
ဘုိင္အုိခ်ာ - ေျမဆီတြင္းရိွပုိးမႊားမ်ားအတြက္ ေအာ္ဂဲနစ္အိမ္ 
ECHO အာရွမွတ္တမ္းမ်ား 
ECHO ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္ ေဒသဆုိင္ရာထပ္ေဆာင္းစာေစာင္  
အမွတ္စဥ္ ၉၊ ဧျပီ ၂၀၁၁။ 
ဘရုိင္ရန္ ဟူေဂးလ္ 
ပူးတြဲထူေထာင္သူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ 

           ရိုင္တြန္ေအာ္ဂဲနစ္ျခံ၊ စီစာခက္ ခရုိင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ။ 
 

ရစ္(ခ)ဘားနက္မ ွစာေစာင္အမွတ္ ၆ (ဇူလုိင္လ ၂၀၁၀) ECHO အာရွဖြံ႕ျဖိဳးမႈ 
မွတ္တမ္းတြင္“မီးေသြးကုိ၂၀၀လီတာ ျပင္ညီစည ္မီးဖိုမ်ားတြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း” 
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေရးသားခ့ဲသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ စာေစာင္သည္ လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ 
ေပါင္းစည္းေသာ ဘုိင္အုိခ်ာကို ရွာေဖြစူးစမ္းျခင္းျဖင့္ ေလာင္ကၽြမ္းေစေသာ 
ျဖစ္စဥ္ကုိတစ္လွမ္းတိုး၍သိ႐ိွခဲ့သည္။ ဘိုင္အိုခ်ာသည္ မီးေသြးပံုစံတမ်ိဳးျဖစ္၍ 
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေလာင္စာတုိက္ျခင္းမွရ႐ိွေသာ ပိုင္အိုလစ္စစ္ျဖစ္စဥ္မွ 
ရ႐ိွသည္။အေျခခံအားျဖင့္မည္သည့္ေအာ္ဂနဲစ္ကုိမဆုိအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သစ္ေတာမွ ၾကြင္းက်န္ေသာအရာမ်ားမွာ  ေျမာက္မ်ားစြာရရိွ 
ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။ 

ဘုိင္အိုခ်ာကုိ အေျခခံအသုံးျပဳမႈသည္ မီးေသြးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ မ်ားစြာျခားနားပါသည္။ ေလာင္စာအျဖစ္ အသုံးျပဳသည ္
ထက္ ေျမဆီမ်ားကုိျပဳျပင္ရန္အတြက္ (ေျမဆီတိုးလာရန္)ႏွင္ ့ကာဘြန္ကုိသီးသန္႕ဖယ္႐ွားထားျခင္း (ေလထဲသုိ႕ CO2 
ထုတ္လႊတ္မႈ နည္းပါးရန္) အတြက္အသုံးျပဳပါသည္။   

ဘုိင္အိုခ်ာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္မွစ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားကုိ ရရွိလာခ့ဲပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ေလာင္စာသီးႏံွမ်ားလိုအပ္မႈ ျမွင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ျငင္းခုန္ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘိုင္အိုခ်ာကုိ က်ယ္ျပန္႕စြာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေထာက္ခံသူႏွင့္ ဆန္႕က်င္သူႏွစဖ္က္လုံး၏ ျပင္းထန္ေသာ ျငင္းခံုသံမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ျဖစ္ရပ္အစဆီသုိ႕ 
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈ၍ အရာအားလုံးကို သူ႕ေနရာႏွင့္သူ နဂုိမူလအတုိင္း တဖန္ျပန္လည္ထားရိွႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ 
ပါသည္။  

Terra preta (ေပၚတူဂီစကားအရ “ေျမနက္”) ကုိရွာေဖြေတြ႕ရွိသူ ခ်ားလ္အုိတန္(Charles Orton)၏ ၁၈၇၀ခုႏွစ ္
ပထမဆုံးေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထုိေျမသည္ အေမဇုံခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ အလြန္နက္၍ ေျမဆီတြင္ 
မီးေသြးပါ၀င္မႈ အလြန္ျမင့္မားေသာ ေျမမ်ိဳ းဟုဆိုသည္။ ေဒသခံလူထုမွ (အၾကမ္းအားျဖင့္) ဘီစီ ၄၅၀ ႏွင့္ ၉၅၀ ေအဒီ 
အၾကားတြင ္ထုိေျမမ်ားကုိ ျပဳျပင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္ ၀င္း စမ္္္ဘရြတ္ခ္ (Win Sombroek) ဟူေသာ ဒတ္ခ်္ 
သိပၸံပညာရွင္မွ Terra preta  (ေျမနက္) ကုိျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ အပူပုိင္းေျမဆီနဲေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ မီးေသြးကိုထပ္ေပါင္းျခင္းျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ပိုမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္  
လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္လာသည္။ ယင္းမီးေသြးကုိ ေအာ္ဂနဲစ္အရာ အမ်ိဳ းမ်ိဳးမွရရွိႏုိင္သည္ (ဥပမာအပင္မွအၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ 
တိရိစာၦန္မွအၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ ငါးႏွင့္ တိရိစာၦန္ အရုိးမ်ား)။ မီးေသြးကုိအသုံးျပဳ၍ေျမမ်ားကုိျပဳျပင္ျခင္းအေလ့အထမွာ 
အေမဇုံေဒသအတြက္္ထူးျခားေသာအစဥ္အလာမဟုတ္ပါ။ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုိမီးကုိခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္အပူေပးရန္ 
သုိ႕မဟုတ္ မစုိက္ပ်ိဳ းမီလယ္ယာေျမမ်ားကုိ မီးရိႈ႕ျခင္း (သဘာ၀ မီးေလာင္ျခင္း အပါအ၀င္) မွ ဘုိင္အိုခ်ာပမာဏအခ်ိဳ ႕ 

