
 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 

ရဆင်း၊ နြပည် တာ် 
 

 
 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ခနစှအ်တငွး် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာသ တသနလပင်န်းများမ ှ

ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက် 



စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနှစအ်တွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်  

သ တသနလပင်နး်များမ ှထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချကမ်ျား 

 

နိဒါန်း 

   မြ န်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာက  ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေရးအတွက် 
လယ်ယာစိုက်ပျိုးေရးနှင့် ဆည်ေမြ ာင်းဝန်ကီးဌာနမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနအေနဖြ င့် ေဒသအလုိက်သင့်ေတာ်မည့် သီးနှံ မျိုးေကာငး် မျို း 
သစ်များ ေမွးမြ ူထတုလ်ပု်ခြ ငး်၊ ေဒသအလုိက်၊ သီးနှံအလိုက် သင့်ေတာ်ကိုက်ညီမည့် စိုက်ပျိုး 
နည်းပညာများေဖာ်ထုတ်ခြ င်းနငှ် ့ ေတာင်သူလယ်သမားများလက်ဝယ်သို့  မျိုးနှင့် နည်းပညာများ 
ေရာက်ရှိေရးအတွက် အခြ ားလုပ်ငန်းဌာနများနှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခြ င်းလုပ်ငန်းများကို ေဆာင် 
ရွကလ်ျက်ရှိပါသည။် 

 
 စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနမှေဖာ်ပြ ပါစုိက်ပျို းေရးသုေတသနလုပင်န်းများကို 
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါရည်ရွယ်ချက်များထားရှိ၍ အဓိကထားေဆာင်ရကွ်လျကရ်ှိပါသည်။ 

 (က) ေဒသအလုိက်သင့်ေတာ်သည့် အထွက်ေကာင်းမျိုးများနှင့် စပ်မျိုးများေမွးမြ ူ    

                  ထုတ်လုပ်ရန၊် 

 (ခ) သီးနှအလိက်၊ ဒသအလိက်၊ အကျိုးအြမတ်အများဆးရရှိမည့် စိက်ပျိုးနည်း စနစ် 
များနှင့် သီးနှံပုံစံများ ေဖာ်ထုတ်ရန်၊ 

(ဂ)  ရာသီဥတုေဖာက်ပြ န်ေပြ ာငး်လမဲှုေကြ ာင့်  ဖြ စ်ေပါ်လာမည့် အေခြ အေနများနှင့်  

 လိုက်ေလျာညီေထွမည့် မျို းနှင့် စိုက်စနစ်များ သုေတသနပြ ုေဖာ်ထတုရ်န်၊ 

(ဃ) အဆင ်် ့မြ င့် သိပ္ပပညာရပ်များနှင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာ သုေတသနလပ်ုငန်းများ  

 ဖံွ့ဖြ ိုးလာေစရန်၊ 

(င)  သုေတသနပြ ုလုပရ်ရှိလာေသာ မျိုးများနှင့်နည်းပညာများကိ ုစိုက်ပျို းသူများ  

 လက်ဝယသ်ို့  ေရာက်ရှိေရးေဆာင်ရကွရ်န်၊ 

(စ)  လူသားအရင်းအမြ စ်ဖွံ့ ဖြ ို းတိုးတက်ေစရန်။ 

  စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာနသည် အထက်တွင်ေဖာ်ပြ ထားသည့် ရည်ရွယ် 
ချက်များေအာင်မြ င်စွာအေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရးအတွက် သုေတသနဌာနခွဲ(၆)ခု၊ 
သုေတသနဌာနစ(ု၁၆)ခုတို့နှင့်  ပြ ည်နယ်/တိုင်းေဒသကီးများရှိ သီးနံှဗဟိုသုေတသနဌာန(၇) ခု၊ 
နယ ်ေဒသသုေတသနခြ ံ(၁၇) ခြ ံတို့၌စိုကပ်ျိုးေရးသုေတသနလပုင်န်းများကိုေဆာငရ်ွက်လျကရ်ှိပါ
သည်။ 



၂၀၁၁-၂၀၁၂ခနှစ်အတွင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမှ 
ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ့ရိှချက်များ 

 ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သ တသနလပ်ငနး်များမှထူးြခား သာ 
သ တသန တွရ့ှိချက် (Highlight) များကိ အာက်ပါ အတိင်းတငြ်ပပါသည်။ 

စပါးသီးနှသ တသနဌာနခွဲ 
စပါးသးီနှဌာနစ၏ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 
မျို းသစ်များ မွးြမူထတ်လပ်ြခင်း 
 ြမန်မာနိင်ငအတွငး် စပါးစိက်ပျိုးရာ ရ၊ ြမ ဒသအမျိုးမျိုးနငှ့်သင့် တာ်သည့် စပါးမျို း 
များစမ်းသပ် မးွြမူ ရွးချယ်ြခင်းလပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိနှစ်စဉ် ဆာင်ရွက်လျကရိှ်ရာ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 
ခနစှ်အတွင်း အာက်ပါစပါးမျိုးများအား ရွးချယ် ဖာ်ထတ်နင်ိခဲ့ပါသည်။ 
ဆည် ရ သာက်လယ်စပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျို းများ- IR 75287-1-3-3-3၊ IR 73012-15-2-2၊ IR 72887-10-1-1   

IR 75287-1-3-3-3 စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက်   -  ၁၂၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ)  -  ၁၁၅ 
အနှပါပငပ်ွါး   -  ၉-၁၁ 
တစ်နှပါသးီလး   -  ၁၈၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း  -  ၈၇.၂ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၄.၁ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက)  -  ၁၁၂ - ၁၃၅ 
စပါးမျိုးအပ်စ   -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း  -  ၅၀.၅၅ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%)  -  ၂၅.၅၉ 
Gel Consistency(မမ)  - မာ (၃၄) 
Gelatinization Temperature - High/ Intermediate 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၅ 
စားသးမ   -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး  -  ဆန်သားကည်၊ သွယ် 
ထူးြခားမ   -  ရွက်ဖး ြခာက် ရာဂါ အသင့်အတင့်ခနိင်ြခင်း၊ဆစ်ပိး 
    ဒါဏ်ခနိင်ြခင်း၊ နှစရှည် ပီးသးီလးစိပ်ြခင်း၊ 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ  -  ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နွစပါး၊ မိးစပါးအြဖစ် 
   စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
 
 
 



IR 73012-15-2-2 စပါးမျိုး၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသကရ်က် -  ၁၃၀ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၀၅.၄ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၀-၁၃ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၆၁ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၅.၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၄.၇ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၁၀၉ - ၁၃၆ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၆၀.၂ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၁.၄ 
Gel Consistency(မမ) - Intermediate(၅၇) 
Gelatinization Temperature - High (အကျိုခ) 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊ သွယ ်
ထူးြခားမ -  အထွက်ြမင့်၍ အထွက်တည် ငိမ်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နွစပါး၊ မးိစပါး 
 အြဖစ် စက်ိပျိုးနိငပ်ါသည။် 
IR728877-10-16-1 စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၅ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၁၇ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၃ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၆၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၄.၅ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၈.၉ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၉၃-၁၃၅ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၂.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၈.၃ 
Gel Consistency(မမ) - သင့် (၅၂) 
Gelatinization Temperature - Intermediate 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊ သွယ ်
ထူးြခားမ - ဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါအသင့်အတင့်  
   ခနိင်ြခင်း၊ ဆစ်ပိးကျ ရာက်မဒါဏ်ခနိင်ြခင်း 
 စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ  -  ဆည် ရ သာက် ဒသများအတွက် နွစပါး၊ မိးစပါး  
သီးထပ်စိက် သာ ဒသများတွင ်သက်လျင်စပါးအြဖစ ် 
      စိက်ပျိုးရန ်သင့် တာ်ပါသည်။  



မိး ရ သာက်လယ်စပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျို းများ- Yn 2744-49-383-2-1-3၊ LPD 104-B-B-1-8-2-1-1 

Yn2744-49-383-2-1-3 စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၁ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၂၈ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၁၁ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၃၄ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၈.၀ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၂.၉ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၁၀၃.၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၄၈.၆ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၇.၄၃ 
Gel Consistency(မမ) - နးူည့ (၇၃) 
Gelatinization Temperature - Intermediate 
စားသးမ -  ကာငး် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဆန်သားကည် 
ထူးြခားမ -  သက်တမ်းစပါးြဖစ်လာြခင်း ကာင့် ရာသီမ ရွးစိက်ပျိုးနိင် 
 ြခင်း၊ စားသးမပိ ကာင်းလာြခင်း၊အပင်ယိင်လဲမခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  အင်းမရဲ ဘာ်စပါးမျို းစိက်ပျိုး သာ ဒသများတွင် 
 အစားထိးစိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
 
LPD 104-B-B-1-8-2-1-1 စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၆ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၀၃ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၁၂ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၆၀ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၄.၄ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၂ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၁၀၃.၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၄၈.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၇.၀ 
Gel Consistency(မမ) -  သင့် (၄၁) 
Gelatinization Temperature -  High 
စားသးမ -  သင့် 



ဆန်အရည်အ သွး -  ဆန်သားကည် 
ထူးြခားမ -  သက်တမ်းလိက်စပါးြဖစ်လာြခငး် ကာင့် ရာသီမ ရွး 
 စိက်ပျိုးနိင်ြခင်း၊ စားသးမပိ ကာငး်လာြခင်း၊ 
 အပင်ယိင်လဲမခနိင်ြခငး် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  အင်းမရဲ ဘာ်စပါးမျို းစိက်ပျိုး သာ ဒသများတွင်  
 အစားထိးစိက်ပျို းနိင်ပါသည်။ 
 
အရညအ် သွး ကာငး်စပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျို းများ- IR 78555-3-2—2-2၊ Tephana 170-B 

IR 78555-3-2—2-2 စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသကရ်က် -  ၁၂၃ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၀၇.၂ 
အနှပါပင်ပွါး -  ၁၂ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၃၁ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၅.၅ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချန်ိ (ဂရမ်) -  ၂၅.၅ 
အထွကန်န်း(တင်း/ဧက) -  ၈၀-၁၀၀ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နန်း -  ၅၈.၀ 
အမိင်းလိစ့်ပါဝင်မ(%) -  ၂၅.၅ 
Gel Consistency (မမ) -  Soft 
Gelatinization Temperature -  Hard 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရညအ် သွး -  ကည် ၊ ဗက်ိြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  အန ့ မး၊ ဆန်လးသွယ ်
စိက်ပျို းသင့်သည့် ဒသ -  ရ တာ်မးိ တာ ်ဆည် ရ သာက်၊ မိး ရ သာက် ဒသ 
 န၊ွ မိး နှစ်ရာသီစလးတွင ်စိက်ပျို းနိင် ပီး ဈး ကာင်း 
 ရ၍အရည်အ သးွ ကာင်းဆန်အြဖစ် စိက်ပျို းနိင်ပါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tephana 170-Bစပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၂၅ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၉ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၇၄ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၆၇ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၅.၂ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၈၀-၁၀၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၈.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၅.၈ 
Gel Consistency(မမ) -  သင့် 
Gelatinization Temperature -  High/Intermediate 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ - ဆန်လးသွယ်၊ အပငယိ်င်လဲမ ခနိင်၊ 
 BB အသင့်တင့်ခနိင် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ တာ်မိး တာ် ဆည် ရ သာက်၊ မိး ရ သာက် ဒသ 
 နွ၊မိး နှစ်ရာသီစလးတွင် စိက်ပျိုးနိင် ပးီ ဈး ကာင်း 
 ရ၍အရည်အ သွး ကာငး်ဆန်အြဖစ်စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
 
ရငတ်ခစပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျိုးများ- Yn 1717-2၊ Yn 2101-2 

Yn 1717-2စပါးမျို း၏ အရညအ်ချငး်လက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၀၅ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၇၇ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၆၂ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၈.၁ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၆.၈ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၇၃-၈၄ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၇.၇ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၃၂.၇ 
Gel Consistency(မမ) -  သင့် (၅၁) 
Gelatinization Temperature -  Hard 
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စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကညလ်င၊် ဗိက်ြဖူအနညး်ငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  အသက်လျင်၊ ရငတ်ဒါဏ်ခနိင် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  မးိ ရနည်းပါး သာ ြမြပန် ့ ဒသများတွင် စက်ိပျိုး 
 ြဖစ်ထွနး်နိင်သည်။ 
 
