အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား
အမွတ္စဥ္ ၂၉
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆

တ့ျဲ ခင္းကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း
လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ
ပက္ထရစ္ ထရိုင္ရယ္၊ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာတြဘ
ဲ က္အရာရွမွ
မ
ိ တ
ွ င္ျပသည္။
“ျပႆနာရွိေနသည္ကို သင္မသိပါကျပႆနာကိ
ါကျပႆနာ ုမကုစားႏိုင္ပါ”ဟူေသာေရွးဆိုရိုးစကားသည္

ေကာက္ပဲ သီးႏွံအ

ဟာရဓါတ္ခ်ိဳ ႔တ့ျဲ ခင္းကိရွ
ရ
ု ာွ ေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း၏ သိပၸံဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္ကိုမီးေမာင္းထိုးျခင္းျဖစ္သည္။ လယ္သ
မားမ်ားႏွငသ
့္ ိပၸံပညာရွင္မ်ားတို႔သည္သီ
သးီ ႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳး တြင္ျဖစ္ေပၚ
သည့္အာဟာရခ်ိဳ႔တ့ျဲ ခင္းကိုဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ မ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ႏိုင္သည့္သဲလြန္စမ်ားကို အတူတကြႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ
ရွာေဖြၾကသည္။ ဤသဲလန
ြ ္စႏွင့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားသည္ အလြန္ပင္အသုံး၀င္ႏိုင္သည္။အထူး သျဖင့္ ေျမဆီႏွငအ
့္
ပင္တစ္
တစ္ရႈးစမ္းသပ္နည္းမ်ားမလုပ္ႏိုင္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ မရွိေသာအခါမ်ိဳးတြင္အလြန္အ သုံး၀င္သည္။

ပုံ ၁။ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးအဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏လကၡဏာမ်ား (က) ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္း (အိုင္ပီအင္အိုင္၊ ၂၀၁၆))၊ (ခ) အာဟာရအနည္းငယ္သာလိုအပ္သည့္အပင္မ်ား(မိ
မိုက္ခရိုနယူးထရီရင္-့ macronutrients )
(ဂ) ေဖါ့စ္ဖရပ္ခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္း (အိုင္ပီအင္အိုင္၊ ၂၀၁၆)၊ (ဃ
ဃ) အခ်ဥ္သီးတြင္မိုက္ခရိုနယူးထရီရင့္ ခ်ိဳ႔တ့ျဲ ခင္း(အက္ဖ္ အက္ဖ္ တီစီ၊ ၂၀၀၃)၊

သင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံကိုသင့္ေလ်ာ္သည့္ေျမၾသဇာထည့္ႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ခက္ခေ
ဲ သာ္လည္းအက်ိဳးရွိသည့္
စြန္႔စားမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အပင္မ်ားသည္လိုအပ္သည့္အာဟာရတစ္
ာဟာရတစ္ခုစီကိုရႏိုင္သည္ဟုမွားယြင္းစြာယူဆ ပါက

သင္သည္ဆုံးရႈံးျခင္းမ်ားစြာႏွင့္ႀကံဳရမည္။ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္းကိုခြဲျခားေရြးထုတ္ႏိုင္သည့္ အရည္
အေသြးတိုးတက္ျခင္းသည္

သင့္အားလယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ျပႆနာကိုေဖၚျပရည္ညႊန္းရန္အကူ

အညီေပးႏိုင္သည္။ထို႔ျပင္မွားယြင္းသည့္ျပႆနာမ်ားကိုျပင္ဆင္သည့္အခါကုန္က်မႈအလြန္မ်ားျခင္းမွကာကြယ္ေပး
ႏိုင္ မည္။

အာဟာရခ်ိဳ႔တ့ျဲ ခင္းကို ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သီးႏွံမ်ားေရာဂါက်ေရာက္ျခင္း၊ သံေကာင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္

သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသက္ရွိမဟုတ္သည့္ဓါတ္သတၱဳမ်ားဖိစီးမႈအ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္မၾကာခဏမွားႏိုင္သည္ (ပုံ
၁)။
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအာဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႔တ့ျဲ ခင္းကိုသိရန္ႀကိဳးစားေနစဥ္ႏွင့္

အျခားေသာဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ားကိုထင္ရွားစြာ

သိရန္သင္ယူေနစဥ္ သင္၏လယ္ယာတြင္ရွိသည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပို၍နားလည္လာမည္။ သင့္မွာလို အပ္သည့္
ေနရာမ်ားတြင္အသုံးျပဳရန္ေျမၾသဇာရွိေကာင္းရွိမည္၊ သို႔ေသာ္ pH သည္မညီမမွ်ျဖစ္ေနမည္။ရလဒ္မွာ ထိုအဟာ
ရမ်ားသည္ရက္လန
ြ ္၍ အပင္မ်ားအတြက္အသုံးမ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမဆီအတြက္ ေကာင္းသည့္သီးႏွံရႏိုင္ ေစသည့္
လိုအပ္ေသာမည္သည္အာဟာရမဆိုရွိေနေသာ္လည္း

သံေကာင္ျပႆနာရွိေနပါက

မည္သည့္ေျမေဆြး

ေျမႀသ

ဇာကိုထည့္ေစကာမူ အထြက္တိုးမည္မဟုတ္ပါ။သို႔မဟုတ္ သင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားသည္အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့ဲ ေနျခင္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္၊။သင္သည္လည္းထိုေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားသည္

ရိတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိသည္ကိုသတိထား

မိမည္မ

ဟုတ္၊ ဤအရာသည္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္။တခါတရံစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာေကာက္ ပဲသီးႏွံ မ်ားတြင္

“လွ်ိဳ ႔၀ွက္ဆာေလာင္မ”ႈ ဟုရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကသည္။
သာမန္ကရိယာမ်ားႏွင့္

အပင္မ်ား၏အာဟာရဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံအားျဖင့္သိရွိထားပါက

သင့္အား

တိက်သည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား၏အာဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႔တဲ့ေနျခင္းကိုသတိျပဳမိရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္၊။ထို႔ျပင္
သူတို႔၏လကၡဏာမ်ားကို အျခားေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွသိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္လိုအပ္သည့္အာဟာရမ်ား
ကမၻာ့ေလထုႏွင့္အစိမ္းေရာင္အ

