အႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာ/ မ်ိဳးဗီဇ ျပဳျပင္ထားသည့္သီးႏွံမ်ား စီးပြားျဖစ္
စိုက္ပ်ိဳးထားရွိမႈအေျခအေန
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ISAAA အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာသည္ ISAAA ၏ တည္ေထာင္သူႏွင့္
ဥကၠ႒ေဟာင္း Clive James ေရးသားသည့္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး/GM သီးႏွံဆိုင္ရာ
ကမၻာ့အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏွစ္စဥ္ အက်ဥ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ အတြ-ဲ ၂၀ (၁၉၉၆ ခုုႏွစ္မွ
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အထိ)၏ လက္ခြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။
နိဒါန္း
ISAAA သည္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာ့သုံးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုုတ္ ISAAA
အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို ထုုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ISAAA အက်ဥ္းခ်ဳပ္- ၅၂ သည္

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈဆုိင္ရာ ကမၻာ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္ (ပထမဆုုံး
စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ႏွစ္) မွစ၍ accumulative data မ်ား၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ အေျခအေနမ်ား၊ ဇီ၀နည္းပညာ
သီးႏွံမ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမႈ

အေျခအေန၊

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ

စိုက္ပ်ိဳးသည့္

ႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္

ကမၻာတြင္

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အနာဂတ္အလားအလာမ်ား စသည့္ ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမ်ားကို
ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ စာစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။ ISAAA အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာသည္ ၎၏
ယုုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္မႈႏွင့္တိက်မွန္ကန္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဇီိ၀နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ကိုးကားမႈ
အခံရဆုုံး စာတမ္းတစ္ေစာင္လည္းျဖစ္သည္။ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီႏွံမ်ား စတင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္မွ
စ၍ ISAAAသည္ တစ္ခုတည္းေသာ အထင္ရွားဆုုံး သတင္းအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုင
ိ ္ခဲ့
သည္။
ႏိုဘယ္ဆုရွင္မ်ားသည္ ပထမဆုုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ဇီ၀နည္းပညာကို ေထာက္ခံၿပီး ယင္းနည္းပညာႏွင့္ Golden
Rice ကို ဆန္႔က်င္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကုုိ ရႈတ္ခ်ကာ ေၾကျငာခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုုတ္ျပန္ခဲ့သျဖင့္
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္သည္ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ FAO၊ ႏိုင္ငံတကာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ မူ၀ါဒ သုုေတသနအဖြဲ႔
ဲ ို႔ သေဘာထားရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔သည္
(IFPRI)၊ စက္မႈထိပ္သီး ႏိုင္ငံ ၂၀ႏွင့္ အျခားေသာ ထုုိက့သ
ေရရွည္ တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၁၅ႏွစ္အတြင္း
သို႔မဟုုတ္ ၁၅ ႏွစ္ထက္ေစာ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္
သည္။ ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သိပၺံ၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား
အကယ္ဒမီသည္ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္မွ စ၍ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံဆိုင္ရာ သုုေတသန ၉၀၀
ေက်ာ္ကို ေလ့လာသုုံးသပ္ခဲ့သည္။ ထုုိသုံးသပ္မႈအရ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ
ထိခိုက္ႏိုင္စြမ္းမွာ မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ သမားရိုးက် သီးႏွံမ်ားအၾကား ျခားနားခ်က္ မရွိေၾကာင္း
ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခုုအခါ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ စားသုုံးခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း
ေဘးအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းမႈႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ျပစ္မ်ိဳးမွဲ႔မထင္ေသာ

မွတ္တမ္းတစ္ရပ္ကို

ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

1

ေနာက္လာမည့္

မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို
အာဟာရ

ဇီ၀နည္းပညာ

ပိုမိုခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ျမင့္မားျခင္း၊

သီးႏွံမ်ားအတြက္

ဆိုလုိသည္မွာ

အစားအစာအျဖစ္အသုုံးျပဳျခင္းႏွင့္

ေရြးခ်ယ္စရာ

ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားကို

အထြက္ႏႈန္းႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္

ေဘးအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းျခင္း စသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ထားသည္။
၂၀၁၆ခုုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား


၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ ဟက္တာ ၁၈၅.၁ သန္းျဖင့္
အမ်ားအျပား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္း

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး/GM သီးႏွံမ်ား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဆယ္စုႏွစ္ နွစ္ခုျပည့္ေျမာက္ကာ တစ္ႏွစ္
ေက်ာ္လြန္လာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏိုင္ငံတြင္ ဟက္တာ ၁၈၅.၁ သန္းအထိ စိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီး ၂၀၁၅
ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၁၇၉ .၇ သန္းရွိရာမွ ဟက္တာ ၅၄ သန္း သို႔မဟုုတ္ ၃% တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုုိသို႔
တိုးတက္လာျခင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မွ လြဲ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အနက္
ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ ႏွစ္မွာ ကိန္းျပည့္ ႏွစ္လုံး (double-digit)ႏႈန္းျဖင့္ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။


၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံမ်ားသည္ စားသုုံးသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုအမယ္စုံလင္စာြ
ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ျခင္း

ႀကီးေလးႀကီးသီးႏွံ (ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ၀ါႏွင့္ canola) မ်ားအျပင္ ကမၻာ့စားသုုံးသူမ်ား အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ထုုတ္လုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းသီးႏွံမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္း
ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ

sugar beet၊ သေဘၤာသီး၊ သခြားေမႊး၊ ခရမ္းသီး၊ အာလူး စသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇

ခုုႏွစ္တြင္ေစ်းကြက္ထဲသို႔

ေရာက္ရွိလာမည့္

ပန္းသီး

စသည္တို႔

ပါ၀င္သည္။

အာလူးမွာ

ကမၻာေပၚတြင္

စတုုတၳေျမာက္ အေရးအႀကီးဆုုံး ပုုံမွန္ ေန႔စဥ္ အစားအစာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရမ္းသီးမွာ အာရွတြင္ စားသုုံးသည့္
နံပါတ္ ၁ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ျဖစ္သည္။ မပြန္းမပဲ့ေသာ အညိုေျပာက္မထင္သည့္ပန္းသီးမ်ားႏွင့္ အာလူးမ်ားသည္
ရိကၡာေလလြင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔အျပင္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သုုေတသနတြင္ စပါး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ အာလူး၊ ဂ်ဳံ၊ ကုုလားပဲ၊ ပဲစဥ္းငုုံ၊ မုုံညင္းႏွင့္ ႀကံ ကဲ့သို႔ေသာ
သီးႏွံမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေလ့လာသုုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းသုုေတသနမ်ားေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စားသုုံးသူမ်ားအတြက္ေရြးခ်ယ္စရာ ပိုမိုရရွိလာေစႏိုင္သည္။


ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စားသုုံးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး
သီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇလကၡဏာ အသစ္မ်ား

ဇီး၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇလကၡဏာအသစ္မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စားသုုံးသူမ်ား ထံသို႔
ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ေျမျပင္စမ္းသပ္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငႏ
ံ ွင့္ ဖိလစ္ပိုင္
ႏိုင္ငံတုိ႔၌ စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္ beta-carotene ဓာတ္ျဖည့္တင္းထားသည့္ Golden Rice၊ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံတြင္
စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္ ငွက္ေပ်ာဖီးထိပ္တြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ဗိုင္းရပ္တစ္မ်ိဳးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ ငွက္ေပ်ာ၊
ပင္ညႈိးေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္သည့္

ဇီ၀နည္းပညာသုုံး

ငွက္ေပ်ာ၊

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္

စမ္းသပ္လွ်က္ရွိေသာ
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ေရာဂါဒဏ္၊ ေရငတ္ဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ဆီပါ၀င္မႈႏွင့္ ဂ်ဳံေစ့ဖြဲ႔စည္းပုုံကို ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဇီ၀နည္းပညာ ဂ်ဳံ၊
UK တြင္ စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္ အထြက္ႏႈန္းႏွင့္ ဇီ၀ျဒပ္ထု (biomass) ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားေသာ ဂ်ဳံ၊ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံတြင္
စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေႏွာင္းပင္နာက် ေရာဂါဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ Desireeႏွင့္ Victoria အာလူးမ်ိဳးမ်ား၊ EU တြင္
စမး္သပ္လွ်က္ရွိေသာ ပြန္းပဲ့မႈနည္းၿပီး acrylamide ပါ၀င္မႈနည္းကာ ေႏွာင္းပင္နာက်ေရာဂါႏွင့္ နီမတုုပ္ဒဏ္
ခံႏိုင္ေသာ Maris Piper အာလူးမ်ိဳး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္ ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ကုုလားပဲ၊
ပဲစဥ္းငုုံ၊ အဓိကဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ဆီအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး မုုံညင္း၊ အိႏၵိယႏုုိင္ငံႏွင့္
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔တြင္ စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္ ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ႀကံ၊ EU တြင္ စမ္းသပ္လွ်က္ရွိသည့္
omega-3 ဓာတ္ျဖည့္စြက္ထားေသာcamelina စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။


ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားသည္ ကမၻာေပၚရွိ လက္ခံက်င့္သုံးမႈ အျမန္ဆုံး သီးႏွံ နည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္ ၁၉၉၆
ခုုႏွစ္မွစ၍ အဆေပါင္း ၁၁၀ တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္စုစုေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ဧရိယာ (accumulative
hectarage) ၂.၁ ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း

ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏံွမ်ား၏ ကမာၻ႔စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာမွာ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၁.၇ သန္းသာ ရွိရာမွ ၂၀၁၆
ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၁၈၅.၁ သန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အဆေပါင္း ၁၁၀ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထိုက့သ
ဲ ု႔ိ
တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္
လက္ခံက်င့္သုံးသည့္

မၾကာေသးမီ

ကာလမ်ားအတြင္း

သီးႏံွနည္းပညာတစ္ခုအျဖစ္

ဇီ၀နည္းပညာ

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

သီးႏွံမ်ားမွာ
၂၁

ႏွစ္တာ

အလွ်င္ျမန္ဆုံး
ကာလအတြင္း

ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံမ်ား စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ဧရိယာ (accumulative hectarage) မွာဟက္တာ ၂.၁
ဘီလီယံ သို႔မဟုုတ္ ဧက ၅.၃ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့သည္။


ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ ၁၉ ႏိုင္ငံႏွင့္ စက္မႈႏိုင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံပါရွိသည့္ စုုစုေပါင္း ၂၆ ႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္း

ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံ ဟက္တာ ၁၈၅.၁ သန္းကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၁၉
ႏိုင္ငံမွာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ

ဇီ၀နည္းပညာသုုံး

ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး
သီးႏွံ

၇

ႏိုင္ငံမွာ

စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ၏

စက္မႈႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၅၄%

(ဟက္တာ

၉၉.၆

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္
သန္း)

စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး

ကမၻာ့
စက္မႈ

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၄၆% (ဟက္တာ ၈၅.၅ သန္း)စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။


ဇီ၀နည္းပညာ ပဲပုပ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ကမၻာ့ ဇီ၀နည္းပညာသုုံးသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ၏ ၅၀% အထိ
ေရာက္ရွိလာျခင္း

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ါႏွင့္ canola စသည့္ အဓိက သီးႏွံ ၄ မ်ိဳးမွာ အမ်ားဆုုံး စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးလွွ်က္ရွိၾကသည္။ ဇီ၀နည္းပညာ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ဟက္တာ ၉၁.၄
သန္းျဖင့္ အမ်ားဆုုံး စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုုံးရွိ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ားအားလုုံး စိုက္ပ်ိဳး ဧရိယာ၏
၅၀% ရွိသည္။ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၉၂.၇ သန္းရွိရာမွ ၁% က်ဆင္းသြားေသာ္လည္း
စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာမွာ ၉၁.၄ သန္းအထိ အေျမာက္အမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ သီးႏွံ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္
ကမၻာ့ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာမ်ားအနက္ ပဲပုပ္ ၇၈%၊ ၀ါ ၆၄%၊ ေျပာင္း ၃၃% ႏွင့္ canola ၂၄% တို႔မွာ
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏံွမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
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မ်ိဳးဗီဇ တစ္ခုထက္မက ေျပာင္းလဲထားေသာသီးႏွံ (Stacked Traits) စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ကမၻာ့စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ၏
၄၁%

ရွိၿပီး

၄၇%

ရွိသည့္

ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္

မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္

သီးႏွံမ်ားၿပီးပါက

ဒုုတိယေနရာတြင္ ရွိျခင္း
ပဲပုပ္၊ canola၊ ေျပာင္း၊ Alfalfaႏွင့္ ၀ါ တို႔တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ လကၡဏာမွာ
အစဥ္အဆက္ လႊမ္းမိုးထားသည့္ လကၡာရပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ား၏ ၄၇% ရွိသည္။
ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ က်ဆင္းလွ်က္ရွိေသာ္လည္း မ်ိဳးဗီဇ
တစ္ခုထပ္မက ျပဳျပင္ထားသည့္ သီးႏွံမ်ား (ပိုးပြားဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ႏွင့္ အျခား
မ်ိဳးဗီဇ လကၡဏာမ်ား ေပါင္းစပ္ထားျခင္း) စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ တိုးတက္လာသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္
ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ဟက္တာ ၈၆.၅ သန္းရွိၿပီး စုုစုေပါင္း ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံ
စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ ဟက္ဟာ ၁၈၅.၁ သန္း၏ ၄၇% ခန္႔ေန႔ရာယူထားသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ မ်ိဳးဗီဇ
တစ္ခုထက္မက ျပဳျပင္ထားေသာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၅၈.၄ သန္းသာရွိရာမွ
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တင
ြ ္ ၇၅.၄ သန္းအထိ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၂၉ % တိုးတက္လာခဲ့သည္။ မိ်ဳးဗီဇ တစ္ခုထပ္မက
ျပဳျပဳင္ထားေသာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ တစ္ကမၻာလုုံးဆိုင္ရာ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈျဖစ္ေသာ ဟက္တာ
၁၈၅.၁ သန္း၏ ၄၁% အထိ ေနရာယူလာခဲ့သည္။



ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ား၏ ၉၁% စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိေသာ ထိပ္သီး ၅ ႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား
(ဘရာဇီး၊

အာဂ်င္တီးနားႏွင့္

အိႏၵိယ)ႏွင့္

စက္မႈဖံ႔ၿြ ဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား

(အေမရိကန္ႏွင့္

ကေနဒါ)

ႏွစ္မ်ိဳးစလုုံးပါ၀င္ျခင္း
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ဟက္တာ ၇၂.၉
သန္းျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘရာဇီး (ဟက္တာ ၄၉ .၁ သန္း)၊ အာဂ်င္တီးနား (ဟက္တာ ၂၃.၈
သန္း)၊ကေနဒါ (ဟက္တာ ၁၁.၆ သန္း)ႏွင့္ အိႏၵိယ(ဟက္တာ ၁၀.၈ သန္း)ႏိုင္ငံမ်ားက ေနာက္မွ
အစဥ္တိုင္း

ရပ္တည္လွ်က္ရွိၾကသည္

စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ

ဟက္တာ

၁၆၈.၂

(ဇယား-၁၊

သန္းရွိရာ

ပုုံ-၁)။

ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏

တစ္ကမၻာလုုံးရွိ

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ

စိုက္ပ်ိဳးမႈ၏

၉၁%ရွိသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား စီးပြားျဖစ္
စိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ထိပ္ဆုံးမွ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္

ေျပာင္း (ဟက္တာ

၃၅.၀၁ သန္း)၊ ပဲပုပ္ (ဟက္တာ ၃၁.၈၄ သန္း)၊ ၀ါ (ဟက္တာ ၃.၇၀ သန္း)၊ alfalfa (ဟက္တာ ၁.၂၃
သန္း)၊ canola (ဟက္တာ ၀.၆၂ သန္း)ႏွင့္ sugar beet (ဟက္တာ ၀.၄၇ သန္း) စသည္ျဖင့္ အဓိက
ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ဟက္တာ ၇၂.၉

သန္း သို႔မဟုုတ္ ဟက္တာ ၇၃ သန္း

နီးပါးအထိ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး အျခား ဧရိယာ အနည္းအက်ဥ္းသာ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဗိုင္းရပ္ဒဏ္ခံႏုိင္သည့္
သီးႏွံမ်ားမွာ သေဘၤာႏွင့္ သခြားေမႊး (ဟက္တာ ၁၀၀၀ စီ)၊ အညိုေပ်ာက္မထင္ေသာ inate အာလူး
(၂၅၀၀ ဟက္တာ) စသည္ျဖင့္ အသီးသီးစိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန
(USDA)၏

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ

အဓိက

ဇီ၀နည္းပညာ

သီးႏွံ

၃

မ်ိဳး၏

လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈ

အတိုင္းအတာမွာ ပဲပုပ္ ၉၄% (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ အတိုင္းပင္)၊ ေျပာင္း ၉၂% (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ႏွစ္
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အတိုင္းပင္)ႏွင့္ ၀ါ ၉၃% (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတိုင္းပင္)ရွိသည္ (USDA, NASS, 2016)။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ ဟက္တာ ၇၃ သန္းမွာ ကမၻာ့
ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ၏ ၃၉ % မွ်ရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၇၉.၉ သန္းသာ
စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သျဖင့္ ၃% တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌
ဇီ၀နည္းပညာ/GM သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ တိုးတက္လာျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကုုန္ေစ်းႏႈန္း
က်ဆင္းမႈေၾကာင့္

အနည္းငယ္

ေလ်ာ့နည္းသြားသည္မွာ

အခုုိက္အတန္႔ကာလသာျဖစ္ေၾကာင္း

ညႊန္ျပေနသည္။ ကမၻာ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာျခင္း၊ တိရစၦာန္အစာ၊ ကုုန္ေခ်ာ ျပဳျပင္
ထုုတ္လုပ္မႈ၊ ဇီ၀ဒီဇယ္လိုအပ္ခ်က္တို႔ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ ကုုန္သြယ္မႈမွာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္
ျပန္လည္

ႏိုးထလာခဲ့ၿပီး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈကို

ျပန္လည္

ဦးေမာ့လာေစခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ထက္ ၃% တိုးတက္လာေစခဲ့သည္။
ဘရာဇီး ႏိုင္ငံသည္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ဟက္တာ ၄၉ .၁ သန္းျဖင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္တြင္ ကမၻာ့ အဆင့္ ၂ ေနရာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ခဲ့သည္။
ယင္းဧရိယာမွာ ကမၻာ့ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဟက္တာ ၁၈၅.၁ သန္း၏ ၂၇% မွ်ရွိသည္။
ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ ဇီိ၀နည္းပညာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ ၄၉ .၁၄ သန္းမွာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္
ဟက္တာ ၄၄.၂ သန္းထက္ ၁၁% သို႔မဟုုတ္ ဟက္တာ ၄.၉
လည္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဟက္တာ ၄.၉
အျမင့္မားဆုုံးပမာဏျဖင့္

