
၂၀၀၆၂၀၀၆၂၀၀၆၂၀၀၆----၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊    သုေတသနေတွ�ရိှချက်များသုေတသနေတွ�ရိှချက်များသုေတသနေတွ�ရိှချက်များသုေတသနေတွ�ရိှချက်များ    
    

    စုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် သီး	ံှသုေတသနဌာနစု (၆)ခု	ှင့် အေထာက်အကူပြ �သုေတသန 

ဌာနစု (၇)ခုတိ)ုသည် သုေတသနစီမံချက်များကို 	ှစ်စဥ်ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

သီး	ံှသုေတသနဌာနစုများသည် ြမန်မာ	ိုင်ငံ၏ ေရ ေြမေဒသ	ှင့်ကိုက်ညီပ3 ီး အထွက်	4န်း	ှင့် အရည်အေသွး 

ေကာင်းမွန်ေသာ သီး	ံှမျ�းိသစ်များကို ေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ထို)အတူ အေထာက်အကူပြ � သုေတ 

သနဌာနစုများကလည်း ယင်းမျိ�းသစ်များ	ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် စုိက်ပျိ�းနည်းစနစ်များကုိ စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ေပး 

လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခု	ှစ်အတွင်း ေဆာင်ရွက်ခ့ဲေသာ မျိ�းသစ်များေမွး မြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်း	ှင့် စုိက်ပျိ�း 

နည်းစနစ်များစမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ခြ င်း သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ ေတာင်သူများအတွက် လက်ေတ�ွအသုံးပြ �	ုိင် 

မည့် သုေတသနေတ�ွရှိချက်များကုိ ေဖာ်ပြ ပါသည်။ 

 

မျိ�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်းမျိ�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်းမျိ�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်းမျိ�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်း    

 မြ န်မာ	ိုင်ငံအတွင်း လက်ရိှစုိက်ပျိ�းေနေသာ သီး	ံှမျိ�းများထက် အထွက်	4န်း	ှင့်အရည်အေသွးေကာင်း 

မွန် ပ3 ီး စုိက်ပျိ�းသည့်ေဒသအလိုက်သင့််ေတာ်သည့် သီး	ံှမျိ�းသစ်များကို မျိ�းေမွးမြ 5ေရးနည်းလမ်းအမျိ�းမျိ�း 

အသုံးပြ �၍ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ သီး	ှံအလိုက် ေအာက်ပါမျိ�းသစ်များကုိ ေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်	ုိင်ခ့ဲပါသည်။  

 

ဆန်စပါးဆန်စပါးဆန်စပါးဆန်စပါး    

 သက်လျင်၊ သက်လတ်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ�း (၃)မျိ�း၊ စားသုံးမ4အရည်အေသွးေကာင်းေသာ စပါးမျိ�း 

(၂)မျိ�း၊ ေရအနည်းလုိစပါး (၁)မျိ�း	ှင့် ကုန်းမြ င့်ယာစပါး (၂)မျိ�းေတ�ွရှိခ့ဲပါသည်။ ယင်းမျိ�းများ၏ အရည်အချင်း 

လက;ဏာများမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်ပါသည်။ 

 

၁၁၁၁။။။။    ဆင်းသုခဆင်းသုခဆင်းသုခဆင်းသုခ (IRYn 1068 (IRYn 1068 (IRYn 1068 (IRYn 1068----7777----1)1)1)1)    

 ဤစပါးမျိ�းသည် မေနာသုခစပါးမျိ�းအား ဘက်တီးရီးယားရွက်ေခြ ာက်ေရာဂါဒဏ်ခံ	ုိင်သည့် ဗီဇပါဝင် 

ေသာ IRBB-21 စပါးမျိ�း	ှင့်ေရဆင်းတွင် ၁၉၉၇ခု	ှစ်မှစတင်၍ မျိ�းကူးစပ်ပ3 ီး အဆင့်ဆင့်ေမွး မြ 5ေရွးချယ် 

ရရိှခ့ဲေသာ မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၂ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ခု	ှစ်အထိ ေပါင်းတည်၊ လက်ပံတန်း၊ သဲကုန်း၊ ေရတာရှည်၊ 

အမရပူရ၊ ေကျာက်ဆည်၊ ေကျာက်တံတား၊ ေကျာင်းကုန်း၊ ပျဥ်းမနားမ3 ိ�)နယ်များတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိ�းခ့ဲရာ           

၉၀-၁၃၅ တင်း	4န်းထွက်ရှိခ့ဲပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားရွက်ေခြ ာက်ေရာဂါခံ	ိုင်ရည်ရှိပ3 ီး မေနာသုခ	ှင့် အထွက် 

	4န်း၊ ဆန်အရည်အေသွးတူ၍ စားသုံးမ4အရသာမှာ မေနာသုခထက် ပိုမိုေကာင်းမွန်	ူးညံ့ေသာ စပါးမျိ�းြဖစ်ပါ 

သည်။ သုိ)ဖြ စ်၍ ဘက်တီးရီးယားရွက်ေခြ ာက်ေရာဂါမခံ	ုိင်ေသာ မေနာသုခစပါးမျိ�း၏ေနရာတွင် အစားထိုး 

စုိက်ပျိ�းအပ်ေသာ စပါးမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
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    အရည်အချင်းလက;အရည်အချင်းလက;အရည်အချင်းလက;အရည်အချင်းလက;ဏာများဏာများဏာများဏာများ    

    

 အသက်ရက် ၁၄၀ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၀၇ 

 အ	ံှပါပင်ပွား ၁၀-၁၂ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၇၈ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၀.၆ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု လက်ေရွးစဥ် 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၉၀-၁၃၅ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၃.၇ 

 စားသံုးမ4 ေကာင်း 

 ေရာဂါခံ	ိုင်မ4 ဘက်တီးရီးယားရွက် ေြခာက်ေရာဂါခံ	ိုင် 

  

၂၂၂၂။။။။ (ITA (ITA (ITA (ITA----402)402)402)402)    

 ဤစပါးမျိ�းကို ၂၀၀၀ခု	ှစ်တွင် ဖိလစ်ပုိင်	ုိင်ငံအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနမှ တင်သွင်း 

၍ အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ရရိှခ့ဲေသာ မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းမျိ�း၏ မူရင်းေဒသမှာ 	ုိင်ဂျီးရီးယား	ုိင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ 

၂၀၀၁ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ခု	ှစ်အထိ ေရဆင်း၊ စီပင်(ရမည်းသင်း)၊ ပန်းကုန်း(ေရဦး)၊ ေရနီ၊ လွိ�င်ေကာ်၊ ေရYဘို၊ 

ပျဥ်းမနား၊ လယ်ေဝး၊ မြ စ်သား၊ မတZ ရာ၊ ေကျာက်တံတား၊ ေကျာက်ဆည်၊ မုိးည[င်း၊ သဲကုန်း	ှင့် ကျိ�င်းတုံခ3 ံများတွင် 

စုိက်ပျိ�းစမ်းသပ်ခ့ဲရာ တစ်ဧကလ\င် ၁၀၀ မှ ၁၃၀ တင်းအထိ ထွက်ရှိပ3 ီး မေနာသုခမျိ�းထက် ၂၄-၅၄ ရာခုိင်	4န်း 

ပုိမုိထွက်ရှိပါ သည်။ 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    

    

 အသက်ရက် ၁၂၆ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၀၅ 

 အ	ံှပါပင်ပွား ၁၂-၁၄ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၇၉ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၈.၂ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၁၀၀-၁၃၀ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၃၀.၂၅ 

 စားသံုးမ4 သင့် 

 

 အဆိုပါစပါးမျိ�းသည် စမ်းသပ်ခ့ဲသည့် ေဒသအများစုတွင် ဖြ စ်ထွန်းေအာင်မြ င်မ4ရှိ၍ ဆည်ေရေသာက် 

ေဒသအတွင်း မုိးစပါး၊ ေ	ွစပါးအဖြ စ် စုိက်ပျိ�းရန် အလားအလာေကာင်းေသာ စပါးမျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ 
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၃၃၃၃။။။။ XIANG ZAO XIAN 19 XIANG ZAO XIAN 19 XIANG ZAO XIAN 19 XIANG ZAO XIAN 19    

 ၎င်းစပါးမျိ�းသည် ၂၀၀၁ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုေတသနဌာနမှ တင်သွင်း၍ 

အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ရရှိခ့ဲေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ဤမျိ�း၏ မူရင်းေဒသမှာ တcုတ်	ုိင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၂ မှ 

