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ប្រព័ន្ច
ធ ប្្រុះនន្ការចិញ្ច្
ឹ សត្វ
ន្ិងយុទ្ធសាស្រសតនន្ការផ្តលច
់ ំណី
សប្ារ់កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូច
នៅត្ំរន្់ប្ត្ូពច
ិ ៈ
យុទ្ធវ ិធី និងវ ិធីសាស្រ្តនានា
្ម្រាប់ការបងងកើននិរនតរភាព និងផលម្របងោជន៍
by Keith O. Mikkelson

មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី ឆ្នាំ២០១៩

ម្របព័ នធ ច ម្រមរ៉ះ ននការចិ ញ្ចឹ ម ្ត្វ និ ង យុ ទ្ធ សា ស្រ្ត ននការផត ល់ ចាំ ណ្ី
ិ ី និងវ ធ
ិ ី សា ស្រ្ត នា នា
្ម្រាប់ក្ិ ដ្ឋា នខ្នន ត្ត្ូចងៅត្ាំបន់ម្រត្ូ ពិ ចៈ យុ ទ្ធ វ ធ
្ម្រាប់ការបងងកើននិរនតរភាព និងផលម្របងោជន៍។

ង

៉ះពុមពងដ្ឋយមជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី ងៅង

ៀងនម ម្របងទ្្នៃ

េនកកក្ម្រមួលៈ
Abram J. Bicksler, Ph.D. – មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
Rebecca Garofano – មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
Patrick Trail – មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
Daniela Riley – មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
Eduardo Sabio, Ph.D. – មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
ង ើមបីជាវង្ៀវងៅងន៉ះ ឬ្ម្រាប់ព័ត្៌ានបកនែម ្ូមទ្ាំនាក់ទ្ាំនងៈ
មជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
២៧០/៥ Tung Hotel Road Soi 6
ង

ៀងនម ៥០០០០

ម្របងទ្្នៃ
េុីកមល: echoasia@echonet.org
្ម្រាប់ម្របភពងផេងងទ្ៀត្ រួមទាំងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងជាមួយក្ិកមម និងេនកេនុវត្ត
នន កា រ េ ភិ វ ឌ្ឍ ្ ហ គ ម ន៍

នទ្ ងទ្ៀ ត្ ្ូ ម ងមើ ល ងគ ហ ទ្ាំ ព័ រ រ ប ្់ ងយើ ងៈ

www.ECHOcommunity.org។ ងគហទ្ាំព័រព័ត្៌ានទ្ូងៅរប្់ងេកូអា្ុី អាច
រក

នងៅងគហទ្ាំព័រៈ www.echonet.org។
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រុពវកថា
ាំបូង ខ្ាំុ

នងៅងលងមណ្ឌលកុារកាំម្រពាផទ៉ះអាឡហានន
Mikkelson
ូ

និង ក្ិដ្ឋានម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅ Puerto Princesa ម្របងទ្្ហវីលីពីន
កា ល ពី ឆ្នាំ ២ ០ ១ ៣ ងៅងពលក លងេកូអា្ុក
ី ាំពុងងធវើជា្ហាច្់្ិកាាសាលា
មួយ្តីពីក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព និង ឹកនាាំការស្រសាវម្រជាវេាំពីម្រប្ិទ្ធភាព
បនតននមជឈមណ្ឌលធនធានក្ិដ្ឋានខ្ននត្ត្ូច។
ខណ្ៈងពលងៅទ្ីកកនែងរប្់ពួកងគ ខ្ាំុ ម្រត្ូ វ

នទ្ូ នាមនងដ្ឋយងចត្នា

និងម្រប្ិទ្ធភាពននការងធវើកផនការតាមទ្ីកកនែង ការេនុវត្តលអបាំផុត្នូវសារធាត្ុ
្រ ីរាងគ វ ដននសារធាត្ុចិញ្ចឹម ការសាតទ្ឹកងឡើងវ ិញ និងការងម្របើម្រ
ពនែឺ ម្រព៉ះអាទ្ិ ត្យម្របកបងដ្ឋយភាពនចន ម្របឌ្ិ ត្ ។ ខ្ាំក
ុ ៏ម្រត្ូវ

្់ថាមពល

នទ្ូនាមនពីការចិញ្ចឹម

្ត្វចម្រមរ៉ះងៅម្រគប់កផនកននម្របព័នធរប្់ពួកងគ ងហើ យ រងបៀបក លពួ ក ងគអាច
ងម្របើ ្ ត្វ ទាំ ង ងនា៉ះ្ម្រាប់ មុ ខ ងារងផេងៗ និង

នង

ើញវាជា្ា្ធាត្ុ

្ាំខ្នន់ក លានផលម្របងោជន៍ងៅកនុងម្របព័នធរប្់ពួកងគ ម្រពមទាំងមិនម្រត្ឹម
កត្ជាឃ្ែាំង្តុកម្របូងត្េុីនធមមតា

ូចជាក្ិកមមតាមកបបឧ្ាហកមមទ្ាំងនើប

ក លានទ្ាំងនារងៅ្ត្វងនា៉ះងឡើយ។ វាជាការបាំផុ្គាំនិត្មួយង ើមបីម្របងមើល
ងមើលពីម្រទ្ពយ្មបត្តិរប្់ផ៉ះទ អាឡហា
និ ង រងបៀបក លវាផលិ ត្ នូ វ បរ ា
ិ ណ្
ូ
ង្បៀង ៏ងម្រចើន ងៅកនុងត្ាំបន់ត្ូចមួយជាមួយនឹងធាត្ុចូលពីងម្រៅក្ិដ្ឋានត្ិច
ត្ួចបាំផុត្។
កូនង្ៀវងៅងន៉ះម្រត្ូវ

នបងងកើត្ងឡើងងដ្ឋយត្ម្រមូវការមួយ ង ើមបីជួយ

ិ ងៅកនុ ងម្របព័ នធរប្់ពួក ងគ និង
ក្ិករខ្ននត្ត្ូ ច ឱ្យចិ ញ្ចឹម្ត្វ ច ម្រមរ៉ះ ងឡើង វញ
ងម្របើម្រ

្់សារធាត្ុចិញ្ចឹម និងថាមពលងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ង ើមបីកាត្់បនែយ
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ការងម្របើធាត្ុចូលពីខ្នងងម្រៅ ងដ្ឋយការបងងកើននិរនតរភាព និងផលម្របងោជន៍។
កូនង្ៀវងៅងន៉ះ គឺម្រត្ូវ

នកផអកងលើេត្ែបទ្មុនៗចាំនួនម្រ

ាំរប្់

ីត្ក លម្រត្ូវ

ន្រង្រ្ម្រាប់ កាំណ្ ត្់ ម្រតារប្់ ងេកូ អា្ុី ក លរួមានចាំណ្ីម្រត្ី AN#
២០ ចាំណ្ីម្រជូក AN#២៥ ចាំណ្ី្ត្វសាែប AN#២៨ ចាំណ្ី្ត្វទ្ាំពាងេៀង AN#
៣១ និងការចិញ្ចឹម្ត្វចម្រមរ៉ះ AN#៣៥។
វាជាកតី្ងឃឹមរប្់ងយើង ក លការងារងន៉ះនឹងជម្រមរញ ងហើយកណ្នាាំ
ិ ី ននការងធវើ្ាហរណ្កមម ្ត្វ និ ងផលិត្ផលងៅក្ិ ដ្ឋាន្ម្រាប់ ការ
ពី វ ធ
បងងកើត្ចាំណ្ី្ត្វ អាចកាត្់បនែយការពឹងកផអកងលើធាត្ុចូលពីខ្នងងម្រៅ (ជាធមមតាានត្នមែនៃែ) ្ម្រាប់ក្ិដ្ឋាន ការបងងកើននិរនតរភាព និងម្រ

ក់ចាំងណ្ញ

្ម្រាប់ក្ិករ។

Abram J. Bicksler, Ph.D.
នាយកមជឈមណ្ឌលផលប៉ះពាល់ងេកូអា្ុី
ង
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ៀងនម ឆ្នាំ២០១៨

ជីវប្រវត្តរិ រស់អ្ាកន្ិពន្ធ

ងលាក Keith Mikkelson គឺជានាយកម្របត្ិបត្តិននមជឈមណ្ឌលកុារ
កាំ ម្រពា និ ង ក ្ិ ដ្ឋា ន ម្រប ក ប ងដ្ឋ យ និ រ នត រភា ព នន ផទ៉ះ អា ឡូ ហា ងៅ Pu e r to
Princesa, Palawan ម្របងទ្្ហវីលីពីន។ ជាមួយនឹងម្របពនធរប្់គាត្់ Narcy
ត្
ី

នេនុវត្តការងធវើក្ិដ្ឋានម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅមជឈមណ្ឌលកុារ

កាំ ម្រពាផទ៉ះ អាឡូហាេ្់ រយៈងពល ១៥ឆ្នាំ ងដ្ឋយផលិ ត្ នូ វ អាហារក លងពារ
ងពញងដ្ឋយអាហារូបត្ែមកភ លាននិរនតរភាព ក្ិដ្ឋានផលិត្ង្បៀង ក ល
ម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់ទាំងងៅមណ្ឌលកុារកាំម្រពា និងងដ្ឋយេត្ិៃិជនកនុងស្រ្រក។

ជាមួ យ នឹ ង ការ្រង្រ្ម្រាប់ កាំ ណ្ ត្់ ម្រតារប្់ ងេកូ អា ្ុី ងលាក
ី ត្ ក៏ ជា េន ក និ ពនធ នន ក្ិ កមម ម្របកបងដ្ឋយនិ រ នតរ ភាព ងៅត្ាំ ប ន់ ម្រត្ូ ពិ ច វាជា
ង្ៀវងៅមួយក លកចករ ាំកលកបងចចកងទ្្ និងម្របត្ិបត្តិការជាងម្រចើន ក លងកើត្
ងឡើងងៅក្ិ ដ្ឋានម្របកបងដ្ឋយនិ រ នត រ ភាពអាឡូហា។ ង្ៀវងៅទាំង ពី រ ងន៉ះ
គឺជាសានន

៏ានសារៈ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ក្ិកមមងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច

ងដ្ឋយបញ្ជ
ា ក់

ពី កា រម្របត្ិ ប ត្តិ ម្របចាំ នៃៃ ននក្ិ ដ្ឋា ន ឬ្ួ ន ាំ ណាំ ។ ក្ិ ក មម ម្របកបងដ្ឋយ

និរនតរភាព

គឺពិត្ជាានម្របងោជន៍ ោងខ្នែាំង

និងផទុក្ាភរៈននការងរៀបចាំ

កផនការក លគិត្គូរ ល់ logistics ក៏ ូចជាតារាងងពលងវលា។ ង្ៀវងៅទាំង
ពីរងន៉ះ គឺក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិ រនតរភាព និង ម្របព័នធចម្រមរ៉ះននការចិញ្ចឹម្ត្វ គឺ
ជាបាំកណ្ក ៏េសាចរយបាំផុត្
ងេ កូ អា ្ុី ងៅ ង

ងហើយអាចទ្ទ្ួលយកឯកសារ

នងៅការ ិោល័យ

ៀ ង នម ម្រប ងទ្ ្ នៃ ក៏ ូ ច ជា ឯ ក សា រ ជា

ECHOcommunity.org និង lulu.com/mik។
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រុគ្គលក
ិ នកេងៗ ន្ិងសត្វនៅផ្ទុះអាឡហា
ខែន្សា ២០១៩
ូ
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រញ្ជ រី ូរភាព
១.១

ការម្របមូលផលម្របចាំនៃៃម្របកបងដ្ឋយម្រប្ិទ្ធភាពននការកាត្់
និងម្របមូលទ្ុកនូវពពួកងឡហគូម្ម្រាប់ពកព ងគា និងម្រជូក

១.២
១.៣

នឹងកាត្់បនែយនៃែង ើមចាំណ្ី។................................................................

២០

ពកព្ុី។.....................................................................

២០

Gliricidia និង leucaena ដ្ឋក់ងៅងលើងធនើរ្ម្រាប់្ត្វ
កនុងម្របព័នធវារីវបបកមមងន៉ះ ម្រត្ី និងរុកាជាត្ិកម្រមម្រត្ូវ នងគ
ដ្ឋាំងដ្ឋយកឡកពីគាន បុកនតម្រត្ូវ នភាាប់ ជា មួ យគាន ងៅកនុង
ិ ចុ៉ះ ងឡើ ង ។ ងដ្ឋយាន
ម្របព័ នធ ក លានចរនត ទ្ឹ ក វ ល
ជាំ នួ យ ពី ព ពួ ក េត្ិ ្ុ ខុ ម ម្រ

ណ្ក លានម្របងោជន៍

និងការរចនាម្រត្ឹមម្រត្ូវ ម្រត្ីផតលជ
់ ីជាត្ិឱ្យរុកាជាត្ិ និងរុកាជាត្ិ
្ាអត្ទ្ឹក្ម្រាប់ម្រត្ីវ ិញ។.........................................
១.៤

២៤

ងកូវកនុងមងាកក លម្របមូល នខព្់បាំផុត្ - ការង ៉ះបង់
ងចលម្របចាំ ្ ត ហ៍ ម្រត្ូ វ នងគម្របមូ ល នខព ្់បាំ ផុ ត្
រហូត្ ល់ពាក់កណ
ត ល លាមក្ត្វក លពុកផុយជាជី
កាំបុ្ម្រតិ៍ ត្ូវ
ក ល

នកាត្់បនែយ។ បនាទប់មក ជីលាមក្ត្វ

នពុកផុយជាកាំបុ្ងតិ៍ ដ្ឋយពពួកេត្ិ្ុខុមម្រ

្កមមក លានអាយុពីរ្ ត ហ៍ ម្រត្ូវ
១.៥

ណ្

នបកនែមងៅងលើ

កម្រាលននការចិញ្ចឹម ងកូវ ី។.......................................
ងៅកនុ ងម្របងទ្្នៃ ្ហ-្ាជិ ក ងគាយកទ្ឹ ក ងដ្ឋ៉ះ

២៥

កចករាំកលកធនធាន និងដ្ឋាំងមម napier និងពពួកងឡហគូម
ងហើយក៏លក់ជាចាំណ្ី្ត្វឱ្យគានងៅវ ិញងៅមក។ លាមក
្ត្វម្រត្ូវ
១.៦

នងម្របើ្ម្រាប់ងធវើជាជី។................................

២៧

ឡជី វ ឧ្ម័ ន ា កហាយហវឺ ក លផលិ ត្ ងៅម្របងទ្្នៃ
ងន៉ះ ម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់ងៅផទ៉ះអាឡូហាកនុងម្របងទ្្ភីលី

ពីន ក លជាធុងជីវឧ្ម័នានទ្ាំហាំធាំ ូច្គរ និងេកណ្តត្
ទ្ឹក

ន។...................................................................
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២៧

១.៧ក

ងៅងពលក លជីកាំបុ្តិ៍ លាមក្ត្វត្ាំបន់ម្រត្ូពិច កាក
្ាំណ្ល់ ាំណាំ និងងមមរលួយងឡើងងៅត ្ីត្ុណ្ហភាព

គួរកត្ងកើនងឡើងពី ២៥-៣០េងាង្ងៅង ើម ាំបូងននវ ត

ជីកាំបុ្តិ៍ រហូត្ ល់> ៦០េងាង្ ង ើមបីកាំចត្់ងចល
១.៧ខ
១.៨

ភានក់ងារបងកជាំងឺ និងជាំងឺ។.............................................

២៩

ាំងណ្ើរការ..................................................................

២៩

វា្់ ្ី ត្ុ ណ្ហ ភាពងៅខ្នងកនុងគាំ ន រជី កាំ បុ ្តិ៍ក លកាំ ពុ ង
ការកាត្់ និ ង ម្របមូ ល កាំ ណត្់ ង

ើ ត្ូ ចៗ និ ង កមកង

ើ

ក លម្រត្ូវ

ន្មៃួត្បនាទប់ពីពកព្ុី្ែឹកវាេ្់។ ងពល
ើ ម្រត្ូវ នបាំកលងងៅជាជី វធយូង ៏ានម្រប្ិទ្ិភា
ធ ព

្ៃួត្ង
ងដ្ឋយដ្ឋក់ងភែើងងលើគាំនរងន៉ះ។......................................
១.៩

ង ើមបីកាត្់បនែយការងម្របើម្រ ្់ទ្ឹកឱ្យ
រ ូវម្រ

នត្ិចបាំផុត្

ងៅ

ាំង ទ្ឹក្ែិត្កនុងលកាណ្ៈងម្រត្ៀមរួចជាងស្រ្ច និង

្កមមងៅកកបរគាំនរងភែើងងពាត្ងៅកនុងម្រទ្រងននរងត
ត កនុង

ី។.............................................................................

១.១០

៣០

ង ើមកាំណត្់ង
ង ើមបីធានា

ើ ត្ូចៗម្រត្ូវ

នគរជា

ច់ម្របចាំ្ ត ហ៍

ននូវការ្ៃួត្។ ពួកវាជា TLUD ម្រត្ូវ

ង ៉ះងៅងពលក ល្ាំងណ្ើមានពី

៣០

ន

២០-៣០%។ ងៅ

ងពលក លាន្ាំងណ្ើម ២០-៣០% ងនា៉ះ កាំណត្់ង

ើ

ត្ូចៗនឹងផុយ ឬស្រ្ួយ ងៅងពលេនកពត្់វា វានឹងងម្រប៉ះ
ក់ ងហើយងមើលងៅ្ៃួត្ងដ្ឋយគាមនស្រ្ទប់ពណ្៌នបត្ង

ងទ្។
ង

ូចគានងន៉ះផងក រ ម្រប្ិនងបើេនកង

ើញ្ាំបកង

ើ

ងធាំ និងងហើមងៅខ្នងចុង ងៅងពលេនកបាំកបកវា វា

ានទ្ឹកខព្់ខ្នែង
ាំ ។ ពី២០-៣០% នន MC ្ាំងណ្ើមក ល
ងៅង្្្ល់ភាគងម្រចើនានងម្របង

មិនកមនទ្ឹកងទ្

ក លជាជាំ នួយ កនុងការបាំ កលងរូ បធាត្ុ កា ង

នកនុងង ើ
(ធាត្ុលីនីន) ក្លុយឡូ្ និងងហមីក្លុយឡូ្ងចញ
ពីធាត្ុង

ើ ងៅជាធយូងងដ្ឋយមិនឱ្យវាកាែយជាងផ៉ះ។.......
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៣១

១.១១

េន ក ងទ្្ចរបរិសាែ នកត្ងកត្ភា្ ក់ ងផអើ ល ងពល
ទ្្េនាម្រទ្រ ង ម្រជូក ក លគាមនលាង្ាអត្
រប្់ងយើង។

មនុ្េភាគងម្រចើនមិន ឹងថា

ម្រជូកអាចជាការេនុវត្តម្របកប

ន ងៅ

និងគាមនកែិន
ផលិត្កមម

ងដ្ឋយភាពរីករាយ

និង

ាន្ុខភាពលអ ល់បរិសាែនងនា៉ះងទ្។.........................
១.១២

ទ្ឹ ក ស្រ្៉ះពី ម្របព័ នធ ននការចិ ញ្ចឹ ម ទរប្់ ងយើ ង ម្រត្ូ វ

៣៤

ន

ងម្របើ ង ើ មបី ដ្ឋាំ ាំ ណាំ ចាំ ណ្ី ្ត្វ ្ ម្រាប់ ចិ ញ្ចឹ ម ្ត្វ នទ្

ងទ្ៀត្។.......................................................................
១.១៣
១.១៤
២.១

្ត្វាន់រកង

ញ
ើ មែប់ ខណ្ៈងពលកាំពុងកកាយ ី និង

្ុីងមមងៅចាករលហុង។................................................

្ត្វាន់ចូលចិត្ត្ុី ងកូវជាចាំណ្ីោងខ្នែាំងពីកផែង ើ ទ្ុាំ
ងៅងម្រកាមង ើមង ើ ក លជួយបាំ ត្់ងចលនូវបញ្ជ
ហ រុយ។.
យុទ្ធសាស្រ្តផតលច
់ ាំណ្ី ល់ម្រត្ី ពីការងម្របើម្រ

២.៣
២.៤

២.៦

៣៦
៤៤

ម្រត្ីទ្ីឡាបោកាន់ងដ្ឋយេនកនិពនធ ផទ៉ះអាឡូហា។..........

៤៤

ងមម ងហើយជងម្រៅ្មស្រ្ប្ម្រាប់វា្់ពនែឺ។...............

៤៧

ាម្រកាមថា្ Secchi បងាហញពីបួនភាគននពណ្៌្ និង

ថា្ Secchi កនុង្កមមភាព - ្ាគល់ពី្មត្ែភាព
ង ើមបីងមើលង ញ
ើ ពីកផនកពណ្៌្ និងពណ្៌ងមម។ តារាង
បងាហ ញការលូ ត្លា្់ ននក្ែ

២.៥

៣៦

្់េ្់ងម្រចើន

ងៅជាលកាណ្ៈ្នេាំ្ាំនចកត្ានម្រប្ិទ្ិធផល។...........
២.២

៣៤

ូ ច ជាការង ើែយត្បនឹ ង

ចាំនួនបកនែមននជីធមមជាត្ិ (គីឡូម្រកាម)។.........................

៤៧

ខែួនឯងវានឹងមិនានការលាំ ក។................................
A&B - ា្ុីនកិនសាច់ក លងម្របើ្ម្រាប់កិនចាំណ្ីម្រត្ី C

៥០

បងងកើ ត្ ចាំ ណ្ី េកណ្ត ត្ទ្ឹ ក ក លានគុ ណ្ភាពខព្់ ល់

- ចាំណ្ីម្រត្ីក លទញយកពីក្ិដ្ឋាន D - ការងរៀបចាំដ្ឋក់
ចាំ ណ្ី ត្ូ ច ៗងៅងលើ ក ម្រាល្ៃួ ត្ក លងធវើពី ម្របេប់ និ ង

ម្របងឡា៉ះម្របងហាង E&F - ា្ុីន្មៃួត្ងម្របើថាមពលម្រព៉ះ
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អាទ្ិត្យ្ម្រាប់ចាំណ្ីម្រត្ីក លានរាងត្ូចងៅឯផទ៉ះអាឡូ
២.៧
៣.១
៣.២

ហា។..........................................................................

៥៤

ងៅផទ៉ះអាឡូហា។........................................................

៦០

ម្រត្ី ទ្ី ឡា បោ ងៅជាប់ នឹ ង ថានលបណ្ុ ដ ៉ះកូ ន រុ កា ជា ត្ិ ទ្ឹ ក
យុទ្ធសាស្រ្តផតលច
់ ាំណ្ី ល់្ត្វម្រជូក។..........................
ម្រជូកនម្រពចងកខេនឹងបងងាគល

៦៦

ូចជាម្រជូក Sus ahoenobarbus

(ម្រជូក Palawan Bearded) ងៅ Palawan ម្របងទ្្ហវីលី
៣.៣
៣.៤

ពីន លូត្លា្់យឺត្ងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌកនុងស្រ្រក។.......
ម្រជូករីករាយងៅងលើកម្រាលអាចម៍រណ EM។...............
ម្រជូកក លងកើត្កូនងហើយ ម្រត្ូវ

រមត្់

លអពីការចិញ្ចឹម្ត្វ។...................................................

៣.៦

៦៩

នឱ្យចាំណ្ីបាំកលងក ល

ានគុណ្ភាពខព្់ពីកុ ងក្ិ
ន
ដ្ឋាន និងបកនែមកាំង
៣.៥

៦៩

Amorphophallus palawanasis -

ាំ ឡូ ងងជើ ង ាំ រ ងី ៅ

៦៩

Palawan ម្របងទ្្ហវីលព
ី ីន។.......................................

៧១

រួចរាល់ងហើយ។...........................................................

៧២

ការកាត្់ និ ងម្របមូ ល -

នងម្របើ ម្រ

្់ ងមម vetiver

៣.៧

ា្ុីនកិនស្រ្ូវបឋម (Mikkleson, 2005)។...................

៧៥

៣.៨

ផលិត្កមមអា្ូឡា និងចក salvinia ងៅផទ៉ះអាឡូហា។.

៧៦

៣.៩

ក្ិ ក រហវី លី ពី ន

នងវចខច ប់ ចាំ ណ្ី EM ចូ ល ងៅកនុ ង

ម្របេប់ បិ ទ្ ជិ ត្ ក លគាមនខយល់ ងចញចូ ល

ន

ងដ្ឋយ

ការពារការចមែង ងរាគ។ វាជាការងស្រ្ចបនាទប់ ពីផ្អអ ប់ វា
េ្់រយៈងពលពីរ្ ត ហ៍។.........................................
៤.១
៤.២
៤.៣

៨២

ាន់ចិញ្ចឹមងៅផទ៉ះអាឡូហារីករាយ។.............................

៩២

មនុ្េកត្ានក់។..........................................................

៩៤

ម្រទ្រងាន់អាឡូហា គឺស្រសាលលមម្ម្រាប់ផ្អែ្់ទ្ីងដ្ឋយ
ម្រទ្រ ង ាន់ អា ឡូហាគឺ ជា ជងម្រមើ ្ រប្់ ងយើង ក លរចនា

ងឡើងងដ្ឋយគាមនកង់។..................................................
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៩៤

៤.៤

ឧទហរណ្៍ ននចាំ ណ្ី កិ ន បាំ កបកក លអាចរក

នងៅ

ផារននត្ាំបន់ផ្អឡាវាន់។..............................................
៤.៥

’’អា្ុី ត្ ខ្នែ ញ់ ក លចាំ

៩៥

ច់ ងៅកនុ ងរបបអាហារពី មុ ន

និង្ម័យទ្ាំងនើប” ម្របភពៈ Weston A. Price Foundation
្ឺរ ី ’’របបអាហារកបបបូរាណ្ និងងម្របងរប្់អាងមរិច’’

ការបងាហញ ’’របបអាហារកបបបូរាណ្ III’’។....................
៤.៦
៤.៧
៤.៨
៤.៩
៤.១០
៥.១
៥.២

៩៨

ផលិត្កមមអា្ូឡា និងចក Salvinia ងៅផទ៉ះអាឡូហា។..

៩៩

ហា។..........................................................................

១០២

ហា។..........................................................................

១០២

រូបភាពននរុយងមម

(BSF)

ក ល

ាម្រកាមននរុយងមម (BSF) ក ល

នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូ
នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូ

(ពីង វងងៅសាតាំ): ការងរៀបចាំ និងការផតល់ចាំណ្ី្ត្វសាែប
ងៅផទ៉ះអាឡូហា "រុកជា
ា ត្ិនបត្ង្ម្រាប់ាន់ចម្រមរ៉ះ"។....

១១២

ជាមួយគានងៅផទ៉ះអាឡូហា។.........................................

១១៣

(ងមម) Gotu Kola និង Salvania។.................................

១១៨

ាន់ និ ង ទកា
ងគាក ល

Muscovy ្ុី ចាំ ណ្ី ងៅវាលងមម

ិ ងៅមកជុាំវ ិញ្នឹង្ុីអាហារ
នចងង ើរងៅវញ

មគគងទ្្ម្របងភទ្វាលងមមននេនកងម្រជើ្ងរើ្វាលងមម។
ានងៅៈ

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pas
៥.៣
៥.៤
៥.៥

turepicker.htm............................................................

១២៣

មួយ។.........................................................................

១២៥

ី ី វុ ខ
ឺ ីច ងៅងលើ ប ងគង ខ័ ណ្ឌ ចាំ ណ្ី
ពកពរីក រាយ្ុី្ែឹ ក ងមម វ ទ្

ងកូ វ
ប បឺ បូ ល អា ច ា ន ងៅៈ
https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/.
វ ត ជី វ ិ ត្ រ ប ្់

១២៦

ការភាួរ ី តាមកបប ីឡាញ្ម្រាប់ ការងារងៅស្រ្ទប់
ីងម្រកាមងដ្ឋយគាម នម្រត្ឡប់ ទ្ ម្រមង់ ី (ពុាំ នុ៉ះ កាត្់ ទ្ ទ្ឹ ង

រប្់ ី)។....................................................................
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១២៨

៥.៦

ម្រត្ីងកាណ្រាងងកាងបិត្ជិត្ “ទ្ម្រមង់េកេរ A”។ ទ្ិ ាភាព
ទ្ូងៅននការេនុវត្តរងបៀបៃមីងន៉ះ្ម្រាប់ការ្ិកាជាងម្រចើន

៥.៧
៥.៨
៥.៩

ងៅ្ាំណ្ុាំ Slideshare ងន៉ះ។........................................

១២៨

វាលងមម។..................................................................

១៣០

ផលប៉ះពាល់ននងពលងវលាងលើជីវា្

និងគុណ្ភាព

ម្របពនធខុ ាំម្រ្ ត្ួត្ពិនិត្យហវូងងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះមួយកកនែងងៅ

ម្របងទ្្នៃ ក លផតល់ងមម្ៃួត្ Napier ជាចាំណ្ី។......... ១៣៣
ម្របងភទ្ននការម្រគប់ម្រគងងខាយងលើវាលងមម្ម្រាប់ងគា

ម្រកបីៈ ភែឺកស្រ្ និងជញ្រញ្ជ
ា ាំង។..........................................
៥.១០

ងៅរយៈទ្ទ្ឹង ១៥

១៣៣

ឺងម្រករប្់ងយើង អា្ូឡាក លងៅ

ងម្រកាមមែប់ ៤០-៨០% លអជាងអា្ូឡាងៅងលើម្រព៉ះអាទ្ិត្យ
ងពញ។.......................................................................
៥.១១

កញ្រនត ក ងកូ ន ម្រត្ី ៏ ងម្រៅ ងអា្ូ ឡា

នលអ ងៅងពល

្ម្រមក់ទ្ឹកងចញ។.......................................................
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១៣៥
១៣៦

រញ្ជ តា
ី រាង
១.១

ម្របភពលាមក្ត្វងផេងៗ

និងការ

ន់ម្របាណ្ជីជាត្ិ

(NRCS 1995)។..........................................................................
១.២

ផលម្របងោជន៍ ពី កា រចិ ញ្ចឹ ម ្ត្វ ច ម្រមរ៉ះ ងៅកនុ ងម្របព័ នធ

ងកេម្រត្-បរិសាែន (Carpenter-Boggs et al. 2013)។.........
១.៣

៣៨

ការម្របមូលផតុាំជីជាត្ិ ១) អាចម៍ម្របងចៀវ ២) អាចម៍ជងនែន

៣) ជីពីកាក្ាំណ្ល់្រីរាងគ្ម្រាប់ងម្របើកុ ងការផលិ
ន
ត្

ក្ែ។....................................................................................................
២.២

៣៧

តារាង្ងងាបខែ៉ះៗេាំពីេត្ែម្របងោជន៍ជាងម្រចើនននម្របព័នធ

ចម្រមរ៉ះដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ចឹម្ត្វ (Kersbergen 2008)។....
២.១

២៣

៤៧

តារាងឱ្យចាំណ្ីម្រត្ីពីការរិោល័យជលផល និងធនធាន

ទ្ឹកបងងកើត្ងឡើង្ម្រាប់ជួយការលូត្លា្់រប្់ម្រត្ី និង
ផលចាំងណ្ញឱ្យ

នម្របង្ើរ។.....................................

៥០

២.៣

ចាំណ្ីម្រត្ីទ្ីឡាបោជាមូលដ្ឋានងម្របើម្រ

៦១

៣.១

កនុងក្ិដ្ឋាន។.............................................................
្ កាត នុ ព ល នន កា រ កា ត្់ និ ង ម្រប មូ ល ទ្ុ ក ងមម
-

្់ជាធាត្ុចូល

Chrysopogon zizanioides (vetiver) (Wikipedia)។........
៣.២

ការងម្របៀបងធៀបចាំណ្ី ាំបូងរប្់ម្រជូក និងធាត្ុចូលចាំណ្ី

ក លានកនុ ងក្ិ ដ្ឋា ន ( ការផ្អត ច់ ងដ្ឋ៉ះ ១៨គ.ម្រក )
(Philippine Council for Agriculture, 2000) ។...............
៣.៣

៧៣

ិ គ្ម្រាប់ការងម្របើម្រ
កាលវភា

៨៣

្់ចាំណ្ីផ្អអប់ជាមួយកាក

្ាំណ្ល់ ាំណាំ (“Ad lib” ានន័យថា ចាំណ្ីគឺអាចរក
នជាបនតបនាទប់្ម្រាប់ម្រជូក)។

ម្របភពៈ
៤.១

(http://www.slideshare.net/mik1999/sustain-

able-livestock-1-cattle-and-hogs)..................................

៨៧

((Philippine Council for Agriculture, 2000)។...............

១១០

ចាំណ្ី

EM

ផ្អអប់្ម្រាប់្ត្វសាែបងៅផទ៉ះអាឡូហា
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៤.២

កមមវ ិធីអាហារបាំបន្ម្រាប់កូនាន់។..........................

៥.១

គុ ណ្ ភាពអាហារូ ប ត្ែ មភ ននងមម ្ៃួ ត្ ងមម ស្រ្្់ ្ុ ត ក
ទ្ុក។..........................................................................

៥.២
៥.៣

១១០
១២២

ការម្រគប់ម្រគង គុណ្្មបត្តិ និងគុណ្វ ិបត្តិននយុទ្សា
ធ ស្រ្ត
កនុងការផតល់ចាំណ្ីងផេងៗគាន្ម្រា។.............................
គុណ្ភាពអាហារូបត្ែមភននងមមវ ីទ្ីវុ ឺងៅវគគននវ តលូត្លា្់

ងផេងៗគាន។..................................................................................................
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១២២
១២៤

ងគាមួយកា្ក លធន់ម្រទាំនឹងងម្រគា៉ះរាាំង្ៃួត្ ្ុីងមម humidicola (Brachiaria humidicola) ងៅទ្ីធាែ
ងម្រកាមង ើម ូងកនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន។

ការរួមបញ្ូច ល្ត្វងគាតាមរងបៀបងន៉ះ្នេាំ្ាំនចងលើការងារកាត្់
ងមម និងការចាំណយងផេងៗងទ្ៀត្ជាទ្ូងៅងៅកនុងឧ្ាហកមម។
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ជំពូកទ្ី១
ប្រព័ន្ច
ធ ប្្រុះនន្ការចិញ្ច្
ឹ សត្វនៅកាង
ុ
កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូចនៅត្ំរន្់ប្ត្ូពិច

នសចកតីនផ្តើ្
ងរឿងមួយក លលអបាំផុត្ ក លេនកអាចងធវើ

ន ង ើមបីបាំងពញក្ិដ្ឋាន

ឬ្ួនចារម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពរប្់េនកងនា៉ះ គឺម្រត្ូវងធវើវាឱ្យានត្ុលយភាព
ជាមួយនឹងកផនកចិញ្ចឹម្ត្វ ៏ត្ូចមួយ។ ភាពចម្រមរ៉ះគានននការចិញ្ចឹម្ត្វ គឺជា
មូលដ្ឋានម្រគឹ៉ះងលខ១០ កនុងង្ៀវងៅរប្់ខាំុ្ ង្ម៉ះក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរ
ភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច។ ម្រប្ិនងបើេនកអានកាំណ្ត្់្ាគល់ងេកូអា្ុី ឱ្កា្លអ
ក លពាក់ព័នធនឹងេនកងនា៉ះ គឺងៅកនុមងធា

យខែ៉ះៗននការងធវើក្ិដ្ឋាន ឬ្ួន។

ប្ុ្ត្វនឹងផតល់ជីក លានត្នមែង ើមទប និងានគុណ្ភាពខព្់ ទ្នទឹមនឹង
ងន៉ះវាផតល់ជាង្បៀង្ម្រាប់បរ ិងភាគ ឬ្ាភរៈ្ងមែៀកបាំពាក់្ម្រាប់ង្ែៀក។
ងទ៉ះ បី ជា េន ក វ ិទ្ា សា ស្រ្ត

ន ពា ោ ម ច មែ ង ផ ល ម្រប ងោ ជ ន៍ នន ម្រប ព័ នធ

ប្ុ្ត្វចម្រមរ៉ះតាមកបបបុរាណ្ក៏ងដ្ឋយ លទ្ធផលជាបរ ិាណ្កត្ងកត្មិនងាយ
ស្រ្ួលបងាហញងៅកនុងការសាកលបងងៅតាមទ្ីវាលងនា៉ះងឡើយ។
ងៅ ក្ិដ្ឋា ន អាឡូ ហា នន ផឺត្ ត្ូ ម្រពីន ង្ ្ា ននម្រប ងទ្្ ហវី លី ពី ន

ងយើងគណ្នាង

ើញថា ម្រជូករប្់ងយើងជាធមមតាផតល់នូវម្រ
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ក់ចាំងណ្ញ្ុទ្ធពី

៣០ ងៅ ៤០ ុលាែរអាងមរ ិកកនុងមួយកាល។ ងដ្ឋយានពី ១២ងៅ១៥កាល
កនុងការម្របមូលផលមួយ ាំណក់កាល ពួកងគាន្កាតនុពលកនុងការទ្ទ្ួល
ននូវម្រ ក់ចាំងណ្ញ ២០០-៣០០ ុលាែរកនុងមួយកកនែង។ ងលើ្ពីងន៉ះងទ្ៀត្
ងយើង

នចប់ងផតើមងម្របើម្រ

លាមកពី្ត្វម្រជូក ងហើយ

្់ឡាាំង ឬធុងចាំណ្ុ៉ះ ២០លីម្រត្ ង ើមបីវា្់បរ ិាណ្
នង

ញ
ើ ថា ផលិត្កមមលាមកានងលើ្ពី ២៥ម៣

កនុងមួយកកនែង្ម្រាប់ម្រជូកពី ១២ងៅ១៥កាល។ ជីកាំបុ្តិ៍អាចទ្ទ្ួល ន ១០ម៣
កនុងមួយកកនែង
ក លម្រគប់ម្រគាន់លមម្ម្រាប់ដ្ឋក់ជីងលើ ាំណាំងពា ត្ កផអ ម មួយ
ហិចតា ក លទ្ទ្ួល

នម្រ

ក់ ចាំងណ្ញ ៣០០ ុលាែរអាងមរ ិក។

ងលើ្ពីងន៉ះងៅងទ្ៀត្
ងពាត្ អាចម្រត្ូវ

ងយើង

នង

ើញថា

កាក្ាំណ្ល់ពី ាំណាំ

នផលិត្ជាជីវធយូង (Biochar) ផតល់ជាចាំណ្ី ល់្ត្វពកព ឬ

ងធវើជាជីកាំបុ្តិ៍ ជាមួយលាមកម្រជូកជាងម្រចើន ង ើមបីបនតវ តងន៉ះ។ ងយើងអាចងធវើ
ក្ិដ្ឋានឱ្យានភាពចម្រមរ៉ះគានងម្រចើន បុកនតខាំ្
ុ្ ងឃឹមថាឧទហរណ្៍ងន៉ះជួយេនក
ឱ្យចប់ងផតើមងមើលង

ើញពីត្នមែក្ិដ្ឋានគម្រមូននភាពចម្រមរ៉ះគានរវាងការដ្ឋាំ ាំណាំ

និ ង ការចិ ញ្ចឹ ម ្ត្វ ។ ្ត្វ ច ត្ុ

ត្ងៅក្ិ ដ្ឋានរប្់ េន ក ាន្កាត នុ ព ល

ោ ង ខ្នែាំង កនុ ង ការ ប ងងកើ ន ជី រ ប្់ ម្រប ព័ នធ ទាំ ង មូ ល ងដ្ឋ យមិ ន ចាំ

ច់ ា ន

ធាត្ុ ចូ ល ពី ខ្ន ងងម្រៅក លានត្នមែនៃែងនា៉ះងទ្។

ប្រព័ន្ធចប្្រុះតា្ខររប្រនពណី
កផអកងលើមជឈមណ្ឌលបងចចកវ ិទ្ាង្បៀង និងជី (ឆ្នាំ១៩៩៩)៖ “ក្ិករ
ាននិនានការកនុងការដ្ឋក់បញ្ចូ លគានរវាងផលិត្កមមប្ុ្ត្វ និង ាំណាំ
ិ ាសាស្រ្តភាគងម្រចើន ងធវើ!”។ ងយើងអាចងរៀន
ជាងេនកវទ្

នលអ

នងម្រចើ នពី ម្របព័ នធក ល

ានស្រសាប់ ទាំងងន៉ះ និងឆ្នាំននការសាកលបង ម្រពមទាំងភាពលងមអៀងរប្់វា
(FFTC 1999)។ Sajise ចងអុលបងាហញថា “ម្របព័នធតាមកបបម្របនពណ្ី
នរួម
បញ្ចូ លគាននូវភាពចម្រមរ៉ះងផេងៗននម្របងភទ្្ត្វចិញ្ចឹម និង ាំណាំ។ បញ្ជ
ហ ម្រប
ម
គឺ ង ើ មបីប ងងកើនផលិ ត្ភាពននម្របព័ នធ តាមកបបម្របនពណ្ី
ា្់ក លអាចងម្របើ

ូ ងចន៉ះវាអាចផលិ ត្ ជី វ

នកាន់កត្ខព្់ [ចាំនួនងម្រចើន] ខណ្ៈងពលក លការេភិរកេ
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ធនធានធមមជាត្ិក លម្របព័នក
ធ ្ិកមមទង
ាំ មូលពឹងកផអក” (FFTC 1999)។ ងោង
តាមវ ិទ្ាសាែនស្រសាវម្រជាវ ាំណាំស្រ្ូវេនតរជាត្ិ (IRRI) ងៅកនុងត្ាំបន់ ូចជាអា្ុី
ម្របព័នធចម្រមរ៉ះននការដ្ឋាំ ាំណាំ និ ង ចិ ញ្ចឹម្ត្វ អាចម្រត្ូវ

នងគចត្់ ទ្ុក ថាជា

មូលដ្ឋានម្រគឹ៉ះននការងកើនងឡើងផលិត្កមម ក លងធវើងអាយម្របង្ើរងឡើងនូវ្នតិ្ខ
ុ
ង្បៀង និងជួយកាត្់បនែយភាពម្រកីម្រក (Sombilla and Hardy 2005)។
រ ី្ (ឆ្នាំ១៩៩២) ងដ្ឋយ្ងងាបលទ្ធផលននការស្រសាវម្រជាវម្របព័នធ
ក្ិកមមចម្រមរ៉ះដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ចម
ឹ ្ត្វ ក លាន ាំណាំស្រ្ូវជាមូលដ្ឋានងៅ
ម្របងទ្្ហវីលីពីន និងបណ
ត ម្របងទ្្កនុងត្ាំបន់អា្ុី នទ្ងទ្ៀត្ េនតរកមមរវាង
ាំណាំ និង្ត្វ ាន ូចខ្នងងម្រកាម៖
១.

ការងម្របើម្រ

្់ថាមពល្ត្វកុងផលិ
ន
ត្កមម ាំណាំ

និ ង ការកកនចន ងហើ យ ការងម្របើ ម្រ

ការ ឹកជញ្ាូ ន

្់ េ នុ ផ ល ាំ ណាំ (ចាំ ងបើ ង កនទ ក់ និ ង កាក

្ាំណ្ល់) ងដ្ឋយប្ុ្ត្វ និង្ត្វសាែប។
២.

ការងម្របើម្រ

្់លាមក្ត្វ

ង ើមបីបងងកើនផលិត្ភាព ី

និងកាត្់

បនែយនៃែង ើមននធាត្ុចូល។
៣. កាត្់បនែយហានិភ័យផលិត្កមម ងដ្ឋយរួមបញ្ចូ លគានរវាង្ហម្រគា្

ាំណាំ និងចិញ្ចឹម្ត្វ។

៤. ការបរ ិងភាគទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា សាច់ និង្ុត្ ននម្រគួសារក លានក្ិដ្ឋាន
ត្ូច ងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវអាហារូបត្ែមភ និង្ុខភាពមនុ្េោងខ្នែាំង។
៥. លក់ប្ុ្ត្វ និង្ត្វសាែប និងផលិត្ផលរប្់វា ង ើមបីងធវើឱ្យ
ម្របង្ើរងឡើង និងងធវើឱ្យានង្ែរភាពនូវម្រ
ទ្ិញធាត្ុចូលជាសាច់ម្រ

ក់ចាំណ្ូលពីក្ិដ្ឋាន ្ម្រាប់ការ

ក់ និងទ្ូទត្់ចាំណយកនុងម្រគួសារ

ូចជានៃែសាលា

កាត្ពវកិចច្ងគម និងការកៃទាំ្ុខភាព។

ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ បញ្ជ
ហ ចមបងកនុងេនតរកមម ាំណាំ និង្ត្វ គឺ

កងវ៉ះវ ិធីសាស្រ្តកុងការវា្់
ន
្ទង់នូវេត្ែម្របងោជន៍ក លទ្ទ្ួល
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នពី វា។

ការទ្ទ្ួលបាន្ន្ូវការនចាប្រឌិត្ជា្ួយន្ឹងជនប្្ើសប្រព័ន្ធចប្្រុះ
នន្ការដ្ឋ ំដំណ ំ ន្ិងចិញ្ច្
ឹ សត្វ
ការចិញ្ចឹម្ត្វក ល

នម្រគប់ម្រគងម្រត្ឹមម្រត្ូវ នឹ ងនាាំមកនូវម្រ

ក់ចាំងណ្ញ

ខព្់ ល់ក្ិករងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចជាងបកនែខែ៉ះៗងៅតាមទ្ីផារ និងពពួកធញ្ញជាត្ិ
ភាគងម្រចើន។

ងៅកនុងវបប
កមមចម្រមរ៉ះេចិនញ្រនតយ៍ ងយើង
និោយថា "រួមបញ្ចូ លគាន
ជាំ នួ ្ ឱ្យ កា រ ដ្ឋ ក់ ងដ្ឋ យ

កឡ ក ពី គាន ! " ឧ ទហ រ ណ្៍
មួយននវ ិធីងន៉ះ គឺជាវ ិធីក ល
ក្ិករងធវើចម្រមរ៉ះគានរវាងការ
ចិញ្ចឹម្ត្វឱ្យ្ុងី មមរប្់
រូបទ្ី១.១៖ ការម្របមូលផលម្របចាំនៃៃម្របកបងដ្ឋយម្រប្ិទ្ធ

ភាពននការកាត្់ និងម្របមូលទ្ុកនូវពពួកងឡហគូម្ម្រាប់
ពកព ងគា និងម្រជូកនឹងកាត្់បនែយនៃែង ើមចាំណ្ី។

ពួកងគ ងៅកនុងលាំនានាំ នការ
ដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំណាំតាមរ ូវ។ ងៅ
កនុ ងម្របព័ នធ ី កស្រ្ត្ាំ ប ន់ ខព ង់
រាបតាមកបបម្របនពណ្ី ងគា
ម្រក បី និ ង ព កព ម្រត្ូ វ

ន

ម្រពកលងឱ្យ្ុី ងមម ងៅកនុ ង

នម្រព ឬ ងឡើ ង ងលើ ទ្ី ខព ្់ ៗ

ឆ្ៃ យពី ី ដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំ ណាំកនុ ង

េាំឡងរ
ូវដ្ឋាំ ុ៉ះ។ ងម្រកាយ
ុ
ងពលម្របមូ ល ផលរួ ច រាល់

្ត្វច ត្ុ

ត្ទាំង ងនា៉ះម្រត្ូវ

ននាាំមកភូមិវ ិញ

ង ើមបី

ឱ្យ្ុី ងមម ងៅងលើ ី ាំ ណាំ
រូបទ្ី១.២៖ Gliricidia និង leucaena ដ្ឋក់ងៅងលើងធនើរ

្ម្រាប់្ត្វពកព្ុី។
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ក លម្របមូ ល ផលរួ ច ងនា៉ះ
ងៅ កនុ ង េាំ ឡុ ង រ ូ វ ម្រ

ាំ ង

(FFTC 1999)។ ងៅក្ិដ្ឋានផទ៉ះអាឡូហា ងយើងចិញ្ចឹមចម្រមរ៉ះគានរវាងពកព ាន់

ទ ងគា ម្រកបី និងម្រជូក (រូបទ្ី១.១)។ ឧទហរណ្៍ ពកពរប្់ងយើង្ុីងមមងៅ
វាលងមម និ ង រុ ក រកចាំ ណ្ី ងៅកនុ ងគុ ងាព ត្រុ កា ជា ត្ិ ងឡហគូ ម ងហើ យ ងយើ ង ផត ល់

កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំខែ៉ះៗជាចាំណ្ី ល់្ត្វពកព (រូបទ្ី១.២)។ ជាមួយនឹងម្របព័នធ
ចម្រមរ៉ះ ងយើងអាចកាត្់បនែយនៃែចាំណ្ី្ត្វ
្ត្វក លងយើងម្របមូល

នងម្រចើន ងហើយ (ជាមួយលាមក

ន) ក៏កាត្់បនែយនៃែជី

នងម្រចើនក រ។ ងយើងកាត្់ និង

ម្របមូលចាំណ្ីស្រ្្់្កទ្ុ
តុ
ក្ម្រាប់្ត្វពកព ងគា ាន់ និងម្រជូក។ វាទមទរ
កាែាំងពលកមម បុកនតងយើងអាចកាត្់បនែយធាត្ុចូល
ងៅក្ិ ដ្ឋានផទ៉ះ អាឡូ ហា ងយើ ង

េនុ ញ្ជញ ត្ឱ្យ្ត្វ ច ត្ុ

ន។

នផត ល់េ នុ សា ្ន៍ ថា ្ូ ម េន ក

ត្្ុី ងមម ម្រប្ិ ន ងបើ ក កនែ ង េាំ ងណយផល។ ងទ៉ះជា

ោ ងណក៏ ងដ្ឋយ ងន៉ះមិ ន កមនកត្ងកត្អាចងធវើ ងៅ

នងៅកនុ ងការកាំ ណ្ ត្់
រប្់ាច្់ត្ូចតាច ឬបរ ិសាែនម្របជុាំជនងនា៉ះងទ្។ ងៅកកនែងវាលងមមមិនកមន
ជាជងម្រមើ្មួយ ក លេនកអាចងម្របើធញ្ញជាត្ិងផេងៗងធវើជាចាំណ្ីបកនែម

នងឡើយ។

ពិ ចរណេាំ ពីការផ្អអប់ ម្រគាប់ធញ្ញ ជាត្ិ ជាមួ យ នឹ ងមី ម្រករបក លានម្របងោជន៍
ង ើមបីបងងកើនការបាំកបែងចាំណ្ី

ងយើងង

ើញថាម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិក ល

នផ្អអប់ង ើរត្ួ

ូចជាម្រជូក ាន់ និងទ ក៏ចិញ្ចឹម

នលអជាមួយ

ជាម្របូបីយូទ្ិក (probiotics) ក លកាត្់បនែយត្ម្រមូវការ្ម្រាប់ការងម្របើ ឱ្្ៃ។
ពពួក្ពាវ្ី្ត្វ

ម្របភពចាំណ្ី្ត្វមួយចាំនួន (ងយើងងម្របើ េត្ិ្ុខុមម្រ
ងផតើ មចាំ ណ្ីក ល

ណ្្កមម (EM) ង ើមបីផួច
ត

នផ្អអប់ ជា មួ យ មី ម្រករ ប រប្់ ងយើង)។ េត្ិ ្ុ ខុមម្រ

ណ្រ្់

ក លានងៅកនងេត្ិ
្ុខុមម្រ ណ្្កមម ្ាំងោគវ ីតាមីនធមមជាត្ិ និងបងងកើត្
ុ
្ា្ធាត្ុពម្រងឹង្ុខភាពក លាន្ម្រាប់ការពារប្ុ្ត្វ។ ្ម្រាប់ងយើង
ការចាំណយងលើេត្ិ្ុខុមម្រ

ណ្្កមម

គឺានត្នមែធូរនៃែជាងថានាំេង់ទ្ីបីយូ

ទ្ិច និងការចក់ថានាំវ ីតាមីនងៅងទ្ៀត្ ងហើយកៃមទាំងអាចងអាយងយើងជាំនួ្នូវ
ត្ម្រមូវការថានាំេង់ទ្ីបីយូទ្ិចងៅកនុងម្របព័នធរប្់ងយើងផងក រ។ ងយើង
និងជម្រងរករាល់្ ត ហ៍ជាមួយេត្ិ្ុខុមម្រ
រុយ។

ញ់ម្រទ្រង

ណ្្កមម ង ើមបីកាត្់បនែយកែិន និង

ចាំនួនងម្រចើននន ក់ងត្រ ីានម្របងោជន៍ចប់ងផតើមជាំនួ្ឱ្យភានក់ងារបងកងរាគ
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តាមរយៈការ ងណ្ើត មទ្ីកកនែង។ ងោងងៅតាម Higa និង Parr (ឆ្នាំ១៩៩៤)
េត្ិ ្ុ ខុម ម្រ

ណ្្កមម -១ (EM-1) គឺ ជាការលាយបញ្ចូ លគានក លានតាម

លកាណ្ៈពាណ្ិជាកមម ក លផទុកងដ្ឋយេត្ិ្ុខុមម្រ ណ្បីម្របងភទ្៖
១.
ក់ងត្រ ីអា្ុីត្ឡាក់ទ្ិក - ម្រករមម្រគួសារនន ក់ងត្រ ីងន៉ះក៏ ម្រត្ូវ
ងគងម្របើកុងការផលិ
ន
ត្ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគាជូរ (ោេួរ) និង

ី្ (ម្របហុក

ន

រាាំង) ផង

ក រ។

ក់ងត្រងី ន៉ះបាំកបែងជាត្ិ្ករងៅជាអា្ុីត្ឡាក់ទ្ិក។ ងៅកនុង ាំងណ្ើរការ
ងន៉ះ ពួកវាបនែយកម្រមិត្ pH ក លរារាាំងការលូត្លា្់ននពពួកមីម្រករបបងកជាំងឺ
និ ង ងធវើ ឱ្យវាគាមនលទ្ធភាព្ម្រាប់ េ ត្ិ ្ុខុម ម្រ
រ្់

ណ្ក លផលិ ត្ ងមតានង ើមបី

ន។
២. ងម ាំ កបរ - ទាំ ង ងន៉ះគឺ ជា ផេិ ត្ ឯកងកា្ិ កា

នងម្របើកុងការងធវ
ន
ើនាំបុ័ង

និងអាល់កុល។

ូ ច ជាផេិ ត្ ក លម្រត្ូ វ

វាជាំរញ
ុ
ាំងណ្ើរការននការងឡើងងម

(ការងធវើឱ្យជូរ)។
៣.

