
                 

 

 

អាហារដែលផលិតឡ ើងឡៅកសិដ្ឋា ន:  ការផលិតចំណីជ្រូក 

ដោយដោក ឃីតស៍ មិកកលសុន នាយករបតិបតតិ ផទះអាឡូហា ភឺតូ រពីនសីុសា ផា
ឡាវ៉ាន់ របដទសហ្វលីីពីន 

 
        :               
 

 [កំណត់រា ឃីតស៍ បានអនុវតតន៍កសិកមមរបកបដោយនិរនតរភាពដៅផទះចិញ្ច ឹមដកមងកំរា អាឡូហា ភឺ
តូ រពីនសីុសា អស់រយះដពល១៥ឆ្ន ំដហ្ើយ ដោយបានផលិតចំណីររងឹកដលទាញយកពីកសិោា ន 
កដលរតូវបានដរបើរបាស់សំរាប់ទំាងមណឌ លដកមងកំរានិងអតិថិនជកនុងតំបន់។ កាលពីកែឧសភាឆ្ន ំ
មុន ែ្ុំមានអភ័យឯកសិទធិបានដៅទសសនះកិចចឃីតស៍និងរកុមររួសាររបស់គាត់ដៅផទះអាឡូហា 
កដលជាកកនលងទីពីរកដលដអកូអាសីុបានរបារពធដធវើសិកាា សាលោដៅហ្វីលីពីនសតីពីកសិកមម
របកបដោយនិរនតរភាព។ ែ្ុំមានចំណាបអារមមណ៍កមនកទន ដោយអវីកដលដរអាចសំដរចបានដៅកនុង
កកនលងកដលតូចមួយ កដលមានធនធានផសំកតបនតិចបនតួចប៉ាុដណាណ ះ។ ឃីតស៍ដៅកតបនតរភាពសបបុរស
ដហ្ើយនិងការដបើកចិតតទូោយកនុងការកចករកំលកបទពិដសាធន៍និងចំដណះដឹងរបស់គាត់ជាមួយដភ្ៀវ
និងបណាត ញដអកូយ៉ាងទូលំទូោយ។ ដៅកនុងកំណត់រារបស់ដអកូអាសីុដលែ២០ ឃីតស៍បានកចក
រកំលកអំពីចំណីរតីកដលដធវើដឡើងដៅកនុងកសិោា ន។ដៅកនុងការដចញផាយដនះ ឃីតស៍នឹងកចករកំលក
នូវមូលោា នររឹះែលះៗសំរាប់បដងកើតចំណីរជូកដៅកនុងកសិោា ន។] 
 

ដសចកតីកននំា 
 

ជីកដលបដងកើតដឡើងដៅកនុងកសិោា នបានរមួចំកណកដរចើនណាស់ដល់របពនធកសិកមមរបកបដោយ
និរនតរភាព។ កាកសំណល់ដំណំានិងជីអាចម៌សតវរឺជាកផនកដ៏សំខាន់ននវដតអាហាររបូតថមភ និងអាចកាត់
បនថយនថលននធាតុចូលាមរយះ ការដរបើរបាស់ជីកំប៉ាុសតិដោយបាក់ដតរកំីដៅ ជីអាចម៌ជដនលន ការផលិត
បូខាសីុ ឬជីស្សស់។ ចំណីកដលផលិតដចញពីកសិោា នក៏អាចកាត់បនថយនថលចំណាយរបសិនដបើ
កសិករអាចររប់ររងនិងដរបើរបាស់ធនធានកដលមានស្សាប់កដលដរអាចរកបាន។ឧទាហ្រណ៍ដូចជា 
កសិករអាចបដងកើតចំណីសតវកដលដរបើដមម សំរាប់សតវកដលមានកផនការលអ បដងកើតចំណីរជូកពីកាក
សំណល់ដំណំា ឬចំណីពីអនុផល (ដូចជា កាកសំណល់ទឹកដោះដគា និងទឹកដោះដគា) ពពួកសកណត
កកដលោំដុះកដលកាត់កាន់បាន និងពពួកហ្វឺនទឹកនិងដំណំាទឹកដនទដទៀតកដលជាការបកនថមដល់ចំ
ណី។ 
 



 

 
 

ដោយដរាះដង់សីុដតសតវចិញ្ច ឹមមានការដកើនដឡើង កសិករជាលកាណះាណិជជកមមកសវងរកវធីិនិង
មដធោបាយដដើមបីបដងកើនលំហូ្អាហាររបូតថមភកនុងកសិោា នរបស់គាត់ សំរាប់ជារបដយជន៍ដល់របពនធ
របស់គាត់។ អតថបទដនះនឹងពណ៌នាពីវធីិសាស្រសតនិងបដចចកដទសចំបាច់សំរាប់កសិករខាន តតូចដអាយ
ទទួលបានដជារជ័យជាមួយនឹងចំណីរជូកកដលទាញដចញពីកសិោា ន។ ដពលកដលអនកអានសូមចំ
ថា កសិករដំបូងបងអស់រួរកតស្សាវរជាវដអាយបានដពញដលញ ពីរបព័នធកដលមានស្សាប់ដអា
យចាស់ោស់ (ដហ្ើយជាលកាណះអសកមមជាង) ដៅដលើកសិោា ន ដហ្ើយដទើបពិចរណាដលើដំដណើ រ
ការទំាងមូលដអាយបានចាស់ោស់ (របូភាពទី១) 
 
សំខាន់ សូមកត់ចំណំាថា មានអតថបទជាដរចើន កាកសតជាដរចើន ដហ្ើយនិងការកណនំាជាដរចើនកដល
បានកននំាដអាយរបយ័តនចំដាះនិនាន ការដអាយដបាះបង់ដចលវធីិសាស្រសតកដលដរបានដរៀបចំដឡើង
ដហ្ើយសំរាប់ការផលិតចំណីសំរាប់របព័នធកដលលអជាងដនះ ដោយគាម នការទទួលបានជាដលើកដំបូង
ដហ្ើយដរកាយមកក៏បដងកើតបដចចកដទសថមីៗកដលមានកតមួយរយះដពលែលីកដលដរដរៀបចំកផនការបាន
លអ មានទុនដហ្ើយ ដហ្ើយជាក់ោក់ 
 

ទិដាភាពទូដៅននរបព័នធអាឡូហា 

 

ដពលកដលដយើងដធវើកផនការពីរបបចំណីសំរាប់រជូករបស់ដយើង ដយើងធានាទំាងធនធានកដលមានដៅ
កនុងចំការនិងដៅដរៅចំការ កនុងករណីជាយថាដហ្តុ។ វមានសារះសំខាន់ណាស់ កតរតូវបានដរ



ដមើលរលំងជាញយៗ។ ដំបូនាម នពីSkillicorn រឺមានតំនលណាស់ថា កសិករភារដរចើនមិនបានរកា
ទុកនូវដររឿងផសំ កដលដររតូវការដដើមបីដរៀបចំចំណីកដលដពញដលញដៅកនុងកកនលងដនាះដឡើយ ឬក៏សំ
ភារះបរកិាា  ដដើមបីរោំយរចបាច់បានិងដធវើជារគាប់ដនាះដឡើយ. ដូដចនះដហ្ើយពួកគាត់ រតូវកតធានាពី
ធនធានពីទីផារចំបងនិងសំខាន់ជាជំដរ ើស ររប់ដពលដវោ កដលវមិនកមនជាសកមមភាពររប់ររង
ធមមាដនាះដឡើយ(Skillicorn, 1993). ដៅផទះអាឡូហា ដយើងបានទិញចំណីរតីរបស់ដយើង កនទក់ និង
អាហារពីកាកដូងពីធនធានកនុងតំបន់របស់ដយើង។ដយើងក៏មានកាកសំណល់ពីពពួកសកណត កជាដរចើន 
ដដើមដឈើ និងរកុាជាតិហ្វឺនអកណត តទឹក ដដើមបីបកនថមចំដាះការែវខាតណាមួយ កនុងការផគត់ផគងជាតិរបូ
ដតអីុនកដលបានទិញ។ 
 

