ေျမဆီလ
ၤ ႊာအရည္အေသြးကို စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း - အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ႏွင့္ မည္သို႔နည္း။
မာစီယာ ခေရာ့(ဖ္)
ယခင္ အီးစီအိခ်္အိုအာရွအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာလုပ္အားေပး
ပါဒူ တကၠသိုလ္မွPh.D. ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသား

ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးဟူ၍လည္းသိၾကသည့္

ေျမဆီၤလႊာအရည္အေသြးသည္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ေျမဆီလႊာ

၏စြမ္းအားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ၎၏တာ၀န္ကို သဘာ၀ သို႔မဟုတ္ စီမံေဆာင္ရြကရ
္ သည့္ သက္ရွိပတ္၀န္း
က်င္အဖြ႕ဲ အစည္းတြင္ မိမိတို႔မွေဆာင္ရက
ြ ္ေစလိုသည္မ်ားကို မည္မွ်ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ကိဆ
ုိ ိုလိုသည္။
ေျမဆီလ
ၤ ႊာက်န္းမာေရးကိုတုိင္းတာရန္

အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၍ေျမဆီၤလႊာ၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို

ေျမဆီလ
ၤ ႊာ

အရည္အေသြးအညႊန္းကိန္းမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ေျမဆီၤလႊာအရည္အေသြးကို လုပ္ငန္း
မ်ား အားမည္မွ်ေကာင္းစြာ ျဖည့္စည္းႏိုင္မႈအပၚတြင္ မူတည္၍ဆံုးျဖတ္သည္။ မ်ားစြာေသာအညႊန္းကိန္းမ်ားသည္
ရႈပ္ေထြး၍ နည္းပညာဆန္ေသာ ဓါတ္ခစ
ဲြ မ္းသပ္မႈလိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္မ်ားစြာေသာစမ္းသပ္မႈမ်ားကို ေဒသတြင္
ရနိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္လည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သင္၏ေျမဆီၤလႊာအေၾကာင္းေလ့လာျခင္းသည္ သင္သတ္မွတ္ထား
ေသာေနရာႏွင့္သင့္ေတာ္မည့္ သီးႏွံမ်ားကိုေဖၚထုတ္ရန္ႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပသနာကိုၾကည့္ရန္ ေကာင္းေသာနည္း
လမ္း ျဖစ္ႏို္င္သည္။
ေျမဆီလ
ၤ ႊာတြင္ ရႈပ္ေထြးေသာျဖစ္ပ်က္ျပဳျပင္တတ္ေသာ၀န္းက်င္၏ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ (ပစၥည္း) အပိုင္းအစမ်ား၊
အသက္မရွိေသာေအာ္ဂန
ဲ စ္အပိုင္းအစမ်ား (ကာဘြန္ပါ၀င္သည္)၊ ေလ၊ ေရ ႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာစြမ္းအားႏွင့္
ေဒသတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း စုစည္းထားေသာသက္ရွိေအာ္ဂဲနစ္ (living

biota) တို႔ျဖစ္သည္။

ေျမဆီလ
ၤ ႊာလုပ္ငန္းမ်ားကိုေယဘုယအားျဖင့္ ငါးပိုင္းခြဲျခားႏိုင္သည္။ ဇီ၀ေဗဒဆိုင္ရာကြဲျပားမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ
မ်ားကိုတည္ျမဲေစျခင္း၊ ေရႏွင့္ေပ်ာ္၀င္စီးဆင္းမႈကိုလည္ပတ္ျခင္း၊ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ အရာမ်ား
ကိုစစ္ျခင္းႏွင့္နည္းသြားေစျခင္း၊ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ႏွင့္ကာဘြန္ ကဲ့သို႔ေသာအဟာရမ်ားလည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္
ပ့ံပိုးမႈေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေျမဆီလ
ၤ ႊာမ်ားကို

မူလေျမဆီၤလႊာအရည္အေသြးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို

စီစစ္အကဲျဖတ္သည္။

(၎တိ႔အ
ု သုံးျပဳ သည့္ အေပၚမူတည္ျပီးေျပာင္းလဲမႈနွင့္ေျပာင္းလဲမႈုမရွိျခင္းအသီးသီးေတြ႔ရပါသည္။)
ေျမဆီလ
ၤ ႊာမ်ားစြာကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ မ်ားစြာေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ေသာအပိုင္းမ်ားကိုနားလည္ျခင္း
သည္ကၽြန္ပ္တ႔ို လိုအပ္မႈကိုျဖည္ဆ
့ ည္းေပးေသာ ေကာင္းမြန္ၿပီးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာေျမဆီၤလႊာမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္အကူ
အညီေပးႏိုင္သည္။အီးစီအိပခ
္ ်္အိုအာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္အလြန္ကဲျြ ပားသည့္သမိုင္းေနာက္ခံရွိ တည္ေန
ရာရွသ
ိ ည့္ကျဲြ ပားျခားနားေသာ ထုတ္လုပ္မႈေျမကြက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည္။ကၽြန္ပ္တို႔သည္ေျမကြက္တစ္ခုစီ၏ အားသာ
ခ်က္ႏွငအ
့္ ားနည္းခ်က္မ်ားကို

ႏႈိင္းယွဥ္ရန္စိတ၀
္ င္စားသည္။

မည္သည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားသည္ဤတည္ေနရာႏွင့္

အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မည္ ႏွင့္၎တို႔အထဲတင
ြ ္ရွိေသာ ေျမဆီလႊာကို
မည္သို႔ပိုမိုေကာင္းလာေအာင္ ျပဳလုပ္မည္အ
့ ရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စိတ္
ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား
အေပၚဆံုးေျမဆီလႊာ
ေအာက္ခံေျမဆီလႊာ

တိုက္စားမႈမခံရေသာ
(သိ)ု႔ မေဆြးေသာ

၀င္စားသည္။
ေျမဆီလႊာတြငအ
္ လႊာမ်ားစြာရွိျပီး၎ကိုနယ္ပယ္ဟုေခၚသည္။ ဘူမိ၊
ဓါတုႏွင့္ဇ၀
ီ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ဤနယ္ပယ္မ်ားကိုဖန္တီး၍ ေျမဆီလႊာ
အမ်ိဳးအစားအမ်ားစုတင
ြ ္

ထင္ရွားေသာနယ္ပယ္မ်ား

သံုးလႊာႏွင့္

ေလးလႊာၾကားရွိလိမ့္မည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပို၍နွစ္ၾကာေလေလ
ေျမဆီလႊာတြင္ထင္ရွားေသာ

နယ္ပယ္မ်ားျဖစ္လာေလေလ

ျဖစ္

သည္။သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာႏွစ္စဥ္မိုးမ်ားသည့္ အသက္ပိုရင့္ေသာ

