
 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈----၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊    ထူးခြ ားေသာထူးခြ ားေသာထူးခြ ားေသာထူးခြ ားေသာသုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသနေတွ�ရိှချက်များေတွ�ရိှချက်များေတွ�ရိှချက်များေတွ�ရိှချက်များ        
    

လယ်ယာစုိက်ပျိ!းေရး	ှင့် ဆည်ေမြ ာငး်ဝန်က' းီဌာနတွင် စိုက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာန သည် 

လယ်ယာက+ သးီ	ှံစိုက်ပျိ!းထုတ်လုပ်မ-မြ င့်မားေရးအတွက် တစ်ဧကအထွက်	-နး် တိုးတက် ေစရန် 

လိုအပ်သည့်မျိ!း	ှင့် နညး်ပညာများ ေဖာ်ထုတ်ေရးဆုိင်ရာ စုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနလုပ်ငနး်များ ကို 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။  

စုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနရှိ သးီ	ှံ/ဘာသာရပ် သုေတသနဌာနစုအသးီသးီသည်  

သုေတ သနစီမံချက်များကုိ 	ှစ်စဥ်ချမှတ်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိကာ မြ န်မာ	ုိင်ငံ 

၏ ေရေမြ ေဒသ	ှင့်ကိုက်ညီပ8 းီ အထွက်	-န်း	ှင့် အရည်အေသွးေကာငး်မွန်ေသာ သးီ	ံှမျိ!းသစ်များကို 

ေမွးမြ 9ထုတ်လုပ် ေပးလျက်ရှိပါသည်။ ထို:အတူ ေဖာ်ထုတ်ေပးသည့် မျိ!းသစ်များ	ှင့် သင့်ေလျာ်သည့် 

စိုက်ပျိ!းနညး်စနစ်များကုိ စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ေပးလျက် ရှိပါသည်။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု	ှစ်အတွငး် 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ေသာ မျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ခြ ငး်	ှင့် စုိက်ပျိ!းနညး်စနစ်များ စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ် ခြ ငး် 

သုေတသနလုပ်ငနး်များမှ ေတာင်သူများအတွက် လက်ေတ�ွအသုံးပြ !	ုိင်မည့် သုေတသနေတ�ွရှိ 

ချက်များကို ေဖာ်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

မျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်းမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်းမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်းမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်း    

 မြ န်မာ	ုိင်ငံအတွငး် လက်ရှိစိုက်ပျိ!းေနေသာ သးီ	ံှမျိ!းများထက်အထွက်	-နး်	ှင့် အရည် 

အေသးွေကာငး်မွန်ပ8 းီစိုက်ပျိ!းသည့် ေဒသအလိုက်သင့်ေတာ်သည့် သးီ	ှံမျိ!းသစ်များကို မျိ!းေမွးမြ 9 

ေရးနညး်လမ်း အမျိ!းမျိ!းအသုံးပြ !၍ ေဆာင်ရွက်ခဲ့ရာသးီ	ံှအလိုက် ေအာက်ပါမျိ!းသစ်များကုိ ေမးွမြ 9 

ထုတ်လုပ်	ုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 

စပါးသီး	ှံစပါးသီး	ှံစပါးသီး	ှံစပါးသီး	ှံ    
 

 မြ န်မာ	ုိင်ငံအတွငး် စပါးစိုက်ပျိ!းရာ ေရ ေြမေဒသအမျိ!းမျိ!း	ှင့် သင့်ေတာ်သည့် စပါးမျိ!းများ 

စမ်းသပ်ေမွးမြ 9ေရးွချယ်ခြ ငး် လုပ်ငနး်အဆင့်ဆင့်ကို စုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစးီဌာနတွင် 	ှစ်စဥ် 

ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု	ှစ်အတွင်း ေအာက်ပါစပါးမျိ!းသစ်များ ေတ�ွရှိေဖာ်ထုတ်	ုိင်ခ့ဲ 

ပါသည်။ 

 ၎ငး်စပါးမျိ!းများမှာ သက်လတ်ေစာအထွက်ေကာငး်စပါးမျိ!း(၁)မျိ!း၊ သက်လတ်လယ်စပါး 

(၁)မျိ!း၊ ဆားငန်ဒဏ်ခံစပါး(၁)မျိ!း	ှင့် ေရမြ !ပ်ခံစပါး(၁)မျိ!းတုိ:ကို ေတ�ွရှိခ့ဲပါသည်။ 

 



 

 
 

သက်လတ်စပါးသက်လတ်စပါးသက်လတ်စပါးသက်လတ်စပါး    

SPR 86035SPR 86035SPR 86035SPR 86035----5555----2222----5555----1111----1111    

 ဤစပါးမျိ!းသည် ၂၀၀၂ ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ဆည်ေရေသာက်စပါးမျိ!းများ 

ေလ့လာခြ င်း အစီအစဥ်ဖြ င့် အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်ေရးွချယ်ခ့ဲေသာ မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ မူရငး်ေဒသမာှ 

ထိုငး်	ိုင်ငံဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၃ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၈ခု	ှစ်အထိ ေရဆငး်၊ ေကျာက်ဆည်၊ ေကျာက်တံတား၊ 

စီပင်၊ ပနး်ကုနး်၊ ကျိ!ငး်တုံ၊ လွိ!င်ေကာ်	ှင့် သဲကုနး်ခ8 ံ	ှင့် စဥ့်ကိုင်၊ ေရNဘို၊ ဖြ 9း မ8 ိ!:နယ်များတွင် မုိးရာသီ၊ 

ေ	ွရာသီများ၌ စမး်သပ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အထွက်	-နး်အနိမ့်ဆုံး (၈၇) တငး်မှ အမြ င့်ဆုံး (၁၂၀)တငး် 

အထိ ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အသက်ရက် (၁၂၅-၁၃၀)ရက်ရိှသည့် သက်လတ်ေစာအထွက်ေကာငး်မျိ!း 

ဖြ စ်ပ8 းီ အပင်မြ င့်မာှ (၃.၅)ေပမှ (၄.၀)ေပခန:်ရှိပါသည်။ အ	ံှပါပင်ပာွး (၈-၁၀)ရှိကာ တစ်	ံှပါသးီလုံး 

(၁၆၀)ေကျာ်ရှိပ8 းီ အေစ့တစ်ေထာင်အေလးချိန်မှာ(၂၅.၂)ဂရမ်ရှိပါသည်။ ဆန်ရည်ဆန်သားကV ည် 

လင်သည့် ဧည့်မထအုပ်စုဝင်ဖြ စ်ပ8 းီ စားသုံးရာတွင် ေပျာ့ေပြ ာငး်	ူးညံ့ပါသည်။ 
 

                                                                    အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    

အသက်ရက်  ၁၂၅-၁၃၀ 
အပင်မြ င့် (ေပ) ၃.၅ - ၄.၀ 
အ	ှံပါပင်ပာွး ၈ - ၁၀ 
တစ်	ံှပါသးီလုံး ၁၆၈ 
အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၅.၂ 
စပါးမျိ!းအုပ်စု ဧည့်မထ 
အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၉၀ - ၁၂၀ 
အမိုငး်လို:စ်ပါဝင်မ- (%) ၁၉.၄ 
စားသုံးမ- ေပျာ့ / ေစး 
ထးူခြ ားမ- စပါးဂုတ်ကျိ!းေရာဂါ	ှင့် ဘက်တးီရးီယားရွက် ေြခာက်ေရာဂါ 

အသင့်အတင့်ခံ	ိုင်ခြ ငး်၊ ဖြ !တ်ညိ!ပုိးဒဏ်ခံ	ုိင်ခြ ငး်	ှင့် ဆန် 
အရည်အေသးွကV ည်လင်လှပခြ ငး် 

စိုက်ပျိ!းသင့်ေသာ ေဒသ ရှမ်းပြ ည်နယ်၊ ကယားပြ ည်နယ်များတွင် လယ်စပါးအ ဖြ စ် 
စုိက်ပျိ!းသင့်ပါသည်။ 

 
မေနာသုခေမNးမေနာသုခေမNးမေနာသုခေမNးမေနာသုခေမNး    

 ဤစပါးမျိ!းကို ၂၀၀၃ခု	ှစ်မှစတင်၍ မေနာသုခစပါးမျိ!း	ှင့် ဘာစမာတီ ၃၇၀ စပါးမျိ!းတို: အား 

စိုက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် မျိ!းကးူစပ်ခြ ငး်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပ8 းီ ရရိှလာေသာ သားဆက်် 

လိုငး်များ၏ အေမNးနံ:ပါဝင်မ-ကို ထိုငး်	ုိင်ငံ Kaserset University, Rice Gene Discovery Unit 

(RGDU) 	ှင့် ပူးေပါငး်ကာ DNA Marker နညး်	ှင့် သမရိုးကျေမွးမြ 9နညး်ကို ေပါငး်စပ်၍ စမး်သပ် 

ေရးွချယ်ရရှိခဲ့ေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 



 

 
 

 ၂၀၀၈ ခု	ှစ်တွင် မေနာသုခ	ှင့် အပင်ပံုစံ၊ စပါးလုံးပုံသ+ာန်တူ၊ အပင်ရပ်တူပ8 းီ အေမNးန:ံပါ 

ေသာ မေနာသုခေမNး ဗီဇင8 ိမ်လိုငး်များကို ထိုငး်	ုိင်ငံ BIOTEC သုေတသနဌာန၊ ေရဆင်း၊ 

ေကျာက်ဆည်၊ ေကျာက်တံတား	ှင့် လက်ပံတန်းခ8 ံများတွင် မျိ!းယှဥ်ပ8 ိ!င်ကွက် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အန:ံ 

ေမNးေသာ ဗီဇင8 ိမ်လိုငး်ကို အလားအလာေကာငး်ေသာမျိ!းအ ဖြ စ် ေရွးချယ်ရရှိခ့ဲပါသည်။ အဆိုပါ 

မျိ!းလုိငး်သည် စမး်သပ်သည့် ေဒသတိုငး်တွင် အထွက်မြ င့်မားပ8 းီ (၉၂-၁၀၂) တငး်အထိ ထွက်ရှိ 

ေကV ာငး် ေတ�ွရှိပါသည်။ 

 

                                                                        အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ    

အသက်ရက်  ၁၃၅-၁၄၀ 

အပင်မြ င့် (ေပ) ၃.၅-၃.၈ 

အ	ှံပါပင်ပာွး ၉ - ၁၀ 

တစ်	ံှပါသးီလုံး ၁၉၀ 

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၀.၀ 

စပါးမျိ!းအုပ်စု လက်ေရးွစဥ် 

အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၉၂ - ၁၀၂ 

အမိုငး်လို:စ်ပါဝင်မ- (%) ၂၅.၆ 

စားသုံးမ- ေကာငး် 

ထးူခြ ားမ- အန:ံေမNးြခငး်၊ ဆန်ထွက်ေကာငး်ခြ ငး် 

စိုက်ပျိ!းသင့်ေသာ ေဒသ မေနာသုခမျိ!းကို အဓိကစိုက်ပျိ!းသည့် ပြ ည်နယ်	ှင့်တိုငး်များ 

တွင် မုိးစပါးအ ဖြ စ် စုိက်ပျိ!း	ိုင်ပါသည်။ 

    

ဆားငန်ခံစပါးမျိ!းဆားငန်ခံစပါးမျိ!းဆားငန်ခံစပါးမျိ!းဆားငန်ခံစပါးမျိ!း    

ဆားငန်ခံဆားငန်ခံဆားငန်ခံဆားငန်ခံ    ဆင်းသွယ်လတ်ဆင်းသွယ်လတ်ဆင်းသွယ်လတ်ဆင်းသွယ်လတ်    

 ဤစပါးမျိ!းကို ၂၀၀၃ခု	ှစ်မှ စတင်၍ ဆငး်သွယ်လတ်	ှင့် အိ	vိယ	ုိင်ငံမှ ဆားငန်ခံ	ိုင်သည့် 

ေပwကာလီစပါးမျိ!းတုိ:အား မျိ!းကးူစပ်ခြ ငး်ကို စုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနတွင် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပ8 းီ 

ဆားငန်ခံဗီဇပါဝင်မ-ကို ထိုငး်	ိုင်ငံ Kaserset University, Rice Gene Discovery Unit (RGDU) 

	ှင့် ပးူေပါငး်ကာ DNA Marker (Marker Assisted Selection MAS)နညး်အသုံးပြ !၍ 

ေရးွချယ်ရရှိလာေသာ မျိ!းသစ်ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၄ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၈ခု	ှစ်အတွငး် မျိ!းစပ်ပ8 းီရရှိလာေသာ 

ပထမသားဆက် (F1) အား ဆငး်သွယ်လတ်ဗီဇ ပြ န်လည်ပါဝင်ေစရန်အတွက် ဆင်းသွယ်လတ်မျိ!း	ှင့် 

မျ!ိးကးူစပ်ခြ ငး်ကို အ က' ိမ်က' ိမ်ပြ !လုပ်၍ သားဆက်အဆင့်တိုငး်တွင် ဆားငန်ခံဗီဇပါဝင်မ-၊ ဆငး်သွယ် 

လတ်ဗီဇ	ှင့် စားသုံးမ-အရည်အေသးွဗီဇပါဝင်မ-ကို Marker အကူအညီဖြ င့် ေရွးချယ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါ 

သည်။ ၂၀၀၈ခု	ှစ်တွင် ဗီဇင8 ိမ်မျိ!းသန:်လ-ိငး်အဆင့်ေရာက်ရှိပ8 းီ ဆားငန်ခံဗီဇပါဝင်၍ ဆငး်သွယ်လတ် 



