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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 

ရဆင်း၊ နြပည် တာ် 
 

 
 

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနစှအ်တငွး် 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာသ တသနလပင်န်းများမ ှ

ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက် 



2 
 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ 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။ 
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၂၀၁၂-၂၀၁၃ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သ တသနလပ်ငန်းများမ ှ
ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ခနှစ်အတွင်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သ တသနလပ်ငနး်များမှထူးြခား သာ 
သ တသန တွရ့ှိချက် (Highlight) များကိ အာက်ပါ အတိင်းတငြ်ပပါသည်။ 

 

စပါးသီးနှဌာနခွဲ  
စပါးသးီနှဌာနစ၏ ထးူြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 
မျို း ကာင်းမျို းသန် ့ မွးြမူ ရွးချယ်ထတ်လပ်ြခင်း 
ဆည် ရ သာက်လယ်စပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- IR78581-12-3-2-2, IR72870-19-2-2-3, IR69736-145-1-2-3-3 

IR78581-12-3-2-2  စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် - ၁၃၀ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) - ၁၁၇ 
အနှပါပငပ်ွါး - ၁၁ 
တစ်နှပါသးီလး - ၁၉၆ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း - ၈၂.၁ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) - ၂၆.၁ 
အထွက်နန်း - ၉၉-၁၆၉ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၆.၄၅ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၅၄ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၅၃ 
စပါးမျိုးအပ်စ - ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း - ၆၀.၆၉ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ% - ၃၀.၇၇ 
Gel Consistency(မမ) - ၃၉.၀ (သင့်) 
Gelatinization Temperature - ၄.၁ 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း - ၁.၅၄ 
စားသးမ - မာ 
ဆန်အရည်အ သွး - ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ - ရွက်ဖး ြခာက် ရာဂါအသင့်အတင့်ခနိင် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - 

ဆည် ရ သာက် ဒသ၊ဆန်မာ ကိုက်သည့် နရာများတွင် နွစပါး 
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IR 72870-19-2-2-3  စပါးမျိုး၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက်  - ၁၂၇ 
အပင်အြမင့် (စမ)  - ၁၀၇ 
အနှပါပင်ပါွး - ၁၀ 
တစ်နှပါသီးလး - ၁၂၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း - ၈၆.၈ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) - ၂၅.၅ 
အထွက်နန်း - ၈၀ - ၁၁၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၆.၂၃ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၀၆ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၃.၀၂ 
စပါးမျို းအပ်စ - ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် - ၆၀.၈၉ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ% - ၂၆.၃၆ 
Gel Consistency(မမ) - ၄၀.၀ (သင့်) 
Gelatinization Temperature - ၅.၁ (Low) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၄၁ 
စားသးမ - ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး - ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ - ဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါအသင့်တင့်ခနိင်၊  
 ရွက်ဖး ြခာက် ရာဂါအသင့်တင့်ခနိင် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နွစပါး၊ မိးစပါးအြဖစ်  
  စိက်ပျိုးရန် သင့် တာ်ပါသည်။ 
 

IR 69736-145-1-2-3-3  စပါးမျို း၏ အရညအ်ချငး်လက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၅ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၉၂ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၉-၁၀ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၅၉ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၁ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၂.၄ 
အထွက်နန်း -  ၈၀ - ၁၂၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၆.၀၅ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၀၈ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၉၀ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
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ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၅.၂ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ%  -  ၂၄.၆ 
Gel Consistency (မမ)  - ၅၅.၀ (သင့်) 
Gelatinization Temperature  - ၂.၈ (H/I) 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း  -  ၁.၃၁ 
စားသးမ  -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး  -  ကည ်
ထူးြခားမ  -  အ မးနပ့ါဝင်၍ ဆန်လးရှည်သွယ်၊ အထွက် ကာငး်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ  -  ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နွစပါး၊  မိးစပါးအြဖစ် 
  စိကပ်ျိုးရန် သင့် တာ်ပါသည။် 
 
မိး ရ သာက်လယ်စပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- RMNTK-UL-1-16, LPD 104-B-B1-4-3-1 
     Yn 2684-2-5-1-2 
RMNTK-Ul-1-16  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၄၀ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၈-၉ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၆၂ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၇.၈ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၀.၅ 
အထွက်နန်း -  ၁၀၇ - ၁၁၁ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၅.၄၉ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၀၅ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၆၇ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၆.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၅.၈ 
Gel Consistency(မမ) - ၃၅.၀ (Hard) 
Gelatinization Temperature - ၃.၅  
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃၈ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ဆန်ရိးမာြခငး်၊ ဆန်ထွက် ကာင်းြခင်း 
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စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ            -  မိး ရ သာက် ဒသနှင့် 
ဆည် ရ သာက် ဒသနှစ်မျိုးလးတွငမ်ိးစပါးအြဖစ် 
စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 

 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- LPD 104-B-B1-4-3-1၊ Yn 2684-2-5-1-2 
LPD 104-B-B1-4-3-1  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၅ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၀၅ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၃ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၆၆ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၈ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၇.၃ 
အထွက်နန်း -  ၈၀ - ၁၀၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၆.၉၂ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၁.၉၄ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၃.၅၆ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၆.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၅.၃ 
Gel Consistency(မမ) -  ၅၃.၃ (သင့်) 
Gelatinization Temperature -  ၃.၃ (H/I) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃၁ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဆန်သားကည် 
ထူးြခားမ                               -  သက်တမ်းလိက်စပါးြဖစ်လာြခင်း ကာင့်  ရာသမီ ရးွ 
 စိက်ပျိုးနိင်ြခင်း၊ စားသးမ ကာင်းြခင်း၊ အပင်ယိင်လဲမ 
 ဒဏ်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  အင်းမရဲ ဘာ်စပါးမျို းစိက်ပျိုး သာ ဒသများတွင် အစားထိး 
  စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
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Yn 2684-2-5-1-2  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၂၀ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၉ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၃၅ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၀ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၄.၄ 
အထွက်နန်း -  ၈၅ - ၁၀၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၅.၂၆ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၁.၈ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၉ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၆၁.၈ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၁၈.၇ 
Gel Consistency(မမ) -  ၂၀.၀ (Hard) 
Gelatinization Temperature -  ၆.၀ (Low) 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၈ 
စားသးမ - နူးည့ 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  နှစရှည်ြခငး်၊ သီးလးစိပ်ြခင်း၊ အာင် စ့%များြခင်း၊  
 သဲဆန်ကန်း ကျာ ြမတွင် ြဖစ်ထွန်းနိင်ြခင်း  
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  မိး ရ သာက် ဒသ ပဲသီးထပ်စိက်ပျိုးရန် နရာများတွင ် 
     သင့် တာ်ပါသည်။ 
 
အရည်အ သွး ကာင်းစပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- Tephana-170-DBအရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၂၅ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၉ - ၁၀ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၇၄ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၆၇ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၅.၂ 
အထွက်နန်း -  ၉၀-၁၄၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၆.၉၅ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၀၆ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၃.၃၇ 

TEPHANA ‐170‐DB
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စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၈.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၅.၈ 
Gel Consistency (မမ) -  ၄၂.၀  
Gelatinization Temperature -  ၃.၅ (H/I) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၁၇ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်လင် 
ထူးြခားမ -  ဆန်လးသွယ်ဆန်ရိးလှြခငး်၊ အ မးနပ့ါြခငး်၊ပင်ယင်ိလမဲ 
 ဒဏ်ခနိင်၊ BB အသင့်တင့်ခနိင်၊ ဆစ်ပိးဒဏ်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ တာမ်းိ တာ် ဆည် ရ သာက၊် မိး ရ သာက် ဒသ 
    နွ၊ မိး နစ်ှရာသစီလးတွင် စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
မရငး်စပါး ( ရငတ်ခစပါး) 
အလားအလာ ကာငး်သည့်မျို းများ - Yn 3153-370-4-13-21  
Yn 3153-370-4-13-21-1 စပါးမျိုး၏ အရညအ်ချငး်လက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၉ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၉၄ 
အနှပါပင်ပါွး/မီတာ -  ၄၈ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၃၂ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၅.၂ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၃၂.၆ 
အထွက်နန်း -  ၅၇.၃ 
ဆန် စ့အလျား (မမ) - ၆.၀၇ 
ဆန် စ့အန  (မမ) - ၂.၅၃ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချို း - ၂.၄ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၁.၄ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၃၀.၂ 
Gel Consistency(မမ) -  ၂၄.၀ (Hard) 
Gelatinization Temperature -  ၃.၈ (H/I) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၀၆ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်လင်၊ ဗိက်ြဖူပါ 
ထူးြခားမ -  အသက်လျငြ်ခငး်၊ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ြမြပန်ယ့ာစပါးစိက်ပျိုး သာ ဒသများ၊မိး ရနည်းပါး သာ  
 ြမနမ့်ိ ဒသများတွင် စိက်ပျို းနိင်ပါသည်။ 

 



9 
 

တာင် ပ  ယာစပါးအလားအလာ ကာင်းသည့်မျိုးများ- Yunlu 31 
Yunlu 31 စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၅ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၉၆ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၇၂ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၇၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၃.၂ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၀ 
အထွက်နန်း -  ၅၀-၈၀ 
ဆန် စ့အလျား (မမ) - ၄.၇ 
ဆန် စ့အန  (မမ) - ၂.၈ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး - ၁.၆ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  မးီဒး 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၇၀.၂ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၁၈.၀ 
Gel Consistency(မမ) -  ၃၃.၀ (မာ) 
Gelatinization Temperature -   ၃.၈ (H/I) 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၄၆ 
စားသးမ -  နးူည့ 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဆနသ်ား နာက် 
ထူးြခားမ -  ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ြခင်း၊ကန်းြမင့် ဒသတွင်ြဖစထ်ွန်းနိင်ြခငး်၊   
 အ အးဒဏ်ခနိင်ြခင်း၊ဂတ်ကျိုး ရာဂါအသင့်တင့်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ  -  တာင် ပ ဒသများနှင့် သင့် တာ်ပါသည်။ 
 