ក់ ងត្ររី ្មី្ាំងោគ -

ក់ ងត្រ ទ
ី ាំ ងងន៉ះេនុ ញ្ជញ ត្ឱ្យមី ម្រករ ប នទ្

ងទ្ៀត្រួមរ្់ងៅចូលគាន។ ពួកវាងម្របើ photons ង ើមបីរ ាំលាយសារធាត្ុ្ររា
ី ងគ និង
េ្រ ីរាងគ។ ងោងងៅតាមងលាកងវជាបណ្ិឌ ត្ Higa និង Parr (ឆ្នាំ១៩៩៤)

ក់

ងត្រ ីរ្មី្ាំងោគ “េនុវត្តរ្មី្ាំងោគមិនងពញងលញ ក លរ្់ងៅមិនម្រត្ូវការ
ខយល់” (ងពាលគឺេវត្ដានេុក្ុីក្ន)។ ចប់តាាំងពី ាំងណ្ើរការននរ្មី្ាំងោគ
ផត ល់នូវ េុ ក ្ុីក្នជាេនុ ផល
ឫ្រុកាជាត្ិ។

ក់ ងត្រទ
ី ាំង ងន៉ះជួ យផត ល់េុក ្ុីក្ន ល់

ក់ងត្រ ីរ្មី្ាំងោគក៏ានេត្ែម្របងោជន៍ផងក រ

្មត្ែភាពកនុងការបនាបជាត្ិពុលងៅកនង
ី
ុ

្ម្រាប់

ឧទហរណ្៍តាមរយៈការផ្អែ្់

បតូ រសារធាត្ុ ូ ច ជាអា្ុី ត្ ្ុ ល ហវី ម្រឌ្ិ ច (H 2 S) ងៅជា្ា្ធាត្ុ ា ន
ម្របងោជន៍ និង្ម្រាប់្មត្ែភាពរប្់វាកនុងការជួ្ជុលអា្ូត្។
កផនកមួយននម្របព័នធចិញ្ចឹម្ត្វរប្់ងយើង ងយើងកាត្់ និងម្របមូលចាំណ្ីជា
ងរៀងរាល់នៃៃ។ ងយើងផតលច
់ ាំណ្ី ល់្ត្វពកព្ុីងៅកនុងងម្រកាល រហូត្ ល់ម្រព៉ះ
អាទ្ិត្យ្មៃួត្វាលងមម ងធវើឱ្យាន្ុវត្ែិភាព ល់ពួកវា ជាងការក លម្រពកលង
វាឱ្យ្ុីងមមងៅទ្ីវាល។ ងៅត្ាំបន់រប្់ងយើង ពពួក

រា្ុីត្ ែងចូលងៅកនុង

ម្រកព៉ះ ងៅងពល្ត្វពកព្ុងី មមងៅងលើងមមង្ើម។ ងយើងផតល់ចាំណ្ី ល់្ត្វ
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កាតន់ កូនពកព ពីធនាគារចាំណ្ី្ត្វក លងយើង
ង

នបងងកើត្ងឡើង និងរបងង ើម

ើ រាងងកាងននរុកាជាត្ិងឡហគយមី
ណ្ឺត្ាំបន់ម្រត្ូពិច និងេនុត្ាំបន់ម្រត្ូពិច (tickុ

trefoil) (Desmodium rensonii), ង ើម Malabalatong (Flemingia congesta),

(Indigofera), ង ើម Kakawate ឬ Madre de Cacao (Gliricidia sepium), ង ើម
Ipil-ipil ( Leucaena leucocephala) និងអាកា្ា (Mangium acacia)។ ងពល
ខែ៉ះពកពរប្់ងយើង

និងកមកង

ន្ុី្ាំបកង

ើងន៉ះខែ៉ះៗផង។

ូចក លពួកងគ្ុីចាំណ្ី ្ត្វពកពមួយហវងត្ូ
ូ ចអាចបងងកើត្ជាគាំនរង

ើ

ើ ៏ធាំ ក លងៅ្ល់អាចម្រត្ូវ

ន្មៃួត្ និង នងម្របើ្ម្រាប់ជា
េូ្ ុត្។ ការេនុវត្តននការកាត្់ និងម្របមូលងន៉ះ រួមបញ្ចូ លគាននូវការម្របមូល
ចាំ ណ្ី្ម្រាប់ ្ត្វព កព ជាមួ យ នឹ ង ការងារម្របចាំ នៃៃននការងរ្
ើ េូ ្្ម្រាប់

ុ ត្ ក លបងាហញពីេត្ែម្របងោជន៍ ៏េសាចរយមួយងទ្ៀត្ននម្របព័ នធចម្រមរ៉ះកនុងការ

ចិញ្ចឹម្ត្វងៅងលើក្ិដ្ឋាន។

កកនុងការកាំណ្ត្់ បរ ិាណ្
ត្នមែង្ ាកិចចននចាំណ្ី និងេូ្ ុត្ក៏ងដ្ឋយ េនកនឹងង ើញថាងពលងវលាកាែាំង
ពលកមមរប្់េនក

ម្រត្ូវ

ងទ៉ះបីជាវាអាចពិ

នកាត្់បនែយងដ្ឋយការងធវើ្កមមភាពតាមមងធា

យ

ងដ្ឋយងចត្នា។
តារាង១.១៖ ម្របភពលាមក្ត្វងផេងៗ និ ងការ
ប្រនេទ្សត្វ

ជីសរ ុរ

ន់ម្របាណ្ជីជាត្ិ (NRCS 1995)
អាសូត្

ផ្ូសរ័ វ

------ Ibs/នៃៃ/1000-Ib animal unit -----កូនងគា

១

៥៩,១

០,៣១

០,១១

៨០,០

០,៤៥

០,០៧

ម្រជូក

៦៣,១

០,៤២

០,១៦

ាន់ (យកពង)

៦០,៥

០,៨៣

០,៣១

ាន់ (យកសាច់)

៨០,០

១,១០

០,៣៤

ាន់ដ្ឋាំង ុង

៤៣,៦

០,៧៤

០,២៨

ងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ២
៣
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តាមរយៈជី វ ា្់ ក លពុ កផុ យ ងពញងលញងៅងលើ ក្ិ ដ្ឋាន ងយើង
បងងកើនផលិត្កមម ាំណាំធញ្ញជាត្ិ

ាំណាំបកនែ និងពពួក ាំណាំជី ក លកាត្់

បនែយនៃែង ើមជី និងបងងកើនទ្ិនផ
ន ល។ ងន៉ះគឺជាេត្ែម្របងោជន៍ ៏្ាំខ្នន់ងៅកនង
ុ
ម្របព័នធរប្់ងយើងងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន បុកនតងយើងនឹងក្វងរកេត្ែម្របងោជន៍
ងផេងងទ្ៀត្ផងក រ រួមទាំងផលិត្កមមជីវធយូង ពីកាក្ាំណ្ល់រុកាជាត្ិ។

ប្រព័ន្ធចប្្រុះវារ ីវរបក្េ ន្ិងរ ុកខជាត្ិ
បកនែ ម ពី ងលើ ម្របព័ នធ ននការកាត្់ និ ង ម្របមូ ល ក លងយើ ង ងម្របើ ្ ម្រាប់
ចិ ញ្ចឹម្ត្វ ៏ ធាំទ្ូលាយរប្់ ងយើ ង ងយើង

នពិ ងសាធោងខ្នែាំងជាមួ យ នឹ ង

ការបម្រងួមចុ៉ះននម្របព័នធផលិត្កមមម្រត្ី ក លបនាុាំ្ម្រាប់វារ ីវបបកមមចម្រមរ៉ះជាមួយ
រុកាជាត្ិ ក លងយើងចិញ្ចឹមម្រត្ី ទ្ីឡាបោ។ ទក៏ចូលរួមកនុងម្របព័នធកុងទ្ឹ
ន
កងន៉ះ
ក រតាមរយៈការកហលទ្ឹក
រចនាងឡើ ង ក ល

ការរកចាំណ្ី

នភាា ប់

និងមុជទ្ឹកងៅកនុងស្រ្៉ះក ល

ន

គានតាមរយៈម្របព័នធបាំពង់ទ្ឹក
បុ កនតមិនានផទុកពូជម្រត្ីងទ្។
ងយើ ង ងម្របើ កា ក្ាំណ្ ល់ ទ្ឹ ក

្ម្រាប់ផលិត្កមមបកនែ (រូប
ទ្ី ១.៣)។

មិ នកមនក្ិក រ

ទាំ ង េ ្់ ទ្ ទ្ួ ល ងជា គ ជ័ យ
ជាមួយនឹងម្របព័នធម្របងភទ្ងន៉ះ
ងទ្

ូងចន៉ះម្រប្ិន ងបើេនកងធវើ

ពិងសាធ ្ូមចប់ងផតើមងដ្ឋយ
ម្របរងម្របយ័ត្ន និងចប់ ងផតើ ម ពី
ម្រទ្ ង់ ម្រទ យ ត្ូ ច ្ិ ន ។
ឧទហរណ្៍ Little និង Edwards
(ឆ្នាំ ២ ០០៣) ម្រពានពី កា រ
ប រា ជ័ យ នន ម្រប ព័ នធ ទ្ាំ ងនើ ប

រូបទ្ី១.៣៖ ងៅកនុងម្របព័នធវារីវបបកមមងន៉ះ ម្រត្ី និងរុកា

ជាត្ិកម្រមម្រត្ូវ

នងគដ្ឋាំងដ្ឋយកឡកពីគាន បុកនតម្រត្ូវ

នភាា ប់ ជា មួ យ គាន ងៅកនុងម្របព័ នធ ក លានចរនត

ទ្ឹ ក វិល ចុ៉ះ ងឡើ ង ។ ងដ្ឋយានជាំ នួ យ ពី ព ពួ ក េត្ិ
្ុខុមម្រ

ណ្ក លានម្របងោជន៍ និងការរចនា

ម្រត្ឹមម្រត្ូវ ម្រត្ីផតល់ជីជាត្ិឱ្យរុកាជាត្ិ និ ងរុកាជាត្ិ្ាអត្
ិ ។
ទ្ឹក្ម្រាប់ម្រត្ីវញ
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ក លបម្រងួ ម ទ្ាំ ហាំរួ ម បញ្ចូ ល

ជាមួ យ វារ វី បបកមម ។ ម្របព័នធ
ចិ ញ្ចឹ ម ម្រត្ីខ្នន ត្ត្ូ ច ម្រត្ូ វ

ន

ងគ ប ងាហ ញ អា ច ងម្របើ ម្រ

្់

ន តា ម ប ងចច ក ងទ្ ្ ងៅ
កនុងសាែនីយ៍ និងក ល ន
ម្រគប់ម្រគងងដ្ឋយេនកស្រសាវម្រជាវ
ងលើ កា រសាកលបងងៅតាម
ក ្ិ ដ្ឋា ន ។ ងទ៉ះ ជា ោ ង
ណ ការបនាុាំ ងដ្ឋយនិ រ នត រ
ភាពននម្របងភទ្ម្របព័ នធ ទាំ ង
ងន៉ះតាមរយៈក្ិករ

គឺជា

ការកម្រម” (Little and Edwards
2 0 0 3 ) ។ េន ក អា ច គិ ត្ ពី
ម្រប ព័ នធ នន កា រ ចិ ញ្ច ឹ ម ្ ត្វ
ណមួ យ ក ល ម្រត្ូ វ

ន

ងកូវកនុងមងាកក លម្របមូល នខព្់
បាំផុត្ - ការង ៉ះបង់ងចលម្របចាំ្ ត ហ៍ម្រត្ូវ ន
រូបទ្ី១.៤៖

ងគម្របមូ ល

នខព្់បាំផុត្រហូត្ ល់ពាក់ កណ
ត ល

លាមក្ត្វក លពុកផុយជាជីកាំបុ្ម្រតិ៍ ត្ូវ

បនែយ។ បនាទប់មក ជីលាមក្ត្វក ល
ផុយជាកាំបុ្តងិ៍ ដ្ឋយពពួកេត្ិ្ុខុមម្រ
ក លានអាយុពីរ្ ត ហ៍ ម្រត្ូវ

កម្រាលននការចិញ្ចឹម ងកូវ ី។

កាំណ្ត្់ និងពឹងកផអកងលើធាត្ុចូលក ល

នកាត្់

នពុក

ណ្្កមម

នបកនែមងៅងលើ

នទ្ិញ "ទ្ីកកនែងដ្ឋក់ចាំណ្ី" ងដ្ឋយមិន

គិត្ពីទ្ាំហាំ។ ពីងម្រពា៉ះទ្ាំហាំង្ ាកិចច ងធវើឱ្យម្របត្ិបត្តិការត្ូចមិនាននិរនតរភាព
ងដ្ឋយសារម្រ

ក់ចាំងណ្ញទប និងនៃែង ើមននធាត្ុចូលានត្នមែខ្
ព ់។

ផ្លិត្ក្េជីកំរុសរិ៍ ត ស់
ងដ្ឋយងម្របើលាមកពី្ត្វរប្់ងយើង ងយើង

នរួមបញ្ចូ លការផលិត្ជី

កាំបុ្តិ៍រ្់ ងៅកនុងម្របព័នធក្ិកមមរប្់ងយើង (រូ ប ទ្ី ១ .៤)។ ពពួក ងកវូ ីរប្់
ងយើ ង ម្រត្ូ វ នផត ល់ ចាំ ណ្ី ងដ្ឋយលាមក្ត្វ ្ុ ទ្ធពី ងគា ម្រកបី ពកព និ ង ម្រជូ ក ។
លទ្ធផលផលិត្ផលចុងងម្រកាយននការបាំកបកងដ្ឋយសារធាត្ុ្រ ីរាងគ (vermicast)
ម្រត្ូវ

នលាយបញ្ចូ លគានងៅកនុង ី្ម្រាប់យកងៅងម្របើកុងថា
ន
ន លរប្់ងយើង ( ី
រប្់ងយើងម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើងជាមួយ ២០-២៥% ននផលិត្ផលចុងងម្រកាយ
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្ុទ្ធននការបាំកបកងដ្ឋយសារធាត្ុ្រ ីរាងគ)។ កផនក្ាំខ្នន់ននផលិត្កមម ាំណាំជី
និ ង បកនែ រ ប្់ ងយើ ង កត្ងកត្ផត ល់ ត្ នមែ ល់ កា រម្រគប់ ម្រគងបកនែ ម ។ ងយើ ង អាច
ម្របមូលផលននផលិត្ផលចុងងម្រកាយននការបាំកបកងដ្ឋយសារធាត្ុ្រ ីរាងគ

ន

២

៦-១០លីម្រត្កនុង១ម ងដ្ឋយងម្របើ ងកូវវារងៅងពលយប់ រប្់អាញ្រហវិក (Mikkelson 2015)។
គងម្រាងងផេងៗងទ្ៀត្ងៅត្ាំ បន់ម្រត្ូពិចក៏ នបញ្ចូ លវ ិធីសាស្រ្តននការងធវើជីកាំបុ្តិ៍
រ្់ពីលាមក្ត្វ

រួមទាំងមជឍមណ្ឌលជីវ ិត្ជនបទ្ងៅមីនដ្ឋណវ

បទ្ី្ទ

ងៅម្របងទ្្ភីលព
ី ីន(Tacio 2014; Capuno 2010)។

ការប្គ្រ់ប្គ្ងវដតនន្ជីជាត្ិដី
ងៅងពលក្ិករចប់ងផតើមងធវើផលិត្កមម ាំណាំចម្រមរ៉ះ និងការចិញ្ចឹម្ត្វ
កាក្ាំណ្ល់្ត្វនឹងបងងកើនទ្ិននផលងម្រចើនបាំផុត្ (រូប ទ្ី ១.៥)។ ងៅកនុងម្របព័នធ
រប្់ងយើង ានកត្លាមក្ត្វងៅកនងជម្រងរ
ក និងកនុងម្រទ្រងងពលយប់បុងណណ៉ះ
ុ
ក លម្រត្ូវ

នម្របមូ ល និ ងលាយជាមួ យ វត្ែុធាត្ុ ង ើ ម ងផេងងទ្ៀត្្ម្រាប់ ងធវើ ជី

កាំបុ្តិ៍។ លាមកពី្ត្វក លងៅកនុងម្រទ្រងគឺងាយស្រ្ួលកនុងការម្របមូល។ ចាំងពា៉ះ
្ត្វចិញ្ចឹមឱ្យ្ុងី មមងៅតាមទ្ីវាល លាមក្ត្វងៅកនុងម្របព័នវា
ធ លងមម្ែត្
ិ
ងៅកនុងទ្ីវាល ងធវើជាជី ល់វាលងមម និងរួមចាំកណ្ក ល់ង្ែរភាពម្របព័នធងេកូ
ឡ្ុ
ូ ី។ លាមក្ត្វនឹងម្រត្ូវ នរួមបញ្ចូ លងដ្ឋយេត្ិ្ុខុមម្រ ណ្ ្ត្វលអិត្

ងកូវ ី។ល។ ងដ្ឋយមិនចាំ ច់ានេនតរាគមន៍ពីមនុ្េងឡើយ។ ងយើងាន
បរ ិាណ្លាមក្ត្វងម្រចើនណ្់ក លអាចរក នពីជម្រងរករប្់ងយើង ងហើយ
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ងយើ ង មិ ន ចាំ

ច់ ចាំ ណ យ

ងព ល ងវ លា និ ង កា រ ខាំ ម្របឹ ង
កម្របងបកនែមងទ្ៀត្ងៅកនុងការ
ម្របមូ លលាមក្ត្វ ពី ទ្ីវា ល

ងឡើយ។ ម្រប្ិនងបើេនកងទ្ើប
កត្

នចប់ងផតើម និងម្រត្ូវការ

លាមក្ត្វ្ម្រាប់ងធវើជីកាំបុ្តិ៍
េន កអាច្ងម្រមចចិ ត្ត ម្របមូ ល
តាមក លេន កអាចងធវើ
រូបទ្ី១.៥៖ ងៅកនុងម្របងទ្្នៃ ្ហ-្ាជិកងគា

យកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ

កចករាំកលកធនធាន

និងដ្ឋាំងមម

napier និងពពួកងឡហគូម ងហើយក៏លក់ជាចាំណ្ី
្ត្វឱ្យគានងៅវិញងៅមក។ លាមក្ត្វម្រត្ូវ
ងម្របើ្ម្រាប់ងធវើជាជី។

ន

ន។

ងទ៉ះ ជា ោ ង ណ ក៏ ងដ្ឋ យ
ងៅងពលេនាគត្េនកនឹងចង់
រកវ ិធីង ើមបីម្របមូលលាមក្ត្វ
ងៅកនុ ងបរ ងិ វណ្្ត្វ ចិ ញ្ចឹ ម
ង ើ មបី ្ នេាំ ងពលងវលា និ ង
កាែាំងពលកមម។
ម្រប ្ិ ន ងបើ េន ក ច ង់
ឱ្យ្ហម្រគា្ផលិត្ ម្របងភទ្
ចាំ ណ្ី មួ យ ឱ្យាននិ រ នត រ ភាព
ជា ង មុ ន ងហើ យ េន កច ង់ ងម្របើ
ម្រ

្់ធនធានក លានងៅ

ក្ិដ្ឋានស្រសាប់កាន់កត្ងម្រចើន
េន ក នឹ ង ម្រត្ូ វ រ ក ម ងធា
ង ើ មបី ងម្របើ ម្រ
រូបទ្ី១.៦៖ ឡជីវឧ្ម័នាកហាយហវឺក លផលិត្

ងៅម្របងទ្្នៃងន៉ះ ម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់ងៅផទ៉ះអា

ឡូហាកនុងម្របងទ្្ភីលីពីន ក លជាធុងជីវឧ្ម័ន
ានទ្ាំហាំធាំ ូច្គរ និងេកណ្តត្ទ្ឹក ន។
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យ

្់ រ ាំ ហូ រ កា ក

្ាំ ណ្ ល់ ងន៉ះ។ ខ្ន ងងម្រកា ម
ងន៉ះ គឺ ជាកា រ

ន់ ម្របា ណ្

ខែ៉ះៗននការផលិត្លាមក្ត្វ
្ម្រាប់ម្របព័នធជាងម្រចើនម្របងភទ្។

េងគការ Heifer ងៅម្របងទ្្នៃ
ក លអាចងម្របើលាមក្ត្វរាវ

នងរៀបចាំបងងកើត្កម្រមិត្ជីវឧ្មន
័ មួយ

នលអ

ង ើមបីផលិត្ឧ្ម័នងមតាន្ម្រាប់ងម្របើជាកាំងៅ/

ចមអិនអាហារ (Meyers 2012) (រូបទ្ី១.៦)។ ងេកូានជងម្រមើ្ងផេងងទ្ៀត្្ម្រាប់
ា្ុីនរ ាំលាយជីវឧ្ម័ន ក លានងៅងលើងគហទ្ាំព័រ www.echocommunity.org។
ឧទហរណ្៍ ្ូមងមើលបទ្បងាហញងដ្ឋយ Wilkie (ឆ្នាំ២០១៦) និងម្របភពងផេងៗ
ងទ្ៀត្ងៅ https://www.echocommunity.org/en/search?q=biodigesters។
ងៅងលើក្ិដ្ឋានរប្់ងយើង

ងយើងកត្ងកត្ងធវើជីកាំបុ្តិ៍នូវលាមក្ត្វ

រប្់ ងយើ ង ងដ្ឋយានខយល់ ងចញចូ ល ង ើ មបី ប ងងកើ ត្ កាំ ងៅក លបាំ

ត្់ ព ពួ ក

ភានក់ងារបងកជាំងឺ និងជាំងឺនានា។ ការងធវើជីកាំបុ្តិ៍ងដ្ឋយានខយល់ងចញចូល ឬ
“ការងធវើជីកាំបុ្ងតិ៍ ៅត ”េនុញ្ជញត្ឱ្យពពួកេត្ិ្ុខុមម្រ
ម្រ

ក ទ្ូងៅ

ណ្ក លម្រត្ូវការកាំងៅពិត្

ង ើមបីបាំកបកកាក្ាំណ្ល់្រ ីរាងគងៅជាជី កាំបុ្តិ៍ក លអាចងម្របើ

ន និងានង្ែរភាព។ ្ីត្ុណ្ហភាពងលើ្ពី ៦០េងាង្ ងៅកនុងគាំនរជីកាំបុ្តិ៍

រប្់េនកនឹង្ាែប់ម្រគាប់ងមម និងពពួកភានក់ងារបងកជាំងឺ (Richard 1992)។
ម្រត្ួត្ពិ និត្យ្ីត្ុណ្ហភាពរាល់នៃៃរហូត្ ល់េនក គិ ត្ថាវាងៅត ល់កម្រមិត្ងហើយ។
ងដ្ឋត្កាាំបិត្ង្នៀត្ ឬកាំណត្់ក កមួយ (រូបទ្ី១.៧ក ទ្ាំព័រ២៩) ងៅកនុងគាំនរជី
កាំបុ្តិ៍ចាំកណ
ត លរយៈងពល ១០នាទ្ី។ បនាទប់ពីេក
ន ទញវាងចញ ្ូមងម្របើកទ្មូ
កមម្រត្េុីនញ្រហាវរ ង ើមបីវា្់្ីត្ុណ្ហភាពននងលាហៈងន៉ះ (ម្រប្ិនងបើេនកងម្របើន
រប្់េនក វាងធវើឱ្យេនកងៅតន ) (រូបទ្ី១.៧ខ ទ្ាំព័រ២៩)។ ងយើងម្រត្ឡប់គាំនរជីកាំបុ្តិ៍
រប្់ងយើងកនុងមួយ្ ត ហ៍មតង ងធវើវាកនុងរយៈងពលបី្ ត ហ៍។ េនកអាចអាន
បកនែ ម ពី ជី កាំ បុ ្តិ៍ ងៅកនុងង្ៀវងៅរប្់ ខាំុ្ ងៅកនុ ងជាំ ពូ ក ្តី ពី មូ ល ដ្ឋានម្រគឹ៉ះ
ងលខ៤៖ ជីកាំបុ្តិ៍។
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កាាំបិទ្ង្នៀត្

រាងTrapezoidal
េត្ិបរា ២ម
េបបរកា ១ម

្ាំងណ្ើមហួត្

កណ
ត ល

ងចញ

គាំនរជីកាំបុ្តិ៍
េត្ិបរា ២ម
េបបរកា ១ម

រូបទ្ី១.៧ក៖ ងៅងពលក លជីកាំបុ្តិ៍ លាមក្ត្វត្ាំបន់ម្រត្ូពិច កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និង

ងមមរលួយងឡើងងៅត ្ីត្ុណ្ហភាពគួរកត្ងកើនងឡើងពី ២៥-៣០េងាង្ងៅង ើម ាំបូងនន
វ តជីកាំបុ្តិ៍ រហូត្ ល់> ៦០េងាង្ ង ើមបីកាំចត្់ងចលភានក់ងារបងកជាំងឺ និងជាំងឺ។

រូបទ្ី១.៧ខ៖ វា្់្ីត្ុណ្ហភាពងៅខ្នងកនុងគាំនរជី កាំបុ្កតិ៍ លកាំពុង ាំងណ្ើរការ
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ជំហាន្រខន្ែ្នន្ផ្លិត្ក្េជីវធ្យង
ូ (Biochar)
ង ើ មបីចត្់ កចងការម្រគប់ ម្រគង ីរប្់េនកងអាយ្នមួយកម្រមិត្ងទ្ៀត្
្ូ ម ពិ ច រណងម្របើ ម្រ
កាក្ាំ ណ្ ល់ ពី ង

្់ ្ ាភ រៈ
ើ និ ង េងាក ម

្ម្រាប់ ផ លិ ត្កមម ជីវ ធយូង។ តាម
រយៈ ាំងណ្ើរការមួយក ល
ពិនិត្យ

នម្រត្ួត្

ក លងគងៅថាការបាំកបក

សារធាត្ុ (ពីភាសាម្រកិច ានន័យ
ថា ការកបងកចក ងភែើ ង ) េន ក អា ច
បាំ កបែ ង រូ ប ធា ត្ុ កា ង

ន កនុ ង ង

ើ

(ធាត្ុលន
ី ីន) ងៅជាឧ្ម័នក លងធវើ

រូបទ្ី១.៨៖ ការកាត្់ និងម្របមូលកាំណត្់ង

ឱ្យានរនធងសាពត្ផទុកសារធាត្ុចិញ្ចឹម

ត្ូចៗ និងកមកង

ងផទៀងផ្អទត្់លកាខណ្ឌ ី។ ងយើង្មៃួត្

ម្រត្ូវ

ថាមពលជី វ សាស្រ្ត និ ង ្ម្រាប់
កាំ ណ ត្់ ង

ើ និ ង កមកង

ើ ពី កា រ

ើ

ើ ក លម្រត្ូវ

ន្មៃួត្
បនាទប់ពីពកព្ុី្ែឹកវាេ្់។ ងពល្ៃួត្ង ើ
នបាំកបែងងៅជាជីវធយូង ៏ានម្រប្ិទ្ធ

ភាពងដ្ឋយដ្ឋក់ងភែើងងលើគាំនរងន៉ះ។

កាត្់ និង្តករប្់
ងយើង ពីកាក
ុ
្ាំណ្ល់ចាំណ្ីពកព ងហើយគរវាងៅ
កនុងរងត
ត (រូបទ្ី១.៨)។ ងៅងពលកាំ
ងទ្ចកមកង ើ ្ត្េ្់
ៃួ
ចាំហាយទ្ឹក
ងយើងដ្ឋក់ងភែើង ុត្វាឱ្យង ៉ះ។ ដ្ឋក់
កាំ ងទ្ចង

ើ និ ង ម្រកដ្ឋ្ ឬងមម

្ៃួ ត្ ងៅងលើ គាំ ន រកមកង

ើ រ ប្់

េនក និង ុត្ងភែើងពីខ្នងងលើ។ រ ាំហូរ
ខយ ល់ នឹ ង ម្រត្ូ វ
ត្ គាំ ន រ

ន ទ ញ ងច ញ ពី

ងហើ យ វាងៅត ងៅកផន ក

ខ្នងងលើ មុ ន តាមរយៈធយូ ងវានឹ ង

រូបទ្ី១.៩៖ ង ើមបីកាត្់បនែយការងម្របើម្រ

ឱ្យ

នត្ិចបាំផុត្ងៅរ ូវម្រ

្់ទ្ឹក

ាំង ទ្ឹក្ែិត្កនុង

លកាណ្ៈងម្រត្ៀមរួចជាងស្រ្ច និង្កមម ងៅ
កកបរគាំ នរងភែើងងពាត្ងៅកនុងម្រទ្រងននរងត
ត កនុង ី។
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ង ៉ះ ចុ៉ះ ងម្រកា ម ។ ងន៉ះ ជួ យ ប ងងកើ ន
ម្រប្ិ ទ្ធ ផ ល និ ង ផត ល់ ទ្ិ នន ផ លជី វ
ធយូ ង ខព ្់ ជា ង មុ ន ។ ម្រប ្ិ ន ងបើ
កមកង ើ ទាំងងនា៉ះម្រត្ូវ នងគដ្ឋក់វា
ឱ្យហាប់កណ្ន រងត
ត ងន៉ះនឹងមិន
េ នុ ញ្ជញ ត្ ឱ្យ ាន រាំហូ រ ខយ ល់ ចូ ល
ល់

ត្ ងម្រកា ម

ន ងហើ យ វា ក៏

រា រាាំ ង ខយ ល់ មិ ន ឱ្យ ចុ៉ះ
ងម្រកាម

ល់

ត្

នក រ។ ងយើ ង ងម្របើ ងមម /

្បូវ Cogon imperica ្ៃត្ជា
ួ
ឧបករណ្៍ចាំងហ៉ះ ង ើមបីបងញ្ឆ ៉ះកផនក
ខ្នងងលើននគាំនរ

ូងចន៉ះវាជាចាំងហ៉ះ

ម្របព័នធធយូង Top Lit Up Draft

(TLUD) ងៅកនុងរងត
ត ។ ាំងណ្ើរ
ការ TLUD ុត្ងម្របង និងឧ្ម័ន
ក លអាចង ៉ះ

ន ខណ្ៈងពល

ក លកាត្់បនែយកផេង និងបងងកើត្
ជាការ ុ ត្ ៏ លអ មួ យ ។ កផន ក ខ្នង
មុខក លចល័ត្ចុ៉ះងឡើង ងធវើចលនា
ចុ៉ះងម្រកាមគាំនរោងានម្រប្ិទ្ធផល
ងហើ យ ម្រត្ូ វ

នងស្រសាចទ្ឹ ក ង ើ មបី

ម្របមូលធយូង មុនងពលក លវាកាែយ
ជាងផ៉ះ (រូ ប ទ្ី ១ .៩)។ ានបចច័ យ
និ ង កាំ ហុ ្ មួ យ ចាំ នួ ន ក លត្ម្រមូ វ
មុ ន ងពលេន ក ឹ ងថាងពលណម្រត្ូ វ

រូបទ្ី១.១០៖

នគរជា

ង ើមកាំណត្់ង

ច់ម្របចាំ្ ត ហ៍

ើ ត្ូចៗម្រត្ូវ

ង ើមបីធានា

ននូវការ្ៃួត្។ ពួកវាជា TLUD ម្រត្ូវ

ង ៉ះងៅងពលក ល្ាំងណ្ើមានពី

ន

២០-

៣០%។ ងៅងពលក លាន្ាំងណ្ើម ២០៣០%

ងនា៉ះ

កាំណត្់ង

ើ ត្ូចៗនឹងផុយ

ឬស្រ្ួយ ងៅងពលេនកពត្់វា វានឹងងម្រប៉ះ

ក់

ងហើយងមើលងៅ្ៃួត្ងដ្ឋយគាមនស្រ្ទប់ពណ្៌
នបត្ងងទ្។
េនកង

ូចគានងន៉ះផងក រ ម្រប្ិនងបើ

ើញ្ាំបកង

ើង

ងធាំ និងងហើមងៅ

ខ្នងចុង ងៅងពលេនកបាំកបកវា វាានទ្ឹក

ខព្់ខ្នែាំង។ ពី២០-៣០% នន MC ្ាំងណ្ើម

ក លងៅង្្្ល់ភាគងម្រចើនានងម្របង
មិនកមនទ្ឹកងទ្

បាំកបែងរូបធាត្ុកាង

ក លជាជាំនួយកនុងការ

នកនុងង ើ (ធាត្ុលីនី
ន) ក្លុយឡូ្ និងងហមីក្លុយឡូ្
ងចញពីធាត្ុង

កាែយជាងផ៉ះ។

ើ ងៅជាធយូងងដ្ឋយមិនឱ្យវា

បញ្ឈប់ កា រ ុ ត្ - េន ក ម្រត្ូ វ បញ្ឈប់ វា មុ ន ងពលកាំ ណ ត្់ ង

ើ ទាំ ង េ្់ ម្រត្ូ វ

ន

បាំ កបែ ង ងហើយមិនេនុញ្ជញត្ឱ្យ ុត្ងៅជាងផ៉ះងទ្។ ងយើងានរងត
ត េចិនញ្រនតយ៍
ិ ងដ្ឋ យ គាំន រ កម ក ង
មួ យ ក ល ព័ ទ្ធជុាំ វ ញ
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ើ ជា ងម្រចើ ន ក លកាំ ពុ ង ្ មៃួ ត្ ងៅ

ាំណក់កាលងផេងៗគាន (កាក្ាំណ្ល់ពីការកាត្់ និង្តកឱ្យពកពរប្់
ងយើង
ុ

(រូបទ្ី១.១០)

ងហើយងយើង

នរកង

ើញថា

ងយើងមិនម្រត្ូវការងម្រច៉ះក ក

ឬ

ា្ុីនងនា៉ះងទ្។

ងទ្ៀត្

ជី វធយូងក៏អាចម្រត្ូវ

នផលិត្ងចញពី ្ាំណ្ល់ ាំណាំចាំណ្ី ្ត្វងផេង

ូចជាង ើមងពាត្ ឬងមម napier (Pennisetum purpureum) បុកនតការគរ

ជាគាំ ន រគឺ ជា ការលាំ

កងដ្ឋយគាម នម្រទ្រ ង ។ ងយើ ង ងម្របើ ្ាំ ណ ញ់ ក កក លហុ៊ុំ

បងងកើត្ងឡើងជារាង្ុីឡាាំង ង ើមបីបងងកើត្

នជាម្រទ្រង TLUD មួយ។ ងយើងក៏ដ្ឋក់

្ាំ ប ក ូ ង ច្់ ៗ ងៅកនុ ងជី វ ធយូ ងក ល

នបាំ កបកជា ុាំ ត្ូ ច ៗលអ (biochar)

ក ល ាំងណ្ើរការលអងៅកនុង្ុ៊ុំ្ម្រាប់ដ្ឋាំ ាំណាំពពួ កង ើមជី និងបកនែរប្់ងយើង។

ការនធ្វើឱ្យសក្េ ន្ិងការរញ្ចូ លកាងជី
វធ្យង
ុ
ូ
ជីវធយូងអាចម្រត្ូវ

នងធវើងឡើងតាមវ ិធីងផេងៗគានជាងម្រចើន

ក លងយើងងធវើការជាមួយានការម្រពួយ

បុកនតក្ិករ

រមភបាំផុត្ជាមួយនឹងភាពងាយស្រ្ួល

ននការម្របត្ិបត្តិ និងម្រប្ិទ្ធផល។ ងទ៉ះជាោងណ េនកបងងកើត្វា េនកគួរកត្ "ងធវើ
ឱ្យ ្ ក មម " នូ វ ជី វ ធយូ ង ងហើ យ ប ញ្ចូ ល វាជា មួយ នឹ ង សា ធា ត្ុ ចិ ញ្ចឹ ម និ ង

មីម្រករប។ ងយើងងធវើឱ្យ្កមមនូវជីវធយូង ងដ្ឋយងស្រសាចវាជាមួយទ្ឹកងៅចុងបញ្ច ប់

ននផលិត្កមម។ ការងធវើឱ្យ្កមមនូវជីវធយូងងន៉ះ ងដ្ឋយភាាប់ងេឡិចម្រត្រង ង ើមបី
ការពារជីវធយូងពីការចងភាាប់សារធាត្ុចិញ្ចឹមងៅកនង
ី។ ងោងតាម Craggs
ុ
(ឆ្នាំ២០១៧) ង ើមបីឱ្យជីវធយូងានម្រប្ិទ្ធភាពជាម្របងោជន៍ភាែមៗងនា៉ះ

ាំបូង

វាម្រត្ូ វ កត្ជាកមម វ ត្ែុ កនុ ងការ ាំ ងណ្ើ រការននការងធវើ ឱ្យ្កមម (ក លងៅថាការ

បញ្ចូ ល)។ ងៅងពលម្រត្ូវ នងធវើឱ្យ្កមម ងហើយម្រត្ូវ នបញ្ចូ លជាបនតបនាទប់
ជាមួយនឹងកម្រមិត្ខព្់ននអា្ូត្ និងផូ្វ័រ ចាំ ច់ពពួក្ត្វត្ូចៗជាងម្រចើន
បងងកើ ត្ ងឡើ ង ក លេភិ វ ឌ្ឍ និ ង លូ ត្ លា្់ ងៅកនុ ង្ា្ធាត្ុ ជីវ ធយូ ងាន
លកាណ្ៈងពញងលញ។
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ងយើងក៏បកនែមធាត្ុចូលជីវសាស្រ្ត និងសារធាត្ុចិញ្ចឹមផងក រ

ូងចន៉ះ

ជីវធយូងនឹងមិនបងឃាំងសារធាត្ុចិញ្ចឹមកនង
ីងទ្ ងៅងពលងយើងបកនែមវាងៅកនង
ុ
ុ
ីងនា៉ះ។ ងយើងបញ្ចូ លេត្ិ្ុខុមម្រ

ណ្្កមមងៅកនុងជីវធយូង ជីកាំបុ្តិ៍ ទ្ឹក

ស្រ្៉ះ ឬចាំ ណ្ី ម្រត្ី ។ ងៅងពលម្រត្ូ វ ការ ងយើ ង ក៏ ប កនែ ម ងមស ៃម ករ ង ើ មបី ផគ ត្់ ផគ ង់
្ា្ធាត្ុ

និ ង ៃម កាំ ង

រ្ម្រាប់ ផត ល់ កា ល់ ្យូ ម។

្ម្រាប់ព័ត្៌ាន

បកនែ ម ្ូ ម ងមើ ល McLaughlin (ឆ្នាំ២០១៦) ។

ានការជកជកកវកកញកខែ៉ះ ៗ ថាងត្ើ ជី វ ធយូងគួ រានអាយុ បុ នាម នមុ ន

ងពលយកមកងម្របើ។ ចប់តាាំងពីចាំនួននៃៃងៅចាំនួនឆ្នាំម្រត្ូវ
ការការស្រសាវម្រជាវបកនែម។ េនកស្រសាវម្រជាវានក់
្ាំណកកនុងចងនាែ៉ះ ១៥កខ ងហើយ

នរកង

នពិភាកា បុកនតម្រត្ូវ

នងធវើងត្្ត៍ោងពិត្ម្រ

ក នូវ

ើញ C.E.C (្មត្ែភាពងដ្ឋ៉ះ ូរកា

ចុង) ខព្់កុងជី
ន
វធយូង បនាទប់ពី ១៥កខងៅទ្ីវាល។ ជាទ្ូងៅ រយៈងពល ១៥កខ

ងៅទ្ីវាល វាងទ្ើបកត្ានឥទ្ធិពលងលើងបហា្់ននជីវធយូង និងនផទកផនកខ្នងងលើ
លអិត្ៗ

ក លទាំងពីរងន៉ះ

នៃយចុ៉ះ

ខណ្ៈក ល្មត្ែភាពងដ្ឋ៉ះ ូរកាចុង

នងកើនងឡើង (Mukherjee et al ឆ្នាំ២០១៤)។ ងយើង

នរកង

ញ
ើ ថា បនាទប់

ពីការងធវើឱ្យវា ាំងណ្ើរការ និងបញ្ចូ លជីវធយូង េនកអាចងម្របើវា

នកនងរយៈងពល
ុ
បុនាមននៃៃ បុកនតេក
ន ក៏អាចម្រចកវាចូលកនុងៃង់ ងហើយទ្ុកវា្ម្រាប់ងម្របើនាងពល
េនាគត្ វាអាចរកាទ្ុក នងម្រចើនឆ្នាំ។ កុាំានការភា្ក់ងផអើលម្រប្ិនងបើេក
ន
ង

ើ ញ ានផេិ ត្ ពណ្៌ ្ៗជាងម្រចើ ន ងៅងលើ ជីវធយូ ង។ វាទាំ ង េ្់ គួ រ កត្ាន

េត្ែម្របងោជន៍ ម្រប្ិនងបើេនកងម្របើជីកាំបុ្តិ៍ក លានគុណ្ភាពលអ ឬេត្ិ្ុខុម
ម្រ

ណ្្កមម១ (EM1) ង ើមបីបញ្ចូ លកនុងជីវធយូងរប្់េនក។ ្ូមពិនិត្យងមើល

ការបញ្ជ
ច ាំងសាែយរប្់ខាំុង្ ៅងលើជងម្រមើ ្ជីវធយូងម្រប្ិនងបើ េនកចង់ ងរៀនបកនែម
ងទ្ៀត្ (Mikkelson ២០១០)។
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ការនប្រើប្បាស់កាកសំណល់ពីផ្លិត្ផ្លខដលាន្នៅកាង្ូ
លដ្ឋាន្
ុ
ង ើមបីងធវើម្របព័នធក្ិកមមចម្រមរ៉ះរប្់េក
ន ឱ្យ

នងពញងលញ

និងង ើមបី

បងងកើនផលិត្កមម និងបនែយនៃែង ើម
ននធាត្ុចូលក ល

នទ្ិញ រកវ ិធី

បាំកបែងផលិត្ផលជាកាក្ាំណ្ល់
ងៅ ជា ផ លិ ត្ ផ ល ក ល អា ច ងម្របើ
ន។ ង ើ មបី ឱ្យម្រជូកធាំធាត្់ ងយើង
ចិញ្ចឹមវាងដ្ឋយកនទក់ ចាំណ្ីម្រត្ី និង
សាច់ ូ ង ្ៃួ ត្
េត្ិ្ុខុមម្រ

នរ លា
ាំ
យងៅកនុ ង

ណ្្កមម។ ការផតល់

ចាំ ណ្ី នូ វ កាក្ាំ ណ្ ល់ ាំ ណាំ ងៅ
ឱ្យ ម្រជូ ក ្ុី កា ត្់ ប នែ យ នៃែ ង ើ ម
ចាំ ណ្ី រ ប ្់ ងយើ ង ក ល ជា គុ ណ្
ម្របងោជន៍ ៏ ធាំ ងធងននផលិ ត្ កមម
ចម្រមរ៉ះ ចិ ញ្ចឹ ម ្ត្វ និ ង ដ្ឋាំ ាំ ណាំ ។
ងយើ ង ងម្របើ អា ចម៍ រ ណម្រកាល

ត្

រូបទ្ី១.១១៖

េនកងទ្្ចរបរិសាែនកត្ងកត្

ភា្ ក់ ងផអើ ល ងពល

នងៅទ្្េនាម្រទ្រ ង ម្រជូ ក

ក លគាមនលាង្ាអត្
ងយើ ង ។

និងគាមនកែិនរប្់

ម នុ ្េ ភា គ ងម្រចើ ន មិ ន ឹ ង ថា

ផលិ ត្ កមម ម្រជូ ក អាចជាការេនុ វ ត្ត ម្របកប

ងដ្ឋយភាពរីក រាយ និ ងាន្ុ ខ ភាពលអ
ល់បរិសាែនងនា៉ះងទ្។

ងម្រកាម ង ើមបីកាត្់បនែយភាពតានត្ឹង
និ ង ង ើ មបី េ នុ ញ្ជញ ត្ឱ្យចរ ក
ិ ននការ
ម
៉ះងឡើងពីធមមជាត្ិ ក លវា
ូ្ចុ
មិ ន អា ច ងធវើ ន ងៅ ងលើ ក ម្រាល
្ុីមងត្៍ធមមតា ។ កម្រាលអាចម៍
រណងៅ
រូបទ្ី១.១២៖ ទ្ឹកស្រ្៉ះពីម្របព័នធននការចិញ្ចឹម

ទរប្់ងយើង

ម្រត្ូវ

នងម្របើង ើមបីដ្ឋាំ ាំណាំ

ចាំណ្ី្ត្វ្ម្រាប់ចិញ្ចឹម្ត្វ នទ្ងទ្ៀត្។

ជាមួយនឹងេត្ិ្ុខុមម្រ

ណ្្កមម

ក៏ជួយកាត្់បនែយកែិន និង្ត្វរុយ
ផងក រ (រូ ប ទ្ី ១ .១១)។ ម្របព័ នធ
រប្់ងយើង

ានការលាង្ាអ ត្។ ម្រជូ ក រកាេនាម័ យ
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ត្ងម្រកាមក លលាយ

គឺជាការម្របត្ិបត្ដិមិន

នងៅងពលក លខ័ ណ្ឌវាមួ យ

ម្របងឡា៉ះៗទ្ាំហាំ ២ម២ (ពី ៥0គីឡម្រកាមងឡើ
ងងៅ)។ មិនចាំ
ូ

ច់ខ៉ះា ខ្នាយទ្ឹក ឬ

កាែាំងពលកមម ងដ្ឋយ

ញ់ទ្ឹកលាងម្រជូកពីរ ងកនុងមួយនៃៃងនា៉ះងទ្។ ងយើងក៏
ងចៀ្វាងបឹ ង ទ្ឹ ក នម្របកកបរាត្់ ្ មុ ម្រទ្ ានកែិន្អុ យក លហូ រ ងចញមកតាម
រងបៀបងន៉ះផងក រ។

ផលិត្កមមលាមកម្រជូកគឺានងម្រចើន ងហើយវាបងងកើត្

នជាជី ៏េសាចរយ

ងៅងពលក លវារលួយ្ពវលអ។ ងយើងម្របមូលយកលាមក្ត្វរាល់នៃៃ ងហើយ
មិ ន ក លយកកម្រាល

ត្ងម្រកាមងចញងទ្

ង្ែ រ ភាពម្រគប់ ងពលងវលា
ណ្តប់ងពញ្ាភរៈកម្រាល
នូវកម្រាល

ូ ងចន៉ះ កម្រាល

ក លមី ម្រករ ប ានម្របងោជន៍ ទាំ ង ងនា៉ះងៅម្រគប
ត្ងម្រកាមងនា៉ះ។ ងយើងចាំ

ច់ម្រត្ូវបាំងពញបកនែម

ត្ងម្រកាមងរៀងរាល់ងពល ពីងម្រពា៉ះ្ាភរៈកម្រាល

មួយចាំនួនរលួយ

ឬ

ត្ងម្រកាមាន

ត្់ងចញពីកកនែង

ភាពធាំធាត្់ននម្រជូករប្់ងយើង គឺ

ត្ងម្រកាមងនា៉ះ

ងៅងពលងយើងម្របមូលលាមក្ត្វ។

នទ្ទ្ួលផលចាំងណ្ញងម្រចើនបាំផុត្ពីកផនកនន

ការចិញ្ចឹម្ត្វទាំងេ្់រប្់ងយើង បុកនតងយើងងៅកត្រកា

ននូវជីវចម្រមរ៉ះងៅ

កនុងកផនកននការចិញ្ចឹម្ត្វ នទ្ងទ្ៀត្ផងក រ (រូបទ្ី១.១២)។
ាន់រប្់ងយើងម្រពកលងឱ្យង ើរង្រ ី វា្ុីងពាត្ ្ូហម
គូ កនទក់ ខទី្ ូង

អា្ូឡា និងងមមងជើងទ ក លានធាត្ុរ ាំលាយជាមួយេត្ិ្ុមម្រ
(EM-1)។

ងមាន់ពងទ្ទ្ួលកាំងទ្ចកាំទ្ីៃមកាំង

រ

ណ្្កមម

្ម្រាប់បាំងពញបកនែមកាល់

្យូម។ ងយើងផតល់ឱ្យាន់រប្់ងយើងនូវកកនែងជាងម្រចើន ង ើមបីចឹកងមម និង
កកាយ ងហើយទ្ឹកកត្ងកត្ានជានិចច (រូបទ្ី១.១៣ និងទ្ី១.១៤)។ ាន់ាន
កម្រាលពី្ា្ធាត្ុធមមជាត្ិស្រ្ង ៀងនឹងកម្រាលននម្របព័នធម្រជូករប្់ងយើង
ក រ។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ ងយើងងម្របើេងាកមរហូត្ ល់ ៥០ភាគរយ និង
ធយូងម្របកហល ៥ភាគរយ ង ើមបីងធវើឱ្យលាមក្ត្វានង្ែរភាពងដ្ឋយចប់ជាប់
អាមូញាក់ និងការបាំកបែងវាងដ្ឋយមីម្រករបងៅជាទ្ម្រមង់មិនកមនឧ្មន
័
ូចជា នី
ម្រទ្ីត្
ម្រ

និងនីម្រតាត្។

ងយើង

ញ់ថានាំបងាករងរាគងៅ

ណ្្កមម (EM-1)។ េត្ិ ្ុ ខុ ម ម្រ

ណ្ក លានេត្ែ ម្របងោជន៍ ងធវើ ឱ្យ

បរ សា
ិ ែ នាន្ុខភាពលអ្ម្រាប់ ការចិញ្ចឹម្ត្វ
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ត្ងម្រកាមងដ្ឋយេត្ិ្ុខុម
កាត្់បនែយកែិន

និងកាត្់

បនែយចាំនួន្ត្វរុយ។ ងយើងមិនក លយកងចញេ្់នូវកម្រាល

ត្ងម្រកាមនន

ម្រទ្រង្ត្វសាែបងទ្។ ភាគងម្រចើនងយើងម្របមូលវាកត្ ៥០ភាគរយននកម្រាលខ្នង
ងម្រកាម

ងហើយបនាទប់មកដ្ឋក់បកនែមនូវ្ាភរៈកម្រាល

កម្រាល

ត្ងម្រកាមបកនែមងទ្ៀត្។

ត្ងម្រកាមានអាយុយូរបនតិច ានង្ែរភាពកផនកជីវសាស្រ្ត ងហើយ

នឹ ង ផត ល់ នូ វ ជម្រមកខ្នងកនុ ងាន្ុ វ ត្ែិ ភា ពមួ យ ងដ្ឋយគាម នកាំ ណ្ ត្់ ម្រប្ិ ន ងបើ
ម្រគប់ម្រគង

នម្រត្ឹមម្រត្ូវ។ ម្រប្ិនងបើងយើង កយកកម្រាល

ងចញ ពពួកេត្ិ្ខ
ុ ុមម្រ
ងឡើងវ ិញងៅកនុងកម្រាល
កម្រាល

ត្ងម្រកាមទាំងេ្់

ណ្ក លានម្របងោជន៍នឹងម្រត្ូវចប់ងផតើមបងកបងងកើត្
ត្ងម្រកាមងន៉ះមតងងទ្ៀត្។

ងយើង

នរកង

ើញថា

ត្ងម្រកាមៃមីៗ គឺមិនានង្ែរភាពងទ្ ងហើយជាំងឺអាចបងកជាបញ្ជ
ហ ងៅ

ង ើម ាំបូង។

រូបទ្ី១.១៣៖ ្ ត្វ ា ន់ រ ក ង

ើ ញ មែ ប់

្ត្វាន់ចូលចិត្ត្ុី ងកូវ
ជា ចាំ ណ្ី ោ ង ខ្នែាំ ង ពី កផែ ង ើ ទ្ុាំ ងៅ
រូបទ្ី១.១៤៖

ខណ្ៈងពលកាំពុងកកាយ ី និង្ុីងមម
ងៅចាករលហុង។

ងម្រកាមង ើមង
បញ្ជ
ហ រុយ។

ើ ក លជួយបាំ

ត្់ងចល

នសចកតីសន្ាិដ្ឋាន្
ម្របព័នធបចិញ្ចឹម្ត្វចម្រមរ៉ះផតល់នូវេត្ែម្របងោជន៍ជាងម្រចើន

(តារាងទ្ី

១.២ និង១.៣)។ ជាមួយនឹងការងធវើកផនការងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ងហើយងដ្ឋយ
ចប់ងផតើមពីត្ូច ក្ិករភាគងម្រចើននឹងអាចរួមបញ្ចូ លងគា ពកព ាន់ ឬម្រជូក និង
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បងងកើនង្ែរភាពននក្ិដ្ឋានរប្់ពួកងគ។ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំអាចកាត្់បនែយ
នៃែង ើមចាំណ្ី្ត្វ ងហើយលាមកអាចកាត្់បនែយនៃែង ើមជី។ លាមក្ត្វក៏អាច
ម្រត្ូវ

នងម្របើង ើមបីផលិត្ជីវឧ្ម័ន្ម្រាប់ចមអិនអាហារ

បនែយការចាំណយងលើក្ិដ្ឋាន។

ឬកាំងៅ

វាលងមម្ម្រាប់ចិញ្ចឹម្ត្វ

ង ើមបីកាត្់
អាចជួយ

ម្រគប់ម្រគងងមម និងបងងកើន្ុខភាព ី។ ជាមួយនឹងការម្រគប់ម្រគងម្របកបងដ្ឋយ
ម្រប្ិទ្ធភាព េនកអាចបកងវរកាក្ាំណ្ល់ពីការកាត្់ និង្តកទ្ុ
កចាំណ្ីងៅជា
ុ
ផលិត្ផលក លានម្របងោជន៍ននជីវធយូង។ កតាត្ាំខ្នន់គឺម្រត្ូវងម្របើបងចចកវ ិទ្ា
្មស្រ្បមួយកនងងពលងវលាមួ
យ
ុ

និងរកងមើលវ ិធីកាត្់បនែយកាែាំងពលកមម

ងពលេន ក ្ម្រមបខែួ ន និ ង េនុ វ ត្ត

ន។ បនាទ ប់ ម កេន ក នឹ ង អាចកចករ កាំ លក

ល់ក ម្រមិ ត្ េបបរា។ មិ នយូរ បុ នាមនេនក នឹ ងអាចពម្រងី ក ងដ្ឋយ្ុវ ត្ែិភាពងៅ

ជាមួយក្ិករ នទ្ងទ្ៀត្ងៅកនុងត្ាំបន់រប្់េនក!
តារាងទ្ី១.២៖ ផលម្របងោជន៍ ពី កា រចិ ញ្ចឹ ម ្ត្វ ច ម្រមរ៉ះ ងៅកនុ ងម្របព័ នធ ងកេម្រត្-

បរិសាែន (Carpenter-Boggs et al. 2013)
ប្រព័ន្ធនកេប្ត្-ររ ិសាែន្

ផ្លប្រនោជន្៍ពីសត្វ

ប្រេព

(នប្ៅពីផ្លប្រនោជន្៍
ពីដំណ ំ)

ងគាម្រកបី្ុីងមមគម្រមប ីងៅ

១៧០-៥៦០ ុលាែរ

Bransby,

រ ូវរងារ

កនុង១ហិចតា

1999

២២៧-៣២៣ ុលាែរ

Hill et al.,

កនុង១ហិចតា

2004

ងគាម្រកបី្ុីងមមគម្រមប ីងៅ
រ ូវរងារ
្ត្វងចៀម និងាន់ ្ុីងមម
្ម្រាប់រយៈងពលម្រ

ាំកខកនង
ុ

េាំឡុងរ ូវដ្ឋាំ ុ៉ះនននិទ

រ ូវ

២.០៧៧ ុលាែរ

Lowy, 2009

កនុង១ហិចតា

ងគាម្រកបី្ុីងមមគម្រមប ី ឬ

២០០ ុលាែរ

Siri-Prieta et

ស្រ្ូវសាឡីងៅរ ូវរងារ

កនុង១ហិចតា

al., 2007
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តារាងទ្ី១.៣៖

តារាង្ងងាបខែ៉ះៗេាំពីេត្ែម្របងោជន៍ជាងម្រចើនននម្របព័នធចម្រមរ៉ះ

ដ្ឋាំ ាំណាំ និងចិញ្ចឹម្ត្វ (Kersbergen 2008)
១

ម្របភពននសារធាត្ុចិញ្ចឹមក លអាចម្រត្ូវ

នងម្របើ្ម្រាប់ការេនុវត្តផ្អទល់

និង/ឬការងធវើជីកាំបុ្តិ៍។ តាមរយៈការរួមបញ្ចូ លគានរវាងផលិត្កមមចិញ្ចឹម
្ត្វ និងដ្ឋាំបកនែ ត្ុលយភាពននសារធាត្ុចិញ្ចឹមរប្់ក្ិដ្ឋានទាំងមូល
ននការនាាំចូល និងនាាំងចញកាន់កត្ានងម្រចើន។
ែងតាមរយៈការដ្ឋក់សារធាត្ុចិញ្ចឹម ជីលាមក្ត្វ និងកាំបុ្តិ៍ ក លកក

២

លមអជីជាត្ិ ី ្កមមភាពជីវៈ និងកាំចត្់ជាំងឺកង
ុន ី ។ ្ុខភាព ីក ល
នកកលមអងន៉ះនឹងបងាហញខែួនវាោងឆ្ប់រហ័្

និងរួមបញ្ចូ លទាំង

ផទុកទ្ឹក នលអម្របង្ើរងៅកនង
ី្ត្ហួ
ៃួ
ត្កហង និង
ុ
ទ្ឹកងចញងៅកនុង ីហាប់។

នកកលមអការបងហូរ

ការងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវវ ជ
ត ីជាត្ិ ី កកលមអរចនា្មព័នធ ី ្មត្ែភាព

៣

ម្របត្ិបត្ដិការចិ ញ្ចឹម្ត្វនានាងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវ្កាតនុ ពល្ម្រាប់
ម្រ

ក់ចាំងណ្ញងៅកនុង ីក លាន

“ងមម ុ៉ះញឹកង្អក្ក៉ះ”។

ងមមជួយកនុងការសាែបនារចនា្មព័នធ ី

(ឫ្ងមម)

ងចញពី ី (ពពួកងឡហគម/
អាល់ហាវល់ហាវ)។
ូ

ាំណាំ

និងការបងហូរទ្ឹក

ាំណាំងមមក លាន

បរ ិាណ្ងឡហគមខព
ូ ្់ក៏នឹងផតល់ជាម្របភពអា្ូត្ផងក រ ងៅងពលក ល
ទ្ីវាលទាំងងនា៉ះម្រត្ូវ
៤

នវ ិលម្រត្ឡប់មកងធវើផលិត្កមម ាំណាំវ ិញ។

ការចិញ្ចឹម្ត្វផល
ត ់នូវការងម្របើម្រ
កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំក លង