 

 
 

ဗီဇ ၉၈% ခန:်ပါဝင်သည့် ဆားငန်ခံေသာ ဆင်းသွယ်လတ်စပါးမျိ!းသစ်အ ဖြ စ်ရရိှခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ 

ခု	ှစ်၊ မုိးရာသီတွင် မ	{ေလးတိုငး်၊ မိတ|ီလာ မ8 ိ!:နယ်၊ ဆားေပါက်လယ် ေြမ	ှင့် ဧရာဝတီတိုငး်  ေြမာင်းမြ  

မ8 ိ!:နယ်များတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ရာ အလားအလာေကာငး်ေသာ မျိ!းလိုငး်ကို ေရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤစပါး 

မျိ!းသစ်အား ၂၀၀၉ခု	ှစ်၊ မိုးရာသီတွင် ဧရာဝတီတိုငး်၊ ဘိုကေလး၊ ဖျာပံု၊ လပွတ{ ာ၊ ပြ င်စကူ၊ ဟိုငး်က' းီ 

က~န်း၊ ပဲခးူတိုင်း ေဝါမ8 ိ!:နယ်	ှင့် ရန်ကုန်တိုငး် ေကျာက်တန်း၊ ကွမ်းခ8 ံကုန်းမ8 ိ!:နယ်များတွင် မြ န်မာ့ 

စိုက်ပျိ!းေရးလုပ်ငန်း	ှင့် ပးူေပါငး်စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

                                                                    အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    

အသက်ရက်  ၁၃၈-၁၄၀ 

အပင်မြ င့် (ေပ) ၄.၀-၄.၅ 

အ	ှံပါပင်ပာွး ၁၀- ၁၃ 

တစ်	ံှပါသးီလုံး ၁၃၆ 

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၆.၈ 

စပါးမျိ!းအုပ်စု ဧည့်မထ 

အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၁၀၀-၁၁၈ 

အမိုငး်လို:စ်ပါဝင်မ- (%) ၂၁.၇ 

စားသုံးမ- ေကာငး် 

ထးူခြ ားမ- ဆားပြ င်းအား ၆ ds/cm ထိခံ	ုိင်သည်။ 

စိုက်ပျိ!းသင့်ေသာ ေဒသ ကုန်းတွငး်ပိုငး်ဆားေပါက်ေမြ 	ှင့် 

ပင်လယ်ဆားငန်ေရဝင်ေဒသ 

 

ေရမြ !ပ်ခံစပါးေရမြ !ပ်ခံစပါးေရမြ !ပ်ခံစပါးေရမြ !ပ်ခံစပါး    

ေရမြ !ပ်ခံစပါးေရမြ !ပ်ခံစပါးေရမြ !ပ်ခံစပါးေရမြ !ပ်ခံစပါး----၁၁၁၁ (Swarna Sub (Swarna Sub (Swarna Sub (Swarna Sub----1) 1) 1) 1)     

 ဤစပါးမျိ!းသည် ၂၀၀၇ခု	ှစ်တွင် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ဆန်စပါးသုေတသနဌာနမှ ေရေမြ  

အေခြ အေနမေပးသည့် ေဒသများ၏ စပါးစုိက်ပျိ!းထုတ်လုပ်မ-တိုးတက်ေရးဆုိင်ရာ သုေတသန 

လုပ်ငနး်ဆိုင်ရာအဖဲွ�ဝင်	ုိင်ငံများ၏ ပးူေပါငး်ေဆာင်ရွက်မ-အစီအစဥ်အရ ၂၀၀၇ခု	ှစ်မှ စတင် 

စမ်းသပ်ခဲ့ပ8 းီ အလားအလာေကာငး်ေသာ ေရ မြ !ပ်ခံစပါးမျိ!းသစ်အဖြ စ်ေရးွချယ်ရရှိခ့ဲပါသည်။ 

 ဤစပါးမျိ!းသည်  (IRRI) မှ ေရ မြ !ပ်ခံဗီဇ (Sub-1 gene) ကို DNA Marker နညး်ဖြ င့် ပါဝင် 

ေပါငး်စပ်ေမွးမြ 9ေဖာ်ထုတ်ထားခ့ဲေသာ စပါးမျိ!းြဖစ်ပါသည်။ ဤစပါးမျိ!းကုိေရဆငး်ရိှ ေရနက်ကန် 

များ	ှင့်ဧရာဝတီတိုငး် ပုသိမ်၊ ေငွေဆာင်ေဒသရိှ ေရ က' းီကွငး်များတွင် စမ်းသပ်စုိက်ပျိ!းခ့ဲရာ ပျိ!းခင်း 

ကာလ	ှင့် အပင်ပာွးစညး်မ-ကာလတွင် (၇-၁၂)ရက်အထိ ေရ မြ !ပ်ခြ ငး်ဒဏ်ကိုခံ	ုိင် ပ8 းီ စမး်သပ်သည့် 



 

 
 

ေဒသအားလုံးတွင် အထွက်	-န်း (၈၀)တငး်အထိရိှခဲ့ပါသည်။ ေဒသအတွငး်စုိက်ပျိ!းေနေသာ 

မ8 းီေကာက်၊ စုတ်ဖွားစပါးမျိ!း	ှင့် ယှဥ်ပ8 ိ!င်စုိက်ပျိ!းခ့ဲရာ ၎ငး်စပါးမျိ!းများထက် အထွက်(၂၅-၃၀) တငး် 

ခန်:ပိုမုိထွက် ရှိခ့ဲပါသည်။ အသက်ရက် (၁၄၅)ရက်ခန:်ရိှ သက်လတ်စပါးမျိ!းဖြ စ်ပ8 းီ စားသုံးမ-ေကာငး် 

၍ ေရတက်၊ ေရကျရိှေသာ ေရ က' းီကွငး်ေဒသများအတွက် အလားအလာေကာငး်ေသာ မျိ!းတစ်မျိ!း 

ဖြ စ်ပါသည်။ ဤ စပါးမျိ!းသစ်ကို ၂၀၀၉ခု	ှစ် မုိးရာသီတွင် ဧရာဝတီတိုငး်၊ ပုသိမ်၊ သာေပါငး်၊ ေရ ကV ည်၊ 

ေကျာငး်ကုန်း၊ အိမ်မဲ၊ ဝါးခယ်မ၊ မအူပင်၊ ပန်းတေနာ်၊ ေညာင်တုံး၊ ဓ	ုဖြ 9၊ ပဲခူးတိုင် 

ေညာင်ေလးပင်မ8 ိ!:နယ်	ှင့် ရန်ကုန်ေ မြ ာက်ပုိငး်ခရိုင် ထန်းတပင်မ8 ိ!:နယ်များတွင် မြ န်မာ့စုိက်ပျိ!းေရး 

လုပ်ငနး်	ှင့် ပူးေပါငး်စမး်သပ်ေဆာင်ရွက်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
    

                                                                        အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ        

အသက်ရက်  ၁၄၅-၁၅၀ 

အပင်မြ င့် (ေပ) ၃.၀-၃.၅ 

အ	ှံပါပင်ပာွး ၇-၉ 

တစ်	ံှပါသးီလုံး ၁၆၃ 

အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန် (ဂရမ်) ၁၉.၈ 

စပါးမျိ!းအုပ်စု လက်ေရးွစဥ် 

အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၈၀-၉၅ 

အမိုငး်လို:စ်ပါဝင်မ- (%) ၂၆.၆၄ 

စားသုံးမ- ေကာငး် 

ထးူခြ ားမ- ၇-၁၄ ရက်အထိ ေရနစ်မြ !ပ်မ-ခံ	ုိင်သည်။ 

စိုက်ပျိ!းသင့်ေသာ ေဒသ ေရတက်၊ ေရကျရိှပ8 းီ တစ်ပါတ်မှ 	ှစ်ပါတ်အထိ ေရဝင်ကV ာ 

ေသာ ေရက' းီကွငး်များ	ှင့် သင့်ေတာ်ပါသည်။ 

 

အေစ့ထုတ်အေစ့ထုတ်အေစ့ထုတ်အေစ့ထုတ်ေပြ ာငး်သီး	ှံေပြ ာငး်သီး	ှံေပြ ာငး်သီး	ှံေပြ ာငး်သီး	ှံ    
    

 အေစ့ထုတ်ေပြ ာငး်သုေတသနလုပ်ငန်းများတွင် စပ်မျိ!းေပြ ာငး်ဖူးမျိ!းသစ်ေမးွမြ 9ထုတ်လုပ်ေရး 

သုေတသနလုပ်ငနး်များကို အဓိကထားေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ေဒသ၊ ေရ၊  ေြမ၊ ရာသီဥတု	ှင် ့ 

ကိုက်ညီ၍ ေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိေသာ မျိ!းများရရှိရန်	ှင် ့ အထွက်	-န်းေကာငး်မွန်သည် ့ သက်လျင်၊ 

သက်လတ်မျိ!းများရရိှရန်ရည်ရွယ်၍ မျိ!းေမွးမြ 9ေရးေရးွချယ်ခြ င်းလုပ်ငနး်အား ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

 ေြမပြ န်:ေဒသတွင် အလားအလာေကာငး်ေသာ စပ်မျိ!းမျိ!းသစ်(၂)မျိ!း	ှင် ့ ေတာင်ေပwေဒသတွင် 

စပ်မျိ!းမျိ!းသစ်(၁)မျိ!းတို:ကို ေတ�ွရှိေဖာ်ထုတ်ခ့ဲပါသည်။ 

 



 

 
 

ေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!း((((၇၇၇၇))))    
    

 ဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး် YZTC-07-012 	ှင် ့ YZTC-07-029 တို:ကို မျိ!းကးူစပ်ထားေသာ မျိ!းဖြ စ် 
သည်။ အဆိုပါဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး်များသည် ၂၀၀၂ ခု	ှစ်တွင် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ  ေြပာငး်ဖူး	ှင် ့ ဂျ!ံသးီ	ံှ 
သုေတသန (CIMMYT) မှ မှာယူရရိှခ့ဲေသာမျိ!းများကို မျိ!းကးူစပ်ေမးွမြ 9ခ့ဲရာမှ ရရိှခဲ့ေသာ ဗီဇမျိ!း 
သန:်လိုငး်များ ဖြ စ်သည်။ ၂၀၀၆ ခု	ှစ်တွင် ေဒသအလိုက် ဖြ စ်ထွန်းမ-ကိုေလ့လာခ့ဲရာ ေမြ ပြ န်:ေဒသ 
တွင်ဖြ စ်ထွနး်မ-ေကာငး်မွန်သဖြ င် ့ ၂၀၀၇ ခု	ှစ်မှစ၍ ေပါငး်စပ်စွမး်ရည်စမ်းသပ်ခ့ဲပ8 းီ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ 
ခု	ှစ်တွင် ေရဆင်း၊ တပ်ကုနး်တို:၌ အေကာငး်ဆုံးအစမး်စပ် စပ်မျိ!းဖြ စ်သည်ကို ေတ�ွရှိရပါသည်။ 
 

 

                                                                                အရည်အရည်အရည်အရည်အချငး်လကWဏာများအချငး်လကWဏာများအချငး်လကWဏာများအချငး်လကWဏာများ    
အသက်ရက် ၉၉-၁၁၅ 
၅၀%ပနး်ပွင် ့ရက် ၄၉ 
အဖးူအရှည်(စင်တီမီတာ) ၂၁ 
အေစ့အထွက်	-နး် ၈၂ 
အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်) ၃၅၄ 
အေစ့အေရာင် လိေမ�ာ်ေရာင် 
တစ်ပင်ပါအဖူး ၁.၃ 
အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၁၄၁-၁၅၅ 
ထးူခြ ားချက် အဖူးရှည်၍အေစ့ထွက်ရာ	-နး် အထးူေကာငး်မွန်သည် ့ 

သက်လက် အထွက်ေကာငး်မျိ!း 
 

    ေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!း((((၈၈၈၈))))    
 ဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး် YZTC-07-017 	ှင် ့ YZTC-07-010 တို:ကို မျိ!းကးူစပ်ထားေသာမျိ!း 
ဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါဗီဇမျိ!းသန်:လိုင်းများသည် ၂၀၀၂ ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆုိင်ရာ ေပြ ာင်းဖူး	ှင် ့ 
ဂျ!ံသးီ	ံှ သုေတသန (CIMMYT) မှ မာှယူရရှိခဲ့ေသာမျိ!းများကုိ မျိ!းကးူစပ်ေမးွမြ 9ခ့ဲရာမှ ရရှိခ့ဲေသာ 
ဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး်များဖြ စ်သည်။ ၂၀၀၆ ခု	ှစ်တွင် ေဒသအလိုက်ဖြ စ်ထွန်းမ-ေလ့လာခဲ့ရာ ေမြ ပြ န်:ေဒသ 
တွင် ဖြ စ်ထွန်းမ-ေကာငး်မွန်သဖြ င် ့ ၂၀၀၇ ခု	ှစ်မှစ၍ ေပါငး်စပ်စွမး်ရည်စမး်သပ်ခ့ဲပ8 းီ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ 
ခု	ှစ်တွင် ေရဆင်း၊ တပ်ကုနး်တို:၌ အေကာငး်ဆုံး အစမ်းစပ် စပ်မျိ!းဖြ စ်သည်ကို ေတ�ွရှိရပါသည်။ 
    