Charred rice husk (photo by Bryan Hugill) 



ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဘုိင္အုိခ်ာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကာဘြန္အမ်ားဆုံးထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပာအနည္းငယ္သာ 
ထုတ္ယူရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ေလဟာျပင္တြင္ လယ္ကြင္းမ်ားႏွင္ ့ သစ္ေတာ မ်ားမီးရိႈ႕ျခင္းကုိ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳသင့္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ရန္အတြက္ ဦးတည္ျပီး ေဆာင္ရြက္ေသာအခါမ်ိဳ းျဖစ္သည္။ 
ခုတ္ထြင္မီးရိႈ႕ျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေျမဆီလႊာတြင္ ေအာ္ဂနဲစ္မ်ား ၃%သာ က်န္ရွိေစျပီး က်န္ေသာ ေအာ္ဂနဲစ္မ်ား 
မွာမီးခိုးႏွင့္အတူ လြင့္သြားၾကသည္။  

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ မီးရိႈ႕ရန္အသုံးျပဳသည့္ မာေၾကာသည့္မီးေသြးကဲ့သုိ႕မဟုတ္ဘဲ ဘုိုိင္အုိခ်ာသည္ အပူခ်ိန္အနည္းငယ္ 
ျဖင့္ျပဳလုပ္ရာတြငပ္င္ အလြန္ေသးငယ္ေသာအဆင့္တြင္ ယိုစိမ့္မႈရွိႏုိငျ္ပီး ေရမႈန္ႏွင္ ့အဟာရျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကို 
စုတ္ယူႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ ဤသည္ကုိေထာင္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ၎၏အားသာခ်က္မွာ ေျမဆီလႊာကိ ု ျပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး 
ဤစာေစာင္ေခါင္းစဥ္၏ အေျခခံအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ေျမလႊာရႈေထာင့္္မွၾကည့္လွ်င္ ဘုိင္အုိခ်ာကုိ ပိုးမႊားငယ္တုိ႕၏ 
အေဆာက္အဦအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ ၎ကို စတင္တည္ေဆာက္ျပီးသည့္ေနာက္ ဘိုင္အိုခ်ာသည္ ျပီးျပည့္စုံျခင္း 
ကာလကုိ ျဖတ္သန္းရာတြင ္ႏိုက္ထရုိဂ်င္ကို ပတ္၀န္းက်င္မ ွ(ျပည့္၀ေသာအမွတ္အထိ) စုတ္ယူေသာ ကာလအတြင္း 
ျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဆီး (က်င္ငယ္) ေရာစပ္ထားေသာ ေျမဩဇာ၊ အိုင္အမဲ္အုိ လက္ဘက္မ်ား (IMO teas) 
စသည္တုိ႕မွ စုတ္ယူသည္။ ထိုကာလျပီးေနာက္ ဘုိင္အိုခ်ာသည္ ဘက္တီးရီးယားႏွင္ ့ မႈိမ်ားေနထုိင္ရန္အတြက္ 
တည္ျငိမ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္လာသည္။ ေျမဩဇာည့ံ၍ စိမ့္ေသာ ေျမမ်ားတြင္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာကာလ၌ 
ပိုးမႊားငယ္မ်ားလႈပ္ရွားမႈ အလြန္နိမ့္သည္။ ဤေျမမ်ိဳးတြင္ ဘုိင္အုိခ်ာကုိေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ေႏြရာသီမွာပင္လွ်င္ ေျမတြင္ 
ရွိေသာ ပိုးမႊားငယ္မ်ား(soil microbes)ေနထုိင္ရနႏွ္င္တုိ့းပြားလာေစရန္အတြက္ တည္ျငိမ္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေပၚလာ 
ေစသည္။ အက်ိဳးေက်းဇူးအေနျဖင့္ ေျမဩဇာထပ္မံလုိအပ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ယခုရွိေနေသာ ပိုးမႊားငယ္မ်ား (microbes) သည္ ေျမၾကီးမ်ားရိွ ေအာ္ဂဲနစ္မ်ားကုိ ေၾကကြဲေစႏုိင္သည့္အျပင္ ၎တုိ႕ 
ကုိယ္တုိင္ ပိုမုိၾကီးမားေသာေအာ္ဂနဲစ္မ်ားတြင ္ အစာအျဖစ္ျဖစ္ေပၚလာသည္ (ဥပမာ - တီေကာင္မ်ား)။ထုိ႕အျပင္ 
အလြန္ေသးငယ္ေသာပုိးမႊားမ်ားေနရာယူလာသည္ႏွင့္အမွ် အေပါက္ငယ္မ်ားတြင္ သုိေလွာင္ထားသည့္အာဟာရမ်ား 
ကုိတႏွစ္ပါတ္လုံး တျဖည္းျဖည္းျခင္း ထုတ္လႊတ္လာခ့ဲသည္။  

ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကာဘြန္ကိ ု ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္  ယခုအခါတြင္  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအတြက္ 
ၾကီးမားေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္လာသည္။ ဘုိင္အိုခ်ာသည္ေလထုထမွဲCO2 ကုိထုတ္၍ ေျမဆီထသုိဲ႕တည္ျငိမ္ေသာ 
ကာဘြန္ကိုေပါင္းစည္းရန္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးပါေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္လာသည္။ယင္းေဒသတြင္မီးေလာင္ကၽြမ္း 
မႈမျဖစ္ပြားပါက ဘုိင္အုိခ်ာသည္ ေျမၾကီးအတြင္းတြင္ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ ဇီ၀ေလာင္စာတြင္ 
ရွိေသာ ကာဘြန္ ၁၅ မွ ၃၅% သည္ ဓာတ္ျပိဳကြဲျခင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ဘိုင္အိုခ်ာမ်ားကုိ အစဥ္အျမဲ ရရွိႏိုင္၍ ကာဘြန္ 
တစ္ခုတည္းကုိသာ ဦးတည္ေနေသာ အျခားနည္းပညာမ်ားထက္မ်ားစြာအားသာသည္ဟ ုခန္႕မွန္းသည္။ ကာဘြန္ကုိ 
ရရိွႏိုင္စြမ္း (capture) သည္ ဘိုင္အိုခ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခ အတင္ ေျပာဆိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာ၍ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင ္ ကာဘြန္ထုတ္လႊတ္ႏိုင္မႈ ပမာဏႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေဆြးေႏြးရန္ 
ျဖစ္ေပၚလာသည္။  
 
 
 
 
 
 



ဘုိင္အုိခ်ာတြင္ အျခားေသာ စြဲမက္ဖြယ္ရာ ထူးျခားေသာဂုဏ္သတိၱမ်ားရိွသည္- 
 

 လယ္ယာတြင္ ဘုိင္အုိခ်ာမ်ားကုိ  စမ္းသပ္အသုံးျပဳရာ၌  အထြက္ႏႈန္း မ်ားစြာ တုိးတက္လာသည္ကို 
ေဖာ္ျပသည္။ အထူးသျဖင့္အျခားစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္ႏွင္ ့ ေပါင္းစပ္အသုံးျပဳေသာ အခါ  
မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။ အထြက္တုိးရာတြင္ပါ၀င္ေသာ သီးႏံွတို႕မွာ ဆန္စပါး၊ ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳ၊ လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ 
ပသီဲးေတာင့္မ်ား၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ပန္းအစရိွသည္မ်ားျဖစ္သည္။ 

 ဘုိင္အိုခ်ာကုိ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အက္စစ္ဒစ္ (acidic) ေျမ၏ pH မ်ားကုိ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ 
လာေစႏုိငသ္ည္။  

 ဘုိင္အိုခ်ာ၏အလြန္ေသးငယ္ေသာ-ယုိစိမ့္မႈဖြဲ႕စည္းပုံ(micro-porous structure)သည္ယင္းကုိ ထုတ္လုပ္မႈ 
ပံုစံ(ဥပမာ-အလြန္အေပါက္ငယ္မ်ား၍ျပဳျပင္ျပီးေသာမီးေသြးကုိ မီးေသြးဓာတ္ပါ၀င္ေသာအဆင့္ျပီးသည့္အခါ 
ေပါင္းဖုိ(oven)ထဲသို႕အခိုးအေငြ႕မ်ားပန္းသြင္းျခင္းအားျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း)ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္အသုံးျပဳ 
ေသာကုန္ၾကမ္းတုိ႕အေပၚ မူတည္္သည္။  

 ဘုိင္အိုခ်ာ၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာယုိစိမ့္မႈဖြဲ႕စည္းပုံသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ေျမဆီဘိုင္အိုတာ 
(soil biota) ၏ ကုိယ္ပြားျဖစ္ေပၚလာေစေသာ ပကတိပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျပဳလုပ္ေပးသည္။  

 ဘုိင္အိုခ်ာ၏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ယိုစိမ့္မႈဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ေျမဆီလႊာထတဲြင္ရွိေသာ ေရကုိထိန္းထား 
ႏိုင္သည္။  

 ဘုိင္အိုခ်ာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာသည္ ၁၀ မွ ၃၀၀ m2/g (ျပဳျပင္ျပီးေသာ မီးေသြး၏မ်က္ႏွာျပင္ ဧရိယာမွာ 
၂၀၀၀ m2/g ရွိသည္) အတြင္း မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိရိွသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အတြင္းပိုင္းတြင္ေတြ႕ရျပီး 
ပိုးမႊားငယ္မ်ားအတြက ္ပတ္၀န္းက်င္ အေျမာက္အမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးသည္။  

