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ရှမ််းပြည်နယ်တင
ွ က
် ျရ ောက်လျှက်ရှှိရ ော ငရပမောင်ရတောင်ြှိ်း ည် Fall Armyworm
(FAW) မဟတ်ြါရ ကောင််းနှင ့်် ပြည်တင
ွ ်း် ၌ ရှှိပြ်းရ ော
ငရပမောင်ရတောင်အမျှိ ်းအစော်းမျော်း ောပြစ်ရ ကောင််း (၂၆.၈.၂၀၁၈)
မြန်ြာနင
ို င
် ၊ံ ရှြ််းမြည်နယ်မမြာက်ြင
ို ်း် မက ာက်ြဲ၊ သီမြေါ၊ သန််းနီ၊ လာ်းရ်း မြ ြို့နယ်တို တွ
ို့ င ်
ဆ်းို ရွ ာစွာက မရာက်မနမသာ

ငမမြာင်မတာင်ြို်းြ ာ်းသည်

သီ်းနှက
ံ ာကွယမ
် ရ်းဌာနခွဲ၊

အင််းဆက်ဖ က်ြ်းို ြညာရှင ် (Entomologist) ြ ာ်း၏ စစ်မဆ်းမတွြို့ ရှခ က်ြ ာ်းအရ ယခင်မြန်ြာ
နင
ို င
် အ
ံ တွင်း် ရှမြီ်းမသာ Spodoptera spp. ြ ်းစတ်ြ ာ်းြင်မဖစ်မ ကာင််း မတွြို့ ရှခဲို့ြေါသည်။
မြန်ြာနင
ို င
် အ
ံ ြေါအဝင် အမရှ ြို့မတာင်အာရှနင
ို င
် ြ
ံ ာ်းရှ စိုကြ
် ်းသီ်းနှြ
ံ ာ်းတွင ် က မရာက်လ က်
ရှမသာ အဓကဖ က်ြ်းို တစ်ြ ်းလည််း မဖစ်ြေါသည်။ သီ်းနှအ
ံ စံစ
ို ာ်း ဖ က်ြို်းအြ ်းအစာ်းမဖစ်မြီ်း
အိုြ်စိုလက
ို ်က မရာက်မလို့ရှမသာ၊ အစာ်းကကီ်းသည်ို့ ဖ က်ြ်းို အြ ်းအစာ်း မဖစ်ြေါသည်။ ရာသီဥတို
မမြာင််းလဲြ (မဖာက်မြန်ြ) အမမခအမနြ ာ်းမ ကာင်ို့ ဆ်းို ရွ ာ်းစွာက မရာက်ြ အမမခအမနြ ာ်း
မဖစ်မြေါ် ခဲမို့ ခင််းမဖစ်ြေါသည်။

မမခာက်မသွြို့မသာကာလမြီ်းမနာက်

ငမမြာင်မတာင်ြို်းကက က်နစ
ှ ်သက်သည်ို့
ဆ်းို ရွ ာ်းမသာ

မမြာင််းသီ်းနှြ
ံ ာ်း

ဖ က်ြ်းို က မရာက်ြအမမခအမနကို

ြ်းို သည််းထန်စာွ ရွ ာမခင််းနှင ်ို့

မြေါြ ာ်းစွာ

မဖစ်မြေါ်မစခဲို့ြေါသည်။

ရှမနမခင််းသည်
အြ ်းအစာ်းခွဲမခာ်း

စစ်မဆ်းမတွြို့ ရှရမသာ ငမမြာင်မတာင် ြ ်းစတ်ြာှ Spodoptera litura နှင ်ို့ Spodoptera

exempta တမဖစ်
ို ို့ ြေါသည်။

၁။ ရှမ််းပြည်နယ် (ရပမောက်)ြှိ င််း၊ လော်းရှိ်းပမှိ ြို့နယ်၊ခါ်း ျှှိရကျ်း ွ ောရှှိရပြောင််း ်းနှတ
ှံ င
ွ ်
ကျရ ောက်ြျက်ဆ်းရ ော Spodoptera မျှိ ်းစှိတမ
် ျော်း (ငရပမောင်ရတောင်)
အင်္ဂလြ်အြည်-

Armyworm

မြန်ြာအြည် -

ငမမြာင်မတာင်

သြပံအြည်

Spodoptera litura

-

စာ်းမသာက်ြံို -

ကက
ို ်မဖတ်မခစ်စာ်းသည်။
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Spodoptera litura Synonyms: Spodotera littoralis (CABI-2018)

