
 

 

     ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី 
 

 

 

 

ការអ្បើ្ាស់អមៅ ចំណ៊ី សត្វអៅតំ្បន់្ត្ពិូកសំរាប់ការអ ើកកំពស់ជ៊ីវភាពរស់អៅកន ងការអតោ ត្អ ើសត្វចិញ្ច ឹមអៅតំ្បន់អាស ៊ីអាអនន
យ៍ 

អោយអោក សោេឺូត្ អ្ាន ជាទ៊ី្បឹកាCAMAG 

[អសចកោ៊ីណណនំរបស់េនកនិពនទ: អោកសោូេឺត្ អ្ាន នឺជាទ៊ី្បឹកាណននកកសិកមៅម្នន ក់ណែ មម្ននបទពិអសាធន៍ជាង១៦ឆ្ន ំ ៥ឆ្ន ំច ង
អ្កាយអនេះណែ គាត់្ានអៅកន ង្បអទសកមព ជា។អោកម្ននជំនញឯកអទសព៊ីរសំខាន់ៗនឺ: អសែឋកិចចកសិកមៅអៅតំ្បន់្ត្ូពិក
ណែ រមួបញ្ជូ  ទំង្បព័នធចំណ៊ី សត្វ សំណាក់ែ៊ីនិងការវភិានកន ង្បព័នធកសិកមៅតំ្បន់្ត្ពិូក អ ើយនិងការស្រសាវ្ជាវណសែចង្វវ ក់តំ្
ល ទំនិញ។ គាត់្ានអធវើការយ៉ាងខាជ ប់សជួនជាមួយទំងការេភិវឌ្ឍន៍ស នមន៍េនោរជាតិ្និងទំងវស័ិយឯកជន។ 

 

អសចកោ៊ីណននំ េវ៊ីជាចំណ៊ី សត្វ? 

អៅកន ងនិយមន័យសមញ្ញបំន ត្អមៅ ចំណ៊ី សត្វនឺជារ កខជាតិ្ព៊ីអមៅ ឬការអអាយចំណ៊ី អៅែ ់សត្វចិញ្ច ឹម។អទេះប៊ីជាយ៉ាងណាក៏
អោយ ម្នននិយមជាក់ោក់អ្ចើនជាងអនេះណែ ានបង្វា ញអៅកន ងេត្ថបទអនេះអោយអតោ ត្អៅអ ើរ កខជាតិ្អនេះ(អមៅ និងសណណោ ក) 
ណែ ្ត្វូានោំជាពិអសសសំរាប់នោ ់ន ណ្បអយជន៍យ៉ាងខាល ំងែ ់សត្វចិញ្ច ឹម អោយសារ ទ៊ី១) ម្ននជាតិ្្បូអត្េ ៊ីនសពស់ជាង 
និងទ៊ី២) ត្្មូវការកំោងំព កមៅទបជាង និងទ៊ី៣) ជា្បព័នធបូកបណនថមណននកកសិកមៅឬសំរាប់ជាន ណ្បអយជន៍ែ ់សងគម។ 

អមៅ ចំណ៊ី សត្វ្ត្ូវានកំណត់្ កខណេះែូចជា សល៊ី ជា្បអភទរ ៊ីកសាយឬ្ត្ង់ វាអ ើង និងជា្បអភទស  ប្ទុប។សណណោ កអមៅ អាច
្ត្ូវានបំណបកអៅជាប៊ី្កុម: សល៊ីអ ើយរ ៊ីកសាយ ណែ បអងកើត្ានជានំរបទបណែ េភិវឌ្ឍន៍រ កខជាតិ្ថ្ៅ៊ីអៅឬសនិងតាមន ់ ជានូ
និងជាការព្ង៊ីក រ ៊ីកសាយអៅអ ើទ៊ីណែ ធំទូោយណត្មិនអកើត្អ ើងជាកូនថ្ៅ៊ីតាមរយេះឬសនិងន ់អទ ឬជារ កខជាតិ្និងជាអែើម
ណែ ចូ ចិត្ោកំពត្ល្ព។ អមៅ ណែ ានបរយិយអៅកន ងេត្ថបទអនេះណែ បង្វា ញ ជាចរកិ កខណេះនំនិត្ អបំន ត្នឺជានំពត្ល្ព ស
ណេះអព ណែ សណណោ កនឺជាែូចជាកូនក មពបនល ។ស្ ំនឹងនោ ់ព័ត្ឥម្ននេំព៊ីការបណនថមសណណោ ក អោយការចង់ានសំរាប់ការអ្បើ
្ាស់ចំអ េះអគា បំណងអ្ចើន ណែ អាចកំណត់្ កខណេះថាសល៊ីរ ៊ីកសាយឬជាប់គាន និងរ ៊ីកសាយ។ពូជទំងេស់អនេះានបង្វា ញ
ពិសាោ រយ៉ាងចាស់អៅកន ងវនគខាងអ្កាម។ 



កសិករខាន ត្តូ្ចជាអ្ចើនចិញ្ច ឹមសត្វ ជាទូអៅអគា្កប៊ី ជាណននកមួយលន្បព័នធកសិកមៅរបស់អន អៅកមព ជា កសិករជាអ្ចើនណថ្ទំ វូង
សត្វតូ្ចមួយសំរាប់អ ត្ ន មួយចំនួន ជាធនគាអគា ណែ អនអាច ក់អៅអន្ត្ូវការ្ាក់កាសសំរាប់ពិធ៊ីណននកវបបធម៌ អ្គាេះ
ថាន ក់ ឬការចំណាយណែ មិនានអ្គាងទ កម ន ជាធនធានជ៊ីសំរាប្បព័នធកសិកមៅ(ស្រសវូ បណនល) និងជាធនធានកំោងំព កមៅសំ
រាប់ការភជួររាស់ឬែឹកជញ្ជូ ន។សណេះអព ណែ យូរៗអៅកាន់ណត្តិ្ចអៅៗអោយអ្ េះអ្នឿងយនោម្ននការអកើនអ ើង សត្វ  នេះ
អៅណត្ម្ននសារេះសំខាន់និងការតល ស់បោូរជាមួយអ្នឿងយនោនងណែរនិងណថ្មទំងអបើកឪកាសជាចំណូ ែ៏ អសំរាប់អ្បើ្ាស់សំ
រាប់សត្វចិញ្ច ឹមណែ ណថ្រកាអោយកសិករ (ការចិញ្ច ឹមសត្វរបស់កសិករឬយកសាច់អែើមប៊ីបអងកើនចំណូ ្នួសារ)។ 

កន ងការ្បព័នធកសិកមៅន ិត្ស្រសវូអៅតំ្បន់ទំនបអៅអាស ៊ីអាអននយ៍ កសិករណែ ម្នន វូងតូ្ចមួយ្ត្ូវការ ាយចំណ៊ី ណែ អាច
ណថ្រកែ កខសណឌ របស់  នេះាន។កសិករណត្ងណត្ចូ ល្ពអែើមប៊ីរកចំណ៊ី ព៊ីទ៊ីកណនលងអៅជ៊ីត្ខាង។ អៅកន ងរែូវអភលៀងវានឺជាការេន 
វត្ោន៍ជាទូអៅរបស់កសិករណែ ្ត្ូវអ្បើ្ាស់សំភារេះរ កខជាតិ្ណែ អាចរកានអៅកន ងតំ្បន់ ែូចជា អមៅ តាមនលូវនិងតាមម្នត់្េូ សំ
រាប់ជាចំណ៊ី សត្វ។បនទ ប់ព៊ីស្រសូវ្ត្ូវាន្បមូ ន អ ើយ អៅអែើមរែូវអតោ  ចំអបើង្ត្ូវានអ្បើ្ាស់ជាចំណ៊ី ។កសិករនិង
ចំណាយអព ជាអ្ចើនអម្ន៉ាងអៅអព ្ពឹកនិងអព ោស ចណសវងរកអមៅ អែើមប៊ី្ចូត្កាត់្អ ើយែឹកមកអអាយអគា្កប៊ីរបស់អន អ ើយ
ជួនកា ក៏ទិញអមៅ ព៊ីេនក ក់អមៅ ខាន ត្តូ្ចណែរ។ កន ងការណ៊ី ជាអ្ចើន ធនធានទំងអនេះម្ននជាតិ្្បូអត្េ ៊ីនតិ្ចណាស់ ណត្អនអាច
រកានង្វយស្រសួ ។ ពួកអនជាញឺកញាប់អ្បើអោយគាៅ នឬម្ននចំអណេះែឹងម្ននកំរតិ្ណែ ជាជំអរ ើសែ៏្បអសើសំរាប់ចំណ៊ី សត្វ។ 

អមៅ សត្វជាអ្ចើនណែ កសិករសពវលថ្សអនេះអអាយែ ់សត្វរបស់អននឺម្ននន ណភាពទបណត្អោយការទទួ ានង្វយស្រស ួនិង
ម្ននតំ្ល អថាក អទេះប៊ីជាយ៉ាងណាក៏អោយ ឧកាសតំ្ល លនការចំណាយអព ណសវងរកនឺមិនអាចទទួ យកាន អព ណែ ្ត្ូវ
ចំណាយអែញអគា្កប៊ីអៅរកចំណ៊ី នឺចំណាយអព អ្ចើនណាស់ព៊ីសកមៅភាពបអងកើន្ាក់ចំណូ និងការសិកា។ស្ ំអសនើរអអាយ
ម្ននវធិ៊ីសាស្រសោណែ ជាជំអរ ើសនឺអអាយរមួបញ្ជូ  អមៅ អៅតំ្បន់្ត្ូពិកអៅកន ង្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ចអែើមប៊ីអ ើកកំពស់ជ៊ីវភាពរស់
អៅរបស់កសិករ។ 