၂၀၀၆ ခု	ှစ်အထိ ေရဆင်း၊ ေကျာက်ဆည်၊ ေကျာက်တံတား၊ စီပင်၊ သဲကုန်း၊ မုိးည[င်း၊ ပန်းကုန်း	ှင့် ကျိ�င်းတုံ 

သုေတသနခ3 ံများတွင် စိုက်ပျိ�းစမ်းသပ်ေရွးချယ်ခ့ဲပါသည်။ ဤစပါးမျိ�းသည် ဆည်ေရေသာက်စပါးမျိ�းဖြ စ်ပ3 ီး  

၉၀ မှ ၁၂၀ တင်းထွက် ရိှ၍ မေနာသုခထက် ၂၁-၂၆ ရာခုိင်	4န်းပုိမုိထွက်ရိှပါသည်။ 
 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    

 အသက်ရက် ၁၃၅ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၀၈.၆ 

 အ	ံှပါပင်ပွား ၁၂ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၁၈ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၆.၉၁ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၉၀-၁၂၀ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၃.၉၂ 

 စားသံုးမ4 ေကာင်း၊ 	ူးညံ့ 
 

 ဤစပါးမျိ�း၏ ထူးခြ ားချက်မှာ ဆန်ရည်ဆန်သားအနည်းငယ်ေပျာ့ပ3 ီး 	ူးညံ့သဖြ င့် ဆန်အေပျာ့ကို 

ကd ိ�က်	ှစ်သက်ေသာ ကချင်ပြ ည်နယ်၊ ရှမ်း ပြ ည်နယ်တို)တွင် စုိက်ပျိ�းရန် သင့်ေတာ်ပါသည်။ 
 

၄၄၄၄။။။။ MR MR MR MR----230230230230    

 ၎င်းစပါးမျိ�းကို ၂၀၀၃ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာမျိ�းထွန်းစပါးမျိ�းများ ေလ့လာ ခြ င်းအစီအစဥ် ဖြ င့် 

ရရိှခ့ဲေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းမျိ�း၏ မူရင်းေဒသမှာ မေလးရှား	ုိင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ ခု	ှစ် 

အထိ ေရဆင်း	ှင့် လက်ပံတန်း၊ သဲကုန်း၊ မုိးည[င်းသုေတသနခ3 ံများတွင်လည်းေကာင်း သဲကုန်း၊ မုဒုံ၊ ဒိုက်ဦး၊ 

လှည်းကူး၊ ေမြ ာင်းမြ ၊ ပုသိမ်မ3 ိ�)နယ်များတွင်လည်းေကာင်း စမ်းသပ်ခ့ဲရာ ၈၀-၁၁၅ တင်း/	4န်းထွက်ရိှပ3 ီး 

မေနာသုခမျိ�းထက် ၁၂-၄၉ ရာခုိင်	4န်းပိုမိုထွက်ရှိပါသည်။ ဤမျိ�းသည် ဆန်လုံးရှည်သွယ်၍ ဆန်ရည်ဆန်သား 

ကg ည်လင်ပါသည်။ သဲကုန်းမ3 ိ�)နယ်တွင် ေတာင်သူများကd ိ�က်	ှစ်သက်သဖြ င့် စုိက်ပျိ�းလျက်ရှိပါသည်။ 
 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    

 အသက်ရက် ၁၃၂ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၉၅ 

 အ	ံှပါပင်ပွား ၈-၁၀ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၇၈ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၉.၄ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၈၀-၁၁၅ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၅.၀၀ 

 စားသံုးမ4 ေကာင်း 
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၅၅၅၅။။။။    ရတနာတုိးရတနာတုိးရတနာတုိးရတနာတုိး ( ( ( (ထုိင်းထုိင်းထုိင်းထုိင်း----၁၁၁၁))))    

 ၎င်းစပါးမျိ�းကို ၂၀၀၀ခု	ှစ်တွင် ထိုင်း	ုိင်ငံမှရရှိခ့ဲပ3 ီး ၂၀၀၁ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၅ခု	ှစ်အထိ ေရဆင်း	ှင့် 

သဲကုန်း၊ မုိးည[င်း၊ ကျိ�င်းတံု၊ လွိ�င်ေကာ် သုေတသနခ3 ံများတွင်လည်းေကာင်း ၂၀၀၆ခု	ှစ်တွင် ေရဆင်း	ှင့် 

ပျဥ်းမနား၊ လယ်ေဝး၊ တပ်ကုန်းမ3 ိ�)နယ်များတွင်လည်းေကာင်း စမ်းသပ်စိုက်ပျိ�းခ့ဲရာ အထွက်	4န်း ၁၀၉ မှ ၁၆၂ 

တင်းထိထွက်ရိှပ3 ီး ေရဆင်းလုံးသွယ်မျိ�းထက် ၅ မှ ၄၄ ရာခုိင်	4န်းပိုမုိထွက်ရိှပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားရွက် 

ေခြ ာက်ေရာဂါ၊ စပါးရွက်ဖံုးေခြ ာက်ေရာဂါ	ှင့် စပါးဂုတ်ကျိ�းေရာဂါတို)အား ခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာ စပါးမျိ�းြဖစ်ပါသည်။ 
 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    

 အသက်ရက် ၁၁၅ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၂၅ 

 အ	ံှပါပင်ပွား ၁၁ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၉၀ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၇.၃ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၁၀၉-၁၆၂ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၇.၆ 

 စားသံုးမ4 သင့် 

 ေရာဂါခံ	ိုင်မ4  ဘက်တီးရီးယားရွက် ေြခာက်၊ စပါးရွက်ဖံုး ေြခာက်  

   စပါးဂုတ်ကျိ�း ေရာဂါများခံ	ုိင် 
 

 ၎င်းစပါးမျိ�းသည် သက်လျင်စပါးဖြ စ်ေကg ာင့် ဆည်ေရေသာက်ေဒသများတွင် မုိးစပါး၊ ေ	ွစပါးအဖြ စ် 

စုိက်ပျိ�းရန် အလားအလာေကာင်းမျိ�းြဖစ်ပါသည်။ ဆန်မာ ကd ိ�က်	ှစ်သက်ေသာ မြ န်မာ	ုိင်ငံအလယ်ပုိင်း ေဒသ 

များအတွက် သင့်ေတာ်ေသာ အရည်အေသွးေကာင်းစပါးမျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

၆၆၆၆။။။။    ေရဆင်းယာစပါးေရဆင်းယာစပါးေရဆင်းယာစပါးေရဆင်းယာစပါး----၉၉၉၉  (IR  (IR  (IR  (IR----55423554235542355423----01)01)01)01)    

 ၎င်းစပါးမျိ�းသည် ၂၀၀၅ခု	ှစ်မုိးရာသီတွင် ဖိလစ်ပုိင်	ုိင်ငံ၊ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုေတသနဌာန 

	ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေသာ ေရအနည်းလိုစပါးမျိ�းများ စမ်းသပ်ေလ့လာခြ င်းမှ ရရိှခဲ့ေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်း 

စပါးမျိ�း၏မူရင်းမှာ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုေတသန (IRRI) ဖြ စ်ပါသည်။ ၎င်းမျိ�းအား ၂၀၀၆ခု	ှစ်၊ 

ေ	ွရာသီ	ှင့် မုိးရာသီတုိ)တွင် ေရဆင်း	ှင့် ပန်းကုန်း (ေရဦး)၊ စီပင် (ရမည်းသင်း) သုေတသနခ3 ံများတွင် စမ်းသပ် 

ခ့ဲရာ ၆၆ မှ ၈၈ တင်း	4န်းထိထွက်ရှိပ3 ီး ယာ-၈ စပါးမျိ�းထက် ၁၄ ရာခုိင်	4န်းပုိမိုထွက်ရိှပါသည်။ ၎င်းစပါးမျိ�း 

သည် ထုတ်ေဝပ3 ီး ယာစပါးမျိ�းများထက် စားသံုးမ4အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပါသည်။ 
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    အအအအရည်အချင်းလက;ဏာများရည်အချင်းလက;ဏာများရည်အချင်းလက;ဏာများရည်အချင်းလက;ဏာများ    
    

 အသက်ရက် ၁၁၅ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၂၀ 

 အ	ံှပါပင်ပွား ၁၁ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၂၄ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၃.၀ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၆၆-၈၀ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၁.၆ 

