
ပပေါင််းစပ် ဖျကပ်  ်းစမံီခန် ့်ခ ွဲမှု -(အ  ငပီ်အမ်) 

 

 

 

ဖျကပ်  ိုးစီမံခန် ့်ခ ွဲမှုဆ  ငရ်ာစာပပက  သတ ပပြုဖတရ်ှုသမူျာိုးအပနပဖင့််“ပပေါငိ်ုးစပ်ဖျကပ်  ိုးစီမံခန် ့်ခ ွဲပခငိ်ုး” သ  ့်မဟ တ ် အ  ငပီ် 

အမ် (IPM) ဟပူသာ ပ ေါဟာရက   “ပပေါငိ်ုးစပ်ဖျကပ်  ိုးထ မိ်ုးချြုပ်ပခငိ်ုး” သ  ့်မဟ တ ်အ  ငပီ်စ ီနငှ့််လွဲလယှအ်သံ ိုးပပြုကက သည ်

က  သတ ပပြုမ ကကလ မ့််မည။် ၎ငိ်ုးတ  ့်သညအ်မှနတ်ကယပ်ငဆ်ငတ်ကူကသည။် သ  ့်ပသာ် အ  ငပီ်စသီညသ်ဘာ နညိ်ုးမျာိုးက   

ဓေါတ ပ  ိုးသတပ်ဆိုးပေါသည့်် ပပေါငိ်ုးစပ်နညိ်ုးအပေါအ င ်ဖျကပ်  ိုးမျာိုးအာိုးထ မ်ိုးချြုပ်သည့််နညိ်ုးအမျ ြုိုးမျ ြုိုးက  ရညည်ွှနိ်ုးသည၊် 

အ  ငပီ်အမ် သညလ်ညိ်ုး ပ  ိုးမ ွှာိုးအပရအတ ကန်ငှ့််ပတ ်နိ်ုးကျငက်  ပသချာစ ာဦိုးစာိုးပပိုးသတမ်ှတမ်ှုအပေါအ င ် ပေဟစ 

နစ် နငှ့််စီိုးပ ာိုးပရိုးဆ  ငရ်ာအချကအ်လကမ်ျာိုးက  ထည့််သ ငိ်ုးစဥ်ိုးစာိုးသည။် အ  ငပီ်အမ်ပဖင့််သင၏်စိီုးပ ာိုးပရိုး၊ လမူှုအဖ ွဲွဲ့အ 

စညိ်ုးနငှ့််ပတ ်နိ်ုးကျငအ်တ က ် အပကာငိ်ုးဆံ ိုးပသာအကျ ြုိုးပဖစ်ပစရန ် မည့််သည့််ပ  ိုးသတပ်ဆိုးမျှမလ  အပ်သညလ်ညိ်ုး 

ပဖစ်န  ငသ်ည၊်သ  ့်မဟ တဖ်ျကပ်  ိုးထ နိ်ုးတမျ ြုိုးမျ ြုိုးသညအ်ပခာိုးပသာတမျ ြုိုးမျ ြုိုးထကပ်  ပကာငိ်ုးသည၊်သ  ့်မဟ တအ်ပကာငိ်ုး

ဆံ ိုးပသာပရ ိုးချယမ်ှုမှအမျ ြုိုးမျ ြုိုးတ  ့်က  စ ပပေါငိ်ုးအသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးလညိ်ုးပဖစ်န  ငသ်ည။် ထ  ့်ပကကာင့်် အ  ငပီ်အမ် ၏ နညိ်ုးမျာိုးစ ာ 

တ  ့်သည ် အက(်ဖ) ပအအ  မှအာိုးပပိုးခွဲ့်သည့်် နညိ်ုးမျာိုးပဖစ်၍၊မတညူပီသာ န  ငင်မံျာိုးတ ငပ်ခာိုးနာိုးသည့်် ရညရ် ယခ်ျက ်

မျာိုးရန  ငရ်နအ်တ က်တမျ ြုိုးစီတ  ့်သညလ်ယယ်ာစ  ကပ်ျ ြုိုးပသာသမူျာိုးအာိုး ကျနိ်ုးမာသနစ် မ်ိုးပသာ ပကာက ် ပွဲသိီုးနှ ံ



ထ တလ် ပ်ပခငိ်ုး၊ စီပ ာိုးပရိုးအကျ ြုိုးရလဒန်ငှ့််ပယဘ ယျလံ ပခြံုမှုတ  ့်က  ပပိုးသည့်် ခ  ငလ်ံ ပသာနညိ်ုးလမ်ိုးမျာိုးက  ရရှ  ပစန  င ်

သည။် 

 

အ  ငပီ်အမ် အပ ခခံမူမျ ်း (အက(်ဖ)ပအအ   မှ) 

၁။ ကျမ််းမ သန်စ မ််းသည့်် ပက ကပ်ွဲသ်ီးနှမံျ ်းစ  ကပ်ျ  ်း ခင််း 

ပရာေေါမျာိုးနငှ့််ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက   သဘာ အပလျာကခ် ခနံ  ငသ်ည့််အမျ ြုိုးအစာိုးအာိုးပရ ိုးချယပ်ခငိ်ုးနငှ့််အပငက်ကိီုးထ ာိုးရန ် အ 

တ ကအ်ထ ပရာကဆ်ံ ိုး အပထာကအ်ကပူပိုးန  ငမ်ည့််ပပမကသဇာ၊ ပရသ ငိ်ုးပခငိ်ုးနငှ့်် ပပမဆပီပြုပပငမ်ှုတ  ့်က  ပရ ိုးချယပ်ခငိ်ုးတ  ့် 

သည ် အ  ငပီ်အမ်၏ မရှ မပဖစ်သည့််အပပခခမံူမျာိုးပဖစသ်ည။် သနမ်ာ သည့််အပငမ်ျာိုးက  စ  ကပ်ျ ြုိုးပခငိ်ုး—ပရာေေါမျာိုးနငှ့်် 

ပ  ိုးမ ွှာိုးဖျကဆ်ိီုးမှုမျာိုးက   အကာငိ်ုးဆံ ိုးတ နိ်ုးလနှန်  ငသ်ည့််အရာမျာိုး—သည ်အ  ငပီ်အမ် ၏အပပခခမံူမျာိုးပဖစသ်ည။် 

၂။ သဘ ၀သ ်းရွဲတ ရစဆ န်မျ ်းက  သ ရှ န ်းလည် ခင််း နငှ့်် ထ န််းထ ်းန  င ်ခင််း 

သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုး(ဖျကပ်  ိုးမျာိုး)ထွဲတ ငရ်ညရ်ှညတ်ညတ်ံ့်သည့််စ  ကပ်ျ ြုိုးပရိုး၏မ တပ်ဆ မျာိုးစ ာရှ ပေါသည။် 

လယသ်မာိုးမျာိုးအပနပဖင့််ပ  ိုးမ ွှာိုးမျာိုး၏အသကရ်ငှမ်ှုနငှ့််ပတသ်က၍်၎ငိ်ုးတ  ့်၏အပရအတ ကန်ငှ့််လယယ်ာတခ ၏သသံ

ရာ လညပ်တပ်ခငိ်ုးနငှ့်် အစာိုးအစာက ငိ်ုးဆကမ်ျာိုး တ ငသ်ဘာ သာိုးရွဲ/ပ  ိုးမ ွှာိုးမျာိုးတ  ့်၏ အခနိ်ုးကဏ္ဍက  သတ ပပြုကာ 

သ ရှ ရန ်လ  အပ်ပေါသည။် ထ ပရာကမ်ှုရှ ပသာဇီ ပ  ိုးမ ွှာိုးထ နိ်ုးချြုပ်မှုတ င ်ဤဖျက ်ပ  ိုးမျာိုး၏သဘာ  ရနသ်မူျာိုး က  ပပေါငိ်ုး 

စညိ်ုးမည ်- သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုး၊ ကပ်ပေါိုးပ  ိုးမျာိုး(သ  ့်မဟ တ ်ပေါရာဆ ထ  ြုက)် နငှ့််ပကသ်  ေငမ်ျာိုး။ 

၂-၁ သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုး သညအ်ပခာိုးပသာတ ရစဆာနမ်ျာိုး သ  ့်မဟ တ ်ပ  ိုးပကာငမ်ျာိုးအပပေါ် သာိုးပကာင ်

အပဖစ်ဖမ်ိုးသည့်် တ ရစဆာန ်မျာိုးသ  ့်မဟ တပ်  ိုးမ ွှာိုးမျာိုးပဖစ်သည။် အမျာိုးအာိုးပဖင့််မ မ တ  ့်ထက ်အရ ယင်ယ ်ပသာ၊ 

အပရအတ ကမ်ျာိုးပသာနငှ့်် သာိုးပကာင ် သကတ်မ်ိုးတပလျှာက၏်အဆင့််တ  ငိ်ုး(ဥ၊ အရ ယမ် ပရာက ် ပသိုး 

