အီီးစီအပ
ိ ခ
္ ်္အိို အာရွ မွတတ
္ မ္ီးမ်ာီး
အမွတစ
္ ဥ္ ၃၆
ေအာက္တိိုဘာ ၂၀၁၈

ပိမ
ို က
ိို ်န္ီးမာသည့္ေျမဆီမ်ာီးအတြက္ ေျမဆီမ်ာီးကိျို ပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီး
ေသာမတ္ အယ္လ္ ေသာမ္စင္ မွေရီးသာီးတင္ျပသည္*

နိဒါန္ီး.
ေျမဆီဓါတိုပစၥည္ီး၊ ရိုပပ
္ င
ိုိ ီး္ ဆိင
ို ရ
္ ာာႏွင့္ ဇီ၀ဆိိုင္ရာဂိုဏသ
္ တိမ်ာီးသည္ အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြက္အလြန္ျမင့္မာီးစြာ ဆီ
ေလ်ာ္ေကာင္ီးမြန္ျခင္ီးမွ အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြက္အလြနဆ
္ ိိုီး၀ါီးေစျခင္ီးအထိအမ်ိဳီးမ်ိဳီးကြာျခာီးၾကသည္။ ေျမဆီတစ္မ်ိဳီး
တည္ီးတြငအ
္ ပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြကသ
္ ဘာ၀အေလ်ာက္အလြန္ေကာင္ီးမြနသ
္ ည့္ပစၥည္ီးအာီးလိုီးကိိုေတြ႔ာႏိိုင္ရန္ ခက္ခဲ
ပါသည္။ အထူီးသျဖင့္အပူပင
ိို ္ီးေဒသတြင္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ို သာ္လည္ီးလိုေလာက္သည့္အနက္ရွိေသာေျမဆီာႏွင့္အျမစ္
ဇိုတြင္ေရေကာင္ီးစြာစီီးေသာေျမျဖစ္ပါက ေျမဆီတြင္ပါ၀င္ေသာပစၥည္ီးမ်ာီးကိို ဆီေလ်ာ္ေသာျပဳျပင္မႈာႏွင့စ
္ ီမခန္႔ခဲြမႈမ်ာီး
ျပဳလိုပျ္ ခင္ီးျဖင့္ ေျမဆီအာီးလိုီးနီီးပါီးတိ႔သ
ို ည္ အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအတြက္ဆီေလ်ာ္ေသာေျမဆီျဖစ္လာာႏိိုင္ပါသည္။ သ
ဘာ၀အေလ်ာက္စက
ိို ္ပ်ိဳီးေမရေသာေျမ(က်တ္တီီးေျမ) ာႏွင့္ ေရထိနီး္ ာႏိိုင္စမ
ြ ္ီးအနိမ့ဆ
္ ိုီးေျမဆီပင္လ်င္ ဆီေလ်ာ္ ေသာ
စီမျပဳျပင္မႈာႏွင့္ထည့္၀င္မႈမ်ာီးျပဳလိုပေ
္ ပီးျခင္ီးျဖင့္ အလြနထ
္ ီးူ ျခာီးေသာသီီးာႏွအထြကက
္ ိိုျဖစ္ေစာႏိိုင္သည္။
အပင္ႀကီီးထြာီးမႈအေပၚ အာႏႈတလ
္ ကၡဏာပါသည့္အက်ိဳီးသက္ေရာက္ေစေသာေျမဆီမ်ိဳီးကိိုျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီး၊ ရိုပပ
္ င
ိုိ ီး္ ဆိိုင္
ရာ ကိိုငတ
္ ယ
ြ ္စီမေပီးျခင္ီး(ထြန္ယက္ျခင္ီး၊ တူီးဆြျခင္ီး)၊ ေျမဆီ စီမခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထကိိုေျပာင္ီးလဲျခင္ီး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဤ
လိုပ္ေဆာင္မသ
ႈ ိုီးရပ္ကိိုေပါင္ီးစပ္ျခင္ီးမ်ာီးျပဳလိုပေ
္ ပီးရမည္။

ဥပမာ-ေျမဆီက်စ္လစ္ျခင္ီးကိို

ထြန္ယက္ျခင္ီးျဖင့္သာ

က်စ္ေနေသာေနရာကိိုခထ
ြဲ တ
ို ္ာႏိိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ ေျမဆီလႊာမ်ာီးကိိုျပဳျပင္ျခင္ီး(အထူီးသျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီး
မ်ာီး)ာႏွင့္ ျခာီးနာီးေသာ ေျမဆီစီမခန္႔ခြဲမႈအေလ့အထမ်ာီးတိ႔သ
ို ည္ ေျမက်စ္လစ္ျခင္ီးကိိုကာကြယ္ာႏိိုင္ေကာင္ီး ကာကြယ္
ာႏိိုင္မည္။ ာႏွစ္မ်ိဳ ႔ဖယ
ြ ္မေကာင္ီးသည့္ဓါတိုပစၥည္ီးပါ၀င္ေသာေျမမ်ိဳီးကိို ျပဳျပင္ေပီးရန္လအ
ိို ပ္သည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ ေျမဆီစမ
ီ မႈအာီးျဖင့္ ထိက
ို ဲ့သ႔ေ
ိို သာျပႆနာမ်ိဳီးျပန္လည္ျဖစ္ေပၚရန္ောႏွီးေကြီးသြာီးေစမည္။ ေျမဆီမေ
ွ ပါက္ဖြာီး
လာသည့္မႈိ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ သန္ေေကာင္ကသ
ဲ့ ႔ေ
ိို သာကပ္ပါီးေကာင္မ်ာီးစြာက်သည့္ ဇီီၤ၀ျပႆနာမ်ာီးကိို ဓါတိုနည္ီး ျဖင့္
လ်င္ ျမန္စာြ ေျဖရွငီး္ ာႏိိုင္သည္။ သိို႔မဟိုတ္ သီီးာႏွကိိုေျပာင္ီးလဲျခင္ီးာႏွင့္ ေျမဆီစီမမႈအေလ့အထကိိုေျပာင္ီးလဲေပီး ျခင္ီးျဖင့္
ပိိုီးက် ျခင္ီးစသည္တ႔က
ိို ိိုပိိုေ ောႏွီးေစာႏိိုင္သည္။

1

ဤေဆာင္ီးပါီး၏ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မ်ာီးမွာ ၁။ ေျမဆီျပဳျပင္မက
ႈ ိို ထိုတ္ေဖၚျပဌာန္ီးရန္ ၂။ ထပ္ေဆာင္ီးျပဳျပင္မႈျဖင့္ ကိုသာႏိိုင္
သည့္သာမန္ေျမဆီျပသနာမ်ာီးကိိုေဆြီးောႏြီးရန္ာႏွင့္

၃။

ေျမဆီျပဳျပင္မႈ

သာမန္အမ်ိဳီးအစာီးကိိုေဖၚထိုတ္ျခင္ီးတိ႔ျို ဖစ္

သည္။
ေျမဆီျပဳျပင္မက
ႈ ိို ထိုတ္ေဖၚျပဌာန္ီးျခင္ီး
ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးသည္ဓါတိုေျမၾသဇာမ်ာီးာႏွင့မ
္ တူပါ။ ေျမၾသဇာမ်ာီးကိို အပင္တြင-္ အဟာရထပ္ေဆာင္ီးေပီးရန္ထည့္
ျခင္ီးျဖစ္သည္။ ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီးတြငမ
္ ူ အေျခခအာီးျဖင့္ေကာင္ီးက်ိဳီးမေပီးေသာဓါတိုပစၥည္ီး၊ ရိုပပ
္ င
ိုိ ီး္ ဆိင
ို ရ
္ ာ သိ႔မ
ို
ဟိုတ္ ဇီ၀ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုျပဳျပင္ေပီးျခင္ီးျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ျခင္ီးာႏွင့္ ေျမၾသဇာတိ႔၏
ို ထူီးျခာီးခ်က္ကိို အစဥ္အျမဲျပတ္သာီးစြာ
ျမင္ရမည္မဟိုတ္ပါ။ ဥပမာ - ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးသည္ ေျမၾသဇာာႏွင့္ေျမဆီျပဳျပင္မာႏ
ႈ ွစ္မ်ိဳီးစလိုီးအတြကေ
္ ဆာင္ရက
ြ ္
ာႏိိုင္သည္။ ဤစာတမ္ီးတြင္ ကၽြန္ပတ
္ ႔သ
ိို ည္ ျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီးကိသ
ို တ္မတ
ွ ္ေဆြီးောႏြီးပါမည္။
သာမန္ေျမဆီျပႆနာမ်ာီးကိို ျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီးျဖင့္ကသ
ို ျခင္ီး
သာမန္ေျမဆီျပႆနာမ်ာီးစြာတိ႔က
ို ိို ေျမဆီျပဳျပင္မႈမ်ာီးေပါင္ီးစပ္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ထိန္ီးသိမ္ီးကိုသာႏိိုင္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာဤ
ျပႆနာမ်ိဳီးမ်ာီးကိေ
ို အာက္တြင္ေဖၚျပထာီးပါသည္။