ရအနည်းလိစပါးWAB 880-SG-6  စပါးမျို း၏ အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၂ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၁၁ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၈ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၇၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၇၀.၄ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၈.၅ 
အထွက်နန်း -  ၈၃.၅ 
ဆန် စ့အလျား (မမ) - ၅.၉ 
ဆန် စ့အန  (မမ) - ၂.၁၇ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး  - ၂.၇၁ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
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ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၈.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၅.၅ 
Gel Consistency (မမ) -  ၂၈.၀ (မာ) 
Gelatinization Temperature -  ၂.၅ (H/I) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  ပင်ပွား ကာင်းြခင်း၊ ြမစစ်ဉ်အား ကာင်း၊ အပငြ်မင့်ညီ၊  
 ရွက်ြပားကီး၍ အ ရာင်ရင့်ြခင်း၊ပိးမားကျ ရာက်မနည်း 
 ြခငး်၊ နှစရှည်ြခငး်၊ အာင် စ%့များြခငး် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာ ဆည် ရ သာက် ဒသများ 
 နှင့်ြမစ် ရတင် ဒသများတွင ်စိက်ပျိုးသင့်ပါသည်။ 
 

ဆားငန်ခစပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို း  - IR 71829-3R-73-1-2, Yn 3220-MAS-77-2-9-2 
IR 71829-3R-73-1-2 စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၈ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၀၇ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၁ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၃၆ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၀.၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၇.၀ 
အထွက်နန်း -  ၆၀-၁၂၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၅.၆၇ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၀၈ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၇၂ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၆၈.၁ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၃.၆ 
Gel Consistency(မမ) -  ၃၁.၀ (မာ) 
Gelatinization Temperature -  ၆.၈၃ (Low) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ဆန်လးသွယ် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ဆည် ရ သာက် ဆပ်ြပာ ပါက် ြမ ဒသများတွင်  
 စိက်ပျိုးရန်သင့် တာ်ပါသည်။ 
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Yn 3220-MAS-77-2-9-2 စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၀ 
အပငအ်ြမင့် (စမ) -  ၁၃၀ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၈-၁၀ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၆၁ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၆.၅ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၉.၀ 
အထွက်နန်း -  ၈၅-၁၀၀ 
ဆန် စ့အလျား(မမ) - ၆.၀၇ 
ဆန် စ့အန (မမ) - ၂.၂၇ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၆၇ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၆၃.၀ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၀.၅၈ 
Gel Consistency(မမ) -  ၆၂.၃ (သင့်) 
Gelatinization Temperature -  ၆.၈ (Low) 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃၆ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊ သွယ ်
ထူးြခားမ -  ဆားြပငး်အား ၉dS/m ထိခနိင်၊  
  ဆစ်ပိးဒဏ်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ကန်းတွင်းပိင်းဆပ်ြပာ ပါက် ြမနငှ့်ပင်လယ်ဆားငန် ရ 
 ဝင် ဒသများတွင်စိက်ပျို းရန်သင့် တာ်ပါသည်။ 
 
ရြမုပ်ခစပါးအလားအလာ ကာင်းသည့်မျို း  - BR11-Sub1, CR1009-Sub1 

BR 11-Sub1 စပါးမျို း၏ 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 
ဆန် စ့အလျား (မမ) - ၅.၀၇ 
ဆန် စ့အန  (မမ) - ၂.၄၇ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး - ၂.၂၁ 
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စပါးမျို းအပ်စ -  ငစိန် 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၇၀.၀၁ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၃၀.၂ 
Gel Consistency (မမ) -  ၃၃.၀ (မာ) 
Gelatinization Temperature -  ၆.၂ (Low) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း - ၁.၀၉ 
စားသးမ -  သင့်တင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်လင် 
ထူးြခားမ -  ရ အာက်တွင် (၁၀-၁၄) ရက်ခန် ့ ရြမုပ်ခနိင်ြခင်း၊  
 တစ်နှပါသီးလးများြခင်းနှင့်အပငယ်ိင်လဲမခနိင်ြခင်း၊  
 ဆစ်ပိးကျ ရာက်မ ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ ကီးကွင်း၊ ရြမုပ်ကွင်း ဒသများတွင ်စက်ိပျိုးနင်ိပါ  
  သည်။ 
CR 1009-Sub1  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၅ 
အပင်အြမင့် (စမ) -  ၁၀၀ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၅-၆ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၆၀ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၇၅ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန်(ဂရမ်) -  ၂၄.၅ 
အထွက်နန်း -  ၇၈-၁၁၀ 
ဆန် စ့အလျား (မမ) - ၄.၇၀ 
ဆန် စ့အန  (မမ) - ၂.၅၈ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချို း - ၁.၈၂ 
စပါးမျို းအပ်စ -  လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၇.၄ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၂.၉ 
Gel Consistency (မမ) -  ၆၈.၀ (သင့်) 
Gelatinization Temperature -  ၄.၀(Intermediate) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၀၈ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ၁၂ ရက်ကာ ရြမုပ်ခနိင်ြခငး်၊ သီးလးစိပ်ြခင်း 
    BB ရာဂါ ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ ကီးကွင်း၊ ရနက်ကွင်း ရြမုပ်ကာလ(၁၀-၁၂)ရက ်

ရအတက်အကျရှိသည့် စိက်ကွငး်များတွင် သင့် တာ်ပါသည်။  
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စပမ်ျို းစပါး မျိုး ကာင်းမျိုးသန် ့ မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်း  
(က)  ရ ြမ အ ြခအ န ပး သာ ဒသများတွင် အထွက် ကာင်း အရည်အ သွး ကာင်း 

မျိုး ကာငး် မျိုးသန် ့များ မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်းသ တသန 

စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် မျိုး  
အကွက် 

 
ဒသ တွရ့ှိချက် 

၁ မဘိလိင်းမျိုး မွးြမူြခင်း     
(က) Source Nursery  

မျိုးကူးစပ်ြခင်း 
၁၀၀ ၃ ရဆင်း၊ ြမာင်းြမ 

ကျာက်ဆည် 
 

(ခ) Test cross Nursery 
ဘနီှင့်အာ ဗီဇစစ် ဆးြခင်း 

၈၀ ၁ ရဆင်း ဘ ီ၂ 
အာ ၅ 

(ဂ) R line Development 
အဖလိိငး်မျို း မးွြမူြခငး် 

၅/၁၀၂ ၁ ရဆင်း၊လက်ပတန်း  
ကျာက်တတား 

 

(ဃ) B line Development 
မျိုးထိန်းလိင်း မွးြမူြခင်း 

၂/၃၀ ၁ ရဆင်း  

(င) မျိုးအထွက်ယှဉ် ပိုငြ်ခင်း 
(ြပည်တငွး်၊ ြပည်ပမ ှစပ်မျို းများ) 
 

၅၁ ၄ ရဆင်း၊ ကျာက်ဆည်
လက်ပတန်း၊ ပန်းကး 
ကျာက်တတား 
သဲကန်း၊

၁ မျိုး 

၂ မျိုးသန်ထ့ိန်းသိမး်ြခငး်     
(က) အမလိင်း 

(မျိုးစပထ်ိန်းသိမ်းြခင်း) 
၅ ၂ လက်ပတန်း၊ ရဆငး် 

ကျာက်တတား  
၄၆၉ တဲွ 

(ခ) အဖိလိငး် ၄၀ ၃ ရဆင်း၊ ကျာက်တတား  
၃ မဘိလိင်းများမျို းသန်ပ့ွားများြခင်း     
 မျိုးထိနး်လိင်း ၂ မျိုး  ရဆင်း  
 အမလိင်း ၃  ရဆင်း  
 အဖိလိငး် ၅  ။  

 
 

နှစား၊ ဆီထွက်နှင့် ပဲမျို းစသီးနှဌာနခွဲ  
 
 
 
 
 
 မျိုးအထကွ်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း  

(၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မိးရာသီ) 
အမလိင်းများမျိုးကူးစပ်ထိန်းသိမး်ြခင်း  

(၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မိးရာသီ) 
အမလိင်းမျိုးသန်ထိ့န်းသိမ်းြခင်း  

(၂၀၁၂ ခနှစ်၊ မိးရာသီ) 



 

နှစား၊ ဆီထွ
ပမဲျိုးစသီးနှဌ

အလားအလာ
ပစဲဉ်း

ဇလပ်ြခ(မရွာ
ကျန် သာမျိုး
အထွကန်နး်အ
(၁၁)ခန်သ့ာထွ
အရည်အချင်း
အသကရ်က် 
တစပ်ငပ်ါသးီ
တစ် တာင့်ပါ
အ စ့အ ရာင်
ချက်အ ရာင် 
အ တာင့်အ ရ
အ စ့(၁၀၀)အ
အထွက်နန်း(တ
ထူးြခားလက္ခဏ

အလားအလာ
   ၂၀၁
ထွက်ရှိသညက်
ရှိ ပီး မိး ကိုရ
စိက်ပျိုးဧရိယာ
တိတ့ငွ် အဓကိ
 

အရည်အချင်း
အသကရ်က် 
တစပ်ငပ်ါသးီ
တစ် တာင်ပ့ါ
အ စ့အ ရာင်
အ စ့(၁၀၀)အ
အထွက်နန်း(တ

ထွက်နှင့် ပဲမျို
ဌာနစ၏ ထးူ

ာ ကာငး်သည
းငမျို း(၆)မျိုးအ
)တိတ့ငွ်ြပုလပ
များထက် အ
အ နြဖင့်တစဧ်
ထွက်ရှိခဲ့ပါသည်
လက္ခဏာများ

