អាហារដែលផលិតឡ

ើងឡៅកសិដ្ឋាន: ការផលិតចំណីជ្រូក

ដោយដោក ឃីតស៍ មិកកលសុន នាយករបតិបតតិ ផទះអាឡហា
ភឺតូ រពីនសុសា
ី
ផា
ូ
ឡាវ៉ា ន់ របដទសហ្វល
ី ីពីន

:
[កំណត់រា ឃីតស៍ បានអនុ វតតន៍កសិកមមរបកបដោយនិ រនតរភាពដៅផទះចិញ្ចឹម ដកមងកំរា អាឡូហា ភឺ

តូ រពីនសុីសា អស់រយះដពល១៥ឆ្នំដហ្ើយ ដោយបានផលិតចំណីររ ឹងកដលទាញយកពីកសិោាន
កដលរតូវបានដរបើ របាស់សំរាប់ទាំងមណឌលដកមងកំ រានិងអតិថិនជកនុងតំបន់។
មុន

កាលពីកែឧសភាឆ្នំ

ែ្ុំមានអភ័យឯកសិទិបា
ធ នដៅទសសនះកិចចឃីតស៍និងរកុមររួសាររបស់គាត់ ដៅផទះអាឡូហា

កដលជាកកនលងទីពីរកដលដអកូ អាសុីបានរបារពធដធវើសិកាាសាលោដៅហ្វីលីពីនសតីពីកសិកមម

របកបដោយនិរនតរភាព។ ែ្ំុមានចំណាបអារមមណ៍កមនកទន ដោយអវីកដលដរអាចសំដរចបានដៅកនុង

កកនលងកដលតូចមួ យ កដលមានធនធានផសំកតបនតិចបនតួចប៉ាុដណាណះ។ ឃីតស៍ដៅកតបនតរភាពសបបុរស
ដហ្ើយនិងការដបើកចិតតទូោយកនុងការកចករ ំកលកបទពិដសាធន៍និងចំដណះដឹងរបស់គាត់ ជាមួ យដភ្ៀវ

និងបណា
ត ញដអកូយ៉ាងទូលំទូោយ។ ដៅកនុងកំណត់ រារបស់ដអកូ អាសុីដលែ២០ ឃីតស៍បានកចក

រ ំកលកអំពីចំណីរតីកដលដធវើដឡើងដៅកនុងកសិោាន។ដៅកនុងការដចញផាយដនះ ឃីតស៍នឹងកចករ ំកលក
នូវមូលោានររឹះែលះៗសំរាប់បដងកើតចំណីរជូកដៅកនុងកសិោាន។]

ដសចកតីកននាំ
ជីកដលបដងកើតដឡើងដៅកនុងកសិោានបានរួមចំកណកដរចើនណាស់ដល់របពនធកសិកមមរបកបដោយ

និរនតរភាព។ កាកសំណល់ដំណាំនិងជី អាចម៌សតវរឺជាកផនកដ៏សំខាន់ ននវដតអាហាររូបតថមភ និងអាចកាត់
បនថយនថលននធាតុចូលាមរយះ ការដរបើរបាស់ជីកំប៉ាុសិដត ោយបាក់ ដតរ ីកំដៅ ជីអាចម៌ជដនលន ការផលិត
បូខាសុី

ឬជីស្សស់។

ចំណីកដលផលិតដចញពី កសិោានក៏អាចកាត់បនថយនថលចំណាយរបសិន ដបើ

កសិករអាចររប់ររងនិ ងដរបើរបាស់ធនធានកដលមានស្សាប់កដលដរអាចរកបាន។ឧទាហ្រណ៍ដូចជា
កសិករអាចបដងកើតចំណីសតវកដលដរបើដមមសំរាប់ សតវកដលមានកផនការលអ

បដងកើតចំ ណីរជូកពី កាក

សំណល់ដំណាំ ឬចំណីពីអនុផល (ដូចជា កាកសំណល់ទឹកដោះដគា និងទឹកដោះដគា) ពពួកសកណត
កកដលោំដុះកដលកាត់កាន់ បាន និងពពួកហ្វឺនទឹកនិងដំ ណាំទឹកដនទដទៀតកដលជាការបកនថមដល់ចំ
ណី។

ដោយដរាះដង់ សុីដតសតវចិញ្ចឹមមានការដកើនដឡើង

កសិករជាលកាណះាណិជជកមមកសវងរកវ ិធី និង

មដធោបាយដដើមបីបដងកើនលំហ្ូអាហាររូបតថមភកុងកសិ
ន
ោានរបស់គាត់

សំរាប់ជារបដយជន៍ ដល់របពនធ

របស់គាត់។ អតថបទដនះនឹងពណ៌នាពីវ ិធីសាស្រសតនិងបដចចកដទសចំបាច់សំរាប់កសិករខានតតូចដអាយ
ទទួលបានដជារជ័យជាមួ យនឹងចំណីរជូកកដលទាញដចញពីកសិោាន។
ថា

កសិករដំបូងបងអស់រួរកតស្សាវរជាវដអាយបានដពញដលញ

ដពលកដលអនកអានសូមចំ
ពីរបព័នធកដលមានស្សាប់ ដអា

យចាស់ោស់ (ដហ្ើយជាលកាណះអសកមមជាង) ដៅដលើកសិោាន ដហ្ើយដទើបពិ ចរណាដលើដំដណើរ
ការទាំងមូ លដអាយបានចាស់ោស់ (រូបភាពទី១)
សំខាន់ សូមកត់ចំណាំថា មានអតថបទជាដរចើន កាកសតជាដរចើន ដហ្ើយនិ ងការកណនាំជាដរចើនកដល
បានកននាំដអាយរបយ័តនចំដាះនិនានការដអាយដបាះបង់ ដចលវ ិធីសាស្រសតកដលដរបានដរៀបចំដឡើង

ដហ្ើយសំរាប់ការផលិតចំណីសំរាប់របព័ នធកដលលអជាងដនះ ដោយគាមនការទទួ លបានជាដលើកដំបូង
ដហ្ើយដរកាយមកក៏បដងកើតបដចចកដទសថមីៗកដលមានកតមួ យរយះដពលែលីកដលដរដរៀបចំ កផនការបាន
លអ មានទុនដហ្ើយ ដហ្ើយជាក់ោក់

ទិដភា
ា ពទូដៅននរបព័នអា
ធ ឡហា
ូ
ដពលកដលដយើងដធវើកផនការពី របបចំណីសំរាប់រជូករបស់ដយើង ដយើងធានាទាំងធនធានកដលមានដៅ
កនុងចំការនិ ងដៅដរៅចំ ការ

កនុងករណីជាយថាដហ្តុ។

វមានសារះសំខាន់ ណាស់

កតរតូវបានដរ

ដមើលរ ំលងជាញយៗ។ ដំបូនាមនពី Skillicorn រឺមានតំនលណាស់ថា កសិករភារដរចើនមិនបានរកា
ទុកនូវដររឿងផសំ កដលដររតូវការដដើមបីដរៀបចំចំណីកដលដពញដលញដៅកនុងកកនលងដនាះដឡើយ ឬក៏សំ
ភារះបរ ិកាា ដដើមបីរ ំោយរចបាច់បានិងដធវើជារគាប់ដនាះដឡើយ. ដូដចនះដហ្ើយពួកគាត់ រតូវកតធានាពី

ធនធានពីទីផារចំបងនិងសំខាន់ជាជំ ដរ ើស ររប់ដពលដវោ កដលវមិនកមនជាសកមមភាពររប់ ររង
ធមមាដនាះដឡើយ(Skillicorn, 1993). ដៅផទះអាឡូហា ដយើងបានទិ ញចំណីរតីរបស់ដយើង កនទក់ និង
អាហារពី កាកដូងពីធនធានកនុងតំបន់របស់ដយើង។ដយើងក៏ មានកាកសំណល់ពីពពួកសកណតកជាដរចើន

ដដើមដឈើ និងរុកាជាតិ ហ្ឺន
វ អកណតតទឹក ដដើមបីបកនថមចំដាះការែវខាតណាមួយ កនុងការផគត់ផគងជាតិរបូ
ដតអុីនកដលបានទិញ។

