ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី
ចំណ៊ីដែលអេអ្វើអៅតាមកសិដ្ឋាន: ការផលិតចំណ៊ីត្ត៊ី អដ្ឋយ ឃ៊ីត មិដកលសន ជាត្បធាន
ត្បតិបតតិ ផទះអាឡហា
ភឺតូ ត្រ៊ីនសសា
៊ី
ផាឡាវ៉ា ន់ ហ្វល
៊ី រ
៊ី ៊ីន
ូ

[កំ ណត់ ត្តារបស់ត្បធាន អោកឃ៊ីតបាននិងកំ រងេនវតតន៍កសិកមមត្បកបអដ្ឋយនិ រនតរភារ

អៅផទះអកមងកំ ត្ាអាឡូហាអៅភឹ តូ ត្រ៊ីនស៊ីស េស់រយះអរលជាអត្ចើនឆ្នំ អែើ មប៊ីបអងកើតចំ ណ៊ី
រ ឹងដែលទាញអចញរ៊ីកសិដ្ឋាន

ដែលត្តូវបានអត្បើទាំងអកមងកំ ត្ានិ ងេនកអៅកនងតំ បន់។

មានេភ័ យឯកសិទ្ិដទ ែលបានអៅអលងឃ៊ីត
អៅឯផទះអាឡូហា

ដែលជាកដនែងដែលអេកូ

ខ្ំ

និ ងត្កុមត្េួសាររបស់គាត់ កាលរ៊ី ដខម៊ី នាមន

អាឡូហាបានត្បាររវអ្វើសិកាាសាោសត៊ីរ៊ី
កសិកមមត្បកបអដ្ឋយនិ រនតរភារ។ ខ្ំ មានចំណាប់ យ៉ាងខ្ែំងអដ្ឋយេវ៊ីដែលអេអាចសំអរចបាន
ជាមួ យនឹងវតថធាតចូ លដែលមានអៅកនងសកិ ដ្ឋានដតតិ ចតួ ចអៅកនងផ្ផទែ៊ីែ៏តូចមួយ។
កនងេតថបទ្អនះឃ៊ីតស៍

អៅ

នឹ ងដចករ ំដលកមូ លដ្ឋានខែះសំរាប់ ការបអងកើតចំ ណ៊ីត្ត៊ីដែលអេអ្វើបា

អៅកនងកសិដ្ឋាន។.]
ភារដែលអាចផលិតអៅកនងសកិ ដ្ឋានបានបានអ្វើអអាយកសិកមមកាន់ដតមាននិរនតរភារអឡើ
ង។កាកសំណល់រ៊ីត្គាប់រកាជាតិនិងោមកសតវេឺជាដផនកផ្នវែតអាហាររូបតថមន
ភ ិងអាចកាត់
បនថយផ្លែផ្នធាតចូ លតាមរយះការអត្បើត្បាស់ជ៊ីកំប៉ាសតិដែលត្តូវការកំ អៅ អាចជអនែន ការផ
លិតបូ ខ្ស៊ី
ចំ ណាយ

ឬក៏ជ៊ីផ្បតង។

ចំណ៊ីអាហារដែលអ្វើអឡើងអៅកសិដ្ឋានក៏ អាចកាត់ បនថយការ

ត្បសិនអបើ កសិករចាត់ ដចងនិ ងអត្បើ ត្បាស់្នធានដែលមានរាបសាប់ របស់អេ

ឧទាហ្រណ៍ កសិករេួ រដតបអងកើត វលអមមអដ្ឋយការអត្បើ ការដ្ឋំអមមអនះសំរាប់សតវាហ្នះ
ការផលិតចំ ណ៊ីត្ជូករ៊ី កាកសំណល់ត្គាប់ រកាជាតិ និងេនផល (ែូចជា កាកទ្ឹ កអដ្ឋះអគា)
ការដ្ឋំរកាជាតិ សដណតកសំរាប់ កាត់ អអាយរដរស៊ី

អហ្ើយនិ ងការដ្ឋំត្បអភទ្ហ្វឺនទ្ឹក

និ ងរកា

ជាតិ ទ្ឹកសំរាប់ ត្ត៊ី និងបកស៊ីសតវ។
អដ្ឋយអត្ាះែង់ ស៊ីអតផ្នសតវចញ្ចឹមមានការអកើនអឡើង

ែូ អចនះអហ្ើយកសិករដែលជាលកា

ណះអរាងចត្កបានរកអឃើញវ ិ្៊ី និងមអ្ោបាយកនងការបអងកើនកសិដ្ឋានគាត់ អៅជាមានលកា
ណះមានអាហាររូបតថមភសំរាប់ ជាត្បអយជន៍ ែល់ត្បរ័នធរបស់គាត់។េតថបទ្អនះនឹងរិនិតយ
អៅអលើវ ិ្៊ីសាស្រសតនិងយទ្ធសាស្រសតបអចចកអទ្សចាំបាច់សំរាប់កសិករខ្នតតូ ចអអាយទ្ទ្ួ ល
បានអជាេជ័ យជាមួ យនឹងចំ ណ៊ីត្ត៊ី ដែលទាញអចញរ៊ីកសិដ្ឋាន។កសិករជាែំ បូងេួ រដតអ្វើការ
អរញអលញជាមួ យនឹងត្បរ័ នដធ ែលមានរាបសាប់ ែ៏សំខ្ន់ (និ ងជាលកាណះេកមម)របស់គាត់
អហ្ើយបនាទប់មកសិមេិ តរិចារណាអអាយកាន់ដតខ្ែំងខ្ែអឡើងនូវត្បតិបតតិការណ៍របស់កាត់
ទាំងេស់ (រូបភារទ្៊ី ១)

ជាសំខ្ន់ សូមកត់ ចំណាំថាមានអសៀវអៅ កាដសតនិ ងការដណនាំជាអត្ចើនបានបំរាមចំ អាះ
ទ្ំ អនារអៅនឹងការអបាះបង់អចាលផ្នវ ិ្៊ី សាស្រសតដែលអបាះបង់ អចាលផ្នការផលិតចំ ណ៊ីសំរាប់
ត្បរ័ នធដែលសំខ្ន់ ជាងអនះអដ្ឋយគាមនការវយតំ ផ្លជាមនអហ្ើយបនាទប់មកក៏បអងកើតបអចចក
វ ិទ្ោលម៊ីដែលមានដតមួ យរយះអរលណាមួ យដែលមានការអរៀបចំ ដផនការបានយ៉ា ងលអ

អត្បើ

ត្បាស់្នធានអត្ចើន និ ងអាចជាការរិត។

OVERVIEW OF THE ALOHA SYSTEM
រូបភារទ្៊ី១ យទ្ទសាស្រសតផល
ត ់ចំណ៊ីត្ត៊ី អដ្ឋយេិ តចាប់រ៊ីការ
អត្បើត្បាស់យ៉ាងអត្ចើនអៅជារួមតូចដតបានផលអត្ចើន។
ការអ្វើដផនការរាប់ ទាំងការធានាអអាយមានទាំង

្នធានចំណ៊ីទាំងអៅកនងកសិដ្ឋាននិ ង

អត្ៅកសិដ្ឋាន កនងករណ៊ីជាយថាអហ្ត “ កសិករភាេអត្ចើ នមិនរកាទ្កនូ វអត្េឿងផសំទាំងេស់
ដែលអេត្តូវការអឡើយអែើមប៊ីអរៀបចំចំណ៊ីដែលត្េប់ ត្គាន់ សំរាប់ អត្បើ ត្បាស់ឬជាឧបករណ៍
ោយឬរូតជាែំ ។

ែូអចនះរួកអេត្តូវដតមានការធានា្នធានទ្៊ីផារជាបឋមនិ ងជាជំ អរ ើស

ត្េប់ អរលអវោ ដែលមិ នដមនជាសកមមភារត្េប់ត្េង្មមតាអឡើយ(Skillicorn et al., 1993).
បទ្រិ អសា្ន៍ របស់អយើងជាមួ យត្ត៊ី្៊ីឡាបយ៉ា ជ៊ី អាយដេហ្វ្៊ី ត្បអភទ្រូ ជដែលលអជាង និង
ត្ត៊ី អនះរណ៌ត្កហ្មយកមករ៊ី ការ ិយល័យជលផលនិ ង្នធានទ្ឹ កកនងត្បអទ្សហ្វ៊ីល៊ីរ៊ីន ក៏
ែូ ចជាត្ត៊ីកយរ៊ីត្បអទ្សជប៉ា នទ្ទ្ួ លបានរ៊ី ឈ្ួញបង្ក
ម
ក ត់ រូជលក់កនត្បអទ្សហ្វ៊ីល៊ីរ៊ីន (រូបភារ
ទ្៊ី ២)។ អៅកនងត្បរ័ នទអត្បើអដ្ឋយទ្ឹ ករត់ អៅវ ិញអៅមករបស់អយើង អយើងក៏ បានរកាទ្កត្ត៊ីេ