បទពិដសាធន៍របស់ដយើងរឺមានជាមួយនឹងពូជ Landrace, Duroc and Large White ក៏ដូចជាពូជ
បង្កក ត់កបបទំដនើបរបស់ដយើងកដលដឆលើយតបដៅនឹងរបតិបតតិការណ៍ដ៏ធំដំុបានយ៉ាងលអ។ ពូជបង្កក ់ ត
ដនះផតល់បទពិដសាធន៍ចំដាះភាពជាប់ោប់ ជានិចចកាលលូតោស់ដលឿន ជាមួយនឹងចំណីកដល
ដយើងផាអ ប់ទុក។ ពូជរជូក ធំសរ ឌូរ ៉ាកុ និង កឡនដរ ៉ាស រឺអាចរកបានរចួដៅដហ្ើយ ពីអនកកដលចិញ្ច ឹម
យកកូនជាលកាណះាណិជជកមម ដហ្ើយនិងពីអនកបង្កក ត់ពូជកដលអាចទុកចិតតបានដៅាមផទះដហ្ើយ
ពួកដរបានកកករបបានយ៉ាងលអដៅនឹងរបព័នធរបស់ដយើង។ 
 

ដៅតំបន់ផាឡាវ៉ាន់របស់ដយើងដៅរបដទសហ្វីលីពីន ពូជរជូកដដើមសុទធ រឺជាជំដរ ើសដ៏លអសំរាប់ការ
បង្កក ត់ពូជកបបទំដនើប។ ពួកវភារដរចើនរតូវបានចិញ្ច ឹមជាលកាណះដសដាកិចចដោយដអាយចំណីជា
ដមម សំរាប់ដំណំាចំណីររជូកកដលដរបានោំវនិងជាដមើម។ ដៅកនុងរបព័នធចំណីដនះ ការរបឈម
មុែជាចំបងជាមួយនឹងពូជរជូកនរពដនះរឺការរកាវដអាយមានសុែភាពលអដហ្ើយោក់កនុងរទុកដអាយ
បានសមរមយដបើអាច។ ជំនាញកនុងការឈមុសគាស់កកាយរបស់វអាចដធវើដអាយវ ដរចដចញបានដបើវ
មិនរតូវបានោក់កនុងរទុងដអាយបានសមរមយដនាះដទ។ ជំនួសដអាយការកលងដអាយចំណីដមម  រជកូ
កនុងតំបន់ភារដរចើនរតូវបានចងដជើង។ ពួកវជាញឹកញ៉ាយរតូវរបកជងជាមួយសតវចិញ្ច ឹមដនទដទៀត
ដដើមបីបានចំណីកដលសល់ពីតុបាយ ដហ្ើយទំនងជារកិនជាមួយនឹងលទធផលអន់ ដហ្ើយផងកដរដនាះ
រឺរតូវបានយយីដៅដោយពពួករពូន (របូទី២)។ ជាលកាណះអនតរជាតិ ដគាលការណ៍កននំាកដលដរ
បានបដងកើតដឡើងសំរាប់រជូកចិញ្ច ឹមកនុងដីភក់ និងចងដជើងរឹមិនរតូវបានកននំាដអាយដធវើដឡើង។ សកល
វទិោល័យដៅរដាហ្វលរោីបានកននំាដអាយដរបើរបាស់ចំនួន២៥កម៉ារតបួនរជុងសំរាប់រជូកសុទធ(Meyer, 
1993). 
 

ដៅរបដទសហ្វីលីពីន ទំាងរជូកដូចរជូកនរព Negros Warty (Sus cebifrons negrinus) និងរជូក
ពុកមាត់កវងផាឡាវ៉ាន (Sus ahoenobarbus) រតូវបានចំលងបង្កក ់ តពូជកបបទំដនើបរបកបដោយដជារ
ច័យែលះៗ កតឯកសារននការដូរចំណីនិងទំងន់រឺពិបាកនឹងទទួលបាន។ កសិករកដលចិញ្ច ឹមរជូកនរព
ដៅរបដទសអង់ដរលសបានចំលងបង្កក ត់ពូជសុទធរជូកនរព ដមម លជាមួយរជូកស្សុក (ជាធមមារឺ 
Tamworths) ដដើមបីបដងកើតដអាយមានការដកើនដឡើងទំហំ្លីរតពីជាមធយម ៥ កនុងសតវនរពដពញដលញ
ដៅដល់៩កនុងពូជបង្កក ត់ (ដតើរជូកករពកដលរស់ដៅកនុងនរពជាពូជរជូកនរពសុទធឬ) កាត ពូជកាត់និងចូល
រមួកនុងការផាល ស់បតូរចំណីលអជាង ដហ្ើយរជូកកដលកាត់អាចបានផល់របដយជន៍ពីចំណីកដលដរផាអ ប់ទុ



ក។ ដទាះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដទាះបីជាមានការផាល ស់បតូរចំណីកដលលអជាងក៏ដោយ ការដកើនតនមល
មិនអាចនឹងកកករបបានដឡើយនូវទំងន់ឆអឹង។ 
 
 

អតថបទដនះនិងពិភាកាពីវធីិសាស្រសតសំរាប់ជារបដយជន៍ដល់ការកាត់បនថយនថលចយវយសំរាប់ការ
បង្កក ត់ពូជរជូកកដលទំនង្កផតល់ទំងន់បានដយឿនដហ្ើយកដលអាចរកាវបានដៅកនុងបរសិាថ នកដល
អាចររប់ររងបានដៅដលើសិម៉ាង់ឬដៅដលើអាចម៌រណា។ ដៅផទះអាឡូហា ដយើងបាននិងកំពុងដរបើ
ដគាលការណ៍រជូកសបាយកដលមិនចំបាច់ោងសំអាត ដូចកដលបានផសពវផាយដៅកនុងបណាត ញ
កសិកមមកបបធមមជាតិពីដលើកមុន។ ការពិព័ណនាដពញដលញននរបព័នធដនះរឺរតូវបានពិភាកាគាន ដៅ
កនុងដសៀវដៅរបស់ែ្ុំ ដសៀវដៅ របព័នធកសិកមមកបបធមមជាតិសំរាប់កសិកមមដៅតំបន់រតូពិក
របកបដោយនិរនតរភាព។ដៅកនុងរបព័នធដនះ រជូករតូវបានចិញ្ច ឹមដៅកនុងរទុងកដលមានអាចម៌រណា
កដលមានជំដៅ១កម៉ារត ដហ្ើយនិងមានការបកនថមអីុអិមដៅដល់ចំណីនិងទឹកជារបចំនថៃនិងការបាចវ
ជាដរៀងរាល់អាទិតយដៅដលើរទុង។ ដហ្ើយរជូកញីដពញវយ័កថមទំាងរកីរាយជាមួយនឹងការដកើតកូនកនុង
រទុងដរៅនិងចំណីកដលដរផាអ ប់។(របូទី៣និង៤) 
 
 

ធនធានចំណី 

ដររឿងផសំដ៏មានរុនភាពជាដរចើនអាចរកបានដៅកនុងរបដទសជាដរចើន។ ចូរធានាថាអនកបានដៅកនុងទី
ាំងកដលអាចរកបាននូវរុណភាពលអរបនពដហ្ើយ។ ជាមួយគាន កដរ សូមកត់ចំណំាទុកថា កមមវធីិចំណី
ជាដរចើនដៅកនុងរំរលូកាណះឧសាហ្កមមរឺមិនអាចសដរមចបានឬចំដណញបានកនុងរបដទសកំពុង
អភិវឌឍន៍។  
 

