အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
ၾသဂဲနစ္ (သို႔) အင္ၾသဂဲနစ္။ ။အပင္္အတြက္မည္သည့္
အာဟာရဓာတ္သည္ပို ေကာင္းသနည္း
အထက္ေဖာ္ျပပါေမးခြန္းကို အလ်င္ျမန္ဆုံးေျဖဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ အပင္အတြက္

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကးမ်ား ႏွင့္ လူတို႔့

ၾသဂဲနစ္ ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ (စက္ရံုထုတ္ သို႔ တြင္းထြက္) တို႔သည္

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိ သည့္တြက္ ေျမႀကီးထဲတြင္

တခုထက္တခု ပိုေကာင္းသည့္ အာဟာရဓာတ္မ်ားေတာ့ မဟုတ္ေပ။

သတၳဳစပ္မ်ား ႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား စုစည္း၍ လူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို သင့္ေလ်ာ္သလို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသုံးျပဳသင့္သည္။

ထိခိုက္ေစသည္။

တစ္ခုစီတြင္ ေကာင္းက်ိဳးဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိသည္။ အရင္းအျမစ္ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို
သင့္ေတာ္သလို အသုံးျပဳျခင္းကို စုေပါင္းအာဟာရဓာတ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ၾသဂဲနစ္အရင္းျမစ္မ်ားသံုးျခင္းျဖင့္ အျခားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသည္။
အာဟာရဓာတ္ပါ၀င္မႈနည္းသည္။ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရမလြယ္ကူ၍

ဟုေခၚသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခု၏သက္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို
ဆက္လက္ရွာေဖြရန္လိုအပ္သည္။

ေ၀းလွ်င္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္။ အာဟာရမ်ားထုတ္လႊတ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္

သီးႏွံပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ

ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

အပင္လိုအပ္ မႈကို ခ်ိန္ကိုက္ရန္ ခက္ခဲၿပီး အၾကြင္းအက်န္မ်ားေၾကာင့္

တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကးမ်ား၊ သစ္ေဆြးေျမၾသဇာမ်ား ႏွင့္
ဇီ၀ပစၥည္းမ်ားသည္ ဓာတ္သတၳဳေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲသုံးစြဲသင့္ေသာ
အေရးႀကီးသည့္ အာဟာရဓာတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၎တို႔တြင္ အပင္အာဟာရမ်ားပါ၀င္၍ ၾသဂဲနစ္ကာဗြန္ဓာတ္ (C)
ကို္လည္းျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ေျမႀကီး၏ ဇီ၀ဆိုင္ရာ၊ ဓာတုဆိုင္ရာ၊
ရုပ္ဂုဏ္သတိၱဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္းေကာင္းမြန္ လာေစသည္။ သို႔ေသာ္
အာဟာရဓာတ္အားလုံးတို႔ကို ေသခ်ာစြာ အသုံးျပဳတတ္ရန္လိုအပ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာေနမ်ား၌ တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကးမ်ားကိုသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားအ
တြက္ အပင္အာဟာရမ်ား အၿဖစ္သံုးႏိုင္ေသာ္လည္း ေျမေအာက္ေရထဲသို႔
ပိုလွ်ံေသာ ႏိုက္ထရိတ္ (NO3-) မ်ား စိမ္႔၀င္ျခင္းႏွင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ေဖာ့စဖရပ္ (P) မ်ား ေရႏွင့္ေၿမ တိုက္စားျခင္းမ်ားျဖင့္ ေရြ႕႔လ်ားကုန္သည့္
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ အာဟာရဓာတ္မ်ား အခ်ိဳးႏွင့္

