
 

 

လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္    ေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳ

ပက္ထရစ္ ထရုိင္ရယ္၊ အီးစီအိပ္ခ်္အုိ အာရွ

“ျပႆနာရိိွေနသည္ကိ ု သင္မသိပါကျပႆနာ

ဟာရဓါတ္ခ်ိဳ ႔တ့ဲျခင္းကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း

မားမ်ားႏွင္သိ့ပၸံပညာရွင္မ်ားတုိ႔သည္သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးမႈဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

သည့္အာဟာရခ်ိ ႔ဳတ့ဲျခင္းကုိဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္

ရွာေဖြၾကသည္။ ဤသလဲြန္စႏွင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္

ပငတ္စ္ရႈးစမ္းသပ္နည္းမ်ားမလုပ္ႏိုင္ေသာအခါ

ပံုပံုပံုပံု    ၁၁၁၁။။။။ ေကာက္ပသီဲးႏံွအမ်ိဳးမ်ိဳးအဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔၏လကၡဏာမ်ား

 (က) ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တ့ဲျခင္း (အုိင္ပီအင္အုိင္၊ ၂၀၁၆)

(ဂ) ေဖါ့စ္ဖရပ္ခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္း (အုိင္ပီအင္အုိင္၊ ၂၀၁၆)၊ (ဃ

သင္၏ေကာက္ပသီဲးႏွံကုိသင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမၾသဇာထည့္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ခက္ခေဲသာ္လည္းအက်ိဳးရွိသည့္

စြန္႔စားမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပင္မ်ားသည္လုိအပ္သည့္အာဟာရတ

 

    

အီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိအီးစီအိပ္ခ်္အုိ    အာရွမွတ္တမ္းမ်ားအာရွမွတ္တမ္းမ်ားအာရွမွတ္တမ္းမ်ားအာရွမွတ္တမ္းမ်ား    

အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္    ၂၉၂၉၂၉၂၉    

ေအာက္တုိဘာေအာက္တုိဘာေအာက္တုိဘာေအာက္တုိဘာ    ၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆    
 

ေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳေကာက္ပသီဲးႏံွအာဟာရခ်ိဳ    ႔႔ ႔႔တ့ဲျခင္းကုိတ့ဲျခင္းကုိတ့ဲျခင္းကုိတ့ဲျခင္းကုိ    ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း    

အာရွ သုေတသနႏွင္ ့နည္းပညာတြဲဘက္အရာရွမိွတင္ျပသည္။

သင္မသိပါကျပႆနာကုိမကုစားႏိုင္ပါ”ဟူေသာေရွးဆုိရိုးစကားသည္

ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း၏ သိပၸံဆုိင္ရာအေျခခံအခ်က္ကုိမီးေမာင္းထုိးျခင္းျဖစ္သည္။

သီးႏံွစိုက္ပ်ိဳးမႈဆုိင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာက္ပသဲီႏံွအမ်ိဳးမ်ိဳး

႔တ့ဲျခင္းကုိဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္ မ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ႏိုင္သည့္သလဲြန္စမ်ားကုိ အတူတကြႏွစ္

ဤသလဲြန္စႏွင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ အလြန္ပင္အသံုး၀င္ႏိုင္သည္။အထူး

တစ္ရႈးစမ္းသပ္နည္းမ်ားမလုပ္ႏိုင္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ မရိွေသာအခါမ်ိဳးတြင္အလြန္အ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

၎တုိ႔၏လကၡဏာမ်ား -  

)၊ (ခ) အာဟာရအနည္းငယ္သာလုိအပ္သည့္အပင္မ်ား(မုိက္ခရိုနယူးထရီရင့္

ဃ) အခ်ဥ္သီးတြင္မုိက္ခရုိနယူးထရီရင့္ ခ်ိ ႔ဳတဲ့ျခင္း(အက္ဖ ္အက္ဖ္ တီစီ၊ 

သင္၏ေကာက္ပသီဲးႏွံကုိသင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမၾသဇာထည့္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ခက္ခေဲသာ္လည္းအက်ိဳးရွိသည့္

အပင္မ်ားသည္လုိအပ္သည့္အာဟာရတစ္ခုစီကုိရႏိုင္သည္ဟုမွားယြင္းစြာယူ

မွတင္ျပသည္။    

ဟူေသာေရွးဆုိရိုးစကားသည္  ေကာက္ပ ဲ သီးႏွံအ 

သိပၸံဆုိင္ရာအေျခခံအခ်က္ကုိမီးေမာင္းထုိးျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္သ 

ေကာက္ပသဲီႏံွအမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ျဖစ္ေပၚ 

အတူတကြႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ 

အထူး သျဖင့္ ေျမဆီႏွင္အ့ 

 သံုး၀င္သည္။ 

မုိက္ခရိုနယူးထရီရင့္-macronutrients )               

 ၂၀၀၃)၊ 

သင္၏ေကာက္ပသီဲးႏွံကုိသင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမၾသဇာထည့္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ခက္ခေဲသာ္လည္းအက်ိဳးရွိသည့္ 

စ္ခုစီကုိရႏိုင္သည္ဟုမွားယြင္းစြာယူဆ ပါက 



သင္သည္ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ႀကံဳရမည္။ ေကာက္ပသီဲးႏွံအာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္းကုိခြဲျခားေရြးထုတ္ႏိုင္သည့္ အရည္ 

အေသြးတုိးတက္ျခင္းသည္ သင့္အားလယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ျပႆနာကုိေဖၚျပရည္ညႊန္းရန္အကူ 

အညီေပးႏုိင္သည္။ထုိ႔ျပင္မွားယြင္းသည့္ျပႆနာမ်ားကုိျပင္ဆင္သည့္အခါကုန္က်မႈအလြန္မ်ားျခင္းမွကာကြယ္ေပး 

ႏိုင ္ မည္။  အာဟာရခ်ိဳ႔တ့ဲျခင္းကုိ ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သီးႏွံမ်ားေရာဂါက်ေရာက္ျခင္း၊ သံေကာင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ 

သုိ႔မဟုတ ္ အျခားေသာသက္ရွိမဟုတ္သည့္ဓါတ္သတၱဳမ်ားဖိစီးမႈအ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္မၾကာခဏမွားႏုိင္သည္ (ပံု 

၁)။  

ေကာက္ပသီဲးႏွံအာဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႔တ့ဲျခင္းကုိသိရန္ႀကိဳးစားေနစဥ္ႏွင္ ့ အျခားေသာဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ားကုိထင္ရွားစြာ 

သိရန္သင္ယူေနစဥ္ သင္၏လယ္ယာတြင္ရွိသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိပို၍နားလည္လာမည္။ သင့္မွာလုိ အပ္သည့္ 

ေနရာမ်ားတြင္အသံုးျပဳရန္ေျမၾသဇာရိွေကာင္းရွိမည္၊ သို႔ေသာ္ pH သည္မညီမမွ်ျဖစ္ေနမည္။ရလဒ္မွာ ထိုအဟာ 

ရမ်ားသည္ရက္လြန္၍ အပင္မ်ားအတြက္အသံုးမ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမဆီအတြက ္ေကာင္းသည့္သီးႏွံရႏုိင ္ေစသည့္ 

လုိအပ္ေသာမည္သည္အာဟာရမဆုိရွိေနေသာ္လည္း သံေကာင္ျပႆနာရိွေနပါက မည္သည့္ေျမေဆြး ေျမႀသ 

ဇာကုိထည့္ေစကာမူ အထြက္တုိးမည္မဟုတ္ပါ။သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားသည္အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ ့ ေနျခင္း 

