
 

 

ឯកសាររអេកអូាស ៊ី អេខ៣១ ខខមិថ នា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
 

 

ជអ្មើសចាំណ៊ីស្ាប់សត្វទាំពារអេៀងអៅត្ាំបន់្ត្ូពិក 

ដោយ ដោក ឃីត មីឃឃលសុន (Keith Mikkelson) គ រ្ឹះស្ថា នឃែរកាដកេងកំគាផ្ទឹះអាឡូបា និងកសិោា ននិរនតរភាព ផឺ្តតូ  
គពីនដសសា ភីលីពីន។ 

 [កំណត់សម្គា ល់អំពីអនកនិពនធៈ អតាបទដនឹះកតស់ំគាល់ការដដំឡីងវ្គទីបនួ និងចុងដគកាយននដស៊េរមីួយរបសក់ារបដងកីត
ចំណីសតវដៅដលីកសិោា ន អតាបទដនឹះបានសរដសរដោយ ឃីត មីឃឃលសុន (Keith Mikkelson) គ រ្ស្ថា នឃែរកាដកេងកំគាផ្ទឹះអាឡូបា 
និងកសិោា ននិរនតរភាព ផឺ្តតូ គពីនដសសា ភីលីពីន។ អតាបទជាអទិភាពរបស់ដោកឃីតមួយចំននួ (Keith) រមួមានអតាបទ AN ដលខ
២០ ចណីំគតី AN ដលខ២៥ ចំណីគរកូ និងAN ដលខ២៨ ចណីំសតវស្ថា ប។ អតាបទទងំដនឹះបានបង្ហា ញពីរដបៀបននការដគបីគបាស់
ផ្លិតផ្លដៅកសិោា នសគមាប់ចណីំសតវចតុបាត អាចកាត់បនាយការពរងឃផ្ែកដៅដលីធាតុចូលពីខាងដគៅ (មានតនមានែា) ឃដលដ្វីឱ្យ
ដកីនដឡីងនូវនិរនតភាព និងអតាគបដោរន។៍] 

អសចកត៊ីអ្តើម 

ភាពអស្ថា រយននពហុរោំយអាហារ (គកពឹះ) របស់សតវទំារដអៀងអាចមានទគមង់ដគចីន ឃដលវាបានឃគបគបួលដៅតាមតគមូវការ
អាហារូបតាមភ។ សតវទំារដអៀងមាន គមាមដរីងមយួ្ូ គកចកឃបកជាពីរ មានដរងីបួន ជាគបដភទសតវចតុបាតទាំរដអៀងននគបដភទរងរុយ
មីណាន់តា (Ruminantia) (ដៅកនុងគបដភទ អាតយូោកទ់ឡីា (Artiodactyla))។ សតវចតុបាតមានដូចជាាៈ គកបី ពឃព និងដគានគព
មួយចំននួជាសតវទំារដអៀងឃដលដ្រកដឃញីដៅអាសុីខាងដកីតដ ៀងខាងតបូង។ 

សតវទំារដអៀងអាចរោំយអាហារ និងទញយកស្ថរធាតុចញិ្ា រមពីអាហារឃដលមានរុកខជាតិជាមូលោា ន ដោយការបំឃបកវាដៅ
កនុងគកពឹះជាមយួនរងរំនួយពមីីគកូសររីាងគឃដលមានគបដោរន៍មុនដពលរោំយអាហារ (រូបទី១)។ បន្ទទ បព់ីការបំឃបកដំបូង អាហារ
ឃដលបានបំឃបកដហយីដៅផ្តននគកពឹះទីមួយគតូវបានឃកែរដចញមក នងិទំារមតងដទៀត។ ដដំណីរការននការទំារមតងដទៀតនូវចំណីរឃដល
បានឃកែរដចញដន្ទឹះ (ដដីមបបីំឃបកស្ថរធាតុរុកខជាត ិនិងរំរុញការរោំយអាហារ) គតូវបានដ្ដៅថាការទំារដអៀង។ កាកសណំលព់ីការ
ទំារដអៀង ្មឺានស្ថរសំខាន់សគមាប់ដ្វីរីកនុងការដ្វីផ្លតិកមេដណំាបំានោ៉ា ងគបដសីរននដំណាចំំណីសតវសគមាបស់តវសុីជាអាហារ។ 
រីោមកសតវ្ ួរគតូវបានដគបីដៅដលីកសោិា នដដមីបឃីែរការជីាតិដី។ ផ្លគបដោរនម៍ួយននការចិញ្ា រមសតវចគមរឹះ នរងដ្វឱី្យរុកខជាតិមាន
សុខភាព និងទិននផ្លគបដសីរ ឃដលជាការតបសនងដៅវញិនូវការបំឃលងដឡងីវញិនូវស្ថរធាតុចិញ្ា រមកនុងដីដៅកសិោា ន។ 
 រដគមីសជាដគចនីឃដលមានសគមាប់ការផ្តល់ចណីំអាហារដលស់តវទំារដអៀងដៅដលកីសិោា នតូចៗ។ មុនដពលដគរីសដរសីយុទធ
ស្ថស្រសតននការផ្តល់ចណីំសគមាប់ស្ថា នភាពរបសអ់នក គតូវគបាកដថា អតាគបដោរន៍មានដគចីនជាង្ុណវបិតត។ិ រាល់កសោិា ន្ឺមាន 
លកខណាៈឃតមយ៉ាងដូចគាន  ដហយីកសិករគតូវឃតកណំតប់ដចាកដទសសមគសបបំផុ្ត និងបដចាកដទសគបកបដោយគបសិទធភិាពតនមាសគមាប់
តគមូវការរបសព់ួកដ្។ 



 
រូបទី១៖ ដគាឃដលបានចងដដីរដៅវញិដៅមករុវំញិសនរងសីុអាហារ (ដមេ ) Gotu Kola និង Salvania 

 
តារាងទី១៖ ្ុណភាពអាហារូបតាមភននដមេ សងួ ត ដមេ គសស់សតុកទុក និងវាលដមេ ្មេជាតិ ដៅខាងលិចដ ៀងខាងតបូងននគបដទស 
នីដហេរោី៉ា  (Nigeria) (Ojo et al. 2013) 
រាយដ េ្ ឹះ CP Ash NDF ADF ADL GV 

(ml/0.2 
gDM) 

Cg 

(ml/hr) 
ME 

(MJ/kg 
DM) 

OMD 
(%) 

SCFA 
(µmol) 

ដមេ សងួត ៩២.០ b ៧៩.០ b ៥៨៩.០ 
b 

៤៣៦.៣
a 

១៧៤.៧ 
b 

៣៤.៣៣ 
a 

០.០៩ ៨.៦ b ៤៥.១ b ០.៥ b 

ដមេ គសស់សតុក
ទុក 

១០៨.០ 
a 

១០៦.០ 
a  

៥៧៤.៤ 
c 

៣៦៣.៨ 
b  

១២៨.១ 
c 

៣៣.៦៧ 
a  

០.០៧ ១០.៧ a  ៥៥.៤ a ០.៧ a 

វាលដមេ ្មេជាតិ ៥៩.០ c ៧១.០ c ៧០៥.២ 
a 

៤៤០.៦ 
a 

១៨៤.៤ 
a  

១៣.៦៧ 
b 

០.០៨ ៥.៣ c ៣២.៨ 
c 

០.២ c 

កគមិតលដមែៀងជា
ម្យម (±SEM) 

៧.២៤ ៥.៣២ ២០.៧៣ ១២.៥១ ៨.៧១ ៣.៤៤ ០.០១ ០.៨២ ៣.២៩ ០.០៧ 

តនមាម្យមដៅកនុងរួរឈរជាមួយគាន  ឃតអកេរខុសគាន  ្ឺមានភាពខុសគាន ននលកខណាៈ (P<០.០៥)។ CP គបូដតអុីនដៅ NDF: វធិានការរមួកនុងការវាស់
កគមិតស្ថរធាតុសរនសរននអាហារសតវ ADF: ភា្រយស្ថរធាតុដៅកនុងចំណីសតវឃដលពិបាករោំយ ADL: Acid detergent lignin GV: ចំណុឹះ 
ឧសេ័ន C: អគតាននការបំឃបកស្ថរធាតុ ME: ថាមពលសុទធឃដលដៅសល់បន្ទទ ប់ពីបដញ្ាញកាកសំណល់រចួ OMD: ការរោំយស្ថរធាតុសររីាងគ SCFA: 
អាសីុតខាា ញ់ជាមួយនរងអាតូមកាបូន SEM: កគមិតលដមែៀងម្យម។ សមាសភា្ដីវាលដមេ ្មេជាតិដៅរដូវគបាងំាៈ (Pennisetum purpureum, 
Andropogon gayanus, A.tectorum, Panicum maximum, Sorghum almum, Stylosanthes hamata, Calopogonum mucunoide, 
Centrosema mole) ។ 

 



ស ខភាព្បអសើរបាំ្ ត្ននហ្វូងសត្វទាំពារអេៀង 
 ពនាឺគពឹះអាទិតយ និងដមេ  ្ ឺជាគបភពដល៏ែបំផុ្តននស្ថរធាតុចញិ្ា រមសគមាប់សតវដគា គកប ីនិងដចៀម ប៉ាុឃនតអាចមិនផ្តល់របបអាហារ
ដពញដលញសគមាបស់តវទំារដអៀងដផ្េងដទៀតដទ។ ដទឹះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ សតវទាំរដអៀងទងំអស់នរងទទលួបានអតាគបដោរនព៍ី
វាលដមេ ខាឹះដៅដពលឃដលគតូវបានគ្ប់គ្ងឱ្យបានគតរមគតូវ គបឃហលជាគតូវបានរមួបញ្ាូលជាមួយចណីំសតវដនទដទៀត ដូចជាពពកួរុកខ
ជាតិដឡហគូម (ដូចជា ពពួកសឃណត ក) ឬសូមបឃីតអាហេូឡា។ ភា្ដគចីនននអតាបទដនឹះនរងពិភាកាដលីគបធានបទចំននួពីរកនុងចំដណាម
គបធានបទបីឃដលបានរាយដៅកនុងតារាងទី១ ខាងដលី (វាលដមេ សងួត និងវាលដមេ ្មេជាតិ)។ ដយងីនរងមនិរមួបញ្ាូលចណីំសតវឃដល
សតុកទុកទងំគសស់ ឬគគាប់្ ញ្ញជាតិសគមាប់ចណីំសតវដន្ទឹះដទ ដលីកឃលងឃតចងែុលបង្ហា ញដៅកនុងតារាងទី២ នូវ្ុណសមបតតិ និង្ុណ
វបិតតិរបស់វាជាមួយនរងឯកស្ថរដោងដូចខាងដគកាម។ 

អោ-្កប៊ី 
 ្មេជាតិននដគាយកស្ថច់ នងិដគាយកទរកដោឹះដៅតំបនអ់ាសុីខាងដកីតដ ៀងខាងតបូង ្ឺពូរកាត់ឃដលរកីលូតោស់ដៅកនុង 
បរសិ្ថា នដផ្េងៗពីហុមីា៉ា នឡោ៉ា នរហូតដល់តំបន់គតូពកិដសីម។ ពូរបង្ហក ត់ខាឹះគតូវបានឃណន្ទដំោយអនកមករស់ដៅែេីដៅអឺរ ៉ាុប ឬគបជារន
ឃដលផ្លា សទ់ីលំដៅ។ ដៅគបដទសហវលីីពីន ដគា "ដដីម" គតូវបានឃណន្ទដំោយគបដទសដអសប៉ាញ ពួកដ្បានន្ទយំកពូរជាដគចីនដៅ
តំបន់ែេីឃដលដ្បានដ្វីអាណានិ្មជាង ៤០០ឆ្ន មុំន។ បណាត គបដទសជាដគចីនមានពូរបង្ហក ត់តាមឃខេគសឡាយចាសស់គមាប់គបដទស 
ដហយីឃដលបានបនាំុនរងអាកាសធាតុ និងបរបិទកនុងតំបន់។ ដយងីនរងពនិិតយដមលីរដគមីសសគមាប់ចណីំដគាយកស្ថច់ជាមុន ដហយី
បន្ទទ ប់មកឃណន្ទវំ ិ្ ីដដីមបបីដងកនីទិននផ្លទរកដោឹះសគមាប់ហវូងដគាយកទរកដោឹះ។ 