សូមដរជើសដរ ើសធាតុចូលកដលមានរុណភាពែពស់ 

សាច់រជូកកដលចិញ្ច ឹមដោយដៅយចំណីដាតរឹជាបាតុភូតមួយកដលដចញមកពីការផលិតពីដាត
កដលមានតំនលដថាកដៅកនុងដរបដទសឧសាហ្កមម។ ដាតទំដនើបមានកំរតិជាតិកាបូអីុរោតែពស់ជាង 
ដហ្ើយនិងកំរតិដឆលើយតបតិចជាងននជាតិរបូដតអីុន។ ផទុយដៅវញិ កនទក់មានជាតិរបូដតអីុនដៅដរចើន
ជាងដាតពីរដង ដហ្ើយដថាកជាង។ កនុងរបព័នធចំណីកបបធមមជាតិមួយ របូកតអីុនរឺដលែមួយកដល
កាត មានកំណត់ កនុងការអនុវតតន៍និងការលូតោស់ននសតវចិញ្ច ឹម ដហ្ើយវក៏នថលណាស់កដរកនុងការទិ
ញ។ 
ដបើអនករកាកំរតិរបូដតអីុនជាចំណុចដគាលដៅសមរមបសំរាប់ជាយុរបស់សតវ អវីដផសងដទៀតនឹងមាន
តុលយភាពជាមួយនឹងចំណីកបបធមមជាតិ។កនុងការបដងកើតចំណីរជូករបស់អនក អនករតូវចំណាយដៅដលើ
របូដតអីុន។ របូមនតចស់ននចំណីពីដាតរឺកផអកដៅដលើពូជដាតកដលមានជាតិរបូដតអីុនដរចើនជាង
ដាតរកហ្មកដលចូលដៅកនុងចង្កវ ក់ផគត់ផកងរបស់ដយើង (កដលមានផលងកដរនូវកាកសំណល់រលីហ្វី
ដសត ថាន ំសំោប់ដមម  និងជាញឹកញាប់ដឃើញមានការបញ្ជជ ក់ាមជាតិកសន ឆលង)។ ដៅផាឡាវ៉ាន់ 
កដលជាកកនលងននផទះអាឡូហា ដាតរឺរបកហ្លជាមានតំនលដទវរដងដហ្ើយមានជាតិរបូដតអីុនាក់ក
ណាត លននកនទក់ ដធវើដអាយរបូដតអិុនដាតមានតនមល៤ដងដរចើនជាងរបូដតអីុនស្សូវ។ ដយើងចង់បានអនក
ផគត់ផគងចំណីកបបធមមជាតិសំរាប់រជូករបស់ដយើងដដើមបីដអាយមានការចំណាយតិចសនសំសំនច ដហ្ើយ



ធានាបាននូវផលិតផលសំដរចដ៏លអបំផុត។ 
 

ការដរបើរបាស់ដំណំានិងកាកសំណល់ដំណំាដ៏កបលកដៅជំុវញិពិភពដោក 

ដំដណាះស្សាយននការផលល់ចំណីកដលមានរំនិតនចនរបឌិតដៅជំុវញិពិភពដោករតូវបានរកដឃើញដៅ
កនុងរបដទសដផសងៗ។រតួយសកណត កដី ដដើមដាត កាកសំណល់ពីសំរាម ដដើមដចក រឺជាឧទាហ្រណ៍
ននអនុផលិតផលកផនកកសិកិមមកដលមានរបដយជន៍កដលរតូវបានដរបើរបាស់ដៅកនុងរបដទសហ្វីលីពីន
សំរាប់ការផលិតចំណីរជូក។ដំឡូងមីសៃួតក៏រតូវបានដរបើរបាស់កដរដៅមិនដូណាវ និងដកាះលូសូន។ 
ដៅផាឡាវ៉ាន់ សលឹកពពួកទាល់នរពកតមួយដ៏ធំកដលដរដៅថា Amorphophallus paeoniifolius រឹរតូវ
បានរបមូលផលពីដីរចប់កនុងនរព ដហ្ើយយកមកចិញ្ចញ្ជច ំដធវើជាចំណី (របូភាបទី៥). ដៅកនុងរបដទស
ឥណាឌ  ពូជរបដភទដនះរតូវបានោំសំរាប់ហូ្បដមើមដហ្ើយដរដៅថាដមើមដំឡូងដំរ។ី 
 

ដៅរបដទសនថ ដដើមដចករតូវបានយកមកផាអ ប់សំរាប់ជាចំណីរជូក។ ការហាន់ជាស្សស់ឬកាប់ជា
ចំណិតតូចៗ រតូវបានោយជាមួយនឹងសកនិងអំបិលដំុ (កនុងចំនួនរាតយូជា១០០ររក ននដដើមដចក
ចិញ្ចញ្ជច ំ ដសមើនឹង ៤ររកននសក និង ១ររកននអំបិល) ដហ្ើយផាអ ប់វរយះដពល៣នថៃដៅកនុងធុង។ មីរកុសារ
ជាតិកដលដកើតដឡើងដោយធមមជាតិរតូវបានកថមចូលដដើមបីពរងឹងដំដណើ រការននការផាអ ប់។ ៣នថៃ
ដរកាយមក ការផាអ ប់ដនះបានបដងកើតដោយោយជាមួយនឹងចំនួនដសមើគាន ដោយទំងន់ននកនទក់កដល
មានរបូដតអីុនែពស់ ដហ្ើយនិងចំណីររតី (Tancho, 2015).  
[កំណត់រារបស់ Eds.’ : សំរាប់ឯកសារដយងនិងពិសាថ  សំរាប់របូមនតដធវើចំណីរជូកាមកបបធមមជាតិ
ដនះ សូមដមើល ដសៀវដៅតុកកាកសិកមមាមកបបធមមជាតិរបស់ដោលបណឌិ ត Arnat Tancho’s កដល
មានជាភាសាអង់ដរលស នថនិងកែមរដៅកនុ ងការយិល័យរបស់ដអកូអាសីុ។ 
 

ដៅរបដទសដកនយ៉ា  វលលិដំឡូងជាវ អាចរកបានសំរាប់ការផលិតចំណីសតវ។ វលលិរតូវបានកាប់ចិញ្ចញ្ជច ំ 
ដហ្ើយផាអ ប់ទុកជាមួយ អីុអិម១។ ការបកនថមអាហារដាតនិងរបូដតអីុនដដើមបីពរងឹងការអនុវតតន៍ដំដណើ រ
ការរបស់វ ( រដបៀបបដងកើតចំណីរជូកដោយែលួនឯងាមកសិោា ន ២០១៥) 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.thainaturalfarming.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=64977&Ntype=2


                                                      
                                                
                                              
                                       
 
 

របដភទពពួកសកណត កនិងដមម កដលអាចកាត់កាន់បាន 
ដមម ក៏អាចជាធនធានចំណីដ៏មានរបដយជន៍កដរសំរាប់សតវ។ ដោយដយងាមបណឌិ ត មា៉ា ទីន 
របកហ្លជា៧៥%ននចំណីរកដលដរបើរបាស់ដៅកនុងតំបន់រតូពិករឺជាដមម   (Martin, 1993).  ដៅផទះអា
ឡូហា ដយើងបានោំជាចំរះុននដំណំាកដលអាចដធវើចំណីបានកដលដយើងយកមកដអាយរជូកដោយកាត់
កាន់យកមកបាន (របូទី៦ ដបើដរបៀបដធៀបដៅនឹងសតវចិញ្ច ឹម របជាជនអាចនឹងរបមូលផលដអាយបាន
លអជាងដោយរបុងរបយ័តនដហ្ើយទុកដអាយវោស់ដឡើងវញិដៅដកដល)។ ដយើងបានោំ ដមម វទិិវ ឺ
Chrysopogon zizanioides (Vetiver) សំរាប់ទប់លំនឹងដីជំរាលដហ្ើយនិងការររប់ររងដោយដរបើដមម
ដៅកនុងរបព័នធរបមូលទឹករបស់ដយើង។ដយើងក៏ដរបើរបាស់វជាចំណីសតវ ដយើងអាចរបមូលដមម វទិិវែឺចីៗ
ដអាយបានញឹកញា៉ា ប់ ដៅអំឡុងដពលរដូវដភលៀង ដហ្ើយរកាទុកចំណីដនះដអាយមានរុណតនមលកផនក
អាហាររបូតថមភ។ ដយើងក៏ដរបើដមម ដនដភៀស្សស់ផងកដរសំរាប់ជាចំណីដល់រជូកនិងដគារកបី  
 
 
 
 

       ៦ 
                            

 
 

Pennisetum purpureum (Napier) 
 