បទពិដសាធន៍ របស់ដយើងរឺមានជាមួយនឹ ងពូជ Landrace, Duroc and Large White ក៏ដូចជាពូជ
បង្កកត់កបបទំដនើបរបស់ដយើងកដលដឆលើយតបដៅនឹង របតិបតតិការណ៍ដ៏ធំដុំបានយ៉ា ងលអ។
ដនះផតល់បទពិ ដសាធន៍ចំដាះភាពជាប់ ោប់

ជានិចចកាលលូតោស់ដលឿន

ពូជបង្កក់ត

ជាមួយនឹ ងចំណីកដល

ដយើងផាអប់ទុក។ ពូជរជូក ធំសរ ឌូរក
៉ាុ និង កឡនដរ ៉ាស រឺ អាចរកបានរួចដៅដហ្ើយ ពីអនកកដលចិ ញ្ចឹម
យកកូនជាលកាណះាណិជជកមម

ដហ្ើយនិងពីអនកបង្កកត់ ពូជកដលអាចទុកចិតតបានដៅាមផទះដហ្ើយ

ពួកដរបានកកករបបានយ៉ា ងលអដៅនឹងរបព័នធរបស់ដយើង។
ដៅតំបន់ ផាឡាវ៉ា ន់របស់ដយើងដៅរបដទសហ្វីលីពីន
បង្កកត់ពូជកបបទំដនើប។

ពូជរជូកដដើមសុទធ

រឺជាជំដរ ើសដ៏ លស
អ ំរាប់ ការ

ពួកវភារដរចើនរតូវបានចិ ញ្ចឹមជាលកាណះដសដាកិចចដោយដអាយចំណីជា

ដមមសំរាប់ ដំណាំចំណីររជូកកដលដរបានោំវនិងជាដមើម។

ដៅកនុងរបព័នធចំណីដនះ

ការរបឈម

មុែជាចំបងជាមួយនឹងពូជរជូកនរពដនះរឺការរកាវដអាយមានសុែភាពលអដហ្ើយោក់កុនងរទុកដអាយ

បានសមរមយដបើ អាច។ ជំនាញកនុងការឈមុសគាស់កកាយរបស់វអាចដធវើដអាយវ ដរចដចញបានដបើវ

មិនរតូវបានោក់កុងរទុ
ន
ងដអាយបានសមរមយដនាះដទ។ ជំនួសដអាយការកលងដអាយចំ ណីដមម រជូក
កនុងតំបន់ភារដរចើនរតូវបានចងដជើង។

ពួកវជាញឹកញ៉ាយរតូវរបកជងជាមួយសតវចិញ្ចឹមដនទដទៀត

ដដើមបីបានចំណីកដលសល់ពីតុបាយ ដហ្ើយទំនងជារកិនជាមួយនឹងលទធផលអន់ ដហ្ើយផងកដរដនាះ
រឺរតូវបានយយីដៅដោយពពួករពូន (រូបទី២)។ ជាលកាណះអនតរជាតិ ដគាលការណ៍កននាំកដលដរ
បានបដងកើតដឡើងសំរាប់ រជូកចិ ញ្ចឹមកនុងដីភក់ និងចងដជើងរឹ មិនរតូវបានកននាំដអាយដធវើដឡើង។ សកល
វ ិទោល័យដៅរដាហ្លរវ ីោបានកននាំដអាយដរបើរបាស់ចំនួន២៥កម៉ារតបួនរជុងសំរាប់រជូកសុទធ(Meyer,
1993).

ដៅរបដទសហ្វីលីពីន ទាំងរជូកដូចរជូកនរព Negros Warty (Sus cebifrons negrinus) និងរជូក
ពុកមាត់កវងផាឡាវ៉ា ន (Sus ahoenobarbus) រតូវបានចំ លងបង្កក់តពូជកបបទំ ដនើបរបកបដោយដជារ
ច័យែលះៗ កតឯកសារននការដូរចំណីនិងទំងន់រឺពិបាកនឹងទទួលបាន។ កសិករកដលចិ ញ្ចឹមរជូកនរព
ដៅរបដទសអង់ ដរលសបានចំ លងបង្កកត់ ពូជសុទធរជូកនរព

ដមមលជាមួ យរជូកស្សុក

(ជាធមមារឺ

Tamworths) ដដើមបីបដងកើតដអាយមានការដកើនដឡើងទំ ហ្ំលីរតពី ជាមធយម ៥ កនុងសតវនរពដពញដលញ
ដៅដល់៩កនុងពូជបង្កកត់ (ដតើរជូកករពកដលរស់ដៅកនុងនរពជាពូជរជូកនរពសុទធឬ) កាតពូ ជកាត់និងចូ ល
រួមកនុងការផាលស់បូតរចំណីលអជាង ដហ្ើយរជូកកដលកាត់ អាចបានផល់របដយជន៍ពីចំណីកដលដរផាអប់ទុ

ក។ ដទាះជាយ៉ា ងណាក៏ ដោយ ដទាះបី ជាមានការផាលស់បូតរចំណីកដលលអជាងក៏ ដោយ ការដកើនតនមល
មិនអាចនឹងកកករបបានដឡើយនូវទំងន់ ឆឹអង។

អតថបទដនះនិងពិភាកាពីវ ិធី សាស្រសតសំរាប់ ជារបដយជន៍ដល់ការកាត់ បនថយនថលចយវយសំរាប់ ការ
បង្កកត់ពូជរជូកកដលទំនង្កផតល់ទំងន់បានដយឿនដហ្ើយកដលអាចរកាវបានដៅកនុងបរ ិសាថនកដល
អាចររប់ ររងបានដៅដលើសិម៉ាង់ឬដៅដលើអាចម៌ រណា។

ដគាលការណ៍រជូកសបាយកដលមិនចំបាច់ោងសំអាត
កសិកមមកបបធមមជាតិពីដលើកមុន។
កនុងដសៀវដៅរបស់ែំុ្

ដយើងបាននិងកំពុងដរបើ

ដូចកដលបានផសពវផាយដៅកនុងបណា
ត ញ

ការពិព័ណនាដពញដលញននរបព័នធដនះរឺ រតូវបានពិភាកាគានដៅ

ដសៀវដៅ

របព័នធកសិកមមកបបធមមជាតិសំរាប់កសិកមមដៅតំបន់រតូពិក

របកបដោយនិរនតរភាព។ដៅកនុងរបព័នធដនះ
កដលមានជំ ដៅ១កម៉ា រត

ដៅផទះអាឡូហា

រជូករតូវបានចិញ្ចឹមដៅកនុងរទុងកដលមានអាចម៌ រណា

ដហ្ើយនិងមានការបកនថមអុី អិមដៅដល់ចំណីនិងទឹកជារបចំនថៃនិងការបាចវ

ជាដរៀងរាល់អាទិតយដៅដលើរទុង។ ដហ្ើយរជូកញីដពញវ ័យកថមទាំងរ ីករាយជាមួយនឹងការដកើតកូនកនុង
រទុងដរៅនិ ងចំណីកដលដរផាអប់។(រូបទី៣និង៤)

ធនធានចំណី
ដររឿងផសំដ៏មានរុនភាពជាដរចើនអាចរកបានដៅកនុងរបដទសជាដរចើន។

ចូរធានាថាអនកបានដៅកនុងទី

ាំងកដលអាចរកបាននូ វរុ ណភាពលអរបនពដហ្ើយ។ ជាមួយគានកដរ សូមកត់ចំណាំទុកថា កមមវ ិធីចំណី
ជាដរចើនដៅកនុងរំ រល
ូ កាណះឧសាហ្កមមរឺមិនអាចសដរមចបានឬចំដណញបានកនុងរបដទសកំពុង
អភិវឌឍន៍។

សូមដរជើសដរ ើសធាតុចូលកដលមានរុណភាពែពស់
សាច់រជូកកដលចិ ញ្ចឹមដោយដៅយចំណីដាតរឹ ជាបាតុភូតមួយកដលដចញមកពី ការផលិតពីដាត
កដលមានតំ នលដថាកដៅកនុងដរបដទសឧសាហ្កមម។ ដាតទំដនើបមានកំរ ិតជាតិ កាបូអុីរោតែពស់ជាង
ដហ្ើយនិងកំ រ ិតដឆលើយតបតិចជាងននជាតិ របូដតអុីន។