ေျမဆီတြင္ အခ်ဥ္ဓါတ္(အက္စစ္ဓါတ္)ာႏွင့္ အယ္လကာလီဓါတ္ပါ၀င္မႈ
ေျမဆီ pHသည္ေျမဆီတြင္ပါသည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးအနက္ အေရီးႀကီီးဆိုီးာႏွင့္အဓိကက်ဆိုီးျဖစ္သည္။ ေျမဆီ pH သည္ဇ၀
ီ
လည္ပတ္မက
ႈ ထ
ိို ိန္ီးထာီးသည္(ပို ၁)၊ ေျမဆီအတြငီး္ ရွသ
ိ တဳအမ်ိဳီးမ်ိဳီးတိ႔၏
ို အဆိပ္ျဖစ္ျခင္ီးကိဆ
ို ိုီးျဖတ္ေပီးေ ေျမဆီအ
တြင္ီးရွဇ
ိ ၀
ီ ဆိိုင္ရာလႈပ္ရွာီးမႈမ်ာီးကိို ျပင္ီးထန္စာြ အက်ိဳီးသက္ေရာက္ေစသည္။ pH သည္ေျမဆီ၏ အခ်ဥ္ဓါတ္(အက္စစ္
ဓါတ္) ာႏွင့္ အယ္လကာလီဓါတ္ကိိုတိိုငီး္ တာသည့္အရာတစ္ခိုျဖစ္သည္။ pH အခ်ိဳီးအစာီးသည္ ၀မွ၁၄ အစီအစဥ္အ
လိက
ို ္အထိရေ
ွိ pH ၇ မွာ“ၾကာီးေန”၊ တန ္ဖိုး ၇ ေအာကမွအကစစျ စ၍ တန ိုး္ဖ ၇ အထကမွာ အယလကာလီသတၱဳ
ျ စသည။ အပငအမ ာိုးစအ
ဖ တြက pH ၆ ခန္႔သည္ အေကာင္ီးဆိုီးျဖစ္သည္။သိ႔ေ
ို သာ္ အက္စစ္-ာႏွစ္သက္သည့္အပင္
မ်ာီးမွာ pH ၄ အထိနမ
ိ ့ေ
္ သာေျမတြင္ရွငသ
္ န္ာႏိိုင္ေ အယ္လကာလီဓါတ္-ခာႏိင
ို သ
္ ည္အ
့ ပင္မ်ာီးမွာ pH ၁၀ ရွိေသာေျမ
ဆီတြင္အသက္ရွငသ
္ န္ာႏိိုငသ
္ ည္။ ဤ pH အစီအစဥ္က“ိို ခာႏိိုင္ရည္ရွိေသာ”အပင္မ်ာီးပင္လွ်င္ အပင္၏က်န္ီးမာေရီးာႏွင့္
ထြက္ာႏႈန္ီးသည္ ထိို pH အစီအစဥ္အျပင္ေရာက္သည့္ေျမတြင္ဒါဏ္ခရသည္။ စိိုစတ
ြ ္ေသာအပူပိိုင္ီးေဒသမ်ာီးာႏွင့္ အနိမ့္
ပိင
ို ီး္ -အပူပိိုငီး္ ေဒသတြင္ေပါက္သည့္အပင္မ်ာီးသည္ အက္စစ္ေျမဆီ pH တန္ဖိိုီးအသင့္ရွိေသာေျမမ်ိဳီးတြငရ
္ ွငသ
္ န္ာႏင
ိုိ ္
သည္ (ဇယာီး ၁)၊ ဆန္စပါီး၊ ေကာ္ဖီ၊ နာနတ္ာႏွင့ပ
္ င္မွည့္သီီးစသည္တ႔အ
ိို ပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ကေကာင္ီး
ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆေ
ိို သာ္ အပူပင
ိို ္ီးေဒသရွေ
ိ ျမဆီမ်ာီးသည္ သဘာ၀အာီးျဖင့္ အက္စစ္ေပါက္ေသာေျမျဖစ္
သည္!
ေျမဆီအခ်ဥ္ဓါတ္ပါ၀င္ျခင္ီးသည္ ာႏွစ္ကာလၾကာရွည္စြာ စိိုစတ
ြ ္ေသာရာသီဥတိုရသ
ွိ ည့္ေနရာရွိေျမဆီမ်ာီးတြင္ျဖစ္ေပၚ
သည့္သဘာ၀အက်ိဳီးဆက္ျဖစ္သည္ (ဥပမာ-ာႏွစ္ေထာင္ေပါင္ီးမ်ာီးစြာတည္ရွိခသ
ဲ့ ည့္တင
ိို ္ီးျပည္မ်ာီး)။ ဤအေျခအေန
မ်ိိုီးသည္ ကယ္လစ
္ ီယမ္ာႏွင့္မဂၢနီစီယမ္ကသ
ဲ့ ႔ေ
ိို သာ အခ်ဥ္ဓါတ္မပါသည့္ေျမဆီရွိပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေလ်ာ့နည္ီးသြာီးေစ
သည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္ီးမွာပင္ အခ်ဥ္ဓါတ္ပါသည့္ အလူမီနမ္ာႏွင့သ
္ ဓါတ္တ႔သ
ိို ည္ ေျမဆီတြငဆ
္ က္လက္တည္ရွိေနေ
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ေပ်ာ္၀င္သတိအလြနအ
္ မင္ီးရွလ
ိ ာၿပီီး အခ်ဥ္ဓါတ္ကထ
ိို တ
ို လ
္ ိုပသ
္ ည္။ အခ်ဥ္ဓါတ္ပါေသာေျမမ်ိဳီးတြင္ ေျမဆီ pH ကိို
ျမင့္ေပီးရန္မျပဳလိုပ္မီ ေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွမ်ာီး၏အခ်ဥ္ဓါတ္ခာႏိိုင္ရည္ရွိျခင္ီးကိစ
ို ဥ္ီးစာီးရန္မာွ အေရီးႀကီီးပါသည္။
အက္စစ္/အခ်ဥ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈမ်ာီးသည့္ေျမမ်ာီး (pH<5) တြင္ ဇီ၀လည္ပတ္မ၏
ႈ N, P, ာႏွင့္ K သည္ အမ်ာီးအာီးျဖင့္နိမ့္
သည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္ီးမွာပင္ အလူမီနယ
ီ မ္၊ အိိုင္ီးယြန္ီး(သဓါတ္)ာႏွင့္အျခာီးေသာသတဳမ်ာီးသည္ အရည္ေပ်ာ္၀င္သည့္
သတိရွိလာေ အပင္မ်ာီးအာီးအဆိပ္ျဖစ္ေစသည္။ အမွန္မာွ အက္စစ္မ်ာီးေသာေျမဆီမ်ာီးတြင္ ေပါက္သည့္အပင္မ်ာီး
ရွင္သန္ရန္အတြက္ အလူမီနမ္ာႏွင့မ
္ န္ဂနီီးစ္အဆိပ္မ်ာီးသည္ အလြန္ျပင္ီးထန္သည့္ျပႆနာျဖစ္သည္ - နိမ့ေ
္ သာေျမ
ဆီ pH ကိို ခာႏိင
ို သ
္ ည္အ
့ ပင္မ်ာီးသည္ ေျမဆီတြင္ရေ
ွိ နသည့္ ျမင့္မာီးသည့္အလူမီနမ္ာႏွင့္မန္ဂနီီးစ္ပါ၀င္မက
ႈ ိို ခာႏိင
ို ရ
္ ည္ရိွ
သည္(ေယာ့ထ္ ၂၀၀၀)။ ေျမဆီအက္စစ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈသည္ မိိုကခ
္ ရိိုဘင
ိို ္ရယ္ ရွင္သန္မႈမ်ာီးကိဆ
ို ိိုီးဆိိုီး၀ါီး၀ါီးအက်ိဳီးသက္
ေရာက္ေစသည္။ ထိအ
ို ေျခအေနတြင္ အက္စစ္ဓါတ္အလြန္မ်ာီးေသာေျမမ်ိဳီး၌ဘက္တီီးရီီးယာီးပိိုီးမ်ာီးသည္ ရွငသ
္ န္မႈ
ေလ်ာ့နည္ီးလာေ မႈိမ်ာီးသည္ပိိုေရွငသ
္ န္လာသည္။ ေကာင္ီးက်ိဳီးျဖစ္ေစသည့္ ာႏိိုက္ႀတိဳဂ်င္က-ိို ျပဳျပင္ေပီးသည့္ ဘက္
တီီးရီီးယာီးႀကီီးထြာီးမႈသည္ အက္စစ္ဓါတ္အလြနမ
္ ်ာီးေသာေျမမ်ိဳီးတြငေ
္ နထိိုင္ၾကသည္။

ပို ၁။ ရရွိာႏိိုင္သည့္အဟာရာႏွင့္ အျခာီးလိိုအပ္ခ်က္အမ်ာီးအတြက္ ေျမဆီ pH၏ေယဘဖယ အက ္ၱဳိုးသကေရာကမႈမ ာိုး။ ဗာဂ ီိုးနီိုးယာိုး
စ္ဖကပ ္ၱဳိုးေရိုးဆ္ဖငရာ စမိုးသပမႈ စခနိုး စာေစာင အမွတ ၁၃၆၊ ၁၉၃၅။

အယ္လကာလီေျမဆီမ်ာီးသည္ ၇ ထက္ျမင့္သည့္ pH ရွိသည္။ ဤေျမဆီမ်ာီးသည္ မိီးို -အသင့္အတင့္နည္ီးေသာ ာႏွင့္
မိိုီးနည္ီးသည့္ေဒသတစ္၀မ
ွ ္ီး၊ သြင္ီးေရမ်ာီးတြငပ
္ ါ၀င္သည့္ဆာီးာႏွင့/္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေရစီီးဆင္ီးမႈညသ
့ ည့္ ေနရာရွင
ိ န္ ေသာ
ေျမဆီအမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးတြင္ အမ်ာီးဆိုီးရွိသည္။ အယ္လကာလီအမ်ိဳီးအစာီးမွ ဆင္ီးသက္သည့္ပစၥည္ီးမွျဖစ္ေပၚလာ
သည့္ေျမဆီမ်ာီး-ထိုီးေက်ာက္ကဲ့သ႔ေ
ိို သာ အယ္လကာလီေျမဆီမ်ာီးသည္ အသင့္အတင္-့ စိိုထင
ိို ္ီးသည့္ေဒသတြင္
လည္ီး ေတြ႔ရသည္။ ေျမဆီ pH တန္ဖိိုီး ၈ အထိရွိေသာ ေျမဆီမ်ိဳီးသည္ အပင္မ်ာီးအာီးျပႆနာျဖစ္ေစမႈနည္ီးသည္
(အက္ စစ္-ာႏွစ္သက္သည့္အပင္မ်ာီးသည္ ခၽြင္ီးခ်က္ျဖစ္ သည္)။ သိ႔ေ
ို သာ္ pH 8 အထက္သည္ မိိုက္ခရိို နယူထရင့္
မ်ာီးျဖစ္ သည့္ အိိုင္ီးယြနီး္ (သဓါတ္)၊ ဇင့္ ာႏွင့္ မဂၢနီစီး္ မ်ာီးျပင္ထန္စာြ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကိိုျဖစ္ေစသည္။
အယ္လကာလီေျမမ်ာီးသည္ အမ်ာီးအာီးျဖင့္ အေျခအေနာႏွစ္ရပ္အနက္ တစ္ခို၏အက်ိဳီးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္ီးျဖစ္သည္။ ပထမာႏွင့္အမ်ာီးဆိုီးမွာ ေျမဆီမ်ာီးတြငက
္ ယ္လစီယမ္ ကာဘိန
ို ိတ(္ ထိုီး)ပါ၀င္ျခင္ီးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
မ်ာီးစြာေသာေျခာက္ေသြ႔သည့္ေဒသရွိေျမဆီမ်ာီးတိုိ႔သည္သဘာ၀အေလ်ာက္ ထိုီး စိုေပါင္ီးပါ၀င္လာျခင္ီးျဖစ္ေပၚသည္၊
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အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ေျမဆီီမ်ာီးအတြင္ီးတြင္ အသင့္အတင့္-ေပ်ာ္၀င္သည့္သတဳပစၥည္ီးမ်ာီးဆက္လက္တည္ ရွေ
ိ န
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ေနရာတြငမ
္ ဆိို သဘာ၀ထိုီး (ကာလ္ကာရီီးယပ္စ)္ ပါ၀င္ပါက ေျမဆီpH သည္ ၇.၀
အထက္တြင္ရွိေနမည္ျဖစ္ေ ၈.၃ အထိပင္ျမင့္ာႏိိုင္သည္။ ေျမဆီတင
ြ ္အယ္လကာလီမ်ာီးျခင္ီးသည္ ဆိိုဒယ
ီ မ္ ာႏွင့္
ကာဘြန္နတ
ိ ္မ်ာီးတြဘ
ဲ က္ပါ၀င္မႈျမင့္မာီးျခင္ီးေၾကာင့္လည္ီးျဖစ္ာႏိိုင္သည္။ ထိိုကသ
ဲ့ ႔ေ
ိို သာျဖစ္ရပ္မ်ာီးသည္ ဆိိုဒယ
ီ မ္မ်ာီး
ေျမဆီထသ
ဲ ႔ေ
ိို ပါင္ီးစည္ီးသြာီးျခင္ီးေၾကာင့္အမ်ာီးဆိုီးျဖစ္ာႏိိုင္ေ (ဥပမာ- ေရသြင္ီးစိက
ို ္ပ်ိဳီးရာတြငအ
္ သိုီးျပဳေသာေရ) ေရစီီး
ဆင္ီးမႈည့ဖ်င္ီးျခင္ီးေၾကာင့္လည္ီးျဖစ္ာႏိိုင္သည္၊ ထိသ
ို ႔ေ
ိို ပါင္ီးစပ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္ီးမွာ အျမစ္ဇိုေအာက္တြင္ ဆိိုဒယ
ီ မ္မ်ာီး
ေပ်ာ္၀င္ာႏင
ိုိ ျ္ ခင္ီးကိတ
ို ာီးျမစ္ေသာေၾကာင္ျ့ ဖစ္သည္။ ဆိိုဒယ
ီ မ္ပါ၀င္မႈမ်ာီးသည့္ေျမဆီမ်ိဳီးကိို ဆိုိီးဒစ္ေျမဆီ ဟိုေခၚဆိိုၾက
ေ ျပဳျပင္မႈျပဳလိုပ္ရန္အလြန္ခက္သည့္ ဆိိုီး၀ါီးသည့္အေျခအေနရွိေသာေျမမ်ိဳီးျဖစ္သည္ (ပို ၂).