ដណតងឆ្ែំង និ ងត្ត៊ីកាលរស់ខ្ងអត្ៅសំណាញ់ត្ត៊ី្៊ីឡាបយ៉ា ។ត្ត៊ី ខ្ងអត្កាមអនះវស៊ីកាក
សំណល់ដែលអៅសល់

កាត់ បនថយកំអទ្ចសំណល់និងរកាទ្កនូ វរបស់រ ឹងអអាយរត់ អៅរក

កដនែងមួ យ(ជាកដនែងដែលត្បរ័ នធរកាទ្ឹកមនអរលបូមវចះអឡើង)

តាមរយះការបូ មអនះ

អហ្ើយអឡើងអៅែល់កំរាល់ត្េួសឬតំ រងកំ ចាត់ របស់រ ឹង។ វក៏ជួយទ្ប់ សាកត់ ចំនួនកូ នត្ត៊ីតូចៗ
អដ្ឋយការអអាយចំ ណ៊ីែល់កូនដែលអទ្ើបនឹងញាស់។

រូបភាបកាន់ អដ្ឋយឃ៊ីត មិដកលសនអៅផទះអាឡូហា
្នធានចំណ៊ី
ផាកសារាយ
សំរាប់ ត្ត៊ី្៊ីឡាបយ៉ា រាបសះ

ដែលត្ត៊ី អាចដហ្លអដ្ឋយអសរ ៊ីឬអៅកនងអាង

សារាយេួរដតជា

ចំ ណ៊ីែំបូងដែលអេត្តូវេិត។ រាបសះដែលអាចផទកចំនួនត្ត៊ី បាន៣េ៊ី ឡូ កនងមួ យដម៉ា ត្តកាអរ ៉ាអាច
អអាយជាត្បអយជន៍ យ៉ាងអត្ចើនរ៊ី ការបដនថមជ៊ី

ដែលអាចបអងកើនផាកសារាយអហ្ើយនិ ងកាត់

បនថយផ្លែទ្នែំបូង។ជ៊ី្មមជាតិ ត្តូវបានអត្បើ ត្បាស់កត្បរ័
ន
នធរបស់អយើង ដតជ៊ីត្កុមហ្នឬក៏ អាច
ម៌ ជអនែនដែលអេទ្ិ ញនិ ងជ៊ីកំប៉ាសតិក៏អេអាចអត្បើត្បាស់បានដែរ។អទាះជាយ៉ា ងណាក៏ អដ្ឋយ
សូមអ្វើដផនការអត្បើត្បាស់វតថធាតដែលមានអៅកនងកសិដ្ឋានមននឹងរិ ចារណាទ្ិញរបស់មក
អត្បើ។
ត្ត៊ី ដែលបានត្បអយជន៍រ៊ីការផលិតសារា៉ា យ (ែូចជាត្ត៊ី ទ្៊ីឡាប់យ៉ាអនះ) មានអគាលិការេនទិ
លៗអៅអលើរាបសក៊ី របស់វដែលេនញ្ញាតិ អអាយវទ្ទ្ួលបានអាហារូបតថមភកងភ៊ី
ន តូបងត
ែ
ងជា
ត្បភរចំ ណ៊ីមួ យ។មានត្បូអតេ៊ីនខពស់

អកាសិកាដតមួ យរបស់សារា៉ា យអាចលូតោស់អៅរ៊ី

អលើផ្ផទទ្ឹកដែលអាចទ្ទ្ួ លបានរនែឺត្រះអាទ្ិតយ។ជ៊ី ជាតិ អៅកនងទ្ំ រង់ ផ្នជ៊ី អាចម៌សតវ ជ៊ី កំប៉ាសតិ
បូ ខ្ស៊ី

(ជ៊ី កំប៉ាសតិដែលផាអប់ មិនត្តូវការខយល់បានរ៊ី សារធាតអៅកនងែ៊ី ជាមួយនឹ ងេតិ សខម

ត្បាណដែលមានត្បអយជន៍ )

ឬក៏ អាចម៌ ជអនែននឹ ងត្តូវបានបង្គងរប់អៅអអាយការលូតោស់

ផ្នសារា៉ា យអៅអរលដែលរនែឺត្រះអាទ្ិ តយ មានត្េប់ ត្គាន់ កងបរ
ន
ិសាថនត្តូរិក។ អយើងត្តូវការ
តិ ចជាង១អតានកនងមួ យហ្ិតាកនងការផលិតមតងចំណាយេស់១២០ផ្លៃសំរាប់ អអាយត្ត៊ី ទ្៊ី
ឡាបយ៉ា ត្បសិនអបើចំនួនផូសរវ មានត្េប់ត្គាន់។

រូបទ្៊ី៣ ែោត្កាមថាសសិេ៊ី បង្កាញរ៊ីត្ត៊ី

រូបទ្៊ី៤ ថាសសិេ៊ីកំរងត្បតិបតិកា
ត រណ៍ កត់ត្តារ៊ីលទ្ធភារ

មាសសរអមមនិងជំអៅសមរមយសំររាប់

អាចអមើលអឃើញត្ត៊ីមាសសរអមម តារាងបង្កាញរ៊ីការលូត

វស់រនែឹ

ោស់កនងសារា៉ា យជាការអ្ែើយតបអៅនិងចំនួនដែលបាន
បដនថមផ្នជ៊ី្មមជាតិ (ជាេ៊ីឡូ)

រូបថាសសិេ៊ី(រូបទ្៊ី៣) េឺ ជាឧបករណ៍្មមតាមួ យដែលកសិករអាចអ្វើបានអែើមប៊ីត្តួតរិ និតយ
រនែឺផ្នរាបសះអែើមប៊ីកំណត់ ចំនួនសារា៉ា យដែលលូតោស់និងអែើមប៊ីបា៉ានត្បមាណអអាយបានលអ
ថាអតើ ត្តូវការជ៊ីប៉ានាមនអែើមប៊ីេិតអអាយត្តឹមត្តូវរ៊ី ការផលិតរបស់សារា៉ា យ។
សូមរកាការកត់ ត្តារ៊ីកំរ ិតផ្នរនែឺជាត្បចាំអាទ្ិតយ

អហ្ើយដកតត្មូវចំ នួនជ៊ី ដែលដ្ឋក់ចូល

អដ្ឋយដផអកអលើ ការអានរបស់សិេ៊ី (រូបទ្៊ី ៤) អែើមប៊ីកំរ ិតចំនួនផលិតអាហារអអាយបានអត្ចើ ន
បំ ផត អគាលបំ ណងអនះេឺ អអាយអៅអេៀកនឹ ងចំ នួន៣០សង់ទ្៊ីដម៉ា ត្ត (១២េ៊ីង) តំបន់រនែឺ(អៅ
ដបលដែលេនកដ្ឋក់ ថាសសិេ៊ីអៅកនងទ្ឹ កែល់៣០សម

េនកនឹ ងអសទើរដតមិ នអាចអមើ លវ

អឃើញ) កំ រ ិតរនែឺ(អហ្ើយនិងមានអត្កាយអទ្ៀត េឹ ការផលិតសារា៉ា យ) ដផអកអលើចំនួនជ៊ី រនែឺត្រះ
អាទ្ិ តយ រយះអរលររកនិងផ្លៃ។ ចូ រចាំថា វេឺ ជាត្បរ័ នជ
ធ ៊ី វវ ិទ្ោមួ យអហ្ើយវនឹងដកតត្មូវយឺ
តៗអត្ាះធាតចូ លត្តូវបានបដនថមឬែកអចញ។
អាចម៌ ត្បអចៀវអាចជា្នធានែ៏ លម
អ ួ យសំបូរជាតិផូសរវ សរ ិរាងរ

អហ្ើយអយើងអឃើញថាអាចម៌

ត្បអចៀវកនងតំបន់ របស់អយើង (រ៊ី អាចម៌ ត្បអចៀវដែលស៊ីដផែអឈ្ើ ) មានកំ រ ិតជាតិផូសរវ ខពស់ជាង
អាចម៌រ៊ីសតវទ្ំារអេៀង (រូបភារទ្៊ី ១)។ អៅអលើកសិដ្ឋានរបស់អយើង ជ៊ី អាចម៌ ត្បអចៀវបានផ
លិតកំ រ ិទាបបំ ផតអៅអលើថាសសិេ៊ី មានន័ យថាមានកំរ ិតរនែឺខពស់បំផតែូអចនះអហ្ើយ ក៏ មាន
ការផលិតជាតិ សារា៉ា យមានខពស់បំផតដែរ។