                                                                        အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ    
    

အသက်ရက် ၉၉-၁၁၅ 
၅၀%ပနး်ပွင် ့ရက် ၅၂ 
အဖးူအရှည်(စင်တီမီတာ) ၁၈ 
အေစ့အထွက်	-နး် ၈၁ 
အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်) ၂၈၀ 
အေစ့အေရာင် အဝါေရာင် 
တစ်ပင်ပါအဖူး ၁.၃ 
အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၁၂၅-၁၃၅ 
ထးူခြ ားချက် ထိပ်ခုံးမျိ!းဖြ စ်ပ8 းီ အဖးူထိပ်ရှိအေစ့ပြ ည် ့၍ သက်လတ်  
  အထွက်ေကာငး်မျိ!း 



 

 
 

    ေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!းေရဆင်းစပ်မျိ!း((((၉၉၉၉))))    
 ဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး် YZTC-07-019 	ှင် ့ YZTC-07-024 တို:ကို မျိ!းကးူစပ်ထားေသာ 
မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ အဆိုပါဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး်များသည် ၂၀၀၂ ခု	ှစ်တွင် အ ပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ ေပြ ာငး်ဖူး 
	ှင် ့ ဂျ!ံသးီ	ှံသုေတသန CIMMYT မှ မာှယူရရှိခဲ့ေသာမျိ!းများကို မျိ!းကးူစပ်ေမွးမြ 9ခ့ဲရာမှ ရရှိခ့ဲေသာ 
ဗီဇမျိ!းသန်:လိုငး်များဖြ စ်ပ8 းီ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခု	ှစ်တွင် ေပါငး်စပ်စွမ်းရည်စမ်းသပ်ခဲ့ပ8 းီ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ 
ခု	ှစ်၌ ေတာငေ်ပw ေအာင်ပနး်၊ ေနာင်မွန်၊ ေကျာက်မဲ	ှင် ့ လွိ!င်ေကာ်ေဒသတို:တွင် စမး်သပ်စုိက်ပျိ!း 
ခဲ့ရာ အနိမ့်ဆံုး တစ်ဧက(၉၇)တငး်	ှင် ့ (၁၁၀)တငး်အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ ေတာင်ေပwေဒသတွင် 
အဓိကေရာဂါဖြ စ်ေသာ ေပြ ာငး်ရွက် ေြခာက်ေရာဂါခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 
 
  

                                                                            အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    
အသက်ရက် ၁၁၀-၁၂၀ 
၅၀%ပနး်ပွင် ့ရက် ၆၃ 
အဖးူအရှည်(စင်တီမီတာ) ၁၈ 
အေစ့အထွက်	-နး် ၇၇ 
အေစ့(၁၀၀၀)အေလးချိန်(ဂရမ်) ၂၂၀ 
အေစ့အေရာင် လိေမ�ာ်ေရာင် 
တစ်ပင်ပါအဖူး ၁.၀ 
အထွက်	-န်း (တငး်/ဧက) ၉၇-၁၁၀ 
ထးူခြ ားချက် အေစ့လိေမ�ာ်ေရာင်ေတာက်ေတာက်၊ ထိပ်ခံုးမျိ!းဖြ စ် 
 
ဆီထွက်သီး	ှံဆီထွက်သီး	ှံဆီထွက်သီး	ှံဆီထွက်သီး	ှံ    
 ဆီထွက်သးီ	ံှအမျိ!းမျိ!းရှိသည့်အနက် ေမြ ပဲ၊ 	ှမ်း	ှင့် ေနကV ာသီး	ှံတို:ကို  အဓိကထား၍ 
သုေတသနပြ ! ေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိပါသည်။ ယငး်သို: ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေရ၊ ေမြ ၊ ေဒသ	ှင့်ကိုက်ညီ 
၍ အထွက်	-နး်ေကာငး်ခြ ငး်၊ အသက်လ�င်ခြ ငး်၊ ေရာဂါဒဏ်ခံ	ုိင်ခြ ငး်	ှင့် အရည်အေသးွေကာငး်မွန် 
ခြ င်းစသည့် အရည်အချင်းများ	ှင့် ပြ ည့်စံုေသာ ဆီထွက်သီး	ှံမျိ!းသစ်များ ေမးွမြ 9ထုတ်လုပ်ရရိှရန် 
ရည်ရွယ်ေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိရာ ေအာက်ပါမျိ!းသစ်များရရိှခ့ဲပါသည်။ 
    

ေမြ ပဲသီး	ံှေမြ ပဲသီး	ံှေမြ ပဲသီး	ံှေမြ ပဲသီး	ံှ    
YZGYZGYZGYZG----03008 (03008 (03008 (03008 (ဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာဆင်းပေဒသာ----၁၂၁၂၁၂၁၂))))    
 ၂၀၀၃ခု	ှစ်မှစတင်၍ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ မုိးနညး်ေဒသသီး	ှံများသုေတသနဌာန (ICRISAT) 
မှ ရရှိထားေသာ ICGV-86707  ေြမပဲမျိ!း	ှင့် ေဒသမျိ!းဖြ စ်ေသာ  ေြမပဲနက်မျိ!းတို:အား မျိ!း ကးူစပ်ပ8 းီ 
အဆင့်ဆင့် ေမွးမြ 9ေရးွချယ်ခဲ့ေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ထိ 
စမ်းသပ်စိုက်ပျိ!းခဲ့ရာ ဆင်းပေဒသာ-၆ ထက်အထွက်ပုိေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ မှ 
၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု	ှစ်ထိ ACIAR စီမံကိနး်အရ စစ်ကိုငး်၊ မ	{ေလး	ှင့် မေကးွတိုငး်အတွင် မ8 ိ!:နယ် 
(၆)မ8 ိ!:နယ်ရှိ ေတာင်သ:ူစိုက်ကွက်များတွင် အကွက်ကျယ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲရာ အထွက်	-န်း (၈၀)တငး်ထိ 



 

 
 

ထွက်ရှိပ8 းီ ေတာင်သူများက' ိ!က်	ှစ်သက်ေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ ယငး်မျိ!းသည် တစ်ဧကလ�င် 
အနိမ့်ဆုံး (၄၀) တငး်၊ အ မြ င့်ဆုံး (၈၀)တငး် ထွက်ရှိ၍ ပျမ်းမ� (၅၅)တငး်	-န်း ထွက် ရှိ	ိုင်ပါသည်။ 
 

                                                                        အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ    
အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၀ 
အပင်ပုံစံ ပင် ေထာင် 
တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင့် ၂၀-၂၅ 
အဆံထွက်ရာ	-န်း ၇၀-၇၂ 
အေစ ့၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၃၀-၄၀ 
တစ်ဧကပျမ်းမ�အထွက်	-နး်(တငး်/ဧက) ၅၀-၆၀ 
အ မြ င့်ဆုံးအထွက်	-နး် (တငး်/ဧက) ၈၀ 
ထးူခြ ားချက် ေရငတ်ဒဏ်ခံမျိ!းဖြ စ်၍  
  မုိးရွာသွန်းမ-နညး်သည့်  
  ေဒသများ	ှင့်သင့်ေတာ် 
  ပါသည်။ 
    
YZG YZG YZG YZG ---- 00020 00020 00020 00020    
 ၂၀၀၀ခု	ှစ်မှစတင်၍ ဆင်းပေဒသာ-၁ 	ှင့် ပြ ည်ပမျိ!း ICGV-86240 မျိ!းတို:အား မျိ!းကးူစပ် 
ပ8 းီ အဆင့်ဆင့်ေမွးမြ 9 ေရွးချယ်ခဲ့ေသာမျိ!း ဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ခု	ှစ်ထိ 
ေရဆငး်၊ တပ်ကုနး်၊ ေညာင်ဦး၊ မြ င်းခ8 ံ၊ မေကးွ	ှင့် ေနာင်မွန် (လားရ-ိး) သုေတသနခ8 ံများတွင် စမး်သပ် 
စိုက်ပျိ!းခဲ့ရာ ဆငး်ပေဒသာ-၇  ေြမပဲမျိ!းထက် အထွက်ပိုေကV ာင်းေတ�ွရှိရပါသည်။ ယငး်မျိ!းသည် 
တစ်ဧကလ�င် အနိမ့်ဆုံး (၄၅)တငး်၊ အမြ င့်ဆုံး (၈၀)တငး်ထွက်ရှိ၍ ပျမ်းမ� (၅၅)တငး်	-န်း ထွက်ရှိ 
	ိုင်ပါသည်။ ထိုမျိ!းအား ၂၀၀၉-၂၀၁၀ (မုိးရာသီ)တွင် ဆီထွက်သးီ	ှံဖံွ� ဖ8 ိ!းတိုးတက်ေရး စီမံကိနး် 
အစီအစဥ်ဖြ င့် မ8 ိ!:နယ်(၄)မ8 ိ!:နယ်အတွငး် ေတာင်သ:ူကွက်များတွင် အကွက်ကျယ်စမ်းသပ် စုိက်ပျိ!း 
ေဆာင်ရွက်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 

                                                                            အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    
အသက်ရက် ၁၀၀-၁၀၅ 

အပင်ပုံစံ ပင် ေထာင် 

တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင့် ၁၅-၂၀ 

အဆံထွက်ရာ	-န်း ၇၀ 

အေစ့ ၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၄၀-၄၅ 

တစ်ဧကပျမ်းမ�အထွက်	-နး်(တငး်/ဧက) ၅၀-၆၀ 

အ မြ င့်ဆုံးအထွက်	-နး် (တငး်/ဧက) ၈၀ 

ထးူခြ ားချက် မုိးရာသီ	ှင့် ေဆာင်းရာသီ  

  	ှစ်ရာသီလုံးတွင် ဖြ စ်ထွနး်	ိုင်ေသာမျိ!း 



 

 
 

YZG YZG YZG YZG ---- 08075 08075 08075 08075    

 ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ခု	ှစ်တွင် အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာ မုိးနညး်ေဒသသီး	ှံများသုေတသနဌာန 

(ICRISAT) မှ ရရိှခ့ဲပ8 းီ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်စိုက်ပျိ!းေရးွချယ်ရရှိခဲ့ေသာ မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ ၎ငး်သည် မုိး၊ 

မိုးေ	ှာငး်	ှစ်ရာ သီလုံးတွင် အထွက်ေကာငး်မွန်ေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ မှ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ 

ခု	ှစ်ထိ ေရဆငး်	ှင့် မေကးွသုေတသန ခ8 ံတို:တွင် စိုက်ပျိ!းေလ့လာခဲ့ရာ ဆင်းပေဒသာ-၂ ေမြ ပဲမျိ!း 

ထက် အထွက်ပို ေကV ာငး်ေတ�ွရှိရပါသည်။ ယငး်မျိ!းသည် တစ်ဧကလ�င် အနိမ့်ဆုံး (၄၀)တငး်၊ 

အ မြ င့်ဆုံး (၈၀)တငး် ထွက်ရှိ၍ ပျမ်းမ� (၅၀)တငး်	-န်းထွက်ရှိ	ိုင်ပါသည်။ ထိုမျိ!းအား ၂၀၀၉-၂၀၁၀ 

(မိုးရာသီ) တွင် ဆီထွက်သီး	ံှဖံွ� ဖ8 ိ!းတိုးတက်ေရးစီမံကိန်း အစီအစဥ်ဖြ င့် မ8 ိ!:နယ်(၄)မ8 ိ!:နယ် ေတာင်သ:ူ 

ကွက်များတွင် အကွက်ကျယ်စမ်းသပ်စိုက်ပျိ!းေဆာင်ရွက်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

                                                                                အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ    

အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၀ 

အပင်ပုံစံ ပင် ေထာင် 

တစ်ပင်ပါေအာင်ေတာင့် ၂၅-၃၀ 

အဆံထွက်ရာ	-န်း (ပျမ်းမ�) ၇၃-၇၅ 

အေစ့ ၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၃၅-၄၀ 

တစ်ဧကပျမ်းမ�အထွက်	-နး်(တငး်/ဧက) ၄၅-၅၅ 

အ မြ င့်ဆုံးအထွက်	-နး် (တငး်/ဧက) ၈၀ 

ထးူခြ ားချက် ရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါခံအထွက်ေကာငး်မျိ!း 

 

	ှမး်သီး	ံှ	ှမး်သီး	ံှ	ှမး်သီး	ံှ	ှမး်သီး	ံှ    

YSS YSS YSS YSS - 01001 ( 01001 ( 01001 ( 01001 (ဆင်းရတနာဆင်းရတနာဆင်းရတနာဆင်းရတနာ----၁၂၁၂၁၂၁၂))))    

 ဂျပန်	ိုင်ငံမှ ၂၀၀၁ ခု	ှစ်တွင်ရရှိခ့ဲပ8 းီ အဆင့်ဆင့်ေမွးမြ 9ေရးွချယ်ခ့ဲေသာ သက်လ�င် 

တစ်ပင်တိုင် 	ှမ်းဖြ 9အထွက်ေကာငး်မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ခု	ှစ်ထိ 

ေရဆငး်	ှင့် မေကးွသုေတသန ခ8 ံများတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိ!းခဲ့ရာ 	ှမ်းဖြ 9မျိ!း ဆငး်ရတနာ-၄ 	ှမ်းမျိ!း 

ထက် အထွက်ပိုေကV ာငး်ေတ�ွရှိရပါသည်။ ယငး်မျိ!းသည် တစ်ဧကလ�င် အနိမ့်ဆံုး (၆)တငး်၊ အ မြ င့်ဆုံး 