(၁)မလာက်မကာင်၏ဦ်းမခေါင််းတွင ် အင်္ဂလြ်အကခရာ(Y) မမြာင််းမြန်ြံိုသဏ္ဍန်ရှမခင််း၊
(၂)မက ာမြေါ်တွငအ
် နက်မရာင်အကွကြ
် ာ်းရှမြီ်းအဆစ်နြ
ံ ေါတ်(၁နှင၈
်ို့ )တွငရ
် ှမသာအနက်ကွက်
တသည်
ို ို့
က န်သည်အ
ို့ ကွကြ
် ာ်းထက်ြ၍
ို ကကီ်းမြီ်းထင်ရှာ်းမခင််း၊
(၃)အဆစ်နြ
ံ ေါတ်(၁)မြေါ် ရှအနက်ကက
ွ ်သည်

မဘ်းဘက်အစင််းမ ကာင််းမြေါ်တွင ်

တည်ရှမန

သည်ို့ အတွက် မဘ်းစင််းမ ကာင််း မြတ်မတာက်မနမခင််း၊
(၄)ရင်အိုြ်ြင
ို ်း် အဆစ် (၂ နှင ်ို့ ၃) မြေါ် ရှအနက်မရာင်အကွက၏
်
မအာက်မမခတွင ် အဝေါမရာင်
အစက်ငယ် ြ ာ်းြေါရှမခင််းတမ
ို ို့ ကာင်ို့ Spodoptera litura ဟို အတည်မြ ြေါသည်။
(Ref: 1. Passoa,S.C.2014, 2. OEPP/EPPO.Bulletin,2015)
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၂။ ရှမ််းပြည်နယ် (ရပမောက်)၊လော်းရှိ်းပမှိ ြို့နယ်၊ ခါ်း ျှှိရကျ်း ွ ော၊ န
ှိ ််းနပမှိ ြို့နယ်၊
ြန်ခန်
့် ်းရကျ်း ွ ောနှင ့််

ရြါပမှိ ြို့နယ်၊ မှိင််းလင််းရကျ်း ွ ောနှင ့်် ရကျောက်မဲပမှိ ြို့နယ်

ြင်တန
ှိ ်ရကျ်း ွ ောမျော်းရှှိရပြောင််း ်းနှတ
ှံ င
ွ ် ကျရ ောက်ြျက်ဆ်း လျှက်ရှှိရ ော

Spodoptera မျှိ ်းစှိတမ
် ျော်း
အင်္ဂလြ်အြည်-

Black Armyworm/African Armyworm

မြန်ြာအြည် -

ငမမြာင်မတာင်

သြပံအြည်

-

Spodoptera exempta

စာ်းမသာက်ြံို -

ကက
ို ်မဖတ်မခစ်စာ်းသည်။

Spodoptera exempta

(၁) မက ာဘက်သည် အနက်မရာက်ရှမြီ်းမဘ်းဘက်သည်အမရာင်မဖ ာမ
ို့ သာအစင််းြ ာ်းရှမခင််း၊
(၂) အစြ််းမရာင် (သ)အဝေါမရာင်
ို ို့
ဝြ််းဗိုကရ
် ှမခင််း၊
(၃) ခနဓာကယ
ို မ
် ြေါ်တွင ် အမြ်းြရှမခင််း၊
(၄) မြ်းရို ်းတွငလ
် သွာ်းကဲသ
ို့ အသွ
ို ို့
ာ်းြ ာ်းြြေါရှမခင််းတမ
ို ို့ ကာင်Sို့ podoptera exempta ဟို
အတည်မြ ြေါသည်။
(Ref: 1. Passoa,S.C.2014, 2. www.daf.qld.gov.au)
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ကျရ ောက် ည့်် ်းနှှံ
ဝေါ၊ မမြြဲ၊ မမြာင််း၊ စြေါ်း၊ အာလ်း၊ ကန်စန
ွ ်း် ဥ၊ ြဲြ ်းစံ၊ို ဟင််းသီ်းဟင််းရွ က်နင
ှ ်ို့ အလှစက
ို ်
ြန််းြန်ြင်ြ ာ်း။

