အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမွတ္တမ္းမ်ား၊
အမွတ္စဥ္ ၂၆
ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၅

အေသးစားလယ္ယာပိ
ာပိုင္ဆိုင္သူမ်ားအတြက္ သမရိုးက်မဟုတ္သည့္ ေပါင္းသတ္ေဆးကို
ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္စမ္းသပ္ျခင္း
တင္ျပသူ - ဆိုဖီယာ ေရာဘတ္စ၁္ ၊ ေဖါ ဒန္မာလီဒိုအ၂ီ ၊ ရာတာခန္ အာတာ၀ူတိခြန၃္ ၊ ခိတိခ်ိဳင္း စမ္ပန
ြ ္စင္ခ၄ို ႏွင့္
ေအဘရမ္ ဘစ္ခ္လာ၅
၁

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ ေစတနာ့၀န္ထမ္း၊ မဲ့အိုင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

၂

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္မႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
၃

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ

၄

အီးစီအပ
ိ ္ခ်္အို အာရွ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ ထုတ္လုပ္မႈ စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူ

၅

အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး

ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈစင္တာမွ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ဥ္ေဖါက္ထားသည့္ သေဘၤာသီးႏွင့္
နာနတ္သီးတို႔မွ

သမရိုးက်မဟုတ္သည့္

ေပါင္းသတ္ေဆးေဖၚစပ္နည္းမ်ားကို

အၿငိမ္းစားနည္းပညာေက်ာင္း

ဆရာႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္လယ္သမားျဖစ္သူ ခရူပရာထြမ္းထံမွ ပထမဆုံးၾကားသိခ့ရ
ဲ သည္။ ေပါင္းပင္မ်ားသည္မည္
သည့္လယ္သမားမ်ား၏ အသက္တာအတြက္ မဆိုႀကီးမားသည့္ အပိုင္းတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္
မွ၀န္ထမ္းမ်ားတို႔သည္

စြန႔စ
္ ားရမႈနည္းသည့္

ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္

ေပါင္းပင္မ်ားအေပၚ

ခိုင္လုံသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမရွိ စမ္းသပ္လိုၾကသည္။ သူတို႔သည္ဤေပါင္
ဤေပါင္းသတ္ေဆးမွ ေျမဆီ pH၊
အာဏုဇ၀
ီ ေဗဒ၊ တည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ အပင္သင
ြ ္းယူမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးစသည္တို႔အတြက္ စိုးရိမ္ဖယ
ြ ္ရာ အရဲ
စြန္႔ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ရန္လည္း

ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္လိုၾကသည္။

အီးစီအိပ္ခ်္အိုအာရွ

သုေတသနမွတ္တမ္း

မွဤေပါင္းသတ္ေဆးကို ျဖစ္ေပၚေစ
ၚေစသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေပါင္းပင္မ်ားအေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုဆုံးျဖတ္ေပး
မည့္နမူနာနည္းပညာတိ
တို႔ကိုေဖၚျပထားသည္။ လာမည့္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေျမအာဏုဇ၀
ီ ရုပ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအ
ေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုဆုံးျဖတ္ႏိုင္ ရန္
န္အေထာက္အကူျပဳမည့္နည္းပညာမ်ားကိုေစာင့္ေမွ်ာ္ပါ။

ေပါင္းသတ္ေဆးအသုံးျပဳျခင္း
ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားတို႔သည္ လယ္ကင
ြ ္းမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ သစ္သီးျခံမ်ားတြင္ မလိုခ်င္ေသာအပင္မ်ားကို
ထိန္းရန္အတြက္ အသုံးျပဳေသာနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို ေပါင္းဖ်က္ပိုးမ်ားအား ထိန္းရန္
အတြက္ ျပဳျပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ လက္ျဖင့္ေပါင္းသင္ျခင္း၊ မီးရႈိ႔ျခင္း၊ သီးႏွံမ်ားကိုအလွည့္က်စိုက္ျခင္း ႏွင့္ သီးႏွံမ်ား
ကိုျခား၍စိုက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ယွဥ္၍ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေပါင္းပင္မ်ားသည္ သီးႏွံႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရး
ဆိုင္ရာတို႔ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။

မိမိတို႔စိုက္ပ်ိဳးသည့္

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံပင္မ်ား၏ႀကီးထြားမႈႏွင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား၏

အေရးႀကီးသည့္အပိုင္းမ်ားကိုအေႏွာင္အ
့ ယွက္ေပးျခင္းျဖင့္အေရအတြက္ႏွင့္အရည္အေသြးတို႔ကိုနိမ့္က်ေစ
သည္ (အိုဒိုနိုဗင္ ၂၀၀၉)။ ေပါင္းပင္မ်ားသည့္ေနရာ၊ ေနေရာင္ျခည္၊္ ေရႏွင့္အဟာရမ်ားရနိုင္ရန္အတြက္
ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။
အေတာက္မ်ားကိုထုတ္လႊတ္၍

အခ်ိဳ႔ေပါင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားသည္

ပတ္၀န္းက်င္ရွိေျမဆီမ်ားသို႔

ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကိုပ်က္စီးေစႏိုင္သည္(စြာတန္၊

၂၀၀၉)။

အဆိပ္

ေပါင္းပင္မ်ား

ေၾကာင့္ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ ေပါင္းပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၊ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္
အဆင့္အေပၚတြင္မူတည္သည္။