អមៅ ណត្ានអ ើកអ ើងមកពិភានាអៅកន ងេត្ថបទអនេះនឺានែកស្រសង់ជាពិអសសសំរាប់បរសិាថ នតំ្បន់្ត្ូពិក(រែូវអភលៀង រែូវអតោ  
 កខសណឌ ែ៊ីណែ ម្ននជាតិ្អាស ៊ីែ) ្ត្ូវានស្រសាវ្ជាវានយ៉ាង អ ជានំនិត្ អបំន ត្ សំរាប់្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ច អ ើយជាស
កាក ន ព លនែំអណាេះស្រសាយសំរាប់អព អវោ កំឡងំព កមៅ កងវេះខាត្ណននកអសែឋកិចចសំរាប់្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ចអៅតំ្បន់
អាស ៊ីអាអននយ៍។ 

អមៅ និងសណណោ កន៊ីមួយៗអនេះម្ននរមួបញ្ចូ  ន ណសមបត្ោិែូចជា 

a. អាចរកានជា ណិជជកមៅឬតាមរយេះសាថ ប័នធេភិវឌ្ឍន៍េនោរជាតិ្ 

b. ្ត្ូវានអ្ជើសអរ ើសយ៉ាង្បុង្បយ័ត្នតាមរយេះការស្រសាវ្ជាវនិងការអ្បើ្ាស់អៅចំការអោយេនកជំនញជាតិ្និងេនោរ
ជាតិ្កន ងតំ្បន់អែើមប៊ីអអាយស ៊ីអៅនឹង្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ច 

c. ជាទូអៅ្ត្ូវានអ្ជើសអរ ើសយកចំអ េះអាកាសធាត្ និងែ៊ីអៅអាស ៊ីអាអននយ៍(សូមអមើ ពូជពិសាោ រខាងអ្កាម) 
d. ,្ត្ូវាននែពចនាយរចួអ ើយនិងកេន វត្ោន៍រចួអ ើយកន ងវធិ៊ីណែ ម្ននការចូ រមួទូទំងអាស ៊ីអាអននយ៍ 

e. នោ ់នូវន ណ្បអយជន៍ណននកន ិត្ន ែ៏អ្ចើនជាងធនធានចំណ៊ី ណែ ម្ននអៅកនងតំ្បន់ 

f. ម្ននភាពសមញ្ញកន ងការោំែ េះនិង្នប់្នងនិង 



g. នោ ់ន ណ្បអយជន៍បណនថមែ ់្បព័នធកសិកមៅអៅអ ើនិងអ ើសព៊ីចំណ៊ី សត្វ 

 

ការោំអមៅ សំរាប់ការអ ើកកំពស់ជ៊ីវភាពរស់អៅ 

 

ន ណ្បអយជន៍ែ ់សងគម 

ការអ្បើ្ាស់សៅ៊ីកន ង្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ចាននោ ់្បអយជន៍យ៉ាងធំសំអបើមែ ់កសិករចំអ េះការសនែំសំលចកំឡងំព កមៅ
និងអព អវោ។ អមៅ អាច្ត្ូវានោំអៅជិត្នទេះនិងអ្គា សត្វ សនែំអព ានអ្ចើនអៅអព ្បមូ ន ។ ជាមួយគាន ណែរ 
កសិករខាន ត្តូ្ចណែ ចិញ្ច ឹមសត្វណត្ងណត្្បឈមនឹងការសវេះខាត្ចំណ៊ី  ជាព៊ីអសសអៅច ងរែូវអតោ ។ការោំអមៅ អៅជិត្នទេះអាចជួយ
អអាយកសិករានតាមរយេះអព ែ៏ពិាកអនេះអៅអព ណែ ចំណ៊ី សំរាប់នគត់្នគង់ម្ននតិ្ចតួ្ច។ 

ការោំអមៅ អៅកន ងបរអិវណបិត្ជិត្របស់្នួសារ ឬអៅអ ើែ៊ីណែ មិនសមសំរាប់ែំណំា អាចជាសកាោ ន ព លនអព ែ ់សម្នជិក
្កុម្នួសារសំរាប់ជាឧកាសែលទអទៀត្ែូចជាការសិកាឬការអៅរកស ៊ីអនែងៗ។នំនិត្អនេះ្ត្ូវានចាប់អនោើមអអាយអោក សូនណណ
  និងសទឺនិង ន (២០១០) 

ការឃ ំសត្វអៅជិត្នទេះ(ណែ ម្ននអមៅ អៅជិត្ណែរ) ាននោ ់ឧកាសកន ងការ្នប់្នងោមកណែ ម្នន្បសិទធិភាពជាងម ន។អាចម៌
វាអាច្ត្ូវាន្បមូ និងអធវើជាជ៊ីកំប៉ា សោយ៉ាងម្នន្បសិទធិភាព សំរាប់្បអយជន៍ណែ ធំជាងអនេះនឺានែ ់្បព័នធកសិកមៅសំរាប់
្នួសារ។ 

អៅ្បអទសឡវភានខាងអជើង កសិករមួយ្កមុានអ្បើ្ាស់អព អវោែ ់អៅ៣អម្ន៉ាងកន ងមួយលថ្សកន ងការរកនិងអរៀបចំចំណ៊ី
្ជូករបស់អនជាញឹកញាប់ចំណ៊ី អាហារនឺមិនម្ននន ណភាពសពស់អទៀត្ អ ើយ្ជកូធំធាត់្យឺត្ណាស់។ េញ្ច ឹងអ ើយ សណណោ ក
ណែ ម្ននជ៊ីជាតិ្្បូអត្េ ៊ីនសពស់ Stylosanthes guianensis cv. CIAT184, ្ត្ូវានោក់អៅកនងឃ្ល ងំចំណ៊ី អៅកន ងបរអិវណនទេះកសិករនិង
តំ្បន់ជ ំវញិ។ ជា ទធន ការអរៀបចំចំណ៊ី ានកាត់្បនថយានតិ្ចជាង៣០នទ៊ីកន ងមួយលថ្ស អ ើយអព សំរាប់អអាយចំណ៊ី បំប៉ាន
្ជូក្ត្ូវានកាត់្បនថយអៅ្តឹ្ម៦ណសព៊ី១០ណស។ 

ការបអងកើនន ណភាពែ៊ីនិងន ណ្បអយជន៍ែ ់បរសិាថ ន 

ការបញ្ចូ  គាន លនអមៅ កន ង្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ចម្នន្បអយជន៍ែ ់បរសិាថ នជាអ្ចើន ែូចជា ានការ រែ៊ីនិងការ្នប់្នងកា
រសិករចិរ ិ បអងកើនន ណភាពជ៊ីកន ងែ៊ីតាមរយេះសណណោ កណែ នោ ់ជាតិ្អាសូម អ ើយនិងការកាត់្បនថយឬបំាត់្កសិកមៅវ ិជ ំ
ណែ ម្ននរយេះអព សល៊ី។ 

អនេះនឺជាការពិអសសអៅតំ្បន់សពង់រាបអាសស ៊ីអាអននយ៍ ណែ អាចនឹងម្ននការទទួ រងអ្គាេះព៊ីការសិករចិរ ិអ្ចើនកន ងរែូវអភលៀង
និងកាត់្បនថយានយ៉ាងឆ្បរ ័សលនជ៊ីកន ងែ៊ី្បសិនអបើែ៊ីមិនានសំរាកអទ។ ្បព័នធកសិកមៅនំរណូែ បញ្ចូ  គាន ម្ននទំងពូជអមៅ
រស់ានយូរនិងអអាយម្ននការ្នបែ៊ីានអពញមួយឆ្ន ំ។ ្បសិនអបើម្ននបណនថមសណណោ ក ជ៊ីអាច្ត្ុវានរកាឬ្ត្ូវានព្ងឹង។ 



្បអយជន៍លនការ្នប់្នងភាពសឹករចិរ ិកឺម្ននការជាប់ទក់ទងយ៉ាងខាល ំងអៅនឹងន ណ្បអយជន៍ែូចានអរៀបរាប់ខាងអ ើ។
អោយការ្នប់្នងណថ្រកាការ្នបែ៊ីជាេចិល្នោកនងែ៊ីណែ ម្ននភាពសិករចិរ ិ ែ៊ី្ត្ូវានណថ្រកានិងនគត្នគងយ៉ាងអទៀងទត់្នូវ
អមៅ ណែ អាចរកានសំរាប់សត្វ ែូអចនេះអ ើយានកាត់្បនថយអព ណែ អន្ត្ូវការកន ងការណសវងរកធនធានចំណ៊ី ។អនេះនឺជា
ឧកាសអបើកអអាយម្ននសំរាប់ការង្វរែលទអទៀត្និង្បអយជន៍ែ ់ជ៊ីវភាពរស់អៅ។ 

ការបអងកើត្្ាក់ចំណូ តាមរយេះការបអងកើនសត្វចិញ្ច មឹ 

ត្្មូវការសាច់អគា្កប៊ីនឺម្ននការអកើនអ ើងអៅអាស ៊ីអាអននយ៍អនេះ អ្ េះជាតំ្បន់ណែ ម្ននការេភិវឌ្ឍន៍អ ឿន អ ើយកសិករខាន ត្
តូ្ចនិង្ត្ូវណត្ចូ អៅកន ងត្្មូវការណែ អកើនអ ើងអនេះ។ វធិ៊ីសាស្រសោមួយលនការអធវើែូចអនេះនឺ្ត្ូវបអងកើនអ បឿនលនអព អវោចិញ្ច ឹម
សត្វ ណែ បណងវការកាត់្បនថយអព ណែ ្ត្វូចំណាយអែើមប៊ីទទួ ានទ៊ីនារ អោយការអអាយចំណ៊ី សត្វនូវអមៅ ណែ ម្នន្បូអត្
េ ៊ីនសពស់ជាងម ន។ 

