











      

 

   









မာတိကာ
စဥ်

အေက
ြ ာင်းအရာ

စာမျက်နှာ

(က) စပါးမျိုး
၁။ မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးအေ ြကာင်းသိေကာင်းစရာ
၂။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားသည့် စပါးမျိုးများအစားထိုးစိုက်ပျိုးေရး
၃။ ေခတ်သစ်စပါး ရာေကျာ်-၁ (အိုင်အာ-၈) မှ သည်
၄။ ြမစိမ်းေရာင် စပါးတစ်ေခတ် ဆန်းသစ်ေစခဲ့သည်
၅။ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကိုစိုက်ပျိုး စပါးအထွက်နှင့် ဝင်ေငွတိုး
၆။ ေဒသေရေမ
ြ နှင့် ကိုက်ညီသည့် ေနွစပါးမျိုးေကာင်းကို ေရွးချယ်စိက
ု ်ပျိုး
၇။ ေမျှာ်လင့်အားထား အထွက်ေကာင်းေတာင်ေပါ်စပါး
၈။ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားနည်း

၁
၄
၆
၈
၁၀
၁၃
၁၇
၂၀

(ခ) စိက
ု ခ် ျိန်
၉။ သီးနှံစိုက်စွမ်းအား ြမင့်မားေရး မိုးစပါးစိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွး
၁၀။ ေနွစပါးအထွက်တိုးေရး စိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွး

၂၆
၃၀

(ဂ) စိက
ု ပ် ျိုးနည်းစနစ်
၁၁။ ေနွစပါးအထွက်နှုန်း ြမင့်မားေရး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မှန်ကိုေရွး
၁၂။ စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ အေခ
ြ ာက်စိုက်နည်း
၁၃။ အစိုတမန်းြပင် ေနွစပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်နည်းစနစ်

၃၄
၃၉
၄၂

(ဃ) ပျိုးသက်
၁၄။ ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိုးနှင့် ပျိုးသက်အ ကီးဆုံးထားရှိ စိုက်ပျိုးနိုင်မှု

၄၆

(င) ေကာက်ကက
ွ ်
၁၅။ ေမျှာ်မှန်းသည့် ပန်းတိုင်စပါးအထွက် ေကာက်ကွက်မှန်သည့် ေသာ့ချက်

၄၈

(စ) ေြမ ြသဇာ
၁၆။ စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေြမသ
ြ ဇာကို အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲပါ

၅၂

(ဆ) စပါးေပါင်းြမက်
၁၇။ စပါးစိုက်ခင်းေပါင်းနှိမ်နင်းနည်း
၁၈။ စပါးအတွက် ဘက်စုံေပါင်း ြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်
၁၉။ ေနွစပါးအထွက်နှုန်းမကျဆင်းေရး ေပါင်း ြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းေပး
၂၀။ ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေပါင်း ြမက်အဟန့်အတားနည်းလမ်းစုံ ြဖင့် ဖယ်ရှား

၅၇
၆၀
၆၂
၆၅

(ဇ) ရိတ်သိမ်းချိန်
၂၁။ စပါးမျိုးအလိုက် အထွက်စွမ်းရည်အြပည့်အဝရရှိေရး ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်၍
ေခ
ြွ ေလှ့နည်းစနစ်မှန်ေစလို

၇၀

(စျ) စပါးအထွက်တးုိ ေရး
၂၂။ စပါးပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိေရး ြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်ရန် နည်းစနစ်များ
၂၃။ စပါးပင်သဘာဝ ကီးထွားမှုကာလကိုမူတည် တိုး ြမှင့်အထွက်စွမ်းရည်
၂၄။ ေနွစပါးအထွက်တိုးေရး လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် နည်းစနစ်များ

၇၄
၈၀
၈၄

(ည) သီးနှံပုံစံ
၂၅။ စပါးအေခ
ြ ခံ သီးထပ်သီးနှံပုံစံ
၂၆။ မိုးနည်းေဒသအတွက် နှစ်သီးစားသီးထပ်သီးနှံပုံစံ
၂၇။ မိုးဦးမိုးေနှာင်းယာသီးနှံ ေြမလပ်မထားအကျိုးများ
၂၈။ ြပည်ပပို့ကုန်ပဲမျိုးစုံ သီးထပ်စိုက်ပျိုးေမ
ြ ဆီလွှာဖွံ့ ြဖိုး
၂၉။ ြပည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံေရး
၃၀။ ဆီထွက်ေန ြကာ စိက
ု ပ် ျိုးပါ

၈၇
၉၀
၉၄
၉၉
၁၀၃
၁၀၉

(ဋ) ဟင်းသီးဟင်းရွကန် ငှ ့် သစ်သီးဝလံ
၃၁။ ခရမ်းချဥ်နှင့် ြငုပ်စိုက်ခင်း လိုအပ်သည့်အာဟာရ ေြမသ
ြ ဇာထည့်သွင်း
၃၂။ ြပုစုေစာင့်ေရှာက်နည်းစနစ်မှန် သရက်သီးအရည်အေသွးေကာင်းေစရန်

၁၁၃
၁၁၆

(ဌ) ဗီဇြပုပ
ြ င်သးီ နှံ
၃၃။ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးဗီဇြပုပ
ြ င်စပါးမျိုး
၃၄။ ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများအေပါ် ဖွံ့ ြဖိုးပ
ြ ီးနိုင်ငံများ၏ ေလ့လာဆန်းစစ်မှု

၁၁၈
၁၁၉

(ဍ) ေရွှရတုမှတ်စု
၃၅။ ကုံေတွ့ခဲ့ရသမျှ စိက
ု ်ပျိုးေရးဘဝ

၁၂၁

အမှာစာ
စာေရးသူ၏ ဝန်ထမ်းလုပ်သက် ၄၁ နှစ်အတွင်း ြဖတ်သန်းခဲ့ေသာ လုပ်ငန်းအေတွ့အကုံ
များ၊ ၂၇ နှစ်တာ ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနရလဒ်များကို အေြခခံ၍ ေရးသားခဲ့
ေသာ ေဆာင်းပါးများကိုစုစည်း၍ စာအုပ်တစ်အုပ်အြဖစ် ထုတ်ေဝလိုက်ပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင်ပါရှိေသာ ေဆာင်းပါးများမှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်ေန့မှ
စတင်၍ ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်တွင် ေရးသားေဖာ် ြပခဲ့ေသာ ေဆာင်းပါးများ၊ ယခင်က လယ်ယာစီးပွား
သတင်းတွင် ေရးသားေဖာ် ြပခဲ့ေသာ ေဆာင်းပါးများနှင့် အခ
ြ ားေဆာင်းပါးများ စုစုေပါင်းေဆာင်းပါး
၃၅ ပုဒ်ပါဝင်ပါသည်။
ေဆာင်းပါးများသည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုး ရာေကျာ-် ၁
စိုက်ပျိုးေရးအေတွ့အကုံမှသည် မျက်ေမှာက်ကာလတွင် စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်
ြမင့်မားေရးအတွက် စပါးမျိုး၊ စိုက်ချိန်၊ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၊ ပျိုးသက်၊ ေကာက်ကွက်၊ ေြမ ြသဇာ၊ စပါး
ေပါင်းြမက်နှိမ်နင်းနည်း၊ ရိတ်သိမ်းချိန်စသည့် စိုက်ပျိုးေရးေဆာင်းပါးများဖ
ြ စ်သည်။
စပါးကို ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအသီးသီး၌ စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိရာ
တစ်ဧကစပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက် ေရ၊ ေြမ ရာသီဥတုအေြခအေနနှင့် ကိုက်ညီသည့်
စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။ လယ်ေြမတွင် စပါးတစ်သီးသာမက
အခ
ြ ားသီးနှံများကိုပါ နှစ်သီးသုံးသီးစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိရာ သီးနှံစိုက်စွမ်းအားြမင့်မားေရးအတွက် စပါး
အေြခခံသီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးမှု မှန်ကန်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤစာအုပ်တွင် ေဖာ် ြပထားေသာ စာေရးသူ၏ ေဆာင်းပါးများသည် စာဖတ်ပရိသတ်များ
အတွက် စပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်နှင့် စပါးအေြခခံသီးနှံပုံစံဆိုင်ရာ အေြခခံဗဟုသုတများ ရရှိေစမည်
ဟု ယုံ ြကည်မိပါသည်။

ဆင်းသီဟ

၁

မိုးစပါးနှင့်ေနွစပါးအေက
ြ ာင်းသိေကာင်းစရာ
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ယခင်ကမိုးစပါးကိုသာ စိုက်ပျိုးေလ့ရှိေသာ်လည်း ၁၉၉၂-၉၃ ခုနှစ်မှစ၍
ေနွစပါးကို ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့် စိုက်လာသည်။ မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးခ
ြ ားနားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍
သိရှိလိုသည်များကို ေမးမ
ြ န်းမှုများရှိလာြခင်းေက
ြ ာင့် "မိုးစပါးနှင့်ေနွစပါးအေက
ြ ာင်းသိေကာင်း
စရာ" ေဆာင်းပါးကိုေရးသားရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးေရးစတင်သည်မှ ယေန့ထိ စာေရးသူ၏ သုေတသနပ
ြ ုလုပ်ခဲ့သည့်
အေတွ့အကုံများ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနမှရရှိသည့်
သုေတသနရလဒ်များ သတင်းအချက်အလက်များကို အေခ
ြ ခံ၍ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ ဖတ်ရှု
ေလ့လာနိုင် ြကေစရန် ေရးသားတင် ြပလိုက်ရပါသည်။
မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါး ဘယ်ဟာအထွက်ပိုသလဲ
မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးကိုနိှုင်းယှဥ်လျှင် ေနွစပါးကပိုထွက်သည်။ အထွက်ပိုရသည့် အဓိက
အေက
ြ ာင်းရင်းမှာ မိုးရာသီထက် ေနွရာသီတွင် မိုးတိမ်ကင်းစင်သည်။ စပါးပင်အတွက် ေနေရာင်
ြခည်စွမ်းအင်ပိုမိုရရှိသည်။ အပင်များသည် ေနေရာင် ြခည်စွမ်းအင်ြဖင့် အပင်အတွက် အစာချက်
လုပ်ကာ ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးပွင့်သီးရသည်။ ေနွစပါးစိုက်သည့် ေနွရာသီတွင် မိုးတိမ်ကင်းစင်သြဖင့်
ေနေရာင် ြခည်ပိုမိုရရှိကာ စပါးပိုထွက်ရြခင်းြဖစ်ပါသည်။
လယ်သမားများသည် တစ်သီးစားမှနှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစားစိုက်ပျိုးေရးစနစ်ကို ကျင့်သုံး
ေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါသည်။ ေနွစပါးပ
ြ ီးရင် မိုးစပါးကိုစိုက်လိုသည်။ သို့မဟုတ် မိုးဦးယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို
မိုးစပါးမတိုင်မီစိုက်လို ြကသည်။ ထို့ေ ြကာင့် ေနွစပါးစိုက်ရင် သက်တမ်းရှည်မှာလား၊ တိုမှာလား၊
ြ င့် ေနွစပါးသည် မိုးစပါးထက်သက်တမ်းပိုရှည်
မိုးစပါးလိုဘဲလားသိလို ြကသည်။ ေယဘူယျအားဖ
ပါသည်။ အေက
ြ ာင်းရင်းမှာ ေနွစပါးသည်နိမ့်ေသာအပူချိန်တွင် ပင်ပိုင်း ကီးထွားမှုကို စတင်ရြခင်း၊
ြဖတ်သန်းရခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ သက်တမ်းအလယ်အလတ်ရှိေသာ သို့မဟုတ်
အသက်ကီးေသာ
စပါးမျိုးများစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းမပ
ြ ုသင့်ပါ။
မူရင်းသက်တမ်းထက်
ေနွရာသီတွင်စိုက်ပျိုး ၍ ပိုမိုအသက်ရှည်ရြခင်းေက
ြ ာင့် ရိတ်သိမ်းချိန် မိုးလိှုင်ချိန်နှင့် ကုံေတွ့ရကာ
ထိခိုက်ပျက်စီး ေလလွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
ေနွရာသီမှာ ဘယ်စပါးမျိုးကိုစိုက်ရမှာလဲ
ဤေနရာတွင်အသိေပးလိုသည်မှာ စပါးမျိုးအုပ်စုကီးနှစ်စုအေက
ြ ာင်းြဖစ်ပါသည်။ ေဒသ
စပါး သို့မဟုတ် ရာသီစပါး သို့မဟုတ် ပန်းပွင့်ရက်ပုံေသရှိေသာစပါးမျိုးများက အုပ်စုတစ်ခုြဖစ်ပါ
သည်။ ဤအုပ်စုဝင်စပါးမျိုးများသည် အလင်းေရာင်တုံ့ ြပန်မှုရှိေသာ စပါးမျိုးများဖ
ြ စ်က
ြ ြပီး မိုး
ရာသီတွင်သာဖ
ြ စ်ထွန်းပါသည်။ (ဥပမာ - အင်းမရဲေဘာ်၊ နှံကား၊ လုံးသွယ်ေမွှး)
အထွက်ေကာင်းစပါး သို့မဟုတ် ေခတ်သစ်စပါးမျိုးတို့သည် အခ
ြ ားအုပ်စုတစ်ခု ြဖစ်ြပီး
အလင်းေရာင်တုံ့ ြပန်မှုမရှိ ြကေပ။ သက်တမ်းအလိုက် သီးပွင့်ရင့်မှည့် ြကသည်။ မျိုးေစ့ေြမချစတင်
ပျိုးေထာင်စိုက်ပျိုးသည်မှ စပါးမျိုးအလိုက် အသက်ရက်ေစ့လျှင် ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ မိုးရာသီ
တွင်စိုက်နိုင်သကဲ့သို့ ေနွရာသီတွင်လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ေနွစပါးမျိုးဟူ၍ သီးသန့်မရှိေပ။
မိုးစပါးမျိုးကို ေနွရာသီတွင်စိုက်လိုက ေနွစပါးမျိုးအဖ
ြ စ် အသုံးြပုနိုင်ပါသည်။
ေနွရာသီတွင် အများစုစိုက်ပျိုးသည့် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများမှာ ြမန်မာနိုင်ငံ
ေအာက်ပိုင်းတွင် သီးထပ်ရင်နှင့် အလယ်ပိုင်းတွင် ေရွှသွယ်ရင်စပါးမျိုးတို့ြဖစ်သည်။ သီးထပ်ရင်
နှင့် ေရွှသွယ်ရင်စပါးနှစ်မျိုးလုံးသည် သက်တမ်းတိုစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။ ယခုအခါ အထွက်
ေကာင်း စပါးသက်လျင်မျိုးသစ်များဖ
ြ စ်ေသာ ေရဆင်းလုံးသွယ်၊ ဆင်းနွယ်ရင်၊ ရတနာတိုး
စပါးမျိုးများကို စတင်စိုက်ပျိုးလာက
ြ ြပီ ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် သက်လတ်အထွက်ေကာင်း စပါးမျိုး

၂
တစ်မျိုးြဖစ်ေသာ မေနာသုခစပါးမျိုးကိုလည်း မိုးရာသီသာမက ေနွရာသီတွင်လည်း စိုက်ပျိုးေနဆဲ
ြဖစ်ပါသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသကဲ့သို့ တိုက်ရိုက်
မျိုးေစ့ချစိုက်နည်းစနစ်ကိုလည်း ေဆာင်ရွက်လာက
ြ သည်။
မိုးရာသီနှင့်ေနွရာသီိတို့တွင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် အထွက်ေကာင်းစပါး

ေနွစပါးစိုက်ရင် ဘယ်စိုက်နည်းစနစ်နဲ့စိုက်ရမှာလဲ
ေနွစပါးစိုက်နည်းစနစ်များဟုဆိုလျှင် စိုက်ပျိုးမည့်ေဒသတွင် သွင်းေရရရှိ နိုင်မှုအေခ
ြ
အေနနှင့် လွယ်ကူမှု၊ ခက်ခဲမှု၊ ေြမဆီလွှာ၏ ေရထိန်းထားနိုင်မှု၊ စိုက်ပျိုးသူ၏ ကုန်ကျ
စရိတ်ကျခံနိုင်မှု၊ စိုက်ပျိုးမည့် ေြမဧရိယာပမာဏ တပိုင်တနိုင် သို့မဟုတ် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း
များပ
ြ ားမှုတို့အေပါ်မူတည် ြပီး စဥ်းစားရန် ြဖစ်သည်။
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ဧရာဝတီတိုင်းကဲ့သို့ ေြမဧရိယာပိုင်ဆိုင်မှုများေသာ ေဒသများ၌
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချကဲပက်စိုက်ပျိုးေလ့ရှိသည်။ မုတ်သုံမိုးစတင်ကျေရာက်သည့် ေဒသဖ
ြ စ်၍ မိုးဦး
မကျမီရိတ်သိမ်းလို ြခင်းေက
ြ ာင့်လည်း ြမန်ဆန်သည့်ကဲပက်စနစ်ကို ကျင့်သုံးြခင်းြဖစ်ဟန်တူ
သည်။ ေြမဧရိယာများေသာ်လည်း ရင်းနှီးမှုေလျှာ့ချ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေစလို ြခင်းသည်
အေက
ြ ာင်း တစ်ချက်ပါဝင်နိုင်သည်။
မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး မေကွးတိုင်းေဒသကီးတို့၌ ေနွစပါးကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံး
ကျင့်သုံးစိုက်ပျိုးေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ပျဥ်းမနား၊ လယ်ေဝးေဒသတို့၌ မိုးစပါးမတ်ပဲ-ေနွစပါးသုံးသီးစား ပုံစံကိုေဆာင်ရွက်က
ြ သည့် လယ်သမားများက မတ်ပဲရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး
ြမန် ြမန်ဆန်ဆန် ေနွစပါးကို စိုက်လိုသြဖင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်က
ြ သည်။ အချို့က ကဲပက်သည်။
အချို့က မျိုးေစ့ချကရိယာ ြဖင့်ဆွဲ၍ မျိုးေစ့ချက
ြ သည်။ အချို့ကမူ ကိုးတန်းဆွဲလက်ြဖူးချ စိုက်ပျိုး
ြကသည်။ တိုက်ရိုက်မျိုး ေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့် ဆည်ေရရရှိမှုကို ေချွတာရာလည်းေရာက်သည်။
သို့ေသာ် ေရေနေရထိုင်ေကာင်း၍ ေရရရှိမှုလွယ်ကူေသာေဒသများတွင်မူ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်
စနစ်ကိုကျင့်သုံး ြကသည်။ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ စိုက်ပျိုးသည့်စနစ်
တို့သည် စနစ်အလိုက် ြပုစုဂရုစိုက်ေဆာင်ရွက်မှုမှန်ကန်ပါက စပါးအထွက်ရရှိနိုင်မှု ကွာြခားခ
ြ င်း
မရှိေ ြကာင်း သုေတသနရလဒ် များက ေဖာ် ြပ ြကပါသည်။
စပါးသီးနှံတွင်ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှု၊
ေပါင်းြမက်ပင်များေပါက်ေရာက်မှုစသည့်
အဖျက် အဆီးများရှိပါသည်။ ပိုးမွှားေရာဂါနှင့် ေပါင်းြမက်တို့သည် စပါးအထွက်ေလျှာ့နည်း
ေစေသာ အဟန့်အတားများဖ
ြ စ်ပါသည်။

မိုးစပါးနှင့်ေနွစပါးကွာြခားမှု
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ် ပါသည်။
စပါးတွင်ကျေရာက်တတ်ေသာ ဘက်တီးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါသည် မိုးရာသီတွင် ပို၍
ဆိုးရွားသည်။ ေနွစပါးတွင်မူ ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါ ကျေရာက်ေလ့ရှိသည်။
စပါးခင်း၌ေပါက်ေရာက်ေသာ ေပါင်းြမက်ကို အုပ်စုသုံးစုခွဲ ြခားနိုင်သည်။ ၄င်းတို့မှာ ြမက်
မျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စု၊ ြမက်မုံညင်းနွယ်ဝင်အုပ်စုနှင့် ရွက် ြပားမျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စုတို့ြဖစ်သည်။ မိုးစပါး
တွင် ရွက် ြပားမျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စု ေပါင်းြမက်များပိုမိုေပါက်ေရာက်ေလ့ရှိသည်။ေနွစပါးတွင်မူ
ြမက်မုံညှင်း နွယ်ဝင်အုပ်စုနှင့် ြမက်မျိုးနွယ်ဝင်အုပ်စု ေပါင်းြမက်များမိုမိုေပါက်ေရာက်သည်။ ဤ
သည်မှာ မိုးရာသီတွင် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ြဖင့် စပါးစိုက်ြပီး၊ ေနွရာသီတွင် တိုက်ရိုက်
မျိုးေစ့ချစနစ် ြဖင့် စပါးစိုက်ြခင်းေက
ြ ာင့်လည်း ြဖစ်သည်။ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ် ြဖင့်စိုက်
သည့် မိုးစပါးလယ်ေြမများတွင် မိုးေရရရှိသိုေလှာင်ထားသည်။ ေပါင်းြမက်အများစုသည် ေရ
ေအာက်တွင် အပင်ေပါက် ေရာက်ြဖစ်ထွန်းမှုမရှိေချ။ ေနွစပါးတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ကို
ကျင့်သုံးြခင်း၊ သွင်းေရအားကိုးရ ြခင်းေက
ြ ာင့် စပါးစိုက်လယ်ေြမများ၌ ေရပ
ြ တ်လပ်မှုများကို
ကုံေတွ့ရသည်။ ၄င်းြပင် တိုက်ရိုက်မျိုး ေစ့ချစနစ် ြဖစ်၍ ေပါင်းြမက်ပင်များသည် စပါးပင်နှင့်အတူ
တစ် ြပိုင်တည်းေပါက်ေရာက်ကီးထွားခွင့် ရရှိသည်။ ထို့ေ ြကာင့် ေနွစပါးတွင် ေပါင်းြမက်ေပါက်
ေရာက် ဖျက်ဆီးမှုပိုမိုသည်ကို ေတွ့ြမင်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေြမ ြသဇာကိုဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲ
စပါးအထွက်တိုးေရးအတွက် ေြမသ
ြ ဇာကို မှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်တကျသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါ
သည်။ ေြမသ
ြ ဇာသုံးစွဲေရးနှင့ပ် တ်သက်၍ မိုးစပါးနှင့်ေနွစပါးခွဲြခားသိလိုသည်များကို ေမးမ
ြ န်းလာ
သူ များအတွက် ရှင်းလင်းေဖာ် ြပလိုပါ သည်။ ေြမသ
ြ ဇာဆိုသည်မှာ စပါးပင်ကလိုအပ်သည့်
အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ေသာ သဘာဝေြမသ
ြ ဇာနှင့် ဓါတ်ေြမ ြသဇာနှစ်မျိုးလုံးကို ဆိုလိုပါသည်။
သဘာဝ ေြမ ြသဇာကိုသုံးစွဲ ြခင်းြဖင့် ေစးေသာေြမကိုဖွယ်ေစ၍ ဖွယ်ေသာေြမကိုေစးေစသည်။
စပါးပင်မှ လိုအပ်သည့် ဓာတ်သတ္တ ုအာဟာရဓာတ်တို့မှာမူ အနည်းငယ်မျှသာ ပါဝင်ေလ့ရှိသည်။
ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာကို သုံးစွဲ ြခင်းြဖင့် စပါးပင်ရှင်သန်ကီးထွားေရး၊ ပွင့်သီးေရးတို့အတွက်
လုပ်ငန်းအဝဝကို အစဥ်လည်ပတ်ေနေစရန်လိုအပ်သည့် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စ်ဖားရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်
ဓာတ်များကို ရရှိေစသည်။ ၄င်းအဓိကအာဟာရဓာတ်များကို တခုြခင်း သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးတွဲဖက်
၍ ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ေရာင်းချက
ြ သည်။ မိုးရာသီတွင် စပါးပင်အချင်းချင်း
ေလာင်းရိပ်ထိုးြခင်းေက
ြ ာင့် အရွက်အတွင်း အစာချက်လုပ်နိုင်မှုနည်းသည်။ စပါးပင်များက ထည့်
ေပးသမျှ ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာကို ြပည့် ြပည့်ဝဝအသုံးမပ
ြ ုနိုင်ေချ။ ထို့ေ ြကာင့်မိုးရာသီတွင် ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာ
များကို နည်းနည်းချင်းသာ ေကွျးသင့်သည်။
ေနွရာသီတွင် စပါးပင်သည် ရွက်ဖားမထိုးသည့်အြပင် အရွက်တို၍ ေထာင်သည်။
ေလာင်းရိပ်မမိ၍ အလင်းေရာင်ပိုရသည်။ ေနေရာင် ြခည်ကိုပိုရ၍ အစာချက်လုပ်မှုပိုမိုေစသည်
ေနွစပါးတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာထည့် ြခင်းေက
ြ ာင့် ရသည့်အကျိုးအမ
ြ တ်သည် မိုးစပါး
ထက် ပို၍ေကာင်းေစသည်။ ေနွစပါးတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာ ပိုမိုထည့်သွင်းေပးခ
ြ င်းြဖင့်
စပါး အထွက် သိသိသာသာ တိုးတက်လာေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
ထို့ေ ြကာင့် မိုးစပါးနှင့် ေနွစပါးတို့၏ သေဘာသဘာဝကွဲြပားခ
ြ ားနားမှုများ တူညီမှု
များကို သိရှိ ြခင်းြဖင့် လိုအပ်သည်များကို ကိုတင်ြပင်ဆင်၍ ေနွစပါးအထွက်တိုးေရး ကိုးစား
ေဆာင်ရွက်နိုင်ပါေစဟု ဆန္ဒြပုမိပါသည်။
ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ(် ၆)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ(၁၅)ရက်၊ တနလာေန့
င်္

၃

၄

တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားသည့် စပါးမျုိ းများ အစားထိုးစိုက်ပျိုးေရး
စိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့ြခင်း၊ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးေစရန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း နည်းလမ်းများ
သည် သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ရသည့် နည်းလမ်းနှစ်သွယ် ြဖစ်သည်။ စပါး
တစ်ဧကအထွက်နှုန်းတိုးေစရန်အတွက် အထွက်စွမ်းရည်နည်းသည့် ြပည်တွင်းေဒသစပါးမျိုးများ
အစား အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာခဲ့ ြကရာ ယခုအခါ
စုစုေပါင်းစပါးစိုက်ဧရိယာ၏ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းထိ အစားထိုးနိုင်ြပီ ြဖစ်သည်။ ဆက်လက်၍ လက်ရှိ
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများေနရာတွင် တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားသည့် စပ်မျိုးစပါး (Hybrid
Rice) များဖ
ြ င့် အစားထိုးစိုက်ပျိုးသွားနိုင်မည်ဆိုပါက ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ပိုမို
တိုးတက်လာမည် ြဖစ်သည်။

အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးသစ်များ းအစားထိုးစိုက်ပျိုးသင့်သည်

ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၇-၉၈ ခုနှစ်၊ ေနွရာသီမှစတင်၍ စပ်မျိုးစပါးများကို တင်သွင်း
စိုက်ပျိုးခဲ့ ြကသည်။ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် စီးမားကုမ္ပဏီနှင့် ေရှာင်ဖန်းကုမ္ပဏီတို့မှ စပ်မျိုးစပါး
မျိုးများကို ဧက ၂၅၀၀ ေကျာ်ထိ စိုက်ပျိုးခဲ့ ြပီး ၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဧက ၅၀၀၀ ေကျာ်စိုက်ပျိုး
ခဲ့သည်။
တစ်ဧကအထွက်နှုန်း တိုးြမှင့်ေစရန်အတွက် လက်ရှိမျိုးများေနရာတွင် အထွက်နှုန်းစွမ်း
ရည်ေကာင်းေသာမျိုးသစ်မျိုးများကို အစားထိုးစိုက်ပျိုးသွားရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း ေဒသေရေမ
ြ
အေခ
ြ အေနကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ စိုက်ပျိုးေရးတွင် ပုံေသကားကျေဆာင်ရွက်၍
မရနိုင်ပါ။ အခ
ြ ားေနရာေဒသတွင် တစ်ဧကတင်း ၁၀၀ ထွက်သည့်မျိုးကို မိမိေဒသတွင် ရယူစိုက်
ြ င်း
ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့် တစ်ဧကတင်း ၁၀၀ ထွက်မည်ဟု ေမျှာ်လင့်၍မရနိုင်ပါ။ ေဒသတွင် ရယူစိုက်ပျိုးခ

၅
ြဖင့် တစ်ဧကတင်း ၁၀၀ ထွက်မည်ဟုေမျှာ်လင့်၍ မရနိုင်ပါ။ ေဒသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ေရရရှိမှု အပူ
ချိန်၊ လတ္တ ီတွဒ်၊ ေလာ်ဂျီတွဒ်၊ ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အြမင့်၊ ေြမအမျိုးအစားစသည်တို့ တူညီနိုင်
ြခင်းမရှိေချ။ ေဒသတစ်ခုတည်းမှာပင် ေရေြမအေခ
ြ ေနမတူညီနိုင်ပါ။ ေတာင်သူတစ်ဦးတည်း
ပိုင်ဆိုင်သည့် စိုက်ပျိုးေြမတစ်ခုတွင်လည်း ေြမဆီလွှာအဆင့်အတန်း၊ ေရေနေရထိုင် ကွဲ ြပားခ
ြ ားနား
နိုင်ပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် သင့်ေတာ်သည့် လယ်ေြမတွင် သင့်ေတာ်သည့်မျိုးကို စိုက်ပျိုး ရပါသည်။
လယ်ေြမအားလုံးတွင် မျိုးတစ်မျိုးတည်းစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့် ေမျှာ်မှန်းသည့်အထွက်ကို ရရှိနိုင်မည်
မဟုတ်ပါ။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အထွက်ေကာင်းမျိုးများစွာကို စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ ြကရာ၊ မေနာသုခနှင့်
ေရွှဝါထွန်းစပါးမျိုးစိုက်ဧရိယာသည် အများဆုံးြဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်း ၄င်းမျိုးများချည်း
တစ် ြပည်လုံးစိုက်ပျိုး၍ မဖ
ြ စ်နိုင်ပါ။ ထို့ေ ြကာင့် ေကျာ်ေဇယျ၊ ဆင်းသိဂင်္ီ၊ ဆင်းသီရိ၊ မေနာဟရီ၊
သီးထပ်ရင်၊ ေရွှသွယ်ရင်စသည့် အခ
ြ ားအထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများနှင့် အင်းမရဲေဘာ်၊ နှံကား
စသည့် ေဒသစပါးမျိုးများကိုလည်း ေနရာေဒသအလိုက် စိုက်ပျိုးေနက
ြ ြခင်းြဖစ်သည်။
လက်ရှိစပါးမျိုးများေနရာတွင် ပို၍ပို၍အထွက်ေကာင်းေသာ မျိုးများကို အစားထိုး
စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်သည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။ သို့ေသာ် မည်သည့်စပါးမျိုးကို အစားထိုးစိုက်ပျိုးသင့်
သည်ကိုမူ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနပ
ြ ုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။
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၆

ေခတ်သစ်စပါးရာေကျာ်-၁ (အိုင်အာ-၈) မှသည်
အိုင်အာ-၈ သည် ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆုံးတင်သွင်းသည့် ေခတ်သစ်စပါးဖ
ြ စ်သည်။
အိုင်အာသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာန၏ အတိုေကာက်
အက္ခရာဖ
ြ စ်သည်။ ကမ္ဘာ့စပါးစိုက်နိုင်ငံအချို့က အံ့ဖွယ်စပါးဟုေခါ်ေဝါ်ခဲ့သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၌
ရာေကျာ်စပါးဟုစတင်ေခါ်ေဝါ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးတင်သွင်းခဲ့ေသာ ရာေကျာ်ထွက်သည့် စပါးမျိုး
ြဖစ်၍ အခ
ြ ားရာေကျာ်မျိုးများ နှင့် လွဲမှားခ
ြ င်းမရှိေစရန် ရာေကျာ-် ၁ ဟု ေပ
ြ ာင်းလဲေခါ်ေဝါ်ခဲ့
သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ေဒသစပါးမျိုးများကိုသာ စိုက်ပျိုးက
ြ သည်။ ေဒသ
စပါးမျိုးများသည် အလင်းေရာင်တုံ့ြပန်မှုရှိသြဖင့် မည်သည့်ရက်တွင်စိုက်သည် ြဖစ်ေစ၊ မျိုးအလိုက်
သတ်မှတ်သည့်ရက်၌ စပါးနှံထွက်ေလ့ရှိသည်။ ဘယ်အချိန်စိုက်စိုက် တန်ေဆာင်မုန်းလပ
ြ ည့်ရင်
ကျွဲေြခရာကွက်ထဲက စပါးပင်ပါမကျန် အနှံထွက်ေတာ့တာပဲဟု ေရှးလူကီးသူမများေပ
ြ ာေလ့ရှိ
သည်။ ထို့ေ ြကာင့် ေရှးလယ်သမားကီးများ၏ အိမ်ရှိြမင်သာေသာ အိမ်တစ်ေနရာရာ၌ စပါး
ပျိုးေထာင်ရက်ကို မှတ်သားေလ့ရှိ ြပီး နှစ်စဥ်ပျိုးေထာင်ရက်ေနာက်မကျေစေရး သတိထားေလ့ရှိ
သည်။
ထိုအချိန်က ေဒသစပါးမျိုးများသည် အထွက်နှုန်းစွမ်းရည်နည်းသည်။ ေြမသ
ြ ဇာေကျွး
ေသာ်လည်း တိုး၍စပါးအမထွက်နိုင်ေချ။ အပင်ယိုင်လဲြပီး စပါးအထွက်ပို၍ပင်နည်းနိုင်သည်။
သို့ေသာ် ဆန်အရည်အေသွးေကာင်းေသာ စပါးမျိုးများဖ
ြ စ် ြကသည်။

ပျိုးဝါးခ
ြ မ်းရရှိေစရန် ေဘာင်ပျိုးစနစ်ြဖင့်ပျိုးေထာင်သင့်သည်

ေဒသစပါးမျိုးများစိုက်ပျိုးေလ့ရှိေသာ လယ်သမားကီးများကို ေခတ်သစ်စပါးစိုက်ပျိုး
ေရး စတင်စည်းရုံးစဥ်က အလွန့်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ စာေရးသူကိုယ်တိုင် မေကွးတိုင်း၊ ကံမြမို့
နယ်က ကဒူးြပင်ေကျးရွာကို သွားေရာက် ြပီး ေဖာ်ြပပါ ေခတ်သစ်စပါးစိုက်ပျိုးေရး ပထမဦးဆုံးသွား
ေရာက်ေဟာေပ
ြ ာစဥ်က "ဘာရာေကျာ်စပါးလဲကွ၊ တစ်ဧကတင်း(၁၀၀)ဘယ်လိုလုပ်ထွက်မှာလဲ၊ဒို့

၇
စပါးေတွ တင်း(၄၀) ပဲ အလွန်ဆုံးထွက်တာ၊ နှစ်ဆေကျာ်တိုးမယ်ဆိုတာ ဒို့မယုံဘူး၊ နို့ဆီဘူး(၁၀၀)
ေကျာ် ထွက်တာလားကွာ"ဟု ရွာလူကီး ဦးခင်ေမာင်ေြပာစကားကို အခုထိက
ြ ားေယာင်မိသည်။
တကယ်ေတာ့ အဲဒီအချိန်က စာအုပ်ဖတ် ြပီး ေဟာေပ
ြ ာေနရေသာ်လည်း စာေရးသူကိုယ်တိုင်
အိုင်အာ-၈ စပါးကို မမ
ြ င်ဖူးေသးပါ။ သို့ေသာ် စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနေတွ့ရှိမှု ေဖာ် ြပချက်များကို
ေလ့လာပ
ြ ီး၊ စပါးမျိုးသည် ေရွှကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသည်ကိုမူ ထိုအချိန်ကပင် သိရှိခဲ့ပါသည်။
ေခတ်သစ်စပါးဖ
ြ စ်၍ စနစ်သစ်စိုက်ပျိုးေရးကို ကျင့်သုံးေစခဲ့သည်။ ြမို့နယ်အတွင်း
သွင်းေရအကူအညီ (ထိုအချိန်က ေချာင်းေရကို ေရစုပ်စက်ြဖင့် ေရတင်နိုင)် ရရှိသည့် လယ်ေြမများ
၌ အုပ်စုလိုက် စိုက်ကွင်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ စပါးစိုက်လယ်ေြမတိုင်း သဘာဝေြမသ
ြ ဇာအဖ
ြ စ်
နွားေချးကို အသုံးြပုေစခဲ့သည်။ ပျိုးေထာင်ရာ၌ ေရှးရိုးစဥ်လာ လယ်ကွက်ငယ်ထဲ တမန်းြပင်
ပက်ကဲေစခ
ြ င်းမပ
ြ ုဘဲ ေဘာင်ပျိုးစနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ ပျိုးဝါးခ
ြ မ်းရရှိေစရန် ပျိုးပါးကဲေစခဲ့သည်။
ပျိုးသက် ၂၅ ရက်သား၌ တစ်ကျင်းလျှင် နှစ်ပင်၊ သုံးပင် ြဖင့် အတန်း ၁၀ လက်မ၊ ပင်က
ြ ား ေြခာက်
လက်မထား၍ စိုက်ပျိုးေစခဲ့သည်။ ယူရီးယား၊ တီစူပါ၊ ပိုတက်ရှ် ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာသုံးမျိုးစလုံး အသုံး
ြပုေစခဲ့ပါသည်။
ေခတ်သစ်စပါးကို စနစ်သစ်နည်းြဖင့် စိုက်ပျိုးေစရန်အတွက် စနစ်သစ်လယ်သမား၊
စနစ်သစ်ေကာက်စိုက်သမများဖွဲ့စည်းကာ သင်တန်းများ အကိမ် ကိမ်ေပးခဲ့သည်။ ကွင်းဆင်း၍
လက်ေတွ့ြပသကာ အနီးကပ်ကီး ြကပ်ခဲ့ရသည်။ ေမာင်းညိုချိန်၌ စံ ြပရိတ်သိမ်းပွဲြပုလုပ်၍ စပါး
ရိတ်သိမ်းသည့်အခါ တစ်ဧကလျှင် စက်ကျ ၁၆၄ တင်းထွက် ြပီး အမှန်တကယ်ပင် တင်း ၁၀၀
ေကျာ်ခဲ့သည်။
လက်ေတွ့မျက် ြမင်ေတွ့ ကုံရသည့်အခါ မယုံ၍မရေတာ့ပါ။ ေခတ်သစ်စပါးသည် အမှန်
ပင် တစ်ဧကတင်း ၁၀၀ ေကျာ်ပါသည်။ ထိုေ ြကာင့်အိုင်အာ-၈ေခါ်သည့် ေခတ်သစ်စပါးရာေကျာ်-၁
မှသည် ရာေကျာ-် ၂ (အိုင်အာ-၅)၊ စီ-၄/၆၃ စသည် ြဖင့် စပါးမျိုးများ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် သုေတ
သနပ
ြ ုေမွးြမူထုတ်ခဲ့ရာ အခုေတာ့ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးေပါင်း ၇၀ ေကျာ်အနက် မေနာသုခ၊
ေရွှဝါထွန်း၊ ေကျာ်ေဇယျ၊ ဧရာမင်း၊ ဆင်းသိဂင်္ီ၊ ေမှာ်ဘ-ီ ၂၊ သီးထပ်ရင်၊ ေရွှသွယ်ရင် စသည့် စပါးမျိုး
၂၀ ေကျာ်ကို ြမန်မာ့လယ်ေြမနယ်ပယ်အနှံ့ စိုက်ပျိုးေနက
ြ ြပီး ြဖစ်သည်။
ေခတ်သစ်စပါးရာေကျာ်-၁ (အိုင်အာ-၈)ကို ေခတ်သစ်စနစ်ြဖင့် ၁၉၆၈ ခုနှစ်က စတင်
ခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် စပါးစိုက်လယ်ေြမ၏ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်တွင် ေခတ်သစ်စပါးကဲ့သို့ အထွက်
ေကာင်းစပါးမျိုးများအသုံးြပု၍ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိြပီ ြဖစ်သည်။

v,f,mpD;yGm;owif;? 2004 ckESpf {NyDv 2 &uf

၈

ြမစိမ်းေရာင်စပါးတစ်ေခတ်ဆန်းသစ်ေစခဲ့သည်
ဆန်စပါးသည် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်စားသုံးသီးနှံ ြဖစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးေရ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၏
ေန့စဥ်စားသုံးေသာအစာ၌ ကယ်လိုရီအာဟာရ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ပါဝင်သည်။
နှစ်စဥ် ထွက်ရှိေသာ ဂျုံသီးနှံမှ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကို စားနပ်ရိက္ခာအဖ
ြ စ် အသုံးြပုေသာ်လည်း
စပါးသီးနှံမှ ရာခိုင်နှုန်းြပည့်ခန့်ကို လူတို့စားသုံးလျက်ရှိပါသည်။

စပါးသီးနှံ၏ ထူးြခားချက်မှာ ေဒသမေရွး စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းနိုင်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ပူ ြပင်း
ေသာ ြသစေတ
ြ းလျနှင့် အီဂျစ်သဲကန္တာရများတွင်လည်းေကာင်း၊ ေအးေသာ နီေပါနိုင်ငံ ဟိမဝန္တာ
ေတာင်တန်းေဒသများတွင်လည်းေကာင်း၊အေရှ့ေတာင်အာရှကုန်းြမင့်ေဒသများတွင်လည်းေကာင်း
ရှ်နိုင်ငံရှိ ရှစ်ေပခန့်နက်ေသာ ေရနက်ကွင်းများတွင်
စပါးသီးနှံကို စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ဘဂလားေဒ့
င်္
လည်း ေရမ
ြ င့်တက်လာတိုင်း ေန့စဥ် ရှစ်လက်မခန့်စပါးပင် ပင်စည်ရှည်ထွက်လာခ
ြ င်းြဖင့် ၁၀ ေပ
မကပင်ရပ်ြမင့်ကာ ေအာင် ြမင် ြဖစ်ထွန်းနိုင်သည်။ သို့ေသာ် ကမ္ဘာ့စပါးစိုက်ဧရိယာအများစုသည်
မိုးေကာင်းေသာက်ေဒသ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဆည်ေရေသာက်ေဒသ ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်၌ ေရလက်မ
အနည်းငယ်ကို သိုေလှာင်သည့် လယ်ေြမများတွင် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။
ဆန်စပါးဆိုင်ရာ သမိုင်းြဖစ်စဥ်ထူးြခားမှုကို အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာန
က ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည်။ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်၌ ဖိလစ်ပိုင်
နိုင်ငံ မနီလာမ
ြ ို့အနီးတွင် တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနက
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနပညာရှင်များသည် စပါးသီးနှံကို ပုံစံသစ်ဖန်တီးေနသူများဖ
ြ စ် ြကသည်။

၉
၄င်းတို့သည် မူလက ငါးေပခန့်ြမင့်ေသာ စပါးပင်ကို သုံးေပခန့်သို့ ေပ
ြ ာင်းလဲေစခဲ့သည်။
ထို့ေ ြကာင့် တစ်နှံပါစပါးေစ့ ယခင်ထက်များပ
ြ ီး စပါးနှံအေလးချိန်စီးလာေသာ်လည်း စပါးပင်ယိုင်
လဲေစခ
ြ င်းမရှိနိုင်ေပ။ စပါးပင်သက်တမ်းကို ရက် ၁၆၀ မှ ၁၁၀ ခန့်သို့ ေလျှာ့ချေပးခဲ့သည်။
အကျိုးေကျးဇူး

အားဖ
ြ င့်

ပူေနွးေသာေဒသတွင်

သဘာဝမိုးေရကို

ြဖည့်စွက်ေပးသည့်

ဆည်ေရကဲ့သို့ သွင်းေရသာရရှိပါက မူလတစ်သီးစားစိုက်ပျိုးေရးမှ နှစ်သီးစား (သို့မဟုတ်) သုံးသီး
စားစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ထိုမျှသာမက ေရာဂါဒဏ်ခံစပါးမျိုးများ၊ ပိုးမွှားဒဏ်ခံစပါးမျိုးများကိုလည်း
မျိုးစပ်ထုတ်လုပ်ေပး လျက်ရှိသည်။ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာန၏ ပင်ရပ်ပုစပါး
ြ င့် ၁၉၆၇ မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်
မျိုးများသည် စပါး အထွက်ေကာင်းြပီး ေဒသအနှံ့အြပားဖ
ြ စ်ထွန်းသဖ
အထိ ၂၅ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှုကို နှစ်ဆတက်ေစခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှား
နိုင်ငံတွင် သုံးဆတက်ေစခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ဂျုံသီးနှံသည်လည်း ဤကဲ့သို့မျိုးသစ်များ ဖန်တီး
ထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖင့် ြမစိမ်းေရာင်တစ်ေခတ် ဆန်းသစ်ေစခဲ့သည်။
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနသည် ၄င်း၏ဌာနတွင်ရှိသည့် မျိုးေစ့ဘဏ်
မှ စပါးမျိုးေပါင်း ရှစ်ေသာင်းေကျာ်ကို အသုံးချကာ မျိုးစပ်ေမွးြမူခ
ြ င်း၊ အလားအလာအေကာင်း
ေသာ စပါးမျိုးများကို ကမ္ဘာ့စပါးစိုက်ပျိုးေသာနိုင်ငံေပါင်း ၉၀ ခန့်သို့ ေဒသဖ
ြ စ်ထွန်းမှု စမ်းသပ်ေစ
ြခင်း၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ ေဒသစပါးမျိုးများနှင့် ဆက်လက်မျိုးကူးစပ်ေစကာ မျိုးသစ်များဖန်တီး
ေစခ
ြ င်းြဖင့် ဆက်လက် ကိုးစားေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသည် အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနနှင့် ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင်
စတင်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ ယခုတိုင်စဥ်ဆက်မြပတ် ဆန်စပါးသုေတသန
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကာ

ြမန်မာ့လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးက ကို

တစ်ေခတ်ဆန်းသစ်ေစခဲ့သည်။
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ြမစိမ်းေရာင်စပါးဖ
ြ င့်

၁၀

မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကိုစိုက်ပျိုး စပါးအထွက်နှင့် ဝင်ေငွတိုး
နိုင်ငံ၏ စီးပွားဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် သီးနှံအထွက်တိုးေရး ကိုးပမ်းရာတွင် အထွက်နှုန်း
ေကာင်း၊ အရည်အေသွးေကာင်း၊ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များကို အသုံးြပုစိုက်ပျိုးရန် လိုအပ်သည်။
စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးရာ၌ စပါးမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ြဖစ်ရန် အေရးကီးပါသည်။
မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ဟုဆိုရာတွင် မျိုးေကာင်းြခင်းနှင့် မျိုးသန့်ြခင်းအခ
ြ င်းအရာနှစ်ရပ်
အကျုံးဝင်ေနသည်။ မည်သည့်စပါးမျိုးကို မျိုးေကာင်းဟုသတ်မှတ်မည်နည်း။ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ စပါး
စိုက်ပျိုးရာ ေရေြမေဒသအမျိုးမျိုးကွဲ ြပား ြခားနားလျှက်ရှိရာ မိမိစိုက်သည့် ေရေမ
ြ ေဒသနှင့်
ကိုက်ညီသည့် စပါးမျိုးသာအထွက်ေကာင်းနိုင်သည်။ သို့ြဖစ်၍ ေဒသနှင့်ကိုက်ညီေသာမျိုးကိုသာ
စပါးမျိုးေကာင်းအဖ
ြ စ် သတ်မှတ်က
ြ ပါသည်။
မိမိစိုက်ေသာ စပါးမျိုး၏ဆန်ကို လယ်သမားတိုင်း မိမိဝမ်းစာအဖ
ြ စ်အသုံးြပုက
ြ ရာ ဆန်
အရည်အေသွးသင့်တင့် ြပီး မိမိအ ကိုက်စားေကာင်းရန်လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အကိုက်
ချင်းမတူေချ။ အချို့က အေပျာ့ကိုက်သည်။ အချို့က အမာကိုက်သည်။ အချို့က အနံ့ေမွှးသည်ကို
ကိုက်သည်။ ၄င်းအပ
ြ င် ေဒသအတွင်း ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားရန် ေစျးကွက်ကိုက်ြဖစ်ရန်လည်း
လိုသည်။ စပါးကို ကိတ်ခွဲပါက ဆန်ထွက်ေကာင်း၊ ဆန်ေကာင်းရာခိုင်နှုန်းများပ
ြ ီး ထမင်းချက်ပါက
အိုးတက်ရန်လည်းလိုပါသည်။ အိုးတက်သည်ဆိုသည်မှာ ထမင်းချက်ရာ၌ ဆန်မှထမင်းများများရရှိ
နိုင်သည့် စွမ်းရည် ြဖစ်သည်။

စပါးအထွက်တိုးရန် မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်မျိုးေစ့ကိုစိုက်ပျိုးသင့်သည်

၁၁
အထွက်ေကာင်းသည့စွ် မ်းရည်သည် မျိုးတစ်မျိုးအတွက် အထူးလိုအပ်ရာ မျိုးေကာင်း
တစ်မျိုးသည် စိုက်ပျိုးပါက အထွက်နှုန်းြမင့်မားသည့်မျိုးဖ
ြ စ်ရမည်။ စပါးကို မိုးေရာ၊ေနွေရာ
စိုက်ပျိုးေနပ
ြ ီ ြဖစ်ရာ ရာသီအလိုက် အထွက်နှုန်းတည်ြငိမ်ေသာ အထွက်ေကာင်းေသာမျိုး ြဖစ်ရပါ
မည်။
ြမန်မာနိုင်ငံစပါးစိုက်ခင်းများ၌ ကျေရာက်နိုင်ေသာ ဘက်တီးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါ၊
ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါစသည့် အဓိကေရာဂါတို့ကိုခံနိုင်သည့်မျိုးဖ
ြ စ်ရန်လိုသည်။ စပါး
သီးနှံတွင် ကျေရာက်ဖျက်ဆီးေသာ စပါးဆစ်ပိုးများ၊ အညိုေရာင်စပါးဖ
ြ ုတ်ပိုးစသည့် ပိုးမွှားဒဏ်ကို
ခံနိုင်ရည်ရှိသင့် ပါသည်။
မိုးေရကို အားကိုးစိုက်ပျိုးရသည့် စပါးစိုက်ေဒသများ၌ မိုးေခါင်ဒဏ်ခံနိုင်ေသာမျိုး၊
ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း မိုးရာသီတွင် ေရလွှမ်းေလ့ရှိသည့်ေဒသများ၌ ေရလွှမ်းခံေသာ မျိုးဖ
ြ စ်ရန်
လိုသည်။
ယခုအခါ သက်တမ်းအလိုက် သီးပွင့်ရင့်မှည့်ေသာ စပါးမျိုးများကို မိုးေရာ၊ ေနွပါ
စိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ ရာသီနှင့်သင့်ေတာ်သည့် သက်တမ်းရှိရန်လိုသည်။ စပါးစိုက်လယ်ေြမအများစု၌
စပါးအေခ
ြ ခံ သီးထပ်သီးနှံပုံစံကိုချမှတ်၍ စိုက်ပျိုးစွမ်းအားမ
ြ င့်မားေရးကို ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိရာ
သက်တမ်းတိုမျိုးကို ပို၍လိုလားက
ြ ပါသည်။
ပိုးမွှားေရာဂါ၊ ကက်၊ ငှက်စသည့်အဖျက်အဆီးအမျိုးမျိုးသည် သီးနှံစပါးခင်းအနည်းစု
ရှိချိန်၌ ပိုမို၍ကျေရာက်ေလ့ရှိသည်။ ထိုေ ြကာင့် အခ
ြ ားစပါးစိုက်ခင်းအများစုထက် စိုက်ချိန်၊
ရိတ်ချိန်ေစာသည့်စပါးမျိုး၊ ေနာက်ကျသည့်စပါးမျိုးမဖ
ြ စ်သင့်ပါေချ။ ေနာက်ကျ၍သီးပွင့်ရင့်မှည့်
ေသာစပါးမျိုးသည် ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုးရွားမှုကိုခံရြပီး ေရပ
ြ တ်ကာစပါးအထွက်ကို ထိခိုက်
နိုင်ပါသည်။
စပါးမျိုးကိုလိုက်၍

ပင်ပွားစွမ်းရည်မတူညီက
ြ ေချ။

အထွက်ေကာင်းရန်အတွက်

လုံေလာက် ေသာပင်ပွားထွက်နိုင်ေသာ မျိုးြဖစ်ရန်လိုသည်။ ၄င်းြပင် ပင်ပွားစွမ်းရည်ေကာင်း၍
ပင်ပွားများများထွက်ပါက စပါးပင်အားယှဥ် ြပိုင်ကီးထွားလာေသာ ေပါင်းြမက်ပင်များကို အရိပ်
လွှမ်းေစကာ ေပါင်းြမက်ပင်များကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရာ ေရာက်နိုင်ပါသည်။
စပါးပင်သည် ပုံမှန်ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးပ
ြ ီး သီးပွင့်လာေသာ်လည်း ယိုင်လဲပါက စပါးအထွက်
ေလျှာ့ေစနိုင်သည်။

စပါးအရည်အေသွး

ကျဆင်းေစသည်။

ထို့ေ ြကာင့်

သင့်ေတာ်ေသာ

ေကာက်ကွက်၊ စိုက်ချိန်၊ စိုက်စနစ်၊ ေြမသ
ြ ဇာထည့်သွင်းမှုစသည့် ပုံမှန်စိုက်ပျိုးပ
ြ ုစုသည့် အေခ
ြ
အေနတွင် ယိုင်လဲမှုကိုခံနိုင်ေသာ၊ ယိုင်လဲြခင်းမရှိေသာ စပါးမျိုးဖ
ြ စ်ရန် လိုပါသည်။

၁၂
မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကို အသုံးြပုစိုက်ပျိုးေရးအတွက် စပါးမျိုးေကာင်းနှင့် ပတ်သက်
သည့် ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့်အရည်အချင်း၊ လိုအပ်ချက်များကို ေဖာ် ြပ ြပီးြဖစ်ေသာအခါ မျိုးသန့်နှင့်
ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ေရးသားလိုပါသည်။
မျိုးသန့်မျိုးေစ့ဆိုသည်မှာ တခ
ြ ားစပါးမျိုးများမပါေသာ မိမိအသုံးြပုသည့် မျိုးချည့်
သာပါေသာ စပါးမျိုးသန့်ြဖစ်ရပါမည်။ လယ်သမားများအသုံးြပုမည့်စပါးမျိုးသန့်တွင် မျိုးသန့်စင်
မှု ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ေကျာ်ပါဝင်သင့်သည်။
မျိုးသန့်မျိုးေစ့များသည် စပါးေစ့အရွယ်အစားညီညာရပါမည်။ ေပါင်း ြမက်ေစ့များ
ကင်းစင်ရပါမည်။ မျိုးေစ့ေဆာင်ေရာဂါများကင်းရပါမည်။ စပါးမျိုးေစ့များတွင် ပိုးမွှားနှင့် ေရာဂါ
ြဖစ်ေ ြကာင်းများ ကပ်ညိပါလာခ
ြ င်းမရှိရန်လိုပါသည်။ ဖုံ၊ သဲ၊ ခဲ၊ အမိှုက်သရိုက် စသည့် မလိုလား
သည့် အခ
ြ ားပစ္စည်းများလည်း ေရာေနှာပါဝင်ေနခ
ြ င်းမရှိသင့်ပါေချ။
စပါးမျိုးေကာင်းြပီး မျိုးသန့်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် အဆင့် ြမင့်မျိုးေစ့ကို
အသုံးြပုစိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧကစပါးမျိုးေစ့နှုန်းကို ေလျှာ့ချနိုင်သြဖင့် စီးပွားေရးတွက်ေချကိုက်
မည်။

ေကာက်ပင်အေသအေပျာက်နည်းကာ

ေကာက်ပင်ဖာရမှုနည်းမည်။

ပျိုးပင်များသည်

သန်စွမ်းသဖ
ြ င့် ေကာက်ပင်များကီးထွားနှုန်းြမန်မည်။ အပင်အရပ်ညီညာမည်။ ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်၊
ရာသီဥတုေရေမ
ြ ဆိုးဝါးသည့်ဒဏ်ကိုခံနိုင်မည်။ အနှံထွက်ချိန်၌ အနှံများဖျာခင်းသကဲ့သို့ ညီညာ
ေနမည်။ ရင့်မှည့်ချိန်၌လည်းစပါးနှံများ ရင့်မှည့်မှုညီညာမည်။ စပါးအထွက်နှုန်းလည်း ြမင့်မား
မည် ြဖစ်ပါသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေဖာ် ြပပါမျိုးေကာင်းမျိုးသန့်အဂါနှ
င်္ င့်ညီေသာ အဆင့် ြမင့်မျိုးသန့်
မျိုးေစ့များကို အသုံးြပုစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့် စပါးအထွက်ေကာင်းေစမည်။ တစ်ဧကလျှင်စပါး ငါး မှ
ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ အထိ ပိုမိုထွက်ရှိေစသည်။ ဆန်ထွက်ေကာင်းေစမည်။ ဆန်အဆင့်အတန်းြမင့်မား
ေစမည် ြဖစ်သည်။ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်ကို စိက
ု ်ပျိုးခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် လယ်သမားတစ်ဦးချင်းအေနဖ
ြ င့်
ဝင်ေငွတိုး၍ နိုင်ငံအတွက်လည်း အကျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းမည်ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၁၀)၊ ၂၀၁၀ြပည့်နှစ်၊ ေမလ(၁၅)ရက်၊ စေနေန့

၁၃
1
ေဒသေရေြမနှင့်ကိုက်ညီသည့် ေနွစပါးမျိုးေကာင်းကို ေရွးချယ်စိုက်ပျိုး
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငန်းများဖွံ့ြဖိုးပ
ြ ီး နည်းပညာရပ်များ ြပန့်ပွား
လာသည်နှင့်အညီ သွင်းေရရရှိနိုင်သည့် ေဒသတိုင်း၌ ေနွစပါးကို ကျယ် ြပန့်စွာစိုက်ပျိုးေနပ
ြ ီ ြဖစ်
သည်။ ေနွစပါးအထွက်ကို မိုးစပါးထက်ပိုေအာင် လုပ်ကိုင်နိုင်က
ြ ြပီး ေနွစပါးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၊
ြပုစု ဂရုစိုက်နည်းစနစ်၊ ပိုးမွှားေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်တို့ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင် ြက ြပီ
ြဖစ်သည်။
သို့ေသာ် စာေရးသူနှင့်သိကျွမ်းသည့် ေနွစပါးစိုက်ေတာင်သူများသည် လိုအပ်ချက်တစ်ခု
ကို အမ
ြ ဲေတာင်းဆိုေလ့ရှိသည်။ "ေနွစပါးမျိုးေကာင်းေတွေပါ်ထွက်လာရင် လိုချင်ပါတယ်တဲ့၊" "အခု
စိုက်တဲ့မျိုးက

မေကာင်းလို့လား"ဟု

စာေရးသူကေမးေတာ့၊

"ေကာင်းေတာ့ေကာင်းပါတယ်၊"

"ဒါေပမဲ့ ဒီထက်ေကာင်းတာရှိရင် လိုချင်ပါတယ်"ဟု ြပန်လည်ေြဖ ြကားေလ့ရှိသည်။
ေနွစပါးစိုက်ေတာင်သူများ၏ လိုအင်ဆန္ဒကို စာေရးသူရိပ်စားမိပါသည်။ လက်ရှိစိုက်ေန
ေသာမျိုးထက် သာလွန်ေကာင်းမွန်ေသာ စပါးမျိုးကို အမ
ြ ဲလိုချင်ေနေက
ြ ာင်း ေဖာ် ြပ ြခင်းြဖစ်
ပါသည်။

ေရေြမေဒသပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊မရှိသိရှိရန် ေနွစပါးမျိုးသစ်များကို
ဦးစွာစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသင့်သည်

စပါးမျိုးေကာင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဆန်းစစ်စရာများ ရှိမည် ြဖစ်သည်။ အထွက်
ေကာင်းြခင်းလား၊ ေရာင်းေကာင်းြခင်းလား။ ဤသို့ေမးလျှင် "အကုန်လုံး" ဟု ေဖ
ြ မည်မှာ
ေသချာသည်။

စာေရးသူကကူညီ၍

ေဖ
ြ လိုပါသည်။

ေရေြမရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီရမည်။

ရာသီမေရွးစိုက်ပျိုးနိုင်ရမည်။ သက်တမ်းတိုရမည်။ ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်ခံနိုင်ရမည်။

၁၄
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အထွက်ေကာင်းေသာစပါးမျိုးသည် အထွက်ေကာင်းေသာ ဗီဇပါရှိေန၍ အထွက်
ေကာင်းြခင်းြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် မည်သည့်ေဒသ၌ စိုက်ပျိုးသည် ြဖစ်ေစ အထွက်ေကာင်းမည်ဟု
တရားေသတွက်၍မရနိုင်ေ ြကာင်း သိထားသင့်ပါသည်။ ေရေြမေဒသပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊
မရှိအေပါ်

မူတည်သည်။

ဧကကျဥ်းကျဥ်း၌

ဦးစွာ

မိမိကိုယ်တိုင်

မိမိလယ်ေြမတွင်

စမ်းသပ်စိုက်က
ြ ည့်သင့်သည်။

အဆိုပါစပါးမျိုးကို

ဧရိယာ

လက်ရှိစိုက်ပျိုးေနကျစပါးမျိုးထက်

ပိုမိုထွက်ရှိမှသာလျှင် အထွက် ေကာင်းမျိုးဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤသို့ေသချာမှသာ လာမည် ့
ရာသီများ တွင် ၄င်းစပါးမျိုးကို ဧက ကျယ်စီးပွားဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းတွင်

စိုက်ပျိုးေလ့ရှိသည့်

ေနွစပါးမျိုးသည်

သီးထပ်ရင်စပါးမျိုး

ြဖစ်ေ ြကာင်းသိရသည်။ မန္တေလးတိုင်း၊ မေကွးတိုင်းတို့တွင်မူ ေရွှသွယ်ရင်စပါးမျိုးကို အများစုု
စိုက်ပျိုးေက
ြ ာင်း သိရသည်။ သီးထပ်ရင်နှင့် ေရွှသွယ်ရင်စပါးမျိုးတို့သည် ေဒသေရေြမအလိုက်
ြဖစ်ထွန်း၍ အထွက်ေကာင်းြခင်းြဖစ်ေ ြကာင်း ေတွ့နိုင်သည်။ ယခုေပါ်ထွက်လာသည့် စပါးမျိုး
သစ်များစွာကိုလည်း မိမိေဒသေရေြမတွင် စမ်းသပ် ြပီးအေကာင်းဆုံးမျိုးကို ေရွးချယ်အသုံးြပုနိုင်
ပါသည်။
ယေန့လယ်သမားအများစုသည် သီးနှံတစ်မျိုးတည်းကို စိုက်ပျိုးေနခ
ြ င်းမှသည် သီးနှံ
တစ်ခုြပီးတစ်ခု ဆက်လက်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖင့် သီးနှံစိုက်စွမ်းအား ြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရွက်သည့်
အေလ့အထရှိ ြပီ ြဖစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းက လယ်သမားများသည် မုတ်သုံ်မိုးမစတင်မီ ေနွစပါးကို
ြ သည်။ ေနွစပါးမျိုး
ရိတ်သိမ်းြပီး ြဖစ်ချင်သည်။ ေနွစပါးပ
ြ ီးသည်နှင့် မိုးစပါးကို ဆက်လက်စိုက်က
သည် သက်တမ်းရှည်၍ မဖ
ြ စ်နိုင်ေချ။ ြမန် ြမန်ပွင့်သီး ရိတ်သိမ်းနိုင်ေရးအတွက် သက်တမ်းတိုမျိုး
ကို လိုလားက
ြ ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းေဒသက လယ်သမားများသည် မတ်ပဲ၊ ကုလားပဲစသည့် ပဲမျိုးစုံ
သီးနှံတစ်မျိုးမျိုးရိတ်သိမ်းြပီးမှ ေနွစပါးကိုစိုက် ြကသည်။ ေနွစပါးစိုက်ချိန်သည် သုံးသီးစားသီးနှံပုံစံ
ေက
ြ ာင့် ေနာက်ကျရသည်။ စိုက်ချိန်ေနာက်ကျေသာ်လည်း ေနွစပါးရိတ်သိမ်းချိန်၌ မိုးမမိေစလိုေပ။
ထို့ေ ြကာင့် ြမန် ြမန်ပွင့် သီးရိတ်သိမ်းနိုင်ေရးအတွက် သက်တမ်းတိုမျိုးကို လိိုလားက
ြ သည်။
သက်တမ်းတိုစပါးမျိုးများတွင် ေရွှသယ်ရင်ကို အသက်လျင်၍ ေနွစပါးအတွက် အထွက်
ေကာင်းြပီး စပါးအေြခခံ သီးထပ်သီးနှံပုံစံ စိုက်ပျိုးေရးစနစ်တွင် အသုံးြပုရန် သင့်ေတာ်ေသာမျိုး
အဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနက ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ေဝခဲ့ ြခင်းြဖစ်သည်။ ဧည့်မထ
စပါး အုပ်စုဝင်၊ ဆန်ရည်ဆန်သားက
ြ ည်လင်၍ စားသုံးမှုအဆင့် သင့်တင့်ေသာမျိုးဖ
ြ စ်သည်။

