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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

လယ်ယာစိက်ပျို း ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန်ကီးဌာန 

စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 

ရဆင်း၊ နြပည် တာ် 
 

 
 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်အတွင်း 

ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာသ တသနလပင်န်းများမ ှ

ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၇)ရက် 
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စိက်ပျို း ရးသ တသနဦးစီးဌာန 
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခနစှ်အတွင်း 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 စိက်ပျိုးနည်းစနစ် 
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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၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်အတွင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်သုေတသနလုပ်ငန်းများမ ှ
ထူးခြ ားေသာသုေတသနေတွ့ရိှချက်များ 

 ၂၀၁၃-၂၀၁၄ခနှစ်အတငွ်း ဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်သ တသနလပ်ငနး်များမှထူးြခား သာ 
သ တသန တွရ့ှိချက် (Highlight) များကိ အာက်ပါ အတိင်းတငြ်ပပါသည်။ 

စပါးသီးနှဌာနခွဲ  
စပါးသးီနှဌာနစ၏ ထးူြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 

ြမန်မာနိင်ငအတွငး် စပါးစိက်ပျိုးရာ ရ၊ ြမ ဒသအမျိုးမျိုးနငှ့်သင့် တာ်သည့် စပါးမျို း 
များစမ်းသပ် မးွြမူ ရွးချယ်ြခင်းလပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကိနှစ်စဉ် ဆာင်ရွက်လျကရိှ်ရာ၂၀၁၃-၂၀၁၄ 
ခနစှ်အတွင်း အာက်ပါစပါးမျိုးများအား ရွးချယ် ဖာ်ထတ်နင်ိခဲ့ပါသည်။ 
မျို း ကာင်းမျို းသန် ့ မွးြမူ ရွးချယ်ထတ်လပ်ြခင်း 
ဆည် ရ သာက်လယ်စပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- IR 82574-643-1-2 ၊ OM 5637   
IR 82574-643-1-2  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၀  
အပငအ်ြမင့် (စငတီ်မတီာ) -  ၁၀၆.၅ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၉.၈ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၅၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၁.၉ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၄.၀  
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၉၈- ၁၁၀ 
ဆန် စ့အလျား (မီလီမီတာ) -  ၆.၇ 
ဆန် စ့အန  (မီလီမီတာ) - ၂.၀၇ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး - ၃.၂၃ 
စပါးမျိုးအပ်စ - ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း - ၅၇.၅ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % - ၂၂.၉၄ 
Gel Consistency (mm) - ၄၀.၅  
Gelatinization Temperature - ၂.၉၁  
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၇၆ 
စားသးမ -  ကာငး် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ - သက်လျင်၊အထွက် ကာင်း၊စားသးမ ကာင်း၊       
                                                ဂတ်ကျို း ရာဂါခနိင ် 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နွစပါး၊ မိးစပါးအြဖစ် 

စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။ 
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OM 5637  စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၅ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၁၈ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၀ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၈၄ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၃ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၂.၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၈၀- ၁၃၅ 
ဆန် စ့အလျား (မလီီမီတာ) - ၅.၇ 
ဆန် စ့အန  (မလီီမီတာ) - ၂.၁ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချို း - ၂.၇၁ 
စပါးမျို းအပ်စ - လက် ရွးစဉ်  
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် - ၆၈.၄ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % - ၂၇.၅ 
Gel Consistency (mm) - ၃၃.၅ (Hard) 
Gelatinization Temperature - ၂.၀ (H/I) 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၀၇ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည(်ဗိက်ြဖူအနညး်ငယ်ပါ) 
ထူးြခားမ -  သက်လျင၊်အထွက် ကာငး်၊ 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နစွပါး၊ မိးစပါးအြဖစ်                                    

လည်း ကာင်း၊  မိး ရ သာက် ဒသများတွင်    
                                               မရင်းစပါးအြဖစ်လည်း ကာင်း စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။      
 
မိး ရ သာက်လယစ်ပါး 
အလားအလာ ကာငး်သည့်မျို းများ- Swarna၊ IR 57514- PMI-5-B-1-2   
Swarna စပါးမျိုး၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၂ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၀၉ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၀ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၈၁ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၁.၈ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၀.၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၈၄- ၁၁၅ 
ဆန် စ့အလျား (မလီီမီတာ) - ၅.၀၅ 
ဆန် စ့အန  (မလီီမီတာ) - ၂.၁၅ 
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ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး - ၂.၃၄ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၈.၂ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၃.၅ 
Gel Consistency (mm) -  ၃၉.၀  
Gelatinization Temperature -  ၃.၅  
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃၄ 
စားသးမ -  ကါင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  အထွက် ကာင်း၊စားသးမ ကာင်း၊ယိင်လဲမဒဏ်  
    ခနိင်ြခင်း၊ ရွက်ဖး ြခာက် ရာဂါခနိင် (R)၊ 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ    -  မိး ရ သာက် ဒသနှင့် ဆည် ရ သာက် ဒသ  

နှစ်မျိုးလးတွင် မိးစပါးအြဖစ် စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။  
 
IR 57514- PMI-5-B-1-2  စပါးမျိုး၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၄ 
အပငအ်ြမင့် (စငတီ်မတီာ) -  ၁၃၀ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၁၁ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၄၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၉.၉ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၉.၈ 
အထွက်နန်း -  ၇၃-၁၄၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၇၀.၀၆ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ -  ၂၆.၀ 
Gel Consistency (mm) -  ၃၅  
Gelatinization Temperature -  ၂.၅ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ရ အာက်တွင် (၁၀-၁၅)ရက် ရနစ်ြမုပခ်နိင်ြခင်း၊ 
  ရွက် ြခာက် ရာဂါ BB - Race 2 ကိခနင်ိြခငး်၊ ရွက်ဖး 
  ြခာက် ရာဂါခနိင်ြခင်း၊  အထွက် ကာင်း၊ စားသးမ 
  ကာင်း၊ဆန်လးသွယ်ြခငး်  
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ရ ကီးကင်ွး၊ ရြမုပ်ကွင်း ဒသများတွင ်စိက်ပျိုးနင်ိ ပီး  
 မိး ရ သာက် ဒသနှင့် ဆည် ရ သာက် ဒသနှစ်မျို းလးတွင်  
 မိးစပါးအြဖစ်စိက်ပျို းနိင်ပါသည်။ 
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အရညအ် သးွ ကာငး်စပါး 
အလားအလာ ကာငး်သည့်မျို းများ- IR 57514- PMI-5-B-1-2  - IR 77542-90-1-1-1-5 ၊  
TOX 3440-49-6-2-1-3  
IR 77542-90-1-1-1-5စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၆ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၁၆ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၉- ၁၀ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၄၂ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၁.၅ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၂.၃ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၉၀- ၁၀၀ 
ဆန် စ့အလျား(မလီီမီတာ) - ၆.၀ 
ဆန် စ့အန (မလီီမီတာ) - ၁.၈ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၃.၃ 
စပါးမျို းအပ်စ - ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၆၃.၉ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၄.၁ 
Gel Consistency  -  ၂၇ 
Gelatinization Temperature -  ၂.၃ 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၄၈ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး - ဆန်သားအနည်းငယ် နာက် 
ထူးြခားမ -  အ မးနပ့ါ၊အထက်ွ ကာင်း၊စားသးမ ကာင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - ဆည် ရ သာက် ဒသများတွင် နွစပါး၊ မိးစပါးအြဖစ် 
  စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။   
 
TOX 3440-49-6-2-1-3 စပါးမျိုး၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၄၉ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၁၄ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၉ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၆၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၂ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၁ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၈၀ - ၁၀၀ 
ဆန် စ့အလျား(မလီီမီတာ) - ၇.၀၇ 
ဆန် စ့အန (မလီီမီတာ) - ၂.၂၀ 
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ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၃.၂၁ 
စပါးမျိုးအပ်စ - ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၇၀.၃ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၃.၉ 
Gel Consistency  -  ၆၇ (Intermediate)  
Gelatinization Temperature -  ၅.၈ (Low) 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၂၀ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊ ဗိက်ြဖူအနညး်ငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  အပငယ်ိင်လဲမခနိင်ြခင်း၊အထွက် ကာင်းြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ဆည် ရ သာက်နငှ့်မိး ရ သာက် ဒသများတွင်  
                                                      မိးစပါးအြဖစ် စိက်ပျိုးနိင်ပါသည်။   
ရငတ်ခစပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- Basmati- 13  ၊BP 225D- TB- 21- B 
Basmati- 13စပါးမျိုး၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၀ 
အပငအ်ြမင့် (စငတီ်မတီာ) -  ၁၁၇ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၈၂ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၉၂ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၂.၃ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၂ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၅၀-၇၀ 
ဆန် စ့အလျား (မီလီမီတာ) -  ၆.၃၈ 
ဆန် စ့အန  (မီလီမီတာ) - ၂.၁၉ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး - ၂.၉၁ 
စပါးမျိုးအပ်စ - လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၉.၅ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၀.၈၆ 
Gel Consistency (mm) -  ၅၀ 
Gelatinization Temperature -  ၃.၈ 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၅၅ 
စားသးမ -  နူးည့၊ 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည်၊ ဗိက်ြဖူအနညး်ငယ်ပါ 
ထူးြခားမ - ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ြခငး်၊က ဲနွားစာအသးချနိငြ်ခငး်  
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာ ဆည် ရ သာက် ဒသများ၊  
သွင်း ရ သာက် ဒသများနှင့်ြမစ် ရတင် ဒသများတွင်စိက်ပျိုးသင့်ပါသည။် 
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BP 225D- TB- 21- B စပါးမျိုး၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၁၈ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၁၀ 
အနှပါပင်ပါွး/မီတာ -  ၅၉ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၅၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၂.၅ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၆.၅ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၅၀- ၆၀ 
ဆန် စ့အလျား (မလီီမီတာ) -  ၅.၁၅ 
ဆန် စ့အန  (မလီီမီတာ) - ၂.၄၇ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချို း - ၂.၀၈ 
စပါးမျို းအပ်စ -  ငစိန် 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၅၈.၆၇ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၀..၃ 
Gel Consistency (mm) -  ၅၀ 
Gelatinization Temperature -  ၃ 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း - ၁.၆၅  
စားသးမ - နးူည့ 
ဆန်အရည်အ သွး - ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ - အသက်လျင်ြခငး်၊ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာ ဆည် ရ သာက် ဒသများ၊ 
 ြမစ် ရတင် ဒသများနငှ့် တာင် ပ ယာစပါးစိက်ပျိုးရာ 
 ဒသများတွင် စိက်ပျိုးသင့် တာ်ပါသည်။ 
တာင် ပ  ယာစပါး 
အလားအလာ ကာငး်သည့်မျို းများ- Yunlu 31၊ JATILUHAR 
Yunlu 31 စပါးမျို း၏ အရညအ်ချငး်လက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၅ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၉၆ 
အနှပါပင်ပါွး/မီတာ -  ၇၂ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၇၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၃.၂ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၄၈- ၇၂ 
ဆန် စ့အလျား (မလီီမီတာ) -  ၄.၈၈ 
ဆန် စ့အန  (မလီီမီတာ) - ၂.၈၉ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချို း - ၁.၆ 
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စပါးမျိုးအပ်စ -  မီးဒး 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၇၀.၂ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၁၈.၀ 
Gel Consistency  -  ၃၃.၀  
Gelatinization Temperature -   ၃.၈  
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၄၆ 
စားသးမ -  နူးည့ 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဆန်သား နာက် 
ထူးြခားမ -  ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ြခငး်၊ ကနး်ြမင့် ဒသတွင်ြဖစ်ထွန်းနိင်ြခင်း၊    
  အ အးဒဏ်ခနိင်ြခင်း၊ဂတ်ကျိုး ရာဂါအသင့်တင့်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  မိး ရ သာက်၊ တာင် ပ ကနး်ြမင့် ဒသများဆန် စး 
 ကိုကသ်ည့် ဒသများအတွက် သင့် တာ်ပါသည်။ 
 