្់្ម្រាប់កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ

៉ះងចល។

និង

ងន៉ះអាចជួយកាត្់បនែយជាំងឺ

ខណ្ៈងពលផតល់ម្របភពចាំណ្ីក លានត្នមែងថាក្ម្រាប់ចិញ្ចឹ ម្ត្វ។
្ត្វងគាម្រត្ឡប់ងៅចាករ ាំណាំងពពមួយងៅកនុងកខវ ិចឆិកា
៥

ងម្របើម្រ

្់

ចាំណ្ី ៏េសាចរយ និងជួយេនកផលិត្បកនែកុងការ្ា
ន
អ ត្ទ្ីវាល!
ាំណាំធញ្ញជាត្ិ

នងម្របើងដ្ឋយេនកដ្ឋាំបកនែក លងធវើជា ាំណាំគម្រមប ីអាច

្មស្រ្បនឹងអាហារ្ម្រាប់ចិញ្ចឹម្ត្វ។

ាំណាំធញ្ញជាត្ិរ ូវរងារផតល់

នូ វការធាែ ក់ ចុ៉ះ សារធាត្ុ ចិញ្ចឹម ការម្រត្ួត្ពិ និត្យងមម ទាំ ងរ ូ វ ្ែឹក ង
ម្រជរ៉ះ និងនិទ

រ ូវ ងហើយអាចម្រត្ូវ
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ើ

នបងាហញងៅជាមួយរុកាជាត្ិកូរែ ី ឬ

ាំណាំងឡហគមងផេងៗងទ្ៀត្
ង ើមបីផតល់នូវធាត្ុអា្ូត្ងៅកនុងការដ្ឋាំឆ្ែ្់
ូ

៦

គានបនតបនាទប់ និងការបងងកើត្ ាំណាំងមមជាមួយនឹងការភាួរ ីត្ិចត្ួច។

ការបកនែមផលិត្ផល្ត្វងៅកនុងទ្ីផារអាចជួយងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវ
រហ
ាំ ូ រ សាច់ម្រ

ក់កនុ ងរ ូ វ រងារ
និ ង បកនែ ម ទ្ិ ា ភា ពៃមី មួ យ ល់ កា រ
ម្របត្ិ បត្តិក្ិកមមនវឆ្ែត្នឹងអាកា្ធាត្ុ។
៧

ខណ្ៈងពលក លមិនម្រត្ូវ

នពិភាកាជានិចចកាលងនា៉ះ

្ត្វ/ បកនែ "ទាំងពីរ" ក លទ្ទ្ួល

នងជាគជ័យ ក៏អាចជួយកសាង

្ហគមន៍ងៅកនុងត្ាំបន់ក្ិដ្ឋានផងក រ។
ជងម្រមើ្កនុងការកចករ ាំកលកធនធានា្ុីន
ងពលរវល់។

39

ម្របត្ិបត្តិការ

ម្របត្ិបត្ដិការទាំងពីរក៏ាន
និងកាែាំងពលកមមកុងេាំ
ន ឡង
ុ

40

សត្វចត្ុបាត្រស់នៅោងសុែដុ្នៅកសិដ្ឋាន្អាឡហា
ូ

41

្ជឍ្ណឌលវារ ីវរបក្េនៅកសិដ្ឋាន្អាឡហា
ូ
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ជំពូកទ្ី២
ប្រព័ន្ច
ធ ប្្រុះនន្ការចិញ្ច្
ឹ ប្ត្ីនៅកាង
ុ

កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូច ន្ិងការរនងកត្
ើ ចំណីប្ត្ី
នសចកតីនផ្តើ្
ភាពក លអាចផលិត្ងៅកនុងក្ិដ្ឋាន

នងធវើឱ្យក្ិកមមកាន់កត្ាន

និ រ នត រ ភាពងឡើ ង ។ កាក្ាំ ណ្ ល់ ពី រុ កា ជា ត្ិ និ ង លាមក្ត្វ គឺ ជា កផន ក នន
វ ត ជី ជា ត្ិ ី និ ង អាចកាត្់ ប នែយ នៃែ ធា ត្ុ ចូល តាមរយៈការងម្របើ ម្រ

្់ ជី កាំ បុ ្តិ៍

ក លម្រត្ូវការកាំងៅ អាចម៍ជងនែន ការផលិត្បូខ្ន្ុី ឬក៏ជីនបត្ង។ ចាំណ្ីអាហារ
ក លងធវើងឡើងងៅក្ិដ្ឋានក៏អាចកាត្់បនែយការចាំណយ
ចត្់កចង និងងម្របើម្រ

ម្រប្ិនងបើក្ិករ

្់ធនធាក លានស្រសាប់រប្់ងគ ឧទហរណ្៍ ក្ិករ

គួរកត្បងងកើត្វាលងមម ងដ្ឋយការងម្របើការដ្ឋាំងមមងន៉ះ្ម្រាប់្ត្វពាហនៈ ការ
ផលិត្ជាំណ្ីម្រជួកពីកាក្ាំណ្ល់រុកាជាត្ិ និងេនុផលងផេងៗ ( ូចជា កាក និង
ម្រកាមទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា) ការដ្ឋាំរុកាជាត្ិពពួកងឡហគម
ូ (្កណ្ដក) ្ម្រាប់កាត្់ និង

ម្របមូលឱ្យពកព្ុី ងហើយការដ្ឋាំពពួករុកជា
ា ត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក និងរុកជា
ា ត្ិ ទ្ឹក នទ្
ងទ្ៀត្្ម្រាប់ម្រត្ី និង្ត្វសាែប។
ងដ្ឋយ ង់្ុីងត្្ត្វចិញ្ចឹមានការងកើនងឡើង
ក លផលិត្ជាលកាណ្ៈឧ្េហកមម

ញ
ើ វ ិធី និងមងធា

យកនុ ងការ
បងងកើ ន ក្ិ ដ្ឋា នរប្់ គា ត្់ ឱ្យងៅជាក្ិ ដ្ឋា នក លានជី ជា ត្ិ ្ ម្រាប់ ជា
ម្របងោជន៍ ល់ម្របព័នធរប្់គាត្់។
បងចច ក ងទ្្ចាំ

នរកង

ូងចន៉ះងហើយក្ិករ

ិ ី សា ស្រ្ត
េត្ែបទ្ងន៉ះនឹ ង ពិ និ ត្យងៅងលើ វ ធ

ច់ ្ ម្រាប់ ក ្ិ ក រខ្ននត្ត្ូច ឱ្យទ្ទ្ួល

នឹងចាំណ្ីម្រត្ីក លទញងចញពីក្ិដ្ឋាន។

ក្ិករជា ាំបូងគួរកត្ងធវើការងពញ

ងលញជាមួយនឹងម្របព័ នធ ក លានស្រសាប់ ៏ ្ាំ ខ្ន ន់
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នងជាគជ័យជាមួយ

(និ ង ជាលកា ណ្ៈេកមម )

រប្់ គា ត្់ ងហើ យ បនាទ ប់ ម កក្ិ ក រពិ ច រណឱ្យកាន់ កត្ខ្នែាំ ង ងឡើ ង នូ វ ការ
ម្របត្ិ បត្តិរប្់គាត្់ទាំងេ្់ (រូបទ្ី២.១ ទ្ាំព័រទ្ី៤៤)។

យុទ្ធសាស្រសតផ្តលច
់ ំណី

ទ្ឹកានជីជាត្ិ ក្ែ ុ៉ះលូត្លា្់

អាហារធមម
ជាត្ិ អាហារ

កនុងស្រ្៉ះ សារ
ធាត្ុ្រីរាងគ

អា្ូឡា ចក

យទ

Bulati ចាំណ្ីមួយចាំនួន

ដង់
សីតេ
សតក

ចំ
ណី

ការផ្អអប់ ឬចាំណ្ី

ផ្សំ

ពាណ្ិជាកមម

យុទ្ធសាស្រ្តផតល់ចាំណ្ី ល់ម្រត្ី

រូបទ្ី២.១៖

្នេាំ្ាំនចកត្ានម្រប្ិទ្ធផល។

ពីការងម្របើម្រ

្់េ្់ងម្រចើនងៅជាលកាណ្ៈ

ជា្ាំខ្នន់ៈ ្ូមកត្់ចាំណាំ
ថាានង្ៀវងៅ កាក្ត្ និងការ
កណ្នាាំជាងម្រចើន នហាមចាំងពា៉ះទ្ាំងនារ
ងៅនឹងការង
ក លង

៉ះបង់ងចលននវ ិធីសាស្រ្ត

៉ះបង់ ងចលននការផលិ ត្

រូបទ្ី២.២៖ ម្រត្ីទ្ីឡាបោកាន់ងដ្ឋយេនក

ចាំ ណ្ី ្ ម្រា ប់ ម្រប ព័ នធ ក ល ្ាំខ្នន់

និពនធ ផទ៉ះអាឡូហា

ជាងងន៉ះ ងដ្ឋយគាមនការវាយត្នមែជា

ិ ាៃមីជាមួយនឹ ងេាំ ឡុងងពលបាំ កបែងណ
មុ ន ងហើយបនាទប់មកក៏ បងងកើត្បងចចកវទ្
មួយក ល

នងរៀបចាំកផនការោងលអ ងម្របើម្រ
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្់ធនធាន និ ងអាចជាការពិត្។

ទ្សេន្ៈរ ួ្នន្ប្រព័ន្ធអាឡហា
ូ
ការងធវើកផនការរួមានការធានាទាំងម្របភពចាំណ្ីពីខ្នងកនុង និងពីខ្នង

ងម្រៅក្ិដ្ឋាន កនុងករណ្ីានយថាងហត្ុងផេងៗ។ “ក្ិករភាគងម្រចើនមិនរកា
ងម្រគឿងផេាំទាំងេ្់ក លម្រត្ូវការ ង ើមបីងរៀបចាំចាំណ្ីងៅនឹងកកនែង ឬឧបករណ្៍
ង ើមបីលាយបញ្ចូ លគានងនា៉ះងទ្។
និងជាំនួ្ងៅម្រគប់ងពលងវលា

ូងចន៉ះពួកងគម្រត្ូវកត្ធានាម្របភពទ្ីផារបឋម
ក លមិនកមនជា្កមមភាពម្រគប់ម្រគងសាមញ្ញ

ងឡើយ” (Skillicorn et al., 1993)។ បទ្ពិងសាធន៍រប្់ងយើងជាមួយម្រត្ីទ្ីឡាប
ោ ពូជម្រត្ីទ្ីឡាបោ GIFT ជាពូជទ្ាំងនើបលអម្របង្ើរ និងជាម្រត្ីទ្ីឡាបោ
ម្រកហម នាាំមកពីការ ិោល័យជលផល និងធនធានទ្ឹកននម្របងទ្្ហវីលីពីន ក៏
ូចជាម្រត្ី្ាំណង (Koi fish) មកពីម្របងទ្្ជបុន ទ្ទ្ួល

ម
ក ត្់
ួញបងា
ពូជលក់កុងម្របងទ្្ហវ
ន
ីលីពីន (រូបទ្ី២.២)។ ងៅកនុងម្របព័នធចរនតទ្ឹកវ ិលរប្់
ងយើង ងយើងក៏

នពី

នរកាទ្ុកម្រត្ី េកណ្ដង និងម្រត្ីរ្់ងៅខ្នងងម្រៅ្ាំណញ់ក ល

ផទុកម្រត្ីទ្ីឡាបោ។ ម្រត្ីក លងៅខ្នងងម្រកាមងន៉ះ វា្ុីកាក្ាំណ្ល់អាហារ
ក លងៅ្ល់ កាត្់បនែយកាំងទ្ចកាំទ្ី្ាំណ្ល់ និងរកាទ្ុកនូវរប្់រ ឹងឱ្យរត្់
ងៅរកកកនែងមួយ (ជាកកនែងក លម្របព័នធរកាទ្ឹកមុនងពលបូមវាចុ៉ះងឡើង) តាម
រយៈការបូមងន៉ះ និងងឡើងងៅ ល់កាំរាលម្រគួ្ ឬត្ម្រមងកាំចត្់រប្់រ ឹង។ វាក៏
ជួយទ្ប់សាកត្់ចាំនួនកូនម្រត្ីត្ូចៗ

ងដ្ឋយការឱ្យចាំណ្ី ល់កូនម្រត្ីក លងទ្ើបនឹង

ញា្់។

ប្រេពចំណី

ផ្កកខសែ
្ម្រាប់ស្រ្៉ះចិញ្ចឹមម្រត្ីទ្ីឡាបោ ក លម្រត្ីអាចកហលទ្ឹកងដ្ឋយង្រ ី
ឬងៅកនុងអាង ក្ែគួរកត្ជាចាំណ្ី ាំបូងក លងគម្រត្ូវគិត្។ ស្រ្៉ះក លអាចផទុកម្រត្ី
ន៣គីឡម្រកាមកន
់ ម្របងោជន៍ោងងម្រចើនពីការ
ូ
ុងមួយកមម្រត្កាងរ អាចផតលជា
បកនែមជីក លអាចបងងកើនផ្អកក្ែ ងហើយកាត្់បនែយនៃែធាត្ុចូល ាំបូង។ ជីធមមជាត្ិ
ម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់កុនងម្របព័នរធ ប្់ងយើង
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កត្ជីពាណ្ិជាកមម

ឬក៏អាចម៍ជងនែន

ក លងគទ្ិញ និងជីកាំបុ្តិ៍ក៏ងគអាចងម្របើម្រ

្់

នក រ។ ងទ៉ះជាោងណក៏

ងដ្ឋយ្ូមងធវើកផនការងម្របើម្រ

្់វត្ែុធាត្ុក លានងៅកនុងក្ិដ្ឋានមុននឹង
ពិចរណទ្ិញធាត្ុចូលមកងម្របើ។
ម្រត្ីក ល

នម្របងោជន៍ពីការផលិត្ក្ែ ( ូចជា ម្រត្ីទ្ីឡាបោងន៉ះ)

ានភាន្ងកា្ិកាេនធិលៗងៅងលើស្រ្កីរប្់វា

ក លេនុញ្ជញត្ិឱ្យវាទ្ទ្ួល

នអាហារូបត្ែមភកុង
ន
phytoplankton ក លជាម្របភពចាំណ្ីមួយ ានម្របូងត្

េុីនខព្់ ងកា្ិកាកត្មួយរប្់ក្ែអាចលូត្លា្់ងៅពីងលើនផទទ្ឹក ក លអាច

នពនែឺម្រព៉ះអាទ្ិត្យ។ ជីធមមជាត្ិងៅកនងទ្ម្រមង់
ននលាមក្ត្វ ជីកាំបុ្ដិ៍
ុ

ទ្ទ្ួល

ជីបូខ្ន្ុី (ជីកាំបុ្តកិ៍ លផ្អអប់គាមនខយល់ ក ល

នឹងេត្ិ្ុខុមម្រ

នពីសារធាត្ុ្រីរាងគជាមួយ

ណ្ក លានម្របងោជន៍ ) ឬក៏អាចម៍ជងនែន នឹងម្រត្ូវ នបញ្រងគប់

ងៅឱ្យការលូត្លា្់ននក្ែងៅងពលក លពនែឺម្រព៉ះអាទ្ិត្យានម្រគប់ម្រគាន់កង
ុន
បរ ិសាែនម្រត្ូពិច។

ងយើងម្រត្ូវការត្ិចជាង១ងតានកនុងមួយហិចតាកនុងការផលិត្

មតងចាំណយេ្់ ១២០នៃៃ ្ម្រាប់ឱ្យម្រត្ីទ្ីឡាបោ ម្រប្ិនងបើចាំនួនផូ្វ័រ
ានម្រគប់ម្រគាន់។
ថា្ Secchi (រូបទ្ី២.៣) គឺជាឧបករណ្៍ធមមតាមួយក លក្ិករអាច
ងធវើ

នង ើមបីម្រត្ួត្ពិនិត្យពនែឺននស្រ្៉ះ

និងង ើមបី

ន់ម្របាណ្ឱ្យ

ង ើមបីកាំណ្ត្់ចាំនួនក្ែក លលូត្លា្់

នលអ ថាងត្ើម្រត្ូវការជីបុនាមន ង ើមបីគិត្ឱ្យម្រត្ឹមម្រត្ូវពី

ការផលិត្រប្់ក្ែ។
្ូមរកាការកត្់ម្រតាម្របចាំអាទ្ិត្យពីកម្រមិត្ននពនែឺ ងហើយកកត្ម្រមូវចាំនួន
ជីក លដ្ឋក់ចូលងដ្ឋយកផអកងលើការអានរប្់ថា្ Secchi (រូបទ្ី២.៤)។ ង ើមបី
កម្រមិត្ចាំនួនផលិត្ផលអាហារឱ្យ

នងម្រចើនបាំផុត្ ងគាលបាំណ្ងងន៉ះ គឺឱ្យងៅ

ងគៀកនឹងចាំនួន ៣០្ង់ទ្ីកមម្រត្ (១២េុីង) ត្ាំបន់ពនែឺ (ងៅងពលក លេនកដ្ឋក់
ថា្ Secchi ងៅកនុងទ្ឹក ល់ ៣០្ម េនកនឹ ងង្ទើរកត្មិនអាចងមើលវាង ើញ)។
កម្រមិត្ពនែឺ (ងហើយជាបនតបនាទប់ គឺផលិត្កមមក្ែ) កផអកងលើចាំនួនជី ពនែឺម្រព៉ះ
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អាទ្ិត្យ រយៈងពលពពក និងនៃៃ។ ចូរចាំថា វាគឺជាម្របព័នធជីវវ ិទ្ាមួយ ងហើយវា
នឹងកកត្ម្រមូវយឹត្ៗ ងម្រពា៉ះធាត្ុចូលម្រត្ូវ

រូបទ្ី២.៣៖

ាម្រកាមថា្

Secchi បងាហញពីបួនភាគ
ននពណ្៌្ និងងមម ងហើយ
ជងម្រៅ្មស្រ្ប្ម្រាប់
វា្់ពនែឺ។

នបកនែម ឬ កងចញ។

រូបទ្ី២.៤៖ ថា្ Secchi កនុង្កមមភាព - ្ាគល់ពី

្មត្ែភាពង ើមបីងមើលង

ើញពីកផនកពណ្៌្ និងពណ្៌

ងមម។ តារាងបងាហញពីការលូត្លា្់ននក្ែ

ូ ចជាការ

ង ើយ
ែ ត្បនឹងចាំនួនបកនែមននជីធមមជាត្ិ (គីឡូម្រកាម)។

តារាងទ្ី២.១៖ ការម្របមូលផតុាំជីជាត្ិ ១) អាចម៍ម្របងចៀវ ២) អាចម៍ ជងនែន ៣) ជីពី

កាក្ាំណ្ល់្រីរាងគ្ម្រាប់ងម្របើកុ ងការផលិ
ន
ត្ក្ែ
លា្កប្រនចៀវ
ppm
អាសូេ (N)
ផ្ូសវ័រ (P205)

ជីកំរុស ិ៍ ត Vermicast

%

ppm

២.៨០០

០,២៨០

៥.១00

0,៥១0

៧.៦00

0,៧៦0

១៨.១០០

១,៨១០

៨.២00

0,៨២0

៥.000

0,៥00
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%

ជីកំរុស ិ៍ ត Bokashi
ppm

%

បូតាសយម
ូ (K20)

៣.៨០០

0,៣៨0

២.៥00

0,២៥0

៨.១00

0,៨១0

មង់ហ្គាណណស (Mn)

៤៤០

0,0៤៤

១១0

0,0១១

៥0,៩៩

0,00៥

ណដក (Fe)

៥១៩

0,0៥២

៦៧៨

0,0៦៨

១៧៥

0,0១៨

៣១

0,00៤

៦,១

0,00១

៣,៣៧

0,000

២០៦

0,0២១

២0៦

0,0២១

២៨,១៧

0,00៣

កាល់សយូម (Ca)

-

-

-

-

១,៤១

0,000

មត

-

-

-

-

0,១៦

0,000

ទង់ណដង (Cu)
ស័ងកសី (Zn)

សយម
ូ (Mg)

ងយើងង
ង

អាចម៍ម្របងចៀវអាចជាធនធាន ៏លអមួយ្មបូរជាត្ិផូ្វ័រ្រ ីរាងគ ងហើយ
ើញថាអាចម៍ម្របងចៀវកនុងត្ាំបន់រប្់ងយើង

(អាចម៍ម្របងចៀវក ល្ុីកផែ

ើ ) ានកម្រមិត្ជាត្ិផូ្វ័រខព្ជា
់ ងលាមក្ត្វទ្ាំពាងេៀង (តារាង២.១)។ ងៅ

ងលើក្ិដ្ឋានរប្់ងយើង

ជីអាចម៍ម្របងចៀវ

នផលិត្កម្រមិត្ទបបាំផុត្ងៅងលើ

ថា្ Secchi ានន័យថាានកម្រមិត្ពនែឺខព្់បាំផុត្

ូងចន៉ះងហើយ ក៏ានការ

ផលិត្ក្ែ

ើញក រថាអាចម៍ ជងនែន

នខព្់បាំផុត្ក រ។ ជាជងម្រមើ្ ងយើងក៏ង

រប្់ ងយើ ង ានម្រប្ិ ទ្ធ ភា ពជាងលាមក្ត្វ ទ្ាំពា ងេៀង ្ម្រាប់ កា របកនែម
ជាត្ិ ផូ ្វ័ រ ។ ជី អា ចម៍ ម្របងចៀវ្ុី កផែ ង
Secchi ានកម្រមិត្ពនែឺខព្់បាំផុត្

ើ

នផលិ ត្ កម្រមិ ត្ ទបបាំ ផុ ត្ ននថា្

ូងចន៉ះងហើយានការផលិត្ក្ែងម្រចើនបាំផុត្ គឺ

ងដ្ឋយសារកត្ជាត្ិផូ្វ័រខព្ង់ ៅកនុងអាចម៍វា។

ជីពាណិជជក្េ
េនុសា្ន៍ពីជី្ាំងោគជាងម្រចើនកផអកងៅងលើភាពពិ
ផូ្វ័រ។ ងគនិោយថាជីេុយងរ និងផូ្វ័រម្រត្ូវ
លាមក្ត្វមិនអាចទ្ទ្ួល

កននម្របភពទ្ឹក និង

នកណ្នាាំ ម្រប្ិនងម្របើជីកាំបុ្តិ៍ ឬ

ន។ ជីក លានផូ្វ័រងម្រចើន ០,៦២៥គ.ម្រក/១០០ម២

កនុងមួយអាទ្ិត្យ ម្រត្ូវ នកណ្នាាំ្ម្រាប់ជាឃ្ែង
ាំ ្តកចាំ
ណ្ីក្ែ ្ម្រាប់ការ
ុ
ចិញ្ចឹមម្រត្ីទ្ីឡាបោ (Bocek, NA)។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ ងៅកនុម្របព័នធ
កបបធមមជាត្ិរប្់ងយើងទាំងេ្់ ងយើងង ើញថា ជីកាំបុ្តិ៍ (ងបើជីអាចម៍ម្របងចៀវ
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មិនអាចរក

ន) ានងម្រចើនជាងការម្រគប់ម្រគាន់កងការផលិ
ត្ក្ែ
ុន

ូងចន៉ះងហើយ

ការបនែយការចាំណយ និងផលប៉ះពាល់ងៅងលើ ីងៅជុាំវ ិញ និងម្របព័នធទ្ឹក។
ពពួកបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក

ូចជា ពពួកអា្ូឡា (Azolla sp.) ចក

យទ (ម្របងភទ្ខុ្ៗគានជាងម្រចើន) និង្ូមបីកត្ចក Salvinia ក៏អាចម្រត្ូវ
យកមកងម្របើម្រ

្់ផងក រ

ងបើ្ិនពួកវាម្រត្ូវ

ម្រត្ីរប្់េនក។ ពពួក្ពាវ្ី្ត្វ

ន

នដ្ឋាំខុ្ៗគាន្ម្រាប់ម្របងភទ្

ូចជា ម្រត្ីទ្ីឡាបោ និងម្រត្ី្ណ
ាំ
ង (Koi

fish) ្ុី ច កនបត្ងងន៉ះកនុ ងបរ ា
ិ ណ្ ៏ ងម្រចើ ន ក លជាម្របភពចាំ ណ្ី រប្់ វា ។

ជងម្រមើ្្ម្រាប់ការផលិត្រាប់ទាំងស្រ្៉ះទ្ឹកដ្ឋច់ងដ្ឋយកឡក ធុងដ្ឋក់ទ្ឹក ឬ
្ៃត្ក៏
ូចជាកបួនក លានការការពារងដ្ឋយ្ាំណញ់កុងការចិ
ន
ញ្ចឹមម្រត្ី។ ចូរ
ួ
ចាំថាចាំណ្ីក លលូត្លា្់ងៅកនុងស្រ្៉ះម្រត្ីម្រត្ូវកត្ការពារ ឬឱ្យងៅងដ្ឋយកឡក
ពីម្រត្ី ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ ម្រត្ីនឹងជាន់ងលើ ងហើយបាំផ្អែញរុកាជាត្ិងន៉ះ។ ងលើ្ពីងន៉ះ
ងបើ្ិនជាងគាលងៅផលិត្ក្ែងនា៉ះ ការលូត្លា្់រប្់រុកាជាត្ិងៅងលើនផទទ្ឹក
នឹងការពារពនែឺម្រព៉ះអាទ្ិត្យ និងការពារមិនឱ្យានការលូត្លា្់រប្់ក្ែ និង
ពពួកានជីវ ិត្កនងទ្ឹ
ក (Phytoplankton)
ុ

នទ្ជាងម្រចើនងទ្ៀត្។ វាានការពិ

ក

ផលិត្ទាំងម្របភពម្របូងត្េុីន ( ូចជាក្ែ និងរុកាជាត្ិកុងទ្ឹ
ន
កងផេងងទ្ៀត្) ឱ្យាន
្កាតនុពលងពញងលញកនុងបរ ិាណ្ទ្ឹក ូចគាន។

ពពួករុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹកជាងម្រចើនម្របងភទ្ និងរុកាជាត្ិកុង
ន

ទ្ឹក នទ្ងទ្ៀត្ ានម្របូងត្េុីនខព្់។ កនុងបចច័យននការពិងសាធងម្របៀបងធៀបចក
យទ (Lemna minor) ម្រត្កួន រុកាជាត្ិ ពវណ្ណរងេី (Ipomoea reptans)
ម្រកចប់ (Trapa natans) ចក (Salvinia cuculata) (ជាញឹកញាប់ម្រចឡាំនឹងក្ែ)
ងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ ទាំងចក
ចាំណ្ី

យទ និងរុកាជាត្ិ ពវណ្ណរងេី ានេម្រតាផ្អែ្់បូរត

នលអ និងានម្របូងត្េុីនខព្់ៈ ២៨%ងៅ៣២% ( Kalita et al., 2007)។

ទាំ ង ងន៉ះជាចាំ ណ្ី ៏ េ សាច រយងៅងពលវា ុ៉ះ ងដ្ឋយង្រ ី
ង ើមបីធានា

ជាដ្ឋាំ ណាំ ្ ម្រាប់ ម្រត្ី

ននូវការម្របមូលផលងទ្ៀងទត្់។ ចកានកម្រមិត្ម្របូងត្េុីនពី ១៩

ងៅ៣០% គឺ ជា បណ្ណ ងគ ជា ត្ិ េ កណ្ត ត្ទ្ឹ ក ក លលូ ត្ លា្់ ងលឿន
បាំណ្ងម្រ

ក លជា

ថានកនុងការបញ្ចូ លងៅកនុ ងការ្ិ កាងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ ។ ក្ិ ក រ
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ចិ ញ្ចឹ ម ម្រត្ី ាន ក់ ម្រត្ូ វ កត្ម្របយ័ត្ម
ន ិនម្រត្ូវម្របមូលផលវាឱ្យងលើ្លប់ងពកងទ្ ងទ៉ះ
ជាោងណក៏ងដ្ឋយ ង ើមបីឱ្យការផលិត្ក លាននិរនតរភាពអាចរកា

ន។

កបួនចាប់ជាទ្ូងៅ (ងម្រកាមលកាខណ្ឌគាំនិត្) គឺមិនម្រត្ូវម្របមូលផលឱ្យងលើ្
ចាំនួនពាក់កណ
ត លននជីវា្ក លេកណ្តត្ទ្ឹក កនុងមួយអាទ្ិត្យ (ឬ១/៧នន
ចាំ នួ ន ជី វ ា ្កនុងមួ យ នៃៃ) ។ ជាការលអ គឺ ម្រត្ូ វ រកាវាកនុ ង ាំ ណក់ កា លលូ ត្
លា្់ងលឿន

ូចងចន៉ះងហើយម្រត្ូវានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថា មងធា

យមួយណ

ិ ចុ៉ះ
ានផលជាងកនុងម្របព័ នធ រ ប្់ េន ក ។ អា្ូឡា ធន់ ម្រទាំ នឹ ង ចលនាទ្ឹ ក វ ល
ងឡើង នលអជាងចក យទ។ ចក Salvinia លូត្លា្់ោងងលឿន កត្វាម្រគប
ណ្តប់ងលើងគ។
ងៅកនុងចាំណ្ីម្រគាប់េកណ្តទ្ឹករប្់ងយើង (ពិពណ្៌នាខ្នងងម្រកាម) ចក
Salvinia ានការេកណ្ដត្លអជាងអា្ូឡា ឬចក យទ ក លានការ
ទក់ទ្ងងៅនឹងម្របព័នធខយល់រប្់វា។ ចក Salvinia ម្រត្ូវ

នផ្អអប់ជាមួយនឹង

រុកាជាត្ិបណ្ណ ងជា
គ ត្ិេកណ្តត្ទ្ឹកក លានម្របូងត្េុីនខព្់ជាង កនទក់ សាច់ ូង
្ៃត្
ួ ចាំណ្ីម្រត្ី និង្កររងូ ង ើមបីបងងកើត្

នជាចាំណ្ីេកណ្តត្ទ្ឹ កក លានគុណ្

ភាពខព្់ជាង។ ងយើងង

ញ
ើ ថា ទ្ាំនាញខយល់ក លានកនុងចក Salvinia ាន
សារៈ្ាំខ្នន់ណ្់្ម្រាប់ការេកណ្តត្ទ្ឹកននចាំណ្ី។ ងយើងនឹងពិភាកាគាន
ងទ្ៀត្ពីគុណ្ម្របងោជន៍ននចាំណ្ីេកណ្តត្ទ្ឹកងៅងពលងម្រកាយ។
តារាង២.២៖ តារាងឱ្យចាំណ្ីម្រត្ីពីការរិោល័យជលផល និងធនធានទ្ឹកបងងកើត្

ងឡើង្ម្រាប់ជួយការលូត្លា្់រប្់ម្រត្ី និងផលចាំងណ្ញឱ្យ នម្របង្ើរ
េម្រតាចាំណ្ី និងការវ ិភាគ ពីការរ ិោល័យជលផលនិងធនធានទ្ឹ ក (B.F.A.R.)
អាយុម្រត្ី

ម្របងភទ្ចាំ ណ្ី

(នៃៃ)
១-១៥

Fry mash

េម្រតាផតល់

ភាពញឹកញាប់

ទ្មៃន់លអ

ចាំណ្ីងៅតាម

ននការផតល់

បាំផុត្ម្រាប់

ទ្មៃន់ម្រត្ី

ចាំណ្ីម្រត្ី

ការផតល់

៨,០%

៤ x នៃៃ

ចាំណ្ីកិន
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៦ម្រកាម

១៦-៣១

Fry mash ចាំ

៧,០%

៤ x នៃៃ

២៥ម្រកាម

៦,០%

៤ x នៃៃ

៣៦ម្រកាម

៥,០%

៣ x នៃៃ

៥០ម្រកាម

៤,០%

៣ x នៃៃ

៧២ម្រកាម

៣,០%

៣ x នៃៃ

១០០ម្រកាម

២,៥%

២ x នៃៃ

១២១ម្រកាម

២,០%

២ x នៃៃ

១៥០ម្រកាម

ណ្ីកិន
៣២-៤៦

Starter
ងផដើម ាំបូង

៤៧-៦១

Grower
លូត្លា្់

៦២-៧៦

Grower
លូត្លា្់

៧៧-៩១

Grower
លូត្លា្់

៩២-១០៥

Finisher
បញ្ចប់

១០៦-១២០

Finisher
បញ្ចប់

ចំណីសូន្ជាប្ារ់
ងដ្ឋយក្ិករម្រត្ូវការការផលិត្ចាំណ្ីឱ្យកាន់កត្ម្របង្ើរងឡើង
ក ល

ចាំណ្ី

នម្របមូលផតាំុ គឺជាវ ិធី ៏លអម្របង្ើរមួយ ក លម្រត្ូវពិចរណ។ កត្ងទ៉ះជា

ោងណក៏ងដ្ឋយ

បញ្ជ
ហ ្ម្រាប់ក្ិករចិញ្ចឹមម្រត្ីភាគងម្រចើន

គឺត្នមែចាំណ្ី

ពាណ្ិជាកមម ានត្នមែនៃែ ។ កាំណ្ត្់ម្រតារប្់ងេកូ កផនកបងចចកងទ្្ “ចាំណ្ីម្រត្ី”
(ETN, 2010)
ម្រ

នងធវើបញ្ា ច
ី ាំណ្ីម្រត្ីបកនែម្ាំខ្នន់មួយចាំនួន ក លម្រត្ូវ

នងម្របើ

្់ជាទ្ូងៅាន កនទក់ េងាកម កងណ្តៀរ កនទក់ងពាត្ និង្ែឹកពណ្៌នបត្ងជា

ងម្រចើនងទ្ៀត្ (Murnyak, 2010)។ ្ម្រាប់ចាំណ្ីម្រគាប់ក ល្ូន ការ ិោល័យ
ជលផល និងធនធានទ្ឹកកនងម្របងទ្្ហវ
ីលីពីន
ុ
ចាំណ្ី្ម្រាប់ការរ ីកចងម្រមើន

គួរម្រត្ូវ

នបងាហញថា កាលវ ិភាគ

នយកមកេនុវត្ត្ម្រាប់ងធវើឱ្យម្របង្ើរ

ងឡើងនូវការលូត្លា្់ និងកនម្រម (តារាង២.២ ទ្ាំព័រទ្ី៥០)។ វាជាការលអបាំផុត្
កនុងការត្ម្រមូវការឱ្យចាំណ្ីងៅតាមអាយុ ទ្មៃន់រប្់ម្រត្ី និងកក្ម្រមួលទ្ាំហាំនន
ម្រគាប់ចាំណ្ី ងម្រពា៉ះទ្ាំហាំននចាំណ្ីានការងកើនងឡើង។ ងបើម្រត្ីមិនម្រត្ូវ នកាំណ្ត្់
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ទ្ាំហាំងទ្ េនកម្រត្ូវត្ម្រមូវម្រគាប់ចាំណ្ីឱ្យម្រត្ូវតាមទ្ាំហាំម្រត្ីក លត្ូចបាំផុត្ ក លាន
កនុងស្រ្៉ះ ឬបឹង ង ើមបីធានាថាពួកវាទ្ប់ទ្ល់ជាមួយម្រត្ីធាំៗ ន ងៅងពលាន
ការឱ្យចាំណ្ីមដងៗ។ ងបើេនកងៅកត្
រងៅកត្មួយកកនែង ងហើយកកនែងឱ្យចាំណ្ី
ងៅកត្ ក លៗ ម្រត្ី នឹ ង ម្រត្ូ វ

នបងម្រងៀនឱ្យ្ុី ងៅងពលណក លេន ក មកឱ្យ

ចាំណ្ីវា។ ការងធវើ ូងចន៉ះានភាពងាយស្រ្ួលកនុងការម្រត្ួត្ពិនិត្យពីភាពរ ីកចងម្រមើន
ននម្រត្ីរប្់េនក។ កុាំឱ្យចាំណ្ីងលើ្លប់ ឬខុ្ងពលងពលងវលា ងបើមិន ូចងនា៉ះ
ងទ្េន ក នឹ ង

ត្់ ប ង់ ម្រ

ក់ ចាំ ងណ្ញឥត្ម្របងោជន៍ ។ ម្រ

ក់ ចាំ ងណ្ញម្រត្ូ វ

ត្់បង់ងម្រពា៉ះថាម្រត្ីទ្ីឡាបោាន្មត្ែភាព រលា
ាំ យអាហារ

ន

នោងរហ័្

ងៅងពលក លពួ ក វាកាំ ពុ ង កត្ងធវើ ច លនាកហលរកចាំ ណ្ី ក លពួ ក វាម្រត្ូ វ ការ។
លទ្ទ ផ លននការខា៉ះ ខ្នា យចាំ ណ្ី ងន៉ះ នាាំ ឱ្យក្ិ ករានការចាំ ងណ្ញត្ិ ច ពី កា រ
ចិញ្ចឹមម្រត្ីរប្់គាត្់។ ចាំណ្ីក លងធវើងដ្ឋយខែនឯងត្ម្រមូ
វឱ្យានការហាល និង
ួ
ឱ្យចាំណ្ីង ើមបីឱ្យផល្ងម្រមច

នលអ។ ម្របព័ន្
ធ មៃួត្ចាំណ្ីក លាននិរនដរភាព

ម្រត្ូវគិត្មុនការយកងៅេនុវត្តងៅងពលផលិត្ចាំណ្ី។

ការផ្លិត្ចំណីប្ត្ីនៅកាងកសិ
ដ្ឋាន្
ុ
ជាមួយនឹងពិងសាធន៍ និងការយកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់កងការកត្់
ម្រតា ក្ិករ
ុន
ាំណក់កាលបញ្ចប់

ចញ្ច ឹមម្រត្ី អាចផលិត្ចាំណ្ីក ល
ានគុណ្ភាពខព្់ងដ្ឋយខែនគាត្់
ួ

ន (រូបទ្ី២.៥)។ កនុងម្របងទ្្
ជាងម្រចើន ា្ុីនកិនសាច់ក ល
អាចរក

ន និងផលិត្ជាម្រគាប់

អាចបងក ភាពងាយស្រ្ួលបងងកើត្

ផលិត្ចាំណ្ីងដ្ឋយខែួនឯង

ចាំណ្ីេកណ្តត្ទ្ឹកក ល្នេាំ្ាំនច

ចាំណ្ីេកណ្តត្ទ្ឹក

រូបទ្ី២.៥៖ បងងកើត្ចាំណ្ីេកណ្តត្ទ្ឹកក លាន

គុណ្ភាពខព្់ងដ្ឋយខែួនឯង វានឹងមិនានការ
លាំ ក។

្ម្រាប់ម្រត្ីទ្ីឡាបោ ម្រត្ី្ណ
ាំ
ង
និងម្រត្ីេកណ្តង។ េងគភាពរប្់
ងយើ ង គឺ ា នងៅឆ្យណងថាន
ងៅ
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ងកក ម្របងទ្្នៃ។ វាជា

ា្ុីនកិនសាច់ផលិត្ពីក កកៃប ក លមិនានសាែក្ញ្ជញ ាក ឬយីងហា
ផលិត្ងៅម្របងទ្្ចិ ន។ ងយើង

នដ្ឋក់ វាងម្របើម្រ

្់ងៅងលើត្ុកងផទ
៉ះ ងហើយ
ុន

ដ្ឋក់ទញវាជាមួយនឹងមូទ្័រ 1hp (រូបទ្ី២.៦ A&B)។ មុនចប់ងផដើម ម្រត្ូវធានាថា

េនកានថា្ទ្ាំហាំលមម្ម្រាប់ដ្ឋក់ចាំណ្ី ង ើមបីឱ្យចាំណ្ី និងទ្ាំហ្
ាំ តុកវាាន
ភាពបុនគាន។ ទ្ាំហាំក លងយើងងម្របើគឺ ២ងៅ៨មី លកី មម្រត្ ្ម្រាប់ពី ៣០០ងៅ
៥០០ម្រកាមននការផលិត្្ម្រាប់ម្រត្ីទ្ីឡាបោ។

ងពលងយើងផលិត្ចាំណ្ីរួច

ងហើយ ងយើងម្រត្ូវងដ្ឋ៉ះលាង្ាំអាត្ក កខួង ថា្ និងចនឱ្យសាអត្។ ងៅងពល
ក លលាង្ាំអាត្

នលអរួចរាល់ងហើយ

គឺងយើងចាំណយងពលត្ិចបាំផុត្កនង
ុ

ការផលិត្ចាំណ្ី (រូបទ្ី២.៦ ទ្ាំព័រទ្ី៥៤)។ ងៅផទ៉ះអាឡហា
មនុ្េពីរនាក់អាច
ូ
ផលិត្

ន ១០ថា្ (ម្របកហលជា៤៥គ.ម្រក) ននចាំណ្ីង្ើមកនុងរយៈងពលមិន

ល់ ១ងាងងទ្។ ម្របត្ិ បត្តិករានក់ ដ្ឋក់ចាំណ្ី ក ល

នលាយបញ្ចូ លគានងៅ
កនុងក កខួ ងពី ថា្មួ យ ងហើយជាងរឿយៗដ្ឋក់ងៅងលើថា្ង ើមបីធានាឱ្យវាហូរ
ងៃរតាមរយៈា្ុីនកិន។ ងពលក លា្ុីនបងញ្ច ញចាំ ណ្ីកិន ា្ុីនទ្ី២ងម្របើ
ម្រ

្់្ម្រាប់ពម្រងាយចាំណ្ីង្ើមឱ្យង្តង
ើ ងៅកនុងថា្ង ើមបី្ាំ ិល

បនាទប់មកដ្ឋក់វាងៅកនុងថា្ហាលកាំងៅនៃៃ (រូបទ្ី២.៦)។
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ងហើយ

្មៃួត្ងម្របើថាមពលម្រព៉ះអាទ្ិត្យ្ម្រាប់ចាំណ្ីម្រត្ីក លានរាងត្ូចងៅឯផទ៉ះអាឡូហា។

D - ការងរៀបចាំដ្ឋក់ចាំណ្ីត្ូចៗងៅងលើកម្រាល្ៃួត្ក លងធវើពីម្របេប់ និងម្របងឡា៉ះម្របងហាង E&F - ា្ុីន

E
D

រូបទ្ី ២.៦៖ A&B - ា្ុីនកិនសាច់ក លងម្របើ្ម្រាប់កិនចាំណ្ីម្រត្ី C - ចាំណ្ីម្រត្ីក លទញយកពីក្ិដ្ឋាន

F

C
B
A

្ម្រាប់ងធនើរ្មៃត្
ងយើងងម្របើថា្ហា្នាំបុ័ងក លានបនាទត្់ស្រ្គីន
ួ

ភាាប់រហូត្ ល់

ត្ងម្រកាមននកផនកនីមួយៗ។ ម្រត្ូវធានាថា រ ាំហូរខយល់ានម្រគប់

ម្រគាន់្ម្រាប់ការ្មៃួត្រហ័្ឱ្យម្រត្ូវនឹងពនែឺនៃៃ។ ម្របេប់ពីងម្រគាងង
ការ

នលអ ម្រប្ិនងបើកម្រា្់ជញ្ជ
ា ាំងម្រត្ូវ

ម្របេប់ហាល ឬងម្រគាងង

ើ ាំបូលងលើម្រត្ូវ

ើ

ាំងណ្ើរ

នបម្រងួមឱ្យត្ូច្ម្រាប់ទ្ីកកនែង។

នដ្ឋក់ ងហើយចាំណយងពលពី ២

ងៅ ៣នៃៃកងការ្មៃ
ុន
ួត្ចាំណ្ីមតងៗ អាស្រ្័យងលើទ្ាំហាំម្រគាប់ និងអាកា្ធាត្ុ។
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ការរចនាជាទ្ូងៅននម្របដ្ឋប់ហាលរប្់ងយើង

ានការម្រត្ូវគាននឹងបនទ៉ះក ល

នការពារងដ្ឋយម្របព័នធ UV 0.២ម.ម (0.00៨េុីង)

ែ ្ទិកផទ៉ះកញ្ច ក់បិទ្ផារ

ភាាប់ងៅកនុងងម្រគាង G.I.។
ងពល្ៃត្ងហើ
យ ចាំណ្ីទាំងេ្់នឹងម្រត្ូវ
ួ

នបិត្ម្រគបកនុងធុង ២០លីម្រត្

(៥ gallon) ជាមួយនឹងគម្រមប ង ើមបីធានាភាព្ៃត្
ួ និងស្រ្្់។ ផទុក្ាំងណ្ើម
៨% អាច្ងម្រមច ន ម្រប្ិនងបើលកាខណ្ឌានភាពលអម្របង្ើរ។ ងៅរ ូវម្រ ាំង
ក លានពនែឺនៃៃម្រគប់ម្រគាន់ គឺជួយ

នងម្រចើនណ្់ បុកនតងៅកនុងេាំឡងងពល
ុ

រ ូ វ ងភែៀ ង េន ក ផលិ ត្ ម្របកហលមិ ន អាច ងចៀ្ពី អា កា្ធាត្ុ ង្ើ ម

នងទ្

ាំងណ៉ះស្រសាយរប្់ងយើង គឺម្រត្ូវង ែៀត្ងៅងពលានពនែឺនៃៃងធវើឱ្យងលើ្ ង ើមបី
ជាំនួ្ឱ្យេាំឡងងពលានងភែ
ៀង។
ុ

ពាកយច្់ងពាលថា

“ងធវើចាំងបើងងៅងពល

ានពនែឺនៃៃ” េនុវត្តងទ្វ ងងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច្ម្រាប់ការផលិត្ចាំណ្ី។

ផ្លប្រនោជន្៍នន្ការផ្ការ់
ភាពងាយរ ាំលាយ និងការឱ្យចាំណ្ីម្រត្ីជាថានក់ ម្រត្ូវ
្កមម ភា ពននេត្ិ ្ុ ខុ ម ម្រ

ណ្ានម្របងោជន៍ ជា ក់ លា ក់ ងៅេាំ ឡុ ងងពល

ាំងណ្ើរការផលិត្។ ងដ្ឋយកផអកងលើការរកង
សារធាត្ុ ម្រត្ូ វ

នពម្រងឹងតាមរយៈ

ញ
ើ ពីការ្ិកាមួយ ការងម្របើមីម្រកូ

នបកនែ ម ម្របូ ងត្េុី ន ងៅកនុ ងសាច់ ួ ង ្ៃួ ត្ពី ១៧,២៤% ងៅ

៣១,២២%។ ធាត្ុ អា មី ណ្ូ អា្ុី ត្ក៏ ម្រត្ូ វ

នរកង

ើ ញ ផងក រថា ានការ

រក
ី ចងម្រមើនងឡើង (Cruz, 1997)។ [កាំណ្ត្់ម្រតាៈ បកនែមងៅនឹងការផ្អអប់ចាំណ្ីម្រត្ី
ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងក៏
ូ

នផ្អអប់ចាំណ្ីរប្់ងយើង្ម្រាប់ាន់ ទ និងម្រជូក

ជាមួយនឹងការជួយពី ម្រករម probiotic។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ ងយើងមិនងម្របើ
ការផ្អអប់្ម្រាប់ជាចាំណ្ី ល់្ត្វទ្ាំពាងេៀងរប្់ងយើងងទ្។ (ការបងងកើត្ចាំណ្ី
ងៅកនុងក្ិដ្ឋាន្ម្រាប់្ត្វ និងម្រត្ូវ
ងទ្ៀត្)]។
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នបងាហញងៅកនុងការងចញផាយមួយ

ងៅងពលងធវើការផ្អអប់ចាំណ្ីរប្់េនក
ការងម្របើ្ាំពាធក ល

វាានសារៈ្ាំខ្នន់ណ្់កុង
ន

នបងាហញ មិនានការចមែងងមងរាគពីនម្រព។ ងយើងងម្របើ

សារធាត្ុ EM-1 ជាផលិត្ផលពាណ្ិជាកមម ក ល ែងកាត្់ការងធវើងត្្តពីមនទីរ
ពិងសាធន៍ ងហើយ

នេនុញ្ជញត្ិ ឱ្យងម្របើម្រ

្់កផនកជលផលងដ្ឋយការ ិោល័យ

ជលផល និងធនធានទ្ឹកងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន។ EM-1 ម្រត្ូវ

នបងងកើត្ងឡើង

ងដ្ឋយងវជាបណ្ិឌ ត្ Dr. Teruo Higa ងៅ្កលវ ិទ្ាល័យ Ryukyus េូគីណវា
ម្របងទ្្ជបុន ងហើយអាចរក

នងៅកនុងម្របងទ្្ជាង ១០០។ ផលិត្ផលាន
ទាំងពួក lactobacilli (ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា)
ក់ងត្រ ីរ្ម្
ី ាំងោគ ងមងឡើងក លាន
ម្របងោជន៍ និងានងម្រចើនងទ្ៀត្។ ពួកវានឹងម្រត្ូវ

នចិញ្ចឹមងដ្ឋយ្ករ និងកាបូ

េុីម្រដ្ឋត្ នទ្ងទ្ៀត្ ខណ្ៈងពលបងងកើត្ងមតាបូល្
ី ជាងលើកទ្ីពីរ ឬក លបងងកើន
ឱ្យានអាហារូបត្ែមភមួយចាំនួនធាំ (ង្ៀវងៅរប្់ខុ ាំៈ្ ម្របព័នធក្ិកមមធមមជាត្ិ

្ម្រាប់ ក ្ិ ក មម ម្របកបងដ្ឋយនិ រ នត រ ភាពងៅកនុ ងត្ាំ ប ន់ ម្រត្ូ ពិ ច ) គឺ ជា ងគាល
ិ ា EM។ វាអាចរក
ការណ្៍ននការកណ្នាាំ្ម្រាប់ បងចចកវទ្
ECHOcommunity.org

្ម្រាប់ការទញយកឯកសារ

តាមបណណល័យងេកូ។ ្ូមបីកត្ឧ្ម័នកាបូនិចក៏

នតាមេនឡាញ

ឬក៏អាចទ្ទ្ួល

ន

នបងងកើត្ក រ ងៅងពលផ្អអប់

ងដ្ឋយជួយឱ្យបងងកើនការេកណ្តត្ននចាំណ្ីរប្់ងយើង។ ញ្រហវូា្ ឬទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ
ងគាជូ រ

ជាធនធាន

នពី ហា ងកនុ ងត្ាំ ប ន់

ម្របងោជន៍ ងបើ EM-1 មិនអាចរក

ក៏ អា ចម្រត្ូ វ

នងម្របើ ្ ម្រាប់ ជា

ន។ ការចប់ងផតើមត្ិចត្ួចងដ្ឋយការជាំនួ្

ទ្ឹ ក ងដ្ឋ៉ះងគាងៅអាម្រតា ូ ច គាននឹ ង EM-1 ងហើយកកត្ម្រមូវ វាឱ្យងលើ្ ងបើ វា មិ ន
ានផល់ប៉ះពាលងទ្។ ការផ្អអប់ ៏លអអាចនឹងបងងកើត្កែិនកផអម និងជូរ បនាទប់ពីពីរ
អាទ្ិត្យ។ ងបើានកែិនខូច

ូចជា ពង្អយ
ុ (្ុលហវីត្) ឬក៏ានការរលួយងកើត្

ងឡើ ង ្ូ ម កុាំយ កឱ្យម្រត្ី ្ុី។ វាងៅកត្ានគុ ណ្ម្របងោជន៍ ងបើ េនកានការ
្ិកាវា

ូងចន៉ះ្ូមង

៉ះការពិងសាធរប្់េនកក លបរាជ័យត្ិចត្ួចងន៉ះ ចូល

ងៅកនុងគាំនរជីកាំបុ្ិ៍តងៅ ងហើយងម្របើវាជាជី។
ងយើងលាយជាមុនរាល់្ាភរៈ្ៃួត្រប្់ងយើង (កនទក់ សាច់ ួង្ៃួត្)

ងហើយបនាទប់មកបកនែមម្របងភទ្ក្ែ និងចករ្់ (salvinia, azolla, duckweed),
EM-1

និងទ្ឹក្កររងូកុងទ្ឹ
ន
ក។

បនាទប់ពីលាយងម្រគឿងផេាំទាំងេ្់រួចឱ្យ
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ន

៣០ងៅ៥០%ននសារធាត្ុង្ើម ងយើងទ្ុកឱ្យវាងៅកនុងធុងងបើកចាំហររយៈងពល

៣ងៅ៦ងាង កិនវាតាមរយៈា្ុីន។ ទ្ុកវា ង ើមបីធានាពីធាត្ុង្ើមនន្ាភរៈ
និ ង ការ្ងម្រមច

ននូ វ ផលិ ត្ ផល្ងម្រមច។ ការងធវើ ងត្្ត ងៅតាមការដ្ឋា ន

ធមមតា្ម្រាប់ធាត្ុង្ើមកនុងកម្រមិត្

៣០ងៅ៥០%

គឺជាការងធវើងត្្តងដ្ឋយ

លុញវាជាម្រគាប់មូលត្ូចៗ។ កាន់ចាំណ្ីងដ្ឋយន ពីរ ងហើយលុញវាម្រគាប់មូល
ត្ូចៗជាមួយនឹង្ាំពាធៃមមៗ ងបើវាមិនជាប់គាន គឺវា្ៃត្ងពកងហើ
យ ងហើយងបើវា
ួ
ានជាប់ទ្ឹក ង

ញ
ើ ថាវាានជាត្ិ្ាំងណ្ើមងម្រចើនជាងការកាំណ្ត្់។ ម្រគាប់ចាំណ្ី

នឹងបនតការផ្អអប់ជាងមងៅងពលហាលវា
កម្រមិត្្ាំងណ្ើមទប
ទ្ទ្ួល

និង្ូមបីកត្ងៅងពល្តកវាទ្ុ
ក ល់
ុ

រហូត្ ល់វារ ាំហួត្ជាត្ិ្ាំងណ្ើមេ្់។

នចាំណ្ីម្រគាប់្ត្ក
ៃួ
លវាកបកងពលម្រច

ងនា៉ះវានឹងងៅ ល់កម្រមិត្

៨ងៅ១០%

្ម្រាប់ការហាល។ វាមិនចាំ

ច់ឱ្យ

រាបណេនក

ច់វាខ្នែាំង ឬមិន្អត្
ិ ជាប់គាន

ននជាត្ិ្ាំងណ្ើមក លជាជងម្រមើ្លអ

នងម្រកាម ៨%ននជាត្ិ្ាំងណ្ើមងឡើយ។

រ ូរ្ន្តចំណីសប្ារ់ប្ត្ីទ្ីឡារោ
ងៅងពលេនកបងងកើត្ចាំណ្ីរប្់េនក ្ូមចា្់ថាេនក

នៃែឹងធាត្ុផេាំ

នីមួយៗោងម្រត្ឹមម្រត្ូវ ងហើយកត្់ម្រតាការេនុវត្ត្ម្រាប់លាយសាកលបងនីមួយៗ។
្ូមទ្ុកម្រត្ីខែ៉ះងៅងលើម្របព័នចចាំណ្ីបចចបបនន
(ម្រគប់ម្រគង) ង ើមបីឱ្យេនកានេវីមួយ
ុ
ក លេនកអាចងផទៀងផ្អទត្់ងមើលមតងងទ្ៀត្។ ចូរងម្របៀបងធៀបម្រត្ីជាមួយនឹងចាំណ្ីៃមី
រប្់េនក និងម្រគប់ម្រគងម្រត្ួត្ពិនិត្យបនាទប់ពីមួយកខងម្រកាយ ង ើមបីងមើលពីរងបៀប
ក លវា ាំងណ្ើរការ។ ងយើងងលើកទ្ឹកចិត្តេក
ន ឱ្យងម្របើេីកវ លអាចរក
មូលដ្ឋានរប្់េក
ន ងហើយងរៀនងធវើឱ្យ

នងៅកនុង
នលអងដ្ឋយលាយរប្់េនកងដ្ឋយកផអក

ងលើ កា រងធវើ ងត្្ត ោ ងងទ្ៀងទត្់ មួ យ ។ ង្ៀវងៅ កត្់ ម្រតាានសារ្ាំ ខ្ន ន់
ណ្់្ម្រាប់ការកកត្ម្រមូវធាត្ុចូល
ម្របងោជន៍ណ្់្ម្រាប់េក
ន ។

និងការងរៀបចាំចាំណ្ី

ក លអាចាន

ងម្រចើនកខងម្រកាយមកននការកត្់ម្រតា

េនកនឹង

អាចវាយត្នមែគុណ្ម្របងោជន៍ននចាំណ្ី ក លបងងកើត្ងៅក្ិដ្ឋានរប្់េនក
ងយើងង

ន។

ើញថា ម្រប្ិនងបើងយើងបងងកើត្លាយងដ្ឋយងផ្អតត្ងលើម្របូងត្េុីនពីងម្របង

ងៅ នទ្ងទ្ៀត្

នឹងរកាងដ្ឋយខែួនឯង

ខ្ុាំ
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នពិភាកាងហើយពីរុកជា
ា ត្ិ ទ្ឹកក ល