ទឹក និងេាំបិេខនិជ (ខរ ៉ែ) 
 ទរកគតូវឃតមានជាគបចាដំដីមបឃីែរកាសុខភាពហវូងសតវាហនាៈ។ អំបលិ (សូដយូមការ ួ NaCl) ក៏ជាស្ថរធាតុចញិ្ា រមចាបំាច់
សគមាប់ដគាគកបីផ្ងឃដរ។ ជាម្យមដគាគកបី្ួរដគបីគបាស់អបំិលព ី១១ ដៅ ១៥គកាមកនុងមួយនែង ដដីមបបីំដពញតគមូវការអាហារូបតាមភ។ 
ទងំសូដយូម នងិការអាចគតូវបានដគបីគបាស់ដោយដគាគកបកីនុងបរមិាណខពស់ដោយមិនមានផ្លប៉ាឹះាល់អវរិជមានដន្ទឹះដទ ប៉ាុឃនតកគមិតនន
របបអាហារ NaCl មិន្ួរដលសីពី ៨ភា្រយននរបបអាហារគបចានំែងដោយទមងន់ដន្ទឹះដទ (Ward នងិ Lardy 2005) ។ ដៅតាមតំបន់
ឃដលឃរ ៉ាខនរិមានតនមានែាដពក អំបិលសមុគទអាចគតូវបានផ្តល់ជា “រដគមីស” (ឧទហរណ៍ អំបលិគតូវបានទុកដចាល ដហយីសតវអាច
បរដិភា្បានតាមតគមូវការឃដលគតូវការ) ។ ដោងដៅតាមដោក Troy Smith សូដយូមដៅកនុងអបំិល្ជឺាស្ថរធាតុឃរ ៉ាឃតមួយ្ត់ឃដល
សតវាហនាៈបានដគបីគបាស់ជា “អាហារូបតាមភ” គាត់និោយថាពួកដ្នរងទទលួយកបានដគចីនតាមតគមូវការដៅដពលឃដលផ្តលរ់ដគមីស
ដោយឥត្តិនែា ដោយមិនចាបំាច់ដគបីគបាស់ដគចនីដពក (២០០៨) ។ 
 ការដរៀបចំបាុកដោយបង្ហា បដ់ជីាគសទប់ៗសាិតដៅកនុងដណំាក់កាលពិដស្ថ្ន៍ និងការស្ថកលបងដៅដឡយី។ សមាសធាតុ
ននគសទបន់ីមួយៗ្ឺជាលបយដីឥដាពណ៌គកហមដបៀកការារដោយដីខាចព់ីខាងដគៅ គបមាណ ២ ដៅ ៣្ឡូីគកាម រមួនរង សកររងូ 
គបមាណ ១០០គកាម ដៅ ៥០០គកាម អបំិលគបមាណ ១០០ ដៅ ២០០គកាម កំដបាររាវ ឬសុីម៉ាង់គបមាណ ១្ឡូីគកាម ោយនរង
អំបិលសមុគទគបមាណ ៣្ឡូីគកាម។ ដយងីកំពុងដ្វកីារវភិា្ដលីកគមិតរ រងមារំបសល់បយដនឹះ (Liu et al. 1995)។ ដទឹះជា បាុកជា
ដគចីនគតូវបានដរៀបចំដឡងីដោយោយស្ថរធាតុអ៊េុយដរ ឃតបាុកឃដលដយងីកំពុងដរៀបចំ និងស្ថកលបងដនឹះមនិមានវតតមានស្ថរធាតុអ៊េុយដរ
ដន្ទឹះដឡយី។ ពពួកអតិសុខុមគបាណឃដលមានដៅកនុងែតទ១ីននគកពឹះសតវមិនអាចដ្វសីំដោ្ពពួកអាមុណូីអាសុីតបានលែគ្ប់គគាន់
តាមតគមូវការដន្ទឹះដឡយី ឃដលវាជាកតាត ដ្វឲី្យមានកងវឹះអាហារូបតាមភចំដាឹះសតវឃដលចញិ្ា រមដោយចណីំអ៊េុយដរ (Chalupa, 1968)។ 
 



វាេអមៅ  
 ការអភិវឌ្ឍវាលដមេ គបកបដោយនិរនតរភាព ្ឺអាចដ្វីដៅបានដោយគតូវដ្វឃីផ្នការជាមុនមួយចំននួ នងិដគបីគបាសក់ារអដងកត
ជាក់ោក។់ “អនកដគរីសដរសីវាលដមេ ” ្ជឺាចណុំចចាប់ដផ្តីមដ៏លែមួយ ដដីមបកីណំត់ថាដតីដមេ គតូពិចណានរងទទលួដជា្រ័យ។ កឃនាង 
“អនកដគរីសដរសីវាលដមេ ” ឃដលទក់ទញ មានមូលោា នដលីដសៀវដៅ ម្គដទសក៍ដៅកាន់វាលដមេ ដគ៏បដសីរសគមាប់តបំន់គតូពិក និងអនុ
តំបន់គតពិូក ដោយដោក L. R. Humphreys និង I. J. Partridge (១៩៩៥) វាអនុញ្ញញ តឱ្យអនកបញ្ាូ លលកខខណឌ របស់អនក ដដមីបី
ទទួលបានអនុស្ថសន៍លែបផុំ្ត (រូបភាពទ ី ២)។ [កណំត់សមាគ ល់របសអ់នកនពិនធាៈ សូមដមីលអតាបទ AN ដលខ២៣ និងតាមោន 
អតាបទមួយដៅកនុង AN ដលខ២៥ អពំីសកាត នុពលននគបដភទចណីំសតវទងំដនឹះខាឹះនរងកាា យដៅជាដមេ ចនគង។ ដៅដពលឃណន្ទគំបដភទ
ដមេ ែេីៗដៅកានត់ំបនម់ួយ សូមដមតាត ដគបីគបាសស់ញ្ញញ គបរងគបយត័ន ដហយីស្ថកលបងវាដោយខាួនឯងជាមុនដដីមបគីបាកដថា “ដំដណាឹះ
គស្ថយ” មិនកាា យជាបញ្ញា ដផ្េងមួយដទៀតដទ!]។ 
តារាងទី២៖ ការគ្ប់គ្ង ្ុណសមបតតិ និង្ុណវបិតតិននយុទធស្ថស្រសតកនុ ងការផ្តល់ចណីំដផ្េងៗគាន សគមាប់សតវទំារដអៀង 

្បអេទចាំណ៊ី  ការ្រប់្រង រ ណសមបត្ត ិ រ ណវិបត្ត ិ
វាលដមេ  បមាា ស់ទសីតវចតុបាត លទធភាពដុឹះពនាកដចញ

ោ៉ា ងរហ័ស 
ការដគបីគបាស់វាលដមេ ហួសកគមិត បា៉ា រា៉ា
សុីត 

កាត់ និងគបមូល ការគបមូលដមេ គសស់ និងផ្តល់
ឱ្យសតវ 

រុកខជាតិដឡហគូមអាចបនតការ
ោដុំឹះ គាេ នបា៉ា រា៉ា សុតី 

ចំណាយដពលកាត ់និងគបមូល គបដភទ
វាលដមេ លែគតូវឃតមាន 

ដមេ សងួត ការគបមូលដមេ គសស់ និងផ្តល់
ឱ្យសតវ 

អាចគតូវបានសតុកទុកឱ្យសងួត  អាចខូច មានកាកសណំល់ដកតីដឡងី 

ដមេ គសស់សតុកទុក ការទិញគគាប់្ ញ្ញជាតិ ឬការ
គបមូលដមេ គសស់ និងការបំឃបកវា 

អាចគតូវបានសតុកទុកឱ្យសងួត អាចខូច មានកាកសណំល់ដកតីដឡងី 
អាចន្ទឱំ្យកដកីតអាសុីត 

គគាប់្ញ្ញជាត ិ ផ្តល់ចណីំ អាចគតូវបានសតុកទុកឱ្យសងួត អាចខូច ខេត់អាហារបូតាមភ អាចន្ទឱំ្យក
ដកីតអាសុតី 

 

កាត្់ និង្បមូេអមៅ  និងពពួកអេហ្គូម (សខណត ក) 
 ផ្ទឹះអាឡូហាោដុំឹះដំណាចំណីំសតវឃដលមានរីវចគមរឹះោ៉ា ងទូលំទូោយ ឃដលដយងីន្ទយំកដៅឱ្យពឃព និងដគារបស់ដយងី ដូច
ជា “កាត់ នងិគបមូល”។ មនុសេគបដសីរជាងបសុសតវ កនុងករណីគបមូលផ្លដោយគបរងគបយត័ននូវគបដភទដមេ ខពស់ ដដមីដឈ ីនងិ្ុដមាព ត
នគព ដៅដពលឃដលវាខពសដ់ពញដលញលែ។ ដោងដៅតាម Martin (១៩៩៣) “គបឃហល ៧៥% ននចំណីសតវឃដលបានដគបីគបាស់ដៅ
តំបន់គតពូិក ្ឺដមេ ”។ ដមេ អាចគតូវបានគបមូល និងផ្តល់ជាចំណីដល់បសុសតវ គបសិនដបវី ិ្ ីស្ថស្រសតមានគបសទិធភាពគតូវបានដ្ដគប។ី 
 ដយងីោដំមេ  Chrysopogon zizanioides (ដមេ ដវទីវុ)ឺ សគមាប់ការគ្ប់គ្ងទីរគមាលគបកបដោយដសារភាព ដៅកនុងគបព័នធ
គបមូលទរករបស់ដយងី។ ដលសីពីដនឹះ វារួយកាត់បនាយការហូរដគចាឹះ ដមេ ដវទីវុកឺ៏ជាគបដភទដមេ មយ៉ាងឃដលមានរសជាតិឆ្ង ញ់សគមាប់
សតវសុរីក់មាត់ (Vetiver) (រូបភាពទី ៣)។ ដយងីអាចគបមូលផ្លដវទីវុដឺៅខាីញរកញាបក់នុងអំឡុងរដូវវសា និងរកាតនមាអាហារូបតាមភ
សគមាប់ជាចំណីសតវ (តារាងទី ៣)។ 
 ដយងីក៏បានដគបីគបាស់ដមេ  Pennisetum purpureum (Napier) កាត់វាគសសស់គមាបជ់ាចំណីដគា គកបី និងដចៀម។ សតវ
ដគានរងសុីដមេ ដនឹះោ៉ា ងង្ហយគសួលដៅដពលឃដលដយងីយកដៅឱ្យពួកវាសុីដៅកឃនាងឃដលវាលដមេ មិនមានដមេ ដុឹះលែ ដដីមបបីំដពញ



បឃនាមអវីឃដលខវឹះខាត។ ដមេ  Napier ្ ឺអស្ថា រយណាស់ ពីដគាឹះវាអាចគតូវបានដុឹះោលឃផ្នកសររីាងគលូតោស់បានោ៉ា ងលែ (ឧទហរណ៍ 
ពួកវាបនតពូរដោយឥតដភទ តាមរយាៈការកាត់ោ)ំ។ ដយងីកំពុងបណតុ ឹះបណាត លសហករណ៍ចនំួនបីដៅកនុងតបំន់របស់ដយងី ដដមីបដីគបី
ពូរមួយននបដចាកដទសកាត់ោ ំ(ផ្ាំ បំដៅ) ដដមីបដីមីលថា ដតីមានគបសិទធិភាពបំផុ្តសគមាប់្ដគមាងចញិ្ា រមគកបីយកទរកដោឹះរបសព់ួក
ដ្ ដោយមានការគបរងគបយត័ន! អនកអាចកាត់ដមេ  Napier ដោយផ្លទ ល ់ឬគបសិនដបីដៅរដូវគបាងំគតូវបានកាត ់ ដហយីចាប់ដផ្តីមបណតុ ឹះ 
និងបន្ទទ ប់មកោវំាដៅរដូវវសា។ ដយងីដ្វីការកាត់កំពកពីរ ឬបីថាន ងំជាមួយអតិសុខុមគបាណឃដលមានគបសិទធភិាព (អុីអរម១) ដហយី
បន្ទទ ប់មកគរលក់វាចូលដៅកនុងសូលុយសយុង Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza (VAM) ឃដលអាចរកបានពីស្ថកលវទិយលយ័ហវី
លីពីន Los Banyos។ 
 