JATILUHAR စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက်  -  ၁၃၀ 
အပငအ်ြမင့် (စငတီ်မတီာ) -  ၁၀၀ 
အနှပါပငပ်ွါး/မီတာ -  ၈၀ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၃၉ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၇၃.၈ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၃.၈ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၅၅-၈၀ 
ဆန် စ့အလျား (မီလီမီတာ) -  ၅.၁၆ 
ဆန် စ့အန  (မီလီမီတာ) -  ၁.၉၉ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး -  ၂.၅၉ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၆၈.၀၀  
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % - ၂၆.၃၀ 
Gel Consistency  -  ၃၀ 
Gelatinization Temperature -  ၃ 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၂၀ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ြခငး်၊ ကနး်ြမင့် ဒသတွင်ြဖစ်ထွန်းနိင်ြခင်း၊  
 အ အးဒဏ်ခနိင်ြခင်း၊ဂတ်ကျိုး ရာဂါအသင့်တင့်ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ- တာင် ပ ကန်းြမင့် ဒသ၊ ဆန်မာကိုက်သည့် ဒသများအတွက်သင့် တာ်ပါသည်။  
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ရအနည်းလိစပါး 
အလားအလာ ကာငး်သည့်မျို းများ- IR 82589-B-B-84-3 ၊ IR79971-B-201-2-3 
IR 82589-B-B-84-3စပါးမျိုး၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၁၂ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၁၃ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၈ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၇၄ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၂.၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၈ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၈၃- ၁၁၀ 
ဆန် စ့အလျား (မလီီမီတာ) - ၅.၁၇ 
ဆန် စ့အန  (မလီီမီတာ) - ၂.၂၂ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချို း - ၂.၃၂ 
စပါးမျို းအပ်စ -  လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၆၂.၁ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၁၉.၈၂ 
Gel Consistency (mm) -  ၆.၉၁ 
Gelatinization Temperature -  ၂၉ 
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃၂ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ -  သက်လျင်ြခငး်၊ ရလိအပမ်နည်းြခင်း၊ စားသးမ  
    ကာင်းြခင်း၊ BPH ခနိင်ြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာ ဆည် ရ သာက် ဒသ 
 များနှင့် နွစပါးြမစ် ရတင် ဒသများတွင် စက်ိပျိုးသင့် 
 ပါသည်။ 
 
IR79971-B-201-2-3 စပါးမျို း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက်    -  ၁၁၀ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၀၇ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၀ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၅၃ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၈.၀ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၄.၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) -  ၆၉- ၁၀၈ 
ဆန် စ့အလျား (မလီီမီတာ) -  ၆.၉၁ 
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ဆန် စ့အန  (မီလီမီတာ) - ၂.၁၆ 
ဆန် စ့အလျား/အန အချိုး - ၃.၂၀ 
စပါးမျိုးအပ်စ -  ဧည့်မထ 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၅၀.၈၈ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၄.၆၄ 
Gel Consistency (mm) -  ၅၄  
Gelatinization Temperature -  ၂ 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၁၂ 
စားသးမ -  ကာင်း 
ဆန်အရည်အ သွး -  ဗိက်ြဖူအနည်းငယ်ပါ 
ထူးြခားမ - သက်လျင်ြခင်း၊ ရလိအပ်မနည်းြခင်း၊ စားသးမ ကာင်းြခင်း 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - စိက်ပျိုး ရ ခတာသးစွဲရ သာ ဆည် ရ သာက် ဒသ 
 များနငှ့် ြမစ် ရတင် ဒသများတွငစ်ိက်ပျို းသင့်ပါသည။် 
 
ဆားငနခ်စပါး 
အလားအလာ ကာင်းသည့်မျို းများ- IR 71829-3R-73-1-2၊ IR 84649- 292- 3-1-B   
IR 71829-3R-73-1-2 စပါးမျို း၏ အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၃၈ 
အပငအ်ြမင့် (စငတီ်မတီာ) -  ၁၀၇ 
အနှပါပငပ်ွါး -  ၁၁ 
တစ်နှပါသးီလး -  ၁၄၈ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၈၇.၀ 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၀ 
အထွက်နန်း(တင်း/ဧက) -  ၆၅- ၉၀ 
ဆန် စ့အလျား(မီလီမီတာ) - ၅.၆၇ 
ဆန် စ့အန (မီလီမီတာ) - ၂.၀၈ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၇၂ 
စပါးမျိုးအပ်စ - လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိငန်န်း -  ၆၈.၁ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၂၃.၆ 
Gel Consistency  -  ၃၁.၀  
Gelatinization Temperature -  ၆.၈၃ 
ထမငး်လးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ဆားြပငး်အား ၉ ds/m ထိခနိင် 

စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ-  ကန်းတွင်းဆပ်ြပာ ပါက် ြမနှင့် ပင်လယ်ဆားငန် ရဝင် ဒသ 
များတွင ်စိက်ပျိုးရန်သင့် တာ်ပါသည်။ 
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IR 84649- 292- 3-1-B  စပါးမျို း၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် -  ၁၂၃ 
အပင်အြမင့် (စငတီ်မီတာ) -  ၁၀၇ 
အနှပါပင်ပါွး -  ၁၂ 
တစ်နှပါသီးလး -  ၁၃၂ 
အာင် စ့ရာခိင်နန်း -  ၉၂ 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် (ဂရမ်) -  ၂၇.၀ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက) - ၆၀- ၁၁၀ 
ဆန် စ့အလျား(မလီီမီတာ) - ၅.၈ 
ဆန် စ့အန (မလီီမီတာ) - ၂.၄ 
ဆန် စ့အလျား/အနအချိုး - ၂.၄၁ 
စပါးမျို းအပ်စ - လက် ရွးစဉ် 
ဆန်ထွက်ရာခိင်နနး် -  ၇၂.၃ 
အမိင်းလိစ့ပ်ါဝင်မ % -  ၃၀.၅ 
Gel Consistency (mm) -  ၃၁.၀  
Gelatinization Temperature -  ၂.၀၀  
ထမင်းလးရှည်ထွက်နိင်စွမ်း -  ၁.၃၃ 
စားသးမ -  သင့် 
ဆန်အရည်အ သွး -  ကည ်
ထူးြခားမ -  ဆားြပင်းအား ၉dS/m ထိခနင်ိ၊ 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ -  ကန်းတွင်းပိင်းဆပ်ြပာ ပါက် ြမနှင့် ပင်လယ်ဆားငန် ရဝင်    
                                                ဒသများတွင် စိက်ပျိုးရန်သင့် တာ်ပါသည်။ 
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စပမ်ျို းစပါးသ တသနများ 
(က) ရ ြမအ ြခအ န ပး သာ ဒသများတွင် အထွက် ကာင်း အရည်အ သွး ကာင်း မျိုး 
ကာင်း မျိုးသန် ့များ မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်းသ တသန 
စဉ ် စမ်းသပ်ကွက်အမည် မျိုး အ ရ 

အတွက် 
အကကွ် 
အ ရ 
အတွက် 

ဒသ တွ  ့
ရိှ 
ချက် 

၁ မဘိလိငး်မျို း မွးြမူြခင်း     
(က) Source Nursery  

မျို းကူးစပ်ြခင်း 
၁၀၀ ၂ ရဆင်း၊ လက်ပတန်း  

(ခ) Test cross Nursery 
ဘီနှင့်အာ ဗီဇစစ် ဆးြခင်း 

၆၀ ၁ ရဆင်း ဘီ ၂ 
အာ ၅ 

(ဂ) R line Development 
အဖလိိင်းမျိုး မွးြမူြခင်း 

၆/၁၀၅ ၁ ရဆင်း၊လက်ပတန်း  
ကျာက် တတား 

 

(ဃ) B line Development 
မျိုးထိန်းလိင်း မွးြမူြခင်း 

၂/၆၄ ၁ ရဆင်း  

(င) မျိုးအထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း 
(ြပည်တွင်း၊ ြပညပ်မှ စပ်မျို းများ) 
 

၆၀ ၄  ရဆင်း၊ ကျာက် 
ဆည်၊လက်ပတန်း 
ကျာက်တတား 

သဲကန်း၊ ပန်းကး 

 

၂ မျိုးသန်ထိ့န်းသိမ်းြခင်း     
(က) အမလိင်း(မျို းစပ်ထိန်းသိမ်းြခင်း) ၃ ၂ ရဆင်း ၁၈၀ တဲွ 
(ခ) အဖိလိင်း ၄၀ ၃ ရဆင်း၊ 

ကျာက်တတား 
 

၃ မိဘလိင်းမျို းသန်ပွ့ားများ ြခင်း  
 မျိုးထိန်းလိင်း ၂ မျိုး  ရဆင်း  
 အမလိင်း ၃  ရဆင်း  
 အဖိလိင်း ၆  ။  
၄ စမ်းသပ်စပ်မျိုးများ 

မျိုး စ့ထတ်လပ်ြခင်း 
၇  ။  

 
Source Nursery စိက်ခင်း(၂၀၁၃ ခနှစ်၊မိးရာသီ) စြပကွက်စိက်ပျိုးစမ်းသပ်ြခင်း (၂၀၁၄ ခနှစ်၊ နွရာသ)ီ 
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နစှား၊ ဆီထွက်နှင့် ပဲမျိုးစသီးနှသ တသနဌာနခွဲ 
အြခားနှစားသးီနှဌာနစ ထးူြခား သာ သ တသန တွရ့ှိချက်များ 

 

၁။ DMH-07/13 (D16 x C7) 
 ြပာင်းဖူးစပ်မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်းစီမကိနး်တွင် စမ်းသပ်ခဲ့ သာစမ်းသပ်စပ်မျို း တစခ် 
ြဖစ်ပါသည်။ ဗဇီမျိုးသန်လ့ိင်း YZI-D16နှင့် YZI-C7တိကိ့ မျို းကူးစပ်ထား သာ စပ်မျို းြဖစ် 
ပါသည။် ၂၀၁၀ခနစှ်တွင် ဒသအလိက်ြဖစ်ထွန်းမ ကာင်းမွန် သာ ဗဇီမျိုးသန်လ့ိင်းများအြဖစ် ရွး 
ချယ်ရရှိခဲ့သြဖင့် ပါင်းစပ်စွမ်းရည်စမး်သပ်ရန်မျို းကူးစပ်ခဲ့ ပီး ၂၀၁၂ခနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ခနှစ်တိတ့ွင် 
ြပာင်းစိက် ဒသအသီးသီး၌ ထတ် ဝ ပီးစပ်မျို းများနှင့်နင်းယဉှ် ရွးချယ်ခဲ့ရာ ြမြပန် ့ ဒသတွင ်
အ ကာငး်ဆးစပ်မျို းအြဖစ် ရွးချယ်နိင်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 
အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ  
အသက်ရက် ၁၁၅-၁၂၅ ရက် 
တစ်ပင်ပါအဖူး ၁.၂-၁.၄ 
အဖူးအရှည် ၁၈-၂၀ စငတီ်မတီာ 
အ စ့အ ရာင် လိ မ္မာ် 
အ စ ့၁၀၀၀ အ လးချိန် ၃၀၀-၃၁၀ ဂရမ ်
အ စ့ထွက် ရာခိင်နန်း  ၈၄-၈၆ % 
အထွက်နန်း ၁၂၀-၁၃၀တင်း/ဧက 
စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသ ြမြပန်၊့ တာင် ပ ဒသ 