ျဖစ္ႏုိင္သည္၊။သင္သည္လည္းထုိေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားသည္ ရိတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိသည္ကုိသတိထား မိမည္မ 

ဟုတ္၊ ဤအရာသည္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။တခါတရံစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာေကာက္ ပသီဲးႏွ ံ မ်ားတြင္ 

“လွ်ိဳ ႔၀ွက္ဆာေလာင္မႈ” ဟုရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္။  

သာမန္ကရိယာမ်ားႏွင္ ့ အပင္မ်ား၏အာဟာရဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိအေျခခံအားျဖင့္သိရွိထားပါက သင့္အား 

တိက်သည့္ ေကာက္ပသဲီးႏံွမ်ား၏အာဟာရဓါတ္ခ်ိ ႔ဳတဲ့ေနျခင္းကုိသတိျပဳမိရန ္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္၊။ထို႔ျပင္ 

သူတုိ႔၏လကၡဏာမ်ားကုိ အျခားေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

အပင္မ်ားသည္အပင္မ်ားသည္အပင္မ်ားသည္အပင္မ်ားသည္    မည္သည့္မည္သည့္မည္သည့္မည္သည့္အာဟာရကုိလုိအပ္သနည္းအာဟာရကုိလုိအပ္သနည္းအာဟာရကုိလုိအပ္သနည္းအာဟာရကုိလုိအပ္သနည္း။။။။    

အပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္ ဓါတုေဗဒဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္တဆယ့္ခုနစ္မ်ိဳးလုိအပ္သည္ (ဇယား ၁)။ အပင္ 

တစ္ပင္၏အသက္ရွင္ရမည့္ကာလအတြင္းမရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာဟုဆုိလို၍ ၎အစားအျခားမည္သည့္ အရာမွ် 

အစားမထုိးႏုိင္သည့္အရာျဖစ္သည္(အုိင္ပီအနဲ္အုိင္၊ ၂၀၀၆)။ ဤမရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကုိ ေျမဆီထဲတြင္ 

ေတြ႔ရသည္။ ကာဘြန္၊ ဟိုက္ႀတိဳဂ်င္ႏွင္ ့ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားကုိ ကမၻာ့ေလထုႏွင့္ အစိမ္းေရာင္အရြက္ပင္မ်ား အလင္း 

ေရာင္စြမ္းအားျဖင့္ ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ဓါတ္ေငြ႔မွအစာခ်က္ျခင္းစသည္တုိ႔မွရရိွသည္။ အျခား ၁၆ မ်ိဳးကုိအျပည့္ 

အ၀ရေနေသာ္လည္းဤ ၁၇ မ်ိဳးအထဲမ ွ တမ်ိဳးသည္ခ်ိဳ႔တဲ ့ သုိ႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေနပါက အပင္၏ႀကီးထြားမႈ 

သည္နည္းသြား၍ အပင္မ်ားသည္သူတို႔၏မိ်ဳးဗီဇထြက္ႏႈန္းအတုိင္းအထြက္ ရရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  

မိမိမိမိမိ၏ပတ္မိ၏ပတ္မိ၏ပတ္မိ၏ပတ္၀၀၀၀န္းက်င္ကုိနားလည္ျခင္းသည္န္းက်င္ကုိနားလည္ျခင္းသည္န္းက်င္ကုိနားလည္ျခင္းသည္န္းက်င္ကုိနားလည္ျခင္းသည္    ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။။။။    

သင္၏ေျမယာကုိအေျခခံအားျဖင့္နားလည္ျခင္း - ေဒသဆုိင္ရာပထ၀ီ၀င္၊ ေျမဆီအမ်ိဳးအစား၊ ေကာက္ပသဲီးႏံွ သမိုင္း 

ႏွင္ ့ မၾကာမီကက်င့္သံုးသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္ - တို႔သည္ သင္၏ေကာက္ပသဲီးႏံွမ်ား၏အာဟာရဆုိင ္ ရာခ်ိဳ႔တမဲႈ 

ကုိခြဲျခားေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္၍ ဖ်က္ပိုးႏွင့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ သည့္လကၡ 

ဏာႏွင့္ ခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္လကၡဏာမ်ားကုိ ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

    
အပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္လုိအပ္သည့္အာဟာရမ်ားအပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္လုိအပ္သည့္အာဟာရမ်ားအပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္လုိအပ္သည့္အာဟာရမ်ားအပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္လုိအပ္သည့္အာဟာရမ်ား    

ကမၻာ့ေလထုႏွင့္အစိမ္းေရာင္အ
ရြက္ပင္မ်ား အလင္းေရာင္စြမ္း 
အားျဖင့္ ကာဘြန္ဒုိင ္ေအာက္ 
ဆုိက္ဓါတ္ ေငြ႔မွအစာ ခ်က္ျခင္း 
 

ေျမဆီႏွင့္ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္းမွအာဟာရမ်ား 
(ေျမဆီ၊ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း၊ ေျမၾသဇာ၊ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္း………) 

 

ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ 
ဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား 

အဓိက 
အာဟာရမ်ား 

အဓိကမဟုတ္သည့္ 
အာဟာရမ်ား 

အေသးစားအာဟာရ
မ်ား 

ကာဘြန္ (C) 
ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ (H) 
ေအာက္ဆီဂ်င္ (O) 

ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ (N) 
ေဖါ႔စ္ဖရပ္စ ္(P) 
ပိုတက္စီယမ္ (K) 

ကယ္လ္စီယမ္ (Ca) 
မဂၢနီစီယမ္ (Mg) 
ဆာလ္ဖာ (S) 

ဘုိရြန ္(B) 
ကလုိရင္း (Cl) 
ေကာပါး (Cu) 
သံ (Fe) 
မင္းဂနီစ ္(Mn) 

   မုိလီဘီဒီနမ ္(Mo) 
နိကယ္ (Ni) 

   ဇင္ ့(Zn) 



ပီအိပ္ခ်္ပီအိပ္ခ်္ပီအိပ္ခ်္ပီအိပ္ခ်္    ((((pH)pH)pH)pH) 

သင့္ေျမဆီ၏ ပီအိပ္ခ် ္ (pH)ကုိနားလည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အက္စစ္ႏွင့္ အယ္(လ)ကုိင္းဓါတ္ပါ၀င္မႈအၾကမး္ဖ်င္းကုိ 

သိထားပါက သင္၏ေကာက္ပသဲီးႏံွမ်ား၏အာဟာရဆုိင္ရာခ်ိဳ႔တ့ဲမႈကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ ္ ေစ 

ႏိုင ္ သည္။ ပီအိပ္ခ်္ကုိစနစ္တက်စမ္းသပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သင့္ေဒသ၏ပထ၀ီအေနအထား၊ ေျမဆီအမ်ိဳး 

အစား၊ ေကာက္ပသီဲးႏွံသမိုင္းႏွင္ ့ မၾကာမီကက်င့္သံုးသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္တုိ႔သည္ သင့္အား ေယဘူယ် 

သေဘာတရား မ်ားကုိသိေစမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာအပင္မ်ားသည္ pH (၇)ၾကားအထိရိွေသာေျမ ဆီတြင္ပင္ရွင္သန္ၾက 

သည္။အမွန္မွာpH ၅.၅ ႏွင္ ့၆.၆ သည္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္၊ အက္စစ္အနည္းငယ္ရိွ ေသာေျမတြင ္အပင္အတြက္ 

မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္အရာ၁၇ မ်ိဳးလံုးလံုး လံုေလာက္စြာရွိပုံေပၚသည္ (ပု ံ ၂)။ ေျမဆီတြင္ အက္စစ္လြန္ကလဲာပါက 

