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ေျမၾသဇာအသုံးျပဳျခင္းသည္ ေျမထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားကို 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသလား
ေျမႀကီးထဲရွိဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္ အပင္အာဟာရဓာတ္မ်ားရရွိေရးအတြက္ 
အလြန္အေရးပါသည္။ ေျမႀကီးထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ 
အပင္မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ဓာတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ 
ေျမႀကီးထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္ အပင္လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္ 
မ်ားအားလံုးကုိ ထုတ္ေပးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ေရတြင္ 
အလြယ္တကူေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားထည့္ေပးၿခင္းသည္ ေျမႀကီး 
ဇီ၀ေဗဒ ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအားကုိ ေလွ်ာ့က်ေစသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 
အေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

အပင္ႏွင့္ ေျမႀကီးထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ 
ေပ်ာ္၀င္ေသာပံုစံျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။ ေျမၾသဇာအမ်ားစုသည္ 
အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ ေပ်ာ္၀င္သည့္ပုံစံျဖင့္ ထုတ္ေပး၍ 
မွန္ကန္ေသာႏႈန္းႏွင့္သာထည့္ လွ်င္ လြန္စြာထိေရာက္မႈရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ေပ်ာ္၀င္ေျမၾသဇာမ်ားကုိ ႏႈန္းထားမ်ားစြာထည့္မိလွ်င္ ေျမႀကီးထဲရွိ 
ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ား၏ ႀကီးထြားမႈကုိ ယာယီေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း 
တစ္ဇြန္းခန္႔ပမာဏရွိ ေျမတြင္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ၁၀၀ သန္း မွ ၁၀၀၀ 
သန္းခန္႔အထိ ရွိေနႏိုင္၍ ယာယီဖိႏွိပ္မႈသည္ အေရးမပါေပ။

ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္း ႏွင့္ ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ားသည္ ေျမၾသဇာမ်ားေကြ်းျခင္းထက္ 
ေျမႀကီး၏ ဇီ၀ေဗဒေပၚပို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထိန္းသိမ္းေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းလမ္းမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်င့္သံုးလာမႈ ႏွင့္ မထြန္ယက္ပဲ 
စိုက္ပ်ိဳးေသာနည္းမ်ားသည္ ေျမထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားကုိ ထိခိုက္မႈမရွိေစပဲ 
၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကုိတုိးတက္ေစသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား 
(ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား ႏွင့္ တိရစၧာန္စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား)  ထည့္ေပးျခင္းသည္ 
ေျမထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အစားအစာ မ်ားျဖစ္သည္။ 
အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမ်ိဳးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးၿခင္းသည္ ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား 
ပိုက်န္ေစေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးမ်ားစြာရိွသည္။

▪ ေျမထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္ သီးႏွံပင္အာဟာရဓာတ္အတြက္    
 အလြန္အေရးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
 ႏိုက္ထရိုဂ်င္ (N) ထုတ္ေပးေသာ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္          
 သဟဇာတၿဖစ္၍ေနၿခင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေနၿခင္း ဟူ၍     
 ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ သဟဇာတပုံစံေနေသာ      
 ဇီ၀သက္ရွိမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္      
 ပဲပင္မ်ားတြင္ရွိေသာ ရိုက္ဇိုးဘီးရား ဘက္တီးရီယားမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္   
 ပဲပင္မ်ားကုိ N အေျမာက္အျမားရေအာင္ လုပ္ေပးသည္။ ပညာရွင္မ်ားသည္   
 ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ပဲပင္မဟုတ္ေသာ   
 အျခားအပင္မ်ားျဖစ္သည္႔ ေျပာင္း၊ ဂ်ံဳ၊ အာလူး အစရွိသည့္ အပင္မ်ားမွ N   
 ဖမ္းခ်ဳပ္ရန္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသးေပ။  သီးႏွံပင္အမ်ားစုသည္ ေျမၾသဇာ၊ ေျမေဆြး   
 ႏွင့္ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိေသာ N ကုိသာ မွီခိုရသည္။ 

▪ အခ်ိဳ႕ေသာ မိုက္ခရိုရိုက္ဇာမိႈမ်ားသည္ အပင္အျမစ္မ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ ေဖာ့စဖရတ္   
 (P) ကုိ ရေအာင္လုပ္ေပးသည္။ မႈိၿမစ္မ်ား (fungus-root) ဟုေခၚသည္။   
 မိုက္ခရိုရိုက္ဇာမိႈမ်ားသည္ ေသးသြယ္၍ ရွည္လ်ားေသာ အမွ်င္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္   
 အျမစ္မ်ားထက္ ေျမႀကီးထဲမွ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ ပိုမိုရရွိေစသည္။