ကျရ ောက် ည့််အချှိန်
ြ ်းြင်ငယ်အဆင်ြ
ို့ ှ ရတ်သြ််းခ န်ထက မရာက်တတ်သည်။

ြျက်ဆ်းြှံလကခဏော
ဥြှ ြ်းို မလာက်မကာင်ြ ာ်းသည် အရွ က်အစြ််းသာ်းြ ာ်းကို မခစ်စာ်းရာြှ ကကီ်းလာမသာ်
အြင်အစတ်အြင
ို ်း် ြ ာ်းကို ကက
ို မ် ဖတ်စာ်းမသာက်သမဖင်ို့ အြင်ငတ
ို တ
် ိုသာက န်မြီ်း နွာ်းစာ်းထာ်း
သကဲသ
ို့ လည်
ို ို့
်းမကာင််း၊ တံစဉ်မဖင်ရ
ို့ လည်
ို ို့
်းမကာင််း မတွြို့ရသည်။ မလာက်မကာင်
ို့ တ်ထာ်းသကဲသ
ြ ာ်းသည် နံနက်မစာမစာနှင ်ို့ ညအခ န်ြ ာ်းတွင ် အြင်ကို ဖ က်ဆ်းီ မြီ်း မနအခ
န်ြ ာ်းတွင ်
ို့
ခိုမအာင််းမနသည်။ ရာသီဥတိုအြ
ိုံ ို့ င််းမနမသာ အမမခအမနတွင ် မနအခ
န်ြ ာ်းတွငလ
် ည််းမတွြို့ရ
ို့
တတ်သည်။
ရှမ််းပြည်နယ်ရှိှရပြောင််းခင််းမျော်းတွင ် ကျရ ောက်ရနရ ော
ငရပမောင်ရတောင်ြှိ်းမျော်း၏ြျက်ဆ်းထော်းြှံမျော်း

ငရပမောင်ရတောင်ြှိ်း ကောကွယန
် မ
ှိှ ်နင််းနည််းလမ််းမျော်း
၁။စိုကခ
် င််းြတ်ဝန််းက င်ရှမြေါင််းမြက်ြ ာ်းကရ
ို ှင်း် လင််းြေါ။
၂။စိုကြ
် ်းခ န်မနာက်က မခင််းကမ
ို ရှာင်ြေါ။
၃။သက်တြ််းတမသာြ ်းြ ာ်းကိုစက
ို ခ
် န်တမြ င်နက်တည််းစိုကြ
် ်းနင
ို မ
် အာင်ကက ်းစာ်းြေါ။
၄။ြီ်းမထာင်မခ ာက် Light Trap ြ ာ်းအသံ်းို မြ ၍ အမကာင်ကကီ်းြ ာ်းကဖ
ို ြ််းယဖ က်ဆီ်းြေါ။
၅။ြိုတတ်ရ်ှမမြ သဇာကိုြမဖစ်ြမနထည်မ
ို့ ြ်းြေါ။
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၆။ဥမြံ ြ ာ်းနှင ်ို့ မလာက်မကာင်ြ ာ်းအာ်း လထိုအင်အာ်းမဖင်ို့ မကာက်ယဖ က်ဆ်းီ မခင််းြ ာ်း မြ လိုြ်
မြ်းြေါ။
၇။မလာက်မကာင်ြ ာ်းမမခာက်၍ မသမစရန်အတွက် ြင်စည်ကဝ
ို ိုင်း် ၍ ထွကသ
် ည်အ
ို့ ရွ က်ြ ာ်း
(Whorl)တွင ် မြာြန်၊ ို့ သဲြန်၊ ို့ နှင ်ို့ လစာြန်ြို့ ာ်း၊ ထံ်းို ၊ ဆာ်းနှင ်ို့ အဝတ်မလ ာ်ဆြ်မြာ ထည်မ
ို့ ြ်းြေါ။
၈။မလာက်မကာင်သည်

(Whorl)

အတွင်း် တွငဝ
် င်မရာက်စာ်းမသာက်တတ်

မသာမ ကာင်ို့

မဆ်းမဖန််း ြည်ဆြ
ို ေါက ၎င််း မနရာသမရာက်
ို ို့
မအာင်င်္ရိုမြ ၍ မဆ်းမဖန််းြေါ။
၉။သဘာဝြို်းနှငမ
် ဆ်း/ြို်းမမြ်းမဆ်း (တြာ၊ ငရိုတ၊် မဆ်းရွ က်ကကီ်း) ြ ာ်းြက်မဖန််းမြ်းြေါ။
၁၀။စိုကခ
် င််းအတွင်း် ရှြတ်မဆွြို်းြ ာ်းမဖစ်မသာ ြိုရွက်ဆတ်၊ လြ်ခံို်းက င််း၊ အမတာင်ြာက င််း၊
နဖာမခ ်းြို်း၊ ြိုဇဉ််း၊ ြင်က
် င
ှ ်ို့ နင်္ ီအိုြ်စဝ
ို င် ကြ်ြေါ်းြ ာ်းအာ်းထန််းသြ််းမြ်းြေါ။
ို့ ၊ ငှကန
၁၁။ရိုြ်ဖံို်းသည် မမြကကီ်းအတွင်း် တွင ် မနထင
ို တ
် တ်မသာသဘာဝရှသမဖင်ို့ မနာက်သ်းီ နှြ
ံ စက
ို ်ြ ်း
ြီမမြမြင်စဉ် အခ န်ထက
ဲ
မမြတွင်း် သို ို့ ဓာတိုြို်းသတ်မဆ်းတြ ်းြ ်း (e.g chlorpyrifos 15g)
ထည်၍
ို့ ရိုြ်ဖံို်းြ ာ်းမသမစရန်မြ လိုြ်ြေါ။
၁၂။ငမမြာင်မတာင်ြို်းြက မရာက်မသ်းသည်ို့

