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ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ 

គេ្រមងបង្ហ ញបេចចកវិទយេដើមបបីេងកើនផលតិភពជំុវិញតំបន់ទេន្ល ប 
 (TSTD — TA 7305-CAM) 



រមភកថ 

គេ្រមងបង្ហ ញបេចចកវទិយេដើមបបីេងកើនផលិតភពជំុវញិតំបនទ់េន្ល ប (TSTD) ជគេ្រមងជំនួយ បេចចកេទស 

ែដលផ្តល់សហ-ហិរញញបបទនឥតសំណងស្រមបអ់នុវត្ត េ យរ ្ឋ ភបិល ្វ ងំឡងដ ៏ មូលនិធិៃដគូអីុ- សីុ និង

ែចករែំលកពុទធិៃន ធរណៈរដ្ឋកូេរ ៉និង ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ (េអឌីប៊)ី ។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ចូលរមួបដិភគមនិ

ែមនជថវកិ (ធនធនមនុស  ករយិល័យបំេពញករងរ…) ស្រមបអ់នុវត្តគេ្រមង។ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ ជអនក

ចតែ់ចង្របតិបត្តិករផទ ល់ ជំនួសមុខឲយមច ស់ជំនួយ ។ គេ្រមង កំពុងេធ្វើករ ក លបងបង្ហ ញបេចចកវទិយកសិកមម 

និង ផ្ដល់េស ពត័ម៌នជនបទ េដើមបបីេងកើន និង ព្រងីក្របក្់របភពចំណូលរបស់្រគួ រកសិករខន តតូច កនុងេខត្ដ 

កំពងច់ម កំពងធំ់ េសៀម ប និង បនទ យមនជយ័។ 
 

គេ្រមងបនអនុវត្តកមមវធីិេធ្វើបង្ហ ញបេចចកវទិយផលិតកមមដំ ំបែន្ល កនុង េខត្តកំពងច់ម និង េខត្តកំពងធំ់ 

េ យសហករជមយួ ្រកុមហុ៊ន្រគបពូ់ជបែន្ល អីុស្តេវស្តិ៍សីុដ អិុនេធើេណសិនណល (East West Seed 

International) កនុងរបូភពកិចចសហករភពជៃដគូរ ធរណៈ-ឯកជន ។ អនកបេចចកេទសរបស់្រកុមហុ៊ន បន

សហករជមយួម្រន្តីកសិកមម េន មមូល ្ឋ នកនុងេខត្តទងំពីរ បនអនុវត្តកមមវធីិេធ្វើបង្ហ ញ និងបណ្ដុ ះប ្ត ល

បេចចកេទសផលិតកមមបែន្ល េ យេ្របើវធីិ ្រស្តបេ្រង នឱយេធ្វើអនុវត្តជកែ់ស្ដង ( េរៀនបែន្លកសិករ) ជជំ នៗ 

មដំ កក់លលូត ស់ េពញមយួវដ្ដដំ ំ។  
 

េសៀវេភែណនបំេចចកេទសស្រមបក់សិករ ស្ដីពី បេចចកេទស នំេនង្រជុង េនះ បនេរៀបចំេឡើងេដើមប ី

ផ្ដល់នូវចំេណះដឹង និង ចំេណះេធ្វើជកែ់ស្ដង ដល់្រគួ រកសិករ ស្ដីពី ករ ដំំ ំេនះ មបេចចកេទសថមី  ែដល ច

បំន្រគបរ់ដូវ េពញមយួឆន ។ំ បេចចកេទសថមីេនះ ជួយ ្រគួ រកសិករ ឲយមន្របភពចំណូលថមី ជ្របចបំែនថមមយួ

េទៀត េ យេ្របើ្របស់ឱយកនែ់តអស់លទធភពនូវធនធនដី-ទឹក និង ធនធនេផ ងេទៀតែដល្រគួ រមន ។  
 

ខ្លឹម រកនុងេសៀវេភែណនបំេចចកេទសស្រមបក់សិករេនះ បនេរៀបចំេឡើងេ យ្រកុមអនកបេចចកេទសអនុវត្ត

