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မွ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး မွ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ီမႈကုိ ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

အာဟာရဓာတ္မ်ားညီမွ်မႈ။ ။ သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ နွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈ တို႔အတြက္ အေရးပါသည္
လူ ႏွင့္ အပင္တုိ႔သည္ ပံုမွန္ဖ႔ြံၿဖိဳးႀကီးထြားရန္ ႏွင့္ က်န္းမာၾက့ံခိုင္ရန္ 
အာဟာရဓာတ္မ်ားညီမွ်စြာရရွိရန္ လုိအပ္ သည္။ လူတုိ႔သည္ အစားအစာ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လုိအပ္ေသာ္လည္း အပင္မ်ားမွာမူ ႀကီးထြားရန္အတြက္ 
အာဟာရဓာတ္ ၁၇ မ်ိဳးကုိသာ ညီညီမွ်မွ်လိုအပ္သည္။ ကာဗြန္(C)၊ 
ဟုိက္ဒရိုဂ်င္ ႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္ကုိ ေလႏွင့္ ေရမွ ရရွိသည္။ က်န္ရွိေနေသာ 
အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိမူ အပင္အျမစ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေျမႀကီးထဲမွ 
ရရွိသည္။ သီးႏွံပင္မ်ား အာဟာရဓာတ္ရရွိမႈ ညီမွ်လွ်င္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိပါ 
ကာကြယ္ရာေရာက္သည္။

အာဟာရဓာတ္မ်ားညီမွ်စြာ သံုးစြဲမႈ မွန္ကန္လွ်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ 
ပိုမ်ားသည္။ အျခားေသာ သတၳဳအာဟာရ ဓာတ္ ၁၄ မ်ိဳးသည္ 
အပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားရန္လုိအပ္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ ပမာဏမ်ားမွာမူ 
မတူညီၾကေပ။ ဥပမာ - အပင္တစ္ပင္တြင္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ (N) ပါ၀င္မႈ သည္ 
မိုလစ္ပဒီနမ္ ပါ၀င္မႈ ထက္ အဆ တစ္သန္းခန္႔ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း 
သီးႏွံပင္ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္  အာဟာရဓာတ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို လိုအပ္သည္။ 
အပင္တြင္ အာဟာရဓာတ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ိဳ႕တဲ့ေနလွ်င္ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ညံ့ဖ်င္းလာမႈတုိ႔ေၾကာင့္  က်န္ရွိေသာ အာဟာရဓာတ္ မ်ားကုိပါ 
ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဥပမာအားျဖင့္ N ပမာဏသည္ ေဖာ့စဖရတ္(P)၊ ပိုတက္စီယမ္ ႏွင့္ အျခားေသာ 
အရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္တုိ႔ အခ်ိဳးအစားညီမွ်ပါက သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း 
တုိးေစသည့္ျပင္ N အသံုးၿပဳမႈစြမ္းအားလည္း ပိုေကာင္းေစသည္။ ထုိအခါ 
သီးႏွံပင္သည္ N က္ုိ ပိုအသံုးခ်၍ ေျမႀကီးထဲ တြင္ ညစ္ညမ္းေစေသာပစၥည္းအျဖစ္ 
မက်န္ရွိေတာ့ပါ။ Kansas တြင္ေလ့လာမႈအရ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အၾကာ 
ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေျပာင္းစိုက္ခင္းတြင္ N ႏွင့္ P မ်ားကုိ အခ်ိဳးက်ထည့္ျခင္းျဖင့္ 
အထြက္ႏႈန္းကုိ တိုးေစသည့္အျပင္ ႏိုက္ထရိုတ္ (NO3–N) ေျမႀကီးထဲတြင္ 
က်န္ခဲ့မႈကုိေလ်ာ့နည္းေစသည္။

အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ ညီမွ်စြာသံုးစြဲျခင္း၏ အျခားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ 
သီးႏွံပင္မွ ေရအသုံးၿပဳမႈ စြမ္းအားကို ေကာင္းေစသည္။ အေရးႀကီးေသာ 
အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ မွန္ကန္ေသာ အခ်ိဳးမ်ား ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ေရအသုံးၿပဳမႈစြမ္းအားကို ႏွစ္ဆအထိ တုိးတက္ေစသည္။ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ 
ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရအသုံးၿပဳမႈႈစြမ္းအားကုိ အားေပးၿပီး၊ 
ေၿမဖံုးကာပင္မ်ား ႏွင့္ အပင္အမိုးၿဖစ္ထြန္းမႈ တုိ႔ကုိလည္း ေကာင္းမြန္ေစသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္၍ က်န္းမာေသာ သီးႏွံပင္သည္ သံုးစြဲသည့္ေရပမာဏျခင္းတူေစကာမူ 
အထြက္ႏႈန္းကုိ ပိုေကာင္းေစသည္။

အာဟာရဓာတ္မ်ား ညီမွ်စြာသံုးစြဲ၍ သီးႏွံပင္မ်ားအထြက္ႏႈန္းကုိ 
တုိးေစသည့္အျပင္ ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈကုိ လည္း ေလ်ာ့ခ်ေစပါသည္။ သီးႏွံအ
ထြက္ႏႈန္းမ်ားတိုးျခင္းသည္ ေၿမဧရိယာတူတူမွ အစားအစာမ်ားတုိးထုတ္ေပးၿပီး 
ေျမႀကီးထဲတြင္လည္း C ကုိ ပိုသုိေလွာင္ေစသည္။ အာဟာရဓာတ္မ်ားကုိ 
ညီမွ်စြာသံုးစြဲျခင္းသည္ သီးႏွံပင္မ်ားကုိ က်န္းမာသန္စြမ္းေစၿပီး ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ 
မိုးစက္တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေစသည့္

တိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ေလတိုက္စားမႈကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ 
ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ေျမမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အၾကြင္းအက်န္မ်ားထားခဲ့ျခင္းျဖင့္ 
ေျမတိုက္စားျခင္း၊ ေရတိုက္စားျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ရာေရာက္သည္။

ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္စြာရရွိေသာ သီးႏွံပင္မ်ားသည္ ေၿမဧရိယာတူတူမွာပဲ 
အထြက္ႏႈန္း ပိုမို ထုတ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား 
(ေတာရိုင္း တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ေနရာ ႏွင့္ အပန္းေၿဖစရာေနရာ) 
အတြက္ ေျမကိုခ်န္ေပးႏိုင္သည္။ ကမာ႔ၻလူဦးေရတိုးပြား 
လာသည္ႏွင့္အမွ် ေျမေနရာမ်ားက်ံဳ ႔လာသည့္အတြက္ ဤအခ်က္သည္ 
အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္လာသည္။ သဘာ၀ေၿမႏွင့္သစ္ေတာမ်ားကို 
သံုး၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ ျခင္းသည္ မေကာင္းေသာဓာတ္ေငြ႕ကို ၆-၁၇% 
ထုတ္လႊတ္သည့္အတြက္ လက္ရွိေျမမ်ားတြင္ ပိုတိုးထြက္ေအာင္စိုက္
ပ်ိဳးႏိုင္ပါက မေကာင္းေသာဓာတ္ေငြ႕ေနာက္ထပ္ထုတ္လႊတ္္မႈမ်ားကို 
ရပ္တန္႔ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သီးႏွံအထြက္တိုးေရးလုပ္ရာတြင္ အစားအစာလံုေလာက္ေအာင္ 
ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈတို႔ ညီမွ်ေအာင္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံပင္အာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ 
မွန္ကန္ေသာစိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္သာ ဤအခ်က္ကို 
အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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