For more information, contact:
Mollie Lastovica
713-513-9524
mollie.lastovica@fleishman.com
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အာလူးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳေျမာက္ အေရးအပါဆုံး အဓိက အစားအစာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသို႔အားျဖင့္
ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား၊ ေပါင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္
အာလူးကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။
အာလူးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အေရးအၾကီးဆုံးေရာဂါတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ late-blight
-
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Colorado

၌ ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံ
ဟက္တာ (၃.၉) သန္းႏွင့္ (၁၁.၆) သန္း အသီးအသီးစိုက္ပ်ိဳးကာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဦး
ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဇီ၀နည္းပညာသုံး၀ါသီးႏွံ အစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈန္းမွာ ၉၀%မွ ၉၃% အထိ
တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး

ဗိုင္းရပ္စ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ

သေဘၤာစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္

၅၀%

ခန္႔တိုးတက္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေတာင္သူငယ္ (၇)သန္းေက်ာ္မွာ ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ဆက္လက္
ခံစားလွ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္္အလက္မ်ားအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ေတာင္သူမ်ားသည္ ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ
၁၆.၂ ဘီလီယံအထိ ရရွိခံစားခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ကို ညႊန္ျပလွ်က္ရွိသည္။
အစီရင္ခံစာအရ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ဘီတီ၀ါ ဟက္တာ (၁၁.၅) သန္းကို အစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးမႈႏႈွန္း ၉၅%ျဖင့္
စံခ်ိန္တင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်

စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္

Brooks

Barfoot
( . )

ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံမ်ားကို ၂၀၁၅
ခုႏွစ္တြင္ စတင္၍ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌
ဇီ၀နည္းပညာသုံးေျပာင္း

စပ္မ်ိဳးမ်ားစြာကို

တင္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္မ်ားပါ၀င္ၿပီး

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္

စားနပ္ရိကၡာသီးႏွံ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေရငတ္ဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ႀကံ စိုက္ပ်ိဳးခြငလ
့္ ည္းတို႔ပါ၀င္သည္။
အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကေဒသတို႔တြင္ ဆက္လက္၍ တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ရွိျခင္း
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟက္တာ (၂.၇)သန္း စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သျဖင့္ ဇီ၀နည္းပညာသုံး
သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ အာဖရိကတိုက္တြင္ ေရွ႕ဆုံးမွ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ဆူဒန္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘီတီ၀ါစိုက္ပ်ိဳးမႈ ၅၀% တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ကင္မရြန္း၊ အီဂ်စ္၊ ဂါနာ၊
ကင္ညာ၊ မာလာ၀ီ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ယူဂႏၵာႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ အာဖရိကႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသည္ စပါး၊ ဂ်ဳံ၊
ဖူးစားေျပာင္း၊ ႏွံစားေျပာင္း၊ ငွက္ေပ်ာ၊ ပီေလာပီနံႏွင့္ကန္စြန္းဥအပါအ၀င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေထာက္အကူျပဳ
သီးႏွံအမ်ားအျပားႏွင့္ပတ္သက္၍

လက္ေတြ႕စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာကို

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသီးႏွံမ်ားသည္

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈကို
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သည္။
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လက္တင္အေမရိကတြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္၍

အေမရိကန္၏ ေနာက္တြင္ ဒုတိယေနရာ၌ ရပ္တည္လွ်က္ ရွိသည္။ ဟက္တာ (၄၂.၂) သန္း

စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထက္ ၅% တိုးတက္လာခဲ့သည္။
ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံမ်ားသည္

စားနပ္ရိကၡာဖူးလုံမႈ၊

ေရရွည္တည္တံ့ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္ကို

ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈမွာ

တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး

အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း
၁၉၉၆

ခုႏွစ္မွ

တန္ဖိုးအားျဖင့္

၂၀၁၃

ခုႏွစ္အထိ

အေမရိကန္ေဒၚလာ

(၁၃၃)

ဘီလီယံခန္႔ရွိသည္။

ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးျပည္သူမ်ားအနက္မွ

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေတာင္သူငယ္ (၁၆.၅) သန္းႏွင့္ မိသားစု၀င္ (၆၅)သန္းေက်ာ္အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ
တိုက္ဖ်က္ရာတြင္

အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။

ပိုမိုေျခြတာႏိုင္ျခင္းႏွင့္

ပိုးသတ္ေဆးအသုံးျပဳမႈကို

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ထုတ္လႊတ္မႈကို

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

စိုက္ပ်ိဳးေျမကို
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္

အမွ်င္ထြက္သီးႏွံထုတ္လုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာထိခိုက္ႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
Brooks

Barfoot

ဇီ၀နည္းပညာသုံးသီးႏွံမ်ားမွ

ထုတ္လုပ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ၊ တိရစၦာန္စာႏွင့္ အမွ်င္ တန္ခ်ိန္ (၄၄၁) သန္းကို မထုတ္လုပ္ခဲ့ပါက အလားတူ
တန္ခ်ိန္ပမာဏကို

ထုတ္လုပ္ရန္

လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔

သမားရိုးက်
ဧရိယာ

သီးႏံွ

ဟက္တာ

တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးရန္

(၃၂)သန္းကို
လိုအပ္မႈသည္

ထပ္ေဆာင္းစိုက္ပ်ိဳးရန္
ဇီ၀မ်ိဳးကြဲစုံလင္မႈႏွင့္

ပတ္၀န္းက်င္အေပၚတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္။
ကိန္းဂဏန္းမ်ား


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏွစ္အလုိက္ တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးမႈတြင္ ဟက္တာ (၃) သန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ
၄% အထိ တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ ဟက္တာ (၇၃.၁)သန္းျဖင့္ ထိပ္ဆုံးမွ
ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။



ဘရာဇီးႏိုင္ငံသည္ (၆)ႏွစ္ဆက္တိုက္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထက္ ဟက္တာ
(၁.၉) သန္း တိုးတက္စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့သည္။



အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳး ဟက္တာ (၂၄.၃) သန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လွ်က္
ရွိသည္။



အိႏၵိယႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔သည္ ဟက္တာ (၁၁.၆) သန္းအထိ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္
ဘီတီ၀ါ အစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးမႈႏွႈန္းတြင္ ၉၅% အထိ ရွိခဲ့သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ ပန္းႏွမ္းႏွင့္
ပဲပုပ္စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမွာ သိသိသာသာတိုးတက္လာခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ရရွိလိုပါက www.isaaa.org. သိ႔ု ၀င္ေရာက္
ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
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ISAAA
(ISAAA)

ISAAA
Mr. Clive James
(
နည္းပညာႏွင့္

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈကို

)

အဓိကထားကာ

စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
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သုေတသနႏွင့္

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