 ဘုိင္အိုခ်ာ၏က်ယ္ျပန္႕ေသာမ်က္ႏွာျပင္သည္သံသတၱဳမ်ားကုိဆြဲေဆာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္-ထုိသံသတၱဳမ်ား 
မွာ  ကယ္တီယြန ္ (+) (cations (+)) ျဖစ္ေသာ အာမုိနီယမ္ ကယ္လ္စီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္၊ ပိုတက္စီယမ္ 
အစရိွသည့္ သတၱဳမ်ား - သာမက အာနီယမ္ (-) (anion (-)) ျဖစ္ေသာ ႏုိက္ထရုိဂ်င္၊ ေဖာ့စဖရပ္စ္၊ 
ဆာလဖာႏွင့္ ဘုိရြန္ (boron) တုိ႕ပါ၀င္သည္။ ေျမဆီရင္ွသန္ေသာ သံဓာတ္ Positive (+) ႏွင္ ့ negative  
(-) ႏွစ္မ်ိဳ းလံုးကို ဆြဲေဆာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအားျဖင့္ (မ်က္ႏွာျပင္ရွ ိ ေရထဲသုိ႕) စိမ့္၀င္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ 
ျပန္ျခင္း (out gassing) ျဖစ္ေပၚမႈ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို ေလ်ာ့နေဲစႏုိင္သည္။ မခုိင္ျမေဲသာ-ရင့္သန္ေသာ ေျမဆီမ်ား 
(loosely-held nutrients) သည္ မုိက္ခရုပ္ (microbes) ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာအျမစ္ဇုံရွ ိ ပင္စည္အျမစ္မ်ား 
အတြက္ ဇီ၀အဟာရကုိ (bio-available) ရရိွေစႏုိင္သည္။  

 ဘုိင္အိုခ်ာသည္ ေျမဆီဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ေျမမ်ားကုိ ပိုေကာင္းေစသည္။ ေျမဆီအမ်ိဳးမ်ိဳ းကို 
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစေသာ္လည္း အလြန္ေစးေသာ ေျမေစးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစသည္။ 

 မၾကာေသးမီွမ ွ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ဘုိင္အုိခ်ာအား ၾကီးထြားမႈကိ ု ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ၾကားေနအရာ 
အျဖစ္အသုံးျပဳ၍ ၾကီးထြားလာေသာအပင္မ်ားသည္ (၁မွ ၅% အထိနိမ့္ေသာ ေျမသားအတြင္း) ပိုးမႊားႏွင့္ 
ေရာဂါမ်ားက ုိပိုမိုခုခံႏိုင္ေသာအား ပိုမုိျမင့္မားသည္ဟု ထင္ရသည္။                                           
(ဥပမာ- စနစ္က်ေသာ ခုခံမႈ) (Elad et al., ၂၀၁၀) 
 



 ဘုိင္အိုခ်ာ၏သဘာ၀အေလ်ာက္ႏိုက္ထရိုဂ်င္ေပါင္းစပ္ေစျခင္းသည္ႏုိက္ထရုိဂ်င္လည္ပတ္မႈကုိတားဆီး 
ဖမ္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။ မုိက္ခရုပ္ႏွင့္ အပင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာေသာ ရွင္သန္မႈျဖစ္ေစရန္ပတ္၀န္းက်င္ေျမဆီသို႕ 
ႏိုက္ထရုိဂ်င္ကို လုိအပ္သေလာက္သာ ထုတ္ေပးသည္။                          

           (Science Daily, ၂၀၁၀ စာေစာင္) 

 
နည္းစနစ္ (ေပၚလစီ) ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအတင္ ေျပာဆုိမႈ - ဘုိင္အုိခ်ာတုိးတက္မႈ ရိွရန္ျပဳလုပ္သင့္မသင့္ ? 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္  ကမၻာ့အပူခ်ိန္ကိ ု “ပုံမွန္” ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနသုိ႕ျပန္လည္ေရာက္ရိွရန္ 
“အသုံးျပဳႏိုင္သမွ်သံုးပါ” ဟူေသာ အသက္ရွင္မႈပုံစံတြင္ ေလထုပတ္၀န္းက်င္ရွ ိ CO2 အဆင့္ေလ်ာ့က်ေစရန္     
စစ္မွန္ ေသာ ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္တြင္ အဖြဲ႕အစည္း အေျမာက္အမ်ား 
သည္ ဘုိင္အိုခ်ာ ပိုမိုသုံးစြဲမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္အသုံးျပဳမႈ (တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာအသြင္ျဖင့္) ျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေျမဆီကို ေျပာင္းလျဲပဳျပင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလမဲႈနပဲါးရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ 
အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာ “ကရိယာ တန္ဆာပလာထည့္ေသာ ေသတၱာ (toolbox)” အျဖစ္အသုံးျပဳၾကသည္။ 

ဤအရာကုိ ေနာက္လူမ်ားလုိက္မီွရန္ ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘုိင္အုိခ်ာ အစျပဳမႈ 
(http://www.biochar-international.org) အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတ၀ွမ္းတြင္ ဘုိင္အုိခ်ာအဖြဲ႕အစည္းနွင့္ 
အတူ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕ ၃၀ အထိ လွ်င္ျမန္စြာတုိးတက္လာပါသည္။ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ “ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမွ 
လြတ္ေျမာက္ျခင္း” အေျခအတင္ေျပာဆိုရာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဆင့္တြင္ ဘိုင္အိုခ်ာကုိ ကရိယာတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ေမြးစားရန္ အေလးထားစဥ္းစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ သီးႏွံရိတ္သိမ္းမႈမ်ား ထူးထူးျခားျခားတုိးတက္လာေစရန္ 
ႏွင့္ ကာဘြန္ကုိပါတျပိဳင္နက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက ္ ေအာ္ဂနဲစ္ “စြန္႕ပစ္ပစၥည္း” မ်ားကုိ မည္သုိ႕ေသာနည္းလမ္း 
“အသစ္” ျဖင့္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိ ရွာေဖြျခင္းကုိ အထူးအဆန္း အေနျဖင့္ထင္ျမင္ႏုိင္သည္- ေဘးသင့္ႏုိင္မည့္ 
အေၾကာင္းလည္း ရွိနုိင္ပါသည္။ တစ္ဖက္မွလည္း နည္းစနစ္ (ေပၚလစီ) ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အခ်ိဳ ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 
က်ယ္ျပန္႕စြာ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေနသည့္ ပံုမွန္ဘိုင္အိုခ်ာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမခ်ဲ႕ထြင္မႈႏွင္ ့သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈ တုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္းကုိ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်၍ အထူးသတိျပဳရန္ ေျပာဆုိသံမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။  

