ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី

ការអ្បើ្ាស់អមៅចំណ៊ីសត្វអៅត្ំបន់្ត្ូពិកសំរាប់ការអ

ើកកំពស់ជ៊ីវភាពរស់អៅកនងការអតោត្អ

ស
ើ ត្វចិញ្ចឹមអៅត្ំបន់អាស៊ីអាអនន

យ៍
អោយអោក សោេឺ
ូ ត្ អ្ាន ជាទ៊ី្បឹកាCAMAG
[អសចកោ៊ីណណនំរបស់េនកនិពនទ: អោកសោូេឺត្ អ្ាន នឺ ជាទ៊ី ្បឹ កាណននកកសិកមៅម្ននក់ ណែ
អ្កាយអនេះណែ
ណែ
ល

រួមបញ្ូជ

មម្ននបទពិ អសាធន៍ ជាង១៦ឆ្នំ ៥ឆ្នំចង

គាត្់ានអៅកនង្បអទសកមពជា។អោកម្ននជំនញឯកអទសព៊ី រសំខាន់ៗនឺ:

អសែឋកិចក
ច សិកមៅអៅត្ំបន់្ត្ូពិក

ទំង្បព័នធចំណ៊ីសត្វ សំណាក់ ែ៊ីនិងការវ ិភានកនង្បព័ នធកសិកមៅត្ំបន់ ្ត្ូពិក អ

ើយនិងការស្រសាវ្ជាវណសែចង្វវក់ត្ំ

នមន៍េនោរជាត្ិ និងទំងវ ិស័យឯកជន។

ទំនិញ។ គាត្់ានអធវើការយ៉ា ងខាជប់សួនជាមួ
ជ
យទំងការេភិ វឌ្ឍន៍ ស

អសចកោ៊ីណននំ េវ៊ីជាចំណ៊ីសត្វ?
អៅកនងនិយមន័យសមញ្ញ បំនត្អមៅចំ ណ៊ីសត្វនឺជារកខជាត្ិ ព៊ីអមៅឬការអអាយចំ ណ៊ីអៅែ
អោយ ម្នននិយមជាក់ោក់ អ្ចើ នជាងអនេះណែ
ណែ

្ត្ូវានោំជាពិអសសសំរាប់ នោ

និងទ៊ី ២) ត្្មូវការកំោង
ំ ព

ានបង្វាញអៅកនងេត្ថបទអនេះអោយអតោត្អៅអ

់នណ្បអយជន៍យ៉ាងខាលំងែ

ើយរ ៊ីកសាយ ណែ

និងជាការព្ង៊ីក

ើទ៊ីណែ

ណេះអព
្ាស់ចំអ

រ ៊ីកសាយអៅអ

ចិត្ក
ោ ំពត្ល្ព។ អមៅណែ
ណែ

បអងកើត្ានជានំរបទបណែ

ធំទូោយណត្មិនអកើត្អ

បំណងអ្ចើន

ណែ

អាចកំណត្់

ពិសាោរយ៉ា ងចាស់អៅកនងវនគខាងអ្កាម។

់សងគម។

ើង និងជា្បអភទសប្ទុប។សណណោកអមៅអាច
េភិវឌ្ឍន៍រកខជាត្ិថ្៊ីៅអៅឬសនិងតាមន

ើងជាកូនថ្ៅ៊ីតាមរយេះឬសនិងន

ានបរ ិយយអៅកនងេត្ថបទអនេះណែ

សណណោកនឺ ជាែូចជាកូនកមពបនល។ស្ំ នឹងនោ

េះអគា

់សត្វចិញ្ចឹម អោយសារ ទ៊ី ១) ម្ននជាត្ិ្បូអត្េ៊ីនសពស់ជាង

កខណេះែូចជា សល៊ី ជា្បអភទរ ៊ីកសាយឬ្ត្ង់ វាអ

្ត្ូវានបំណបកអៅជាប៊ី្កុម: សល៊ីអ
ចូ

ើរកខជាត្ិអនេះ(អមៅនិងសណណោក)

កមៅទបជាង និងទ៊ី ៣) ជា្បព័នធបូកបណនថមណននកកសិកមៅឬសំរាប់ជានណ្បអយជន៍ែ

អមៅចំណ៊ីសត្វ្ត្ូវានកំណត្់

ណែ

់សត្វចិញ្ចឹម។អទេះប៊ីជាយ៉ា ងណាក៏

បង្វាញ ជាចរ ិក

់អទ

កខណេះនំនិត្

់ព័ត្ឥម្ននេំព៊ីការបណនថមសណណោក

់ ជានូ

ឬជារកខជាត្ិនិងជាអែើម
ប
អ ំនត្នឺជានំពត្ល្ព ស

អោយការចង់ានសំរាប់ការអ្បើ

កខណេះថាសល៊ីរ ៊ីកសាយឬជាប់គាននិងរ ៊ីកសាយ។ពូជទំងេស់អនេះានបង្វាញ

កសិករខានត្ត្ូចជាអ្ចើ នចិ ញ្ចឹមសត្វ ជាទូ អៅអគា្កប៊ី ជាណននកមួយលន្បព័ នធកសិកមៅរបស់អន អៅកមពជា កសិករជាអ្ចើនណថ្ទំ
សត្វត្ូចមួយសំរាប់អ

ត្ន

ថានក់ ឬការចំណាយណែ

មួយចំនួន ជាធនគាអគា ណែ

អនអាច

វ
ូង
ក់អៅអន្ត្ូវការ្ាក់កាសសំរាប់ពិធ៊ីណននកវបបធម៌ អ្គាេះ

មិនានអ្គាងទកមន ជាធនធានជ៊ីសំរាប្បព័នធកសិកមៅ(ស្រសូវ បណនល) និងជាធនធានកំោង
ំ ព

រាប់ការភជួររាស់ឬែឹកជញ្ូជ ន។សណេះអព

ណែ

យូរៗអៅកាន់ ណត្ត្ិ ចអៅៗអោយអ្

េះអ្នឿងយនោម្ននការអកើនអ

អៅណត្ម្ននសារេះសំខាន់និងការតលស់បូរជាមួ
ោ
យអ្នឿងយនោនងណែរនិ ងណថ្មទំងអបើកឪកាសជាចំ ណូ
រាប់សត្វចិញ្ចឹមណែ

ណថ្រកាអោយកសិករ (ការចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករឬយកសាច់អែើមប៊ីបអងកើនចំណូ

កនងការ្បព័នក
ធ សិកមៅន
ណថ្រកែ

កខសណឌរបស់

ិត្ស្រសូវអៅត្ំបន់ទំនបអៅអាស៊ីអាអននយ៍ កសិករណែ
្ត្ូវអ្បើ ្ាស់សំភារេះរកខជាត្ិ ណែ

រាប់ជាចំណ៊ីសត្វ។បនទប់ព៊ីស្រសូវ្ត្ូវាន្បមូ
ចំណាយអព
ជួនកា

ជាអ្ចើ នអម្ន៉ា ងអៅអព

ក៏ទិញអមៅព៊ីេក
ន

រកានង្វយស្រសួ

្ពឹកនិងអព

ើយ

អៅរបស់កសិករ។
អមៅណត្ានអ

ើកអ

កខសណឌែ៊ីណែ

្នួសារ)។

អាចរកានអៅកនងត្ំ បន់ ែូចជា អមៅតាមនលូវនិ ងតាមម្នត្់េូ សំ

អៅអែើមរែូវអតោ

ចំអបើង្ត្ូវានអ្បើ្ាស់ជាចំណ៊ី។កសិករនិង

ោសចណសវងរកអមៅអែើមប៊ី្ចូត្កាត្់អ

កសិករសពវលថ្សអនេះអអាយែ

ើយែឹកមកអអាយអគា្កប៊ីរបស់អន អ

ើយ

ជាជំអរ ើសនឺ អអាយរួមបញ្ូជ

ជាជំអរស
ើ ែ៏្បអសើសំរាប់ចំណ៊ីសត្វ។

់សត្វរបស់អននឺម្នននណភាពទបណត្អោយការទទួ

អថាក អទេះប៊ីជាយ៉ា ងណាក៏អោយ ឧកាសត្ំល

ម្ននវ ិធ៊ីសាស្រសោណែ

ស
អ ំរាប់ អ្បើ ្ាស់សំ

ក់ អមៅខានត្ត្ូ ចណែរ។ កនងការណ៊ីជាអ្ចើ ន ធនធានទំងអនេះម្ននជាត្ិ្បូអត្េ៊ីនត្ិ ចណាស់ ណត្អនអាច

ចំណាយអែញអគា្កប៊ីអៅរកចំណ៊ីនឺចំណាយអព

កាកនព

អ

នេះ

ម្នន

។ ពួកអនជាញឺកញាប់អ្បើអោយគាៅនឬម្ននចំអណេះែឹងម្ននកំរ ិត្ណែ

អមៅសត្វជាអ្ចើនណែ
ម្ននត្ំល

ន

ើង សត្វ

វ
ចមួយ្ត្ូវការ ាយចំ ណ៊ីណែ អាច
ូងត្ូ
ល្ពអែើមប៊ីរកចំណ៊ីព៊ីទ៊ីកណនលងអៅជ៊ីត្ខាង។ អៅកនងរែូវអភលៀងវានឺជាការេន

នេះាន។កសិករណត្ងណត្ចូ

វត្ោន៍ជាទូអៅរបស់កសិករណែ

ែ៏

កមៅ សំ

លនការចំណាយអព

ណសវងរកនឺមិនអាចទទួ

អ្ចើនណាស់ព៊ីសកមៅភាពបអងកើន្ាក់ចំណូ

ានង្វយស្រសួ
យកាន អព

លនែំអណាេះស្រសាយសំរាប់អព

អវោ

កំឡង
ំ ព

កមៅ

្ត្ូវ

ើកកំ ពស់ជ៊ីវភាពរស់

ើងមកពិ ភានាអៅកនងេត្ថបទអនេះនឺ ានែកស្រសង់ ជាពិអសសសំរាប់ បរ ិសាថនត្ំ បន់ ្ត្ូពិក(រែូ វអភលៀង
អ ជានំនិត្