Yn 2101-2 စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၀ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၂၅ 
အနှပါပင်ပါွး/မီတာ -  ၅၀ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၀၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၇၅.၆ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၆.၂ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၆၇-၇၃ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၇.၇ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၉.၈ 
Gel Consistency(မမ) -  သင့် (၆၀) 
Gelatinization Temperature -  Hard 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  အသက်လျင်၊ ရငတ်ဒါဏ်ခနိင်သည် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  မးိ ရနည်းပါး သာ ြမြပန် ့ ဒသများတွင်   
   စိက်ပျိုးြဖစ်ထွန်းနိင်သည်။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ထူးြခားမ  -  ရငတ်ဒါဏ်ခနင်ိြခငး် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ကနး်ြမင့် ဒသများတွင် စိက်ပျိုးရန်သင့် တာ်ပါသည်။ 

တာင် ပ  ယာစပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျို းများ- BR 267-8၊ IR 7550-24-1-1-B 

BR 267-8 စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၁၃ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၉၅ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၇၉ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၀၆ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၃.၉ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၂.၅ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၆၀-၉၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ငစိန် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၄၅.၄၉ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၅.၀၆ 
Gel Consistency(မမ) -  မာ (၂၈) 
Gelatinization Temperature - High/Intermediate 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  အသက်လျင်ြခင်း၊ ရငတ်ဒါဏခ်နိငြ်ခင်း၊                                                       
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ကနး်ြမင့် ဒသများတွင် စိက်ပျိုးရနသ်င့် တာ် 
 ပါသည။် 
 
IR 7550-24-1-1-B စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၀ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၇၄ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၈၁ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၀၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၅၇.၃ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၆.၀ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၄၀-၅၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ငစိန် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၅.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၃၂.၃ 
Gel Consistency(မမ) -  သင့် (၄၅) 
Gelatinization Temperature-  High 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဆန်သားကည်၊  ဗိက်ြဖူပါ 



ရအနည်းလိစပါးသ တသန 
ရးွချယ်ရရှိခဲ့ သာမျိုးများ- BIO 530-A-5-10-1-6၊ CT 6510-24-1-2 

BIO 530-A-5-10-1-6  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၁၀ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၁၅ 
အနှပါပင်ပါွး/မီတာ -  ၅၄ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၃၆ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၂.၇၆ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၅.၂၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၇၅-၉၂ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၄၆.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၃.၄ 
Gel Consistency(မမ) -  နူးည့ (၆၃) 
Gelatinization Temperature -  Intermediate/Low 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊  ဗိက်ြဖူအနညး်ငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  ရွက်လိပန်ငှ့် ဆစ်ပိးဒါဏ်အသင့်တင့်ခနိင်၍ 
   ရငတ်ဒါဏ်ခနင်ိြခငး် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာ ဆည် ရ သာက် 
 ဒသများနှင့် ြမစ် ရတင် ဒသများတွင် စိက်ပျိုးသင့်ပါသည်။ 
 
CT 6510-24-1-2 စပါးမျို း၏ အရည်အချငး်လက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၀၄ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၁၂ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၅၆ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၅၅ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၄.၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၂.၄ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၇၇-၉၀ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၄၈.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၅.၃ 
Gel Consistency(မမ) -  Hard (၄၄) 
Gelatinization Temperature -  High/Intermediate 
စားသးမ -  ကာင်း 



ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ရငတ်ဒါဏ်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာဆည် ရ သာက် 
 ဒသများနငှ့် ြမစ် ရတင် ဒသများတွင် စိက်ပျိုးရန ်
 သင့် တာ်ပါသည်။ 
ဆားငန်ခစပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျို းများ- Yn 3220-MAS-77-2-8 

Yn 3220-MAS-77-2-8စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၀ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၃၀ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၈-၁၀ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၆၁ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၅ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၉.၀ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၈၅-၁၀၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၆၃.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၀.၅၈ 
Gel Consistency(မမ) -  နးူည့ 
Gelatinization Temperature -  Low 
စားသးမ -  ကာငး် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊ သွယ် 
ထူးြခားမ -  ဆားြပငး်အား ၆dS/m ထိခနိင်သည ်
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ကနး်တွင်းပိင်းဆပ်ြပာ ပါက် ြမ ဒသများအတွက် 
 အလားအလာ ကာင်း သာမျိုးြဖစ်ပါသည်။ 
 
ရြမုပ်ခစပါးသ တသန 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့ သာမျို းများ- BR 11-Sub 1၊ IR 57514-PMI-5-B-1-2 

BR 11-Sub 1 စပါးမျိုး၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၃ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၀၃ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၁၂ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၆၀ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၁.၈၇ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) - ၂၃.၅ 
အထွက်နန်း (တင်း/ဧက) -  ၇၇-၁၃၆ 



စပါးမျို းအပ်စ -  ငစိန် 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၇၀.၀၁ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၃၀.၂ 
Gel Consistency(မမ) -  မာ (၃၃) 
Gelatinization Temperature -  Low 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ရ အာက်တွင် (၁၅-၁၇) ရက်ခန် ့ ရြမုပ်ခ 
 နိင်ြခင်း၊ အပင်ယိင်လဲမခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ ကီးကင်ွး၊ ရြမုပ်ကွင်း ဒသများတွင ် 
 စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
 
IR 57514-PMI-5-B-1-2 စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၅ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၃၀ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၇ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၃၅ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၉.၉ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၉.၈ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၆၈-၁၁၀ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၆၈.၂ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ(%) -  ၂၆.၀ 
Gel Consistency(မမ) -  မာ (၃၅) 
Gelatinization Temperature -  Low 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ရ အာက်တွင် (၁၀-၁၅)ရက် ရနှစ်ြမုပ်ခနိင်ြခင်း 
  BB ရာဂါခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ ကီးကင်ွး၊ ရြမုပ်ကွင်း ဒသများတွင ်   
  စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
 
 

 
 
 



စပမ်ျိုးစပါးသ တသနထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 
မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့ မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း 
အလားအလာ ကာင်း သာစပ်မျို းအတွဲများ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

အဖိလိင်းများမျို း မွးြမူ ရွးချယြ်ခငး် (၂၀၁၁ ခနှစ်၊ နွရာသ)ီ အမလိင်းဝတ်မန်အားမျို းသန်စ့င်မကိစစ် ဆးြခင်း  

IR 58025 A / Sin Theingi 

 

 

စဉ် အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ  
၁. ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် ၉၇ 
၂. အသကရ်က် ၁၂၅ 
၃. အပင်အြမင့်(စမ) ၁၁၆ 
၄. ပင်ပွား ၁၀ 
၅. အနှအရည်ှ (စမ) ၂၈.၇ 
၆. တစ်နှပါသီးလး ၂၃၅ 
၇. အာင် စ့ရာခိင်နန်း ၇၉.၃ 
၈. အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချနိ(်ဂရမ)် ၂၂.၀ 
၉. အထွက်နန်း (တင်း/ ဧက) ၁၅၀-၁၇၀ 
၁၀. အမိင်းလိစ့်ပါဝင်မ % ၂၀.၃ 

IR 58025 A / IR 63877 R 
စဉ် အရည်အချင်းလက္ခဏာများ  
 ၁. ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် ၉၅ 
၂. အသက်ရက် ၁၂၅ 
၃. အပင်အြမင့်(စမ) ၁၀၁ 
၄. ပင်ပွား ၈.၅ 
၅. အနှအရှည် (စမ) ၂၆.၉ 
၆. တစနှ်ပါသီးလး ၁၉၂ 
၇. အာင် စ့ရာခိင်နန်း ၈၆.၁ 
၈. အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချန်ိ(ဂရမ်) ၂၁.၈ 
၉. အထွက်နန်း (တင်း/ ဧက) ၁၃၀-၁၅၀ 

၁၀. အမိင်းလိစ့်ပါဝင်မ % 
 

၂၂.၁ 



နစှား၊ ဆီထွက်နှင့် ပဲမျိုးစသီးနှသ တသနဌာနခွဲ 
အြခားနှစားသးီနှဌာနစ၏ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 

၁။ ရဆင်းစပ်မျို း - ၁၀ 
 ြပာင်းဖူးစပ်မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်းစီမကိနး်တွင်စမး်သပ်ခဲ့ သာစမး်သပ်စပမ်ျို းတစ်ခြဖ
စပ်ါသည။် ဗဇီမျိုးသန်လ့ိင်း YZI-C2နှင့် YZI-C7 တိကိ့ မျိုးကူးစပ်ထား သာစပ်မျိုးြဖစ်ပါသည်။ 
၂၀၀၈ခနစှတွ်င် ဒသအလိက်ြဖစ်ထွန်းမ ကာင်းမနွ် သာ ဗီဇမျို းသန်လ့ိင်းများအြဖစ် 
ရွးချယ်ရရှိခဲ့သြဖင့် ပါင်းစပ်စွမ်းရည်စမး်သပ်ရန် မျို းကူးစပ်ခဲ့ ပီး ၂၀၀၉ခနစှ်နှင့် 
၂၀၁၀ခနစှ်တိတ့ွင ် ြပာင်းစိက် ဒသအသီးသီး၌ထတ် ဝ ပီး စပ်မျို းများနှင့် နင်းယှဉ် ရွးချယ်ခဲ့ရာ 
ြမြပန် ့ ဒသတွင် အ ကာင်းဆးစပ်မျို းအြဖစ ် ရွးချယ်နိင်ခဲ့ပါသည်။  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် - ၁၀၀-၁၁၀ ရက် 

တစ်ပင်ပါအဖူး - ၁.၅ 

အဖူးအရှည်(စမ) - ၁၈ စငတီ်မီတာ 

အ စ့အ ရာင် - လိ မ္မာ်နီ 

အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) - ၃၁၇ ဂရမ် 

အ စထ့ွက်ရာခိင်နန်း - ၈၄ % 

အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) - ၁၂၀-၁၂၅  

စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသ - ြပာင်းစိက် ဒသအားလး 

ထူးြခားချက် -မိး ခါင်ဒဏ်ခနိင်၊ အဖူးကီး၍ဖက်လ ြပာင်း စ ့အဖူးထိပ်ြပည့်၊ 
အူတိင် သး၊ ြပာငး်ရွက်ဖး ြခာက် ရာဂါဒဏ်အသင့်အတင့်ခနိင် 

 



၂။ ရဆင်
 ြ
မွးြမူ ရွး
ဗဇီမျို းသန်
၂၀၀၈ခနှစ်
ရွးချယ်ရ
၂၀၀၉ခနှစ်
နင်းယှဉ် ရွ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
အရညအ်ခ
အသက်ရက

တစ်ပင်ပါအ
အဖးူအရညှ
အ စ့အ ရ
အ စ ့၁၀၀

အ စ့ထွက်

အထွက်နန်

စကိပ်ျိုးသ

ထူးြခားချက

 
 

င်းစပ်မျိုး - ၁
ြပာင်းဖူးစပ်မျို
းချယ်ြခငး်စမီက
န်လ့ိင်း YZI
စ်တွင ်
ရရှိခဲ့သြဖင့် 
စ်နှင့်၂၀၁၀ခနစှ
ရွးချယ်ခဲ့ရာ ြ

ချင်းလက္ခဏ
က် 

အဖူး 
ည(်စမ) 
ရာင ်
၀၀အ လးချနိ်

က် ရာခိင်နန်း  

နး်(တငး်/ဧက)

သင့် သာ ဒသ 

က် 

၁၁ 
ုး 
ကိန်းတွင်စမ်းသ
I-D15 နငှ့် 
ဒသအလိကြ်ဖ

စ်တိတ့င်ွ 
ြမြပန် ့ ဒသတွ

ဏာများ 
- ၁၀

- ၁.
- ၁၈
- လိ

(ဂရမ)် - ၂၈

- ၈၅

) - ၁၁

- ြပ

- မးိ
အ
အ

သပခ်ဲ့ သာစမ်
YZI-C7 တိ
ြဖစ်ထွန်းမ ကာ
ပါင်းစပ်စွမး်ရ

ြပာင်းစိ
တငွ် အ ကာင်းဆ

 
 

၀၅-၁၁၅ ရက်

၅  
၈ စငတီ်မီတာ
လိ မ္မာ်ဝါ 
၈၅ ဂရမ် 

၅ % 

၁၅-၁၂၅  

ြပာင်းစိက် ဒသ

း ခါင်ဒဏခ်၊
အ စ့ထွက်ရာနန
အဖူးထိပ်ထိ စ့ြ

မး်သပစ်ပမ်ျိုးတ
တိက့ိ မျို းကူး
ာင်းမွန် သာ
ရည်စမ်းသပ်ရန်
စိက် ဒသအသီ
ဆးစပ်မျို းအြဖ