ေျမဆီႏွင့္ ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္းမွအာဟာရမ်ား

ရြက္ပင္မ်ား အလင္းေရာင္စမ
ြ ္း

(ေျမဆီ၊ ေျမေဆြး၊ ႏြားေခ်း၊ ေျမၾသဇာ၊ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္း………)

အားျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္
ဆိုက္ဓါတ္ ေငြ႔မွအစာ ခ်က္ျခင္း
ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ

အဓိက

အဓိကမဟုတ္သည့္

အေသးစားအာဟာရ

ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား

အာဟာရမ်ား

အာဟာရမ်ား

မ်ား

ကာဘြန္ (C)

ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ (N)

ကယ္လ္စီယမ္ (Ca)

ဘိုရြန္ (B)

ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ (H)

ေဖါ႔စ္ဖရပ္စ္ (P)

မဂၢနီစီယမ္ (Mg)

ကလိုရင္း (Cl)

ေအာက္ဆီဂ်င္ (O)

ပိုတက္စီယမ္ (K)

ဆာလ္ဖာ (S)

ေကာပါး (Cu)
သံ (Fe)
မင္းဂနီစ္ (Mn)
မုိလီဘီဒီနမ္ (Mo)
နိကယ္ (Ni)
ဇင့္ (Zn)

အပင္မ်ားသည္ မည္သည္အာဟာရကိ
့အာဟာရကိုလိုအပ္သနည္း။
အပင္တစ္ပင္ႀကီးထြားရန္အတြက္ ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္တဆယ့္ခုနစ္မ်ိဳးလိုအပ္သည္ (ဇယား ၁)။ အပင္
တစ္ပင္၏အသက္ရွင္ရမည့္ကာလအတြင္းမရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာဟုဆိုလို၍ ၎အစားအျခားမည္သည့္ အရာမွ်
အစားမထိုးႏိုင္သည့္အရာျဖစ္သည္(အိုင္ပီအန
ဲ ္အိုင္၊ ၂၀၀၆)။ ဤမရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို ေျမဆီထတ
ဲ င
ြ ္
ေတြ႔ရသည္။ ကာဘြန္၊ ဟိုက္ႀတိဳဂ်င္ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားကို ကမၻာ့ေလထုႏွင့္ အစိမ္းေရာင္အရြက္ပင္မ်ား အလင္း
ေရာင္စြမ္းအားျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓါတ္ေငြ႔မွအစာခ်က္ျခင္းစသည္တို႔မွရရွိသည္။ အျခား ၁၆ မ်ိဳးကိုအျပည့္
အ၀ရေနေသာ္လည္းဤ ၁၇ မ်ိဳးအထဲမွ တမ်ိဳးသည္ခ်ိဳ႔တဲ့ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္မႈျဖစ္ေနပါက အပင္၏ႀကီးထြားမႈ
သည္နည္းသြား၍ အပင္မ်ားသည္သူတို႔၏မိ်ဳးဗီဇထြက္ႏႈန္းအတိုင္းအထြက္ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
မိမိ
မ၏
ိ ပတ္၀န္းက်င္ကိုနားလည္ျခင္းသည္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။
သင္၏ေျမယာကိုအေျခခံအားျဖင့္နားလည္ျခင္း - ေဒသဆိုင္ရာပထ၀ီ၀င္၊ ေျမဆီအမ်ိဳးအစား၊ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ သမိုင္း
ႏွင့္ မၾကာမီကက်င့္သုံးသည့္စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈအပါအ၀င္ - တို႔သည္ သင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား၏အာဟာရဆိုင္ ရာခ်ိဳ႔တမ
ဲ ႈ
ကိုခြဲျခားေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္၍

ဖ်က္ပိုးႏွင့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာ

ဏာႏွင့္ ခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္လကၡဏာမ်ားကို ခြျဲ ခားသိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သည့္လကၡ

ပီအိပ္ခ်္ (pH)
သင့္ေျမဆီ၏ ပီအိပ္ခ်္ (pH)ကိုနားလည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အက္စစ္ႏွင့္ အယ္(လ)ကိုင္းဓါတ္ပါ၀င္မႈအၾကမး္ဖ်င္းကို
သိထားပါက သင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား၏အာဟာရဆိုင္ရာခ်ိဳ႔တဲ့မႈကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ ေစ
ႏိုင္ သည္။ ပီအိပ္ခ်္ကိုစနစ္တက်စမ္းသပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သင့္ေဒသ၏ပထ၀ီအေနအထား၊ ေျမဆီအမ်ိဳး
အစား၊

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံသမိုင္းႏွင့္

မၾကာမီကက်င့္သုံးသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပါအ၀င္တို႔သည္

သင့္အား

ေယဘူယ်

သေဘာတရား မ်ားကိသ
ု ိေစမည္။ အခ်ိဳ႔ေသာအပင္မ်ားသည္ pH (၇)ၾကားအထိရွိေသာေျမ ဆီတင
ြ ္ပင္ရွင္သန္ၾက
သည္။အမွန္မွာpH ၅.၅ ႏွင့္ ၆.၆ သည္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္၊ အက္စစ္အနည္းငယ္ရွိ ေသာေျမတြင္ အပင္အတြက္
မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အရာ၁၇ မ်ိဳးလုံးလုံး လုံေလာက္စြာရွိပုံေပၚသည္ (ပုံ ၂)။ ေျမဆီတင
ြ ္ အက္စစ္လြန္ကလ
ဲ ာပါက
မ်ားစြာလိုအပ္သည္အ
့ ာဟာရမ်ား “မရႏိုင”္ သို႔မဟုတ္ “ကုန္ဆုံး” ျခင္းႏွင့္ အပင္မွလိုအပ္သည္ကိုမရေတာ့သည့္အ
ေျခအေနကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

အာဟာရအနည္းငယ္သာလိုအပ္

သည့္အပင္မ်ား(မိုက္ခရိုနယူးထရီရင္-့

macronutrients )အတြက္မွာမူ ဆန္႔က်င္ဘက္အေန အထားျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၎တို႔ကအ
ို က္စစ္ေျမမ်ိဳးတြငရ
္ ႏိုင္
ေသာ္လည္း အယ္လကိုင္းေျမမ်ိဳးတြင္ပိုမိုေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာ ကိုသိျခင္းႏွင့္ သင့္ေျမ၏ pHကိသ
ု ိျခင္း
သည္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈကိုရွာေဖြ သည့္အခါ သင့္အားပို၍လြယ္ကူေစႏိုင္ သည္။
ေျမာက္မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားစုေပါင္းျခင္းျဖင့္ သင့္ေျမ၏ pH ကိုအဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
အခ်ိဳ႔ေသာ

