សេក្កីគួអប់អរ៣យ៉ា ងរបេ់ស ើមរុក្ជា
ខ តិទឹក្ភ្ភែក្យូប(ចបធា)៖រាប់រក្
ុ ជា
ខ តិ
មយ៉ា ងភ្ លក្ំរសៅតំបន់អាេុី
ECHO ក្ំណត់រាអាេុី
បំសពញបភ្នែមាមតំបន់េំរាប់ក្ំណត់រាអភិវតណន៏របេ់ECHO
សចញសៅថ្ថងទី ១៣,សមសា,ឆ្ែំ២០១២

សោយសោក្រ ិក្ ប័រសនត,( Rick Burnette), អែក្ ឹក្នំសោយ, មឈ្ឈមណុឍ ល
ឥទធិពលអាេុី អុីក្ូ(ECHO Asia Impact Center)

ការភ្ណរនំ
សៅាមតំបន់ អាេុីរតូពិចភាគសរចើន, េំខាន់បំផុតសៅវាលភ្រេមានសភលៀង,ធាលប់ មានការសក្ើនស
ការសោតភ្ លោំរាប់ ជាអា។ ការសក្ើនស
ស

ើងយ៉ា ងសលឿនថ្នចំ

ើងថ្នផលិតផលសោតអាចសធវើឲតំ រវូ ការចំ ណីេតវសក្ើនស

ើង,

ើយវាជំនូេក្ភ្នលង ំ ណំបុរាណជាសរចើន,រួមទំងតំបន់ ោំរេូវ ីខ្ពេ់ផងភ្ រ។
ំណំសោតសៅអាេុីបចែុបបនមានអទិភាពលូតោេ់យ៉ាងខាលំង, េូមបី ភ្ត

ប៉ាុនែនោន់ ឆ្ែំមុនពួក្ឈ្មួញមក្ពីអឺរប
៉ាុ យក្ ំណំសៅទិេខាងសក្ើត,

ោំណំសនោះ

សៅថា ចបធា(coix lacryma-jobi) ោំណំសនោះបាន ុោះសៅទិេខាងតបូង, អាេុីខាង
តបូងនិងអាេុីខាងសក្ើត។ ោំណំសនោះនូ វភ្តបនឋោំ ុោះេពវថ្ថញ, វាោំណំរាប់ធុញ្ជ
ជ តិ
េំរាប់មនុ េសទូ សៅ,ស

ើយវាក្៏ជាចំណីេតវផងភ្ រ(រាប់ ធុញ្ដជាតិនិងចំណីេតវ)។

ាមរុក្ខវ ិទយ, ោំណំចបធាគឺ ោំណំរបចំឆ្ែំ(១ឆ្ែំ), របសភទសមមរតង់ ,របភ្វង១សៅ២ភ្ម៉ា ត សមមសនោះមានញីនិង
សមមល,វាមានផ្កកញីនិងផ្កកសមមលខ្ុ េាែសៅសលើស ើម។ ផ្កកញីមានពណ៏សលឿង,សាវយ ឬរាប់ពណ៏សាែត, ភាគ
សរចើនរាង ូ ចទឹក្ភ្ភែក្(ស

តុ សនោះសទើបសគសមមោះទឹក្ភ្ភែក្សោក្យ៉ាូប)។ ពូជភ្ លមានេំបក្ទន់រតូវបានសគយក្សៅ

បរ ិសភាគ(coix lacryma-jobi Var. ma-yuen)និងពូជភ្ លមានពូជេំបក្រ ឹង( coix lacryma-jobi var. stenocarpa និង
monilifer) ភាគសរចើនសរបើ សៅសលើេំភារោះតុបភ្តង(FAO)។
ោំណំចបធាមិនរតូវបានចត់ទុក្ខោំណំចមបងសទ, ស
ឧទ

ើយវាភ្តងភ្តថយចុោះសោយសា ំណំរេូវបាននំមុន,

ណ៏ រាប់ធុញ្ដជាតិ មួយភ្ផែក្តូចបានោំេំរាប់ចំណីអាហារនិងចំណីេតវ។ កាត់បនែយស ើមរេូវ,អវីភ្ ល

ចង់និយយថ្នFAO អាហារបំ ប៉ានសាំរាម់មនុេសរគប់ រប
ូ សៅរាប់ រេូវនិងរាប់ធុញ្ដជាតិ គឺោំណំចបធា(ស ើ មទឹក្
ភ្ភែក្យ៉ាូប) គឺ“ោំណំបនាប់បនសំយ៉ាងេំខាន់ ”។ របភ្