 စားသံုးမ4 ေကာင်း 
 

 ၎င်းစပါးမျိ�းသည် သာမန်စပါးမျိ�းများထက် ေရလိုအပ်မ4နည်းသဖြ င့် မိုးေရေသာက်စပါးစုိက်ေဒသများ 

မြ န်မာ	ိုင်ငံအလယ်ပုိင်းမြ စ်ေရတင်ဖြ င့် စုိက်ပျိ�းသည့်ေဒသများအတွက် အထူးသင့်ေလျာ်ပါသည်။ 

 

၇။ ကုန်းမြ င့်-၃ 

 ဤစပါးမျိ�းကို ၁၉၉၈ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာကုန်းမြ င့်ယာစပါးမျိ�းများ ေလ့လာ ခြ င်းအစီအစဥ်ဖြ င့် 

ရရိှကာ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်ေရွးချယ်ခ့ဲေသာမျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ မူရင်းေဒသမှာ အေနာက်ပုိင်းအာဖရိကဖြ စ်ပါသည်။ 

၁၉၉၉ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ ခု	ှစ်အထိ ေအာင်ပန်း၊ ေကျာက်မဲ၊ ေနာင်မွန် (လားcိ4း) ခ3 ံများ	ှင့် ေလာက်ကုိင်ေဒသများ 

တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ အထွက်	4န်း ၆၀-၈၀ တင်းထိထွက်ရှိပ3 ီး ဧည့်မထအုပ်စုဝင်စပါးမျိ�း ဖြ စ်ကာ ဆန်ရည်ဆန်သား 

ကg ည်လင်၍ စားသုံးရာတွင် 	ူးညံ့ေပျာ့ေပြ ာင်းေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ အသက်ရက် ၁၁၅ ရက်ခန်)ရိှေသာ 

သက်လျင်မျိ�းဖြ စ်ကာ ေတာင်ေပiယာစပါးစုိက်ေဒသများ	ှင့် သင့်ေတာ်ေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
    

 အသက်ရက် ၁၁၅ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၂၀ 

 အ	ံှပါပင်ပွား/မီတာ ၅၀-၇၀ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၀၀ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၇.၄ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၆၀-၈၀ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၁၉.၀ 

 စားသံုးမ4 ေကာင်း 
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၈၈၈၈။။။။    ကုန်းြမင့်ကုန်းြမင့်ကုန်းြမင့်ကုန်းြမင့်----၄၄၄၄    

 ဤစပါးမျိ�းကို ၁၉၉၇ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ယာစပါးမျိ�းများေလ့လာခြ င်းအစီအစဥ်ဖြ င့် စတင် 

စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ မူရင်းေဒသမှာ အင်ဒိုနီးရှား	ိုင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ ၁၉၉၅ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ခု	ှစ်အထိ လွိ�င်ေကာ်၊ 

ေအာင်ပန်း၊ ေနာင်မွန်(လားc4ိး)၊ ေကျာက်မဲသုေတသနခ3 ံများ	ှင့် လွိ�င်ေကာ်၊ ကျိ�င်းတုံ၊ မ3 ိတ်၊ ေနာင်မွန်မ3 ိ�)နယ် 

များတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ အထွက်	4န်း ၄၅-၇၉ တင်းအထိ ထွက်ရိှခ့ဲေသာ အထွက်ေကာင်းယာစပါးမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 

လက်ရိှစိုက်ပျိ�းေနေသာ ကုန်းမြ င့်-၂ထက် အသက်လျင်ခြ င်း၊ အထွက်ေကာင်းခြ င်း၊ ဧည့်မထအုပ်စုဝင်ဖြ စ်ပ3 ီး 

စားသံုးရာတွင် ေစး၍ ေပျာ့ေပြ ာင်းေသာေကg ာင့် ေတာင်ေပiေဒသ	ှင့် သင့်ေတာ်ေသာစပါးမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
 
 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
    

 အသက်ရက် ၁၂၀ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၂၅ 

 အ	ံှပါပင်ပွား/မီတာ ၆၀-၇၀ 

 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၁၄၈ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၇.၂ 

 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၄၅-၇၉ 

 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၃.၂ 

 စားသံုးမ4 ေကာင်း 

 

၉၉၉၉။။။။ Yn Yn Yn Yn----2841284128412841----UL 26UL 26UL 26UL 26    

 ဤစပါးမျိ�းသည် ၁၉၉၉ခု	ှစ်၌ စုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် လုံးသွယ်ေမYးစပါး	ှင့် ထွန်းသီရိ 

စပါးမျိ�းအား မျိ�းကူးစပ်၍ သားဆက်အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ခဲ့ေသာ မျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၁ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၅ ခု	ှစ် 

အတွင်း ေရဆင်း၊ ေမြ ာင်းြမ၊ သဲကုန်း၊ လွိ�င်ေကာ်သုေတသနခ3 ံများ	ှင့် ေကျာင်းကုန်း၊ ေမြ ာင်းြမ၊ လက်ပံတန်း၊ 

သဲကုန်း၊ မုိးည[င်းမ3 ိ�)နယ်များတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ၈၅-၁၃၀တင်းအထိ ထွက်ရိှခ့ဲပါသည်။ အသက်ရက် ၁၃၀-၁၃၅ 

ရက်ရိှ သက်လတ်အထွက်ေကာင်းမျိ�းဖြ စ်ပ3 ီး အပင်မြ င့်မှာ ၃.၅ ေပမှ ၄ ေပခန်)ရိှပါသည်။ အ	ံှပါပင်ပွား ၁၁-၁၃ 

ပင်ရှိကာ တစ်	ံှပါသီးလုံး ၂၀၀ေကျာ်ရိှပါသည်။ အေစ့ (၁၀၀၀)အေလးချိန် ၂၂.၅ ဂရမ်ရှိပ3 ီး ဧည့်မထအုပ်စုဝင် 

ဖြ စ်ပါသည်။ စားသံုးမ4ေကာင်းေသာ အရည်အေသွးေကာင်းစပါးမျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ ဤစပါးမျိ�းသည် သဲကုန်းေဒသ 

တွင် ေကာင်းမွန်ဖြ စ်ထွန်းသည့် စပါးမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
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    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
    

 အသက်ရက် ၁၃၀ 
 အပင်မြ င့် (စမ) ၁၁၅ 
 အ	ံှပါပင်ပွား/မီတာ ၁၁-၁၃ 
 တစ်	ံှပါသီးလုံး ၂၅၇ 
 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၂.၅ 
 စပါးမျိ�းအုပ်စု ဧည့်မထ 
 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၈၅-၁၃၀ 
 အမုိင်းလို)စ်ပါဝင်မ4 ၂၅.၁ 
 စားသံုးမ4 ေကာင်း 
 

 သဲကုန်းမ3 ိ�)နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိေတာင်သူများ ကd ိ�က်	ှစ်သက်သဖြ င့် ၎င်းစပါးမျိ�းကိုစုိက်ပျိ�းလျက်ရှိသည်။ 
 

အေစ့ထုတ်ေပြ ာင်းအေစ့ထုတ်ေပြ ာင်းအေစ့ထုတ်ေပြ ာင်းအေစ့ထုတ်ေပြ ာင်း        

 သက်လျင်၊ သက်လတ်အထွက်ေကာင်း အ ေစ့ထုတ်ေပြ ာင်း စပ်မျိ�းများေမွး မြ 5ထုတ်လုပ်ရာတွင် ေပြ ာင်း 

အများအပြ ား စုိက်ပျိ�းသည့် ေဒသများအနက်  ေြမပြ န)်ေဒသ၊ ေတာင်ေပiေဒသအတွက်ဟူ၍ ေဒသခဲွခြ ားပ3 ီး 

ေမွး မြ 5ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခု	ှစ်အတွင်း  ေြမပြ န်)ေဒသအတွက် သက်လတ်စပ်မျိ�း(၁)မျိ�း	ှင့် 

ေတာင်ေပiေဒသအတွက် သတ်လတ်စပ်မျိ�း(၁)မျိ�း ေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်	ိုင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ေရဆင်းစပ်မျိ�း-၇  (YZEH-06-12) 

 ေရဆင်းစပ်မျိ�း-၈ (YZEH-06-15) 
  

၁၁၁၁။။။။    ေရဆင်းစပ်မျိ�းေရဆင်းစပ်မျိ�းေရဆင်းစပ်မျိ�းေရဆင်းစပ်မျိ�း----၇၇၇၇ (YZEH (YZEH (YZEH (YZEH----06060606----12)12)12)12)    