ထူးြခားချက် အ စလိ့ မ္မာ် ရာငရ်ှိ၊ ထပိခ်း အမျိုးအစားြဖစ် ပီး၊ အဖူးထိပ်ထိ အ စ့ြပည်၍ 
အ စထွ့က်ရာနနး် ကာငး်မွန် သာမျိုး ြဖစ်ပါသည်။ 
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၂။ DMH-08/13 (D6 x C7) 
ြပာငး်ဖူးစပ်မျို း မွးြမူ ရွးချယ်ြခင်းစီမကိန်းတွင် စမ်းသပ်ခဲ့ သာစမ်းသပ်စပမ်ျို းတစ်ခ 

ြဖစ်ပါသည်။ ဗီဇမျိုးသန်လ့ိင်း YZI-D6 နငှ့် YZI-C7 တိကိ့ မျို းကူးစပထ်ား သာ စပမ်ျို း 
ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၀ခနစှ်တွင် ဒသအလိက်ြဖစ်ထွန်းမ ကာင်းမနွ် သာဗီဇမျိုးသန်လိ့င်းများအြဖစ ်
ရွးချယ်ရရှိခဲ့သြဖင့် ပါင်းစပ်စမွ်းရည်စမ်းသပ်ရန် မျို းကူးစပ်ခဲ့ ပးီ ၂၀၁၂ခနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ခနှစ်တိ ့
တွင် ြပာငး်စိက် ဒသအသီးသးီ၌ထတ် ဝ ပီးစပ်မျို းများနှင့် နငး်ယှဉ် ရွးချယ်ခဲ့ရာ ြမြပန် ့ ဒသ 
တွင် အ ကာင်းဆးစပ်မျို းအြဖစ် ရးွချယ်နိငခ့ဲ်ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

အရည်အချင်းလက္ခဏာများ  
မျိုးအမည် DMH-08/13 (D6 x C7) 

အသက်ရက် ၁၀၅-၁၁၅ ရက် 

တစ်ပငပ်ါအဖူး ၁.၂-၁.၃ 
အဖူးအရှည် ၁၈-၁၉ စငတီ်မတီာ 
အ စ့အ ရာင် လိ မ္မာ် 
အ စ့ ၁၀၀၀ အ လးချိန် ၃၀၅-၃၁၅ ဂရမ ်

အ စ့ထွက် ရာခိင်နန်း  ၈၀-၈၃ % 
အထွက်နန်း ၁၂၅-၁၃၅တင်း/ဧက 

စိက်ပျိုးသင့် သာ ဒသ ြမြပန်၊့ တာင် ပ ဒသ 

ထူးြခားချက် အေစ့ထွက် ရာနှုနး်ေကာင်း၊ ဖက်စရှည်၍ အဖူး ထိပ်လုံ၊ အဖူးထပ်ိ 
အေစ့ပြ ည့် လိေမ္မာ်ေရာင် ထပိ်ခုံးအေစ့မျို း၊ 
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၃။ ရဆင်းဂျု - ၈ 
အရည်အ သွး ကာင်းဂျုမျိုးများရရိှရန် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ြပာငး်ဖူးနငှ့် ဂျုသီးနှသ တ 

သနဌာန(CIMMYT)မက္က ဆီကိမှ မှာယူတင်သွငး်စမ်းသပ် ရွးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွးချယ်ရရှိ သာ 
ဗဇီ ငမိမ်ျိုးလိငး်များမ ှ 26th ESWYT-12 ကိ ပဏမာ လ့လာြခင်း၊ အထွက်နန်းနှင့် ဗီဇ ငိမ်မျိုး 
လိင်းများ ဒသြဖစ်ထွန်းမ လ့လာြခင်း၊ အရည်အ သွး ကာင်းြပညပ်ဂျုမျိုးများ ဒတိယအဆင့် 
အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း၊ တတိယအဆင့်အထွက်ယှဉ် ပို င်ြခငး်၊ လက် ရွးစင်အဆင့်အထွက်ယှဉ် ပိုင် 
ြခင်း၊ မျို းစြပကွက်ြပုလပ်ြပသြခင်းများမှရရှိလာ သာ ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာင်း နနွင်း ရာဂါ 
ဒဏ်ခ၊ အထွက် ကာငး် ဂျုမျို းတစမ်ျိုးြဖစ်ပါသည်။  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
အရည်အချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် - ၁၁၅-၁၂၀ 
အပင်အြမင့် (cm) - ၈၀-၈၅ 
ပန်းပငွ့်ရက် - ၅၈-၆၀ 
တစ်နှပါအ စ့ - ၃၁ 
အနှအရညှ ်(cm) - ၉ 
အမီး (Awn) ပါဝင်မရှိ/မရှိ - ရိှ 
အ စ ့(၁၀၀၀) အ လးချိန်(gm) - ၄၀ 
အ စ့အ ရာင် - ပယငး် ရာင် ဖျာ ့
အထွက်နန်း (တငး်/ဧက) ( ရသွင်း) - ၅၅-၆၀ 
အထွက်နန်း (တငး်/ဧက) ( ရမသင်ွး)- ၃၅-၄၀ 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - တာင် ပ ၊ ြမြပန် ့ ဒသအားလး 
ဗဇီြပုြပင်သးီနဟှတ်/မဟတ် - မဟတ်  
ထူးြခားချက်   (၁) ကန်းဂျုအြဖစ်စိက်ပျို းနိင်သည့် အထွက် ကာင်းဂျု 
                                                 (၂) ဂျုနနွငး် ရာဂါဒဏ်ခနိင်  

 (၃) ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာင်းမနွ ်
 

ရဆငး်ဂျု-၈ 



 

၄။ ရဆ
အ

သနဌာန(C
ဗဇီ ငမိမ်ျို း
လိင်းများ 
အထွက်ယှ
ြခင်း၊ မျို း
ဒဏခ် အသ

 
 

အရညအ်ခ
အသက်ရ
 
 
အရည်အခ
အသက်ရက
အပငအ်ြမ
ပန်းပငွ့်ရက
တစ်နှပါအ
အနအှရှည်
အမီး (Aw
အ စ ့(၁၀
အ စ့အ ရ
အထွက်နန်
အထွက်နန်
စကိပ်ျိုးသ
ဗဇီြပုြပငသ်
ထူးြခားချက

ဆငး်ဂျု - ၉ 
အရည်အ သွး
CIMMYT)မ
လိင်းများမှ 2
ဒသြဖစ်ထွန်

ယဉ် ပိုင်ြခငး်၊ တ
စြပကွက်ြပုလ
သက်လျင် ပီး သ

ချင်းလက္ခဏ
ရက်  

ချင်းလက္ခဏာမ
က် 
င့် (cm) 
က ်
အ စ့ 
ည ်(cm) 
wn) ပါဝင်မရှိ/
၀၀) အ လးခ ိ
ရာင ်
န်း (တင်း/ဧက
နး် (တင်း/ဧက

သင့်သည့် ဒသ 
သီးနှဟတ်/မဟ
က် 

ရဆငး်

ကာင်းဂျုမျိုးမ
မက္ကဆီကိမှ မာှ
28th ESWYT
နး်မ လ့လာြခင
တတိယအဆင့်
လပ်ြပသြခင်းမျ
သီးထပ်အြဖစ်စ

ဏာများ 
  

များ 

/မရှ ိ
ချနိ(်gm) 

က) ( ရသွငး်) 
က) ( ရမသင်ွး)

ဟတ် 

းဂျု-၉ 

များရရှိရန်အြပ
ာယူတင်သွင်းစ
T-41 ကိပဏ
င်း၊ အရည်အ
အထွက်ယှဉ် ပိ
ျားမှရရှိလာ သ
စိက်ပျို းနိင် သ

 
 
 
 

- ၉၅-၁၀၀ 
- ၈၅-၉၀
- ၅၅-၆၀
- ၅၂ 
- ၉ 
- ရိှ 
- ၄၀ 
- ပယင်း ရာင်
- ၅၀-၅၅ 

)- ၂၅-၃၀ 
- တာင် ပ ၊
- မဟတ်  
- ဂျုနနွင်း ရာ
အသက်လျင် ပီ
စိက်ရနအ်ထူး
ရမသွင်းနိင်
အထူးအထွက်

ြပညြ်ပညဆ်ငိ်ရ
စမး်သပ် ရးွချ

ဏမာ လ့လာြခင
သွး ကာင်း

ပို င်ြခင်း၊ လက်
သာ ဂျုမန်အ့ရ
သာ ဂျုမျိုးတစ်

-  

 
 

င် ဖျာ ့

ြမြပန် ့ ဒသအ

ာဂါဒဏ်ခနိင်၊
ပီးအ စထ့တ်
သင့် တာ်၊ 
သာ ဒသမျာ

က်နန်း ကာင်း။

ရာ ြပာင်းဖးူနငှ်
ျယခ်ဲ့ပါသည်။
င်း၊ အထွကန်
ြပည်ပဂျုမျိုးမ

က် ရွးစင်အဆင
ရည်အ သွး က
မျိုးြဖစ်ပါသည်

အားလး 

ြပာင်း၊ စပါးအ

းတွင်စိကရ်န် 
 

င့် ဂျုသီးနှသ
ရးွချယရ်ရှိ

န်းနှင့် ဗဇီ ငိမ်
များ ဒတိယအ
င့်အထွက် ယှဉ်
ကာင်း နနွင်း
ည။်  

အပီး သီးထပ် 

17 

သ တ 
ရ သာ 
မ ် မျိုး 
အဆင့် 
ဉ် ပိုင ်
ရာဂါ 
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၅။ ရဆင်းဂျု - ၁၀ 
အရည်အ သွး ကာငး်ဂျုမျို းများရရိှရန်အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ြပာင်းဖူးနငှ့်ဂျုသီးနှသ တ 

သနဌာန(CIMMYT)မက္က ဆီကိမှမှာယူတင်သွင်းစမ်းသပ် ရးွချယ်ခဲ့ပါသည်။ ရွးချယ်ရရှိ သာ 
ဗဇီ ငိမ်မျို းလိင်းများမ ှ 28th ESWYT-48 ကိ ပဏမာ လ့လာြခငး်၊ အထွက်နန်းနှင့် ဗီဇ ငိမ် မျိုး 
လိင်းများ ဒသြဖစ်ထွန်းမ လ့လာြခင်း၊ အရည်အ သွး ကာင်း ြပည်ပဂျုမျို းများ ဒတိယအဆင့် 
အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခင်း၊ တတိယအဆင့်အထွက်ယှဉ် ပိုင်ြခငး်၊ လက် ရးွစင်အဆင့်အထွက် ယှဉ် 
ပို င်ြခငး်၊ မျိုးစြပကွက်ြပုလပ်ြပသြခင်းများမှရရှိလာ သာ ဂျုမန်အ့ရည်အ သွး ကာင်း နနွငး် 
ရာဂါဒဏ်ခ၊ ရငတ်ဒဏ်ခ သက်လတ်အထွက် ကာငး် ဂျုမျိုးတစ်မျိုးြဖစ်ပါသည်။  

 
 
 
 

 
 
 
 