သန္း ပိုမိုတိုးတက္ စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္း

သန္း တိုးတက္လာျခင္းမွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအားလုုံးထက္

တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး

၂၀၁၆

ခုုႏွစ္တြင္

ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္

ကမၻာ့

ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ၏ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္ ဇီ၀နည္းပညာ
သီးႏွံမ်ားတြင္ ပဲပုပ္ ဟက္တာ ၃၂.၇ သန္း၊ ေျပာင္း ဟက္တာ ၁၅.၇ သန္း (ေႏြေျပာင္းႏွင့္
ေဆာင္းေျပာင္း)၊ ၀ါ ဟက္တာ ၀.၈ သန္း တို႔ပါ၀င္သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ယင္းသီးႏွံ ၃
မ်ိဳး၏ စုုစုေပါင္း ဧရိယာမွာ ဟက္တာ ၅၂.၆ သန္းရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ဟက္တာ ၄၉.၁၄ သို႔မဟုုတ္
၉၃.၄% မွာ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုုိ႔သို႔ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံကို လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးသည့္
ႏႈန္း ၉၃.၄% မွာ ၂၀၁၅ ခုုႏစ
ွ ္တြင္ လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ႏႈန္း (၉၀.၇)ထက္ ၂.၇% ျမင့္တက္လာျခင္း
ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကဲ့သို႔ပင္ အဆိုပါ အဓိက ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံ ၃ မ်ိဳး၏ လက္ခံ
စိုက္ပ်ိဳးသည့္ႏႈန္း ၉၃.၄% မွာ အေကာင္းဆုုံး အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ ပိုသတ္ေဆးသုုံးစြဲမႈ
ေလွ်ာ့ခ် ႏုုိင္ျခင္းႏွင့္ ထြန္ယက္ရန္ မလိုအပ္သည့္ နည္းပညာေၾကာင့္ IR/HT ပဲပုပ္ Intacta မွာ
ေတာင္သူမ်ား

အၾကား

ပိုမိုေရပန္းစားလာလွ်က္ရွိၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးဧကလည္း

တိုးခ်ဲ႕

လာၾကသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၀က္ႏွင့္အျခား ေမြးျမဴေရး တိရစၦာမ်ားအတြက္ ေျပာင္း အဆက္မျပတ္လိုအပ္ေနျခင္းမွာ
၂၀၁၇

ခုုႏွစ္အတြင္း

ေတာင္သူမ်ားအား

ေျပာင္း

ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးရန္

တြန္းအားေပးမႈတစ္ရပ္

ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။
အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတို႔၏ ေနာက္တြင္ ဇီ၀သီးႏွံ
တတိယ အမ်ားဆုုံးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ
စုုစုေပါင္း၏ ၁၃% ရွိသည္။ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၂၃.၈၂ သန္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး ၂၀၁၅
ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၂၄.၄၉ သန္း စိုက္ပ်ိဳးရာမွ ဟက္တာ ၀.၆၇ သန္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။
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စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားတြင္ ပဲပုပ္ ဟက္တာ ၁၈.၇ သန္း၊ စိုက္ခဲ့သမွ် ကာလအတြင္း
အမ်ားဆုုံးပမာဏအျဖစ္ ေျပာင္း ဟက္တာ ၄.၇၄ သန္းႏွင့္ ၀ါမွာ ဟက္တာ ၀.၃၈ သန္းသို႔ က်ဆင္း
သြားသည္။

ပဲပုပ္ေစ်း

အလြန္အမင္းက်ဆင္းျခင္းႏွင့္

ျခင္းေၾကာင့္

ယင္းႏိုင္ငံတြင္

ဇီ၀နည္းပညာ

၀ါေစ်း

အနိမ့္ဆုံးအဆင့္သို႔

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ

အနည္းငယ္

က်ဆင္းသြား

က်ဆင္းသြားသည္။

ဆိုးရြားသည့္ ရာသီဥတုုအေျခအေနကလည္း ဂ်ဳံစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ကာ ဂ်ဳံၿပီးေနာက္
ဒုုတိယေျမာက္

ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ

တိုးတက္လာျခင္းမွာ

ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ

အျခားတစ္ဘက္တြင္

ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ

ရာသီဥတုုအေျခအေနေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အာဂ်င္တီးနား

ႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀သီးႏွံ လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈန္း ၉၇% ျဖင့္ အျမင့္ဆုံးအေနအထားတြင္ရွိေနၿပီး သီးႏွံအသစ္ႏွင့္
မ်ိဳးဗီဇလကၡဏာ

(Traits)

အသစ္မ်ားကို

အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား

စီးပြားျဖစ္

စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ကေနဒါႏိုင္ငံသည္ ဇီ၀သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ ဟက္တာ ၁၁.၅၅ သန္းႏွင့္အတူ ကမၻာ့ စတုုတၳအမ်ားဆုုံး
စိုက္ပ်ိဳးေသာ

ႏိုင္ငံအျဖစ္

ရပ္တည္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅

ခုုႏွစ္တြင္

ဟက္တာ

၁၀.၉၅

သန္းရွိရာမွ

၅%

တိုးတက္လာခဲ့ၿခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကကဲ့သို႔ပင္ လက္ခံက်င့္သုံးမႈႏႈန္းမွာ ၉၃% ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္
ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည့္

ဇီ၀နည္းပညာသုုံးသီးႏွံ ၄ မိ်ဳးမွာ canola (ဟက္တာ ၇.၅၃ သန္း)၊ ပဲပုပ္

(ဟက္တာ ၂.၀၈ သန္း)၊ေျပာင္း (ဟက္တာ ၁.၄၉ သန္း)၊

သၾကားမုုန္လာ (ဟက္တာ ၈၀၀၀ ရွိၿပီး

လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈ ၁၀၀%)ႏွင့္ ပထမဆုုံးအႀကိမ္အျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ lignin

ပါ၀င္မႈနည္းေသာ alfalfa (၈၀၉

ဟက္တာ) စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။ ယင္းသီးႏွံမ်ား၏ စုုစုေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဧရိယာမွာလည္း ဟက္တာ ၁၁.၇၄
သန္း

(၂၀၁၅)

မွေန၍

ဟက္တာ

၁၂.၃၈

သန္းအထိ

၅%တိုးတက္လာခဲ့သည္။

canola၊

ပဲပုပ္ႏွင့္

ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဧရိယာမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင္အ
့ တူ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမွႈမွာ ယင္းႏိုင္ငံတြင္
တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ကေနဒါႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ကႏိုလာ

(canola)

ေကာင္စီမွ

အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေစမည့္

နည္းပညာမ်ားအသုုံးျပဳ၍ ၂၀၂၅ ခုုႏွစ္အေရာက္တြင္ Canola မက္ထရစ္တန္ ၂၆ သန္း ထုုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီမံခ်က္ကို ခ်မွတ္ေရးဆြဲလွ်က္ရွိသည္။ ပဲပုပ္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ တိုးတက္လာျခင္းမွာ
အကိ်ဳးအျမတ္ျမင့္မားမႈႏွင့္
က်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္

ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား

ဓာတ္ဆီႏွင့္

အီသေနာ

ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္

အသုုံးျပဳမႈမ်ား

ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ေင႕ြေစ်းႏႈန္း

တိုးတက္လာျခင္းက

ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္

မက္လုံးေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ ၁၀ ခုုတြင္ ၀ါစိုက္ပ်ိဳးမႈ စုုစုေပါင္းဧရိယာမွာ (၈%) အနည္းငယ္က်ဆင္း သြားသျဖင့္
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာလည္း (၇%) အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈ
ႏႈန္းမွာ ၉၅% မွ ၉၆% သို႔ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ယင္းနည္းပညာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားေနရသည့္ ေတာင္သူ
၇.၂

သန္းမွ

လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ကို

ေဘာင္ခတ္ကာ

စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္

ေဖာ္ညႊန္းလွ်က္ရွိသည္။

ပတ္သက္၍

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားကို

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲရန္

သီးသန္႔

ဇီ၀ေဘးအႏၱရာယ္

ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျပန္လညျ္ပဳျပင္ခဲ့သည္။ barnase-barstar မ်ိဳးဗီဇပါ၀င္ေသာ ဇီ၀နည္းပညာ
သီးႏွံ မုုန္ညင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္

အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ေနာက္ဆုံး သုုံးသပ္မႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။
မုုန္ညင္း

စိုက္ပ်ိဳး

ထုုတ္လုပ္မႈႏွင့္

အထြက္ႏႈန္းမ်ားမွာလည္း

လြန္ခဲ့သည့္

အႏွစ္

၂၀

ကာလအတြင္း

တုုန္႔ေႏွးေနခဲ့ရာ အနာဂတ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာ မုုန္ညင္းကို စတင္စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္းႏွင့္အတူ အထြက္ႏႈန္း ၂၅% ခန္႔
ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္ၿပီး

မုုန္ညင္းလုုပ္ငန္းက႑ကုုိ

ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစကာ

canola

ႏွင့္လည္း

6

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စမ
ြ ္းရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆

ခုုႏွစ္တြင္

အစိုးရ

စည္းမ်ဥ္းထိန္းသိမ္းေရး

ေအဂ်င္စီမွ

ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ကုုလားပဲႏွင့္ ပဲစဥ္းငုုံမ်ားကို စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့၀ါေစ်းကြက္မွာ
က်ဆင္းေနေသာ္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ၀ါေဘထုုတ္ေပါင္း ၃၅ သန္းေက်ာ္ ပိုလွ်ံေအာင္ ထုုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္
ကမၻာ့ နံပါတ္-၁ ၀ါထုုတ္လုပ္မႈေနရာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။


လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံမွ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံ ဟက္တာ ၈၀ သန္း နီးပါး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

ဇီ၀သီးႏွံမ်ားကို ျပည္ပတင္ပို႔ရန္အတြက္သာ စဥ္ဆက္မျပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ခ်ီလီႏွင့္ ေကာ္စတာရီကာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ
လြဲ၍ ဇီ၀သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေသာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားသည္ အစားအေသာက္၊ တိရစၦာန္အစားအစာႏွင့္
ကုုန္ေခ်ာျပဳျပင္ ထုုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ အျမင့္မားဆုုံး တိုးတက္မႈအျဖစ္ ၁၁% သို႔မဟုုတ္ ဟက္တာ ၄.၉ သန္း တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး
ကမၻာ့ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ၏ ၂၇% မွ်ရွိသည္။ Intacta မ်ိဳးသည္ ပိုးသတ္ေဆး ေခြ်တာႏိုင္ျခင္း
ႏွင့္ ထြန္ယက္မႈမလိုအပ္ေသာ နည္းပညာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား လူႀကိဳက္မ်ားလာၾကသည္။ ဘရာဇီး
ႏိုင္ငံႏွင့္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ အဓိက ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား၏ လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈန္းမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
၉၃.၄%ရွိရာ အေကာင္းဆုုံးအေနအထားတြင္ ေရာက္ရိွေနသည္။ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ဘိုလီးဗီယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ရွိေသာ ပဲပုပ္ႏွင့္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား၏ စုုစုေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမွာ ဆိုးရြားသည့္ မိုးေခါင္မႈဒဏ္ေၾကာင့္
ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုုိ႔အျပင္ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံတြင္လည္း ၀က္ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မႈအတြက္ ၀ယ္လိုအား
ပိုိမိုမ်ားျပားလာေသာ ေျပာင္းသီးႏွံႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ အနည္းငယ္ က်ဆင္းလာခဲ့
သည္။ မကၠစီကိုႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀သီးႏွံမ်ားအေပၚ အႏုုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ
က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာျခင္း၊

ထုုတ္လုပ္မႈစရိတ္ျမင့္မားျခင္းႏွင့္

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္

ႏွံစားသီးႏွံႏွင့္ပဲပုပ္က႑အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ မူ၀ါဒျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဥရုုေဂြးႏိုင္ငံ၌ ပဲပုပ္ႏွင့္
ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား

က်ဆင္းခဲ့သည္။

၀ါေစ်းႏႈန္းမ်ား

က်ဆင္းျခင္းကလည္း

အာဂ်င္တီးနား၊

မကၠစီကိုႏွင့္

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္

၀က္ႏွင့္အျခား

ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လာမည့္

အလားအလာရွိသျဖင့္

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြင္း ေတာင္သူမ်ားအား ေျပာင္း ပိုမိုစိုက္ပ်ိဳးရန္ တြန္းအားေပးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္
သည္။ ဘရာဇီး စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးရန္
ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည့္ ထြက္ကုန္အသစ္မ်ားမွာ ဇီ၀နည္းပညာ ယူကလစ္ႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ခံႏို္င္ေသာ
ပဲမ်ိဳးတိုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံတြင္ လက္တေလာ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္တြင္သာ ရွိေသးသည့္
ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ပဲပုပ္မ်ိဳးမွာ မိုးေခါင္ေရရွားေဒသရွိ စိုက္ပ်ိဳးရန္ခက္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားအေပၚတြင္
စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ

အာလူးမ်ိဳးသည္လည္း

အထြက္ႏႈန္း

ျမင့္မားၿပီး ထုုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္သက္သာေစသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္
ျဖစ္သည္။

၀က္ေမြးျမဴေရးလုုပ္ငန္း

တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ပါရာေဂြးႏွင့္

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ားတြင္

စုုစုေပါင္း ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမွာ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ ခ်ီလီႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀ယ္လိုအား
ပိုမို

ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္

ေျပာင္းေစ်းႏႈန္း

အနည္းငယ္

ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ

လာမည့္

ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္လည္း ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဧရိယာမွ ဆက္လက္တိုးတက္ေနဦးမည္ျဖစ္
သည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ေျပာင္း လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈန္းမွာလည္း တိုးတက္လာႏိုင္သည္။ ကမၻာ့
၀ါေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ေျပာင္း
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ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္တည္ျငိမ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္
ျဖစ္သည္။ ေရငတ္ဒဏ္ႏွင့္ အျခား ဆိုးရြားသည့္ ရာသီဥတုုဒဏ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ဇီ၀နည္းပညာ
သီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္

မ်ိဳးဗီဇ

ျပဳျပင္မႈ

လကၡဏာအသစ္မ်ားသည္

လြန္ခဲ့သည့္

ႏွစ္မ်ားအတြင္း

ဆုုံးရႈံးခဲ့မႈမ်ားမွ ျပန္လည္ရုန္းထြက္လာႏိုင္ေစမည္ျဖစ္သည္။


အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ ဟက္တာ ၁၈.၆ သန္းနီးပါး စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈ ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားမွာ ခ်ည္မွ်င္ (၀ါ)၊
တိရစၦာန္အစားအစာ (ေျပာင္းႏွင့္ canola)၊ အစားအေသာက္ (ေျပာင္းႏွင့္ ခရမ္းသီး) စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ယင္းသီးႏွံမ်ားလက္ခံစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈန္းမွာ အမ်ိုဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ အိႏၵိယႏွင့္တရုုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္
၀ါစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ

ကမၻာ့၀ါေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွာ

၎တို႔၀ါစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာကို

ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ခ့ရ
ဲ ေသာ္လည္း

ဆက္လက္

ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္

တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္

ၾကက္ေမြးျမဴေရးက႑တို႔မွ ၀ယ္လိုအား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုု အေျခအေန ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ဗီယက္နမ္ႏွင့္

ဖိလစ္ပိုင္

ႏိုင္ငံမ်ားရွိ

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ

ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ

တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္တာ မိုးေခါင္မႈဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရာသီဥတုု ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာကာ
ဇီ၀နည္းပညာ ၀ါႏွင့္ canola စိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ပိုးမႊားဒဏ္ ႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္
ခံႏိုင္သည့္

BollgardIII/RR®Flex

၀ါမ်ိဳးကို

ေတာင္သူမ်ားထံသို႔

ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ၿပီး

ျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ဘီတီ ခရမ္းသီး (အ၀ိုင္းမ်ိဳး) စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ ဟက္တာ ၇၀၀ အထိ ရွိလာၿပီး ဘီတီ
မ်ိဳးဗီဇထည့္သြင္းထားသည့္ ခရမ္းသီး (အရွည္မ်ိဳး)မွာလည္း အနာဂတ္တြင္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ စိုက္ခင္းတြင္
လက္ေတြ႔ စမ္းသပ္မႈျပဳလုုပ္လွ်က္ရွိသည္။
တရုုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဇီ၀နည္းပညာ ေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာမွာ
အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိေနသကဲ့သို႔ ဗီယက္နမ္၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဇီ၀နည္းပညာ
ေျပာင္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမွ အလားအလာ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ တရုုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္
ကုုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑တြင္ အားလူးကို စတုုတၳေျမာက္ အေရးအႀကီးဆုုံး ပုုံမွန္အစားအစာအျဖစ္ မွတ္ယူကာ
သုုေတသန၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ထုုတ္လုပ္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ စိတ္၀င္စားမႈရွိလာသည္။
အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္

ကြဲအပ္ျခင္းမရွိေသာ၊

acrylamide

ပါ၀င္မႈနည္းေသာ၊

သၾကားပါ၀င္မႈနည္းေသာ၊

ေႏွာင္းပင္နာက်ေရာဂါဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ စသည့္ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ အာလူးမ်ိဳးႏွင့္ beta-caritene
အာျဖည့္ထားေသာ

Golden Rice သီးႏွံမ်ားသည္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း အာဟာရ ခ်ိုဳ႕တဲ့မႈႏွင့္

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


ဥေရာပသမဂၢရွိ ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံသည္ ဇီ၀နည္းပညာ ေျပာင္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ ၁၃၆၀၀၀ ေက်ာ္အထိ
ဆက္လက္ စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိျခင္း