ណែ

និងការសិកា។ស្ំ អសនើរអអាយ

អមៅអៅត្ំ បន់ ្ត្ូពិកអៅកនង្បព័ នក
ធ សិកមៅខានត្ត្ូ ចអែើមប៊ីអ

ម្ននជាត្ិអាស៊ីែ) ្ត្ូវានស្រសាវ្ជាវានយ៉ា ង

និង

ប
អ ំនត្ សំរាប់្បព័នធកសិកមៅខានត្ត្ូច អ

រែូ វអតោ
ើយជាស

កងវេះខាត្ណននកអសែឋកិចស
ច ំរាប់្បព័នធកសិកមៅខានត្ត្ូចអៅត្ំបន់

អាស៊ីអាអននយ៍។
អមៅនិងសណណោកន៊ីមួយៗអនេះម្ននរួមបញ្ូច
a. អាចរកានជា

នណសមបត្ោិែូចជា

ណិជជកមៅឬតាមរយេះសាថប័នធេភិវឌ្ឍន៍េនោរជាត្ិ

b. ្ត្ូវានអ្ជើសអរ ើសយ៉ា ង្បុង្បយ័ត្នតាមរយេះការស្រសាវ្ជាវនិងការអ្បើ្ាស់អៅចំការអោយេនកជំនញជាត្ិនិងេនោរ
ជាត្ិកនងត្ំ បន់ អែើ មប៊ីអអាយស៊ីអៅនឹ ង្បព័ នក
ធ សិកមៅខានត្ត្ូ ច
c. ជាទូអៅ្ត្ូវានអ្ជើសអរ ើសយកចំអ
d. ,្ត្ូវាននែពចនាយរួចអ
e. នោ

េះអាកាសធាត្និ ងែ៊ីអៅអាស៊ីអាអននយ៍(សូមអមើ

ើយនិងកេនវត្ោន៍រច
ួ អ

់នូវនណ្បអយជន៍ណននកន

ិត្ន

ើយកនងវ ិធ៊ី ណែ

ម្ននការចូ

ែ៏អ្ចើនជាងធនធានចំណ៊ីណែ

f. ម្ននភាពសមញ្ញ កនងការោំែេះនិ ង្នប់ ្នងនិ ង

ពូជពិសាោរខាងអ្កាម)

រួមទូ ទំងអាស៊ីអាអននយ៍

ម្ននអៅកនងត្ំបន់

g. នោ

់នណ្បអយជន៍បណនថមែ

ការោំអមៅសំរាប់ការអ
នណ្បអយជន៍ែ

់្បព័នក
ធ សិកមៅអៅអ

អវោ។

កសិករខានត្ត្ូចណែ

ើសព៊ីចំណ៊ីសត្វ

ក
ើ កំពស់ជ៊ីវភាពរស់អៅ

ស
់ ងគម

ការអ្បើ្ាស់ស៊ីក
ៅ នង្បព័នធកសិកមៅខានត្ត្ូ ចាននោ
និងអព

ើនិងអ

់្បអយជន៍ យ៉ាងធំ សំអបើ មែ

អមៅអាច្ត្ូវានោំអៅជិត្នទេះនិងអ្គា

សត្វ

សនែំអព

់កសិករចំ អ

េះការសនែំសំលចកំឡង
ំ ព

ានអ្ចើនអៅអព

្បមូ

ន

។

កមៅ

ជាមួយគានណែរ

ចិញ្ចឹមសត្វណត្ងណត្្បឈមនឹងការសវេះខាត្ចំណ៊ី ជាព៊ីអសសអៅចងរែូវអតោ។ការោំអមៅអៅជិត្នទេះអាចជួយ

អអាយកសិករានតាមរយេះអព

ែ៏ពិាកអនេះអៅអព

ណែ

ការោំអមៅអៅកនងបរ ិអវណបិ ត្ជិ ត្របស់្នួសារ ឬអៅអ

ចំណ៊ីសំរាប់នគត្់នង
គ ់ម្ននត្ិចត្ួច។

ើែ៊ីណែ

មិ នសមសំរាប់ែំណាំ អាចជាសកាោនព

លនអព

ែ

់សម្នជិក

្កុម្នួសារសំរាប់ជាឧកាសែលទអទៀត្ែូចជាការសិកាឬការអៅរកស៊ីអនែងៗ។នំនិត្អនេះ្ត្ូវានចាប់អនោើមអអាយអោក សូនណណ
និងសទឺនិង

ន (២០១០)

ការឃំសត្វអៅជិត្នទេះ(ណែ
វាអាច្ត្ូវាន្បមូ

ម្ននអមៅអៅជិត្ណែរ) ាននោ

់ឧកាសកនងការ្នប់ ្នងោមកណែ

និងអធវើជាជ៊ីកំប៉ាសោយ៉ាងម្នន្បសិទិធភាព សំរាប់្បអយជន៍ណែ

ម្នន្បសិទិ ភា
ធ ពជាងមន។អាចម៌

ធំជាងអនេះនឺានែ

់្បព័នធកសិកមៅសំរាប់

្នួសារ។
អៅ្បអទសឡវភានខាងអជើង

កសិករមួយ្កុមានអ្បើ្ាស់អព

អវោែ

្ជូករបស់អនជាញឹកញាប់ចំណ៊ីអាហារនឺមិនម្នននណភាពសពស់អទៀត្ អ
ណែ

់អៅ៣អម្ន៉ា ងកនងមួ យលថ្សកនងការរកនិងអរៀបចំ ចំណ៊ី

ើយ្ជូកធំធាត្់យឺត្ណាស់។ េញ្ចឹងអ

ើយ សណណោក

ម្ននជ៊ីជាត្ិ្បូអត្េ៊ីនសពស់ Stylosanthes guianensis cv. CIAT184, ្ត្ូវានោក់អៅកនងឃ្លង
ំ ចំណ៊ីអៅកនងបរ ិអវណនទេះកសិករនិង

ត្ំបន់ជំវ ិញ។ ជា

ទធន

ការអរៀបចំ ចំណ៊ីានកាត្់ បនថយានត្ិ ចជាង៣០នទ៊ី កនងមួ យលថ្ស អ

ើយអព

សំរាប់ អអាយចំ ណ៊ីបំ ប៉ាន

្ជូក្ត្ូវានកាត្់បនថយអៅ្ត្ឹម៦ណសព៊ី១០ណស។
ការបអងកើននណភាពែ៊ីនិងនណ្បអយជន៍ែ

់បរ ិសាថន

ការបញ្ូច គានលនអមៅកនង្បព័ នធកសិកមៅខានត្ត្ូ ចម្នន្បអយជន៍ ែ ់បរ ិសាថនជាអ្ចើ ន ែូ ចជា ានការ រែ៊ីនិងការ្នប់្នងកា
រសិករ ិចរ ិ
បអងកើននណភាពជ៊ីកនងែ៊ី តាមរយេះសណណោកណែ នោ ់ជាត្ិ អាសូម អ ើយនិ ងការកាត្់ បនថយឬបំាត្់កសិកមៅវ ិ ជំ
ណែ

ម្ននរយេះអព

សល៊ី។

អនេះនឺជាការពិអសសអៅត្ំ បន់ សង
ព ់ រាបអាសស៊ីអាអននយ៍
និងកាត្់បនថយានយ៉ា ងឆ្បរ

ណែ

អាចនឹ ងម្ននការទទួ

រងអ្គាេះព៊ីការសិករ ិចរ ិ

័សលនជ៊ី កនងែ៊ី ្បសិនអបើែ៊ីមិនានសំរាកអទ។ ្បព័ នក
ធ សិកមៅនំរណូ ែ

អ្ចើ នកនងរែូ វអភលៀង

បញ្ូច គានម្ននទំងពូ ជអមៅ
រស់ានយូរនិងអអាយម្ននការ្នបែ៊ីានអពញមួយឆ្នំ។ ្បសិនអបើម្ននបណនថមសណណោក ជ៊ីអាច្ត្ុវានរកាឬ្ត្ូវានព្ងឹង។

្បអយជន៍លនការ្នប់្នងភាពសឹករ ិចរ ិ

កឺម្ននការជាប់ទក់ទងយ៉ា ងខាលំងអៅនឹងនណ្បអយជន៍ែូចានអរៀបរាប់ខាងអ

អោយការ្នប់្នងណថ្រកាការ្នបែ៊ីជាេចិល្នោកង
ន ែ៊ីណែ
អមៅណែ

អាចរកានសំរាប់សត្វ

ែូ អចនេះអ

ម្ននភាពសិករ ិចរ ិ

ើយានកាត្់ បនថយអព

ឧកាសអបើកអអាយម្ននសំរាប់ការង្វរែលទអទៀត្និង្បអយជន៍ែ
ការបអងកើត្្ាក់ចំណូ

សត្វ ណែ

ែ៊ី្ត្ូវានណថ្រកានិងនគត្នគងយ៉ា ងអទៀងទត្់នូវ

ណែ

អន្ត្ូវការកនងការណសវងរកធនធានចំ ណ៊ី។អនេះនឺ ជា

់ជ៊ីវភាពរស់អៅ។

តាមរយេះការបអងកើនសត្វចិញ្ចម
ឹ

ត្្មូវការសាច់អគា្កប៊ីនឺម្ននការអកើនអ
ត្ូចនិង្ត្ូវណត្ចូ

ើ។

អៅកនងត្្មូវការណែ

បណងវការកាត្់បនថយអព

ើងអៅអាស៊ីអាអននយ៍អនេះ អ្

ម្ននការេភិវឌ្ឍន៍អ

ឿន អ

ើងអនេះ។ វ ិធ៊ី សាស្រសោមួយលនការអធវើែូចអនេះនឺ ្ត្ូវបអងកើនអ

អកើនអ

ណែ

េះជាត្ំបន់ណែ

្ត្ូវចំណាយអែើមប៊ីទទួ

ើយកសិករខានត្

បឿនលនអព

អវោចិ ញ្ចឹម

ានទ៊ីនារ អោយការអអាយចំ ណ៊ីសត្វនូវអមៅណែ

ម្នន្បូអត្

េ៊ីនសពស់ជាងមន។
បអងកើនការោំអមៅត្ំបន់្ត្ូពិកអាច្ត្ូវាននិត្ថាជាចំណ៊ីណែ
សត្វ ពួកវានួរ្ត្ូវានទទួ
បង្វាញថា សត្វ