အေျခခံပထ၀ီအေနအထားသည္လည္း

ေျမဆီ၏

အက္စစ္ႏွင့္အယ္လကိုင္းပါ၀င္မႈကိုအက်ိဳးသက္

ေရာက္ေစသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စိုစတ
ြ ္ေသာရာသီဥတုတင
ြ ္ရွိသည့္ေျမဆီမ်ားတြင္ အက္စစ္ေျမျဖစ္၍ ေျခာက္
ေသြ႔ေဒသရွိေျမဆီသည္ အယ္လကိုင္းေျမျဖစ္သည္။ (ပုံ ၃)။

အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့ျခင္းဆိုင္ရာ အေျခခံပညာရပ္
ပညာရပ္ေ၀ါဟာရမ်ား
သင္သည္ လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုချဲြ ခားသိရွိနိုင္ပါက အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈတစ္ခုစီကို သင္သည္ပို၍နားလည္ႏိုင္ၿပီး
ခြဲျခားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ေအာက္တင
ြ ္ေပးထားသည့္အေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္အပင္မ်ား၏အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့မႈလကၡဏာ
မ်ားကိုေဖၚျပသည့္

အမ်ားသိေသာအေခၚအေ၀ၚမ်ားျဖစ္သည္။

ထိုအေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္

အရြက္တစ္မ်ိဳးစီ

သို႔မဟုတ္ အပင္ကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္လကၡဏာမ်ားကိုေဖၚျပသည္။

ခ်ာလိုရိုစစ္ (Chlorosis) - ေယုဘူယ်အားျဖင့္ အ၀ါ သို႔မဟုတ္ အျဖဴေရာင္ရွိသည့္အပင္ဇ၀
ီ ကလာပ္စည္းအစု
(တစ္ရွဴး) (ပုံ ၁ဘီကိုၾကည့္ပါ)။

နီခရိုစစ္(Necrosis ) - အပင္တစ္ရွဴးေသျခင္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ အပင္တစ္ရွဴးအ၀ါေရာင္ျဖင့္စတင္သည္၊ တေျဖး
ေျဖးႏွင့္အညိဳေရာင္သန္းလာ၍ေသဆုံးသည္ (ပုံ ၄ဘီ ႏွင့္ ၄ဒီ)။

အင္တာဗိန္းနယ္ ခ်ာလိုရိုစစ္ (Interveinal Chlorosis ) - ခ်ာလိုရိုစစ္ လကၡဏာမ်ားျပသည့္အရြက္မ်ား၏ေသြးေၾကာ
မ်ားၾကားရွိအပင္တစ္ရွဴး (ပုံ ၄ အီး)။

ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနေလာင္ျခင္း - အ၀ါ သို႔မဟုတ္ အညိဳေရာင္ အလြန္အကၽြံျဖစ္ျခင္း ကြက္၍ျဖစ္ျခင္း
(ပုံ ၄ ဒီ)

ေျပာက္ၾကားျဖစ္ျခင္း - အစက္အေျပက္မ်ား မညီမညာေသာပုံစံျဖင့္ေပၚလာျခင္း

ပုံ ၂ -pH အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး

တြင္ရႏိင
ု ္သည့္အာဟာရ (ေဂါ့ဒီ၊
၂၀၁၁)။
အလူမီနီယမ္ပါ၀င္သည္
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
၎သည္အက္စစ္မ်ားသည့္ေျမ

တြင္ ရရွိလာႏိင
ု ္သည္
(အလူမီနီယမ္
အဆိပ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္)။

ပုံ ၃- ေျမဆီ
Aကိုေဖၚျပ

သည့္ကမၻာ
ေျမပုံ
(နယ္လဆင္
၁၉၉၈)

ေျမဆီ pH
အက္စစ္ျပင္း

အက္စစ္ေပ်ာ့

ၾကားေန

အယ္လ္ကိုင္းေပ်ာ့

ပုံ ၄ - က်န္းမာေသာေျပင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစာရခ်ိဳ ႔တဲ့ေနသည့္ေျပာင္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း (က) က်န္းမာ (ခ) ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ႔တ့ဲ (နီခရိုစစ္မ်ားအရြက္ဖ်ားမွ
ဗြီပုံစံျဖင့္ေပၚေနျခင္း (ဂ) ေဖါ့ဖရပ္စ္ခ်ိဳ ႔တဲ့ေနျခင္း (အရြက္မ်ား၏အစပ္နားတြင္ ခရမ္းေရာင္သန္းေနျခင္း)၊ (ဃ) ပုိတက္စီယမ္ခ်ိဳ ႔တ့ေ
ဲ နျခင္း
(အရြက္အစပ္တေလွ်ာက္ နီကိုစစ္ ႏွင့္ေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေနျခင္း)၊ (ခ) မဂၢနီစီယမ္ခ်ိဳ ႔တ့ျဲ ခင္း (အင္တာဗြီနယ္ ခ်ာလိုရိုစစ္) (ဘာဂါ၊ ၁၉၅၄)

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္မ်ားတြင္ အဟာရခ်ိဳ ႔တ့ျဲ ခင္းမ်ားတို႔ကို ရွာေဖြေဖၚထု
ဖၚထုတ္ျခင္း
အပင္ထဲတင
ြ ္ အခ်ိဳ ႔ေသာအာဟာရမ်ားသည္ ေရႊ ႔ေျပာင္းႏိုင္သည္ (ဥပမာ- ေရြ႔သြားတတ္ျခင္း)၊ အခ်ို ႔မွာမေရႊ႔ေျပာင္း
ပါ