(၂၀) တငး်၊ ပျမ်းမ� (၁၀)တငး်ထွက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခု	ှစ်အတွငး် ေတာင်သ:ူစုိက်ကွက်များ 

တွင် အကွက်ကျယ်စုိက်ပျိ!းေဆာင်ရွက်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 



 

 
 

                                                                            အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    

အသက်ရက် ၇၅-၈၀ 

အပင်ပုံစံ တစ်ပင်တိုင် 

အသးီသးီပံု တစ်ဆစ် (၃) သးီ 

အေစ့အေရာင် အဖြ 9  

တစ်ပင်ပါေအာင်သးီ ၄၀-၆၀ 

တစ်သးီပါေအာင်ေစ့ ၉၀-၁၀၀ 

အေစ့ ၁၀၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၂.၈ - ၃.၀ 

တစ်ဧကပျမ်းမ�အထွက်	-နး်(တငး်/ဧက) ၁၀-၁၂ 

အ မြ င့်ဆုံးအထွက်	-နး် (တငး်/ဧက) ၂၀ 

ထးူခြ ားချက် အသးီပံုစံမှာ ရှစ်ေမြ �ာင့် 

  ဖြ စ်ပ8 းီ တစ်သးီပါအေစ့ 

  များခြ ငး် 

    

ပဲမျိ!းစံုသီး	ှံပဲမျိ!းစံုသီး	ှံပဲမျိ!းစံုသီး	ှံပဲမျိ!းစံုသီး	ှံ    

 မြ န်မာ	ုိင်ငံတွင် ပဲမျိ!းစံုသးီ	ံှအမျိ!းမျိ!းရိှသည့်အနက် ပဲတီစိမး်၊ မတ်ပဲ၊ ပဲစဥ်းငုံ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ် 

	ှင့် ပဲလွမ်းသးီ	ှံများကုိ အဓိကထား၍ သုေတသနပြ !ေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိပါသည်။ ေဒသ 

ေရ ေြမရာသီဥတု	ှင့် ကိုက်ညီ၍ ေရာဂါပုိးမNားဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိေသာ မျိ!းများရရှိရန် အရည်အေသးွ	ှင့် 

အထွက်	-န်း ေကာငး်မွန်သည့် သက်လျင်၊ သက်လတ်မျိ!းများရရိှရန်ရည်ရွယ်၍ ပဲမျိ!းစံုမျိ!းေမွးမြ 9ေရွး 

ချယ်ခြ င်းလုပ်ငန်းအား ေဆာင်ရွက်လ�က်ရှိရာ အလားအလာေကာငး်ေသာ အဝါေရာင်မုိေစ့	ှင့် 

ရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိသည့် ပဲတီစိမ်းမျိ!းတစ်မျိ!း	ှင့် သက်လတ်အထွက်ေကာင်း ပဲစဥး်ငုံ 

(၂)မျိ!းတို:အား ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခု	ှစ်အတွငး် ေတ�ွရှိေဖာ်ထုတ်ခ့ဲပါသည်။ 

    

ပဲတီစိမ်းသီး	ှံပဲတီစိမ်းသီး	ှံပဲတီစိမ်းသီး	ှံပဲတီစိမ်းသီး	ှံ    

ေရဆင်းပဲတီစိမး်ေရဆင်းပဲတီစိမး်ေရဆင်းပဲတီစိမး်ေရဆင်းပဲတီစိမး်----    ၁၄၁၄၁၄၁၄    

 ပြ ည်ပေစျးကွက်ဝင်အရည်အေသွးရှိေသာ အေစ့က' းီပဲတီစိမ်းမျိ!းဖြ စ်ပ8 းီ အဝါေရာင်မုိေစ့ 

ေရာဂါဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိသည့်အပြ င် ရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါဒဏ်အသင့်အတင့်ခံ	ုိင်ေသာ မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 

ေရဆငး်-၉၊ VC-6371-23-11 မျိ!းတို:အား ၂၀၀၃-၂၀၀၄ခု	ှစ်တွင် မျိ!းကးူစပ်၍ အဆင့်ဆင့်ေရးွချယ် 

ခြ င်းမှ ရရှိလာေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ ေရဆငး်၊ တပ်ကုန်း	ှင့် ဇလုပ်ေဒသတို:တွင် စမး်သပ်စုိက်ပျိ!းေရးွ 

ချယ်ခ့ဲရာ အနိမ့်ဆုံးတစ်ဧက (၁၂)တငး်မှ အ မြ င့်ဆံုး (၃၂)တငး်	-နး်အထိ ထွက်ရှိပါသည်။ ရာသီသုံးခု 

လုံးတွင် စုိက်ပျိ!းဖြ စ်ထွနး်	ုိင်ေသာ မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 



 

 
 

                                                                                အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ    
    

ရင့်မှည့်ရန်ကV ာရက် ၆၀-၆၈ 

တစ်ပင်ပါသးီေတာင့် ၂၃-၃၈ 

တစ်ေတာင့်ပါအေစ့ ၁၂ 

အေစ့ ၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၆.၄ 

တစ်ဧကအထွက် (တငး်) ၂၂-၂၅ 

ထးူခြ ားချက ် အဝါေရာင်မုိေစ့ေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိ ရွက်ေပြ ာက်ေရာဂါ 

အသင့်အတင့်ခံ	ိုင်၊ ရာသီမေရးွစိုက်ပျိ!းဖြ စ်ထွနး်  
 

    

ပဲစဥး်ငံုသီး	ှံပဲစဥး်ငံုသီး	ှံပဲစဥး်ငံုသီး	ှံပဲစဥး်ငံုသီး	ှံ    

ေရဆင်းစပ်မျိ!းပဲစဥ်းငုံေရဆင်းစပ်မျိ!းပဲစဥ်းငုံေရဆင်းစပ်မျိ!းပဲစဥ်းငုံေရဆင်းစပ်မျိ!းပဲစဥ်းငုံ----    ၁၁၁၁    

 အိ	vိယ	ိုင်ငံ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာမုိးနည်းရပ်ဝနး်သးီ	ံှများ သုေတသနမှ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခု	ှစ် 

တွင် မှာယူတင်သွငး်၍ စီပင်၊ ဇလုပ်၊ မြ င်းခ8 ံသုေတသနခ8 ံများ	ှင့် မုံရာွမ8 ိ!:နယ်၊ မေကးွမ8 ိ!:နယ်	ှင့် 

မြ င်းခ8 ံ မ8 ိ!:နယ်များရိှ ေတာင်သူစုိက်ခငး်များတွင် စမး်သပ်စုိက်ပျိ!းေရးွချယ်ရရှိခ့ဲေသာ မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 

မူရငး်မျိ!းအမည်မာှ ICPH 2671 ဖြ စ်ပါသည်။ တစ်ဧကလ�င် အထွက်	-နး် (၃၀)တငး်ခန်:ထွက်ရှိပ8 းီ 

ေဒသစံထားမျိ!းများဖြ စ်ေသာ မုံရာွ ေရNဒ �ဂါး	ှင့် ေရဆင်း-၅ ပဲစဥ်းငုံမျိ!းတို:ထက် အထွက်	-န်း (၃၈%) 

ခန်: ပုိမိုထွက်ရှိပါသည်။ အသက်ရက် (၁၇၀)ခန:်ရှိ၍ သက်လတ်မျိ!းဖြ စ်ခြ ငး်၊ အထွက်ေကာငး်ခြ ငး် 

ေကV ာင့် ေတာင်သူများက' ိ!က်	ှစ်သက်ေသာမျိ!း ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

                                                                                                အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    
    

ရင့်မှည့်ရန်ကV ာရက် ၁၇၀-၁၈၀ 

တစ်ပင်ပါသးီေတာင့် ၄၅၀-၅၀၀ 

တစ်ေတာင့်ပါအေစ့ ၃-၄ 

အေစ့ ၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၁၁-၁၂ 

တစ်ဧကအထွက် (တငး်) ၂၅-၃၀ 

အပင်ပုံသ+ာန် ပင်ပြ န်: 

ထးူခြ ားချက် အေစ့နီညိ!ေရာင်ရှိ။ 

  စစ်ကိုငး်တိုင်းအတွက် အထးူသင့်ေတာ်။ 

 

    



 

 
 

ေရဆင်းပဲစဥး်ငုံေရဆင်းပဲစဥး်ငုံေရဆင်းပဲစဥး်ငုံေရဆင်းပဲစဥး်ငုံ----    ၇၇၇၇    

 ေစျးကွက်ဝင်အေစ့အရည်အေသွးရှိေသာ အထွက်	-နး်ေကာငး်သည့် ပဲစဥး်ငုံသက်လတ် 

မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ခု	ှစ်တွင် အိ	vိယ	ိုင်ငံ အပြ ည်ပြ ည်ဆိုင်ရာမုိးနညး်ရပ်ဝနး်သးီ	ံှများ 

သုေတသန မှ မှာယူတင်သွငး်၍ စမး်သပ်ေရးွချယ်ခဲ့ေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ မူရငး်မျိ!းအမည်မှာ ICPB 

2043 ဖြ စ်ပါ သည်။ ဘုတလင်၊ ဒီပဲယငး်၊ ခင်ဦး၊ မံုရာွမ8 ိ!:၊ ေညာင်ဦး၊ မြ ငး်ခ8 ံ၊ ေတာင်သာ၊ 	ာွးထိုးက' းီ၊ 

မေကးွ၊ ပခုက�9မ8 ိ!:နယ်များရှိ ေတာင်သူများစုိက်ခငး်တွင်စုိက်ပျိ!း၍ ေတာင်သူများပါဝင် ေရွးချယ် 

ရရိှခ့ဲေသာမျိ!းဖြ စ်ပါသည်။  တစ်ဧကအထွက်	-နး် (၂၀-၂၃)တငး်ထွက်ရှိခ့ဲပ8 းီ အသက်ရက်(၁၈၀) 

ရှိေသာ သက်လတ်မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ အေစ့အေရာင်အနီေရာင်ရှိပ8 းီ အေစ့အရွယ်အစားက' းီသည့် 

ေစျးကွက်ဝင်အရည်အေသးွ ရှိေသာ အလားအလာေကာငး်သည့် မျိ!းသစ်တစ်မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 

    

                                                                                အရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများအရည်အချငး်လကWဏာများ    

ရင့်မှည့်ရန်ကV ာရက် ၁၈၀-၁၉၀ 

တစ်ပင်ပါသးီေတာင့် ၃၅၀-၄၀၀ 

တစ်ေတာင့်ပါအေစ့ ၃-၄ 

အေစ့ ၁၀၀ အေလးချိန် (ဂရမ်) ၁၁-၁၂ 

တစ်ဧကအထွက် (တငး်) ၂၀-၂၃ 

အပင်ပုံသ+ာန် ပင်ပြ န်:ေယာင် 

ထးူခြ ားချက် ေစျးကွက်ဝင်အရည်အေသးွရှိ။ 

  စစ်ကိုငး်တိုင်း	ှင့် မ	{ေလးတိုငး်အတွက် အထးူသင် ့ေတာ်။ 

 

က' ံသီး	ှံက' ံသီး	ှံက' ံသီး	ှံက' ံသီး	ှံ  

 အထွက်ေကာငး်က' ံမျိ!းများထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ၁၉၉၉ ခု	ှစ်တွင် F-916 မျိ!းအား Open 

Cross နညး်ဖြ င့် မျိ!းကးူစပ်၍ရရှိခ့ဲေသာ မျိ!းလိုငး်များအား မျိ!းေရးွချယ်ခြ ငး်အဆင့်ဆင့်ကို 

ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ေရွးချယ်ခ့ဲေသာ မျိ!းလိုငး်များအား ေတာင်သူများစုိက်ပျိ!းေနေသာ အထွက် 

ေကာငး်မျိ!းများ	ှင့်ယှဥ်၍ အထွက်ယှဥ်ပ8 ိ!င်ခြ ငး်များကို ၂၀၀၆-၂၀၀၇၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ 	ှင့် ၂၀၀၈-

၂၀၀၉ စိုက်ပျိ!း ရာသီများတွင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

 	ှစ်စဥ် အထွက်ယှဥ်ပ8 ိ!င်ခြ ငး် အ ေြဖများအရ ေတာင်သူများစုိက်ပျိ!းေနေသာ အထွက်ေကာငး် 

မျိ!း (စံထားမျိ!း)များထက် ပင်သစ်အထွက်	-နး်၊ လမိုငး်အထွက်	-န်း သာလွန်ေကာငး်မွန်ေသာ က' ံမျိ!း 

လိုငး် တစ်လိုငး်ေတွ�ရှိခ့ဲပါသည်။ 

 
 

 

 

 



 

 
 

အလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာအလားအလာေကာင်းေသာ    က' ံမျိ!းလုိင်းက' ံမျိ!းလုိင်းက' ံမျိ!းလုိင်းက' ံမျိ!းလုိင်း    ၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉၁၉၉၉----၁၃၇၁၃၇၁၃၇၁၃၇ (F (F (F (F----916 Open Crass)916 Open Crass)916 Open Crass)916 Open Crass)    
    

အပင်ေပါက်	-န်း (%) ၇၀-၈၀  

အပင်အ မြ င့် (ေပ) ၁၀-၁၃  

ပင်ပွား  ၅-၁၀ ပင် 

ပင်စည်လုံးပတ် (လက်မ) ၃.၀-၃.၅  

အပင်ပုံစံ ေထာင်မတ် 

အချိ!ရည်ပျစ်ကျဲမ-% (Brix) ၂၀-၂၂  

အထွက်	-န်း (တန/်ဧက)  ၃၅-၄၅  

လမိုငး်အထွက်	-နး်  (တန်/ဧက) ၂၅-၃၀ 

အ ခြ ားအရည်အချငး်လကWဏာများ ေရဝပ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိ 