ដៅផទះអាឡូហាដយើងដរបើរបាស់របព័នធបដចចកវទិោដីកសិកមមាមជំរាល (SALT)ាំងកតពីឆ្ន ំ២០០១ 
របព័នធដនះដរបើរបាស់ដដើមពពួកសកណត កនិងដដើមតូចៗរស់បានយូរដដើមបីដធវើដអាយដីមានលំនឹងដៅ
ាមទីជំរាលកូនភនំ ដហ្ើយក៏ោំរមូជាមួយនឹងដំណំាាមឆ្ន ំកដរ. ពពួកសកណត កកដលអាចដធវើផាអ ប់បាន
ជាធនធានមានសារះសំខាន់ណាស់សំរាប់របូតូអីុននិងវាិមីន ក៏ដូចជាអង់សីុម កដលជំរញុកំុដអាយ
មានការទល់ចំណី (Watson, 1985). ជាដរចើនឆ្ន ំកនលងមក ដយើងអាចរកាចំណីពីអនកផលិតកដលមាន
សាន កដរដរចើន ដហ្ើយពរងីកចប់ពីឃ្ល ំងចប់ដផតើមរបស់ដយើង។ ដយើងបានបដងកើតរងនិងជួរពី 
Desmodium rensonii ដហ្ើយកដលដមម ះាមតំបន់ដៅថា អាកាសោ Ticktrefoil), Flemingia 
congesta (Malabalatong), Indigofera, Gliricidia sepium (Kakawate or Madre de Cacao), 
Leucaena leucocephala (Ipil-Ipil), and Mangium acacia. ពពួកសកណត កទំាងដនះអាចរកបានសំ
រាប់ការដធវើចំណីផាអ ប់ (ដគាលការណ៍កននំាពីចប់ដផតើមជាមួយដដើមកដលជួយពោបាលដីដអាយមានជាតិ
អាហ្សូត ២០០៨) 



      

ដមម ដែៀវផាអ ប់ 
កាកសំណល់ពីដំណំាក៏អាចរតូវបានដរបើរបាស់ដដើមបីកាត់បនថយការចំណាយ។ ដៅផទះអាឡូហា 
ពពួកសកណត កដូចជា រតួយសកណត កដី Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala, Flemingia 
congesta, Desmodium rensonii, and Pueraria lobata (Kudzu) រតូវបានដរដរបើរបាស់យ៉ាងមាន
ដជាកជ័យ។ រមុំនិងពពួកវលលិអកណត តទឹកក៏រតូវបានដរបើរបាស់កដរ។ ដៅកនុងបណាត ញកសិកមមកបបធមម
ជាតិរបស់កូដរ ៉ា (KNF) ការបូកផសំរបស់ដផសងរតូវបានដជៀសវង ដៅកនុងចំណីរជូកដោយសារកតផល
ប៉ាះាល់កដលមានដរគាះថាន ក់ាមកដលដររបាប់។ ដយើងបានយកលំនំារបព័នធដនះមកអនុវតតន៍ដៅផទះ
អាឡូហា ដូដចនះដហ្ើយមិនដរបើរបាស់វលលិសកណត កឬសលឹកដំឡូងមីដទ ដរាះកតមានរបាយការណ៍ពីផល
ប៉ាះាល់មិនលអ។ ផលប៉ាះាល់ដនះមិនរតូវបានកត់រាទុកបានលអដឡើយ កតដយើងបានដជៀសវងវ
ាមការកននំាជាមុន ដហ្ើយដយើងមានជំដរ ើសជាដរចើន។ ដគាលការណ៍សំរាប់ការកននំាដររឿងផសំថមីកនុង
របូមនតចំណីដនះរឺមានភាពយឺតយ៉ា វ ដហ្ើយរតូវកថមដររឿងផសំមតងមួយៗាមដពល ដហ្ើយដដើមបីដអាយ
អាចរបាប់បានថាដររឿងផសំមួយណាកដលកំពុងកតមានផលមិនលអ។ សូមការារែលួនកំុដអាយមាន
ផលប៉ាះាល់ដល់ឈឺ។ សូមកត់រាទុកនូវទំងន់កដលទទួលបានដហ្ើយដរបៀបដធៀបជាមួយនឹងទំងន់
ធមមា។ របសិនដបើមានរាររូសដកើតដឡើង សូមយកដររឿងផសំកដលពិដសាធន៍ដនាះដចញ ដហ្ើយសូម
វលិរតឡប់ដៅដរបើរបាស់ធាតុផសំ ដររឿងកដលបានដរបើពិមុនវញិ។ 
ធនធានផលិតផលរងពីមា៉ា សីុនកិនស្សវូ 
ដដើមបីបដងកើតការោយចំណីដ៏មានដជារជ័យសំរាប់រជូករបស់អនក អនករតូវកតរកធនធានកដលមាន
រុណភាពែពស់ដអាយបានសមរមយ ភារដរចើនជាញឹកញា៉ា ប់បានមកពីដរាងមា៉ា សីុនកិនស្សូវដៅកនុងតំប
ន់។កនទក់ឌី១ “D1” (កដលមានការពនយល់កនុងពិសាត រខាងដរកាម) រឺរតូវបានចត់ទុកថាមានរុណភាព
ែពស់សំរាប់សតវ។ ចំណាត់ថាន ក់អន់ជាងដនះ (D2 to D4) រូររតូវបានដជៀសវង ដោយសារកតសារធាតុ
របូដតអីុនកដលមានមានកំរតិទាបដហ្ើយនិងមានភាររយននកាកសំណល់មិនរោយដរចើន
(ឧទាហ្រណ៍ដូចជាកសលុយឡូស) ែពស់ជាង។សូមដមើលមា៉ា សីុនស្សូវទី១ដៅកនុងកំណត់រា នន
ដសៀវដៅដនះសំរាប់ពត៌មានបកនថម(Mikkelson, 2005). កនទក់ដនទដទៀត(ដាត ស្សូវសាលី ។ល។) 
អាចរតូវបានដរបើរបាស់កដរ កតសូមដឹងពីការសរមបសរមួលកំរតិរបដតអីុន។ កនទក់កដលមានរុណ
ភាពដលែ១រឺ ១២% ដៅ១៤% ននរបូដតអីុនដៅ ែណះកដលដាតសម័យថមីដនះមានរតឹមកតាក់ក
ណាត លននចំនួនរបូដតអីុនកតប៉ាុដណាណ ះ។ 
 

អាហារពីសាច់ដូង រឺជាផលិតផលដរបងដូងកដលទាញដចញពីដហ្ើយនិងទទួលបានពីមា៉ា សីុនដរបង។
ចំណីពីដូងដនះមានដល់ដៅ ២៤%ននរបដតអីុនដៅ កតវរួរតូវបានកំណត់រតឹម១០%ននរូបមនតអាហារ
របស់អនកបានដហ្ើយដោយថលឹង។ វមានរបូដតអីុនកដលមានរុណភាពែពស់ កតក៏មានចំនួនខាល ញ់ែអស់ 
(ស្សកដងនឹងពងដងកូវដមម )។ ជាតិខាល ញ់ដរចើនដពកដៅកនុងរបបចំណីអាចបណាត ល់ដអាយមានរាររូស 
ដហ្ើយវនឹងបាត់បង់នូវការដឡើងទំងន់ដោយការកាត់បនថយការដរបើរបាស់ននជាតិកាបូអីុរោតនិងរបូ
ដតអីុន។ អាហារពីដូងរឺដៅកតមានតនមលរាប់ទំាងរបូមនតរបស់ដយើងកនុងកំរតិ ១០% ជាអតិបរមិា ដរាះ
ដៅកនុងតំបន់របស់ដយើងវមានចំណុចតនមលមួយកដលអាចទទួលយកបាន។ ការផាអ ប់ (ដូចបានពិភា
រាខាងដរកាម) ក៏បានជួយជំុរញុរបូដតអីុនកដលទល់មិនដអាយដចញននចំណីពីដូងកដរ។ របសិនដបើ



