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အီီးစအီပိခ္်္အိို အာရ ွမတွတ္မီ္းမ်ာီး 

အမတွစ္ဥ ္၃၆ 

ေအာကတ္ိိုဘာ ၂၀၁၈ 
 
 
 
ပိိုမိိုက်နီ္းမာသည့္ေျမဆမီ်ာီးအတြက္ ေျမဆမီ်ာီးကိိုျပဳျပငျ္ခငီ္းမ်ာီး 
 
ေသာမတ ္အယလ္္ ေသာမစ္င္ မွေရီးသာီးတင္ျပသည*္ 
 
 
နဒိါနီ္း. 
 
ေျမဆီဓါတိုပစၥည္ီး၊ ရိုပ္ပိိုင္ီးဆိိုင္ရာာွႏင့္ ဇီ၀ဆိိုင္ရာဂိုဏ္သတ ိမ်ာီးသည ္ အပငႀ္ကီီးထြာီးမႈအတြက္အလြန္ျမင့္မာီးစြာ ဆီ 
ေလ်ာ္ေကာင္ီးမြန္ျခင္ီးမ ွအပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြက္အလြန္ဆိိုီး၀ါီးေစျခင္ီးအထအိမ်ိဳီးမ်ိဳီးကြာျခာီးၾကသည။္ ေျမဆတီစ္မ်ိဳီး 
တည္ီးတြင္အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြကသ္ဘာ၀အေလ်ာကအ္လြန္ေကာင္ီးမြနသ္ည့္ပစၥည္ီးအာီးလို ီးကိိုေတြ႔ာႏိိုင္ရန္ ခက္ခဲ 
ပါသည။္ အထီူးသျဖင့္အပူပိိုင္ီးေဒသတြင္ျဖစသ္ည္။ သိို႔ေသာ္လည္ီးလို ေလာကသ္ည့္အနက္ရွိေသာေျမဆီာွႏင့္အျမစ္ 
ဇို တြင္ေရေကာင္ီးစြာစီီးေသာေျမျဖစ္ပါက ေျမဆတီြင္ပါ၀ငေ္သာပစၥည္ီးမ်ာီးကိို ဆီေလ်ာ္ေသာျပဳျပင္မႈာွႏင့္စီမ ခန္႔ခြဲမႈမ်ာီး 
ျပဳလိုပျ္ခင္ီးျဖင့္ ေျမဆီအာီးလို ီးနီီးပါီးတိို႔သည ္ အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြက္ဆီေလ်ာ္ေသာေျမဆီျဖစလ္ာာိႏိုင္ပါသည။္ သ 
ဘာ၀အေလ်ာက္စိိုက္ပ်ိဳီးေမရေသာေျမ(က်တတ္ီီးေျမ) ာွႏင့္ ေရထိနီ္းာိႏိုင္စြမ္ီးအနမိ့္ဆို ီးေျမဆီပင္လ်င ္ ဆီေလ်ာ္ ေသာ 
စီမ ျပဳျပငမ္ႈာွႏင့္ထည့္၀င္မႈမ်ာီးျပဳလိုပေ္ပီးျခငီ္းျဖင့္ အလြန္ထီူးျခာီးေသာသီီးာွႏ အထြကက္ိိုျဖစ္ေစာိႏိုင္သည္။ 
 
အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအေပၚ အာႏႈတလ္ကၡဏာပါသည့္အက်ိဳ ီးသက္ေရာက္ေစေသာေျမဆမီ်ိဳီးကိိုျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီး၊ ရိုပ္ပိိုင္ီးဆိိုင ္
ရာ ကိိုငတ္ြယ္စီမ ေပီးျခငီ္း(ထြန္ယက္ျခင္ီး၊ တူီးဆြျခင္ီး)၊ ေျမဆ ီစီမ ခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထကိိုေျပာင္ီးလဲျခင္ီး သိို႔မဟိုတ ္ဤ 
လိုပ္ေဆာင္မႈသို ီးရပက္ိိုေပါငီ္းစပ္ျခင္ီးမ်ာီးျပဳလိုပေ္ပီးရမည။္ ဥပမာ-ေျမဆကီ်စလ္စ္ျခင္ီးကိို ထြန္ယက္ျခင္ီးျဖင့္သာ 
က်စ္ေနေသာေနရာကိိုခြဲထိုတ္ာိႏိုင္မည္ျဖစသ္ည္။ သိို႔ေသာ္ ေျမဆလီႊာမ်ာီးကိိုျပဳျပင္ျခငီ္း(အထူီးသျဖင့္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီး 
မ်ာီး)ာႏွင္ ့ျခာီးနာီးေသာ ေျမဆစီီမ ခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ာီးတိို႔သည ္ေျမက်စလ္စ္ျခင္ီးကိိုကာကြယ္ာိႏိုင္ေကာငီ္း ကာကြယ္ 
ာႏိိုင္မည္။ ာႏွစ္မ်ိဳ ႔ဖြယ္မေကာင္ီးသည့္ဓါတိုပစၥည္ီးပါ၀င္ေသာေျမမ်ိဳီးကိို ျပဳျပင္ေပီးရန္လိိုအပသ္ည။္ သိို႔ေသာ္ သင့္ေလ်ာ္ 
ေသာ ေျမဆီစမီ မႈအာီးျဖင့္ ထိိုကဲ့သိို႔ေသာျပႆနာမ်ိဳီးျပန္လည္ျဖစ္ေပၚရနေ္ာွႏီးေကြီးသြာီးေစမည္။ ေျမဆီမေွပါက္ဖြာီး 
လာသည့္မႈိ သိို႔မဟိုတ ္ သနေ္ေကာငက္ဲသ့ိို႔ေသာကပ္ပါီးေကာင္မ်ာီးစြာက်သည့္ ဇီီၤ၀ျပႆနာမ်ာီးကိို ဓါတိုနည္ီး ျဖင့္ 
လ်င ္ျမန္စြာေျဖရွငီ္းာိႏိုင္သည။္ သိို႔မဟိုတ ္သီီးာွႏ ကိိုေျပာငီ္းလဲျခငီ္းာွႏင့္ ေျမဆီစီမ မႈအေလ့အထကိိုေျပာင္ီးလဲေပီး ျခင္ီးျဖင့္ 
ပိိုီးက် ျခငီ္းစသညတ္ိို႔ကိိုပိိုေ ောႏွီးေစာိႏိုင္သည္။ 
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ဤေဆာင္ီးပါီး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ာီးမွာ ၁။ ေျမဆီျပဳျပင္မႈကိို ထိုတ္္ေဖၚျပဌာန္ီးရန ္၂။ ထပ္ေဆာင္ီးျပဳျပငမ္ႈျဖင့္ ကိုသာိႏိုင ္
သည့္သာမန္ေျမဆီျပသနာမ်ာီးကိိုေဆြီးောႏြီးရန္ာႏွင့္ ၃။ ေျမဆီျပဳျပင္မႈ သာမန္အမ်ိဳီးအစာီးကိိုေဖၚထိုတ္ျခင္ီးတိို႔ျဖစ ္
သည္။ 
 
ေျမဆျီပဳျပငမ္ႈကိို ထိုတ္္ေဖၚျပဌာနီ္းျခငီ္း 
 
ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးသည္ဓါတိုေျမၾသဇာမ်ာီးာွႏင့္မတူပါ။ ေျမၾသဇာမ်ာီးကိို အပငတ္ြင္-အဟာရထပ္ေဆာငီ္းေပီးရန္ထည့္ 
ျခင္ီးျဖစသ္ည္။ ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီးတြင္မ ူ အေျခခ အာီးျဖင့္ေကာင္ီးက်ိဳီးမေပီးေသာဓါတိုပစၥည္ီး၊ ရိုပ္ပိိုင္ီးဆိိုင္ရာ သိို႔မ 
ဟိုတ ္ဇီ၀ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုျပဳျပငေ္ပီးျခင္ီးျဖစသ္ည္။ ျပဳျပငျ္ခငီ္းာႏွင္ ့ေျမၾသဇာတိို႔၏ထူီးျခာီးခ်ကက္ိို အစဥအ္ျမျဲပတသ္ာီးစြာ 
ျမင္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဥပမာ - ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးသည ္ ေျမၾသဇာာွႏင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈာွႏစ္မ်ိဳီးစလို ီးအတြကေ္ဆာင္ရြက္ 
ာႏိိုင္သည။္ ဤစာတမ္ီးတြင္ ကၽြန္ပတ္ိို႔သည္ ျပဳျပငျ္ခင္ီးမ်ာီးကိိုသတ္မတွ္ေဆြီးောႏြီးပါမည္။ 
 
သာမနေ္ျမဆျီပႆနာမ်ာီးကိို ျပဳျပငျ္ခငီ္းမ်ာီးျဖင့္ကိုသျခငီ္း 
 
သာမန္ေျမဆျီပႆနာမ်ာီးစြာတိို႔ကိို ေျမဆျီပဳျပငမ္ႈမ်ာီးေပါင္ီးစပ္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ထိန္ီးသိမ္ီးကိုသာိႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ  ႔ေသာဤ 
ျပႆနာမ်ိဳ ီးမ်ာီးကိိုေအာကတ္ြင္ေဖၚျပထာီးပါသည္။ 
 