ပသာ၊ ပ  ိုးရ ပ်ဖံ ိုး (အခ မံာ)၊ အရ ယပ်ရာကသ်ည့််အဆင့််)တ ငဖ်မ်ိုးယကူကသည။် သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးမှာ 

ငကှမ်ျာိုး၊ဖာိုးမျာိုး၊ဖာိုးပပြုပ်မျာိုး၊ အ မ်ပပမ ာငမ်ျာိုး၊ ပ မမျာိုး၊ ပင့်က်မူျာိုး၊ ပ စဉိုးမျာိုး၊ ပျစာိုးပ  ိုးမျာိုး၊ အာရပှျစာိုးပ  ိုး 

မျာိုး၊ ပ  ိုးပတာငမ်ာ/န ာိုးပပခိုးပ  ိုးမျာိုး၊ အနံ ့် နပံသာပ  ိုးပကာင ် မျာိုးပဖစ်သည။် သဘာဝသာိုးရွဲတ ရ စဆာနမ်ျာိုးက   

အ ပ်စ  ၂ စ ခ ွဲပခာိုးထာိုးပေါသည။် 

၁၊ က  ကပ်ဖတသ်ည့််သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုး(ဥပမာ-ပျစာိုးပ  ိုးမျာိုး၊ အာရှပျစာိုးပ  ိုးမျာိုး၊ ပ  ိုးပတာင ်

မာ/န ာိုးပပခိုးပ  ိုးမျာိုး) 

၂၊  စ ပ်ယသူည့်သ်ဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုး(အနံ ့် နပံသာပ  ိုးပကာငမ်ျာိုး)  

၂-၂ ပေါရာဆ  ကက်ပ်ပေါိုးပကာငိ်ုးမျာိုး သ  ့်မဟ တ ်ပေါရာဆ ထ  ြုကက်ပ်ပေါိုးပကာငမ်ျာိုးတ  ့်သည ်အပခာိုးပသာသကရ်ှ  

မျာိုးအပပေါ်တ ငအ်သကရ်ှငသ်နက်ကိီုးထ ာိုးသည့််ပသိုးငယပ်သာသကရ်ှ မျာိုးပဖစ်၍ထ  သကရ်ှ မျာိုးက  အာိုးပလျာ့်



သ ာိုးအာငပ်ပြုလ ပ်သည့်် သ  ့်မဟ တ ်သတသ်ည့််အစီအစဥ်တ ငအ် မ်ရှငအ်ပဖစ် ပဆာငရ် ကပ်ပိုးသအူပဖစ် သ ကက 

သည။် ကပ်ပေါိုးတစပ်ကာငသ်ညသ်ကရ်ှ အ မရ်ှငတ်ခ အတ ငိ်ုးသ  ့် ငန်  င၍်မ မ ၏ကကိီုးထ ာိုးမှုအဆင့််တ  ငိ်ုးက  ထ  ပန 

ရာတ ငပ်ပီိုးစိီုးပပည့််စံ ပစန  ငသ်ည(်ဥ၊ အရ ယမ်ပရာကမီ်၊ ပ  ိုးရ ပ်ဖံ ိုး (ယငိ်ုး၏အခ မံာ)၊ သကရ်ှ အ မရ်ှငတ်ခ တညိ်ုး 

တ ငလ်ညိ်ုးတသကလ်ံ ိုးပနန  ငသ်ည။် ကပ်ပေါိုးမတ  ့်သညမ် မ ၏အ မ်ရှငအ်ာိုး၎ငိ်ုးတ  ့်၏အတ ငိ်ုး၌ဥ ဥပခငိ်ုး အာိုးပဖင့်် 

ဒ ကခပရာကပ်စန  ငသ်ည-် ဥပမာ ထရ  ငခ်ျ ြုေရာမာ နငှ့်် အနန်ာစပတိုးထပ်စ် တ  ့်ပဖစ်သည။် 

၂-၃ ပကသ်  ေငမ်ျာိုး သညတ် ရစဆာနမ်ျာိုး သ  ့်မဟ တ ်ပ  ိုးမ ွှာိုးမျာိုးအပပေါ်တ ငပ်နထ  င၍်ရငှသ်နပ်ကာငိ်ုးစာိုးပနသည့်် 

ပရာေေါပဖစ်ပစန  ငပ်သာ သ  ့်မဟ တ ် ပသပစန  ငပ်သာ ပသိုးငယသ်ည့််ဇီ သကရ်ှ မျာိုးပဖစ်သည။် ပရာေေါ-ပဖစ်ပစ 

ပသာပကသ်  ေငမ်ျာိုးတ ငဗ်  ငိ်ုးရကစ််မျာိုး၊ ဘကတ်ိီုး ရီိုးယာိုး၊ မှု ၊ နယမ်ာထ တမ်ျာိုးနငှ့််ပရ  တ  ဇ  အာတ  ့်ပေါ ငသ်ည။် 

ပကသ်  ေငအ်မျ ြုိုးမျ ြုိုးတ  ့်သည ် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  သဘာ အပလျာကတ်  ကခ်  က၍် ၎ငိ်ုးတ  ့်အာိုး ပပေါငိ်ုးစပ်ဖျကပ်  ိုး 

ထ နိ်ုးသည့်် အပရိုးပေါသည့််အရာပဖစ်လာပစသည။် 

၂-၃-၁ ဗ  ငိ်ုးရပ်စ် ဇီ ပ  ိုးသတပ်ဆိုး - ပနရာအနှံ ့်အပပာိုးတ ငဗ်  ငိ်ုးရပ်စ်မျာိုးက   ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးချြုပ်မှုတ င ်

အသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးသည ် စတငဆ် ွဲပဆာငလ်ာသည။် ထ ပရာကသ်ည့််ဥအမာတစ်ခ မှာ ဗ  ငိ်ုးရပ်စ်သည ်

နျျူကလိီုးယာိုး ပ  လဟီပီဒ ြုစစ် ဗ  ငိ်ုးရပ်စ် သ  ့်မဟ တ ်အွဲနပီ်ဗ ီ ဗ  ငိ်ုးရပ်စ်ဇီ ပ  ိုးသတပ်ဆိုးပဖစ်၍ သိီုးပခာိုး 

ဖျက ် ပ  ိုးတစ်မျ ြုိုးစီက   ဦိုးတညဖ်ျကဆ်ိီုးန  ငသ်ည ် - ဥပမာအာိုးပဖင့််မ နလ်ာဥပ  ိုး (ခပူကာငဘ် တ ငရ်ှ  

ပသာ ပ  ိုး) အွဲနပီ်ဗ ီသည ် မ နလ်ာဥ ပ  ိုး(ခပူကာငဘ် တ ငရ်ှ ပသာပ  ိုး) က  သာထ ခ  ကပ်စမည၊်  ေါသိီုး 

ပတာင့််ပ  ိုး အွဲနပီ်ဗ ီသည ်  ေါသိီုးပတာင့််ပ  ိုးက  သာထ  ခ  ကပ်စမည။်  အပခာိုးပသာအကျ ြုိုးပပြုပ  ိုးပကာင ်

မျာိုးက  အလ ယတ်ကမူထ ခ  ကပ်စပေါ။ အွဲနပီ်ဗ ီ မျာိုးသည် အ မ်ရငှတ်စ်ခ တ င ်လျှငပ်မနစ် ာပ ာိုးလာ န  င၍် 

လျှငပ်မနစ် ာပသပစန  ငသ်ည ်သ  ့်ပသာ်လ ပ်ပပာမျာိုးအာိုးပဖင့််ကိူုးစကပ်ပန် ့်န ှံ ့်ပခငိ်ုးအပေါ အ ငလ်ျှင ် ပမနစ် ာ 

ပပန် ့်န ှံ ့်န  ငသ်ည။် 

ပရာေေါလကခဏာမျာိုး - ခပူကာငမ်ျာိုးသည ် အွဲနပီ်ဗ ီနငှ့််ဆကသ် ယထ် ပတ ွဲ့လျှင ် ပ  ၍ပနိှုးစ ာပရ ွဲ့လျာိုး 

မည၊် အစာစာိုးပခငိ်ုးနညိ်ုးသ ာိုးမည၊် ၎ငိ်ုးတ  ့်၏က  ယခ်နဓာမှာ အပရာငစ်တငပ်ပပာငိ်ုးလွဲလာသည၊် ၎ငိ်ုး 

တ  ့်သည့်် အပင၏်အပမင့််ဆံ ိုးအပ  ငိ်ုးသ  ့် တကရ်နက်က ြုိုးစာိုးမည။် ထ  ပနရာတ ငပ်င မသ်ကစ် ာထ  ငပ်န ၍ 

အတတူက စာိုးပသာကပ်ခငိ်ုးက  မပပြုလ ပ်ပတာ့်ဘွဲ ပသသ ာိုးသည၊် ပခေါငိ်ုးပဖင့််တ ွဲလွဲကျ ဆ  ငိ်ုးပနသည။် 