ផទុយដៅវ ិញ

កនទក់មានជាតិរបូដតអុីនដៅដរចើន

ជាងដាតពី រដង ដហ្ើយដថាកជាង។ កនុងរបព័នធចំណីកបបធមមជាតិមួយ របូកតអុីនរឺ ដលែមួយកដល
កាតមានកំ ណត់ កនុងការអនុ វតតន៍និងការលូតោស់ននសតវចិញ្ចឹម ដហ្ើយវក៏នថលណាស់កដរកនុងការទិ
ញ។

ដបើអនករកាកំរ ិតរបូដតអុី នជាចំ ណុចដគាលដៅសមរមបសំរាប់ជាយុរបស់សតវ
តុលយភាពជាមួយនឹងចំ ណីកបបធមមជាតិ។កនុងការបដងកើតចំ ណីរជូករបស់អនក
របូដតអុីន។

អវីដផសងដទៀតនឹងមាន
អនករតូវចំ ណាយដៅដលើ

រូបមនតចស់ននចំណីពីដាតរឺកផអកដៅដលើពូជដាតកដលមានជាតិ របូដតអុីនដរចើនជាង

ដាតរកហ្មកដលចូលដៅកនុងចង្កវក់ផគត់ផកងរបស់ដយើង

(កដលមានផលងកដរនូ វកាកសំណល់រីហ្
ល ីវ

ដសត ថានំសំោប់ ដមម និងជាញឹកញាប់ដឃើញមានការបញ្ជ
ជ ក់ាមជាតិកសន ឆលង)។ ដៅផាឡាវ៉ា ន់
កដលជាកកនលងននផទះអាឡូហា

ដាតរឺរបកហ្លជាមានតំនលដទវរដងដហ្ើយមានជាតិ របូដតអុីនាក់ក

ណា
ត លននកនទក់ ដធវើដអាយរបូដតអុិ នដាតមានតនមល៤ដងដរចើនជាងរបូដតអុីនស្សូវ។ ដយើងចង់បានអនក
ផគត់ផគងចំណីកបបធមមជាតិ សំរាប់រជូករបស់ដយើងដដើមបីដអាយមានការចំណាយតិចសនសំសំនច

ដហ្ើយ

ធានាបាននូ វផលិតផលសំដរចដ៏លប
អ ំផុត។
ការដរបើរបាស់ដំណាំនិងកាកសំណល់ដំណាំដ៏កបលកដៅជុំវ ិញពិភពដោក

ដំដណាះស្សាយននការផលល់ចំណីកដលមានរំនិតនចនរបឌិតដៅជុំវ ិញពិភពដោករតូវបានរកដឃើញដៅ
កនុងរបដទសដផសងៗ។រតួយសកណតកដី ដដើមដាត កាកសំណល់ពីសំរាម ដដើមដចក រឺជាឧទាហ្រណ៍
ននអនុផលិតផលកផនកកសិកិមមកដលមានរបដយជន៍ កដលរតូវបានដរបើ របាស់ដៅកនុងរបដទសហ្វីលីពីន
សំរាប់ការផលិតចំណីរជូក។ដំឡូងមីសួតក៏
ៃ
រតូវបានដរបើរបាស់កដរដៅមិនដូណាវ

និ ងដកាះលូសូន។

ដៅផាឡាវ៉ា ន់ សលឹកពពួកទាល់នរពកតមួ យដ៏ធំកដលដរដៅថា Amorphophallus paeoniifolius រឹរតូវ
បានរបមូ លផលពីដីរចប់កុងនរព
ន

ដហ្ើយយកមកចិ ញ្ចញ្ជ
ច ំដធវើជាចំណី

(រូបភាបទី៥).

ឥណា
ឌ ពូជរបដភទដនះរតូវបានោំសំរាប់ ហ្ូបដមើមដហ្ើយដរដៅថាដមើមដំ ឡូងដំរ ី។
ដៅរបដទសនថ
ចំណិតតូចៗ

ដដើមដចករតូវបានយកមកផាអប់សំរាប់ជាចំណីរជូក។
រតូវបានោយជាមួ យនឹងសកនិងអំបិលដុំ

ដៅកនុងរបដទស

ការហាន់ ជាស្សស់ឬកាប់ ជា

(កនុងចំនួនរាតយូជា១០០ររក

ននដដើមដចក

ចិញ្ចញ្ជ
ច ំ ដសមើនឹង ៤ររកននសក និង ១ររកននអំ បិល) ដហ្ើយផាអប់វរយះដពល៣នថៃដៅកនុងធុង។ មីរកុសារ
ជាតិកដលដកើតដឡើងដោយធមមជាតិរតូវបានកថមចូ លដដើមបីពរងឹងដំដណើរការននការផាអប់ ។
ដរកាយមក

៣នថៃ

ការផាអប់ដនះបានបដងកើតដោយោយជាមួ យនឹងចំនួនដសមើគានដោយទំងន់ននកនទក់កដល

មានរបូដតអុីនែពស់ ដហ្ើយនិងចំណីររតី (Tancho, 2015).

[កំណត់រារបស់ Eds.’ : សំរាប់ឯកសារដយងនិងពិសាថ សំរាប់រប
ូ មនតដធវើចំណីរជូកាមកបបធមមជាតិ

ដនះ សូមដមើ ល ដសៀវដៅតុកកាកសិកមមាមកបបធមមជាតិរបស់ដោលបណិឌ ត Arnat Tancho’s កដល
មានជាភាសាអង់ ដរលស នថនិ ងកែមរដៅកនុងការ ិយល័យរបស់ដអកូ អាសុី។
ដៅរបដទសដកនយ៉ា

វលលិដំឡូងជាវអាចរកបានសំរាប់ ការផលិតចំណីសតវ។ វលលិរតូវបានកាប់ចិញ្ចញ្ជ
ច ំ

ដហ្ើយផាអប់ ទុកជាមួ យ អុីអិម១។ ការបកនថមអាហារដាតនិ ងរបូដតអុីនដដើមបីពរងឹងការអនុវតតន៍ដំដណើរ
ការរបស់វ ( រដបៀបបដងកើតចំ ណីរជូកដោយែលួនឯងាមកសិោាន ២០១៥)

របដភទពពួកសកណតកនិងដមមកដលអាចកាត់កាន់បាន
ដមមក៏អាចជាធនធានចំណីដ៏ មានរបដយជន៍ កដរសំរាប់ សតវ។

ដោយដយងាមបណិឌ ត

មា៉ា ទីន

របកហ្លជា៧៥%ននចំណីរកដលដរបើរបាស់ដៅកនុងតំបន់ រតូពិករឺជាដមម (Martin, 1993). ដៅផទះអា
ឡូហា ដយើងបានោំជាចំ រះ
ុ ននដំណាំកដលអាចដធវើចំណីបានកដលដយើងយកមកដអាយរជូកដោយកាត់

កាន់យកមកបាន (រូបទី៦ ដបើ ដរបៀបដធៀបដៅនឹងសតវចិញ្ចឹម របជាជនអាចនឹងរបមូ លផលដអាយបាន
លអជាងដោយរបុងរបយ័តនដហ្ើយទុកដអាយវោស់ដឡើងវ ិញដៅដកដល)។

ដយើងបានោំ

ដមមវ ិទិវ ឺ

Chrysopogon zizanioides (Vetiver) សំរាប់ទប់ លំនឹងដីជំរាលដហ្ើយនិងការររប់ ររងដោយដរបើ ដមម

ដៅកនុងរបព័នធរបមូលទឹ ករបស់ដយើង។ដយើងក៏ ដរបើ របាស់វជាចំណីសតវ ដយើងអាចរបមូ លដមមវ ិទិវ ឺែចីៗ
ដអាយបានញឹកញា៉ា ប់