သအားလး 

ြပာင်းဖူးရွက်
န်း ကာငး်၊
ြပည့်၊လိ မ္မာ်ဝါ

တစ်ခြဖစ်ပါသည
စပ်ထား သာ

ဗဇီမျို းသ
န်
သီးသးီ၌ထတ်
ြဖစ် ရွးချယ်နိင်

ြခာက် ရာဂါဒ
ဖက်စရှည

ါ ရာင်၊ ထိပ်ခ

ည်။ 
စပ်မျိုးြဖစ်ပါသ
သန်လ့ိင်းများအ

မျိုးကူးစပ်
ဝ ပီးစပ်မျိုးမျာ
ငခ်ဲ့ပါသည။်  

ဒဏ်ခနိင်၊ အ
ည်၍ အ
းအ စ့မျိုး။ 

သည်။ 
အြဖစ် 
ပခ်ဲ့ ပီး 
ားနှင့် 

အူတိင် သး၊ 
အဖးူထိပ်လ၊ 



 
၃။ ရဆင်းစား ြပာင်း (၁) 
 ၂၀၀၉-၂၀၁၀ခနှစ်တွင် ကိရီးယား ြပာင်း စးလိင်းများနငှ့် က မ္ဘာဒီးယား ြပာင်း စး 
(SSA နငှ့် HORT WAXY)တိက့ိ Tester အြဖစ် အသးြပုမျို းစပ်ထားသည်မ ှ အဖူးအရည် 
အချင်း လက္ခဏာများ ကာင်းမွန်၍ ရာင်းတန်းဝင်အဖးူများ ပီး စားသးမအရည်အ သွး ကာငး် 
မနွသ်ည့် စမ်းသပ်မျို းများကိ ရာ နှာ၍Half Sib Recurrent Selection နည်းြဖင့် မွးြမူခဲ့ရာ 
သဘာဝဝတ်မကူး ရဆင်းစား ြပာငး်(၁)ကိ ရွးချယ်ရရှိခဲ့ပါသည်။  
အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ 

 
၄။ ဇလပ်ြဖူ (၁)ဂျုမျိုး 

ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ သာ ဂျုမျိုးများရရှိရန ် အြပညြ်ပညဆိ်ငရ်ာ ြပာငး်ဖးူနင့်ှ ဂျုသီးနှ 
သ တသနဌာန(CIMMYT)မက္ကဆီကိမှ မာှယူတငသ်ငွ်းစမး်သပ် ရးွချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွးချယ်ရရှိ 
သာမျို းများအနက် ဂျုအရည်အ သွး ကာင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာဂျုမျိုးများနှင့် အပူဒဏ် 
ခနိင် သာ ဂျုမျိုးများ ရွးချယ်မျိုးကူးစပ်၍ အဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ြခင်းကိ ဆာငရ်ွက်ခဲ့ ပီး မျို းကူးစပ် 
သာလိင်းများအနက်ဂျုအရည်အ သွး ကာင်း ပါင်မန်ဂ့ျု 19th IBWSN-27 နှင့် ဂျုအြဖူ ရာင ်
ရှိ အရည်အ သွး ကာင်းမရွာဂျုြဖူတိကိ့မျိုးကူးစပ်ရရိှ သာ ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာင်း နနွငး် 
ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ အထွက် ကာင်းဂျုမျိုးြဖစပ်ါသည်။  

 
 
 
 

၅၀ % ပနး်ပွင့်ရက်  - ၄၅ 
အဖူးအရှည် (စမ) - ၁၈.၉ 
အ စ့တန်းအရှည် (စမ) - ၁၆.၃ 
အဖူးအချင်း (စမ) - ၄.၃ 
တစ်ဖူးပါအတနး်  - ၁၂ 

တစ်တန်းပါအ စ့  - ၃၂ 

အ စ့အ ရာင်  - နိန့စှ် ရာင် 
အဖူးအစိအ လးချိန်(ဂရမ)် - ၂၅၀ 

ပျမး်မအထွက် (ဖးူ/ဧက)  - ၂၂၈၀၀ 

ရာင်းတန်းဝင ်(ဖးူ/ဧက)  - ၁၆၅၀၀ 

စားသးမအရည်အ သွး - အလွန် ကာင်း 

စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသများ  - ြမြပန် ့ ြပာင်းစိက် ဒသအားလး  



အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အပငအ်ြမင့် ( ပ)  - ၃.၂ 

အသက်ရက်  - ၉၀-၉၅ 
တစ်နှပါအ စ့အိမ် - ၁၆-၂၀ 

တစ်နှပါ အာင် စ့ - ၄၀-၄၅ 
အနှအရှည ်(စမ) - မရှိ 
အမီး (Awn) ပါဝင်မ ရိှ/မရှိ - အြဖူ
အ စ့အ ရာင်  - ၃၆ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်)  - ၂၅-၃၀ ( ရမသွင်း)  
အထွက်နန်း (တင်း/ဧက) 
စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသများ 

- 
- ြမြပန်ဂ့ျုစိက် ဒသအားလး  

ထူးြခားချက် - ဂျုနနွင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်၊အထွက် ကာင်း၊အသကလ်ျင်သီးထပ် 
စိက်ပျိုးနိင် 

 
၅။ ဇလပ်ြဖူ - ၂ 

ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ ဂျုမျို းများရရှိရန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ြပာင်းဖူးနှင့် ဂျုသီးနှ 
သ တသနဌာန (CIMMYT) မက္ကဆီကိမှ မှာယူတင်သွင်း စမ်းသပ် ရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရးွချယ် 
ရရှိ သာမျို းများအနက် ဂျုအရည်အ သွး ကာင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာဂျုမျို းများနှင့် အပူ 
ဒဏ်ခနိင် သာ ဂျုမျို းများ ရွးချယ်မျို းကူးစပ်၍အဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး မျိုး 
ကူးစပ် သာလိင်းများအနက် HTSN-10 နငှ့် မရွာဂျုြဖူတိကိ့မျို းကူးစပ်ရရှိ သာ အပူဒဏ်ခနိင ်
သည့်အြဖူ ရာင် ဖျာ့ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာငး် နနွငး် ရာဂါဒဏ်ခနိင်သည့် အထွက် ကာင်းဂျု 
သက်လတ်မျိုး ဇလပဂ်ျုြဖူ - ၂ကိ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဇလပ်ဂျုြဖူ - ၂ မျိုးသည ်အပဒူဏ်ခနိငသ်ြဖင့် 
အ စာစိက်ရန်လိ သာ ဒသများတွင်လည်း ကာင်း၊ နာက်ကျစိကပ်ျို းလိ သာ ဒသများတွင ်
လည်း ကာင်း စက်ိပျိုးနိင်သြဖင့် စပါးအပီးသီးထပ်အြဖစ် စိကပ်ျိုးထတ်လပနိ်င် သာ မျိုးတစ်မျို း 
ြဖစ်ပါသည်။  
အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အပငအ်ြမင့် ( ပ)  - ၃.၃ 

အသက်ရက်  - ၁၀၅-၁၁၀ 
တစ်နှပါအ စ့အိမ် - ၁၇-၂၃ 

တစ်နှပါ အာင် စ့ - ၅၀ 
အနှအရှည ်(စမ)  - ၁၀-၁၂ 
အမီး (Awn) ပါဝင်မ ရိှ/မရှိ - မရိှ  
အ စ့အ ရာင်  - ပယင်း ရာင်  
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်)  - ၃၆ 



အထွက်နန်း (တငး်/ဧက)  - ၂၅-၃၀ ( ရမသွင်း)၊ 
- ၄၀-၄၅ ( ရသင်ွး)  

စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသများ  - ြမြပန် ့ ဒသအားလး  
ထူးြခားချက် - ဂျုနနွင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင် သာ အထွက် ကာင်း ဂျုမျိုးြဖစ်ပါသည်။  

 
၆။ ဇလပ်ြဖူ - ၄ 

ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ သာ ဂျုမျိုးများရရှိရန ် အြပညြ်ပညဆိ်ငရ်ာ ြပာငး်ဖးူနင့်ှ ဂျုသီးနှ 
သ တသနဌာန(CIMMYT)မက္ကဆီကိမှမှာယူတင်သွင်းစမ်းသပ် ရးွချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွးချယ်ရရှိ 
သာမျို းများအနက် ဂျုအရည်အ သးွ ကာင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ ဂျုမျို းများနှင့် အပူ 
ဒဏ်ခနိင် သာ ဂျုမျိုးများ ရွးချယ်မျိုးကူးစပ်၍ အဆင့်ဆင့် ရးွချယ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ခဲ့ ပီး မျိုး 
ကူးစပ် သာလိင်းများအနက်(19th IBWSN-004 xBS)နှင့် မရွာဂျုြဖူမျို းကူးစပ်ရရှိ သာ အတွဲ 
သည ် အသက်လျင် ပီး အြဖူ ရာင် ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာင်း နနွင်း ရာဂါခနိင်သည့် အထွက် 
ကာငး် ဂျုမျိုးတစ်မျိုးြဖစ်ပါသည်။ ဂျုမန် ့အရည်အ သွးနူးည့ ပးီ စားသးမ အရည်အ သွး ကာင်း 
ဂျုမျိုးြဖစ်ပါသည။်  
အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ 
အပင်အြမင့် ( ပ)  - ၃.၂ 

အသက်ရက်  - ၁၀၀-၁၀၅ 
တစ်နှပါအ စ့အိမ် - ၁၄-၁၈ 

တစ်နှပါ အာင် စ ့ - ၃၅-၄၀ 
အနှအရညှ ်(စမ)  - ၁၀ 
အမီး (Awn) ပါဝငမ် ရှိ/မရှိ - မရှိ  
အ စ့အ ရာင်  - အြဖူ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်)  - ၃၅ 
အထွက်နန်း (တငး်/ဧက)  - ၂၅-၃၀ ( ရမသွင်း)  

- ၃၅-၄၀ ( ရသင်ွး)  

စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသများ  - ြမြပန် ့ ဒသအားလး  
ထူးြခားချက် - ဂျုနနွင်း ရာဂါဒဏ်ခနိင်၊ ရငတ်ဒဏ်ခနိင် သာ သက်လတ်ဂျုမျိုး 

ြဖစ်ပါသည်။  

 

 

 



ဆီထွက်သီးနှဌာနထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 
လက်ရှိ တာငသ်မူျားလက်ခစိက်ပျို းလက်ရှိ သာ ြမပဲမျို းများနငှ့် 
အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
မျိုးအမည် - ဆငး်ပ ဒသာ-၇ 
အသက်ရက် - ၉၅-၁၀၀ 
အပငပ်စ - ပင် ထာင် 
တစ်ပငပ်ါ အာင် တာင့် - ၁၅-၂၅ 
အဆထွက်ရာနန်း - ၇၃ 
အ စ့ ၁၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ)် - ၄၅-၅၀ 
အထွက်နန်း (တင်း/ဧက) - ၅၅-၆၅ 
အြမင့်ဆးအထွက်နန်း (တငး်/ဧက) - ၈၀ 
ထူးြခားချက် - သက်လင၊်အထွက် ကာငး် 
 
 
မျို းအမည ် - ဆင်းပ ဒသာ-၁၁ 
အသက်ရက် - ၁၀၀-၁၀၅ 
အပငပ်စ - ပင် ထာင် 
တစ်ပငပ်ါ အာင် တာင့် - ၁၅-၂၅ 
အဆထွက်ရာနန်း - ၇၃ 
အ စ့ ၁၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ)် - ၄၅-၅၀ 
အထွက်နန်း (တင်း/ဧက) - ၅၅-၆၅ 
အြမင့်ဆးအထွက်နန်း (တငး်/ဧက) - ၈၀ 
ထူးြခားချက် - အထွက် ကာင်း 
 
 
မျို းအမည ် - ဆင်းပ ဒသာ-၁၂  
အသက်ရက် - ၁၀၅-၁၁၀ 
အပငပ်စ - ပင် ထာင် 
တစ်ပငပ်ါ အာင် တာင့် - ၂၀-၂၅ 
အဆထွက်ရာနန်း - ၇၀-၇၂ 
အ စ့ ၁၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ)် - ၃၀-၄၀ 
အထွက်နန်း (တင်း/ဧက) - ၅၀-၆၀ 
အြမင့်ဆးအထွက်နန်း (တငး်/ဧက) - ၈၀ 
ထူးြခားချက် - အထွက် ကာင်း၊ 
 ရငတ်ဒဏ်ခ၊ မိးနည်း ဒသနှင့်သင့် တာ် 
 