၁၅
3
သီးထပ်ရင်ကိုမူ အထွက်စွမ်းရည်ြမင့်မား၍ သက်လျင်သီးထပ်စပါးအဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးရန်
၁၉၈၆ ခုနှစ်က ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။ ေရွှသွယ်ရင်နှင့် သီးထပ်ရင်စပါးနှစ်မျိုးလုံးသည်
ဧည့်မထစပါး အုပ်စုဝင်စပါးမျိုးများဖ
ြ စ် ြပီး ေနွစပါးစိုက်လယ်သမားများ ယေန့ထိလက်ခံစိုက်ပျိုး
ေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငံေတာ်က ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိေရးေဆာင်ရွက်ရန် သီးနှံ ၁၀မျိုးကို သတ်မှတ်ေပး
ခဲ့ရာ စပါးသီးနှံတွင် တစ်ဧက တင်း၁၀၀ ထွက်ရှိရန်ြဖစ်သည်။ ပန်းတိုင်အထွက်ကိုရရှိေစရန် မျိုး
ေပ
ြ ာင်းလဲေရးအစီအစဥ်အရ

သုခရင်နှင့်ေရဆင်းလုံးသွယ်စပါးနှစ်မျိုးကို

၂၀၀၂

ခုနှစ်တွင်

ထုတ်ေဝ ခဲ့သည်။ စပါးနှစ်မျိုးလုံးသည် အသက်လျင်၊ အထွက်ေကာင်းြပီး စပါးသီးနှံတွင်
ဆိုးဝါးစွာကျေရာက် တတ်သည့် ဘက်တီးရီးယားရွက်ေြခာက်ေရာဂါကို ခံနိုင်ရည်ရှိ ြကသည်။
သုခရင်သည်

လက်ေရွးစဥ်

စပါးအုပ်စုဝင်ြဖစ် ြပီး

ဝင် ြဖစ်သည်။

ဆန်ရည်ဆန်သားက
ြ ည်လင်

၍

ေရဆင်းလုံးသွယ်သည်
စားသုံးမှုအဆင့်ေကာင်းြပီး

ဧည့်မထအုပ်စု
နူးညံ့သည်။

ေရဆင်းလုံးသွယ်သည် ပိုမိုေပျာ့ေပျာင်းသည်။ သုခရင်ကို မန္တေလးတိုင်း၊ မေကွးတိုင်းနှင့် ပဲခူးတိုင်း၊
ေရဆင်းလုံးသွယ်ကို ပဲခူးတိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် ေနွစပါးအဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးသင့်သည်။
စပါးနှစ်မျိုးလုံးသည်

အရည်အေသွးေကာင်း၍

ေရာဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိေသာ

စပါးမျိုးများ

ြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
တစ်မိုးစပါးနှစ်သီး စိုက်ပျိုးေရးအတွက် အသုံးဝင်ေသာ အသက်ရက် ၉၀-၁၀၀ ခန့်သာရှိ
ေသာ အိုင်အာ-၇၄၇ စပါးမျိုးကို ၁၉၈၂ ခုနှစ်က ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ အထွက်နှုန်းများစွာြမင့်မားခ
ြ င်း
မရှိေသာ်လည်း

ေစာစွာရိတ်သိမ်းနိုင်ြခင်းေက
ြ ာင့်

ေစျးေကာင်းရကာ

ဒုတိယစပါးတစ်သီးကို

လျှင် ြမန် စွာစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ယခုထိ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ကချင် ြပည်နယ်တို့တွင် အများစုစိုက်ပျိုး
လျက်ရှိပါ သည်။
အထွက် ြမင့်မားပ
ြ ီး စားသုံးမှုအရည်အေသွးေကာင်းမွန်ကာ ေတာင်ေပါ်ေဒသတွင် ြဖစ်
ထွန်းသည့်စပါးမျိုး ဆင်းဧကရီ-၃ ကို ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ ရှမ်းြပည်နယ်
အေရှ့ပိုင်းနှင့် ကချင် ြပည်နယ်တို့တွင် အထွက်နှုန်းတည် ြငိမ် ြပီး ေစျးကွက်ကိုက်စပါးမျိုးအဖ
ြ စ်
ထင်ရှားဆဲ ြဖစ်သည်။
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးေရးအတွက် သက်လျင်အထွက်ေကာင်း စပါးမျိုးများကို ထပ်မံမိတ်ဆက်
ေပးလိုပါသည်။ ဆင်းနွယ်ရင်နှင့် ရတနာတိုးစပါးမျိုးများသည် မျိုးသစ်များဖ
ြ စ်က
ြ သည်။ ဧည့်မထ
ြ ည်လင်သည်။ ဆင်းနွယ်ရင်သည် စားသုံးမှု
စပါးအုပ်စုဝင်စပါးမျိုးများဖ
ြ စ် ြပီး ဆန်ရည်ဆန်သားက

၁၆
4
အဆင့်ေကာင်းြပီး ရတနာတိုးသည် သင့်တင့်သည်။ ဆင်းနွယ်ရင်စပါးမျိုး၏ ထူးြခားချက်မှာ
ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါနှင့်

ြဖုတ်ညိုပိုးခံနိုင်ေ ြကာင်းသိရသည်။

ရတနာတိုးစပါးမျိုး

မှာလည်း ဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းေရာဂါခံနိုင်ြပီး ယိုင်လဲမှုဒဏ်ကိုပါခံနိုင်ေ ြကာင်း သိရပါသည်။
စိုက်ပျိုးသင့်သည့် ေဒသများမှာ ဆင်းနွယ်ရင်ကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့်
မန္တေလးတိုင်း၊ ရတနာတိုးကို ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်

ပဲခူးတိုင်းတို့ြဖစ်ေ ြကာင်း ေထာက်ခံချက်ေပးလို

ပါသည်။
မန္တေလးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့တွင် အလားအလာေကာင်းသည့် စပါးမျိုးတစ်မျိုးရှိေသး
သည်။ ၄င်းမှာ ေရွှမေနာ် ြဖစ်သည်။ သက်တမ်းတို အထွက်ေကာင်းမျိုးဖ
ြ စ်ကာ လက်ေရွးစဥ်
စပါးမျိုး အုပ်စုဝင် ြဖစ်သည်။ ဆန်ရည်ဆန်သားက
ြ ည်လင်ြပီး စားသုံးမှုသင့်တင့်သည်။
ယခုေဖာ် ြပပါ စပါးမျိုးများသည် မျိုးအလိုက်အထွက်နှုန်းေကာင်းြခင်း၊ အရည်အေသွး
ေကာင်းြခင်း၊ ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်ခံနိုင်ြခင်းစသည့် အရည်အချင်းလက္ခဏာများပါဝင်သည့် ေနွစပါး
မျိုးများဖ
ြ စ် ြကသည်။

သီးနှံပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိေရး၊

အကျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းစွာ

စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းမည့်မျိုးများအဖ
ြ စ်

နည်းပညာမှန်ကန်မှုနှင့်ေပါင်းစပ်ကာ
သုေတသနပ
ြ ုေဖာ်ထုတ်ထားခ
ြ င်း

ြဖစ်ပါသည်။
ေနွစပါးကို ဆည်ေရ၊ ေချာင်းေရစသည့် ေရရရှိမှု အရင်းအမ
ြ စ်ရှိသည့် ြပည်နယ်တိုင်း
ေဒသအသီးသီး၌ စိုက်ချိန်အမျိုးမျိုးတွင် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိရာ မျိုးအလိုက်အထွက်စွမ်းရည်ရရှိေရး
ေဒသအလိုက်သင့်ေတာ်သည့် စပါးမျိုးကိုေရွးချယ်နိုင်ေစရန် အသိေပးေရးသားလိုက်ရပါသည်။

င်္
ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၅)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်၊ တနလာေန့

၁၇

“ ေမျှာ်လင့်အားထား အထွက်ေကာင်းေတာင်ေပါ်စပါး ”
ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ေြမပ
ြ န့်၊ ေတာင်ေပါ်၊ လတ္တ ီတွဒ်အနိမ့်အြမင့် ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားေသာ ေဒသ
ေရေြမအေခ
ြ အေနအမျိုးမျိုးတွင် စပါးကို စိုက်ပျိုးသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနှင့်
ရခိုင်ြပည်နယ်တို့တွင် အပူပိုင်းေဒသရာသီဥတုရှိ ြပီး ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကယားပ
ြ ည်နယ်၊ ကချင် ြပည်နယ်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ချင်းြပည်နယ်တို့ရှိ ေတာင်ေပါ်ေဒသအချို့တွင် သမေနွးပိုင်းေဒသ
ရာသီဥတုရှိေ ြကာင်း မှတ်သားဘူးပါသည်။ ထိုေဒသများ၌ လယ်စပါးသာမက ေတာင်ယာစပါးကို
အများအပ
ြ ားစိုက်ပျိုးသည်။ ေနွရာသီသည် ပင်လျှင်အပူပိုင်းေဒသရာသီဥတုရှိသည့် ေြမပ
ြ န့်ေဒသ၏
ေဆာင်းရာသီေလာက်ေအးေသာ ရာသီဥတုအေခ
ြ အေနရှိေ ြကာင်း အများသိြပီးြဖစ်ပါသည်။

ကုန်းြမင့်ေဒသများအတွက် ေတာင်ေပါ်စပါးသုေတသနကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်သင့်သည်

စပါးပင်၌ ပင်ပိုင်း ကီးထွားသည့်ကာလ မျိုးပွားပိုင်း ကီးထွားသည့်ကာလနှင့် ရင့်မှည့်သည့်
ကာလဟူ၍ ကီးထွားမှုအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။ စပါးပင်၏ အေရးပါေသာ ကီးထွားအဆင့်ကာလများ
တွင် အပူချိန်နိမ့်ကျခ
ြ င်းသည် စပါးထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်ေစသည်။ ပင်ပိုင်း ကီးထွားကာလ အပင်ငယ်
ဘဝတွင် အပူချိန် ၁၀ မှ ၁၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ေအာက်ပိုင်း ကျဆင်းက ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးမှုကို ေနှးေကွး
ေစပ
ြ ီး ပျိုးပင်များပုတ်ေဆွးေစသည်။ မျိုးပွားပိုင်း ကီးထွားကာလတွင် အပူချိန် ၁၈ မှ ၁၉ ဒီဂရီစင်တီ
ဂရိတ်ေအာက်သို့ကျဆင်းက မျိုးေအာင် ြမင်မှုကိုထိခိုက်ြပီးအဖျင်းများေစသည်။ သို့ြဖစ်၍ သမေနွးပိုင်း
ြ င့်ေပ
ရာသီဥတုရရှိေသာ ေတာင်ကုန်း၊ ေတာင်တန်းေဒသများ၊ ပင်လယ်ေရမျက်နှာ ြပင်အထက် အမ
များေသာ ကုန်းြမင့်ေဒသများတွင် နိမ့်ကျေသာအပူချိန်ဒဏ်ခံနိုင်သည့် ေတာင်ေပါ်စပါးမျိုးသစ်များ
ေမွးြမူေဖာ်ထုတ်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၈
ဆန်စပါးမျုိးေကာင်း ေဖာ်ထုတ်ေရးသုေတသနလုပ်ငန်းကို စပါးစိုက်ပျိုးရာ ေရေမ
ြ ေဒသ
အလိုက် ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိရာ ကုန်းြမင့်ေတာင်ေပါ်ေဒသအတွက်လည်း နည်းလမ်းမျိုးစုံြဖင့် ကိုးစား
ဆဲ ြဖစ်သည်။ ြပည်ပမျိုးသစ်များ တင်သွင်းေရွးချယ်နည်းနှင့် ြပည်တွင်းမျိုးများစုေဆာင်းေရွးချယ်နည်း
တို့ကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှစ၍ ကုန်းြမင်-့ ၂၊ ကုန်းြမင်-့ ၃နှင့် ကုန်းြမင့်-၄ စပါးမျိုးများကို
ကုန်းြမင့်ေတာင်ေပါ်ေဒသအတွက် ေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ေဖာ်ထုတ် ြပီး ကုန်းြမင့်စပါးမျိုးများသည် မူလေဒသမျိုးများနှင့် နိှုင်းယှဥ်လျှင် အသက်ရက်
၁၂၀ မှ ၁၃၀ ခန့်သာရှိသြဖင့် သက်တမ်းတိုသည်။ တစ်ဧကလျှင် စပါးတင်း ၆၀ ခန့်ထွက်ရှိနိုင်၍
အထွက်ေကာင်းသည်။ ယခုလည်း ကယား၊ ရှမ်း၊ ကချင် ြပည်နယ်များတွင် အချို့ေဒသများ၌ စိုက်ပျိုးဆဲ
ြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိရသည်။ သို့ေသာ် ဆန်ရည်ဆန်သား၊ စားသုံးမှုအရည်အေသွးနှင့် အချို့အရည်အချင်း
လက္ခဏာများကို ေဒသေနေတာင်သူလယ်သမားများသည် ကိုက်နှစ်သက်ြခင်းမရှိသြဖင့် မိရိုးဖလာ
မိမိမျိုးကိုသာ အားကိုဆဲြဖစ်ပါသည်။
၂၀၀၉ မိုးရာသီတွင် သုေတသနအဖွဲ့သည် ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းရှိ ေတာင်ကီး၊ ကေလာ
နှင့် ပင်ေလာင်းြမို့နယ်များသို့ အထွက်ေကာင်းေတာင်ေပါ်စပါးစမ်းသပ်ေရး ေတာင်သူစိုက်ခင်း
ေြမေနရာေရွးချယ်ရန် ကွင်းဆင်းေရာက်ရှိခဲ့သည်။ ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းသည် ကုန်းြမင့်ေဒသ
တစ်ခု ြဖစ်ြပီး လယ်စပါးနှင့်ယာစပါးနှစ်မျိုးလုံးကို စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။ လယ်စပါးတွင် အထွက်
ေကာင်းစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်ေသာ ဆင်းေရွှဝါ၊ မေနာသုခ၊ ေရွှဝါထွန်း၊ ဆင်းဧကရီ-၃ နှင့် ေမှာ်ဘ-ီ ၂ စပါး
မျိုးများကို စိုက်ပျိုးေက
ြ ာင်းသိရသည်။ ဓာတ်ေ ြမ ြသဇာစနစ်တကျေကျွး၍ စိုက်နည်းစနစ်မှန် ြခင်း
ေက
ြ ာင့် လယ်စပါးသည် တစ်ဧကလျှင် တင်း ၉၀ ေကျာ်ထိထွက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်းတွင် လယ်စပါးထက် ယာစပါးစိုက်ဧရိယာက ပိုများသည်။
ေတာင်ကုန်းေတာင်ေစာင်းများတွင်ပါ ယာစပါးကိုစိုက်ပျိုး၍ တစ်ဧကလျှင် တင်း ၄၀ ခန့်သာထွက်
သည်။ စိုက်ေသာစပါးမှာ ေဒသစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။ နံမည်အေခါ်အေဝါ်အမျိုးမျိုးကွဲြပားသည်။
စပါးမျိုးများသည် အသက်ရက် ၁၆၀ မှ ၁၇၀ ခန့်ရှိသည်။ အများစုမှာ ဆန်ေစ့အေရာင် အနီေရာင်
ြဖစ်သည်။ စားသုံးရာတွင် ြကမ်းတမ်းမှုမရှိပဲ ေပျာ့၍ေစးကာ ေဒသေတာင်သူလယ်သမားများကိုက်
နှစ်သက်ေ ြကာင်း သိရှိရပါသည်။
သုေတသနအဖွဲ့သည် ပင်ေလာင်းြမို့နယ် သစ်ပင်ကီးေကျးရွာရှိ ဦးပန်းေမာင်၏ေနအိမ်၌
ေဒသခံေတာင်သူအချို့နှင့် စပါးသုေတသနပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး ေတွ့ဆုံေဆွးေနွးခွင့ရ
် ရှိခဲ့သည်။
ရှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပိုင်း၊ ေြမာက်ပိုင်း၊ အေရှ့ပိုင်းရှိ ေဒသ ၁၇ ေနရာမှ စုေဆာင်းရရှိေသာ စပါးမျိုး ၄၄
မျိုးအား ေလ့လာစိစစ်ြပီး ြပင်ပရုပ်သွင်အားဖ
ြ င့် မတူညီသည့် မျိုးကွဲလိုင်းေပါင်း ၁၂၀ မှ အလား
အလာေကာင်းေသာ မျိုးကွဲလိုင်းအချို့ကို ပင်လယ်ေရမျက်နှာြပင်အထက် အမ
ြ င့်ေပများေသာ
ပင်ေလာင်းြမို့နယ် ေတာင်သူ့စိုက်ခင်း၌ စမ်းသပ်ရန် မိမိတို့ေရာက်ရှိသွားခ
ြ င်းြဖစ်သည်။

၁၉
“ကျုပ်မှာလယ်ရှိတယ်၊ ယာရှိတယ်” လယ်မှာမိရိုးဖလာစပါးမျိုး ေခါက်နွန်မဲကိုစိုက်တယ်၊
ဆန်ကအဖ
ြ ူေရာင်၊ ယာမှာ မိရိုးဖလာစိုက်ေနကျ ဘူ ြကူးကိုစိုက်တယ်။ ဆန်ကအနီေရာင်၊ ကျုပ်တို့
အကိုက်ဆန်ေစးပ
ြ ီး ေပျာ့မယ်ဆိုရင် ဒီထက်အထွက်ေကာင်းတဲ့စပါးမျိုးသစ်ေတွ လိုချင်တယ်” ဟု
ဦးပန်းေမာင်က ကိုဆိုစကားေပ
ြ ာက
ြ ားသည်။ ရိုးသားေသာ ရှမ်းေတာင်သူများနှင့် စကားေကာင်းစဥ်
ဦးပန်းေမာင်၏ဇနီး ေဒါ်ေအးက မီးဖိုရှိထမင်းအိုးမှ ထမင်းကိုခူးခပ်ေကျွးသည်။ ရှမ်းထမင်းကိုစားကာ
၄င်းတို့ အကိုက် ဆန်အရည်အေသွးကို အကဲြဖတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပင်ေလာင်းကဲ့သို့ ရှမ်း၊ ကယား၊ ကချင်၊ ချင်း ေတာင်ေပါ်ေဒသများတွင် ေဒသခံေတာင်သူ
လယ်သမားများအကိုက် စပါးမျိုးများရှိ ြပီးြဖစ်သည်။ အထွက်နည်းေသာ်လည်း နှစ်စဥ်စိုက်ပျိုးလျက်
ြ ာင့်တစ်ေ ြကာင်း၊ မျိုး
ရှိသည်။ ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးလာေသာ မိရိုးဖလာစပါးမျိုးများ ြဖစ်ြခင်းေက
ထိန်းသိမ်းေဆာင်ရွက်မှု အားနည်းြခင်းေက
ြ ာင့်တစ်ေ ြကာင်း၊ မျိုးညံ့များေရာေနှာပါဝင်ေနခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်
တစ်ေ ြကာင်း တစ်ဧကလျှင် အထွက်တင်း ၄၀ ထက်နည်းရခ
ြ င်းြဖစ် နိုင်ပါသည်။
ေတာင်ေပါ်ေဒသနယ်ေြမအသီးသီးမှ စုေဆာင်းရရှိေသာ စပါးမျိုးများတွင် နံမည်တူ မျိုး
တစ်ခုအတွင်းမှာပင် မျိုးကွဲများစွာပါဝင်ေနေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရသည်။ ပါဝင်သည့်မျိုးကွဲများစွာမှ ဗီဇ
ရုပ်သွင်အားဖ
ြ င့် သုေတသနပ
ြ ုခွဲထုတ်နိုင်ပါက အထွက်စွမ်းရည် ြမင့်မားသည့် စပါးမျိုးလိုင်းများ မုချ
ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံ ြကည်မိသည်။ ေဖာ်ထုတ်ရရှိသည့် အထွက်ေကာင်းေတာင်ေပါ်စပါးသည် မူရင်းဗီဇ
မပျက်သည့်ြပင်၊ ေဒသေရေြမရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီမည်။ ေဒသအကိုက် စားသုံးမှုအရည်အေသွးရှိ
မည် ြဖစ်ပါသည်။
အေြခခံစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းများကို ကေလာမ
ြ ို့နယ်၊ ေတာင်ကီးြမို့နယ်၊ လားရိှုးြမို့နယ်၊
ကျိုင်းတုံ ြမို့နယ်တို့တွင်ေဆာင်ရွက်ကာ အထွက်နှင့်အထွက်မိတ်ဘက်လက္ခဏာများကို ေလ့လာမည်။
စမ်းသပ်မှုအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ြပီး ထွက်ေပါ်လာမည့် အလားအလာေကာင်းသည့် မျိုးများကို
ပင်ေလာင်းြမို့နယ် ဦးပန်းေမာင်ကဲ့သို့ စိတ်ဝင်စားသည့် ေတာင်သူလယ်သမားများ၏ ေတာင်သူ့
စိုက်ခင်းများ၌ ေတာင်သူကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးေလ့လာအကဲြဖတ်ြခင်းြဖင့် အထွက်ေကာင်းေတာင်ေပါ်
စပါးမျိုးများေပါ်ထွက်လာေစမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း သတင်းေကာင်းပါးအပ်ပါသည်။

၂၀

“ ကိယ
ု အ
် ားကိယ
ု က
် းုိ ၍ မျိုးသန့်ပွားများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားနည်း ”
မိုးေရာေနွပါ လမ်းေဘးဝဲယာလယ်ကွင်းများတွင် စိုက်ခင်းတစ်ခုအတွင်း အပင်အနိမ့်အြမင့်
မညီညာမှုများ၊

အနှံဆုတ်တက် ြဖစ်ေပါ်မှုများ၊

ရင့်မှည့်ချိန် ြခားနားမှုများကို

ေတွ့ ြမင်ေနရသည်။

အကျိုးဆက်အားဖ
ြ င့် ေမျှာ်မှန်းသကဲ့သို့ စပါးမထွက်သည်ကိုလည်း ြကားသိရသည်။ အရည်အေသွး
စံချိန်မမှီသြဖင့် ေရာင်းပန်းမလှေစျးနှိမ်ခံရသည်ကိုလည်း သတင်းရပါသည်။ ထိုစိုက်ခင်းများမှစပါးကို
မျိုးအဖ
ြ စ် ေနာက်တစ်ရာသီတွင် အသုံး ြပုစိုက်ပျိုးသဖ
ြ င့် ြဖစ်ထွန်းမှုမညီညာ စပါးထုတ်လုပ်မှုဆက်ကာ
ဆက်ကာကျဆင်းလာရပ
ြ န်သည်။ ဤသို့ မျိုးမသန့်စပါးစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၏ ဆိုးကျိုးများကို စာေရးသူမြမင်
မေတွ့လိုသည်မှာ အမှန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။
ေရှးယခင်က ြမန်မာေတာင်သူလယ်သမားကီးများသည် စိုက်ချိန်ပျိုးချိန်တွင် မျိုးအခက်
အခဲလုံးဝမရှိေစရန် မျိုးအတွက် စိုက်ကွက်များကို သီးြခားစိုက်ပျိုး၍ မျိုးခံသည်။ မိမိလယ်ေြမရှိ စပါး
ရင့်မှည့်ချိန်တွင် မိမိ ကိုက်နှစ်သက်ေသာမျိုး ကိုက်နှစ်သက်ေသာအနှံကို သီးြခားေရွးချယ်ရိတ်သိမ်း
သည်။ ရိတ်သိမ်းြပီးေကာက်လိုင်းများတွင် ထပ်မံ၍မျိုးကွဲများကို ဖယ်ထုတ်သည်။ စနစ်တကျေြခ ြဖင့်
နင်းေချွ ြပာေလှ့ြပီး သန့်ြပန့်စွာမျိုးယူေ ြကာင်း သိရှိခဲ့ရပါသည်။
လယ်သမားကီးများသည် မျိုးစပါးကို ပုတ်ြဖင့်သီးသန့်သိုေလှာင်သည်။ ပုတ်ကို စပါး
မေလှာင်မီ ယခင်နှစ်က ကင်းကျန်ေနေသာစပါးေစ့များအားလုံး ကင်းစင်ေအာင်ရှင်းလင်းသုတ်သင်
သည်။ ၎င်းေနာက် နွားေချးနှင့် ရွှ့ံ ကို မပ
ြ စ်မကျဲေရာစပ်ြပီး ပုပ်၏အတွင်းအပ
ြ င်ကို သရွတ်ကျံသည်။
သရွတ်ကျံထားသည့်ပုပ်ကို

ေသွ့ေခ
ြ ာက်သည့်တိုင်ေအာင်

အထပ်ထပ်ေနလှမ်းသည်။

ယင်းသို့

ြ ာက်ေြခာက်ကို လက်ေလးသစ်ခန့်
ြပုပ
ြ င်ထားပ
ြ ီး ပုပ်ထဲသို့ စဖိုြပာ (သို့မဟုတ်) စက်ဖွဲြပာသန့်သန့် ေခ
ထူေအာင်ြဖန့်ခံ ြပီးမှ အေပါ်ကစပါးကို ေလာင်းထည့်သည်။ စပါးေစ့များကို ပုပ်ထဲသို့အြပည့်မထည့်
ေချ။ လက်ေလးသစ်ခန့်ချန်ထားြပီး အေပါ်ယံက တဖန်စဖို ြပာ (သို့မဟုတ်) စက်ဖွဲြပာသန့်သန့်ေြခာက်
ေခ
ြ ာက်ကို ထပ်၍ဖုံးသည်။ ယင်းသို့ထည့်ြပီး ပုပ်ကိုနွားေချးနှင့် ရွှံ့ ကို ြပစ် ြပစ်ထန်းထန်းဖ
ြ စ်ေအာင်
နယ်ြပီး ေလလုံေအာင်ပိတ်သည်။ စပါးသိုေလှာင်ထားစဥ် နွားေချးနှင့် ရွှံ့ကျံသည့် အဖုံးပိတ်ကွဲအက်
လာပါက ကွဲေသာေနရာကို ြပန်၍ ပိတ်သည်။
ဤသို့မျိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းသိုေလှာင်ကာ စနစ်တကျေဆာင်ရွက်သည့် အေလ့
အထရှိခဲ့သည်။ ယခုအခါ စပါးစိုက်ဧရိယာများပ
ြ ားလာခ
ြ င်း၊ စပါးသာမက အခ
ြ ားသီးနှံများကိုပါ
စိုက်ပျိုးလျက်ရှိြခင်း၊

အထွက်နည်းသည့်

ေဒသမျိုးများအစား

ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ေကာင်းသည့်

၂၁
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို အားကိုးသြဖင့် အထွက်ေကာင်း မည်ဟုယုံ ြကည်က
ြ ြခင်းတို့ေ ြကာင့်
မျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထိမ်းသိမ်းသိုေလှာင်မှုကို အေလးထားမှုနည်းပါးလာေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါ သည်။
အကျိုးဆက်အားဖ
ြ င့် ယေန့စိုက်ပျိုးသူလယ်သမားအများစုသည် စိုက်ပျိုးချိန်တွင် မျိုး
ရှာေဖွရ ြခင်း၊ ေစျးနှုန်း ကီးစွာြဖင့် မျိုးဝယ်ရ ြခင်း၊ မိမိစိုက်ပျိုးလိုေသာ မျိုးကိုမရရှိ၍ ရရာမျိုးကိုဝယ်ယူ
စိုက်ပျိုးရခ
ြ င်း၊ မျိုးဝယ်မရ၍ မိမိစိုက်ပျိုးလိုေသာအချိန်တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်မှုမရှိြခင်း စသည့်အခက်အခဲ
များကို ကုံေတွ့ရေလ့ရှိသည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေ ြမာင်းဝန် ကီးဌာနသည်

အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို

ေဖာ်ထုတ်ေပးပ
ြ ီး ကျယ် ြပန့်စွာစိုက်ပျိုးသည့် အချို့အထွက်ေကာင်းမျိုးများ၏ မျိုးသန့်အဆင်-့ ၂
(Certified Seed) ကို နှစ်စဥ်ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိသည်။ ဌာနပိုင်စိုက်ပျိုးေရးခ
ြ ံများ တည်ရှိရာ
ြ င်း၊ စပါးစိုက်ြမို့နယ်များ၌ မျိုးသန့်စံ ြပရွာများ
ဝန်းကျင်ေဒသတွင်းသို့ မျိုးသန့်စပါးများြဖန့်ြဖူးေပးခ
တည်ေထာင်၍ မျိုးသန့်စပါးများြဖန့်ြဖူးေပးခ
ြ င်း၊ ေတာင်သူအချင်းချင်းမျိုးသန့်ဖလှယ်ေစခ
ြ င်း စသည့်
နည်းလမ်းများကို ေဆာင်ရွက်ေပးလျှက်ရှိသည်။ သို့ေသာ် မိုးေရာေနွပါ စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည့် စပါးစိုက်
လယ်ေြမအားလုံးအတွက် ေလးနှစ်ေြမာက်တိုင်း မျိုးသန့်စပါးလဲလှယ်စိုက်ပျိုးရန် လုံေလာက်နိုင်မည်
မဟုတ်ပါေချ။

ကိုယ်အား ကိုယ်ကိုး မျိုးသန့်ပာွ းများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထား

စပါးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ေရးကို စိတ်ဝင်စားစွာစတင်လာသည့် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီအနည်းစု
သာ ရှိေသးေက
ြ ာင်းကို သတိမူမိပါသည်။ ဤအချိန်တွင် စိုက်ပျိုးသူလယ်သမားများသည် ကိုယ့်အား

၂၂
ကိုယ်ကိုး၍ မိမိစပါးစိုက်လယ်ေြမအတွက် မိမိကိုယ်တိုင်မျိုးသန့်ပွားများထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်
ပါသည်။ သို့ပါ၍ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး၍ မျိုးသန့်ပွားများ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားနိုင်ရန်၊ မဖ
ြ စ်မေနသိရှိ
လိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်သည့် အဓိက(၁၀)ချက်ကို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည်။
၁။ ေြမေရွးချယ်ြခင်း
မျိုးသန့်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန်၊ ေြမသ
ြ ဇာထက်သန်ေသာ လယ်ေြမကို ေရွးချယ်သင့်
သည်။ ယခင်စိုက်ပျိုးသည့် အေတွ့အကုံအရ စပါးအထွက်ေကာင်းေသာ ေြမဖ
ြ စ်ရမည်။ ေရသွင်း
ေရထုတ်လွယ်ကူရမည်။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရမည့် စပါးမျိုးနှင့် တူညီသည့်စပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးခဲ့ ြပီး
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုမရှိခဲ့သည့် လယ်ေြမဖ
ြ စ်ရပါမည်။ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ သစ်စိမ်း-ေြမသ
ြ ဇာ
ကဲ့သို့ စပါးနှင့်မတူညီသည့် ယာသီးနှံများစိုက်ပျိုးခဲ့သည့် လယ်ေြမကိုအေလးေပးေရွးချယ်သင့်ပါ
သည်။
၂။ မျိုးေစ့ေရွးချယ်ြခင်း
မျိုးအဖ
ြ စ်အသုံးြပုမည့် စပါးမျိုးေစ့သည် မျိုးစစ်မျိုးမှန် မျိုးေကာင်းြဖစ်၍ မျိုးကွဲကင်းစင်
သည့် မျိုးသန့်ြဖစ်ရမည်။ အေစ့တွင်းစာပိုမိုပါရှိသည့်ေအာင်ြမင် ြပည့်ြဖိုးေသာ စပါးမျိုးေစ့များကို
ရရှိေစရန် ဆားရည်စိမ်၍ မျိုးေရွးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ရိုးရှင်း၍ လွယ်ကူသည့်ေရသန့်တွင်
မျိုးေစ့များကို သုံး ကိမ်ေရွးချယ်၍ အဖျင်းအေမှာ်နှင့် လုံးပိန် လုံးညှပ် မျိုးေစ့များကို ဖယ်ထုတ်ထား
သည့် ေအာင် ြမင် ြပည့် ြဖိုးေသာ မျိုးေစ့များဖ
ြ စ်သင့်ပါသည်။ စပါးမျိုးသည် အပင်ေပါက်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀
ေကျာ် ရပါမည်။
၃။ ထွန်ေရးတမန်းြပုပ
ြ င်ြခင်း
မျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မည့် လယ်ေြမကို ထယ်ေရးနက်၍ တမန်းညက်ေအာင် ြပုပ
ြ င်ရ
မည်။ တမန်းပုပ်၍ ေြမမျက်နှာြပင်ညီညာေအာင် ြကမ်းရိုကေြ
် မညှိရမည်။ တမန်းပုပ်ေအာင် ထွန်ယက်
မှသာ

ေပါင်းြမက်ပင်များ၊ ေပါင်းြမက်ေစ့များ ရှင်သန်နိုး ြကား ြပန်လည်ေပါက်ေရာက်လာမှုကို

ကာကွယ်နိုင်မည်။ ေြမမျက်နှာြပင် ညီညာသဖ
ြ င့် ေရသွင်းေရထုတ်လွယ်ကူေစမည်။ ထပ်မံေပါက်လာ
နိုင်သည့် ေပါင်းြမက်ေစ့များကို ေရဖ
ြ င့်ဖုံးလွှမ်း ကာကွယ်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

၄။ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
မျိုးသန့်ပွားများထုတ်လုပ်ရာတွင် ပျိုးသက် ၁၅ မှ ၂၀ ရက်သားရှိေသာ ပျိုးသက်ငယ်ပျိုး
များကို အသုံးြပုရန်ြဖစ်သည်။ ပျိုးပင်ငယ်များသည် သန်စွမ်းရမည်။ ပိုးမွှားေရာဂါကင်းရှင်းရမည်။
ေပါင်းြမက်ပင်များ ေရာေနှာပါဝင်လာခ
ြ င်းမရှိေစရေပ။ ပျိုးပင်ငယ်များကို စိုက်ခင်း၌ တန်း ြကား
ပင်က
ြ ား အကွာအေဝး ၉ လက်မ x ၉ လက်မ တွင် လက်ဆ ၂ပင်နှုန်းြဖင့် စိုက်ပျိုးရမည်။ ကွင်းဆင်း
စစ်ေဆးရန်နှင့် မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်မှုလွယ်ကူေစရန် ၆ တန်း ၁ တန်း လှပ် စိုက်စနစ်ကို အသုံးြပုရန်လိုပါ
သည်။
၅။ ေြမသ
ြ ဇာသုံးစွဲြခင်း
စပါးပင်ြဖစ်ထွန်း ပွင့်သီးေအာင် ြမင်ရန်အတွက် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စဖာရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊
ဆာလဖာနှင့် ဇင့်ဓာတ်များပ
ြ ည့်စုံစွာရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ အာဟာရဓာတ်ပါဝင်ေသာ
ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာများကို ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ထည့်သွင်းရာတွင် အာဟာရအချိုးအစား ကိုက်ညီ
ရမည်။ စပါးမျိုးအလိုက် စပါးပင်၏ သက်တမ်းနှင့်အညီ ေြမခံထည့် ြခင်း၊ အပင်ေပါ်မှ အလီလီခွဲ၍
ေကာက်ပင်လှန်ချိန်ထည့်ြခင်း၊ စပါးပင်မိှု့ကပ်ချိန်ထည့် ြခင်း၊ အနှံထွက်ချိန်ထည့် ြခင်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ
ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
၆။ ေပါင်းြမက်နှင့် ပိးု မွှားေရာဂါ ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်း
မျိုးသန့်စပါးခင်းကို ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် ေကာက်စိုက် ြပီး ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း
ေပါင်းြမက်လုံးဝကင်းစင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ စိုက်ြပီးတစ်ပတ်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း
ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲြခင်း၊ လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်ကရိယာဖ
ြ င့် အနည်းဆုံးနှစ်ကိမ် တမန်းနိှုး၍
ေပါင်းြမက်သုတ်သင်ြခင်း၊ လက်ေပါင်းအနည်းဆုံးတစ်ကိမ်လိုက်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုမရှိေစရန် ကိုတင်ကာကွယ် ြခင်း၊ ကျေရာက်ပါက ထိေရာက်ေသာ ပိုးသတ်
ေဆး၊ ေရာဂါကာကွယ်ေဆးများဖ
ြ င့်နှိမ်နင်းြခင်းတို့ကို လိုအပ်သလိုေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
၇။ မျိုးကွဲနှုတ်ပယ်ြခင်း
စပါးပင်ပွားအများဆုံးထွက်ချိန်တွင် မျိုးကွဲနှုတ်ပယ် ြခင်းလုပ်ငန်းကို ထိေရာက်စွာစတင်
ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ ေကာက်ပင်များကို ၆ တန်းတစ်တန်းလှပ်၍ စိုက်ပျိုးထားရာ လှပ်ထားေသာ
တန်း ြကားအတွင်း မျိုးကွဲပယ်သူက ဝင်ေရာက်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ေဆးရန် ြဖစ်သည်။ စိုက်သည့်မျိုးထက်

၂၃

၂၄
အပင်အရပ်အနိမ့်အ ြမင့်ြခားနားေသာ စပါးပင်၊ အပင် ြဖစ်ထွန်းမှုပုံစံ မတူညီဘဲ ပင်စည်စုေထာင်ြခင်း၊
ြပန့်ကားခ
ြ င်း၊ အရွက်အလျားနှင့် အကျယ်၊ ပင်စည်မှ အရွက်ထွက်ပုံ ေထာင့်အကျဥ်းအကျယ်ကွာြခား
ေသာ အပင်တို့ကို ဖယ်ရှားရပါမည်။ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် ပုံမှန်ထက်ေစာ၍ ပန်းပွင့်ေသာ စပါးပင်နှင့်
ေနာက်ကျ၍ ပန်းပွင့်ေသာ စပါးပင်တို့ကို ဂရုြပု၍တူညီမှုမရှိေသာ စပါးပင်မှန်သမျှ မျိုးကွဲအြဖစ်
ပယ်ရန် ြဖစ်သည်။ ထွက်လာေသာ စပါးနှံနှင့် အလံရွက်၏ အတိုအရှည် ေထာင့်အကျဥ်းအကျယ်တို့ကို
စစ်ေဆးပ
ြ ီး မျိုးကွဲကုန်စင်ေအာင်ပယ် ရန်လိုပါသည်။
ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်ေသာ စပါးပင်၊ သန်စွမ်းြဖစ်ထွန်းမှုမရှိေသာ စပါးပင်များကို မျိုးကွဲ
အဖ
ြ စ်သတ်မှတ်ကာ နှုတ်ပယ်ရန်လိုမည် ြဖစ်သည်။ ဆက်လက်၍ ရင့်မှည့်ချိန်တွင် ရင့်မှည့်မှုေစာလွန်း
ြခင်း၊ ေနာက်ကျလွန်းြခင်း၊ စပါးလုံးပုံ သ ာန်အရွယ်အစား အေရာင်တူညီမှုမရှိ ြခင်း စပါးလုံး၌ အမ
ြ ီး
ပါခ
ြ င်း၊ မပါခ
ြ င်းတို့ကို စစ်ေဆးကာ မျိုးကွဲပယ်ရန် ြဖစ်ပါ သည်။
၈။ ရိတ်သိမ်းြခင်း
မျိုးသန့်စပါးခင်း၌ စပါးနှံများရှိ စပါးေစ့များ၏ ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းေကာက်ရိုးဝါေရာင်
ေပ
ြ ာင်းချိနသ
် ည် ြပည့်စုံသည့် ရင့်မှည့်ချိန် ြဖစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် စပါးရိတ်သိမ်းရန်ြဖစ်ပါသည်။
၉။ ေချွေလှ့၊ သန့်စင်၊ အေခ
ြ ာက်လှမ်းြခင်း
မျိုးသန့်စပါးကို မေချွေလှ့မှီ သုံးစွဲမည့်ေချွေလှ့စက်၊ ေချွေလှ့တလင်း၊ ပုံး၊ အိတ် စသည့်
ြ ားမျိုးကွဲစပါးေစ့များတွယ်ညိကပ်တွယ်ေနခ
ြ င်း မရှိေစရန်
အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းအားလုံးတွင် အခ
ေသချာစွာစစ်ေဆးဖယ်ရှားရန် လိုသည်။ ေချွေလှ့သန့်စင် ြပီး မျိုးသန့်စပါးေစ့များကို အစိုဓာတ် ၁၂ မှ
၁၄ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ေရာက်သည်ထိ အေြခာက်လှမ်းရန် လိုသည်။ ၎င်းေနာက် မျိုးေစ့အဆင့်ခွဲြခားသတ်
မှတ်ကာ ေလဘယ်ချိတ်ဆွဲထားရန် ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။ သိုေလှာင်ထိန်းသိမ်းြခင်း
အဆင့်အတန်းခွဲြခားပ
ြ ီး ေလဘယ်ချိတ်ဆွဲထားေသာ မျိုးေစ့များကိုေလလုံပိတ်၍ သိုေလှာင်
ရန် ြဖစ်သည်။ မျိုးေစ့ထည့်သွင်းထားသည့် အိတ်၊ ပုံး၊ ပုပ် စသည့်ထည့်သွင်းပစ္စည်းများကို ေအးမ
ြ
ေြခာက်ေသွ့ြပီး သန့်ရှင်းေသာ မျိုးေစ့ခန်း၊ အေဆာက်အဦအတွင်း စနစ်တကျသိုေလှာင်ထားရှိရပါ
မည်။

၂၅
ယခုေဖာ်ြပပါ ကိုယ်ပိုင်မျိုးသန့်မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်ရန် လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်နည်းအဆင့်ဆင့်
ပါဝင်ေသာ အချက် (၁၀) ချက်ကို စိုက်ပျိုးသူ ေတာင်သူလယ်သမားများ၊ ပုဂ္ဂလိကမျိုးေစ့ ကုမဏ
္ပ ီများ၊
မျိုးေစ့ထုတ်လုပ်လိုေသာ အဖွဲ့အစည်းများလိုက်နာေဆာင်ရွက်ကာ ထုတ်လုပ်ရရှိသည့် စပါးမျိုးသန့်
မျိုးေစ့များကို မိမိအပါအဝင် စပါးစိုက်ပျိုးသူအားလုံး ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်သုံးစွဲြခင်းြဖင့် အထွက်နှုန်း
ေကာင်း၍ စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ြမင့်မားေစရန် ဆန္ဒြပုမိပါေက
ြ ာင်း ေဖာ် ြပအပ်ပါ သည်။

၂၆

“ သီးနှံစိုက်စွမ်းအားမ
ြ င့်မားေရး မိုးစပါး စိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွး”
ြမန်မာနိုင်ငံသည် သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရန် ေရေြမသဘာဝရာသီဥတုေကာင်းမွန်မှုများဖ
ြ င့်
ြပည့်စုံသည့် စိုက်ပျိုးေရးကိုအေြခခံေသာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံြဖစ်သည်။ သီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရာတွင်
မိုးစပါးသာမက မိုးစပါးမတိုင်မီနှင့် မိုးစပါးအပ
ြ ီး သီးနှံများစိုက်ပျိုး၍ သီးနှံစိုက်စွမ်း အားကို
ြမင့်မားေစလျှက်ရှိသည်။ ချမှတ်သည့် စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံအတွင်းရှိ နှစ်သီးသုံးသီး စိုက်ပျိုး
သမျှ သီးနှံအားလုံး သီးပွင့်ရင့်မှည့်ေအာင်ြမင်ြဖစ်ထွန်းေရးအတွက် အဓိကသီးနှံမိုးစပါး၏ စိုက်ချိန်မှန်
ရန်အထူးလိုအပ်သည်။
ေမလတွင် မိုးစပါးကိုစတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အသုံး ြပုရမည့်နည်းစနစ်သည် တိုက်ရိုက်
မျိုးေစ့ချစနစ် ြဖစ်သင့်ပါသည်။ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစပါးဆိုသည်မှာ စပါးကိုပျိုးေထာင် ြခင်း၊ ေကာက်
ြ င်
စိုက်ြခင်းမပ
ြ ုဘဲ အစိုတမန်း ြပင်တွင် စပါးေစ့ကို အေညှာင့်ေဖါက်၍ ြဖစ်ေစ၊ အေြခာက်ထွန်ေရးပ
တွင် စပါးေစ့ကို အေြခာက်အတိုင်း ြဖစ်ေစ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖစ်သည်။ အချို့က ကဲပက်စနစ်၊ အချို့က
အတန်းစနစ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်သည်။ အတန်းစနစ်တွင် မျိုးေစ့ချကိရိယာ၊ ကိုးတန်း၊ ထွန်ေ ြကာင်းတန်း
စသည် ြဖင့် မိမိနှစ်သက်ရာနည်း ြဖင့် အတန်း ြဖစ်ေစသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများ၌ ေရနက်
စပါးကို ကဲပက်စနစ် ြဖင့်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့် အထက်ပိုင်းေဒသများ၌ သီးနှံပုံစံ
ချမှတ်၍ နှစ်သီး၊ သုံးသီး စိုက်ပျိုးရာတွင် ပထမမိုးစပါးကို ကဲပက် (သို့မဟုတ်) အတန်းစိုက်စနစ်ြဖင့်
လည်းေကာင်း ေမလတွင် စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။

သီးနှံပုံစံနှင့် ကိုက်ညီရန် မိုးစပါးစိုက်ချိန်မနှ ်စိုက်ပျိုးသင့်သည်

၂၇
ေမလသည် ြမန်မာနိုင်ငံေတာင်ပိုင်းေဒသများမှစ၍ မုတ်သုန်ေလဝင်ကာ မိုးရွာသည့်လြဖစ်
သည်။ မိုးဦးကျရွာသွန်းေသာမိုးသည် ြပင်းထန်မှုမရှိေသးသဖ
ြ င့် အေြခာက်ထွန်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င်ရန်
သင့်ေတာ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများ၌ မိုးများ၍ ေရမကီးမီ ေရနက်စပါးကို အပင်
အရပ်ရှည် ြမန် ြမန်ကီးထွားေစလိုသ ြဖင့် ေမလမိုးဦးကျသည်နှင့် အေြခာက်ထွန်ေရးတွင် ကဲပက်၍
ေရနက်စပါးကို ြမန်ြမန်စိုက်ရန်ြဖစ်သည်။ ထို့အြပင် ေပါ်ဆန်း၊ နှံကားစသည့် ရာသီစပါးမျုိ းများကို
ေမလအတွင်း ပျိုးေထာင်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့် အထက်ပိုင်းေဒသများ၌ စပါးြ ီးသီးထပ်သီးနှံများကို သီးနှံပုံစံချမှတ်
ပဲမျိုးစုံ၊ စပါး-ပဲမျိုးစု-ံ စပါး၊ စပါး-ဆီထွက်သီးနှံစသည့် စပါးအပ
စိုက်ပျိုး၍ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုြမင့်မားေရးကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဒုတိယသီးနှံများ အထွက်နှုန်း
ြမင့်မားေရးအတွက် ပထမမိုးစပါး၏ စိက
ု ်ချိန်သည် အေရး ကီးသည်။ သီးနှံစိုက်ပုံစံအတွင်းပါဝင်သည့်
သီးနှံအားလုံးအထွက်ြမင့်မားေရးအတွက် ပထမမိုးစပါးကို ေမလတွင်စိုက်နိုင်ေရး ကိုးစားက
ြ ေစလို
ပါသည်။ မိုးဦးကျသည်နှင့် အေခ
ြ ာက်ထွန်ေရး၊ အေြခာက်စိုက်စပါးကို ေမလတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ
စိုက်ပျိုးရန်ြဖစ်သည်။ အကံ ြပုလိုသည်မှာ ထွန်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င်ရာတွင် ထွန်ေရးနက်၊ ထွန်ေရးညက်သင့်
သည်။ ထွန်တိုက်၊ အမိှုက်ေကာက်၍ ေပါင်း ြမက်ပင်နှင့် ြမက်ေခါင်းများေပ
ြ ာင်စင်ရန် ေဆာင်ရွက်သင့်
သည်။ ေပါင်း ြမက်နှိမ်နင်းေရး လွယ်ကူေစရန် အတန်းစိုက်စနစ်ကို ကျငသ
့် းံု သင့်သည်။
ေမလတွင် စိုက်ပျိုးဆဲ တိုက်ရိုက်မျုိးေစ့ချစပါးများကို ဇွန်လလယ်အတွင်း အပ
ြ ီးဆက်လက်
စိုက်ပျိုးရန်ြဖစ်သည်။ ဇွန်လတွင် မိုးစပါးကို ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ် ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ရာ
စိုက်ဧကအားလုံးအတွက်အြပီးပျိုးေထာင်ေစလိုသည်။ မုတ်သုံမိုး ြဖင့် ပျိုးေထာင်ေရရရှိနိုင်သည့် မိုးေရ
ေသာက်ေဒသများနှင့် သွင်းေရရရှိနိုင်သည့် ဆည်ေရေသာက် ေဒသများတွင် စပါးအထွက်အ ြမင့်ဆုံး
ရရှိရန် စိုက်ချိန်မှန်စိုက်ပျိုးနိုင်ေရးအတွက် ပျိုးေထာင်ရက်မှန်ရန်လိုသည်။ စပါး-ပဲမျိုးစုံ၊ စပါး-ဆီထွက်
သီးနှံ၊ စပါး-ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ-စပါးသီးနှံပုံစံများစိုက်ပျိုးနိုင်ရန် ဇွန်လလယ်သည် ပျိုးေထာင်ရက်
အမှန် ြဖစ်ပါသည်။
မိုးရာသီတွင် ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအသီးသီး၌ အများစုစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့် စပါး
မျိုးများမှာ မေနာသုခ၊ ဆင်းသွယ်လတ်၊ ေရွှဝါထွန်း၊ သီးထပ်ရင်နှင့် ေကျာ်ေဇယျစသည့် သက်လျင်၊
သက်လတ် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။ ဇွန်လတွင် ပျိုးေထာင်ြပီး ဇူလိုင်တွင် စိုက်မှသာ
နိုဝင်ဘာတွင် ရိတ်သိမ်းနိုင်မည်ြဖစ်သည်။ စိုက်ချိန်ေနာက်ကျကာ ရိတ်သမိ ်းချနိ ်ေနာက်ကျမည်ြဖစ်
သည်။ ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံများကို စပါးအပ
ြ ီး စိုက်ရန်အေကာင်းဆုံးအချိန်သည် နိုဝင်ဘာဖ
ြ စ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်နဝါရီစိုက်ပါက ေမ
ြ တွင်းအစိုဓါတ် တဖ
ြ ည်းြဖည်းေလျာ့နည်းသွားမှုေ ြကာင့် အပင် ြဖစ်
ထွန်းမှု၊ သီးပွင့်မှုညံ့ဖျင်းကာ အထွက်ေလျာ့နည်းမည် ြဖစ်သည်။

၂၈
သို့ ြဖစ်၍ ေဆာင်းသီးနှံများကို အချိန်မှီစိုက်နိုင်ေရး မိုးစပါးကို နိုဝင်ဘာလတွင် ရိတ်သိမ်း
ရန်လိုအပ်သ ြဖင့် ဇူလိုင်လကို မိုးစပါးအတွက် စိုက်ချိန်မှန်အ ြဖစ် ေထာက်ခံလိုသည်။ ထို့ ြပင် ဇူလိုင်လ
လယ်တွင် စိုက်ြခင်းသည် စိုက်ချိန်မှန်၊ ပျိုးသက်မှန်ြခင်းေက
ြ ာင့် စပါးအထွက်ေကာင်းေစသည်။
လယ်သမားအများစုသည် ဝါဆိလ
ု ြပည့်ဝန်းကျင်မှ ဝါဆိုလမကုန်မီ အတွင်း ေကာက်စိုက်ြပီးေရး၊
ရည်မှန်းေဆာင်ရွက်ေလ့ရှိေ ြကာင်းသိရသည်။ အကံ ြပုလိုသည်မှာ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စပါး
အတွက် ထွန်ေရးပ
ြ င်ရာတွင် တမန်းပုပ်ြပီး၊ တမန်း ြပင်ညီညာေအာင် ြကမ်းရိုက်ေ ြမညှိသင့်သည်။
ညက်ေညာေအာင်ေသွးထားေသာ ေကျာက် ြပင်ထက်မှ သနပ်ခါးကဲ့သို့ စိုက်တမန်းကိုြပင်မှသာ
ေကာက်ပင်များအမ
ြ စ်စွဲြမန်၍ ရှင်သန်ဖွံ့ ြဖိုးကာ ေအာင်ေစ့များေသာ ေကာက်နှံပင်များများကို
ရရှိနိုင်ေစမည် ြဖစ်သည်။ တမန်းြပင်ညီညာမှသာေရေနေရထိုင်ညီမျှပ
ြ ီး ေပါင်း ြမက်ေပါက်ေရာက်နိုင်မှု
ကို ဟန့်တားထားနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ြသဂုတ်လကို ေရေြမအေြခအေနေပးေသာ ေဒသများအတွက် စိုက်ချိန်မှန်ဟုမဆိုသာေချ။
သို့ေသာ် ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း၌ ေရကျေနာက်စိုက်ေဒသများ၊ ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့် အထက်
ပိုင်းတို့၌ မိုးရွာသွန်းမှုေနာက်ကျခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ပျိုးေထာင်ေရစိုက်ေရေနာက်ကျသည့်ေဒသများနှင့်
သီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ဒုတိယသီးထပ်သီးနှံအြဖစ် မိုးစပါးကိုစိုက်သည့် ေဒသများ
အတွက် စိုက်ချိန်မှန်ဟုဆိုနိုင်သည်။ အကံ ြပုလိုသည်မှာ ထွန်ေရးတမန်း ြပင်ြခင်း၊ ေြမ ြသဇာအဟာရ
ေကျွးြခင်း၊ ေရထိန်းသိမ်း ြခင်း၊ ေပါင်း ြမက်နှင့် ပိုးမွှားေရာဂါကင်းစင်ေစခ
ြ င်းတို့ကို ပိုမိုဂရုစိုက်ေစလိုပါ
သည်။ ပျိုးသက်လွန်စွာမကီးေရးအတွက် ေရကျေနာက်စိုက်ေဒသများ၌ ေရလွတ်သည့်အြမင့်ပိုင်း
လယ်ေြမများ၌လည်းေကာင်း၊ သီးထပ်ပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးသည့်ေဒသများ၌ ပထမသီးနှံ မရိတ်သိမ်းမီ
ကပင် ရိတ်သိမ်းမည့်ရက်၊ ဒုတိယသီးနှံမိုးစပါးအတွက် ထွန်ေရးတမန်းြပင်ရန် လိုအပ်မည့်ရက်တို့ကို
တွက်ဆ၍လည်းေကာင်း ကိုတင်ပျိုးေထာင်ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
မိုးစပါးကို ြသဂုတ်လတွင် စိုက်ရန်မြပီး ြပတ်သည့် ေရကျေနာက်စိုက်ေဒသရှိ လယ်ေြမများ၊
စိုက်ေရရရှိေရးလွန်စွာခက်ခဲသည့်ေဒသများ၌ စက်တင်ဘာလတွင် မလွဲသာ၍စိုက်ရသည်များ ရှိနိုင်ပါ
သည်။ အထွက် ြမင့်မားေရးကို ေမျှာ်လင့်မထားသင့်ေသာ်လည်း စနစ်တကျပ
ြ ုစုဂရုစိုက်ရန်လိုသည်။
ပျိုးသက်ရက် ၆၀ ထိ ပျိုးသက်ကီးေသာ ပျိုးပင်များကိုစိုက်ြခင်းသည်ပင်လျှင် ထိုက်သင့်ေသာအထွက်
နှုန်းကိုရနိုင်သည်။ သို့ေသာ် ပျိုးသက်ကီးကိုမသုံးလိုသ ြဖင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းကို
မေဆာင်ရွက်သင့်ေချ။ စက်တင်ဘာတွင် စတင်မျိုးေစ့ချေသာ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစပါးသည် လက်ရှိ
ပျိုးသက်ကီးပျိုးထက် တစ်လခွဲနှစ်လေနာက်ကျ၍ ရှင်သန် ကီးထွားရမည်ြဖစ်သြဖင့် စပါးအထွက်ရရှိ
ေရးမည်သို့မျှ ေရေြမရာသီဥတုအေြခအေန မေပးနိုင်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
နှစ်သီး၊ သုံးသီးပါဝင်သည့် မိးု စပါးအေြခခံသီးနှံ ပုံစံအတွဲများစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည် မိုးစပါး
တစ်သီးကိုသာ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းထက် စီမံေဆာင်ရွက်ဂရုစိုက်ရန် များစွာရှိသည်။ စိုက်ပျိုးသည့်ေဒသ၏

၂၉
ေရေြမအေခ
ြ အေန၊ သွင်းေရရရှိမှု၊ မိုးရွာသွန်းမှု၊ အပူချိန်အနိမ့်အ ြမင့်၊ လုပ်သားလုပ်အားရရှိနိုင်မှု၊
သီးနှံ အလိုက်ေစျးကွက်စသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ေလ့လာထားရန်လိုသည်။ စိုက်ပျိုးသည့်
သီးနှံ အားလုံးအတွက်အသင့်ေတာ်ဆုံး စိုက်ချိန်၊ ရိတ်ချိန်ကို ကိုတင်ခန့်မှန်းရသည်။ စိုက်မည့်မျိုးများ
၏ ြပုစုဂရုစိုက်၊ ပိုးမွှားေရာဂါကိုတင်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်မှု၊ သက်တမ်းနှင့် အထွက်နှုန်းများကို သိရှိ
ထားရသည်။ ကုန်ကျစရိတ်၊ ဝင်ေငွနှင့် အကျိုးအမ
ြ တ်ကို မှန်းဆရသည်။
လယ်ေြမ၌ တစ်နှစ်တာအတွင်း မိုးစပါးတစ်သီးသာမက ပဲမျိုးစုံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ေနွစပါး
စသည့် သီးနှံများဖ
ြ င့် သီးနှံပုံစံချမှတ်၍ နှစ်သီး၊ သုံးသီးစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည် လယ်ယာက ဖွံ့ြဖိုးေရး
ြ င့်မားေစသည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက်ေစသည်
အတွက် သီးနှံစိုက်စွမ်းအားမ
သာမက ေတာင်သူလယ်သမားတစ်ဦးချင်းအတွက် ဝင်ေငွနှင့် အကျိုးအမ
ြ တ်ကို ရရှိေစသည်။
သီးနှံပုံစံတွင် ပါဝင်ေသာသီးနှံအားလုံးအတွက် စိုက်ပျိုးေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းအဆင်ဆ
့ င့်သည်
လွဲေချာ်မှုမရှိေစေရး၊ ေနှာင့်ေနှးမှုမရှိေစေရး သတိမသ
ူ င့်သည်။ မိမိချမှတ်စိုက်ပျိုးမည့် သီးနှံပုံစံနှင့်
ကိုက်ညီသည့် မိုးစပါးစိုက်ချိန်မှန်ကို ေရွးချယ်ေဆာင်ရွက် ြကေစလိုပါသည်။
ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ အတွ(ဲ ၇)၊ အမှတ(် ၉)၊ ၂၀၁၀ြပည်န့ စှ ၊် ေမလ(၁)ရက်၊ စေနေန့

၃၀

“ေနွစပါးအထွက်တိုးေရး စိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွး”
ဆန်စပါးသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးက တွင် အဓိကအားထားရသည့် သီးနှံတစ်မျိုး
ြဖစ်ရာ၊ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေရးအတွက် ပင်မနည်းလမ်းနှစ်သွယ်ြဖစ်သည့်
စိုက်ဧရိယာတိုးတက်စိုက်ပျိုးေရးနှင့်
တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးတို့ကို
အေလးထား
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ေနွစပါးစိက
ု ပ် ျိုးခ
ြ င်းသည် လယ်ေ ြမတွင် စပါးတစ်သီးထပ်မံစိုက်ပျိုး၍
စိုက်ဧရိယာတိုးတက်ေစခ
ြ င်း ြဖစ်သကဲ့သို့ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးကို ေဆာင်ရွက်ေနခ
ြ င်း
ြဖစ်သည်။ စပါးတွင် ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းတင်း ၁၀၀ ထွက်ရှိေရးသတ်မှတ် ြပီး ြဖစ်ရာ ေဒသေရေြမ
အလိုက် ေနွစပါးစိုက်ချိန်မှန်မှသာ ရည်မှန်းချက် ြပည့်မှီနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

ေဒသအေခ
ြ အေနအလိုက် ေနွစပါးစိုက်ချိန်မှန်ကိုေရွးသင့်သည်

ေနွစပါးသည် မိုးစပါးရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး စိုက်ပျိုးသည့် သီးထပ်စပါးဖ
ြ စ်ရာ မိုးစပါး
ရိတ်သိမ်းချိန်အေပါ်မူတည်၍
ေနွစပါးစိုက်ချိန်သည်လည်း
အမျိုးမျိုးကွဲြပားခ
ြ ားနားသည်။
တစ် ြပည်လုံးအေနဖ
ြ င့် ြခုံ ြကည်ပ့ ါက ေနွစပါးကို နိုဝင်ဘာမှ မတ်လအထိ စိုက်ေလ့ရှိ ြကသည်။
အချို့ေဒသများ၌ ဧပ
ြ ီလတွင် စိုက်သည့်စပါးကိုလည်း ေနွစပါးဟုေခါ်ေဝါ်ပ
ြ န်သည်။ အထွက်
စွမ်းရည် ြမင့်မားေရးအတွက် မိမိေဒသ မိမိအေခ
ြ အေနနှင့်ကိုက်ညီသည့် သီးထပ်ေနွစပါးစိုက်ချိန်
အမှန်ကို ကိုယ်တိုင်ဆုံး ြဖတ်၍ ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးက
ြ ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ေနွစပါးကို စိုက်ပျိုးရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများသည် ြမန်မာနိုင်ငံ
အထက်ပိုင်းေဒသများထက် စိုက်ချိန်ေစာ၍ စိုက်သင့်သည်။ ေမလတွင် မုတ်သုန်စတင်ဝင်ေရာက်
သည်ဆိုေသာ်လည်း သကင်္န်အြပီးတွင် ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများ၌ မိုးရွာေလ့ရှိေ ြကာင်း
သိရသည်။ ထိုမိုးများမရွာမီ ေနွစပါးကို မိုးလွတ်ေလလွတ် ရိတ်သိမ်းြပီး ြဖစ်သင့်သည်။ ဤသို့ ြဖစ်
ရန် သီးထပ်ေနွစပါးကို ဇန်နဝါရီလလယ်တွင် အပ
ြ ီးစိုက်သင့်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။