ដៅអំ ឡុងដពលរដូវដភលៀង

ដហ្ើយរកាទុកចំណីដនះដអាយមានរុ ណតនមលកផនក

អាហាររូបតថមភ។ ដយើងក៏ដរបើ ដមមដនដភៀស្សស់ផងកដរសំរាប់ជាចំណីដល់រជូកនិងដគារកបី

៦

Pennisetum purpureum (Napier)
ដៅផទះអាឡូហាដយើងដរបើរបាស់របព័នធបដចចកវ ិទោដីកសិកមមាមជំរាល

(SALT)ាំងកតពីឆ្នំ២០០១

របព័នធដនះដរបើ របាស់ដដើមពពួ កសកណតកនិងដដើមតូចៗរស់បានយូរដដើ មបីដធវើដអាយដីមានលំនឹងដៅ
ាមទីជំរាលកូនភនំ ដហ្ើយក៏ ោំរម
ូ ជាមួ យនឹងដំណាំាមឆ្នំកដរ. ពពួកសកណតកកដលអាចដធវើផាអប់ បាន

ជាធនធានមានសារះសំខាន់ ណាស់សំរាប់ របូតូអុីននិងវ ិាមីន ក៏ដូចជាអង់ សុីម កដលជំរញ
ុ កុំ ដអាយ
មានការទល់ចំណី (Watson, 1985). ជាដរចើនឆ្នំកនលងមក ដយើងអាចរកាចំណីពីអនកផលិតកដលមាន
សានកដរដរចើ ន

ដហ្ើយពរងីកចប់ពីឃ្លំងចប់ដផតើមរបស់ដយើង។

ដយើងបានបដងកើតរងនិងជួ រពី

Desmodium rensonii ដហ្ើយកដលដមមះាមតំបន់ដៅថា អាកាសោ Ticktrefoil), Flemingia
congesta (Malabalatong), Indigofera, Gliricidia sepium (Kakawate or Madre de Cacao),
Leucaena leucocephala (Ipil-Ipil), and Mangium acacia. ពពួកសកណតកទាំងដនះអាចរកបានសំ
រាប់ការដធវើចំណីផាអប់ (ដគាលការណ៍កននាំពីចប់ ដផតើមជាមួ យដដើមកដលជួយពោបាលដីដអាយមានជាតិ
អាហ្សូត ២០០៨)

ដមមដែៀវផាអប់
កាកសំណល់ពីដំណាំក៏អាចរតូវបានដរបើ របាស់ដដើមបីកាត់បនថយការចំ ណាយ។

ដៅផទះអាឡូហា

ពពួកសកណតកដូចជា រតួយសកណតកដី Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Flemingia

congesta, Desmodium rensonii, and Pueraria lobata (Kudzu) រតូវបានដរដរបើ របាស់យ៉ាងមាន
ដជាកជ័ យ។ រមុំនិងពពួកវលលិអកណតតទឹកក៏ រតូវបានដរបើ របាស់កដរ។ ដៅកនុងបណា
ត ញកសិកមមកបបធមម

ជាតិរបស់កូដរ ៉ា (KNF) ការបូ កផសំរបស់ដផសងរតូវបានដជៀសវង ដៅកនុងចំណីរជូកដោយសារកតផល
ប៉ាះាល់កដលមានដរគាះថានក់ ាមកដលដររបាប់។ ដយើងបានយកលំនាំរបព័នធដនះមកអនុវតតន៍ដៅផទះ

អាឡូហា ដូដចនះដហ្ើយមិ នដរបើ របាស់វលលិសកណតកឬសលឹកដំ ឡូងមីដទ ដរាះកតមានរបាយការណ៍ពីផល
ប៉ាះាល់មិនលអ។

ផលប៉ាះាល់ដនះមិនរតូវបានកត់រាទុកបានលអដឡើយ

កតដយើងបានដជៀសវងវ

ាមការកននាំជាមុន ដហ្ើយដយើងមានជំ ដរ ើសជាដរចើន។ ដគាលការណ៍សំរាប់ ការកននាំដររឿងផសំថីមកុង
ន

រូបមនតចំណីដនះរឺមានភាពយឺតយ៉ា វ ដហ្ើយរតូវកថមដររឿងផសំមតងមួយៗាមដពល ដហ្ើយដដើមបីដអាយ
អាចរបាប់ បានថាដររឿងផសំមួយណាកដលកំពុងកតមានផលមិនលអ។

សូមការារែលួនកុំដអាយមាន

ផលប៉ាះាល់ដល់ឈឺ។ សូមកត់រាទុ កនូវទំងន់ កដលទទួលបានដហ្ើយដរបៀបដធៀបជាមួយនឹងទំងន់

ធមមា។ របសិនដបើមានរាររូសដកើតដឡើង សូមយកដររឿងផសំកដលពិ ដសាធន៍ដនាះដចញ ដហ្ើយសូម
វ ិលរតឡប់ ដៅដរបើរបាស់ធាតុ ផសំ ដររឿងកដលបានដរបើពិមុនវ ិញ។
ធនធានផលិតផលរងពីមា៉ាសុន
ី កិនស្សូវ
ដដើមបីបដងកើតការោយចំណីដ៏ មានដជារជ័ យសំរាប់ រជូករបស់អនក
រុណភាពែពស់ដអាយបានសមរមយ

អនករតូវកតរកធនធានកដលមាន

ភារដរចើនជាញឹកញា៉ា ប់បានមកពី ដរាងមា៉ា សុីនកិនស្សូវដៅកនុងតំប

ន់។កនទក់ឌី១ “D1” (កដលមានការពនយល់កុងពិ
ន
សាតរខាងដរកាម) រឺរតូវបានចត់ទុកថាមានរុណភាព
ែពស់សំរាប់ សតវ។ ចំណាត់ថានក់អន់ជាងដនះ (D2 to D4) រូររតូវបានដជៀសវង ដោយសារកតសារធាតុ
របូដតអុីនកដលមានមានកំ រ ិតទាបដហ្ើយនិងមានភាររយននកាកសំណល់មិនរោយដរចើន
(ឧទាហ្រណ៍ដូចជាកសលុយឡូស)

ែពស់ជាង។សូមដមើ លមា៉ា សុីនស្សូវទី ១ដៅកនុងកំ ណត់រា

នន

ដសៀវដៅដនះសំរាប់ ពត៌មានបកនថម(Mikkelson, 2005). កនទក់ដនទដទៀត(ដាត ស្សូវសាលី ។ល។)
អាចរតូវបានដរបើរបាស់កដរ

កតសូមដឹងពីការសរមបសរមួលកំរ ិតរបដតអុីន។

កនទក់កដលមានរុ ណ

ភាពដលែ១រឺ ១២% ដៅ១៤% ននរបូដតអុីនដៅ ែណះកដលដាតសម័ យថមីដនះមានរតឹមកតាក់ ក
ណា
ត លននចំនួនរបូដតអុី នកតប៉ាុ ដណាណះ។
អាហារពី សាច់ដូង រឺជាផលិតផលដរបងដូងកដលទាញដចញពីដហ្ើយនិងទទួលបានពី មា៉ាសុីនដរបង។
ចំណីពីដូងដនះមានដល់ដៅ ២៤%ននរបដតអុីនដៅ កតវរួរតូវបានកំណត់ រតឹម១០%ននរូបមនតអាហារ
របស់អនកបានដហ្ើយដោយថលឹង។ វមានរបូដតអុីនកដលមានរុណភាពែពស់ កតក៏ មានចំ នួនខាលញ់ែអស់
(ស្សកដងនឹងពងដងកូវដមម)។

ជាតិ ខាលញ់ដរចើនដពកដៅកនុងរបបចំណីអាចបណា
ត ល់ដអាយមានរាររូស

ដហ្ើយវនឹងបាត់បង់នូវការដឡើងទំងន់ដោយការកាត់បនថយការដរបើរបាស់ននជាតិ កាបូ អុីរោតនិងរបូ

ដតអុីន។ អាហារពីដូងរឺដៅកតមានតនមលរាប់ទាំងរូបមនតរបស់ដយើងកនុងកំ រ ិត ១០% ជាអតិបរ ិមា ដរាះ

ដៅកនុងតំបន់របស់ដយើងវមានចំណុចតនមលមួយកដលអាចទទួលយកបាន។ ការផាអប់ (ដូចបានពិភា
រាខាងដរកាម) ក៏បានជួយជុំរញ
ុ របូដតអុីនកដលទល់មិនដអាយដចញននចំណីពីដូងកដរ។ របសិនដបើ