េកណ្ត ត្ជាចាំ ណ្ី ស្រ្្់ ្ ម្រាប់ ជី វ ចម្រមរ៉ះ និ ង ចាំ នួ ន ធាត្ុ ចូ ល ជាងម្រចើ ន ក ល
េនកអាចងម្របើម្រ

្់ជាការលាយគានរវាង ចក អា្ូឡា និងចក Salvinia ក ល

នបកនែមងៅងលើការចាំណយត្ិចរប្់េនក វាជាចាំណ្ីម្រគាប់ក លានគុណ្
ភាពខព្់។ ្ូមងរៀនងធវើងម្រគឿងផេាំទាំងងន៉ះ។ ងបើេក
ន ទ្ិញវា េនកនឹង

ត្់បង់ការ

្នេាំរប្់េនក! ្ពីរល
ូ ីណ (ជា Cyanobacterium, ក លងគសាគល់ក រថាជា
សារាយ្មុម្រទ្ានពណ្៌ងខៀវ ឬនបត្ង) គឺជាជងម្រមើ្ក លអាចងៅរួចមួយ
ងទ្ៀត្ ឬការបកនែមរុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្ដត្ទ្ឹក។ ជាង ៣០% ននផលិត្កមម្ពីរូ
លីណងៅទ្ូ ទាំ ង ពិ ភ ពងលាក

នងៅងលើ វ ត្ែុ មិ ន កមនជាអាហារ្ម្រាប់

មនុ ្េ (Belay et al., 1996)។ ការជាំនួ្ងផេងងទ្ៀត្ម្រត្ូវ

នរុករកជាមួយនឹង

លទ្ធផលចម្រមរ៉ះរាប់ទាំងកាំង ែ កងៅម្របងទ្្ Nigeria (Igbinosun et al., 1988)។
ខ្ាំុ្ូមមិនផតល់េនុសា្ន៍កងការពិ
ងសាធជាមួយកាំង ែ ក ងហើយខ្ាំុខួនឯងក៏
ែ
ុន
មិនចប់អារមមណ្៍នឹងងធវើក រ កត្ងបើេក
ន
នងធវើ្ម
ូ ងផ្ើលទ្ធផលឱ្យងយើងផង ។
កនទក់អាចជាម្របងភទ្ D1 ពីទ្ឹក “Cono”។ ចាំណត្់ថានក់ទបជាងងន៉ះ
ងផេងងទ្ៀត្ (D2 ងៅ D4) គួរម្រត្ូវ

នងចៀ្វាង ងម្រពា៉ះវាានបរ ិាណ្ក្លុយ

ឡូ ្ខព ្់ ។ ្ូ ម ងមើ ល ងរាងា ្ុី ន កិ ន ស្រ្ូ វ បឋម ងៅកផន ក កាំ ណ្ ត្់ ម្រតានន

ង្ៀវងៅរប្់ខាំុ្ ្ម្រាប់ជាពត្៌ានបកនែម (Mikkelson, 2005)។ កនទក់ នទ្
ងទ្ៀត្ (ងពាត្ ស្រ្ូវសាលី។ល។) ក៏អាចម្រត្ូវ

នងម្របើ កត្្ូម ឹងពីការបនេុីគាន

ជាមួ យកម្រមិ ត្ ននម្របូ ងត្េុី ន ពី ងម្របងងៅ។ ងពាត្្ម័ យ ទ្ាំ ងនើ បជាងម្រចើ ន ម្របងភទ្
ានជាត្ិម្របូងត្េុីនពាក់កណ
ត លននម្របូងត្េុីនពីកនទក់។

កនទក់ក លានគុណ្

ភាពខព្់គឺ ពី ១២ងៅ ១៤% ននម្របូងត្េុីនពីងម្របងងៅ សាច់ ូង្ៃត្ាន
ល់
ួ
ងៅ ២៤% ននម្របូងត្េុីន បុកនតការម្របរងម្របយ័ត្ន គឺានជាលាំដ្ឋប់ សាច់ ូ ង្ៃត្
ួ

( ូចជា ពពួក ងកវងម
ម ៗក លបម្រមរងនឹងងកើត្ជាងមេាំងៅ) ានម្របូងត្េុីនក ល
ូ
ានគុណ្ភាពខព្់ កត្ក៏ានជាត្ិខ្នែញ់ងម្រចើនក រ ងហើយមិនគួរម្រត្ូវ នងម្របើ
ម្រ

្់ជាប់ៗគានងឡើយ។ ជាត្ិខ្នែញ់ខ្
ព ់នឹងបងងកើនការងលើ្ទ្មៃន់ ងម្រពា៉ះាន

ជាត្ិកាបូេុីម្រដ្ឋត្ទប និងានម្របូងត្េុីនទប។
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វីតា្ីន្ ន្ិងសារធាត្ុខរ
ងមសៃមក ល

នកាំងទ្ចមត្់លអ ពីងរាងា្ុីនកិនម្រកួ្ នឹងានសារ

ធាត្ុករជាងម្រចើន ង ើមបីបាំងពញបកនែមរាល់ចាំណ្ុចខវ៉ះខ្នត្ ក លានងៅកនុងរុកាជាត្ិ
នបត្ង ឬពពួករុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក (Murnyak, 2010)។ ងយើងងម្របើ
រុកាជាត្ិម្រមរាំ្រ ីរាងគរប្់ងយើងផ្អទល់ចាំនួន ១% ងដ្ឋយការៃែឹងននលាយ ងបើងយើង
មិ ន ានងមស ៃម ។ ៃម កាំ ង

រម ត្់ លអ ្ ម្រាប់ ្ ត្វក៏ អា ចម្រត្ូ វ

នងម្របើ ម្រ

្់ ក រ

ង ើមបីបកនែមការគាាំម្រទ្ ល់ការលូត្លា្់នន ឹអង។ ងៅងពលក លងយើងបញ្ចូ ល
គានរវាងម្រត្ី និងរុកាជាត្ិងៅកនុងម្របព័នទ្
ធ ឹក ងនា៉ះជីជាត្ិ្ម្រាប់រុកជា
ា ត្ិ គឺ
ទញងចញពីអាចម៍ម្រត្ី

និងកាក្ាំណ្ល់ចាំណ្ីក លងៅង្្្ល់

្ាំណ្ល់ពីម្រត្ីទ្ីឡាបោគឺ
ងដ្ឋយ

១០ងៅ២០% ននចាំ ណ្ីរប្់វាក លម្រត្ូវ

ន

(កាក

នបាំកបែង

ក់ ងត្រ ី ងៅជាជី ជា ត្ិ ក លអាចងម្របើ

ន្ម្រាប់ រុ កា ជា ត្ិ ) ។ ងៅកនុង
ម្របងទ្្េូស្រសាតលី ៤០ងៅ៥០ម្រកាមននចាំណ្ីម្រត្ី នឹងជាជី ល់ ាំណាំសាកវបបកមម
កនុង១កមម្រត្កាងរ ងដ្ឋយការងម្របើវ ិធីសាស្រ្តចិញ្ចឹម ចាំកណ្កឯ ៦០ងៅ១០០ម្រកាម
ននចាំណ្ីម្រត្ីទ្ីឡាបោ (ងដ្ឋយសារម្រត្ីទ្ីឡាបោជាម្របងភទ្្ពាវ្ី្ត្វ) នឹង
ម្រត្ូវការកម្រមិត្ ូចគានននការផលិត្ (De Dezsery, 2010) (រូបទ្ី២.៧)។

ដ្ឋក់អ្ខណតត្ ឬឱ្យលិចទ្ឹក?
្ូមកុាំ

រមភងពកថា ចាំណ្ីរប្់េនកេកណ្តត្ ឬលិច ការ្ិកាគឺក្វង

រកពីម្របូងត្េុីនជាជាងការឱ្យវាេកណ្តត្! ម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិក លានថាមពលខព្់
ម្រត្ូ វ

នងម្របើ កុន ងចាំ ណ្ី ក លងគលក់

េម្រតាននការបាំកបែងចាំណ្ី ម្រត្ូវ
ននចាំណ្ីក ល

នងម្របើម្រ

្់។

នផត ល់ ល់ េ ម្រតាននការបាំ កបែ ង ចាំ ណ្ី ។

នគណ្នាងដ្ឋយេម្រតាននការងឡើងទ្មៃន់/ ទ្មៃន់
ម្រត្ីក លងៅត្ូចៗអាចនឹងងកើ ន ល់

ងរៀងរាល់ទ្មៃន់ម្រកាមននចាំណ្ីក ល

នងម្របើ (FCR 1.0) ខណ្ៈក លម្រត្ីធាំជាង

នឹ ងម្រត្ូវការ្ុី ២ម្រកាម ង ើ មបីទ្ទ្ួល

នទ្មៃន់ងកើ ន ១ម្រកាម (FCR 2.0)។

អាហារូបត្ែមភក លរលាយ នឹងអាចបាំកបែង
ណ្់។ ងយើងង

១ម្រកាម

នកនុងចាំណ្ី គឺានសារៈ្ាំខ្នន់
ើ ថា វា្ុីចាំណ្ីងឡើងវ ិញ ងបើ្ិនកម្រមិត្កាក្ាំណ្ល់មិន
ញ

59

្ូវងម្រចើនងលើ្លប់។ តាម
ពិត្ Cruz et al. (2001)
រកង

ន

ើ ញ ងៅកនុ ងការ្ិ កា

មួ យ ថា ចាំ ណ្ី េ កណ្ត ត្ មិ ន
ន លអ ូ ច ជា ចាំ ណ្ី ក ល
លិចងនា៉ះងឡើយ។
្ ននិ ដ្ឋា ន ថា

ងគ

ន

ម្រគា ប់ ចាំ ណ្ី

ក លលិច ផត ល់ នូវ អាម្រតានន
កា រ លូ ត្ លា ្់ ខព ្់ ជា ង
ងហើ យ ផត ល់ ចាំ ណ្ី បាំ កបែ ង កនុ ង

ម្រត្ី ទ្ីឡាបោត្ូចជាងចាំ ណ្ី
ក លេកណ្តត្ទ្ឹក។ ការេនុ

រូបទ្ី២.៧៖ ម្រត្ីទ្ីឡាបោងៅជាប់នឹងថានលបណ្ុ ដ ៉ះ

កូនរុកាជាត្ិទ្ឹកងៅផទ៉ះអាឡូហា

វត្ត លអ ននការឱ្យចាំ ណ្ី ម្រត្ី ក លលិ ច ទ្ឹ ក ម្របកហលជា

នរួ ម ចាំ កណ្កនូ វ ជាត្ិ ម្របូ

ងត្េុី ន ល់ងៅ (៤២,០៥%)។ លទ្ធផលស្រ្ង ៀងគានងន៉ះម្រត្ូវ
Gur (1997) ក ល

នទ្ទ្ួលងដ្ឋយ

នរាយការណ្៍ថា ការងឡើងទ្មៃន់ជាមធយមម្របចាំនៃៃ និង

េម្រតាននការបាំកបែងចាំណ្ីងៅកម្រមិត្ម្របូងត្េុីនងៅគឺ ៤០% ក លានសារៈ្ាំខ្នន់
និងលអជាង៣០%។

គាត្់

ន្ននិដ្ឋានថា

កម្រមិត្ម្របូងត្េុីនងៅននការលូត្

លា្់ ៏លអម្របង្ើរ និងេម្រតាននការបាំកបែងចាំណ្ីពី ៤០ងៅ៤៥% ្ម្រាប់ម្រត្ីទ្ី
ឡាបោពី ទ្ ងនែ នី ល ក លានទ្មៃ ន់ ជា បឋមគឺ ១៣ម្រកាម (Cruz et al.,
2001)។ ម្របូ ងត្េុី នក លខព្់ជាង អាចម្រត្ូវ

នពាក់ព័នធនឹងម្រត្ីក ល្ុីសាច់

ជាអាហារ ងដ្ឋយការបងងកើនចាំណ្ីម្រត្ីកុងលាយ
ន
កត្ម្រត្ូវធានាថាចាំណ្ីរប្់េនក
គឺរក

នស្រ្ួលមិនេ្់នៃែ។ កូន ងកូវងមមក លានម្របូងត្េុីន ល់ងៅ ៤៥% ក៏
អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់ក រ ជាការបកនែមម្របូងត្េុីនក លខព្់ (De Dezsery,
2010) បុកនតម្រត្ូវហាលវា្ិនមុននឹងលាយជាមួយនឹងចាំណ្ីក ល
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នផ្អអប់។
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្់ជាធាត្ុចូលកនុងក្ិដ្ឋាន

២២%

៧២%

សាច់ ូងងៅ

ងមសម្រត្ី

០,១០

៦០,៨៧គ.ម្រក

១%

EM

០,១០

៨៦,៩៦គ.ម្រក

៣%

្កររងូ

០,២៦

ទ្មៃន់្រុប (្ៃួត្)

០%

ធយូង (Charcoal-fine)

០,២៦

០,១០

០,៣០

២០,០០

១០,០

៣,០០

១៧,០០

៨,០០

២៨,០០

ទ្មៃន់្រុប (ង្ើម)

០%

០%

ី ម
កាំងទ្ចកាំទ្ីធូលៃ

នពីប្ុ្ត្វ

១៨%

ម្រមរាំ (Moringa)

រ

២២%

ចក Salvinia

កាំង

៤៤%

អា្ូឡា

៤៤%

១៤%

កនទក់ (D1)

យទ

ទ្មៃន់ (គ.ម្រក)

ម្របូងត្េុីនងៅ

ធាត្ុ ផេាំ

ចក

១៤,៥០

៣២,៣១%

ចាំ ណ្ី EM ផ្អអប់ ្ត្
ួៃ

១០,៥០

៣២,៣១%

ចាំ ណ្ី EM ផ្អអប់ ង្ើម

២៦,០០

៣២,០០%

ត្នមែ USD/១ង្ាង៥០គ.ម្រក

ចាំណ្ីពាណ្ិជាកមម

ម្របងត្េុីនងៅ

ចំណីប្ត្ីទ្ីឡារោជា្ួយអាហារប្ត្ី ន្ិងាន្ប្រូនត្អ្ុីន្នៅប្សស់

តារាង ២.៣៖ ចាំណ្ីម្រត្ីទ្ីឡាបោជាមូលដ្ឋានងម្របើម្រ

១០០,០

១០០,០

០,១

០,១

០,៣

០,៣

០,១

០,៣

២៣,០

១១,៥

៣,៤

១៩,៥

៩,២

៣២,២

%ននចាំ ណ្ី

០,១៦

០,១៦

០,០២

០,០២

០,១៦

០,០២

០,០០

០,០០

០,០០

០,៥០

០,១៨

០,២៨

ត្នមែ USD/គ.ម្រក

២៩,០៩

២៨,០៩

០

-

០,០០

០,០០

០,០០

០,០០

៤,៤០

៤,៤០

១,៣២

១២,២៤

១,៧៦

៣,៩២

ម្របូងត្េុីនងៅនងៅ (ឯកតា)

១៧,៨៤៣

១៧,៨៤៣

០,០១៦

០,០១៦

០,០០៥

០,០០៥

០,០១៦

០,០០៥

០,០០

០,០០

០,០០

៨,៥០

១,៤៤

៧,៨៤

ត្នមែ USD/ ធាត្ុចូលងដ្ឋយ%ននចាំ ណ្ី

០,២៩

០,២១

០,៥២

ត្នមែ USD/ គ.ម្រក

ការចារ់នផ្ដើ្នធ្វើចំណី
ងន៉ះជាចាំណ្ុចចប់ងផដើម ៏ម្របង្ើរមួយ ្ម្រាប់ការបងងកើត្ចាំណ្ីងដ្ឋយ
ខែួនេនក។ ្ូមងធវើការកត្់ម្រតា និងកកត្ម្រមូវងម្រគឿងផេាំងដ្ឋយកផអកងលើចាំណ្ីក ល
អាចរក ន និងការេនុវត្តវ តចាំណ្ីក លងធវើងៅក្ិដ្ឋានរប្់េក
ន ។ បញ្ា ីនៃែ
ង ើម អាចានការទក់ ទ្ងនឹងត្ាំបន់ រប្់េនក កត្ម្របកហលជាខុ្ពីត្ាំបន់ងផេង
ងទ្ៀត្។

នសចកតីសន្ាិដ្ឋាន្
ការផលិត្ចាំណ្ីខ្ននត្ត្ូច អាចម្រត្ូវ

នងរៀបចាំងឡើងងដ្ឋយការងម្របើម្រ

្់

៏ានម្របងោជន៍ពី ាំណាំក លដ្ឋាំកុងត្ាំ
ន
បន់ និងពីធាត្ុចូលក លានកនុងក្ិ
ដ្ឋាន។ ធាត្ុចូលកាន់កត្ានគុណ្ភាពក លេនក នយកងៅងធវើងដ្ឋយខែួនឯង

ជាមួយការផលិត្ក លានម្រប្ិទ្ធភាព និងការម្របមូលផល ងហើយផតល់ឱ្យេនក
កាន់កត្ទ្ទ្ួល
ឯង៕

នផលតាមរយៈទ្ុនននធាត្ុចូលត្ិចតាមការផលិត្ងដ្ឋយខែួន
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អាសូឡានៅកសិដ្ឋាន្អាឡហា។
ូ
63

ប្រព័ន្ធនន្ការកាត្់ ន្ិងប្រ្ូលនៅកសិដ្ឋាន្អាឡហា។
ូ
64

ជំពូកទ្ី៣
ប្រព័ន្ច
ធ ប្្រុះនន្ការចិញ្ច្
ឹ ប្ជូកនៅកាង
ុ

កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូច ន្ិងការរនងកត្
ើ ចំណីប្ជូក

នសចកតីនផ្តើ្
ជី ក លបងងកើ ត្ ងឡើ ង ងៅកនុ ងក្ិ ដ្ឋាន

នរួ ម ចាំ កណ្កងម្រចើ ន ណ្់

ល់ម្របព័នធក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតភាព។ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និងជីលាមក
្ត្វ គឺជាកផនក ៏្ាំខ្នន់ននវ តជីជាត្ិ ី និងអាចកាត្់បនែយនៃែធាត្ុចូលតាមរយៈ
ការងម្របើម្រ

្់កាំងៅជីកាំបុ្តិ៍ ជីអាចម៍ជងនែន ការផលិត្ជី្រ ីរាងគ (bokashi កាក

្ាំណ្ល់្រ ីរាងគ) ឬជីស្រ្្់។ ចាំណ្ីក លផលិត្ងចញពីក្ិដ្ឋាន ក៏អាចកាត្់
បនែយនៃែចាំណយ

ម្រប្ិនងបើក្ិករអាចម្រគប់ម្រគង

ក លានស្រសាប់ក លងគអាចរក
ចាំណ្ី្ត្វងដ្ឋយងម្របើម្រ

្់ធនធាន

ន។ ឧទហរណ្៍ ូចជា ក្ិករអាចបងងកើត្

្់កផនការននការដ្ឋាំងមម្ម្រាប់្ត្វ

ម្រជូកពីកាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ
ផលិត្ផលទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា

និងងម្របើម្រ

ឬផលិត្ផលទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា

( ូចជា

បងងកើត្ចាំណ្ី
ទ្ឹកថាែៗពី

និងពីការបនេុទ្ធម្របូងត្េុីនងចញពីទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា)

ដ្ឋាំ

ពពួក្កណ្តក្ម្រាប់ម្របត្ិបត្តិការននការកាត្់ និងម្របមូល ងហើយដ្ឋាំពពួករុកា
ជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក និង ាំណាំកុងទ្ឹ
ន
ក នទ្ងទ្ៀត្ ក លជាការបកនែម
ល់ចាំណ្ី្ត្វ។
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យុទ្ធសាស្រសតផ្តលច
់ ំណី
កៃរកាវាលងមម/

កាក្ាំណ្ល់
ាំណាំ/ចាំណ្ីធមម
ជាត្ិ/វាលងមម

ាំណាំចាំណ្ី្ត្វ

ការកាត្់ និងម្របមូលអា្ូ
ឡា ចាំណ្ីមួយចាំនួន

ចាំណ្ីងៅក្ិដ្ឋាន ឬ

ការផតល់ចាំណ្ី

ង់្ុីងត្្តុក

្ិបបនិមិត្ត

ចាំណ្ីនាាំចូល

រូបទ្ី៣.១៖ យុទ្ធសាស្រ្តផតល់ចាំណ្ី ល់្ត្វម្រជូក

ងដ្ឋយងម្រពា៉ះ ង្ុីងត្្ត្វចិញ្ចឹមានការងកើនងឡើង ក្ិករក លាន
លកាណ្ៈឧ្ាហកមម ក្វងរកវ ិធី និងមងធា

យ ង ើមបីបងងកើនរ ាំហូរជីជាត្ិកុង
ន

ក្ិដ្ឋានរប្់គាត្់ ្ម្រាប់ជាម្របងោជន៍ ល់ម្របព័នធរប្់គាត្់។ េត្ែបទ្ងន៉ះ
នឹងពណ្៌នាពីវ ិធីសាស្រ្ត
ទ្ទ្ួ ល

និងបងចចកងទ្្ចាំ

ច់្ម្រាប់ក្ិករខ្ននត្ត្ូចឱ្យ

នងជាគជ័ យ ជាមួ យនឹ ង ចាំ ណ្ី ម្រជូក ក លទញងចញពី ក ្ិ ដ្ឋា ន។

ងពលក លេនកអាន្ូមចងចាំថា ក្ិករ ាំបូងបងអ្់គួរកត្ស្រសាវម្រជាវឱ្យ
ងពញងលញ

ពីម្របព័នធក លានស្រសាប់ ឱ្យចា្់លា្់

ន

(ងហើយជាលកាណ្ៈ

េកមមជាង) ងៅងលើក្ិដ្ឋាន ងហើយងទ្ើបពិចរណងលើ ាំងណ្ើរការទាំងមូលឱ្យ
នចា្់លា្់ (រូបទ្ី៣.១)។

[កាំណ្ត្់្ាគល់រប្់េនកនិពនធ៖ វាជាការ្ាំខ្នន់កុ ងការកត្់
ន
្ាគល់

ថា ទ្ិនានុបបវត្តិ កាក្ត្ និងការកណ្នាាំជាងម្រចើនម្រត្ូវម្របយ័ត្នម្របកយងពីការ
ម្របឆ្ាំងនឹងទ្ាំងនារកនុងការង

៉ះបង់ងចលវ ិធីសាស្រ្តននការផលិត្ចាំណ្ី

ក ល

នបងងកើត្ងឡើង្ម្រាប់ ម្របព័ នធក លពឹ ងកផអកខ្នែាំងជាងមុ នងដ្ឋយមិ នចាំ

ច់

វាយត្នមែ ជា មុ ន ងហើ យ បនាទ ប់ ម កបងងកើ ត្ បងចច ក វិទ្ាៃមី ជា មួ យ នឹ ង រយៈងពល
ផ្អែ្់បូ រត ក លម្រត្ូវ

នងម្រគាងទ្ុកោងលអ ង ើមទ្ុន និងម្រ
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ក និយម។

ទ្ិដាភាពទ្ូនៅនន្ប្រព័ន្ធចិញ្ច្
ឹ ប្ជូកនៅអាឡហា
ូ
ងពលក លងយើ ង ងធវើ កផនការពី រ បបចាំ ណ្ី ្ម្រាប់ ម្រជូ ក រប្់ ងយើ ង
ងយើងធានាទាំងចាំណ្ីពីម្របភពខ្នងកនុង
យថាងហត្ុណមួយងកើត្ងឡើង។
ងមើលរ ាំលងជាញឹកញាប់។
ភាគងម្រចើនមិន

និងខ្នងងម្រៅក្ិដ្ឋាន

វាានសារៈ្ាំខ្នន់ណ្់

កនងករណ្
ី ជា
ុ
កត្ម្រត្ូវ នងគ

ាំបូនាមនពី Skillicorn គឺគួរកត្់្ាគល់ថា ក្ិករ

នរកាទ្ុកនូវងម្រគឿងផេាំ ក លងគម្រត្ូវការ ង ើមបីងរៀបចាំចាំណ្ីឱ្យ

ងពញងលញងៅនឹងកកនែងងនា៉ះងឡើយ ឬឧបករណ្៍ ង ើមបីលាយបញ្ចូ លគាន និង
្ូ ន ជាម្រគាប់ ងនា៉ះងឡើ យ ។

ជងម្រមើ្ពីទ្ីផារជាចមបងឱ្យ

ូ ងចន៉ះ ពួ ក គាត្់ ម្រត្ូ វ កត្ធានាពី ម្របភពបឋម និ ង

នម្រគប់ងពលងវលា

ក លវាមិនកមនជា្កមមភាព

ម្រគប់ម្រគងធមមតាងនា៉ះងឡើយ (Skillicorn,1993)។ ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងទ្ិញ
ូ

ចាំណ្ីម្រត្ីរប្់ងយើង កនទក់ និងអាហារពីកាក ូង្ៃត្ពី
ម្របភពកនងត្ាំ
បន់រប្់
ួ
ុ
ងយើង។ ងយើងក៏ានពពួកពូជ្កណ្តកជាងម្រចើន ង ើមង

ើ និងរុកាជាត្ិបណ្ណ ងគ

ជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក ង ើមបីបកនែមចាំងពា៉ះការខវ៉ះខ្នត្ណមួយ កនុងការផគត្់ផគងជាត្ិ
ម្របូងត្េុីនក ល នទ្ិញ។
បទ្ពិងសាធន៍រប្់ងយើង គឺជាមួយនឹងពូជ Landrace, Duroc and
Large White ក៏ ូចជាពូជបងាកត្់កបបទ្ាំងនើបរប្់ងយើង ក លង ើយ
ែ ត្បងៅនឹង
ម្របត្ិបត្តិការ ៏ធាំ

នោងលអ។

ពូជបងាកត្់ងន៉ះផតល់បទ្ពិងសាធន៍ចាំងពា៉ះភាព

ជាប់លាប់ជានិចកា
ច លការលូត្លា្់ងលឿន ជាមួយនឹងចាំណ្ីក លងយើងផ្អអប់
ទ្ុក។ ពូជម្រជូកពណ្៌្ Duroc និងLandrace គឺអាចរក

នពីេក
ន ចិញ្ចឹមយក

កូនជាលកាណ្ៈពាណ្ិជាកមម ងហើយពីេនកបងាកត្់ពូជក លអាចទ្ុកចិត្ត
តាមផទ៉ះ និងពួកងគ

នងៅ

នកកកម្របោងលអងៅនឹងម្របព័នធរប្់ងយើង។

ងៅត្ាំបន់រប្់ងយើងងៅ Palawan ម្របងទ្្ហវល
ី ីពីន ពូជម្រជូកង ើម
្ុទ្ធ គឺជាជងម្រមើ្ ៏លអ្ម្រាប់ការបងាកត្់ពូជកបបទ្ាំងនើប។
ម្រត្ូវ

នចិញ្ចឹមជាលកាណ្ៈង្ ាកិចច

ចាំណ្ីម្រជូក

ក លងគ

នដ្ឋាំាំវា

ពួកវាភាគងម្រចើន

ងដ្ឋយឱ្យចាំណ្ីជាងមម្ម្រាប់ ាំណាំ

និងជាងមើម។
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ងៅកនុងម្របព័នធចាំណ្ីងន៉ះ

ការ

ម្រប

មមុ ខ ចមបងជាមួ យ នឹ ង ពូ ជ ម្រជូ ក នម្រព គឺ កា ររកាវាឱ្យាន្ុ ខ ភាពលអ

ងហើយ ដ្ឋក់ វា កនុងម្រទ្រ ង ឱ្យ

ន្មរមយងបើ អា ច។

ជាំ នាញកនុងការ

ូម ្គា្់
នដ្ឋក់កុនងម្រទ្រងឱ្យ

កកាយរប្់វា វានឹងមិនងធវើ្កមមភាពងន៉ះ ងបើវាមិនម្រត្ូវ
ន្មរមយងនា៉ះងទ្។
ងម្រចើ នម្រត្ូវ

ជាំនួ្ឱ្យការកលងងៅវាលងមម

ម្រជូកកនុងស្រ្រកភាគ

នចងងជើ ង។ ពួ ក វាងម្រចើ ន កត្ម្របកួ ត្ម្របកជង ងណ្ើ ត មអាហារង្្

្ល់ ជា មួ យ ្ត្វ ចិ ញ្ចឹ ម នទ្ងទ្ៀត្ ក លានទ្ាំ ងនារងៅរកភាពម្រកិ ន ជាមួ យ
នឹងការលូត្លា្់មិនលអ ងហើយក៏អាចម្រត្ូវ

នរង្ាពធពីពពួក

រា្ុីត្ផង

ក រ (រូបទ្ី៣.២)។ ជាលកាណ្ៈេនតរជាត្ិ ងគាលការណ្៍កណ្នាាំក លងគ

ន

បងងកើត្ងឡើង្ម្រាប់ម្រជូកកនុង ីភក់ និងចងងជើង គឺមិនម្រត្ូវ នកណ្នាាំឱ្យងធវើងឡើយ។
សាកលវិទ្ាល័ យ ងៅរ ា ផែ រ ដ្ឋ
ី

នកណ្នាាំ ឱ្យងម្របើ ម្រ

្់ នផទ

២៥កម ម្រត្កាងរ

្ម្រាប់ម្រជូកមួយកាល (Meyer,1993)។
ងៅម្របងទ្្ហវល
ី ីពីន ទាំងម្រជូកនម្រព Negros Warty (Sus cebifrons

negrinus) និងម្រជូកពុកាត្់កវង Palawan (Sus ahoenobarbus) ម្រត្ូវ
បងាកត្់ជាមួយពូជទ្ាំងនើប ងដ្ឋយទ្ទ្ួល
ូរចាំណ្ី និងទ្មៃន់ គឺពិ
ម្របងទ្្េង់ងគែ្

កនឹងទ្ទ្ួល

នងគ

នងជាគជ័យខែ៉ះៗ កត្ឯកសារននការ
ន។ ក្ិករក លចិញ្ចម
ឹ ម្រជូកនម្រពងៅ

នបងាកត្់ពូជ្ុទ្ធម្រជូកនម្រពង្មល ជាមួយនឹងងមម្រជូកស្រ្រក

(ជាធមមតាគឺ Tamworths) ង ើមបីបងងកើត្ឱ្យានការងកើនងឡើងទ្ាំហាំជាមធយម ៥េុីង
ននពូជ្ត្វនម្រព្ុទ្ធងៅ ល់ ៩េុីង្ម្រាប់ពូជបងាកត្់។ ពូជម្រជូកកូនកាត្់ Vigor
នឹងរួមចាំកណ្ក ល់ការបាំកបែងចាំណ្ីកាន់កត្ម្របង្ើរ
ទ្ទ្ួល

ងហើយម្រជូកកូនកាត្់អាច

នេត្ែម្របងោជន៍ពីចាំណ្ីក លងគផ្អអប់ទ្ុក។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ

ងទ៉ះបីជាានការផ្អែ្់បរចាំ
ូត ណ្ីក លលអជាងងន៉ះក៏ងដ្ឋយ
មិនអាចនឹងកកត្ម្រមូវទ្មៃន់ងម្រគាង ឹអង

នបកនែម

ការងកើនងឡើងត្នមែ

នងឡើយ។

ិ ី សា ស្រ្ត ្ ម្រាប់ ជា ម្របងោជន៍ ល់ កា រ
េត្ែ ប ទ្ងន៉ះនឹ ង ពិ ភា កាពី វ ធ
កាត្់បនែយការចាំណយ្ម្រាប់ការបងាកត្់ពូជម្រជូក
ងហើយ ក លអាចរកា

ក លផតល់ទ្មៃន់

នងលឿន

នងៅកនុងបរិសាែនក លអាចម្រគប់ ម្រគង នងៅងលើ ្ីុ
មង់ត្៍ ឬងៅកម្រាលអាចម៍រណ។ ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើង ននិងកាំពុងងម្របើការ
ូ
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ម្រត្ួ ត្ ពិ និ ត្យម្រជូ ក ងដ្ឋយមិ ន ចាំ
លាង្ាំអាត្

ូចក ល

ច់

នផេពវ

ផា យ ងៅ កនុ ង ប ណ
ត ញ ក ្ិក មម
កបបធមម ជាត្ិ ពីងលើ ក មុ ន ងនា៉ះងទ្។
ការពិពណ្៌នាងពញងលញននម្របព័នធ
ងន៉ះ គឺម្រត្ូវ

នពិភាកាគានងៅកនុង

ង្ៀវងៅរប្់ខាំុ្

ង្ៀវងៅម្របព័នធ

ក ្ិ ក មម កប ប ធ មម ជា ត្ិ ្ ម្រា ប់
ក្ិកមមងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចម្របកបងដ្ឋយ
និរនតភាព។ ងៅកនងម្របព័
នធងន៉ះ ម្រជូក
ុ
ម្រត្ូ វ

នចិ ញ្ចឹ ម ងៅកនុ ងម្រទ្រ ង ក ល

ានអាចម៍ រណក លានជងម្រៅ

១កមម្រត្ ងហើយានការបកនែមសារ
ធាត្ុ EM ងៅកនុងចាំណ្ី និងទ្ឹក
ម្របចាំនៃៃ និងការ ញ់លាងវាជាងរៀង
រាល់អាទ្ិត្យងៅងលើម្រទ្រង។ ម្រជូកញី
រ ីករាយជាមួយនឹងការង ើរងលើកម្រាល
ម្រកា្់កុងម្រទ្រ
ន
ង

និងចាំណ្ីក លងគ

ផ្អអប់ (រូបទ្ី៣.៣ និង៣.៤)។

ប្រេពចំណី
ងម្រគឿងផេាំ ៏ានគុណ្ភាព
ងម្រចើ ន បាំ ផុ ត្ អាចរក

នងៅកនុ ង
ម្របងទ្្ជាងម្រចើន។ ចូរធានាថាេនក
រកង

ើញនូវម្របភពចាំណ្ី ក លាន

គុ ណ្ ភា ព លអ ម្រប ង្ើ រ ងហើ យ ។
ជាមួយគានងន៉ះក រ ្ូមកត្់ចាំណាំ

(ពីងលើចុ៉ះងម្រកាយ) រូបទ្ី ៣.២៖ ម្រជូកនម្រពចង
កខេ នឹ ង ប ងងាគ ល

ូ ច ជា ម្រជូ ក

Sus

ahoenobarbus (ម្រជូក Palawan Bearded)
ងៅ Palawan ម្របងទ្្ហវីលីពីន លូត្

លា្់យឺត្ងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌកនុងស្រ្រក។

រូបទ្ី ៣.៣៖ ម្រជូករីករាយងៅងលើកម្រាល

អាចម៍រណ EM។ រូបទ្ី ៣.៤៖ ម្រជូកក ល
ងកើត្កូនងហើយ

ម្រត្ូវ

នឱ្យចាំណ្ីបាំកបែង

ក លានគុ ណ្ ភាពខព ្់ ពី កុ ន ងក្ិ ដ្ឋា ន
និងបកនែមកាំង
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រមត្់លអពីការចិញ្ចឹម្ត្វ។

ទ្ុកថា កមមវ ីធីចាំណ្ីជាងម្រចើនងៅកនុងលកាណ្ៈឧ្ាហកមម គឺមិនអាច្ងម្រមច
ន ឬចាំងណ្ញ

នកនុងម្របងទ្្កាំពុងេភិវឌ្ឍងនា៉ះងទ្!

ការនប្ជើសនរ ើសធាត្ុចូលខដលាន្គ្ុណភាពែពស់
សាច់ម្រជូកក លចិញ្ចឹមងដ្ឋយឱ្យចាំណ្ីងពាត្

គឺជា

ត្ុភូត្មួយក ល

ងចញពី កា ផលិ ត្ ពី ងពាត្ក លានត្នមែ ទ បងៅកនុ ងម្របងទ្្ឧ្ាហកមម ។

ងពាត្ទ្ាំងនើបានកម្រមិត្កាបូេុីម្រដ្ឋត្ងម្រចើនជាងពីរ ង ងហើយក៏ានកម្រមិត្ម្របូងត្
េុីនទបក រ។ កនុងម្របព័នធកបបធមមជាត្ិមួយ ម្របូងត្េុីនគឺងលខមួយក លជាកតាត
ានកាំណ្ត្់កុងការេនុ
ន
វត្ត និងការលូត្លា្់នន្ត្វចិញ្ចឹម ងហើយវាក៏នៃែ

ណ្់ក រកនុងការទ្ិញ។ ងបើេក
ន រកាកម្រមិត្ម្របូងត្េុីន ជាចាំណ្ុចងគាលងៅ្ម
រមយ្ម្រាប់អាយុរប្់្ត្វ េវីងផេងងទ្ៀត្នឹងានត្ុលយភាពជាមួយនឹងចាំណ្ី
ធមមជាត្ិ។

កនុងការបងងកើត្ចាំណ្ីម្រជូករប្់េនក េនកម្រត្ូវចាំណយងៅងលើម្របូងត្
េុីន។ រូបមនតចាំណ្ីងដ្ឋយកផអកងលើងពាត្ច្់ គឺកផអកងៅងលើពូជងពាត្ក លាន
ជាត្ិ ម្របូ ងត្េុី ន ងម្រចើ ន ជាងងពាត្ម្រកហម ក លចូ ល ងៅកនុងចងាវ ក់ ផគត្់ ផគង់ រប្់

ងយើង (ក លផទុកនូវកាក្ាំណ្ល់ថានាំ្លា
ាំ ប់ងមម និងញឹកញាប់ង ើញានការ
បញ្ជ
ច ក់តាមរយៈការចមែងពីក្ន)។ ងៅ Palawan ក លជាកកនែងននផទ៉ះអាឡូ
ហា ងពាត្គឺម្របកហលជាានត្នមែងទ្វ ង ងហើយានម្របូងត្េុីនពាក់កណ
ត លនន
កនទក់ ងធវើឱ្យម្របូងត្េុីនងពាត្ានត្នមែបួន ងងម្រចើនជាងម្របូងត្េុីនស្រ្ូវ។ ងយើង
ចង់

នេនកផគត្់ផគង់ចាំណ្ីកបបធមមជាត្ិ្ម្រាប់ម្រជូករប្់ងយើង

ការចាំណយត្ិច្នេាំ្ាំនច ងហើយធានា

ការនប្រើប្បាស់ដំណ ំ

ង ើមបីឱ្យាន

ននូ វផលិត្ផល្ងម្រមច ៏លអបាំផុត្។

ន្ិងកាកសំណល់ដំណ ំខត្្ួយគ្ត្់នៅជុំ

វិញពិេពនលាក
ិ ពិ ភ ពងលាក
ាំ ងណ៉ះស្រសាយននការផតល់ ចាំ ណ្ី នចន ម្របឌ្ិ ត្ ៃមី ងៅជុាំ វ ញ
ម្រត្ូវ

នរកង

ញ
ើ ងៅកនុងម្របងទ្្ងផេងៗ។ ម្រត្ួយ្កណ្តក ី ង ើមងពាត្ កាក

្ាំណ្ល់ពី្ាំរាម ង ើមងចក គឺជាឧទហរណ្៍ននេនុផលិត្ផលកផនកក្ិកមម
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ក លានម្របងោជន៍ ម្រត្ូវ
ផលិត្ចាំណ្ីម្រជូក។

នងម្របើម្រ

ាំឡងមី
្ត្ក៏
ៃួ
ម្រត្ូវ
ូ

្់ងៅកនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន ្ម្រាប់ការ
នងម្របើផងក រងៅ Mindanao និងងកា៉ះ

Luzon។ ងៅ Palawan ្ែក
ឹ ងទលធាំននពពួកផ្អករុកាជាត្ិនម្រព ក លងគងៅថា
Amorphophallus paeoniifilius គឺ ម្រត្ូ វ

នម្របមូ ល ផលពី ី កុ ន ងនម្រព ី ង្ើ ម
ងហើយយកមកជញ្រញ្ជ
ច ាំងធវើជាចាំណ្ី (រូបទ្ី៣.៥)។ ងៅកនុងម្របងទ្្ឥណ
ឌ ពពួក
រុកាជាត្ិនម្រពម្របងភទ្ងន៉ះ ម្រត្ូវ

នដ្ឋាំ្ម្រាប់ហប
ូ ងមើមងគងៅថាងមើម ាំឡង
ាំរ ី។
ូ

ងៅម្របងទ្្នៃ ង ើមងចកម្រត្ូវ

នយកមកផ្អអប់្ម្រាប់ជាចាំណ្ីម្រជូក។

ការហាន់ង ើមស្រ្្់ ឬកាប់ជាចាំណ្ិត្ត្ូចៗ ម្រត្ូវ

នលាយជាមួយនឹង្ករ និង

េាំបិលម្រគាប់ (កនុងេម្រតា ១០០គីឡូម្រកាមននង ើមងចកក លជញ្រញ្ជ
ច ាំងហើយ ង្មើនឹង
៤គីឡនន្ក
រ និង ១គីឡួម្រកាមននេាំបិលម្រគាប់) ងហើយផ្អអប់វារយៈងពល៣នៃៃងៅ
ូ

កនុងធុង។ េត្ិ្ខ
ុ ុមម្រ ណ្ក លងកើត្ងឡើងងដ្ឋយធមមជាត្ិ ម្រត្ូវ នដ្ឋក់ចូល
បកនែម ង ើមបីពម្រងឹង ាំងណ្ើរការននការផ្អអប់។ ២នៃៃងម្រកាយមក ការផ្អអប់ងន៉ះ ន
បងងកើត្ងឡើងងដ្ឋយលាយជាមួយនឹងចាំនួនង្មើគាន

ងដ្ឋយទ្មៃន់ននកនទក់ក ល

ានម្របូងត្េុីនខព្់ និងចាំណ្ីម្រត្ី (Tancho, 2015)។ [កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធ:

្ ម្រា ប់ ឯ ក សា រងោ ង

និ ង

លមអិ ត្ េាំ ពី រូ ប មនត ងធវើ ចាំ ណ្ី ម្រជូ ក

តាមកបបធមមជាត្ិងន៉ះ ្ូមងមើល

ង្ៀវងៅរប្់ Dr. Arnat Tancho’s
្តីពី “ក្ិដ្ឋានតាមកបបធមមជាត្ិ”
និ ង“គាំ នូរក្ិដ្ឋានតាមកបបធមម

ជាត្ិ” ក លានជាភាសាេង់ងគែ្
និ ង ភាសារជាងម្រចើ ន ននម្របងទ្្
ងៅ អា ្ុី អា ងគន យ៍

ងៅ កនុ ង

ការិោល័យរប្់ងេកូអា្ុ។
ី ]

រូបទ្ី ៣.៥៖ Amorphophallus palawanasis -

ាំឡូងងជើង ាំរងី ៅ Palawan ម្របងទ្្ហវីលីពីន។

ងៅម្របងទ្្ Kenya វលែិ ាំឡងជា
វ អាចរក
ូ

្ត្វ។ វលែិម្រត្ូវ

ន្ម្រាប់ការផលិត្ចាំណ្ី

នកាប់ជញ្រញ្ជ
ច ាំងហើយផ្អអប់ទ្ុកជាមួយ EM1។ ការបកនែមអាហារ
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ងពាត្ និងម្របូងត្េុីន ង ើមបីពម្រងឹងការេនុវត្ត ាំងណ្ើរការរប្់វា (The Organic
Farmer, 2015)។

ការកាត្់ ន្ិងប្រ្ូលពពួករ ុកខជាត្ិនឡហ្គូ ្ (សខណតក) ន្ិងនមេ
ងមមក៏អាចជាម្របភពចាំណ្ី ៏ានម្របងោជន៍ក រ្ម្រាប់្ត្វ។ ងដ្ឋយ
ងោងតាមបណ្ិឌ ត្ ាទ្ីន ម្របកហលជា ៧៥% ននចាំណ្ីក លងម្របើម្រ
ត្ាំបន់ គឺជាងមម (Martin, 1993)។
ងៅផទ៉ះអាឡហា
ូ

ងយើង

្់ងៅកនុង

នដ្ឋាំ

ជាចម្រមរ៉ះនន ាំណាំក លអាចងធវើ
ជាចាំណ្ី

ន

ក លងយើងយក

មកឱ្យម្រជូកងដ្ឋយការកាត្់ និង
ម្របមូ (រូបទ្ី៣.៦ តារាង ៣.១)។
ងម្របៀបងធៀបងៅនឹ ង ការចិ ញ្ចឹ ម
្ត្វ ក លៗ
ម្របមូ លផល

ម្របជាជនអាច
នលអងដ្ឋយម្របរង

ម្របយ័ ត្ន ងហើ យ ទ្ុ ក ឱ្យវាលា្់
ងឡើងវ ិញ។ ងយើង

រូបទ្ី ៣.៦៖ ការកាត្់ និងម្របមូល -

ម្រ

្់ងមម vetiver រួចរាល់ងហើយ។

នងម្របើ

នដ្ឋាំងមម Vetiver (Chrysopogon zizanioides) ្ម្រាប់

ទ្ប់នឹងការហូរងម្រច៉ះងលើ ីជម្រាល

និងការម្រគប់ម្រគងរុកាជាត្ិក លធន់ម្រទាំនឹង

ការហូរងម្រច៉ះ ងៅកនុងម្របព័នធម្របមូលទ្ឹករប្់ងយើង។ ងយើងក៏ងម្របើម្រ ្់វាជា
ចាំណ្ី្ត្វ ងយើងអាចម្របមូលងមម Vetiver ខចីៗឱ្យ នញឹកញាប់ ងៅេាំឡង
ុ

ងពលរ ូវងភែៀង ងហើយរកាទ្ុ កចាំណ្ីងន៉ះឱ្យានគុ ណ្ភាពត្នមែកផនកអាហារួបត្ែមភ។
ងយើងក៏ងម្របើងមម Pennisetum purpureum កាត្់ស្រ្្់ផងក រ ្ម្រាប់ជាចាំណ្ី
ម្រជូក និងងគា ម្រកបី។
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តារាង៣.១៖ ្កាត នុ ព លននការកាត្់ និ ង ម្របមូ ល ងមម - Chrysopogon

zizanioides (vetiver) (Wikipedia)
ងមម Vetiver ខចី
ថាមពល (គីឡកា
ូ

ងមម Vetiver លមម

ងមម Vetiver ច្់

៥២២

៧០៦

៩៦០

៥១

៥០

-

ម្របូងត្េុីន (%)

១៣,១

៧,៩៣

៦,៦៦

ធាត្់ (%)

៣,០៥

១,៣០

១,៤០

ឡរីូ /គីឡម្រកាម)
ូ
អាចរាំលាយ

ន

(%)

្់ម្របព័នធបងចចកវ ិទ្ា ីក្ិកមមងៅត្ាំបន់

ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងងម្របើម្រ
ូ

ីចាំងណត្ (SALT) តាាំងពីឆ្នាំ២០០១។ ម្របព័នធងន៉ះងគងម្របើពពួក្កណ្តក និងរុកា
ជាត្ិយូរឆ្នាំ

ង ើមបីងធវើឱ្យ ីានលាំនឹងងៅតាមទ្ី ជម្រាលកូនភនាំ

ងហើយក៏ដ្ឋាំរួម

ជាមួយនឹង ាំណាំម្របចាំឆ្នាំក រ។ ពពួក្កណ្តកក លអាចផ្អអប់

ន ជាធនធាន

៏ានសារៈ្ាំខ្នន់ ្ម្រាប់ម្របូងត្េុីន និងវ ីតាមីន ក៏ ូចជាេង់្ុីម ក លជួយ
ជាំរុញកុាំឱ្យានការរ ាំលាយអាហារ (Watson, 1985)។ ជាងម្រចើនឆ្នាំកនែងមក
ងយើងអាច្នេាំម្រគាប់ពូជពីេក
ន ផលិត្

ងហើយពម្រងីកចប់ពីការ្តកទ្ុ
ករប្់
ុ

ងយើង។ ងយើងអាចដ្ឋាំជារង និងជួរននពពួក Ticktrefoil (Desmodium rensonii)

Malabalatong (Flemingia congesta), Indigofera, Kakawate or Madre de
Cacao (Gliricidia sepium), Ipil-Ipil (Leucaena leucocephala), and
Mangium acacia។ ពពួកម្របងភទ្្កណ្តកទាំងងន៉ះ អាចរក

ន្ម្រាប់ការងធវើ

ចាំណ្ីផ្អអប់ (Agroforestry.org, 2008)។

ការផ្ការ់ពពួករ ុកខជាត្ិសក
ឹ ែ នរត្ង
កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំម្រត្ូវ

នងគងម្របើង ើមបីកាត្់បនែយការចាំណយងលើ

ធាត្ុចូល។ ងៅផទ៉ះអាឡហា
ពពួក្កណ្តក
ូ

ូចជា ម្រត្ួយ្កណ្តក ី Gliricidia

sepium, Leucaena leucocephala, Flemingia congesta, Desmodium
rensonii, and Pueraria lobata (Kudzu) ម្រត្ូវ
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នងគងម្របើោងងជាគជ័យ។ ម្រមរាំ

និ ងពពួ ករុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹ កក៏ ម្រត្ូវ

នងម្របើ ម្រ

្់ ផងក រ។

ងៅ

កនុងបណ
ត ញក្ិកមមតាមធមមជាត្ិរប្់កូងរ (KNF) ការរួមផេាំវត្ែុធាត្ុងផេងៗ
ម្រត្ូវ នងជៀ្វាងងៅកនុងចាំណ្ីម្រជូក ងដ្ឋយសារកត្ផលប៉ះពាល់ក លាន
ងម្រគា៉ះថានក់តាមក លងគម្រ
ផទ៉ះអាឡហា
ូ
រ

ប់។

ូងចន៉ះមិនងម្របើម្រ

ងយើង

ិ៍ កណ្តក ឬ្ែឹក ាំឡងមី
្់វលែ្
ងទ្ ងម្រពា៉ះកត្ាន
ូ

យការណ្៍ពីផលប៉ះពាល់មិនលអ

នកត្់ម្រតាទ្ុក

នយកលាំនាាំម្របព័នធងន៉ះមកេនុវត្តងៅ

នងកើត្ងឡើង។ ផលប៉ះពាល់ងន៉ះមិនម្រត្ូវ

នលអងឡើយ កត្ងយើង

ងហើយងយើងានជងម្រមើ្ជាងម្រចើន។

នងជៀ្វាងវាតាមការកណ្នាាំជាមុន
ពិធីសារ្ម្រាប់កណ្នាាំងម្រគឿងផេាំៃីមងៅ

កនុងរូបមនត គឺម្រត្ូវងធវើងឡើងបនតិចមតងៗ ងហើយបកនែមងម្រគឿងផេាំៃីម
ម ួយកនុងងពលកត្
មួយ ង ើមបីអាចម្រ ប់ នថា ងម្រគឿងផេាំមួយណានផលប៉ះពាល់។ ្ូមកត្់
ម្រតាទ្ុកនូវទ្មៃន់ក លទ្ទ្ួល

ន ងហើយងម្របៀបងធៀបជាមួយនឹងទ្មៃន់ធមមតា។

ម្រប្ិន ងបើ ា នការរាគរូ្ ងកើ ត្ ងឡើង
ងចញ ងហើយ្ូមវ ិលម្រត្ឡប់ងៅងម្របើម្រ

្ូមយកងម្រគឿងផេាំ ក លពិ ងសាធងនា៉ះ
្់ធាត្ុផេាំ ងម្រគឿងក ល

នងម្របើពីមុនវ ិញ។

អ្ន្ុផ្លពីប្រេពាសុន្
ី កិន្ប្សូវ
ង ើ មបីបងងកើត្ការលាយចាំ ណ្ីឱ្យ

នងជាគជ័ យ្ម្រាប់ ម្រជូករប្់េនក

េនកម្រត្ូវរកម្របភពធាត្ុចូលក លានគុណ្ភាពខព្់ឱ្យ
ជាញឹកញាប់

ន្មរមយ ភាគងម្រចើន

នមកពីងរាងា្ុីនកិនស្រ្ូវងៅកនងត្ាំ
បន់។ កនទក់ “D1” (ក ល
ុ

ានការពនយល់ពិសាតរខ្នងងម្រកាម)

គឺម្រត្ូវ

នចត្់ទ្ុកថាានគុណ្ភាពខព្់

្ម្រាប់្ត្វ។ ចាំណត្់ថានក់េន់ជាងងន៉ះ (D2 to D4)

នម្រត្ូវងគងជៀ្វាង

ងដ្ឋយសារកត្សារធាត្ុម្របូងត្េុីនានកម្រមិត្ទប ងហើយភាគរយកាក្ាំណ្ល់
មិនរលាយានងម្រចើន (ឧទហរណ្៍

ូចជាក្លុយឡ្)
ខព្់ជាង។ ្ូម
ូ

ងមើលា្ុីនស្រ្ូវទ្ី១ងៅកនុងកាំណ្ត្់ម្រតាននង្ៀវងៅងន៉ះ្ម្រាប់ព័ត្៌ានបកនែម
(Mikkelson, 2005)។ កនទក់ នទ្ងទ្ៀត្ (ងពាត្ ស្រ្ូវសាលី។ល។) អាចម្រត្ូវ
ងម្របើម្រ

ន

្់ក រ កត្ម្រត្ូវម្របយ័ត្នពីកម្រមិត្ម្របូងត្េុីនងៅ។ កនទក់ក លានគុណ្ភាព

ងលខ១គឺ ១២% ងៅ១៤% ននម្របូងត្េុីនងៅ ខណ្ៈក លងពាត្្ម័យៃមីងន៉ះ
ានម្រត្ឹមកត្ពាក់កណ
ត លននចាំនួនម្របូងត្េុីនកត្បុងណណ៉ះ។
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អាហារពីសាច់ ង
ូ ្ៃត្
ួ

ងហើយទ្ទ្ួល

ជាេនុផលក ល

នទញងម្របង ូងងចញ

នពីា្ុីនចម្រាញ់ងម្របង។ អាហារពីសាច់ ូង្ៃត្ងន៉ះផទ
ួ
ុកម្របូ

ងត្េុី ន ងៅរហូ ត្ ល់ ងៅ ២៤% កត្វាគួ រ ម្រត្ូ វ
រូបមនតអាហាររប្់េនកងដ្ឋយការៃែឹង។

នកាំ ណ្ ត្់ ម្រត្ឹ ម ១០%នន

វាានម្របូងត្េុីនក លានគុណ្ភាព

ខព្់ កត្ក៏ានចាំនួនខ្នែញ់ខព្់ផងក រ (ស្រ្ង ៀងនឹងកូន ងកូវងមម)។ ជាត្ិខ្នែញ់
ងម្រចើនងពកងៅកនងរបបអាហារអាចបណ
ត លឱ្យានការរាគរូ្
ងហើយវានឹង
ុ
ត្់ បង់ នូវការងឡើង ទ្មៃន់ងដ្ឋយការកាត្់បនែយការងម្របើ ម្រ

្់ននកាបូ េុីម្រដ្ឋត្

និងម្របូងត្េុីន។ អាហារពី សាច់ ូង្ៃត្
ួ គឺងៅកត្ានត្នមែរួមទាំងរូបមនតរប្់

ងយើងកនុងកម្រមិត្ ១០% ជាេត្ិបរ ិា ងម្រពា៉ះងៅកនុងត្ាំបន់រប្់ងយើងវាានចាំណ្ុច
ត្នមែមួយ ក លអាចទ្ទ្ួលយក ន។ ការផ្អអប់ ( ូច នពិភាកាខ្នងងម្រកាម)
ក៏

នជួ យ ជាំ រុ ញ ម្របូ ងត្េុី ន ពី អា ហារសាច់ ូ ង ្ៃួត្ក រ។ ម្រប្ិ ន ងបើ ចាំ ណ្ី ពី

សាច់ ូង្ៃត្មិ
នអាចរក
ួ

នងទ្ ្ូមបងងកើត្ចាំនួនចាំណ្ីម្រត្ី ក ល

រូបទ្ី៣.៧៖ ា្ុីនកិនស្រ្ូវបឋម (Mikkleson, 2005)។
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នងម្របើវ ិញ។

ភាពប្រឈ្ន្ឹងាសុន្
ី កិន្ប្សូវ
ា្ុីនកិនស្រ្ូវក លធាំ អាចផលិត្េងករ្ម្រមិត្
កត្ានសាែក្ញ្ជញ “WMR” ានន័យថា េងករក ល