မိုက္ခရိုရိုက္ဇာမိႈမ်ားသည္ စြမ္းအင္အတြက္ သၾကားဓာတ္ရေအာင္ 
အပင္မ်ားကို မွီခိုရသည္။ P နည္းေနလွ်င္ ၎တို႔သည္ပို၍ လႈပ္ရွားၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ မိုက္ခရိုရိုက္ဇာမိႈမ်ား သံုးသြားေသာ သၾကားဓာတ္မ်ားသည္ 
သီးႏွံအေစ့မ်ားမွာ ပါသြားသည္။ ဥပမာ - ကေနဒါႏိုင္ငံ Ouebec 
သုေတသနအရ မိုက္ခရိုရိုက္ဇာ အေပၚ မွီခိုေသာ ေျပာင္းပင္မ်ားသည္ P 
ေျမၾသဇာ ရရွိေသာ ေျပာင္းပင္မ်ားထက္ အထြက္ ၁၄% ခန္႔ေလ်ာ့နည္းသည္။ 
ေျမၾသဇာကို ေထာက္ခံထားေသာႏႈန္းထား ၂ ဆေကြ်းေသာ္ 
မိႈမွ်င္သိပ္သညး္ဆ ၂၄% ခန္႔ ေလွ်ာ့က်ေစသည္။ သို႔ေသာ္လုံး၀ေပ်ာက္ကြယ္
သြားျခင္းမရွိေပ။ ေျမစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ P နဲေနသည့္အခါ P ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
မိုက္ခရိုရိုက္ဇာမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို တိုးတက္ေစသည္။

ပညာရွင္မ်ားသည္ မိုက္ခရိုရိုက္ဇာမ်ားမွ ဂလိုမာလင္ (glomalin) ဟုေခၚေသာ 
ထူးၿခားသည့္ ပစၥည္းတခု ထုတ္လုပ္သည္ကုိ သိရွိရသည္။ ၎သည္ 
ေျမႀကီးထဲရွိ ၃၀% ေသာ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းကုိ ျဖစ္ေစၿပီး ေၿမသားၿဖစ္ေပၚမႈကို 
ေကာင္းေစသည္။ ဂလုိမာလင္ပညာရွင္ Dr. Sara Wright က ဂလုိမာလင္ 
အေကာင္းဆံုးထြက္ရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သ၍ေၿမကုိမဖ်က္ဆီးရန္၊ P ကုိ သီးႏွံပင္
လုိအပ္မႈထက္ပိုမထည္႔ရန္၊ ေျမကာပင္မ်ား အသံုးျပဳရန္ ညႊန္ထားသည္။

ေျမထဲရွိဇီ၀အေကာင္ငယ္ေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အာဟာရမ်ားအတြက္ 
သီးႏွံပင္မ်ားအေပၚမွီခိုရသည္။ အပင္ကုိ အာဟာရျဖစ္ေစေသာ 
ေျမၾသဇာမ်ားသည္ ေျမ၏ ဇီ၀ကုိလည္း ေကာင္းေစသည္။

ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား 
Biederbeck et al. 1996. Canadian Journal of Soil Science 76:7-14.
Drinkwater, L.E., P. Wagner, and M. Sarrantonio. 1998. Nature 396:
262-265.
Ellis, J. R. 1995. Better Crops with Plant Food 79 (1): 10-11.
Eno, C. F. and W.G. Blue. 1954. In Soil Science Society Proceedings p. 
178-181. 
Wright, S.F. and R.L. Anderson. 2000. Biology and Fertility of Soils 
31:249-253.
Wright, S.F. 2003. In Proceedings of Northcentral Extension-Industry Soil 
Fertility Conference. 19:93-98.

ဤပဲပုပ္ၿမစ္ဖုမ်ားတြင္ N ဖမ္းခ်ဳပ္ေသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားပါသည္။ P သည္ 
အၿမစ္ၾကီးထြားမႈ ႏွင့္ ပဲပင္မ်ား (လူဆန္ပဲ၊ ပဲပုပ္) ႏွင့္ အၿခားအပင္မ်ား ၏ N 
ဖမ္းခ်ဳပ္မႈကို အားေပးသည္။
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