တာင့် 
အ စ့ 
 

ရာင ်
အ လးချနိ ်(ဂရ
တငး်/ဧက) 
ဏာ 

 

ာ ကာငး်ပဲတီ
၁၁-၂၀၁၂ခနစှ်
ကိ တွရ့ှိခဲ့ပါသ
ရာသီတွင် စိက

ယာစစ ပါငး်မာှ
ကထားစိက်ပျိုး

လက္ခဏာများ

တာင့် 
အ စ ့
  
အ လးချနိ ်(ဂရ
တငး်/ဧက) 

ုးစသီးနှဌာန
ြခား သာသ

ည့်ပဲစဉ်းငမျိုး
အား အထွက်
ပ်ခဲ့ရာတွင်YZ

အထွကန်နး်သိသ
ကလျင်(၁၅)တ
ည။် 
း 

 - ၁၈၀
 - ၂၉၀
 - ၃ - ၃
 - နီဝါ
 - အြဖူ
 - ခရမ်

ရမ)်  - ၈ - ၈
 - ၁၅ -
 - အထွ

တစီိမး်မျိုး ရ
စ်၊မိးရာသီ တွ ့
သည်။ ရဆငး်
က်ပျိုးနိင် သာ
(၃.၆၈)သိန်း
လျက်ရိှပါသည

း 

ရမ)် 

နခွဲ 
တသန တွ ့

းသစ် YZPL
က်နန်းယှဉ် ပို င်
ZPL-1ပဲစဉ်းငမ
သိသာသာ သ
တင်းခန်ထ့ွက်ရှိ

 -၂၀၀ 
- ၄၃၀ 
၃.၄ 

ူ 
း ရာင် 
၈.၆ 
- ၂၀ 
ထွက် ကာင်း 

ရဆင်းပဲတီစမိ်
ရ့ှိချက်အရ ရဆ
-၁၁ ပဲတီစိမ်း
မျိုးြဖစပ်ါသည်
ကျာ်ရှိ ပးီ စစ်
ည။်  

 

- ၆၀-၆၅   
- ၂၀-၂၅ 

- ၁၀
- အစမိး် ရာင်
- ၆.၅ 
- ၂၀ - ၂၅  

ရ့ှိချက်များ 

L-1 
စမ်းသပ်ြခင်းက
မျိုးလိင်းမာှစမ်

သာလွန် ကာငး်
ရိှ ပီးစထားမျိုး

မ်း ၁၁ 
ဆင်းပတီဲစမ်ိး
းမျို းမာှ အဝ
ည။် လက်ရှိအ
စကင်ိးတိင်း၊ မ

 

င် 

ကိ စီပင်ြခ(ရ
မ်းသပ်သည့် ဒ
မွန်သညကိ် တ
ြဖစ် သာမရွာ

-၁၁မှာအထွက်
ရာငမ်ိ စ့ ရာ
နြဖင် ့ ရဆ

မန္တ လးတိငး်နှ

 

 

 

 

 

1

ရမည်းသင်း)နှ
ဒသ(၂)ခစလး၌
တွရ့ှိခဲ့ရပါသည်
ရဒဂါးမျိုးမှာ

က်နန်းအများဆ
ဂါကိ ခနိင်ရည

ဆင်းပဲတီစိမ်း-၁
နှင့် မ ကွးတိင်
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နင့် 
၌ 

ည။် 
ာ 

ဆး 
ည ်
၁၁ 
င်း 



 

ထိင်းနိင်င
    
ထွက်ရှိ သ
အ စ(့၁၀၀
ငဓါတြ်မင့်
တွရ့ှရိပါသ
ြဖစ်ြခင်း

 
 
ပပဲပမ်ျိုး G
 G
စမ်းသပ်ချ
ပျမး်မအထ
အမည်မှာ 
Company

 
 

အရည်အခ

အသက်ရက

တစ်ပင်ပါသ
တစ် တာင်
အ စ့အ ရ

အ စ(့၁၀၀
( )်အထွက်နန်

အရည်အခ
အသက်ရက
တစ်ပင်ပါသ
တစ် တာင်
အ စ့အ ရ
အ စ(့၁၀၀
အထွက်နန်

ငမ ှရရှိလာ သ
 တွရ့ှိချက်အ

သာမျို းများြဖစသ်
၀)အ လးချနိမ်ှ
ပီး ထးဓါတ
သည်။ အ စ့က
ကာင့် အလားအ

GM 05-20 
GM 05-20 
ျက်အရအထွက
ထွက်နန်းအ န

stronger-22
y Co.lt မ ှရရှိ

ချင်းလက္ခဏာမ

က် 

သီး တာင့် 
င့်ပါအ စ့ 
ရာင ်  

၀)အ လးချန်ိ 

နး်(တငး်/ဧက)

ချင်းလက္ခဏာမ
က် 
သီး တာင့် 
င့်ပါအ စ ့
ရာင ်  
၀)အ လးချန်ိ 
နး်(တငး်/ဧက)

သာပဲတီစိမ်းမ ိ
အရ CN-72မျိ
သည်ကိ တွ ့
မှာ(၇.၀-၇.၅)ဂ
တပ်ါဝငမ်များသ
ကီးမျို းများြဖစ
အလာရှိ သာမ

(Stronger-2
မျို းမာှ အာ

က်နနး်အ နြဖင်
နြဖင့် တစ်ဧက
25 ြဖစ် ပးီ ၂၀
ရခဲ့ သာမျို းြဖစ်

များ  

- ၆၀-၆

- ၁၅-၂
- ၁၀ 
-စမိး်ရင်

- ၇.၀ -

) - ၁၅-၂

များ  
- ၆၀-၆
- ၁၅-၂
- ၁၀ 
-စမိး်ရင်
- ၇.၀ -

) - ၁၅-၂

မျို းသစ် CN 
မျို းမှာ စမ်းသ
ရှိခဲ့ရပါသည်။
ဂရမ်ခန်အ့ထိရှိ
သည့် ြမအမျိုး
စသ်ည့်အတွက်
မျို းြဖစပ်ါသည်

225) 
အာငပ်န်း၊ နာ
င့်တစဧ်ကလျင်

ကလျင(်၂၄)တင်
၀၀၅ ခနစှတ်ွင်
စ်ပါသည်။ 

 

၆၅ 

၀ 

င် ရာင် 

- ၇.၃ 

၀ 

၆၅ 
၀ 

င် ရာင် 
- ၇.၃ 
၀ 

72 
သပ်မျိုးများထဲတ

CN-72 ပတဲီ
ရှိသည်ကိ တွရ့ိ
အစားများတငွ်

က် နိင်ငတကာ
ည။်  

 

ာင်မွန၊် တာ
င်(၂၆-၃၂)တင်
င်း ကျာ်ထွက်ရှိ
င် Hong Ko

 
 

တငွ် အထွက
တီစမိး်မျို းမာှ အ
ရှိရပါသည်။ အ
င် စက်ိပျိုးြဖ
ာ စျးကွက်ဝင

 

ယာနှင့် ရဆ
းထွက်ရှိခဲ့ သာ
ရှိ သာမျို းြဖစပ်
ong Da Di 

 

က်နန်းအြမင့်မာ
အ စ့ကီးမျိုးြဖ
အထူးသြဖင့် ြ
ြဖစ်ထွန်းနိင်သည
င်နိင်သည့် မျို

ဆင်း ဒသမျာ
ာမျိုးြဖစ်ပါသည
ပါသည။် မရူင်
Vegetable S

15 

ားဆး 
ြဖစ် ပီး 
ြမချဉ် 
ည်ကိ 
ုးများ 

းတွင် 
ည။် 
င်းမျိုး 
Seed 



16 
 

စက်မသီးနှနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလဌာနခွ ဲ 
ဟင်းသးီဟင်းရွက်နှင့်သစ်သးီဝလဌာနစ၏ ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
အလားအလာ ကာင်း သာခရမ်းချဉ်မျိုးCLN 2777 F 
 ကမ္ဘာ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖွ ဖ့ို း ရးဗဟိဌာန (The World Vegetable Center)မ ှ
ရရှိ သာ ခရမး်ချဉမ်ျိုးများက ိ ၂၀၁၀ခနှစ်မှ ၂၀၁၂ခနှစ်ထိ ရဆငး်စိကပ်ျို း ရးသ တသန ဦးစီး 
ဌာန၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလဌာနစတွင် စမ်းသပ်စိက်ပျို းရရှိခဲ့ သာမျိုး ြဖစ်ပါသည်။ 
မးိရာသီ (၂) ကိမစ်မး်သပခ်ျက်အရ ခရမး်ချဉမ်ျိုးသစ် CLN 2777 Fမျိုးသည် ပန်းပငွ့်ရက် 
စာြခငး်၊ အသီးအရွယ်အလတ်စားရှိြခင်း(၄၀ဂရမ)်နှင့် တစ်ပင်နငှ့်တစ်ကွက်မ ှ စျးကွက်ဝင် 
အသီးအ လးချိန်တွင် (၃၆၇.၆ ဂရမ်၊ ၅.၁ ကီလိဂရမ်)ြဖင့် စထားမျို း ဆင်းခရမ်းချဉ-်၁ (၃၉၉.၆ 
ဂရမ်၊ ၅.၅ ကီလိဂရမ်)၊ ဆင်းခရမ်းချဉ-်၂ (၂၇၂.၆ ဂရမ်၊ ၃.၇ ကီလိဂရမ်) နီးပါးထွက်ရိှသြဖင့် 
မးိရာသီတင်ွြဖစ်ထွနး်ရန် အလားအလာရှိ သာမျို းြဖစ်ပါသည်။   