ម្នន្បូអត្េ៊ីនសពស់អែើមប៊ីបអងកើនទិនន
ន

រវាងព៊ី ១២អៅ១៥%លនជាត្ិ្បូអត្េ៊ី នព៊ី អមៅសសួត្។ជាមួយគានអនេះណែរ អគា

នេះ្ត្ូវការ

2.5 to 3.5% លន ទំ ងន់ សួនរបស់
ល
វាណែ

របស់វានូចំណ៊ីស្រសស់កនងមួ យលថ្ស អែើមប៊ីអអាយវាធំ
្ត្ូវានពិភាកាកនងវនគអនេះសោ៊ីព៊ីអមៅណែ

ជានំនិត្

ូត្ោស់ាន

ានសសភាពរបស់
ការណ៍លននំានចងអ

ជាចំ ណ៊ីសសត្កន
ងមួ យលថ្ស ឬព៊ី ១០អៅ១៥%លនទំងន់ សួន
ល
ួ

ន
អ ិងម្ននទំ ងន់ធសន់។ (ពត្៌ម្នន

ំេិត្លន្បូអត្េ៊ី នអៅព៊ី អមៅនិ ង

ប
អ ំ នត្។

អៅកមពជា អគា្កប៊ីជាទូអៅ្ត្ូវានចិញ្ចឹមអោយអអាយកនទក់និងចំអបើង ណែ
ចំណាយអព

ទទួ

យូរកនងការបំ ណបកអៅកនង្កពេះ។អនេះម្ននន័យថាអគាអាចទទួ

មិនអាចអអាយវារ ំោយអាហារានស្រសួ
ានអាហារត្ិចត្ួច

អ

ើយជា

ទធន

អ

ើយ

នឺទទួ

ានសាច់និងខាលចទប។
សលឹកស្រសស់លនអមៅសច៊ីនិងសណណោកនឺម្ននភាពង្វយស្រសួ
ឆ្ប់អ

ើងទំងន់ សំរាប់ការ

អមៅសលេះនោ

់នូវទិននន

N/Ha, អមៅអាចអអាយន

អ

ណែ

ោស់ណែ
ន

ិត្ន

ម្ននត្ំល

ើយនំអអាយអគា

រណ៍ Panicum maximumអាចនោ

ទិននន

ែ

់អៅ ២៥អតានកនងមួយ

អ្ចើនជាងអនេះ អោយ្គាន់ណត្អស្រសាចទឹកអអាយាន្នប់្គាន់នឺជាការអស្រសច។

សណណោកមិនានអអាយន
ើកនងវនគមន

់នូវ្បអយជន៍ អ្ចើ នែ

ម្ននសសភាព

អ

ម្ននជ៊ីជាត្ិមធយមនិងម្ននជ៊ីជាត្ិអ្ចើ ន។ ជាមួយនឹងការោក់ជ៊ីសស
ព ់ជាងអនេះរវាងព៊ី ២០០អៅ៤០០ន្ក

ើយែូចានអរៀបរាប់ខាងអ

ជាងកនងការនោ

់អគា្កប៊ីរ ំោយអាហារជាជាងចំអបើង

ូត្ោស់ែ៏្បអសើ កូនអគា្កប៊ីទមទរបរ ិម្នណអមៅនិងសណណោកស្រសស់អអាយានអ្ចើន។

សពស់លនសភារេះរកខជាត្ិ ជាឧទ

ិតាកនងមួយឆ្នំ កនងែ៊ីណែ
សណេះអព

ណាស់ែ

។
អ

ានអ្ចើនែូចជាអមៅអ
ណននកB

់សត្វ។

ើយ

ណត្វាាននោ

់នណ្បអយជន៍ែលទអទៀត្ជាអ្ចើនរួច

សណណោកម្ននជាត្ិ្បូអត្េ៊ីនសពស់ជាងអមៅែូអចនេះអ
សណណោកក៏ ាននោ

អ្តព៊ីអាហាររូបត្ថមភ

់នងណែរនូ វជាត្ិ ណរ ៉ាណែ

សណណោកាននោ

ើយ្ត្ូវការអអាយចំណ៊ីត្ិច

សំខាន់និងវ ិតាម៊ី នសំរាប់ការ

់អាសូត្បណនថមអទៀត្អៅែ

ូត្

់ែ៊ីតាមរយេះសលឹកឬសនិង

ជ៊ី វម្ន៉ា ស។ ការោយអមៅជាមួយសណណោកកនងអាហាររបស់អគានិ ងានបអងកើននណភាពយ៉ា ងអ្ចើននិ ងានជួ យអអាយ
ស
អ ំរាប់េនកកាប់អគា

ក់។

ការអ្បើ្ាស់អមៅែ៏

ប
អ ំនត្នឺ្ត្ូវេភិវឌ្ឍន៍កណនលងោំំែេះពូជណែ

ែេះានន៊ីមួយៗអអាយានអ្ចើនណែ

អនេះ អែើមប៊ីអអាយវាម្ននរបបអាហារអនែងៗសំរាប់សត្វណត្ង្វយស្រសួ

សំរាប់កសិករ្ចូត្កាត្់ ។ ជាមួយនឹងបលងណែ

កសិករអាចង្វយកំ ណត្់ាននូការោយចំ ណ៊ីសមរមយអែើមប៊ីអអាយសត្វ។ឧទ
Panicum maximum or Stylosanthes guianensis ចអនលេះអែើមអឈើ និងសួនណែ

ម្ននការម្ននត្ំល

ជា្ាក់អ្ចើនឬត្ិចសណេះអព

តាម្ពំែ៊ីលនសណណោកអ

ើងអែើមអាចនោ

ណែ

ចាំាច់សំរាប់សត្វណែ

អរៀបចំថ្៊ីៅ អព

មកសគមណត្

់ទំងន់ណែ

សួនអរៀបចំអ

ើយ អមៅអាចនឹង

មិន្ត្ុវានអនអ្បើ្ាស់។
ំ លន

វ
គាត្់ រម
ួ ទំងកាត្់បនថយ
ូងអគារបស់
ទ៊ីនារ្ត្ូវការ។នំនិត្អនេះអាចនឹងយកអៅពិចារណា ជាយទធសាស្រសោទិញ

ក់អៅវ ិញធាត្់ ។

កំណត្់្តារបស់េនកន៊ីពនធ េត្ថបទអនេះអតោត្អ
ណែ

ណែ

of

សួនានកាលយអៅជាម្នន្បអយជន៍ខាងអសែឋកិចចអ្ចើនណាស់។ ការោំ

់នូវធនធានចំណ៊ីយ៉ា ងសំខាន់កនងកណនលងណែ

អាចឈានែ

ោំណត្មួយមស

រណ៍មួយកនងបណនថមជួ រអអាយានអ្ចើនលន

ការអ្បើ្ាស់អមៅែូចានកត្់្តាខាងអ្កាមអនេះអាចជួយអអាយកសិករអាចព្ង៊ី កទំ
អព

សមស្រសបអៅនឹងត្ំបន់

ម្នន្កពេះអ្ចើនថ្ត្ណែ

ើអមៅណែ

េនញ្ញញត្ិអអាយសត្វទទួ

អាចជា្បអយជន៍សំរាប់សត្វទំ

រអេៀង ែូចជា សត្វទំងឡយណា

ានអាហាររូបត្ថមភព៊ីចំណ៊ីអាហារព៊ីរកខជាត្ិ តាមរយេះការតអប់ទកកនង្ក

ពេះ។ សំរាប់សត្វ្កពេះអ្ចើនថ្ត្ែលទអទៀត្ ែូចជា្ជូក អមៅអាចអអាយានណែរណត្អេកូអាស៊ីក៏ាននែពវនាយនងណែរព៊ីន

ិត្ន

តអប់តាមរយេះយទធសាស្រសោកសិកមមៅណបបធមៅជាត្ិ
ការអ្បើ្ាស់ែ៏

ប
អ ំនត្លនែ៊ីទំអនរនិងអគា

បំណងព៊ីរលនការអ្បើ្ាស់អមៅ

អមៅជាអ្ចើនម្ននត្ួនទ៊ីអ្ចើ នកនង្បព័ នក
ធ សិកមៅ ឧទ
អែើ មអឈើ អាចអធវើជារបងរស់និងរារាំងអែើ មប៊ីការ

រណ៍ កនងការបណនថមអៅនឹងការនោ

រែំ ណាំសំខាន់ ។កនងណននកជាអ្ចើ នអៅ្បអទសឥណូឌ អនស៊ី Gliricidia sepium្ត្ូវ

ានអ្បើ្ាស់ជារបងរស់។ពូជអនេះនឺរស់អៅានយូរសមនួរអៅអព
ការ

រសត្វសណេះអព

អៅ្បអទសស្រស៊ី

ណែ

អនោំជិត្គាន

វាអាចបអងកើត្ានជារាំងសមរមយអែើមប៊ី

ែលទអទៀត្្ត្ូវានកាត្់សំរាប់ជាចំណ៊ីនិងជាជ៊ីស្រសស់។

ង្វក ភ៊ី

៊ីព៊ីន និងត្ំបន់ែលទអទៀត្ សណណោកអែើមអឈើ ្ត្ូវានអ្បើជំនួសអអាយបអង្វគ

កាត្់បនថយការកាប់អែើមអឈើ ធមៅជាត្ិសំរាប់យកមកអធវើជាបអង្វគ
ជាត្ិអាសូត្តាមរយេះការជួសជ
ណែ