ထ  ပနာကတ် င၎်ငိ်ုးတ  ့်၏ မ်ိုးဗ  ကန်ရံံသညပ်ပေါကထ် က၍် အွဲနပီ်ဗ ီ၏ ဗ  ငိ်ုးရကစ််ပ  ိုးမျာိုးပေါသည့််အရည် 

ကကညပ်ရ  တငိ်ုးမျာိုးက   ထ တမ်ည၊် ၎ငိ်ုးတ  ့်သညပ်လနငှ့််ပရအာိုးပဖင့််ပျံွဲ့ န ှံ ့်သည။် ထ  ့်ပကကာင့််ဖျကပ်  ိုးမျာိုး 

သညမ် မ က  ယပ်  ငဗ်  ငိ်ုးရကစ််ပ  ိုးမျာိုးက  ပပန် ့်ပ ာိုးပစသည။် 

၂-၃-၂ ဘကတ်ိီုးရီိုးယာိုးနငှ့််ဆ  ငပ်သာဇီ ပ  ိုးသတပ်ဆိုး(ဘကတ်ရီီဆ  က)်-ဘကတ်ိီုးရီိုးယာိုးသည ်

အပငန်ငှ့်် ပပမကကိီုးတ ငပ်နထ  ငသ်ည့််အလ နပ်သိုးငယပ်သာ ဇီ သကရ်ှ ပဖစ်၍ ထ ခ  ကန်စ်နာပစပခငိ်ုးနငှ့်် 

အကျ ြုိုးပပြုပခငိ်ုးနစှမ်ျ ြုိုးစလံ ိုးပဖစ်ပစန ငသ်ည။် ဇီ ပ  ိုးသတပ်ဆိုးအတ ကသ်ာမနအ်ာိုးပဖင့််အသံ ိုးပပြုသည့်် 

ဘကတ်ိီုးရီိုးယာိုးမှာ ဘာစီလပ်စ်မျ ြုိုးစ တပ်ဖစ၍် ဘာဆလီပ်စ်  သရူငိ်ုးေျီယနိ်ုးစစ် (ဘတီ)ီ (Bacillus 



Thuringiensis (Bt))ပဖစ်သည။်  ဘတီသီညဖ်ျကပ်  ိုးတစ်မျ ြုိုးစီက   သိီုးပခာိုးဖျကဆ်ိီုးန  ငသ်ည၊် ဥပမာ-

မ နလ်ာဥပ  ိုး(ခပူကာင)်၊ မ နလ်ာထ ပ်ခပူကာငမ်ျာိုး၊ဒ  ငိ်ုးယာိုးမ နိ်ုးဘကပ်  ိုးဖလ၊ံ ခပူကာင ်အပဖျူနငှ့်် ေါသိီုး 

ပ  ိုးမျာိုးက  ဖျကဆ်ိီုးပသာ်လညိ်ုး သဘာ နငှ့််အကျ ြုိုးပပြု ငပ်ရာကက်ျြုိုးပကျာ်သမူျာိုးက   မခူျနလ်ပ်ှထာိုး 

သည။်ဘာဆလီပ်စ် ဆပ်တလီစ်(Bacillus subtilis(Bs))မျာိုးမှာမမူှု မျာိုးနငှ့််ဗက ် တိီုးရီိုးယာိုးမှတဆင့်် 

ပဖစ်ပစသည့််ပရာေေါမျာိုးက  ထ နိ်ုးချြုပ်န  င၍် လသူာိုးမျာိုးအတ ကစ် တခ်ျရသည့်် သကပ်သ  မျာိုးပတ ွဲ့ ရ 

သည။် ထ  ကွဲ့်သ  ့်ပသာ ဘကတ်ိီုးရီိုးယာိုးမျာိုးက   ဖျကပ်  ိုးမျာိုးမှ အရငဆ်ံ ိုးစာိုးရမည၊် သ  ့်မှသာ၎ငိ်ုးတ  ့်၏ 

ဗ  ကန်ငှ့််ဆွဲလန်ရံံထွဲသ  ့် င ် န  ငမ်ည၊်ထ  အခေါ၎ငိ်ုးတ  ့်၏အစာပပခဖျကသ်ည့်် စနစ်က  ပနိှုးပက ိုး ပစသည့်် 

အဆ ပ်မျာိုးက  လွှတမ်ည၊်ထ  သ  ့်ပပြုလ ပ်ပခငိ်ုးပဖင့််ဖျကပ်  ိုးသည ် ပဖေါငိ်ုးပ လာ၍ပနာကဆ်ံ ိုးတ င ် ပ င့််ထ က ်

ပသဆံ ိုးသည။် 

၂-၃-၃ မှု  ပ  ိုးသတပ်ဆိုး-ကမဘာတစ် ှမ်ိုးတ ငဖ်ျကပ်  ိုးနငှ့််အပငပ်ရာေေါအမျ ြုိုးမျ ြုိုးက  တ  ကဖ်ျကရ်နအ် 

တ က ် မှု အမျ ြုိုးအစာိုးအမျ ြုိုး မျ ြုိုးက  အသံ ိုးပပြုကကသည။်ထ  ငိ်ုးန  ငင်တံ ငက်ထ ြုငခ်ျ ြုဒေါမာနငှ့််ဘျျူဗရီီယာက   

အမျာိုးဆံ ိုးအသံ ိုးပပြုကကသည။် ကထ ြုငခ်ျ ြုဒေါမာက  မှု မျာိုးပကကာင့်် အပမစ်ပ ပ်ပခငိ်ုးနငှ့််န  မ်ိုးကျပခငိ်ုး မျာိုးက   

ထ နိ်ုးချြုပ်ရာတ ငအ်သံ ိုးပပြုသည။် စပေါိုးပငဖ်ျကအ်ငိ်ုးဆကပ်  ိုးမျာိုး၊မ  အနီာ၊ပဖျူဖတပ်ဖျူပရာ် အပရာငရ်ှ  

သည့််ယင၊်ပျပ  ိုး(ပဖြုတစ် မ်ိုး)မျာိုး၊ နငှ့််အည ြုပရာငက်ျ ြုငိ်ုးပကာငင်ယမ်ျာိုး နငှ့််အပခာိုး -စသညတ်  ့်အတ က ်

ဘျျူဗီရီယာ က   အသံ ိုးပပြုသည။် 

၂-၃-၄၊ နယမ်ထ တ(်Nematodes)- နယမ်ထ တမ်ျာိုးသညပ်သိုးငယပ်သာသကရ်ှ မျာိုးပဖစ်၍ ပပမကကိီုး 

နငှ့်် ပရမျာိုးတ ငပ်န ထ  င ်သည။် အချ ြုွဲ့တ  ့်သညသ်ိီုးပခာိုးပရာေေါက  ပဖစ်ပစန  ငသ်ည။်ဥပမာ နယမ်ထ တ ်

မီလ  ဒေီ  ငိ်ုး အကစ််ပီပီ သညခ်ရမ်ိုးချဥ်ပင၊် က မိ်ုးသိီုးပငန်ငှ့််အ ပခာိုးပသာဟငိ်ုးသိီုးဟငိ်ုးရ က်မျာိုးအာိုး 

အပမစ်ထံ ိုး သည့််ပရာေေါက  ပဖစ်ပစသည။်အပခာိုးပသာနယမ်ထ တမ်ျာိုး-“ဖရီိုး-လစ်ဗငိ်ုး”ဟ လသူ  မျာိုး 

ပသာ နယမ်ထ တမ်ှာမူပရာေေါမျာိုးက  မပဖစ်ပစပေါ။၎ငိ်ုးက  အ ပ်စ နစှ်စ ခ ွဲန  ငပ်ေါသည၊်ဇီ ပ  ိုးသတပ်ဆိုးတ င ်

နစှ်မျ ြုိုးစလံ ိုးသံ ိုးန  ငသ်ည့်် စတ  ငန်ွဲနမီာ(Steinernema)နငှ့်် ဟယထ်ရီ  ဟာဒစ်ထစ်(Heterorhabditis) 

တ  ့် ပဖစ်သည။် အမျာိုးဆံ ိုး အသံ ိုးပပြုသည့််အမျ ြုိုး အစာိုးမှာ စတ  ငန်ွဲနမီာ ကာပ  ကာပ်စွဲပဖစ်၍မ မ တ  ့် 

က  ယအ်တ ငိ်ုး၌ရှ သည့််အဆ ပ်ရှ ပသာဘကတ်ိီုးရီိုးယာိုးမျာိုးက  စ န် ့်ထ တပ်ခငိ်ုးပဖင့််မျာိုးစ ာပသာပ  ိုးမ ွှာိုးမျ ြုိုး