បអងកើនការោំអមៅ តំ្បន់្ត្ូពិកអាច្ត្ូវាននិត្ថាជាចំណ៊ី ណែ ម្នន្បូអត្េ ៊ីនសពស់អែើមប៊ីបអងកើនទិននន ទទួ ានស សភាពរបស់
សត្វ ពួកវានួរ្ត្ូវានទទួ រវាងព៊ី១២អៅ១៥%លនជាតិ្្បូអត្េ ៊ីនព៊ីអមៅ សសួត្។ជាមួយគាន អនេះណែរ អគា ការណ៍លននំានចងអ  
បង្វា ញថា សត្វ  នេះ្ត្ូវការ  2.5 to 3.5% លន ទំងន់សលួនរបស់វាណែ ជាចំណ៊ី សសួត្កន ងមួយលថ្ស ឬព៊ី១០អៅ១៥%លនទំងន់សលួន
របស់វានូចំណ៊ី ស្រសស់កន ងមួយលថ្ស អែើមប៊ីអអាយវាធំ ូត្ោស់ាន អនិងម្ននទំងន់ធសន់។ (ពត៌្ម្នន ំេិត្លន្បូអត្េ ៊ីនអៅព៊ីអមៅ និង
្ត្ូវានពិភាកាកន ងវនគអនេះសោ៊ីព៊ីអមៅ ណែ ជានំនិត្ អបំន ត្។ 

អៅកមព ជា អគា្កប៊ីជាទូអៅ្ត្វូានចិញ្ច ឹមអោយអអាយកនទក់និងចំអបើង ណែ មិនអាចអអាយវារោំយអាហារានស្រស ួអ ើយ
ចំណាយអព យូរកន ងការបំណបកអៅកន ង្កពេះ។អនេះម្ននន័យថាអគាអាចទទួ ានអាហារតិ្ចតួ្ច អ ើយជា ទធន  នឺទទួ 
ានសាច់និងខាល ចទប។ 

សលឹកស្រសស់លនអមៅ សច៊ីនិងសណណោ កនឺម្ននភាពង្វយស្រស ួណាស់ែ ់អគា្កប៊ីរោំយអាហារជាជាងចំអបើង អ ើយនំអអាយអគា
ឆ្ប់អ ើងទំងន់ សំរាប់ការ ូត្ោស់ែ៏្បអសើ កូនអគា្កប៊ីទមទរបរមិ្នណអមៅ និងសណណោ កស្រសស់អអាយានអ្ចើន។ 

អមៅ សលេះនោ ់នូវទិននន សពស់លនសភារេះរ កខជាតិ្ ជាឧទ រណ៍ Panicum maximumអាចនោ ទិននន ែ ់អៅ ២៥អតានកន ងមួយ
 ិតាកន ងមួយឆ្ន ំ កន ងែ៊ីណែ ម្ននជ៊ីជាតិ្មធយមនិងម្ននជ៊ីជាតិ្អ្ចើន។ ជាមួយនឹងការោក់ជ៊ីសពស់ជាងអនេះរវាងព៊ី២០០អៅ៤០០ន្ក 

N/Ha, អមៅ អាចអអាយន អ្ចើនជាងអនេះ អោយ្គាន់ណត្អស្រសាចទឹកអអាយាន្នប់្គាន់នឺជាការអស្រសច។ 

សណេះអព ណែ សណណោ កមិនានអអាយន ានអ្ចើនែូចជាអមៅ អ ើយ ណត្វាាននោ ់ន ណ្បអយជន៍ែលទអទៀត្ជាអ្ចើនរចួ
អ ើយែូចានអរៀបរាប់ខាងអ ើកន ងវនគម ន ណននកB សណណោ កម្ននជាតិ្្បូអត្េ ៊ីនសពស់ជាងអមៅ ែូអចនេះអ ើយ្ត្ូវការអអាយចំណ៊ី តិ្ច
ជាងកន ងការនោ ់នូវ្បអយជន៍អ្ចើនែ ់សត្វ។ សណណោ កក៏ាននោ ់នងណែរនូវជាតិ្ណរ ៉ាណែ សំខាន់និងវតិាម៊ីនសំរាប់ការ ូត្
ោស់ណែ ម្ននស សភាព អ។ អ្តព៊ីអាហាររបូត្ថមភ សណណោ កាននោ ់អាសូត្បណនថមអទៀត្អៅែ ់ែ៊ីតាមរយេះសលឹកឬសនិង
ន ិត្ន ជ៊ីវម្ន៉ាស។ ការោយអមៅ ជាមួយសណណោ កកន ងអាហាររបស់អគានិងានបអងកើនន ណភាពយ៉ាងអ្ចើននិងានជួយអអាយ
ម្ននតំ្ល  អសំរាប់េនកកាប់អគា ក់។ 



ការអ្បើ្ាស់អមៅ ែ៏ អបំន ត្នឺ្ត្វូេភិវឌ្ឍន៍កណនលងោំំែ េះពូជណែ ែ េះានន៊ីមួយៗអអាយានអ្ចើនណែ សមស្រសបអៅនឹងតំ្បន់
អនេះ អែើមប៊ីអអាយវាម្ននរបបអាហារអនែងៗសំរាប់សត្វណត្ង្វយស្រស ួសំរាប់កសិករ្ចតូ្កាត់្។ ជាមួយនឹងបលងណែ ោំណត្មួយម ស 
កសិករអាចង្វយកំណត់្ាននូការោយចំណ៊ី សមរមយអែើមប៊ីអអាយសត្វ។ឧទ រណ៍មួយកន ងបណនថមជួរអអាយានអ្ចើនលន of 

Panicum maximum or Stylosanthes guianensis ចអនល េះអែើមអឈើនិងសួនណែ អរៀបចំថ្ៅ៊ី អព ណែ សួនអរៀបចំអ ើយ អមៅ អាចនឹង
ម្ននការម្ននតំ្ល ជា្ាក់អ្ចើនឬតិ្ចសណេះអព ណែ សួនានកាល យអៅជាម្នន្បអយជន៍ខាងអសែឋកិចចអ្ចើនណាស់។ ការោំ
តាម្ពំែ៊ីលនសណណោ កអ ើងអែើមអាចនោ ់នូវធនធានចំណ៊ី យ៉ាងសំខាន់កន ងកណនលងណែ មិន្ត្ុវានអនអ្បើ្ាស់។ 

ការអ្បើ្ាស់អមៅ ែូចានកត់្្តាខាងអ្កាមអនេះអាចជួយអអាយកសិករអាចព្ង៊ីកទំ ំលន វូងអគារបស់គាត់្រមួទំងកាត់្បនថយ
អព ចំាាច់សំរាប់សត្វណែ អាចឈានែ ់ទំងន់ណែ ទ៊ីនារ្ត្ូវការ។នំនិត្អនេះអាចនឹងយកអៅពិចារណា ជាយ ទធសាស្រសោទិញ
មកសគមណត្ ក់អៅវញិធាត់្។ 

កំណត់្្តារបស់េនកន៊ីពនធ េត្ថបទអនេះអតោ ត្អ ើអមៅ ណែ អាចជា្បអយជន៍សំរាប់សត្វទំ រអេៀង ែូចជា សត្វទំងឡយណា
ណែ ម្នន្កពេះអ្ចើនថ្ត្ណែ េន ញ្ញញ តិ្អអាយសត្វទទួ ានអាហាររបូត្ថមភព៊ីចំណ៊ី អាហារព៊ីរ កខជាតិ្តាមរយេះការតអ ប់ទ កកន ង្ក
ពេះ។ សំរាប់សត្វ្កពេះអ្ចើនថ្ត្ែលទអទៀត្ ែូចជា្ជូក អមៅ អាចអអាយានណែរណត្អេកូអាស ៊ីក៏ាននែពវនាយនងណែរព៊ីន ិត្ន 
តអ ប់តាមរយេះយ ទធសាស្រសោកសិកមមៅណបបធមៅជាតិ្ 

ការអ្បើ្ាស់ែ៏ អបំន ត្លនែ៊ីទំអនរនិងអគា បំណងព៊ីរលនការអ្បើ្ាស់អមៅ  

អមៅ ជាអ្ចើនម្ននតួ្នទ៊ីអ្ចើនកន ង្បព័នធកសិកមៅ ឧទ រណ៍ កន ងការបណនថមអៅនឹងការនោ ់អអាយអនេះចំណ៊ី រសំរាប់សត្វ សណណោ ក
អែើមអឈើ អាចអធវើជារបងរស់និងរារាងំអែើមប៊ីការ រែំណំាសំខាន់។កន ងណននកជាអ្ចើនអៅ្បអទសឥណឌូ អនស ៊ី Gliricidia sepium្ត្ូវ
ានអ្បើ្ាស់ជារបងរស់។ពូជអនេះនឺរស់អៅានយូរសមនួរអៅអព ណែ អនោំជិត្គាន  វាអាចបអងកើត្ានជារាំងសមរមយអែើមប៊ី
ការ រសត្វសណេះអព ែលទអទៀត្្ត្ូវានកាត់្សំរាប់ជាចំណ៊ី និងជាជ៊ីស្រសស់។ 

