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မ ြေပဲရွက်မ ပြောက်မရြောဂါကကြိုတင်ကြောကွယ် ြင််း
ရ ောဂါအမ ျိုးအစောျိုးခွဲခခောျိုးခခငျိုး
ရွ ကည
် ြိုမ ပြောက်(early spot ) နှင ့်် ရွ ကန
် က်မ ပြောက် (late spot)ဟူ၍ နှစ်ြေ ြို်းရှသည်။
ရွ ကည
် ြိုမ ပြောက်မရြောဂါကအ
ို ရွ က၏
် မအြောက်ြေ က်နြောှ တွငမ
် တွွေ့ရပပ်းအညြိုမြ ြောမ
့် ရြောင် ြစ်
သည်။ရွ ကန
် က်မပ ြောက်ကို အရွ က၏
် အမပေါ်ြေ က်နြောှ ပင်တင
ွ မ
် တွွေ့ နင
ို ပ် ပ်းအမရြောင်ြေှြော
အနက် မရြောင် ြစ်သည်။ ရွ ကည
် ြိုမ ပြောက်ြေ ြော်းသည် ြေညြေညြောမသြောပို ြစ်မသြော်လည််း
ရွ ကန
် က် မ ပြောက်သည် အရွ ယမ
် သ်းငယ်ပပ်း လ်းို ဝင
ို ်း် လိုန်းပါ်း ရွ ကမ
် ပြောက်ြေ ြော်းအ ြစ်
မတွွေ့ ရှရ ပါ သည်။

မ ြေပဲရွက်မ ပြောက် (early spot)
မရြောဂါလကခဏြော (Photo
credit: Raja. J, Annamalai
University, Bugwood.org)

ရ ောကခံသမိုငျိုး
မ ြေပဲစိုကပ် ပ်း (၃ရက် ြေှ ၅ ရက်)အတွင်း် က မရြောက်နင
ို ပ
် ါသည်။ ရွ ကည
် ြိုမ ပြောက်မရြောဂါ
သည် အရင်က မရြောက်ပပ:
ရွ ကန
် က်မ ပြောက်မရြောဂါသည်မနြောက်က ြေှက မရြောက်ပါသည်။ ၎င််းမရြောဂါသည်
မ ြေမစြောင် မရြောဂါ ြစ်ပပ်းြေ်းို မရ နှင ့်် မလတက
ို ် ြင််းြေှလည််း မရြောဂါပ ွေ့ နှ န့် င
ို သ
် ည်။
ကောကယနှမနှငျိုး ညျိုး
- ဆင််းပမေသြော ၆ ,၇ ကဲသ
့် မသြောြ
ို ့်
နင
ို ရ
် ည်ရှြေ ြို်းြေ ြော်းကစ
ို က
ို ပ
် ါ။
- လက်ြလပ
ဲ င်ြေ ြော်းကို ရှင်း် လင််းသိုတသ
် င်ပါ။

မ ြေပဲရွက်မ ပြောက် (late

- မရြောဂါရပင်ကကင််းပင်က န်ြေ ြော်းကို မ ြေ ြေြိုပ်၍မ ြေမဆွ်း ြစ်မအြောင် ပြိုလပ
ို ်ပါ၊ သြေဟို
ို ့် တ်

spot) မရြောဂါလကခဏြော

ြေ်းရ ွေ့ြ က်ဆ်းပစ်ပါ။
-ေက်ကမ
ို န်း(ကလရ
ို ို သြောလမ
ို န်း)၊ ဘနြေ
ို ိုင်း် ၊ မတြောဆ
့် မသြော
ို ့်
ြေသတ်မဆ်းြေ ြော်း
့် င်အြေ် ကဲသ

(Photo credit: Raja. J,
Annamalai University,
Bugwood.org)

ကို အသ်းို ပြိုပါ။

When using a pesticide, always wear protective clothing and follow the instructions on the product label, such as dosage, timing of
application, and pre-harvest interval.

Scientific name(s)Cercospora arachidicola, Phaeoisariopsis personata
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