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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - သရက်သီး 
 

မြန်ြာ့သရက်သီး 

နိုင်ငံစပါင်း (၉၀) စကျော်တွင် သရက်သီးအြျေိုးစပါင်း (၁၆၀) ခန်က့ိ ု

 ိုက်ပျေိုးစနကကပါသည်။ Keitt ၊ Kent နှင့် Tommy Atkins သရက်ြျေိုး 

ြျေားသည် ေူသိအြျေားဆံုးစသာ သရက်ြျေိုးြျေားမြ ်ကကပပီးအီးယူနှင့် 
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ဝယ်ေို  အားအေွန်ပင်ကကီးြားပါသည်။ 

.  

မြန်ြာနိုင်ငံအစနမြင့် သရက်သီးြျေိုး ိတ်စပါင်းတ ်ရာစကျော်မြင့် နှ ် ဉ် 

သရက်သီးတန်ချေိန် နှ ်သန်း ေုတ်ေုပ်ေျေက်ရိှသည်။ သိုစ့သာ် 

 ိန်တ ်ေုံး(ဒိုင်းြွန်း) နှင့် စရွှေဟင်သသာသရက်သီးြျေိုးြျေားကိသုာ မပည်ပသုိ ့

တင်ပိုပ့ါသည်။ ိန်တ ်ေုံးသရက်သီးြျေားကိုတရုတ်၊ င်ကာပူနှင့် ရုရှား 

ြက်ဒစရးရှင်းနိုင်ငံြျေားသိုတ့င်ပိုစ့နပပီးအစရအတွက ် အနည်းအကျေဉ်း 

ကုိသာ  အီးယူသိုတ့င်ပိုပ့ါသည်။ 

 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ ရပ်စ ာက်သရက်သီးအြဲွ ြှ့ သရက်သီးစတာင်သူ 

အီးယူသရက်သီးစေးကွက် 

ြကကာစသးြီနှ ်ြျေားအတွင်း ကြ္ဘာ့ ားသုံးြှုနှုန်းမြင့်တက်ောခဲ့ရာ 

နိုင်ငံတကာသရက်သီးကုန်သွယ်ြှုအစနမြင့် ၂၀၂၉ ခုနှ ်တွင်အစြရိကန် 

စဒါ်ော (၁,၇၉၉) ဘီေီယံနီးပါးအေိ စရာက်ရိှောေိြ့်ြည်ဟင်ု ခန်ြှ့န်း 

ေားကကသည်။ အီးယူ၏သရက်သီးတင်သွင်းြှုြျေားသည် တ ်ကြ္ဘာေုံး 

 ု ုစပါင်းတင်သွင်းြှု၏ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းခန်က့ိ ုကိယ်ု ားမပုစနပါသည်။ 

အီးယူ၏ ု ုစပါင်းသရက်သီးတင်သွင်းြှုြျေားအရ ၂၀၁၃ ခုနှ ်တွင် 

တန်ချေိန် (၄၁၀,ဝ၀ဝ) ြှ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် တန်ချေိန် (၅၉၀,ဝ၀ဝ) သုိ ့

တုိးတက်ြှုရိှစနစကကာင်း စြာ်မပပါသည်။ 

. 

ေွန်ခ့ဲသည့်နှ ်ြျေားအတွင်း အေူးသမြင့် ၂၀၁၅ ခုနှ ်စနာက်ပိုင်း၌ 

သရက်သီးသွင်းကုန်ြျေား၏  ု ုစပါင်းတန်ြိုးသည် ယင်း၏သွင်းကုန် 

ပြာဏေက် တုိးတက်ြှုနှုန်းပိုြိုမြင့်ြားသည်ကို(၂၀၁၃ တွင်အစြရိကန် 

 

 

 