នកម្រមិត្ខព្់ (កត្ង

នកិនមកគឺលអ) ងដ្ឋយ

ទ្ុកនូវកាក្ាំណ្ល់េនុផល ក លានត្នមែ្ម្រាប់រូបមនតងធវើចាំណ្ី (រូបទ្ី៣.៧)។
ងម្របៀបងធៀបនឹងផលិត្ផលស្រ្ូវ នទ្ងទ្ៀត្ កនទក់ D1 ងន៉ះ ានផទុកវ ីតាមីន សារ
ធាត្ុខនិច និងម្របូងត្េុីនខព្់បាំផុត្។

កនុងត្ាំបន់ជាងម្រចើន ានកត្ា្ុីនត្ូចៗ (ជួនកាលងគងៅថា “Satake
Mills” គឺ អា ចរក ន។ ា ្ុី ន ងន៉ះមិ ន នស្រ្ិ ត្ េងក រ រប្់ ពួក ងគឱ្យ ន
ម្របង្ើរងឡើយ ងហើយម្របកហលជាានសាែកយីងហាថា “RMR” (េងករក ល
កិនងទ្ៀងទត្់)។ ា្ុីនកិនស្រ្ូវ Satake ផលិត្
គុណ្ភាពទបជាងកនទក់ D1 កត្អាចម្រត្ូវ
ផទ៉ះអាឡហា
ងបើវាម្រត្ូវ
ូ
ទ្មៃន់ជាមូលដ្ឋាន។

នម្រត្ឹមកត្ កនទក់ D2 វាាន

នងម្របើម្រ

្់វាងៅកនងរូ
ុ បមនតរប្់

នបកនែមចាំណ្ីម្រត្ីកុងេម្រតាងកើ
ន
នងឡើង ២៥% ជាងរូបមនត

រ ុកខជាត្ិរណណងគជាត្ិ
អ្ខណតត្ទ្ឹក
រុ កា ជា ត្ិ ប ណ្ណ ងគ ជា ត្ិ
េកណ្ត ត្ទ្ឹ ក និ ង រុ កា ជា ត្ិ ុ៉ះ កនុ ង
ទ្ឹ កជាងម្រចើ ន ានម្របូ ងត្េុី ន ខព្់។
រុកាជាត្ិ ុ៉ះកនុងទ្ឹកអាចលូត្លា្់

នោ ង លអងៅកនុ ង ស្រ្៉ះ ក ល

ានជីជាត្ិម្រគប់ម្រគាន់ ្ម្រាប់ផគត្់
ផគង់វា។ ងគអាចងម្របើ វា ្ម្រាប់ ជា
ចាំណ្ីម្រជូក និង្ម្រាប់ការ្នេាំ
នៃែ ង ើ ម បកនែ ម

ន

នម្របង្ើ រ បាំ ផុ ត្

រូបទ្ី៣.៨៖ ផលិត្កមមអា្ូឡា និងចក

ងៅផទ៉ះអាឡូហា
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ជាំ នួ្ឱ្យងៅងពលក លការទ្ិ ញចាំណ្ីានត្នមែនៃែក លម្រត្ូវងម្របើម្រ
ជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក

ូចជា ពពួក Azolla spp. ចក

្ត្វ

រុកា

យទ (ម្របងភទ្

និងពូជងផេងៗ) ងហើយ្ូមបីកត្ពពួកចក Salvinia spp. អាចម្រត្ូវ
ម្រត្ូវ

្់។

នងម្របើ ងបើ

នដ្ឋាំ និងម្របមូលផលឱ្យានម្រប្ិទ្ធផល (រូបទ្ី ៣.៨)។ ពពួក្ពាវ្ី
ូចជា ម្រជូក និង្ត្វសាែប វា

ន្ុីអាហារពណ្៌នបត្ងកនុងបរ ិាណ្

ងម្រចើ នក លជាម្របភពអាហាររប្់វា។ ជងម្រមើ្្ម្រាប់ផលិត្កមមរម
ួ ាន ស្រ្៉ះ
ងៅងដ្ឋយកឡកពីគាន ធុងទ្ឹក ឬ្នកក
លាន្ាំណញ់ការពារជាមួយនឹងការ
ូ
ចិញ្ចឹមម្រត្ី។ គួរចាំថា
ស្រ្៉ះម្រត្ី ម្រត្ូវកត្ម្រត្ូវ

ាំណាំចាំណ្ី្ត្វមួយចាំនួនក ល ុ៉ះលូត្លា្់ងៅកនុង

នការពារ ឬឱ្យដ្ឋច់ងដ្ឋយកឡកពីម្រត្ី ងបើ មិន ូងចន៉ះងទ្ ម្រត្ី

នឹង្ុីងមម និងបាំផ្អែញ ាំណាំេ្់! ងលើ្ពីងន៉ះងទ្ៀត្ ងបើងគាលងៅមួយនន
ស្រ្៉ះម្រត្ី គឺការផលិត្ក្ែ ងនា៉ះរុកាជាត្ិក ល ុ៉ះងៅពីងលើនផទទ្ឹកនឹងបិទ្ពនែឺម្រព៉ះ
អាទ្ិត្យ និងការពារការលូត្លា្់ននក្ែ និងរុកជា
ា ត្ិ ុ៉ះកនុងទ្ឹក នទ្ងទ្ៀត្។ វា
ានការពិ

កកនុងការផលិត្ទាំងម្របភពម្របូងត្េុីន (ឧទហរណ្៍ ក្ែ និងរុកាជាត្ិ
ទ្ឹក) ឱ្យាន្កាតនុពលងពញងលញកនុងបរ ិងវណ្ទ្ឹកកត្មួយជាមួយគាន។

កនុងការពិងសាធងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ
ក ល នងម្របៀបងធៀប ចក យ
ទ (Lemna minor) ម្រត្កួន ឬរុកាជាត្ិ ពវណ្ណរងេី (Ipomoea reptans) ម្រកចប់

(Trapa natans) និងចក Salvinia cucullata (ជាញឹកញាប់ម្រចឡាំនឹង Azolla)
ទាំងចក

យទ និងរុកជា
ា ត្ិ ពវណ្ណរងេី ានេម្រតាននការបាំកបែងចាំណ្ី ៏លអ និង

ានម្របូងត្េុីនខព្់ៈ ២៨% និង៣២% (Kalita, 2007)។ ទាំងពីរងន៉ះអាចជា
ាំណាំចាំណ្ី្ត្វ ៏លអម្របង្ើរ។ អា្ូឡា (Azolla caroliniana)
កម្រមិត្ម្របូងត្េុីនពី

១៩ងៅ៣០%

នបងាហញ

គឺជារុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹកក ល

លូត្លា្់ងលឿនមួយងផេងងទ្ៀត្ ក លខ្ាំុចង់
្ិកាងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ ។

ន ម្រត្ូវ

នបញ្ចូ លងៅកនងការ
ុ

្ូមម្របយ័ត្នកុាំម្របមូលផលវាហួ្កម្រមិត្ ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ផលិត្កមមនឹង
មិនាននិរនតភាពងឡើយ។ តាមកបួនចាប់ទ្ូងៅ (ងម្រកាមងគាលការណ្៍ននគាំនិត្)
េនកគួរកត្ម្របមូលផលមិនងលើ្ពីពាក់កណ
ត លននចាំនួនជីវា្េកណ្តត្ទ្ឹក
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កនុងមួយអាទ្ិត្យងទ្ (ឬ១/៧ ននជីវា្្រុបកនុងមួយនៃៃ)។ តាមងគាលការណ្៍
គឺម្រត្ូវរការុកាជាត្ិងន៉ះកនុង ាំណក់កាលននការលូត្លា្់ងលឿន
ូងចន៉ះងហើយ
េនកម្រត្ូវកត្ម្រត្ួត្ពិនិត្យថា វ ិធីម្របមូលផលមួយណ គឺានផលិត្ភាពងម្រចើនជាង

កនុងម្របព័នធរប្់េនក។ អា្ូឡាធន់ម្រទាំនឹងចលនាទ្ឹកហូរជាងចក យទ។
ចក Salvinia លូត្លា្់ងលឿនជាងងគបាំផុត្ កត្វាម្រគប ណ្តប់ងលើងគ។

ចំណីខដលបាន្សូន្ជាប្ារ់
ងបើេនកងធវើម្របពលវបបកមមចិញ្ចម
ឹ ម្រជូក

ងដ្ឋយងម្របើចាំណ្ីផេាំក លាន

ត្ុលយភាពអាហារូបត្ែមភ គឺជាការម្របង្ើរបាំផុត្ក លម្រត្ូវពិចរណ។ ងទ៉ះជា
ោងណក៏ងដ្ឋយ ចាំណ្ីពីទ្ីផារ គឺានត្នមែនៃែ កាំណ្ត្់ម្រតាបងចចកងទ្្រប្់
ងេកូងលខ៦៤ ងៅងលើក្ិដ្ឋានចិញ្ចឹមម្រត្ី (Murnyak, 2010)

នងធវើបញ្ា ី

ម្របងភទ្ចាំណ្ីបកនែមមួយក លងគងម្របើជាទ្ូងៅាន ូចជាៈ កនទក់ កាក្ាំណ្ល់
ពីា្ុីនកិនស្រ្ូវ កងណ្តៀរ កាក្ាំណ្ល់អាហារ កនទក់ងពាត្ និង្ែឹករុកជា
ា ត្ិ
នបត្ង នទ្ជាងម្រចើនងទ្ៀត្ (Murnyak, 2010)។ ចាំណ្ីក ល
មិនចាំ

ន្ូនជាម្រគាប់គឺ

ច់ងទ្ ងទ៉ះបីជាេនកទ្ីផារក លផលិត្វាជាលកាណ្ៈ “ទ្ាំងនើប” ឬ “កបប

វ ិទ្ាសាស្រ្ត” ក៏ងដ្ឋយ។ ត្នមែបកនែមងលើការម្រគប់ម្រគង និងកាែាំងពលកមម ង ើមបី
ផលិត្ចាំណ្ីក ល្ូនជាម្រគាប់

ងម្រចើនជាងការលូត្លា្់ក លទ្ទ្ួល

ន។

ម្រជូកនឹង្ុីចាំណ្ីោងងម្រចើន ឬចាំណ្ីក លផ្អអក់ោងជក់ចិត្ត។

រញ្ហ
ា នផ្េងៗខដលបាន្ចងប្កងជាឯកសារជា្ួ យ ន្ឹ ង ដំ ណ ំ
សខណតកនសៀង ន្ិងដំណ ំ GMO ដនទ្នទ្ៀត្
ងៅផទ៉ះអាឡហាគឺ
ជាកកនែងម្របត្ិ បត្តិក លមិនងម្របើម្រ
ូ

្់ ាំណាំ្កណ្តក

ង្ៀងងទ្ ងម្រពា៉ះកត្ានផលប៉ះពាល់កផអក្ុខភាពោងខ្នែាំងពី្កណ្តកង្ៀង។
Phytoestrogens

និងេង់្ុីមក លានងៅកនុង្កណ្តកង្ៀង គឺជាបញ្ជ
ហ
្ម្រាប់ទាំង្ត្វ និងមនុ្េ។ កតី រមភក ល នចងម្រកងជាឯកសារជាមួយ
នឹង្កណ្តកង្ៀង គឺានរួមបញ្ាូ ល ូចជា៖
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•

កម្រមិត្ខព្់ននអា្ុីត្ហវីទ្ិចងៅកនុង្កណ្តកង្ៀង កាត្់បនែយ
ការស្រ្ូបយកនូវកាល់្យូម ាងញ្យូម ទ្ង់ក ង ក ក និង

្័ងក្ីកុងរាងកាយ។
ន
អា្ុីត្ហវីទ្ិចកនុង្កណ្តកង្ៀង គឺមិន
ម្រត្ូវ

នងធវើឱ្យណ្ឺត្ងដ្ឋយវ ិធីងរៀបចាំតាមកបបបូរាណ្ងឡើយ

ូច

ជា ការម្រតាាំ ការបណ្ុត ៉ះ និង ការចមអិនយឺត្រយៈងពលយូរ។ របប
អាហារក លានសារធាត្ុអា្ុីត្ហវីទ្ិចខព្់ បណ
ត លឱ្យកុារ
ានបញ្ជ
ហ ល់ការលូត្លា្់ ។
•

សារធាត្ុម្រទ្ីព្ុន
ី ងៅកនុង្កណ្តកង្ៀង បងាអក់ ល់ការ ាំលាយ

ម្របូងត្េុីន និងអាចបណ
ត លឱ្យានបញ្ជ
ហ ល់លាំកពង។ ងៅកនុង
ការងធវើងត្្ត្ត្វ ការ្ុី្កណ្តកង្ៀងក លានផទុកសារធាត្ុ
ម្រទ្ីព្ុីនងន៉ះ
•

នផតល់ជាលទ្ធផលម្រកិន។

Phytoestrogens ពី្កណ្តកង្ៀង (ឧទហរណ្៍ ងេស្រ្តូកជនពី
រុកាជាត្ិ)

នបងាអក់មុខងារេង់ ូម្រគីន ងហើយអាចបណ
ត លឱ្យ

េត្់កូន និងបណ
ត លឱ្យានមហារ ីកងដ្ឋ៉ះ ល់ស្រ្តីងពញវ ័យ។
•

Phytoestrogens

ពី្កណ្តកង្ៀង

ម្រកងពញទ្ី រូ េុី ត្ោ ងខ្នែាំ ង កាែ

គឺជាភានក់ងារម្របឆ្ាំងនឹង

ក លអាចបណ
ត លឱ្យានកងវ៉ះ

ម្រកងពញទ្ី រូ េុី ត្ និ ងបណ
ត លឱ្យានមហារក
ី ម្រកងពញទ្ី រូ េុី ត្ ។
ចាំងពា៉ះទរក ការទ្ទ្ួលទនអាហារពី្កណ្កកង្ៀង អាចផារ
ភាាប់ងៅនឹងភាពសាុាំនឹងជាំងឺទ្ីរូេុីត្ងដ្ឋយ្័វយម្របវត្តិ។
•

វ ីតាមីន B12 ក លានងៅកនង្កណ្
ត កង្ៀង មិនម្រត្ូវ នស្រ្ូប
ុ
យក ងហើ យ តាមពិ ត្ វាបងងកើ ន ត្ម្រមូ វ ការននរាងកាយ្ម្រាប់
វ ីតាមីន B12 (Nienhiser, 2003)។

GMOs (្រ ីរាងគបនតពូជក លងធវើឱ្យានការកកកម្រប្រ ីរាងគកាយ) ក៏ជា
បញ្ជ
ហ ៏ាន្កាតនុពលផងក រ។ ៃមីៗងន៉ះ ការ្ិកាៃមីមួយជាប់ទក់ទ្ងងៅ
នឹងជាំងឺមហារ ីកកនុង្ត្វម្រជូក ក ល

នងម្របើម្រ

្់ចាំណ្ី្កណ្តកង្ៀង GMOs

និងងពាត្ (Carman, n.d.)។ ជាមួយនឹង ាំណាំ នទ្ងទ្ៀត្ជាងម្រចើន ក លម្រត្ូវ
ងម្រជើ្ងរ ើ្ ងយើង

នងម្រជើ្ងរ ើ្កនុងការបងញ្ា ៀ្ GMOs ងៅផទ៉ះអាឡហា។
ូ
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[កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធ: ្ូមងមើល “ឯកសារងោងកផនក្កណ្តកង្ៀង”
្ម្រាប់ព័ត្៌ានជាងម្រចើនងទ្ៀត្។]

ការផ្លិត្ចំណីប្ជូកនៅកាងកសិ
ដ្ឋាន្ ន្ិងរ ូរ្ន្តចំណី
ុ
ជាមួយនឹងពិងសាធន៍ និងការកត្់ម្រតាោងយកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់ ក្ិករ
ចិញ្ចឹមម្រជូកអាចផលិត្ចាំណ្ីក លានគុណ្ភាពខព្់ងដ្ឋយខែូនឯង

ន។ ងៅ

កនុ ងម្របងទ្្ជាងម្រចើ ន ក្ិ ក រអាចទ្ិញងម្រគឿងផេាំ ក លអាចរក ន្ម្រាប់
ផលិ ត្ កមម ចាំ ណ្ី ក ល្នេាំ ្ាំ នចនៃែ ង ើ ម ន។ ងទ៉ះជាោ ងណក៏ ងដ្ឋយ
ងម្រគឿងផេាំ ចាំ ណ្ី ក ល

នបងងកើ ត្ ងឡើ ង ពីកនុ ងក្ិ ដ្ឋា ន បងងកើ ត្ ជាចាំ ណ្ី ម្រជូ ក

ក លានលកាណ្ៈង្ ាកិចចងម្រចើន!

ងៅផទ៉ះអាឡូហា

មនុ្េពីរនាក់អាចផលិត្

ន ២០០គីឡូម្រកាមននចាំណ្ីង្ើមកនុងរយៈងពលមិន ល់មួយងាងងទ្។

ផ្លប្រនោជន្៍នន្ការផ្ការ់អាហារ
្កមមភាពផ្អអប់ននមីម្រកូសារធាត្ុានម្របងោជន៍មួយចាំនួន កនុងេាំឡង
ុ
ងពល ាំងណ្ើរការផលិត្កមម អាចពម្រងឹងការរ ាំលាយអាហារ និងជីវ ិត្ផ្អទល់នន
ចាំណ្ីម្រជូក។ ងោងងៅងលើការ្ិកាមួយ ការងម្របើម្រ

្់មីម្រកូសារធាត្ុ

ន

បងងកើនម្របូងត្េុីនងៅងៅកនុងអាហារពីសាច់ ូង្ៃត្ពី
១៧.២៤% ងៅ ៣១.២២%។
ួ
្ាំណ្ុាំអាមីណ្ូអា្ុីត្ក៏ម្រត្ូវ

នរកង

ញ
ើ ក រ ក លនឹងម្រត្ូវងគបងងកើនោងនម្រក

កលង (Cruz, 1997)។
ងៅងពលក លផ្អអប់ចាំណ្ីរប្់េនក

ម្រត្ូវម្រ

ក ថា

េនកងម្របើម្រ

្់

ម្របងភទ្ននលកាណ្ៈក ល

នបងាហញ

ខ្នងងម្រៅងទ្។ ងយើងងម្របើម្រ

្់ EM-1 ផលិត្ផលពាណ្ិជាកមមក លានការងធវើ

ងត្្តពីមនទីរពិងសាធន៍

និងម្រត្ូវ

ក លមិន ែងពីពពួកភានក់ងារចមែងជាំងឺ

នេនុញ្ញត្ិឱ្យងម្របើ្ម្រាប់ប្ុ្ត្វ

និងវារ ី

វបបកមម ងដ្ឋយមនទីរក្ិកមម និងការ ិោល័យជលផល និងធនធានទ្ឹកងៅ
ម្របងទ្្ហវីលីពីន។ EM-1 ម្រត្ូវ

នបងងកើត្ងឡើយងដ្ឋយបណ្ិឌ ត្ Teruo Higa

ងៅសាកលវ ិទ្ាល័យ Ryukyus េូគីណវាម្របងទ្្ជបុន ងហើយវាអាចរក
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ន

ងៅជាង ១០០ម្របងទ្្។ ងពលងន៉ះងៅម្របងទ្្នៃងម្របើម្រ

្់ EM-1 ងម្រចើនជាង

ម្របងទ្្ជបុនងៅងទ្ៀត្។
EM-1

ានការបណ្ុត ៉ះឱ្យាន lactobacilli
៏រ ឹងាាំ
ក់ងត្ររី ្មី
្ាំងោគ ងមងឡើងក លានគុណ្ម្របងោជន៍ និងជាងម្រចើនងទ្ៀត្។ ចាំណ្ីមីម្រកូ
្រ ីរាងគងៅងលើ្ករ និងកាបូេុីម្រដ្ឋត្ នទ្ងទ្ៀត្ ខណ្ៈងពលក លកាំពុងបងងកើត្
ងមតាបូលី្ទ្ីពីរ ក លបងងកើនកម្រមិត្អាហារូបត្ែមភ ល់ចាំណ្ី។ គុណ្ត្នមែនន
probiotic ានកម្រមិត្ខព្់។ ង្ៀវងៅរប្់ខាំុ្ គឺម្របព័នធក្ិកមមចម្រមរ៉ះកបបធមម
ជាត្ិមួយ្ម្រាប់ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច គឺការកណ្នាាំ
្់មួយ កនុងបងចចកវ ិទ្ា EM។ វាអាចរក នតាមេនឡាញ
ងដ្ឋយទញយកមិនគិត្នៃែ
ឬក៏ទ្ទ្ួល នតាមរយៈបណណល័យរប្់ងេកូ
្ម្រាប់េនកងម្របើម្រ

ECHOcommunity.org។
ម្រប្ិនងបើ EM-1 មិនអាចរក

ន ្ូមពាោមងម្របើកាក្ាំណ្ល់ពី

ី្ ឬទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគាជូរ ម្របភពពីកកនែងលក់ ឬផលិយកម្រកម ឬទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគាងៅ
កនុ ងត្ាំ ប ន់ ។ ចប់ ងផតើ ម ត្ិ ច ត្ួ ច ជាមួ យ នឹ ង ការដ្ឋក់ វា ងៅកម្រមិ ត្ ូ ច គាន ងៅនឹ ង
EM-1 ងៅកនុងរូបមនតខ្នងងម្រកាម ងហើយបកនែមជាងរឿយៗជាងម្រចើន ងបើវាមិនាន

ផលប៉ះពាល់េីវងទ្។ ការផ្អអប់ ៏លអអាចបងងតើត្ឱ្យានកែិនជូរ និងកផអមកនុងរយៈ
ងពលពីរអាទ្ិត្យងម្រកាយមក

(រូបទ្ី៣.៩)។

ម្រប្ិនងបើានកែិន្អយ
ូច្ត្
ុ
ុ

រលួយ (្ុលហាវត្) ឬផេិត្ងមមងកើត្ងឡើង កុាំយកវាងៅងធវើជាចាំណ្ីម្រជូករប្់
េនក។ ផទុយងៅវ ិញ បកនែមងលើពិងសាធន៍ក លេនកទ្ទ្ួលបរាជ័យងន៉ះ ងដ្ឋយ
ដ្ឋក់វាចូលងៅកនងគាំ
នរជីកាំបុ្តិ៍ ងហើយងម្របើវាជាជីវ ិញ។
ុ
ជងម្រមើ្មួយងទ្ៀត្្ម្រាប់ EM-1 គឺការងម្របើម្រ

្់មីម្រកូសារ្រ ីរាងគង ើម

(IMOs)។ ងៅកនងម្របព័
នធ KNF (ក្ិកមមតាមកបបធមមជាត្ិរប្់កូងរ) “្ាភរៈ
ុ
ម្រត្ូវ នលាយជាមួ យ្ករ េាំបិល និង្ូលុយ្យុងមីម្រកូសារ្រ ីរាងគង ើម (IMOs)”

[កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ ្ម្រាប់ព័ត្៌ានបកនែមងលើការបងងកើត្ និងការងម្របើ
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ម្រ

្់មីម្រកូសារ្រីរាងគង ើម IMOs ងន៉ះ ្ូមងមើលបទ្បងាហញពី “ការកណ្នាាំ

មួយ្តីពីក្ិដ្ឋានកបបធមមជាត្ិងៅអា្ុ”ី តាមគហទ្ាំព័រ ECHOcommunity.org]។

រ ូរ្ន្តដំរូងសប្ារ់ការចារ់នផ្តើ្ផ្លិត្ចំណីប្ជូក
តារាង ៣.២ ខ្នងងម្រកាមងន៉ះ ជារូមនតផេាំចាំណ្ី ៏លម
អ ួយ ក លចប់ងផតើម
ពីចាំណ្ុច្ម្រាប់ការបងងកើត្ចាំណ្ីម្រជូកងដ្ឋយខែូនេនក

ន។ ្ូមចា្់ថា េនក

នរកាតាមកាំណ្ត្់ម្រតាងន៉ះ និងានការកក្ម្រមួលងម្រគឿងផេាំងដ្ឋយកផអកងៅ

តាមចាំណ្ីក លអាចរក

ន

និងការក្តងងចញននចាំណ្ីក ល

នបងងកើត្ងៅ

កនុងក្ិដ្ឋានរប្់េនក! បញ្ា ីត្នមែធាត្ុចូលក ល នងធវើ គឺានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងកនុង
មូលដ្ឋានរប្់ងយើង ងហើយវាអាចខុ្គានងៅកកនែងងផេងក រ។

រូបទ្ី ៣.៩៖ ក្ិករហវីលីពីន

គាមនខយល់ងចញចូល

នងវចខចប់ចាំណ្ី EM ចូលងៅកនុងម្របេប់បិទ្ជិត្ក ល

ន ងដ្ឋយការពារការចមែងងរាគ។ វាជាការងស្រ្ចបនាទប់ពីផ្អអប់វា

េ្់រយៈងពលពីរ្ ត ហ៍។
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* "ឯកតាម្របូងត្េុីនងៅ”

០,២០

១០០ ម.ល ea.

្កររងូ EM

្រុប

២,០០

២៩%

Fish Silage (FAA)

ទ្មៃន់

្ាំងៅងៅងលើម្របូងត្េុីនងៅ (%) កនុងគីឡូម្រកាម (ទ្មៃន់ x CP)

៧០,២០

០,២០

០%

ធយូង (Charcoal-fine)

០,២០

០,១០

០%

០%

៤,០០

៦,០០

៧,៥០

៥០,០០

១៦,២១

៣៥,០០

.ម្រក

ត្នមែ USD/ ១ង្ាង៥០គ

ី ម
កាំងទ្ចកាំទ្ីធូលៃ

នពីប្ុ្ត្វ

១៥%

រុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិ/ពពួក្កណ្តក

រ

៤៧%

ងមសម្រត្ី

កាំង

២២%

១៤%

សាច់ ូងងៅ

កនទក់ (D1)

ម្របូងត្េុីនងៅ

១៨,០២

ចាំ ណ្ី EM ផ្អអប់

ធាត្ុ ផេាំ

១៨,០០%

ចាំ ណ្ីពាណ្ិជាកមម

ម្របូងត្េុីនងៅ

១០០%

០,៣

២,៨

០,៣

០,៣

០,២

៥,៧

៨,៥

១០,៧

៧១,២

%

០,២០

០,១៥

០,០៣

០,០៥

០,២០

០,០០

០,៩៥

០,២៣

០,៣០

ត្នមែ/ គ.ម្រក

ម្របូងត្េុីនងៅ (ឯកតា)

១២,៦៥

០,០០

០,៥៨

០,០០

០,០០

០,០០

០,៦០

២,៨២

១,៦៥

៧,០០

ចំណីប្ជូកជា្ួយន្ឹងអាហារប្ត្ី ន្ិ ងាន្ប្រូនត្អ្ុីន្នៅែពស់
ត្នមែ USD/ គ.ម្រក

២២,៨១

០,០៤

០,៣០

០,០១

០,០១

០,០២

០,០០

៥,៧០

១,៧៣

១៥,០០

ត្នមែ USD/ ធាត្ុចូលងដ្ឋយ%ននចាំ ណ្ី

០,៣២

០,៧០

តារាង៣.២៖ ការងម្របៀបងធៀបចាំណ្ ាំបូងរប្់ម្រជូក និងធាត្ុចូលចាំណ្ីក លានកនុងក្ិដ្ឋាន (ការផ្អតច់ងដ្ឋ៉ះ ១៨គ.ម្រក) (Philippine Council for Agriculture, 2000) ។

ការលាយលាយចំណីតា្លំដ្ឋរ់នដ្ឋយ ន្ិងាន្ផ្ទុកសំនណើ្
្ូមធានាថា

េនកាននផទរាបង្មើសាអត្លអមួយ

ចាំណ្ីរប្់េនក។ ងៅងពលក លងយើងផ្អអប់ចាំណ្ីម្រជូក

្ម្រាប់ការលាយ

ាំបូងងយើងម្រត្ូវលាយជា

មុននូវ្ាភរៈ្ៃត្រប្់
ងយើង (កនទក់ អាហារសាច់ ូង្ៃត្។ល។)។
បនាទប់
ូ
ួ

មកងយើងលាយវាងៅកនុងភាពនបត្ងស្រ្្់ (ឧទហរណ្៍ ចក Salvinia អា្ូ
ឡា និងពពួករុកាជាត្ិងឡហគម)
និងកាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ
ូ

ូងចន៉ះវត្ែុធាត្ុ្ត្ងធវ
ៃួ
ើ

្កររងូ

នជាត្ិ្ាំងណ្ើមនន

ឱ្យាន្ាំងណ្ើមពណ្៌នបត្ង។ បនាទប់មកងយើងបកនែម ១០០មលនន EM-1 និង
ងដ្ឋយលាយជាមួយទ្ឹក១០លីម្រត្។

ងយើងចង់

លាយងៅចងនាែ៉ះពី ៣០ពី៥០% េនកអាចបកនែមទ្ឹកកៃមងទ្ៀត្ ង ើមបី្ន
ល់ចាំណ្ុច្ាំងណ្ើមក លងយើងចង់

ន។

ការងធវើងត្្តងៅទ្ីវាល ៏សាមញ្ញមួយ្ម្រាប់ជាត្ិ ្ាំងណ្ើមកនុងកម្រមិត្

៣០ងៅ៥០% គឺជា “Ball Test”។ ចប់យកចាំណ្ីដ្ឋក់កុងន
ន
ទាំងពីរ ងហើយលុញ
វាឱ្យងៅជា ុាំមូលងដ្ឋយ្ងកត្់វាៃនមៗ។
ងនា៉ះ វា្ែត្
ិ ងៅកនុងកម្រមិត្ក លចង់

ងបើវា្អិត្ជាប់គានមិនដ្ឋច់ងចញពីគាន

នងហើយ។ ងបើ ម្រគាប់មូលក លពូត្ងនា៉ះ

មិន្អិត្ជាប់គាន ងនា៉ះមកពីលាយងន៉ះ្ៃត្ងពក។
ួ
មតងៗងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន

្ាំ ងណ្ើ មក លងយើ ង ចង់

ងហើយងធវើងត្្តមតងងទ្ៀត្។

ូងចន៉ះ្ូមបនតក់ទ្ឹកបនតិច
ងបើវាង្ើមហួ្កម្រមិត្

ន ងនា៉ះេន ក ម្រត្ូ វ បកនែ ម វត្ែុ ធាត្ុ ង ើ ម ្ៃួ ត្ឱ្យាន

ត្ុលយភាពតាមរូបមនតកាំណ្ត្់ ង ើមបីបនែយ្ាំងណ្ើម។ កុាំម្រគាន់កត្បកនែមកនទក់
្ម្រាប់ជាភានក់ងារ្មៃួត្ងនា៉ះ ពីងម្រពា៉ះេនកនឹងេនុវត្តតាមរូបមនត ងបើមិន ូងចន៉ះ
ងទ្ វាក៏មិន ាំងណ្ើរការលអក រ។

បនាទប់ពីលាយងម្រគឿងផេាំក លផទុក្ាំងណ្ើមចប់ពី ៣០ងៅ៥០% ទាំង
េ្់រួចរាល់ងហើយ ងយើងញាត្់វាចូលងៅកនុងធុងក លគាមនខយល់ និងផ្អអប់ទ្ុក
ពីរអាទ្ិត្យ (រូបទ្ី៣.៩ ទ្ាំព័រទ្ី ៨២)។ ងធវើ ូចងន៉ះវានឹងធានាឱ្យ្ាភរៈានផទុក
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្ាំងណ្ើមកៃមងទ្ៀត្

និងទ្ទ្ួល

នលអជាងមុននូវផលិត្ផល្ងម្រមចម្របង្ើរ

ជាងលាយចាំណ្ីស្រ្្់ងៅងទ្ៀត្។

រ ូរ្ន្តចំណីសប្ារ់ពូជប្ជូកទ្ំនន្ើរ
ងៅងពលក លេនកផលិត្ចាំណ្ីរប្់េនក ្ូមធានាថាង ើមបីវា្់្ទង់
និងៃែឹងធាត្ុផេាំរប្់វានីមួយៗឱ្យ

នម្រត្ឹមម្រត្ូវ

និងកត្់ម្រតាទ្ុកនូវ ាំងណ្ើរការ

លាយចាំណ្ីក លសាកលបងងន៉ះ។ ទ្ុកម្រជូករប្់េនកមួយចាំនួនឱ្យងម្របើម្រ
ម្របព័នធចាំណ្ីៃមីៗងន៉ះ ( ូចជាការម្រត្ួត្ពិនិត្យងលើពិងសាធន៍មួយ)
បចច័យ្ម្រាប់ការងម្របៀងធៀប។
ក ល

នងម្របើម្រ

មួយកខងម្រកាយមក

្់

ូងចន៉ះេនកាន

ងម្របៀបងធៀបទ្មៃន់ម្រជូក

្់ចាំណ្ីៃមី និងម្រជូកក លទ្ុកម្រត្ួត្ពិនិត្យ (ម្រជូកកេិណ្)។

ងយើង្ូមងលើកទ្ឹកចិត្តេនក

ឱ្យងម្របើម្រ

្់ងម្រគឿងផេាំក លេនករក

ន

ងៅកនុ ងត្ាំ ប ន់ រ ប្់ េន ក ។ ងរៀនងធវើ ឱ្យ នលអ ចាំ ងពា៉ះការលាយចាំ ណ្ី រប្់េន ក
ងដ្ឋយកផអកងលើការងធវើងត្្តឱ្យ នងទ្ៀងទត្់។ ការងរៀបចាំកត្់ម្រតាទ្ុក គឺាន
ម្របងោជន៍ណ្់្ម្រាប់ការកកត្ម្រមូវធាត្ុផេាំ និងរូបមនតងធវើចាំណ្ីរប្់េនក។
ជាងម្រចើ ន កខងម្រកាយមកននការកត្់ ម្រតាទ្ុ ក ងន៉ះ េន ក នឹ ង អាចវាយត្នមែ ពី ផ ល
ម្របងោជន៍ននចាំណ្ីក លផលិត្ងៅកនុងក្ិដ្ឋានរប្់េនក។ ម្របូងត្េុីនងៅ គឺជា
ចាំណ្ុចចប់ងផតើម ៏លអ

ងយើងរកង

ើញថា

ងបើងយើងលាយលាយចាំណ្ីរប្់

ងយើងងដ្ឋយកផអកងៅងលើម្របូងត្េុីនងៅ េវីងផេងងទ្ៀត្នឹងកៃរកាងដ្ឋយខែួនវា។

ងម្របើម្រ

កាលពី ាំបូង ខ្ាំុ

្់វាជាចាំណ្ីស្រ្្់

នពិភាកាពីរុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក និងការ
ឬ្ម្រាប់ការផ្អអប់។

រុកាជាត្ិងន៉ះានម្របងោជន៍

្ម្រាប់ជាជីវចម្រមរ៉ះ ងហើយអាចបងងកើត្ឱ្យានកម្រមិ ត្ននធាត្ុចូល ៏ទ្ូលាំទ្ូលាយ
ផលក រ។ េនកអាចងម្របើម្រ

្់ការបញ្ាូ លគានរវាងចក

យទ អា្ូឡា និងចក

salvinan ជាធាត្ុផេាំ ្ម្រាប់ឱ្យេនកចាំណយត្ិច ានគុណ្ភាពចាំណ្ីម្រជូកខព្់។
្ូមងរៀនងធវើងម្រគឿងផេាំទាំងងន៉ះ។ ការទ្ិញចាំណ្ី គឺនៃែណ្់!

ូចជាសារាយ្ពី

រូលីណ (cyanobacterium ក លងគសាគល់ថាជាសារាយ្មុម្រទ្ពណ្៌នបត្ង)
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គឺជាជងម្រមើ្មួយងទ្ៀត្ចាំងពា៉ះរុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក។ ផលិត្កមម្ពីរូ
លីណជាង ៣០% ងៅទ្ូទាំងពិភពងលាក

នផលិត្ងចញជាចាំណ្ីក លមិន

កមន្ម្រាប់មនុ្េ (Belay, 1996)។ ការជាំនួយមួយងទ្ៀត្ក៏ម្រត្ូវ

នរកង

ញ
ើ

ជាមួយលទ្ធផលចម្រមរ៉ះ រួមទាំងកាំង ែ ក ងៅម្របងទ្្នីងហេរ ីោ (Igbinosun,
1988)។

ខ្ាំុ មិនទន់ នពិ ងសាធងទ្ជាមួ យ នឹ ង កាំ ង ែ កងន៉ះ និ ង មិ ន ងធវើកា រ
កណ្នាាំវាងទ្ ងម្រពា៉ះវាានលទ្ធផលទបកនុងការ្ិកាងន៉ះ កត្ម្រប្ិនងបើេនក
នពិងសាធវា ្ូមងផ្ើលទ្ធផលឱ្យងយើងផល!

វីតា្ីន្ ន្ិងសារធាត្ុែន្ិជ
ងមសៃមក ល

នកាំងទ្ចមត្់លអពីងរាងា្ុីនកិនម្រកួ្

នឹងានសារ

ធាត្ុ ករជាងម្រចើ ន ង ើមបីបាំងពញបកនែមរាល់ចាំណ្ុចខវ៉ះខ្នត្ក លានងៅកនុងរុកា
ជាត្ិនបត្ង ឬពពួករុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក (Murnyak, 2010)។ ងយើង
ងម្របើរុកាជាត្ិម្រមរាំ្រ ីរាងគរប្់ងយើងផ្អទល់ចាំនួន ១% ងដ្ឋយការៃែឹងននលាយ ងបើ
ងយើ ងមិ នានងមស ៃម ។ ៃម កាំ ង

រមត្់ លអ្ម្រាប់ ្ ត្វក៏អា ចម្រត្ូវ

នងម្របើ ម្រ

្់

ក រ ង ើមបីបកនែមការគាាំម្រទ្ ល់ការលូត្លា្់នន ឹង
អ ។

កាលវិភាពសប្ារ់ការឱ្យចំណីប្ជូក ន្ិងការខកប្្ូវប្រូនត្អ្ុីន្
ម្របូងត្េុីន គឺជាកផនកមួយ ៏ានត្នមែ្ម្រាប់ការម្របត្ិបត្តិននចាំណ្ីក ល
ានលកាណ្ៈជាម្របពល

ងហើយេនកមិ នម្រត្ូវងម្របើ ម្រ

្់វាឱ្យងលើ្ពី ត្ម្រមូវការ

ងនា៉ះងឡើយ។ ងបើ្ិនជារុកជា
ា ត្ិងៅនបត្ងស្រ្្់មិនម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់

ូចជា

ការកាត្់ និងម្របមូលងនា៉ះងទ្ បនាទប់មកងធវើតាមកាលវ ិភាគននការកាត្់បនែយ
ម្របូ ងត្េុី ន ងដ្ឋយកផអ ក ងលើ ាំ ណ ក់ កា ល ននការលូ ត្ លា្់ រ ប្់ ម្រជូ ក ង ើមបី
ងម្របើម្រ

្់ចាំណ្ីក លានត្នមែនៃែឱ្យ

នត្ិចត្ួច (តារាង៣.២ ទ្ាំព័រទ្ី ៨៣)។ ងយើង

នងធវើតាមងគាលការកណ្នាាំ ពីអាហារូ បត្ែ មភ្ ម្រាប់ ម្រជូក ក ល

នបងងកើត្

ងឡើងងដ្ឋយសាកលវ ិទ្ាល័យ Missouri (Rea, 1993)។ ម្រជូកម្រត្ូវការចាំ នួ ន
ម្របូ ងត្េុី ន ងផេងគាន ងដ្ឋយកផអ ក ងៅងលើ ាំ ណ ក់ កា លននការលូ ត្ លា្់ រប្់
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វា។

ង ើ មបី កា ត្់ ប នែ យ ចាំ ណ យ

្ូ ម ម្រ

ក ថា

េន ក

នយកងចញនូ វ

ម្របូងត្េុីនក លានត្នមែបាំផុត្រួចងហើយ ងម្រពា៉ះកម្រមិត្ចាំណ្ីម្រត្ូវ

នងគកកត្ម្រមូវ

រួចងហើយ។ កនុងករណ្ីរប្់ងយើង ចាំណ្ីម្រត្ីានត្នមែនៃែណ្់ ងហើយជាេវី
ក លងយើងម្រត្ូវកាត្់បនែយ
ងដ្ឋយកផអកងៅងលើត្ម្រមូវការេភិវឌ្ឍរប្់្ត្វ។
ចាំណ្ី ាំបូង (តារាង៣.២ ទ្ាំព័រទ្ី៨៣) ម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់ចប់ពីការផ្អតច់ងដ្ឋ៉ះ

ល់ងៅ១៨គ.ម្រក ងហើយផទកជាត្ិ
ម្របូងត្េុីន ១៨%។ ចាំណ្ីក លានម្របូងត្េុីន
ុ

ខព្់ងន៉ះ

នការពារពីការម្រកិនកនុង ាំណក់កាល ាំបូងននការលូត្លា្់រប្់

្ត្វ ។ ម្របូ ងត្េុី ន ម្រត្ូ វ

នកាត្់ ប នែ យ មកងៅម្រត្ឹ ម ១៦% ្ម្រាប់ ម្រជូ ក ងៅ

“ ាំណក់កាល កាំពុងលូត្លា្់” (១៨-៥០គ.ម្រក) ងយើងបនែយចាំណ្ីម្រត្ីឱ្យ

ន

៣គ.ម្រកងៅកនុ ង ាំ ណ ក់ កា លងន៉ះ។ ង ើ មបី ្ នេាំ ្ាំ នចការចាំ ណ យងលើ កា រ
ផលិ ត្ ម្រជូ ក ងៅ “ ាំណក់កាលចុងងម្រកាយ” (៥០គ.ម្រក ម្រត្ូវលក់) ម្រត្ូវការម្រត្ឹម
កត្ ១៤% ននម្របូងត្េុីនងៅ។ ចាំ ណ្ី ាំណក់កាលចុងងម្រកាយ អាចម្រត្ូវ

នកក

្ម្រមួលងដ្ឋយកាត្់បនែយចាំណ្ីម្រត្ី ឱ្យ

ន

ងៅកនងរូ
ុ បមនតរប្់
ងយើង។ ងម្រគឿងផេាំ នទ្ងទ្ៀត្ងៅកត្ ក ល។ ការ្នេាំ្ាំនច ៏ងម្រចើន និង្ុខ
ភាព្ត្វ ៏ ម្របង្ើ រ អាចម្រត្ូ វ ទ្ទ្ួ ល

នជាមួ យ នឹ ង ការផលិ ត្ ចាំ ណ្ី ងៅកនុ ង

ក្ិ ដ្ឋា នននចាំ ណ្ី ម្រជូ ក ក លផ្អអ ប់

២គម្រកងទ្ៀត្

ងបើ ងម្របៀបងធៀបងៅនឹ ង ចាំ ណ្ី ពាណ្ិ ជា ក មម

(តារាង៣.២ ទ្ាំព័រទ្ី ៨៣) ។
តារាង៣.៣៖ កាលវ ិភាគ្ម្រាប់ការងម្របើម្រ

្់ចាំណ្ីផ្អអប់ជាមួយកាក្ាំណ្ល់

ាំណាំ (“Ad lib” ានន័យថា ចាំណ្ីគឺអាចរក

នជាបនតបនាទប់្ម្រាប់ម្រជូក)។

ម្របភពៈ http://www.slideshare.net/mik1999/sustainable-livestock-1-cattle-and-hogs
ការផ្តលច
់ ំណីនៅដំណក់កាលលូត្លាស់នផ្េងៗ
េាំ ឡងងពល
ុ

ចាំណ្ីក ល

០ ងៅ ៤៥នៃៃ (រហូត្

មុនចប់ងផតើម

នផ្អអប់

ជាមួយ EM

ការកាត្់ និ ងម្របមូ ល

ចាំ នួនម្របចាំនៃៃនន

កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ

ចាំណ្ី EM

គាមន

ល់ផ្អតច់ងដ្ឋ៉ះ)
៤៦នៃៃ រហូត្ ល់

Ad Lib (បនតរហូត្
ល់ ៥ pm)

ចប់ងៃតើម

១២:០០ នៃៃម្រត្ង់

១៨គ.ម្រក

Ad Lib (បនតរហូត្
ល់ ៥ pm)
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១៨-៥០ គ.ម្រក

លូត្លា្់

៣ x រាល់នៃៃ

១-២+គ.ម្រក

ចាំណ្ី

EM
៥០+គ.ម្រក

ចុងងម្រកាយ

Ad Lib

១គ.ម្រក

ងមម្រជូក

កៃរកា

៣x

២-៣គ.ម្រក

ងមម្រជូក

ាននផទងពា៉ះ

Ad Lib

៣គ.ម្រក

ងមម្រជូក

បាំងៅងដ្ឋ៉ះកូន

Ad Lib

៣គ.ម្រក-១/២គ.ម្រក/
កូនម្រជូក

ងៅផទ៉ះអាឡហា
ូ

ងយើងងម្រជើ្ងរ ើ្យកការរកាងៅចាំ ណ្ុចចប់ងផតើម

រហូត្ ល់មួយជីវ ិត្ម្រជូករប្់ងយើង ងហើយកាត្់បនែយជាត្ិម្របូងត្េុីនទាំងេ្់
ងដ្ឋយបងងកើនចាំនួនចាំណ្ីពីរុកជា
ា ត្ិក លងយើងផតល់ឱ្យ។ តារាង៣.៣ ទ្ាំព័រទ្ី៨៧
នបងាហញពីកាលវ ិភាគ្ម្រាប់ ាំណក់កាលលូត្លា្់ននម្រជូក ក ល

ន

ងម្របើងៅកនុងក្ិដ្ឋានរប្់ងយើង។ ម្រជូកក លផ្អតច់ងដ្ឋ៉ះ មិនចូលរួមកនុងម្របព័នធ
ននការកាត្់ និងម្របមូលងទ្។ ចាំងពា៉ះម្រជូកងពញវ ័យ ពួកងគម្រត្ូវ

នផតល់ចាំណ្ី

ងម្រចើន “អាហារងដ្ឋយង្រ”ី ពីក្ិដ្ឋានកនុងទ្ម្រមង់ជាកាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និង
ការកាត្់ និងម្របមូល។

នសចកតីសន្ាិដ្ឋាន្
ផលិត្កមមចាំណ្ីម្រជូកកនុងម្រទ្ង់ម្រទយត្ូច

ងគអាចងរៀបចាំចត្់កចង

ន

ងដ្ឋយការងម្របើម្រ

្់ធាត្ុចូលក លានងៅកនុងក្ិដ្ឋាន ងហើយក លអាចរក
នងៅកនុងត្ាំបន់។ ចូរងរៀបចាំកផនការផលិត្កមមឱ្យ នពីរអាទ្ិត្យមុន វានឹង

ធានានូវការផគត្់ផគង់ ៏ពិត្ម្រ

ក ននចាំណ្ីផ្អអប់

ក លងពារងពញងដ្ឋយអាហា

រូបត្ែមភ។ ងបើេនកផគត្់ផគង់ងដ្ឋយខែួនឯងជាមួយនឹងធាត្ុចូលក លានគុណ្ភាព

ខព្់តាមរយៈការផលិត្ និងងការម្របមូលផលក លានម្រប្ិទ្ធផល និងផលិត្
ចាំណ្ីងដ្ឋយខែួនឯង េនកនឹងទ្ទ្ួល

នផលចាំងណ្ញងម្រចើនកៃមងទ្ៀត្ងដ្ឋយសារ

កត្ការចាំណយងលើធាត្ុចូលត្ិច៕
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ចំណីនដើ្នចកសតកទ្ុ
កនៅឯ្ជឈ្ណឌលធ្ន្ធាន្កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូច
ុ
នអ្កូអាសុ។
ី

89

“ចំណីាន្់សកទ្ុ
តុ
ក” នៅកសិដ្ឋាន្ EM សារាក់រូរ ី ប្រនទ្សនៃ។
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ជំពូកទ្ី៤
ប្រព័ន្ច
ធ ប្្រុះនន្ការចិញ្ច្
ឹ សត្វសាែរនៅកាង
ុ

កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូច ន្ិងការរនងកត្
ើ ចំណីសត្វសាែរ
នសចកតីនផ្តើ្
ការផលិ ត្ ចាំ ណ្ី ងៅកនុ ងក្ិ ដ្ឋា ន

នរួ ម ចាំ កណ្កងៅ ល់ ម្របព័ នធ

ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពោងងម្រចើន។ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំ និងលាមក
្ត្វ គឺជាកផនកមួយននវ ដជីជាត្ិ ី្ម្រាប់ផលិត្កមម ាំណាំ និងអាចកាត្់បនែយ
នៃែចាំណយតាមរយៈការងម្របើម្រ

្់ជីកាំបុ្តិ៍ក លាន

ក់ងត្រ ីានម្របងោជន៍

ជីអាចម៍ជងនែន ផលិត្កមមជីស្រ្្់ (bokashi) និងឬលាមក្ត្វស្រ្្់។ ចាំណ្ី
ក ល

នផលិត្ ងៅកនុងក្ិដ្ឋាន ក៏ អាចកាត្់ បនែ យផងក រនូ វការចាំ ណយ

ងម្រពា៉ះក្ិ ករអាចម្រគប់ ម្រគង និ ង ងម្របើ ម្រ

្់ធ នធានក លានស្រសាប់ ្ ម្រាប់

ពួ ក ងគ។ ជាពិ ង្្ការចិ ញ្ចឹ ម ាន់ កុន ងលកា ណ្ៈម្រទ្ងម្រទយត្ូ ច ងដ្ឋយផត ល់

ចាំណ្ីពាណ្ិជាកមមក លទ្ិញពីខ្នងងម្រៅ គឺានត្នមែនៃែ និងម្រត្ូវចាំណយេ្់
ងម្រចើន។ ងៅកនុងកាំណ្ត្់ម្រតារប្់ងេកូអា្ុីងន៉ះ ងយើងនឹងក្វងរកជងម្រមើ្ពូជ
ាន់ងផេងៗ្ម្រាប់ចាំណ្ី ល់ហង្ត្វ
វូ
ត្ូចៗ។
ងម្រគឿងផេាំ ចាំ ណ្ី ្ម្រាប់ ា ន់ ខុ ្ គាន ពី ត្ាំ ប ន់ មួ យ ងៅត្ាំ ប ន់ មួ យ ងៅ
ទ្ូទាំងពិភពងលាក។ ការងម្រជើ្ងរ ើ្ គឺកផអកងៅងលើភាពអាចរក
និងត្នមែ។ ខណ្ៈងពលក លការងម្របើម្រ
ការណ្៍កបបវ ិទ្ាសាស្រ្ត
រ ាំលាយ

ន គុណ្ភាព

្់្ាភរៈខែ៉ះៗ គឺកផអកងៅងលើងគាល

ូចជា ម្របូងត្េុីនងៅខុ្គាននឹងម្របូងត្េុីនក លអាច

ន ផលម្របងោជន៍ននអាហារូបត្ែមភពី្ាភរៈទាំងងន៉ះ គឺមិនទន់ម្រត្ូវ

នស្រសាវម្រជាវ ឬបងាហញ

នលអងឡើយ។ ាន់គឺជា្ពាវ្ី្ត្វ ងហើយរ្់

នលអងៅវាលងមម ដ្ឋក់កុងម្រទ្រ
ន
ង ឬ្ូមបីកត្កលងកនុងនម្រពឱ្យានង្រ ីភាព។
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ិ ីកុនងការកាត្់ បនែយចាំ ណ្ីក លផលិត្
ងៅកនុងេត្ែបទ្ងន៉ះ ខ្ាំុ នឹងកចករកាំ លកវធ
ងៅកនុងក្ិដ្ឋាន្ម្រាប់្ត្វាន់ គឺចិញ្ចឹមងៅវាលងមម ងដ្ឋយានជងម្រមើ្
ងម្រចើ ន កនុ ង កា រ ងម្របើ ម្រ

្់ ចាំ ណ្ី តា ម កប ប ធមម ជាត្ិ ក ល ្ម ស្រ្ ប ្ ម្រា ប់

សាែនភាពរប្់េនក។ ងៅខ្នងចុងេត្ែបទ្ងន៉ះ ខ្ាំន
ុ ឹងពណ្៌នាពីរងបៀបង ើមបីងធវើ
ពិពិធកមមេម្រតាចាំណ្ី កនងករណ្
ី ក លេនកានទ្ីធាែចិញ្ចឹមាន់ត្ូចមួយ ឬវាម្រត្ូវ
ុ
នដ្ឋក់កុងម្រទ្រ
ន
ង។

រូបទ្ី៤.១៖ ាន់ចិញ្ចឹមងៅផទ៉ះអាឡូហារីករាយ

វាលនមេ
វាលងមមអាចជាម្របងភទ្ងផេងៗពីពពួកងឡហគម
៏ម្របណ្ិត្ និងម្រកា្់
ូ

ងហើយងមម ុ៉ះចម្រមរ៉ះជាមួយនឹងម្របងភទ្ងមមឥត្ម្របងោជន៍ងផេងៗក ល ុ៉ះកនុង

ទ្ីវាល។ ្ូមយក្ត្វសាែបរប្់េក
ន ងចញឱ្យម្រត្ូវពនែឺនៃៃ ងន៉ះជាវ ិធី ៏លអបាំផុត្
ង ើមបីបងងកើនវ ីតាមីន D ្ម្រាប់្ខ
ុ ភាពាន់ និងងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើងនូវ ង់្ុី
ងត្អាហារូបត្ែម្
ភ ម្រាប់្ុត្ និងសាច់។ ងយើងមិនចង់

“ផតល់ចាំណ្ីងម្រចើនឱ្យ

្ត្វសាែប” ឬដ្ឋក់ាន់ងៅកនុងម្រទ្រង មិនឱ្យវាម្រត្ួវកាំងៅនៃៃ ងហើយរ្់ងៅកនុងទ្ី
ងងឹត្ងឡើយ (រូបទ្ី៤.១)។
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បញ្ជ
ហ ម្រប

មមួ យ ននរបបអាហារពី វាលងមមតាមកបបធមម ជា ត្ិ ងៅ

ត្ាំបន់អា្ុីអាងគនយ៍

គឺការការពារ្ត្វសាែបពីពពួក្ម្រត្ូវ

អាហារ)។ វាលងមម ឬនម្រពង
ានហានិភ័យពីពពួក្ម្រត្ូវ

(្ត្វ្្
ុី ត្វជា

ើអាច្មបូរម្របូងត្េុីនពីពពួក្ត្វលអិត្ បុកនតវាក៏

និងងចរក រ។

ម្រទ្រងាន់

(ក លអាចឱ្យាន់

ន) គឺជាវ ិធីមួយកនុងការការពារការវ ិនិងោគរប្់េនក។ វាជា

ចល័ត្ចុ៉ះងឡើង

ម្រទ្រងក លអាចចល័ត្ចុ៉ះងឡើង

ន

ក ល

នសាង្ង់ងឡើង្ម្រាប់ដ្ឋក់

ហវង្ត្វ
ត្ិចត្ួចៈ ម្រទ្រងរប្់ងយើងគឺ ១,២មx៣ម ក លអាចទ្ុកាន់សាច់
ូ

ន

១០ងៅ១៥កាល ឬពាក់កណ
ដ ល ងៅតាមថានក់ងម្រចើន។ ម្រទ្រងាន់ងន៉ះានការ
ផគត្់ផគង់ទ្ឹក

ឬពីរ ងកនុងមួយនៃៃ
អាស្រ្័យងលើ ង់្ុីងត្ាន់ និងចាំណ្ុ៉ះរប្់វា។ វាស្រសាលលមម្ម្រាប់ងយើង
ងលើកផ្អែ្់ទ្ី

និងថា្ចាំណ្ី។

នស្រ្ួលងដ្ឋយមនុ្េកត្ានក់

ានកង់ងម្រចើនក៏មិនម្រ
ងយើង

ងយើងផ្អែ្់កកនែងវាមដង

(រូបទ្ី៤.២)។

ងយើងង

ើញថា

នក រ

ូងចន៉ះ

កថាអាចផ្អែ្់ទ្ីងៅងលើ ីរ ឹងរ ិបរ ុប

នរចនា “ម្រទ្រងាន់ងៅអាឡហា”
ក លជាជងម្រមើ្មួយជាំនួ្ឱ្យម្រទ្រង
ូ

ក លានកង់ជាមូលដ្ឋាន (រូបទ្ី៤.៣)។

ងៅងពលក លងយើងងធវើបាំលា្់ទ្ីម្រទ្រងាន់ចល័ត្ ្ូមម្របយ័ត្នកុងការ
ន

រុញរ

ពីងម្រកាយ កនុងការការពារកុាំឱ្យាន់រត្់ម្របង្ចម្របសាចងពញម្រទ្រង។ ាន់

អាចនឹងរត្់ងចញ

នងៅងពលក លងយើងរ ាំខ្ននវា

ូងចន៉ះងហើយម្រប្ិនងបើេនក

ទញវាពីខ្នងមុខវានឹងរត្់ ងៅខ្នងងម្រកាយ ងហើយវាអាចរងរបួ្
ចាំងពា៉ះការចិញ្ចឹមខ្ននត្ធាំជាងងន៉ះ
ងម្របើម្រ