ေျမဆတီြင္ အခ်ဥ္ဓါတ(္အကစ္စ္ဓါတ)္ာွႏင့္ အယလ္ကာလဓီါတ္ပါ၀င္မႈ  
 
ေျမဆ ီpHသည္ေျမဆတီြင္ပါသည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးအနက ္အေရီးႀကီီးဆို ီးာွႏင့္အဓကိက်ဆို ီးျဖစ္သည္။ ေျမဆ ီpH သည္ဇီ၀  
လည္ပတ္မႈကိိုထိန္ီးထာီးသည္(ပို  ၁)၊ ေျမဆီအတြင္ီးရွသိတ ဳအမ်ိဳီးမ်ိဳီးတိို႔၏ အဆိပ္ျဖစ္ျခင္ီးကိိုဆို ီးျဖတ္ေပီးေ ေျမဆအီ 
တြင္ီးရွဇိ၀ီဆိိုင္ရာလႈပ္ရွာီးမႈမ်ာီးကိို ျပင္ီးထန္စြာအက်ိဳီးသက္ေရာက္ေစသည္။ pH သည္ေျမဆ၏ီ အခ်ဥ္ဓါတ(္အက္စစ္ 
ဓါတ)္ ာွႏင္ ့ အယလ္ကာလီဓါတက္ိိုတိိုငီ္းတာသည့္အရာတစ္ခိုျဖစသ္ည္။ pH အခ်ိဳီးအစာီးသည ္ ၀မွ၁၄ အစီအစဥအ္ 
လိိုက္အထိရွေိ pH ၇ မွာ“ၾကာီးေန”၊ တန  ္ဖိုး ၇ ေအာက မွအက စစ ျ စ ၍ တန  ္ဖိုး ၇ အထက မွာ အယ လကာလသီတ ၱဳ 
ျ စ သည ။ အပင အမ ာိုးစဖအတြက  pH ၆ ခန္႔သည ္ အေကာင္ီးဆို ီးျဖစသ္ည။္သိို႔ေသာ္ အကစ္စ-္ာႏွစ္သကသ္ည့္အပင္ 
မ်ာီးမွာ pH ၄ အထိနမိ့္ေသာေျမတြင္ရွငသ္န္ာိႏိုင္ေ အယလ္ကာလဓီါတ-္ခ ာိႏိုင္သည့္အပင္မ်ာီးမွာ pH ၁၀ ရွိေသာေျမ 
ဆတီြင္အသက္ရွငသ္န္ာိႏိုငသ္ည္။ ဤ pH အစီအစဥ္ကိို“ ခ ာိႏိုင္ရည္ရွိေသာ”အပင္မ်ာီးပင္လွ်င ္အပင္၏က်န္ီးမာေရီးာႏွင့္ 
ထြက္ာႏႈန္ီးသည ္ထိို pH အစီအစဥအ္ျပင္ေရာကသ္ည့္ေျမတြင္ဒါဏ္ခ ရသည္။ စိိုစြတ္ေသာအပူပိိုင္ီးေဒသမ်ာီးာွႏင့္ အနိမ့္ 
ပိိုင္ီး-အပူပိိုငီ္းေဒသတြင္ေပါကသ္ည့္အပင္မ်ာီးသည ္ အက္စစ္ေျမဆ ီ pH တန္ဖိိုီးအသင့္ရွိေသာေျမမ်ိဳီးတြင္ရွငသ္န္ာိႏိုင္ 
သည္ (ဇယာီး ၁)၊ ဆန္စပါီး၊ ေကာ္ဖီ၊ နာနတ္ာွႏင့္ပင္မွည့္သီီးစသညတ္ိို႔အပါအ၀င္ျဖစသ္ည္။ ဤအရာသည ္က ေကာငီ္း 
ပါသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ အပူပိိုင္ီးေဒသရွေိျမဆီမ်ာီးသည ္ သဘာ၀အာီးျဖင့္ အက္စစ္ေပါက္ေသာေျမျဖစ ္
သည္! 
 
ေျမဆအီခ်ဥဓ္ါတ္ပါ၀င္ျခင္ီးသည ္ာွႏစ္ကာလၾကာရွည္စြာ စိိုစြတ္ေသာရာသီဥတိုရွသိည့္ေနရာရွိေျမဆီမ်ာီးတြင္ျဖစ္ေပၚ 
သည့္သဘာ၀အက်ိဳီးဆက္ျဖစ္သည ္(ဥပမာ-ာႏွစ္ေထာင္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာတည္ရိွခဲသ့ည့္တိိုင္ီးျပည္မ်ာီး)။ ဤအေျခအေန 
မ်ိိုီးသည ္ကယ္လစ္ီယမာွ္ႏင့္မဂ ၢနီစီယမက္ဲသ့ိို႔ေသာ အခ်ဥ္ဓါတ္မပါသည့္ေျမဆီရွိပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေလ်ာန့ည္ီးသြာီးေစ 
သည္။ တစ္ခ်ိနတ္ည္ီးမာွပင ္အခ်ဥ္ဓါတပ္ါသည့္ အလမူီနမ္ာႏွင့္သ ဓါတတ္ိို႔သည ္ေျမဆတီြင္ဆကလ္ကတ္ည္ရိွေနေ 
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ေပ်ာ္၀င္သတ ိအလြန္အမင္ီးရွလိာၿပီီး အခ်ဥ္ဓါတက္ိိုထိုတလ္ိုပသ္ည္။ အခ်ဥ္ဓါတ္ပါေသာေျမမ်ိဳီးတြင္ ေျမဆ ီpH ကိို 
ျမင့္ေပီးရနမ္ျပဳလိုပ္မ ီေကာက္ပသဲီီးာွႏ မ်ာီး၏အခ်ဥဓ္ါတ္ခ ာႏိိုင္ရည္ရွိျခငီ္းကိိုစဥ္ီးစာီးရန္မာွ အေရီးႀကီီးပါသည။္ 
 
အကစ္စ/္အခ်ဥဓ္ါတ္ပါ၀ငမ္ႈမ်ာီးသည့္ေျမမ်ာီး (pH<5) တြင္ ဇီ၀လည္ပတ္မႈ၏ N, P, ာွႏင့္ K သည ္အမ်ာီးအာီးျဖင့္နိမ့္ 
သည္။ တစ္ခ်ိနတ္ည္ီးမာွပင ္အလမူီနယီမ္၊ အိိုင္ီးယြန္ီး(သ ဓါတ)္ာႏွင့္အျခာီးေသာသတ ဳမ်ာီးသည ္အရည္ေပ်ာ္၀ငသ္ည့္ 
သတ ိရွိလာေ အပငမ္်ာီးအာီးအဆပိ္ျဖစ္ေစသည္။ အမွန္မာွ အက္စစ္မ်ာီးေသာေျမဆီမ်ာီးတြင္ ေပါက္သည့္အပင္မ်ာီး 
ရွင္သန္ရန္အတြက ္ အလူမီနမ္ာႏွင့္မန္ဂနီီးစ္အဆိပ္မ်ာီးသည္ အလြန္ျပင္ီးထနသ္ည့္ျပႆနာျဖစ္သည ္ - နိမ့္ေသာေျမ 
ဆ ီpH ကိို ခ ာိႏိုင္သည့္အပင္မ်ာီးသည္ ေျမဆတီြင္ရွေိနသည္ ့ျမင့္မာီးသည့္အလူမီနမ္ာွႏင့္မန္ဂနီီးစပ္ါ၀င္မႈကိို ခ ာိႏိုင္ရည္ရိွ 
သည္(ေယာထ့ ္၂၀၀၀)။ ေျမဆီအက္စစ္ဓါတ္ပါ၀ငမ္ႈသည ္မိိုကခ္ရိိုဘိိုင္ရယ ္ရွင္သနမ္ႈမ်ာီးကိိုဆိိုီးဆိိုီး၀ါီး၀ါီးအက်ိဳီးသက ္
ေရာက္ေစသည။္ ထိိုအေျခအေနတြင္ အက္စစ္ဓါတအ္လြန္မ်ာီးေသာေျမမ်ိဳီး၌ဘကတ္ီီးရီီးယာီးပိိုီးမ်ာီးသည ္ ရွငသ္န္မႈ 
ေလ်ာ့နည္ီးလာေ မႈိမ်ာီးသည္ပိိုေရွငသ္နလ္ာသည္။ ေကာင္ီးက်ိဳ ီးျဖစ္ေစသည့္ ာႏိိုက္ႀတိဳဂ်င္ကိို-ျပဳျပင္ေပီးသည့္ ဘက ္
တီီးရီီးယာီးႀကီီးထြာီးမႈသည ္အကစ္စ္ဓါတအ္လြန္မ်ာီးေသာေျမမ်ိဳီးတြင္ေနထိိုင္ၾကသည။္ 
 

 
ပို  ၁။ ရရွိာိႏိုင္သည့္အဟာရာႏွင့္ အျခာီးလိိုအပ္ခ်က္အမ်ာီးအတြက္ ေျမဆီ pH၏ေယဘဖယ အက ္ၱဳိုးသက ေရာက မႈမ ာိုး။ ဗာဂ ီိုးနီိုးယာိုး 
စ္ဖက ပ ္ၱဳိုးေရိုးဆ္ဖင ရာ စမ ိုးသပ မႈ စခန ိုး စာေစာင  အမွတ  ၁၃၆၊ ၁၉၃၅။ 

 
အယလ္ကာလီေျမဆီမ်ာီးသည္ ၇ ထကျ္မင့္သည့္ pH ရွိသည္။ ဤေျမဆီမ်ာီးသည ္မိိုီး-အသင့္အတင့္နည္ီးေသာ ာွႏင္ ့
မိိုီးနည္ီးသည့္ေဒသတစ္၀မွ္ီး၊ သြင္ီးေရမ်ာီးတြင္ပါ၀ငသ္ည့္ဆာီးာွႏင့္/သိို႔မဟိုတ္ ေရစီီးဆင္ီးမႈည သ့ည့္ ေနရာရိွငန္ ေသာ  
ေျမဆအီမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးတြင္ အမ်ာီးဆို ီးရွိသည္။ အယလ္ကာလီအမ်ိဳီးအစာီးမ ွ ဆင္ီးသက္သည့္ပစၥည္ီးမွျဖစ္ေပၚလာ 
သည့္ေျမဆီမ်ာီး-ထို ီးေက်ာကက္ဲ့သိို႔ေသာ အယလ္ကာလီေျမဆီမ်ာီးသည ္ အသင့္အတင္-့ စိိုထိိုင္ီးသည့္ေဒသတြင္ 
လည္ီး ေတြ႔ရသည္။ ေျမဆ ီ pH တန္ဖိိုီး ၈ အထိရွိေသာ ေျမဆီမ်ိဳီးသည ္ အပင္မ်ာီးအာီးျပႆနာျဖစ္ေစမႈနည္ီးသည ္
(အက ္စစ္-ာႏွစ္သကသ္ည့္အပင္မ်ာီးသည ္ခၽြင္ီးခ်က္ျဖစ ္သည္)။ သိို႔ေသာ္ pH 8 အထက္သည ္  မိိုက္ခရိို နယထူရင့္ 
မ်ာီးျဖစ ္သည့္ အိိုင္ီးယြန္ီး(သ ဓါတ)္၊ ဇင္ ့ာွႏင္ ့မဂၢနီစ္ီးမ်ာီးျပင္ထန္စြာခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိိုျဖစ္ေစသည္။ 
 
