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နည်းစနစ်မှန်စိုက်ပျိုးေရး စပ်မျိုးစပါးတွင် အေလးေပး
နှင့် အခ
ြ ားေဆာင်းပါးများ

ေမာင်ဖူးေဝ ( ေတာင်တွင်း ကီး )
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အမှာစာ
ဤစာအုပ်ပါေဆာင်းပါးများသည် စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသူများ၊ စိုက်ပျိုးရန်
စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ေရးသားထားသည့် ေဆာင်းပါးများ ြဖစ်ပါသည်။ စပ်မျိုးစပါး
( Hybrid Rice Variety )သည် လက်ရှိစိုက်ပျိုးလျက်ရှိေသာ ေဒသစပါးမျိုး( Local Rice Variety )
နှင့် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး( High Yielding Rice Variety) တို့နှင့် မျိုးဖ
ြ စ်ေပါ်လာပုံနှင့် အပင်
သဘာဝ လုံးဝကွဲြပားခ
ြ ားနားပါသည်။ ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများနှင့် စိုက်ပျိုးသူ
များသည် စပ်မျိုးစပါးကိုမစိုက်ပျိုးမီကပင် စပ်မျိုးစပါး၏အေက
ြ ာင်းြခင်းရာနှင့် စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုး
ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ ( F1 Cultivation Technology ) ကို ေလ့လာထားသင့်ပါသည်။ ၄င်းြပင်
စပ်မျိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန် နည်းေပးလမ်းညွှန် ကွင်းဆင်းြပသက
ြ မည့် စိုက်ပျိုးေရးဝန်ထမ်းများသည်
စပ်မျိုးစပါးနှင့်ပါတ်သက်၍် အသိပညာဗဟုသုတ ကိုတင်ပိုင်နိုင် သိရိှထားသင့်ပါသည်။ ၁၉၉ရ ခုနှစ်
က ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သင် ြကားပို့ချခဲ့သည့် Hybrid Rice Training Course, TCP/MYA/6612,1997,
Central Agricultural Research Institute နှင့် တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ
သတင်းအချက်အလက်များမှ ေကာက်နှုတ်၍လိုရင်းကိုသာမှတ်မိလွယ်ရန် ေရးသားထားခ
ြ င်း ြဖစ်ပါ
သည်။ အေခ
ြ ခံဗဟုသုတတစ်စုံတရာရရှိနိုင်ေရးအတွက် အေလးေပး၍ ဖတ်ရှုက
ြ ပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံ
အပ်ပါသည်။
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မာ တိ ကာ
၁

စပါးအထူးအထွက်တိုး သင့်ေတာ်သည့်စပ်မျိုး

၁

၂

စပ်မျိုးစပါးအထွက်ပိုမှု လယ်သမားပါဝင်သုေတသနပ
ြ ု

၂

၃

မတူ ြခားနား လက်ရှိစပါးမျိုးနှင့် စပ်မျိုးစပါး

၄

၄

စပ်မျိုးစပါးသဘာဝ စွမ်းအင် ြဖစ်ေပါ်သည့်ကာလ

၆

၅

သုံးလိုင်းစနစ် ေအဘီအာ စပ်မျိုးစပါး၏မိဘမျိုးလိုင်းများပါ

၈

၆

စပ်မျိုးစပါး ပျိုးေထာင်နည်းစနစ်၏ အဓိကေသာ့ချက်

၁၀

၇

စပ်မျိုးစပါးအထူးအထွက်တိုးေရး စိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွး

၁၃

၈

စပ်မျိုးစပါး ပျိုးပင်သန်စွမ်းေရး အဟာရေမ
ြ ြသဇာေကျွးေပး

၁၅

၉

နည်းစနစ်မှန်စိုက်ပျိုးေရး စပ်မျိုးစပါးတွင် အေလးေပး

၁၈

၁၀ အရည်အေသွးစစ်မှန်သည့်စပ်မျိုးစပါး မျိုးသန့်မျိုးေစ့ကို အေလးထား

၂၁

၁၁ စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်း ေြမသ
ြ ဇာစနစ်တကျထည့်သွင်း

၂၄

၁၂ ေရထိန်းသိမ်းမှုစနစ်မှန် စပ်မျိုးစပါးအထူးအထွက်တိုးရန်

၂၈

၁၃ စပါးဆစ်ပိုးရန် စပ်မျိုးစပါးတွင်တွန်းလှန်

၃၁

၁၄ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါ စပ်မျိုးစပါးတွင်ကာကွယ်ပါ

၃၅

၁၅ စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်း ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်း

၃၉

၁၆ ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့နည်းစနစ်မှန် စပ်မျိုးစပါးအထွက်စွမ်းရည်အ ြပည့်အဝရရှိရန်

၄၅
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စပါးအထူးအထွက်တိုး သင့်ေတာ်သည့်စပ်မျိုး
စပ်မျိုးစပါးကို စိတ်ဝင်စားသည်။ လက်ရှိမျိုးေတွထက် နှစ်ဆထွက်မည်ဆိုလျင် စိုက်လိုသည်။
“ ဘယ်လိုစပ်မျိုးစပါးကို စိုက်သင့်သလဲ “
ဤသို့ လယ်သမားတစ်ဉီးက ေမးမ
ြ န်းဘူးသည်။
အသစ်အဆန်းဆိုလျင် စူးစမ်းလိုသည်မှာသဘာဝပင်။ ၎င်းအပ
ြ င်မေသချာမေရရာကဆုံးရှုံးမှုကို
စိုးရွံ့ ြမဲ ြဖစ်သည်။
“စပ်မျိုးစပါးဆိုတာ ‘စပ်မျိုးစွမ်းအင်’( Hybrid Vigour ) ရှိတဲ့မျိုးေတွပါ။
အထွက်ေကာင်းမျိုးေတွထက် ပိုထွက်လို့ အထူးအထွက်တိုးမျိုးလို့ ေခါ်တာပါ။
ဒါေပမဲ့သင့်ေတာ်တဲ့မျိုးကို ေရွးချယ်စိုက်မှသာ အထူးအထွက်တိုးမှာ ြဖစ်ပါတယ်”
လယ်သမားအားဤသို့ြပန်လည်ေြဖ ြကားရုံြဖင့် လုံေလာက်မည်ဟု မယူဆေချ။ စပ်မျိုးစပါးတွင်
မျိုးအမည်၊မျိုးနံပါတ်များစွာရှိမည် ြဖစ်ရာ သင့်ေတာ်သည့်မျိုးနှင့်ပါက်သက်၍ ဆက်လက်ရှင်းြပလိုက်ရ
ပါသည်။
ြ ီး အထွက်နှုန်းတည်ညိမ်ေသာမျိုးဖ
ြ စ်ရပါမယ်”
“ပထမတစ်ချက်က အထွက်စွမ်းရည် ြမင့်မားပ
“ဒုတိယတစ်ချက်က မိမိေဒသ၊ မိမိစိုက်မဲ့ ရာသီနဲ့ သင့်ေတာ်တဲ့ သက်တမ်းရှိရပါမယ်”
“တတိယတစ်ချက်က စပါးမှာအဓိက ကျေရာက်ေလ့ရှိတဲ့ ပိုးမွှားနဲ့ ေရာဂါများကို ခံနိုင်ရည်
ရှိတဲ့ မျိုးဖ
ြ စ်ရပါမယ်”။
“ေနာက်ဆုံးတစ်ချက်ကေတာ့ ဆန်ရည်ဆန်သား ေကာင်းတဲ့စပါးမျိုးဖ
ြ စ်ရပါမယ်”
အေရးကီးေသာ အချက်ေလးချက်ကိုသာ ရှင်းြပလိုက်သည်။ ထိုအချက်များကိုဉီးစွာ ေလ့လာ
သင့်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင် မိမိ၏ ေမ
ြ ေကာင်းေရေကာင်းတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးက
ြ ည့်သင့်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ သင့်ေတာ်သည့် စပ်မျိုးစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့် လက်ရှိမျိုးများထက်
အထွက်တိုးြပီး စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်ေစလိုပါသည်။
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စပ်မျိုးစပါးအထွက်ပိုမှု လယ်သမားပါဝင်သုေတသနပ
ြ ု
မေနာသုခ၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ ေရွှဝါထွန်း၊ ေကျာ်ေဇယျ စသည့်စပါးမျိုးများသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း
စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့် အထွက်ေကာင်းမျိုး( High Yielding Variety ) အုပ်စုဝင် စပါးမျိုးများ ြဖစ်
သည်။
စပ်မျိုးစပါး( Hybrid Rice ) မျိုးအချို့သည် မျိုးအမည်၊ မျိုးနံပါတ်များစွာြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံ၌
စိုက်ပျိုးရန် အေခ
ြ အေနများရှိလာေက
ြ ာင်း သိရှိရသည်။ စပ်မျိုးကို အထူးအထွက်တိုးမျိုးဟု
ေခါ်ေဝါ်ပ
ြ ီး စပ်မျိုးစပါးတွင် ‘စပ်မျိုးစွမ်းအင်’( Hybrid Vigour ) ရှိသြဖင့် စပ်မျိုးစပါးသည်
အထွက်ေကာင်းမျိုးထက် တစ်ဧကစပါးအထွက်ပိုနိုင်သည်။
“ စပ်မျိုးစပါးကိုစိုက်ရင် တစ်ဧကမှာ စပါးအထွက် ဘယ်ေလာက် ပိုမှာလဲ “
ဤသို့ လယ်သမားတစ်ဉီးက သိလိုေဇာဖ
ြ င့် ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
ြ တ်ဟာ စိုက်ပျိုးတဲ့ မျိုး၊ ေဒသေရေမ
ြ ရာသီဥတုနဲ့
“ တစ်ဧကစပါးအထွက်အေပါ်အဆုံးအဖ
ြပုစုဂရုစိုက်မှုအေပါ်မူတည်ပါတယ် “
ဤအေဖ
ြ ကို ေမးမ
ြ န်းသူလယ်သမားကီးက ဘဝင်မကျေပ။
“ ကိန်းဂဏန်းနဲ့သိချင်တာပါ၊ တင်း ၅၀ပိုတာလား၊ တင်း ၁၀၀ ပိုတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်
အထွက်ပိုရာခိုင်နှုန်းက ဘယ်ေလာက်ရှိတာလဲ “
လယ်သမားကီးက ထပ်ဆင့်ေမးလာသည်။
ထိုအချိန်တွင် အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုေတသနဌာန၏ စမ်းသပ်ချက်များစွာအနက်
နှစ်ခုကို သတိရမိသည်။ တစ်ခုသည် ေရေကာင်းေမ
ြ ေကာင်းေဒသ၌ စမ်းသည့်ေတွ့ရှိချက်နှင့် ဒုတိယ
တစ်ခုသည် မိုးေရမမှန်သည့်ေဒသ၌ စမ်းသည့်ေတွ့ရှိချက်ြဖစ်ပါသည်။
ေရေကာင်းေမ
ြ ေကာင်းေဒသ၌ ပထမတစ်ေနရာ၏စမ်းသပ်ေတွ့ရှိချက်တွင် အထွက်ေကာင်း
စပါး စမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧကတင်း ၁၃၀ ထွက်သည်။ စပ်မျိုးစပါး စမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧက
၁၅၃ ဒသမ ၅ တင်း ထွက်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖ
ြ င့် ၁၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင်နှုန်းအထွက်ပိုသည်။
ေရေကာင်းေမ
ြ ေကာင်းေဒသ၌ ဒုတိယတစ်ေနရာတွင် အထွက်ေကာင်းစပါး စမ်းသပ်
စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧကတင်း ၉၀ ထွက်သည်။ စပ်မျိုးစပါးစမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧက ၉၁ ဒသမ ၇ တင်း
ထွက်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖ
ြ င့် ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်းသာ အထွက်ပိုသည်။
မိုးေရမမှန်ေသာေဒသ၌ ပထမတစ်ေနရာ၏စမ်းသပ်ေတွ့ရှိချက်တွင် အထွက်ေကာင်းစပါး
စမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧက ၃၅ တင်းထွက်သည်။ စပ်မျိုးစပါး စမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧက ၆၂ ဒသမ
၅ တင်း ထွက်သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖ
ြ င့် ၇၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းအထွက်ပိုသည်။
မိုးေရမမှန်ေသာေဒသ၌ ဒုတိယတစ်ေနရာတွင် အထွက်ေကာင်းစပါး စမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ
တစ်ဧက ၄၂ တင်း ထွက်သည်။ စပ်မျိုးစပါးစမ်းသပ်စိုက်ခင်းမှ တစ်ဧက ၆၂ ဒသမ ၉ တင်း ထွက်
သည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖ
ြ င့် ၄၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း အထွက်ပိုသည်။
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မျက် ြမင်ေတွ့ ကုံမှယုံသည် ( Seeing is believing ) ဟူေသာစကားရှိသြဖင့် အခ
ြ ားနိုင်ငံ၌
စမ်းသပ်ေတွ့ရှိမှုကို ကိုးကား၍ ေဖ
ြ ြကားလို ြခင်းမရှိေပ။
“ြမန်မာနိုင်ငံမှာ မစမ်းရေသးလို့ အတိအကျမေပ
ြ ာနိုင်ေသးပါဘူး၊ အခွင့် ကုံလာရင်
လယ်သမားပါဝင်တဲ့ေဆာင်ရွက်မှု သုေတသန ( Farmer Participatory Research ) လုပ်တဲ့အခါ
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးပါဉီး“
လယ်သမားကီးအား ဤသို့သာေဖ
ြ ြကား နိှုးေဆာ်လိုက်မိပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၁-၂-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၆၈)
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မတူြခားနား လက်ရှိစပါးမျိုးနှင့် စပ်မျိုးစပါး
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အထွက်နှုန်းစွမ်းရည် ြမင့်မားသည့် အလင်းေရာင်တုန့်ြပန်မှုမရှိေသာ
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများ(High Yielding Rice Variety/ Photoperiod In-sensitive Rice
Variety)ကို အဓိကစိုက်ပျိုးသည်။ အထွက်နှုန်းစွမ်းရည်နည်းေသာ်လည်းအရည်အေသွးေကာင်းသည့်
အလင်းေရာင်တုန့်ြပန်မှုရှိသည့်ေဒသစပါးမျိုးများ(Local Rice Variety/ Photoperiod Sensitive
Rice Variety)ကိုလည်းစိုက်ပျိုးဆဲြဖစ်သည်။ဤစပါးမျိုးအုပ်စုနှစ်ခုသည် လက်ရှိစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့်
စပါးမျိုးများဖ
ြ စ်ပါသည်။
ယခုအခါ စပ်မျိုးစပါး (Hybrid Rice Variety) စပါးမျိုးသစ်များ ေပါ်ေပါက်လာ ြပီြဖစ်
သည်။
" လက်ရှိစပါးမျိုးနဲ့ စပ်မျိုးစပါး ဘာကွာြခားလဲ "
သိလိုေဇာဖ
ြ င့် ေမးမ
ြ န်းလာသူသည် ရင်းနှီးသည့် လယ်သမားကီးတစ်ဦးဖ
ြ စ်ပါသည်။
" စပ်မျိုးစပါးမှာ စပ်မျိုးစွမ်းအင် (Hybrid Vigour) ဆိုတာ ပါရှိပါတယ်။ လက်ရှိစိုက်ပျိုး
ေနတဲ့စပါးမျိုးေတွမှာ မပါ ပါဘူး"
စပ်မျိုးစပါးတွင်ရှိသည့် ထူးြခားသည့် စွမ်းအင်ကို ေဖ
ြ ြကားလိုက်ပါသည်။ လယ်သမားကီး
သည် ဤအေဖ
ြ ကို ေကျနပ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိသည်။
" စပ်မျိုးစပါးမှာ ဘာေက
ြ ာင့်စပ်မျိုးစွမ်းအင်ရှိရတာလဲ၊ လက်ရှိစပါးမျိုးေတွမှာ ဘာေက
ြ ာင့်
စပ်မျိုး စွမ်းအင်မရှိရတာလဲ၊ စပါးမျိုးေစ့ဘယ်လို ြဖစ်တည်လာရတာေက
ြ ာင့်လဲ "
လယ်သမားကီးသည် ေခတ်မီ၍ စူးစမ်းလိုသူ ြဖစ်သည်။ သာမန်အေဖ
ြ ကို လက်ခံရရှိယုံ ြဖင့်
ေကျနပ်သူမဟုတ်ေချ။ ထို့ေ ြကာင့် ေမးခွန်းဆက်တိုက် ြပန်လည်ေမးမ
ြ န်းလာခ
ြ င်းြဖစ်သည်။
" အပင်ေတွမှာ ပန်းပွင့်ေလ့ရှိြပီး၊ ပန်းပွင့်ကေန အသီးသီးြပီး အေစ့တည်တဲ့
သေဘာ သဘာဝကို သိပါသလား "
" ဒီေလာက်ေတာ့သိပါတယ် "
" ဒီလိုအသီးသီးြပီး အေစ့အဆံြဖစ်ေပါ်ရတာဟာ ပန်းပွင့်ေတွမှာရှိတဲ့ အဖိုအဂါနဲ
င်္ ့
အမအဂါေတွ
င်္
မျိုးကူးစပ်လို့ရရှိလာတာပါ "
" အဲ့ဒီေလာက်လဲ သေဘာေပါက်ပါတယ် "
လယ်သမားကီးသည် ရုက္ခေဗဒအေခ
ြ ခံသေဘာတရားကို သိရှိြပီးြဖစ်သည်။ ပန်းပွင့်တွင်
ပါရှိသည့် အဖိုအဂါ၊င်္ အမအဂါ၊င်္ ဝတ်မှုန်ကူးြခင်း၊ မျိုးေအာင် ြခင်း၊ အသီးသီးြခင်း၊ အေစ့တည် ြခင်း
စသည့်အေက
ြ ာင်းြခင်းရာများကိုအြမင်၊အက
ြ ား၊အသိ၊အေတွ့အကုံ ြပည့်စုံ ြပီးသားဖ
ြ စ်သည်။ထို့ေ ြကာင့်
အေမးအေဖ
ြ အတိုင်အေဖာက်ကိုက်ညီေနခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
" ပန်းပွင့်တိုင်းမှာ အဖိုအဂါနဲ
င်္ ့ အမအဂါေတွ
င်္ ပါရှိ ြကပါတယ်။ လက်ရှိစပါးမျိုးေတွမှာ အပင်
တစ်ပင်တည်း၊ ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်တည်းမှာရှိတဲ့ အဖိုအဂါနဲ
င်္ ့ အမအဂါင်္ အချင်းချင်း မျိုးကူးစပ်
ေလ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုကေန စပါးေစ့ ြဖစ်တည်လာရတာပါ။ စပ်မျိုးစပါးကေတာ့ ဗီဇမတူ
ညီတဲ့ မျိုးနှစ်မျိုးကို မျိုးကူးစပ်လို့ရလာတဲ့ ပထမသားဆက် ြဖစ်ပါတယ်။ "
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" အဲ့ဒီေတာ့ … "
လယ်သမားကီးက နိဂုံးချုပ်အဆုံးသတ်ေစလိုသည့်သေဘာဖ
ြ င့် စကားေထာက်ေပးသည်။
" အဲ့ဒီေတာ့ လက်ရှိစပါးမျိုးေတွဟာ ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်တည်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အဖိုအမအချင်းချင်း
ဝတ်မှုန်ကူးေတာ့ မူလမျိုးနဲ့တူတဲ့ စပါးေစ့ကိုရတာေပါ့။ စပ်မျိုးစပါးကေတာ့ မျိုးတစ်မျိုးရဲ့
အမမျိုးဥဟာ အခ
ြ ားမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ ဝတ်မှုန်နဲ့မျိုးကူးစပ်လိုက်ေတာ့ မိဘနဲ့မတူတဲ့ စပါးေစ့
ကို ရလာတာေပါ့။ ဒါတွင်မကဘူး မိဘထက်သာလွန်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတဲ့ စပ်မျိုး(Hybrid) စပါး
မျိုးြဖစ်လာတာေပါ့။”
စပ်မျိုးစပါးေစ့ရရှိလာပုံကို လက်ရှိစပါးမျိုးနှင့် နိှုင်းယှဥ်၍
လယ်သမားကီး နားလည်သေဘာေပါက်မည်ဟုယုံ ြကည်မိပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၁၈-၁-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၆၇)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(နိုဝင်ဘာ ၁- ၁၅ ၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ်-၂၀