စဒါ်ော ၈၀၂ သန်း ြှ ၂၀၁၇ တွင် ၁၁၉ သန်းေိ)စတွရှ့ိရပါ 

သည်။ယင်းအချေက်သည် သရက်သီးပျှြ်းြျှစေးနှုန်းြျေား မြင့်ြားောခ့ဲ 

စကကာင်းညွှေန်မပစနပါသည်။၎င်းတုိြ့ှာတန်ြိုးပိုြိုကကီးြားစသာ သရက်သီး 

အြျေိုးအ ားသ ်ြျေား တင်သွင်းောြှု၊ စေစကကာင်းမြင့် တွင်ကျေယ ်ွာ 

တင်ပိုေ့ာြှုအမပင် သရက်သီးရရိှနိုင်ြှုအစမခအစန အတက်အကျေ 

တုိစ့ကကာင့် မြ ်သည်။ 

ယခင်က အီးယူနိုင်ငံြျေားသိုအ့ဓိကတင်ပိုစ့ရာင်းချေေျေက်ရိှစသာ ေူသိ 

ြျေားသည့်သရက်သီးြျေားြှာ Ame ́lie ၊ Tommy Atkins နှင့် Kent တုိ ့

မြ ်ပပီး ြကကာစသးြီနှ ်ြျေားအတွင်း အြျေိုးအ ားသ ်ြျေားမြ ်သည့် 

Keitt နှင့် Nam Doc Mai တုိ ့စေးကွက်ေဲစရာက်ရိှောပါသည်။  

 

 ားသုံးသူြျေားအစနမြင့် အဆုိပါသရက်သီးအြျေိုးအ ားသ ်ြျေား၏ 

အရသာ၊ အချိေုဓာတ်နှင့် အြျှင်ြပါဝင်ြှုတုိက့ိ ု သတိမပုနှ ်ပခိုက်ကက 

စသာစကကာင့် ေက်ေီစရာင်းဝယ်သူြျေားသည် ေုိအြျေိုးအ ား 

 ုံ ုံေင်ေင်ရိှစနြှုအစပါ် ကကိုဆိုေက်ခံောကကပပီမြ ်သည်။ စယဘုယျေ 

အားမြင့်   ားသုံးသူြျေား အေူးသမြင့် ဥစရာပအစနာက်ပိုင်းတွင် 

ေွယ်ေွယ်ကူကေူှီး ိတ်နိုင်စသာသရက်သီးြျေားကိ ု ပိုြိုနှ ်ပခိုက်ကက 

သမြင့် ေက်ေီစရာင်းချေသူြျေားသည် အြျှင်ြျေားစသာသရက်သီးြျေား 

အားေက်စရှာင်ောကကပါသည်။  ားသုံးသူအကကိုက်စမပာင်းေဲော 

မခင်းသည် မြန်ြာနုိင်ငံြှသရက်သီးြျေားအတွက ် အခွင့်အေြ်း 

စကာင်းြျေား မြ ်စပါ်စ သည်။ 

 

(ပံု - ၁) အီးယ၏ူသရက်သီးြျေားတင်သွင်းြှု (အစြရိကန်စဒါ်ောစောင် 

စပါင်း) 

ရည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိင်ဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

*ြှတ်ချေက် ။ ။ ကုန်သွယ်ြှု ာရင်းဇယားြျေား၌ သရက်သီးအုပ် ုြျေားေဲတွင် 

ြာေကာသီးနှင့်ြင်းကွတ်သီးတုိေ့ည်းကျေယ်မပန်သ့ည့် ေုတ်ကုန် ပ ္စည်း 

အြျိေုးအ ားအုပ် ုတ ်ခုအမြ ် ပါ၀င်စနေျေက်ရိှစသာ်ေည်း ကုန်သွယ်ြှု 

ကိန်းဂဏန်းြျေားြှာ တကိျေပါသည်။ 
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အီးယူြ ှအေားအောရှိစသာ ရည် ြှန်းစ ျေးကွက်ြျေား  

အီးယူမပင်ပနိုင်ငံြျေားြှ သရက်သီးြျေားကိ ု ဦးစဆာင်တင်သွင်းစနစသာ 

နိုင်ငံြှာနယ်သာေန်နုိင်ငံမြ ်သည်။နယ်သာေန်နိုင်ငံသည် ကုန်သွယ် 

စရး အချေက်အချောကကသည့်အတွက ် ၂၀၁၆ ခုနှ ် အီးယူသို ့

တင်သွင်းစသာ သရက်သီးအားေုံး၏ေက်ဝက်စကျော်အတွက ် စနရာ 

ယူေားပါသည်။ ၎င်းသည် သရက်သီးအြျေား ုကို အမခားအီးယူနိုင်ငံ 

ြျေားနှင့် အီးယူမပင်ပနိုင်ငံသို ့ မပန်ေည်တင်ပိုပ့ါသည်။ 

 