အယလ္ကာလီေျမမ်ာီးသည ္အမ်ာီးအာီးျဖင့္ အေျခအေနာႏွစ္ရပ္အနက ္တစ္ခို၏အက်ိဳီးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ 
လာျခငီ္းျဖစသ္ည္။ ပထမာွႏင့္အမ်ာီးဆို ီးမွာ ေျမဆီမ်ာီးတြင္ကယ္လစယီမ ္ကာဘိိုနိတ(္ထို ီး)ပါ၀င္ျခင္ီးေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ 
မ်ာီးစြာေသာေျခာက္ေသြ႔သည့္ေဒသရွိေျမဆီမ်ာီးတိုိ႔သညသ္ဘာ၀အေလ်ာက္ ထို ီး စိုေပါင္ီးပါ၀င္လာျခင္ီးျဖစ္ေပၚသည္၊ 
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အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ေျမဆီီမ်ာီးအတြင္ီးတြင္ အသင့္အတင့္-ေပ်ာ္၀င္သည့္သတ ဳပစၥည္ီးမ်ာီးဆကလ္ကတ္ည ္ ရိွေန 
ေသာေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ မည္သည့္ေနရာတြငမ္ဆိို သဘာ၀ထို ီး (ကာလ္ကာရီီးယပ္စ)္ ပါ၀င္ပါက ေျမဆpီH သည ္၇.၀ 
အထကတ္ြင္ရွိေနမည္ျဖစေ္ ၈.၃ အထပိင္ျမင့္ာႏိိုင္သည္။ ေျမဆီတြင္အယလ္ကာလီမ်ာီးျခင္ီးသည ္ ဆိိုဒယီမ ္ ာႏွင္ ့
ကာဘြန္နတိ္မ်ာီးတြဘဲက္ပါ၀င္မႈျမင့္မာီးျခင္ီးေၾကာင့္လည္ီးျဖစ္ာိႏိုင္သည္။ ထိိုကဲသ့ိို႔ေသာျဖစ္ရပ္မ်ာီးသည ္ဆိိုဒယီမမ္်ာီး 
ေျမဆထီသဲိို႔ေပါင္ီးစည္ီးသြာီးျခင္ီးေၾကာင့္အမ်ာီးဆို ီးျဖစ္ာိႏိုင္ေ (ဥပမာ- ေရသြင္ီးစိိုက္ပ်ိဳ ီးရာတြင္အသို ီးျပဳေသာေရ) ေရစီီး 
ဆင္ီးမႈည ့ဖ်င္ီးျခင္ီးေၾကာင့္လည္ီးျဖစ္ာိႏိုင္သည္၊ ထိိုသိို႔ေပါင္ီးစပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္ီးမွာ အျမစ္ဇို ေအာကတ္ြင္ ဆိိုဒယီမ္မ်ာီး 
ေပ်ာ္၀င္ာိႏိုင္ျခင္ီးကိိုတာီးျမစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆိိုဒယီမ္ပါ၀င္မႈမ်ာီးသည့္ေျမဆီမ်ိဳ ီးကိို ဆိုိီးဒစ္ေျမဆ ီဟိုေခၚဆိိုၾက 
ေ ျပဳျပင္မႈျပဳလိုပ္ရနအ္လြန္ခကသ္ည့္ ဆိိုီး၀ါီးသည့္အေျခအေနရွိေသာေျမမ်ိဳီးျဖစသ္ည ္(ပို  ၂). 
 

 

 
 ေျမဆလီႊာတြင ္အင ဓါတ(္ဆလိိုင္ီး) ာႏွင္ ့ဆိိုဒယီမ္ပါ၀င္မႈ 
 
ဆလိိုင္ီး/အင ဓါတပ္ါေသာေျမဆသီည ္အရည္ေပ်ာ္၀င္ေသာ ဆာီး စိုေပါင္ီးလ်ကရ္ွိေ ထိိုပါ၀င္မႈသည္အပင္မ်ာီးကိို ထ ိ
ခိိုက္ေစသည္။ pH ာွႏင့္ပငလ္ွ်င ္ ေျမဆီမ်ာီးသည ္ ဆလိိုင္ီးပါ၀င္မႈအတိိုင္ီးအတာကြျဲပာီးၿပီီး အပင္မ်ာီးမွာေျမဆတီြင္ပါ 
ေသာဆလိိုင္ီးဓါတက္ိိုခ ာိႏိုင္ရည္ကြျဲပာီးၾကသည။္ ေျမဆတီြင္ ဆလိိုငီ္းပါ၀ငမ္ႈကိို အလီက္ထရစ္ကယ ္ကြန္ဒပထ္စ္ဗတီ 
(အီီးစ)ီ သိို႔မဟိုတ ္တီဒအီကစ္္ (တိိုတယ ္ဒီေဆာ ့ေစာလစ)္ အျဖစေ္ဖၚ ျပၾကသည္။ တီဒအီက္စ ္တစခ္ို၏တန္ဖိိုီး ၆၄၀ 
ပီပီအမသ္ည ္အၾကမီ္းအာီးျဖင့္ အီီးစ ီ၁ dS/m ာႏွင့္တူညသီည္။ ဆလိိုင္ီးဓါတ္သညေ္ျမဆီမအွပင္မ်ာီးအာီးေပီးာိႏိုင္သည့္ 
ေရပမာဏကိိုေလ်ာ့နညီ္းေစသည္၊ အေၾကာငီ္းမွာ ဆာီးသည ္ စိမ့္၀င္ျပန္႔ာွႏ ျခင္ီးမွတဆင့္အပငထ္ မွေရကိိုစိုတယ္သူည္။ 
စိိုစြတ္ေသာ ာႏွင္ ့ အသင့္အတင့္စိိုစြတ္ေသာ အပူပိိုငီ္းေဒသတြင္လိိုက္ေလ်ာညီေထြရွင္သနသ္ည့္အပင္မ်ာီးသည ္ အင  
ဓါတက္ိိုခ ာိႏိုင္ရည္မရွိပါ၊ ေျမဆတီြင္အင ဓါတ္အနည္ီးငယသ္ည္ပငလ္ွ်ငအ္ပငက္ိိုဒိုကၡေပီးာိႏိုင္သည္။ တဘကတ္ြင္ေျမဆ ီ
တြင္ အင ဓါတအ္လြန္ျမင့္မာေနျခင္ီးကိိုပင္ခ ာိႏိုင္သည့္ အပင္အမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးလည္ီးရွိပါသည္၊ ဤကဲ့သိို႔ေသာအပင္မ်ာီး 
မွာ ေကာက္ပသဲီီးာွႏ ပင္မ်ိဳီးစတိ္မ်ာီးျဖစ္ၾကသည ္(ဇယာီး ၂)။ ဆလိိုင္ီး/အင ဓါတ္ခ ာိႏိုင္ရည္အဆင္က့ိိုေဖၚျပသည့္ဇယာီး ၂ 
သည ္ေယဘိုယ်လမီ္းညႊနသ္ာျဖစသ္ည၊္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ အပင္မ်ာီး၏ဆလိိုင္ီးဓါတ္ခ ာိႏိုင္ရည္သညအ္ပင္ႀကီီး 
ထြာီးသည့္အေျခအေနမ်ာီးာွႏင့္အျခာီးေသာဖိအာီးမ်ာီးအေပၚတြင္လဲမူတည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ ဆလိိုင္ီးဓါတ္၏ 
အပ်ကသ္ေဘာေဆာငသ္ည့္အက်ိဳီးသက္ေရာက္မႈကိို ေလ်ာ့ေအာင္ျပဳလိုပ္ာိႏိုင္သည။္ သ္ဖ႔ေသာ  ယ ထဖတ ျခင ိုးမ ္ၱဳိုးမ 
ဟဖတ ။ အျမစ ္ ဖုံက္ဖစြတ စ္ဖ(စိိုရႊေဲနျခင္ီးမဟိုတ)္ စြာအၿမထဲာီးျခင္ီးျဖင့္ျပဳလိုပ္ာိႏိုင္သည။္ အျမစ္ဇို တြင္စိိုထိိုငီ္းမႈရွိျခငီ္းအာီး 
ျဖင့္ အငန္ ဓါတအ္ာနသိင္ေလ်ာ့နညီ္းသြာီးသည္။ တျပင္လို ီးစိိုရႊေဲနေသာအျမစ္ဇို မွာအပင္မ်ာီးကိိုပ်က္စီီး ေစသည္။ 

ပို  ၂။ ယူအက္စ္ေအ အာရိဇိိုီးနာီးတြင္ရွိေသာ 
ဆိိုဒစ္ေျမ။ အနီီးကပ္ပို တြင ္ဟင္ီးသီီးဟင္ီးရြက္ပင္မ်ာီး 
လို ီး၀မရွိသည္ကိိုသတိျပဳ ၾကည့္ရႈပါရန္။  

ဓါတ္ပို  - တီ၊ အဲလ္၊ သြန္မစန္။ 
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တစက ္စကက္်သည့္ေရသြင္ီးျခင္ီးနည္ီးမွာ အင ဓါတ(္ဆလိိုင္ီး) ကိိုငတ္ြယ္စီမ ရာတြင္အထီူး ေကာငီ္းမြနသ္ည့္ကရယိာ 
တစ္ခိုျဖစ ္သည္၊ အဘယေ္ၾကာင့္ဆိိုေသာ္ အျမစ္ဇို တြင္ရွသိည့္ေရစိိုထိိုငီ္းမႈကိိုစီမ ရာတြင္ အေကာငီ္းဆို ီးနည္ီးျဖစ္ေသာ 
ေၾကာင့္ ျဖစသ္ည္။  
 
အငန္ဓါတ(္ဆလိိုငီ္း) ာွႏင့္ ဆိိုဒီယမ္ဓါတသ္ည္ မၾကာခဏအတတူကြေပၚလာသည။္ သိို႔ေသာ္ ဆိိုဒီယမ္သည ္ ာႏွစခ္ိုထဲ 
တြင္ ျပႆနာပိိုႀကီီးသည။္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ ျပဳျပင္ရန္ပိိုေခက္ခေဲသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ ဆိိုဒီယမေ္ပါက္ျခင္ီး 
သည ္ ေျမေစီးမ်ာီးတြင္ ဆိိုဒယီမသ္တ ဳ ျမင့္မာီးစြာစိုပို လာျခင္ီးေၾကာင့္ျဖစ္သည၊္ အထူီးသျဖင့္ ကယလ္စီယမ္ပမာဏ 
လို ေလာက္စြာမရွိေသာအခါမ်ိဳီးတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။ ဆိိုဒယီမ္ေပါက္ျခင္ီးသည ္ အပငမ္်ာီးကိိုတိိုက္ရိိုက္ဒိုကၡမေပီးပါ၊ သိို႔ 
ေသာ္ ေျမဆတီည္ေဆာက္မႈကိိုေပါင္ီးစပ္မႈမရွိေအာင္ျပဳလိုပ္ာႏိိုင္ေ ေျမဆထီသဲိို႔ ေရစိမ့္မ၀င္ာိႏိုင္ေအာငတ္ာီးဆီီးာိႏိုင္  
သည္။ 
 
