
ផ្គូផ្ងគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសខំាន់របសអ់្ក គ�ៅនឹងដំណាដំាគំ្របដីឱ្យមានជីជាតិគនៅរដូវគ ត្ៅ  គនៅអូគត្តៅ លីភា្រខាងត្គូង ដូចខាងគគកាម

គោលបំណងសខំាន់ ដំណាំ មតិ

កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធដី ស្រូវមីយ៉េជបេុន

យ ម្ៅ ្៊រូដង់

ការលា៉ចសមុុះយ ត្ៅ -យ ម្ៅ ្៊រូដង់

យ ម្ៅ  Rhodes
ឆៃថាវគា្់៉ កយមីម

បញ្ហា ទិន្នផល្រីរាង្គតាមរ៉ៈឬ្, ឬ្ដដលដុុះសជាប និងដុុះដមកថមៅមី

អនតៅរកាលយេលយវលាយដមីម្ីយ្វីឱ្យបានជាអប្បរមាឆនការដំាដុុះ

បកនថែមនីត្រូក្សែនកដលថ�ាែ ឆ្មៅ Sunn

Lablab
្ដ ត្ៅ កគួរ

្ដ ត្ៅ ករឹងមរូលេ្៌យតា្ន តស្លា ងំ

យសបីសបា្ក់ារចាក់ថ្នាបំង្ារ rhizobium ្សមាប់សកុម្ដ ត្ៅ កគួរដវង

សកុម្ដ ត្ៅ កគួរដវងនឹងមិនដក្សមួលនីសតរូដ្សែនយសចីនយទ សប្ិនយបីកសមិតនីសតាតដមីយលី្េី 100 គ.ក N/ha

រំេឹងថាសកុម្ដ ត្ៅ កគួរដវងនឹងដក្សមួលរវាង 100 និង 200 គ.ក N/ha — ដំ្ាកំាន់ដត្ំ ចំនួន N 

ដដលសតរូវដក្សមួលកាន់ដតដតយសចីន

ស្តា រ និងសតាតុែទុែជីកដលថនៅសល់ ស្រូវមីយ៉

យ ត្ៅ

យ ម្ៅ ្៊រូដង់

ឆៃថាវគា្់៉ កយមីម

យោត

ចាប់៉ក និង្តៅតុកទុកនីសតរូដ្សែនយដមីម្ីទប់ស្្ត់ការ្រូរយសចាុះ ឬការបាត់បង់យទៅក្នតុងខ្យលយ់នៅក្នតុងយេល រដរូវរងារ

ដកឆច្នយ�ីងវិញស្រធាតុចិញ្ឹមេីក្នតុងដមីយសជៅ

យសបីសបា្ដ់ំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិទាងំយនុះយនៅយេលកសមិតនីសតាតដមីយលី្េី 150 គ.ក N/ha

ការត្រប់ត្រងស្្វល្អិ្ចង្ង និងជំងឺថនៅនឹងដី យ ម្ៅ ្៊រូដង់

យ ត្ៅ

យដមីម្ីលុបបំបាត់្តវយអៀន ្រូមយសបីសបា្ស់បយេទយផសែងៗជាយសចីនដដលមានកសមិត dhurrin ខ្ព្ ់

សគប់សគងដំ្ាំ្ មៅម័សគចិតតៅ ដដលផតៅលជ់ាកដនលាង្សមាប់ជំងឺ

ការត្រប់ត្រងរុែ្ខជា្ិ ្រូចៗឥ្តបថោជន៍ ស្រូវមីយ៉េជបេុន

យ ម្ៅ  Rhodes
យ ត្ៅ

យសបីសបា្អ់សតាស្បយសោុះកសមិត 30% ខ្ព្ជ់ាង្មមៅតា យដមីម្ីសបកួតឈ្នុះរុក្ខជាតិតរូចៗឥតសបយោជន៍