စ တမ်ျာိုးအာိုး ၂၄ -၂၈ နာရီအတ ငိ်ုးပသပစန  ငသ်ည။် 

၂-၄၊ သဘာ  ပပေါငိ်ုးသတပ်ဆိုး- ထ  ငိ်ုးန  ငင်ရံှ အပငမ်ျာိုးစ ာတ  ့်က   ဇီ ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးသည့််ပစစညိ်ုးအပဖစ ်အသံ ိုးပပြု 

န  င၍်အချ ြုွဲ့ပသာပဒသမျာိုးတ ငက်ာလအပတာ်ကကာကတညိ်ုးက အသံ ိုးပပြုကကသည။်တမာပင၊် ထ  ငိ်ုးေျငိ်ုး၊ 

နန ငိ်ုး၊ ထ  ငိ်ုးပပေါငိ်ုးပင၊် စပေါိုးလင၊် န နတ်ာိုးယာိုးခ၊်အပူပ  ငိ်ုးပဒသ န ယပ်င ်တမျ ြုိုးနငှ့်် အပခာိုးပသာအပငမ်ျာိုးက   

ဖျကပ်  ိုးမျာိုးအာိုးန  ငပ်သာပဆိုးမျာိုးနငှ့််၎ငိ်ုးတ  ့်၏စာိုးပသာကသ်ည့််စနစ်က   ဖျကရ်နန်ငှ့််ကကိီုးထ ာိုးမှုက  ပဖ ြုခ ငိ်ုး ရန ်

အတ ကသ်ံ ိုးပပြုန  ငသ်ည။်ဤအပငမ်ျာိုးထွဲတ င ် အကျ ြုိုးအပဖစ်ဆံ ိုးအပငမ်ှာတမာပငပ်ဖစသ်ည။် ယခ အခေါ တ င ်



တမာမှထ တယ်၍ူ ရပသာပစစညိ်ုးမျာိုးက   ထ  ငိ်ုးန  ငင်နံငှ့််ကမဘာအရပ်ရပ်တ ငပ်  ိုးမ ွှာိုးထ နိ်ုးရနအ်တ က် အသံ ိုးပပြု 

လျကရ်ှ သည။် 

 

သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးက  ထ နိ်ုးသ မ်ိုးပခငိ်ုးနငှ့််ကာက ယပ်ခငိ်ုး 

၁။ လယယ်ာမျာိုး၊ စပေါိုးခငိ်ုးမျာိုးနငှ့််ဥယျာဥ်မျာိုးတ ငရ်ှ သည့််အစာအပဖစ်အသံ ိုး ငပ်သာအပငမ်ျာိုးက   ကာက ယပ်ေါ၊ 

ထ နိ်ုးသ မိ်ုးပေါ။ ဤအပငမ်ျာိုးအထွဲတ င ် ေျာိုးရှာယာအန ယတ်မူျ ြုိုးက ွဲစ ၊ ပဘာလစ်မ်ပငမ်ျ ြုိုးစ တမ်ျာိုး၊ ဘွဲစာိုးပမှာ်မျာိုး 

နငှ့်် ေလ  ဘယ ်အာမာရန် ့်၊အပနာကအ် နဒ ယတ ငပ်ပေါကသ်ည့်် အပငတ်မျ ြုိုး၊ကနဇ် နိ်ုးနငှ့််ပမကအ်မျ ြုိုးမျ ြုိုးတ  ့်ပေါ ငသ်ည။် 

ဤအပငမ်ျာိုးသည ် စိီုးပ ာိုးပဖစ်တနဖ်  ိုးမရှ ပေါ၊ သ  ့်ပသာ်၎ငိ်ုးတ  ့်၏  တမ်ှုနန်ငှ့်် တရ်ညတ်  ့်သည ် အကျ ြုိုးပပြုသာိုးရွဲ 

တ ရစဆာနမ်ျာိုးအာိုးတနစ်ှပတလ်ံ ိုးစာိုးပသာကရ်နအ်စာက  ပပိုးသပဖင့််ကကာရှညတ်ညတ်ံ့်သည့််ကျနိ်ုးမာသည့်အ်ပရအ

တ ကက်  တ  ိုးပ ာိုး ပစသည။် 

၂။  သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးအာိုးအပထာကအ်ကပူဖစပ်စမည့််သဘာ ပတ ်နိ်ုးကျငအ်ပပခအပနမျာိုးက  ဖနတ်ိီုး  

ပေါ။ ပကာကပ်ွဲသိီုးနှအံလညှ့်် ကျစ  ကပ်ျ ြုိုးပခငိ်ုးက  အသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးအာိုးပဖင့််ပနာကပ်  ငိ်ုးစ  ကပ်ျ ြုိုးရာသတီ င ် ဖျကပ်  ိုးမျာိုး 

အစ လ  ကအ်ပပံြုလ  ကပ်ရာကရ်ှ လာပခငိ်ုးက   ကာက ယစ်ဥ်တ င ် သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးအာိုး ရာသတီစ်ခ စီတ င ်

ရှငသ်နန်  ငရ်န ်အပထာကအ်ကပူဖစ်ပစသည။် 

၃။ ပပခာကပ်သ ွဲ့သည့််ရာသမီျာိုးတ ငအ်စ  ဓေါတတ်  ိုးပစရနအ်ခငိ်ုးမျာိုးက  လံ ပလာကပ်သာပရပလာငိ်ုးပေါ သ  ့်မဟ တ ်

ပရသ ငိ်ုးပေါ။ ဤသ  ့်ပပြုလ ပ်ပခငိ်ုးသညလ်ညိ်ုး သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးအာိုးအသကရ်ငှသ်နရ်နန်ငှ့်် ပ ာိုးမျာိုးရန ်

အပထာကအ်ကပူဖစ် ပစမည။် 

၄၊ ရ တသ် မိ်ုးပပီိုးသည့််ပနာကတ် ငစ်ပေါိုးပငမ်အှကကငိ်ုးအကျနမ်ျာိုးက  မီိုးမရှု  ွဲ့ပေါနငှ့််၊အပကကာငိ်ုးမာှလယယ်ာပေဟစနစ် 

၏ဟနခ်ျကက်   ထ ခ  ကပ်စပသာပကကာင့််ပဖစ်သည။် ရာသတီစ်ခ ၏အစတ င ် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးလျှငပ်မနစ် ာပျံွဲ့ န ှံ ့် သည့်် 

အပကကာငိ်ုးရငိ်ုးတစ်ခ လညိ်ုးပဖစ်သည-်သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးအသတခ်ရံပသာပကကာင့််ပဖစ်သည။် 

၅၊ သင၏်သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးနငှ့််ဖျကပ်  ိုးနစှ်မျ ြုိုးစလံ ိုးက  အနိီုးကပ်နငှ့််ပံ မှနပ်စာင့််ကကည့််ပေါ။ ဥပမာသဘာ  

သာိုးရွဲတ ရစဆာနအ်ပရအတ ကမ်ျာိုးသည့်် ပနရာမျာိုးနငှ့််ဖျကပ်  ိုးနညိ်ုးပသာပနရာမျာိုးတ ငဓ်ေါတ ပစစညိ်ုးမျာိုးက   မသံ ိုးပေါ 

နငှ့််။ 

သဘာ ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  ေရ စ  ကပ်ခငိ်ုး၏အကျ ြုိုးပကျိုးဇူိုးမျာိုး 

၁၊  သဘာ  သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးအာိုးကညူရီာတ င၎်ငိ်ုးတ  ့်အာိုး ပကာငိ်ုးမ နစ် ာနာိုးလညရ်နစ်  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးပညာရှင ်

မျာိုးတ  ့်သညထ် ပရာကမ်ှုရှ သည့််ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးချြုပ်မှုရညရ်ညှစ်မ်ိုးသပ်ပခငိ်ုးမျာိုးက  ပပြုလ ပ်ရာတ ငမ် မ တ  ့်၏လယယ်ာ

မျာိုး၊ စပေါိုး ခငိ်ုးမျာိုးနငှ့််ဥယျာဥ်မျာိုးတ ငရ်ှ နငှ့််ပပီိုးသာိုး သဘာ  ရငိ်ုးပမစ်မျာိုးက  အသံ ိုးပပြုကကသည်။ 



၂၊ မျှတသည့််ပေဟစနစ ် ထ နိ်ုးသ မ်ိုးရနက်ညူပီခငိ်ုးသည် ဖျကပ်  ိုးအပရအတ ကပ်  မ  နညိ်ုးပစမညသ်ာမက အသစ် 

ပသာ ဖျကပ်  ိုးပရာကလ်ာပခငိ်ုးက  ပလျာ့်နညိ်ုးပစသည။် 

၃၊  ဇီ ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးချြုပ်ပခငိ်ုးသည ် အပငမ်ျာိုးက  စာိုးသံ ိုးရာတ င ် ပ  ၍လံ ပခြံုစ တခ်ျမှုရှ ပစသပဖင့်် စာိုးသံ ိုးသမူျာိုးအ 