ယူစက၊ ဂျောြနီနှင့် မပင်သ ်တုိသ့ည် ြူရင်းေုတ်ေုပ်ရာနိုင်ငံြျေားြှ    

တုိက်ရိုက်တင်ပိုြ့ှုအတွကေ်ည်းစကာင်း သိုြ့ဟင်ုတ် ကုန်သွယ်စရး 

အချေက်အချောကျေရာနုိင်ငံြျေားြှတ ်ဆင့်  မပန်ေည်တင်ပိုြ့ှုအတွက ်

ေည်းစကာင်း အစရးပါေှသည့်နိုင်ငံြျေားမြ ်ကကသည်။ အစရှ ဥ့စရာပ 

နိုင်ငံြျေားတွင်သရက်သီး ားသုံးြှုအေွန်နည်းပါးစသာ်ေည်း ပိုေန် နှင့် 

ရိုစြးနီးယားကဲ့သိုစ့သာနိုင်ငံြျေားတွင်  ားသံုးြှုသိသိသာသာတုိးတက် 

စနစကကာင်းသိရပါသည်။ အစနာက်ဥစရာပ၌ သွင်းကုန်တင်သွင်းသူ 

ြျေားက ယခုအချိေန်ေိ အဆုိပါနိုင်ငံြျေားသို ့ အဓိကတင်ပိုစ့ရာင်းချေစပးစန 

ပါသည်။ ဥစရာပတွင်  ပိန်နိုင်ငံသည် သရက်သီးြျေားအား  ီးပွားမြ ် 

အကကီးအကျေယ်ေုတ်ေုပ်သည့် တ ်ခုတည်းစသာနိုင်ငံမြ ်သည်။ 

သိုစ့သာ်  ပိန်နိုင်ငံေွက်သရက်သီးြျေားသည် ပင်ေယ်စရစကကာင်းြှ 

အစမြာက်အမြားတင်သွင်းောစသာ သရက်သီးြျေားေက် ာေျှင် 

ပိုြိုစေးကကီးစနပပီး စေစကကာင်းမြင့်တင်ပိုေ့ိုက်စသာသရက်သီးြှည့် 

ြျေားနှင့် တ ်တန်းတည်းေားရြည့်အစနအေားတွင်ရိှစနသည်။ 

သရက်သီးရာသီ (ကသဂုတ်ေေယ် ြှ နိုဝင်ဘာေအေိ) တွင်  ပိန် 

စေးကွက်အားယှဉ်ပပိုင်ရန်ခက်ခဲြည်မြ ်စသာ်ေည်း ြွံ ့ပြိုးဆဲနိုင်ငံ 

ြျေားြှသရက်သီးြျေားအတွက ် သင့်စတာ်သည့် စေးကွက်အရည်အစသွး 

နှင့်အရသာပိုင်းေိုအပ်ချေက်ြျေားမြည့်ဆည်းနိုင်ေျှင် သရက်သီးရာသီချေိန် 

မပင်ပ၌ အခွင့်အေြ်းစကာင်းြျေားရိှစနပါသည်။ အမခားစသာအီးယူနိုင်ငံ 

ြျေားတွင်ြူ သရက်သီးြျေားကို တ ်နှ ်ပတ်ေုံးစရာင်းချေနိုင်ြည့် 

အခွင့်အေြ်းြျေားရိှသည်။ 

(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယ၏ူသရက်သီးတင်သွင်းြှု 

(တင်သွင်းြှုပြာဏအေိုက်) 

 
ရည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိင်ဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာရပ်ြျေား 
သရက်သီးြျေားအတွက ်အရသာြှာ အေွန်ပင်အစရးကကီးေှသည့်  ံနှုန်း 