ការពារង្ទៃដីពីការសឹែ រិចរិលថដាយខ្យល់ និងទឹែ យ ម្ៅ  Rhodes, យ ម្ៅ េ្៌យខៀវឥ្្ា  

និងដំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិដដលមាន 

ជមីវមាេ ្ខ់្ព្់

ដំ្ាមំានជមីវមាេ ្ក់សមិតខ្ព្ល់្អ 

ការសគប់សគងកាក្ំ្ លដ់សបសបួលអាស្ម័៉យលីដំ្ាបំន្ាប់ 

គយសមាងយនុះសតរូវបានផតៅលម់រូលនិ្ិយដា៉សកុម្៊ុនការដកឆច្ន

ការស្កវប្កមមៅអរូសស្តៅ លីមានកំ្ត់ (Horticulture 
Innovation Australia Limited) យដា៉យសបីសបា

្ស់បាក់កំឆររដ្ាេិបាល និងមរូលនិ្ិបដនលាេីរដ្ាេិបាលអរូសស្តៅ លី។

ឯក្ារ ICPSW1/039/1607

សកុម្៊ុនការឆច្នសបឌិតការស្កវប្កមមៅអរូសស្តៅ លីមានកំ្ត់ (Hort Innovation), សកុម្៊ុនសស្វសជាវការ្កវប្កមមៅ Pty Ltd (AHR) និង សកុមេិយសគាុះយោបល ់RM (RMCG) មិនយ្វីជាតំ្ាង និងមិនទទួលខុ្សតរូវជាក់លាក់យលីការធានាទាងំអ្ ់(មានវិស្លភាេដដលបានអនុញ្ញា តយដា៉ចបាប់) 
អំេីភាេសតឹមសតរូវ ភាេយេញយលញ ឬការទទួល៉កេម័ត៌មានយនៅក្នតុង្នលាឹកេម័ត៌មានយនុះយទ។ អ្នកយសបីសបា្់្ មាភា រយនុះសតរូវសបកាន់៉ក្កមមៅភាេយដា៉ឯករាជ្យយនៅមុនយេលេឹងដផ្អកយលីភាេសតឹមសតរូវ្ាមួ៉រប្់្ នលាឹកេម័ត៌មានយនុះ។

ការេឹងដផ្អកយលីេម័ត៌មានដដលបានផតៅលឱ់្យយដា៉ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG គឺជា្ានិេម័៉ផ្ាលខ់លាលួនរប្អ់្នកទាងំង្ុង។ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG មិនទទួលខុ្សតរូវ និងមិនមានការទទួលខុ្សតរូ ចំយោុះការបាត់បង់ ការខរូចខាត ការទាមទារ ការចំ្ា៉ 

ចំ្ា៉ឆថលាយដមីម (រួមមានចំ្ា៉ផលាលូវចបាប)់ ឬការទទួលខុ្សតរូវយផសែងយទៀតតាមរយបៀប្ាមួ៉ (រួមមានេី Hort Innovation, AHR, RMCG, ឬការយ្វ្សបដ្្រប្ន់រ្ាមា្ន ក់យផសែងយទៀត ឬយផសែងេីយនុះ) េីការយសបីសបា្ ់ឬមិនយសបីសបា្េ់ម័ត៌មានេីគយសមាងនានា៖ VG13076 

ការសគប់សគងលក្ខខ ្្ឌ ដមី - ការេងងមីក និងការកស្ង្មត្ថភាេ; VG13078 ការេងងមីកឆនកិច្ការោរដំ្ាដំដលបានរួមបញ្លូលគា្ន  ឬេីការេឹងដផ្អកយលីេម័ត៌មានដដលមានយនៅក្នតុង្មាភា រយនុះ ឬ ដដល Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG ផតៅលជ់រូនយទៅដលអ់្នក តាមមយ្យោបា៉្ាមួ៉យផសែងយទៀត។

ការលា៉ចសមុុះគា្ន ឆនសបយេទេរូជដំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិនានាអាចសតរូវបានដាយំដមីម្ីបយង្មីនអត្ថសបយោជន៍ដដលជាប់ទាក់ទងនឹងការយសបីសបា្ដ់ំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិ។  