သးီနအှမည်- နှမ်းသီးနှ 
လက်ရှိ တာငသ်မူျားလက်ခစိက်ပျို းလက်ရှိ သာနမှ်းမျို းများနှင့် အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
မျို းအမည် - ဆငး်ရတနာ-၃ 
အသက်ရက် - ၈၅-၉၀ 
အပင်ပစ - ကိင်းြဖာ 
အ စ့အ ရာင် - အနက် 
တစ်ပင်ပါအသးီ - ၄၀-၆၀ 
ဆီထွက်ရာနန်း - ၅၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) - ၃- ၃.၂ 
အထွက်နန်း (တငး်/ဧက) - ၁၅-၂၀ 
ထူးြခားချက် - အထွက် ကာင်း 
 
 
မျို းအမည် - ဆငး်ရတနာ-၄ 
အသက်ရက် - ၈၅-၉၀ 
အပင်ပစ - တစပ်ငတိ်င် 
အ စ့အ ရာင် - အြဖူ 
တစ်ပင်ပါအသးီ - ၄၀-၅၀ 
ဆီထွက်ရာနန်း - ၅၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) - ၂.၈- ၃.၀ 
အထွက်နန်း  (တငး်/ဧက) - ၁၂-၁၅ 
ထူးြခားချက် - အထွက် ကာင်း၊ြပည်ပ စျးကွက်ဝင် 
 
 
သးီနှအမည်- နကာသီးနှ 
မျို းအမည် - ရဆင်းစပ်မျို း-၁ 
အသက်ရက် - ၈၀-၈၅ 
အပွင့်အချင်း(စငတီ်မတီာ) - ၁၅-၂၃ 
တစ်ပင့်ွပါ အာင် စ့ - ၅၀၀-၉၀၀ 
ဆီထွက်ရာနန်း - ၄၈- ၅၁ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) - ၄၅-၅၀ 
အထွက်နန်း (တငး်/ဧက) - ၅၅-၆၀ 
ထူးြခားချက် - အထွက် ကာင်း၊ ရွက် ြခာက် ရာဂါဒဏ်ခ 

 

 



ပဲမျိုးစသီးနှဌာနစ၏ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

အလားအလာ ကာင်းပဲတီစိမ်းမျို းများ ဒသအဆင့်အထွက်ယှဉ် ပို င်စမ်းသပ်ြခငး် 

   ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခနစ်ှ၊(မိးရာသီ) တွရ့ှိချက်အရ ရဆင်းပဲတီစိမး်-၁၁မာှအထွက်နနး် အများ 
ဆးထကွရ်ှိသည်ကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ ရဆင်း-၁၁ပဲတီစမိ်းမျိုးမာှ အဝါ ရာင်မိ စ့ ရာဂါကိခနိင်ရည် 
ရှိ ပးီ မးိ ကိုရာသီတွင်စိက်ပျိုးနင်ိ သာမျိုးြဖစ်ပါသည။် လက်ရှိအ နြဖင့် ရဆင်းပဲတီစိမ်း-၁၁ 
စိက်ပျိုးဧရိယာစစ ပါင်းမှာ (၃.၆၈)သိန်း ကျာ်ရှိ ပးီ စစ်ကင်ိးတိင်း၊ မန္တ လးတိင်းနှင့် မ ကွးတိင်း 
တိတွ့င် အဓိကထားစိက်ပျိုးလျက်ရှိပါသည်။  

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက်  - ၆၀-၆၅ 
တစ်ပငပ်ါသးီ တာင့်  - ၂၀-၂၅ 
တစ် တာင့်ပါအ စ့ - ၁၀ 
အ စ့အ ရာင် -အစိမ်း ရာင် 
အ စ့(၁၀၀)အ လးချိန် (ဂရမ်) - ၆.၅  
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) - ၂၀ - ၂၅  
ထူးြခားလက္ခဏာ - အဝါ ရာင်မိ စ့ ရာဂါဒဏ်ခနိင် 
 

ထိင်းနိင်ငမှ ရရှိလာ သာပဲတစီမိ်းမျို းသစ်များအထကွ်ယှဉ် ပို ငစ်မ်းသပ်ြခင်း 
 တွရ့ှိချက်အရ CN-72မျိုးမှာစမ်းသပ်မျို းများထတဲွင ် အထွက်နန်းအြမင့်မားဆး ထွက် 
ရှိ သာမျိုးများြဖစ်သည်ကိ တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ CN-72 ပတီဲစမိး်မျိုးမာှ အ စ့ ကီးမျိုးြဖစ် ပီး အ စ့ 
(၁၀၀) အ လးချိန်မှာ (၇.၀-၇.၅)ဂရမ် ခန်အ့ထိရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည။် အထူးသြဖင့် ြမ 
ချဉ်ငဓါတ်ြမင့် ပီး ထးဓါတ်ပါဝင်မများသည့် ြမအမျိုးအစားများတွင်စိက်ပျို းြဖစ်ထနွး်နိင်သည်ကိ 
တွရ့ှိရပါသည်။ အ စ့ ကီးမျိုးများြဖစ်သည့်အတွက် နိင်ငတကာ စျးကွက်ဝင်နိင်သည့်မျို းများ ြဖစ ်
ြခငး် ကာင့် အလားအလာရှိ သာမျိုးြဖစ်ကပါသည်။ 
အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက်  - ၆၀-၆၅ 
တစ်ပငပ်ါသးီ တာင့်  - ၁၅-၂၀ 
တစ် တာင့်ပါအ စ့ - ၁၀ 
အ စ့အ ရာင် -စိမး်ရင် ရာင ်
အ စ့(၁၀၀)အ လးချိန် (ဂရမ်) - ၇.၀ - ၇.၃  
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) - ၁၅-၂၀ 
ထူးြခားလက္ခဏာ - ြမချဉ်ငဓါတ်ြမင့် သာ ြမများတွင် ကာင်းစွာြဖစ်ထွန်းနိင် 
 
 
 
 



အထွက် ကာငး်ပဲပပ်မျို းများအထွက်ယှဉ် ပို င်စမ်းသပ်ြခငး် 
GM 05-20 မျို းမှာ အာင်ပန်း၊ နာင်မွန်၊တာ ယာနှင့် ရဆငး် ဒသများတွင် စမ်းသပ် 

ချက်အရအထွက်နန်းအ နြဖင့် တစ်ဧကလျင(်၂၆-၃၂)တင်းထွက်ရှိခဲ့ သာ မျိုးြဖစ်ပါသည။် ပျမ်းမ  
အထွက်နန်းအ နြဖင့် တစ်ဧကလျင်(၂၄)တင်း ကျာ်ထွက်ရှိ သာမျိုးြဖစ်ပါသည်။ မူရငး်မျိုးအမည် 
မာှ stronger -225 ြဖစ် ပီး ၂၀၀၅ ခနှစ်တွင ်Hong Kong Da Di Vegetable Seed Company 
Co.ltမ ှရရှိခ့ဲ သာမျိုးြဖစပ်ါသည။်  
အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 

အသက်ရက်   - ၁၀၀-၁၀၅ 
တစ်ပငပ်ါသးီ တာင့်   - ၆၀- ၈၅ 
တစ် တာင့်ပါအ စ့  - ၃ 
အ စ့အ ရာင် - အဝါ ရာင် 
ချက်အ ရာင် - အနက် 
အ စ(့၁၀၀)အ လးချိန် (ဂရမ်) - ၁၆.၇ - ၂၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) - ၂၉.၃ - ၃၂ 
ထူးြခားလက္ခဏာ - ြမချဉ်ငဓါတ်ြမင့် သာ ြမများတွင် ကာင်းစွာြဖစ်ထွန်းနိင် 

 

စက်မသီးနှနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလဌာနခွ ဲ

ဟင်းသးီဟင်းရွက်နှင့်သစ်သးီဝလဌာနစ၏ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
အလားအလာ ကာင်း သာခရမ်းချဉ်မျိုးသစ် (လိင်းအမှတ် D3) 
 ြပည်တွင်းမျို း ပျဉ်းမနားယိနှင့် ကမ္ဘာ့ဟငး်သီးဟင်းရွက်ဖွ ဖ့ိုး ရးဗဟိဌာန (The World 
Vegetable Center)မ ှ မးိရာသတီင်ွြဖစ်ထွနး် သာ BL-10ခရမး်ချဉမ်ျိုးကိ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ခနှစ ်
အတွင်းမျိုးကးူစပ်၍ သားဆကအ်ဆင့်ဆင့် ရွးချယ်ြခင်းမှရရှိ သာ ဗီဇ ငိမမ်ျိုးလိင်းများကိ ၂၀၁၀ 
ခနစှမှ် ၂၀၁၂ ခနစှအ်ထိ ရဆင်းစိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီး 
ဝလဌာနစတွင ်စမ်းသပ်ယှဉ် ပို င်စိက်ပျိုးရရှိခဲ့ သာမျိုးြဖစ်ပါသည်။  
 လိင်းအမှတ် D3 သည် အသက်လျင်၍ ၅၁ရက်အကာတွင် ၅၀%ပန်းပွင့် ပးီ ၈၈ရက ်
အကာတွင် အသီးဆွတ်ခူးနိင်ပါသည်။ တစ်ပငမ်ှအသီးအ လးချိန် ၈၇၇ ဂရမ်ထွက်ရှိ၍ အသီး 
တစ်လး ပျမ်းမအ လးချိန ် ၂၅ ဂရမ်ရှကိာ တစ်ပငမ်ှ အသးီအ ရအတွက် ၃၀လး သီးပါသည်။ 
တစ်ဧက အထွက်နနး် ၄၂၃၁ ပဿိာ ထကွရ်ှိ၍ မိးရာသီတင်ွ ြဖစ်ထွန်း သာမျို းြဖစ်ပါသည်။ 
 
 
 
 
 
 



အရညအ်ချငး်လက္ခဏာများ D3 ဆငး်ခရမး်ချဉ် - ၁ (စ) 
အပင်ပသဏ္ဌ ာန ် အပင်ပ အပင်ပ 
၅၀% ပန်းပွင့်ရက် ၅၁ ၅၇ 
စတင်ဆွတ်ခူးရက် ၈၈ ၉၂ 
အသီးတစ်လးအ လးချိန် (ဂရမ်) ၂၅ ၃၃ 
အသားအထူ (မလီီမီတာ) ၅ ၅.၁ 
တစ်ပငပ်ါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက် ၃၀ ၂၈ 
တစ်ပငပ်ါ စျးကွက်ဝင်သီးလးအ လးချိန(်ဂရမ်) ၈၇၇.၀ ၆၄၇.၃ 
အထွက်နန်း(ပိဿာ/ဧက) ၄၂၃၁ ၃၂၇၁ 
ထူးြခားသည့်အရည်အချင်း အသက်လျင်၍ 

မးိရာသီတင်ွ 
ြဖစထွ်နး်မရှိ 

အသက်လျင်၍ 
မိးရာသီတင်ွ 
ြဖစ်ထွနး်မရှိ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
နဂါး မာက်ချိန်ခါမဲ့ပွင့်သီး စရန်အလင်း ပးစမး်သပ်ြခင်း 

နဂါး မာက်ပင်အားတစ်နှစ်ပတ်လးအသီးထွက် ပ ၍ချိန်ခါမဲ့ပွင့်သီး စရန် နတ့ာတိချိန်
တွင်Additional light ပးြခင်းနှင့် 4%KNO3 ဖျန်းြခင်း စမ်းသပ်ချက်ကိ စမ်းသပ် ဆာင ်
ရွက်ခဲ့ရာ ရဆငး် ဒသတွင် နတ့ာတိချိန်ြဖစ်သည့် နိဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း 100 W 
အားရှိ အိမ်သးမီးသီးြဖင့် နဂါး မာက်ကိင်းများအား ညအချိန(်၉) နာရမီှ နနက်(၁)နာရီအတွင်း ၄၅ 
ရက်ကာ တစ်ညလင်(၄)နာရီနန်းြဖင့် စစ ပါင်းမးီအလင်း ပးချိန် ၁၈၀နာရီ ပးြခင်းြဖင့် နဂါး 
မာက်ချိန်ခါမဲ့သီးပွင့်နိင် ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိရပါသည်။  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

မီးအလင်း ပးရန်ြပင်ဆင် နပ မီးအလင်း ပး နပ 

မီးအလင်း ပးြခင်းစမ်းသပ်ချက်မှပန်းဖူးစတင် နပ မီးအလင်း ပးြခင်းစမ်းသပ်ချက်မှအသီးမှည့် နပ 

