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စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ထုံးသံုးၿခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ 
ေကာင္းပါသလား

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမခ်ဥ္ၿခင္းကုိ ပုံမွန္ျပန္လည္ျဖစ္ေစရန္၊ 
အလူမီနီုယမ္ (Al) အဆိပ္သင့္္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ 
အျခားအက်ိဳးရွိေစေသာ အၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ထံုး 
ကုိအသံုးျပဳၾကသည္။ ထုံးသည္ ေျမ၏ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ဓာတုဆိုင္ရာ၊ ဇီ၀ဆိုင္ရာ 
အေျခအေနအားလံုးကုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။ အာဟာရဓာတ္ စုပ္ယူမႈ 
ႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈမ်ားကို တုိးတက္ေစျခင္းျဖင့္ သီးႏွံပင္ကို ႀကီးထြားေစသည္။ 
သီးႏွံပင္ႀကီးထြားျခင္းသည္ ေျမဆီလႊာကုိ ေရ ႏွင့္ ေျမတုိက္စားျခင္းမ်ားမွ 
ကာကြယ္ေပးသည္။ ထံုးကုိသင့္ေလ်ာ္္ေသာပမာဏထည့္ေပးျခင္းျဖင့့့့့့့့္္္္္္္္
အာဟာရဓာတ္စုပ္ယူမႈကုိ လြယ္ကူ ေစရုံမွ်မက အခ်ိဳ႕ေပါင္းသတ္ေဆး 
အာနိသင္ကုိလည္း ပိုေကာင္းေစသည္။ 

သီးႏွံပင္အမ်ားစုအတြက္ ႀကီးထြားရန္ ႏွင့္ ေျမၾသဇာအသုံးခ်မႈ 
အေကာင္းဆံုးအေျခအေနမွာ ေျမ pH ၅.၅ ႏွင့္ ၆.၅ ၾကားျဖစ္သည္။ 
သီးႏွံပင္အနည္းစုသည္ အခ်ဥ္ဓာတ္ရွိေသာေျမကုိ ႀကိဳက္၍ 
ပဲပင္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ အပင္မ်ားသည္ pH ၆.၅ အထက္ရွိေသာ ေျမမ်ားကို 
ၾကိဳက္သည္။ အခ်ဥ္ဓာတ္ရွိေသာ ေျမမ်ားတြင္ ထုံးထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
pH ျမင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေျမၾသဇာအသုံးခ်မႈကုိ ၅၀% 
အထိတုိးျမင့္ေစ၍ ေျမၾသဇာအတြက္ကုန္က်စရိတ္ကုိပါ သက္သာေစသည္။ 
ထံုးသည္ ေပါင္းသတ္ေဆးအခ်ိဳ႕ ၏ အာနိသင္ကုိလည္း တုိးျမင့္ေစ၍ 
ေပါင္းပင္မ်ားေသေစၿခင္းေၾကာင့္ ေပါင္းပင္တုိ႔ ၏ အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ 
ေရမ်ားစုပ္ယူမႈကုိ ေလွ်ာ့နဲေစသည္။

pH နိမ္႔လြန္းသည့္အခါတြင္ ေျမႀကီးထဲရွိ သတၳဳမ်ားမွ Al ကို ထုတ္လႊတ္သည္။ 
ဤ Al သည္ ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္၍ အျမစ္မ်ားကုိ အဆိပ္ျဖစ္ေစၿပီး ေရႏွင့္ 
အာဟာရဓာတ္မ်ားစုပ္ယူႏိုင္မႈကုိ ဟန္႔တားသည္။ ထုံးထည့္ၿခင္းသည္ ေျမ၏ pH 
ကုိ ၿမွင့္ေပးျပီး Al မ်ား အပင္အျမစ္မ်ားကုိ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစပဲ အပင္ႀကီးထြားမႈကုိ 
ပုံမွန္ၿဖစ္ေစသည္။

ေျမခ်ဥ္မ်ားကုိ ထံုးထည့္ျခင္းျဖင့္ သီးႏွံပင္ႏွင့္ သီးႏွံပင္၏ အရြက္အလက္ 
အထြက္ႏႈန္းကုိ တိုးတက္ေစသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ သီးႏွံပင္မွ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိပိုမို 
ရရွိေစ၍ ရိတ္သိမ္းလုိက္သည့္အခါတြင္လည္း သီးႏွံႏွင့္ အတူ 
အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ ပိုပါေစသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အာဟာရဓာတ္မ်ား ေလ ႏွင့္ 
ေရထဲတြင္ ဆံုးရႈံးသြားျခင္းမွ

ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထုံးသည္ သီးႏွံပင္မ်ား အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားေစ၍ 
ယင္းသည္ မိုးေရဒဏ္ ႏွင့္ ေရတိုက္စားမႈတို႔ကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ 
သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းတိုးၿခင္းသည္ အပင္အျမစ္မ်ား ႏွင့္ ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ားကို 
တိုးေစျပီး ေျမႀကီးထဲရွိ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေျမသားထြန္ယက္မႈကိုလည္း 
ေကာင္းမြန္ေစေသာေၾကာင့္  သီးႏွံအထြက္ကို ေရရွည္တည္တန္႔ေစသည္။

ထုံးထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာရွိသည္။ ထည့္ေပးရန္လည္း 
မ်ားစြာလိုအပ္သည္။ လက္ရွိေလ့လာ မႈမ်ားအရ ေၿမာက္အေမရိကတိုက္တြင္ 
စုိက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ၂၅% ခန္႔ ထုံးထည့္ေပးရန္လိုအပ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ 
၂၀၀၉ ေဆာင္းဦးပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေႏြဦးပိုင္းအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ 
ေျမနမူနာပုံစံ ၄.၃ သန္းကို အမ်ားပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားတြင္ 
စစ္ေဆးေသာအခါ ၂၆% ႏႈန္းသည္ pH ၆ ႏွင့္ ေအာက္တြင္ 
ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၅၄ % မွာ ေျမ pH ၆.၅ ႏွင့္ ေအာက္တြင္ 
ေတြ႔ရသည္႔အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ေျမႀကီး၏ pH 
ကိုပုံမွန္စစ္ေဆး၍ ထုံးကို ထည့္ေပးသင့္သည္။ 

ထံုးထည့္ၿခင္းသည္ ေျမၾကီး၏ pH ကုိတုိးေစရုံမွ်မက ေျမႀကီး၏ထုတ္လုပ္မႈကုိ
လည္းတုိးေစ၍ ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။   
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