ပို ၂။ ယူအက္စ္ေအ အာရိဇိိုီးနာီးတြင္ရွိေသာ
ဆိိုဒစ္ေျမ။ အနီီးကပ္ပိုတြင္ ဟင္ီးသီီးဟင္ီးရြက္ပင္မ်ာီး
လိုီး၀မရွိသည္ကိိုသတိျပဳ ၾကည့္ရႈပါရန္။
ဓါတ္ပို - တီ၊ အဲလ္၊ သြန္မစန္။

ေျမဆီလႊာတြင္ အငဓါတ္(ဆလိိုင္ီး) ာႏွင့္ ဆိိုဒယ
ီ မ္ပါ၀င္မႈ
ဆလိိုင္ီး/အငဓါတ္ပါေသာေျမဆီသည္ အရည္ေပ်ာ္၀င္ေသာ ဆာီး စိုေပါင္ီးလ်က္ရွိေ ထိပ
ို ါ၀င္မသ
ႈ ည္အပင္မ်ာီးကိို ထိ
ခိိုက္ေစသည္။ pH ာႏွင့္ပင္လွ်င္ ေျမဆီမ်ာီးသည္ ဆလိိုင္ီးပါ၀င္မအ
ႈ တိိုင္ီးအတာကြျဲ ပာီးၿပီီး အပင္မ်ာီးမွာေျမဆီတြင္ပါ
ေသာဆလိိုင္ီးဓါတ္ကိိုခာႏိိုင္ရည္ကြျဲ ပာီးၾကသည္။ ေျမဆီတြင္ ဆလိိုငီး္ ပါ၀င္မႈကိို အီလက္ထရစ္ကယ္ ကြန္ဒပ္ထစ္ဗတီ
(အီီးစီ) သိ႔မ
ို ဟိုတ္ တီဒအ
ီ က္စ္ (တိတ
ို ယ္ ဒီေဆာ့ ေစာလစ္) အျဖစ္ေဖၚ ျပၾကသည္။ တီဒအ
ီ က္စ္ တစ္ခို၏တန္ဖိိုီး ၆၄၀
ပီပီအမ္သည္ အၾကမီး္အာီးျဖင့္ အီီးစီ ၁ dS/m ာႏွင့္တူညသ
ီ ည္။ ဆလိိုင္ီးဓါတ္သည္ေျမဆီမအ
ွ ပင္မ်ာီးအာီးေပီးာႏိိုင္သည့္
ေရပမာဏကိိုေလ်ာ့နည္ီးေစသည္၊ အေၾကာင္ီးမွာ ဆာီးသည္ စိမ၀
့္ င္ျပန္ာႏ
႔ ျခင္
ွ ီးမွတဆင့္အပင္ထမွေရကိိုစတ
ို ယ
္ သ
ူ ည္။
စိိုစတ
ြ ္ေသာ ာႏွင့္ အသင့္အတင့္စိိုစတ
ြ ္ေသာ အပူပိိုငီး္ ေဒသတြင္လက
ိို ္ေလ်ာညီေထြရင
ွ ္သန္သည့္အပင္မ်ာီးသည္ အင
ဓါတ္ကိိုခာႏိိုင္ရည္မရွိပါ၊ ေျမဆီတြင္အငဓါတ္အနည္ီးငယ္သည္ပင္လွ်င္အပင္ကိိုဒက
ို ၡေပီးာႏိိုင္သည္။ တဘက္တြင္ေျမဆီ
တြင္ အငဓါတ္အလြန္ျမင့္မာေနျခင္ီးကိိုပင္ခာႏိိုင္သည့္ အပင္အမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးလည္ီးရွိပါသည္၊ ဤကဲ့သ႔ေ
ိို သာအပင္မ်ာီး
မွာ ေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွပင္မ်ိဳီးစိတ္မ်ာီးျဖစ္ၾကသည္ (ဇယာီး ၂)။ ဆလိိုင္ီး/အငဓါတ္ခာႏိိုင္ရည္အဆင္က
့ ိိုေဖၚျပသည့္ဇယာီး ၂
သည္ ေယဘိုယ်လမ္ီးညႊနသ
္ ာျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ အပင္မ်ာီး၏ဆလိင
ို ္ီးဓါတ္ခာႏိိုင္ရည္သည္အပင္ႀကီီး
ထြာီးသည့္အေျခအေနမ်ာီးာႏွင့္အျခာီးေသာဖိအာီးမ်ာီးအေပၚတြငလ
္ ဲမတ
ူ ည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆလိိုင္ီးဓါတ္၏
အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္အက်ိဳီးသက္ေရာက္မက
ႈ ိို

ေလ်ာ့ေအာင္ျပဳလိုပ္ာႏိိုင္သည္။

သ္႔ေ
ဖ သာ ယထဖတျခငိုးမ ္ၱဳိုးမ

ဟဖတ။ အျမစ္ဖုံကစ
္ဖ ြတစ္(ဖ စိိုရေ
ႊဲ နျခင္ီးမဟိုတ)္ စြာအၿမဲထာီးျခင္ီးျဖင့္ျပဳလိုပ္ာႏိိုင္သည္။ အျမစ္ဇတြ
ို င္စထ
ိို ိိုငီး္ မႈရွိျခင္ီးအာီး
ျဖင့္ အငန္ဓါတ္အာနိသင္ေလ်ာ့နည္ီးသြာီးသည္။ တျပင္လိုီးစိရ
ို ႊဲေနေသာအျမစ္ဇိုမွာအပင္မ်ာီးကိိုပ်က္စီီး ေစသည္။
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တစက္ စက္က်သည့္ေရသြငီး္ ျခင္ီးနည္ီးမွာ အငဓါတ္(ဆလိိုင္ီး) ကိိုငတ
္ ယ
ြ ္စီမရာတြငအ
္ ထူီး ေကာင္ီးမြနသ
္ ည့္ကရိယာ
တစ္ခိုျဖစ္ သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ အျမစ္ဇတြ
ို ငရ
္ သ
ွိ ည့္ေရစိိုထိိုငီး္ မႈကိိုစီမရာတြင္ အေကာင္ီးဆိုီးနည္ီးျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အငန္ဓါတ္(ဆလိိုငီး္ ) ာႏွင့္ ဆိဒ
ို ီယမ္ဓါတ္သည္ မၾကာခဏအတူတကြေပၚလာသည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ ဆိိုဒီယမ္သည္ ာႏွစခ
္ ိုထဲ
တြင္ ျပႆနာပိိုႀကီီးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ ျပဳျပင္ရန္ပေ
ိို ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဆိဒ
ို ီယမ္ေပါက္ျခင္ီး
သည္ ေျမေစီးမ်ာီးတြင္ ဆိိုဒယ
ီ မ္သတဳျမင့္မာီးစြာစိုပလာျခင္
ို
ီးေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ အထူီးသျဖင့္ ကယ္လစီယမ္ပမာဏ
လိုေလာက္စြာမရွိေသာအခါမ်ိဳီးတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။ ဆိိုဒယ
ီ မ္ေပါက္ျခင္ီးသည္ အပင္မ်ာီးကိိုတက
ိို ္ရက
ိို ္ဒက
ို ၡမေပီးပါ၊ သိ႔ို
ေသာ္ ေျမဆီတည္ေဆာက္မက
ႈ ိိုေပါင္ီးစပ္မမ
ႈ ရွိေအာင္ျပဳလိုပ္ာႏိိုင္ေ ေျမဆီထသ
ဲ ႔ိို ေရစိမ့မ
္ ၀င္ာႏိိုင္ေအာင္တာီးဆီီးာႏိိုင္
သည္။
ေျမဆီျပဳျပင္မမ
ႈ ်ာီး