លស ើមចបធាគួ ភ្តមានការយក្ចិ តតសរចើនជាងសនោះ។

ស ើមចបធាសរបើរបាេ់សៅាមភ្បបបុរាណ
ស ើមចបធារតូវបានសរបើ របាេ់ជាចំណីអាហារផងនិងចំណីេតវផង។ ាមរយោះសគ

រទំ ព័រសវបសាយPROSEAថ្ន

ស ើមចបធាcoix lacryma-jobi,ទំនង់១០០រកាមថ្នរាប់ចបធាភ្ លអាចបរ ិសភាគបានផាុក្សៅ: ទឹក្ ១០.១សៅ ១៥.០
រកាម, របូសតអុីន ៩.១ សៅ ២៣.០រកាម, ខាលញ់ ០.៥សៅ ៦.១រកាម, កាបូហាយសរ ត(ជាតិេរក េំរាប់រាងកាយ)
៥៨.៣សៅ៧៧.២រកាម,ហាវប័ រ(ផឋល់េុខ្ភាព ល់រាងកាយ)០.៣សៅ៨.៤រកាមនិងជាតិសផេ០.៧សៅ២.៦រកាម។
ជាតិថាមពលរបភ្

ល១៥០០គី

ូេសូលក្ែុង១០០រកាម(1500kj/100g)។សទោះបី ជាោំណំអន់ថយក្៏សោយ,
ស ើមចបធាជារាប់ធុញ្ដជាតិ អាហារបំប៉ាន,វាផាុក្ជាតិខាលញ់និងរបូសតអុី នសរចើន
ជាងរាប់អងករនិងរេូវសាលី។
ពូជេអឹតនិងមិនេអឹតទំងពីរសនោះរតូវបានោំ ុោះសៅតំបន់ ភាគខាងតបូងនិងទិេ
អាសគែយ៏ថ្នទវីបអាេុី, ូចជារបសទេចិន។ស ើមចបធារតូវបានសរបើរបាេ់បាន
សរចើនចភ្បបយ៉ា ង៖ ឧទ

១ស ើមចបធាបានចំអិន
ចបធាវាមិនស

ណ៏, សៅក្ែុងរូបភាពវារតូវោំ ូចបាយនិ ងមានទឹក្

េំលរនិងសរគឿងទឹ ក្( ូចជាទឹក្រតី ......)និងបភ្ងអម។ផងភ្ លនំ ភ្ លសធវើពីស ើម

ើងពី សរោោះការបាត់បង់ថ្នសារជាតិក្ូធិ
ល ន(gluten), ការភ្ណនំថ្នសាលបំ ណងការោយសធវើនំបា៉ាង់គឺ

សមស៉ាសធវើពីរេូវសាលី៧០%និង៣០%ថ្នសមស៉ាសធវើពីចបធា(PROSEA)។
ស ើមចបធាក្៏អាចសធវើជារសាសបៀរផងភ្ រ, អែក្េិក្ារពីមនុ េសសោក្វ ិជជបណិឍ ត, (Dr.Malcolm

Cairns)មា៉ា ខ្ម

សខ្ឿន បានផឋល់របាយការថាោំណំមួយសនោះមានការបាត់ បង់ ពីតមបន់ ីខ្ពេ់ថ្នAngami Nagas (អង់ហាគមីណ
ហាគ)ភូមិភាគឥសានរបសទេឥណ
ឍ , ស ើមចបធាគឺជា ំ ណបុរាណរបេ់របជាជនក្េិក្រណហាគបានោំ ុោះសធវើជា
រសា,និងសធវើជាអាហារេំរ ៉ាន់និងទឹក្ភ្តរផងភ្ រ។
របជាក្េិក្រសៅតំបន់ ណហាគក្៏យក្ស ើមចបធាសធវើជាចំ ណីរជូក្និងចំណីមាន់ផងភ្ រ,វាជាធនធានចំណីេតវក្ុង
ែ
តំបន់,ស ើមចបធាអាចផឋល់េតវសពលសៅេល់គល់ឬវាខ្ូចឬទំងលអផង,របាយការណ៏របេ់ PROTEAបាននិយយ
ថាសមស៉ាស ើមចបធាអាចជំនួេសមស៉ាសោតេំរាប់ចំណីេតវ ូ ជជាចំណីមាន់,ទ....។
េំរាប់សាលបំណងរសាវរជាវ, FAO’s coix lacryma-jobi L.រក្ុម ីសមម សៅក្ែុងសគ