မ်ားစြာလုိအပ္သည့္အာဟာရမ်ား “မရႏုိင”္ သုိ႔မဟုတ ္ “ကုန္ဆံုး” ျခင္းႏွင္ ့ အပင္မွလုိအပ္သည္ကုိမရေတာ့သည့္အ 

ေျခအေနကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။ အာဟာရအနည္းငယ္သာလုိအပ္ သည့္အပင္မ်ား(မိုက္ခရုိနယူးထရီရင္-့

macronutrients )အတြက္မွာမ ူ ဆန္႔က်င္ဘက္အေန အထားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔ကုိအက္စစ္ေျမမ်ိဳးတြငရ္ႏုိင ္

ေသာ္လည္း အယ္လကုိင္းေျမမ်ိဳးတြင္ပိုမိုေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာ ကုိသိျခင္းႏွင္ ့သင့္ေျမ၏ pHကုိသိျခင္း 

သည္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိုရွာေဖြ သည့္အခါ သင့္အားပုိ၍လြယ္ကူေစႏုိင ္သည္။  

ေျမာက္မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားစုေပါင္းျခင္းျဖင့္ သင့္ေျမ၏ pH ကုိအဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

အခ်ိဳ႔ေသာ အေျခခံပထ၀ီအေနအထားသည္လည္း ေျမဆီ၏ အက္စစ္ႏွင့္အယ္လကုိင္းပါ၀င္မႈကိုအက်ိဳးသက္ 

ေရာက္ေစသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စိုစြတ္ေသာရာသီဥတုတြင္ရိွသည့္ေျမဆီမ်ားတြင ္ အက္စစ္ေျမျဖစ္၍ ေျခာက္ 

ေသြ႔ေဒသရိွေျမဆီသည္ အယ္လကုိင္းေျမျဖစ္သည္။ (ပု ံ၃)။ 

    

အာဟာရခ်ိဳအာဟာရခ်ိဳအာဟာရခ်ိဳအာဟာရခ်ိဳ    ႔တ့ဲျခင္းဆုိင္ရာ႔တ့ဲျခင္းဆုိင္ရာ႔တ့ဲျခင္းဆုိင္ရာ႔တ့ဲျခင္းဆုိင္ရာ    အေျခခံအေျခခံအေျခခံအေျခခံပညာရပ္ေပညာရပ္ေပညာရပ္ေပညာရပ္ေ၀၀၀၀ါဟာရမ်ားါဟာရမ်ားါဟာရမ်ားါဟာရမ်ား    

သင္သည္ လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကိုခြဲျခားသိရွိနိုင္ပါက အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈတစ္ခုစီကုိ သင္သည္ပို၍နားလည္ႏိုင္ၿပီး 

ခြဲျခားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ေအာက္တြင္ေပးထားသည့္အေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္အပင္မ်ား၏အာဟာရခ်ိဳ႔တ့ဲမႈလကၡဏာ 

မ်ားကုိေဖၚျပသည့္ အမ်ားသိေသာအေခၚအေ၀ၚမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္ အရြက္တစ္မ်ိဳးစီ 

သုိ႔မဟုတ ္အပင္ကုိအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္လကၡဏာမ်ားကုိေဖၚျပသည္။ 

ခ်ာလုိရိုစစ္ (Chlorosis) - ေယုဘူယ်အားျဖင့္ အ၀ါ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ရွိသည့္အပင္ဇီ၀ကလာပ္စည္းအစု 

(တစ္ရွဴး) (ပု ံ၁ဘီကုိၾကည့္ပါ)။ 

နီခရုိစစ(္Necrosis ) - အပင္တစ္ရွဴးေသျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင္ ့အပင္တစ္ရွဴးအ၀ါေရာင္ျဖင့္စတင္သည္၊ တေျဖး 

ေျဖးႏွင့္အညိဳေရာင္သန္းလာ၍ေသဆံုးသည္ (ပု ံ၄ဘီ ႏွင္ ့၄ဒီ)။ 

အင္တာဗိန္းနယ္ ခ်ာလုိရိုစစ ္(Interveinal Chlorosis ) - ခ်ာလုိရိုစစ္ လကၡဏာမ်ားျပသည့္အရြက္မ်ား၏ေသြးေၾကာ 

မ်ားၾကားရိွအပင္တစ္ရွဴး (ပံု ၄ အီး)။   

 



ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနေလာင္ျခင္း - အ၀ါ သုိ႔မဟုတ္ အညိဳေရာင ္အလြန္အကၽြံျဖစ္ျခင္း ကြက္၍ျဖစ္ျခင္း  

(ပု ံ၄ ဒ)ီ  

ေျပာက္ၾကားျဖစ္ျခင္း - အစက္အေျပက္မ်ား မညီမညာေသာပံုစံျဖင့္ေပၚလာျခင္း 

    

 

ပံုပံုပံုပံု    ၂၂၂၂    ----pH အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး 
တြင္ရႏုိင္သည့္အာဟာရ (ေဂါ့ဒီ၊ 
၂၀၁၁)။ 
အလူမီနီယမ္ပါ၀င္သည္  
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
၎သည္အက္စစ္မ်ားသည့္ေျမ
တြင ္ရရိွလာႏုိင္သည္ 
(အလူမီနီယမ္ 

အဆိပ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္)။    

 

ပု ံ၃- ေျမဆီ 

Aကုိေဖၚျပ 

သည့္ကမၻာ 

ေျမပံု 

(နယ္လဆင ္

၁၉၉၈) 

 ေျမဆီ pH 

အက္စစ္ျပင္း အက္စစ္ေပ်ာ့ ၾကားေန အယ္လ္ကုိင္းေပ်ာ့ 



    

 

    

    

ေကာက္ပဲသီးႏံွပင္မ်ားတြင္ေကာက္ပဲသီးႏံွပင္မ်ားတြင္ေကာက္ပဲသီးႏံွပင္မ်ားတြင္ေကာက္ပဲသီးႏံွပင္မ်ားတြင္    အဟာရခ်ိဳအဟာရခ်ိဳအဟာရခ်ိဳအဟာရခ်ိဳ    ႔တ့ဲျခင္းမ်ားတုိ႔ကုိ႔တ့ဲျခင္းမ်ားတုိ႔ကုိ႔တ့ဲျခင္းမ်ားတုိ႔ကုိ႔တ့ဲျခင္းမ်ားတုိ႔ကုိ    ရွာေဖြေဖရွာေဖြေဖရွာေဖြေဖရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းၚထုတ္ျခင္းၚထုတ္ျခင္းၚထုတ္ျခင္း    

အပင္ထဲတြင ္အခ်ိဳ ႔ေသာအာဟာရမ်ားသည္ ေရႊ ႔ေျပာင္းႏိုင္သည္ (ဥပမာ- ေရြ႔သြားတတ္ျခင္း)၊ အခ်ုိ ႔မွာမေရႊ႔ေျပာင္း 

ပါ (ဥပမာ-ေရြ ႔မသြားျခင္း)။ ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င ္ အာဟာရမ်ားစြာလုိအပ္သည့္အပင္မ်ား(မိုက္ခရိုနယူးထရီရင္-့

macronutrients )တြင္ေရႊ ႔ ေျပာင္းသည္၊ အာဟာရ အနညး္ငယ္သာလုိအပ္သည့္အပင္မ်ားတြင္ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္းမ 

ရွိပါ။ လကၡဏာတည္ရွိေသာေနရာသည္ အပင္တြင္ျဖစ ္ေနသည့္မည္သည့္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈျဖစ္ေနသည္ကုိခြဲျခားသိ 