់អអាយអនេះចំ ណ៊ីរសំរាប់សត្វ សណណោក

និងសលឹកណែ

្ជុេះ

អ

។ របងរស់អនេះម្ននត្ំល
ើយអៅអព

ន

អថាកជាងបអង្វគ

ិត្ន

អ្មច អោយ

អឈើ អ

ើយាននោ

ជាក់ោក់ណាមួយលនការេភិវឌ្ឍន៍អ្មចអាចនោ

់មលប់

អន្ត្ូវការ។

ពូជអមៅត្ំបន់្ត្ូពិកសំរាបអាសអា
៊ី អននយ៍
ពូជជាអ្ចើន្ត្ូវានសាក

។

បងនិ ងណននំអៅកនងត្ំ បន់ អាស៊ីអាអននយ៍អមៅ រសែ៊ី
៉ា
ណែ

។ តារាងខាងអ្កាយម្ននទំងេវ៊ីណែ

ការអាចរកានលន្គាប់ពូជណែ

ស្ំានពិចារណា

អាចរកានតាម

ក
អ នងចំអណាម

ជាពូ ជ Brachiaria តសា

ប
អ ំនត្ សំរាប់ន

ិត្ន

ូម សាោយ ូ
សត្វចិញ្ចឹមអោយណនអកអ ើ

ណិជជកមៅឬតាមរយេះការកាត្់ណមកោំ ការែកស្មបសលួនអៅនឹងកសិរកខកមៅែ៏

ធំមួយ
បញ្ចូ

នឹងបអងកើត្ភាពង្វយស្រសួ

សំរាប់ការ្នប់្នងសំរាប់្បព័នក
ធ សិកមៅខានត្ត្ូចែ៏អ

ណែ

គានលនែំណាំជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹម។

កំណត្់្តារបស់េនកនិពនធ: ែូ ចជាកនងករណ៊ីណែ

មួយ្ត្ូវទំងេស់អនេះអ
ណែ

ចអធាល

អាចអធវើានអ

ានអ

ើយ

ើយណែ

អយើងអ

ការ

ម្ននពត្៌ម្ននណចកចាយអោយអេកូអាស៊ី កសិកមៅមិនណមនជាយទធសាស្រសោ អធវើេ៊ីវ

ើកទឺកចិត្ោលែនូររបស់អយើងអអាយាននិត្អោយានយកចិត្ោទកោក់េំព៊ីជំអរ ើសមួយចំនួន

រអបៀបរបស់វាអាចសមអៅនឹងបរ ិបទបរ ិសាថនជាពិអសស សមនិងបរ ិបទវបបធម៌ ឬនំអរាង។ អយើងក៏

ើកទឺកចិត្ោេក
ន អអាយសាកអមើ

ធនធានកសិកមៅខានត្ត្ូច

ជាទូអៅានបញ្ចូ

ឬ

ការង្វរអនេះែំបូងសិនកនងការកំណត្់ណែ

នំអរាងរបសកសិករណែ

ម្ននហានិភ័យត្ិចត្ួច

(ែូចជា

មជឈមណឌ

ស្រសអែៀងគាន)អែើមប៊ីណសវងរកនូវនំនួចែូចជាសភាសិត្មនអព

ណែ

េនក

ព្ង៊ីកកសិកមៅរបស់េនក។
Panicum maximum (synonym Megathyrsis maximus)
អឈាៅេះទូអៅ guinea grass
្បូអត្េ៊ីន 6-25%, អោយណនអកអ

ើអាយកា

និងការនគត្នគង់ N

ការណណនំ
P. maximumនឺជាអមៅែេះ្ត្ង់ណែ

អ

សមរមយសំរាប់្ចូត្កាត្់ វាជាទូអៅនឺការការស្មបអៅនឹងត្ំបន់ណែ

ើយនួរ្ត្ូវានអស្រសាចទឹកកនងទ៊ីណែ

អនសាគ

់ថាជា តានសាអនៀ ឬភឺន

ន៊ីន៊ី និងពូជធំ Mombaça

វនគទ៊ី៥ខាងអ្កាម)។

Mombaça Guinea អាចម្ននកំពស់ែ

់អៅ1.65 ណែ

ម្ននសលឹកណវងែ

់អៅ៣សម។ ការស្រសាវ្ជាវអសនើរថាន

ិត្ន

អៅ២៨% អ្ចើនជាង Tanzania Guinea វាម្ននការធន់ នឹងភាពរាំងសសត្និ
ងភាព្ត្ជាក់ ។ជាមួយគាន ្ត្ូវគាននឹងន
ួ
ែូចណែ

ានអរៀបរាប់ខាងអ

តាន់សាអនៀ ឬភឺន

សល៊ី

ម្ននរែូវអតោយូរ។ ពូជអនេះម្ននទំងពូជសល៊ី (្បអភទអេស) និងពូជណវង (្បអភទធ៊ីេិម) ពូជ

អ្កាយអនេះអាចរកានអៅអាស៊ីអាអននយ៍ែូចជាអៅ ស៊ីអមឿង ណែ
Guinea (សូមអមើ

ម្ននរែូវអតោរយេះអព

ើ វាាននោ

់ការអ

របស់វាែ

ិត្ន

់

សពស់ជាង

ើងទំងន់ ជាអ្ចើនសំរាប់អគា្កប៊ីជាងពូជ P. maximum (Cook et al, 2005).

Guinea ម្ននការស្មបានទូ

ំទូោយជាង Mombaça Guinea, ណត្អាចានណត្ជាមួយនឹងភាពសាន
ំ ឹងភាព

រាំងសសួត្និងភាព្ត្ជាក់ណត្ប៉ា អណាណេះ រូបភាពទ៊ី ១និងទ៊ី ២ានបង្វាញ

កខណេះរូបរាងលនពូជទំងព៊ីរអនេះអ

ើយណែ

អាចរកានអៅ

អាស៊ីអាអននយ៍។
ការែេះអ

ង
ើ

ពូជទំងេស់អនេះអាច្ត្ូវានអរៀបចំអ
maximum ម្ននការែេះ

្ត្ូវោំអ

ើងអោយការសាប់តទ

ូត្ោស់ានយ៉ា ងសមញ្ញ និងអ
ូត្ោស់។

អអ ៅរែូវអភលៀង។ P.

ឿនតាមរយេះការកាត្់ឬស។ អែើមប៊ីអធវើការង្វរអនេះ សូមអ

ើយទញយកពនលក សូមអធវើការធានថាឬសម្ននអៅអ

រកខជាត្ិម្ននឧកាសអ្ចើនកនងការែេះ

់ឬអោយការោំព៊ីអែើ មចាស់ ការោំែេះអនេះនឺ

ើពនលក សូមកាត្់សឹក
ល អចា

ើករកខជាត្ិណែ

អែើមប៊ីជួយរកាសំអណើមអ

ើយអអាយ

អបើោំព៊ី្គាប់ សូមធានថាេនកកំពងអ្បើ្ាស់្បភព្គាប់ណែ
្កលន្គាប់កនងមួយ

ិតា សូមោំជាជួរព៊ី ៥០សមព៊ីគាន ជំអៅ

សមនឺទំនងជា

ទធន

អមើ

ច

មិនសូមែេះាន

ន
អ ិង

សាគ

់អអាយអាចទកចិត្ា
ោ ន។ រកខជាត្ិអនេះម្នន្បណ

ម
ៅ ឬមិនអ

ើស២សម។្គាប់របស់វាត្ូចៗ អ

ជា៥ន

ើយការោំជំអៅជាង២

ូត្ោស់អសាយ។ សំរាប់ព័ត្៌ម្ននបណនថមទកទងនិងការ

ូត្ោស់អនេះសូម

Stür, W.W. and Horne, P.M. (2001).

ការ្នប់្នង ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាស់លនការកាត្់
P. maximum នឺជាេនកណែ

នោ

់សំរាប់ភាពអស្រសកឃ្លន ចំអ

េះអាហាររូបត្ថមភ អៅកនងកសិកមៅខានត្ត្ូចការោំែេះណត្មួយ្បអភទ្ត្ូវ

ានអ្បើសំរាប់ការ្ចូត្កាត្់ អ្បើអាចម៌សត្វនិងជួយរការងរបស់វា អទេះប៊ីជា យ៉ា ងណាក៏អោយ ន
រ ៊ីរាងគ្បណ

ជា្ត្ូវវការ។ អោយអយងអៅអ

្ចូត្កាត្់ជា្បចាំ និងអអាយចំណ៊ីែ

ិត្កមៅែ៏សំខាន់ជាងអនេះ ជ៊ីស

ើ Cook et al (2005), ពូជអនេះទមទរអអាយម្ននការអមើ

់សត្វ ែ៊ីណែ

មិនម្ននជ៊ីជាត្ិ្បណ

ណថ្រោក់ជ៊ី និងម្ននការ

ជា្ត្ូវការការអ្បើ្ាស់ព៊ី ២០០និង៤០០ន្កកនងមួយ

ិតាលន N កនងមួយឆ្នំ
ពូជែូចជា Mombaça Guinea អាចកាត្់ានអរៀងរា
អោយណនអកអៅអ
សលឹក។

់៦អាទិ ត្យមោងកនងរែូ វអភលៀងនិងអរៀងរា

់៨អៅ១០អាទិ ត្យអៅរែូវសសត្្ត្ជាក់
ួ

ើត្ំបន់អៅអាស៊ីអាអននយ៍ ្បព័នធធារាសាស្រសោអាចជា្ត្ូវការអែើមប៊ីធាននូវការបនោការ

ការ្នប់្នងអមៅចល្ងនឺជាអរឿងសំខាន់

សូមកំចាត្់អមៅចល្ងអចា

ជាពិអសសអៅអព

ណែ

ូត្ោស់និងការេភិវឌ្ឍន៍
វាែេះអ

ោស់ែំបូង និងបនទប់ព៊ីការកាត្់ ការ្នប់្នងអាហាររូបត្ថមភនឺម្ននសារេះសំខាន់ណាស់អែើមប៊ីធានព៊ី ជួរអមៅណែ
អៅណត្នោ