ထိုီး
ဓါတိုေဗဒ ရႈေထာင့္မွေျပာရလွ်င္ ေျမဆီအက္စစ္ပါ၀င္ျခင္ီးကိို ခ်ိန္ညွိျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီးသည္ အေျခချဖစ္သည္။ “ထိုီး”
သည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထိုီးေက်ာက္မေ
ွ ျပာင္ီးလဲလာသည့္ ေျမာက္မ်ာီးစြာေသာပစၥည္ီးမ်ာီးကိို ၿခဳငို
ေခၚဆိသ
ို ည့္ေ၀ါဟာရျဖစ္သည္။ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးဆိိုင္ရာ ထိုီး သည္ ထိုီးေက်ာက္မေ
ွ ျပာင္ီးလဲလာသည့္ ထိုီးအေခ်ာပိုစ မ်ိဳီး
(CaCO3)ျဖစ္ေ ထိုီးေခ်ာပစၥည္ီးအျဖစ္အမ်ာီးအျပာီးအသိုီးျပဳၾကသည္။ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးတြငအ
္ သိုီးျပဳေသာ ထိုီးသည္ ဓါတို
ေဗဒသန္႔စင္မႈာႏွင့အ
္ ရြယအ
္ စာီးအစိတအ
္ ပိိုင္ီး(ပိိုေငယ္ေသာအပိိုင္ီးမ်ာီးသည္ထိေရာက္မပ
ႈ ိုရ
ိ ွိသည္)၊ ထိေရာက္မႈအေပၚ
မူတည္ေ အမ်ိဳီးမ်ိဳီးကြျဲ ပာီးၾကသည္။ ဟိက
ို ္ဒရိတတ
္ က္ လိိုင္ီး(Ca(OH)2) ာႏွင့္ ကြခလ
္ ိိုငီး္ (CaO)တိို႔သည္ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီး
ဆိိုင္ရာထိုီးကိအ
ို ပူေပီးရာမွ ရရွိေသာထိုီးအမ်ိဳီးအစာီးျဖစ္သည္၊ အမ်ာီးအာီးျဖင့္၎တိ႔သ
ို ည္စက
ိို ္ပ်ိဳီးေရီးတြငအ
္ သိုီးျပဳ
ေသာထိုီးထက္ပေ
ိို ေစ်ီးႀကီီးသည္။ ထိိုေၾကာင့္အသိုီးျပဳမႈနည္ီးသည္။ ကြစ္လိိုငီး္ (CaO)ကိသ
ို တိျပဳေအသိုီးျပဳရပါမည္၊
အေၾကာင္ီးမွာ လူသာီးမ်ာီးာႏွင့္အပင္မ်ာီးကိိုေလာင္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဒိိုလမ
ိို ိတစ္ လိိုင္ီး (CaMg(CO3)2)
သည္ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးတြငအ
္ သိုီးျပဳေသာထိုီးအစာီးအသိုီးျပဳသည့္ထိုီးမ်ိဳီးျဖစ္ေ ကယ္လစီယမ္ာႏွင့္မဂၢနီစီယမ္ကာဘြန္နတ
ိ ္
မ်ာီးေရာောႏွာရာမွ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚလာေသာထိုီးျဖစ္သည္။ မာလ္ သည္ ကယ္လစီယမ္ ကာဘြန္နတ
ိ မ
္ ်ာီး
ျမင့္မာီးစြာပါ၀င္သည့္ေျမဆီပစၥည္ီးျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ အျခာီးမည္သည့္ ထိုီးအမ်ိဳီးအစာီးမွ်မရွိေသာအခါတြငသ
္ ာ
အသိုီး ျပဳရန္အႀကျပဳထာီးပါသည္၊ အေၾကာင္ီးမွာ သန္႔စင္မႈနိမ့ေ
္ သာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (လိိုငီး္ =ထိုီး)
အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္ီးနဲေစရန္ ေျမဆီထဲသ႔ိို ထိုီးပစၥည္ီးမ်ာီးကိို အဓိကထည့္ေသာ္လည္ီး၎တိ႔သ
ို ည္ ကယ္လ္စီယမ္(ာႏွင့္
ဒိိုလိိုမတ
ိ စ္ လိိုင္ီး မ်ိဳီးတြင္ မဂၢနီစီယမ္) ကိိုလည္ီးပိေ
ို မ်ာီးေစသည္။ ၎သည္ အပင္မ်ာီးအတြက္မရွမ
ိ ျဖစ္လအ
ိို ပ္ေ
တစ္ခါ တစ္ရေျမဆီတင
ြ ္ အက္စစ္နည္ီးေနတတ္သည္။ ထိုီးပစၥည္ီးမ်ာီး၏ထိေရာက္မက
ႈ ိို ကယ္လစီယမ္ ကာဘြနန
္ ိတ္
တူညီ ေသာပမါဏ (calcium carbonate equivalent (CCE-စီစီအီးီ ) ဟိုေဖၚထိုတ္ၾကသည္၊ ကယ္လစီယမ္ ကာ
ဘြန္နတ
ိ ္ တြင္စီစအ
ီ ီီး ၁၀၀ရွပ
ိ ါသည္ (ဇယာီး ၃) စီစအ
ီ ီီးသည္ ဓါတိုေဗဒဆိိုငရ
္ ာမ်ာီးေပါင္ီးစပ္မအ
ႈ ေပၚတြင္ မူတည္
သည္။သိ႔ေ
ို သာ္ ျဒပ္မႈနအ
္ ရြယ္အစာီးပၚတြငလ
္ ည္ီးမူတည္သည္။ ေျမဆီထတ
ဲ ြင္ ႀကီီးေသာထိုီးအမႈန(္ အပိိုငီး္ )မ်ာီးသည္
ေသီးငယ္ေသာ ထိုီး ေခ်ာမႈန္မ်ာီးထက္ေနွီးေကြီးစြာတို႔ျပန္မႈေပီးသည္၊ ထိုိို႔ေၾကာင့္ အက္စစ္-အေနေတာ္ျဖစ္ ေစရန္
အတြက္ ပိိုေအခ်ိန္ ၾကာၾကာလိိုအပ္သည္။ ထိ႔ျို ပင္ အက္စစ္ကိိုအေနေတာ္ျဖစ္ေစျခင္ီးျဖင့္ အပူပိိုငီး္ ေဒသေျမဆီ
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မ်ာီးေပါင္ီးစည္ီး ျခင္ီး၊ စိမ့္ ၀င္ာႏင
ိုိ စ
္ ြမီး္ ျခင္ီး ာႏွင့္ အစိိုငအ
္ ခဲျဖစ္ျခင္ီးတိ႔အ
ို ာီးတိိုီးတက္ေစာႏိိုင္သည္။ အက္စစ္ေျမမ်ိဳီးတြငပ
္ ို
မွန္အာီးျဖင့္ ထိုီး pH ၆.၀ – ၆.၅ အထ္ထည့ရမည။ အက္စစ္ေျမဆီမ်ိဳီးထဲသ႔ထ
ိို ိုီးထည့္ရမည့္ပမာဏသည္ အခ်က္
ာႏွစ္ခ်က္အေပၚတြင္မတ
ူ ည္ပါ သည္ — ေျမဆီ၏ pH ႏွင့ ေျမဆီၾကာိုးခုံပမာဏ- “ထ္နိုးသ္မိုးထာိုးသည့ အကစစပါ
၀ငမႈ” ဟူ၍လညိုးလသ
ူ ္မ ာိုးၾက သည။ ေျမေစိုးမ ာိုး သည့ ေျမဆီႏွင့သုံဓါတ လွယမႈပမာဏ(cation exchange
capacity (CEC)ျမင့္သည့္ေျမမ်ာီး တြင္ ၾကာီးခပ မာဏ ျမင့္သည္။ ေျမဆီတင
ြ ္ တိက်မွနက
္ န္သည့္ထိုီးလိအ
ို ပ္မက
ႈ ိို
သိာႏိိုင္ရန္အတြက္ တစ္ခတ
ို ည္ီးေသာ နည္ီးလမ္ီးမွာ အမည္ရေျမဆီစမ္ီးသပ္မႈ ဓါတ္ခြဲခန္ီးတြင္ဓါတ္ခြဲၾကည့္ရန္ျဖစ္
သည္။ ဓါတ္ခြဲခန္ီးမွ pH ာႏွင့္ ၾကာီးခပမာဏ ကိတ
ို ိိုင္ီးေ ထိုီးပါ၀င္ာႏႈန္ီးကိိုေဖၚျပမည္၊ အမ်ာီးအာီးျဖင့္ တန္/ဟာ ျဖင့္ေဖၚျပ
သည္၊ ထိိုာႏႈန္ီးသည္ ထိုီးပစၥည္ီးတြင္ စီစီအီီး ၁၀၀% ရွိသည္ဟိုမတ
ွ ္ယလ
ူ ိမ့မ
္ ည္။ ဓါတ္ခြဲခန္ီးသိ႔န
ို မူနာမ်ာီးကိိုပ႔ရ
ိို န္မ
ျဖစ္ာႏိိုင္ပါက ထိုီးလိိုအပ္မက
ႈ ိို စိိုစတ
ြ သ
္ ည့္ေျမမွ ထိုီးပါ၀င္ ာႏႈနီး္ /ပမာဏမတူ သည့္ေျမဆီနမူနာမ်ာီးကိို ေမြီးျမဴျခင္ီးျဖင့္
ခန္မ
႔ န
ွ ီး္ ာႏိိုင္သည္။ ငါီးရက္ၾကာၿပီီးေနာက္ pH ကိို တိိုငီး္ တာ ေ (စိန
ို မ္ ာႏွင့္ ခစ္ဆယ္လ္ ၂၀၁၅) pH ၆.၀ – ၆.၅ႏွင့အနီိုး
ဆဖုံိုးျ စေသာႏႈနိုးကအ
္ဖ သဖိုးုံ ျပၱဳရမည။ သ္႔ေ
ဖ သာထ္သ
ဖ ႔္ဖ ျပၱဳလပ
ဖ ေသာနညိုးက္ဖ ဓါတခြခ
ြဲ နိုးတြငေျမဆီခြြဲျခမိုးစတ
္ ျ ာမႈမ လဖပ
ႏ္င
ဖ မွသာအသဖိုးုံ ျပၱဳရမည၊ အဘယေၾကာင့ဆ္ဖေေသာ ထ္ဖနညိုးျ င့တ္ဖငိုးတာသည့ရလဒ၏မွနကနတ္က မႈက္ဖ ေသခ ာစြာ
စစေဆိုးအကြဲျ စျခငိုးမလဖပရေသိုးေသာေၾကာင့ျ စ သည။

ဂ်စ္ပဆမ္ (ေက်ာက္ပတ္တီးီ ျပဳလိုပရ
္ ာတြင္အသိုီးျပဳသည့္ ေျမျဖဴာႏွင့တ
္ ူေသာ အျဖဴေရာင္သတဳျဒပ္)
အပင္ႀကီီးထြာီးမႈကအ
ိို က်ိဳီးသက္ေရာက္ေစသည့္ ေျမဆီတြင္ေပ်ာ္၀င္ာႏိိုင္ေသာဆာီးမ်ာီးကိို တိက
ို ္ဖ်က္ရန္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္
နည္ီးသြာီးေအာင္ျပဳလိုပ္ရန္