တ ်ခုမြ ်သည်။ အေူးသမြင့် ဥစရာပအစနာက်စမြာက်ပုိင်းတွင် 

 ားသုံးသူြျေားသည် အရသာကိ ု ပုိြို၍အသိအြှတ်မပုောကကပပီး 

အရည်အစသွးစကာင်းသည့်ေုတ်ကုန်ပ ္စည်းတ ်ခုအစပါ် စငွစကကးပိုြုိ 

သုံး ွဲောကကသည်။ မပင်သ ်၊  ပိန်နှင့်ဆွ ်ဇာေန်ကဲ့သိုစ့သာနိုင်ငံြျေား 

သည် စေစကကာင်းမြင့်တင်ပိုြ့ည့် ပင်ြှည့်သရက်သီးြျေားအတွက် 

 ိတ်ဝင် ား ရာစကာင်းစသာစေးကွက်ြျေားမြ ်ကကသည်။ 

ကသဂဲန ်သရက်သီးြျေား ားသုံးြှုပြာဏစသးငယ်စသာ်ေည်း ြွံ ့ပြိုး 

ောသည့်စေးကွက်စကကာင့်် စရာင်းချေနိုင်ြှုအပိုင်း၌ေည်း အကန်အ့သတ် 

ရိှစနပါသည်။ အီးယူတွင် ကသဂဲန ်ေုတ်ကနု်ပ ္စည်းြျေားအား စေးကွက် 

တင်စရာင်းချေရန်ြှာ ကသဂဲန ် ေုတ်ေုပ်ြှုနည်း န ်ြျေားအစနမြင့် 

ဥစရာပ၏ ဥပစဒြျေားအတုိင်း အစကာင်အေည်စြာ်ေိုက်နာေားရ 

ြည်မြ ်သည်။ ေိုမ့ပင် ကသဂဲန ်သရက်သီးြျေားအမြ ် စေးကွက်တင် 

စရာင်းချေမခင်းြမပုြီ အဆိုပါေုတ်ေုပ်ြှုနည်း န ်ြျေားကိ ု အနည်းဆုံး 

နှ ်နှ ် ေက်စတွအ့စကာင်အေည်စြာ်အသုံးချေေားပပီးမြ ်ရပါြည် 

 

(ပံု - ၃)  အီးယသုိူ ့သရက်သီးြျေားဦးစဆာင်တင်သွင်းစနသည့်နုိင်ငံြျေား      

(အစြရိကန်စဒါ်ောစောင်စပါင်း) 

 
ရည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိင်ဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 
 

အီးယူသည် သရက်သီးအြျေား ုကို ဘရာဇီးနှင့် ပီရူးတုိြ့ှတင်သွင်း 

စနသည့်အမပင် အိုင်ဗရီကို ့် ၊ ဂါနာ ၊ ဒိုြီနီကန်သြ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆီနီစဂါ 

နိုင်ငံတုိြ့ှေည်း ပိုြို၍တင်သွင်းောပါသည်။ ကျေန်ရိှသည် ့ အီးယူမပင်ပ 

နိုင်ငံြျေားြှတင်သွင်းြှုသည် အ ္စစရးနိုင်ငံြှောမခင်းမြ ်သည်။ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စရာက်ြှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်ြျေား  

  ားစသာက်ကုန်ြျေားကျေန်းြာစရးနှင့်ညီညွှေတ်စရးဆိုင်ရာ အီးယူ၏ 

ဥပစဒသည် အ ားအ ာမပုမပင်ေုပ်ပိုးသူြျေား ေိုက်နာရန်တာဝန် 

ရိှပပီး  ိုက်ပျေိုးေုတ်ေုပ်သူြျေားအတွက ် အကကံမပုစောက်ခံချေက် 

စပးမခင်းခံရသည် (ြူေေုတ်ေုပ်ြှု) ။ 
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Operated by Supported by 