ជាជំ អរ ើសអយើងក៏ អឃើញដែរថាអាចម៌ជអនែន

របស់អយើងមានត្បសិទ្ិ ភា
ធ រជាងអាចម៌ សតវទ្ំារអេៀងសំរាប់ ការបដនថមជាតិ ផូស័រវ ។ជ៊ី អាចម៌
ត្បអចៀវស៊ីដផែអឈ្ើ បានផលិកំរ ិតទាប់ បំផតផ្នថាសសិេ៊ី

មានមានកំ រ ិតរនែឺខស
ព ់បំផតែូអចនះ

អហ្ើយមានការផលិតសារា៉ា យអត្ចើន
បំ ផត

េឺអដ្ឋយសារដតជាតិ ផូស័រវ ខពស់

អៅកនងអាចម៌ វ។
តារាងទ្៊ី ១ ការអផាតតអៅអលើអាហាររូប
តថមភ ១) អាចម៌ ត្បអចៀវ ២) អាចម៌ជអនែន
៣)បូ ខ្ស៊ីសំរាប់ អត្បើកនងការផលិតសា
រា៉ា យ

ជ៊ីរ៊ីត្កុមហ្នាណិជជកមម
េនសាសន៍រ៊ីជ៊ីសំអយេជាអត្ចើនដផអកអៅអលើភាររិបាកផ្ន្នធានទ្ឹ កនិងផូស័រវ ។អេ
និ យយថាជ៊ីេយអរ ៉ានិងផូស័រវ ត្តូវបានដណនាំត្បសិនអត្បើជ៊ីកំប៉ាសិឬ
ត អាចម៌ សតវមិនអាចទ្ទ្ួ ល
បាន។ជ៊ី ដែលមានផូ ស័រវ អត្ចើ ន0.625

Kg/100

m2/កនងមួ យអាទ្ិ តយត្តូវបានដននាំសំរាប់ ជា

ឃ្ែំងចំណ៊ីរែល់សារា៉ា យសំរាប់ ការផលិតត្ត៊ី ទ្៊ីឡាប់ យ៉ា(បូ អខក េិនអេ)។អទាះជាយ៉ា ងណា
ក៏ អដ្ឋយអៅកនត្បរ័នធដបប្មមជាតិ របស់អយើងទាំងេស់
ត្បអចៀវមិនអាចរកបាន)

អយើងអឃើញថាកំ ប៉ាសតិ

(អបើជ៊ីអាចម៌

មានអត្ចើ នជាងការត្េប់ ត្គាន់ កងការផលិ
ន
តសារា៉ា យ

ែូ អចនះអហ្ើយ

ការបនថយការចំណាយនិងផល់ប៉ាះាល់អៅអលើែ៊ីអៅជំ វ ិញនិងត្បរ័ នទ្
ធ ឹ ក។
រកាជាតិហ្ឺន
វ េដណតត
រកាជាតិទ្ឹកជាអត្ចើ នែះលូតោស់បានលអកងបឹ
ន ងដែលមានជ៊ី ត្េប់ ត្គាន់ កងការគាំ
ន
ត្ទ្រួ កវ។
វត្តូវបានអេអត្បើ ត្បាស់ជាចំ ណ៊ីអាហារនិងជារបស់បង្គងរប់ដែលមានតំ ផ្លសនសំសំផ្ចអរល

ដែលអេអត្បើ ត្បាស់ចំណ៊ីដែរលមានតំផ្លផ្លែ។ រកាជាតិេដណតតទ្ឺកែូ ចជាដសែទ្ឹក ដសែទ្ឹកែូច
ជាផ្ច (ជាត្បអភទ្ខសគាន) និ ងសូមប៊ីដតចកទ្ឹ ក ក៏ អាចត្តូវបានយកមកអត្បើត្បាស់ត្បសិនអបើ
រួ កវអត្បើខសៗគានសំរាប់ត្បអភទ្ត្ត៊ី របស់េនក។

សាវស៊ីសតវែូចជាត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់ យ៉ានិ ងត្ត៊ី

មាសស៊ីសារា៉ា យកនងបរ ិមាណអត្ចើនផ្នរណ៌ផ្បតងជាត្បភរចំ ណ៊ីររបស់វ។
ជំ អរ ើសសំរាប់ ការផលិតរាប់ទាំងរាបសះទ្ឹកដ្ឋច់ អដ្ឋយដឡក

្ងដ្ឋក់ ទ្ឹកឬសនកក៏
ែូចជាកបួន
ូ

ដែលមានការការារអដ្ឋយសំណាញ់កងការចិ
ន
ញ្ចឹមត្ត៊ី។ចូ រចាំថាចំ ណ៊ីដែលលូតោស់អៅ
កនងរាបសះត្ត៊ីត្តូវដតការារឬអអាយអៅអដ្ឋយដឡករ៊ី ត្ត៊ី

មិនេញ្ចឹងអទ្ត្ត៊ី នឹងជាន់ អលើអហ្ើយ

បំ ផាែញរកាជាតិ អនះ ជាការបដនថម អបើ សិនជាអគាលអៅេឺ ជាសារា៉ា យ ការលូតោស់របស់រកា
ជាតិ អៅអលើផ្ផទទ្ឹកនឹ ងការាររនែឺត្រះអាទ្ិតយនិងការារមិ នអអាយមានការលូតោស់របស់
សារា៉ា យនិងភ៊ី តូបែងតងែផ្ទ្អទ្ៀតជាអត្ចើ ន។ វមានការរិ បាកផលិតទាំងត្បភរត្បូអតេ៊ីន(ែូ ច
ជាសារា៉ា យនិងរកាជាតិទ្ឹក) អអាយមានសកាតនរលអរញអលញកនងបរ ិមាណទ្ឹកែូ ចគាន។
រកាជាតិេដណតតទ្ឹ កជាអត្ចើនត្បអភទ្និ ងរកាជាតិ ទ្ឹកមានត្បអតេ៊ីនខពស់ណាស់

កនងការ

រិ អសា្ន៍ផ្សែផ្ចទ្ឹក ត្តកួន ត្កចាប់ ចកតូច ទាំងចកតូ ច និ ងត្តកួ នមានរាតយូជាចំណ៊ីខពស់លអ
អហ្ើយមានត្បូអតេ៊ីនខពស់ ែល់អៅ២៨%អៅ៣២%(Kalita et al., 2007).ទាំងអនះជាចំ ណ៊ីែ៏េ
សាចរយអៅអរលវែះអដ្ឋយអសរ ៊ីជាដ្ឋំណាំសំរាប់ ត្ត៊ី អែើមប៊ីធានាបាននូ វការត្បមូ លផលអទ្ៀង
ទាត់ ។
ចកតូ ចដែលរាយការណ៍ថាមានកំ រ ិតត្បូអតេិនរ៊ី ១៩អៅ៣០%

េឺ ជារកាជាតិទ្ឹកដែលលូត

ោស់អលឿនដែលជាបំ ណងត្បាថានកនងការបញ្ូច លអៅកនងការសិកាអៅត្បអទ្សឥណា
ា ។េនក

ចិ ញ្ចឹមត្ត៊ី ត្តូវដតត្បយ័តនមិនត្តូវត្បមូ លផលវអអាយអលើសលួសអនាះអទ្ អទាះជាយ៉ា ងណាក៏
អដ្ឋយ អែើ មប៊ីអអាយការផលិតដែលមាននិ រនតរភារអាចរកាបាន។ កបួនចាប់ ជាទ្ូ អៅេឹ ថា
(អត្កាមលកាខណាេំ និតែ៏ ត្បផ្រ) េឺមិនត្តូវត្បមូ លផលអអាយអលើសចំ នួនាក់កណា
ត លផ្នជ៊ី វ
មា៉ា សដែលេដណតតទ្ឹកអនាះអឡើយកនងមួ យអាទ្ិតយមតង៩ ឬ១កនង៧ផ្នចំនួនជ៊ី វមាសកនងមួ យ
ផ្លៃ)