ေြဖရှင်းေပ
ြ ာက
ြ ားမှုကို
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စပ်မျိုးစပါးသဘာဝ စွမ်းအင်ြဖစ်ေပါ်သည့်ကာလ
မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးသည် စပ်မျိုးစပါးကို စိတ်ဝင်စားသူြဖစ်သည်။ စပ်မျိုးစပါးအေက
ြ ာင်း
သိလိုသမျှေမးေလ့ရှိသည်။ ြပန်လည်ေ ြဖ ြကားေဆွးေနွးသမျှတွင် အမ
ြ ဲပါေလ့ရှိသည့် ေဝါဟာရတစ်ခု
ြဖစ်ေသာ စပ်မျိုးစွမ်းအင်( Hybrid Vigour )ကို နားရည်ဝေနသူ ြဖစ်ပါသည်။
မှန်ပါသည်။ စပ်မျိုးစွမ်းအင်ကို သေဘာမေပါက်လျှင် စပ်မျိုးစပါးကို နားမလည်နိုင်ေချ။
အေက
ြ ာင်းမှာ ဗီဇတူညီမှုမရှိေသာ စပါးမျိုးနှစ်မျိုးကို မျိုးစပ်တိုင်း စပ်မျိုးစွမ်းအင်ရှိေသာ စပ်မျိုးစပါး
ြဖစ်လာနိုင်သည် မဟုတ်ေချ။
မျိုးစပ်ရရှိေသာ စပါးမျိုးတွင် စပ်မျိုးစွမ်းအင်ပါရှိမှသာ မိဘနှစ်ပါးစလုံးနှင့် မတူညီေသာ
အထွက် ြမင့်မားခ
ြ င်းစွမ်းရည်ရှိသည့် စပ်မျိုးစပါးဖ
ြ စ်လာမည် ြဖစ်သည်။ ဤသည်မှာလည်း ပထမ
သားဆက်( F1 )တွင်သာ ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်းြဖစ်သည်။ စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးပ
ြ ီး မျိုးခံ၍ ဆက်လက်
စိုက်ပျိုးပါက ပထမသားဆက်ကဲ့သို့ အထွက်စွမ်းရည် ြမင့်မားနိုင်ြခင်း မရှိေတာ့ေချ။
“စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်အချိန်မှာ စပ်မျိုးစွမ်းအင်ကို ြပတာလဲ”
မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးသည် စပ်မျိုးစွမ်းအင်ကို သေဘာေပါက် ြပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ထပ်မံ
သိလိုသည်ကို ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းလာပါသည်။
“စပါးမှာ ကီးထွားကာလ သုံးခုရှတ
ိ ယ်ဆိတ
ု ာ မှတ်မိပါသလား”
လယ်သမားကီး၏ေမးခွန်းကို ေဖ
ြ ဆိုရန် ေမးခွန်းြဖင့် ြပန်ေမးလိုက်သည်။
“မှတ်မိတာေပါ့၊ စပါးမှာအပင်ကီးထွားမှုကာလ၊ အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလနဲ့ သီးပွင့်ရင့်မှည့်
ကာလဆို ြပီး သုံးခုရှိတာ ဘယ်ေတာ့မှ မေမ့ပါဘူး”
လယ်သမားကီးသည် တခါေပ
ြ ာထားလျှင် ေမ့တတ်သူမဟုတ်ေချ။
“ဟုတ်ြပီ၊ စပ်မျိုးစပါးမှာ စပ်မျိုးစွမ်းအင်ကို ြပတဲ့အချိန်ေတွကေတာ့ စပါးပင်ရဲ့ ကီးထွားကာလ
နှစ်ခုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒါေတွကေတာ့ အပင်ကီးထွားမှုကာလ(Vegetative Phase) နဲ့
အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလ(Reproductive Phase) တို့မှာဘဲ ြဖစ်ပါတယ်။“
ဤမျှေလာက်ေ ြဖ ြကားလျင်ပင် လယ်သမား ကီးသည် အေတာ်အတန် စိုက်ပျိုးေရးဗဟုသုတ
ကယ်ဝသူ ြဖစ်သြဖင့် ဆက်လက်ေတွးေခါ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံ ြကည်မိပါသည်။
စပ်မျိုးစပါးတွင် အပင် ကီးထွားမှုကာလအတွင်း စပ်မျိုးစွမ်းအင် ြဖစ်ေပါ်ခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် စပါးနှံ
အေရအတွက်ကို တိုးပွားေစပါသည်။
မျိုးေစ့အေညှာင့်ေပါက်ကာကီးြပင်းလာရသည့်ပျိုးပင်ငယ်ဘဝမှပင် စတင်၍ အမ
ြ စ်ကီးထွားမှု၊
အရွက်ဧရိယာပ
ြ န့်ကားမှုတို့သည် စိုက်ပျိုးေနက
ြ အထွက်ေကာင်းစပါးနှင့်မတူဘဲ ပိုမိုသန်စွမ်းဖွံ့ြဖိုး
သည်။ ထို့ေ ြကာင့်အပင် ြဖစ်ထွန်းမှုြမန် ြခင်းြဖစ်သည်။ သို့ြဖစ်၍ပျိုးသက်ငယ်ငယ်ြဖင့် စိုက်ခင်းသို့
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ စိုက်ပျိုးနိုင်ြခင်းြဖစ်သည်။ သားတက်ပင်ပွားထွက်မှုလည်းြမန်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် အနှံများစွာ
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ြဖစ်ေပါ်လာရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
ထို့အြပင် စပ်မျိုးစပါးတွင် အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလ၌လည်း စပ်မျိုးစွမ်းအင် ြဖစ်ေပါ်သည်။
အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလသည် ေယဘုယျအားဖ
ြ င့်ပင်ပွားအများဆုံးထွက်ြပီးမိှု့ကပ်သည်မှ အနှံထွက်
သည်ထိကာလြဖစ်သည်။ စပါးတစ်နှံတွင်ြဖစ်ေပါ်ေသာ စပါးေစ့အေရအတွက် အနည်းအများကို
စပါးပင်၏ အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလက အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပုသည်။
စပ်မျိုးစွမ်းအင်ေ ြကာင့် စပ်မျိုးစပါးပင်တွင် စပါးနှံတိုင်း၌ စပါးေစ့များစွာ ြဖစ်ေပါ်ေစသည့်
အရည်အချင်းရှိသည်။ ထို့ေ ြကာင့် စပ်မျိုးစပါးသည် စိုက်ပျိုးေနက
ြ
အထွက်ေကာင်းစပါးထက်
တစ်နှံပါစပါးေစ့ များပ
ြ ားရခ
ြ င်းြဖစ်သည်။
ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုအတွင်းရှိ အနှံေပါင်းနှင့် စပါးတစ်နှံတွင်ပါရှိေသာ အေစ့အေရအတွက်
တို့သည် စပါးအထွက်နှုန်းအတွက် မိတ်ဖက်ဆိုင်ရာ အေခ
ြ ခံအချက်အလက်များတွင် အပါအဝင် ြဖစ်ရာ
စပါးအထူးအထွက်တိုးေရးတွင် အေရးပါေပသည်။
စပ်မျိုးစပါးတွင် စပ်မျိုးစွမ်းအင်ေ ြကာင့် အပင် ကီးထွားမှုကာလအတွင်း စပါးနှံအေရအတွက်
တိုးပွားလာရြခင်း၊ အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလအတွင်း တစ်နှံပါစပါးေစ့များပ
ြ ားလာရခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့်
စပါးအထူးအထွက်တိုးနိုင်မှုကို မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးမှန်းဆနိုင်မည်ဟု ယုံ ြကည်မိပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၂၉-၂-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၇၀)
ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်(၁-၃-၂၀၁၂)အတွဲ(၉)၊အမှတ(် ၅)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ေအာက်တိုဘာ ၁- ၁၅၊ ၂၀၁၅) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၈
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သုံးလိုင်းစနစ် ေအဘီအာ စပ်မျိုးစပါး၏မိဘမျိုးလိုင်းများပါ
ကမာ္ဘေပါ်တွင် စပ်မျိုးစပါးသုံးလိုင်းစနစ်(Three-line Hybrid Rice) နည်းပညာ ေပါ်ေပါက်
လာမှုသည်ထူးြခားေသာ ေအာင် ြမင်မှုတစ်ခု ြဖစ်သည်။ စပ်မျိုးစပါးနည်းပညာကို သုေတသနပ
ြ ု တီထွင်
ခဲ့ ြပီးသည့်ေနာက် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် တရုပ် ြပည့်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၌ စပ်မျိုးစပါးကို ကျယ် ြပန့်စွာစီးပွားဖ
ြ စ်
စိုက်ပျိုးလာချိန်မှစ၍ တစ်နှစ် ြပီးတစ်နှစ် စိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့စုိက်ပျိုးလာသကဲ့သို့ စိုက်ကွက်အလိုက်
စပါး အထွက်ရရှိမှုမှာလည်း တစ်စတစ်စ တိုးတက်လာခဲ့ေ ြကာင်းသိရသည်။
စပ်မျိုးစပါး နည်းပညာသည် တရုပ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ြပည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံေရးသာမက
ကမာ္ဘ့ စားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှုကိုပါ တိုးြမင့်ေစလျှက်ရှိသည်။ ယခုအခါ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ
စုစုေပါင်း စပါးစိုက်ဧရိယာ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်တွင် စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိေ ြကာင်း
သိရသည်။
စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးရာတွင် စိုက်ပျိုးမည့်ရာသီတိုင်း မျိုးေစ့ကို ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးရန် လိုသည်။
စပ်မျိုးစပါးသည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးထားေသာ စိုက်ကွက်မှ မျိုးသန့်အ ြဖစ်ချန်၍
ြပန်လည် စိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ စပါးမျိုးမဟုတ်ေချ။
တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် စပ်မျိုးစပါး မျိုးေစ့လိုအပ်ချက်၏ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကို ပုဂ္ဂလိက
ကုမ္ပဏီများက မျိုးေစ့ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူးေပးလျှက် ရှိေ ြကာင်းသိရသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စပ်မျိုးစပါးကို
ကျယ် ြပန့်စွာစိုက်ပျိုးေရး ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအချို့၏ ကိုးပမ်းလာမှုကို ဝမ်းေမ
ြ ာက်သူများတွင် စာေရးသူ
၏မိတ်ေဆွ လယ်သမား ကီးလည်း တစ်ဦးအပါဝင် ြဖစ်သည်။
“စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ငန်းမှာ သုံးလိုင်းစနစ်ဆိုတာဘာကိုေြပာတာလဲ”
စိုက်ပျိုးသူလယ်သမားကီးက ထုတ်လုပ်သူပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကီးများ၏ စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့
ထုတ်လုပ်ငန်းအေပါ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာသ ြဖင့် ဤကဲ့သို့ ေမးမ
ြ န်းလာြခင်းြဖစ်သည်။
“သုံးလိုင်းစနစ်ဆိုတာ စပ်မျိုးစပါးရဲ့ မိဘမျိုးလိုင်းေတွကို ေပ
ြ ာတာပါ။စပ်မျိုးစပါး မျိုးေစ့ထုတ်
မယ်ဆိုရင် အဖို ြမုံလိုင်း(A Line)၊ အဖို ြမုံထိန်းသိမ်းေရးလိုင်း(B Line)နဲ ့အဖိုမျိုးလိုင်း(R
Line)ဆို ြပီး သုံးလိုင်းကို အသုံးြပုရမှာြဖစ်ပါတယ်”
စပ်မျိုးစပါးတွင် မိဘမျိုးလိုင်းသုံးလိုင်း ရှိေ ြကာင်း ေဖ
ြ ြကားလိုက်ေသာ်လည်း ေကျနပ်နှစ်သိမ့်မှု
မရှိေသးသည်ကို လယ်သမားကီး၏ မျက်နှာတွင် ြမင်ေတွ့ေနရသည်။
“အဖိုြမုံလိုင်း

ဆိုတာဘာလဲ၊

အဖို ြမုံထိန်းသိမ်းေရးလိုင်း

ဆိုတာဘာလဲ၊

အဖိုမျိုးလိုင်း

ဆိုတာဘာလဲ ထပ် ြပီးရှင်းြပပါဦး”
ြ န်းလာခ
ြ င်းြဖစ်သည်။
မိဘမျိုးလိုင်းတစ်ခုြခင်းကို ခုထက်ပို၍ေဖ
ြ ြကားေစလိုသြဖင့်ထပ်မံေမးမ
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“ကဲ ဆက်ရှင်းြပပါမယ်ဗျာ။ အဖို ြမုံလိုင်းကို အမိမျိုးေစ့၊ အမမျိုး၊ ေအလိုင်း လို့လဲေခါ်ေလ့
ရှိပါတယ်။ စပါးနှံမှာရှိတဲ့ ပန်းပွင့်ေတွရဲ့ဝတ်ဆံဖိုေတွဟာ ရ့ှုံေနပါတယ်။ဝတ်မှုန်အိတ်များဟာ
ြပည့်ြဖိုးခ
ြ င်းမရှိပဲ အဖ
ြ ူေဖျာ့ေရာင်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအဖို ြမုံလို့ စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့
ထုတ်လုပ်ရာမှာ အမမျိုးအဖ
ြ စ် အသုံးြပုရတာဖ
ြ စ်ပါတယ်။
“အဖိုြမုံလိုင်းကို သေဘာေပါက်ပါပ
ြ ီ၊ အဖို ြမုံထိန်းသိမ်းေရးလိုင်းဆိုတာ ထပ်ရှင်းပါဦး”
“အဖိုြမုံထိန်းသိမ်းေရးလိုင်းဆိုတာ အဖို ြမုံလိုင်းအတွက် မရှိမြဖစ် လိုအပ်တဲ့လိုင်းပါ။ ဒီလိုင်း
မရှိရင် အဖို ြမုံလိုင်းဆိုတာ
ြဖစ်တည်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဖို ြမုံထိန်းသိမ်းေရးလိုင်းကို
ဘီလိုင်း လို့လဲေခါ်ပါတယ်၊ ဘီလိုင်းရဲ့ စပါးနှံမှာ ရှိတဲ့ပန်းပွင့်ေတွမှာ ရှင်သန်တဲ့
ဝတ်မှုန်ေတွပါ ရှိပါတယ်။ ဝတ်မှုန်အိပ်များဟာ အဝါေရာင်ရှိြပီး ြပည့်ဖိုးကာ ဝတ်မှုန်များ
ထုတ်ေပးနိုင်တယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်မျိုးေစ့တည်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ အရည်အချင်း
ေတွဟာ ေအလိုင်းနဲ့အတူတူပဲ ြဖစ်ပါတယ်၊ စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့
အမမျိုးများ ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဝတ်မှုန်ရရန်အသုံးြပုပါတယ်။”
“အဖိုမျိုးလိုင်းဆိုတာကေကာ ဘာလဲ၊ သုံးလိုင်းစုံေအာင် ဆက်ရှင်းပါဦး”
“အဖိုမျိုးလိုင်းဆိုတာ ဝတ်မှုန်မိဘပါ။ အာလိုင်းလို့လည်း ေခါ်ပါတယ်။ အာလိုင်းရဲ့
စပါးနှံေတွမှာရှိတဲ့ ပန်းပွင့်ေတွမှာ ြပည့် ြဖိုးပ
ြ ီး အဝါေရာင်ရှိတဲ့ ဝတ်မှုန်အိတ်များ ပါရှိပါတယ်။
ဝတ်မှုန်အိတ်က ဝတ်မှုန်ေတွဟာ ေကကျနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ေ ြကာင့် အာလိုင်းကို စပ်မျိုးစပါး
မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ရာမှာ အမမျိုးလိုင်းနဲ့ မျိုးစပ်ရန်အသုံးြပုပါတယ်”
စပ်မျိုးစပါး၏ မိဘမျိုးလိုင်းသုံးလိုင်းစနစ်ကို လယ်သမားကီး နားလည်လွယ်ေအာင် ရှင်းြပ
လိုက်သည်။
“ဪ ဒါေက
ြ ာင့် မျိုးေစ့ထုတ်ကုမ္ပဏီစိုက်ကွင်းေတွမှာ ေအလိုင်းနဲ့ အာလိုင်း ယှဥ်တွဲစိုက်ပီး
စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့ ထုတ်ေနက
ြ တာကိုး။ဟုတ်ပီ ဟုတ်ပီ။ဘီလိုင်း စိုက်တာကို မမ
ြ င်ဘူးေသးေပမဲ့
ေအလိုင်းမျိုးေစ့ရလာဖို့ ဘီလိုင်း ကို ေအလိုင်းနဲ့ယှဥ်တွဲ ြပီး မျိုးပွားခဲ့ရဦးမှာေပါ့။”
စပ်မျိုးစပါးကို စိတ်ဝင်စားသူ မိတ်ေဆွလယ်သမားကီး၏
နည်းလည်နိုင်စွမ်းသည် အံ့မခန်းစရာပင် ြဖစ်ပါသည်။
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ဇူလိုင် ၁၆- ၃၁၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၃

ဥာဏ်ပညာထက် ြမက်မှုနှင့်
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စပ်မျိုးစပါး ပျိုးေထာင်နည်းစနစ်၏ အဓိကေသာ့ချက်
စပ်မျိုးစပါး (Hybrid Rice)သည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး (High Yielding Variety-HYV)
ထက် တစ်ဧကမှ စပါးအထွက်ရရှိနိုင်မှု ြမင့်မားက
ြ သည်။ေဒသစပါးမျိုး(Local Variety)ကို စိုက်ပျိုး
ရာမှ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး(HYV)ကို အစားထိုးေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးခဲ့ရာ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး
(HYV)နှင့် လိုက်ေလျာညီေထွသည့် ြပုစုဂရုစိုက်ရန် အချက်များကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရသည်။
အလားတူ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး(HYV)ထက် အထွက်စွမ်းရည်ြမင့်မားသည့် စပ်မျိုးစပါး(Hybrid
Rice)ကို စိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ပါက စပ်မျိုးစပါးနှင့် ကိုက်ညီသည့် ြပုစုဂရုစိုက်ရန်အချက်များကို လိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ရန် လိုမည်ြဖစ်ပါသည်။
စပ်မျိုးစပါးအေက
ြ ာင်း သိေကာင်းစရာဗဟုသုတအဖ
ြ ာဖ
ြ ာကို မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးအား
အမ
ြ ဲေြပာက
ြ ား ပညာဖ
ြ န့်ေဝလျှက်ရှိရာ စပ်မျိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးေထာင် ြခင်းနှင့်ပတ်သက်၍
အေရးကီးသည့်အချက်ကို အသိေပးမိပါသည်။
“စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင် ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုး တုတ်ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့ ပျိုးပင်ေတွရရှိေအာင်
ပျိုးေထာင်ရပါမယ်။”
စပ်မျိုးစပါးအတွက် ပျိုးေထာင် ြခင်းလုပ်ငန်းသည် အထွက်ေကာင်းစပါးအတွက် ပျိုးေထာင်
ြခင်းနှင့် လုံးဝကွဲြပားခ
ြ ားနားသည်။ ပျိုးပင်သန်စွမ်းမှသာ အထူးအထွက်တိုးနိုင်သည်။ ထို့ေ ြကာင့်
စပ်မျိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမည့်အေရးကီးဆုံးအချက်အား မိတ်ေဆွလယ်သမား
ကီးသို့ ေပ
ြ ာက
ြ ားလိုက်ပါသည်။
“အဲဒီ ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးတဲ့ ပျိုးပင်ေတွကို စိုက်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးေကျးဇူးကို ရနိုင်မှာလဲ”
လယ်သမားကီးသည် အေက
ြ ာင်းအကျိုးဆက်စပ်မှုကို သိနားလည်လို ြခင်း ြဖစ်သည်။
“ ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးတဲ့ပျိုးပင်ေတွကိုစိုက်ရင် ရှည်လျှားကီးမားတဲ့အနှံေတွ ြဖစ်ေပါ်ေစပါ့မယ်။
ြပီးေတာ့ အဲဒီလို ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးတဲ့ပျိုးပင်ေတွကိုအသုံးြပုလိုက်တဲ့အတွက် တစ်ဧကအတွက်
လိုအပ်တဲ့ ပျိုးပင်ေလျာ့နည်းြပီး
မျိုးေစ့နှုန်းကိုေလျာ့ချနိုင်တယ်။
စပ်မျိုးစပါးဆိုတာ
မျိုးေစ့တန်ဖိုး ကီးတယ် မဟုတ်လား”
စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့တန်ဘိုးသည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးထက် ေစျးနှုန်း ကီးြမင့်သည်။ ကီးထွား
ဖွံ့ြဖိုးတုတ်ခိုင် ြပီး ပင်ပွားမ
ြ န် ြမန်ထွက်ေသာပျိုးပင်များရရှိေစသည့် ပျိုးေထာင်နည်းစနစ် (Rasing
vigorous tillered seedlings)ြဖင့် ပျိုးေထာင်မှသာ တစ်ဧကအတွက် မျိုးေစ့နှုန်းနည်းနည်းြဖင့်
စိုက်ပျိုးနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
လယ်သမားကီးသည် မျိုးေစ့နှုန်းေလျာ့ချနိုင် ြခင်းနှင့် ရှည်လျှားကီးမားေသာ စပါးနှံများကို
ြဖစ်ေပါ်ေစခ
ြ င်းတို့ကို စိတ်ဝင်စားပုံေပါ်သည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးရာတွင် တစ်ဧက
လျှင်မျိုးေစ့တစ်တင်းခွဲမှ နှစ်တင်းထိ အသုံးြပုေနရသည်။ပျိုးပင်သည်အစိုတမန်းအေခ
ြ အေနပျက်ြခင်း၊
မပျက် ြခင်း၊ ေရရရှိမှုလွယ်ကူ ြခင်း၊ခက်ခဲြခင်း၊ မျိုးေစ့နှုန်းနည်းြခင်း၊များခ
ြ င်းတို့အေပါ်မူတည်၍
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ပျိုးပင်ေကာင်းြခင်း၊မေကာင်းြခင်း ြဖစ်ေပါ်ေနရသည်။ ပျိုးပင်သန်စွမ်း၍ ပျိုးဝါးခ
ြ မ်းရရှိသည့်
အကိမ်ကနည်းသည်။ ပျိုးညှင်း၊ ပျိုးေသးေက
ြ ာင့် တစ်ဧကမျိုးေစ့ နှစ်တင်းအသုံးြပုေသာ်လည်း
စိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးမေကာင်းသည့် ြပဿနာနှင့်လည်း အကိမ် ကိမ်အခါခါ ကုံေတွ့ရသည်ကို
ြကားသိေနရပါသည်။
စပ်မျိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးေထာင်ရာတွင် ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးသန်စွမ်းတုတ်ခိုင်ေသာ ပျိုးပင်များ
ရရှိေစသည့်စနစ် ြဖင့် ပျိုးေထာင်ရမည်။စပ်မျိုးစပါး၏ မျိုးေစ့ေစျးနှုန်း ကီးြမင့်ေသာ်လည်း မျိုးေစ့
လိုအပ်ချက်ကနည်းသည်။ ရှည်လျားကီးမားေသာ စပါးနှံများဖ
ြ စ်ေပါ်ေစမည် ြဖစ်၍ တစ်ဧကစပါး
အထွက်သည် အထူးြမင့်မားမည်ကို ခန့်မှန်း၍ ဝမ်းသာေနေက
ြ ာင်း လယ်သမားကီး၏ မျက်နှာတွင်
ေပါ်လွင်ေနပါသည်။
“ ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးတုတ်ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့ ပျိုးပင်ေတွ ရရှိေစတဲ့ စပ်မျိုးစပါးပျိုးေထာင်ရာမှာ မဖ
ြ စ်
မေန လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရမဲ့ အချက်ေတွကိုသိပါရေစ၊ ေပ
ြ ာပ
ြ ပါဦး”
လယ်သမားကီးက ပျိုးပင်သန်စွမ်းေရးအေပါ် အထူးစိတ်ဝင်စားလာေက
ြ ာင်း သိသာသည်။
“ဟုတ်ကဲ့

ေပ
ြ ာပ
ြ ပါ့မယ်၊

စပ်မျိုးစပါးပျိုးေထာင်နည်းစနစ်ရဲ့

အဓိကေသာ့ချက်ကေတာ့

ပျိုးကဲတဲ့ အချိန် စပါးမျိုးေစ့များကို ညီညာစွာ ခပ်ပါးပါးဖ
ြ န့်ချ ဲြပီး မျိုးေစ့ချတဲ့နည်းပါပဲ”
လယ်သမားကီးအား စပါးပျိုးေထာင်ရာတွင် မျိုးေစ့များအား တစ်ေစ့နှင့်တစ်ေစ့ ပူးကပ်၍
ထူထူကဲသည့်နည်းစနစ်မဟုတ်ေ ြကာင်း၊ မျိုးပါး ညီညီညာညာ ကဲသည့်စနစ်(Sparse and Even
Sowing)ြဖစ်ေ ြကာင်းအသိေပးလိုက်ပါသည်။
“ဟုတ်ပါပ
ြ ီ၊ မျိုးေစ့ကို ညီညီညာညာ ခပ်ပါးပါးဖ
ြ စ်ေအာင် ဘယ်လို ကဲရမှာလဲ၊ အဲဒါကို
ြ ာပ
ြ ပါဦး”
ေပ
လယ်သမားကီးသည် ပျိုးခင်းတွင်သံဇကာကွက် ြဖင့် မျိုးေစ့ချခ
ြ င်း၊ တမန်းြပင်ေပါ်တွင်
အမှတ်အသားအကွက်များေဖာ်၍ မျိုးေစ့ချခ
ြ င်း-စသည့် ခပ်ကဲကဲမျိုးေစ့ေြမကျေရးအမျိုးမျိုး ကိုးစား
ေဆာင်ရွက်ေနမှုများကို ြမင်ဘူးေချမည်။ထို့ေ ြကာင့် မည်သို့မျိုးေစ့ချပျိုးေထာင်ရမည်ကို သိလို ြခင်း
ြဖစ်ေပမည်။
“လွယ်ပါတယ်၊ လိုရင်းကေတာ့ပျိုးခင်းမှာ မျိုးေစ့ေ ြမကျရမဲ့ ပမာဏပါ။ ကိုယ်စိုက်မဲ့ စပ်မျိုး
စပါးရဲ့ အသက်ရက်ေပါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သက်လျင်နဲ့သက်လတ် စပ်မျိုးစပါးဆိုရင်
ပျိုးခင်းေမ
ြ တစ်မီတာပတ်လည်အကျယ်အဝန်းမှာ မျိုးေစ့၂၂ ဒသမ ၅ ဂရမ်နှုန်း၊ တနည်း
အားဖ
ြ င့် မျိုးေစ့နို့ဆီတစ်ဘူးရဲ့ ရှစ်ပုံတစ်ပုံကို ၃ ေပပတ်လည် ပျိုးခင်းေမ
ြ ဧရိယာ တစ်ကွက်
အကျယ်အဝန်းအတွင်း ညီညီညာညာ ကဲရပါ့မယ်။ သက်ကီး စပ်မျိုးစပါးဆိုရင် ပျိုးခင်းေမ
ြ
တစ်မီတာပတ်လည်အကျယ်အဝန်းမှာ မျိုးေစ့ ၁၅ ဂရမ်နှုန်း၊ တနည်းအားဖ
ြ င့်မျိုးေစ့နို့ဆီ
တစ်ဘူးရဲ့ ၁၃ ပုံ တစ်ပုံကို ၃ ေပပတ်လည် ပျိုးခင်းေမ
ြ ဧရိယာတစ်ကွက် အကျယ်အဝန်း
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အတွင်း ညီညီညာညာကဲရပါ့မယ်။ သတ်မှတ်တဲ့အကျယ်အဝန်းမှာ သတ်မှတ်တဲ့မျိုးေစ့
ပမာဏ ေမ
ြ ကျရင် ကီးထွား ဖွံ့ ြဖိုးတုတ်ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့
ပျိုးပင်ေတွရေစမဲ့
စပ်မျိုးစပါး
ပျိုးေထာင်နည်းစနစ် ြဖစ်ပါတယ်”
လယ်သမားကီးသည် ခက်ခဲေသာ ပျိုးေထာင်နည်း၊ ပျိုးကဲနည်းကို ေဖ
ြ ြကားမည်ဟု
ေမျှာ်လင့်ေနပုံရသည်။ ယခုကဲ့သို့ လွယ်ကူေသာ နည်းစနစ်ကို သိရှိရသဖ
ြ င့် စိတ်လက်ေပါ့ပါးသွားပုံ
ရသည်။
ြမန်မာ့လယ်သမားကီးများသည် ရိုးသားက
ြ သည်။ ကိုးစားက
ြ သည်။ ခက်ခဲမှုကို မလိုလားေချ။
လွယ်ကူေသာ်လည်း ကယိကထများက ေရှာင်ရှားက
ြ သည်။ သမရိုးကျထက် ထူးြခားေပ
ြ ာင်းလဲမှု
များစွာမရှိသည့်နည်းစနစ် ြဖစ်ပါက လက်ခံေဆာင်ရွက်က
ြ ည့်မည်။ ေအာင် ြမင်က ဆက်ခါဆက်ခါ
ေဆာာင်ရွက် ြကမည်။ ဤသည်မှာေကျးလက်ေနလယ်သမားကီးများ၏ သေဘာသဘာဝပင် ြဖစ်ပါ
ေတာ့သည်။

နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(စက်တင်ဘာ ၁- ၁၅၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၆
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စပ်မျိုးစပါးအထူးအထွက်တိုးေရး စိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွး
ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် ြမင့်မားေရးသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးက ဖွံ့ြဖိုး
ေရးအတွက်အေရးပါသည်။ထို့ေ ြကာင့်စိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးေရးနှင့် တစ်ဧကအထွက်နှုန်း ြမင့်မား
ေရး- ဟူသည့် ပင်မနည်းလမ်းနှစ်သွယ် ြဖင့် ကိုးပမ်းေနခ
ြ င်းပင် ြဖစ်သည်။
စိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့သည့်အေနဖ
ြ င့် ၁၉၉၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက မိုးစပါးကိုသာ အားထား စိုက်ပျိုး
ခဲ့ေသာ်လည်း ယခုအခါ မိုးစပါးသာမက ေနွစပါးစိုက်ပျိုးေရးကိုပါ အေလးထားသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ေရေြမေဒသရာသီဥတုအမျိုးမျိုးတွင် စပါးကိုစိုက်ပျိုးသည်။ မိုးရွာသွန်းမှု၊
ေရရရှိမှုနှင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးအရ ေမလမှ ေအာက်တိုဘာလအထိ မိုးစပါးအဖ
ြ စ် စပါးကို
စိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာလမှ ဧပ
ြ ီလအထိ ေနွစပါးအဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးသည်။
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို မိုးရာသီနှင့်ေနွရာသီနှစ်မျိုးလုံးတွင်စိုက်ပျိုးသည်။ ေဒသ
စပါးမျိုးများကိုမူ မိုးရာသီတွင်သာ စိုက်ပျိုးေလ့ရှိသည်။ စပ်မျိုးစပါးသည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး
များကဲ့သို့ပင် မိုးရာသီနှင့် ေနွရာသီ နှစ်မျိုးလုံးတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ေ ြကာင်း သိရသည်။
တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက် ေဒသစပါးမျိုးများေနရာတွင် အထွက်ေကာင်း
စပါးမျိုးများကို ေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးလာခဲ့သည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများေနရာတွင် စပ်မျိုးစပါးကို
ေရေမ
ြ အေခ
ြ အေနေပးသည့်ေနရာများ၌ တစ်စထက်တစ်စ စိုက်ပျိုးလာနိုင်ပါက တစ်ဧကအထွက်နှုန်း
ပို၍ပင် တိုးေပဦးမည်။
မည်သည့်သီးနှံကို စိုက်ပျိုးသည် ြဖစ်ေစ အထွက်နှုန်းြမင့်မားရန်အတွက် စိုက်ချိန် မှန်ရန်
လိုသည်။ အထွက်နှုန်းစွမ်းရည်အထူးြမင့်မားသည့် စပ်မျိုးစပါးကို အထူးအထွက်တိုးရန်အတွက်
စိုက်ချိန်မှန်ကို ေရွး၍ စိုက်ပျိုးရန်လိုသည်။
စပ်မျိုးစပါးအေက
ြ ာင်း စိတ်ဝင်စားစွာေမးမ
ြ န်းေလ့ရှိသည့် မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးအား
စပ်မျိုး စပါးကို စိုက်ချိန်မှန်တွင် စိုက်ရန်လိုေ ြကာင်း အသိေပးမိသည်။ ထိုအခါ လယ်သမားကီး၏
တုံ့ ြပန်ေမးခွန်းများ သည် အဆက်မြပတ် ဤသို့ထွက်ေပါ်လာသည်။
"စပ်မျိုးစပါး အတွက် စိုက်ချိန်မှန်ဆိုတာ ဘယ်အချိန်လဲ၊ ဘယ်လိုစဥ်းစားရမှာလဲ"
"ဟုတ်ကဲ့၊ စိုက်ချိန်မှန်ကို စဥ်းစားဖို့အတွက် ကိုတင်သိရှိရမယ့် အချက်ေတွရှိပါတယ်"
"အင်း ေပ
ြ ာပါဦး"
"ပထမဦးဆုံး မိမိစိုက်မဲ့စပ်မျိုးစပါးရဲ့ သက်တမ်းရက်ကို သိရပါမယ်"
"စပါးပင်ရဲ့ အသက်ရက်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုံး"
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"ဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား၊ အသက်ရက်ကိုသိမှ ပန်းပွင့်ရက်ကိုသိမှာပါ။ ဘယ်အချိန်စိုက်ရင်
ဘယ်ရက်ေလာက်မှာ ပန်းပွင့်နိုင်မလဲ၊ ပန်းပွင့်ရက်ကိုသိမှ အဲဒီအချိန်မှာရှိမဲ့ အပူချိန်ဟာ
စပ်မျိုးစပါးနဲ့ သင့်ေတာ်မှု ရှိ၊ မရှိ ကိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှာပါ”
လယ်သမားကီးနှင့် အပ
ြ န်အလှန်အေမးအေဖ
ြ ေတွ လုပ်ေနမိသည်။ စပ်မျိုးစပါးသည်
ပင်ပွားထွက်မှု လျှင် ြမန်၍ အနှံပါေသာပင်ပွား များများရရှိေရးအတွက် မျိုးေကာင်းြဖစ်သည်။ တစ်နှံပါ
သီးလုံးြဖစ်ေပါ်မှုကလည်း များေလ့ရိှေသာမျိုးဖ
ြ စ်သည်။ အနှံများပ
ြ ီး တစ်နှံပါသီးလုံးများလျှင် စပါးေစ့
များများရရှိနိုင်သည်ကို ခန့်မှန်းမိ ြပီး ြဖစ်ေပမည်။
"စပ်မျိုးစပါးပန်းပွင့်ရက်မှာ သင့်ေတာ်တဲ့ အပူချိန်နဲ့ မကုံေတွ့ရရင် ဘာဖ
ြ စ်နိုင်လဲ"
ဤေမးခွန်းသည် ေမးသင့်သည့်ေမးခွန်းြဖစ်သည်။ ေဖ
ြ ြကားလိုေသာဆန္ဒ အလွန်ရှိသည်။
စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုးသူတိုင်း မလွဲမေသွသိရှိသင့်ပါသည်။ အနှံေကာင်းြပီး အသီးေကာင်းေသာ်လည်း
စပါး မထွက်လျှင် အကျိုးများနိုင်မည် မဟုတ်ေချ။
"အဖျင်းများနိုင်ပါတယ်။
အဖျင်းများရင်
စပါးအထွက်ကို မရနိုင်ေတာ့ပါဘူး"

ေအာင်ေစ့ေတွနည်းသွားလို့

လိုချင်တဲ့

စပ်မျိုးစပါး ပန်းပွင့်ချိန်၌ သင့်ေတာ်သည့်အပူချိန်နှင့် မကုံေတွ့ရခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် စပါးေစ့များ
မေအာင် ြမင်နိုင်မှုကို အသိေပးလိုက်သည်။
"အဲဒီလိုဆိုရင် စပ်မျိုးစပါးပန်းပွင့်ချိန်အတွက် သင့်ေတာ်တဲ့ အပူချိန်ကို ေပ
ြ ာပါဦး"
"ဟုတ်ကဲ့ေြပာပါမယ်၊ စပ်မျိုးစပါးပန်းပွင့်ရက်ေတွမှာ အပူချိန်ဟာ ပျမ်းမျှ ၂၄ မှ ၂၇ ဒီဂရီ
စင်တီဂရိတ်ရှိတာကို
ကိုက်ပါတယ်။ အက
ြ မ်းြပင်းေပ
ြ ာရရင် အနဲငယ်ေအးမ
ြ တဲ့
ရာသီဥတုကို ကိုက်ပါတယ်။ ပူ ြခင်း၊ ပူလွန်းြခင်းနဲ့ ေအးလွန်းြခင်းကို မကိုက်ပါဘူး။"
"ဟုတ် ြပီ၊ ဟုတ် ြပီ၊ သေဘာေပါက်ြပီ၊ စပ်မျိုးစပါးရဲ့ အသက်ရက်ကိုသိမှ ပန်းပွင့်ရက်ကို
ခန့်မှန်းနိုင်မယ်။ မိုးပဲစိုက်စိုက်၊ ေနွပဲစိုက်စိုက်၊ ဘယ်ေဒသ ဘယ်ေနရာမှာပဲ စိုက်စိုက်
ပန်းပွင့်ရက်ေတွမှာ ေအးမ
ြ တဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ကုံေတွ့ေစေရး စိုက်ချိန်ကို ချိန်ဆစိုက်ရမယ်။
တနည်းအားဖ
ြ င့် စိုက်ချိန်မှန်ကို ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးရမယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား"
မိတ်ေဆွ လယ်သမားကီးသည် သေဘာေပါက်မှု လျန် ြမန် ြပီး လိုရင်းအချက်ကို ေတွးြမင်
တတ်သူ တစ်ဦးဖ
ြ စ်ပါသည်။
လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၁၅-၂-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၆၉)
ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်(၁၅-၆-၂၀၁၂)အတွဲ(၉)၊အမှတ(် ၁၁)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ေအာက်တိုဘာ ၁၆- ၃၁၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၉
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စပ်မျိုးစပါး ပျိုးပင်သန်စွမ်းေရး အဟာရေမ
ြ ြသဇာေကျွးေပး
ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ် (Transplanted Rice Method)နှင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ
စိုက်စနစ် (Direct Seeded Rice Method)ဟူ၍ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်
နှစ်နည်းရှိသည့်အနက် စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံး ြက
သည်။ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက် စနစ်တွင် ပျိုးပင်ကို ဦးစွာြပုစုပျိုးေထာင်ရသည်။ပျိုးေထာင် ြခင်းသည်
လယ်ေြမစိုက်ကွက်သို့ ေရွ့ေပ
ြ ာင်း မစိုက်မီ ကျန်းမာသန်စွမ်းေသာပျိုးပင်များရရှိေရး ပျိုးပင်များကို
စနစ်တကျထိန်းသိမ်းြပုစုေစာင့်ေရှာက် ြခင်း ပင် ြဖစ်သည်။
“ေဒသစပါးမျိုး ဒါမှမဟုတ် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးတဲ့အခါ ပျိုးေထာင်နည်း
စနစ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက် ေရေမ
ြ ရာသီဥတုအေခ
ြ အေနနဲ့ လိုက်ေလျာညီေထွတဲ့စနစ်ကို ကျင့်သုံး ြက
ပါတယ်။စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုးဖို့ဆိုရင်ေတာ့ အစိုတမန်းမှာ ေပါင် ြပုလုပ် ြပီး ပျိုးေထာင်တဲ့ နည်းစနစ်
(Wet Bed Method)ကို မဖ
ြ စ် မေနသုံးစွဲရပါ့မယ်”
မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးနှင့်ေတွ့ဆုံစဥ် စပ်မျိုးစပါးစိုက်ပျိုးေရး နှင့်ပတ်သက်၍ သိေကာင်း
စရာ ဗဟုသုတအဖ
ြ ာဖ
ြ ာကို ေပ
ြ ာက
ြ ားေလ့ရှိသည့်အတိုင်း မဖ
ြ စ်မေနေဆာင်ရွက်ရမည့် စပ်မျိုးစပါး
ပျိုးေထာင်နည်းစနစ် ကို အသိေပးမိပါသည်။
“ဒီေလာက်ေတာ့ သိ ြပီးသားပါ။ ေပါင်စနစ်နဲ့ ပျိုးေထာင်ရင် မျိုးေစ့များရဲ့အပင်ေပါက်မှုကို
ေသချာေစတယ်။ေရွ့ေပ
ြ ာင်းစိုက်ဖို့အတွက် သန်စွမ်းတဲ့ပျိုးပင်များကို ရေစမယ်။ အဲဒါ
ဆက်ေြပာမလို့မဟုတ်လား။ လက်ရှိအထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးစိုက်ဖို့ဆိုရင်ေတာင် ေပါင်စနစ်နဲ့
ပျိုးေထာင်တဲ့ အေလ့ အကျင့်ကို ရေနပါပ
ြ ီ။”
မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးသည် မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ထားသူ ြဖစ်သည်။ ေရေမ
ြ အေခ
ြ အေနေပးရင်
ေပါင်စနစ်ကိုအသုံးြပု၍ ပျိုးေထာင် ြခင်းြဖင့် မျိုးေစ့ကုန်ကျမှုသက်သာေစခ
ြ င်း၊ ပျိုးဝါးြခမ်း၊ ပျိုးတံပူ
စသည့် သန်စွမ်းတုတ်ခိုင်ေသာ ပျိုးပင်များကိုရရှိေစခ
ြ င်း၊ ေကာက်စိုက်ရာတွင်လည်း လက်ဆ တစ်ပင်၊
နှစ်ပင်ခန့်သာ သုံးစွဲရန်လို ြခင်း စသည့်ေပါင်စနစ်၏ အကျိုးေကျးဇူးများကို သိရှိ ြပီးြဖစ်ေ ြကာင်း ခန့်မှန်း
နိုင်သည်။
“ပျိုးေပါင်နဲ့ပျိုးေထာင် ြပီးေရထိန်းသိမ်းကာမျှနဲ့

ကျန်းမာသန်စွမ်းတုတ်ခိုင်တဲ့

ပျိုးပင်များ

ရရှိေရးေဆာင်ရွက်တာ မပ
ြ ည့်စုံေသးပါဘူး။ ပျိုးပင်အတွက် လိုအပ်တဲ့အဟာရေမ
ြ ြသဇာကို
မဖ
ြ စ်မေန ေကျွးေပးရပါဦးမယ်”
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ပျိုးခင်းအတွက် ေမ
ြ ြသဇာ၏
ဆက်လက်၍ ရှင်းြပမိပါသည်။

အေရးကီးမှုကို

လယ်သမားကီးအား

သိေစလိုသြဖင့်

“မျိုးေစ့ကိုစနစ်တကျ အေညှာင့်ေဖာက် ြပီး ပျိုးေပါင်ေပါ်မျိုးေစ့ချလိုက်ရင် အပင်ေပါက်လာပ
ြ ီး
စိမ်းစိုတဲ့ပျိုးပင်ေတွ သူ့အလိုလို ြဖစ်လာတာပဲ၊ ပျိုးပင်ေတွကို ေမ
ြ ြသဇာေကျွးစရာ လိုပါဦး
မလား”
ဤေမးခွန်းကို လယ်သမားကီးက ထပ်ဆင့်ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
“ဟုတ်ကဲ့လိုပါတယ်၊ပျိုးပင်ေပါက် ြပီး စိမ်းစိုရှင်သန်ကီးထွားလာတယ်ဆိုတာက မျိုးေစ့အတွင်း
မှာရှိတဲ့ ေစ့တွင်းစာကိုစားသုံးြပီး

ကီးထွားလာရတာပါ။အဲဒါဟာစပါးပင်မှအရွက်ေလးရွက်

ထွက်သည်အထိသာ အလွန်ဆုံး အသုံးြပုနိုင်တာပါ။”
ပျိုးေထာင် ြပီးပျိုးပင်များ စိမ်းစို ကီးထွားလာခ
ြ င်းသည် မျိုးေစ့အတွင်းရှိ ေစ့တွင်းစာကို
စားသုံးြပီး ကီးထွားလာရခ
ြ င်းြဖစ်ေ ြကာင်း၊ေစ့တွင်းစာကုန်ပါက ပျိုးပင်ေလးများ စားသုံးရန် အဟာရ
လိုမည်ြဖစ်ေ ြကာင်းသိေစလိုရင်းြဖစ်သည်။
“အဲဒါဆိုရင် ေနာက်ပိုင်းဆက်လက် ြပီး ပျိုးပင်ကီးထွားဖို့ ေမ
ြ ြသဇာေကျွးဖို့လိုတယ် ဆိုပါေတာ့။
ဘာေမ
ြ ြသဇာကို ေကျွးရမှာလဲ၊ဘယ်အချိန်ေကျွးရမှာလဲ”
သေဘာေပါက်မှုလျှင် ြမန်ေသာ လယ်သမားကီးပီသပါေပသည်။သိလိုသမျှ ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်း
လာသည်။
“ေကျွးရမဲ့ေြမ ြသဇာကေတာ့ နိုင်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာပါ။ နိုက်ထရိုဂျင်က ပျိုးပင်သန်စွမ်းမှုနဲ့
အပင်ပွားစည်းမှုကို အားေပးပါတယ်။ ေစျးကွက်မှာဝယ်လို့ရတ့ဲ ယူရီးယားဓါတ်ေြမ ြသဇာကို
ေကျွးေပးသင့်ပါတယ်။”
“ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ေလာက်ေကျွးရမှာလဲ”
“မျိုးေစ့မှာရှိတဲ့ ေစ့တွင်းစာမကုန်မီ အဟာရ ရေစဖို့အတွက် ပျိုးပင်ရဲ့အရွက် နှစ်ရွက်ခွဲ၊
သုံးရွက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ ပျိုးခင်းတစ်မီတာပတ်လည်အတွင်း ေခ
ြ ာက်ဂရမ်နှုန်း
သင့်ပါတယ်။”

ေကျွးေပး
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“အဲဒီတစ်ကိမ်တည်းလား”
“မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ကိမ်ေကျွးသင့်ပါတယ်။ ေနာက်တစ်ကိမ်ကေတာ့ ေရွ့ေပ
ြ ာင်းေကာက်စိုက်ဖို့
ငါးရက် အလိုမှာ ပျိုးခင်းတစ်မီတာ ပတ်လည်အတွင်း သုံးဂရမ်နှုန်း ထပ်ပီးေကျွးသင့်ပါတယ်။”
“ယူရီးယားဓာတ်ေြမ ြသဇာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ေကျွးေပးဖို့လိုတာလား”
“မဟုတ်ပါဘူး၊ ပိုတက်ရှ်ေြမ ြသဇာကိုလည်း ေကျွးေပးသင့်ပါတယ်။ဒုတိယအကိမ် ယူရီးယား
ဓါတ်ေြမ ြသဇာေကျွးေပးတဲ့အချိန်မှာ
ြမုရိရိတ်ေဘာ့ဖ်ပိုတက်ရှ်
ဓါတ်ေ ြမ ြသဇာကိုပါ
ေကျွးေပးသင့်ပါတယ်။ နှုန်းထားေကတာ့ ပျိုးခင်းတစ်မီတာပတ်လည်အတွင်း တစ်ဂရမ်ခွဲ
နှုန်းပါ”
“အဲဒီပိုတက်ရှ်ဓါတ်ေြမ ြသဇာကို ဘာေက
ြ ာင့်ေကျွးေပးရတာလဲ။”
လယ်သမားကီးသည် အေက
ြ ာင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဆက်စပ်မှု သေဘာသဘာဝကို
လက်ခံထားသူ ြဖစ်သည်။ထို့ေ ြကာင့်သိလိုသမျှကို တစ်ခုြပီးတစ်ခုေမးကာ နားလည်သည်ထိ အပ
ြ န်
အလှန် ေမးခွန်းများြဖင့် တုံ့ ြပန်ေနခ
ြ င်း ြဖစ်သည်။
ပျိုးခင်းတွင် ယူရီးယားဓါတ်ေြမ ြသဇာ ေကျွးေပးရမှုကို လက်ခံထားပ
ြ ီးြဖစ်သည်။ ပိုတက်ရှ်
ဓါတ်ေြမ ြသဇာေကျွးေပးရန်လိုေ ြကာင်း ဗဟုသုတအသစ် ထပ်မံရရှိသြဖင့် ပျိုးခင်းတွင် ပိုတက်ရ်ှ
ေမ
ြ ြသဇာ ေကျွးရခ
ြ င်း၏ အေက
ြ ာင်းရင်းကို သိလိုရင်းြဖစ်မည်။
“ပိုတက်ရှ်ေြမ ြသဇာကပျိုးပင်ေတွကို

အမ
ြ စ်အသစ်ေတွ၊အရွက်အသစ်ေတွ

ပိုမိုထွက်ေစ

ပါတယ်။ဒါမှလဲ ေရွ့ေပ
ြ ာင်းေကာက်စိုက်တဲ့အခါ ေကာက်ပင်လှန်တာမ
ြ န် ြပီး ပျိုးပင်ေတွဟာ
အစိမ်းေရာင်မပျက် ဆက်လက် ရှင်သန်ကီးထွားလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။”
ြပန်လည်ေြဖ ြကားသမျှကို နားလည်သေဘာေပါက်ကာ လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်မည့် ခံယူချက်
အဖ
ြ စ် လယ်သမားကီး၏ ဦးေခါင်းညိမ့်မှုနှင့် မျက်နှာေပါ်က ပီတိကို ြမင်ေတွ့လိုက်ရပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၁၄-၃-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၇၁)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(စက်တင်ဘာ ၁၆ - ၃၀ ၊ ၂၀၁၅) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၇
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နည်းစနစ်မှန်စိုက်ပျိုးေရး စပ်မျိုးစပါးတွင် အေလးေပး
စပ်မျိုးစပါးအသံကို နိုင်ငံတစ်ဝှန်း၌ ြကားေနရသည်။ ကုမ္ပဏီများ၏ စပ်မျိုးစပါး မျိုးေစ့ထုတ်
စိုက်ခင်းများကို ြမန်မာ့အသံ၊ သတင်းစာနှင့် ရုပ်ြမင်သံက
ြ ားအစီအစဥ်များမှတစ်ဆင့် ြကားသိ ေတွ့ ြမင်
ေနရသည်။ စိတ်ဝင်စားသည့် စိုက်ပျိုးလိုသူ လယ်သမားများအတွက် စပ်မျိုးစပါး F1 မျိုးေစ့များ
ဝယ်ယူနိုင် ြပီြဖစ်ေ ြကာင်း ေက
ြ ာ်ြငာများတွင် ြမင်ေတွ့ေနရသည်။ စပ်မျိုးစပါးသည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် မျက်ေမှာက်ကာလတွင် ေပါ်ေပါက်လာသည့် အေြခအေနေကာင်း
တစ်ရပ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
" စပ်မျိုးစပါး စိုက်နည်းစနစ်ကို သိချင်တယ်၊ အထူးသဖ
ြ င့် ပျိုးသက်၊ ေကာက်ကွက်၊ လက်ဆ
ဘယ်ေလာက်ထားပ
ြ ီးစိုက်ရမှာလဲ"
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးရာမှ
လယ်သမား တစ်ဦးက ဤသို့ေမးမ
ြ န်းလာသည်။