់ន

ើងនិងអព
ម្ននត្ំល

និងមិនេនញ្ញញត្ិោអអាយម្ននអមៅចល្ង្នបវាាន។

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននបណនថមសំអៅអៅ
អមៅ្ត្ូពិក – 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/

ូត្
ណែ

រូបទ៊ី១រងែ៏រ ឹងម្នំលន Tanzania or Purple Guinea អៅអ

ើរងកនងវា

ណស្រសរបស់កសិករព៊ីមនកនងអសត្ោកណា
ោ

Stuart Brown 2011)

រូបទ៊ី២ ខាងអវវង ជាអមៅ Tanzania កំពងអចញតក
ពូជ កាត្់ Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman)
អឈាៅេះទូអៅ brachi hybrid, brachiaria hybrid
ម្នន្បូអត្េ៊ីនព៊ី 10 អៅ 17%, អាស្រស័យអ

ើជ៊ីរបស់ែ៊ី

្បអទសកមពជា (source:

ការពិពណ៌ន
ម្ន៉ា ឡត្ូ ២ ម្នការទំោប់លនការែេះ

ូត្ោស់

ក់កណា
ោ

្ត្ង់ និងជាកូនកាត្់សិបបនិមិត្ោព៊ី Brachiaria ruziziensis, B. brizantha,

និង B. decumbensវាម្ននភាពធន់នឹងភាពរាំងសសត្ជាង
Panicum maximum.ម្ន៉ា ឡត្ូ ២ នឺ វាស្មបសលួនាន
ួ
អាស៊ីែអៅត្ំបន់្ត្ូពិក អ

ើយ

ូត្ោស់ាន

រអ វាងអប៉ាហាស 4.5 អៅ 8.0; វាម្ននភាពធន់ នឹងកំ រ ិត្អា

អមោអនែងអទៀត្។

ណា
អ
ស់ជាមួយនឹ ងែ៊ី
យម៊ីញូមសពស់ជាងពូជ

.
ស៊ីវ ៊ី ខាយណម៉ាន Cv. Cayman នឺជា្បអភទពូជកាត្់មួយអទៀត្ Brachiaria (កំ ណត្់្តា: CV ត្ំណាងអអាយ
ោំែេះណែ

អនោក់អឈាៅេះជាមួយពូជណែ

ណេះលនការន

ិត្ស្រសអែៀងគានជាមួយនឹង

Cayman នឺ ហាក់ែូចជាន

ិត្ាន

អាទិត្យ ជាញឹកញាប់ អៅេំ

ងអព

ការែេះ

អនកំណត្់

កខណេះជាក់ោក់ណែ

ម៉ាូឡត្ូ ២ណែរ

អអ ៅកនងកា

ណែ

ែ៊ី មិនចាំាច់

ម្ននរយេះអព

កខ

យូរជាង។

ិចទឹកណត្អៅណត្ម្ននសំអណើមជាអ្ចើ ន

ចំ រែូ វអភលៀងខាលំង។

ត្
ូ ោស់

Brachiariaនឺជាទូអៅានែេះ

ូត្ោស់ព៊ី្គាប់្បសិនអបើវាអាចនឹង្ត្ូានអនទិញតាមរយេះ្បភពណែ

អាចជាម្ននភានរយលនការែេះសពស់ជាមួយនឹងការ

ូត្ោស់យ៉ាងអ

ទកថាសមរមយសំរាប់ជំ

អនោំជាជួរ្បណ

ែ៏រ ឹងម្នំលនពូជអនេះ ណែ

អនេះ មូឡត្ូ ានបង្វាញព៊ីភាពឈរ្ត្ង់របស់វានិង
Brachiaria ក៏អាច

យ៉ា ងអ

អធវើអអាយវាពិអសសព៊ីពូោំ ែេះែលទអទៀត្) វាម្នក

ណត្វាម្ននភាពអរស៊ីសង
ោ ់ជាមួយែ៊ីអសើមណែ

េះអទសតាមរែូវកា

កយថា ោំែេះ ឬពូជសំរាប់

ឿនអ

ឿន។

អា្តាទទួ

ាន្គាប់នឺ៥ន្កកនងមួយ

ជា៥០សមព៊ីគាន រូបភាពទ៊ី ៣បង្វាញព៊ីជំ

អ

ើយ

ិតានឺចាត្់

ែ៏រ ឹងម្នំលនពូជ

កខណេះសលឹកអ្ចើន។

ណអ ែរតាមរយេះការកាត្់ឬសមកោំ ែូចគានអៅនឹង P. maximum ណែ

ូត្ោស់ាន

អាចទកចិត្ោាន

ើយអាចអអាយរកខជាត្ិអនេះយកឈនេះអមៅចល្ងានអទៀត្នង។

ធានព៊ីការ

ូត្ោស់ាន

ការ្គាប់្នង- ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត្់
ពូជអនេះជាញឹកញាប់្ត្ុវានអ្បើ្ាស់ជាពូចកាត្់កាន់នឹងលែអៅអាស៊ីអាអននយ៍ អោយសារសារជាត្ិលនការឈរ្ត្ង់របស់វានិងសំ
រាប់កណនលងណែ

ត្ូចជាងណែ

អាចរកានែ

់កសិករខានត្ត្ូច។ អោយណនអកអៅអ

អទសបរ ិសាថននង ពូជទំងអនេះអាច្ត្ូវានកាត្់អរៀងរា
Brachiaria កូនកាត្់នឹងអវលើយត្បានយ៉ា ងអ
ជានណ្បអយជន៍នងណែរ។ជំ

ឿនែ

ើ

កខសណឌលនការឈរនិងសមរមយសំរាប់កា

់៦ណសមោងជាមួយនិងការ្នប់្នងយ៉ា ងែិត្ែ

់លនជ៊ីែ

់ែ៊ី។

់ការអ្បើ្ាស់អាសូត្ ្បសិនអបើអាចរកាន ការអ្បើ្ាស់ជ៊ីអាចម៌សត្វនិង

ររបស់អមៅអនេះនួណត្ម្ននការ្ត្ួត្ពិនិត្យសំរាប់រកសញ្ញញលនការកងវេះអាហាររូបត្ថមភ និងការោក់ជ៊ី

ឬអាចម៌សត្វនួរណត្្ត្ូវានបណនថមជាក់ណសោង។

សំរាប់ព័ត្ឥម្ននបណនថមសូមចូ

អៅ

អមៅ្ត្ូពិក ពូជកូនកាត្់ – Brachiaria spp. hybrids:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_spp._hybrids.htm
Tropical Seeds្គាប់អមៅ្ត្ូពិក – Mulato II: http://www.tropseeds.com/mulato-ii/; Cayman: http://www.tropseeds.com/cayman/

រូបភាព៊ីទ៣ ជំ

រែ៏រ ឹងម្នំលនពូជBrachiaria កូនកាត្់ CV Mulato (source: Cook et al 2005)

Paspalum atratum
អឈាៅេះជាទូអៅ: atratum; paspalum
ម្ននជាត្ិ្បូអត្េ៊ីនអៅ: រវាងព៊ី 5 និង 10%, អោយណនអកអ

ើជ៊ីណែ

ម្ននកនងែ៊ី

ការពិពន៌ន
Paspalum atratum នឺជាពូជឈរម្ននសលឹកអ្ចើនមួយអទៀត្ណែ

ានអរៀបរាប់ខាងអ

ើណែរ។ វា្ត្ូវការែ៊ីម្ននជ៊ីជាត្ិ

សាកសមជាចំណ៊ីកាត្់កាន់និងលែាន ស្រសអែៀងអៅនឹងពូជណែ

ម
ៅ ណត្នឹងធន់ជាមួយែ៊ីអាស៊ីែណែ

អាហាររូបត្ថមភ្ត្ូវានអោេះស្រសាយ វាម្ននសារេះសំខាន់ណាស់សំរាប់ត្ំបន់ណែ
មិនសមនឹងរែូវអតោរយេះអព

យូរអនេះអ

P.atratum ម្ននសលឹកស្រសទន់អ

ើយ ណែ

ជួប្បទេះនឹង

ិត្សលឹកសច៊ីណែ

ិចទឹកកនងរែូវអភលៀង ណត្ជាទូអៅវា

ពូជែលទអទៀត្ែូចជាBrachiaria អាចធន់ាន កូនកាត្់អាចសាកសមជាង។

ើយម្ននរស់ជាត្ិឆ្សញ់អៅអព

វាសច៊ី

ណត្ទំនងជាម្ននភាពអ្គាត្្គាត្និងមិនសូវឆ្សញ់អព

វាចាស់។ ពូជអនេះនឹសាកសមបំនត្សំរាប់ការកាត្់អអាយានញឹកញាប់ (អោយ
ម្ននការន

ម្ននជ៊ីជាត្ិត្ិច ្បសិនអបើការ្នប់្នង

ម្នននណភាពយ៉ា ងអ្ចើនសំរាប់ជាចំណ៊ីែ

ច

ទធន

ជាការ

ូត្ោស់អ

ណែ

ឿន) ណែ

វា

់សត្វ។

ការែេះែូត្ោស់
ែូចជាពូជែលទអទៀត្ណែរ P.atratum អាចែេះ
តាម្គាប់ សូមអ្បើរវាងព៊ី ២អៅ៥ន្កកនងមួ យ
ចល្ង្ត្ូវានណថ្រទំេំ