ရွိႏိုင္ေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။  

အပင္မ်ားသည္ေရႊ ႔လ်ားအာဟာရမ်ားကုိျပန္ေျပာင္းႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔ကုိသစ္ရြက ္ ေဟာင္းမ်ားမွ အ 

သစ္ႀကီးထြားသည့္ေနရာသုိ႔ေျပာင္းသည္။ အပင္မ်ားသည္ဤသုိ႔ျပဳရျခင္းမွာ ဆက္လက္ႀကီးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ သဘာ 

၀အားျဖင့္ အာဟာရတစ္မ်ိဳးခ်ိ ႔ဳတဲ့သည့္အခါျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္တြင္မူ လကၡဏာမ်ားသည္ အသက္ပိုႀကီး 

ေသာအပုိင္း သို႔မဟုတ္ ေကာက္ပသီဲးႏွံ၏ပို၍နိမ့္ေသာအပိုင္းတြင္ေပၚလာလိမ့္မည္ (ပံု ၁ စ)ီ။ 

ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္းမျပဳေသာအာဟာရမ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္းရွိေန၍ အပင္တြင္ျပန္၍မေရႊ႔ႏိုင္ပါ။ ဤအာဟာရမ်ား 

သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အပင္၏ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေလ့မရွိပါ။ ဥပမာ - 

ကယ္လဆီယမ္ သည္ စလ္ဲနံရံ၏အစိတ္အပုိင္းျဖစ္၍ သူ႔ေနရာတြင္သာသူရွိေနသည္(အိုင္ပီအင္ပီ၊ ၂၀၀၆)။ ေရႊ႔ 

ေျပာင္းျခင္းမျပဳေသာအာဟာရမ်ားသည္ သဘာ၀အရအသစ္ႀကီးထြားသည့္ အပင္၏ထိပ္ပိုင္း ေနရာတြင္တည္ရွ ိ

ေနမည္ (ပု ံ၁ဘီ ႏွင္ ့၁ဒီ)။ 

ပု ံ ၅သည္ မည္သည့္မရိွမျဖစ္ေသာအရာမ်ား ေရႊ ႔လ်ား(တေနရာမွတေနရာသုိ႔ေရႊ ႔ႏိုင)္ေနသည္ကုိေဖၚျပ သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္အကၡဏာမ်ားသည္ပို၍ရင့္ေသာအရြက္မ်ားတြင္စတင္`ေပၚလာမည္၊ မေရႊ႔သည့္အရာ (ေနရာမေျပာင္း 

ႏိုင)္မ်ားတြင္မ ူအပင္၏အသစ္ထြက္လာသည့္ေနရာတြင္ လကၡဏာမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚသည္။  

ပံု ၄ - က်န္းမာေသာေျပင္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစာရခ်ိဳ ႔တဲ့ေနသည့္ေျပာင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း (က) က်န္းမာ (ခ) ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိ ႔ဳတ့ဲ (နီခရုိစစ္မ်ားအရြက္ဖ်ားမ ွ

ဗြီပံုစံျဖင့္ေပၚေနျခင္း (ဂ) ေဖါ့ဖရပ္စ္ခ်ိဳ ႔တ့ဲေနျခင္း (အရြက္မ်ား၏အစပ္နားတြင္ ခရမ္းေရာင္သန္းေနျခင္း)၊ (ဃ) ပိုတက္စီယမ္ခ်ိဳ ႔တဲ့ေနျခင္း 
(အရြက္အစပ္တေလွ်ာက ္နီကုိစစ ္ႏွင့္ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေနျခင္း)၊ (ခ) မဂၢနီစီယမ္ခ်ိဳ ႔တ့့ဲျခင္း (အင္တာဗြီနယ္ ခ်ာလုိရုိစစ)္ (ဘာဂါ၊ ၁၉၅၄) 

 



အာစာရခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔သည္ အထက္တြင္ေဖၚျပခ့ဲသည့္ အပင္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေန 

ခ်ိန္တြင္ျပင္းထန္ပါက အပင္တစ္ပင္လံုးသုိ႔ျပန္႔သြားႏုိင္သည္။ ခ်ိုဳ႔တ့ဲသည့္လကၡဏာတစ္ခုသည္ တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေန 

သည့္  ၎ထက္ျပင္းထန္မႈပိုနည္းသည့္အျခားေသာခ်ိဳ ႔တဲ့မႈတစ္ခုကုိဖုံးကြယ္ထားႏုိင္သည္။   

 

 

 

 

 

လကၡဏာမ်ားကုိလကၡဏာမ်ားကုိလကၡဏာမ်ားကုိလကၡဏာမ်ားကုိ    အဟာရခ်ိဳအဟာရခ်ိဳအဟာရခ်ိဳအဟာရခ်ိဳ    ႔တ့ဲမႈတစ္ခုစီ၏အေပၚတြင္မူတည္၍႔တ့ဲမႈတစ္ခုစီ၏အေပၚတြင္မူတည္၍႔တ့ဲမႈတစ္ခုစီ၏အေပၚတြင္မူတည္၍႔တ့ဲမႈတစ္ခုစီ၏အေပၚတြင္မူတည္၍    ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေလ်ာ့ခ်ျခင္းေလ်ာ့ခ်ျခင္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း 

ႀကီးထြားမႈအေဟာင္း(ပုိရင့္ေသာ)တြင္ေပၚလာသည့္အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈႏွင့္ႀကီးထြားမႈအသစ္တြင္ေပၚလာသည့္အာဟာ

ရခ်ိဳ႔တဲ့မႈကုိ လြယ္ကူစြာခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ယခင္ကေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း ႀကီးထြားမႈအေဟာင္းတြင္ေပၚလာသည့္ 

လကၡဏာသည္ အာဟာရမ်ားစြာလုိအပ္သည့္အပင္မ်ား(မာခရုိနယူးထရီရင္ ့ (macronutrients) အဟာရ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈ 

ကုိေဖၚျပ၍ ႀကီးထြားမႈအသစ္တြင္ေပၚလာသည့္လကၡဏာသည္ မီခရိုနယူထရင့္(micronutrient) အဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈကုိ 

ေဖၚျပသည္။ ဤအရာသည္အသံုး၀င္သည့္အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္လုိအပ္မႈမ်ားကုိတစ္ခ ုခ်င္း 

စ ီေလ်ာ့ခ်လုိပါသည္။   

ခ်ိ ႔ဳယြင္းခ်က္မ်ားကုိေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အပင္အေပၚတြင္လကၡဏာမ်ားေပၚသည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အ 

လက္မ်ားကုိ သိရန္လိုအပ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ အရြက္တစ္ခုစီအေပၚတြင္ရွိသည့္လကၡဏာပုံစံႏွင့္တည္ေနရာကုိလည္း 

သိရန္လုိအပ္သည္။ ပု ံ၆ သည္ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့မႈတစ္ခုစီအၾကားျခားနားခ်က္မ်ားကုိေဖၚျပသည့္ဇယားျဖစ္သည္။ 

အထက္ပါကားခ်ပ္ကုိအသံုးျပဳသည့္အခါ အပင္တစ္ပင္၏လကၡဏာအေလးထားမႈအေသးစိတ္လုိအပ္ပါသည္။ထုိ႔ျပင ္

အပင္တစ္ပင္အေပၚတြင္ရွိသည့္ေနရာအျပင္ သင္သည္နီခရိုစစ္ ႏွင့္ခ်ာလုိရိုစစ္လကၡဏာမ်ားကုိခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္လုိ 

အပ္လိမ့္မည္။  

 

 

 