ေက်ာက္

အပူပိုင္းေျမဆီလႊာမ်ားတြင္အလြန္နည္းေသာေျမဆီလႊာမ်ားကိုျဖစ္

မာေက်ာေသာေက်ာက္

ေပၚသည္။ နယ္ပယ္မ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွ ေအာက္

ပံု ၁- ေျမဆီလႊာအမ်ားစုတင
ြ ္ေတြ႕ရေသာအေျခခံေျမဆီလႊာနယ္ပယ္မ်ား

ဆံုးအတြင္းေျမဆီလႊာ ေဒါင့္ျဖတ္ပံုအတြင္း

O-A-B-C-Rပံုစံကိုလိုက္ၾကသည္။Oနယ္ပယ္သည္ေအာ္ဂဲနစ္ ပစၥည္းမ်ား

ႏွင့္ဖ႕ဲြ စည္းထားသည္။A နယ္ပယ္သည္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကိ
မ်ား ုပုတ္သိုးေဆြးေျမ႕ေစသည္ (သိ
သို႔မဟုတ္ အနက္ေရာင္
ေျမဆီမ်ား

‘humus’)။B နယ္ပယ္ (သို႔မဟုတ္ ေအာက္ခံေျမဆီလႊာ)သည္ အထက္မွက်လာေသာ ဓါတ္သတၱဳမ်ား
ျဖင့္ဖ႕ဲြ စည္းထားျပီးC နယ္ပယ္မ်ားသည္တိုက္စားမႈမခံရေသာႀကီးမားသည့္ေက်ာက္ျဖင့္ဖ႕စည္
႕ြဲ စည္းထား၍ Rနယ္ပယ္သည္
ေက်ာက္ခင္းျဖစ္သည္။အပူပိုင္းျမဆီ
မဆီလႊာမ်ားတြင္ နယ္ပယ္မ်ားကိုေဖၚျပလွ်င္ Aနယ္ပယ္သည္မၾကာခဏေပ်ာက္ကယ
ြ ္
သည္ (သိ)ု႔ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။
ဤလမ္းညႊန္သည္ ေျမဆီလ
ၤ ႊာနမူနာအတြက္ လိုအပ္ေသာနည္းပညာမ်ားစြာႏွင့္ နည္းပညာစြ
စြမ္းအားမ်ားကိ
အား
ုေပးသည္။
သိပ္သည္းမႈပမာဏစမ္းသပ္
ပ္စစ္ေဆးမႈ၊ ေျမဆီလႊာစိုထိုင္းမႈ၊

pH ႏွင့္ေျမဆီေျမသားအတြက္အေသးစိတ္ေပးထားသည္။

ဤစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈသည္တခါတရံ
တခါတရံေစ်းႀကီးေသာ္လည္းပိုမိုတိက်ေသာအေျဖမ်ားေပးမည့္ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္ျပဳလုပ္ေသာ
စမ္းသပ္မႈႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္၍မရပါ။သို႔ေသာ္ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ ေျမယာမ်ားအၾကားႏႈိင္းယွဥ္ရန္အေကာင္
ေကာ း ဆံုးနည္းျဖစ္
ႏိုင္၍ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းမ်ား၏ စံကိုမမွီေသာ္လည္းေျပာင္
ပာင္းလဲလြယ္ၿပီး အရင္းအျမစ္အဟန္႕
အတားမ်ားကိုလယ
ြ ္ကူစာြ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳျပင္ႏိုင္သည္။
ေျမဆီၤလႊာနမူနာမ်ားအတြက္ေယဘုယ်လမ္
်လမ္းညႊန္
ေျမဆီၤလႊာနမူနာအတြက္အေကာင္းဆံုးကရိယာမွာ
ထုတ္ကရိယာျဖစ္သည္။

ေျမဆီလႊာအလယ္သား

လိုအပ္ေသာအရာမ်ားမွာ

ေျမဆီကိုဖယ္ထုတ္ႏိုင္

ေသာျဖတ္ထားသည့္အကန္႔ပါ၍ ၎ကိုေျမႀကီးထဲသိုတြန္းေပးႏိုင္သည့္ ထိပ္
ပိုင္း တြင္လက္ကိုင္ႏွစ္ခုပါေသာသတၲဳေခ်ာင္
ဳေခ်ာင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္အ႐ွည္
ႏွင့္အ႐ြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွသ
ိ ည္။ သို႔ေသာ္အခ်င္
အခ်င္းသည္က်ဥ္းပါက (၂စမ/၀.၈လမ
ခန္)႔ နမူနာေျမကြက္မ်ားကိုအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစဘဲလ်က္ ပမာဏနည္္း
ေသာ္လည္းေျမဆီလႊာအနက္ပိုင္းမွနမူနာကိုရႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္းကို ေပး
သည္။ ျဖတ္ထားေသာအပိုင္း(ပံ၂
ု )သည္ေျမဆီလႊာကိုလြယ္ကူစြာဖယ္ ထုတ္
ခြင့္ေပး၍ စိတ၀
္ င္စားေသာေျမကြက္တစ္ကြက္စီမွ နမူနာယူရန္အတြက္စံထား
ေသာေျမဆီလႊာပမာဏကိုရေစသည္။ ၎တို႔သည္ ေျမာက္အေမရိကတြင္
အလြန္ေစ်းႀကီးႏိုင္ေသာ္လည္း(၂၀၀ ယူအက္စ္ေဒၚလာခန္)႔ ပံုတူမ်ားကိုစရိတ္
အလြန္ပိုမိုသက္သာစြာျဖင့္တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။(ထိ
ထိုင္းႏိုင္ငံ႐ွိ
ပံု၂- ေျမဆီနမူနာအတြက္ ေျမဆီလႊာ
အလယ္သား ထုတ္ကရိယာ (ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕
ရွိစက္ပစၥည္းဆိုင္တြင္ျပဳလုပ္သည္)

အီးစီအိပခ
္ ်္

အိုအာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္ယူအက္စ၈
္ ေဒၚလာခန္႔ျဖင္)့ ေျမဆီလႊာ အလယ္သား
ထုတ္ကရိယာမ႐ွိဘဲ ေျမဆီလႊာနမူနာကို လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ စံထား
ေသာပမာဏႏွင့္အနက္ကိုေဂၚျပားႏွင့္ေပတံတစ္ေခ်ာင္
င္းျဖင့္တူးျခင္း၊သို႔မဟုတ္
သင့္ေလ်ာ္သည့္ၾကားျဖတ္ေနရာတြငအ
္ မွတ္အသား ျပဳလုပ္၍ျဖတ္ထားသည့္
ပီဗီစ
ြ ီပိုက္ (ပံ၃
ု ) ျဖင့္တူးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

လယ္ကက
ြ ္တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ပ်ိုဳးေထာင္ခင္းကိုသာ နမူနာယူလိုသည္ ျဖစ္ေစ
သင္၏ေျမဆီလႊာကိုကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည္န
့ မူနာကိုယူရန္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေျမဆီ
လႊာအလယ္သားထုတ္ကရိယာသည္