 ၁၉၉၆ ခု	ှစ်တွင် မကpဆီကုိ	ုိင်ငံအပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ အေစ့ထုတ်ေပြ ာင်း	ှင့် ဂျ�ံသုေတသနဌာနမှ ရရိှခ့ဲ 

ေသာ အေစ့ထုတ်ေပြ ာင်းမျိ�းများကို မျ�ိးကူးစပ်၍အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ရရှိေသာ ဗီဇမျိ�းသန်)လိုင်း YZI-02-008-2 

	ှင့် YZI-02-124 မျိ�းစပ်ထုတ်လုပ်ခ့ဲေသာ သက်လတ်စပ်မျိ�းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၂ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ ခု	ှစ်အထိ 

ေရဆင်း	ှင် ့တပ်ကုန်းသုေတသနခ3 ံတို)တွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိ�းခ့ဲရာ လက်ရိှစိုက်ပျိ�းေနေသာ ေရဆင်းစပ်မျိ�း(၃) 

ထက် အထွက်	4န်း(၁၅)ရာ	4န်း ပုိထွက်ေကg ာင်းေတွ�ရိှရပါသည်။ 
 

    အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    

 အသက်ရက် ၉၅-၁၀၀ 

 အပင်မြ င့် (စမ) ၂၀၉ 

 ဖူးထိအမြ င့် (စမ) ၉၆ 

 အဖူးအရှည် (စမ) ၁၉ 

 တစ်ပင်ပါအဖူး ၁.၄ 

 အေစ့အထွက်ရာ	4န်း  ၈၆ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် ၃၂၃ 

 တစ်ဧကအထွက်	4န်း (တင်း) ၁၁၅-၁၂၀ 

 ထူးခြ ားချက်  ေြမပြ န်)ေဒသတွင်ြဖစ်ထွန်းမ4ေကာင်းမွန်ပ3 ီးအေစ့ 
  အဝါေရာင်၊ ထိပ်ချိ�င့်ေသာမျိ�းဖြ စ်ပ3 ီး အဖူးထိပ်ထိ 
  အေစ့ပြ ည့်ေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
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၂၂၂၂။။။။    ေရဆင်းစပ်မျိ�းေရဆင်းစပ်မျိ�းေရဆင်းစပ်မျိ�းေရဆင်းစပ်မျိ�း----၈၈၈၈ (YZEH (YZEH (YZEH (YZEH----06060606----15)15)15)15)    

 ၁၉၉၆ခု	ှစ်မှစတင်၍ အဆင့်ဆင့်မျိ�းကူးစပ်ေရွးချယ်ရရှိခ့ဲေသာ ဗီဇမျိ�းသန)်လိုင်း YZI-01-008-2 	ှင့် 

YZI-01-0165-5 တုိ)ကို မျိ�းစပ်ထုတ်လုပ်ခ့ဲေသာ သက်လတ်စပ်မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၂ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆ခု	ှစ်အထိ   

ေရဆင်း၊ တပ်ကုန်း၊ ေအာင်ပန်း	ှင့် ေနာင်မွန်ြခံများတွင် စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းခ့ဲရာ ေတာင်ေပiေဒသတွင် လက်ရိှ 

စုိက်ပျိ�းေနေသာ ေရဆင်းစပ်မျိ�း-၃ ထက်( ၈ )ရာ	4န်းအထွက်ပုိေကg ာင်း ေတ�ွရှိရပါသည်။  

    

        အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
    

 အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၀ 
 အပင်မြ င့် (စမ) ၂၀၄ 
 ဖူးထိအမြ င့် (စမ) ၉၅ 
 အဖူးအရှည် (စမ) ၁၉ 
 တစ်ပင်ပါအဖူး ၁.၃ 
 အေစ့ထွက်ရာ	4န်း  ၈၄ 
 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် ၃၁၇ 
 တစ်ဧကအထွက်	4န်း (တင်း) ၁၁၀-၁၁၅ 
 ထူးခြ ားချက် ေတာင်ေပiေဒသတွင် အေရး ကd ီးေသာေပြ ာင်းရွက် 
  ေခြ ာက်ေရာဂါဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှ၍ အေစ့လိေမqာ် 
  ေရာင်ထိပ်ခံုးေယာင်ဖြ စ်ပ3 ီး အူတိုင်ေသး၊ အဖူး  
  ထိပ်ထိအေစ့ပြ ည့်ေသာ မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။   
 

 အဆိုပါမျိ�းများ၏ မိဘမျိ�းများကို မျိ�းသန)်ပာွးများ၍ စပ်မျိ�းများထုတ်လုပ်	ုိင်ရန် စီစဥ်လျက်ရှိပါသည်။ 
 
ဂျ�ံဂျ�ံဂျ�ံဂျ�ံ    
    ဂျ�ံမ4န်)အရည်အေသွးေကာင်းမွန်ပ3 ီး န	ွင်းေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ေသာ အထွက်ေကာင်းဂျ�ံမျိ�းများကုိ မျိ�းကူး 
စပ် ေရွးချယ်ထုတ်လုပ်ခ့ဲရာ ဂျ�ံမျိ�းသစ်(၃)မျိ�းကို ေမွး မြ 5ထုတ်လုပ်	ုိင်ခ့ဲပါသည်။  
 ဇလုပ်ဂျ�ံ ဖြ 5-၄  (19th IBWSN-004/BS/MW) 
 ဇလုပ်ဂျ�ံ ဖြ 5-၅  (99-ZLW-002) 
 ဇလုပ်ဂျ�ံ ဖြ 5-၆ (99-ZLW-006) 
 
၁၁၁၁။။။။    ဇလုပ်ဇလုပ်ဇလုပ်ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဂျ�ံဖြ 5ဂျ�ံဖြ 5ဂျ�ံဖြ 5----၄၄၄၄ ( ( ( (19th IBWSN-004/BS/MW))))    
 ၁၉၈၄ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေပြ ာင်းဖူး	ှင့်ဂျ�ံသုေတသနဌာနမှ တင်သွင်းခဲ့ေသာ 19th IBWSN-
004 မျိ�း	ှင့် ေရဆင်းဂျ�ံ ဖြ 5-၅တုိ)ကို မျ�ိးကူးစပ်ပ3 ီးရရှိေသာစပ်မျိ�းကို ဂျ�ံမ4န်)အရည်အေသွးေကာင်းေသာ မံုရာွ     
ဂျ�ံ ဖြ 5	ှင့် မျိ�းကူးစပ်၍ အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ရရှိခ့ဲေသာ မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၁၉၉၅-၉၆ မှ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ထိ ဇလုပ် 
(မုံရွာ)	ှင့် ပန်းကုန်း(ေရဦး)သုေတသနခ3 ံ	ှင့် ပုလဲ၊ ယင်းမာပင်မ3 ိ�)နယ်တို)တွင်စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းေရွးချယ်ခ့ဲရာ 
လက်ရိှထုတ်ေဝပ3 ီးမျိ�းဖြ စ်သည့် ေရဆင်းဂျ�ံ ဖြ 5-၇ထက်အထွက်	4န်း ၁၀-၁၅တင်း (၂၅-၃၀)ရာခုိင်	4န်း ပုိမိုထွက်ရှိ 
ေကg ာင်း ေတ�ွရှိရပါသည်။ ေတာင်သူ ကd ိ�က်	ှစ်သက်သဖြ င် ့ တိုးချ�ဲစိုက်ပျိ�းခ့ဲရာ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခု	ှစ်တွင် (၂၂၀) 
ဧကစုိက်ပျိ�းလျက်ရှိပါသည်။ 
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  အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
 

 အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၀ 
 တစ်မီတာအတွင်းရိှပင်ပာွးအေရအတွက် ၂၅၀-၂၆၀ 
 တစ်	ံှပါအေစ့ ၃၅-၄၀ 
 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်) ၃၅၀ 
 အေစ့အေရာင် အဖြ 5 
 အမ3 ီးပါ/မပါ မပါ 
 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၄၅-၅၀ 
 
၂၂၂၂။။။။    ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5----၅၅၅၅ (99 (99 (99 (99----ZLWZLWZLWZLW----002)002)002)002)    

 ၁၉၈၉ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေပြ ာင်းဖူး	ှင့် ဂျ�ံသုေတသန (CIMMYT) မှ ရရိှခ့ဲေသာ 2nd 