ជា្មមៅតា ការលា៉ចសមុុះគា្ន  នឹងរួមមាន យ ម្ៅ  សកុម្ដ ត្ៅ កគួរដវង យ្ី៉អាចេេួកបដនលាដរូចជាឆ្្ព ឆ្្ពយកាតៅ ប។

យនៅយេលយសជមី្យរី្ដំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិ ក៏េិចារ្ាយលីការបងវវិលរួម និង្តវល្អិតចឆងងដដលមាន្កាតៅ នុេល និងជំងឺដដលមានជារួមរប្អ់្នកផងដដរ។

តារាងយនុះផតៅលន់រូវទិដ្ភាេរួមជាទរូយទៅមួ៉ឆនដំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិយនៅរដរូវយ ត្ៅ  ្សមាប់សបយទ្អរូសស្តៅ លី ។ អ្នកដាដំំ្ាគំួរដតដ្វងរកេម័ត៌មានបដន្ថម្តៅីេីសបយេទេរូជ 

និងការដាដំំ្ារុំក្ខជាតិយផសែង និងអសតាស្បយសោុះ្មស្បយដមីម្ីយ្វីឱ្យសតរូវយទៅនឹងស្្ថ នភាេជាក់លាក់រប្វ់ា។

Khmer

ែិច្ចការពារដំណា ំកដលបានរមួបញ្ចចូលគ្នា  ការការពារដំណានំានា

ថោ្រតទព្យដ ី(SoilWealth) ការក�ទាដំំណាំដំណាដំាគំ្របដីឱ្យមានជីជាតិគនៅរដូវគ ត្ៅ  
ឧបករណស៍គមាប់ការគ្រប់គ្រងដី



ផ្គូផ្ងគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសខំាន់របសអ់្ក គ�ៅនឹងដំណាដំាគំ្របដីឱ្យមានជីជាតិគនៅរដូវរងារ គនៅអូគត្តៅ លីភា្រខាងត្គូង ដូចខាងគគកាម

គោលបំណងសខំាន់ ដំណាំ មតិ

បថងកី្រចនាសម្ព័ន្ឋដី យ ម្ៅ មេយោងដរូចផ្ាដសតង — ការយេញចិតតៅទាងំស្ុង

ដំ្ាទំាងំអ្យ់ផសែងយទៀតខាង យសកាមក៏នឹងបយង្មីតរចនា

្ម្ពម័ន្ដមីផងដដរ ក៏បេុដនតៅមានវិស្លភាេកាន់ដតតិច

្កមមៅភាេឬ្ខ្ព្យ់្វីឱ្យ យ្្ថរភាេដមី

្លាឹកយឈីទាងំយដមីម ការោរ ឆផ្ដមី ផតៅលជ់ាកាក្ំ្ លប់ានល្អ និងផតៅលជ់ាទិន្នផល្រីរាង្គ្ខំាន់អស្្រ្យ។ 

ជសមុញឱ្យមានេេួករុក្ខជាតិមាផសែវិត (VAM) ល្អ្សមាប់ដំ្ាខំលាុះ ឧ.្. ខ្ឹមបារាងំ

បកនថែមនីត្រូក្សែនកដលថ�ាែ ្ដ ត្ៅ កបារាងំ

រុក្ខជាតិមេយោងមាន្្ឹកបី

ផ្ាអង្គាបុ្សែ

្ដ ត្ៅ កយសទីងបារាងំ

យសបីសបា្ក់ារចាក់ថ្នាបំង្ារ rhizobium

្សមាប់សកុម្ដ ត្ៅ កគួរដវងយដមីម្ីដក្សមួលកសមិតនីសតាតនីសតរូដ្សែនយនៅក្នតុងដមីគួរដតយនៅយសកាម 150 N/ha

រំេឹងថាសកុម្ដ ត្ៅ កគួរដវងនឹងដក្សមួលរវាង 100 និង 200 kgN/ha — ដំ្ាកំាន់ដត្ំ ចំនួន N 