ចំណីពីដូងមិនអាចរកបានដទ សូមបដងកើនចំនួនចំណីរតីវ ិញ។ l.
ការរបឈមនឹងមា៉ា សុីនកិនស្សូវ
មា៉ា សុីនស្សូវកដលធំ អាចផលិតអងកសំរ ិតកំរ ិតែពស់ (កតងកតមានយីដហា “WMR” សំរាប់ាកយថា អងក
កដលកិនបានលអណាស់ ) ដោយទុកដអាយនូវអនុផលពីវកដលមានតនមលសំរាប់ដធវើចំណី (រូបទី ៨) ដបើ
ដរបៀបដធៀបជាមួយនឹងផលិផពីស្សូវដនទដទៀត កនទក់ លំោប់ទី១ដនះ មានវ ីាមីនែពស់បំផុត មានជាតិ
ែនិជ និងមានជាតិ របូដតអុី នែពស់ណាស់។
កនុងតំបន់ជាដរចើន មានកតមា៉ា សុីនតូចៗ (ជួនកាលដរដៅថា ដរាងមា៉ា សុីនសាាក់ “Satake Mills”) រឺ

អាចរកបាន។ មា៉ា សុីនដនះមិ នបានសំរ ិតអងកដអាយបានែពស់ដឡើយ ដហ្ើយរបកហ្លជាមានយីដហាថា
“RMR” (អងករកិនជាធមមា)។មា៉ា សុិនសាាក់ផលិតបានរតឹ មកត កនទក់កំរ ិតទី២ វអន់ជាងកនទក់ដលែ
១ កតដរអាចដរបើ របាស់វដៅកនុងរូបមនតរបស់ផទះអាឡូហា ដបើវរតូវបានបកនថមបញ្ចងគប់ កនុងអារាដកើ ន
ដឡើងចំនួន២៥%ននចំណីរតី ជាងរូបមនតជាមូ លោានដោយការថលឹង។

រុកជា
ា តិកដលអកណតតទឹក
រុកាជាតិ កដលអកណតតទឹ កជាដរចើននិងរុកាជាតិទឹកជាដរចើនមានជាតិរបូដតអុីនែពស់។រុកាជាតិ ទឹកអាច
លូតោស់បានយ៉ា ងលអដៅកនុងស្សះកដលមានជី ជាតិររប់ រគាន់កុងការគាំ
ន
រទវ។ ដរអាចដរបើ របាស់វ
សំរាប់ជាចំ ណីរជូកដហ្ើយលអរបនពណាស់ជាការបកនថមកដលមានតំ នលសនសំសំនចដៅដពលកដល

ចំណីដដលដរទិ ញមានតំនលនថលរតូវបានដរបើ របាស់។ រុកាជាតិកដលអកណតតទឹកវលលិ ដូចជា Azolla spp.,
ចក (របដភទកសននិងពូ ជដផសងៗដទៀត) ដហ្ើយសូមបីកត ចក កសនវ ិដនៀ
របសិនដបើវដុះនិងរបមូលផលបានលអ។

ក៏អាចរតូវបានដរបើ កដរ

ពពួកសតវដូចជារជូកនិ ងសតវបកសីវបានសុីអាហារយ៉ា ង

ដរចើនកដលមានជាតិនបតងជាចំណី។
ជំដរ ើសសំរាប់ការផលិតមានទាំង

ស្សះដៅដោយកឡក

ធុងទឹកឬសនូកឬសនូកកដលមានសំណាញ់

ការារកដលមានចិ ញ្ចឹមរតី។ សូមចំថា ដំណាំជាចំណីមួយចំនួន លូតោស់ដៅកនុងស្សះរតីរតី កត

មានការការារឬទុកដោយកឡកពីរតី ដបើមិនអញ្ចឹងដទ រតីនឹងសុីអស់និងបំផាលញដំ ណាំអស់ (រូបទី៩)
។ បកនថមពី ដនះដទៀត ដគាលដៅមួយននស្សះរឺការផលិកតកសល រុកាជាតិ កដលដុះដៅពីដលើនផទទឹកនឹ ងបិទ

មិនដអាយពនលឺរពះអាទិតយនិងការារការលូតោស់ននកសលនិងជាតិបុលយតុងដនទដទៀត។

វមានការ

ពិបាកកនុងការផលិតទាំងធនធានរបូដតអុីន (ឧទាហ្រណ៍ កសល និងរុកាជាតិទឹក) ដអាយលូតោស់ដពញ
ដលញននជាតិ មានរបដយជន៍ កុងកំ
ន
រ ិតទឹកដូចគាន។

ដៅកនុងការពិដសាធន៍ ដៅរបដទសឥណា
ឌ កដលបានដរបៀបដធៀប ចកធមមា Lemna minor(ចកធមមា)
រតកួន Ipomoea reptans (រតកួន) រកចប់ Trapa natans និងចក Salvinia cucullata (ជាញឹកញយ
រចឡំនិងចកកឆក Azolla) ទាំងចកនិងរតកួនមានកំរ ិតននការផាលសបតូរចំណីដ៏ លន
អ ិងមានជាតិ របូដតអុី

នែពស់ ២៨%និង៣២% (Kalita, 2007). ទាំងពីរដនះអាចជាចំណីដ៏ លអ (Azolla caroliniana), ចកកឆក
ជាមួយនឹងកំរ ិតរបូដតអុី នាមរបាយការណ៍រឺ ១៩ដៅ៣០% រឺជារុកាជាតិ វលលិកដលលូតោស់ដលឿន
មួយដទៀតកដលែ្ំុ របាថានថារតូវបានបញ្ូច លដៅកនុងការសិកាដៅរបដទសឥណា
ឌ ។
សូមរបយ័តនកុំដអាយរបមូលផលវដអាយដលើសលួសដពក

ដបើមិនដូដចនះដទការផលិតនិងមិនមាន

និរនតរភាពដឡើយ។ ជាចាប់ ទូដៅរូម (កនុងដគាករំនិតដ៏ លអ) អនករួរកតរបមូលផលមិ នដលើសពី ាក់ក

ណា
ត លននចំនួនជី វមា៉ា សអកណតតទឹកដនះដឡើយកនុងមួយអាទិតយមតងៗ (ឬ1/7 ននជី វមា៉ា សសរុបរបចំនថៃ)
ដគាលការណ៍រឺ រតូវរការុកាជាតិដនះកនុងដំណាក់ កាលននការលូតោស់ដលឿន ដូដចនះដហ្ើយអនករតូវកត

រតួតពិនិតយថាវ ិធីសាស្រសតមួយណាមានផលជាងកនុរបព័នធរបស់អនក។ ចកអាសូឡា លូតោស់កុងទឹ
ន
ក
ហ្ូរជាជាងចកduckweed ចកកសលវ ិដនៀ លូសោស់ដលឿនជាងដរកតវររបដរដពក។

ចំណីផលិតជារគាប់
របសិនដបើអនកកសវងរកការពរងឹងដៅដលើការផលិតចំ ណីរជូក

ដោយដរបើចំណីរ ឹងរឺ ជាការលអណាស់

កដលរតូវរិ ត កតដទាះជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ ចំណីពីទីផាររឺមានតនមលនថល កំណត់រាបដចចកដទសរបស់
ដអកូដៅដលើកសិោានចិ ញ្ចឹមរតី (Murnyak, 2010) បានដធវើបញ្ជីរចំណីបញ្ចងគប់ជាដរចើនកដលដរដរបើ ជា
ទូដៅ ដូចជាកនទក់ កាកសំណល់ពីមា៉ាសុីនស្សូវ កដណតៀរ កាកសំណល់ផទះបាយ កនទក់ដាត និងសលឹក
នបតងដនទដទៀតជាដរចើ ន (Murnyak, 2010). ចំណីរ ឹងដុំ មិនចំបាច់ ដទ ដទាះបី ជាអនកទីផាផលិតវជា
លកាណះទំដនើបក៏ ដោយ ឬកបបវ ិទោសាស្រសតក៏ដោយ តំនលបកនថមននការររប់ររងនិងកំោំងពលកមម
ដដើមបីផលិតចំណីរគាប់ ដលើសពីការលូតោស់កដលទទួ លបាន។