အရညအ်ချင်းလက္ခဏာများ 
အသက်ရက် - ၁၀၅-၁၁၀ 
အပင်အြမင့် (cm) - ၉၀-၉၅ 
ပန်းပငွ့်ရက်  - ၆၀-၆၅ 
တစ်နှပါအ စ့ - ၅၀ 
အနှအရညှ ်(cm) - ၁၀ 
အမီး (Awn) ပါဝင်မရှိ/မရှိ - ရိှ 
အ စ ့(၁၀၀၀) အ လးချိန်(gm) - ၄၅ 
အ စ့အ ရာင် - ပယင်း ရာင် ဖျာ ့
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက)( ရသွင်း) - ၅၀-၅၅ 
အထွက်နန်း(တငး်/ဧက)( ရမသွင်း)- ၃၀-၃၅ 
စိက်ပျိုးသင့်သည့် ဒသ - တာင် ပ ၊ ြမြပန် ့ ဒသအားလး 
ဗဇီြပုြပင်သးီနဟှတ်/မဟတ် - မဟတ်  
ထူးြခားချက်  - နနွင်း ရာဂါဒဏ်၊ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်၊ ရှမး်ြပညန်ယ် 

ြမာက်ပိင်းရာသီဥတတွင် အထူးသင့် လျာ် ပီး၊ 
ရမသွင်း သာ်လည်းအထွက် ကာင်းသည့်သကလ်တ်ဂျုမျို း
ောငး်။  

 
 
 

ရဆင်းဂျု-၁၀ 



 

နှစား၊ ဆီ
ပမဲျိုးစသီ
အလားအလ

အ
ညာငဦ်း၊ 

2-5 မျို းမှာ
တင်းနနး် 
ခဲ့သညက်ိ 
သပခ်ဲ့သည့်
အရည်အခ
အသက်ရက
တစ်ပင်ပါသ
တစ် တာင်
အ စ့အ ရ
အ စ(့၁၀၀
တဧကအထ
 

 

အလားအလ
Y

ယဉှ် ပို ငြ်ခ
နနး် တည်
အထွက်နန်
သည်။ အ
စကိပ်ျိုးလျ
အရည်အခ
အသက်ရက
တစ်ပင်ပါသ
တစ် တာင်
ချကအ် ရာ
အ စ့အ ရ
အ စ(့၁၀၀
တဧကအထ
ဆီထကွရ်ာ
ပရိတိန်းပါ

ဆီထွက်နငှ့် ပဲ
းနှဌာနစ ထးူ
လာ ကာငး်အ
အဝါ ရာင ် မိ
ဇလပ်ြခများတ
ာ အထွကန်နး်
ထွက်ရှိခဲ့ ပးီ အ
တွရ့ှိရပါသည

ည့် နရာအားလ
ချင်းလက္ခဏာမ
က် 
သီး တာင့် 
င့်ပါအ စ့ 
ရာင ်
၀)အ လးချန်ိ 
ထွက်နန်း(တင်

လာ ကာငး် သ
Yunan Acad
ြခငး်ကိ ၂၀၀၉-
ည် ငိမ်ြမင့်မားစာွ
နး်အ နြဖင့် တ
အ စ့ကီးပဲပပ်မျိ
လျက်ရှိ န သာ 
ချင်းလက္ခဏာမ
က် 
သီး တာင့် 
င့်ပါအ စ့ 
ရာင် 
ရာင ်
၀)အ လးချန်ိ 
ထွက်နန်း(တင်
ာခိင်နနး် 
ါဝင်မ 

ပမျို းစသီးနှဌ
းြခား သာသ

အဝါ ရာင်မိ စဒ့
စ့ ရာဂါ ဒဏ်
တွင ်မိးရာသီတ
အြမင့်မားဆးထ
အြမင့်ဆးအထွ
ည။် စထားမျိုး
လးတွင ်အထွက်
များ 

- ၆၀
- ၁၈
- ၁၀-
- စမိ်း

(ဂရမ်) - ၅.၅
ငး်) - ၁၅

သာအထွက် က
demy of Ag
-၂၀၁၀ခနစှ်မှ 
ာနငှ့် ထွက်ရှိခဲ့
တစ်ဧကလျင် (
ျို းြဖစ် ပီး အ
စထားမျိုးမျာ
များ 

- ၉၀
- ၂၈
- ၂-၃
- အည
- အဝ

(ဂရမ်) - ၈.၀
ငး်) - ၁၅

- ၂၁.
- ၃၅.

ဌာနခွဲ 
တသန တွ

ဒဏခ်နိင်ရည်ရှိ
ဏခ်နိင်ရညရ်ှိ သ
တွင်စမ်းသပ်စိက
ထွက်ရှိ ပးီ ပျမ်
က်နနး်အ နြဖ
းြဖစ် သာ ရဆ
က်နနး် သာလွန်

-၆၅ 
-၃၀ 
-၁၂ 
းရင ်
၅- ၆.၀ 
-၂၀ 

ကာငး်ယနူနပ်ဲပ
griculture Sc
၂၀၁၃-၂၀၁၄ခ
သာမျိုးမှာ D

(၂၀.၅ - ၃၀)
စ့ (၁၀၀)အ
းထက် အ စအ့

-၉၅ 
-၃၀ 
၃ 
ညို ဖျာ့ 
ဝါ  
၀- ၈.၆ 
-၂၀ 
၅ 
.၀ 

တရ့ှိချက်များ 
ရှိ သာ ပတဲစီမိ်
သာမျိုးများကိ
က်ပျိုးခဲ့ပါသည်
မး်မအထွက်နန်
ြဖင့် တစဧ်ကလ
ဆင်း   ပဲတစီိ
 ကာငး်မွန်သ

ပပ်မျို း Dian 8
cience မရှရိှထ
ခနှစ်အတွင်း စ
Dian 86-5 ပဲ
တငး်အထိ အ
လးချိန်မှာ (၂

အရယွ်အစားက

မး်မျိုး YM 03
က ရဆင်း၊ တ
ည။် တွရ့ှခိျက်
နး်အ နြဖင့် တ
လျင် (၂၀.၇) တ
စိမ်း-၁၁ (၁၀.၄
သည်ကိ တွရ့ှခိဲ

86-5 
ထား သာ ပပဲ
စမး်သပ်ြပုလပ်
ပပဲပ်မျိုးြဖစ်ပါသ
အြမင့်ဆးထွက်ရိ
၂၁.၀) ဂရမ်
ကီးမား သာမျို

3-2-5 
တပ်ကန်း၊ မ

ကများအရ YM
တစဧ်ကလျင်(၁
တငး်နန်းခန် ့ထွ
၄တငး်) ထက်
ခဲ့ရပါသည်။ 

ပပ်မျိုးများ အထ
ပခ်ဲ့ရာတွင် အထ
သည်။ ယငး်မျိ
ရှခိဲ့ သာမျိုး ြဖ
အထိရှိ ပီး လ
ုး ြဖစ်ပါသည်။

19 

ကွး၊ 
M 03-
၁၂.၉) 
ထွက်ရှိ 

 စမး် 

ထွက် 
ထွက် 
မျို းမှာ 
ြဖစ်ပါ 
လက်ရှိ 
။   



 

 က
ဆည်၊ တပ်က
ခဲ့ရာတွင် ICC
တစဧ်ကလျင်
ကလားပဲအြဖ
တွင် တာင်သ
အရည်အချင်း
အသကရ်က် 
တစပ်ငပ်ါသးီ
အ စ့အ ရာင်
အ စ့(၁၀၀)အ
တဧကအထွက
 

 

 

ကလားပဲအနီမ
ြမငး်ြခနငှ့် ြမစ
စမ်းသပ်မျိုးမျ
အထိထွကရ်ှိခဲ့
ပသီး တာင့်မျ
မျိုးြဖစ်ပါသည်
အထွကန်နး်ပိ
သာမျိုးလည်

အရည်အချင်း
အသကရ်က် 
တစပ်ငပ်ါသးီ
အ စ့အ ရာင်
အ စ့(၁၀၀)အ
တဧကအထွက
ထူးြခားသည့်လ
 

 

အလားအ
ကလားပအဲြဖူ

ကန်းနှင့် ြမစသ်ာ
CV 03078 မ ိ
(၂၅-၂၈)တင်း
ဖူ ရဆင်း-၃မ
သူ အများစကို
လက္ခဏာများ

တာင့် 
 
အ လးချနိ ်(ဂရ
က်နန်း(တင်း) 

အလားအလာ
မျို းများ အထွ
စ်သားြခများ၌
ျားထတဲငွ ်အထ
ခပါသည်။ အလ
များြခင်း၊အထွက
ည။် လက်ရှိ တ
မိ ကာင်းမွန် ပီ

ည်း ြဖစ်ပါသည်

လက္ခဏာများ

တာင့် 
 
အ လးချနိ ်(ဂရ
က်နန်း(တင်း) 
လက္ခဏာ 

အလာ ကာငး်
ူမျိုးများ အထွ
ားြခများတွင်
မျို းမာှ စမး်သပ
နန်းအထိထွက
မျိုးထက် အထွ
ုက်နှစသ်က် သ
း 

- ၈၈-၉၃
- ၂၇-၅၄
- အြဖူ 

ရမ)် - ၃၅- ၄၀
- ၂၅-၂၈

ာ ကာငး် သာ
က်ယှဉ် ပိုင် စ
၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄
ထွက်နန်းအြမ
လားအလာ က
က် ကာင်းြခင်
တာင်သူအများစ
ပးီ တာင်သူက
။ 

း 
- ၈၀-၈၂
- ၂၅-၃၄
- အနီ 

ရမ)် - ၃၁-၃၄
- ၁၅-၂၅
- တစ်ပင်
 များြခင

သာကလားပအဲ
ထွက်ယှဉ် ပိုင်စ
၂၀၁၁-၂၀၁၂
ပ်မျို းများထဲတွ
က်ရှိခဲ့ပါသည။်
ထွက်နန်းပိမိ က
သာမျို းလည်း

၃ 
၄ 

၀ 
၈ 

သကလ်ငက်လ
စမ်းသပ်မများက
၄ အတငွး် စမ်
မင့်မားဆးထွက်
ကာင်းသည့် သက
းတိ ့ ကာင့်စိက
စ စိက်ပျိုး န
ကွင်းသရပ်ြပပွဲ

၂ 
၄ 

 
၅ 
ငပ်ါသီး တာင့်
င်း၊ အထွက် က

အြဖူမျိုး ICC
မ်းသပ်မများက
မ ှ၂၀၁၃-၂၀၁

တွင ်အထွက်နန်
လက်ရှိ တာ
ကာင်းမွန် ပီး 
ြဖစပ်ါသည်။  

လားပအဲနမီျို း
က ိစီပင်၊ ဇလ
မး်သပ် လ့လာ
က်ရှိခဲ့ ပီး တစဧ်
က်လင်ကလာ
က်ပျိုးသူ တာင
သာ ကလာ

ပမွျားတွင် တ

ကာင်း။ 

CV 03078 
ကိ ဇလပ်၊ ပနး်
၁၄ အတွငး် စ
နး် အြမင့်မားဆ
ာင်သူအများစစိ
တာင်သူကွင်း
      

 ICCV 0711
လပ်၊ ပနး်ကနး်၊
ာခဲ့ရာ ICCV 
ဧကလျင်(၁၉ 
းပဲအနီမျို းြဖစ်
င်သူများကို က်
းပဲအနီ ရဆ