HTSN-10မျိ�း	ှင့် မံုရွာဂျ�ံဖြ 5ကို မျိ�းကူးစပ်၍ သားဆက်အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ခ့ဲေသာ မျိ�းြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၈ ခု	ှစ် 

၂၀၀၆ခု	ှစ်အထိ ဇလုပ်၊ မံုရွာ၊ ပန်းကုန်း(ေရဦး၊) သုေတသနခ3 ံ	ှင့် ပုလဲမ3 ိ�)နယ်များတွင် စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းခဲ့ရာ 

ေရဆင်းဂျ�ံဖြ 5(၇)	ှင့် မံုရာွဂျ�ံ ဖြ 5တုိ)ထက် အထွက်	4န်း(၃၀-၃၅)ရာ	4န်းသာလွန်ထွက်ရိှပ3 ီး အသက်ရက်(၁၀၀) 	ှင့် 

ရိတ်သိမ်း	ုိင်ေသာ အသက်လျင်အထွက်ေကာင်းမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ေတာင်သူများကd ိ�က်	ှစ်သက်သဖြ င့် ၂၀၀၆ 

ခု	ှစ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း (၈၀၀)ဧကခန်) စုိက်ပျိ�းေနပ3 ီးဖြ စ်ပါသည်။ 
 

        အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
        

 အသက်ရက် ၉၅-၁၀၀ 

 တစ်မီတာအတွင်းရိှပင်ပာွးအေရအတွက် ၂၉၅-၃၀၀ 

 တစ်	ံှပါအေစ့ ၃၀-၃၅ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်) ၃၈၀ 

 အေစ့အေရာင် အဖြ 5 ( ေဖျာ့) 

 အမ3 ီးပါ/မပါ မပါ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၃၅-၄၀ 

 

၃၃၃၃။။။။    ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5----၆၆၆၆ (99 (99 (99 (99----ZLWZLWZLWZLW----006006006006))))    

 ၁၉၈၉ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေပြ ာင်းဖူး	ှင့် ဂျ�ံသုေတသန (CIMMYT) မှ ရရှိခ့ဲေသာ 19th  

IBWSN-30 မျိ�း	ှင့် မံုရွာဂျ�ံဖြ 5ကုိ မျိ�းကူးစပ်၍ သားဆက်အဆင့်ဆင့်ေရွးချယ်ခ့ဲေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၁၉၉၈ -၉၉ 

ခု	ှစ်မှစ၍ ၂၀၀၄-၀၅ခု	ှစ်အထိ ဆက်တုိက်စံပြ ကွက်များပြ �လုပ်ခဲ့ရာတွင် ထုတ်ေဝပ3 ီးမျိ�းများထက် သာလွန် 

ေကာင်းမွန်ေသာ သက်လတ််မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
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        အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
        

 အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၀ 

 တစ်မီတာအတွင်းရိှပင်ပာွးအေရအတွက် ၃၀၀ 

 တစ်	ံှပါအေစ့ ၃၅ 

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်) ၃၃၀ 

 အေစ့အေရာင် အဖြ 5  

 အမ3 ီးပါ/မပါ မပါ 

 အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၄၀-၄၅ 

 

    

အလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာ    ပဲမျိ�းစံုသီး	ံှမျိ�းသစ်များပဲမျိ�းစံုသီး	ံှမျိ�းသစ်များပဲမျိ�းစံုသီး	ံှမျိ�းသစ်များပဲမျိ�းစံုသီး	ံှမျိ�းသစ်များ    

ပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်း    

မြ စိမ်းမြ စိမ်းမြ စိမ်းမြ စိမ်း (VR (VR (VR (VR----00000000----19)19)19)19)    

 ထိုင်း	ုိင်ငံရိှအာရှေဒသဆိုင်ရာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုေတသနဌာနမှ ၂၀၀၀ခု	ှစ်တွင် မှာယူတင်သွင်း၍ 

အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်စိုက်ပျိ�းေရွးချယ်ရရှိခ့ဲေသာ မျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ အေစ့အေရာင်မှာ အစိမ်းေရာင်ေပြ ာင်း၍ ပြ ည်ပ 

ေစျးကွက်တွင် ေစျးေကာင်းရရိှ	ုိင်ေသာ အေစ့ကd ီးပဲတီစမ်းမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ မြ န်မာပြ ည်အလယ်ပုိင်း မိုးရာသီ 

အတွက် အထူးသင့်ေတာ်ေသာ မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    
 

 ရင့်မှည့်ရန်ကg ာရက် ၆၅-၇၀ 

 တစ်ပင်ပါသီးေတာင့် ၃၉ 

 တစ် ေေတာင်ပါအေစ့ ၁၁ 

 အေစ့ (၁၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၆.၅ 

 တစ်ဧကအထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၂၀-၂၅ 
  

 ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခု	ှစ်တွင် မံုရွာ၊ ပုလဲ၊ ယင်းမာပင်၊ မြ င်းခ3 ံ၊ တပ်ကုန်းမ3 ိ�)နယ်(၅)မ3 ိ�)နယ်၌ စံပြ ကွက်များ 

စုိက်ပျိ�းြပသသာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

ကုလားပဲကုလားပဲကုလားပဲကုလားပဲ    

ကုလားပဲအဖြ 5လံုး ကd ီးကုလားပဲအဖြ 5လံုး ကd ီးကုလားပဲအဖြ 5လံုး ကd ီးကုလားပဲအဖြ 5လံုး ကd ီး----၈၈၈၈  (  (  (  (CACACACA----03030303----35353535))))    

 အရည်အေသွး	ှင့်အထွက်	4န်းေကာင်းေသာ ညိ�းေသေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိသည့်ကုလားပဲအဖြ 5လုံး ကd ီး 

မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၂-၂၀၀၃ခု	ှစ်တွင် အိ	yိယ	ိုင်ငံရှိ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ မုိးနည်းရပ်ဝန်းသုေတသနဌာနမှ 

မှာယူတင်သွင်း၍ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းေရွးချယ်ခ့ဲရာမှ ရရိှခ့ဲေသာမျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ ထုတ်ေဝပ3 ီး ေရဆင်း-၃ 

	ှင့် သက်တမ်းတူညီပ3 ီး ေရဆင်း-၃ထက် အထွက်	4န်း (၂၅%)ပုိမိုထွက်ရိှပ3 ီး အေစ့အရွယ်အစားပုိကd ီးကာ 

ညိ�းေသေရာဂါဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခု	ှစ်အထိ စစ်ကိုင်းတိုင်း- မံုရာွမ3 ိ�)နယ် 

	ှင့် ပုလဲမ3 ိ�)နယ်တို)တွင် စုိက်ပျိ�းပြ သခ့ဲရာ ေတာင်သူများ လက်ခံ	ှစ်သက်ကg ပါသည်။  
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 အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    ေရဆင်းကုလားပဲေရဆင်းကုလားပဲေရဆင်းကုလားပဲေရဆင်းကုလားပဲ    ေရဆင်းကုလားပဲေရဆင်းကုလားပဲေရဆင်းကုလားပဲေရဆင်းကုလားပဲ    

            အဖြ 5လံုး ကd ီးအဖြ 5လံုး ကd ီးအဖြ 5လံုး ကd ီးအဖြ 5လံုး ကd ီး----၈၈၈၈    အဖြ 5လံုး ကd ီးအဖြ 5လံုး ကd ီးအဖြ 5လံုး ကd ီးအဖြ 5လံုး ကd ီး----၃၃၃၃    
  

 ရင့်မှည့်ရန်ကg ာရက် ၉၀ ၉၀  

 တစ်ပင်ပါသီးေတာင့် ၂၆ ၂၃  

 တစ် ေေတာင်ပါအေစ့ ၁ ၁.၅  

 အေစ့ (၁၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၃၃.၀ ၂၇.၄ 

 တစ်ဧကအထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၂၅-၃၀ ၂၀-၂၅ 
 

 ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခု	ှစ်၊ မေကွးတိုင်း၊ မ	Zေလးတုိင်းအတွင်း မ3 ိ�)နယ်(၇)မ3 ိ�)နယ်ရှိ ေတာင်သ)ူစိုက်ခင်းများတွင် 

စုိက်ပျိ�းပြ သမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

ပဲပုပ်ပဲပုပ်ပဲပုပ်ပဲပုပ်    

ဆင်းပဲပုပ်ဆင်းပဲပုပ်ဆင်းပဲပုပ်ဆင်းပဲပုပ်----၁၁၁၁၁၁၁၁ (GC (GC (GC (GC----05050505----25)25)25)25)    

