ការបង្រងគប់បផ្នាម្គៅគលើឯក

ឯកសារខេ៊ីរបស់គអ្កូោស៊ី
ការផ្

សារអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់គអ្កូ

នាំគោយសាគល់ជ៊ីបូខាស៊ី និងការផ្កផ្គ្បដ៊ី

នាយលទ្យធនលទនការស្សាវគ្ជាវគនេះ
តាម្បគចេកវ ិទ្យាសម្រម្យផ្ដលមានគ្បគយ

រ ិក បឺនិត្៍
គ្បធាន ម្ជឈម្
អ្ូយណគ៊ី

គោលគំនិតបូខាស៊ី
គៅជំ វ ិញពិ ភពគោកគនេះ អ្នកគ្វើការងារ
ផ្ននកកសិកម្មនិងអ្នកគ្វើសួនដំ ណំគ្គួសារ
កំពងផ្តគរ ើសយកការផ្កផ្គ្បដ៊ី និងជ៊ីផ្ដល
គគគៅថា បូខាស៊ី។ បូ ខាស៊ី គឺ ជាភាសា
ជបនផ្ដលម្ិនមានការបកផ្គ្បគោយបាន
លអគៅជាភាសាអ្ង់ គគេសគ

ើយ

ោចម្៌សតវសួត
ង

ោោរូបតាម្ភនិងកាកសំ
ចំផ្

ជន៍ដល់ជ៊ីវភាពរបស់ម្នសសក៏ដូចជាបរ ិ

ឌ លឥទ្យធិពលគអ្កូោស៊ី

សាានផ្ដរ។

នតល់នូវ

ល់កនងដ៊ី

កឯដ៊ីជួយការពាររកាោោរូបតាម្ភ

ស្សួបយកកេិនសអយ គ

ើយនិ ងនតល់កផ្នេង

ផ្អអប់ គ

ឬោចម្៌ គ្កប៊ីក៏ដូចជា

ោចម្៌ គ្បគចៀវ
ំងអ្ស់

លាយគនាេះ

េះជាយង

 ្យូងព៊ីអ្ងាកម្គួរមានព៊ី៥គៅ១០ភាគរយ
 គ្បសិនគបើ ោច ម្៊ីគ្កូសារជាតិរបស់ជន

ើ រការផ្អអប់។

ជាតិគដើម្ភាគតិចផ្ដលមានគ្បគយជន៍
តិចតួច

(IMO)ផ្ដលគគយកព៊ីទគ្ពឬព៊ី

វាលក៏ដូចជាទ្យឹកដម្រកខជាតិ ផ្ដលគគផ្អអ

កសិករនិងអ្នកគ្វើសួនោំណំគ្គួសារ
ម្ួយគយើងគួ រពិព

មាន់

គួរផ្តមានព៊ី១០គៅ២០ភាគរយទន

កព៊ីោនផ្ដរផ្ដលអ្នកកសិកម្ម

កំពងនសពវនាយគ

ពផ្ព

ម្៊ីគ្កូសារជាតិ ផ្ដលមានគ្បគយជន៍

យងគោចណស់ក៏មានបូ ខាស៊ី២គ្បគភទ្យ
ោច់គោយផ្

ើយោចមានដូចជាោចម្៍គោ គ្ជូក

 កនទក់ ជា្នធានកាបូអ្៊ីគ្ោត សំរាប់

គនេះគបើ

ណក៏គោយបូខាស៊ីគ្គប់គ្បគភទ្យគ្តូវបាន
ើងតាម្រយេះ ដំ គ

ំងម្ូ

លគ

សំភារេះ

ជាតិ។

បគគលិកមានក់គៅវ ិទ្យាសាានជនបទ្យោស៊ី

បគងកើតគ

ភាគរយទនសំភារេះកនងជ៊ីបូខាស៊ី

រស់គៅដ៏ មានផ្អសខភាពសំរាប់ម្៊ីគ្កូសារ  ដ៊ីព៊ីទគ្ពគួ រមាន២០គៅ៣០ភាគរយទន

តាម្គោក យូគ៊ីក អ្ូយណគ៊ី ផ្ដលជា
(ARI) គៅកនងគ្បគទ្យសជបន។គ

 ជ៊ីោចសតវសួត
ង
គួ រផ្តមាន ៥០គៅ៦០

ើយនិងគគ្បើគ្បាស់
៌ នាថាជា

ជ៊ីបូខាស៊ី

ើយម្ួ យគទ្យៀតគឺបូខាស៊ីនទេះបាយ។

ំងព៊ីរគ្តូវបាន
ពិព

៌ នាគៅកនងអ្តាបទ្យគនេះ។

គបើគគបផ្នាម្្យូងគទ្យៀត

ជ៊ីបូខាស៊ីផ្អអប់
ជ៊ីបូខាស៊ីផ្អអប់ គ្តូវបាននសពវនាយនិងគគ្បើ
គ្បាស់គោយ គអ្ោោយ ARI គ

ើយនិង

ដទទ្យគទ្យៀតគៅតំបន់ ោស៊ីគឺមានជ៊ីោចម្៌ ស
តវសួតនិ
ង
ងដ៊ី ទគ្ព។ គោយគយងតាម្គោក

ចំគបើង

(ឧ

អ្ងាកម្

ឬគម្ៅ្យូងព៊ីគ
ដូគចនេះគ្បសិទ្យធភាពដ៊ី កាន់ ផ្តមាន
ការពគ្ងឹងបផ្នាម្យងខាេំង។ខាងគគ្កាម្
គនេះជាគគ្គឿងនសំបូខាស៊ីផ្ដលនតល់
ជាអ្នសាសន៍គោយ ផ្អ្ោោយ ARI
ជាតិនិងអ្នតរជាតិ គយើងនតល់ការនសពវ

1

រ

៍
ើ)
សិសសវ ិទ្យាសាានជនបទ្យោស៊ីកំពងនលិតបូខា
ស៊ី រូបភាពគោយ ផ្អ្
ព៊ីមាឡាវ ៊ី រូបខាងគ

ោ
វ មាកដូណល
ង
វ គលើបងអស់ ។គអ្ល៊ីសា

ព៊ីឥណ
ឌ និរត៊ីរប
ូ ខាងគលើគនេះខាងគ
និងគោកកាន៊ីព៊ីឥ

ង
វ

ំ
ូឌ គនស៊ី រូបគនេះខាងសាត។

 កប់ទ្យក (FPJ) ឬក៏ម្៊ីគ្កូសារជាតិផ្ដល ដបើអត់ម្នៃជាតិទឹកដទដៅដពលដគ្ចបាច់
មានគ្បសិទ្យិធភាព (EM) ផ្ដលជួយដល់ ដ
ើ រការការផ្អអប់់ទ្យកគោយកាេយ

ដំគ

គនេះផ្ដរតាម្រយេះលាយទ្យឹ ក
គម្ើល

គ

កម្ម

ន្តដៅជាន្បកដខ្េចខ្េីដៅដពលដគប៉ែះវា

និងការគគ្បើ គ្បាស់ ្គប់្គ្នៃ់ដ

២០១១ គោយគោក ដន បឺគខឡា
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocom
munity.org/resource/collection/CAFC0
D87-129B-4DDA-B3639B9733AAB8F1/Issue110.pdf).
គ េះប៊ី ជាការបផ្នាម្លាយម្៊ីគ្កុបគ្តូវ
បានគសនើរជាគយបល់កនងការជួយបគងកើ

គ្បគទ្យសភូ មា បានគោយគគវ ិភាគនលិត

ើយ។

លម្នៃភាពស្សដែៀង្គ្នាន្ែរន្ែលអាចរក

បាៃដៅតាមកសិោាៃ)ដែើមបីរកាទកជាតិ
ើ មៃិ ង្កាំដៅ។ លាយដៃះគួរន្ត្តូវ

បាៃន្្បវាដៅដពលណាន្ែលវាដតត
លជា

ហ្វវរ ិៃន

)

ទួលបាៃការបន្ៃែមទាំង្អស់ដៃះមិៃគួរ ជាត់សាំដ

៦០អង្ាដស/

១៤០

ជា្មាតាមតង្កាង្មួយនងង។
ើ មគួ រ្តូវបាៃពិៃិតយដមើ លដែើ មបី

ជាការបង្អាក់ៃណាម្នាក់ ពីការដ្វើជីបូខា ដ្វើការន្កត្មូវការដអាយែល់ ៥០ភាគរយ
សីផ្អាប់ ដៃះន្ែរដ្រះជាមី្កូសារជាតិ