អៅ្បអទសស្រស៊ី ង្វក  ភ៊ី ៊ីព៊ីន និងតំ្បន់ែលទអទៀត្ សណណោ កអែើមអឈើ្ត្ូវានអ្បើជំនួសអអាយបអង្វគ  ន ិត្ន អ្មច អោយ
កាត់្បនថយការកាប់អែើមអឈើធមៅជាតិ្សំរាប់យកមកអធវើជាបអង្វគ  ។ របងរស់អនេះម្ននតំ្ល អថាកជាងបអង្វគ  អឈើ អ ើយាននោ
 ជាតិ្អាសូត្តាមរយេះការជួសជ  និងសលឹកណែ ្ជុេះ អ ើយអៅអព ជាក់ោក់ណាមួយលនការេភិវឌ្ឍន៍អ្មចអាចនោ ់មលប់
ណែ អន្ត្ូវការ។ 

 

ពូជអមៅ តំ្បន់្ត្ពិូកសំរាបអាស ៊ីអាអននយ៍ 

 

ពូជជាអ្ចើន្ត្វូានសាក បងនិងណននំអៅកន ងតំ្បន់អាស ៊ីអាអននយ៍អមៅ  រ ៉ា សែ៊ី ណែ ជាពូជ Brachiaria តសា ូម សាោ យ ូ 
។ ។ តារាងខាងអ្កាយម្ននទំងេវ៊ីណែ ស្ ំានពិចារណា  អកន ងចំអណាម អបំន ត្ សំរាប់ន ិត្ន សត្វចិញ្ច ឹមអោយណនអកអ ើ
ការអាចរកានលន្គាប់ពូជណែ អាចរកានតាម ណិជជកមៅឬតាមរយេះការកាត់្ណមកោំ ការែកស្មបសលួនអៅនឹងកសិរ កខកមៅែ៏



ធំមួយ នឹងបអងកើត្ភាពង្វយស្រសួ សំរាប់ការ្នប់្នងសំរាប់្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ចែ៏អ ចអធាល  ណែ ជាទូអៅានបញ្ចូ  ការ
បញ្ចូ  គាន លនែំណំាជាមួយនឹងសត្វចិញ្ច ឹម។ 

កំណត់្្តារបស់េនកនិពនធ: ែូចជាកន ងករណ៊ី ណែ ម្ននពត៌្ម្ននណចកចាយអោយអេកូអាស ៊ី កសិកមៅមិនណមនជាយ ទធសាស្រសោ អធវើេវ៊ី
មួយ្ត្ូវទំងេស់អនេះអ ើយ អយើងអ ើកទឺកចិត្ោលែនូររបស់អយើងអអាយាននិត្អោយានយកចិត្ោទ កោក់េំព៊ីជំអរ ើសមួយចំនួន
ណែ អាចអធវើានអ ើយណែ រអបៀបរបស់វាអាចសមអៅនឹងបរបិទបរសិាថ នជាពិអសស សមនិងបរបិទវបបធម៌ ឬនំអរាង។ អយើងក៏
ានអ ើកទឺកចិត្ោេនកអអាយសាកអមើ ការង្វរអនេះែំបូងសិនកន ងការកំណត់្ណែ ម្ននហានិភ័យតិ្ចតួ្ច (ែូចជា មជឈមណឌ  
ធនធានកសិកមៅខាន ត្តូ្ច ឬ នំអរាងរបសកសិករណែ ស្រសអែៀងគាន )អែើមប៊ីណសវងរកនូវនំនួចែូចជាស ភាសិត្ម នអព ណែ េនក
ព្ង៊ីកកសិកមៅរបស់េនក។ 

 

Panicum maximum (synonym Megathyrsis maximus)  
 អឈាៅ េះទូអៅ guinea grass 

្បូអត្េ ៊ីន  6-25%, អោយណនអកអ ើអាយ កា និងការនគត្នគង់ N  

ការណណនំ 

P. maximumនឺជាអមៅ ែ េះ្ត្ង់ណែ សមរមយសំរាប់្ចូត្កាត់្ វាជាទូអៅនឺការការស្មបអៅនឹងតំ្បន់ណែ ម្ននរែូវអតោ រយេះអព សល៊ី 
អ ើយនួរ្ត្ូវានអស្រសាចទឹកកន ងទ៊ីណែ ម្ននរែូវអតោ យូរ។ ពូជអនេះម្ននទំងពូជសល៊ី (្បអភទអេស) និងពូជណវង (្បអភទធ៊ីេិម) ពូជ
អ្កាយអនេះអាចរកានអៅអាស ៊ីអាអននយ៍ែូចជាអៅ ស ៊ីអមឿង ណែ អនសាគ  ់ថាជា តានសាអនៀ ឬភឺន ន៊ីន៊ី និងពូជធំ Mombaça 

Guinea (សូមអមើ វនគទ៊ី៥ខាងអ្កាម)។ 

Mombaça Guinea អាចម្ននកំពស់ែ ់អៅ1.65 ណែ ម្ននសលឹកណវងែ ់អៅ៣សម។ ការស្រសាវ្ជាវអសនើរថាន ិត្ន របស់វាែ ់
អៅ២៨% អ្ចើនជាង Tanzania Guinea វាម្ននការធន់នឹងភាពរាងំសសួត្និងភាព្ត្ជាក់។ជាមួយគាន  ្ត្ូវគាន នឹងន ិត្ន សពស់ជាង
ែូចណែ ានអរៀបរាប់ខាងអ ើ វាាននោ ់ការអ ើងទំងន់ជាអ្ចើនសំរាប់អគា្កប៊ីជាងពូជ P. maximum (Cook et al, 2005). 

 

តាន់សាអនៀ ឬភឺន  Guinea ម្ននការស្មបានទូ ំទូោយជាង Mombaça Guinea, ណត្អាចានណត្ជាមួយនឹងភាពសា នឹំងភាព
រាងំសសួត្និងភាព្ត្ជាក់ណត្ប៉ា អណាណ េះ របូភាពទ៊ី១និងទ៊ី២ានបង្វា ញ កខណេះរបូរាងលនពូជទំងព៊ីរអនេះអ ើយណែ អាចរកានអៅ
អាស ៊ីអាអននយ៍។ 

ការែ េះអ ើង 

ពូជទំងេស់អនេះអាច្ត្វូានអរៀបចំអ ើងអោយការសាប់តទ  ់ឬអោយការោំព៊ីអែើមចាស់ ការោំែ េះអនេះនឺ អអៅរែូវអភលៀង។ P. 

maximum ម្ននការែ េះ ូត្ោស់ានយ៉ាងសមញ្ញនិងអ ឿនតាមរយេះការកាត់្ឬស។ អែើមប៊ីអធវើការង្វរអនេះ សូមអ ើករ កខជាតិ្ណែ 
្ត្ូវោំអ ើយទញយកពនលក សូមអធវើការធានថាឬសម្ននអៅអ ើពនលក  សូមកាត់្សលឹកអចា អែើមប៊ីជួយរកាសំអណើ មអ ើយអអាយ
រ កខជាតិ្ម្ននឧកាសអ្ចើនកន ងការែ េះ ូត្ោស់។ 



អបើោំព៊ី្គាប់ សូមធានថាេនកកំព ងអ្បើ្ាស់្បភព្គាប់ណែ សាគ  ់អអាយអាចទ កចិត្ោាន។ រ កខជាតិ្អនេះម្នន្បណ  ជា៥ន
្កលន្គាប់កន ងមួយ ិតា សូមោំជាជួរព៊ី៥០សមព៊ីគាន  ជំអៅ ៅមឬមិនអ ើស២សម។្គាប់របស់វាតូ្ចៗ អ ើយការោំជំអៅជាង២
សមនឺទំនងជា  ច ទធន មិនសូមែ េះាន អនិង ូត្ោស់អសាយ។ សំរាប់ព័ត៌្ម្ននបណនថមទកទងនិងការ ូត្ោស់អនេះសូម
អមើ  Stür, W.W. and Horne, P.M. (2001). 

ការ្នប់្នង ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាស់លនការកាត់្ 

P. maximum នឺជាេនកណែ នោ ់សំរាប់ភាពអស្រសកឃ្ល ន ចំអ េះអាហាររបូត្ថមភ អៅកនងកសិកមៅខាន ត្តូ្ចការោំែ េះណត្មួយ្បអភទ្ត្ូវ
ានអ្បើសំរាប់ការ្ចូត្កាត់្ អ្បើអាចម៌សត្វនិងជួយរការងរបស់វា អទេះប៊ីជាយ៉ាងណាក៏អោយ ន ិត្កមៅែ៏សំខាន់ជាងអនេះ ជ៊ីស
រ ៊ីរាងគ្បណ  ជា្ត្ូវវការ។ អោយអយងអៅអ ើ Cook et al (2005), ពូជអនេះទមទរអអាយម្ននការអមើ ណថ្រោក់ជ៊ី និងម្ននការ
្ចូត្កាត់្ជា្បចំា និងអអាយចំណ៊ី ែ ់សត្វ ែ៊ីណែ មិនម្ននជ៊ីជាតិ្្បណ ជា្ត្វូការការអ្បើ្ាស់ព៊ី២០០និង៤០០ន្កកន ងមួយ
 ិតាលន N កន ងមួយឆ្ន ំ 