 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ှင့်သစ်သီးဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်	ှင့်သစ်သီးဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်	ှင့်သစ်သီးဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်	ှင့်သစ်သီးဝလံ    

 ဟငး်သးီဟငး်ရွက်	ှင့်သစ်သးီဝလံ သုေတသနလုပ်ငနး်များတွင် ေရ ေြမေဒသ	ှင့် ကိုက်ညီ 

သည့် အထွက်ေကာငး်ေသာမျိ!းများ စားသုံးသူများက' ိ!က်	ှစ်သက်သည့် အရည်အေသးွေကာငး်ေသာ 

မျိ!းများ ပုိးမNားေရာဂါဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိေသာ ဟငး်သးီဟငး်ရွက်မျိ!းေကာငး်မျိ!းသန်:များကို ေမးွမြ 9ထုတ် 

လုပ်လ�က်ရှိရာ ေအာက်ပါမျိ!းသစ်(၁)မျိ!းကို စမး်သပ်ေတ�ွရှိခ့ဲပါသည်။ 
 

င�ုတ်င�ုတ်င�ုတ်င�ုတ်    

အထွက်ေကာင်းင�ုတ်အထွက်ေကာင်းင�ုတ်အထွက်ေကာင်းင�ုတ်အထွက်ေကာင်းင�ုတ်အစပ်မျိ!းအစပ်မျိ!းအစပ်မျိ!းအစပ်မျိ!း     (ICPN 13 # 3) (ICPN 13 # 3) (ICPN 13 # 3) (ICPN 13 # 3)    

 ကမ�ာ့ဟငး်သးီဟငး်ရွက် သုေတသနဖံွ� ဖ8 ိ!းေရးဗဟိုဌာန (World Vegetable Centre)မှ 

ရရိှေသာ င�ုတ်အစပ်မျိ!းများကို ၂၀၀၄ ခု	ှစ်မှ ၂၀၀၇ ခု	ှစ်ထိ အထွက်ယှဥ်ပ8 ိ!င်ခြ ငး်အဆင့်ဆင့်မှ 

စမ်းသပ်ေရးွချယ်ရရိှခဲ့ေသာမျိ!း ဖြ စ်ပါသည်။ င�ုတ်အစပ်မျိ!း (ICPN 13#3)မျိ!းသည် ၅၀% 

ပန်းပွင့်ရက်တွင် ေဒသမျိ!းေရNအပ်ထက် (၁၀)ရက်ေစာ၍ ပနး်ပွင့်ပါသည်။ တစ်ပင်မှ ေစျးကွက်ဝင်သးီ 

ေတာင့် (၂၇)ေတာင့်သးီပ8 းီ တစ်ပင်မှအသးီအေလးချိန် (၂၃၀)ဂရမ် ရရိှခ့ဲပါသည်။ အသးီတစ်ေတာင့် 

ပျမ်းမ�အေလးချိန် (၈.၅)ဂရမ်ရှိပ8 းီ အသးီအေရာင်မှာ အစိမ်းရင့်ေရာင်ရိှပါသည်။ အသးီေတာင့် အရှည် 

(၁၂.၂)စင်တီမီတာရှည်ပ8 းီ အသးီေတာင့်အချငး် (၁.၄)စင်တီမီတာရှိပါသည်။ င�ုတ်သးီ အစုိ 

တစ်ဧကအထွက်	-န်းမာှ (၁၀၀၀)ပိဿာရှိပါသည်။ (ICPN 13#3) င�ုတ်မျိ!းသည် အသးီအထွက် 

ေကာငး်ပ8 းီ အေရာင်လှ၍ စားသုံးသူများက' ိ!က်	ှစ်သက်ခြ င်းေကV ာင့် အလားအလာေကာငး်ေသာ 

င�ုတ်အစပ်မျိ!းဖြ စ်ပါသည်။ 
 

 

 

 

 



 

 
 

(ICPN 13#3)(ICPN 13#3)(ICPN 13#3)(ICPN 13#3)၏၏၏၏    အရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများအရည်အချင်းလကWဏာများ    

    ICPN 13#3ICPN 13#3ICPN 13#3ICPN 13#3    ေရNအပ်ေရNအပ်ေရNအပ်ေရNအပ် ( ( ( (စံထားမျိ!းစံထားမျိ!းစံထားမျိ!းစံထားမျိ!း))))    

၅၀% ပနး်ပွင့်ရက် ၁၀၅ ၁၁၅ 

သးီေတာင့်အရှည် (စမ) ၁၂.၂ ၆.၀ 

သးီေတာင့်အချငး် (စမ) ၁.၄ ၀.၄ 

ပျမး်မ�အသီးတစ်ေတာင့်အေလးချိန် (ဂရမ်) ၈.၅ ၀.၉ 

တစ်ပင်ပါသးီေတာင့်အေရအတွက် ၂၇ ၉၂ 

တစ်ပင်ပါအသးီအေလးချိန် (ဂရမ်) ၂၃၀ ၈၂ 

တစ်ဧကအထွက်	-နး်အစုိ (ပိဿာ/ဧက) ၁၀၀၀ ၃၆၄ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စုိက်ပျိ!းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်စုိက်ပျိ!းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်စုိက်ပျိ!းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်စုိက်ပျိ!းနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်    

သီး	ံှစိုက်ပျိ!းေရးစနစ်သုေတသနသီး	ံှစိုက်ပျိ!းေရးစနစ်သုေတသနသီး	ံှစိုက်ပျိ!းေရးစနစ်သုေတသနသီး	ံှစိုက်ပျိ!းေရးစနစ်သုေတသန    
    

    သးီ	ံှစုိက်စနစ်သုေတသနလုပ်ငန်းများတွင် ဆန်စပါးဌာနစုမှထုတ်ေဝ ပ8 းီစပါးမျိ!းများ၊ ဆက် 

လက်ထုတ်ေဝမည့် စပါးမျိ!းသစ်များ	ှင့်အတူ စိုက်နညး်စနစ်နညး်ပညာများကို တစ်ပါတညး် 

ေထာက်ခံေပး	ိုင်ရန် စိုက်ပျိ!းချိန်အပါအဝင် ေကာက်ကွက်၊ ပျိ!းသက်၊ မျိ!းေစ့	-နး်စသည့် သုေတသန 

လုပ်ငနး်များကို ေ	ွေရာမုိးပါ စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်သုေတသနေဆာင်ရွက်ချက်များမှ ပျိ!းသက်က' းီက' းီထားရှိစိုက်ပျိ!း	ိုင်ေသာ 

စပါးမျိ!းများ၏ စုိက်ပျိ!းနညး်စနစ်ကို ထးူခြ ားေသာသုေတသနေတ�ွရှိချက်အဖြ စ် တင်ပြ အပ်ပါသည်။ 

 

 

 



 

 
 

 

ပျိ!းသက်က' းီက' းီထားရိှပျိ!းသက်က' းီက' းီထားရိှပျိ!းသက်က' းီက' းီထားရိှပျိ!းသက်က' းီက' းီထားရိှ    စိုက်ပျိ!း	ုိင်ေသာစိုက်ပျိ!း	ုိင်ေသာစိုက်ပျိ!း	ုိင်ေသာစိုက်ပျိ!း	ုိင်ေသာ    စပါးမျိ!းများစပါးမျိ!းများစပါးမျိ!းများစပါးမျိ!းများ    

    စပါးအထွက်	-နး်မြ င့်မားေစရန် ပျိ!းသက်	ုပျိ!းပင်များကို အသုံးပြ !ရပါသည်။ သို:ရာတွင် 

မိုးေရေသာက်ေဒသများ ဆည်ေရရေသာ်လညး်  ေြမာငး်ဖျားကျသည့်ေနရာများ ေကာက်စုိက်လုပ်သား 

ရာှးပါးသည့်ေဒသများတွင် ပျိ!းေထာင်ပ8 းီမှ အချိန်မီေကာက်မစုိက်	ိုင်သဖြ င့် ပျိ!းသက်က' းီသာွးသည့် 

အေနအထားများ	ှင့်ကV !ံေတ�ွရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ ၎ငး်အေခြ အေန၌ပျိ!းသက်က' းီက' ီးစိုက်ပျိ!းေသာ်လညး် 

သင့်တင့်ေသာ အထွက်	-နး်ရရှိ	ုိင်သည့် စပါး မျိ!းများကို ေရွးချယ်ေဖာ်ထုတ်ခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၀၇ 	ှင့် ၂၀၀၈ခု	ှစ် မုိးရာသီများတွင် ေရဆငး်	ှင့်နယ်သုေတသနခ8 ံများ၌ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ 

သည့် သုေတသနေတ�ွရှိချက်များအရ သက်လ�င်စပါးမျိ!းများဖြ စ်သည့် အမ်အာ-၂၃၀ 	ှင့် ေရNမြ န်မာ 

သက်လတ်စပါး၊ ဧရာမငး်မျိ!းတုိ:သည် ပျိ!းသက်(၆၀)ရက်သားအထိ အထွက်	-နး်သိသာစွာ ေလျာ့ကျ 

ခြ င်းမရိှေ ကV ာငး် ေလ့လာေတ�ွရှိရပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

စပါးမျိ!းများ၏စပါးမျိ!းများ၏စပါးမျိ!းများ၏စပါးမျိ!းများ၏    ပျိ!းသက်က' းီဒဏ်ခံ	ုိင်မ-ကုိပျိ!းသက်က' းီဒဏ်ခံ	ုိင်မ-ကုိပျိ!းသက်က' းီဒဏ်ခံ	ုိင်မ-ကုိပျိ!းသက်က' းီဒဏ်ခံ	ုိင်မ-ကုိ    စမ်းသပ်ခြ ငး်စမ်းသပ်ခြ ငး်စမ်းသပ်ခြ ငး်စမ်းသပ်ခြ ငး်    ၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇၂၀၀၇    	ှင့်	ှင့်	ှင့်	ှင့်    ၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈    ခု	ှစ်မုိးရာသီခု	ှစ်မုိးရာသီခု	ှစ်မုိးရာသီခု	ှစ်မုိးရာသီ    ေရဆင်း	ှင့်ေရဆင်း	ှင့်ေရဆင်း	ှင့်ေရဆင်း	ှင့်        

နယ်သုေတသနခ8 ံများနယ်သုေတသနခ8 ံများနယ်သုေတသနခ8 ံများနယ်သုေတသနခ8 ံများ    
    

ပျိ!းသက်အလုိက်ပျိ!းသက်အလုိက်ပျိ!းသက်အလုိက်ပျိ!းသက်အလုိက်    စပါးအထွက်စပါးအထွက်စပါးအထွက်စပါးအထွက် ( ( ( (တင်းတင်းတင်းတင်း////ဧကဧကဧကဧက))))    
စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်    စပါးမျိ!းများစပါးမျိ!းများစပါးမျိ!းများစပါးမျိ!းများ    

ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက် ( ( ( (၃၀၃၀၃၀၃၀))))    ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက် ( ( ( (၄၅၄၅၄၅၄၅))))    ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက်ပျိ!းသက်ရက် ( ( ( (၆၀၆၀၆၀၆၀))))    

၁။ ေရNမြ န်မာ ၁၁၃.၃၄ ၉၀.၂၁ ၁၀၇.၉၂ 

၂။ အမ်အာ-၂၃၀ ၁၀၀.၀၀ ၁၂၆.၂၄ ၉၁.၃၄ 

၃။ ဧရာမငး် ၁၁၈.၆၁ ၉၅.၆၅ ၁၀၉.၀၄ 

     

ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသနဇီဝနည်းပညာသုေတသန    



 

 
 

 အပင်တစ်သ�9းေမးွမြ 9နညး်ဖြ င့် သးီ	ံှမျိ!းသစ်များထုတ်လုပ်ရန် အချိန်တိုအတွငး် သးီ	ံှမျိ!း 

သန:်များ ပွားများထုတ်လုပ်ရန်	ှင့် သးီ	ှံမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ေရးတွင် အဏုဇီဝနည်းပညာ	ှင့် သက် 

ဆိုင်သည့် သုေတသနလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

စပါးဗီဇမျိ!းကဲွစပါးဗီဇမျိ!းကဲွစပါးဗီဇမျိ!းကဲွစပါးဗီဇမျိ!းကဲွ Germplasm  Germplasm  Germplasm  Germplasm များ၏များ၏များ၏များ၏    ဆားငန်ဆားငန်ဆားငန်ဆားငန်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိ    ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်၌ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်၌ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်၌ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်၌        

ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း    

 မြ န်မာစပါးဗီဇမျိ!းကဲွ(၃၃)မျိ!း၏ ဆားငန်ဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရိှမ-ကို ပင်ပိုငး်ဆိုင်ရာ က' းီထာွးမ- 

အဆင့်၌ 9ds/m ဆားငန်ပြ င်းအားရှိ အဟာရေဖျာ်ရည်၌ ေမွးမြ 9ပ8 းီေလ့လာခဲ့ရာခံ	ိုင်ရည် ရိှေသာ 

မျိ!းများအဖြ စ် ေပwဆန်းေမNး (သေရာင်းေချာငး်၊ ဧရာဝတီတိုငး်)၊ မီးဒုံး (ဝါးခယ်မ၊ ဧရာဝတီတိုငး်)၊ 