ជាការលអេឺត្តូវរកាវអអាយមានកនងែំណាក់កាលជា្មមជាតិ អលឿន

ែូ អចនះអហ្ើយត្តូវ

មានការត្តួតរិនិតយថាមអ្ោបាយមួ យណាមានផលជាងកនងត្បរ័នធរបស់េក
ន ។

ចកដែលេ

ដណតតទ្ឹ កតូចៗេដណតតបានលអជាង្ំ ៗ អហ្ើយចកមួយអទ្ៀតលូតោស់បានលអណាស់ ដតវ
អាចលបអេបណិ ត ច។
អៅកនងចំ ណ៊ីត្គាប់េដណតទ្ឹករបស់អយើង (រិ រណ៌នាខ្ងអត្កាម) ចកមានការេដណតតលអជាង
ចកមួ យអទ្ៀត (អាសូឡា) ឬក៏ចក្ំ ដែលមានការទាក់ ទ្ងអៅនឹ ងត្បរ័ នខ
ធ យល់របស់វ។ ចក
សាលវ ិអនៀត្តូវបានផាអប់ ជាមួ យនឹងរកាជាតិទ្ឹកដែលមានត្បូអតេ៊ីនខពស់ជាង កនទក់ សាច់ែូង
សៃត
ួ ចំ ណ៊ីត្ត៊ី និង កាកេំ អៅ អែើមប៊ីបអងកើតបានជាចំណ៊ីេដណតតទ្ឹ ដែលមានេណភារខពស់ជា
ង។ អយើងអឃើញថាទ្ំ នាញខយល់ដែលមានកនងចកសាលវ ិអនៀ មានសារះសំខ្ន់ ណាស់សំ
រាប់ ការេដណតតទ្ឹ កផ្នចំណ៊ី។
តទ្ឹកអរលអត្កាយ។

អយើងនឹ ងរិ ភាកាគានអទ្ៀតរ៊ីេណត្បអយជន៍ផ្នចំ ណ៊ីរេដណត

ចំណ៊ីសូនជាត្គាប់
អដ្ឋយអត្ាះកសិករត្តូវការការផលិតចំ ណ៊ីរអអាយកាន់ ដតត្បអសើរអឡើង ចំ ណ៊ីរដែលរ ឹងខ្ប់
េឺ ជាវ ិ្៊ីែ៏លម
អ ួ យដែលត្តូវរិ ចារណា។ដតអៅជាយ៉ា ងណាក៏ អដ្ឋយ

បញ្ញ
ា ជាអត្ចើនសំរាប់

កសិករមួ យចំ នួនេឺតំផ្លផ្នចំ ណ៊ីររ៊ីត្កុមហ្ន។ កំណត់ ត្តារបស់អេកូដផនកបអចចកអទ្ស រ៊ី ការ
ចិ ញ្ចឹមត្ត៊ី “Fish Feed” (ETN, 2010) បានអ្វើបញ្ជឹរចំ ណ៊ីរបដនថមសំខ្ន់មួយចំនួនដែលត្តូវបាន
អត្បើត្បាស់ជាទ្ូ អៅ មានកនទក់ េង្កកម កអនតៀរ កំ អទ្ចកំ ទ្៊ីរ៊ីត កាកអាត នឹងសែឹងរណ៌ផ្បតង
ជាអត្ចើនអទ្ៀត (Murnyak, 2010).

សំរាប់ចំណ៊ីត្គាប់ ដែលសូន ការ ិយល័យជលផលនឹ ង

្នធានទ្ឹកកនត្បអទ្សភ៊ី ល៊ីរ៊ីនបានបង្កាញថាកាលវ ិភាេចំ ណ៊ីរសំរាប់ ការរ ៊ីកចំ អរ ើនេួ រត្តូវ
បានយកមកេនវតតន៍សំរាប់ អ្វើអអាយត្បអសើរអឡើងផ្នការលូតោស់នឹងកំ ផ្រ(តារាងទ្៊ី ២)
វជាការលអបំផតកនងការតត្មូវការអអាយចំ ណ៊ីអៅែល់អាយទ្ំ ងន់ របស់ត្ត៊ី
ទ្ំ ហ្ំផ្នត្គាប់ចំណ៊ីអត្ាះទ្ំហ្ំផ្នឃ្ែង
ំ ចំណ៊ីរមានការអកើ នអឡើង។

និងដកសត្មួល

អបើ ត្ត៊ី មិនត្តូវបានអកើន

អឡើងេនកត្តូវតត្មូវត្គាប់ចំណ៊ីរអអាយត្តូវតាមទ្ំ ហ្ំត្ត៊ីតូចបំ ផតដែលមានកនង្ងឬបឹង អែើមប៊ី
ធានាថារួ កវទ្ប់ ទ្ល់ជាមួយត្ត៊ី ្ំៗបានអៅអរលមានការអអាយចំ ណ៊ីមតងៗ។ អបើេនកអៅដត
ឈ្រអៅដតមួ យកដនែងអហ្ើយកដនែងអអាយចំ ណ៊ីរអៅដតែដែល
យស៊ីចំណ៊ីអៅអរលណាដែលេនកមកអអាយវ។

ត្ត៊ី នឹងត្តូវបានបអត្ងៀនអអា

ការអ្វើែូអចនះមានភារង្កយរាបសួលកនងការ

ត្តួតរិនិតយរ៊ី ការរ ៊ីកចំ អរ ើនផ្នត្ត៊ី របស់េក
ន ។ កំ អអាយចំ ណ៊ីរអលើសលួសឬខសអរល អត្ាះត្ត៊ី
នឹ ងទ្ំ នងជាស៊ីភារចំ អណញឬកំ ផ្រេនកេស់។ការចំ អណញនឹ ងត្តូវបាត់បង់អត្ាះត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់
យ៉ា នឹ ងអាចដហ្លមិ នស៊ីចំណ៊ីអត្ាះថាចំណ៊ីផ្លែមានអត្ចើ នត្ចាស់ត្ចាលអរក។
ការខជះខ្ជយចំណ៊ីរអនះនិងចំ អណញតិ ចសំរាប់កសិករ។

លទ្ធផលផ្ន

ចំ ណ៊ីរដែលអ្វើអដ្ឋយខែួនឯងតត្មូវ

អអាយមានការហាលនិ ងអអាយចំ ណ៊ីរអែើមប៊ីអអាយផលសំអរចបានលអ។

ត្បរ័នធហាលចំណ៊ី

រដែលមាននិរនតរភារត្តូវេិតជាមនការយកអៅេនវតតន៍អៅអរលផលិតចំណ៊ី។
តារាង២ តារាងអអាយចំណ៊ីរ៊ី ការ ិយល័យជលផលនិ ង្នធានទ្ឹ កបអងកើតអឡើងសំរាប់ ជួយ
ការលូតោស់ត្ត៊ី និងការចំអណញអអាយបានលអត្បអសើរ។
អាត្តាចំ ណ៊ីនិ ងកាលវ ិភាេរ៊ី ការ ិយល័យជលផលនិង្នធានទ្ឹក
េត្តាអអាយ
អាយត្ត៊ី(ផ្លៃ)

1 to 15
16 - 31
32 - 46
47 - 61

ត្បអភទ្ចំណ៊ី

fry mash ចំណ៊ី
កិន
ចំណ៊ីកិន
starter ចាប់អផតើ
ម

grower លូត
ោស់

ចំណ៊ីផ្នទ្ំងន់

ភារញឹកញាប់ផ្ន

ទ្ំងន់លប
អ ំផតសំ

ត្ត៊ី

ការអអាយចំណ៊ី

រាប់ការអអាយ

8.0%

4x មួយផ្លៃ

6g

7.0%

4x មួយផ្លៃ

25g

6.0%

4x មួយផ្លៃ

36g

5.0%

3x មួយផ្លៃ

50g

62 – 76
77 – 91

grower លូត
ោស់

grower លូត
ោស់

4.0%

3x មួយផ្លៃ

72g

3.0%

3x មួយផ្លៃ

100g

92 – 105

finisher បញ្ច ប់

2.5%

2x មួយផ្លៃ

121g

106 – 120

finisher បញ្ច ប់

2.0%

2x មួយផ្លៃ

150g

រូបទ្៊ី៥ បអងកើតចំណ៊ីេដណតតទ្ឹកអអាយខែួនឯងដែលមាន
េនភារខពស់មិនរិបាកអឡើយ

ការផលិតចំណ៊ីត្ត៊ីអៅកនងកសិដ្ឋាន
ជាមួ យនឹងការរិ អសា្ន៍និងការយកចិតតទ្កដ្ឋក់កងការកត់
ន
ត្តា

កសិករចញ្ចឹមត្ត៊ី អាចផលិ

តចំ ណ៊ីដែលមានេណភារខពស់អដ្ឋយខែួនគាត់ បាន(រូបទ្៊ី ៥)។កនត្បអទ្សជាអត្ចើនមា៉ា ស៊ីនកិ ន
សាច់ ដែលអាចរកបាននិងផលិតជាត្គាប់ អាចបងករភារង្កយរាបសួលបអងកើតចំណ៊ីេដណតត
ដែលសនសំសំផ្ចសំរាប់ ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា

ត្ត៊ី មាសនិងត្ត៊ី េដណតង។េងរភាររបស់អយើងេឺ មាន

អៅផ្្ណាអថាន បាងកក ត្បអទ្សផ្ល។ វជាមា៉ា ស៊ីនកិនសាច់ ផលិតរ៊ីដែលដលបដែលមិ ន
បានផាែកសញ្ញាមា៉ា កយ៊ីអហាផលិតអៅត្បអទ្សចិន។

អយើងបានដ្ឋក់ វអត្បើត្បាស់អៅអលើត

កនងផទះអហ្ើយដ្ឋក់ ទាញវជាមួ យនឹងមា៉ា ស៊ីន១អេហ្ភ៊ី (រូបទ្៊ី ៦)។ មនចាប់ អផតើម ត្តូវធានាថា
េនកមានថាសទ្ំ ហ្ំលម
ម អែើមប៊ីដ្ឋក់ចំណ៊ីអែើមប៊ីអអាយចំណ៊ីនិ ងទ្ំ ហ្ំសកវមានភារប៉ា
ត
នគាន។
ទ្ំ ហ្ំដែលអយើងអត្បើេឹ

២អៅ៨មម៉ា

សំរាប់រ៊ី៣០០អៅ៥០០ត្កាមផ្នការផលិតសំរាប់ ត្ត៊ី ទ្៊ី

ឡាប់ យ៉ា។ អរលអយើងផលិតចំ ណ៊ីរួចអហ្ើយ អយើងត្តូវអដ្ឋះោងសំអាតដែលខួ ង ថាស និ ង
ចានអអាយសាអត។

អៅអរលដែលអ្វើបានលអជាមួយនឹ ងត្បអភទ្កិនអត្បើ សឺខ
ព ួង

ខិ តខំ តិចតួ ចណាស់ដែលបានចំណាយកនងការផលិតចំ ណ៊ី (រូបភារទ្៊ី ៧)

រូបភារទ្៊ី៦ មា៉ា ស៊ីនកិនសាច់ដែលអត្បើសំរាប់កិនចំណ៊ីត្ត៊ី

រូបទ្៊ី ៧ ចំណ៊ីត្ត៊ីដែលទាញយករ៊ីកសិដ្ឋាន

េឺ មានការ

រូបទ្៊ី ៨ ការហាលចំណ៊ីត្គាប់អលើអ្នើហាលអ្វើរ៊ីត្បេប់នំប័ង
និងបងអួច

អៅផទះអាឡូហា

មនសសរ៊ី រនាក់ អាចផលិតបាន១០ថាស(ត្បដហ្លជា៤៥េត្ក)

ផ្នចំ ណ៊ី

អសើមកនងរយះអរលមិ នែល់១អមា៉ា ងអទ្។ មា៉ា ស៊ីនមួយដ្ឋក់ លាយចូ លអៅកនងសពឺខួងរ៊ី ថាស
និ ងជាែំ ណាក់ កាលវបអញ្ចញថាសចូ លអៅកនងរនធកិនអែើមប៊ីធានារ៊ី លំហ្ូរអទ្ៀងទាត់ តាម
រយះមា៉ា ស៊ីនកិន។ អរលដែលមា៉ា ស៊ីនបអញ្ចញចំ ណ៊ីកិន មា៉ា ស៊ីនទ្៊ី ២អត្បើ ត្បាស់សំរាប់រត្ង្កយ
ចំ ណ៊ីអសើមអៅកនងថាសអសតើងអៅអលើថាសហាល (រូបទ្៊ី ៨) អហ្ើយបនាទប់មកដ្ឋក់ វអៅកនង
ថាសហាលកំ អៅផ្លៃ

(រូបទ្៊ី ៩)។

សំរាប់រានហាល

អយើងអត្បើ ថាសហាសនំប័ ងដែលមាន

បនាទត់ ស្រសរ៊ីនវមឹមភាជប់រហ្ូតែល់បាតអត្កាមផ្នដផនកន៊ីមួយៗ។

ត្តូវធានាថាលំហ្ូរខយល់មាន

ត្េប់ ត្គាន់ សំរាប់ ការហាលរហ្័សអអាយត្តូវនឹងរនែឺផ្លៃ។ ត្បេប់រ៊ីអត្គាងអឈ្ើ ែំអណើរការបាន
លអត្បសិនអបើកំរាស់ជញ្ញ
ជ ង
ំ ត្តូវបានបត្ងួមអអាយតូ ចសំរាប់ទ្៊ីកដនែង។

ត្បេប់ហាលឬអត្គាង

អឈ្ើ ែំបូលអលើត្តូវបានដ្ឋក់ អហ្ើយចំណាយអរល២អៅ៣ផ្លៃកងការហាលចំ
ន
ណ៊ី អដ្ឋយដផអក
អៅអលើទ្ំហ្ំត្គាប់ និងររក។

ការរចនាជាទ្ូ អៅផ្នត្បដ្ឋប់ ហាលរបស់អយើងមានការត្តូវគាន

នឹ ងផាទំងរាបសូបយកត្បរ័ នយ
ធ ូវ ៊ី 0.2 mm (0.008 in.)ផាែសទិកផទះកញ្ចក់ បិទ្ផារភាជប់ អៅកនង
អត្គាងជ៊ី អាយ។

រូបទ្៊ី៩ ត្បដ្ឋប់ហាលអត្បើរនែឺផ្លៃសំរាប់ចំណ៊ីត្ត៊ីត្គាប់
អៅផទះអាឡូហា

អរលសៃតអហ្ើ
យ ចំ ណ៊ីទាំងេស់នឹងត្តូវបានបិ តត្េបកនង្ង២០ល៊ីត្ត (៥កាអឡាន) ជាមួ យ
ួ
នឹ ងេំ របអែើ មប៊ីធានាភារសៃតនិ
(៨%)
របស់អសើមអាចសំអរចបាន
ួ ងរាបសស់។៨ភាេរយ
ត្បសិនអបើ លកាខណាមានភារលអត្បអសើ។អៅរែូវត្បាំងដែលមានរនែឺផ្លៃត្េប់ ត្គាន់ េឺជួយបាន

អត្ចើនណាស់ ប៉ា ដនតអៅកនងេំ ឡងអរលរែូ វអភែៀង េនកផលិតត្បដហ្លមិ នអាចជាសរ៊ី ររកបា
ន។

ែំ អណាះរាបសាយរបស់អយើងេឺ ត្តូវអ្ែៀតអរលអៅអរលមានរនែឺផ្លៃអហ្ើយនិ ងដលមទាំង

បអងកើតអអាយមានការអ្វើអអាយអលើសអៅអរលមានអភែៀង។

ចំ អបើងចាស់

អ្វើេ៊ីចំអបើងអរល

មានរនែឹផ្លៃសូមដ្ឋក់ អទ្វរែងអៅតំបន់ ត្តូរិកសំរាប់ ការផលិត។
េណត្បអយជន៍ផ្នការផាអប់
ភារង្កយរ ំោយនិងការអអាយចំ ណ៊ីត្ត៊ី ជាថានក់ ត្តូវបានរត្ងឹងតាមរយះសកមមភារផ្នម៊ី ត្កូ
សារជាតិែ៏មានត្បអយជន៍ជាក់ ោក់អៅេំ ឡងអរលែំ អណើរការផលិត។ អដ្ឋយដផអកអលើការ
រកអឃើញរ៊ី ការសិកាមួ យ

ការអត្បើ ម៊ីត្កូសារជាតិ ត្តូវបានបដនថមត្បូអតេ៊ីនអៅអៅកនងសាច់

ែូ ងសៃតរ៊ី
17.24% អៅ31.22%. ធាតអាម៊ី ណូអាស៊ីតក៏ត្តូវបានរកអឃើញផងដែរថាមានការរ ៊ីក
ួ

ចំ អរ ើនអឡើង (Cruz, 1997). [កំ ណត់ត្តា កនងការបដនថមអៅនឹ ងចំ ណ៊ីផាអប់ សំរាប់ ត្ត៊ី អៅផទះអាឡូ
ហា អយើងក៏ បានផាអប់ចំណ៊ីររបស់អយើងសំរាប់ មាន់ ទា និ ងត្ជូកជាមួ យនឹងការជួយរ៊ី ត្បូផ្បេូ
ទ្ិ កផ្នម៊ី ត្កុប។