េនកអ្ជើសអរ ើសវាេអមៅ  
្បអេទវាេអមៅ  ធន់្រ ាំនឹង កមពស់
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ដលីសលប់ 

 

 ដខាយ  ម្យម  លែ  លែណាស ់

 រូបទី២៖ ម្គដទសគបដភទវាលដមេ ននអនកដគរីសដរសីវាលដមេ ។ មានដៅាៈ https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm 

 
 ផ្ទឹះអាឡូហា (Aloha House) ក៏បានដគបីគបាស់គបព័នធបដចាកវទិយដកីសិកមេដៅតបំនទ់ីរគមាល (SALT) ចាប់តាងំពឆី្ន  ំ
២០០១ មក។ គបព័នធដនឹះរមួបញ្ាូ លទងំដសារភាពដីរាងជារងវង់ដកាងជាមួយដដមីដឈដីឡហគូម (ពពួកផ្តល់ធាតុអាសូត) និង្ុដមាព តរុកខ
ជាតិមានអាយុយូរឆ្ន កំដូ៏ចជាដំណាតំាមចដន្ទា ឹះរួរគបចាឆំ្ន ផំ្ងឃដរ។ ដដមីដឈដីឡហគូម (ពពួកផ្តល់ធាតុអាសូត) នងិ្ុដមាព តរុកខជាតិ
អាចផ្តលរ់ដគមីសចណីំសតវដល៏ែសគមាបស់តវទំារដអៀង។ រុកខជាតិដឡហគូម (ពពួកផ្តល់ធាតុអាសូត) រមួចំឃណកផ្តលគ់បដូតអុីនសគមាប់
ការសគមួលការរោំយអាហារ និងផ្ទុកវតីាមីនកដូ៏ចជាកាតាលីករឃដលរំរុញការរោំយអាហារ (Watson 1985)។ ប៉ាុន្ទេ នឆ្ន មំកដនឹះ 
ដយងីអាចរកាទុកគគាបពូ់រពីរុកខជាតិដឡហគូម (ពពួកផ្តល់ធាតុអាសូត) ឃដលមានអាយុយូរឆ្ន ។ំ ដយងីបានបដងកីតចគមរងរុកខជាតិ និងោំ
រុកខជាតិជារងវង់ដកាងននរុកខជាតកិនុងគបដភទ Desmodium rensonii (ដ េ្ ឹះកនុងគសរក: Ticktrefoil), Flemingia congesta 
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(Malabalatong), Indigofera, Gliricidia sepium (Kakawate ឬ Madre de Cacao), Leucaena leucocephala (Ipil-Ipil) 
និង Mangium acacia ។ រុកខជាតិននគបដភទទងំដនឹះ ្សឺមគសបទងំអស់សគមាប់វ ិ្ សី្ថស្រសតគបពន័ធបដចាកវទិយដីកសិកមេដៅតំបនទ់ី
រគមាល (SALT) និងជាគបភពដ៏មានតនមាសគមាប់ចណីំពឃព (Elvitch and Wilkinson 2008)។ 

 

រូបទី៣៖ ពឃពរកីរាយសីុសារកដមេ ដវទីវុខឺាី ដៅដលីបងគងខ័ណឌ ចំណីមួយ  

តារាងទី៣៖ ្ុណភាពអាហារូបតាមភននដមេ ដវទីវុដឺៅវ្គននវដតលូតោស់ដផ្េងៗគាន  

 អមៅ អវទ៊ីវ ៉ឺខច៊ី អមៅ អវទ៊ីវ ៉ឺអពញវយ័ អមៅ អវទ៊ីវ ៉ឺចាស ់

ថាមពល (kcal/ kg) ៥២២ ៧០៦ ៩៦៩ 
ការរោំយ (%) ៥១ ៥០ - 
គបដូតអុីន (%) ១៣,១ ៧,៩៣ ៦,៦៦ 
ធាត់ (%) ៣,០៥ ១,៣០ ១,៤០ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



េនកអ្ជើសអរ ើសវាេអមៅ  
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 ដខាយ  ម្យម  លែ  លែណាស ់

 រូបទី៤៖ ម្គដទសគបដភទវាលដមេ ននអនកដគរីសដរសីវាលដមេ ។ មានដៅាៈ https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm 

ការបង្កា រននបញ្ហា ប៉ែ រ៉ែ ស ៊ីត្ជាមួយនឹងការកាត្់ និង្បមូេ 
 ដៅតាមតំបន់្ង្ហវ លសតវចតុបាត ដគាគកបីមនិគបឈមនរងការ្គមាមកំឃហងននការ ាងបា៉ា រា៉ា សុីតពបីរសិ្ថា នដន្ទឹះដទ ពីដគាឹះ
ពួកវាមានភាពសុ្ថនំរងកតាត ចនគងខាឹះៗននតំបន់គតូពិកឃដលញាញីំដលីសតវពឃព។ ដទឹះជាោ៉ា ងណាក៏ដោយ ពឃពង្ហយនរងទទលួ ាងរមងឺ
ឃដលបងកដោយបា៉ា រា៉ា សុតីដផ្េងៗ ដហយីគបដសីរបំផុ្តគតូវបានដ្គពឃលងឱ្យសុីដមេ ដៅដលីវាលដមេ សងួតបន្ទទ បព់ីទរកសដនេមីបានហួត ឬ
សងួតដគកាយពីដភាៀងរចួ ពីដគាឹះការដគរៀតចូលននដងកូវបន្ទា គតូវបានរួយសគមួលដោយដមេ ដសីម (រូបភាពទ ី៤)។ ការកាត់ នងិគបមូលនូវ
រុកខជាតិដឡហគូម ឃដលឃតងឃតមានសគមាប់សតវពឃពរបស់ដយងីជានិចា ដហយីអាចគតូវបានផ្តល់ជាចណីំដោយគាេ នហានិភ័យននពពួកបា៉ា
រា៉ា សុីតឃដល ាងដល់ពឃពមតងដទៀតដទ ដគាឹះដងកូវដាឹះដវៀនរស់ដៅឃតកនុងដមេ ដសីមប៉ាុដណាណ ឹះ។ វាមានស្ថរាៈគបដោរន៍ណាស់កនុងការ
គ្ប់គ្ងការកាត ់នងិគបមូល ដដីមបកីារារគបឆ្ងំនរងពពួកបា៉ា រា៉ា សុីតដនឹះដៅតំបន់គតូពកិជាដគចីន។ 

ការអ្បើ្បសអ់មៅ ខែេបនអ្ោងទ ក ការ្រប់្រងកសដិ្ឋា នជាក់ខសតង ការេជួរែ៊ីតាមខបប
ឃ៊ីឡាញអៅ្សរប់ែ៊ីអ្កាម និងរបងេរគ៊ីសន៊ីការពារខែេអាចចេត័្បន 
 P.A. Yeomen បានបដងកតី្នំិតមួយឃដលដ្ដៅថាការដ្វឃីផ្នការឃឡីាញ (Keyline) ដោយឃផ្ែកដលសីណាា នដី្មេជាតិ
នននផ្ទដី វាដគបទីគមង់ និងសណាា ននននផ្ទដីដដីមបកីំណត់្ំនូសគាង (បាង់) នងិទីតាងំននទំនប ់តំបនធ់ារាស្ថស្រសត ផ្ាូវ របង អាគារ នងិរួរ
ដដីមដឈ ី(Ecologia 2012)។ ការភជួររាស់តាមឃបបឃឡីាញ (Keyline) គបកបដោយភាពនចនគបឌ្តិរបសគ់ាត់ មានសមតាភាពដ្វីការ
ដលីដីគសទប់ដគកាមដោយមិនគតឡបទ់គមង់ដី (ពុំនុឹះកាតទ់ទរងរបសដ់ី) (រូបភាព ៥)។ កនុងរយាៈដពលពីដគចនីឃខដៅមយួឆ្ន  ំវាលដមេ
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អាចគតូវបានដ្វីឱ្យគបដសីរដឡងីដោយការរាស់ដជីាមួយនរងការភជួររាស់ដគៅៗ ជាបនតបន្ទទ ប់ចាប់ពី ១០ស.មដៅ ២០ស.ម ដៅ  
៣០ស.ម។ ជាមួយនរងបញ្ញា ខយល់ និងឫស គតូវបានោកប់ញ្ាូ លកនុងដី ដៅតាម្នាងនងគល័ដគៅ សកមេភាពអតិសុខុមគបាណដ៏្ ំអាច
គតូវបានឃែរកាតាមរយាៈការដគបីគបាស់វាលដមេ ឃដលបានដគគាងទុក។ ដោក Abe Collins បានចងគកងជាឯកស្ថរននដដំណីររបសគ់ាត ់
និងដបាឹះពុមភការរកដឃញីរបសគ់ាត់តាមរយាៈមដ្យបាយដផ្េងៗ។ ការឃកលមែឃឡីាញរបស់គាត់គតូវបានពភិាកាកនុងន័យស្ថមញ្ញដៅ
កនុងអតាបទឃដលគាតប់ានសរដសរជាមួយ Darren Doherty (ឆ្ន  ំ២០០៩)។ 
 ដោក Collins បានដឃញីកសិករបឃនាមស្ថរធាតុសររីាងគដៅកនុងដីវាលដមេ អស់រយាៈដពលជាដគចីនឆ្ន ជំាប់ៗគាន  ដដីមបបីដងកីន
ស្ថរធាតុសររីាងគរហូតដល់ ៧,៣ភា្រយ។ គាត់ដគបីគបាសោ់យបញ្ាូលគាន ននគគាប់ពូរដណំា ំ ឃដលជាទូដៅរវាង ៧ ដៅ ២០ពូរកនុង
លបយឃតមួយ - ដដីមបសីដគមចបាននូវសុខភាពពហុដី សគមាប់ផ្លិតកមេ និងដគាលដៅផ្លចំដណញដគចីន ជា្មេតាដៅកនុងគបពន័ធដ្វីក
សិោា នឃដលគាេ នការភជួររាស ់(Collins 2013)។ 
 ដទឹះបីជាគតាក់ទ័រ នងិការភជួរដីគសទប់ដគកាមតាមឃបបឃឡីាញគតូវបានដគបីគបាស់ដៅកនុងគបដទសអភិវឌ្ឍនក៍៏ដោយ ដយងីបាន
បដងកីតរដបៀបែេីនូវវ ិ្ ីស្ថស្រសតឃឡីាញឃដលបានឃកឃគបសគមាប់កសិោា នតូចៗ ឃដលមិនគតវូការដគ្ឿងមា៉ា សុីនទំដនីបដទ។ ជាមួយនរងការ
ដគបីគបាស់ការបដងកតីជាទគមងអ់កេរដអ “ទគមង់អកេរ A” ដយងីអាចោចុំឹះពីរគមាលភនំរហូតដលត់ាមគរលងរួរភនំ ដោយទញសំដណីម
ដល់គរលងរួរភន ំឃដលដ្វឱី្យដៅតាមគរលងរួរភនមំានសំដណីមខាា ងំ ដូដចនឹះវាបដងកនីភាពមានទរកដពញមួយឆ្ន  ំ(រូបភាពទី ៦)។ តាមរយាៈ
ការោតំាមឃខេបន្ទទ ត់ឃដលបានកណំត់ដោយទគមងអ់កេរដអ “ទគមង់អកេរ A” ដយងីអាចទញយកសំដណីមបានដគចនីតាមរយាៈគបពន័ធ
បញស នងិបដងកតីចណីំសតវបានលែដៅរដូវគបាងំ។ 