ទំព័របានរបាប់ ថាស ើមចបធា

ជារុក្ខជាតិពណ៏ថ្បតងភ្ លមានរេ់ជាតិឆ្ែញ់។ ាមពណ៏មានក្៏ បានរបាប់សទៀតថាជាអាហារបំប៉ាន់រេេ់,
របសទេឥណ
ឍ បានោំសធវើជាបភ្នល ២៩.៩%សពលរាងេងួត, ៨.៥%របូសតអុី ន,២៧.៩%ហាវប័រ,៨.៩៦%សផេ,២.៧%វ ិ
ខ្យុរ

័េក្មម,(ether extract)និង៥១.៩%អុីរតូភ្េន(nitrogen-free extract)។

របាយការណ៏របេ់FAOថារបសទេឥណ
ឍ , ស ើមរុក្ខជាតិចបធាទទួលបានទនធិផលរបភ្
ថ្បតងរបសភទសនោះក្ែុង

ិចា(៦.១ រវាេ់អាសមរ ិច សាន/អា)។

ល១៣.៩សានថ្នរុក្ជាតិ

ីវាលសមមថ្នរបសទេឥណ
ឍ និងសាែប័នរសាវរជាវ

ចំណីេតវបានផឋល់នូវពូជចបធា,រួមជាមួ យBidhan Coix 1.ពូជសនោះរតូវបាន ុោះយ៉ា ងលអសៅតំបន់បាង
លិច,អូរ ីសា,អាសាម,បីហាខាងសជើង ស
អា)និងទនធិផលសពលរាំងេងួត៦.៩សាន/

ើយមានទនធិផលជាមធយម៣៤សាន/

គលខាង

ិចា(១៥.២២ រវាេ់អាសមរ ិច សា

ិចា(៣.០៤ រវាេ់អាសមរ ិច សាន/អា)។ និងបានកាត់ យក្សៅឲចំ ណី

េតវក្៏បានភ្ រ។
បភ្នែមសៅនិងេំភារោះក្េិក្មមនិងអាហារបំប៉ាន,ស ើ មចបធារតូវបានធាលប់ យក្សៅសធវើថាែំពយបាលសៅរបសទេចិននឹ ង
របសទេឥណ
ឍ ផងភ្ រ។រាប់ ធុញ្ដជាតិ សនោះផាុក្សៅសារជាតិក្ង់ោអុីត(Kanglaite)ជាអងគធាតុរាវាមនជាតិភ្ ល
សចញពីអុីន ូសេពើម(endosperm)ភ្ លអាចពយបាល ល់េួតនិងសថលើម,រក្ពោះនិងមហារ ីក្ េ់(េុ ន)ភ្ លរោឆភិ
បាលថ្នរបសទេចិនបានសធវើ។ ផលរបសយជន៏ថ្នឧេតរាប់ធុញ្ដជាតិ ចបធាភ្ លមានសារជាតិ អានធីតូមារ
(antitumaor)ក្ែុងសនោះមានរួមជាមួយ ខ្ូេិនូោយ(coixenolide)ផ្កលមីតីចអាេុីត(palmaitic acid)សេតរ ិក្អាេុីត
(stearic acid)អូលិក្អាេុីត(oleic acid)និងលីនូលិក្អាេុីត(linoleic acid) (Waraluck, et al.)។
ចុងបចចប់,រាប់រក្
ុ ខជាតិ របសភទសនោះភ្ លមិនអាចញ
ុ ំបាន(coix lacryma-jobi var. stenocarpa និង var. monilifer)
ពួក្វារតូវយក្សៅសធវើសរគឿងអង្កំភ្ លស រភាជប់សៅនិង រក្មារឬេំភារោះភ្ លសរបើ េំរាប់តុបភ្តងសៅវ ិញ។
ចំ

ុងផ្កកាម(Jamlong Pawkham),ជាមួ យនឹងគំសរាងការអភិវឌ្ឃន៏ ី ខ្ពេ់

ូលីេីក្
ា (Upland Holistic

Development project)ភ្ លមានទីាំងសៅឆ្ងថ្មរបសទេថ្ថបានបក្
រសាយពី ភ្ផលរ ឹង,ការយក្ស ើមចបធាសធវើសរគឿងអលល័ងការស