អទាះជាយ៉ា ងណាក៏ អដ្ឋយ

អយើងមិ នអត្បើ ការផាអប់ សំរាប់ ជាចំណ៊ីែល់សតវ

ទ្ំ ារអេៀងរបស់អយើងអទ្។(ការបអងកើតចំ ណ៊ីអៅកនងកសិដ្ឋានសំរាប់ សតវនិងត្តូវបានបង្កាញ
អៅកនងការអចញផាយមួយអទ្ៀត)។
អៅអរលអ្វើការផាអប់ ចំណ៊ីរបស់េក
ន វមានសារះសំខ្ន់ ណាស់កនងការអត្បើ សំា្ដែលបាន
បង្កាញដែលមិនមានការ្ែងអមអរាេរ៊ី ផ្ត្រ។អយើងអត្បើេិចេិ ម ១ ជាផលិតផលាណិជជកមម
ដែល្ែងកាត់ ការអ្វើអតសតរ៊ីមនទ៊ីររិ អសា្ន៍

អហ្ើយបានេនញ្ញាតិ អអាយអត្បើត្បាស់ដផនកជន

ផលអដ្ឋយការ ិយល័យជលផលនិង្នធានទ្ឹកអៅត្បអទ្សភ៊ី ល៊ីរ៊ីន។ េិ ចេិម១ ត្តូវបាន
បអងកើតអឡើងអដ្ឋយអវជជបណិ ា ត អតើរូ ៉ា ហ្ិកា អៅសកលវ ិទ្ោល័យរយឹកខយឹក េូេ៊ីណាវ៉ា ត្បអទ្ស
ជប៉ាន អហ្ើយអាចរកបានអៅកនងត្បអទ្សជាង១០០។ផលិតផលមានទាំងរួកឡាក់ តូ (ទ្ឹក
អដ្ឋះអគា)បាក់ អតរ ៊ី រសម៊ីសំអយេ អមដែលមានត្បអយជន៍និងជាអត្ចើ នអទ្ៀត។ រួ កវនឹងត្តូវ
បានចិ ញ្ចឹមអដ្ឋយសកនិងកាបូ េ៊ីត្ដ្ឋែែផ្ទ្អទ្ៀត

ខណះអរលបអងកើតអមតាតបូ ល៊ីជាអលើកទ្៊ីរ៊ីឬ

ដែលបអងកើនអអាយមានអាហាររូបតថមភមួយចំ នួន្ំ ។ អសៀវអៅរបស់ខំ ្ ត្បរ័នក
ធ សិកមម្មមជាតិ
សំរាប់កសិកមមត្បកបអដ្ឋយនិ រនតរភារអៅកនងតំបន់ ត្តូរិក

េឺ ជាអគាលការណ៍ដននាំសំរាប់ប

អចចកវ ិទ្ោេិ ចេិម។
វអាចរកបានតាមេនឡាញសំរាប់ ការទាញយកឯកសារភ៊ីឌ៊ីដេហ្វ ឬក៏ អាចទ្ទ្ួ លបានតាម
បណាាល័យអេកូ ។ សូមប៊ីដតកាបូនក៏ បានបអងកើតដែរអៅអរលផាអប់ អដ្ឋយជួ យអអាយបអងកើន
ការេដណតតផ្នចំ ណ៊ីរបស់អយើង។ ង្គហ្វូមា៉ាឬទ្ឹ កអដ្ឋះអគាជូ រ ជា្នធានបានរ៊ីហាងកនងតំ បន់
ក៏ អាចត្តូវបានអត្បើ សំរាប់ជាត្បអយជន៍ អបើ េិចេិម១មិ នអាចរកបាន។

ការចាប់ អផតើមតិ ចតួច

អដ្ឋយការជំនួសទ្ឹកអដ្ឋះអគាអៅអាត្តាែូចគាននឹ ងេិចេិ ម១ អហ្ើយដកតត្មូវវអអាយអលើសអបើ
វមិនមានផល់ប៉ាះាលអទ្។ ការផាអប់ែ៏លអា
អ ចនឹ ងបអងកើតកែិនដផអមនិ ងជូ រ បនាទប់រ៊ី ២អាទ្ិតយ។

អបើ មានកែិនខូចែូ ចជារងសអយ (សលហ្វ៊ីត) ឬក៏ មានការរលួយអកើតអឡើង សូមកំ យកអអាយ
ត្ត៊ី ស៊ី។ វអៅដតមានេណត្បអយជន៍ អបើ េក
ន មានការសិកាវ ែូ អចនះសូមអបាះការរិ អសា្ន៍
របស់េក
ន ដែលបរាជ័ យតិចតួ ចអនះចូ លអៅកនងេំ នរជ៊ីកំប៉ាសតិអៅអហ្ើយអត្បើ វជាជ៊ី។
អយើងោយជាមនរាល់សំភារះសៃតរបស់
អយើង(កនទក់ សាច់ែូងសៃត)
ួ
ួ អហ្ើយបនាទប់ មកបដនថម
ត្បអភទ្សារា៉ា យនិ ងចករស់ (salvinia, azolla, duckweed),េិ ចេិ ម១ និងទ្ឹ កេំ អៅខ្ប់ កងទ្ឹ
ន
ក។បនាទប់រ៊ីោយរួចផ្នអត្េឿងផសំទាំងេស់អអាយបាន៣០អៅ៥០%ផ្នសារធាតអសើមរួច
អយើងទ្កអអាយវអៅកនង្ងអបើ កចំ ហ្ររយះអរល៣អៅ៦អមា៉ា ងកិនវតាមរយះមា៉ា ស៊ីន។ទ្ក

អអាយវអៅអែើមប៊ីធានារ៊ីធាតអសើមផ្នសំភារះនិងការសំអរចបាននូ ផលិតផលសំំអរច។ការអ្វើ
អតសតអៅតាមការដ្ឋាន្មមតាសំរាប់ ធាតអសើមកនងកំរ ិត៣០អៅ៥០%េឺ ជាការអ្វើអតសតជា
ត្គាប់ បាល់។យកចំណ៊ីអដ្ឋយផ្ែរ៊ីរអហ្ើយបអងកើតជាកូនបាល់ជាមួ យនឹ ងសំា្លមមៗ

អបើ វ

មិ នជាប់ គានេឺវសៃតអរកអហ្ើ
យ អហ្ើយអបើវមានត្ជាប់ ទ្ឹកអឃើញថាវមានជាតិសំអណើមហ្ួស
ួ
ការកំ ណត់ អរកអហ្ើយ

ត្គាប់ ចំណ៊ីនិងបនតរការផាអប់ ជាអមអៅអរលហាលវអហ្ើយសូមប៊ីដត

អៅអរលទ្កដ្ឋក់ វ រហ្ូតែល់កំរ ិតតិ ចតួចជាងរហ្ូតែល់វរ ំហ្ួតជាតិ សំអណើមេស់។ ែរាប់
ណាេនកទ្ទ្ួ លបានចំ ណ៊ីត្គាប់ សតដែលវដបកអរលត្ចបាច់
វខ្ែំងឬមិ នសអិតជាប់ គាន អនាះវ
ួៃ
នឹ ងអៅែល់កំរ ិត

៨អៅ១០%ផ្នជាតិ សំអណើមដែលជាជំ អរ ើសលអសំរាប់ ការហាល។

វមិ ន

ចាំបាច់ អអាយបានអត្កាម៨%ផ្នជាតិ សំអណើមអឡើយ។
រូបមនតចំណ៊ីសំរាប់ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ា
អៅអរលេនកបអងកើតចំ ណ៊ីរបស់េក
ន

សូមចាស់ថាេនកបានលែឹងធាតផសំន៊ីមួយៗយ៉ា ងត្តឹ មត្តូវ

អហ្ើយកត់ត្តាការេនវតតន៍សំរាប់ លាយសាកលបងន៊ីមួយៗ។

សូមទ្កត្ត៊ី ខែះអៅអលើត្បរ័ នធ

ចំ ណ៊ីបចចបបនន (ត្េប់ ត្េង) អែើមប៊ីអអាយេនកមានេវ៊ីមួយដែលេនកអាចដ្កអមើ លមតងអទ្ៀត។ចូ រ
អត្បៀបអ្ៀបត្ត៊ី ជាមួ យនឹងចំ ណ៊ីលម៊ីរបស់េក
ន អហ្ើយត្េប់ ត្េងត្តួតរិនិតយបនាទប់រ៊ីមួយដខ
អត្កាយអែើមប៊ីអមើ លរ៊ី រអបៀបដែលវែំ អណើរការ។

អយើងអលើកទ្ឺកចិតតេក
ន អអាយអត្បើេ៊ី ដវ ែល

អាចរកបានអៅកនងតំបន់របស់េក
ន អហ្ើយអរៀនអ្វើអអាយបានលអអដ្ឋយលាយរបស់េនកដផអក
អលើការអ្វើអតសតយ៉ាងអទ្ៀងទាត់ មួយ។