၃၁
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရန် ဧရိယာသည် လယ်သမားတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တူညီ ြခင်းမရှိနိုင်ပါ၊
ဧရိယာဧကပိုင်ဆိုင်မှုများေသာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးရှိ လယ်သမားများသည် အချနိ ်မီ ြပီးစီးေရး
အတွက် ေနွစပါးကို နိုဝင်ဘာလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ ေအာက်ပိုင်းေဒသများ
၏ ေနွစပါးစိုက်ချိန်ကာလအတွင်း ေဆာင်းရာသီကို ြဖတ်သန်းေသာ်လည်း စပါးပင် ကီးထွားမှုကို
ထိခိုက်နိုင်ေလာက်သည့် အပူချိန်အနိမ့်ဆုံးအေခ
ြ အေနကို ကုံ့ေတွ့ရေလ့မရှိပါ။
ေရတက်ေရကျရှိသည့် ြမစ်ဝကျွန်းေပါ်ေဒသများ၌ ေရငန်ဝင်ေရကို ေရှာင်သည့်အေန
ြဖင့် ေနွစပါးကို နိုဝင်ဘာခန့်ကပင် စိုက်ချိန်ေစာ၍စိုက်သင့်သည်။ ဇန်နဝါရီတွင် ေရငန်စတင်နိုင် ြပီး
ေဖေဖာ်ဝါရီတွင် ပိုမို၍ ေရငန်ေလ့ရှိေ ြကာင်း သိရသည်။ သို့ ြဖစ်၍ ထိုေဒသများ၌ ဒီဇင်ဘာတွင်
ေနွစပါးကို အပ
ြ ီးစိုက်သင့်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာနှင့် ဇန်နဝါရီလ စိုက်ချိန်သုံးလတို့ကို နိှုင်းယှဥ်ပါက ဒီဇင်ဘာတွင်
စိုက်ြခင်းက စပါးအထွက်ပိုမိုေလ့ရှိသည်။ ထို့ေ ြကာင့် ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများအတွက်
ဒီဇင်ဘာလသည် စိုက်ချိန်မှန် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေထာက်ခံလိုပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းေဒသများ၏ မိုးစပါးစိုက်ချိန်သည် ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း
ေဒသများနှင့်ြခားနားသည်။ မုတ်သုန်ဝင်ေရာက်မှုေနာက်ကျသ ြဖင့် မိုးစပါးကို ေနာက်ကျစိုက်ပျိုးရ
သည်။ အကျိုးဆက်အားဖ
ြ င့် မိုးစပါးရိတ်သိမ်းချိန်သည်လည်း ေနာက်ကျသည်။ သက်လျင်စပါး
မျိုးများကို စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် နိုဝင်ဘာတွင် ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါကလည်း နိုဝင်ဘာသည် ေနွစပါး
အတွက် စိုက်ချိန်မှန်မဟုတ်သ ြဖင့် စပါးအထွက်ေလျာ့နည်းနိုင်ေ ြကာင်း စမ်းသပ်ေတွ့ရှိ ြပီးြဖစ်ပါ
သည်။
နိုဝင်ဘာစိုက်ေနွစပါးသည် အပင်ပွားစည်းကာလတွင် စပါးပင်မ ကိုက်သည့် နိမ့်ေသာ
အပူချိန်များနှင့် ကုံေတွ့ရနိုင်ပါသည်။ စပါးပင်အရပ်ပု ြခင်း၊ နှံစတိုြခင်း၊ တစ်နှံပါသီးလုံးနည်းြခင်း
တို့ေ ြကာင့် စပါးအထွက်လည်း ေလျာ့နည်းရခ
ြ င်း ြဖစ်နိုင်ပါသည်။ အလားတူ ဒီဇင်ဘာသည်လည်း
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းမပ
ြ ုသင့်ေသးပါ။ နိုဝင်ဘာစိုက်ထက် အထွက်ပိုမိုနိုင်ေသာ်လည်း ေမျှာလ
် င့်
သည့် ြမင့်မားေသာစပါးအထွက်နှုန်းကို ရရှိနိုင် ြခင်းမရှိေသးေက
ြ ာင်း ေလ့လာသိရှိရပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းေဒသများအတွက် ေနွစပါးအထွက်ေကာင်းရန် စတင်ေမျှာ်လင့်
နိုင်သည့် စိုက်ချိန်မှာ ဇန်နဝါရီလလယ်ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် ဤစိုက်ချိန်သည်လည်း စပါးအပင်
ကီးထွားမှုကာလကို အဟန့်အတားပ
ြ ုသည့် အပူချိန်အနိမ့်ဆုံးဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၂၀ ထက်ေလျာ့
နည်းသည့်ကာလများနှင့် ကုံေတွ့ရနိုင်ေသးသည်။ အပူချိန်အနိမ့်ဆုံးနှင့်ကင်းလွတ်ြပီး စပါး
အထွက် အမ
ြ င့်ဆုံးရရှိလိုပါက ေဖေဖာ်ဝါရီလလယ်တွင် ေနွစပါးကိုစိုက်ရန် အေကာင်းဆုံး
စိုက်ချိန်အြဖစ် ေထာက်ခံလိုပါသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးရာ၌ အနှံအေရအတွက်များ၍ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းေကာင်းေစေသာ
စိုက်ချိန် ြဖစ်ရန် လိသ
ု ည်။ အနှံအေရအတွက်နှင့် ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းတို့သည် စပါးအထွက်နှုန်း
ြမင့်မားေရးအတွက် အေရးပါသည့် မိတ်ဖက်များြဖစ် ြကသည်။ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင် ေနွစပါးကို
စိုက်ပျိုးပါက ယူနစ်ဧရိယာအတွင်း၌ အနှံအေရအတွကမ် ျားပ
ြ ီး ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်း ေကာင်း ြခင်း

၃၂
ေက
ြ ာင့် စပါးအမ
ြ င့်ဆုံးထွက်ရှိေစသည့် ေနွစပါးစိုက်ချိန် ြဖစ်ေ ြကာင်း သုေတသနေတွ့ရှိချက်များ
အရ ေဖာ် ြပလိုပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းေဒသများရှိ ဆည်ေရေသာက်ေဒသများတွင် သုံးသီးစား
သီးထပ်သီးနှံပုံစံကို ချမှတ်ကျင့်သုံးေနြပီြဖစ်သည်။ မိုးစပါး-ပဲမျိုးစု-ံ ေနွစပါး သီးနှံပုံစံသည်
ေအာင် ြမင်စွာေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သီးနှံပုံစံြဖစ်သည်။ မိုးစပါး-မတ်ပ-ဲ ေနွစပါးသီးနှံပုံစံနှင့်
မိုးစပါး-ကုလားပဲ-ေနွစပါး သီးနှံပုံစံတို့သည်် အကျိုးအမ
ြ တ်ဝင်ေငွပိုမိုရရှိသ ြဖင့် ေတာင်သူ
လယ်သမားအများစု စိုက်ပျိုးလျက်ရှိေသာ ထင်ရှားသည့်သီးနှံပုံစံများဖ
ြ စ်သည်။ သုံးသီးစားသီးနှံ
ပုံစံ၏ ဒုတိယသီးနှံများဖ
ြ စ်ေသာ မတ်ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲမျိုးစုံသီးနှံများကို လျင် ြမန်စွာရိတ်သိမ်း
ြပီးသည်နှင့် ေနွစပါးကို ေဖေဖာ်ဝါရီလလယ်တွင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးက
ြ ေစလိုပါသည်။
ေနာက်အကျဆုံးစိုက်ပျိုးသင့်သည့် စိုက်ချိန်မှာမတ်လလယ်ြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
မိုးစပါးအပ
ြ ီး စိုက်ပျိုးသည့် ပဲမျိုးစုံသီးနှံ ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျသည့်ေဒသများ၌
ေနွစပါးကို မတ်လသာမက ဧပ
ြ ီလအထိ စိုက်ပျိုးက
ြ သည်ကို ေတွ့ရှိရသည်။ စိုက်ချိန်ေနာက်ကျ
ေသာေက
ြ ာင့် ေနွစပါးပန်းပွင့်ချိန်သည် ေနွရာသီ၏ အပူချိန်အြမင့်ဆုံးဒီဂရီစင်တီ ဂရိတ် ၄၀ ခန့်
နှင့် ကုံေတွ့နိုင်ပါသည်။ စပါးအေစ့များအဖျင်းများပ
ြ ီး အေလးချိန်မစီးေသာေက
ြ ာင့် စပါးအထွက်
ေလျာ့နည်းမည်သာဖ
ြ စ်ပါသည်။
ေနွစပါးကို မတ်လနှင့်ဧ ြပီလတွင် စိုက်ြခင်းသည် ရိတ်သိမ်းချိန်၌ မုတ်သုန်မိုးနှင့်
ကုံေတွ့ရ၍ မိုးမိသ ြဖင့် စပါးအေလအလွင့် ြဖစ်ကာ ဆုံးရှုံးမှုေ ြကာင့် အထွက်ေလျာ့နည်းနိုင်ပါ
သည်။ ၄င်းအပ
ြ င် ေနွစပါးအပ
ြ ီး မိုးစပါးစိုက်ပျိုးေရးအတွက် စိုက်ချိန်ေနာက်ကျနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ မိုးစပါးစိုက်ချိန်ေနာက်ကျခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် မိုးစပါးအထွက်ေလျာ့နည်းဦးမည် ြဖစ်သည်။
ဤသို့ ြဖစ်၍ မိုးစပါး-ပဲမျိုးစု-ံ ေနွစပါး သီးနှံပုံစံတွင် မိုးစပါးအပ
ြ ီး ပဲမျိုးစုံ၊ ပဲမျိုးစုံအ ြပီး ေနွစပါးတို့
စိုက်ချိန်၊ ရိတ်ချိန်များ ေနာက်ကျမှုသံသရာလည်ကာ သီးနှံပုံစံအတွဲတစ်ခုလုံး အကျိုးအမ
ြ တ်နည်း
နိုင်ပါသည်။
ေနွစပါးသည် သဘာဝအရ မိုးစပါးထက် အထွက်ပိုရမည်သာဖ
ြ စ်သည်။ အေက
ြ ာင်းမှာ
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရာသီတွင် မိုးတိမ်ကင်းစင်သည်။ စပါးပင်သည် သက်တမ်းကာလတစ်ေလျှာက်လုံး
တွင် ေနေရာင် ြခည်ကို အပ
ြ ည့်အဝရရှိနိုင်ပါသည်။ ေနေရာင် ြခည်ကို အသုံး ြပု၍ အစာချက်လုပ်မှု
လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ရသည် ြဖစ်ရာ အစာချက်လုပ်မှုပိုမိုသ ြဖင့် စပါးအထွက်ေကာင်းေစခ
ြ င်း
ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ေနွစပါးသည် မိုးစပါးထက် တစ်ဧကအထွက်နှုန်း ြမင့်မားခ
ြ င်းမရှိပါက
ေနွစပါးစိုက်ချိန်လွှဲမှားခ
ြ င်းသည် အေက
ြ ာင်းအချက်တစ်ရပ်ြဖစ်နိုင်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
ေနွစပါးအား စွမ်းရည်အြပည့် အထွက်နှုန်း ြမင့်မားေရးအတွက် ေဒသအေခ
ြ အေန
အလိုက် စိုက်ချိန်မှန်ေစလိုသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း ေနွစပါးစိုက်ေဒသများတွင် သကင်္န်
မတိုင်မီ မိုးလွတ်ေလလွတ် ရိတ်သိမ်း ြပီးစီးေရး၊ ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းေဒသများတွင် ေနွစပါး၏
အပင် ကီးထွားမှုကာလ၌ အပူချိန်အနိမ့်ဆုံး ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၂၀ ထက်ေလျာ့နည်းသည့် ကာလ
နှင့် ကုံေတွ့မှုမရှိေစေရး၊ ေနွစပါးပန်းပွင့်ချိန်တွင် အပူချိန်အြမင့်ဆုံး ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်

၃၃
ေကျာ်လွန်မှုများနှင့် မတိုက်ဆိုင်ေစေရး၊ သုံးသီးစား သီးထပ်သီးနှံပုံစံ စိုက်ပျိုးေဒသများ၌
တစ်သီးြပီး သစ်သီးစိုက်ချိန်ေနာက်မကျေစေရးတို့အတွက် ေနွစပါးစိုက်ချိန်မှန်ကို အေလးထား
ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးရန် လိုအပ်ေ ြကာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

၃၄

'' ေနွစပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရး စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မှန်ကိုေရွး ''
သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှန်းတွင် မိုးရာသီ
နှင့် ေနွရာသီနှစ်မျိုးစလုံးတွင် စပါးကိုစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိ ြကပါသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေတာင်သူ
လယ်သမားအများစုသည် မိုးရာသီ၌ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ကို အသုံး ြပုေလ့ရှိြပီး ေနွရာသီ၌
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ကို အသုံးြပုေလ့ရှိသည်။ မိုးရာသီြဖစ်ေစ ေနွရာသီြဖစ်ေစ ေဒသေရေမ
ြ
အေခ
ြ အေနနှင့် ကိုက်ညီသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို ေဆာင်ရွက်သင့်သည်ြဖစ်ရာ ေနွစပါးအတွက်
သင့်ေတာ်သည့်နည်းစနစ်ကို ေရွးချယ်အသုံး ြပုေရးအသိေပးလို၍် ဤေဆာင်းပါးကို ေရးသားလိုက်
ရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်သည်

စိုက်ခင်းမဟုတ်သည့်

လယ်ေြမတစ်ေနရာတွင်

ပျိုးခင်း ြပုလုပ်၍ ကိုတင်ပျိုးေထာင်ကာ ပျိုးပင်အသက် ၂၅ ရက်မှ ရက် ၃၀ သားတွင် စိုက်ခင်းသို့
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့စိုက်ပျိုးသည့် စနစ်ြဖစ်သည်။ ဤစနစ်သည် ေနွစပါးစိုက်ချိန်သ့ို ေရာက်ရှိေသာ်လည်း
စိုက်ခင်းသည် ေဆာင်းသီးနှံ ရိတ်သိမ်းနိုင်ြခင်းမရှိေသးသည့် လယ်ေ ြမများတွင် အသုံး ြပုသင့်သည့်
နည်းစနစ်ြဖစ်ပါသည်။

အချို့လယ်ေြမများသည်

ေနွစပါးစိုက်ချိန်သို့

ေရာက်ရှိေသာ်လည်း

လယ်ကွက်အတွင်း၌ ေရများရှိေနပ
ြ ီးေရထုတ်၍ရနိုင်သည့် အေခ
ြ အေနမရှေိ ချ။ အဆိုပါလယ်ေြမ
များတွင်လည်း ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ကိုအသုံးြပုသင့်ပါသည်။ ၎င်းအပ
ြ င်် ေမ
ြ မျက်နှာြပင်
မညီညာခ
ြ င်း တစ်ဘက်ေစာင်းတစ်ဘက်နိမ့် ြဖစ် ြခင်းတို့ေ ြကာင့်် ေရေနေရထိုင်အနိမ့်အ ြမင့် ြဖစ်ေပါ်
ေလ့ရှိသည့် လယ်ေ ြမများတွင်လည်းအသုံး ြပုသင့်ပါသည်။
ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ြဖင့် ေနွစပါးကိုစိုက်ရန် ြဖစ်ပါက သက်လတ်စပါးမျိုးကိုသာ
စိုက်ပျိုးရန်ေထာက်ခံလိုပါသည်။ သက်လတ််စပါးမျိုးသည် သက်လျင်စပါးမျိုးထက် ပျိုးသက် ကီး
ဒဏ်ကိုခံနိုင်သည်။ ေဆာင်းသီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်ေစာင့်ဆိုင်းရခ
ြ င်း ေရထုတ်ရန် ခက်ခဲြခင်းစသည့်
အေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင်းေက
ြ ာင့်

ပုံမှန်စိုက်ချိန်ထက်ေနာက်ကျ၍

ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းေကာက်စိုက်ရပါက

သက်လျင်စပါးမျိုးမှာ အထွက်ေလျာ့နည်းနိုင်ပါသည်။
စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်သည်

ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်နှင့်

နိှုင်းယဉ်ပါက

စိုက်ပျိုးေရလိုအပ်မှုနည်းပါသည်။ ပျိုးခင်းြပုပ
ြ င်ရန််ေရမလိုအပ်သကဲ့ဲသို့ စိုက်ခင်းတွင် ေကာက်
ပင်တည်ြမဲရန်် ေရများစွာမလိုအပ်ေချ။ မိုးရာသီကဲ့သို့ရွာသွန်းမည့်မိုးေရကို ေမျှာ်ကိုး၍မရပါ။
ဆည်ေရ၊ ြမစ်ေချာင်းေရ၊ ေမ
ြ ေအာက်ေရ စသည့်သွင်းေရကိုသာ အားကိုးရသည် ြဖစ်၍ ေရကို

၃၅

၄

လိုအပ်မှသာ အသုံး ြပုလိုသည်မှာ ေနွစပါးစိုက်ပျိုးသူေတာင်သူလယ်သမားတိုင်းဧ။် ဆန္ဒ ြဖစ်ပါ
မည်။ ထို့ေ ြကာင့်သွင်းေရကိုသာ အားကိုးစိုက်ပျိုးရေသာေနွရာသီတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်
သည်သာလျင် အသင့်ေတာ်ဆုံးစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ြဖစ်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်သည် ပျိုးခင်းြပုပ
ြ င်ရန်၊ ပျိုးေထာင်ရန်နှင့် ပျိုးပင်များကို
ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းေကာက်စိုက်ရန် မလိုအပ်ြခင်းေက
ြ ာင့် စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ် သက်သာပါသည်။ သုေတ
သနေတွ့ရှိချက်များအရ စနစ်အလိုက်ြပုစုဂရုစိုက်မှုမှန်ကန်ပါက ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်နှင့်
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်သည် စပါးအထွက်တူညီသြဖင့်

တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်သည် အကျိုး

အမ
ြ တ်ဝင်ေငွပိုမိုရရှိေစပါသည်။ သို့ ြဖစ်၍ ေနွစပါးကို တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိုး
သင့်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။

ေနွစပါး တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်မှန်ကိုကျင့်သုံးသင့်သည်

တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိုးရာတွင် စပါးမျိုးေစ့ကို

ကဲပက်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊

ကိုးတန်းကိုအသုံး ြပု၍ လက် ြဖူးချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ လက်စုချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ မျိုးေစ့ချကိရိယာဖ
ြ င့်
စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းစသည့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံး ြပုနိုင်ပါသည်။
ကဲပက်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အသက််သာဆုံး နည်း
စနစ်ြဖစ်ပါသည်။ ထွန်ေရးတမန်းေကာင်းမွန်ြပီး တမန်း ြပင်ညီညာေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။
စပါးမျိုးေစ့ကို စာပါးစပ်ြပူအေညှာက်ေဖါက်ြပီး တစ်ဧကလျင်မျိုးေစ့နှစ်တင်းနှုန်းသာသုံးစွဲရန် ြဖစ်

၄

၃၆

ပါသည်။ အကယ်၍်တမန်း ြပင်မညီညာခ
ြ င်း၊ ကဲပက်စိုက်ပျိုးအပ
ြ ီး အလွယ်တစ်ကူေရကို ေပ
ြ ာင်
စင်ေအာင်ချက်ချင်းမထုတ်နိုင်ြခင်း၊ မျိုးေစ့သည် အပင်ေပါက်ရာခိုင်နှန်း ၈၀ ထက်ေလျာ့နည်း
ြခင်း-စသည့် မျိုးေစ့ေြမကျသေလာက် အပင်မေပါက်နိုင် သည့်အေခ
ြ အေနများ ြဖစ်ေပါ်ေနပါက
တစ်ဧကလျင် မျိုးေစ့နှစ်တင်းနှုန်းထက် ပိုမိုသုံးစွဲမှသာ လိုအပ်သည့်အပင်ေပါက်အေရအတွက်
ရရှိနိုင်သည်ကို သတိမူသင့်ပါသည်။
ေနွစပါးကို တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးရာတွင် ကဲပက်စိုက်ပျိုးမည့်အစား အတန်းလိုက်
စိုက်ပျိုးသင့်ပါသည်။ အတန်းလိုက်စိုက်ပျိုးပါက မျိုးေစ့ကိုေလျာ့နည်း သုံးစွဲနိုင်သ ြဖင့််ကုန်ကျ
စရိတ်ပိုမိုသက်သာသည်။ စိုက်တန်း ြကားတွင် ြကားတိုက်တမန်းနိှုးေပါင်းလိုက်ကိရိယာဖ
ြ င့် ေပါင်း
ြမက်များကို အလွယ်တကူနိမ်နင်းနိုင်သည်။ ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်ပါက ေဆးဖ
ြ န်းနိမ်နင်းရာတွင်
လည်းေကာင်း၊ စပါးမျိုးသန့်စင်မှုကိုစစ်ေဆး၍မျိုးကွဲကို နှုတ်ပယ်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ စပါးပင်
အပင်ပိုင်း ကီးထွားကာလတွင် အပင်ေပါ်သို့ ေမ
ြ ြသဇာကဲပက်ရာတွင်လည်းေကာင်း၊ အတန်း ြကား
တေလျှာက်လူဝင်ေရာက်နိုင်၍ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လွယ်ကူသက်သာေစပါ
သည်။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးရာ၌် အတန်းလိုက်ြဖစ်ေစရာတွင် ကိုးတန်းကိုအသုံး ြပု၍
ကက် ြမီးတန်းချစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ကိုးတန်းတေလျှာက် ေကာက်စိုက်သကဲ့သို့ လက်စုချ စိုက်ပျိုး
နိုင်သည်။ မျိုးေစ့ချကိရိယာတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံး ြပု၍ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ လက်လှမ်းမီရာအီရီ
မျိုးေစ့ချကိရိယာ၊ ဗီယက်နမ်မျိုးေစ့ချကိရိယာ၊ ၈လက်မတန်း၊ ၆လက်မတန်း အဆင်ေြပရာဖ
ြ င့်
အတန်း ြဖစ်ေစေရး ေဆာင်ရက
ွ ် ြကရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ
ဆန်စပါးသုေတသနဌာနနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတို့ ပူးေပါင်းစမ်းသပ်
ြ ည်ေတာ် ပျဥ်းမနား၊ လယ်ေဝး ဝန်းကျင်တွင် ေနွစပါး
တီထွင်ခဲ့သည့် အီရီမျိုးေစ့ချကိရိယာကို ေနပ
စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်ခန့်မှသည် ယေန့ထိတိုင်အသုံး ြပုလျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ
ဗီယက်နမ်မျိုးေစ့ချကိရိယာကိုပါအသုံး ြပုေနက
ြ ြပီ ြဖစ်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်း အမျိုးမျိုးဖ
ြ စ်သည့် ေဖာ်ြပပါကဲပက် ြခင်း၊ အတန်းလိုက်လက်
ြဖူးမျိုးေစ့ချခ
ြ င်း၊ ၈လက်မတန်းမျိုးေစ့ချကိရိယာ(သို့) ၆လက်မတန်း မျိုးေစ့ချကိရိယာသုံးြခင်း
တို့သည် နည်းစနစ်ကွာ ြခားေသာ်လည်း တစ်ဧကစပါးအထွက်ေပးစွမ်းနိုင်မှုမှာ ကွာြခားေစခ
ြ င်း
မရှိေ ြကာင်း သုေတသနေတွ့ရှိြပီး ြဖစ်ပါသည်။ ေဒသေရေမ
ြ အေခ
ြ အေန ေတာင်သူစိတ်အားသန်ရာ
နှင့် အဆင်ေ ြပရာနည်းစနစ်ကိုအသုံး ြပုစိုက်ပျိုးေစလိုပါသည်။

၃၇

၄
မျိုးေစ့ချကိရိယာကို

အသုံး ြပုစိုက်ပျိုးရာတွင်

သတိမူေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကို

အသိေပးလိုပါသည်။ မျိုးေစ့များကို အစိုတမန်း ြပင်ေပါ်၌ အတန်းလိုက်ကျေစရန် မျိုးေစ့ချ
ကိရိယာကို လူ ြဖင့်ဆွဲရသည်ြဖစ်ရာ ေပါ့ပါး၍ ဆွဲအားေကာင်းေစရန် မစိုက်ပျိုးမီ ေနာက်ဆုံး
ထွန်ေရးပ
ြ ီးဆုံးသည်နှင့် ြကမ်းတုံး ြဖင့်ရိုက်၍ တမန်း ြပင်ကိုညီညာေအာင်ေဆာင်ရွက်ရန် လိုသည်။
စိုက်ခင်းအတွင်းမှေရများကို ေပ
ြ ာင်စင်ေအာင်ထုတ်ပစ်ရန်လိုသည်။ ေရ၀ပ်ေသာ ေနရာတွင်
ကျေရာက်ေသာမျိုးေစ့များသည် အပင်မေပါက် ြခင်း၊ အပင်ေပါက်ေနှးြခင်း၊ ကုံလှီေသးေကွးေသာ
အပင်များေပါက်လာခ
ြ င်း စသည်တို့ ြဖစ်ေပါ်နိုင်သည်။ စပါးမျိုးေစ့ကို အေညှာင့်ေဖါက်ရာတွင်
စာပါးစပ်ြပူအဆင့်ြဖစ်ရုံသာ ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။ မျိုးေညှာင့်ရှည်ပါက မျိုးေစ့ချကိရိယာ
ရှိအေပါက်များပိတ်နိုင်သ ြဖင့် မျိုးေစ့အကျနည်းကာ အပင်ဦးေရေလျာ့နည်းနိုင်ပါသည်။
မည့်သည့်တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိုးသည်ြဖစ်ေစ အဓိကအေလးေပး
ဂရု ြပုရမည်မှာ ေပါင်း ြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းေရးဖ
ြ စ်ပါသည်။ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်နှင့် နိှုင်း
ယှဥ်လျှင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်သည် ေပါင်း ြမက်ေပါက်ေရာက်မှုပိုမိုသည်။ အေက
ြ ာင်းမှာ
အစိုတမန်းြပင်တွင် ေပါင်း ြမက်ပင်နှင့် စပါးပင်သည် တစ် ြပိုင်တည်း ေပါက်ေရာက် ကီးထွားကာ
သူနိုင်ကိုယ်နိုင် ယှဥ် ြပိုင်ခွင့်ရရှိေသာေက
ြ ာင့်ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး သည်နှင့်
ေပါင်း ြမက်ေစ့များအပင်မေပါက်မီ ကိုတင်ကာကွယ်သည့် ေပါင်းသတ်ေဆး(Pre-emergence
Herbicide)၊ မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး တစ်ပတ်(သို့) ၁၀ ရက်ခန့်အ ြကာ၊ ေပါင်းပင်ငယ်များ အရွက်၂ ရွက်မှ
၃ရွက်ထွက်ချိန် နှိမ်နင်းသည့်ေပါင်းသတ်ေဆး (Post-emergence Herbicide) တို့ကို သုံးစွဲ၍
ေပါင်း ြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်လိုသည်။ လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်း၊ အတန်းလိုက်မျိုး ေစ့ချစိုက်ခင်း
တွင် ြကားလိုက်ေပါင်းလိုက်ကိရိယာဖ
ြ င့် ေပါင်းြမက်သုတ်သင်ြခင်းတို့ကို ေဆာင်ရွက်ကာ ဘက်
ေပါင်းစုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးရန်တိုက်တွန်းလိုသည်။ တိုက်ရိုက်မျိုး
ေစ့ချစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်သည်

ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ထက်

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေသာ်

လည်း ေပါင်း ြမက်ကိုထိေရာက်စွာနှိမ်နင်း ြခင်းမရှိပါက စပါးအထွက်ေလျာ့နည်းမည်ြဖစ်ပါသည်။
ေနွစပါးသည်

မိုးစပါးထက်အထွက်စွမ်းရည်ပိုမိုေသာေက
ြ ာင့်

စိုက်ပျိုးရာတွင်

စိုက်ချိန်မှန်ေရး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေရး၊ ေပါင်းြမက်နှိမ်နင်းေရးတို့ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားကာ
ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ် (သို့) သင့်ေတာ်ရာ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ြဖင့်စိုက်ပျိုး၍ စနစ်
အလိုက်လုပ်ငန်းအဝဝကို လစ်ဟင်းမှုမရှိေစေရး သတိမူအေလးထားေဆာင်ရွက် ြကရန် တိုက်တွန်း

၄

၃၈

လိုပါသည်။ မိမိလယ်ေြမအတွက် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်မှန်ကို ေရွးချယ်မှုမှန်ကန်ြခင်းြဖင့် တစ်ဧက
အထွက်နှုန်း ြမင့်မား၍ ေနွးစပါးစိုက်ပျိုးသူအားလုံး အကျိုးအမ
ြ တ်ပိုမိုရရှိေစရန် ဆန္ဒြပုမိပါသည်။

၃၉

စပါးတိုက်ရိုက် မျိုးေစ့ချအေြခာက်စိုက်နည်း
ေဆာင်ရွက်သင့်သည့်ေဒသ
ြမန်မာပ
ြ ည်အလယ်ပိုင်းနှင့်အထက်ပိုင်း မိုးေကာင်းေသာက်ေဒသများတွင် စပါးတိုက်ရိုက်
မျိုးေစ့ချအေြခာက်စိုက်နည်းကို ကျင့်သုံး၍ စပါးကိုေအာင် ြမင်စွာ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါေဒသ
များတွင် မုတ်သုန်မိုးစတင်ချိန်မေသချာြခင်း၊ မိုးဦးေနာက်ကျခ
ြ င်း၊ မိုးေရကို လုံေလာက်စွာပုံမှန်မရရှိ
ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ပျိုးသက်ကီးသွားခ
ြ င်း၊ ပျိုးပင်များေသေက
ြ ပျက်စီးြခင်းများ ြဖစ်ေပါ်တတ်သ ြဖင့် စပါး
ကို ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်ရာတွင် အခက်အခဲများနှင့် ကုံေတွ့ရတတ်ပါသည်။
ေြမပ
ြ ုပ
ြ င်ြခင်းနှင့် စိုက်ေြကာင်းေဖာ်ြခင်း
ပထမဦးဆုံးရွာေသာမိုးြဖင့် ေြမတွင်းအစိုဓာတ် လုံေလာက်စွာရရှိချိန်တွင် ထယ်ထိုးပါ။
ယခင်နှစ်က သီးနှံရိတ်သိမ်း ြပီးလျှင် ြပီးြခင်း မိုးေနှာင်းထယ်ေရး (သို့မဟုတ်) ေနွထယ်ေရးခံထားခဲ့ပါ
က ပိုမိုလျင် ြမန်စွာ အစိုဓာတ်ရရှိေစပ
ြ ီး ထယ်ေရးေကာင်းရရန်လွယ်ကူေစပါသည်။
ထယ်ေရးညက်ရန်နှင့် အမိှုက်သရိုက်များကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ထယ်ထိုးြပီးလျှင်ြပီးချင်း
ထွန်ေမွှပါ။ ေြမတွင်းရှိေပါင်းမျိုးေစ့များမှ အပင်ေပါက်လာပ
ြ ီး ေပါင်း ြမက်များစုံလင်စွာ ေပါက်လာ
ပါက ထပ်မံထယ်ထိုး၍ ထွန်ေရးညက်သည်အထိ အကိမ် ကိမ်ထွန်ေမွှပါ။ စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ
စိုက်ပျိုးရာတွင် ေပါင်းပင်များနှိမ်နင်းရန်အေရးကီးသဖ
ြ င့် မျုိးေစ့ချစိုက်ပျိုးရန် စိုက်ေ ြကာင်းများ
မေဖာ်မီ ေပါင်းနှိမ်နင်း ြခင်းကို အထူးအေလးထားေဆာင်ရွက်လိုသည်။ အေြခခံေ ြမ ြသဇာများကို
ေနာက်ဆုံးအကိမ်ထွန်မဝင်မိတွင် ထည့်သွင်းပါ။ ထွန်ေရးေကာင်းစွာ ြပင်၍ ြကမ်းတုန်းရိုကေြ
် မညှိ ြပီး
ပါက ရှစ်လက်မမှ ဆယ်လက်မ ြကား စိုက်ေ ြကာင်းများဆွဲပါ။ စိုက်ေ ြကာင်းဆွဲရာတွင် ရိုးရိုးထွန်ကိုပင်
အသွားအရှည် ေခ
ြ ာက်လက်မခန့်ရှိေစပ
ြ ီး ဆွဲနိုင်ပါသည်။ စိုက်ေ ြကာင်းများအားလုံးသည် တစ်ခုနှင့်
တစ်ခု အကွာအေဝးညီြပီး ေြဖာင့်တန်းေနရပါမည်။

၄၀
မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
ေဒသအလိုက် သင့်ေတာ်ေသာစပါးမျိုးကို အသုံး ြပုပါ။ မိုးေခါင်ဒဏ်ခံနိုင်ေသာ ယာ-၂၊
ယာ-၂ထွန်း စပါးမျိုးများသက်တမ်းတိုေသာ ေရွှသွယ်ရင်၊ ရတနာေအာင်၊ အိုင်အာ ၇၄၇၊ ထွန်းသီရိ
ကဲ့သို့ စပါးမျိုးများကို အသုံး ြပုနိုင်သည်။
အသုံး ြပုေသာမျိုးသည် သန့်စင်ေကာင်းမွန်၍ အနည်းဆုံးအပင်ေပါက်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ရှိ
ေသာ မျိုးေစ့များကိုသာသုံးစွဲပါ။ အဖျင်းအေမှာ်ေစ့များ၊ ေပါင်းမျိုးေစ့များနှင့် အခ
ြ ားမလိုလား
အပ်ေသာ အမိှုက်သရိုက်များကို ေလှ့၍ဖယ်ထုတ်ပါ။
မျိုးေစ့များကို

စိုက်ေ ြကာင်းေဖာ်ထားေသာေြမေပါ်တွင်

တစ်ဧကလျှင်

တစ်တင်းမှ

တစ်တင်းခွဲနှုန်း ြဖင့် ညီညာပျံ့နှံ့ေအာင် ကဲပါ။ အချို့မျိုးေစ့များသည် ေဘာင်ေပါ်တွင် တင်ေနေကာင်း
တင်ေနမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ေြမဖုံးသည့်အခါ အလိုလိုစိုက်ေ ြကာင်းအတွင်းသို့ ကျသွားပါလိမ့်မည်။
မျိုးေစ့နှုန်းကို လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုသုံးစွဲပါက စပါးပင်များထူထပ်ြပီး အပင်ယိုင်လဲနိုင်
သည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် အဖျင်းအေမှာ်များပ
ြ ီး စပါးထွက်ေလျှာ့နိုင်ပါသည်။
မျိုးေစ့ ကဲ ြပီးသည်နှင့် တစ်ြပိုင်နက် ထွန်သွားများဖ
ြ ုတ်ထားေသာ ထွန်တုံး ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊
ေြခာက်ေပခန့်ရှည် သစ်တုံးငယ် ြကမ်းတုံးြဖင့် ြဖစ်ေစ၊ စိုက်ေ ြကာင်းများအတိုင်း စုန်၍ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ ဓားလွယ်ခုတ်ေရွှေစာင်း၍ ေသာ်လည်းေကာင်း ေမာင်းြခင်း ြဖင့် မျိုးေစ့များကိုဖုံးပါ။

တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချအေြခာက်စိုက် စပါးခင်း

ေပါင်းနှိမ်နင်းြခင်း၊ ေရထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ြပုစုဂရုစိုက်ြခင်း

၄၁

ေြမအစိုဓာတ်ရရှိမှုအေပါ်မူတည်၍ စိုက် ြပီးခုနှစ်ရက်မှ ဆယ်ရက်အတွင်း စိုက်တန်းများ
အတွင်း၌ စပါးပင်များေပါက်လာမည်ြဖစ်သည်။ ဤအေစာပိုင်းကာလတွင် ေပါင်းများနှိမ်နင်းရန်
အေရးကီးသည်။
စပါးပင်ေပါက်ြပီး တစ်ပတ်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း ဘီးတပ်က
ြ ားလိုက်ကိရိယာသုံး၍ဖ
ြ စ်ေစ၊
စိုက်ေ ြကာင်းဆွဲခဲ့ေသာ် ထွန်ကိုအသုံး ြပု၍ဖ
ြ စ်ေစ အတန်းတွင်း ြကားလိုက်ပါ။
၎င်းေနာက် ကန်သင်းရှိေသာ လယ်ေြမဖ
ြ စ်ပါက ကန်သင်းများကိုလုံေအာင်ပိတ်၍ ရွာသွန်း
ေသာ မိုးေရများကို စပါးရွက်များေပါ်နိုင်ေသာ အေနအထားထိစုေဆာင်းထိန်းသိမ်းသိုေလှာင်ပါ။ ၎င်း
သည် ေပါင်းနှိမ်နင်းရာတွင် များစွာအကျိုးရှိသည့်အြပင် စပါးပင်များကီးထွားဖ
ြ စ်ထွန်းမှုကိုလည်း
ညီညာေစပါသည်။
စပါးပင်များကီးထွားမှု ကာလတစ်ေလျှာက်လုံးတွင် လယ်ကွက်အတွင်း မိုးေရေလးလက်မ
မှ ေြခာက်လက်မအတွင်းရှိေနေစခ
ြ င်း၊ ြကားေပါင်းလိုက်ကိရိယာကို အသုံး ြပု၍ နှစ် ကိမ်မှ သုံး ကိမ်
ေပါင်း ြမက်နှိမ်နင်း ြခင်း၊ လိအ
ု ပ်ပါက လက်ေပါင်းလိုက် ြခင်း၊ ေြမသ
ြ ဇာကဲပက်ြခင်းတို့ကို လိုအပ်သလို
ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။
အကျိုးေကျးဇူး
ဤနည်းကိုအသုံး ြပုခ
ြ င်း ြဖင့် ပျိုးခင်း ြဖင့်ပျိုးေထာင်စရိတ်၊ ပျိုးနှုတ်စရိတ်နှင့် ေကာက်စိုက်
စရိတ်များကို သက်သာေစနိုင်ပါသည်။
စပါးပင်ြဖစ်ထွန်းမှုအတွက် တမန်း ြပင်ရန် မိုးေရမလုံေလာက်သည့် အေြခအေနတွင် စပါး
တစ်သီးကို လက်မလွတ်တမ်းစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ စနစ်တကျေကာင်းစွာ စီမံေဆာင်ရွက်မည်ဆိုပါက ပျိုးေထာင်ေ ြပာင်းေရွှ့
စိုက်ပျိုးရရှိေသာ စပါးအထွက်နှုန်းနှင့် အလားတူအထွက်နှုန်းကို ရရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
စပါးစိုက်ရန်မုတ်သုန်မိုးအလုံအေလာက်ရသည်အထိ ေစာင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ အချိန်ကုန်
သက်သာေစသည့်အြပင် စပါးကိုေစာစွာရိတ်သိမ်းနိုင်ေသာေက
ြ ာင့် စပါးအပ
ြ ီးသီးထပ်သီးနှံ တစ်မျိုး
မျိုးကို အချိန်ရာသီမီစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

လယ်ယာစီးပွားသတင်း နည်းပညာအချပ်ပုိ May 23, 2003

အစိုတမန်းြပင် ေနွစပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ စိုက်နည်းစနစ်
ေနွစပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက်

စိုက်နည်းစနစ်မှန်ရန်

၄၂

အေရးကီးသည်။

ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်ဟူ၍ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိသည့်
အနက် ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်ကပို၍ သင့်ေတာ်သည်။ တိုက်ရိုက်
မျိုးေစ့ချနည်းစနစ် အမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် အစိုတမန်းြပင်တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်နည်းစနစ်သည်
စပါးအထွက်နှုန်း ြမင့်မားေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် နည်းစနစ်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။
ေြမြပုပ
ြ င်ြခင်း
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ ေနွစပါးစိုက်ပျိုးမည့်လယ်ေြမသည် ေရလုံေလာက်စွာရ၍ ေရကို
ေကာင်းစွာထိန်းနိုင်ရမည်။ ထယ်ေရးနက်နက်ြဖင့် တမန်းညက်ေအာင်ြပုပ
ြ င်ရသည်။ နွားေချး၊ ေြမ
ေဆွး၊ စက်ဖွဲ ြပာများကို တက်နိုင်သမျှ ညီညာစွာ ကဲ ြဖန့်ချရသည်။ ေပါင်း ြမက်ပင်များကို ကုန်စင်
ေအာင်ေကာက်ေပးရသည်။

ေနာက်ဆုံးထွန်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င် ြပီးသည်နှင့်

လယ်ကွက်အတွင်းမှေရကို

ကတွက်ေပါက်မှ ထုတ်ပစ်ရသည်။ လိုအပ်ပါက စိမ့်ေြမာင်း၊ပတ်ေြမာင်းများေဖာ်၍ ေရကိုေ ြပာင်စင်
ေအာင်ထုတ်ရသည်။ ြပီးက တမန်းြပင်ညီညာေအာင် ြကမ်းရိုက်ရပါမည်။
အစိုတမန်း ြပင်ေပါ် မျိုးေစ့ချကရိယာဖ
ြ င့်အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်နိုင်သည်

မျိုးေစ့ချခ
ြ င်း
အစိုတမန်းြပင်ေပါ်၌ စာပါးစပ်ြပူအေညှာင့်ေဖာက်ထားေသာ စပါးမျိုးေစ့ကို ကဲပက်
စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ မျိုးေစ့ချကရိယာသုံးြခင်း၊ ကိုးတန်း၍ ကိုးတန်းတေလျှာက် လက် ြဖူးချခ
ြ င်း၊
လက်စုချခ
ြ င်းစသည့် နည်းစနစ်များအနက် သင့်ေတာ်ရာနည်းစနစ်ြဖင့် အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချ

၄၃
စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ တမန်းနိုး ြကားေပါင်းလိုက်ကရိယာဖ
ြ င့် လွယ်ကူစွာေပါင်းြမက် နှိမ်နင်းနိုင်ရန်
အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချသင့်ပါသည်။
စိုက်ချိန်
ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများတွင် ဒီဇင်ဘာလနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းေဒသ
များတွင် ေဖေဖာ်ဝါရီလလယ်တွင် အပ
ြ ီးစိုက်သင့်သည်။ ေရေြမအေြခအေနအရ စိုက်ချိန်ကွဲ ြပားနိုင်
ေသာ်လည်း ေနွစပါးကို မိုးလွတ်ေလလွတ်ရိတ်သိမ်းနိုင်ေရး၊ စပါးပင် ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးချိန်တွင် အပူ
ချိန်နိမ့်လွန်း ြခင်း၊ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အပူချနိ ် ြမင့်လွန်း ြခင်းတို့ ကုံေတွ့မှုမရှိေစေရး စိုက်ချိန်ကို ချိန်ဆ
စိုက်ပျိုးရန်ြဖစ်ပါသည်။

စပါးမျိုး
ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်းေဒသများ၌ သီးထပ်ရင်စပါးမျိုးနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း
ေဒသများ၌ ေရွှသွယ်ရင်စပါးမျိုးတို့သည် ေဒသေရေြမနှင့်ကိုက်ညီ ြပီး အစိုတမန်းြပင်၌ တိုက်ရိုက်
မျိုးေစ့ချရန်

သင့်ေတာ်သည့်စပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။

ယခုအခါ

ဆင်းနွယ်ရင်၊

ရတနာတိုး၊

ေရွှြပည်ေဌးစသည့် စပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးနိုင် ြပီ ြဖစ်သည်။ သက်လျင်အထွက်ေကာင်း စပါးမျိုး
များသာမက မေနာသုခကဲ့သို့ သက်လတ်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကိုလည်း စိုက်ချိန်ေစာပါက
စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သို့ေသာ် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မိုးဦးကျမုတ်သုန်မိုးနှင့က
် ုံေတွ့၍ ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှု
မဖ
ြ စ်ေစေရး စိုက်ပျိုးမည့်မျိုးနှင့် စိုက်ချိန်ကို ကိုတင်ချိန်ဆစိုက်ပျိုးရန်ြဖစ်ပါသည်။
မျိုးေရွးချယ်ြခင်း
အသုံး ြပုမည့် အထွက်ေကာင်းမျိုးသည် မျိုးသန့်အဆင့်-၂ (Certified Seed) ြဖစ်ရပါ
မည်။ မျိုးစစ်၍ မျိုးေစ့အဆင့်မှန်ရမည်။ အေစ့တွင်းစာပိုမိုပါရှိသည့် ေအာင် ြမင် ြပည့် ြဖိုးေသာ
ြ င့်
စပါးေစ့များချည့်ရရှိရန် ဆားရည်စိမ်၍ မျိုးေရွးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ် ရိးု ရှငး် ၍ လွယ်ကူသည့်ေရဖ
ေရွးချယ်နည်းကိုသုံးပါဟု အကံြပုလိုသည်။ ရိုးရိုးေရသန့်တွင် မျိုးေစ့များကိုသုံး ကိမ်အဖျင်းအေမှာ်
လုံးပိန်လုံးညှပ်များကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရန် ြဖစ်သည်။ စပါးအပင်ေပါက်များသန်စွမ်းေရး၊ ကီးထွား
ဖွံ့ြဖိုးေရး၊ အပင်ပွားထွက်မှု ြမန်၍ အပင်ပွားများများထွက်ေရး မျိုးေစ့ေရွးချယ်ြခင်းလုပ်ငန်းကို
မဖ
ြ စ်မေန ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။

၄၄
မျိုးေစ့နှုန်း
အစိုတမန်းြပင်၌ စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးရာတွင် ကဲပက်ပါက တစ်ဧကလျှင်
မျိုးေစ့နှစ်တင်းမှ သုံးတင်းနှုန်း၊ ကိုတန်းတန်း၍ လက် ြဖူးချခ
ြ င်း၊ လက်စုချခ
ြ င်း ေဆာင်ရွက်ပါက
တစ်ဧကလျှင် မျိုးေစ့နှစ်တင်းနှုန်း၊ ၆ လက်မ ြခား မျိုးေစ့ချကိရိယာဖ
ြ င့် စိုက်ပါက တစ်ဧကလျှင် မျိုး
ေစ့တစ်တင်းခွဲမှ နှစ်တင်းနှုန်း၊ ၈ လက်မ ြခားမျိုးေစ့ချကရိယာ သို့မဟုတ် ဗီယက်နမ်မျိုးေစ့ချ
ကရိယာတို့ ြဖင့် စိုက်ပျိုးပါက တစ်ဧကလျှင် မျိုးေစ့တစ်တင်းခွဲနှုန်း အသုံးြပုစိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်သည်။
ေပါင်း ြမက်ေပါက်ေရာက်မှု

များေလ့ရှိသည့်လယ်ေြမ၌

မျိုးေစ့နှုန်းကို

ပိုမိုသုံးစွဲသင့်ပါသည်။

အစိုတမန်းြပင်၌ အပင်ေပါက်လာသည့်အခါ အကျယ်အဝန်းတစ်မီတာပတ်လည်အတွင်း စပါးပင်
၂၀၀ မှ ၃၀၀ အတွင်းရှိက စပါးအထွက် ြမင့်မားမည်။ စပါးပင် ၁၅၀ ေအာက်အပင်ေပါက်လာက
စပါးအထွက်နည်းနိုင်ပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် စိုက်တမန်းမေကာင်းြခင်း၊ မျိုးေစ့မချမီှ ေရကိုေြပာင်စင်
ေအာင်မထုတ်နိုင်၍ ေရချိုင့်၊ ေရခွက်များကျန်ရှိြခင်း၊ ေြမမျက်နှာ ြပင်ညီညာေအာင် ြကမ်းမရိုက်နိုင်
ြခင်းစသည့် စပါးေစ့အပင်မေပါက်နိုင်သည့် အေြခအေန အရပ်ရပ်အေပါ်မူတည်၍ မျိုးေစ့နှုန်းကို
တိုးြမှင့်သုံးစွဲရမည်ြဖစ်ပါသည်။
ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်း
အစိုတမန်းြပင် စပါးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်တငွ ် ေပါင်း ြမက်ဖျက်ဆီးမှုကို ေကာင်းစွာ
နှိမ်နင်းနိုင်ရသည်။ မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး သုံးရက်အတွင်း ေပါင်း ြမက်ပင်များမေပါက်မီ ကိုတင်ကာကွယ်
သည့် ေပါင်းသတ်ေဆးကို ပက်ြဖန်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး ေရမသွင်းပဲ အေြခာက်ခံကာ
ေပါင်း ြမက်ပင်များေပါက်ေရာက်ခွင့်ေပးပ
ြ ီး ေပါင်း ြမက်ပင်များ အရွက်နှစ်ရွက်မှ သုံးရွက်ထွက်ချိန်
တွင် ေပါင်း ြမက်အပင်ေပါက် ြပီး ပက်ြဖန်းရသည့် ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ င့် နှိမ်နင်းနိုင်သည်။
စိုက်ပျိုးသည့်စပါးမျိုး၏ သက်တမ်းအလိုက် ပထမသုံးပုံတစ်ပုံကာလအတွင်း ေပါင်း
ကင်းစင်ေစေရးေဆာင်ရွက်ရသည်။ စိုက်ခင်းအတွင်းေရကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းေပးခ
ြ င်း၊ လက်
ေပါင်းလိုက် ြခင်း၊ ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ န်းြခင်းစသည့် ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်
ကို ကျင့်သုံးရန် ြဖစ်ပါသည်။
ေြမ ြသဇာအသုံးြပုခ
ြ င်း
စပါးပင်ရှင်သန် ကီးထွားေရး ပွင့်သီးေရးအတွက် အဓိကလိုအပ်ေသာ နိုင်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့
ဖားရပ်၊ ပိုတက်စီယံနှင့် အခ
ြ ားအနည်းလိုအဟာရဓါတ်များ ရရှိေစရန် သဘာဝေြမသ
ြ ဇာနှင့် ဓါတ်
ုိ ည်။ သဘာဝေြမသ
ြ ဇာကို မျိုးေစ့မချမီ
ေြမ ြသဇာနှင့် ဓါတ်ေြမ ြသဇာနှစ်မျိုးလုံးကို ေကျွးေပးရန်လသ
ထွန်ေရးတမန်း ြပုပ
ြ င်စဥ်ကပင် လယ်ကွက်အတွင်း ညီညာစွာ ကဲ၍ ေြမနှင့်သမေနေအာင် ထွန်ေမွှ
ထည့်သွင်းရန်ြဖစ်ပါသည်။

၄၅
ဓါတ်ေြမ ြသဇာများတွင် နိငု ထ
် ရိဂု ျငဓ် ါတ်ပါဝင်ေသာ ယူရီးယားေြမ ြသဇာကို အပင်ပွား
ချိန်၏ အေစာပိုင်းနှင့် အလယ်ပိုင်းကာလတို့တွင်လည်းေကာင်း၊ မိှု့ကပ်ချိန်နှင့် အေစ့အဆံ ြပည့်ြဖိုး
ချိန်တို့တွင်လည်းေကာင်း ထည့်သွင်းေပးရသည်။ ယူရီးယားေြမ ြသဇာေကျွးတိုင်း ထုထည်တူ ေြမ
ေဆွး (သို့မဟုတ်) နွားေချးေြမေဆွးနှင့် သမေအာင်ေရာ၍ တစ်ညနှပ်ထားကာ ေနာက်ေန့တွင်
စိုက်ခင်းအတွင်း ညီညာစွာ ကဲပက်ေပးရန် ြဖစ်ပါသည်။
ေဖါ့စ်ဖါးရပ်ဓါတ်ပါဝင်ေသာ တီစူပါဓါတ်ေြမ ြသဇာနှင့် ပိုတက်စီယံဓါတ်ပါဝင်ေသာ ြမုရိ
ရိတ်ေအာ့ဖ်ပိုတက်ဓါတ်ေသ
ြ ဇာတို့ကို ထွန်ေရးတမန်း ြပင်ချိန်တွင် ထည့်သွင်းေပးရန် ြဖစ်သည်။ ြမုရိ
ရိတ်ေအာ့ဖ်ပိုတက်ဓါတ်ေြမ ြသဇာကို စပါးပင်၌ အနှံေလာင်း ြဖစ်တည်ချိန်မတိုင်မီအထိ တစ် ကိမ်
(သို့မဟုတ်) ထို့ထက်ပို၍ ကဲပက်ေပးသင့်ပါသည်။
ေရကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းြခင်း
စပါးကိုတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးပ
ြ ီး နှစ်ပတ်သားခန့်မှစ၍ ေရကိုေပးသွင်းရန် ြဖစ်
သည်။ ေရကိုထိန်းသိမ်းထားခ
ြ င်းသည် ေပါင်းြမက်ေပါက်ေရာက်မှုကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းသည့်
နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် ေပါင် ြမက်ေပါက်ေရာက်မှုနည်းပါးေလ့ရှိသည့် လယ်ေြမများ၌
ေရကိုေချွတာ၍

အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲမှုအေနဖ
ြ င့်

စိုတစ်လှည့်ေြခာက်တစ်ခါ

ေရေပးစနစ်ကို

ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ ၄င်းစနစ်မှာ စိုက်ခင်း၌ ေရပ
ြ တ်သွားေသာ်လည်း ေြမေအာက်ေရ ၆ လက်မ
ခန့်သို့ ေရာက်ရှိမှသာ ေနာက်တစ်ခါ ေရေပးသွင်း ြခင်းနည်းလမ်းြဖစ်သည်။ ေရေပးသွင်းစရိတ်
သက်သာခ
ြ င်း ေက
ြ ာင့် စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်ကို ေလျှာ့ချနိုင်ပါသည်။
ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့ြခင်း
စပါးနှံများရှိ စပါးေစ့များ၏ ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း ေကာက်ရိုးေရာင် ြဖစ်ေပါ်ချိန်သည်
စပါးရိတ်သိမ်းချိန်မှန် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်သည် အနှံထွက်ြပီး ၂၈ ရက်မှ ၃၅ ရက်သားတွင် ြဖစ်နိုင်
သည်။

ရိတ်သိမ်း ြပီးချက်ချင်းေချွေလှ့ရန်ြဖစ်သည်။

စပါးရိတ်သိမ်းစက်၊

စပါးေချွေလှ့စက်

(သို့မဟုတ်) စပါးရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်များဖ
ြ င့် ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့ပါက အေလအလွင့်နည်းပါး
ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှန်း ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအသီးသီး၌ ဆည်ေရ၊ ြမစ်ေရ၊ ေချာင်း
ေရစသည့် ေရရရှိမှုအရင်းအမ
ြ စ်ရှိသည့် လယ်ေြမများ၌ ေနွစပါးကို အထွက်နှုန်းစွမ်းရည်ြမင့်မား
သည့် စပါးမျိုးများကိုအသုံးြပု၍ စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိ ြကသည်။ ေမျှာ်မှန်းသည့် ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း
ကိုရရှိေရးအတွက် မှန်ကန်သည့်နည်းပညာဖ
ြ င့် ေပါင်းစပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ သို့ ြဖစ်၍ ေနွစပါး စိုက်
ပျိုးရာတွင် အထက်တွင်ေဖာ်ြပပါနည်းစနစ်မှန် အစိုတမန်းြပင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ြဖင့် ေဆာင်
ရွက်သင့်ေ ြကာင်း အကံ ြပုေရးသားလိုက်ရပါသည်။

၄၆

ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိုးနှင့် ပျိုးသက်အ ကီးဆုံးထားရှိှ စိုက်ပျိုးနိုင်မှု
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဥ်တိုးတက်လာေသာ လူဦးေရ၏ အေခ
ြ ခံအစားအစာဖ
ြ စ်ေသာ
ဆန်ဖူလုံေရးနှင့် အပိုအလျှံများကို ြပည်ပသို့ တင်ပို့ေရာင်းချနိုင်ေရးကို ရည်မှန်း၍ စပါးသီးနှံ
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ေရးကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနသည် တစ်ဧကအထွက်နှုန်းတိုးေစေသာ စပါး
မျိုးသစ်များကို ေဖာ်ထုတ်ေပးလျက်ရှိရာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိုးကို မျုိးသစ်
အဖ
ြ စ် နိုင်ငံေတာ်မျိုးေစ့ေကာ်မီတီ၏ အတည် ြပုထုတ်ေဝခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဆင်းသွယ်လတ်သည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးတစ်မျိုး ြဖစ်သည်။ အသက်ရက်
၁၃၅၊ အပင်အြမင့် ၁၂၀ စင်တီမီတာ၊ အမိုင်းလို့စ်ပါဝင်မှု ၂၀.၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။
ဆန်ရည်ဆန်သားမှာ ြကည်လင်သည်။ စားသုံးမှုအဆင့်မှာေကာင်း၍နူးညံ့သည်။ ေြမသ
ြ ဇာ
လိုအပ်မှုနည်းေသာ စပါးမျိုးတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ ေပါင်း ြမက်ေပါက်ေရာက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုငသ
် ည်။
ဘက်တီးရီးယားရွကေြ
် ခာက်ေရာဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ပုံမှန်ပျိုးသက်တွင်မစိုက်နိုင်ပါက ပျိုးသက် ၄၅ ရက်သားတွင်စိုက်နိုင်သည်

ဆင်းသွယ်လတ်ကို ေတာင်သူလယ်သမားများ ကိုက်နှစ်သက်မှု ပိုမိုများပ
ြ ား
လာသဖ
ြ င့် ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီး၌ ကျယ်ကျယ်ြပန့် ြပန့် စိုက်ပျိုးလာခဲ့ရာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀
ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမှ ေဖာ်ထုတ်သည့် စပါးမျိုးများ အနက်
မေနာသုခသည် ဧရိယာဧက ၃.၄၅ သန်း (စုစုေပါင်း စပါးစိုက်ဧရိယာ၏ ၂၀.၆ ရာခိုင်နှုန်း)ြဖင့်
အများဆုံးစိုက်ပျိုးပ
ြ ီး ဆင်းသွယ်လတ်သည် ဧရိယာဧက ၁.၆၁ သန်း (စုစုေပါင်း
စပါးစိုက်ဧရိယာ၏ ၉.၆ ရာခိုင်နှုန်း ြဖင့် ဒုတိယအများဆုံး စိုက်ပျိုးသည့် စပါးမျိုးဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း
သိရှိရပါသည်။

၄၇2
ဆင်းသွယ်လတ်စပါးကို ေနရာေဒသအသီးသီး၊ ေရေြမရာသီဥတုအမျိုးမျိုး၌
စိုက်ပျိုးရာတွင် ရာသီဥတုေဖာက် ြပန်မှုေ ြကာင့် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် မိုးေခါင်မှု၊ ေရကီးမှု၊ လူမှု
စီးပွားေရးအေြခအေနစသည့် အေက
ြ ာင်းြခင်းရာ တစ်မျိုးမျိုးေက
ြ ာင့် ပုံမှန်ပျိုးသက်တွင်
စိုက်ပျိုးနိုင်ြခင်းမရှိဘဲ ပျိုးသက် ကီးတွင် စိုက်ပျိုးရသည့်အေြခအေနများနှင့် ေတာင်သူ
လယ်သမားများ ကုံေတွ့ရေက
ြ ာင်း သိရှိရပါသည်။
ပျိုးသက် ကီးသည်နှင့်အမျှ စပါးအထွက်ေလျာ့နည်းနိုင်ေ ြကာင်း ေယဘုယျအားဖ
ြ င့်
သိထားက
ြ ပါသည်။ ပျိုးသက်မှန်ြဖင့် စိုက်ြခင်းသည် အပင် ြဖစ်ထွန်းမှုေကာင်းေက
ြ ာင်း၊
ေကာက်စိုက် ြပီး ေစာေစာပိုင်းထွက်ေသာ ပင်ပွားများကသာ စပါးထွက်ေပးနိုင်စွမ်းေက
ြ ာင်း
လယ်သမားများ သိြပီး ြဖစ်ပါမည်။ သို့ေသာ် ဆင်းသွယ်လတ်၏ ပျိုးသက် ကီးဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်
ပျိုးသက်အလိုက်ထားရှိသင့်သည့် ေကာက်ကွက်ကိုမူ အေတွ့အကုံရရှိဦးမည်မဟုတ်ေချ။
သုေတသနေတွ့ရှိချက်များအရ ဆင်းသွယ်လတ်စပါးသည် ေရေတာ်မိုးေတာ်အေခ
ြ
အေနတွင် အခ
ြ ားသက်လတ်အထွက်ေကာင်း စပါးမျိုးများကဲ့သို့ ပျိုးသက် ၂၅ မှ ၃၀ ရက်သား
တွင် ပုံမှန်စိုက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။ ေကာက်ကွက်တွင်မူ တစ်ဧကတွင် ၁.၃ သိန်းမှ ၁.၉ သိန်း
အတွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ပျိုးေထာင် ြပီးမှ အေက
ြ ာင်းအမျိုးမျိုးေက
ြ ာင့် ပုံမှန်ပျိုးသက်တွင်
မစိုက်နိုင်ပါက ပျိုးသက် ၄၅ ရက်သားသည် ဆင်းသွယ်လတ်အတွက် ပုံမှန်စပါးအထွက်ကို
ေမျှာ်မှန်းနိုင်သည့် ပျိုးသက်အ ကီးဆုံးထားရှိစိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ ပျိုးသက်ရက်ြဖစ်ပါသည်။
ပျိုးသက် ၆၀ ရက်သားတွင်မူ စပါးအထွက် သိသာစွာ ေလျာ့နည်းမည်သာဖ
ြ စ်ပါ
သည်။ ပျိုးသက် ကီးသဖ
ြ င့် ေကာက်ကွက်စိပ် ြပီး လက်ဆတိုး၍စိုက်ေသာ်လည်း ပုံမှန်စပါး
အထွက်ကိုရရှိနိုင်ြခင်းမရှိေပ။
စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်၊ စပါးအထွက်နှင့် စပါးေစျးနှုန်းေမျှာ်မှန်းနိုင်မှုတို့ကို ချင့်ချိန်၍
မဖ
ြ စ်မေနစိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ပါက ပျိုးသက်ရက် (၆၀) သည် သင့်တင့်ေသာ စပါးအထွက်ကို
ေပးစွမ်းနိုင်ေသာ အကီးဆုံးထားရှိ စိုက်ပျိုးသင့်သည့် ပျိုးသက်ရက်ြဖစ်ေ ြကာင်း ေရးသား
လိုက်ရပါသည်။

၄၈

ေမျှာ်မှန်းသည့်ပန်းတိုင် စပါးအထွက် ေကာက်ကက
ွ မ် နှ သ
် ည့် ေသာ့ချက်
စပါးသီးနှံကို နိုင်ငံေတာ်၏ အဓိက သီးနှံအြဖစ် သတ်မှတ်ထားရှိသည်။ စပါးပိုလျှံေရးရည်
မှန်းချက်နှင့်အညီ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန် အထွက်တိုးနည်းစနစ်များကို သုေတသနပ
ြ ု
ေဖာ်ထုတ်ကာ ေတာင်သူလယ်သမားများသို့ စဥ်ဆက်မ ြပတ် အသိေပးနိှုးေဆာ်လျှက်ရှိသည်။ စပါး
စိုက်ပျိုးရာတွင် အေရးပါသည့် နည်းစနစ်များအနက် ေကာက်ကွက်မှန်စိုက်နည်းစနစ်သည် စပါး
ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း ရရှိေရးအတွက် ေသာ့ချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။
စပါးကို ေကာက်ကွက်အစိပ်အကျဲမှန်ကန်စွာ ြဖင့် စိုက်ပါက ေကာက်ပင်များပန်းပွင့်ချိန်တွင်
ေန ေရာက်ြခည်ကို အပ
ြ ည့်အ၀ရရှိေစသည်။ အစာချက်လုပ်မှုေကာင်းေသာေက
ြ ာင့် စပါးအထွက်
ရာ ခိုင်နှုန်း ၂၀ ပိုနိုင်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုသည်။ ေကာက်ကွက်အကွာအေ၀းကျလ
ဲ ွန်းက စပါး
အထွက် ေလျာ့နည်းသည်။ ေကာက်ကွက် စိပ်လွန်းလျှင် အပင်ယိုင်လဲကာ ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။

ေကာက်ကွက်မှန် က စပါးအထွက် ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ပိုနိုင်ပါသည်

