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Operated by Supported by 

 

အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - ပဲတီ ိမ်း 

မမန်မာ့ပဲတီ ိမ်း 

ပဲတီ ိမ်း(Vigna radiata) သည်မမန်မာနုိင်ငံ၏ထိပ်တန်း  ိုက်ပျေိုးစေး 

ပိုက့ုန်တခုမြ ်သည်။စကာင်းမွန်စသာအေည်အစသွးေိှမခင်း၊အနံအ့ေသာ 

ကကယ်ဝမှုနှင့်မမင့်မားစသာအာဟာေတန်ြိုးတုိစ့ ကာင့် မမန်မာ့ပဲတီ ိမ်းပင် 

စပါက်ကို အမျိေုးမျေိုးစသာဟင်းေျောမျေားနှင့်အသုပ်အနယ်မျေားတွင် မမပု 

မမပင်ဘဲပါဝင်ပ ္စည်းတ ်ခုအစနနှင့်ကျေယ်ကျေယ် မပန်မ့ပန်အ့သုံးမပု ေျေက် 

ေိှ ကသည်။   

 

မမန်မာ့ပဲတီ ိမ်းအမျေား ုကို ေန်ကုန်တုိင်းစေသကကီးအတွင်း (အဓိက 

အားမြင့် စကျောက်တန်း၊သုံးခွနှင့်ခေမ်းမမို န့ယ်မျေား) နှင့် ပဲခူးတုိင်းစေသ 

ကကီး(ကဝမမိုန့ယ်)တုိတွ့င်ထုတ်ေုပ်သည်။ ု ုစပါင်းနှ ် ဉ်  ိုက်ပျေိုး 

ထုတ်ေုပ်မှု ပမာဏမှာ တန်ချေိန် (၁.၆) သန်းစကျော်ေိှမပီး  ိုက်ပျေိုး၊ 

ေိတ်သိမ်းမခင်းကိမုိုးောသီနှင့်စောင်းောသီ တုိတွ့င်မပုေုပ်  ကသည်။ 

 

မမန်မာ့ပဲတီ ိမ်း 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ Alibaba 

 

အဓိကအားမြင့် စေွှေဝါမျိေုးပဲတီ ိမ်းမျေားကို သန် ့င်မခင်း၊ အေည် အစသွး 

ခွဲမခားမခင်း၊ အ ံညွှေန်းကုိကည်ီ စအာင်မပုမပင်မခင်း နှင့် အစောင်စေွးချေယ်   

မခင်းမပေုပ်မပီးစနာက် ဥစောပ သမဂ္ဂ (အီးယူ) ေိှ နိုင်ငံအမျေားအမပားသို ့

တင်ပိုစ့ောင်းချေသည်။  

အီးယူပဲတီ ိမ်းစ ျေးကွက် 

အာေှစ ျေးကွက်အမျေားအမပားတွင် ပဲတီ ိမ်းမျေားကို ချေက်မပုတ်ေန် 

နှင့်စနာက်ထပ်မပုမပင်မှုမျေားမပုေုပ်ေန်အတွက် ပါဝင်ပ ္စည်းတ ်ခု 

အစနမြင့် တင်သွင်းေျေက်ေိှစသာ်ေည်း အီးယူမှဝယ်ယူသူမျေားကမူ 

ပဲတီ ိမ်းကို ပဲပင်စပါက်စြာက်ေန် အဓိကအသုံးမပု ကသည်။ 

 

အီးယူမှပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှုသည် ၂၀၁၃ ခုနှ ်မှ ၍ အစေအတွက်  

မမင့်မားောမပီး ပျှမ်းမျှတုိးတက်နှုန်း (၁၀) ောခိုင်နှုန်းနှင့် တန်ြိုးအားမြင့် 

(၁၁) ောခိုင်နှုန်းတုိးတက်ောခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် (၃၆,၀၀၀) 

တန်နှင့် တန်ြိုးယူရိုစငွ (၄၃) သန်းအထိစောက်ေိှခဲ့သည်။ 

ပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှုသည် အီးယူနိုင်ငံမျေားေိှ ကျေန်းမာစေးအေ ဦး ားစပး 

 ားသုံးောမခင်း နှင့် ပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမခင်းစ ကာင့်  ီးပွားစေး 

တုိးတက်မှုတုိက့ို မြ ်စပါ်စ သည့်အတွကပ်ဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှု သည့် 

ေက်ေက်တုိးတက်ောမည်ဟုခန်မ့ှန်းနိုင် သည်။ 

 