တ ကအ်ကျ ြုိုးပဖစ်ပစသည။် 

၄၊ ဇီ ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးချြုပ်ပခငိ်ုးသညလ်ယသ်မာိုးမျာိုးအာိုးနညိ်ုးမျာိုးစ ာပဖင့််ပပနလ်ညအ်ကျ ြုိုးပပြုသည—်စီိုးပ ာိုးပရိုး၊ 

လမူှုပရိုးနငှ့််ပတ ်နိ်ုးကျငဆ်  ငရ်ာ မျာိုးအရ—တငသ် ငိ်ုးရနလ်  အပ်သည့်် ဓေါတ ပ  ိုးသတပ်ဆိုးပမာဏက   ပလျာ့်နညိ်ုး 

သ ာိုးပစပခငိ်ုးနငှ့််န  ငင်ပံခာိုးပစျိုးက ကမ်ျာိုးသ  ့်တငပ်  ့်သည့််အခေါပတ ွဲ့ ကကြံုရမည့််အဟန် ့်အတာိုးမျာိုးက  လညိ်ုးပလျာ့်နညိ်ုး 

ပစသည။် 

၃။ သင၏်ပ မက ကမ်ျ ်းက  ပံ မှန်ဆန််းစစ်သံ ်းသပ်ပေါ။ 

သင၏်အပငမ်ျာိုးကကိီုးထ ာိုးမှုက  ပစာင့််ကကည့််ရနန်ငှ့််စစ်ပဆိုးအကွဲပဖတရ်နအ်ပရိုးကကိီုးပေါသည၊်ထ  သ  ့်ပပြုလ ပ်ရာတ ငပ်ရာေေါ

မျာိုးရှ ပနပခငိ်ုး၊ပပေါငိ်ုးပငမ်ျာိုးနငှ့်် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးရှ မရှ က  လညိ်ုးကကည့််ရှုန  ငသ်ည။် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးပကကာင့််ပျကစီ်ိုးပခငိ်ုးနငှ့််ပေဟ 

စနစ်က  ထ ခ  ကပ်စသည့််အပကကာငိ်ုးအ ချကမ်ျာိုးက  အပတစ်ဥ် ဆနိ်ုးစစ် သံ ိုးသပ်ရနလ်  အပ်ပေါသည။်သဘာ သာိုးရွဲ 

တ ရစဆာနမ်ျာိုး၊ပပမဆ၊ီပရနငှ့််ပလအရညအ်ပသ ိုးနငှ့်် သင၏်အပငက်  ထ ခ  ကပ်စမည့််အရာအာိုးလံ ိုး တ  ့်အပေါအ င ် တ  ့်က   

ဆနိ်ုး စစ်ပခငိ်ုးပဖစသ်ည။် 

၄။ ကျွမ််းကျငသ်မူျ ်းအ ဖစ ်လယသ်မ ်းမျ ်း 

ပခတမ်ှီစ  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးတစ်ခ တ ငမ်ရှ မပဖစ်လ  အပ်သည့််အရာမှာ လယသ်မာိုးတစ်ဦိုးသညမ် မ ၏ထ တလ် ပ်မှုနငှ့်် ငပ်င က   

က  ယတ်  ငစီ်မံခန် ့်ခ ွဲရန ် တာ န ် ယပူခငိ်ုးပဖစ်သည။် ဆ  လ  သညမ်ှာ အမျ ြုိုးမျ ြုိုးပသာအပကကာငိ်ုးအရာအချကအ်လကမ်ျာိုး 

တစ်ခ နငှ့််တစ်ခ မညသ်  ့်ဆကစ်ပ်သညက်  နာိုးလညသ်ပဘာပပေါကလ်ာ၍ထ  သပဘာပပေါကန်ာိုးလညမ်ှုက  လယယ်ာစီမံခန် ့်

ခ ွဲမှုတ ငဆ်ကလ်ကအ်သံ ိုးပပြုန  ငသ်ည။် ဤသ  ့်ပပြုလ ပ်ပခငိ်ုးပဖင့််လယသ်မာိုးတစ်ဦိုးသညလ် တလ်ပ်စ ာပဆာငရ် ကန်  ငပ်ခငိ်ုး၊ 

လ ပ်ရညက်  ငရ်ညန်ငှ့််ပဖစ်န  ငပ်ပခရှ သည့််စီမံခန် ့်ခ ွဲမှုအရညအ်ပသ ိုးနစ်ှမျ ြုိုးစလံ ိုးတ  ိုးတကရ်နအ်ကအူညပီဖစ်ပစမည။် 

ထ  ့်ပကကာင့််လယယ်ာတစ်ခ တ ငက်ျွမ်ိုးကျငသ်တူဦိုးပဖစ်လာပခငိ်ုးဟသူညမ်ှာ အသစ်ပသာကျွမ်ိုးကျငမ်ှုမျာိုးက  သငယ်ရူရှ  

ပခငိ်ုး နငှ့်် စ  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးဆ  ငရ်ာ ပေဟစနစ်က  မှနက်နစ် ာနာိုးလညလ်ာန  ငပ်ခငိ်ုးတ  ့်ပဖစ်သညက်  သ ရှ ပခငိ်ုးပဖစ်သည။်  

ဇီ ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးသ မ်ိုးနညိ်ုးမျာိုး 

ဇီ ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးသ မ်ိုးနညိ်ုးမျာိုးသညအ်လ န် ့်အလ နလ် ယက်ပူသာနညိ်ုးမျာိုးမှစ၍ အစအီရီရှ သည-်လယသ်မာိုးမျာိုး မ မ  

ဖာသာပန ့်စဥ်ပလ့်ကျင့််န  ငပ်သာနညိ်ုးမျာိုး၊ မှနက်နပ်သာသငတ်နိ်ုးမျာိုးပပိုးပခငိ်ုးမတှဆင့်် ပ  ၍ခကခ်ွဲသည့််အထိူုးပပြု 

သငတ်နိ်ုးမျာိုးလ  အပ်ပသာနညိ်ုးမျာိုးအထ ရှ ကကသည။် စ  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးဆ  ငရ်ာ သ ပပံပညာရှငမ်ျာိုးနငှ့််ပညာရှငအ်ဆင့်် လယ ်

သမာိုးမျာိုးတ  ့်သညအ်ချ ြုွဲ့ပသာနညိ်ုးမျာိုးသညထ် ပရာကမ်ှုနညိ်ုး၍ အပခာိုးပသာနညိ်ုးမျာိုးမှာထ ပရာကမ်ှုခ  ငမ်ာသညက်   

နာိုးလညန်ငှ့််ပပီိုးသာိုးပဖစ်သည။် ထ  ပကကာင့််ထ  နညိ်ုးမျာိုးက   အတတူက  သ  ့်မဟ တ ် ပပေါငိ်ုးစပ်၍အသံ ိုးပပြုရပေါမည။် 



အဓ ကရညရ် ယခ်ျကမ်ှာထ ပရာကဆ်ံ ိုးပဖစ်မည့်် ပပေါငိ်ုးစပ်ပခငိ်ုး၊ ရငိ်ုးပမစ်မျာိုးက  ပချွတာပခငိ်ုး၊ လယသ်မာိုးမျာိုး နငှ့်် 

စာိုးသံ ိုးသမူျာိုးအတ ကစ် တခ်ျရဆံ ိုးနငှ့််ပတ ်နိ်ုးကျငအ်ပပေါ်သကည် ာမှုအရှ ဆံ ိုးနညိ်ုးက  ရာှပဖ ရနပ်ဖစ်သည။် 

 

ဇီ၀ဖျကပ်  ်းထ န််းသ မ််းနည််းမျ ၁၊ ဆပီလျ ်မှုရှ ပသ  အပငစ်မံီခန် ့်ခ ွဲမှု 

၁။ ဆပီလျ ်သည့််အပငစ်မံီခန် ့်ခ ွဲမှု ဤအပကကာငိ်ုးအရာ၏ဆ  လ  ရငိ်ုးမှာ အပငမ်ျာိုး၏ကကိီုးထ ာိုးဖ ံွဲ့ ပဖ ြုိုးမှု၊ သနမ်ာစ ာ 

ကကိီုးထ ာိုးမှုနငှ့််ဖျကပ်  ိုးတံ ့်ပပနမ်ှုက   အက ူအညပီဖစ်ပစမည့်် ဆပီလျာ်သည့််ပတ ်နိ်ုးကျငက်   ထ နိ်ုးသ မိ်ုးပခငိ်ုးပဖစ်သည။် 

၁-၁  ပ မဆကီ  ပ  မ  ပက င််းမ န်လ ပအ င ်ပ လ ပ် ခင််း-ဤအရာ၏ဆ  လ  ရငိ်ုးမှာအပငက်ကိီုးထ ာိုးဖ ံွဲ့ ပဖ ြုိုးမှု၊ 

ဓေါတ  ပစစညိ်ုးပေါ ငမ်ှုနငှ့််မျကန်ာှပပင ် က  ကည်မီှုမျာိုးအတ က ် အခငိ်ုးမျာိုးက  ဆပီလျာ်မှုရှ သည့်် pH အဆင့််မျာိုး 