្់្ូឡាអាចចល័ត្

្ម្រត្ូវ
រក

ន អាចម្រត្ូវ

ន។

្ាំណញ់ងរាម្ត្វេគគិ្នីក ល
នងម្របើម្រ

្់ង ើមបីការពារពីពពួក

ន (្ត្វ្ុី្ត្វជាអាហារ)។ “ចាំណ្ីរ្់នានាក លពួកវា [ាន់] ក្វង

ូចជា រុកាជាត្ិ ុ៉ះលូត្លា្់ពណ្៌នបត្ង ម្រគាប់ រុកាជាត្ិនម្រព ជងនែន ្ត្វេត្់

ឹអងកង និងពពួក្ត្វលអិត្ នទ្ងទ្ៀត្ គឺជាគុណ្ភាពមួយ ក លងយើងមិនរ ាំពឹង
ល់ ងបើងយើងងម្របៀបងធៀបនឹងចាំណ្ីកនុងង្ាង” ្រង្រងដ្ឋយ ងលាក Harvey

Ussery

កនុងការ “ម្រគប់ម្រគង្ត្វសាែបងៅងលើវាលងមមជាមួយនឹង្ាំណញ់
េគគិ្នី” (Ussery 2005)។ ម្របកហលជាេនកចង់ ឹង ម្រប្ិនងបើេនកកកកម្របរបង
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េគគិ្នីមួយៗ្ម្រាប់្ត្វពាហនៈយកមកងម្របើ្ម្រាប់ាន់វ ិញ។ ងៅផទ៉ះអាឡូ
ហា ងយើងានម្របដ្ឋប់សាកៃមពី្ូឡាក ល

នសាង្ង់ងឡើង ជាឯកតាម្រត្ួត្

ពិនិត្យជាមួយនឹងអាគុយ
្ម្រាប់ងធវើជារបងេគគិ្នី
ក លម្រត្ូវ

នងម្របើ្ម្រាប់

ម្រគប់ ម្រគងវាលងមម ក ល
នងរៀបចាំកផនការ្ម្រាប់
្ ត្វ ពា ហ នៈ ។ ការ ងធវើ
របង គឺពិង្្្ម្រាប់
្ ត្វ ចិ ញ្ច ឹ ម

ូ ងចន៉ះ ម្រត្ូ វ

ធានាថារបងរប្់េនកវា
ជាក់លាក់លអ្ម្រាប់្ត្វ
សាែប ងយើងមិនផដល់េនុ

រូបទ្ី៤.២៖ ម្រទ្រងាន់អាឡូហា គឺស្រសាលលមម្ម្រាប់

ផ្អែ្់ទ្ីងដ្ឋយមនុ្េកត្ានក់។

សា្ន៍ឱ្យងធវើរបង្ម្រាប់
្ ត្វ ពា ហ នៈ ម ក ងម្របើ
្ម្រាប់្ត្វសាែបងឡើយ។
ផទុ យ ងៅ វិ ញ ងយើ ង ផដ ល់
េ នុ សា ្ ន៍ ឱ្យ ងម្របើ
្ាំ ណ ញ់ ងរា ម្ ត្វ

ឬ

“ ្ាំ ណ ញ់ េ គគិ ្ នី ”
ក ល

ន រ ច នា ងឡើ ង

ជាក់លាក់ពិង្្្ម្រាប់
្ត្វសាែបវ ិញ។

ចាំងហៀង

ង់្ុីងត្ ៣ងៅ៦កាល
នន្ត្វសាែបយកសាច់

១/២េុីង្ាំអាត្ងមម

រូបទ្ី៤.៣៖ ម្រទ្រងាន់អាឡូហាគឺជាជងម្រមើ្រប្់ងយើង

ក លរចនាងឡើងងដ្ឋយគាមនកង់

ងបើ ត្ាំ ប ន់ រ ប្់ េន ក មិ ន អាចម្រគប់ ម្រគង
ោងងហាចណ្់េនកគួរកត្ធានាថា
ក លអាចកលងវា

ខ្នងមុខ

ិ ាេគគិ ្ នី ងទ្
ននូ វ បងចច ក វ ទ្

្ត្វសាែបរប្់េនក

នទ្ទ្ួលនូវទ្ីធាែ

នៈ ទ្ីធាែត្ូចលមម ានរបងព័ទ្ធជុាំវ ិញ ការពារ្ម្រត្ូវ

ជាមួ យ នឹ ង ពនែឺ ម្រព៉ះអាទ្ិ ត្យម្រគប់ ម្រគាន់ ។ ទ្ី ធាែ ងន៉ះងគអាចកកលមអ
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ន

នផងក រ

ជាមួយនឹងការបកនែមងមមក លកាត្់ កាក្ាំណ្ល់ ាំណាំពីចាំការរប្់េនក និង
ឬក៏ ងមម នទ្ងទ្ៀត្។ ខ្ាំុ ា នមិ ត្ត ាន ក់ ងៅឌ្ូ នបក លងម្របើ ម្រ ្់ ងមម ក លកាត្់
្ម្រាប់ ជា អាហារបាំ ប នបកនែម ក៏ ូ ច ជា្ម្រាប់ ងធវើ ក កនែ ង ង ក។ ានម្របភព
ងពញងលញ ងហើយេនកអាចរកង

ើញរ ាំហូរ "កាក្ាំណ្ល់" ជាងម្រចើនក លអាច

្មស្រ្ប្ម្រាប់ចាំណ្ីហវង្ត្វ
រប្់េក
ន !
ូ
កកនែង្ម្រាប់ាន់រកចាំណ្ីកាន់កត្ធាំ ទ្ូលាយ គឺកាន់កត្លអ។ ងៅកនង
ុ
ម្របងទ្្ហវីលីពីន ងយើងដ្ឋាំ្កណ្ដកមុងហគូ (្កណ្ដក យ ឬ Vigna radiata available ក លអាចរក

នពីធនាគារម្រគាប់ពូជងេកូអា្ុី) ងៅងលើវាលងមម
ឆ្ែ ្់ គាន ្ ម្រា ប់ ជា ជ ងម្រមើ ្
ល់ ា ន់ រ ប ្់ ងយើ ង ។ ងយើ ង
ពា ោ ម កាំ ណ្ ត្់ វា ជា ាំ ណាំ
ចាំណ្ី្ត្វ និងទ្ុកឲ្យវាងចញផ្អក
ប នាទ ប់ ម ក ឲ្យ ា ន់ ្ុី វា មុ ន
្ កណ្ដ ក ងច ញ កផែ ងឡើ ង ។ ងបើ
េន ក ច ង់ ដ្ឋាំ

និ ង ម្របមូ ល ផ ល

្ កណ្កក េនកអាចងធវើ
រូបទ្ី៤.៤៖ ឧទហរណ្៍ននចាំណ្ីកិនបាំកបកក ល

អាចរក

នងៅផារននត្ាំបន់ផ្អឡាវាន់

ក លកកនែងមួយេ្់ងហើយ វាម្រត្ូវ

ន បុកនត

អាហារូបត្មែមភងៅកនុងចាំណ្ី គឺ
ត្ិចជាងងៅងពល ាំណក់កាល

ក ល វា ងច ញ ផ្អក ។

ងៅ ងព ល

នបិត្ងចល ងហើយដ្ឋាំជាៃមីងៅងពលាន់

ម្រត្ូ វ

ន ផ្អែ ្់ ងៅ ្ុី ចាំ ណ្ី ក កនែ ង មួ យ ងទ្ៀត្ ។ ខ្ាំុ ្ូ ម ផដ ល់ ជា េនុ សា ្ ន៍
ឱ្យ ានកកនែងចាំណ្ីងន៉ះចាំនួនបី ឬងម្រចើនជាងងន៉ះងបើអាច។

ចំណីកិន្រំខរក
េនកអាចបកនែមរបបអាហារងៅវាលងមម ល់ាន់រប្់េនក ងដ្ឋយការ
ចម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិងៅកនុងថានល ចារ ាំណាំ ឬវាលងមម។ ក្ិករភាគងម្រចើ ន
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ានរងបៀបកនុងការងៅ្ត្វរប្់គាត្់ឱ្យមកទ្ទ្ួលចាំណ្ីបកនែមងន៉ះ ងនា៉ះគឺម្រត្ូវ
ន ចងៅកនុងងមម ឬពម្រងាយវាងម្រៅបនតិចងៅកនុងថានល (ង ើមបីឱ្យខយល់ចូល
ងៅកនុង ីងៅងពលក លាន់កកាយរកម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ)។ ការបកនែមចាំណ្ីកបប
ងន៉ះ គឺង ម
ើ បីជាំរុញាន់ឱ្យក្វងរកចាំណ្ី ងហើយងលើកទ្ឹកចិត្តវាឱ្យផ្អែ្់ទ្ីងចញ
ពីកកនែងមួយងៅរកកកនែងមួយងទ្ៀត្ ក លវាមិនទន់
ងធវើឲ្យក្ិករងធវើការកត្់ម្រតា និងរាប់ចាំនួនាន់
ងពាត្ក ល

នកិនបាំកបក

នងៅ ល់។ វាក៏អាច

នក រ។

គឺជាចាំណ្ីបកនែម ៏លអម្របង្ើរក លាន់

ចូ ល ចិ ត្ត បុ កនត វា មិ ន កត្ងកត្ានម្រប្ិ ទ្ធភា ពនៃែ ង ើ ម ងឡើ យ ។ តាមពិ ត្ ងៅ
្កណ្ដកងផេងៗគានជាងម្រចើនម្របងភទ្ ម្រគាប់ពូជ និងពពួកធញ្ញជាត្ិ អាចងធវើឱ្យ
ម្របង្ើ រ ងឡើ ង នូ វ ការលូ ត្ លា្់ និ ង ការរ្់ ងៅ ល់ ្ ត្វ សាែ បរប្់ េន ក ។
កាំណ្ត្់្ាគល់ងន៉ះមិនទ្ូលាំទ្ូលាយងឡើយ បុកនតងៅកកនែងណក៏ងដ្ឋយក ល
ាន់ម្រត្ូវ

នចិញ្ចឹមងៅទ្ូទង
ាំ ពិភពងលាក

ចាំណ្ីបកនែមជាងម្រចើនម្របងភទ្ៈ
្កណ្ដកមុងហគូ (្កណ្តក

ក្ិករ

ូចជា ងពាត្ក ល

នសាកលបងងមើ លនូវ

នកិនបាំកបក ្កណ្ដកពីលី

យ) ្កណ្ដកម្រកហម (ម្រគាប់ធាំៗ) ្កណ្ដក ី។ល។

(រូបទ្ី៤.៤)។ ងៅងពលក លងធវើការងម្រជើ្ងរ ើ្ចាំណ្ីក លកិនបាំកបក ្ូម ងធវើ
ការ

ចចាំ ណ្ី ងដ្ឋយន ក លរាយ

យ

នលអ

ងហើយានម្រប្ិទ្ធភាពត្នមែផងក រ។

ក លានងៅកនុ ងត្ាំ ប ន់

ផ្លប្រនោជន្៍នន្រសុសត្វខដលផ្តលន់ មេជាចំណី
វ ិធី ក ល ចាំ ណយ េ ្់ ត្ិ ច និ ង ងា យ ស្រ្ួល បាំផុ ត្ កនុ ង កា រ ចិ ញ្ច ឹ ម

ប្ុ្ត្វ គឺផតល់ឱ្យពួកងគនូវលទ្ធភាពទ្ទ្ួល

នវាលងមម ឬផតល់ឱ្យពួកងគនូវ

អាហារនបត្ងតាមរយៈម្របព័នធននការកាត្់ និងម្របមូល។ ម្របភពម្របូងត្េុីនងផេងៗ
គានជាងម្រចើនម្របងភទ្ពីជុាំវ ិញក្ិដ្ឋាន
ម្រត្ូវ

ូចជាពពួកអា្ូឡា ឬ ងកូវទ្័ពងមមអាច
នងម្របើង ើមបីបកនែម ល់ងមម និងរុកាជាត្ិនបត្ង។
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ប្ុ្ត្វក ល
អាហារូបត្ែមភជាងម្រចើន
•
•
•

នផតល់ចាំណ្ីងដ្ឋយងមម ផដល់នូវេត្ែម្របងោជន៍ខ្នង
ូចជា៖

វាានវ ីតាមីនខ្នែញ់រលាយជាងម្រចើន (A, D, E, K) ងៅកនុងខ្នែញ់

អា្ុីត្ Conjugated Linoleic (CLA) ខព្់ក លបាំកបែង ងហើយវាម្របឆ្ាំង
នឹងជាំងឺមហារ ីក និង្ា្ធាត្ុងធវើឱ្យស្រ្កទ្មៃន់ ងៅកនុងខ្នែញ់
សារធាត្ុខនិជងម្រចើន ភាគងម្រចើនងៅកនងខ្ន
ែ ញ់
ុ

ជាមួយនឹងម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិបនតិចបនតួច និងរុកជា
ា ត្ិនបត្ងជាងម្រចើនងទ្ៀត្

គួបផេាំជាមួយនឹង្ត្វលអិត្ ម្រត្ី សាច់ ូង។ល។ អាម្រតាននអា្ុីត្ខ្នែញ់េូងមកា៣
និ ង េូ ងមកា៦ ងៅកនុ ងការផត ល់ ចាំណ្ី ងដ្ឋយងមម គឺ ជា របបអាហារានងម្រចើ ន
តាមកបបបូរាណ្ និងផតល់្ខ
ុ ភាពលអ ល់េនកងម្របើម្រ ្់វា ម្របង្ើរជាងការ
ហូ ប ាន់ ក លងគចិ ញ្ចឹ ម កបបទ្ាំ ងនើ ប ។ ប្ុ ្ ត្វ ក លចិ ញ្ចឹ ម ងដ្ឋយម្រគាប់
ធញ្ញជាត្ិ ានកម្រមិត្អា្ុីត្ខ្នែញ់េូងមហាគ៦ ខព្់។ ជាំនួ្ឱ្យការបកនែមជាត្ិ
អា្ុីត្ពីេូងមកា៣ងៅ ល់ាន់

្ូមកាត្់បនែយជាត្ិអា្ុីត្ខ្នែញ់េូងមកា៦

ងដ្ឋយការកាត្់បនែយម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ ងហើយងម្របើម្រ

្់្ត្វលអិត្ និងអាហារពី

ម្រត្ី្ម្រាប់ត្ុលយភាពអាហារូបត្ែមភ។ ងលាកបណ្ិឌ ត្ Weston Price

នរក

ង

ើញអាម្រតាននជាត្ិអា្ុីត្ខ្នែញ់េូងមកា៣:៦ ងៅកនុងរបបអាហារមនុ្េ្ឹង
កត្ង្មើគាន ងដ្ឋយ្រុបងៅមិនងលើ្ពី ៥ងៅ៦%ននការស្រ្ូបចូលយកងដ្ឋយ
កាល់ឡរូ ងី ឡើយ ង ើមបីឱ្យ

នលអបាំផុត្ងនា៉ះ (រូបទ្ី៤.៥) (Fallonet al., 2000)។

្ម្រាប់សាច់ ្ុត្ និងគុណ្ភាពខ្នែញ់ ឱ្យានត្ុលយភាពគាន្ម្រាប់ការងម្របើ
ម្រ

្់រប្់មនុ្េ និង្ុខភាព្ត្វសាែប ងយើងចង់ឱ្យានត្ុលយភាពរវាង

ជាត្ិអា្ុីត្ខ្នែញ់េូងមកា៣ និង៦ ងៅកនុងចាំណ្ី។
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ការផ្លិត្ចំណីាន្់នៅកាងកសិ
ដ្ឋាន្ រ ួ្ទ ំងរ ូរ្ន្តនធ្វើចំណី
ុ
ជាមួយនឹងការពិងសាធន និងការកត្់ម្រតា ៏ម្របរងម្របយ័ត្ន ក្ិករចិញ្ចឹម
ាន់អាចផលិត្ចាំណ្ីងដ្ឋយខែួនឯងក លានគុណ្ភាពខព្់។ កនងម្របងទ្្ជា
ុ
ងម្រចើន ក្ិករអាចទ្ិញងម្រគឿងផេាំក លអាចរក ន និងង ើមបីផលិត្ចាំណ្ីងដ្ឋយ
្នេាំ្ាំនចនៃែចាំណយ។
កត្ ងទ៉ះ ជា ោ ង ណ
ងម្រគឿងផេាំ ក លផលិ ត្
ងៅកនុងក្ិដ្ឋាន ងធវើឲ្យ
ចាំ ណ្ីាន់ កាន់ កត្ាន
លកាណ្ៈង្ ាកិចចខព្់!
ងៅ ក ្ិ ដ្ឋា ន រ ប ្់
ងយើង

ក្ិករពីរនាក់

អាចផលិត្ចាំណ្ីស្រ្្់
ល់ងៅ ២០០គ.ម្រក កនុង
រ យៈ ងព ល ត្ិ ច ជា ង
១ងាង។
អាចម្រត្ូវ

វត្ែជាងម្រចើ
ន
ុ
នងម្របើម្រ ្់

’’អា្ុីត្ខ្នែញ់ក លចាំ

រូបទ្ី៤.៥៖

ច់ងៅកនុងរបប

អាហារពីមុន និង្ម័យទ្ាំងនើប” ម្របភពៈ Weston A.

Price Foundation ្ឺរ ី ’’របបអាហារកបបបូរាណ្ និង
ងម្របងរប្់អាងមរិច’’
បូរាណ្ III’’។

ការបងាហញ

’’របបអាហារកបប

៏ាន្កាដនុពលកនុង

ការផលិត្ចាំណ្ីឱ្យានេម្រតាត្ុលយភាពមួយ។
ផដល់ឲ្យ

ាំបូនាមន ៏លអបាំផុត្ក លខ្ាំុអាច
នគឺ ម្រត្ូវបត្់កបនងៅតាមបរ ិបទ្រប្់េក
ន ងហើយេវីក លអាចរក ន

ានត្នមែងថាកជាង (ឬមិនចាំណយ!)។ ្ូមរកាជងម្រមើ្រប្់េនក ងបើកចាំហ
និងងធវើការស្រសាវម្រជាវខែ៉ះៗ!
អាចរក

ខ្នងងម្រកាមងន៉ះ

នងៅអា្ុីអាងគនយ៍។
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ខ្ុាំពណ្៌នាពីជងម្រមើ្នានាក ល

រ ុកខជាត្ិរណណងគជាត្ិអ្ខណដត្ទ្ឹក ន្ិងចកបាយទជាជនប្្ើសនន្
ចំណីសត្វ
បណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក និងរុកាជាត្ិកុងទ្ឹ
ន
កជាងម្រចើន ានសារធាត្ុ

ម្របូងត្េុីនខព្់។ រុកជា
ា ត្ិ កុងទ្ឹ
ន កទាំងងនា៉ះអាច ុ៉ះលូត្លា្់ោងលអងៅកនុងស្រ្៉ះ
ក លានជីម្រគប់ម្រគាន់ ្ម្រាប់ចិញ្ចឹមវា។ វាអាចម្រត្ូវ

នងម្របើ ្ម្រាប់ជាចាំណ្ី

ា ន់ និ ង លអ ណ ្់
្ម្រាប់ជាអាហារបកនែម
ក ល ្ នេាំ ្ាំ នច នៃែ
ធា ត្ុ ចូ ល ងៅ ងព ល
ក ល ចាំ ណ្ី ក ល ងគ
ទ្ិញានត្នមែនៃែ។ រុកា
ជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិ

ូច

ជាពពួក Azolla spp.

and Salvinia spp.
អាចម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

ម្រប ្ិ ន ងបើ វា

្់
ន ដ្ឋាំ

រូបទ្ី៤.៦៖ ផលិត្កមមអា្ូឡា និងចក Salvinia ងៅផទ៉ះ

អាឡូហា

និ ង ម្រប មូ លផល ោ ង
ានម្រប្ិទ្ធផល (រូបទ្ី៤.៦ ទ្ាំព័រ៩៩)។ ចក
ក៏អាចម្រត្ូវងម្របើម្រ
្ី្ត្វ)

្់

យទ (ជាំពូក និងម្របងភទ្ងផេងៗ)

នក រ។ ម្រជូក និង្ត្វសាែបទាំងឡាយ (រាប់ទាំង្ពាវ

វា្ុីចាំណ្ីោងងម្រចើនននពពួករុកជា
ា ត្ិនបត្ងទាំងងន៉ះក លជាម្របភព

មួយននចាំណ្ី។ ជងម្រមើ្្ម្រាប់ការផលិត្ានទាំងកបូនការពារងដ្ឋយ្ាំណញ់

កនុងការចិញ្ចឹមម្រត្ី ឬស្រ្៉ះក លងៅដ្ឋច់ងដ្ឋយកឡក ឡាាំង ឬ្នូក។ ម្រត្ូវចងចាំ
ថា
ាំណាំចាំណ្ី្ត្វណមួយក លដ្ឋាំកងស្រ្៉ះម្រត្ី
ម្រត្ូវកត្ការពារ ឬឱ្យដ្ឋច់
ុន
ឆ្ៃយពីម្រត្ី ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ ម្រត្ីនឹង្ុីងមមហួ្កម្រមិត្ ងហើយវាបាំផ្អែញ ាំណាំ

ងទ្ៀត្។ ងៅកនុងរូបទ្ី៤.៦ ម្រត្ីម្រត្ូវ នរកាទ្ុកងៅកនុងធុងងដ្ឋយកឡក ងហើ យ
ចកអា្ូ ឡា កាំ ពុង កត្ ុ៉ះ លូ ត្ លា្់ ពី ជី ជា ត្ិ ក ល នស្រ្ូ ប និ ង ទ្ឹ ក ម្រពម
ទាំងវ ិលងៅរកម្រត្ីវ ិញងដ្ឋយ

នលាង្ាំអាត្ទ្ឹក និងបងងកើត្ជាេុក្ុីក្ន។
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[កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធ្ម្រាប់ព័ត្៌ានបកនែមងទ្ៀត្

ជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្ដត្ទ្ឹក និងចក

ននការងម្របើម្រ

្់រុកា

យទ្ម្រាប់ចាំណ្ីម្រត្ី និងម្រជូក ្ូម

ងមើលឯកសាររប្់ងេកូអា្ុីជាំពូក ២ និង៣]។
បចច័ យ ននការពិ ងសាធន៍ សា កលបង
ងដ្ឋយការងម្របៀបងធៀប Lemna minor (ចក

នងធវើ ងឡើ ង ងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ
យទទ្ូងៅ) Ipomoea reptans

(ម្រត្កួន ឬរុកជា
ា ត្ិ ពវណ្ណរងេី Trapa natans (ម្រកចប់) និង Salvinia cucullata
(ជាញឹកញាប់ម្រចឡាំនឹងអា្ូឡា)។ ទាំងចក
ានេម្រតាននការផ្អែ្់បូរចាំ
ត ណ្ី

យទ និងរុកជា
ា ត្ិ ពវណ្ណរងេី

នលអ និងានម្របងត្េុីនខព្់ៈ

២៨% និង

៣២% (Kalita, 2007)។ ទាំងពីរងន៉ះអាចជាចាំណ្ី្ត្វ ៏លអបាំផុត្។ ខ្ាំ្
ុ ងឃឹមថា
អា្ូឡា (Azolla caroliniana) ម្រត្ូវ នបញ្ចូ លងៅកនុងការ្ិកាងៅម្របងទ្្
ឥណ
ឌ វាជារុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិក ល ុ៉ះលូត្លា្់
តាមរ

នោងងលឿន ងហើយងបើ

យការណ្៍ គឺានម្របូងត្េុីន ល់ងៅ ១៩ងៅ៣០%។
្ូមម្របយ័ត្នកុាំម្របមូលផលពពួករុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្ដត្ទ្ឹក

និង

រុកាជាត្ិកុងទ្ឹ
ន
ក នទ្ងទ្ៀត្ងម្រចើនងលើ្លប់ងពក ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ផលិត្កមមនឹង

មិនាននិរនតរភាពងឡើយ។ តាមចាប់ទ្ូងៅ (ងៅងម្រកាមលកាខណ្ឌ) េនកមិនគួរ
ម្រប មូ ល ផល វា ឱ្យ ងលើ ្ ពី ចាំ នួ ន ពា ក់ កណ
ដ ល នន ជី វ ា ្រប ្់ វា កនុ ង មួយ

អាទ្ិត្យងឡើយ (ឬ១/៧ននជីវា្រប្់វា្រុបកនងមួ
យនៃៃ)។ ងគាលគាំនិត្ គឺ
ុ

ម្រត្ូវរការុកាជាត្ិងន៉ះឱ្យងៅកនុង ាំណក់កាលក លវាលូត្លា្់ងលឿន។ ង ើមបី
ងធវើ ូងចន៉ះ

ន

េនកនឹងម្រត្ូវានការម្រត្ួត្ពិនិត្យថា

វ ិធីសាស្រ្តមួយណននការ

ម្របមួ លផលក លានម្រប្ិ ទ្ធភាពបាំ ផុត្ ងៅកនុងម្របព័ នធរ ប្់ េនក។ អា្ូ ឡា
ធន់ម្រទាំនឹងចលនាទ្ឹកជាងចក

យទ។ ចក Salvinia

បុកនតវាអាចជារុកជា
ា ត្ិក លទ្ញ្រនាទនងគខ្នែង
ាំ ។
ងយើង

ុ៉ះលូត្លា្់ងលឿន

ការ្ិកាងពញមួយឆ្នាំរប្់

នវា្់កវងទ្ិននផលអា្ូឡាងៅកនុងលកាខណ្ឌវារ ីវបបកមមចម្រមរ៉ះ ងហើយ

នបងាហញថា ទ្ិននផលានកម្រមិត្ពី ៣១០ម្រកាមងៅ ៤៩០ម្រកាមកនុងមួយនៃៃ
ងដ្ឋយកផអកងៅងលើកតាតងផេងៗ។
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ការប្រ្ូលផ្លនដ្ឋយសវយ
័ ប្រវត្តិន្ូវការផ្លិត្ដឹកនឌឿនដ្ឋយ
រ ុយនមេ (Hermetiaillucens)
កាក្ាំណ្ល់ពីផទ៉ះ

យ ឬលាមក្ត្វ អាចម្រត្ូវ

នងម្របើ្ម្រាប់ការ

ផលិត្ ឹកងឌ្ឿងដ្ឋយរុយងមម (BSF) (Hermetia illucens) ង ើមបីបកនែមជារបប
អាហារធមមជាត្ិ ល់ាន់រប្់េនក។
ានសារធាត្ុចិញ្ចឹមខព្ណ
់
្់

ងកូវក លងកើត្ងចញពីពងរុយងមមងន៉ះ គឺ
ងហើយអាចលូត្លា្់ នោងលអងៅងលើ

កាក្ាំណ្ល់។ អាហារ ឹកងឌ្ឿ ៏្កមមងន៉ះ វានឹងងធវើឱ្យងកើត្ានងឡើងនូវការ
រុញម្រចនរុយតាមធមមជាត្ិមួយ ក លងៅ synomone (សារធាត្ុមួយក លងគ
ងម្របើ្ម្រាប់ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងធាត្ុជគីមីងៅកនងេនត
រម្របងភទ្)
ុ
ង ញ ល់ម្របងភទ្រុយ នទ្ងទ្ៀត្ឱ្យងៅឆ្ៃយពីអាហារ

ក លវាពញ្ជញក់

និង

ងម្រពា៉ះរុយងមមានវត្តាន

ងៅទ្ីងន៉ះងហើយ។ ការរចនាជាងម្រចើន្ម្រាប់ការម្របមូលផលងដ្ឋយ្វ័យម្របវត្តិ
ននរុយងមមានងៅតាមេនឡាញ។ ទ្ងងវើទាំងងន៉ះ វាងម្របៀប ូចជាឃ្ែង
ាំ មួយ
្ម្រាប់ ផ លិ ត្កមម ឹ ក ងឌ្ឿ ងៅងពលក លងគ

នម្រគប់ ម្រគង ឹ ក ងឌ្ឿងពញវ័យ

ោងម្រត្ឹមម្រត្ូវ ផ្អែ្់ទ្ីពីធុងក លងម្រទ្ត្ម្របាណ្ ៣៥ ឺងម្រក ងហើយទ្ាែក់ពង
ចូលងៅកនុងធុងក លម្របងហាង ធាែក់ចូលងៅកនងស្រ្៉ះម្រត្ី
ងដ្ឋយផ្អទល់ ឬចូល
ុ
ងៅកនុងម្រទ្រងាន់ (រូបទ្ី៤.៧ និង៤.៨)។

ផ្លប្រនោជន្៍នន្ការផ្ការ់ន្ូវផ្លិត្ក្េចំណីនៅកសិដ្ឋាន្
្កមម ភា ពននការផ្អអ ប់ េ ត្ិ ្ុ ខុ ម ម្រ

ណ្ក លានផលម្របងោជន៍

ជាក់លាក់ េាំឡងងពល
ាំងណ្ើរការផលិត្អាចជាំរញ
ុ ការរ ាំលាយអាហារ និងជីវ ិត្
ុ
ផ្អទល់ននចាំណ្ីាន់។ ងោងងៅតាមការ្ិកាមួយ ការងម្របើម្រ
ម្រ

ណ្

្់េត្ិ្ុខុម

នបងងកើននូវម្របូងត្េុីនងៅងៅកនុងសាច់ ូង្ៃួត្ពី ១៧.២៤% ងៅ ល់

៣១.២២%។

អាមីណ្ូអា្ុីត្មួយក៏ម្រត្ូវ

នូវបរ ិាណ្ (cruz, 1997)។
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នរកង

ើញកនុងការងធវើឱ្យម្របង្ើរងឡើង

្ូមកត្់្ាគល់ថា មិនកមនហវង្ត្វ
ទាំងេ្់្ុទ្ធកត្ចូលចិត្ច
ត ាំណ្ី
ូ

ង្ើ ម ងនា៉ះងទ្។ េន ក អាចលាយចាំ ណ្ី ងដ្ឋយមិ ន ចាំ
ងហើ យ ងម្របើ ម្រ

ច់ ផ្អអ ប់ វា ងៅងពលម្រពឹ ក

្់ វា ភាែ មៗ ងបើ ា ន់ រ ប្់ េន ក មិ ន ចូ ល ចិ ត្ត ចាំ ណ្ី ផ្អអ ប់ ពី ងម្រពា៉ះ

ចាំណ្ីងនា៉ះម្របកហលជាង្ើម។ កនុងការបកនែមងៅនឹងចាំណ្ីាន់ េនកអាចផ្អអប់
ចាំ ណ្ី រប្់ េន ក ផងក រ្ម្រាប់ ម្រជូ ក ទ និ ង ម្រត្ី ជាមួ យ នឹ ង ជាំ នួ យ ពី ម្រករ ម
Probiotic បាំកបែងននមីម្រករប។ កត្ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ ក៏ងយើងមិនផតលជា
់
េនុសា្ន៍្ម្រាប់ការផ្អអប់ចាំណ្ី

្ម្រាប់ជាចាំណ្ី្ត្វទ្ាំពាងេៀងងនា៉ះងឡើយ

(ងោងងៅងលើជាំពូក ៥)។

រូបទ្ី៤.៧៖ រូបភាពននរុយងមម (BSF) ក ល
ការផតល់ចាំណ្ីោង្កមម ល់ ឹកងឌ្ឿនឹងលាក់
នូវការម្រចនងចញននរុយធមមជា ត្ិមួយ

Synomone

(េនតរម្របងភទ្មួយ

ាំង

ក លងៅថា

នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូហា
ការផ្លិត្ដឹកនឌឿនដ្ឋយរ ុយនមេ

ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងគីមី)

ក លដ្ឋ្់ និងម្រពាន ល់ម្របងភទ្រុយងផេងៗងចញ
ឱ្យឆ្ៃយពីចាំណ្ី តាាំងពី BSF

នបងាហញ។

ធុងចាំងហៀងម្រត្ង
ងដ្ឋយ្វ័យម្របវត្តិបនត
ម្របមូលផល ក
ឹ ងឌ្ឿ

ធ្ំធាត្់នដ្ឋយចំណីររស់អ្ាក

ងម្របើ ្ម្រាប់ ទ្ឹកកត្
១. ការម្រចនងចញរុយក លកខវក់ពីធមមជាត្ិ
២. ការទក់ទញងដ្ឋយ្ត្វញី្ម្រាប់ ចប់ងផតើមម្រគប ណ្តប់
៣. ជី្ម្រាប់ រុកាជាត្ិទ្ឹក (លាយទ្ឹក ២០:១)

ម្រ

ក ថាម្រទ្រងរប្់េនកានម្រគប់កផនកេ្់ងហើយងបើេនកចង់ម្របមូលផលងដ្ឋយខែួនឯង

រូបទ្ី៤.៨៖

ាម្រកាមននរុយងមម (BSF) ក ល
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នងម្របើងៅផទ៉ះអាឡូហា

ងៅងពលក លផ្អអប់ចាំណ្ី ម្រត្ូវម្រ
បងាហញរួចងហើយននម្រករម Probiotic នន

ក ថា ង ើមបីងម្របើម្រ

្់វត្ែុក ល

ន

ក់ងត្រ ី ងមងឡើង និងមីម្រករបក លវាមិន

ែងជាំងឺជាមួយនឹងពពួកភានក់ងារចមែងជាំងឺពីនម្រព។ ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងងម្របើ
ូ

EM-1 ក លជាផលិត្ផលពីទ្ីផារ ក ល ែងកាត្់ការពិងសាធសាកលបងពីបនទប់
ពិងសាធន៍ និងម្រត្ូវ

នេនុមត្តិឱ្យងម្របើ្ម្រាប់្ត្វចិញ្ចឹម និងវារ ីវបបកមម ងដ្ឋយ

មនទីរក្ិកមម និងការ ិោល័យជលផល និងធនធានទ្ឹកងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន។
EM-1 ម្រត្ូវ

នបងងកើត្ងឡើយងដ្ឋយបណ្ិឌ ត្ Teruo Higa ងៅសាកលវ ិទ្ាល័យ

Ryukyus េូគីណវាម្របងទ្្ជបុន ងហើយវាអាចរក
ងពលងន៉ះងៅម្របងទ្្នៃងម្របើម្រ

នងៅជាង ១០០ម្របងទ្្។

្់ EM-1 ងម្រចើនជាងម្របងទ្្ជបុនងៅងទ្ៀត្។

EM-1

ានការបណ្ុត ៉ះឱ្យាន lactobacilli
៏រ ឹងាាំ
ក់ងត្ររី ្មី
្ាំងោគ ងមងឡើងក លានគុណ្ម្របងោជន៍ និងជាងម្រចើនងទ្ៀត្។ ចាំណ្ីមីម្រកូ
្រ ីរាងគងៅងលើ្ករ និងកាបូេុីម្រដ្ឋត្ នទ្ងទ្ៀត្ ខណ្ៈងពលក លកាំពុងបងងកើត្
ងមតាបូលី្ទ្ីពីរ ក លបងងកើនកម្រមិត្អាហារូបត្ែមភ ល់ចាំណ្ី។ គុណ្ត្នមែនន
probiotic ានកម្រមិត្ខព្់។ ង្ៀវងៅរប្់ខាំុ្ គឺម្របព័នធក្ិកមមចម្រមរ៉ះកបបធមម
ជាត្ិមួយ្ម្រាប់ក្ិកមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាពងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច គឺការកណ្នាាំ
្់មួយ កនុងបងចចកវ ិទ្ា EM។ វាអាចរក នតាមេនឡាញ
ងដ្ឋយទញយកមិនគិត្នៃែ
ឬក៏ទ្ទ្ួល នតាមរយៈបណណល័យរប្់ងេកូ
្ម្រាប់េនកងម្របើម្រ

ECHOcommunity.org។
ម្រប្ិនងបើ EM-1 មិនអាចរក

ន ្ូមពាោមងម្របើកាក្ាំណ្ល់ពី

ី្ ឬទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគាជូរ ម្របភពពីកកនែងលក់ ឬផលិត្ផលកម្រកម ឬទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា
ងៅកនុ ងត្ាំ ប ន់ ។ ចប់ ងផតើ ម ត្ិ ច ត្ួ ច ជាមួ យ នឹ ង ការដ្ឋក់ វា ងៅកម្រមិ ត្ ូ ច គាន ងៅ
នឹ ង EM-1 ងៅកនុងរូបមនតខ្នងងម្រកាម ងហើយបកនែមជាងរឿយៗជាងម្រចើន ងបើវាមិន

ានផលប៉ះពាល់េីវងទ្។ ការផ្អអប់ ៏លអា
អ ចបងងតើត្ឱ្យានកែិនជូរ និងកផអមកនុង
រយៈងពលពីរអាទ្ិត្យងម្រកាយមក (រូបទ្ី៣.៩)។ ម្រប្ិនងបើានកែិន្អុយ ូច្ត្
ុ

រលួយ (្ុលហាវត្) ឬផេិត្ងមមងកើត្ងឡើង កុាំយកវាងៅងធវើជាចាំណ្ីម្រជូករប្់
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េនក។ ផទុយងៅវ ិញ បកនែមងលើពិងសាធន៍ក លេនកទ្ទ្ួលបរាជ័យងន៉ះ ងដ្ឋយ
ដ្ឋក់វាចូលងៅកនងគាំ
នរជីកាំបុ្តិ៍ ងហើយងម្របើវាជាជីវ ិញ។
ុ
ជងម្រមើ្មួយងទ្ៀត្្ម្រាប់ EM-1 គឺការងម្របើម្រ

្់មីម្រកូសារ្រ ីរាងគង ើម

(IMOs)។ ងៅកនងម្របព័
នធ KNF (ក្ិកមមតាមកបបធមមជាត្ិរប្់កូងរ) “្ាភរៈ
ុ
ម្រត្ូវ នលាយជាមួ យ្ករ េាំបិល និង្ូលុយ្យុងមីម្រកូ្រ ីរាងគង ើម (IMOs)”

[កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ ្ម្រាប់ព័ត្៌ានបកនែមងលើការបងងកើត្ និងការងម្របើ
ម្រ

្់មីម្រកូសារ្រីរាងគង ើម IMOs ងន៉ះ ្ូមងមើលបទ្បងាហញពី “ការកណ្នាាំ

មួយ្តីពីក្ិដ្ឋានកបបធមមជាត្ិងៅអា្ុ”ី តាមគហទ្ាំព័រ ECHOcommunity.org]។
អាហារក លផេាំពីម្រត្ីជាម្របភព ៏លអមួយននម្របូងត្េុីន។ អាហារផេាំម្រត្ីពី
្មុម្រទ្ និងអាហារម្រត្ីទ្ីឡាប់ោ ម្រត្ូវ

នងម្របើម្រ

្់កុងងគាលបាំ
ន
ណ្ងងផេងគាន

ជាមួយនឹងលទ្ធផល ៏លអ។ ការងម្របើអាហារក លផេាំពីម្រត្ីងន៉ះ ជាធមមតាម្រត្ូវ

ន

កម្រមិត្ម្រត្ឹម ៥ងៅ១០% ននរបបអាហាររប្់្ត្វសាែប។ ងយើងងម្របើងម្រចើនជាង
ងន៉ះងៅកនុងេម្រតាាន់រប្់ងយើង។
ការម្រគប់ម្រគងហវង្ត្វ
តាមកបបធមមជាត្ិ
ូ
រប្់ងយើង រួមទាំងងមម រុកជា
ា ត្ិនបត្ង ចាំណ្ី និងសារធាត្ុខនិជ ក លជា
ជងម្រមើ្ងដ្ឋយង្រ ី
ងម្រជើ្ងរ ើ្

ជាមួយនឹងជងម្រមើ្ជាងម្រចើនក លាន

្ត្វសាែបអាច

និងងធវើឱ្យានត្ុលយភាពពីរបបអាហារងដ្ឋយខែួនវា

ត្ម្រមូវងដ្ឋយធមមជាត្ិ ឬបកនែមង ើមបីទ្ទ្ួល
្ូមកត្់្ាគល់ថា

ន

ការកក

នចាំនួនអាហារូបត្ែមភ ៏ម្រត្ឹមម្រត្ូវ។

ចាំណ្ីម្រត្ីអាចកម្របម្របួលគួរឲ្យកត្់្ាគល់ងដ្ឋយគុណ្ភាព

និងអាចាន្កាតនុពលននម្របភព្ម្រាប់ការ ែងជាត្ិពុល Salmonella

ងៅ

ងពលក លរួមបញ្ចូ លកនុងរបបអាហារ្ត្វសាែប។ ជាមួយគានងន៉ះក រ កម្រមិត្
ខព្់ននចាំណ្ីផេាំពីម្រត្ីកុងរបបអាហាររប្់
ន
្ត្វសាែបអាចហុចជាលទ្ធផលងៅ
ល់សាច់ និង្ុត្ក លានរ្ជាត្ិឆ្អប (Ponceet al.,2002)។
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រញ្ហ
ា នផ្េងៗខដលបាន្ចងប្កងជាឯកសារជា្ួ យ ន្ឹ ង ដំ ណ ំ
សខណតកនសៀង ន្ិងដំណ ំ GMO ដនទ្នទ្ៀត្
ងៅផទ៉ះអាឡហាគឺ
ជាកកនែងម្របត្ិ បត្តិក លមិនងម្របើម្រ
ូ

្់ ាំណាំ្កណ្តក

ង្ៀងងទ្ ងម្រពា៉ះកត្ានផលប៉ះពាល់កផនក្ុខភាពោងខ្នែាំងពី្កណ្តកង្ៀង។
Phytoestrogens

និងេង់្ុីមក លានងៅកនុង្កណ្តកង្ៀង គឺជាបញ្ជ
ហ
្ម្រាប់ទាំង្ត្វ និងមនុ្េ។ កតី រមភក ល នចងម្រកងជាឯកសារជាមួយ
នឹង្កណ្តកង្ៀង គឺានរួមបញ្ាូ ល ូចជា៖
•

កម្រមិត្ខព្់ននអា្ុីត្ហវីទ្ិចងៅកនុង្កណ្តកង្ៀង កាត្់បនែយការស្រ្ូប
យកនូវកាល់្យូម ាងញ្យូម ទ្ង់ក ង ក ក និង្័ងក្ីកុងរាងកាយ។
ន

[កាំ ណ្ត្់ ម្រតា រប្់ េន ក និ ពនធៈ ្ូ ម ងមើ លការងចញផាយ EDN#103

“ឱ្នភាព ននធាត្ុផូ្វ័រ (និងធាត្ុងផេងៗងទ្ៀត្) ងៅកនុងរបបអាហារក ល
ានធាត្ុផូ្វ័រខព្់” ្ូម្ិកាបកនែមពីបញ្ជ
ហ ងន៉ះជាមួយនឹងអា្ុត្
ី ភីទ្ិច]។
•

អា្ុីត្ភីទ្ិចងៅកនុង្កណ្ដកង្ៀង
ការងរៀបចាំតាមវ ិធីសាស្រ្តបូរាណ្
យឺត្ៗរយៈងពលយូរងនា៉ះងទ្។

•

គឺមិនម្រត្ូវបាំកបែងងៅជាណ្ឺត្ងដ្ឋយ

ូចជា ការម្រតាាំ ការបណ្ុដ ៉ះ និងការចមអិន

របបអាហារក លានសារធាត្ុអា្ុីត្ភីទ្ិចខព្់

នបណ
ដ លឱ្យាន

បញ្ជ
ហ ល់ការលូត្លា្់រប្់កុារ។
•

•

សារធាត្ុម្រទ្ីព្ុន
ី ងៅកនុង្កណ្តកបងាអក់ ល់ការរ ាំលាយម្របូងត្េុីន

និង

អាចបណ
ត លឱ្យានបញ្ជ
ហ ល់លាំកពង។ ងៅកនងការងធវ
ើងត្្ត្ត្វ ង ើញ
ុ
ថា ការ្ុី្កណ្តកក លានផទុកសារធាត្ុម្រទ្ីព្ុីនងន៉ះ បណ
ត លឱ្យម្រកិន។
Phytoestrogens ពី្កណ្តកង្ៀង (ឧទហរណ្៍ ងេស្រ្តូកជនពីរុកាជាត្ិ)

នបងាអក់មុខងារ endocrine ងហើយអាចបណ
ត លឱ្យេត្់កូន និងបណ
ត ល
ឱ្យានមហារ ីកងដ្ឋ៉ះ ល់ស្រ្តីងពញវ ័យ។
•

Phytoestrogens ពី្កណ្តកង្ៀង គឺជាភានក់ងារម្របឆ្ាំងនឹងម្រកងពញទ្ីរូេុីត្
ោងខ្នែាំងកាែ

ក លអាចបណ
ត លឱ្យម្រកងពញទ្ីរេ
ូ ុីត្ាន្កមមភាពៃយ

ចុ៉ះ និងបណ
ត លឱ្យានមហារ ីកម្រកងពញទ្ីរូេុីត្។ ចាំ ងពា៉ះទរក ការទ្ទ្ួលទន
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អាហារពី្កណ្តកង្ៀងតាាំងពីកាំងណ្ើត្

អាចផារភាាប់ងៅនឹងភាពសាុាំ

នឹងជាំងឺទ្ីរូេុីត្ងដ្ឋយ្័វយម្របវត្តិ។
•

វ ីតាមីន B12 ក លានងៅកនង្កណ្
ត កង្ៀង មិនម្រត្ូវ នស្រ្ូបយក
ុ
ងដ្ឋយរាងកាយងទ្ ងហើយតាមពិត្វាបងងកើនត្ម្រមូវការ វ ីតាមីន B12 ងៅកនុង
រាងកាយងទ្ៀត្ផង (Nienhiser, 2003)។

[កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធ: ្ូមងមើលកផនក ”្កណ្ដកង្ៀង” កនុងឯកសារ
ងោង្ម្រាប់ជាព័ត្៌ានបកនែម]។
GMOs (្រ ីរាងគបនតពូជក លងធវើឱ្យានការកកកម្រប្រ ីរាងគកាយ) ក៏ជា
បញ្ជ
ហ ៏ាន្កាតនុពលផងក រ។ ៃមីៗងន៉ះ ការ្ិកាៃមីមួយជាប់ទក់ទ្ងងៅ
នឹងជាំងឺមហារ ីកកនុង្ត្វម្រជូក ក ល

នងម្របើម្រ

្់ចាំណ្ី្កណ្តកង្ៀង GMOs

និងងពាត្ (Carman, n.d.)។ ជាមួយនឹង ាំណាំ នទ្ងទ្ៀត្ជាងម្រចើន ក លម្រត្ូវ
ងម្រជើ្ងរ ើ្ ងយើង

នងម្រជើ ្ងរ ើ្កនុងការបងញ្ា ៀ្ GMOs ងៅផទ៉ះអាឡហា។
ូ

ម្រប្ិទ្ធភាពននការផតល់ចាំណ្ីងដ្ឋយ្កណ្ដកម្រកហម
ក ល

នកកនចន ជាំនួ្ឱ្យការងម្របើម្រ

(Phaseolus

vulgaris)

្់អាហារក លងធវើពី្កណ្ដកង្ៀង គឺ

មិ នានការភាាប់កុងការកាត្់
ន
បនែយគុណ្ភាព្ុត្ននាន់ ងមងឡហគនពណ្៌្

ងនា៉ះងឡើយ (Husseinet al., 2015)។ ម្របូងត្េុីនពី្កណ្ដកង្ៀងានត្នមែទប
កត្អាចនឹងមិនានជាត្ិអាមីណ្ូអា្ុីត្លអបាំផុត្ ្ម្រាប់ការលូត្លា្់រប្់
្ត្វសាែបងនា៉ះងឡើយ ងបើងម្របៀបងធៀបងៅនឹងចាំណ្ីក លងធវើពីម្រត្ី។ ចាំណ្ី ងធវើពី
ម្រត្ីអាចលអបាំផុត្

ងដ្ឋយសារកត្កនុងការវាយត្នមែការបកនែមជាត្ិម្របូងត្េុីនពី
ចាំ ណ្ី ម្រត្ី ងៅនឹ ងចាំ ណ្ី ពី ទ្ី ផារ ្ម្រាប់ ា ន់ ពង និ ង គុ ណ្ភាព្ុ ត្ ងៅកនុ ង
ត្ាំ ប ន់ ម្រត្ូ ពិ ច ងៅដ ងហើ យ ង្ើ ម ការ្ិ កាមួ យ
ងៅនឹ ងការក លអាចងម្របើ ម្រ

្់

នបងាហ ញពី កា រភាា ប់ ៏ ្ាំ ខ្ន ន់

នននអាមី ណ្ូអា្ុីត្ពី ចាំណ្ីម្រត្ី (Omekeet

al., 2013)។
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ចំណី EM ផ្ការ់នៅផ្ទុះអាឡហា
ូ
“ចាំណ្ី EM ផ្អអប់ ងៅជុាំវ ិញផទ៉ះអាឡហា”
រប្់ងយើង ផទុកម្របូងត្េុីនងៅ
ូ
១៩% ងហើយានត្នមែ ០.៣៦ ុលាែ/គម្រក ងៅកនុងត្ាំបន់ផ្អឡាវានម្របងទ្្ហវល
ី ី
ពីន (តារាងទ្ី៤.១)។ ងយើងានការផតល់ចាំណ្ីទ្ទ្ួល
ាន់ និងាន់ពង។ ៃមកាំង

នងជាគជ័យលអ

ល់កូន

នបញ្ចូ លងៅកនងអាម្រតា
ុ
ងន៉ះ គឺានសារៈ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ការលូត្លា្់ ល់ ឹអង។ ាន់ពងក៏ម្រត្ូវការ
ទ្ទ្ួ ល

រក្ិកមមមត្់ (<០,៥មម)

នធាត្ុ កា ល់ ្យូ មផងក រ ក លនឹ ង ម្រត្ូ វ

នពិ ភា កាបនត ងទ្ៀត្ងៅ

កផនកបនាទប់។

រូបមនតងធវើចាំណ្ីងៅកនុងតារាងទ្ី៤.១ (ទ្ាំព័រ១១០) គឺជាចាំណ្ុចចប់ងផដើម

៏ លអ្ ម្រាប់ ការបងងកើត្ ចាំ ណ្ី ្ត្វ សាែបក ល

នងធវើ ងៅកនុងក្ិ ដ្ឋាន ក ល

្នេាំងពលងវលា និងកកនចនងឡើងវ ិញនូវធាត្ុចូល។ ម្រប្ិនងបើេនកអាចម្រគប់ម្រគង
នកៃមងទ្ៀត្នូវតារាងកាលវ ិភាគ ៏សាញា
ាំ ុ ាំមួយ ្ម្រាប់ត្ម្រមូវការម្របូងត្េុីន

ននហវង្ត្វ
រប្់េនក តាមការេភិវឌ្ឍរប្់្ត្វសាែប េនកអាចកកត្ម្រមូវេម្រតា
ូ
ម្របូងត្េុីនរប្់េក
ន ងដ្ឋយការកកត្ម្រមូវបរ ិាណ្ននចាំណ្ីងធវើពីម្រត្ី។
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ចំណីរំរន្សុែភាពកូន្ាន្់ចារ់នផ្ដើ្ពីអាយុ្ួយនៃៃ
េនកអាចបងងកើន្មត្ែភាពការឲ្យចាំណ្ី ល់កូនាន់
ម្រ

្់េ័រមូន ងដ្ឋយងម្របើម្រ

អាចម្រត្ូវ

មិនចាំ

ច់ងម្របើ

្់ចាំណ្ីបាំបនបកនែម្ុខភាពកបបធមមជាត្ិវ ិញក ល

នបងងកើត្ងឡើងពីធាត្ុចូលងៅកនុងក្ិដ្ឋាន (តារាងទ្ី ៤.២ ទ្ាំព័រ១១០)។

ចាំណ្ីបកនែមងន៉ះនឹងឱ្យកូនាន់ានការលូត្លា្់ធាំធាត្់ និងេភិវឌ្ឍន៍ ម្រពម
ទាំ ង បងងកើ ន ភាពធន់ ម្រទាំ នឹ ង ជាំ ងឺ រ ប្់ វា

ន។ ព័ ត្៌ ា នលាំ េិ ត្ ្ម្រាប់ ចាំ ណ្ី

បាំបនងន៉ះនឹងម្រត្ូវផតល់ជូន។

សែក
ឹ ឫសេ ី ន្ិងអាហាររខន្ែ្ពីអ្ងករសំរ ូរ
្ម្រាប់ាន់ងទ្ើបញា្់

នមួយនៃៃ ងយើងជញ្រញ្ជ
ច ្
ាំ ែឹកឫ្េីឱ្យមត្់លអ

និងលាយវាជាមួយងមសេងករ្ាំរូបឱ្យង្មើគាន។ ងៅនៃៃ ាំបូងកុាំ
មិន្ុី

កូនាន់រ្់

នងដ្ឋយអាហារពី្ុត្រប្់វា

រមភថា កូនាន់

ងហើយនឹងមិនម្រត្ូវ

ន

ិញ ការពា លងន៉ះ
កាំណ្ត្់មកវ ិញងដ្ឋយជាត្ិ្រន្រខព្់ងឡើយ។ ផទយងៅវ
ុ
ានរយៈងពលកវងរប្់ពួកងគ G.I. និងផតល់ឱ្យពួកងគនូវ្មត្ែភាព្ុីចាំណ្ី
បកនែម។ [កាំណ្ត្់ម្រតារប្់េនកនិពនធៈ គឺខណ្ៈងពលក លកាំពុងឱ្យចាំណ្ីងមស

េងករ និង្ែឹកឫ្េីក ល

នជញ្រញ្ជ
ច ាំ្ម្រាប់កូនាន់ានអាយុ១នៃៃ វាគឺជាការ

េនុវត្តរួមមួយ វាមិនានការ្ិកាតាមកបបវ ិទ្ាសាស្រ្តងនា៉ះងឡើយ]។ េនក
ផតល់ចាំណ្ីភាគងម្រចើនសារភាពថា

“កូនាន់មិនចាំ

ច់ឱ្យចាំណ្ី

៤៨ងាង ាំបូងបនាទប់ពីញា្់ (Hamre, 2013)។

ឬទ្ឹកងទ្កនុង

នចកខដលបាន្ជស្រញ្ហ
ច ំ ន្ិងការរខន្ែ្ឪឡឹក
ផតល់ចាំណ្ី ល់កូនាន់រប្់េនក

ងដ្ឋយងចកក ល

ឪឡឹកក លានចាំនួនង្មើគាន អាចបកនែមចាំណ្ី នទ្ងទ្ៀត្
ងពាត្។ ងម្រជើ្ងរ ើ្យកមួយណក៏

នជញ្រញ្ជ
ច ាំ

និង

ូចជា កនទក់ ឬងមស

ន តាមក លអាចរក

ន ងៅកនុងការ
ម្របរងម្របយ័ត្ន និងបាំកបកឱ្យដ្ឋច់ងចញពីចាំណ្ី នទ្ងទ្ៀត្រប្់េនក។
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ការរខន្ែ្ទ្ឹកខដលាន្រសជាត្ិនដើ្ជី
្ូមងធវើការជញ្រញ្ជ
ច ាំម្របទលកនទុយម្រកងពើទ្មៃន់ ១០០ម្រកាម និងខ្ី ១០០ម្រកាម

ងហើយលាយជាមួយនឹង្កររងូ ១០០ម្រកាម និង្ូលុយ្យុង EM1 ចាំណ្ុ៉ះ

១០០មល។ ផ្អអប់វាកនុងទ្ឹកចាំណ្ុ៉ះ ២លីម្រត្ ្ម្រាប់រយៈងពល ២អាទ្ិត្យ។
ងម្រច៉ះលាយផ្អអប់ងន៉ះ ងហើយលាយជាមួយទ្ឹកកនុងេម្រតា ១:១។ ទ្ឹកងខម៉ះធមមជាត្ិ
ក៏ អាចបកនែមផងក រកនុងកម្រមិ ត្ ១-៣% ងៅងពលក លេនក ឱ្យវាងៅកូ នាន់
រប្់េនក្ុី។

ទ្ឹក EMAS
ទ្ឹក “្ូលយ
ុ ្យុង្កមមននេត្ិ្ុខុមម្រ

ណ្ក លានម្រប្ិទ្ភា
ធ ព”

