ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី
ការអ្វើជ៊ីកំបសតទ្រ៊ីកូអៅកនងទ្បអរសបង់កាាដែស
អោយអោក េិមឌ៊ី មកខ្ា៊ីសឺ រមន និង ភ៊ីល៊ីព មថាយ បឺ គ៊ី
[.កំណត់ទ្ារបស់េនកនិពនធ: ជាអទ្រើនឆ្នំមកអនេះ អេកូ អាស៊ីបានសទ្មបសទ្មួលការស្រសាវទ្ជាវ អរៀបរំវគគបណតេះ

បណ្ត
ត ល និងផ្សពវផ្ាយព៊ី ការអទ្បើទ្បាស់ ផ្សិតជ៊ី វទ្គប់ ទ្គងដែលអគសាគល់ថាជា ទ្រ៊ីកូអែមនិងបូវ ឺអរៀ។េតថបរ
សអងេបខ្ា៊ីអនេះដរករ ំដលកព៊ី ការរកអ

ើញអោយគណេះកមមការមជឈមណឌលម៊ីណូណណណនទ្បអរសបង់កាាដែស

និងវ ិរាសាថនស្រសាវទ្ជាវដផ្នកកសិកមមរបស់ទ្បអរសបង់ កាាដែស េំព៊ីគណទ្បអោជន៍និងបអរេកអរសណនការអទ្បើ
ទ្បាស់ទ្រ៊ីកូកំបសតិ]
អសរកត៊ីដណនំ
អតើទ្រ៊ីកូកំបសតគឺជាេវ៊ី?
ទ្រ៊ីកូកំបសតិគឺជាសំភារេះដែលជាលរធផ្លអៅអពលដែលអមជ៊ីវ ិតតណនផ្សិតដែលមនទ្បអោជន៍ ទ្រ៊ីកូអែម អេសភ៊ី
ទ្តូវបានអទ្បើ ទ្បាស់កនងែំ អណើរការជ៊ីកំបសតិ។ ទ្រ៊ីកូអែមអេសភ៊ី គឺ ជាេនកទ្បកួតទ្បដជងដបប្មមជាតិ ទ្បឆ្ំងនឹង
ជាតិដែលអាទ្កក់មួយរំនួន

អពលដែលវាទ្តូវបានបដនថមអៅជ៊ីកំបសតិ

អទ្កាយមកវាអារអ្វើការជាភានក់ងារ

ទ្បឆ្ំងនឹងផ្សិតអែើមប៊ីការពារែំណ្តំកនងរំ ការ។
អតើទ្រ៊ីកូអែមអារររួលបានមកព៊ីណ្ត?
ទ្រ៊ីកូអែមគឺ ជាវតតមនណនេំបូរផ្សតិដែលមនទ្បអោជន៍ កនង្មមជាតិ

វាទ្តូវការអៅោរ់អោយដែកព៊ីែ៊ីអែើមប៊ី

ររួលបានការែេះែ៏សរធណនទ្រ៊ី កូអែម។ សំណ្តកែ៊ីព៊ីតំបន់ឬសណនរកេជាតិ គឺទ្តូវបានពទ្ងាវែល់អៅ១០៦ែងអៅ
កនងរឹកមិននឹងអ

ើយអទ្កាយមកទ្តូវបានអទ្បើ ជាសំភារេះសំរប់ចាក់រំលងកនងចា

ួយែ៏ សាាត់ជំនញណនែំ ែូង

បនសត (PDA) ជាម្យមអែើ មប៊ីអអាយផ្សិតែេះលូតោស់អែើង។ ព៊ីការអាណ្តនិគមរបស់ផ្សិតកនិងPDAបានែេះ
ជាម្យម ទ្រ៊ីកូអែម គឹអៅឯអកា(អោយការេអងេតអមើលអមជ៊ីវ ិត)អ
កនងលកេខ្ណឌេះជាម្យម។

ើយបនាប់មកទ្តូវបានោក់សំរប់ការែេះសរធ

ការពទ្ងាវដែលខ្ពស់ជាងអនេះណនសំណ្តកែ៊ី នឹងនំអអាយរំនួនបាក់អតរ ៊ីែេះលូត

ោស់កនងលកេខ្ណឌម្យម ជាជាងផ្សិតដែលអគមិនរង់ បាន។
ការចាក់បញ្ូេ លផ្សិតទ្រ៊ី កូអែមគឺជាែំអណើរការស្រសស់អ
អរៀបរំជ៊ីកំបសត៊ីទ្រ៊ីកូអែម។

ើយសរធណនទ្រ៊ីកូអែមអេសភ៊ី

វាជា្មមាបានបអងេើតអែើងអៅកនងរ៊ីពិអសា្ន៍

មួយអារទ្តូវបានអគបំដបកអោយដែកអ
លងអរគព៊ី ផ្សិតទ្បអភរអផ្សងអរៀត។

ទ្តូវបានអទ្បើ អៅកនងការ

ដែលទ្បអភរទ្រ៊ីកូអែមជាក់ោក់

ើយនិងបអងេើនរំ នួនអៅអលើការែេះោល់ជាម្យមអោយគ្មមនការរំ

អតើេ៊ីអវ ៅជារឹកទ្រ៊ីកូអែម?
រឹករ ំោយទ្រ៊ីកូអែមគឺ ជាវតថរវ/ខាប់ ដែលបានមកព៊ីពំនូកជ៊ីកំបសតិ ជាលរធផ្លណនែំអណើរការជ៊ីកំបសត៊ី(Nahar
ា
រឹកអនេះមន
et al., 2012). រឹកអនេះដតងដតមនជាតិ អមទ្រ៊ីកូអែមខ្ពស់កនងមួយឯកាជាងរំនួនកំបសតិខ្ួនឯង។
គណតំណលអាហាររូបតថមភសំរប់រកេជាតិ អ
រប់រកេជាតិ ។