ျပဳျပင္ာႏိိုင္ျခင္ီးမရွပ
ိ ါ။

အငန္ဓါတ္(ဆလိိုငီး္ )ကိက
ို သ
ို ာႏိိုင္သည့္တစ္ခတ
ို ည္ီးေသာအရာမွာ

အရည္အေသြီးျမင့္ေသာ ေရသြင္ီးစိိုကပ
္ ်ိဳီးျခင္ီးျပဳလိုပသ
္ ည့္အခါ အျမစ္ဇိုေအာက္တင
ြ ္ရွိေသာ ဆာီးမ်ာီးကိေ
ို ရတြင္
လိုေလာက္စြာေပ်ာ္၀င္ေစျခင္ီးျဖစ္သည္။ ဤသိ႔ျို ပဳလိုပရ
္ န္မျဖစ္ာႏိိုင္ပါက ဆာီး၏ဖိအာီးေပီးျခင္ီး ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္
ေျမဆီတြင္ရေ
ွိ သာအစိိုဓါတ္ကထ
ိို ိန္ီးာႏိိုင္သမွ်ထိနီး္ ထာီးပါ၊ အျမစ္ဇတြ
ို ငဆ
္ ာီးမ်ာီးေလ်ာ့သြာီးေစရန္ ေရသြင္ီးျခင္ီးနည္ီး
မ်ာီးကိိုအသိုီးျပဳပါ (ဥပမာ-ေရတစ္စက္တစ္စက္ခ်ေပီးသည့္ ေရသြငီး္ ျခင္ီး)။ ဂ်စ္ပဆမ္မ်ာီး(CaSO4.2H2O) ကိို ထည့္
သြင္ီးအသိုီးျပဳျခင္ီးျဖင့္ေျမဆီတြင္ရွိေသာ ဆိိုဒယ
ီ မ္မ်ာီးကိို ပ ထိုတ္ရာတြငအ
္ ကူအညီျဖစ္ေစာႏိိုင္သည္၊ သိ႔ေ
ို သာ္ ေပ်ာ္
၀င္ာႏိိုင္သည့္ဆာီးမ်ာီးမဟိုတပ
္ ါ။ ထိိုေၾကာင့္ လိုေလာက္သည့္ေရေျမာင္ီးမ်ာီးလိိုအပ္သည္။ ဂ်စ္ပဆမ္မ်ာီးကိထ
ို ည့္ရန္
ပမာဏသည္ ဆိိုဒယ
ီ မ္ာႏွင့္ စီအီီးစီပမာဏအေပၚမူတည္ေမ်ာီးလာသည္။

အယ္လကာလီ ကိအ
ို ေနေတာ္ျဖစ္ေစရန္ အက္စစ္
ဓါတိုေဗဒအသိုီးအာႏႈန္ီးအရ ေျမဆီတြင္ အယ္လကာလီ အေနေတာ္ျဖစ္ေစေသာျပဳျပင္စမ
ီ မႈမွာ အက္စစ္မ်ာီးျဖစ္သည္။
ထိသ
ို ႔ျိို ပဳျပင္ျခင္ီးမ်ိဳီးကိို အယ္လကာလီေျမမ်ိဳီးတြင္ ထိုီးပစၥည္ီးထည့္ျခင္ီးေလာက္အသိုီးမမ်ာီးပါ။ ဤသိ႔ျို ဖစ္ရျခင္ီး၏အ
ေၾကာင္ီးရင္ီးမ်ာီးစြာရွိပါသည္။ ပထမ - ဆိိုဒစ္ေျမဆီမ်ာီးသည္အမ်ာီးအာီးျဖင့္ အယ္လကာလီမ်ာီးျဖစ္သည္၊ သိ႔ေ
ို သာ္
ဂ်စ္ပဆမ္မ်ာီးကိထ
ို ည့္ေ ေျမဆီမွ ဆိဒ
ို ီယမ္မ်ာီးကိိုေပ်ာ္၀င္ေစျခင္ီးျဖင့္ လိအ
ို ပ္သည့္ pH အဆင့္သ႔န
ိို ိမ့္သြာီးေစသည္။
ဒိုတယ
ိ - အယ္လကာလီေျမဆီမ်ာီးစြာတိ႔သ
ို ည္ ကယ္လဆီယမ္ ကာဘြန္နတ
ိ ္ ထိုီးေက်ာက္မ်ာီးျဖစ္သည္။ ဤေျမမ်ိဳီး
တြင္ ကယ္လဆီယမ္ ကာဘြန္နတ
ိ အ
္ ာီးလိုီးကိို အေနေတာ္ျဖစ္ေအာင္မျပဳလိုပ္ာႏိိုင္ပါက pH ကိို ၇.၀ ေအာက္သ႔ိို မခ်
ာႏိိုင္ပါ၊ ထိ႔ေ
ို ၾကာင့္အမ်ာီးအာီးျဖင့္လအ
ိို ပ္သည့္ပမာဏတစ္ခိုအထိ အက္စစ္ စီမျပဳျပင္မႈလအ
ိို ပ္သည္။ ဤအေၾကာင္ီး
မ်ာီးေၾကာင့္ ာႏွစစ
္ ဥ္စက
ိုိ ပ
္ ်ိဳီးရသည့္ သီီးာႏွမ်ာီးအတြက္ အယ္လကာလီေျမမ်ာီးကိအ
ို ေနေတာ္ ျဖစ္ရန္ျပဳလိုပ္ျခင္ီးသည္
အမ်ာီးအာီးျဖင့္ လက္ေတြ႔မက်ပါ။ သိို႔ေသာ္ အပင္မ်ိဳီးအစာီးေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွမ်ာီး၏အျမစ္ဇတြ
ို င္ အေနေတာ္ျဖစ္ရန္
6

ျပဳလိုပပ
္ ါကျဖစ္ာႏိိုင္ေျခရွသ
ိ ည္၊ ဤအခါမ်ိဳီးတြင္ ဆာလဖာ၊ သီအိိုဆာလ္ဖိတ္ ာႏွင့္ဖာီးရပ္ ဆာလ္ဖတ
ိ က
္ သ
ဲ့ ႔ေ
ိို သာ
အက္စစ္-ပိုစဖြ႔သ
ဲ ည့္ ျပဳျပင္မမ
ႈ ်ာီးကိိုေပါင္ီးထည့္ျခင္ီးျဖစ္သည္။ အက္စစ္-ပိုစဖြဲ႔သည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ာီးတြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ
သည့္ထည့္၀င္ာႏႈန္ီးမွာ ေျမဆီ pH ာႏွင့္ ၾကာီးေနပမာဏအေပၚတြငမ
္ ူတည္မည္ျဖစ္ေ ေျမဆီမ်ာီးကိစ
ို မ္ီးသပ္စစ္ေဆီးျခင္ီး
မွတဆင့္ဆိုီးျဖတ္သင့္ပါသည္။ အသိုီး၀င္သည့္အခ်ိဳ ႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ာီးကိို မိိုကက
္ ယ္ဘတ္ ာႏွင့္ စတင္တန္
(၂၀၁၂) တိ႔မ
ို ွ ေပီးပိ႔ထ
ို ာီးပါသည္။

ေအာ္ဂဲနစ္ျပဳျပင္မႈမ်ာီး
ေျမဆီမ်ာီးအတြက္ ေအာ္ဂဲနစ္ ျပဳျပင္မႈမ်ာီးသည္ ဇီ၀ေဗဒဆိိုင္ရာမူလဇစ္ျမစ္မ်ာီးမွျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ျပဳျပင္မာႏ
ႈ ွင့္
ပတ္သက္ေအမ်ိဳီးအစာီးေျမာက္မ်ာီးစြာရွေ
ိ ေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွအကၽြင္ီးအက်န္မ်ာီး၊ တိရစၦာန္မွစန
ြ ႔ေ
္ သာပစၥည္ီးမ်ာီး၊အစာီး
အစာ သိ႔အ
ို ဟိုတ္ အျခာီးေသာစြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္ီးမ်ာီး၊ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ာီး၊ ဘိိုင္အိိုခ်ာ၊ ေျမေဆြီးာႏွင့္ အျခာီးစသည္တိို႔
ပါ၀င္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ျပဳျပင္မႈအမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးသည္ ေဖၚျပေမဆိုီးာႏိိုင္သည့္အရာမ်ာီးပင္ျဖစ္သည္၊ အခ်ိဳ႔ ေသာသာမန္
ေအာဂဲနစ္မ်ာီးကိို ဇယာီး ၄ တြင္ေဖၚျပထာီးသည္။ ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိို ေျမဆီအတြင္ီးသိ႔ို pH
ကိထ
ို ိန္ီးရန္အတြက္ ထည့္ျခင္ီးမဟိုတ္ပါ၊ သိ႔ေ
ို သာ္ ၎တိို႔သည္ pH ာႏွင့္ အပင္မွ pH အေပၚတို႔ျပန္မႈတင
ြ ္အက်ိဳီးသက္
ေရာက္ေစသည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိေ
ို ျမဆီအတြင္ီးသိ႔ထ
ို ည့္ျခင္ီးမွာ သာမန္အာီးျဖင့္ ေျမဆီတင
ြ ္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီး
တိိုီးပြာီးလာရန္ ာႏွင/့္ သိို႔မဟိုတ္ အပင္မလ
ွ အ
ိို ပ္သည့္ အဟာရေပီးရန္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ ျပဳျပင္မႈာႏွင့္ပတ္သက္သည့္
ေဆြီးောႏြီးခ်က္အျပည့္အ၀ကိို