ောသီဥတုအစမခအစနမျေားစ ကာင့် အီးယူတွင် ပဲတီ ိမ်းထုတ်ေုပ်နိုင်မခင်း 

မေိှသမြင့် တင်သွင်းစသာပဲတီ ိမ်းအမျေား ုကို အီးယူအတွင်း၌ ားသုံး 

 ကမပီး (၅) ောခိုင်နှုန်းခန်က့ို မပန်ေည်တင်ပို ့ကမခင်းမြ ်သည်။   

 

(ပံု - ၁) အီးယူ၏ပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှု (တန်ချိေန်) 

 
ေည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ေုိင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူမ ှအေားအောေှိစသာ ေည် မှန်းစ ျေးကွက်မျေား  

အီးယူ၏ပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှုမှာ ပမာဏမျေားမပားသိပ်သည်းမှုေိှသည်။ 

ယူစကနှင့် နယ်သာေန်နိုင်ငံတုိသ့ည်  ု ုစပါင်းတင်သွင်းမှု၏ (၅၀) 

ောခိုင်နှုန်းစကျော်ကို ကိယ်ု ားမပုထား ကသည်။  

 

မမန်မာနိုင်ငံအတွက် အစကာင်းေုံးအေားအောေိှသည့် စ ျေးကွက် 

မျေားမှာ ထိပ်တန်းဦးစောင်တင်သွင်းသည့်သုံးနိုင်ငံမြ ်သည့် ယူစက၊ 

နယ်သာေန်နှင့်ဂျောမနီနိုင်ငံတုိမ့ြ ် ကမပီး ၎င်းတုိအ့ားေုံးသည် သွင်းကုန် 

ပုံမှန်တုိးတက်မှုနှုန်းေိှစ ကာင်းမပသေျေက်ေိှသည်။ ၎င်းတုိသ့ည်ထိပ်တန်း 

 ားသုံးမှုစ ျေးကွက်မျေားေည်းမြ ် ကသည်။ 

 
 အထူး ိတ်ဝင် ား ောစကာင်းစသာစ ျေးကွက် မှာ နယ်သာေန်နိုင်ငံ 

မြ ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှ ်မှ တင်၍ နှ ် ဉ်ပျေမ်းမျှ တင်သွင်းမှု ပမာဏ 

(၁၅) ောခိုင်နှုန်း တုိးတက်ခဲ့မခင်းမြ ်မပီး ေွန်ခဲ့စသာငါးနှ ်တာ 

ကာေအတွင်း သွင်းကုန် တန်ချေိန် (၃,၀၀၀) စကျော်တုိးတက်ခဲ့သည်။ 

နယ်သာေန်နိုင်ငံသည် မမန်မာပဲတီ ိမ်းအား ပိုမိုနှ ်သက်စ ကာင်း 

မပသချေက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံထက် သာေွန် ွာ ၀ယ်ယူတင်သွင်းမခင်းမြင့် 

ပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းသည့် အေင်းအမမ ် အစမပာင်းအေဲအမြ ် တရုတ် 

နိုင်ငံမှ၀ယ်ယူမှုကို စေျှာ့ချေခ့ဲမခင်း မြ ်သည်။ 

 

မမန်မာပဲတီ ိမ်းတင်ပိုသ့ူမျေားအတွက် အေွယ်အ ားစသးငယ်စသာ်ေည်း  

တုိးတက်ေျေက်ေိှစသာစ ျေးကွက်မျေားမြ ်သည့် စဘာေ်တ ်နိုင်ငံမျေား 

(အထူးသမြင့် ေက်ဗီးယားနှင့်ေ ်သူစေးနီးယားနိုင်ငံ) နှင့် အီတေီ  
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Operated by Supported by 

 

နိုင်ငံတုိက့ိုေ့ည်းစတွေိှ့နိုင်သည်။အေိုပါနုိင်ငံမျေား၏ပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှု 

မှာ ၂၀၁၃ ခုနှ ်တွင် (၇၀၀) တန်ေိှောမှ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် (၁,၄၀၀) 

တန်သို ့တုိးတက်ောခဲ့သည်ကိုစတွန့ိုင်သည်။ 

 

အီးယူေိှပဲပင်စပါက်ကုမ္ပဏီမျေားမှာ ပဲတီ ိမ်းအဓိက ဝယ်ယူသည့် 

ဦးစောင်သူမျေားမြ ် ကသည်။ အနာဂတ်အခွင့်အေမ်း မျေားအမြ ် 

 သဂဲန ်နည်း န ်မျေားမြင့် အိမ်တွင်းပဲပင်စပါက်ေုပ်ငန်းမှတင်ပိုသ့ည့် 

ပိုက့ုန်မျေားကို စတွေ့ှိနိုင်သည်။  

 
(ပံု - ၂)၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယ၏ူပဲတီ ိမ်းတင်သွင်းမှု(တင်သွင်းသည့် 

ပမာဏအေိုက်) 