ေပါင္းပင္ကိုထိန္းျခင္းသည္

ေကာက္ပင္မ်ားငယ္ေနေသးသည့္

အခ်ိန္ႏွင့္

ေပါင္းပင္မ်ားကိုေက်ာ္လြန-္ ၿပိဳင္ ဆိင
ု ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည့္အပင္အျမင့္သို႔ မေရာက္ေသးသည့္အခ်ိန္သည္ အလြန္
အေရးႀကီးသည္။အရည္အတြက္နည္းေသာေပါင္းပင္မ်ားသည္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ားကို ပ်က္စီးေစမည္မဟုတ္ပါ၊
ေပါင္းပင္ကိုလုံး၀သုတ္သင္ျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ စီပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အခ်ိန္ကုိ
ေသာ္လည္းေကာင္း ကုန္က်မႈျဖစ္ေစ၍ ထိုသို႔ရင
ွ ္းလင္းျခင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟ
စနစ္ကိုပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္အခ်ိဳ႔ေသာ ေပါင္းပင္မ်ားကိုအစာ၊ ေဆး ႏွင့္တိရိစာၦ န္အစာအျဖစ္ အသုံး
ျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ "ေပါင္းပင္မ်ား" သည္စီပြားေရးအရအသုံး၀င္သည္။ ေပါင္းသတ္ေဆးကို ဆီေလ်ာ္ေသာ
အခ်ိန္ႏွင့္ မွန္ကန္သည့္အေရအတြကအ
္ သုံးျပဳပါက စုေပါင္းဖ်က္ပိုးစီမံမႈစနစ္၏ တစိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ အသုံး
၀င္သည့္ကရိယာျဖစ္မည္(အက္(ဖ)ေအအို၊

၂၀၁၅)။

မ်ားျပားလြန္းသည့္

ေပါင္းပင္မ်ိဳးစိတ္ကို

ႏွိမ္ႏွင္းရန္

သို႔မဟုတ္ ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျမယာစီမံျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာတို႔ကို မခံႏင
ို ္
ေလာက္ေအာင္ထိခိုက္ေစနိုင္သည္။ ရည္ရွည္တည္တံ့သည့္စနစ္မ်ားတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကို ေပါင္းပင္
ပိုးမႊားမ်ားအား အျခားေသာေဆးမ်ားထိေရာက္စြာမထိန္းႏိုင္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္အသုံးျပဳသည္။ အျခားေသာစိုက္
ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သမရိုးက်ကဲ့သို႔မဟုတဘ
္ ဲ ေပါင္းပင္ထိန္းရန္အဓိကနည္းလမ္းအျဖစ္ ၎ကိုအသုံးမျပဳပါ။

လုံၿခံဳမႈ
အီးစီအိပ္ခ်္အိုတင
ြ ္ ေဆြးေႏြးသည့္အျခားေသာ အညႊန္းထဲတင
ြ ္ အလြန္ေလာင္တတ္သည့္ အငံရည္(ျပာရည္၊
ခၽြတ္ေဆးကဲ့သို႔ေသာ(lye-လိုင)္ ပါ၀င္၍ အလြန္အမင္းေလာင္တတ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာအာနိသင္ေပ်ာ့ ရန္အ
ေရာအေႏွာမလုပ္ထားသည့္ပစၥည္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းႏွင့္ထိပါက ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္၍ ေရာထား
သည့္ပစၥည္းကိုပင္လွ်င္သတိထား၍အသုံးျပဳရမည္။ လိုင္အငံရည္သို႔မဟုတ္ေပ်ာ္၀င္ရည္မ်ားတြင္ လိုင္ (lye)ပါ

ေနပါက ေရသို႔မဟုတ္အရည္မ်ားကိုအျမဲထည့္ပါ။ျပင္
ါ။ းသည့္ လိုင(္ အငံရည္) သို႔မဟုတ္ လိုင္ေပ်ာ္၀င္ရည္ မ်ား
ထဲသို႔မည္သည့္ အခါမွ်ေရမထည့္ပါႏွင့္။ မွန္ကန္စြာေရာစပ္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ပ်က္စီးမႈနည္းေစႏိုင္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လို္င/္ ေပါင္းသတ္ဆးကိုေရႏွင့္ေရာသည့္အဓိပၸါယ္မွာ တု႔ံျပန္မႈပို၍ေလ်ာ့ျခင္း ကိုဆိုလို
သည္။ မေရာထားသည့္ လိုင္သို႔မဟုတ္ ေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္အလုပ္လုပ္ပါက သားေရလက္အိတ္ ႏွင့္ ဘြတ္
ဘိနပ္က၀
ို တ္ဆင္ပါ။ ေရာစပ္သည့္အခါႏွင့္ ဖ်န္းသည့္အခါမ်ားတြင္ေဘာင္းဘီရွညႏွ
ႏ
္ င
ွ ့္ အကၤ်ီလက္ရွည၀
္ တ္ရန္
ႏႈိးေဆာ္ပါသည္။ သင္၏မ်က္ေစ့ကို ကာကြယ္ရန္ အကာအ
ကြယ္ေပးမ်က္မွန္ သို႔မဟုတ္ ေနကာမ်က္
ေနကာ
မွန္ကို အသုံးျပဳပါ။
လိုင္မွ

အေငြ႔ထုတ္ျခင္းကဲသိ
သ
့ ု႔ေ
ိ သာတု႔ံ

ျပန္မႈျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္

ေရာစပ္ျခင္းႏွင့္ ေလာင္းခ်ျခင္းႏွစ္မ်ိဳးစလု
းစ ံးကို ေလဟာျပင္ႏွင့္
ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းသည့္ေနရာ တြင္ျပဳလုပ္ပါ။ သတၱဳပုံး
ထဲတင
ြ ္ေရာေႏွာျခင္းႏွင့္သိုေလွာင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ ထို သို႔ျပဳလုပ္
သည့္ အခါမေမွ်ာ္လင့္သည့္တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္တတ္သည္။

ပု၁
ံ ။ ကၽြန္ပ္တို႔၏အကြက္မ်ားတြင္နမူနာေပးထားသည့္
ေပါင္းပင္မ်ား။ နာရီလက္တံပုံစံ အထက္၀ဲမွ - စလင္ဒီကာ
အင္ပီရာတာ၊ မီမိုဆာ ပူဒီကာ၊ စဖါနက္
ါနက္တီကိုလာ
ထရီလုိဘာတာ၊ ကြန္ွိဗိုဗူလပ္ အာဗီနစ္