ចំណីពីដូងមិនអាចរកបានដទ សូមបដងកើនចំនួនចំណីរតីវញិ។ l. 
ការរបឈមនឹងមា៉ា សីុនកិនស្សវូ 
មា៉ា សីុនស្សូវកដលធំអាចផលិតអងកសំរតិកំរតិែពស់ (កតងកតមានយីដហា “WMR” សំរាប់ាកយថា អងក
កដលកិនបានលអណាស់) ដោយទុកដអាយនូវអនុផលពីវកដលមានតនមលសំរាប់ដធវើចំណី (របូទី ៨) ដបើ
ដរបៀបដធៀបជាមួយនឹងផលិផពីស្សូវដនទដទៀត កនទក់ លំោប់ទី១ដនះ មានវាីមីនែពស់បំផុត មានជាតិ
ែនិជ និងមានជាតិរបូដតអីុនែពស់ណាស់។ 
 

កនុងតំបន់ជាដរចើន មានកតមា៉ា សីុនតូចៗ (ជួនកាលដរដៅថា ដរាងមា៉ា សីុនសាាក់ “Satake Mills”) រឺ
អាចរកបាន។ មា៉ា សីុនដនះមិនបានសំរតិអងកដអាយបានែពស់ដឡើយ ដហ្ើយរបកហ្លជាមានយីដហាថា 
“RMR” (អងករកិនជាធមមា)។មា៉ា សិុនសាាក់ផលិតបានរតឹមកត កនទក់កំរតិទី២ វអន់ជាងកនទក់ដលែ
១ កតដរអាចដរបើរបាស់វដៅកនុងរបូមនតរបស់ផទះអាឡូហា ដបើវរតូវបានបកនថមបញ្ចងគប់ កនុងអារាដកើន
ដឡើងចំនួន២៥%ននចំណីរតីជាងរបូមនតជាមូលោា នដោយការថលឹង។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រកុាជាតិកដលអកណត តទឹក 
រកុាជាតិកដលអកណត តទឹកជាដរចើននិងរកុាជាតិទឹកជាដរចើនមានជាតិរបូដតអីុនែពស់។រកុាជាតិទឹកអាច
លូតោស់បានយ៉ាងលអដៅកនុងស្សះកដលមានជីជាតិររប់រគាន់កនុងការគំារទវ។ ដរអាចដរបើរបាស់វ
សំរាប់ជាចំណីរជូកដហ្ើយលអរបនពណាស់ជាការបកនថមកដលមានតំនលសនសំសំនចដៅដពលកដល
ចំណីដដលដរទិញមានតំនលនថលរតូវបានដរបើរបាស់។ រកុាជាតិកដលអកណត តទឹកវលលិ ដូចជា Azolla spp., 
ចក (របដភទកសននិងពូជដផសងៗដទៀត) ដហ្ើយសូមបីកត ចក កសនវដិនៀ  ក៏អាចរតូវបានដរបើកដរ
របសិនដបើវដុះនិងរបមូលផលបានលអ។ ពពួកសតវដូចជារជូកនិងសតវបកសីវបានសីុអាហារយ៉ាង
ដរចើនកដលមានជាតិនបតងជាចំណី។ 
ជំដរ ើសសំរាប់ការផលិតមានទំាង ស្សះដៅដោយកឡក ធុងទឹកឬសនូកឬសនូកកដលមានសំណាញ់
ការារកដលមានចិញ្ច ឹមរតី។ សូមចំថា ដំណំាជាចំណីមួយចំនួន លូតោស់ដៅកនុងស្សះរតីរតីកត
មានការការារឬទុកដោយកឡកពីរតី ដបើមិនអញ្ច ឹងដទ រតីនឹងសីុអស់និងបំផាល ញដំណំាអស់ (របូទី៩)
។ បកនថមពីដនះដទៀត ដគាលដៅមួយននស្សះរឺការផលិកតកសល រកុាជាតិកដលដុះដៅពីដលើនផទទឹកនឹងបិទ



មិនដអាយពនលឺរពះអាទិតយនិងការារការលូតោស់ននកសលនិងជាតិបលុយតុងដនទដទៀត។ វមានការ
ពិបាកកនុងការផលិតទំាងធនធានរបូដតអីុន (ឧទាហ្រណ៍ កសល និងរកុាជាតិទឹក) ដអាយលូតោស់ដពញ
ដលញននជាតិមានរបដយជន៍កនុងកំរតិទឹកដូចគាន ។ 
 

 
ដៅកនុងការពិដសាធន៍ដៅរបដទសឥណាឌ  កដលបានដរបៀបដធៀប ចកធមមា Lemna minor(ចកធមមា) 
រតកួន Ipomoea reptans (រតកួន) រកចប់ Trapa natans និងចក Salvinia cucullata (ជាញឹកញយ
រចឡំនិងចកកឆក  Azolla) ទំាងចកនិងរតកួនមានកំរតិននការផាល សបតូរចំណីដ៏លអនិងមានជាតិរបូដតអីុ
នែពស់ ២៨%និង៣២% (Kalita, 2007). ទំាងពីរដនះអាចជាចំណីដ៏លអ (Azolla caroliniana), ចកកឆក
ជាមួយនឹងកំរតិរបូដតអីុនាមរបាយការណ៍រឺ ១៩ដៅ៣០% រឺជារកុាជាតិវលលិកដលលូតោស់ដលឿន
មួយដទៀតកដលែ្ុំរបាថាន ថារតូវបានបញ្ចូ លដៅកនុងការសិកាដៅរបដទសឥណាឌ ។ 
 

សូមរបយ័តនកំុដអាយរបមូលផលវដអាយដលើសលួសដពក ដបើមិនដូដចន ះដទការផលិតនិងមិនមាន
និរនតរភាពដឡើយ។ ជាចាប់ទូដៅរមូ (កនុងដគាករំនិតដ៏លអ) អនករួរកតរបមូលផលមិនដលើសពីាក់ក
ណាត លននចំនួនជីវមា៉ាសអកណត តទឹកដនះដឡើយកនុងមួយអាទិតយមតងៗ (ឬ1/7 ននជីវមា៉ាសសរបុរបចំនថៃ) 
ដគាលការណ៍រឺរតូវរការកុាជាតិដនះកនុងដំណាក់កាលននការលូតោស់ដលឿន ដូដចនះដហ្ើយអនករតូវកត
រតួតពិនិតយថាវធីិសាស្រសតមួយណាមានផលជាងកនុរបព័នធរបស់អនក។ ចកអាសូឡា លូតោស់កនុងទឹក
ហូ្រជាជាងចកduckweed ចកកសលវដិនៀ លូសោស់ដលឿនជាងដរកតវររបដរដពក។ 
 



ចំណីផលិតជារគាប់ 
របសិនដបើអនកកសវងរកការពរងឹងដៅដលើការផលិតចំណីរជូក ដោយដរបើចំណីរងឹរឺជាការលអណាស់
កដលរតូវរិត កតដទាះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំណីពីទីផាររឺមានតនមលនថល កំណត់រាបដចចកដទសរបស់
ដអកូដៅដលើកសិោា នចិញ្ច ឹមរតី (Murnyak, 2010) បានដធវើបញ្ជ ីរចំណីបញ្ចងគប់ជាដរចើនកដលដរដរបើជា
ទូដៅ ដូចជាកនទក់ កាកសំណល់ពីមា៉ា សីុនស្សូវ កដណត ៀរ កាកសំណល់ផទះបាយ កនទក់ដាត និងសលឹក
នបតងដនទដទៀតជាដរចើន (Murnyak, 2010). ចំណីរងឹដំុ មិនចំបាច់ដទ ដទាះបីជាអនកទីផាផលិតវជា
លកាណះទំដនើបក៏ដោយ ឬកបបវទិោសាស្រសតក៏ដោយ តំនលបកនថមននការររប់ររងនិងកំោំងពលកមម
ដដើមបីផលិតចំណីរគាប់ដលើសពីការលូតោស់កដលទទួលបាន។ រជូកនឹងសីុចំណីជាដរចើនឬចំណី
កដលផាអ ប់យ៉ាងជក់ចិតត។ 
 

