
ខ.ការដ ាំ ពពួកសៅប្រសេទស េះងាយប្រួំ កនុងការ 

ដាំណារ ់សេអាចដាំសដយកាតស់ ើមរររ់វាឬរាំបរកកូ ។  

ការដាំស ើមៈ ករណីស េះប្តូវកាត់ស ើមវាជាកង់ៗ សដយ

កនុងមយួកង់ៗមា រថី្ន ាំង។ 

 

 ដាំសដយសារប្ារៈ់ មា ពីរសរៀរ េឺដាំសដយ សប្រេះ

ប្ារព់ូជ  ិង ដាំសដយរាំបរកកូ ។ 

ក.ការដាំសដយសប្រេះប្ារៈ់ សប្កាយពីស្វើ ីរួច យក 

ប្ារ់សៅប្រាំទឹកឱ្យរីកំ អ  រួចសោយប្ារព់ូជកនុងចង អរូប ំឆូត 

រូច (សដយដ  ឬ កាំរ ៉ុង ំ៉ុរ ី ម តព់ីសំើរងាា រ់ថ្ នមៗ)។ 

សប្កាយសពំសប្រេះបា  ២-៣ ដថ្ ៃមា  សរើមា សេះៀង ាំណ ៉ុេះំ អ 

បតសរើសប្កាយសពំសប្រេះបា ព ី ៧-១០ ដថ្ ៃ ាា  សេះៀងប្តវូ 

សប្សាចទឹកឱ្យបា សរើមំ អ។ 

ខ.ការដាំសដយរាំបរកក ូៈ ស ើមបីរ ស ាំកមាះ ាំងពំកមា 
កនុងការបថ្ទាំសៅា  សយើងមា វិ្សីាស្ដររមយួសទៀត េសឺារពូជ

សៅា សៅសំើថ្ន ំតូចមយួ ូចរាំណារ។ សៅសពំប ំកូ សៅា

្ាំំ ាម(អាយ៉ុប្របែំ ២០-២៥ដថ្ ៃ)សទើរសយើងចារ់ស្ រើមរាំបរក 

យកសៅដាំ ស្វើបររស េះអាចឱ្យសយើងមា កូ សៅា ដាំ ពីស ើមរ ូវ

សេះៀង។ រមការរសងេត ការដាំ ាំណា ាំចាំណីរតវពីប្ នកំតូលារ់

វាមា ការំូតលារស់ំឿ  ងាយប្រួំកាំចាត់សៅា ចដប្ង មិ 

ពិបាកសរៀរចាំ ីឱ្យបា ំ អស េះសទ  ិង ចាំសណញសពំសវលា។ 

ការថែទាំ ប្តូវរមដ ការំូតលារ់រររស់ៅា សបាច

សៅា ចដប្ង ប្ជយួ ី ដក់ជីរប ែម។ សប្កាយសពំសប្រេះ ឬដាំ 

បា  ២-៣ ដថ្ ៃមា សេះៀង ាំណ ៉ុេះំ អ សរើសប្កាយសពំសប្រេះ ឬ ដាំ

បា  ៧-១០ ដថ្ ៃ ាា  សេះៀងប្តវូសប្សាចទឹកឱ្យបា សរើមំ អ។ 

ការប្រមូលផល ការប្រមូំ ្ំ ប្តូវអ ៉ុវតររម

សាំការណ៏ ូចខាងសប្កាមៈ 

 រយៈសពំប្រមូំ្ំសំើកទ ី១ សៅសពំសៅា មា 
អាយ៉ុព ី៥០ សៅ ៦០ដថ្ ៃ 

 រយៈសពំប្រមូំ្ំសំើកទ ី២សៅសពំសៅា មា  អាយ៉ុ 

៣០-៣៥ ដថ្ ៃ។ កាត់ស ើមកាំពរព់ដី្ ៃ ីប្រមាណ ៥-១០ រ.ម។   ចាំណា ាំៈមិ េួរ្ រំ ់ឱ្យរតវរ៉ុីបតសៅា មយួម៉ុខប្តវូលាយ