တာင်သူအများစ

2

းကန်း၊ ကျာက
စမး်သပ် လ့လ
ဆး ထွက်ရှိခဲ့ ပီ
စိက်ပျိုး န သ
း သရပ်ြပပွဲမျာ

18 
 ကျာက်ဆည
07118 မျိုးမှ
- ၂၅)တငး်နန်
ပါသည်။ တပ

က်နှစ်သက် သာ
ငး်-၄မျိုး ထက
စကိုက်နစှ်သက

20 

က် 
လာ 
ပီး 
သာ 
ား 

ည၊် 
မာှ 
နး် 
ပင် 
ာ 
က် 
က် 
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စက်မသီးနှနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလဌာနခွဲ 
ဟင်းသးီဟင်းရွက်၊ သစ်သီးဝလဌာနစ၏ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှခိျကမ်ျား 
တီ ြမ ဆွးအ ြခခသဘာဝနှင့်ဓါတ် ြမသဇာအချို းအစားအမျို းမျို း၏ဟင်းစားပဲပပ် 
ကးီထွားဖွ ဖ့ို းမနငှ့် အထွက်နန်းအ ပ အကျို းသက် ရာကမ်ကိ လလ့ာြခင်း 

တီ ြမ ဆွးအ ြခခသဘာဝနှင့် ဓါတ် ြမသဇာအချိုးအစားအမျိုးမျိုး၏ဟင်းစားပဲပတ် အပင်ကီး 
ထွား ဖွ ့ဖိုးမနှင့်အထွက်နန်းအ ပ အကျိုးသက် ရာကမ်ကိ လ့လာရန် Nakhonsawan(1) ဟင်းစား 
ပဲပတ်မျို းကိအသးြပု၍ ၂၀၁၃ ခနှစ်၊မိး နှာင်းရာသီ၌စမ်းသပ် ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဟင်းစားပဲပပ်သီးနှတွင် 
တီ ြမ ဆွးအ ြခခသဘာဝ ြမသဇာကိအချို းကျသးစဲွ ပးြခင်းြဖင့် ပင်ပိင်းဆိင်ရာကီးထွားမကိ အကျို း 
သက် ရာက်မရိှ စပါသည်။ တစ်ပင်ပါ သီး တာင့်အ ရအတွက်နှင့် အ လးချန်ိတိတွ့င် ဥယျာဉ်ြခ ြမ ဆးွ 
(၂၅%) +နွား ချး(၂၅%) တွင်ပမှန် ြမသဇာတစ်ဝက်နန်းကိထည့်သွင်း ပးြခင်းသည်(၅၃ တာင့်)နှင့် 
(၁၀၅.၄ဂရမ)်တိြ့ဖင့်အများဆးြဖစ် ပီးပရိတိန်းပါဝင်မရာခိင်နန်းများ သာ်လည်း တီ ြမ ဆွး(၂၅%) + နွား 
ချး(၂၅%) ထည့်သွင်း ပး သာစမ်းသပ်ချက် (၄၈ တာင့်၊ ၉၈ဂရမ)်နှင့် ကွာြခားမမရှိသြဖင့် တီ ြမ ဆးွ နှင့် 
နွား ချးကိအချိုးကျတဲွဖက် အသးြပုြခင်းြဖင့် ဓါတ် ြမသဇာအသးြပုမကိ လျာ့ချနိင်မည်ြဖစ် ကာင်း 
တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

စက်မသီးနှဌာနစ၏ထူးြခား သာသ တသန တွရိှ့ချကမ်ျား 
အလားအလာ ကာင်း သာမျိုးများ 

(က) ကသီးနှ 

မျိုးအမည် - DAR-1 
မိဘမျိုးတွဲအမည ် - Co-795 x Co-419 
မျိုးအမှတ် - ၉၅-၁၇၂ 
အပင်အြမင့် - ၁၀-၁၂ ပ 
ကလးပတ်  - ၂.၅-၃.၀ လကမ် 
အချို ဓါတ်ရာခိင်နန်း - ၁၉-၂၁  
အူနီ ရာဂါ  - အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရိှ 
ပင်စည်ထိးပိး - ကျ ရာက်မနညး် 
တစဧ်ကအထက်ွနန်း - ၆၀- ၆၅ တန် 

 

 
မျိုးအမည် - DAR-2 
မိဘမျိုးတွဲအမည ် - Co-795 x VMC-74/527 
မျိုးအမှတ် - ၀၇-၂ 
အပင်အြမင့် - ၁၁-၁၃ ပ 
ကလးပတ်  - ၂.၅-၃.၀ လကမ် 
အချို ဓါတ်ရာခိင်နန်း - ၁၉-၂၁  
အူနီ ရာဂါ  - အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရိှ 
တစ်ဧကအထွကန်န်း - ၆၀- ၆၅ တန် 
 



 

မျိုးအမည် 
မိဘမျိုးတွဲအမ
မျို းအမှတ် 
အပင်အြမင့် 
ကလးပတ်  
အချိုဓါတ်ရာခိ
အနူီ ရာဂါ  
တစဧ်ကအထွ
 
မျိုးအမည် 
မိဘမျိုးတွဲအမ
မျို းအမှတ် 
အပင်အြမင့် 
ကလးပတ်  
ဆစ်ကားအရှ
အချို ဓါတ် ရာ
အနူီ ရာဂါ  
ပင်စညထ်ိးပိး
တစဧ်ကအထွ
(ခ) လာ်သးီနှ

မျိုးအမည် 
အသကရ်က်  
အပင်အြမင့် 
ပင်စည်အချင်
ပင်စည်အ ရာ
လာ်အရည်အ
တစဧ်က လာ်
ပိးမားဒဏ်ခနိ
မျိုးအမည် 

အသကရ်က်  
အပင်အြမင့် 
ပင်စည်အချင်
ပင်စည်အ ရာ
လာ်အရည်အ
တစဧ်က လာ်
မိဇိတ် ရာဂါ  

-
မည ် -

-
-
-

ခိင်နန်း -
-

ထကန်နး် -

-
မည ်   -

  -
  -
  -

ရည ်   -
ခိင်နန်း   -

  -
   -

ထကန်နး်   -
နမှျား 

-
-
-

း -
ာင ် -
အ သွး -
ာ်အထွက်နနး်-
နိင်မ -

-

-
-

း -
ာင ် -
အ သွး -
ာ်အထွက်နနး် -

-

- DAR-3 
- VMC-74/52
- ၀၃-၃၀၅ 
- ၁၀-၁၂ ပ 
- ၂.၅-၂.၈ လက
- ၁၉-၂၂  
- အသင့်အတင
- ၅၀-၅၅ တန်

-DAR-4 
- Phil-72/70
- ၀၇-၂၃၃၄၂
- ၁၀-၁၂ ပ 
- ၃.၅-၃.၈ လက
- ၅-၇ လက်မ
- ၁၉-၂၁ 
- ခနိင်ရည်ရှိ 
- ကျ ရာကမ်န
- ၆၀- ၇၀ တန်

- Thailand 
- ၁၁၀-၁၃၀ 
- ၃၅၀-၄၀၀ စ
- ၁.၆၀ စင်တီ
-အစိမ်း 
- ကာင်းပါသ
- ၁၁၀၀-၁၃၀၀
- ခနိင်ရည်ရှိပါ
- MK-2 

- ၁၂၀-၁၄၀ 
- ၂၅၀-၃၀၀ စ
- ၁.၅၀ စင်တီ
- အစိမ်း 
- ကာင်းပါသ
- ၈၀၀-၁၀၀၀
- ခနိင်ရည်ရှိပါ

27 

က်မ 

င့်ခနိင်ရညရ်ှိ 
 

0xK-88/92 

ကမ် 

နညး် 
န ်

စင်တီမီတာ 
မီတာ 

သည် 
၀ ပိဿာ 
ါသည ်

စငတီ်မတီာ 
မီတာ 

သည် 
၀ ပိဿာ 
ါသည ်

222 
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ြမဆီလာ၊ ရအသးချ ရးနှင့် စိက်ပျိုး ရးအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ 
ြမဆီလာဌာနစ၏ ထးူြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

 

စပါးသးီနှစိက်ပျို းထတလ်ပြ်ခငး်တွင် Gliricidiaအားသစ်စိမ်း ြမသဇာအြဖစ် အသးြပုနငိသ်ည့် 

အလားအလာများအား လ့လာြခင်း 

စပါးသးီနစိှက်ပျိုးထတ်လပြ်ခင်းတွင် Gliricidiaအားသစစိ်မး် ြမသဇာအြဖစ် အသးြပု 
ြခငး်ြဖင့် စပါးသးီနအှထကွ်နနး်နှင့် ြမ၏ဂဏ်သတ္တ မိျားအ ပ  အကျိုးသက် ရာက်မ လ့လာရန် 
နှင့် ြမ၏ဂဏသ်တ္တ မိျားအ ပ အကျိုးသက် ရာက်မ လ့လာရနန်ငှ့် တာင်သူများအတွက်ကန်ကျ 
စရတ်ိ သက်သာသည့်အြပင်လပ်ကိင်ရန်လွယ်ကသူည့် Gliricidiaအားထည့်သွင်းြခငး်ြဖင့် သဘာဝ 
ြမဩဇာအြဖစ် အသးြပုနိင်သည့်အြပင် ကိင်းရိးကိင်းခက်များအားထင်းအြဖစ် အသးြပုနိင်မ 
တိက့ိ လ့လာရန ်ရည်ရွယ်၍ ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ 

Gliricidiaအားသစ်စိမ်း ြမသဇာအြဖစ် စပါးမစိက်မီတိင်းထည့် ပးြခင်းြဖင့် မည်သည့် 
ြမဩဇာမမထည့်သည့် အကွက်ထက်စပါးအထွက်၄၅%၊ ပဲလွမ်းစိက်ခဲ့သည်ထက် စပါးအထွက ်
၁၃%၊ ပိက်ဆ လာစ်ိက်ခဲ့သည့် အကွက်ထက်၃၃%နှင့် နာွး ချးထည့်သည့်အကွက်ထက် ၆% 
သာလွန် ကာင်း တွရ့ှိခ့ဲပါသည်။ 

 

စပါးသးီနစိှကပ်ျို းထတ် လပ်ြခင်းတွင် Gliricidiaအားသစ်စိမ်း ြမသဇာအြဖစ်  
အသးြပုနိင်သည့် အလားအလာများအား လ့လာြခင်း 

 

 

 



 

ရအသးချ

 ဆာ
အာက်ပါအတ
၁။ စပမ်ျို းစပါ
 စပမ်ျိ
ရွယ်၍ ၂၀၁၂-
များ ြဖစ် သာ
မျိုးများကိအသ
ပးြခင်း၊ တ
လက်မ လမး်
အနက်(၂)လက
ခန် ့စိက်ပျိုး
ရကိ(၂၅-၃၀
ထိန်းစနစ်အလ
 ၂၀၁၂
အလိက် အထွ
တစပ်တ်တစ်ခ
ပးစွမ်းနိင် က
ရ လျာန့ညး်
၃၅) ရာခိင်နန်
 ၂၀၁၃
အရ ရထိနး်စ
ပမာဏ(၇၀၀
 စမး်သ
မျိုးဗီဇအရကွာ
သည်။ သိြ့ဖစ်
အစား စိက်ပျိ
ပါသည်။ 

 

 

 

 

