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ព័ត៌មនទូេទ INTRODUCTION

• ឆន ំ ២០១៤ េវៀត មផលិត្រសូវបន ៤៤,១ នេ ន Annual rice 
production: 44.1 million tons (2014)

 ចំេបើង ៣៩ ‐៤៨ នេ ន Annual rice straw amount: 39 - 48 mil tons

ករេ្របើ្របសចំ់េបើង Rice straw utilization:

- ដុតកនុងែ្រស ៖ ៨០ % េនតំបន់ដីសណ្ត រេមគងគ ។ អនុវត្តកន់ែតេ្រចើនេន
ភគខងេជើង តិចតួចេនភគក ្ត ល Burning in open field: 80% in
Mekong Delta, decreasing in the North and rarely in the Central

- ផលិតផ ិត Mushroom production

- េធ្វើចំណីសត្វ (ស្រមប់េគេសទើរទំង្រសុង) Animal feed (almost cow)

- ្រគបដី (ចមក របែន្ល និងេឈើហូបែផ្ល)  Cover soil (for vegetable and fruit)

- បេងកើនគុណភពដី Soil enrichment
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ករ្របមូលចំេបើង ៖ វិធី្របមូលផល ២ តំ ក់ 
STRAW COLLECTING: FOR TWO-STAGE HARVESTING METHOD

• ្រចូតៃដ ឬ ម៉សីុនកត់ផ្តួល មនុស ្របមូល និងេបកេ យម៉សីុន Two-
period harvesting: Manually harvesting or using reapers, manually
gathering and threshing using threshers.

=> ចំេបើងគរជគំនរ Rice straw was piled

 ងយ្របមូល Easy to collecting

 ៃថ្លពលកមម ២៧ ដុ ្ល រ (ឆន ំ ២០០៩) បនចំេបើង ៣ េ ន/ហិក  ។  
ចំ យ ០,៩ េសនដុ ្ល រ (៣៥ េរៀល)/គ.្រក Low labor cost: 27 US$
(2009), 3 tons rice straw per hectare  0.9 cent/kg

 េ្របើម៉សីុនសងកត់ និងចងជដំុ្រជុង Use cubic-bale straw baler 3

ករ្របមូលចេំបើង ៖ ្របមូលផលេ យកុំៃប (ពី ២០០៧) 
RICE STRAW COLLECTING: FOR HARVESTING USING 

COMBINE HARVESTER (From 2007)

េ យកុំៃប Harvesting by combine:

ចំេបើងតិចជងមុន (កត់ែបរេលើ) Amount of
rice straw is fewer (high cutting height).
ចំេបើងព្រងយកនុងែ្រស  ពិបក្របមូល Straw
is spread on field: harder to collecting

 ពលកមមៃថ្ល ៖ ៨ នក់ ្រ ក់ទ័រ ១ ភជ ប់រុម៉ឺក ។ 
ចំ យ ១៥០ ដុ ្ល រ ‐ ២,២ េ ន/ ហិក  
(៦,៨ េសនដុ ្ល រ ឬ ២៦០ រ/គ.្រក) ( ២០១៣)  
High cost labor: 8 people with tractor coupled
to a trailer  150 US$ for collecting only 2.2
tons/ha of rice straw (2013)  6.8 cent/kg.

 រមូរចំេបើងមិនែណន  ដឹកជញជូ នៃថ្ល Low
density  High cost transport 4



ករ្របមូល និងចងចំេបើងជរមូរ 
RICE STRAW COLLECTING USING BALER

ម៉សីុនទី ១ នំចូល/អនុវត្តបង្ហ ញឆន ំ ២០១១ 
េនេខត្ត្រ វញិ The first baler (CER5070,
imported) demonstrated in 2011 at Tra Vinh.

លកខណៈបេចចកេទស Specifications:
- សមតថភព ៖  ២ េ ន ឬ ១៥០ រមូរ/េម៉ង (អ្រ សំេណើ ម ១២,៥ %) 

Capacity: 2 ton/h (150 bale/h – MC of rice straw: 12.5%)
- ្រ ក់ទ័រ ១៨ ‐៣០ េសះ Power requirement: 18 – 30 Hp tractor
- រមូរចំេបើង ៖ បេ ្ត យ ៧០ អងកត់ផចិត ៥០ សងទីែម៉្រត ទមងន់ ១៣ គ.្រក     