រជូកនឹងសុីចំណីជាដរចើនឬចំណី

កដលផាអប់យ៉ាងជក់ចិតត។
បញ្ជ
ា កដលមានការកត់ទុកជាមួយនឹងសកណតកដសៀងនិងដំណាំចំលងជាតិកសន ជីអិមអូ
ដៅផទះអាឡូហារឺ ជាកកនលងរបតិបតតិកដលមិនដរបើរបាស់សកណតកដសៀងដទដរាះកតមានផលប៉ាះាល
កផអកសុែភាពយ៉ា ងខាលំងពី សកណតក។

ជាតិកសនពីរក
ុ ាជាតិនិងអង់ សុីមកដលមានដៅកនុងសកណតក

ដសៀងរឺជាបញ្ជ
ា សំរាប់ ទាំងសតវនិងមនុ សស។បញ្ជ
ា កដលមានការទាក់ទងនឹងសកណតកដសៀងរឺមាន
រាប់បញ្ូច លដូចជា

1. មានជាតិ អាសុីតពីរក
ុ ាជាតិ ដរចើ នកំរ ិតែពស់ដៅកនុងសកណតកដសៀងបានកាត់បនថយការស្សូប

យកនូវជាតិ កាលសយូម ជាតិ មា៉ាដញ៉ាសយូម ជាតិទង់ កដង ជាតិកដក និងជាតិស័ងកសីពីរាងកា
យ។

អាសុីតភីទិចពីរក
ុ ាជាតិ រឺមិនរតូវបានដធវើដអាយណឺតឬជាលកាណះធមមជាតិ ាមកបបវ ិធី

សាស្រសតបូរាណដឡើយដូ ចជា ការរាំ ការបណុត ះ និងយូរ ការចំអិនយឺត។ ចំណីកដលមាន
ជាតិភីទិចអាសុីតដរចើនពីរក
ុ ាជាតិបានបណា
ត លដអាយមានបញ្ជ
ា ដល់ការលូតោស់ចំដាះ
កុមារ។
2. សារធាតុ កដលរទីពសុីនកដលដធវើដអាយរបតិកមមរីមីយឺតដៅកនុងសកណតកដសៀងបានដរជៀត

ដរជកជាមួ យនឹងការរ ំោយអាហារនិងអាចបណា
ត លដអាយមានបញ្ជ
ា ដល់លំកពង។ ដៅកនុង
ការដធវើដតសតសតវ ការសុីសកណតកកដលមានជាតិរទី ពសុីនរារាំងដនះបានហ្ុចលទធផលកនុងការ
រកិនននការធំធាតុ។

3. ភីតូស្សូកសនពីសកណតកដសៀង (ឧទា អុីសរតូកសនពីរក
ុ ាជាតិ ) បានបង្កអក់មុែង្ករអង់ ដូររីន
ដហ្ើយអាចបណា
ត លដអាយដកើ តមានភាពអត់កូននិងបងករដអាយមានមហារ ីកដោះកនុងស្រសតី
ដពញវ ័យ។

4. ភីតូស្រសតូកសនពីសកណតករឺ ជាភានក់ង្កររបឆ្ំងនឹងទី រអ
៉ាូ ុីតយ៉ា ងខាលំងខាល កដលអាចបណា
ត លដអា
យមានអីប៉ាូទីរអ
៉ាូ ុីត

និងបណា
ត លដអាយមានមហារ ីកទីរអ
៉ាូ ុីត។

ចំដាះកូនដកមងតូច

ការញា
ុ ំ

អាហារពី សកណតកដសៀងអាចមានទំនាក់ ទំនងដៅនឹងជំងឺទីរអ
៉ាូ ុីតដល់របព័នធភាពសាុំជា
សវ័យរបវតតិ។

5. វ ីាមីនបី១២កដលមានដៅកនុងសកណតកដសៀងមិនរតូវបានស្សូបយក ដហ្ើយាមពិតដៅបាន
បដងកើននូវតរមូវការកផនករាងកាយសំរាប់បី១២

(Nienhiser, 2003)

ជីអិមអូ

(សរ ីរាងគ

ឬអងគជាតិកដលដធវើដអាយមានការកកករបជាតិកហ្សន)ក៏ជាបញ្ជ
ា ដ៏ធំផងកដរ។

ការ

សិកាថមីមួយថមីៗដនះមានជាប់ ទាក់ទងដៅនឹងមហារ ីកកនុងសតវរជូកចំ ដាះការកដលវសុី សកណតកនិង

ដាតជីអិមអូ (Carman, n.d.). ជាមួ យនឹងដំ ណាំដនទដទៀតជាដរចើនកដលរតូវដរជើ សដរ ើស ដយើងបាន
ដរជើ សដរ ើសកនុងការដជៀសវងយកជីអិមអូ ដៅផទះអាឡូហា។
ការផលិតចំណីរជូកដៅកនុងកសិោាននិងរូបមនតអាហារ

ជាមួយនឹងការពិដសាធន៍និងការកត់ រាយ៉ា ងយកចិ តតទុកោក
កដលមានរុណភាពែពស់ដោយែលួនឯងបាន។

កសិករចិ ញ្ចឹមរជូកអាចផលិតចំណី

ដៅកនុងរបដទសជាដរចើន

កសិករអាចទិញដររឿងផសំ

កដលអាចរកបានរួចដហ្ើយសំរាប់ការផលិតចំណីកដលសនសំសំនចបានដរចើន។

ដទាះជាយ៉ា ងណាក៏

ដោយ ដររឿងផសំកដលផលិតដចញពីកសិោានដធវើដអាយចំ ណីរជូកកាន់កតសនសំសំនចបានដរចើន ដៅផទះ
អាឡូហា
ដទ។

មនុសសពី រនាក់អាចផលិតបាន ២០០ររកននចំណីដសើមកនុងរយះដពលមិនដល់មួយដមា៉ា ង

រុណរបដយជន៍ននការផាអប់អាហារ
សកមមភាពផាអប់ ននមីរកូសារជាតិមានរបដយជន៍មួយចំនួនកនុងអំឡុងដពលដំ ដណើរការផលិតអាច

ពរងឹងការរ ំោយអាហារនិងជីវ ិតរបស់ចំណីរជូក។ ដអាយដយងដៅដលើការសិកាមួ យ ការដរបើ របាស់
មីរកូសារជាតិ បានបដងកើនរបូដតអុីនដៅដៅកនុងកាកសំណល់សាច់ដូង ពី 17.24% ដៅ 31.22%. ដហ្ើយ
សំណុំអាមី ណូអាសុីតក៏ រតូវបានរកដឃើញកដរថាអាចនឹងបដងកើនយ៉ា ងអសាចរយ (Cruz, 1997).

កំណត់រារបស់អក
ន និពនធ កនុងការបកនថមដៅនឹងចំ ណីរជូក ដៅផទះអាឡូហា ដយើងក៏ បានផាអប់ចំណី
របស់ដយើងកដរសំរាប់ សតវមាន់ ទា និងរតី ជាមួយនឹងជំ នួយននរកុមរបូបាយអូទិកដ៏ ដរចើនននមីរកុប។
ដទាះជាយ៉ា ងណាក៏ ដោយ

ដយើងមិនដរបើ ការផាអប់សំរាប់ចំណីសតវទំារដអៀងរបស់ដយើងដទ

(ករណី

ដនះនឹងមានដៅកនុងការចុះផាយមួយដទៀត)
ដៅដពលកដលផាអប់ចំណីរបស់អនក សូមចាស់ថាអនកដរបើ របាស់របដភទននលកាណះកដលបានបង្កាញ
កដលមានមានចំលងឆលងគានជាមួយនឹងធាតុបងករ។ ដយើងដរបើ របាស់អីអិម១ ជាផលិតផលពីរកុមហ្ុន
កដលមានការដធវើដតសតពីឡាបូ