ែ៏ម្នៃ្បដោជៃ៍ទាំៃង្ជាៃឹង្បង្អាញវ
តតម្នៃកាង្កាង្ជី អាចម៌ សតវៃិង្ែីន្ែរ។

តាមត្មូវការ។ដៅដពលន្ែលសីត
ភាពជីបូខាសីម្នៃដសែរភាពដ

រះន្ែលដគលាយដោយការចាក់ដ្គឿង្
ផ្សាំសួតដៅកា
ង
ង្គាំៃរដ

ក៏បាៃផ្តល់ជាអៃសាសៃ៍ ដទៀតថាែាំ
ដ

ើ រការ្ចបល់លាយគ្នាដ

រផ្អាប់ទកដកើតដ

ើង្ដ្កាមមលប់ន្ែលម្ន

ដៅដពលលាយគ្នា

ម្នៃសាំដ

ើ មចាំៃួៃ

2

ើយ។

ដគអាចហ្វល

ើយៃិង្រកាទកជីបូខាសីផ្អាប់ទកដៃះ

កាង្រយះដពល៦ន្ខ្រ

ូតែល់ ១ឆ្ាាំ។ពី

្តូវបាៃដផ្អតតជាពិដសស

ដ

ើយដោយ

សារន្តវតែធាតដែើមែូចជាកៃេក់

្តូវន្ត

ទិញ

ន្អអាអាយ

ផ្តល់អៃសាសៃ៍ ថា

IMO,EM សាំនច។បូខាសីែូចដៃះគួ រ្តូវបាៃដ្បើ

៥០ភាគរយ ជាតិន្ែលម្នៃការលូតលាស់ឬអាចលាយ
ជាមួយែី សាំរាប់ រកខជាតិ ងីាកាំពង្ន្តម្នៃការ

ើ មដៃះអាច្តូវបាៃ្តួតពិ ៃិ លូតលាស់។

តយដោយការយកសាំភារះដសើមចាំៃួៃមួយ
នែដពញដ

វារួចរាល់ន្ែលអាច

ដែើ មបីផ្តល់ដអាយ ្បាស់ោក់ទាំង្ដៅពី ដលើកន្ៃលង្ឬសនៃរកខ

នៃលាយដៃះ។
កាំរ ិតនៃសាំដ

ិតកលិៃជីអាចម៌

សូមន្ងមទឹ ក ជីបូខាសីគួរ្តូវបាៃដ្បើ ្បាស់ដោយសៃសាំ

(ដោយម្នៃឬដោយគ្នាៃ
FPJ)

ើយកាលយជា

ើយៃិង្កា ដ្រះន្តអាហ្វរូបតែមភនៃផ្លិតផ្លបូខាសី

ខាលាំង្ដពក ឬក៏ដ្លៀង្ឬក៏ខ្យល់។

ើយៃិង្ឬក៏

ើយអាកមិៃអាច

សតវបាៃដទៀត

ើយ ដ

ៃែាំបូលដែើ មបីដជៀសវាង្ការ្តូវពៃលឺនងង

ដ

ដ

ើយដ្បើ ្បាស់ន្ប៉ែ ដ្បើ ្បាស់បាៃដ

លដែើមបីលាយវាដអាយសពវល។
ា ដ

ា

ម្នៃសភាពែូចជាខ្យល់ដៅខាង្ដ្ត្មា

 ដអអាអាយផ្តល់ជាអៃសាសៃ៍ថាសាំភា តា

ើយ្ចបាច់ដមើល។

គអ្កូោស៊ីបានរកគ
កំ

ត់

េះជាយងណក៏គោយ

ើ មម្នៃ គៅឆ្នំ២០១១ អ្ងគការអ្ភិ វឌ្ឍន៍ម្ួយគៅ

ការ្គបដោយជញ្រ្
ជ ាំង្(ឬសាំភារះសងួតន្ែ

ើ រការផ្អអប់ គោយកាេយសំរាប់កា (្បន្

រនលិតបូ ខាស៊ីក៏ដោយក៏កង្វះនៃការទ

ំងតំបន់។គ

ជីបូខាសីស្សស់ន្ែលដគលាយគួរន្តម្នៃ

សាំដ

លជាគោយសារផ្តភាពចំរេះទន ការ

ោយជ៊ីបូខាស៊ីសំរាប់ ការោំតាម្គ្គួសារទ្យូ

(សូម្ ែូចដៃះចាំៃួៃសមរមយនៃជាតិ សាំដ


ម្៊ីគ្កូសារជាតិដ៊ី អ្៊ីឌ្៊ីអ្ិន ១១០ ផ្ខម្ករា

នដំគ

ើយសាំភារះដៃះដៅកាៃ់ ្ទង្់្ទយែន្ែ គ្បផ្

លដពលន្ែលដគន្លង្នែវ ិញ

ផ្ដលគគគួរោក់ គៅកនងសំភារេះបូខាស៊ី

បូខាស៊ី

ើញព័ត៌មានផ្ដលមាន

ក់ទ្យងនឹងចំនួនោោរូបតាម្ភទនជ៊ី

នលជ៊ីបូខាស៊ីផ្អអប់គៅសកលវ ិទ្យាល័យ
ផ្ម្ចូ គៅគ

ៀងទម្។

ជ៊ីបូខាស៊ីផ្អអប់ពិគសសគនេះមានការបញ្ូេ ល
ោនរវាងោចម្៌ មានសងួត

(១០០គគ្ក/២២០គផ្អន) ដ៊ីទគ្ព
(៨០គគ្ក/១៧៦គផ្អន) ោោរឆ្អឹង
(៤៥គគ្ក/៩៩គផ្អន) កនទក់
(៣០គគ្ក/៦៦គផ្អន) នំសផ្

ត កដ៊ី

(៣០គគ្ក/៦៦គគ្ក) ោោរគ្ត៊ី
(៣០គគ្ក/៦៦គគ្ក)គនេះគ

ើ អ្ស

(១៥គគ្ក/៣៣គផ្អន) អ្ងាកម្ដត
(១៥គគ្ក/៣៣គផ្អន) សកគៅ
(១គគ្ក/២.២គផ្អន) ទ្យឹកគខមេះគ

ើ

(៤ល៊ីគ្ត/១.១ដោេ កាគឡាន)
គនេះគឺជាការគ្វើគោយរូបម្នតបូខាស៊ីមានភា
ពលអគ

ើង គោយរាប់

ំងគគ្គឿងនសំផ្ដល

បផ្នាម្ោោររូបតាម្ភពិគសសៗ
ដូចជាោោរឆ្អឹងសំរាប់នូសរវ ក៏ដូចជាោ
ោរគ្ត៊ីនិងនំសផ្

ត កដ៊ី សំរាប់ោសូត។

សំណកព៊ី រព៊ីចំនួនបូ ខាស៊ីគនេះ បានទ្យទ្យួល
ព៊ីការវ ិភាគបូខាស៊ីខាងគគ្កាម្គនេះ
(ជាម្្យម្) មានកំ រ ិតោស៊ីតបាស pH ៦.៨២ ការបគងកើតកំ គៅអ្គគ៊ីសន៊ី (EC) -១០.
៣៤ dS/m ោសូតសរប (n) -១.៩៣%
នូសរវ សរប (p) -២.៤៧% បូ តាសយូម្សរប
(K) - ១.៣១%។

ការ ិយល័យសតង់ោោោរនិ ងសំភារេះ
កសិកម្មរបស់ជាតិទៃបានបគងកើតការវ ិនិច័ឆ
យម្ួយសំរាប់
ពា

ិ ជជកម្ម

ជាតិផ្ដរ។

ជ៊ីកំបសតជាលកខ

េះ

ផ្ដលវាអ្នវតតន៍សំរាប់ ជ៊ី្ម្ម
កនងការបងាាញព៊ីលកខ

េះ

វ ិនិច័យ
ឆ គនេះផ្ដរ

អ្គ្តាpHជាម្្យម្ទន

សំណកបូខាស៊ីព៊ីគ្បគទ្យសភូ មា

ិតាគៅកនងគខតតបាត់ដំបង

(៦.៨២) កម្ពជា

បានរាយការ

គ្បគទ្យស ោត់បានផ្ចករ ំផ្លកថាគៅគពលគ្ចួតកាត់

៍ ព៊ី បទ្យពិគសា្ន៍ ស្សូវរបស់ោត់ គបង ងួន រកគ

ធាេក់គៅកនងកំ រ ិតទ្យទ្យួលយកបានម្ួយគឺ

របស់ោត់ ជាម្ួយនឹងជ៊ី បូខាស៊ីផ្អអប់ គនេះ

៥.៥-៨.៥។

ោត់ោក់ជ៊ី២០០គគ្ក

(៤៤១គផ្អន)