ရးသ တသန

ာင်ရကွ်ခဲ့ သာသ
တိငး် ဖာြ်ပအ
ါးများ၏  အထွ
ျုးစပါးပလဲသွယ
-၂၀၁၃ ခနစှ၊် 
ာပလဲသယွ် ၁၊ 
သးြပု၍ ရထိန
စ်ပတ်တစ်ခါ 
း ပးြခင်းတိက့ိ
က်မလမ်း ပးြခ
ရကိ ခတာနိ
၀)ရာခိင်နန်းခန်
လိက် ကွာြခားမ
၂-၂၀၁၃ ခနှစ်
ထွက်နနး်များ 
ခါ ရအနက်(၂
ကာငး် တွရ့ှိရ
းတိင်း ရသွငး်
နး်ခန် ့ပိမိသးစွဲ
၃-၂၀၁၄ ခနစှ်
စနစ်များတွင် 
-၉၀၀)မီလီမီတ
သပ်စပ်မျိုးစပါ
ာြခားမရှိ သာ်
စ်ပါ သာ ကာ
ျုးစရိတ်သက်သ

 

နဌာနစ၏ထူ

သ တသနလပ
ပ်ပါသည်။ 
ထကွန်နး်ကိမထ
ယ၏် အထွက်
မိးရာသီနှင့် 
ဘာစမာတီA
န်းစနစ်များြဖစ
ရအနက်(၂)

ကိစမ်းသပ် ဆာ
ြခင်းြဖင့် တာင်
နိင် ပီး၊ နှစ်ပတ်
န် ့ ခတာနင်ိ က
မမရှိ သာ်လည
စ်၊ နွရာသီစ
သိသာစွာကွာြ
)လကမ်လမး်

ရပါသည။် တ
ပးရသြဖင့်

စခဲ့ရပါသည်။ 
စ်၊ မိးရာသအီ
ပလဲသယွ် ၁ န
တာြဖင် ့ပျမး်မ
ါးများ၏ ြပငပ်
ာလညး် ရထနိ်
ာင့် စပ်မျိုးစိက်
သာ စသည့်  

ထးူြခား သာသ

ပ်ငန်းများမှ ထ

ထိခိက် စသည့်
က်နန်းကိမထိခိ
နွရာသီ၊ ၂၀၁၃

AxR ၊ SL1A 
စ် သာ တာင
)လက်မလမး်
ာင်ရွက်ခဲ့ရာစပ်
ငသ်ူသမရိးကျ
တတ်စ်ခါ ရအ
ကာင်း တွရ့ှိရ
ညး်စမး်သပမ်ျိုး
မ်းသပ် တွရ့ှိခ
ြခားမရှိ ကာင်
ပးြခင်းြဖင့်

တာငသ်သူမရးိက
ရ ခတာ သ

အကွက်ကျယ်စမ
နငှ့် 25A x ဆ
အထွက်နန်းမျ
ပရပသ်ွင်လက္ခ
န်းစနစ်အလိက်
က်ပျိုးထတ်လပ်

ရ ခတာ သ

သ တသန တွ

ထူးြခား သာ

ည့် ရထိန်းစနစ်
က် စသည့် 
၃-၂၀၁၄ ခနှစ်
x SL8R  နှ
င်သူသမရိးကျ
ပးြခင်းနှင့် နှ
ပ်မျို းစပါးမျို းမျ
ရထိန်းနည်းစ
နက် (၂) လက
ရပါသည်။ ရ
းအလိက် ကွာြ
ချက်အရစမး်သ
ငး် တွရ့ှိရပါသ
စမ်းသပ်မျိုးမ

ကျနညး်ကဲ့သိ ့
သာ ရထိန်းနစ်

မး်သပ်ကွကမ်ျ
ဆငး်သိဂစပ်မျို
များစာွ ပးစမွ်း
ကဏာများ၊ အပ
က် ကွာြခားမမရိ
ပရာတွင် တာ
သာနည်းစနစ်မျ

တွရ့ှိချက်များ 

သ တသန တ

စ်ကိရှာ ဖွြခငး်
ရထိန်းစနစ်ကိ
စ် မိးရာသီတိတ့ွ
နင် ့ 25A x ဆ
ရထိန်းစနစအ်

နစ်ပတ်တစ်ခါ 
များတွင် တစ်
စနစ်ထက်(၂၀
က်မလမ်း ပးြခ
ရအကျို းထိ ရာ
ြခားမရှိပါသည်
သပမ်ျို းအလက်ိ
သည။် ရထိန
များ၏အထွက်
ရထိန်းပါက

စ်များထက်စိက

ျား၌ စမ်းသပ်
ုးများသည် စစ
နိင် ကာင်း တ
ပငဇီ်ဝကမ္မလက
ရှိ ကာငး် လ့
ာင်သူသမရိးက
ျားကိသးသင့်

2

တွရ့ှိချက်များက

း 
ကိရှာ ဖွရန ် ရည
တွင ်စမ်းသပ်မျိ
ဆင်းသိဂ (STG
အတိင်း ရလမ်
ရအနက် (၂

ပတ်တစ်ခါ 
-၂၅)ရာခိင်နန်
ြခင်းြဖင့် စက်ိပျိ
ရာကမ်တွင် 
ည။် 
က် ရထိနး်စန
န်းစနစ်များတွ

က်ကိ အြမင့်ဆ
စိက်ခင်းထဲတွ
က်ပျို း ရကိ(၁၀

ပ် တွရ့ှိချက်မျာ
စ ပါငး်သးစဲွ
တွရ့ှိရပါသည်။
က္ခဏာများသည
လာသးသပ်ရပ

ကျ ရထိန်းစန
ကာင်း တွရ့ှိ
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ကိ 

ည ်
ျို း 

G) 
မး် 
၂) 
ရ 
နး် 
ျိုး 
ရ 

နစ် 
တွင ်
ဆး 
တွင် 
၀-

ား  
ရ 
။ 
ည ်
ပါ 
နစ် 
ရရိ 



 

၂။ ဆည်
ြခာကတ်

 ဆ
စကိန်ည်းစ
စမ်းသပ်ရန
၂၀၁၂-၂၀၁
စလးတွင် 
များတွင် 
၁၀-၂၅ ရာ
 ရ
ကာင့် 

အစား အသ
တစ်ခါ 
လက္ခဏာမ
ကာင်းသ

 အ
ကီးထွားမ
စရိတ်ပိမိလ
ရအကျိုး
နငှ့် ရအက
 သိ
ရာကမ်အ
အကျိုးသက
ရ ခတာ
သည်။ 
 

 

 

 

 

 

ရ သာကလ်ယ
စ် ရထိန်းစန
ဆည် ရ သာက်
စနစမ်ျားအလိက
န်ရညရ်ွယ်၍ သ
၁၃ ခနှစ်၊ 
ရွ ့ ြပာင်းစိက
ရ ခတာ သ

ာခိင်နန်းထိ ခ
ရ ခတာ သာ
ရရှားပါး သာ
သးြပုနိင်၍ စိ
ရထိန်းစနစ်ကိ
များ ြပာင်းလဲ
သးသပ်ရပါသည
အစိသမန်းတွင်
မနန်းြမင့်လာနိ
လာနိင်ပါသည်
ထိ ရာကမ်မှာ
ကျို းထိ ရာကမ်
သိြ့ဖစပ်ါ သာ
အ ပ  ရစိတ
က် ရာက်မတွ
ာနိငသ်ည့် ရထ

ယ်စပါးများတငွ
စမ်ျားနငှ့် စိက်

က်လယ်စပါးမျာ
က် စပါးအထွ
သီးထပ်ရငစ်ပါ
နရွာသ၌ီလည

က်ပျိုးြခငး်သည
သာ ရထိန်းစနစ
ခတာနိင် ကာ
ာ ရထိနး်စနစမ်
ာ  ဆည် ရ သ
စိက်ပျိုးစရိတ်
ကိအသးြပုြခင်း
လသဲွားြခငး်မရှိ
ည။် 
ြဖစ် စ၊ အ ြခ
င်သြဖင် ့အချိ
။ ရထိန်းစန
ာလညး်ကာွြခာ
မမှာလည်းကွာ
ကာင့် ဆည်

တစ်လှည့် ြခာ
င် လ့လာ တွ
ထိန်းနည်းစနစ်

င ်အထကွန်ငှ့်
က်နည်းစနစ်တိ၏့
ားတွင် ရစိတ

ထွက်၊ စစ ပါင်
ပါးမျို းကအိသး
ည်း ကာင်းစမ်
ည ် စစ ပါငး်သ
စ်များသည ်
ာင်း တွရ့ှိရပါသ
များကိအသးြပ
သာက် ဒသမျ
ခတာနိင်ပါသ
းြဖင့် အပင်ဇီဝ
သာ ကာင့် စိ

ြခာက်သမန်းတွ
နအ်ခါမီ ပါင်း
နစ်ကွာြခားသ
ားမရှိ ပီးစိက်နည
ာြခား ကာငး်
ရ သာက်လ

ာက်တစ်ခါ 
တွရ့ှိချက်အရ ရွ
စ် (AWD) တ

 ရအကျိုးထိ
၏ အကျို းသက
တစ်လှည့် ြခာ
ငး်သးစွဲ ရပမာ
းြပု ပီး ၂၀၁၁-
မးသပ် ဆာင်ရွ
သးစွဲ ရပမာဏ
တာင်သူသမရိ
သည။် 
ြပုြခင်းြဖင့် စ
ျားတွင် တာ
သည။် စမ်းသပ်
ဝကမ္မဆိင်ရာလ
စိက်ပျိုးသီးနှအ

တငွ်ြဖစ် စတိက်
းပင်များကိနှိမ်
ည်နှင့်အမ  သ
ည်းစနစမ်တူည
တွရ့ှိရပါသည

လယ်စပါးများ၏
ရထိန်းစနစ်မျာ
ရွ ့ ြပာင်းစိက်ပ ိ
တစ်မျို းမျို းကိအ

ထိ ရာက်မအ ပ
က် ရာက်မ 
ာက်တစ်ခါ ရ
ာဏနှင့် ရအ
-၂၀၁၂ နွရာသ
ရက်ခဲ့ရာစမ်းသ
ဏအများဆးြဖစ
ရးိကျ ရထိန်

စိက်ပျိုး ရကိ
ာင်သူသမရိးကျ
ပခ်ျကအ်ရ ရစိ
လက္ခဏာများ၊
အထွက်နနး်ကိ

က်ရိက်အ စ့ချြခ
နင်းရန်လိအပ်
သးစွဲ ရပမာဏ
ညီသညန်ှင့်အမ
ည။် 
၏ အထွက်နှင်
ျားနှင့် စက်ိပျိ
ပျို းနည်းစနစ်တ
အသးြပုသင့်

ပ  ရစိတစ် 

ရထိန်းစနစ်မျာ
အကျိုးထိ ရာက်
သီ၌လည်း က

သပ် သာ နစှ်ရ
စ် ပီး ရထိနး်
နး်စနစ(်CF) ထ

ခတာနိင်
ကျ ရထနိး်နည်း
စိတစ်လှည့် ြခ
 အထွက်မိတ်
လည်း ထိခိက်

ြခင်းသည် ပါင
ပမ်ည်ြဖစ် ပးီက
ဏကွာြခားမရှိသ
မ  သးစွဲ ရ ပမ

င့် ရအကျိုး
ျို းနညး်စနစမ်ျ
တွင် သင့် တာ်
ကာင်း တွရ့ှိ
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လှည့် 

ားနှင့် 
က်မကိ 
ကာင်း၊ 
ရာသ ီ
းစနစ် 
ထက် 

သာ 
းစနစ ်
ြခာက ်
တ်ဖက် 
က်မမရှိ 

င်းပင် 
ကန်ကျ 
သြဖင့် 
မာဏ 

 ထိ 
ျား၏ 
သာ 

ရရပါ  



 