ងអព

ូត្ោស់ានយ៉ា ងង្វយស្រសួ

តាមការកាត្់ឬសោំឬអោយ្គាប់ ្បសិនអបើវាែេះ

ិតា រកខជាត្ិ អនេះោំជាជួ រ្បណ

លនការែេះពនលក់ព៊ី្គាប់ និងការេំ

ងអព

លនការ

៥០សមព៊ីគាន សូមធានថាការ្នប្នងអមៅ
ូត្ោស់ែំបូង។

ការ្នប់្នង-ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង និងភាពញឹកញាប់លនការកាត្់
ពូជអនេះនឺម្ននភាពធន់នឹងការកាត្់ញឹកញាប់និងទប
អ

ើងវ ិញមនអព

កាត្់ កាត្់្បណ

ជាអរៀងរា

ណត្្ត្ូវម្ននការ្នប់្នងអអាយាន

់៦អាទិ ត្យមោងកនងរែូវណែ

អអ ោយការេនញ្ញញត្ោិអអាយម្នការែេះ

ម្ននការោំែេះសំខាន់ និងអរៀងរា

់៨អាទិត្យមោងសំរាប់

រែូវសអតោ។

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននសបណនថមសូមអមើ
អមៅ្ត្ូពិក – Paspalum atratum: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Paspalum_atratum.htm
្គាប់្ត្ូពិក – Ubon Paspalum: http://www.tropseeds.com/ubon-paspalum/

រូបភាពទ៊ី៤

កខណេះកមពលនពូជ Paspalum atratum (source Cook et al 2005)

Pennisetum purpureum
អឈាៅេះជាទូអៅ: អមៅែំរ ៊ី; napier grass អមៅអនអភៀ
ម្នន្បូអត្េ៊ីន: varies according to age of regrowth and soil fertility, but can range between 9.5 and 19.7% សសៗគានអាស្រស័យអ
អាយនិងការែេះ

ូត្ោស់អ

ើងវ ិញនិងជ៊ី ណែ

ម្ននកនងែ៊ី ណត្អាចព៊ីចអនលេះ 9.5 and 19.7%

ើ

ការពិពន៌ន
អនេះជាពូជសពស់ណមនណទនណែ

បអងកើត្ជាកមពធំស្រសអែៀងេំអៅ

វាអាច

ូត្ោស់ានជាង៣ណម៉ា្ត្្បសិនអបើវាចាស់និងម្ននថានំង។

វាានសាយភាយតាមឬសនិងណសនងថានំង និងបអងកើត្ានជារកខជាត្ិថ្៊ីៅអៅអព
ពូជអនេះនឺម្ននភាពធន់នឹងភាព
ូត្ោស់ាន

ួត្ណ

ណា
អ
ស់សំរាប់ការន

ង

ថានំងប៉ាេះែ៊ី។

ណត្បនទប់ណត្ព៊ីបអងកើត្ជាកមពនិងម្នន្បព័នឬ
ធ សអ

ើយប៉ាអណាណេះ។មាងអទៀត្វាានែេះ

ិត្សលឹកអៅកនងត្ំបន់ ជាមួ យនឹ ងទឹកអភលៀងអ្ចើ ននិងរែូ វអកាោណែ

ែេះទំងេស់អៅកនងពូជអនេះនឺ ទមទរនូ វជ៊ី សពស់សំរាប់ភាពយូរេណងវង អ
ទ៊ី៥បង្វាញព៊ី អែើមឈរចាស់ លនពូជអនេះ វាែ
ការែេះែូ

ណែ

់អព

ណែ

ើយការន

្ត្ូវកាត្់សំរាប់ទិននន

ម្ននរយេះអព

ិត្និងថ្យចេះអៅអព

ណែ

សល៊ី។ ការោំ

ជ៊ីថ្យចេះ រូបភាព

សលឹកជាេត្ិបរម្ន។

ោ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.
អមៅអនេះអាចែេះានអោយការកាត្់ ថានំងស្រសស់
ការេភិវឌ្ឍន៍ ្គាប់ណែ

ទទួ

ណែ

ម្ននយ៉ា ងអហាចណាស់ព៊ីរថានំង

អ

ើយោក់ោំកនងែ៊ី អែើ មប៊ីអអាយឬសម្នន

ានព៊ីកូនកាត្់វានឺជាទូអៅម្ននភាពរស់ត្ិចត្ួចឬមិនអាចែេះាន ណនអកអៅអ

ើពូជអនែងៗ

ការ្នប់្នង- ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត្់
P.purpureum ទមទរែ៊ីណែ
ជាពិអសសនឺអាសូត្ នឺសម
យអាចម៌សត្វអាចនោ
អ

ម្ននជ៊ីអ្ចើនអែើមប៊ីរកាការន
ម
ៅ សំរាប់ការបនោរកាន

ិត្របស់វា ែូអចនេះអ

ើយ្ត្ូវម្ននការយកចិត្ោទកោក់ធានអអាយម្ននជ៊ី

ិត្សលឹកសពស់។ ជាញឹកញាប់ពូជអនេះ្ត្ូវានោំអៅជិត្អ្គា

អគា អែើមប៊ីអអា

់ជ៊ីានអទៀងទត្់ ណត្អទេះប៊ីជាយ៉ា ងណាក៏អោយ អាចម៌សត្វណត្ឯងមិន្នប់្គាន់ សំរាប់ការណថ្រកាពូជអនេះ

ើ យ។

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននសូមអៅកាន់
អមៅ្ត្ូពិក – Pennisetum purpureum: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm
[កំណត្់្តារបស់េក
ន និពនធ អេកូអាស៊ីានទទួ
glaucum), ណែ
េេះអាងថាម្ននរ

និងព្ង៊ីកអមៅអនេះ (Pennisetum purpureum)ជាមួយនឹងស្រសូវម៊ីអ

(Pennisetum

្ត្ូវានបង្វកត្់ពូជអោយនយកោឋនការេភិវឌ្ឍន៍សត្វអៅ្បអទសលថ្និង “Pakchong 1” ឬ“Super Napier” អ
ូត្ែ

asia@echonet.org]]

់អៅ16-18 %លនជាត្ិ្បូអត្េ៊ីន សំរាប់ការកាត្់យកអៅោំសូមទក់ទងអេកូអាស៊ី please contact

ើយ

រូបភាពទ៊ី៥ ជំ

រចាស់

ម
ៅ លនPennisetum purpureum (source Cook et al 2005)

ពូជសណណោក
Stylosanthes guianensis សាោយ

ូ
អឈាៅេះទូអៅ : common stylo; stylo
ម្នន្បូអត្េ៊ីន: រវាង 12 និង 20%
ការព៊ីពណ៌ន
្បអភទពូជសណណោក S. guianensis ន
ស្រសស់ក៏ាន
ណែ

ិត្ចំ ណ៊ីណែ

ម្នននណភាពសពស់ណាស់សំរាប់រា

់សត្វចិញ្ចឹម អនអាចអ្បើ ្ាស់វាសសត្និ
ង
ួ

ឬក៏ អាចណកលចនអៅជាចំ អបើ ងសសួត្ឬជាចំណ៊ីសលឹកសំរាប់ទកោក់ និងអ្បើ្ាស់អព

រស់ានសល៊ី (រស់ានណត្២អៅ៣ឆ្នំ) ណែ

ែេះជា

កខណេះកូនកមពត្ូចៗតាមរយេះែ៊ីនិង

អ្កាយអទៀត្ាន។វានឹជារកខជាត្ិ

កខសណឌបរ ិសាថនទូអៅ។

S. guianensis ជាសំខាន់្ត្ូវានអ្បើជាពូជកាត្់កាន់ាន ណត្ម្ននសារេះសំខាន់ណាស់សំរាប់្បព័នច
ធ ំណ៊ីសត្វយូរេណងវង ្បសិនអបើ
ទកអអាយម្នន្គាប់និងទកអអាយម្ននកាែេះជាអមៅវ ិ
រាប់ចំណ៊ីសត្វ។

ជំ ្ត្ូវានេនវត្ោន៍។ រូបទ៊ី ៦បង្វាញព៊ីសឹក
ល ទន់និងទងណែ

សមណាស់សំ

ការែេះអ

ង
ើ

S. guianensis នឺ
ិតាអ

ប
អ ំនត្អោយោំតាម្គាប់ ពូជភានអ្ចើនន

ើយ្នប់្គាន់សំរាប់ជំ

ិត្្គាប់ ានអ្ចើនអៅរែូវអតោ ្បណ

ពូ ជណត្មួយ ការោំជាជួរ្បណ

ជា៤០សមព៊ីគានអែើមប៊ីសំរួ

ែ

ជា ៥ន្កលន្គាប់កនងមួយ
់ការ្ចូត្កាត្់និងសំរាប់អមៅ។

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត្់
សូមណថ្រកាអែើមប៊ីធានថាភាពញឹកញាប់រវាងការកាត្់នឺមិនឆ្ប់អពកនិងមិនយូរអពក

្បសិនអបើអមៅអនេះ្ត្ូវានទកអអាយ

ោស់អៅជាសពស់អ

ូត្ោស់អ

បំនត្អៅអព

ើយអៅជាអឈើ រកខជាត្ិអនេះ្បណ

កាត្់្បណ

១៥សមព៊ីែ៊ី

េននត្អាចអធវើាន្បណ

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននសូមចូ

ជាយឺត្

ូត្ោស់ព៊ីការែេះ

ទកអអាយកណនលងណែ

ជា៨អាទិត្យមោង អោយណនអកអៅអ

្ត្ូវែេះអ

ើងម្ននអ្ចើន(សូមអមើ

ើងវ ិញ។ រកខជាត្ិ អនេះែេះាន
រូបទ៊ី ៦)