(៩៥ គីឡូ្រកម/ែម៉្រតគូប) Dimension of bale: 70 cm length, 50 cm
diameter and 13 kg weight (density of 95 kg/m3)

- ្រតូវករមនុស  ១ នក់ ស្រមប់បញជ ្រ ក់ទ័រ និង ២ នក់េទៀតស្រមប់
្របមូលរមូរចំេបើង ក់រុម៉ឺក ែដលអូសទញេ យ្រ ក់ទ័រ (២ ហិក /
ៃថង) One labor needed to operate baler and two labor needed to
collect bales of straw using a tractor coupled a trailer (2 ha/day)5

ករ្របមូល និងចងចំេបើងជរមូរ 
RICE STRAW COLLECTING BY BALER

្រកុមហុ៊នកនុង្រសុក ផលិតម៉សីុនម៉ក Z755 និងអនុវត្តបង្ហ ញេនឆន ំ ២០១៣ 
េនកន់ថឺ ។ បញ្ហ េ្រចើន ៖ ងយ ច់ែខ ចង អួល ឬ សទះចំេបើង ។ល។ Z755
Company (domestic manufacturer) made rice straw baler (MCR Z755), it was
demonstrated in 2013 at Can Tho city. It usually occurs problems in operation
such as broken tighten wire, straw clogging…

លកខណៈបេចចកេទស Spec of MCR Z755:
-្របមូលបន ៦០០ គីឡូ្រកម/េម៉ង Capacity: 600 kg/h 
-្រ ក់ទ័រ ៣០ េសះ Power requirement: four wheel tractor with 30 Hp
-រមូរចំេបើង ៖ បេ ្ត យ ៧០ និងអងកត់ផចិត ៤៥ សងទីែម៉្រត ទមងន់ ១២ គ.្រក 
Dimension of bale: 70 cm length, 45 cm diameter and 12 kg weight
-្រតូវករពលកមមដូចម៉សីុនមុន Labor requirement: similar to CER50706



វិភគេសដ្ឋកិចច ECONOMIC ANALYSIS

- ៃថ្លម៉សីុន ៨,៥០០ ដុ ្ល រ Investment for baler: 8,500 US$

- ៃថ្ល្រ ក់ទ័រជបុ៉ន (េ្របើរចួ) ៥,៥០០ ដុ ្ល រ Investment for tractor: 5,500 
US$ (second hand from Japan)

- ៃថ្លពលកមម ៖ ៨ ដុ ្ល រ/ៃថង ( ២ នក់) Labor cost: 8 US$/day (two people)
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វិភគេសដ្ឋកិចច ECONOMIC ANALYSIS

No. បរ ិ យ Component
េសនដុ ្ល រ/រមូរ 

Cent/bale

1 ៃថ្លកាត់រលស់ (សឹករចិរលិ) និងែថរក Depreciation &

maintenance

7.0

2 ការ្រ ក់ Interest 1.3

3 ពលកម្ម Labor 2.4

4 េ្របង ៉ ហ៊ ត Diesel fuel 1.7

5 ែខ ចងរមូរ Rice straw material 4.5

សរុប Total 17.0

ករចំ យ Rice straw baling 
cost 

• ្របមូល និងចង ៖ ៣៦ េសន/រមូរ Prices of baling service : 36 cent/bale
• េពលេវ ឲយរចួៃថ្លេដើម ៖ ១,៥ ឆន ំ Pay-back period: 1.5 years
• អ្រ ្រតឡប់ ៖ ៥៩ % (ករ្របក់ធនគរ ១២ %) Internal rate of return:

59% (bank interest rate of 12%)
• ចំេណញ ៩.១៥៤ ដុ ្ល រ/ឆន ំ Annual benefit of 9,154 US$/year 8



ជីវកមម្របមូល និង ចងចំេបើងជរមូរ 
RICE STRAW BALER BUSINESS

គុណសមបត្តិ Advantages of rice straw baler:

-្របមូលបនរហ័ស High capacity

-កត់បនថយត្រមូវករពលកមម Reduce labor requirement

-កត់បនថយៃថ្លដឹកជញជូ ន Reduce cost of transportation

-កត់បនថយៃថ្លលក់ចំេបើង Reduce sale-price of rice straw

-ចំេណញេ្រចើន High benefit for Investor

 ត្រមូវករេកើនខ្ល ំង Increasing demand for straw baler rapidly

្រកុមហុ៊ននំចូលម៉សីុន្របមូល និងចងចំេបើង Companies import rice 
straw baler: GaLan, Viet Phu…
្រកុមហុ៊នផលិតម៉សីុន្របមូល និងចងចំេបើង Companies manufacture rice 
straw baler: Phan Tan, Tu Sang, Hai Tin…
្រកុមហុ៊នទិញ លក់ចំេបើង Companies trade on rice straw: Binh Minh…
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ម៉សុនីនចំូល IMPORTED RICE STRAW BALER 