4%KNO3ဖျန်း သာစမ်းသပ်ချက် မီးအလင်းမ ပး သာဗလာစမ်းသပ်ချက် 



စက်မသီးနှဌာနစ၏ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 

သးီနအှမည် - က 
အဓိကသ တသန တွရ့ှိချက်ရလဒ်များ 

ကသးီနှ 
မျို း အထက်ွနနး် (တန/်ဟက်တာ) ထးူြခား သာ 

လက္ခဏာ ၀၇-၀၈ 
ပင်သစ် 

၀၈-၀၉ 
ပင်သစ် 

၀၈-၀၉ 
လမငိး် 

၀၉-၁၀ 
ပငသ်စ် 

၁၀-၁၁ 
ပင်သစ် 

၀၃-၅၇၃ ၄၅.၀၀ ၁၁၇.၇၂ ၃၃.၅၁ ၁၁၁.၂၁ ၂၁၇.၁၉ (၃၁၅) ရက် 

၀၃-၃၀၅ ၅၈.၀၀ ၁၀၄.၂၄ ၂၉.၂၄ ၁၁၀.၉၇ ၂၁၄.၉၅ အထွက် ကာင်း 

၉၉-၁၃၇ ၆၃.၅၇ ၁၁၁.၂၆ ၅၈.၈၀ ၁၁၄.၀၀ ၂၀၅.၉၉ အထွက် ကာင်း 

 
ဝါသီးနှ 
မျို း အထွကန်နး် (ပိဿာ/ဧက) ထးူြခား သာလက္ခဏာ 

လိင်း-၆၆ ၆၀၀-၇၀၀ စပပ်းိခ၊ အထွက် ကာင်း 

Experimental Hybrid Seed ၄၀ တဲွ - 

 
လာ်သီးနှ 
သးီန ှ မျို း ထးူြခား သာလက္ခဏာ 

သီး တာင့်ပဂန် လာ် BC-99၊ BC-115 အထွက် ကာင်း 

သီး တာင့်ရှည်ဂန် လာ် BO-23၊ O-72၊ MJO-1၊ 
Thailand  

အထွက် ကာင်း၊အရည်အ သွး ကာင်း 

ချဉ် ပါင် MK-2, MK-3 အထွက် ကာင်း 

 
 
 
 
 
 
 
 



ချည
မျို း
ရယ
အသ
အပ
ဝါတ
ဂမွ်
ဂမွ်
ဂမွ်
ခငိ်
တ
အပ
ပင်
အရွ
ရကွ
ဝါပွ
အသ
အဖိ
အသ
တ
ဝါတ
ရင်
အ

 ထူ
  
 စိက
  
 

 

 
 
 
 
 

ည်မင်ရှည်ဝါမ
းအမည် 
ယူခဲ့သည့်အဖွဲ အ့
သကရ်က်  
ပငအ်ြမင့် 
တစ် ပါက်အ
မး်ထွက်ရာခိင်န
မး် မးအရှည ်
မး် မး ချာ မွ မ့
ငခ့်မ  
စ်ဧကဝါအထွက
ပငပ်သ ာန ်
ငစ်ည်အ ရာင ်
ရကွ်အ ရာင် 
က် မးပါရှိမ 
ပငွ့်အ ရာင် 
သီးပသ ာန ်
ဖိကိင်းအ ရအ
သီးကိင်းအ ရ
စ်ပင်ရှိဝါသီးအ
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အထွက်နန်း ကာင်း သာ MK-3 

အထွက် ကာင်းကမျို း (03-305) အထွက် ကာင်းကမျိုးများအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 

အထွက် ကာင်း ပီးအရည်အ သးွ ကာင်း သာ 
သီး တာင့်ရှည်မျို းများအထွက်ယှဉ် ပို င်ြခင်း 

 

Experimental  hybrid cotton ရရှိရန်အတွက်မျို းကူးစပြ်ခင်း 



ြမဆီလာ၊ ရအသးချ ရးနှင့် စိက်ပျိုး ရးအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ 
ြမဆီလာဌာနစ၏ထးူြခား သာ သ တသန တွရိှ့ချက်များ 

 ြမဆီလာသ တသနတွင်သီးနှများအတွက ်ဓာတ် ြမသဇာအကျိုးရှိစာွသးစွဲနည်း၊ ြမဆီ 
လာအတငွ်းရှိအပင်အာဟာရဓာတ်ထိန်းသိမ်းနည်းဆိင်ရာ သ တသနလပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိပါသည်။ 
အထွက် ကာငး်စပါးမျို းသစ်များအတွက် ဓာတ် ြမဩဇာနနး်ထား 
 ၂၀၀၈ခနစ်ှမှစတင် ပးီ ရဆင်းနှင့် နယသ် တသနြခများတွင် ဒသအများဆးစိက် သာ 
မျိုးများနှင့် ဒသအလိက် အလားအလာ ကာင်း သာမျိုးများကိ စမ်းသပ်စိက်ပျို း လ့လာခဲ့ရာ 
၂၀၁၁ခနှစ၊် နွနှင့် မိးရာသီတိတ့ွင်လည်း ဒသအလိက်သင့် တာ် သာဓာတ် ြမဩဇာနန်းထားကိ 
ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်၊ ြမာင်းြမ၊ ပန်းကး၊ ကျာက်တတား၊ သဲကန်းနှင့် လက်ပတနး်ြခတိတွ့င် 
၂၀၁၁ခနှစ၊် နွနှင့်မိးရာသီစမ်းသပ် တွရ့ှိချက်များအရ အာက် ဖ ြပပါအတိငး် တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်။ 
 

သကလ်ျင/်သကလ်တ် စပါးမျို းအလိက်သင့် တာ် သာ 
ြမသဇာနန်းထားစမး်သပ်ြခင်းစမး်သပ်ကကွမ်စှပါးမျို းများ၏ ဒသအလိက် နွရာသီတွင်အြမင့်

ဆးရရန်ထည့်သငွ်း ပးရမည့်ယူရီးယား 
နနး်ထား၊အြမတအ်များဆးရနိင်ရနထ်ည့်သွင်း ပးရမည့်ယူရီးယားနန်းထားနှင့်ရရှိခဲ့သည့် 

အြမင့်ဆး စပါးအထကွ် ( ရဆင်းနှင့် နယ်သ တသနြခများ) 

စဉ ် ဒသ စပါးမျို း 

အြမင့်ဆးအထွက်ရရိှနငိ် 
ရနထ်ည့်သွင်း ပးရမည့် 
ယူရီးယား( ပါင/်ဧက) 

အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးသင့်သည့် 
ယူရီးယား ( ပါင်/ဧက) 

မိး နွ မိး နွ
၁။ ရဆင်း ရအနည်းလိ-၁ 

( ရဆင်းယာ-၉)
၁၂၀ ၁၂၆ ၁၁၆ ၁၂၀ 

ရမ နာ(်Tamilnadu) ၁၂၂ ၁၂၈ ၁၁၇ ၁၂၁ 
MR-9 ၁၁၇ ၁၃၄ ၁၁၃ ၁၂၆ 
မ လးထွန်း(MR-230) ၁၂၂ ၁၂၉ ၁၁၈ ၁၂၄

၂။ ကျာက်ဆည ် ဆင်းနွယ်ရင် ၁၂၂ ၁၂၉ ၁၁၇ ၁၂၄
ရြပည် ဌး − ၁၃၅ − ၁၃၀ 
မ လးထွန်း(MR-230) ၁၂၂ ၁၃၃ ၁၁၈ ၁၂၈ 

၃။ ြမာင်းြမ ရတနာတိး ၁၁၅ ၁၅၆ ၁၁၁ ၁၄၆
ရွြပည် ဌး − ၁၂၄ − ၁၁၂
ပ ဆန်းရင ် ၁၀၈ − ၁၀၄ − 

ပ ဆန်း ဘးကား ၁၀၂ − ၉၈ − 

နှကား ၁၁၅ − ၉၉ − 

၄။ ပန်းကး  ရပ ဒသာ ၁၁၀ ၁၂၁ ၁၀၆ ၁၁၅ 
ဆင်းသခ − ၁၂၃ − ၁၁၆ 

IR-747 − ၁၁၆ − ၁၁၁ 

 



စဉ ် ဒသ စပါးမျို း 

အြမင့်ဆးအထွက်ရရှိနိင် 
ရန်ထည့်သွင်း ပးရမည့် 
ယူရီးယား( ပါင/်ဧက) 

အြမတ်အများဆးရနိင်ရန် 
ထည့်သွင်း ပးသင့်သည့် 
ယူရီးယား ( ပါင်/ဧက) 

မိး န ွ မိး န ွ
၅။ ကျာက်တတား မ နာသခ ၁၂၉ − ၁၂၂ − 

ဆင်းသွယလ်တ် ၁၁၈ − ၁၁၄ − 

ဆင်းသခ ၁၃၃ − ၁၂၆ − 

ရမ နာ် 
(Tamilnadu) 

− ၁၃၄ − ၁၂၉ 

ရသွယ်ရင ် − ၁၂၄ − ၁၂၀ 
ရဆင်းလးသွယ် − ၁၂၇ − ၁၂၃ 

၆။ သဲကန်း ဆင်းသခ ၁၃၃ − ၁၂၇ − 

ရတနာတိး ၁၂၄ − ၁၁၉ − 

ရြပည် ဌး − ၁၂၄ − ၁၂၀ 
မ လးထွနး် − ၁၂၂ − ၁၁၈ 
ဆင်းနွယရ်င် − ၁၂၇ − ၁၂၁ 
ဆင်းသွယလ်တ် ၁၂၀ − ၁၁၇ − 

၇။ လက်ပတန်း ဆင်းသခ ၁၂၃ − ၁၁၈ − 

သးီထပ်ရင် ၁၂၂ − ၁၁၇ − 

ရြမန်မာ ၁၂၆ − ၁၂၀ − 

မ နာသခ ၁၂၉ − ၁၂၃ − 
  

စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ဒသအလိက်နှင့် စပါးမျိုးအလိက် ဖာ်ထတ်ရရှိခဲ့ သာယူရီးယား ြမသဇာ 
နနး်ထားနှင့် စပါးအထွက်ဆက်စပ်မြပမျဉး် ကးွကိ ယူရီးယား စျးနန်းနှင့် စပါး စျးနနး် အ ြပာင်း 
အလဲရှိပါကအြမင့်ဆးအထွက်ရရန်နှင့် အြမတ်အများဆးအထွက်ရရန် ထာက်ခချက် ပးရမည့် 
ယူရီးယားနနး်ထား ြပာငး်လဲသွားနိင် သာ်လည်း၂၀၀၈ခနှစ်မှစတင် ပီး ဒသအသီးသီးနှင့်အထွက်
တိးစပါးမျိုး(High Yielding Variety-HYV)အသီးသီးတိတွ့င်အြမတ်အများဆးအထွက် ရရန ်
ထည့်သွင်း ပးသင့်သည့်ယူရီးယားနန်းထားမှာအများအားြဖင့် တစဟ်က်တာလင် ၁၃၅ကီလိဂရမ် 
မ ှ၁၄၆ ကီလိဂရမ ်(တစဧ်ကလင် ၁၂၀ ပါင်မှ ၁၃၀ ပါင်)အတွင်းတွငရ်ှိ ကာင်း တွရ့ှိပါသည။် 
မှတ်ချက်။ အထွက်နန်းအြမင့်ဆးရရန်နှင့်အကျိုးအြမတ်အများဆးရရန်ထည့်သွင်း ပးရမည့် တစ် 
ဧကယူရီးယားနန်းထားများကိတွက်ချက်ရာတွင(်၈.၆.၂၀၁၁) နထ့တ်လယ်ယာစးီပွားသတင်း 
ဂျာနယ်မှ ယူရီးယား ၅၀ကီလိ တစ်အိတ် စျးနန်း ၂၁၅၀၀ကျပ်နှင့် စပါးတစ်တင်း စျးနန်း ၃၀၀၀ 
ကျပ်တိအ့ ပ အ ြခခ၍ တွက်ချက်ထားြခငး်ြဖစ်ပါသည်။ 
 
 
 
 
 