របស់ោត់ មានការគកើនគ

ើញថានល

ើងជាគគ្ចើន

កនង ម្នគយើងនលិតបានផ្ត

ព៊ី

១គៅ១.៥គតាន

កនងម្ួយ ិតា
(០.៤៥គៅ០.៦៧គតាន
ការបគងកើន ម្ួយ ិតាសំរាប់ស្សូវផ្ដលមានដេះោល
ជ៊ីបូខាស៊ី កនងម្ួយគអ្ ឺោគម្រ ិក)
បផ្នតឆ្នំគនេះខ្ំ
អ្គគ៊ីសន៊ីជាម្្យម្ទនចំនួន (១០.៣៤ dS/m) រយេះគពលតិចជាងម្ួ យផ្ខ។
៦០០គគ្ក ទ្យទ្យួលបាន ៣គៅ៤គតាន(១.៣៥គៅ១.8
គឺវាខពស់ជាងការភាពជាក់ោក់របស់រោាភិ ម្ួយចំនួនរបស់ោត់គនេះ
គ

េះជាយងណក៏ គោយ

បាលផ្ដលតគ្ម្ូវការជ៊ីកំបសតEC គោយតិច (១៣២៣គផ្អន)
ជាងឬគសមើរនឹង ៣.៥ dS/m ការវ ិភាគជ៊ី ចំនួន២០០គគ្ក
អ្ិនគបកាN-P-K
គ្បគទ្យសភូ មា

គឺ

មានជ៊ី ោចម្៌សតវសួត
ង គតានោគម្រ ិកកនងម្ួ យគអ្

ដ៊ីទគ្ព២០០គគ្ក

ខ្ំសគសើរ

កនទក់ តំគកើងគ្ពេះជាខាេំង។ឆ្នំគគ្កាយខ្ំនឹងោក់

ទនសំណកគំរូជ៊ីព៊ី ១០០គគ្ក ្យូងគ ើ ១០០គគ្កនិងលាយ ជ៊ីគនេះគៅគពលភជួរជាគលើកដំបូង។
១.៩៣-២.៤៧-១.៣១ ទ្យឹករកខជាតិ ផ្អអប់ចំនួន៥ល៊ីគ្ត(១.៣ដោេកន

ត់ ជាក់ោក់រប ងម្ួយកាគឡាន)។
ស់រោាភិបាលទៃផ្ដលតគ្ម្ូវការជ៊ីកំបសតពា គ្បផ្ លជាម្ួ យផ្ខទនការោក់ជ៊ីបូខាស៊ី
ិ ជជកម្មគោយ្ំ ជាងឬគសមើរនឹង
១.0% គនេះ គបង ងួន ម្ិនបានគ ើញមាននល
ផ្ដលខពស់លជា
អ ងការកំ

្ំជាងឬគសមើរ ផ្ដលគម្ើលគ ើញនឹងផ្ភនកភាេម្ៗគនាេះគ
០.៥%គោយទ្យំងន់ សំរាប់នូសរវ និង យគកើតគចញព៊ីការោក់ ជ៊ី្ម្មជាតិគនេះ

គោយទ្យំងន់ សំរាប់ោសូត
នឹង

ឺ)

ើ

បូខាសន
៊ី េះ
ទ បាយ

ជាការគឆ្េើយតប

គៅនឹងបញ្ហ
ា ខជេះខាជយម្ាូបោោរ
ជាសកល

អ្ងគការគសបៀងោោរនិងកសិកម្ម(FAO)

ទនអ្ងគការស គ្បជាជាតិ បានរាយការ ៍
្ំជាងឬគសមើរ០.៥%គោយទ្យំងន់សំរាប់បូ តា គ ើយោត់ ចាប់ គនតើម្អ្ស់សងឃឹម្ផ្ដលថានឹ
ថាគោយភាពម្ិនគសមើរោនគឺ ១ភាគ៣ទនោ
ងបានគ ើញនលគ្បគយជន៍ ព៊ីការវ ិនិគយ
សយូម្។
ោរផ្ដលគគនលិតបានគៅកនងពិភពគោ
ការកំ
ត់ ដ៏សំខាន់ទនសំណកគំរប
ូ ូ ខាស៊ី គគនេះ។ ោត់ សារភាពថាអ្នកជិតខាងរបស់
កសំរាប់ការគគ្បើ គ្បាស់របស់ម្នសសជាគរៀង
ព៊ីគ្បគទ្យសភូ មាគឺមានកំ រ ិត EC ខពស់។ EC ោត់ផ្ៃម្ ំងគសើចចំអ្កគោយោត់ គ ើយ
រាល់ឆ្នំ គ្បផ្ លជា ១.៣ គកាដិគតាន គ្តូវ
សួរោត់ថា
គ តអ្វ៊ីោត់ គគ្បើគ្បាស់ ជ៊ី្ម្ម
វាស់ផ្វងព៊ីចំនួនអ្ំបិលរោយកនងបរ ិមា
បានបាត់បង់ឬខជេះខាជយ។ផ្តគ េះជាយង
ិញ
ម្្យម្។សំភារេះជ៊ីភាគគគ្ចើន (ឧ
រ ៍ ជាតិ គនេះគ្វើអ្៊ី? នទយគៅវ វាលផ្ស្សរបស់
ណក៏គោយ ភាពខសោនផ្ដលគួរផ្តគិត
ន៊ីគ្តាត ោម្ូញាក់ នូ សរវ
បូ តាសយូម្) អ្នកជិតខាងោត់មានភាពទបតង ផ្ដលពួក
គូរគនេះគកើតមានគ ើងចំគពាេះ
ោោរ
ផ្ដលោត់គិត
រួម្ចំផ្
កដល់ចំនួនEC (វ ិកភឺនិងខាវ ិន)។ គគបានគគ្បើ គ្បាស់ជ៊ីគ៊ីម្៊ី
សំរាប់ ម្នសសមានក់ជាម្្យម្ផ្ដលខជេះខាជយ
កាកសំ
ល់កនងដ៊ី ដូចជាជ៊ី អ្យគរ ក៏រម្
ួ បានសាមនថាោចនឹងោក់ព៊ី២០០គគ្កគៅ
គោយអ្នកគគ្បើ គ្បាស់គៅទ្យវ៊ីបអ្ឺ របនិងោគម្រ ិ
ចំផ្
កនងផ្ដរដល់ EC បនាទប់ព៊ីគគផ្អេស់ ៣០០គគ្កកនងម្ួ យ ិតា(១៧៨គផ្អនគៅ២
កខាងគជើង (គ្បផ្ លជារវាង ៩៥គៅ
បតូរវាព៊ីការម្ិនោចរោយបានគៅជាទ្យំរង់រ ៦៧គផ្អនកនងម្ួយគអ្ ឺ/ទរ)។
១១៥គគ្ក/២០៩គៅ ២៥៣គផ្អនកនងម្ួ យ
គ្បផ្ លជា២
ោយបាន។ កំរ ិតEC ខពស់ ោចនតល់លទ្យធ ម្ួយរយេះគគ្កាយម្ក
ឆ្នំ) គបើ គគ្បៀបគ្ៀបគៅនឹ ងអ្នកគគ្បើ គ្បាស់
នលជាការលូតោស់របស់ដំណំមានកំ រ ិ ោទ្យិតយម្នគពលផ្ដលស្សូវរបស់ោត់ ចាប់
គៅអ្នតំបន់សាោរា។
ទ្យវ៊ីបោគ្ពិចនិ ង
ត ប ជាញឹកញាប់ គោយសារផ្ត ការគឆ្េះ គនតើម្គចញគួ គបង ងួន បានបាចលាយ
ោស៊ីខាងតបូងនិងោស៊ីោគគនយ៍
(ផ្ដល
ព៊ីកំោបអ្ំបិលខពស់ ដូ គចនេះ វាមានសារេះ ជ៊ីFPJ ោយជាម្ួ យនឹងទ្យឹកអ្ំគៅគៅកនង
បានគបាេះគចាលោោរគ្តឹម្ផ្ត
៦គៅ
ោក់លាយគនេះ
សំខាន់ ណស់សំរាប់អ្នកនលិតនិងអ្នកគគ្បើ វាលផ្ស្សរបស់ោត់
១១គគ្ក/១.៣គៅ
២៤.៣គផ្អនកនងម្ួយ
ជ៊ី្ម្មជាតិ ដូចជាបូ ខាស៊ីគនេះ គដើម្ប៊ីទ្យទ្យួ ល គៅគពលោងចឬគពលគ្ពឹក[Ed: ម្ិនមាន
ឆ្នំ)។
ូ ម្នតនិងកំរ ិតទនFPJ
សាគល់កំរ ិតEC
គ ើយនិ ងអ្នវតតន៍ការ ព័ត៌មានពិសាតសត៊ីព៊ីរប
អ្នកគគ្បើ គ្បាស់ផ្តងផ្តទ្យិ ញោោរគគ្ចើនជា
គ្បុងគ្បយ័តនកនងចំនួនផ្ដលគគោក់ដំណំ គទ្យផ្ដលគគបានគគ្បើ គ ើយការទ្យំនាក់ ទ្យំនង
ងគគោចញាំវាអ្ស់
ឬក៏ម្ិនបានគ្វើ
ណម្ួយ ក់ទ្យងនឹងនលបេះពាល់ទន FPJ
ផ្ដលមានសខភាពលអ។
ផ្ននការសំរាប់ការទ្យិញោោររបស់គគ
គបង ងួន ជាអ្នកគ្វើកសិកម្មកនងដ៊ីព៊ីរប៊ី គៅគលើដំណំក៏ម្ិនគ្តូវបានសាគល់ផ្ដរ]។