ေျမဆျီပဳျပငမ္ႈမ်ာီး 
 
 ထို ီး 
 
ဓါတိုေဗဒ ရႈေထာင့္မွေျပာရလွ်င ္ ေျမဆအီက္စစ္ပါ၀င္ျခင္ီးကိို ခ်ိန္ညွိျပဳျပင္ျခငီ္းမ်ာီးသည ္ အေျခခ ျဖစ္သည။္ “ထို ီး” 
သည ္သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထို ီးေက်ာက္မေွျပာင္ီးလလဲာသည့္ ေျမာကမ္်ာီးစြာေသာပစၥည္ီးမ်ာီးကိို ၿခ ဳငို  
ေခၚဆိိုသည့္ေ၀ါဟာရျဖစသ္ည္။ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးဆိိုင္ရာ ထို ီး သည ္ထို ီးေက်ာက္မေွျပာင္ီးလလဲာသည့္ ထို ီးအေခ်ာပို စ  မ်ိဳီး 
(CaCO3)ျဖစေ္ ထို ီးေခ်ာပစၥည္ီးအျဖစအ္မ်ာီးအျပာီးအသို ီးျပဳၾကသည္။ စိိုက္ပ်ိဳ ီးေရီးတြင္အသို ီးျပဳေသာ ထို ီးသည ္ဓါတို 
ေဗဒသန္႔စင္မႈာႏွင့္အရြယအ္စာီးအစတိအ္ပိိုင္ီး(ပိိုေငယ္ေသာအပိိုင္ီးမ်ာီးသညထ္ိိေရာက္မႈပိိုရွိသည)္၊ ထိေရာက္မႈအေပၚ 
မူတညေ္ အမ်ိဳီးမ်ိဳီးကြျဲပာီးၾကသည္။ ဟိိုက္ဒရိတတ္က ္ လိိုင္ီး(Ca(OH)2) ာွႏင္ ့ ကြခ္လိိုင္ီး(CaO)တိို႔သည ္ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီး 
ဆိိုင္ရာထို ီးကိိုအပူေပီးရာမ ွ ရရွိေသာထို ီးအမ်ိဳ ီးအစာီးျဖစသ္ည္၊ အမ်ာီးအာီးျဖင့္၎တိို႔သည္စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးတြင္အသို ီးျပဳ 
ေသာထို ီးထက္ပိိုေေစ်ီးႀကီီးသည္။ ထိိုေၾကာင့္အသို ီးျပဳမႈနည္ီးသည္။ ကြစ္လိိုငီ္း(CaO)ကိိုသတျိပဳေအသို ီးျပဳရပါမည္၊ 
အေၾကာင္ီးမာွ လသူာီးမ်ာီးာွႏင့္အပင္မ်ာီးကိိုေလာငတ္တ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒိိုလိိုမိတစ ္ လိိုင္ီး (CaMg(CO3)2) 
သည ္ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးတြင္အသို ီးျပဳေသာထို ီးအစာီးအသို ီးျပဳသည့္ထို ီးမ်ိဳီးျဖစေ္ ကယ္လစယီမ္ာွႏင့္မဂၢနီစီယမက္ာဘြန္နတိ္ 
မ်ာီးေရာောွႏာရာမ ွသဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာထို ီးျဖစ္သည။္ မာလ ္သည ္ကယ္လစယီမ ္ကာဘြန္နတိမ္်ာီး 
ျမင့္မာီးစြာပါ၀ငသ္ည့္ေျမဆီပစၥည္ီးျဖစသ္ည။္ သိို႔ေသာ္ အျခာီးမည္သည့္ ထို ီးအမ်ိဳ ီးအစာီးမွ်မရွိေသာအခါတြင္သာ 
အသို ီး ျပဳရနအ္ႀက ျပဳထာီးပါသည္၊ အေၾကာင္ီးမွာ သန္႔စင္မႈနိမ့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည။္ (လိိုငီ္း=ထို ီး) 
 
အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္ီးနေဲစရန္ ေျမဆထီဲသိို႔ ထို ီးပစၥည္ီးမ်ာီးကိို အဓိကထည့္ေသာ္လည္ီး၎တိို႔သည ္ ကယလ္္စီီယမ(္ာွႏင္ ့
ဒိိုလိိုမတိစ ္ လိိုင္ီး မ်ိဳီးတြင္ မဂၢနီစီယမ)္ ကိိုလညီ္းပိိုေမ်ာီးေစသည။္ ၎သည ္ အပင္မ်ာီးအတြက္မရွမိျဖစလ္ိိုအပ္ေ 
တစ္ခါ တစ္ရ ေျမဆီတြင ္အက္စစ္နည္ီးေနတတ္သည။္ ထို ီးပစၥည္ီးမ်ာီး၏ထိေရာက္မႈကိို ကယလ္စယီမ ္ကာဘြန္နိတ ္
တူညီ ေသာပမါဏ (calcium carbonate equivalent (CCE-စီစီအီီး) ဟိုေဖၚထိုတ္ၾကသည္၊  ကယလ္စယီမ ္ကာ 
ဘြန္နတိ ္ တြင္စီစအီီီး ၁၀၀ရိွပါသည္ (ဇယာီး ၃) စီစအီီီးသည ္ ဓါတိုေဗဒဆိိုငရ္ာမ်ာီးေပါငီ္းစပ္မႈအေပၚတြင္ မူတည ္
သည။္သိို႔ေသာ္ ျဒပ္မႈနအ္ရြယ္အစာီးပၚတြင္လည္ီးမူတညသ္ည္။ ေျမဆီထတဲြင္ ႀကီီးေသာထို ီးအမႈန(္အပိိုငီ္း)မ်ာီးသည္ 
ေသီးငယ္ေသာ ထို ီး ေခ်ာမႈန္မ်ာီးထက္ေနွီးေကြီးစြာတို ႔ျပန္မႈေပီးသည္၊ ထိုိို႔ေၾကာင့္ အကစ္စ-္အေနေတာ္ျဖစ္ ေစရန ္
အတြက ္ ပိိုေအခ်ိန ္ ၾကာၾကာလိိုအပသ္ည။္ ထိို႔ျပင ္ အကစ္စက္ိိုအေနေတာ္ျဖစ္ေစျခင္ီးျဖင့္ အပူပိိုငီ္းေဒသေျမဆ ီ
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မ်ာီးေပါင္ီးစည္ီး ျခငီ္း၊ စိမ္ ့ ၀င္ာိႏိုင္စြမ္ီးျခင္ီး ာွႏင္ ့ အစိိုငအ္ခဲျဖစ္ျခင္ီးတိို႔အာီးတိိုီးတက္ေစာိႏိုင္သည္။ အက္စစေ္ျမမ်ိဳီးတြင္ပို  
မွန္အာီးျဖင့္ ထို ီး pH ၆.၀ – ၆.၅ အထ္ထည ့ရမည ။ အက္စစ္ေျမဆမီ်ိဳီးထသဲိို႔ထို ီးထည့္ရမည့္ပမာဏသည ္ အခ်က္ 
ာႏွစ္ခ်က္အေပၚတြင္မတူည္ပါ သည ္ — ေျမဆီ၏ pH ႏွင ့ ေျမဆီၾကာိုးခုံပမာဏ- “ထန္ ိုးသ္မ ိုးထာိုးသည ့ အက စစ ပါ 
၀င မႈ” ဟူ၍လည ိုးလသူ္မ ာိုးၾက သည ။ ေျမေစိုးမ ာိုး သည  ့ ေျမဆီႏွင ့သုံဓါတ  လယွ မႈပမာဏ(cation exchange 
capacity (CEC)ျမင့္သည့္ေျမမ်ာီး တြင္ ၾကာီးခ ပ မာဏ ျမင့္သည္။ ေျမဆတီြင္ တကိ်မွနက္နသ္ည့္ထို ီးလိိုအပ္မႈကိို 
သိာိႏိုင္ရန္အတြက ္ တစ္ခိုတည္ီးေသာ နည္ီးလမ္ီးမွာ အမည္ရေျမဆီစမ္ီးသပ္မႈ ဓါတခ္ြဲခန္ီးတြင္ဓါတ္ခြဲၾကည့္ရန္ျဖစ္ 
သည္။ ဓါတခ္ြဲခန္ီးမ ွpH ာွႏင့္ ၾကာီးခ ပမာဏ ကိိုတိိုင္ီးေ ထို ီးပါ၀င္ာႏႈန္ီးကိိုေဖၚျပမည၊္ အမ်ာီးအာီးျဖင့္ တန/္ဟာ ျဖင့္ေဖၚျပ 
သည္၊ ထိိုာႏႈန္ီးသည ္ ထို ီးပစၥည္ီးတြင ္ စီစီအီီး ၁၀၀% ရွိသညဟ္ိုမတွ္ယလူိမ့္မည္။ ဓါတ္ခြဲခနီ္းသိို႔နမူနာမ်ာီးကိိုပိို႔ရန္မ 
ျဖစ္ာိႏိုင္ပါက ထို ီးလိိုအပ္မႈကိို စိိုစြတသ္ည့္ေျမမ ွ ထို ီးပါ၀င ္ ာႏႈန္ီး/ပမာဏမတ ူ သည့္ေျမဆီနမူနာမ်ာီးကိို ေမြီးျမဴျခင္ီးျဖင္ ့
ခန္႔မွန္ီး ာႏိိုင္သည္။ ငါီးရက္ၾကာၿပီီးေနာက ္pH ကိို တိိုငီ္းတာ ေ (စိိုနမ္ ာွႏင္ ့ခစဆ္ယလ္ ္၂၀၁၅) pH ၆.၀ – ၆.၅ႏွင ့အနိီုး 
ဆဖုံိုးျ စ ေသာႏႈန ိုးက္ဖအသဖုံိုးျပၱဳရမည ။ သ္ဖ႔ေသာ ထ္ဖသ္ဖ႔ ျပၱဳလဖပ ေသာနည ိုးက္ဖ ဓါတ ခြြဲခန ိုးတြင ေျမဆီခြြဲျခမ ိုးစတ္ ျ ာမႈမ လဖပ  
ႏ္ဖင မွသာအသဖုံိုးျပၱဳရမည ၊ အဘယ ေၾကာင ့ဆ္ဖေေသာ  ထ္ဖနည ိုးျ င ့တ္ဖင ိုးတာသည ့ရလဒ ၏မွန ကန တက္ မႈက္ဖ ေသခ ာစြာ 
စစ ေဆိုးအကြဲျ စ ျခင ိုးမလဖပ ရေသိုးေသာေၾကာင ့ျ စ  သည ။   
  