ជាជំ អរ ើស

ើយអារទ្តូវបានអទ្បើ ទ្បាស់ជាថានំបាញ់អលើសឹក
ា (កនងរំរង់ រោយ) សំ

វាអារទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់ជាអមរំ លងទ្រ៊ីកូអែមសំរប់ ការអរៀបរំអ្វើជ៊ីកំបសត៊ីអពល

អទ្កាយអរៀត(Deepthi and Reddy, 2013) ការអទ្បើទ្បាស់ជាពិសាតរណនរឹកទ្រ៊ីកូអែមទ្តូវបានបកស្រសាយអពល
អទ្កាយកនងេតថបរអនេះ។
ការអ្វើកំបសតទ្រ៊ីកូ
អទ្គឿងផ្សំ
កនងឆ្នំ២០០៨ MCC ទ្តូវបានអរៀបរំអោយ BARI អែើមប៊ីអ្វើការស្រសាវទ្ជាវអៅអលើកំបសតិទ្រ៊ីកូ។ BARI បានអ្វើការ
េភិវឌឍន៍ វ ិ្៊ីមួយសំរប់ ការផ្លិតកំបសតិអនេះ ដតទ្តូវការជំ នួយកនងការដសវងរកវ ិ្៊ី អែើមប៊ីសំរបវាសំរប់ អទ្បើ ទ្បាស់
អោយេងគការនិងកសិករកនងទ្បអរសបង់ កាាដែស
រប់អគ្មលបំណងអនេះអែើយ។

អទ្ពាេះទ្បព័នធបរេបបននរបស់អគគឺមិនសូវមនទ្បសិរិធភាពសំ

ជាវគគយរធសាស្រសតMCC

ដែលជាណែគូរមួ យរបស់អគ

Shahayok Sangstha (GKSS), ជាទ្កុមមួ យដែលបានអ្វើជ៊ីកំបសតិព៊ីអារម៌ជអនានរួរអ
ទ្ពមជួយស្រសាវទ្ជាវការអនេះ។ាមរយេះគ្មរស្រសាវទ្ជាវនិងការអ្វើអតសតតអៅរំការ

Grameen
ើយ អ

Krishok

ើយពួកអគយល់

លាយជាប់ ោប់មួយទ្តួវ

បានបអងេើតអែើងែូរខាងអទ្កាមអនេះ


២៥%ណនអារម៌អគ្ម (ដែលមនអាសូត ជាមួ យនឹងរតយូកាបូននិងអាសូត(C:N) of 8)



៥%ណនអារម៌រណ្ត (ដែលជាទ្បភពណនកាបូន)



៣៦%ណនអារម៌មន់(អែើមប៊ីផ្តល់កាល់សយូមនិងអាសូត និងកាត់បនថយការរំលងអរគដែលអកើតព៊ីែ៊ី)



៣៣%ណនរឹ កអែើមផ្កេោកស៊ីន(អែើមប៊ីផ្តល់ជាតិបូ ាសយូម)



0.៥%ណនអផ្េះ(អែើមប៊ីផ្តល់ជាតិ បូាសយូម)



0.៥%ណនកនាក់អពាត(ជារំណ៊ីសំរប់ការបញ្ូេ លរំ លងអម)

គណទ្បអោជន៍ណនអទ្គឿងផ្សំ
ការោយបញ្ូេ លគ្មនទ្តូវបានអ្វើការសំអរររិតតអផ្កតតអលើអ
ជាអាររកបានកនងទ្បអរសបង់កាាដែសអ

តផ្លមួយរំនួន។អារម៌អគ្មនឹងរឹកោកស៊ីនគឺពិត

ើយជា្នធានែ៏ លស
អ ំរប់ ជាអាហាររូបតថមភនិងកាកសំណល់កនងែ៊ី។

អារម៌សតវបកស៊ីទ្តូវបានបដនថមសំរប់ជាសារធាតអាហាររូបតថមភរបស់វាកែូរជាទ្បឆ្ំងនឹងឥរធិពលរបស់ទ្ពូន
អនមថូតនិ ងបាក់ អតរ ៊ី។កនងការពិអសា្ន៍ របស់MCC អៅកនងទ្បអរសបង់ កាាដែសអនេះ អយើងបានរកអ

ើញថា

ការអទ្បើ ទ្បាស់អារម៌បកស៊ីជំវ ិញរកេជាតិ បានផ្តល់ជាលរធផ្លកនងការទ្គប់ទ្គងែ៏ មនអជាគជ័យែល់ការរូញរបស់
អបងអបាេះនិងទ្តប់ (របាយការណ៍របស់MCC) អៅអពលដែលអទ្បើទ្បាស់អារម៌បកស៊ីកនងទ្រ៊ីកូកំបសតិ កំបសតិអៅ
ដតមនគនភាពលអ។ អារម៌បកស៊ីមនសារធាតអ

ណ
វ
លដែលអែើ រតួជាេនកទ្បឆ្ំងជាមួយនឹងពពួកបាក់ អតរ រ៊ី ញ
ួ

សាឹក។អារម៌បកស៊ីក៏មនជាតិ អាសូតនិងកាលសយូខ្ពស់ដែលអ្វើអអាយអកាសិការរបស់រកេជាតិមនភាពរ ឹងមំនិង
អអាយរកេជាតិ្ន់នឹងជំ ងឺែូរជាពកឬសព៊ីរំលងអនមថូត((Faruk et al., 2011),ែូអរនេះអ
ការរំ លងអោយបាក់ អតរ ៊ីនិងផ្សិតដែលបណ្ត
ត លអអាយរួញសាឹក អ