ေပwဆန်းေမNး(ေမြ ာင်းမြ ၊ ဧရာဝတီတိုငး်)၊ ေပါဆန်းေဘးကV ား(ေမြ ာင်းမြ ၊ ဧရာဝတီတိုငး်)၊ ေပwဆန်းရင် 

(သာေပါငး်၊ ဧရာဝတီတိုငး်)၊ ေပwဆနး်ေဘးကV ား (သေရာင်းေချာင်း၊ ဧရာဝတီတိုငး်) 	ှင့် ေဘးကV ား 

ေပwဆန်း (ရန်ကုန်တိုငး်) တို:ကို ေလ့လာေတ�ွရှိခ့ဲရပါသည်။ 

 

ေြမပဲေြမပဲေြမပဲေြမပဲမျိ!းများ၏မျိ!းများ၏မျိ!းများ၏မျိ!းများ၏    ေရငတ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိေရငတ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိေရငတ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိေရငတ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမ-ကုိ    ဓာတ်ခဲွခနး်အဆင်ဓာတ်ခဲွခနး်အဆင်ဓာတ်ခဲွခနး်အဆင်ဓာတ်ခဲွခနး်အဆင်    ့၌့၌့၌့၌    ေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်းေလ့လာခြ င်း    

  ေြမပဲမျိ!းများ၏ ေရငတ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိမ-ကို ပင်ပုိငး်ဆိုင်ရာ က' းီထာွးမ-အဆင့်၌ Water 

Potential -0.6 Mpa ပြ ငး်အားရိှအာဟာရေဖျာ်ရည်ကို အသုံးပြ !၍ေမွးမြ 9ေလ့လာခ့ဲရာ စံထားမျိ!း 

ဆင်းပေဒသာ-၆ထက် ေရငတ်ဒဏ် ခံ	ုိင်ရည်ရှိေသာ မျိ!း (၁၁)မျိ!း၊ ICGV-99233, ICGV-00350, 

ICGV-99231, ICGV-02266, ICGV-00351, ICGV-01265, ICGV-00349, ICGV-01249, 

ICGV-99235, YZG-03008 	ှင့် ICGV-01246 တို:ကို ေတ�ွရှိခ့ဲရပါသည်။ 

 

ေမြ ဆီလNာ	ှင့်ေမြ ဆီလNာ	ှင့်ေမြ ဆီလNာ	ှင့်ေမြ ဆီလNာ	ှင့်    ေမြ သV ဇာသုေတသနေမြ သV ဇာသုေတသနေမြ သV ဇာသုေတသနေမြ သV ဇာသုေတသန    
    

 သးီ	ံှများအတွက် ဓာတ် ေြမသV ဇာများအကျိ!းရှိစာွ သုံးစဲွနညး်	ှင့်  ေြမဆီလNာအတွငး်ရှိ 

အပင်အာဟာရဓာတ်များထိန်းသိမး်နည်းဆိုင်ရာ သုေတသနလုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ 

အထွက်ေကာငး်စပါးမျိ!းသစ်များအတွက် သုံးစဲွသင့်ေသာ ဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-န်းထားများ	ှင့် ေမြ သV ဇာ 

	-န်းအနညး်ငယ်ဖြ င့် သင့်တင့်ေသာ အထွက်	-နး်ကို ေပး	ုိင်သည့် စပါးမျိ!းများကို ေအာက်ပါအတိုငး် 

ေတ�ွရှိခဲ့ရပါသည်။ 
 

အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ!းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ!းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ!းသစ်များအတွက်အထွက်ေကာင်းစပါးမျိ!းသစ်များအတွက်    ဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-န်းထားဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-န်းထားဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-န်းထားဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-န်းထား    

 စပါးမျိ!းသစ်များအတွက် ေဒသအလိုက် သင့်ေတာ်ေသာ ဓာတ် ေြမသV ဇာ	-နး်ထားကို ေရဆငး်၊ 

ေကျာက်ဆည်၊ ပန်းကုံး (ေရဦး)၊ သဲကုနး်	ှင့်  ေြမာငး်မြ ခ8 ံတို:တွင် ၂၀၀၈ခု	ှစ်၊ မိုးရာသီမှ စတင် 

စမ်းသပ်ခဲ့ရာ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါအတိုငး် ေတ�ွရှိခ့ဲရပါသည်။ 

 



 

 
 

ေဒသ	ှင့်ေဒသ	ှင့်ေဒသ	ှင့်ေဒသ	ှင့်    စပါးမျိ!းအလုိက်စပါးမျိ!းအလုိက်စပါးမျိ!းအလုိက်စပါးမျိ!းအလုိက်    မိုးရာသီတွင်မိုးရာသီတွင်မိုးရာသီတွင်မိုးရာသီတွင်    သံုးစဲွရမည့်သံုးစဲွရမည့်သံုးစဲွရမည့်သံုးစဲွရမည့်    ဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-နး်ထားများဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-နး်ထားများဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-နး်ထားများဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-နး်ထားများ    
    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်    
စမ်းသပ်ခ့ဲသည့်စမ်းသပ်ခ့ဲသည့်စမ်းသပ်ခ့ဲသည့်စမ်းသပ်ခ့ဲသည့်    

ေဒသေဒသေဒသေဒသ    
စပါးမျိ!းစပါးမျိ!းစပါးမျိ!းစပါးမျိ!း    

အမြ င့်ဆံုးအထွက်ရ	ုိင်ရန်အမြ င့်ဆံုးအထွက်ရ	ုိင်ရန်အမြ င့်ဆံုးအထွက်ရ	ုိင်ရန်အမြ င့်ဆံုးအထွက်ရ	ုိင်ရန်    

ထည့်သွင်းေပးရမည့်ထည့်သွင်းေပးရမည့်ထည့်သွင်းေပးရမည့်ထည့်သွင်းေပးရမည့်    

ယူရီးယားယူရီးယားယူရီးယားယူရီးယား ( ( ( (ေပါင်ေပါင်ေပါင်ေပါင်////ဧကဧကဧကဧက))))    

အမြ တ်အများဆံုးရ	ုိင်ရန်အမြ တ်အများဆံုးရ	ုိင်ရန်အမြ တ်အများဆံုးရ	ုိင်ရန်အမြ တ်အများဆံုးရ	ုိင်ရန်    

ထည့်သွင်းေပးသင့်သည့်ထည့်သွင်းေပးသင့်သည့်ထည့်သွင်းေပးသင့်သည့်ထည့်သွင်းေပးသင့်သည့်    

ယူရီးယားယူရီးယားယူရီးယားယူရီးယား ( ( ( (ေပါင်ေပါင်ေပါင်ေပါင်////ဧကဧကဧကဧက))))    

၁။ ေရဆင်း မေနာသုခ ၁၁၅ ၁၁၁ 

  ဆင်းသွယ်လတ် ၁၁၆ ၁၁၃ 

  ေရNပြ ည်တန် ၁၁၄ ၁၁၀ 

  ဆင်းသွယ်ရင် ၁၁၈ ၁၁၄ 

  ရတနာတုိး ၁၁၆ ၁၁၃ 

  ဆင်း	ွယ်ရင် ၁၁၇ ၁၁၃ 

၂။ ေကျာက်ဆည် မေနာသုခ ၁၂၄ ၁၁၉ 

  ဧရာမင်း ၁၁၀ ၁၀၇ 

  ဆင်းသုခ ၁၂၄ ၁၁၉ 

  ေရဆင်းလုံးသွယ် ၁၂၉ ၁၁၄ 

၃။ ပနး်ကုံး (ေရဦး) မေနာသုခ ၁၄၆ ၁၃၈ 

  ဧရာမင်း ၁၆၇ ၁၅၈ 

  ေရNဘို-၁ ၁၃၇ ၁၃၁ 

  Xiang Zao Xing-19 ၁၅၉ ၁၅၀ 

၄။ သဲကုနး် မေနာသုခ ၁၂၃ ၁၁၈ 

  ဆင်းသွယ်လတ် ၁၂၈ ၁၁၈ 

  ေရNပြ ည်တန် ၁၂၆ ၁၂၁ 

၅။ ေမြ ာင်းမြ  မေနာသုခ ၁၁၈ ၁၁၃ 

  ဆင်းသွယ်လတ် ၁၁၉ ၁၁၅ 

  ဆင်းသုခ ၁၂၀ ၁၁၅ 
     

 

မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်မှတ်ချက်    ။။။။        ။။။။    အမြ င့်ဆုံးစပါးအထွက်ရရန်	ှင့် အကျိ!းအ မြ တ် အများဆုံးရ	ိုင်မည့် စပါး 

အထွက်ရရန် ထည့်သွငး်ရမည့် ေမြ သV ဇာ	-နး်ထားတွက်ချက်မ-သည် စပါး 

တစ်တငး်လ�င်(၃၀၀၀)ကျပ်ေစျး	-န်း	ှင့် ယူရးီယား(၅၀)ကီလိုဂရမ်ဝင် ၁ အိတ် 

လ�င် (၂၀၀၀၀)ကျပ် ေစျး	-န်း (၄-၃-၂၀၀၉ ေန:ထုတ် လယ်ယာစးီပာွး 

သတငး်ဂျာနယ်မှ) အေပw အ ေြခခံတွက်ချက်ထားခြ င်းဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 

 

 



 

 
 

    ေြမသV ဇာ	-န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ေြမသV ဇာ	-န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ေြမသV ဇာ	-န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်ေြမသV ဇာ	-န်းထားအနည်းငယ်ဖြ င့်    သင့်တင့်ေသာသင့်တင့်ေသာသင့်တင့်ေသာသင့်တင့်ေသာ    အထွက်ကုိအထွက်ကုိအထွက်ကုိအထွက်ကုိ    ရ	ုိင်သည့်ရ	ုိင်သည့်ရ	ုိင်သည့်ရ	ုိင်သည့်    စစစစပါးမျိ!းများပါးမျိ!းများပါးမျိ!းများပါးမျိ!းများ    
 မြ န်မာ	ုိင်ငံတွင် ေတာင်သူများလက်ရှိစုိက်ပျိ!းလျက်ရှိေသာ စပါးမျိ!းအများစုမာှ ထည့်သွငး် 
ေသာ ဓာတ် ေြမသV ဇာကို တုန:်ပြ န်မ-ေကာငး်ေသာ အထွက်တိုးစပါးမျိ!းများဖြ စ်ကV သဖြ င့်  ေြမသV ဇာ	-နး် 
ထားလံုေလာက်စာွသုံးစွဲ	ုိင်ေသာ ေတာင်သူများအတွက်သာ မြ င့်မားေသာအထွက်	-န်းကို ရရိှေစ	ိုင် 
မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ထို:ေကV ာင့် ေြမသV ဇာအနည်းငယ်သာသုံးစွဲ	ုိင်ေသာ ေတာင်သူများအတွက် 
ေြမသV ဇာ	-န်းထားအနညး်ငယ်ဖြ င့် သင့်တင့်ေသာစပါးအထွက်ကို ေပး	ုိင်သည့် စပါးမျိ!းများကို ၂၀၀၇- 
၂၀၀၈ ခု	ှစ် မှ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခု	ှစ်အထိ စမ်းသပ်ရာှေဖွခ့ဲရာ ေရဆငး်ယာ-၉၊ IRAT-191 	ှင့် 
အငး်မရဲေဘာ်စပါးမျိ!းတို:ကို ပဏာမေတွ�ရှိခ့ဲရပါသည်။ 
    

ေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသနေရအသံုးချေရးသုေတသန    
 သးီ	ံှများအထွက်	-နး်တည်င8 ိမ်ေရး	ှင့် စိုက်ပျိ!းထုတ်လုပ်မ-စရိတ် သက်သာေစေရးတို:အတွက် 
စိုက်ပျိ!းေရကို ေခ~တာစာွသုံးစဲွ	ိုင်သည့် နညး်လမ်း၊ မုိးေရကို ထိေရာက် စွာရယူထိန်းသိမ်း သိုေလာှင် 
နညး်လမ်း	ှင့် သးီ	ံှ	ှင့် ေရဆက်စပ်မ-များကုိ ေလ့လာရှာေဖွစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 ဆည်ေရေသာက်စပါးတွင် စုိက်ပျိ!းေရကို အကျိ!းရှိစာွေခ~တာသံုးစွဲ	ုိင်သည့် ေရထိနး်စနစ် 
အားေဖာ်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ေရထိနး်စနစ်အမျိ!းမျိ!း၏ စပါးသးီ	ံှအထွက်	-န်းေပw အကျိ!းသက် 
ေရာက်မ-စမး်သပ်ခ့ဲရာ စုိတစ်လှည့်  ေြခာက်တစ်ခါ ေရထိန်းစနစ် (Alternate Wetting & Drying/ 
AWD) သည် လယ်ကွက်တွင် ေရမပြ တ် ထိန်းထားသည့် သမရိုးကျေရထိန်းစနစ်	ှင့် စပါးအထွက် 
ကာွ ခြ ားမ-မရှိဘဲ သွငး်ေရပမာဏ (၁၈% မှ ၂၃% ထိ) သက်သာေစေကV ာငး်	ှင့် AWD ေရထိနး်စနစ် 
သည် (၇) ရက်မှ (၁၀)ရက်ြခားတစ်က' ိမ် ေရသွငး်ေပရန်လိုအပ်ေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ 
 Aerobic စပါးမျိ!းအချိ!:အား သမရုိးကျေရထိန်းစနစ်	ှင့် AWD ေရထိနး်စနစ်	ှစ်မျိ!းတွင် 
အထွက်	-န်းယှဥ်ပ8 ိ!င်စမး်သပ်ခ့ဲရာ ေရထိနး်စနစ်ကာွ ခြ ားမ-ေကV ာင့် စပါးအထွက်များကာွြခားမ-မရိှ 
ေကV ာငး်ေတ�ွရှိရ၍ Aerobic စပါးမျိ!းများစုိက်ပျိ!းရာတွင် စိုက်ပျိ!းေရကိုေခ~တာ	ုိင်ေသာ AWD 
ေရထိနး်စနစ်အား အသုံးပြ !သင့်ေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။  
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ပုိးမNားပုိးမNားပုိးမNားပုိးမNားသုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    
    