3

គោយបានសម្រម្យគ

ើយ។ បញ្ហ
ា គនេះ

ច

សំភារេះផ្ដលមានគពញគោយោោររូប

• សូម្នតល់ោោរផ្ដលគៅគសសសល់

ើងវ ិញបានកនង

ផ្ដលសម្រម្យគោយដល់សតវគៅកសិ

ជាលទ្យធនលគោយមានការគបាេះគចាលោ

តាម្ភគនេះោចនឹងនលិតគ

ោរផ្ដលមានោយកាលកំ

ការនលិតផ្នេគ

ត់លគអ ៅ

ើ និងបផ្នេបផ្នាម្។

ោានដូចជាមាន់និងគ្ជូក។សូម្គគ្បើ ោ

គគ្បើ បានគៅគ

ើយ។គឆ្េើយតបនឹងបញ្ហ
ា គនេះ

គ

អ្ងគការFAO

បាននតល់ជាអ្នសាសន៍ ថា

ផ្ដលមានជាតិខាេញ់និងសាច់ គឺវាម្ិនគ្តូ

ព័នធជ៊ីវឧសម័នគៅកសិោាន។

អ្នកគគ្បើ គ្បាស់គៅគ្បគទ្យសអ្នកមានគ្តូវបាន

វជាពិ គសសសំរាប់ការគ្វើជ៊ីកំបសតគ

ផ្ដលសម្រម្យមានដូចជា ចំ

បគគ្ងៀនថាការគចាលោោរផ្ដលម្ិនគ្តូវ

។ ពួកវានឹង

ការគឺម្ិនោចទ្យទ្យួ លយកបានគ

កគករនិងសតវចទគ្ង ក៏ដូចជាបគងកើត

សល់និងបផ្នេ

នូវកេិនសអយ។

វាជាម្ួយទ្យឹ កគដើម្ប៊ីបគងកើតជាលាយម្ត់

ើយ។

ភានក់ងារគនេះក៏ បានគសនើរផ្ដរថាការនតល់ការ

េះជាយងណក៏ គោយ ោោរសល់

ក់

ោរផ្ដលគសសសល់ជាឃ្េំងសំរាប់គ្ប

ើយ

ញរយ ពពួកសតវ

ផ្នេគ

ទ្យទ្យួលបានផ្ដលមានកំ រ ិតទន្នធាន្ម្ម

ទ្យូ

ើយងគៅ

ំងពិភពគោក។

ការចិ ញ្េឹម្ម្នសសជាតិ
ខាជយលយបគគល

គ

រាប់កសិោាននិងសួនដំ ណំ គៅប៊ីជា

ើយនិងការខជេះ

នជ៊ី វឧសម័ន ARTI

ការរ ំោយតូចសំរាប់ ការបគងកើតជ៊ីវឧ

ោោរផ្ដលគបាេះបង់គចាល
ផ្ដលជាឧសម័ននទេះ

កញ្េក់យងខាេំងផ្ដរ។ខ

េះគពលផ្ដលកំ រ ិ

តទនម្ាូបោោរផ្ដលគគគបាេះបង់គចាលខេេះ
គឺម្ិនោចគជៀសវាងបានគៅកនងគ្គួសារនិ
ងនទេះបាយភាគគគ្ចើន

ដូគចនេះគ

ើយគទ្យើប

មានកសិោាននិងសួនដំ ណំផ្ដលផ្ៃម្
ងនតល់នលកំទរនិងជាម្ិ តតជាម្ួ យផ្ននដ៊ី
បានគគ្បើគ្បាស់ចំគពាេះោោរសល់

ំងអ្

៍

• បផ្នាម្ោោរផ្ដលគៅគសសសល់ផ្ដ
លោមនជាតិ ខាេញ់ និងសម្រម្យ ដូចជា
ើ និងបផ្នេនតោយកាលគគ្បើគ្បា

ស់ គៅគោយដល់កំបសត គដើ ម្ប៊ីគោយ

4

ទ្យំព័រ

សម័នព៊ីកាកសំ
ល់ោោរhttp://ww
w.artiindia.org/index2.php?option=com_con
tent&do_pdf=1&id=45

ើយគៅគពលផ្ដល

បគងកើតគៅជាគម្តាន

ផ្នេគ

វ ិទ្យាសាានបគចេកវ ិទ្យាសម្ស្សបសំរាប់
គ្កុម្

ពទនរយ មានកេិនសអយ និងបងករភាពងាយ

រ

២៣)

តសូគម្ើ លខាងគគ្កាម្
ជនបទ្យ (ARTI) គគ

ផ្ដលគគគចាលគៅកនង្ងសំរាម្គឺជាគ្បភ

ស់គនេះ។ ជាឧ

ទ្យំព័រ

ល់ោោរនិងឃ្េំងោោរគនសងគទ្យៀ

មានោោរគ្បគភទ្យជាតិ ខាេញ់ សាច់ ផ្ដ

ជាអ្វ ិជជមានគៅគលើបរ ិសាានផ្ដរ។ ោោរ

ធាេក់ដល់ដ៊ី

(Vig

នគ្គួសារផ្ដលោចទ្យទ្យួ លយកកាកសំ

ការខជេះខាជយម្ាូបោោរមាននលបេះពាល់

គ

គួ រផ្តកិ ននិងោយ

សំរាប់ព័ត៌មានបផ្នាម្អ្ំ ព៊ីគ្បព័ នធជ៊ីវឧសម័

គ្គួសារនិងម្ខជំនួញ

ស្សួលដល់ជំងឺ។

ើ និងបផ្នេក៏ដូចជាបាយផ្ដលគៅ

ជាជ៊ីវឧសម័ន

លជាទ្យូ គៅម្ិនគួគោយចង់បានក៏គោយ •

បផ្នាម្គលើការបាត់បង់ សកាតនពលសំរាប់

ិ តសំបក

ផ្ដលគគោចគគ្បើវាគៅកនងការរ ំោយជា

ជាតិ
ការកាត់បនាយការបាត់បង់ម្ូាប • ជ៊ីកំបសតព៊ីជគនេន (គគ្បើជគនេនគដើម្ប៊ីបំ
ផ្បក) គនេះជាម្គ្ាបាយម្ួយគទ្យៀត ទន
ោោរគ្បផ្ លជាមានគ្បសិទ្យិធភាពជាង
ការនលិតការផ្កផ្គ្បដ៊ីដ៏វ ិគសសម្ួយសំ
ការបគងកើនការនលិតោោរគដើម្ប៊ីចិញ្េឹម្ចំ
នួនម្នសសផ្ដលកំពងផ្តគកើនគ

សំភារេះ

ំ



គសៀវគៅផ្ននាំព៊ីជ៊ីវឧសម័នគ

ឺអ្
វ នតរ

ជាតិ
(ជាPDF)
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocom
munity.org/resource/collection/F6FFA3B
F-02EF-4FE3-B180F391C063E31A/Biogas__Heifer_International.pdf
 ការរ ំោយជ៊ីវឧសម័នខានតតូចបាគរាន
(ការភាជប់គគ

ទ្យំព័រព៊ីគ្កុម្ការងារគ្ពំផ្ដ

លទបតងhttp://www.habmigern2003.inf
o/biogas/Baron-digester/Barondigester.htm
 ការរ ំោយជ៊ីវឧសម័នខានតតូចបាគរាន
(ការភាជប់គគ

ទ្យំព័រព៊ីគ្កុម្ការងារគ្ពំផ្ដ

លទបតងhttp://www.habmigern

2003.info/biogas/Barondigester/Baron-digester.htm

វ ិ្៊ីសាស្រសតអ្នវតតន៍ម្ួយគទ្យៀតទនការោក់ ោ ញាប់គ

ើញមានលក់កនងគ្ទ្យង់ គ្

យ

ោរផ្ដលគគម្ិនគគ្បើគ្បាស់គ្គប់គ្បគភទ្យ

គនសងៗ។ ្នធានម្ិនផ្ម្នពា

គឺគោយការបតូរវាគៅជានទេះបាយបូខាស៊ី

ម្៊ីគ្កូសារជាតិ ស្សគដៀងោនផ្ដរមានដូចជា

គឺជាការផ្កផ្គ្បដ៊ីគោយការនលិតគចញ

ការបផ្នាម្របស់អ្នកនិពនធគៅកនងអ្តាបទ្យ

ជាគ្បគភទ្យបូ ខាស៊ីទ្យ៊ី២។

ិ ជជកម្មទន

នទេះបាយបូខាស៊ី IMO-1 ឬ 2 ផ្ដលមានការពិព

៌ នាកនង

ការបគងកើតភានក់ងារកនទក់ផ្ដលគគចា
ក់បញ្ូេ លគម្ សំរាប់បូខាសន
៊ី េះ
ទ បាយ
ភានក់ងារបំផ្លងកនទក់ផ្ដលចាក់បញ្ូេ លគម្
ផ្ដលជា្ម្មតាជាកនទក់ផ្ដលោយជ៊ី EM