ើសំអណើមនិងការេភិវឌ្ឍន៍របស់រកខជាត្ិ។

អៅ

អមៅ្ត្ូពិក – Stylosanthes guianensis:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Stylosanthes_guianensis_var._guianensis.htm
្គាប់ពូជ្ត្ូពិក – Ubon Stylo: http://www.tropseeds.com/ubon-stylo/

រូបភាពទ៊ី៦ សាោយ
ូ

ម
ៅ ែ

់អព

កាត្់ជាអ

ើកែំបូង(source Cook et al 2005)

ការកាត្់នអព

ូត្
អ

ពូជបណនថមអទៀត្ណែ

ម្នន្បអយជន៍

អារា៉ា វិស ភិនត្ូយ
អឈាៅេះទូអៅ: pinto peanut សណណោកភិនត្ូយ
ម្នន្បូអត្េ៊ីន: រវាង 13 និង 25%
ការពិពណ៌ន
អនេះន៊ីជាពូជសណណោកណែ

នួរអអាយទក់ទញ ែេះទបជាមួយនឹងការបអញ្ចញតកពណ៌អ

នណភាពសពស់សំរាប់រា

់សត្វចិញ្ចឹមទំងេស់ អ

ើយអាចនឹងកំចាត្់អមៅឈាលន

សម

អ និង្ត្ូវការ្បព័នធទឹកអ

ើយ

មៅ ែ៊ីម្នន្បព័នធ

A. ភិនត្ូយ នឺជាែំ ណាំ្នបែ៊ី ណែ
ើយ ភិនត្ូយជាពូជណែ

កនងចំការអ្មច(អមើ
ការែេះអ

ជួយអអាយម្ននជាត្ិអាសូត្ កនងនមជាែំ ណាំ្នបែ៊ី ែ

វានឹ ងអាចជួយអែញអមៅ

ជា
អ មួយនឹងកំ រ ិត្មធយមលនមលប់អ្កាមអែើ មអឈើ ែូ ចានអរៀបរាប់

ម្នន្បអយជន៍ សំរាប់ចំការ វាក៏ានបង្វាញថាអាចរស់ាន

ម្នននណភាព

អ

ណត្អទេះជាយ៉ា ងអនេះកោ៊ី

ពូជអនេះនឹងែេះអ

ើងានយ៉ា ង

្គាប់ ចេះនណភាពយ៉ា ងអ

អ

ជា
អ មួយនឹង Gliricidia sepium

ការោំជាមួយ្គាប់អាចអអាយរកខជាត្ិ

ឿនអបើ មិនឆ្ប់ោំវាកនងអព

្អ បអសើរណាស់កនងការេភិ វឌ្ឍន៍ ពូជអនេះកនងចំ ការអោយយកព៊ីការកាត្់ឬសរបស់វាណែ

្ត្ូវធានថាឬសវា្ត្ូវានកាត្់ជាមួយណននកថានំងរបស់វាណែ
ត្ន

បអងកើត្អ

់ អព

ង។

ង
ើ

េភិវឌ្ឍន៍ ជា្បព័នធឬសរ ឹងម្នំ

ម្ននអ

ម្ននមិ នសូវម្ននភាពសសួត្ណ

រូបទ៊ី៧)

្បសិនអបើអនអាចរកាន្គាប់ណែ
ញាប់ វា

ម្នន

នអនឬការកាត្់ ណត្អទេះជាយ៉ា ងអនេះកោ៊ី ្ត្ូវការជ៊ី

េះ្តាណត្ោំែេះអៅកណនលងណែ

ចល្ងព៊ីចំការ កនងនមជាែំ ណាំ្នបែ៊ី ភិ នត្ូយ អធវើាន
អ

ឿងជា្បចាំលថ្ស។ វាជាចំណ៊ីណែ

ែេះាន

បង្វាញនូវការបអងកើត្អអាយម្ននឬសសលេះអ

សមរមយ។ជាញឹក

យ
អ កមកោំ ភិនត្ូយ

ើ យ។

មួយអទៀត្សំរាប់ការោំែេះអែើមថ្ៅ៊ី លនភិនត្ូយតាមរយេះការកាត្់ជាជាងយក្គាប់អៅោំ ្គាប់ភិនត្ូយ តាមពិត្អៅ

ើងអៅកនងែ៊ី ស្រសអែៀងនឹងសណណោកែ៊ី អ

រកខជាត្ិអនេះ(សូមអមើ

ើយវាពិាកកនងការ្បមូ

ន

្គាប់ណាស់អោយគាៅនការាត្់បង់ឬសូចខាត្

រូបទ៊ី ៨)

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត្់

ភិនត្ូយមិន្ត្ូវការបណនថមជាត្ិអាសូត្អអាយវាអ
បស់វា្បណ

ើយ ណត្យ៉ា ងអនេះកោ៊ី អៅកនងអៅណែ

ម្ននជ៊ីជាត្ិត្ិច ការ

ជាកមពៗសលេះអាចនឹ ងអកើត្ម្ននអ

ើ ង។

ចំ អ

េះបរ ិសាថនអមៅវ ិញ

ភិនត្ូយម្ននទំរង់ណែ

់អមៅចល្ងអកើត្អ

ើងាន អមៅ

ជាប់ទក់ទងនឹងពូជអមៅែូចានកត្់្តា

ើណែរ។

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននសូមចូ

រ

្ត្ូវការបណនថមជាត្ិនូសរវ និងម៊ី្កូសារជាត្ិសលេះ។

ពូជអនេះនឺសាកសមសំរាប់ការកាត្់អអាយទប ណត្សូមណថ្រកាការកាត្់អនេះនឺមិនអអាយឪកាសែ
ខាងអ

ូត្ោស់ជំ

អៅ

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

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

រូបទ៊ី៧ ភិនត្ូយ ជាែំណាំ្នបែ៊ី អៅអ្កាមអ្មច សូម កត្់ចំណាំការអ្បើ្ាស Gliricidia sepium ជាេនកគាំ្ទណែ
Cook et al 2005)

រូបទ៊ី៨ ភិនត្ូយ បង្វាញអមើម (source Cook et al 2005)
Leucaena leucocephala កនធំអធត្
អឈាៅេះទូអៅ: leucaena
្បូអត្េ៊ីន: ែ

់អៅ 30%

អៅរស់ (source

ការព៊ីពណ៌ន
កនធំអធត្
អ

នឺជាសណណោកណែ

ម្ននអែើមសពស់ណែ

ែេះជាធមៅជាត្ិអៅអាស៊ីអាអននយ៍

ើយសមនឹងការោំអៅជិត្នទេះរបស់កសិករខានត្ត្ូច

ណាស់សំរាប់្បព័នក
ធ សិករខានត្ត្ូចអ
ចំណ៊ីែ
្ទុ

់សត្វទំ

អ

វាជាសណណោកអឈើ ណែ

ើយអៅណត្អសៀវអទេះអៅរែូវអតោ។

រស់ានយូរណាស់

ពូជអនេះម្នននណ្បអយជន៍អ្ចើន

ើយអាច្ត្ូវានអ្បើ្ាស់ម្នននណភាពសពស់ ម្ននសលឹកណែ

ម្នន្បូអត្េ៊ីនសពស់សំរាប់ជា

រអេៀង ជារបងរស់ ជាេសែត្និងជសំភារេះសាងសង់ កនធំអធត្អាច្ត្ូវានកាត្់ជាញឹកញាប់អ

ើយែេះ្ទុប

ប់អនឯង។

ការែេះអ

ង
ើ

កនធំអធត្ ែេះអ
សត្វអ

ើងាន

ណា
អ
ស់ព៊ី្គាប់ ណត្អទេះជាយ៉ា ងអនេះកោ៊ី វាម្ននការេភិវឌ្ឍន៍យឺត្ សូមធានថាេនកានរកាអែើមអៅសច៊ីព៊ី

ើយព៊ីអមៅចល្ងយយ៊ី ្គាប់វាម្ននអាវ្គាប់រ ឹងអ

ើយនួរ្ត្ូវានយកសំបក្គាប់ខាងអ្តអចញអែើមប៊ីធានែ

ពនលក វ ិធ៊ីសាស្រសោអនេះនឺម្ននអ្ចើន ែូ ចជា េនកអាចោំ្គាប់ កនងទឹ កណែ

ជិត្ោំពេះ ែ

់អៅ៥នទ៊ី អ

កនងទឹក្ត្ជាក់ ឬេនកអាចចិ ត្ចង្គាប់ជាមួយកល្នោ អែើ មប៊ីអបើ ក្គាប់ អអាយម្ននសំអណើមចូ
កនធំអធត្ នឺមិនអាចរស់ានជាមួ យែ៊ី ណែ
អ្ចើនជាងែូ ចណែ

មិ នម្ននជ៊ី និងម្ននជាត្ិអាស៊ីត្អ

់ការែេះ

ើយបនទប់មកសូមយកអៅោក់

។

ើយ កនងបទពិ អសាធន៍ របស់សំ ព
្ ូ ជអនេះនឺ ម្ននភាពធន់

ាន្ាប់អៅកនងការសិកា វាណត្ងណត្អឃើញតាមែងនលូវអៅត្ំបន់ ត្ំនបត្ំបន់ ស្រសូវលន្បអទសកមពជាអ

អៅកនងត្ំបន់ជាយ្កុងណែ

ម្ននអមៅអ្ចើ នលនទ៊ី ្កុងភនំអពញ

ត្ិចត្ួច ្បសិនអបើ េនកអធវើការកនងបរ ិសាថនណែ

ទ៊ីណែ

ម្ននែ៊ីណែ

ជាទូអៅម្ននជាត្ិអាស៊ីត្អ

ើយនិ ង

ើយនិងម្ននជ៊ីជាត្ិ

្បឈមែូ ចអនេះ សូមេនកសាកោំពូជអនេះអៅ។

ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត្់
.
ពូជអនេះនឺធន់ជាមួយនឹងការកាត្់ស៊ីលៗនិងកាត្់ញឹកញាប់ អែើមប៊ីជាជំនូយែ
ទូអៅអនកាត្់វា្បណ