ပံုပံုပံုပံု    ၅၅၅၅    ----    အပင္မ်ားတြင္ အာဟာရ 
ခ်ိ ႔ဳတဲ့မႈျဖစ္သည့္ေနရာမ်ား။ 
ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္အာဟာရမ်ား 
(ေအာက္တြင္စာရင္းရိွသည္)၏ 
လကၡဏာသည္အပင္၏အနိမ့္ပိုင္း 
တြင္ေပၚလာမည္၊ ေျပာင္းေရြ႔မႈမရွ ိ
သည့္အဟာရ(အထက္ပုိင္တြင ္
ေဖၚျပထား သည္)သည္ အပင္အ 
ထက္ပိုင္းတြင္လကၡဏာျပသည္။ 
(အုိင္ပီအင္အုိင္၊ ၂၀၁၆)။ 

အရြက္ေဟာင္းတစ္ရွဴး 

ရြက္ႏုတစ္ရွဴး 



 

    

 

 

အရြက္ေဟာင္းမ်ားအရြက္ေဟာင္းမ်ားအရြက္ေဟာင္းမ်ားအရြက္ေဟာင္းမ်ား        

အပင္တစ္ခုလံုရွိလကၡဏာမ်ား ေအာက္ပိုင္အရြက္တြင္သာရိွသည့္လကၡဏာ 

အပင္ စိမ္းန ု

ေအာက္ပုိင္းအရြက ္ 

အ၀ါ အညိဳသုိ႔႔ 

ေျခာက္သြား 

အပင္စိမ္းရင့္ႏွင့္အနီ 

သုိ႔ ခရမ္းေရာင္။ 

ေအာက္အရြက္အ၀ါ၊ 

စိမ္းရင့္သို႔ေျခာက္ 

သြား  

 

ပိုေဟာင္းေသာအရြက္၊ 

အစပ္နားတြင၀္ါ၊ 

သုိ႔ေသာ္ အလယ္တြင ္
စိမ္းေနေသး 

 

ပိုေဟာင္းေသာအရြက္၊ 

ညိွဳးႏြမ္း သုိ႔မဟုတ္ 

ေလာင္ကၽြမ္း၊ 

အရြက္မ်ားအေပၚတြင္အစ

က္မ်ား၊ အနားတြင ္

နီခရုိတစ္ 

နီၾထိဳဂ်င္ ေဖါ့စ္ဖရပ္စ ္ မဂၢနီစီယမ ္ ပိုတက္စီယမ ္



 

ပံုပံုပံုပံု    ၆၆၆၆- အေျခခံ အာဟာရခ်ိဳ႔တ့ဲမႈမ်ားကုိေဖၚျပသည့္ဇယား(အုိင္အက္ဖ ္ေအအက္စ္၊ ၂၀၁၂) 

သီးျခားသစ္ရြက္တစ္ခုတြင္ရွိသည့္လကၡဏာကုိခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္လည္းလုိအပ္သည္။ ဥပမာ -နီခရုိ စစ္သည္သစ္ 

ရြက္  အစြန္းမ်ားတြင္ရွသိလား (ပုိတက္စီယမ္ခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္နည္းတူ၊ ပံု၄ဒ)ီ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာမ်ားၾကားတြင္ 

ခ်ာလုိရိုးစစ္ရွိသလား(မဂၢနီစီယမ္ခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္နည္းတူ၊ ပု၄ံ အီး)။ ဤက့ဲသုိ႔ေသာသိသာထင္ရွားမႈသည္ေလ့ 

က်င့္မႈအနည္းငယ္ေပးျခင္းျဖင့္သိႏိုင္၍ ပို၍တိက်သည့္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကုိရွာေဖြေဖၚထုတ္မႈကိုျပလုပ္ႏိုင္သည္။ 

လကၡဏာကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္အပင္၏အဟာရခ်ိဳ ႔ တဲ့မႈမ်ားကုိၾကည့္ရႈေဖၚထုတ္ျခင္းဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေသးစိတ္ 

ႏွံ႔စပ္စြာျပဳလုပ္စုစည္းထားပါသည္။ 

ေအာက္တြင္တခုခ်င္းစအီတြက္သီးျခားေကာင္းမြန္သည့္အရာမ်ားကုိေဖၚျပထားသည္။ 

Guide to Symptoms of Plant Nutrient Deficiencies- အာရီဇိုးနားတကၠသုိလ ္

Plant Nutrient Functions and Deficiency and Toxicity Symptoms- မြန္တားနားျပည္နယ္တကၠသုိလ ္

အရြကအရြကအရြကအရြက္သစ္္သစ္္သစ္္သစ္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား 

ပုံပ်က္ေနေသာအရြက္(သုိ႔)နီခရုိတစ ္ ခ်ာလုိရိုတစအ္ရြက္မ်ား 

ကၽြမ္းေနေသာအ

ဖူးေသသည္ 
ကၽြမ္းေနေသာအဖူး 

မေသပါ 

အရြက္တခုလံုး 

ခ်ာလုိတစ္၊ 

အပင္တစ္ခုလုံးမပ ႔်ံပါ 

အင္တာဗုိင္ရယ္ခ်ာလုိရုိစစ္ 

ဘုိနြန ္
အရြက္သစ္မ်ာ

းႏြမ္းေျခာက္၊

အဖ်ားမ်ား 

ရီခရုိတစ္ 

အပင္ေျခာ

က္၊ 

အရြက္မ်ား 

အစမ္ႏု၊ 

ငယ္၍ 

ေျခာက္ 

ဆာလ္ဖါ 

ပင္စည္တုိ 

သြားသည္ 
ပင္စည္တုိမ 

သြားပါ 

ကယ္လ

ဆီယမ ္ ေကာပါး 

ဇင့္ 
နီခရုိတစ္အ 

စက္မပါေ

သာအရြက္ 

နီခရုိတစ္ 

အစက္ျဖစ္

ေနေသာအ

ရြက္ 

အုိင္းယြန္း 
မဂၢနီစ္ 



Crop Nutrient Deficiency Image Collection - အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အပင္အာဟာရတကၠသုိလ ္(International 

Plant Nutrition Institute (IPNI)မွတဆင့္၀ယ္ယူနုိင္သည္။   

အာဟာရခ်ိဳအာဟာရခ်ိဳအာဟာရခ်ိဳအာဟာရခ်ိဳ    ႔တ့ဲမႈကုိရွာေဖြထုတ္ေဖၚရန္္အတြက္႔တ့ဲမႈကုိရွာေဖြထုတ္ေဖၚရန္္အတြက္႔တ့ဲမႈကုိရွာေဖြထုတ္ေဖၚရန္္အတြက္႔တ့ဲမႈကုိရွာေဖြထုတ္ေဖၚရန္္အတြက္    အုိင္ပီအင္အုိင္၏အုိင္ပီအင္အုိင္၏အုိင္ပီအင္အုိင္၏အုိင္ပီအင္အုိင္၏    စမတ္စမတ္စမတ္စမတ္ဖုံးအသံုးအေဆာင္မ်ားကုိမိတ္ဆက္ျခင္းဖုံးအသံုးအေဆာင္မ်ားကုိမိတ္ဆက္ျခင္းဖုံးအသံုးအေဆာင္မ်ားကုိမိတ္ဆက္ျခင္းဖုံးအသံုးအေဆာင္မ်ားကုိမိတ္ဆက္ျခင္း    

နည္းပညာဆုိင္ရာလုိလားခ်က္အတြက္စမတ္ဖုံးအသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အပင္အာဟာရ တက ၠ

သုိလ္ (အိုင္ပီအင္အိုင)္International Plant Nutrient Institute (IPNI) မွရႏုိင္သည္။ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း 