ရအသးချ ရးသ တသနဌာနစ၏ ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ  

 ရအသးချ ရးသ တသနဌာနစသည် ြပာင်းလဲ န သာရာသီဥတအ ပ မူတည်၍ သီးနှ 
များအထွက်နန်းတည် ငိမ် ရးနှင့် စိကပ်ျိုးထတ်လပမ်ကနက်ျစရတ်ိ သက်သာ စ ရးတိအ့တွက် 
စိက်ပျိုး ရကိအကျိုးရှိစွာ ခတာသးစွဲနည်းစနစ်များ၊ သီးနှနှင့် ရဆက်စပမ်များ၊ မိး ရကိ ထိ 
ရာက်စွာ ထိနး်သိမ်းသိ လှာင်သးစွဲနည်းစနစ်များ ဖာ်ထတ်ြခင်းနှင့် လကာတန်းများ စက်ိ 
ပျိုးြခင်း၏ အကျိုးသက် ရာက်မရှာ ဖွြခင်းနည်းစနစ်တိကိ့ သ တသနြပုလက်ရှိပါသည်။ 
 ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ သ တသနလပင်နး်များမ ှထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များကိ 
အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 
၁။ ရအနည်းလိအ ြခအ နတွင်စိက်ပျိုးြဖစထ်နွး်နိင် သာစပါးမျိုးများ ရွးချယြ်ခင်း 
 ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ သာ စပါးမျိုးများ မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း သ တသနအား အ ထာက် 
အကူြပုနိင်ရန်အတွက် ရအနညး်လိအ ြခအ နတွင် အထွက်နန်းအသင့်အတင့်ရရှိနိင် သာ စပါး 
မျိုးများ ရွးချယ်ရန်ရည်ရွယ်၍ တာင်သူသမရိးကျ ရထိနး်စနစ်နှင့် ရအနညး်လိ အ ြခ 
အ န(Alternate Wetting and Drying) ရထိနး်စနစ်(၂)မျိုးတွင် ထတ် ဝ ပီးစပါးမျိုးများနင့်ှ 
အလားအလာရှိ သာ အထွက် ကာငး် စပါးမျို းသစမ်ျားကိ အသးြပု ပးီ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခနစှ်၊ မးိ 
ရာသီနှင့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနစှ်၊ မးိရာသီတိတွ့င ်ပလပ်စတစ်အမိးခး အာက်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 
 ၂၀၁၀-၂၀၁၁ခနစ်ှ၊ မိးရာသီ တွရ့ှိချက်အရ စမ်းသပ်ခဲ့ သာစပါးမျိုးများ၏ အထွက်နန်း 
များကိ သမရိးကျ ရထိနး်စနစ်နှင့် ရအနည်းလိအ ြခအ န ရထိန်းစနစ်စသည့် (၂)မျိုးတိ၏့ 
ပျမး်မအထွကန်နး်အ ပ အ ြခခ၍ အပ်စ(၄)ခခွဲြခား လ့လာခဲ့ရာ စမ်းသပ်မျို း (၆၄)မျိုးအနက် ရ 
နည်းသည်ြဖစ် စ၊များသည်ြဖစ် စအထွက်နနး် ပးစွမ်းနိင် သာမျို းများ(Responsive, Efficient) 
အြဖစ် IRAT 191၊ ဆင်းနယ်ွရင၊် WAB 880-SG-6 ၊ ရမ နာ်(တမီနာဒူး)နှင့် ဆငး်သယွ် 
လတ်မျို းများကိ တွ ရိှ့ရ ပီး၊ အထွက်စညနး်ကိနး်အကျိုးသက် ရာက်မ(Grain Yield Efficient 
Index, GYEI) အရ ခနိင်ရည်ရှိ (Tolerance) အပစ်တွငပ်ါဝင် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
 ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနစှ်၊ မိးရာသီတငွ် ရအနညး်လိ ၁၊ ရမ နာ်၊ ဧရာမင်း၊ IRAT 191 
မျိုးများကိစထားမျိုးများအြဖစ်ြပန်လည်ထည့်သွင်း၍အလားအလာ ကာင်း သာမျို းသစမ်ျားြဖင့် 
ထပ်မစမး်သပ်ခဲ့ရာတွင် ရအနည်းလိအ ြခအ နတွင်အထွက် ကာငး် သာအပ်စဝင်(Nonrespons
ive, Efficient) မျို းများအြဖစ ်Luyan -46၊ IR 78940-B- 22-B-B-5 ၊ IR 78937-B-9-B-B-
B ၊ Yar 8 ၊ IR 81039-B-173-U3-3 ၊ IR 81044-B-112-U4-2၊ IR 81025-B-B-327-3နှင့် 
IR 73718-235-1-2-3တိက့ိ တွရ့ှိရပါသည်။ ၎င်းစပါးမျို းများကိအထွက်စညန်းကိန်း အကျိုး 
သက် ရာက်မ(GYEI)အရ အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ(Intermediate Tolerance)အပ်စတွင် 
ပါဝင် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
 စမ်းသပ်မျို းများ၏ အထွက်၊ အထွက်မိတ်ဖက်လက္ခဏာများ၊ အထွက်စညန်းကိန်းအကျိုး 
သက် ရာက်မ(GYEI)နှင့် ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမစညန်းကိန်း (Stress Tolerant Index, STI) 
တိ၏့ ဆက်နွယ်မကိ လလ့ာရာတွင် တစ်နပှါ အာင် စ့နင့်ှ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမသည် လညး် 
ကာငး်၊ တစ်နှပါ အာင် စ့နှင့် အထွက်သည်လည်း ကာငး်၊ အထွက်စညန်းကိန်းနှင့် ရငတ် 
ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမ စညနး်ကိန်းသည်လည်း ကာင်း၊ အထွက်နှင့် ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှမ စညန်း 



ကိန်းသည်လည်း ကာင်း၊ အထွက်နှင့် အထွက်စညန်းကိန်းသည်လည်း ကာင်း၊ ထူးြခားစွာ ဆက် 
နွယ်မရှိ ကာင်း လ့လာသးသပရ်ပါသည်။ 

အထက်ွ၊ အထွက်စညန်းကိနး်နှင့် ရငတ်ဒဏခ်နိင်ရည်ရှိမစညန်းကိနး်  
(၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခနစှ၊် မိးရာသ)ီ 

မျို းအမည ်
အထက်ွ (တငး်/ဧက) 

GYEI STI 
Genotype 
Separation သမရိးကျနည်း AWDနည်း 

IRAT 191 ၉၄ ၁၁၆ ၁.၆ ၁.၆ Tolerance 
WAB 880-SG-6 ၇၅ ၇၆ ၀.၈ ၀.၉ Tolerance 
ဆင်းနယ်ွရင် ၇၆ ၇၇ ၀.၉ ၀.၈ Tolerance 
ရမ နာ် ၈၈ ၈၃ ၁.၁ ၁.၁ Tolerance 
ဆင်းသယ်ွလတ် ၉၅ ၉၄ ၁.၃ ၁.၃ Tolerance 
LSD0.05 ရထိန်းစနစ် ၁၃.၆၄    

အထွက၊် အထကွစ်ညနး်ကိန်းနငှ့် ရငတ်ဒဏခ်နိင်ရည်ရှိမစညန်းကနိ်း  
(၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနစှ်၊ မိးရာသ)ီ 

မျိုးအမည် အထကွ် (တင်း/ဧက) GYEI STI Genotype 
Separation သမရိးကျ AWDနည်း

Luyan 46 ၈၈ ၁၀၀ ၁.၀၂ ၁.၀၆ Inter-Tolerance 
IR 78940-B-22-B-B-5 ၈၅ ၁၁၆ ၁.၁၅ ၁.၂၀ Inter-Tolerance 

IR78937-B-9-B-B-B ၈၂ ၉၆ ၀.၉၂ ၀.၉၅ Inter-Tolerance 

Yar 8 ၈၉ ၉၉ ၁.၀၂ ၁.၀၆ Inter-Tolerance 

IR81039-B-173-U3-3 ၈၆ ၁၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၉ Inter-Tolerance 

IR81044-B-112-U4-2 ၇၄ ၉၆ ၀.၈၃ ၀.၈၆ Inter-Tolerance 

IR81025-B-B-327-3 ၇၂ ၉၅ ၀.၈၀ ၀.၈၃ Inter-Tolerance 

IR73718-235-1-2-3 ၉၀ ၉၇ ၁.၀၂ ၁.၀၆ Inter-Tolerance 

 
၂။  အလားအလာ ကာငး် သာ ရအနညး်လိစပါးမျိုးအချို၏့ ရစိတစလ်ညှ့် ြခာက် တစခ်ါ  
ရထိနး်စနစ ်(AWD) အ ြခအ နအမျိုးမျို းအ ပ  တန်ြ့ပန်မအားစမ်းသပ်ြခင်း 

 ရအနည်းလိစပါးမျိုးအချို ၏့ ရစိတစ်လှည့် ြခာက်တစ်ခါ(AWD) ရထိန်းစနစ် အ ြခ 
အ နအမျိုးမျိုးအ ပ တန်ြ့ပန်မအား လ့လာရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခနစှ်၊ နွရာသီ၌လည်း 
ကာင်း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခနှစ်၊ နွရာသီ၌လည်း ကာင်း IR 77080-B-34-3၊ WAB 880-SG-6၊ 

UPLRi 7 နှင့် Yeanelo 1စပါးမျို းတိကိ့အသးြပု၍ ရထိန်းစနစ်(၄)မျိုးြဖင့် စမး်သပ် ဆာင ်
ရွက်ခဲ့ရာ ရစိတစလ်ညှ့် ြခာက်တစ်ခါ ရထိန်းစနစ်အမျိုးမျိုးမှ စပါးအထွက်နန်းများသည် 
တာင်သူသမရိးကျ ရထိန်းစနစ်၏အထွက်နန်းများနငှ့်သိသာစွာကွာြခားမအြပင၊် AWD ရထိန်း 
စနစ်ကိအသးြပုြခင်းြဖင့် စစ ပါင်းသငွး် ရပမာဏ (၃၅-၅၀)ရာခိငန်နး်ထိ ခတာနိင် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ ြမမျက်နှာြပင် အာက်(၆)လက်မအနက် ရမရှိမှ ရ(၂)လက်မ ြပန်လည်သွင်း ပး 
ြခငး်သည ်တစ် ကိမ်သွင်းလင် ရပမာဏနည်းနည်း(၂၀-၃၅)မီလီမီတာနှင့် အကိမ်(၂၀)ခန် ့ ရ ပး 



သွငး် ရန်လိအပ် ပးီ၊ ြမမျက်နှာြပင် အာက်(၁၂)လက်မအနက် ရမရိှမှ ရ(၂)လက်မ ြပနလ်ည ်
သငွး် ပးြခငး်သည ်တစ်ကိမ်သငွ်းလင် ရပမာဏများများ(၇၀-၁၂၂)မီလီမီတာနှင့်အ ကိမ်(၇) ကိမ် 
ခန်သွ့ငး် ပးရန် လိအပ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
 AWD ရထိနး်စနစ်ကိအသးြပုြခင်း ကာင့် စပါးပင၏်ြဖစ်ထွန်းမများ၊ အပင်၏ ဇီဝ 
ကမ္မဆိင်ရာလက္ခဏာများ၊ အထွက်နှင့် အထွက်မိတ်ဖက်လက္ခဏာများ ထိခိက်မမရှိသည့်အြပင် 
စိက်ပျိုး ရကိ ခတာနိင်သြဖင့် ရရှားပါး သာဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် တာင်သူသမ 
ရိးကျ ရထိနး်နည်းစနစ်အစား AWD ရထိနး်နည်းစနစ်ကိအသးြပုသင့် ပီး၊ AWD ရထိန်း 
နည်းစနစ်သည် စနစအ်လိက် ရသွင်းရမည့်(Interval)ကွာြခားမရှိသြဖင့် ဆည် ရရရှိမအ ပ  
မတူည၍် သင့် တာ်မည့် AWD ရထိန်းနည်းစနစ်တစ်မျိုးမျိုးကိ အသးြပုနိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

စမ်းသပ်ချက်အလိက် ရသငွး်ရမည့် Interval နှင့် အကိမ် ပါင်း 

စမ်းသပ်ချက်များ 
တစ်ကိမ်နငှ့်တစ်ကိမ် ရသွင်းရမည့် 

ကွာဟချိန ်(ရက)် 
ရသငွ်းရမည့်အကိမ် ပါင်း 

AWD1 ၄-၅ ၂၀ 
AWD2 ၇-၈ ၁၄ 
AWD3 ၁၀-၁၄ ၇ 

CF ၂ ၄၉ 
 

  မတ်ှချက ်။ ။ စမး်သပကွ်က် ြမအမျို းအစား (Sandy Loam) 
 

စမ်းသပ်ချက်အလိက် အထက်ွ (တန/်ဟက်တာ) 

မျိုး အမည် 
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခနစှ၊် နွရာသ ီ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခနစှ၊် နွရာသ ီ