គ្តូវបានគគ្បើ គ្បាស់គដើម្ប៊ីបំផ្លងោោរគស
ល់ោោរផ្ដលនគគផ្អអប់ទ្យក បឺខាគលៀ។http://www.echonet.org/reposito
សសល់ជាម្ួយសារជាតិផ្អអប់ ផ្ដលមាន
គគ្កាម្លកខខ ឌ ម្ិនគ្តូវការខយល់ោកាស ry#938:d:Issue110Supplement.
សារេះសំខាន់សំរាប់ ការបគងកើតបូខាស៊ីនទេះ
។ ដំគ ើ រការទនការផ្អអប់ គនេះរកាសំ ភារេះ ស្ស ប់ទនោោរផ្ដលគៅសល់តិចតួ ចន៊ី
បាយ។ខាងគគ្កាម្គនេះជាគគ្គឿងនសំគ ើយនិ
ព៊ីការពកនិ ងរលួយ
គគ្ពាេះវាសាិតគគ្កាម្
ម្ួយៗគ្តូវបានគរាយពគ្ងាយគោយភានក់ ងា ងវ ិ្៊ីសាស្រសតផ្ដលគគគគ្បើ គ្បាស់ជាទ្យូ លំទ្យូ
លកខខ ឌ ោមនខយល់ជា្ម្មតា។ការនលិត រព៊ីកនទក់បញ្េលសារជាតិគោយគសរ ៊ីផ្ដរ
ោយសំរាប់ការបំផ្លងចំនួនតូចម្ួយ(៥គ
ូ
បូខាស៊ីនទេះបាយគនេះ នតល់ជូនដល់ គ្គួសារ ជាម្ួយនឹងស្ស ប់ ផ្ដលបនតររ ូតដល់្
គ្ក/១១គផ្អន)
ទនអ្នកនាំគោយគកើតមាន
និងសាាប័នដូចតគៅគនេះ
ងោក់គពញ។ដំកល់ទ្យកគៅគគ្កាម្លកខ
បូខាស៊ី។
ព៊ីកាកសំ

 គឺជាម្គ្ាបាយដ៏ងាយស្សួលនិងោច
ចាត់ផ្ចងបានទនការកាត់បនាយកាកសំ
ល់គៅតាម្គ្គួសារនិងសាាប័ននគោ
យចូលគៅកនងដ៊ី
គោយការផ្កទចនគ

ើងវ ិញសំរាប់ោោរ

ផ្ដលគៅសល់ (រាប់

ំង

ោោរមានជាតិខាេញ់
ក៏ដូចជាសាច់រាយបាយនិងជាតិខាេញ់)
គោយោមនកេិនសអយរ ំខាននិងភាពរញ៊ីរ
ទញ។
 ជាការទ្យទ្យួ លបានបនតរបនាទប់ ោនដល់ការ
ផ្កផ្គ្បដ៊ីដ៏គ្បគសើរទគ្កផ្លងផ្ដលផ្កលំអ្
ររចនាសម្ព័នធដ៊ីសួនដំ ណំនិងជ៊ី
គ

ើយក៏ជួយគោយមានសារេះគ្បគយជ

ន៍ដល់អ្តិ សខម្គ្បា

ដ៊ីនងផ្ដរ។

ខ

ឌ ោមនខយល់ផ្ដលគៅជិត

ម្៊ីគ្កុបនឹង 

ពគ្ង៊ីកខេួនតាម្រយេះសំភារេះនទេះបាយផ្ដល 
រាយបាយនិងផ្អអប់។

គបើគគគ្វើវាបានយងលអ
កេិនសអយរលួយគ
វារយេះគពលយូរ
រ

រ

ើយទ្យកោក់



ជាចងគគ្កាយ 

៍បនាទប់ ព៊ីការោក់បញ្ូេ លវា

ិ ជជកម្មទនអ្៊ីអ្ិម្ផ្ដលម្ិនោ

ចពគ្ង៊ីកបាន)ឬក៏ IMO-1/IMO-2.

ូតដល់ជាគគ្ចើនផ្ខ

ូតលដល់គពលកប់។

ជាគគ្ចើនសបាត

ផ្ននកពា

គគោចគ្បម្ូ ល

ោោរផ្អអប់ ផ្ដលគៅសល់គ

ជ៊ីអ្៊ីអ្ិម្ ចំនួន២០ម្ល(១.៤សាេប់គ្ពា
បាយ) EM•1® (ជាម្ូលោាន ជារូបម្នត

គនាេះនឹងម្ិនមាន

ើយ។

កនទក់ចំនួន ៥គគ្ក (១១គផ្អន)

ទ្យឹកអ្ំគៅ២០ម្ល (១.៣៥សាេប់គ្ពា
បាយ)
ទ្យឹកម្ួយល៊ីគ្ត (១.០៥កាវត)

គៅកនងសួនដំ ណំ បូខាស៊ី នឹងកាេយខេួន ឮ
គៅដូចជាដ៊ី
សំ

ផ្ដលនតល់នូវ

ំងកាក

ល់កនងដ៊ីនិងោោររូបតាម្ភដំណំដ

ល់ដ៊ីផ្ដរ។
គៅសកលវ ិទ្យាល័យផ្ម្ចូ

ការវ ិភាគគៅ

បនទប់ពិគសា្ន៍ចំគពាេះបូ ខាស៊ីនទេះបាយម្ួ
យចំនួន បានបងាាញថាកំ រ ិត ជ៊ីអ្ិនគបកា

គដើម្ប៊ីនលិតបូ ខាស៊ីនទេះបាយ គគគ្តូវគ្បម្ូ ល ផ្ដលគគ្បៀបគ្ៀបជាម្ួ យនឹងជ៊ី្ម្មជាតិនិង
ោោរគសសសល់ទ្យកកនង្ងបិទ្យខយល់ជិ ោម្កសតវផ្ដលគគចូ លចិតតគគ្បើដទទ្យគទ្យៀត
តនិងចាក់បញ្ូេ លអ្នកនាំដូចជាបាយឬកនទ (ស៊ីលវា និងអ្ូ

៊ីោក់)ដូចជា

ក់ផ្ដលមានម្៊ី គ្កូសារជាតិ ផ្ដលគគផ្អអប់ទ្យក  បូខាស៊ីនទេះបាយ ២.៣៩-០.៧៧-០.៩៧
(ឧ

ោចម្៍ជគនេន

០.៥-០.៥-០.៣

បាក់គតរ ៊ីរសម៊ីសំគយគ) ្នធានម្ួយគទ្យៀត 

ោោរឈាម្

១៣-២-០

ទនម្៊ីគ្កូសារជាតិគឺថាវាជានលិតនលផ្ននក

ោចម្៍មាន់

៤.៤-២.១-២.៦

ោចម្៌គោ

២.៤-០.៧-២.១ ទ្យំរង់ទនការបញ្េលភានក់ ងារបញ្េលគម្កនទក់
ូ
ូ

ពា

ដូជាបាក់គតរ ៊ីគលគ្ទ្យ៊ីកោស៊ីដ ដំ ផ្ប 

ិ ជជកម្មផ្ដលគគគៅថា ម្៊ីគ្កូសារជាតិ 

ផ្ដលមានគ្បសិទ្យិធភាព
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(EM)ផ្ដលជាញឹក

គឺមានដូចជា :
1. គដើម្ប៊ីគោយដំ គ

ើ រការនិងការពគ្ង៊ីកកា

ទដវ ិញបផ្នតវាផ្បកគៅគពលផ្ដលបេះវា

គមមឬព

ខាេំង ដូ គចនេះកនទក់គឺមានជាតិ សំគ

5- បំផ្បកភានក់ ងារចំ លងផ្ដលផ្អអប់ និង

រនគត់នគង់គោយបានគ្គប់ គ្ោន់ ទនម្៊ីគ្កុប

គ្ោប់ គ្ោន់ លម្
ម គ

ជ៊ីអ្៊ីអ្ិម្គដើម្ប៊ីបគងកើតគោយបានភានក់ងារ

ផ្នាម្លាយទ្យឹក

បំផ្លងកនទក់ចំនួន៥គគ្ក

យគសើម្កនទក់៥គគ្កគនាេះគ

រ ំោយ

ើ ម្

ើយ។វាម្ិនចាំបាច់ប

៌ គខៀវដេះគលើវា។

មានសំគ

ំងស្សុងគដើ ម្ប៊ីគ្វើគោ

គ

ើយ។

ើ ម្គោយផ្

កគោយទដ

ើយបំផ្បកវាោក់ គលើផ្អទំងសំពត់កនង

កផ្នេងផ្ដលមានពនេឺទៃងគដើម្ប៊ីោលវា

ទ្យឹកអ្ំគៅ២០ម្លគៅជាទ្យឹកម្ួ យល៊ីគ្ត(

3-

គោយគោយដំបូនាមនព៊ី ការោមនការគគ្បើ

រ ឹងមាំផ្ដលោចនិងផ្អអប់ ភានក់ ងារចំ ល

គគ្បើ រនាស់គដើម្ប៊ីបំផ្បកគ

គ្បាសជាតិ កេរ ៊ីណត)នសំជាម្ួ យនឹងអ្៊ីអ្ិម្

ងបាន

២០ល៊ីគ្តឬ

សំគ

គទ្យៀតនូ វកនទក់បញ្ូេ លគម្រ

រកា

IMO-1/IMO-2.