ពូជែូចជា Mombaça Guinea អាចកាត់្ានអរៀងរា ់៦អាទិត្យមោងកន ងរែូវអភលៀងនិងអរៀងរា ់៨អៅ១០អាទិត្យអៅរែូវសសួត្្ត្ជាក់ 
អោយណនអកអៅអ ើតំ្បន់អៅអាស ៊ីអាអននយ៍ ្បព័នធធារាសាស្រសោអាចជា្ត្ូវការអែើមប៊ីធាននូវការបនោការ ូត្ោស់និងការេភិវឌ្ឍន៍
សលឹក។ ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ងនឺជាអរឿងសំខាន់ សូមកំចាត់្អមៅ ចល្ងអចា ជាពិអសសអៅអព ណែ វាែ េះអ ើងនិងអព  ូត្
ោស់ែំបូង និងបនទ ប់ព៊ីការកាត់្ ការ្នប់្នងអាហាររបូត្ថមភនឺម្ននសារេះសំខាន់ណាស់អែើមប៊ីធានព៊ីជួរអមៅ ណែ ម្ននតំ្ល ណែ 
អៅណត្នោ ់ន និងមិនេន ញ្ញញ តិ្ោអអាយម្ននអមៅ ចល្ង្នបវាាន។ 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននបណនថមសំអៅអៅ 

អមៅ ្ត្ូពិក – Panicum maximum: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Panicum_maximum.htm 

្គាប់ពូជ្ត្ូពិក – Mombaça Guinea: http://www.tropseeds.com/mombasa/ 

Tanzania Guinea: http://www.tropseeds.com/tanzania-guinea-grass/ 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Panicum_maximum.htm
http://www.tropseeds.com/mombasa/
http://www.tropseeds.com/tanzania-guinea-grass/


 

របូទ៊ី១រងែ៏រងឹមំ្នលន Tanzania or Purple Guinea អៅអ ើរងកន ងវា ណស្រសរបស់កសិករព៊ីម នកន ងអសត្ោកណាោ   ្បអទសកមព ជា (source: 

Stuart Brown 2011) 

 

របូទ៊ី២ ខាងអវវង ជាអមៅ  Tanzania កំព ងអចញតក   

 

ពូជ កាត់្ Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman) 

អឈាៅ េះទូអៅ brachi hybrid, brachiaria hybrid 

ម្នន្បូអត្េ ៊ីនព៊ី 10 អៅ 17%, អាស្រស័យអ ើជ៊ីរបស់ែ៊ី 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/glossary.htm#hybrid
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/glossary.htm#hybrid


ការពិពណ៌ន 

ម្ន៉ាឡតូ្២ ម្នការទំោប់លនការែ េះ ូត្ោស់ ក់កណាោ  ្ត្ង់ និងជាកូនកាត់្សិបបនិមិត្ោព៊ី Brachiaria ruziziensis, B. brizantha,

និង B. decumbensវាម្ននភាពធន់នឹងភាពរាងំសសួត្ជាង Panicum maximum.ម្ន៉ាឡតូ្២ នឺវាស្មបសលួនាន អណាស់ជាមួយនឹងែ៊ី
អាស ៊ីែអៅតំ្បន់្ត្ពិូក អ ើយ ូត្ោស់ាន អរវាងអប៉ាហាស 4.5 អៅ 8.0; វាម្ននភាពធន់នឹងកំរតិ្អា  យម៊ីញូមសពស់ជាងពូជ
អមោ អនែងអទៀត្។ 

. 

ស ៊ីវ ៊ី ខាយណម៉ាន Cv. Cayman នឺជា្បអភទពូជកាត់្មួយអទៀត្ Brachiaria (កំណត់្្តា:  CV តំ្ណាងអអាយ កយថា ោំែ េះ ឬពូជសំរាប់
ោំែ េះណែ អនោក់អឈាៅ េះជាមួយពូជណែ អនកំណត់្ កខណេះជាក់ោក់ណែ អធវើអអាយវាពិអសសព៊ីពូោំែ េះែលទអទៀត្) វាម្នក កខ
ណេះលនការន ិត្ស្រសអែៀងគាន ជាមួយនឹង ម៉ាូឡតូ្២ណែរ ណត្វាម្ននភាពអរស ៊ីសោង់ជាមួយែ៊ីអសើមណែ ម្ននរយេះអព យូរជាង។ 
Cayman នឺហាក់ែូចជាន ិត្ាន អអៅកន ងកា េះអទសតាមរែូវកា ណែ ែ៊ីមិនចំាាច់ ិចទឹកណត្អៅណត្ម្ននសំអណើ មជាអ្ចើន
អាទិត្យ ជាញឹកញាប់អៅេំ  ងអព ចំរែូវអភលៀងខាល ំង។ 

ការែ េះ ូត្ោស់ 

Brachiariaនឺជាទូអៅានែ េះ ូត្ោស់ព៊ី្គាប់្បសិនអបើវាអាចនឹង្ត្ាូនអនទិញតាមរយេះ្បភពណែ អាចទ កចិត្ោាន អ ើយ
អាចជាម្ននភានរយលនការែ េះសពស់ជាមួយនឹងការ ូត្ោស់យ៉ាងអ ឿន។ អា្តាទទួ ាន្គាប់នឺ៥ន្កកន ងមួយ ិតានឺចាត់្
ទ កថាសមរមយសំរាប់ជំ ែ៏រងឹមំ្នលនពូជអនេះ ណែ អនោំជាជួរ្បណ  ជា៥០សមព៊ីគាន  របូភាពទ៊ី៣បង្វា ញព៊ីជំ ែ៏រងឹមំ្នលនពូជ
អនេះ មូឡតូ្ ានបង្វា ញព៊ីភាពឈរ្ត្ង់របស់វានិង កខណេះសលឹកអ្ចើន។ 

Brachiaria ក៏អាច ូត្ោស់ាន អណែរតាមរយេះការកាត់្ឬសមកោំ ែូចគាន អៅនឹង P. maximum ណែ ធានព៊ីការ ូត្ោស់ាន
យ៉ាងអ ឿនអ ើយអាចអអាយរ កខជាតិ្អនេះយកឈនេះអមៅ ចល្ងានអទៀត្នង។ 

ការ្គាប់្នង- ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 

ពូជអនេះជាញឹកញាប់្ត្វុានអ្បើ្ាស់ជាពូចកាត់្កាន់នឹងលែអៅអាស ៊ីអាអននយ៍ អោយសារសារជាតិ្លនការឈរ្ត្ង់របស់វានិងសំ
រាប់កណនលងណែ តូ្ចជាងណែ អាចរកានែ ់កសិករខាន ត្តូ្ច។ អោយណនអកអៅអ ើ កខសណឌ លនការឈរនិងសមរមយសំរាប់កា 
អទសបរសិាថ ននង ពូជទំងអនេះអាច្ត្ូវានកាត់្អរៀងរា ់៦ណសមោងជាមួយនិងការ្នប់្នងយ៉ាងែិត្ែ ់លនជ៊ីែ ់ែ៊ី។ 

Brachiaria កូនកាត់្នឹងអវលើយត្បានយ៉ាងអ ឿនែ ់ការអ្បើ្ាស់អាសូត្ ្បសិនអបើអាចរកាន ការអ្បើ្ាស់ជ៊ីអាចម៌សត្វនិង
ជាន ណ្បអយជន៍នងណែរ។ជំ ររបស់អមៅ អនេះនួណត្ម្ននការ្ត្ួត្ពិនិត្យសំរាប់រកសញ្ញញ លនការកងវេះអាហាររបូត្ថមភ និងការោក់ជ៊ី
ឬអាចម៌សត្វនួរណត្្ត្ូវានបណនថមជាក់ណសោង។ 

សំរាប់ព័ត្ឥម្ននបណនថមសូមចូ អៅ 

អមៅ ្ត្ូពិក ពូជកូនកាត់្ – Brachiaria spp. hybrids: 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_spp._hybrids.htm 

Tropical Seeds្គាប់អមៅ ្ត្ូពិក – Mulato II: http://www.tropseeds.com/mulato-ii/; Cayman: http://www.tropseeds.com/cayman/ 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_spp._hybrids.htm
http://www.tropseeds.com/mulato-ii/
http://www.tropseeds.com/cayman/


  

 

 របូភាព៊ីទ៣ ជំ រែ៏រងឹមំ្នលនពូជBrachiaria កូនកាត់្ CV Mulato (source: Cook et al 2005) 

  

Paspalum atratum 

អឈាៅ េះជាទូអៅ: atratum; paspalum 

ម្ននជាតិ្្បូអត្េ ៊ីនអៅ: រវាងព៊ី 5 និង 10%, អោយណនអកអ ើជ៊ីណែ ម្ននកន ងែ៊ី 

ការពិពន៌ន 

Paspalum atratum នឺជាពូជឈរម្ននសលឹកអ្ចើនមួយអទៀត្ណែ សាកសមជាចំណ៊ី កាត់្កាន់និងលែាន ស្រសអែៀងអៅនឹងពូជណែ 
ានអរៀបរាប់ខាងអ ើណែរ។ វា្ត្ូវការែ៊ីម្ននជ៊ីជាតិ្ ៅម ណត្នឹងធន់ជាមួយែ៊ីអាស ៊ីែណែ ម្ននជ៊ីជាតិ្តិ្ច ្បសិនអបើការ្នប់្នង
អាហាររបូត្ថមភ្ត្ូវានអោេះស្រសាយ វាម្ននសារេះសំខាន់ណាស់សំរាប់តំ្បន់ណែ ជួប្បទេះនឹង ិចទឹកកន ងរែូវអភលៀង ណត្ជាទូអៅវា
មិនសមនឹងរែូវអតោ រយេះអព យូរអនេះអ ើយ ណែ ពូជែលទអទៀត្ែូចជាBrachiaria អាចធន់ាន កូនកាត់្អាចសាកសមជាង។ 