ဥေရာပသမဂၢရွိ ႏုုိင္ငံေလးႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀နည္းပညာသုုံး ေျပာင္းကုုိ ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိသည္ (IR maize
event MON 810)။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၌ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၂၉ ၀၈၁ ဟက္တာ၊ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္ ၇၀၆၉ ဟက္တာ၊
ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၁၃၈ ဟက္တာႏွင့္ ခ်က္သမၼတ ႏုုိင္ငံတြင္ ၇၅ ဟက္တာ စသည္ျဖင့္ အသီးသီး
စိုက္ပ်ိဳးၾကၿပီး စုုစုေပါင္း ဧရိယာမွ ၁၃၆၃၆၃ ဟက္တာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ၁၁၆၈၇၀
ဟက္တာရွိရာမွ ၁၉၄၉၃ ဟက္တာ သို႔မဟုုတ္ ၁၇% တိုးတက္လာခ့ဲသည္။ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံမ်ားတြင္ရွိသည့္
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စုုစုေပါင္း ဇီ၀နည္းပညာေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအနက္ ၉၅%မွာ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖစ္သည္။ စပိန္ႏွင့္
ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဇီ၀နည္းပညာ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုးတက္လာျခင္းမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ corn
borer က်ေရာက္ဖ်က္စီးမႈသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားက ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ ေျပာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေပၚတူဂီႏိုင္ငံတြင္

ေျပာင္းေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းအျပင္

ကာလရွည္ၾကာ

မိုးေခါင္ေရရွားမႈ

ျပႆနာေၾကာင့္ ေျပာင္းအမ်ားဆုုံး စိုက္ပ်ိဳးရာ Alentejo ျပည္နယ္ကို ထိခိုက္မႈရွိခ့သ
ဲ ည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္
စုုစုေပါင္း ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ဇီ၀နည္းပညာ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈ
မွာလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ရသည္။ ခ်က္ႏိုငင
္ ံတြင္ IR ေျပာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းက်ပ္သည့္ အစီရင္ခံခ်က္
လိုအပ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ IR ေျပာင္းမွ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကို ရွာေဖြေနၾကသူ အားလုုံးအတြက္ မက္လုံး
ေလ်ာ့နည္းသြားေစၿပီး ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ဆက္လက္က်ဆင္းေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ
ေၾကျငာခ်က္ ထုုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရိုးေမးနီးယားနိုင္ငံႏွင့္ အျခား GM သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္
ထိုက့သ
ဲ ို႔ေသာ အခက္အခက္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္
ဇီ၀နည္းပညာေျပာင္းသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ မရွိခ့ဲေပ။
IR/HR နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကဲ့သို႔ corn borer က်ေရာက္ျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ သီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇ
လကၡဏာသစ္မ်ားခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္စြမ္းရွိသည္။
ထုုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္းမ်ိဳးႏွင့္ အလားတူ WEMA စီမံကိန္းမွ
ေရငတ္ဒဏ္ႏွင့္ ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိေသာ ေျပာင္းမ်ိဳးတို႔မွာ ေပၚတူဂီရွိ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း
ေစႏိုင္သည္။


ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ တိုးတက္လာျခင္း

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အထိ လြန္ခဲ့သည့္ ကာလမ်ားတြင္

ဘူကီနာဖာဆို၊ အီဂ်စ္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆူဒန္ စသည့္

အနည္းဆုုံး ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံသည္ မ်ိဳးဗီဇ ျပဳျပင္ထားေသာ သီးႏွံမ်ားကို ေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ဖူးၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဘူကီနာဖာဆိုႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ယာယီ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္
ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံကို ဟက္တာ ၂.၈ သန္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္
ေတာင္အာဖရိက ႏုုိင္ငံမွာ အမ်ားဆုုံးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ဟက္တာ ၁ သန္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳး
ခဲ့ကာ အာဖရိကတိုက္တြင္ လက္ခံစိုကပ
္ ်ိဳးမႈႏႈန္း အမ်ားဆုုံးႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ဆက္လက္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။
ဇီ၀နည္းပညာ

ေျပာင္း၊

ပဲပုပ္ႏွင့္

၀ါ

စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာမွာ

၂၀၁၆

ခုုႏွစ္တြင္

ဟက္တာ၂.၂၆

သန္းအထိ

တိုးတက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ ၂.၂၉ သန္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာမွ ၁၆% တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းတိုက္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္လက္ခံလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္ညာ၊
မာလာ၀ီႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားစသည့္ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံမွာ သုုေတသန ျပဳလုုပ္ေနသည့္အဆင့္မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ဆုုိင္ရာ

ေၾကျငာခ်က္ကို

ထုုတ္ျပန္ေပးမည့္

အဆင့္သို႔

ကူးေျပာင္းသည့္

အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

ဘူကီနာဖာဆို၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂါနာ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ ဆြာဇိလန္ႏွင့္ ယူဂႏၶာ စသည့္ ၆ ႏုုိင္ငံမွာ စီးပြားျဖစ္
စိုက္ပ်ိဳးရန္ ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္
လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္

အဆင့္တြင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ငွက္ေပ်ာ၊

ပဲလြန္းႏွင့္

ႏွံစားေျပာင္းမ်ားမွာ

သီးႏွံအသစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Water Efficient
Maize

for

Africa

(WEMA)

စီမံကိန္းအစီအစဥ္ျဖင့္

တန္ဇန္းနီးယားႏိုင္ငံသည္

ေရငတ္ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ

ေျပာင္းမ်ိဳး၏ သီးသန္႔ စိုက္ခင္း စမ္းသပ္ကြက္ကို ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ လုုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး မိုဇန္ဘစ္ႏိုင္ငံသည္
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ပိုးမႊားဒဏႏွင့္ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္

ေျပာင္းမ်ိဳးကို

သီးျခား

စမ္းသပ္ကြက္တြင္

စမ္းသပ္ရန္

ပထမဆုုံး

အႀကိမ္အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
အစားအေသာက္၊

တိရစၦာန္စာႏွင့္

ကုုန္ေခ်ာ

အဆင့္ဆင့္

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္

အသုုံးျပဳမည့္

ဇီ၀သီးႏွံမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ အေျခအေန
ဇီ၀နည္းပညာသုုံးသီးႏွံမ်ားကို

လုုပ္ကြက္ငယ္မ်ားအေနျဖင့္

ခုုႏွစ္ကတည္းက

၁၉၉၄

စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကၿပီး

အႀကီးစား လုုပ္ကြက္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္ႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အထိ
ႏိုင္ငံေပါင္း

၄၀

(၃၉+EU-၂၈)မွ

မ်ိဳးဗီဇ

ျပဳျပင္ထားေသာ

သီးႏွံမ်ားကို

အစားအေသာက္

သို႔မဟုုတ္

တိရစၦာန္စာမ်ားအျဖစ္အသုုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို
ထုုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ

မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္

သီးႏွံ

ႏွဲပန္းမ်ားမပါ၀င္ပါ)ႏွင့္ မိ်ဳးဗီဇျပဳျပဳင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ ၃၉၂ ခုုအတြက္

၂၆

မ်ိဳး

(ေဇာ္မႈိင္း၊

ႏွင္းဆီႏွင့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၈ ခုုကို ထုုတ္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီးသည္။ ယင္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအနက္
၁၇၇၇

ခုုမွာ

အစားအသုုံးအျဖစ္အသုုံးျပဳရန္

ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္၍ျဖစ္ေစ)ႏွင့္

(အစားအေသာက္အျဖစ္

တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ

သို႔မဟုုတ္

၁၂၃၈ ခုုမွာ တိရစၦာန္အစားအစာအတြက္ အသုုံးျပဳရန္ (အစားအေသာက္အျဖစ္

တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုုတ္ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္၍ျဖစ္ေစ)အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၇၅၃ ခုုမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ
သေဘာတူ

ထုုတ္ျပန္ခ်က္

သို႔မဟုုတ္

ျဖစ္သည္

စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္

(ဇယား-၂)။

ေျပာင္းမွာ

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ အမ်ားဆုုံး (ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၉ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၁၈ ခုု)ျဖစ္ၿပီး ၀ါ (ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၂
ႏိုင္ငံတြင္ ၅၈ ခုု)၊ အာလူး (နိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံတြင္ ၄၇ ခုု)၊ canola (ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ ၃၈ ခုု)ႏွင့္ ပဲပုပ္
(ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၃၅ ခုု)စသည္အားျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိၾကသည္။
ဇယား-၂ အစားအေသာက္၊ တိရစၦာန္အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပိ်ဳးျခင္း/သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္
အမ်ားဆုုံး ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏိုငင
္ ံ ၁၀ ႏိုင္ငံ စာရင္း
အဆင့္

ႏိုင္ငံ

အစားအေသာက္

တိရစၦာန္အစားအစာ

စိုက္ပ်ိဳးျခင္း

၁

ဂ်ပန္

၂၉၇

၁၄၆

၁၄၆**

၂

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု***

၁၈၂

၁၇၈

၁၇၃

၃

ကေနဒါ

၁၃၅

၁၃၀

၁၃၆

၄

မကၠစီကို

၁၅၈

၅

၁၅

၅

ေတာင္ကိုးရီးယား

၁၃၇

၁၃၀

၀

၆

ထို္င္၀မ္

၁၂၄

၀

၀

၇

ၾသစေၾတးလ်

၁၀၄

၁၅

၄၈

၈

နယူးဇီလန္

၉၆

၁

၀

၉

ဥေရာပ သမဂၢ

၈၈

၈၈

၁၀

၁၀

ဖိလစ္ပိုင္

၈၈

၈၇

၁၃

အျခား

၃၆၈

၄၅၈

၂၁၂

စုုစုေပါင္း

၁၇၇၇

၁၂၃၈

၇၅၃

* မ်ိဳးဗီဇအရလကၡဏာ တစ္ခုတည္းျပဳျပင္ထားျခင္း၊ မ်ိဳးဗီဇအရ တစ္ခုထက္မက ျပဳျပင္ထားျခင္းႏွင့္ pyramid
ded ျဖစ္ရပ္မ်ားပါ၀င္သည္
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** planting အတြက္မဟုုတ္ဘဲ cultivation အတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္း
*** USA သည္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္သာ ခြင့္ျပဳသည္။
ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္းသီးႏွံ ကိစၥ NK603 ႏွင့္ပတ္သက္၍ (ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၆ ႏိုင္ငံ +
ဥေရာပသမဂၢ-၂၈