ဤစာေစာင္တြင္ေဖၚျပရန္မျဖစ္ာႏိိုင္ေသာ္လည္ီး

ေအာ္ဂဲနစ္ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အဓိက

အခ်က္ အလက္အနည္ီးငယ္ကိိုေဖၚျပပါမည္။
ေအာ္ဂဲနစ္မ်ာီး ပိိုင္ဆိိုငသ
္ ည့္အေရီးႀကီီးေသာအရာတစ္ခိုမွာ ကာဘြန္ာႏွင့္ ာႏိိုက္ႀတိဳဂ်င္(C:N) တိ႔၏
ို အခ်ိဳီးျဖစ္သည္။
ေအာ္ဂဲနစ္၏ကာဘြန္ ရာခိင
ို ာႏ
္ န
ႈ ီး္ သည္ ၅၀-၅၀%တြင္ အသင့္အတင့္တည္ၿငိမလ
္ ်က္ရသ
ွိ ည္။ တစ္ဘက္တြင္ ာႏိိုက္ႀတိဳ
ဂ်င္ရာခိိုင္ာႏႈန္ီးသည္ ၁%ေအာက္မွ ၆% အထိကျြဲ ပာီးၾကသည္။ ထိ႔ေ
ို ၾကာင့္ ေအာ္ဂဲနစ္၏ (C:N) အခ်ိဳီးသည္ အနိမ့ဆ
္ ိုီး
၈ မွ အျမင့္ဆိုီး ၂၀၀အထိျဖစ္ာႏိိုင္သည္။ ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေျမဆီမ်ာီးတြင္အလြယတ
္ ကူေဆြီးျမည့္သည့္ ေအာ္ဂဲနစ္
ပစၥည္ီးမ်ာီးတြင္ နိမ့္ေသာC:N ရွေ
ိ (ဆိိုလသ
ိို ည္မွာ၎တိ႔ထ
ို တ
ဲ ြင္ ာႏိိုက္ႀတိဳဂ်င္အခ်ိဳီးအစာီးျမင့္မာီးစြာပါ၀င္ျခင္ီးျဖစ္သည္)
ေျမၾသဇာအျဖစ္ တန္ဖိိုီးရွသ
ိ ည့္အရာျဖစ္သည္။ ေျမၾသဇာမ်ာီး၊ ေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွစိမ္ီးအၾကြင္ီးအက်န္မ်ာီးာႏွင့္ အစာီးအစာ
အက်န္မ်ာီး သည္ ထိိုပစၥည္ီးမ်ာီး၏ဥပမာမ်ာီးျဖစ္သည္။ ဤပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေျမဆီထသ
ဲ ႔ေ
ိို ပါင္ီးထည့္သည့္အခါ မိိုက္ခရိို
ဘိိုင္ရယ္ ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးစတင္ေ အပင္အတြက္အသိုီးျပဳရန္အဟာရရင္ီးျမစ္အျဖစ္အသိုီးျပဳၾကသည္။ စီမျပဳျပင္သည့္
ထိိုေအာ္ဂဲနစ္ ေဆြီးျမည့္သည့္အခါ ၎တိ႔ေ
ို ပီးသည့္အဟာရမ်ာီးသည္ ဓါတိုေျမၾသဇာေလာက္ အပင္မ်ာီးမရာႏိိုင္ေတာ့
ပါ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အပင္မ်ာီးအတြက္ အက်ိဳီးမရွေ
ိ တာ့ပါ။ သိ႔ေ
ို သာ္ ေျမဆီထသ
ဲ ႔ေ
ိို အာ္ဂဲနစ္ထပ္ေပါင္ီးျခင္ီးအာီးျဖင့္ ေအာ္ဂဲ
နစ္ပစၥည္ီးထပ္ေပါင္ီးရသည့္အက်ိဳီးရွိပါသည္။

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးေဆြီးျမည့္သည့္ရာာႏႈန္ီးသည္

အလြနက
္ ြျဲ ပာီးေ

ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး၏ဓါတိုေပါင္ီးစပ္မႈ၊ C:N အခ်ိဳီး၊ ေျမဆီစထ
ိို ိင
ို ္ီးဆ၊ pH ာႏွင့္ အပူခ်ိန္ာႏွင့္ မိိုက္ခရိိုဘင
ိို ္ရယ္အေရအ
တြက္တ႔အ
ိို ေပၚတြငမ
္ ူတည္သည္။ ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး၏မိက
ို ္ခရိိုဘိိုင္ရယ္ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးသည္
စိိုစတ
ြ ္၊ ောႏြီး ေ အက္စစ္အနည္ီး ငယ္ပါေသာေနရာတြင္ပိိုျမန္သည္။
ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးသည္ မိိုက္ခရိဘ
ို ိိုင္ရယ္ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးကိိုခိုခာႏိိုင္ေ C:N အခ်ိဳီးျမင့္မာီးေသာေၾကာင့္ေျမဆီျပဳျပင္မႈ
အျဖစ္အလိုပ္လပ
ို ္ာႏိိုင္သည္ သိ႔ေ
ို သာ္ ေကာင္ီးေသာေျမၾသဇာမျဖစ္လာာႏိိုင္ပါ။ အညိဳေရာင္ေကာက္ပဲသီးီ ာႏွအၾကြငီး္ အ
က်န္ာႏွင့သ
္ စ္ဆန္သည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးမွာ ၎၏ဥပမာမ်ာီးျဖစ္သည္။ ၎တိ႔က
ို ိိုေျမဆီသ႔ေ
ိို ပါင္ီးထည့္ေစတင္ေဆြီးျမည့္လာ
7

သည့္အခါ အမွနအ
္ ာီးျဖင့္ ၎တိ႔သ
ို ည္ရာႏိိုင္သည့္အဟာရမ်ာီးကိို ရက္သတပတ္ သိို႔မဟိုတ္ လ ေပါင္ီးမ်ာီးစြာ “၀ါိုး မ ္ၱဳ
”စာိုးသဖုံိုးသည။ C:Nအခ်ိဳီးျမင့္မာီးသည့္ဤပစၥည္ီးမ်ာီးတိ႔သ
ို ည္ေဆြီးျမည့္ျခင္ီးကိခ
ို ိုခာႏိိုင္သည္။

ထိ႔ေ
ို ၾကာင့္

၎တိို႔

သည္ေျမဆီထတ
ဲ ြင္ၾကာရွညစ
္ ြာခာႏိိုင္ရည္ရွိမည္။ ၎တိ႔သ
ို ည္ ေျမေဆြီး၏အေရီးပါသည့္အပိိုင္ီးျဖစ္လာေ သိို ေလွာင္
ထာီးသည့္ ကာဘြန္ပါ၀င္ၿပီီး ေျမသာီးတည္ေဆာက္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ ေျမေဆြီးျဖစ္လာျခင္ီး သည္
ေျမဆီထတ
ဲ ြငသ
္ ိိုေလွာင္ျခင္ီးကိိုအာီးေပီးသည္ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ေျမဆီတြင္ ကာဘြနက
္ ိို “ၾကာရွညစြာရယူသမ
္ ိုးထာိုး”
သည။

သစ္ရက
ြ ္ေဆြီး/ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာ
ေယဘိုယ်အာီးျဖင့္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုေျမဆီတြငထ
္ ည့္ျခင္ီးျဖင့္ အထြကတ
္ ီးိို သည့္ရလဒ္ကိိုရသ
ွိ ည္။ သိ႔ေ
ို သာ္
တိက်သည့္ရလဒ္ာႏွင့္

အက်ိဳီးရာႏိိုင္မည့္အခ်ိန္တာသည္

ထည့္၀င္သည့္ေအာ္ဂဲနစ္မ်ာီး၏သဘာ၀အေပၚတြင္မတ
ူ ည္

လိမ့မ
္ ည္။ သစ္ရက
ြ ္ေဆြီးေျမၾသဇာ/ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုစပ
ို ိုထာီးေေဆြီးေစကာ ေအာ္ဂဲ
နစ္ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးျဖစ္သည္၊ဤသိ႔စ
ို ိုပိုထာီးေေဆြီးျမည့္ေစျခင္ီးျဖင့္ေျမႀကီီးထဲတြငတ
္ ျဖည္ီးျဖည္ီးေဆြီးေစၿပီီးေနာက္
ဆိုီးအထိတည္ၿငိမ္မႈရသ
ွိ ည့္ ရလဒ္ကိိုရရွမ
ိ ည္။ ေဆြီးသြာီးေသာေျမၾသဇာသည္C:N အခ်ိဳီးနိမ့သ
္ ည္ သိို႔ေသာ္ ေျမဆီထဲ
တြငတ
္ ေျဖီးေျဖီးေဆြီးသြာီးသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိိုေသာ္ ၎သည္ ဓါတိုေဗဒဆိိုင္ရာအစိတ္အပိင
ို ္ီးမ်ာီးစြာပါ၀င္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာသည္ သဘာ၀အာီးျဖင့္အဟာရၾကြယ္၀ျခင္ီးမရွိလွပါ ထိ႔ေ
ို ၾကာင့္ တိိုေတာင္ီး
ေသာအခ်ိနအ
္ တြင္ီး အပင္မလ
ွ ိိုအပ္သည့္အဟာရကိို တိိုီးတက္မႈမျဖစ္ေစာႏိိုင္ပါ။ သိ႔ေ
ို သာ္ သစ္ရြက္ေဆြီးေျမၾသဇာမ်ာီး
သည္ ေျမဆီျပဳျပင္ရာတြငအ
္ လြန္ေကာင္ီးမြန္ပါသည္။ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို အေနာက္အာဖရိကမွတ္တမ္ီး (ဂိိုအူဘ ၂၀၁၇)
တြင္ေဖၚျပထာီးသည့္အတိိုငီး္ ေျမေဆြီးမ်ာီးကိို မည္သည့္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမွမဆိေ
ို အာင္ျမင္စာြ ျပဳလိုပာႏ
္ ိိုင္သည္။ သင့္
တင့္ဆီေလ်ာ္စြာျပင္ဆင္ထာီးသည့္ေအာ္ဂဲနစ္ေျမၾသဇာကိို ၾကာရွညစ
္ ြာထည့္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ ေျမဆီသည္ ၎၏ေရထိန္ီး
ာႏိိုင္သည့္ပမာဏ၊ ေပါင္ီးစည္ီး ာႏိင
ို မ
္ ပ
ႈ မာဏတိီးို တက္ေကာင္ီးမြနလ
္ ာၿပီီး အက်ိဳီးျပဳမိက
ို ခ
္ ရိုဘ္မ်ာီး၏ႀကီီးထြာီးမႈကအ
ိို ာီး
ေပီးာႏိိုင္သည္။

ဘိိုငအ
္ ိိုခ်ာ
ဘိိုငအ
္ ိိုခ်ာသည္ မၾကာမီအခ်ိန္မွစေေျမဆီျပဳျပင္စီမျခင္ီးအတြက္ အာရိုစိက
ို ္ျခင္ီးခရပါသည္။ ဘိိုင္အခ
ိို ်ာသည္ ေျမဆီ
သိ႔ို ကာဘြန္ေပါင္ီးထည့္ေပီးသည္၊ ေျမဆီဓါတ္ပစၥည္ီးာႏွင့္ရပ
ို ပ
္ င
ိုိ ီး္ ဆိင
ို ရ
္ ာပစၥညီး္ မ်ာီးကိေ
ို ကာင္ီးမြနလ
္ ာေစေ ဘိိုငအ
္ ခ
ိို ်ာ
ကိထ
ို ည့္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ေကာက္ပဲသီီးာႏွအထြက္တီးိို ေစာႏိိုင္သည္ (ေမဂ်ာ ၂၀၁၀)။ မၾကာမီက ထိုတ္သည့္ အီီးစီအိပ္ခ်္အိို
အာရွ မွတတ
္ မ္ီးတြင္ ဘိိုငအ
္ ခ
ိို ်ာာႏွင့္ပတ္သက္ေ အၾကယ္တ၀င့္ေဆြီးောႏြီးခဲေ
့ (ရွာဖာ၊ ၂၀၁၈)ဖတ္ရသ
ႈ ူမ်ာီးအာီးအေသီး
စိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ာီးအတြက္