ြပည်နယ်နှင့် တိုင်းေဒသကီးအသီးသီး၌ စပါးမျိုးများစွာကို စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိရာ အသုံး ြပု
သည့် စပါးမျိုးနှင့် ေရေမ
ြ အေြခ အေနတို့အေပါ်မူတည်၍၊ သင့်ေတာ်သည့် ေကာက်ပင်အကွာ
အေ၀းဖ
ြ င့် စပါးကို စိုက်ပျိုးရန်လို အပ်ပါသည်။

၄၉
မိုးရာသီစိုက်ပျိုးသည့် စပါးမျိုးများတွင် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများသည် အများစုြဖစ်
သည်။ ရာသီစပါးမျိုးများကိုလည်း စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိ ြကသည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးနှင့် ရာသီစပါး
တို့သည် အပင်ပုံသ ာန်နှင့် ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးမှုသဘာ၀ တူညီြခင်းမရှိ ြကေပ။ အထွက်ေကာင်းစပါး
မျိုးများကို ေကာက်ပင်အကွာအေ၀းစိပ်စိပ်ြဖင့် စိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများ
သည် ေမ
ြ ြသဇာစားသုံးမှု ပိုမိုြပီး၊ ေမ
ြ ြသဇာ စားသုံးသည်နှင့်အမျှ စပါးအထွက်တိုးသည်။ ေမ
ြ ြသဇာ
ေကျွးေသာ်လည်း ယိုင်လဲလွယ် ြခင်းမရှိေပ။ ရာသီစပါးမျိုးများကိုမူ ေကာက်ပင်အကွာအေ၀း
ကျဲကျဲြဖင့် စိုက်ရန် ြဖစ်သည်။ ရာသီစပါးသည် ေမ
ြ ြသဇာစားသုံးမှုနည်းသည်။ ပင်စည်ေပျာ့သည်။
ေမ
ြ ြသဇာေကျွးေပး လျှင်ြဖစ်ေစ၊ လယ်ေ ြမသည်ဆီ ြသဇာထက်သန်လျှင်ြဖစ်ေစ အလွယ်တကူ
အပင်ယိုင်လဲလွယ် သည်။
မိုးရာသီစိုက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများတွင်သက်လတ်စပါးမျိုးများသည်စိုက်ဧရိယာဧက
အများဆုံး ြဖစ်သည်။ သက်လျှင် စပါးမျိုးများကိုလည်းစိုက်ပျိုး ြကသည်။ အချို့စပါးမျိုးများသည်
အပင်အရပ်ရှည် ြပီး၊ အချို့သည် အပင်အရပ်ပုသည်။ သက်လတ်စပါးမျိုးများနှင့် အပင်အရပ်
ရှည်စပါးမျိုးများတို့ထက် သက်လျင်စပါးမျိုးများနှင့်အပင်အရပ်ပုစပါးမျိုးများကို ေကာက်ကွက်
စိပ်စိပ် ြဖင့် စိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ အပင်အရပ်ရှည်ေသာ စပါးမျိုးများကို ေကာက်ကွက်စိပ်၍
စိုက်ပါက အပင်ယိုင်လဲနိုင်သည်။ သက်လျှင်စပါးမျိုးများသည် အပင်ပွားစည်းကာလနည်းသဖ
ြ င့်
အချိန်တို အတွင်း အနှံအေရအတွက်များေစေရးအတွက် စိပ်စိပ်စိုက် ြပီး အပင်ဦးေရများေစရန်
လိုအပ်ပါသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးသည့် လယ်ေ ြမ၏ ေမ
ြ ဆီ ြသဇာထက်သန်မှု အေြခအေနသည်လည်း ေကာက်
ပင်အကွာအေ၀းသတ်မှတ်ရာတွင် အေရးပါေသာ အချက်တစ်ခုပင် ြဖစ်သည်။ ေမ
ြ ဆီ ြသဇာထက်
သန်ေသာ လယ်ေ ြမတွင် စိုက်ပျိုးသည့်စပါးတွင် ေကာက်ပင်အကွာအေ၀းကျဲကျဲ ြဖင့် စိုက်ပျိုးရန်လို
အပ်သည်။ ေမ
ြ ဆီသ
ြ ဇာညံ့ေသာေမ
ြ ြဖစ်ပါက ေကာက်ကွက်စိပ်စိပ် ြဖင့် စိုက်ရန်ြဖစ်သည်။ ေမ
ြ ဆီ ြသ
ဇာညံ့ဖျင်းေလ ပင်ပွားစည်းမှုနည်းေလဖ
ြ စ်သ ြဖင့် စပါးအထွက်ြမင့်မားေရး လိုအပ်သည့် အနှအ
ံ ေရ
အတွက် ြဖစ်ေပါ်ေစရန် ေကာက်ပင်များများထားရှိ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖစ်ပါသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် လက်ြဖင့် စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသာမက ေခတ်မီစက်မှု လယ်ယာသို့ကူးေပ
ြ ာင်း
ေရးေကာက်စိုက်စက် ြဖင့်လည်း စိုက်ေနပ
ြ ီြဖစ်ပါသည်။ လက်ြဖင့်စိုက်ြခင်းထက် ေကာက်စိုက်
စက်ြဖင့် စိုက်ပါက ေကာက်ပင်အကွာအေ၀းကျဲ၍ စိုက်ရန်လိုသည်။
စပါးပျိုးသက်အေပါ်မူတည်၍လည်း ေကာက်ကွက် အစိပ်အကျဲကွာ ြခားသည်။ ယခုအခါ
ပုံမှန်ပျိုးသက် ၂၅ မှ ရက် ၃၀ အစား ပျိုးသက်နုနုကို အသုံး ြပု၍ စိုက်ပျိုးသည်များရှိေ ြကာင်း သိရ
သည်။ ပုံမှန်ပျိုးသက် ြဖင့် စိုက် ြခင်းထက် ပျိုးသက်နုြဖင့် စိုက် ြခင်းက ပို၍ ေကာက်ကွက်ကျဲကျဲထား

၅၀
ရှိစိုက်ရန်လိုသည်။ ပျိုးသက်နုပါက ေကာက်ပင်မှ ပင်ပွားထွက်ရန် အချနိ ်ပိရ
ု သဖ
ြ င့် ပင်ပွားများများ
ပွားနိုင်ရန် ေကာက်ကွက်ကျဲကျဲ ြဖင့် စိုက်ရန်လိုအပ်ြခင်းြဖစ်သည်။
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် သွင်းေရရရှိမှုအေပါ်မူတည်၍ စိုက်ချိန်ေစာခ
ြ င်း၊ ေနာက်ကျခ
ြ င်းများ
ရှိနိုင်သည်။ မိုးစပါးမတိုင်မီ ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကိုလည်းေကာင်း၊ ပထမမိုးဦးစပါးကိုလည်း
ေကာင်း၊ သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးသဖ
ြ င့် စိုက်ချိန်ေနာက်ကျနိငု ်သည်များလည်းရှိသည်။ ပုံမှန်ထက်
စိုက်ချိန်ေစာပါက ေကာက်ကွက်ကျဲ၍ စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ ပုံမှန်စိုက်ချိန်ထက် ေနာက်ကျပါက
ေကာက်ကွက်စိပ်စိပ်ြဖင့် စိုက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
စပါးစိုက်လယ်သမားများသည် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး၍ ကိုယ့်မျိုးကိုယ်ထားကာ တစ်နိုင်တစ်
ပိုင် မျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကို ေဆာင်ရွက်ေနက
ြ ြပီြဖစ်သည်။ မျိုးသန့်ထုတ်လုပ်သည့် စပါး
စိုက်ခင်းတွင် အပင်အတန်းအကွာအေ၀းကို ပုံမှန်ထက်ကျဲ၍ စိုက်ရသည်။ သို့မှသာ ေကာက်ေလ
ေကာက်ပင်နှင့် မျိုးကွဲပင်များကို အလွယ်တကူ ခွဲ ြခားကာ နုတ်ပယ်ြခင်း ြဖင့် မျိုးသန့်စင်ေရး
ေဆာင်ရွက်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
ေကာက်စိုက်ရာတွင် မိရိုးဖလာ ဖိုခေနာက်ဆိုင်စိုက်ပါက ေကာက်စိုက်မကို ထိန်းသိမ်းရန်
ခက်ခဲြပီး ေကာက်ကွက်ြပည့်မီြခင်းမရှိတက်ေပ။ အတန်းလိုက်စိုက်ရာတွင်လည်း စနစ်တကျ
စိုက်ြခင်းမရှိပါက ေကာက်ပင်အစိပ်အကျဲမမှန်သ ြဖင့် လိုအပ်သည့်ေကာက်ကွက် မပ
ြ ည်မ့ ေီ သာ
ေက
ြ ာင့် စပါးအထွက်ေလျှာ့နည်းနိုင်သည်။
အတန်းလိုက်စိုက် ြခင်းသည် ေပါင်း ြမက်နှိမ်နင်းရာတွင်လွယ်ကူြခင်း၊ လက်တွန်း ြကားလိုက်
ကိရိယာဖ
ြ င့် တမန်းနိုးေပါင်း ြမက်သုတ်သင်နိုင်ြခင်း၊ ေဆးဖ
ြ န်းရန်နှင့် ေမ
ြ ြသဇာေကျွးရန် လွယ်ကူ
ြခင်းစသည့်အကျိုးေကျးဇူးများကိုရရှိနိုင်ေ ြကာင်း ေယဘုယျသိရှိ ြကမည်ြဖစ်သည်။ ထပ်မံအသိေပး
လိုသည်မှာ သင့်ေတာ်ေသာ ပင်က
ြ ားတန်း ြကားကိုရရှိေစပ
ြ ီး ေကာက်ကွက်မှန်ေစခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
စနစ်မကျသည့် ေဘာင်ခတ်၍ အတန်း ြဖစ်ေစရန် မှန်းဆ ေကာက်စိုက်သည့် အေလ့အထထက်
ကိုးတန်းတွင် တိကျသည့်အမှတ်အသားများမှတ်၍ တစ်တန်းချင်း ကိုးတန်းဆွဲစိုက်စနစ်က လိုအပ်
သည့် ေကာက်ကွက်ကို တိတိကျကျရရှိေစပါသည်။
ြမန်မာ့ေကျးလက်ေဒသများရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိ
ေသာ လယ်သမားမိသားစုများသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် စပါးပိုမိုထွက်ရှိေစေရးအတွက်
မျိုးသစ်များကို ေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ ေမ
ြ ဆီအဆင့်အတန်း ြမင့်မားေအာင် သဘာဝေမ
ြ ြသဇာများ
ြဖည့်ဆည်း ြခင်း၊ စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်၍ သီးနှံထုတ်လုပ်မှု ြမင့်မားေစခ
ြ င်းတို့ကို
ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ မိမိအသုံး ြပုသည့်စပါးမျိုး၊ လယ်ေြမ၏ ေမ
ြ ဆီလွှာအဆင့်အတန်း၊ စိုက်ချိန်

၅၁
နှင့် အေြခအေနအရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်ကာေကာက်ကွက်မှန်ကို ေရွးချယ်အသုံးြပုက
ြ ရန် လိုအပ်
ေက
ြ ာင်း တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။

ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ အတွ(ဲ ၇)၊ အမှတ(် ၁၁)၊ ၂၀၁၀ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၁)ရက်၊ အဂါေန့
င်္

၅၂

စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေမ
ြ ြသဇာကို အကျုိ းရှစိ ာွ သုံးစွဲပါ
စပါးသည် ေရေြမသဘာဝရာသီဥတုမေရွး စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းသည့် သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်
သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေြမ ြပန့်ေတာင်ေပါ်၊ ေရကီးကွင်း၊ ေရနက်ကွင်း၊ သဲဆန်ကုန်းေက
ြ ာပါ
မကျန် ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီး၌ စပါးကိုစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။ စပါးစိုက်ပျိုးရာ ေြမဆီလွှာ
သည် ေနရာေဒသအလိုက် ရှိရင်းစွဲအရင်းအမ
ြ စ်များကွာ ြခားသည်။ စပါး အထွက်နှုန်းအေပါ်
လွှမ်းမိုးေသာအချက်များစွာရှိသည့်အနက်စိုက်ပျိုးေမ
ြ သည်အေရးပါသည့်သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ်
ြဖစ်သည်။ ေြမဆီလွှာသည် စပါးပင်ကလိုသေလာက် အာဟာရဓာတ်ကို ြဖည့်ဆည်းေပးနိုင်ြခင်း
မရှိေချ။ လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်အတွက် သင့်ေတာ်သည့် ေမ
ြ ြသဇာနှင့်ပမာဏကို
လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် ထည့်သွင်း ြခင်းြဖင့်သာ စပါးပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းကို ရရှိနိုင်ေ ြကာင်း
အသိေပးလိုပါသည်။
ေြမ ြသဇာဆိုသည်မှာ
ေြမ ြသဇာဟုဆိုရာတွင်အပင်များက
လိုအပ်သည့်အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ေသာ
ေြမဆီလွှာသို့ထည့်ေပးရသည့် ပစ္စည်းအားလုံးကိုဆိုလိုြခင်း ြဖစ်သည်။ ဤတွင် သဘာဝေြမ ြသဇာ
နှင့် ဓာတ်ေြမ ြသဇာနှစ်မျိုးစလုံး အကျုံးဝင်သည်။ စပါးပင်ရှင်သန် ကီးထွားေရး၊ ပွင့်သီးေရး
အတွက် ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းအဝဝကိုလည်ပတ်ေနေစရန် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စ်ဖားရပ်နှင့် ပိုတက်
စီယမ်ဓာတ်များကိုအဓိကလိုအပ်သည်။ သဘာဝေမ
ြ ြသဇာနှင့်ဓာတ်ေြမ ြသဇာတို့ကို ထည့်သွင်း
ေပးခ
ြ င်း ြဖင့် စပါးပင်သည် အဓိကအေရးကီးသည့် အာဟာရဓာတ်များအပါအဝင် ဒုတိယနှင့်
အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
သဘာဝေြမြသဇာ
သဘာဝေြမသ
ြ ဇာသည် ြပုြပင်ေဖာ်စပ် ြခင်းမရှိဘဲ ဓာတုပစ္စည်းကင်းသည့် လယ်ယာ
လုပ်ငန်းမှ သဘာဝအေလျာက်ရရှိနိုင်ေသာ အာဟာရပစ္စည်းများ ြဖစ်သည်။ သဘာဝေြမသ
ြ ဇာ
တွင် နွားေချး၊ ြကက်ေချးစသည့် တိရိစ္ဆာန်မှရရှိေသာ ေဆွးေမ
ြ ့ပ
ြ ီးသည့်အညစ်အေက
ြ းများ၊
အပင် မှရရှိသည့်ရွက်ေ က၊ အပင်အ ကင်းအကျန်၊ သစ်ရွက်ေဆွး၊ ေကာက်ရိုးေဆွး၊ သစ်စိမ်း
ေမ
ြ ြသဇာစသည့်တို့ပါဝင်သည်။ သဘာဝေမ
ြ ြသဇာများသည် ေမ
ြ ေစးကို ဖွယ်ေစ၍ သဲေြမကို
ေစးေစကာ ေြမဆီလွှာ၏ ရုပ်သဘာဝကို ြပုပ
ြ င်ေပးသည်။ ထူး ြခားသည်မှာ ဓာတ်ေြမ ြသဇာများ
က ြဖည့်ဆီးမေပးနိုင်သည့် စပါးပင်အတွက် လိုအပ်ေသာ အနည်းလို အာဟာရဓာတ်များနှင့်
အခ
ြ ား ကီးထွား ဖွံ့ ြဖိုးေရးအေထာက်အကူများကို ပံ့ပိုးေပးသည်။ သဘာဝေမ
ြ ြသဇာကို
ေကာက်မစိုက်မီ အနည်းဆုံး သီတင်းနှစ်ပတ်ေကျာ် ထွန်းေရတမန်း ြပုပ
ြ င်စဥ်ကပင် လယ်ကွက်
အတွင်း ညီညာစွာပက် ကဲ ၍ ေမ
ြ နှင့်သမေအာင် ထွန်ေမွှထည့်သွင်းရန် ြဖစ်ပါသည်။

၅၃
သဘာဝေြမသ
ြ ဇာတွင် စပါးပင်မှလိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ေသာ်လည်း
ပမာဏမှာ အနည်းငယ်မျှသာဖ
ြ စ်သည်။ အထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက် လိုအပ်သည့်အာဟာရ
ဓာတ်များရရှိရန် သဘာဝေြမ ြသဇာကိုသာသုံးစွဲမည်ဆိုလျှင် ပမာဏများစွာထည့်သွင်းရသည်။
ဤမျှများပ
ြ ားသည့် ပမာဏကိုရရှိရန် ခဲယဥ်းသကဲ့သို့ စိုက်ခင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်လည်း
လွယ်ကူမည် မဟုတ်ေချ။ ထို့ေ ြကာင့် မိမိလယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်မှရရှိသည့် သဘာဝေမ
ြ ြသဇာများ
နှင့် ဓာတ်ေြမ ြသဇာများကိုတွဲဖက်၍ မိမိစပါးစိုက်ခင်းအတွက် လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များ
ြဖည့်ဆီးေရးတွင် အသုံး ြပုရန် အကံ ြပုလိုပါသည်။

ေမ
ြ ြသဇာအကျိုးအာနိသင် အပ
ြ ည့်အဝရရှိရန် အကိမ် ကိမ်လီ၍ ခွဲေဝထည့်သင့်သည်

ဓာတ်ေြမ ြသဇာ
ဓာတ်ေြမ ြသဇာသည် ဓာတုေဗဒနည်းြဖင့် ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ေသာ အပင်အတွက်
လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များပါဝင်ေသာ ဓာတ်ပစ္စည်းများဖ
ြ စ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်
နိုက်ထရိုဂျင်ေ ြမ ြသဇာအဖ
ြ စ်ယူရီးယားဓာတ်ေ ြမ ြသဇာကိုလည်းေကာင်း၊ ေဖာ့စဖားရပ်ေြမ ြသဇာ
အဖ
ြ စ် ထရစ်ပယ်စပူ ါေဖာ့စဖိတ် ဓာတ်ေြမ ြသဇာကိုလည်းေကာင်း၊ ပိုတက်စီယံေ ြမ ြသဇာအဖ
ြ စ်
ြမူရိရိတ်ေအာ့ဖ်ပိုတက် ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာ ကိုလည်းေကာင်း၊ အလွယ်တစ်ကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။
၄င်းြပင် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စဖားရပ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်နှင့် အခ
ြ ားအာဟာရဓာတ်များ ေပါင်းစပ်
ပါဝင်ေသာ ကွန်ေပါင်းဓာတ်ေ ြမ ြသဇာများကိုလည်း ေစျးကွက်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။
နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာ
နိုက်ထရိုဂျင်သည် စပါးပင် ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် မရှိမ ြဖစ်ေသာ အာဟာရ
ဓာတ် ြဖစ်သည်။ သဘာဝအေလျှာက်ရှိရင်းစွဲ ပမာဏသည် စပါးပင်အတွက်လုံေလာက်မှုမရှိနိုင်
သဖ
ြ င့် နိုက်ထရိုဂျင်ပါေသာ ယူရီးယားဓာတ်ေြမ ြသဇာကိုမ ြဖစ်မေန ထပ်မံ ြဖည့်စွက်ထည့်သွင်း

၅၄
ရန်လိုအပ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာကို စပါးပင်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအချိန်များတွင် ေကျွး
ေပးရန်လိုသည်။ အပင်ပွားချိန်၊ မိှု့ကပ်ချိန်နှင့် စပါးေစ့နို့ရည်တည်ချိန်တို့သည် နိုက်ထရိုဂျင်
အာဟာရရရှိေရးအတွက် အေရးကီးသည်အ
့ ချနိ မ် ျားဖ
ြ စ်သည်။ အပင်ပွားချိန်၏ အေစာပိုင်းနှင့်
အလယ်ပိုင်းကာလတို့တွင် ထည့်ေပးခ
ြ င်းသည် ပင်ပွားအများဆုံးကိုြဖစ်ေစပ
ြ ီး အနှံပါေသာ
ပင်ပွားအေရအတွက်များေစသည်။ မိှု့ကပ်ချိန်သည် စပါးအနှံေလာင်း ြဖစ်တည်ချိန် ြဖစ်သည်။
မိှု့ကပ်ချိန်နှင့်အေစ့အဆံ ြပည့်ြဖိုးချိန်တို့တွင် နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာကို ေကျွးေပးခ
ြ င်းြဖင့် အနှံ
အေရအတွက်၊ တစ်နှံပါအေစ့အေရအတွက်နှင့် ေအာင်ေစ့ကိုများေစသည်။
ထည့်သွင်းနည်းစနစ်
စပါးပင်သည် ၄င်း၏ ကီးထွားအဆင့်အလိုက် နိုက်ထရိုဂျင်အာဟာရကို လိုအပ်ြခင်း
ေက
ြ ာင့်လည်းေကာင်း၊ နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာ၏ သေဘာသဘာဝအရ ေလလွင့်ဆုံးရှုံးနိုင်၍
လည်းေကာင်း၊ ယူရီးယားဓာတ်ေြမ ြသဇာကို စပါးစိုက်ခင်း၌ ထည့်သွင်းရာတွင် တစ်ကမိ ်တည်း
ထည့်သွင်းရုံ ြဖင့်မလုံေလာက်ေချ။ ေမ
ြ ြသဇာ၏အကျိုးအာနိသင် အပ
ြ ည့်အဝရရှိေစေရးအတွက်
အကိမ် ကိမ်လီ၍ ခွဲေဝထည့်သွင်းသင့်ြပီး လီ၍ေကျွးတိုင်း ထုထည်တူေြမေဆွး (သို့မဟုတ်)
နွားေချးေဆွးနှင်သ
့ မေအာင်ေရာ၍ တစ်ညနှပ်ထားကာ ေနာက်ေန့တွင် စိုက်ခင်းအတွင်း ညီညာ
စွာ ကဲပက်ရန် ြဖစ်သည်။ သက်လျင်စပါးမျိုးများတွင် ေကာက်လှန်ချိန်၊ ပင်ပွားချိန်၊ အနှံထွက်ချိန်
တို့တွင်သုံး ကိမ်လီ၍လည်းေကာင်း၊ သက်လတ်စပါးမျိုးများတွင် ေကာက်လှန်ချိန်၊ ပင်ပွားချိန်၊
အနှေလာင်
ံ
းြဖစ်တည်ချိန်နှင့် အနှံထွက်ချိန်တို့တွင် ေလးကိမ်လီ၍လည်းေကာင်း၊ ယူရီးယား
ဓာတ်ေြမ ြသဇာကို ထည့်သွင်းေပးရန် လိုအပ်ေ ြကာင်းအသိေပး လိုပါသည်။
သတိမူရန်အချက်များ
နိုက်ထရိုဂျင်ေ ြမ ြသဇာကို အကိမ် ကိမ်လီ၍ ေကျွးရာတွင် စိုက်ခင်းရှိ ေကာက်ပင်များ
ေပါ်သို့ ပက် ကဲရသဖ
ြ င့် သတိမူဂရုစိုက်သင့်သည်များရှိသည်။ ကဲပက်ချိန်တွင် စိုက်ကွက်ထဲ၌
ေရအနက်မှာ နှစ်လက်မခန့်သာရှိသင့်သည်။ စပါးရွက်များသည် ေခ
ြ ာက်ေသွ့ေနရမည် ြဖစ်
သည်။ အရွက်များစိုစွတ်ေနပါက ကဲပက်လိုက်သည့် ေြမသ
ြ ဇာများသည် စပါးအရွက်များတွင်
တွယ်ကပ်ကျန်ရစ်သြဖင့် အရွက်များကို ေလာင်ေစနိုင်သည်။ မိုးြပင်းထန်စွာရွာမည့် အေခ
ြ
အေနရှိက ကဲပက်ရန်မသင့်ေပ။ ကဲပက်လိုက်သည့်ေြမ ြသဇာသည် ရွာသွန်းေသာမိုးများေက
ြ ာင့်
လျှံေရ နှင့်အတူ အခ
ြ ားစိုက်ခင်းများသို့ ေရာက်ရှိသွားနိုင်သည်။
ေြမ ြသဇာအကျိုးရှိေရး
ထည့်ေပးလိုက်ေသာ နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာကို အကျိုးရှိေစရန်အတွက် အေရးကီး
ေသာအချက်များမှာ (၁) စိုက်ခင်းတွင် ေရထိန်းသိမ်းမှု ေကာင်းမွန်ေစခ
ြ င်း၊ (၂) ေပါင်း ြမက်
ကင်းစင်ေစခ
ြ င်းနှင့် (၃) ပိုးမွှားေရာဂါများ ကျေရာက်မှုမရှိေစခ
ြ င်းတို့ ြဖစ်ပါသည်။

၅၅
စပါးအတွက်ထည့်လိုက်ေသာ နိုက်ထရိုဂျင်ေ ြမ ြသဇာများသည် ေရမှာေပျာ်ဝင်၍
စီးေရနှင့်အတူ ဆုံးရှုံးနိုင်ေသာေက
ြ ာင့် ေရထိန်းသိမ်းမှုေကာင်းမွန်ေစရန် လယ်ကန်သင်းများကို
ြပုပ
ြ င်ေပးရပါမည်။ ထို့ ြပင် စပါးခင်းကို ေရမပ
ြ တ်ေစရန် ဂရုစိုက်ေပးရပါမည်။ ေရပ
ြ တ်သွားပါ
က ေြမဆီလွှာတွင် ေလအစားထိုးဝင်ေရာက်လာေသာေက
ြ ာင့် ထည့်လိုက်ေသာ နိုက်ထရိုဂျင်
ေမ
ြ ြသဇာများသည် ေလနှင့်အတူအေငွ့အဖ
ြ စ် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖ
ြ င့် လယ်ကွက်များ
ေခ
ြ ာက်ေသွ့ ြပီး ပတ် ြကားအက်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်သည် အေငွ့အဖ
ြ စ်ပို၍ ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
စပါးခင်းတွင် ေပါင်းြမက်များရှိပါက ၄င်းတို့သည် စပါးအတွက်ထည့်ေပးလိုက်ေသာ
နိုက်ထရိုဂျင်ကို ယှဥ် ြပိုင်လုယူစားသုံးနိုင်သြဖင့် စပါးခင်းတွင် ေပါင်းြမက်ကင်းစင်ေအာင်
ေဆာင်ရွက် ြပီးမှသာ ေမ
ြ ြသဇာကိုထည့်ေပးသင့်ေပသည်။ အလားတူပင် စပါးပင်ကိုပိုးမွှားနှင့်
ေရာဂါကျေရာက်မှုမှ ကာကွယ်ေပးခ
ြ င်းြဖင့် ထည့်ေပးလိုက်ေသာ နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာကို
စပါးပင်မှ အပ
ြ ည့်အဝရယူစားသုံးနိုင်ပါသည်။ ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိေသာ စပါးမျိုးများ
ကို အသုံးြပုစိုက်ပျိုး ြခင်း ြဖင့် ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုမှ ကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ေဖာ့စ်ဖရပ်ေြမ ြသဇာ
စပါးတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ေြမ ြသဇာကဲ့သို့ပင် ေဖာ့စ်ဖရပ်ေ ြမ ြသဇာကိုလည်း ထည့်ေပး
ရန်လိုသည်။ ေဖာ့စ်ဖရပ်သည် အပင်ငယ် ကီးထွားစဥ်ကာလအတွင်း အထူးလိုအပ်သည်။
၄င်းသည် အမ
ြ စ်ပိုင်း ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးေရး၊ ပင်ပွားပွားစည်းေရးနှင့် ပန်းပွင့်ချိန်ေစာေရးတို့ကို
အားေပးသည်။ ေဖာ့စ်ဖရပ်ေြမ ြသဇာကို ေမ
ြ ခံအြဖစ် ေကာက်မစိုက်မီ ေနာက်ဆုံးထွန်ေရးတမန်း
ြပင်ချိန်တွင်ထည့်သွင်းေပးရန်လိုသည်။ ေကာက်စိုက်ြပီးေကာက်ပင်လှန်ချိန်တွင် ကဲပက်ထည့်
ေပးခ
ြ င်းသည် စပါးပင်ကအလွယ်တကူ စုပ်ယူစားသုံးနိုင်ြခင်းမရှိသည့် အချဥ်ဓာတ် (သို့မဟုတ်)
အငန်ဓာတ်လွနက
် ဲေသာေြမများတွင် ပိုမိုအကျိုးရှိနိုင်ေ ြကာင်းသိရပါသည်။
ပိုတက်ဆီယမ်ေြမ ြသဇာ
စပါးတွင် ပိုတက်ဆီယမ်ေြမသ
ြ ဇာကို အပင်ပွားချိန်နှင့် မိှု့ကပ်ချိန်တွင် ထည့်ေပးနိုင်
ပါသည်။ ပိုတက်ဆီယမ်သည် ပင်ပွားများေစပ
ြ ီး စပါးေစ့အရွယ်အစားနှင့်အေလးချိန်ကို တိုးေစ
ပါသည်။ စပါးစိုက်ေြမ အမျိုးအစားေပါ်မူတည်၍ ပိုတက်ဆီယမ်ေြမ ြသဇာ ထည့်ေပးသည့်စနစ်
သည် ကွာ ြခားပါသည်။ ေြမေစးတွင် ေနာက်ဆုံးထွနေရး၌
်
ပိုတက်ဆီယမ်ကို ေဖာ့စဖ် ရပ်
ေမ
ြ ြသဇာနှင့်အတူေရာ၍ ကဲပက်ေပးရပါသည်။ သဲဆန်ေသာေြမတွင်မူ ပိတ
ု က် ဆီယမ်သည်
အလွယ်တကူ စီးစိမ့်ေပျာက်ဆုံးနိုင်သည့်အတွက် ပင်ပွားစချိန်တွင် ကဲပက်ေပးရပါသည်။
အကယ်၍ ပိုတက်ဆီယမ် ေြမသ
ြ ဇာကို အနည်းငယ်သာ အသုံး ြပုနိုင်ပါက ပင်ပွားဖ
ြ ိုင် ချိန်တွင်
တစ် ကိမ်တည်း ကဲပက်ေပးခ
ြ င်းသည် အေကာင်းဆုံး ြဖစ်ပါသည်။ အလီလီခွဲေကျွးမည် ဆိုပါက
အသုံး ြပုမည့် ပိုတက်ဆီယမ်ေြမ ြသဇာကို ေနာက်ဆုံးထွန်ေရးပ
ြ င်ချိန်တွင်တစ် ကိမ်၊ ကျန်ေြမ ြသ

၅၆
ဇာကို အနှံေလာင်းြဖစ်တည်ချိန်မတိုင်မီအထိ တစ် ကိမ် (သို့မဟုတ)် ထို့ထက်ပို၍ ကဲပက်ေပး
နိုင်ပါသည်။
သဘာဝေြမြသဇာနှင့်ဓာတ်ေြမ ြသဇာတွဲဖက်သုံးစွဲ
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် သဘာဝေမ
ြ ြသဇာနှင့်ဓာတ်ေ ြမ ြသဇာကို တွဲဖက်အသုံး ြပုသင့်
သည်။ စပါးအထွက်နှုန်း ြမင့်မားပ
ြ းီ ဝင်ေငွအကျိုးအမ
ြ တ်ပိုမိုရရှိေစနိုင်သည်။ သဘာဝေမ
ြ ြသဇာ
ကို မိမိလယ်ယာလုပ်ငန်းမှရရှိနိုင်သြဖင့် ကုန်ကျစရိတ်မရှိေချ။ ဝယ်ယူရလျှင်လည်းေစျးနှုန်း ကီး
ြမင့် ြခင်းမရှိေချ။ သဘာဝေမ
ြ ြသဇာက စိုက်ပျိုးေမ
ြ ကို ြပုပ
ြ င်ေပးနိုင်သည်။ ေမ
ြ ညံ့နှင့်သဲဆန်
ေသာ ေမ
ြ များတွင် ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။ ဓာတ်ေြမ ြသဇာတွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိသည့် အနည်းငယ်သာ
လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်များကို သဘာဝေမ
ြ ြသဇာမှရရှိေစနိုင်သည်။ သို့ေသာ် အဓိကလို
အပ်သည့် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စ်ဖားရပ်နှင့် ပိုတက်စီယံဓာတ်များ လုံေလာက်မှုမရှိသ ြဖင့် ဓာတ်
ေမ
ြ ြသဇာနှင့်တွဲဖက်သုံးစွဲမှသာစပါးပင်အတွက်လိုအပ်ချက် ြပီးြပည့်စုံေစနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
စပါးစိုက်ပျိုးေမ
ြ တွင် မူလရှိရင်းစွဲ သဘာဝအရင်းအမ
ြ စ် အာဟာရဓာတ်များရှိေသာ်
လည်း စပါးပင်၏ လိုအပ်ချက်ကို ြပည့်မီနိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖာ့စဖားရပ်၊
ပိုတက်စီယံဓာတ် ေြမသ
ြ ဇာများေကျွး၍ ြဖည့်တင်းေပးရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။
ေမ
ြ ြသဇာေကျွးရာတွင် ေလလွင့်ဆုံးရှံးမှုမရှိေစရန် သတိမူ၍အကျိုးရှိေအာင်
သုံးစွဲေစလိုသည်။ ေမ
ြ ဆီလွှာ ၏ ရုပ်သဘာဝတိုးတက်ေရး၊ လိုအပ်သည့် အာဟာရဓာတ်ပမာဏ
ြပည့်မှီေရးအတွက် သဘာဝေမ
ြ ြသဇာနှင့်ဓာတ်ေ ြမ ြသဇာကို တွဲဖက်အသုံး ြပုေစလိုသည်။ အပင်
ကလိုအပ်ချိန်သည် လိုအပ်သည့်ပမာဏကို နည်းစနစ်မှန်စွာထည့်သွင်း၍ စပါးထုတ်လုပ်မှု
ြမင့်မားေရးအတွက် အသိေပး ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

အတွ(ဲ ၇)၊ အမှတ(် ၁၅)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ ြသဂုတ်လ(၁)ရက်၊ ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်

၅၇
စပါးစိုက်ခင်း ေပါင်းနှိမ်နင်းနည်း
စပါးအထွက်နှုန်း ြမင့်မားရန် စိုက်ပျိုးချိန်မှ အနှံသေန္တစတင်ချိန်ကာလအတွင်း ေပါင်း ြမက်
များကုန်စင်ေအာင် သုတ်သင်ဖယ်ရှားရပါမည်။ စီ-၄/၆၃ စပါးတွင် ေလ့လာေတွ့ရှိချက်များအရ
စိုက်ြပီးချိနမ် ှ ရက်ေပါင်း ၄၀ အတွင်း ေပါင်း ြမက်များထူထပ်စွာရှိ ြပီး ယင်းေနာက်ပိုင်း သုတ်သင်
ေပးပါက စပါးအထွက၏
် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း ယုတ်ေလျာ့ေစနိုင်ကာ စိုက်ြပီးချိန်မှ ရင့်မှည့်ချိန်အထိ
ေပါင်း ြမက်များ ထူထပ်စွာရှိေနပါက စပါးအထွက်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ယုတ်ေလျာ့ေစနိုင်
ေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါ သည်။
စပါးစိုက်ခင်းအတွင်း ေပါင်း ြမက်များရှိေနခ
ြ င်းြဖင့် စပါးအထွက် ယုတ်ေလျာ့ေစနိုင်ေ ြကာင်း
စိုက်ပျိုးသူတိုင်း သိ ြပီး ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် သိလိုသည်မှာ မည်သည့်ေပါင်းနှိမ်နင်းနည်း ြဖင့် မည်
သည့်အချိန် အကိမ်မည်မျှေပါင်းသင်ရမည်ဆိုသည့်အချက်ပင် ြဖစ်သည်။
လက်ေတွ့အသုံးအများဆုံး ေပါင်းနှိမ်နင်းနည်းမှာ လက် ြဖင့် ေပါင်းနှုတ်ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
စိုက်ခင်းကျယ်များတွင် လက်ေပါင်းလိုက် ြခင်းသည် အချိနက
် ုနလ
် ူပန်းြပီး စပါးပင် ကီးထွားမှု
အဆင့်ဆင့်အလိုက် အချိန်မီေဆာင်ရွက်ရမည့် အေခ
ြ အေနတွင် အချိန်က
ြ န့် ြကာပ
ြ ီး လုပ်အားပိုမို
ကုန်ကျသည်။ အချိန် ြကာေလ ေပါင်းများသည့်စပါးပင်အား ယှဉ်ြပိုင်ချိန် ပိုရေလဖ
ြ စ်သည်။
အတန်းလိုက်စိုက်ေသာ စပါးစိုက်ခင်းများတွင် တမန်းနိှုး လက်တွန်း ြကားလိုက်ကိရိယာ
ြဖစ်သည့် လည်နိုင်ေသာ ေပါင်းရှင်းကိရိယာများသည် ေပါင်းနှိမ်နင်းရာတွင် အေအာင် ြမင်ဆုံး ကိရိ
ယာများဖ
ြ စ်သည်။ စိုက်ခင်းကျယ်များတွင်လည်း အချိန်မီ ြပီးစီးရန် အသုံး ြပုနိုင်သည်။ လက်ေပါင်း
လိုက်ြခင်းထက် အချိန်တ(စ်)၀က်ခန့် သက်သာေစသည်။ သို့ေသာ် ၄င်းကိရိယာ အသုံး ြပုနိုင်ရန်
စိုက်ပျိုးစဉ်ကပင် စပါးကို အတန်းလိုက်စိုက်ရပါမည်။ သတိြပုရမည်မှာ တမန်းနိှုးလက်တွန်း ြကား
လိုက်ကိရိယာ မသုံးမှီ လယ်ထဲမှ ေရကို အေနေတာ် ြဖစ်ေအာင် ထုတ်ေပးရန် ြဖစ်သည်။
လုပ်အားလုံေလာက်စွာ ရရှိနိုင်ပါက စပါးစိုက်ခင်းတွင် လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်းကို တစ် ကိမ်
(သို့မဟုတ)် နှစ်ကိမ် ြပုလုပ်ေပးသင့်သည်။ အိုင်အာ-၈ စပါးတွင် တစ် ကိမ်လက်ေပါင်းလိုက် ြခင်း
ကို ေပ
ြ ာင်းေရွှ့စိုက် ြပီး ၂၁၊ ၂၈၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၉၊ ၅၆၊ ၆၃ ရက်သားအသီးသီးတွင် ြပုလုပ်ေလ့လာ
ြကည့်ရာ ၄၂ ရက်သားတွင် လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်းသည် အထွက်နှုန်းအမ
ြ င့်မားဆုံး ရရှိေ ြကာင်း

၅၈
ေတွ့ရှိရသည်။ သို့ေသာ်လည်း အေစာပိုင်းကာလများတွင် လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်းသည် ေပါင်းပင်
ဦးေရနည်းပါးပ
ြ ီး လုပ်အားနာရီလိုအပ်မှုနည်းပါးေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရသည်။
နှစ်ကိမ်လက်ေပါင်းလိုက်နိုင်ပါက ေပ
ြ ာင်းေရွှ့စိုက်ြပီး ၂၁ ရက်သားတွင်တစ် ကိမ်၊ ၄၂ ရက်
သားတွင် တစ် ကိမ် လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်းသည် လုပ်အားလိုအပ်မှုနည်းပါးပ
ြ ီး အထွက်နှုန်းလည်း
ြမင့်မားနိုင်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရသည်။
ထိထိေရာက်ေရာက် လက်ေပါင်းလိုက်နိုင်ပါက လက်တွန်း ြကား လိုက်ကိရိယာသုံး ြခင်း
ထက် စပါးအထွက် အနည်းငယ်ပင် ပိုမိုနိုင်ေသးေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။ အေက
ြ ာင်းမှာ
လက်တွန်း ြကားလိုက်ကိရိယာမှာ စပါးပင်အားထိခိုက်နိုင်ေသာေက
ြ ာင့် ြဖစ်သည်။
စနစ်တကျေရကို ထိန်းသိမ်းေပးခ
ြ င်းြဖင့်လည်း ေပါင်းနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။ အချို့ရွက်ြပား
ကီးမျိုး ေပါင်းပင်များကို ေရသွင်းေပးခ
ြ င်းြဖင့် နှိမ်နင်း၍ မရနိင်ေသာ်လည်း ြမက်နှင့်မုံညင်းမျိုး
အချို့ကို အပင်မထနိုင်ေအာင် လယ်ကွက်တွင် ေရနှစ်လက်မမှ ေလးလက်မအထိ ေလှာင်ထားရပါ
မည်။ ေပါင်းမျိုးေစ့များတို့သည် ေရေအာက်၌ အပင်စတင်မေပါက်နိုင် ြကေသာေက
ြ ာင့် ေပါင်းမျိုး
ဆက် မပ
ြ န့်ပွားနိုင်က
ြ ေတာ့ပါ။

တမန်းညက်ေအာင်ထွန်ယက်ေပးခ
ြ င်းသည် ကိုတင်ေပါင်းနှိမ်နင်း ြခင်းတစ်မျိုးြဖစ်သည်

၅၉
မစိုက်မီ စိုက်ခင်း ြပုပ
ြ င်စဥ်ကပင် တမန်းညက်ေအာင်ထွန်ေပးခ
ြ င်း ြဖင့်လည်း ေပါင်းနှိမ်နင်း
နိင်ပါသည်။ “လယ်မာှ အပုပ်၊ ယာမှာ အသုတ်” ဆိုသကဲ့သို့ တမန်းပုပ်ေအာင်ထွန်ေပးရသည်။ ထို့
ေက
ြ ာင့် ေကျာက်ပျဥ်ထက်မှ သနပ်ခါးကဲ့သို့ ညက်ေညာနူးညံ့ရမည်ဟု တင်စားက
ြ ြခင်း ြဖစ်သည်။
ညက်ညက်မထွန်သည့်ြပင် ြကမ်းတုံးြဖင့်လည်း ညီေအာင်ညှိမေပးလျှင် ေရေနမညီပဲ ေပါင်းပင်များ
ေပါက်ေရာက်ေစနိုင်သည်။
ေကာက်ကွက်အစိပ်အကျဲသည်လည်း ေပါင်းပင်ဦးေရအနည်းအများကို အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပး
သည်။ ေကာက်ကွက်စိပ်စိပ်စိုက်ပါက အလင်းေရာင်ေကာင်းစွာမရသဖ
ြ င့် ေပါင်းပင်များ အပင်မ
ေပါက်နိုင်ပါ။ ေပါင်းနည်းသွားပါမည်။
ေပါင်းသတ်ေဆးများ ကျယ်ြပန့်စွာသုံးစွဲနိုင်လာေသာအခါတွင်မူ ေပါင်းသတ်ေဆးအမှုန့်
(သို့မဟုတ)် အရည်ကို ေရဖ
ြ င့်ေဖျာ်၍ ပက်ဖျန်းနိုင်သည်။ ၄င်းအပ
ြ င် ေပါင်းသတ်ေဆးလုံးကေလး
များကို စိုက်ခင်းထဲသို့ ကျဲချနိုင်သည်။
ေပါင်းပင်များသည် ေနေရာင်ြခည်၊ အပင်အာဟာရနှင့် ေရကို စပါးနှင့်ယှဥ် ြပိုင်လုယက်
ရယူစားသုံးရာ စပါးပင်ညံ့ဖျင်း၍၊ စပါးထွက်ေလျာ့နည်းေစနိုင်ပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် မလွဲမေသွ
ေပါင်း ြမက်များ ကင်းစင်ေအာင် နှိမ်နင်ရမည် ြဖစ်ရာ၊ အထက်တွင် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် နှိမ်နင်းနည်း
အမျိုးမျိုးတို့အနက် ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးြဖင့်၊ လုံေလာက်ေသာအကိမ်အေရအတွက်အလိုက်
အချိန်မီေဆာင်ရွက်ကာ စပါးထွက်နှုန်း ြမင့်မားေရးနှင့် အကျိုးအမ
ြ တ်အများဆုံး ရရှိေရးကို ဦးတည်
ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာ့အလင်း - ၂၆ ရက်၊ ေအာက်တိုဘာလ၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်။

၆၀

စပါးအတွက် ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်
စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်ြခင်းနှင့် တိုက်ရိုက်အေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းဟူ၍
ရှိသည်။ ပျိုးေထာက်ေကာက်စိုက်စပါးခင်းသည် တိုက်ရိုက်အေစ့ချစိုက်စပါးခင်းထက် ေပါင်းပင်ကို
ပို၍ယှဥ်ြပိုင် ကီးထွားနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်အေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည် စပါးနှင့် ေပါင်းပင်တို့ြပိုင်တူ
ယှဥ် ြပိုင်ကီးထွားသဖ
ြ င့် ေပါင်းဖျက်ဆီးမှု ပိုမိုဆိုးရွားသည်။
ေပါင်းပင်၏ဆိုးကျိုးများ
ေပါင်းသည် ေနေရာင် ြခည်၊ အပင်အာဟာရနှင့် ေရတို့ကို စပါးနှင့် ယှဥ် ြပိင်ရယူစားသုံး
သည်။ ေပါင်းပင်က ဤသို့အြပိုင်ကီးထွားေနလျှင် စပါးပင်ညံ့ဖျင်း၍ စပါးထွက်ေလျာ့နည်းေစနိုင်
သည်။ေပါင်းပင်သည် နိုက်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာ၏ အာနိသင်ကိုေလျာ့ပါးေစသည်။ စပါးခင်းကို ေပါင်း
မသင်နိုင်ပါက နိုက်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာများများထည့်ေလ စပါးထွက်နည်းေလဖ
ြ စ်မည်။ ေပါင်းပင်
သည် ထည့်လိုက်ေသာ နိုက်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာကို စပါးနှင့် ယှဥ် ြပိင်လုယူစားသုံးသည်။
ေပါင်းအမျိုးအစားများ
ေပါင်းပင်အမျိုးအစားသုံးမျိုးဖ
ြ စ်သည့် ြမက်မျိုး၊ မုန်ညင်းမျိုးနှင့် ရွက် ြပာကိးမျိုးများ
အားလုံး စပါးခင်းတွင် ေပါက်ေရာက်နိုင်ပါသည်။ အများအပ
ြ ားေတွ့ရေလ့ရှိေသာ ေပါင်းပင်များ
တွင် ြမက်မျိုးများအုပ်စု၌ ဝမ်းဘဲစာ၊ ြမက်သီး၊ ြမက်ချို၊ ေဒါင်းြမီးပျံ၊ မုန်ညှင်းမျိုးများအုပ်စုတွင်
ြမက်မုန်ညင်းအစိမ်း၊ ြမက်မုန်ညင်းအဝါ၊ ြမက်ကွမ်းသီးအေသး၊ ရွက်ြပားေပါင်း မျုိးများအုပ်စုတွင်
ကေတာက်ဆတ်၊ ေရေလးညှင်း၊ လယ်ပဒူစသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ေပါင်းနှိမ်းရမည့်အချိန်
စပါးစိုက်ြပီး ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ေပါင်းကင်းစင်ေနရန် အလွန်အေရးကီးသည်။ စပါး
စိုက်ြပီးစေစာေစာပိုင်းတွင်ေပါင်းကိုမနှိမ်နင်းနိုင်လျှင် အထွက်နှုန်းအထူးကျဆင်းနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုး
ေသာ စပါး၏သက်တမ်းသုံးပုံတစ်ပုံကာလတွင် မဖ
ြ စ်မေနေပါင်းနှိမ်နင်းရန် လိုသည်။

ဘက်စုံေပါင်း ြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်သည်

ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

၆၁

စပါးခင်းတွင် တမန်းညက်ေအာင် ထွန်ယက်ေပးခ
ြ င်းသည် ေပါင်းနှိမ်နင်းနည်းတစ်မျိုး
ြဖစ်သည်။ ညက်ညက်မထွန်သည့်အြပင် ြကမ်းတုံးြဖင့်လည်း ညီေအာင်ညှိမေပးလျှင် ေရေနမညီပဲ
ေပါင်းပင်များေပါက်ေစနိုင်သည်။
ေပါင်းပင်နှိမ်နင်းရာတွင် လက် ြဖင့်ေပါင်းလိုက် ြခင်းသည် လွယ်ကူေသာ်လည်း အချိန်
ကုန်သည်။ တမန်းနိုးေပါင်းသင်ကရိယာဖ
ြ င့် ေပါင်းလိုက် ြခင်းမှာ လက် ြဖင့်ေပါင်းလိုက် ြခင်းထက်
အလုပ်တွင်၍ ခရီးေရာက်သည်။ တမန်းနိှုးေပါင်းသင်ကိရိယာသုံးနိုင်ရန် အတန်းလိုက်စိုက်ရမည်။
တန်းနိှုးေပါင်းလိုက်ကိရိယာမသုံးမီ လယ်ထဲမှေရကို အေနေတာ် ြဖစ်ေအာင် ထုတ်ေပးရမည်။
ေရကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းေပးခ
ြ င်းြဖင့်လည်း ေပါင်းနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ေပါင်းမျိုးေစ့
အများစုသည် ေရေအာက်၌အပင်စတင်မေပါက်နိုင်က
ြ ပါ။ လယ်ကွက်တွင် ေရနှစ်လက်မမှ
ေလးလက်မအထိ ေလှာင်ထားခ
ြ င်းြဖင့် ြမက်နှင့်မုန်ညှင်းမျိုးအချို့ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
အပင်စိပ်စိပ်စိုက်ြခင်းအဖ
ြ စ် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးရာ၌ မျိုးေစ့နှုန်းများစွာ အသုံးြပု
ြခင်းြဖင့်လည်းနှိမ်နင်းနိုင်သည်။ စပါးပင်စိပ်လွန်းလျှင် အလင်းေရာင်ေကာင်းစွာမရသဖ
ြ င့် ေပါင်း
ေစ့များ အပင်မေပါက်နိုင်ပါ။ ေပါင်းနည်းပါးသွားနိုင်သည်။
ေပါင်းပင်များကို ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ င့်လည်း နိမ်နင်းနိုင်သည်။ ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲရာ
တွင် ေဆးအမျိုးအစား၊ ေဆးနှုန်းထား၊ ေဆးဖျန်းရမည့် အချိန်တို့ကို မှန်ကန်စွာေဆာင်ရွက်ရန်လို
သည်။
ေပါင်းပင်များကို နှိမ်နင်းရာတွင် နှိမ်နင်းနည်းတစ်မျုိးတည်း ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်
ထိေရာက်သည့် ကာကွယ်မှုကိုမေပးနိုင်ပါ။ စပါးစိုက်ပျိုးရန် ေမ
ြ ြပုပ
ြ င်သည်မှစ၍ စပါးအပင်ပွား
စည်းမှုကာလကုန်ဆုံးသည်အထိ ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ စပါး
အထွက်မေလျာ့နည်းေစေရး ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

v,f,mpD;yGm;owif;? 2003 ckESpf rwfv 14 &uf

ေနွစပါးအထွက်နှုန်းမကျဆင်းေရး ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းေပး

၆၂

ေနွစပါးကို တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ြဖင့် စိုက်ပျိုးေလ့ရှိြပီး ေပါင်းပင်များဆိုးရွားစွာ ေပါက်
ေရာက်မှုေ ြကာင့် နှိမ်နင်းရသည့် အခက်အခဲများကို နှစ်စဥ်ကုံေတွ့ရသည်။ အချို့ေပါင်းပင်များ မှာ
စပါးပင်နှင့်တူသည်။

ခွဲြခားရန်အလွန်ပင်ခက်ခဲသည်။

အချို့ေပါင်းပင်များမှာ

စပါးပင်နှင့်

လုံးဝကွဲ ြပားသည်။ စပါးပင်နှင့်တူသည် ြဖစ်ေစ၊ ြခားနားသည် ြဖစ်ေစ စပါးပင်မဟုတ်လျှင် ေပါင်းပင်
ြဖစ်သည်။ စပါးခင်း၌မလိုလားအပ်ေသာ အပင်များချည်း့ ြဖစ်ပါသည်။
ေပါင်းပင်ဆိုသည်မှာ
ေပါင်းပင်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင် သီးနှံစိုက်ခင်းအတွင်းရှိ မလိုလားေသာ အပင် (Un wanted Plant) ဟု မှတ်သားထားမိပါသည်။ ေြမပဲစိုက်ခင်းအတွင်း၌ နှမ်းပင်ရှိလျှင် နှမ်းပင်သည်
ေပါင်းပင် ြဖစ် ြပီး၊ နှမ်းစိုက်ခင်းအတွင်း၌ ေြမပဲပင်ရှိလျှင် ေြမပဲပင်သည် ေပါင်းပင်ြဖစ်ပါမည်။
မည်သည့်သီးနှံကိုစိုက်သည်ြဖစ်ေစ ၄င်းသီးနှံမဟုတ်ေသာ အပင်အားလုံးသည် ေပါင်းပင်ြဖစ်ပါ
သည်။
ေနွစပါးကို တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်သာမက ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ြဖင့်လည်း စိုက်
ပျိုးက
ြ သည်။ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်တွင် ေပါင်းြမက်ေပါက်ေရာက်မှု သက်သာေသာ်လည်း
ေပါင်းြမက်ရှိလျှင်စပါးအထွက်ေလျှာ့နည်းေစမှာြဖစ်ပါသည်။
ေပါင်းပင်ေပါက်ေရာက်မှု
စပါးခင်း၌ မည်သည့်အချိန်က ေပါင်းပင်များ စတင်အပင်ေပါက်သနည်း။ ကိုတင်သိရှိ
ထားသင့်ပါသည်။ စပါးစိုက်နည်းစနစ်ေပါ်မူတည်၍ ေပါင်းပင်စတင် ေပါက်ေရာက်မှု ကွာြခား
သည်။ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်၌ ေကာက်စိုက်ြပီးမှ ေပါင်းပင်စတင် ေပါက်ေရာက်သည်။
ထိုအချိန်၌ စပါးပင်အသက်က တစ်လသားခန့်ရှိြပီ ြဖစ်သည်။ ေပါင်းပင်က မည်သို့ြပိုင် ြပိုင် စပါး
ပင်က နိုင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် ေပါင်းြမက်ကုန်ကျစရိတ် သက်သာေစလိုေသာ လယ်သမားများ
က ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ကို ပို၍ ကိုက်နှစ်သက် ြကသည်။ ေကာက်စိုက်ြပီး စပါးခင်းတွင်
ေရကို သာထိန်းထားနိုင်လျှင် ေပါင်းြမက်များေပါက်ေရာက် လာရန် အခွင့်အလမ်းမရှိေတာ့ေချ။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်တွင်မူ စိုက်ခင်းအတွင်း၌ ေရမရှိေစရန် ေရထုတ်ထားသည့်
တမန်းြပင်တွင် စပါးမျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းြဖစ်၍ စပါးပင်နှင့်ေပါင်းပင်သည် တစ် ြပိုင်တည်း ေပါက်
ေရာက် ခွင့်ရရှိသည်။ သူနိုင်ကိုယ်နိုင်ယှဥ် ြပိုင်က
ြ သည်။ စပါးပင်ထက်ေပါင်းပင်ကပိုမိုရှင်သန်
ကီးထွားသည်။

၆၃

ေပါင်းအမျိုးအစားများ

စပါးခင်း၌ ေပါက်ေရာက်ေလ့ရှိေသာ ေပါင်းအမျိုးအစားများကို ၄င်းတို့၏အသွင်
သ ာန်ေပါ်မူတည်ြပီး ခွဲ ြခားလျှင် ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် သုံးမျိုးသုံးစားရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထား
သည်။ ၄င်းတို့မှာ ြမက်များ၊ မုံညင်းြမက်များနှင့် ရွက် ြပန့်ေပါင်းများဖ
ြ စ် ြကသည်။
ြမက်အမျိုးအစားကို လယ်သမားတိုင်းသိက
ြ ပါသည်။ အရွက်များသည် ရှည်လျှား၍
ကျဥ်းေမ
ြ ာင်းြပီး ရွက်ေ ြကာများပ
ြ ိုင်ေနသည်။ ပင်စည်မှာလုံး၍ အေခါင်းပါေသာပင်စည် ြဖစ်သည်။
ဝမ်းဘဲစာ၊ ြမက်သီး၊ ြမက်ချို၊ ေဒါင်းြမီးပျံတို့သည် ြမက်အမျိုးအစားဝင် ြမက်များဖ
ြ စ်သည်။
မုံညင်းြမက်အမျိုးအစားသည် ြမက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ အရွက်ပုံသ ာန်၊ ရွက်ေ ြကာ
အေနအထားခွဲြခား၍ မရနိုင်ေပ။ ထူးြခားသည်မှာ မုံညင်းြမက်၏ ပင်စည်များမှာ ေခါင်းပိတ်ြဖစ်ြပီး
တိဂံပုံ ြဖစ်ေလ့ရှိသည်။ ြမက်မုံညင်းအစိမ်း၊ ြမက်မုံညင်းအဝါ၊ ြမက်ကွမ်းသီးေလးတို့သည် မုံညင်း
ြမက်အမျိုးအစားများ ြဖစ်သည်။
ရွက် ြပန့်ေပါင်းအမျိုးအစားသည် ြမက်၊ မုံညင်းတို့နှင့် လုံးဝခ
ြ ားနားသည်။ အရွက်များ
သည် ၄င်းတို့၏ အရွက်များထက် ကျယ် ြပန့်သည်။ အရွက်များ၏ပုံသ ာန်နှင့် ရွက်ေ ြကာများမှာ
အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ြဖစ်သည်။ ကေတာက်ဆတ်၊ မိှုနားတို၊ ေရေလညှင်း၊ လယ်ပတူတို့သည် ရွက်ြပန့်
ေပါင်း အမျိုးအစားများ ြဖစ်သည်။
ေပါင်းပင်၏သဘာ၀
ေပါင်းပင်သည် ေနေရာင် ြခည်၊ အပင်အာဟာရနှင့်ေရကို စပါးပင်နှင့်ယှဥ် ြပိုင်လုယက်
ရယူ စားသုံးသည်။ အပင်များ၏ သဘာဝသည် ေနေရာင် ြခည်၊ အပင်အာဟာရနှင့် ေရတို့အနက်
တစ်မျိုး မျိုးချို့တဲ့ပါက ပုံမှန် ြဖစ်ထွန်း ကီးထွား သီးပွင့်နိုင် ြခင်းမရှိေပ။ စပါးပင်နှင့်ေပါင်းပင်များ
အပ
ြ ိုင် ကီးထွားေနလျင် စပါးပင်ညံ့ဖျင်း၍ စပါးထွက်ေလျှာ့နည်းေစမည်မှာ ေသချာပါသည်။
မည်သည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ြဖင့် စိုက်သည် ြဖစ်ေစ၊ မည်သည့်ရာသီတွင် စိုက်သည် ြဖစ်ေစ
ေပါင်းပင်ရှိက စပါး အထွက်ကို ေလျှာ့နည်းေစပါသည်။
ေပါင်းနှိမ်နင်းြခင်း
ေနွစပါးစိုက်ခင်းတွင်

စနစ်တကျေပါင်းနှိမ်နင်းရန်လိုပါသည်။

စပါးပင်သက်တမ်း၏

ပထမ သုံးပုံတစ်ပုံကာလအတွင်း မဖ
ြ စ်မေနေပါင်းနှိမ်နင်းသင့်ပါသည်။ မစိုက်မီ တမန်းြပင်စဥ်
ကပင် ထွန်ေရးေကာင်းေစခ
ြ င်း၊ တမန်းညက်ေစခ
ြ င်း၊ တမန်းပုပ်ေစခ
ြ င်း၊ ြမက်ေခါင်းများမကျန်
ေစခ
ြ င်း တို့သည် ကိုတင်ေပါင်းနှိမ်နင်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။

၆၄

တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး တစ်ပတ်မှ ၁၀ ရက်ခန့်အ ြကာတွင် ေပါင်းသတ်ေဆး ပက်ြဖန်းသင့်သည်

တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးသည့်ေန့မှ သုံးရက်အတွင်းတွင် မည်သည့်ေပါင်းပင်မျှ ေပါက်
ေရာက်လာခ
ြ င်းမရှိေသးေပ။ ထိုအချိန်ကပင် ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ င့် ပက်ြဖန်းကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
၄င်းေပါင်းသတ်ေဆးသည်

အပင်မေပါက်ေသးေသာ

ေပါင်းပင်ကိုပက်ြဖန်းသည့်

(Pre-

emergence Herbicide) ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ စ်ရပါမည်။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး တစ်ပတ်မှ ၁၀ ရက်ခန့်အ ြကာတွင် အရွက် နှစ်ရွက်မှ သုံး ရွက်
သားရှိ ေပါင်းပင်အမျိုးမျိုး ကီးထွားရှင်သန်လာပ
ြ ီ ြဖစ်သည်ကို ေတွ့ ြမင်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ စပါးပင်
ကလည်းေပါက်စ၊ ေပါင်းပင်ကလည်းေပါက်စြဖစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ င့်
ပက် ြဖန်း ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ၄င်းေပါင်းသတ်ေဆးသည် ေပါင်းပင်ကိုသာေသေစ၍ စပါးပင်ကို
မထိခိုက်နိုင်ေသာ ေရွးချယ်ေပါင်းသတ်ေဆး (Selective Herbicide) ြဖစ် ြပီး ေပါက်ြပီးေပါင်းပင်
ကို ပက် ြဖန်းရေသာ ေပါင်းသတ်ေဆး (Post Emergence Herbicide) ြဖစ်ရန်လိုပါသည်။
ေနွစပါးစိုက်ခင်းအတွင်းရှိ ေပါင်းပင်များကို ေရှးအကျဆုံး၊ အရိုးစင်းဆုံးနှင့် တိုက်ရိုက်
အကျဆုံးနည်းလမ်းြဖစ်သည့် လက်ေပါင်းနှုတ်ြခင်းနည်းကိုသုံး၍လည်း နှိမ်နင်းနိုင်သည်။ ဤနည်း
သည် ထိေရာက်သည်။ စိုက်ပင်စိုက်တန်းများအက
ြ ားတွင် ေပါက်ေရာက်ေနသည့် ေပါင်းပင်များပါ
မကျန် စပါးပင်များအား ထိခိုက်မှုမရှိေစပဲ နှုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့ေသာ် ဤနည်းသည် လက်ဝင်၍
အချိန်ကုန်သည်။ လက်ေပါင်းနှုတ်ြခင်းကို စပါးပင်၏ ကီးထွားမှုအေစာပိုင်းကပင် စတင်ြပုလုပ်သင့်
သည်။ သို့ေသာ် ထိုအချိန်တွင် အချို့ေပါင်းပင်၊ ြမက်ပင်ငယ်များကို စပါးပင်နှင့်ခွဲြခားရန်ခက်ခဲမှုနှင့်
ကုံေတွ့ရသည်။
အတန်းစိုက် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ခင်း သို့မဟုတ် အတန်းစိုက် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်
စပါးခင်းတွင် လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်ကရိယာ (Rotary Weeder) ေခါ် တွန်းအားအသုံးြပု

၆၅
သည့် "လည်ပတ်ေပါင်းရှင်းကရိယာ" ြဖင့် ထိေရာက်စွာ ေပါင်းရှင်းနိုင်သည်။ ေပါင်းရှင်း ြကား
ေပါင်းလိုက်သည့် အချိန်တွင် စိုက်ခင်းအတွင်း ေရသင့်တင့်ရုံရှိြပီး ေြမဆီလွှာသည် ေပျာ့ေြပာင်း
ေနရမည်။ တမန်းမပျက်ရှိေန ရမည် ြဖစ်သည်။
ေနွစပါးစိုက်ခင်းများတွင် ေပါင်းြမက်ေ ြကာင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်စနစ်တွင် စပါး
အထွက် ရာခိုင်နှုန်း၂၀ မှ ရာခိုင်နှုန်း ၄၀၊ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်တွင် စပါးအထွက် ၁၁
ရာခိုင်နှုန်းမှ ရာခိုင်နှုန်း၂၀

ေပါင်းြမက်ေ ြကာင့် ေလျှာ့နည်းေစေက
ြ ာင်း သုေတသနေတွ့ရှိချက်

များအရ သိရှိရပါသည်။ ေပါင်းနှိမ် နင်းရာတွင်လည်း နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းကို အသုံးြပုမည့်
အစား ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ် နှိမ်နင်းသည့်စနစ်ကို လုပ်ငန်းအစီ အစဥ်ချမှတ်ေဆာင်ရွက်
ြ င့် အထွက်နှုန်းမကျ
သင့်ပါသည်။ ေနွစပါးသည် မိုးစပါးထက် အထွက်စွမ်းရည်ြမင့်မားသဖ
ဆင်းေရး ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းေပးရန် လိုအပ်ေ ြကာင်း နိှုးေဆာ်ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၄)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ ေဖေဖာ်၀ါရီလ ၁၅ ရက်၊ တနလာေန့
င်္ ့၊