P.atratum ម្ននសលឹកស្រសទន់អ ើយម្ននរស់ជាតិ្ឆ្ស ញ់អៅអព វាសច៊ី ណត្ទំនងជាម្ននភាពអ្គាត្្គាត្និងមិនសូវឆ្ស ញ់អព ណែ 
វាចាស់។ ពូជអនេះនឹសាកសមបំន ត្សំរាប់ការកាត់្អអាយានញឹកញាប់ (អោយ  ច ទធន ជាការ ូត្ោស់អ ឿន) ណែ វា
ម្ននការន ិត្សលឹកសច៊ីណែ ម្ននន ណភាពយ៉ាងអ្ចើនសំរាប់ជាចំណ៊ី ែ ់សត្វ។ 

ការែ េះែូត្ោស់ 

ែូចជាពូជែលទអទៀត្ណែរ P.atratum អាចែ េះ ូត្ោស់ានយ៉ាងង្វយស្រសួ តាមការកាត់្ឬសោំឬអោយ្គាប់ ្បសិនអបើវាែ េះ
តាម្គាប់ សូមអ្បើរវាងព៊ី២អៅ៥ន្កកន ងមួយ ិតា រ កខជាតិ្អនេះោំជាជួរ្បណ  ៥០សមព៊ីគាន  សូមធានថាការ្នប្នងអមៅ
ចល្ង្ត្វូានណថ្រទំេំ  ងអព លនការែ េះពនលក់ព៊ី្គាប់និងការេំ  ងអព លនការ ូត្ោស់ែំបូង។ 



ការ្នប់្នង-ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង និងភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 
ពូជអនេះនឺម្ននភាពធន់នឹងការកាត់្ញឹកញាប់និងទប ណត្្ត្ូវម្ននការ្នប់្នងអអាយាន អអោយការេន ញ្ញញ ត្ោិអអាយម្នការែ េះ
អ ើងវញិម នអព កាត់្ កាត់្្បណ  ជាអរៀងរា ់៦អាទិត្យមោងកន ងរែូវណែ ម្ននការោំែ េះសំខាន់និងអរៀងរា ់៨អាទិត្យមោងសំរាប់
រែូវសអតោ ។ 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននសបណនថមសូមអមើ  

អមៅ ្ត្ូពិក – Paspalum atratum: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Paspalum_atratum.htm 

្គាប់្ត្ពិូក – Ubon Paspalum: http://www.tropseeds.com/ubon-paspalum/ 

 

របូភាពទ៊ី៤  កខណេះក មពលនពូជ Paspalum atratum (source Cook et al 2005) 

 

 

Pennisetum purpureum  
អឈាៅ េះជាទូអៅ: អមៅ ែំរ ៊ី; napier grass អមៅ អនអភៀ 

ម្នន្បូអត្េ ៊ីន: varies according to age of regrowth and soil fertility, but can range between 9.5 and 19.7% ស សៗគាន អាស្រស័យអ ើ
អាយ និងការែ េះ ូត្ោស់អ ើងវញិនិងជ៊ីណែ ម្ននកន ងែ៊ី ណត្អាចព៊ីចអនល េះ 9.5 and 19.7% 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Paspalum_atratum.htm
http://www.tropseeds.com/ubon-paspalum/


ការពិពន៌ន 

អនេះជាពូជសពស់ណមនណទនណែ បអងកើត្ជាក មពធំស្រសអែៀងេំអៅ វាអាច ូត្ោស់ានជាង៣ណម៉ា្ត្្បសិនអបើវាចាស់និងម្ននថាន ំង។ 
វាានសាយភាយតាមឬសនិងណសនងថាន ំង និងបអងកើត្ានជារ កខជាតិ្ថ្ៅ៊ីអៅអព ណែ ថាន ំងប៉ាេះែ៊ី។ 

ពូជអនេះនឺម្ននភាពធន់នឹងភាព ួត្ណ ង ណត្បនទ ប់ណត្ព៊ីបអងកើត្ជាក មពនិងម្នន្បព័នធឬសអ ើយប៉ា អណាណ េះ។មាងអទៀត្វាានែ េះ
 ូត្ោស់ាន អណាស់សំរាប់ការន ិត្សលឹកអៅកន ងតំ្បន់ជាមួយនឹងទឹកអភលៀងអ្ចើននិងរែូវអកាោ ណែ ម្ននរយេះអព សល៊ី។ ការោំ
ែ េះទំងេស់អៅកន ងពូជអនេះនឺទមទរនូវជ៊ីសពស់សំរាប់ភាពយូរេណងវង អ ើយការន ិត្និងថ្យច េះអៅអព ណែ ជ៊ីថ្យច េះ របូភាព
ទ៊ី៥បង្វា ញព៊ីអែើមឈរចាស់ លនពូជអនេះ វាែ ់អព ណែ ្ត្ូវកាត់្សំរាប់ទិននន សលឹកជាេតិ្បរម្ន។ 

ការែ េះែូ ោស់ែំបូង 

This grass can only be established by fresh stem cuttings, with at least two nodes buried in the soil to ensure root development. 
Seeds produced from P. purpureum hybrids are generally either of low viability or sterile, depending on the variety. 

អមៅ អនេះអាចែ េះានអោយការកាត់្ថាន ំងស្រសស់ ណែ ម្ននយ៉ាងអហាចណាស់ព៊ីរថាន ំង អ ើយោក់ោំកន ងែ៊ីអែើមប៊ីអអាយឬសម្នន
ការេភិវឌ្ឍន៍ ្គាប់ណែ ទទួ ានព៊ីកូនកាត់្វានឺជាទូអៅម្ននភាពរស់តិ្ចតួ្ចឬមិនអាចែ េះាន ណនអកអៅអ ើពូជអនែងៗ 

ការ្នប់្នង- ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 

P.purpureum ទមទរែ៊ីណែ ម្ននជ៊ីអ្ចើនអែើមប៊ីរកាការន ិត្របស់វា ែូអចនេះអ ើយ្ត្ូវម្ននការយកចិត្ោទ កោក់ធានអអាយម្ននជ៊ី 
ជាពិអសសនឺអាសូត្ នឺសម ៅមសំរាប់ការបនោរកាន ិត្សលឹកសពស់។ ជាញឹកញាប់ពូជអនេះ្ត្ូវានោំអៅជិត្អ្គា អគា អែើមប៊ីអអា
យអាចម៌សត្វអាចនោ ់ជ៊ីានអទៀងទត់្ ណត្អទេះប៊ីជាយ៉ាងណាក៏អោយ អាចម៌សត្វណត្ឯងមិន្នប់្គាន់សំរាប់ការណថ្រកាពូជអនេះ
អ ើយ។ 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននសូមអៅកាន់ 

អមៅ ្ត្ូពិក – Pennisetum purpureum: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm 

[កំណត់្្តារបស់េនកនិពនធ អេកូអាស ៊ីានទទួ និងព្ង៊ីកអមៅ អនេះ (Pennisetum purpureum)ជាមួយនឹងស្រសូវម៊ីអ  (Pennisetum 

glaucum), ណែ ្ត្វូានបង្វក ត់្ពូជអោយនយកោឋ នការេភិវឌ្ឍន៍សត្វអៅ្បអទសលថ្និង “Pakchong 1” ឬ“Super Napier” អ ើយ
េេះអាងថាម្ននរ ូត្ែ ់អៅ16-18 %លនជាតិ្្បអូត្េ ៊ីន សំរាប់ការកាត់្យកអៅោំសូមទក់ទងអេកូអាស ៊ី please contact 

asia@echonet.org]] 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm


 

របូភាពទ៊ី៥ ជំ រចាស់ ៅមលនPennisetum purpureum (source Cook et al 2005) 

  

 ពូជសណណោ ក 

Stylosanthes guianensis សាោ យ ូ 

អឈាៅ េះទូអៅ : common stylo; stylo 

ម្នន្បូអត្េ ៊ីន: រវាង 12 និង 20% 

ការព៊ីពណ៌ន 

្បអភទពូជសណណោ ក S. guianensis ន ិត្ចំណ៊ី ណែ ម្ននន ណភាពសពស់ណាស់សំរាប់រា ់សត្វចិញ្ច ឹម អនអាចអ្បើ្ាស់វាសសួត្និង
ស្រសស់ក៏ាន ឬក៏អាចណកលចនអៅជាចំអបើងសសួត្ឬជាចំណ៊ី សលឹកសំរាប់ទ កោក់និងអ្បើ្ាស់អព អ្កាយអទៀត្ាន។វានឹជារ កខជាតិ្
ណែ រស់ានសល៊ី (រស់ានណត្២អៅ៣ឆ្ន ំ) ណែ ែ េះជា កខណេះកូនក មពតូ្ចៗតាមរយេះែ៊ីនិង កខសណឌ បរសិាថ នទូអៅ។ 

S. guianensis ជាសំខាន់្ត្ូវានអ្បើជាពូជកាត់្កាន់ាន ណត្ម្ននសារេះសំខាន់ណាស់សំរាប់្បព័នធចំណ៊ី សត្វយូរេណងវង ្បសិនអបើ
ទ កអអាយម្នន្គាប់និងទ កអអាយម្ននកាែ េះជាអមៅ វ ិជ ំ្ត្ូវានេន វត្ោន៍។ របូទ៊ី៦បង្វា ញព៊ីសលឹកទន់និងទងណែ សមណាស់សំ
រាប់ចំណ៊ី សត្វ។ 