စပ်မျိုးစပါးကို

အစားထိုးစိုက်ပျိုးလိုသည့်

ေဒသစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးရာမှ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို စတင်ေြပာင်းလဲစိုက်ပျိုးသည့်
၁၉၆၈ ခုနှစ်ကလည်း အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို မည်သည့်နည်းစနစ် ြဖင့် စိုက်ပျိုးသင့်သည်ကို
လယ်သမားကီးများက ေမးမ
ြ န်းခဲ့ဘူးသည်။
ေမးမ
ြ န်းမှုသည် သဘာဝကျသည်။ ေဒသမျိုးနှင့် အထွက်ေကာင်းမျိုးတို့သည် မျိုး၏သဘာဝ
တူညီြခင်း မရှိေချ။ အဆိုပါ စပါးနှစ်မျိုးလုံးသည် စပ်မျိုးနှင့်လုံးဝခ
ြ ားနားသည်။ အထူးသဖ
ြ င့်
အထွက်စွမ်းရည် (Yielding Ability) တူညီြခင်းမရှိေပ။ မည်သည့်စပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးသည်ြဖစ်ေစ
မျိုးအလိုက် အထွက်စွမ်းရည်ကို ြဖစ်နိုင်သေရွ့ ရရှိေရးအတွက် လိုက်ေလျာညီေထွသည့်နည်းစနစ်ကို
ကျင့်သုံးစိုက်ပျိုးရမည် ြဖစ်သည်။
" ပျိုးသက်ရက် ၂၀ မှ ၂၅ မှာ တန်း ြကား ရှစ်လက်မ၊ ပင်က
ြ ား ေခ
ြ ာက်လက်မထားပ
ြ ီး
လက်ဆတစ်ပင်မှ နှစ်ပင်နဲ့စိုက်ရပါမယ် "
စပ်မျိုးစပါးအတွက် ပျိုးသက်ရက်၊ တန်း ြကားပင်က
ြ ားနှင့် စိုက်ပျိုးသင့်သည့် လက်ဆကို
ေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်သည်။
" ဟင်-အဲ့ဒါဆို အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးနဲ့ စပ်မျိုးစပါး ဘာကွာြခားလို့လဲ၊ အထွက်ေကာင်း
စပါးမျိုးကိုလဲ ဒီလိုပဲစိုက်ရတာ "
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အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးသည့်အေတွ့အကုံများေန၍ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး
အတွက် သင့်ေတာ်သည့် ပျိုးသက်၊ ေကာက်ကွက်၊ လက်ဆကိုသိရှိြပီး ြဖစ်သြဖင့် စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုး
နည်းစနစ်သည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးစိုက်နည်းစနစ်နှင့် တူညီသည်ဟု ချက် ြခင်းြပန်လည် တုန့်ြပန်
ြခင်းြဖစ်သည်။
" စပ်မျိုးစပါး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်က အထွက်ေကာင်းစပါးစိုက်နည်းစနစ်နဲ့ ေယဘူယျအားဖ
ြ င့်
တူေသာ်လဲ အနှစ်သာရအားဖ
ြ င့် ကွာြခားတာေတွရှိပါတယ် "
" ရှင်းပါဦး "
"စပ်မျိုးစပါးဟာ ပျိုးသက်ရက် ၂၀ မှ ၂၅ ရက်သားဆိုရင် သားတက်သုံးပင်မှေလးပင်
ပွားေနပ
ြ ီ။
ပျိုးခင်းဧရိယာကျဥ်းကျဥ်းမှာ
ဒီထက်ပိုမထားသင့်ေတာ့ဘူး။
စိုက်ခင်း
ကျယ်ကျယ်မှာ
လွတ်လွတ် လပ်လပ် သားတက်ေတွပွားေစသင့်ြပီ "
" ေကာက်ကွက်၊ အတန်း အပင်အကွာအေဝးအေက
ြ ာင်းကိုလဲ ရှင်းပါဦး "
"အသင့်ေတာ်ဆုံးေကာက်ကွက်ကေတာ့ တစ်သိန်းသုံးေသာင်းပါ။ အတန်းအပင်အကွာေဝး
ရှစ်လက်မနဲ့ေြခာက်လက်မေပါ့။ အဲ့ဒီထက် တိုးစိုက်ရင် ပျိုးပင်များများလိုမယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့်
မျိုးေစ့နှုန်းများများနဲ့ ပျိုးရမယ်။ စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့တန်ဘိုးက ကီးတယ်မဟုတ်လား။
အဲ့ဒီထက်ေလျာ့စိုက်ရင် လိုအပ်တဲ့ေကာက်ကွက် မပ
ြ ည့်မီလို့ ေမျှာ်မှန်းချက်အတိုင်း
စပါးထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။ "
" လက်ဆကိုလဲ ဆက်ရှင်းပါဦး။ "
"လက်ဆတစ်ပင်မှ နှစ်ပင်ဆိုရင်လုံေလာက်ြပီ။ လက်ဆအပင်များရင် ပျိုးပိုကုန်မှာေပါ့။
အခုနကေပ
ြ ာခဲ့သလို ပျိုးပိုကုန်ရင် မျိုးေစ့နှုန်းများများနဲ့ ပျိုးရမယ်။ မျိုးေစ့တန်ဘိုး ကီးေတာ့
မလိုအပ်ဘဲ မျိုးဘိုးမကုန် ေစချင်ဘူးေလ။ "
အေမးအေဖ
ြ များ ဆက်တိုက် ြပုလုပ်ြခင်းြဖင့် စပ်မျိုးစပါးစိုက်နည်းစနစ်အေက
ြ ာင်း ြပည့်စုံစွာ
ရှင်းလင်း ေပ
ြ ာက
ြ ားပ
ြ ီးြပီဟု ယူဆသည်။ သို့ေသာ် လယ်သမားကီး၏ မျက်နှာတွင် ေမးမ
ြ န်းရန်
ေမးခွန်းကျန်ေသးသည့် အသွင်ေပါ်လွင်ေနသည်။
"စပ်မျိုးစပါးစိုက်ြပီး စီးပွားေရးတွကေြခမကိ
်
ုက်မှာစိုးရိမ်လို့ စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့ဘိုး ကုန်ကျမှု
သက်သာတာကို ပိုလိုလားပါတယ်။ ဒါ့ေ ြကာင့် လက်ဆနှစ်ပင်အစား တစ်ပင်ထဲသုံးရင်
ရနိုင်မလား။ တစ်ပင်သုံးတာနဲ့ နှစ်ပင်သုံးတာ စပါးအထွက်ဘယ်လိုကွာြခားနိုင်မလဲ "
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ေမးမ
ြ န်းသင့်သည့် ေမးခွန်းြဖစ်သည်။ ေငွေ ြကးကုန်ကျမှု သက်သာသည်ကို သေဘာ
မကျသူ မရှိေချ။ သို့ေသာ် စွန့်စားမှုကို ေရှာင်ရှားပ
ြ ီး ေသချာသည်ကိုသာ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်
မဟုတ်ေပေလာ။
"လက်ဆတစ်ပင်သုံးြပီး စိုက်တာနဲ့ နှစ်ပင်သုံးတာ စပါးအထွက်ကွာြခားမှုမရှိနိုင်ေ ြကာင်း
သုေတသနေတွ့ရှိြပီးသားပါ။ ဒါ့ေ ြကာင့် လက်ဆတစ်ပင်တည်းအသုံးြပုရင်လဲ
ရနိုင်တယ်
ဆိုေပမဲ့ အဲဒီတစ်ပင်ဟာ ေရေနေရထိုင် ပိုးမွှားေရာဂါ အဖျက်အဆီးတစ်ခုခုေ ြကာင့် ေသေက
ြ
ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင် ေကာက်ကွက်ေလျှာ့နည်းသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေကာက်ကွက်
မပ
ြ ည့်မီရင် ထွက်သင့်တဲ့ စပါးမထွက်ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေ ြကာင့် လက်ဆနှစ်ပင်ေတာ့ အသုံးြပု
ပါခင်ဗျာ "
စိုက်ပျိုးသည့် လက်ဆတစ်ပင် ပျက်စီးပါက တစ်ဧကေကာက်ကွက် တစ်သိန်း
သုံးေသာင်းထက် ေလျာ့နည်းသွားမည်။ အေခ
ြ ခံပင်ပွားအေနြဖင့်လည်း ပျိုးပင်တစ်ပင်မှ သားတက်
ေလးပင်ခန့်ပွားပ
ြ ီးြဖစ်ရာ ပင်ပွားေလးပင် ဆုံးရှုံးဦးမည်။ လက်ဆေပါင်းရာေထာင် ပျက်စီးက
ပင်ပွားများစွာေလျာ့နည်းသွားမည်။ ေကာက်ကွက်အပင်ဦးေရပ
ြ ည့်မီမှသာ စပ်မျိုးစပါးသည် အထူး
အထွက်တိုးနိုင်သည်ကို သတိမူေစလိုပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၂၈-၃-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၇၂)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ေအာက်တိုဘာ ၁- ၁၅၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၈
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အရည်အေသွးစစ်မှန်သည့်စပ်မျိုးစပါး မျိုးသန့်မျိုးေစ့ကို အေလးထား
လယ်ယာက ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် သီးနှံအထွက်တိုးေရးကိုးပမ်းရာတွင် မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်
မျိုးေစ့များကို အသုံးြပုခ
ြ င်းသည် အေခ
ြ ခံကျေသာေသာ့ချက်တစ်ခု ြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ စပါးသီးနှံကို ေဒသေရေမ
ြ ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးတွင် မိုးေရာေနွပါ စိုက်ပျိုးလျက်
ရှိရာ စိုက်ပျိုးသည့်ေဒသ၊ စိုက်ချိန်ရာသီနှင့် ကိုက်ညီသည့်စပါးမျိုးသာ မျိုးေကာင်းြဖစ်သည်။ ထို့ြပင်
စိုက်ပျိုးသည့် စပါးမျိုးတစ်မျိုးသည် အထွက်ေကာင်းရုံသာမက စိုက်ပျိုးသူ၊ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကား
သူ၊ ကိတ်ခွဲသူနှင့် စားသုံးသူများနှစ်သက်သည့် အရည်အေသွးရှိမှသာ မျိုးေကာင်းဟု သတ်မှတ်နိုင်
မည် ြဖစ်သည်။
စပါးစိုက်ခင်းများ၌ ကျေရာက်နိုင်ေသာ ဘက်တီးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ၊ ဘက်တီးရီးယား
ရွက်စင်းေရာဂါ၊စပါးဆစ်ပိုး၊စပါးအညိုေရာင် ြဖုတ်ပိုး စသည့် ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်များကိုလည်း ခံနိုင်ရည်
ရှိသင့်သည်။
ထို့အြပင် စပါးမျိုးအလိုက် သင့်ေတာ်သည့် ေကာက်ကွက်၊စိုက်ချိန်၊ စိုက်စနစ်၊ ေမ
ြ ြသဇာ
ထည့်သွင်းမှုစသည့် ပုံမှန် ြပုစုသည့်အေခ
ြ အေနတွင် ယိုင်လဲမှုကိုခံနိုင်ေသာ၊ ယိုင်လဲ ြခင်းမရှိေသာ
စပါးမျိုး ြဖစ်ရန်လိုသည်။
ယခုအခါစပါးကို ရာသီမေရွးစိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ စိုက်ပျိုးသည့်ရာသီ၊ စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်
သီးနှံပုံစံတို့အလိုက် သင့်ေတာ်သည့်သက်တမ်း ရှိရန်လည်း လိုသည်။
“စပါးမျိုးေကာင်းနဲ့ပက်သက် ြပီး ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရည်အချင်းေတွ၊ လိုအပ်ချက်ေတွ ထပ်ခါ
ထပ်ခါ ြကားရလိုိ့ မှတ်မိေနပါပ
ြ ီ။ မျိုးသန့်နဲ့ပက်သက် ြပီး ရှင်းြပပါဦး။”
မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ဟုဆိုရာတွင် မျိုးေကာင်းြခင်းနှင့်မျိုးသန့်ြခင်းဟူသည့် အခ
ြ င်းအရာ နှစ်ရပ်
အကျုံးဝင်ေနသည်ကို မိတ်ေဆွလယ်သမားကီး သေဘာေပါက် ြပီးြဖစ်သည်။ထို့ေ ြကာင့် မျိုးေကာင်း၏
အဂါရပ်
င်္ သာမက မျိုးသန့်၏အဂါရပ်
င်္ များကိုပါ သိလိုေဇာဖ
ြ င့် ေမးမ
ြ န်းလာခ
ြ င်းြဖစ်သည်။
“မျိုးသန့်မျိုးေစ့ဆိုတာ တစ် ြခားမျိုးများမပါဝင်ဘဲ မိမိအသုံးြပုမဲ့ မျိုးချည်းပါဝင်တဲ့မျိုး
ြဖစ်ရမယ််။ စပါးေစ့များဟာ အရွယ်အစားညီညာေနရမယ်။ ေပါင်းြမက်ေစ့များကင်းစင်ရမယ်။
ဖုန်သဲခဲ
အမိှုက်သရိုက်စတဲ့
မလိုလားတဲ့အ ြခားပစ္စည်းများ
ေရာေနှာပါဝင် ြခင်း
မရှိရပါဘူး။စပါးေစ့များမှာ ပိုးမွှား ေရာဂါ ြဖစ်ေ ြကာင်းများ ကပ်ညိပါလာခ
ြ င်း မရှိရပါဘူး။”
မျိုးေကာင်းတိုင်း မျိုးသန့်ြဖစ်နိုင် ြခင်းမရှိေပ။မျိုးေကာင်းစပါးမျိုးတစ်မျိုးကို မျိုးသန့်အဆင့်ဆင့်
ပွားများေရးအစီအစဥ်ြဖင့် ပွားများ၍၊စနစ်တကျပ
ြ ုစုဂရုစိုက်၊မျိုးကွဲပယ်ကာ ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့ သန့်စင်
မှသာ မျိုးသန့်ြဖစ်နိုင်သည်။သို့ြဖစ်၍ မျိုးသန့်မျိုးေစ့တွင်ရှိသင့်သည့် အရည်အချင်းများကို ရှင်း ြပ
လိုက်သည်။
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“တိတိကျကျ ရှင်းြပပါဦး။လယ်သမားေတွ စိုက်ပျိုးရာမှာအသုံးြပုရမှာကမျိုးသန့်အဆင့်-၂ေခါ်
ေထာက်ခံမျိုးေစ့ ေခါ် စီးပွားဖ
ြ စ်မျိုးသန့်မျိုးေစ့လို့ အရင်တစ်ခါရှင်းြပထားတာ မှတ်မိေန
ပါတယ်။ အဲဒီ မျိုးသန့်မျိုးေစ့ရဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အေသွးေတွက ဘာေတွလဲ။”
လယ်သမားကီးအားေယဘုယျေ ြပာယုံ ြဖင့် မလုံေလာက်ေချ။ထပ်ဆင့်၍ သိလိုသမျှ ေမးမ
ြ န်း
လာသည်။
“မျိုးသန့်စင်မှုက အနည်းဆုံး ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း၊အပင်ေပါက်ရာခိုင်နှုန်းက ၈၀ နှင့်အထက်၊
မျိုးေစ့တွင်းအစိုဓာတ်က ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ဆန်နီပါဝင်မှုက အေစ့ ၅၀၀ ဂရမ်မှာ ၅ ေစ့ထက်မပိုရ၊
ေပါင်းြမက်ေစ့ပါဝင်မှုကအေစ့၅၀၀ဂရမ်မှာ ၁၀ေစ့ထက်မပိုရ စတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီမှသာ
မျိုးသန့်အဆင်-့ ၂မျိုးေစ့လို့သတ်မှတ် ထားပါတယ်။”
မျိုးသန့်အဆင်-့ ၂ မျိုးေစ့(Certified Seed)တွင် ရှိသင့်သည့် အရည်အေသွးစံချိန်စံညွှန်းကို
ဤသို့ ရှင်းြပလိုက်သည်။
“အဲဒီအဂါရပ်
င်္ နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ မျိုးသန့်မျိုးေစ့ဆိုတာက လက်ရှိစိုက်ပျိုးေနတဲ့ အထွက်ေကာင်း
စပါးမျိုးေတွနဲ့
ေဒသစပါးမျိုးေတွအတွက်
သတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်လား၊အခု
နံမည်ေကျာ် ြကားလာတဲ့ စပ်မျိုးစပါးမှာ ေကာ ဘယ်လိုအရည်အေသွးေတွနဲ့ ြပည့်စုံရမှာလဲ။”
ေဒသမျိုးနှင့် အထွက်ေကာင်းမျိုးများကို စိုက်ပျိုးရာမှ သင့်ေတာ်သည့်ေနရာတွင် စပ်မျိုးစပါးကို
အစားထိုးေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးေရးကိုးပမ်းမှုများကို ြကားသိြပီးြဖစ်ရာ၊စပ်မျိုးစပါးအတွက် အရည်အေသွး
သတ်မှတ်ချက်ကို သိလိုရင်းြဖစ်မည်။
“အဲဒီစပါးမျိုးေတွမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့မျိုးသန့်အရည်အေသွးေတွလိုပါဘဲ၊ တစ် ြခားမျိုးေတွ
ေရာေနှာ ပါဝင်မေနရဘူး။စပါးေစ့အရွယ်အစားေတွ တေစ့နဲ့တေစ့ ညီညာေနရမယ်။
ေပါင်းြမက်ေစ့၊ ဖုန်သဲခဲ၊ အမိှုက်သရိုက်စတဲ့အြခားပစ္စည်းေတွ ေရာေနှာမေနရဘူး။စပါးေစ့မှာ
ပိုးမွှားေရာဂါဖ
ြ စ်ေ ြကာင်းေတွ ကပ်ညိပါမလာရဘူး။”
မျိုးသန့်၏အဂါရပ်
င်္ များသည် မည်သည့်စပါးမျိုးတွင်ြဖစ်ေစ သေဘာသဘာဝတူညီေ ြကာင်း
ရှင်းြပမိသည်။
“စပ်မျိုးမှာေကာ စပါးမျိုးသန့်အဆင်-့ ၂ မျိုးေစ့လို စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ထားတာ မရှိဘူး
လား။”
လယ်သမားကီးက ထပ်ဆင့်ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
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“ရှိပါတယ်။စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့ေရာင်းချရာမှာ ကီလိုအထုတ်ငယ်ေတွနဲ့ စနစ်တကျထုပ်ပိုးြပီး
သူ့မှာရှိတဲ့ အရည်အေသွးေတွကို ေရးသားေဖာ် ြပေရာင်းချေလ့ ရှိပါတယ်။”
“အဲဒီစံချိန်စံညွှန်းေတွကို သိပါရေစ”
“ဟုတ်ကဲ့ မျိုးသန့်စင်မှု(Purity)က ပထမတန်းစားမှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ဒုတိယတန်းစားမှာ ၉၆
ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးရှိရပါ့မယ်။ သန့်ရှင်းမှု(Cleanliness)က ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ အပင်ေပါက်
ရာခိုင်နှုန်း (Germination)က ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးနဲ့ မျိုးေစ့တွင်းအစိုဓါတ်(Moisture
Content)က ၁၃ ရာခိုင် နှုန်း ရှိရပါ့မယ်။
စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့အတွက် စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ကို ေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်သည်။ ဖတ်ဖူး
မှတ်ဖူးသည့်တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏စံသတ်မှတ်ချက်ြဖစ်သည်။
“အဲဒီလို မျိုးသန့်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စပ်မျိုးစပါးကို ြမန်မာနိုင်ငံမှာ ဝယ်လို့ရနိုင်လား။”
စပ်မျိုးစပါးမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကိုအသုံးြပုစိုက်ပျိုးေရးစိတ်ပါဝင်စားစွာဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းလာ
သည်။
“စပ်မျိုးစပါးမျိုးေစ့ထုတ်လုပ်မှုကို ေနပ
ြ ည်ေတာ်နဲ့ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်တို့မှာ လယ်ယာ
စိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနရဲ့ နည်းေပးပ
ြ သမှုနဲ့ ေဆာင်ရွက်ေနပါတယ်။ မိျုးေစ့
ဝယ်ယူလိုသူများဟာ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ ခရိုင်၊ ြမို့နယ်စိုက်ပျိုးေရးဦးစီး
ဌာနတို့မှာ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်”
ကီလိုဝင်အိတ်ေတွနဲ့ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးေရာင်းချတဲ့ စံချိန်စံညွှန်းမီစပ်မျိုးစပါးမျိုးသန့်မျိုးေစ့များ
ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည့်အေခ
ြ အေနကို ေပ
ြ ာက
ြ ားလိုက်သည်။
စပ်မျိုးစပါးသည် ေဒသေရေမ
ြ ရာသီဥတု နှင့်ကိုက်ညီပါက အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးထက်
အထွက်နှုန်းြမင့်မားသည့်စွမ်းရည်ရှိြပီးြဖစ်ရာ မျိုးသန့်အဆင့်မီစပ်မျိုးစပါးကိုအသုံးြပုစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့်
အမှန်ပင် အထူးအထွက်တိုးနိုင်သည်။
ထို့ေ ြကာင့်
စပ်မျိုးစပါးမျိုးေကာင်းစိုက်ပျိုးေရးအတွက်
အရည်အေသွးစစ်မှန်သည့်
မျိုးသန့်မျိုးေစ့များကို စံချိန်စံညွှန်းေလဘယ်အား ြကည့်ရှု၍ ေရွးချယ်ဝယ်ယူ အသုံးြပု စိုက်ပျိိုးနိုင်ေရး
အသိေပးရခ
ြ င်း ြဖစ်ပါေတာ့သည်။
လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၂၅-၄-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၇၃)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ေအာက်တိုဘာ ၁၆- ၃၁၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ-် ၁၉
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စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်း ေြမ ြသဇာစနစ်တကျထည့်သွင်း
စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရး လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်အချက်များတွင် ေြမသ
ြ ဇာအသုံးြပုခ
ြ င်း
သည် အေရးကီးေသာ အချက်တစ်ချက် ြဖစ်သည်။
စိုက်ပျိုးေြမတွင် ပင်ကိုယ်သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ်အြဖစ် စပါးပင်အတွက်လိုအပ်ေသာ အဟာရ
ဓါတ်များရှိ ြပီးြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် စပါးပင်က လိုသေလာက်အဟာရဓာတ်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ြခင်း
မရှိေချ။
လိုအပ်သည့်အဟာရဓာတ်များရရှိေရး သင့်ေတာ်သည့်ေြမသ
ြ ဇာနှင့် ပမာဏကို စပါးစိုက်ခင်း
အတွင်း မဖ
ြ စ်မေနထည့်သွင်းေပးသင့်ေ ြကာင်း လယ်သမားကီးများအား အမ
ြ ဲသတိေပးေလ့ရှိသည်။
အထူးအထွက်တိုး စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးမည့် လယ်သမားတစ်ဦးက စပ်မျိုးစပါးအတွက် ေြမသ
ြ ဇာ
လိုအပ်ချက်ကို ထပ်မံ ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
" စပ်မျိုးစပါးအတွက် လိုအပ်တဲ့အဟာရဓာတ်ေတွနဲ့ ေမ
ြ ြသဇာသုံးစွဲေရး ရှင်းလင်းေပ
ြ ာပ
ြ ပါ ဦး"
စပါးပင်ရှင်သန်ေရး၊ ပွင့်သီးေရးအတွက် ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းအဝဝကို လည်ပတ်ေနေစရန်
နိုင်ထရိုဂျင်၊ ေဖါ့စ်ဖါးရပ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်များကို အဓိကလိုအပ်သည်။ စပါးမျိုးအုပ်စုအားဖ
ြ င့်
ေဒသစပါးမျိုး၊အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးနှင့်စပ်မျိုးစပါးဟူ၍ အုပ်စုသုံးခုရှိရာ အဓိကအဟာရဓာတ်ကီး
များ လိုအပ်မှုပမာဏမှာ ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားက
ြ သည်။
ယခုမျိုးအုပ်စုအသစ်ြဖစ်ေသာ
စပ်မျိုးစပါးနှင့်ပတ်သက်၍
အေက
ြ ာင်း ဦးစွာရှင်းလင်းေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်ရသည်။