သင္သည္ေပါင္းသတ္ေဆး သို႔မဟုတ္ လိုင္ႏွင့္ထိမိပါက
ထိေသာေနရာကို ေရေအးးျဖင္
ဖင့္ခ်က္ခ်င္းေဆးပါ၊ အနည္းဆုံး
တစ္ဆယ္ငါးမိနစ္ခန္႔ေဆးပါ။

ပုံးအားလုံးကိုအပူႏွင့္ထိလွ်င္

ေပ်ာ္မေပ်ာ္ေရပူႏွင့္စမ္းၾကည့္ပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လိုင္

ႏွင့္ေရေရာသည့္အခါ (အေရာအေႏွ
အေရာအေႏွာကိုျပင္ဆင္သည့္အခါ
ခါ) အပူေျမာက္မ်ားစြာေပးသည္
ပးသည့္ တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္။
ေဖၚစပ္သည့္အညႊန္း
ဤေပါင္းသတ္ေဆးအညႊန္းကို ခရူပရာထြမ္းထံမွပထမဦးစြာၾကားခဲ႔၍ သူသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ ႔မွ ေအာ္ဂဲ
နစ္လယ္
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈပညာေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဓါတုပစၥည္းမပါသည့္ေပါင္းသတ္ေဆးေရြး ခ်ယ္ရန္အကန္႔
အသတ္္မ်ားရွိလာသည့္အခါ သူမသည္ သူမႏွင့္အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ေနသည့္ နာနတ္သီး၊ သေဘၤာသီး၊ ဆားႏွင့္
လိုငအ
္ ပါအ၀င္ပါ၀င္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳကာ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္အညႊန္းျဖင့္ ေပါင္းသတ္ေဆးကို ေဖၚခဲ့
သည္။ နာနတ္သီးႏွင့္သေဘၤာသီးကိုအသုံးျပဳရျခင္းမွာ အင္ဇိုင္းဘရိုမီလိန္းဓါတ္ မ်ားပါ၀င္
မ်ားပါ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္
သည္(ဒူေဘး et al. ၂၀၀၇)။ အင္ဇိုင္းဘရိုမီလိန္းဓါတ္မ်ားတြင္ ပရိုတင္း(အသား
အသား ဓါတ္)ကိုေခ်ဖ်က္ႏိုင္၍
အလင္းေရာင္စြမ္းအားျဖင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္မွ အစာခ်က္ႏိုင္သည့္ အပင္၏စြမ္းအားကို ေလ်ာ့ေစသည့္
အင္ဇိုင္း၊ ပါပိန္းကိုေခ်ဖ်က္သည္(အီတိုး et al. ၂၀၁၃)။ဆားသည္ ေပါင္းပင္၏ အရြက္ မ်ားတြင္ရွိသည့္ေရ
ဟန္ခ်က္ကိုေျပာင္း ေစေသာေၾကာင့္ စီအိုင(္ ဆားမွ)ကိုလြန္ကသ
ဲ ည့္ပမာဏစုတ္ယူေစသျဖင့္ ေပါင္းပင္မ်ားကို
ပ်က္စီးေစသည္(ရိုမီရ-ို အရမ္ဒါ ႏွင့္ စီဗာစင္၊ ၁၉၉၆)။လိုင္သည္ အယ္ကလာလီဓါတ္ျမင့္မား၍ ဆားကုိအရည္
ေပ်ာ္ေစရန္အကူအညီရရန္
န္အသုံးျပဳၿပီး ေပါင္းပင္၏ အရြက္မ်ားကိုဓါတုပစၥည္းအဆင့္နိမ့္ေစသည္။ ဤအျခား

ေသာေပါင္းသတ္ေဆးတြင္သဘာ၀အားျဖင့္ အယ္ကလာလီဓါတ္ျမင့္မားသျဖင့္ ေဒသတစ္ခုတင
ြ ္ေန ထိုင္သည့္
သတၱ၀ါႏွင့္အပင္မ်ားႏွင့္ pH အေပၚျဖစ္ႏင
ို ္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚမည္ကိုစိုးရိမ္ၾကသည္။ သင္၏
ေျမသည္ အယ္ကလာလီဓါတ္ျမင့္ေနပါက ဤေပါင္းသတ္ေဆးကိုအသုံးမျပဳရန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။ သို႔ ေသာ္
အက္စစ္မ်ားသည့္ေျမမ်ိဳးအတြက္မွာမူအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္၏ မူရင္း
ေျမဆီpHသည္ ၄.၈-၅.၂ ပတ္၀န္းက်င္တင
ြ ္ရ၍
ွိ ဤ အယ္ကလာလီဓါတ္မ်ားသည့္ေပါင္းသတ္ေဆးသည္ ၾကား
ေနအေနအထား ထားျခင္းျဖင့္ ေျမဆီ၏pHတိုးလာရန္အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနမည္။
အေျခခံေပါင္းသတ္ေဆးေဖၚစပ္သည့္အညႊန္း
၁။ နာနတ္သီးသို႔မဟုတ္ သေဘၤာသီးအမွည့္ ၂၀ ကီလိုဂရမ္(အခြံႏွင့္၊ ၃စမ × ၃စမအတုံး တုံးပါ)
၂။ ဆား ၁၀ ကီလိုဂရမ္
၃။ လိုင္ ၁ ကီလိုဂရမ္ (ဆိုဒီယမ္ ဟိုက္ေျဒာဆိုက္ - NaOH)
၄။ ေရ ၂၀ လီတာ
ေရာစပ္ရန္အတြက္ညႊန္ၾကားခ်က္
အသီး၊ ဆားႏွင့္ေရတို႔ကိုေရလုံသည့္စည္ထသ
ဲ ို႔ထည့္ပါ၊ လိုင္ကိုေျဖးညွင္းစြာထည့္၍ ေရာထားသည့္အရာမ်ားကို
ေျဖးညွင္းစြာေမႊပါ။ စည္ကိုအဖုံးဖုံး၍ ေရာထားသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ၄၅ရက္ထားပါ။ ၄၅ ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တင
ြ ္
သစ္ဖတ္မ်ားကိုစစ္ထုတ္ပါ။ စစ္ၿပီးသည့္အခါတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆးကိုအသုံးျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါမည္။
အသုံးျပဳရန္အတြက္မေရာစပ္မီအထိ ေပါင္းသတ္ေဆးကိုစည္ထဲတင
ြ ္ထားပါ၊ ခ်က္ခ်င္းအသုံးမျပဳေသးပါက ျပင္
ဆင္ထားသည့္ပိုးသတ္ေဆးကိုေရႏွင့္မေရာထားပါႏွင့္။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္္စြာ၀က္အူစုပထ
္ ားပါ၍ ေနျပင္းေသာ
ေနရာတြင္သိုေလွာင္မႈကိုေရွာင္ပါ။ ေပါင္းသတ္ေဆးကို ၆လခန္႔သိုေလွာင္ႏိုင္ပါသည္။