ការែ េះអ ើង 

S. guianensis នឺ អបំន ត្អោយោំតាម្គាប់ ពូជភានអ្ចើនន ិត្្គាប់ានអ្ចើនអៅរែូវអតោ  ្បណ  ជា ៥ន្កលន្គាប់កន ងមួយ
 ិតាអ ើយ្នប់្គាន់សំរាប់ជំ ពូជណត្មួយ ការោំជាជួរ្បណ  ជា៤០សមព៊ីគាន អែើមប៊ីសំរ ួែ ់ការ្ចូត្កាត់្និងសំរាប់អមៅ ។ 

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 

សូមណថ្រកាអែើមប៊ីធានថាភាពញឹកញាប់រវាងការកាត់្នឺមិនឆ្ប់អពកនិងមិនយូរអពក ្បសិនអបើអមៅ អនេះ្ត្ូវានទ កអអាយ ូត្
ោស់អៅជាសពស់អ ើយអៅជាអឈើ រ កខជាតិ្អនេះ្បណ  ជាយឺត្ ូត្ោស់ព៊ីការែ េះ ូត្ោស់អ ើងវញិ។ រ កខជាតិ្អនេះែ េះាន អ
បំន ត្អៅអព កាត់្្បណ  ១៥សមព៊ីែ៊ី ទ កអអាយកណនលងណែ ្ត្ូវែ េះអ ើងម្ននអ្ចើន(សូមអមើ របូទ៊ី៦) ការកាត់្នអព 
េននត្អាចអធវើាន្បណ  ជា៨អាទិត្យមោង អោយណនអកអៅអ ើសំអណើ មនិងការេភិវឌ្ឍន៍របស់រ កខជាតិ្។ 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននសូមចូ អៅ 

អមៅ ្ត្ូពិក – Stylosanthes guianensis: 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Stylosanthes_guianensis_var._guianensis.htm 

្គាប់ពូជ្ត្ូពិក – Ubon Stylo: http://www.tropseeds.com/ubon-stylo/ 

 

 របូភាពទ៊ី៦ សាោ យ ូ ៅមែ ់អព កាត់្ជាអ ើកែំបូង(source Cook et al 2005) 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Stylosanthes_guianensis_var._guianensis.htm
http://www.tropseeds.com/ubon-stylo/


ពូជបណនថមអទៀត្ណែ ម្នន្បអយជន៍ 

អារា៉ា វិស ភិនតូ្យ 

អឈាៅ េះទូអៅ: pinto peanut សណណោ កភិនតូ្យ 

ម្នន្បូអត្េ ៊ីន: រវាង 13 និង 25% 

ការពិពណ៌ន 

អនេះន៊ីជាពូជសណណោ កណែ នួរអអាយទក់ទញ ែ េះទបជាមួយនឹងការបអញ្ចញតក ពណ៌អ ឿងជា្បចាំលថ្ស។ វាជាចំណ៊ី ណែ ម្នន
ន ណភាពសពស់សំរាប់រា ់សត្វចិញ្ច ឹមទំងេស់ អ ើយអាចនឹងកំចាត់្អមៅ ឈាល ន នអនឬការកាត់្ ណត្អទេះជាយ៉ាងអនេះកោ៊ី ្ត្ូវការជ៊ី
សម មៅ ែ៊ីម្នន្បព័នធ អ និង្ត្ូវការ្បព័នធទឹកអ ើយ  េះ្តាណត្ោំែ េះអៅកណនលងណែ ម្ននមិនសូវម្ននភាពសសួត្ណ ង។ 

A. ភិនតូ្យ នឺជាែំណំា្នបែ៊ី ណែ ជួយអអាយម្ននជាតិ្អាសូត្ កន ងនមជាែំណំា្នបែ៊ី ែ ់អព វានឹងអាចជួយអែញអមៅ
ចល្ងព៊ីចំការ កន ងនមជាែំណំា្នបែ៊ី ភិនតូ្យ អធវើាន អជាមួយនឹងកំរតិ្មធយមលនមលប់អ្កាមអែើមអឈើ ែូចានអរៀបរាប់
អ ើយ ភិនតូ្យជាពូជណែ ម្នន្បអយជន៍សំរាប់ចំការ វាក៏ានបង្វា ញថាអាចរស់ាន អជាមួយនឹង Gliricidia sepium 
កន ងចំការអ្មច(អមើ របូទ៊ី៧) 

ការែ េះអ ើង 

្បសិនអបើអនអាចរកាន្គាប់ណែ ម្ននន ណភាព អ ពូជអនេះនឹងែ េះអ ើងានយ៉ាង អ ការោំជាមួយ្គាប់អាចអអាយរ កខជាតិ្
េភិវឌ្ឍន៍ជា្បព័នធឬសរងឹម្នំ ណត្អទេះជាយ៉ាងអនេះកោ៊ី ្គាប់ច េះន ណភាពយ៉ាងអ ឿនអបើមិនឆ្ប់ោំវាកន ងអព សមរមយ។ជាញឹក
ញាប់វា អ្ បអសើរណាស់កន ងការេភិវឌ្ឍន៍ពូជអនេះកន ងចំការអោយយកព៊ីការកាត់្ឬសរបស់វាណែ ែ េះាន អយកមកោំ ភិនតូ្យ 
្ត្ូវធានថាឬសវា្ត្ូវានកាត់្ជាមួយណននកថាន ំងរបស់វាណែ បង្វា ញនូវការបអងកើត្អអាយម្ននឬសសលេះអ ើយ។ 

ម្ននអ ត្ ន មួយអទៀត្សំរាប់ការោំែ េះអែើមថ្ៅ៊ី លនភិនតូ្យតាមរយេះការកាត់្ជាជាងយក្គាប់អៅោំ ្គាប់ភិនតូ្យតាមពិត្អៅ
បអងកើត្អ ើងអៅកន ងែ៊ី ស្រសអែៀងនឹងសណណោ កែ៊ី អ ើយវាពិាកកនងការ្បមូ ន ្គាប់ណាស់អោយគាៅ នការាត់្បង់ឬសូចខាត្
រ កខជាតិ្អនេះ(សូមអមើ របូទ៊ី៨)  

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 

ភិនតូ្យមិន្ត្វូការបណនថមជាតិ្អាសូត្អអាយវាអ ើយ ណត្យ៉ាងអនេះកោ៊ី អៅកន ងអៅណែ ម្ននជ៊ីជាតិ្តិ្ច ការ ូត្ោស់ជំ រ
បស់វា្បណ  ្ត្ូវការបណនថមជាតិ្នូសវរនិងម៊ី្កសូារជាតិ្សលេះ។ 

ពូជអនេះនឺសាកសមសំរាប់ការកាត់្អអាយទប ណត្សូមណថ្រកាការកាត់្អនេះនឺមិនអអាយឪកាសែ ់អមៅ ចល្ងអកើត្អ ើងាន អមៅ
ជាក មពៗសលេះអាចនឹងអកើត្ម្ននអ ើង។ ចំអ េះបរសិាថ នអមៅ វញិ ភិនតូ្យម្ននទំរង់ណែ ជាប់ទក់ទងនឹងពូជអមៅ ែូចានកត់្្តា
ខាងអ ើណែរ។ 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននសូមចូ អៅ 

អមៅ ្ត្ូពិក – Arachis pintoi: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Arachis_pintoi.htm 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Arachis_pintoi.htm


្គាប់ពូជ្ត្ូពិក – Arachis pintoi: http://www.tropseeds.com/arachis-pintoi/ 

 

របូទ៊ី៧ ភិនតូ្យ ជាែំណំា្នបែ៊ី អៅអ្កាមអ្មច សូម កត់្ចំណំាការអ្បើ្ាស Gliricidia sepium ជាេនកគំា្ទណែ អៅរស់ (source 

Cook et al 2005)  

 

របូទ៊ី៨ ភិនតូ្យ បង្វា ញអមើម (source Cook et al 2005) 

Leucaena leucocephala កនធំអធត្ 

អឈាៅ េះទូអៅ: leucaena 

្បូអត្េ ៊ីន: ែ ់អៅ 30% 

http://www.tropseeds.com/arachis-pintoi/


ការព៊ីពណ៌ន 

កនធំអធត្ នឺជាសណណោ កណែ ម្ននអែើមសពស់ណែ ែ េះជាធមៅជាតិ្អៅអាស ៊ីអាអននយ៍ វាជាសណណោ កអឈើណែ រស់ានយូរណាស់
អ ើយសមនឹងការោំអៅជិត្នទេះរបស់កសិករខាន ត្តូ្ច អ ើយអៅណត្អសៀវអទេះអៅរែូវអតោ ។ ពូជអនេះម្ននន ណ្បអយជន៍អ្ចើន
ណាស់សំរាប់្បព័នធកសិករខាន ត្តូ្ចអ ើយអាច្ត្វូានអ្បើ្ាស់ម្ននន ណភាពសពស់ ម្ននសលឹកណែ ម្នន្បូអត្េ ៊ីនសពស់សំរាប់ជា
ចំណ៊ី ែ ់សត្វទំ រអេៀង ជារបងរស់ ជាេ សែ ត្និងជសំភារេះសាងសង់ កនធំអធត្អាច្ត្ូវានកាត់្ជាញឹកញាប់អ ើយែ េះ្ទបុ
្ទុ  ប់អនឯង។ 

