ဖ ောငဖ ောင်ဖ

ောင် Fall Armyworm ( FAW )

ကောကွယန
် ှိ ်နင််း ြင််းနည််းလ ််း ော်း

၁။ စှိိုက်ခင််းပတ်ဝန််းကျင်ရှိပ
ှ ပေါင််းမြက်ြျ ်းကှိရ
ို ှင်း် လင််းပေါ။
၂။ စှိိုက်ပျှိ ်းချှိနပ
် န က်ကျမခင််းကှိိုပရှ င်ပေါ။
၃။ သက်တြ််းတူပသ ြျှိ ်းြျ ်းကှိိုစှိိုက်ချှိနတ
် ပပှိ င်နက်တည််းစှိိုက်ပျှိ ်းနှိင
ို ပ
်
၄။ ဥမြ ြျ ်းနှင့်် ပလ က်ပက င်ြျ ်း

်းလူထို င်

င်ကကှိ ်းစ ်းပေါ။

်းမြင့်် ပက က်ယြ
ူ ျက်ဆ်းမခင််းြျ ်းမပ လိုပ်ပပ်းပေါ။

၅။ ပလ က်ပက င်ြျ ်းပမခ က်၍ ပသပစရန် တွက် ပင်စည်ကှိိုဝှိိုင်း် ၍ ထွက်သည့်် ရွ က်ြျ ်း( Whorl ) တွငမ် ပ ြှုန၊် ့် သဲြှုန ် ့် နှင့်် လွှစ ြှုနြျ
် ့် ်း၊
ထ်းို ၊ ဆ ်းနှင့််

ဝတ်ပလ ဆ
် ပ်မပ ြှုန ် ့်ထည်ပ
့် ပ်းပေါ။

၆။ ပလ က်ပက င်သည် ( Whorl )

တွင်း် တွင် ဝင်ပရ က်စ ်းပသ က်တတ်ပသ ပ က င့်် ပဆ်းြျန််းြည်ဆပ
ှိို ေါက ၎င််းပနရ သှိို ့် ပရ က်ပ

ဂရိုမပ ၍ ပဆ်းမြန််းပေါ။
၇။ ြ်းပထ င်ပချ က် Light Trap ြျ ်း

သ်းို မပ ၍

ပက င်ကက်းြျ ်းကှိိုြြ််းယူြျက်ဆ်းပေါ။

၈။ သဘ ဝပှိို်းနှငပ
် ဆ်း/ပှိို်းပမပ်းပဆ်း ( တြ ၊ ငရိုတ်၊ ပဆ်းရွ က်ကက်း ) ြျ ်းပက်မြန််းပပ်းပေါ။

င်

၉။ ငပမြ င်ပတ င်ပှိို်းက ကွယ်နြ
ှိှ ်နင််းရ တွင် ဘတပှိို်းသတ်ပဆ်း(Bacillus thuringiensis ) ကှိိုလည််းသို်းစွဲနင
ှိို ပ
် ေါသည်။
၁၀။ စှိိုက်ခင််း တွင်း် ရှှိြှိတ်ပဆွပှိို်းြျ ်းမြစ်ပသ ပိုရွက်ဆတ
ှိ ်၊ လှိပ်ခို်းကျှိ င််း၊
နဂျ ိုပ်စိုဝင် ကပ်ပေါ်းြျ ်း

ပတ င်ြ ကျှိ င််း၊ နြ ပချ်းပှိို်း၊ ပိုဇဉ်း၊ ပင်က
် င
ှ ့််
့် ူ၊ ငှကန

်းထှိန်း် သှိြ််းပပ်းပေါ။

၁၁။ငပမြ င်ပတ င်ပှိို်း၏ ဒိုတှိယြျှိ ်းဆက် ြမပန်ပွ့် ်းပစရန်နင
ှ ့်် ငပမြ င်ပတ င်ပှိို်းြကျပရ က်ပသ်းသည့််
ပစရန် စှိိုက်ခင််း
၁၂။

်း

ြျက်ပှိို်းကျပရ က်ြှု
ကှိိုက်ညပသ

မခ ်းစှိိုက်ခင််းသစ်ြျ ်းသှိို ့် ြကူ်းစက်

ပြဲြမပတ်ပစ င့်် ကည်၍
့် ဂရိုမပ က ကွယ်ပေါ။
်းကကှိ တင်က ကွယ်နင
ှိို ရ
် န်

ပမပ င််းသ်းနှတစ်ြျှိ ်းတည််းဆက်တှိိုက်စှိိုက်ပျှိ ်းမခင််း

မခ ်းသ်းနှြျ ်းမြင့်် သ်းလှည်စ
့် ှိိုက်ပျှိ ်းမခင််း

၁၃။ ကကှိ တင်က ကွယ်ြှုြလိုပ်ထ ်းပသ စှိိုက်ခင််းြျ ်းတွင် လှိို
ထ ်းပသ ြှတ်ပိုတင်ထ ်းသည့်် ပှိို်းသတ်ပဆ်းကှိို ညွှန်း် စ

်းပရှ င် ကဉ၍

ြှိြှိပဒသနှင့််

်းမပ လိုပ်ပေါ။
ပ်၍ ပှိို်းသတ်ပဆ်းသ်းို စွဲြည်ဆပ
ှိို ေါကစှိိုက်ပျှိ ်းပရ်းဦ်းစ်းဌ နြှ ပထ က်ခ

ကမပ

တှိင
ို ်း် သ်းို စွဲပေါ။

၁၄။ ပမပ င််းသ်းနှ တွကပ
် ဆ်းြျန််းက ကွယ်နြ
ှိှ ်နင််းရ တွင် သ်းနှသက်တြ််း (၁) လသ ်း(
ပတွွေ့ ပပ်း ( ၃) ရက်ြှ (၅) ရက် တွင်း် နှင့်် ပလ က်ပက င်ငယ်(3rd instar )

ပင် မြင့်် ၂ပပ၊ ၂ပပခွဲခန် ့် )

ဆင်တ
ို ့်
့် ွင် ပဆ်းြျန််းမခင််းတှိသည်

ချှိန ် ၊ ဥမြ ြျ ်း

ထှိပရ က်ဆ်းို မြစ်ပေါ

သည်။
၁၅။ ပှိို်းသတ်ပဆ်းသ်းို စွဲရ တွင် ထှိပရ က်စွ နှင့််
လှိိုက်န ပပ်းြှ သ်းို စွဲပေါ ။

နတရ ယ်ကင််းစွ သ်းို စွဲနင
ှိို ပ
် စရန် ထိုတ်မပန်ထ ်းပသ

ညွှန ် က ်းချက်ြျ ်း

်း တှိ ကျ