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ  
အပင်ပသ ာန် အပင်ပ 
၅၀% ပန်းပွင့်ရက် ၅၇ 
စတင်ဆွတ်ခူးရက် ၁၀၁ 
အသီးတစ်လးအ လးချိန ်(ဂရမ)် ၄၀ 
အသားအထူ (မီလီမီတာ) ၅.၇ 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်အသီးအ ရအတွက် ၁၀ 
တစ်ပင်ပါ စျးကွက်ဝင်သီးလးအ လးချိန် (ဂရမ်) ၃၆၇.၆ 
အထွက်နနး်(ပိဿာ/ဧက) ၁၅၃၀ 
ထူးြခားသည့်အရညအ်ချင်း မးိရာသီတင်ွ ြဖစ်ထွန်း 
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သရက်သီးအရည်အ သွးကိြမင့်တင် ပးနိင် သာစက္က ူအတိအ်မျို းမျို း၏အကျိုး သက် ရာက်မ 
 အိတ်စွတ် ပးြခင်းြဖင် ့
သရက်မျိုးကဲွအလိက်အသီးအရည်အ သွးလက္ခဏာ ြပာင်းလဲမကိ လ့လာရန်နှင့်အိတ်အမျိုးအစား
အလိက်အသီးအရည်အ သွးအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မကိသိရှိရန် စမး်သပ် ဆာငရွ်က်ခဲ့ရာ 
စိနတ်စ်လး၊ ရငကဲွ်၊ ပျိုတစ်င၊ မ နာ်နယ်ွ၊ ရဟFသာ၊ ထပိနီ်၊ ဂျိုးရပ်၊ Keitt၊ Rad၊ ြမ ကျာက်နှင့် 
နိဆ့ီသရက်မျိုးများတွင် အ ရာငန်စ်ှမျိုးပါ တရတ်(၁)ထပအိ်တ်(မူဆယ်)၊ အ ရာင်နစှ်မျို းပါ 
တရတ်(၂)ထပ်အိတ(်ထိငး်)၊ြပည်တွင်း(၁)ထပအိ်တ်(စစ် တာင်းအညို)၊ ြပည်တွင်း(၂)ထပ်အိတ ်
(အတွင်းတွင်ဖ ယာငး်စက္က ူနက်ြပာ ရာင်၊ အြပင်တွင်စစ် တာင်းစက္က ူအညို)၊ ြပည်တွင်း(၂) 
ထပ်အိတ်(အတွင်းတွငစ်ာရိက် ပီးကာဗွန်အ ဟာင်း၊ အြပင်တွင် စစ် တာငး်အညို) အိတ်အမျိုး 
အစား(၅)မျို းကိ အိတ်မစွတ်ြခင်း(ဗလာစမ်းသပခ်ျက်)ြဖင့်နင်းယှဉ် လ့လာြခင်းတွင ် အ ရာင ်
နှစ်မျိုးပါတရတ်(၁)ထပအိ်တ်နှင့် အ ရာငန်စ်ှမျိုးပါ တရတ်(၂)ထပ်အိတ်တိသ့ည ် စမ်းသပ်မျို း 
အားလးတွင်အလင်းဝင် ရာက်မကိ ကာကွယ်ထားနင်ိသြဖင့် (chlorophyll degradation) 
အစိမ်း ရာင်ြဖစ် ပ မ လျာ့ကျ၍ (carotenoids) အဝါ ရာင်ြခယ် ဆးမ ှအစားထိးဝင် ရာက် 
လာြခငး် ကာင့် အသီးအ ရာင်အ သွးမှာ အဝါ ရာငပ်ိမိ တာကပ်သည့်အြပင်၊ စာ၍ြဖစ် ပ  
သည့်အတွက် အသီး စာ၍ဆတွ်ခးူနိင်ပါသည်။ အိတ်(၂)မျို းစလးသည်(R2E2၊ Keittနှင့် 
ြမာင်းြမထိပ်နီတိတွ့င် (Chlorophyll & Anthocyanins) အစိမ်း ရာင်နှင့်အနီ ရာင်ြဖစ် ပ မ 
လျာ့ကျသွား စ ပီး အဝါ ရာငြ်ဖစ် ပ မြမန်ဆန် စကာဆွဲ ဆာင်မရှိ သာ အသီး ရာင်အြဖစ်သိ ့
ရရှိခဲပ့ါသည်။ အ ရာင်နှစ်မျိုးပါ တရတ်(၁)ထပ်အိတ်၊ အ ရာငန်ှစ်မျိုးပါ(၂)ထပအိ်တ်များကိ 
စွတ် ပးြခင်းြဖင့် စျးကွက်တွင် ရာင်းပန်းလှ စ သာသရက်သီးများကိရ စနိင်ပါသည်။ထိ ့ ကာင့် 
သရက်သီးတွင်အိတ်စွတ် ပးြခင်းြဖင့် ပိးမား ရာဂါကျ ရာက်မ၊ ဖျက်ဆီးမကိကာကွယ် စ ပီး 
စားသးသူများအတွက် ပိးမား ရာဂါကင်း သာသရက်သီးများရရှိ စရန်အတွက် အသီးများကိ 
အတ်ိစွတ် ပးသင့် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
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ြမဆီလာ၊ ရအသးချ ရးနှင့် စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ  
ြမဆီလာဌာနစ၏ ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများတွင် ရရှည်တည်တ့မည့်သီးနှအထွက်နန်းရရိှ ရးသ တသနလပ်ငန်းများ 
ရြမုတ်ခ-၁(Swarna sub-1) စိက်ပျိုးြခင်းတွင်ဓာတ် ြမသဇာထည့်သွင်းရမည့်နန်းထားကိ လ့လာြခင်း 

စိက်ပျိုး ရးသ တသနဦးစီးဌာန၊ ဆန်စပါးဌာနစမှ ရြမုတ်ခ-၁စပါးမျိုးအား အ ြခအ န 
မ ပးသည့် ရြမုတ် လ့ရှိ သာ နရာ ဒသများအတွက်ရည်ရွယ်ထတ်လပ်ထား သာ်လည်း၊အကယ် 
၍ ထိစပါးမျို းများအား ရ ြမအ ြခအ န ပးသည့် နရာ ဒသများတွင် စိက်ပျိုးလိ သာ တာင်သ ူ
များအတွက်ထည့်သွင်းရမည် ့ ဓာတ် ြမသဇာနန်းထားကိသိရှိရန် ရည်ရွယ်၍၂၀၁၂ခနှစ၊် မိးရာသ ီ
တွင် ရဆင်း၌ စိက်ပျိုးစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

ရြမုတ်ခ-၁ (Swarna sub-1) သည ် ရဆငး် ဒသက့ဲသိ ့ သဲဆန် သာ နနး် ြမရှိ ပီး 
ြမ၏ ချဉ/်ငန်ဓာတ်မှာအနည်းငယ်ချဉ် ပီး အပင်စားသးနိင်သည့်နိက်ထရိဂျင်ပါဝင်မနည်းသည့် 
ြမမျိုးတွင် စမ်းသပ် တွရ့ှိချက်အရ ရြမုတ်ခ-၁စပါးမျိုး၏အထွက်နန်းသည ်ယူရီးယား ြမသဇာ 
အ ပ တန်ြ့ပန်မရှိကာ စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ယူရီးယား ြမသဇာနန်းထား တစဧ်ကလင် ၂၈ ပါင်နန်းမှ 
၁၆၈ ပါင်နန်းအတွငး်တွင်  ယူရီးယား ၁ယူနစ်နနး်ထားတိးတိင်း အထွက်နန်း ၅ဆတိး ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ယရူီးယား ြမသဇာနနး်ထားနင့်ှ စပါးအထွက်နနး်ဆက်စပမ်ြပမျဉ်း ကွး 

ရြမုတ်ခ-၁ (Swarna sub-1) စိက်ပျိုးြခင်းတွင်  
ဓာတ် ြမသဇာထည့်သွင်းရမည့်နန်းထားကိ 
လ့လာြခင်း

y = 4.794x + 4296.
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ရ ြမအ ြခအ နမ ပး သာ ဒသများတွင် ရရှည်တည်တ့မည့်သီးနှအထွက်နန်းရရိှ ရးသ တသနလပ်ငန်းများ 

ရြမုတ်ခ-၁(Swarna sub-1)စိက်ပျိုးြခင်းတွင်ဓာတ် ြမသဇာထည့်သွင်းရမည့်နန်းထားနှင့် ထည့်သွင်းနည်းများကိ လ့လာြခင်း 
တာင်သူများသည ် ရနစ် သာအချိနတွ်င် ြမသဇာမထည့်နိင် သာ ကာင့် ပျိုးခငး်တွင် 