ဓာတ္သတၳဳေျမၾသဇာမ်ားတြင္မူ အာဟာရဓာတ္ပမာဏမ်ား အတိအက်ပါ၀င္ၿပီး
အပင္မွ အဆင္သင့္ စုပ္ယူႏိုင္သည္။ သီးႏွံပင္လိုအပ္မႈႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္အသုံးျပဳ
ႏိုင္သည့္အတြက္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
ဓာတ္သတၳဳေျမၾသဇာမ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္ပါ၀င္မႈမ်ားသည့္အတြက္
သယ္ယူပို ့ ေဆာင္ရ၀န္က်ဥ္း၍ စီးပြားေရးအရ တြက္ေခ်ကိုက္သည္။
ဓာတ္သတၳဳေျမၾသဇာမ်ားသည္ အင္ၾသဂဲနစ္ပုံစံမ်ားျဖစ္၍ အပင္မွ
အဓိကစုပ္ယူႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အပင္မ်ားသည္ ၾသဂဲနစ္ N
ေမာ္လီက်ဴးအနည္းစုကို စုပ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အပင္လိုအပ္သည့္
အာဟာရဓာတ္အေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိသေလာက္နည္းပါးသည္။
ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားရွိ အာဟာရဓာတ္မ်ားသည္ ၾသဂဲနစ္မဟုတ္
ေသာပုံစံသို႔ေျပာင္းလဲမွသာ အပင္မ်ားမွ စုပ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္သည္။
ေျမထဲသို႔ ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားထည့္ရာတြင္ သီးႏွံပင္၏ ေရတို

အပင္မ်ားလိုအပ္သည့္ အခ်ိဳးမ်ား မတူညီသည့္အတြက္ ေရရွည္တြင္

ေရရွည္ လိုအပ္မႈေပၚမူတည္၍ အာဟာရဓာတ္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ

တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကးမ်ား အသုံးျပဳမႈ မ်ားလာလွ်င္ ေျမႀကီးထဲတြင္ P
မ်ားပိုလွ်ံ၍ စုပုံလာမည္ျဖစ္သည္။ သီးႏွံပင္မ်ားသည္ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ (N) ႏွင့္

ခ်ိန္ကိုက္ထည့္သင့္သည္။

ႏိႈင္းယွဥ္လ်ွင္ P ကိုလိုအပ္မႈ နည္းပါးသည္။ အမိုးနီးယား (NH3) အခ်ိဳ ႔သည္
ေလထုထဲတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္သည္။

N-P2O5-K2O ကို မည္သို႔ စီစစ္မည္လဲ
စီးပြားၿဖစ္ေၿမၾသဇာ

တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကးမ်ား
အင္ၾသဂဲနစ္(ဓာတ္သတၳဳ)ေျမၾသဇာ၌
အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္မႈကို ဂရုတစိုက္
ထိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သိုေလွာင္ၿခင္း၊ ကိုင္တြယ္ၿခင္း၊
ရာသီဥတုႏွင့္အၿခားအခ်က္တို႔ေၾကာင့္
ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အာဟာရဓာတ္မ်ား
ပါ၀င္မႈလြန္စြာကြဲၿပားသည္။

၄-၃-၂ ?

၁၆-၁၆-၁၆

၂-၄-၂ ?

(မည္သည့အ
္ တိအက်

၂-၃-၄ ?

အခ်ိဳးၿဖစ္ၿဖစ္)

ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား
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တိရိစာၦန္အညစ္အေၾကးမ်ားေျမၾသဇာ၌ အာဟာရဓာတ္မ်ား
ပါ၀င္မႈသည္ အၿခား ၾသဂဲနစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈႏွင့္
လြန္စြာကြဲၿပားသည္။ အင္ၾသဂဲနစ္ စီးပြားၿဖစ္ေၿမၾသဇာသည္
အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္မႈအခ်ိဳးကို အပင္ႏွင့္ေၿမလိုအပ္ခ်က္အတိုင္း
လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ၾသဂဲနစ္ ေၿမၾသဇာသည္ အာဟာရဓာတ္မ်ား
ပါ၀င္မႈအလြန္နည္းပါးသည့္အတြက္ ေ၀းလံသည့္ေနရာသို႔
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လက္ေတြ႕မက်ပါ။

Smith-Spangler et al. 2012. Annals of Internal Medicine 157:348-366.

မွ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးျပီး

မွ ျမန္မာျပည္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ီမႈကို ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။
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