မ်ားတြင္အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈတစ္ုစီ၏ပံုမ်ားပါသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပါ၀င္သည္ (ပံု ၇)။  

အသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ အာဟာရတစ္မ်ိဳးစီ၏ အာရခ်ိဳ ႔တမဲႈလကၡဏာႏွင့္ပတ္သက္သည့္သရုပ္ေဖၚေရးသားခ်က္ 

မ်ားကုိေဖၚျပ၍ ကမၻာတခြင္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာအဓိကေကာက္ပသဲီးႏံွ ၁၄မ်ိဳ းအတြက္ေဖၚျပထားသည္။ ၁၄မ်ိဳးကုိ 

သာ စာရင္းျပဳ၍ေဖၚျပထားေသာ္လည္းကြဲျပားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအားကုိယ္စားျပဳသည့္ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ား ကုိေရြး 

ခ်ယ္ထား သည္။ ဥပမာ - ပုလနံွဲစားေျပာင္းသည္ ထုိကရိယာတြင္မပါေသာ္လည္း ၎၏လကၡဏာမ်ားသည္ ဇ၀ီက 

မၼေဗဒတူ သည့္ ေျပာင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းမ်ိဳးႏံွစားပင္မ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။ 

သက္ဆိုုင္မႈမရွိေၾကာင္းရွင္းျပခ်က္ - ဤစမတ္ဖုံးအသံုးအေဆာင္သည္ ခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈမ်ားကုိမိမိဖာသာတုိင္းတာျခင္းမရိွပါ၊ 

သုိ႔ေသာ္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈကုိေဖၚထုတ္ရန္က်ိဳးစားေနသည့္လူတစ္ဦးအတြက္မွာမ ူ အသံုး၀င္သည့္ကိရိယာတစ္ခု 

အျဖစ္အက်ိဳးျပဳသည္။  

အပင္ပုံမ်ားကုိျပသည့္ဤအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းသည္ အက္ပယ္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းဆုိင္ (Apple App Store) 

တြင္ ဘာသာစကားအစံုျဖင့္ရႏိုင္သည္ (“Crop Nutrient Deficiency Photo Library” သုိ႔မဟုတ္ “International 

Plant Nutrition Institute”) ဟူေသာအမည္ျဖင့္ရွာပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ http://www.ipni.net/တြင္ 

လည္းရွာႏုိင္ပါသည္။ 



    

 

 

 

ခ်ိဳခ်ိဳခ်ိဳခ်ိဳ    ႔တ့ဲမႈကုိေဖၚထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္႔တ့ဲမႈကုိေဖၚထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္႔တ့ဲမႈကုိေဖၚထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္႔တ့ဲမႈကုိေဖၚထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္    ေနာက္တစ္ဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္    

သင္သည္သင္၏ေကာက္ပသီဲးႏွံတြင ္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈတစ္ခုကုိမွန္ကန္စြာေဖၚထုတ္ၿပီးသည့္အခါျပႆနာ ကုိေျဖ 

ရွင္းရန္ေနာက္အဆင့္မ်ားသုိ႔သြားရန္စိတ္ပိုင္ျဖတ္လိုမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအဟာရကုိထည့္ျခင္းသည္ ဤျပ 

ႆနာကုိေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါမည္လား သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈသည္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာလကၡ ဏာျဖစ္ ေနမည္လား။  

ေကာက္ပသီဲႏွံမ်ားတြင ္ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိုျပသည့္အခါရႈပ္ေထြးေသာအခ်က္မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အခ်ိဳ ႔တုိ႔ 

ကုိလြယ္ကူစြာျပင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔တုိ႔မွာမူ ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္ကုိျပဳျပင္ရန္ႏွစ္မ်ားစြာၾကာႏုိင္သည္။ ေအာက္တြင ္ေဖၚ 

ျပထားသည့္ျပႆနာမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေကာက္ပသဲီးႏံွအဟာရခ်ိဳ႔တ့ဲမႈမ်ား၏သီးျခား အက်ိဳးသက္ ေရာက္ 

မႈမ်ားျဖစ္သည္။  

ပီအိပ္ခ်္ပီအိပ္ခ်္ပီအိပ္ခ်္ပီအိပ္ခ်္    (pH)(pH)(pH)(pH)- ယခင္ကေဖၚျပခ့ဲသည့္အတုိင္း မည္သည့္အာဟာရသည္အပင္တစ္ပင္မွစားသံုးရယူႏုိင္သည့္အေျခ 

အေနရိွသည္ကုိဆံုးျဖတ္ရန ္ေျမဆီ၏ pHမွာ အဓိကက်ပါသည္။ ေျမဆီတြင္အက္စစ္မ်ားပါက အဟာရ အန္၊ ပီ၊ ေက၊ 

အက္စ္၊ စီေအ (Ca) ႏွင့္အမ္ဂ်(ီMg)စသည္တုိ႔လိုအပ္မႈနည္းမည္။ အယ္လ္ကုိင္ေျမမ်ားတြင ္ အက္ဖ္အီး(Fe)၊ 

အမ္အန္(Mn)၊ ဘီ(B)၊ စီယ ူ (Cu) ႏွင့္ ဇက္အန္(Zn) စသည္တုိ႔လုိအပ္မႈနည္းမည္(ပု ံ ၂)။ ဤခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္ထဲမွ 

အခ်ိဳ ႔ကုိေဖၚထုတ္ႏုိင္ပါက သင့္တြင္pH ျပႆနာရွေကာင္းရိွႏိုင္မည္(သုိ႔ေသာ္ ေသခ်ာမႈရွိရန္ pHကုိတုိင္းတာလုိမည္ 

ျဖစ္သည္)။pH ကုိညိွရန္အတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ ထံုးကုိအက္စစ္ဆန္သည့္ေျမမ်ားတြင္ထည့္ႏိုင္၍ အယ္လ္ကုိင္း 

ေျမမ်ားသုိ႔ ဆာလ္ဖာထည့္ႏိုငသ္ည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ECHO 

ပံုပံုပံုပံု    ၇၇၇၇- အုိင္ပီအင္အုိင ္ေရႊ႔ေျပာင္းကရိယာ၏ပုံမ်ား 

အာစာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈျပသည့္ ပုံမ်ား 

ဆီအံုး 

အာလူး 

စပါး 

ေျပာင္းမ်ိဳးႏွံစားပင္ 

ပဲပုပ ္

ႀက ံ

ဂ်ံဳ 

ပိုတက္စီယမ္၊ပိုတက္စီယမ္၊ပိုတက္စီယမ္၊ပိုတက္စီယမ္၊    အျခားအဟာရမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္၊ K 

သည္အပင္မ်ားတြင္ ကုြန္ေပါင္းဖြဲ႔ စည္းမႈမလုပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

အရိွမျဖစ္လုိအပ္သည့္အစီအစဥ္တြင္လြတ္လပ္စြာ”ထိန္းသိမ္း”

သည္………အင္ဇုိင္းအသက္သြင္းျခင္း၊ ဖုိတုိစင္းသစစ္၊ 

လံုေလာက္စြာ ေရသံုးနုိင္ျခင္း၊ ကစီဓါတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ 

ပရုိတင္းစုေပါင္းညိွႏႈိ္င္းမႈတုိ႔ပါ၀င္သည္။ 

စုိက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာသီးႏံွမ်ားတြင္ N ႏွင့္ K 