ဂ်စ္ပဆမ္ (ေက်ာက္ပတ္တီီးျပဳလိုပရ္ာတြင္အသို ီးျပဳသည့္ ေျမျဖဴာွႏင့္တူေသာ အျဖဴေရာင္သတ ဳျဒပ)္ 
 
အပင္ႀကီီးထြာီးမႈကိိုအက်ိဳီးသက္ေရာက္ေစသည့္ ေျမဆတီြင္ေပ်ာ္၀င္ာႏိိုင္ေသာဆာီးမ်ာီးကိို တိိုက္ဖ်က္ရန ္ သိို႔မဟိုတ ္
နည္ီးသြာီးေအာင္ျပဳလိုပ္ရန ္ ျပဳျပင္ာိႏိုင္ျခင္ီးမရွပိါ။ အငန္ဓါတ(္ဆလိိုငီ္း)ကိိုကိုသာိႏိုင္သည့္တစ္ခိုတည္ီးေသာအရာမွာ 
အရညအ္ေသြီးျမင့္ေသာ ေရသြင္ီးစိိုကပ္်ိဳီးျခင္ီးျပဳလိုပသ္ည့္အခါ အျမစဇ္ို ေအာကတ္ြင္ရွိေသာ ဆာီးမ်ာီးကိိုေရတြင္ 
လို ေလာက္စြာေပ်ာ္၀င္ေစျခငီ္းျဖစသ္ည္။ ဤသိို႔ျပဳလိုပရ္နမ္ျဖစ္ာိႏိုင္ပါက ဆာီး၏ဖိအာီးေပီးျခင္ီး ေလ်ာ့ေစရနအ္တြက ္
ေျမဆတီြင္ရွေိသာအစိိုဓါတက္ိိုထိန္ီးာိႏိုင္သမွ်ထိနီ္းထာီးပါ၊ အျမစ္ဇို တြင္ဆာီးမ်ာီးေလ်ာ့သြာီးေစရန ္ ေရသြင္ီးျခင္ီးနည္ီး 
မ်ာီးကိိုအသို ီးျပဳပါ (ဥပမာ-ေရတစ္စကတ္စ္စက္ခ်ေပီးသည့္ ေရသြင္ီးျခင္ီး)။ ဂ်စ္ပဆမမ္်ာီး(CaSO4.2H2O) ကိို ထည့္ 
သြင္ီးအသို ီးျပဳျခင္ီးျဖင့္ေျမဆတီြင္ရွိေသာ ဆိိုဒယီမ္မ်ာီးကိို ပ ထိုတ္ရာတြင္အကအူညီျဖစ္ေစာိႏိုင္သည္၊ သိို႔ေသာ္ ေပ်ာ္ 
၀င္ာိႏိုင္သည့္ဆာီးမ်ာီးမဟိုတပ္ါ။ ထိိုေၾကာင့္ လို ေလာကသ္ည့္ေရေျမာင္ီးမ်ာီးလိိုအပသ္ည္။ ဂ်စ္ပဆမ္မ်ာီးကိိုထည့္ရန ္
ပမာဏသည ္ဆိိုဒယီမ္ာွႏင့္ စီအီီးစီပမာဏအေပၚမတူညေ္မ်ာီးလာသည္။ 
 
အယလ္ကာလ ီကိိုအေနေတာ္ျဖစ္ေစရန ္အက္စစ ္  
 
ဓါတိုေဗဒအသို ီးအာႏႈန္ီးအရ ေျမဆတီြင္ အယလ္ကာလ ီအေနေတာ္ျဖစ္ေစေသာျပဳျပင္စမီ မႈမွာ အက္စစ္မ်ာီးျဖစသ္ည။္  
ထိိုသိို႔ျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ိဳီးကိို အယလ္ကာလေီျမမ်ိဳီးတြင္ ထို ီးပစၥည္ီးထည့္ျခင္ီးေလာက္အသို ီးမမ်ာီးပါ။ ဤသိို႔ျဖစ္ရျခင္ီး၏အ 
ေၾကာငီ္းရင္ီးမ်ာီးစြာရွိပါသည္။ ပထမ - ဆိိုဒစ္ေျမဆီမ်ာီးသည္အမ်ာီးအာီးျဖင့္ အယလ္ကာလမီ်ာီးျဖစ္သည္၊ သိို႔ေသာ္ 
ဂ်စ္ပဆမ္မ်ာီးကိိုထည့္ေ ေျမဆီမ ွဆိိုဒီယမ္မ်ာီးကိိုေပ်ာ္၀င္ေစျခင္ီးျဖင့္ လိိုအပ္သည့္ pH အဆင့္သိို႔နိမ့္သြာီးေစသည္။       
ဒိုတယိ- အယလ္ကာလီေျမဆီမ်ာီးစြာတိို႔သည ္ ကယလ္ဆယီမ ္ ကာဘြန္နတိ ္ ထို ီးေက်ာက္မ်ာီးျဖစသ္ည္။ ဤေျမမ်ိဳီး 
တြင္ ကယလ္ဆယီမ ္ကာဘြန္နတိအ္ာီးလို ီးကိို အေနေတာ္ျဖစ္ေအာငမ္ျပဳလိုပ္ာိႏိုင္ပါက pH ကိို ၇.၀ ေအာက္သိို႔ မခ် 
ာိႏိုင္ပါ၊ ထိို႔ေၾကာင့္အမ်ာီးအာီးျဖင့္လိိုအပသ္ည့္ပမာဏတစခ္ိုအထ ိ အက္စစ ္ စီမ ျပဳျပငမ္ႈလိိုအပသ္ည္။ ဤအေၾကာငီ္း 
မ်ာီးေၾကာင့္ ာွႏစ္စဥ္စိိုကပ္်ိဳီးရသည့္ သီီးာွႏ မ်ာီးအတြက ္ အယလ္ကာလီေျမမ်ာီးကိိုအေနေတာ္ ျဖစ္ရန္ျပဳလိုပ္ျခင္ီးသည္ 
အမ်ာီးအာီးျဖင့္ လက္ေတြ႔မက်ပါ။ သိို႔ေသာ္ အပင္မ်ိဳီးအစာီးေကာက္ပသဲီီးာွႏ မ်ာီး၏အျမစ္ဇို တြင္ အေနေတာ္ျဖစ္ရန္ 
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ျပဳလိုပပ္ါကျဖစ္ာိႏိုင္ေျခရွသိည၊္ ဤအခါမ်ိဳ ီးတြင္ ဆာလဖာ၊ သအီိိုဆာလဖ္ိတ ္ ာႏွင့္ဖာီးရပ ္ ဆာလ္ဖတိက္ဲသ့ိို႔ေသာ 
အကစ္စ-္ပို စ ဖြဲ႔သည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ာီးကိိုေပါငီ္းထည့္ျခင္ီးျဖစ္သည္။ အက္စစ-္ပို စ ဖြဲ႔သည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ာီးတြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ 
သည့္ထည့္၀င္ာႏႈန္ီးမွာ ေျမဆ ီpH ာွႏင့္ ၾကာီးေနပမာဏအေပၚတြင္မူတညမ္ည္ျဖစေ္ ေျမဆီမ်ာီးကိိုစမ္ီးသပ္စစ္ေဆီးျခင္ီး 
မွတဆင့္ဆို ီးျဖတသ္င့္ပါသည။္ အသို ီး၀ငသ္ည့္အခ်ိဳ  ႔ေသာအခ်ကအ္လက္မ်ာီးကိို မိိုကက္ယဘ္တ ္ ာွႏင့္ စတငတ္န ္
(၂၀၁၂) တိို႔မွ ေပီးပိို႔ထာီးပါသည္။  
 
ေအာ္ဂနဲစ္ျပဳျပငမ္ႈမ်ာီး 
 
ေျမဆီမ်ာီးအတြက ္ ေအာ္ဂနဲစ ္ ျပဳျပင္မႈမ်ာီးသည ္ ဇီ၀ေဗဒဆိိုင္ရာမလူဇစ္ျမစမ္်ာီးမွျဖစသ္ည္။ ေအာ္ဂနဲစ္ျပဳျပင္မႈာွႏင့္ 
ပတသ္ကေ္အမ်ိဳီးအစာီးေျမာက္မ်ာီးစြာရွေိ ေကာက္ပသဲီီးာႏွ အကၽြင္ီးအက်န္မ်ာီး၊ တိရစၦာန္မွစြန္႔ေသာပစၥည္ီးမ်ာီး၊အစာီး 
အစာ သိို႔အဟိုတ ္အျခာီးေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး၊ ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာမ်ာီး၊ ဘိိုင္အိိုခ်ာ၊ ေျမေဆြီးာွႏင့္ အျခာီးစသည္တိို႔ 
ပါ၀ငသ္ည္။ ေအာ္ဂနဲစ္ျပဳျပငမ္ႈအမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးသည္ ေဖၚျပေမဆို ီးာိႏိုင္သည့္အရာမ်ာီးပင္ျဖစ္သည္၊ အခ်ိ ႔ဳ ေသာသာမန ္
ေအာဂဲနစမ္်ာီးကိို ဇယာီး ၄ တြင္ေဖၚျပထာီးသည္။ ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိို ေျမဆီအတြင္ီးသိို႔ pH 
ကိိုထိန္ီးရနအ္တြက ္ထည့္ျခင္ီးမဟိုတ္ပါ၊ သိို႔ေသာ္ ၎တိို႔သည ္pH ာွႏင့္ အပင္မ ွpH အေပၚတို ႔ျပန္မႈတြင္အက်ိဳီးသက ္
ေရာက္ေစသည။္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေျမဆီအတြင္ီးသိို႔ထည့္ျခင္ီးမွာ သာမနအ္ာီးျဖင့္ ေျမဆီတြင္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီး 
တိိုီးပြာီးလာရန ္ာွႏင္/့ သိို႔မဟိုတ ္အပင္မလွိိုအပသ္ည့္ အဟာရေပီးရန္ျဖစ္သည။္ ေအာ္ဂနဲစ ္ျပဳျပင္မႈာွႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္ 
ေဆြီးောႏြီးခ်က္အျပည့္အ၀ကိို ဤစာေစာငတ္ြင္ေဖၚျပရနမ္ျဖစ္ာိႏိုင္ေသာ္လည္ီး ေအာ္ဂနဲစ္ာွႏင့္ပတသ္ကသ္ည့္အဓကိ 
အခ်က ္အလကအ္နညီ္းငယက္ိိုေဖၚျပပါမည္။  
 