ေျမဆီလႊာပမာဏအနည္းငယ္ကိုသာ

ဖယ္ထုတ္

ေသာ္လည္းေျမဆီလႊာ၏အပင္
အပင္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ပို၍ နက္စြာ႐ွင္သန္ၾကသည္ျဖစ္၍
နက္ေလေလေကာင္းေလေလျဖစ္ေသာ္လည္း

ေျမႀကီးမာေၾကာမႈအေပၚတြင္မူတည္၍

အနည္းဆံုး၁၀စမသည္
စမသည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သင္၏ေျမကြက္၏အစြန္မ်ားႏွင့္ အလယ္
မွအနည္းဆံုးနမူနာငယ္ သို႔မဟုတ္ပံုစံတူေလးခုကိုႀကိဳးစား၍ယူပါ။

ေျမႀကီးသည္အလြန္

အမင္းက်စ္လစ္ေနလွ်င္ ေျမဆီလႊာအလယ္သားထု
ား တ္ကရိယာကိုထည့္ေသာအခါ သင္၏
နမူနာအနက္ထက္မ်ားစြာမသာလြ
သာလြန္ပါေစႏွင့္ (ဥပမာ-၁၀ စမ/၄ လမ)ေျမဆီလႊာ ပိုမိုမ်ား
ျပားစြာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္

သင္၏ေျမကြက္မ်ားအတြက္ပို၍ေကာင္းေသာကိုယ္စားျပဳနမူနာ

ပံု ၃ -အနက္သတ္မွတ္ထား ေသာ ေျမဆီ

ကိုရေသာ္လည္း သင္လိုအပ္ေသာပမာဏသည္ သင္ျပဳလုပ္လိုေသာစစ္ေဆးမႈအႀကိမ္ႏွင့္

လႊာအလယ္သားထုတ္ ကရိယာကုိ အနီး
ကပ္ေတြ႔ရပံု

အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္မူတည္၍ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။(ကၽြ
ကၽြန္ပ္တို႔၏မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္စမ္းသပ္ရန္အတြက္ ၁၀ စမအနက္
တြင္

နမူနာေလးခုသည္စမ္းသပ္မႈအားလံုးၿပီး

ေျမာက္ရန္အတြက္ေျမဆီလႊာလံုေလာက္ပါသည္)။

နံနက္ပိုင္းတြင္နမူနာယူရန္ပို၍လြယ္ကူသည္။

အမ်ားအားျဖင့္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ေျမႀကီးပို၍ေပ်ာ့ၿပီးစိုထိုင္းမႈပ၍
ို ရွိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။နမူနာစမ္းသပ္မကိ
က
ႈ ုတ
ိ စ္ရက္အတြင္းျဖစ္
ျ ႏိုင္သည္ထက္ပိုမိုျပဳလုပ္ပါက အမွားအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္အတြက္ နမူ
နာမ်ားကို ေန႔စဥ္အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ျပဳလုပ္ပါ။ ဤအရာသည္ သင့္အတြက္စမ္းသပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးပါက
လယ္ကင
ြ ္းမ်ားတြင္႐ွိေနစဥ္

နမူနာေျမဆီမ်ားကို

ဇစ္ျဖင္ပိ
ပ
့ တ
ိ ္ေသာအိတ္တင
ြ ္သိုေလွာင္ျခင္းသည္

ေရေပ်ာက္ဆံုး

မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ရန္ကူညီလိမ့္မည္။
သင္သည္ သင္၏စိုက္ခင္းမ်ားမွနမူ
နမူနာအေရအတြက္ျပည့္စစ
ံု ြာရပါက နမူနာငယ္မ်ား/ပံ
ပံုစံတူမ်ားကိုစကာမ်ား မွတဆင့္
ေပါင္းႏိုင္ပါ။ေျမႀကီးကိုက်ယ္ေသာ (၁စမ
၁စမ/၀.၄လမ) ၀ါယာစံကာတေလွ
ကာတေလွ်ာက္တြန္းပို႔ျခင္းသည္ သင္ယူခဲ့ေသာနမူငယ္
မ်ားမွ ပို၍မ်ိဳးတူေသာနမူနာကိုဖန္တည္းရန္ကူညီႏိုင္သည္။စကာမ႐ွိပါက သင္၏နမူနာမ်ားကိုစစ္ရန္မလိုပါ။ သို႔ေသာ္
သင္၏နမူနာငယ္မ်ားေကာင္းစြာေရာေႏွာမႈ႐ွိေစရန္သတိျပဳပါ။ သင္စိတ၀
္ င္စားေသာေျမကြက္မ်ားမွနမူနာမ်ား အဆင္
သင့္ျဖစ္ပါက စမ္းသပ္မႈအတြက္စတင္ရန္အဆင္သ
့ င့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ေျမဆီေျမသား
မသားဆိုသည္မွာေျမဆီလႊာတြင္ဆက္စပ္ပါ၀င္ေသာသဲ၊ႏုန္းေျမ၊႐ံႊ႔ေစးေျမမ်ားေပါင္
မမ်ားေပါင္းစပ္ေနျခင္းျဖစ္၍
ေျမဆီေျမသားဆိ
တြင္

ေဖၚျပထားေသာနည္းႏွစ္နည္းမွ

တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးႏိုင္သည္။

စစ္ေဆးမႈမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယနည္းထက္ အခ်ိန္လိုအပ္မႈမ်ားစြာနည္းသည္။
ေျမဆီလႊာ၏

ေအာ္ဂန
ဲ စ္မဟုတ္ေသာအပိုင္းမ်ားအေၾကာင္
မ်ား
းေျပာႏိုင္သည္။

ေပးသည့္ေက်ာက္အပိုင္းမ်ားႏွင့္

သင္၏ေျမဆီလႊာအတြက္

ေအာက္

ပထမတစ္နည္းမွာအရည္အေသြး
ေျမဆီ
မဆီေျမသားသည္
ျ
သင့္အား

အပင္၏အျမစ္မ်ားအတြက္ဖြဲ႔စည္းမႈကို

အဟာရ-ထိ
ထိန္းသိမ္းမႈစြမ္းရည္မ်ား

အေႀကာင္းျဖစ္

သည္။ေျမဆီလႊ
လာႊ အပိုင္းအစမ်ားကို၎တို႔၏အ႐ြယ္အစားေပၚတြင္မူတည္၍အမိ်ဳးအစားမ်ားခြဲျခားႏိုင္သည္။သဲ

(၂.၀-

၀.၀၅ မမ)၊ ႏုန္း (၀.၀၅-၀.၀၀၂ မမ) ႏွင့္႐ႊံ႔ေစး (<၀.၀၀၂ မမ)။ေျမဆီေျမသားသည္ ေျမဆီလႊာ၏တည္ၿငိမ္မႈ
အမ်ားဆံုး႐ွိေသာလကၡဏာမ်ားထဲမွ