ើយបានជួ យការពារ

ើយនិងអ្វើអអាយមនជាតិសំអណើមលអ។

រឹកោកសិនបានផ្តលនូវកាកសំណល់ែ៏លអណ្តស់ ដតអាទ្ាអរតយូរបស់វាគឺខ្ពស់ វាមន២៩ែងណនជាតិ កាបូន
អទ្រើនជាងអាសូត

(Mathew et al., 2014). អារម៌ បកស៊ីនិងអារម៌អគ្ម អោយផ្ាយគ្មន មនជាតិ អាសូតអទ្រើ ន

ណ្តស់ដែលអាររោយរូលកនងែំអណើរការជ៊ីកំបសតិបានោ់ងអលឿនអ
ពលអៅកនងបរ ិោកាសជាអាមូអនៀ។

អនេះមនន័យថាការោយបញ្ូជ លគ្មនរបស់រឹកោកសិនជាមួយអារម៌

បកស៊ីអារបអងេើនអាទ្ារទ្តួC:N ណនលាយជ៊ីកំបសតិទំងស្រសុងែូអរនេះអ
កនងកំបសតិ(មូលោានទ្គឹេះណនកំ បសតិ

ើយអារទ្តូវបានបាត់បង់ ជាសកាតន

២០១៥)

ើយវាបានកាត់បនថយការបាត់ បង់អាសូត

រប់បញ្ូេ លទំេរឹកោកសិនកនងទ្រ៊ីកូកំបសតិេនញ្ញាតិ អអាយអា

សូតជាប់ អោយម៊ី ទ្កូសរ ៊ីរងគេំែងអពលែំ អណើរការជ៊ី កំបសតិ។អទេះប៊ី ជារឹកអនមព៊ី សតវមិនទ្តូវបានអទ្បើ ទ្បាស់
កនងលាយកំបសតិទ្រ៊ីកូអនេះក៏អោយ

ក៏វានអៅដតជាជំ អរ ើសែ៏លស
អ ំរប់ ្នធានអាសូត

ជាមួយនឹងអារម៌បកស៊ី

វតតមនណនរឹកោកស៊ីនក៏ អារជួយទញយកអាសូតកនងកំ បសតិបានដែរ រឹកោកស៊ីនណបតងពិតជាបានអែើ រតួ
ជា្នធានមួយដែលមនកាបូេ៊ីទ្ោត (Luu and Getsinger, 1990) កនងលាយកំបសតិ អទ្ពាេះ្នធានកាបូេ៊ី
ទ្ោតវាអារជំនួសសំភារេះណបតងែណរអរៀតបាន

ដតទ្បដ

លជាមិនមនកាបូនអទ្រើនែូជារឹកោកស៊ីនអនេះ

អែើយ។
អផ្េះបានបដនថមសំភារេះមួ យរំ នយនអៅកំបសត៊ីជាពិ អសសបូ ាសយូម។

កនាក់ព៊ីអពាតទ្តូវបានបដនថមសំរប់ការ

លូតោស់ម្យម (្នធានកាបូេ៊ីទ្ោត/ថាមពល) សំរប់ទ្រ៊ីកូអែមអែើមប៊ីលូតោស់និងបអងេើនបរ ិមណោង
សាវហាប់កនងលាយកំបសតិ ជាពិអសសកនងណថៃែំបូងណនការអ្វើកំបសតិ។
អទ្ៅព៊ីធា្នធានសំរប់ ជាតិ កាបូនអ
ស្រសរន់និងជួយ

ើយ

ទំងអារម៌រណ្តនិងរឹកោកស៊ីនបានអ្វើអអាយលាយកំប សតិ

អអាយមនខ្យល់អរញរូល។អារម៌ រណ្តក៏បានជួយការពារផ្ងដែរនូ វផ្លិតផ្លសំអររ

កំបសតិ) ព៊ីការអែើងរ ឹងអ

(ជ៊ី

ើយជាប់គ្មន ែូ អរនេះវាអ្វើអអាយផ្យស្រសួយ។អទ្គឿងផ្សំទំងេស់អនេះគឺពិតជាអាររកបាន

អៅកនងទ្បអរសបង់ កាាដែសកនងតំណលសមរមយទ្បសិនអបើ អទ្បៀបអ្ៀបអៅនឹងជំ អរ ើសអផ្សងអរៀត។ អទេះប៊ី ជាោង
ណ្តក៏អោយ ការទ្តួតពិនិតយណនតំ ណលរ៊ី ផ្ារគឺ ទ្តូវដតមន អទ្ពាេះតំណលនឹងការអាររកបានណនសំភារេះទំងអនេះ
ទ្បដ

លជាខ្សៗគ្មនាមអពល។

ការោយបញ្ូេ លគ្មនកនងការបញ្ូេ លអមទ្រ៊ីកូអែម
លាយបញ្ូេ លអមទ្តូវបានអទ្បើ ទ្បាស់អៅកនងទ្បអរសបង់ កាាដែសគឺមួយល៊ីទ្តណនអមទ្រ៊ីកូអែមោយជាមួយរឹក
េំអៅ0.5គទ្ក
អ

និងព៊ី២០អៅ២៥ល៊ីទ្តណនរឹក

កនងជ៊ីកំបសតិមួយអាន។

អទ្គឿងផ្សំទំងអនេះទ្តូវបានោយគ្មន

ើយបដនថមអៅអលើរប
ូ មនតអ្វើជ៊ីកំបសតិែូរ បានអរៀបរប់ខាងអលើ។ ជ៊ីកំបសតិនិងលាយបញ្ូេ លអមទ្តូវបានោយ