၆၆

ေနွစပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေပါင်းြမက်အဟန့်အတား နည်းလမ်းစုံြဖင့် ဖယ်ရှား
ဆန်စပါးသည် နိုင်ငံရိက္ခာတစ်ခုြဖစ် ြပီး၊ ြပည်ပပို့ကုန်ြမှင့်တင်ေရးအတွက် အားထားရ
သည့် သီးနှံတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် ြမင့်မားေရးအတွက် မိုးစပါးသာမက
ေနွစပါးစိုက်ပျိုးေရးကိုလည်း အားေပးေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ေနွစပါးသည် မိုးစပါးထက်
အထွက်စွမ်းရည်ြမင့်မားသည်။ သို့ေသာ် ေနွစပါးတွင် ေပါင်းြမက်ထူေ ြပာပါက မိုးစပါးထက်
အထွက်ေလျှာ့နည်းနိုင်သည်ကို သတိမူသင့်ပါသည်။
ေနွစပါးစိုက်ခင်းအများစုသည် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ခင်းများဖ
ြ စ်ရာ ေပါင်းြမက်ပင်
များသည် စပါးပင်နှင့်အတူ တစ်ြပိုင်တည်းေပါက်ေရာက်ေလ့ရှိသည်။ စပါးပင်အတွက် ေြမဆီလွှာ
မှ အာဟာရကို ယှဥ် ြပိုင်ရယူသည်။ ေရကိုစုတ်ယူသုံးစွဲသည်။ ေြမေနရာလွတ်ကို ချဲ့ထွင်ပိုင်စိုး
သည်။ ေနေရာင် ြခည်ကိုရရှိေရးတွင် စပါးပင်ကိုလွှမ်းမိုးသည်။ ဤသို့ြဖင့် စပါးပင် ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးမှု
ကို ေနှာင့်ယှက်ဟန့်တား၍ စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်ေစပါသည်။
အင်းဆက်နှင့် ေရာဂါပိုးများသည် စပါးခင်းအတွင်းရှိ ေပါင်းြမက်ပင်များ၌ ခိုေအာင်းေန
ထိုင်သည်။ စပါးပင်များကို ေရာဂါဖ
ြ စ်ေစခ
ြ င်း၊ ပိုးမွှားကျေရာက်ေစခ
ြ င်းြဖင့် စပါးအထွက်ကျဆင်း
ေစသည်။ ထိုမျှမက ရိတ်သိမ်းသည့် စပါးေစ့များကိုလည်း အရည်အေသွးကျဆင်းေစပါသည်။
မိုးစပါးအြပီး မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ေြမပဲစသည့် ယာသီနှံတစ်မျိုးမျိုး စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းမပ
ြ ုပဲ
မိုးစပါးအပ
ြ ီး ေနွစပါးဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးသည့် ေနွစပါးစိုက်ခင်းများတွင် ေပါင်းြမက်ကာကွယ်
နှိမ်နင်းေရးကို ပိုမိုအေလးထားေစလိုပါသည်။ စပါးနှင့် အများဆုံးယှဥ် ြပိုင်ေပါက်ေရာက်ေလ့ရှိ
ြ ီး စပါးစိုက်စနစ်
သည့် ြမက်သီးကဲ့သို့ ြမက်မျိုးနွယ်ဝင်ေပါင်းပင်များသည် ၄င်းတို့ရှင်သန်ရန် စပါးပ
က ဖန်တီးေပးသကဲ့သို့ ြဖစ်နိုင်သည်။ စပါးပ
ြ ီး ပဲမျိုးစုံ၊ ပဲမျိုးစုံအြပီး ေနွစပါးစိုက်သည့် စိုက်ခင်းတွင်
ေပါင်းြမက်ပင်များ ကီးထွားရှင်သန်ြခင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ကူညီေပးသည်။ ၄င်းြပင်ပဲမျိုးနွယ်ဝင်
အပင်များသည် ေနွစပါးကို ေြမတွင်းနိုက်ထရိုဂျင်ြဖည့်တင်းေပးသည့် အကျိုးအမ
ြ တ်ကိုလည်း ရရှိ
နိုင်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
ေနွစပါးမစိုက်မီ ထယ်ထိုးထွန်ေမွှြခင်းသည် စပါးရိုးြပတ်များကို ေကာင်းစွာေဆွးေမ
ြ ့ေစ
ရန် ေဆာင်ရွက် ြခင်းြဖစ်သကဲ့သို့ ေပါင်းြမက်ေပါက်ေရာက်မှုကို ကိုတင်ကာကွယ်သည့် နည်းလမ်း
တစ်ခုလည်းြဖစ်ပါသည်။ ထယ်ထိုးြခင်းကို ကိုတင်ေဆာင်ရွက် ြပီး ဆက်လက်ထွန်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င် ြခင်း
မရှိပဲ ေပါင်းြမက်ပင်များကို အေပါက်ခံသည်။ ေပါင်းြမက်အပင်ေပါက်စုံပါက ထိုေပါင်းပင်ငယ်များ
အရွက် ၂ မှ ၃ ရွက်ထွက်ချိန် ထပ်မံထယ်ထိုးြခင်း (သို့မဟုတ်) ေပါင်းသတ်ေဆးပက် ြဖန်းြခင်းြဖင့်
ေပါင်းြမက်ပင်များကို သတ်ပစ်နိုင်သည်။ ၄င်းေနာက် ပုံမှန်ထယ်ထိုးထွန်ေမွှကာ ေနွစပါးကို

၆၇
စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ဤနည်းသည် ေပါင်းြမက်အေပါက်ခံ၍ သုတ်သင်ရှင်းသည့်နည်းစနစ် (Stale
Seed Bed Technique) ဟု နိုင်ငံတကာတွင် လူသိများသည်။ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ေရး အသိ
ေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
ေပါင်းြမက်ကို ယှဥ်ြပိုင်နိုင်စွမ်းအားေကာင်းသည့် စပါးမျိုးများကို ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
ြဖင့် ေပါင်းြမက်ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးမည့်စပါးမျိုးသည် အပင်ကီးထွားမှုကာလ
အေစာပိုင်းတွင် လျန်ြမန်စွာဖွံ့ြဖိုးမှုေကာင်းသည့် စပါးမျိုးဖ
ြ စ်သင့်သည်။

ပင်ပွားထွက် ြမန်၍

ပင်ပွားများများထွက်သည့် စပါးမျိုးဖ
ြ စ်သင့်သည်။ အပင်အရပ် ြမင့်သည့် စပါးမျိုးဖ
ြ စ်သင့်သည်။
အရွက်အလျားရှည် ြပီး အနံကျယ်၍ အရွက်ဧရိယာများသည့် စပါးမျိုးဖ
ြ စ်သင့်သည်။ သို့မှသာ
ေပါင်းြမက်ပင်များ

ေပါက်ေရာက်မှုနည်းရန်နှင့်

ေပါက်ေရာက်လာေသာ

ေပါင်းြမက်ပင်များ

ကီးထွားမှုမရှိရန် ေလာင်းရိပ် ြဖင့် ဟန့်တားနိုင်မည်။ အပင်ကီးထွားမှုကာလ အေစာပိုင်း၌
နိုင်ထရိုဂျင် ေြမသ
ြ ဇာကိုတုန့်ြပန်မှုေကာင်းသည့် စပါးမျိုးဖ
ြ စ်သင့်ပါသည်။ သို့မှသာ လျှင်ြမန်စွာ
ကီးထွား ပင်ပွားများများထွက်၍ ေပါင်းြမက်ကို ပိုမိုယှဥ် ြပိုင်နိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ေပါင်းြမက်ကိုယှဥ်ြပိုင်နိုင်ရန်နှင့် စပါးအထွက် ေကာင်းေစရန် စိုက်ပျိုးမည့် စပါးမျိုး
သည် မျိုးေစ့အဆင့်အတန်းမှန်ရပါမည်။ မျိုးသန့်အဆင့်-၂ (Certified Seed)ကို အသုံးြပုသင့်ပါ
သည်။ မျိုးသန့်အဆင့်-၂သည် မျိုးသန့်စင်မှုအနည်းဆုံး ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အပင်ေပါက်ရာခိုင်နှုန်း
အနည်းဆုံး ၈၀ နှင့် ေပါင်းြမက်ေစ့ပါဝင်မှုသည် စပါးအေစ့အေလးချိန် ၅၀၀ ဂရမ်တွင် အများဆုံး
၁၀ ေစ့သာရှိသြဖင့် စပါးအထွက်ေကာင်းေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထပ်မံ၍ ေစ့တွင်းစာများေသာ
စာပါးစပ် ချည့်ရရှိရန် ေရတွင်သုံး ကိမ်ေမွှေနှာက်ကာ ေပါ့ေသာစပါးေစ့များကို ဖယ်ရှားပစ်
သင့်သည်။ ြပီးက စပါးစပ် ြပူအေညှာင့်ေဖါက်၍ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးသင့်သည်။ ဤသို့ြဖင့်
အထွက်ေကာင်း မျိုးသန့်စပါးက ေပါင်းြမက်နှင့် ယှဥ် ြပိုင်နိုင်စွမ်းအားေကာင်းြပီး ြမင့်မားေသာ
စပါးအထွက်ကို ေပးစွမ်းနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
တစ်ဧကအသုံးြပုမည့် မျိုးေစ့နှုန်းထားသည် ေပါင်းြမက်ေပါက်ေရာက်မှုနည်းပါးေစရန်
မိမိထွန်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င်မည့်နည်းစနစ်၊ မိမိစိုက်ပျိုးသည့် စိုက်နည်းစနစ်တို့နှင့က
် ိုက်ညီြပီး မိမိစိုက်ခင်း
ြ စ်
တွင် ေပါက်ေရာက်ေလ့ရှိေသာ ေပါင်းြမက်များနှင့် ယှဥ် ြပိုင်နိုင်မှုအေကာင်းဆုံး မျိုးေစ့နှုန်းထားဖ
သင့်ပါသည်။ အစိုတမန်းြပင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်၌ တစ်ဧကအကျယ်အဝန်းရှိ စိုက်ခင်းေြမ
ဧရိယာတွင် မျိုးေစ့အနည်းဆုံး ၈ ြပည်၊ ပုံမှန်တစ်တင်း၊ တစ်တင်းခွဲြဖင့် လုံေလာက်ေသာ်လည်း
မျိုးေစ့နှုန်းထားနည်းလွန်းပါက ေပါင်းြမက်ပင်များကို ကီးထွားရန်နှင့် စပါးပင်နှင့်ယှဥ်ြပိုင်ရန်
ေနရာနှင့်အခွင့်အလမ်းေပးသကဲ့သို့

ြဖစ်နိုင်ပါသည်။

ထိ့ု ေ ြကာင့်

စပါးအပင်အရပ်နိမ့်သည့်

၆၈
သက်တမ်းတို မျိုးများကို စိုက်ပျိုးပါက ေပါင်းြမက်ပင်များကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်ရန်နှင့် ယှဥ် ြပိုင်နိုင်ရန်
မျိုးေစ့နှုန်းထားပိုမိုသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးသည့် စပါးခင်းတွင် အစိုတမန်းြပင်၌ စပါးပင်များေပါက်လာ
ြပီး ေရေပးသွင်းြခင်းမပ
ြ ုပဲ အေြခာက်ခံတားခ
ြ င်းြဖင့် ေပါင်းြမက်ပင်များကို ေပါက်လာေစကာ
နှစ်ပတ်၊ သုံးပတ်ခန့်အ ြကာတွင် ေရမ
ြ ုပ်၍ သတ်ပစ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စိုက်ခင်းတွင်
ေရမပ
ြ တ်ေစပဲ ကန်သင်းလုံေအာင် ဂရုစုိက်ြပီး ေရထိန်းထားရန် ြဖစ်သည်။ စိုက်ခင်းတမန်းေြမတွင်
ေရရှိပါက ေလမရှိနိုင်သြဖင့် ေလမဲ့အေြခအေနတွင် ရှင်သန်နိုင်ြခင်းမရှိသည့် ေပါင်းြမက်ပင်များ
ေပါက်ေရာက်မလာနိုင်ပါ။ ထို့ေ ြကာင့် ေရသည် ေပါင်းြမက်ပင်များမေပါက်ရန် ကိုတင်ကာကွယ်
သည့် ေပါင်းသတ်ေဆးတစ်မျိုးဖ
ြ စ်ပါသည်။

ေနွစပါးစိုက်ခင်း ေပါင်းြမက်အဟန့်အတား ဖယ်ရှားသင် ့သည်

ေပါက်ေရာက်လာေသာ ေပါင်းြမက်များကို လက်ေပါင်းလိုက် ြခင်းြဖင့် ထိေရာက်စွာ
နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။ သို့ေသာ် လက်ေပါင်းလိုက် ြခင်းသည် လုပ်အားများစွာလိုသည်။ အချိန်မီ
နှိမ်နင်းေရးအတွက် လုပ်သားလုပ်အားရှားပါးသည့် ေဒသများ၌ အခက်အခဲကုံေတွ့ရနိငု ်သည်။
ထို့ေ ြကာင့် စိုက်ခင်းေြမဧရိယာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းေသာ လယ်သမားများအတွက် လက်ေပါင်းလိုက်
ြခင်းနည်းလမ်းသည် အထူးသင့်ေတာ်ေ ြကာင်း ေထာက်ခံလိုပါသည်။ မျိုးေစ့ချပ
ြ ီး ရက် ၂၀ နှင့် ရက်
ြ ာင်း အသိေပးလို
၄၀ တွင် လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်းသည် စပါးအထွက် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုေစေက

၆၉
သည်။ စပါးပင်နှင့် ြမက်ပင်ခွဲြခားရခက်ခဲ့သည့် ြမက်သီးကဲ့သို့ ြမက်အမျိုးအစားများ နှုတ်ပယ်
ရာတွင် ကျွမ်းကျင်ေသာ လယ်ယာလုပ်သားများဖ
ြ င့် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။
အတန်းလိုက် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစပါးခင်းများ၌ လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်ကိရိယာ
ြဖင့် ေပါင်းြမက်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။ မျိုးေစ့ချအတန်းသည် ၈ လက်မတန်းြဖစ်ပါ ၆ လက်မ
လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်ကိရိယာ၊ ၆ လက်မတန်းြဖစ်ပါ ၄ လက်မ လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်
ကိရိယာတို့ြဖင့် စပါးပင်အတန်း ြကားတစ်ေလျှာက် ေရှ့တိုး၊ ေနာက်ဆုတ်တွန်းကာ ေပါင်းြမက်
နှိမ်နင်းရန် ြဖစ်ပါသည်။ လက်တွန်း ြကားေပါင်းလိုက်ကိရိယာဖ
ြ င့် နှစ်ကိမ်က
ြ ားတိုက်ေပါင်းနှိမ်နင်း
ြခင်းြဖင့် စပါးအထွက်ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ပိုေစနိုင်ပါသည်။
ယခုအခါ စပါးေပါင်းသတ်ေဆးများကို ေနရာေဒသမေရွး ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည့် ြဖစ်ရာ
ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းေရးတွင် အသုံးြပုနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ေပါင်းြမက်
အလိုက် ေပါင်းသတ်ေဆးအမျိုးအစားေရွးချယ်မှု မှန်ကန်ရပါမည်။ ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ န်းရာတွင်
ယပ်ေတာင်ပုံသ ာန် ေဆးထွက်သည့် ေဆးဖ
ြ န်းေခါင်းြပာကိုသာ သုံးစွဲသင့်သည်။ တစ်ဧကလျှင်
သုံးစွဲရမည့် ေပါင်း သတ်ေဆးနှုန်းထား တိကျမှန်ကန်ရမည်။ ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ န်းရမည့်အချိန်
မှန်ကန်ရမည်။ ေပါင်းြမက်ပင်၏ အရွက် ၂ ရွက်မှ ၃ ရွက် ထွက်ချိန်သည် ေပါင်းသတ်ေဆး
ြဖန်းသင့်ေသာ အချိန်မှန် ြဖစ်ပါသည်။
ေဆးဖ
ြ န်းရာတွင်

ြ န်းတန်ကို
ေဆးဖ

မေဝှ့မရမ်းပဲ

တစ်ေြဖာင့်တည်းြဖန်းရသည်။

စပါးပင်ေပါ်သို့ ေဆးကျေရာက်မှုသည် ထပ်ေစခ
ြ င်းမရှိရပါ။ ထပ်ပါက ေဆးေလာင်တတ်သည်။
ေဆးမဖ
ြ န်းမိေသာက
ြ ားဟာ ေနရာလပ်မရှိေစရပါ။ ထိုေနရာမှ ေပါင်းြမက်ပင်များေပါက်လာ
နိုင်သည်။ ေပါင်းသတ်ေဆးဖ
ြ န်း၍ ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်းသည် ဤသို့စနစ်ကျပါက
လက်ေပါင်းလိုက်ြခင်းကဲ့သို့ ထိေရာက် ြပီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာေစသည်။ မျိုေစ့ချစိုက်ပျိုးရာ
တွင် စပါးမျိုးေစ့ ၂ တင်းနှုန်းသုံးသည် ြဖစ်ေစ၊ ၄ တင်းနှုန်းသုံးသည် ြဖစ်ေစ ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲ
သင့်ပါသည်။ ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲ ြခင်းသည် စပါးအထွက် ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုေစေက
ြ ာင်း
အသိေပးလိုပါသည်။
ေပါင်းြမက်ပင်များသည် စပါးပင်နှင့် တိုက်ရိုက်ယှဥ် ြပိုင် ြပီး ဟန့်တားေနှာင့်ယှက်သြဖင့်
ြ စ်ပါသည်။ ေနွစပါးမစိုက်ပျိုးမီ ထွန်ယက် ြပုပ
ြ င်
ေနွစပါးစိုက်ခင်းအတွင်း မရှိသင့်ေသာအပင်များဖ
စဥ်ကပင် စတင်၍ ကာကွယ်နည်း၊ စပါးပင်သက်တမ်းအေစာပိုင်းကာလကပင် နှိမ်နင်းနည်း၊
နှိမ်နင်းရာတွင်လည်း

ဓါတုေဗဒေဆးမဟုတ်သည့်

သမရိုးကျနည်း၊

ဓါတုေဗဒနည်းြဖစ်သည့်

ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးစွဲြခင်း နည်းစသည့် နည်းလမ်းမျိုးစုံြဖင့် ေနွစပါး အထွက်နှုန်းကို ထိခုိကေ် စ
သည့် ေပါင်းြမက်အဟန့် အတားကို ဖယ်ရှားနိုင်ေရး အသိေပးေရးသားလိုက်ရပါသည်။

စပါးမျုိ းအလိက
ု ် အထွက်စွမ်းရည်အြပည့်အဝရရှိေရး

၇၀

ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်၍ ေခ
ြွ ေလှ့နည်းစနစ်မှန်ေစလို
ြမစိမ်းေရာင်ချယ်စပါးခင်းသည် ဟိုတစ်စသည်တစ်စ ဝါဝင်းစပ
ြ ုေချပ
ြ ီ။ ေြမမှန်၊ မျိုးမှန်
ြပီး စိုက်ပျိုးပ
ြ ုစုနည်းလည်းမှန်သြဖင့် ဖျာခင်းသကဲ့သို့ အနှံများဖ
ြ င့် ြပည့်လျှံေနသည့်စပါးခင်းသည်
ေလေပ
ြ အဖ
ြ ူးတွင် ြမိုင်ြမိုင်ဆိုင်ဆိုင် လှုပ်ရှားကာ ြကည်လင်ေသာ မိုးေကာင်းကင် ေအာက်ဝယ်
ဝံ့ ြကားေနက
ြ ြပီ ြဖစ်သည်။
သီးနှံထုတ်လုပ်မှုြမင့်မားေရးအတွက် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးကို စိုက်သည်။ အထွက်
ေကာင်းစပါးတိုင်း၌ အထွက်စွမ်းရည်အြပည့်အဝရှိသည်။ အထွက်စွမ်းရည်အြပည့်ရှိေသာ စပါးမျိုး
ကိုစိုက်၍ စနစ်တကျပ
ြ ုစု ဂရုစိုက်ေရသွင်းေရထုတ်မှန်ကန် ေြမသ
ြ ဇာေကျွး ပိုးမွှားေရာဂါကာကွယ်
ေပးခ
ြ င်းြဖင့် တစ်ဧကအထွက်နှုန်း ြမင့်မားမည်လား။
စပါးတစ်ဧကမှ မည်မျှအထွက်ရရှိပါသနည်းဟု လယ်သမားကိုေမးလျှင် မိမိအိမ်သို့
ေရာက်ရှိကျီဝင်ေသာစပါးကိုသာ ေပ
ြ ာက
ြ ေပမည်။ မှန်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးေသာလယ်ေြမမှ အမှန်ရရှိ
သည့် စပါးအထွက် ြဖစ်ပါသည်။ သို့ေသာ် စပါးပင်မှပွင့်သီးေပးေသာအနှံတွင်ရှိ စပါးေစ့အားလုံးကို
ရယူနိုင်ပါ၏လား။
“ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်၍ ေခ
ြွ ေလှ့နည်းစနစ်မှန”် မှသာ ပွင့်သီးသမျှစပါးအားလုံး မိမိရနိုင်
သည်ကို လယ်သမားတိုင်း သတိမူေစလိုပါသည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်မှသာ စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားမည်။ စပါးအရည်အေသွးြမင့်မားမည်။
စပါးအေလအလွင့်နည်းပါးမည်။ မျိုးအဖ
ြ စ် ြပန်စိုက်ပါက အပင်ေပါက်ေကာင်းမည် ြဖစ်ပါသည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်ေစာလွန်းပါက စပါးအဖျင်းများမည်။ မေအာင်ေသာအေစ့များမည်။ ဆန်ကတ
ိ ်သည့်
အခါတွင် အကျိုးအေက
ြ များပါမည်။

ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက်အသုံးြပုြခင်းြဖင့် ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှု အထူးသက်သာေစသည်

၇၁
ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျလွန်းပါက စပါးပင်များယိုင်လဲနိုင်သည်။ အေစ့ေ ကနိုင်သည်။
ကက်၊ ငှက်၊ ပိုးမွှားဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်သည်။ ဆန်ကိတ်သည့်အခါတွင် အကျိုး
အေက
ြ များသဖ
ြ င့် ဆန်ကွဲရာခိုင်နှုန်းများပါမည်။ ဆန်အရည်အေသွးညံ့ဖျင်းသဖ
ြ င့် ေစျးေကာင်းရ
နိုင်မည်မဟုတ်ေချ။
ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျေသာစပါးကို ဆန်ကိတ်ပါက ကျိုးေက
ြ ရခ
ြ င်းမှာ စပါးနှံရှိအေစ့
များကျွမ်းကာ စပါးေစ့အတွင်းဆန်တွင် အက်ကွဲမှုများဖ
ြ စ်ေပါ်လာခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်ပါသည်။
သုေတသနေတွ့ရှိချက်များအရ “ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်”ကို ေဖာ် ြပလိုပါသည်။ အနှံများရှိ
စပါးေစ့များ၏ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်း ေကာက်ရိုးေရာင် ြဖစ်ေပါ်ချိန်သည် စပါးရိတ်သိမ်း
သင့်သည့် ရိတ်သိမ်းချိန်ြဖစ်ပါသည်။
လယ်သမားအချို့၏ အေတွ့အကုံအရ ရိတသ
် ိမ်းချိန်မှနဆ
် ုံး ြဖတ်မှုကိုလည်း ေဖာက်
သည်ချလိုပါသည်။ ၄င်းမှာ စပါးေစ့ကိုကိုက်က
ြ ည့်၍ ခန့်မှန်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ စပါးေစ့ကိုသွားဖ
ြ င့်
အသာအယာဖိနှိပ်၍ ကိုက်က
ြ ည့်သည့်အခါ တင်းမာခိုင်ခံ့ေသာ အေြခအေနသာရှိေနရမည်။
ေပျာ့လွယ်က ရိတ်သိမ်းရန်ေစာေသးပ
ြ ီး ကျွတ်ဆတ်ကျိုးပဲ့လွယ်က ရိတ်သိမ်းချိန်ေနာက်ကျေနြပီ
ြဖစ်ေ ြကာင်း သိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရး၊

ရိတ်သိမ်းရရှိသည့်

စပါးေစ့များအပင်ေပါက်နှုန်း

ေကာင်းမွန်ေရး၊ ကိတ်ခွဲပါက ဆန်ကွဲနည်းြပီး ဆန်ေကာင်းဆန်သား ရာခိုင်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက်
အသင့်ေတာ်ဆုံး ရိတ်သမိ ်းချိန်ကို သုေတသီများ စမ်းသပ်ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ခဲ့ြပီးြဖစ်ပါသည်။ စပါး
ခင်း၏ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ အနှံထွက်ချိန်မှ စတင်ေရတွက်ပါက ေနွစပါးကို ၂၈ မှ ၃၅ ရက်သားတွင်
ရိတ်သိမ်းရန်နှင့် မိုးစပါးကို ၃၂ မှ ၃၈ ရက်သားတွင် ရိတ်သိမ်းရန် ြဖစ်ပါသည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်တွင်ရှိေသာ စပါးေစ့များ၏ အစိုဓါတ်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၀ မှ ၂၅ အတွင်း
ြဖစ်သည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ထက် ေနာက်ကျပါက အစိုဓါတ်တ ြဖည်းြဖည်းေလျှာ့နည်းကာ စပါးေစ့
များအတွင်းရှိ အဆန်များအက်ကွဲစြပုလာသည်။ ထိုသို့ မဖ
ြ စ်ေပါ်ေစရန် ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်တွင်
ရိတ်၍ ရိတသ
် ိမ်းြပီးလျှင်ြပီးချင်း စပါးေချွရန် ြဖစ်ပါသည်။
ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်ထက်ေစာပါက စပါးေစ့များ၏ အစိုဓါတ်သည် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပို
နိုင်သည်။ ၄င်းအချိန်တွင် ေခ
ြွ ေလှ့ရန်ခက်ခဲမည် ြဖစ်သည်။ စက်ြဖင့်ေြွခပါကလည်း စပါးေစ့များ
ထိခိုက်မှုြဖစ်ြပီး ေစ့တွင်းဆန်အက်ကွဲကာ ဆန်အရည်အေသွးကျဆင်းနိုင်ပါသည်။
ြမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာရှတွင်အသုံးအများဆုံး ရိတ်သိမ်းနည်းစနစ်မှာ လူ ြဖင့်ရိတ်
သိမ်းြခင်းြဖစ်သည်။ လူ ြဖင့်ရိတ်သိမ်းြခင်းသည် လုပ်အားများစွာကိုသုံးရသည်။ လူြဖင့်ရိတ်သိမ်း
ြခင်းသည် စပါးပင်များယိုင်လဲသည့် လယ်ကွက်များတွင် ထိေရာက်သည့်ရိတ်သိမ်းနည်းစနစ် ြဖစ်ပါ
သည်။

၇၂
ယခုအခါ စပါးရိတ်စက်များကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးြပုလာပ
ြ ီြဖစ်သည်။ အချို့နိုင်ငံများ
တွင် ထွန်စက်၏ေရှ့၌ တပ်ဆင်ရသည့် စပါးရိတ်စက်များကို အသုံးြပုက
ြ သည်။ လူ ြဖင့်ထိန်းကိုင်ရ
သည့် စပါးရိတ်စက်များကိုလည်း သုံး ြကသည်။ အချို့ရိတ်စက်များက ရိတ် ြပီးစပါးပင်များကို
ေကာက်ယူဖွဲ့ထုံးသည်။ အချို့ရိတ်စက်များကရိတ်ြပီး စပါးပင်များကို ေြမပ
ြ င်တွင်ထားခဲ့သည်။
ရိတ်ြဖတ်မှုအကျယ် တစ်မီတာခွဲရိတ်နိုင်ေသာ ရိတ်စက်တစ်စီးသည် တစ်ေန့လျှင် ငါးဧက မှ ၁၀
ဧက ြပီးစီးေအာင်ရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ ေြမပ
ြ င်တွင် စပါးပင်များယိုင်လဲလျှက်ရှိေသာ စပါးခင်းကို
စပါး ရိတ်စက် ြဖင့် ရိတ်သိမ်းရန်ခဲယဥ်းပါသည်။ ရိတ်စက် ြဖင့် ရိတ်သိမ်းမည့် လယ်ကွက်အား
စိုက်ပျိုးစဥ်ကပင် တမန်းြပင်ညီညာေအာင် ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
လယ်သမားအများစုသည် ရိတ်သိမ်းြပီးစပါးေကာက်လိှုင်းများကို သယ်ယူြခင်း၊ ေခ
ြွ ေလှ့
ြခင်းမရှိေသးဘဲ လယ်ကွင်းအတွင်းထားေလ့ရှိသည်။ ဤသို့ထားရှိပါက တေန့လျှင်အစိုဓါတ် တစ်
ရာခိုင်နှုန်းမှ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းေလျှာ့နည်းသွားကာ အစိုဓါတ် ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ေအာက်သို့ ရက်အနည်း
ငယ်အတွင်း ေရာက်ရှိနိုင်သည်။ ထိုအေခ
ြ အေနသည် စက်ြဖင့်ေြွခေလှ့ရန်အတွက် ေခ
ြ ာက်ေသွ့
လွန်းကာ ေကလွယ်ြပီး ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံအများစုတွင် လယ်ယာလုပ်သားလိုအပ်မှုများပ
ြ ားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ေခ
ြွ ေလှ့စက်များကို
အသုံးြပု၍ စပါးေခ
ြွ ေနက
ြ ြပီ ြဖစ်သည်။ စပါးေခ
ြွ ေလှ့စက်များကို လယ်ကွင်းအတွင်း၌ေသာ်လည်း
ေကာင်း၊ လယ်ကွင်းအနီးတစ်ေနရာရာ၌လည်းေကာင်း၊ ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းထားရှိေြွခေလှ့ ြကသည်။
ြွ ေလှ့ြခင်း၊ သန့်စင် ြခင်း၊ အိတ်သွတ်ြခင်း သို့မဟုတ် သန့်စင် ြပီး
စပါးရိတ်သိမ်းြခင်း၊ ေခ
စပါးများကို ေခတ္တ ထားရှိပို့ေဆာင်ေပးခ
ြ င်း လုပ်ငန်းစုံေဆာင်ရွက်နိုင်ေသာ ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက်
များကို အိန္ဒိယ၊ တရုပ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးြပုေနက
ြ ြပီ ြဖစ်သည်။ ရိတသ
် ိမ်း
ေခ
ြွ ေလှ့စက်များသည် ထွက်ရှိလာသည့် ေကာက်ရိုးကို ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက်ေနာက်ပိုင်းသို့ မှုတ်
ထုတ်ထားခဲ့နိုင်သည်။
ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက်များကို ြမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း စတင်အသုံးြပုေနြပီ ြဖစ်သည်။
အချို့ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက်များသည် လယ်ကွင်းအတွင်း ေရအနည်းငယ်ရှိေသာ်လည်း ရိတ်သိမ်း
ေခ
ြွ ေလှ့နိုင်သည်။ တမန်းြပင်စိုစွတ်ေနေသာ်လည်း ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့နိုင်သည်။ စပါးပင်များယိုင်လဲ
ေနေသာ လယ်ကွင်းများတွင်လည်း ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့နိုင်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိရပါသည်။
စပါးရိတ်သိမ်းသည်မှ

ကျီ၊

ပုပ်ထဲေရာက်သည်ထိ

လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တိုင်းတွင်

ေလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများရှိသည်။ ရိတ်သိမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၌ တစ်ရာခိုင်နှုန်း မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ေခ
ြွ
ေလှ့ြခင်းလုပ်ငန်း၌ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှ ေခ
ြ ာက်ရာခိုင်နှုန်း၊ အေြခာက်လှမ်းြခင်းလုပ်ငန်း၌ တစ်ရာခိုင်
နှုန်းမှ ငါးရာခိုင်နှုန်း၊ သိုေလှာင်ြခင်းလုပ်ငန်း၌ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှ ေခ
ြ ာက်ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စက်ကိတ်ခွဲ
ြခင်းလုပ်ငန်း၌ နှစ်ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ေလျှာ့နည်းနိုင်ေ ြကာင်း ေလ့လာသိရှိထားပါသည်။

၇၃
ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်တွင်ရိတ်၍ ရိတ်သိမ်းြပီးလျှင်ြပီးြခင်း ေခ
ြွ ေလှ့ြခင်းသည် အေလအလွင့်
နည်းပါးေစေရးအတွက် နည်းလမ်းမှန် ြဖစ်သည်။ ရိတ်သိမ်းစက်၊ ေခ
ြွ ေလှ့စက်တို့ကိုအသုံးြပုခ
ြ င်း၊
တစ် ြပိုင်တည်း ရိတ်သိမ်းေခ
ြွ ေလှ့နိုင်သည့် ရိတသ
် ိမ်းေခ
ြွ ေလှ့စက်ကို အသုံးြပုခ
ြ င်းသည် ေလလွင့်
ဆုံးရှုံးမှုကို အထူးသက်သာေစသည်။ စပါးမျိုးအလိုက် အထွက်စွမ်းရည်အြပည့်အဝရရှိေရး၊ တစ်
ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက် ရိတ်သိမ်းချိန်မှန်၍ ေခ
ြွ ေလှ့နည်းစနစ်မှန်ေစလိုပါေက
ြ ာင်း
တိုက်တွန်းေရးသားလိုက်ရပါသည်။
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၇၄

စပါးပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းရရှိေရး ြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်ရန် နည်းစနစ်များ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနကချမှတ်ထားသည့်"စပါးပိုလျှံရမည်"
ဟူေသာ ရည်မှန်းချက်ေအာင် ြမင်ေရးအတွက် စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက် ြမင့်မားရန်
လိုပါသည်။ ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသအသီးသီးတွင် ေရေြမအေခ
ြ အေနအလိုက် အထွက်ေကာင်း
စပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးသည့် စပါးမျိုးတိုင်း၌ ြမင့်မားသည့်အထွက်နှုန်း
စွမ်းရည်ရှိ ြပီးြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စပါးမျိုး၏ ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးမှု အဆင့်
ဆင့်အေပါ် အေခ
ြ ခံသည့်စိုက်ပျိုးပ
ြ ုစုမှု အားနည်းချက်များရှိသြဖင့် စပါးပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း
ရရှိေရးအခက်အခဲများကို ကုံေတွ့ေနရေက
ြ ာင်းသိရှိရသည်။ သို့ြဖစ်၍ ြပုပ
ြ င်ေဆာင်ရွက်ရန်
နည်းစနစ်များကို အသိေပးရန် ဤေဆာင်းပါးကို ေရးသားရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
မျိုးေစ့ေရွးချယ်ြခင်း
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးသည် ပင်ကိုအားဖ
ြ င့် တစ်ဧက စပါးအထွက်နှုန်း ြမင့်မား ေသာ
စပါးမျိုးဖ
ြ စ်သည်။ ၄င်းကို စိုက်ပျိုးရုံမျှဖ
ြ င့် စပါးအထွက်ေကာင်းလိမ့်မည်ဟု ေမျှာ်လင့်ြခင်းမပ
ြ ု
သင့်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။ အသုံးြပုမည့် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးသည် စိုက်ပျိုးမည့်
ေဒသနှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။ ဗီဇမှန်ကန်ေသာ မျိုးသန့်အဆင့်(၂) မျိုးေစ့ ြဖစ်ရပါမည်။ အထွက်တိုး
နည်းစနစ်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ရပါမည်။ သို့မှသာ စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားနိုင်မည်ကို
ကိုတင်သိရှိထားသင့်ပါသည်။
စပါးပျိုးေထာင်ရာ၌ လယ်သများအများစုသည် စပါးမျိုးကိုအဖျင်းအေမှာ်မသန့်စင်ဘဲ
ပျိုးေထာင်သည်ကို ြမင်ေတွ့ေနရသည်။ မည်သည့်စပါးမျိုးဖ
ြ စ်ေစ သန့်စင်ေသာမျိုးကိုရရှိရန်
အဖျင်းအေမှာ်၊ လုံးပိန်၊ လုံးညှပ်များကို ဆန်ေကာဖ
ြ င့်ြပာရပါမည်။ ေနလှမ်းရပါမည်။ အပင်ေပါက်
ေကာင်း၊ မေကာင်းစမ်းရပါမည်။ ဆားရည်စိမ်၍ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ရိုးရိုးေရတွင်စိမ်၍ေသာ်
လည်းေကာင်း၊ ေအာင်ြမင် ြပည့်ြဖိုး ေသာမျိုးေစ့များကိုရရှိရန် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။ ေအာင်
ြမင် ြပည့် ြဖိုးေသာ စပါးမျိုးေစ့များကို ပျိုးေထာင်မှသာ ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းတုတ်ခိုင်ေသာ ပျိုးပင်များ
ကိုရရှိေစမည်။ ၄င်းပျိုးပင်များကသာ စပါးအထွက် ြမင့်မားေရးအတွက် လိုအပ်ေသာ ကီးထွား
အေလးချိန်စီးသည့် စပါးနှံများကို ြဖစ်ထွန်းေစမည် ြဖစ်ပါသည်။
ပျိုးေထာင်ြခင်း
ပျိုးေထာင်ရာတွင် သစ်ရွက်ေဆွး၊ အမိှုက်ေဆွး၊ နွားေချးေဆွးမချဘဲ ပျိုးေထာင်ေလ့ရှိ
ေက
ြ ာင်းေလ့လာေတွ့ရှိရသည်။ ပျိုးနှုတ်ရာတွင် လွယ်ကူေစရန်နှင့် ပျိုးပင်သန်စွမ်းေစရန် ပျိုးခင်း
တွင် သစ်ေဆွးေြမသ
ြ ဇာများ ထည့်သွင်းေပးရန်လိုပါသည်။ သစ်ရွက်ေဆွး၊ အမိှုက်ေဆွး၊ နွားေချး
ေဆွးတို့ကို အသုံးြပုသင့်ပါသည်။

၇၅
ပျိုးေထာင်ရာတွင် ြပီးစလွယ်အလွယ်တကူ ပျိုးေထာင်စနစ်ကိုလည်းပယ်ေဖျာက်သင့်
ပါသည်။ မညီညာေသာ မျက်နှာြပင်တွင် ပျိုးေထာင် ြခင်းမြပုလုပ်သင့်ပါ။ တမန်းြပင် ညီညာေအာင်
ြကမ်းရိုက်ေြမညှိြပီးမှ ပျိုးေထာင်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းပျိုးပင်များရရှိရန် ညီညာသည့်တမန်း ြပင်တွင်ပျိုးေထာင်သင့်သည်

ပျိုးခင်းအရွယ်အစားမှာလည်း ဧရိယာကျဥ်းကျဥ်းတွင် မျိုးေစ့များများဖ
ြ င့် ပျိုးေထာင်
သည့် မိရိုးဖလာဓေလ့ကို သုံးစွဲေ ြကာင်းသိရှိရသည်။ ပျိုးခင်းတွင် အဖျင်းအေမှာ်၊ လုံးပိန်၊ လုံးညှပ်
မပါေသာ မျိုးေစ့ကိုသာ ပက်ကဲပျိုးေထာင်သည့်စနစ်ကို ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ပျိုးကဲသည့်
အခါ ပျိုးခင်းဧရိယာ သုံးေပပတ်လည်အကွက်တွင် မျိုးေစ့လက်ခုပ်နှစ် မှ သုံးခုပ်ခန့်ပမာဏကို
ပျိုးကဲမှသာ သန်စွမ်းေသာပျိုးပင်များကို ရနိုင်ပါသည်။
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေကာက်စိုက်ရာတွင် သတ်မှတ်ပျိုးရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ စိုက်ပျိုးေလ့ရှိ ြက
သည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးကို သက်လျင်မျိုးဖ
ြ စ်ပါက ပျိုးသက် ၂၁ ရက် မှ ၂၅ ရက်၊ သက်လတ်
မျိုးဖ
ြ စ်ပါက ပျိုးသက် ၂၅ရက် မှ ရက် ၃၀ တွင် ပျိုးသက်အ ကီးဆုံးထား၍ စိုက်သင့်ေ ြကာင်း
ေထာက်ခံလိုပါသည်။ ပျိုးသက်ကီးပါက စပါးအထွက် ၁၅ရာခိုင်နှုန်း မှ ရာခိုင်နှုန်း ၂၀ ေလျာ့နည်း
နိုင်ပါသည်။
ပျိုးနှုတ်ရာတွင် ြကမ်း ြကမ်းကိုင်ဆွဲနှုတ်ယူ ြခင်းနှင့် ပျိုးေချးခါရာတွင် ေြခဖ
ြ င့်ရိုက်ြခင်းကို
အစဥ်အလာအရ ေဆာင်ရွက်ေနက
ြ ပါသည်။ ပျိုးပင်ငယ်များသည် ကေလးငယ်ကဲ့သို့ နုနယ်သည်
ြဖစ်ရာ ပျိုးပင်မနာမှ ေကာက်စိုက်ရာတွင် အမ
ြ စ်စွဲ ြမန်၍ အပင်ထ၊ အပင်လှန် ြမန်သြဖင့် ပျုိးနှုတ်
ရာတွင် ပျိုးခါးမကျိုးေအာင်နှုတ်သည့်စနစ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေကာက်စိုက်ရာတွင် ပျုိးနှုတ်ြပီး ချက်ချင်းမစိုက်ဘဲ ပျိုးရက်သတ်ရန်လို
သည်ဟုယူဆကာ တစ်ညနှစ်ညထားေလ့ရှိေ ြကာင်း အချို့ေဒသများတွင် ေတွ့ရပါသည်။ ပျိုးပင်ကို

၇၆
ချက်ချင်းေပ
ြ ာင်းေရွှ့စိုက်ြခင်းြဖင့် ပျိုးပင်အ ြမစ်စွဲြမန် ြပီး အပင်ပွားေစာေစာထွက်နိုင်၍ အထွက်
တိုးေစသဖ
ြ င့် ပျိုးပင်ကို ချက်ချင်းေပ
ြ ာင်းေရွှ့စိုက်သည့်စနစ်ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
ပျိုးေထာင် ြပီးပျိုးခင်းတွင် ေရမများသင့်ပါ။ ပျိုးခင်းတွင် ေရ နှစ်လက်မခန့်သာရှိသင့်ပါ
သည်။ ပိုးမွှားေရာဂါမဖျက်ဆီးေစရန် ေန့စဥ်စစ်ေဆးကာကွယ်ရန်လိုပါသည်။ အထူးသဖ
ြ င့် စပါး
ေစ့၏ အေစ့တွင်းစာကုန်ချိန် ပျိုးသက်နှစ်ပတ်သားတွင် ယူရီးယားေြမသ
ြ ဇာေကျွးေပးကာ သန်စွမ်း
ေသာ ပျိုးပင်ရေရး ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ေကာက်စိုက်ရာတွင် တမန်းမပုပ်ေသးဘဲ စိုက်ေလ့ရှိသည်။ ထွန်ေရးအစပ်
များ တိုင်း တမန်းမပုပ်နိုင်၊ တမန်းညက်ရုံ ြဖင့် စပါးမေကာင်းနိုင်။ ထယ်ထိုးြပီး ရက်သတ္တ သုံးပတ်
ေလးပတ်ေကျာ်မှ တမန်းပုပ်နိုင်သြဖင့် ေရအေနေတာ်အေြခအေနတွင်ထား၍ ထွန်ေရးဝင်သည့်
အကိမ်ကို ချိန်ဆေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
ေရေနေရထိုင်ညီမျှေရး၊ ေပါင်းြမက်ေပါက်ေရာက်မှုနည်းပါးေရးအတွက် မညီညာေသာ
မျက်နှာြပင်တွင် စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းကို ေရှာင်သင့်ပါသည်။ ညီညာေသာမျက်နှာ ြပင်ရေအာင် ေနာက်ဆုံး
ထွန်ေရးအပ
ြ ီး၊မစိုက်မီက
ြ မ်းတုံးရိုက်ရန် ြဖစ်သည်။ တမန်းမျက်နှာြပင်ညီညာခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် လယ်ကက
ွ ်
တစ်ကွက်လုံး ေရအတိမ်အနက်ညီညာေစသည်။ ေရမျက်နှာြပင်ေအာက်တွင် ေပါင်းြမက်အများစု
သည် ေပါက်ေရာက်နိုင်ြခင်းမရှိသြဖင့် ေရေနေရထိုင်ေကာင်းက ေပါင်းြမက်ကင်းစင်ေစပါသည်။
ေကာက်စိုက်စဥ် ေကာက်ပင်ကို နက်နက်စိုက်ေလ့ရှိ ြကသည်။ ေကာက်ပင်ကို တိမ်တိမ်
စိုက်သင့်သည်။ တစ်လက်မခန့်သာ စိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်သည်။ ေကာက်ပင်ကို နက်စွာစိုက်ပျိုး ြခင်းြဖင့်
အပင်အထေနှးြပီး အပင်ပွားေနှးေစပါသည်။ အပင်ပွားနည်းပါက စပါးအထွက်ေလျာ့နိုင်ပါသည်။
ေကာက်စိုက်သူမအများစု၏ ထုံးဓေလ့မှာ ေကာက်ကွက်တစ်ကွက်လျှင် ပျိုးပင်များများ
စိုက်က
ြ သည်။ လယ်သမား၏ ပျိုးပင်ကလည်း သန်စွမ်းေသာ ပျိုးပင်မဟုတ်၊ ပျိုးညှင်း၊ ပျိုးပင်
ေသးေသးဖ
ြ စ်ေနသည်။ ေကာက်ချက်တစ်ချက်လျှင် ပျိုးပင် နှစ်ပင်သုံးပင်သာ စိုက်ပျိုးသည့်
စနစ်သည် စနစ်မှန် ြဖစ်ပါသည်။ ပျိုးပင်များများစိုက်ြခင်းြဖင့် အပင်ပွားများများထွက်ရန် ေမျှာ်လင့်
နိုင်ြခင်းမရှိေပ။
ေကာက်စိုက်ရာတွင် ဖိုခေနာက်ဆိုင်စိုက်သည့် စပါးခင်းများစွာကိုြမင်ေတွ့ေနရသည်။
ေကာက်စိုက်သူမကလည်း အချိန်ကံ့ ြကာသဖ
ြ င့် ကိုးတန်းမစိုက်လိုေချ။ အချို့သည်ေဘာင် ခတ်ြပီး
အတန်းစိုက်သည့်အသွင်၊ လက်မှန်းစိုက်က
ြ သည်။ စနစ်ကျသည့် ေကာက်ပင်၊ ေကာက်တန်းြဖစ်
မလာေချ။ ကိုးတန်းြဖင့် အတန်းလိုက်စိုက်ပျိုးသည့်စနစ်ကို ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ စနစ်တကျ
အတန်းလိုက်စိုက်ြခင်းအားဖ
ြ င့် ြကားေပါင်းလိုက်ရာတွင် လွယ်ကူေစသည်။ ေပါင်းြမက်နှိမ်နင်း
သည့် စရိတ်သက်သာေစသည်။ အပင်အကွာအေဝး အတိအကျစိုက်နိုင်သြဖင့် လိုအပ်ေသာ
ေကာက်ကွက် ြပည့်မီေစသည်။ တမန်းနိှုးနိုင်သြဖင့် စပါးပိုမိုထွက်နိုင်သည်။ ပိုးမွှားကာကွယ်
ေဆးြဖန်းရာတွင် လွယ်ကူေစသည်။

၇၇
ေကာက်စိုက်ရာတွင် စပါးမျိုး၊ စိုက်ပျိုးသည့်ရာသီ၊ စိုက်ပျိုးေြမ၏ ေြမဆီ ြသဇာအဆင့်
အတန်းနှင့် စိုက်ချိန်အေပါ်မူတည်ြပီး စိုက်သင့်သည့်ေကာက်ကွက်ကို ရည်မှန်းထားရမည်ြဖစ်ပါ
သည်။ ေကာက်ကွက်အေရအတွက်ကို ရည်မှန်ထားခ
ြ င်းမရှိဘဲ ေကာက်စိုက်သူမ၏ သေဘာ
အတိုင်း အများနည်းတူ စိုက်ေလ့ရှိေ ြကာင်းေတွ့ ြမင်ရသည်။ သက်လျင်၊ သက်လတ်အထွက်
ေကာင်း စပါးမျိုးများအတွက် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ေကာက်ကွက် တစ်သိန်း တစ်ေသာင်း မှ တစ်သိန်း
သုံးေသာင်း ကျန်ရှိေနေရး၊ ချိန်ဆစိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ပါသည်။ သို့မှသာ စပါးအထွက် ေလျာ့နည်းြခင်း
မရှိမည်ြဖစ်သည်။ ေကာက်ကွက်ကျဲလွန်းက အပင်ဦးေရပ
ြ ည့်မီြခင်းမရှိသြဖင့် စပါးအထွက်ေလျာ့
နည်းနိုင်သည်။ ေကာက်ကွက်စိပ်လွန်းကလည်း အပင်ယိုင်လဲ ြပီး စပါးအထွက် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
စိုက်ခင်းတွင်ြပုစုဂရုစိုက်ြခင်း
စိုက်ခင်းတွင် စိုက်ပျိုးထားေသာ ေကာက်ပင်အားလုံးရှင်သန်မည်ဟု ယုံ ြကည်ကာ စိုက်
ြပီး ပစ်ထားသည့်ေတာင်သူ့ဓေလ့ကို အချို့ေဒသများတွင် ေတွ့ရှိရပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့်လည်း ရိတ်
သိမ်းချိန်တွင် ေကာက်ကွက်မြပည့်မီ ြခင်းြဖစ်သည်။ စိုက်ြပီး ခုနှစ်ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း ေသသွား
သည့် ေကာက်ပင်များေနရာတွင် ြပန် စိုက်သည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ မဖ
ြ စ်မေန ေကာက်ပင် ြဖည့်ရန်
လိုပါသည်။
စပါးစိုက်ခင်းတွင် ေရထိန်းသိမ်းမှုစနစ်မရှိေ ြကာင်း ေတွ့ြမင်ရသည်။ စပါးပင်၏ ကီး
ထွားမှုအဆင့်အလိုက် ေရထိန်းသိမ်းသင့်သည်။ အပင်ပွားစီးချိန်ကာလတွင် ေရကို တစ်လက်မခွဲ
နှစ်လက်မ၊ မိှု့ကပ်ချိန်နှင့် ဖုံးတုံးလုံးတုံးအချိန်တွင် ေရ ေလးလက်မမှ ေြခာက်လက်မထားရှိ
သင့်သည်။ ၄င်းေနာက် စပါးပန်းပွင့် ြပီး နှစ်ပတ်အ ြကာတွင် ေရကိုေြပာင်ေအာင်ထုတ်ရန် ြဖစ်
ပါသည်။
အတန်းလိုက်မစိုက်၍လည်းေကာင်း၊ အတန်းလိုက်စိုက်ေသာ်လည်း အေလ့အထမရှိ၍
လည်းေကာင်း၊ စိုက်ြပီး ြကားေပါင်းလိုက်သည့်စနစ်ကို ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက် စပါးခင်းများ၌
ေဆာင်ရွက်ေလ့မရှိ ြကေပ။ စိုက်ြပီးရက် ၄၀ အတွင်း ေပါင်းပင်များမရှင်သန်နိုင်ရန် အနည်းဆုံး
နှစ် ကိမ်က
ြ ားလိုက်ရန်လိုပါသည်။ တမန်းနိုးရာလည်းေရာက်ပါသည်။ တနည်းအားဖ
ြ င့် စိုက်ပျိုး
သည့် စပါးမျိုး၏ ပထမသုံးပုံတစ်ပုံ သက်တမ်းကာလအတွင်း ေပါင်းနှိမ်နင်းနည်းအမျိုးမျိုးဖ
ြ င့်
ေပါင်းကင်းစင်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။
ေတာင်သူလယ်သမားအများစုသည် ေကာက်စိုက်ြပီး ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်မှုကို ဂရု
မစိုက်က
ြ ေပ။ အခါအားေလျာ်စွာ စစ်ေဆးမှုမရှိပဲ ပစ်ထားေလ့ရှိသည်။ စိုက်ခင်းကို စဥ်ဆက်မြပတ်
ဂရု ြပုစစ်ေဆးြပီး ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်ပါက ကျေရာက်ကာစတွင် ေဆးဖ
ြ န်းကာကွယ်ရပါမည်။
မိမိစိုက်ကွက်ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်သည်ကို ြမင်ေတွ့လျင်လည်း ေဆးဖ
ြ န်း၍
ကိုတင်ကာကွယ်ရန်လိုအပ်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
ေကာက်ပင်သန်စွမ်းတုတ်ခိုင်ေရးနှင့် ပင်ပွားများေရးအတွက် ယူရီးယားေြမသ
ြ ဇာကို
စိုက်ခင်းတွင် ကဲပက်ရန်လိုပါသည်။ ယူရီးယားေြမသ
ြ ဇာထည့်ရာတွင် ေရတိမ်အနက်ကိုသတိမမူပဲ

၇၈
ေရနက်နက်ထားပ
ြ ီး ကဲပက်ေလ့ရှိ ြကသည်။ ေြမ ြသဇာမထည့်မီ ေရေလျာ့ ြပီး ေပါင်းြမက်ကင်းစင်
ေအာင်ေဆာင်ရွက်ရမည်။ ြပီးလျှင်ယူရီးယားေမ
ြ ြသဇာထည့် ြပီးမှ တမန်းနိုးသည့်စနစ်ကို ေဆာင်
ရွက်သင့်ပါသည်။
ယူရီးယားေြမ ြသဇာကို တစ်ကိမ်တည်းထည့်သွင်းြခင်းြဖင့် မလုံေလာက်ေချ။ ယူရီးယား
ေြမသ
ြ ဇာသည် ဆုံးရှုံးေပျာက်လွင့်လွယ်သြဖင့် အာနိသင်အများဆုံးရရှိေစရန် သက်လျင်စပါးမျိုး
များတွင် ေကာက်လှန်ချိန်၊ အပင်ပွားချိန်နှင့် အနှံထွက်ချိန်တို့တွင်လည်းေကာင်း၊ သက်လတ်စပါး
မျိုးများတွင် ေကာက်လှန်ချိန်၊ အပင်ပွားချိန်၊ မိှု့ကပ်ချိန်နှင့် အနှံထွက်ချိန်တို့တွင် လည်းေကာင်း
လီ၍ ထည့်သွင်းသည့်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ ဤသို့ ယူရီးယားေြမသ
ြ ဇာကိုလီ၍ ေကျွး
တိုင်း ထုထည်တူ ေြမေဆွး (သို့) နွားေချးေဆွးနှင့် သမေအာင်ေရာ၍ တစ်ညနှပ်ြပီး ေနာက်ေန့တွင်
ညီညာစွာ ကဲပက်၍ ေမ
ြ ြသဇာ၏အကျိုးထိေရာက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါသည်။
အနှံထွက်ချိန်တွင်လည်း ပိုးမွှားကျေရာက်မှုကို ကာကွယ်ရပါမည်။ အနှံထွက် ြပီး
စပါးပင်၏ရည့်မှည့်ချိန်ကာလတွင် ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်ဖျက်ဆီးပါက အထွက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
အမ
ြ ဲတေစက
ြ ည့်ရှုစစ်ေဆးကာကွယ်ရန်လိုပါသည်။
ရိတ်သိမ်းြခင်းနှင့် အေလအလွင့်ထိန်းသိမ်းြခင်း
စပါးရိတ်သိမ်းရာတွင် စပါးပင်များလုံးဝေြခာက်မှ ရိတ်သိမ်းြခင်းေက
ြ ာင့် အထွက်ေလျာ့
နည်းရသည်ကို သတိ မမူက
ြ ေပ။ စပါးနှံတစ်ခု၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းေသာ စပါးေစ့များ အဝါေရာင်
ေပ
ြ ာင်းချိန်သည် ေမာင်းညိုချိန် ြဖစ်သည်။ အဆိုပါ ေမာင်းညိုချိန်တွင် ရိတ်သိမ်းရန် ြဖစ်ပါသည်။
စပါးပင် လုံးဝေြခာက်မှ ရိတ်သိမ်းပါက အေလအလွင့်များပါသည်။ စပါးနှံတိုင်းမှ စပါးေစ့တစ်ေစ့
ေကလျှင် တစ်ဧက တစ်တင်းမှ တစ်တင်းခွဲအထိ ဆုံးရှုံးပါသည်။
ရိတ်သိမ်းြပီး ေကာက်လိှုင်းများကို သယ်ယူေချွေလှ့ြခင်းမရှိဘဲ လယ်ကွင်းထဲ၌ ြကာမ
ြ င့်
စွာထားေလ့ရှိေ ြကာင်း ေတွ့ ြမင်ရပါသည်။ ရိတ်သိမ်းြပီးလျှင်ြပီးချင်း ချက်ချင်းတလင်းသို့ သယ်ယူ
ေချွေလှ့သည့်စနစ်ကို ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများသည် သစ်ေစ့ငုတ်ချိန်
မရှိသြဖင့် ချက် ြခင်းေချွေလှ့ေနလှမ်းြခင်းမပ
ြ ုလုပ်ပါက စပါးေစ့များအေညှာင့်ေပါက်ကာ စပါး
အထွက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသည်။
ယခုအခါ အေခ
ြ အေနေပးေသာေဒသများ၌ ေချွေလှ့စက်များကို လည်းေကာင်း၊
ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့စက်များကိုလည်းေကာင်း အသုံးြပုခ
ြ င်းြဖင့် စပါးအေလအလွင့် နည်းပါးေအာင်
ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။
စပါးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက် ြမင့်မားေရးအတွက် စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း
ရရှိေရး ကိုးစားရန် ြဖစ်ပါသည်။ အထွက်နှုန်းေကာင်းေသာစပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုး၍ တစ်ဧက
လျှင် တင်း ၁၀၀ ထွက်ရှိေအာင် ေဆာင်ရွက်ေနသည် ြဖစ်ရာ စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရး၏ မူလ
အေြခခံြဖစ်ေသာ ကံ့ခိုင်သန်စွမ်းသည့် ပျိုးပင်များရရှိေရးကို ဂရု ြပုရန်လိုပါသည်။
စိုက်ခင်းအတွင်း ရှိသင့်သည့်ေကာက်ကွက်အေရအတွက်၊ ေကာက်ကွက်တစ်ကွက်ရှိ
အနှံအေရအတွက် တစ်နှံတွင်ရှိသင့်သည့် ေအာင်ေစ့အေရအတွက်နှင့် ေအာင်ေစ့အေလးချိန်စ

၇၉
သည့် အထွက်မိတ်ဖက်များအေပါ် အေလးထားသင့်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသည်မှ ရိတ်သိမ်းေချွေလှ့
သည်အထိ လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ေလျှာက်လုံးရှိ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိုသုံးသပ်၍ အားနည်းသည့်
နည်းစနစ်များကို ြပုပ
ြ င်သင့်ပါသည်။

အတွဲ(၇)၊အမှတ(် ၁၆)၊ ၂၀၁၀ြပည်န့ စှ ၊် ြသဂုတ်လ(၁၅)ရက်၊ဒိ့ု ေကျးရွာဂျာနယ်

၈၀

စပါးပင်သဘာဝ၊ ကီးထွားမှုကာလကိုမူတည် တိုးြမှင့်အထွက်စွမ်းရည်
ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း သတ်မှတ်ချက်သည်
တင်း ၁၀၀ ြဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးသည့် စပါးမျိုးများသည် တင်း ၁၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ထွက်နိုင်သည့်
အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများြဖစ်သည်။ ေဒသေရေမ
ြ နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အရည်အေသွးေကာင်းမွန်
သည်။ ယခင်နှစ်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ေရ၊ မိုးကလည်း အဆင်ေြပသည်။ စိုက်ပျိုးနည်းပညာနှင့်
ပတ်သက်၍ လိုေလေသးမရှိ။ တစ်ဧကလျှင် အမှန်ပင် တင်း ၁၀၀ ေကျာ်ထွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ စပါးမျိုးကိုပင် ယခုနှစ်တွင်စိုက်သည်။ ေရ၊ ေြမ၊ စိုက်ချိန်၊ နည်းပညာတူညီစွာ
ယခုနှစ် ေဆာင်ရွက်ေစကာမူ ယခင်နှစ်က စပါးအထွက်ထက် သာလွန်မည်။ ေလျှာ့နည်းမည်ကို
ပုေသကားချ
ံ
ပ်ေြပာြပရန် ခဲယဥ်းမည် ြဖစ်သည်။ အေက
ြ ာင်းမှာ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်
လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ရပ်လုံးသည် အစဥ်အြမဲေြပာင်းလဲ ြဖစ်ေပါ်ေနေသာ ေြမနှင့် ေြမ၏ရုပ်သဘာဝ၊ ေြမ
တွင်းရှိ အဟာရ၊ အဏုဇီဝ၊ ရာသီဥတု၊ ပိုးမွှားေရာဂါနှင့် ေပါင်းြမက်စသည့် နှီးနွယ်ဆက်ဆံရသည့်
အေက
ြ ာင်းြခင်းရာအမျိုးမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်ေနရေသာေက
ြ ာင့် ြဖစ်သည်။
ထို့ေ ြကာင့် ပန်းတိုင်အထွက် နှုန်းရရှိေရး အဟန့်အတား အခက်အခဲများကိုေကျာ်လွှား၍
ယခုနှစ်တွင်လည်း ကိုးစားရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ေကျးရွာအုပ်စုပိုင် စပါးစိုက်ကွင်းများသည်
စိုက်ကွင်းအလိုက် ေရ၊ ေမ
ြ ၊ ရာသီဥတု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လွန်စွာြခားနားခ
ြ င်းမရှိေချ။ သို့ေသာ်
စိုက်ပျိုးရာသီတစ်ခု၌ စိုက်ကွင်း အတွင်း အထွက်အများဆုံးရရှိသည့် လယ်ေြမရှိသကဲ့သို့
အထွက်အနည်းဆုံးရရှိသည့် လယ်ေြမ လည်းရှိသည်။ လယ်သမားအလိုက် လယ်ေြမအလိုက် စပါး
အထွက်သည် မည်သည့်အဆင့်တွင် ပါဝင်သည်ကို ဆန်းစစ်သင့်သည်။ အထွက်နိမ့်ကြမင့်မားရန်
ကိုးစားသင့်သည်။ စိုက်ကွင်း၏ ပျမ်းမျှအထွက်ထက် ြမင့်မားသင့်သည်။ ယခင်နှစ်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့
သည့် အထွက်နှုန်းမိတ်ဖက်များကို ြပန်လည်သတိရ ဆန်းစစ်၍ ြပုြပင်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
စပါးအထွက်နှုန်းအတွက် မိတ်ဖက်ဆိုင်ရာ အေြခခံအချက်အလက် ေလးမျိုးရှိပါသည်။
၄င်းတို့မှာ (၁) ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုအတွင်းရှိ စပါးနှံေပါင်း (၂) စပါးနှံတစ်နှံတွင်ပါဝင်ေသာ စပါး
ေစ့ေပါင်း (၃) ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းနှင့် (၄) အေစ့ ၁၀၀၀ ၏ အေလးချိန်တို့ြဖစ်သည်။
စပါးအထွက်မိတ်ဖက်များသည် တစ်ဧကအထွက်နှုန်းနည်းြခင်း၊ များခ
ြ င်းကို ြဖစ်ေပါ်ေစ
ပါသည်။ တစ်ခုေကာင်းြဖင့်မရေချ။ စပါးအထွက်မိတ်ဖက်နှစ်ခုြဖစ်ေသာ ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခု
အတွင်းရှိ စပါးနှံအေရအတွက်နှင့် တစ်နှံပါေသာစပါးေစ့တို့သည် စပါးအထွက်၏ ၆၀ ဒသမ ၂
ရာခိုင်နှုန်းကို အကျိုးပ
ြ ုေက
ြ ာင်း အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနက လက်ခံထား
သည်။ စပါးအထွက် မိတ်ဖက်ေလးခုလုံး၏ ေပါင်းစည်းအကျိုးပ
ြ ုမှုသည် စပါးအထွက်၏ ၈၁
ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာဖ
ြ စ်ပါသည်။ ထို့ေ ြကာင့် စပါးအထွက်မိတ်ဖက်ေလးမျိုးလုံး ေကာင်းမွန်
ေရး၊ စပါးမျိုးေစ့ေြမကျသည်မှ ရင့်မှည့်သည်ထိ သက်တမ်းတစ်ေလျှာက်လုံး အေလးထား
ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