တစ္ခုျဖစ္သည္(ပံ၄
ု )၎သည္
၎သည္ေျပာင္းလဲရန္အခက္ခဆ
ဲ ံုးပစၥ
ပစည္း

မ်ားျဖစ္ေသာ္

လည္းအခ်ိဳ႕ေသာသီးႏွံပင္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာေျမဆီလႊာအမ်ိ
မ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ပို၍ျဖစ္ထြန္းမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဤအခ်က္
အလက္မ်ားသည္
ေပးရာတြင္

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္မ်ားအား

၎တို႔ႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ

ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားႏွငယ
့္ ွဥ္တဲြ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈသည္

ေျမေဆြးစိမ္းဖံုးေသာ

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ ေျမဆီလႊ
လာႊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သီးျခားေနရာတစ္ခုကို ေျမဆီတိုးတက္မႈ
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္ ့ယွဥ္တႏိ
ႏ
ဲြ ုင
ိ ္ျခင္းကိုလည္းျပဳလုပ္ေပးႏိ
ပး ုင္သည္။
ေလ၀င္ေလထြက္

ေျမဆီလႊာအလယ္

ဆံုးျဖတ္ျခင္း

ေနရာဆံုးျဖတ္ျခင္း

ေျမဆီ
ေျမသား

ေျမဆီလႊာအလုပ္လုပ္
ႏိုင္ျခင္းကိုအက်ိုးသက္
ေရာက္ျခင္း

ေျမဆီလႊာႏႈတ္
ေျမာင္းဆံုးျဖတ္ျခင္း
အဟာရထိန္းပမာဏကိုလႊမ္းမိုးမႈ
(CEC)

ပံု ၄။ ေျမဆီေျမသားသည္ ေျမဆီလႊာ၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုနည္းမ်ားစြာျဖင့္ လႊမ္းမိုးသည္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနမူနာ ၁ (ေျမဆီလႊာ၏ပါးလႊာ႐ွည္လ်ားမႈစစ္ေဆးျခင္း)

ဤစမ္းသပ္မႈအတြက္သင္သည္ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုအပ္လိမ့္မည္ -

 သင္၏ေျမဆီလႊာနမူနာ
 ေရ သဲ
ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားေသာကားခ်ပ္၏ညႊန္ျပမႈအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ (ပံု ၅) ။

စပါ

ေျမဆီလႊာစားပြတ
ဲ င္ဇြန္းတစ္ဇြန္းလက္ဖ ၀ါးတြင္ပံု ပါ။ ေရတစ္စက္ခ်င္းစီထည့္၍အခဲအား လံုးေၾကရန္

ေရစုပ္ရန္

နယ္ပါ။ ပံုသြင္းႏိုင္ေသာအခါ ဖါေထးရန္ သံုးသည့္အစိုဓါတ္ရွိ ေသာ ပူတင္းကဲ့သို႔ေကာင္းစြာ

ေျခာက္ေသာ

သမသြားသည္။

ေျမဆီလႊာကို
ထည့္ပါ

ဟုတ္

ဟုတ္

ေျမဆီလႊာကိုညွစ္ေသာအခါလံုးေနသလား

ေျမဆီလႊာ

ေျမဆီလႊာ

မဟုတ္

ဟုတ္

သဲ

မဟုတ္

သည္

မဟုတ္

သည္
အလြန္ေျခာက္

အလြန္စို္သ

သလား

လား

ေျမဆီလႊာလံုးကိုလက္ညွိဳးႏွင့္လက္သမၾကားတြင္ထား၍႔လက္မေျဖးညွင္းစြာတြန္းပါ။ အနည္း
ငယ္ညွစ္၍အထက္ပါးလႊာေသာအလႊာအထဲ သို ႔တြန္းပါ။ ယင္းအလႊာအထူ တူညီေအာင္
လုပ္ပါ။ လက္ညွိဳးအေပၚ တြင္ အလႊာပါးကို ေပါင္းစည္းရန္ႏွင့္ဆန္႔ရန္၊ မိမိအေလးခ်ိန္
ျဖင့္က်ိဳးရန္ အခြင့္ေပးပါ။

သဲထူေျမ

ေျမဆီလႊာ သည္ပါးလႊာပါသလား

မဟုတ္

ဟုတ္

ေျမဆီလႊာသည္ မက်ိဳး မီ ၂

ေျမဆီလႊာသည္ မက်ိဳးမီ
ေျမဆီလႊာသည္ မက်ိဳးမီ ၁ လမ ထက္
နည္းေသာအား နည္းသည့္ ေျမပါးလႊာ

၁ -၂ လမ ထက္
မဟုတ္

လမ သို႔ထို ထက္ ရွည္သည့္

မဟုတ္

ေျမပါးလႊာ ျပဳလုပ္သလား

ရွည္သည့္ ေျမပါးလႊာ

ျပဳလုပ္သလား

ျပဳလုပ္သလား
ဟုတ္

ဟုတ္

ဟုတ္

အနည္းငယ္ေသာ ေျမဆီလႊာကိုလက္၀ါးေပၚတြင္တင္၍ေရမ်ားစြာဆြတ္ၿပီးလက္ညွိဳးႏွင့္ပတ
ြ ္ပါ

ႏုန္း

ေျမဆီလႊာသည္

ေျမဆီလႊာသည္

သဲ
ဟုတ္

အလြန္ၾကမ္း
သလား

ေျမ

သဲ ရႊံ႔နုန္း

ဟုတ္

ေျမ

မဟုတ္

ေျမဆီလႊာ
ႏုန္းဆန္ ေျမ

အလြန္
ဟုတ္

ေခ်ာသလား

ႏုန္းေျမ

သလား

သဲထူ
ေျမ

ေျမဆီလႊာသည္
ဟုတ္

ႏုန္း ရႊံ႔
ေျမ

ေျမဆီလႊာ
ဟုတ္

အလြန္

မဟုတ္

ေျမဆီလႊာ
ႏုန္း ရႊံ႔

ဟုတ္

မဟုတ္

သဲရွမႈ ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႔မႈ

ႏွစ္ခုလံုးမလြန္ကဲ

ႏွစ္ခုလံုးမလြန္ကဲ

ဟုတ္

အလြန္
ေခ်ာသလား

ေခ်ာသလား

သဲရွမႈ ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႔မႈ

အလြန္ၾကမ္း
သလား

မဟုတ္

မဟုတ္

ဟုတ္

အလြန္ၾကမ္း

မဟုတ္

ဟုတ္

ရႊံ႔

ရႊံ႔ ႏုန္း
ေျမ

(မွီျငမ္း: Thien, S. ၁၉၇၉. texture-by-feel ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွုသင္ယူရန္ရုပ္ပုံကားခ်ပ္
Agronomic ပညာေပးဂ်ာနယ္ ၈ း၅၄၅၄-၅၅)
ပံု ၅ -ေျမဆီေျမသားအတန္းအစားကိုချြ ခားမႈအတြက္အကူအညီျပဳဇယား