គ្មនបានោងលអមនអពលអគយកអៅោក់កនងទ្រុងជ៊ី កំបសតិ។ ជាែំបូង MCC បង់កាាដែសបានពាោមោក់
លាយកំបសតិកនងទ្រុងអោយការអទ្បើ វ ិ្៊ី ជាស្រសទប់ៗ បារលាយអមាមស្រសទប់ ន៊ីមួយៗ។អទេះជាោងណ្តក៏
អោយ វ ិ្៊ីសាស្រសតស្រសទប់ អនេះគឺជាវ ិ្៊ីសាស្រសតេន់ អោយមនអ

តផ្លមួ យរំនួន ែូរជាវាទ្តូវការកំោំងពល

កមមអទ្រើន វាងាយនឹងទ្តូវការទ្កែកទ្របល់កំបសតិអែើ មប៊ីអអាយផ្សិតទ្រ៊ីកូអែមោយជាមួ យសំភារេះកំបសតិអអាយ
បានជាសារ់មួយសំរប់ អអាយកាាយជាកំបសតិអអាយបានលអណនសំភារេះដែលអៅកនងស្រសទប់អនេះ(គឺជាការងារ
ដែលមនកាិនសអយដែលកមមករមិនរូលរិតត) អ

ើយនិងការទ្របល់បានរ ំខានោងខាាំងែល់បរ ិសាថនកំអៅ្មម

ជាតិដែលផ្សិតរូលរិតត។ វ ិ្៊ី សាស្រសតបរេបបននណនការអ្វើជ៊ីកំបសតិគឺអទ្បើទ្បាស់លូបងគន់ អោយពនយល់កនងេតថបរ
ខាងអទ្កាមអនេះ ែំអណើរការបានោងលអ(អោយផ្តល់ថាកំបសតិបានោយបានោងលអ កំ រ ិតសំអណើមគឺ ទ្តូវបាន
ដថរកាបានោងសមរមយ និ ងជ៊ីកំបសតិគឺមិនសងេត់ដននអែើយ។

(រូបខាងអលើ) េិ មឌ៊ី អា

វាប អាល៊ី កំពងបងាាញកដនាងជ៊ីកំបសតិរបស់គ្មត់ ោក់ផ្កាសាិកអខ្ៀវអៅខាងអទ្កាម

លូបានសំរបសំរល
ួ ណនការទ្បមូលរឹកទ្រ៊ី កូអែម (រូបខាងអទ្កាម) េិមឌ៊ី បាសាឺ រស៊ី ែ កំពងោយសំភារេះអ្វើជ៊ី
កំបសតិមនអពលោក់វារូ លរអៅកនងទ្រុងជ៊ីកំបសតិឬកនងលូ

រំ

ំណនទ្រុងជ៊ីកំបសតិនិងការអទ្បើទ្បាស់លូបងគន់

កំពស់ណនទ្រុងជ៊ី ដែលអគអទ្បើ សំរប់អ្វើជ៊ីកំបសតិមនសារេះសំខាន់ ណ្តស់អទ្ពាេះបញ្ញ
ា សំពា្សងេត់។ អោយសារ
ដតលាយជ៊ីកំបសតិមន៣៣%ជារឹកោកស៊ីនស្រសរន់ អោយសារដតែំ អណើរការកាាយអៅជាកំបសតិកំពងរ ៊ីករំអរ ើ
ន វាបានកាត់បនថយវល
ូ ៊ីមោងសំខាន់ ែូ អរនេះអ

ើយ ទ្បសិនអបើពំនូកជ៊ីកំបសតិមិនខ្ពស់លមមអរ ដតកនងរយេះអពល

ព៊ីរប៊ីណថៃបអណ្តណេះវានឹងកាត់បនថយអៅកនងស្រសទប់អសតើងជាង

អ

ើយទ្បដ

លជាមិនបានផ្តល់អអាយបរ ិសាថនកំ

អៅដបប្មមជាតិដែលទ្រ៊ីកូអែមរូលរិតតអែើយ។ កនងការស្រសាវទ្ជាវរបស់អគ បគគលិករបស់អយើងបានរកអ
ថាទ្រុង10’ x 5’ x 4.5’ គឺ ជារំ

ំែ៏លប
អ ំ ផ្តសំរប់ ការអ្វើជ៊ី។ រំ

ដត្ំលម
ម ដែលទ្រ៊ីកូអែមអារបអងេើតកំអៅសំរប់វាបាន

ើញ

ំអនេះគឺវាតូរលមមសំរប់ អអាយខ្យល់ ទ្គប់ទ្គ្មន់

ដែលជាការបដនថមអលបឿនណនែំ អណើរការ។

ទ្បសិនអបើ

ទ្រុង្ំអពក ខ្វេះខ្យល់អរញរូ លកាាយអៅជាការទ្ពួយបារមមណ៍។ ទ្បសិនអទ្បើ ទ្រុងតូរអពកជ៊ីនឹងបាត់បង់កំអៅ
បានព៊ីកាកសំណល់រប់ សវានិ ងទ្រ៊ីកូអែមែំអណើរការយឺត។
ការផ្តល់អអាយនួវតទ្មូវការទំងអនេះ សពវណថៃអនេះ MCC អៅទ្បអរសបង់ កាាដែសភាគអទ្រើ នអទ្បើ ទ្បាស់ លូស៊ីមង់
អ្វើបងគន់សំរប់អ្វើជាទ្រុងកំបសតិ
ទ្បដ