တြင္

သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္

၅၄

ခုု)

သေဘာတူ

ခြင့္ျပဳခ်က္အေရအတြက္မွာ

အမ်ားဆုုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ပဲပုပ္ GTS 40-3-2 (ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၇ ႏိုင္ငံ +
ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၅၃ ခုု)၊ ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္း MON810 (ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၆
ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၅၂ ခုု)၊ ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္း Bt11 (ႏုုိင္ငံေပါင္း
၂၄ ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၅၀ ခုု)၊ ပိုမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္း TC1507
(ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၅၀ ခုု)၊ ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ ခံႏိုင္ေသာ
ေျပာင္း GA21(ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၃ ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၄၉

ခုု) ပိုးမႊားဒဏ္

ခံနိုင္ေသာ ေျပာင္း MON89034 (ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၄၈ ခုု)၊
ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံနိုင္ေသာ

ပဲပုပ္

A2704-12

(ႏုုိင္ငံေပါင္း

၂၃

ႏိုင္ငံ

+

ဥေရာပသမဂၢ-၂၈

တြင္

သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၄၂ ခုု)၊ ပိုမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ၀ါ MON531 (ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၁ ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္
သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၄၁ ခုု)၊ ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္း T25(ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ႏိုင္ငံ +
ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၄၀ ခုု)ႏွင့္ ပိုးမႊားဒဏ္ ခံႏိုင္ေသာ ေျပာင္း MIR162 (ႏုုိင္ငံေပါင္း ၂၁
ႏိုင္ငံ + ဥေရာပသမဂၢ-၂၈ တြင္ သေတာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ၄၀ ခုု)စသည္တို႔မွာ ေနာက္မွ အစဥ္တိုင္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိ
ၾကသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ဇီ၀နည္းပညာမ်ိဳးေစ့ ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၈
ဘီလီယံသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဇီ၀သီးႏွံမ်ား၏ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးမွာ Cropnosis ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၅.၈ ဘီလီယံရွိသည္ (၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၃ ဘီလီယံရွိရာမွ ၃% တိုးတက္လာျခင္း
ျဖစ္သည္။)

ယင္းပမာဏမွာ

၂၀၁၆

ခုုႏွစ္တြင္

အေမရိကန္

ေဒၚလာ

၇၃.၅

ဘီလီယံရွိေသာ

ကမၻာ့သီးႏွံကာကြယ္ေရးေစ်းကြက္၏

၂၂% ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅ ဘီလီယံရွိေသာ ကမၻာ့စီးပြားျဖစ္

မ်ိဳးေစ့ေစ်းကြက္၏

စီပြားျဖစ္ရိတ္သိမ္းခဲ့ေသာ

၃၅%

ရွိသည္။

သီးႏွံမ်ား

(

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ

အျခား

ရိတ္သိမ္းသည့္ ထြက္ကုန္မ်ား)၏ တစ္ကမၻာလုုံးဆိုင္ရာ စိုက္ခင္းထြက္တန္ဖိုးမွာ ဇီ၀နည္းပညာမ်ိဳးေစ့တန္ဖိုး
တစ္ခုတည္း၏ တန္ဖိုးထက္ ၁၀ ဆေက်ာ္ရွိသည္။
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားမွ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈအတြက္
အေထာက္အကူျပဳျခင္း
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားသည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းေရးႏွင့္
ရာသီဥတုု ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။


သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းတိုးတက္လာျခင္း - ၁၉၉၆ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၆၇.၈ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိသည့္ တန္ခ်ိန္ ၅၇၄ သန္းအထိ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း ပိုမိုတုိးတက္လာခဲ့သည္။
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ဇီ၀မ်ိဳးကြဲၾကြယ္၀မႈကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း -

၁၉၉၆ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကာလအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမ

ဟက္တာ ၁၇၄ သန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ဟက္တာ ၁၉ .၄ သန္း
ေခၽြတာေပးႏိုင္ခဲ့သည္။


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူေပးျခင္း
၁၉၉၆ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကာလအတြင္း ပိုးသတ္ေဆးတြင္ပါရွိသည့္ အဓိက အာနိသင္ရွိေသာ

o

ပစၥည္းမ်ား ကီလိုဂရမ္ ၆၂၀ သန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္
ကီလိုဂရမ္ ၃၇.၄ သန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပိုးသတ္ေဆးအသုုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း - ၁၉၉၆ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ကာလအတြင္း ၈.၁%

o

ေလွ်ာ့ႏိုင္ခ့ၿဲ ပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္ ၆.၁%ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အညႊန္းကိန္း(EIQ) ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း - ၁၉၉၆ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၅

o

ခုုႏွစ္ကာလအတြင္း ၁၉ % အထိ ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ပင္
၁၈.၄% ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။


ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း - ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ကီလိုဂရမ္ ၂၆.၇ သန္း
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လမ္းမမ်ားေပၚမွ ကားစီးေရ ၁၁.၉ သန္းကို တစ္ႏွစ္တာ ရပ္နားလိုက္သည္ႏွင့္ညီမွ်
သည္။



ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း-

ကမၻာေပၚတြင္

အဆင္းရဲဆုံး

လူတန္းစားမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္သူ ၁၈ သန္းႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုု၀င္စုစုေပါင္း ၆၅
သန္းခန္႔ကို ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္
(Brookes and Barfoot, 2017, Forthcoming)။
ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားသည္ လက္ရွိ ကမၻာ့စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဟက္တာ ၁.၅ ဘီလီယံကိုသာအသုုံးျပဳ၍
အထြက္ႏႈန္း/ထုုတ္လုပ္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ သိပၺံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာကလည္း ေထာက္ခံအားေပး
သည့္ ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းေသာ အရွိန္ျမွင့္ထုတ္လုပ္မႈ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္
ျဖစ္သည္။

ဤသို႔အားျဖင့္

ဇီ၀နည္းပညာ
သမားရိုးက်

သီးႏွံမ်ားမွာ

သစ္ေတာမ်ားႏွင့္

အေရးပါေသာ္လည္း

မရွိမျဖစ္

သီးႏွံမ်ားကဲ့သို႔ပင္

ဇီ၀မ်ိဳးစုုံၾကြယ္၀မႈကိုလည္း

သီးလွည့္စိုက္ပ်ိိဳးျခင္းႏွင့္

ထိန္းသိမ္းရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေျခာက္ျပစ္ကင္း
ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို

သဲလဲစင္ေတာ့

မဟုုတ္ေပ။

စီမံကိုင္တြယ္ျခင္း

ကဲ့သို႔ေသာ

စိုက္ပ်ိဳးေရး အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ႏွင့္ တြဲဖက္က်င့္သုံးေရးကို မျဖစ္မေန လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒ အတားအဆီးမ်ား
မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲထားသည့္
ယင္းသီးႏွံမ်ား

သီးႏွံမ်ားအေပၚ

စိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္

အစားအေသာက္၊

ခ်မွတ္ထားေသာ

တင္းက်ပ္သည့္

အဓိကအခ်က္အလက္အျဖစ္

တိရစၦာန္အစားအစာႏွင့္

ခ်ည္မွ်င္မ်ား

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားသည္

ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။

ဖူလုံမႈကို

ကူညီေျဖရွင္းရာတြင္

အထူးသျဖင့္
ဇီ၀နည္းပညာ

သီးႏွံမ်ားကို အသုုံးျပဳမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျငင္းပယ္လွ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားအတြက္ အလြန္
အေရးႀကီးသည္။ မ်ဳိးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ သီးႏွံမ်ားကို မလိုလားသူမ်ားသည္ သိပၺံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
ဆန္႔က်င္လွ်က္

တင္းက်ပ္ေသာ

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာ

ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိၾကသည္။

ဤသို႔အားျဖင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဆင္းရဲသား ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ နည္းပညာလက္လွမ္းမီမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ထား
သကဲ့သို႔ျဖစ္ေစသည္။

ယင္းနည္းပညာမ်ားမွာ

မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္

အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာအသုုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း

နည္းပညာ

ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားမွာ

အေထာက္အထား

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားအားလုုံးကို

12

ရင္ဆိုင္ရလွ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာမ်ားကို အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသား လုုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား
အတြက္ တြက္ေျခကိုက္ေစၿပီး ၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၁ ဘီလီယံအထိ တိုးပြားလာမည့္ လူဦးေရ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စားနပ္႐ိကၡာ ႏွစ္ဆထုုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။
အနာဂတ္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား - သမိုင္းသစ္ေရးထိုးမည့္ နည္းပညာ
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္မွာ တတိယဆယ္စုႏွစ္အတြင္းသို႔ ခ်င္းနင္း
၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္

မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲမႈ

လကၡဏာအသစ္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍ ေခတ္ေျပာင္း ေတာင္လွန္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ သမိုင္းသစ္ေရးထိုးမည့္ ဆန္းသစ္ေျပင္းလဲမႈ
မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိ သည္။ ပထမဆုုံးအေနျဖင့္ မ်ိဳးဗီဇ တစ္ခုထက္မက ျပဳျပင္ထားေသာ လကၡဏာမ်ားကို
ေတာင္သူမ်ား လက္ခံက်င့္သုံးကာ သေဘာက် ႏွစ္သက္ေစရန္ လုုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုုတိယအေနျဖင့္
ဇီ၀နည္းပညာ