ជាមយួចាំសរើង ឬចាំណីស្សងសទៀត សចៀរវាងការោេរូរ។ 

ឯកសារសោងៈ 

 េសប្មាងអ ៉ុវតរប្រសរើរសំើការងាររ៉ុខភាព  ិង ្ំិតកមាសាសៅ 

កមពុជា  

 ACIAR  ិង CIATសរៀវសៅរសច េកវិជាា សៅា ប ំកាំព៉ុងអេវិឌ្ឍ ៍

សៅកមពុជា 

 ំ  ់រ៉្ុ ំៈ  (២០០៦) ាំណាចាំណីរតវកាំព៉ុងអេវិឌ្ឍ ៍ជាមួយករិករ 

  នាយកដា ន 

  ផលតិកមម និង រសពុ្យាបាល 
 
 

ស្មម ដាំរ ី

Elephant Grass 
 
 
 

 
 

 

ស្រៀរចាំស្ដយៈ  ការិោំ័យ្សពវ្ ាយរសច េកសទរ្ំិតកមា ិង 

 ររ៉ុពាបាំ ដ  យកដា  ្ំិតមា ងិររ៉ុពាបាំ 

អាស័យដា នៈ ្ះវូរឡា េូមិប្ទ រងាេ ត់រៃឹងមា ជ័យ ខណឌ ័មា ជ័យ  

 ោជធា ីេនាំសពញ



 ស្ថា នភាព្យទូស្ៅ 

 ពមី៉ុ ករិករចិញ្េឹមរតវជាទាំលារ់ េឺបំងឱ្យរ៉ុីសដយ 

សររី។ រច េរុប នរតវសកើ   ិងដ្ ៃ ីដាំ ៉ុេះប្តូវបា ពប្ងីក ាំឱ្យ ី 

វាំចាំណីរតវថ្យច៉ុេះ។ ករិករមិ អាចបំងរតវសររីបា  ូច 

ម៉ុ សទៀតសទ។ ករិករភាេសប្ចើ ប្តូវចាំណាយសពំបរវងរកសៅា  

 ិង ចាំណាយថ្វិការាំោរទ់ិញសៅា  សពំខះេះការំាំបាកខាះ ាំង 

ករិកររងខាំចិតរកាត់រ ែយ ចាំ ួ រតវចិញ្េឹម។ ស ើមបសីដេះប្សាយ

រញ្ហា ស េះ  ាំណា ាំចាំណរីតវ េឺជា ាំសណាេះប្សាយសាមញ្ញ  ិង

រមប្ររ មួយរប្មារ់ករិករ។ 

 ស្តើដាំណ ាំចាំណីសតវជាអ្វ ី? 