ြမသဇာ ထည့်သွင်းစိက်ပျို းစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ တစ်ဧကစာပျိုးခင်း(၀.၁ ဧက)တွင် ယူရီးယား ၁၀ 
ပါင၊် တီစူပါ၀.၈ ပါင်၊ ဇီဖာ ၁ ပါင်နှင့် နွား ချး ၅၀၀ ပါင်ထည့်သင်ွး ပျိုး ထာင်ခဲ့ပါသည်။ 
တာင်သူများအတွက် အထွက်နန်းရရှိနိင်ရန ် ရြမုတ်ခ-၁ စိက်ပျိုးြခင်းတွင် အဓကိအပင် 
အာဟာရဓာတ်များအား ဓာတ် ြမသဇာအကျိုးထိ ရာက်စွာ ထည့်သွငး်မည့်နန်းထားနှင့် 
ထည့်သွင်းရမည့်နည်းကိသိရှိနိင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။ 

ရြမုတ်ခ-၁စပါးမျိုးအား တစ်ဧကစာပျို းခင်း (၀.၁ ဧက)တွင် ယူရးီယား၁၀ ပါင၊် တီစူပါ 
၀.၈  ပါင၊် ဇီဖာ ၁ ပါငနှ်င့် နာွး ချး ၅၀၀ ပါင်၊ ထည့်သွင်းပျို း ထာင် ပီး စိက်ခင်းတွင် 
ရြပနက်ျသည့်အချိန်၌ ယူရီးယားထည့် ပးြခင်းကိ စိက်ချိန်တစ် လာက်လး တစ်ဧကယူရီးယား 
၅၆ ပါင်နန်းထည့်သွင်း ပးြခင်းြဖင့် တာင်သူများအတွက် တစဧ်ကပျမး်မစပါးအထွက် ၉၅တငး် 
ထိ မ ာ်မှန်းရရှိ စနိင် ကာင်း လ့လာ တွရ့ှိခဲ့ပါသည။် 

 

ရအသးချ ရးသ တသနဌာနစ၏ ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

 ရအသးချ ရးသ တသနဌာနစသည် ြပာင်းလဲ န သာရာသီဥတအ ပ မူတည်၍ သီးနှ 
များအထွက်နန်းတည် ငိမ် ရးနှင့် စိက်ပျိုးထတ်လပ်မကနက်ျစရတ်ိသကသ်ာ စ ရးတိအ့တွက် 
စိက်ပျိုး ရကိ အကျိုးရှိစွာ ခတာသးစွဲနည်းစနစ်များ၊ သီးနှနှင့် ရဆက်စပ်မများ၊ မိး ရကိ 
ထိ ရာက်စွာ ထိန်းသိမ်းသိ လှာင်သးစွဲနည်းစနစ်များ ဖာ်ထတြ်ခင်းနှင့် လကာတန်းများ 
စိက်ပျိုးြခငး်၏ အကျိုးသက် ရာကမ်ရှာ ဖွြခငး်နည်းစနစ်တိက့ိ သ တသနြပုလက်ရိှပါသည်။ 
 ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ သ တသနလပ်ငန်းများမ ှ ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များကိ 
အာက်ပါအတိင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 
၁။ ဂျုမျို းလိငး်များ၏ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမအား စမ်းသပ် လ့လာြခင်း 

 ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ သာ ဂျုမျိုးလိင်းများ ရွးချယ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနစှ၊် 
မးိ နာှင်းရာသနီင့်ှ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်၊ မးိ နှာငး်ရာသီတိတွ့င် စထားမျိုးအပါအဝငဂ်ျုမျို းလိငး် 
(၃၃)လိင်းကိ အပငညိ်ုးမှတ်၏ အစိဓာတ်အ ြခအ နတွင် ရသွင်း ပးြခငး်နှင့် ထပြ်ပု ကိမ် 
(၃)ကိမ် အသးြပု၍ ကျဘမ်းဇယားပစြဖင့် စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည။် 
 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနစ်ှ၊ မးိ နှာင်းရာသီတွင် စမ်းသပ်ကွက်ကိယ်စားြပု ြမ၏ အပငညိ်ုးမှတ် 
အစိဓာတ်မှာ(၅-၆)ရာခိင်နန်းမသာရှိပါသည်။ စမ်းသပ်မျို းအားလးကိအပင်ညို းမှတ် ရာက်မှ 
ရသွင်း သာ်လည်း စထားမျို း ZWHL-0708ထက်သာလွန် သာမျိုးလိင်းမှာ 16th SAWYT-

22 နှင့် 26th SAWSN-77 တိြ့ဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သိ ့ သာ် စထားမျိုးကဲ့သိ ့
အထွက်နန်း ပးစွမ်းနိင် သာ မျိုးလိင်းအြဖစ ် 12th SAWYT-9 ၊ 17th SAWYT-38 ၊ 25th 
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N-146 တိြ့ဖစ်
ပးြခင်းစမ်းသပ
ပါငး် (၁၆)မျို း

ZWHL-0708
h SAWSN-7
ဘလိင်းများအ
၀၁၃-၂၀၁၄ 
ပး သာ်လည်း 
WYT-18၊ 2

N-58၊ 27th SA
း ပးြခင်းစမ်း
း (၁၆)မျို းကိ 
ျုသီးနှ၏ သက

ညး် အပင်ညိုးမှ
ခန်သ့းစွဲရ သာ
 
ဒဏ်ခနိင်ရညရ်ှိ

းလိင်းအမည် 

h SAWYT-9 
h SAWYT-

h SAWSN-

h SAWSN-

ကာင်း တွရ့ှိ
ပ်ချက်များတွင်
ကိ တွရ့ှိရပါ
 အပါအဝင် 1
77 မျိုးများသ

အြဖစ် အသးြပုနိ
ခနစှ၊် မိး နှာ
စထားမျိုးထက
5th SAWSN

AWSN-78တိ
သပ်ချကမ်ျားတ
တွ  ့ရှိရပါသည

က်တမ်းတစ် လ
တ်(အစိဓာတ် 
ာ ကာင့် စိက်

ရိှ သာ ဂျုမျိုးလ

အထွက်နန်း 
(တင်း/ဧက) 
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ရရပါသည်။ စထ
င် ပျမး်မ  (၁၇.
 သည်။ 

12th SAWYT
သည် ရငတ်ဒ
နိင်ပါသည်။ 
ာင်းရာသ၏ီစမ
က် အထွက်သာ

N-10 ၊ 25th

တိြ့ဖစ်ပါသည။်
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ည်။ 
လာက်လး ရ
၅-၆ ရာခိင်နန

က်ပျို း ရကိ(၅၀

လိင်းများ မွးြမ
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(မီလီမီတာ)
၂၅၇.၀

၂၅၅.၀ 

၂၆၅.၀ 

၂၈၀.၀ 

 

ထားမျို းနှင့်ယှ
.၄၄) တငး်/ဧက

T-9 ၊ 16th S
ဏ်ကိခနိင်ရည

မ်းသပ် တွ ရိှ့ချ
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SAWSN-14
စထားမျိုးနှင်ယ့
၁၀.၇) တင်း/ဧ

ရလိအပ်ချက်သ
နး်) ရာက်မှ 
၀-၇၀)ရာခိင်နန

ြမူရာတွင ်မဘိ
များ 

)

ရအကျို းထ
(ဂရမ်/လ

၀.၅

၀.၇

၀.၆

၀.၇

ယဉ် ပိုင၍် အပ
က အထက် အ

SAWYT-22 
ည်ရှိသြဖင့် ဂျုမ

ချက်အရ အပ
းလိငး်များမာှ
46 ၊ 27th SA
ယှဉ် ပို င်၍ အ
ဧကထက် အထ

သည ် (၅၀၀-၆၀
ရသွင်း ပးြခင်
န်းခန် ့ ခတာ

ဘလိငး်အြဖစ် အ

ထိ ရာက်မ 
လတီာ) 

ရိ
စည

၅၁

၇၄ 

၆၃ 

၇၀ 

ပငညိ်ုးမှတ် ရာ
ထွက်သာလွန်

၊ 25th SAW
မျို းများ မျိုးက

ပငညိ်ုးမှတ် ရာ
12th SAWY
AWSN-37 

အပင်ညိုးမှတ် ရ
ထွကသ်ာ သာ

၀၀)မလီီမီတာ
ငး်ြဖင့် (၁၅၀-၂
ာနိင် ကာင်း

အသးြပုနိင် သ

ရတ်ိသမိး် 
ညန်းကိန်း 

ဒ
ရ

၀.၁၂

၀.၂၂ 

၀.၁၇ 

၀.၁၈ 
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၂။ ြပာင်းသီးနှတ
 ြပာင
သိရှိရန် ၂၀၁၂
မျိုးအား ရထိ
(၂) ြပာင်းသီ
ပးြခင်းနှင့် 
စနစ်ြဖင့် ရသွ
 ၂၀၁၂
များကွာြခား
မိတ်ဖက်လက္ခ
သးြခငး်ြဖင့် စ
ပီး ရအကျိုးထ
 ၂၀၁၃
စပ်မျို း ၆ 
ပမာဏအနည်
ရာကမ်တင်ွ 
ကွာြခား သာ်လ
အထူအပါးတိ ့
 ရဆ
စနစ်ြဖင့် ရ
ကာင့် စိက
သာ ဒသမျာ
ကိလည်း ပးစွ
သည ် အစက်
ရာကမ်နညး်
ြပငပ်ရပ်သွင်လ
ရထိန်းနည်းစ

 
 
 
 
 
 

 

တွင် Drip Irriga
င်းသီးနှတွင် D
၂-၂၀၁၃ ခနစှ်နှ
ထိန်းစနစ်(၃)မျို
သီးန၏ှ Critic
(၃) ြပာင်းသီ
သွင်း ပးြခငး်တ
၂-၂၀၁၃ ခနှစ်
သာ်လည်း စ