သီးႏွံမ်ားႏွင့္

မ်ိဳးဗီဇ

ျပဳျပင္ထားသည့္

လကၡဏာမ်ား

ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာျခင္းျဖင့္

ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရုုံသာမက စားသုုံးသူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈႏွင့္
အာဟာရဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ မ်ိဳးဗီဇ
ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈအတြက္

ဆန္းသစ္သည့္

ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

တိုးျမွင့္သုံးစြဲရန္ႏွင့္

ယင္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို

သီးႏွံတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ မ်ိဳးကြဲမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတို႔တြင္ အသုုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား၏

ပထမမ်ိဳးဆက္မွာ

ေပါင္းသတ္ေဆးဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊

ပိုးမႊားဒဏ္

ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္

ဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း စသည့္ သြင္းအားစုုဆိုင္ရာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို အဓိကဦးတည္
လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆-၂၀၁၅ ခုုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အစားအစာ ထုုတ္လုပ္သူမ်ားသည္
ယင္းလကၡဏာရပ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၇.၈ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိသည့္ စားနပ္ရိကၡာ
တန္ခ်ိန္ ၅၇၄ ထုုတ္လုပ္မႈမွ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္
ကမၻာ့လူဦးေရ

၇.၄

ဘီလီယံအတြက္

အစားအစာႏွင့္

အာဟာရကို

လက္လွမ္းမီ

ရရွိႏိုင္ေစရန္

အေထက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဒုုတိယမ်ိဳးဆက္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားတြင္ ယင္းလကၡဏမ်ားအျပင္ ရာသီဥတုု
ေျပာင္းလဲမႈ ျပႆနာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္မႈ လကၡဏာကို ေပါင္းစပ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ IR/HT
ပဲပုပ္

(Intacta™)ႏွင့္

ေျပာင္းအတြက္

rootwormကို

လက္ခံက်င့္သုံးျခင္းသည္ ၂၀၁၃-၁၅ ကာလအတြင္း

ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ

လကၡဏာရပ္မ်ားကို

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလီယံ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္မွ

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂.၆ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိသည့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို
အသီးသီး ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားက သက္ေသခံလွ်က္ရွိသည္(Brookes and Barfoot, 2017
Forthcoming)။
သီးႏွံမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အာဟာရဖြ႔စ
ဲ ည္းပါ၀င္မႈဆိုင္ရာ ထြက္ကုန္လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ဇီ၀နည္းပညာ
သီးႏွံမ်ား၏

တတိယမ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး

စားသုုံးသူမ်ား၏

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈႏွင့္အာဟာရပါ၀င္မႈတို႔ကို

ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ လူႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစေသာ
ပဲပုပ္ထြက္ကုန္မ်ား (omega-3 fatty acids, high oleic acid, low phytate, and high stearic acid)၊
ျပဳျပင္ထားေသာ ကစီဓာတ္/သၾကား (အားလူး)၊ lignin ပါ၀င္မႈနည္းျခင္း (alfalfa)၊ ေစ်းကြက္တြင္ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္
သည့္ အညိဳေျပာက္မထင္ေသာ အာလူး၊ အေမရိကန္ေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၌ ရရွိႏိုင္မည့္ အညိဳေျပာက္
မထင္ေသာ ပန္းသီး၊ ထုုတ္လုပ္ရန္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ အဓိက ပုုံမွန္အစားအစာသီးႏွံ
မ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ

beta-carotene

ႏွင့္

ferrithin

စသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

Innate

အာလူးမ်ိဳးကြဲမ်ားကို
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အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတြင္

အညိုေျပာက္မထင္ေသာ

ဟက္တာ

ပန္းသီးအပင္

၂၅၀၀

၇၀၀၀၀

(၈၁

ျဖင့္

စီးပြားျဖစ္

ေအာင္ျမင္စြာ

ဟက္တာ)ကိုလည္း

စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိၿပီး

စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိသည္။

ယင္း

ဇီ၀နည္းပညာသုုံး သီးႏွံ ႏွစ္မ်ိဳးကို လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အညိုေျပာက္ထင္ျခင္းႏွင့္ ပုုပ္သိုးလြယ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီး
ေလလြင့္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။
ေျပာင္းလဲဆန္းသစ္ထားသည့္ ေမာ္လီက်ဴးဆိုင္ရာ ဇီ၀ေဗဒနည္းလမ္းမ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
လွ်က္ရွိၿပီး

မ်ိဳးဗီဇ

အသစ္မ်ားကိုလည္း

စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို
စိုက္ခင္းမ်ားတြင္

ရွာေဖြေတြ႔ရွိလွ်က္ရွိသည္။

ပိုမိုလက္လွမ္းမီရရွိေစႏိုင္ၿပီး
လက္ေတြ႔စမ္းသပ္လွ်က္ရွိၿပီး

အာဟာရကို

ထိုသုိ႔

ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္

ပိုမိုျပည့္၀ေအာင္

မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း

လုုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္မည့္

ဇီ၀နည္းပညာ

ထုုတ္ကုန္မ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စားသုုံးသူမ်ားအတြက္ သြင္းအားစုုႏွင့္ ထြက္ကုန္ဆိုင္ရာ လကၡဏာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထင္ဟပ္လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းသီးႏွံမ်ားအနက္ စပါး၊ ငွက္ေပ်ာ၊ အာလူး၊ ဂ်ဳံ၊ ryegrass၊ မုုံညင္း၊
ကုုလားပဲ၊ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ ႀကံ စသည့္ ပုုံမွန္အစားအစာ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ျခင္း၊ ေရငတ္ဒဏ္ႏွင့္
အျခား

ဆုုိးရြားသည့္

အေျခအေနမ်ားကို

ခံႏိုင္ျခင္း၊

အာဟာရပါ၀င္မႈကို

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္

လုုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းစသည့္ မ်ိဳးဗီဇ လကၡဏာအသစ္မ်ား
ပါ၀င္လာေစရန္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ေထာင္းအားရစရာေကာင္းသည့္ အလားအလာတစ္ရပ္မွာ ယင္းနည္းပညာကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက စားနပ္ရိကၡာထုုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္ဆ တိုးပြားလာေစႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္

သီးႏွံမ်ားဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္း

ဥပေဒမ်ားကို

သိပၺံ/

လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ

အေျခခံထားမႈမရွိျခင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္း၊ တစ္ကမၻာလုုံး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္
ညီညီ မလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရပါက စားနပ္ရိကၡာႏွစ္ဆ တိုးတက္ ထုုတ္လုပ္
ေရးမွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည္ မဟုုတ္ေပ။ ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေလ်ာက္ပတ္
သည့္

စားနပ္ရိကၡာထုုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကို

အခ်ိန္မီ

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

မရွိပါက

ဆုုိးရြာျပင္းထန္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ စားနပ္ရိကၡာထုုတ္လုပ္မႈ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ဒုုကၡေရာက္ေနရသည့္အခ်ိန္၌ ဇီ၀နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား၏
အသံမ်ား လႊမ္းမိုးသြားပါက ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ထုုတ္လုပ္ေရး
အတြက္ သိပၺံႏွင့္ နည္းပညာ၏ စြမ္းပကားကို ျငင္းပယ္ရာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာမွာ ဟက္တာ ၁၇၉ .၇ မီလီယံမွ ၁၈၅.၁
မီလီယံအထိ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ဟက္တာ ၅.၄ သန္းႏွင့္ညီမွ်သည့္ ၃% တိုးတက္ခဲ့သည္။ Jame, C. ၏
ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈ (၂၀၁၅) အရ ကမၻာ့ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ
စိုက္ပ်ိဳးမႈ အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားျခင္းမွာ ကုုန္ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ျမင့္တက္လာပါက ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ျမင့္တက္
လာမည္ဟု ခန္႔မွန္ခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားတြက္ က်ရႈံးမႈႏွင့္
ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသူမ်ား၏ ၀ါဒျဖန္႔မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ

ဧရိယာ

အနိမ့္အျမင့္အတက္အက်ျဖစ္ေနျခင္းကို

အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာမွ

လႊမ္းမိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တင
ြ ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ား၌
ထုုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ လက္ခံစိုက္ပ်ိဳးလာျခင္း၊ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ ၀က္ႏွင့္ အျခား ေမြးျမဴေရး အစား

14

အစာလိုအပ္ခ်က္

ျမင့္မားလာျခင္း၊

လိုအပ္လာျခင္း၊

ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္

ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္

ဟြန္ဒူးရပ္စ္

ၾကက္ႏွင့္

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္း၊

စပိန္ႏွင့္

အျခားေမြးျမဴေရး

ေျပာင္းသီးႏွံအတြက္

အစားအစာမ်ား

ရာသီဥတုု

ဆလိုဗက္ကီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အေျခအေန
corn

borer

က်ေရာက္မႈကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လာျခင္း၊ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ဇီ၀နည္းပညာကို အသုံးခ်ကာ စီးပြားေရး
တိုးတက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေရးဆုုိင္ရာ အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္၊ ၾသေစၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတြင္
မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားသည့္

