កិច្ចការពារដំណាំ ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នា ការការពារដំណាំនានា

ដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិន�ៅរដូវក្តៅ

ភោគទ្រព្យដី (SoilWealth) ការថែទាំដំណាំ

ឧបករណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដី

ផ្គូផ្គងគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសខំ ាន់របស់អ្នក ទ�ៅនឹងដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិន�ៅរដូវក្តៅ ន�ៅអូស្ត្រា លីភាគខាងត្បូង ដូចខាងក្រោម
គោលបំណងសំខាន់

ដំណាំ

មតិ

កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធដី

ស្រូវមីយ៉េជប៉ុន
ស្មៅ ស៊ូដង់
ការលាយចម្រុះស្តៅ -ស្មៅ ស៊ូដង់
ស្មៅ Rhodes
ឆៃថាវគាស់យកម�ើម

បញ្ហា ទិន្នផលសរីរាង្គតាមរយៈឬស, ឬសដែលដុះជ្រាប និងដុះមែកថ្មី
អន្តរកាលពេលវេលាដ�ើម្បីធ្វើឱ្យបានជាអប្បបរមានៃការដំាដុះ

បន្ថែមនីត្រូហ្សែនដែលថ�ោក

ធ្មៃ Sunn

ប្រើប្រាស់ការចាក់ថ្នាបំ ង្ការ rhizobium សម្រាប់ក្រុមសណ្តែ កគួរវែង
ក្រុមសណ្តែ កគួរវែងនឹងមិនកែសម្រួលនីត្រូហ្សែនច្រើនទេ ប្រសិនប�ើកម្រិតនីត្រាតដីល�ើសពី 100 គ.ក N/ha
រំពឹងថាក្រុមសណ្តែ កគួរវែងនឹងកែសម្រួលរវាង 100 និង 200 គ.ក N/ha — ដំណាំកាន់តែធំ ចំនួន N
ដែលត្រូវកែសម្រួលកាន់តែតែច្រើន

Lablab

សណ្តែ កគួរ
សណ្តែ ករឹងមូលពណ៌ត្នោ តស្លា ងំ
ស្តា រ និងស្តុកទុកជីដែលន�ៅសល់

ស្រូវមីយេ
ស្តៅ
ស្មៅ ស៊ូដង់
ឆៃថាវគាស់យកម�ើម
ពោត

ចាប់យក និងស្តុកទុកនីត្រូហ្សែនដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ឬការបាត់បង់ទ�ៅក្នុងខ្យលន�
់ ៅក្នុងពេល រដូវរងារ
កែច្នៃឡ�ើង វិញសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីជ្រៅ
ប្រើប្រាស់ដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិទាំងនេះន�ៅពេលកម្រិតនីត្រាតដីល�ើសពី 150 គ.ក N/ha

ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺន�ៅនឹងដី

ស្មៅ ស៊ូដង់
ស្តៅ

ដ�ើម្បីលុបបំបាត់សត្វអ�ៀន សូមប្រើប្រាស់ប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើនដែលមានកម្រិត dhurrin ខ្ពស់
គ្រប់គ្រងដំណាំស្ម័គ្រចិត្ត ដែលផ្តលជ់ ាកន្លែងសម្រាប់ជំងឺ

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិ តូចៗឥតប្រយោជន៍

ស្រូវមីយ៉េជប៉ុន
ស្មៅ Rhodes
ស្តៅ

ប្រើប្រាស់អត្រាសាបព្រោះកម្រិត 30% ខ្ពសជ់ ាងធម្មតា ដ�ើម្បីប្រកួតឈ្នះរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍

ការពារផ្ទៃដីពីការសឹក រិច រិលដ�ោយខ្យល់ និងទឹក

ស្មៅ Rhodes, ស្មៅ ពណ៌ខ�ៀវឥណ្ ទា
និងដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិដែលមាន
ជីវម៉ាស់ខ្ពស់

ដំណាំមានជីវម៉ាស់កម្រិតខ្ពសល់ ្អ
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រែប្រួលអាស្រ័យល�ើដំណាំបន្ទាប់