၃။ ဝါသးီနှ၏

မကိ လ့လ

 ဝါသီ
ရာကမ်ကိ လ
မိး နှာင်းရာသီ
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ဇီဝနည်းပညာဌာနစ၏ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 
၁။ မ နာသခမျို းထွန်းလိင်းအားလးမှာ မိဘမျိုးထက် စာ၍ပနး်ပင့်ွ ပီးသက်လင်စပါးမျိုးြဖစ် 
သည့် ရသွယ်ရင်စပါးမျိုးထက် အထွက်နန်းပိ ကာငး်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ လိငး်နပါတ်- ၁၊ ၃ 
၊ ၆၊ ၉နှင့်၁၀တိမ့ာှ ပန်းပွင့်ရက်ပိ စာသည့်မျို းလိင်းများြဖစ် ပီးအထွက်နန်းမှာမိဘမျိုးနှင့် သိသာစာွ 
ကွာြခားမမရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 
၂။ မျို း စဘ့ဏ်မှ စ ဆာင်းထား သာ ဒသစပါးမျိုး၂၀၀ကိ ဆားငဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိစထားမျို း 
များြဖစ်သည့်Pokkaliနှင့် ဆားငဒဏ်ခနိင်ရည်မဲ့စထားမျို းြဖစ်သည့် IR-29 တိကိ့အသးြပုလက် 
Yoshida solution၊ ဆားကန်နှင့် Molecular Marker 5မျိုးတိကိ့အသးြပုလက် ဆားငဒဏ်ဗီဇ 
ပါဝင်မ ရိှ၊ မရိှသ တသန ဆာငရ်ွက်ရာတွင်စမ်းသပ်ချက်၃မျိုးလးတွင ် ဆားငဒဏ်ခနိင်ရည်ရှ ိ
သာ မျိုး(၉)မျိုး၊ IRSSTN (6) IR 11 T 262၊ IRSSTN (7) IRSSTN 242 ၊ IRSSTN (8) IR 11 T 

164 ၊ IRSSTN (9) IR 11 T 159၊ IRSSTN (12) IR 11 T 193၊ IRSSTN (14) IR 11 T 
206၊IRSSTN (25) IR 66946-3B-178-1-1 (FL 478)၊ IRSSTN (26) CSR 28 နငှ့် IRSSTN (28) 
AT 401 တိက့ိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
၃။  မျိုး စဘ့ဏ်တွင်စ ဆာင်းထား သာယာစပါးမျိုးများထဲမှ Selection Index များနှင့် 
Secondary Trait များကိအ ြခခ၍ ရငတ်ဒဏ်ခနိငရ်ည်ရိှယာစပါးမျိုး၁၂-မျို းကိဆန်စပါးဌာန 
စမှ ရရှိ သာ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိ Improved မျို း၁၆-မျိုး ၊ ရအနညး်လိ-၁ နငှ့် Azucena စပါး 
မျို းတိအ့ားစထားမျို းများအြဖစ် အသးြပု၍အရှည် ၃ ပ ၊ အကျယ် ၆ လက္မအရွယ်အစားရှိ PVC 
ပိက်များတွင်၎င်း၊ water potential - 0.1 MpaရှိYoshidasolutionတွင၎်ငး်၊ စပါးမျိုးများ 
အလိက် ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမနှင့် ဆက်စပ် န သာအြမစဖ်ွဲ စ့ည်းမကိ လ့လာရာ စမး်သပ် 
စပါးမျိုး ၂၈-မျိုးအနက် IR 82912-B-B-16 မျို းမှလွ၍ဲ ကျနစ်ပါးမျိုး ၂၇မျိုးမှာ စထားမျို းြဖစ်သည့် 
ရအနညး်လိ-၁ စပါးမျို းနှင့် ကွာြခားမမရှိသည ်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 
၄။ မတ်ပဲမျိုး၁၉-မျိုးကိ K-10, PU-45-1 မျိုးများအား စထားမျိုးများအြဖစ်အသးြပု၍ ရ 
ငတ်ဒဏ် အသင့်အတင့်ခနိင်ရည်ရှိ၍ အလားအလာ ကာငး် သာမတ်ပဲဗီဇမျိုးကဲွများအားရှာ ဖွရာ 
စမ်းသပ်မျို း ၁၉-မျိုးအနက် 7344(Spread type)၊7335(Kyawlin variety)နငှ့်8412 (VM76-
26) မတ်ပဲမျိုး များမှာ ရငတ်ဒဏ်ခနိင်ရည်အရှိဆးမျို းအြဖစ် တွရ့ပါသည်။  
၅။ စပါးဘက်တီးရီးယားရွက် ြခာက် ရာဂါခနိင်ရည်ရှိ သာ စပါးမျိုးလိင်း (၂၆)လိင်းအား 
ခနိင်ရည်ရှိ gene များပါ၀င်မ ့ ရှ/ိမရိှ ကိ Molecular Marker နည်းအသးြပု၍စစ် ဆးရာXa 
4geneပါဝင် သာမျို း၂မျို း(IR81501-7-3-2-2-3, RAMOHAN)၊ xa5geneပါဝင် သာစပါးမျိုးလိင်း 
(၁၁)မျိုး(RGDU 100001-64, RGDU 100001-120 , RGDU07097-1-8M-9KPS , IR 82489-7-
2-2-2, OM 2395, TOX 3416-170-2-1-1, IR 82810-407, IR 84001-49-2-2-1, RAMOHAN, 
IR78545-49-2-2-2, PSBRC2၊ Xa7geneပါဝင် သာစပါးမျို းလိင်း(၈)မျိုး(RGDU 100001-39, 
RGDU 100001-75, RGDU 100001-67, RGDU 100001-64, RGDU 100001-120, 
RGDU07097-1-8M-9KPS, RGDU 100001-114 ၊ RGDU 100001-99)၊Xa21 gene 
ပါဝင် သာစပါးမျိုးလိင်း(၅)မျိုး(RGDU 100001-67, RGDU 07097-1-8M-9KPS, RGDU 
100001-114, RGDU 100001-99,IR 82489-7-2-2-2)တိြ့ဖစပ်ါသည်။  
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၆။  စပါးဂတ်ကျိုး ရာဂါခနိင်ရည်ရှိ သာစပါးမျိုးလိငး်(၄၈)လိင်းအားခနိင်ရည်ရှိ gene များ 
ပါ၀င်မ ့ ရိှ/မရှိကိ Molecular Marker နည်းအသးြပု၍ စစ် ဆးရာတွင်P i-9 gene ကိစပါး မျိုး 
လိငး် (၁၂)လိငး်(OM 4552 , BC4F4-75 , IR 87707-446-B-B-B , IR 85309-Sub 1-156-1-1-
1,IR 57514 , IR 42သည် IR 84001-49-2-2-1 IR 57514- BC3 F6-22-8-1-4-34,  IR 09F 171, 
IR 87707-446-B-B-B , IR82589-B-B-149-4 , IR83928-B-B-81-2) တွရ့ှိရ ပီးစပါးဂတ်ကျိုး 
ရာဂါခနိင်ရည်ရှိPizt gene ကိစပါးမျိုးလင်ိး ၁မျို း(IR 64)  တွရ့ှိရသည်။ 
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ပးိမားဌာနစ၏  

စပါးသးီနှပိးမားကာကယွ် ရးသ တသနလပ်ငန်းများမှထူးြခား သာ တွရ့ှိချက ်
 

ဆန်စပါးဌာနစုမှရရှိသည့် စပါးမျို း(26)မျိုးကို 2013ခုနှစ်မိုးရာသီတွင် ပိုးမွှားဌာနစုကွင်း 
၌  ဖြ ုတ်ညိုပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုေရွးချယ်ရန် စမ်းသပ်ေဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မိုး 
ရာသီတွင် စပါးများကိုသုံးကမိ်ခွဲ၍ မျို းေစ့ ေသတ္တာငယ်များတွင် အတနး်လုိက်စိုက်ပျို းခဲ့ပါသည်။ 
Local Susceptible Check အဖြ စ်မေနာသုခစပါးမျို းနငှ့် Resistant Check ဆင်းသွယ် 
လတ်စပါးမျိုးတို့ကိုအသုံးပြ ုခဲ့ပါသည်။ 

ခံနိုင်ရည်မဲ့စပါးမျိုးနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိစပါးမျိုးများကိုစိုက်တန်း၏ အလယ်၌ ထည့်သွငး် စိုက် 

ပျို းခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျို းပြ းီမျိုးေစ့ သတ္တ ာများကိပိး လှာင်အိမ်အတွင်းထည့်ပါသည်။ စပါးပင် 

များအရွက်(၃)ရွက်ထွက်ချိန်တွင် 2ndinsterနှင်3့rdinster  အ ကာင်ငယ်များကိတစ်ပင ်

လင ်(၁၀) ကာင်နန်းြဖင့်လတ်တင် ပးခဲ့ပါသည်။ ပိး ကာင်များ လတ်တင် ပး ပီး အပတ် 

စဉ်မှတ်တမ်း ကာက်ယူပါသည်။ မှတ်တမ်း ကာက်ယူြခင်းကိ ဇယား (၁)ပါ  အကဲြဖတ် 

အမှတ်စ ကး (၀-၉)အရ ကာက်ယူ ပီးLocal Susceptible Check မ နာသခစပါးမျိုး 

အပင်အားလး သလင ် မှတ်တမ်း ကာက်ယူြခင်း ပီးဆးခ့ဲပါသည။် ရရှလိာ သာြဖုတ်ညို 

ပိး ဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိသည့် အဆင့်များကိဇယားများြဖင် ့ ဖာြ်ပထားပါသည။်  

ဇယား(၁) Standard Evaluation System for Rice Brown Planthopper (SES 1996)  

Scale Damage 
0 No damage 
1 Very slight damage 
3 1st& 2nd leaves yellowing 
5 10to 25% of the plant wilting 
7 >than half the plants wilting or dead 
9 All plants dead 
 

တွရ့ှိချက ် 

ဆန်စပါးဌာနစုမှရရှိေသာအလားအလာေကာင်းစပါးမျိုး(26)မျို းမှ ခံနိုင်ရည်ရှိမျို း(R) ၁ 

မျို း? အသင့်အတင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမျိုး(MR) ၆မျို း?အသင့်အတင့်ခံနိုင်ရည်မဲ့မျို း (MS)၂မျိုး? ခံနိုင ်

ရည်မဲ့မျိုး(S) ၁၈မျို းကိုေတွ့ ရှိရပါသည်။  
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စပါးမျို း(26)မျို းမှ ြဖုတ်ညိုပိးဒဏ်ခနိင်ရည်ရှိမ 

စဉ် မျိုးအမည် Score Resistant 

၁။ ဆင်းဧကရီ(၃)  ၅ MS 

၂။ MR-9 ၇ S 

၃။ ဆင်းသခ ၉ HS 

၄။ သခရင ် ၉ HS 

၅။ သီးထပ်ရင ် ၉ HS 

၆။ ရတနာတိး ၃ R 

၇။ ရသွယ်ရင် (IR 50) ၉ HS 

၈။ ပ ဆန်း ဘးကား ၉ HS 

၉။ ဆင်းနွယရ်င် ၉ HS 

၁၀။ ပ ဆန်းရင် ၉ HS 

၁၁။ မာ်ှဘီ(၂) ၉ HS 

၁၂။ ဆားငန်ခဆင်းသယ်ွလတ် ၃ MR 

၁၃။ ရြမန်မာ ၃ MR 

၁၄။ ဆင်းသွယလ်တ် ၃ MR 

၁၅။ ဆဝါနာဆပ်၀မ်း  ၉ HS 

၁၆။ ရြပည် ဌး ၉ HS 

၁၇။ ရဆင်းလးသွယ် ၇ S 

၁၈။ ဘာစမာတ ီ ၉ HS 

၁၉။ ရရင် အး ၃ MR 

၂၀။ ကျာ် ဇယျ ၃ MR 

၂၁။ ဧရာမင်း ၃ MR 

၂၂။ ရဝါထွန်း ၅ MS 

၂၃။ အင်းမရဲ ဘာ် ၉ HS 

၂၄။ နှကား ၉ HS 

၂၅။ ပ ဆန်း မး ၉ HS 

၂၆။ မ နာသခ ၉ HS 
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မျိုး စဘ့ဏ်ဌာနစ၏ ထူးြခား သာသ တသန တွရ့ှိချက်များ 