ထည္၀
့ င္အသု
အသုံးျပဳျခင္း
၁။ အေကာင္းဆုံးေပါင္းပင္ပ်ိဳမ်ား၏အျမင့္မွာ ၈-၁၀ စမျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ သင္၏ေပါင္းပင္မ်ားသည္ထို
ထက္ပို၍ထြားႀကိဳင္းပါက ေပါင္းပင္အားေပ်ာ့၍ေပါင္းသတ္ေဆးပိုထိေရာက္ရန္ ေဆးမျဖန္းမီ၎ကို
၈-၁၀ စမ အျမင့္မွျဖတ္ပါ။
၂။ ေပါင္းသတ္ေဆးကိုစည္ထဲတင
ြ ္တုတ္ျဖင့္ စကၠန၃
္႔ ၀ခန္႔ၾကာေအာင္ေမႊပါ၊
၃။ ေက်ာပိုးအိတ္ထသ
ဲ ို႔ေရ ၃လီတာထည့္ပါ၊
၄။ ေမႊပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာပိုးဖ်န္းအိတ္ထသ
ဲ ို႔ေျပာင္းထည့္ပါ၊
၅။ ဖ်န္းသည့္အိတ္ႏႈတ္သီးကို ေပါင္းပင္မွ ၃ စမခန္႔အကြာမွကိုင္ပါ၊ ေပါင္း-ရွိသည့္ေနရာကို ၅၀၀ml/m၂
ဖ်န္းပါ၊ ကၽြန္ပ္တို႔၏အကြက္သည္ ၂m၂ ရွိ၍ဖ်န္းရန္အတြက္ ၁မိနစ္ခန္႔ၾကာပါမည္။

ပါ၀
ပါ၀င္ပစၥည္း

ပမာဏ(
ပမာဏ(ေကဂ်ီ)

ထိုင္းဘတ္ (_))

ယူအက္စ္ေဒၚလာ

ယူအက္စ္ေဒၚလာ($)
ဒၚလာ($)ျဖင္
($)ျဖင့္

၁ေကဂ်ီကုန္က်စရိတ္

($)

ကုန္က်စရိတ္

၁ေကဂ်ီကုန္က်စရိတ္
နာနတ္သီး

၂၀

၂၀

၀.၅၆

၁၁.၂

သေဘၤာသီး

၂၀

၁၀

၀.၂၈

၅.၆၀

ဆား

၁၀

၅

၀.၁၄

၁.၄၀

လိုင္

၁

၄၀

၁.၁၂

၁.၁၂

ဇယား၁။ ကီလိုဂရမ္တစ္ခုစီတင
ြ ္ ေပါင္းသတ္ေဆးအတြက္ ပါ၀င္ပစၥည္းကုန္က်စရိတ-္ ထိုင္းဘတ္ေငြႏွင့္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ။ ေပါင္းသတ္ေဆး ၂၀လီတာ
တစ္သုတ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ပါ၀င္ပစၥည္းပမာဏ။

ေပါင္းသတ္ေဆးအမ်ိ
ဆးအမ်ိဳးအစား

စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ($)

တစ္လီတာကုန္က်စရိတ္ ($)

နာနတ္သီး

၈.၁၂

၀.၄၁

သေဘၤာသီး

၁၃.၇၂

၀.၆၉

ဇယား၂။

နာနတ္သီး သို႔မဟုတ္ သေဘၤာသီးပိုသတ္ေဆး ၂၀လီတာ တစ္သုတ္အတြက္ ဇယား
၁တြင္ပါ၀င္သည့္ပစၥည္းမ်ားကိုအသုံးျပဳသည့္ကုန္က်စရိတ္။

ပုံ ၂။ (အထက္) နာနတ္သီးကို အခ်ဥ္ေဖါက္ျခင္း(၀ဲ)ႏွင့္ သေဘၤာသီး(ယာ)။

ပု၃
ံ ။ (ေအာက္) စမ္းသပ္သည့္အကြက္မ်ားကိုအျခားေသာေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ ဖ်န္းေနစဥ္။

စမ္းသပ္ျခင္း
၁။ အီးစီအိပ္ခ်္အို အာရွမ်ိဳးေစ့ဘဏ္ရအ
ွိ သုံးမျပဳ၍စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမလုပ္သည့္အကြက္ကို စမ္းသပ္သည့္ေနရာအျဖစ္
သတ္မွတ္ၾကသည္။၎တြင္ အရြယ္လြန္သည့္အရြက္က်ယ္္မ်ားႏွင့္ ျမက္ဆန္သည့္ေပါင္းပင္မ်ိဳးစိတ္ မ်ားေရာ
လ်က္ရွိသည္။ ေရကိုထိန္းခ်ဳပ္ကုသမႈအတြက္အသုံးျပဳသည္၊ နာနတ္သီးကုသမႈကို နာနတ္သီးေပါင္းပင္ သတ္
ေဆးတစိတ္အားေရ ၃စိတ္ျဖင့္ေရာ၍ သေဘၤာသီးေပါင္းပင္သတ္ေဆး ၁စိတ္ကို ေရ ၃စိတ္ျဖင့္ေရာသည္။
၂။