    

 အဓိကစိုက်ပျိ!းေသာ စပါးအပါအဝင် သးီ	ံှမျိ!းများ၏ ပုိးမNားဒါဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိေသာမျိ!းများ 

စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်	ှင့်  ထိေရာက်သည့်ပိုးမNားကာကွယ်	ှိမ်နငး်နညး်များ စမ်းသပ်ေဖာ်ထုတ်ခြ င်း 

လုပ်ငနး်များကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 
 

စပါးဖြ !တ်ညိ!ပုိးဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမျိ!းများစပါးဖြ !တ်ညိ!ပုိးဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမျိ!းများစပါးဖြ !တ်ညိ!ပုိးဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမျိ!းများစပါးဖြ !တ်ညိ!ပုိးဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှမျိ!းများ    ေရွးချယ်ခြ င်းေရွးချယ်ခြ င်းေရွးချယ်ခြ င်းေရွးချယ်ခြ င်း    
    

 စပါးမျိ!းအလုိက် ဖြ !တ်ညိ!ပိုးဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိေသာမျိ!းများ စမး်သပ်ေဖာ်ထုတ်ရန်  ြပည်တွငး် 

ေဒသအသးီသးီမှ စုေဆာင်းရရှိထားေသာ စပါးမျိ!း(၅၀)ကို  Seedbox test ဖြ င့် ဖြ !တ်ညိ!ပုိးဒဏ် 

ခံ	ုိင်ရည်ရှိမ-စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ခဲ့ေသာစပါးမျိ!း (၅၀)မျိ!းအနက် ခံ	ုိင်ရည်ရှိမျိ!း 

(R) (၅) မျိ!း၊ ခံ	ိုင်ရည်မဲ့မျိ!း (S) ၂၃ မျိ!း	ှင့် အသင့်အတင့်ခံ	ုိင်ရည်မ့ဲမျိ!း (MS) (၁၅)မျိ!း၊ အလွန်ခံ	ိုင် 

ရည်မ့ဲမျိ!း (HS) (၇) မျိ!းတို:ကို ေရွးချယ်ေဖာ်ထုတ်	ုိင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ေပwဆန်းေဘးကV ား(သေရာငး်ေချာင်း)၊ မးီဒုံး(ဧရာ၀တီိတိုငး်)၊ မီးဒုံးရိုးစိမ်း(ဧရာ၀တီိတိုငး်)၊ ေရN၀ါ 

မးီဒုံး(ေကျာငး်ကုနး်)၊ ငက~ဲ(မုဒုံစုိက်ပျိ!းေရးခ8 ံ) တို:သည် စပါးဖြ !တ်ညိ!ပိုးကို ခံ	ိုင်ရည်ရိှေကV ာငး် ေတ�ွရ 

ပါသည်။ 
 
 

Effect of Emulsified Vegetables Oil on Mealy Bug and AphidEffect of Emulsified Vegetables Oil on Mealy Bug and AphidEffect of Emulsified Vegetables Oil on Mealy Bug and AphidEffect of Emulsified Vegetables Oil on Mealy Bug and Aphid    
    

 ၂၀၀၈ခု	ှစ်၊ မုိးေ	ှာငး်ရာသီတွင် ေရဆငး်၌ ကV က်ဆူပင်တွင်ကျေရာက်သည့် Mealy Bug 	ှင့် 

ပဲပုပ်တွင်ကျေရာက်သည့် Aphid ကို	ိှမ်နငး်ရန်အတွက် ပဲဆီ၊ 	ှမ်းဆီ 	ှင့် စားအုန်းဆီကို ဆပ်ပြ ာ 

	ှင့်ေဖျာ်၍စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ ဟငး်သးီဟင်းရွက်ဆီများေကV ာင့် Mealy Bug အေရအတွက်ေလျာ့ 

နညး်သည့်ရာခိုင်	-နး်မှာ 	ှမ်းဆီသည် ပဲဆီ	ှင့် စားအုနး်ဆီထက်များသည့်အတွက် Mealy Bug ကို 

	ှိမ်နငး်ရန် 	ှမ်းဆီသည် ပိုမုိထိေရာက်ပါသည်။ သို:ရာတွင် Aphid ကို 	ိှမ်နငး်ရန် အတွက် ဆီ(၃)မျိ!း 

စလုံးသည် ထိေရာက်မ-ရှိပါသည်။ 
    

အပင်ေရာဂါအပင်ေရာဂါအပင်ေရာဂါအပင်ေရာဂါသုေတသနသုေတသနသုေတသနသုေတသန    
    

    

 အဓိကသးီ	ှံများတွင် ကျေရာက်သည့် အေရးက' းီေရာဂါများအတွက် ေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိ 

ေသာ မျိ!းများရှာေဖွခြ င်း၊ စီးပာွးေရးတွက်ေခြ ကိုက်ေသာ ေရာဂါကာကွယ်	ှိမ်နငး်နညး်များ ေဖာ်ထုတ် 

ခြ င်း	ှင့်အကျိ!းပြ !အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏ သးီ	ှံအကျိ!း ပြ !စွမ်းအားကိုေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်တို:ကို ေဆာင်ရွက် 

လျက်ရိှပါသည်။  

 

 

 



 

 
 

ေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရိှေသာေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရိှေသာေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရိှေသာေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရိှေသာ    မျိ!းများရှာေဖွခြ င်းမျိ!းများရှာေဖွခြ င်းမျိ!းများရှာေဖွခြ င်းမျိ!းများရှာေဖွခြ င်း    

 သးီ	ံှများတွင် ေရာဂါအလိုက်ခံ	ိုင်ရည်ရှိေသာမျိ!းများကို ေအာက်ပါအတိုငး် ေတ�ွရှိပါသည်။ 
 

သီး	ှသီး	ှသီး	ှသီး	ှံံ ံံ    ေရာဂါအမည်ေရာဂါအမည်ေရာဂါအမည်ေရာဂါအမည်    
စမ်းသပ်မျိ!းစမ်းသပ်မျိ!းစမ်းသပ်မျိ!းစမ်းသပ်မျိ!း    

အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်အေရအတွက်    
ခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာမျိ!းခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာမျိ!းခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာမျိ!းခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာမျိ!း    

စပါး ဘက်တးီရီးယားရွက်ေခြ ာက် 

ဂုတ်ကျိ!း 

၁၀၆ 

၃၃၉ 

ဆင်းသုခ 

UGYT-1049 (WAY RAREM) 

ေပြ ာင်းဖးူ ရွက်ဖံုးေခြ ာက်  

 

တာဆီကမ်ရွက်ေ ခြ ာက် 

၃၇ 

 

၃၀ 

DK-959, YZI-08-098, YZI-08-092, YZI-0080, 

YZI-08-097 

YZI-08-005,YZI-08-006, YZI-08-012, YZI-08-

074, YZI-08095,YZI-08-100 

ဂျ!ံ န	ွင်း ၃၈၄ 25th ESWYT-10, 25th ESWYT-37 

	ှမ်း ရုိးမဲ ၂၀ MMT-326 

ပဲတီစိမး် ဆာကိုစပိုရာရွက်ေပြ ာက် 

အဝါေရာင်မုိေစ့ 

၃၄ 

၅၅ 

Ym-03-2-2, Ym-03-2-3 	ှင့်Ym-03-2-6 

VR-02-7,VR-00-26,VR-02-2,VR-02-9,  

VR-02-12,VR-03-2,VR-03-15,VR-03-19, 07 

Ym-2, 14 Ym-2, VR-03-5, VC-6370-30-65 

ပဲပုပ် သံေချး ၅၀ MJ-9518, GM-9, Yezin-5, GM 03-8, Yezin-6, 

India soya 

ကုလားပဲ ည�ိ!းေသ ၁၄၅ PCHL- 07040 

က' ံ အူနီ ၁၆ 02-53, Sin Shwe Li 
    

 

    

ေရာဂါကာကွယ်	ှိမ်နင်းနည်းများေရာဂါကာကွယ်	ှိမ်နင်းနည်းများေရာဂါကာကွယ်	ှိမ်နင်းနည်းများေရာဂါကာကွယ်	ှိမ်နင်းနည်းများ    စမး်သပ်ရှာေဖွစမး်သပ်ရှာေဖွစမး်သပ်ရှာေဖွစမး်သပ်ရှာေဖွ ခြ င်းခြ င်းခြ င်းခြ င်း     

ယူရီးယားေမြ သV ဇာ	-န်းထား	ှင့်ယူရီးယားေမြ သV ဇာ	-န်းထား	ှင့်ယူရီးယားေမြ သV ဇာ	-န်းထား	ှင့်ယူရီးယားေမြ သV ဇာ	-န်းထား	ှင့်    စပါးရွက်ဖံုးပုတ်စပါးရွက်ဖံုးပုတ်စပါးရွက်ဖံုးပုတ်စပါးရွက်ဖံုးပုတ် (Sheath rot)  (Sheath rot)  (Sheath rot)  (Sheath rot) ေရာဂါဆက်စပ်မ-အားေလ့လာေရာဂါဆက်စပ်မ-အားေလ့လာေရာဂါဆက်စပ်မ-အားေလ့လာေရာဂါဆက်စပ်မ-အားေလ့လာ    ခြ င်းခြ င်းခြ င်းခြ င်း    
    

 ယူရးီယား ေြမသV ဇာ	-နး်ထား အမျိ!းမျိ!းထည့်သွငး်ေပးြခငး်ေကV ာင့် စပါးပင်၏ရွက်ဖံုးပုတ် 

ေရာဂါကျေရာက်မ-ပမာဏကိုသိရှိရန် ယူရးီယား ေြမသV ဇာ	-နး်ထား (၆)မျိ!း  (ယူ=၀၊ ယူ = ၅၆၊ ယူ 

=၁၁၂ ၊ ယူ = ၁၆၈၊ ယူ =၂၂၄၊ ယူ = ၂၈ ေပါင်/ဧက)အားအသံုးပြ !ပ8 းီ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။  	ုိ:ရည်ခဲ 

ချိန်တွင် ေရာဂါမှတ်တမ်းရယူခဲ့ပ8 းီ ရိတ်သိမး်ချိန်တွင် အထွက်	ှင် ့အထွက်မိတ်ဘက်များအား တိုငး်တာ 

ချက်အရ ယူရးီယားေမြ သV ဇာ	-န်းထားေလျာ့သုံးသည်	ှင် ့အမ� ေရာဂါပုိမုိကျေရာက်ေကV ာင်း	ှင် ့ 

ေရာဂါကျေရာက်မ-အနညး်အများအလုိက် အထွက်ေလျာ့မ- (၄)ရာခုိင်	-နး်မှ (၃၀)ရာခုိင်	-နး်အထိ 

ရှိ	ုိင်ေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ 

 

 

 



 

 
 

အကျိ!းပြ !အဏုဇီဝသက်ရိှများ၏အကျိ!းပြ !အဏုဇီဝသက်ရိှများ၏အကျိ!းပြ !အဏုဇီဝသက်ရိှများ၏အကျိ!းပြ !အဏုဇီဝသက်ရိှများ၏    သီး	ှံအကျိ!းပြ !စွမး်အားစမး်သပ်ခြ ငး်သီး	ှံအကျိ!းပြ !စွမး်အားစမး်သပ်ခြ ငး်သီး	ှံအကျိ!းပြ !စွမး်အားစမး်သပ်ခြ ငး်သီး	ှံအကျိ!းပြ !စွမး်အားစမး်သပ်ခြ ငး်    
    

ရုိင်ဇိုဘီယမ်ဘက်တီးရီးယားမျိ!းကဲွများ၏ရုိင်ဇိုဘီယမ်ဘက်တီးရီးယားမျိ!းကဲွများ၏ရုိင်ဇိုဘီယမ်ဘက်တီးရီးယားမျိ!းကဲွများ၏ရုိင်ဇိုဘီယမ်ဘက်တီးရီးယားမျိ!းကဲွများ၏    စပါးသီး	ှံအေပစပါးသီး	ှံအေပစပါးသီး	ှံအေပစပါးသီး	ှံအေပwအကျိ!းပြ !မ-စမ်းသပ်ခြ ငး်wအကျိ!းပြ !မ-စမ်းသပ်ခြ ငး်wအကျိ!းပြ !မ-စမ်းသပ်ခြ ငး်wအကျိ!းပြ !မ-စမ်းသပ်ခြ ငး်    
    