បញ្ជា កដលមានការកត់ទុកជាមួយនឹងសកណត កដសៀងនិងដំណំាចំលងជាតិកសន ជីអិមអូ 
ដៅផទះអាឡូហារឺជាកកនលងរបតិបតតិកដលមិនដរបើរបាស់សកណត កដសៀងដទដរាះកតមានផលប៉ាះាល
កផអកសុែភាពយ៉ាងខាល ំងពីសកណត ក។ ជាតិកសនពីរកុាជាតិនិងអង់សីុមកដលមានដៅកនុងសកណត ក
ដសៀងរឺជាបញ្ជា សំរាប់ទំាងសតវនិងមនុសស។បញ្ជា កដលមានការទាក់ទងនឹងសកណត កដសៀងរឺមាន
រាប់បញ្ចូ លដូចជា  

1. មានជាតិអាសីុតពីរកុាជាតិដរចើនកំរតិែពស់ដៅកនុងសកណត កដសៀងបានកាត់បនថយការស្សូប
យកនូវជាតិកាលសយូម ជាតិមា៉ា ដញ៉ាសយូម ជាតិទង់កដង ជាតិកដក និងជាតិស័ងកសីពីរាងកា
យ។ អាសីុតភីទិចពីរកុាជាតិរឺមិនរតូវបានដធវើដអាយណឺតឬជាលកាណះធមមជាតិាមកបបវធីិ
សាស្រសតបូរាណដឡើយដូចជា ការរាំ ការបណតុ ះ និងយូរ ការចំអិនយឺត។ ចំណីកដលមាន
ជាតិភីទិចអាសីុតដរចើនពីរកុាជាតិបានបណាត លដអាយមានបញ្ជា ដល់ការលូតោស់ចំដាះ
កុមារ។ 

2. សារធាតុកដលរទីពសីុនកដលដធវើដអាយរបតិកមមរីមីយឺតដៅកនុងសកណត កដសៀងបានដរជៀត
ដរជកជាមួយនឹងការរោំយអាហារនិងអាចបណាត លដអាយមានបញ្ជា ដល់លំកពង។ ដៅកនុង
ការដធវើដតសតសតវ ការសីុសកណត កកដលមានជាតិរទីពសីុនរារាងំដនះបានហុ្ចលទធផលកនុងការ
រកិនននការធំធាតុ។ 

3. ភីតូស្សូកសនពីសកណត កដសៀង (ឧទា អីុសរតូកសនពីរកុាជាតិ) បានបង្កអ ក់មុែង្ករអង់ដូររីន 
ដហ្ើយអាចបណាត លដអាយដកើតមានភាពអត់កូននិងបងករដអាយមានមហារកីដោះកនុងស្រសតី
ដពញវយ័។ 

4. ភីតូស្រសតូកសនពីសកណត ករឺជាភាន ក់ង្កររបឆំ្ងនឹងទីរ ៉ាអីុូតយ៉ាងខាល ំងខាល  កដលអាចបណាត លដអា
យមានអីប៉ាូទីរ ៉ាអីុូត និងបណាត លដអាយមានមហារកីទីរ ៉ាូអីុត។ ចំដាះកូនដកមងតូច ការញំុា
អាហារពីសកណត កដសៀងអាចមានទំនាក់ទំនងដៅនឹងជំងឺទីរ ៉ាអីុូតដល់របព័នធភាពសំុាជា
សវ័យរបវតតិ។ 

5. វាីមីនបី១២កដលមានដៅកនុងសកណត កដសៀងមិនរតូវបានស្សូបយក ដហ្ើយាមពិតដៅបាន
បដងកើននូវតរមូវការកផនករាងកាយសំរាប់បី១២ 

(Nienhiser, 2003) 
 



ជីអិមអូ (សររីាងគ ឬអងគជាតិកដលដធវើដអាយមានការកកករបជាតិកហ្សន)ក៏ជាបញ្ជា ដ៏ធំផងកដរ។ ការ
សិកាថមីមួយថមីៗដនះមានជាប់ទាក់ទងដៅនឹងមហារកីកនុងសតវរជូកចំដាះការកដលវសីុ សកណត កនិង
ដាតជីអិមអូ (Carman, n.d.). ជាមួយនឹងដំណំាដនទដទៀតជាដរចើនកដលរតូវដរជើសដរ ើស ដយើងបាន
ដរជើសដរ ើសកនុងការដជៀសវងយកជីអិមអូ ដៅផទះអាឡូហា។ 
 

 ការផលិតចំណីរជកូដៅកនុងកសិោា ននិងរបូមនតអាហារ 
ជាមួយនឹងការពិដសាធន៍និងការកត់រាយ៉ាងយកចិតតទុកោក កសិករចិញ្ច ឹមរជូកអាចផលិតចំណី
កដលមានរុណភាពែពស់ដោយែលួនឯងបាន។ ដៅកនុងរបដទសជាដរចើន កសិករអាចទិញដររឿងផសំ
កដលអាចរកបានរចួដហ្ើយសំរាប់ការផលិតចំណីកដលសនសំសំនចបានដរចើន។ ដទាះជាយ៉ាងណាក៏
ដោយ ដររឿងផសំកដលផលិតដចញពីកសិោា នដធវើដអាយចំណីរជូកកាន់កតសនសំសំនចបានដរចើន ដៅផទះ
អាឡូហា មនុសសពីរនាក់អាចផលិតបាន ២០០ររកននចំណីដសើមកនុងរយះដពលមិនដល់មួយដមា៉ាង
ដទ។ 
 

រុណរបដយជន៍ននការផាអ ប់អាហារ 
សកមមភាពផាអ ប់ននមីរកូសារជាតិមានរបដយជន៍មួយចំនួនកនុងអំឡុងដពលដំដណើ រការផលិតអាច
ពរងឹងការរោំយអាហារនិងជីវតិរបស់ចំណីរជូក។ ដអាយដយងដៅដលើការសិកាមួយ ការដរបើរបាស់
មីរកូសារជាតិបានបដងកើនរបូដតអីុនដៅដៅកនុងកាកសំណល់សាច់ដូង ពី 17.24% ដៅ 31.22%. ដហ្ើយ
សំណំុអាមីណូអាសីុតក៏រតូវបានរកដឃើញកដរថាអាចនឹងបដងកើនយ៉ាងអសាច រយ (Cruz, 1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



កំណត់រារបស់អនកនិពនធ កនុងការបកនថមដៅនឹងចំណីរជូក ដៅផទះអាឡូហា ដយើងក៏បានផាអ ប់ចំណី
របស់ដយើងកដរសំរាប់សតវមាន់ ទា និងរតី ជាមួយនឹងជំនួយននរកុមរបូបាយអូទិកដ៏ដរចើនននមីរកុប។ 
ដទាះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដយើងមិនដរបើការផាអ ប់សំរាប់ចំណីសតវទំារដអៀងរបស់ដយើងដទ (ករណី
ដនះនឹងមានដៅកនុងការចុះផាយមួយដទៀត) 

ដៅដពលកដលផាអ ប់ចំណីរបស់អនក សូមចាស់ថាអនកដរបើរបាស់របដភទននលកាណះកដលបានបង្កា ញ
កដលមានមានចំលងឆលងគាន ជាមួយនឹងធាតុបងករ។ ដយើងដរបើរបាស់អីអិម១ ជាផលិតផលពីរកុមហ្ ុន
កដលមានការដធវើដតសតពីឡាបូ និងអនុញ្ជា តិដអាយដរបើសំរាប់សតវនិងជលវបបកមមដោយមនទីរកសិកមម
និងដោយការយិល័យជលផលនិងធនធានទឹកដៅរបដទសហ្វីលីពីន។អីអិម១រតូវបានបដងកើតដឡើង
ដោយបណឌិ ត ដទរ ៉ាូ ហិ្កា Teruo Higa ដៅសកលវទិោល័យ រយឹសែយឹស អូរីណាវ៉ា របដទសជប៉ាុន វ
អាចរកបានដៅកនុងរបដទសជាង ១០០។ របដទសនថដពលដនះដរបើរបាប់វដរចើនជាងរបដទសជប៉ាុនដៅ
ដទៀត។ 