- ពីជបុ៉ន ៖ ្រ ក់ទ័រអូសបង្វិល ឬ អូសបង្វិលខ្លួនឯង From Japan (GaLan):
following tractor or self-propelled type

- ពីចិន ៖ ្រ ក់ទ័រអូសបង្វិល ៃថ្ល ៤.៥០០ ដុ ្ល រ From China (Viet Phu):
following tractor type (4,500 US$)

ម៉សីុនជបុ៉ន Two types
of rice straw baler
imported by GaLan

្រ ក់ទ័រអូសបង្វិល Following tractor
- ១៥០ ដំុ/េម៉ង Capacity: 150 bale/h
- ្រ ក់ទ័រ៣៥េសះ Tractor power: 35Hp
- រមូរចំេបើង ៖ បេ ្ត យ ៧០ អងកត់ផចិត 
៥០ សម៉ Bale dimension: 

50 cm (D) x 70 cm (L) 
- ៃថ្ល Price: 6,500 ‐ 8,500 US$ 
- លក់ ច់ ១.០០០ ្រគ Sold: 1000 units

អូសបង្វិលខ្លួនឯង Self ‐ propelled
- ៨០ ដំុ/េម៉ង Capacity: 80 bale/h
- ថមពល ៖ ១០ េសះ Power: 10 Hp
- រមូរចំេបើង ៖ បេ ្ត យ ៧០ និងអងកត់
ផចិត ៥០ សងទីែម៉្រត Bale dimension: 

50 cm (D) x 70 cm (L)
- ៃថ្ល Price: 16,000 US$
- លក់ ច់ ៖ ១ េ្រគ ង Sold: 1 unit 10



្រកុមហ៊ុនកនងុ្រសុក LOCAL MANUFACTURER

ម៉សីុន ២ ច់ពីគន  ៖  ម៉សីុន្របមូល និងម៉សីុនចងជរមូរ Two types of
machine: Collector and baler
ម៉សុនី្របមូល Collector: Phan Tan, Hai Tinh
ចំេបើងសំេពងធមម  Rice straw is in loose form, not baled

ម៉សុនី្របមូល ផលតិេ យ្រកុមហ៊ុន Hai Tinh rice straw collector
-សមតថភព ៖ ០,៥ ហិក /េម៉ង Capacity: 0.5 ha/h
-្រ ក់ទ័រ ៤៥ េសះ Tractor power: 45 Hp
-ពលកមម ៣ នក់ Labor: 3 persons
-ៃថ្ល ៨.៥០០ ដុ ្ល រ Price: 8,500 US$ 11

្រកុមហ៊ុនកនងុ្រសុក LOCAL MANUFACTURER

ម៉សុនីចងជរមូរ Baler: Phan Tan, Hai Tinh, Tu sang
‐អូសបង្វិលេ យខ្លួនឯង Self – propelled
‐មនកែន្លងផទុក ឬ ដឹកចំេបើង Combine container

ម៉សីុន្រកុមហុ៊ន Tu Sang   Tu Sang baler
‐៧០ រមូរ/េម៉ង Capacity: 70 bale/h
‐ចលករ ៖ ៤៥ េសះ Engine power: 45 Hp
‐រមូរ ៖ បេ ្ត យ៧០ អងកត់ផចិត៥០សម៉ 
Bale dimension: 50 cm (D) x 70 cm (L) 

‐ៃថ្ល Price: 12,500 US$ 
‐លក់ ច់តិតួច Sold: A few units

្រកុមហុ៊ន Phan Tan   Phan Tan baler
‐១២០ រមូរ/ម៉ Capacity: 120 bale/h
‐ចលករ៤៥ េសះ Engine power: 45 Hp
‐រមូរ ៖ បេ ្ត យ ៧០ អ.ផចិត ៥០ សម៉ 
Bale : 50 cm (D) x 70 cm (L) 

‐ៃថ្ល Price: 13,500 US$ 
‐លក់ ច់ ៥០ ្រគ Sold: 50 units 12