မဖ်န္းမီသုံးရက္တင
ြ ္

ေပါင္းပင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကိုေဖၚထုတ္၍

ေပါင္းသတ္ေဆးစပ္သည့္ႏႈန္းကိုမ်က္ျမင္

ခန္႔မွန္းသည္။ေပါင္းပင္ကိုအရြက္က်ယ္ သို႔မဟုတ္ အရြက္က်ဥ္းေသာေပါင္းပင္အရြက္ဟူ၍အမ်ိဳး အစား ခြသ
ဲ ည္။
၃။ စမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ယူနစ္မ်ားကိုေဖၚထုတ္၍ကုသမႈမ်ား အေနျဖင့္ ယူနစ္တစ္ခုစီကို ေပါင္းသတ္ေဆးမည္မွ်
ဖ်န္းရန္ဆုံး ျဖတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏စမ္းသပ္မႈယူနစ္မ်ားမွာ ၁ × ၂ မီတာ အကြက္ျဖစ္၍ ၄ ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳ
လုပ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္စမ္းသပ္သည့္ယူနစ္ ၁၂ခုရွိသည္(ကုသျပဳျပင္မႈ ၃ခု[ ထိန္းခ်ဳပ္၊ သေဘၤာသီး သို႔မဟုတ္
နာနတ္သီး] × ၄ ႀကိမ)္ ။
၄။ မဖ်န္းမီေလးတြင္ ေျမဆီနမူနာမ်ားကို pH ႏွင့္ မို္က္ခရိုဘိုင္ရယ္ (ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည့္ဘက္တီးရီးယား
ပိုး)ပါ၀င္မႈတိုင္းတာရန္စုေဆာင္းသည္(ေဒသရွိတကၠသိုလ္ ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတြင)္ ေပါင္းပင္မ်ားကို ေပါင္းျဖတ္ စက္ျဖင့္
၁၀စမအရွည္ျဖတ္နိုင္သည္။

ပု၄
ံ ။(အထက္) နမူနာအကြက္တည္ေနရာႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ခ်ပ္မ်ားတည္ေနရာ။ xသည္ ေျမဆီနမူနာတည္ေနရာ ကိုေဖၚ
ျပသည္။အ၀ိုင္းသည္ ျမႈပ္ထားသည့္စကၠဴကိုေဖၚ ျပသည္။ ႀတိဂံသည္ မ်ိဳးေစ့အခ်ပ္ကိုေဖၚျပသည္။
ပု၅
ံ ။ (ေဘး) မ်ိဳးေစ့အေပၚေပါင္းသတ္ေဆးအ
အ က်ိဳး သက္ေရာက္မႈကိုသိႏိုင္ရန္မ်ိဳးေစ့အခ်ပ္ မ်ားႏွင့္အိုးစိုက္ ေျမကို
အကြက္တစ္ခုစီတင
ြ ္ထား သည္

၅။ ေရစစ္စကၠဴကိုခ်ိန္ပါ၊ ႏိုင္လြန္ပိုက္ကြန္အိတ္ထဲထည့္ၿပီးေနာက္ မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္၏က်န္းမာေရးကို မည္သို႔
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္ကိုသိႏိုင္ရန္အတြက္ ၈ စမအနက္တင
ြ ္ျမွဳပ္ပါ။ ေရစစ္စကၠဴသည္ ေျမထဲတင
ြ ္ရွိသည့္
မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္မ်ားမွေျမၾသဇာအျဖစ္သုိ႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္၊ ေပါင္းသတ္ေဆးတြင္
မိုက္ခရိုေအာ္ဂဲနစ္မ်ားအတြ
အတြက္မေကာင္းသည့္အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ေနပါက စကၠဴေဆြးေျမ့ျခင္းရပ္တန္သ
႔့ ြားမည္ သို႔မ
ဟုတ္ ေႏွးသြားမည္။
၆။ေျမဆီ ဖီအိပ္ခ်္စမ္းသပ္ရန္နွင့္ အနုစိတ္ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား စမ္းသပ္ရန္မဖ်န္းမွီ ေျမဆီနမူနာမ်ား ကိုေဒသရွိ
တကၠသိုလ္ ေျမဆီဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွုျပဳလုပ္ပါသည္။
၇။ အေစ့မ်ားအေပၚ ေပါင္းပင္သတ္ေဆးမ်ား၏ထိေရာက္မႈတုိင္းတာရန္အတြက္ေျမဆီ
ျမဆီပါ၀င္
ါ သည့္ မ်ိဳးေစ့အ
ခ်ပ္မ်ားကို ၁× ၂မီ
မီတာစိုက္ကြက္မ်ား၏အလယ္တင
ြ ္ခင္းပါ။ ထိုအခ်ပ္မ်ား၏အတိုင္းအတာကဲ့သို႔ ၁၀ စမခန္႔အ
နက္အထိတူးရမည္။ ထိုအခ်ပ္မ်ားကိုတူးထားသည့္အေပါက္တင
ြ ္ထည္၍
့ အျခားေသာေျမႀကီ
အျခားေသာေျမ းႏွင့္တစ္သားတည္း