អីអីម១ មានការបណតុ ះដអាយមានជាតិឡាក់តូបាក់ដតរដ៏ីរងឹមំា បាក់ដតររីសមីសំដយរ ដមកដលមាន
រុណរបដយជន៍ និងជាដរចើនដទៀត។មីរកូសារជាតិពីចំណីដៅដលើសករនិងកាបូអីុរោតដនទដទៀត ែ
ណះដពលកដលកំពុងកតបដងកើតសារជាតិបំកលងទីពីរ កដលបដងកើនកំរតិអាហារបូតថមភដល់ចំណី។ រុណ
តនមលននរបូបាយអូទិកមានកំរតិែពស់ណាស់។ដសៀវដៅរបស់ែ្ុំ រឺរបព័នធកសិកមមាមកបបធមមជាតិសំ
រាប់ការដធវើកសិកមមរបកបដោយនិរនតរភាពដៅតំបន់រតូពិក រឺការការកណនំាសំរាប់បដចចកវទិោអីអឹម។ 
វអាចរកបានាមអនឡាញ ដោយទាញយកមិនរិតលុយឬក៏អាចទទួលបានាមរយះបណាណ ល័យ
របស់ដអកូ។ 

របសិនដបើអីអឹមមិនអាចរកបាន សូមពោយមដរបើកាកសំណល់ពីញ្ចហ្វូមាឬទឹកដោះដគាជូរ ធនធានពី
កកនលងដធវើករកមដៅកនុងតំបន់។ ចប់ដផតើមតិចតួចជាមួយនឹងោក់វដៅកំរតិដូចគាន ដៅនឹងអិអិម១ ដៅ
កនុងរបូមនតខាងដរកាម ដហ្ើយកថមដទៀតជាដរឿយៗជាដរចើនដបើវមិនមានផលប៉ាះាល់ដទ។ ការផាអ ប់ដ៏
លអអាចបដងកើតដអាយមានកលិនជូរកអមរយះដពល២អាទិតយដរកាយ។ ដបើមានកលិនសលុយរលួយ ដូចជាពង
សលុយ (សុលហ្វីត) ឬក៏មានដងកូវ សូមកំុដរបើរបាស់វដល់រជូករបស់អនក។ ជំនួសមកវញិ សូមបកនថម
របស់កដលអនកពិដសាធន៍បរាជ័យដនះដៅកនុងរំនរជីកំប៉ាុសតិរបស់អនកវញិដហ្ើយដរបើជាជី។ 

ជំដរ ើសមួយដទៀតសំរាប់អីអឹម១រឺការដរបើរបាស់មីរកូសារជាតិរបស់ជនជាតិដដើម ((IMOs). ដៅកនុង
របព័នធកសិកមមរបស់កូដរ ៉ា សំភារះរតូវបានោយជាមួយសក អំបិល និងលាយមីរកូសារជាតិ (IMOs). 
[កំណត់រា សំរាប់ព័ត៌មានបកនថមដលើការបដងកើតនិងការដរបើរបាស់សារជាតិដនះ សូមដមើលការបង្កា ញ
ពី ការកណនំាចំដាះកសិកមមកបបធមមជាតិដៅអាសីុ ាមសហ្រមន៍ដអកូ ECHOcommunity.org.] 

ការចប់ដផតើមរបូមនតដធវើ 
ខាងដរកាមដនះជារបូមនតដធវើដ៏លអកដលចប់ដផតើមពីចំណុចសំរាប់ការបដងកើតចំណីដោយែលួនអនកបាន។
សូមចាស់ថាបានរកាាមកំណត់រាដនះនិងមានកកសរមួលដររឿងផសំដោយកផអកដៅាមចំណី
កដលអាចរកបាននិងការអនុវតតន៍ចំដាះចំណីកដលដធវើដៅកនុងកសិោា ន ការដធវើបញ្ជ ីរពីតនមលរឺមាន



ទំនាក់ទំនងកដរសំរាប់កនុងតំបន់របស់ដយើងនិងអាចែុសគាន ដៅកកនលងដផសងកដរ។ 
 

ការោយលាយកដលមានាមលំោប់លំដោយនិងមានសំដណើ ម 

សូមធានាថាអនកមាននផទដប៉ាតុងកដលរាប់ដសមើសាអ តលអសំរាប់ការោយចំណីរបស់អនក។ ដៅដពលកដល
ដយើងផាអ ប់ចំណីរជូករបស់ដយើង ដំបូងដយើងរតូវោយជាមុននូវសំភារះសៃួតរបស់ដយើង (កនទក់ កាក
សំណល់សាច់ដូង ។ល។) បនាទ ប់មកសូមោយចំណីនបតង (ដូចជា ចកដផសងៗនិងពពួកសកណត ក) 
និងកាកសំណល់ដំណំា ដដើមបីសំភារះកដលសៃួតទាញយកសំដណើ មពីរបស់នបតងស្សស់។ បនាទ ប់មក
សូមបកនថម១០០មល ននអីអឹម១និងសករងូអំដៅ  ោយជាមួយទឹក១០លីរត។ ដយើងចង់បានជាតិ
សំដណើ មននលាយរវងពី៣០និង ៥០% ដយើងអាចបកនថមទឹកកថមដទៀតដដើមបីមនដល់ចំណុច
សំដណើ មកដលដយើងចង់បាន។ 

 

ការដធវើដតសតដៅចំការសមញ្ាមួយសំរាប់ជាតិសំដណើ មកនុងកំរតិ ៣០ដៅ៥០% រឺជាការដធវើដតសតជាដំុ
រគាប់។ ដោយយកចំណិតននចំណីមួយកផនកកនុងនដទំាងពីរ ដហ្ើយបដងកើតដអាយដៅជាដំុដោយគាបវតិ
ចៗ របសិនដបើវសអិតជាប់គាន ដោយគាម នតក់ជាដំណក់ ជាដល់ចំណុចកដលចង់បានដហ្ើយ។ សូមអប
អរសាទរ របសិនដបើដំុកដលពូតមិនជាប់គាន  លាយដនះសៃួតណាស់។ សូមបកនថមទឺកដោយរបុងប
របយ័តនតិចតួចមតងបនតិចៗ ដហ្ើយដធវើដតសតមតងដទៀត។ របសិនដបើដំណក់វដសើម វដាដពញដោយកំរតិ
សំដណើ មដហ្ើយអនករតូវកតបកនថមសំភារះចំណីកដលសៃួតកថមដទៀតដអាយមានតុលយភាពគាន ដដើមបី
បនថយសំដណើ ម។ សូមកំុរតឹមបកនថមកតកនទក់សៃួតដនាះដឡើយដរាះអនកនឹងបញ្ចូ លោយគាន ដហ្ើយវ
នឹងមិនអាចមានដំដណើ រការលអដឡើយ។ 
បនាទ ប់ពីបំដពញលាយសំដណើ មននដររឿងផសំទំាងអស់ចប់ពី៣០ដៅ៥០%អស់ដហ្ើយ ដយើងញាត់វ
ចូលរដៅកនុងធុងកដលអត់មានជាតិែយល់និងផាអ ប់ទុក២អាទិតយ។ ដធវើដូចដនះវនិងធានាដអាយមាន
ជាតិសំដណើ មកថមដទៀតននសំភារះនិងទទួលបានលអជាងមុននូវផលិតផលសំដរចជាជាងលាយចំណី
ស្សស់ដៅដទៀត។ 
 

របូមនតចំណីសំរាប់រជកូសម័យថមី 
ដៅដពលកដលអនកផលិតចំណីរបស់អនក សូមធានាថាមានការវស់កវងនឹងថលឹងធាតុផសំរបស់វនីមួយៗ
ដអាយបានរតឹមរតូវនិងកត់រាទុកនូវដំដណើ រការលាយចំណីកដលសាកលបងដនះ។សូមដអាយចំណី
រជូករបស់អនកកនុងរបព័នធចំណីបចចុបបនន (ដូចជាការររប់ររងការពិដសាធន៍មួយ) ដូដចនះដហ្ើយអនកនឹង
មានអវីមួយកនុងនដកដលអាចដរបៀបដធៀបបាន។ មួយកែដរកាយមក សូមដរបៀបដធៀបវដោយការថលឹង
រជូងរបស់អនកជាមួយនឹងចំណីរថមីនិងការររប់ររង។ 
 