ដដលសតរូវ ដក្សមួលកាន់ដតដតយសចីន

 ស្តា រ និងសតាតុែទុែជីកដលថនៅសល់ ការលា៉ចសមុុះឆនដំ្ាដំដលមានជាតិ្ឆ្ 

និងចាក់ឬ្យសជៅ ឧ.្. យ ម្ៅ មេយោងដរូចផ្ាដសតង និង

េេួកបដនលាដរូចជា ឆ្្ពឆ្្ពយកាតៅ ប

ចាប់៉ក និង្តៅតុកទុកនីសតរូដ្សែនយដមីម្ីទប់ស្្ត់ការ្រូរយសចាុះ ឬការបាត់បង់យទៅក្នតុងខ្យលយ់នៅក្នតុងយេលរដរូវរងារ

ដកឆច្នយ�ីងវិញស្រធាតុចិញ្ឹមេីក្នតុងដមីយសជៅ

យសបីសបា្ដ់ំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិទាងំយនុះយនៅយេលកសមិតនីសតាតដមីយលី្េី 150 គ.ក N/ha

ការត្រប់ត្រងស្្វល្អិ្ 

ចង្ងនិងជំងឺថនៅនឹងដី

េេួកបដនលាដរូចជាឆ្្ព ឆ្្ពយកាតៅ ប ដដលមានជមីវ្មាលា ប់យមយរាគ  

(ជា្មមៅតាគឺ canola, B. Napus; មេរូតាតឥ ្្ឌ ា, 

B. Juncea) 

យសបីសបា្ស់បយេទយផសែងៗជាយសចីនឆន glucosinolate

យគាលបំ្ងរួមបញ្លូលជមីវមាេ ្ស់្្ ់100t/ha

រួមបញ្លូលយនៅយេលយចញផ្ា កាក្ំ្ លល់្អ

និងរួមបញ្លូលយទៅក្នតុងដមីបានយលឿនដមីគួរមាន្យំ្ីម

ការត្រប់ត្រងរុែ្ខជា្ិ្រូចៗឥ្តបថោជន៍ ដំ្ាដំដលមានការលរូតលា្ដ់ំបរូងយលឿនឧ.្.  