အသက္ရွင္ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ “ဤအရာသည္ အစဥ္အျမလုဲပ္ေနက်ျဖစ္ေသာေၾကာင့္” ဆိုသည့္အေၾကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုး 
ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနတြင္ေနထိုင္သာသူမ်ားသည္ေပၚလစီအျငင္းပြားမႈေဖာ္ထုတ္ခ်က္ 
မ်ားကုိ ဆန္႕က်င္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေရွ႕သုိ႕ေက်ာ္ကာ ၎တုိ႕ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စံတင္ေလာက္ေသာ ဥပမာအျဖစ္ -ကလာပါ၀(glab pao) သို႕မဟုတ္ ေလာင္ကၽြမ္းေသာစပါးခြံတုိ႕မွာ 
ေက်းရြာအဆင့္၌ သာမန္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈ ျဖစ္ျပီး ဘိုင္အိုခ်ာ၏ ေရွ႕ေျပးအျဖစ္ ဦးတည္ရည္ရြယ္သည္။ ဤ ခ်ာ 
(char) ကုိ ပမာဏမ်ားစြာ၀ယ္ျပီး လယ္ေျမေထာင့္တြင္ စုပုံထားျပီး (“ရင့္သန္ျခင္း” အဆင့္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ရန္၊ 
ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းရန္) တျဖည္းျဖည္းျခင္း အုန္းသီးႏွင့္ ငွက္ေပ်ာသီးက့ဲသို႕ေသာအပင္မ်ားအတြက္ 
ၾကီးထြားမႈ ၾကားခံအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဘုိင္အုိခ်ာအရုိင္းက့ဲသို႕ေသာ ထုတ္ကုန္ျဖစ္၍ 
အသုံးျပဳပုံျခင္းလည္း တူညီသည္္ (၎သည္ ရင့္သန္ျခင္းအဆင့္ကုိ မျဖတ္သန္းေသာ ဘုိင္အုိခ်ာ ျဖစ္သည္) ။ 
သုိ႕ေသာ္အျခားအမည္ျဖင့္တည္ရွိေန၍ ဘုိင္အုိခ်ာစီစစ္မႈေရဒါတြင္မပါ၀င္ေပ။ဤအေၾကာင္းအရာကုိေရးေနစဥ္မွာပင္ 
အထက္ပါ အေျခအေနႏွင့္ ဆင္တူေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္ ့သဟဇာတျဖစ္သည့္ ေျမဆီလႊာ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသည္ အမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနမည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္သံသယမရိွသက့ဲသို႕အားေပးသင့္ေၾကာင္းလဲ ခံစားမိပါသည္။ 
 
 



ကိုယ္ပုိင္ဘုိင္အုိခ်ာ ျပဳလုပ္ျခင္း 
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ဘုိင္အုိခ်ာကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဂလပ္ပါအုိ (glab pao) ရႏုိင္သည့္ 
စပါးခြံကို အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္း (online) တြင္ေတြ႕ရွိႏ္ုိင္ေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ စာေစာင္ငယ္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဖးလ္ရိုက္စ္ အဖြင့္ပံုစံကာဘြန္ထုတ္လုပ္ျခင္း (PhilRice Open Type Carbonizer) သည္ 
အလြယ္ကူဆုံးမီးေသြးျပဳလုပ္ရန္ ႏွင္ ့ ေပါင္းဖိုမ်ားထတဲြငစ္ပါးခြံမ်ားကုိ ျဖည့္သံုးရန္အတြက္ အရွင္းလင္းဆုံးနည္းလမ္း 
ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းရုိးစပ္ထားေသာ ေျမေစးႏွင့္မီးဖုိ၊ အုန္းခြံ၊ ၾကံရိုး စသည္တုိ႕ကုိ အျခားေသာေလာင္စာအျဖစ္ သံုး၍ 
ေလာင္စာကုိအေပၚမွမီးညွိ ၍ ေအာက္မွေလာင္စာကုိ ေလျဖင္အ့ထက္မီးတုိက္မီးဖုိၾကီးမ်ား (tip-lit updraft TLUD) 
ႏွင့္ အိမ္တြင္းမီးဖုိ၊ စည္ေပါင္းအုိးလည္ေကာက္၊ အုတ္ႏွင့္ Magh ဘိုင္အိုခ်ာ ေပါင္းအုိးလည္ေကာက္၊ ေျမတူေပါင္းအုိး 
ၾကီးမ်ား အစရိွသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ (အယ္ဒီတာ-ဤစာေစာင္ အဆုံးတြင္ ဘုိင္အုိခ်ာ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစနစ္မ်ားကုိ 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ အစီအစဥ္ႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
၀က္(ဘ)ဆုိက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္)။ 

