အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
အာဟာရဓာတ္မ်ား သုံးစြဲမႈႏွင့္ ေျမႀကီးထဲရွိ အက်ိဳးျပဳေသာ
ဇီ၀ရုပ္သက္ရွိေလးမ်ား
သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ေျမႀကီးထဲရွိ အက်ိဳးျပဳေသာ ဇီ၀ရုပ္သက္ရွိေလးမ်ားသည္

ေၿမထဲရွိဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ား

မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ၎တို႔သည္ ေျမႀကီးထဲရွိအာဟာရဓာတ္မ်ားကို

အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲၿပားသည္၊ ဆဲလ္တခုထဲရွိ

ၿပန္လည္အသံုးၿပဳ၍ ၾသဂဲနစ္အၾကြင္းအက်န္မ်ားရွိ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို

အေသးဆံုးဘက္တီးရီးယားမ်ား၊

သီးႏွံပင္မ်ားစုပ္ယူႏိုင္ေသာ အင္ၾသဂဲနစ္ပုံစံ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္

ေရညွိ၊ မႈိ ႏွင့္ ပရိုတိုဇိုး၀ါး

ကူညီေပးသည္။

မွသည္၊ ဆဲလ္အမ်ိဳးစံုပါ

အက်ိဳးျပဳဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားသည္ သီးႏွံပင္ႀကီးထြားရာတြင္

နီမတုတ္သံေကာင္မ်ား ႏွင့္
ေသးငယ္ေသာတြားသြားသတၱ၀ါမ်ား၊

အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးထဲတြင္ ၎တို႔

အၿပင္ တီေကာင္မ်ား၊

ေပါမ်ားစြာရွိေနျခင္းသည္ ေျမႀကီး၏ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈကိုၿပသည္။

အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား၊

ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ ေျမၾသဇာအာဟာရ ဓာတ္မ်ားသံုးၿခင္းသည္

ေသးငယ္ေသာေက်ာရိုးရွိသတၱ၀ါမ်ား၊

အက်ိဳးျပဳဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလားေမးေသာ္

အပင္မ်ားအထိ ပါ၀င္သည္။

အေၿဖမွာ “ရွိပါသည္”။ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ေျမႀကီးထဲရွိ
ဇီ၀သက္ရွိတို႔သည္ ေကာင္းစြာ ဆက္စပ္္မႈရွိသည္။ ေျမၾသဇာထဲမွ
အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ ၎တို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္အာဟာရဓာတ္မ်ား
လည္းျဖစ္သည္။ ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကး မ်ားမွ ရရွိေသာ
ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားထဲ့ၿခင္းသည္ ေျမ၏ ရုပ္ဂုဏ္သတိၱကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး
ေျမႀကီးထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားႀကီးထြားရန္ ခြန္အားျဖစ္ေစသည္။
အပင္အျမစ္မ်ားသည္ ေျမႀကီးထဲရွိ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အပင္၏
က်န္းမာသန္စြမ္းမႈကို ၿဖစ္ေစသည္။ ေျမၾသဇာမွန္ကန္စြာရရွိေသာအပင္သည္
၎၏အျမစ္အနီး၀န္းက်င္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျမစ္ဇံု ရွိသည္။
ဤပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနသည္ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ား၏ ႀကီးထြားမႈကိုအားေပး၍
ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

ေျမႀကီးထဲတြင္ ပို၍ ၾကီးေသာ သက္ရွိမ်ား - ဥပမာ
တီေကာင္မ်ားရွိေနျခင္းသည္ ဆားပါ၀င္မႈနည္း၍ ဖြဲ႔စည္းမႈ ေကာင္းမြန္ေသာ
ေျမမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းၿပသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေၿမၾသဇာမ်ားထဲ့ၿခင္း၊
ေျမဆီလႊာၿပဳန္းတီးမႈကိုကာကြယ္ၿခင္း ႏွင့္

သတၳဳေျမၾသဇာမ်ား ႏွင္႔ တိရိစာၦန္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်သုံးစြဲမႈမရွိလွ်င္
ေျမႀကီးထဲရွိ အက်ိဳးျပဳဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း

သီးႏွံပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား စနစ္တက်ထဲ့ၿခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်င္
တီေကာင္ပမာဏတိုးေစသည္။ တီေကာင္မ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို

သုေတသနမ်ားအရ ေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္တက်သုံးစြဲလွ်င္မူ

ၿပန္လည္အသံုးၿပဳေပးႏိုင္ေသာ အေကာင္မ်ားျဖစ္သည္။

ေျမၾသဇာအာဟာရဓာတ္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးသက္ေရာက္မႈသာ ျဖစ္ေစသည္။

ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေျမႀကီး၏ ဇီ၀ဂုဏ္သတိၱ ေပၚမ်ားစြာ

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို စနစ္တက်စီမံသုံးစြဲျခင္းသည္

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။

ေျမၾကီးထဲရွိအက်ိဳးျပဳ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ
ရွိေစသည္။
ႏိုက္ထရိုဂ်င္ N ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ား၏ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား
အေပၚလႊမ္းမိုးမႈကို ေျပာင္းလဲေစသည္။ မၾကာမီအထိ N ကို သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ေျမထဲရွိ
ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္ၿခင္း (သို႔) တေၿဖးေၿဖးဆံုးရွံုးၿခင္း ရွိမရွိ ျငင္းခုံမႈမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ယခုတြင္မူ N ကို သီးႏွံစံုစိုက္ပ်ိဳးစနစ္မ်ားတြင္
စနစ္တက် သုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ေျမႀကီးထဲရွိ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားကို

အစဥ္အလာအရ ေျမႀကီးထဲသို႔ ေျမၾသဇာမ်ားထည့္ေပးရျခင္း၏
အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သီးႏွံပင္ အထြက္တိုးရန္ ႏွင့္
အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက
အာဟာရဓာတ္မ်ားထည့္ေပးျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သတိထားမိလာရသည္။ အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္
ေရႏွင့္ ေျမတို႔ အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္။ ေကာင္းသည္မွာ
အာဟာရဓာတ္မ်ား ေသခ်ာစြာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျပဳလုပ္လွ်င္ သီးႏွံပင္အထြက္ႏႈန္းသာမက

ပါထိန္းသိမ္းတိုးေစႏိုင္သည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ေျမႀကီး ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အရည္အေသြးတို႔ကိုပါ ေကာင္းမြန္ေစသည္။ ထို႔အၿပင္

အပင္အျမစ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျပဳေနထိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ

အာဟာရဓာတ္မ်ားထည့္ေပးသည့္အခါ ေျမႀကီးထဲရွိ အက်ိဳးျပဳ ဇီ၀သက္ရွိေလးမ်ား

ဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေလထုထဲမွ N ကို ပဲပင္မ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ

အေပၚအက်ိဳးသက္ ္ေရာက္မႈကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။

ပုံစံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးသည္။ ဤဘက္တီးရီးယားမ်ားသည္
ပဲပင္မ်ားလိုအပ္သည့္ N ပမာဏကို ေထာက္ပံ႔ျခင္းအၿပင္ ေနာက္သီးႏွံအတြက္ပါ
N ရေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္သည့္ N

Dick, R.P. 1992. Agriculture, Ecosystems and Environment 40: 25-36.

ပမာဏမွာမူ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ပဲပင္အမ်ိဳးအစား၊ အပင္၏အေျခအေန၊
ေျမႀကီး၏ pH၊ အပူခ်ိန္ ႏွင့္ အာဟာရဓာတ္ပံ့ပိုးမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္
မူတည္သည္။ ဥပေဒသအရ ေၿမထဲတြင္ အပင္အတြက္ အလြယ္တကူယူႏိုင္ေသာ
N ပမာဏနည္းမွသာ ဘက္တီးရီးယားမ်ားက N ဖမ္းၿခင္းကို အမ်ားဆံုးလုပ္ႏိုင္မည္။

Southeast Asia Program, Penang, Malaysia
Email: seap@ipni.net http://seap.ipni.net
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မွ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး

မွ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ီမႈကို ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။
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