 េឺជាពពួកសៅា  ពពួកសំែ គីមវា   ិង  ពពួករ៉ុកខជាតិសំ

ែ គីម ឬ ច៉ុំ ះប្ពឹកប ំសេដាំបថ្ទាំ  សប្សាចទឹក  សបាចសៅា  

ចដប្ង រប្មារ់សប្រើប្បារ់ជាចាំណីរតវ។   ពពួក ាំណា ាំចាំណីរតវ

ទាំងស េះ ភាេសប្ចើ ប្តូវបា  ាំចូំមកពីររសទរ  សែើយប ំ

ប្តូវបា ឆះងកាត់ការ វាយតដមះសដយមា ការចូំរួមពកីរិករ

អនក្សពវ្ ាយ  ិង អនកប្សាវប្ជាវប ំមា រទពិសសា្ ៍ សំើ

ប្ នកស េះសំើំកខណៈរររ់ ាំណា ាំចាំណីរតវ   ប ំរមប្ររ 

រាំោរដ់ាំសៅតាំរ ់ប្តពូិក។ ាំណា ាំចាំណីរតវប ំបណ ាំឱ្យករិករ 

ដាំេឺជាប្រសេទចាំណ ីប ំមា ការ ៉ុេះំូតលារ់សំឿ  ទិ ន្ ំ 

ខពរ់  ិង រមប្ររសៅ ឹងំកខណៈរណាា   ី អាការធាត៉ុ

ប្រសទរកមពុជា  ិងរាំរូរសៅសដយសារធាត៉ុចិញ្េឹម។ 

 គុណប្រស្ោជន៍ននដ ាំណ ាំចាំណីសតវ 

 រសង េើ ជីជាតិ ីរមរយៈប្រសេទ ាំណា ាំចាំណីរតវ  ិង

ជីលាមករតវសកើ ស ើង 

 ្រំ ់ ំ់រតវ ូវររិមាណ  ិង េ៉ុណភាពចាំណរីមកាំរិត

អាហារូរតែមភ 

  ាំណា ាំចាំណីរតវ មួយចាំ ួ អាចជួយប្េរ់ប្េងររិសាែ   

បា ំ អប្រសរើរ (ជាេប្មរ ី ការររ ីែូរសប្ចាេះ រសង េើ ជីវជាតិ 

 ី  ិង រាំផ្លះ ញសៅចដប្ង) 

 ចាំសណញសពំសវលា  ិង ថ្វិកាចាំណាយកនុងការបរវង

រក ឬ ទិញសៅា រាំោររ់តវ 

 ជួយករិករ ផ្លះ ររ់ររូពីការចិញ្េឹមរតវបររយថ្្ំ 

 មកមា ការប្េរ់ប្េងំ អ។ 

 ខាងសប្កាមស េះសយើង ឹងយកំកខណៈពិសររ រររ់

សៅា  ាំណា ាំចាំណីរតវមយួប្រសេទប ំមា  ស ា្ េះថ្ សៅា  ាំរី

(Elephant Grass ) ។ 

 សៅា  ាំរ ី (Elephant Grass) េឺជាប្រសេទ ាំណា ាំ 

ចាំណីរតវ មា ប្រេពមកពីប្រសទរអាស្ដែ វិក ប ំ ាំចូំមក 

សាែ  ីយ៍ចិញ្េឹមសាពូជេនាំរស   សៅឆ្ន ាំ ១៩៨៥ សដយអងគការ 

LWS។ ជាសៅា មា ស ើមខពរ់ មា ប្រូសតអ៉ុី ព ី១៥-១៦ % អា

រ ូត ១,៦- ២,២% សារធាត៉ុរៃតួប ំអាចរលាយបា  ៥០- 

 ៦៥% (សៅា រៃតួ)។ទិ ន្ ំជាម្យម ូវរ ូវវរាព ី

២៥ សៅ ៣០ សរ  សៅា ប្ររ់/មរង/ែ.ត   ិង  រ ូវប្បាាំងព ី 

៧ សៅ១០សរ សៅា ប្ររ់/មរង/ែ.ត ។ េ៉ុណភាព ិងទិ ន្ ំ 

សៅា អាច បប្រប្រួំសៅរមទរីាំងេូមិសាស្ដររ ីជីវជាតិរររ់ ី 

 ិងអាយ៉ុរររ់សៅា ។ 

 

រស្ចេកស្ទសដ ាំ 

ក.កាស្រៀរចាំដី 

 ប្តូវសប្ជើរសរីរ ីមិ ំិចទឹក ឬ មិ ជាាំទឹកសពក 

 ប្តូវសរៀរចាំ ីឱ្យបា សាអ តំ អ សដយេាួរ ីឱ្យបា សប្ៅ 

េាួរ ២-៣  ង ម៉ុ សពំដាំ ១៤ ដថ្ ៃ 

 ោរ់រាំបរក ីឱ្យបា ម ត់ំ អ រាំអាតសៅា ចដប្ង   ិង
ដ្ ៃ ីស្វើឱ្យបា ោរសរាើ (ងាយដាំ ៉ុេះ រាំរ   សប្សាចទឹក) 

 ឆូតរងជាជួរជាំសៅ ២-៣ រម ចស ះ េះរង ០,៤ម ដក់

ជីប្ទរ់បាទ(ជីអាចម៌សា ឬជីកាំរ ៉ុររ)។ 

 

 

 

 

 

ការសរៀរចាំ ីរប្មារ់ដាំ ាំណា ាំចាំណីរតវ 

 