(ဥပမာ-ေရြ

႔မသြားျခင္း)။

ၿခံဳ၍ေျပာရလွ်င္

အာဟာရမ်ားစြာလိုအပ္သည့္အပင္မ်ား(မိုက္ခရိုနယူးထရီရင္-့

macronutrients )တြင္ေရႊ ႔ ေျပာင္းသည္၊ အာဟာရ အနညး္ငယ္သာလိုအပ္သည့္အပင္မ်ားတြင္ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္းမ
ရွိပါ။ လကၡဏာတည္ရွိေသာေနရာသည္ အပင္တင
ြ ္ျဖစ္ ေနသည့္မည္သည့္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈျဖစ္ေနသည္ကိုချဲြ ခားသိ
ရွိႏိုင္ေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။
အပင္မ်ားသည္ေရႊ ႔လ်ားအာဟာရမ်ားကိုျပန္ေျပာင္းႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၎တို႔ကိုသစ္ရြက္ ေဟာင္းမ်ားမွ အ
သစ္ႀကီးထြားသည့္ေနရာသို႔ေျပာင္းသည္။ အပင္မ်ားသည္ဤသို႔ျပဳရျခင္းမွာ ဆက္လက္ႀကီးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ သဘာ
၀အားျဖင့္ အာဟာရတစ္မ်ိဳးခ်ိဳ႔တ့သ
ဲ ည့္အခါျဖစ္သည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္တင
ြ ္မူ လကၡဏာမ်ားသည္ အသက္ပိုႀကီး
ေသာအပိုင္း သို႔မဟုတ္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ၏ပို၍နိမ့္ေသာအပိုင္းတြင္ေပၚလာလိမ့္မည္ (ပုံ ၁ စီ)။
ေရႊ ႔ေျပာင္းျခင္းမျပဳေသာအာဟာရမ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္းရွိေန၍ အပင္တင
ြ ္ျပန္၍မေရႊ႔ႏိုင္ပါ။ ဤအာဟာရမ်ား
သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အပင္၏ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္မႈ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ေလ့မရွိပါ။ ဥပမာ ကယ္လဆီယမ္ သည္ စဲလ္နံရံ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္၍ သူ႔ေနရာတြင္သာသူရွိေနသည္(အိုင္ပီအင္ပီ၊ ၂၀၀၆)။ ေရႊ႔
ေျပာင္းျခင္းမျပဳေသာအာဟာရမ်ားသည္ သဘာ၀အရအသစ္ႀကီးထြားသည့္ အပင္၏ထိပ္ပိုင္း ေနရာတြင္တည္ရွိ
ေနမည္ (ပုံ ၁ဘီ ႏွင့္ ၁ဒီ)။
ပုံ ၅သည္ မည္သည့္မရွိမျဖစ္ေသာအရာမ်ား ေရႊ ႔လ်ား(တေနရာမွတေနရာသို႔ေရႊ ႔ႏိုင)္ ေနသည္ကိုေဖၚျပ သည္။
ထို႔ေၾကာင့္အကၡဏာမ်ားသည္ပို၍ရင့္ေသာအရြက္မ်ားတြင္စတင္`ေပၚလာမည္၊

မေရႊ႔သည့္အရာ

ႏိုင)္ မ်ားတြင္မူ အပင္၏အသစ္ထက
ြ ္လာသည့္ေနရာတြင္ လကၡဏာမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚသည္။

(ေနရာမေျပာင္း

အာစာရခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္လကၡဏာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ အထက္တင
ြ ္ေဖၚျပခဲ့သည့္ အပင္၏အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေန
ခ်ိန္တင
ြ ္ျပင္းထန္ပါက အပင္တစ္ပင္လုံးသို႔ျပန္႔သြားႏိုင္သည္။ ခ်ိုဳ႔တဲ့သည့္လကၡဏာတစ္ခုသည္ တၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေန
သည့္ ၎ထက္ျပင္းထန္မႈပိုနည္းသည့္အျခားေသာခ်ိဳ ႔တဲ့မႈတစ္ခုကိုဖုံးကြယ္ထားႏိုင္သည္။

ရြက္ႏုတစ္ရွဴး
ပုံ ၅ - အပင္မ်ားတြင္ အာဟာရ
ခ်ိဳ႔တ့မ
ဲ ႈျဖစ္သည့္ေနရာမ်ား။
ေရႊ႔ေျပာင္းသည့္အာဟာရမ်ား
(ေအာက္တင
ြ ္စာရင္းရွိသည္)၏
လကၡဏာသည္အပင္၏အနိမ့္ပိုင္း
တြင္ေပၚလာမည္၊

ေျပာင္းေရြ႔မႈမရွိ

သည္အ
့ ဟာရ(အထက္ပိုင္တင
ြ ္
ေဖၚျပထား

သည္)သည္

အပင္အ

ထက္ပိုင္းတြင္လကၡဏာျပသည္။
(အိုင္ပီအင္အိုင္၊ ၂၀၁၆)။

အရြက္ေဟာင္းတစ္ရွဴး

လကၡဏာမ်ားကို အဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈတစ္ခုစီ၏အေပၚတြင္မူတည္၍ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း
ႀကီးထြားမႈအေဟာင္း(ပိုရင့္ေသာ)တြင္ေပၚလာသည့္အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈႏွင့္ႀကီးထြားမႈအသစ္တင
ြ ္ေပၚလာသည့္အာဟာ
ရခ်ိဳ႔တဲ့မႈကို လြယ္ကူစာြ ခြျဲ ခားႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ကေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္း ႀကီးထြားမႈအေဟာင္းတြင္ေပၚလာသည့္
လကၡဏာသည္ အာဟာရမ်ားစြာလိုအပ္သည့္အပင္မ်ား(မာခရိုနယူးထရီရင့္ (macronutrients) အဟာရ ခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈ
ကိုေဖၚျပ၍ ႀကီးထြားမႈအသစ္တင
ြ ္ေပၚလာသည့္လကၡဏာသည္ မီခရိုနယူထရင္(့ micronutrient) အဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈကို
ေဖၚျပသည္။ ဤအရာသည္အသုံး၀င္သည့္အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ပ္တို႔သည္လိုအပ္မႈမ်ားကိုတစ္ခု ခ်င္း
စီ ေလ်ာ့ခ်လိုပါသည္။
ခ်ိဳ႔ယင
ြ ္းခ်က္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္

အပင္အေပၚတြင္လကၡဏာမ်ားေပၚသည့္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

အခ်က္အ

လက္မ်ားကို သိရန္လုိအပ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အရြက္တစ္ခုစီအေပၚတြင္ရွိသည့္လကၡဏာပုံစံႏွင့္တည္ေနရာကိုလည္း
သိရန္လိုအပ္သည္။ ပုံ ၆ သည္ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့မႈတစ္ခုစီအၾကားျခားနားခ်က္မ်ားကိုေဖၚျပသည့္ဇယားျဖစ္သည္။
အထက္ပါကားခ်ပ္ကိုအသုံးျပဳသည့္အခါ အပင္တစ္ပင္၏လကၡဏာအေလးထားမႈအေသးစိတ္လိုအပ္ပါသည္။ထို႔ျပင္
အပင္တစ္ပင္အေပၚတြင္ရွိသည့္ေနရာအျပင္ သင္သည္နီခရိုစစ္ ႏွင့္ခ်ာလိုရိုစစ္လကၡဏာမ်ားကိုခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္လို
အပ္လိမ့္မည္။