နိုင်ထရိုဂျင်အဟာရဓာတ်

"နိုင်ထရိုဂျင်က စပါးပင်ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးေစတဲ့ အဟာရဓာတ်ပါ။ စပ်မျိုးစပါးက
နိုင်ထရိုဂျင် အဟာရဓာတ်ကို တုံ့ ြပန်အကျိုးသက်ေရာက်မှု အလွန်အားေကာင်းပါတယ်။
နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာကို အသုံးြပုလို့ အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရရှိမှုဟာ အထွက်ေကာင်းစပါးထက်
စပ်မျိုးစပါးက ပိုပါတယ်"
တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၌ စပ်မျိုးစပါးတွင် ေြမသ
ြ ဇာလိုအပ်ချက်
သုေတသန စမ်းသပ်မှုများကိုေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ စပါးစိုက်ပျိုးေြမအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် ေြမဆီလွှာ
အဆင့်အတန်း သင့်တင့်သည့်အေခ
ြ အေနနှင့် နိမ့်သည့်အေြခအေနရှိသည့် လယ်ေြမများတွင်
နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာေက
ြ ာင့် စပါးအထွက်တိုးနိုင်မှုသည် အထွက်ေကာင်းစပါးထက် စပ်မျိုးစပါးက
သာလွန်ေ ြကာင်းသိရသည်။
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နိုင်ထရိုဂျင်အဟာရဓာတ်ကို သိရှိရုံြဖင့် မလုံေလာက်ေသးေပ။ ကျန်သည့် အဓိကအဟာရ
ဓာတ်နှစ်မျိုး အေက
ြ ာင်းကို လယ်သမားကီးက ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းလာပ
ြ န်သည်။
" စပ်မျိုးစပါးမှာ ပိုတက်စီယမ်နှင့် ေဖါ့စ်ဖါးရပ်အဟာရဓာတ်ေတွရဲ့
ေြမသ
ြ ဇာသုံးစွဲဖို့ လိုအပ်ချက်ေတွကိုလဲ ေပ
ြ ာပ
ြ ပါဦး"

အခန်းက နဲ့

စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် နိုင်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာတစ်မျိုးတည်းကို သုံးစွဲ ြခင်းြဖင့် ေမျှာ်မှန်းသည့်
စပါးအထွက်ကို ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ေပ။ ပိုတက်စီယမ်နှင့် ေဖါ့စ်ဖါးရပ် အဟာရဓာတ်များသည်လည်း
နိုင်ထရိုဂျင်ကဲ့သို့အေရးပါေက
ြ ာင်း၊ သုံးမျိုးစလုံးတွဲဘက်သုံးစွဲမှသာ အကျိုးရှိမည်ြဖစ်ေ ြကာင်း ရှင်းြပ
ရပါသည်။
"ေဖါ့စ်ဖါးရပ်က စပါးပင်ငယ် ကီးထွားစဥ်ကာလအတွင်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အမ
ြ စ်ပိုင်း
ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးေရး၊ ပင်ပွားများ ပွားစည်းေရးနဲ့ ပန်းပွင့်ချိန်ေစာေရးကို အားေပးပါတယ်"
"ပိုတက်စီယမ်က ပင်ပွားများများဖ
ြ စ်ေပါ်ေစပ
ြ ီး စပါးေစ့အရွယ်အစားနဲ့ အေလးချိန်ကို
တိုးေစပါတယ်။ စပ်မျိုးစပါးက အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးေတွထက် ပိုတက်စီယမ်ကို ပို ြပီး
လိုအပ်ပါတယ်"
အဟာရဓာတ်သုံးမျိုးစလုံး၏ စပ်မျိုးစပါးတွင် အေရးပါမှု၊ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးနှင့်
နိှုင်းယှဥ်၍ ရှင်းလင်းြပသမှုတို့ကို လယ်သမားကီး သေဘာေပါက်မည်ဟုယူဆသည်။ အေက
ြ ာင်းမှာ
အဟာရဓာတ် သုံးမျိုးအား မည်သို့တွဲဘက်သုံးစွဲရမည်ကို ထပ်မံေမးမ
ြ န်းလာသည်။
"အဲဒီအဟာရဓာတ်သုံးမျိုးကို ဘယ်လိုအချိုးနဲ့သုံးစွဲရင် အသင့်ေတာ်ဆုံးလဲ"
စပါးအတွက် သုံးစွဲရန်အသင့်ေတာ်ဆုံးေြမသ
ြ ဇာအချိုးသည် စပါးမျိုးနှင့် ေြမဆီလွှာ အဆင့်
အတန်းအလိုက် ကွာြခားမည် ြဖစ်သည်။ စပ်မျိုးစပါးတွင်လည်း မျိုးအလိုက် ကွဲြပားခ
ြ ားနားနိုင်သည်။
စိုက်ပျိုးသည့်ေြမ နှင့် ရာသီအလိုက်လည်း တူညီနိုင်ြခင်းမရှိေပ။ မိမိေဒသေရေြမ၊ မိမိ
စိုက်ပျိုးသည့်မျိုးနှင့် ရာသီအလိုက် စမ်းသပ်နိုင် ြခင်းမရှိမီ ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် သုံးစွဲသင့်သည့်
စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်ေသာ နှုန်းထားအချိုးကို သာ ေဖ
ြ ြကားလိုက်ရပါသည်။
"စိုက်ခင်းတစ်ဟာတာအတွက် မိုးရာသီစိုက်တဲ့ စပ်မျိုးစပါးမှာ နိုင်ထရိုဂျင်၊ ေဖါ့စ်ဖါးရပ်၊
ပိုတက်စီယမ်အချိုး ၁၀၀း၅၀း၅၀ ကီလိုဂရမ်နှုန်း ေကျွးေပးသင့်ပါတယ်။ ေနွရာသီစိုက်တဲ့
စပ်မျိုးစပါးမှာ ၁၃၅း၄၅း၉၀ ကီလိုဂရမ်နှုန်း ေကျွးေပးသင့်ပါတယ်"
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အဟာရဓာတ်အချိုးအလိုက် ကိုက်ညီေအာင်သုံးစွဲမည့် ေြမသ
ြ ဇာအေပါ်မူတည်၍ တွက်ချက်
ထည့်သွင်းရန် ြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံ၌
နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာအဖ
ြ စ်
ယူရီးယား(Urea)
ဓာတ်ေြမ ြသဇာကို သုံးစွဲ ြကသည်။ ယူရီးယားတွင် နိုင်ထရိုဂျင်အဟာရဓာတ် ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။
ေဖါ့စ်ဖါးရပ် ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာအဖ
ြ စ် ထရစ်ပယ်စူပါေဖါ့စ်ဖိတ် (TSP) ဓာတ်ေြမ ြသဇာကို သုံးစွဲ ြကသည်။
၄င်းတွင်
ေဖါ့စ်ဖါးရပ်
၄၅
ရာခိုင်နှုန်း
ပါဝင်သည်။
ပိုတက်စီယမ်ေြမသ
ြ ဇာအဖ
ြ စ်
ြမုရိရိတ်ေအာ့ဖ်ပိုတက် (MOP) ဓာတ်ေြမ ြသဇာကို သုံးစွဲ ြကသည်။ ၄င်းတွင် ပိုတက်စီယမ် ၆၀
ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သည်။
၄င်းအပ
ြ င် နိုင်ထရိုဂျင်၊ ေဖါ့စ်ဖါးရပ်နှင့် ပိုတက်စီယမ် အဟာရဓာတ်သုံးမျိုးစလုံး
အချိုးအမျိုးမျိုးဖ
ြ င့် ပါဝင် ြပီး အမည်အမျိုးမျိုးဖ
ြ င့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ေသာ ကွန်ေပါင်းဓာတ်ေြမ ြသဇာများ
ကိုလည်း အချိုးနှုန်းထား ကိုက်ညီမှု စီစစ်၍ စပ်မျိုးစပါးတွင် သုံးစွဲနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးေရးဗဟုသုတ
အေတွ့အကုံတိုးပွားေရးအတွက် ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ေမးေလ့ရှိသည့် လယ်သမားကီးသည် ဓါတ်ေြမ ြသဇာ
သုံးစွဲသည့်စနစ်ကို ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
"နိုင်ထရိုဂျင်၊ ေဖါ့စ်ဖါးရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်အဟာရဓာတ်ေတွပါတဲ့ ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာေတွကို
သင့်ေတာ်တဲ့
အဟာရအချိုးနဲ့ကိုက်ညီေအာင်
ထည့်ရမယ်ဆိုတာေတာ့
ဟုတ်ပါပ
ြ ီ။
ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုထည့်ရမှာလဲ၊ အဲဒါ ဆက်လက်ရှင်းြပပါဦး"
မှန်ေပသည်။ ဓာတ်ေြမ ြသဇာသုံးစွဲရာတွင် ထည့်သွင်းနည်းစနစ်သည် စပါးပင်အား အဟာရ
အပ
ြ ည့်အဝရရှိေစေရး၊ အေလအလွင့်ဆုံးရှုံးမှု မဖ
ြ စ်ေစေရး၊ ေငွေ ြကးကုန်ကျသည့်အတိုင်း
အကျိုးရှိေစေရး တို့အတွက် လွန်စွာအေရးပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် လယ်သမားကီးနားလည်ေအာင်
ဆက်လက်ရှင်းြပရ ေတာ့သည်။
"စပ်မျိုးစပါးမှာ ဓာတ်ေြမ ြသဇာထည့်သွင်းရမဲ့ အချိန်ေလးချိန်ရှိပါတယ်။ အဲဒါေတွကေတာ့
ေကာက်မစိုက်မီေနာက်ဆုံးထွန်ေရးတမန်းြပင်တဲ့အချိန်၊
ေကာက်စိုက်ြပီးသုံးပတ်သားရှိတဲ့အချိန်၊
စပါးပင်ေတွမိှု့ကပ်တဲ့အချိန်နဲ့ အနှံထွက်တဲ့အချိန်တို့ြဖစ်ပါတယ်"
"ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ေြမသ
ြ ဇာေတွကို ဘယ်ေလာက်ထည့်ရမှာလဲ"
"ဟုတ်ကဲ့ ဆက်လက်ရှင်းြပမှာပါ။ ေကာက်မစိုက်မီ ေနာက်ဆုံးထွန်ေရးတမန်းြပင်ချိန်မှာ
စုစုေပါင်း ထည့်သွင်းမဲ့ နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာရဲ့ ေလးပုံတစ်ပုံ၊ ေဖါ့စ်ဖါးရပ်ေြမသ
ြ ဇာအားလုံးနဲ့
ပိုတက်စီယမ်ေြမသ
ြ ဇာရဲ့ ေလးပုံသုံးပုံကို ေြမခံအြဖစ် ထည့်သွင်းေပးရပါ့မယ်"
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"ေကာက်စိုက် ြပီး
သုံးပတ်သားမှာ
စုစုေပါင်းထည့်သွင်းမဲ့
ေလးပုံတစ်ပုံကို အပင်ေပါ်မှာ ပက်ကဲထည့်သွင်းရပါ့မယ်"

နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာရဲ့

"စပ်မျိုးစပါးပင်များ မိှု့ကပ်တဲ့အချိန်မှာ စုစုေပါင်းထည့်သွင်းမဲ့ နိုင်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာရဲ့
ေလးပုံတစ်ပုံနဲ့ စုစုေပါင်းထည့်သွင်းမဲ့ ပိုတက်စီယမ်ေြမသ
ြ ဇာရဲ့ ေလးပုံတစ်ပုံကို ေရာစပ် ြပီး
အပင်ေပါ်မှ ပက်ကဲထည့်သွင်းရပါ့မယ်"
"အနှံထွက်ချိန်မှာ စုစုေပါင်းထည့်သွင်းမဲ့ နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာရဲ့ ေလးပုံတစ်ပုံကို အပင်ေပါ်မှ
ပက်ကဲ ထည့်သွင်းရပါ့မယ်"
ေြမသ
ြ ဇာ သုံးမျိုးအနက် ေဖါ့စ်ဖါးရပ်ေြမသ
ြ ဇာကို ေြမခံအြဖစ် စိုက်ခင်း၌ တစ်ကိမ်တည်း
နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာကိုေလးကိမ်၊
ပိုတက်စီယမ်ေြမ ြသဇာကိုနှစ်ကိမ်
အသီးသီးခွဲေဝသုံးစွဲရန်
ြဖစ်ေ ြကာင်း ရှင်းြပမှုကို လယ်သမားကီးက ဦးေခါင်းတညိမ့်ညိမ့်ြဖင့် မှတ်သားရယူေနသည်။
စိုက်ပျိုးသည့် စပ်မျိုးစပါးသည် အထူးအထွက်တိုးစပါးမျိုးဖ
ြ စ်ေသာ်လည်း ေြမသ
ြ ဇာကို
စနစ်တကျ သုံးစွဲမှသာ ေြမသ
ြ ဇာတန်ဘိုးကုန်ကျသေလာက် စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားပ
ြ ီး အကျိုးအမ
ြ တ်
စီးပွားေရးတွက်ေချကိုက်ေပမည်။
၄င်းြပင် စပါးစိုက်ခင်းတွင် ေရထိန်းသိမ်းမှုေကာင်းေစခ
ြ င်း၊ ေပါင်းြမက်များကင်းစင်ေစခ
ြ င်းနှင့်
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုမရှိေစခ
ြ င်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်မှသာ ထည့်သွင်းေပးလိုက်ေသာ ေြမသ
ြ ဇာများ
သည် အကျိုးရှိမည်စသည်တို့ကိုမူ လယ်သမားကီးသည် အေတွ့အကုံ ကယ်ဝသူြဖစ်သြဖင့်
သိ ြပီးမည်ြဖစ်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း(၁၆-၅-၂၀၁၂)အမှတ(် ၅၇၅)
ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်(၁-၇-၂၀၁၂)အတွဲ(၉)၊အမှတ(် ၁၃)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(နိုဝင်ဘာ ၁၆- ၃၁၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ်-၂၁
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ေရထိန်းသိမ်းမှုစနစ်မှန် စပ်မျိုးစပါးအထူးအထွက်တိုးရန်
စပ်မျိုးစပါးကို ဆည်၊ ကန်၊ ြမစ်၊ ေချာင်း၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရစသည့် သွင်းေရရရှိမှု ေသချာသည့်
ေဒသများတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ေ ြကာင်း လယ်သမားကီးများအားအကံ ြပုခဲ့ရာ တစ်ဦးက ဤသို့ေမးမ
ြ န်း
လာသည်။
“စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ြပီးသည်မှ ရိတ်သိမ်းချိန်ထိ လယ်ကွက်အတွင်း ေရကိုအြမဲ သိုေလှာင်
ထားပ
ြ ီး ေလျာ့သွားတိုင်း ထပ်ထပ်သွင်းေပးရမှာလား”
စပ်မျိုးစပါးသည် လယ်သမားများအတွက်အသစ်အဆန်းြဖစ်သြဖင့် လက်ရှိစိုက်ပျိုးေနသည့်
အထွက်ေကာင်းစပါးထက် ထူးြခားေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်မှုကို သိလိုရင်းြဖစ်မည်။
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးရာတွင် လယ်ကွက်အတွင်း ေရကို အမ
ြ ဲသိုေလှာင်
ထားရန် မလိုအပ်ေချ။ ေရထိန်းသိမ်း ထားရှိသင့်သည့် ပမာဏသည် စပါးပင်၏ ကီးထွားမှုကာလ
အဆင့်အလိုက် ကွာြခားသည်။ စပ်မျိုးစပါးတွင်လည်း ေရကို စဥ်ဆက်မ ြပတ်သွင်းေပးရန် မလိုေ ြကာင်း
ရှင်းြပရပါသည်။
“စပ်မျိုးစပါးမှာ အချိန်ကာလအလိုက် ေရလိုအပ်မှုပမာဏ မတူညီပါဘူး။ စိုက်ြပီးသည်မှ
ပထမဦးဆုံးအကိမ်

အပင်ေပါ်မှေြမ ြသဇာကဲပက်သည့်အချိန်ထိကာလအတွင်း

ေရကို

တစ်ဒဿမငါးမှနှစ်စင်တီမီတာခန့်သာစိုက်ခင်းအတွင်းမှာ ေရကိုထိန်းသိမ်းထားရှိသင့်ပါတယ်”
စိုက်ြပီးသည်နှင့် လယ်ကွက်အတွင်း ေရထိန်းသိမ်းရမည့် ပမာဏကို ေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်သည်။
လယ်သမားကီးက ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည့် ေရသွင်းနည်းစနစ်ကို ထပ်မံေမးမ
ြ န်းလာသည်။
“အဲဒီေနာက်ပိုင်းမှာ စိုက်ခင်းအတွင်း ေရများများသွင်းေပးထားရမှာလား”
စိုက်ခင်းအတွင်းေရပ
ြ တ်လပ်ပါက ေပါင်းြမက်များ စတင်ေပါက်ေရာက်လာမည်။ ေပါင်းြမက်
သည် စပါးအထွက်ေလျာ့နည်းေစရုံသာမက အရည်အေသွးကိုပါ ကျဆင်းေစသည်။ ထို့ေ ြကာင့်
လယ်သမားကီးသည် ေပါင်းြမက်ပင်များ ေပါက်ေရာက်လာခ
ြ င်းမရှိေစရန် လယ်ကွက်အတွင်း ေရကို
အပ
ြ ည့်သိုေလှာင်ထားလိုသြဖင့် ဤေမးခွန်းကိုေမးခ
ြ င်းြဖစ်ပါမည်။
လယ်သမား ကီး၏အေတွးသည် မှားသည်ဟုမဆိုနိုင်ေသာ်လည်း စပ်မျိုးစပါးအတွက်
ပင်ပွားများများထွက်ရှိေရးကအေရးကီးသဖ
ြ င့် ေရထိန်းသိမ်းေပးသွင်းစနစ်မှန်ကန်ရန် လိုအပ်ေ ြကာင်း
ဆက်လက်ရှင်းြပရပါသည်။
“မဟုတ်ပါဘူး။ လယ်ကွက်အတွင်းေရကိုအများကီးသိုေလှာင်မထားရပါဘူး။အပင်ပွားစည်း
ကာလမှာ ေရကိုပါးပါးသာေပးသွင်း။ ြပီးေတာ့ လယ်ကွက်အတွင်း စိုစွတ်ရုံအေြခအေနထိ
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ေရာက်ေအာင်ထား၊

ေပါင်းြမက်ပင်များေပါက်မလာမီ

အဲဒီအေခ
ြ အေနမှာ

ေရကိုပါးပါး

တစ်ခါထပ်သွင်း၊ အဲဒီလို တလှည့်စီ ြဖစ်ေစရပါ့မယ်”
ေပ
ြ ာသမျှကို ြငိမ်သက်စွာနားေထာင် ြပီး “ေရပါးပါးသွင်း၊ စိုစွတ်ရုံအထိထား၊ တစ်ခါ ပါးပါး
ထပ်သွင်း၊ ဘာလို့တလှည့်စီလုပ်ေနရတာလဲ”ဟု ေမးမ
ြ န်းလာပ
ြ န်ပါသည်။
လုပ်ေဆာင်ချက်တိုင်းတွင်
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရသည် ြဖစ်ရာ
ဤေရထိန်သိမ်းနည်းစနစ်
ေဆာင်ရွက်ရြခင်း အေက
ြ ာင်းရင်းကို ေဖ
ြ ြကားရှင်းလင်းေပ
ြ ာပ
ြ ရပ
ြ န်ပါသည်။
“စပ်မျိုးစပါးအပင်ပွားရာမှာ ေစာေစာပိုင်းထွက်တဲ့ ပင်ပွားေတွကသာ ေအာင် ြမင် ြပည့် ြဖိုး
အေလးချိန်စီးတဲ့အနှံေတွ ြဖစ်လာေလ့ရှိတဲ့အတွက် အဲဒီပင်ပွားေတွ ြဖစ်ထွန်း ကီးထွားမှု ေကာင်း
ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါတယ်”
စပါးပင်၏ သဘာဝသည် ပင်ပွားများထွက်လာပ
ြ ီး အေစာပိုင်းထွက်သည့် ပင်ပွားများမှ
စတင်၍ အနှံသေန္ဓကပ်ကာ စပါးနှံများဖ
ြ စ်တည်ထွက်ေပါ်လာခ
ြ င်းြဖစ်သည်။ ပင်ပွားများစွာ
ထွက်ေသာ်လည်း ပင်ပွားတိုင်းသည် အနှံ ြဖစ်ေပါ်လာခ
ြ င်းမရှိေချ။
ေဒသစပါးမျိုးများသည် ပွားစည်းသည့် ပင်ပွားများ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအနှံြဖစ်သည်။
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများသည် ခုနှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်း အနှံ ြဖစ်ေပါ်လာသည်ဟု ေယဘုယျ
သိထားက
ြ သည်။ စပ်မျိုးစပါးတွင်လည်း အနှံမြဖစ်သည့် ပင်ပွားများရှိမည်မှာ မလွဲေချ။
အနှံမြဖစ်ေပါ်သည့် ပင်ပွားများအား ေရ၊ ေြမအဟာရ၊ ေနေရာင် ြခည်မေပးရလျှင် အနှံ
ြဖစ်ေပါ်သည့် ပင်ပွားများသည် အခွင့်အလမ်းသာကာ ပိုမို၍ ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးေပမည်။ ဤသေဘာ
သဘာဝကို သိရှိ ြပီးြဖစ်သည့် လယ်သမားကီးသည် အနှံ ြဖစ်တည် ြခင်းမရှိသည့် ပင်ပွားများနှင့်
ပတ်သက်၍ ေရသွင်းေရထုတ်စနစ်ကို ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
“ဘယ်အချိန်မှာ အနှံမြဖစ်ေပါ်နိုင်တဲ့ ပင်ပွားေတွကို ေရသွင်းေရထုတ်ြပုလုပ် ြပီး
ထိန်းသိမ်းရမှာလဲ”
လယ်သမားကီး၏အေမးေက
ြ ာင့်
ရိတ်သိမ်းချိန်ထိ
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည့်
ေရသွင်းေရထုတ် လုပ်ငန်းများကို တစ်ဆက်တည်းရှင်းလင်းေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်ပါသည်။
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“စပ်မျိုးစပါး