 ရိုင်ဇိုဘီယမ်ဘက်တးီရီးယား၏ စပါးသးီ	ံှအေပwအကျိ!းပြ !မ-အားသိရိှရန် ဘက်တးီရးီယား 
မျိ!းကဲွ TAL-1148  ကိုအသုံးပြ !၍ ေရဆင်းလုံးသွယ် စပါးပျိ!းပင်အမြ စ်အား မစုိက်မီ(၁)နာရီကV ာ 
ရိုင်ဇုိဘီယမ်ဘက်တးီရီးယားေဖျာ်ရည်တွင် စိမ်ပ8 းီမှစုိက်ပျိ!းခ့ဲရာ ပဏာမေလ့လာချက်အရ စပါး 
ထွက်	-န်း  (၁၁) ရာခုိင်	-န်း အထွက်တိုးေစေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ ေတ�ွရှိချက်ကို အတည်ပြ !	ုိင် 
ေစရန်အတွက် ဆက်လက်စမ်းသပ်မည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 
မျိ!းေစ့ဘဏ်မျိ!းေစ့ဘဏ်မျိ!းေစ့ဘဏ်မျိ!းေစ့ဘဏ်    
    

 မျိ!းေစ့ဘဏ်တွင် အဓိကလုပ်ငနး်များမှာ 
၁။ သးီ	ှံမျိ!းဗီဇကွဲများကို ေလ့လာရှာေဖွစုေဆာငး်ခြ င်း၊ 
၂။ သးီ	ှံ	ှင့်မျိ!းဗီဇကွဲများကို မျိ!းသန်:ပာွးများခြ ငး်၊ ေသးွသစ်ေလာငး်ခြ ငး်၊ အရည်အချငး်လကWဏာ များ 

တန်ဘိုးဖြ တ်မှတ်တမး်တင်ခြ င်း၊ 
၃။ သးီ	ှံမျိ!းဗီဇကွဲလကWဏာများ၏ အရည်အချငး်ဆိုင်ရာလကWဏာများကို မှတ်တမ်းတင်၍  ၄ငး် 

အရည်အချငး်ဆုိင်ရာ လကWဏာအချက်အလက်များကို စီမံခန်:ခွဲ ခြ ငး်၊ ဖြ န်:ဖြ 9းခြ င်း။ 
၄။ သးီ	ှံမျိ!းဗီဇကွဲများကို 	ှစ်တို၊ 	ှစ်လတ် အေအးခနး်များတွင် ထိနး်သိမ်းထားရှိခြ ငး်တို:ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

မျိ!းေစ့ဘဏ်တွင် သိမ်းဆညး်ထားေသာ စပါးမျိ!းများ၏ အရည်အချငး်လကWဏာများ	ှင့် 
ပိုးမNားေရာဂါဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိမ-ကို စမ်းသပ်ေလ့လာခ့ဲရာ ေအာက်ပါအတိုငး်ေတ�ွရှိရပါသည်။ 

 
၁။  ေကာက်ည�ငး်ဗီဇကွဲ (၂၇၈)မျိ!းကို ဗီဇလကWဏာများ အကဲဖြ တ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရာ ဇူလိုင် (၁၅) 

ရက် ပျိ!းေထာင်စုိက်ပျိ!းခြ ငး်တွင် စက်တင်ဘာလ (၁၂) မှ (၃၀)ရက်အတွငး် ပန်းပွင့်ေသာ 
ေကာက်ည�ငး်မျိ!း (၂၀)ကို ေတ�ွရှိရပါသည်။ ေကာက်ည�ငး်မျိ!းများသည် အသက်ရက် (၈၇)ရက်မှ 
အသက် (၁၀၅)ရက်အတွငး်ရှိပ8 းီ အသက်လျင်ေကV ာငး် ေတ�ွရှိရပါသည်။ 

၂။ မီးဒုံးအုပ်စု စပါးမျိ!းများ ေ	ွစပါးအဖြ စ်စမ်းသပ်စုိက်ပျိ!းေလ့လာခ့ဲရာ ဇန်နဝါရီပထမပါတ်၌ 
ပျိ!းေထာင်စုိက်ပျိ!းပါက ရက် (၁၂၀)	ှင့်ေအာက် ပနး်ပွင့်	ုိင်ေသာစပါးမျိ!း (၃၀) ေတ�ွရှိရပါသည်။ 
မီးဒုံးအုပ်စုမျိ!းအများစုမှာ ေန:တာ တုန:်ပြ န်ေသာမျိ!းများဖြ စ်ပါသည်။ ၎ငး်တို:အနက် ေပwဆနး်၊ 
ေပwဆန်းရင်၊ ငက~ဲေတာင်ပျံ	ှင့် ေပwဆန်းေဘးကV ားတို:မှာ ေန:တာတုန:်ပြ န်မ-အလွန်အားနညး် 
ေကV ာင်းေတ�ွရပါသည်။ 

၃။ မြ န်မာစပါးမျိ!း ၅၀ အား ေပါငး်	ှင့်ယှဥ်ပ8 ိ!င်က' းီထာွး	ိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို စမး်သပ်ခ့ဲရာ  ေြမွစွယ်၊ 
ေရNပု၊ စာပစိေချ၊ ဇမ်ဘွတ်၊ ငက' ိမ်သးီ၊ ေကာက်ဆန်း၊ ေရNက' းီညိ!၊ သးီထပ်ငစိန်၊ လက်�ုံးက' းီ၊ 
စိန်ေရNဆန်း၊ 	ံှဝါမးီေကာက်	ှင့် ေနာင်ထုမျိ!းတုိ:သည် ေပါငး်	ှင့်ယှဥ်ပ8 ိ!င်	ုိင်စွမး်ရှိပ8 းီ  ေပါငး်မြ က် 
များေကV ာင့် အထွက်	-န်းသိသာစာွထိခုိက်ခြ ငး်မရှိေကV ာင်း ေတ�ွရှိရပါသည်။ 



 

 
 

၄။ ေဒသယာစပါးမျိ!း (၁၉၂)မျိ!းများအား ဂုတ်ကျိ!းေရာဂါခံ	ိုင်ရည်ရှိမ-	ှင့် ေရငတ်ခံ	ုိင်မ- စမ်းသပ်ခ့ဲ 
ရာ ေရာဂါဒဏ်အသင့်အတင့်ခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာ မျိ!း(၄)မျိ!း	ှင့် ေရငတ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရိှေသာ မျိ!း   
(၅)မျိ!း ေတ�ွရပါသည်။ 

၅။ ေဒသလယ်စပါးများ၏ ေရမြ �!ပ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိမ-	ှင့် ဆားငံဒဏ်ခံ	ိုင်ရည်ရှိမ-တို:ကိုစမး်သပ်ခဲ့ရာ  
ေရ မြ �!ပ်ဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိ စပါး(၄)မျိ!း	ှင့် ဆားငံဒဏ်ခံ	ုိင်ရည်ရှိေသာ (၈)မျိ!း	ှင့် အသင့်အတင့် 
ခံ	ုိင်ရည်ရှိမျိ!း (၁၀)မျိ!းေတ�ွရပါသည်။ 

 

သုိေလှာင်ထိန်းသိမး်သုိေလှာင်ထိန်းသိမး်သုိေလှာင်ထိန်းသိမး်သုိေလှာင်ထိန်းသိမး် ဖြ န်:ဖြ 9ခြ င်းဖြ န်:ဖြ 9ခြ င်းဖြ န်:ဖြ 9ခြ င်းဖြ န်:ဖြ 9ခြ င်း    
 

 သးီ	ံှမျိ!းဗီဇကွဲများကို ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခု	ှစ်အထိ မျိ!းေစ့ဘဏ် 	ှစ်တို၊ 	ှစ်လတ် အေအးခန်း 

များတွင် စပါးရိုငး်အပါအဝင် သးီ	ှံမျိ!းအုပ်စုေပါငး် (၇)ခုအတွက် ဗီဇကွဲေပါငး် (၁၀၁၇၀) သိုေလာှင်ခဲ့ 

ပ8 းီ ဖြ စ်ပါသည်။ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    
    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်            အအအအေကV ာင်းအရာေကV ာင်းအရာေကV ာင်းအရာေကV ာင်းအရာ    စာမျက်	ှာစာမျက်	ှာစာမျက်	ှာစာမျက်	ှာ    
    

    ((((ကကကက))))    မျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်းမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်းမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်းမျိ!းသစ်များေမွးမြ 9ထုတ်လုပ်ြခင်း        

 ၁။ စပါးသီး	ှံ 

   -  သက်လတ်စပါး (SPR 86035-5-2-5-1-1) ၁ 

   - မေနာသုခေမNး   ၂ 

   - ဆားငန်ခံစပါးမျိ!း  ၃ 

   - ဆားငန်ခံဆင်းသွယ်လတ် ၃ 

   - ေရမြ !ပ်ခံစပါး  ၄  

   - ေရမြ !ပ်ခံစပါး-၁ (Swarna Sub-1)  ၄ 
 

 ၂။ အေစ့ထုတ်ေပြ ာင်းသးီ	ှံ  
 

   - ေရဆငး်စပ်မျိ!း(၇) ၅ 
   -  ေရဆငး်စပ်မျိ!း(၈)  ၆ 

   -  ေရဆငး်စပ်မျိ!း(၉)  ၇ 
 
  

 ၃။  ေမြ ပဲသးီ	ှံ  

   - YZG-03008 (ဆင်းပေဒသာ-၁၂) ၇ 

   - YZG – 00020  ၈ 

   - YZG – 08075  ၉ 
 

 ၄။  	ှမး်သီး	ှံ    

- YSS - 01001 (ဆငး်ရတနာ-၁၂) ၉ 
 

 ၅။  ပဲမျိ!းစံုသးီ	ှံ     ၁၀ 

   (က)  ပဲတီစိမး်သီး	ှံ  
     -  ေရဆငး်ပဲတီစိမ်း- ၁၄ ၁၀ 
   (ခ)  ပဲစဥ်းငုံသးီ	ှံ   
     - ေရဆငး်စပ်မျိ!းပဲစဥ်းငုံ- ၁ ၁၁ 
     - ေရဆငး်ပဲစဥး်ငုံ- ၇ ၁၂ 
 

 ၆။ က' ံသီး	ှံ    



 

 
 

   - က' ံမျိ!းလုိငး် ၁၉၉၉-၁၃၇ (F-916 Open Crass) ၁၂ 

    

စဥ်စဥ်စဥ်စဥ်            အေကV ာင်းအေကV ာင်းအေကV ာင်းအေကV ာင်းအရာအရာအရာအရာ        စာမျက်	ှာစာမျက်	ှာစာမျက်	ှာစာမျက်	ှာ    
 

 ၇။ ဟင်းသီးဟငး်ရွက်	ှင့်သစ်သီးဝလံ   

   (က) င�ုတ်   

     - အထွက်ေကာငး်င�ုတ်အစပ်မျိ!း  (ICPN 13 # 3) ၁၃ 

 

((((ခခခခ) ) ) ) စုိက်ပျိ!းေရးနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်စုိက်ပျိ!းေရးနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်စုိက်ပျိ!းေရးနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်စုိက်ပျိ!းေရးနည်းပညာေဖာ်ထုတ်ခြ ငး်            

 ၁။  သးီ	ံှစိုက်ပျိ!းေရးစနစ်သုေတသန  

- ပျိ!းသက်က' းီက' းီထားရှိ စုိက်ပျိ!း	ုိင်ေသာ စပါးမျိ!းများ ၁၅ 
 

 

 ၂။  ဇီဝနည်းပညာသုေတသန  ၁၆ 
  

 ၃။  ေမြ ဆီလNာ	ှင့် ေမြ သV ဇာသုေတသန  

   -  အထွက်ေကာငး်စပါးမျိ!းသစ်များအတွက် ဓာတ်ေမြ သV ဇာ	-န်းထား ၁၇ 

   -  ေဒသ	ှင့် စပါးမျိ!းအလိုက် မိုးရာသီတွင် သုံးစဲွရမည့် ဓာတ်ေမြ သV ဇာ ၁၇ 

    	-န်းထားများ 

   -  ေြမသV ဇာ	-န်းထားအနညး်ငယ်ဖြ င့် သင့်တင့်ေသာ အထွက်ကို  ၁၇ 

    ရ	ုိင်သည့် စပါးမျိ!းများ 
 

 ၄။ ေရအသုံးချေရးသုေတသန ၁၈ 
 

 ၅။ ပုိးမNားသုေတသန ၁၉ 
 

    

 ၆။ အပင်ေရာဂါသုေတသန ၂၀ 
 
((((ဂဂဂဂ))))        မျိ!းေစ့ဘဏ်သုေတသနမျိ!းေစ့ဘဏ်သုေတသနမျိ!းေစ့ဘဏ်သုေတသနမျိ!းေစ့ဘဏ်သုေတသန        ၂၁၂၁၂၁၂၁    
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရပြ ည်ေထာင်စုမြ န်မာ	ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ    

လယ်ယာစုိက်ပျိ!းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်က' းီလယ်ယာစုိက်ပျိ!းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်က' းီလယ်ယာစုိက်ပျိ!းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်က' းီလယ်ယာစုိက်ပျိ!းေရး	ှင့်ဆည်ေမြ ာင်းဝန်က' းီဌာနဌာနဌာနဌာန    

စုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာနစုိက်ပျိ!းေရးသုေတသနဦးစီးဌာန    
ေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်းေရဆင်း    ----    ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်ေနပြ ည်ေတာ်    

    

    

    

    

    

    

    

၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈၂၀၀၈----၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု	ှစ်ခု	ှစ်ခု	ှစ်ခု	ှစ်        

ထူးခြ ားေသာထူးခြ ားေသာထူးခြ ားေသာထူးခြ ားေသာ    သုေတသနေတွ�ရှိချက်များသုေတသနေတွ�ရှိချက်များသုေတသနေတွ�ရှိချက်များသုေတသနေတွ�ရှိချက်များ        
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉၂၀၀၉    ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊ခု	ှစ်၊    စက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာလစက်တင်ဘာလ    
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