ស្រូវស្�ី ្ញញាជាតិមេយោង្សមាប់យ្វីជាអា្ារ

ស្រូវស្�ីមេយោង េេួកបដនលាដរូចជាឆ្្ព ឆ្្ពយកាតៅ ប

យសបីសបា្អ់សតាស្បយសោុះ 30% យសចីនជាង្មមៅតាយដមីម្ីសបកួតឈ្នុះរុក្ខជាតិតរូចៗឥតសបយោជន៍ 

េេួកបដនលាដរូចជាឆ្្ព ឆ្្ពយកាតៅ បអាចលុបបំបាត់រុក្ខជាតិតរូចៗឥតសបយោជន៍ យលីនិងយលី្េី 

ការសបកួតសបដជងឆនដំ្ាដំដលកំេុងលរូតលា្យ់លឿនដដលបានចុុះបញ្ីយនៅយលីវា

ការពារង្ទៃដីពីការសឹែរិចរិលថដាយ 

ខ្យល់និងទឹែ

យ ម្ៅ មេយោងដរូចផ្ាដសតង ស្រូវស្�ី ស្រូវស្�ី្ញញាជាតិមេយោ 

ង្សមាប់យ្វីជាអា្ារស្រូវស្�ីមេយោង 

ដំ្ាមំានជមីវមាេ ្ក់សមិតខ្ព្ល់្អ

ការសគប់សគងកាក្ំ្ លដ់សបសបួលអាស្ម័៉យលីដំ្ាបំន្ាប់

ដំណាដំាគំ្របដីឱ្យមានជីជាតិគនៅរដូវគតជាក់ 
ឧបករណស៍គមាប់ការគ្រប់គ្រងដី

សកុម្៊ុនការឆច្នសបឌិតការស្កវប្កមមៅអរូសស្តៅ លីមានកំ្ត់ (Hort Innovation), សកុម្៊ុនសស្វសជាវការ្កវប្កមមៅ Pty Ltd (AHR) និង សកុមេិយសគាុះយោបល ់(RMCG) មិនយ្វីជាតំ្ាង និងមិនទទួលខុ្សតរូវជាក់លាក់យលីការធានាទាងំអ្ ់(មានវិស្លភាេដដលបានអនុញ្ញា តយដា៉ចបាប)់ 
អំេីភាេសតឹមសតរូវ ភាេយេញយលញ ឬការទទួល៉កេម័ត៌មានយនៅក្នតុង្នលាឹកេម័ត៌មានយនុះយទ។ អ្នកយសបីសបា្់្ មាភា រយនុះសតរូវសបកាន់៉ក្កមមៅភាេយដា៉ឯករាជ្យយនៅមុនយេលេឹងដផ្អកយលីភាេសតឹមសតរូវ្ាមួ៉រប្់្ នលាឹកេម័ត៌មានយនុះ។ 

ការេឹងដផ្អកយលីេម័ត៌មានដដលបានផតៅលឱ់្យយដា៉ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG គឺជា្ានិេម័៉ផ្ាលខ់លាលួនរប្អ់្នកទាងំង្ុង។ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG មិនទទួលខុ្សតរូវ និងមិនមានការទទួលខុ្សតរូ ចំយោុះការបាត់បង់ ការខរូចខាត ការទាមទារ ការចំ្ា៉ 

ចំ្ា៉ឆថលាយដមីម (រួមមានចំ្ា៉ផលាលូវចបាប)់ ឬការទទួលខុ្សតរូវយផសែងយទៀតតាមរយបៀប្ាមួ៉ (រួមមានេី Hort Innovation, AHR, RMCG, ឬការយ្វ្សបដ្្រប្ន់រ្ាមា្ន ក់យផសែងយទៀត ឬយផសែងេីយនុះ) េីការយសបីសបា្ ់ឬមិនយសបីសបា្េ់ម័ត៌មានេីគយសមាងនានា៖ VG13076 

ការសគប់សគងលក្ខខ ្្ឌ ដមី - ការេងងមីក និងការកស្ង្មត្ថភាេ; VG13078 ការេងងមីកឆនកិច្ការោរដំ្ាដំដលបានរួមបញ្លូលគា្ន  ឬេីការេឹងដផ្អកយលីេម័ត៌មានដដលមានយនៅក្នតុង្មាភា រយនុះ ឬ ដដល Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG ផតៅលជ់រូនយទៅដលអ់្នក តាមមយ្យោបា៉្ាមួ៉យផសែងយទៀត។

យនៅយេលយសជមី្យរី្ដំ្ាឆំបតងដាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិ ក៏េិចារ្ាយលីការបងវវិលរួម និង្តវល្អិតចឆងងដដលមាន្កាតៅ នុេល និងជំងឺដដលមានជារួមរប្ ់អ្នកផងដដរ។

តារាងយនុះផតៅលន់រូវទិដ្ភាេរួមឆនដំ្ាដំាសំគបដមីឱ្យមានជមីជាតិយនៅរដរូវសតជាក់ ្សមាប់អរូសស្តៅ លីភាគខាងត្លូង។ 

អ្នកដាដំុុះគួរដតដ្វងរកេម័ត៌មានបដន្ថមយដមីម្ីយ្វីឱ្យតារាងយនុះសតរូវយទៅតាមស្្ថ នភាេជាក់លាក់រប្អ់្នក។

ឯក្ារ ICPSW1/10/1502

ែិច្ចការពារដំណា ំកដលបានរមួបញ្ចចូលគ្នា  ការការពារដំណានំានា

ថោ្រតទព្យដ ី(SoilWealth) ការក�ទាដំំណាំ

គយសមាងយនុះសតរូវបានផតៅលម់រូលនិ្ិយដា៉សកុម្៊ុនការដកឆច្ន

ការស្កវប្កមមៅអរូសស្តៅ លីមានកំ្ត់ (Horticulture 
Innovation Australia Limited) យដា៉យសបីសបា

្ស់បាក់កំឆររដ្ាេិបាល និងមរូលនិ្ិបដនលាេីរដ្ាេិបាលអរូសស្តៅ លី។