အရြက္ေဟာင္းမ်ား

အပင္တစ္ခုလုံရွိလကၡဏာမ်ား

အပင္ စိမ္းနု
ေအာက္ပိုင္းအရြက္
အ၀ါ အညိဳသို႔
ေျခာက္သြား

နီၾထိဳဂ်င္

အပင္စိမ္းရင့္ႏွင့္အနီ
သို႔ ခရမ္းေရာင္။
ေအာက္အရြက္အ၀ါ၊
စိမ္းရင္သ
့ ို႔ေျခာက္

ေအာက္ပိုင္အရြက္တင
ြ ္သာရွိသည့္လကၡဏာ

ပိုေဟာင္းေသာအရြက္၊

ပိုေဟာင္းေသာအရြက္၊

အစပ္နားတြင၀
္ ါ၊

ညွိဳးႏြမ္း သို႔မဟုတ္

သို႔ေသာ္ အလယ္တင
ြ ္

ေလာင္ကၽြမ္း၊

စိမ္းေနေသး

အရြက္မ်ားအေပၚတြင္အစ
က္မ်ား၊ အနားတြင္

သြား

ေဖါ့စ္ဖရပ္စ္

နီခရိုတစ္

မဂၢနီစီယမ္

ပိုတက္စီယမ္

အရြက္သစ္မ်ား
မ်ား

ပုံပ်က္ေနေသာအရြက္(သိ)ု႔ နီခရိုတစ္

ကၽြမ္းေနေသာအ

ကၽြမ္းေနေသာအဖူး

ဖူးေသသည္

မေသပါ

ဘိုနြန္

ခ်ာလိုရိုတစ္အရြက္မ်ား

အရြက္တခုလုံး

အင္တာဗိုင္ရယ္ခ်ာလိုရိုစစ္

ခ်ာလိုတစ္၊
အပင္တစ္ခုလုံးမပ်႔ံပါ

အရြက္သစ္မ်ာ

အပင္ေျခာ

းႏြမ္းေျခာက္၊

က္၊

အဖ်ားမ်ား

အရြက္မ်ား

ရီခရိုတစ္

အစမ္ႏု၊

ပင္စည္တို
ဆာလ္ဖါ

ပင္စည္တမ
ို

သြားသည္

သြားပါ

ငယ္၍
ေျခာက္

ဇင့္

နီခရိုတစ္အ

နီခရိုတစ္

စက္မပါေ

အစက္ျဖစ္

သာအရြက္

ေနေသာအ
ရြက္

ကယ္လ
ဆီယမ္

ေကာပါး
အိုင္းယြန္း

မဂၢနီစ္

ပုံ ၆- အေျခခံ အာဟာရခ်ိဳ႔တ့မ
ဲ ႈမ်ားကိုေဖၚျပသည့္ဇယား(အိုင္အက္ဖ္ ေအအက္စ္၊ ၂၀၁၂)
သီးျခားသစ္ရြက္တစ္ခုတင
ြ ္ရွိသည့္လကၡဏာကိုခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ရန္လည္းလိုအပ္သည္။ ဥပမာ -နီခရို စစ္သည္သစ္
ရြက္ အစြန္းမ်ားတြင္ရသ
ွိ လား (ပိုတက္စီယမ္ခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္နည္းတူ၊ ပု၄
ံ ဒီ) သို႔မဟုတ္ ေသြးေၾကာမ်ားၾကားတြင္
ခ်ာလိရ
ု ိုးစစ္ရွိသလား(မဂၢနီစီယမ္ခ်ိဳ ႔တ့သ
ဲ ည့္ျဖစ္ရပ္နည္းတူ၊ ပု၄
ံ အီး)။ ဤကဲ့သို႔ေသာသိသာထင္ရွားမႈသည္ေလ့
က်င့္မအ
ႈ နည္းငယ္ေပးျခင္းျဖင့္သိႏိုင္၍

ပို၍တိက်သည့္

ခၽြတ္ယင
ြ ္းခ်က္ကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္မႈကိုျပလုပ္ႏိုင္သည္။

လကၡဏာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္အပင္၏အဟာရခ်ိဳ ႔ တဲ့မႈမ်ားကိုၾကည့္ရႈေဖၚထုတ္ျခင္းဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အေသးစိတ္
ႏွံ႔စပ္စြာျပဳလုပ္စုစည္းထားပါသည္။
ေအာက္တင
ြ ္တခုခ်င္းစီအတြကသ
္ ီးျခားေကာင္းမြန္သည့္အရာမ်ားကိုေဖၚျပထားသည္။
Guide to Symptoms of Plant Nutrient Deficiencies- အာရီဇိုးနားတကၠသိုလ္
Plant Nutrient Functions and Deficiency and Toxicity Symptoms- မြန္တားနားျပည္နယ္တကၠသိုလ္