ការលាយចម្រុះគ្នានៃប្រភេទពូជដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិនានាអាចត្រូវបានដាំដ�ើម្បីបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិ។
ជាធម្មតា ការលាយចម្រុះគ្នា នឹងរួមមាន ស្មៅ ក្រុមសណ្តែ កគួរវែង ហ�ើយអាចពពួកបន្លែដូចជាស្ពៃ ស្ពៃក្តោ ប។
ន�ៅពេលជ្រើសរ�ើសដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិ ក៏ពិចារណាល�ើការបង្វិលរួម និងសត្វល្អិតចង្រៃដែលមានសក្តា នុពល និងជំងឺដែលមានជារួមរបស់អ្នកផងដែរ។
តារាងនេះផ្តលន់ ូវទិដ្ឋភាពរួមជាទូទ�ៅមួយនៃដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិន�ៅរដូវក្តៅ សម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រា លី ។ អ្នកដាំដំណាំគួរតែស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីប្រភេទពូជ
និងការដាំដំណាំរុក្ខជាតិផ្សេង និងអត្រាសាបព្រោះសមស្របដ�ើម្បីធ្វើឱ្យត្រូវទ�ៅនឹងស្ថា នភាពជាក់លាក់របស់វា។
ក្រុមហ៊ុនការច្នៃប្រឌិតការសាកវប្បកម្មអូស្ត្រា លីមានកំណត់ (Hort Innovation), ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវការសកវប្បកម្ម Pty Ltd (AHR) និង ក្រុមពិគ្រោះយោបល់ RM (RMCG) មិនធ្វើជាតំណាង និងមិនទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ល�ើការធានាទាំងអស់ (មានវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់)
អំពីភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ឬការទទួលយកព័ត៌មានន�ៅក្នុងសន្លឹកព័ត៌មាននេះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់សម្ភារនេះត្រូវប្រកាន់យកសកម្មភាពដ�ោយឯករាជ្យន�ៅមុនពេលពឹងផ្អែកល�ើភាពត្រឹមត្រូវណាមួយរបស់សន្លឹកព័ត៌មាននេះ។
ការពឹងផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលបានផ្តលឱ់ ្យដ�ោយ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG គឺជាហានិភ័យផ្ទាលខ់ ្លួនរបស់អ្នកទាំង្រសុង។ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG មិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនមានការទទួលខុសត្រូ ចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ការទាមទារ ការចំណាយ
ចំណាយថ្លៃដ�ើម (រួមមានចំណាយផ្លូវច្បាប់) ឬការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទ�ៀតតាមរប�ៀបណាមួយ (រួមមានពី Hort Innovation, AHR, RMCG, ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត ឬផ្សេងពីនេះ) ពីការប្រើប្រាស់ ឬមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីគម្រោងនានា៖ VG13076
ការគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌ ដី - ការពង្រីក និងការកសាងសមត្ថភាព; VG13078 ការពង្រីកនៃកិច្ចការពារដំណាំដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នា ឬពីការពឹងផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលមានន�ៅក្នុងសម្ភា រនេះ ឬ ដែល Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG ផ្តលជ់ ូនទ�ៅដល់អ្នក តាមមធ្យោបាយណាមួយផ្សេងទ�ៀត។
ឯកសារ ICPSW1/039/1607

គម្រោងនេះត្រូវបានផ្តលម់ ូលនិធិដ�ោយក្រុមហ៊ុនការកែច្នៃ
ការសាកវប្បកម្មអូស្ត្រា លីមានកំណត់ (Horticulture
Innovation Australia Limited) ដ�ោយប្រើប្រា
ស់ប្រាក់កំរៃរដ្ឋាភិបាល និងមូលនិធិបន្លែពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី។

Khmer

កិច្ចការពារដំណាំ ដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នា ការការពារដំណាំនានា

ដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិន�ៅរដូវត្រជាក់

ភោគទ្រព្យដី (SoilWealth) ការថែទាំដំណាំ

ឧបករណ៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដី

ផ្គូផ្គងគោលបំណងក្នុងការគ្រប់គ្រងដីសខំ ាន់របស់អ្នក ទ�ៅនឹងដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិន�ៅរដូវរងារ ន�ៅអូស្ត្រា លីភាគខាងត្បូង ដូចខាងក្រោម
គោលបំណងសំខាន់