 

រូបទី៤៖ វដតរីវតិរបស់ដងកូ វបាបប៊េបឺ៉ាូល អាចមានដៅាៈ https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/ 

ដងកូវដពញវយ័វាយលុក ឬរាតតបត
ែតទីបនួននគកពឹះសតវទំារដអៀង 

ពងដងកូវ ាងកាតោ់មក
សតវ 

ពងដងកូវលូតោស់ដៅកនុងោមកសតវ 
ដៅជាកូនដងកូវ L3 កនុងរយាៈដពលបីនែង 

ពឃពឃដលសុីដមេ បំឃបក L3 

គបសិទធិភាពកូនដងកូវ L3 ចាកដចញពី
ោមកសតវ នងិផ្លា សទ់ីដៅដលីសារក
ដមេ គបឃវងពី ២ដៅ៣អុីងដៅកនុងទរក 

ឬទរកសដនេមី 

វែដជ៊ីវិត្ននែងាវូ Haemonchus contortus ែងាវូបបប ៉ឺប៉ែេូ 



របងេរគ៊ីសន៊ីការពារខ សព៊ីចាំណងសត្វចត្ បត្ 
 ការរមួបញ្ាូ លគាន រវាងការអភិវឌ្ឍវាលដមេ ជាមយួនរងការសុដីមេ ឃដលមានលកខណាៈជាគបពល ដយងីអាចបដងកីនដង់សុីដតសតុក 
និងផ្លា សទ់ីបសុសតវ របស់ដយងីឱ្យបានញរកញាប់ ឃដលជាញរកញាបព់ី ២ ដៅ ៣ដងកនុងមយួនែង។ ដោយមានរនំួយពីរបងអ្គសិនី
ឃដលអាចចល័តបាន សតវដគាសុីដមេ របស់ដយងីអាចដ្វសីកមេភាពដូចហវូងសតវនគព តាមគបវតដិស្ថស្រសដសតវដគានគព ឬហវូងដគានគពអាច
នរងសុីដមេ ជាគករមឃដលមានការហ៊េុ៊ុំព័តធោ៉ា ងតរងរ រង (ដដីមបកីារារហវូងសតវដអាយរចួផុ្តពីសតវមសំ្ថសី) ដោយជានស់ងកត់ដលីដី និង
បឃនាមោមកដល់ដ។ី បន្ទទ បម់កពួកដ្នរងផ្លា ស់ដៅកឃនាងឃដលមានបរោិកាសលែដៅដពលឃដលចាបំាច។់ ដោក Alan Savory បាន
យក្ំរូតាមការគ្ប់គ្ងហវូងរបស់គាត់ដលីការយល់ដរងដនឹះដូចឃដលបានកត់គតាដៅកនុងសំដណររបស់គាត ់និងការពភិាកា TED។ 

 

រូបទី៥៖ ការភជួ រដីតាមឃបបឃីឡាញសគមាប់ការង្ហរដៅគសទប់ដីដគកាមដោយគាេ នគតឡប់ទគមងដី់ (ពុំនុឹះកាត់ទទរងរបស់ដី) 
 

 ដៅដពលដគបដីពញដលញនូវរបងអ្គិសនីឃដលអាចចល័តបាន អនុញ្ញញ តឱ្យកសកិរផ្លា ស់ហវូងសតវរបស់ពួកដ្ដៅកនុងគករម 
ដោយគាេ នដមេ សុីគ្ប់គគាន់ ដូដចនឹះរុកខជាតិដមេ ទងំអស់គតូវបានសុី ដហយីោមកសតវគតូវបានបដញ្ាញមកដគៅ។ ដៅដពលទុកដចាលនូវ
អាហារផ្លទ ល់ខាួន និងរដគមសីដោយដសរ ី សតវទំារដអៀងនរងសុតីាមចណំង់ចណូំលចតិតដគចីនបំផុ្តនូវអាហារគសស់ៗ  និងបដញ្ាញ
ោមកសតវមកដៅកនុងតំបនម់យួចំនួន។ គបដភទអាហារឃដលគតូវមាតស់តវតចិតួចបំផុ្ត (ជាញរកញាប់្ឺដមេ ) បន្ទទ បម់កសមបូរ ដហយី
ផ្លា ស់បតូរសមាសភាពវាលដមេ តាមដពលដវោ ដៅជាគបដភទអាហារឃដលគតូវមាតស់តវតចិតួច។ ដោយដគបីគបាសក់ារដ្វីឃផ្នការបដងកីត
វាលដមេ ដឡងីវញិ ដោក Abe Collins បានដឃញីសតវចតុបាតដៅឆ្ន ដំបូំងកាា យជាមានគបសិទធភាពខពស់កនុងការគ្ប់គ្ងរីវមា៉ា សវាល
ដមេ ដៅដលីដី ខណាៈដពលឃដលការដកីនដឡងីនូវបញ្ញា ឫស និងរីវស្ថស្រសតដៅឃផ្នកខាងដគកាមននដីដគកាម (២០០៦) ។ 
 Joel Salatin ្ឺជាអនកតស៊េូមតិឃដលទទលួបានដជា្រ័យមាន ក់ដទៀតននការគ្ប់គ្ងវាលដមេ  គាត់បានដៅវ ិ្ ីស្ថស្រសតរបស់
គាត់ថា “ស្ថច់ដគាស្ថឡាដ”។ គាត់រកាសតវដគារបសគ់ាត់ដៅដលីពហុវបបកមេឃដលមានអាយុដគចីនឆ្ន ដំោយគបរងគបយត័ន មិនឱ្យសតវដគា
គកបសុីីដមេ ខាីទល់ឃតអស់រលងីដទ។ គបដភទវាលដមេ នីមួយៗមានអគតាកំដណីនដកាងដូចអកេរ “S”។ គបសនិដបីសតវចតុបាតគតូវបាន
អនុញ្ញញ តឱ្យសុីដមេ ដៅតំបន់ដន្ទឹះឆ្ប់ដពក ដន្ទឹះរុកខជាតនិរងមិនមានដពលដវោគ្ប់គគាន់ដដីមបដុីឹះលូតោស់ដឡងីវញិដឡយី។ គបសិន 
ដបីសតវចតុបាតគតូវបានទុកដចាលយូរដពក ដមេ នរង្នដល់ដណំាក់កាល “ចាស់” កនុងកំឡុងដពលឃដលវាគតឡប់ដៅជាមនិលូត



ោស់ នងិមិនផ្តល់នូវស្ថរធាតុចិញ្ា រមអវីដឡយី (រូបភាព ៧)។ វាលដមេ ្ួរឃតគតូវបានដ្វីដឡងីដៅដណំាក់កាលដមេ ដពញវយ័ ដៅដពល
ឃដលមានស្ថរធាតុចញិ្ា រមលែបផុំ្តសគមាប់សតវ។ សគមាប់ពត័៌មានបឃនាមសូមដមីលវដីដអូដនឹះពី Joel Salatin ។ 
 

 

រូបទី៦៖ គតីដកាណរាងដកាងបិតរិត “ទគមងអ់កេរ A”។ ទិដាភាពទូដៅននការអនុវតតរដបៀបែេីដនឹះសគមាប់ការសិកាជាដគចីនដៅសំណំុ Slideshare ដនឹះ 
  
 របងអ្គសីនីឃដលអាចចល័តបានមានតំនលនែាណាសស់គមាប់កសកិរន្ទន្ទ។ ផ្ទុយមកវញិ កសកិរខាន តតូចអាចចងឃខេដគា
របស់ពួកដ្តាមគបព័នធសនរង/ បដង្ហគ លឃដលអាចចល័តបាន។ ដយងីអាចផ្លា ស់ដមេ ចាស់ដចញននគបដភទ Imperata cylindrica ឃដល
គតូវបានដ្ស្ថគ ល់ជាទូដៅថាជាដមេ  សបូវ ដមេ ្ុយនណ ឬដមេ ដបាឌ្ ី(ដមេ ឃដលមានសារក និងធាងដគចីន) ដោយសតុក និងដ្វីបោំស់ទី
ហវូងសតវដៅតាមការសដងកតននតគមូវការននវាលដមេ  និងដគា។ ដយងីចាប់ដផ្តីមសមាែ តភាា មៗនូវដមេ / សបូវឃដលដទបីចាបដុ់ឹះពនាកែេីៗ  
បន្ទទ ប់ពីរដូវដមេ / សបូវង្ហបត់ាម្មេជាតិ ជាកឃនាងឃដលសបូវដុឹះលូតោស។់ មនិគតូវផ្តលស់បូវចាស់សងួតឃដលដៅង្ហប់ដៅជាប់នរងដីជា
ចំណីដលស់តវចតុបាតរបស់អនកដទ ពីដគាឹះវាជាចណីំមិនលែឃដលមាន្ុណភាពទប ដោយស្ថរភាពទុំ និងភាពរ រងដូចដឈរីបស់វា 
(សូមដមីលរូបភាពទ ី ៧)។ ចំដាឹះសតវដគាគកប ី ដយងីបំដពញបឃនាមនូវដមេ / សបូវតាមសតង់ោរជាមួយនរងការកាត់គសស់ៗ និងអមបូរ
ដ េ្ ឹះ Pennisetum purpureum (ដមេ  Napier)។ សតវដគានរងសុីដមេ  Napier ោ៉ា ងង្ហយ ដៅដពលវាគតូវបានយកដចញដៅវាល
ដមេ បន្ទទ បប់នេ ំដដីមបបីំដពញតគមូវការអាហារូបតាមភរបស់វា។ ដមេ  Napier ណាឃដលមិនគតូវបានសតវសុី គតូវជានព់គង្ហប និងទុកដ្វីជា
្គមបដ។ី កនុងរយាៈដពលឃតពីររដូវដៅតំបន់គតូពិក ដយងីបានដឃញីដមេ ្មេជាតិដុឹះោ៉ា ងគកាស់ និងគបដភទដមេ  Brachiaria 
humidicola បានគ្បដណត បដ់លីវាលដមេ ឃដលទុកដចាលទងំដនឹះដហយីមិនរាបប់ញ្ាូ លសបូវដទ! 