AWD1 AWD2 AWD3 CF ပျမး်မ  AWD1 AWD2 AWD3 CF ပျမ်းမ  
IR 77080-
B-34-3 

၃.၃၇ ၃.၇၂ ၄.၉၇ ၄.၀၇ ၄.၀၃a ၆.၁၉ ၄.၈၈ ၅.၁၄ ၅.၀၆ ၅.၃၂a 

WAB 880-
SG-6 

၃.၇၉ ၃.၄၃ ၃.၉၆ ၄.၁၁ ၃.၈၂a ၅.၇၇ ၅.၀၉ ၅.၄၄ ၅.၄၆ ၅.၄၄a 

UPLRi 7 ၃.၂၈ ၂.၉၉ ၂.၄၉ ၃.၅၅ ၃.၀၈b ၄.၃၅ ၃.၇၈ ၃.၄၈ ၄.၄၄ ၄.၀၁b 
Yeanelo 1 ၃.၁၈ ၃.၇၇ ၃.၅၃ ၃.၅၃ ၃.၅၀b ၄.၄၂ ၃.၂၀ ၃.၇၂ ၄.၀၆ ၃.၈၅b 

ပျမ်းမ  ၃.၄၀ ၃.၄၈ ၃.၇၄ ၃.၈၁ - ၅.၁၈ ၄.၂၄ ၄.၄၅ ၄.၇၅ - 

စမ်းသပ်ချက်အလိက် စစ ပါငး်သငွး် ရပမာဏ (မလီီမတီာ) 

မျိုးအမည ်
၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခနစှ၊် နွရာသ ီ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခနစ်ှ၊ နွရာသ ီ

AWD1 AWD2 AWD3 CF ပျမ်းမ  AWD1 AWD2 AWD3 CF ပျမ်းမ  
IR 77080-
B-34-3 

၆၉၉ ၆၇၅ ၈၅၄ ၁၅၆၂ ၉၄၇ ၉၅၃ ၈၄၄ ၈၄၇ ၁၁၆၉ ၉၅၃ 

WAB 880-
SG-6 

၆၂၁ ၆၅၉ ၈၀၃ ၁၅၂၅ ၉၀၂ ၉၅၃ ၈၄၄ ၈၄၇ ၁၁၆၉ ၉၅၃ 

UPLRi 7 ၄၁၃ ၄၀၄ ၄၉၀ ၁၀၉၂ ၆၀၀ ၉၀၃ ၇၉၄ ၇၉၇ ၁၁၁၉ ၉၀၃ 
Yeanelo 1 ၄၆၉ ၄၄၃ ၅၆၅ ၁၁၆၁ ၆၆၀ ၉၀၃ ၇၉၄ ၇၉၇ ၁၁၁၉ ၉၀၃ 

ပျမ်းမ  ၅၅၁b ၅၄၅b ၆၇၈b ၁၃၃၅a - ၉၂၈b ၈၁၉b ၈၂၂b ၁၁၄၄a - 
 
 
 
 



မျိုးအမည် 

IR 77080-
B-34-3 
WAB 880-
SG-6 
UPLRi 7 
Yeanelo 1 

ပျမ်းမ  
 

AWD1 
AWD2 
AWD3 
CF 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
၃။ မတပ်သဲ
 ၂၀
နင်းယဉှ် လ
ချိန်နှင့် သီ
တစ် လာက
ရာ စမး်သ
ြဖစ် ပီး၊ အ
ရငတ်ဒဏ

စမ်းသပ်ချက
၂၀၀

AWD1 AW

၅.၀၂ ၅

၆.၄၉ ၅

၈.၂၈ ၇.
၇.၄၆ ၈.
၆.၈၁a ၆.၉

= ြမမျကန်ာှြပင်
= ြမမျကန်ာှြပင်
= ြမမျကန်ာှြပင်
= တာင်သသူမ

သီးနှ၏အပင်က
၀၁၀-၂၀၁၁ ခ
လ့လာရနရ်ည်
သီး တာင့်ြဖစ်
က်လး ရလိအ
သပ် တွရ့ှိချက်
အပင် ပါက်စခ ိ
ဏ်ကိခနိင်ရည်

ကအ်လကိ် ရအ
၀၉-၂၀၁၀ ခနစှ၊် 

WD2 AWD3

.၈၃ ၆.၁၉ 

.၃၆ ၅.၁၈ 

.၈၆ ၅.၄၆ 

.၈၉ ၆.၄၇ 
၉၉a ၅.၈၃b 

င် အာက ်(၆) လ
င် အာက ်(၁၀) လ
င် အာက ်(၁၂) လ
မရိးကျ ရထိန်းန

ကီးထာွးမအဆ
ခနစှ၊် မိး နှာင်
ရွယ်၍ မတပ်ဲ
ပ ချနိတိ်တ့ငွ်

အပ်ချိန် ရ ပးသ
အရ သီး တ
ချနိ် ရြဖတ်ပါက
ရှိ ကာငး်နငှ့်မ

Field W

အကျိုးထိ ရာ
နွရာသ ီ

3 CF ပျမ်

၂.၆၇ ၄.၉

၂.၇၆ ၄.၉

၃.၃၆ ၆.၂
၃.၁၄ ၆.၄
၂.၉၈b 

က်မအနက် ရမရ
လက်မအနက် ရမ
လက်မအနက် ရမ
ညး်စနစ် 

ဆင့်အလိက် ရ
ငး်ရာသီတွင ်မ
မျိုးလိင်း(၈)လိ
 ရြဖတ် သာ
သွင်း သာစမ်း

တာင့်ြဖစ် ပ ချိန်
က အထွက် လ
မျိုးအလိက် ရ

Water Tube

ာကမ် (ကလီိ/ဟ

မ်းမ  AWD1

၉၃b ၆.၆၆ 

၉၄b ၆.၂၁ 

၂၄a ၄.၉၇ 
၄၉a ၄.၉၉ 
 ၅.၇၁a 

ရိှမှ ရ (၂) လက်
မရိှမှ ရ (၂) လက
မရိှမှ ရ (၂) လက

ရငတဒ်ဏခ်နငိ်
မတ်ပမဲျိုးအချို ့
လိင်းအားအသ
ာစမ်းသပ်ချက်
သပ်ချက်နှင့်န
န် ရြဖတပ်ါက
လျာ့ကျမနညး်
ရငတ်ဒဏခ်နငိ်

e 

ဟကတ်ာ/မီလီ
၂၀၁၀-၂၀၁၁
AWD2 A

၅.၈၆ 

၆.၁၄ ၆

၄.၈၇ 
၄.၁၃ 
၅.၂၅a ၅

က်မလမး် ပးြခငး်
က်မလမး် ပးြခင်း
က်မလမး် ပးြခငး်

ငရ်ညရိှ်မအား စ
၏ ရငတ်ဒဏ
းြပု၍ အပင်

က်များအား မတ
နင်းယှဉ်ကာစမ်
 အထွက် လျ
သည့်အတွက်
ငရ်ညရိှ်မမတူညီ

မတီာ) 
ခနစှ၊် နွရာသ ီ

AWD3 CF 

၆.၂၈ ၄.၄၄ 

၆.၅၅ ၄.၇၉ 

၄.၅၃ ၄.၁၁ 
၄.၈၄ ၃.၆၂ 
၅.၅၅a ၄.၂၄b

း 
း 

စမး်သပြ်ခငး် 
ဏ်ခနိင်ရညရ်ှိမ
ပါက်စချန်ိ၊ ပန
တပဲ်သးီနသှက်
မး်သပ် ဆာင်ရွ
လျာ့ကျမ အမျာ

အပငင်ယစ်ဉ
ညီ ကာင်း တွ ့

ပျမး်မ  

၅.၈၁a 

၅.၉၂a 

၄.၆၂b 
၄.၃၉b 

b  

မအား 
နး်ပင့်ွ 

က်တမး် 
ရက်ွခဲ့
ားဆး 
ဉ်တငွ် 
ရ့ှိရ 



ပါသည။် စမ်းသပ်မျို းများအနက ် P 45-1 မတ်ပဲမျိုးသည် မတ်ပဲသီးနှ၏အပင် ကီးထွားမ အဆင့် 
တိင်းတွင် အြခားမျို းများထက် ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိသြဖင့် ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမျို းများ 
မးွြမူရာတွင် မိဘမျို းများအြဖစ် အသးြပုသင့် ကာင်း လ့လာသးသပ်ရပါသည်။ 

မတ်ပဲမျို းများ၏ အထွက်နန်းများ  

မျိုးအမည် 
အထကွ် (တင်း/ဧက) 

NS S (E) S (F) S (Pod) E,F,Pod (3I) ပျမ်းမ  
P 33-20 ၁၄.၅ ၁၀.၀ ၅.၀ ၇.၀ ၄.၀ ၈.၁ 
P 22B-13 ၁၂.၆ ၉.၄ ၄.၁ ၁.၈ ၂.၂ ၆.၀ 
P 6-42 ၁၆.၃ ၁၅.၉ ၄.၄ ၃.၀ ၂.၉ ၈.၅ 
P 64-33B ၁၆.၃ ၁၀.၇ ၄.၉ ၁.၈ ၁.၆ ၇.၁
P 45-1 ၁၇.၀ ၁၅.၈ ၇.၂ ၅.၅ ၃.၀ ၉.၇ 
K 10 ၁၆.၀ ၁၃.၀ ၆.၇ ၅.၅ ၅.၅ ၉.၃ 
T 9 ၁၄.၁ ၁၀.၁ ၆.၂ ၅.၀ ၄.၀ ၇.၉
Srilanka ၁၇.၇ ၁၄.၂ ၅.၇ ၃.၉ ၄.၉ ၆.၃

ပျမ်းမ  ၁၅.၆ ၁၂.၄ ၅.၅ ၃.၅ ၃.၅ - 
အယ်လ်အကစ််ဒီ 

(၀.၀၅) 
ရထိန်းစနစ် ၁.၀ 
မျိုး ၁.၃

NS      = သက်တမ်းတစ် လာက်လး ရ ပးသွင်းြခင်း 
S (E)     =  အပင် ပါက်စချိန ် ရြဖတ်ြခင်း 
S (F)     = ပန်းပွင့်ချိန ် ရြဖတ်ြခင်း 
S (Pod)     = သီး တာင့်ြဖစ် ပ ချိန် ရြဖတ်ြခင်း 
E,F,Pod(3I)= အပင် ပါက်စချိန်၊ ပန်းပွင့်ချိန်၊ သီး တာင့်ြဖစ် ပ ချိန် ရတစ်ကိမ်စီသွင်း 
ပးြခင်း 

 

ဇဝီနည်းပညာဌာနစ၏ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
၁။ Indica မျို း၁၇မျို းအား စပါးအဖိဝတ်မန်အိတ် မွးြမူနည်းကိအသးြပု၍ တန်ြ့ပနမ် 
Culturability ကာင်း သာမျို းများသိရှိရန် ဆာင်ရွက်ခဲ့ရာH B-1စပါးမျိုးသညC်allus ြဖစ ်
ပ မ အသင့်အတင့်ြဖစ် သာ်လည်း အစိမ်းပင်အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။IR-57514 
သည ်Callusြဖစ် ပ မအနည်းဆးြဖစ် သာ်လည်း အစိမ်းပင်အများဆးြဖစ်သည်ကိ တွရ့ပါသည်။ 
၂။  F1 စပမ်ျိုး-၄မျိုး ြဖစ် သာ IR68144 x Azucena ၊ ရြပည် ဌး x  ယာ-၈၊ IR 82098x 
ယာ-၈ နှင့် စိနတ် လးx ရအနညး်လိ-၁တိအ့ား  စပါးအဖဝိတ်မန်အတ်ိ မးွြမူနညး်ြဖင့် သ န္ဓ 
သန်ဗ့ီဇလိင်းများရရှိရန် ဆာင်ရွက်ရာ စပမ်ျိုး-၄မျိုးလးCallus ြဖစ် သာ်လည်း IR-68144 x 
Azucena နငှ့် ရြပည် ဌး x  ယာ-၈  စပ်မျို းများသာ အစိမ်းပင်ရရှိပါသည်။ 
၃။  မျိုး စ့ဘဏ်မှရှိ သာစပါး(၉၆)မျိုးကိ Yoshida Solution နှင့် Molecular marker 
များြဖစ် သာ RM-219၊ M-10740၊ RM-315၊ RM -1003 နှင့်  RM-5347 တိကိ့အသးြပု၍ 
ဆားငခဗီဇ ပါဝင်မ ရိှ၊ မရှိကိ လ့လာစစ် ဆးခဲ့ရာ Let Yone Gyi (000286), Yatha LayLone 
Thwe(000333),Sein Gyi (000385), Kywe Chae Manaing (000449), TaTaungPo 