 ထိုင်း-မြ န်မာ ပဲပုပ်သီး	ံှအကျိ�းတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးအစီအစဥ်အရ ထိုင်း	ုိင်ငံမှ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ 

ခု	ှစ်တွင် မှာယူတင်သွင်း၍ ေတာင်ေပi၊ ေမြ ပြ န်) ေဒသ (၂၁)ေနရာ၌ စမ်းသပ်ေရွးချယ်ရရိှခ့ဲသည့် မျိ�းဖြ စ်ပါ 

သည်။ အေစ့အေရာင်မှာ 	ုိ)	ှစ်ေရာင် (Cream color) 	ှင့် ချက်အေရာင်အညိ�ေရာင်ရိှေသာ အရည်အေသွး 

ေကာင်း ဆီထုတ်ပဲပုပ်မျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ မုိးရာသီတွင်သာမက စပါးပ3 ီးသီးထပ်စုိက်ပျိ�း	ုိင်သည့် ေတာင်ေပi၊ 

ေမြ ပြ န်)ေဒသမေရွး ဖြ စ်ထွန်း	ုိင်ေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ    မုိးရာသီမုိးရာသီမုိးရာသီမုိးရာသီ    ေဆာေဆာေဆာေဆာင်းရာသီင်းရာသီင်းရာသီင်းရာသီ    
                

 ရင့်မှည့်ရန်ကg ာရက် ၉၅-၁၀၀ ၈၀-၈၅  

 တစ်ပင်ပါသီးေတာင့် ၆၀-၆၅ ၁၅-၂၀  

 တစ် ေေတာင်ပါအေစ့ ၃ ၂.၅  

 အေစ့ (၁၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၁၄ ၁၄ 

 အသားဓာတ်ပါဝင်မ4ရာခုိင်	4န်း (%) ၃၄.၈၂ ၃၄.၈၂ 

 ဆီပါဝင်မ4ရာခုိင်	4န်း(%) ၂၁.၉၂ ၂၁.၉၂ 

 တစ်ဧကအထွက်	4န်း (တင်း) ၂၅-၃၀ ၈-၁၃ 
 

 ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခု	ှစ်၊ ပွင့်ဖြ 5၊ ေချာင်းဦး၊ ေရဦးမ3 ိ�)နယ်များ၊ ေအာက်ြမန်မာပြ ည်- ဟ �သာတ၊ လက်ပံတန်း၊ 

ေမြ ာင်းမြ မ3 ိ�)နယ်များ၊ ကချင်ပြ ည်နယ်-မုိးည[င်း၊ ရှမ်းပြ ည်နယ်-ေကျာက်မဲမ3 ိ�)နယ်၊ စုစုေပါင်း (၈) မ3 ိ�)နယ်တုိ)တွင် 

စံပြ ကွက်များ စုိက်ပျိ�း ပြ သရန်စီစဥ်ထားပါသည်။ 

 

ပဲပဲပဲပဲစဥ်းးငံုစဥ်းးငံုစဥ်းးငံုစဥ်းးငံု 

စပ်မျိ�းပဲစဥ်းးစပ်မျိ�းပဲစဥ်းးစပ်မျိ�းပဲစဥ်းးစပ်မျိ�းပဲစဥ်းးငံုငံုငံုငံုသုေတသနလုပ်ငန်းစမ်းသပ်ေတွ�ရိှမ4အေခြ အေနသုေတသနလုပ်ငန်းစမ်းသပ်ေတွ�ရိှမ4အေခြ အေနသုေတသနလုပ်ငန်းစမ်းသပ်ေတွ�ရိှမ4အေခြ အေနသုေတသနလုပ်ငန်းစမ်းသပ်ေတွ�ရိှမ4အေခြ အေန    

 အိ	yိယ	ိုင်ငံရှိ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ မုိးနည်းရပ်ဝန်းသုေတသနဌာန (ICRISAT) မှ ရရိှေသာ အဖုိမ3 �ံ  

သေ	�သန်)လိုင်း (CMS) ၃လုိင်း	ှင့်  B လိုင်းမှာယူတင်သွင်းခ့ဲရာ လိုင်းတစ်လိုင်းလျင်  (၅၀)ေစ့စီ ရရိှခ့ဲပ3 ီး A,B 

လုိင်းများအား ေရဆင်း၊ စုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ပဲမျိ�းစံုဌာနစုတွင် စတင်မျိ�းေစ့ပွားခ့ဲပါသည်။ CMS 

(၃)လိုင်းအနက် (၁)လုိင်းမှာ Partial Sterile ဖြ စ်၍ ဆက်လက်အသုံးမပြ �ေတာ့ပဲ ပယ်ခ့ဲပါသည်။ 



 12 

 ၂၀၀၅-၂၀၀၆ခု	ှစ်တွင် R လုိင်းရာှေဖွရန် ေရဆင်း၌ CMS (၂)လိုင်း	ှင့် OPV (၁၂)မျိ�းအား မျိ�းကူးစပ် 

ခ့ဲရာ (၂၄)တွဲရရှိခ့ဲပါသည်။ မျိ�းကူးစပ်ရရှိခ့ဲေသာ  F1 သားဆက်များအား ၂၀၀၆-၂၀၀၇ခု	ှစ်တွင် မြ င်းခ3 ံ 

သုေတသနခ3 ံ၌ စုိက်ပျိ�း၍ R လိုင်းရာှေဖွရန် အဖုိမ3 �ံခြ င်း (Sterile)/အဖုိမမ3 �ံခြ င်း (Fertile) အား စစ်ေဆးခ့ဲပါ 

သည်။ အဖုိမမ3 �ံသည့် R လုိင်း (၇)လိုင်းအား ရှာေဖွေတ�ွရှိခ့ဲပါသည်။ ယင်း R လိုင်း (၇)လုိင်း	ှင့် မျိ�းစပ်ရရှိခ့ဲေသာ 

အလားအလာေကာင်းသည့် သက်လျင်စပါးမျိ�းပဲစဥ်းငံု (၁)မျိ�း	ှင့် သက်လတ်စပ်မျိ�း ပဲစဥ်းငံု(၁)မျိ�းအား 

ေဖာ်ထုတ် ရရှိခ့ဲပါသည်။ 

 

အလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာ    သက်လျင်ပဲစဥ်းငံုသက်လျင်ပဲစဥ်းငံုသက်လျင်ပဲစဥ်းငံုသက်လျင်ပဲစဥ်းငံု    စပ်မျိ�း၏စပ်မျိ�း၏စပ်မျိ�း၏စပ်မျိ�း၏    အအအအရည်အချင်းလက;ဏာများရည်အချင်းလက;ဏာများရည်အချင်းလက;ဏာများရည်အချင်းလက;ဏာများ    
 

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်                            အရည်အချင်းလက;ဏာအရည်အချင်းလက;ဏာအရည်အချင်းလက;ဏာအရည်အချင်းလက;ဏာ    
Pusa Ageti A x Pusa Ageti A x Pusa Ageti A x Pusa Ageti A x 

Manak FManak FManak FManak F1111 Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid    
Manak OPVManak OPVManak OPVManak OPV    

ေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်း----၃၃၃၃        

OPVOPVOPVOPV    

၁ ရင့်မှည့်ရန် ကg ာရက် ၁၁၃ ၁၁၇ ၁၃၄ 

၂ အပင်အမြ င့် (စမ) ၂၁၅ ၁၉၈ ၁၁၀ 

၃ တစ်ပင်ပါသီးေတာင့် ၇၅ ၆၄ ၅၀ 

၄ တစ်ေတာင့်ပါအေစ့ ၄ ၅ ၃ 

၅ အေစ့ (၁၀၀) အေလးချိန် ၁၀.၃ ၇.၀၆ ၁၀ 

၆ တစ်ဧကအထွက်	4န်း (တင်း) ၂၀ ၁၃ ၁၀ 

၇ Manak ထက်ပုိေသာ အထွက်ရာခုိင်	4န်း ၅၄ %   

၈ ေရဆင်း-၃ ထက်ပုိေသာ အထွက်ရာခုိင်	4န်း ၁၀၀ %   
     

 

 

ဆီထွက်သီး	ံှဆီထွက်သီး	ံှဆီထွက်သီး	ံှဆီထွက်သီး	ံှ    

ေမြ ပဲေမြ ပဲေမြ ပဲေမြ ပဲ    

 အသက်လျင်၍ အထွက်	4န်းေကာင်းမွန်ေသာ ေမြ ပဲမျိ�းများကို မျိ�းကူးစပ်ေမွးမြ 5ေရွးချယ်ခ့ဲရာ အလား 