ေဆြီးောႏြီးတိိုင္ပင္ပါရန္တက
ိို ္တန
ြ ္ီးထာီးပါသည္။ ဘိိုငအ
္ ိိုခ်ာသည္ ေျမဆီျပဳျပင္မႈ

အတြကတ
္ န္ဖီးိို ရွိာႏိိုင္ပါသည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ ေျမဆီည့ဖ်င္ီးျခင္ီးအတြက္ “မ်က္လွည့္ ေဆီးရည္” မဟိုတ္ပါ။
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မိင
ို ခ
္ ရိုဘမ
္ ်ာီး
မိင
ို ခ
္ ရိုဘမ
္ ်ာီးကိေ
ို ျမဆီထသ
ဲ ထ
႔ိုိ ည္ျ့ ခင္ီးျဖင့္ ေျမဆီ၏ဇီ၀ဆိိုင္ရာပစၥည္ီးမ်ာီးအာီးေျပာင္ီးလဲေစေသာ္လည္ီး အမ်ာီးအာီး
ျဖင့္ ေျမဆီျပဳျပင္မႈတစ္ခိုအေနျဖင့္မစဥ္ီးစာီးၾကပါ။ ဥပမာအာီးျဖင့္ ရိင
ို ဇ
္ ဘ
ိုိ ယ
ီ ြန္ ဘက္တီီးရီီးယာီးမ်ာီးသည္ ပဲပင္ကသ
ဲ့ ႔ိို
ေသာေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွမ်ာီးကာကြယ္ရန္အတြကအ
္ ေထာက္အကူျဖစ္သည္၊ အပင္အာီးအဟာရျဖစ္ေစမည့္ ာႏ္ိိုက္ႀတိဳဂ်င္
ကိိုျပဳျပင္ေပီးသည္။ ထိိုနည္ီးတူပင္ ည့ေသာေျမမ်ာီးတြငမ
္ ိိုင္ေကာ္ဟီဇလ္မိာႏ
ႈ ွင့္တဘ
ြဲ က္အသက္ရွင္ာႏိိုင္သည့္အပင္မ်ာီး
တြင္၎ကိထ
ို ည့္ေပီးျခင္ီးျဖင့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွႀကီီးထြာီးျခင္ီးကိိုအေထာက္အပ့ေပီးသည္။ ထရီကိိုဒီမာ မႈိ ကိိုလဲပက္သဂ
ိို ဲ
နစ္ ေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ာီးအာီးတိက
ို ္ဖ်က္ရန္ာႏွင့္ အပင္ႀကီီးထြာီးမႈတီးိို တက္ေစရန္အတြက္ အက်ိဳီးျပဳမိိုင္ခရိုဘအ
္ ျဖစ္ေျမဆီ
ထဲ သိ႔ထ
ို ည့္သည္(ရွယလ
္ တန္ ၂၀၁၈)။ မိိုက္ခရိုဘ္မ်ာီးကိေ
ို ျမဆီတြင္ေပါင္ီးထည့္ျခင္ီးသည္ ထူီးျခာီးေသာအေျခအေန
မ်ာီးကိို ရည္ညႊန္ီးေဆာင္ရက
ြ ရ
္ ာတြင္ အက်ိဳီးအရွဆ
ိ ိုီးျဖစ္သည္၊ ဥပမာ- လယ္ယာထဲတြင္ ပဲပင္ကဲ့သ႔ေ
ိို သာေကာက္ပဲ
သီီးာႏွမ်ာီးကိို ပထမဦီးဆိုီးအႀကိမ္စက
ိို သ
္ ည့္အခါမ်ိဳီး သိ႔မ
ို ဟိုတ္ တိုိက္စာီးမႈ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ အဟာရေလ်ာ့နည္ီးသည့္ ေျမည့
မ်ာီးတြင္ မိိုင္ေကာ္ဟီဇယ္ မႈိထည့္ျခင္ီး မ်ိဳီးျဖစ္သည္။

ေျမဆီ “လန္ီးဆန္ီးေစျခင္ီး”
ေျမဆီအျဖည့္ပစၥည္ီး ေနာက္ဆိုီးအိုပ္စက
ို “ိို လန္ီးဆန္ီးေစျခင္ီး”ဟဖရညညႊနိုးၾကပါသည၊ အလြနၾကယျပန၍၍ေကာငိုးစာြ
အနကမ င
ြ ့ႏ္ဖငေသိုးပါ။ ေျမဆီအျ ည့ပစၥညိုးထတ
ဖ သည့ ကဖနထဖတလဖပသူမ ာိုးသညအမ ္ဖိုးမ ္ၱဳိုးေျပာဆ္ဖမညျ စသည ဥပမာ ေျမဆီ ႔ၿြုံ ္ၱဳိုးမႈတိုး္ဖ တကလာေစသည၊ ေျမဆီအဟာရက္ဖ ြင့ေပိုးသည၊ အပငမ ာိုးပ္ဖ၍အၾကမိုးခုံႏ္ဖငသည။ ေျမဆီ
အတြငိုး မ္ဖကခရ္ဖေအာဂြဲနစစငျ စေပၚေစသည၊ ေျမၾသ္ာလ္အ
ဖ ပမႈက္ဖေလ ာ့နညိုးေစသည သ္႔မ
ဖ ဟဖတ

ယထဖတႏ္ဖင

သည - စသညျ င့။ ထိက
ို သ
ဲ့ ႔ေ
ိို သာ ေျမဆီအာီးျဖည့္ ပစၥည္ီး အမ်ာီးစိုမွာ တိက်ေသာေထာက္ခခ်က္မ်ာီးမေပီးာႏိိုင္ပါ။
အခ်ိဳ႔ေသာေျမဆီအျဖည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးသည္ တရာီး၀င္ျဖစ္ေ သိပၸနည္ီးအရလူသိမ်ာီးၿပီီးထိေရာက္မက
ႈ ိိုေဖၚျပကာ ေအာင္
ျမင္မႈမ်ာီးကိလ
ို ည္ီးမွတတ
္ မ္ီးတင္ထာီးပါသည္။ သိ႔ေ
ို သာ္ ေျမဆီအာီးျဖည့္ပစၥည္ီးဟိုေခၚေသာအခ်ိဳ ႔တိို႔မွာ ဤေဖၚျပခ်က္
ခ်က္မ်ာီးာႏွင့္မကိက
ို ္ညီပါ၊ ထိို႔ေၾကာင့္သတိႀကီီးစြာထာီးရွိရန္လအ
ိို ပ္ပါသည္။ “မွနက
္ န္သည္ဟိုဆရ
ိို ေအာင္ မွနက
္ န္လြန္ီး
ေနပါက ထိိုအတိိုငီး္ ျဖစ္ေနပါသည္” ဟိုဆိိုေသာအဆိိုမွာ ထင္ရွာီးသည့္ ေျမဆီအာီးျဖည့္ ပစၥည္ီးာႏွင့္ အလြန္ကက
ိို ည
္ ီ
ပါသည္။ ေျမဆီမ်ာီးသည္ မ်က္လွည့န
္ ယ္ပယ္မဟိုတ္ပါ၊ မ်က္လွည့ဆ
္ န္သည့္ ေျပာဆိိုခ်က္တစ္ခိုမွာ တရာီး၀င္မျဖစ္
ာႏိိုင္ပါ။ ဥပမာ-ေျမဆီ မိိုက္ခရိဘ
ို ိိုင္ရယ္အဖြ႔အ
ဲ စည္ီးမွာအလြန္ရႈပ္ေထြီးပါသည္။ ေျမဆီ မိိုက္ခရိဘ
ို ိိုင္ရယ္အဖြ႔အ
ဲ စည္ီး ကိို
ရဖတတရကေျပာငိုးလြဲ