ေအာ္ဂနဲစ္မ်ာီး ပိိုင္ဆိိုငသ္ည့္အေရီးႀကီီးေသာအရာတစခ္ိုမွာ ကာဘြန္ာွႏင့္ ာႏိိုက္ႀတိဳဂ်င(္C:N) တိို႔၏အခ်ိဳ ီးျဖစသ္ည္။ 
ေအာ္ဂနဲစ္၏ကာဘြန ္ရာခိိုင္ာႏႈန္ီးသည္ ၅၀-၅၀%တြင္ အသင့္အတင့္တည္ၿငိမ္လ်က္ရွသိည္။ တစဘ္ကတ္ြင္ ာႏိိုက္ႀတိဳ 
ဂ်င္ရာခိိုင္ာႏႈန္ီးသည ္၁%ေအာက္မ ွ၆% အထကိြျဲပာီးၾကသည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ေအာ္ဂနဲစ၏္ (C:N) အခ်ိဳီးသည ္အနိမ့္ဆို ီး 
၈ မွ အျမင့္ဆို ီး ၂၀၀အထိျဖစ္ာႏိိုင္သည။္ ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေျမဆီမ်ာီးတြင္အလြယတ္ကူေဆြီးျမည့္သည့္ ေအာ္ဂနဲစ ္
ပစၥည္ီးမ်ာီးတြင ္နိမ့္ေသာC:N ရိွေ(ဆိိုလိိုသည္မွာ၎တိို႔ထတဲြင္ ာႏိိုက္ႀတိဳဂ်င္အခ်ိဳီးအစာီးျမင့္မာီးစြာပါ၀င္ျခငီ္းျဖစသ္ည)္ 
ေျမၾသဇာအျဖစ ္တန္ဖိိုီးရွသိည့္အရာျဖစ္သည။္ ေျမၾသဇာမ်ာီး၊ ေကာက္ပသဲီီးာွႏ စိမ္ီးအၾကြင္ီးအက်န္မ်ာီးာွႏင့္ အစာီးအစာ 
အက်န္မ်ာီး သည ္ ထိိုပစၥည္ီးမ်ာီး၏ဥပမာမ်ာီးျဖစသ္ည္။ ဤပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေျမဆထီသဲိို႔ေပါင္ီးထည့္သည့္အခါ မိိုက္ခရိို 
ဘိိုင္ရယ ္ ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးစတင္ေ အပင္အတြက္အသို ီးျပဳရန္အဟာရရငီ္းျမစအ္ျဖစအ္သို ီးျပဳၾကသည္။ စီမ ျပဳျပင္သည့္ 
ထိိုေအာ္ဂနဲစ္ ေဆြီးျမည့္သည့္အခါ ၎တိို႔ေပီးသည့္အဟာရမ်ာီးသည ္ဓါတိုေျမၾသဇာေလာက ္အပငမ္်ာီးမရာိႏိုင္ေတာ ့
ပါ သိို႔မဟိုတ ္အပင္မ်ာီးအတြက ္အက်ိဳ ီးမရွေိတာပ့ါ။ သိို႔ေသာ္ ေျမဆထီသဲိို႔ေအာ္ဂနဲစ္ထပ္ေပါင္ီးျခင္ီးအာီးျဖင့္ ေအာ္ဂ ဲ
နစ္ပစၥည္ီးထပ္ေပါင္ီးရသည့္အက်ိဳီးရွိပါသည။္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးေဆြီးျမည့္သည့္ရာာႏႈန္ီးသည ္ အလြန္ကြျဲပာီးေ 
ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး၏ဓါတိုေပါင္ီးစပမ္ႈ၊ C:N အခ်ိဳ ီး၊ ေျမဆီစိိုထိုိင္ီးဆ၊ pH ာွႏင့္ အပူခ်နိ္ာႏွင့္ မိိုက္ခရိိုဘိိုင္ရယအ္ေရအ 
တြက္တိို႔အေပၚတြင္မူတညသ္ည္။ ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး၏မိိုက္ခရိိုဘိိုင္ရယ္ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးသည္ 
စိိုစြတ္၊ ောႏြီး ေ အက္စစအ္နည္ီး ငယ္ပါေသာေနရာတြင္ပိိုျမန္သည္။ 
 
ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးသည ္မိိုက္ခရိိုဘိိုင္ရယ္ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးကိိုခိုခ ာိႏိုင္ေ C:N အခ်ိဳီးျမင့္မာီးေသာေၾကာင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈ 
အျဖစအ္လိုပ္လိုပ္ာိႏိုင္သည ္ သိို႔ေသာ္ ေကာငီ္းေသာေျမၾသဇာမျဖစ္လာာိႏိုင္ပါ။ အညိဳေရာင္ေကာက္ပသဲီီးာွႏ အၾကြငီ္းအ 
က်န္ာွႏင့္သစ္ဆနသ္ည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးမွာ ၎၏ဥပမာမ်ာီးျဖစသ္ည္။ ၎တိို႔ကိိုေျမဆီသိို႔ေပါင္ီးထည့္ေစတင္ေဆြီးျမည့္လာ 
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သည့္အခါ အမွနအ္ာီးျဖင့္  ၎တိို႔သည္ရာိႏိုင္သည့္အဟာရမ်ာီးကိို ရကသ္တ ပတ ္သိို႔မဟိုတ ္လ ေပါင္ီးမ်ာီးစြာ  “၀ါိုး မ ္ၱဳ 
”စာိုးသဖုံိုးသည ။ C:Nအခ်ိဳီးျမင့္မာီးသည့္ဤပစၥည္ီးမ်ာီးတိို႔သည္ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးကိိုခိုခ ာိႏိုင္သည္။ ထိို႔ေၾကာင့္ ၎တိို႔ 
သည္ေျမဆထီတဲြင္ၾကာရွည္စြာခ ာိႏိုင္ရည္ရွိမည္။ ၎တိို႔သည ္ ေျမေဆြီး၏အေရီးပါသည့္အပိိုင္ီးျဖစ္လာေ သိို ေလွာင ္
ထာီးသည့္ ကာဘြန္ပါ၀င္ၿပီီး ေျမသာီးတည္ေဆာက္ရနအ္ေထာကအ္ကူျဖစ္ေစသည။္ ေျမေဆြီးျဖစလ္ာျခင္ီး သည္ 
ေျမဆထီတဲြင္သိိုေလွာင္ျခငီ္းကိိုအာီးေပီးသည ္ သိို႔မဟိုတ ္ ေျမဆတီြင္ ကာဘြနက္ိို “ၾကာရွည စြာရယူသမ္ ိုးထာိုး” 
သည ။ 
 
သစ္ရြက္ေဆြီး/ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာ 
 
ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေျမဆတီြင္ထည့္ျခင္ီးျဖင့္ အထြကတ္ိိုီးသည့္ရလဒက္ိိုရွသိည္။ သိို႔ေသာ္ 
တကိ်သည့္ရလဒ္ာွႏင့္ အက်ိဳီးရာိႏိုင္မည့္အခ်ိန္တာသည ္ ထည့္၀င္သည့္ေအာ္ဂနဲစ္မ်ာီး၏သဘာ၀အေပၚတြင္မတူည္ 
လိမ့္မည္။ သစ္ရြက္ေဆြီးေျမၾသဇာ/ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာသည ္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုစိုပို ထာီးေေဆြီးေစကာ ေအာ္ဂဲ 
နစ္ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးျဖစသ္ည၊္ဤသိို႔စိုပို ထာီးေေဆြီးျမည့္ေစျခင္ီးျဖင့္ေျမႀကီီးထတဲြင္တျဖည္ီးျဖည္ီးေဆြီးေစၿပီီးေနာက ္
ဆို ီးအထတိည္ၿငိမ္မႈရွသိည့္ ရလဒက္ိိုရရွမိည္။ ေဆြီးသြာီးေသာေျမၾသဇာသညC္:N အခ်ိဳီးနိမ့္သည ္သိို႔ေသာ္ ေျမဆထီဲ 
တြင္တေျဖီးေျဖီးေဆြီးသြာီးသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ ၎သည ္ဓါတိုေဗဒဆိိုင္ရာအစတိ္အပိိုင္ီးမ်ာီးစြာပါ၀င္ေသာ  
ေၾကာင့္ျဖစသ္ည္။ ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာသည ္ သဘာ၀အာီးျဖင့္အဟာရၾကြယ္၀ျခင္ီးမရွိလွပါ ထိို႔ေၾကာင့္ တိိုေတာင္ီး 
ေသာအခ်ိနအ္တြင္ီး အပင္မလွိိုအပ္သည့္အဟာရကိို တိိုီးတက္မႈမျဖစေ္စာိႏိုင္ပါ။ သိို႔ေသာ္ သစရ္ြက္ေဆြီးေျမၾသဇာမ်ာီး 
သည္ ေျမဆီျပဳျပင္ရာတြင္အလြန္ေကာင္ီးမြန္ပါသည္။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အေနာကအ္ာဖရကိမတွ္တမ္ီး (ဂိိုအူဘ ၂၀၁၇) 
တြင္ေဖၚျပထာီးသည့္အတိိုငီ္း ေျမေဆြီးမ်ာီးကိို မည္သည့္ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမွမဆိိုေအာင္ျမင္စြာျပဳလိုပာိ္ႏိုင္သည္။ သင္ ့
တင့္ဆီေလ်ာ္စြာျပငဆ္င္ထာီးသည့္ေအာ္ဂနဲစ္ေျမၾသဇာကိို ၾကာရွည္စြာထည့္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ ေျမဆသီည ္၎၏ေရထနိ္ီး 
ာႏိိုင္သည့္ပမာဏ၊ ေပါင္ီးစညီ္း ာိႏိုင္မႈပမာဏတိိုီးတကေ္ကာင္ီးမြန္လာၿပီီး အက်ိဳီးျပဳမိိုကခ္ရိုဘ္မ်ာီး၏ႀကီီးထြာီးမႈကိိုအာီး 
ေပီးာိႏိုင္သည္။ 
 