သးီနှမျို းဗီဇကွဲများစ ဆာင်းရရှိမနှင့် မျို းလက်ခရရှိမ အ ြခအ န 

စဉ် သီးနှအမည် 
တိင်း ဒသကီး/ြပည်နယ် 

စစ ပါင်း မ ကွး 
တိငး် 

ရခငိ် 
ြပည်နယ် 

ကချင် 
ြပည်နယ် 

ရှမ်း 
ြပည်နယ် 

စစ်ကိင်း
တိင်း 

ပခူဲး 
တိင်း 

ချငး်ြပည် 
နယ် 

DAR 

၁. စပါး ၂       ၂၁၀ ၂၁၂ 
၂. ပဲမျိုးစ ၈    ၇၁    ၇၉ 
၃. နှစားသီးနှ    ၄ ၂၉၃    ၂၉၇ 
၄. ဟင်းသီးဟင်းရွက်    ၁ ၂ ၁   ၄ 
၅. ြမစ်ဥစားသးီနှ ၁ ၁ ၁ ၇ ၉ ၃ ၂  ၂၄ 
 စစ ပါင်း         ၆၁၆ 

 
ကာက်ညင်းဗီဇကွမဲျိုးများ၏ အထက်ွနှင့် အထွက်မိတ်ဖကလ်က္ခဏာများအား အကြဲဖတ် 
လ့လာြခင်း 

Nga Cheik Type  (ငချိပအ်ပစ်) 
 အထွက်နနး်ကိ လ့လာရာ Check ထက်သာသည့် မျိုးကိမ တွရ့ သာ် လညး်၊ ယငး်နှင့် 
မကွာြခားဘ ဲ မျို းအားလး၏ ပျမ်းမထက်ထူးြခားစွာသာ သာ မျိုးများကိ တွရ့ပါသည။် ယင်း 
တိမ့ာှ Acc. 1371,  Acc. 586,  Acc.8743,  Acc.8690,  Acc.5946 နှင့် Acc.2396တိြ့ဖစ်ကပါသည။် 
Selender Type 

မျိုးတစ်မျိုးမ  Check ထက်မသာ သာ်လည်း မျိုးအားလး၏ ပ မ်းမထက် ထူးြခားစွာ 
သာလွန် သာမျိုး(၃)မျိုး တွ ရိှ့ရပါသည။် ယင်းတိမ့ှာ Acc.8642, Acc.5758 နငှ့် Acc.2820 
တိြ့ဖစ်ကပါသည်။  
Medium Type 

Check ထက်သာ သာ မျိုးတစ်မျိုး (Acc.1833)နှင့် မျိုးအားလး၏ ပမ်းမ  အထွက်ထက် 
ထူးြခားစွာသာ သာမျို း (၁၃)မျိုး တွရ့ှိရပါသည်။ 
(Acc:8789,Acc:2952,Acc:2115,Acc:331,Acc:3219,Acc:2486,Acc:3443,Acc:1542, 
Acc:642,Acc:1974,Acc:8793,Acc:1980,Acc:2088,Acc:1833 
Bold Type  

Chcek ထက် အထွက်သာ သာ မျိုးတစမ်ျိုး(Acc. 1735) နှင့် မျိုးအားလး ၏ ပမး်မ  
အထွက်ထက်သာ သာ မျိုး(၅)မျိုး (Acc.8805, Acc.1493, Acc. 1633, Acc.1735 နှင့် 
Acc.1898) တွရ့ှိရပါသည်။ 

 
 ြမနမ်ာစပါးမျို းများ၏ ကိယ်စားြပုမျို းများ (Core Collection ) ထူ ထာင်ြခင်း 

Cluster analysis အရ ရးွချယထ်ား သာ (၅၁၃) Accessions သည် ဗဇီစလငမ်ရှိ 
ကာင်း တွရ့ပါသည်။ထိအ့တူ principal component analysis အရ ရးွချယထ်ား သာ မျိုး 

များ၏ ဗီဇကဲွလွဲမများမှာ whole collection မျိုးများ၏ ဗီဇစလင်မနှင့် သိသာစွာကွာြခားမမရှိ 
သည်ကိ တွရ့ပါသည်။ ရွးချယ်ထား သာ စပါးမျိုး ပါင်း (၅၁၃)မျိုးသည် Morphological 
Character များအရ ြမန်မာ ဒသစပါးမျိုးများအား ကိယ်စားြပုနိင်သည့် မျိုးဗီဇစလင် သာ 
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ကိယစ်ား ြပုမျိုး အစအ ဝးြဖစ်ပါသည။် ဤ Core Collection အားအသးြပု၍  Crop 
improvement လပင်နး်များအတွက် အ ရးပါ သာဗီဇများကိ ရာှ ဖသွည့် သ တသနလပ်ငန်း 
များတွင ် ထိ ရာက်စွာ အသးချသွားနိင်မညြ်ဖစ်ပါသည်။ ရွးချယ်ထား သာ စပါးမျိုး ပါငး် 
(၅၁၃)မျိုး၏ အထွက်နှင့် အထွက်နန်းမိတ်ဖက်လက္ခဏာများကိ ဒသအမျိုးမျိုးတွင် ဆက်လက် 
လ့လာပါမည်။ စားသးမ အရည်အ သွးဆိင်ရာ Amylose content ,Arome, GT, GC တိကိ့ 
ဆကလ်က် လ့လာမှတ်တမး်တငပ်ါမည။် Blast resistance, Bacterial blight resistance တိက့ိ 
Molecular Characterization ြပုလပ်ပါမည်။ Chromosome အလိက် DNA marker များကိ 
အသးြပု၍ မျို းဗီဇစလင်မတွက်ချက်အတညြ်ပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 
ြမန်မာ ဒသစပါးမျိုးများ၏ ြမသဇာချို တ့ဲ့မဒဏခ်နိင်ရည်ရှိမအား လ့လာြခင်း  

Pa Chee, Nagayar, Ban Gauk, Hteik Pyaung, A Pyo Gyi Paung, Aung Ba 
La, Ban Gauk  စသည့် မျိုး (၇)မျိုးမှာ ြမသဇာချို တ့ဲ့မ ဒဏ်ခနိင်ရည်ရိှ ပးီ ရရှိနိင် သာ 
Nitrogen Source အား ထိ ရာက်စွာ အသးချနိင် သာ မျို းများြဖစ် ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

မျိုးြဖန် ့ ဝ ပးမ အ ြခအ န 
 ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခနစှ်အတွင်း ြပည်တွင်းသိ ့ စပါးမျို း (၃၂၄)မျိုး၊ နှစားသီးနှ (၆၇)မျိုးနှင့် 
ပမဲျို းစသီးနှ (၂၀၆)မျိုး၊ ဆီထွက်သီးနှ (၈၀)မျိုး၊ စစ ပါငး်(၆၇၇)မျိုး တိကိ့ သ တသနြပုလပ် 
ရန်အတွက် ြဖန် ့ ဝ ပးခဲ့ပါသည်။ 
 
ပနှိပ်ထတ် ဝြခင်း(Publication) 
 စပါးသးီနှ Accession ပါင်း ၆၉၇၀ ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာမှတ်တမး်နှင့် သက်ဆိင် 
သာ Rice Germplasm Catalogue 2014 ကိ ထတ် ဝနိင်ခဲ့ပါသည်။ 
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သးီနှမျို းဗီဇကွဲများ၏ မျိုး စမ့ျားကိ နှစတ်ိ/နှစလ်တ်အ အးခနး်များတွင် ထနိ်းသိမ်းထားရှိြခင်း 

စဉ ် သီးနှ 

မျိုးအ ရအတွက် 
နစှ်တိအ အးခန်း နှစ်လတ်အ အးခန်း 

၁၂-၁၃ 
ခနှစ်  
အထိ 

၁၃-၁၄ 
ခနှစ်  
အတွငး်

စစ ပါင်း 
၁၂-၁၃ 
ခနှစ်  
အထိ

၁၃-၁၄ 
ခနှစ်  
အတင်ွး

စစ ပါငး် 

၁. စပါး ၇,၁၅၂ ၁၉၈ ၇,၃၅၀ ၇,၁၅၂ ၁၉၈ ၇,၃၅၀ 
၂. စပါးရိင်း ၁၈၄  ၁၈၄ ၁၈၄  ၁၈၄ 
၃. မတ်ပဲ ၁၂၆  ၁၂၆ ၁၂၆  ၁၂၆ 
၄. ကလားပဲ ၅၄၇  ၅၄၇ ၅၄၇  ၅၄၇ 
၅. ပစဲဉး်င ၁၄၃  ၁၄၃ ၁၄၃  ၁၄၃ 
၆. ပတီဲစမိး် ၁၈၉  ၁၈၉ ၁၈၉  ၁၈၉ 
၇. ပလွဲမး် ၁၈၀  ၁၈၀ ၁၈၀  ၁၈၀ 
၈. ပပဲပ ် ၈၀  ၈၀ ၈၀  ၈၀ 
၉. ထာပတ်ပဲ ၆၈  ၆၈ ၆၆  ၆၆ 
၁၀. ြမ ထာက်ပ ဲ ၆၉  ၆၉ ၆၉  ၆၉ 
၁၁. ပရဲာဇာ  ၈  ၈ -  - 
၁၂. ပရဲိင်း ၁၀၁  ၁၀၁ ၁၀၁  ၁၀၁ 
၁၃. ြပာင်း ၉၈  ၉၈ ၉၈  ၉၈ 
၁၄. ဂျု ၁,၅၅၁ ၂၅၆ ၁,၈၀၇ ၁,၅၅၁ ၂၅၆ ၁,၈၀၇ 
၁၅. နှစား ြပာင်း ၃၂၇  ၃၂၇ ၂၁၂  ၂၁၂ 
၁၆. လူး/ဆတ် ၁၄၂  ၁၄၂ ၁၂၃  ၁၂၃ 
၁၇. နမှး် ၄၂  ၄၂ ၃၇  ၃၇ 
၁၈. ြမပ ဲ ၆၆၅  ၆၆၅ ၆၆၅  ၆၆၅ 
၁၉. နကာ ၁၆  ၁၆ -  - 
၂၀. ပနး်နမှး် ၃  ၃ ၁  ၁ 
၂၁. ဆူးပန်း ၁  ၁ ၁  ၁ 
၂၂. ဆီမညင်း ၇  ၇ -  - 
၂၃. ဂ လာ် ၄၂  ၄၂ ၄၂  ၄၂ 
၂၄. ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၁၇၅  ၁၇၅ ၁၀၉  ၁၀၉ 

 စစ ပါငး် ၁၁,၉၁၆ ၄၅၄ ၁၂,၃၇၀ ၁၁,၆၇၆ ၄၅၄ ၁၂,၁၃၀ 
 

 
 

 