(EMAS) ក៏ជួយកនុងការរ ាំលាយអាហារ ងដ្ឋយនាាំងៅ ល់ ាំងណ្ើរការេង់្ុីម។
ង ើមបីបងងកើត្ EMAS ងយើងលាយ EM ជាមួយទ្ឹក ២០០ភាគ ង ើមបីបងងកើត្
ជាេម្រតា ១:២០០។ ងយើងផតល់ទ្ឹកចាំណ្ី EMAS តាមត្ម្រមូវការ។
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៧%

ងមសងពាត្

០%

EM/ ្កររងូ ១០០ម.ល

្រុប

០%

េាំបិល្មុម្រទ្

ការបាំបនបកនែម្ែឹកឫ្េី និងេងករ្ាំរូប

ច ាំ និងឪឡឹក
ការបាំបនបកនែមងចកក លជញ្រញ្ជ

ការបាំបនបកនែមទ្ឹកក លានរ្ជាត្ិជី

ទ្ឹក EMAS (EM ជាមួយ ទ្ឹក ២០០ភាគ)

ការម្រត្ឡប់ងៅបាំបនបកនែមទ្ឹកក លានរ្ជាត្ិជី

២-៦

៨-១០

១១+

១៨-២០

លកាណ្ៈពិ ង្្

ម្របងត្េុីនងៅ

១

ចាំ នួននៃៃ

តារាងទ្ី៤.២៖ កមមវ ិធី អាហារបាំ បន្ម្រាប់កូនាន់

ត្នមែ USD/ ១គ.ម្រក

០%

កាំងទ្ចកាំទ្ីរៃម

០%

៤៤%

ចាំណ្ីងធវើពីម្រត្ី

រក្ិកមមមត្់លអ (<០,៥មម)

២២%

សាច់ ូង្ៃត្
ួ

ផមកាំង

១៤%

កនទក់ [D1]

ងម្រគឿងផេាំចាំណ្ី EM ផ្អអប់

៧,០០

០,២០

០,០៥

០,០៥

០,២០

០,៥០

១,០០

២,០០

៣,០០

ទ្មៃន់ (គ.ម្រក)

២,៩

០,៧

០,៧

២,៩

៧,០

១៤,៣

២៨,៦

៤២,៩

%

ត្នមែ USD/ គ.ម្រក

០,១៨

០,២៣

០,០៥

០,១៨

០,៧៣

០,៧៣

០,២៣

០,៣០

ចាំ ណ្ី្ត្វសាែបជាមួ យចាំ ណ្ីងធវើជីម្រត្ី និងានម្របងូ ត្េុីនខព្់

តារាងទ្ី៤.១៖ ចាំ ណ្ី EM ផ្អអប់ ្ម្រាប់ ្ត្វសាែបងៅផទ៉ះអាឡូហា ((Philippine Council for Agriculture, 2000)

០,៣៦

២,៥៤

០,០៤

០,០១

០,០០

០,០៤

០,៣៦

០,៧៣

០,៤៦

០,៩០

ត្នមែ USD/

ត្នមែ USD/ធាត្ុចូល ងដ្ឋយ%ននចាំណ្ី

យុទ្ធសាស្រសតន្ាន្់ពង
ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងកត្ងកត្រកាការផគត្់ផគង់ងមម ម្រត្កួន ឬរុកាជាត្ិ
ូ

នបត្ង នទ្ងទ្ៀត្ ង ើមបីគាាំម្រទ្ ល់ការផលិត្ពងាន់។ ងយើងេនុវត្តរបបននការ
ឱ្យចាំណ្ីតាមរងបៀបនៃ្ម្រាប់្ត្វសាែបងពញវ ័យរប្់ងយើង ក លងយើង

ន

ងរៀនពីងខត្តសារាបូរ ី ងគងៅថា “បកនែចម្រមរ៉ះ្ម្រាប់ាន់”។ ងយើងបកនែមរុកាជាត្ិ
នបត្ងក ល

នជញ្រញ្ជ
ច ាំងហើយ (រួមទាំងអា្ូឡា) ដ្ឋក់ពីងលើ ្ម្រាប់ការឱ្យ

ចាំណ្ីងៅងពលម្រពឹក (រូបទ្ី៤.៩)។ ាន់ពង គឺជា្ត្វសាែបធាំៗ ក លរក្ុងី ៅ
វាលងមម ងហើយជាញឹកញាប់ គឺម្រត្ូវការបកនែមរុកាជាត្ិនបត្ងងទ្ៀត្។ ការឱ្យ
ចាំណ្ី ល់ហង្ត្វ
វូ
រប្់េនកនូវ “បកនែចម្រមរ៉ះ្ម្រាប់ាន់” ផតល់ឱ្យពួកវានូវការ
ផគត្់ផគង់ ៏ងទ្ៀងទត្់មួយននអាហារូបត្ែមភងម្រៅពីចាំណ្ីក លផ្អអប់។

ការម្រគប់ម្រគងហវង្ត្វ
រប្់ងយើងតាមលកាណ្ៈធមមជាត្ិ រួមានការផតល់
ូ

ចាំណ្ីនូវរុកាជាត្ិនបត្ង ការរកចាំណ្ី ចាំណ្ីក ល

នកាំណ្ត្់រួច (ចាំណ្ីផ្អអប់ ឬ

លាយបញ្ចូ លគាន) និង (ចប់ងផតើមពី ១៨អាទ្ិត្យ
ូចក ល នបងាហញខ្នង
ងម្រកាម) ជាម្របភពជងម្រមើ្ងដ្ឋយង្រ ីននធាត្ុកាល់្យូម ក ល្ែិត្កនុងទ្ម្រមង់
ជាម្រគាប់ កាំងទ្ចកាំទ្ីៃមកាំង

រ (១.៥មមងៅ៣.៥មម)។ ានន័យថាងយើង កាំណ្ត្់

យកជងម្រមើ្ក លានភាពចម្រមរ៉ះ រួមានម្របភពននកាល់្យូម។ វាានសារៈ

្ាំខ្នន់ណ្់កងការកត្់
្ាគល់ថា ងមាន់ពង ជាធមមតាវាពងងៅងពលម្រពឹក
ុន
ងហើយបញ្ច ប់ការបងងកើត្ជា្ាំបកពងងៅងពលវាង ក វាទញយកកាល់្យូមពី
បាំពង់រ ាំលាយអាហារជាពិង្្ពីងកា៉ះរប្់វា។ វាម្រត្ូវការជាត្ិកាំង

រ ឬកាល

្យូមកាបូណត្ នទ្ងទ្ៀត្ ូចជាងលៀ្្មុម្រទ្ (១,៥មម–៣,៥មម)។ ខណ្ៈ
ងពលក លេម្រតាននការចប់ ងផតើ ម ពី ភា ពងម្រគើ ម ៧០%ងៅ៣០% ននៃម កាំ ង រ
ប្ុ ្ ត្វ ម ត្់ លអ (<០,៥មម) គឺ ម្រត្ូ វ

នកណ្នាាំ ពី ចាំ ណ្ី ពាណ្ិ ជា ក មម ងដ្ឋយ

កផអកងៅតាម Leiterman “កបួនចាប់ងមន ទ្ូងៅ គឺម្រត្ូវានោងងហាចណ្់
កនុងអាម្រតា ៥០:៥០ ននភាពងម្រគើម ង ើមបីក្វងរកនូវទ្ាំហាំលអិត្ៗននកាល្យូមងៅ
កនុងរបបអាហារ។ ងដ្ឋយាន់ពង្ុីចាំណ្ីត្ិចងៅងពលងងឹត្ វាានសារៈ
្ាំខ្នន់ខ្នែាំង្ម្រាប់េភិវឌ្ឍន៍្ាំបកពងឱ្យ នលអ ក លានចាំនួន្មស្រ្ប
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មួ យ ននកាល់ ្យូ មក លានងៅកនុ ងងកា៉ះាន់ េាំ ឡុ ងងពលងងឹ ត្ ងៅងពល
ក ល្ាំបកពងម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើង” (Leiterman, 2013)។ ្ត្វសាែបងម្រជើ្
ងរ ើ្ និងងធវើឱ្យានត្ុលយភាពរបបអាហារផ្អទល់រប្់វា ពីការងម្រជើ្ងរ ើ្យក
នូវេវីក លវាចូលចិត្ត ក លងយើង
អាចរក

នបកនែម ៃមកាំង

ង ងហើយងយើងអាចង

នផតលឱ្
់ យងៅផទ៉ះអាឡហា។
ជាមួយនឹងេវី
ូ

រភនាំងម្រគើមៗ ការផលិត្ពងាន់រប្់ងយើងង្ទើរកត្ពីរ

ើញការងកើនងឡើងននគុណ្ភាព្ាំបកពង និងកាែាំង

រប្់វា។

រូបទ្ី៤.៩៖ (ពីង វងងៅសាត)ាំ : ការងរៀបចាំ និងការផតលច
់ ាំណ្ី្ត្វសាែបងៅផទ៉ះអាឡូហា

"រុកាជាត្ិនបត្ង្ម្រាប់ាន់ចម្រមរ៉ះ"
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រូបទ្ី៤.១០៖ ាន់ និងទកា

Muscovy ្ុីចាំណ្ីងៅវាលងមមជាមួ យគានងៅផទ៉ះអាឡូហា

ទ ន្ិងហ្វូ ងសត្វចប្្រុះ
ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងចិញ្ចឹមទកា
ូ

Muscovy ងៅងលើវាលងមម

ជាមួយាន់រប្់ងយើង (រូបទ្ី៤.១០)។ ពួកវាហាក់ ូចជារកចាំណ្ីងផេងពីគាន
បុ កនតាន្កមមភាពលអ ជាមួយគាន។
េម្រតាចាំ ណ្ីជាមូលដ្ឋាន

ងយើង ផតល់ចាំណ្ីឱ្យទរប្់ងយើងងដ្ឋយ

បុ កនតក៏ផតល់ឱ្យផងក រនូវបាំ ពង់ ដ្ឋក់ ទ្ឹកមួយ្ម្រាប់

េនាម័យ ង ើមបីឱ្យពួកវាអាច្ាំអាត្ងដ្ឋយខែនឯង
ួ
មិនកមនជាទក លចូលចិត្តកហលទ្ឹកងនា៉ះងទ្

ន។ ទកា

បុកនតវារ្់ងៅ

Muscovy
នលអងៅងលើ

វាលងមម! ពួកវាក៏ងច៉ះងហើរងលើអាកា្ផងក រ។ ាន់ turkeys (ឬាន់ដ្ឋាំង ុង)
ក៏អាចរ្់ងៅ

នលអជាមួយនឹងាន់សាច់រប្់ងយើង បុកនតទកា
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Muscovy

ងៅ

ឡាវាន ក លងយើង

នសាកលបង ជាទ្ូងៅគឺមិន្ូវាន្កមមភាពលអ

ងទ្។ ងយើងនឹងសាកលបងមតងងទ្ៀត្ ងៅងពលក លងយើង

នពូជបងាកត្់ម្របង្ើរ

ជាងងន៉ះ។
ទសាច់រប្់ងយើង (Peking) និងទពង (Malard) ាន្កមមភាព
នោ ងលអ ជា មួ យ នឹ ង ស្រ្៉ះទ្ឹ ក ត្ូ ច មួ យ ក លានទ្ឹ ក សាអ ត្។ ងយើ ង
ផ្អែ្់ទ្ឹកតាមរយៈកកនែងដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំណាំ

ន

ជាមួយនឹងា្ុីនបូមទ្ឹកត្ូចមួយងៅ

កនុងម្របព័នធ "ចិញ្ចម
ឹ ទកនុងទ្ឹក (duckponic)" បញ្ចូ លទ្ឹកបិទ្ជិត្មួយ។ រុកាជាត្ិ
ងម្របើម្រ ្់ជីជាត្ិងៅកនុងទ្ឹក (ពីអាចម៌ទ) ្ាំអាត្វាជាបនតបនាទប់ ងៅងពល

ក លទកហលទ្ឹក ងធវើឱ្យខយល់ងចញចូល ងហើយផតល់ជី ល់ ាំណាំជាមួយនឹង
កាក្ាំណ្ល់រប្់វាក ល
លា្់ងៅកនុងម្របព័នធ គឺម្រត្ូវ
្ម្រាប់មនុ្េងម្របើម្រ

នធាែក់ចុ៉ះងៅកនុងទ្ឹក។ រុកាជាត្ិទាំងេ្់ ុ៉ះលូត្

នងម្របើង ើមបីផតល់ចាំណ្ី ល់ម្រជូក វាមិន្មស្រ្ប

្់ងទ្។

ងយើង

នរួមបញ្ាូ លរុកាជាត្ិ ពវណ្ណរងេី

(morning glory or Ipomoea reptans) ពពួកបកនែ ុ៉ះកនុងទ្ឹក (water cress)
អា្ូឡា និងចក
ងយើង។

យទងៅកនុងម្របព័នធ duckponic (ចិញ្ចឹមទកនុងទ្ឹក) រប្់

នសចកតីសន្ាិដ្ឋាន្
ជងម្រមើ្ននការចិញ្ចឹម្ត្វសាែប និងម្របភពចាំណ្ីានស្រសាប់ងៅត្ាំបន់
អា្ុីអាងគនយ៍។ ្ូមេរគុណ្ោងខ្នែាំង ត្នមែននការផលិត្ចាំណ្ី្ត្វសាែបអាច
ម្រត្ូ វ

នកាត្់ ប នែ យ ងដ្ឋយការងម្របើ ម្រ

្់ ម្របងភទ្ងផេងៗននជងម្រមើ ្ ម្របភព

ចាំណ្ី ងហើយទាំងងនា៉ះអាចម្រត្ូវ នបងងកើត្ងឡើងងៅកនុងក្ិដ្ឋាន ឬងៅកនងត្ាំ
ុ បន់។
ការផតល់ចាំណ្ី ៏បរ ិបូណ្៌ ាន់ ទ និងាន់ turkeys (ឬាន់ដ្ឋាំង ុង) ជាម្របភព
ានសារៈ្ាំខ្នន់ មួយននវ ីតាមីនរ ាំលាយជាត្ិខ្នែញ់

ន ម្របូងត្េុីន ខ្នែញ់ និង

សារធាត្ុខនិជ្ម្រាប់របបអាហាររប្់មនុ្េ។ ងៅផទ៉ះអាឡូហា ងយើង

ន

ទ្ទ្ួលងជាគជ័យ ៏លអជាមួយនឹងការម្រគប់ម្រគង្ត្វតាមកបបធមមជាត្ិ រប្់ងយើង
ក លរួមបញ្ចូ លទាំងរុកាជាត្ិនបត្ង ការក្វងរកចាំណ្ី ចាំណ្ីក ល
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នកាំណ្ត្់

និងជងម្រមើ្កាល់្យូមងដ្ឋយង្រ្
ី ម្រាប់្ត្វសាែប។ ងយើងក៏ផល
ត ់លទ្ធភាព
ទ្ទ្ួល
ធានា

នវាលងមម និងពនែឺនៃៃម្រគប់ម្រគាន់។ ជារួម យុទ្ធសាស្រ្តទាំងងន៉ះនឹង

ននូវការផលិត្ម្របកបងដ្ឋយគុណ្ភាពខព្់

្ម្រាប់ម្រគួសារ និងេត្ិៃិជនរប្់េក
ន ៕
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និង

នម្រ

ក់ចាំងណ្ញ

ប្រព័ន្ធចិញ្ច្
ឹ ទកាងទ្ឹ
កនៅផ្ទុះអាឡហា
ុ
ូ
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ពខពញីរីកាលនៅកសិដ្ឋាន្អាឡហា
ូ
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ជំពូកទ្ី៥
ប្រព័ន្ច
ធ ប្្រុះនន្ការចិញ្ច្
ឹ សត្វទ្ំពានអ្ៀងនៅកាង
ុ
កសិដ្ឋាន្ខ្នាត្ត្ូច ន្ិងការរនងកត្
ើ ចំណី
សត្វទ្ពា
ំ នអ្ៀង
នសចកតីនផ្តើ្
ភាពេសាចរយននពហុរ ាំលាយអាហារ (ម្រកព៉ះ) រប្់្ត្វទ្ាំពាងេៀងអាច
ានទ្ម្រមង់ងម្រចើន ក លវា

នកម្របម្របួលងៅតាមត្ម្រមូវការអាហារូបត្ែមភ។ ្ត្វ

ទ្ាំពាងេៀងានម្រាមងជើងមួយគូ ម្រកចកកបកជាពីរ ានងជើងបួន ជាម្របងភទ្្ត្វ
ចត្ុ

ត្ទ្ាំ ពា ងេៀង្ែិ ត្ កនុ ង

លាំដ្ឋប់រងនន Ruminantia (ងៅ
កនុងម្របងភទ្ Artiodactyla)។
្ ត្វ ច ត្ុ ត្ ា ន ូ ច ជាៈ
ម្រកបី ពកព និងងគានម្រពមួយ
ចាំ នួ ន ជា ្ ត្វ ទ្ាំ ពា ងេៀ ង
ក លងគរកង

ើ ញ ងៅអា្ុី

អាងគនយ៍។
្ត្វទ្ាំពាងេៀងអាច
រ ាំលាយអាហារ

និងទញ

រូបទ្ី៥.១៖ ងគាក ល

នចងង ើរងៅវិញងៅមកជុាំ

វិញ្នឹង្ុីអាហារ (ងមម) Gotu Kola និ ង Salvania។

យកសារធាត្ុចិញ្ចឹមពីអាហារ
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ក លានរុ កា ជា ត្ិ ជា មូ ល ដ្ឋា ន ងដ្ឋយការបាំ កបកវាងៅកនុ ងម្រកព៉ះជាមួ យ នឹ ង

ជាំនួយពីមីម្រកូ្រ ីរាងគក លានម្របងោជន៍មុនងពលរ ាំលាយអាហារ (រូបទ្ី៥.១)។
បនាទប់ពីការបាំកបក ាំបូង អាហារក ល
ម្រត្ូវ

នបាំកបកងហើយងៅៃត្ននម្រកព៉ះទ្ីមួយ

នកកអរងចញមក និងទ្ាំពាមតងងទ្ៀត្។

ចាំណ្ីក ល

នកកអរងចញងនា៉ះ

រ ាំលាយអាហារ) ម្រត្ូវ

ាំងណ្ើរការននការទ្ាំពាមតងងទ្ៀត្នូវ

(ង ើមបីបាំកបកសារធាត្ុរុកាជាត្ិ

និងជាំរុញការ

នងគងៅថាការទ្ាំពាងេៀង។ កាក្ាំណ្ល់ពីការទ្ាំពា

ងេៀង គឺានសារ្ាំខ្នន់្ម្រាប់ងធវើជាជី ងៅកនងការងធវ
ើផលិត្កមម ាំណាំ ន
ុ
ោងម្របង្ើរនន ាំណាំចាំណ្ី្ត្វ្ម្រាប់្ត្វ្ជា
ុី អាហារ។ ជីលាមក្ត្វគួរ
ម្រត្ូ វ

នងម្របើ ងៅងលើក ្ិ ដ្ឋានង ើ មបីកៃរកាជី ជា ត្ិ ី ។ ផលម្របងោជន៍ មួយ នន

ការចិញ្ចឹម្ត្វចម្រមរ៉ះ នឹងងធវើឱ្យរុកាជាត្ិាន្ុខភាព និងទ្ិនផ
ន លម្របង្ើរ ក ល
ិ
ិ ននសារធាត្ុ ចិ ញ្ចឹ ម កនុ ង ី ងៅ
ជាការត្ប្ន ង ងៅវ ញ
នូ វ ការបាំ កបែ ង ងឡើ ង វ ញ
ក្ិដ្ឋាន។

ជងម្រមើ ្ ជាងម្រចើ ន ក លាន្ម្រាប់ កា រផត ល់ ចាំណ្ី អាហារ ល់ ្ ត្វ
ទ្ាំពាងេៀងងៅងលើក្ិដ្ឋានត្ូចៗ។

មុនងពលងម្រជើ ្ងរ ើ្យុទ្ធសាស្រ្តននការផតល់

ចាំណ្ី្ម្រាប់សាែនភាពរប្់េនក ម្រត្ូវម្រ

ក ថា េត្ែម្របងោជន៍ានងម្រចើនជាង

គុណ្វ ិបត្តិ។ រាល់ក្ិដ្ឋានគឺានលកាណ្ៈកត្មាង ូចគាន ងហើយក្ិករម្រត្ូវកត្
កាំណ្ត្់បងចចកងទ្្្មស្រ្បបាំផុត្ និងបងចចកងទ្្ម្របកបងដ្ឋយម្រប្ិទ្ធភាព
ត្នមែ្ម្រាប់ត្ម្រមូវការរប្់ពួកងគ។

សុែភាពប្រនសើររំផ្ុត្នន្ហ្វូ ងសត្វទ្ំពានអ្ៀង
ពនែឺម្រព៉ះអាទ្ិត្យ

និងងមម

គឺជាម្របភព ៏លប
អ ាំផុត្ននសារធាត្ុចិញ្ចឹម

្ម្រាប់្ត្វងគា ម្រកបី និងងចៀម បុកនតអាចមិនផតល់របបអាហារងពញងលញ
្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀងងផេងងទ្ៀត្ងទ្។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ ្ត្វទ្ាំពា
ងេៀងទាំងេ្់នឹងទ្ទ្ួល
នម្រគប់ម្រគងឱ្យ
នទ្ងទ្ៀត្

នេត្ែម្របងោជន៍ពីវាលងមមខែ៉ះ ងៅងពលក លម្រត្ូវ

នម្រត្ឹមម្រត្ូវ

ម្របកហលជាម្រត្ូវ

នរួមបញ្ចូ លជាមួយចាំណ្ី្ត្វ

ូចជាពពួករុកាជាត្ិងឡហគម
ូ (ពពួក្កណ្តក) ឬ្ូមបីកត្អា្ូឡា។
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ភាគងម្រចើ ន ននេត្ែ ប ទ្ងន៉ះនឹ ង ពិ ភា កាងលើ ម្របធានបទ្ចាំនួ ន ពីរកនុ ងចាំងណម
ម្របធានបទ្បីក ល

នរាយងៅកនុងតារាងទ្ី ៥.១ (វាលងមម្ៃត្
ួ និងវាលងមម
ធមមជាត្ិ)។ ងយើងនឹងមិនរួមបញ្ចូ លចាំណ្ី្ត្វក ល្តកទ្ុ
កទាំងស្រ្្់ ឬម្រគាប់
ុ
ធញ្ញជាត្ិ្ម្រាប់ចាំណ្ី្ត្វងនា៉ះងទ្ ងលើកកលងកត្ចងអុលបងាហញងៅកនុងតារាង
ទ្ី៥.២

នូវគុណ្្មបត្តិ

និងគុណ្វ ិបត្តិរប្់វាជាមួយនឹងឯកសារងោង ូច

ខ្នងងម្រកាម។

សត្វពាហ្ន្ៈ (នា-ប្ករី)
ធមមជាត្ិននងគាយកសាច់ និងងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងៅត្ាំបន់អា្ុីអាងគនយ៍
គឺពូជកាត្់ក លរ ីកលូត្លា្់ងៅកនុងបរ ិសាែនងផេងៗពីហុីានឡោនរហូត្ ល់
ត្ាំបន់ម្រត្ូពិចង្ើម។

ពូជបងាកត្់ខ៉ះែ ម្រត្ូវ

នកណ្នាាំងដ្ឋយេនកមករ្់ងៅៃមីងៅ

េឺរុប ឬម្របជាជនក លផ្អែ្់ទ្ីលាំងៅ។ ងៅម្របងទ្្ហវីលីពីន ងគា "ង ើម" ម្រត្ូវ
នកណ្នាាំងដ្ឋយម្របងទ្្ងេ្ាញ ពួកងគ
ៃមីក លងគ

ននាាំយកពូជជាងម្រចើនងៅត្ាំបន់

នងធវើអាណនិគមជាង ៤០០ឆ្នាំមុន។ បណ
ត ម្របងទ្្ជាងម្រចើនាន

ពូជបងាកត្់តាមកខេស្រ្ឡាយច្់្ម្រាប់ម្របងទ្្ ងហើយក ល
អាកា្ធាត្ុ

និងបរ ិបទ្កនុងត្ាំបន់។

នបនាុាំនឹង
ងយើងនឹងពិនិត្យងមើលជងម្រមើ្្ម្រាប់

ចាំណ្ីងគាយកសាច់ជាមុន ងហើយបនាទប់មកកណ្នាាំវ ិធីង ើមបីបងងកើនទ្ិននផលទ្ឹក
ងដ្ឋ៉ះ្ម្រាប់ហងងគាយកទ្ឹ
វូ
កងដ្ឋ៉ះ។

ទ្ឹក ន្ិងអ្ំរិលែន្ិជ
ទ្ឹ ក ម្រត្ូ វ កត្ានជាម្របចាំ ង ើ មបី កៃរកា្ុ ខ ភាពហវូ ង្ត្វ ពា ហនៈ។

េាំបិល (្ូ យូមកែរួ NaCl) ក៏ជាសារធាត្ុចិញ្ចឹមចាំ ច់្ម្រាប់ងគាម្រកបីផងក រ។
ជាមធយមងគាម្រកបីគួរងម្របើម្រ ្់េាំបិលពី ១១ ងៅ ១៥ម្រកាមកនុងមួយនៃៃ ង ើមបី
បាំងពញត្ម្រមូវការអាហារូបត្ែមភ។ ទាំង្ូ យូម និងកែរ អាចម្រត្ូវ នងម្របើម្រ ្់
ងដ្ឋយងគាម្រកបីកុងបរ
ន
ិាណ្ខព្់ងដ្ឋយមិនានផលប៉ះពាល់េវ ិជាានងនា៉ះងទ្
បុកនតកម្រមិត្ននរបបអាហារ NaCl មិនគួរងលើ្ពី

៨ភាគរយននរបបអាហារ

ម្របចាំនៃៃងដ្ឋយទ្មៃន់ងនា៉ះងឡើយ (Ward និង Lardy 2005) ។ ងៅតាមត្ាំបន់
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ក លករខនិជានត្នមែនៃែងពក េាំបិល្មុម្រទ្អាចម្រត្ូវ
(ឧទហរណ្៍ េាំបិលម្រត្ូវ

នផតលជា
់
“ជងម្រមើ្”

នទ្ុកងចល ងហើយ្ត្វអាចបរ ិងភាគ

នតាមត្ម្រមូវ

ការក លម្រត្ូវការ) ។ ងោងងៅតាមងលាក Troy Smith ្ូ យូមងៅកនុងេាំបិល គឺ
ជាសារធាត្ុករកត្មួយគត្់ ក ល្ត្វពាហនៈ នងម្របើម្រ ្់ជា “អាហារូបត្ែមភ”
គាត្់និោយថាពួកងគនឹងទ្ទ្ួលយក

នងម្រចើនតាមត្ម្រមូវការ ងៅងពលក ល

ផតល់ជងម្រមើ្ងដ្ឋយឥត្គិត្នៃែ ងដ្ឋយមិនចាំ

ច់ងម្របើម្រ

្់ងម្រចើនងពក (២០០៨) ។

ការងរៀបចាំបុកងដ្ឋយបងា
ែ
ហ ប់ ីជាស្រ្ទប់ៗ ្ែិត្ងៅកនុង ាំណក់កាល

ពិងសាធន៍ និងជាការសាកលបងងៅងឡើយ។ ្ា្ធាត្ុននស្រ្ទប់នីមួយៗ

គឺជាលាយ ីឥ ាពណ្៌ម្រកហមងបៀកការពារងដ្ឋយ ីខាច់ពីខ្នងងម្រៅ ម្របាណ្
ពី ២ងៅ៣គីឡម្រកាម
រួមនឹង ្កររងូ ម្របាណ្ ១០០ម្រកាមងៅ៥០០ម្រកាម េាំបិល
ូ
ម្របាណ្ ១០០ងៅ២០០ម្រកាម កាំ ង

ររាវ ឬ្ុីមង់ម្របាណ្ ១គីឡម្រកាម
លាយ
ូ

នឹងេាំបិល្មុម្រទ្ម្របាណ្ ៣គីឡម្រកាម។
ងយើងកាំពុងងធវើការវ ិភាគងលើកម្រមិត្
ូ

រ ឹងាាំរប្់លាយងន៉ះ (Liu et al. 1995)។ ងទ៉ះជា បែុកជាងម្រចើនម្រត្ូវ នងរៀបចាំ
ងឡើងងដ្ឋយលាយសារធាត្ុេុយងរ កត្បែកក
លងយើងកាំពុងងរៀបចាំ និងសាក
ុ
លបងងន៉ះមិនានវត្តានសារធាត្ុេុយងរងនា៉ះងឡើយ។ ពពួកេត្ិ្ុខុមម្រ

ណ្

ក លានងៅកនុងៃត្ទ្ី១ននម្រកព៉ះ្ត្វ មិនអាចងធវើ្ាំងោគពពួកអាមុីណ្ូអា្ុត្
ី
នលអម្រគប់ម្រគាន់តាមត្ម្រមូវការងនា៉ះងឡើយ ក លវាជាកតាតងធវើឲ្យានកងវ៉ះអា
ហារូបត្ែមភចាំងពា៉ះ្ត្វក លចិញ្ចឹមងដ្ឋយចាំណ្ីេុយងរ (Chalupa, 1968)។
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១០៨.០ a

៥៩.០ c

៧.២៤

ក
តុ
ងមមស្រ្្់្កទ្ុ

វាលងមមធមមជាត្ិ

កម្រមិត្លងមអៀងជា

៥.៣២

៧១.០ c

១០៦.០ a

៧៩.០ b

Ash

២០.៧៣

៧០៥.២ a

៥៧៤.៤ c

៥៨៩.០ b

NDF

១២.៥១

៤៤០.៦ a

៣៦៣.៨ b

៤៣៦.៣a

ADF

៨.៧១

៤a

១៨៤.

១c

១២៨.

៧b

១៧៤.

ADL

៣.៤៤

១៣.៦៧ b

៣៣.៦៧ a

៣៤.៣៣ a

GV (ml/0.2 gDM)

ម្រគាប់ធញ្ញ ជាត្ិ

ផតល់ចាំណ្ី

អាចម្រត្ូវ

កឱ្យ្ៃត្
ន្តកទ្ុ
ួ
ុ

កឱ្យ្ៃត្
ន្តកទ្ុ
ួ
ុ
អាចម្រត្ូវ

ការទ្ិញម្រគាប់ធញ្ញ ជាត្ិ ឬការម្របមូលងមមស្រ្្់ និងការបាំកបក

ត ក
ងមមស្រ្្់្ុ កទ្ុ

វា

កឱ្យ្ៃត្
ន្តកទ្ុ
ួ
ុ
អាចម្រត្ូវ

ការម្របមូលងមមស្រ្្់ និងផតល់ឱ្យ្ត្វ

ងមម្ៃួត្

ត្

ការដ្ឋាំ ុ៉ះ គាមន
រុកាជាត្ិងឡហគមអាចបនត
ូ

ការម្របមូលងមមស្រ្្់ និងផតល់ឱ្យ្ត្វ

លទ្ធភាព ុ៉ះពនែកងចញោងរហ័្

កាត្់ និងម្របមូ ល

ត្

គុ ណ្្មបត្តិ

បាែ្់ទ្ី្ត្វចត្ុ

ការម្រគប់ ម្រគង

០.០១

០.០៨

០.០៧

០.០៩

រា្ុី

Cg (ml/hr)

វាលងមម

ម្របងភទ្ចាំ ណ្ី

ាំ ី ងផេងៗគាន្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង
ល់ចណ្
ន
តារាង៥.២៖ ការម្រគប់ម្រគង គុណ្្មបត្តិ និងគុណ្វិបត្តិននយុទ្ធសាស្រ្តកុ ងការផត

មធយម (±SEM)

៩២.០ b

CP

ងមម្ៃត្
ួ

រាយង្ម៉ះ

្់វាលងមមហួ្កម្រមិត្

គុ ណ្វ ិបត្តិ

៣.២៩

៣២.៨ c

៥៥.៤ a

៤៥.១ b

OMD (%)

រា្ុីត្

០.០៧

០.២ c

០.៧ a

០.៥ b

SCFA (µmol)

អាចខូច ខេត្់អាហារូបត្ែមភ អាចនាាំឱ្យកងកើត្អា្ុីត្

អា្ុីត្

អាចខូច ានកាក្ាំណ្ល់ងកើត្ងឡើង អាចនាាំឱ្យកងកើត្

អាចខូច ានកាក្ាំណ្ល់ងកើត្ងឡើង

កត្ាន

ចាំណយងពលកាត្់ និងម្របមូល ម្របងភទ្វាលងមមលអម្រត្ូវ

ការងម្របើម្រ

០.៨២

៥.៣ c

១០.៧ a

៨.៦ b

ME (MJ/kg DM)

ត ក និងវាលងមមធមមជាត្ិងៅខ្នងលិចង ៀងខ្នងត្បូងននម្របងទ្្ Nigeria (Ojo et al. 2013)
តារាង៥.១៖ គុណ្ភាពអាហារូបត្ែមភននងមម្ៃួត្ ងមមស្រ្្់្ុ កទ្ុ

ងខាយ

លអ
មធយម

លអ

ណ្់

រូបទ្ី៥.២៖ មគគងទ្្ម្របងភទ្វាលងមមននេនកងម្រជើ្ងរើ្វាលងមម។ ានងៅៈ

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm

វាលនមេ
ការេភិវឌ្ឍវាលងមមម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព គឺអាចងធវើងៅ
ម្រត្ូ វ ងធវើ កផនការជាមុ ន មួ យ ចាំ នួ ន និ ង ងម្របើ ម្រ

នងដ្ឋយ

្់ កា រេងងក ត្ ជាក់ លា ក់ ។ “េន ក

ងម្រជើ្ងរ ើ្វាលងមម” គឺជាចាំណ្ុចចប់ងផតើម ៏លអមួយ ង ើមបីកាំណ្ត្់ថា ងត្ើងមម
ម្រត្ូពិចណនឹងទ្ទ្ួលងជាគជ័យ។ កកនែង “េនកងម្រជើ្ងរ ើ្វាលងមម” ក លទក់
ទញ ានមូលដ្ឋានងលើង្ៀវងៅមគគងទ្្ក៍ងៅកាន់វាលងមម ៏ម្របង្ើរ្ម្រាប់

ត្ាំបន់ម្រត្ូពិច និងេនុត្ាំបន់ម្រត្ូពិច ងដ្ឋយងលាក L. R. Humphreys និង I. J.
Partridge (១៩៩៥) វាេនុញ្ជញត្ឱ្យេនកបញ្ចូ លលកាខណ្ឌរប្់េនក ង ើមបីទ្ទ្ួល
នេនុសា្ន៍លអបាំផុត្ (រូបទ្ី៥.២)។ [កាំណ្ត្់្ាគល់រប្់េក
ន និពនធៈ ្ូម

ងមើលេត្ែបទ្ AN#២៣ និងតាមដ្ឋនេត្ែបទ្មួយងៅកនុង AN#២៥ េាំពី្កាតនុ

ពលននម្របងភទ្ចាំណ្ី្ត្វទង
ាំ ងន៉ះខែ៉ះ នឹងកាែយងៅជាងមមចនម្រង។ ងៅងពល
កណ្នាាំ ម្របងភទ្ងមម ៃមី ៗ ងៅកាន់ ត្ាំប ន់ មួយ ្ូ ម ងមតាត ងម្របើ ម្រ
ម្របយ័ត្ន

ងហើយសាកលបងវាងដ្ឋយខែួនឯងជាមុនង ើមបីម្រ

ស្រសាយ” មិនកាែយជាបញ្ជ
ហ ងផេងមួយងទ្ៀត្ងទ្!]។
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្់ ្ ញ្ជញ ម្របរ ង

ក ថា

“ ាំងណ៉ះ

ការកាត្់ ន្ិងប្រ្ូលនមេ ន្ិងរ ុកខជាត្ិនឡហ្គូ្ (ពពួកសខណតក)
ផទ៉ះ អាឡូ ហាដ្ឋាំ ុ៉ះ ាំ ណាំចាំណ្ី ្ត្វ ក លានជីវចម្រមរ៉ះ ោ ងទ្ូ លាំ

ទ្ូលាយ ក លងយើងនាាំយកងៅឱ្យពកព និងងគារប្់ងយើង

ូចជា “ការកាត្់

និងម្របមូល”។ មនុ្េម្របង្ើរជាងប្ុ្ត្វ កនុងករណ្ីម្របមូលផលងដ្ឋយម្របរង
ម្របយ័ត្ននូវម្របងភទ្ងមមខព្់ ង ើមង ើ និងគុងាពត្នម្រព ងៅងពលក លវាខព្់
ងពញងលញលអ។ ងោងងៅតាម Martin (១៩៩៣) “ម្របកហល ៧៥% ននចាំណ្ី
្ត្វក ល

នងម្របើម្រ

្់ងៅត្ាំបន់ ម្រត្ូពិចគឺងមម”។

ងមមអាចម្រត្ូវ

នម្របមូល

និងផតល់ជាចាំណ្ី ល់ប្ុ្ត្វ ម្រប្ិនងបើវ ិធីសាស្រ្តានម្រប្ិទ្ភា
ធ ពម្រត្ូវ

ន

ងគងម្របើ។
ី ីវុឺ (Chrysopogon zizanioides) ្ម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងទ្ី
ងយើងដ្ឋាំងមមវទ្
ជម្រាលម្របកបងដ្ឋយង្ែរភាព ងៅកនុងម្របព័នធម្របមូលទ្ឹករប្់ងយើង។ ងលើ្ពី
ងន៉ះ វាជួយកាត្់បនែយការហូរងម្រច៉ះ ងមម វ ីទ្ីវុឺក៏ជាម្របងភទ្ងមមមាងក លាន
រ្ជាត្ិឆ្ៃញ់្ម្រាប់្ត្វ្ុីជក់ាត្់

(Vetiver)

(រូបទ្ី៥.៣)។

ងយើងអាច

ម្របមូលផលវ ីទ្ីវុឺងៅខចីញឹកញាប់កុងេាំ
ន
ឡងរ
ូវវ្ា និងរកាត្នមែអាហារូបត្ែមភ
ុ
្ម្រាប់ជាចាំណ្ី្ត្វ (តារាង៥.៣)។

តារាងទ្ី៥.៣៖ គុណ្ភាពអាហារូបត្ែមភននងមមវ ីទ្ីវុ ឺងៅវគគននវ តលូត្លា្់ងផេងៗគាន
ងមមវ ីទ្ីវខច
ុឺ ី
ថាមពល (kcal/ kg)

ងមមវ ីទ្ីវងុ ឺ ពញវ ័យ

ងមមវ ីទ្ីវច
ុ ឺ ្់

៥២២

៧០៦

៩៦៩

៥១

៥០

-

ម្របូងត្េុីន (%)

១៣,១

៧,៩៣

៦,៦៦

ធាត្់ (%)

៣,០៥

១,៣០

១,៤០

ការរ ាំលាយ (%)
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ងយើងក៏

នងម្របើម្រ

្់ងមម Pennisetum purpureum (Napier) កាត្់វា

ស្រ្្់្ម្រាប់ជាចាំណ្ីងគា ម្រកបី និងងចៀម។ ្ត្វងគានឹង្ុីងមមងន៉ះោង
ងាយស្រ្ួល ងៅងពលក លងយើងយកងៅឱ្យពួកវា្ុី ងៅកកនែងក លវាលងមម
មិនានងមម ុ៉ះលអ ង ើមបីបាំងពញបកនែមេវីក លខវ៉ះខ្នត្។ ងមម Napier គឺ
េសាចរយណ្់

ពីងម្រពា៉ះវាអាចម្រត្ូវ

ន ុ៉ះដ្ឋលកផនក្រ ីរាងគលូត្លា្់

ន

ោងលអ (ឧទហរណ្៍ ពួកវា
បនតពូជងដ្ឋយឥត្ងភទ្

តាម

រយៈការកាត្់ង ើមដ្ឋាំ)។ ងយើង
កាំ ពុ ង ប ណ្ុត ៉ះ បណ
ត ល ្ហ
ករណ្៍ ចាំនួនបីងៅកនុ ងត្ាំបន់

រប្់ងយើង ង ើមបីងម្របើពូជមួយ
ននបងចចកងទ្្កាត្់ដ្ឋាំ

(ផាាំ

បាំងៅ) ង ើមបីងមើលថា ងត្ើាន
ម្រប ្ិ ទ្ធ ភា ព បាំ ផុ ត្ ្ ម្រា ប់
គងម្រាងចិ ញ្ចឹ ម ម្រកបី យ កទ្ឹ ក
ងដ្ឋ៉ះរប្់ពួកងគ ងដ្ឋយាន

រូបទ្ី៥.៣៖ ពកពរីករាយ្ុី្ែឹកងមមវីទ្ីវខ
ុ ឺ ីងច ៅងលើ

បងគងខ័ណ្ឌចាំណ្ីមួយ

ការម្របរងម្របយ័ត្ន! េនកអាចកាត្់ងមម Napier ងដ្ឋយផ្អទល់ ឬម្រប្ិនងបើងៅ
រ ូវម្រ

ាំង

ម្រត្ូវ

នកាត្់ងហើយចប់ងផតើមបណ្ុត ៉ះ

និងបនាទប់មកដ្ឋាំវាងៅរ ូវ

វ្ា។ ងយើងងធវើការកាត្់កាំពកពីរ ឬបីថានាំងជាមួយេត្ិ ្ុខុមម្រ
ម្រប្ិទ្ធភាព

(EM1)

ណ្ក លាន

ងហើយបនាទប់មកម្រជលក់វាចូលងៅកនុង្ូលុយ្យុង

Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) ក លអាចរក

នពីសាកលវ ិទ្ាល័យ

ហវីលីពីន Los Banyos។
ផទ៉ះអាឡូហា (Aloha House) ក៏

នងម្របើម្រ

្់ម្របព័នធបងចចកវ ិទ្ា ី

ក្ិកមមងៅត្ាំបន់ទ្ីជម្រាល (SALT) ចប់តាាំងពីឆ្នាំ ២០០១ មក។ ម្របព័នងធ ន៉ះ
រួមបញ្ចូ លទាំងង្ែរភាព ីរាងជារងវង់ងកាងជាមួយង ើមងឡហគូម

(ពពួកផតល់

ធាត្ុអា្ូត្) និងគុងាពត្រុកាជាត្ិានអាយុយរូ ឆ្នក
ាំ ៏ ូចជា ាំណាំតាមចងនាែ៉ះជួរ
ម្របចាំឆ្នាំផងក រ។ ង ើមង

ើ ងឡហគូម (ពពួកផតលធា
់ ត្ុអា្ូត្) និងគុងាពត្រុកា
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ជាត្ិអាចផតល់ជងម្រមើ្ចាំណ្ី្ត្វ ៏លអ្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង។ រុកាជាត្ិងឡហគម
ូ
(ពពួ ក ផត ល់ ធា ត្ុ អា ្ូ ត្ ) រួ ម ចាំ កណ្កផត ល់ ម្របូ ងត្េុី ន ្ម្រាប់ កា រ្ម្រមួ ល ការ
ី មីនក៏ ូចជាកាតាលី ក រក លជាំ រុ ញ ការរ លា
រ លា
ាំ
យអាហារ និ ង ផទុ កវ តា
ាំ
យ

អាហារផងក រ (Watson 1985)។ បុនាមនឆ្នាំមកងន៉ះ ងយើងអាចរកាទ្ុកម្រគាប់
ពូជពីរុកាជាត្ិងឡហគម
ូ ក លានអាយុយូរឆ្នាំ។ ងយើង

នបងងកើត្ចម្រមឹងរុកាជាត្ិ

និ ង ដ្ឋាំ រុ កា ជា ត្ិ ជា រងវ ង់ ងកាងននរុ កា ជា ត្ិកនុ ងម្របងភទ្ Desmodium rensonii
(ង្ម៉ះកនុ ងស្រ្រ ក : Ticktrefoil), Flemingia congesta (Malabalatong),

Indigofera, Gliricidia sepium (Kakawate ឬ Madre de Cacao), Leucaena
leucocephala (Ipil-Ipil) និង Mangium acacia ។ រុកាជាត្ិននម្របងភទ្ទាំងងន៉ះ គឺ
ិ ា ី ក្ិកមមងៅត្ាំបន់ ទ្ី
្មស្រ្បទាំងេ្់្ម្រាប់ វ ិធីសាស្រ្តម្របព័ នធបងចចកវទ្
ជម្រាល (SALT) និងជាម្របភព ៏ានត្នមែ្ម្រាប់ចាំណ្ីពកព (Elvitch and
Wilkinson 2008)។
ងកវងពញវ័
យវាយលុក ឬរាត្ត្ាត្
ូ

ៃត្ទ្ីបួនននម្រកព៉ះ្ត្វទ្ាំពារងេៀង
ពកពក ល្ុី

ងមមបាំកបក L3

ពង ងកវូ ែង
កាត្់លាមក
្ត្វ

ម្រប្ិទ្ធិភាពកូន ងកវូ L3 ចកងចញ
ពីលាមក្ត្វ និងផ្អែ្់ទ្ីងៅងលើ

ពង ងកវលូ
ត្លា្់ងៅកនង
ូ
ុ
លាមក្ត្វ ងៅជាកូន ងកូវ

្ែឹកងមមម្របកវងពី ២ងៅ៣េុីងងៅ
កនងទ្ឹ
ក ឬទ្ឹក្ងនេើម
ុ

L3 កនងរយៈងពលបី
នៃៃ
ុ

៊ឺរូល
វដដជីវិត្នន្ដងកវ
ូ Haemonchus contortus ដងកវបាររ
ូ

ិ រប្់ ងកូវ
រូបទ្ី៥.៤៖ វ តជីវត្

ឺ ូល អាចានងៅៈ
បបប

https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/
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ការរង្កករនន្រញ្ហ
ា បារាសុត្
ី ជា្ួយន្ឹងការកាត្់ ន្ិងប្រ្ូល
ងៅតាមត្ាំបន់គងាវល្ត្វចត្ុ
កាំកហងននការ ង
ែ

ត្

ងគាម្រកបីមិនម្រប

រា្ុីត្ពីបរ ិសាែនងនា៉ះងទ្

មនឹងការគម្រាម

ពីងម្រពា៉ះពួកវាានភាពសាុាំនឹង

កតាតចនម្រងខែ៉ះៗននត្ាំបន់ម្រត្ូពិចក លញាាំញីងលើ្ត្វពកព។ ងទ៉ះជាោងណក៏
ងដ្ឋយ

ពកពងាយនឹងទ្ទ្ួល ែងជាំងឺក លបងកងដ្ឋយ

ម្របង្ើរបាំផុត្ងនា៉ះ វាម្រត្ូវ
ពីទ្ឹក្ងនេើម

នហួត្

រា្ុីត្ងផេងៗ

ងហើយ

នងគម្រពកលងឱ្យ្ុីងមមងៅងលើវាលងមម្ៃួត្បនាទប់

ឬ្ៃត្ងម្រកាយពី
ងភែៀងរួច
ួ

ពីងម្រពា៉ះការងម្រជៀត្ចូលនន

ងកូវបនាែម្រត្ូវ នជួយ្ម្រមួលងដ្ឋយងមមង្ើម (រូបទ្ី ៥.៤)។ ការកាត្់ និង
ម្របមូ ល នូ វ រុ កា ជា ត្ិ ងឡហគូ ម ក លកត្ងកត្ាន្ម្រាប់ ្ ត្វ ព កពរប្់ ងយើ ង
ជានិចច ងហើយអាចម្រត្ូ វ

នផត ល់ ជា ចាំ ណ្ី ងដ្ឋយគាម នហានិ ភ័ យ ននពពួ ក

រា

្ុី ត្ ក ល ែ ង ល់ ព កពមត ង ងទ្ៀត្ងទ្ ងម្រពា៉ះ ងកូវងពា៉ះងវៀនរ្់ ងៅកត្កនុងងមម
ង្ើមបុងណណ៉ះ។ វាានសារៈម្របងោជន៍ ណ ្់ កុន ងការម្រគប់ ម្រគងការកាត្់
និងម្របមូល ង ើមបីការពារម្របឆ្ាំងនឹងពពួក

រា្ុត្
ី ងន៉ះងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិចជាងម្រចើន។

ការនប្រើប្បាស់នមេខដលបាន្នប្ាងទ្ុក ការប្គ្រ់ប្គ្ងកសិដ្ឋាន្ ការេជរួ
ដីតា្ខររឃីឡាញនៅប្សទរ់ដីនប្កា្
ន្ិងររងអ្គ្គីសន្ីការពារ
ខដលអាចចល័ត្បាន្
P.A. Yeomen

នបងងកើត្គាំនិត្មួយ ក លងគងៅថាការងធវើកផនការ

ីឡាញ (Keyline) ងដ្ឋយកផអកងលើ្ណ
ា ន ីធមមជាត្ិនននផទ ី វាងម្របើទ្ម្រមង់
និង្ណ
ា ននផទ ីង ើមបីកាំណ្ត្់គាំនូ្ម្រពាង (បែង់) និងទ្ីតាាំងននទ្ាំនប់ ត្ាំបន់ធា
រាសាស្រ្ត ផែូវ របង អាគារ និងជួរង ើមង ើ (Ecologia 2012)។ ការភាួររា្់តាម
កបប ីឡាញ (Keyline) ម្របកបងដ្ឋយភាពនចនម្របឌ្ិត្រប្់គាត្់ ាន្មត្ែភាព
ងធវើការ ងលើ ីស្រ្ទប់ងម្រកាមងដ្ឋយមិនម្រត្ឡប់ទ្ម្រមង់ ី (ពុាំនុ៉ះកាត្់ទ្ទ្ឹងរប្់ ី)
(រូបទ្ី៥.៥)។ កនងរយៈងពលពី
ងម្រចើនកខងៅមួយឆ្នាំ វាលងមមអាចម្រត្ូវ នងធវើឱ្យ
ុ
ម្របង្ើរងឡើងងដ្ឋយការរា្់ ីជាមួយនឹងការភាួររា្់ងម្រៅៗ ជាបនតបនាទប់ចប់

ពី ១០្.មងៅ ២០្.ម ងៅ ៣០្.ម។ ជាមួយនឹងបញ្ជ
ហ ខយល់ និងឫ្ ម្រត្ូវ
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នដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុង ី ងៅតាមគនែងនងគ័លងម្រៅ ្កមមភាពេត្ិ្ុខុមម្រ

៏ធាំអាចម្រត្ូវ
ការងម្របើម្រ

ណ្

នកៃរកាតាមរយៈ

្់វាលងមមក ល

ន

ងម្រគាងទ្ុក។ ងលាក Abe Collins
នចងម្រកងជាឯកសារនន ាំងណ្ើរ
រប្់ គា ត្់ និ ង ង
ង

៉ះពុ មភ កា ររក

ើញរប្់គាត្់តាមរយៈមងធា
យងផេងៗ។ ការកកល មអ

ឡាញរប្់គាត្់ម្រត្ូវ

នពិភាកា

កនុ ងន័ យ សាមញ្ញ ងៅកនុ ងេត្ែ ប ទ្
ក លគាត្់ ន្រង្រជាមួ យ
Darren Doherty (ឆ្នាំ ២០០៩)។
ងលាក Collins
ង

ី

ន

ើញក្ិករបកនែមសារធាត្ុ

្ រ ី រា ងគ ងៅ កនុ ង ី វា ល ងមម

រូបទ្ី៥.៥៖ ការភាួរ ី តាមកបប

ីឡាញ្ម្រាប់

ការងារងៅស្រ្ទប់ ីងម្រកាមងដ្ឋយគាមនម្រត្ឡប់
ទ្ម្រមង់ ី (ពុាំនុ៉ះកាត្់ទ្ទ្ឹងរប្់ ី)

ការណកេម្មូវការវាស់សទង់ ១/២"/
ទីធ្លា (១តៅ២ស.ម/ណមម្េ)

េ ្់ រ យៈ ងព ល ជា ងម្រចើ ន ឆ្នាំ

ជាប់ ៗ គាន ង ើ មបី ប ងងកើ ន សារ
ធាត្ុ្រ ីរាងគរហូត្ ល់ ៧,៣
ភាគរយ។

គាត្់ ងម្របើ ម្រ

្់

លាយបញ្ចូ លគានននម្រគាប់ ពូជ
ាំ ណាំ ក លជាទ្ូងៅរវាង ៧
ងៅ

២០ពូជកនុ ងលាយកត្
មួយ - ង ើមបី្ងម្រមច ននូវ
្ុ ខ ភាពពហុ ី

្ម្រាប់

ផលិត្កមម និងងគាលងៅផល

ពីងម្រកាម ល់កាំពូល រហូត្ ល់ម្រជលង!
កុាំម្រត្ឡប់ឧបករណ្៍ៃត្ បុកនតទញងជើង
ឧបករណ្៍ៃត្វិញ។

ម្រត្ីងកាណ្រាងងកាងបិត្ជិត្
“ទ្ម្រមង់េកេរ A”

រូ ប ទ្ី ៥ . ៦ ៖ ម្រត្ី ងកា ណ្ រា ង ងកា ង បិ ត្ ជិ ត្

“ទ្ម្រមង់េកេរ A”។ ទ្ិ ាភាពទ្ូងៅននការេនុវត្ត
រងបៀបៃមីងន៉ះ្ម្រាប់ការ្ិកាជាងម្រចើនងៅ
្ាំណ្ុាំ Slideshare ងន៉ះ

ចាំ ងណ្ញងម្រចើ ន ជាធមម តា ងៅកនុ ងម្របព័ នធ ងធវើ ក្ិ ដ្ឋា នក លគាម នការភាួ ររា្់
(Collins 2013)។
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ងទ៉ះបីជាម្រតាក់ទ្័រ
នងម្របើម្រ
វ ិធីសាស្រ្ត

និងការភាួរ ីស្រ្ទប់ងម្រកាមតាមកបប

្់ងៅកនុងម្របងទ្្េភិវឌ្ឍន៍ក៏ងដ្ឋយ ងយើង
ីឡាញក ល

ងម្រគឿងា្ុីនទ្ាំងនើបងទ្។

ីឡាញម្រត្ូវ

នបងងកើត្រងបៀបៃមីនូវ

នកកកម្រប្ម្រាប់ក្ិដ្ឋានត្ូចៗ ក លមិនម្រត្ូវការ
ជាមួយនឹងការងម្របើម្រ

្់ការបងងកើត្ជាទ្ម្រមង់េកេរ

ងេ “ទ្ម្រមង់េកេរ A” ងយើងអាចដ្ឋាំចុ៉ះពីជម្រាលភនាំរហូត្ ល់តាមម្រជលងជួរភនាំ
ងដ្ឋយទញ្ាំងណ្ើម ល់ម្រជលងជួរភនាំ
្ាំងណ្ើមខ្នែាំង

ូងចន៉ះវាបងងកើនភាពានទ្ឹកងពញមួយឆ្នាំ (រូបទ្ី ៥.៦)។ តាមរយៈ

ការដ្ឋាំតាមកខេបនាទត្់ក ល

នកាំណ្ត្់ងដ្ឋយទ្ម្រមង់េកេរងេ “ទ្ម្រមង់េកេរ A”

ងយើងអាចទញយក្ាំងណ្ើម
្ត្វ

ក លងធវើឱ្យងៅតាមម្រជលងជួរភនាំាន

នលអងៅរ ូវម្រ

នងម្រចើនតាមរយៈម្របព័នធប្្ និងបងងកើត្ចាំណ្ី

ាំង។

ររងអ្គ្គីសន្ីការពារ ែុសពីចំណងសត្វចត្ុបាត្
ការរួមបញ្ចូ លគានរវាងការេភិវឌ្ឍវាលងមមជាមួយនឹងការ្ុីងមមក ល

ានលកាណ្ៈជាម្របពល ងយើងអាចបងងកើន ង់្ុីងត្្តក
ុ និងផ្អែ្់ទ្ីប្ុ្ត្វ
រប្់ងយើងឱ្យ

នញឹកញាប់ ក លជាញឹកញាប់ពី ២ងៅ៣ ងកនុងមួយនៃៃ។
ងដ្ឋយានជាំនួយពីរបងេគគិ្នីក លអាចចល័ត្ ន ្ត្វងគា្ុងី មមរប្់

ងយើងអាចងធវើ្កមមភាព ូចហវង្ត្វ
នម្រព តាមម្របវត្ដិសាស្រ្ដ្ត្វងគានម្រព ឬហវង
ូ
ូ
ងគានម្រពអាចនឹង្ុីងមមជាម្រករមក លានការហុ៊ុំព័ត្ធោងត្ឹងរ ឹង (ង ើមបីការពារ