က္ခဏာများမှာ 
စစ ပါငး်သးစွဲ
ထိ ရာက်မမျာ
၃-၂၀၁၄ ခနှစ်
ြပာင်းမျို းမှာ 

ညး်ဆးြဖစ် ပီး 
ကျန် ရ ပးသွ
လည်း ရိတ်သိ
မှာ ကွာြခားမမ

ဆငး်စပမ်ျို း ၆
ရ ပးသွင်းြခင်း
က်ပျိုး ရ ခတ
ား၌ ြပာင်းသီ
စွမး်နငိ် ကာင့်
က်ချနည်းြဖစ်၍
ပါးသြဖင့် စိက
လက္ခဏာများ၊
စနစြ်ဖစပ်ါသည

ation စနစ်ြဖင့် ရ
Drip Irrigati
နှင့် ၂၀၁၃-၂၀၁
ုးြဖစ်သည့်(၁)
cal Growth 
သးီနှ၏ Critic
တိက့ိ ရိးရိးယဉှ်
စ်၊ မိး နှာင်းရ
စမ်းသပ် သာ
ကွာြခားမမရှိ

စွ ရ ပမာဏန
ားသည်ကိ တွ
စ်၊ မိး နှာင်းရာ
အစက်ချ ရသွ
စိက်ပျိုး ရကိ
သွင်းနည်းစနစ်
သိမး်စညန်းကိန်
မရှိ ကာင်း တ
ြပာင်းမျိုးတွ
ြဖင့် စိက်ပျိုး

တာနည်းစနစ်တွ
သးီနှအတွက် D
င့်ဤနည်းစနစ်
 အပင်မှထိ ရ
က်ပျိုးစရိတ်ကိလ

 ဇီဝကမ္မလက္ခ
ည။် 

ရ ပးသွင်းြခင်း၏
onစနစြ်ဖင့် ရ
၁၄ ခနစှ်၊ မိး
ရလိအပ်ချိန်
Stage ရာက်

cal Growth 
ဉ် ပို င်ကွက်ပစ
ရာသီ၏ စမ်းသ
ရဆငး်စပမ်ျို

ရ ကာင်း တွရ့ှိ
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နး်၊ အရွက်ဧရိယ
တွရ့ှိရပါသည်
င် ရသွင်းန
း ရကိ ခတာန
တငွအ်ထိ ရာက်
Drip Irrigati
ကိအသးြပုသ
ရာက်စွာအသး
လည်း ခတာန

က္ခဏာများ ြပ

၏ အကျိုးသက်
ရ ပးသွင်းြခငး်
နှာင်းရာသမီျာ
ရ ပးသွငး်ြခ

က်တိင်း Drip 
Stage ရာက
ြဖင့် စမ်းသပ်
သပ် တွရ့ှိချက်
ုး--၆ ြပာင်းမျိ
ရရိပါသည်။ အ
ျိုး ရကိ ၃၀-၄

သပ် တွရ့ှိချက်
ကိ အသးြပုြ
ခိင်နန်းခန် ့
လွန်သည်ကိ
ယာ၊ အရွက်ဧ
။ 
ညး်စနစ်(၃)မျိ
နိင် ပီး၊ အထွ

က်ဆးြဖစ်ပါသည
ionစနစကိ် အ

သင့်ပါသည်။
းြပုနိင် ပီး၊ စိ
နိင်ပါသည်။ 
ြပာင်းလဲသွားြခ

ရာက်မအား စမ်
း၏အကျို းသက
ား၌ ရဆငး်စ
င်း(Fieldcap
Irrigationစန

က်တငိ်း Furro
ဆာငရ်ွက်ခဲ့ပါ

က်အရ ရ ပး
ုး၏ အထွက
အစက်ချ ရသွ
၄၀ ရာခိင်နန်း

ကအရ စမး်သပ်
ြခင်းြဖင့် စစ
ခတာနိင် ပးီ၊ 
တွရ့ှိရပါသည်
ဧရိယာစညန်းက

ျုးအနက် Dr
ထွက်နနး်ကိ မ
ည။် စိက်ပျိုး
အသးြပုြခင်းြဖ
ထိအ့ြပင် ပ
က်ခင်းအတွင်
ရထိန်းစနစ်အ
ငး်မရှိသြဖင့် အ

2

မးသပ်ြခင်း 
က် ရာက်မအာ
ပ်မျိုး-၆ ြပာင်

pacity ၅၀%)
နစ်ြဖင့် ရသွင်
ow Irrigatio
ါသည်။ 
းသွငး် သာစန
က်နငှ့် အထကွ
သွင်းနည်းစနစ်က
းခန် ့ ခတာ နိ

ပ် သာ ရဆင်
ပါင်း သးစွဲ
ရအကျို း ထ

ည။ ရထိန်းစန
ကိနး်နငှ့် အရကွ

rip Irrigatio
မထိခိက် စ သ
ရမလ လာက

ြဖင့် အထွက်နန်
ပးသွင်း သာ
း ပါငး် ပါက

အလိက် အပင်၏
အထိ ရာကဆ်
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ဇီဝနည်းပညာ၊ မျိုး စ့ဘဏ်နှင့် သီးနှကာကွယ် ရးဌာနခွဲ  
ဇီဝနည်းပညာဌာနစ၏ ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
၁။ စပါးအဖဝိတ်မန်အိတ် မးွြမူနည်းြဖင့်ရရိှလာ သာ မ နာသခမျိုးထွနး်လိငး်များကိ ကွင်း 
အဆင့်တွင် မ နာသခမိဘမျို းနှင့် နင်းယှဉ်၍ စိက်ပျိုး ပီး လ့လာ ရွးချယ်ခဲ့ရာ မ နာသခမျိုးထွနး် 
လိင်း ၁၄၁လိင်းများမှာ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်နငှ့် ရိတ်သိမ်းချိန်တိ၌့ မ နာသခမိဘမျိုးထက ် ပျမး်မ  
ရက်(၂၀)ခန် ့ စာ သာ မျို းလိင်း(၃၀)ကိ ရးွချယ်ခဲ့ပါသည်။ 
၂။ မျို း စဘ့ဏ်မှ စ ဆာင်းထား သာ ဒသစပါးမျိုး၂၀၀ကိ ဆားငဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ စထား 
မျို းများြဖစ်သည့် Pokkali နငှ့် Nonabokra မျိုး၊ ဆားငဒဏ်ခနိင်ရည်မဲ့ စထားမျို းြဖစသ်ည့် IR-
29တိကိ့ အသးြပုလက်Yoshida solution၊ဆားကန်နှင့် Molecular Marker 5မျိုးတိကိ့ 
အသးြပုလက် ဆားငဒဏ်ဗဇီပါဝငမ်ရှိ၊ မရှိ သ တသန ဆာင်ရွက်ရာတွင် စမ်းသပ်ချက်၃မျိုးလး 
တွင် Ta Taung Po(000612), Hmaw Bi(000645), Let Yone Gyi(000869), Ekarin 
(000934), Khae Saba (001022), Mya Sein (001031), Kalai(001072), Nga Kyauk 
Phyu (001202), Ya Thay San (001686), Aung Ze Ya (001737), Ye Pwa(002417), 
Khae Saba (003214), Nga Shink Thway (003292) နှင့်  Lone Pu (003388)စသည့် 
မျိုး(၁၄)မျို းတိမ့ှာ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ ဗီဇပါဝင်သည့်မျို းများအြဖစ် တွရ့ပါသည်။ 
၃။ M71- A လိင်း၊ C32-A, 28-A, ပလဲသယွ်(၆)- A,ပလဲသယ်ွ(၇)- A တိကိ့ စထား မျိုး 
အြဖစ် Indica စပါးမျိုး IR 36 နှင့် Japonica စပါးမျိုး Koshihikari ကိ အသးြပု၍ ဗဇီသန်စ့ငမ် 
ရှိ၊ မရိှကိ SSR  DNA markers RM459, RM1, RM1353, RM1359, RM5620, RM413, 
RM447, RM6971 (၈)ခကိ အသးြပုစစ် ဆးရာ M71-A လိင်း၏ DNA မှာ C32-A, 28-A, 
ပလဲသယွ်(၆)-A, ပလဲသယ်ွ(၇)-Aတိ၏့ DNA များနငှ့်ဗီဇမတူညီ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  သိ ့ သာ် 
DNA marker(၈)ခလးတွင ်ဗဇီသန်စ့င် ကာငး် တွရ့ပါသည်။ 
၄။  M71-R ၊100-R, Boshima    85-R, Boshima86-R တိကိ့  စထားမျို းအြဖစ် Indica 
စပါးမျိုး IR 36 နငှ့် Japonica စပါးမျို း Koshihikari ကိ အသးြပု၍ ဗီဇ သန်စ့င်မ ရှိ၊ မရှိကိ 
SSR DNA markers RM459, RM1, RM1353, RM1359, RM5620, RM413, RM447, 
RM6971 (၈)ခကိ အသးြပုစစ် ဆးရာM71-R လိင်း၏ DNAမှာ marker(၈)ခတွင် 100-R, 
Boshima 85-R, Boshima86-Rတိ၏့ DNAများနှင့်ဗီဇတူညီ၍၊ IR663877-R,  ပလဲသွယ် 
(၆)-R,  ပလဲသွယ်(၇)-R, Lon4-R, SL8-R တိ၏့ DNAများနငှ့် ဗီဇမတူညီ ကာငး် တွရ့ 
ပါသည်။ 
၅။   ြမန်မာ ဒသစပါးမျိုး(၃၃)မျို းတွင် စပါးဂတ်ကျိုး ရာဂါခနိင်ရည်ရှိ သာ ဗီဇပါဝင်မကိ Pi 
2-1၊ Pi 2-2 ၊Pi 9-1၊ Pi 9-2 နငှ့် Pizt စသည့် marker  (၅)ခြဖင့်စစ် ဆးရာ Pi9 နငှ့် Pizt ဗီဇ 
(၂)မျိုးပါ၀င်သည့် ြမန်မာစပါး(၅)မျိုး Shwe Din Gar(000210)၊Kyaw Ze Ya (001086)၊ 
Mine Gauk (001121)၊Paw San Yin (001128)၊Shwe Chay Chin (001250)  Pizt ဗဇီ 
ပါ၀င်သည့် ြမနမ်ာစပါး(၁၀)မျိုးNga Kywe Taung Pyan (000332)၊ Pa Chee 
Phyu(000408)၊Mine Gauk-1(000463)၊Lin Ban Chaw (000572)၊ Shwe Bo Taung 
Hteik Pan(000582)၊Paw San Hmwe (001207)၊ Nga Kauk Kyi (001225)၊Kalar Lay 
Saba(001409)၊Nyaung Oke(001904)နငှ့် Deik Kauk Kyi(001986)၊ Pi2 နှင့် Pi9 
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ဗဇီ(၂)မျို းပါ၀ငသ်ည့် ြမန်မာစပါး(၂)မျိုး Moe Ma Kha(002063)နှင့် Nga Kyein Thee 
(002137) တိြ့ဖစ်ပါသည။် 
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အပင် ရာဂါဌာနစ၏ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချကမ်ျား 
Varietal Improvement 
    - ရ ြမအ ြခအ နမ ပး သာ နရာများတွင် အထွက် ကာင်း ၊ အရည် သွး ကာင်း၊ 
မျိုး ကာငး်၊ မျိုးသန်မ့ျားရရှိ ရး သ တသန 
 