စိုက်ခင်းတစ်ဧကမှ

နှစ်သန်းေလာက်ရှိတဲ့အချိန်ေရာက်ရင်

ပင်ပွားအများဆုံး

တစ်ဒဿမေြခာက်သန်းက

လယ်ကွက်အတွင်းမှာ

ေရလုံးဝရှိမေနေအာင်

ထုတ်ပစ်ရပါမယ်။ ဒါဟာ အနှံမြဖစ်နိုင်တဲ့ ပင်ပွားေတွကို သတ်တာပါ”။
“အဲဒီလိုနဲ့ စပါးပင်ရဲ့အရွက်ေတွ အစိမ်းရင့်ေရာင်ကေန အစိမ်းေဖျာ့ေရာင်ေ ြပာင်းတဲ့ အချိန်၊
တနည်းအားဖ
ြ င့်

စပါးပင်ေတွက

အမ
ြ စ်သစ်ေတွ

တမန်းေြမမျက်နှာြပင်ေပါ်ထွက်လာတဲ့

အချိန်မှာ ေရကို ြပန်သွင်းေပးရပါ့မယ်”။
“စပါးပင်ေတွ ဖုံးတုံးလုံးတုံးြဖစ်တဲ့အချိန်နဲ့ အနှံထွက်ချိန်မှာ လယ်ကွက်အတွင်း ေရကို
သုံးမှ ငါးစင်တီမီတာခန့် အမ
ြ ဲသိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းထားရပါ့မယ်”။
“အဲေနာက်ပိုင်းကာလမှာ လယ်ကွက်တမန်းေြမစိုစွတ်ရုံအေြခအေနသာရှိေစပ
ြ ီး၊ ရိတ်သိမ်း
ချိန်မတိုင်မီ တစ်ပတ်အလိုမှာေတာ့ လယ်ကွက်အတွင်း ေရလုံးဝမရှိေအာင် ထုတ်ပစ်ရမှာ
ြဖစ်ပါတယ်”
စပ်မျိုးစပါးအတွက် လိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် ေရသွင်းေရထုတ်ေရထိန်းသိမ်းမှုစနစ်
သည် လွယ်ကူေသာစနစ်ဟုမဆိုသာေသာ်လည်း မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးကဲ့သို့ စပ်မျိုးစပါးကို
စိတ်ဝင်စားစွာစိုက်ပျိုး၍ အထူးအထွက်တိုးလိုသူတိုင်းအတွက် အခက်အခဲမရှိနိုင်ေ ြကာင်း လက်ေတွ့
ေဆာင်ရွက် ြကည့်ေစချင်ပါသည်။

နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ဒီဇင်ဘာ ၁ - ၁၅ ၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ်-၂၂
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စပါးဆစ်ပိုးရန် စပ်မျိုးစပါးတွင်တွန်းလှန်
စပ်မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည် စပါးစိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ စပါးစိုက်ပျိုး
ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေစမည့် နည်းလမ်းေကာင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ စပ်မျိုးစပါးကို အထွက်ေကာင်းစပါး
မျိုးထက် အထွက်နှုန်းစွမ်းရည်သာလွန် ြမင့်မားသဖ
ြ င့် အထူးအထွက်တိုးမျိုးဟုေခါ်ေဝါ်စိုက်ပျိုးေနခ
ြ င်း
ြဖစ်သည်။
ေရေမ
ြ ေဒသရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင့်ေတာ်သည့်စပ်မျိုးစပါးကိုစနစ်တကျပျိုးေထာင်
သည်။ ပျိုးသက်မှန်တွင်ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းေကာက်စိုက်သည်။ လိုအပ်သည့် အဟာရေမ
ြ ြသဇာကို အချိုးအစား
မှန်ကန်စွာြဖင့် အချိန်ကိုက်ေကျွးသည်။ ေရသွင်းေရထုတ် ေရထိန်းသိမ်းနည်းစနစ်မှာလည်း
စနစ်ကျသည်။
စပ်မျိုးစပါး၏ ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးမှုအဆင့်ဆင့်အေပါ် အေခ
ြ ခံသည့် စိုက်ပျိုးပ
ြ ုစုမှုများကို
ဤသို့ ေဆာင်ရွက်ပါက အထူးအထွက်တိုးနိုင်သည်ဟု ေယဘုယျအားဖ
ြ င့် ေပ
ြ ာဆိုနိုင်သည်။ သို့ေသာ်
ပိုးမွှားအဖျက်အဆီးကို ဂရုစိုက်ရန်လိုေ ြကာင်း မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးများနှင့် ေတွ့ဆုံစဉ် သတိ
ေပးမိသည်။
“စပ်မျိုးစပါးမှာ အထွက်ေကာင်းစပါးလိုပဲ စပါးဆစ်ပိုး ဖျက်ဆီးတတ်ပါတယ်။ စိုက်ခင်းမှာ
အဲဒီပိုး ကျေရာက်မှုရိှမရိှ အမ
ြ ဲစစ်ေဆးေစလိုပါတယ်။”
စပါးဆစ်ပိုး(Rice Yellow Stem Borer)သည် စပါးအထွက်နှုန်းကျဆင်းသည်ထိ
ဖျက်ဆီးနိုင်ေသာ ပိုးတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ စိုက်ခင်းတစ်ကွက်တွင် ကျေရာက်ပါက အခ
ြ ားစပါးစိုက်ခင်း
များသို့လည်း ကူးစက်ကျေရာက်နိုင်သည်။
စပါးဆစ်ပိုး၏ဖလံအမသည်
ေကာက်ရိုးဝါေရာင်ရှိြပီး
ေရှ့အေတာင်အလယ်တွင်
အနက်စက် တစ်စက်စီပါရှိေ ြကာင်း တစ်ခါက ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးစဉ်ေတွ့ ြမင်ဘူးသည်။ ဖလံအမ
တစ်ေကာင်သည် အရွက်ထိပ်ဖျားတွင် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ ဥမ
ြ ုံလိုက်ဥသည်။ စပါးဆစ်ပိုး
အေကာင်ကီးနှင့် ဥမ
ြ ုံများကို စိုက်ခင်းအတွင်း သတိမူက
ြ ည့်မိသြဖင့် ြမင်ေတွ့ေနရသည်။
စပါးစိုက်ခင်းအတွင်း ကျေရာက်ဖျက်ဆီးသည့်အဆင့်မှာ ပိုးေလာက်ေကာင်အဆင့်တွင်
ြဖစ်သည်။ ဥမှေပါက်ကါစ ပိုးေလာက်ေကာင်များသည် အပင်ေြခသို့ဆင်း ြပီး ပင်စည်နှင့်
ရွက်ဖုံးများအက
ြ ားတွင် နှစ်ရက်မှ သုံးရက်ခန့်ေနထိုင်ြပီး အစိမ်းေရာင်တစ်သျူးများကို စားသုံး
ေလ့ရိှသည်။ ထို့ေနာက် ပင်စည်ကို ထိုးေဖါက်ြပီး အတွင်းသားများကို စားေသာက်ဖျက်ဆီးသည်။
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ပိုးမွှားကျေရာက်မုှရိှမရိှနှင့် ကျေရာက်သည့် ပမာဏအတိုင်းအတာကို ဉီးစွာသိရိှရန်
လိုအပ်သည်။ စပါးဆစ်ပိုးကျေရာက်မှုစစ်ေဆးနည်းကို သိလိုသြဖင့် မိတ်ေဆွလယ်သမားကီး တစ်ဉီးက
ဤသို့ေမးမ
ြ န်း စူးစမ်းလာသည်။
“စပါးဆစ်ပိုးက ဘယ်အချိန်ေတွမှာ ကျေရာက်တာလဲ၊ ကျေရာက်မှုရိှမရှိနဲ့ ကျေရာက်မှု
အနည်းအများကို ဘယ်လိုစစ်ေဆးရမှာလဲ”
မှန်ေပသည်။ ပိုးကျေရာက်ေလ့ရိှသည့်အချိန်ကို သိရိှမှသာလျင် ဂရုစိုက်က
ြ ည့်ရှုစစ်ေဆး
နိုင်မည်ြဖစ်သည်။
စပါးဆစ်ပိုး
စတင်ကျေရာက်နိုင်သည့်
စပါးပင်၏ ကီးထွားကာလကို
ေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်သည်။
"စပါးဆစ်ပိုးကျမကျ

စတင်စစ်ေဆးရမဲ့အချိန်ကေတာ့

စပါးပင်

အပင်ပါွးချိန်မှာ

ြဖစ်ပါတယ်၊ ပိုးကျမကျ ေသေသချာချာ စတင်ဂရုစိုက် စစ်ေဆး ရပါ့မယ်”
စပါးဆစ်ပိုး၏ဖလံသည် ပျံသန်းနိုင်သည်။ စစ်ေဆးချိန်တွင် ဖလံအေကာင်ကီးကို ေတွ့ ြမင်
နိုင်မည်မှာ မေသချာေပ။ ဥမ
ြ ုံများမှာ မျက်ေစ့ ြဖင့် ြမင်ေတွ့ရန် ေသးငယ်လွန်းသည်။ ပိုးေလာက်ေကာင်
မှာလည်း ပင်စည်အေခ
ြ နှင့် ရွက်ဖုံးအက
ြ ားတွင် စားေသာက်ေနေလ့ရိှသြဖင့် ရှာေဖွရန်
ခက်ခဲမည်ြဖစ်သည်။
လယ်သမားကီးက ကိုတင်ခန့်မှန်းမိသည့်အလား စပါးဆစ်ပိုးကျမကျ စစ်ေဆးနိုင်သည့်
နည်းလမ်းကို ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
"ဆစ်ပိုးကျမကျ

ဘယ်ဟာကို ြကည့် ြပီး

သိနိုင်မှာလဲ၊

စစ်ေဆးရမဲ့နည်းလမ်းကို

ညွှန် ြပေပးပါဦး”
စပါးအပင်ပွားချိန်တွင်
ဆစ်ပိုးကျေရာက်ပါက
ေကာက်ရုံအလယ်တွင်ရိှေသာ
ေခါင်ညွန့်သည် ေသသွားသည်။ ထို့ေ ြကာင့် စပါးခင်းထဲ၌ အလယ်ေခါင်ညွန့်ေသများ ရိှမရှိ
သတိထားစစ်ေဆးရန်လိုေ ြကာင်းေပ
ြ ာပ
ြ ရသည်။
"စပါးရုံေတွမှာ အူပုပ်လက္ခဏာ ရိှမရှိ ြကည့်ရှုရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ အူပုပ်ကို Dead Heart
လို့ ေခါ်ေလ့ရှိပါတယ်"
အပင်ပွားချိန်တွင် ကျေရာက်သည့် စပါးဆစ်ပိုးကိုေလ့လာရန် အူပုပ်လက္ခဏာ ြကည့်ရှု
စစ်ေဆးနည်း လယ်သမားကီးအား အသိေပးေပ
ြ ာက
ြ ားလိုက်သည်။ သို့ေသာ် စူးစမ်းေလ့ရှိသည့်
လယ်သမားကီးက သိလိုသည်များကို ထပ်မံေမးမ
ြ န်းလာသည်။
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"အပင်ပွားချိန်မှာ

စပါးဆစ်ပိုးကျမကျ

စစ်ေဆးတတ်ပါပ
ြ ီ။

ေနာက်ဘယ်အချိန်မှာ

ကျေရာက်တတ် ေသးလဲ ၊ ထပ်မံဂရုစိုက်စစ်ေဆးနိုင်ေအာင်လို့ သိချင်ပါေသးတယ်၊ ေပ
ြ ာြပပါဦး”
"စပါးဆစ်ပိုးကျေရာက်မှုကို စစ်ေဆးဖို့ အေရးကီးတဲ့ ေနာက်တစ်ချိန် ကျန်ပါေသးတယ်၊
အဲဒါကေတာ့ စပါးအနှံထွက်ချိန်ပါ”
“အနှံထွက်ချိန်မှာ စပါးဆစ်ပိုးကျမကျ ဘယ်လိုစစ်ေဆးရမှာလဲ၊ ဘယ်လက္ခဏာကို ြကည့်ြပီး
သိနိုင်ရမှာလဲ”
“ဟုတ်ကဲ့လွယ်ပါတယ်၊ အနှံထွက်ချိန်မှာ စပါးဆစ်ပိုးကျရင် အနှံ ြဖူများ ေထာင်ေနတာကို
ြမင်ေတွ့ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ အနှံ ြဖူကို White Head လို့ ေခါ်ေလ့ရှိပါတယ်”
လယ်သမားကီးနှင့် အပ
ြ န်အလှန်အေမးအေဖ
ြ ြပုလုပ်ြပီး စပါးဆစ်ပိုး ကျေရာက်မှု
လက္ခဏာအေက
ြ ာင်း ေပ
ြ ာပ
ြ ရသည်ကို ပီတိြဖစ်ေနမိသည်။ ဤမျှေလာက်ရှင်းလင်းြပရုံ ြဖင့်် အလွယ်
တစ်ကူ စစ်ေဆးနိုင်မည်ဟု ယုံ ြကည်မိသည်။ လယ်သမားကီးများက ကါကွယ်နိှမ်နှင်းသင့်သည့်
အေခ
ြ အေနများကို ဆက်လက်ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
“စပါးဆစ်ပိုးကျေရာက်မှုရိှမရိှကို

စစ်ေဆးတတ်ပါပ
ြ ီ။

ပိုးသတ်ေဆးဖ
ြ န်းဖို့လိုအပ်တဲ့

အေခ
ြ အေနကိုလဲ ဆက်လက်ေ ြပာပ
ြ ေပးပါဦး”
ပိုးမွှားကျေရာက်သည်ကို ြမင်ေတွ့ယုံြဖင့် ပိုးသတ်ေဆးဖ
ြ န်းရန် မလိုေသးေချ။ ကင်းေထာက်
စစ်ေဆးေလ့လာပ
ြ ီး စီးပွားေရးထိခိုက်မှုအဆင့်သို့ ေရာက်ရှိမှသာလျင် ေဆးဖ
ြ န်းရန် လိုေ ြကာင်း
ရှင်းြပရသည်။
“အပင်ပွားချိန် ဆစ်ပိုးကျမကျစစ်ေဆးတဲ့အခါ အူပုပ်လက္ခဏာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းရိှရင်
စီးပွားေရးထိခိုက်မှုအဆင့်သို့ ေရာက်တယ်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပိုးသတ်ေဆး ြဖန်းြပီး
ကါကွယ်နိှမ်နှင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”
“စီးပွားေရးထိခိုက်မှုအဆင့်

မေရာက်မီကတဲက

ပိုးသတ်ေဆးဖ
ြ န်းြပီး ကာကွယ်နိှမ်နင်းလို့ မရဘူးလား”

ဆစ်ပိုးကျတာကိုေတွ့တာနဲ့
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“ ကိုတင် ြပီး မလိုအပ်ဘဲေဆးဖ
ြ န်းရင် ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပ
ြ ားနိုင်ပါတယ်၊

ြပီးေတာ့

ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်၊ အကျိုးပ
ြ ုအင်းဆက်ပိုးများကိုလဲ ေသေစနိုင်ပါတယ်”
စပါးဆစ်ပိုးကျေရာက် ြခင်းသည် စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက် အဟန့်အတား
တစ်ခုြဖစ်သည်။ အပင်ပွားချိန်တွင် ကျေရာက်ပါက စပါးအထွက် တစ်မှ တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိ
ေလျာ့နည်းနိုင်သည်။ အနှံထွက်ချိန်တွင် ကျေရာက်ပါက စပါးအထွက် ၃၈ မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ
ေလျာ့နည်းနိုင်သည်။
စပ်မျိုးစပါးစိုက်ပျိုးသူ လယ်သမားကီးများသည် စပ်မိျုးစပါးစိုက်ခင်းတွင် အပင်ပွားချိန်မှ
စတင်၍
စပါးဆစ်ပိုးကျေရာက်ဖျက်ဆီးနိုင်သည်ကို
သတိမူေနသင့်သည်။
စဉ်ဆက်မြပတ်
ကင်းေထာက်စစ်ေဆးပ
ြ ီး စီးပွားေရးထိခိုက်မှုအဆင့်သို့ ေရာက်ရှိလျင်ေရာက်ရှိ ြခင်း ပိုးသတ်ေဆးဖ
ြ န်း
နှိမ်နှင်းသင့်သည်။ စပ်မိျုးစပါး အထူးအထွက်တိုးေရး စပါးဆစ်ပိုးရန်ကို ေအာင်ြမင်စွာ တွန်းလှန်
နိုင်က
ြ ေစလိုပါသည်။

ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်(၁-၉-၂၀၁၂)အတွဲ(၉)၊အမှတ(် ၁၇)
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ဒီဇင်ဘာ ၁၆- ၃၁၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ်-၂၃
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စပါးဘက်တီးရီးယားရွကစ် င်းေရာဂါ စပ်မျိုးစပါးတွင်ကာကွယ်ပါ
စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်းတစ်ခုသို့ တစ်ခါကကွင်းဆင်း ြကည့်ရှုခဲ့ဘူးသည်။ ေကာင်းကင်အြပာ
ေရာင် ေနာက်ခံနှင့် ြမစိမ်းေရာင် စပါးစိုက်ခင်းသည် တေမျှာ်တေခါ် ြကည့်ရှုမဆုံးေချ။ စပါးပင်ရှိ
အရွက်များ၏ အေရာင်အဆင်းက စိမ်းညို့ေနသည်။ ေကာက်ရုံများတွင် ပင်ပွားများက တုတ်ခိုင်လှ
သည်။ ကီးမားဖွံ့ ြဖိုးသည့် စပါးအနှံများထွက် ြပူရန် တာစူေနက
ြ ေပပ
ြ ီ။
အာရုံစူးစိုက်၍ သတိမူက
ြ ည့်ရုှမိချိန်တွင် စပါးပင်များ၌ အပင်ေရာဂါလက္ခဏာများ
ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ြမင်ေတွ့ေနရသည်။ စိုက်ပျိုးေရးတက္က သိုလ်သို့တက်ေရာက်၍ ပညာသင်က
ြ ားစဉ်က
‘ေရာဂါဆိုသည်မှာ’ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သတိရမိသည်။ အပင်တစ်ပင်သည် ကီးထွား
ရှင်သန် ဖွံ့ ြဖိုးမှုပုံမှန် ြဖစ်ရိုးြဖစ်စဉ် မဟုတ်ပါက ေရာဂါဟုမှတ်သားခဲ့ဘူးသည်။ ယခုလည်း စပါးပင်ရှိ
အရွက်၏ အရွက်ေ ြကာများအက
ြ ားတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အသွင်အ ြပင်များ ြမင်ေတွ့ေနရသည်။
စပါးပင်အရွက်၏ရွက်ေ ြကာများအက
ြ ားတွင် အစိမ်းေရာင် ေရစိုနာ အစင်းငယ် အစက်
အေပ
ြ ာက်များဖ
ြ စ်ေပါ်ေနသည်။အချို့မှာအရွယ်အစားေသးငယ်၍အချို့မှာအရွယ်အစားကီးမားသည်။
အရွက်များသည် အစိမ်းေရာင်မှ လိေမ္မာ်ဝါေရာင်သို့ေြပာင်းေနသည်။ အခိျု့အရွက်များသည်
လိေမ္မာ်ဝါေရာင်မှ အညိုရင့်ေရာင်အထိ ေပ
ြ ာင်းလဲေနသည်ကို ေတွ့ြမင်ခဲ့ရသည်။
စပါးပင်များ၌ ထိုကဲ့သို့ေသာလက္ခဏာများကို ေဖါ်ပ
ြ သည့်ေရာဂါသည် စပါးဘက်တီး
ရီးယားရွက်စင်းေရာဂါ (Rice Bacterial Leaf Streak Disease) ြဖစ်ေ ြကာင်း၊ စပါးစိုက်ခင်း၌
ေရာဂါကျေရာက်မှုမရှိေစေရး၊ ကျေရာက်ပါကကိုတင်သိရှိေရးနှင့် ထိေရာက်စွာကာကွယ်နိှမ်နှင်း
ရန်လိုေ ြကာင်း စပ်မျိးစပါးစိုက်ပျိုးသည့် လယ်သမားကီးများနှင့်ေတွ့ဆုံစဉ် သတိေပးမိသည်။
“စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်းမှာ ဒီလိုလက္ခဏာေတွ ြဖစ်ေပါ်ေနခ
ြ င်းရှိမရှိ၊ ေသေသချာချာဂရုစိုက်
စစ်ေဆးေနရပါ့မယ်”
စပါးပင်သည်လူသားကဲ့သို့ သက်ရှိတစ်မျိုးဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ လူတွင်ေရာဂါဖ
ြ စ်ေပါ်
တတ်သကဲ့သို့ စပါးပင်တွင်လည်း ေရာဂါဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း တစ်မျိုးမျိးေက
ြ ာင့် ေရာဂါကျေရာက်နိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်၊ ဘက်တီးရီးယား၊ မိှု၊ နီမတုတ်-စသည့် ေရာဂါဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း တစ်မိျုးမျိုးသည် စပါးပင်အား
တိုက်ခိုက်ေလ့ရှိသည်။ ေရာဂါဖ
ြ စ် ြပီး ကူးစက် ြပန့်နှံ့ေလ့ရှိသည်။
“ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါက ဘယ်အချိန်မှာ ကျေရာက်နိုင်တဲ့ေရာဂါလဲ”
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ေရာဂါကျေရာက်နိုင်သည့်အချိန်ကို သိရှိမှသာလျင် စိုက်ခင်းအား ဂရုတစိုက် စစ််ေဆးနိုင်
မည်။ အေတွ့အကုံမရင့်ကျက်မီအချိန်ထိ ေရာဂါလက္ခဏာကို ေသချာစွာ ြကည့်ရှုတတ်ဦးမည် မဟုတ်
ေသးေချ။ သတိမူေစာင့် ြကည့်နိုင်ေစရန် ေရာဂါကျေရာက်ေလ့ရှိသည့် စပါးပင်၏ ကီးထွားမှု ကာလကို
အသိေပးလိုက်သည်။
“စပါးပင်အပင်ပွားထွက်ချိန်မှ စပ
ြ ီး ရင့်မှည့်သည့်အချိန်အထိ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း
ေရာဂါကျေရာက််နိုင်ပါတယ်၊ ဒီဘက်တီးရီးယားက ပူ ြပင်းေခ
ြ ာက်ေသွ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထက်
စိုထိုင်းဆများတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အေခ
ြ အေနကို ပိုြပီး ကိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။”
ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါ ဆိုးရွားစွာ ကျေရာက်ပါက စပါးအထွက် ၅ မှ ၁၅
ရာခိုင်နှုန်း ေလျှာ့နည်းဆုံးရှုံးမှုြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်။တစ်ဧကစပါးအထွက် ြမင့်မားမှုသည် ယူနစ်ဧရိယာ
တစ်ခုအတွင်းရှိ စပါးနှံအေရအတွက်၊ တစ်နှံပါအေစ့အေရအတွက်၊ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အေစ့
(၁၀၀၀)အေလးချိန် စသည့် အထွက်မိတ်ဘက်များအေပါ်တွင် မူတည်ေနရာ ပင်ပွားထွက်ချိန်မှ
အေစ့အဆန်တည်ချိန်အတွင်း ေရာဂါကျေရာက်မှုကင်းရှင်းရန် လိုသည်။သို့မှသာ စပ်မျိုးစပါးသည်
အမှန်ပင် အထူးအထွက်တိုးနိုင်မည်ြဖစ်သည်။
စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါ ကျေရာက်ပါက ဘက်တီးရီးယားစိမ့်ထွက်ရည်
(Bacterial beads)များအား မိုး၊ေရ၊ေလ တို့ြဖင့် သယ်ေဆာင် ြပီး တစ်ရွက်မှတစ်ရွက်၊ တစ်ပင်မှ
တစ်ပင်သို့ ကူးစက်ေစသည်။ ေရာဂါကျေရာက်ေသာ စပါးစိုက်ခင်းမှ အခ
ြ ားစိုက်ခင်းများသို့လည်း
ဆက်လက်၍ ေရာဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့ ေစနိုင်ပါသည်။
ဆိုးရွားသည့် ဤေရာဂါကျေရာက်မှုကို စိုးရိမ်ေသာ လယ်သမားကီးတစ်ဦးက ဆက်လက်
ေမးမ
ြ န်းလာသည်။
“ေရာဂါမကျေရာက်ေအာင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ၊ ကျေရာက်ရင် ဘယ်လိုနှိမ်နင်း
ရမလဲ”
ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်းသည် ကျေရာက်မှကုသြခင်းထက် ပို၍ေကာင်းသည်ဟု ဆိုရိုးစကား
ရှိပါ၏။ဖ
ြ စ်နိုင်သ၍ ကိုတင်ကာကွယ်ရန်လိုေ ြကာင်းရှင်းြပရသည်။
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“စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါဟာ မျိုးေစ့ေဆာင် ေရာဂါတစ်မျိုးပါ။ ဒါေက
ြ ာင့်
ေရာဂါကင်းတဲ့ မျိုးေစ့ကိုသာ ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးသင့်ပါတယ်။”
“မျိုးေစ့မှာေရာဂါ ကင်း၊ မကင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ”
“မျိုးေစ့အာမခံချက်ပါတဲ့