់ការ្បមូ

ជា១ណម៉ា្ត្និងអអាយវាបអងកើត្ជាកូនអ្ចើនអទៀត្និងកំពស់

ន

ម
ៅ ស្រសួ

សលឹកនិងទងសំរាប់សត្វ រកខជាត្ិអនេះជា
អបេះ

រូបទ៊ី ៩

បង្វាញព៊ីការែេះកូនលន

ពូជអនេះ
កនធំអធត្ ជាទូអៅមិន្ត្ូវការជ៊ីសរ ិរាងគអទ ណត្អាចបណនថមអាចម៌ព៊ីសត្វណែ

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននសូមចូ

ជា្បអយជន៍ែ

់អែើម

អៅ

អមៅ្ត្ូពិក – Leucaena leucocephala: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm
កំណត្់្តារបស់េនកនិពនធ អេកូអាស៊ីនោ

់ពូជអនេះចំនួន២សូមអមើ

តាមរយេះ្គាប់ពូជរបស់អយើង សូម្ជាបថា អទេះប៊ីជាវាែេះជា

កខណេះធមៅជាត្ិអៅកណនលងជាអ្ចើនអៅអាស៊ីអាអននយ៍ក៏អោយ ក៏វាម្ននសកាោនព

កាលយអៅជាពូជវាទទ៊ីណែរ

រូបទ៊ី៩ កនធំអធត្ កត្់ចំណាំព៊ីការែេះកូនអចញព៊ីអែើមណែ

កាត្់ (source Cook et al 2005)

Gliricidia sepium
អឈាៅេះទូអៅ: gliricidia
្បូអត្េ៊ីន: រវាង 18 និង 30%
ការពិពន៌ន
a ពូជអនេះជា្បអភទសណណោកមួយអទៀត្ណែ

អែើមសពស់មធយមណែ

្ត្ូវានអ្បើជាទូអៅអធវើជារបងរស់ អៅជំ វ ិញនទេះចំ ការ ណែ
ណែរ សលឹកណែ

នោ

ទិនន
ន

អ្ចើនាននោ

់បណនថមែ

ម្ននពូជសំរាប់អ្បើ្ាស់កង្បព័
ន
នធកសិកមៅខានត្ត្ូច

ពូជអនេះ

សលឹកនិ ងណមកអាចកាត្់ យកមកអធវើជាកំប៉ាសោាន វាម្នន្បអយជន៍នង

់ចំណ៊ីសត្វ(សូមអមើ

អអាយអចេះស៊ីសឹក
ល អនេះ អោយសារណត្កលិនវាណត្អគានិងស៊ីេស់អ

រូបទ៊ី ១០) សលេះរាយការណ៍ថា អគា្កប៊ី្ត្ូវការបអ្ងៀនវា

ឿនអបើោយជាមួយអមៅែលទអទៀត្ (Horne, P.M. and Stür, W.W.

1999).
Cook et al (2005)អសនើរថា ពូជអនេះសមណាស់សំរាប់អធវើរបងរស់ កាត្់យកមកអៅយចំណ៊ីសត្វ ជាេស ជាមលប់និងការ
ណោេះកនងថាន

អ

ើយគាំ្ទែ

់រកខជាត្ិណែ

អ

ើងអែើម ជាពិអសសនឺន

ពូជអនេះអាចោំានកនងបរ ិសាថនទូអៅ រាប់ទំង អៅណែ
សូវសម្នមួយែ៊ីអសើមឬែ៊ីអបៀមទឹកយូរអ

ើយ។

ិត្ន

ម្ននជាត្ិអាស៊ីត្ណែ

រកូនអឈើ ប

អ្មច។
ម្ននអៅកនងត្ំ បន់ ណត្យ៉ា ងណាក៏ អោយ វានឹងមិន

ការែេះអ

ង
ើ

G.sepium ម្ននអែើមកំ អណើត្មកព៊ី អាអមរ ិកកណា
ោ
សំរាប់ការេភិវឌ្ឍន៍ និងការន
ោំវាតទ

់្ត្ង់អៅអ

ើអៅកណនលងណែ

របងរស់ អ្បើសំរាប់ ជាបអង្វគ
អបើវាែេះ

ូត្ោស់អ

អាចោំានកនងថាន

ិត្្គាប់រច
ួ អ

វា្ត្ូវានែេះជាធមៅជាត្ិ ទូទំងត្ំបន់អាស៊ីអាអននយ៍ កនងត្ំបន់ណែ

ើយអៅកនងត្ំ បន់ណែ

ចង់ោំសំអរច ណែ

រស់ សូមោំអមើ

ម្ននរែូវអតោ។អែើមប៊ីោំវា អនកាត្់ណមកវា្បណ

តាមកណនលងណែ

ឬោំអោយណ

1.5ណម៉ា្ត្ ោក់

ម្ននសំអណើម្នប់ ្គាន់ សលឹកនឹងអចញមកកនងរវាង៤អាទិត្យ អ្បើវាជា
្ត្ូវការរបង។

ើយ ពូជអនេះអោយ្គាប់ ការកាត្់សំបក្គាប់អចញនឹមិនចាំាច់អ
់បណោេះ អាចោំកនងថាន

សាកសម

ើយ អា្តាលនការែេះសពស់ជាទូអៅ ្គាប់

កកនងថ្ង់ សំរាប់ ការោំអៅការែេះម្នខងអទៀត្ ោំ្គាប់នឺមិនអ្ៅជាង២

សម
ការ្នប់្នង ការោក់ជ៊ី ការ្នប់្នងអមៅចល្ង ភាពញឹកញាប់លនការកាត្់
សំរាប់ការអ្បើ្ាស់ជាធនធានចំណ៊ី កាត្់វា្បណ
កាត្់វាអៅកំពស់្បណ

១ណម៉ា្ត្អរៀងរា

អាសូត្ ែូអចនេះវាមិនអាច្ត្ូវការបណនថមជ៊ីអ
អ្ចើនណែ

អនានទទួ

យ៉ា ងរ

សំរាប់ព័ត្៌ម្ននបណនថមសូមចូ

ជា៨ណសអ្កាយវា

់៣ណសមោងអោយអាស្រស័យអៅអ
ើកណ

ងណត្អព

សលេះណែ

ូត្ោស់ សំរាប់ការន

ិត្ណែ

ានអ្ចើនបំនត្ សូម

ើការម្ននសំអណើម ពូជអនេះ កឺជាពូជសណណោកណែ

នោ

់

្ត្ូវការោក់ជ៊ីអាចម៌សត្វ (រូបទ៊ី ១១ បញ្ញ
ជ ក់ព៊ី ជ៊ីវម្ន៉ា សជា

័សអោយពូជអនេះ)

អៅ

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

រូបភាពទ៊ី១០ អាចអធវើជារបងរស់ែ៏សាអត្ (source Cook et al 2005)

រូបទ៊ី១១ ពូជ បង្វាញព៊ីទិនន
ន

្បភព្គាប់ពូជ
្គាប់អមៅអៅេូបន(ភានក់ង្វរ្គាប់អៅត្ំបន់្ត្ូពិក)
មហាវ ិទា
សក

វ ិទា
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សពស់លនជ៊ីវម្ន៉ា សព៊ីសឹក
ល វា (source Cook et al 2005)

ឯកសារអយងសំរាប់ការអានអៅអព

អ្កាយអទៀត្

Connell, J., Stür, W.W. and Horne, P.M. 2010. អមៅចំណ៊ីសត្វនិងកសិករForages and farmers: ករណ៊ីសិកាព៊ីអាស៊ីអាអននយ៍
case studies from South-East Asia. ACIAR, Canberra and CIAT, Vientiane. ACIAR Monograph No. 142. 120 pp. [Online]
Available: http://ciat-library.ciat.cgiar.org/articulos_ciat/forages_and_farmers_case_studies_from_sout.pdf
Cook, B.G., Pengelly, B.C., Brown, S.D., Donnelly, J.L., Eagles, D.A., Franco, M.A., Hanson, J., Mullen, B.F., Partridge, I.J.,
Peters, M. and Schultze-Kraft, R. 2005. Tropical Forages: an interactive selection tool., CSIRO, DPI&F(Qld), CIAT and ILRI,
Brisbane, Australia. [Online] Available: http://www.tropicalforages.info
Horne, P.M. and Stür, W.W. 1999. ការបអងកើត្បអចចកវ ិទាចំ ណ៊ីសត្វជាមួយកសិករខានត្ត្ូចDeveloping forage technologies
with smallholder farmers – រអបៀបអ្ជើសអរ ើសពូជែ៏

ប
អ ំនត្សំរាប់ជួនែ

់កសិករកនងត្ំបន់អាស៊ីអាអននយ៍ how to select

the best varieties to offer farmers in Southeast Asia. ACIAR Monograph No. 62. 80 pp. [Online] Available:
http://aciar.gov.au/publication/mn062
Horne, P.M. and Stür, W.W. 2003. ការបអងកើត្ែំអណាេះស្រសាយណននកកសិកមៅជាមួយកសិករខានត្ត្ូច Developing agricultural
solutions with smallholder farmers – រអបៀបចាប់អនោើមជាមួយនឹងយទធសាស្រសោតាមណបបចូ

រួមhow to get started with

participatory approaches. ACIAR Monograph No. 99. 120 pp. [online] Available: http://aciar.gov.au/publication/mn099
Stür, W.W. and Horne, P.M. 2001. ការបអងកើត្បអចចកវ ិទាចំ ណ៊ីសត្វជាមួយកសិករខានត្ត្ូ ចDeveloping forage technologies
with smallholder farmers - រអបៀបោំ ្នប់្នងនិងអ្បើ្ាស់ ចំណ៊ី how to grow, manage and use forages. ACIAR
Monograph No. 88. 96 pp. [online] Available: http://aciar.gov.au/publication/mn088