គតីដកាណរាងដកាងបតិរិត “ទគមង់
អកេរ A” 

ពីដគកាមដល់កំពូល រហូតដលគ់រលង! 
កុំគតឡប់ឧបករណ៍ែត ប៉ាុឃនតទញដរីង

ឧបករណ៍ែតវញិ។ 

ការឃកតគមូវការវាសស់ទង់ ១/២"/ ទធីាា  
(១ដៅ២ស.ម/ឃម៉ាគត) 



 

រូបទី៧៖ ផ្លប៉ាឹះាល់ននដពលដវោដលីរីវមា៉ា ស និង្ុណភាពវាលដមេ  

ពូជអោយកទឹកអដ្ឋោះ 
 ដៅផ្ទឹះអាឡូហា ដយងីរ រតយកទរកដោឹះដគា អាចជាដដីមកំដណីតននពូរ Jersey ក៏ដូចជា Holstein និង Brahman ឃដលជាពូរ
ដគាមួយនន Zebu (Bos indicus)។ ដយងីសូមផ្តល់អនុស្ថសន៍ដោយចាប់ដផ្តីមជាមួយនរងពូរដគាឃដលអាចរកបានដៅកនុងគសរក មុន
ដពលអនកចាប់ដផ្តមីវនិិដោ្លុយជាមួយនរងពូរដគាពីខាងដគៅ ឬពូរដគាឃដលពិបាករកកនុងគសរក។ គបដទសនែមានមរឈមណឌ លដគា
យកទរកដោឹះថាន កជ់ាតដិ៏្ ំមយួ កនុងភាពជានដ្ូជាមួយរោា ភិបាលហូឡង់ដៅស្ថរា៉ា បូរ ី វាជា្នធានដអ៏ស្ថា រយមយួសគមាប់កសិករខាន ត
តូច និង្ំដូចគាន ។ ដៅដពលឃដលកសិករទទួលបានបទពិដស្ថ្នក៍នុងការគ្ប់គ្ងហវូងដគាយកទរកដោឹះ ឃផ្នការបង្ហក ត់ពូររបស់
មរឈមណឌ លបានផ្លា ស់បតូរ ាងកាត់ពី ៧៥ភា្រយ Holstein-Friesian ដៅ ៨៧,៥ភា្រយ ននពូរកាត់ Holstein-Friesian ។ ពូរកគម
ទងំដនឹះឥឡូវអាចរកបានសគមាប់កសកិរកនុងគសរក ពីដគាឹះវាបានកាា យជាដរឿង្មេតា។ គបជាកសិករនែក៏កពុំងឃតយកទរកដោឹះពពូីរ
ដគា Zebu ដហយីពូរដគា Thai-Friesian ក៏គតូវបានបដងកីត និងស្ថកលបងផ្ងឃដរ (Chungsiriwat and Panapol 2009) (រូបភាព 
៨)។ ដៅគបដទសបង់កាា ឃដស ហវូងដគាយកទរកដោឹះឃបបលកខណាៈាណិរជកមេទទលួបានដជា្រយ័បំផុ្តជាមួយពូរ Holstein ដបី
ដគបៀបដ្ៀបដៅនរងពូរកាត់ Jersey ឃដលភាពដជា្រ័យគតូវបានវាស់ដោយទិននផ្លទរកដោឹះដគា និងសុខភាព/ ភាពបនាំុរបសស់តវ 
(Azam et al.  2012)។ 

អមៅ សងតួ្ជាចាំណ៊ីសត្វ 
 ដៅដខតតដ ៀងនម៉ាគបដទសនែ ដយងីអាចទសេនាៈកិចាសហករណ៍ដគាយកទរកដោឹះឃដលបណតុ ឹះបណាត ល នងិផ្គតផ់្គង់កសិករនូវ
ដមេ សងួតដ េ្ ឹះ Napier កដូ៏ចជាធាតុចូលដផ្េងដទៀត។ ដៅគបដទសគសលីង្ហក  កសកិរខាន តតូចឃដលដគបីគបាស់គបព័នធគ្ប់គ្ងាក ់
កណាត លគពឃលងតាមទីវាល ពរងឃផ្ែកដលីការចិញ្ា រមដោយការចងឃខេ នងិោកក់នុងដគកាល ជាគបភពចមបងននការចញិ្ា រមសតវ។ ផ្ទុយមក
វញិ កសកិរដៅកនុងគបព័នធគ្បគ់្ងគពឃលងតាមទីវាលពរងឃផ្ែកដលីវាលដមេ  និងការចងឃខេ ជាគបភពចមបងននការផ្តល់ចណីំដល់សតវ។ 
ជា្មេតាសតវចតុបាតគតូវបានចង និងអនុញ្ញញ តឱ្យសុីដមេ ដៅវាលឃគស (ភា ឺនងិការគបមូលផ្លរស្រញ្ញជ ងំ និងដដីមគសូវ) (រូបភាពទ ី៩) 
ដៅទីស្ថធារណាៈ និងដៅដគកាមដដីមដៅស៊េូ និងដដីមដូងដៅតាមអាគារ។ ផ្លិតកមេទរកដោឹះដគាជាម្យមសាតិដៅដគកាមគបព័នធគ្ប់គ្ង

រីវមា៉ា ស 

្ុណភាព 

ដគកាយសីុដមេ  វយ័រំទង់ 

(ការតបសនងវញិ) 
ដពញវយ័ 

(ដពញដលញលែ) 
វយ័ចំណាស់ 
(តនមាទប) 

រ ណភាពវាេអមៅ រងអកាងេកសរ “S” 



គពឃលងតាមទីវាល (តាមទីវាល និងឬចងឃខេ) ្ឺ ៣.៩លីគត/ ១០០កបល (កគមិតសតវចតុបាត)/ នែង កនុងខណាៈឃដលផ្លតិកមេទរក
ដោឹះដគាសាតិដគកាមគបព័នធគ្បគ់្ងាក់កណាត លគពឃលងតាមទីវាល (ចងឃខេ នងិឬ ោកក់នុងដគកាល)្ ឺ៥,៤ លីគត/ ១០០កបល/ នែង 
ឃដលបង្ហា ញថាការគ្ប់គ្ងបឃនាមអាចមានតនមាកនុងការរំរុញផ្លិតកមេសគមាប់កសិោា នខាន តតូច (Saraiva et al. 2014)។ លទធផ្ល
គសដដៀងគាន ដនឹះគតូវបានរាយការណ៍ដោយ Zemmelink et al. (1999) និង Premaratne et al. (ឆ្ន  ំ2013) ដៅតំបន់ដសមីាក ់
កណាត លគបដទសននគបដទសគសីលង្ហក ។ ទិននផ្លទបជាម្យមននទរកដោឹះដគាដៅកនុងគបព័នធគ្ប់គ្ងគពឃលងតាមទីវាល អាច 
បណាត លមកពកីារផ្តលច់ណីំ និងការគ្ប់គ្ងដខាយ។ 

 

រូបទី៨៖ គបពនធខញុ ំគតួតពិនិតយហវូងដគាយកទរកដោឹះមួយកឃនាងដៅគបដទសនែ ឃដលផ្តល់ដមេ សងួ ត Napier ជាចំណី 

 

រូបទី៩៖ គបដភទននការគ្ប់គ្ងដខាយដលីលវាលដមេ សគមាប់ដគាគកបីាៈ ភាឺឃគស និងរស្រញ្ញជ ងំ 



ការជខជកអែញអដ្ឋយេាំព៊ី្ោប់ធញ្ញជាត្ិយ៉ែ ងស ៊ីជអ្ៅ 
 ដោក Tim Wightman អនកនិពនធដសៀវដៅឃណន្ទអំំពីផ្លតិកមេទរកដោឹះដគាដៅ (២០០៥) សួរសណួំរថា "ដតកីារចញិ្ា រមដគា
យកទរកដោឹះដោយផ្តល់ដមេ ជាអាហារ ្ួរផ្តល់គគាប់្ ញ្ញជាតិបឃនាមឬដទ?" គបដភទននការចិញ្ា រមដគាយកទរកដោឹះដោយ “ផ្តល់ចណីំជា
គគាប់្ញ្ញជាតិ” ទទួលបានសមាមាគតដ៏្ំននរបបអាហាររបស់ពួកដ្កនុងទគមងជ់ាគគាប់្ ញ្ញជាតិ ឃដលជាលទធផ្លននការផ្លតិទរក
ដោឹះខពស់ ប៉ាុឃនតមាន្ុណភាពទរកដោឹះទប នងិសតវដគាមានអាយុកាលែយចុឹះ។ ការចញិ្ា រមដគាយកទរកដោឹះដោយសុដីមេ  ដហយីអាច
មានលទធភាពទទួលបានវាលដមេ  និងដមេ សងួតឃដលមាន្ុណភាពខពស់ឃតមយ៉ាង ្ួរឃតអាចផ្លិតទរកដោឹះដគាបានបរមិាណដគចីន។ 
ដទឹះោ៉ា ងណាក៏ដោយ ការផ្តល់គគាប់្ញ្ញជាតិជាចណីំឱ្យដគាសុីនូវបរមិាណតិចតចួ អាចផ្តល់ជាតិដមៅដដីមបចីិញ្ា រមមីគកូសររីាងគដៅកនុង
ែតទ១ីននគកពឹះដគា ឃដលរយួឱ្យដគាបំឃលងចណីំដៅជាមា៉ា សរាងកាយ ទរកដោឹះ នងិថាមពល។ ដោងតាមដោក Wightman បាន 
ដអាយដរងថា “ដគាលការណ៍ ដដីមបគី្ប់គ្ងសកមេភាពែតទី១ននគកពឹះដគា ្ឺគតូវផ្តល់ចណីំជាគគាប់្ញ្ញជាតិមិនដលសីពីមួយភា្រយ
ននទមងន់រាងកាយកនុងមួយនែង”។ ដយងីដគបីោយបញ្ាូ លគាន ជាមួយកនទក់ និងស្ថច់ដូងសងួតនូវសមាមាគត ១:១ ជាមយួនរងសករអំដៅរងូ 
ដៅចុងដគកាយនននែងសុីដមេ ។ 

ភាពអជារជ័យ និងបរជ័យរបសអ់ាហ្សឡូាកន ងនាមជាចាំណ៊ីសត្វទាំពារអេៀង 
 អាហេូឡា (Azolla caroliniana) ្ជឺាបណណងគជាតិអឃណត តទរកឃដលដុឹះលូតោស់ោ៉ា ងរហ័ស ជាមយួនរងកគមិតគបូដតអុីនព ី
១៩-៣០% ។ ដយងីោវំាជាគបពលវបបកមេ ដហយីផ្តល់វាជាចំណីសតវមាន់ ទ និងគតី (សូមដមលីអតាបទ AN # ២0- ចំណីគតី AN # 
២៥- ចណីំគរកូ និង AN # ២៨- ចណីំមាន់) (រូបភាពទ១ី0)។ ដោយស្ថរឃតភាពសមបូរឃបបននវាលដមេ  និងដមេ  Napier របស់ដយងី 
កនុងដពលែេីៗដនឹះ ដយងីមិនដគបីវាសគមាបស់តវទំារដអៀងដទ។ ដយងីមានការផ្គត់ផ្គងអ់ាហេូឡាតាមការកណំត ់ដោយផ្តល់វាជាចណីំដល់
សតវគរូក និងបសុសតវរបស់ដយងីផ្ងឃដរ។ ដទឹះោ៉ា ងណាក៏ដោយ ការពិដស្ថ្ន៍ឃដលដ្វីដឡងីដោយ្ដគមាងអភិវឌ្ឍន៍្នធាន 
្មេជាត ិVivekananda Kendra (VK-NARDEP) ដៅគសរក Kanyakumari នន Tamil Nadu បានបង្ហា ញថាបរមិាណ និង្ុណ
ភាពននទិននផ្លទរកដោឹះរបស់ដគាបានដកីនដឡងីដៅដពលឃដលពួកវាគតូវបានចិញ្ា រមដោយចំណីអាហេូឡា ដដីមបបីំដពញបឃនាមវាលដមេ
បន្ទទ ប់បនេ ំ(Prabu 2007)។ 

 

រូបទី១០៖ ដៅរយាៈទទរង ១៥ ដឺដគករបស់ដយីង អាហេូឡាឃដលដៅដគកាមមាប់ ៤០-៨០% លែជាងអាហេូឡាដៅដលីគពឹះអាទិតយដពញ 

 