លូទំងអនេះទ្តូវបានោក់ អលើគ្មនប៊ីជាន់ អ

លជា៤០០គទ្កមនទំងរឹក២៤០ល៊ីទ្ត

សំអររនឹងបានព៊ីលូទំងប៊ី អនេះ។

ជាលរធផ្លកនងទ្បដ

លជា១២០អៅ១៤០គទ្កណនផ្លិតផ្ល

លូអនេះទ្តូវបានអទ្បើ ទ្បាស់អោយសារដតទ្បដ

រូអៅរបស់កសិករអៅទ្បអរសបង់កាាដែស

អ

ើយបំ អពញជាមួ យនឹងសំភារេះជ៊ី

លជាការដែលអាររកបានជា

ើយវាសមរមយអោយសារដតវាមនរំ

កសិករទ្តូវការទ្បសិនអបើអគមនអគ្មមួ យ។ជារូ អៅររនរំ

ំសមអៅនឹងេវ៊ីដែល

ំ 10’ x 5’ x 4.5’ ទ្រុងអនេះនឹងមនបានស៊ីមង់

ដែលមមនទ្បព័នធបងាូររឹកអរញដែលនំអៅែល់កដនាងសំរប់ររួលបានរឹកជ៊ីដែល

ូរអរញព៊ីកំបសតិ។

អៅកនងលូបងគន់របស់MCC ទ្បអរសបង់ កាាដែស អនេះមិនដមនសមរមយសំរប់ជាពាណិជជកមមអែើយ ែូ អរនេះជំនួស
មកវ ិញ កំរលដែលទ្កាលបាតជាតិបូ ល៊ីដតនផ្កាសាិកទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់អទ្កាមទ្រុងអនេះ ដែលែំអណើរការបាន
ោងលអជាកំរលដែលមិនទ្ជាបរឹកបអណ្ត
ត េះអាសនន ែរបណ្តវាមិនបានរដ
អ

ក។ រឹកជ៊ីគួរទ្តូវបានទ្បមូ លរក

ើយចាក់ វារូលអៅកនងកំបសតិវ ិញសំរប់រយេះអពល១០ណថៃែំបូង។ រឹកដែលអរញមកកនង១០ណថៃែំបូងគឺពិតជា

មិនដមនលរធផ្លណនែំអណើរការជ៊ីកំបសតិអែើយ ដតវាអរញអទ្រើនព៊ីរឹកជាតិរឹកដែលមនអទ្រើន
ទ្រ៊ីកូអែម)ព៊ី លាយកំបសតិ។
ការជ៊ីកំបសតិ។
អ

ើយទ្រកែប

ួស(ជាមួយអម

ការោក់ វាអៅវ ិញទ្រុងជ៊ីនឹងរកាអអាយវាមនជាតិ សំអណើមនិងជួយែល់ែំអណើរ

ព៊ី ១៥ណថៃបនាប់ព៊ីការអរៀបរំែំអណើរការអ្វើជ៊ីកំបសតិមក

រឹកវាទ្បដ

លជាអារទ្បមូ លរកបាន

អទ្ពាេះវាមនគណទ្បអោជន៍អទ្រើនណ្តស់ សំរប់ការអទ្បើ ទ្បាស់ដែលនឹងពនយល់អៅអពលអទ្កា

យ។ សូមធានថាមនការបំរមបិរជាមួ យែប អទ្ពាេះរឹកអនេះអៅដតមនជាតិហាគសដែលអារផ្ាេះែបបាន។
(Deepthi and Reddy, 2013).
ការទ្ពួតពិនិតយទ្រុងជ៊ីកំបសតិនិងការដថទំជាទ្បចាំ
បនាប់ព៊ីកំបសតិទ្តូវបានោក់ អៅកនងទ្រុងអ

ើយ

រំ បារ់អអាយមនការទ្តួតពិ និតយខ្ាេះ។បគគលិកMCCរបស់

ទ្បអរសបង់ កាាដែសបានផ្តអលើជាេនសាសន៍ អអាយដែកអមើលស៊ីតណាភាពណនគំនរន៊ីមួយៗអោយការោក់ ដរមូ

ដមទ្ត (រងជាប់នឹងែង)ឬក៏ដរមូដមទ្តមជលោក់រេះអៅកនងកណ្ត
ត លជ៊ី អរៀងរល់៧អៅ១៥ណថៃ អៅអពលដែលទ្រ៊ីកូ
អែមចាប់ អផ្តើមលូតោស់អ

ើយនឹងបអងេើត

ស៊ីតណាភាពណនកំបសតិនិងអកើនអែើងែល់អៅ៥០អៅ៦០េងាអស

អោយដផ្អកអៅអលើស៊ីតណាភាពខាងអទ្ៅនិងរំ

ំណនទ្រុង។

ការថយរេះណនកំ អៅគឺជាសញ្ញាមួយដែលថាមន

ជាតិសំអណើមតិរអពកសំរប់ទ្រ៊ីកូអែម ឬថាែំអណើរការជិតបានសំអររអ
តយគឺការោក់អ
ដែលជាប់នឹងអ

ើ រេះអៅរំកណ្ត
ត លណនកំបសតិែល់បាតអ

ើយទញវាអរញវ ិញអែើមប៊ីពិនិតយអមើ លពណ៌ខ្សៗគ្មន

ើ សំភារេះដែលបអងេើតជាកំបសតិនិងអ្វើអអាយអ

លាយកំបសតិនឹងអ្វើអអាយអ

ើយ។ រំរង់មួយអរៀតណនការទ្តួតពិនិ

ើ អៅជាពណ៌អមម ដតអបើមិនអកើ តជាកំបសតិអរ

ើ មិនសូវអមមអែើយ (ពណ៌្មមជាតិណនអារម៌ អគ្ម)។

ែំអណើរការអកើតអៅជាកំបសតិចាប់អផ្តើមព៊ី ណផ្ាអ

ើយបនតរេះអទ្កាមអោយសារដតភាពអារររួលបានណនេកស៊ី

ដសនកនងតំ បន់ណផ្ាខាងអលើ ដែលអអាយទ្រ៊ីកូអែមលូតោស់បានអលឿនជាងមន កាិនគឺ ជាសូរនករមួយអរៀត
សំរប់ការជិតអកើតជាជ៊ី កំបសតិ