မျိုးေစ့ေတွဟာ

ေရာဂါကင်းပါတယ်။

အဲဒီမျိုးေစ့ေတွမှာ

မျိုးသန့်ေ ြကာင်း(Good Purity)၊မျိုးေညာှင့်ေပါက်ေကာင်းေက
ြ ာင်း(Good Garmination)နဲ့
ေရာဂါပိုးမွှားကင်းေက
ြ ာင်း(Healthy Seed)အာမခံ ထားပါတယ်။ အဲဒီမျိုးေစ့ေတွသာ အရည်
အေသွးေကာင်းေသာမျိုးေစ့(Good Quality Seed) ြဖစ်ပါတယ်”
“မျိုးေစ့အာမခံချက်မပါရင်၊

ဒါမှမဟုတ်

ပါေပမဲ့စိတ်မချရရင်

ေရာဂါကိုဘယ်လို

ကာကွယ်ရမလဲ”
“ပျိိုးမေထာင်မီ မျိုးေစ့အား ဆားရည်တွင်စိမ်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် ဟိုမိှုင်းေဆး စတဲ့ေရာဂါ
ကာကွယ်ရန် သင့်ေတာ်တဲ့ လူးနယ်ေဆးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့လူးနယ်ပါ၊ ဒါမှ ေရာဂါကျေရာက်မှု
သက်သာမှာြဖစ်ပါတယ်”်
“တကယ်လို့ ေရာဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့ေနတာေတွ့ရင် ဘယ်လိုနှိမ်နင်းရမလဲ”
“ကျေရာက်တဲ့

ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါ

ထိခိုက်နိုင်ေသာအဆင့်၊

ြပင်းထန်မှုအဆင့်ကို

ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးနိုင်ေသာအဆင့်ကိုမေရာက်မီ

ြကည့်ြပီး
သင့်ေတာ်ရာ

ဘက်တီးရီးယားသတ်ေဆးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ပက်ဖျန်းနှိမ်နင်းရပါ့မယ်”
ေရာဂါကာကွယ်ေဆးကို
ပိုးသတ်ေဆးကဲ့သို့ပင်
ကျေရာက်မှုအေခ
ြ အေနသည်
ထိခိုက်နိုင်ေသာအဆင့်သို့ ေရာက်ရှိမှသာ ပက်ဖျန်းသင့်သည်။ ကိုတင်၍ ကာကွယ်ေဆးအဖ
ြ စ်
သုံးစွဲ ြခင်းြဖင့်
မလိုအပ်ပဲ
ပိုမိုကုန်ကျေပမည်။
ေရာဂါနိမ်နင်းေဆးဖ
ြ န်းသင့်သည့်အချိန်တွင်
ပက် ြဖန်းြခင်းမပ
ြ ုလုပ်ပါကလည်း ေရာဂါေက
ြ ာင့် စပါးအထွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
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စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းေရးနှင့်ပက်သက်၍ လယ်သမားကီး
များနှင့် အပ
ြ န်အလှန် ေမးမ
ြ န်းေဖ
ြ ြကားမှုများသည် စပ်မျိုးစပါးအထူးအထွက်တိုးေရးအတွက်
အေထာက်အကူ ြပုမည် ဟု ယုံ ြကည်မိပါသည်။

နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ဒီဇင်ဘာ ၁၆- ၃၁၊ ၂၀၁၄) အတွဲ-၃ ၊ အမှတ်-၂၃
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စပ်မျိုးစပါးစိက်ခင်း ပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်း
စပါးစိက်ခင်းအတွငး်
ြဖစ်ပါသည်။

ပါင်းြမက်ပင်များ

ပါင်းြမက်ပင်များသည်

ရယူစားသးသည်။

စိက်ခင်းရှိ ရကိ

ရှိမ နသင့် ကာင်း

ြမဆီလာမှ
ရယူသးစွဲသည်။

စိက်ပျိုးသူတိင်း

အာဟာရကိ

သိ ပီး

စပါးပင်နှင့်ယှဉ် ပိုင်ကာ

ြမလွတ် နရာမကျန်

ပါက် ရာက်၍

စပါးပင်အတွက် ရရှိမည့် န ရာင်ြခည်ကိ လယက်သည်။
အပင်များ၏

သဘာဝသည်

အာဟာရ၊

ရနှင့်

န ရာင်ြခည်တိ ့အနက်

တစ်မျိုးမျိုး

ချို ့တဲ့လ င် ပမှန်ြဖစ်ထွန်း ကီးထွားသီးပွင့်နိင်ြခင်း မရှိ တာ့ ချ။
စပ်မျိုးစပါးစိက်ပျိုးရာတွင်
အ ကိမ် ကိမ်

လီ၍

ယူရီးယားဓာတ် ြမ သဇာကဲ့သိ ့

က း ပးထားရာ

နိင်ထရိဂျင် ြမ သဇာကိ

ပါင်းြမက်ပင်များသည်

စပါးပင်နှင့်ယှဉ် ပိုင်၍

က း ပးလိက် သာ နိင်ထရိင်ဂျင် ြမ သဇာကိ လယူစားသး ကြပန်သည်။

ထိ ့ ကာင့်

စပါးပင်သည် နိင်ထရိဂျင် ြမ သဇာ၏ အာဟာရ အာနိသင်ကိ ရသင့်သ လာက် ရရှိနိင်ြခင်း
မရှသ
ိ ကဲသ
့ ိ့

နိင်ထရိဂျင် ြမ သဇာအတွက်

ရင်းနှီး ငွကန်ကျ

သ လာက်

အကျိုးအြမတ်

ြပန်လည်ရရှိနိင်ြခင်း မရှိ တာ့ ချ။
ပါင်းြမက်ပင်များ၌
ပိးမား

အင်းဆက်နှင့် ရာဂါပိးများ

ကျ ရာက် စြခင်း၊

ခိ အာင်း နထိင်သည်။

ရာဂါြဖစ်ပွား စြခင်းတိ ့သည်

စပါးပင်အား

ပါင်းြမက်ပင်များစိက်ခင်းအတွင်း

ရှိ နြခင်း ကာင့်ဟ ဆိနိင်သည်။
ပါင်းြမက်ပင်များသည် စိက်ပျိုးသူတိင်းမလိလား သာအပင်များ (Unwanted Plants)
ြဖစ်သည်။

စပ်မျိုးစပါးစိက်ခင်းတွင် ပါင်းြမက်ပင်များ

ပါက် ရာက်ပါက

စပါးအထူးအထွက်တိး ရးနှင့် ဆန်အရည် အ သွး ြမင်မ
့ ား ရးအတွက် အဟန် ့အတားြဖစ် စသည်။
သိ ့ြဖစ်၍

လယ်သမား ကီးများနှင့်

ပါင်းြမက်ကာကွယ်

ဆ တွ တိ
့ င်း

နှိမ်နင်း ရးကိ

စပ်မျိုးစပါးစိက်ပျိုးရာတွင်

အ လး ပး ဆာင်ရွက်ရန်လိ ကာင်း

အသိ ပးတိက်တွန်းမိသည်။
“စပါးစိက်ခင်းမှာ
တွကိ

ဒသ ရ ြမလိက် ပီး

ကာကွယ်နှိမ်နင်းဖိ ့လိပါတယ်။

ပါင်းြမက်ပင် တွ ပါက် ရာက်လာ လ့ရှိပါတယ်။အဲဒါ
ပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရးဟာ

စပ်မျိုးစပါး

အထူးအထွက်တိး ရးအတွက် အ ရးပါတဲ့ လပ်ငန်းတစ်ရပ်ြဖစ်ပါတယ်”
စပါးအထွက် လျာ့နည်းမကိ
ပိ၍မလိလား က ချ။

ပါင်းြမက် ကာင့်

လယ်သမား ကီးများက

အြခားသူများထက်

စပါးအထွက်မဆးရး ရးအတွက်

နည်းလမ်းမျိုးစြဖင့်

နှိမ်နင်းသည့် ဓ လ့ရှိ ပီးြဖစ် သည်။
စိက်ခင်း၌

ထွန် ရးတမန်းြပင်စဉ်ကပင်

ပါင်းြမက် စ့များ

တမန်းပပ်၍ ညက် အာင်ထွန်ယက် လ့ရှိသည်။ ထွနယ
် က် နစဉ်

အပင် ပါက်မလာ စ ရး

တွ ြမင်
့ ရသည့် တမန်းြပင်ရှိ
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ပါင်းြမက်ပင်များကိ လက်ြဖင့်
ရထိန်းသိမ်းမကိ ဂရစိက်၍

ကာက်ယူရှင်းလင်းပစ်သည်။

ပါင်းြမက်ပင်များ ပါက် ရာက်မလာ စရန် ဆာင်ရွက်သည်။

ဤသိ ့ ပမှန် ဆာင်ရွက် သာ်လည်း
ပါက် ရာက်လာနိင်သည့်

ကာက်စိက် ပီး စပါးခင်း အတွင်း

ပါင်းြမက်များထပ်မ ပါက် ရာက်လာ မဲ ြဖစ်သည်။

ပါင်းြမက်များနှင့်ပတ်သက်၍

လယ်သမား ကီးတစ်ဦးက

ထပ်မ

မးြမန်း လာသည်။
“စပါးစိက်ခင်းမှာ ဘယ်လိ ပါင်းြမက်အမျိုးအစား တွ ပါက် ရာက်လာ လ့ရှိသလဲ”
စပါးစိက်ခင်းတွင်

ပါက် ရာက်သည့် ပါင်းြမက်များကိ

အသွင်သ

န် ပ

မူတည် ပီး

ယဘယျ အားြဖင့် သးအပ်စခွြဲ ခားသတ်မတ
ှ ထ
် ားသည်။ ၄င်းတိ ့မှာ ြမက်၊ မညင်းနှင့် ရွက်ြပန် ့ ပါင်း
ဟူ၍ြဖစ်သည်။
ြမက် (Grasses) အမျိုးအစားကိ လယ်သမားတိင်းသိ ကသည်။ ြမက်များ၏ အရွကသ
် ည်
ရှည်လျား ၍ ကျဉ်း ြမာင်း ပီး ရွက် ကာများ ပိုင် နသည်။ ပင်စည်မှာလး၍ အ ခါင်းပါသည်။
ဝမ်းဘဲစာ၊ ြမက်သီး၊ ြမက်ချို၊

ဒါင်း မီးပျ စသည်တိ ့သည် ြမက်အမျိုးအစားဝင်

ပါင်းများြဖစ်

သည်။
မညင်း

(Sedges)

ရွက် ကာအ န

အမျိုးအစားသည်

အထားတိ ့သည်

မညင်း၏ပင်စည်မှာ

အ ခါင်း

ြမက်နှင့်

ြမက်နှင့်မညင်း

ပိတ်

ြဖစ် ပီး

ဆင်တူသည်။

ခွဲြခား၍

တိဂပြဖစ်သည်။

မရနိင် ပ။

အရွကပ
် သ

န်၊

ထူးြခားသည်မှာ

မညင်းအစိမ်း၊

မညင်းအဝါ၊

ြမက်ကွင်းသီး လး စသည်တိ ့သည် မညင်းအမျိုး အစားဝင် ပါင်းများြဖစ်သည်။
ရွကြ် ပန် ့ (Broadleaves) အမျိုးအစားသည် ြမက်၊ မညင်းတိ ့နှင့် လးဝြခားနားသည်။အရွက်
များသည် ကျယ်ြပန် ့၍ ပသ

န်နှင့် ရွက် ကာများမှာ အမျိုးမျိုးအဖဖြဖစ်သည်။ က တာက်ဆတ်၊

မနဒိ၊ ရ လးညင်း၊ လယ်ပဒူစသည်တိ ့သည် ရွကြ် ပန် ့အမျိုးအစားဝင် ပါင်းများြဖစ်သည်။
ဖာ်ြပပါ ြမက်၊ မညင်းနှင့် ရွက်ြပန် ့အမျိုးအစား အပ်စသးမျိုးစလး စပ်မျိုးစပါး စိက်ခင်းတွင်
လယ်

ြမ၏

ရထိန်းသိမ်းနိင်မ အ ြခအ နအရ

ပါက် ရာက်လာနိင် ကာင်း ြပန်လည် ြဖ ကား

လိက်သည်။
“စပါးစိက်ခင်းမှာ

ရြပတ်ရင် ဒါမှမဟတ် တမန်းြမက်နှာြပင် မညီညာလိ ့ ကန်း ပ ပီး

ရ န ရထိင်မမ တရင် ြမက်၊ မညင်း၊ ရွကြ် ပန် ့ ပါင်းအမျိုးအစား သးခစလး ပါက် ရာက်လာ
နိင်ပါတယ်။

ရမြပတ် အာင် အ မဲထိန်းထားနိင်ရင် အချို ့ ပါင်းြမက် စ့ တွဟာ

ရ အာက်မာှ

အပင် ပါက်လာ လ့ မရှိ ပါဘူး။ဒါ ပမယ့် ရွက်ြပန် ့ ပါင်း၊ အချို ့ြမက်နဲ ့ မညင်း အမျိုးအစား တွ
က တာ့ ရရှလ
ိ ပ
ဲ ဲ ပါက် ရာက်နိင် ပါတယ်”
မည်သည့် ပါင်းြမက်အမျိုးအစားကိ
ြဖစ်သည်။

အချိနမ
် ီ

မနှိမ်နင်းပါက

ြဖစ် စ၊

ပါက် ရာက်လာပါက

နှိမ်နင်းရမည်သာ

စပါးပင်၏ဇီဝကမ္မ ဗဒလပ်ငန်းရပ်များအား

ဟန် ့တား
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နှာင့်ယှက်ခရသြဖင့်

စပါးအထွကန
် င
ှ ့်

နှိမ်နင်း ရးကိ အချိနမ
် ီ

အရည်အ သွးကျဆင်းနိငသ
် ည်။

ပါင်းြမက်ကာကွယ်

ဆာင်ရွက် လိသည့် လယ်သမား ကီးတစ်ဦးက ဆက်လက် မးြမန်းလာ

သည်။
“ဘယ်အချိန်မှာ

ပါင်းြမက်ကိ

ဘယ်လိကာကွယ်နှိမ်နင်းရမှာလဲ၊

ထိထိ ရာက် ရာက်

ဆာင်ရွက် သင့် တဲ့အချိန်ကိ ြပာြပပါဦး”
ပါင်းြမက်ကိ
ရှိသည်။ထိအချိန်တွင်

မြဖစ်မ နကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့်အချိန်
ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်းမြပုလပ်ပါက

(Crittical

ပါင်း ကာင့်

Period)

စပါးအထွက်ဆးရး

ထိခိက်မည် ြဖစ်သည်။
ပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းသည် အလွယ်ကူဆး ြဖစ်သင့်သည်။ သိ ့မှသာ အချိနမ
် ီ
ဆာင်ရွက် နိင်မည်။ ထိခိက်ဆးရးမကိ အချိနမ
် က
ီ ာကွယန
် င်
ိ သြဖင့် အကျိုးရှိမည်။ သိ ့ြဖစ်၍
ရိးရှင်းလွယ်ကူသည့် နည်းလမ်းနှင့် မြဖစ်မ နကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည့် အချိန်ကိ အသိ ပး
လိက်သည်။
“စပ်မျိုးစပါးစိက်ခင်းကိ ကာက်စိက် ပီး ၂၀ ရက်မှ ၂၅ ရက်သားမှာ တစ် ကိမ်၊ ရက် ၄၀ နှင့် ၄၅
ရက်သားမှာ

တစ် ကိမ်

ပါင်းြမက်များကိ

ကန်စင် အာင်

လူ ့လပ်အားလက်ြဖင့်

နတ်ပယ်

နှိမ်နင်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်”
လက်ြဖင့် ပါင်းြမက်များကိ
အများဆးနည်းလမ်းြဖစ်သည်။

နတ်ပယ်ြခင်းသည်

အလွယ်ကူဆးနှင့်

ဆာင်ရွက်သင့်သည့်ကာလအတွင်း

ပါင်းြမက်များကိ နတ်ပယ် ရန်လိသည်။ အချိန် ကာ လ

လက် တွ အသး
့

မြဖစ်မ န ပီးစီး အာင်

ပါင်းြမက်များသည် စပါးပင်အား

ယှဉ် ပိုင်ချိန် ပိရ လြဖစ်သည်။
စိက်ဧရိယာများြပား ပီး

လပ်သားလပ်အားရှားပါးမ ကာင့်

ပါင်းြမက်နှိမ်နင်းရမည့်

အချိနတ
် င
ွ ် လပ်သားလ လာက်စွာ မရနိင်သည့်အ ြခအ နမျိုးနှင့် ကု တွ ရသည်
့
့
မည်သိ ့ ပါင်းြမက်

ဒသများတွင်

ကာကွယ်နှိမ်နင်းသင့်သည်ကိ လယ်သမား ကီးတစ်ဦးက မးြမန်းလာြပန်

သည်။
“လက်ြဖင့် ပါင်းြမက်နှိမ်နင်းြခင်းဟာ လူလပ်အားများစွာလိတယ်။သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပီးစီး
ဖိ ့အချိန် ကာတယ်။လပ်သားရရှိမခက်ခဲတဲ့ ဒသ တွ၊စိက်ဧရိယာများြပားတဲ့

လယ်သမား တွမာှ

် ိှမန
် င်းသင့်သလဲ၊ အ ကြပု ပးပါဦး”
ပါင်း ြမက်ကိ ဘယ်လိကာကွယန
ပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာတွင်
ဆာင် ရွက်နိင်သည်။

ခတ်မီနည်းစနစ်ြဖင့်လည်း

ပါင်းြမက်ကိနည်းလမ်းတစ်ခတည်းသာမက ဘက်စနည်းြဖင့်ကာကွယ်

နှိမ်နင်းသင့်သည်။ လက် ပါင်းအစား
လိက်သည်။

သမရိးကျနည်းသာမက

ဆာင်ရွက်သင့်သည့် အြခားနည်းလမ်းတစ်ခကိ အ ကြပု
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“ ပါင်းြမက်ကိ ပါင်းသတ် ဆးနဲ ့ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိင်ပါတယ်”
ယခအခါ

တိင်း ဒသ ကီးနှင့်

ြပည်နယ်အနှ ့အြပား၌

စပါး ပါင်းသတ် ဆးများ

(Rice

Herbicides) ကိ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူသးစွဲနိင် ပီြဖစ်သည်။ ပါင်းြမက်အလိက် ပါင်းသတ် ဆး
အမျိုးအစား

ရွးချယ်မ၊

ဆးြဖန်းချိန်နှင့်

နန်းထားမှန်ကန်ပါက

ပါင်းသတ် ဆးြဖင့်

ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်းသည် ထိ ရာက်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခြဖစ်သည်။
လယ်သမား ကီးက

ပါင်းသတ် ဆးနှင့်ပတ်သက်၍

ဗဟသတအတန်အသင့်ရှိ ပီးသူ

ြဖစ်သြဖင့် မးခွန်းများဆက်လက် မးြမန်းလာပါသည်။
“ဝယ်ယသ
ူ းစွသ
ဲ င်တ
့ ့ဲ စပါး ပါင်းသတ် ဆးအ ကာင်း ရှင်းြပပါဦး”
ြမန်မာနိင်ငတွင်

စပါး ပါင်းသတ် ဆးကိ

ကမ္ပဏီမျိုးစက

ရာင်းချ န ပီြဖစ်ရာ

ရာင်းချသည့် အမည် (Trade Name) ကလည်း စလှသည်။ ထိ ရာက် ကာင်းမွန် ကာင်း မည်သိ ့
သးစွဲသင့် ကာင်း

ကာ်ြငာ ရးသားမကလည်း ရှင်းလင်းြပည့်စ ကသည်။ စပါး ပါင်းသတ် ဆး

များစွာအနက် ရွးချယ်မ မှန်ကန် စရန် ပါင်းသတ် ဆးအ ကာင်းရှင်းြပလိက်သည်။
“ ပါင်းသတ် ဆးအလိက် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိင်တဲ့ စွမ်းရည် တွရှိပါတယ်။ ြမက်၊ မညင်း နဲ ့
ရွက်ြပန် ့ ပါင်းအမျိုးအစား သးမျိုးလး နှိမ်နင်းနိင်တဲ့ ဆး၊ အချို ့က နှစ်မျိုး၊ အချို ့က တာ့
တစ်မျိုးကိသာ

သီးသန် ့နှိမ်နင်းတဲ့ ဆးဆိ ပီး

ဓာတ ဗဒပစ္စည်းပါဝင်

ကပါတယ်။ ဒါ ကာင့် အညန်း လဘယ်ကိ ဖတ် ပီး မိမိ သ စလိတဲ့

ဖာ်စပ်မကွာြခား
ပါင်းအမျိုးအစားနဲ ့

ကိက်ညီ သင့် တာ်တဲ့ ပါင်းသတ် ဆးကိ ဝယ်ယူသးစွဲ ကရန် ြဖစ်ပါတယ်”
ဒသအလိက်
ဝယ်ယူသးစွဲရန်ြဖစ်

စျးကွက်တွင်
သည်။

စပါး ပါင်းသတ် ဆးရရှိနိင်မအ ပ မူတည် ပီး

စပါး ပါင်းသတ် ဆးတွင်

အ ြခအ န

မတူညီ သာ

စပါးစိက်ပျိုးနည်းနှစ်ရပ် ြဖစ်သည့် တိက်ရိက် မျိုး စ့ချစပါးခင်း (Wet Seeded Rice – WSR)
နှင့် သင့် တာ်သည့် ဆး၊ ပျိုး ထာင် ကာက်စိက် စပါးခင်း (Transplanted Rice – TPR) နှင့်
သင့် တာ်သည့် ဆးဟူ၍