အမခာ်းစိုကခ
် င််းသစ်ြ ာ်းသို ို့

ြက်းစက်မစရန်

စက
ို ခ
် င််းအာ်း အမြဲြမြတ်မစာင်ို့ ကည်၍
ို့ င်္ရိုမြ ကာကွယ်ြေါ။
၁၃။ဖ က်ြ်းို က မရာက်ြအာ်း ကက တင်ကာကွယန
် င
ို ြ
် ေါရန် မမြာင််းသီ်းနှတ
ံ စ်ြ ်းတည််း ဆက်တိုက်
စက
ို ြ
် ်းမခင််းအာ်း

မရှာင် ကဉ်၍

ြန််းနှြ််း၊ြီမလာြီနတ
ံ နှ
ို ို့ င ်ို့

သီ်းလှညစ
်ို့ ိုကြ
် ်းမခင််းအာ်း

မြ လိုြ်မြ်းြေါ။

အ ်းပြ
ှံ

င်ရ
ောြှိ ်း တ်ရဆ်းမျော်း
့်

စဉ် ြှိ်း တ်ရဆ်း

တစ်ဧကနန််းထော်း

ရဆ်းအောနှိ

၁။

ဖလဘန်ဒင
ို ရ
် ာြိုက် ၂၄ % ဒဗလ ျူဒီင်္ ီ

၂၀၀-၃၀၀င်္ရြ်/ ဧက

ထမသ၊စာ်းမသ

၂။

ကလရ
ို န်ထရန်နလ
ီ ီြရို ်း ၅၁.၅% အက်စ်စီ

၂၄၀ စီစ/ီ ဧက

ထမသ၊စာ်းမသ

၃။

ကလိုြင
ို ရ
် ီမဖာစ
ို့ ်

+ ၂၀၀-၄၀၀စီစ/ီ ဧက

ထမသ၊စာ်းမသ

၅၀%

င်

ဆက
ို ြ
် ေါြီသရင်၅%အီ်းစီ
၄။

အင်ဒဇ
ို ာကြ် ၁၅ အက်စ်စီ

၅။

အင်ဒဇ
ို ာကြ်

၁၇

၈၀-၁၂၀စီစီ/ ဧက

ထမသ၊စာ်းမသ

+ ၂၀-၁၀၀ စီစ/ီ ဧက

ထမသ၊စာ်းမသ

လန်ဒေါဆင
ို မ
် ဟလသ
ို ရင် ၃% အက်စ်စီ
ြှတခ
် က်။

(၁) ြြစိုကခ
် င််းကို ၂ ရက် ၃ရက် တစ်ကကြ်ြံိုြန
ှ စ
် စ်မဆ်းမြီ်း ဥမြံ ြ ာ်းနှင ်ို့
ဥြှမြေါက်ခေါစမလာက်မကာင်အစိုအမဝ်းြ ာ်းအာ်း လက်မဖင်ို့ မကာက်ယဖ က်ဆ်းီ
မခင််း

နည််းသည်ထမရာက်မသာ

နည််းလြ််းမဖစ်ြေါသည်။

လထိုအင်အာ်းမဖင်ို့

6

မဆာင်ရွက်နင
ို ြ
် ည်ဆိုြေါက ြ်းို သတ်မဆ်းြမဖန််းြီ စက
ို ခ
် င််းအတွင်း် ရှ ြ်းို မလာက်
မကာင်ကကီ်းြ ာ်းကို မကာက်ယဖ က်ဆ်းီ မြီ်းြှ မဆ်းမဖန််းမခင််းအာ်း မဆာင်ရွက်
သင်ြ
ို့ ေါသည်။
(၂)ြ်းို သတ်မဆ်းယဉ်ြေါ်းြြ ာ်းြမဖစ်မြေါ်မစရန် အညန််းစာ၌ြေါမသာ ညန် ကာ်း ခ က်
ြ ာ်းအာ်း

အတအက လက
ို န
် ာြေါရန်၊

ြတညီမသာ

မဆ်းအိုြ်စြ
ို ာ်း

အာ်း

အလှညက
်ို့
သံ်းို စွဲရန်လိုအြ်ြေါသည်။
(၃)ြ်းို သတ်မဆ်းသံ်းို စွဲြထမရာက်မစရန်အတွက်

နံနက်မစာမစာနှင ်ို့

အခ န်ြ ာ်းတွငသ
် ာမဖန််းမခင််းကမို ြ လိုြ်သင်ြ
ို့ ေါသည်။

ညမနြင
ို ်း်