ဘိိုငအ္ိိုခ်ာ 
 
ဘိိုငအ္ိိုခ်ာသည ္ မၾကာမအီခ်ိန္မွစေေျမဆီျပဳျပင္စီမ ျခငီ္းအတြက ္ အာရို စိိုက္ျခငီ္းခ ရပါသည္။ ဘိိုင္အိိုခ်ာသည ္ ေျမဆ ီ
သိို႔ ကာဘြန္ေပါင္ီးထည့္ေပီးသည္၊ ေျမဆီဓါတ္ပစၥည္ီးာွႏင့္ရိုပ္ပိိုင္ီးဆိိုင္ရာပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေကာင္ီးမြန္လာေစေ ဘိိုငအ္ိိုခ်ာ 
ကိိုထည့္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ေကာကပ္သဲီီးာွႏ အထြက္တိိုိုီးေစာိႏိုင္သည္ (ေမဂ်ာ ၂၀၁၀)။ မၾကာမကီ ထိုတ္သည့္ အီီးစအီိပ္ခ်္အိို 
အာရ ွမွတတ္မ္ီးတြင္ ဘိိုငအ္ိိုခ်ာာွႏင့္ပတသ္ကေ္ အၾကယတ္၀င့္ေဆြီးောႏြီးခဲေ့ (ရွာဖာ၊ ၂၀၁၈)ဖတ္ရႈသူမ်ာီးအာီးအေသီး  
စိတအ္ခ်က္အလက္မ်ာီးအတြက္ ေဆြီးောႏြီးတိိုင္ပင္ပါရန္တိိုက္တြန္ီးထာီးပါသည။္ ဘိိုငအ္ိိုခ်ာသည ္ ေျမဆီျပဳျပင္မႈ 
အတြကတ္န္ဖိိုီးရွိာိႏိုင္ပါသည။္ သိို႔ေသာ္ ေျမဆီည ့ဖ်ငီ္းျခင္ီးအတြက ္“မ်ကလ္ွည့္ ေဆီးရည”္ မဟိုတ္ပါ။ 
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မိိုင္ခရိုဘမ္်ာီး 
 
မိိုင္ခရိုဘမ္်ာီးကိိုေျမဆထီသဲိို႔ထည့္ျခင္ီးျဖင့္ ေျမဆီ၏ဇီ၀ဆိိုင္ရာပစၥည္ီးမ်ာီးအာီးေျပာငီ္းလဲေစေသာ္လညီ္း အမ်ာီးအာီး 
ျဖင့္ ေျမဆျီပဳျပငမ္ႈတစခ္ိုအေနျဖင့္မစဥ္ီးစာီးၾကပါ။ ဥပမာအာီးျဖင့္ ရိိုင္ဇိိုဘယီြန္ ဘကတ္ီီးရီီးယာီးမ်ာီးသည ္ပပဲင္ကဲသ့ိို႔ 
ေသာေကာက္ပသဲီီးာွႏ မ်ာီးကာကြယ္ရနအ္တြကအ္ေထာကအ္ကူျဖစသ္ည္၊ အပငအ္ာီးအဟာရျဖစ္ေစမည့္ ာႏ္ိိုက္ႀတိဳဂ်င ္ 
ကိိုျပဳျပင္ေပီးသည္။ ထိိုနည္ီးတူပင ္ ည ့ေသာေျမမ်ာီးတြင္မိိုင္ေကာ္ဟီဇလ္မႈိာွႏင့္တြဘဲက္အသက္ရွင္ာိႏိုင္သည့္အပငမ္်ာီး 
တြင္၎ကိိုထည့္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ ေကာက္ပသဲီီးာွႏ ႀကီီးထြာီးျခင္ီးကိိုအေထာကအ္ပ့ ေပီးသည္။ ထရကီိိုဒီမာ မႈ ိကိိုလဲပကသ္ိိုဂဲ 
နစ္ ေအာ္ဂနဲစ္စင္မ်ာီးအာီးတိိုက္ဖ်က္ရန္ာွႏင့္ အပငႀ္ကီီးထြာီးမႈတိိုီးတက္ေစရန္အတြက ္အက်ိဳီးျပဳမိိုင္ခရိုဘအ္ျဖစ္ေျမဆီ 
ထ ဲသိို႔ထည့္သည(္ရွယလ္တန္ ၂၀၁၈)။ မိိုက္ခရိုဘ္မ်ာီးကိိုေျမဆတီြင္ေပါင္ီးထည့္ျခင္ီးသည ္ထူီးျခာီးေသာအေျခအေန 
မ်ာီးကိို ရည္ညႊန္ီးေဆာင္ရြကရ္ာတြင ္ အက်ိဳီးအရွဆိို ီးျဖစသ္ည္၊ ဥပမာ- လယယ္ာထတဲြင္ ပပဲငက္ဲ့သိို႔ေသာေကာက္ပဲ 
သီီးာွႏ မ်ာီးကိို ပထမဦီးဆို ီးအႀကိမ္စိိုကသ္ည့္အခါမ်ိဳီး သိို႔မဟိုတ ္တိုိက္စာီးမႈ သိို႔မဟိုတ ္အဟာရေလ်ာ့နညီ္းသည့္ ေျမည  ့
မ်ာီးတြင္ မိိုင္ေကာ္ဟီဇယ ္မႈိထည့္ျခင္ီး မ်ိဳီးျဖစသ္ည။္ 
 
ေျမဆ ီ“လန္ီးဆနီ္းေစျခင္ီး” 
 
ေျမဆအီျဖည့္ပစၥည္ီး ေနာကဆ္ို ီးအိုပ္စိုကိို“လနီ္းဆနီ္းေစျခင္ီး”ဟဖရည ညႊန ိုးၾကပါသည ၊ အလြန ၾကယ ျပန ၍၍ေကာင ိုးစြာ 
အနက မ ြင ့ႏ္ဖင ေသိုးပါ။ ေျမဆီအျ ည ့ပစၥည ိုးထဖတ သည ့ ကဖန ထဖတ လဖပ သူမ ာိုးသည အမ ္ဖိုးမ ္ၱဳိုးေျပာဆ္ဖမည ျ စ သည   - 
ဥပမာ ေျမဆီ ြုံ႔ၿ ္ၱဳိုးမႈတ္ဖိုးတက လာေစသည ၊ ေျမဆအီဟာရက္ဖ ြင ့ေပိုးသည ၊ အပင မ ာိုးပ္ဖ၍အၾကမ ိုးခုံႏ္ဖင သည ။ ေျမဆီ 
အတြင ိုး မ္ဖက ခရ္ဖေအာ ဂြဲနစ စင ျ စ ေပၚေစသည ၊ ေျမၾသ္ာလ္ဖအပ မႈက္ဖေလ ာ့နည ိုးေစသည  သ္ဖ႔မဟဖတ   ယ ထဖတ ႏ္ဖင  
သည  - စသည ျ င ့။ ထိိုကဲသ့ိို႔ေသာ ေျမဆီအာီးျဖည့္ ပစၥည္ီး အမ်ာီးစိုမွာ တကိ်ေသာေထာက္ခ ခ်က္မ်ာီးမေပီးာိႏိုင္ပါ။ 
အခ်ိ ႔ဳေသာေျမဆီအျဖည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးသည ္တရာီး၀င္ျဖစေ္ သိပၸ နည္ီးအရလသူိမ်ာီးၿပီီးထိေရာက္မႈကိိုေဖၚျပကာ ေအာင ္
ျမင္မႈမ်ာီးကိိုလည္ီးမွတတ္မီ္းတငထ္ာီးပါသည္။ သိို႔ေသာ္ ေျမဆအီာီးျဖည့္ပစၥည္ီးဟိုေခၚေသာအခ်ိဳ ႔တိို႔မွာ ဤေဖၚျပခ်က ္
ခ်က္မ်ာီးာွႏင့္မကိိုက္ညီပါ၊ ထိို႔ေၾကာင့္သတိႀကီီးစြာထာီးရွိရန္လိိုအပ္ပါသည္။ “မွနက္နသ္ညဟ္ိုဆိိုရေအာင ္မွနက္နလ္ြန္ီး 
ေနပါက ထိိုအတိိုငီ္းျဖစ္ေနပါသည”္ ဟိုဆိိုေသာအဆိိုမွာ ထင္ရွာီးသည့္ ေျမဆအီာီးျဖည္ ့ ပစၥည္ီးာႏွင့္ အလြန္ကိိုကည္ ီ
ပါသည္။ ေျမဆမီ်ာီးသည ္ မ်ကလ္ွည့္နယ္ပယ္မဟိုတ္ပါ၊ မ်ကလ္ွည့္ဆနသ္ည့္ ေျပာဆိိုခ်ကတ္စ္ခိုမွာ တရာီး၀င္မျဖစ ္
ာႏိိုင္ပါ။ ဥပမာ-ေျမဆ ီမိိုက္ခရိိုဘိိုင္ရယအ္ဖြဲ႔အစည္ီးမွာအလြန္ရႈပ္ေထြီးပါသည္။ ေျမဆ ီမိိုက္ခရိိုဘိိုင္ရယအ္ဖြဲ႔အစည္ီး ကိို 
ရဖတ တရက ေျပာင ိုးလြဲ  န တီိုးေပိုးမည ဟဖဆ္ဖေသာ အျ ည ့ပစၥည ိုးမ ာိုးသည  ထ္ဖသမူ ာိုး ေျပာသည ့အတ္ဖင ိုးျ စ လာ 
မည မဟဖတ ပါ၊ ေျမဆအီလြန ညုံ့  င ိုးလြန ိုးမသွာျ စ ႏ္ဖင မည ။   
 
ကၽြန္ပ၏္အႀက ျပဳခ်က္မွာ ေျမဆတီိိုီးတက္ရန္ေပါင္ီးထည့္မည့္ပစၥည္ီးေၾကျငာေျပာဆိိုခ်က္မ်ာီးကိို ေသခ်ာစြာေလလ့ာ 
စ ိုစမ္ီးပါ။ ေလလ့ာစို စမ္ီးရမည့္အခ်က္မ်ာီးမွာ-ပထမ- ေျပာဆိိုထာီးသည့္အလာီးအလာမ်ာီးသည ္သဘာ၀က်ပါသလာီး 
သိို႔မဟိုတ ္ မ်ကလ္ွည့္ဆန္ေနပါသလာီး၊ ဒိုတယိ- ေျပာထာီးသည့္အလာီးအလာအက်ိဳီးသက္ေရာက္မႈမ်ာီးသည ္ သိပၸ  
နည္ီးက်ပါသလာီး၊ တတိယ- ရရွိေသာအက်ိဳီးေက်ီးဇူီးမ်ာီးသည ္တတယိပါတီမသွိုေတသနျပဳေ စီစစ္အတည္ျပဳထာီး 
ပါသလာီး၊ ေနာက္ဆို ီးအခ်က-္ ထိိုပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုထိုတလ္ိုပသ္ူမ်ာီးသည ္ေမီးခြန္ီးမ်ာီးေမီးေသာအခါ ျပနလ္ည္ေျဖၾကာီး 
လိိုေသာဆာႏၵရွိပါသလာီး၊ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္အခ်က္အလက္မ်ာီးကိိုေပီးလိိုပါသလာီး။ ဤေမီးခြန္ီးမ်ာီး၏ အေျဖ 
သည ္‘မဟိုတ္ပါ’ ျဖစ္ေနပါက “၀ယယ္ူသမူ်ာီးအေနျဖင့္သတထိာီးပါ”! 
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အက်ဦ္းခ်ဳပ ္
 