စဉ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် 
စမ်းသပ်သည့် 
မျိုးအ ရ 
အတွက် 

စမ်းသပ် 
သည့် နရာ 

တွရ့ှိချက် 

၁။ စပါးသးီန ှ

 ရာဂါဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ သာ မျိုး/လိင်းများ စမ်းသပ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 

 က။စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်   
     ြခာက် ရာဂါ 

၂၈၁ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်= ၂၀ 

 ခ။ စပါးဂတ်ကျိုး ရာဂါ ၃၈၉ ရဆင်း၊ 
အာင်ပန်း
ကျာက်မဲ 

ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်= ၄၈ 

 ဂ။ စပါးရကွ်ဖး ြခာက် ရာဂါ ၁၁၄ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်=  ၁၃ 

၂။ ြပာငး်သးီန ှ    

 ဃ။ ြပာငး်ဖူးတာဆီကမ်ရွက် 
    ြခာက် ရာဂါ 

၄၄ အာင်ပန်း ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး် = ၃ 

၃။ ပမဲျိုးစ    

 င။ ပဲပပ်သ ချး ရာဂါ ၁၉ အာင်ပန်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်= ၁ 

၄။ ဆထီက်ွသးီနှ    

 စ။ ြမပဲရက်ွ ပျာက် ရာဂါ ၁၉ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်= ၂ 

၅။ စက်မသီးနှ    

 ဆ။ ဂ လာ်ပငစ်ညပ်ပ် ရာဂါ ၁၂ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်= ၁ 

 ဇ။ ဝါြမစ် ြခာက် ဆးွ ရာဂါ ၅၀ ရဆင်း အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ သာ 
မျိုး/လိငး်= ၁ 
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နည်းပညာပိင်းဆိင်ရာသ တသန 
 
(က) ဓာတ ဆးဖျန်းြခင်းြဖင့်စပါးဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါကာကွယ်နိငမ်ကိစမ်းသပ် လလ့ာြခင်း 
- ကးနအီပစ်ဝင်နှင့်ကာ ဘမိတ်အပ်စဝငဓ်ာတ ဆးများြဖင့် စပါးဘက်တီးရီးယား 
ရက်ွ ြခာက် ရာဂါကာကွယ်ဟန်တ့ားနိင်မအ ြခအ နကိစမ်းသပ် လ့လာရာတွင် 
ဆးအပ်စဝင်နှစမ်ျို းလးသည် ရာဂါြဖစ်မကိ လာက့ျ စနိင် သာ်လည်း ကာ ဘမတ်ိအပ်စဝင် 
ြဖစ်သည့် Mancozebဓာတ ဆးသည ် စပါးဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါကျ ရာကမ်ကိ 
၄၄%ခန် ့ လျာ့နည်းသက်သာ စပါသည်။ 
 
(ခ) ဓာတ ဆးဖျန်းြခင်းြဖင့်စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း ရာဂါကာကွယ်နိင်မကိစမ်းသပ် လ့လာြခင်း 
- Thiophanate methyl အပ်စဝင်၊ ကးနအီပစ်ဝင်နှင့် Carbamate အပ်စဝင် ဆး များ 
ြဖင့် စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း ရာဂါ ဟန်တ့ားနိင်မအ ြခအ နကိ စမ်းသပ် လ့လာခဲ့ရာ 
Thiophanate methyl အပ်စဝင် Topsin - M နှင့် Carbamate  အပ်စဝင် Mancozeb ဆး (၂) 
မျိုးအားတလှည့်စ ီ (၁၀)ရက်ြခားြဖင့်(၅)ကိမ်ဖျန်း ပးြခင်းသည် စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်း 
ရာဂါ ကျ ရာက်မကိ သက်သာ စပါသည။် 

(ဂ) Potash ဓာတ် ြမဩဇာလီ ကးြခင်းြဖင့် စပါးဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါကာကွယ်နိင်မစမ်းသပ်ြခင်း 
- Potash ဓာတ် ြမဩဇာ၂၈ ပါင/်ဧက နနး်ကိ ကာက်လှန်ချိန်၊ ပင်ပွားချိနန်ှင့် မက့ပ် 
ချိန်များတွင်လီ၍ ကးရာ ၂ ကိမ်လီ က းပါက ရာဂါြဖစ်မ ၁၈ရာခိင်နန်းနငှ့် ၃ ကိမလီ် ကးပါက 
၃၂ရာခိင်နန်းအထိ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါြဖစ်မ လျာ့နည်းသက်သာ စပါသည်။  
(ဃ) ပတီဲစမိး်၊ မတ်ပဲ ြမစ် ြခာက် ဆွး ရာဂါ(Dry root rot)အားဓာတ ဆးြဖင့်ကာကွယ်နိင်မည့်  
နည်းလမ်းစမ်းသပ် ဖာ်ထတ်ြခင်း 
- ပဲတီစိမး်၊ မတ်ပဲသီးနှကိမစိက်မီThiramနှင့် Thiophanateအပ်စဝင် Homaiမသတ် ဆး 
ြဖင့် မျိုး စ့အား မျိုး စ့စီရင်(Seed treatment) ပး၍ စိကပ်ါက ရာဂါြဖစ်မကိ ၅၀ ရာခိင်နန်းခန် ့
လျာန့ညး်သက်သာ စပါသည။် 

-  Seed treatmen ပး ပီး နာက် အပငသ်က်တစလ်နီးပါးတွင် ပင် ြခသိ ့ Bavistin မ 
သတ် ဆးြဖင့် ၁၀ ရက်ြခား၊ (၃) ကိမ်ဖျနး် ပးပါက ရာဂါြဖစ်မကိ ၇၀ ရာခိင်နန်းခန် ့ လျာ့နည်း 
သက်သာ စပါသည။် 
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မျိုး စဘ့ဏ်ဌာနစ၏ ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနစှအ်တွငး် သးီနှမျို းဗီဇကွဲများ စ ဆာင်းရရှိမ အ ြခအ န  

စဉ ် သီးနှအမည ်
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

စစ ပါငး် မန္တ လး ရှမ်း 
ြပည်နယ် 

ဧရာ 
ဝတ ီ

ကယား 
ြပည်နယ် 

ရန်ကန ် DAR 

၁. စပါး ၁ ၁၀ ၁၃ ၂ ၇၃ ၂၂၀ ၃၁၉ 
၂. စပါးရိင်း   ၂    ၂ 
၃. ဆီထွက်သီးနှ ၆ ၉    ၁၃ ၂၈ 
၄. ပဲမျိုးစ ၁၃ ၂၄  ၂  ၅၄ ၉၃ 
၅. နှစားသီးနှ ၅ ၄  ၃   ၁၂ 
၆. စက်မကန်ကမး် 

သီးနှ 
 ၁     ၁ 

၇. ဟငး်သီးဟင်းရက်ွ ၂၈ ၃  ၁   ၃၂ 
 စစ ပါင်း ၅၃ ၅၁ ၁၅ ၈ ၇၃ ၂၈၇ ၄၈၇ 

 

ကာက်ညင်းဗီဇကွမဲျိုးများ အကဲြဖတ် လ့လာြခငး် 

မျိုး စ့ဘဏ်၌ ထိနး်သိမ်းသိ လှာင်ထား သာ စပါးဗဇီကွမဲျို းများမှ I2-KISolution နည်း ြဖင့်  
ကာက်ညင်းမျိုးများ ရွးချယ်ခဲ့ရာ ကာက်ညင်းဗီဇကဲွမျိုး (၇၅၅) accessions ရရှိခဲပ့ါ သည်။ 