 អាហេូឡាគតូវបានឃណន្ទជំាចណីំសតវរំនយួសគមាប់សតវដគាយកទរកដោឹះដោយអងគការមិនឃមនរោា ភិបាលមួយ ដៅគបដទស
ឥណាឌ ។ ផ្ទុយពីការសកិារបស់្ ដគមាងអភិវឌ្ឍន៍្ នធាន្មេជាតិ Vivekananda Kendra (VK-NARDEP) ខាងដលី កមេវ ិ្ ីស្ថក
លបងគតូវបានដ្រកដឃញីនូវលទធផ្លអនប់ំផុ្ត (Tamizhkumaran និង Rao 2012)។ ដនឹះបង្ហា ញពីស្ថរាៈសំខាន់ននការស្ថកលបង
កនុងការនចនគបឌ្ិតមុនដពលរំរុញ “ដំដណាឹះគស្ថយ” សហ្មន៍មយួ ដដីមបធីាន្ទថាបដចាកដទស ឬ្ំនតិែេីមយួនរងដ្វកីារដៅកនុងបរបិទ 
បរសិ្ថា ន នងិវបប្ម៌ជាកោ់ករ់បស់អនក។ 
 ដៅកនុងការស្ថកលបងពិដស្ថ្ន៍ដគបៀបដ្ៀប Lemna minor (ចក) Ipomoea reptans (គតកួន ឬកស្រញ្ញា ច់) Trapa natans 
(ពពួកកំដបាា ក) និង Salvinia cucullata (ពពួកបណណងគជាតិរស់កនុងទរកគបហាក់គបឃហលនរងអាហេូឡា) ដៅគបដទសឥណាឌ  បាន
ដឃញីថាទងំចក នងិគតកនួមានសមាមាគតននការបឃមាងចណីំខពស់ជាង និងមានគបូដតអុនីខពស់ាៈ ២៨% (ចក) និង ៣២% (គតកនួ) 
(Kalita et al., 2007; Biswas និង Sarkar 2013)។ ដំណាចំណីំសតវដ៏គបដសីរបផុំ្តទងំដនឹះ អាចគតូវបានោដុំឹះដៅកនុងគបពន័ធ 
វារវីបបកមេ ប៉ាុឃនត្ួរឃតគតូវបានទុកឱ្យឆ្ង យពីគតី ដដីមបធីាន្ទបាននូវការគបមូលផ្លដទៀងទត់ (ដបីមនិដូដចនឹះដទគតីនរងសុីវា)។ ខញុសំងឃរមថា 
អាហេូឡាគតូវបានដ្រាប់បញ្ាូលកនុងការសិកាដៅគបដទសឥណាឌ ។ ដយងីផ្តលអ់ាហេូឡាឃដលមាន (បន្ទទ ប់ពីវាបានបំដពញតគមវូការសំ
រាប់ការចិញ្ា រមគត ីមាន ់នងិផ្លិតកមេចណីំសតវគរូក) ជាចណីំដល់ដគាគកប ីដោយោក់វាដៅកឃនាងអនកឱ្យចណីំដពលោង ចជាមយួកនទក់ 
និងទរកសករអំដៅរងូរបស់ដយងី។ 
 ជាមួយនរងរុកខជាតអិឃណត តកនុងទរក ដូចជាអាហេូឡា នងិ salvinia (ពពួកបណណងគជាតិរសក់នុងទរក) កសិករគតូវឃតគបរងគបយត័ន
កុំផ្តល់ឱ្យសតវសុីហួសកគមិត ដូដចនឹះផ្លិតកមេគបកបដោយនិរនតរភាពអាចគតូវបានរកា។ ដគាលការណ៍ទូដៅមួយ (ដគកាមលកខខណឌ ដ៏
លែ) ្ឺគតូវគបមូលផ្លមិនឱ្យដលីសពាីក់កណាត លននរីវមា៉ា សរ់បស់រុកខជាតិអឃណត តទរកកនុងមួយសបាត ហ៍ (ឬ ១/៧ ននរីវមា៉ា សសរុបកនុង
មួយនែង)។ មដ្យបាយ្ឺគតូវរកាវាឱ្យសាិតកនុងដំណាក់កាលលូតោស់ដលឿន ដូដចនឹះកសិករ្ួរឃតតាមោនថា ដតីវ ិ្ គីបមូលផ្លណា
ឃដលមានផ្លិតភាពជាងដៅកនុងគបពន័ធរបសព់ួកដ្។ អាហេូឡា្ន់គទនំរងចលន្ទទរកលែគបដសីរជាងចក។ Salvinia (ពពួកបណណងគ
ជាតិរស់កនុងទរក) ្ ឺមានការលូតោស់ដលឿនបំផុ្ត ប៉ាុឃនតអាចរាតតបត។ ដៅឯផ្ទឹះអាឡូហាអនកហាតក់ារលែបផុំ្តរបសដ់យងី ទទលួបនទុក
ឃផ្នកផ្លតិកមេអាហេូឡា គបាប់ថាទទលួបានអាហេូឡាជាម្យម ១៩៤គកាម/ ១ឃម៉ាតកាដរ។ កស្រនតកដងកូនគតីដ៏ដគៅមួយ ដ្វីការបានលែ
សគមាប់ការដសួ/ ដងអាហេូឡាខណាៈដពលកំពុងបងាូរទរក (រូបទី ១១)។ ដយងីគបមូលផ្លដៅដពលគពរក ដហយីទុកឱ្យវាគសក់ទរករហូត
ដល់សងួតអស់រយាៈដពល ២៤ដមា៉ា ង មុនដពលែារងវា (Mikkelson 2017)។ 



 

រូបទី១១៖ កស្រនតកដងកូនគតីដដ៏គៅដងអាហេូឡាបានលែដៅដពលសគមកទ់រកដចញ 

្មរាំជាចាំណ៊ីសត្វអាចអធវើឱ្យ្េតិ្កមៅទកឹអដ្ឋោះអោបន្បអសើរអេើង 
 ដោងដៅតាមដោក Lowell Fuglie (2000)  កនុង EDN ៦៨ “ការដគបីគបាស់ែេីៗ ឃដលបានសិកាពីដដមីគមរដំៅនកីារា៉ាហាគ ” 
បានឱ្យដឃញីថា ដៅដពលឃដលផ្េសំារកគមរចំំននួពី ៤០-៥០% ននចណីំដគាយកទរកដោឹះដគា ដន្ទឹះទនិនផ្លទរកដោឹះដគាបានដកីនដឡងី 
៣០%។ អតាបទបានឃចករឃមាកាៈ “ស្ថរធាតុគបូដតអុនីខពសឃ់ដលផ្ទុកកនុងសារកគមរំ គតូវឃតមានតុលយភាពជាមយួនរងអាហារថាមពលដផ្េង
ដទៀត។ ចណីំដគាឃដលមានសារកគមរំ ៤០-៥០% ្ួរឃតគតូវបានោយជាមួយសករអំដៅរងូ សករអំដៅ ដមេ កូនដំរខីាី រុកខជាតសូិហគូមឃផ្ែម ឬ
អវីៗដផ្េងដទៀតឃដលអាចរកបានដៅកនុងគសរក។ 

ការ្តេច់ាំណ៊ី ែេស់ត្វទាំពារអេៀងែនទអទៀត្ 

សត្វ្កប៊ី 
 គកបីតាមា៉ា រា៉ា វ (Tamaraw) ឬគកបីដតឿមីនដូរ ៉ា ូ (Mindoro ) ្ឺជាសតវគកបីទរកមួយឃដលមានដោយតំបន់ននដកាឹះមីនដូរ ៉ាូ 
(Mindoro) កនុងគបដទសហវលីីពីន។ វាគគាន់ឃតជាសតវឃដលមានដោយតំបន់ននគបដទសហវលីីពីន ជាគបដភទសតវរតិផុ្តពូរ នងិដៅ
សល់គបឃហលជាង ៥០០កបលប៉ាុដណាណ ឹះ ដហយីពួកវាឃលងគតូវបានដ្ដគបីជាសតវសគមាបអូ់សរដទឹះនងគល័ដទៀតដហយី។ គកបីភា្ដគចនី
ដៅហវលីីពនី្ឺមានភាពទូលំទូោយដគចីនជាងគកបីតាមា៉ា រា៉ា វ ។ Murrah ្ឺជាពូរគកបីទរកកនុងគសរក (Bubalus bubalis) ឃដលមាន



ដដីមកំដណីតពីរដា Punjab នងិ Haryana ននគបដទសឥណាឌ  ឃដលគតូវបានរកាទុកសគមាប់ផ្លតិទរកដោឹះ។ តំបន់ខាឹះដៅឥណាឌ រំន្ទញ 
ផ្លិតទរកដោឹះគកបីសគមាប់ផ្លិតកមេឈសី mozzarella អុីតាល។ី 
 សតវចតុបាតសគមាប់អូសរដទឹះនងគ័លអាចគតូវការចណីំលែតិចតួច អាគសយ័ដលីបនទុកការង្ហររបស់ពួកវា។ ដមេ  Napier ្ឺលែ
ឃដលអាចរកបាន នងិដរករញ្ជូ នបានោ៉ា ងង្ហយគសលួដៅដពលកាត់ នងិគបមូលដៅកឃនាងដ្វីការ។ សតវាហនាៈអូសទញទងំអស់គតូវ
ការទរកគ្ប់គគាន់ នងិមានកាឡូរដីគចីនសគមាប់ការង្ហរដគចីន។ សករអំដៅរងូខាឹះអាចបំដពញតគមូវការថាមពលរបស់ពួកដ្កនុងអគតា  
១-៥% ននរបបអាហារគបចានំែង។ ដោងតាម EDN ៥៣ គបសិនដបីអនកដ្វីការជាមួយសតវអូសទញ អនកក៏គតូវដរងអំពី Tillers អនតរជាត ិ
(Tillers International ) ឃដរ។ ពួកដ្មានព័តម៌ាន និងការបណតុ ឹះបណាត លរំន្ទញសគមាប់ពូរសតវចតុបាតឃដលដ្វកីារកនុងគបដទស
កំពុងអភិវឌ្ឍន។៍ ពួកដ្ឃែមទងំមានសតវអូសរដទឹះនងគល័ដៅមា៉ា ោហាគ ស្ថក រ និងការភជួរដីគសទប់ដគកាមដលីដីរគមាលរាងដកាងសគមាប់
ការគបមូលទរក! សូមដមីលតណំដនឹះសគមាប់ព័ត៌មានបឃនាម។ 
 ដគា ដគានគព អូដា អូដាអាដមរកិខាងតបូង (llamas) អូដាអាដមរកិ (alpacas) និងសតវរមាងំ ្ឺជាសតវទំារដអៀងសគមាប់អនក
ដផ្េងចិញ្ា រមពួកវា ប៉ាុឃនត្តិតាមរយាៈការរកដមីល និងតគមូវការសុីដមេ មុនដពលអនកទញិចំណី។ ជាដរឿយៗ្មេជាតនិនសតវទាំរដអៀង
ទងំដនឹះអាចគតូវបានផ្តលច់ណីំដោយមានឃផ្នការគតរមគតវូពីអនកអភិវឌ្ឍដៅដលី ឬដៅរុំវញិកសិោា នរបសអ់នក! 