၈၁
စပါးပင်၏ ကီးထွားမှုကာလအသီသီးက စပါးအထွက်မိတ်ဖက်များကို အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပု
သည်။ ထို့ေ ြကာင့် စပါးပင်၏ သဘာဝကို သိထားသင့်သည်။ စပါးပင်၏ ကီးထွားမှုကာလများမှာ
(၁)အပင်ကီးထွားမှုကာလ(Vegetative Phase)၊ (၂)အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလ(Reproductive
phase) နှင့် (၃) သီးပွင့်ရင့်မှည့်ကာလ (Ripening Phase) တို့ ြဖစ်သည်။
စပါးပင်၏ ကီးထွားကာလသုံးခုတွင် ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလ
သည် ၃၅ ရက်နှင့် သီးပွင့်ရင့်မှည့်ကာလသည် ၃၀ ရက်က
ြ ာပါသည်။ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများ
တွင် စပါးမျိုး၏အသက်ရက်အား ထို ကီးထွားကာလနှစ်ခု၏ ၆၅ ရက်နှုတ်ပယ်ပါက ကျန်ေသာရက်
သည် အပင်ကီးထွားမှုကာလဖ
ြ စ်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် အပင်ကီးထွားမှုကာလသည် စပါးမျိုးေပါ်
မူတည်၍ သက်တမ်းအချိန်ကာလရက်ကွာြခားသည်။ အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလနှင့် သီးပွင့်
ရင့်မှည့်ကာလတို့မှာမူ မည်သည့်စပါးမျိုးဖ
ြ စ်ေစ ပုံေသဖ
ြ စ်သည်။ ကီးထွားကာလအသီးသီးသည်
သက်ဆိုင်ရာ စပါးအထွက်မိတ်ဖက်ကို ြဖစ်တည်ေစပါသည်။
ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုအတွင်းရှိ စပါးနှံအေရအတွက်သည် စပါးအထွက်၏ အေခ
ြ ခံ
မိတ်ဘက်တစ်ခု ြဖစ် ြပီး အပင်ကီးထွားမှုကာလသည် စပါးနှံြဖစ်ေပါ်ေရးအတွက် အေရးကီးသည်။
ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်တွင် ေကာက်စိုက်ြပီး ရက် ၂၀ မှ ၂၅ ရက်အတွင်း၌ စပါးနှံအေရ
အတွက်များခ
ြ င်း၊ နည်းြခင်းကို အဆုံးအဖ
ြ တ်ေပးသည်။ မည်သည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ြဖင့် စိုက်ပျိုး
သည် ြဖစ်ေစ အေစာပိုင်းကာလတွင် ပင်ပွားများေစပ
ြ ီး အနှံအေရအတွက်ကို တိုးေစရမည်ြဖစ်
သည်။
စပါးကိုပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချနည်းစနစ်တို့ြဖင့် စိုက်ပျိုး
လျှက်ရှိရာ ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်၌ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့မစိုက်ပျိုးမီ၊ ပျိုးပင်အဆင့်သည် အပင်ကီး
ထွားကာလတွင် အကုံးဝင်သည်။ ပျိုးခင်းြပုပ
ြ င်သည်မှ ပျိုးေထာင် ြခင်း၊ ပျိုးနှုတ် ြခင်း၊ ေကာက်
စိုက်ြခင်းနှင့် ေကာက်စိုက် ြပီးမျိုးကိုလိုက်၍ ရက် ၅၀ မှ ရက် ၈၀ ခန့်ထိ ကာလတို့သည် အပင်ကီး
ထွား ကာလဖ
ြ စ်သည်။ ယူနစ်ဧရိယာအတွင်း အနှံများေရးအတွက် ပျိုးခင်းြပုပ
ြ င်သည်မှ အပင်
ကီးထွား ကာလပ
ြ ီးဆုံးသည်ထိ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် အေလးထား ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။
စပါးအထွက်ေကာင်းရန် ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုအတွင်းရှိ စပါးနှံအေရအတွက်သည် စပါး
စိုက်စနစ်ေပါ်မူတည်၍ ရှိသင့်ရှိထိုက်ေသာ အေရအတွက်ရရှိရန်လိုပါသည်။ ပျိုးေထာင် ေကာက်
စိုက်စနစ်တွင် တစ်စတုရန်းမီတာအတွင်း၌ အနှံအေရအတွက် ၃၇၅ ခန့်ရှိသင့်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တစ်ဧကေကာက်ကွက် ၁ ဒသမ ၁ သိန်းမှ ၁ ဒသမ ၉ သိန်းအတွင်း စိုက်ခဲ့ပါက ေကာက်ကွက်
တစ်ကွက်လျှင် ရှစ် မှ ၁၄ နှံရှိရမည်ဟု ဆိုလိုရင်းြဖစ်ပါသည်။
သို့ေသာ် အစိုတမန်းြပင် တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်၌ အချို့သည် အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချ
သည်။ အချို့မှာ ကဲပက်စိုက်ပျိုးသည်။ အသုံးြပုသည့် မျိုးေစ့နှုန်းမှာလည်း ေဒသအလိုက်ကွာြခား
သည်။ မည်သို့ြဖစ်ေစ စပါးအထွက်ေကာင်းေရးအတွက် တစ်စတုရန်းမီတာတွင် စပါးနှံအေရ
အတွက် ၅၀၀ မှ ၈၀၀ ခန့်အတွင်းသာ စပါးအထွက်ေကာင်းေက
ြ ာင်း ေတွ့ရှိရသည်။ မိမိေြမ၊ မိမိ

၈၂
စပါးမျိုး၊ မိမိစနစ် ြဖင့် ချင့်ချိန်၍ ယူနစ်ဧရိယာအတွင်း စပါးနှံအေရအတွက်များေရး ကိုးစားရန်
သာ ြဖစ်ပါသည်။
လိုအပ်ေသာ အနှံအေရအတွက် ြပည့်မှီရန် ပျိုးေထာင်ေကာက်စိုက်စနစ်ြဖစ်ပါက သန်စွမ်း
ေသာ ပျိုးပင်များကို အသုံးြပုစိုက်ပျိုးရန်လိုသည်။ မည်သည့်ပျိုးေထာင်နည်းစနစ်ြဖင့် ပျိုးေထာင်
သည် ြဖစ်ေစ ပျိုးပင်များသည် ေရာဂါကင်းစင်ရမည်။ ကီးထွားမှုတူညီရမည်။ တို၍ထူထဲရမည်။
သန်စွမ်းေသာအမ
ြ စ်များစွာပါရှိရမည်။
တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ြဖစ်ပါက မျိုးေစ့နှုန်းကို တစ်တင်းခွဲမှ နှစ်တင်းသာသုံးစွဲသင့်
သည်။ ေစ့တွင်းစာပါဝင်မှုများေသာ မျိုးေစ့များကို ဆားရည် (သို့မဟုတ)် ရိုးရိုးေရဖ
ြ င့် ေရွးချယ်၍
မျိုးအဖ
ြ စ်သုံးရပါမည်။ ေြမညံ့ပါက ေကာင်းေအာင် ြပုပ
ြ င်ရပါမည်။ ေမ
ြ ြသဇာသုံးစွဲ၍ ထည့်သွင်း
မှုစနစ်ကျမှန်ကန်ရမည်။ အပင်ပွားချိန်၌ ေရမပ
ြ တ်ရန်၊ ေရလုံေလာက်ရန် လိုပါသည်။ ပိုးမွှားေရာဂါ
ေပါင်းြမက်ကင်းစင်ေစရပါမည်။ သို့မှသာ ပင်ပွားေကာင်း၍ အနှံအေရအတွက်များေစမည် ြဖစ်
ေက
ြ ာင်း အသိေပးလိုပါသည်။

ပင်ပာွ းေကာင်း၍ အနှအ
ံ ေရအတွကမ် ျားခ
ြ ငိးေက
ြ ာင့် စပါးအထွက်ေကာင်းေစမည်

စပါးတစ်နှံတွင် ြဖစ်ေပါ်ေသာ စပါးေစ့အေရအတွက် အနည်းအများ ကို စပါးပင်၏ အနှံ
သေန္ဓ ကီးထွားကာလက အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပုသည်။ အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလသည် ေယဘူယျအား
ြဖင့် ပင်ပွားအများဆုံးထွက် ြပီး မှို့ကပ်သည်မှ အနှံထွက်သည်ထိ ြဖစ်သည်။ ဤကာလတွင် အေရး
ကီးသည်မှာ စပါးပင်အတွင်း ေြမသ
ြ ဇာအဟာရ ြပည့်ဝေနေရးဖ
ြ စ်သည်။
တစ်နှံတွင် စပါေစ့ ၈၀ မှ ၁၀၀ခန့် ြဖစ်ေပါ်မှသာ စပါးအထွက်ေကာင်းမည်။ အနှံ ြဖစ်ေပါ်
မှုကာလ၌ ပထမ ၁၀ ရက်ခန့်တွင် မူလအနှံခက်နှင့် ဒုတိယအနှံခက်များမှ စပါးေစ့များ စတင် ြဖစ်
ေပါ်သည်။ အနှံခက်များ၌ စပါးေစ့များ မဖ
ြ စ်ေပါ်နိုင်ြခင်း၊ ြဖစ်ေပါ်ပ
ြ ီး ပျက်စီးြခင်းများ မဖ
ြ စ်
ေစေရးအတွက် အာဟာရချို့တဲ့မှုမရှိေစေရး၊ စပါးပင် မိှု့ကပ်ချိန်တွင် နိုက်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာကို
ေကျွးေပးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၈၃
စပါးပင်သည် မိှု့ကပ်သည်မှ ၃၅ ရက်ခန့်အ ြကာတွင် အနှံထွက်သည်။ ပန်းစတင်ပွင့်
သည်။ ပန်းစတင်ပွင့်သည်မှ ရင့်မှည့်ချိန်ထိ ကာလသည် ရက် ၃၀ ြကာပ
ြ ီး ၄င်းသည် သီးပွင့်ရင့်မှည့်
မှုကာလဖ
ြ စ်သည်။ စပါးအထွက်မိတ်ဖက်နှစ်ခုြဖစ်ေသာ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းနှင့် စပါးေစ့အေလး
ချိန်ကို ဤကာလက အဆုံးအဖ
ြ တ် ြပုသည်။
စပါးေစ့များသည် မျိုးမေအာင်ပဲြမုံြခင်း၊ မျိုးေအာင်ေသာ်လည်း မမှည့် ြခင်းတို့ေ ြကာင့်
အဖျင်းေစ့များဖ
ြ စ်ကာ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းကို ကျဆင်းနိုင်သည်။ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းသည် ၈၀
အထက်ရှိမှသာလျှင် စပါးအထွက်ေကာင်းနိုင်ပါသည်။ အဖျင်းေစ့မများေစေရး စပါးပန်းပွင့်ချိန်
တွင် စိုက်ခင်းအတွင်း ေရမပ
ြ တ်ေစေရးေဆာင်ရွက်ရမည်။ ၄င်းြပင် အပင်ယိုင်လဲမှုမရှိေစရန်
နိုင်ထရိုဂျင်ေြမသ
ြ ဇာကို ချိန်ဆ၍ ထည့်သွင်းရပါမည်။
စပါးအထွက်မိတ်ဖက်တစ်ခု ြဖစ်ေသာ အေစ့ ၁၀၀၀ အေလးချိန်သည် မျိုးအလိုက်ကွာ
ြခားေသာ်လည်း ၂၀ ဂရမ်အထက်တွင် ရှိရပါမည်။ အေစ့အေလးချိန်များေရးအတွက် ပန်းပွင့်ချိန်
နှင့် အနှံထွက်ချိန်တွင် အစာအာဟာရလုံေလာက်ရန် လိုအပ်သည်။ ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အစာချက်လုပ်
မှုေကာင်းရန် စပါးပင်အရွက်အေရအတွက်နှင့် အရွက်ဧရိယာများပ
ြ ားေစေရးအတွက် ေြမသ
ြ ဇာ
အာဟာရကို ြဖည့်တင်းေပးရမည် ြဖစ်ပါသည်။
စပါးကို နှစ်စဥ်စိုက်ပျိုးသည် ြဖစ်ရာ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးအတွက် အားနည်း
ချက်၊ အားသာချက်များကို ဆန်းစစ် ြပုပ
ြ င်ေနရမည် ြဖစ်သည်။ ေရေြမသဘာဝနှင့် ရာသီဥတု
ေပ
ြ ာင်းလဲမှုနှင့်အညီ အဟန့်အတားများကို ေကျာ်လွှားရမည်။ မိမိစိုက်ပျိုးသည့် စပါးမျိုး၏
သက်တမ်းရက်ကိုသိြပီး အပင်ကီးထွားမှုကာလအင့်ဆင့်၏ အချိန်ကာလကို နားလည်ရမည်။
အထွက်နှုန်းမိတ်ဖက်များဖ
ြ စ်ေပါ်ရာ စပါးပင် ကီးထွားမှုကာလအလိုက် ေဆာင်ရွက်သင့်သည့်
လုပ်ငန်းများကို အေလးထားေဆာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ယူနစ်ဧရိယာတစ်ခုအတွင်း စပါးနှံအေရအတွက်တိုးပွားေရးအတွက် အပင်ကီးထွားမှု
ကာလတွင် ေဆာင်ရွက်ရန်များ၊ စပါးတစ်နှံတွင်ပါဝင်ေသာ စပါးေစ့အေရအတွက် များပ
ြ ားေရး
အတွက် အနှံသေန္ဓ ကီးထွားမှုကာလတွင် ေဆာင်ရွက် ရန်များ၊ ေအာင်ေစ့ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အေစ့
၁၀၀၀ အေလးချိန်ေကာင်းေရးအတွက် သီးပွင့်ရင့်မှည့်ကာလတွင် ေဆာင်ရွက်ရန်များကို လစ်ဟင်း
မှုမရှိေရး နိှုးေဆာ်ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

တို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊ အတွဲ(၇)၊ အမှတ်(၁၈)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၅)ရက် ဗုဒ္ဓဟူးေန့

၈၄

ေနွစပါးအထွက်တိုးေရးလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်နည်းစနစ်များ
ေနွစပါးသည် သီးထပ်စွမ်းရည် ြမင့်မားေရး၊ စပါးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ေရးနှင့် လယ်
သမားတစ်ဦးချင်း ဝင်ေငွေကာင်းမွန်ေရးအတွက် အားထားရသည့် သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်ပါသည်။ ေနွ
စပါးတစ်ဧက အထွက်နှုန်းတိုးတက်ရန် ေအာက်ပါနည်းစနစ်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်
ရန် လိုပါသည်။
(က) မျိုး
မျိုးများကိုစိုက်ပျိုးရန်
ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း
ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း
ေတာင်ေပါ်ေဒသ

-

ေရွှသွယ်ရင်၊ သုခရင်၊ ေရဆင်းလုံးသွယ်၊ ဧည့်မထေစာ
သီးထပ်ရင်၊ ေရဆင်းလုံးသွယ်၊ အမ်အာ-၉
ဆင်းဧကရီ-၃၊ ရတနာေအာင်၊ ေရဆင်း-၃

စပါးမျိုးအလိုက် အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
စဥ်

စပါးအမျိုးအမည်

မျုိ းအုပစ် ု

အသက်ရက်

အနှပံ ါပင်ပာွ း

တစ်နှံပါသီးနှံ

တစ်ဧက
အထွကန် နှု း် တင်း

၁
၂
၃
၄
၅
၆
၇
၈
၉

ေရွှသွယ်ရင်
သီးထပ်ရင်
ရတနာေအာင်
အမ်အာ-၉
ေရဆင်း-၃
ဆင်းဧကရီ-၃
ဧည့်မထေစာ
ေရဆင်းလုံးသွယ်
သုခရင်

ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ
ဧည့်မထ

၁၀၅-၁၁၅
၁၁၅-၁၂၀
၉၅-၁၀၅
၁၁၅-၁၂၀
၁၁၅-၁၂၀
၁၂၅-၁၃၀
၁၀၀-၁၀၅
၁၂၅-၁၃၀
၁၀၅-၁၁၀

၁၀-၁၂
၈-၁၀
၅-၇
၇-၉
၁၀-၁၂
၁၀-၁၂
၈-၁၀
၈-၁၀
၇-၉

၁၃၀
၁၀၅
၉၅
၁၁၀
၁၀၁
၁၅၈
၁၈၄
၁၂၂
၁၁၇

၈၀-၁၀၀
၈၀-၁၀၀
၇၀-၈၀
၇၀-၁၀၀
၁၀၀-၁၁၀
၈၀-၁၀၀
၁၀၀-၁၂၀
၉၀-၁၁၀
၇၀-၉၀

(ခ) စိုက်စနစ်
စိုက်ချိန်
ေဒသအလိုက် စိုက်ချိန်မှန်ကန်စွာစိုက်ပျိုးရန်
ြမန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း
ြမန်မာနိုင်ငံေအာက်ပိုင်း
ေတာင်ေပါ်ေဒသ

-

ဇန်နဝါရီ ၁၅ မှ မတ် ၁၅ ရက်
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်
ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁၅ မှ မတ် ၁၅ ရက်

၈၅

မျိုးေစ့ချစနစ်

တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ပါ။ အစိုတမန်းြပင်တွင် တစ်တန်းနှင့်တစ်
တန်း ရှစ်လက်မအကွာအေဝးထား၍ အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချပါ။ ြကားလိုက်ေပါင်းြမက် သုတ်သင်
ပါ။ ကဲပက်စိုက်ပျိုးပါက ေပါင်းသတ်ေဆးကို မဖ
ြ စ်မေနသုံးစွဲပါ။
မျိုးေစ့နှုန်း
ပုံမှန်အေြခအေနတွင် စိုက်တမန်းေကာင်း၍ ေြမမျက်နှာြပင်ညီညာေအာင် ြကမ်းရိုက်နိုင်
ြပီး မျိုးေစ့အပင်ေပါက်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ နှင့်အထက်ရှိပါက တစ်ဧကမျိုးေစ့ တစ်တင်းခွဲနှုန်းသုံးပါ။
စိုက်သမန်းညံ့ ြပီး ေရေနေရထိုင်မေကာင်းပါက (သို့မဟုတ)် အပင်ေပါက်ညံ့ပါက မျိုးေစ့နှုန်းပိုမို
သုံးစွဲပါ။
သင့်တင့်မှန်ကန်ေသာ မျိုးေစ့နှုန်းသည် အကျယ်အဝန်းတစ်မီတာပတ်လည်အတွင်း စပါး
ပင်ေပါက် ၂၀၀ မှ ၃၀၀ အတွင်း ရှိသင့်သည်။ အပင်ဦးေရသည် စပါးအထွက်နှုန်းကို အဆုံး
အဖ
ြ တ်ေပးပါသည်။
အပင်ဦးေရနှင့်အထွက်နှုန်းဆက်စပ်မှု
တစ်မတ
ီ ာပတ်လည်အတွငး်
အေြခအေနသတ်မတ
ှ ခ် ျက်
စပါးပင်ေပါက်ေရာက်မှု

၂၀၀ မှ ၃၀၀
၁၅၀ မှ ၂၀၀
၈၀ မှ ၁၅၀
၈၀ ေအာက်

အထူးေကာင်းမွန်
ေကာင်း
သင့်တင့်
ညံ့

မှတခ် ျက်

အထွက် ြမင့်မားမည်
အထွက် ြမင့်မားရန် အခွင့်အလမ်းနည်းသည်
အထွက် ြမင့်မားရန် ခက်ခဲသည်
အထွက်နည်းမည်၊ ကွက် ြကားေပါက်ေရာက်ပါ
က ဖျက်၍အသစ် ြပန်စိုက်ပါ

(ဂ) ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းြခင်း
စိုက်ကွက်အတွင်း ေရမပ
ြ တ်ေအာင် ထိန်းသိမ်းြပီး ဘက်စုံေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်း
နည်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးြခင်းြဖင့် ေပါင်းြမက်ကို ထိေရာက်စွာကာကွယ်နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
တမန်းနိှုးြခင်း
စိုက်ြပီးနှစ်ပတ်သားမှစ၍ နှစ်ပတ်တစ်ကိမ် စပါးတမန်းနိုးကိရိယာဖ
ြ င့် နှစ်ကိမ်၊ သုံး ကိမ်
ြကားထွန်လိုက်၍တမန်းနိှုးပါ။ တမန်းနိှုးစဥ် ေရနှစ်လက်မခန့်သာရှိသင့်သည်။ ယူရီးယားေြမသ
ြ ဇာ
ေကျွးြပီးြပီးချင်း တမန်းနိုး၍ ေြမနှင့်သမေစရမည်။

၈၆
ေပါင်းသတ်ေဆးသုံးြခင်း
ေပါင်းပင်မေပါက်မီ ကာကွယ်သည့် ေပါင်းသတ်ေဆး (သို့မဟုတ်) ေပါင်းေပါက်ြပီး နှိမ်
နင်းသည့် ေပါင်းသတ်ေဆးတစ်မျိုးမျိုးကို မှန်ကန်သည့်ေဆး၊ ေဆးနှုန်းထား၊ ေဆးဖျန်းနည်းစနစ်
အတိုင်း ေဆာင်ရွက်ပါ။
ေပါင်းေပါက်ေရာက်မှုစစ်ေဆးခ
ြ င်း
မျိုးေစ့ချပ
ြ ီးသုံးပတ်မှေလးပတ်အတွင်း ေလးရက်မှငါးရက်တစ်ကိမ် စစ်ေဆးပါ။ အကျယ်
အဝန်းတစ်မီတာ ပတ်လည်အတွင်း ေပါင်းြမက်အမျိုးအစားကိုလိုက်၍ ၁၀ ပင် မှ အပင် ၃၀
ေပါက်ေရာက်ပါက စပါး အထွက်ေလျာ့နိုင်ပါသည်။
(ဃ) သွင်းအားစု
သဘာဝေြမ ြသဇာ
နွားေချး (သို့မဟုတ)် ေြမေဆွးကို စပါးမျိုးေစ့မချမီ လယ်ေြမတစ်ဧကလျှင် တစ်တန်မှ
သုံးတန် ထည့်ေပးပါ။
ဂျစ်ပဆန်ေြမ ြသဇာကို မျိုးေစ့မချမီ လယ်ေြမတစ်ဧကလျှင် ေပါင် ၁၀၀ နှုန်းထည့်ေပးပါ။
ဓာတ်ေြမ ြသဇာ
ယူရီးယားနှင့် ပိုတက်ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာများကို စိုက်ချိန်၊ ပင်းပွားချန်၊ မိှု့ကပ်ချိန်တို့တွင်
အလီလီခွဲေကျွးပါ။ ယူရီးယားကို အရွက်အေရာင်တိုင်း ကဒ် (LCC)နည်းြဖင့်တိုင်းတာ၍ ထည့်သွင်း
က ပိုမို၍ အကျိုးရှိပါသည်။
(င) ရိတ်သိမ်းနည်းစနစ်
ပန်းပွင့်စုံ ြပီး ရက် ၃၀ သို့မဟုတ် အနှံ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းေသာ အသီးများရင့်မှည့်လာလျှင်
ရိတ်သိမ်းပါ။ ရိတ်သိမ်းြပီးလျင် ြပီးချင်း ချက်ချင်းေချွေလှ့ပါ။ အစိုဓာတ်(၁၄)ရာခိုင်နှုန်းေရာက်ရှိ
ေစရန် ေနလှမ်းအေြခာက်ခံပါ။
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၈၇
စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၏ အဓိကရည်မှန်းချက် ြဖစ်သည့် စိုက်
ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် သီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးေရးသည် အေရးပါ
သည့် အချက်တစ်ရပ် ြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသည်
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသြဖင့်

သီးနှံစိုက်ပျိုးရန်သင့်ေတာ်သည့်

ေတာင်ေပါ်ေြမပ
ြ န့်

ေရေြမရာသီဥတုသဘာဝ

ြပည်နယ်တိုင်းအသီးသီး

ေဒသအနှံအ ြပားတွင်

စပါးသီးနှံကို စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။ စပါးသီးနှံအတွက် စိုက်ပျိုးေရကိုမုတ်သုံမိုးရွာြခင်းမှ ရရှိသည်။
ေနရာေဒသကို လိုက်၍ မိုးများခ
ြ င်း၊ မိုးနည်းြခင်းေက
ြ ာင့် ေရေတာ်မိုးေတာ်ေဒသ၊ ေရကီးကွင်း၊
ေရနက်ကွင်းေဒသ၊ မိုးနည်းေခ
ြ ာက်ေသွ့ေဒသစသည် ြဖင့် ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားေသာ်လည်း စပါးသီးနှံကို
မဖ
ြ စ်မေနစိုက် ြမဲ စိုက် လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံေတာ်၏ အစီအမံ ြဖင့် ၁၉၈၈-၈၉ မှစြပီး ယခုအထိ ဆည်
၊ ေရေလှာင်တမံနှင့် ေရထိန်းတံခါးစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ၂၂၅ ခု၊ ြမစ်ေရတင်လုပ်ငန်းေပါင်း ၃၂၂ ခု
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း

များေက
ြ ာင့်

သီးနှံစုံစိုက်ပျိုးေရးေအာင်ြမင်

လိုအပ်ေသာ

ေစလျက်ရှိသည်။

စိုက်ပျိုးေရရရှိ ြပီး
စိုက်ပျိုးေသာ

စပါးသီးနှံအပါအဝင်

စပါးမျိုးနှင့်

ရာသီဥတု

အေခ
ြ အေနအေပါ်မူတည်၍ စတင်စိုက်ပျိုးသည်မှ ရိတ်သိမ်းသည်ထိ အချိန်ကာလအားဖ
ြ င့်
သုံးလမှငါးလခန့် ြကာသည်။ မိုးစပါးကို ေနရာေဒသ လိုက်၍ ေမ၊ ဇွန်၊ ဇူလိုင်လတွင် စိုက်ပျိုးပ
ြ ီး
ေအာက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာတွင် ရိတ်သိမ်း ြက သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် စပါးသီးနှံကို ၁၉၆၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက တစ်သီးစားသာစိုက်ပျိုးေလ့ရှိ
သည်။ ထိုအချိန်က စိုက်ပျိုးေသာစပါးမျိုးများမှာ ေဒသစပါးမျိုးများ တနည်းအားဖ
ြ င့် အလင်း
ေရာင်တုန့်ြပန်မှုရှိေသာ ရာသီစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။ မိုးရွာသွန်းမှုအရ စိုက်ပျိုးေရရသည်နှင့်
မည်သည့် အချိန်စိုက်သည် ြဖစ်ေစ တန်ေဆာင်မုန်းလတွင် ကျွဲေြခရာခွက်ထဲက အေလ့ကျ
ေပါက်သည့် စပါးပင်ပါမကျန် အနှံထွက်သည်ဟု ေရှးလူကီးသူမများဆိုစကားရှိခဲ့သည်။ စပါးရိတ်
သိမ်းြပီးသည်နှင့်

လယ်ေြမအားလုံးကိုသည်အတိုင်းပင်ထားေလ့ရှိသည်။

မည်သည့်သီးနှံကိုမျှ

စိုက်ပျိုးေလ့မရှိ ြကေပ။
ယခုအခါ ေတာင်သူလယ်သမားများသည် အေတွ့အကုံများပ
ြ ီး ပညာရည်အဆင့်အတန်း
ြမင့်မားြခင်း၊

စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနရလဒ်များဖ
ြ န့်ြဖူးရရှိြပီး

နည်းပညာဖွံ့ြဖိုးလာခ
ြ င်းေက
ြ ာင့်

တစ်သီးစားမှ နှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစား စိုက်ပျိုးလာတတ်ေပပ
ြ ီ။ ေဒသရာသီစပါးမျိုးများေနရာတွင်
ေခတ်သစ်အထွက်ေကာင်း စပါးမျိုးများကို အစားထိုးစိုက်ပျိုးက
ြ ေပပ
ြ ီ။ ေခတ်သစ်အထွက်ေကာင်း
စပါးမျိုးများသည် ရာသီမလိုက်က
ြ ေပ။ မည်သည့်အချိန်တွင် စိုက်ပျိုးသည် ြဖစ်ေစ သက်တမ်း

၈၈
အလိုက်

သီးပွင့်ရင့်မှည့်သည့်

သက်တမ်းစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။

ေြမသ
ြ ဇာေကျွးမှုအေပါ်

တုန့်ြပန် ြပီး စပါးအထွက်တိုးေစသည်။ အပင်အရပ်ပု ြပီး ယိုင်လဲလွယ်ြခင်း မရှိေပ။
စိုက်ပျုိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနသည် အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးေပါင်း ၈၀ ခန့်ကို ထုတ်
ေဝနိုင်ခဲ့ ြပီး ေဒသအနှံ့အြပားတွင် စပါးမျိုး ၂၀ ခန့်ကို အကျယ်အ ြပန့်စိုက်ပျိုးေနပ
ြ ီ ြဖစ်သည်။
ထုတ်ေဝခဲ့သည့် စပါးမျိုးများအနက် သက်လတ်စပါးမျိုးများတွင် မေနာသုခ၊ ဆင်းသွယ်လတ် နှင့်
သက်လျင်စပါးမျိုးများတွင် သီးထပ်ရင်၊ ေရွှသွယ်ရင်၊ ေရဆင်းလုံးသွယ်၊ ဆင်းနွယ်ရင်၊ ရတနာတိုး
စပါးမျိုးများသည် ထင်ရှားသည်။
သက်လျင်၊ သက်လတ်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးများကို စိုက်ပျိုးလာခ
ြ င်းသည် စပါး
အေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးေရးကို ြဖစ်ထွန်းေစသည်။ မိုးေရေသာက်ေဒသ၌ သက်လျင်
သက် လတ်စပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် ေြမတွင်းအစိုဓါတ်ကျန်ရှိြခင်းေက
ြ ာင့် သီးထပ်သီးနှံများကို
စိုက်ပျိုးနိုင် ေစသည်။ စပါးနှင့်ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို နှစ်သီးစားစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
စပါးနှင့်ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို

သီးထပ်သီးနှံပုံစံစိုက်ပျိုးရာတွင်

စပါးသီးနှံမတိုင်မီ

စိုက်ပျိုးနိုင်သကဲ့သို့ စပါးသီးနှံအြပီးလည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စပါးသီးနှံမတိုင်မီ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်
သီးထပ်သီးနှံပုံစံများမှာ ပဲတီစိမ်း-စပါး၊ နှမ်းလျှင-် စပါး၊ ေြမပဲ-စပါး၊ ေပ
ြ ာင်းဖူး-စပါး၊ ချည်မျှင်ရှည်ဝါ
- စပါးစသည်တို့ြဖစ်သည်။ စပါးသီးနှံအြပီး စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် သီးထပ်သီးနှံပုံစံများမှာ စပါး-မတ်ပဲ၊
စပါး-ကုလားပဲ၊ စပါး-ေြမပဲ၊ စပါး-ေနက
ြ ာ၊ စပါး-ပဲပုပ် စသည်တို့ြဖစ်သည်။
ဆည်ေရေသာက်ေဒသ သို့မဟုတ် ြမစ်၊ ေချာင်း၊ အင်းအိုင်များမှ သွင်းေရရှိသည့် ေဒသ
များတွင်မူ နှစ်သီးစားသာမက သုံးသီးစားစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သုံးသီးစား စပါးအေခ
ြ ခံ သီးထပ်သီးနှံ
ပုံစံများမှာ

စပါး-မတ်ပဲ-စပါး၊

စပါး-ကုလားပဲ-စပါး၊

စပါး-ပဲပုပ်-စပါး

စသည်တို့ြဖစ်သည်။

တတိယသီးနှံ စပါးသည် ေနွစပါးဖ
ြ စ်သည်။ ေနွစပါးစိုက်ပျိုးမှုကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
ေနွစပါးသည် မိုးစပါးထက် အထွက်နှုန်းသာလွန်ေ ြကာင်း ေတွ့ရှိလာသဖ
ြ င့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်
တိုးတက်စိုက်ပျိုး လာကာ နှစ်သီးစား၊ သုံးသီးစား စိုက်ပျိုးေရးသည် ကျယ် ြပန့်လာခဲ့သည်။
ဆည်ေရသွင်းေရေချွတာရပါက ေနွစပါးအစား ပဲတီစိမ်း၊ နှမ်းလျှင်၊ ပဲပုပ် စသည်တို့ကို
စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
နှစ်သီးစားနှင့် သုံးသီးစား သီးထပ်သီးနှံပုံစံတွင် တစ်မိုးစပါးနှစ်သီးေခါ် မိုးရာသီအတွင်း
မိုးဦးစပါး-မိုးလယ်စပါး သီးနှံပုံစံကိုလည်း ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ မိုးစပါးကို ေမလဆန်းတွင် ပထမ
ဦးဆုံးရွာသွန်းေသာမိုးေရဖ
ြ င့် အေခ
ြ ာက်ထွန်ေရးတွင် စပါးအေြခာက်တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချ စိုက်ပျိုး
နိုင်သည်။ မိုးလိှုင်လိှုင်ရွာလာေသာ မိုးေရကို ကန်သင်းပိတ်သိုေလှာင် ြပီး မိုးေရေသာက်လယ်

၈၉
စပါးအဖ
ြ စ် ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပထမစပါးသည် ပုံမှန်ပျိုး
ေထာင်စိုက်စပါးထက် သက်တမ်းခုနှစ်ရက်မှ၁၀ရက်ခန့်ေစာပ
ြ ီး ဒုတိယမိုးလယ်စပါးကို ပထမစပါး
မရိတ်မီ တစ်လခန့် ကိုတင်ပျိုးေထာင်နိုင်ြခင်းေက
ြ ာင့် တစ်မိုးစပါးနှစ်သီးစိုက်ပျိုးေရး အေခ
ြ အေန
ေပးခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။ စပါးနှစ်သီးအပ
ြ ီးတွင် ေြမပဲ၊ နှမ်းလျှင်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲပုပ်စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုး
၍ သုံးသီးစားနိုင် ပါသည်။

တစ်နှစ်အတွင်း တစ်သီးြပီးတစ်သီး စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာ
စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံများကို ချမှတ်စိုက်ပျိုးနိုင်သည်

သီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည် ေြမဧရိယာတစ်ခုအတွင်း၌ တစ်နှစ်အတွင်း
တစ်သီးြပီးတစ်သီး စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းစိုက်ပျိုးကာ သီးနှံစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ေနခ
ြ င်းပင်ြဖစ်ပါသည်။
စပါးသီးနှံသည် ြပည်သူများ၏ ြပည်တွင်းစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်ကို ဖူလုံစွာြဖည့်ဆည်း ေပးနိုင်ြပီး၊
အပိုအလျှံများဖ
ြ စ်ေပါ်ေစပါသည်။ ဆီထွက်သီးနှံသည် ြမန်မာတို့၏စားသုံးမှုဓေလ့အရ ဆန် ြပီးလျှင်
ဒုတိယအေရးပါေသာ သီးနှံအုပ်စုြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံေရး၊ ြပည်ပမှစားအုန်းဆီ
တင်သွင်းမှုေလျှာ့နည်းေစေရးတို့အတွက် ေြမပဲ၊ နှမ်း၊ ေနက
ြ ာသီးနှံများကို အဓိကစိုက်ပျိုးသည်။
ပဲမျိုးစုံသီးနှံသည် စိုက်ပျိုးရန်လွယ်ကူ ြခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် သီးထပ်သီးညှပ်
အများအပ
ြ ား စိုက်ပျိုးကာ ြပည်ပသို့ တိုးြမှင့်တင်ပို့နိုင်ေရးအတွက် အားထားရသည့်
သီးနှံ ြဖစ်သည်။
ဤကဲ့သို့ စပါးစိုက်လယ်ေြမများတွင် စပါးသီးနှံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊ ပဲမျိုးစုံသီးနှံပါဝင်ေသာ
စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံများကို ချမှတ်စိုက်ပျိုးက
ြ ြခင်းေက
ြ ာင့် ြပည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံေစေရး၊
ြပည်ပတင်ပို့မှုမှ
နိုင်ငံ ြခားေငွတိုးတက် ြဖည့်ဆည်းရရှိေရးတို့ကို
အေထာက်အကူ ြပုသဖ
ြ င့်
ေကျးလက်ေဒသဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်ကာ၊
နိုင်ငံစီးပွားတိုးတက် ြမင့်မားလာေစမည် ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း
ေရးသား လိုက်ရပါသည်။

အတွဲ(၇)၊ အမှတ(် ၂)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ေသာက
ြ ာေန့၊ ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်

၉၀

“ မိုးနည်းေဒသအတွက် နှစ်သီးစားသီးထပ်သီးနှံပုံစံ ”
ေရေြမရာသီဥတု သဘာဝသယံဇာတနှင့် ြပည့်စုံ ကယ်ဝေသာ ြမန်မာနိုင်ငံသည် သီးနှံမျိုးစုံ
ကို ေဒသမေရွး အချိနအ
် ခါမေရွး စိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ထွန်းသည်။ သိ့ု ေသာ် ေရှးယခင်က လယ်ေြမတွင်
မိုးစပါးကိုသာ

တစ်သီးစားစိုက်ပျိုးေလ့ရှိေ ြကာင်းသိရသည်။

ထယ်ထိုးထွန်ေမွှ၍

အစိုထယ်ေရး

ေြမပ
ြ ုပ
ြ င် ြခင်းကို အချိန်ယူေဆာင်ရွက် ြပီး မိုးရွာသွန်းမှုအများဆုံးအချိန်တွင် စပါးကိုစိုက်ပျိုးသည်။
အသုံး ြပုသည့် စပါးမျိုးများမှာ အလင်းေရာင်တုန့် ြပန်မှုရှိေသာ ရာသီစပါးမျိုးများဖ
ြ စ်သည်။ မိုးကုန်
ချိန်တွင် ရင့်မှည့သ
် ြဖင့် ရိတ်သိမ်း ြကသည်။ မည်သည့်သီးနှံကိုမျှ မိုးစပါးမတိုင်မီ စိုက်ေလ့စိုက်ထ
မရှိသကဲ့သို့ မိုးစပါးအပ
ြ ီးတွင်လည်း စိုက်ေလ့မရှိ ြကပါ။
ြမန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးရွာသွန်းမှုကို အားကိုးစိုက်ပျိုးရသည့် မိုးေရေသာက်ေဒသနှင့် သွင်းေရ
ရရှိသည့် ဆည်ေရေသာက်ေဒသဟူ၍ရှိရာ ယခုအခါ ေဒသနှစ်မျိုးလုံး၌ မိုးစပါးကိုသာ အားကိုး
စိုက်ပျိုးသည့်

တစ်သီးစားစနစ်ကို

စွန့်လွှတ်ခဲ့ြပီးြဖစ်သည်။

နည်းပညာဖွံ့ ြဖိုးတိုးတက်မှုေ ြကာင့်

သက်လျင်သီးနှံမျိုးသစ်များ ေပါ်ေပါက်လာခ
ြ င်း၊ တစ်စထက်တစ်စ လျှင်ြမန်စွာလူဦးေရတိုးတက်လာ
ြခင်းနှင့် လူေနမှုအဆင့်အတန်း ြမင့်မားလာခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် နှစ်သီးစား၊ သီးသုံးစား၊ လယ်ယာစနစ်သို့
ေပ
ြ ာင်းလဲေဆာင်ရွက်ေနပ
ြ ီြဖစ်သည်။
ြမန်မာနိုင်ငံသည် စပါးကိုအားထားစိုက်ပျိုးသည့် နိုင်ငံြဖစ်ရာ စပါးစိုက်ဧရိယာသည်
လယ်ယာသီးနှံများတွင် စိုက်ပျိုးဧရိယာ အများဆုံးြဖစ်သည်။ နှစ်သီးစားသုံးသီးစားစိုက်ပျိုးရာတွင်
မိုးစပါးကိုအေခ
ြ ခံ၍ ေဆာင်ရွက်သည်။ စပါးအထွက်နှုန်းြမင့်မားေရးကို ဦးတည်သည်။ မိုးစပါးမတိုင်မီ
နှင့် မိုးစပါးအပ
ြ ီးတွင် ယာသီးနှံများကို စိုက်ပျိုး ြကသည်။ လယ်ေြမမှသီးနှံမျိုးစုံကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး
ထုတ်လုပ်ေနက
ြ ြခင်းပင်ြဖစ်သည်။
ဆည်ေရရရှိ ြခင်းမရှိသည့် မိုးေရေသာက်မိုးနည်းေဒသများတွင် မိုးကိုသာအားကိုးရသည်။
ြမန်မာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ အထက်ပိုင်းနှင့် အချို့ေဒသများ၌ မုတ်သုံမိုးသည် မိုးဦးကျကာလတွင်
ြပင်းထန်မှု မရှိေချ။ ေမလတတိယ ပတ်ခန့်တွင် မိုးစတင်ရွာသည်။ ဇွန်လတွင် မိုးသင့်တင့်သည်။
ဇူလိုင်လတွင် မိုးနည်းသည်။ မိုးဦးကျလျှင်ကျခ
ြ င်း စပါးစိုက်ရန်ပျိုးေထာင်ေရမရရှိနိုင်သကဲ့သို့ စိုက်ေရ
လည်းမရရှိနိုင်ေချ။ လယ်ေြမ၌ မိုးစပါးမတိုင်မီ ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးရန် ရက် ၆၀ မှ ရက်
၉၀ ခန့်ထိ အချိန်ရနိုင်သည်။ ေနရာေဒသနှင့် မိုးဦးကာလ မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံ၊ မိုးေရချိန်အနည်းအများ
ေပါ်မူတည်ြပီး သင့်ေတာ်သည့်သီးနှံ သင့်ေတာ်သည့်မျိုးကို ေရွးချွယ်စိုက်ပျိုးရန် တိုက်တွန်းလိုပါ
သည်။

၉၁
ယာသီးနှံဆိုသည်မှာ စပါးကဲ့သို့ အပင်ေြခေရဝပ်ထိန်းသိမ်းတည်ရှိေနရန် မလိုအပ်ပဲ ေြမ
တွင်း အစိုဓါတ်နှင့် စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းသည့် ေပ
ြ ာင်းဖူး၊ နှမ်းလျှင်၊ ေမ
ြ ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ချည်မျှင်ရှည်ဝါနှင့်
ဂုန်ေလျှာ်စသည့် သီးနှံများကို ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ သီးနှံများသည် မိုးစပါးမတိုင်မီ စိုက်ပျိုးသင့်ေသာ
ယာသီးနှံများဖ
ြ စ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုေတသနဌာနနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတို့သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၀ ြပည့်နှစ်ထိ စပါးအေြခခံသီးထပ်သီးနှံ
ပုံစံကို သုေတသနပ
ြ ုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ေပ
ြ ာင်းဖူး-မိုးစပါးသီးနှံပုံစံကို ပျဥ်းမနား၊ ေြမပဲ-မိုးစပါးသီးနှံပုံစံ
ကို ပျဥ်းမနား၊ ပုသိမ် ကီး၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းနှင့် ြပည်၊ နှမ်းလျှင-် မိုးစပါးသီးနှံပုံစံကို ပုသိမ် ကီးနှင့်
ဝါးခယ်မ၊ ပဲတီစိမ်း-မိုးစပါးသီးနှံပုံစံကို ပုသိမ်ကီး၊ ပျဥ်းမနား၊ ေကျာက်ပန်းေတာင်းနှင့် ြပည်၊ ဂုန်ေလျှာ်မိုးစပါးသီးနှံပုံစံကို

ဝါးခယ်မနှင့်

ေကျာက်ပန်းေတာင်းတို့တွင်

ေမှာ်ဘီ၊

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ-မိုးစပါးသီးနှံပုံစံကို

ပုသိမ် ကီးနှင့်

အလားအလာေကာင်းေသာ ယာသီးနှ-ံ မိုးစပါး သီးနှံပုံစံများအဖ
ြ စ်

ေဖာ်ထုတ်ေပးခဲ့ ြပီး ြဖစ်ပါသည်။ မိုးစပါးမတိုင်မီ စိက
ု သ
် င့်သည့် ယာသီးနှံများသည် ေနရာေဒသ
အလိုက် ကွဲ ြပားခ
ြ ားနားနိုင်ေသာ်လည်း မန္တေလးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မေကွးတိုင်းတို့တွင် နှမ်းလျှင်မိုးစပါး၊ ပဲတီစိမ်း-မိုးစပါးနှင့်

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ-မိုးစပါးတို့ကို

ကျယ်ြပန့်စွာကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ေန

ေက
ြ ာင်း သိရှိရပါသည်။

မိုးစပါးမတိုင်မီ သက်တမ်းတို အထွက်ေကာင်းသည့် ပဲတီစိမ်းကိုစိုက်ပျိုး၍
ပဲတီစိမ်း-မိုးစပါးသီနှံပုံစံကို ချမှတ်ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်

မိုးစပါးမတိုင်မီ စိုက်ပျိုးမည့်ယာသီးနှံမျိုးများသည် အစိုဓါတ်နည်းနည်း ြဖင့် အပင်ေပါက်
နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိရန်လိုသည်။ မိုးဦးကျသည်နှင့် ထွန်ေရးေြမ ြပင်မှုစတင်၍ စိုက်ပျိုးရာတွင် အစိုဓါတ်
နည်းမှုနှင့က
် ုံရမည် ြဖစ်သည်။ အပင်ေပါက်စအဆင့်၌ ေြခာက်ေသွ့မှုဒဏ်ကိုခံရမည် ြဖစ်ရာ ထိုအေြခ

၉၂
အေနမျိုးနှင့် သင့်ေတာ်သည့် သီးနှံမျိုးကိုေရွးချယ်စိုက်ပျိုးရန်လိုသည်။ ထို့ ြပင် မိုးဦးစိုက်ယာသီးနှံများ
၏ သီးပွငရ
့် င့်မှည့်ချိန်သည် မိုးများစွာရွာသွန်းေလ့ရှိသည့် မိုးလယ်ကာလနှင့် ကုံေတွ့ရမည် ြဖစ်ရာ
ထိုအချိန်၌ မိုးများဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် သီးနှံမျိုးဖ
ြ စ်သင့်သည်။
ြပုစုဂရုစိုက်မှုအေနဖ
ြ င့်လည်း ပင်ေြခေရမဝပ် ေရးအတွက် ေရထုတ်ေြမာင်းေဖာ်ေရး၊
မူလစိုက်ပျိုးစဥ်ကပင် ေဘာင်စနစ် ြဖင့်စိုက်ေရး ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ ပိုးမွှားေရာဂါကျေရာက်
နိုင်သ ြဖင့် အသုံး ြပုသည့်မျိုးသည် ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ် ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မျိုးဖ
ြ စ်ရန်လိုပါသည်။
ကျေရာက်ပါကလည်း ထိေရာက်စွာ နှိမ်နင်းရန်လိုပါသည်။
သက်တမ်းတို ြခင်း၊ အထွက်ေကာင်းြခင်းတို့သည် မိုးဦးယာသီးနှံများတွင် ရှိသင့်သည့်
အရည်အချင်းလက္ခဏာများဖ
ြ စ်သည်။ မိးု စပါးမတိုင်မီအချိန်အတွင်း ေြမယာအသုံးချေရး၊ သီးနှံ
စိုက်စွမ်းအားမ
ြ င့်မားေရး၊ သီးနှံထုတ်လုပ်မတ
ှု ိုးတက်ေရးအတွက် မိုးဦးယာသီးနှံတစ်သီးကို စိုက်ပျိုး
သည်ြဖစ်ရာ သက်တမ်းရှည် ြကာေသာ သီးနှံမျိုးမဖ
ြ စ်သင့်ေချ။ အကျိုးအမ
ြ တ်ဝင်ေငွေကာင်းေရး
အတွက် အထွက်ေကာင်းမျိုးလည်းြဖစ်သင့်ပါသည်။ ယာသီးနှံများရိတ်သိမ်းြပီးသည်နှင့် မိးု စပါးကို
ဆက်လက်စိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ရာ စိုက်ပျိုးသည့် ယာသီးနှံများသည် အလင်းေရာင်ကို တုန့်ြပန်မှုမရှိသည့်
မျိုးဖ
ြ စ်ရပါမည်။ တနည်းအားဖ
ြ င့် သက်တမ်းအလိုက် သီးပွင့်ရင့်မှည့်သည့် သီးနှံမျိုးဖ
ြ စ်ရန်လို သည်။
အဆုံးမရှိ ကီးထွားသည့်

ယာသီးနှံမျိုးဖ
ြ စ်ပါက

အချိန်မီမရိတ်သိမ်းနိုင်၍

မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရန်

ေစာင့်ဆိုင်းရမည် ြဖစ်သ ြဖင့် စိုက်ချိန်ေနာက်ကျကာ မိုးစပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
ြ င်းနှင့် ယာသီးနှ-ံ မိုးစပါး
တစ်နှစ်တာ ၁၂လကာလအတွင်း မိုးစပါးတစ်မျိုးတည်းစိုက်ပျိုးခ
သီးနှံပုံစံချမှတ်၍ သီးနှံနှစ်မျိုးကို တစ်မျိုးပ
ြ ီးတစ်မျိုးစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းတို့သည် ေြမယာ၊ အချိန်၊ လုပ်ငန်းနှင့်
ရင်းနှီးမှုစသည့် စီမံခန့်ခွဲေရးကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် ြခားနားသည်။ မိုးစပါးတစ်မျိုး တည်းစိုက်ရာတွင်
မိုးစပါးအတွက် လုပ်သား၊ လုပ်ငန်းစဥ်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ဝင်ေငွကိုသာ စဥ်းစားရန်လိုသည်။ ယာသီးနှ-ံ
မိုးစပါးသီးနှံပုံစံတွင် စိုက်ေနကျမိုးစပါးသာမက ပထမသီးနှံ ြဖစ်ေသာ နှမ်းလျှင်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ေြမပဲစသည့်
စိုက်ပျိုးသည့်ယာသီးနှံကိုလည်းစဥ်းစားရသည်။ သီးနှံနှစ်မျိုးလုံးအတွက် ရင်းနှီးရသည့် ကုန်ကျစရိတ်
ရရှိသည့် အမ
ြ တ်ေငွ၊ စီးပွားေရးတွက်ေြခကိုက်မကိုက်တို့ကို စဥ်းစားရန်လိုသည်။ ေြမယာအသုံးချမှု
အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် ပထမသီးနှံအတွက်

အသုံးချမည့်အချိန်ကာလ ဒုတိယသီးနှံအတွက်

ထွန်ေရးတမန်း ြပုပ
ြ င်ရန်လိုအပ်မည့်ကာလတို့ကို ကိုတင်တွက်ဆကာ သီးနှံပုံစံချမှတ်ရပါသည်။
မိုးဦးကျမုတ်သုံမိုးစတင်ရွာသည်နှင့် ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးရန်ြဖစ်ရာ လယ်ေြမ ၌
ကိုတင်၍ေနွထယ်ေရးခံထားက ထွန်ေရးပ
ြ င်ရန် ြမန်ဆန်လွယ်ကူမည်ြဖစ်သည်။ ထယ်ထိုးထွန်ေမွှ
သည့်လုပ်ငန်းကို အလျှင်အ ြမန်ေဆာင်ရွက်ရန်လိုသည်။ ထွန်ေရးညက်၍ ေပါင်း ြမက်အမိှုက်သရိုက်

၉၃
ကင်းစင်ေစကာ ြကမ်းရိုက်ေြမညှိြပီး အပင်ေပါက်နိုင်သည့် အစိုဓါတ်ရှိချိန်တွင် စိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်သည်။
သီးနှံပင် ြဖစ်ထွန်းချိန်တွင် မိုး ကီးတစ် ကိမ်၊ နှစ် ကိမ်ခန့်ရွာတတ်သ ြဖင့် ထိုအချိန်တွင် လယ်ကွက်ထဲ၌
ေရမဝပ်ေရး၊

ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးစဥ်ကပင်

ေရထုတေြမာင်
်
းများေဖာ်ေပးသင့်သည်။

ေဘာင်

စနစ်ြဖင့်စိုက်ပျိုးသင့်သည်။ ေြမ ြသဇာသုံးစွဲြခင်း၊ အပင်ြပုစုြခင်း၊ ပိးု မွှားေရာဂါကိုတင်ကာကွယ် ြခင်း
တို့ကို ယာသီးနှံအလိုက် ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးသည့် ယာသီးနှံမရိတ်သိမ်းမီ ရက် ၂၀ တစ်
လခန့် ကိုတင်၍ မိုးစပါးအတွက် ကိုတင်ပျိုးေထာင်ထားရန်လိုသည်။ ဤသို့ မိုးစပါးကို ဆက်လက်
ြ တ်ကို
စိုက်ပျိုးကာ ယာသီးနှ-ံ မိုးစပါးသီးနှံပုံစံ နှစ်သီးစားဖ
ြ င့် သီးနှံထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝင်ေငွအကျိုးအမ
မိုးေရေသာက်မိုးနည်းေဒသရှိ လယ်သမားများရရှိေစလိုပါသည်။

၉၄

မိုးဦး၊ မိုးေနှာင်း၊ ယာသီးနှံ ေမ
ြ လပ်မထား အကျိုးများ
စပါးသည် နိုင်ငံေတာ်၏ အဓိကသီးနှံြဖစ်သည်။ ယေန့ကာလသည် သီးနှံစုံစိုက်ပျိုး
သည့် ေခတ်ြဖစ်ရာ လယ်ေ ြမတွင် စပါးသာမက အြခားသီးနှံများကိုလည်း စိုက်သည်။ လယ်ေြမကို
ေနွ၊ မိုး၊ ေဆာင်း အကျိုးရှိစွာသုံးစွဲကာ မိုးစပါး၊ မိုးစပါးအပ
ြ ီးေဆာင်းသီးနှံ၊ ေဆာင်သီးနှံရိတ်သိမ်း
ြပီးက ေနွစပါးကိုဆက်စိုက်သည်။ စပါးအေခ
ြ ခံ သီးထပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးေအာင် ြမင်မှုပင်
ြဖစ်သည်။
ဤကဲ့သို့ ယာေမ
ြ ကိုလည်း အကျိုးရှိစွာအသုံးချေစလိုသည်။ မိုးဦးယာသီးနှံရိတ်သိမ်း ြပီး
က မိုးေနှာင်းေဆာင်းယာသီးနှံကို ဆက်လက်စိုက်ေစလိုသည်။ မိုးဦးယာသီးနှံအ ြပီး ေမ
ြ လွတ်အြဖစ်
ြ တ်များ
လှပ်မထားသင့်။ ယာသီးနှံအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံကိုချမှတ်စိုက်ပျိုး ြခင်း ြဖင့် အကျိုးအမ
ရန် တိုက်တွန်းလို ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
ယာေမ
ြ တွင် စိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ သီးနှံများစွာရှိသည်။ ေဒသကိုလိုက်၍ ကွဲြပားခ
ြ ားနား
သည်။ ဆီထွက်သီးနှံအမျိုးမျိုးကို စိုက်နိုင်သည်။ ပဲမျိုးစုံကို စိုက်နိုင်သည်။ အခ
ြ ားယာသီးနှံများကို
လည်း စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ေမ
ြ ပဲ၊ နှမ်းလျင်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲပုပ်၊ ေပ
ြ ာင်းဖူးနှင့် ချည်မျှင်ရှည်ဝါတို့သည်
ထင်ရှားသည့် ယာသီးနှံများဖ
ြ စ်သည်။
ယခုနှစ်တွင် ေမလတတိယပတ်မှစတင်၍ ဘဂလားပင်
င်္
လယ်ေအာ်တွင် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ေသာ
မုန်တိုင်းအရှိန်နှင့်စတင်ဝင်ေရာက်လာေသာ အေနာက်ေတာင်မုတ်သုံေလကိုအသုံးချကာ ယာေမ
ြ
တွင် မိုးဦးယာသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးခဲ့ ြကပါသည်။ အသက်ရက် ၇၅ မှ ရက် ၉၀ အတွင်းသာရှိေသာ
သက်လျင်အထွက်ေကာင်းနှမ်းလျင်၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲပုပ်စသည့် ယာသီးနှံများကို စိုက်ပျိုးခဲ့သည်ြဖစ်ရာ
မိုးေနှာင်းကာလတွင် ရိတ်သိမ်း ြက မည် ြဖစ်သည်။ ရိတ်သိမ်း ြပီးပါက ေမ
ြ လှပ်ထားခ
ြ င်းမပ
ြ ုပဲ
ယာသီးနှံတစ်သီး ြပီး တစ်သီးစိုက်ေရး နိှုးေဆာ်လိုပါသည်။
ယာေမ
ြ တွင် အဓိကစိုက်ပျိုး ြဖစ်ထွန်းေသာသီးနှံများကို ယာသီးနှံဟုြခုံငုံ၍ ေခါ်ေဝါ်
ြခင်း ြဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးေြမ၌ ေလဝင်ေလထွက်ရှိသည့် အေခ
ြ အေနတွင် ြဖစ်ထွန်းသည်။ စပါးကဲ့သို့
အပင်ေြခ တွင် ေရအမ
ြ ဲရှိရန်မလို။ အစိုဓါတ်ရှိယုံ ြဖင့် ရှင်သန် ကီးထွားဖွံ့ ြဖိုးနိုင်သည်။ ထို့ေ ြကာင့်
ပထမယာသီးနှံရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီးအစိုဓါတ် မဆုတ်ယုတ်မီ ထယ်ထိုးထွန်ေမွှ ေမ
ြ ြပင်ကာ ဒုတိယယာ
သီးနှံကို ဆက်လက်စိုက်ပျိုးရန်ြဖစ်ပါသည်။

၉၅
နှမ်းလျင်-ပဲတီစိမ်း သီးနှံပုံစံ
ြပည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံေရးအတွက် ဆီထွက်သီးနှံသည် အေရးပါသည်။ စားသုံးဆီ
တိုးတက် ြဖည့်ဆည်းနိုင်ရန် ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေရး ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိ
သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ဆီထွက်သိးနှံ စိုက်ဧရိယာ၏ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်ကို မိုးရာသီတွင် စိုက်သည်။
မိုးရာသီတွင်စိုက်သည့် ဆီထက
ွ ်သးီ နှမံ ျားအနက် မိုးနှမ်းလျင်သည် စိုက်ဧရိယာအများဆုံး ြဖစ်သည်။
နှမ်းလျင်ရိတ်သိမ်း ြပီးပါက ပဲတီစိမ်းကိုစိုက်ကာ နှမ်းလျင-် ပဲတီစိမ်းပုံစံကို ချတ်မှတ်စိုက်ပျိုး ြခင်း
ြဖင့် အကျိုးအမ
ြ တ်များနိုင်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။
နှမ်းလျင်ကို ယာေြမများ၌ သီးသန့်စိုက်ပျိုးသကဲ့သို့ ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိုးနည်း
ပါးသည့်ေဒသများ၌ ပဲစင်းငုံ ြကားတွင် သီးညှပ်စိုက်ေလ့ရှိသည်။ ပဲစင်းငုံသည် ြပည်ပေစျးကွက်ဝင်
ြ င်းသာမက တစ်သီး
သီးနှံ ြဖစ်သည်၊ ေရငတ်ဒဏ်ခံနိုင်သည်။ ပဲစင်းငုံကို သီးသန့်စိုက်ပျိုးခ
မေအာင် ြမင်လျှင် အခ
ြ ားတစ်သီးမှ ဝင်ေငွရနိုင်ေရး၊ ြကားသီးနှံအြဖစ် နှမ်းလျင်ကို သီးညှပ်
စိုက်ြခင်းြဖစ်သည်။ ပဲစင်းငုံသည် သက်တမ်းရှည်သည်။ အတန်း ြကားကျယက
် ျယ်ြဖင့် စိုက်ထား
သည်။ ြကားသီးနှံနှမ်းလျင်သည် သက်တမ်းတိုသည်။ ထို့ေ ြကာင့် နှမ်းလျင်ရိတ် ြပီးလျှင် ြပီးချင်း
ပဲစင်းငုံအတန်း ြကားတွင် ပဲတီစိမ်းကို အမ
ြ န်စိုက် ြခင်း ြဖင့် မိုးနည်းပါးမှုကိုအံတု၍ သီးထပ်သီးညှပ်
သီးနှံပုံစံချမှတ် ေဆာင်ရွက်ေစလိုပါသည်။

နှမ်းလျင်၊ေမ
ြ ပဲ၊ံ၊ပဲတီစိမ်းစသည့်ယာသီးနှံများကိုတစ်သီးြပီးတစ်သီး စိုက်ပျိုးနိုင်သည်

နှမ်းလျင်-ေမ
ြ ပဲ သီးနှံပုံစံ
ပဲတီစိမ်းကဲ့သို့ နှမ်းလျင် ြပီး စိုက်ပျိုးသင့်သည့် အခ
ြ ားယာသီးနှံတစ်မျိုးမှာ ေြမပဲ ြဖစ်
ြ ပဲသည် ေမ
ြ ေကာင်း ကိုက်သည်။ ေြမတွင်ေရရှည်ထိမ်းသိမ်းထားနိုင်မည့် အစိုဓါတ်ကို
သည်။ ေမ
ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ဒုတိယသီးနှံအြဖစ် စိုက်သည့် ေမ
ြ ပဲသည် မိုးေြမပဲ မဟုတ်သကဲ့သို့ ေဆာင်းေြမပဲ

၉၆
ဟုလည်းမဆိုသာေချ။ ေတာင်သူများက စကေြမပဲဟုေခါ်ေဝါ်သည်။ မိုးလယ်တွင် ရွာသွန်းေသာ
မုတ်သုန်မိုးေရဖ
ြ င့်ရရှိသည့် ေြမတွင်းအစိုဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းကာ နှမ်းလျှင-် စကေမ
ြ ပဲသီးနှံပုံစံကို
ေအာင် ြမင်စွာစိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ပါသည်။
ပဲတီစိမ်း-ေမ
ြ ပဲသီးနှံပုံစံ
ပဲမျိုးစုံသီးနှံသည် နှမ်းလျင်ကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရလွယ်ကူသည်။ ြပည်နယ်တိုင်းအသီးသီး၌
ပဲမျိုးစုံကို ရာသီမေရွးစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။ ပဲမျိုးစုံစုစုေပါင်း စိုက်ဧရိယာ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းေကျာ်
ကို မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးသည်။ ေမ
ြ ြပန့်ေဒသတွင် ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစင်းငုံနှင့် ေတာင်ေပါ်ေဒသတွင်
ပဲပုပ် တို့သည် မိုးရာသီတွင် ကျယ်ြပန့်စွာစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့် ပဲမျိုးစုံသီးနှံများဖ
ြ စ်ပါသည်။
ပဲတီစိမ်းသည် ပဲမျိုးစုံသီးနှံများအနက် သက်တမ်းတိုြပီး အထွက်ေကာင်းကာ ဝင်ေငွ
ြ တ်ပိုမိုရရှိနိုင်သြဖင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ အထူး ကိုက်နှစ်သက်သည့် သီးနှံ
အကျိုးအမ
တစ်မျိုး ြဖစ်လာသည်။ မိုးနည်းပါးသည့် ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ယာေမ
ြ များ၌ မိုးဦးကျလျှင်
ကျချင်း စိုက်ပျိုး ြကသည်။ ရိတ်သိမ်း ြပီးချိန် ကျန်ရှိေသာေြမတွင်း အစိုဓါတ်သည် ဒုတိယသီးနှံ
စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းနိုင်မှုကို ေသချာေစသည်။ ေြမေကာင်းပါက ေမ
ြ ပဲကို ဆက်လက်စိုက်နိုင်သည်။
ဤသို့ြဖင့် ပဲတီစိမ်း-စကေမ
ြ ပဲသီးနှံပုံစံကို စိုက်ရန် အသိေပးလိုပါသည်။
ပဲတီစိမ်း-နှမ်းလျင်သီးနှံပုံစံ
အလားတူပင် ပဲတီစိမ်းအပ
ြ ီး နှမ်းလျင်ကိုလည်း စိုက်နိုင်သည်။ နှမ်းလျင်က စွန့်စားမှု
ပိုနည်းသည်။ သင့်တင့်ေသာ အစိုဓါတ်ရှိယုံ ြဖင့် လုံေလာက်သည်။ ဤသို့ပင် ပဲစင်းငုံ အတန်း ြကား
တွင် မိုးဦး၌ ပဲတီစိမ်း စိုက်သည့်ေဒသတွင်လည်း ပဲတီစိမ်းအပ
ြ ီး နှမ်းလျင်ကို စိုက်နိုင်သည်။ ပဲစင်းငုံ
အေခ
ြ ခံ ပဲတီစိမ်း-နှမ်းလျင် သီးထပ်သီးညှပ်သီးနှံပုံစံအြဖစ် သီးနှံစုံမှ အကျိုးအမ
ြ တ်များကို ရရှိေစ
မည်ြဖစ်ပါသည်။
ပဲပုပ-် ပန်းနှမ်းသီးနှံပုံစံ
ပဲမျိုးစုံသီးနှံများအနက် ပဲပုပ်ကို ကချင်၊ ကယား၊ ချင်းနှင့် ရှမ်းစသည့် ေတာင်ေပါ်ေဒသ
တွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးသည်။ ပဲပုပ်အ ြပီး စိုက်သင့်သည့် ယာသီးနှံမှာ ပန်းနှမ်းြဖစ်သည်။ ပန်းနှမ်း
သည် ဆီထွက်သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ စိုက်ပျိုးကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စိုက်ပျိုးရာတွင်
လွယ်ကူသည်။ ပဲပုပ်အြပီး ေြမလှပ်မထားပဲ ပဲပုပ်-ပန်းနှမ်းသီးနှံပုံစံကို ေဆာင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း
လိုပါသည်။