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဘုိင္အုိခ်ာကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံ 
ျပဳပါသည္။ ရစ္(ခ)ဘားနတ္၏စာေစာင္တြင္ပါေသာ “လီတာ ၂၀၀ ျပင္ညီစည္ မီးဖိုၾကီးမ်ား”သည္လည္းသစ္ကုိင္းမ်ား၊ 
၀ါး စသည္ တုိ႕ျဖင့္ ဘုိင္အုိခ်ာမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္၍ အတြင္းရိွ ဘိုင္အိုမတ္္စ္ (biomass) တေလ်ာက္ 
အျပင္မွမီးကုိ ညီမွ်ေသာ အပူရိွန္ရရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ဤနည္းပညာမ်ားသည္ 
အသုံးျပဳရန္ႏွင္ ့ထိန္းသိမ္းရန္ လြယ္ကူသည္၊ ထိေရာက္မႈရိွ၍ ေစ်းခ်ိဳသာသည္၊ ေဒသအမ်ိဳ းမ်ိဳး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့
အညီသင့္ေတာ္သလုိ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္သည္။  

အေရးၾကီးေသာအခ်က္ - သင္၏ဘုိင္အုိခ်ာကုိ စတင္အသုံးမျပဳမီ ယင္းကုိ 
“ရင့္သန္” ရန္အတြက္ ပထမဆုံးျပဳလုပ္ရန္ လုိသည္။ “အသစ္ေသာ 
(fresh)” ဘုိင္အုိခ်ာကုိ ေျမဆီထသုိဲ႕ ေပါင္းထည့္ျခင္းကုိ “nitrogen 
shock”ဟု ေခၚဆုိေသာ အက်ိဳးသက္ 
ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ယင္းမွာပတ္၀န္း 
က်င္တြင္ ရွိေသာ ေျမမွ ႏိုက္ထရုိဂ်င္ကုိ 
ဘုိင္အိုခ်ာက လွ်င္ျမန္စြာ စုတ္ယူျခင္း 
ေၾကာင့္ အပင္မ်ားအတြက္ ရရွိႏုိင္မႈကုိ 

ကန္႕သတ္ေစႏုိင္သည္ (ႏုိက္ထရုိဂ်င္ကုိ တျဖည္းျဖည္း ထုတ္လႊတ္ေပး 
ေသာ္လည္း အလြန္ေႏွးပါသည္)။ ဤသုိ႕ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘုိင္အိုခ်ာကုိ 
သာမန္အားျဖင့္ ပထမဦးစြာ ဆီး (က်င္ငယ္) (သုိ႕မဟုတ္) ေျမေဆြးႏွင့္ ေရာစပ္ျခင္း 
(သုိ႕မဟုတ္) စိမ္ထားေသာ လက္ဖက္ ႏွင့္ IMO အေရာအေႏွာတုိ႕အား ေနာင္တြင ္
ဘုိင္အိုခ်ာကုိ အသုံးျပဳမည့္လယ္ေျမမွ ေျမဆီႏွင့္ေပါင္းစပ္ျပီး ျခံေထာင့္တြင္ 
လအနည္းငယ္ စုပံထုားရမည္။ ဤကာလအတြင္း ဘုိင္အိုခ်ာသည္ ရႏုိင္ေသာ 
ႏိုက္ထရုိဂ်င္အားလုံးကုိ အျပည့္အ၀စုပ္ယူသည္သာမက မုိက္ခရိုဘုိင္ရယ္ (microbial) ေသးငယ္ေသာ ပုိးမႊားမ်ားကိ ု
ျဖစ္ထြန္းေစေသာျဖစ္စဥ္ကိုပါ အစျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ေျမဆီသုိ႕ေပါင္းထည့္ 
အသုံးျပဳေသာအခါ ဘိုင္အိုခ်ာသည္ ခ်က္ျခင္းပင္လုပ္ငန္းစမည္ျဖစ္သည္။  

ျပီးျပည့္စံုေသာ  ဘုိင္အုိခ်ာတြင ္ထပ္မံ ျဖည့္ရမည့္ႏႈန္းမွာ ေျမအေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ ၁ m2 လွ်င ္၁- ၃ kg 
အၾကားျခားနားသည္။ ဘုိင္အိုခ်ာကုိ နည္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္ႏိုင္သည္။ (က) စိုထုိင္းေသာေျမ (သို႕မဟုတ္) 



စိုစြတ္ေသာေျမမ်ားတြင္ လယ္ယာအႏွ႔ံၾက၍ဲစိုက္ျခင္း သုိ႕မဟုတ္မၾကာမီီထြန္ယက္မည့္ေျမမ်ားတြင္ ၾကျဲခင္းျဖစ္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ ဤသုိ႕ျပဳျခင္းသည္ ဘိုင္အိုခ်ာ အလြန္ေျခာက္ပါက ေလတုိက္၍ လြင့္သြားႏိုင္သည္။ (ခ) အပင္စုိက္သည့္ 
တြင္းထဲသို႕တစ္ခါတည္း ထည့္ျခင္း၊ (ဂ) စိုက္ခါစအပင္ေအာက္တြင္ ဖံုးအုပ္ျခင္း - အပင္ႏွင့္ ေဘး၌ထြက္လာေသာ 
အျမစ္တစ္ေလ်ာက္တြင္  ေကာက္ရိုး၊ သစ္ရြက္သစ္ခက္ စသည္တုိ႕ျဖင္ ့ ဖုံးျခင္း (ဃ) ပ်ိဳးခင္းမ်ားတြင ္ ဖုံးအုပ္ျခင္း - 
ေကာက္ရိုးျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးျခင္း (င) ေျမေဆြးေရာစပ္သည့္ပံုစံျဖင့္ေရာစပ္ျခင္း(စ) တိရိစာၦန္တို႕အိပ္ေသာေနရာမ်ားတြင ္
ေရာစပ္ျခင္း တို႕ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ လယ္ယာထသိုဲ႕ အခ်ိန္ပိုင္းျဖင့္ထည့္ပါ။  