ើយមានរាងភ្វង

និងរាងពងរក្សពើរ។រាប់សនោះេែូលខាងក្ែុងមិនេូវរ ឹងស

ើយង្យរេួល

សធវើជាអង្គំ។ ផ្កខាម(Pawkham)គីជាផារមួ យេំរាប់សរគឿងក្ែុងផាោះភ្ លសធវើ
ពីរាប់ធុញ្ដជាតិសៅឯភាគខាងសជើងរបសទេថ្ថរបជាជនសធវើជាក្ភ្នសងថ្
ភ្បបជាជនជាតិ ភាគតិចបុរាណ។សៅក្ែុងឆ្ែំ២០១០បានរបកាេថាតំ ថ្ល
ថ្នរាប់ចបធា២០លីតមានតំ ថ្ល៤០០បាតរបាក្់ របសទេថ្ថ($១៣.០០
ុោល)។

២សរគឿងអលលង
័ ការសធវើពីស ើមចបធា

ឪកាេផាយោណិជជក្មមថ្នរាប់ធុញ្ដជាតិចបធា‒ ផារភ្ លអាចសៅរួច?
ោណិជជក្មមទីផារេំរាប់រាប់ធុញ្ដជាតិ ចបធាបានមានស

ើង,ជាពិសេេរបសទេចិននិងរបសទេថ្តវា៉ា ន់,េំរាប់ផា

ទំងសនោះ,មាន ំ ណំបភ្នលជាសរចើនខ្ុេាែនិងបភ្នលមានេលឹក្សរចើនស

ើយផារសនោះសៅថា“សផៀលបាលីចិន”(Chinese

Pearl Barley)ថវីសបើោំណំមិនរបាក្ ថាទសទរសាត( Hordeum vulgare)។សបើសរបៀបសធៀបសៅនឹងសោតនិងោំណំ
ថ្ទសទៀត,ការអភិ វឌ្ណន៏ោំណំចបធាមានការថយចុោះ។

ចប់ាំងពី ឆ្ែំ១៩៩០មក្,ការផាយោណិក្មមស ើមចបធាបានភ្ចក្ចយសៅរបសទេោវនោះក្៏ជាការកាត់បនែយ
ភាពរក្ី រក្សៅជនបទ។ សទោះជាយ៉ា ងណ,ការភ្េត2006 UNESCAP-CAPSAបានចុោះផាយពីតំថ្លផលិតផល
ក្េិក្មម,រួមបញ្ូជ លស ើមចបធានិងោំណំ ថ្ទសទៀត,សៅភ្តមានតំថ្លទមសរោោះឈ្មួញក្ណ
ឋ លជាអែក្ចចរតំ
ថ្ល។ពីក្េិោឍន,ចបធាសៅក្ែុងរេុក្នំសចញសៅសរៅរបសទេ ូចជាវតែុសៅាម ំសណើរការ,បនាប់ពីបញ្ជប់
ផលិតផលបាននំចូលរបសទេោវ,ភ្ លអាចបរ ិសភាគបានបភ្នឋ៉ាវាមានតំថ្លខ្ពេ់ភ្មន។អែក្េរសេរបានសអាយ
សយបល់ថាគួ ោក្់ទុនឲមាន ំសណើរការសក្ើនស
ក្ំថ្រខ្ពេ់( ុងសាវាតនិងប័

ើងស ើមចបធាសៅរបសទេោវស ើមបីជួយក្េិក្ររបសទេោវមាន

ឹម)។

េំណងណេ់,ស ើមចបធាសៅក្ែុងរបសទេោវបាន ំ សណើរការយ៉ា ងពិតរបាក្ ។របព័នធេមាជិ ក្របេ់សអក្ូ
សមមោះខ្ឺបីរជ
ូ ័រ(Kirby Rogers)បានឲរបាយការថារក្ុម
(http://xptradingcompany.com/),រក្ុម
េល់ភ្តរាប់(ឧទ

ុនអុីក្ភី(XP Trading Co.)ាមសគ

រទំព័រ

ុនសនោះមានទី ាំងសៅវាធាន(Vientiane),ចបធាសពលបក្េំបក្សចញ

រណ៏ រាប់ធុញ្ដជាតិ)ភ្ លអាចញ
ុ ំបាន,សរគឿងសទេឬសមស៉ា។

ក្ភ្នលងសផសៀងៗសៅទវីបអាេុីនរ ិតី ,អែក្វ ិទយសាស្រេតភ្ផែក្អាហារបានរក្វ ិធីស ើមបី ំសណើរការ ំ ណំរាប់ធុញ្ដជាតិ
ចូលសៅក្ែុងអាហារក្ែុងតំបន់ ។ឧទ