ပဖင့််ပပငဆ်ငပ်ပိုးပခငိ်ုးပဖစ်သည။် 

၁-၂  ပက င််းမ န်သည့််အပငအ်မျ  ်းအစ ်းမျ ်းက  အသံ ်း ပ ရန်- အရညအ်ပသ ိုးပကာငိ်ုးသည့်် အပငအ်မျ ြုိုး 

အစာိုးမျာိုးသညဖ်ျကပ်  ိုးဒဏ ်ခနံ  ငမ်ှု ပ  ပကာငိ်ုးသည။် ဆပီလျာ်သည့််စ  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးအချ ြုိုးအစာိုး၊ ပနရာလပ် နငှ့်် 

ရာသဦတ မျာိုးစ သညတ်  ့်က  အသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးအာိုး ပဖင့််၎ငိ်ုးတ  ့် က   ပံ့်ပ  ိုးပပိုးပေါ။ 

၁-၃  ပရနငှ့််ပ မသသဇ -ပံ မှနထ်ည့််ပပိုးပေါ၊ မှနက်နသ်ည့််အပရအတ ကန်ငှ့််ပဖေါ် ပမျူလာမျာိုးက  အသံ ိုးပပြုပေါ။ 

၁-၄  ထ န်ယကလ် ပ်က  င ်ခင််း-အချ ြုွဲ့ပသာဖျကပ်  ိုးအမျ ြုိုးအစာိုးတ  ့်သည ် ပပမကကိီုးက  လနှပ်ပိုးသည့််အခေါ ပန 

ပရာငရ်သပဖင့်် ပသဆံ ိုးကကသည။် 

၁-၅  ပပေါင််းသင ်ခင််း-ပပေါငိ်ုးပငအ်မျာိုးစ တ  ့်သညဖ်ျကပ်  ိုးမျာိုး၏အ မ်ပဖစ်၍ အပငပ်ရာေေါမျာိုး၏ အ မရ်ှငပ်ဖစ ်

သည။် ပပေါငိ်ုးပငမ်ျာိုးသည ်အပငမ်ျာိုး၏အစာက  စာိုးသံ ိုး၍၎ငိ်ုးတ  ့်က  အငအ်ာိုးပလျာ့်သ ာိုးပစသည။် 

၁-၆  အက  င််းအခကမ်ျ ်းက  ချ  င ်ခင််း- အက  ငိ်ုးမျာိုးသည ် ရှညလ် နိ်ုးပေါကသစ်ရ ကမ်ျာိုး ထထူပ်စ ာ ပပေါက ်

၍အပငမ်ျာိုးအာိုးအစာိုးအစာချကရ်န ် လံ ပလာကသ်ည့််အလငိ်ုးပရာငရ်ရှ ပခငိ်ုးနငှ့်် အစ  ဓေါတတ်  ိုးလာ ပခငိ်ုးတ  ့်မှ 

ဟန် ့်တာိုးသည။် အက  ငိ်ုးအခကမ်ျာိုးက  ချ ြုငပ်ခငိ်ုးအာိုးပဖင့််ဖျကပ်  ိုး မျာိုးအတ ကပ်  ၍ နစှသ်ကဖ် ယ ်ပကာငိ်ုးသည့်် 

အ မ်က  ဖနတ်ိီုးပပိုးသည။် 

၁-၇  ပက ကပ်ငမ်ျ ်းက  အလညှ့််ကျစ  က ်ခင််း- ပကာကပ်ငမ်ျာိုးက  ရာသအီလ  ကပ်ခာိုး၍စ  ကပ်ျ ြုိုးသင့််သည ်

သ  ့်မဟ တ ်မတပူသာအပင ်မျ ြုိုးစ တမ်ျာိုးက  တလညှ့််စီစ  ကသ်င့််သည။် ဤသ  ့်ပပြုလ ပ်ပခငိ်ုးပဖင့််ဖျကပ်  ိုး အမျ ြုိုးမျ ြုိုး 

တ  ့်၏အစာရငိ်ုးပမစက်  အပနာှကအ်ယကှပ်ဖစ်ပစသည။် 

၁-၈  ပက ကပ်ငမ်ျ ်းက  ပပေါင််းစပ်(ပရ ပန ှ)စ  ကပ်ျ  ်း ခင််း-ပကာကပ်ွဲသိီုးနှပံငတ်မျ ြုိုးတညိ်ုးက  အလ န ်

ကျယပ်ပန် ့်သည့််ပနရာတ ငအ်ပပည့်် စ  က်ပျ ြုိုးပေါကဖျကပ်  ိုးကျသည့််အခေါ တပပငလ်ံ ိုးသ  ့်လျှငပ်မနစ် ာပျံွဲ့ နှံ ့်သ ာိုးမည။် 



ပကာကပ်ွဲသိီုးနှမံျာိုးက   ပရာပနာှစ  ကပ်ျ ြုိုးပခငိ်ုးအာိုးပဖင့်် ဖျကပ်  ိုးအစာရငိ်ုးပမစ်မျာိုးနငှ့်် ပျံွဲ့ န ှံ ့်မည့်် အခ င့််အလမ်ိုး 

မျာိုးက  ကန် ့်သတလ်  ကသ်ည။် 

၁-၉  ပ  ွှေ့ဆ  င််းစ  ကပ်ျ  ်း ခင််း- ပရာေေါမျာိုးစ ာကျပရာကသ်ည့််အချ နမ်ျ ြုိုးက  ပရှာငရ်ှာိုးရန၊် တခေါတရံရာသ ီ

ပငမ်ျာိုး သ  ့်မဟ တ ်သကတ်မ်ိုးတ  သည့််အပငမ်ျာိုးက   ပရွှွဲ့ဆ  ငိ်ုးစ  ကပ်ျ ြုိုးပခငိ်ုးသညလ်ညိ်ုးအသံ ိုး ငသ်ည။် ဥပမာ- 

ထ  ငိ်ုးန  ငင်တံ င ် ပီပလာပီနကံ  ပံ မှနအ်ာိုးပဖင့််မ  ိုးရာသအီက နပ်  ငိ်ုး ပအာကတ်  ဘာမှဇနန် ေါရီလအထ  စ  ကပ်ျ ြုိုး 

ကကသည။် ထ  အခေါပီပလာပီနပံငသ်ညပ်ပခာကပ်သ ွဲ့ မှုဒေါဏက်   မတ-်ဧပပီလတ ငက်ကြံုရသည၊်တ  ကဆ်  ငသ်ည ် မှာ 

ထ  အချ နသ်ည ် ပီပလာပီနဖံျကပ်  ိုးမျာိုးပျံွဲ့ န ှံ ့်သည့်် ပူပသာရာသပီဖစ်ပနချ နပ်ဖစ်ပနပခငိ်ုးပဖစ်သည။်ထ  ့် ပကကာင့်် 

ပီပလာပီနကံ  မ  ိုးဦိုးရာသီ (ဧပပီလလယခ်န် ့်) တ ငစ်  ကရ်နအ်ကကပံပြုပေါသည၊် သ  ့်မှသာပရရှာိုးပေါမှုက   မကကြံုရဘွဲ 

အငအ်ာိုးရှ ပနဆွဲပဖစ်မည။် မ  ိုးရာသသီည ်ပီပလာပီန ံဖျကပ်  ိုးမျာိုးနစှ်သကသ်ည့််အပပခ အပနက   မဖနတ်ိီုး ပပိုး 

ပေါ။ အပခာိုးပသာဥပမာတစ်ခ မှာ လကရ်ှ အချ နတ် ငထ်  ငိ်ုးန  ငင်တံ ငတ်နစှ်လံ ိုးနိီုးပေါိုးစ  ကပ်ျ ြုိုးသည့််လယ် က ငိ်ုးမျာိုး 

၌ပျံွဲ့ နှံ ့်ပနသည့််ပျပ  ိုးမျာိုးပဖစ်သည။်၎ငိ်ုးတ  ့်သညပ်ျပ  ိုးမျာိုး၏ အစာအပဖစ်ရှ ပနသပဖင့်် အပခာိုးပနရာ သ  ့်မညသ်ည့်် 

အခေါတ ငမ်ျှမပပပာငိ်ုးကကပတာ့်ပေါ။ ထ  ပကကာင့််ပျပ  ိုးမျာိုး၏ အသကရ်ှငသ်ည့််သသံရာက   အပနာှက ် အယကှ ်

ပပိုးသည့််အပနပဖင့်် ဆနစ်ပေါိုးက   တနစှ်လျှင ်နစှ်ကက မ်ထကမ်ပ  ဘွဲ စ  ကရ်န ်အကကပံပြုပေါ သည။် 