ပါ၀င္မႈမွွ်ေလာက္ရိွေသာ္လည္း K 

ပါ၀င္မႈသည္ထြက္ႏႈန္းျမင့္သည့္အပင္မ်ားတြင္ N 

ထက္မ်ားသည္။ ေျမဆီအမ်ားစုတြင္ K ပါ၀င္ေသာ္လဲ 

အပင္စိုက္သည္ကာလတြင္ အနည္းငယ္သာရႏိုင္သည္။ 

လကၡဏာမ်ား ေဖၚျပခ်က္မ်ား 



community.org တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ ဥပမာ Acid Soils of the Tropicsႏွင္ ့ Biocharမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ပို၍လက္ 

ေတြ႔က်ၿပီး တိက်သည္-အေျခအေနအတြက္အေျဖမ်ားကုိေပးႏုိင္ေကာင္းေပးႏုိင္မည္။  

 

ေရလႊမ္းမုိးျခင္းေရလႊမ္းမုိးျခင္းေရလႊမ္းမုိးျခင္းေရလႊမ္းမုိးျခင္း    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ည့ံည့ံည့ံည့ံဖွ်င္းေသာေရေျမာင္းဖွ်င္းေသာေရေျမာင္းဖွ်င္းေသာေရေျမာင္းဖွ်င္းေသာေရေျမာင္း    - ႏူိက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈလကၡဏာမ်ားသည္ ေျမနိမ့္ဧရိယာတြင ္

ရွိသည့္လယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေရစီးည့ံဖ်င္းသည့္ေျမာင္းရိွေသာေနရာမ်ားတြင္ေပၚတတ္သည္။ ေျမဆီမ်ားသည္ ေရ 

လႊမ္းသည့္အခါ အပင္အတြက္သံုးႏိုင္သည့္ နိုက္ထရိတ္(NO3)သည္ယိုစိမ္(့တျခားသုိ႔စီးဆင္း)၍/သုိ႔မဟုတ္ ႏိုက္ထ 

ရိတ္ သုုိ႔မဟုတ္ ႏိုက္ထရစ္တုိ႔ကုိ ေျမဆီမွဖယ္ရွားသည္(ေစာယာ၊ ၂၀၀၇)။ေျမဆီဘက္တီးရီးယားမ်ားေအာက္ဆီဂ်င ္

အစား ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ကြန္ေပါင္းကုိ အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚသည္ (ေရလႊမ္းမုိးျခင္းေၾကာင့္အကန္႔အသတ္ျဖစ္ 

သည္)၊ ထု႔ိေနာက္ကြန္ေပါင္းမ်ားသည္ က်ိဳးပ်က္၍ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ကိုေလထုထဲသုိ႔ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔(N2)အျဖစ္ 

ျပန္ထုတ္သည္။  ႏိုက္ထရိတ္ သုုိ႔မဟုတ္ ႏုိက္ထရစ္တို႔ကုိ ေျမဆီမွဖယ္ရွားျခင္းသည္ ေရလႊမ္းသည့္အခါႏွင့္ေရလႊမ္း 

ၿပီးေနာက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔႔ေသာေဒသမ်ားအား ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့ေစသည္ (ပု ံ၈ေအ)။ 

 

 

    

ေရလႊမ္းျခင္းေရလႊမ္းျခင္းေရလႊမ္းျခင္းေရလႊမ္းျခင္း    သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္သုိ႔မဟုတ္    ေရစီးည့ံဖ်င္းျခင္းေရစီးည့ံဖ်င္းျခင္းေရစီးည့ံဖ်င္းျခင္းေရစီးည့ံဖ်င္းျခင္း - ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တ့ဲသည့္လကၡဏာမ်ားသည္ လယ္ယာမ်ား၏ေျမ နိမ့္ပိုင္း 

သုိ႔မဟုတ ္ ေရစီးည့ံဖ်င္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္မၾကာခဏျဖစ္ေပၚသည္။ ေျမဆီမ်ားတြင္ေရလွ်ံေနပါက အပင္မွလုိအပ္ 

သည့္ႏိုက္ထရိတ္ (NO3) မ်ားယုိျခင္း(အျခားသုိ႔စီးဆင္းျခင္း)ျဖစ္၍/သို႔မဟုတ္ ေျမဆီမွအာဟာရမ်ားကုိဖယ္ ထုတ္ 

ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမဆီမွအာဟာရမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား အစား ႏုိက္ႀတိဳဂ်င္ ကြန္ေပါင္းမ်ား 

ကုိ ေျမဆီဘက္တီးရီးယားမွ အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚသည္ (ေရလႊမ္းျခင္း မွအဟန္႔ အတားျဖစ္ေစေသာ)။ 

ထုိအ ခါတြင္ကြန္ေပါင္းမ်ားက်ိဳးပ်က္၍ ႏုိင္ႀထိဳဂ်င္ကုိ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔ အသြင္ျဖင္ ့ ေလထုထသုိဲ႔ျပန္၍ထုတ္သည္ 

ပု ံ၈ - သက္ရွိမ်ား(ဘုိင္အုိတစ)္ ႏွင္ ့သက္ရွိမဟုတ္သည့္ 
ဓါတ္သတၱဳ(ေအဘုိင္အုိတစ)္အခ်က္မ်ာသည္ 
သီးႏွံမ်ားအာဟာရခ်ိ ႔ဳတဲ့သည့္လကၡဏာႏွင့္လြယ္ကူစြာမွားႏိုင ္
သည္။ (က) ေရလႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ႏိုက္ထရိတ္မ်ားယုိျခင္း 
(ေစာယာ ၂၀၀၇)၊ (ခ) ေပါင္းသတ္ေဆးစီဆင္းျခင္းေၾကာင့္ 
ဓါတ္တုပစၥည္းေလာင ္ကၽြမ္းမႈ (ပရူတီ ၂၀၁၆)၊ (ဂ) ခရမ္းခ်ဥ္တြင ္
မႈိေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ (ဃ) ပဲပိစပ ္စစ္ သံေကာင္မ်ိဳးမ်ား ေျပာင္းကုိ 
ဖ်က္ဆီးျခင္း(တီလ္ကာ ၁၉၉၄)။ 



(N2)။ ေျမဆီမွအာဟာရမ်ားကုိဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ေရႀကီးေသာကာလအတြင္း ႏွင္ ့ ေနာက္ပိုင္းတြင ္ က်ယ္ေျပာ 

လွေသာ ေနရာမ်ားတြင ္ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကုိျဖစ္ေစသည္ (ပံု ၈ေအ)။ 

    

မုိးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈမုိးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈမုိးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈမုိးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈ - မိုးေခါင္ျခင္းဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ားသည္လည္း အာဟာရခ်ိ ႔ဳတဲ့သည့္လကၡဏာမ်ားႏွင္ ့ ရႈပ္ေထြး 

မွားယြင္းႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္မိုးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ားတြင္အရြက္မ်ားညိဳးႏြမ္း၍လိပ္ေနသည္။ေနာက္ 

ပိုင္းတြင ္ အရြက္ဖ်ားမ်ားေလာင္ကၽြမ္းလာျခင္းကုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္ခြဲျခားေဖၚထုတ္သိျမင္ႏိုငသ္ည္။ အပင္မ်ား စားသံုးႏုိင 

ရနအ္ာဟာရမ်ားကုိေပ်ာ၀္င္ေစသည့္ ေရနည္းေနပါကမ်ားစြာေသာအာဟာရမ်ားသည္ အပင္မ်ားအတြက္ အသံုးမ၀င ္

ပါ။  

အျခားေသာလကၡဏာမ်ားသည္အျခားေသာလကၡဏာမ်ားသည္အျခားေသာလကၡဏာမ်ားသည္အျခားေသာလကၡဏာမ်ားသည္    အာဟာအာဟာအာဟာအာဟာရခ်ိဳရခ်ိဳရခ်ိဳရခ်ိဳ    ႔တ့ဲမႈႏွင့္႔တ့ဲမႈႏွင့္႔တ့ဲမႈႏွင့္႔တ့ဲမႈႏွင့္    လြယ္ကူစြာမွားေစႏုိင္သည္လြယ္ကူစြာမွားေစႏုိင္သည္လြယ္ကူစြာမွားေစႏုိင္သည္လြယ္ကူစြာမွားေစႏုိင္သည္။။။။    