ដំណាំ

មតិ

បង្កើតរចនាសម្ព័ន្ឋដី

ស្មៅ ម៉្យាងដូចផ្កាត្រែង — ការពេញចិត្តទាំងស្រុង
ដំណាំទាំងអស់ផ្សេងទ�ៀតខាង ក្រោមក៏នឹងបង្កើតរចនា
សម្ព័ន្ឋដីផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែមានវិសាលភាពកាន់តែតិច

សកម្មភាពឬសខ្ពសធ់ ្វើឱ្យ ស្ថេរភាពដី
ស្លឹកឈ�ើទាំងដ�ើម ការពារ ផ្ទៃដី ផ្តលជ់ ាកាកសំណល់បានល្អ និងផ្តលជ់ ាទិន្នផលសរីរាង្គសខំ ាន់អស្ចា រ្យ។
ជម្រុញឱ្យមានពពួករុក្ខជាតិមាផ្សិត (VAM) ល្អសម្រាប់ដំណាំខ្លះ ឧ.ហ. ខ្ទឹមបារាំង

បន្ថែមនីត្រូហ្សែនដែលថ�ោក

សណ្តែ កបារាំង
រុក្ខជាតិម៉្យាងមានស្កឹកបី
ផ្កាអង្គាបុស្ស
សណ្តែ កទ្រើងបារាំង

ប្រើប្រាស់ការចាក់ថ្នាបំ ង្ការ rhizobium
សម្រាប់ក្រុមសណ្តែ កគួរវែងដ�ើម្បីកែសម្រួលកម្រិតនីត្រាតនីត្រូហ្សែនន�ៅក្នុងដីគួរតែន�ៅក្រោម 150 N/ha
រំពឹងថាក្រុមសណ្តែ កគួរវែងនឹងកែសម្រួលរវាង 100 និង 200 kgN/ha — ដំណាំកាន់តែធំ ចំនួន N
ដែលត្រូវ កែសម្រួលកាន់តែតែច្រើន

ស្តា រ និងស្តុកទុកជីដែលន�ៅសល់

ការលាយចម្រុះនៃដំណាំដែលមានជាតិសសៃ
និងចាក់ឬសជ្រៅ ឧ.ហ. ស្មៅ ម៉្យាងដូចផ្កាត្រែង និង
ពពួកបន្លែដូចជា ស្ពៃស្ពៃក្តោ ប

ចាប់យក និងស្តុកទុកនីត្រូហ្សែនដ�ើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះ ឬការបាត់បង់ទ�ៅក្នុងខ្យលន�
់ ៅក្នុងពេលរដូវរងារ
កែច្នៃឡ�ើង វិញសារធាតុចិញ្ចឹមពីក្នុងដីជ្រៅ
ប្រើប្រាស់ដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិទាំងនេះន�ៅពេលកម្រិតនីត្រាតដីល�ើសពី 150 គ.ក N/ha

ពពួកបន្លែដូចជាស្ពៃ ស្ពៃក្តោ ប ដែលមានជីវសម្លា ប់មេរោគ

ប្រើប្រាស់ប្រភេទផ្សេងៗជាច្រើននៃ glucosinolate
គោលបំណងរួមបញ្ចូលជីវម៉ាស់ស្រស់ 100t/ha
រួមបញ្ចូលន�ៅពេលចេញផ្កា កាកសំណល់ល្អ
និងរួមបញ្ចូលទ�ៅក្នុងដីបានល�ឿនដីគួរមានសំណ�ើម

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍

ដំណាំដែលមានការលូតលាស់ដំបូងល�ឿនឧ.ហ.
ស្រូវសាឡី ធញ្ញជាតិម៉្យាងសម្រាប់ធ្វើជាអាហារ
ស្រូវសាឡីម៉្យាង ពពួកបន្លែដូចជាស្ពៃ ស្ពៃក្តោ ប

ប្រើប្រាស់អត្រាសាបព្រោះ 30% ច្រើនជាងធម្មតាដ�ើម្បីប្រកួតឈ្នះរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍
ពពួកបន្លែដូចជាស្ពៃ ស្ពៃក្តោ បអាចលុបបំបាត់រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ ល�ើនិងល�ើសពី
ការប្រកួតប្រជែងនៃដំណាំដែលកំពុងលូតលាស់ល�ឿនដែលបានចុះបញ្ជីន�ៅល�ើវា