ដយើងសូមដលើកទឺកចិតតអនកដអាយដរបើរបាស់ដររឿងផសំកដលអាចរកបានដៅកនុងតំបន់របស់អនក។ ដរៀន
ដធវើដអាយដអាយបានលអចំដាះលាយរបស់អនកដោយការដធវើដតសតជាដទៀងទាត់។ ការដរៀបចំកត់រា
ទុករឺមានរបដយជន៍ណាស់សំរាប់ការកកតរមូវធាតុផសំចូលរបស់អនកនិងរបូមនតដធវើចំណី។ ជាដរចើនកែ
ដរកាយមកននការរកាការកត់រាដនះ អនកនឹងអាចវយតនមលពីរុណរបដយជន៍ននចំណីកដលផលិត
ដៅកនុងកសិោា នរបស់អនក។ របូដតអីុនដៅរឺជាចំណុចចប់ដផតើមដ៏លអ ដយើងរកដឃើញថារបសិនដបើដយើង
ោយចំណីរបស់ដយើងដោយកផអកដៅដលើរបូដតអីុនដៅ របស់ដនទដទៀតនឹងដមើលកថដោយែលួនវមិន



ចំបាច់ដយើងដឡើយ។ 
 

កាលពីដំបូងែ្ុំបានពិភាកាពីរកុាជាតិវលលិអកណត តទឹកនិងការដរបើរបាស់របស់វជាចំណីស្សស់ឬសំរាប់
ការផាអ ប់។ វលិលដនះមានរបដយជន៍ណាស់សំរាប់ជាជីវចំរុះដហ្ើយអាចបដងកើតដអាយមានកំរតិននធាតុ
ចូលដ៏ទូលំទូោយផងកដរ។ អនកអាចដរបើរបាស់ការបញ្ចូ លគាន រវងចកដផសងៗ duckweed, azolla, 
and salvinia ជាធាតុផសំសំរាប់ការចំណាយតិចរបស់អនក មានរុណភាពែពស់។ សូមដរៀនដធវើដររឿងផសំ
ទំាងដនះ។ ការទិញចំណីរឺនថលណាស់ ដូចជាសពីរ ៉ាូលីណា (សីុរ ៉ាូបាក់ដតរ ី កដលដរសាគ ល់ផងកដរថាជា
សារាយនបតង) រឺជាជំដរ ើសមួយដទៀតចំដាះរកុាជាតិវលលិអកណត តទឺក។ សពីរ ៉ាូលីណាជាង៣០%ទូទំាង
ពិភពដោកបានផលិតដចញជាចំណីកដលមិនកមនសំរាប់មនុសស (Belay, n.d.). ការជំនួសមួយដទៀត
ក៏រតូវបានរកដឃើញជាមួយលទធផលចំរះុ មានទំាងអីុយ៉ា ក់សីុនទឹក ជាដដើមផាក មោ៉ាងដៅកនុងរបដទសនី
ដហ្សរយី៉ា  (Igbinosun, 1988).ែ្ុំមិនទាន់បានពិដសាធន៍ដទជាមួយនឹងដដើមផាក ដនះដហ្ើយនិងមិនសូមដធវើ
ការកណនំាវដទដរាះវមានលទធផលអន់កនុងការសិកា កតរបសិនដបើអនកបានពិដសាធន៍វដហ្ើយ សូម
ដផ្ើរលទធផលដអាយដយើងផង។ 

 

វាីមីននិងជាតិែនិជ ជាតិករ ៉ា 
ដមៅថមម៉ាត់ពិមា៉ា សីុនកិនថមររួសនឹងមានជាតិែនិជជាដរចើនដដើមបីជួយបំដពញបកនថមកនុងការែវះខាតដៅ
កនុងរកុាជាតិអកណត តទឹកនបតង(Igbinosun, 1988). ដបើដយើងមិនមានដទ សូមដយើងបកនថមរមុំកដលោំ
ដោយផាទ ល់របស់ដយើងចំនួន ១% ដោយការថលឹងលាយ។ សូមថលឹងថមសំរាប់សតវយកពីដី limestone 
បានមកពីអនកផគត់ផគង់ចំណីកសិកមមក៏អាចបកនថមបានកដរសំរាប់ការលូតោស់ឆអឹងនិងរជូកដមបំដៅ
ដោះកូន។ 
 

កាលវភិារសំរាប់ការដអាយចំណីនិងការកកតរមវូរបដូតអីុន 
 
 

របូដតអីុនរឺជាកផនកដ៏មានតនមលសំរាប់ការរបតិបតតិននចំណីកដលសំខាន់ ដហ្ើយអនកមិនរតូវដរបើរបាស់វ
ដអាយដលើសពីតរមូវការដនាះដឡើយ។ ដបើដរមិនដរបើរបាស់របស់នបតងដូចជាដមម ដទ សូមដធវើាម
ារាងរបូដតអិុនកដលមានការកាត់បនថយដោយកផអកដៅដលើដំណាក់កាលលូតោស់របស់រជូកដដើមបី
ដរបើរបាស់ចំណីមានតនមលនថលដអាយមានតិចតួច (របូទី១១)។ ដយើងបានដធវើាមការកណនំាពីអាហាររបូ
តថមភសំរាប់រជូកកដលកំពុងកដលលូតោស់ពីសកលវទិោល័យ មិសូរ ី(Rea, 1993). រជូករតូវការចំនួន
របូដតអីុនដផសងគាន ដោយកផអកដៅដលើដំណាក់កាលននការលូតោស់។ ដដើមបីកាត់បនថយចំណាយ សូម
ធានាថាអនកបានយកដចញនូវជាតិរបូដតអីុនកដលមានតនមលដរាះកំរតិចំណីរតូវបានកកតរមូវរចួដហ្ើ
យ។ កនុងករណីរបស់ដយើង ចំណីរតីមានតនមលនថលណាស់ដហ្ើយជាអវីកដលដយើងរតូវកាត់បនថយដោយ
កផអកដៅដលើតរមូវការការអភិវឌឍន៍របស់សតវ។ ចំណីចប់ដផតើម (ារាងទី១) រតូវបានដរបើរបាស់ពីការ
ដអាយចំណីដល់ដៅ១៨ររក ដហ្ើយមានជាតិរបូដតអិុន ១៨% (ារាងទី២) ចំណីកដលមានរបូដតអីុន
ែពស់ដនះបានការារពីការរកិនកនុងដំណាក់កាលដំបូង។ 
របូដតអីុនរតូវបានកាត់បនថយមកដៅរតឹម១៦%សំរាប់រជូកកនុងដំណាក់កាល កំពុងលូតោស់ (18-50 
kg); ដយើងបនថយចំណីរតីដអាយបាន៣ររកកនុងដំណាក់កាលដនះ។ ដដើមបីសនសំសំនចការផលិត រជូក



កនុងដំណាក់កាលចុងដរកាយ ( ៥០ររកដល់លក់) រតូវការរតឹមកត ១៤% ននរបូដតអីុនដៅ។ ចំណី
ដំណាក់កាលចុងដរកាយអាចរតូវបានកកករបដោយកាត់បនថយចំណីរតីដអាយបាន២ររកដទៀតដៅកនុង
របូមនត។ ដររឿងផសំដនទដទៀតដៅដកដល។ ការសនសំសំនចដ៏ដរចើនដហ្ើយនិងសុែភាពសតវនឹងរតូវ
ទទួលបានជាមួយនឹងការផលិតចំណីដៅកនុងកសិោា នននចំណីរជូកកដលផាអ ប់ ដបើដរបៀបដធៀបដៅនឹង
ចំណីទិញដរ (ារាងទី២) 
 

ដៅផទះអាឡូហា ដយើងដរជើសដរ ើសយកការរកាដៅចំណុចចប់ដផតើមរហូ្តដល់មួយជីវតិរជូកដហ្ើយ
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