កំបសតិដែលអកើតអ

ើ យមនកាិនហាក់ែូរជាដផ្អម

អបើ អទ្បៀបអ្ៀបកាិនែំបូងណន

អារម៌អគ្មរនិងរលួយ។ កនងបរពិអសា្អៅទ្បអរសបង់ កាាដែស េំ ែងអពលរែូវអៅត អៅអពលដែលស៊ីតណា
ភាពជាម្យមគឺ៣៥េងាអសកនងទ្បអរសអនេះ

ែំអណើរការជ៊ីកំបសតិរំណ្តយអពលរ

័ស៤៥ណថៃ

អ

ើយេំែង

អពលរែូវរងា អៅអពលដែលស៊ីតណាភាពរេះែល់អៅ១០េងាអស ែំអណើរការជ៊ីកំបសតិែល់អៅ៧០ណថៃ
ការអទ្បើទ្បាស់ទ្រ៊ីកូកំបសត
ទ្រ៊ីកូកំបសតជាបឋមទ្តូវបានអទ្បើទ្បាស់សំរប់ការដកដទ្បែ៊ី

ែូរជាកំបសតដបបវបប្ម៌ដែរ

វាបអងេើនគណភាពែ៊ី

បអងេើនសមតថភាពរប់រឹក អារជួយកំរ ិតជាតិ អបហាសរបស់ែ៊ី និងអារជួ យដថរកាស៊ីតណាភាពែ៊ី។ វាគួរទ្តូវ
បានអទ្បើទ្បាស់កនងកំរ ិតព៊ី 2 to 2.5អានកនងមួយ
ណនការអរៀបរំែ៊ីអ

ិាែល់រំការែំ ណ្តំ។ វាអារទ្តូវបានអទ្បើ ទ្បាស់កនងែំ កាល

ើយនិ ងឬជាែូសរ៊ីព៊ីរឬោក់ព៊ីអលើរកេជាតិរបស់កសិករ

ទ្រ៊ីកូកំបសត មនគណទ្បអោជន៍បដនថមជាអទ្រើនអរៀតអបើអទ្បៀបអ្ៀបអៅនឹងជ៊ីកំបសតាមដបបវបប្ម៌


ទ្រ៊ីកូកំបសតអែើ រតួែូរជាភានក់ ងារទ្បឆ្ំងនឹងជាតិផ្សិតដបប្មមជាតិដែលវាបានទ្បឆ្ំងអៅនឹងផ្សិត
រណទ្ង (Pythium sp, Sclerotium sp, Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Botrytis sp,
Sclerotonia sp ),ដែលភាគអទ្រើនររួ លខ្សទ្តូវអលើជំងឺដែលអកើតព៊ីែ៊ីនិងផ្សិតដែលអ្វើអអាយសាឹករួ
ញ។



អោយសារដតការបញ្ូេ លអារម៌បកស៊ី

ទ្រ៊ីកូកំបសតបានផ្តល់នូវភាពសាំជាមួយនឹ ងបាក់ អតរ ៊ីរួញអ

ើយ

និងែងេូវទ្ពូនអនមថូត(Gapasin, 2007; Nahar et al., 2012);


ទ្រ៊ីកូកំបសត ទ្បដ

លអ្វើការជាេនកបអងេើនការលូតោស់ែល់រកេជាតិ

(Celar and Valic, 2005;

Rabeerdran et al.,2000; Inbar et al.,1994; Lynch et al.,1991; Hoyos-Carvajal et al.,2009).
ែូរដែលបានអរៀបរប់ព៊ីមនមកអ
អទ្រើន ការទ្ប

ើយ រឹកទ្រ៊ីកូអែម ជាេនផ្លណនែំ អណើរការជ៊ីកំបសត មនការអទ្បើ ទ្បាស់ជា

មមខ្មួយអៅទ្បអរសបង់កាាដែសគឺថា អមរំលងទ្រ៊ីកូអែមគឺមនភាពសមគសាមញបនតិរសំរប់

កសិករកនងការផ្លិត

អ

ើយទមទរអអាយមនការពិអសា្ន៍។ការអនេះអ្វើអអាយអមទ្រ៊ីកូអែមពិបាកែល់

កសិករកនងការររួលបាន។ អែើមប៊ីអោេះស្រសាយអរឿងអនេះ MCCអៅទ្បអរសបង់កាាដែស បានស្រសាវទ្ជាវជាមួ យ

