ#
သံ#းစွ<ဲ ိ#ငရ်န်ေဆးb&န်းတငွတ်ကိျစာွေဖာ်ြပထားသည။်
ေတာငသ်Bအေနြဖင့် တကိျစာွ မလိ#ကန်ာပါက ဥပေဒအရေရာ
လBမ?ကeအရပါတငး်ကျပ်စာွအေရးယBသည။်

ပိ#းမ &ားထန်ိးချ4ပ်ေရးလမ်းb&န်ချက် <=င့်
ပိ#းသတေ်ဆးတဆံပ်ိ ကိ#လိ#က၍်သင်ေ့တာ်ေသာပိ#းသတေ်ဆး

ကိ# သင်ေ့လျာ်ေသာပမာဏြဖင်သ့ ံ#းစွပဲါကဓါတ#ဓါfကငး်မကျန်<ိ#ငပ်ါ
ေတာငသ်Bအေနြဖင်လ့ဓဲါတ#ေဆးကိ#စတိခ်ျစာွသံ#းစွ<ဲ ိ#ငပ်ါသည။်

pg-62 ကိ#းကား
ပိ*းမ <ားထန်ိးချKပ်ေရးလမ်းO<န်ချက/်0င့်

ပိ*းသတေ်ဆးတဆံပ်ိဥပမာ
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၁။
ပိ,းမ Hားအ'aရာယက်ိ,̀ က9ိတငက်ာကယွြ်ခငး်

ေဂဟေဗဒနညး်

သဘာဝအကျိ4းြပ4ပိ#းမ &ားများနညး်

ေဟာ်မ#န်းဖဲွ8စညး်မ?နညး်

၂။ ပိ#းမ &ားကာကယွ<်=မ်ိ<=ငး်ြခငး်
ရာသဉီတ#အေြခအေနကိ#ခန ့်မ=န်းြခငး်
ပိ#းမ &ားြဖစပွ်ားမ?<?န်းကိ# တကွခ်ျကြ်ခငး်
စးီပွားေရးအေြခအေနများကိ# သံ#းသပ်ြခငး်

၃။ သင့ေ်လျာ်ေသာကာကယွန်ညး်
မျိ4းစံ#ကိ# အသံ#းြပ4ြခငး်

ဇီဝနညး်

EBပနညး်
ဓာတ#နညး်

(ဂျပန်<ိ#ငင်ံ စိ#ကပ်ျိ4းေရး သစေ်တာ<=င့် ေရလ#ပ်ငန်း ဝန်Zကးီဌာနမ= ကိ#းကားချက် ၂၀၀၅

ဘကစ်ံ-သးီ!"ကံာကယွေ်ရးနညး်လမ်းများ (IPM) 
(ဂျပန်နညး်စနစ)်

IPM၏အေြခခံလ#ပ်ေဆာငမ်?များသည် <ိ#ငင်<ံ =င့် ေဒသေပRလိ#က၍် ကွြဲပားြခားနားသည်
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ဂျပန်+,ိ&,မ်းတကွမ်,တပံ်(တငထ်ားေသာပိ(းသတေ်ဆးများ
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ပိ6းသတေ်ဆး ေရာငး်က6န်အမည်
သံ*းစွရဲမည့်ကာလ/0င့်

(PHI)ေဆးဖျန်းချိန်

အေရအတကွ်

ပိ*းသတေ်ဆးလကSဏာများ/0င်ဥ့ပေဒအရ

သတမ်0တထ်ားေသာဖျကပိ်*းများ

Chlorantraniliprole Prevathon မရိတ်သမ်ိးမ0ီ(14)ရက်ထိ

အနဆံဲ/း (2) =ကိမ်

Diamide Insecticide
Residual activity
Cotton bollworm အတွက်

Diazinon Diazinon မျိ4းမချမီ

(1)=ကိမ်

Organophosphorus insecticide
Systematic insecticides
Broad fugicidal spectrum
Cutworms အတွက်

Permerthrin Adion မရိတ်သမ်ိးမ0ီ(3)ရက်အလိ/

အနဆံဲ/း (3) =ကိမ်

Synsetic pyrethroid insecticide
Residual activity
Aphids အတွက်

Saccharified
reduced starch

Ecopita မရိတ်သမ်ိးခငရ်က်အထိ

အ=ကိမ်အကန်အ့သတ်မa0ိ

Polysaccharides insecticide
Oligosaccharide တွငလဲ်သံ/းPပီး

Spiracle blocking insecticides
Aphids အတွက်

မ0တခ်ျက။် ဂျပနမ်0ာ80မ်းစိ/ကဧ်က200haသာစိ/ကပ်ျိ4းPပီးမ0တပံ်/တငထ်ားေသာပိ/းသတေ်ဆးမ0ာအနငဲယသ်ာa0ိသည။်



စိ-ကပ်ျိHးေရးဉးီစးီဌာန DOA

စိ-ကပ်ျိHးေရးသ-ေတသနဉးီစးီဌာန DAR

ဆထီကွသ်းီ!"သံ -ေတသနဌာန (DAR)

မေကးွ!"င်က့ယားDOA

ေဘာ်လခဲFမိH ?နယMံ်- းများ!"င်ေ့အာငလ်FံမိH ?နယMံ်- းများ
ကယား!"င်မ့ေကးွမ"!"မ်းေတာငသ်=များ

ယခ-B"ငး်လငး်တငြ်ပချကမ်ျားကိ- ဂျပန်!ိ-ငင် ံ စိ-ကပ်ျိHးေရး သစေ်တာ!"င့်
ေရလ-ပ်ငန်းဝန်Uကးီဌာန ၏အက=အညြီဖင့် JAICAFမ" ပ=းေပါငး်ပါဝင် ေဆာငရွ်ကသ်ည။်

ေကျးဇ?းအထ?းတငပ်ါသ

ည်
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ြမန်မာ&ိ%ငင်Vံ'ိ& 'မ်းစိ%ကပ်ျိ2းမ3များ

ဖံွH Eဖိ2းတိ%းတကေ်စရန်ရညရွ်ယပ်ါသည်

ြမန်မာ&ိ%ငင်Vံ'ိ&'မ်းစိ%ကခ်ငး်များတငွေ်တွHရေသာပိ%းမ 9ားေရာဂါများ&'င်က့ာကယွ&်'မ်ိနငး်နညး်များ

ခ%&'စ် လပိ%ငး်

ဂျပန်စိ%ကပ်ျိ2းေရး&'င်သ့စေ်တာဆိ%ငရ်ာ&ိ%ငင်တံကာပ@းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်3အသငး်