အနည္းငယ္ျဖင့္ စတင္အသုံးျပဳျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္၍ သီးႏံွရိတ္သိမ္းမႈ အျမင့္ဆံုးသုိ႕ေရာက္သည္အထိ 
တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးပါ။ ၎ေနာက္ ဘိုင္အိုခ်ာ ထည့္ျခင္းကုိ ရပ္ပါ။ ယင္းေနာက္ပုိင္းတြင္ သင္၏ လယ္ေျမတြင္ 
မီးျပင္းထန္စြာ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ အရာအားလုံးကုိ အေငြ႕ျပန္ေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ ေရၾကီး၍ သင္၏လယ္ယာကို 
ေရတုိက္စားေသာ္လည္း  ဘုိင္အုိခ်ာမွာ  ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိေနမည္ျဖစ္ကာ  တည္ျငိမ္စြာျဖင့္ သူ၏ 
အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ေနာက္ဆုံးထင္ျမင္ခ်က္မ်ား 
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင္ ့ စုိက္ပ်ိဳ းေရးမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ခံလာ ရေသာ ဘုိင္အုိခ်ာသည္  
ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ကုန္ၾကမ္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ စည္းကမ္းတက်မျပဳလုပ္ပါက-အထူးသျဖင့္စက္မႈထုတ္ကုန္ 
အတုိင္းအတာႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည္ဆိုပါက ေဘးအႏၱရာယ္မရွိႏိုင္ဟု ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္ေပ။ ေစ်းႏႈန္းသက္သာရန ္
ဗဟုိစက္မႈထုတ္ကုန္အျဖစ္ အသုံးျပဳပါက ကုန္ၾကမ္း ေျမာက္ျမားစြာလိုအပ္မည္။ 
ဘိုင္အိုခ်ာကုိ အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ေျမယာသိမ္းပုိက္ျခင္းႏွင့္ 
အပင္မ်ား တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳးျခင္း (ယူကလစ္ပင္ကဲ့သုိ႕ေသာ) တုိ႕အတြက္ အေျခခံ 
အေၾကာင္းအရာျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရိွလာသည္။ ဤသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ 
လူမႈအဖြဲ႕ အစည္း ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ကယက္ရိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 
သုိ႕ေသာ္ထုိ္ကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ပြားမႈကို တားဆီးႏုိင္မည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ 
ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမဦးစြာ ဘိုင္အိုခ်ာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္သည္  
အလြန္ႏုနယ္၍ နည္းပညာဆုိင္ရာ အပုိင္းတြင္လည္း  စမ္းသပ္ဆဲကာလ 
(စက္မႈထုတ္ကုန ္  အတုိင္းအတာအတြက္အလြန္႕ အလြန္ ေစ်းၾကီးျခင္း)  
အဆင့္သာ ရွိေနျခင္း ႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ထုတ္ႏိုင္မႈ အဆင့္ဆင့္၊ ဘုိင္အိုခ်ာ၏ 
အရည္အေသြး၊ အသုံးျပဳႏုိင္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္တြင္အသုံးျပဳႏိုင္မႈတုိ႕ျဖစ္သည္။ 
ဒုတိယအေနျဖင့္ ဘိုင္အိုခ်ာ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈတြင ္အႏၱရယ္ရွိႏိုင္ျခင္းကုိ သတိျပဳမိသူမ်ားက ဆုိးက်ိဳ းမ်ားကုိ 
တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုိင္အုိခ်ာကုိ စက္မႈထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း မျဖစ္လာေအာင္ တက္ၾကြစြာ အဆက္ 
မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။  

ဘုိင္အိုခ်ာသည္“လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္”အမူအက်င့္အတုိင္း ေလာင္စာဆီအေပၚလြန္ကဲစြာအမီွျပဳျခင္းကုိကာဘြန္မ်ား 
မီးခုိးအျဖစ္ ထြက္လာမည့္အစား ေျမထဲတြင္သုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ အဆုံးသတ္မႈ ျဖင့္ လြယ္ကူ စြာအစားထုိးႏုိငမ္ည္ 
မဟုတ္ပါ။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း ေျမေနရာ အမ်ားအျပားကုိ သိမ္းယူျခင္း ႏွင့္ အပင္စိုက္ပ်ိဳးေရး 
ျပဳလုပ္ရန္ ေျမယာမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ျခင္းဓေလ့ကိ ု ျမွင့္တင္ေနမႈတြင္မည္သည့္အခါတြင္မဆုိ အသုံးမျပဳသင့္ေပ။ ဘုိင္အုိခ်ာ 
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အျခားေသာစုိက္ပ်ိဳးေရးအေလ့အထေကာင္းမ်ားကုိလ်စ္လ်ဴရႈ႕ရန္လည္း မဟုတ္ေပ။ဘုိင္အုိခ်ာ 
သည္ လယ္သမားတစ္ဦးစီအတြက္ ၎တို႕၏စုိက္ပ်ိဳးေရး စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေျမဩဇာၾကြယ္၀ရန္ႏွင္ ့ထုတ္လုပ္မႈ 
ျမင့္မားလာရန္ အသုံးျပဳေသာ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုသာျဖစ္သင့္သည္။ 



ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အလ္ဲဘတ္ ဘိတ္စ ္(Albert Bates) ၏ စကားကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပရလွ်င“္ အကယ္၍ ဘုိင္အုိခ်ာ 
(biochar) သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈုကုိ မည္သို႕မွအက်ိဳ းသက္ေရာက္မႈမရိွပါဟု ကတိျပဳႏုိင္ပါက ၎သည္လူသား 
တို႕၏သမုိင္းတြင ္အေရးပါေသာရွာေဖြေတြ႕ရိွမႈ ျဖစ္လာႏုိင္သည”္။  
 
ထပ္ေဆာင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ၀က္(ဘ)ဆုိက္မ်ားတြင္ ေျမဆီအမ်ိဳးမ်ိဳ းႏွင့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ 
ဘုိင္အိုခ်ာအသုံးျပဳျခင္း၏ ခိုင္မာေသာ သက္ေသသာဓကမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ဤ၀က္(ဘ)ဆိုက္မ်ားတြင ္ ေပၚလစီ၊ 
အမွားျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကြင္းဆင္းေလ့လာစမ္းသပ္မႈ ျပင္ပေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လည္းပါ၀င္ပါသည္။ 
 

 ထုိင္းဘုိင္အုိခ်ာ အစျပဳျခင္း (The Thai Biochar Initiative): http://www.biochar-
international.org/regional/thailand 

 ဂ်ပန္ဘုိင္အုိခ်ာ အဖြ႔အဲစည္း - (Japan Biochar Association) (ဘိုင္အိုခ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္း 
၃၀နီးပါး ေလ့လာမႈ ျပဳခ့ဲပါသည္): http://www.geocities.jp/yasizato/JBA.htm  

 Bioenergy Terra Preta ေဆြးေႏြးမႈစာရင္း ( ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လယ္ေျမစမ္းသပ္မႈမ်ား အပါအ၀င္ 
ဘုိင္အိုခ်ာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သည့္ ေနာင္ဆုံးေပၚ ေဆြးေႏြးမႈေခါင္းစဥ္စာရင္း): 
http://terrapreta.bioenergylists.org/  

 ရာဟူးအဖြဲ႕စာပုိ႕စာရင္းမ်ား - (Yahoo Group mailing lists):  
o ဘုိင္အိုခ်ာ (http://tech.groups.yahoo.com/group/biochar/) 
o ေျမဆီမ်ားထဲတြင္ရိွေသာဘုိင္အိုခ်ာ (http://tech.groups.yahoo.com/group/biochar-soils/) 
o ဘုိင္အိုခ်ာ ထုတ္လုပ္ျခင္း (http://tech.groups.yahoo.com/group/biochar-production/) 
o ဘုိင္အိုခ်ာ ေပၚလစီ (http://tech.groups.yahoo.com/group/biochar-policy/) 
o ဘုိင္အိုခ်ာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ (http://tech.groups.yahoo.com/group/biochar-funding/) 
o ဘုိင္အိုခ်ာ ကုသမႈ (Biochar Remediation) (http://ca.groups.yahoo.com/group/Biochar-

Remediation/) 
 အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘုိင္အုိခ်ာ စိတ္၀င္စားသည့္အဖြဲ႕: http://sea-biochar.blogspot.com/ 
 GEK ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း (DIY မ်ားႏွင္ ့အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္ အဖြင္- ့အရင္းအျမစ္မ်ား - an 

open-source resource): http://www.gekgasifier.com/ 
 မီးဖုိတြင္း မုိင္ခရုိ-ဓာတ္ေငြ႕ျပဳလုပ္ပုံကုိ နားလည္ျခင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း : 

http://www.hedon.info/Micro-gasificationWhatItIsAndWhyItWorks 
 ေဖးရုိက္စ ္အဖြင့္ပုံစံကာဗြန္ျပဳလုပ္ျခင္း - PhilRice Open Type Carbonizer: 

http://terrapreta.bioenergylists.org/philricecarbhull. စပါးခြန္ ခ်ာ ကုိျပဳလုပ္ျခင္း၏ အဓိက 
စိန္ေခၚမႈမွာ အပူခ်ိန္လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ စပါးခြံထဲရွိ စီလီကာ (silica) ဖန္ကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ PhilRice 
Open Type Carbonizer  သည္ ဤ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ကန္႕သတ္ေစသည္။ သုိ႕ေသာ္ 
ၾကာျမင့္စြာေလာင္ကၽြမ္းပါက ျပာအေျမာက္အမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္။  



 Top-lit updraft (TLUD) မီးဖုိၾကီးမ်ားႏွင့္ မီးဖုိမ်ား: 
http://terrapreta.bioenergylists.org/files/1G%20Toucan%20TLUD%20for%20Biochar%20Jan
%202010%20-%20final_0.pdf and http://www.arti-india.org/content/view/80/52/ 

 မာ့ဂ္ဘုိင္အုိခ်ာ ေပါင္းအုိးလည္ေကာက္ - Magh biochar retorts: 
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