အနာေရာဂါေၾကာင့္အနာေရာဂါေၾကာင့္အနာေရာဂါေၾကာင့္အနာေရာဂါေၾကာင့္    ပ်က္စီးျခင္းပ်က္စီးျခင္းပ်က္စီးျခင္းပ်က္စီးျခင္း    ----    အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈလကၡဏာမ်ားကုိ ဗိုင္းရက္စ္၊ ဘက္တီးရီးယား သုိ႔မဟုတ္ မႈိေရာဂါ 

မ်ားႏွင့္မွားႏုိင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔အားလံုးသည္ အရြက္မ်ားကုိအ၀ါေရာင္ျဖစ္လာေစ၍တစ္ရွဴးမ်ား 

အတြင္းရိွစဲလ္မ်ားကုိ ေရာဂါေၾကာင့္ေသေစသည္။ ထုံးစံအရ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိုပုိးဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ေရာဂါမ်ားအခ်ိဳး 

ညီစြာေပၚလာျခင္းမွလည္းသိႏိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ အပင္ သုိ႔မဟုတ္ အရြက္မ်ားအေပၚတြင ္ ေျပာက္ 

က်ား ကြက္၊ အစြန္းအကြက္ သုိ႔မဟုတ ္မညီညာသည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ပံု ၈စ)ီ။ 

    

သန္ေကာင္သန္ေကာင္သန္ေကာင္သန္ေကာင္    ဖ်က္ဆီးျခင္းဖ်က္ဆီးျခင္းဖ်က္ဆီးျခင္းဖ်က္ဆီးျခင္း    ----    သန္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာအပင္မ်ားေဖၚျပသည့္ ဖိစီးမႈလကၡ 

ဏာမ်ားကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈလကၡဏာမ်ားႏွင့္လြယ္ကူစြာရႈပ္ေထြးမွာယြင္းေစႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ 

သန္ေကာင္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ေရလႊမ္းမႈ၊ ႏိုက္ထရိတ္ႏွင့္နီထရိတ္နသဲြားျခင္းတုိ႔မွျဖစ္ေပၚသည္ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ 

ခ်ိဳ ႔တ့ဲမႈႏွင္အ့လြန္တူ၍ပုိမွားႏိုင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေျမနိမ့္ပိုင္းရိွေနရာမ်ား၏ အျပင္ဘက္လကၡဏာ မ်ား(ေရ 

ေျမာင္းျပႆနာမဟုတ္) ရိွေနမႈအားျဖင့္ထင္ရွားစြာသိႏိုင္သည္ (ပံု ၈ဒီ)။   သန္ေကာင္မ်ားဟုသံသယရိွသည့္အခါ 

အပင္အနည္းငယ္ကုိဆြဲႏႈတ္၍ အျမစ္မ်ားတြင ္ “အထံုးမ်ား”ကိုစစ္ၾကည့္ပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက တိက်ေသာအေျဖကုိသိႏိုင္ 

ရန ္ အတြက္ဓါတ္ခြဲခန္းသုိ႔ပို႔ႏုိငသ္ည္။ သင္၏လယ္ထတဲြင္သန္ေကာင္မ်ားရိွ သည့္ေနရာကုိအတိအက်ေဖၚထုတ ္ ရန္ 

ခက္ခဲပါမည္၊ အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္ရပါမည္။   

ေပါင္းသတ္ေဆးေပါင္းသတ္ေဆးေပါင္းသတ္ေဆးေပါင္းသတ္ေဆး    စီးဆင္းျခင္းစီးဆင္းျခင္းစီးဆင္းျခင္းစီးဆင္းျခင္း    ----    ေလတုိက္ေသာေန႔တြင္ေပါင္းသတ္ေဆးကုိဖ်န္းပါက သုိ႔မဟုတ္ ကပ္လ်က္ရိွသည့္ 

ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားတြင္ဖ်န္းေသာအခါေပါင္းသတ္ေဆးစီးဆင္းျခင္းျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ေပါင္းသတ္ေဆးသည္စိုက္ 

သည့့္ ဦးတည္ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားကုိမေသေစေသာ္လည္း ပ်က္စီးေစႏုိင္၍ အာဟာရခ်ိ ႔ဳတဲ့သည့္လကၡဏာႏွင္ ့ ေရာ 

ေထြးေစႏုိင္သည္။ တဖန္ ဤအရာကုိ ေခါက္ခ်ိဳးညီပုံစံထက္ ခ်ာလုိရုိစစ ္သုိ႔မဟုတ္ နီခရိုစစ္ပုံမွန္မဟုတ္ သည့္အခ်ိန္ 

တြင္ ထင္ရွားစြာသိႏိုင္သည္။ ဓါတုပစၥည္းအေပၚတြင္မူတည္၍ ျပင္းထန္သည္ ခ်ာလုိရိုစစ ္ လကၡ ဏာ မ်ားကုိ 

ခ်န္ခဲ့ႏိုင္သည္ (ပု ံ ၈ဘီ) သုိ႔မဟုတ ္ အရြက္ဖ်ားတြင“္လိပ္ေနျခင္း” လကၡဏာမ်ားကုိေတြ႔ႏုိင္မည္။ လကၡဏာ မ်ား 

သည္ ရုတ္တ ရက္ေပၚလာသည္၊ ေပါင္းသတ္ေဆးထည့္ၿပီး ၂၄ မ ွ ၄၈ နာရီအတြင္းေပၚလာႏုိင္သည္။ အပင္မ်ား 

သည္ေပါင္းသတ္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ပုိ၍နိမ့္ေသာပ်က္စီးမႈအဆင့္ကိုသာျဖစ္ေပၚေစႏုိင ္သည့္စြမ္းအားရိွ သည္။  



    

နိဂံုးနိဂံုးနိဂံုးနိဂံုး    

ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ား၏ အာဟာရခ်ိဳ ႔ယြင္းမႈကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းသည္ သိပၸံအတိအက်မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤ 

ရိုးရွင္းသည့္ ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္မ်ားကုိရွာေဖြသည့္ကရိယာမ်ားသည္ သင့္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေျမဆီ၏က်န္းမာေရးကို 

တုိးတက္ေစမည္။ သင္ႀကံဳေနရသည့္ သင္၏ေကာက္ပသီဲးႏွံမ်ားအထဲတြင္ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ 

ဆာေလာင္မႈျပႆနာကုိေရွာင္ရွားေစႏုိင္၍သင္၏ေဒသတြင္ျဖစ္ေနသည့္ပို၍ႀကီးမားသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္

၍ သင့္အားသတိေပးႏုိင္ပါသည္။အထူးသျဖင့္အျခားသုိ႔မသြားဘဲမိမိလယ္ေျမတြင္သာခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္မ်ားကုိရွာႏိုင္ 

သည့္ ကရိယာမ်ားသည္ ေျမဆီႏွင္ ့ အပင္တစ္ရွဴစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္မရိွေသာေနရာ သုိ႔မဟုတ ္ အကုန္အက်မခံႏိုင ္

သည့္အခါမ်ိဳးတြင ္အထူးအသံုး၀င္ပါ သည္။  

ကုိးကားခ်က္မ်ားကုိးကားခ်က္မ်ားကုိးကားခ်က္မ်ားကုိးကားခ်က္မ်ား    
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