အလာေကာင်းေသာ ေြမပဲမျိ�း(၂)မျိ�းကို ေရွးချယ်ရရိှခ့ဲပါသည်။ 
 

၁၁၁၁။။။။    ဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာ----၁၁၁၁၁၁၁၁ YZG YZG YZG YZG----00019 (Sin00019 (Sin00019 (Sin00019 (Sin----7 x Luhua7 x Luhua7 x Luhua7 x Luhua----14)14)14)14)    

 ၂၀၀၀ ခု	ှစ်မှစ၍ ဆင်းပေဒသာ	ှင် ့ Luhua-14 မျိ�းတို)အား မျိ�းကူးစပ်ပ3 ီး အဆင် ့ဆင် ့ေမွးမြ 5ေရွးချယ်ခ့ဲ 

ေသာမျိ�းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခု	ှစ်အထိ ေရဆင်း၊ မေကွး၊ ေညာင်ဦး	ှင် ့ မြ င်းြခံခ3 ံများ 

တွင် စုိက်ပျိ�းခ့ဲရာ ဆင်းပေဒသာ-၇ ေမြ ပဲမျိ�းထက်အထွက်ေကာင်းေကg ာင်း ေတွ�ရှိရပါသည်။ 
 

        အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ        

    အသက်ရက် ၁၀၀-၁၀၅ 

 အပင်ပုံစံ ပင်ေထာင်  

 တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင် ့ ၁၅-၂၅   

 အဆံထွက်ရာ	4န်း ၇၃  

 အေစ့(၁၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၄၅-၅၀ 

 တစ်ဧကပျမ်းမ\အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၅၅-၆၀  

 အမြ င် ့ဆုံးအထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၈၀ 
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 ယင်းေမြ ပဲမျိ�းအား ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင် စစ်ကိုင်း၊ မ	Zေလး၊ မေကွး	ှင် ့ ပဲခူးတုိင်းအတွင်းရှိ မ3 ိ�)နယ် (၁၈) 

မ3 ိ�)နယ်၌ ဆက်လက်စုိက်ပျိ�းစမ်းသပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၂၂၂၂။။။။    ဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာ----၁၂၁၂၁၂၁၂ YZG YZG YZG YZG----00020 (Sin00020 (Sin00020 (Sin00020 (Sin----1 x ICGV1 x ICGV1 x ICGV1 x ICGV----86240)86240)86240)86240)    

 ၂၀၀၀ ခု	ှစ်မစ၍ ဆင်းပေဒသာ-၁	ှင် ့ ပြ ည်မျိ�း ICGV-86240 မျိ�းတုိ)အား မျိ�းကူးစပ်ပ3 ီး အဆင် ့ဆင် ့ 

ေမွး မြ 5ေရွးချယ်ခဲ့ေသာ မျိ�း ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခု	ှစ်ထိ ေရဆင်း၊ မေကွး၊ ေညာင်ဦး	ှင် ့ 

မြ င်းခ3 ံ ခ3 ံများတွင် စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းခဲ့ရာ ဆင်းပေဒသာ-၇ ေမြ ပဲမျိ�းထက် အထွက်ေကာင်းေကg ာင်း ေတွ�ရှိရပါ 

သည်။ 
 

   အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ        

    အသက်ရက် ၁၀၀-၁၀၅ 

 အပင်ပုံစံ ပင်ေထာင်  

 တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင် ့ ၁၅-၂၀   

 အဆံထွက်ရာ	4န်း ၇၃  

 အေစ့(၁၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၄၀-၄၅ 

 တစ်ဧကပျမ်းမ\အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၅၅-၆၀  

 အမြ င် ့ဆုံးအထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၈၀ 
 

 ယင်းေမြ ပဲမျိ�းအား ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင် ေတာင်သူစုိက်ကွက်များတွင် ဆက်လက်စိုက်ပျိ�းစမ်းသပ်မည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 

	ှမ်း	ှမ်း	ှမ်း	ှမ်း    

၁၁၁၁။။။။    ဆင်းရတနာဆင်းရတနာဆင်းရတနာဆင်းရတနာ----၁၀၁၀၁၀၁၀ ( ( ( (တcုတ်နက်တcုတ်နက်တcုတ်နက်တcုတ်နက်    x Ashrix Ashrix Ashrix Ashri)))) 1 1 1 1----0000----2222----AAAA    

 ပြ ည်ပမျိ�းတcုတ်နက်	ှင် ့ Ashri မျိ�းတို)အား ၂၀၀၁ ခု	ှစ်မှစတင်မျိ�းကူးစပ်ပ3 ီး အဆင် ့ဆင် ့ေမွး မြ 5ေရွး 

ချယ်ခ့ဲေသာ 	ှမ်းမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခု	ှစ်ထိ ေရဆင်း၊ မေကွး	ှင် ့ ေညာင်ဦးခ3 ံ 

များတွင် စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းခဲ့ရာ ဆင်းရတနာ-၃ 	ှမ်းမျိ�းထက် အထွက်ေကာင်းေ ကg ာင်း ေတွ�ရှိရပါသည်။ 
 

        အရည်အချင်းလက;ဏာမျာအရည်အချင်းလက;ဏာမျာအရည်အချင်းလက;ဏာမျာအရည်အချင်းလက;ဏာများးးး        

    အသက်ရက် ၇၈-၈၀ 

 အပင်ပုံစံ ကုိင်းဖြ ာ  

 အသီးသီးပံု သံုးသီး   

 အေစ့အေရာင် အဖြ 5 

 တစ်ပင်ပါေအာင်သီး ၄၅-၅၀  

 အေစ့(၁၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂.၈-၃.၀ 

 တစ်ဧကပျမ်းမ\အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၁၀-၁၂  

 အမြ င် ့ဆုံးအထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၂၀ 
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 အထက်ပါ	ှမ်းမျိ�းသစ်များအား ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင် သုေတသနခ3 ံများ	ှင် ့ ေတာင်သူစုိက်ကွက်များတွင် 

ဆက်လက်စိုက်ပျိ�းစမ်းသပ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

၂၂၂၂။။။။    ဆင်းရတနာဆင်းရတနာဆင်းရတနာဆင်းရတနာ----၁၁၁၁၁၁၁၁ ( ( ( (တcုတ်နက်တcုတ်နက်တcုတ်နက်တcုတ်နက် x  x  x  x ကုိရီးယားကုိရီးယားကုိရီးယားကုိရီးယား) 13) 13) 13) 13----0000----27272727    

 ပြ ည်ပမျိ�းများဖြ စ်သည့် တcုတ်နက်	ှင် ့ကိုရီးယားမျိ�းတို)အား မျိ�းကူးစပ်ေရွးချယ်ကာ သားဆက်အဆင် ့ 

ဆင် ့ေမွး မြ 5ေရွးချယ်ရရှိခ့ဲေသာမျိ�းြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၀၃ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ခု	ှစ်ထိ မုိးေ	ှာင်း	ှင် ့ မိုးကd ိ�ရာသီ 

တွင် ေရဆင်း၌စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းခဲ့ရာ ဆင်းရတနာ-၃ ထက်သာလွန်ေကာင်းမွန်မ4ရိှေ ကg ာင်း ေတွ�ရှိရပါသည်။ 

သက်လျင်	ှမ်းနက်မျိ�းြဖစ်ခြ င်းေကg ာင့် 	ှမ်စိုက်ပျိ�းရာေဒသများတွင် သီးထပ်စိုက်ပျိ�း	ုိင်ပါသည်။ ဆင်းရတနာ-

၁၁ 	ှမ်းမျိ�းသစ်အဖြ စ် ထုတ်လုပ်	ိုင်ရန် မျိ�းသန)်ပွားများေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 

        အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ        

    အသက်ရက် ၇၈-၈၀ 

 အပင်ပုံစံ တစ်ပင်တိုင်  

 အသီးသီးပံု သံုးသီး   

 အေစ့အေရာင် အနက် 

 တစ်ပင်ပါေအာင်သီး ၄၅-၅၀  

 အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂.၈-၃.၀ 

 တစ်ဧကပျမ်းမ\အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၁၀-၁၂  

 အမြ င် ့ဆုံးအထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၁၈ 
 

 အထက်ပါ	ှမ်းမျိ�းသစ်များအား ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင် သုေတသနခ3 ံများ	ှင် ့ ေတာင်သူစုိက်ကွက်များတွင် 