និងអនុញ្ជាតិដអាយដរបើសំរាប់សតវនិងជលវបបកមមដោយមនទីរកសិកមម

និងដោយការ ិយល័យជលផលនិងធនធានទឹកដៅរបដទសហ្វីលីពីន។អីអិម១រតូវបានបដងកើតដឡើង
ដោយបណិឌ ត ដទរ ៉ាូ ហ្ិកា Teruo Higa ដៅសកលវ ិទោល័យ រយឹសែយឹស អូរីណាវ៉ា របដទសជប៉ាុន វ
អាចរកបានដៅកនុងរបដទសជាង ១០០។ របដទសនថដពលដនះដរបើ របាប់វដរចើនជាងរបដទសជប៉ាុ នដៅ
ដទៀត។

អីអីម១ មានការបណុត ះដអាយមានជាតិឡាក់តូបាក់ ដតរ ីដ៏ រ ឹងមាំ បាក់ដតរ ីរសមីសំដយរ ដមកដលមាន
រុណរបដយជន៍

និងជាដរចើ នដទៀត។មីរកូសារជាតិ ពីចំណីដៅដលើសករនិងកាបូ អុីរោតដនទដទៀត

ែ

ណះដពលកដលកំពុងកតបដងកើតសារជាតិ បំកលងទីពីរ កដលបដងកើនកំរ ិតអាហារូបតថមភដល់ចំណី។ រុណ
តនមលននរបូបាយអូទិកមានកំ រ ិតែពស់ណាស់។ដសៀវដៅរបស់ែំុ្
រាប់ការដធវើកសិកមមរបកបដោយនិរនតរភាពដៅតំបន់រតូពិក

រឺរបព័នធកសិកមមាមកបបធមមជាតិសំ

រឺការការកណនាំសំរាប់បដចចកវ ិទោអីអឹម។

វអាចរកបានាមអនឡាញ ដោយទាញយកមិនរិតលុយឬក៏អាចទទួលបានាមរយះបណាណល័យ
របស់ដអកូ។
របសិនដបើអីអឹមមិនអាចរកបាន សូមពោយមដរបើកាកសំណល់ពីញ្ចហ្វូមាឬទឹកដោះដគាជូរ ធនធានពី
កកនលងដធវើករកមដៅកនុងតំបន់។ ចប់ដផតើមតិចតួចជាមួ យនឹងោក់វដៅកំ រ ិតដូចគានដៅនឹងអិអិម១ ដៅ
កនុងរូបមនតខាងដរកាម ដហ្ើយកថមដទៀតជាដរឿយៗជាដរចើនដបើវមិនមានផលប៉ាះាល់ដទ។ ការផាអប់ដ៏

លអអាចបដងកើតដអាយមានកលិនជូរកអមរយះដពល២អាទិតយដរកាយ។ ដបើ មានកលិនសលុយរលួយ ដូចជាពង
សលុយ (សុលហ្វីត) ឬក៏មានដងកូវ សូមកុំដរបើ របាស់វដល់រជូករបស់អនក។ ជំនួសមកវ ិញ សូមបកនថម
របស់កដលអនកពិដសាធន៍បរាជ័យដនះដៅកនុងរំនរជីកំប៉ាុសិរត បស់អនកវ ិញដហ្ើយដរបើ ជាជី។
ជំដរ ើសមួយដទៀតសំរាប់ អីអឹម១រឺការដរបើ របាស់មីរកូសារជាតិរបស់ជនជាតិ ដដើម

((IMOs).

ដៅកនុង

របព័នធកសិកមមរបស់កូដរ ៉ា សំភារះរតូវបានោយជាមួ យសក អំបិល និងលាយមី រកូសារជាតិ (IMOs).
[កំណត់រា សំរាប់ព័ត៌មានបកនថមដលើការបដងកើតនិងការដរបើ របាស់សារជាតិ ដនះ សូមដមើ លការបង្កាញ
ពី ការកណនាំចំដាះកសិកមមកបបធមមជាតិ ដៅអាសុី ាមសហ្រមន៍ដអកូ ECHOcommunity.org.]
ការចប់ដផតើមរូបមនតដធវើ
ខាងដរកាមដនះជារូបមនតដធវើដ៏លកអ ដលចប់ដផតើមពីចំណុចសំរាប់ការបដងកើតចំណីដោយែលួនអនកបាន។
សូមចាស់ថាបានរកាាមកំ ណត់រាដនះនិងមានកកសរមួលដររឿងផសំដោយកផអកដៅាមចំណី
កដលអាចរកបាននិងការអនុវតតន៍ចំដាះចំណីកដលដធវើដៅកនុងកសិោាន

ការដធវើបញ្ជីរពីតនមលរឺមាន

ទំនាក់ទំនងកដរសំរាប់កុងតំ
ន
បន់របស់ដយើងនិងអាចែុ សគានដៅកកនលងដផសងកដរ។
ការោយលាយកដលមានាមលំោប់លំដោយនិងមានសំដណើម
សូមធានាថាអនកមាននផទដប៉ាតុងកដលរាប់ ដសមើសាអតលអសំរាប់ ការោយចំណីរបស់អនក។ ដៅដពលកដល
ដយើងផាអប់ចំណីរជូករបស់ដយើង ដំបូងដយើងរតូវោយជាមុ ននូវសំភារះសៃួតរបស់ដយើង (កនទក់ កាក

សំណល់សាច់ដូង ។ល។) បនាទប់មកសូមោយចំ ណីនបតង (ដូចជា ចកដផសងៗនិងពពួ កសកណតក)
និងកាកសំណល់ដំណាំ ដដើមបីសំភារះកដលសៃួតទាញយកសំដណើមពី របស់នបតងស្សស់។ បនាទប់មក
សូមបកនថម១០០មល ននអីអឹម១និងសករងូអំដៅ
សំដណើមននលាយរវងពី ៣០និង

៥០%

ោយជាមួយទឹក១០លីរត។ ដយើងចង់បានជាតិ

ដយើងអាចបកនថមទឹកកថមដទៀតដដើ មបីមនដល់ចំណុច

សំដណើមកដលដយើងចង់ បាន។
ការដធវើដតសតដៅចំ ការសមញ្ា មួយសំរាប់ ជាតិ សំដណើមកនុងកំរ ិត ៣០ដៅ៥០% រឺជាការដធវើដតសតជាដុំ
រគាប់។ ដោយយកចំណិតននចំណីមួយកផនកកនុងនដទាំងពី រ ដហ្ើយបដងកើតដអាយដៅជាដុំ ដោយគាបវតិ

ចៗ របសិនដបើវសអិតជាប់ គានដោយគាមនតក់ ជាដំណក់ ជាដល់ចំណុចកដលចង់ បានដហ្ើយ។ សូមអប
អរសាទរ របសិនដបើដុំកដលពូតមិនជាប់ គាន លាយដនះសៃួតណាស់។ សូមបកនថមទឺ កដោយរបុងប

របយ័តនតិចតួចមតងបនតិចៗ ដហ្ើយដធវើដតសតមតងដទៀត។ របសិនដបើដំណក់វដសើម វដាដពញដោយកំរ ិត
សំដណើមដហ្ើយអនករតូវកតបកនថមសំភារះចំណីកដលសៃួតកថមដទៀតដអាយមានតុលយភាពគានដដើមបី
បនថយសំដណើម។

សូមកុំរតឹមបកនថមកតកនទក់សួតដនាះដឡើ
ៃ
យដរាះអនកនឹងបញ្ូច លោយគានដហ្ើយវ

នឹងមិនអាចមានដំដណើរការលអដឡើយ។

បនាទប់ពីបំដពញលាយសំដណើមននដររឿងផសំទាំងអស់ចប់ពី៣០ដៅ៥០%អស់ដហ្ើយ
ចូលរដៅកនុងធុងកដលអត់ មានជាតិែយល់និងផាអប់ទុក២អាទិតយ។