អសៀវអៅបញ្ជ៊ីរេឹ មានសារសំខ្ន់ណាស់សំរាប់ ការ

ដកតត្មូវធាតចូ លនិងការអរៀបចំ ចំណ៊ី ដែលអាចមានត្បអយជន៍ សំរាប់ េក
ន ណាស់។ ជាអត្ចើន
ដខអត្កាយមកផ្នការកត់ ត្តា

េនកនឹ ងអាចវយតំ ផ្លេណត្បអយជន៍ផ្នចំណ៊ីអាហារដែល

បអងកើតអៅកសិដ្ឋានរបស់េក
ន ។
អយើងអឃើញថាត្បសិនអបើអយើងបអងកើតលាយអដ្ឋយអផាតតអលើត្បអតេ៊ីនរ៊ីអត្បងអៅ ែផ្ទ្អទ្ៀត
នឹ ងរកាអដ្ឋយខែួនឯង។ ខ្ំបានរិ ភាកាអហ្ើយរ៊ី រកាជាតិ ទ្ឹកដែលេដណតតជាចំណ៊ីររាបសស់ សំ

រាប់ជ៊ីវចំ រះនិ ងចំនួនធាតចូលជាអត្ចើនដែលេនកអាចអត្បើ ត្បាស់ជាការោយគានរវង ចក ចក
អាសូឡា និ ងចកសាលវ ិអនៀ ដែលបានបដនថមអៅអលើការចំ ណាយទាបរបស់េនក ជាចំ ណ៊ី
ត្គាប់ ដែលមានេណភារខពស់។

សូមអរៀនអ្វើអត្េឿងផសំទាំងអនះ។

ការទ្ិ ញអេនឹងកាត់បនថ

យករសនសំរបស់េក
ន សព៊ីរល
ូ ៉ា ៊ីណា (ជាត្បអភទ្បាក់អតរ ៊ីសោណូ) ដែលអេសារល់ដែរថាជាសា

រា៉ា យរណ៌ផ្បតង)

េឺ ជាជំ អរ ើសដែលអាចអៅរួចមួយអទ្ៀតឬការបដនថមរកាជាតិ េដណតតទ្ឹក។

ជាង៣០%ផ្នការផលិតសព៊ីរល
ូ ៉ា ៊ីណាទ្ូ ទាំងរ៊ី ភរអោកបានអៅអលើរបស់ដែលមិនដមនសំរាប់
ចំ ណ៊ីមនសស(Belay et al., 1996).សាថនភារមួ យែផ្ទ្អទ្ៀតត្តូវបានរាបសាវត្ជាវរកជាមួ យនឹ ង
លទ្ធផលចំ រះ រាប់ ទាំងទ្ឹកអែើ មកំ បឹង
ែ អៅត្បអទ្សន៊ី អសរ ៊ីយ៉ា (Igbinosun et al., 1988). ខ្ំ សូម
មិ នផតល់េនសាសន៍ កងការរិ
ន
អសា្ន៍ ជាមួ យទ្ឹ កកំបឹង
ែ អហ្ើយខ្ំខួនឯងក៏
ែ
មិនចាប់ អារមមណ៍
នឹ ងអ្វើដែរ ដតអបើេក
ន បានអ្វើសូមអផ្ើរលទ្ធផលអអាយអយើងផង។

កនធក់អាចជាឌ៊ី១រ៊ី កូណូ មា៉ា ស៊ីនរាបសូវ។ ែផ្ទ្អទ្ៀតមានលំដ្ឋប់ ថានក់ ទាប់ ជាង (ថានក់ទ្៊ី២អៅ
៤)

េួ រត្តូវបានអជៀវវងអត្ាះមានេណភារខពស់ផ្នអកាសិការ។

សូមអមើ លមា៉ា ស៊ីនរាបសូវលអ

អៅដផនកកត់ ត្តា ផ្នអសៀវអៅរបស់ខំ ស
្ ំរាប់ រត៌ មានបដនថម (Mikkelson, 2005). កនធក់ែផ្ទ្
អទ្ៀត (អាត រាបសូវសាល៊ី ។ល។) ក៏ អាចត្តូវបានអត្បើ ដតសូមែឹ ងរ៊ី ការបនស៊ីគានជាមួ យកំ រ ិតផ្ន
ត្បអតេ៊ីរ៊ីអត្បងអៅ។ អាតសម័ យទ្ំ អនើ បជាអត្ចើនត្បអភទ្មានជាតិ ត្បូអតេ៊ីនាក់ កណា
ត លផ្ន
ត្បូអតេ៊ីនរ៊ី កនធក់។

កនធក់ដែលមានេណភារខពស់េឺ១២អៅ១៤%ផ្នត្បតូ េ៊ីនរ៊ីអត្បងអៅ

សាច់ ែូងសៃតមានែល់
អទា២៤%ផ្នត្បូអតេ៊ី ន ដតការត្បុងត្បយ័តេ
ន ឺ មានជាលំដ្ឋប់ វ សាច់
ួ

ែូ ងសៃត
ួ (ែូចជា like Black Soldier Fly larvae) មានត្បូអតេ៊ីនដែលមានេណភារខពស់ដតក៏
មានជាតិ ខ្ែញ់អត្ចើនដែរអហ្ើយមិ នេូ រត្តូវបានអត្បើ ត្បាស់ជាប់ ៗគានអឡើយ។

ជាតិ ខ្ែញ់ខពស់

និ ងបអងកើនការអលើសទ្ំងន់ណាស់អត្ាះមានជាតិ កាបូេ៊ី ត្ដ្ឋែទាបនិ ងមានត្បូអតេ៊ី នទាប។
វ ៊ីតាម៊ីននិងជាតិដរ ៉ា
អមស៉ាលក
ម ិ នម៉ាត់រ៊ីអរាងមា៉ា ស៊ីនកិនលមនឹងមានជាតិ ដរ ៉ាអត្ចើនអែើ មប៊ីបង្គងរប់ការខវះខ្តកនងរកាជាតិទ្ឹក
ដែលេដណតតដែលអេកាត់ (Murnyak, 2010). អយើងអត្បើ រកាជាតិ ត្មុំដែលដ្ឋំអដ្ឋយជាតិ សរ ិរាងរ
របស់អយើងផាទល់ចំនួន១% អដ្ឋយការលែឹងផ្នលាយអបើ អយើងមិនមានលមភំក
ន ិន។ លមភំក
ន ិ នម៉ាត់លអ
សំរាប់ សតវក៏អាចត្តូវបានអត្បើ ត្បាស់ដែរអែើមប៊ីបដនថមការគាំត្ទ្ែល់ការលូតោស់ផ្ន្អឹង។
អៅអរលដែលអយើងបញ្ូច លគានរវងត្ត៊ីនឹងរកាជាតិ អៅកនត្បរ័នធទ្ឹក

ភាររ ៊ីកលូតោស់ផ្នរកា

ជាតិ េឺបានទាញអចញរ៊ី អាចម៌ត្ត៊ីនិងចំ ណ៊ីអៅសល់ (កាកសំណល់រ៊ីត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ាេឺ ១០អៅ
២០% ផ្នចំ ណ៊ីរបស់វ ដែលត្តូវបានបំ ដលងអដ្ឋយបាកអតរអ៊ី ៅជាអាហាររូបតថមភដែលអាច
អត្បើត្បាស់បានសំរាប់ រកាជាតិ )។ អៅកនងត្បអទ្សេូ ស្រសាតល៊ី ៤០អៅ៥០ត្កាមផ្នចំ ណ៊ីត្ត៊ី មំសា
ស៊ីនិងជាជ៊ី ែល់អៅ១ដម៉ា ត្តកាអរ ៉ាសំរាប់ កសិកមមអដ្ឋយការអត្បើវ ិ្៊ីសាស្រសតចិញ្ចឹមកនងកបូន

ចំ ដណកឯ ៦០អៅ១០០ត្កាមផ្នចំ ណ៊ីត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់ យ៉ា (អដ្ឋយសារត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់ យ៉ាជាត្បអភទ្ស
ាវស៊ីសតវ) នឹ ងត្តូវការកំរ ិតែូចគានផ្នការផលិត (De Dezsery, 2010) (រូបទ្៊ី១០)

រូបទ្៊ី១០ ទ្៊ីឡាប់យ៉ា អៅជាប់នឹងថានល់បណតះកូនរកាជាតិ
ទ្ឹកអៅផទះអាឡូហា។

អអាយេដណតតឬអអាយលិច?
សូមកំ បារមមអរកថាចំ ណ៊ីរបស់េក
ន េដណតតឬលិច
ការអអាយវេដណតត!