Crop Nutrient Deficiency Image Collection - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အပင္အာဟာရတကၠသိုလ္ (International
Plant Nutrition Institute (IPNI)မွတဆင္၀
့ ယ္ယူနိုင္သည္။
အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိုရွာေဖြထုတ္ေဖၚရန္္အတြက္ အိုင္ပီအင္အိုင္၏ စမတ္ဖံ
ဖုးံ အသုံးအေဆာင္မ်ားကိုမိတ္ဆက္ျခင္း
နည္းပညာဆိုင္ရာလိုလားခ်က္အတြက္စမတ္ဖုံးအသုံးအေဆာင္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အပင္အာဟာရ တကၠ
သိုလ္ (အိုင္ပီအင္အိုင)္ International Plant Nutrient Institute (IPNI) မွရႏိုင္သည္။ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း
မ်ားတြင္အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈတစ္ုစီ၏ပုံမ်ားပါသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပါ၀င္သည္ (ပုံ ၇)။
အသုံးအေဆာင္မ်ားသည္ အာဟာရတစ္မ်ိဳးစီ၏ အာရခ်ိဳ ႔တဲမႈလကၡဏာႏွင့္ပတ္သက္သည့္သရုပ္ေဖၚေရးသားခ်က္
မ်ားကိုေဖၚျပ၍ ကမၻာတခြင္ရွိစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာအဓိကေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ ၁၄မ်ိဳးအတြက္ေဖၚျပထားသည္။ ၁၄မ်ိဳးကို
သာ စာရင္းျပဳ၍ေဖၚျပထားေသာ္လည္းကြျဲ ပားေသာ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအားကိုယ္စားျပဳသည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား ကိုေရြး
ခ်ယ္ထား သည္။ ဥပမာ - ပုလန
ဲ ွံစားေျပာင္းသည္ ထိုကရိယာတြင္မပါေသာ္လည္း ၎၏လကၡဏာမ်ားသည္ ဇီ၀က
မၼေဗဒတူ သည့္ ေျပာင္း သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းမ်ိဳးႏွံစားပင္မ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။
သက္ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္းရွင္းျပခ်က္ - ဤစမတ္ဖုံးအသုံးအေဆာင္သည္ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈမ်ားကိုမိမိဖာသာတိုင္းတာျခင္းမရွိပါ၊
သို႔ေသာ္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈကိုေဖၚထုတ္ရန္က်ိဳးစားေနသည့္လူတစ္ဦးအတြက္မွာမူ အသုံး၀င္သည့္ကိရိယာတစ္ခု
အျဖစ္အက်ိဳးျပဳသည္။
အပင္ပုံမ်ားကိုျပသည့္ဤအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းသည္ အက္ပယ္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္ (Apple App Store)
တြင္ ဘာသာစကားအစုံျဖင့္ရႏိုင္သည္ (“Crop Nutrient Deficiency Photo Library” သို႔မဟုတ္ “International
Plant Nutrition Institute”) ဟူေသာအမည္ျဖင့္ရွာပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကို http://www.ipni.net/တြင္
လည္းရွာႏိုင္ပါသည္။

လကၡဏာမ်ား

အာစာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈျပသည့္ ပုံမ်ား

ေဖၚျပခ်က္မ်ား

ပုိတက္စီယမ္၊ အျခားအဟာရမ်ားကို တိုက္ခိုက္၊ K

ဆီအုံး

သည္အပင္မ်ားတြင္ ကုန
ြ ္ေပါင္းဖြ႔ဲ စည္းမႈမလုပ္ပါ။ သို႔ေသာ္
အရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အစီအစဥ္တြင္လတ
ြ ္လပ္စာြ ”ထိန္းသိမ္း”
သည္………အင္ဇိုင္းအသက္သြင္းျခင္း၊ ဖိုတိုစင္းသစစ္၊

အာလူး

လုံေလာက္စာြ ေရသုံးနိုင္ျခင္း၊ ကစီဓါတ္ဖ႔ဲြစည္းျခင္း ႏွင့္
ပရိုတင္းစုေပါင္းညွိႏႈိ္င္းမႈတို႔ပါ၀င္သည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာသီးႏွံမ်ားတြင္ N ႏွင့္ K

စပါး

ပါ၀င္မႈမွ်ေလာက္ရွိေသာ္လည္း K
ပါ၀င္မႈသည္ထက
ြ ္ႏႈန္းျမင့္သည့္အပင္မ်ားတြင္ N

ေျပာင္းမ်ိဳးႏွံစားပင္

ထက္မ်ားသည္။ ေျမဆီအမ်ားစုတြင္ K ပါ၀င္ေသာ္လဲ
အပင္စိုက္သည္ကာလတြင္ အနည္းငယ္သာရႏိုင္သည္။

ပဲပုပ္

ႀကံ
ဂ်ံဳ

ပုံ ၇- အိင
ု ္ပီအင္အိုင္ ေရႊ႔ေျပာင္းကရိယာ၏ပုံမ်ား

ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိုေဖၚထုတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ဆင့္
သင္သည္သင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံတင
ြ ္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈတစ္ခုကိုမွန္ကန္စြာေဖၚထုတ္ၿပီးသည့္အခါျပႆနာ ကိုေျဖ
ရွင္းရန္ေနာက္အဆင့္မ်ားသို႔သာြ းရန္စိတ္ပိုင္ျဖတ္လိုမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာအဟာရကိုထည့္ျခင္းသည္ ဤျပ
ႆနာကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါမည္လား သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈသည္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာလကၡ ဏာျဖစ္ ေနမည္လား။
ေကာက္ပသ
ဲ ီႏွံမ်ားတြင္ ခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈကိုျပသည့္အခါရႈပ္ေထြးေသာအခ်က္မ်ားမၾကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အခ်ိဳ ႔တို႔
ကိုလြယ္ကူစြာျပင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ ႔တို႔မွာမူ ခ်ိဳ ႔ယင
ြ ္းခ်က္ကိုျပဳျပင္ရန္ႏွစ္မ်ားစြာၾကာႏိုင္သည္။ ေအာက္တင
ြ ္ ေဖၚ
ျပထားသည့္ျပႆနာမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံအဟာရခ်ိဳ႔တ့မ
ဲ ႈမ်ား၏သီးျခား အက်ိဳးသက္ ေရာက္
မႈမ်ားျဖစ္သည္။
ပီအိပ္ခ်္ (pH)(pH) ယခင္ကေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္း မည္သည့္အာဟာရသည္အပင္တစ္ပင္မွစားသုံးရယူႏိုင္သည့္အေျခ
အေနရွိသည္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္ ေျမဆီ၏ pHမွာ အဓိကက်ပါသည္။ ေျမဆီတင
ြ ္အက္စစ္မ်ားပါက အဟာရ အန္၊ ပီ၊ ေက၊
အက္စ္၊

စီေအ (Ca)

ႏွင့္အမ္ဂ်ီ(Mg)စသည္တို႔လိုအပ္မႈနည္းမည္။

အယ္လ္ကိုင္ေျမမ်ားတြင္

အက္ဖ္အီး(Fe)၊

အမ္အန္(Mn)၊ ဘီ(B)၊ စီယူ (Cu) ႏွင့္ ဇက္အန္(Zn) စသည္တို႔လိုအပ္မႈနည္းမည္(ပုံ ၂)။ ဤခ်ိဳ ႔ယင
ြ ္းခ်က္ထမ
ဲ ွ
အခ်ိဳ ႔ကိုေဖၚထုတ္ႏိုင္ပါက သင့္တင
ြ p
္ H ျပႆနာရွေကာင္းရွိႏိုင္မည္(သို႔ေသာ္ ေသခ်ာမႈရွိရန္ pHကိုတိုင္းတာလိုမည္
ျဖစ္သည္)။pH ကိုညွိရန္အတြက္စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထုံးကိုအက္စစ္ဆန္သည့္ေျမမ်ားတြင္ထည့္ႏိုင္၍ အယ္လ္ကိုင္း
ေျမမ်ားသို႔ ဆာလ္ဖာထည့္ႏိုငသ
္ ည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ECHO

community.org တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ ဥပမာ Acid Soils of the Tropicsႏွင့္ Biocharမွတ္တမ္းမ်ားသည္ ပို၍လက္
ေတြ႔က်ၿပီး တိက်သည္-အေျခအေနအတြက္အေျဖမ်ားကိုေပးႏိုင္ေကာင္းေပးႏိုင္မည္။