 အီးယူသိုတ့င်ပိုေ့ိုက်စသာသရက်သီးြျေားသည် ပင်ရင်းနိုင်ငံြှ 

ေုတ်စပးေားသည့် အပင်စရာဂါကင်းရှင်းစကကာင်းစောက်ခံချေက် 

ေက်ြှတ်ေိုအပ်စေ့ရိှသည်။ ၄င်းတုိက့ိ ုအပင်ကျေန်းြာစရးဆိုင်ရာ 

ညွှေန်ကကားြှုစအာက် ာရင်းေည့်သွင်းေားရာ အပင်ကျေန်းြာစရး 

  ်စဆးြှုြျေားကိ ုြေုပ်ြစနရေုပ်စဆာင်ရန် သတ်ြှတ်ေားသည်။  

 အီးယူသိုတ့င်ပိုေ့ိုက်စသာသရက်သီးြျေားအတွက ် သတ်ြှတ်ေား 

သည့် အမြင့်ဆုံးဓာတ်ကကင်းပါဝင်ြှုအဆင့်ြျေား (MRLs) ရိှသည်။ 

သရက်သီးြျေားအတွက ် သက်ဆိုင်ရာ MRLs ကိ ု   ်စဆး 

ကကည့်ရှုရြည်မြ ်သည် The relevant MRLs for mangos 

must be checked ။ ဥပြာ ဂျောြနီြှေက်ေီစရာင်းဝယ်သူြျေား 

ကဲသ့ို ့ အကကီး ားေက်ေီသြားြျေားသည် အီးယူဥပစဒကမပဋ္ဌာန်း 

ေားသည်ေက် ပိုြိုတင်းကျေပ်စသာ MRL ြျေား ေားရိှတတ် 

စကကာင်းကိသုတိမပုပါ။ 

 သရက်သီးြျေား အီးယူသိုဝ့င်စရာက်ရန်မငင်းပယ်ခံရြှုြျေား၏အဓိက 

အစကကာင်းရင်းြျေားြှာ ပုပ်စနမခင်းနှင့် ပရိုသီရိုြိုး ်၊ အိုြီသိုရိတ်နှင့် 

ဒိုင်ြီသိုရိတ် အင်းဆက်ပိုးသတ်စဆးြျေား ကကင်းကျေန် ပါရိှစနြှု 

တုိစ့ကကာင့်မြ ်သည်။  

 ေတ်ေတ်ဆတ်ဆတ် သရက်သီးြျေားအတွက် GLOBAL 

G.A.P. စောက်ခံချေက်ရယူေားရန်ြှာ ဝယ်သူ၏ အစတာင်းဆို 

ခံရဆုံး စနာက်ေပ်သတ်ြှတ်ချေက်မြ ်သည်။ 

 

အီးယူတွင် ဝယ်သူြည်သိုရ့ှာြည်နည်း 

သင်သည် အီးယူြအှေားအောရိှစသာဝယ်သူြျေားကို စအာက်ပါကဲသုိ့ ့

သတင်းရင်းအမြ ်အြျေိုးြျေိုးြှတ ်ဆင့် ရှာစြွစတွရိှ့နိုင်သည် - 

 ကုန် ည်မပပွဲြျေား - FRUIT LOGISTICA (ဂျောြနီ) ၊ Fruit 

Attraction ( ပိန်) သိုြ့ဟင်ုတ် BIOFACH  (ဂျောြနီ ၊ ကသဂဲန ် 

ေုတ်ကနု်ပ ္စည်းြျေား) 

 အသင်းအြွဲ ြ့ျေား၏အသင်းဝင် ာရင်းြျေား - Freshfel ၊ ဥစရာပ 

ေတ်ေတ်ဆတ်ဆတ်ေုတ်ေုပ်ြှုအသင်း 

 အစသး ိတ်ပိုက့ုန်သတင်းအချေက်အေက်ြျေား - CBI market 

information 

 

ဆက်သွယ်ရန်  

မြန်ြာ-အီးယူကနု်သွယ်ြှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရးနှင့်ကူးသန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အြှတ် ၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကြ်းနားေြ်း၊ ဒုတိယေပ် 

ရန်ကနု်၊ မြန်ြာ။ 

အီးစြးေ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 
 

ယခုေုတ်စဝြှုကို ဥစရာပသြဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစောက်အပ့ံမြင့် မပုေုပ် 

ပါသည်။ ပါရိှစသာအစကကာင်းအရာြျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စရးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ေံတွင် အေံုး ုံတာဝန်ရိှပပီး ဥစရာပသြဂ္ဂ  

သိုြ့ဟင်ုတ် အမခားြည်သည့်အြွဲ အ့ ည်း၏အမြင်ကိုြျှေုံးဝေင်ဟင်ပ်မခင်း 

ြရိှပါ။  

                                                          က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
https://www.globalgap.org/uk_en/index.html
https://www.globalgap.org/uk_en/index.html
https://www.fruitlogistica.de/en/
http://fruitattraction.com/en/home/
http://fruitattraction.com/en/home/
https://www.biofach.de/en
http://freshfel.org/
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/mangoes/
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/mangoes/
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