သဲရွမႈ ႏွင့္ ေခ်ာေမြ႔မႈ
ႏွစ္ခုလံုးမလြန္ကဲ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနမူနာ ၂
ဤစမ္းသပ္မႈအတြက္သင္သည္ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုအပ္လိမ့္မည္။






သင္၏ျမဆီလႊာနမူနာေျမဆီ
မဆီလႊာ
ေပတံ
ၾကည္လင္၍အဖံုးတပ္ထားေသာ တေျဖာင့္တည္း႐ွိသည့္ထည့္ရန္ဗူး
အတိုင္းအတာအမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားေသာစလင္ဒါသို႔မဟုတ္အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားေသာခ်င္ခက
ြ ္
ကဲ့သို႔ေသာပမာဏတုိင္းကရိယာတစ္ခု

၁။ ၁၀၀ မီလီမီတာ (၃.၄ ေအာင္စ) ခန္႔႐ွိေသာေျမဆီလႊာနမူနာကိုယူ၍ ဗူးထဲသို႔ထည္႔ပါ။
၂။ ၁၅၀ မီလီမီတာ (၅.၁ ယူအက္စ္ေအာင္စ) ႐ွိေသာေရကိုေပါင္းထည့္၍ အနည္းဆံုး ၆၀စကၠန္႔ျပင္းထန္
စြာလႈပ္ပါ။
၃။ ဗူးကိုတစ္ပတ္ခန္႔ထားပါ။ ၎မတိုင္မီ ေျမဆီ၏အလႊာမ်ားစတင္၍ေပၚလာမည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုး ၅ ရက္
အၾကာတြင္အလြယ္ကူဆံုး ခြျဲ ခားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၄။ အေပၚဆံုးတြင္အနည္ထိုင္ေသာအလႊာမွာ ႐ႊံ႔ေစးျဖစ္၍ ေအာက္တင
ြ ္နုန္းႏွင့္သဲလိုက္လာမည္ (ပံ၆
ု )Using
စင္တီမီတာ

အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားေသာေပတံကိုအသံုးျပ၍ေရ၏ထိပ္ဆံုးမွ

ေနာက္ပိုင္းက်ေသာအလႊာ

တစ္ခုစီ၏ထိပ္ပိုင္းႏွင့္ဗူး၏ေအာက္ဆံုး

ေျမဆီလႊာ၏ထိပ္ဆံုး၊

ကိုတိုင္းပါ။တည့္မတ္စြာ

ကိုင္ထား၍

အလႊာမ်ားကိုအေႏွုကအယွ
အ
္ ယွက္မျပဳဘဲ ခရားကို ၉၀ ံလွည့္၍တစ္ဖန္တိုင္းတာပါ။ တစ္လႊာစီအတြက္ တုိင္းတာ
မႈေလးခုရသည္အထိ ထပ္မံတလဲလဲတိုင္းတာပါ။တု
တာပါ။ ိင္းတာမႈေလးခု႐ရ
ွိ န္မလိုပါ၊ သို႔ေသာ္တစ္ခါတစ္ရန္အလႊာ
မ်ားသည္ညီညာစြာအနည္မထိုင္သျဖင့္ ပ်မ္းမွ်ကိုယူရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။
၅၊ အလႊာတစ္
စ္ခုစီ၏အထူကိုတက
ြ ္၍ဤအရာကိ
ဤအရာ ုတိုင္းတာမႈ
မႈအားလံုး၏ပ်မ္းမွ်အျဖစ္ထားပါ။
ထို႔ေနာက္ေျမဆီလႊာအားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ႐ံႊ႔၊ ႏုန္းႏွင့္သဲတစ္လႊာစီတို႔၏ရာခိုင္ႏႈန္းကုိတြက္ပါ။
၆။ ေအာက္
အာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားေသာကားခ်ပ္ (ပံ၇
ု )ကိုအသံုးျပဳ၍ သင္၏ေျမဆီေျမသားကိ
မသားကိုဆံုးျဖတ္ပါ။
ေအာက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားေသာကားခ်ပ္တင
ြ ္ေပးထားသည့္ဥပမာသည္ သဲ ၅၇%၊ ႐ံႊ႔ ၁၅%
၁၅ ႏွင့္ ႏုန္း ၂၈% လိုအပ္ေသာေျမဆီေျမသားအမ်ိဳးအစားမ်ားအတြင္းက်ေရာက္သည့္သဆန္
ဆ
ဲ န္ေသာေျမေဆြးအတြက္ျဖစ္သည္။

႐ံႊ႔

ႏုန္း

သဲ

ပံု ၆ -ေျမဆီလႊာအပိုင္းအစမ်ားအလႊာလိုက္ေရထဲတင
ြ ္အနယ္ထိုင္ေနျခင္း

သင္၏ေျမဆီလႊာကိုဇယားျပဳလုပ္ပါ
ေသာ့ခ်က္

အနယ္အနစ္တြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကိုႀတိဂံသို႔
ေျပာင္းေ႐ႊ႕၍မ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ဲ႕ပါ။ ၎တို႔ဆံု

အလိုလားအပ္ဆုံးေျမဆီအမ်ိဳးအစား

ေသာအခါသင္၏ေျမအမ်ိဳးအစားကုိညႊန္ျပ
သည္။ ေအာက္တင
ြ ္႐ွိေသာဥပမာကိုၾကည့္ပါ။

လက္ခံနိုင္သည့္ေျမဆီအမ်ိဳးအစား
လိုလားမွုအနဲဆုံးေျမဆီအမ်ိဳးအစား

႐ံႊ႔

ႏုန္း
႐ံႊ႔

ရာခိုင္

ရာခိုင္

နွုန္း

နွုန္း

နုန္း ႐ံႊ႔
သဲ႐ံႊ႔

႐ံႊ႔ေျမ

နုန္း ႐ံႊ႔ေျမ

သဲ႐ံႊ႔ေျမ

ေျမ

နုန္းေျမ

သဲေျမ

သဲ

သဲ

နုန္း

ေျမဆန္ေသာသဲ

သဲရာခိုင္နွုန္း

(မွီျငမ္း - Cahilly, W.၂၀၁၂ ။ သင့္ေျမဆီေျမသားအဘယ္သုိ့ရွိသနည္း။ Fine Gardening ရ၂း၆၇-၆၉: . Accessed
ဇန္၁၂ ရက္။၂၀၁၂ at <http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx.>)
ပံု ၇ -ေျမဆီ
ေျမဆီေျမသားကိုအမ်ိဳးအစားအလိုက္ဆံုးျဖတ္ရန္ ေျမဆီေျမသားႀတိဂံ