(Acc:338, Acc:370, Acc:480, Acc:486, Acc:506, Acc:533, Acc:642, Acc:924, 
Acc:1104,Acc:1419, Acc:1492, Acc:1493, Acc:1787, Acc:1980, Acc:1997, 
Acc:2002, Acc:2412, Acc:2488, Acc:2621, Acc:3308,Acc:3770, 
Acc:5758,Acc:5906,Acc:6132) 
 

စပါးဗီဇကွဲမျို းများ၏ နတ့ာတ ့ြပန်မ့က ိသဘာဝအ ြခအ နတွင ် လလ့ာြခငး် 

Descriptive statistics of 6025 accessions of rice germplasm 

 Minimum Maximum Mean Stdev. CV% 
DOS=15-3-2012 56 268 156 52.176 33.4 
DOS=15-6-2012 70 197 117 15.830 13.5 
DOS=15-9-2012 45 150 77 16.923 22.0 
Photoperiodic sensitivity 0 201 79 56.273 71.0 
Basic vegetative growth 10 115 42 16.923 40.3 

DOS=Date of sowing, Stdev.=Standard deviation 
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စိက်ပျိုးချိန ်(၃)ချိန်အနက် မတ်လ (၁၅)ရက် နစိ့က်ပျိုးြခင်းသည ်ကဲွလဲွမ အများဆး ြဖစ် ကာငး် 
သးသပ်ရ ပီး အချိုမ့ျို းများသည် (၄၅)ရက်ြဖင့် ပန်းပငွ့်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ယင်းမျို းများသည် 
နိင်ငြခားဗီဇဘဏ်များနှင့် မျိုးဖလှယရ်ာမ ှ ရရှိခဲ့ သာ Temperate Japonica မျိုးများ ြဖစ်နိင ်
ကာငး် သးသပ်ရပါသည်။ ြခုငသးသပ်ပါက မျိုးများ၏ လးပတစပ် ကျာ်မှာ နတ့ာတ ့ြပန်မ့ 

မရိှ သာ မျိုးများြဖစ် ကာင်း လ့လာသိရှိရပါသည်။ 
ြမနမ်ာ ဒသစပါးမျိုးများ၏ ြမသဇာချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်ရညရ်ှိမအား လ့လာြခင်း 
 အမည်တူ ဒသကွဲစပါးမျိုး ခိင် ရဝါ (accessionno. 005728နှင့် 006991) တိသ့ည် 
ြမသဇာနန်းထား(၃)မျိုးတွင ်အထွက်နန်းကွာြခား ပးီ ဗီဇကဲွလွဲမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 အမည်တူ ဒသကွဲစပါးမျိုးြဖစ် သာ ဖိး ကာ်ကီး(acc;001183 နငှ့် 00047) နငှ့် ရဒဂါး 
စပါးမျို း (accession No.001823 နငှ့် 00226) တိသ့ည် ြမသဇာချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင် ရည်ရှိမတွင် 
မျိုးဗီဇကွဲြပားမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရ ပီး ဖိး ကာ်ကီးစပါးမျို း (accession No.000047) သည ်
ြမသဇာချို တ့ဲ့မဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ ပီး ြမသဇာလးဝမထည့်သည့်အ ြခအ နတွင် အထွက်နန်းတည် 
ငိမ ် ကာငး်မွန် သာမျိုးြဖစ် ကာင်းအတညြ်ပုနငိခ့ဲ် ပါသည်။ 
ြမနမ်ာစပါးမျိုး (Oryza nivara) ၏ ရွက် ြခာက် ရာဂါခနိင်ရည်ရှိမအား အကြဲဖတ်မတှတ်မး် 
ယြူခငး် 
 Lesion lengthတိင်းတာချက်အရ Oryza nivara(၄၄)အနက် (၂) မျိုး Acc 3860, Acc 

11069 သည ် Resistant (R) ြဖစ် ပီး ကျန် (၄၂)မျိုးသည် Susceptible (S) ြဖစ် ကာငး် တွရ့ 
ပါသည။် 
မျိုး စ့ဘဏ်အ အးခန်းမ ှမျို းြဖန် ့ ဝ ပးမအ ြခအ န 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနှစ်အတွင်း ြပည်တွင်းသိစ့ပါးမျိုး(၈၉၉)မျိုး၊ နှစားသီးနှ (၁၀)မျိုးနှင့် ပ ဲ
မျိုးစသီးနှ (၅၉)မျိုး၊ စစ ပါင်း (၉၆၈)မျိုးတိကိ့ သ တသနြပုလပ်ရန်အတွက် ြဖန် ့ ဝ ပး ခဲ့ပါ 
သည်။  

ြပည်ပြဖန် ့ ဝမအ နြဖင့် ကိရးီယားနငိင်သိဂ့ျုမျိုး (၁၀၀)၊ ပဲစင်းင(၅၀)၊ ြမပ(ဲ၅၀)၊ 
စစ ပါငး်မျို းဗဇီကွဲ ပါငး် (၂၀၀)နှင့် တရတ်နိင်င (YASS) သိစ့ပါး(၈၅)မျိုး၊ ပဲမျိုးစ (၁၀)မျိုး နငှ့် 
နစှား(၃၀)မျိုး၊ စစ ပါင်း (၁၂၅)မျို းကိ ြဖန် ့ ဝ ပးခဲ့ပါသည်။ 
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အချက်အလက်မှတ်တမး်ထိန်းသမိ်းြခငး်/ စမီခန်ခ့ွဲြခငး် 
(Documentation and Data Management) 
 မျို း စဘ့ဏ်ရှိ ဗီဇကွဲသီးနှမျို းများ၏ အရညအ်ချငး်လက္ခဏာမှတ်တမး်များ ထိနး်သိမ်း 
ထားရှိနိင်မမှာ သီးနှမျို းကွဲ ပါင်း (၂၂)မျို း၊ Accession စစ ပါင်း (၉၈၀၃)၏ အချက်အလက် 
များကိ မတ်ှတမး်တငထိ်န်းသိမ်းထားနင်ိခဲ့ပါသည။် 

သးီနှမျို းဗီဇကွဲများ၏ မျိုး စမ့ျားကိ နှစတ်ိ/နှစလ်တ်အ အးခနး်များတွင် ထနိ်းသိမ်းထားရှိြခင်း 

စဉ် သီးနှ 

မျိုးအ ရအတွက် 
နှစ်တိအ အးခန်း နှစ်လတ်အ အးခန်း 

၁၁-၁၂  
ခနှစ်  
အထိ 

၁၂-၁၃  
ခနှစ်  
အတင်ွး

စစ ပါင်း 
၁၁-၁၂ 
ခနှစ် 
အထိ

၁၂-၁၃  
ခနှစ်  
အတင်ွး

စစ ပါင်း 

၁. စပါး ၆,၉၈၂ ၁၇၀ ၇,၁၅၂ ၆,၉၈၂ ၁၇၀ ၇,၁၅၂ 
၂. စပါးရိင်း ၁၈၄ ၁၈၄ ၁၈၄  ၁၈၄ 
၃. မတ်ပဲ ၁၂၆ ၁၂၆ ၁၂၆  ၁၂၆ 
၄. ကလားပဲ ၄၈၂ ၆၅ ၅၄၇ ၄၈၂ ၆၅ ၅၄၇ 
၅. ပဲစဉ်းင ၁၄၃ ၁၄၃ ၁၄၃  ၁၄၃ 
၆. ပဲတီစိမ်း ၁၈၉ ၁၈၉ ၁၈၉  ၁၈၉ 
၇. ပဲလွမ်း ၁၇၄ ၆ ၁၈၀ ၁၇၄ ၆ ၁၈၀ 
၈. ပဲပတ် ၈၀ ၈၀ ၈၀  ၈၀ 
၉. ထာပတ်ပဲ ၆၈ ၆၈ ၆၆  ၆၆ 
၁၀. ြမ ထာက်ပဲ ၆၉ ၆၉ ၆၉  ၆၉ 
၁၁. ပဲရာဇာ ၈ ၈ -  - 
၁၂. ပဲရိင်း ၈၆ ၁၅ ၁၀၁ ၈၆ ၁၅ ၁၀၁ 
၁၃. ြပာင်း ၈၉ ၉ ၉၈ ၈၉ ၉ ၉၈ 
၁၄. ဂျု ၁,၅၅၁ ၁,၅၅၁ ၁,၅၅၁  ၁,၅၅၁ 
၁၅. နှစား ြပာင်း ၃၂၇ ၃၂၇ ၂၁၂  ၂၁၂ 
၁၆. လူး/ဆတ် ၁၄၂ ၁၄၂ ၁၂၃  ၁၂၃ 
၁၇. နှမ်း ၄၁၁ ၁ ၄၂ ၃၆ ၁ ၃၇ 
၁၈. ြမပဲ ၆၅၁ ၁၄ ၆၆၅ ၆၅၁ ၁၄ ၆၆၅ 
၁၉. နကာ ၁၆ ၁၆   
၂၀. ပန်းနှမ်း ၂ ၁ ၃ ၁ ၁ 
၂၁. ဆူးပန်း ၁ ၁ ၁ ၁ 
၂၂. ဆီမညင်း ၇ ၇ -  - 
၂၃. ဂ လာ ် ၄၂ ၄၂ ၄၂  ၄၂ 
၂၄. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၁၄၉ ၂၆ ၁၇၅ ၁၀၉ ၁၀၉ 

 စစ ပါင်း ၁၁,၆၀၈ ၃၀၈ ၁၁,၉၁၆ ၁၁,၂၈၅ ၃၉၁ ၁၁,၆၇၆ 
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