၂။ စကယ်နတရ ်း ဖင့််ထ န််းချ ပ် ခင််း 

ဤအရာသညစ်ကမ်ျာိုးပဖင့်် သ  ့်မဟ တ ်အပခာိုးပသာကရ ယာမျာိုးက  အသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးပဖင့််ဖျကပ်  ိုးအပရအတ ကက်   ပလျာ့်ချ 

ပခငိ်ုးပဖစ်သည။် အပရအတ ကန်ညိ်ုးပေါက လမူျာိုး၏လ ပ်အာိုးပဖင့််လံ ပလာကန်  ငသ်ည။် 

၂-၁  လက ်ဖင့််- ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးချြုပ်ရနအ်လ ယက်ဆူံ ိုးပသာနညိ်ုး - အပငမ်ျာိုးမှဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  ပကာကပ်ေါ 

သ  ့်မဟ တ ်၎ငိ်ုးတ  ့်က  ခေါထ တ ်ပေါ၊ထ  ့်ပနာကသ် တသ်ငပ်ေါ။ 

၂-၃  လတူ  ့်၏လ ပ်အ ်း- ပရာေေါကျပရာကပ်နသည့််အပင ် သ  ့်မဟ တ ် တညပ်ဆာကပ်ပီိုးသည့််ဖျကပ်  ိုးမျာိုး 

ဖံ ိုးအ ပ်ပနသည့်် အပ  ငိ်ုးမျာိုးက   ချ ြုငရ်နအ်ပရိုးကကိီုးပေါသည၊် ထ  ပနာကပ်သပစရနမ်ိီုးရှု  ွဲ့ပေါ။ 

၂-၄   ပ  ကက် န်အသံ ်း ပ  ခင််း- အပငက်  အပပငရ်ှ ဖျကပ်  ိုးမျာိုးနငှ့်် လံ ိုး သိီုးပခာိုးခ ွဲထာိုးရနအ်တ က ် အသံ ိုးပပြု 

န  ငသ်ည။် 

၂-၅  ပထ ငပ်ချ က-် ပ  ိုးပကာငမ်ျာိုးနငှ့်် ကကကမ်ျာိုး၊ ငကှမ်ျာိုးနငှ့််လငိ်ုးန  ့်မျာိုးကွဲ့်သ  ့်ပသာအပခာိုးပသာ 

တ ရစဆာန ်ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက   ပထာငပ်ချာကပ်ဖင့််သ တသ်ငန်  ငသ်ည။် 

၂-၆  ပမ တ် -အသံ ်း ပ စကမ်ျ ်း- အချ ြုွဲ့ပသာပမာ်တာ-အသံ ိုးပပြုစကမ်ျာိုးက   ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးရနအ်တ က ်

အသံ ိုးပပြုန  ငသ်ည၊် ဥပမာအာိုးပဖင့်် နှပံကာင/်ကျ ြုငိ်ုးပကာငင်ယမ်ျာိုးအာိုးဖမ်ိုးသည့််စက ်နငှ့်် ပ  ိုးမ ွှာိုး-စ ပ်စက။် 

 



၃။ ဖျကပ်  ်းထ န််းရန်  ူပပေဒက  အသံ ်း ပ  ခင််း 

ဤအရာသညသ် ပပံနညိ်ုးမျာိုးနငှ့််ကရ ယာတနဆ်ာပလာမျာိုးပဖင့်် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက   ပမ ျူရန၊် တ နိ်ုးလနှရ်နန်ငှ့်် သ တသ်ငရ်န ်

ပဖစ်၍ အပူ၊ အသနံငှ့််အလငိ်ုးပရာငက်   အသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးပဖစသ်ည။် 

၃-၁  ဓေါတပ်ရ င ်ခည-် ပကာကပ်ွဲသိီုးနှံ ့်မျာိုးက  တငပ်  ့်မှုမလ ပ်မီ ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  သ တသ်ငရ်နဓ်ေါတပ်ရာငပ်ခည ်

က   အသံ ိုးပပြုသည၊် ဥပမာ- အပမရ ကနန်  ငင်သံ  ့် အသိီုးမျာိုးတငပ်  ့်ပခငိ်ုးမလ ပ်မီ ဒိူုးရငိ်ုးသိီုးပဖေါကပ်  ိုး၊ 

သရကပ်  ိုးနငှ့်် အပရှွဲ့တ  ငိ်ုးအသိီုးဖျကယ်ငပ်ကာငမ်ျာိုးပဖစ ်သည့်် ဘကထ်ရ  ဇ  ိုးရပ်စ် ဒ  စာိုးလပ်စ် နငှ့်် ဘ ီ 

ပကာ်ရကတ်ာစသညတ်  ့်က  ဓေါတပ်ရာငပ်ခညပ်ပိုးပခငိ်ုး သ  ့်မဟ တ ်မှု မျာိုးက  သ တသ်င ်ရနပ်ဆိုးဘက ်င ်

အပငမ်ျာိုးအာိုးဓေါတပ်ရာငပ်ခညပ်ပိုးပခငိ်ုး စသညတ်  ့်ပဖစ်သည။် 

၃-၂  အသ-ံ တံ ခေါမှုန မ့််သည့််လကက်  ငစ်ကက်  အသံ ိုးပပြု၍ အသလံှု ငိ်ုးက  ပဖစ်ပပေါ်ပစပေါက ဖျကပ်  ိုးက  ပနရာ 

တစ်ခ မှ နငှထ် တန်  ငသ်ည။်  

၃-၃  အပူ- ပပမကကိီုးမျာိုးက  မီိုးဖ တပ်ခငိ်ုးသည ် အပငတ် ငတ် ယက်ပ်ပနသည့်် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  သ တသ်ငရ်န ်

အတ က ်အသံ ိုးပပြုသည့််နညိ်ုး တစ်နညိ်ုးပဖစသ်ည။် အပငတ် ငတ် ယက်ပ်ပနသည့်် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  သ တ ်

သငရ်နအ်တ ကပ်ရပန ိုးပင ွဲ့က  လညိ်ုးအသံ ိုးပပြုန  ငသ်ည။် 

၃-၄  ပထ ငပ်ချ ကမ်ျ ်း- ဤနညိ်ုးသညတ် ကျသည့််ပ  ိုးမျာိုးက  ပစ်မတှထ်ာိုးန  ငရ်မည။် ဥပမာ-အလငိ်ုး 

ပရာငက်   ညဘကတ် ငလ်ညှ့််ပတ် ပျံသနိ်ုးသည့််ပ  ိုးအမျ ြုိုးအစာိုးမျာိုးအတ ကအ်သံ ိုးပပြုန  ငသ်ည် (မီိုးလံ ိုး 

တစလ်ံ ိုးပအာကတ် ငပ်ရထည့််ထာိုးသည့််ပံ ိုးတစ်ပံ ိုးက  ထာိုးပေါ)။ပလစ ပ်စကမ်ျာိုးက  ပ  ိုးပကာငမ်ျာိုးအာိုး

စ ပ်ယရူနအ်သံ ိုးပပြုန  ငသ်ည၊် ပ  ိုးဖလနံငှ့််န ှပံကာင/်ကျ ြုငိ်ုးပကာငအ်ပသိုးမျာိုးက  စ တရ်နအ်လ န ် ပရပနိ်ုး 

စာိုးသည။် မီသ  ငိ်ုး ယေူျီပနာလ ် - မျှာိုးစာပထာငပ်ချာကသ်ညအ်သိီုးစာိုးယငထ်ိီုးမျာိုး 

က  ပထာငဖ်မ်ိုးရန ် ထ  ပရာကပ်သာနညိ်ုး ပဖစ်၍ ပရ  တငိ်ုး-မျှာိုးစာ ပထာငပ်ချာကမ်ာှအပရှွဲ့ တ  ငိ်ုး 

အသိီုးစာိုးယငထ်ိီုးအဖ  အမ နစ်ှမျ ြုိုးစလံ ိုးက  ပမ ျူဆ ယန်  ငသ်ည။် 

၄။ ဖျကပ်  ်းမျ ်းက  ထ န််းရန်သဘ ၀သ ်းရွဲတ ရစဆ န်မျ ်းက  အသံ ်း ပ  ခင််း 

၄-၁  သဘ ၀သ ်းရွဲတ ရစဆ န်အမျ  ်းအစ ်းမျ ်း-အထကတ် ငပ်ဖေါ် ပပထာိုးသည့််အတ  ငိ်ုးသာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုး 

(ပ ဇငိ်ုးမျာိုး၊ ပင့််ကမူျာိုး စသပဖင့််)၊ ကပ်ပေါိုးပကာငိ်ုးမျာိုး(အမျ ြုိုးမျ ြုိုးပသာကပ်ပေါိုး နကျယပ်ကာငမ်ျာိုး၊နယမ်ထ တ ်

မျာိုးစသည ် ပဖင့််) နငှ့််ပကသ်  ေင ် (ဘကတ်ိီုးရီိုး ယာိုးမျာိုး၊ မှု ၊ ဗ  ငိ်ုးရကစ်် စသညပ်ဖင့််) မျာိုးတ  ့်က   ဖျကပ်  ိုးအပရ 