၉၇
ပဲပုပ-် ေနက
ြ ာသီးနှံပုံစံ
ပဲပုပ်ရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး စိုက်ပျိုးသင့်သည့် ေတာင်ေပါ်ေဒသသီးနှံပုံစံတစ်ခုအြဖစ် ပဲပုပ-်
ေနက
ြ ာကို ထပ်မံေဖာ်ြပလိုပါသည်။ ေနက
ြ ာသည် အားထားရသည့် ဆီထွက်သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်ရာ၊
အေစ့စားေနက
ြ ာကို စိုက်ပျိုးမည့်အစား ဆီထွက်ေနက
ြ ာကို စိုက်ပျိုးေစလိုသည်။ ေြမေကာင်း ြပီး
ေမ
ြ တွင်းအစိုဓာတ်ေသချာသည့် ယာေြမများတွင် ေဆာင်ရွက်ရန် အကံ ြပုလိုပါသည်။
ပဲပုပ-် ဂျုံသီးနှံပုံစံ
ဂျုံသည် ေတာင်ေပါ်ေဒသအတွက် စိုက်ပျိုးသင့်သည့် သီးနှံြဖစ်သည်။ ဂျုံကို
ေတာင်ေပါ်ေဒသနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတို့တွင် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိေသာ်လည်း ြပည်တွင်းလိုအပ်ချက်ကို
ြပည့်မီြခင်းမရှိေသးေချ။ ပဲပုပ်ရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး ဂျုံကို စိုက် ြခင်း ြဖင့် ပဲပုပ်မှရရှိသည့် အာဟာရကို
အသုံး ြပုကာ ဂျုံတွင်အထွက်တိုးေစသည်။
ယခုတင် ြပသည့် မိုးဦးယာသီးနှံရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး မိုးေနှာင်း/ေဆာင်းယာသီးနှံများကို
ဆက်လက်စိုက်ပျိုးရန် သီးနှံပုံစံများသည် ြမန်မာနိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားေဒသေရေမ
ြ အလိုက် တည်ရှိ
ေသာ ယာေြမအားလုံးအတွက် အကျုံးဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ေချ။ ေဆာင်ရွက်သင့်သည့် အဓိကသီးနှံ
ပုံစံများကိုသာ ေဖာ်ြပ ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ မည်သည့်သီးနှံပုံစံကိုကျင့်သုံးသည် ြဖစ်ေစ လိုရင်းမှာ
ေြမလပ်မထားလျှင် ထိုက်သင့်ေသာ အကျိုးအမ
ြ တ်ဝင်ေငွကို ရရှိေစမည်ြဖစ်ပါသည်။
မိုးဦးယာသီးနှံရိတ်သိမ်းသည့်အချိန်တွင် ေြမတွင်း၌ ကျန်ရှိသည်ေြ
့ မတွင်းအစိုဓာတ်ကို
သတိ ြပုေစလိုပါသည်။ ေြမတွင်းအစိုဓာတ်သည် ကာလအတန် ြကာထိန်းထားနိုင် ြခင်းမရှိပါက
သက်လျင်သည့် သီးနှံကိုဦးစားေပးစိုက်ပျိုးရန် ြဖစ်ပါသည်။ ေနက
ြ ာ၊ ေမ
ြ ပဲတို့နှင့် နိှုင်းယှဥ်လျှင် ပဲတီ
စိမ်း၊ နှမ်းလျှင်တို့ကပို၍ အသက်လျှင်သည်။ သီးနှံတစ်မျိုးတည်းအတွင်းတွင်လည်း သက်တမ်း
အမျိုးမျိုးရှိရာ သက်လျှင်သည့်မျိုးကို စိုက်ပျိုးေစလိုပါသည်။
မုတ်သုန်ဆုတ်ခွာသည့် မိုးေနှာင်းပိုင်းကာလဖ
ြ စ်၍ ေြမတွင်းအစိုဓာတ်သည် တဖ
ြ ည်း
ြဖည်း ယုတ်ေလျာ့မည်ြဖစ်သည်ကိုလည်း သတိမူေစလိုသည်။ ထို့ေ ြကာင့် မိုးဦးယာသီးနှံရိတ်သိမ်း
ြခင်း၊ ရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး ထွန်ေရးပ
ြ ုပ
ြ င် ြခင်းကို လျှင်လျှင်ြမန် ြမန်ေဆာင်ရွက်ကာ မိုးေနှာင်းယာသီးနှံ
ကို အမ
ြ န်စိုက်ေစလိုပါသည်။ သီးနှံနှစ်မျိုး၏ ြကားကာလတိုေလ ဒုတိယယာသီးနှံေအာင် ြမင်
ြဖစ်ထနွ း် ေလ ြဖစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်ြမင့်မားေရးကို စိုက်ပျိုးသူေတာင်သူလယ်သမားများ၏
အကျိုးအမ
ြ တ်သာမက နိုင်ငံလယ်ယာက ဖွံ့ြဖိုးေရးအတွက် အေလးေပးေဆာင်ရွက်ရန်လို
သည်။ သီးနှံစိုက်ပျိုးရန် သွင်းေရအေြခအေနမေပးေသာ်လည်း မိးု ေရဖ
ြ င့်ရရှိသည့် ေြမတွငး် အစို

၉၈
ဓါတ်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချကာ ယာသီးနှံတစ်သီးြပီးတစ်သီး စိုက်ပျိုးရန်လိုသည်။ ေပ
ြ ာင်းလဲ
သည့် ရာသီဥတုနှင့် ြဖစ်ေပါ်လာသည့် ေစျးကွက်နှင့်အညီ သီးနှံနှင့်မျိုးကို ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးရန်
ြဖစ်သည်။ မိုးဦး ယာသီးနှံရိတ်သိမ်း ြပီးသည့် ယာေြမကို ေြမလပ်မထားပဲ မိုးေနှာင်းယာသီးနှံများ
ဆက်လက်စိုက်ပျိုးေရး၊ နိှုးေဆာ်ေရးသားလိုက်ရပါသည်။
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၉၉

" ြပည်ပပို့ကုန် ပဲမျိုးစုံ သီးထပ်စိုက်ပျိုးေမ
ြ ဆီလွှာဖွံ့ြဖိုး"
သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် ရာသီဥတုနှင့် ေရေြမအေခ
ြ ခံေကာင်းများ ပိုင်ဆိုင်ထား
ေသာ ြမန်မာနိုင်ငံသည် နှစ်စဥ်သီးထပ်သီးညှပ်စိုက်ပျိုး၍ သီးနှံစိုက်စွမ်းအား ြမင့်မားေစလျှက်ရှိ
သည်။ တစ်နှစ်အတွင်းရှိ ၁၂ လတာ အချိန်ကာလကိုပိုင်း ြခား၍ တစ်သီးြပီးတစ်သီး စိုက်ပျိုးက
ြ ေရး
နိှုးေဆာ်အသိေပးလိုပါသည်။ အဓိကသီးနှံ မိုးစပါးအတွက် ေနရာေဒသေပါ်မူတည်၍ ဇွန်မှ
ေအာက်တိုဘာလခန့်အထိ အချိန်ကိုအသုံးချပ
ြ ီးြဖစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရာသီ၏ ကျန်ေသာ နိုဝင်ဘာမှ
ေဖေဖါ်ဝါရီလခန့်ထိ စပါးရိတ်သိမ်း ြပီးကာလကို မည်သို့အသုံးချမည်နည်း။ စပါးအေြခခံသီးထပ်
သီးနှံပုံစံချမှတ်သည့်အေနဖ
ြ င့် စပါးအ ြပီး သင့်ေတာ်ရာပဲမျိုးစုံသီးနှံများကို ေရွးချယ်စိုက်ပျိုးနိုင်ေရး
အသိေပး လို၍ ဤေဆာင်းပါးကို ေရးသားလိုက်ရပါသည်။
စပါး-မတ်ပဲ သီးနှံပုံစံ
မတ်ပဲကို စပါးအ ြပီး သီးထပ်သီးနှံအြဖစ် စိုက်နိုင်သည်။ စပါး-မတ်ပဲသီးနှံပုံစံသည်
ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတို့တွင် ထင်ရှားသည့် သီးနှပံ စံု ံ ြဖစ်သည်။ စစ်ကိုင်း၊ မန္တေလး၊
မေကွးတိုင်းေဒသကီးတို့တွင်လည်း စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်းသည်။ မတ်ပဲသည် ြပည်ပပို့ကုန် ပဲမျိုးစုံသီးနှံ
တစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ ေရဆင်းမတ်ပ-ဲ ၂၊ ေရဆင်းမတ်ပ-ဲ ၃နှင့် ဟသတလု
င်္
ံး ကီးမျိုးတို့ကို ေတာင်သူ
အများစုစိုက်ပျိုးသည်။ ေရဆင်းမတ်ပဲ-၂သည် အေစ့အရွယ်အစား အလယ်အလတ်ြဖစ်၍
အသက်လျှင်ကာ အထွက်ေကာင်းသည်။ ေရဆင်းမတ်ပဲ-၃သည် အေစ့ေသးပ
ြ ီး အထွက်ေကာင်း
သည်။ ဟသတလု
င်္
ံး ကီးမျိုးသည် အေစ့ ကီး ြပီး အထွက်ေကာင်းသည်။
စိုက်ပျိုးသည့် မတ်ပဲမျိုးသည် အထွက်နှင့် အရည်အေသွးေကာင်းမှသာ ေစျးကွကဝ် င်
ြပီး အကျိုးအမ
ြ တ်ပိုမိုရရှိေစမည် ြဖစ်သည်။ သို့ ြဖစ်ပါ၍ အေစ့အရွယ်အစားကီးြပီး အထွက်
ြမင့်မားကာ အရည်အေသွးေကာင်းသည့် ပုလဲထွန်း၊ ေရဆင်းမတ်ပ-ဲ ၅နှင့် ေရဆင်းမတ်ပ-ဲ ၆ တို့ကို
သုေတသနပ
ြ ုေဖာ်ထုတ်ြပီး ြဖစ်ရာ အစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်ေရး အသိေပးလိုပါသည်။
စပါး-ကုလားပဲ သီးနှံပုံစံ
ကုလားပဲသည် ြပည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက်သာမက ြပည်ပပို့ကုန်အ ြဖစ် အေရးပါ သည့်
သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ စပါးပ
ြ ီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးနိုင် ြပီး မေကွးနှင့မ် န္တေလးတိုင်းေဒသ ကီးတို့တွင်
စပါး- ကုလားပဲသီးနှံပုံစံကို ကျင့်သုံးစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။ ေရဆင်း-ကုလားပဲ-၄ မျိုးကို ေတာင်သူ
အများစု စိုက်ပျိုးသည်။ ၄င်းသည် ကုလားပဲအနီမျိုးဖ
ြ စ်သည်။ နှစ်ေပါင်းများစွာစိုက်ပျိုးခဲ့သည်
ြဖစ်၍ ၄င်းမျိုးသည် ေရာဂါပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်ရည်ေလျှာ့နည်းလာေက
ြ ာင်း သိရှိရသည်။ စိုက်ပျိုး
သည့် ကုလားပဲမျိုးသည် ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်လိုသည်။ အထွက်နှုန်းြမင့်မားရန်လို
သည်။ အေစ့အရွယ်အစားကီး၍ အရည်အေသွးေကာင်းရန်လိုသည်။ သုေတသနပ
ြ ုထွက်ေပါ်လာ
သည့် ေရဆင်း-ကုလားပဲ-၄၊ ေရဆင်း-ကုလားပဲ-၆ နှင့် ေရွှနီလုံး ကီးမျိုးတို့သည် အရည်အေသွး

၁၀၀
ေကာင်းသည်။ အထွက်ေကာင်းသည်။ ၄င်းမျိုးတို့ကို ေပ
ြ ာင်းလဲစိုက်ပျိုးကာ ကုလားပဲသီးနှံ
ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ြပီး အကျိုးအမ
ြ တ်ဝင်ေငွပိုမိုရရှိေစလိုပါသည်။
စပါး-ပဲတီစိမ်းသီးနှံပုံစံ
စပါးပ
ြ ီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် ပဲမျိုးစုံသီးနှံတစ်မျိုးမှာ ပဲတီစိမ်းြဖစ်သည်။ စပါးပဲတီစိမ်းသီးနှံပုံစံကို ပဲခူး(အေရှ့)၊ ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ေဒသကီးတို့တွင် ေအာင်ြမင်စွာ
ကျင့်သုံးစိုက်ပျိုးလျှက်ရှိသည်။ ပဲတီစိမ်းသည် နိုင်ငံြခားေစျးကွက်၌ ေစျးအမ
ြ င့်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်
ပဲမျိုးစုံသီးနှံ ြဖစ်သည်။ အထွက်ေကာင်းြပီး ေအာက်ြမန်မာနိုင်ငံေတာင်သူများ စပါးအပ
ြ ီး စိုက်ပျိုး
သည့် ပဲတီစိမ်းမျိုးမှာ ပဲတီေရွှဝါ(ေခါ်)ေရဆင်း-၁ ပဲတီစိမ်းမျိုးဖ
ြ စ်သည်။ စိုက်ပျိုးေရး-၁ ပဲတီစိမ်း
မျိုးကိုလည်း စိုက်ပျိုးက
ြ သည်။ စပါးပ
ြ ီး သီးထပ်စိုက်ပျိုးရာ၌ ေအာက်ြမန်မာနိုင်ငံသည် ပူေနွးေသာ
ညအပူချိန်ရှိ ြခင်းေက
ြ ာင့် ြမန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းထက် တစ်ဧက
အထွက်နှုန်းပိုမိုေစသည်။ ယခုအခါ သုေတသနမှ ေဖာ်ထုတ်သည့် အထွက်နှုန်းနှင့်အရည်
အေသွးေကာင်း ပဲတီစိမ်းမျိုးများဖ
ြ စ်ေသာ ေရဆင်းပဲတီစိမ်း-၇၊ ေရဆင်းပဲတီစိမ်း-၉ နှင့် ေရဆင်း
ပဲတီစိမ်း-၁၄ တို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင် ြပီ ြဖစ်ေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။

ပဲမျိုးစုံသီးနှံများကိုစပါးအပ
ြ ီး သီးထပ်သီးနှံများအဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်

စပါး-ပဲလွမ်းသီးနှံပုံစံ
ပဲလွမ်းသီးနှံသည် ေအာက် ြမန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းေဒသကီးတို့တွင် စပါးပ
ြ ီး
သီးထပ်စိုက်ေလ့ရှိသည့် အေရးပါေသာ သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ စပါး-ပဲလွမ်းသီးနှံပုံစံကို ကျင့်သုံး
စိုက်ပျိုး၍ ပဲလွမ်းသီးနှံ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေသာ်လည်း ေစျးကွက် ကိုက်အရည်အချင်းများရှိရန်
လိုအပ်သ ြဖင့် ြပည်ပသို့တင်ပို့ေရာင်းချရာတွင် အခက်အခဲများရှိခဲ့ေ ြကာင်း သိရသည်။ ေတာင်သူ
များ လက်ရှိစိုက်ပျိုးေနေသာ ပဲလွမ်းမျိုးများမှာ အေစ့အေရာင် ြဖူေသာ်လည်း မျက်ကွင်းညိုသည်။
အရည်အေသွးေကာင်းသည့် ဆင်းပဲလွမ်းြဖူ-၂၊ ဆင်းပဲလွမ်း ြဖူ-၃နှင့် ဆင်းပဲလွမ်း ြဖူ-၅ မျိုးများကို

၁၀၁
သုေတသနပ
ြ ုေဖာ်ထုတ် ြပီးြဖစ်သည်။ မျိုးသစ်များသည် လက်ရှိစိုက်ပျိုးေနေသာ မျိုးများထက်
သက်တမ်း တို၊ အေစ့အရွယ်အစားကီး၍ အထွက်နှုန်းပိုမိုသည်။ ဤမျိုးများကို စပါးအပ
ြ ီး သီးထပ်
စိုက်ပျိုး၍ ေတာင်သူတစ်ဦးချင်း ဝင်ေငွနှင့် နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံ ြခားဝင်ေငွရရှိေရး ကိုးပမ်းရန်
တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
စပါး-ပဲပုပ်သီးနှံပုံစံ
ပဲပုပ်သည် စပါးရိတ်သိမ်း ြပီး အလွယ်တကူစိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ ပဲမျိုးစုံသီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်
သည်။ ပဲပုပ်သည် အသားဓာတ် ကယ်ဝသဖ
ြ င့် အဟာရဓာတ်ြပည့်ဝေသာ အစားအစာများ ြပုလုပ်
ရာတွင် အသုံး ြပုနိုင်သည်။ ထူးြခားသည်မှာ ပဲပုပ်မှရရှိေသာဆီကို ချက်ြပုတ်ရန်အတွက် စားသုံးဆီ
အဖ
ြ စ် သုံးနိုင်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် ပဲပုပ်သည် ပဲမျိုးစုံသီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်ရုံသာမက ဆီထွက်သီးနှံ
တစ်မျိုးလည်း ြဖစ်သည်။
အရည်အေသွးနှင့် အထွက်နှုန်းေကာင်းေသာ ပဲပုပ်မျိုးများရရှိေရး သုေတသနြပု
ကိုးပမ်းလျက်ရှိရာ မျိုးသစ်မျိုးေကာင်းများ ေပါ်ထွကလ
် ာပ
ြ ီး ြဖစ်သည်။ ေရဆင်းပဲပုပ-် ၁၁ သည်
တစ်ဧကလျှင် ၁၀ တင်းမှ ၄၀ တင်းခန့်ထိ ထွက်ရှိသည်။ ဆီထွက်ပဲပုပ်မျိုးဖ
ြ စ်၍ စားသုံးဆီ
ဖူလုံေရးအတွက်လည်း အသုံးဝင်သည်။ အထွက်ေကာင်းေရဆင်းပဲပုပ်-၃ ကိုလည်း စိုက်ပျိုးနိုင်
ေက
ြ ာင်း ေဖာ် ြပလိုပါသည်။
ပဲမျိုးစုံသီးနှံများသည် အခ
ြ ားသီးနှံများနှင့်မတူ တစ်မူထူး ြခားသည်။ စိုက်ပျိုးရာတွင်
အရင်းအနှီးများစွာမလို စရိတ်ကျဥ်းသည်။ ေစျးနှုန်း ြမင့်မားသည့် ဓါတ်ေြမ ြသဇာများကို များစွာ
လိုအပ် ြခင်းမရှိပါ။ ပဲမျိုးစုံသီးနှံပင်၏ ပင်ကိုယ်သဘာဝကပင်လျှင် ေြမ ြသဇာဖ
ြ စ်ထွန်းေစသည်။
ပဲမျိုးနွယ်ဝင်အပင်များ၏ အမ
ြ စ်တွင် ြမစ်ဖုများရှိသည်။ ြမစ်ဖုများတွင် ြမစ်ဖုဘက်တီး
ရီးယား (Rhizobia) များေနထိုင်ကာ ေလထဲမှ နိုက်ထရိုဂျင်ကို ဖမ်းယူသည်။ ဤသို့ ြဖင့် ၄င်းနိုက်
ထရိုဂျင်ကို ပဲပင်အတွက်ရရှိေစသည်။ ေလထဲမှ နိုက်ထရိုဂျင် ဖမ်းယူေပးနိုင်မှုသည် ပဲမျိုးစုံသီးနှံ
အလိုက်ကွာ ြခားသည်။ အပင် ြဖစ်ထွန်းမှုအလိုက် မတူညီနိုင်ပါ။ ေယဘူယျအားဖ
ြ င့် တစ်ဧကလျှင်
ဖမ်းယူေပးနိုင်သည့် နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏမှာ ကုလားပဲ တွင် ၅၀ ကီလိုဂရမ်၊ ပဲပုပ်နှင့် ပဲရာဇာတွင်
၆၀ ကီလိုဂရမ်၊ ပဲလွမ်း၊ မတ်ပဲနှင့် ပဲတီစိမ်းတို့တွင် ၈၀ ကီလိုဂရမ် ခန့်ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ပဲမျိုးစုံသီးနှံများသည် ေြမတွင် ြသဂဲနစ်ပစ္စည်းကို ကယ်ဝေစသည်။ ပဲပင်ရိတ်သိမ်း ြပီး
ေြမေပါ်၌ကင်းကျန်ေသာ ပဲပင်၏ အကိုင်း အခက်အရွက်များနှင့် ေြမေအာက်ရှိအြမစ်များ၊
ြမစ်ဖုများေဆွးေမ
ြ ့သည့်အခါတွင်လည်း ဆက်လက် စိုက်ပျိုးမည့်သီးနှံအတွက် နိုက်ထရိုဂျင်ကို
ရရှိေစပ
ြ န်သည်။ ေြမဆီလွှာ၏ဓါတ်သတ္တ ိသာမက ရုပ် သတ္တ ိကိုပါ တိုး ြမှင့်ေပးပါသည်။
ပဲမျိုးစုံသီးနှံပင်၏အမ
ြ စ်သည် ေြမဆီလွှာအတွင်းသို့နက်စွာဆင်း ြခင်းေက
ြ ာင့် ေြမဆီလွှာ
ထက်ေအာက်၌ အပင်အဟာရဓါတ်မျှတေစကာ ဆက်လက်စိုက်ပျိုးသည့် အခ
ြ ားသီးနှမံ ျားအတွက်
အဟာရကို လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ေစသည်။ ပဲမျိုစုံနှင့် အခ
ြ ားသီးနှံများ သီးလှည့်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းသည်

၁၀၂
ေြမဆီသ
ြ ဇာမျှတေစမှုသာမက ေပါင်း ြမက်၊ ပိုးမွှားေရာဂါနှင့် ေမ
ြ ဆီလွှာတိုက်စား ြခင်းကို ကာကွယ်
ေပးနိုင်ပါသည်။
ပဲမျိုးစုံသီးနှံသည် လယ်ယာထွက် ြပည်ပပို့ကုန်များတွင် အားထားရသည့် သီးနှံ ြဖစ်
သည်။ အေရှ့ေတာင်အာရှတွင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ပဲမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု၌ ဦးေဆာင်နိုင်ငံ
အဖ
ြ စ် ရပ်တည်လျှက်ရှိသည်။ လယ်ေြမတွင် စပါးအပ
ြ ီး ပဲမျိုးစုံသီးနှံများကို သီးထပ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း
သည် သီးနှံထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ြပီး ေတာင်သူတစ်ဦးချင်း ဝင်ေငွနှင့် နိုင်ငံေတာ်အတွက် ြပည်ပ
ပို့ကုန် ြမှင့်တင်နိုင်ေစသည်သာမက ဆက်လက်စိုက်ပျိုးမည့် ေနွစပါး (သို့မဟုတ)် အခ
ြ ားသီးနှံများ
အတွက်ပါ ေမ
ြ ဆီလွှာဖွံ့ြဖိုးေစ၍ အကျိုးရှိေ ြကာင်း အသိေပးလိုပါသည်။

၁၀၃

“ ြပည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံေရး ”
အေြခခံစားကုန်များတွင် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ်၊ ြကက်သွန်၊ ပဲအမျိုးမျိုးစသဖ
ြ င့် မီးဖိုေချာင်
သုံးပစ္စည်းများပါဝင်ေလရာ ဆန်ြပီးလျှင်ဒုတိယအေရးပါေသာ အေခ
ြ ခံစားကုန်မှာ ဆီ ြဖစ်ရကား၊
ဆီဖူလုံြပည့်ဝေရးသည် ဆန်လုံေလာက်ေရးကဲ့သို့ပင် အေရးပါလျက်ရှိေနေပသည်။ စားသုံးဆီသီးနှံ
များ၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှာ ြပည်တွင်းစားသုံးမှုအတွက် ြပည့်ဝဖူလုံမှုအဆင့်ြဖင့် တည်တည်ြငိမ်ြငိမ်
ထုတ်လုပ်ေပးနိုင်မှုမရှိေသးသည့် အေခ
ြ အေနတွင် ရှိေနပါေသးသည်။
ဧရိယာအေနဖ
ြ င့် ဆီထွက်သီးနှံများစိုက်ဧရိယာဧက ၄ သန်းေကျာ် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိရာ သီးနှံ
စုစုေပါင်းစိုက်ဧရိယာ၏ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ြဖစ် ြပီး ဆီထွက်ရှိမှုမှာ တစ်နှစ်လျှင် ေြမပဲဆီပိဿာချိန် သိန်း
ြ ာဆီပိဿာချိန် ၆၇ သိန်း၊ မုန်ညင်းဆီပိဿာချိန် ၉ သိန်းနှင့်
၆၅၃၊ နှမ်းဆီပိဿာချိန် သိန်း ၃၀၀၊ ေနက
အခ
ြ ားဆီပိဿာချိန် ၁၈ သိန်းခန့်ရှိေပသည်။ ဆီထွက်သီးနှံတမျိုးချင်းအလိုက် တစ်ဧကပျမ်းမျှ ဆီထွက်
ရှိနိုင်မှုကို ေအာက်တွင်ေဖာ်ြပထားပါသည်။
ဆီထွက်သီးနှံများအလိုက် တစ်ဧက ဆီအထွက်နှုန်း

မိုးေမ
ြ ပဲ
၈ (အေတာင့်)
ေဆာင်းေမ
ြ ပဲ
၈ (အေတာင့်)
နှမး်
ရှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း(အေစ့)

၁၀၅
၁၂၀
၉၀

တစ်ဧကအထွက်နှုန်း
(တင်း)
၂၅ (အေတာင့်)
၄၀ (အေတာင့်)
၄ (အေစ့)

ေနက
ြ ာ

၁၀၅

၁၇ (အေစ့)

သီးနှံ

မျိုးေစ့နှုန်း (တင်း)

ေလးပိုင်းတစ်ပိုင်း(အေစ့)

သက်တန်း (ရက်)

တစ်ဧကဆီအထွက်
နှုန်း (ပိဿာ)
၅၀
၈၀
၂၄
၅၁

ြပည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံမှုမရှိေသးရကား၊ နှစ်စဥ်နိုင်ငံ ြခားမှ တင်သွင်းခဲ့ရေပသည်။ လွတ်
လပ်ေရးေခတ်ဦးကပင် နိုင်ငံြခားမှ ဆီမှာယူတင်သွင်းခဲ့ရရာ ၁၉၄၀-၄၉ ခုနှစ်အတွင်း ဆီတန်ချိန်
၁၂၆,၁၇၂ တန် တင်သွင်းခဲ့ရေက
ြ ာင်းသိရေပသည်။ ေနာင်တွင်လည်း နှစ်စဥ်ပင်ြပည်ပမှ ဆီတင်သွင်း
မှုရှိခဲ့ရာ ၁၉၆၀-၆၁ ခုနှစ်တွင် ဆီတန်ချိန် ၇၈၉၃ တန်၊ ၁၉၆၄-၆၅ ခုနှစ်တွင် ၉၄၄၇၅ တန်
တင်သွင်းခဲ့ရေပသည်။ လွန်ခဲ့ေသာ ၁၉၇၆-၇၇ ခုနှစ်တွင် ဆီတန်ချိန် ၃၆၅၂၊ ၁၉၇၇-၇၈ ခုနှစ်တွင်
ဆီတန်ချိန် ၄,၁၇၆၊ ၁၉၇၈-၇၉ ခုနှစ်တွင် ဆီတန်ချိန် ၂,၀၀၀၊ ၁၉၇၉-၈၀ ခုနှစ်တွင် ဆီတန်ချိန် ၆,၀၀၀
ထိ တင်သွင်း ခဲ့ရသဖ
ြ င့် စားသုံးဆီအတွက် နိုင်ငံြခားေငွများစွာကုန်ကျခဲ့ရသည်။
ဆီစားသုံးမှုကို ေလ့လာ ြကည့်ပါက ကျန်းမာေရးရှုေထာင့်မှ စားသုံးဆီလိုအပ်ချက်ထက် များ
စွာေလျာ့နည်းေနေသးေက
ြ ာင်း ေတွ့ရပါသည်။ ဆီထွက်သီးနှံများမှရရှိသည့် စားသုံးဆီအေလးချိန်များ

၁၀၄
အား လူဦးေရနှင့် နိှုင်းစာက
ြ ည့်ပါက ၁၉၇၉-၈၀ ခုနှစ်တွင် လူတဦးတစ်နှစ်စားသုံးသည့် ပိဿာချိန် သုံး
ဒသမ ၂၈ ပိဿာသာရှိသည်။ ကျန်းမာေရးရှုေထာင့်မှ လူတဦးတေန့ပျမ်းမျှစားသုံးရန် လိုအပ်သည့်
စားသုံးဆီမှာ နှစ်ကျပ်သားမှ သုံးကျပ်သားဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း အာဟာရဓာတ်စူးစမ်းရှာေဖွေရးနှင့် သုေတ
သနဌာနမှ ထုတ်ေဝသည့် ြမန်မာအစားအစာနှင့် အာဟာရဓာတ်စာအုပ်တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေပသည်။
အဆိုပါ စာအုပ်ငယ်မှ ပါေမာက္ခအစ်ေပါ့စမတ်စ် ြပုလုပ်တွက်ချက်ခဲ့သည့် ြမန်မာပ
ြ ည်အတွက်
စားသုံးဆီလိုအပ် မှုကို လူတဦးတေန့ နှစ်ကျပ်သားနှုန်း (သို့) လူတဦး တနှစ်လျှင် (ခုနှစ် ဒသမ ၃၀)
ပိဿာနှုန်း ြဖင့် စားပါက လူတဦးတနှစ်လျှင် (ေလး ဒသမ ၀၂)ပိဿာနှုန်းပိုမိုစားသုံးနိုင်ေအာင်များစွာ
ကိုးပမ်းရန် လိုအပ်ေန ေပသည်။
ဆီထွက်သီးနှံများ ပိုမိုထွက်ရှိေရး (သို့) စားသုံးဆီဖူလုံေရးအစီအစဥ်ကို ပင်မနည်းလမ်း
နှစ်သွယ်ြဖစ်ေသာ ဧရိယာတိုးချဲ့ြခင်းနှင့် အထွက်နှုန်းတိုး ြမှင့် ြခင်းတို့ ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ေပ
သည်။

စားသုံးဆီဖူလုံေရး ေမ
ြ ပဲ၊နှမ်း၊ေန ြကာ သီးနှံများကိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်သည်

ဆီထွက်သီးနှံများတွင် ေမ
ြ ပဲမှာ ထုတ်လုပ်စရိတ် ကီး ြမင့်ြခင်း၊ မျိုးေစ့ြပဿနာကီးမားခ
ြ င်း၊
မျိုးေစ့မှ မျိုးေစ့ ြပန်လည်ရရှိေသာ အချိုး (Seed to Seed Ratio) အချိုးညံ့ြခင်းတို့ေ ြကာင့် ေြမပဲကို
ဧရိယာတိုးချဲ့ေဆာင်ရွက် ြခင်းမပ
ြ ုပဲ၊ လက်ရှိဧရိယာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ြဖစ်ေပသည်။
နှမး် မှာ ထုတ်လုပ်စရိတ်သက်သာခ
ြ င်း၊ မျိုးပ
ြ ဿနာမရှိြခင်း၊ မျိုးေစ့မှ မျိုးေစ့ြပန်လည်ရနိုင်
ေသာ အချိုးေကာင်း ြခင်းတို့အြပင် တိုးချဲ့နိုင်သည့်ဧရိယာ အလားအလာေကာင်းြခင်းတိ့ု ေ ြကာင့် ၎င်း
စိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ေပသည်။ ဧရိယာတိုးချဲ့ေဆာင်ရွက်ြခင်းကို ေအာက်ြမန်မာ
တိုင်း ကီး (၃)တိုင်းတွင် အဓိကတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်မည် ြဖစ်ေပသည်။
ေနက
ြ ာမှာ ထုတ်လုပ်စရိတ်သက်သာခ
ြ င်းနှင့် (Seed to Seed Ratio)အချိုးအထူး
ေကာင်းြခင်းတို့ေ ြကာင့် ဆီဖူလုံေရးအတွက် ေရရှည်တွင်များစွာအလားအလာေကာင်းသည့် သီးနှံ ြဖစ်
ပါသည်။ ေနက
ြ ာစိုက်ဧရိယာတိုးချဲ့ြခင်းကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ြပိး ေဒသအေနဖ
ြ င့် ရှမ်း
ြပည်နယ်နှင့် အထက်ပိုင်းတိုင်း ကီးများတွင် အဓိကထား၍ တိုးချဲ့နိုင်ေပသည်။

၁၀၅
မုန်ညှင်း၊ ပန်းနှမ်းစသည့် ဆီထွက်သီးနှံများကိုလည်း ဧရိယာတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးသွားရမည်
ြဖစ်ပါသည်။
အထွက်နှုန်းတိုးြမှင့်ရန်အတွက် ဆီထွက်သီးနှံများကို အထူးအထွက်တိုးအဖ
ြ စ် စိုက်ပျိုး
လျက်ရှိေပသည်။ အထူးအထွက်တိုးအဖ
ြ စ် ချမှတ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ သီးနှံ (၁၉)မျိုးတွင်
ဆီထွက်သီးနှံအေနဖ
ြ င့် ေဆာင်းေမ
ြ ပဲ၊ မိုးေမ
ြ ပဲ၊ နှမ်းလျင်၊ ေနက
ြ ာနှင့် ပန်းနှမ်းတို့ကို အထူးအထွက်တိုး
စိုက်ပျိုးေနပ
ြ ီး သွင်းအားစုများြဖစ်ေသာ ဓာတ်ေြမ ြသဇာ၊ မျိုးသန့်မျိုးေကာင်း ပိုးသတ်ေဆး၊ စိုက်ပျိုး
စရိတ် စသည်တို့ ြဖင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုရရှိလျက်ရှိသည်။
ြမို့နယ်လုံးကျွတ် အထူးအထွက်တိုး ြမို့နယ်များတွင် ေရှ့တန်းအထူးအထွက်တိုး စခန်းများ
ထားရှိ ြပီး စိုက်ပျိုးေရးပညာရှင်များသည် စိုက်ပျိုးေရးတက္က သိုလ်၊ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနတို့မှ
ေလ့လာဆည်းပူးရရှိအပ်ေသာ အတတ်ပညာများကို စိုက်ပျိုးသူများသို့ ထိေတွ့ြဖန့် ြဖူးလျက်ရှိသည်။
ကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံး ြဖင့် အထွက်နှုန်းအမ
ြ င့်မားဆုံးရရှိနိုင်မည့် ဆီထွက်သီးနှံအထွက်ေကာင်းရန်
ေဆာင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများ၊ သိပ္ပံစနစ်များ၊ ေခတ်မီနည်းလမ်းများတို့အတိုင်း တိတိကျကျ
လိုက်နာေဆာင်ရွက်ေနပ
ြ ီ ြဖစ်သည်။
ေတာင်သူတဦးချင်း အထွက်နှုန်းြမင့်မားမှုသည် ြပည်ေထာင်စုချုပ် ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း
ြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ၁၉၈၁-၈၂ ခုနှစ်တွင် မေကွး ြမို့နယ်သည် မိုးေြမပဲ တဧက
ပျမ်းမျှ ၄၄ ဒသမ ၇၁ တင်းနှုန်းထွက်ရှိေသာ ထူးချွန်ြမို့နယ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ဟုမ္မလင်း ြမို့နယ်
သည် ေဆာင်းေမ
ြ ပဲတဧက ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း ၅၆ ဒသမ ၆၀ တင်းနှုန်းထွက်ရှိေသာ ထူးချွန် ြမို့နယ်
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း၊ ေကျာက်ဆည်ြမို့နယ်သည် မိုးနှမ်းလျင် တဧကပျမ်းမျှ ၉ ဒသမ ၆၀ တင်း နှုန်း
ထွက်ရှိေသာ ထူးချွန်ြမို့နယ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ေမာ်လ ြမိုင်ကျွန်း ြမို့နယ်သည် ေဆာင်းနှမ်းလျင်
တဧကပျမ်းမျှ ၆ ဒသမ ၅၀ တင်းနှုန်းထွက်ရှိေသာ ထူးချွန် ြမို့နယ်အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ေပျာ်ဘွယ်
ြမို့နယ်သည် ေနက
ြ ာ တဧကပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း ၃၅ ဒသမ ၆၅ တင်းနှုနး်ထွက်ရှိေသာ ထူးချွန်ြမို့နယ်
အဖ
ြ စ်လည်းေကာင်း အထွက်နှုန်းြမင်မ့ ားေအာင် ေဆာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ေပသည်။
အလားတူပင် ထူးချွန်ေတာင်သူဦးကီးများလည်း ၁၉၈၁-၈၂ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရာသီတွင်
ေပါ်ထွန်းခဲ့ေပသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဦးဗိုလ်အေဆာင် (တပ်ကုန်း ြမို့နယ်) မိုးေမ
ြ ပဲ (သိပ္ပံ ၁၂၁) ၁၈၅ ဒသမ
၈၆ တင်းနှုန်း၊ ဦးအုံး ကိုင် (စစ်ကိုင်း ြမို့နယ်) ေဆာင်းေမ
ြ ပဲ (သိပ္ပံ ၁၂၁) ၂၉၅ ဒသမ ၃၆ တင်းနှုန်း၊
ဦးေအာင်သန်း (ရမည်းသင်းြမို့နယ်) မိုးနှမ်းလျင် (ဘုတ်န)ီ ၃၈ ဒသမ ၅၀ တင်းနှုန်း၊ ေဒါ်ပုေလး
(ဘိုကေလးမ
ြ ို့နယ်) ေဆာင်းနှမ်းလျင် (ဘုတ်ေမွှး) ၃၅ ဒဿမ ၈၆ တင်းနှုန်း၊ ေဒါ်အုန်းေရွှ
(ရမည်းသင်း ြမို့နယ်) ေနက
ြ ာ (ဆန်ဖိုလာ) ၁၃၈ ဒသမ ၅၀ တင်းနှုန်းတို့ြဖစ်ေပသည်။

၁၀၆
အထွက်နှုန်းြမင့်မားရန်အတွက်
တမ
ြ ို့နယ်လုံးအထူးအထွက်တိုး
အစီအစဥ်များကို
ဆက်လက်တိုးချဲ့ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၁၉၈၅-၈၆ ခုနှစ်တွင် စုစုေပါင်း ေြမပဲစိုက်ဧရိယာ၏ ၂၀
ရာခိုင်နှုန်းထိလည်းေကာင်း၊ စုစုေပါင်းနှမ်းစိုက်ဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထိလည်းေကာင်း၊ စုစုေပါင်း
ေနက
ြ ာစိုက်ဧရိယာ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထိလည်းေကာင်း တိုးတက်ေဆာင်ရွက်သွားရန်ရှိေပသည်။ တမ
ြ ို့
နယ်လုံး အထူးအထွက်တိုး ြမို့နယ်များတွင် အထွက်နှုန်းြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရွက်ေနသကဲ့သို့
ထိန်သိမ်းဧရိယာများတွင်လည်း အထွက်နှုန်းနိမ့်ကျမသွားေစပဲ အထွက်ေကာင်းမျိုးများကို အစားထိုး
စိုက်ပျိုးသွားရမည်ြဖစ်ေပသည်။
စိုက်ပျိုးေရးပညာရှင်များသည် အထွက်နှုန်းေကာင်းြပီး ေဒသေရေြမရာသီဥတုနှင့် ကိုက်ညီ
ေသာ မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များရရှိေရး တိုးတက်ေကာင်းမွန်ေသာ စိုက်ပျိုးပ
ြ ုစုနည်းစနစ်များ ေဖာ်ထုတ်
ေရး၊ ပိုးမွှားေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းေရး၊ ေြမ ြသဇာသုံးစွဲမှု မှန်ကန်ေရးတို့အတွက် သုေတသနလုပ်ငန်း
ြ စ်မီက စတင်
များကို အစဥ်မြပတ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေပသည်။ ထို့ေ ြကာင်ပ့ င် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကီးမဖ
စိုက်ပျိုးလာခဲ့ေသာ ဂျပန်ကေလး၊ ဂျပန် ကီး၊ စပိန်ကေလးေြမပဲတို့ထက် သာလွန်ေကာင်းမွန်၍ ေဒသမ
ေရွး၊ ေြမမေရွး၊ စိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ မိုးေခါင်ခံ၊ ပိုးမွှားေရာဂါဒဏ်ခံ၊ အခွပံ ါး အဆံပ
ြ ည့်၊ အထွက်ေကာင်း၊
ဆီထွက်ေကာင်း၊ တစ်တင်းအေလးချိန်ေကာင်းသည့် SP.121/070 ေမ
ြ ပဲမျိုးကို ၁၉၅၁-၅၂ ခုနှစ်တွင်
ြဖန့်ေဝနိုင်ခဲ့ေပသည်။ ဆက်လက်၍ SP.121/070 ထက်သာလွန်ေကာင်းမွန်ေသာ မေကွး-၉ ေြမပဲကုိ
၁၉၅၉-၆၀ ခုနှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ SP.121/070 နှင့် SS.50/05 တို့မျိုးစပ်ကာ ရရှိေသာ မေကွး-၁၀
ေြမပဲမျိုးကို ၁၉၇၀-၇၂ ခုနှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ နိုင်ငံ ြခားမှ မှာယူတင်သွင်းေသာ ရှဝပ် ၂၁/၆ ကို
ေရွးချယ်ကာ ရရှိေသာ မေကွး-၁၁ ေမ
ြ ပဲမျိုးကို ၁၉၇၇-၇၈ ခုနှစ်တွင်လည်းေကာင်း ြဖန့်ေဝနိုင်ခဲ့ေပ
သည်။ အလားတူပင် ယခုအခါ အထွက်ေကာင်းမျိုးအဖ
ြ စ် ဆင်းပေဒသာ (၁) (M-28)၊ ဆင်းပေဒသာ
(၂) (JL 24) စသည့်ေြမပဲများလည်း ြဖန့် ြဖူးေနပ
ြ ီ ြဖစ်ေပသည်။ ထို့ ြပင် အလားအလာေကာင်းေသာ
မျိုးများအဖ
ြ စ် (ကဲဘရစ် X မေကွး-၉)စပ်မျိုး၊ တိုင်နမ်-၉ စသည်တို့ကို ဆက်လက်စမ်းသပ်လျက်ရှိေပ
သည်။
နှမ်းလျင်မျိုးများအဖ
ြ စ် မိုးနှမ်း (ေရေကျာ်) နှင့် ေနွနှမ်း (နှမ်း ကီး)တို့ မျိုးစပ်ရရှိေသာ
မိုးေခါင်ခံအထွက်ေကာင်းေသာ နှမ်းနီ ၂၅/၁၆၀ ကို ၁၉၆၄-၆၅ ခုနှစ်တွင်လည်းေကာင်း၊ (ဂျူဒီယံဟီး
၃၉/၃၉ နှင့် နှမ်းနီ ၃၉/၅၃)မျိုးစပ်နှင့် ပုတ်ြပည့်တို့ စပ်ကာရရှိေသာ ဂျူ X နီ X ပုတ်မျိုးကို လည်း
ေကာင်း ြဖန့်ေဝခဲ့ေပသည်။ ထို့ ြပင် ဆင်းရတနာ (၁)၊ ပေဒသာ၊ သာဒွန်း ြဖူ၊ ေရေကျာ်၊ မယ်သီလ
စသည့်မျိုးများသည်လည်း အထွက်ေကာင်းမျိုးများဖ
ြ စ်ေပသည်။ ယခုအခါ အလားအလာေကာင်း
ေသာ မေကွး ၇/၉၊ မေကွး ၂/၂၁ စသည့် မျိုးများကိုလည်း ဆက်လက်စမ်းသပ်လျက်ရှိေပသည်။

၁၀၇
ေနက
ြ ာအထွက်ေကာင်းမျိုးများကိုလည်း ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွင် ရရှားနိုင်ငံမှ SMENA (မဟူရာ)၊
ြသစေတးလျနိုင်ငံမှ PEREDOVIK (ဒို့ေခတ်)၊ SUNFOLA (-) အာဖရိကမှ GOR-104 ပုလဲနက် နှင့်
ရရှားနိုင်ငံမှ CHERNIANKA-66 (ဆင်းေရွှ ြကာ-၁) စသည့်မျိုးများကို ြဖန့်ြဖူးခဲ့ေပသည်။
မျိုးေကာင်းမျိုးသန့်များ စိုက်ပျိုးရုံ ြဖင့် အထွက်ေကာင်းမည်ဟု ေမျှာ်လင့်၍ မရေသးေချ။
ေနွထယ်ေရးခံြခင်း၊ ထယ်ေရးနက်နက်နှင့်ညက်ညက်ထွန်ယက် ြခင်း၊ အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ေသာ ေြမ
များတွင်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ ရာသီချိန်မီစိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ တဧကအပင်ဝင်ဆံ့ရမည့်ဦးေရ မီေအာင်အတန်း၊ အပင်
အကွာအေဝးမှန်ကန် ြခင်း၊ စနစ်တကျေပါင်းြမက်နှိမ်နင်း ြခင်း၊ သဘာဝေြမသ
ြ ဇာနှင့် ဓာတ်ေြမသ
ြ ဇာ
များအချိုးကျသုံးစွဲြခင်း၊ ပိုးမွှားေရာဂါကာကွယ်နှိမ်နင်း ြခင်း၊ အေလအလွင့်နည်းေအာင် ရိတ်သိမ်း ြခင်း
စသည့် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကိုလည်း တိကျစွာလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရသည်။
စိုက်ပျိုးမှုြဖင့် အသက်ေမွးေနသမျှ ြမန်မာနိုင်ငံသာမက ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် စိုက်ပျိုးေရး
ပညာရှင်များ၏ အခန်းက သည် ပို၍ပို၍အေရးပါေနသည်။ နိုင်ငံအလိုက် ေဒသအလိုက်သုေတ
သနေဆာင်ရွက် ြခင်းလုပ်ငန်းများ ကွဲလွဲေကာင်း ကွဲလွဲနိုင်မည်ြဖစ်ေသာ်လည်း မျိုး၊ ေြမ၊ ရာသီဥတု၊
စနစ်၊ ေြမသ
ြ ဇာ၊ ဖျက်ေကာင်၊ ေရာဂါ စသည့် ြပဿနာ အေြခခံများမှာမူကား တူညီေနမည်ြဖစ်သည်။
အေကာင်းမွန်ဆုံးအတိုးတက်ဆုံးေသာ စနစ်တခု၊ မျိုးေကာင်းတစ်မျိုးသည် ထာဝစဥ်တည်တံ့ေနမည်
မဟုတ်ပါ။ ဆက်လက်ရှာေဖွြခင်း၊ ေလ့လာခ
ြ င်း၊ သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် “ မပ
ြ ီးေသာ စိုက်ပျိုးေရး
ပန်းချီကားတချပ် ” ပင်ြဖစ်သည်။ အထွက်နှုန်း ြမင့်မားေရး ဦးတည်ချက် ြဖင့် သစ်လွင်ေကာင်းမွန်ေသာ
မျိုး၊ စနစ် စသည့်စိုက်ပျိုးမှုအစုစုကို ရှာေဖွြခင်း၊ ေလ့လာခ
ြ င်း၊ သုေတသနပ
ြ ုခ
ြ င်း၊ နည်းပညာဖ
ြ န့် ြဖူး
ြခင်း၊ လိုက်နာေဆာင်ရွက် ြခင်းတိ့ု အစဥ်ြပုလုပ်ေနက
ြ ကာ ြပည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံေစရမည်ြဖစ်သည်။
ဆီထွက်သီးနှံများတွင် နှမ်း၊ ေြမပဲ၊ ေနက
ြ ာ၊ ပန်းနှမ်း၊ ဆူးပန်းတို့အြပင် ယခုအခါ အတန်
အသင့်ေအာင်ြမင်ေနေသာ ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးမှုကိုလည်း အေလးထားရမည်ြဖစ်သည်။ ၁၉၇၅-၇၆ ခုနှစ်
တွင် ဆီအုန်းတစ်ဧကမှ ဆီ (၇၃) ပိဿာေကျာ်ထွက်ခဲ့ေသာ်လည်း၊ ၁၉၇၇-၇၈ ခုနှစ်တွင် ဆီအုန်း
ြ ီ။ ဆီအုန်းသည် တကိမ်စိုက်ပျိုးပ
ြ ီး
တစ်ဧကမှ ဆီ (၁၃၆) ပိဿာေကျာ် ထွက်ခဲ့ေ ြကာင်း ေတွ့ရေပပ
ြဖစ်ထွန်းပါက ထာဝရဆီထွက်မည့် ဆီအုန်းသီးများ သီးေနမည်ြဖစ်ရာ ဆီထွက်နှုန်းလည်း ြမင့်၊ နှစ်စဥ်
လည်း ြပန်လည်မစိုက်ပျိုးရသဖ
ြ င့် မျိုးကုန်သက်သာခ
ြ င်း၊ ကရိကထမများခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် ဆီအုန်းစိုက်
ပျိုးမှုကို ယခုထက်ပိုမိုတိုးချဲ့ကာ စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း ြဖင့် စားသုံးဆီဖူလုံေရးကို အေထာက်အကူြပုမည်ြဖစ်
သည်။

၁၀၈
၎င်းအပ
ြ င် နိုင်ငံပိုင်ဖွဲနုဆီစက် (၁၉)စက်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဖွဲနုဆီစက် (၃)စက်၊ ေပါင်း (၂၂)
စက်တို့မှ ဆန်စက်၏ေဘးထွက်ပစ္စည်း ြဖစ်ေသာ ဖွဲနုများကို စားသုံးဆီအြဖစ် ြပန်လည်ထုတ်ေပးလျက်
ရှိေပသည်။
အချုပ်အားဖ
ြ င့် တင်ြပရလျှင် ဆီထွက်သီးနှံများအထူးအထွက်တိုးေရး (သို့) ြပည်တွင်း
စားသုံးဆီဖူလုံေရးအတွက် ဧရိယာတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးခ
ြ င်း၊ အထွက်နှုန်းြမင့်မားေအာင် ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ဆီအုန်းတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမှုကို အေလးထားခ
ြ င်း၊ ဖွဲနုဆီတိုးချဲ့ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ စိုက်ပျိုးေရးပညာရှင်များက
ဆီထွက်သီးနှံမျိုးသစ်များ စမ်းသပ်ေရွးချယ်ထုတ်လုပ် ြခင်း၊ နည်းစနစ်သစ်များ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ် ြခင်း
တို့ကို ကိုးပမ်းလုပ်ေဆာင် ြကရမည် ြဖစ်ေပသည်။
စိုက်ပျိုးေရးတက္က သိုလ်၊ နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း (၁၉၈၃-၁၉၈၄)

၁၀၉

“ ဆီထွက်ေနက
ြ ာ စိုက်ပျိုးပါ ”
ေနက
ြ ာသည် ြပည်တွင်းစားသုံးဆီဖူလုံေရးအတွက် အေရးပါေသာ ဆီထွက်သီးနှံတစ်မျိုး
ြဖစ်ပါသည်။ ေြမပဲတစ်တင်းမှ ဆီနှစ်ပိဿာ၊ နှမ်းတစ်တင်းမှ ဆီေ ြခာက်ပိဿာနှင့် ေနက
ြ ာတစ်တင်းမှ
ဆီနှစ်ပိဿာခွဲထွက်ရှိနိုင်သည်။ နိုင်ငံေတာ်ကရည်မှန်းထားသည့်သီးနှံအလိုက် ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်း
အတိုင်းထွက်ရှိပါက တစ်ဧကမှ စားသုံးဆီရရှိနိုင်မှုမှာ ေြမပဲသည် ပိဿာ ၁၀၀ ခန့်၊ နှမ်းသည် ပိဿာ
၁၂၀ ခန့်နှင့် ေနက
ြ ာသည် ၁၂၅ ပိဿာခန့် ြဖစ်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် ေနက
ြ ာသည် အလားအလာအရှိဆုံး
ဆီထွက်သီးနှံ ြဖစ်သ ြဖင့် ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးအသီးသီး၌ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန် လိုအပ်မည် ြဖစ်ပါ
သည်။
ေနက
ြ ာပင်သည် မျိုးကိုလိုက်၍ အပင်အြမင့် ၃ ေပမှ ၆ ေပခန့်ရှိြပီး၊ အသက်ရက် ၈၀ မှ
၁၁၀ ခန့်ရှိကာ ရာသီမေရွးစိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ ေနက
ြ ာပင်တွင် ေရေသာက် ြမစ်
ပါရှိ ြပီး အမ
ြ စ်အုံေကာင်း ြခင်း၊ ပင်စည်တွင် အေမွှးများပါခ
ြ င်းတို့ေ ြကာင့် ေြမပဲ၊ နှမ်းတို့ထက် မိးု ေခါင်
ဒဏ်၊ ေရငတ်ဒဏ် ခံနိုင်ေ ြကာင်း သိရပါသည်။

ဆီထွက်ေန ြကာသီးနှံကို သီးသန့်ြဖစ်ေစ၊သီးညှပ်ြဖစ်ေစ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်

ေန ြကာကို ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်၊ လယ်ေ ြမ၊ ယာေမ
ြ ၊ ကိုင်းကျွန်ေ ြမနှင့် ြမစ်ဝကျွန်းေပါ်ေဒသ
များပါမကျန် စိုက်ပျိုးေလ့ရှိသည်။ ယာေမ
ြ များတွင် မိုးဦးသီးနှံများရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီးတွင် စိုက်နိုင်သကဲ့သို့
လယ်ေြမများတွင် စပါးအပ
ြ ီးစိုက်နိုင်သည်။ ေနက
ြ ာတစ်မျိုးတည်းသီးသန့်စိုက်နိုင်သကဲ့သို့ ပဲမျိုးစုံ၊
ေမ
ြ ပဲ၊ ဂျုံတို့ နှင့်လည်း သီးညှပ်စိုက်နိုင်ပါသည်။

၁၁၀
ေနပ
ြ ည်ေတာ် ေရဆင်းမှ ရန်ကုန်သို့ ခရီးသွားစဥ်တွင် “ဘာပဲစိုက်စိုက် ေန ြကာညှပ်စိုက်”
ဆိုင်းပုဒ်စာတမ်းများကို ြမင်ေတွ့ဖူးပါသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ မည်သည့်ပဲမျိုးစုံသီးနှံကိုစိုက်သည် ြဖစ်ေစ
ေနက
ြ ာသီးညှပ်စိုက်ရန် ြဖစ်သည်။ ပဲမျိုးစုံသာမက မည်သည့်သီးနှံကိုစိုက်သည် ြဖစ်ေစ ေနက
ြ ာသီးညှပ်
စိုက်ရန် ြဖစ်သည်။ ေဆာင်းရာသီတွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ ေြမပဲ၊ နှမ်းလျှင်၊ ေပ
ြ ာင်းနှင့်
ဂျုံသီးနှံတို့ကိုစိုက်သည့်အခါ ေနက
ြ ာကို ညှပ်စိုက်ရန်နိှုးေဆာ်ထားခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
သီးနှံတစ်မျိုးတည်းစိုက်မည့်အစား နှစ်မျိုးစိုက်ြခင်း ြဖင့် တစ်မျိုးမေအာင် ြမင်လျှင် အခ
ြ ား
တစ်မျိုးကေအာင် ြမင်မည်။ နှစ်မျိုးလုံးေအာင် ြမင်လျှင် အကျိုးအမ
ြ တ်ပိုရမည်။ ေနက
ြ ာသီးနှံမှ စားသုံး
ဆီရရှိမည်။ စားသုံးဆီဝယ်ယူရန် မလိုအပ်သ ြဖင့် မီးဖိုေချာင်အသုံးစရိတ်ေလျာ့ချနိုင်မည်။ ဤနည်း ြဖင့်
မိသားစုဝင်ေငွ တိုးတက်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။

ေတာင်သူများသည် သီးထပ်သီးညှပ်သီးနှံပုံစံချမှတ်စိုက်ပျိုးေရးကို အေလးေပးေဆာင်ရွက်
သည့် အေတွ့အကုံရင့်ကျက်လာပ
ြ ီ ြဖစ်ရာ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့် ေနက
ြ ာသီးညှပ်စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းကို မိုးစပါး
ရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး လယ်သီးထပ်အ ြဖစ်ေတွ့နိုင်သည်။ ကုလားပဲ၊ ဂျုံ၊ ေြမပဲတို့နှင့် ေနက
ြ ာသီးညှပ်စိုက်ပျိုး
ြခင်းကို ယာေြမတွင် ယာသီးထပ်အြဖစ်လည်းေတွ့နိုင်သည်။
သီးညှပ်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များတွင် အတန်းလိုက်စိုက်စနစ်ရှိသည်။ ကဲပက်စနစ်လည်းရှိ
သည်။ အတန်းလိုက်စိုက်စနစ်၌ ေနက
ြ ာ နှစ်တန်း၊ ပဲ ေခ
ြ ာက်တန်း၊ အတန်းအကွာအေဝးမှာ တစ်တန်း
ြ ာမျိုးေစ့ကို ပဲမျိုးေစ့၏ ေလးပုံ
နှင့် တစ်တန်း ၁၅ လက်မ ြခား စိုက် ြကသည်။ ကဲပက်စနစ်၌ ေနက
တစ်ပုံခန့် ကဲပက်ေလ့ရှိသည်။ အတန်းလိုက် ြဖစ်ေစ၊ ကဲပက် ြဖစ်ေစ စိုက်ပျိုးရာတွင် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း
သီးနှံတို့၌ အပင်ဦးေရ ရှစ်ေသာင်းမှ တစ်သိန်းရှိက တစ်ဧကနှင့်ညီမျှသည်ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ေနက
ြ ာသီးနှံမှာမူ အပင်ဦးေရ တစ်ေသာင်းမှ တစ်ေသာင်းခွဲရှိက သုညဒသမငါးဧကရှိသည်ဟု
သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ေနက
ြ ာကို သီးသန့်စိုက်ပျိုးလျှင် ေြမအမျိုးအစား၊ အစိုဓာတ်၊ ေြမ ြသဇာနှင့် ြပုစုဂရုစိုက်မှု
ေပါ်မူလည်၍ တစ်ဧကလျှင် အေစ့တင်း ၅၀ ထွက်ရှိနိုင်သည်။ သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရာ၌ မူလသီးနှံအထွက်
ကို မထိခိုက်ေစလိုဘဲ အတန်းအကွာအေဝးအမျိုးမျိုး၊ မျိုးေစ့နှုန်းထားအမျိုးမျိုးကိုသုံး၍ စိုက်သည့်
ြ ာအထွက်မှာလည်းအမျိုးမျိုး ြဖစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ ြဖစ်ေစေန ြကာမျိုးေစ့
အေလ့အထရှိ ြကသဖ
ြ င့် ေနက
တစ်ဆသုံးလျှင် အထွက် ၈၅ ဆ ရရှိနိုင်သည်။ ေနက
ြ ာတစ်တင်းမှ စားသုံးဆီ နှစ်ပိဿာခွဲရရှိသ ြဖင့်

၁၁၁
ေနက
ြ ာေလးတင်းထွကလ
် ျှင် စားသုံးဆီတစ်ပုံးရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။ ေနက
ြ ာတင်း ၂၀ ထွက်ပါက
စားသုံးဆီငါးပုံးရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။
ေနက
ြ ာစိုက်ေတာင်သူများသည် မဟူရာ၊ ဒို့ေခတ်၊ဆန်ဖိုလာ၊ဆင်းေရွှ ြကာ-၁၊ဆင်းေရွှ ြကာ-၂၊
ဆင်းေရွှ ြကာ-၃၊ ေရဆင်းေနက
ြ ာစပ်မျိုး-၁ စသည့် ေနက
ြ ာမျိုးများကို စိုက်ပျိုးသည့် အေတွ့အကုံရှိခဲ့
ေသာ်လည်း ယခုအခါ အသက်လျင်အထွက်ေကာင်းသည့် ဆင်းေရွှ ြကာ-၁၊ ဆင်းေရွှ ြကာ-၂၊ ဆင်းေရွှ
ြကာ-၃ နှင့် ေရဆင်းေနက
ြ ာစပ်မျိုး-၁ မျိုးတို့ကို ကျယ်ြပန့်စွာစိုက်ပျိုးလျက်ရှိေ ြကာင်းသိရသည်။
စပ်မျိုးေနက
ြ ာမျိုးများသည် ပင်တည်းဝတ်မှုန်ကူးနိုင်စွမ်းအားမ
ြ င့်မား၍ တစ်ပွင့်ပါေအာင်ေစ့များခ
ြ င်း
ေက
ြ ာင့် တစ်ဧကအထွက် ပိုမိုေစပါသည်။
ေနက
ြ ာတစ်ဧကအထွက်နှုန်းသည် အဓိကမိတ်ဘက်များြဖစ်ေသာ တစ်ဧကရှိ အပင်ဦးေရ၊
တစ်ပွင့်ပါေအာင်ေစ့အေရအတွက်နှင့် အေစ့ ၁၀၀၀ အေလးချိန်တို့အေပါ်မူတည်သည်။ တစ်ပွင့်ပါ
ေအာင်ေစ့အေရ အတွက်များေစရန် စိုက်ခင်းအတွင်း ပျားအုံများထားေပးသင့်သည်။ သီးညှပ်အြဖစ်
ေနက
ြ ာကိုစိုက်ပျိုးရာ၌