(000612), HmawBi(000645), Shwe war Yin (001159), Nga kywe Taung Pyan 
(002103)တိသ့ည်စမ်းသပ်ချက်(၂)မျိုးလးတင်ွ ဆားငခဗီဇပါဝင်မရှိသည့်အပ်စများတွင်ပါဝင်သည် 
ကိ တွရ့ပါသည်။ 
၄။ ယာစပါးဗီဇမျိုးကဲွ(၅၀)မျိုးကိ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ၊မရှိဓါတ်ခွဲခန်းအဆင့်၌စထားမျို း 
ရအနညး်လိ-၁နှင့်နင်းယှဉ် လ့လာရာတွင်Yoe Sein(00866), Kauk Hnyin Nga Cheik 

(01419), Aung Ze Ya(01737), Shwe Ta Soke(01738),Mar Kyu Re (07470),Joe Le 
Pyauk(07823), Le Yiang Pak(07830)တိသ့ည ်Water Potential - 0.1Mpa ၌ စထားမျိုး 
ရအနညး်လိ-၁နင့်ှ အပ်စတစ်ခတည်း ကျ ရာက် နသည်ကိ တွရ့ပါသည။် 
၅။  မတ်ပဲဗီဇမျိုးကဲွ (၂၀)မျို းတိက့ိ ရငတ်ဒဏ်ခနိငရ်ညရိှ်မ လလ့ာရ RKH-02-MKU-
202,SS-02-SNE-046, SS-02-TGI-062, MDY-02-AMR-210၊ မတ်ပဲငတ်တတ်နှင့် 
ပင်ရှည်မတ်ပမဲျိုးများမှာ ရငတ်ဒဏ်အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာမျို းများအြဖစ် တွရ့ှိရ ပီး မတ်ပ ဲ
မျိုးစပ် မွးြမူ ရးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွငး်အသးြပုနိင်မည်ြဖစ်ပါ သည်။ 
၆။  ၂၀၁၁-၁၂ခနှစ်၊ မိးရာသီနှင့် မးိ နာှင်းရာသီတိတွ့င် ရဆင်း-၅(TC)၊ ရဆင်း-၅(မဘိ)၊ 
ရဆင်း-၄ တိက့ိစိက်ပျိုးရာ ရဆင်း-၅(TC)သည ် လငး်တာတန်ြ့ပန်မမရိှသည့်အြပင် ရဆင်း-၄ 
နှင့် ရဆင်း-၅သည ် မိဘမျို းများထက်တစ်ပင်ပါသီး တာင့်အ ရအတွက်နှင်အ့ စအ့ လးချိန်တိ ့
သာလွန်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
အပင်တစ်သူးနညး်ြဖင့်ရရှိလာ သာမတ်ပမဲျိုးထွန်းလိင်းများအား  

လင်းတာတန်ြ့ပန်မရ့ှိ/မရှိ လ့လာြခင်း 

 
 

 

အပင် ရာဂါဌာနစ၏ထူးြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 

Varietal Improvement 
    - ရ ြမအ ြခအ နမ ပး သာ နရာများတွင် အထွက် ကာငး်၊ အရည် သွး ကာင်း၊ 
မျိုး ကာငး်၊ မျိုးသန်မ့ျားရရှိ ရးသ တသန 
သးီနှအမည်  - စပါး 

စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် စမ်းသပ်မျို း 
စမ်းသပ် 
သည့် နရာ 

တွရ့ှိချက် 

၁။ ရာဂါဒဏ်ခနင်ိရည်ရိှ သာ မျိုး/လိင်းများ စမ်းသပ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 

 က။စပါးဘက်တီးရီးယား  
ရွက် ြခာက် ရာဂါ 

၂၃၈ ရဆင်း ခနိင်ရည်ရှိ သာမျို း/လိ
င်း= ၁၇ 

 ခ။ စပါးဂတ်ကျိုး ရာဂါ ၂၀၀ ရဆင်း၊ 
အာငပ်နး်၊ 
ကျာက်မဲ 

ခနိင်ရည်ရှိ သာမျို း/လိ
င်း= ၁၂ 

 ဂ။ စပါးရကွ်ဖး ြခာက် ရာဂါ ၁၂၃ ရဆင်း ခနိင်ရည်ရှိ သာမျို း/လိ
င်း=  ၁ 
အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်
ရှိ သာမျိုး/လိငး် =  ၆ 

 

သးီနှအမည်  - ြပာင်း 

စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် စမ်းသပ်မျို း 
စမ်းသပ် 
သည့် နရာ 

တွရ့ှိချက် 

 ဃ။ ြပာင်းဖူးရွက်ဖး ြခာက် 
ရာဂါ 

၁၁၁ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်
ရှိ သာ မျိုး/လငိး်= ၂၃ 

 

 



သးီနှအမည်  - ပမဲျို းစ နှင့် စက်မသီးနှ 

စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် စမ်းသပ်မျို း 
စမး်သပ် 
သည့် နရာ 

တွရ့ှိချက် 

 င။ကလားပဲ ြမစ် ြခာက် ဆွး 
ရာဂါ 

၈၉ မရွာ  
(ဇလပ်ြခ) 

အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှ
ိ သာ မျိုး/လိငး်= ၃ 

 စ။ ပပဲပ်သ ချး ရာဂါ ၃၆ အာင်ပန်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှ
ိ သာ မျိုး/လိငး်= ၃ 

 ဆ။ ကအူနီ ရာဂါ ၁၉ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှ
ိ သာ မျိုး/လိငး်= ၃ 

 ဇ။ ဝါြမစ် ြခာက် ဆးွ ရာဂါ ၄၆ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှ
ိ သာ မျိုး/လိငး်= ၁ 

 

 
နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာသ တသန 
 အကျိုးြပုအဏဇဝီမတစမ်ျိုးြဖစ်သည့်Trichoderma မ၏သီးနှပင်ကီးထွားမပိင်းဆိင်ရာ 
အကျိုးြပုမကိ လ့လာြခင်း  
- ပတီဲစမိး်မျိုး စ့အား မစိကမီ် Trichoderma မကိ မျိုး စ ့ ၁ကီလိဂရမတ်င်ွ ၅၀ ဂရမန်နး်ြဖင့် 
လူး ပီးစိက်ပျိုးပါက အပင် ပါက်မ ၇၅ ရာခိင်နန်း ကာင်း ကာင်း တွရ့ှိပါ သည်။ 
 
မျိုး စဘ့ဏ်ဌာနစ၏ ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
 

၁။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ခနှစ်အတွင်းသီးနှမျို းဗဇီကွဲများစစ ပါင်း(၇၁၅)မျို းစ ဆာင်းရရှိခဲ့ပါသည။် 
၂။  ကာက်ညင်းမျို း (၆၂)မျို း၏ အထွက်နှင့် အထွက်မိတ်ဖက်များအား အကဲြဖတ် လ့ 
လာြခငး် သ တသနတွင် လ့လာခဲ့ သာမျို းများအနက်မျိုး (၃၀) သည်မျို းအားလး၏ပမး်မ  
အထွက် ထက်သာလွန် ကာင်းနငှ့် အထွက်နန်းအ ကာင်းဆးမျို း(Acc-1872)နငှ့် ကွာြခားမမရိှ 
သာမျို းများမှာ Acc-1727, Acc-311, Acc-1447, Acc-1104, Acc-2812 နှင့် Acc-1777 
တိြ့ဖစ် ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 
၃။ ြမန်မာစပါးမျိုးများ၏ ကိယ်စားြပုမျိုးများ (Core Collection)ထူ ထာငရ်နအ်တွက် ဗီဇ 
လက္ခဏာများကိ လ့လာြခင်းသ တသန ပထမအဆင့်တွင် ၁၈၈၁ မျိုး ရွးချယ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 
၄။  ြမနမ်ာ ဒသစပါးမျိုးများ၏ ြမသဇာနန်းထား (၃)မျိုးအ ပ တန်ြ့ပန်မကိ လ့လာြခင်း 
စမ်းသပ်စိက်ပျိုးသည့် မျိုး(၁၀၅)မျိုးအနက် မျိုး(၁၈)မျိုးမှာ ြမသဇာချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ ပီး 
တန်ြ့ပန်မစွမ်းရည် ကာငး်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ဖိး ကာ် ကီး၊ ငစန်ိဒူးမ၊ဲ ညာင်အိင်၊ လးြဖူ 
တိမ့ာှ ြမသဇာချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ ပီး တန်ြ့ပန်မ ကာငး် သာမျိုးများအြဖစ် လ့လာ တွရ့ှိရ 
ပါသည်။ 
၄။  ြမနမ်ာစပါးမျိုးများ၏ DNA လက္ခဏာများကိ SSR Marker များြဖင့် မတ်ှတမး်တငြ်ခငး် 
သ တသနသည ် စပါးမျိုးသစ် မးွြမူြခငး်လပ်ငနး်၌ အ ြခခလိအပခ်ျက်ြဖစ် သာ မိဘမျိုးများ 
ရွးချယ်ရာတွင် ရွးချယ်မည့် မိဘမျိုးများ၏ ဗီဇလက္ခဏာများကိသိရှိထားရန်နှင် ့ ြမနမ်ာနိင်င၏ 



မလူမျိုးရိးဗဇီအရင်းအြမစ်များြဖစ် သာ ြမနမ်ာ ဒသစပါးမျိုးများ၏ DNA လက္ခဏာများကိ 
သိရှိရန်ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ြမနမ်ာစပါးမျို း(၉၆)မျိုး၏ DNAလက္ခဏာများကိ 
မတ်ှတမ်းတင်နိင်ခဲပ့ါသည်။ Indica အပ်စတွင် စပါးမျိုး(၉၀) မျိုးပါဝင်၍ Japonica အပ်စတွင် 
(၆)မျိုးပါဝင်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ြမန်မာစပါးမျိုးများြဖစ် သာSein Gyi, Bay Kyar, Sein 
KaMa Kyi မျို းတိမ့ှာ Japonica အပ်စတွငပ်ါဝင် ပီးအပ်စတွင် အပ်စငယ် ပါင်းများစွာပါဝင်၍ 
ပိမိကွဲြပားြခားနားသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
၅။  ြမန်မာစပါးရိင်းမျို း (Oryza ruffipogon) ၏ ရွက် ြခာက် ရာဂါခနိင်ရည်ရှိမအားအကဲ 
ြဖတ်မှတတ်မ်းယူြခင်းသ တသနတွင် Lesion length တိင်းတာချက်အရ Oryza ruffipogon 
(၄၀)အနက် (၂)မျိုး Acc 3802, Acc 11277သည် Resistant (R) (၂) မျိုး Acc 3799, Acc 
11080သည် Moderately resistant (MR) ြဖစ် ပီး ကျန ် (၃၆)မျိုးသည် Susceptible (S)  
ြဖစ် ကာငး် တွရ့ပါသည်။ 
၆။  ဆားငခပဲရိင်းရာှ ဖွြခင်းစမ်းသပ်ချက်တွင် Accessions no. 10770, 10775, 10776နှင့် 
10787တိမ့ှလွဲ ပီး ပဲရိငး် Accessions အားလးသည် စမ်းသပ်ချက် ပး ပီး(၁)ပတ်သားတွင် 
ဆားငြပင်းအား 100mM ကိ  Rအဆင့်ခနိင်သည်ကိ တွရ့ ပီး၊ စမ်းသပ်ချက်(၂)ပတ်သားတွငမ်ူ 
50mM ဆားငအ ြခအ နကိပင် ခနိင်ရည်မဲ့သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ R.19009 နှင့် R.18534 
တိသ့ည် ဆားငြပင်းအား 150mM ကိ (၂)ပတ်သားအထိ အဆင့်ထိခနိင်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  
၇။သီးနှမျို းဗဇီကွဲများ၏မျိုး စ့များကိနှစ်တိ/နှစ်လတ်အ အးခနး်များတွင်ထိန်းသိမ်းထားရှိြခင်း 
 ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခနစှ်အတွင်း သီးနှ(၉)မျိုး၏ မျိုးအ ရအတွက် (၃၁၁)မျိုးကိ နစ်ှတိ အ အး 
ခနး်တွင် သိ လှာင်နိင်ခဲ့ ပီး (၃၅၆)မျို းကိ နှစ်လတ်အ အးခန်းတွင ် သိ လှာင်ထိန်းသိမး်နိင်ခဲ့ 
ပါသည။် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