ေျမဆီလႊ
လာႊ စိုထုိင္းမႈႏွင့္သိပ္သည္းမႈပမာဏ
ပမာဏ
ေျမဆီလႊာစိုထိုင္းမႈသည္ သင့္အားေျမဆီလႊာတြင္ေရပါ၀င္ေသာပမာဏကိုေဖၚျပသည္။ ၎သည္ ေျမဆီလႊာကို မည္မွ်
ေကာင္းစြာေရေလာင္းထားျခင္းႏွင့္သင္ယူထားေသာနမူနာမ်ား၏အနက္တင
ြ ္ အျမစ္မ်ားသည္မည္သို႔ေတြ႔ႀကံဳေနရသည္
ကိုညႊန္ျပႏိုင္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာေျမမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္၌စိုထိုင္းေနစဥ္ တစ္ခါတစ္ရံ ဤစိုထိုင္းမႈသည္ ေကာင္းစြာ၀င္
ေရာက္ျခင္းမ႐ွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ေျမဆီလႊာစိုထိုင္းမႈကိုစစ္ေဆးျခင္းသည္ ေျမဆီလႊာမ်ားအၾကားကြဲျပားမႈမ်ားကို စမ္းသပ္
ရန္ေကာင္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္။

သိပ္သည္းမႈပမာဏသည္ ေျမဆီလႊာက်စ္လစ္ျခင္းကိုတိုင္းတာျခင္းျဖစ္ၿပီးေျမဆီလႊာစိုထိုင္းမႈႏွင့္ေပါင္းစပ္၍လြယ္ကူစာြ
စီစစ္အကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ သိပ္သည္းမႈပမာဏသည္ အေျခခံက်ေသာေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္စြမ္းရည္၊ ေျမဆီလႊာ
ေလသလပ္မႈႏွင့္ ေရႏွင့္ေပ်ာ္၀င္ေ႐ြ႕လ်ားမႈတို႔ကိုေဖၚျပသည္။ ၎ကုိေျမဆီလႊာ၏ေျခာက္ေသြ႔အေလးခ်ိန္ကို၎၏
ပမာဏႏွင့္စားျခင္းအေပၚတြင္မူတည္၍တိုင္းတာသည္။ ေျမဆီေျမသားႏွင့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံစီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည့္အေလ့အထ
မ်ားအေပၚတြင္လည္းမူတည္သည္။ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္းအေျမာက္အမ်ားျဖင့္အထိန္းအခ်ဳပ္မ႐ွိ၊ စိမ့္ေသာေျမဆီလႊာ မ်ား
သည္ သိပ္သည္းမႈပမာဏနိမ့္လိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္းယင္းသည္ သင္သည္ေျမဆီလႊာနယ္ပယ္တစ္ခုမွအျခားတစ္ခု
သို႔ေ႐ြ႕သျဖင့္ နမူနာအနက္ေပၚတြင္မူတည္၍ သဘာ၀အေလ်ာက္တိုးလာမည္။

ဤစမ္းသပ္မႈအတြက္သင္သည္ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုအပ္လိမ့္မည္။






သင္၏ေျမဆီလႊာနမူနာ
အေတာ္အသင့္မွန္ကန္တိက်ေသာခ်ိန္ခင
ြ -္ အနည္းဆံုးတစ္ဒသမကိန္းသည္အလြန္အကူအညီျဖစ္သည္။
မီဖို (အာဗင္) သို႔မဟုတ္ အားထားႏိုင္ေသာအပူအရင္းအျမစ္
မွန္ကန္တိက်ေသာပမာဏကိုတိုင္းတာေသာကရိယာ - ထမင္းစားပြသ
ဲ ံုးဇြန္းကဲ့သို႔ေသာ

စံထားေလာက္ေသာသိပ္သည္းမႈပမာဏသည္ ေျမဆီလႊာအမ်ိဳးအစား(ဇယားကိုၾကည့္ပါ) အေပၚတြင္မူတည္လိမ့္မည္
ျဖစ္ေသာ္လည္းအလြန္ျမင့္ေသာ သိပ္သည္းမႈပမာဏတစ္ခုသည္ ေရႏွင့္ေပ်ာ္၀င္ေ႐ြ႕လ်ားမႈအျပင္ အေျခခံက်ေသာ
အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည့္

ေျမဆီလႊာစြမ္းရည္ကို

ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေစသည္။ျမင့္မားေသာသိပ္သည္းမႈပမာဏကို

ေျမဆီလႊာအားအေႏွာက္အယွက္ေပးမႈကိုေလ်ာ့ေစျခင္း(ဥပမာ-အခင္းမ်ားအေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကိုေ႐ွာင္ပါ)၊
ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္းမ်ားကိုေပါင္းထည့္ျခင္းႏွင့္

အတံုးအခဲမ်ားကို

က်ိဳးပဲ့ေစသည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုအလွည့္က်

သံုးသည့္စနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ နိမ့္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ေျမဆီေျမသား

စံထားေလာက္ေသာသိ
ပမာဏ
သာသိပ္သည္းမႈပမာဏ
3

(g/cm3)

(g/cm )
သဲ
ႏုန္
နး္
ရႊ႔ံ

သိပ္သည္းမႈပမာဏကိ
ပမာဏကိုကန္႔သတ္ျခင္း

<၁.၆၀
<၁.၄၀
<၁.၁၀

>၁.၈၀
>၁.၆၅
>၁.၄၇

(မွီျငမ္း-USDA Natural Resources Conservation Service. ၂၀၀၈. Soil Quality Indicators: Bulk
Density.ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊
၂၀၁၁http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/bulk_density_sq_physical_indicator_sheet.pdf)
တြင္ရႏိုင္သည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနမူနာ
၁။

သင္၏နမူနာမွ နမူနာငယ္အနည္းဆံုးထမင္းစားပြဇ
ဲ ြန္း ၁ ဇြန္း (၁၅ကုဗ စမ) ကိုယူပါ။

၂။

ေျမဆီလႊာနမူနာငယ္(၎၏မျမင္ရေသာေျမဆီလႊာစိုထိုင္းဆႏွင)့္ ကိုတိက်မႈအျမင့္ဆံုးရႏို္င္သည့္
အတိုင္းအတာအထိအတတ္ႏိုင္ဆံုးျပဳလုပ္၍ခ်ိန္ပါ။ ထို႔ေနာက္သံျပား (weighing

၃။

boat)ေပၚတြင္တင္ပါ။

မီးဖိုထသ
ဲ ို႔ထည့္၍ ၁၀၀ ံစ (၂၁၂ ံဖ) နမူနာအခဲေလ်ာ့နည္းျခင္းရပ္သည္အထိ ထားပါ။ အမ်ားအားျဖင့္
တစ္နာရီခန္႔ၾကာသည္။

၄။

ေျခာက္သာြ းေသာေျမဆီလႊာကိုခ်ိန္၍ ေအာက္ပါ ညီမွ်ျခင္း အရေျမဆီစိုထိုင္းမႈႏွင့္သိပ္သည္းမႈ
ပမာဏကိုတက
ြ ခ
္ ်က္ပါ။