နတီိုးေပိုးမညဟဖဆ္ဖေသာ အျ ည့ပစၥညိုးမ ာိုးသည ထ္သ
ဖ မ
ူ ာိုး ေျပာသည့အတ္ဖငိုးျ စလာ

မညမဟဖတပါ၊ ေျမဆီအလြနညုံ့ ငိုးလြနိုးမသ
ွ ာျ စႏ္ဖငမည။
ကၽြန္ပ၏
္ အႀကျပဳခ်က္မွာ ေျမဆီတိိုီးတက္ရန္ေပါင္ီးထည့္မည့္ပစၥည္ီးေၾကျငာေျပာဆိိုခ်က္မ်ာီးကိို ေသခ်ာစြာေလ့လာ
စိုစမ္ီးပါ။ ေလ့လာစိုစမ္ီးရမည့္အခ်က္မ်ာီးမွာ-ပထမ- ေျပာဆိထ
ို ာီးသည့္အလာီးအလာမ်ာီးသည္ သဘာ၀က်ပါသလာီး
သိ႔မ
ို ဟိုတ္ မ်က္လွည့ဆ
္ န္ေနပါသလာီး၊ ဒိုတယ
ိ - ေျပာထာီးသည့္အလာီးအလာအက်ိဳီးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ာီးသည္ သိပၸ
နည္ီးက်ပါသလာီး၊ တတိယ- ရရွိေသာအက်ိဳီးေက်ီးဇူီးမ်ာီးသည္ တတိယပါတီမသ
ွ ိုေတသနျပဳေ စီစစ္အတည္ျပဳထာီး
ပါသလာီး၊ ေနာက္ဆီးအခ်က္
ို
- ထိိုပစၥည္ီးမ်ာီးကိထ
ို ိုတလ
္ ိုပသ
္ ူမ်ာီးသည္ ေမီးခြန္ီးမ်ာီးေမီးေသာအခါ ျပန္လည္ေျဖၾကာီး
လိိုေသာဆာႏၵရွိပါသလာီး၊ အေထာက္အကူျဖစ္မည့္အခ်က္အလက္မ်ာီးကိေ
ို ပီးလိိုပါသလာီး။ ဤေမီးခြန္ီးမ်ာီး၏ အေျဖ
သည္ ‘မဟိုတ္ပါ’ ျဖစ္ေနပါက “၀ယ္ယူသမ
ူ ်ာီးအေနျဖင့္သတိထာီးပါ”!
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အက်ဥ္ီးခ်ဳပ္
အခ်ိဳ ႔ေသာေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးမ်ာီးတြင္ အဟာရနည္ီးျခင္ီးေၾကာင့္ထည့္ျခင္ီးထက္ ေျမဆီကိိုျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေျမဆီသ႔ိို
မွန္ကန္သည့္ ဓါတိုပစၥည္ီး၊ ရိုပ္အဂီၤါ သိ႔မ
ို ဟိုတ္ ဇီ၀ဆိိုင္ရာေျမဆီပစၥည္ီးမ်ာီးထည့္ျခင္ီးျဖစ္သည္။ ေျမဆီ၏ဓါတိုဆိိုငရ
္ ာ
ပါ၀င္ပစၥည္ီးမ်ာီးာႏွင့ပ
္ တတ္္သက္ေ ေကာင္ီးမြန္ာႏွ႔စပ္စာြ နာီးလည္ာႏိိုင္ရန္အတြက္ ေျမဆီနမူနာာႏွင့္ခဲြျခမ္ီးစိတ္ျဖာစီစစ္ရန္
လိိုအပ္ပါသည္။ ထိသ
ို ႔ျိို ပဳလိုပျ္ ခင္ီးျဖင့္ သီီးျခာီးအေျခအေနမ်ာီးတြင္ေျမဆီမ်ာီးကိိုျပဳျပင္ရန္အတြက္ လိိုအပ္သည့္အမ်ိဳီး
အစာီးာႏွင့ာႏ
္ ႈန္ီးမ်ာီးကိဆ
ို ိုီးျဖတ္ာႏိိုင္မည္။ သာမန္ေျမဆီျပဳျပင္ျခင္ီးအမ်ိဳီးအစာီးမ်ာီးတြင္ ေအာ္ဂဲနစ္မဟိုတသ
္ ည့္ျပဳျပင္မႈ
မ်ာီးျဖစ္သည့္ ထိုီး ပစၥည္ီးမ်ာီးာႏွင့္ဂ်စ္ပဆန္၊ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးျဖစ္သည့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီီးာႏွ ာႏွင့္တိရစၦာန္စန
ြ ္႔ပစၥည္ီးမ်ာီး၊
ေျမေဆြီးမ်ာီးာႏွင့္ ဘိိုငအ
္ ိိုခ်ာမ်ာီးပါ၀င္သည္။ ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိထ
ို ည့္ျခင္ီးျဖင့္ေျမဆီပစၥည္ီးမ်ာီးကိိုပေ
ိို ေကာင္ီးေစ
ၿပီီး အသိုီးျပဳရန္အာီးေပီးသင့္သည္။ ေျမဆီသ႔ထ
ိို ည့္သည့္ပစၥည္ီးမ်ာီးကိအ
ို ကဲျဖတ္သည့္အခါ ထိိုအရာမ်ာီးသည္ေျမဆီ
ထဲတြင္ သိသာထင္ရွာီးသည့္ပိုစျဖင့္ သိပၸနည္ီးက်စြာေဆာင္ရက
ြ ္ာႏိိုင္ျခင္ီးရွမ
ိ ႕ရွိစဥ္ီးစာီးပါ။
ဇယာီး ၁။ ေရြီးခ်ယ္ထာီးေသာေကာက္ပဲသီီးာႏွမ်ာီးအတြက္ အျမင့္ဆိုီးေျမဆီ pH အမ်ိဳီးမ်ိိုီး။ ဟာ၀ါရီ၏ေျမဆီမ်ာီးတြင္ အပင္အဟာရ စီမခန္႔ခြမ
ဲ ႈ၊

အပူပိိုင္ီးေဒသာႏွင့္ အပူပိိုင္ီးထက္အနည္ီးငယ္နိ္မ့သ
္ ည့္ ေနရာမ်ာီးအတြက္ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးဆိိုင္ရာ ခ်ဥ္ီးကပ္မႈမ်ာီး၊ အာရ္၊ အိုခ်ိဒ ာႏွင့္ အဲန္၊ ဗြီ၊ ဟူ၊
စီတီေအအိပ္ခ်္အာရ္၊ မာာႏိိုအာတြင္ရွိေသာ ဟာ၀ါရီတကၠသိိုလ္၊ ၂၀၀၀ - မွွထိုတ္ယူသည္။
ေကာက္ပသ
ဲ ီးီ ာႏွ

pH

ေကာက္ပသ
ဲ ီးီ ာႏွ

pH

ေျပာင္ီး

၅.၅-၆.၇

ပင္မွည့သ
္ ီီးပင္

၅.၀-၆.၀

ဆန္စပါီး

၅.၀-၆.၅

နာနတ္

၄.၇-၅.၅

ေျပာင္ီးမ်ိဳီးာႏွစာီး

၅.၅-၇.၀

မာလကာ

၅.၅-၆.၈

ေကာ္ဖီ

၅.၀-၆.၀

ဟင္ီးသီီးဟင္ီးရြက္အမ်ာီးစို

၆.၀-၆.၈

ေထာပတ္သီီးပင္

၆.၂-၆.၅

ခိခိုယိုျမက္

၅.၅ - ၆.၅

ငွွက္ေပ်ာ

၅.၅-၆.၅

ႀက

5.0- ၆.၅

ေရွာက္/သပိုရာ၀င္မ်ိဳီး

၆.၀-၆.၈

ပိန္ီးဥ

၅.၅ - ၆.၅

ဇယာီး ၂။ ေရြီးခ်ယ္္ထာီးသည့္ ဆလိိုင္ီးခာႏိိုင္ရည္ရွိသည့္ ေကာက္ပဲသီးီ ာႏွမ်ာီး။ စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးအတြက္ ေရ အရည္အေသြီး အက္ဖ္ေအအိို ၂၉ မွ။
ယူအဲန္- အက္ဖ္ေအအိို ၁၉၉၄။
ခာႏိိုငရ
္ ည္ရမ
ွိ ႈ

ေကာက္ပသ
ဲ ီးီ ာႏွ

ခာႏိိုငရ
္ ည္ရမ
ွိ ႈ

ေကာက္ပသ
ဲ ီးီ ာႏွ

ခာႏိိုငရ
္ ည္ရမ
ွိ ႈ

ေကာက္ပသ
ဲ ီးီ ာႏွ

ျမင့္ေသာ

ဘာလီ

အသင့္အတင့္

ကိုလာီးပဲ

နိမ့ေ
္ သာ

ေျမပဲ

ေျမဆီ

၀ါ

ေျမဆီ

ဂ်ဳ

ေျမဆီ

ေျပာင္ီးာႏွ

အီီးစီ<၆

ဘာမြန္ဒါ ျမက္

အီီးစီ<၃

သၾကာီးမိုလာ

အီီးစီ<၁

ဆန္စပါီး

ကညြစ္တစ္မ်ိိုီး

သခြါီးေမႊီး

ကိိုီးလ္သီီးာႏွပင္

စြန္ပလြ

တယ္သီီး

အာလူီး

ဂ်ဳပင္ျမက္

သလြင္

ခရမ္ီးခ်ဥ္

နာနတ္

အသီီးအမ်ာီးစို
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ဇယာီး ၃။ ကယ္လစီယမ္ ကဘြန္နတ
ိ ္ာႏွင့္ညီမွ်သည့္ သတ္မွတ္ထာီးသည့္ ထိုီးပစၥည္ီးမ်ာီး။ အမ္၊ အယ္လီ မွ။ ေရာောႏွာစိိုက္ပ်ိဳီးေရီး
လက္ကိိုင္စာအိုပ္၊ ဗာဂ်ီီးနီီးယာီး တိိုီးခ်ဲ ႔ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၂၀၀၂။
ထိုီးပစၥညီး္

ကယ္လစီယမ္ ကာဘိန
ို တ
ိ ္ တူညေ
ီ သာ ပမာဏ

စိိုက္ပ်ိဳီးေရီးဆိိုင္ရာ ထိုီး - ကယ္လစီယမ္ ကာဘိိုနိတ္

၁၀၀

ဒိိုလိိုမိတစ္ လိိုင္ီး(ထိုီး)

၁၀၈

ကြစ္ လိိုင္ီး (ထိုီးေက်ာက္ကိိုအပူေပီးရာမွရရွိေ ကယ္လဆီယမ္

၁၅၀-၁၇၅

ေအာက္ဆိိုက္ပါ၀င္သည့္ အယ္လကာလီထိုီး)
ဟိိုက္ဒရိတ္တက္ လိိုင္ီး

၁၁၀-၁၃၅

မာီးလ္-ကယ္လစီယမ္ ကာဘိိုနိတ္

၇၀-၉၀

ဇယာီး ၄။ ေျမဆီလႊာသိ႔ေ
ို ပါင္ီးထည့္ာႏိိုင္ေသာ သာမန္ေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးမ်ာီး။ ဂ်ီ၊ အီဗာနိလိို မွ။ ၿမိဳ ႔တင
ြ ္ီး အဟာရ စီမခန္႔ခမ
ြဲ ႈ လက္စစ
ြဲ ာအိုပ္၊
ဗာဂ်ီီးနီီးယာီး တိိုီးခ်ဲ ႔ပူီးေပါင္ီးေဆာင္ရြက္မႈ၊ ၂၀၁၁။
စိိုက္ပ်ိဳီးေရီး

ေျမၾသဇာမ်ာီး
ေကာက္ပဲသီီးာႏွအၾကြင္ီးအက်န္
တီက်စ္စာေျမေဆြီး
* ေျမေဆြီး

ျမဴနီစပါယ္

စြန႔ပ
္ စ္ေရ
အနည္အာႏွစ္မ်ာီး(ဘိိုင္အိိုေစာလစ္
ဥယ်ာဥ္ၿခေျမမ်ာီးမွစန
ြ ႔ပ
္ စ္ပစၥည္ီး
အစာီးအစာအၾကြင္ီးအက်န္
စကၠဴအၾကြင္ီးအက်န္

စက္မႈလက္မႈ

စကၠဴစက္ရိုမွစန
ြ ႔သ
္ ည့္အနည္အာႏွစ္
အစာထိုတ္လိုပ္မႈမွ အၾကြင္ီး အက်န္မ်ာီး
လႊစာမႈန႔၊္ သစ္စငယ္မ်ာီး

* ေျမေဆြီးကိို အာီးလိုီးေသာေအာ္ဂဲနစ္ပစၥည္ီးနီီးပါီးမွျပဳလိုပ္ာႏိိုင္ေ အထက္ပါဇယာီးတြင္ေဖၚျပထာီးသည့္အရာမ်ာီးအပါအ၀င္ျဖစ္ေ
အျခာီးေသာေအာ္ဂဲနစ္ျဖစ္သည့္ တိရစၦာန္အႀကြင္ီးအက်န္မ်ာီးမွလျဲ ပဳလိုပ္ာႏိိုင္သည္။
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