ျဖစ္ေစရန္အတြက္၎၏ေဘးတြင္ေျမမႈံမ်ားကိုပုံပါ။ ထို႔ေနာက္ဖ်န္းၿပီးသည့္အခါအေညွာက္ ထြက္ရန္ၾကာေသာ
အခ်ိန္ႏွင့္ အေညွာက္ထြက္ႏႈန္းကိုစမ္းသပ္ႏိုင္ရန္ အခ်ပ္မ်ားကိုတူးထုတ္၍ မ်ိဳးေစ့မ်ားစိုက္သည္။
၈။ စိုက္ကြက္မ်ားကိုေပါင္းသတ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ဖ်န္းသည္။ သေဘၤာသီးႏွင့္ နာနတ္သီးႏွင့္ေရတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
အတြက္အသုံးျပဳသည္။ စိုက္ကြက္တစ္ကြက္ကို ၅၀၀ml/m၂ ႏႈန္းျဖင့္ ၁မိနစ္ဖ်န္းသည္။ ထိုသို႔တရက္ျခား
တစ္ပတ္ ျပဳလုပ္သည္။
၉။ ဖ်န္းၿပီးသည့္ေနာက္တမနက္တင
ြ ္ျပဳစုကသ
ု မႈျပဳလုပ္ထားသည့္စိုက္ကြက္မ်ားကိုမ်က္ျမင္အားျဖင့္ေပါင္းသတ္
ေဆးေၾကာင့္ထိခိုက္မႈစေကး ၀ မွ ၁၀၀အထိႏႈန္းသတ္မွတ္၍၊ ၀ သည္ထိခိုက္မႈလုံး၀မရွိဘဲ ၁၀၀ သည္ လုံး၀
ေသဆုံးသည္။ အကြက္တစ္ကြက္စီတင
ြ ္ရွိသည့္ ေမာ္ဖိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာမိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္စံႏႈန္း ကိုရရွိၾကသည္။
၁၀။ ေနာက္ဆုံးဖ်န္းသည့္ေနာက္တမနက္တင
ြ ္ ေျမဆီႏွင့္မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္စမ္းသပ္မအ
ႈ တြက္ေျမႀကီးမ်ားကို
ထပ္မံယသ
ူ ည္၊ စမ္းသပ္မႈမလုပ္မီေျမနမူနာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဤေန႔တင
ြ ္ ေညွာက္ေပါက္ေနသည့္အ
ခ်ပ္မ်ားကိုလည္းစုေဆာင္း၍ ပဲေစ့မ်ားကိုအခန္းတစ္ခန္းတြင္တေစ့ႏႈန္းႏွင့္ ၀.၅ စမအနက္တင
ြ ္စိုက္ၿပီးေျမအနဲ
ငယ္ျဖင့္ဖုံးသည္။
၁၁။ အေစ့ေညွာက္ေပါက္ျခင္းကို ၁၀ရက္ခန္႔ေစာင့္ၾကည့္သည္။ စတင္ခ်ိန္မွ ၅၀%အေညွာက္ေပါက္ျခင္း ႏွင့္
ကုသမႈတစ္ႀကိမ္စီအတြက္ အေညွာက္ေပါက္သည့္ရာႏႈန္းမ်ားကို ေျမဆီတင
ြ ္ေပါင္းသတ္ေဆး၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခ
ရွိသည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုတိုင္းရန္အသုံးျပဳသည္။
၁၂။ေနာက္ဆုံးဖ်န္းသည့္ ၁၀ရက္ေျမာက္သည့္ေန႔တင
ြ ္ေရစစ္စကၠဴကုိျပန္လည္ထုတ္ယူ၍ေပ်ာက္ဆုံးသြား
သည့္အစိုင္အခဲပမာဏကိုခ်ိန္ၾကည့္သည္(ေဆြးေျမ႔ျခင္းကိုတိုင္းတာသည္)၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းမွာေလ့လာမႈ
စတင္ခ်ိန္မွစကၠဴအေလးခ်ိန္ကုိႏႈိင္းယွဥ္ရန္ျဖစ္သည္။
ရလဒ္မ်ား
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ကုသသည့္အကြက္မ်ားတြင္ေပါင္းပင္မ်ားထင္ရွားစြာ
ပ်က္စီးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။သေဘၤာသီးႏွင့္နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားသည္ က်ယ္္ေသာေပါင္းပင္
အရြက္မ်ားတြင္ က်ဥ္းေသာအရြက(္ ျမက္ဆန္သည့္အရြက္မ်ိဳး)မ်ားထက္ပို၍ထိေရာက္မႈရွိသည္။ (ပုံ ၆ႏွင့္ရ)။
ကၽြန္ပ္တို႔သည္ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးတို႔၏ေပါင္းပင္အေပၚအက်ိဳး
သက္ေရာက္မႈကိုထင္ရွားစြာမေတြ႔ရိွခဲ့ပါ၊ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး၏ေပါင္းပင္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္တူညသ
ီ ည္(ပုံ
၈)။ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ေပါင္းသတ္ေဆးမွထိ ခိုက္မႈ

သည္ တစ္ႀကိမ္စီကုသမႈျပဳလုပ္ၿပီးတိုင္းမ်ားျပားလာ၍ ၄ႀကိမ္ျပဳျပင္ကသ
ု ၿပီးေနာက္ အရြကက
္ ်ယ္္မ်ား
၉၀%၀န္းက်င္ရွိ၍ က်ဥ္းသည့္အရြက္မွ ၅၀%ျဖစ္သည္။

ပ်က္

ပ်က္စီး

စီး

သည့္ရ

သည့္

မွတ္

ရ

(၁ မွ

မွတ္

၁၀၀)

(၁ မွ
၁၀၀)

ပထမဖ်န္းၿပီးေနာက္ရက္မ်ာ
်ား

ပထမဖ်န္းၿပီးေနာက္ရက္မ်ား
်ာ

ပု၆
ံ ။ တစ္ပတ္တာပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ျပဳစုကုသမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

ပု၇
ံ ။ တစ္ပတ္တာပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ျပဳစု
ပဳ ကုသမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္အရြက္က်ယ္
ယ္သည့္ေပါင္းပင္မ်ားမ်က္ေစ့ျဖင့္

ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ျမက္ဆန္သည့္ေပါင္းပင္မ်ားမ်က္ေစ့ျဖင့္

ျမင္ႏိုင္ သည့္ထိခိုက္မႈရမွတ(္ ၀ဲ) ႏွင့္ ျမက္ပင္ဆန္သည္ေပါင္းပင္

ျမင္ႏိုင္သည့္ထိခိုက္မႈရမွတ(၀ဲ
(္ ၀) ႏွင့္ ျမက္ပင္ဆန္သည့္ ေပါင္းပင္

(ယာ)။ အျဖဴေရာင္သည္ သေဘၤသီးပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ထိခိုက္