ဆက်လက်စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

ေနကg ာေနကg ာေနကg ာေနကg ာ    

ေရဆင်းစပ်မျိ�းေနကg ာေရဆင်းစပ်မျိ�းေနကg ာေရဆင်းစပ်မျိ�းေနကg ာေရဆင်းစပ်မျိ�းေနကg ာ----၂၂၂၂ (YSF (YSF (YSF (YSF----03103103103102 A x YSF02 A x YSF02 A x YSF02 A x YSF----03120 R)03120 R)03120 R)03120 R)    

 ေရဆင်းစပ်မျိ�း-၂ ေန ကg ာမျိ�းသည် မိဘမျိ�းများ ဖြ စ်သည့် အဖိုလိုင်း YSF 03102 	ှင် ့ အမလိုင်း                 

YSF-03120 R မျိ�းတို) မျိ�းကူးစပ်ထုတ်လုပ်ထားေသာစပ်မျိ�းေနကg ာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ အပင်မြ င် ့မျိ�း ဖြ စ်ပ3 ီး အပင် 

တုတ်ခုိင်သန်မာ၍ ယိုင်လဲမ4ဒဏ်ခံ	ုိင်ေသာမျိ�းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

        အရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများအရည်အချင်းလက;ဏာများ        

    အပင်အ မြ င် ့ (စင်တီမီတာ) ၁၄၅-၁၅၀ 

 အရွက်အေရအတွက် ၂၆  

 ပင်စည်လုံးပတ် (စင်တီမီတာ) ၆.၃   

 အပွင့်အချင်း (စင်တီမီတာ) ၁၆.၅  

 တစ်ပွင့်ပါေအာင်ေစ့အေရအတွက် ၇၈  

 ေအာင်ေစ့ (ရာခုိင်	4န်း) ၇၈ 

 အေစ့ (၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၆၀-၆၈  

 တစ်ဧကပျမ်းမ\အထွက်	4န်း (တင်း/ဧက) ၇၃ 

 ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တွင် သုေတသနခ3 ံများ	ှင် ့ မ3 ိ�)နယ်များတွင် ဆက်လက်စမ်းသပ်စုိက်ပျိ�းမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေတာင်သူများသုိ) ြဖန်)ေဝ	ုိင်ရန် မိဘမျိ�းများ ပွားများေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 
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မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    
 

        အေကg ာင်းအရာအေကg ာင်းအရာအေကg ာင်းအရာအေကg ာင်းအရာ        စာမျက်	ာှစာမျက်	ာှစာမျက်	ာှစာမျက်	ာှ    
  

မျိမျိမျိမျိ�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်း�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်း�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်း�းသစ်များေမွးမြ 5ထုတ်လုပ်ခြ င်း    

ဆန်စပါးဆန်စပါးဆန်စပါးဆန်စပါး    

 ၁။ ဆင်းသုခ (IRYn 1068-7-1) ၁  

 ၂။ ITA-402 ၂  

 ၃။ XIANG ZAO XIAN 19  ၃ 

 ၄။ MR-230  ၃ 

 ၅။ ရတနာတိုး (ထုိင်း-၁)  ၄ 

 ၆။ ေရဆင်းယာစပါး-၉  (IR-55423-01)   ၄ 

 ၇။ ကုန်းမြ င့်-၃  ၅ 

 ၈။ ကုန်းြမင့်-၄  ၆ 

 ၉။ Yn-2841-UL 26   ၆ 

 

အေစ့အေစ့အေစ့အေစ့ထုတ်ေပြ ာင်းထုတ်ေပြ ာင်းထုတ်ေပြ ာင်းထုတ်ေပြ ာင်း        

 ၁။ ေရဆင်းစပ်မျိ�း-၇ (YZEH-06-12) ၇ 

 ၂။ ေရဆင်းစပ်မျိ�း-၈ (YZEH-06-15)   ၈ 

 

ဂျ�ံဂျ�ံဂျ�ံဂျ�ံ    

 ၁။ ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5-၄ (19th IBWSN-004/BS/MW)   ၈ 

 ၂။ ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5-၅ (99-ZLW-002)  ၉ 

 ၃။ ဇလုပ်ဂျ�ံဖြ 5-၆ (99-ZLW-006)  ၉ 
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အလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာ    ပဲမျိ�းစုံသီး	ှံမျိ�းသစ်ပဲမျိ�းစုံသီး	ှံမျိ�းသစ်ပဲမျိ�းစုံသီး	ှံမျိ�းသစ်ပဲမျိ�းစုံသီး	ှံမျိ�းသစ်များများများများ    

ပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်းပဲတီစိမ်း        

မြ စိမ်း (VR-00-19) ၁၀ 

ကုလားပဲကုလားပဲကုလားပဲကုလားပဲ    

 ကုလားပဲအဖြ 5လံုး ကd ီး-၈  (CA-03-35)  ၁၀ 

ပဲပုပ်ပဲပုပ်ပဲပုပ်ပဲပုပ်    

 ဆင်းပဲပုပ်-၁၁ (GC-05-25)  ၁၁ 

ပဲပဲပဲပဲစဥ်းငံုစဥ်းငံုစဥ်းငံုစဥ်းငံု 

 စပ်မျိ�းပဲစဥ်းးငုံ   ၁၁ 

  

    

ဆီထွက်သီး	ှံဆီထွက်သီး	ှံဆီထွက်သီး	ှံဆီထွက်သီး	ှံ    

ေမြ ပဲေမြ ပဲေမြ ပဲေမြ ပဲ    

 ၁။ ဆင်းပေဒသာ-၁၁ YZG-00019 (Sin-7 x Luhua-14) ၁၂ 

 ၂။ ဆင်းပေဒသာ-၁၂ YZG-00020 (Sin-1 x ICGV-86240)  ၁၃ 

 

	ှမ်း	ှမ်း	ှမ်း	ှမ်း    

 ၁။ ဆင်းရတနာ-၁၀ (တcုတ်နက် x Ashri) 1-0-2-A  ၁၃ 

 ၂။ ဆင်းရတနာ-၁၁ (တcုတ်နက် x ကိုရီးယား) 13-0-27  ၁၄ 

 

ေနကg ာေနကg ာေနကg ာေနကg ာ    

 ေရဆင်းစပ်မျိ�းေန ကg ာ-၂ (YSF-03102 A x YSF-03120 R)  ၁၄ 
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ြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ    

လယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်လယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်လယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်လယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဆည်ေမြ ာင်းဆည်ေမြ ာင်းဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကd ီးဌာနဝန်ကd ီးဌာနဝန်ကd ီးဌာနဝန်ကd ီးဌာန    

စိုက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစိုက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစိုက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစိုက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာန    
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH    

ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်    ----    ေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်း    

    

    

    

    

    
    

    

    

၂၀၀၆၂၀၀၆၂၀၀၆၂၀၀၆----၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခု	ှစ်အတွင်းခု	ှစ်အတွင်းခု	ှစ်အတွင်းခု	ှစ်အတွင်း    ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည်    ့့့့    သုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှ            

ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များ    

    

    

    

    

    

    
၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊    သg ဂုတ်သg ဂုတ်သg ဂုတ်သg ဂုတ်လလလလ    

    

    

    

Yezin, Myanmar 
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ြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ    

လယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းလယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းလယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းလယ်ယာစုိက်ပျိ�းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကd ီးဌာနဝန်ကd ီးဌာနဝန်ကd ီးဌာနဝန်ကd ီးဌာန    

စုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစုိက်ပျိ�းေရးသုေတသနဦးစီးဌာန        

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCHDEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH    

ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်    ၊၊၊၊    ေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်း    

    

Yezin, Myanmar 
 

 

၂၀၀၆၂၀၀၆၂၀၀၆၂၀၀၆    ----၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခုခုခုခု	ှစ်အတွင်း	ှစ်အတွင်း	ှစ်အတွင်း	ှစ်အတွင်း    ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်ေဆာင်ရွက်ခဲ့သည်    ့့့့    သုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှသုေတသနလုပ်ငန်းများမှ        
    

    ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ�ရိှချက်များ    

၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊    သg ဂုတ်လသg ဂုတ်လသg ဂုတ်လသg ဂုတ်လ    
 