ေရလႊမ္းမိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ညံဖွ
့ဖ်ွ င္းေသာေရေျမာင္း - ႏိူက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈလကၡဏာမ်ားသည္ ေျမနိမ့္ဧရိယာတြင္
ရွိသည့္လယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရစီးညံ့ဖ်င္းသည့္ေျမာင္းရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ေပၚတတ္သည္။ ေျမဆီမ်ားသည္ ေရ
လႊမ္းသည့္အခါ အပင္အတြက္သုံးႏိုင္သည့္ နိုက္ထရိတ(္ NO3)သည္ယိုစိမ(့္ တျခားသို႔စီးဆင္း)၍/သို႔မဟုတ္ ႏိုက္ထ
ရိတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုက္ထရစ္တို႔ကို ေျမဆီမွဖယ္ရွားသည္(ေစာယာ၊ ၂၀၀၇)။ေျမဆီဘက္တီးရီးယားမ်ားေအာက္ဆီဂ်င္
အစား ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ကန
ြ ္ေပါင္းကို အသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚသည္ (ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္အကန္႔အသတ္ျဖစ္
သည္)၊ ထု႔ိေနာက္ကန
ြ ္ေပါင္းမ်ားသည္ က်ိဳးပ်က္၍ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ကိုေလထုထသ
ဲ ို႔ ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ဓါတ္ေငြ(႔ N2)အျဖစ္
ျပန္ထုတ္သည္။ ႏိုက္ထရိတ္ သို႔မဟုတ္ ႏိုက္ထရစ္တို႔ကို ေျမဆီမွဖယ္ရွားျခင္းသည္ ေရလႊမ္းသည့္အခါႏွင့္ေရလႊမ္း
ၿပီးေနာက္တင
ြ ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေဒသမ်ားအား ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့ေစသည္ (ပုံ ၈ေအ)။

ပုံ ၈ - သက္ရွိမ်ား(ဘိုင္အိုတစ္) ႏွင့္ သက္ရွိမဟုတ္သည့္

ဓါတ္သတၱဳ(ေအဘိုင္အိုတစ္)အခ်က္မ်ာသည္
သီးႏွံမ်ားအာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့သည့္လကၡဏာႏွင့္လြယ္ကူစာြ မွားႏိုင္
သည္။ (က) ေရလႊမ္းျခင္းေၾကာင့္ႏိုက္ထရိတ္မ်ားယိုျခင္း
(ေစာယာ ၂၀၀၇)၊ (ခ) ေပါင္းသတ္ေဆးစီဆင္းျခင္းေၾကာင့္
ဓါတ္တုပစၥည္းေလာင္ ကၽြမ္းမႈ (ပရူတီ ၂၀၁၆)၊ (ဂ) ခရမ္းခ်ဥ္တင
ြ ္
မႈိေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ (ဃ) ပဲပိစပ္ စစ္ သံေကာင္မ်ိဳးမ်ား ေျပာင္းကို
ဖ်က္ဆီးျခင္း(တီလ္ကာ ၁၉၉၄)။

ေရလႊမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရစီးညံ့ဖ်င္းျခင္း - ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တဲ့သည့္လကၡဏာမ်ားသည္ လယ္ယာမ်ား၏ေျမ နိမ့္ပိုင္း
သို႔မဟုတ္ ေရစီးညံ့ဖ်င္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္မၾကာခဏျဖစ္ေပၚသည္။ ေျမဆီမ်ားတြင္ေရလွ်ံေနပါက အပင္မွလိုအပ္
သည့္ႏိုက္ထရိတ္ (NO3) မ်ားယိုျခင္း(အျခားသို႔စီးဆင္းျခင္း)ျဖစ္၍/သို႔မဟုတ္ ေျမဆီမွအာဟာရမ်ားကိုဖယ္ ထုတ္
ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမဆီမွအာဟာရမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား အစား ႏိုက္ႀတိဳဂ်င္ ကြန္ေပါင္းမ်ား
ကို ေျမဆီဘက္တီးရီးယားမွ အသုံးျပဳသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေပၚသည္ (ေရလႊမ္းျခင္း မွအဟန္႔ အတားျဖစ္ေစေသာ)။
ထိုအ ခါတြင္ကြန္ေပါင္းမ်ားက်ိဳးပ်က္၍ ႏိုင္ႀထိဳဂ်င္ကို ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔ အသြင္ျဖင့္ ေလထုထသ
ဲ ို႔ျပန္၍ထုတ္သည္

(N2)။ ေျမဆီမွအာဟာရမ်ားကိုဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ေရႀကီးေသာကာလအတြင္း ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ က်ယ္ေျပာ
လွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္ခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈကိုျဖစ္ေစသည္ (ပုံ ၈ေအ)။

မိုးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈ - မိုးေခါင္ျခင္းဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ားသည္လည္း အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့သည့္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြး
မွားယြင္းႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္မိုးေခါင္ျခင္း၏ဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ားတြင္အရြက္မ်ားညိဳးႏြမ္း၍လိပ္ေနသည္။ေနာက္