ေျမဆီစိုလႊာထိုင္းမႈကိုမည္သို႔တြက္ခ်က္မည္နည္း ။
ေျမဆီလႊာမေျခာက္မီအေလးခ်ိန္ - ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာေျမဆီလႊာအေလးခ်ိန×
္ ၁၀၀%=%
%=% စိုထိုင္းမႈ
ေျခာက္ေသာေျမဆီ
မဆီလႊာအေလးခ်ိန္

သိပ္သည္းမႈပမာဏတြက္ခ်က္ျခင္း ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာေျမဆီလႊာအေလးခ်ိန္ = ေျခာက္ေသြ႕သြားေသာေျမဆီလႊာအေလးခ်ိန္ =
ေျမဆီလႊာနမူနာငယ္ပမာဏ

ဂရမ္/ကုဗစမ

၁၅ ကုဗစမ

ဤအရာတြင္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္၁၅ ကုဗစမ ကို ထမင္းစားပြဇ
ဲ ြန္း ၁ဇြန္း၏ပမာဏအျဖစ္သံုးသည္။ သို႔ေသာ္သင္သည္
ပမာဏ၏အျခားေသာတိုင္းတာ မႈကိုသံုးပါကသင္
ပါက
သည္သင္၏ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးျဖင္အစားထိ
အ
့ စားထိုးရန္လိုအပ္မည္။ အေလး
ခ်ိန္ကုိတစ္ခါတစ္ရံ အစိုင္အခဲဟုရည္စူး ေဖၚျပသည္ကုိလည္းႏွလံုးသြင္းပါ။
ေျမဆီလႊာ pH
ေျမဆီလႊာကိုတိုင္းတာျခင္းသည္ သင့္အားသင္၏ ေျမဆီလႊာတြင္ အက္စစ္ဓါတ္ သို႔မဟုတ္ အငံဓါတ္ (အယ္ကာလိုင္း)

pHတိုင္းတာျခင္းသည္ ေလာ္ဂရစ္သာမစ္တိုင္းတာျခင္းျဖစ္၍ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္(H+) အိုင္း
ယြန္း(သံဓါတ္)သည္ pH ၏ ၄ ထက္ pH ၏ ၃ - ေပ်ာ္၀င္မႈ ၁၀ဆပိုျမင့္မည္။ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္အိုင္းယြန္းသည္ အခ်ိန္ၾကာ
ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ်ေျမဆီလႊာတြင္စုေပါင္းလာသည္။ pH ကိုနိမ့္လာေစ၍အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ လာေသာ္လည္း
မ်ားေသာအားျဖင့္အပင္မ်ားအသက္႐ွင္ေစ၍ေအာ္ဂင္းနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေဆြးေစသည္။ပို၍နိမ့္ေသာpHသည္ ပိုမို၍ျမင့္
ေသာအက္စစ္ဓါတ္ကိုညႊန္ျပ၍ pH၏၄.၅-၅.၅၏
၏၄
pHႏွင့္ေပ်ာ္၀င္းျခင္းသည္ အပင္မ်ားအေပၚထိခိုက္ေစသည့္အက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္ကိုေဖၚျပသည္။ေျမဆီ
ေျ
လႊာpHသည္လည္းအပင္မ်ား အဟာရရ႐ွနု
န
ိ ိုင္မႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္
သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္းဥပမာအားျဖင့္ ေျမဆီလႊာpHသည္ ၅.၅မွ၈.၀အထိ႐ွိႏိုငသ
္ ည္။ အနည္းငယ္ အက္စစ္ဆန္
ပါ၀င္မႈကိုေဖၚျပႏိုင္လိမ့္မည္။

ေသာေျမ (၆-ရ)သည္ အပင္အမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
အပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ အက္စစ္အနည္းငယ္ သို႕မဟုတ္အယ္္ကာ လိုင္းဆန္
ေသာ ေျမဆီလႊာတြင္ ပို၍ေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္း အရာကို
မ်ိဳးေစ့ဘဏ္တင
ြ ္စိုက္ခင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ယွဥ္၍
အလြန္အက္စစ္

အသံုးျပဳရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္။

(ဥပမာ

ေျမဆီလႊာမ်ားသည္

၅.၅ထက္
ထက္နည္းသည္)မ်ားပါကေျမဆီ

အလြန္႔

လႊာကိုထံုးျဖင့္

ျပဳျပင္ေပးျခင္းအားျဖင္p
့ H ျမင့္လာေစရန္အကူအညီျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ
မ႐ွိေသာ္လည္းအပင္မ်ား

ဆက္လက္၍အသက္ရွင္ရန္ႏွင့္

ေဆြးေျမ႕ရန္ျဖစ္လာ

သျဖင့္ အယ္လကိ
က
္ ုင
ိ ္းေျမဆီလႊာမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္အခ်ိန္ၾကာလာသည္
ႏွင့္အမွ်pH ထဲတင
ြ ္နည္း လာမည္။

ပုံ ၈၊ပီ
၊ပီအိပ္ခ်္တိုင္းတာဆုံးျဖတ္သည့္ အမွတ္အသား
လိုင္းေျကာင္း

ဤစမ္းသပ္မႈအတြက္သင္သည္ေအာက္ပါတို႔ကိုလိုအပ္လိမ့္မည္။






သင္၏ေျမဆီလႊာနမူနာ

pH စစ္ေဆးအလႊာမ်ား၊ ညာဘက္တင
ြ ္ေဖၚျပထားေသာပံုမ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။
သန္႔စင္ၿပီးေရ/ေရသန္႔
အလြန္ညက္ေညာေသာစစ္သည့္ကရိယာတစ္မ်ိဳး၊ ေကာ္ဖီစစ္သို႔မဟုတ္လဘက္ေရအိတ္ကဲ့သို႔

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနမူနာ
၁။

ေရႏွင့္ေျမဆီလႊာအပိုင္းမ်ားကိုညီမွ်စြာေရာပါ၊ ထို႔ေနာက္ႏွ႔ံစပ္စြာေပါင္းပါ။

၂။

ေကာ္ဖီစစ္၊ လဘက္ရည္အိတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာစစ္သည့္ကရိရာကိုအသံုးျပဳ၍ ေရာထားေသာ
အရာမ်ားကိုစစ္ပါ။

၃။

pH စစ္ေဆးအလႊာကိုေပ်ာ္၀င္ေရတြင္လွ်င္ျမန္စြာနစ္၍ စစ္ေဆးအလႊာ၏အေရာင္ကိုေပးထားသည့္
သတ္မွတ္အတိုင္းအတာႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါ။

နိဂံုး
ဤစမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ သင့္အားပါ၀င္ေစနုိင္ေသာအခ်ိဳ႕အပိုင္းမ်ား-အထူးသျဖင့္ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးအားပံ့ပိုးေပး
ေသာ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုနားလည္ေစရန္ကူညီႏိုင္သည္။ ေျမဆီေျမသား၏ စိုထိုင္းဆ၊ သိပ္
သည္းမႈပမာဏ၊ ႏွင့္

pH ကိုတုိင္းတာျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္သင္၏ေျမဆီလႊာသည္မည္သည့္အေျခအေန႐ွိပံုကို