ណែគូររបស់អយើងនិងអ

ើញថារឹកទ្រ៊ីកូអែមមនអមទ្គប់ទ្គ្មន់ដែលអគអារអទ្បើទ្បាស់បានជាជំនួសែល់អមដែល

អារអទ្បើបានែល់អៅ៦ជំនន់ ណនផ្លិតផ្លជ៊ីកំបសតមនអពលដែលអមស្រសស់ថ៊ីមទ្តូវការមតងអរៀត។

ការ

ស្រសាវទ្ជាវបដនថមអរៀតកំពងដតែំអណើរការអែើមប៊ីអមើ លថាអតើ ែំអណើរអនេះបានផ្លិតជ៊ីកំបសតដែលមនគណ
ទ្បអោជន៍ ែូរជាជ៊ី ដែលអគអ្វើព៊ីអមបញ្ូេ លដែរឬអរ។
ការអទ្បើរឹកទ្រ៊ីកូអែមជាបឋមមួយអរៀតអៅកនងទ្បអរសបង់ កាាដែសគឺ ការបាញ់អៅអលើសឹក
ា
ទ្បាស់របស់វា

វាទ្តូវការទ្តង(អោយសារមនវតតមនរបស់រ ឹងកនរឹកដែលអារកកសាេះែល់បំពង់ បាញ់)

អពលោក់វាអៅកនង្ងបាញ់

អ

ការបអងេើនជំនួយែល់អាហាររូបតថមភនិងេ័មូនែល់អ
បង់កាាដែសក៏ បានរកអ

ោស់របស់បដនា។

ើ

ូបដផ្ាេំែងអពលវាអរញផ្កេ អទ្ពាេះវាផ្តល់ទំង

ើ កនងេំែងអពលែំ ណ្តក់កាលសំខាន់ណនការផ្លិត។

ើញដែរព៊ី លរធផ្លែ៏លអអោយការបាញ់ អៅែំ ណ្តក់កាលែំទ្គ្មប់និងការលូត

អទ្ពាេះដតរឹកវាក៏មនម៊ី ទ្កូសារជាតិផ្ងដែរ

អពលកំពងលូតោស់ណនរកេជាតិអារ
(ផ្លបេះពាលព៊ី ជ៊ីអទ្រើនអពក)

មន

ើយោយវាជាមួ យរឹករំនួន២០មលកនងរឹកមួយល៊ីទ្ត។ការបាញ់ជាអនេះជា

ែំបូងអគអទ្បើ សំរប់(ដតមិនកំ ណត់អែើយ) ការបាញ់អែើមអ

MCC

សំរប់ការអទ្បើ

េនកអទ្បើ ទ្តូវដតែឹងថាការអទ្បើ អទ្រើ ន

ួសអពក

រលរធផ្លលូតោស់សឹក
ា អពកដែលអារនំអអាយមនដផ្ាតិរវ ិញ

ការបាញ់រឹកវាអៅអលើដផ្ានិងបដនាព៊ីរប៊ីណថៃមនទ្បមូ លផ្លអារ

រលរធផ្លដផ្ា

និងបដនាមនកាិនសអយព៊ីរឹកអនេះ។
អរឿងរបស់េិមឌ៊ី អាប់ឌល មណ្តន់
កំណត់ទ្ា ខាងអទ្កាមអនេះគឺ ជាអរឿងព៊ី រអបៀបកសិករអៅជិ តបូទ្កា]បានររួ លផ្លោងអទ្រើនព៊ី ការអទ្បើទ្បាស់ជ៊ី
កំបសតទ្រ៊ីកូអែម
េិមឌ៊ី អាប់ឌល មណ្តន់ គឺ ជាកសិករអៅទ្បអរសបង់ កាាដែសព៊ីស្រសុកបូ ទ្កា ទ្បភពរំ ណូលសំខាន់ របស់គ្មត់គឺ
ការោំបដនា។គ្មត់ មនកូ ស្រស៊ីមនក់និងកូនទ្បុសព៊ី រនក់

អគទំងេស់គ្មនកំពងដតអៅសិកាអៅកំ រ ិតមហាវ ិរាល័

យ មណ្តន់ រស់អៅជាមួ យមតយចាស់របស់គ្មត់ ជារួម សមជិកទ្គួសារមនគ្មន៥នក់រស់អៅកនងផ្ាេះរបស់គ្ម
ត់។
េ៊ីមឌ៊ី
អ

មណ្តន់

មនែ៊ី 0.485

ិា

ដែលគ្មត់បាននិ ងកំពងោំំែេះបដនាបងាេនិងស្រសូវជាអទ្រើនឆ្នំមកអ

ើយ

ើយអរៀងរល់ឆ្នំ មណ្តន់ បានែឹងថាគ្មត់ ទ្តូវការបាញ់ថានំសំោប់ សតវលិត
អ អទ្រើនណ្តស់អែើមប៊ីទ្គប់ ទ្គងសតវ

លអិតអៅកនងែ៊ីរំការបដនានិងស្រសូវរបស់គ្មត់។គ្មត់ក៏ទ្តូវដតអទ្បើទ្បាស់ជ៊ីជាអទ្រើនផ្ងដែរអៅរំការរបស់គ្មត់។
អោយសារដតរបស់ដែលគ្មត់ អទ្បើ មនតំណលណថា

គ្មត់មិនបានររួល ផ្លរំ អណញមកវ ិញបានអទ្រើ នអែើយព៊ី

ែំណ្តំរបស់គ្មត់។គ្មត់ មនការពិ បាកណ្តស់កនងការដរកពនតំណលរំ ណ្តយសំរប់ការរស់អៅរបស់ទ្គួសារគ្មត់
ក៏ែូរជាណថារំណ្តយសំរប់កូនអៅអរៀនដែរ។
ណថៃមួយមណ្តន់ ទ្តូវបានអទ្ជើ សអរ ើសជាេនកររួ លផ្លកនងគំអរង Grameen Unnayan Prokolpo (GUP),ជា
េងគការណែគូ របស់MCCបង់កាាដែសដផ្នកគំ អរងសនតិសខ្អសបៀង។
បអរេកអរសណនការទ្គប់ ទ្គងសតវលិត
អ រណទ្ង
អៅឯការទ្បជំ អទ្កាយផ្ាេះGUP.