ការពារផ្ទៃដីពីការសឹក រិច រិលដ�ោយ
ខ្យល់និងទឹក

ស្មៅ ម៉្យាងដូចផ្កាត្រែង ស្រូវសាឡី ស្រូវសាឡីធញ្ញជាតិម៉្យា
ងសម្រាប់ធ្វើជាអាហារស្រូវសាឡីម៉្យាង

ដំណាំមានជីវម៉ាស់កម្រិតខ្ពសល់ ្អ
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ប្រែប្រួលអាស្រ័យល�ើដំណាំបន្ទាប់

ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត
ចង្រៃនិងជំងឺន�ៅនឹងដី

(ជាធម្មតាគឺ canola, B. Napus; ម៉ូតាតឥណ្ឌា,
B. Juncea)

ន�ៅពេលជ្រើសរ�ើសដំណាំបៃតងដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិ ក៏ពិចារណាល�ើការបង្វិលរួម និងសត្វល្អិតចង្រៃដែលមានសក្តា នុពល និងជំងឺដែលមានជារួមរបស់ អ្នកផងដែរ។
តារាងនេះផ្តលន់ ូវទិដ្ឋភាពរួមនៃដំណាំដាំគ្របដីឱ្យមានជីជាតិន�ៅរដូវត្រជាក់ សម្រាប់អូស្ត្រា លីភាគខាងត្បូង។
អ្នកដាំដុះគួរតែស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដ�ើម្បីធ្វើឱ្យតារាងនេះត្រូវទ�ៅតាមស្ថា នភាពជាក់លាក់របស់អ្នក។
ក្រុមហ៊ុនការច្នៃប្រឌិតការសាកវប្បកម្មអូស្ត្រា លីមានកំណត់ (Hort Innovation), ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវការសកវប្បកម្ម Pty Ltd (AHR) និង ក្រុមពិគ្រោះយោបល់ (RMCG) មិនធ្វើជាតំណាង និងមិនទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ល�ើការធានាទាំងអស់ (មានវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតដ�ោយច្បាប់)
អំពីភាពត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ឬការទទួលយកព័ត៌មានន�ៅក្នុងសន្លឹកព័ត៌មាននេះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់សម្ភារនេះត្រូវប្រកាន់យកសកម្មភាពដ�ោយឯករាជ្យន�ៅមុនពេលពឹងផ្អែកល�ើភាពត្រឹមត្រូវណាមួយរបស់សន្លឹកព័ត៌មាននេះ។
ការពឹងផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលបានផ្តលឱ់ ្យដ�ោយ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG គឺជាហានិភ័យផ្ទាលខ់ ្លួនរបស់អ្នកទាំង្រសុង។ Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG មិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនមានការទទួលខុសត្រូ ចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ការទាមទារ ការចំណាយ
ចំណាយថ្លៃដ�ើម (រួមមានចំណាយផ្លូវច្បាប់) ឬការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទ�ៀតតាមរប�ៀបណាមួយ (រួមមានពី Hort Innovation, AHR, RMCG, ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត ឬផ្សេងពីនេះ) ពីការប្រើប្រាស់ ឬមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានពីគម្រោងនានា៖ VG13076
ការគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌ ដី - ការពង្រីក និងការកសាងសមត្ថភាព; VG13078 ការពង្រីកនៃកិច្ចការពារដំណាំដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នា ឬពីការពឹងផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលមានន�ៅក្នុងសម្ភា រនេះ ឬ ដែល Hort Innovation, AHR, ឬ RMCG ផ្តលជ់ ូនទ�ៅដល់អ្នក តាមមធ្យោបាយណាមួយផ្សេងទ�ៀត។
ឯកសារ ICPSW1/10/1502

គម្រោងនេះត្រូវបានផ្តលម់ ូលនិធិដ�ោយក្រុមហ៊ុនការកែច្នៃ
ការសាកវប្បកម្មអូស្ត្រា លីមានកំណត់ (Horticulture
Innovation Australia Limited) ដ�ោយប្រើប្រា
ស់ប្រាក់កំរៃរដ្ឋាភិបាល និងមូលនិធិបន្លែពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រា លី។