အခ်ိဳ ႔ေသာေျမဆီျပဳျပငျ္ခင္ီးမ်ာီးတြင္ အဟာရနည္ီးျခငီ္းေၾကာင့္ထည့္ျခင္ီးထက ္ေျမဆကီိိုျပဳျပင္ရနအ္တြက ္ေျမဆသီိို႔ 
မွန္ကနသ္ည့္ ဓါတိုပစၥည္ီး၊ ရိုပ္အဂီၤါ သိို႔မဟိုတ ္ဇီ၀ဆိိုင္ရာေျမဆီပစၥည္ီးမ်ာီးထည့္ျခင္ီးျဖစ္သည္။ ေျမဆီ၏ဓါတိုဆိိုငရ္ာ 
ပါ၀င္ပစၥည္ီးမ်ာီးာွႏင့္ပတတ္္္သက္ေ ေကာင္ီးမြန္ာွႏ ႔စပ္စြာနာီးလည္ာိႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမဆနီမူနာာွႏင့္ခြဲျခမ္ီးစတိ္ျဖာစီစစ္ရန္ 
လိိုအပ္ပါသည။္ ထိိုသိို႔ျပဳလိုပျ္ခင္ီးျဖင့္ သီီးျခာီးအေျခအေနမ်ာီးတြင္ေျမဆီမ်ာီးကိိုျပဳျပငရ္န္အတြက ္လိိုအပသ္ည့္အမ်ိဳီး 
အစာီးာွႏင့္ာႏႈန္ီးမ်ာီးကိိုဆိုို ီးျဖတာ္ႏိိုင္မည္။ သာမန္ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးအမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးတြင္ ေအာ္ဂနဲစ္မဟိုတသ္ည့္ျပဳျပငမ္ႈ 
မ်ာီးျဖစသ္ည့္ ထ ိုီး ပစၥည္ီးမ်ာီးာႏွင့္ဂ်စ္ပဆန္၊ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးျဖစ္သည့္ ေကာကပ္သဲီီးာွႏ  ာွႏင့္တိရစၦာန္စြန္႔ပစၥည္ီးမ်ာီး၊ 
ေျမေဆြီးမ်ာီးာွႏင့္ ဘိိုငအ္ိိုခ်ာမ်ာီးပါ၀ငသ္ည္။ ေအာ္ဂနဲစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုထည့္ျခင္ီးျဖင့္ေျမဆီပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုပိိုေေကာငီ္းေစ 
ၿပီီး အသို ီးျပဳရန္အာီးေပီးသင့္သည္။ ေျမဆသီိို႔ထည့္သည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုအကဲျဖတသ္ည့္အခါ ထိိုအရာမ်ာီးသည္ေျမဆ ီ
ထတဲြင္ သသိာထင္ရွာီးသည့္ပို စ ျဖင့္ သိပၸ နည္ီးက်စြာေဆာင္ရြက္ာိႏိုင္ျခင္ီးရွမိ႕ရွိစဥ္ီးစာီးပါ။ 
 
ဇယာီး ၁။ ေရြီးခ်ယ္ထာီးေသာေကာက္ပဲသီီးာႏွ မ်ာီးအတြက္ အျမင့္ဆို ီးေျမဆီ pH အမ်ိဳီးမ်ိိုီး။ ဟာ၀ါရီ၏ေျမဆမီ်ာီးတြင္ အပင္အဟာရ စီမ ခန္႔ခြမဲႈ၊ 
အပူပိိုင္ီးေဒသာွႏင့္ အပူပိိုင္ီးထက္အနည္ီးငယ္နိ္မ့္သည့္ ေနရာမ်ာီးအတြက္ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးဆိိုင္ရာ ခ်ဥ္ီးကပ္မႈမ်ာီး၊ အာရ္၊ အိုခ်ိဒ ာွႏင့္ အဲန္၊ ဗြီ၊ ဟူ၊ 
စီတီေအအိပ္ခ်္အာရ္၊ မာာိႏိုအာတြင္ရွိေသာ ဟာ၀ါရီတကၠသိိုလ္၊ ၂၀၀၀ - မွွထိုတ္ယူသည္။ 

ေကာကပ္သဲီီးာႏွ  pH ေကာကပ္သဲီီးာႏွ  pH 
ေျပာင္ီး ၅.၅-၆.၇ ပင္မွည့္သီီးပင္ ၅.၀-၆.၀ 
ဆန္စပါီး ၅.၀-၆.၅ နာနတ ္ ၄.၇-၅.၅ 
ေျပာင္ီးမ်ိဳီးာႏွ စာီး ၅.၅-၇.၀ မာလကာ ၅.၅-၆.၈ 
ေကာ္ဖ ီ ၅.၀-၆.၀ ဟင္ီးသီီးဟင္ီးရြက္အမ်ာီးစို ၆.၀-၆.၈ 
ေထာပတ္သီီးပင ္ ၆.၂-၆.၅ ခိခိုယိုျမက ္ ၅.၅ - ၆.၅ 
ငွွက္ေပ်ာ ၅.၅-၆.၅ ႀက  5.0- ၆.၅ 
ေရွာက/္သ ပိုရာ၀င္မ်ိဳီး ၆.၀-၆.၈ ပိန္ီးဥ ၅.၅ - ၆.၅ 
 
ဇယာီး ၂။ ေရြီးခ်ယ္္ထာီးသည့္ ဆလိိုင္ီးခ ာိႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ေကာက္ပဲသီီးာႏွ မ်ာီး။ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးအတြက္ ေရ အရည္အေသြီး အက္ဖ္ေအအိို ၂၉ မွ။ 
ယူအဲန္- အက္ဖ္ေအအိို ၁၉၉၄။ 
 
ခ ာိႏိုငရ္ညရ္ွမိႈ ေကာကပ္သဲီီးာႏွ  

 
ခ ာိႏိုငရ္ညရ္ွမိႈ  ေကာကပ္သဲီီးာႏွ  

 
ခ ာိႏိုငရ္ညရ္ွမိႈ  ေကာကပ္သဲီီးာႏွ  

ျမင့္ေသာ 
ေျမဆ ီ 
အီီးစီ<၆ 

ဘာလီ အသင့္အတင့္ 
ေျမဆ ီ 
အီီးစီ<၃ 

ကိုလာီးပဲ နိမ့္ေသာ 
ေျမဆ ီ 
အီီးစီ<၁ 

ေျမပ ဲ
၀ါ ဂ်  ဳ ေျပာင္ီးာွႏ  
ဘာမြန္ဒါ ျမက ္ သၾကာီးမို လာ ဆန္စပါီး 
ကညြစ္တစ္မ်ိိုီး သခြါီးေမႊီး ကိိုီးလ္သီီးာႏွ ပင္ 
စြန္ပလြ  တယ္သီီး အာလူီး 
ဂ်  ဳပင္ျမက ္ သ လြင္ ခရမ္ီးခ်ဥ ္
 နာနတ ္ အသီီးအမ်ာီးစို 
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ဇယာီး ၃။ ကယ္လစီယမ္ ကဘြန္နတိ္ာႏွင့္ညီမွ်သည့္ သတ္မွတ္ထာီးသည့္ ထို ီးပစၥည္ီးမ်ာီး။ အမ္၊ အယ္လီ မွ။  ေရာောွႏာစိိုက္ပ်ိဳီးေရီး 
လက္ကိိုင္စာအိုပ္၊ ဗာဂ်ီီးနီီးယာီး တိိုီးခ်ဲ ႔ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၂၀၀၂။ 

ထ ိုီးပစၥညီ္း ကယ္လစယီမ ္ကာဘိိုနတိ ္တူညေီသာ ပမာဏ 
စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးဆိိုင္ရာ ထ ိုီး - ကယ္လစီယမ္ ကာဘိိုနိတ္ ၁၀၀ 
ဒိိုလိိုမိတစ္ လိိုင္ီး(ထို ီး)  ၁၀၈ 
ကြစ္ လိိုင္ီး (ထ ိုီးေက်ာက္ကိိုအပူေပီးရာမွရရွိေ ကယ္လဆီယမ္ 
ေအာက္ဆိိုက္ပါ၀င္သည့္ အယ္လကာလီထို ီး) 

၁၅၀-၁၇၅ 

ဟိိုက္ဒရိတ္တက္ လိိုင္ီး  ၁၁၀-၁၃၅ 
မာီးလ္-ကယ္လစီယမ္ ကာဘိိုနိတ ္ ၇၀-၉၀ 
 

ဇယာီး ၄။ ေျမဆီလႊာသိို႔ေပါင္ီးထည့္ာႏိိုင္ေသာ သာမန္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး။ ဂ်ီ၊ အီဗာနိလိို မွ။ ၿမိဳ ႔တြင္ီး အဟာရ စီမ ခန္႔ခြမဲႈ လက္စြစဲာအိုပ္၊ 
ဗာဂ်ီီးနီီးယာီး တိိုီးခ်ဲ ႔ပူီးေပါင္ီးေဆာငရ္ြက္မႈ၊ ၂၀၁၁။ 

စိိုက္ပ်ိဳီးေရီး ေျမၾသဇာမ်ာီး 
 ေကာက္ပဲသီီးာႏွ အၾကြင္ီးအက်န္  
 တီက်စ္စာေျမေဆြီး 
 * ေျမေဆြီး 
ျမဴနစီပါယ္ စြန္႔ပစ္ေရ 

 အနည္အာႏွစ္မ်ာီး(ဘိိုင္အိိုေစာလစ ္
 ဥယ်ာဥ္ၿခ ေျမမ်ာီးမွစြန္႔ပစ္ပစၥည္ီး 
 အစာီးအစာအၾကြင္ီးအက်န္ 
 စကၠဴအၾကြင္ီးအက်န္ 
စက္မႈလက္မႈ စကၠဴစက္ရို မွစြန္႔သည့္အနည္အာႏွစ္  
 အစာထိုတ္လိုပ္မႈမွ အၾကြင္ီး အက်န္မ်ာီး 
 လႊစာမႈန္႔၊ သစ္စငယ္မ်ာီး 
* ေျမေဆြီးကိို အာီးလို ီးေသာေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးနီီးပါီးမွျပဳလိုပ္ာိႏိုင္ေ အထက္ပါဇယာီးတြင္ေဖၚျပထာီးသည့္အရာမ်ာီးအပါအ၀င္ျဖစ္ေ 
အျခာီးေသာေအာ္ဂဲနစ္ျဖစ္သည့္ တိရစၦာန္အႀကြင္ီးအက်န္မ်ာီးမွလျဲပဳလိုပ္ာိႏိုင္သည္။ 
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