GUP

បានេនវតតន៍អោយការបញ្ូេ ល

(IPM)អៅកនងការោំបដនា។មណ្តន់ បានររួលព័ត៌មនេំព៊ីIPM

ការទ្បជំអនេះគឺជាការទ្បជំ ខ្៊ីាមួយជាមួ យកសិករមួ យទ្កុមជួបជំគ្មនអៅរាមួ យ

ែូរជាសាោបណតបេះបណ្ត
ត លកសិករ។គ្មត់ក៏បានកត់ទ្ាព៊ីព័ត៌មនអលើកាតនិងបាណូដែលGUPនិងMCC
បានបងាាញកនងតំបន់ ដែលគំអរងGUPទ្តូវបានេនវតតន៍
បនាប់ព៊ីររួ លបានការគ្មំទ្រដផ្នកវគគបណតេះបណ្ត
ត លព៊ី GUPមក

មណ្តន់បានចាប់ អផ្តើមអ្វើទ្រ៊ីកូកំបសតនិងកំប

សតព៊ីជអនាន(កំបសតដែលអរៀបរំអោយអទ្បើ ទ្បាស់ជអនាន) អៅកនងផ្ាេះរបស់គ្មត់ ។ គ្មត់ក៏បានអរៀនព៊ី ការអទ្បើទ្បាស់
អ

រម
ូ ូនអែើ មប៊ីការពារសតវលិត
អ រណទ្ង។

អភររបស់អ

រម
ូ ូ នគឺជាជាតិ គ៊ីម៊ីដែលជារូអៅបអញ្េញអោយសតវលិត
អ

ញ៊ីអែើមប៊ីទក់ទញអមមលណនពូជដតមួយណនការពាក់ គ្មន (Knodel, Petzoldt, and Hoffmann, 1995). អ
សំអោគខ្ាួនឯងទ្តូវបានអទ្បើ ជានយកនងេនាក់ អែើមប៊ីទក់ ទញសតវលិត
អ អមមអអាយជាប់េនាក់ងាប់
អ

រម
ូ ូន
ែូអរនេះ

ើយវារកអអាយមនដតសតវលិត
អ ញ៊ីដែលមិនអារពាក់ គ្មនបានឬមិ នអារបអងេើតអែើងវ ៊ីញបាន។បនាប់ព៊ីការផ្

លិតកំបសតនិងអ

រម
ូ ូនទំងអនេះអ

ើយ គ្មត់ក៏បានអទ្បើកំបសតកនងរំការបដនារបស់គ្មត់។

អោយការអទ្បើ ទ្រ៊ីកូកំបសត កំ បសតជអនាន និងអ

រម
ូ ូន អោកមណ្តន់ក៏អារកាត់បនថយណថារំណ្តយអៅអលើជ៊ី

និងថានំសំោប់សតវលិត
អ បានោងអទ្រើន។ បដនថមព៊ី អនេះអរៀត គ្មត់ បានបអងេើតែំ ណ្តំបដនាដែលមនគនភាពលអ
ព៊ីរំការរបស់គ្មត់។ ថម៊ីៗអនេះ គ្មត់បានទ្បមូ លផ្លទ្តប់ សដណតក (Lablab purpureus), សដណតកគួ សាឹកបាស
អោយការអទ្បើ ទ្បាស់វ ៊ី្៊ី សាស្រសតកសិកមមដបបសរ ៊ីរងគដែលគ្មត់ បានអរៀនាម

និងអមាសអៅអលើែ៊ីរបស់គ្មត់ ។

រយេះ GUP មណ្តន់ បានររួលផ្លិតផ្លែំ ណ្តំដែលខ្ពស់ជាងមន ក៏ែូរជាពណ៌លអនិងការលូតោស់លអ
ណ្តស់។ឆ្នំអៅមិ ញគ្មត់រកបាន៨៦៥ែោាព៊ី ការលក់បដនា អទ្បៀបអ្ៀបអៅនឹងរំនួន២៨៨ែោាអោយរំណូល
្មយមរបស់កសិករដែលមនែ៊ីទ្បដ
ទ្បអោជន៍ ណនបអរេកអរសIPM

លគ្មត់។

គ្មត់ មនការសបាយរិតតណ្តស់ដែលបានអ

គឺអោយសារដតបអរេកអរសIPMអនេះអ

ើញព៊ីគណ

ើយដែលគ្មត់ អាររកបានលយអទ្រើន

ជាងឆ្នំមន។ឥែូវអនេះគ្មត់និងទ្គួសារមនការសបាយរិ តតជាខាាំងអោយសាររំណូររបស់អគមនការអកើនអែើ
ង។ អោយសារភាពអជាគជ័ យអនេះអ
បស់គ្មត់ែដែលអ

ើយ អោកមណ្តន់ អៅដតបនតរេនវតតន៍បអរេកអរសIPM អៅកនងរំ ការរង

ើយនិោយថាគ្មត់នឹងបនតរកាេនវតតន៍បអរេកអរសទំងអនេះអៅណថៃេនគត។

ខាងអែវង) អោកអាប់ឌល មណ្តន់ អៅជ៊ីតេនាក់អ

រូមូនកនងរំការបាសរបស់គ្មត់(រូបខាងសាតំ) អោកអាប់

ឌល មណ្តន់ អៅជាមួ យទ្រ៊ី កូកំបសតអោយបងាាញជ៊ីកំបសត
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