႐ုပ္လံုးေပၚလာေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် စီမံမႈအေလ့အထမ်ားအေပၚ ေျမ
ဆီလႊာမွတံု႔ျပန္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုေလ့လာႏိုင္မည္။သင့္ေတာ္၍ရႏိုင္ပါက သင္သည္ထပ္ေဆာင္းအခ်က္ အလက္
မ်ားအတြက္ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာစမ္းသပ္ခန္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးျခင္းကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုေကာင္းလုပ္လိုမည္။
ေျမဆီလႊာစီမံမႈအေလ့အထအားလံုးတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကိုေပါင္းထည့္ျခင္းသည္ အမ်ားဆံုးေသာအက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈ႐ွိေစသည္။ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္းမ်ားကိုတိုးျမွင့္ျခင္းသည္

pH ကိုတက္လာေစသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္လည္း ေလ၀င္

ေလထြက္၊ ေရထိန္းစြမ္းအားႏွင့္ အဟာရထိန္းသည့္စြမ္းအားမ်ားကိုပိုေကာင္းေစသည္။ ထို႔ျပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး ရည္႐ွည္
ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ေျမဆီလႊာတြင္အသက္ရွင္ျခင္းကိုထိုကဲ့သို႔ေသာအာ႐ံုစိုက္မႈျပဳလုပ္ရမည္၊ အထူးသျဖင့္ေျမဆီလႊာ
ေအာ္ဂန
ဲ စ္စမ္ယူထားေသာတာ၀န္ျဖစ္သည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာေျမဆီလႊာတြင္အသက္ရွင္ျခင္းတြင္

မိုက္ခ႐ိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စမ္

မ်ား(ဥပမာ-ဘက္တီးရီးယား၊မႈိ၊တေဆး၊ပ႐ိုတိုဇိုအာ)၊မီဆိုဖါယာနာ(အေလွးမ်ား၊ ေျမႀကီးထဲတြင္ေနေသာအေတာင္မပါ
သည့္ပိုးမ်ား စသျဖင္)့ ႏွင့္မာခရိုဖာယာနာ (တီေကာင္မ်ားႏွင့္ပိုးေတာင္မာမ်ား) ႏွင့္ ယုန္မ်ားႏွင့္ေပြးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
မီကာဖါယာနာတို႔ျဖစ္သည္။
ေျမဆီလႊာတြငအ
္ သက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါန္း ဘာခီလာ- အီးစီအိခ်္အို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တမ္း အယ္ဒီတာမွ ေျမဆီ

လႊာ အပါအ၀င္ ေအာက္ပါမွီျငမ္းခ်က္မ်ားကုိအႀကံျပဳပါသည္။ယခင္အီးစီအိခ်္အို စိုက္ပ်ိုးေရးမန္ေနဂ်ာ ဒန္နီ ဘလင္(့ ခ)
မွေရးသားေသာ"A

Fresh Look at Life below the Surface". ။ဤအီးဒီအဲန္ေဆာင္းပါးသည္ ေျမဆီလႊာ

မ်ားမည္သို႔ျဖစ္ေနသည္ကို အထူးသျဖင့္ ေျမဆီလႊာေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ယင္းတုိ႔မွပံ့ပိုးေသာေအာ္ဂဲ
နစ္စင္မ်ား၊

ေျမဆီလႊာ႐ွိအသက္မ်ားသည္

ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္

ကၽြန္ပ္တို႔၏စိုက္ပ်ိဳးေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအေလ့အထမ်ားမွ

စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကို

၎မွမည္သို႔အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစျခင္းမ်ားႏွင့္

အက်ိဳးသက္
ပတ္သက္၍

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည္႔႐ႈသည္။ေဆာင္းပါးကိ-ု

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B4DDA-B363-9B9733AAB8F1/edn96_for_web.pdf.မွတဆင့္ရႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ျပင္

USDA ၏ ေျမဆီလႊာဇီ၀ေဇဒအစပ်ိုဳးျခင္း (Soil Biology Primer)သည္ေျမဆီလႊာ၏သက္႐ွိအပိုင္းမ်ားႏွင့္

စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို မည္သို႔ပ႔ံပိုးျခင္းႏွင့္ေလႏွင့္ ေရအရည္အေသြးတို႔ကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္
သည္။အစပ်ိုးျခင္းတြင္ ေျမဆီလႊာအစားအစာဆက္ႏြယ္ဖ႕ြဲ စည္းမႈႏွင့္ ၎သည္ေျမဆီလႊာက်န္းမာေရးႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္ပံု၊
ဘက္တီးရီးယားပိုးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ယူနစ္၊ မႈိ၊ ပရိုတိုဇိုအာ၊ သံေကာင္မ်ား၊ တီေကာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ယူနစ္မ်ားပါ၀င္သည္။အြန္လိုင္းစာေစာင္ကh
ို ttp://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_biology/biology.html

.တြင္ရႏိုင္၍ ပံုႏွိပ္ထားေသာစာေစာင္ကို http://www.earthfort.com/products/literature/books/soilbiology-primer.html.မွတဆင္၀
့ ယ္ယူႏိုင္သည္။

ဤေနရာတြင္ေျမဆီလႊာအရည္အေသြးစီစစ္အကဲျဖတ္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အၾကမ္းျဖင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္
အစသာျဖစ္သည္။

အြန္လိုင္းတြင္ေျမဆီလႊာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ထိေရာက္ေသာစီမံမႈမွတစ္ဆင့္

ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး

ပိုမိုေကာင္းေစျခင္းအေၾကာင္းမွီျငမ္းရန္ေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္(အခ်ိဳ႕တို႔မွာလာမည္အ
့ ပိုင္းတြင္ပါ၀င္ပါသည္)။
အကူအညီျဖစ္မည္မွ
့မီျွ ငမ္းခ်က္မ်ား

The US Department of Agriculture’s Natural Resources Conservation Service’s Soil Quality
Website:USDA NRCS. Soil Quality/Soil Health Concepts. Accessed at
<http://soils.usda.gov/sqi/concepts/concepts.html.>
On soil texture determination:
Cahilly, W. 2012. How Is Your Soil Texture? Fine Gardening 72: 67-69. Accessed at
<http://www.finegardening.com/how-to/articles/hows-your-soil-texture.aspx.>
The USDA’s Soil Quality Test Kit Guide:
USDA Soil Quality Institute. 2001. Soil Quality Test Kit Guide. Washington DC: USDA.
Accessed at <http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/test_kit_complete.pdf.>
On soil quality indicators:
USDA NRCS. 2009. Soil Quality Indicators. Accessed at
<http://soils.usda.gov/sqi/assessment/files/indicator_sheet_guide_sheet.pdf.>