(ယာ)။ အျဖဴေရာင္သည္ သေဘၤသီးပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ထိခိုက္

သည့္ရမွတ္၊အနက္ေရာင္သည္ နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္

သည့္ရမွတ္၊ အနက္ေရာင္သည္ နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္

ထိခိုက္သည့္ရမွတ္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္္ျခင္းေၾကာင့္

ထိခိုက္သည့္ရမွတ္ႏွင့္ မီးခိုးေရာင္သည္ ထိန္းခ်ိဳပ္ျခင္းေၾကာင့္

ပ်က္စီး သည့္ရမွတ္။ အကၡရာမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆး (ေအ)အ
မ်ိဳးအစား မ်ားသိသာထင္ရွားစြာကြဲျပားမႈ
မႈမရွိသည္ကိုညႊန္ျပသည္၊
သို႔ေသာ္ ထိန္းခ်ဳပ္အုပ္စ(ု ဘီ) ႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက ထင္ရွားသည့္ျခား
နားမႈကို ေဖၚျပသည္။

ပ်က္စီးသည့္ရမွတ္။ အကၡရာမ်ားသည္ ပိုးသတ္ေဆး (ေအ)အမ်ိဳး

အစားမ်ားသိသာထင္ရွားစြာကြဲျပာားမႈမရွိသည္ကိုညႊန္ျပသည္၊
သို႔ေသာ္ ထိန္းခ်ဳပ္အုပ္စ(ု ဘီ) ႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက ထင္ရွားသည့္ျခား
နားမႈကိုေဖၚျပသည္။

ေျမဆီpHတြင္မဖ်န္းမီႏွင့္ ဖ်န္းၿပီးတိုင္းတာ၍ ရေသာျခားနားမႈမရွိပါ။ pHသည္ ကုသမႈျပဳလုပ္သည့္ အေတာ
အတြင္းေျပာင္
ပာင္းလဲမႈရွိေကာင္းရွိမည္။ သို႔ေသာ္ pHတြင္ျခားနားျခင္းတခုမွ်မရွိပါ၊ ရွိပါက
ါကစမ္းသပ္မႈၿပီးဆုံးသည့္
အခါ တြင္ေျမဆီတင
ြ ္ေဆးေၾကာၿပီးသားျဖစ္မည္။ ကၽြန္ပ္တို႔တင
ြ ္ ေျမဆီ မိုင္ခရိုဘိုင္ရယ္လုပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ တိုင္းတာမႈတင
ြ ္ေရာေထြးေနသည့္ရလဒ္ရရွိသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔၏စကၠဴေဆြးျခင္းစမ္းသပ္မႈမွ မိုင္ခရိုေအာ္ဂဲ
နစ္စင္ လႈပ္ရွားမႈတင
ြ ္ ေျမဆီကိုေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္ကုသသည္ျဖစ္ေစ၊ မကုသသည္ျဖစ္ေစျခားနားျခင္းမရွိပါ။ါ
ဓါတ္ခခ
ြဲ န္းတြင္တိုင္းတာနိုင္သည့္ မိုင္ခရိုဘိုင္ရယ္ဦးေရတြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအကြက္မ်ားတြင္ မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္ ဦးေရ
တိုးပြားလာ၍ အျခားအကြက္မ်ားတြင္မိုင္ခရိုဘိုင္ရယ္ဦးေရနည္
ေရနည္းသြားသည္ကိုႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ စမ္းသပ္မႈကို
ႏွစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္းတူညီေသာပုံစံကိုမေတြ႔ရပါ။ ေဆြးေျမ့သြားသည့္စကၠဴမွ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္
ေဆးႏွင့္ နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ျပဳစုထားသည့္ေျမဆီ ကြာျခားမႈမရွိလွပါ။ သို႔ေသာ္သေဘၤာသီးေပါင္း
သတ္ေဆးမွာေဆြးေျမ့ျခင္းအနိမ့္ဆုံးျျဖစ္သည္။ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္

ေျမဆီမိုင္ခရိုဘိုင္ရယ္ကို

ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္အတြကဆက္
ဆ
္ က္တိုက္အရည္ေရာျခင္းကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္(အီးစီအိပ္ခ်္အအ
ို ာရွသုေတ သန

မွတ္တမ္းတြင္ "ေျမဆီ မိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္"ေခါင္းစဥ္တင
ြ ္ၾကည့္ပါ)၊ သို႔ေသာ္ျပဳစုမႈလုပ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္မလုပ္
မီတို႔၏ရလဒ္သည္အလြန္ကာြ ျခားသည္။မိုင္ခရိုဘိုင္ရယ္ ဦးေရအတြက္ မဲေဂ်ာ့တကၠသိုလ္သု႔ိ တင္ေသာနမူနာ
မွာလည္းမ်ားစြာကြျဲ ပားသည္။ ျပဳစုသည့္အကြက္မ်ား၏ကြျဲ ပားမႈမ်ားသည္အလြန္ႀကီးမားသည္သျဖင့္ မည္သည့္
အရာသည္ ေပါင္းသတ္ေဆးကိုထိေရာက္မႈရွိ ေစ၍မည္သည့္ေပါင္းသတ္ေဆးသည္သာမန္သာထိေရာက္သည္
ကိုေဖၚထုတရ
္ န္ခက္ခသ
ဲ ည္။ ဆက္လက္စမ္းသပ္မႈတင
ြ ္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားသည္ ေျမဆီမိုင္ခရုဘ္ဦးေရကို
နည္းသြားေစသည္ သို႔မဟုတ္ထိေရာက္မႈမရွိသည္ကိုေဖၚထုတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုပ်ိဳးခင္းအခ်ပ္မ်ားတြင္ေရာထားသည့္ေျမမ်ားအတြင္း
စိုက၍
္
နာနတ္သီး ေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ဖ်န္းပါက ၅၀%အေညွာက္
ေပါက္ရန္ အခ်ိန္အမ်ားဆုံးရရွိသည္။ သေဘၤာသီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္
ျပဳစုျခင္းမွာလည္း