គបើ សិនជាគគ្បើ គ្បាស់ៃង់ផ្អេសទ៊ីក
សូម្សងកត់សំភារេះផ្ដលមាន

ើ ម្ចេះគដើម្ប៊ីបគ

ត ញខយល់គចញ

លាយគនេះជាម្ួ យនឹងដបផ្អេសទិកបិទ្យ

គ

ជិតរយេះគពល៥គៅ៧ទៃងម្ិនគោយគ្តូវកំ

បនាទប់ព៊ីកំចាត់ខយល់គចញ។សូម្ទ្យកៃ

គៅទៃង។

ង់ផ្ដលជាភានក់ងារបំផ្លងកនទក់ម្ិន

គបើកគោយខយល់គចញ

គោយបានឆ្ប់ម្តងកនងម្ួយទៃង(គ្បសិន
គបើចាំបាច់ )

។គ្បផ្

ើយបំផ្បក
ូតដល់សំ

ភារេះគនេះសងួត ំងស្សុង។
6- សូម្គគ្បើ រម្ូគដើម្ប៊ីលញបំ ផ្បកដំ

ើយបនាទប់ម្កចងៃង់ គោយជាប់ លអ

កនទក់ផ្ដលមានដំ សួត
ង

គោយមានការរ ំខានរយេះគពល២សបាត

ំងដំ ្ំនិងតូច

សូម្រកាទ្យកោក់កនទក់ផ្ដលម្ត់

7-

សងួតលអកនងៃង់បិតជិតលអឬគៅកនងគ្ប
អ្ប់ម្ិនមានខយល់សំរាប់ ការរកាទ្យក

៍ឬយូរជាងគនេះ។

2- ជាគគ្ចើនទៃងគគ្កាយម្ក ោយលាយ

លជាគរៀងរាល់កនេេះគមាង ចូ រ

4- បនាទប់ព៊ីការទ្យកោក់ផ្ដលម្ិនមាន

យូរអ្ផ្ងវង។ គគ្កាម្លកខខ

អ្៊ីអ្ិម្ឬ IMO-1/IMO-2 គោយបានសពវ

ខយល់បិទ្យជិ តរយេះគពល២សបាត

ខយល់ គ

ជា ម្ួយកនទក់៥គគ្កគៅកនង្ង។គជៀស

រជាងគនេះ

វាងការបផ្នាម្ទ្យឹកគគ្ចើនគពក គគ្ពាេះគ្តូវ

កេិនដូចជាតំ ផ្ប។វាោចនឹងមាននសិត

៍ឬយូ

ភានក់ងារចំ លងនឹងមាន

ឌ ម្ិនមាន

ើយសងួតលអ គដើម្ប៊ីគោយភានក់

ងារបំ ផ្លងោចគ្តូវបានរកាទ្យកបានរ
យេះគពលម្ួយឆ្នំឬគគ្ចើនជាងគនេះ។
សូម្រកាទ្យកោក់កនទក់ផ្ដលម្ត់សួតលអ
ង
កន

ងៃង់បិតជិតលអឬគៅកនងគ្បអ្ប់ម្ិនមានខយ
ល់សំរាប់ ការរកាទ្យកយូរអ្ផ្ងវង។ គគ្កាម្
លកខខ

ឌ ម្ិនមានខយល់ គ

ើយសងួតលអ

គដើម្ប៊ីគោយភានក់ងារបំផ្លងោចគ្តូវបានរ
កាទ្យកបានរយេះគពលម្ួ យឆ្នំឬគគ្ចើនជាង
គនេះ។

ការផ្ត៤០គៅ៥០ភាគ រយទនកំរ ិតជាតិ
សំគ

ើ ម្ផ្តបគណណេះ។ គដើម្ប៊ីគ្តួត

ពិនិតយ ចំនួនជាតិសំគ

ើ ម្ខ

េះ គពល

ទនការបផ្នាម្អ្៊ីអ្ិម្ផ្ដលោចបគ្ង៊ីកបា
នឬលាយIMO-1 គោយ គពល សូម្
គ្ចបាច់កនទក់គោយគៅជា
ម្ួយនឹងជ៊ីបូខាស៊ីផ្អអប់គ
ថាទ្យឹកម្ិនគ
ល់កនទក់គទ្យ គ
រកាគ្ទ្យង់ គ្

6

បាល់ជា

ើយគបើគ

ើញ

ើញមានគលចគចញព៊ីបា
ើយសំភារេះ

ំង គនេះគៅ

យដផ្ដលបនាទប់ ព៊ីផ្លង

សរខេេះដេះគលើវាផ្ដរ ផ្ដលបងាាញ



គ្បគយជន៍ ។ផ្តគ



ព៊ីវតតមានម្៊ី គ្កូសារជាតិ ផ្អអប់ ផ្ដលមាន 
េះជាយងណក៏

៌ គមមឬព

ងមានសំគ

ើយឬក៏កនទក់បំផ្ល

ើ ម្ខាេំងគពកគពលគគទ្យក

ោក់វា។សូម្កំគគ្បើគ្បាស់ភានក់ ងារចំ ល
ងកនទក់បញ្ូេ លគម្គបើវាមាននសិតព

៌

កនទក់អ្ន់៣ការង
ជ៊ីអ្៊ីអ្ិម្២០០ម្ល (៦.៨អ្ូសោគម្រ ិក)
គ

៌ គខៀវោចមានន័

ើ រការវារួចគ

វា គ

យថាភានក់ ងារគនេះបានគ្តូវខយល់ឬចំល
ងគរាគគគ្ចើនគពកគ

អ្ងាកម្កាបូ ន៣ការង

ផ្ដលជាលាយអ្៊ីអ្ិម្ផ្ដលគគបានដំ

គោយ វតតមាននសិត ផ្ដលគគម្ិ ន គ្តូវ
ការព

សាច់ដូងសងួតម្ួ យការង

ើយគ

ើយគ្វើគោយវាោចនឹ ងគគ្បើបាន

ភាេម្


ើយនិ ងពគ្ង៊ីក

ទ្យឹកអ្ំគៅ២០០ម្ល

គៅនទេះោ

ូោ សាច់ដូងសងួតម្ួយការង
គ្តូវោយជាម្ួយកនទក់អ្ន់ប៊ីការងគ ើយនិ
ងអ្ងាកម្ដតប៊ី ការង [Ed: សំរាប់ព័ត៌មាន
បផ្នាម្ព៊ីអ្ងាកម្ដតសូម្គយងគៅតាម្ការ
ភាជប់គនេះព៊ីអ្នកនលិតគ្បគភទ្យគបើកចំ
មាន

រព័ ត៌

៊ីល
វ រាយស៍

គគ្គឿងនសំគឺគ្តូវោយសងួតជាម្ួយនឹងផ្បល
គៅគលើកំរាលចាក់សាប។

បនាទប់ព៊ីការោយគគ្គឿងនសំសួតគ
ង

ើយ

លាយអ្៊ីអ្ិម្ (គ្វើព៊ីអ្៊ីអ្ិម្អ្៊ី២០០ម្ល និង
ទ្យឹកអ្ំគៅ២០០ម្លោយជាម្ួយទ្យឹក១០
ល៊ីគ្ត

ឬ២.៦កាគឡានខានតោគម្រ ិក)

គឺ

ោយទ្យឹកនិងោយជាម្ួយគគ្គឿងសងួតគដើ
ម្ប៊ីទ្យទ្យួលបានចំនួនជាតិ សំគ

៍

្ងជ័ រ្ំ ឬ្ងចំ

២០ល៊ីគ្ត) រ

ូតដល់គពលគគ្បើគ្បាស់ .