រណ៏....អែក្វ ិទយសាស្រេតសៅេក្លវ ិទយល័យមា៉ា ជូរ(Mae Jo university)ក្ំពុង

េិក្ារអំពីេកាតនុពលការសធវើកាសរ ៉ាមពីរាប់ ចបធា(Waraluck et al.)។

បរ ិសាែនវ ិទយថ្នស ើមចបធា
PROSEA បានបរ ិយយថាស ើមចបធាគឺ ជារបសភទរយោះសពលខ្លីថ្នការោំ ុោះ (ឧទ

ណ៏.....វាធន់និង ុោះផ្កកសលឿន

សៅរយោះសពលខ្លី, បុ ភ្នឋ៉ានឹងមានផ្កករយោះសពលភ្វងឬសពលខ្លីាមសាែនភាព) ការសនោះរតូវការេីតុណហភាពខ្ពេ់សោយ
សភលៀងសរចើននិងមាន ី ជាវជាតិ េមស

តុផល។
សៅតំបន់ រតូពិចរុក្ខជាតិ អាច ុ ោះបានក្ំពេ់ខ្ពេ់ជាងេមុ រទ២០០០ភ្ម៉ាត
(៦៥៦១

ិត
វ )។េ

សពលមានការរាំងេញួតយូ,ស ើ មចបធាអាច ុោះមានទឹក្ជនបាន,ថ្រពភ្ ល ុោះ
សោយឯក្ឯងភាគសរចើនបានរក្ស

ើញសៅតំបន់ សេើមាមបសណ
ឋ យរបោ

យ។ សោក្វ ិជជបណិឍ ត លូរ ី លីរ ីអូ (Dr.Lory Lirio)ជនជាតិ
៣ថ្រព ុោះឯក្ឯងចបធា

ីល
វ ីពីនភ្ផែក្រុក្

រក្ស ើមចបធា,បានបង្ហញ,តំ បន់ ីភក្់លបប់,ថ្រពភ្ ល ុោះឯក្ឯងភាគសរចើន ុោះជាបនតាែាមរយោះពនលក្និងរាប់
ពូជភ្ លធាលក្់ចុោះ។ស ើមចបធាអាចបនតពូជបានរេួលសោយធមមជាតិ,បភ្នត៉ាមានការលូតោេ់យឺតបនតិច,សៅតំបន់
ភ្ លសពញចិតត(FAO)សទោះជាយ៉ា ងណក្៏ សោយាមរយោះវ ិជជបណិឍ តលីរ ីអូ,សៅាមតំបន់ ភាគសរចើនថ្រពចបធាសៅ
សរកាមការក្ំរាមក្ំ ភ្

ងស ើមបីឲរាប់ពូជធងន់បានរបមូ លសៅសនោះនឹងការោរថ្រព ុោះសោយខ្លួនឯង។

សរៀបចំ ីេរា
ំ ប់ស ើមចបធា
ចបធាភាគសរចើនរក្ស

ើញសៅតំបន់ថ្រពឬតំបន់ ីទួល។ាមរយៈPROSEAS’សគ

រទំព័រCoixlacryma-jobi ការោរ

ពីមុនោំជាមួយថាែំេំោប់ផសិត, ឬរាំទឹក្សៅឋអុនៗជាមុន (៦០-៧០°C/១៤០-១៥៨°F )របភ្

លជា១០នទី

ស ើមបីរគប់រគងឬគំ ចត់ ផសិត(Ustilagocoicis)។ បនាប់មក្សយើងអាចយក្សឈ្ើ ចុោះ ី ជំសៅរបភ្
ភ្ម៉ាត(២អុី ច)ស

ល៥េង់ទី

ើយចប់ សផឋើមោំសៅស ើ មរ ូវសភលៀង។ទីទួលរតូវសខ្លៀតពី ាែ៣០េង់ ទីភ្ម៉ាត(១២អុី ច)ជួរគួ

សខ្លៀតពី ាែរ៤០សៅ៨០េង់ទីភ្ម៉ា ត(១៦សៅ៣២អុី ច)ថ្ផារក្ោទំងសនោះគួ រចំ នយរាប់ ពូជ៧សៅ១៥គី
ក្ែុងមួ យ