ដយើងញាត់វ

ដធវើដូចដនះវនិងធានាដអាយមាន

ជាតិសំដណើមកថមដទៀតននសំភារះនិងទទួ លបានលអជាងមុ ននូវផលិតផលសំដរចជាជាងលាយចំ ណី
ស្សស់ដៅដទៀត។
រូបមនតចំណីសំរាប់រជូកសម័យថមី
ដៅដពលកដលអនកផលិតចំ ណីរបស់អនក សូមធានាថាមានការវស់កវងនឹងថលឹងធាតុ ផសំរបស់វនីមួយៗ
ដអាយបានរតឹមរតូវនិងកត់រាទុកនូវដំ ដណើរការលាយចំ ណីកដលសាកលបងដនះ។សូមដអាយចំណី
រជូករបស់អនកកនុងរបព័នធចំណីបចចុបបនន (ដូចជាការររប់ ររងការពិ ដសាធន៍មួយ) ដូដចនះដហ្ើយអនកនឹង
មានអវីមួយកនុងនដកដលអាចដរបៀបដធៀបបាន។ មួយកែដរកាយមក សូមដរបៀបដធៀបវដោយការថលឹង
រជូងរបស់អនកជាមួយនឹ ងចំ ណីរថមីនិងការររប់ររង។

ដយើងសូមដលើកទឺកចិតតអនកដអាយដរបើ របាស់ដររឿងផសំកដលអាចរកបានដៅកនុងតំបន់ របស់អនក។
ដធវើដអាយដអាយបានលអចំដាះលាយរបស់អនកដោយការដធវើដតសតជាដទៀងទាត់។

ដរៀន

ការដរៀបចំកត់រា

ទុករឺមានរបដយជន៍ ណាស់សំរាប់ការកកតរមូវធាតុ ផសំចូលរបស់អនកនិងរូបមនតដធវើចំណី។ ជាដរចើនកែ
ដរកាយមកននការរកាការកត់ រាដនះ

អនកនឹងអាចវយតនមលពីរុណរបដយជន៍ ននចំ ណីកដលផលិត

ដៅកនុងកសិោានរបស់អនក។ របូដតអុីនដៅរឺ ជាចំណុចចប់ដផតើមដ៏លអ ដយើងរកដឃើញថារបសិនដបើ ដយើង
ោយចំណីរបស់ដយើងដោយកផអកដៅដលើរបូដតអុីនដៅ

របស់ដនទដទៀតនឹងដមើ លកថដោយែលួនវមិន

ចំបាច់ ដយើងដឡើយ។
កាលពីដំបូងែ្ំុបានពិ ភាកាពី រក
ុ ាជាតិ វលលិអកណតតទឹកនិងការដរបើរបាស់របស់វជាចំ ណីស្សស់ឬសំរាប់
ការផាអប់។

វលិដល នះមានរបដយជន៍ណាស់សំរាប់ ជាជី វចំរុះដហ្ើយអាចបដងកើតដអាយមានកំរ ិតននធាតុ

ចូលដ៏ទូលំទូោយផងកដរ។ អនកអាចដរបើ របាស់ការបញ្ូច លគានរវងចកដផសងៗ duckweed, azolla,
and salvinia ជាធាតុផសំសំរាប់ការចំ ណាយតិចរបស់អនក មានរុណភាពែពស់។ សូមដរៀនដធវើដររឿងផសំ

ទាំងដនះ។ ការទិ ញចំណីរឺនថលណាស់ ដូចជាសពីរល
៉ាូ ីណា (សុីរបា
៉ាូ ក់ ដតរ ី កដលដរសាគល់ផងកដរថាជា
សារាយនបតង) រឺជាជំ ដរ ើសមួយដទៀតចំ ដាះរុកាជាតិ វលលិអកណតតទឺក។ សពីរល
៉ាូ ីណាជាង៣០%ទូទាំង
ពិភពដោកបានផលិតដចញជាចំណីកដលមិនកមនសំរាប់ មនុសស (Belay, n.d.). ការជំ នួសមួយដទៀត
ក៏រតូវបានរកដឃើញជាមួ យលទធផលចំរះ
ុ មានទាំងអុីយ៉ាក់ សុីនទឹក ជាដដើមផាកមោ៉ា ងដៅកនុងរបដទសនី

ដហ្សរ ីយ៉ា (Igbinosun, 1988).ែ្ំុមិនទាន់ បានពិដសាធន៍ដទជាមួយនឹងដដើមផាកដនះដហ្ើយនិងមិនសូមដធវើ
ការកណនាំវដទដរាះវមានលទធផលអន់កុងការសិ
ន
កា កតរបសិនដបើអនកបានពិដសាធន៍វដហ្ើយ សូម
ដផ្ើរលទធផលដអាយដយើងផង។
វ ីាមីននិងជាតិែនិជ ជាតិករ ៉ា
ដមៅថមម៉ាត់ពិមា៉ាសុីនកិនថមររួសនឹងមានជាតិែនិជជាដរចើនដដើមបីជួយបំ ដពញបកនថមកនុងការែវះខាតដៅ

កនុងរុកាជាតិ អកណតតទឹកនបតង(Igbinosun, 1988). ដបើដយើងមិនមានដទ សូមដយើងបកនថមរមុំកដលោំ

ដោយផាទល់របស់ដយើងចំនួន ១% ដោយការថលឹងលាយ។ សូមថលឹងថមសំរាប់ សតវយកពីដី limestone
បានមកពីអនកផគត់ផគង់ចំណីកសិកមមក៏អាចបកនថមបានកដរសំរាប់ការលូតោស់ឆឹអងនិងរជូកដមបំដៅ
ដោះកូន។
កាលវ ិភារសំរាប់ការដអាយចំណីនិងការកកតរមូវរបូដតអុីន

របូដតអុីនរឺ ជាកផនកដ៏មានតនមលសំរាប់ការរបតិបតតិននចំ ណីកដលសំខាន់
ដអាយដលើសពីតរមូវការដនាះដឡើយ។

ដហ្ើយអនកមិនរតូវដរបើរបាស់វ

ដបើដរមិនដរបើ របាស់របស់នបតងដូចជាដមមដទ

សូមដធវើាម

ារាងរបូដតអុិនកដលមានការកាត់បនថយដោយកផអកដៅដលើដំណាក់កា លលូតោស់របស់រជូកដដើមបី
ដរបើ របាស់ចំណីមានតនមលនថលដអាយមានតិចតួច (រូបទី១១)។ ដយើងបានដធវើាមការកណនាំពីអាហាររូប

តថមភសំរាប់រជូកកដលកំពុងកដលលូតោស់ពីសកលវ ិទោល័យ មិសូរ ី (Rea, 1993). រជូករតូវការចំនួន
របូដតអុីនដផសងគានដោយកផអកដៅដលើដំណាក់កាលននការលូតោស់ ។ ដដើមបីកាត់បនថយចំ ណាយ សូម
ធានាថាអនកបានយកដចញនូវជាតិរបូដតអុីនកដលមានតនមលដរាះកំរ ិតចំណីរតូវបានកកតរមូវរួចដហ្ើ
យ។ កនុងករណីរបស់ដយើង ចំណីរតីមានតនមលនថលណាស់ដហ្ើយជាអវីកដលដយើងរតូវកាត់ បនថយដោយ

កផអកដៅដលើតរមូវការការអភិវឌឍន៍របស់សតវ។ ចំណីចប់ ដផតើម (ារាងទី១) រតូវបានដរបើរបាស់ពីការ
ដអាយចំណីដល់ដៅ១៨ររក ដហ្ើយមានជាតិ របូដតអុិ ន ១៨% (ារាងទី២) ចំណីកដលមានរបូដតអុីន
ែពស់ដនះបានការារពី ការរកិ នកនុងដំណាក់ កាលដំបូង។

របូដតអុីនរតូវបានកាត់បនថយមកដៅរតឹម១៦%សំរាប់រជូកកនុងដំណាក់ កាល កំពុងលូតោស់ (18-50
kg); ដយើងបនថយចំណីរតីដអាយបាន៣ររកកនុងដំណាក់ កាលដនះ។ ដដើមបីសនសំសំនចការផលិត រជូក

កនុងដំណាក់ កាលចុងដរកាយ ( ៥០ររកដល់លក់ ) រតូវការរតឹមកត ១៤% ននរបូដតអុីនដៅ។ ចំណី
ដំណាក់កាលចុងដរកាយអាចរតូវបានកកករបដោយកាត់បនថយចំណីរតី ដអាយបាន២ររកដទៀតដៅកនុង
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