ការែ េះអ ើង 

កនធំអធត្ ែ េះអ ើងាន អណាស់ព៊ី្គាប់ ណត្អទេះជាយ៉ាងអនេះកោ៊ី វាម្ននការេភិវឌ្ឍន៍យឺត្ សូមធានថាេនកានរកាអែើមអៅសច៊ីព៊ី
សត្វអ ើយព៊ីអមៅ ចល្ងយយ៊ី ្គាប់វាម្ននអាវ្គាប់រងឹអ ើយនួរ្ត្ូវានយកសំបក្គាប់ខាងអ្តអចញអែើមប៊ីធានែ ់ការែ េះ
ពនលក វធិ៊ីសាស្រសោអនេះនឺម្ននអ្ចើន ែូចជា េនកអាចោំ្គាប់កន ងទឹកណែ ជិត្ោំព េះ ែ ់អៅ៥នទ៊ីអ ើយបនទ ប់មកសូមយកអៅោក់
កន ងទឹក្ត្ជាក់ ឬេនកអាចចិត្ច ង្គាប់ជាមួយកល្នោ អែើមប៊ីអបើក្គាប់អអាយម្ននសំអណើ មចូ ។ 

កនធំអធត្ នឺមិនអាចរស់ានជាមួយែ៊ីណែ មិនម្ននជ៊ីនិងម្ននជាតិ្អាស ៊ីត្អ ើយ កន ងបទពិអសាធន៍របស់ស្ ំពូជអនេះនឺម្ននភាពធន់
អ្ចើនជាងែូចណែ ាន្ាប់អៅកន ងការសិកា វាណត្ងណត្អឃើញតាមែងនលូវអៅតំ្បន់តំ្នបតំ្បន់ស្រសូវលន្បអទសកមព ជាអ ើយនិង
អៅកន ងតំ្បន់ជាយ្កុងណែ ម្ននអមៅ អ្ចើនលនទ៊ី្កុងភនំអពញ ទ៊ីណែ ម្ននែ៊ីណែ ជាទូអៅម្ននជាតិ្អាស ៊ីត្អ ើយនិងម្ននជ៊ីជាតិ្
តិ្ចតួ្ច ្បសិនអបើេនកអធវើការកន ងបរសិាថ នណែ ្បឈមែូចអនេះ សូមេនកសាកោំពូជអនេះអៅ។ 

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 

.   

ពូជអនេះនឺធន់ជាមួយនឹងការកាត់្សល៊ីៗនិងកាត់្ញឹកញាប់ អែើមប៊ីជាជំនូយែ ់ការ្បមូ ន សលឹកនិងទងសំរាប់សត្វ រ កខជាតិ្អនេះជា
ទូអៅអនកាត់្វា្បណ  ជា១ណម៉ា្ត្និងអអាយវាបអងកើត្ជាកូនអ្ចើនអទៀត្និងកំពស់ ៅមស្រស ួអបេះ របូទ៊ី៩ បង្វា ញព៊ីការែ េះកូនលន
ពូជអនេះ 

កនធំអធត្ ជាទូអៅមិន្ត្ូវការជ៊ីសររិាងគអទ ណត្អាចបណនថមអាចម៌ព៊ីសត្វណែ ជា្បអយជន៍ែ ់អែើម 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននសូមចូ អៅ 

អមៅ ្ត្ូពិក – Leucaena leucocephala: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm 

កំណត់្្តារបស់េនកនិពនធ អេកូអាស ៊ីនោ ់ពូជអនេះចំនួន២សូមអមើ តាមរយេះ្គាប់ពូជរបស់អយើង សូម្ជាបថា អទេះប៊ីជាវាែ េះជា
 កខណេះធមៅជាតិ្អៅកណនលងជាអ្ចើនអៅអាស ៊ីអាអននយ៍ក៏អោយ ក៏វាម្ននសកាោ ន ព កាល យអៅជាពូជវាទទ៊ីណែរ  

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm


 

របូទ៊ី៩ កនធំអធត្  កត់្ចំណំាព៊ីការែ េះកូនអចញព៊ីអែើមណែ កាត់្ (source Cook et al 2005) 

Gliricidia sepium 

អឈាៅ េះទូអៅ: gliricidia 

្បូអត្េ ៊ីន: រវាង 18 និង 30% 

ការពិពន៌ន 

a ពូជអនេះជា្បអភទសណណោ កមួយអទៀត្ណែ អែើមសពស់មធយមណែ ម្ននពូជសំរាប់អ្បើ្ាស់កន ង្បព័នធកសិកមៅខាន ត្តូ្ច ពូជអនេះ
្ត្ូវានអ្បើជាទូអៅអធវើជារបងរស់ អៅជ ំវញិនទេះចំការ ណែ សលឹកនិងណមកអាចកាត់្យកមកអធវើជាកំប៉ា សោាន វាម្នន្បអយជន៍នង
ណែរ សលឹកណែ នោ ទិននន អ្ចើនាននោ ់បណនថមែ ់ចំណ៊ី សត្វ(សូមអមើ របូទ៊ី១០) សលេះរាយការណ៍ថា អគា្កប៊ី្ត្ូវការបអ្ងៀនវា
អអាយអចេះស ៊ីសលឹកអនេះ អោយសារណត្កលិនវាណត្អគានិងស ៊ីេស់អ ឿនអបើោយជាមួយអមៅ ែលទអទៀត្ (Horne, P.M. and Stür, W.W. 

1999). 

Cook et al (2005)អសនើរថា ពូជអនេះសមណាស់សំរាប់អធវើរបងរស់ កាត់្យកមកអៅយចំណ៊ី សត្វ ជាេ ស ជាមលប់និងការ រកូនអឈើប
ណោ េះកន ងថាន   អ ើយគំា្ទែ ់រ កខជាតិ្ណែ អ ើងអែើម ជាពិអសសនឺន ិត្ន អ្មច។ 

ពូជអនេះអាចោំានកន ងបរសិាថ នទូអៅ រាប់ទំង អៅណែ ម្ននជាតិ្អាស ៊ីត្ណែ ម្ននអៅកន ងតំ្បន់ ណត្យ៉ាងណាក៏អោយ វានឹងមិន
សូវសម្នមួយែ៊ីអសើមឬែ៊ីអបៀមទឹកយូរអ ើយ។ 



 ការែ េះអ ើង 

G.sepium ម្ននអែើមកំអណើ ត្មកព៊ីអាអមរកិកណាោ   វា្ត្ូវានែ េះជាធមៅជាតិ្ទូទំងតំ្បន់អាស ៊ីអាអននយ៍ កន ងតំ្បន់ណែ សាកសម
សំរាប់ការេភិវឌ្ឍន៍ និងការន ិត្្គាប់រចួអ ើយអៅកន ងតំ្បន់ណែ ម្ននរែូវអតោ ។អែើមប៊ីោំវា អនកាត់្ណមកវា្បណ  1.5ណម៉ា្ត្ ោក់
ោំវាតទ  ់្ត្ង់អៅអ ើអៅកណនលងណែ ចង់ោំសំអរច ណែ ម្ននសំអណើ ម្នប់្គាន់ សលឹកនឹងអចញមកកន ងរវាង៤អាទិត្យ អ្បើវាជា
របងរស់ អ្បើសំរាប់ ជាបអង្វគ  រស់ សូមោំអមើ តាមកណនលងណែ ្ត្ូវការរបង។ 

អបើវាែ េះ ូត្ោស់អ ើយ ពូជអនេះអោយ្គាប់ ការកាត់្សំបក្គាប់អចញនឹមិនចំាាច់អ ើយ អា្តាលនការែ េះសពស់ជាទូអៅ ្គាប់
អាចោំានកន ងថាន  ់បណោ េះ អាចោំកន ងថាន  ឬោំអោយណ កកន ងថ្ង់សំរាប់ការោំអៅការែ េះម្នខ ងអទៀត្ ោំ្គាប់នឺមិនអ្ៅជាង២
សម 

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅ ចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត់្ 

សំរាប់ការអ្បើ្ាស់ជាធនធានចំណ៊ី  កាត់្វា្បណ  ជា៨ណសអ្កាយវា ូត្ោស់ សំរាប់ការន ិត្ណែ ានអ្ចើនបំន ត្ សូម
កាត់្វាអៅកំពស់្បណ  ១ណម៉ា្ត្អរៀងរា ់៣ណសមោងអោយអាស្រស័យអៅអ ើការម្ននសំអណើ ម ពូជអនេះ កឺជាពូជសណណោ កណែ នោ ់
អាសូត្ ែូអចនេះវាមិនអាច្ត្ូវការបណនថមជ៊ីអ ើកណ ងណត្អព សលេះណែ ្ត្វូការោក់ជ៊ីអាចម៌សត្វ (របូទ៊ី១១ បញ្ញជ ក់ព៊ី ជ៊ីវម្ន៉ាសជា
អ្ចើនណែ អនានទទួ យ៉ាងរ ័សអោយពូជអនេះ) 

សំរាប់ព័ត៌្ម្ននបណនថមសូមចូ អៅ 

អមៅ ្ត្ូពិក – Gliricidia sepium: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Gliricidia_sepium.htm 

 

របូភាពទ៊ី១០ អាចអធវើជារបងរស់ែ៏សាអ ត្ (source Cook et al 2005) 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Gliricidia_sepium.htm


 

របូទ៊ី១១ ពូជ បង្វា ញព៊ីទិននន សពស់លនជ៊ីវម្ន៉ាសព៊ីសលឹកវា (source Cook et al 2005) 
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ឯកសារអយងសំរាប់ការអានអៅអព អ្កាយអទៀត្ 
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