 
ေည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ေုိင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) ၊ Trade Map 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာေပ်မျေား 

အီးယူပဲတီ ိမ်းသွင်းကုန်စ ျေးကွက်သည် စ ျေးနှုန်းအစပါ် အကဲေတ်မှု 

ေိှသည်။ အဘယ်စ ကာင့်ေိုစသာ် မမန်မာနုိင်ငံမှပုံမှန်တုိးမမင့်ဝယ်ယူ 

ေျေက်ေိှစသာပဲတီ ိမ်းသည် တရုတ်နိုင်ငံမှပဲတီ ိမ်းထက် ကွန်တိန်နာ 

တ ်ေုံးေျှင် အစမေိကန်စေါ်ော (၅၀၀) ခန် ့ သက်သာစနသည့် 

အတွကမ်ြ ်သည်။ 

 
ပဲတီ ိမ်းအပင်စပါက်စြာက်စသာ ကုမ္ပဏီမျေားသည် အီးယူေိှ        

ကုန်သွယ်စေးေမ်းစ ကာင်းမျေားအနက် အစေးအကကီးေုံးအ ိတ်အပိုင်း 

တ ်ေပ်မြ ်သည်။ အေိုပါကုမ္ပဏီမျေားသည် ပဲတီ ိမ်းကိတုင်သွင်းမပီး 

ပဲပင်စပါက်စြာက်၊ ထုပ်ပိုးကာ ေက်ေီေိုင်မျေား သုိမ့ဟုတ် အ ားအ ာ 

ဝန်စောင်မှုေုပ်ငန်းမျေားသိုစ့ောင်းချေ ကမပီး ေက်ေီေိုင်မျေားသည် 

အကကီးမားေုံးစဝ ုကို ပုိင်ေိုင်သည်။ ပဲတီ ိမ်းပဲပင်စပါက်မျေားအတွက ်

အီးယူေက်ေီေုပ်ငန်းသည် ထူးမခားမှုေိှသည်။ အဘယ်စ ကာင့်ေိုစသာ် 

ပမာဏမျေားမပားစသာ ေက်ေီအစောင်းေိုင်မျေားနှင့် အာေှသားမျေား၏ 

 ူပါမားကကမ်ျေားအ ကား အမပိုင်နီးပါး၀ယ်ေိုအားတုိစ့ ကာင့််မြ ်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

(ပံု - ၃)  အီးယသုိူ ့ပဲတီ ိမ်းဦးစောင်တင်သွင်းစနသည့်နုိင်ငံမျေား (ယူရုိ 

စထာင်စပါင်း) 

 
ေည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ေုိင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

ထပ်မံြွံ ့မြိုးေျေက်ေိှသည့်စ ျေးကွက်မှာ ပဲတီ ိမ်းစမခာက်မြ ်မပီးစ ျေးကွက် 

မှာစသးငယ်စသာ်ေည်း အိမ်တွင်းပဲပင်စြာက်သူမျေားမှ  ားသုံးသူမျေား 

သို ့ သဂဲန ်ထွက်ကုန်အမြ ်စောင်းချေသည်။ 

 

အေိုပါအ ိတ်အပိုင်းသည် ကျေန်းမာစေးအ ားအ ာတ ်ေပ်အစနမြင့် 

ေည်းစကာင်း၊ အာေှအ ားအစသာက်မျေားတွင်  ိတ်ဝင် ားမှုတ ်ေပ် 

အစနမြင့်ေည်းစကာင်း ပဲပင်စပါက်ကိုေူကကိုက်မျေားော ကသည့် 

အတွက် တုိးတက်ကကီးထွားေျေက်ေိှသည်။ သိုစ့သာ် အိမ်တွင်းပဲပင်စပါက် 

စြာက်မခင်းအတွက် ပဲတီ ိမ်းစမခာက်မျေားကိစုောင်းချေသည့်ပမာဏသည် 

ေတ်ေတ်စသာ ပဲပင်စပါက်မျေားကို စောင်းချေသည့်ပမာဏထက် 

နည်းပါးစနစသးသည်။  

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စောက်မှုေိုင်ောေိုအပ်ချေက်မျေား 