ការសិកាេឺ ដសវងរករ៊ីត្បូអតេ៊ីនជាជាង

ត្គាប់ ្ញ្ា ជាតិ ដែលមានថាមរលខពស់ត្តូវបានអត្បើ កងចំ
ន
ណ៊ីដែលអេ

លក់ បានផតល់ែល់រាតយូចំណ៊ីបំ ដលង។ ចំ ណ៊ីបំដលង ត្តូវបានេណនាអដ្ឋយរាតយូផ្នទ្ំងន់/ទ្ំ
ងន់ចំណ៊ីដែលអេអត្បើ ត្បាស់។

ត្ត៊ី ដែលអៅតូ ចៗអាចនឹងអកើ នំងន់ អសទើរដត១ត្កាមសំរាប់ អរៀង

រាល់ត្កាមដែលបានអត្បើ (FCR 1.0), ខណះដែលត្ត៊ីដែល្ំ ជាងនឹ ងត្តូវការស៊ី២ត្កាមអែើមប៊ី
ទ្ទ្ួ លបានទ្ំងន់ អកើន១ត្កាម(FCR

2.0).អាហារូបតថមភដែលរោយនិ ងអាចបំដលងបានកនង

ចំ ណ៊ីេឺ មានសារះសំខ្ន់ណាស់។ អហ្ើយអយើងអឃើញថាវស៊ីចំណ៊ីអឡើងវ ិញត្បសិនអបើកំរ ិត
កាកសំណល់មិនសូវអលើសលួស។ តាមរិ ត Cruz et al. (2001),បានរកអឃើញអៅកនងការ
សិកាមួ យថាចំ ណ៊ីេដណតតមិនបានលអែូចជាចំ ណ៊ីដែលលិចអនាះអឡើយ។
រួ កវបានសននិដ្ឋានថាត្គាប់ ចំណ៊ីដែលលិចផតល់នូវអាត្តាផ្នការលូតោស់ខស
ព ់ជាង្ំ ជាង
អហ្ើយផតល់ចំណ៊ីបំ ដលងកនងត្ត៊ី ទ្៊ីឡាប់ យ៉ាតូ ច ជាងចំណ៊ីដែលេដណតតទ្ឹក។ ការេនវតតន៍លអ
ផ្នការអអាយចំ ណ៊ីត្ត៊ី ដែលលិចទ្ឹកត្បដហ្លជាបានរួមចំដណកនូ វជាតិ ត្បូអតេ៊ីនែល់អៅ

(42.05%). លទ្ធផលរាបសអែៀងគានអនះត្តូវបានទ្ទ្ួលអដ្ឋយ េឺ (1997), ដែលបានរាយការណ៍
ថាការអឡើងទ្ំ ងន់ ជាម្យមត្បចាំផ្លៃនិងចំ ណ៊ីបំដលងអៅកំ រ ិតត្បូអតេ៊ីនអៅេឺ ៤០% ដែលមាន
សារះសំខ្ន់និងលអជាង៣០%។ គាត់ បានសននិដ្ឋានថា កំ រ ិតត្បអតេ៊ី នអៅផ្នការលូតោស់
ែ៏ លត្អ បអសើរនិ ងចំ ណ៊ីបំ ដលងរ៊ី ៤០អៅ៤៥%សំរាប់ ត្ត៊ីទ្៊ីឡាប់យ៉ារ៊ីទ្អនែនិលដែលមានទ្ំងន់
ជាបឋមេឺ១៣ត្កាម។ (Cruz et al., 2001). ត្បូអតេ៊ីនដែលខពស់ជាងក៏ត្តូវបានទ្ទ្ួ លសំរាប់ ត្ត៊ី
មំ សាស៊ី អដ្ឋយការបអងកើនចំ ណ៊ីត្ត៊ី កងលាយ
ន
ដតត្តូវធានាថាចំ ណ៊ីរបស់េក
ន េឺរកបានរាបសួល
មិ នេស់ផ្លែ។ែងកូវអមមដែលមានជាតិ ត្បូអតេ៊ី នែល់អៅ៤៥%ក៏ អាចត្តូវបានអត្បើ ត្បាស់ដែរជា

ការបដនថមត្បូអតេ៊ី នដែលខពស់ (De Dezsery, 2010), ដតត្តូវដតហាលវសិនមិ នោយជាមួ យ
ចំ ណ៊ីដែលផាអប់។

ការចាប់អផតើមអ្វើចំណ៊ី
អនះជាចំណចចាអបើ អផតើមែ៏ត្បអសើមួយសំរាប់ ការបអងកើតចំ ណ៊ីអដ្ឋយខែួនេនក។ សូមអ្វើការកត់
ត្តានិ ងដកតត្មូវអត្េឿងផសំអដ្ឋយដផអកអលើចំណ៊ីដែលអាចរកបាននិ ងការេនវវតតន៍ផ្នចំ ណ៊ី
ដែលអ្វើអៅកសិដ្ឋានរបស់េនក។បញ្ជ៊ីរតំផ្លអាចមានការទាក់ ទ្ងនឹ ងតំ បន់ របស់េនកដត
ត្បដហ្លជាខសរ៊ីតំបន់ អផសងអទ្ៀត។
តារាងទ្៊ី ៣ ការអអាយចំ ណ៊ីទ្៊ី ឡាប់យ៉ា អដ្ឋយអត្បើត្បាស់្នធានរ៊ីកសិដ្ឋាន
សំគាល់ ១ែោែ ត្បដហ្លអសមើមួយអប៉ា សូស
Cost $/
50K sack
តំផ្លកនង
Crude Protein
ត្បអតេ៊ីនអៅ

មួយការ ៉ា
ង

តំផ្លCost

32.00%

29.55

0.59

$/ Kilo

ផាអប់

40.38%

14.57

0.29

$/ Kilo

Ingredientអត្េឿងផសំ

Crude Protein
ត្បូអតេ៊ីន

Weight
(K)

កនទក់Rice Bran (D1)

14%

28.00

Meal

22%

ចំណ៊ីត្តិFish Meal

Commercial Feed
ចំណ៊ីរ៊ីត្កុមហ្ន
Fermented EM Feed
ចំណ៊ីេិចេិមដែល

តំផ្លកនងម

ស៊ីផ៊ីឯក

យយេ៊ីឡូ
Cost $/Kilo

តាCP

តំផ្ល

Units

COST

32.2%

0.32

3.92

8.91

$

8.00

9.2%

0.20

1.76

1.64

$

72%

17.00

19.5%

0.57

12.24

9.66

$

ចក Duckweed

44%

3.00

3.4%

0.00

1.32

0.00

$

ចកAzolla

44%

10.00

11.5%

0.00

4.40

0.00

$

ចក Salvinia

22%

20.00

23.0%

0.00

4.40

0.00

$

ត្មុំMoringa

18%

0.30

0.3%

0.00

0.05

0.00

$

0%

0.10

0.1%

0.18

0.00

0.02

$

Minerals

0%

0.10

0.1%

0.05

0.00

0.00

$

្យូងម៉ាត់Charcoal fine

0%

0.26

0.3%

0.02

0.00

0.01

$

ទ្ឹកេំអៅMolasses

3%

0.10

0.1%

0.18

--

0.02

$

េិចេិមEM

1%

0.10

0.1%

0.18

--

0.02

$

86.96

100.0%

28.09

20.27

$

69.57

kilo

សាច់ែូងសៃួតCopra

ទ្ំងន់

%

ជាតិជូសំរាប់ចំណ៊ី
Livestock Lime
ជាតិដរ ៉ារ៊ីលមRock Dust

ទ្ំងន់អសើមWet
weight
ទ្ំងន់សួតDry
ៃ
weight

0.29

$/kilo

អសចកតិសននិដ្ឋាន
ការផលិតចំ ណ៊ីត្ត៊ី ខ្នតតូចអាចត្តូវបានអរៀបចំអដ្ឋយការអត្បើត្បាស់ែ៏មានត្បអយជន៍រ៊ី
ែំ ណាំដែលដ្ឋំកនងតំ បន់និងរ៊ី ធាតផសំដែលមានកនងកសិដ្ឋាន។

ធាតផសំកាន់ដតមានេណ

ភារដែលេនកបានយកអៅអ្វើអដ្ឋយខែួនឯងជាមួ យការផលិតដែលមានត្បសិទ្ភា
ធ រនិងការ

ត្បមូ លផលនិ ងផតល់អអាយេនកកាន់ ដតទ្ទ្ួ លបានផលតាមរយះ្នធានតិចអដ្ឋយការផលិត
អដ្ឋយខែួនឯង។
ឯកសារអយងអលើកអឡើង
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