ូ/

ិចា(៦.២សៅ១៣.៤សផ្កន/ក្ែុងមួ យអារ)។ការកាត់ ស ើ មោំបនឋអាចសធវើសៅបាន,ជាពិ សេេេំ

រាប់ចំនីេតវ,សទោះជាវាាែនពន័ មានចាេ់ោេ់។ រាប់ ពូជសនោះមានពនលក្របភ្
ជាតិ សនោះ ុ ោះសចញជារុក្ខជាតិ យ៉ាងស
រាប់ មានសាច់សពញរបភ្
ពី ក្ិនយក្រាប់ស

ល១សៅ២អាទិតយ។រុក្ខ

ចណេ់៤ភ្ខ្ភ្ រមុ នសពលសចញផ្កករឬលំអងសក្ើតស

ើង។ស ើមបីឲ

លជា២ភ្ខ្។ស ើមរបេ់វាចប់ សផឋើមេញតសៅសពលញរាប់
ពូជអេ់ទឹក្។បនាប់
ួ

ើយ,(កាលយជាអងករ)រាប់ សនោះមិ នេូវលអទុក្ខបានយូ រ,̶ បុ ភ្នត៉ារាប់ ពូជភ្ លមិនទន់បក្

េំបក្អាចទុចបានយូរជាង(PROSEA)។
សាែប័ នទំងពីFAOនិ ងPROSEAបានឲរបាយការណ៏ថាទិ នផ
ឌ លរបេ់ចបធា២សៅ៤សានថ្នរាប់បក្
េំបក្ស

ើយក្ែុងមួ យ

ិចា (០.៩សៅ១.៨រវាេ់អាសមរ ិច គិតជាសាន/អារ)ជាមួយក្នាួគិ តជាភាគរយ(ចំ

នូ នរាប់ពូជបនាប់ពីគិតជាអងករ)ថ្ន៣០សៅ៥០ភាគរយ។
ស

តុអីផ
វ សប់ផាយស ើមចបធា?

រក្ុមភាគតិ ចជាក្េិក្រផ្កោង(Palaung ) ,ណម សេៀងលូងមួង(Nam SaengLoongmuang)បានរា៉ា យរាប់
ថាគឺ ជា ំណំបភ្នែមេំរាប់ ី ទីទួលបនាប់ពីរេូវ ី ទួល, ីភំ ា
ែ មរយោះភ្ខ្សបនាត់របសទេថ្ថនិងភូ មា៉ា បាន
សធវើវ ីធី បុរាណោយជាមួ យរាប់ ពូជសោត,រេូវ(Sorghum)(Sorghum bicolor)ស
ចំ ណីសពលមានសរាោះទុរ ិភិក្ស(សពលស ើមរេូវមានបញ្ជ
ហ )ស

ើយរាប់ ពូជចបធាគឺ ជា

ើយក្៏ ជាចំ ណីបភ្នែមេំរាប់ មនុ េសនិ ងេតវេំ

រាប់ យក្សៅបរ ិសភាគបានភ្ រ។ភាពសផសៀងៗថ្នោំណំរាប់ពូជ,ក្េិក្រភ្ លចិ ញ្ជឹមជិ វ ិតណមួ យ,សនោះ
ជាស

តុ ផលលអបំផុតគួ រោំស ើមចបធា។

ផលរបសយជន៏មួយសទៀតថ្នស ើ មចបធាគឺ ជាោំណំធន់ នឹងជំងឺ,ជំងឺភ្ លប៉ា ោះោល់មានតិចណេ់និង
េតវលិត
អ មានការយក្ចិតទ
ត ុ ក្ខោក្់ តិច។ោំណំរបសភទសនោះអាចោំក្ុងទឹ
ែ
ក្បានផង, ី ភ្ លមានជាតិ
អាេុីត(Acidcand lateritic), ី ភ្ លខ្ូចស

ើយឬ ី សទ,សផអៀង(Pandey និងRoy)។

រាប់ ភ្ លមានរេ់ជាតិ ឆ្ញញ់និងមានអាហារបំ ប៉ានសរចើ នជាងរេូវនិងរេូវសាលី,ស ើមចបធាមានេកាឋ
នុ ពលេំរាប់ ោំសៅជុំ វ ិញពិភក្សោក្បាន។សរៅពី សនោះរាប់ ពូជអាចយក្សៅសធវើជាចំ ណីេតវផងភ្ រ។
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ទំ ព័រសនោះស ើមបីទទួ លពត័មានបភ្នែមអំពីរាប់ ពូជនិងកាម៉ាុងរាប់ ពូជ2012 ECHO Asia Seed Bank

Catalog.
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