ការផ្អអប់សំ

ល់ោោរកំគទ្យចកំទ្យ៊ី

េះ

គៅគពលផ្ដលភានក់ ងារទ្យទ្យួលផ្ដលបានប
ញ្ូេ លសារជាតិរច
ួ រាល់គ ើយការនលិតបូ
ខាស៊ីនទេះបាយគឺ ោចចាប់គនតើម្បាន។

ឌ ោមនខយល់

សូម្បនតររាយជាស្ស

ឬកាតណម្ួ យគៅខាងគគ្កាម្បាតគដើម្ប៊ី

សូម្

ប់កនងគំរដ
ូ ូចគនេះរ

តដល់គពញ្ង។

ផ្អអប់ជាគម្ រយេះគពលយងគ
ស់ក៏២សបាត

ើយណ

៍គៅកផ្នេងគ្តជាក់មាន

ូ គ

ើង

ដូជាការនលិតជាតិឧសម័ននឹងមាន

តិចផ្ម្នផ្ទ្យន។

គបើ្ងម្ិនបានបិតជិតម្ិនគោយមានខយល់ គ េះជាយងណក៏ គោយ
នសិតសរនឹង
គទ្យ
សូម្គគ្បើ ៃង់ផ្អេសទ៊ីកគដើ ម្ប៊ីបផ្នាម្គំ រប ោចគកើតមានគ ើងព៊ី គលើនលិតនលគនេះ
រវាង្ងនិងគំរប។ គ

ើយគដើ ម្ប៊ីកាត់ បនាយ ផ្ដលបងាាញពិវតតមានទនបាកគតរ ៊ីផ្ដលមា
ការបេះពាល់ជាម្ួយខយល់អ្នកគ្តូវោក់ គរៀប នគ្បគយជន៍។ ដូចបានគរៀបរាប់ ខាងគលើ
ម្ួយស្ស

ប់គទ្យៀតទនៃង់ផ្អេសទ៊ីកព៊ីគលើសំ

អ្ញ្េឹង វានឹងោចមាននសិតព ៌ គខៀវ គមម
ើយសងកត់ ឬគ្បគនេះ គ ើយមានកេិនរលួយ ដំគ ើ រការ
វាចេះគគ្កាម្ជាម្ួ យនឹងរបស់្ងន់
ដូចជា ផ្អអប់គ ើងគម្
គ្បផ្ លជាម្ិនបានគជាគ

គោយការគគ្បើ្ងផ្អេសទ៊ីកជាម្ួ យនឹងគំរបម្ិ ភារេះផ្ដលមានភាពតឹងផ្
នមានខយល់ចូល ោក់គ្កោស់ កាផ្សត

ប់។

សងកត់កំគទ្យចកំទ្យ៊ីោោរខាងកនង្ងគដើម្ប៊ី ម្េប់។ជាម្ួ យការផ្អអប់ឡាក់តិចោស៊ីដ
បគ ត ញកផ្នេងផ្ដលមានខយល់គចញ។
តិចតួចគបើ មានសំពា្ណម្ួ យកគកើត

ើយគឺ

គ្តូវបានផ្អអបនិងរកាទ្យកកនង្ងម្ិនមាន
រ

ើយ។ជាអ្បបបរមា កនទក់គួរគ្តូវ ផ្តបិតវាគោយជិតជាម្ួ យនឹងគំរបជិត
បានគរាយព៊ី គលើចំនួន១គៅ២អ្៊ីញទនកំ គទ្យច ផ្
នលអ។ទ្យកគោយរបស់ ំងគនាេះវា
គដើម្ប៊ីបគងកើនលកខខ

ចង់បានព៊ី៤០គៅ៥០ភាគរយ។ភានក់ងារ

ខយល់(ឧ

ម្គ្កាស់គ

កំទ្យ៊ីោោរផ្ដលគគគរៀបជាស្ស

ើ ម្ផ្ដលគគ

ទ្យទ្យួលផ្ដលបានបញ្ូេ លសារជាតិគ

កនទក់មានោយសារជាតិម្ិនគ្តូវការបផ្នា

ដំគ

នគ

ើ ជាគដើម្។

ជ័យគ ើយគ ើយសំភារេះោចនឹងគ្តូវគបាេះ
ជួយស្សូបយកទ្យឹកផ្ដលគលើសចំនួន(ជំោ គដើម្ប៊ីរកាភាពរាយបាយគោយគៅជាអ្បប គចាលឥតគ្បគយជន៍។សាិតគគ្កាម្លកខខ
នគនេះគឺជាជំ គរ ើស)
បនាទប់ម្កគរាយកនទក់ បរមា អ្នកោចសាកដកគចញនូវជាតិទ្យឹក
ឌ គនេះ បូខាស៊ីនទេះបាយ ោចគ្តូវបាន
ផ្ដលមានសារជាតិម្ួយកាតប់ទដព៊ីគលើបាត
្ងគនេះ។

ព៊ី្ង។

គ

បូខាស៊ីជាពា

េះជាយងណក៏ គោយ
ិ ជជកម្មខេេះ

្ង រកាទ្យករាប់ ផ្ខ។
គ្តូវបានបំ ពាក់ គ េះប៊ី ជា្ងផ្អអប់ជ៊ីបូខាស៊ីមានការខិតខំ បិ

ងគនេះ កំ គទ្យចកំទ្យ៊ីោោរ (ផ្ដល ជាម្ួយនឹងឆ្នកបិទ្យជិតផ្ដលោចគោយគគ តគោយជិតក៏ គោយក៏ ជួនកាលរយកាល
ោយ គមម(Hermetia illucens) ជាញឹកញាប់ក៏គៅ
ម្ិនរលួយ)
នឹងោចគ្តូវបានោក់ ជា យកទ្យឹកបូ ខាស៊ីគចញបានងាយ
គ្តង់ចំ
ស្ស

ប់ខាងកនង្ងជាម្ួយនឹ ងស្ស

ប់

គសតើងទនកនទក់ោយសារជាតិ ផ្ដលគគគរា
យព៊ីគលើសំរាប់ផ្ដលគរៀបជាស្ស

7

ជាម្ួយទ្យឹកគ

ើយគគ្បើ សំរាប់ គស្សាចដំណំ

គោយមានសខភាពលអ។

ប់ គនេះ។ គៅគពលផ្ដល្ងគពញគ

ើយ សូម្គៅ

ផ្តោចចូ លគៅកនង្ងបូខាស៊ីគ
ោក់ផ្ដរ។
គលឿង

ើយពង

ចំ នួនជាគគ្ចើនទនពងរយព
ឬព

៌ ផ្គ្កម្

៌

ពងគ្បផ្វង១ម្ម្

ោចនឹងគម្ើ លគ

ើញមានគៅគលើកំរាលទន

លកខខ

ឌ ) បូ ខាស៊ីនទេះបាយផ្អអប់គនេះ នឹង

គំរបៃងផ្អេសទ៊ីកផ្ដលគ្គបបូ ខាស៊ី។

ឯកសារគយង

បតូគៅជាជ៊ីកំបសត សំភារេះដូចជាដ៊ី។ គៅ គបង ងួន អ្៊ីផ្ម្ល ទ្យំ នាក់ទ្យំនង ផ្ខ ម្ករា
ជាគគ្ចើនទៃងបនាទប់ព៊ីរយពងោក់ម្ក ដងកូវ គពលដំ គ ើ រការបគងកើតជ៊ីកំបសតគ្តូវបាន
ទ្យ៊ី៤ឆ្នំ២០១៣
ជាគគ្ចើននឹងគកើតមានគ ើង ជាការលអផ្ដរ បញ្េប់គ ើយ កាកសំ
ល់ោោរព៊ីម្ន
គបើគ

េះជាពងរយកាលគខៀវគ

វវាជារបស់ចទគ្ង

ើយនិងដងកូ នឹងម្ិនមានកេិនសអយគទ្យៀតគ

ម្នទ៊ីរកសិកម្ម (គ្បគទ្យសទៃ) ២០០៥

ើយ។

ផ្តដងកូវក៏ោចជា្ន
ធានដ៏មានគ្បគយជន៍ សំរាប់គ្បគតអ្៊ីនសំ គៅគពលផ្ដលគគបញ្ូេ លវាគៅកនងដ៊ីគ ើយ
រាប់មាន់និងគ្ត៊ីផ្ដរ។ដងកូវទ្យឹកោចនឹងយក បូខាស៊ីនទេះបាយផ្ដលរួចរាល់នឹងបផ្នាម្ោ
គៅគោយមាន់
ឬក៏គ្ត៊ី
ឬក៏ោចយក ោររូបតាម្ភនិងម្៊ីគ្កុម្ផ្ដលមានគ្បគយជន៍
គៅកផ្នេងគ្វើជាជ៊ីកំបសត
កំ បសតព៊ីជគនេន គ ើយនិងចូ លរួម្កនងការគលើកកំពស់រចនា