အတ က ်အာိုးထ နိ်ုးရနအ်သံ ိုးပပြုန  ငသ်ည။် 

၄-၂  အကျ  ်းပကျ်းဇူမျ ်း 



၁၊ က နက်ျစရ တသ်ကသ်ာသည-် သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးသညစ်  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးပေဟစနစ်တ င ်

ပနထ  ငပ်ပီိုးသာိုးပဖစ်သပဖင့်် အခမပပိုးရ ဘွဲအလ ပ်လ ပ်မညပ်ဖစ်၍ လယယ်ာစ  ကပ်ျ ြုိုးပရိုးတ င ်

အပခာိုးလ   အပ်သည့််ထည့်် ငရ်မည့်် ဖျကပ်  ိုးထ နိ်ုးပစစညိ်ုးမျာိုး က  ပလျာ့်နညိ်ုးပစမည။်  

၂၊ ရညရ်ှညတ်ညတ်ံ့်ပခငိ်ုး- သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးသည၎်ငိ်ုးတ  ့်အတ ကလ်ံ ပလာကသ်ည့်် အစာ 

ရှ ၍ဓေါတ ပ  ိုးသတပ်ဆိုးမျာိုး ၏ပနာှကယ်ကှမ်ှုက  မခရံပေါကမ မ တ  ့်၏ဦိုးပရက  တညပ်မွဲပစမညပ်ဖစ် 

သည။် 

၃ သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးသည ် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးအာိုးပရာေေါခ ခမံှုတ  ိုးပ ာိုးရနပ်ဆာငရ် ကပ်ခငိ်ုးမရှ ပေါ၊ 

သ  ့်မဟ တ ်အသစ်ပသာ ဖျကပ်  ိုးအမျ ြုိုးအစာိုးမျာိုးပပာိုးလာရနပ်ဆာငရ် ကပ်ခငိ်ုးမရှ ပေါ။ 

၄ သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးသည ် ဖျကပ်  ိုးမျာိုး၏အသကရ်ှငမ်ှုက  သာဥပေါဒပ်ပိုးသည၊် ပတ ်နိ်ုး 

ကျငက်  ဒ  ကခမပပိုးပေါ။၎ငိ်ုးတ  ့်သညပ်ကာကပ်ွဲသိီုးနှမံျာိုးက  အစာအပဖစ်မစာိုးပသာပကကာင့်် ပကာက ်

ပွဲသိီုးနှမံျာိုးက  မထ ခ  ကပ်စပေါ။ 

၅  သဘာ သာိုးရွဲတ ရစဆာနမ်ျာိုးသညလ်ယသ်မာိုးမျာိုး၊ စာိုးသံ ိုးသမူျာိုး သ  ့်မဟ တ ် ပတ ်နိ်ုးကျငက်    

မထ ခ  ကပ်စပေါ။ 

၅။  မံ (ပ  ်းသတထ် ်း)သည့််ပ  ်းပက ငက်  အသံ ်း ပ နည််း(အကစ်အ်  ငတ်)ီ 

အက(်ဖ)ပအအ  မှ အကစ်အ်  ငတ် ီ က   ပတ ်နိ်ုးကျငအ်ာိုးထ ခ  ကမ်ှုမပဖစ်ပစပသာထ ပရာကမ်ှုရှ သည့်် ဇီ ပ  ိုးထ နိ်ုးနညိ်ုး 

အပဖစ် ပဖေါ်ထ တခ်ွဲ့်သည။် ၎ငိ်ုးတ  ့် က  လွှတလ်  ကသ်ညန်ငှ့််တပပ ြုငန်က ် သဘာ ပ  ိုးပကာငမ်ျာိုးနငှ့််ပ ာိုးမျာိုးမှုစတင ် ပပြု 

လ ပ်၍မျ ြုိုးမပအာငပ်သာဥမျာိုးက  ဖနတ်ိီုးကကသည။်ထ  အခေါပ  ိုးမ ွှာိုးအပရအတ ကန်ညိ်ုးသ ာိုးပစသည။်လံ ပလာကပ်သာပမံြု

(ပ  ိုးသတထ်ာိုး)သည့််ပ  ိုးပကာငက်  လွှတပ်ေါကမျ ြုိုးဆကသ်ံ ိုးဆကတ် ငဖ်ျကပ်  ိုးဦိုးပရသ သာစ ာနညိ်ုး သ ာိုးသညက်   ပတ ွဲ့ ပမင ်

န  ငသ်ည။်ထ  ငိ်ုးန  ငင်တံ ငဤ် နညိ်ုးပဖင့််ပအာငပ်မငစ် ာထ နိ်ုးန  ငခ်ွဲ့်သည-်အမျ ြုိုးမျ ြုိုးပသာ သိီုးစာိုးယငပ်ကာင၊် ဒ  ငိ်ုးယာိုးမ နိ်ုး 

ဘက ်ပ  ိုးဖလနံငှ့်် ေါဖျကပ်  ိုးမျာိုး။ 

၆။ သဘ ၀မှထ တယ်သူည့်် ပ  ်းသတပ်ဆ်းမျ ်း 

သဘာ ရငိ်ုးပမစ်မှထ တယ်သူည့််အမျ ြုိုးမျ ြုိုးပသာအရာမျာိုးသည ် ဖျကပ်  ိုးမျာိုးက  ထ နိ်ုးရနပ်ဖစ်န  ငပ်ပခရှ သည် - တမာပစ့်၊ 

စပေါိုးလင၊် က မ်ိုးသိီုး၊ အပူပ  ငိ်ုးန ယပ်ငတ်မျ ြုိုး၊ န န ်ထ  ငိ်ုး ယပ်ခ ်စသညတ်  ့်မှ ထ တယ်ပူသာအရာမျာိုး။ 

၇။  ဓေါတ ပစစည််းထ န််းချ ပ် ခင််း 

ပပေါငိ်ုးစပ်ဖျကပ်  ိုးစီမံခန် ့်ခ ွဲမှုစနစ်တ ငသ်တ ကကိီုးစ ာထာိုးရသည့်် ဓေါတ ပစစညိ်ုးအသံ ိုးပပြုပခငိ်ုးက  လကခ်သံည။် သ  ့်ပသာ်အ 

ပခာိုး ပသာနညိ်ုးမျာိုးက  အသံ ိုး ပပြု၍ ပအာငပ်မငမ်ှုမရှ သည့််အခေါတ ငသ်ာ ပနာကဆ်ံ ိုးနညိ်ုး လမ်ိုးအပနပဖင့်် အသံ ိုး ပပြုရ 

ပေါမည။် 



ဓေါတ ဖျကပ်  ်းနငှ့််ဇီ၀ဖျကပ်  ်းထ န််းနည််းမျ ်းက  နှု င််းယဥှ ်ခင််း 

ဓေါတ ပစစည််းမျ ်းက  အသံ ်း ပ  ခင််း ဇီ၀ဖျကပ်  ်းမျ ်းက  အသံ ်း ပ  ခင််း 

 ပပဿနာက  လျှငပ်မနစ် ာပပဖရငှိ်ုးန  ငသ်ည်

၊ သ  ့်ပသာ်  အချ နတ်  အတ ကသ်ာ 

ပဖစ်သည။် 

 ပစျိုးကကိီုးသည(်ဓေါတ ပစစညိ်ုးမျာိုးနငှ့်် 

ဖျနိ်ုးရန ်ပစစညိ်ုး ငာှိုးရမိ်ုးပခငိ်ုး) 

 ဓေါတ ပစစညိ်ုးအာိုးလံ ိုးတ  ့်သညအ်နတရာယ်

ရှ သည။် 

 ဖျကပ်  ိုးမျာိုးတ ငခ် ခအံာိုးတ  ိုးလာပစ၍အ

သစပ်သာ ဖျကပ်  ိုးအမျ ြုိုးအစာိုးတ  ိုး 

လာပစသည။် 

 ပပဿနာမျာိုးက  ရညရ်ှညပ်ပဖရှငိ်ုးသည။် 

 ပစျိုးသကသ်ာသည(် ယရ်န ်သ  ့်မဟ တ ်

မညသ်ည့်် ပစစညိ်ုးမျှငာှိုးရနမ်လ  ပေါ)။ 

 အရာအာိုးလံ ိုးသညသ်ဘာ မှလာသပဖင့်် 

စ တခ်ျလံ ပခြံုမှု ရှ သည။် 

 ပေဟစနစ်ညမီျှမှုက  ထ နိ်ုးရနအ်ပထာကအ်

ကပူဖစ်သည။် 

 

မီှ ငမ််းချကမ်ျ ်း 

ECHOcommunity. https://www.echocommunity.org/en/resources/ce2006be-0f4c-4405-8dd9-

2fdb6e4ea250. Accessed 26 July 2022 

FAO. https://www.fao.org/pest-and-pesticide-management/ipm/integrated-pest-management/en/. 
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