အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ အရင္းအျမစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို အသုံးျပဳ၍
အာဟာရဓာတ္ကို ညီမွ်ေစမႈ
အာဟာရဓာတ္ညီမွ်မႈတြင္ ေျမဆီၾသဇာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္

ေျပာင္းျခင္းသည္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ထည့္ေပးျခင္း၊ မလိုအပ္သည္မ်ားကို

အာဟာရဓာတ္ညီမွ်မႈတြင္ အာဟာရဆက္လက္ ပိုလွ်ံေနအံုးမည္ဆိုပါက

ဖယ္ထုတ္ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။ အာဟာရဓာတ္ညီမွ်မႈကို တြက္ခ်က္ျခင္းက

ေလထဲ၊ ေရထဲသို႔ စိမ့္၀င္ေခ်ရွိသည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ အာဟာရဓာတ္အရင္းအျမစ္မ်ား အသုံးျပဳ၍ေျမ၏
အာဟာရဓာတ္အေျခအေန ထိန္းသိမ္းမႈ၊ တိုးပြားမႈ ႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္မႈစသည့္
အသုံး၀င္လက္ေတြ႕က်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိရွိေစသည္။

ေတာင္သူမ်ားသည္ ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ အာဟာရဓာတ္အရင္းအျမစ္ႏွစ္မ်ိဳး
စလုံးကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္ကို ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍
အထြက္ႏႈန္းတိုးကာ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။
ေတာင္သူမ်ားသည္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ လက္ေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အာဟာရဓာတ္

သြင္းအား
ဓာတ္သတၳဳေျမၾသဇာမ်ား

ထုတ္အား
ရိတ္သိမ္းထားေသာ အပင္ပိုင္းမ်ား

သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား

အပင္အၾကြင္းအက်န္

မိုး၊ ႏွင္းက်ဆင္းမႈ

ဓာတ္ေငြ႕ဆံုးရႈံးမႈ

ဇီ၀ ထိမ္းခ်ဳပ္ၿခင္း

ေရ၊ေၿမ တိုက္စားမႈ

အရင္းအျမစ္အားလုံးကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ အပင္ႏွင့္ေၿမမွ
အတိအက်လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ၾသဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ားမွ
အခ်ိဳးအတိအက်မေပးႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ အင္ၾသဂဲနစ္ေျမၾသဇာမ်ားမွ သီးႏွံပင္
လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အတိအက်ထည့္ေပးႏိုင္၍ အာဟာရဓာတ္မ်ားကိုလညး္
ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။

စိမ့္ထြက္မႈ

သီးႏွံပင္၏ အာဟာရဓာတ္ ညီမွ်မႈကို သိရိွနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ လက္ရွိ

၁၅%

၂%

စိုက္နည္းစနစ္အမ်ားစုသည္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အာဟာရဓာတ္မ်ားစြာကို
လြန္ကဲစြာဖယ္ရွား၍ ေျမထဲရွိ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ကုန္ခန္းေစသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈ ေရရွည္တည္တန္႔ေစေရးအတြက္ ေျမဆီၾသဇာ

ေၿပာင္းဧက ၉၆.၉ သန္း

ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါသည္။ သင့္တင့္ေသာ အာဟာရဓာတ္

ပဲပုပ္ဧက ၇၇.၂ သန္း

ညီမွ်မႈ အတြက္ ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္အရင္းအျမစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္
အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါ၀င္သည္။
တခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ အာဟာရဓာတ္ ညီမွ်မႈကို အင္ၾသဂဲနစ္ေျမၾသဇာ

၃%

၂%

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိေသာ သြင္းအားစုမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍
တြက္ခ်က္သည္။ သို႔ေသာ္ အာဟာရဓာတ္ညီမွ်မႈကို တြက္ခ်က္သည့္အခါ
ၾသဂဲနစ္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ တိရိစာၦန္ အညစ္အေၾကးမ်ား၊
ေဆာင္းဂ်ံဳဧက
၄၁.၂ သန္း

ပင္ၾကြင္းပင္က်န္မ်ား၊ ေျမေဆြးမ်ား၊ သြင္းေရႏွင့္ မိုးေရတို႔ကိုပါ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးသည္။

၀ါ ဧက ၁၂.၄ သန္း

ေခတ္မွီစိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မ
မႈကိုပိုမိုေဆြးေႏြးလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားသည္ ေရရွည္အထြက္တိုး

စုစုေပါင္းစိုက္ပ်ိဳးဧရိယာ ၂၀၁၂

စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈကို ပတ္၀န္းက်င္ရႈေထာင့္မွ ၾကည့္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က

တိရစၧာန္ စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းရရွိထားေသာေၿမဧရိယာ%

သဘာ၀အတိုင္းမဟုတ္ပဲ စီးပြားျဖစ္ (အင္ၾသဂဲနစ္) ဓာတ္သတၳဳေျမၾသဇာမ်ား
အသုံးျပဳျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို မဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း တၿဖည္းၿဖည္း

၂၀၁၂ ႏွစ္ အေမရိကန္ စိုက္ပ်ိဳးဧကမ်ား ႏွင့္ တိရစၧာန္စြန္႔ထုတ္ပစၥည္းအသံုးၿပဳ

ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၾသဂဲနစ္ႏွင့္

ထားေသာခန္႔မွန္းေၿမဧကမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္စာရင္း (၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၀) (USDA

အင္ၾသဂဲနစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး အညီအမွ် အသုံးျပဳျခင္းသည္

အမ်ိဳးသားစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စီးပြားေရးသုေတသနဌာန)

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ ေကာင္းသည္။

ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား

အာဟာရဓာတ္ညီမွ်မႈ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာရန္
လိုအပ္ေသးသည္။ အာဟာရဓာတ္ညီမွ်မႈတြင္ အာဟာရပိုလွ်ံသည့္အခါ

Chander et al. 2012. Journal of Tropical Agriculture, 50 (1-2): 24-29.

(သြင္း > ထုတ္) မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္ကို
ဆက္လက္ေမးျမန္းသင့္သည္။ ေျမည့ံမ်ားတြင္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္လာေစရန္
အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အပင္က ယူသည္ထက္ ပိုမိုထည့္ေပးသင့္သည္။

Potter et. al. 2010. Earth Interactions. 14 (2): 1-22. Doi:
10.1175/2009EI288.1
Vitousek et al. 2009. Science 324:15-19-1520.
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မွ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး

မွ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ီမႈကို ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။
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