သီးြခားစီရှိသည်။

နှစ်မျိုးလးအတွက် အသးြပုနိင် သာ

၄င်းြပင်

ယခအခါ

ပါင်းသတ် ဆးများကိလည်း

စပါးစိက်ပျိုးနည်းစနစ်
စျးကွက်တွင် ဝယ်ယရ
ူ ရှိ

နိင်သည်။
အထူးဂရြပုရန်မာှ အသးြပု သာ
ပါင်းပင်ကိသာ

သ စသည့်

ြဖစ်ရန် လိအပ်သည်။

ပါင်းသတ် ဆးသည် စပါးပင်ကိ ထိခိက်ြခင်းမရှပ
ိ ဲ

ရွးချယ် ပါင်းသတ် ဆး(Selective Herbicides) အမျိုးအစား
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စပ်မျိုးစပါးကိ ပျိုး ထာင် ကာက်စိက်စနစ်ြဖင့် စိက်ပျိုးြခင်းြဖစ်၍ ပျိုး ထာင် ကာက်စိက်
စပါးခင်းအတွက်သီးသန် ့ထတ်လပ်သည့် ပါင်းသတ် ဆး(သိ ့မဟတ်)
အတွက် ထတ်လပ်ထားသည့်

ပါင်းသတ် ဆးတစ်မျိုးမျိုးကိ

စိက်ပျိုးစနစ်နှစ်မျိုးလး

မးြမန်းဝယ်ယူသးစွဲသင့် ကာင်း

ဆက်လက်အသိ ပးလိက်သည်။
“ပျိုး ထာင် ကာက်စိက်စပါးခင်းအတွက် သီးသန် ့ထတ်လပ် ရာင်းချတဲ့ ရဲ လာင်(Yelao)
ပါင်းသတ် ဆးဆိတာ
ဟာ

စျးကွကမ
် ာှ ရနိင်တယ်လိ ့သိရပါတယ်။ ရဲ လာင် ပါင်းသတ် ဆး

ရွးချယ် ပါင်းသတ် ဆး (Selective Herbicide)တစ်မျိုးြဖစ်ပါတယ်။ ြမက်၊ မညင်း

နဲ ့ ရွက်ြပန် ့ ပါင်း အမျိုးအစား သးမျိုးလးကိ နှိမ်နင်းနိင်တဲ့ ဆး ြဖစ် ကာင်းသိရပါတယ်။”
“တိက်ရိက်မျိုး စ့ချစပါးခင်းသာမက
သးစွဲနိင်တဲ့ မဂ်ဂါ
တစ်မျိုးကိလဲ

ပျိုး ထာင် ကာက်စိက်စပါးခင်းများအတွက်ပါ

ပါင်း-၃ 32% WP

ပါင်းသတ် ဆး (Selective Herbicide)

စျးကွက်မှာ ဝယ်ယရ
ူ ရှန
ိ ိင်ပါတယ်။ ြမက်အမျိုးမျိုး၊ မညင်းနဲ ့ ရွကြ် ပန် ့

ပါင်းပင်များကိ နှိမ်နင်းနိင်ပါတယ်။”
“ စျးကွက်မှာရနိင်တဲ့ ဘယ် ပါင်းသတ် ဆးကိပဲ ဝယ်ယသ
ူ းသး အသးြပုရမဲ့ ဆးနန်းထား၊
အသးြပုရမဲ့အချိန်၊

အသးြပုရာမှာ

စနစ်တကျသးစွဲရင်

သတိြပုရမဲ့အချက်များကိ

ဆးအညန်းဖတ် ပီး

စပ်မျိုးစပါးစိက်ခင်းမှာကျ ရာက်တဲ့

ပါင်းြမက်အမျိုးမျိုးကိ

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။”
ပါင်းသတ် ဆးနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်တိက်အကျယ်တဝင့် ရှင်းြပ နစဉ် စကားမဆးမီ
လယ်သမား ကီးက ထပ်ဆင့် မးြမန်းလာသည်။
“စိက်ခင်းထဲမှာ က တာက်ဆတ်နဲ ့ ဝက်လာ ပါင်း တွ ဆိးဆိးဝါးဝါး

ပါက် လ့ရှိတယ်၊

အဲဒီအတွက် သီးသန် ့ ပါင်းသတ် ဆးမရှိဘူးလား”
“ဟတ်က၊့ဲ အဲဒီရွက်ြပန် ့ ပါင်း တွအတွက် မဂ်ဂါတူးဖိးဒီ60%SL၊ ဟဲလပ် အမင်းပလပ်
(Halex Amine Plus)၊ မက်အိ က (Map OK)၊ ဒီအမ် အစစ် (DMA 6)၊ အမ်မိ
(Ammo

72

SL)၊

ဒီမင်း

(D-Min)စတဲ့

ဆး တွ

အများ ကီး

ရှိပါတယ်၊

မးြမန်းဝယ်ယူသးစွဲနိင်ပါတယ်”
စပါးစိက်ခင်းအတွငး်

ပါင်းြမက်ပင်များရှိပါက

စပါးအထွက်

လ ာ့နည်းသြဖင့်

ိ
မ ာ်မှန်းသည့် စပါးအထွကက
် ိ ရရှိနိင်မည်မဟတ် ပ။ စပ်မျိုးစပါးကိ ပျိုး ထာင် ကာက်စက်
စနစ်ြဖင့် စိက်ပျိုး၍စိက်ခင်း အတွင်း ရအ မဲထိန်းထားသြဖင့် တိက်ရိက်မျိုး စ့ချစပါး စိက်ခင်း
ကဲ့သိ ့ ပါင်းြမက်ြပဿနာ မရှိနိင်ဟ ပ သ ယူဆ၍ မရနိင် ချ။
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သ တသန တွ ရှ့ ိချက်များအရ

ပျိုး ထာင် ကာက်စိက်စပါးခင်းတွင်

ပါင်းြမက်ပင်များ

ရှိပါက စပါးအထွက် ၁၁ မှ ၂၀ ရာခိင်နန်း လ ာ့နည်း ကာင်း သိရသည်။ ထိ ့ ကာင့် စပ်မျိုးစပါး
စိက်ခင်းတွင်လည်း

စပါးအထူးအထွက်တိး ရး၊

ပါင်းြမက် ကာင့်

စပါးအထွက်ဆးရးမ

မြဖစ် စ ရး ပါင်းြမက်ကိ ထိ ရာက်စွာ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန် လိပါသည်။

နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်(ဇွန် ၁၆-၃၁၊ ၂၀၁၅) အတွဲ-၄ ၊ အမှတ-် ၂
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ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့နည်းစနစ်မှန် စပ်မျိုးစပါးအထွက်စွမ်းရည်အြပည့်အဝရရှိရန်
စပါးသီးနှံထုတ်လုပ်မှုြမင့်မားေရးအတွက်

အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးထက်

အထွက်နှုန်း

စွမ်းရည်ပိုမိုသည့်စပ်မျိုးစပါးကိုစိုက်ပျိုးသည်။ စပ်မျိုးစပါးနှင့်လိုက်ေလျာညီေထွသည့် စိုက်ပျိုးနည်း
စနစ်ကို ပျိုးေထာင်သည်မှစတင်၍ စနစ်တကျ ြပစုဂရုစိုက်ေဆာင်ရွက်သည်။ ေြမသ
ြ ဇာကို လိုေလေသး
မရှိ ေကျွးေပးသည်။ေရသွင်းေရထုတ်ကို မှန်ကန်စွာေဆာင်ရွက်သည်။ ပိုးမွှားေရာဂါကိုလည်း ကိုတင်
ကာကွယ်ထားသည်။
ဤသို့ သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးထားသည့် စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်းသည် ယခုအခါ ဖွံ့ြဖိုးတုတ်ခိုင်
ကီးထွားသည့်စပါးအနှံများဖ
ြ င့် ဖျာခင်းထားသကဲ့သို့ရှိေချပ
ြ ီ။ ေအာင်နှံပင်ပွားတိုင်းမှ အသီးများ
သိပ်သည်းထူထဲစွာ ြဖိုင်ြဖိုင်သီးေနသဖ
ြ င့် စပါးခင်းထဲသို့ ေရအိုးပစ်ချလျင်ပင် ေမ
ြ သို့ကျမည်
မထင်ပါေချ။

အထူးအထွက်တိုးမည့်လက္ခဏာကို

မိုးေကာင်းကင်ေအာက်ဝယ်

တေမျှာ်တေခါ်

စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်းက ဝံ့ ကားစွာြပသေနေပပ
ြ ီ။
ေရှးလူကီး သူမများ ဆိုရိုးစကားရှိသည်။ “မိမိအိမ်သို့ေရာက်ရှိမှသာ ကိုယ့်ဥစ္စာ ြဖစ်သည်"
ဟူ၏။ တစ်ဧကစပါးအထွက် မည်မျှရရှိပါသနည်းဟုေမးလျှင် စိုက်ပျိုးသူလယ်သမား၏ အိမ်သို့
ေရာက်ရှိသည့်

ကျီဝင်ေသာစပါးကိုသာေပ
ြ ာရမည် ြဖစ်သည်။

စပါးပင်မှပွင့်သီးေပးေသာအနှံတွင်

ရှိသည့် စပါးေစ့အားလုံးကို လယ်သမားများ ရယူနိုင်ြခင်းမရှိေချ။ အေက
ြ ာင်းမှာစပါးရိတ်သိမ်းသယ်ယူ
ေချွေလှ့သည့် လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့် တွင် ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများဖ
ြ စ်ေပါ်နိုင်ေသာေက
ြ ာင့်ြဖစ်သည်။
စပ်မျိုးစပါးခင်းမှ သီးသမျှစပါးအားလုံးကို လယ်သမားအိမ်သို့ ေရာက်ရှိေစလိုသည်။
သို့ြဖစ်၍ ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည့် ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ ေလျာ့နည်းေအာင် ေဆာင်ရွက်ေရး
စပ်မျိုးစပါးစိုက် သည့် လယ်သမားကီးများနှင့် ေတွ့ဆုံစဥ် သတိေပးမိသည်။
“စပ်မျိုးစပါးကို ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်မှာရိတ်ပါ။ ေချွေလှ့နည်းစနစ်လဲ မှန်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ၊
ဒါမှ စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားမှာပါ။ အမှန်တကယ် အထူးအထွက်တိုးမှာပါ”
ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်မှသာ စပါးအေလအလွင့်နည်းပါးမည်။ စပါးအရည်အေသွးြမင့်မားမည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်ေစာလွန်းပါက စပါးအဖျင်းများမည်။ မေအာင်ေသာအေစ့များမည်။ ဆန်ကိတ်သည့်
အခါတွင် အကျိုး အေက
ြ များမည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျလွန်းပါက

စပါးပင်များယိုင်လဲနိုင်သည်။

အေစ့ေကျွနိုင်သည်။

ကက်၊ ငှက်၊ ပိုးမွှားဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်သည်။ ဆန်ကိတ်သည့်အခါတွင် အကျိုးအေက
ြ
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များသဖ
ြ င့်

ဆန်ကွဲရာခိုင်နှုန်းများမည်။

ဆန်အရည်အေသွးညံ့ဖျင်းသဖ
ြ င့်

ေစျးေကာင်းရနိုင်မည်

မဟုတ်ေချ။
ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျေသာစပါးကို ဆန်ကိတ်ပါက ကျိုးေက
ြ ရခ
ြ င်းမှာ စပါးနှံရှိအေစ့များ
ကျွမ်းကာ စပါးေစ့အတွင်းဆန်တွင် အက်ကွဲမှုများဖ
ြ စ်ေပါ်လာခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်သည်။
မိတ်ေဆွလယ်သမားကီးများသည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးလာသည်မှာ
နှစ်ကာလ ြကာမ
ြ င့် ြပီ ြဖစ်သြဖင့် “ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်”ကို သေဘာေပါက် ြပီးြဖစ်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် ဤိသို့
တုန့်ြပန်စကား ဆိုလာသည်။
“ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ဆိုတာ အနှံများမှာရှိတဲ့ စပါးေစ့များရဲ့ ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း
ေကာက်ရိုးေရာင် ြဖစ်ေပါ်ချိန်ကို ေပ
ြ ာတာမဟုတ်လား။ အေတွ့အကုံအရလည်း စပါးေစ့ကို
သွားဖ
ြ င့် အသာအယာ ဖိနှိပ် ြပီးကိုက်က
ြ ည့်၊ ကိုက်က
ြ ည့်လို့ ေပျာ့လွယ်ရင် ရိတ်သိမ်းဖို့
ေစာေသးတယ်၊ ကျွတ်ဆတ်ကျိုးပဲ့လွယ်ရင် ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျေနပ
ြ ီ၊ တင်းမာခိုင်ခန့်တဲ့
အေြခအေနရှိရင် ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ဆိုတာသိထားပါတယ်”
လယ်သမားကီး၏ ေပ
ြ ာက
ြ ားချက်များသည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများအတွက် မှန်ကန်
သည်။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရး၊ ရိတ်သိမ်းရရှိသည့် စပါးေစ့များအပင်ေပါက်နှုန်း ေကာင်းမွန်
ေရး၊ ကိတ်ခွဲပါကဆန်ကွဲနည်းြပီး ဆန်ေကာင်းဆန်သားရာခိုင်နှုန်း ြမင့်မားေရးအတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံး
ရိတ်သိမ်းချိန်ကို သုေတသီများက ရက်အားဖ
ြ င့်လည်း စမ်းသပ်ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ထားသည်။ ၄င်းမှာ
စပါးစိုက်ခင်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အနှံထွက်ချိန်မှ စတင်ေရ တွက်ပါက ေနွစပါးကို ၂၈ မှ ၃၅ ရက်သား၊
မိုးစပါးကို ၃၂ မှ ၃၈ ရက်သားသည် ဇီဝကမ္မသေဘာတရားအရ ရင့်မှည့်ြဖစ်သြဖင့် ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်
ဟူ၍ ြဖစ်သည်။
သို့ေသာ် စပ်မျိုးစပါးအတွက်မူ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးနှင့် ေယဘုယျအားဖ
ြ င့် တူညီ
ေသာ်လည်း

ြခားနားမှုများရှိသည်။

အေက
ြ ာင်းမှာ

စပ်မျိုးစပါးအနှံများရှိ

စပါးေစ့များသည်

အဆင့်နှစ်ဆင့်ြဖင့် ြဖစ်တည်မှသာ ေအာင်ေစ့အြဖစ် ြပီးေမ
ြ ာက်ေသာ (two-step grain filling)
သဘာဝရှိေသာေက
ြ ာင့် ြဖစ်သည်။
ထို့ေ ြကာင့်

စပ်မျိုးစပါးရိတ်သိမ်းသင့်သည့်

လယ်သမားကီးများကို ရှင်းလင်းေပ
ြ ာပ
ြ လိုက်ရသည်။

ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ကို

ဆုံးြဖတ်နိုင်ရန်
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“စပ်မျိုးစပါးဟာ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိူးထက် ေအာင်ေစ့ ြဖစ်တည်ချိန်နဲ့ ရင့်မှည့်ချိန်
ြကာေလ့ ရှိပါတယ်၊ ဒါ့ေ ြကာင့် ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ကို အထွက်ေကာင်းစပါးလို စဥ်းစားရင်
မမှန်ကန်နိုင်ပါဘူး”
လယ်သမားကီးများက စပ်မိျုးစပါးအတွက် ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ကို စစ်ေဆးနည်းကို ထပ်ဆင့်
ေမးမ
ြ န်း လာသည်။
“အဲဒီလိုဆိုရင် စပ်မိျုးစပါးစိုက်ခင်းကို ြကည့်ြပီး ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ကုိ ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလဲ၊
ေပ
ြ ာပ
ြ ပါဦး”
စပ်မျိုစပါးရိတ်သိမ်းချိန်မှန်စစ်ေဆးနည်းကို ဤသို့ရှင်းြပလိုက်သည်။
“စပ်မျိုးစပါးစိုက်ခင်းမှာရှိတဲ့ အနှံများမှ ကိုယ်စားပ
ြ ုနမူနာအနှံများကိုရယူပါ။ အနှံမှာရှိတဲ့
စပါးေစ့အားလုံးကို စစ်ေဆးက
ြ ည့်ပါ။ အထူးသဖ
ြ င့် အနှံေအာက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ စပါးေစ့များကို
ေသချာစွာစစ်ေဆးပါ။ ေအာင် ြမင် ြပည့် ြဖိုးတဲ့ စပါးေစ့ေတွရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ရင့်မှည့်ေနပ
ြ ီဆိုရင်
ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်လို့ သိနိုင်ပါတယ်”
“စပ်မျိူးစပါးရိတ်သိမ်းသင့်တဲ့အချိန်ကို သိပါပ
ြ ီ၊ အေလအလွင့်နည်းေအာင် ဆက်လက်
ေဆာင်ရွက်သင့်တာေတွ ေပ
ြ ာပ
ြ ပါဦး”
“ဟုတ်ကဲ့၊ ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်တွင် ရိတ်သိမ်းြပီးလျှင်ြပီးချင်း စပါးေချွရန် ြဖစ်ပါတယ်”
လယ်သမားအများစုသည်

ရိတ်သိမ်းြပီးစပါးေကာက်လိှုင်းများကို

သယ်ယူ ြခင်း၊

ေချွေလှ့ြခင်းမရှိေသးဘဲ လယ်ကွင်းအတွင်းထားေလ့ရှိသည်။ ဤသို့ထားရှိပါက တေန့လျှင် အစိုဓါတ်
၁ မှ ၂ ရာခိုင်နှုန်းေလျှာ့ နည်းသွားကာ အစိုဓါတ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းေအာက်သို့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း
ေရာက်ရှိနိုင်သည်။

ထိုအေခ
ြ အေနသည်

စက် ြဖင့်ေချွေလှ့ရန်အတွက်

ေခ
ြ ာက်ေသွ့လွန်းကာ

ေကလွယ်ြပီး ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်သည်။
ြ ားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ေချွေလှ့စက်များကို
နိုင်ငံအများစုတွင် လယ်ယာလုပ်သားလိုအပ်မှုများပ
အသုံးြပု၍

စပါးေချွေနက
ြ ြပီ ြဖစ်သည်။

စပါးေချွေလှ့စက်များကို

လယ်ကွင်းအတွင်း၌

ေသာ်

လည်းေကာင်း၊ လယ်ကွင်းအနီးတစ်ေနရာရာ၌လည်းေကာင်း၊ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းထားရှိ ေချွေလှ့ ြကသည်။
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စပါးရိတ်သိမ်းြခင်း၊ ေချွေလှ့ြခင်း၊ သန့်စင် ြခင်း၊ အိတ်သွတ်ြခင်း သို့မဟုတ် သန့်စင် ြပီး
စပါးများကို ေခတ္တ ထားရှိပို့ေဆာင်ေပးခ
ြ င်း၊ လုပ်ငန်းစုံေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်
များကို အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးြပုေနက
ြ ြပီ ြဖစ်သည်။ ရိတ်သိမ်း
ေချွေလှ့စက်များသည် ထွက်ရှိလာသည့် ေကာက်ရိုးများကို ခုတ် ြဖတ်ကာ ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်
ေနာက်ပိုင်းသို့ မှုတ်ထုတ်ထားခဲ့နိုင်သည်။ သို့ြဖစ်၍ သီးထပ်စိုက်ပျိုးမည့် ဒုတိယသီးနှံအတွက်
ထယ်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င်ရန်လွယ်ကူေစသည်။
ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်များကို

ြမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း

စတင်အသုံးြပုေနပ
ြ ီ ြဖစ်သည်။

အချို့ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်များသည် လယ်ကွင်းအတွင်း ေရအနည်းငယ်ရှိေသာ်လည်း ရိတ်သိမ်း
ေချွေလှ့နိုင်သည်။ တမန်းြပင်စိုစွတ်ေနေသာ်လည်း ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့နိုင်သည်။ စပါးပင်များ ယိုင်လဲေန
ေသာလယ်ကွင်းများတွင်လည်း ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့နိုင်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရသည်။
ဤသို့ရိတ်သိမ်းစက်၊ ေချွေလှ့စက်တို့ကိုအသုံးြပုခ
ြ င်း၊ တစ် ြပိုင်တည်း ရိတ်သိမ်း ေချွေလှ့
နိုင်သည့် ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်ကို အသုံးြပုခ
ြ င်းတို့သည် ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုကို အထူးသက်သာ
ေစသည်။
ရိတ်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၌ ၁ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ေချွေလှ့ြခင်းလုပ်ငန်း၌ ၂ မှ ၆ ရာခိုင် နှုန်း၊
အေြခာက်လှမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၌ ၁ မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိုေလှာင် ြခင်းလုပ်ငန်း၌ ၂ မှ ၆ ရာခိုင်နှုန်း နှင့်
စက်ကိတ်ခွဲြခင်းလုပ်ငန်း၌ ၂ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ေလျှာ့နည်းနိုင်သည်ြဖစ်ရာ ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်တွင်
စပါးရိတ်သိမ်းသည်မှ ကျီ၊ ပုပ်ထဲေရာက်ရှိ ြပီး၊ ကိတ်ခဲွသည်ထိ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင် ေခာတ်မီ
လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာများသုံးစွဲြခင်းအပါအဝင် ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှု နည်းနိုင်သေရွ့ နည်းေအာင်
ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။
စပ်မျိုးစပါးသည် မျိုး၏ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းကပင် တစ်ဧကအထွက်နှုန်း ြမင့်မားသည်
ြဖစ်ရာ ေရေမ
ြ ေဒသနှင့်သင့်ေတာ်သည့်စပ်မျိုးကို၊ စိုက်ချိန်နှင့် စိုက်ပျိုးနည်းပညာ မှန်ကန်စွာလိုက်နာ
ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ပါက အကျိုးရလဒ်အားဖ
ြ င့်် အထူးအထွက်တိုးမည်သာ ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ြကာင့်
စပ်မျိုးစပါးပင်မှ သီးသမျှ အထွက်စွမ်းရည်ကို အပ
ြ ည့်အဝရရှိေရး၊ စိုက်ပျိုးသူ လယ်သမား ကီးများ၏
အိမ်သို့ ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုနည်းစွာြဖင့် ေရာက်ရှိေရး၊
မှန်ရမည်သာဖ
ြ စ်ပါသည်။
နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်
(ေဖေဖါ်ဝါရီ ၁- ၁၅၊ ၂၀၁၅) အတွဲ-၄ ၊ အမှတ-် ၃

ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်၍ ေချွေလှ့နည်းစနစ်
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ဆင်းသီဟ၊ ၂၀၁၀၊ မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးအေက
ြ ာင်းသိေကာင်းစရာနှင့် အခ
ြ ားေဆာင်းပါးများ
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ေမာင်ဖူးေ၀(ေတာင်တွင်း ကီး)၏ ကိုယ်ေရးအကျဉ်း

၁။

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

၂။

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

၃။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း၊ ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ ြမန်မာေတာင်သူကီးများဂျာနယ် The Farmer
Myanmar၊ နည်းသစ်စွယ်စုံစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ေမွးြမူေရးနည်းပညာဂျာနယ်၊ ဧရာဝတီသတင်း
ဂျာနယ်နှင့် ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့တွင် ေဆာင်းပါးများေရးသားသည်။

၄။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင"် မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးအေက
ြ ာင်းသိေကာင်းစရာနှင့်အြခားေဆာင်းပါးများ"
ေဆာင်းပါးေပါင်းချုပ်စာအုပ်ကို ကေလာင် အမည် "ဆင်းသီဟ" ြဖင့် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။

၅။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလတွင"် နည်းပညာအေခ
ြ ခံ လယ်ယာဖွံ့ြဖိုးရန်" စာအုပ်ကို ကေလာင်အမည်
"ဆင်းသီဟ" ြဖင့် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။

၆။

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