၅၀%အေညွာက္ေပါက္ရန္အတြက္

အခ်ိန္ပိုၾကာ

သည္။ ၎တို႔ၾကာသည့္အခ်ိန္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳစုျခင္း ထက္ပို၍ ၾကာ
သည္။သို႔ေသာ္နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးျဖင့္ျပဳစုထားသည့္ ေျမတြင္
ရွိသည့္မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ ေညွာက္ထက
ြ ္ႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည္။ စမ္း
သပ္မႈကိုႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္၍ ေပါင္းသတ္ေဆးထည့္ၿပီးမိုးရြာသည့္ ေနာက္
ဒုတိယအႀကိမ္စမ္းသပ္သည့္အခါတြင္အေညွာက္ပိုထက
ြ ္သည္။ ဆိုလို
ပုံ ၇။ ေနာက္ဆုံးဖ်န္းၿပီးေနာက္ ၁ဝရက္တင
ြ ္

သည္မွာမိုးမ်ားလာျခင္းသည္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားကိုေျမႀကီးမ်ား မွပိုမို

စကၠဴေရစစ္ေဆြးသြားျခင္း

လွ်င္ျမန္စာြ ေဆးေၾကာ၍ေနာက္စိုက္မည့္ေကာက္ပသ
ဲ ီးႏွံမ်ား အ တြက္

မေကာင္းသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုနည္းေစသည္။

ပု၈
ံ ။ ပိုးသတ္ေဆးတလွည့္စီျပစုၿပီး ထိုသ၄
ို႔ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ေပါင္းပင္မ်ားပ်က္စီမႈ၊ ဓါတ္ပုံကို ဇူလိုင္လ ၁၇ရက္ ၂၀၁၅တြင္

ရိုက္သည္။ေရွ႔ဘက္အတန္း ၀ဲမွယာ - နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရ၊ သေဘၤာသီးပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ကုသျပဳစုသည္။ အလယ္တန္း ၀ဲမွယာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရ၊ နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆး၊ သေဘၤာသီးပိုးသတ္ေဆးျဖင့္ကုသျပဳစုသည္။ ေအာက္ဆံုးတန္း ၀ဲမွယာ - သေဘၤာသီးပိုးသတ္ေဆး၊
နာနတ္သီးပိုးသတ္ေဆး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရျဖင့္ကုသျပဳစုသည္။

နိဂုံး
သေဘၤာသီးႏွင့္နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအရြက္က်ယ္သ
္ ည့္ေပါင္းရြက္ႏွင့္ျမက္ဆန္သည႔အ
္ ရြက္
မ်ားအေပၚျမင္သာသည့္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစသည္။
ျခင္းကိုထင္ရွားစြာမေတြ႔ရပါ၊

ကၽြန္ပ္တို႔သည္

အကြက္မ်ားရွိမ်ိဳးတူအုပ္စုမ်ားကို

ေျမဆီ
ေရ၊

မိုက္ခရိုေအာ္ဂန
ဲ စ္စင္မ်ား-ေဆြးျမည့္

နာနတ္သီးေပါင္းသတ္ေဆးႏွင့္သေဘၤာ

သီးေပါင္းသတ္ေဆးတို႔ျဖင့္ျပဳစုကုသသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္မိုးေရမၾကာခဏရ၍ ေပါင္း
သတ္ေဆးထည့္သည့္ေျမမ်ိဳးတြငအ
္ ေညွာက္ပိုထက
ြ ္သည္။ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ၌ေပါင္းသတ္ေဆးထည့္ သည့္ေျမ
တြင္ေညွွာက္ထက
ြ ္ျခင္းပိုနည္းသည္။ ေနာက္ျပဳလုပ္မည့္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေျမဆီႏွင့္ အနာဂတ္ ေကာက္ပဲ
သီႏွံမ်ား အေပၚဤေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား၏ရည္ရွည္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေလ့လာသင့္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔
သည္ pH ကိုၾကာရွည္အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီထတ
ဲ င
ြ ္ဆားမရွိရန္ႏွင့္ ေျမဆီ၏မိုက္ခရိုဘိုင္ရယ္ ဦးေရကို
မဖ်က္ဆီးရန္စသည္တို႔ကိုေလ့လာရန္လိုအပ္ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ားသည္ အက်ိဳးရွိနိုင္
မည္ကိုေဖၚျပ လ်က္ရွိသည္။ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၏ေရဒီယိုသတၱိၾကြမႈကိုသိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္းတစ္ခု စီကိုစမ္း
သပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ လိအ
ု ပ္၍ လိုင္ သည္သိပ္မလိုအပ္ပါက ပိုမိုစိတ္ခ်ရသည့္ပိုးသတ္ေဆးျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ လိုင္
ကိုေလ်ာ့ထည့္ခ်င္သည္။ ကၽြန္ပ္တို႔သည္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္မ်ိဳးေစ့မ်ား၏ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုလည္းစမ္း သပ္စစ္ေဆးလို
ပါသည္၊ ထို႔ေနာက္ ေပါင္းသတ္ေဆးကိုထည့္သည့္အခါ မ်ိဳးေစ့မ်ားကိုမထိခိုက္ေစဘဲေပါင္းပင္မ်ားကို နည္း

ေစျခင္းရွိမရွိစမ္းသပ္လိုပါသည္။ ဤစြန္႔စားမႈ-နည္းသြားေစသည့္ေပါင္းသတ္ေဆးသည္ အေသးစား လယ္ယာ
လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား မိမိတို႔၏လယ္ယာမ်ားႏွင့္ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစျခင္း၊ ၀ယ္ယူမည့္အင္
အားအေပၚအားထားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ေပါင္းပင္မ်ား၏ဖိနိပ္မႈမွထိန္းႏိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္
ဟုယုံၾကည္ႏိုင္ပါသည္။
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