ជអ្មើសចាំណ៊ីអាហារស្ាប់សត្វពខព 
 ពឃពជាសតវដដីរសុ ី ដហយីគតូវការរបបអាហារខុសគាន  ឃដលអាចគតូវបានផ្តល់ដោយវាលដមេ ឃដលមានសគមាប់កសកិរខាន តតូច
មួយ។ កាត ់ នងិគបមូលពពកួសឃណត កអាចបស្រងគប់របបអាហារសគមាបព់ឃព ប៉ាុឃនតមិនពរងឃផ្ែកឃតដលីរបបអាហារពពួកសឃណត កឃតមយ៉ាង
ដន្ទឹះដទ។ ដៅដពលពឃពសុចីណីំដគចីនដពក ចណីំដសីមដូចជារុកខជាតិកាូ វុ ឺ(clover) អាលហ់ាវ ល់ហាវ  (alfalfa) ឬកាត់ និងគបមូលពពកួ
សឃណត ក ពពុឹះតូចៗននឧសេន័អាចចាបយ់កដៅកនុងែតទ១ីននគកពឹះសតវ  ឃដលបណាត លឱ្យដហមីដាឹះ។ វា្ឺជាស្ថា នភាពមួយឃដល
្ំរាមកំឃហងដល់អាយុរីវតិ ពពុឹះឧសេន័មិនអាចដ្វីឱ្យសតវពឃពអាចដភីដចញមកបានដទ។ កគមិតគបូដតអុីនខុសគាន ពីដំណាមំួយដៅ
ដំណាមំួយ ប៉ាុឃនតដគាលការណ៍មួយមិនដលីសព ី២/៣ សគមាប់ពពួកសឃណត ក នងិដមេ  ១/៣ និងចណីំដផ្េងដទៀត្ួរឃតគតូវបានផ្តល់ឱ្យ
សតវពឃព។ 
 ដគៅពកីារកណំត់ចនំួនដមេ  ្ុដមាព តរុកខជាត ិ ដហយីកាត់ និងគបមូលរុកខជាតិពពួកសឃណត ក ដយងីផ្តលច់ណីំដលស់តវពឃពរបស់
ដយងីនូវរុកខជាតិមួយចនំួន ដូចជាសារកដតាន ត ឫសេ ី នងិដមត ។ ដមត គតូវបានផ្តល់រដគមសីដោយដសរជីាមួយរុកខជាតនិបតងដផ្េងៗដទៀត
ោ៉ា ងដគចីន ពីដគាឹះវាជាថាន ំ្ មេជាតិកំចាត់ដងកូវដាឹះដវៀន ដហយីពឃពនរងសុចីបចិៗដៅដពលឃដលវាគតូវការ (ឃ្លា ន)។ វាគតូវបានដ្រាយ
ការណ៍ថា វាមានគបសិទធិភាពបំផុ្តសគមាប់សតវដចៀមផ្ងឃដរ (Chandrawathani et al. 2006)។ 
 ដូងគសស់្ឺជារដគមីសមយួដផ្េងដទៀតសគមាប់ចណីំពឃព។ កសកិរចមាក រដូងដៅកនុងតំបន់របស់ដយងី ដបឹះដូងទុំ ដហយីបក
ដគចៀកវាជាមួយកាបំិតដមុ៏តគសួចសគមាប់ជាចណីំដលស់តវពឃពរបសព់ួកដ្។ រនជាតអិាដមរកិមាន ក់ដៅដលីដកាឹះរបស់ដយងី បានសដងកត
ដឃញីលទធផ្លដល៏ែបំផុ្តននសុខភាពឃពរបសគ់ាត់ ដហយីទមងន់វាដកីនដឡងី និងបានកាត់បនាយការគ្ប់គ្ងវាលដមេ របស់គាត់ដៅដលី
ដីខាច់ ដោយផ្តលដូ់ងជាចណីំដល់ពឃពរបស់គាត់ជាដរៀងរាល់នែង។ ការគស្ថវគជាវបង្ហា ញថា អាហារស្ថច់ដូងសងួត បដងកីនការគសូបយក
គបដូតអុីនសគមាប់ដគា គកបី ពឃព និងដចៀម។ អាហារស្ថចដូ់ងសងួត ្ឺជាចណីំដ៏មានតនមាសគមាប់សតវទំារដអៀង ដហយីអាចគតូវបានដគបី
ជាអាហារបំប៉ានគបូដតអុនីសគមាប់សតវចតុបាតឃដលសុីដមេ  (Manikkamani 2011)។ គបសិនដបអីនកដគបដូីងជាចណីំសតវ ដូចជា ស្ថច់
ដូងសងួតជាអាហារ គតូវគបាកដថា ដចៀសវាងការទញយកជាដលីកទពីីរដោយដគបីគបាសស់្ថរធាតុអុចិស្ថន។ កាកសណំល់្ ីមីអាចមិន
គតូវការ (Heuze V., et al. 2015) ។ 
 ឧទហរណ៍ ដៅភា្ខាងដរងីស៊េូឡាដវ ៉ាសុី (Sulawesi) គបដទសឥណឌូ ដនសុី គបព័នធផ្លិតកមេសតវពឃពជាគករមមួយ ោឆំ្ា ស ់
ដមេ  Napier (Pennisetum purpureum) ដៅដគកាមដដមីដូង។ គបព័នធបចិញ្ា រមសតវ និងោដំណំារំបស់ពួកដ្ (ដូង - ចណីំសតវ - 
ពឃព) ក៏ដគបីពពកួសឃណត ក ដូចជា Leucaena នងិ Gliricidia ឃដរ។ ដនឹះ្ឺជាឧទហរណ៍មួយដទៀតននការអនុវតតមយួននការរមួបញ្ាូល



គាន  និងគបកបដោយនិរនតរភាព ឃដលរយួដល ់“កងវឹះការផ្គតផ់្គង់ចណីំលែ (ដមេ  នងិ ពពួកសឃណត ក) ដដីមបផី្គត់ផ្គងត់គមវូការចំណីរបស់
ពឃព”។ ជាការពតិ ោមកសតវគតូវបានបំឃលងដៅជារីសររីាងគ។ វា្ជឺាមដ្យបាយមួយដដីមបសីដគមចបាននូវការលូតោស់លែគបដសីរ
ជាងមុនទងំទិននផ្លដមេ  និងដូង (Polakitan et al.  2001)។ 

សត្វអចៀម 
 សតវដចៀមគបដសកគបស្ថចជាដគចីនដដីរគាេ នដគាលដៅដៅតំបន់គតូពិក ដៅរស់រានមានរីវតិឃតមិនសូវលូតោស់្ធំាត់។ ពឃព
អាចជាមដ្យបាយមួយដ៏គបដសីរសគមាបជ់ាសតវចណូំលែេ ី ប៉ាុឃនតកូនដចៀម និងដចៀមអាចមានរគមកមួយដគកាមអាកាសធាតុសមគសប
សាិតដគកាមការគ្ប់គ្ងលែ។ ដចៀមង្ហយនរងរហួំតចំហាយទរកបានោ៉ា ងរហ័ស ដហយីវាផ្រកឃតទរកស្ថែ តពីគសឹះទរកថាា  ឬផ្រកទរកកនុង្ុង
ឃតប៉ាុដណាណ ឹះ។ ទរកឃដលមានចលន្ទ សទរង និងទដនានរងមិនរយួកនុងកមេវ ិ្ ីផ្តល់ទរករបស់អនកដទ។ ពួកដ្ក៏គតូវការការការារពីមំស្ថសតវ 
(សតវសុីស្ថច់សតវជាអាហារ) ផ្ងឃដរ។ សតវដចៀមមានលកខណាៈសមគសបជាមួយនរងអាកាសធាតុគតជាក់ ដគាឹះវាអាចទទួលកដតត
ដោយង្ហយភាា មៗ។ ដណំរ ងលែ ្ឺថាដទឹះបីជាមានភាពខុសគាន សំខាន់រវាងពូរកូនដចៀមក៏ដោយ ក៏ការគស្ថវគជាវដៅកនុងគបដទសដគប 
សុីលបានរកដឃញីថាសតវដចៀមអាចគតូវបានដ្ឃ្លវ លទងំគសរងដៅដលីវាលដមេ គតូពកិ (Poli  et al., 2013)។ 

ចាំណ៊ីសត្វស្ាប់សត្វទាំពារអេៀង 
 ដយងីដគបីចណីំឃដលបានបំឃបកដហយី វាមានភាពង្ហយគសលួសគមាប់គតី គរូក និងមានទ់របស់ដយងី។ ដទឹះោ៉ា ងណាក៏ដោយ
ក៏ដយងីមិនោក់ដមឱ្យឆ្ប់បំឃបកធាតុននដមេ របស់ដយងីដឡយី ពីដគាឹះដមេ  គគាប់្ញ្ញជាតិ ឬពពួកសឃណត ក វាជាអាហារឃដលឆ្ប់
រោយដៅកនុងែតទងំបួនននគកពឹះសតវទាំរដអៀងរបស់ដយងី។ ដយងីដឃញីថា ដៅដលកីសិោា នតូចមួយ កមាា ងំពលកមេបឃនាម នងិការ
គ្ប់គ្ងបានដ្វីឱ្យមានភាពអវរិជមានដល់ការសនេសំំនចគបាក់។ បាក់ដតរឃីដលដៅកនុងដាឹះដវៀនសតវ (E. coli) អាចមានបញ្ញា ពីដគាឹះ
មានជាតិអាសុីតដគចនីដៅកនុងខាួន អាចបណាត លមកពីចណីំឃដលមានធាតុបំឃបក ដហយីបាក់ដតរឃីដលដៅកនុងដាឹះដវៀនសតវ (E. coli) 
នរងរកីដុឹះោលដៅកនុងែតទ១ីននគកពឹះសតវដៅដគកាមលកខខណឌ ទងំដន្ទឹះ។ ចណីំសតវដគចីនគបឆ្ងំនរងចំនួនបាក់ដតរឃីដលដៅកនុង
ដាឹះដវៀនសតវ (E. coli) ពីដគាឹះបាក់ដតររីស់ដៅកនុងមរឈោា នអាសុដីខពស ់ (pH ទប) និងរកីដុឹះោល។ ចំណីឃដលមានធាតុបំឃបក
គស្ថប់ មនិមានស្ថា នភាពបាកដ់តរឃីដលដៅកនុងដាឹះដវៀនសតវ (E. coli) ដទ ប៉ាុឃនតផ្ទុយដៅវញិ សតវដគា ពឃព ជាដដមីផ្លិតបានកគមិត
ខពស់ដៅកនុងចរនតបងាូរកាកសណំល់របស់វា។ ោមកសតវ និងគបដភទននគបតបិតតិការផ្តលច់ំណីសតវាហនាៈ ្ឺជាវុចិទ័ររំងឺ។ ដោងតាម
គករមអនកផ្តល់ដោបល់សតពីីដំដណីរននការដឡងីធាតុអាសុីតននការបំឃបកធាតុ (RAGFAR) បាននោិយថា “pH ដៅកនុងែតទ១ីននគកពឹះ
សតវ ចាប់ដផ្តមីធាា ក់ចុឹះភាា មៗបន្ទទ ប់ពផី្តល់ចណីំ (គគាប់្ញ្ញជាតិ សឃណត ក ឬដាត) និងចណីំឃដលសតុកទុកទងំគសស។់ ចណីំសតវ 
ដូចជាគគាប់្ ញ្ញជាត ិ សឃណត ក ឬដាត អាចបណាត លឱ្យមានការធាា ក់ចុឹះ pH កនុងគកពឹះសតវជាងចណីំឃដលសតុកទុកទងំគសស់” 
(RAGFAR 2007)។  ដយងី ្ឺជាការគបតបិតតិការដគាយកទរកដោឹះដៅមយួ ដហយីដចៀសវាងចណីំណាឃដលសតុកទុកទងំគសស់។ ដយងី
មិនសមាា ប់ដមដរា្ដលទីរកដោឹះដគារបស់ដយងីដទ។ ដដីមបរីកាទរកដោឹះដគារបស់ដយងីឱ្យមានសុវតាិភាព ដយងីបំបាតនូ់វភាពអាចទទលួរង
បាក់ដតរឃីដលដៅកនុងដាឹះដវៀនសតវ ដោយដចៀសវាងចណីំ (គគាប់្ញ្ញជាតិ សឃណត ក ឬដាត) និងចណីំឃដលសតុកទុកទងំគសស ់
ដហយីផ្តលច់ំណីដលស់តវទាំរដអៀងរបស់ដយងីនូវដមេ គសស់ៗ ដូស្រចនឹះដយងីមានហានភិ័យទបចំដាឹះការចមាងដរា្បាក់ដតរចូីលកនុង
ដាឹះដវៀន ជាងការផ្តល់ចណីំដោយដគបី្ញ្ញជាតិឃតមយ៉ាង។ អនកអាចអានអំពចីណីំឃដលសតុកទុកទងំគសស់របស់ដយងីសគមាប់សតវគរូក
ដៅអតាបទ AN#២៥ នងិបនាំុវាសគមាប់សតវទំារដអៀងដផ្េងៗ ប៉ាុឃនតគតូវគបរងគបយត័នកនុងការឱ្យរំនសួពពួកសឃណត កជាចំណីគតី នងិ
ដចៀសវាងអាហារឃដលដ្វីពសីឃណត ក។ ដៅកនុងគបដទសឥណាឌ បដចាកដទសមួយគតូវបានបង្ហា ញសគមាប់ការបំឃបកធាតុកនុងចណីំសតវចតុ
បាត។ 