ហវង្ត្វ
ងអាយរួចផុត្ពីពពួក្ត្វមាំសា្ី) ងដ្ឋយជាន់ ្ងកត្់ងលើ ី និងបកនែម
ូ
លាមក ល់ ី។ បនាទប់មកពួកងគនឹងផ្អែ្់ងៅកកនែងក លានបរ ិោកា្លអ
ងៅងពលក លចាំ

ច់។ ងលាក Alan Savory

ហវង្ត្វ
រប្់គាត្់ ងលើការយល់ ឹងងន៉ះ ូចក ល
ូ
រប្់គាត្់ និងការពិភាកា TED។

នយកគាំរូតាមការម្រគប់ម្រគង
នកត្់ម្រតាងៅកនុង្ាំងណ្រ

ងៅ ងព ល ងម្របើ ងព ញ ងល ញ នូ វ រ ប ង េ គគិ ្ នី ក ល អា ច ច ល័ ត្

ន

េនុញ្ជញត្ឱ្យក្ិករផ្អែ្់ហង្ត្វ
វូ
រប្់ពួកងគងៅកនុងម្រករម ងដ្ឋយគាមនងមម្ុី
ម្រគប់ម្រគាន់

ូងចន៉ះរុកជា
ា ត្ិងមមទាំងេ្់ម្រត្ូវ

ន្ុី ងហើយលាមក្ត្វម្រត្ូវ

ន

បងញ្ច ញមកងម្រៅ។ ងៅងពលទ្ុកងចលនូវអាហារផ្អទល់ខួន
ែ និងជងម្រមើ្ងដ្ឋយ
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ង្រ ី ្ត្វទ្ាំពាងេៀងនឹង្ុីតាមចាំណ្ង់ចាំណ្ូលចិត្ងត ម្រចើនបាំផុត្នូវអាហារស្រ្្់ៗ
និងបងញ្ច ញលាមក្ត្វមកងៅកនុងត្ាំបន់មួយចាំនួន។

េាំបូរអាហារក លម្រត្ូវ

ាត្់្ត្វត្ិចត្ួចបាំផុត្ (ជាទ្ូងៅគឺងមមចនម្រង) បនាទប់មក្មបូរកបប ងហើយ
ផ្អែ្់បូរ្ា្ភាពវាលងម
ត
ម តាមងពលងវលា ងៅជាម្របងភទ្អាហារក លម្រត្ូវ
ាត្់្ត្វត្ិចត្ួច។

ងដ្ឋយងម្របើម្រ

ងលាក Abe Collins

នង

្់ការងធវើកផនការបងងកើត្វាលងមមងឡើងវ ិញ

ញ
ើ ្ត្វចត្ុ

ត្ងៅឆ្នាំ ាំបូងកាែយជាានម្រប្ិទ្ធ

ភាពខព ្់ កុន ងការម្រគប់ ម្រគងជី វា ្វាលងមម ងៅងលើ ី ខណ្ៈងពលក លការ

ងកើនងឡើងនូវបញ្ជ
ហ ឫ្ និងជីវសាស្រ្តងៅកផនកខ្នងងម្រកាមនន ីងម្រកាម (២០០៦) ។
Joel Salatin គឺជាេនកត្្ូមត្ិក លទ្ទ្ួល
ការម្រគប់ម្រគងវាលងមម គាត្់

នងជាគជ័យានក់ងទ្ៀត្នន

នងៅវ ិធីសាស្រ្តរប្់គាត្់ថា “សាច់ងគាសាឡា ”។

គាត្់រកា្ត្វងគារប្់គាត្់ងៅងលើពហុវបបកមមក លានអាយុងម្រចើនឆ្នាំងដ្ឋយ
ម្របរងម្របយ័ត្ន មិនឱ្យ្ត្វងគាម្រកបី្ងុី មមខចីទល់កត្េ្់រលីងងទ្។ ម្របងភទ្វាល
ងមមនីមួយៗានេម្រតាកាំងណ្ើន

គ្ុណភាពវាលនមេរាងនកាងអ្កេរ “S”

ងកាង ូចេកេរ “S”។ ម្រប្ិន
ងបើ ្ ត្វ ច ត្ុ

ជីវមស
គណភាព

ត្ ម្រត្ូ វ

ន

េនុញ្ជញត្ឱ្យ្ុីងមមងៅត្ាំបន់
ងនា៉ះឆ្ប់ងពក

ងនា៉ះរុកាជាត្ិ

នឹ ង មិ ន ានងពលងវលាម្រគប់
ងម្រកាយ្ុីងមម

វ័យជាំទ្ង់

ងពញវ័យ

(ការត្ប្នងវិញ)

(ងពញងលញលអ)

ម្រគា ន់ ង ើ មបី ុ៉ះ លូ ត្ លា ្់
វ័យចាំណ្់
(ត្នមែទប)

រូបទ្ី៥.៧៖ ផលប៉ះពាល់ននងពលងវលាងលើជីវ

ា្ និងគុណ្ភាពវាលងមម

ងឡើងវ ិញ នងឡើយ។ ម្រប្ិន
ងបើ ្ ត្វ ច ត្ុ

ត្ម្រត្ូ វ

នទ្ុ ក

ងចលយូរងពក ងមមនឹង្ន
ល់ ាំ ណ ក់ កាល

“ច្់ ”

កនុងកាំឡងងពលក
លវាម្រត្ឡប់ងៅជាមិនលូត្លា្់ និងមិនផតល់នូវសារធាត្ុ
ុ
ចិញ្ចឹមេវីងឡើយ (រូបទ្ី៥.៧)។ វាលងមមគួរកត្ម្រត្ូវ នងធវើងឡើងងៅ ាំណក់កាល
ងមម ងពញវ័យ

ងៅងពលក លានសារធាត្ុ ចិ ញ្ចឹ ម លអ បាំ ផុ ត្ ្ម្រាប់ ្ ត្វ ។

្ម្រាប់ព័ត្៌ានបកនែម្ូមងមើលវ ីង េូងន៉ះពី Joel Salatin។
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របងេគគី ្ នី ក លអាចចល័ ត្

ន

ានត្ាំ នលនៃែ ណ ្់ ្ ម្រាប់

ិញ ក្ិករខ្ននត្ត្ូចអាចចងកខេងគារប្់ពួកងគតាម
ក្ិករនានា។ ផទយមកវ
ុ
ម្របព័នធ្នឹង/ បងងាគលក លអាចចល័ត្ ន។ ងយើងអាចផ្អែ្់ងមមច្់ងចញ
ននម្របងភទ្ Imperata cylindrica ក លម្រត្ូវ

នងគសាគល់ជាទ្ូងៅថាជាងមម

្បូវ ងមមគុយនណ្ ឬងមមងបែឌ្ី (ងមមក លាន្ែឹក និងធាងងម្រចើន) ងដ្ឋយ
្តុ ក និ ង ងធវើ បាំលា ្់ ទ្ីហូវង្ត្វ ងៅតាមការ្ងងក ត្ ននត្ម្រមូវការននវាលងមម

និងងគា។ ងយើងចប់ងផតើម្ាអត្ភាែមៗនូវងមម/ ្បូវក លងទ្ើបចប់ ុ៉ះពនែក
ៃមីៗ បនាទប់ពីរ ូវងមម/ ្បូវងាប់តាមធមមជាត្ិ ជាកកនែងក ល្បូវ ុ៉ះលូត្លា្់។
មិនម្រត្ូវផតល់្បូវច្់្ត្ក
ៃួ
លងៅងាប់ងៅជាប់នឹង ីជាចាំណ្ី ល់្ត្វចត្ុ
រប្់េនកងទ្

ពីងម្រពា៉ះវាជាចាំណ្ីមិនលអក លានគុណ្ភាពទប

ភាពទ្ុាំ និងភាពរ ឹង ូចង

ត្

ងដ្ឋយសារ

ើរប្់វា (្ូមងមើលរូបទ្ី ៥.៧)។ ចាំងពា៉ះ្ត្វងគាម្រកបី

ងយើងបាំងពញបកនែមនូវងមម/ ្បូវតាម្តង់ដ្ឋរជាមួយនឹងការកាត្់ស្រ្្់ៗ និង
េមបូរង្ម៉ះ Pennisetum purpureum (ងមម Napier)។ ្ត្វងគានឹង្ុីងមម
Napier

ោងងាយ

ងៅងពលវាម្រត្ូវ

នយកងចញងៅវាលងមមបនាទប់បនេាំ

ង ើមបីបាំងពញត្ម្រមូវការអាហារូបត្ែមភរប្់វា។ ងមម Napier ណក លមិនម្រត្ូវ
ន្ត្វ្ុី ម្រត្ូវជាន់ពម្រងាប និងទ្ុកងធវើជាគម្រមប ី។ កនុងរយៈងពលកត្ពីររ ូវ
ងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច ងយើង នង ញ
ើ ងមមធមមជាត្ិ ុ៉ះោងម្រកា្់ និងម្របងភទ្ងមម
Brachiaria humidicola

នម្រគប ណ្តប់ងលើវាលងមមក លទ្ុកងចលទាំងងន៉ះ

ងហើយមិនរាប់បញ្ចូ ល្បូវងទ្!

ពូជនាយកទ្ឹកនដ្ឋុះ
ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងរ ឹត្យកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា អាចជាង ើមកាំងណ្ើត្ននពូជ
ូ

Jersey ក៏ ូចជា Holstein និង Brahman ក លជាពូជងគាមួយនន Zebu (Bos
indicus)។ ងយើង្ូមផតល់េនុសា្ន៍ ងដ្ឋយចប់ងផតើមជាមួយនឹងពូជងគាក ល
អាចរក

នងៅកនុងស្រ្រក មុនងពលេនកចប់ងផតើមវ ិនិងោគលុយជាមួយនឹងពូជ

ងគា ពី ខ្ន ង ងម្រៅ

ឬពូ ជ ងគា ក លពិ

ក រ ក កនុ ងស្រ្រក ។

ម្រប ងទ្ ្ នៃ ា ន

មជឈមណ្ឌលងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះថានក់ជាត្ិ ៏ធាំមួយ កនុងភាពជាន គូជាមួយរដ្ឋាភិ ល
ហូឡង់ងៅសារាបូរ ី វាជាធនធាន ៏េសាចរយមួយ្ម្រាប់ក្ិករខ្ននត្ត្ូច និងធាំ
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ូចគាន។ ងៅងពលក លក្ិករទ្ទ្ួល

នបទ្ពិងសាធន៍កុនងការម្រគប់ម្រគងហវង
ូ

ងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ កផនការបងាកត្់ពូជរប្់មជឈមណ្ឌល

នផ្អែ្់បូរត ែងកាត្់

ពី ៧៥ភាគរយ Holstein-Friesian ងៅ ៨៧,៥ភាគរយ ននពូជកាត្់ HolsteinFriesian។ ពូជកម្រមទាំងងន៉ះឥឡវអាចរក
ូ
នកាែយជាងរឿងធមមតា។

ន្ម្រាប់ក្ិករកនុងស្រ្រក ពីងម្រពា៉ះវា

ម្របជាក្ិករនៃក៏កាំពុងកត្យកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះពីពូជងគា

Zebu ងហើយពូជងគា Thai-Friesian ក៏ម្រត្ូវ

នបងងកើត្ និងសាកលបងផងក រ

(Chungsiriwat and Panapol 2009) (រូបទ្ី៥.៨)។ ងៅម្របងទ្្បង់កាែក ្
ហវងងគាយកទ្ឹ
កងដ្ឋ៉ះកបបលកាណ្ៈពាណ្ិជាកមម
ូ
ជាមួយពូជ

Holstein

ទ្ទ្ួល

ងបើងម្របៀបងធៀបងៅនឹងពូជកាត្់

នងជាគជ័យបាំផុត្
Jersey

ក លភាព

ងជាគជ័យម្រត្ូវ

នវា្់ងដ្ឋយទ្ិននផលទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា និង្ុខភាព/ ភាពបនាុាំ
រប្់្ត្វ (Azam et al. 2012)។

នមេសៃត្ជាចំ
ណីសត្វ
ួ
ងៅងខត្តង

ៀងនមម្របងទ្្នៃ ងយើងអាចទ្្េនៈកិចច្ហករណ្៍ងគា

យកទ្ឹ ក ងដ្ឋ៉ះក លបណ្ុត ៉ះបណ
ត ល និ ង ផគ ត្់ ផគ ង់ ក ្ិ ក រនូ វ ងមម ្ៃួ ត្ង្ម៉ះ
Napier ក៏ ូចជាធាត្ុចូលងផេងងទ្ៀត្។ ងៅម្របងទ្្ស្រ្ីលងាក ក្ិករខ្ននត្ត្ូច
ក លងម្របើម្រ

្់ម្របព័នធម្រគប់ម្រគងពាក់កណ
ត ល ម្រពកលងងគាតាមទ្ីវាល ពឹងកផអក

ងលើការចិញ្ចឹមងដ្ឋយការចងកខេ

និងដ្ឋក់កុងងម្រកាល
ន

ជាម្របភពចមបងននការ

ិញ ក្ិករងៅកនុងម្របព័នម្រធ គប់ម្រគងម្រពកលងតាមទ្ីវាល
ចិញ្ចឹម្ត្វ។ ផទយមកវ
ុ
ពឹងកផអកងលើវាលងមម និងការចងកខេ ជាម្របភពចមបងននការផតល់ចាំណ្ី ល់
្ត្វ។ ជាធមមតា្ត្វចត្ុ

ត្ម្រត្ូវ

នចង និងេនុញ្ជញត្ឱ្យ្ុីងមមងៅវាលកស្រ្

(ភែឺ និងការម្របមូលផលជញ្រញ្ជ
ា ាំង និងង ើមស្រ្ូវ) (រូបទ្ី៥.៩) ងៅទ្ីសាធារណ្ៈ
និងងៅងម្រកាមង ើមងៅ្ូ និងង ើម ូងងៅតាមអាគារ។ ផលិត្កមមទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា
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ជាមធយម្ែិត្ងៅងម្រកាមម្របព័នធម្រគប់ម្រគងម្រពកលងតាមទ្ីវាល (តាមទ្ីវាល និងឬ
ចងកខេ) គឺ ៣.៩លីម្រត្/ ១០០កាល (កម្រមិត្្ត្វចត្ុ

ត្)/ ១នៃៃ កនុងខណ្ៈ
ក លផលិត្កមមទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា្ែិត្ងម្រកាមម្របព័នធម្រគប់ម្រគងពាក់កណ
ត លម្រពកលង
តាមទ្ីវាល (ចងកខេ និងឬ ដ្ឋក់
កនុងងម្រកាល) គឺ ៥,៤ លីម្រត្/ ១០០
កាល/១នៃៃ ក លបងាហញថាការ
ម្រគ ប់ ម្រគ ង ប កនែ ម អា ច ា ន ត្ នមែ
កនុ ងការជាំ រុញ ផលិត្ កមម្ ម្រាប់
ក្ិដ្ឋានខ្ននត្ត្ូច (Saraiva et al.
2014)។ លទ្ធ ផ លស្រ្ង ៀងគាន
ងន៉ះម្រត្ូ វ

នរាយការណ្៍ ងដ្ឋយ

Zemmelink et al. (1999) និង
Premaratne et al. (ឆ្នាំ 2013)
ងៅ ត្ាំ ប ន់ ង្ើ ម ពា ក់ ក ណ
ត ល
ម្របងទ្្ននម្របងទ្្ស្រ្ី ល ងាក ។

រូបទ្ី៥.៨៖

ម្របពនធខុ ាំ្ម្រត្ួត្ពិនិត្យហវូងងគាយក

ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះមួ យកកនែងងៅម្របងទ្្នៃ ក លផតល់
ងមម្ៃួត្ Napier ជាចាំណ្ី

ទ្ិននផលទបជាមធយមននទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ
ងគាងៅកនុងម្របព័នធម្រគប់ម្រគងម្រពកលង
តាមទ្ីវាល អាចបណ
ត លមកពី
ការផតល់ចាំណ្ី
ងខាយ។

រូបទ្ី៥.៩៖ ម្របងភទ្ននការម្រគប់ម្រគងងខាយងលើ

វាលងមម្ម្រាប់ងគាម្រកបីៈ ភែឺកស្រ្ និ ងជញ្រញ្ជ
ា ាំង
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និងការម្រគប់ម្រគង

ការជខជកនដញនដ្ឋយអ្ំពីប្ារ់ធ្ញ្ញ ជាត្ិោងសុជ
ី នប្ៅ
ងលាក Tim Wightman េនកនិពនធង្ៀវងៅេាំពី ផលិត្កមមទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគា

ងៅ (២០០៥) ្ួរ្ាំណ្ួរថា "ងត្ើការចិញ្ចឹមងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងដ្ឋយផតល់ងមម

ជាអាហារ គួរផតល់ម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិបកនែមឬងទ្?" ម្របងភទ្ននការចិញ្ចឹមងគាយក
ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងដ្ឋយ

“ផតល់ចាំណ្ីជាម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ”

ទ្ទ្ួល

ន្ាាម្រត្ ៏ធាំនន

របបអាហាររប្់ពួកងគកនុងទ្ម្រមង់ជាម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ ក លជាលទ្ធផលននការ
ផលិត្ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះខព្់ បុកនតានគុណ្ភាពទ្ឹកងដ្ឋ៉ះទប និង្ត្វងគាានអាយុ
កាលៃយចុ៉ះ ។ ការចិ ញ្ចឹម ងគាយកទ្ឹ ក ងដ្ឋ៉ះងដ្ឋយ្ុី ងមម ងហើ យ អាចាន
លទ្ធភាពទ្ទ្ួល

នវាលងមម និងងមម្ៃត្ក
លានគុណ្ភាពខព្់កត្មាង
ួ

គួ រ កត្អាចផលិ ត្ ទ្ឹ ក ងដ្ឋ៉ះងគា

នបរ ា
ិ ណ្ងម្រចើ ន ។ ងទ៉ះោងណក៏ ងដ្ឋយ

ការផត ល់ ម្រគាប់ ធ ញ្ញ ជា ត្ិ ជា ចាំ ណ្ី ឱ្យងគា្ុីនូវ បរិាណ្ត្ិ ច ត្ួ ច អាចផតល់ជា ត្ិ
ងមស ង ើមបីចិញ្ចឹមពពួកមីម្រកូ្រ ីរាងគងៅកនងៃត្ទ្ី
១ននម្រកព៉ះងគា ក លជួយឱ្យ
ុ

ងគាបាំកបែងចាំណ្ីងៅជាា្រាងកាយ ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ និងថាមពល។ ងោងតាម
ងលាក Wightman

នងអាយ ឹងថា “ងគាលការណ្៍ ង ើមបីម្រគប់ម្រគង្កមមភាព

ៃត្ទ្ី ១ ននម្រកព៉ះងគា គឺ ម្រត្ូ វ ផតល់ ចាំ ណ្ី ជាម្រគាប់ ធញ្ញ ជា ត្ិ មិ ន ងលើ្ ពី មួ យ ភាគ
រយននទ្មៃ ន់ រា ងកាយកនុ ងមួ យ នៃៃ ” ។ ងយើង ងម្របើ លា យបញ្ចូ លគានជាមួ យ កនទក់

និងសាច់ ូង្ៃត្នូ
វ្ាាម្រត្ ១:១ ជាមួយនឹង្ករេាំងៅរងូ ងៅចុងងម្រកាយនន
ួ
នៃៃ្ុីងមម។

ភាពនជាគ្ជ័យ ន្ិង ររាជ័យ នន្អាសូឡា កាងនា្ជាចំ
ណីសត្វ
ុ
ទ្ំពានអ្ៀង

អា្ូឡា (Azolla caroliniana) គឺជារុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹក
ក ល ុ៉ះលូត្លា្់ោងរហ័្

ជាមួយនឹងកម្រមិត្ម្របូងត្េុីនពី

១៩-៣០%។

ងយើងដ្ឋាំវាជាម្របពលវបបកមម ងហើយផតល់វាជាចាំណ្ី ល់ាន់ ទ និងម្រត្ី (្ូម
ងមើលេត្ែបទ្ AN # ២0- ចាំណ្ីម្រត្ី AN # ២៥- ចាំណ្ីម្រជូក និង AN # ២៨- ចាំណ្ី
ាន់ ) (រូ ប ទ្ី ៥ .១0)។ ងដ្ឋយសារកត្ភាព្មបូរកបបននវាលងមម និ ង ងមម
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Napier រប្់ងយើង កនុងងពលៃមីៗងន៉ះ ងយើងមិនងម្របើវា្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង
ងទ្។ ងយើងានការផគត្់ផគង់អា្ូឡាតាមការកាំណ្ត្់ ងដ្ឋយផតល់វាជាចាំណ្ី ល់
្ត្វម្រជូក និងប្ុ្ត្វរប្់ងយើងផងក រ។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយ ការ
ពិងសាធក លងធវើងឡើងងដ្ឋយគងម្រាងេភិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាត្ិ Vivekananda
Kendra (VK-NARDEP) ងៅស្រ្រក Kanyakumari នន Tamil Nadu
ថា បរ ិាណ្ និងគុណ្ភាពននទ្ិននផលទ្ឹកងដ្ឋ៉ះរប្់ងគា
ងពលក លពួកវាម្រត្ូវ

នបងាហញ

នងកើនងឡើងងៅ

នចិញ្ចឹមងដ្ឋយចាំណ្ីអា្ូឡា ង ើមបីបាំងពញបកនែមវាល

ងមមបនាទប់បនេាំ (Prabu 2007)។

រូបទ្ី៥.១០៖ ងៅរយៈទ្ទ្ឹង ១៥

ឺងម្រករប្់ងយើង អា្ូឡាក លងៅងម្រកាមមែប់ ៤០-

៨០% លអជាងអា្ូឡាងៅងលើម្រព៉ះអាទ្ិត្យងពញ

អា្ូ ឡា ម្រត្ូ វ

នកណ្នាាំ ជា ចាំ ណ្ី ្ត្វ ជាំ នួ យ ្ម្រាប់ ្ ត្វ ងគាយក

ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ ងដ្ឋយេងគការមិនកមនរដ្ឋាភិ

លមួយ ងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ ។ ផទុយពី
ការ្ិការប្់គងម្រាងេភិវឌ្ឍន៍ធនធានធមមជាត្ិ Vivekananda Kendra
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(VK-NARDEP) ខ្នងងលើ កមមវ ិធីសាកលបងម្រត្ូវ

នងគរកង

ើញនូវលទ្ធផល

េន់បាំផុត្ (Tamizhkumaran និង Rao 2012)។ ងន៉ះបងាហញពីសារៈ្ាំខ្នន់នន
ការសាកលបងកនងការនចន
ម្របឌ្ិត្មុនងពលជាំរុញ “ ាំងណ៉ះស្រសាយ” ្ហគមន៍
ុ
មួយ ង ើមបីធានាថាបងចចកងទ្្ ឬគាំនិត្ៃមីមួយនឹងងធវើការងៅកនុងបរ ិបទ្បរ ិសាែន
និងវបបធម៌ជាក់លាក់រប្់េក
ន ។

ងៅកនុងការសាកលបងពិងសាធងម្របៀបងធៀប Lemna minor (ចក)
Ipomoea reptans (ម្រត្កួន ឬកញ្រញ្ជ
ច ច់) Trapa natans (ពពួកកាំង ែ ក) និង
Salvinia cucullata (ពពួកបណ្ណ ងគជាត្ិរ្់កុងទ្ឹ
ន
កម្របហាក់ម្របកហលនឹងអា្ូ
ឡា)
ង

ងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ

ន

ើញថាទាំងចក និងម្រត្កួនាន

្ាាម្រត្ននការបាំកបែងចាំណ្ីខព្់
ជាង និងានម្របូងត្េុីនខព្់ៈ ២៨%
(ចក) និង ៣២% (ម្រត្កួន) (Kalita
et al., 2007; Biswas និង Sarkar
2013)។

ាំណាំចាំណ្ី្ត្វ ៏ម្របង្ើរ

បាំផុត្ទាំងងន៉ះ អាចម្រត្ូវ

នដ្ឋាំ ុ៉ះ

ងៅកនុងម្របព័នធវារ ីវបបកមម បុកនតគួរ
កត្ម្រត្ូវ នទ្ុកឱ្យឆ្ៃយពីម្រត្ី ង ើមបី
ធានា

ននូវការម្របមូលផលងទ្ៀង

ទត្់ (ងបើមិន ូងចន៉ះងទ្ម្រត្ីនឹង្ុីវា)។

រូបទ្ី៥.១១៖ កញ្រនតក ងកូនម្រត្ី ៏ងម្រៅ ងអា

្ូឡា

ខ្ាំុ ្ ងឃឹ ម ថាអា្ូ ឡា ម្រត្ូ វ នងគ
រាប់បញ្ចូ លកនុងការ្ិកាងៅម្របងទ្្ឥណ
ឌ ។

នលអងៅងពល្ម្រមក់ទ្ឹកងចញ

ងយើងផតល់អា្ូឡាក លាន

(បនាទប់ពីវា

នបាំងពញត្ម្រមូវការ្ាំរាប់ ការចិញ្ចឹមម្រត្ី ាន់ និងផលិត្កមមចាំណ្ី

្ត្វម្រជូក)

ជាចាំណ្ី ល់ងគាម្រកបី

ងដ្ឋយដ្ឋក់វាងៅកកនែងេនកឱ្យចាំណ្ីងពល

លាៃចជាមួយកនទក់ និងទ្ឹក្កររងូរប្់ងយើង។
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ជាមួ យ នឹ ង រុ កា ជា ត្ិ េ កណ្ត ត្កនុងទ្ឹ ក

ូ ច ជាអា្ូ ឡា និ ង salvinia

(ពពួករុកាជាត្ិបណ្ណ ងគជាត្ិរ្់កុងទ្ឹ
ន
ក) ក្ិករម្រត្ូវកត្ម្របរងម្របយ័ត្នកុាំផតល់ឱ្យ្ត្វ
្ុី ហួ ្ កម្រមិ ត្

ូ ងចន៉ះ ផលិ ត្ កមម ម្របកបងដ្ឋយនិ រ នត រ ភាពអាចម្រត្ូ វ

នរកា។

ងគាលការណ្៍ ទ្ូ ងៅមួ យ (ងម្រកាមលកា ខ ណ្ឌ ៏ លអ ) គឺ ម្រត្ូ វ ម្របមូ ល ផលមិ ន ឱ្យ
ងលើ្ពីពាក់កណ
ត លននជីវា្់រប្់រក
ុ ាជាត្ិេកណ្តត្ទ្ឹកកនុងមួយ្ ត ហ៍ (ឬ
១/៧ ននជី វ ា ្្រុ ប កនុ ងមួ យ នៃៃ ) ។ មងធា
ាំណក់កាលលូត្លា្់ងលឿន

យគឺ ម្រត្ូ វ រកាវាឱ្យ្ែិត្ កនុ ង

ូងចន៉ះក្ិករគួរកត្តាមដ្ឋនថា ងត្ើវ ិធីម្របមូល

ផលណក លានផលិត្ភាពជាងងៅកនងម្របព័
នធរប្់ពួកងគ។ អា្ូឡាធន់
ុ
ម្រទាំនឹងចលនាទ្ឹក

នលអម្របង្ើរជាងចក។ Salvinia (ពពួកបណ្ណ ងជា
គ ត្ិរ្់

កនុងទ្ឹក) គឺានការលូត្លា្់ងលឿនបាំផុត្ បុកនតអាចរាត្ត្ាត្។ ងៅឯផទ៉ះអាឡូ
ហា េនកហាត្់ការលអបាំផុត្រប្់ងយើង ទ្ទ្ួលបនទុកកផនកផលិត្កមមអា្ូឡា
ម្រ

ប់ថា ទ្ទ្ួល

នអា្ូឡាជាមធយម ១៩៤ម្រកាម/១កមត្កាងរ។ កញ្រនតក ងកូន

ម្រត្ី ៏ងម្រៅមួយ ងធវើការ

នលអ្ម្រាប់ការ ួ្/

ងអា្ូឡាខណ្ៈងពលកាំពុង

បងហូរទ្ឹក (រូបទ្ី៥.១១)។ ងយើងម្របមូលផលងៅងពលម្រពឹក ងហើយទ្ុកឱ្យវាស្រ្ក់
ទ្ឹករហូត្ ល់្ៃួត្េ្់រយៈងពល ២៤ងាង មុ នងពលៃែឹងវា (Mikkelson 2017)។

ប្្រំជាចំណីសត្វអាចនធ្វើឱ្យផ្លិត្ក្េទ្ឹកនដ្ឋុះនាបាន្ប្រនសើរនឡើង

ម្រ

ងោងងៅតាមងលាក Lowell Fuglie (2000) កនុង EDN ៦៨ “ការងម្របើ
្់ៃីមៗក ល ន្ិកាពីង ើមម្រមរាំងៅនីការាហាគ” នឱ្យង ើញថា ងៅងពល

ក លផេាំ្ែឹកម្រមរាំចាំនួនពី ៤០-៥០% ននចាំណ្ីងគាយកទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ ងនា៉ះទ្ិននផលទ្ឹក
ងដ្ឋ៉ះងគា

នងកើន ៣០%។ េត្ែបទ្ងន៉ះ

នកចករ ាំកលកៈ “សារធាត្ុម្របូងត្េុីន

ខព្់ក លផទុកកនង្ែ
ឹកម្រមរាំ
ម្រត្ូវកត្ានត្ុលយភាពជាមួយនឹងអាហារថាមពល
ុ
ងផេងងទ្ៀត្។ ចាំណ្ីងគាក លាន្ែក
ឹ ម្រមរាំ ៤០-៥០% គួរកត្ម្រត្ូវ នលាយ
ជាមួយ្កររងូ ្ករេាំងៅ ងមមកូន ាំរ ីខចី រុកជា
ា ត្ិ្ូហមកផអ
គូ
ម ឬេវីៗងផេងងទ្ៀត្
ក លអាចរក

នងៅកនុងស្រ្រក។
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ការផ្តលច
់ ំណីដល់សត្វទ្ំពានអ្ៀងដនទ្នទ្ៀត្
សត្វប្ករី
ម្រកបីតាារាវ (Tamaraw) ឬម្រកបីងត្ឿមីន ូរូ (Mindoro ) គឺជា្ត្វម្រកបី
ទ្ឹកមួយក លានងដ្ឋយត្ាំបន់ននងកា៉ះ Mindoro កនុងម្របងទ្្ហវីលីពីន។ វា
ម្រគាន់កត្ជា្ត្វក លានងដ្ឋយត្ាំបន់ននម្របងទ្្ហវីលីពីន ជាម្របងភទ្្ត្វជិត្
ផុត្ពូជ និងងៅ្ល់ម្របកហលជាង ៥០០កាលបុងណណ៉ះ ងហើយពួកវាកលងម្រត្ូវ
នងគងម្របើជា្ត្វ្ម្រាប់េូ្រងទ្៉ះនងគ័លងទ្ៀត្ងហើយ។

ម្រកបីភាគងម្រចើនងៅ

ហវីលីពីន គឺានភាពទ្ូលាំទ្ូលាយងម្រចើនជាងម្រកបីតាារាវ ។ Murrah គឺជាពូជ
ម្រកបីទ្ឹកកនុងស្រ្រក (Bubalus bubalis) ក លានង ើមកាំងណ្ើត្ពីរ ា Punjab និង
Haryana ននម្របងទ្្ឥណ
ឌ
ក លម្រត្ូវ

នរកាទ្ុក្ម្រាប់ផលិត្ទ្ឹកងដ្ឋ៉ះ។

ត្ាំ ប ន់ ខែ៉ះ ងៅ ឥណ
ឌ ជាំ នាញ ផ លិ ត្ ទ្ឹ ក ងដ្ឋ៉ះ ម្រកបី ្ ម្រា ប់ ផ លិ ត្ ក មម

ី្

mozzarella េុីតាលី។
្ត្វ ច ត្ុ

ត្្ម្រាប់ េូ្ រងទ្៉ះនងគ័ ល អាចម្រត្ូ វ ការចាំ ណ្ី លអ ត្ិ ច ត្ួ ច

អាស្រ្័យងលើបនទកការងាររប្់
ពួកវា។ ងមម Napier គឺលអក លអាចរក
ុ
និង ឹកជញ្ាូ ន

ន

នោងងាយស្រ្ួលងៅងពលកាត្់ និងម្របមូលងៅកកនែងងធវើការ។

្ត្វ ពា ហនៈេូ ្ ទញទាំង េ្់ ម្រត្ូ វ ការទ្ឹ ក ម្រគប់ ម្រគាន់ និ ង ានកាឡូ រ ងី ម្រចើ ន
្ម្រាប់ ការងារងម្រចើ ន។ ្កររងូ ខ៉ះែ អាចបាំ ងពញត្ម្រមូវការថាមពលរប្់ពួកងគ

កនុងេម្រតា ១-៥% ននរបបអាហារម្របចាំនៃៃ។ ងោងតាម EDN ៥៣ ម្រប្ិនងបើ
េនកងធវើការជាមួយ្ត្វេូ្ទញ េនកក៏ម្រត្ូវ ឹងេាំពី Tillers េនតរជាត្ិ (Tillers
International)

ក រ។

្ម្រាប់ពូជ្ត្វចត្ុ

ពួកងគានព័ត្៌ាន

និងការបណ្ុត ៉ះបណ
ត លជាំនាញ

ត្ក លងធវើការកនុងម្របងទ្្កាំពុងេភិវឌ្ឍ។

ទាំងាន្ត្វេូ្រងទ្៉ះនងគ័លងៅាដ្ឋហាគសាករ
ងលើ ីជម្រាលរាងងកាង្ម្រាប់ការម្របមូលទ្ឹក!

ពួកងគកៃម

និងការភាួរ ីស្រ្ទប់ងម្រកាម

្ូមងមើលត្ាំណ្ងន៉ះ្ម្រាប់

ព័ត្៌ានបកនែម។
ងគា ងគានម្រព េូ ា េូ ា អា ងមរ ក
ិ ខ្នងត្បូ ង (llamas) េូ ា អា ងមរ ក
ិ

(alpacas)

និង្ត្វរាាំង

គឺជា្ត្វទ្ាំពាងេៀង្ម្រាប់េនកងផេងចិញ្ចឹមពួកវា
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បុ កនតគិត្ តាមរយៈការរកងមើ ល និ ងត្ម្រមូវការ្ុីងមម មុ ន ងពលេនក ទ្ិ ញ ចាំ ណ្ី។
ជាងរឿយៗធមមជា ត្ិ នន្ត្វ ទ្ាំពា ងេៀងទាំង ងន៉ះ អាចម្រត្ូវ

នផត ល់ចាំ ណ្ីងដ្ឋយ

ានកផនការម្រត្ឹមម្រត្ូវពីេនកេភិវឌ្ឍន៍ងៅងលើ ឬងៅជុាំវ ិញក្ិដ្ឋានរប្់េនក!

ជនប្្ើសចំណីអាហារសប្ារ់សត្វពខព
ពកពជា្ត្វង ើរ្ុី ងហើយម្រត្ូវការរបបអាហារខុ្គាន ក លអាចម្រត្ូវ
នផត ល់ ងដ្ឋយវាលងមម ក លាន្ម្រាប់ ក ្ិក រខ្នន ត្ត្ូ ច មួ យ។ ការកាត្់
និ ង ម្របមូ ល ពពួ ក្កណ្ត កអាចបញ្រងគ ប់ រ បបអាហារ្ម្រាប់ ព កព បុ កនត មិ នពឹ ង
កផអ ក កត្ងលើ រ បបអាហារពពួ ក្កណ្ត កកត្មា ងងនា៉ះងទ្។

ងៅងពលពកព្ុី

ចាំណ្ីងម្រចើនងពក ចាំណ្ីង្ើម ូចជារុកាជាត្ិ កញ្រញ្ជ
ច ច់ (clover) អាល់ហាវល់ហាវ
(alfalfa) ឬកាត្់ និងម្របមូលពពួក្កណ្តក ពពុ៉ះត្ូ ចៗននឧ្ម័នអាចចប់យក
ងៅកនុងៃត្ទ្ី១ននម្រកព៉ះ្ត្វ ក លបណ
ត លឱ្យងហើមងពា៉ះ។ វាគឺជាសាែនភាព
មួយក លគាំរាមកាំកហង ល់អាយុជីវ ិត្ ពពុ៉ះឧ្មន
័ មិនអាចងធវើឱ្យ្ត្វពកពអាច
ងភើងចញមក

នងទ្។ កម្រមិត្ម្របូងត្េុីនខុ្គានពី ាំណាំមួយងៅ ាំណាំមួយ បុកនត

ងគាលការណ្៍មួយមិនងលើ្ពី ២/៣ ្ម្រាប់ពពួក្កណ្តក និងងមម ១/៣
និងចាំណ្ីងផេងងទ្ៀត្គួរកត្ម្រត្ូវ

នផតល់ឱ្យ្ត្វពកព។

ងម្រៅពីការកាំណ្ត្់ចាំនួនងមម គុងាពត្រុកាជាត្ិ ងហើយកាត្់ និងម្របមូលរុកា
ជាត្ិពពួក្កណ្តក
ចាំនួន

ងយើងផតល់ចាំណ្ី ល់្ត្វពកពរប្់ងយើងនូវរុកាជាត្ិមួយ

ូចជា្ែឹកងតានត្ ឫ្េី និងងមត។ ងមតម្រត្ូវ

ជាមួយរុកាជាត្ិនបត្ងងផេងៗងទ្ៀត្ោងងម្រចើន

នផតល់ជងម្រមើ ្ងដ្ឋយង្រ ី

ពីងម្រពា៉ះវាជាថានាំធមមជាត្ិកាំចត្់

ងកូវងពា៉ះងវៀន ងហើយពកពនឹង្ុីចបិចៗងៅងពលក លវាម្រត្ូវការ (ឃ្ែន)។ វា
ម្រត្ូវ នងគរាយការណ្៍ថា វាានម្រប្ិទ្ភា
ធ ពបាំផុត្្ម្រាប់្ត្វងចៀមផងក រ
(Chandrawathani et al. 2006)។
ូងស្រ្្់ គឺជាជងម្រមើ្មួយងផេងងទ្ៀត្្ម្រាប់ចាំណ្ីពកព។ ក្ិករ
ចាករ ូងងៅកនុងត្ាំបន់រប្់ងយើង ងប៉ះ ូងទ្ុាំ ងហើយបកងម្រចៀកវាជាមួយកាាំបិត្
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៏មុត្ស្រ្ួច្ម្រាប់ជាចាំណ្ី ល់្ត្វពកពរប្់ពួកងគ។ ជនជាត្ិអាងមរ ិកានក់
ងៅងលើងកា៉ះរប្់ងយើង

ន្ងងកត្ង

ញ
ើ លទ្ធផល ៏លអបាំផុត្នន្ុខភាពកព

រប្់គាត្់ ងហើយទ្មៃន់វាងកើនងឡើង និង
រប្់គាត្់ងៅងលើ ីខាច់

នកាត្់បនែយការម្រគប់ម្រគងវាលងមម

ងដ្ឋយផតល់ ូងជាចាំណ្ី ល់ពកពរប្់គាត្់ជាងរៀង

រាល់នៃៃ។ ការស្រសាវម្រជាវបងាហញថា អាហារសាច់ ូង្ៃត្
ួ បងងកើនការស្រ្ូបយក
ម្របូងត្េុីន្ម្រាប់ងគា ម្រកបី ពកព និងងចៀម។ អាហារសាច់ ូង្ៃត្
ួ គឺជាចាំណ្ី ៏
ានត្នមែ្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង ងហើយអាចម្រត្ូវ

នងម្របើ ជាអាហារបាំបនម្របូងត្

េុីន្ម្រាប់្ត្វចត្ុ

ត្ក ល្ុីងមម (Manikkamani 2011)។ ម្រប្ិនងបើេក
ន

ងម្របើ ូងជាចាំណ្ី្ត្វ

ូចជា សាច់ ូង្ៃត្ជាអាហារ
ម្រត្ូវម្រ
ួ

ការទញយកជាងលើកទ្ីពីរងដ្ឋយងម្របើម្រ

ក ថា ងចៀ្វាង

្់សារធាត្ុេុិចសាន។ កាក្ាំណ្ល់

គីមីអាចមិនម្រត្ូវការ (Heuze V., et al. 2015) ។
ឧទហរណ្៍ ងៅភាគខ្នងងជើង Sulawesi ម្របងទ្្ឥណ្ូឌ ងន្ុី ម្របព័នធ
ផលិត្កមម្ត្វពកពជាម្រករមមួយ ដ្ឋាំឆ្ែ្់ ងមម
Napier (Pennisetum
purpureum) ងៅងម្រកាមង ើម ូង។ ម្របព័នធបចិញ្ចម
ឹ ្ត្វ និងដ្ឋាំ ាំណាំរប្់ពួក
ងគ ( ូង - ចាំណ្ី្ត្វ - ពកព) ក៏ងម្របើពពួករុកាជាត្ិងឡហគម
ូ
Gliricidia

ក រ។

ូចជា Leucaena និង

ងន៉ះគឺជាឧទហរណ្៍មួយងទ្ៀត្ននការេនុវត្តមួយ ននការរួម

បញ្ចូ លគាន និងម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព ក លជួយ ល់ “កងវ៉ះការផគត្់ផគង់ចាំណ្ី
លអ (ងមម និង ពពួកងឡហគម)
ូ ង ើមបីផគត្់ផគង់ត្ម្រមូវការចាំណ្ីរប្់ពកព”។ ជាការ
ពិត្ លាមក្ត្វម្រត្ូវ
្ងម្រមច

នបាំកបែងងៅជាជី្រ ីរាងគ។ វាគឺជាមងធា

យមួយង ើមបី

ននូ វការលូ ត្ លា្់ លអ ម្របង្ើ រជាងមុ ន ទាំ ង ទ្ិ នន ផ លងមម និ ង ូ ង

(Polakitan et al. 2001)។

សត្វនចៀ្
្ត្វងចៀមម្របង្កម្របសាចជាងម្រចើន

ង ើ រគាមនងគាលងៅងៅត្ាំបន់ម្រត្ូពិច

ិ កត្មិ ន ្ូ វ លូត្ លា្់ ធាំធាត្់ ។ ពកពអាចជាមងធា
ងៅរ្់រា នានជី វត្
មួយ ៏ម្របង្ើរ្ម្រាប់ជា្ត្វចាំណ្ូលៃមី
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បុកនតកូនងចៀម

យ

និងងចៀមអាចាន

ជម្រមកមួ យងម្រកាមអាកា្ធាត្ុ ្មស្រ្ប្ែិត្ ងម្រកាមការម្រគប់ ម្រគងលអ។ ងចៀម
ងាយនឹ ង រហ
ាំ ួត្ ចាំ ហាយទ្ឹ ក

នោងរហ័្ ងហើ យវាផឹ កកត្ទ្ឹ ក សាអត្ពី ស្រ្៉ះ

ទ្ឹកថាែ ឬផឹកទ្ឹកកនុងធុងកត្បុងណណ៉ះ។ ទ្ឹកក លានចលនា ្ទឹង និងទ្ងនែនឹង
ិ ី ផតល់ទ្ឹករប្់េនកងទ្។ ពួ កងគក៏ ម្រត្ូវការការការពារពី មាំសា
មិ នជួយកនុងកមមវធ

្ត្វ (្ត្វ្ុីសាច់្ត្វជាអាហារ) ផងក រ។ ្ត្វងចៀមានលកាណ្ៈ្មស្រ្ប
ជាមួយនឹងអាកា្ធាត្ុម្រត្ជាក់ ងម្រពា៉ះវាអាចទ្ទ្ួលកងៅតងដ្ឋយងាយភាែមៗ។
ាំណ្ឹងលអ គឺថាងទ៉ះបីជាានភាពខុ្គាន្ាំខ្នន់រវាងពូជកូនងចៀមក៏ងដ្ឋយ ក៏
ការស្រសាវម្រជាវងៅកនុ ងម្របងទ្្ងម្រប្ុី ល
នរកង ើ ញ ថា្ត្វ ងចៀមអាចម្រត្ូ វ
នងគឃ្វលទាំងស្រ្រងងៅងលើវាលងមមម្រត្ូពិច(Poli et al., 2013)។

ចំណីសប្ារ់សត្វទ្ំពានអ្ៀង
ងយើងងម្របើចាំណ្ីក ល

នបាំកបកងហើយ វាានភាពងាយស្រ្ួល្ម្រាប់

ម្រត្ី ម្រជូក និងាន់ទរប្់ងយើង។ ងទ៉ះជាោងណក៏ងដ្ឋយក៏ងយើងមិនដ្ឋក់ងម
ឱ្យឆ្ប់បាំកបកធាត្ុននងមមរប្់ងយើងងឡើយ ពីងម្រពា៉ះងមម ម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ ឬ
ពពួក្កណ្តក វាជាអាហារក លឆ្ប់រលាយងៅកនុងៃត្ទាំងបួនននម្រកព៉ះ្ត្វ
ទ្ាំពាងេៀងរប្់ងយើង។ ងយើងង
កមមបកនែម និងការម្រគប់ម្រគង
ម្រ

ញ
ើ ថា ងៅងលើក្ិដ្ឋានត្ូចមួយ កាែង
ាំ ពល

នងធវើឱ្យានភាពេវ ិជាាន ល់ការ្នេាំ្ាំនច

ក់។

ក់ងត្រ ីក លងៅកនងងពា៉ះងវៀន្ត្វ
(E. coli) អាចានបញ្ជ
ហ ពីងម្រពា៉ះវា
ុ
ានជាត្ិ អា ្ុី ត្ ងម្រចើ ន ងៅកនុងខែួ ន អាចបណ
ត លមកពី ចាំ ណ្ី ក លានធាត្ុ
បាំកបក ងហើយ

ក់ងត្រ ីក លងៅកនងងពា៉ះងវៀន្ត្វ
(E. coli) នឹងរ ីក ុ៉ះដ្ឋលងៅ
ុ
កនុ ងៃត្ទ្ី ១ ននម្រកព៉ះ្ត្វ ងៅងម្រកាមលកា ខ ណ្ឌ ទាំ ង ងនា៉ះ។ ចាំ ណ្ី្ត្វ ងម្រចើ ន
ម្របឆ្ាំងនឹងចាំនួន

ក់ងត្រ ីក លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ (E. coli) ពីងម្រពា៉ះ ក់ងត្រ ី
រ្់ងៅកនុងមជឈដ្ឋានអា្ុីត្ខព្់ (pH ទប) និងរ ីក ុ៉ះដ្ឋល។ ចាំណ្ីក លាន
ធាត្ុបាំកបកស្រសាប់ មិនានសាែនភាព

ក់ងត្រ ីក លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ (E.
ិញ ្ត្វងគា ពកពជាង ើម ផលិត្ នកម្រមិត្ខព្់ងៅកនុង
coli) ងទ្ បុកនតផុយងៅវ
ទ

ចរនតបងហូរកាក្ាំណ្ល់រប្់វា។ លាមក្ត្វ និងម្របងភទ្ននម្របត្ិបត្តិការផតល់
ចាំណ្ី្ត្វពាហនៈ

គឺជាវុិចទ្័រជាំងឺ។

ងោងតាមម្រករមេនកផតល់ងោបល់្តីពី
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ាំងណ្ើរននការងឡើងធាត្ុអា្ុីត្ននការបាំកបកធាត្ុ (RAGFAR)

ននិោយថា

“pH ងៅកនុងៃត្ទ្ី១ននម្រកព៉ះ្ត្វ ចប់ងផតើមធាែក់ចុ៉ះភាែមៗបនាទប់ពីផតលច
់ ាំណ្ី
(ម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ ្កណ្តក ឬងពាត្) និងចាំណ្ីក ល្តកទ្ុ
កទាំងស្រ្្់។ ចាំណ្ី
ុ
្ត្វ

ូចជាម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ ្កណ្តក ឬងពាត្ អាចបណ
ត លឱ្យានការធាែក់ចុ៉ះ

pH កនុងម្រកព៉ះ្ត្វជាងចាំណ្ីក ល្តកទ្ុ
កទាំងស្រ្្់” (RAGFAR 2007)។
ុ
ងយើង គឺជាការម្របត្ិបត្តិការងគាយកទ្ឹ កងដ្ឋ៉ះងៅមួយ ងហើយងចៀ្វាងចាំណ្ី
ណក ល្តកទ្ុ
កទាំងស្រ្្់។ ងយើងមិន្ាែប់ងមងរាគងលើទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគារប្់
ុ
ងយើងងទ្។ ង ើមបីរកាទ្ឹកងដ្ឋ៉ះងគារប្់ងយើងឱ្យាន្ុវត្ែិភាព ងយើងបាំ ត្់នូវ
ភាពអាចទ្ទ្ួលរង

ក់ងត្រ ីក លងៅកនុងងពា៉ះងវៀន្ត្វ ងដ្ឋយងចៀ្វាងចាំណ្ី
(ម្រគាប់ធញ្ញជាត្ិ ្កណ្តក ឬងពាត្) និ ងចាំណ្ីក ល្តកទ្ុ
ុ កទាំងស្រ្្់ ងហើយផតល់
ចាំណ្ី ល់្ត្វទ្ាំពាងេៀងរប្់ងយើងនូវងមមស្រ្្់ៗ
ទបចាំងពា៉ះការចមែងងរាគ

ូងចន៉ះងយើងានហានិភ័យ

ក់ងត្រ ីចូលកនុងងពា៉ះងវៀន ជាងការផតល់ចាំណ្ីងដ្ឋយ

ងម្របើធញ្ញជាត្ិកត្មាង។ េនកអាចអានេាំពីចាំណ្ីក ល្តកទ្ុ
កទាំងស្រ្្់រប្់
ុ
ងយើង្ម្រាប់្ត្វម្រជូកងៅេត្ែបទ្ AN#២៥ និងបនាុាំវា្ម្រាប់្ត្វទ្ាំពាងេៀង
ងផេងៗ បុកនតម្រត្ូវម្របរងម្របយ័ត្នកុងការឱ្យជាំ
ន
នួ្ពពួក្កណ្តកជាចាំណ្ីម្រត្ី និង
ងចៀ្វាងអាហារក លងធវើពី្កណ្តក។

ងៅកនុងម្របងទ្្ឥណ
ឌ
បងចចកងទ្្
នបងាហញ្ម្រាប់ការបាំកបកធាត្ុកុងចាំ
ន
ណ្ី្ត្វចត្ុ ត្។

មួយម្រត្ូវ

រញ្ហ
ា ខដលបាន្ចងប្កងអ្ំពីសខណតកនសៀង
ផទ៉ះអាឡហា
ូ

នម្រ

ប់ថា ងយើងមិន

នផតល្
់ កណ្តកង្ៀងជាចាំណ្ី

ល់ ្ ត្វ ពា ហនៈរប្់ ងយើ ង ងទ្ ងដ្ឋយសារកត្្កណ្ត កង្ៀងានផលប៉ះ
ពាល់ ល់្ុខភាព្ត្វ។ ្កណ្តកង្ៀងានផទុកសារធាត្ុ Phytoestrogens

និងេង់្ុីមក លទ្ប់សាកត្់ គឺានបញ្ជ
ហ ល់ទាំង្ត្វ និងមនុ្េ (IEH 2000)។
ការម្រពួយ

រមភរប្់ខុាំ្

ជាមួយ្កណ្តកង្ៀងម្រត្ូវ

ន្ងងាបតាាំងពីមុនមក

ងៅកនុង េត្ែបទ្ AN#២៨។ ងៅផទ៉ះអាឡហា
ងយើងក៏ងម្រជើ្ងរ ើ្ ង ើមបីងចៀ្
ូ
វាងពី្រ ីរាងគ្ប
ិ បនិមិត្ត្ម្រាប់បងាកត្់ពូជ (GMOs)។
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នសចកតីសន្ាិដ្ឋាន្
ក្ិករចិញ្ចឹមងគា ពកព ងចៀម និងម្រកបី គួរពាោមរកាធាត្ុចូល
ក ល

នទ្ិញមកកនុងកម្រមិត្េបបរាមួយ។ ក្ិករម្រត្ូវកត្ងធវើឱ្យានត្ុលយភាព

រវាងត្ម្រមូវការរបបអាហារ្ត្វរប្់ពួកងគជាមួយនឹង្ុវត្ែិភាព ផ្អ្ុខភាព
និ ង ្នតិ ្ុ ខ ពី ងចរកមម ។ មិ ន ថាងគាលងៅរប្់ េន ក លអ បុ ណណ ្ម្រាប់ ហវូ ង
្ត្វទ្ាំពាងេៀងរប្់េនកងនា៉ះងទ្ បុកនតម្រត្ូវម្រ

ក ថា េនកងរៀបចាំកផនការ និង

ម្រគប់ម្រគងងដ្ឋយម្របរងម្របយ័ត្ន ង ើមបីផលម្របងោជន៍្ត្វ និងក្ិករ។ ក្ិដ្ឋាន
ត្ូ ច ៗភាគងម្រចើ ន ងៅត្ាំ ប ន់ អា ្ុី អា ងគន យ៍ អា ចងធវើ

នលអ ង ើ មបី េ ភិ វ ឌ្ឍ និ ង

ម្រគប់ ម្រគងវាលងមម មួ យ ចាំ នួ ន ្ម្រាប់ ្ ត្វ ទ្ាំ ពា ងេៀង

ងដ្ឋយរួ ម បញ្ចូ លគាន

ជាមួ យ នឹ ង យុ ទ្ធ សា ស្រ្ត កា ត្់ និ ង ម្របមូ ល ។ លាមក្ត្វ គួ រ កត្ម្រត្ូ វ

នដ្ឋក់

បញ្ចូ លងៅកនុងក្ិដ្ឋាន ង ើមបីរកាជីជាត្ិ ី្ម្រាប់ ាំណាំចាំណ្ី្ត្វ និងរុកា
ជាត្ិ ងហើ យ វ ដ ននសារធាត្ុ ចិ ញ្ចឹ ម កនុ ង ី ក លានេត្ែ ម្របងោជន៍ ល់ កា រ
ចិញ្ចឹម្ត្វចម្រមរ៉ះ នឹងកម្របងៅជាផលិត្កមមង្បៀងម្របកបងដ្ឋយនិរនតរភាព និង
ានលកាណ្ៈង្ ាកិចចជាងមុន៕
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ូ
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ជាាមួួយនឹឹងកាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�កបដោ�ោយប្រ�សិិទ្ធធភាាព
អ្ននកអាាចបង្វែ�ែរកាាកសំំណល់់ពីីកាារ
កាាត់់ និិងប្រ�មូូលចំំណីី ទៅ�ៅជាាផលិិតផលដែ�លមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ជីីវធ្យូូ�ង។ កត្តាា�សំំខាាន់់
គឺឺត្រូ�ូវប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាសមស្រ�បមួួយក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ និិងរកមើ�ើលវិិធីីកាាត់់បន្ថថយកម្លាំំ��ង
ពលកម្មមដល់់កម្រិ�ិតអប្បបបរមាា។
មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�នអ្ននកនឹឹងអាាចពង្រី�ីកដោ�ោយសុុវត្ថិិ�ភាាព
នៅ�ៅពេ�លអ្ននកបន្ស៊ាំំ��� និិងអនុុវត្តតមេ�រៀ�ៀនដែ�លបាានរៀ�ៀន។ បន្ទាា�ប់់មកអ្ននកនឹឹងអាាចចែ�ករំំលែ�ក
ជាាមួួយកសិិករដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក!
សៀ�ៀវភៅ�ៅណែ�នាំំ�នេះ�ះ ផ្តតល់់នូូវព័័ត៌៌មាានសម្រា�ាប់់អនុុវត្តត រូូបមន្តតធ្វើ�ើ�ចំំណីីដំំបូូង និិងជាាច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀត កាារបង្ហាា�ញពីីសរីីរាាង្គគនៃ�កាារអនុុវត្តតប្រ�សើ�ើរបំំផុុត ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅកសិិដ្ឋាា�នអាា
ឡូូហាា នៅ�ៅ Palawan ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន។
កូូនសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ បាានកើ�ើតឡើ�ើងជាាច្បាាប់់ដើ�ើម ដែ�លជាាស៊េ�េរីីអត្ថថបទ ដែ�លបាានសរសេ�រ
សម្រា�ាប់់អេ�កូូអាាស៊ីី� ហើ�ើយឥឡូូវអាាចឱ្យយអ្ននករកបាានក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាទម្រ�ង់់កូូនសៀ�ៀវភៅ�ៅ
។ សូូមរីីករាាយ!

ប្រព័ន្ធចម្រុះនៃការចិញ្ចឹមសត្វ និងយុទ្ធសាស្រ្តនៃការផ្តល់ចំណី សម្រាប់
កសិដ្ឋានខ្នាតតូចន�ៅតំបន់ត្រូពិច