သီးႏွံမ်ား

ပိတ္ပင္မႈကို

ဖယ္ရွားေပးျခင္း၊

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္

သန္႔ရွင္းၿပီး

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ ခရမ္းသီး (အရွည္)ကို စားသုုံးသူမ်ားမွ ပို၍အလိုရွိလာျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားက
လႊမ္းမိုးထားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

အခ်ိဳ႕

ေသာ

ႏိုင္ငံငယ္မ်ား

ကဲ့သို႔ပင္

ဇီ၀သီးႏွံစိုက္ပိ်ဳးမႈ ဧရိယာမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိေပ။
အာဂ်င္တီးနား၊ ဥရုုေဂြးႏွင့္ မကၠစီကိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀ါေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊ တရုုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အရံ၀ါသိုေလွာင္မႈ
မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၀ါေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊ ပါရာေဂြးႏွင့္ ဥရုုေဂြးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ
အက်ိဳးအျမတ္နည္းပါးလာျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳးႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္လာရျခင္း၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္
ဘိုလီးဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ဆိုးရြားမႈမ်ား (မိုးေခါင္/
ေရႀကီးျခင္း)

ကို

ႀကဳံေတြ႔ရျခင္း၊

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတြင္
ဇီ၀သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ

ဇီ၀နည္းပညာအေပၚ

အဆိုးျမင္မႈရွိျခင္းႏွင့္

အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားလိုအပ္လာျခင္း

စသည္တို႔ေၾကာင့္

တရုုတ္ႏိုင္ငံတြင္

တင္းက်ပ္သည့္
အနည္းငယ္ေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္

ရိုေမးနီးယားႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္သူမ်ားသည္ တင္းက်ပ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ား
စိုက္ပ်ိဳးမႈကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ဇီ၀နည္းပညာ သီးႏွံမ်ားသည္ ေတာင္သူမ်ားနွင့္ စားသုုံးသူမ်ား၏ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ ဇီ၀နည္ပညာသီးႏွံအသစ္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္မႈ လကၡဏာအသစ္မ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာေသာ
လူဦးေရကို ဆက္လက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဇီ၀နည္ပညာသီးႏွံမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း
၂၁ ႏွစ္ ၾကာေအာင္ စီးပြားျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္တိုင္ ေအာက္ပါစိန္ေခၚမႈမ်ား အပါအ၀င္
စိန္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕လည္း ဆက္လက္တည္ရွိေနေသးသည္။


ပထမဦးဆုုံးအေနျဖင့္

ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ စားသုုံးသူမ်ားကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ သိပၺံဆိုင္ရာ

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားႏွင့္

နည္းပညာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို

အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစသည့္

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား။


ဒုုတိယအေနျဖင့္

မ်ိဳးဗီဇျပဳျပင္ထားေသာ

သီးႏွံမ်ား

ကုုန္သြယ္သည့္

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

သေဘာတူ

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ကုုန္သြယ္မႈမွာ
ကေမာက္ကမျဖစ္ရျခင္း။ ဇီ၀ေေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈဆိုင္ရာ Cartegena

သေဘာတူညီခ်က္

ထုုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဇီ၀သီးႏွံမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္
ျပဳၾကၿပီး သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသးေသာ ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံမ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ ခဲ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

တင္သြင္းသည့္

ထြက္ကုန္မ်ား၊

ျပဳျပင္ထားေသာ လကၡဏာမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္အခ်က္မ်ား

အထူးျဖင့္

မ်ိဳးဗီဇတစ္ခုထက္ပို၍

ပါ၀င္ပါက သေဘာတူညီခ်က္

ရရွိရန္ ခက္ခဲေသာ သို႔မဟုုတ္ ရွည္လ်ားေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၺံႏွင့္ နည္းပညာ
ေကာင္စီ၏ “Impact of asynchronous approvals for biotech crops on agricultural

sustainability, trade and innovation” အစီရင္ခံစာနွင့္ သုုံးသပ္ခ်က္ (CAST, 2016) အရ
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တတိယအခ်က္အေနျဖင့္
ဇီ၀နည္းပညာကို

အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္

ေဘးအႏၱရာယ္

ေကာင္းစြာနားလည္သိရွိကာ

ကင္းရွင္းမႈကို

တန္ဖိုးထားလာေစရန္အတြက္

အေလးထားလွ်က္
သက္ဆိုင္သူမ်ား

အားလုုံး အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ လူမႈမီဒီယာႏွင့္အျခား
ျပန္ၾကားေရးပုုံစံမ်ားအပါအ၀င္

ေျပာင္းလဲဆန္းသစ္သည့္

ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို

ထိထိ

ေရာက္ေရာက္ အျမန္ဆုံး အသုုံးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။
ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
အစိုးရႏွင့္

ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္

ပုုဂၢလိက

ခက္ခဲ့သည့္

က႑မ်ားအပါအ၀င္

တာ၀န္တစ္ရပ္မွာ

ေဒသအသီးသီးမွ

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၊

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား

မိတ္ဖက္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ အာဟာရၿပည့္၀သည့္
အစားအစာမ်ား ဖူဖူလုံလုံျဖင့္စားပြဲေပၚသို႔ အဆင္သင့္ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၾကက္ႏွင့္အျခားတိရစၦာန္ေမြးျမဴေရး
အစားအစာမ်ား

တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ျဖင့္

ထုုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ

လူတိုင္းအတြက္

စား၀တ္ေနေရးမွာ

အဆင္ေျပေျပျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
ISAAA တည္ေတာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ Dr. Clive James သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုအတြင္း
ISAAA

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာကို

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံႏွင့္ပတ္သက္၍

ယုုံၾကည္အားထားရဆုုံး

သတင္း

အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာေစရန္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ အေစာင္ ၂၀ ကို အပတ္တကုုတ္
ေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏ ဆရာႏွင့္ လုုပေ
္ ဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ISAAA ၏ တည္ေထာင္သူ နာယက တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္သည့္ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ Norman Borlaug ၏ ေျခရာကို နင္းလွ်က္ ဇီ၀သီးႏွံ နည္းပညာႏွင့္ ထြက္ကုန္မ်ားကို
ေကာင္းစြာ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ISAAA အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာသည္လည္း ဇီ္၀နည္းပညာ
ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ႀကီးမားသည့္ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္မ်ားထံမွ စုုေဆာင္းရရွိသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အသုုံးျပဳထားေသာ

ဇီ၀နည္းပညာထုုတ္ကုန္မ်ားဆိုင္ရာ

အစီရင္ခံစာသည္

ယင္းအစဥ္အလာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ဇယား -၁ - ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအလိုက္ ကမၻာ့ ဇီ၀သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ (ဟက္တာ သန္း)**
အဆင့္

နိုင္ငံအမည္

ဧရိယာ (ဟက္တာ

ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံအမည္

သန္း)
၁

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု*

၇၂.၉

ေျပာင္း၊ ပဲပုပ္၊ ၀ါ၊ canola၊ သၾကားမုုန္လာ၊
alfalfa၊ သေဘၤာ၊ သခြားေမႊး၊ အာလူး

၂

ဘရာဇီး*

၄၉.၁

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ါ

16

၃

အာဂ်င္တီးနား*

၂၃.၈

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ါ

၄

ကေနဒါ*

၁၁.၆

Canola၊

ေျပာင္း၊

ပဲပုပ္၊

သၾကားမုုန္လာ၊

alfalfa
၅

အိႏၵိယ*

၁၀.၈

၀ါ

၆

ပါရာေဂြး*

၃.၆

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ါ

၇

ပါကစၥတန္*

၂.၉

၀ါ

၈

တရုုတ္*

၂.၈

၀ါ၊ သေဘၤာ၊ poplar

၉

ေတာင္အာဖရိက*

၂.၇

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ ၀ါ

၁၀

ဥရုုေဂြး*

၁.၃

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း

၁၁

ဘိုလီးဗီးယား*

၁.၂

ပဲပုပ္

၁၂

ၾသစေၾတးလ်*

၀.၉

၀ါ၊ canola

၁၃

ဖိလစ္ပိုင္*

၀.၈

ေျပာင္း

၁၄

ျမန္မာ

၀.၃

၀ါ

၁၅

စပိန္*

၀.၁

ေျပာင္း

၁၆

ဆူဒန္*

၀.၁

၀ါ

၁၇

မကၠစီကို*

၀.၁

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း

၁၈

ကိုလံဘီယာ*

၀.၁

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း

၁၉

ဗီယက္နမ္

<၀.၁

ေျပာင္း

၂၀

ဟြန္ဒူးရပ္စ္

<၀.၁

ေျပာင္း

ခ်ီလီ

<၀.၁

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ canola

၂၂

ေပၚတူဂီ

<၀.၁

ေျပာင္း

၂၃

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္*

<၀.၁

ခရမ္းသီး (အ၀ုုိင္း/အရွည္)

၂၄

ေကာ္စတာရီကာ

<၀.၁

ပဲပုပ္၊ ေျပာင္း၊ နာနတ္သီး

ဆလိုဗက္ကီးယား

<၀.၁

ေျပာင္း

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ

<၀.၁

ေျပာင္း

စုုစုေပါင္း

၁၈၅.၁

၂၆

* ဇီ၀နည္းပညာသီးႏွံ ဟက္တာ ၅၀၀၀၀ ႏွင့္ အထက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ၁ဂ ႏိုင္ငံ
**နီးစပ္ရာ သိန္းျပည့္ဂဏန္းကို ယူထားျခင္း
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