အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
သီးႏွံပင္မွ အပင္အာဟာရမ်ားကို အင္ၾသဂဲနစ္ ပုံစံျဖင့္ စုပ္ယူမႈ
ၾသဂဲနစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ သမားရိုးက်စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး၊

▪

သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးထားခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ အပင္မွခ်က္ခ်င္းစုပ္ယူသြားႏိုင္သည္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျငင္းခုံမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

▪

သီးႏွံပင္မစုပ္ယူမီွအထိ ေျမႀကီးထဲတြင္ က်န္ရွိေနႏိုင္သည္။

ဤျငင္းခုံမႈမ်ား၏ အရင္းျမစ္မွာ ၾသဂဲနစ္အာဟာရအရင္းျမစ္မ်ား (တိရိစာၦန္

▪

တစ္ခါတစ္ရံ အျမစ္ဇုန္အၿပင္သို႔ွ စိမ္႔ထြက္သြားႏိုင္သည္။

အညစ္အေက်းမ်ား၊ ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား ႏွင့္ လူ႔စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား)

▪

ေျမတိုက္စားျခင္း၊ ေရတိုက္စားျခင္းတို ့ေၾကာင့္လည္းေပ်ာက္ဆုံး

အသုံးျပဳမႈႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ (ဓာတ္သတၱဳ) ေျမၾသဇာမ်ားအသုံးျပဳမႈတို႔ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ

သြားနိုင္သည္။

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ၾသဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ
စိုက္ပ်ိဳးေရးမ်ားအၾကား ျငင္းခုံမႈမ်ား အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္
ဆက္လက္တည္ရွိေနေသာ္လည္း သီးႏွံပင္၏ အာဟာရဓာတ္
ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈအရင္းအျမစ္မွာမူ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သီးႏွံပင္မ်ားသည္
အာဟာရဓာတ္အားလံုးနီးပါးကို အင္ၾသဂဲနစ္ ပုံစံျဖင့္ စုပ္ယူအသုံးျပဳသည္။
ပိုတက္ဆီယမ္ (K) မွလြဲ၍ ၾသဂဲနစ္အရင္းျမစ္မ်ားတြင္ရွိေသာ
အာဟာရဓာတ္အားလုံးကို သီးႏွံပင္မွ စုပ္ယူ၍ မရေပ။ သတၳဳဓာတ္မ်ား
ေဆြးေၿမ႕၍ဓာတ္ေၿပာင္းလဲထုတ္လႊြတ္သည့္အခါမွသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား

ပိုတက္ဆီယမ္
သံသရာ

စုပ္ယူရရွိသည္။ K သည္ သက္ရွိဆဲလ္မ်ားတြင္ ၾသဂဲနစ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ား
ဖြဲ႔စည္းေလ႔မရွိေပ။ သို႔မဟုတ္ပါက အပင္အၾကြင္းအက်န္မ်ား (သို႔)

ရိတ္သိမ္းသီးႏွံ

ၾသဂဲနစ္အရင္းအၿမစ္မ်ားတြင္ရွိေသာ K သည္ ၾသဂဲနစ္ဓာတ္သတၳဳမ်ား

လူ႔စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား
တိရိစာၦန္
ေျမၾသဇာမ်ား
အညစ္အေက်းမ်ား
ပင္ၾကြင္း ပင္က်န္မ်ား

ေပ်ာ္၀င္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မတိုင္မီ ေရႏွင့္အတူအလြယ္တကူ စိမ္႔ထြက္
ေပ်ာက္ဆုံးသြားနိုင္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေျမအမ်ားစုတြင္ ၾသဂဲနစ္

အဓိကဓာတ္သတၳဳမ်ား

ပစၥည္းမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိတည္ရွိေနေသာ္လည္း
ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ ဓာတ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း (သို႔) ေဆြးေၿမ႕ျခင္းအဆင့္တြင္

ေရ ႏွင့္ ေၿမ တိုက္စားၿခင္း

အပင္
K

စုပ္ယူၿခင္း/
လဲလွယ္ၿခင္း

ရာသီဥတုတိုက္စားမႈ

ဒုတိယဓာတ္သတၳဳမ်ား ႏွင့္
ဓာတ္ေပါင္းမ်ား

ၿပန္လည္ထုတ္ေပးၿခင္း/
K
ေပ်ာ္၀င္ရည္

တည္ရွိ၍ ၾသဂဲနစ္မဟုတ္ေသာ အင္ၾသဂဲနစ္ ပုံစံအျဖစ္သို႔
ျပန္လည္ေျပာင္းလဲသြားရသည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္

လဲလွယ္ၿခင္း
ဓာတ္ဖမ္းခ်ဳပ္ၿခင္း
ထုတ္ေပးၿခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အင္ၾသဂဲနစ္ပုံစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲမွသာ

ေပ်ာ္၀င္စိမ့္ပါသြားေသာ
K

အပင္မွအာဟာရဓာတ္မ်ားအျဖစ္ စုပ္ယူနိုင္သည္။
အပင္မ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အိုင္းယြန္းပုံစံျဖင့္ စုပ္ယူသည္။
အိုင္းယြန္းမ်ားသည္ ဓာတ္သတၳဳမ်ားျဖစ္၍ အဖိုဓာတ္ (သို႔) အမဓာတ္ ရွိ
အာဟာရၿဒပ္စင္္ၿဖစ္သည္။ ဥပမာ - အပင္အျမစ္မ်ားသည္ အပင္မ်ား၏ အဓိက
အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႏိုက္ထရိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖိတ္ႏွင္ ့ ပိုတက္ဆီယမ္
တို႔ကိုေအာက္ပါပုံစံမ်ားျဖင့္ စုပ္ယူသည္။
▪ အမိုနီယမ္ (NH4+) (သို ့) ႏိုက္ထရိတ္ (NO3-) ပုံစံျဖင္ ့ နိုက္ထရိုဂ်င္
ကို စုပ္ယူသည္။
▪ H2PO4- (သို ့) HPO42- ျဖင့္ ေဖာ့စဖိတ္ကို စုပ္ယူသည္။
▪ K+ အဖိုဓာတ္ပုံစံ ျဖင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ကို စုပ္ယူသည္။

အထက္ပါ ေၿမတြင္းရွိ K သံသရာၿဖစ္စဥ္သည္ ယင္း အာဟာရဓာတ္ ၏
အေရးၾကီးသည္႔ အေၿခအေနတို႔ကို ၿပသည္။

သတိၿပဳရန္မွာ မည္သည္႔အာဟာရအရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ၿဖစ္၊
သီးႏွံပင္မ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္အားလံုးနီးပါးကို အင္ၾသဂဲနစ္
ပုံစံျဖင့္သာစုပ္ယူအသုံးျပဳသည္။

ပိုတက္ဆီယမ္ကို ဥပမာထား၍ K အာဟာရဓာတ္မ်ားေျမႀကီးထဲသို႔ ထဲ့သည့္အခါ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေတြ႔ရတတ္သည္။ တိရိစာၦန္ အညစ္အေက်းမ်ား၊
ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား ႏွင့္ လူ႔စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သီးႏွံပင္မ်ားသည္ ပိုတက္ဆီယမ္ကို မစားသံုးခင္ K+
ပုံစံသို႔အရင္ေၿပာင္းေပးရသည္။ အိုင္းယြန္းပုံစံ
အျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားသည့္အခါတြင္ မူလအရင္းအျမစ္ကိုမူ မသိႏိုင္ေတာ့ပါ။
ေျမႀကီးထဲတြင္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚသြားသည္။
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