ပိုင္းတြင္ အရြက္ဖ်ားမ်ားေလာင္ကၽြမ္းလာျခင္းကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ခြဲျခားေဖၚထုတ္သိျမင္ႏိုငသ
္ ည္။ အပင္မ်ား စားသုံးႏိုင
ရန္အာဟာရမ်ားကိုေပ်ာ္၀င္ေစသည့္ ေရနည္းေနပါကမ်ားစြာေသာအာဟာရမ်ားသည္ အပင္မ်ားအတြက္ အသုံးမ၀င္
ပါ။
အျခားေသာလကၡဏာမ်ားသည္ အာဟာရခ်ိ
အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈႏွင့္ လြယ္ကူစြာမွားေစႏိုင္သည္။
အနာေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း - အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈလကၡဏာမ်ားကို ဗိုင္းရက္စ္၊ ဘက္တီးရီးယား သို႔မဟုတ္ မႈိေရာဂါ
မ်ားႏွင့္မွားႏိုင္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔အားလုံးသည္ အရြက္မ်ားကိုအ၀ါေရာင္ျဖစ္လာေစ၍တစ္ရွဴးမ်ား
အတြင္းရွိစဲလ္မ်ားကို ေရာဂါေၾကာင့္ေသေစသည္။ ထုံးစံအရ အာဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈကိုပိုးဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ေရာဂါမ်ားအခ်ိဳး
ညီစြာေပၚလာျခင္းမွလည္းသိႏိုင္သည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ အပင္ သို႔မဟုတ္ အရြက္မ်ားအေပၚတြင္ ေျပာက္
က်ား ကြက္၊ အစြန္းအကြက္ သို႔မဟုတ္ မညီညာသည့္အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္ (ပုံ ၈စီ)။

သန္ေကာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း - သန္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာအပင္မ်ားေဖၚျပသည့္ ဖိစီးမႈလကၡ
ဏာမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအာဟာရခ်ိဳ ႔တ့မ
ဲ ႈလကၡဏာမ်ားႏွင့္လြယ္ကူစြာရႈပ္ေထြးမွာယြင္းေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္
သန္ေကာင္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းသည္ ေရလႊမ္းမႈ၊ ႏိုက္ထရိတ္ႏွင့္နီထရိတ္နသ
ဲ ြားျခင္းတို႔မွျဖစ္ေပၚသည္ ႏိုက္ႀထိဳဂ်င္
ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈႏွငအ
့္ လြန္တူ၍ပိုမွားႏိုင္သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ေျမနိမ့္ပိုင္းရွိေနရာမ်ား၏ အျပင္ဘက္လကၡဏာ မ်ား(ေရ
ေျမာင္းျပႆနာမဟုတ)္ ရွိေနမႈအားျဖင့္ထင္ရွားစြာသိႏိုင္သည္ (ပုံ ၈ဒီ)။

သန္ေကာင္မ်ားဟုသံသယရွိသည့္အခါ

အပင္အနည္းငယ္ကိုဆႏ
ဲြ ႈတ္၍ အျမစ္မ်ားတြင္ “အထုံးမ်ား”ကိုစစ္ၾကည့္ပါ၊ ျဖစ္ႏိုင္ပါက တိက်ေသာအေျဖကိသ
ု ိႏိုင္
ရန္ အတြက္ဓါတ္ခခ
ဲြ န္းသို႔ပို႔ႏိုငသ
္ ည္။ သင္၏လယ္ထဲတင
ြ ္သန္ေကာင္မ်ားရွိ သည့္ေနရာကိုအတိအက်ေဖၚထုတ္ ရန္
ခက္ခဲပါမည္၊ အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္ရပါမည္။
ေပါင္းသတ္ေဆး စီးဆင္းျခင္း - ေလတိုက္ေသာေန႔တင
ြ ္ေပါင္းသတ္ေဆးကိုဖ်န္းပါက သို႔မဟုတ္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားတြင္ဖ်န္းေသာအခါေပါင္းသတ္ေဆးစီးဆင္းျခင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

ေပါင္းသတ္ေဆးသည္စိုက္

သည့္ ဦးတည္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကိုမေသေစေသာ္လည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္၍ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့သည့္လကၡဏာႏွင့္ ေရာ
ေထြးေစႏိင
ု ္သည္။ တဖန္ ဤအရာကို ေခါက္ခ်ိဳးညီပုံစံထက္ ခ်ာလိုရိုစစ္ သို႔မဟုတ္ နီခရိုစစ္ပုံမွန္မဟုတ္ သည့္အခ်ိန္
တြင္ ထင္ရွားစြာသိႏိုင္သည္။ ဓါတုပစၥည္းအေပၚတြင္မူတည္၍ ျပင္းထန္သည္ ခ်ာလိုရိုစစ္ လကၡ ဏာ မ်ားကို
ခ်န္ခဲ့ႏိုင္သည္ (ပုံ ၈ဘီ) သို႔မဟုတ္ အရြက္ဖ်ားတြင“္ လိပ္ေနျခင္း” လကၡဏာမ်ားကိုေတြ႔ႏိုင္မည္။ လကၡဏာ မ်ား
သည္ ရုတ္တ ရက္ေပၚလာသည္၊ ေပါင္းသတ္ေဆးထည့္ၿပီး ၂၄ မွ ၄၈ နာရီအတြင္းေပၚလာႏိုင္သည္။ အပင္မ်ား
သည္ေပါင္းသတ္ ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ပို၍နိမ့္ေသာပ်က္စီးမႈအဆင့္ကိုသာျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည့္စြမ္းအားရွိ သည္။

နိဂုံး
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား၏ အာဟာရခ်ိဳ ႔ယင
ြ ္းမႈကိုရွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္းသည္ သိပၸံအတိအက်မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဤ
ရိုးရွင္းသည့္ ခ်ိဳ ႔ယင
ြ ္းခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြသည့္ကရိယာမ်ားသည္ သင့္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေျမဆီ၏က်န္းမာေရးကုိ
တိုးတက္ေစမည္။ သင္ႀကံဳေနရသည့္ သင္၏ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားအထဲတင
ြ ္ပုန္းေအာင္းေနသည့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ
ဆာေလာင္မႈျပႆနာကိုေရွာင္ရွားေစႏိုင္၍သင္၏ေဒသတြင္ျဖစ္ေနသည့္ပို၍ႀကီးမားသည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္
၍

သင္အ
့ ားသတိေပးႏိုင္ပါသည္။အထူးသျဖင္အ
့ ျခားသို႔မသြားဘဲမိမိလယ္ေျမတြင္သာခ်ိဳ

႔ယင
ြ ္းခ်က္မ်ားကိုရွာႏိုင္

သည့္ ကရိယာမ်ားသည္ ေျမဆီႏွင့္ အပင္တစ္ရွဴစမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္မရွိေသာေနရာ သို႔မဟုတ္ အကုန္အက်မခံႏိုင္
သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ အထူးအသုံး၀င္ပါ သည္။
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