စိုက်ခင်းအတွင်း

စိုက်ပျိုးသည့်ေနက
ြ ာအပင်အေရအတွက်ေပါ်မူတည် ြပီး

အထွက်ရရှိနိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
ေနက
ြ ာထုတ်လုပ်မှုြမင့်မားေရးကို ေနက
ြ ာစတင်မစိုက်ပျိုးမီကပင် ကိုတင်စီမံေဆာင်ရွက်
သင့်သည်။ ေနက
ြ ာပင်သည် ၄င်းတွင် ကီးမားေသာ အမ
ြ စ်အုံရှိသြဖင့် ေရနှင့်အစာအာဟာရဓာတ်ကို
များစွာ စားသုံးနိုင်ေသာအပင်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ ထို့ေ ြကာင့် ေနက
ြ ာစိုက်မည့်ေြမသည် ေြမတွင်းအစိုဓာတ်
ထိမ်းနိုင်ေသာ ေြမဖ
ြ စ်သင့်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးရန် ေြမ ြပုပ
ြ င်ရာတွင် ေြမထဲ၌ အစိုဓာတ်က
ြ ာရှည်စွာ ထိန်းထားနိုင်ေရးအတွက်
ထယ်ေရးနက်၍ ထွန်ေရးညက်ရမည်။ စိုက် ြပီးပါက အေပါ်ယံေြမကို သိပ်ေနေအာင် ြကမ်းရိုက်ေပးရပါ
မည်။ သို့မှသာ ေနက
ြ ာအပင်ေပါက်လျင်ြမန်၍ အပင် ြဖစ်ထွန်းမှုေကာင်းကာ အထွက်ြမင့်မားမည်ြဖစ်
ပါသည်။
သီးနှံတိုင်းတွင် စိုက်ချိန်မှန်စိုက်ပျိုးရန်လိုသည်။ ေနက
ြ ာကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရာတွင် အဓိက
သီးနှံ မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွမ်း၊ ကုလားပဲစသည့် ယာသီးနှံတစ်မျိုးမျိုး၏ စိုက်ချိန်မှန်ရန်လိုအပ်သကဲ့သို့
ေနက
ြ ာကိုလည်း စိုက်ချိန်မှန်တွင်စိုက်ရမည်။ ေနက
ြ ာပင်အတွက် စိုက်ပျိုးသင့်သည့် စိုက်ချိန်ကို
သတ်မှတ်ရာတွင် စိုက်မည့်ေနက
ြ ာမျိုး၏ ပန်းပွင့်ချိန်ကိုခန့်မှန်းြပီး ထိုအချိန်၌ ေြမတွင်ေရအစိုဓာတ်
ကျန်ရှိနိုင်မှုကို စဥ်းစားပ
ြ ီး သတ်မှတ်သင့်သည်။ စိုက်ချိန်ေစာေလ ေြမတွင်းအစိုဓာတ်ကို ြကာရှည်စွာ
ထိန်းထားနိုင်ေလဖ
ြ စ်သ ြဖင့် စိုက်ချိန်ေနာက်မကျေစေရး အေလးမူသင့်ပါသည်။

၁၁၂
ေနက
ြ ာပင် ကီးထွားဖ
ြ စ်ထွန်းေရး၊ အပွင့်အရွယ်အစားကီးမားေရး၊ အေစ့အဆံေအာင် ြမင်
ေရးအတွက် အေရးကီးသည်မှာ ေြမတွင်းမှအာဟာရပ
ြ ည့်စုံစွာ ရရှိေရးဖ
ြ စ်သည်။ ေနက
ြ ာသည်
ေပ
ြ ာင်းဖူးနှင့်ဝါသီးနှံများနည်းတူ ေြမ ြသဇာကိုများစွာစားသုံးေသာ သီးနှံတစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ သို့ြဖစ်၍
ေနက
ြ ာ စိုက်ပျိုးရာတွင် သဘာဝ ေြမ ြသဇာ၊ ဓါတ်ေြမ ြသဇာများကို ထည့်သွင်းရန်လိုသည်။ ေမ
ြ ြပုပ
ြ င်
ချိန်တွင် တစ်ဧကလျှင် ယူရီးယားဓါတ်ေြမ ြသဇာ ၁၁၂ ေပါင်၊ တီစူပါဓါတ်ေြမ ြသဇာ ၅၆ ေပါင်နှင့်
ြ ာအဖူး
ပိုတက်ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာ ၁၁၂ ေပါင် သုံးစွဲသင့်ေ ြကာင်း ေထာက်ခံထားသည်။ ၄င်း ြပင် ေနက
ဝင်ချိန် တွင် တစ်ဧကလျှင် ယူရီးယားဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာ ၅၆ ေပါင်နှုန်း ထပ်မံထည့်သွင်းေပးသင့်ပါသည်။
ေနက
ြ ာကို သီးညှပ်စိုက်ပျိုးရာတွင် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဆိုင်ရာ သတိမူသင့်သည်များရှိပါ
သည်။ သီးညှပ်စိုက်သည့် ေနက
ြ ာပင်နငှ ့် မတ်ပ၊ဲ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲလွမ်း၊ ကုလားပဲစသည့် အဓိက သီးနှံပင်
တို့သည် နီးကပ်စာွ ယှဥ်ြပိုင် အပင်ေပါက်မလာေစေရး၊ မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးစဥ်ကပင် အပင်အတန်း
အကွာအေဝး၊ မျိုးေစ့နှုန်းတို့ကို ချင့်ချိန်သင့်သည်။ ေနက
ြ ာပင်သည် ေလာင်းရိပ်မ ကိုက်ေချ။ အပင်
ေပါက် အချင်းချင်းနီးကပ်ပါက လိုအပ်ေသာအာဟာရ၊ ေရအစိုဓါတ်၊ ေနေရာင်ြခည်တို့ကို ယှဥ်ြပိုင်
လုယူကာ ေနက
ြ ာအပင်ေပါက်ငယ်များ ေသးငယ် ကုံလှီ၍ ကီးထွားမှုညံ့ဖျင်းကာ အထွက်ေလျာ့နည်း
နိုင်ပါသည်။ တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင် ထပ်ညှပ်၍ အပင်ေပါက်ေနပါက စိုက် ြပီး ၁၅ ရက်အတွင်း မဖ
ြ စ်မေန
သားခွဲေပးသင့်ပါသည်။
ေနက
ြ ာသည် မိုးရာသီနှင့် ေနွရာသီနှစ်မျိုးလုံးတွင်စိုက်နိုင် ြခင်း၊ သီးသန့် ြဖစ်ေစ၊ သီးညှပ်
ြဖစ်ေစ စိုက်နိုင် ြခင်း လယ်ေြမတွင် စပါးရိတ်သိမ်းအပ
ြ ီး ြဖစ်ေစ၊ ယာေမ
ြ တွင် မိုးဦးသီးနှံများ ရိတ်သိမ်း
အပ
ြ ီး ြဖစ်ေစ စိုက်နိုင် ြခင်း၊ ကိုင်းကျွန်းေမ
ြ များတွင်လည်း စိုက်နိုင် ြခင်းနှင့် ေရေမ
ြ ေဒသမေရွး စိုက်နိုင်
ြခင်းေက
ြ ာင့် အားထားရမည့် ဆီထွက်သီးနှံတစ်မျိုးအဖ
ြ စ် ရပ်တည်ေနမည်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏
လက်ရှိလူဦးေရနှင့် တိုးတက်လာမည့် လူဦးေရအတွက် လိုအပ်ေသာ စားသုံးဆီဖူလုံရုံသာမက ပိုလျှံ
ေရးအတွက် ဆီထွက်ေနက
ြ ာသီးနှံကို သီးသန့် ြဖစ်ေစ သီးညှပ် ြဖစ်ေစ စိုက်ပျိုးရန် တိုက်တွန်းလို
ပါသည်။
သီးနှံစိုက်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖ
ြ င့် စိုက်ပျိုးရာတွင် သီးနှံအတွဲတွင်ပါဝင်သည့် သီးနှံအားလုံးေအာင်
ြမင်ေရး၊ အထွက်စွမ်းရည်ြပည့်အဝရရှိေရး၊ ကိုတင်တွက်ဆေဆာင်ရွက်သင့်သည်။ ေနက
ြ ာကိုစိုက်ပျိုး
၍ သီးနှံထုတ်လုပ်မှု ြမင့်မားေရး၊ သီးနှံစိုက်စွမ်းအားမ
ြ ှင့်တင်ေရးနှင့် ြပည်တွင်းစားသုံး ဆီဖူလုံေရးတို့ကို
ဦးတည် ကိုးပမ်းေဆာင်ရွက် သင့်ေ ြကာင်း အကံြပုေရးသားလိုက်ရပါသည်။

၁၁၃

“ ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်စိုက်ခင်း လိုအပ်သည့် အာဟာရေမ
ြ ြသဇာထည့်သွင်း ”
ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်သည် ြမန်မာ့ဟင်းအမယ်များတွင်မ ြဖစ်မေနပါေလ့ရှိသည့် မီးဖိုေချာင်သုံး
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖ
ြ စ်သည်။ စာေရးသူသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးအနှံေပါများ ေကျးလက်
တွင်ေမွးဖွားသည့် ေတာင်တွင်း ကီးသားပီပီ ခရမ်းချဥ်သီးကို အလွန် ကိုက်နှစ်သက်သည်။့ မိသားစု
ထမင်းဝိုင်းအတွက် ဟင်းချက်သည့်အခါ အသားဟင်းများတွင် ခရမ်းချဥ်သီးထည့်ေလ့ရှိသည်။ အသီး
အနှံ အစိမး် ေက
ြ ာ်တွင်လည်း ခရမ်းချဥ်သီးပါဝင်သည်။ ဟင်းချိုဟင်းသာမက အရည်ေသာက် ချဥ်ရည်
ဟင်းချက်လျှင်လည်း ခရမ်းချဥ်သီးတစ်လုံးနှစ်လုံး မဖ
ြ စ်မေနထည့်သည်။ ခရမ်းချဥ်သီးပါဝင်သည့်
ဟင်းသည်သာ ထမင်း ြမိန်သည်ဟု အယူသည်းမိသည်။
ငရုတ်သီးသည်လည်း ခရမ်းချဥ်သီးကဲ့သို့ပင်။ ဟင်းအရသာေလးေရးအတွက် ငရုတ်သီး
အစိမ်းတစ်ေတာင့်နှစ်ေတာင့်ကို ဟင်းချက်ရာတွင် ထည့်ေလ့ရှိသည်။ ငရုတ်သီးအေခ
ြ ာက်ကို ဟင်း
အေရာင်အဆင်းလှပေရးအတွက် အေရာင်တင်အမှုန့်အြဖစ်သုံးသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လူမျိုး
မေရွး၊ ဘာသာမေရွး ြမို့ပ
ြ ေကျးလက်ေနပ
ြ ည်သူအားလုံးသည် စာေရးသူကဲ့သို့ ခရမ်းချဥ်သီးနှင့် ငရုတ်
သီးကို ေန့စဥ် စားသုံး ြကမည်ဟု ယုံ ြကည်မိသည်။ သို့ ြဖစ်ရာ ပွဲတိုင်းေကျာ် ခရမ်းချဥ်သီးနှင့်
ငရုတ်သီးကို ြမန်မာ့ အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် ရာသီမေရွး ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီး၌ ေစျးများတွင်
ဝယ်ယူရရှိနိုင်ေစလို ပါသည်။
ကမ္ဘာနှင့်အဝှန်းနိုင်ငံအများအပ
ြ ားတွင် ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်ကိုစိုက်ပျိုး ြကရာ အိမ်နီးနားချင်း
နိုင်ငံများဖ
ြ စ်ေသာ တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအ ြမင့်မား
ဆုံးနိုင်ငံများဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း သိရှိရသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ၌ ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုး
ြ စ်အခင်းကျယ်လည်း စိုက်ပျိုးက
ြ သည်။ ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်အထွက်နှုန်းနှင့် အရည်
သကဲ့သို့ စီးပွားဖ
အေသွးေကာင်းေရးအတွက် ပုံမှန် ြပုစုဂရုစိုက်ေဆာင်ရွက် ြကေသာ်လည်း စိုက်ပျိုးစဥ် ေတွ့ ကုံရမှုများ
နှင့် ေဖ
ြ ရှင်းနည်းများကိုတင်ြပုလို၍ ဤေဆာင်းပါးကို ေရးသားရခ
ြ င်းြဖစ်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးစဥ် ေတွ့ ကုံရမှု
စိုက်ပျိုးသည့် ခရမ်းချဥ်နှင့် ငရုတ်ပင်များသည် ေရွှ့ေပ
ြ ာင်းစိုက်ပျိုးသည်မှစ၍ ရှင်သန်
ကီးထွား သီးပွင့်ရင့်မှည့်လာမှသာ အထွက်နှင့်အရည်အေသွးေကာင်းမည် ြဖစ်သည်။ အေစာပိုင်း
ကာလတွင် ကီးထွားမှုေနှးေကွးြခင်း၊ ဆက်လက်၍လည်း ပုံမှန် ကီးထွားမှုမရှိြခင်းတို့ကို စိုက်ခင်းအချို့
တွင် ေတွ့ြမင်ရသည်။ ပွင့်သီးချိန်တွင် အပင်များမှ အသီးထွက်နည်းြခင်း၊ အသီးများသည် ပုံသ န်
ြ င်းနှင့် အရည်အေသွးညံ့ဖျင်းြခင်းတို့ကို စိုက်ပျိုးသူများ ေတွ့ ကုံေနရ
မမှန်ြခင်း၊ ရင့်မှည့်မှုမညီညာခ
ေက
ြ ာင်း သိရှိရပါသည်။

၁၁၄
ေဆာင်ရွက်ရန်
အပင်များအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် အဟာရဓါတ်များမှာ နိုက်ထရိုဂျင်၊ ေဖါ့စ်ဖါးရပ်နှင့်
ပိုတက်စီယံတို့ြဖစ်ရာ အဆိုပါအဟာရဓါတ်များပါဝင်ေသာ ေြမ ြသဇာများကို ခရမ်းချဥ်နှင့် ငရုတ်စိုက်
ခင်းများတွင် ထည့်သွင်းေပးရန်လိုသည်။ စိုက်ပျိုးစဥ်ကပင် ေဖါ့စဖါးရပ်ပါဝင်ေသာ ေြမသ
ြ ဇာကို
ေြမခံအြဖစ်ထည့်ေပးသင့်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ပိုတက်စီယံပါေသာ ေြမ ြသဇာများကိုမူ စိုက် ြပီးသည်
မှ ၄၅ ရက်သားအတွင်း အကိမ်ခွဲ၍ ထည့်ေပးသင့်သည်။ အသုံး ြပုရမည့် ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာအမျိုးအစား
ကို ေနရာေဒသအလိုက် အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်မှုအေပါ်မူတည်၍ စဥ်းစားသင့်ပါသည်။ သုံးစွဲရန်
လိုအပ်သည့် ပမာဏကိုမူ ေမ
ြ နမူနာယူ၍ ေြမဆီလွှာစမ်းသပ်စစ်ေဆးပ
ြ ီး ေမ
ြ တွင်းရှိ အာဟာရအမျိုး
အစားနှင့် ပမာဏအနည်းအများေပါ်မူတည်၍ ဆုံးြဖတ်ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။

ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်တွင် ပိုတက်စီယံအာဟာရဓာတ် အေရးပါသည်

လိုအပ်ေသာ အာဟာရဓာတ်များနှင့် အေရးပါေသာပိုတက်စီယံ
ေဖါ့စ်ဖားရပ်အာဟာရဓါတ်သည် ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်တွင် အေစာပိုင်းကာလကီးထွားမှုနှင့်
အမ
ြ စ်ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထူးလိုအပ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ပိုတက်စီယံသည် ပုမံ ှန် ကီးထွား
ေရးနှင့် အရည်အေသွးေကာင်းအသီးထွက်ရရှိေရးအတွက် အေရးပါေသာ အာဟာရဓါတ်များဖ
ြ စ်
သည်။ အပင်သက်တမ်းကာလတစ်ေလျှာက်လုံးတွင် ပိုတက်စီယံသည် နိုက်ထရိုဂျင်ထက် ပိုမိုလိုအပ်
သည်။ အသီး ကီး ထွားဖွံ့ြဖိုးချိန်တွင် ပိုတက်စီယံကို ပိုမိုလိုအပ်သည်။ အသီးအေလးချိန်နှင့်
တစ်ဧကအထွက်နှုန်းသည် ပိုတက်စီယံအာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှုအေပါ်မူတည်သည်။ ပိုတက်စီယံသည်
အသီးရင့်မှည့်မှု၊ အသီးပုံသ န်နှင့် သိုေလှာင်မှုအရည်အချင်းများအေပါ် အကျိုးသက်ေရာက်သ ြဖင့်
ပိုတက်စီယံချို့တဲ့ပါက ရင့်မှည့်မှုမညီညာခ
ြ င်း၊ အသီးပုံသ ာန်ပျက်ယွင်း ြခင်း၊ အရည်အေသွးညံ့ဖျင်း
ြခင်း၊ အထွက်ေလျှာ့နည်း ြခင်း တို့ကို ြဖစ်ေပါ်ေစသည်။

၁၁၅
သို့ ြဖစ်၍ ခရမ်းချဥ်နှင့်ငရုတ်တွင် အေရးပါေသာ ပိုတက်စီယံအာဟာရဓာတ်ကို မဖ
ြ စ်မေန
ထည့်သွင်းေပးရန်လိုသည်။ ေြမဆီလွှာစစ်ေဆးမှုအရ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် ေဖါ့စ်ဖားရပ်အာဟာရဓာတ်
တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် ြဖစ်သည်။ ေြမသ
ြ ဇာများအသုံးြပုရာတွင် ထည့်သွင်းချိန်နှင့် ထည့်သွင်းသင့်
သည့် ပမာဏမှန်ကန်ရန်လိုသည်။ သီးနှံထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ေစရန် ဓါတ်ေြမသ
ြ ဇာထည့်သွင်း၍
အာဟာရဓာတ်များ ြဖည့်ဆည်းးရာတွင် စိုက်ပျိုးေမ
ြ ၏ ေြမဆီလွှာစစ်ေဆးမှုကို အေခ
ြ ခံ၍ ေဆာင်ရွက်
သင့်ေ ြကာင်း ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

၁၁၆

“ ြပုစုေစာင့်ေရှာက် နည်းစနစ်မှန် သရက်သီးအရည်အေသွးေကာင်းေစရန် ”
သရက်သီးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အပူပိုင်းေဒသနိုင်ငံများ၌ လူအများစားသုံးသည့် သီးနှံ
တစ်မျိုးဖ
ြ စ်သည်။ အပူပိုင်းေဒသနိုင်ငံများ၏ ပန်းသီးဟုပင်တင်စားေခါ်ေဝါ်နိုင်ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံ
တွင် ြမို့၊ ေကျးလက်ရပ်ရွာ အိမ်ဝိုင်းများ၊ ဘာသာေရးအေဆာက်အဦ အဝန်းအဝိုင်းများတွင် တစ်နိုင်
တစ်ပိုင်စိုက်ပျိုးသည်များရှိသကဲ့သို့ စီးပွားဖ
ြ စ်စိုက်ခင်းအလိုက် စိုက်ပျိုးသည်များလည်း ရှိပါသည်။
သို့ ြဖစ်ရာ သရက်သီးအေရအတွက်များစွာ သီးေရး၊ သီးသမျှ အရည်အေသွး ြပည့်မီေရးအတွက်
ပန်းခိုင်ထွက်သည်မှ အသီးရင့်မှည့်ဆွတ်ခူးသည်ထိ ေဆာင်ရွက်သင့်သည်များကို အသိေပးလိုပါသည်။
သရက်ပင်၌ ပန်းခိုင်များဖ
ြ ိုင်ြဖိုင်ထွက်ချိန်တွင် ြဖုတ်ပိုးများကျေရာက်ဖျက်ဆီးေလ့ရှိသည်။
၄င်းတို့သည် နုေသာအရွက်၊ ပန်းခိုင်၊ ကိုင်းနုများမှ ပင်ရည်ကိုစုပ်စားက
ြ သည်။ အရွက်နုများ ညှိုးနွမ်း
တွန့်လိမ်ြပးီ ေြခာက်ေသွ့သွားသည်။ ပန်းခိုင်များ ညှိုးေြခာက် ြပီး အသီးမတင်ေတာ့ေချ။ ြဖုတ်ပိုး
ကျေရာက် ြပီးေနာက် ေနာက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးအေနဖ
ြ င့် ဖားဥမိှုေရာဂါနှင့် ြကပ်ခိုးမိှုေရာဂါများ
ထပ်မံကျေရာက်တတ်သည်။

ဆိုးရွားသည့်

သရက်ပင်ြဖုတ်ပိုးမကျေရာက်မီနှင့်

ကျေရာက်လျှင်

ကျေရာက် ြခင်း အင်းဆက်ပိုးသတ်ေဆးများဖ
ြ င့် ပက်ြဖန်းကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်လိုပါသည်။

သီးထိုးယင်ကျေရာက်မှုကိုကာကွယ်ရန်လိုသည်

သရက်ပင်၌ အသီးများကီးထွားချိန်တွင် ဖျက်ဆီးသည့် အင်းဆက်ပိုးမှာ သရက်သီးထိုးယင်
ြဖစ်သည်။ သီးထိုးယင်၏ ပိုးတုံးလုံး၊ ေလာက်ေကာင်သည် အသီးထဲတွင်အေခါင်းထွင်း ြပီး စားေသာက်
ေလ့ရှိသည်။ အသီးများအေရာက်ပျက်ြခင်း၊ အသားေပျာ့ြခင်း၊ အသားချိုင့်ဝင်ြခင်း၊ အသီးပုတ် ြခင်း၊
အသီးေက ြခင်းတို့ကို ြဖစ်ေစသည်။ ဤသို့ ပုပေ် ဆွးေကကျရခ
ြ င်းမှာ အသီးထဲတွင် ေလာက်ေကာင်
များ စွန့် ြပစ်ေသာ အညစ်အေက
ြ းများေက
ြ ာင့် ဘက်တီးရီးယားများေပါက်ပွားမှုကို ြဖစ်ေစေသာေက
ြ ာင့်
ြဖစ်သည်။ သီးထိုးယင်ကျေရာက်မှုကိုကာကွယ်ရန် မှည့်ခါနီးသရက်သီးများကို အိတ်စွပ်ေပးရန်လို

၁၁၇
သည်။ အင်းဆက်ပိုးေထာင်ေချာက်များချိပ်၍ ဖမ်းယူဖျက်ဆီးသင့်သည်။ ေကကျေသာ အသီးများကို
ေကာက်ယူဖျက်ဆီးပစ်ရမည်။ အင်းဆက်ပိုးသတ်ေဆးများ ပက် ြဖန်းအသုံးြပု၍ ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်
လိုပါသည်။
သရက်ပင်များကို စိုက်ပျိုးသည့်ေဒသ၌ ရာသီဥတုပူေနွးလာသည်နှင့်အမျှ စတင်ေရသွင်း
ရန်လိုသည်။ သရက်ပင်တွင် ပန်းခိုင်များထွက်ြပီး အသီးစတင်ကာ အသီး ကီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ
သွင်းေရလိုအပ်ေနမည် ြဖစ်သ ြဖင့် တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ် ြခား ဆက်လက်ေရသွင်းသင့်သည်။ သဲဆန်ေြမ ြဖစ်
ပါက အကိမ်များများေရသွင်းသင့်သည်။ အသီးဆွတ်ခူးချိန်ထိ သွင်းေရလိုအပ်ေနမည်ြဖစ်ပါသည်။
သရက်ပင် ကီးထွားဖွံ့ြဖိုးေရး၊ ပန်းခိုင်သီးပွင့ေ် ရးအတွက် နိုင်ထရိုဂျင်ေ ြမ ြသဇာကို ပုံမှန်
ေကျွးရန်လိုသည်။ သံဓါတ်ကဲ့သို့ အနည်းလိုအဟာရဓါတ်များလည်း လိုနိုင်ပါသည်။ ဓါတုေြမ ြသဇာ
ြ ဇာများကို ေကျွး ြခင်းသည် ပိုမိုေကာင်းမွန်သည်။
ေကျွးပါက အပင်ကိုေလာင်နိုင်သ ြဖင့် ြသဂဲနစ်ေြမသ
အပင်ငယ်များတွင် ေြမသ
ြ ဇာများပိုမိုေကျွးြခင်းမပ
ြ ုရန် သတိထားသင့်သည်။ နှုံး၊ ေြမေစးထက် သဲဆန်
ေသာေြမတွင် စိုက်ပျိုးေသာသရက်ပင်များ၌ ေြမ ြသဇာပိုမိုေကျွးရန်လိုအပ်ပါသည်။
အသီးဆွတ်ခူးချိန်၌ အရည်အေသွးေကာင်း သရက်သီးများရရှိေရးအတွက် အေရးကီးပါ
သည်။ အပင်ေပါ်တွင် အသီးများကို ရင့်မှည့်ေစပ
ြ ီးမှ ဆွတ်ခူးပါက ပိုမို၍အရည်အေသွးအရသာ
ေကာင်းမွန်ေစပါသည်။ ေရာင်းချရန် အများအပ
ြ ားဆွတ်ခူးလိုပါက အပင်ေပါ်ရှိ ပထမအသီးရင့်မှည့်
ေသာအေရာင် ေပ
ြ ာင်းပါက ထိုအသီးနှင့်အရွယ်အစားတူနှင့် ထိုအသီးထက် ကီးေသာ အသီးများကို
ဆွတ်ခူးသင့်သည်။ ငယ်ေသာအသီးများကို ဆက်လက်ကီးထွားေစသင့်ပါသည်။
သရက်ပင်ပန်းခိုင် ထွက်သည်မှစ၍ ြပုစုေစာင့်ေရှာက်ရန်လိုအပ်သည့် ပိုမွှားကာကွယ်ေရး၊
ေရသွင်းေရး၊ ေြမ ြသဇာ ေကျွးေရး၊ ဆွတ်ခူးချိန်နည်းစနစ်မှန်ေရးတို့ကို လိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်
အသိေပး အပ်ပါသည်။

၁၁၈

တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ဗီဇြပုပ
ြ င်စပါးမျိုး
တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်၄င်း၏ပထမဦးဆုံးေသာဇီဝ ြပုပ
ြ င်စပါးမျိုး (GM rice)
တစ်မျိုးကို စီးပွားဖ
ြ စ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရန် အတည် ြပုခဲ့ေ ြကာင်း သိရသည်။
တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ စိုက်ပျိုေရးဝန် ကီးဌာန၏ ဇီဝလုံ ြခုံမှုဆိုင်ရာ ေကာ်မီတီ
အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကထုတ်ေဖါ်ေပ
ြ ာက
ြ ားရာတွင် ၄င်းစပါးမျိုးအတွက် ဇီဝလုံြခုံမှုလက်မှတ် (Biosafety
Certificate) ကို ထုတ်ေပးခဲ့ ြပီးြဖစ်ေ ြကာင်း၊ လာမည့်နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်အတွင်း ကျယ်ကျယ် ြပန့်ြပန့်
စတင်စိုက်ပျိုးမည် ြဖစ်ေ ြကာင်း ေဖါ်ပ
ြ သည်။ ဤစပါးမျိုးသည် ဖျက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ေသာ Bt စပါးမျိုး
ြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိရသည်။
ကမ္ဘာတွင် ဗီဇြပုပ
ြ င်စပါးမျိုး (GM rice) များစွာကို စီးပွားဖ
ြ စ်စိုက်ပျိုးရန် အတည်
ြ င်စပါးမျိုးကိုမျှ စီးပွားဖ
ြ စ်စိုက်ပျိုး
ြပုပ
ြ ီးြဖစ်ေသာ်လည်း လက်ရှိအေြခအေန၌ မည်သည့်ဗီဇ ြပုပ
ြခင်း မရှိေသးေချ။
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာန (International Rice Research
Institute - IRRI) အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းများစွာသည် ဗီဇ ြပုပ
ြ င်စပါးသုေတသန စွမ်းရည်
ဖွံ့ြဖိုးေရးကိုသာ ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိ ြကသည်။
အပ
ြ ည် ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနသည် ယခုထိ ဗီဇြပုပ
ြ င်စပါးမျိုးများကို
ေဖါ်ထုတ်ေပးခ
ြ င်းမရှိေသးေသာ်လည်း စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင် ေြခာက်ေသွ့ ဒဏ်ခံနိုင်ေရး၊ အပူဒဏ်
ခံနိုင်ေရး၊ ဆားငန်ဒဏ်ခံနိုင်ေရး၊ စပါးပင်၏ အစာချက်လုပ်မှုစွမ်းရည် ေကာင်းမွန်ေရးနှင့် အဟာရ
တန်ဘိုး ြမင့်မားေရးတို့အတွက်

စပါးမျိုးသစ်များရရှိရန်

ေဆာင်ရွက်လျှက်ရှိေ ြကာင်း သိရှိရပါသည်။

ဗီဇ ြပုပ
ြ င်စပါးသုေတသနလုပ်ငန်းကို

၁၁၉
ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများအေပါ် ဖွံ့ြဖိုးြပီးနိုင်ငံများ၌ ေလ့လာဆန်းစစ်မှု
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများကို တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံစိုက်ဧရိယာ ၁ ဒဿမ ၇ သန်းရှိခဲ့ ြပီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ၁၁ သန်း၊
၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ၂၇ ဒဿမ ၈ သန်း၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ၃၉ ဒဿမ ၉ သန်းနှင့် ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်တွင်
၄၄ သန်းအထိ စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်မူ ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများကို နိုင်ငံေပါင်း ၂၅
နိုင်ငံရှိ

ေြမဧရိယာ

ဟက်တာ

၁၂၅

သန်းေပါ်၌

စိုက်ပျိုးေနပ
ြ ီ ြဖစ်ေ ြကာင်းသိရှိရသည်။

၄င်းဧရိယာသည် ကမ္ဘာ့သီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်ေသာ ဧရိယာ၏ ရှစ် ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှပါသည်။
ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများကို

အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်နိုင်ငံ

ရှစ်

နိုင်ငံရှိ ြပီး၊

အေမရိကန်

ြပည်ေထာင်စုတွင် ဟက်တာ ၆၂ ဒသမ ၅ သန်း၊ အာဂျင်တီးနားတွင် ၂၁ သန်း၊ ဘရာဇီးတွင် ၁၅
ဒဿမ ၈ သန်း၊ ကေနဒါတွင် ၇ ဒဿမ ၆ သန်း၊ အိန္ဒိယတွင် ၇ ဒဿမ ၆ သန်း၊ တရုပ်တွင် ၃
ဒဿမ ၈ သန်း၊ ပါရာ ေဂွးတွင် ၂ ဒဿမ ၇ သန်းနှင့် ေတာင်အာဖရိကတွင် ၁ ဒဿမ ၈ သန်း
စိုက်ပျိုးလျက်ရှိေ ြကာင်း သိရှိ ရပါသည်။
ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံ ေလး မျိုးကို ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံစိုက်ဧရိယာအားလုံးနီးပါးတွင် စိုက်ပျိုး
လျက်ရှိ ြပီး ပဲပုပ် ၅၂ ဒဿမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ အေစ့ထုတ်ေြပာင်း ၂၉ ဒဿမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဝါ ၁၂
ဒဿမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကနိုလာဆီမုံညင်း ၄ ဒဿမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းြဖစ်ေ ြကာင်း သိရှိရသည်။
ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံမျိုးများကို အဓိကအားဖ
ြ င့် နှစ်မျိုးနှစ်စားထုတ် လုပ်လျက်ရှိြပီး တစ်မျိုးမှာ
ေပါင်းသတ်ေဆးဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသီးနှံမျိုးများနှင့် ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ အင်းဆက်ဖျက်ပိုးဒဏ်
ခံနိုင်ရည်ရှိ သီးနှံမျိုးများဖ
ြ စ်ပါ သည်။

ဗီဇြပု ြပင်သီးနှံ ေပ
ြ ာင်းဖူး

လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးဆိုင်ရာ ဇီဝနည်းပညာထွန်းကားလာမှုေ ြကာင့် ဖွံ့ြဖိုးပ
ြ ီးနိုင်ငံများ
တွင် သီးနှံများစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာရန် ယခုကဲ့သို့ ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများကို ကျယ် ြပန့်စွာ
အသုံးြပုလာက
ြ ြခင်းြဖစ်သည်။ သို့ေသာ် ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေဝဖန်
သုံးသပ်ချက်များနှင့် ေလ့လာဆန်းစစ်မှုများ ေပါ်ထွက်လာပ
ြ ီ ြဖစ်သည်။ 'စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံေရး

၁၂၀
အတွက် မရှိမြဖစ်အဓိကလိုအပ်ချက်လား'၊ 'တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လယ်သမားအများစုကို အကျိုး
ရှိေအာင် အေထာက်အပံ့ြဖစ်ေစမည်လား'၊ 'စားေသာက်ကုန်ပစ္စည်းများအဖ
ြ စ် ြပုပ
ြ င်ထုတ်လုပ်
စားသုံးရာတွင် လူသားများအတွက် ေဘးဥပါဒ်ကင်းေစမည်လား'။
ဖွံ့ြဖိုးပ
ြ ီးနိုင်ငံများ၌ ပညာရှင်များ၏ ေလ့လာမှုစစ်တမ်းများ အရ ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံ
များသည် ေမျှာ်လင့်ထားသကဲ့သို့ ေရရှည် ြဖစ်နိုင်ေြခမရှိမှုများကို ေတွ့ရှိရသည်။ ဥပမာ တရုတ်
ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများ စတင်စိုက်ပျိုးသည့်အေစာပိုင်းကာလ၌ စိုက်ပျိုးသူ
များအတွက်

အကျိုးအမ
ြ တ်ရှိကာ၊

နှစ်ေပါင်းများစွာ ြကာလာ

ပိုးသတ်ေဆးသုံးစွဲမှုကို

သည့်ကာလ၌

ေလျှာ့ချနိုင်ခဲ့သည်။

ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများသည်

သို့ေသာ်

ဆိုးရွားသည့်မူလ

အင်းဆက်ဖျက်ပိုးဒဏ်ကို ခံနိုင်ေသာ်လည်း မူလကဆိုးရွားခ
ြ င်းမရှိသည့် ဒုတိယအင်းဆက်ဖျက်
ပိုးအန္တရယ်နှင့် ကုံေတွ့ရကာ ပိုမိုကုန်ကျစရိတ် ြမင့်မားေက
ြ ာင်း သိရှိရသည်။ ဗီဇြပုပ
ြ င်
ချည်မျှင်ရှည်ဝါသီးနှံသည်

သီးလုံးေဖါက်ပိုးများဒဏ်ကို

ခံနိုင်ေသာ်လည်း

စုပ်စားပိုးများ၏

ဖျက်ဆီးမှုပိုမိုဆိုးရွားလာခ
ြ င်းမျိုး ြဖစ်သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရိုင်အိုဂရမ်ဒီဒိုဆူးေဒသ၌ ပဲပုပ်သီးနှံစိုက်ပျိုးေရးတွင် ဗီဇြပုပ
ြ င် ပဲပုပ်သီးနှံ
များ စိုက်ပျိုးလာခ
ြ င်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ၂၀၀၂ ခုနှစ်အတွင်း သုံညမှ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀ ခန့် တိုးြမှင့်
လာခဲ့သည်။ ေနာက်ပိုင်းကာလများတွင် ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများစိုက်ပျိုးခ
ြ င်းကို ေလျှာ့ချလာကာ လုံးဝ
စိုက်ပျိုးခ
ြ င်းမပ
ြ ုေတာ့ေပ။

အေက
ြ ာင်းမှာ

ြ င်ပဲပုပ်သီးနှံများသည်
ဗီဇြပုပ

တစ်စထက်တစ်စ

ေပါင်းသတ်ေဆးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ေလျှာ့ကျသွားခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်ေ ြကာင်းသိရှိရသည်။ ဗီဇြပုပ
ြ င်
မဟုတ်ေသာ ပဲပုပ်သီးနှံမျိုးများကို တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးကာ တရုတ် ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ တင်ပို့
ေရာင်းချ ေနပ
ြ ီ ြဖစ်သည်။
အေစ့ထုတ်ေြပာင်းသီးနှံသည် မက္က စီကိုနိုင်ငံ၏ ပင်မရိက္ခာသီးနှံ ြဖစ်သည်။ မက္က စီကိုနိုင်ငံ
တွင် ဗီဇြပုပ
ြ င်အေစ့ထုတ်ေြပာင်းသီးနှံများအေပါ် အမျိုးသားဥပေဒဖ
ြ င့် ြပဌာန်းကာကွယ်လာမှု
များရှိခဲ့သည်။ ထို့ေ ြကာင့် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ဗီဇြပုပ
ြ င် အေစ့ထုတ်ေြပာင်းသီးနှံနှင့် မိရိုးဖလာ အေစ့
ထုတ်ေြပာင်းမျိုးများကို မျိုးစပ်ေရွးချယ်ကာ မျိုးသစ်ေမွးြမူထုတ်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများကို စတင်
ြ င်သီးနှံမျိုးများကို မက္က စီကိုနိုင်ငံတွင် ယုံ ြကည်အားကိုးမှု
ေဆာင်ရွက်ေ ြကာင်း သိရှိရသည်။ ဗီဇြပုပ
ေလျှာ့နည်းလာခ
ြ င်းေက
ြ ာင့် ြဖစ်သည်။
ဗီဇြပုပ
ြ င်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်အသုံးြပုခ
ြ င်း၏ စီးပွားေရး၊လူမှုေရး၊ ဇီဝလုံြခုံ
ေရးနှင့် အကျိုးဆက်များအေပါ် ဖွံ့ြဖိုးပ
ြ ီးဲနိုင်ငံများ၌ ေလ့လာဆန်းစစ်မှုများရှိေနပ
ြ ီ ြဖစ်ပါေက
ြ ာင်း
အသိ ေပးေရးသားလိုက်ရပါသည်။

ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်၊အတွဲ(ရ)၊ အမှတ်(၃)၊ ၂၀၁၀ ြပည့်နှစ်၊ ေဖေဖာ်၀ါရီလ (၁) ရက်၊ တနလာေန့
င်္ ၊

၁၂၁
ကုံေတွ့ခဲ့ရသမျှ စိုက်ပျိုးေရးဘ၀
စိုက်ပျိုးေရးကို ဘယ်တုံးက ကျွန်ေတာ်စတင်ရင်းနှီးတယ်ဆိုတာ ေပ
ြ ာရရင် တန်းြမင့်
ေကျာင်းထွက်လက်မှတ်ရစာေမးပွဲေြဖအပ
ြ ီး ေအာင်မှန်းရှုံးမှန်းမသိရေပမယ့် လယ်သမားအဖ
ြ စ်
စတင်ခဲ့ရတဲ့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ကို ေပ
ြ ာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က လယ်သမားသားဆိုေတာ့ မိဘက
ေကျာင်းမထားနိုင်လို့ ေကျာင်းကထွက်ရတာနဲ့ လယ်သမား ဒါမှမဟုတ် စိုက်ပျိုးေရးသမားလုပ်ခဲ့
ရတာပါ။ လများမက
ြ ာမီ အထက်တန်းေကျာင်းက ကျွန်ေတာ့်ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ ေကျးဇူးေက
ြ ာင့်
ယာယီဂိုေဒါင်ေစာင့် ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ယာယီဂိုေဒါင်ေစာင့်ဆိုေပမယ့် ညဆိုရုံးေပါ်အိပ်ြပီး၊ ေန့မှာ ေတာင်တွင်း ကီးြမို့ ေကျးလက်
ကီးပွားတိုးတက်ေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ စိုက်ပျိုးေရး ၁ ၀ါရုံးမှာ ရုံးအကူဘ၀နဲ့ ရုံးလုပ်ငန်းများ စတင်
လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီ ေမ
ြ -ေကျး-ရှင်း စိုက်ပျိုးေရး ၁ ၀ါရဲ့ အငယ်တန်းအမှုေဆာင်အရာရှိက ကျွန်
ေတာ့်စိုက်ပျိုးေရးဘ၀ လက်ဦးဆရာပါ။ ဆရာ့ေကျးဇူးေက
ြ ာင့် ယာယီဂိုေဒါင်ေစာင့်အြဖစ် တစ်နှစ်
ခန့်အလုပ်လုပ် ြပီး၊ ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း) လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်ြမို့သို့သွားကာ ေကျးလက်
ကီးပွားေရးမှူး ၁၀ လ သင်တန်းကို တက်ေရာက်ခဲ့ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးေရး၀န်ထမ်းဘ၀ တကယ်စတင်ခဲ့ရတာကေတာ့ ၁၉၆၇ ခုနှစ်ပါ။ မေကွးတိုင်း၊ ကံမ
ြမို့နယ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးဌာနခွဲရဲ့ ေကျးလက်ကီးပွားေရးမှူးအဖ
ြ စ် အမှုထမ်းရပါတယ်။
ကံမြမို့နယ်အတွင်း ေကျးရွာအုပ်စု ၅၁ စုရှိတဲ့အနက် သုံးအုပ်စုကလွဲလို့ စိုက်ပျိုးေရးပညာေပး
ြ ာရန် ေရာက်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ေကျးလက်ကီးပွားေရးမှူးဆိုတာ စိုက်ပျိုးေရးသာမက လယ်သ
ေဟာေပ
မားေတွအတွက် လိုအပ်တဲ့ အကူအညီေပးရပါတယ်။
ြမန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးဖ
ြ စ်တဲ့ ရာေကျာ် ၁ စပါးကို ကံမြမို့
နယ်မှာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် စတင်စိုက်ပျိုးေစခဲ့ရာမှာ ကျွန်ေတာ်ပါ၀င်ခဲ့ရပါတယ်။ အစကေတာ့ တစ်
ဧကတင်း ၁၀၀ ေကျာ်မယ်ဆိုတာ လယ်သမားေတွ မယုံ ြကပါဘူး။ အမ
ြ င့်ဆုံး၁၆၄ တင်း တကယ်
ထွက်လာေတာ့ သူတို့ ြပုံးေပျာ် ြကရပါတယ်။ ရာေကျာ် ၁ စပါးနဲ့အတူ ေခတ်သစ်ပျိုးေထာင်နည်း
စနစ် ြဖစ်တဲ့ အစိုတမန်းေပါင်ပျိုးစနစ်၊ အတန်းလိုက်ေကာက်စိုက်စနစ်၊ ဓာတ်ေြမဩဇာသုံးမျိုး
(ယူရီးယား၊ တီစူပါေဖာ့စဖိတ်၊ ြမူရီရိတ်ေအာ့ပိုတက်ရှ်) အချိုးကျသုံးစွဲနည်းစနစ်၊ ေမာင်းညိုချိန်
ရိတ်သိမ်းြပီး ချက်ချင်းေခ
ြွ ေလှ့သည့်နည်းစနစ်များ ပညာေပးေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းေက
ြ ာင့် တစ်ဧက
တင်း ၁၀၀ ေကျာ်ခဲ့ရတာဖ
ြ စ်ေ ြကာင်း သူတို့ သုံးသပ်မိက
ြ ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ် ပျဥ်းမနားမ
ြ ို့ စိုက်ပျိုးေရးသိပ္ပံကို သုံးနှစ်က
ြ ာတက်အြပီး ကံမြမို့နယ်ကို ၁၉၇၅
ခုနှစ်မှာ ဒီပလိုမာေကျးရွာမန်ေနဂျာအဖ
ြ စ် ဒုတိယအကိမ် ြပန်ေရာက်ေတာ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရး
ဌာနခွဲနဲ့ ေမ
ြ ယာေကျးလက်ကီးပွားတိုးတက်ေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းတို့ (၁-၁၀-၉၂)မှာ ေပါင်းလိုက်လို့
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၊ ြမို့နယ်မန်ေနဂျာရုံးမှာ တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ရပါတယ်။
ရာထူးမတိုးဘဲနဲ့ ေကျးလက်ကီးပွားေရးမှူးကေန ေကျးရွာမန်ေနဂျာလို့ အေခါ်အေ၀ါ်ေပ
ြ ာင်းရပါ

၁၂၂

၁၂၂
တယ်။ ြမို့မေကျးရွာ မန်ေနဂျာဖ
ြ စ်ေသာ်လည်း ကျွန်ေတာ်ကတစ်ဦးတည်းေသာ ဒီပလိုမာမန်ေနဂျာ
ြဖစ်လုိ့ တစ်ြမို့နယ်လုံးရဲ့ စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းအားလုံး၊ ရုံးလုပ်ငန်းအားလုံး၊ ြမို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဆက်ဆံေရးအားလုံး ေဆာင်ရွက်ရေတာ့ တာ၀န်ခံစိတ်ဓာတ်ေတွ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ေကျးရွာအုပ်စုမန်ေနဂျာ ရာထူးတိုးြမှင့်ြပီး၊ မေကွး ြမို့လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း
မှာ ၀ယ်/ ြဖန့် ကိုင်ရေတာ့ ဂိုေဒါင်ပစ္စည်း အ၀င်အထွက်စာရင်း ဇယားေတွနဲ့ အချိန်ေတွ ကုန်ခဲ့ရပါ
တယ်။ အုပ်စုမန်ေနဂျာအဖ
ြ စ်နဲ့ပဲ ေအာင်လံြမို့ကိုေရာက်ေတာ့ တစ်မျိုးတစ်ဘာသာခ
ြ ားပ
ြ ီး စိုက်
ေရးပျိုးေရးစည်းရုံးေရးလုပ်ငန်းေတွ လုပ်ရြပန်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က အုပ်စုမန်ေနဂျာ (တိုးချဲ့) ပါ။
ြ ားဌာနဆိုင်ရာ အကီးအကဲေတွနဲ့
ြမို့နယ်ဒုမန်ေနဂျာ (တိုးချဲ့)မရှိေတာ့ ြမို့နယ်အာဏာပိုင်၊ အခ
တစ်ရွာ၀င်တစ်ရွာထွက် ေပျာ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီကာလက ၁၉၇၉ ခုနှစ် ြဖစ် ြပီး၊ ေအာင်လံြမို့နယ်မှာ
တစ်ြမို့နယ်လုံး ၀ါကီးအထူးထွက်တိုးစီမံကိန်း ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ြမန်မာ
နိုင်ငံမှာ မစိုက်ဖူးေသးတဲ့ နိုင်ငံြခားေနက
ြ ာမျိုးေတွ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးေတာ့ အေတွ့အကုံေတွ ေတာ်
ေတာ်ရခဲ့ပါတယ်။ မျိုးနာမည်ကေတာ့ ပယ်ရီဒိုဗစ်လား၊ ချာနီယင်ကာလား၊ မဟူရာလား မမှတ်မိ
ေတာ့ပါ။
ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဌာန၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးေရးဌာနစိတ်မှာ စတင်တာ၀န်ထမ်း
ေဆာင်ရတာကေတာ့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာပါ။ ေကျးရွာအုပ်စုမန်ေနဂျာကေန၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ ရာထူးတိုး
ြမှင့်လို့ ရာထူးအေခါ်အေ၀ါ်က (၁-၄-၈၉) မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းကေန ြမန်မာ့
စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းလို့ အသွင်ေြပာင်းြပီး ဒု ကီး ြကပ်ေရးမှူးလို့ အေခါ်အေ၀ါ်မေပ
ြ ာင်းမီအထိ
ေတာ့ အဖွဲ့ခွဲမှူးပါ။ အထွက်ေကာင်းစပါးမျိုးေတွ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ထုတ် ြပီး၊ ေဒသစပါးမျိုး
များေနရာမှာ အစားထိုးြပီး စပါးထုတ်လုပ်မှုေတွ တိုးတိုးလာတာ ြမင်ေတွ့ရကတည်းက သီးနှံမျိုး
ေကာင်းမျိုးသန့်ေတွ၊ နည်းပညာေတွ ထုတ်ေပးေနတဲ့ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနကို အထင်ကီးခဲ့ရ
တာ၊ အခုေတာ့ ကိုယ်တိုင်သုေတသနလုပ်ရမှာဆိုေတာ့ ပိုေကျနပ်မိတာေပါ့။
ြမန်မာနိုင်ငံမှာ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနကို ၁၉၀၆ ခုနှစ်ေလာက်က စခဲ့တယ်လို့ သိရပါ
တယ်။ ဒါေပမဲ့ စိုက်ပျိုးသုေတသနဗိမာန်ကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်က အင်းစိန်ြမို့နယ်၊ ကို့ကုန်းမှာ ဌာနစိတ်
ြ ဆီလွှာဓာတုေဗဒ၊ ရုက္ခေဗဒ) နဲ့ စတင်တည်
ငါးခု (သီးနှံစိုက်ပျိုးေရး၊ ပိုးမွှား၊ အပင်ေရာဂါ၊ ေမ
ေထာင်ခဲ့တာ ေရဆင်းမှာ အခုေတာ့ ဌာန ၁၆ ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းြပီးြပီ။ ကို့ကနု ်းမှာတုန်းက စပါးသီးနှံ
တစ်ခုတည်းသာ သုေတသနပ
ြ ုနိုင်ေပမယ့် အခုေတာ့ ဆန်စပါး၊ အခ
ြ ားနှံစားသီးနှံ၊ ဆီထွက်သီးနှံ၊
ပဲမျိုးစုံ၊ အမျှင်ထွက်ပင်၊ သက
ြ ားထွက်ပင်နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီး၀လံတို့ကိုပါ သုေတသနပ
ြ ု
နိုင်ြပီး အေထာက်အကူြပုဌာနေတွကေတာ့ သီးနှံစိုက်ပျိုးေရး၊ အပင်ဇီ၀ကမ္မေဗဒ၊ စိုက်ပျိုးေရး
ဓာတုေဗဒ၊ ပိုးမွှား၊ အပင်ေရာဂါ၊ လယ်ယာသုံးကိရိယာ၊ စိုက်ပျိုးေရးေဘာဂေဗဒနဲ့ စာရင်းအင်း၊
ေဒသသုေတသနဌာနဆို ြပီး စီမံခန့်ခွဲေရးနှင့် ေငွစာရင်းေပါင်းလိုက်ရင် ဌာနကီး ၁၆ ခု ြဖစ်ခဲ့ရတာ
ြ ံ ၁၉ ြခံအပါ၀င် ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားက ၁၀၅၀ ဦးရှိပါတယ်။ ဒါေပမဲ့
ပါ။ နယ်ေဒသသုေတသနခ

၁၂၃
လက်ရှိ၀န်ထမ်း ၆၀၀ ေကျာ်နဲ့ပဲ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနလုပ်ငန်းေတွ မလစ်ဟင်းရေအာင် ေဆာင်
ရွက်ေနက
ြ ပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တာ၀န်ထမ်းေဆာင််တဲ့ သီးနှံစိုက်ပျိုးေရးဌာနက ၁၉၅၄ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးေရးသုေတ
သန စတင်တည်ေထာင်စဥ်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မတိုင်မီ ေရဆင်းကို မေရာက်မီ
အထိေတာ့ ဆန်စပါးမျိုး ေမွးြမူေရွးချယ်ေရးကိုပဲ အဓိကလုပ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က
ေတာ့ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ေရာက်ေရာက်ချင်း စပါးအေခ
ြ ခံသီးထပ်သီးနှံပုံစံ သုေတသနလုပ်ငန်းနဲ့ ကုံရ
ေတာ့တာပဲ။ အဲဒါကလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနနဲ့
ြမန်မာနိုင်ငံတို့ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်တဲ့ စီမံကိန်းြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ေဒါက်တာပဲေလ့စ် ေခါ်တဲ့
သီးနှံစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် ပါရဂူနဲ့ ကျွန်ေတာ်ေတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ သီးထပ်သီးနှံပုံစံသုေတသန၊ စပါးမ
တိုင်မီနဲ့ စပါးအပ
ြ ီး ယာသီးနှံမျိုးများ မျိုးယှဥ် ြပိုင်သုေတသန၊ ေရရှည်ေြမဆီဩဇာထိန်းသိမ်းနိုင်
မည့် သီးနှံပုံစံစိုက်စနစ်သုေတသန၊ ရိကါ္ခ ပေဒသာေခါ် ကုန်းေမ
ြ ချိုင့် ေမ
ြ သီးနှံစိုက်စနစ် သုေတသ
နေတွ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ စပါးအေခ
ြ ာက်ထွန်ေရး တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစိုက်ပျိုးနည်းစ
နစ်ကို ပျဥ်းမနား၊ လယ်ေ၀းမ
ြ ို့နယ်ရှိ ေတာင်သူ့ေ ြမေတွေပါ် သွားေရာက်ြပီး စံ ြပစိုက် ြပေတာ့ ပါရဂူ
နဲ့ကျွန်ေတာ် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခဲ့ ြကရပါတယ်။
သီးနှံပုံစံစခန်းေတွကို ြပည်နယ်တိုင်းအနှံ့အြပား ဖွင့်လှစ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ြပီး ဌာနစုတာ၀န်ခံ
အပါအ၀င် ကျွန်ေတာ်တို့တစ်ေတွ စိုက်ချိန်၊ အပင် ြဖစ်ထွန်းချိန် မှတ်တမ်းယူရိတ်သိမ်းချိန်ေတွမှာ
ေဒသအသီးသီး သွားေရာက်တာ၀န်ယူ ထမ်းေဆာင်ရပါတယ်။
ြ ရတယ်။ ကျွန်ေတာ့်ဌာ
ခရီးသွားတာ ြပန်မလာတာ အေတာ် ြကာေတာ့ ေရဆင်းက စိတ်ပူက
နစုတာ၀န်ခံဆိုရင် အေလာင်းစည်သူမင်းတရားလို့ေတာင် အမည်ေပးခံခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်ေတာ်တုိ့ သီးနှံပုံစံအေနနဲ့ေတာ့ စပါးအပ
ြ ီး စပါးသီးနှံပုံစံ၊ ပထမစပါးက အထွက်
ေကာင်းမျိုးတိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်၊ ဒုတိယစပါးက ေဒသခံစပါး မျိုးေထာင်စိုက်၊ စတာက ြပည်
သီးနှံပုံစံစခန်း။ အဲဒါေအာင် ြမင်သွားေတာ့ အခ
ြ ားေဒသေတွပါ ြပန့်သွားတဲ့အခါ မိုးရာသီတစ်ခုအ
တွင်း စပါ-စပါးသီးနှံပုံစံကေန တစ်မိုးစပါးနှစ်သီးလို့ နာမည်ေကျာ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖ
ြ င့်ေတာ့
စပါးကို ပျိုးေထာင် ေကာက်စိုက် ြကတာပါ။ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်ကေတာ့ စိုက်ပျိုးေရးကုန်ကျ
စရိတ်သက်သာလို့ စပါးအေခ
ြ ာက်ထွန်ေရး တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်၊ အစိုတမန်း ြပင် အတန်းလိုက်
မျိုးေစ့ချစနစ်၊ အစိုတမန်းြပင်ကဲပက်စနစ်၊ အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချရာမှာ မျိုးေစ့ချကိရိယာသုံးြခင်း၊
ကိုးတန်းလက် ြဖူးချခ
ြ င်း၊ ေကာက်စိုက်သလို လက်စုချခ
ြ င်းဆိုတဲ့ နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးေတွ သုေတ
သနပ
ြ ုပ
ြ ီး ေဖာ်ထုတ်ေပးရပါတယ်။
စပါးကို ပျိုးေထာင်စိုက်၊ အတန်းလိုက်မျိုးေစ့ချ၊ ကဲပက်စတဲ့ စပါးစိုက်စနစ်ေတွ ကွဲ ြပား
ေသာ်လည်း သူ့စနစ်နဲ့သူ ြပုစုဂရုစိုက်ရင် စပါးအထွက်မကွာပါဘူး။ အေခ
ြ အေနေပးတဲ့ေဒသ
ေရေမ
ြ အထွက် အေခ
ြ အေနေပးတာကို စိုက်ဖို့ပါပဲ။ တိုက်ရိုက်မျိုးေစ့ချစနစ်မှာေတာ့ ေပါင်းြမက်

၁၂၄
ြပဿနာက အေရးကီးပါတယ်။ စပါးေစ့နဲ့ေပါင်းမျိုးေစ့တစ် ြပိုင်တည်း ေပါက်ေရာက် ကီးထွား
ယှဥ် ြပိုင်ရတာကိုး။ ဒါေက
ြ ာင့် ေပါင်းြမက်နှိမ်နင်းေရးသုေတသနကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်ရပါတယ်။
ေပါင်းသတ်ေဆးအမျိုးမျိုးနဲ့ ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရည်ကို အကဲြဖတ်ရပါတယ်။
သီးနှံတစ်မျိုးစိုက်ရာမှာ မျိုးတစ်ခုတည်းေကာင်းရုံနဲ့ အထွက်မေကာင်းနိုင်ပါဘူး။ မျိုးနဲ့
လိုက်ေလျာညီေထွမယ့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်၊ မျိုးအတွက် သင့်ေတာ်မယ့် ေဒသေရေမ
ြ ပတ်၀န်းကျင်
ေတွဟာ အေရးကီးပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ သီးနှံစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် သုေတသနေတွမပါ
ရင်၊ သီးနှံအထွက်တိုးဖို့ဆိုတာ မဖ
ြ စ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဒီလိုပဲ ဂုဏ်ယူရပါတယ်။ ဒါေက
ြ ာင့်
လက်ရှိစပါးမျိုးေတွအတွက် သင့်ေတာ်မယ့်ေကာက်ကွက်၊ အပင်အတန်းအကွာအေ၀း၊ စိုက်ချိန်၊
ြကားတိုက်ြပုစုနည်း၊ ေပါင်းြမက်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ ရိတ်သိမ်းနည်းစနစ် စတဲ့
အေပါင်းပါနည်းပညာေတွကို စမ်းသပ်ရသလို အလားအလာေကာင်းထွက်ေပါ်လာတဲ့ မျိုးသစ်ေတွ
အတွက်လည်း စဥ်ဆက်မ ြပတ် ကျွန်ေတာ်တို့ စမ်းသပ်ရပါတယ်။ ရလာဒ်ေတွကို ထူးြခားေသာ သု
ေတသနေတွ့ရှိချက်အြဖစ်၊ လယ်သမားေတွ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်လာေအာင် စိုက်ပျိုးပညာေပးေရး
၀န်ထမ်းေတွကတဆင့် ြဖန့်ြဖူးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
အခု ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်မှာေတာ့ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဌာန တည်ေထာင်ခဲ့တာ
နှစ် ၅၀ ြပည့်ပါပ
ြ ီ။ ေရွှရတုနှစ်မှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်ေတာ်တို့ဌာနကလည်း အရင်က ြမန်မာ့
စိုက်ပျိုးေရးလုပ်ငန်းရဲ့ ဌာနခွဲတစ်ခုကေန အခု (၂၇-၁-၂၀၀၄) ကစပ
ြ ီး၊ သီး ြခားစိုက်ပျိုးေရးသုေတ
သနဦးစီးဌာန အဖ
ြ စ် ဖွဲ့စည်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုလို ေရွှရတု အခါသမယမှာ လုပ်စရာအများ
ကီးပါ။ စမ်းသပ်ေတွ့ရှိခဲ့တဲ့ ရလာဒ်ေတွဟာ သူ့ေခတ်သူ့အခါအလိုက် အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါေက
ြ ာင့်လည်း ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံရှိ လူဦးေရအတွက် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံ ြပီး၊ သီးနှံစိုက်ပျိုး ပိုလျှံ
ထွက်ရှိမှုကို ပို့ကုန်အြဖစ်တင်ပို့နိုင်လို့၊ လယ်ယာက က နိုင်ငံအတွက် အေရးပါလျက်ပါပဲ။ ကျွန်
ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ ေဒသေရေမ
ြ အေခ
ြ အေန ကွဲြပားမှုေတွရှိပါတယ်။ သီးနှံအလိုက် စိုက်ပျိုးဖ
ြ စ်ထွန်း
နိုင်တဲ့ ပတ်၀န်းကျင်အေခ
ြ အေနေတွ မတူဘူး။ သဘာ၀အရင်းအမ
ြ စ် ြဖစ်တည်မှုေတွ ြခားနားပါ
တယ်။ အဲဒီလိုအေခ
ြ အေနအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်ေတာ်မယ့်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ေတွ၊ သီးနှံပုံစံေတွ၊
လယ်သမားေတွအတွက် အကျိုးအမ
ြ တ်များပ
ြ ီး၊ နိုင်ငံအတွက် ြပည်ပပို့ကုန်အသုံးချနိုင်မယ့် သီးနှံ
ေတွအတွက် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ေတွ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ် ေနက
ြ ရဦးမှာပါပဲ။
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(29) စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန (၂၀၀၄) စိုက်ပျိုးေရးသုေတသန ေရွှရတုခရီး၏ သုေတသန
ရလဒ်များ
(30) သီးနှံစိုက်ပျိုးေရးစနစ်ဌာနစု စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန (၂၀၀၄-၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၉၂၀၁၀) ထိ နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစားများ

စာေရးသူ၏ ကိုယ်ေရးအကျဥ်း
အမည်ရင်း ဦးစိုးြမင့် ြဖစ်သည်။ စာေရးသူကို အဖ ဦးကဲေရာင်၊
အမိ ေဒါ်မ
ြ သစ် တို့မှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၃)ရက်ေန့တွင် မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊
ေတာင်တွင်း ကီးြမို့နယ်၊ လယ်သာ(၂)အုပ်စု၊ ထန်းပင်ကုန်းေကျးရွာ၌ ေမွးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ထိ ေတာင်တွင်း ကီးြမို့နယ်တွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊
အထက်တန်းပညာသင်က
ြ ားခဲ့သည်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးေရးဝန်ထမ်းအဖ
ြ စ် စတင်အမှု
ထမ်းခဲ့ ြပီး မေကွးတိုင်းေဒသကီး ကံမြမို့နယ်၊ မေကွးြမို့နယ်နှင့် ေအာင်လံ ြမို့နယ်တို့တွင် စိုက်ပျိုး
ပညာေပးေရးလုပ်ငန်းနှင့် ဝယ်ယူ ြဖန့် ြဖူးေရးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ပျဥ်းမနားမ
ြ ို့၊ စိုက်ပျိုးေရးသိပံ္ပမှ စိုက်ပျိုးေရးဒီပလိုမာလက်မှတ်ရရှိခဲ့
သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပံ္ပတက္က သိုလ် ရန်ကုန် မှ ြပင်ပဝိဇာ္ဇ (သမိုင်း) ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက္က သိုလ်မှ စိုက်ပျုိးေရး ပညာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
ြ ည်ေတာ်၊ ေရဆင်းရှိ စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန
၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ထိ ေနပ
(ရုံးချုပ်)၌ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ြပီး စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနလုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်။
ညွှန် ြကားေရးမှူးရာထူးြဖင့် အင
ြ ိမ်းစားယူခဲ့ေသာ်လည်း စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၌
အကံေပးအရာရှိ (ညွှန် ြကားေရးမှူး-တာဝန်) ြဖင့် တစ်နှစ်၊ ကျွမ်းကျင်သူ (သီးနှံစိုက်ပျိုးေရးစနစ်)
ြဖင့် တစ်နှစ်ဆက်လက်၍ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။
စာေရးသူသည် နိုင်ငံေတာ်မှ ချီးြမှင့်သည့် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ြငိမ်ဝပ်ပိြပားေရးနှင့်တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးတံဆိပ်နှင့်ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းတံဆိပ်တို့ကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံေတာ်
ေအးချမ်းသာယာေရးတံဆိပ်ကိုလည်းေကာင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းေကာင်းတံဆိပ်
ကိုလည်းေကာင်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် လယ်ယာစီးပွားထူးချွန်တံဆိပ(် တတိယဆင့်)ကိုလည်းေကာင်း
ရရှိခဲ့သည်။
စာေရးသူသည် သုေတသနလုပ်ငန်းများကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ (၂၇) နှစ်က
ြ ာ တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ခဲ့ ြပီး ယခုအချိန်အထိ သုေတသနစာတမ်းေပါင်း (၂၈)ေစာင် ေရးသားပ
ြ ုစု ြပီးြဖစ်
သည်။ စာေရးသူသည် စာေပဝါသနာပါသည်နှင့်အညီ စိုက်ပျိုးေရးတက္က သိုလ်နှစ်လည်မဂ္ဂဇင်း၊
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသန ေရွှရတုမဂ္ဂဇင်း၊ ြမန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် လယ်ယာစီးပွားသတင်းတို့
တွင် ေမာင်ဖူးေဝ(ေတာင်တွင်း ကီး)နှင့် ဆင်းသီဟအမည်များဖ
ြ င့် ကဗျာနှင့် ေဆာင်းပါးများ
ေရးသားခဲ့ ြပီး၊ ယခုအခါ ဒို့ေကျးရွာဂျာနယ်တွင် စိုက်ပျိုးေရးေဆာင်းပါးများ ေရးသားလျက်ရှိသည်။
စာေရးသူသည် ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေမ
ြ းများနှင့်အတူ ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ေရဆင်း စိုက်ပျိုးေရး
သုေတသနဦးစီးဌာနဝန်းအတွင်း၌ ေနထိုင်လျက်ရှိသည်။