ជ៊ី្ម្មជាតិ ការនលិត ការគគ្បើ គ្បាស់
សតង់ោនិងគ

ភាព(ការបកផ្គ្បគចញព៊ី

ឯកសា 17/2548 ISBN 974-436-479-3
គ្កសួងកសិកម្មនិងស

ករ

៍។

អ្ងគការFAO ២០១១ កាត់បនាយោោរ
ផ្ដលជាោោរដ៏ គគ្ចើនសំរាប់ សម្រម្យសំរា សម្ព័នធដ៊ី។ជគនេន គ ិា តសតវ និងសតវ
គសសសល់គដើម្ប៊ីចិញ្េឹម្ពិភពគោក
ប់ការអ្ភិ វឌ្ឍន៍របស់វាផ្ដរ។អ្ញ្េឹងអ្នកោច លអិតដទទ្យគទ្យៀត ជាសូចនាករទនសខភាពដ៊ី
ម្ជឈម្ ឌ លព័ត៌មាន អ្ងគការ ោក់ចូល
គៅផ្តបនតរទ្យទ្យួលបាននលព៊ី វាបានយូរអ្ និងលូតោស់កនងជ៊ីកំបសតបូខាស៊ី ដំ ណំ
គៅទៃងទ្យ៊ី១ផ្ខឧសភា ២០១៣ FAO
នឹងបានទ្យទ្យួ លគ្បគយជន៍នងផ្ដរ៕
ផ្ងវងតាម្ផ្ដលវាមានផ្ដរ។

ការោក់ជ៊ីបូខាសន
៊ី េះទ បាយផ្ដលគគ
ផ្អអប់គៅជាគម្សំរាប់ជាការផ្កផ្គ្បដ៊ី
បនាទប់ព៊ីជ៊ីបូខាស៊ីបានគ
គ

ើយ

ើងជាគម្រួចរាល់

គគគួ រកប់ជ៊ីគនេះគៅកនងរនធឬគរាយ

គៅកនងដ៊ី សួនដំ ណំគ្បផ្

លជាយងគោ

ចណស់ព៊ី១៥គៅ២០សង់ទ្យ៊ីផ្ម្គ្ត (៦គៅ
៨អ្៊ីង) គដើម្ប៊ីរកាវាកំគោយមានការរ ំខាន
ព៊ីសតវក

ត រឬសតវលិត
អ ដទទ្យគទ្យៀត។ការ

ោយដ៊ីជាម្ួយបូ ខាស៊ី គៅចងបញ្េប់ នឹង
ពគនេឿនដំ គ

ើ រការដ៊ីគោយគៅជាកំបសត។

រយកាលគមមនឹងោចចូ លខេួនគៅគគ្កាម្ដ៊ី
ផ្ដរ គ

ើយកកាយបូខាស៊ីគ

គោយការគម្ើលគ

ើយពងោក់

ើញមានដងកូវពងវាប៊ីបួន

ទៃងគគ្កាយម្ក។ ជាៃម៊ីម្តងគទ្យៀត គនេះម្ិន
ផ្ម្នជាការគួរគោយបារម្ម
គ

៍ គ

ើយ ផ្ត

េះជាយងណក៏ គោយ គបើ បូខាស៊ី

ផ្ដលគ្តូវបានកប់ម្ននឹ ងវាបានកាេយគៅ
ជាជ៊ីកំបសតគៅកនងដ៊ី គនាេះវានឹ ងមានកេិន
ម្ិនលអគ

ើយ។

ជាគគ្ចើនសបាត
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គសចកត៊ីសននិោាន

៍គគ្កាយម្ក (ផ្នអកគៅគលើ

http://www.fao.org/news/story/en/item/741
92/icode/

ំងជ៊ីបូខាស៊ីផ្អអប់និងជ៊ីបូខាស៊ីនទេះបាយគឺ ការ ិយល័យជាតិទ្យទ្យួ លបនទកសំភារេះកសិ

វាមានភាពងាយស្សួលកនងការនលិតគ្បក កម្មនិងសតង់ោោោរ ២០០៥ ជ៊ីកំបសត
បគោយដូចោន គ

ើយវានតល់នូវអ្តា

គ្បគយជន៍ ជាគគ្ចើន។ការគគ្បើ បូខាស៊ី

ំង

ព៊ីរគ្បគភទ្យគនេះបានរ ៊ីករាលោលចាប់ព៊ីគ្ប
គទ្យសជបនរ

ូតដល់ទ្យូ

ំងពិ ភពគោក។

ការបកផ្គ្បគគ្ៅនេូវការ
សតង់ោកសិកម្មទៃICS , TAS 9503 –

2005, ICS 65.080 ISBN 947-403-339.
គបាេះពម្ពកនងកាផ្សតរាជវងស គលស

េះជាមានភាពខសោនទនសមាសភាពនិ Vol.122 ផ្ននក 114D, ផ្ខ្នូទ្យ៊ី៨ B.E. 2548
(2005).
ងការគគ្បើ គ្បាស់ក៏គោយ ក៏ ំងជ៊ីបូខាស៊ី
គ

ផ្អអប់ និងបូខាស៊ីនទេះបាយក៏ ោចគ្តូវបាន
នលិតសំរាបា់ករគគ្បើគ្បាស់គៅគលើកសិោា
នខានតតូចនិងសួនដំ ណំគ្គួសារផ្ដរ។

ម្៊ីផ្កលសន K.O. ២០១១
គ្បព័នធកសិោាន្ម្មជាតិ សំរាប់កសិកម្មគ្ប
កបគោយនិ រនតរភាពកនងតំបន់ គ្តូពិក
នទេះោ

ូោ ផ្អឡាវាន់

គ្បគទ្យស

៊ីល
វ ៊ីព៊ីន។

អ្ូយណគ៊ី ២០១០
រគបៀបនលិតបូខាស៊ី ជ៊ី ផ្អអប់
យកគោយទដ
គ្ពឹតិប
ត គ្តព័ ត៌មានទនវ ិទ្យាសាានជនបទ្យោ
ស៊ី ផ្ខ្នូ២០១០ ណសូស៊ីអ្ូបារា ស៊ី តូឆ្ិគិ
គខន គ្បគទ្យសជបន។ស៊ីលវា J.A. និង ោ
អ្ូ

ិោក់ ២០០០

ការគ្គប់គ្គងោោររូបតាម្ភរកខជាតិកនងដ៊ី
គៅតំបន់ ោទវ យទ្យធសាស្រសត សំរាប់
កសិកម្មតំបន់និងអ្នតំ បន់គ្តូពិនិតយ

វ ិទ្យាល័យកសិកម្មនិង្នធានម្នសសតំ ប វ ិទ្យាសាានជាតិបគចេកគទ្យស
ន់គ្តូពិក

គៅ អ្ូរ ៊ីសា គ្បគទ្យសឥណ
ឌ ។

មាណវhttp://www.ctahr.hawaii.edu/oc
/freepubs/pdf/pnm15.pdf.
ោក់ចូលទៃងទ្យ៊ី១ផ្ខឧសភា ២០១៣។

វ ិក សូយក ២០១១ កានលិតជ៊ីវឧសម័ន
ព៊ីកាកសំ

ល់នទេះបាយនិងការគ្វើគតសតគ

ភាពនិងបរ ិមា

ជ៊ី វឧសម័នផ្ដលបានន

វ ិកភឺ B.E និង T.J ខាវ ិន ២០០។ លកខខ
ឌ

កំគៅអ្គគ៊ីសន៊ី (EC)គម្គរៀននិ ងការផ្អេស់បូរត
NCSU

របាយការ

កសិកម្ម

FLOREX.002,

សកលវ ិទ្យាល័យរដាកូ

៍ ស្សាវគ្ជាវ

រកខ

ផ្ខ្នូ ២០០០
ូោញនាខាង

គជើង.
ល់នទេះបាយគគ្កាម្លកខខ http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/floricul
ឌ សម្ស្សបម្ួ យ។
របាយការ ៍ ture/Florex/EC%20Conversion.pdf.,

លិតព៊ីកាកសំ
សិកាខសាោ

កនងការបំគពញបផ្នាម្តាម្

ផ្ននកទនតំ រវូ ការសំរាប់បរ ិញ្ញ បគ្តផ្ននកបគចេក
វ ិទ្យា។
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សកលវ ិទ្យាល័យោទវ

រូផ្កលកា

បគងកើតគ្បតិទ្យិនរបស់អ្ក
ន !

September 30 – October 4, 2013
The Empress Hotel
Chiang Mai, Thailand
Online Registration Opening in March

Register here!
(http://www.echocommunity.org/?page=Asia_2013Conf)
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