 အီးယူသို ့ ပဲတီ ိမ်းမျေားတင်ပိုစ့ောင်းချေမှုအားေုံးတွင်  ိုက်ခင်း 

အေင့်မှ တင်ကာ မပုမပင်ထုပ်ပိုးမခင်းနှင့် စောင်းချေမခင်းကွင်းေက် 

တ ်စေျှာက်ေံုး၌ အစထွစထွသန်ေှ့င်းစေးေိုင်ောအချေက်မျေားနှင့် 

ကိကု်ညီမှုေိှစသာအစမခအစနမျေားစအာက်တွင် ထုတ်ေုပ်ထားသည် 

ဟုစြာ်မပထားသည့်အသိအမှတ်မပုေက်မှတ်တ ်ခု ပူးတွဲပါေိှ 

ေမည်မြ ်သည်။  

  ိုကပ်ျေိုးစေးဦး ီးဌာန၊ သီးနှံကာကွယ်စေးဌာနခွဲမှထုတ်စပးသည့် 

ကျေန်းမာစေးေိုင်ောေက်မှတ်ေိုအပ်သည်။ 

 အဏုဇီဝေိုင်ောည ်ညမ်းမှုသည် ပဲတီ ိမ်းအတွက် အဓိက 

ည ်ညမ်းမှုေိုင်ောအန္တောယတ် ်ခုမြ ်သည်။ ဝယ်ယူသူမျေားသည် 

နမူနာပဲတီး ိမ်းမျေားတွင် E. coli (STEC) နှင့် Salmonella 

ကပ်ပါးပိုးမွှေားမျေားကိထုုတ်ေုပ်စပးသည့် ေီှဂါအေိပ်အစတာက် 

(Shiga) ပါဝင်မှုကို  ်စေးထားသည့် ဓာတ်ခဲွခန်းအစမြ 

ေက်မှတ်ေိုအပ်သည်။ဥစောပပဲစ ့အပင်စပါက်စြာက် ေိုင်ော 

အသင်းသည်ပဲပင်စပါက်စြာက်ောတွင်အသုံးမပုသည့် ပဲပင်စပါက် 

နှင့် အစ ့မျေားထုတ်ေုပ်မခင်းအတွက် သန်ေှ့င်းမှုေိုင်ော ေမ်းညွှေန် 

(hygiene guideline) အင်တာနက် ာမျေက်နှာကို ထုတ်မပန် 

စြာ်မပထားသည်။ 

 

http://sproutedseeds.eu/essa-hygiene-guideline/
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  သဂဲန ်ေက်မှတ်ေယူမခင်းသည် ပဲစမခာက်မျေားေက်ေီစောင်းချေမှု 

အ ိတ်အပိုင်းေုပ်ငန်းမျေားတွင် အစေးကကီးစသာအခန်းကဏ္ဍက 

ပါဝင်ေျေက် ေိှသည်။ 

အီးယူတွင် ဝယ်သူမည်သိုေ့ှာမည်နည်း 

သင်သည် အီးယူမှအေားအောေိှစသာဝယ်သူမျေားကုိ စအာက်ပါကဲသုိ့ ့

သတင်းအေင်းအမမ ်အမျေိုးမျေိုးမှတ ်ေင့် ေှာစြွစတွေိှ့နိုင်သည် - 

 ကုန် ည်မပပွဲမျေား - Anuga (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိမ်၊ ဂျောမနီနိုင်ငံ) ၊ 

SIAL Paris (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိမ်၊ မပင်သ ်နိုင်ငံ) ၊ Natural & 

Organic Products Europe (နှ ် ဉ်၊ ယူစက) ၊ PLMA 

(နှ ် ဉ်၊ နယ်သာေန်နိုင်ငံ၊ ပုဂ္ဂေိကအညွှေန်းစောင်းချေသူမျေား 

အတွက်) ၊ BIOFACH (နှ ် ဉ်၊ ဂျောမနီနုိင်ငံ) 

 အသင်းမျေား၏အသင်းဝင် ာေင်းမျေား - European Sprouted 

Seeds Association ၊ International Sprout Growers 

Association ၊ European Seed Association 
 

ေက်သွယ်ေန်  

မမန်မာ-အီးယူကနု်သွယ်မှုအကူအညီစပးစေးဌာန 

 ီးပွားစေးနှင့်ကူးသန်းစောင်းဝယ်စေးဝန်ကကီးဌာန 

အမှတ် ၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကမ်းနားေမ်း၊ ေုတိယထပ် 

ေန်ကနု်၊ မမန်မာ။ 

အီးစမးေ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com  

 
 
ယခုထုတ်စဝမှုကို ဥစောပသမဂ္ဂ၏ေန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမြင့် မပုေုပ် 

ပါသည်။ ပါေိှစသာအစ ကာင်းအောမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စေးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ေိှမပီး ဥစောပသမဂ္ဂ 

သိုမ့ဟုတ် အမခားမည်သည့်အြွဲ အ့ ည်း၏အမမင်ကိုမျှေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

မေိှပါ။  

 က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 

http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.naturalproducts.co.uk/
https://www.naturalproducts.co.uk/
https://www.plmainternational.com/
https://www.biofach.de/en
http://sproutedseeds.eu/
http://sproutedseeds.eu/
http://www.isga-sprouts.org/
http://www.isga-sprouts.org/
https://www.euroseeds.eu/
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