បញ្ហា ខែេបនចង្កងេាំព៊ីសខណត កអសៀង 
 ផ្ទឹះអាឡូហាបានគបាបថ់ា ដយងីមិនបានផ្តល់សឃណត កដសៀងជាចណីំដល់សតវាហនាៈរបស់ដយងីដទ ដោយស្ថរឃតសឃណត ក
ដសៀងមានផ្លប៉ាឹះាល់ដលសុ់ខភាពសតវ។ សឃណត កដសៀងមានផ្ទុកស្ថរធាតុ Phytoestrogens និងអង់សុីមឃដលទប់ស្ថក ត់ ្ឺមាន
បញ្ញា ដលទ់ងំសតវ និងមនុសេ (IEH 2000)។ ការគពយួបារមភរបសខ់ញុ ំ ជាមយួសឃណត កដសៀងគតូវបានសដងខបតាងំពីមុនមកដៅកនុង 
អតាបទ AN#២៨។ ដៅផ្ទឹះអាឡូហា ដយងីក៏ដគរសីដរសីដដមីបដីចៀសវាងពីសររីាងគសិបបនិមតិតសគមាបប់ង្ហក តពូ់រ (GMOs)។ 

អសចកត៊ីសននិដ្ឋា ន 
 កសិករចញិ្ា រមដគា ពឃព ដចៀម និងគកបី ្ួរពយោមរកាធាតុចូលឃដលបានទិញមកកនុងកគមិតអបបបរមាមួយ។ កសកិរគតូវឃត
ដ្វីឱ្យមានតុលយភាពរវាងតគមវូការរបបអាហារសតវរបស់ពួកដ្ជាមួយនរងសុវតាិភាព ផ្លសុខភាព និងសនតិសុខពីដចារកមេ។ មនិថាដគាល
ដៅរបស់អនកលែប៉ាុណាណ សគមាបហ់វូងសតវទំារដអៀងរបស់អនកដន្ទឹះដទ ប៉ាុឃនតគតូវគបាកដថា អនកដរៀបចំឃផ្នការ នងិគ្ប់គ្ងដោយគបរង
គបយត័ន ដដមីបផី្លគបដោរនស៍តវ នងិកសកិរ។ កសោិា នតូចៗភា្ដគចនីដៅតបំន់អាសុអីាដ្នយអ៍ាចដ្វីបានលែ ដដីមបអីភិវឌ្ឍ នងិ
គ្ប់គ្ងវាលដមេ មួយចំនួនសគមាប់សតវទំារដអៀង ដោយរមួបញ្ាូលគាន ជាមយួនរងយុទធស្ថស្រសតកាត់ និងគបមូល។ ោមកសតវ្ួរឃតគតវូ
បានោក់បញ្ាូ លដៅកនុងកសោិា ន ដដមីបរីការីជាតដិីសគមាប់ដំណាចំណីំសតវ នងិរុកខជាត ិ ដហយីវដដននស្ថរធាតុចញិ្ា រមកនុងដីឃដលមាន
អតាគបដោរន៍ដលក់ារចិញ្ា រមសតវចគមរឹះនរងឃគបដៅជាផ្លិតកមេដសបៀងគបកបដោយនិរនតរភាព និងមានលកខណាៈដសដាកចិាជាងមុន។ 

ឯកសារអយង 
Azam, M. A., M. K. I. Khan, and A. Das. 2012. Adaptability and survivability of different crossbreds cattle under commercial dairy 

farming conditions in Chittagong area. International Journal of Natural Sciences. 2(3): 67-70. Available: 

http://www.banglajol.info/index.php/iJNS/article/view/12134  

Biswas, S., and S. Sarkar. 2013. Azolla cultivation: A supplementary cattle feed production through natural resource management. 

Agriculture Update. 8(4): 670-672. Available: http://www.researchjournal.co.in/upload/assignments/8_670-672.pdf  

Chalupa, W. 1968. Problems in feeding urea to ruminants. Journal of Animal Science 27: 207-219. Available: 

doi:10.2527/jas1968.271207x 

Chandrawathani, P., K. W. Chang, N. Raimy, and N. Vincent. 2006. Daily feeding of fresh neem leaves (Azadirachta indica) for worm 

control in sheep. Tropical Biomedicine 23(1): 23-30. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/6753152_Daily_feeding_of_fresh_Neem_leaves_Azadirachta_indica_for_worm_control_in_sh

eep  

Chungsiriwat, P., and V. Panapol. 2009. Thailand: An industry shaped by government support. Smallholder Dairy Development: 

Lessons Learned in Asia. FAO Corporate Document Repository. Available: http://www.fao.org/docrep/011/i0588e/I0588E10.htm 

Collins, A. July 2013. Cocktail cover cropping rising. Northeast Organic Dairy Producers Alliance News 13(4): 6-13. Available: 

http://www.nodpa.com/november2013_lowres-final.pdf 

Collins, A. July 2006. Solar farming with Abe Collins (Vermont). Available: http://solarfarming.blogspot.com 

Collins, A., and D. J. Doherty. 2009. Keyline design Mark IV, ‘Soil, water, and carbon for every farm’ – building soils, harvesting 

rainwater, storing carbon. Permaculture News. Available: http://www.permaculturenews.org/resources_files/KeylineArticle.pdf  

Ecologia. 2012. Holistic farm management. Ecologia LLC. Available: http://www.ecologiadesign.com/2012/01/03/holistic-farm-

management/ 

Elevitch, C. R., and K. M. Wilkinson. 2008. Nitrogen fixing trees start up guide.  Agroforestry.net: Permanent Agriculture Resources. 

Available: http://agroforestry.org/images/pdfs/nftguide.pdf  

Fuglie, L. 2000. ECHO Development Note #68: New uses of moringa studied in Nicaragua. N. Ft. Myers, Florida: ECHO, Inc. Available: 

https://c.ymcdn.com/sites/echocommunity.site-ym.com/resource/collection/5255CDAA-1F34-429A-9BE5-5F2B0EBBF690/edn68.pdf  

Heuze V., G. Tran, D. Sauvant, and D. Bastianell. 2015. Copra meal and coconut by-products. Feedipedia: A Programme by INRA, 

CIRAD, AFZ, and FAO. Available: http://www.feedipedia.org/node/46. 

Humphreys, L. R., and I. J. Partridge. 1995. A Guide to Better Pastures for the Tropics and Subtropics. Peterson, New South Wales 

Australia: NSW Agriculture.  



[IEH] Institute for Environment and Health. 2000. Phytoestrogens in the Human Diet (Web Report W3). Leicester, UK: Institute for 

Environment and Health. Available: http://www.le.ac.uk/ieh/webpub/webpub.html  

Kalita, P., P. K. Mukhopadhyay, and A. K. Mukherjee. 2007. Evaluation of the nutritional quality of four unexplored aquatic weeds from 

northeast India for the formulation of cost-effective fish feeds. Food Chemistry 103(1): 204-209. Available: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814606006303  

Liu, J-X., Y-M. Wu, X-M. Dai, J. Yao, Y-Y. Zhou, and Y-J. Chen. 1995. The effects of urea mineral lick blocks on the liveweight gain of 

local yellow cattle and goats in grazing conditions. Journal of Livestock Research for Rural Development 7(2). Available: 

http://www.lrrd.org/lrrd7/2/2.htm 

Manikkamani. 2011. Coconut meal is a valuable feed for ruminants. Agriculture Information, October 5, 2011. Available: 

http://www.agricultureinformation.com/forums/sale/73246-coconut-meal-valuable-feed-ruminants.html  

Martin, F. 1993. Forages. ECHO Technical Note. N. Ft. Myers, Florida: ECHO, Inc. Available: https://c.ymcdn.com/sites/members. 

echocommunity.org/resource/collec- tion/E66CDFDB-0A0D-4DDE-8AB1- 74D9D8C3EDD4/Forages.pdf  

Mikkelson, K. O. 2017. Yield of Azolla carolina under aquaponic conditions. Research Gate. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/314059987_Yield_of_Azolla_Carolina_under_Aquaponic_Conditions  

Ojo, V. O. A., A. O. Jolaosho, O. M. Arigbede, P. A. Dele, S. A. Adeoye, R. Y. Aderinboye, O. J. Idow, and O. O. Adelusi. 2013. 

Nutritive quality of hay and silage from natural grazing land in south western Nigeria. Revitalising Grasslands to Sustain our 

Communities: 22nd International Grassland Congress Proceedings. Page 756. Available: 

http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/2013/proceedings-22nd-igc.pdf 

Polakitan, D., P. Paat, J. Wenas, O. Tandi, and Z. Mantau. 2001. Introduction of improved forages under coconut trees for goat. Poster 

Presentation. 7th Meeting of the Regional Working Group on Grazing and Feed Resources. July, 2001. Available: 

http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/proceedings/manado/chap7.htm  

Poli, C. H. E. C., S. Carnesella, F. M. Souza, C. McManus, Z. M. S. Castilhos, L. Kindlein, and J. U. Tarouco. 2013. Performance, 

carcass characteristics and meat quality of grazing lambs finished on tropical grasses. Revitalising Grasslands to Sustain our 

Communities: 22nd International Grassland Congress Proceedings. Page 595. Available: 

http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/2013/proceedings-22nd-igc.pdf 

Prabu, M. J. 2007. Amazing azolla acquires an alternative “avatar.” The Hindu Newspaper. Sep 20, 2007. Available: 

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sci-tech-and-agri/amazing-azolla-acquires-an-alternative-

avatar/article2267649.ece   

Premaratne, S., S. C. Somasiri, C. Premalal, V. P. Jayawardene, and A. R. S. Senavirathne. 2013. Feeding patterns and milk 

production of small-scale dairy farmers under semi-intensive and extensive cattle management systems in Sri Lanka. Revitalising 

Grasslands to Sustain our Communities: 22nd International Grassland Congress Proceedings. Page 469. Available: 

http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/2013/proceedings-22nd-igc.pdf 

[RAGFAR]. Reference Advisory Group on Fermentative Acidosis of Ruminants. 2007. Ruminal Acidosis – Understandings, Prevention 

and Treatment: A Review for Veterinarians and Nutritional Professionals. Australia: The Reference Advisory Group on Fermentative 

Acidosis of Ruminants (RAGFAR). Available: https://www.ava.com.au/sites/default/files/documents/Other/RAGFAR_doc.pdf    

Saraiva, F. M., J. C. B. Dubeux Jr., M. De A Lira, A. C. L. De Mello, M. V. F. Dos Santos, F. De A Cabral, and V. I. Teixera. 2014. Root 

development and soil carbon stocks under different grazing intensities. Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales 2: 254-261. Available: 

http://tropicalgrasslands.info/index.php/tgft/article/view/77 

Smith, T. 2008. Salt: An essential element. Angus Journal, February 2008: 177-179. Available: 

http://www.feedingandfeedstuffs.info/articles/traditional_feeding/supplements/0208_saltanessentialelement.pdf  

Tamizhkumaran, J., and S. V. N. Rao. 2012. Why cultivation of azolla as a cattle feed not sustainable? Indian Journal of Dairy Science 

65(4): 348-353. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/296639689_why_cultivation_of_azolla_as_a_cattle_feed_not_sustainable  

Ward, M., and D. Lardy. 2005. Beef cattle mineral nutrition. North Dakota State University Extension Service. Available: 

https://www.ag.ndsu.edu/pubs/ansci/beef/as1287.pdf   

Watson, H. R. 1985. Sloping Agricultural Land Technology (SALT-1). Asian Rural Life Development Program. Available: 

http://www.sommerhaven.org/prac_app/sus_ag/t_pac_salt1.pdf 

Wightman, T. 2005. Raw Milk Production. Farm to Consumer Foundation. Available: http://f2cfnd.org/wp-

content/uploads/2012/06/newRawMilkProduction.pdf  

Zemmelink, G., S. Premaratne, M. N. M. Ibrahim, and P. H. Leegwater. 1999. Feeding of dairy cattle in the forest-garden farms of 

Kandy, Sri Lanka. Tropical Animal Health and Production 31: 307-319. Available: https://eurekamag.com/pdf.php?pdf=003140102 