របស់្រកុមហុ៊ន្រគបពូ់ជបែន្ល អីុស្តេវស៉្តិ៍សីុដ ស្រមបក់សិករ េ យែផ្អកេលើជំ នអនុវត្តជកែ់ស្ដង និង បទពិេ ធន៍

ទទួលបនេជគជយ័កនុងករ ដំំ ំេនះ រយៈេពលពីររដូវកន្លងមក េនកនុងេខត្តទងំពីរ ។ កនុងករេរៀបឯក រេនះ 

មនករចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករផ្ដល់គំនិត និង ករស្រមួល និងបែនថមខ្លឹម របេចចកេទស កដូ៏ចជ ែផនករចនបថ

សរេសរ និង ្រប្រស័យទកទ់ងផ ព្វផ យ ករកត្់រ សំ ប្់រគប្់រគងកសិ ្ឋ ន និង វភិគេសដ្ឋកិចចផលិតកមម របស់ 

េ ក លីវ ងហុ ី អនុ្របធន្រកុមទី្របឹក គេ្រមង និង អនកជំនញែផនកេផទរ និង ផ ព្វផ យបេចចកវទិយ។  
 

ករអនុវត្តនក៍មមវធីិេធ្វើបង្ហ ញ និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្តីពី ករ ដំំ នំេនង្រជុង  មបេចចកេទសថមីេនះ ច

ទទួលបនេជគជយ័ េ យ រមនករគ្ំរទជបជ់បន្តពី ថន កដឹ់កន ំ និង បុគគលិក្រកុមទី្របឹក គេ្រមង  ពី េ ក  

្របក ់ ថវអមិ  ្របធនស្រមបស្រមួលគេ្រមង TSTD និង ជអគគេលខធិកររង ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 

និង េន ទ និង ពីមនទរីកសិកមមេខត្ត ទងំពីរ។ 

 

ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ 

ទំនក់ទំនងព័ត៌មនបែនថម 
 

េ ក លីវ ងហុី  អនកជំនញែផនកេផទរ និង ផ ព្វផ យបេចចកវទិយ ៃនគេ្រមង TSTD  

   អីុេមល៉ : livleanghy@gmail.com  



១ ករេរៀបចំដី និង េធ្វើរង 
• សំ តដីចំករ និង េរ ើសេ ម េចញឱយអស់ 

• ភជូរ ស់ដីឲយបនមដ៉្ឋល្អ េហើយ លឱយបនពី១០ េទ១៥ៃថង ។ 
• ភជួរដី (េគ្រកបី ឬ េគយន្ត) ជេ្រម ១៥ េទ ២០ សងទី់ែម្៉រត។ 

 

ករេលើករង  ំ

 - ទទឹងរង  ពី៩តឹក េទ ១ែម្៉រត និង បេ ្ត យេទ មលទធភពដី ែដលកសិករ ច្រគប្់រគងបន។ 

 - កំពស់  េនរដូវ្របងំពី ២ តឹក េទ ៣ តឹក េហើយេនរដូវវស ពី ៣ តឹក េទ ៥ តឹក។ 

 - ករ កជី់ ក់ មកសត្វសងួត ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍  កនុងបរមិណពី ១ េទ ២ គីឡូ្រកម កនុងៃផទដីរង១ 

     ែម្៉រតកេរ ៉កប្់រទបប់តរង  េ យ្រចបល់ ឲយសព្វល្អជមយួដីរង។  
     (សូមេមើល ងេ្របើ្របស់ជី េនទំពរ័ខងមុខ) 
 

 - ករ្រគបរង  ចេធ្វើបនពីរ្របេភទេដើមបទីប់ ក តក់រហូរេ្រចះរង ករពរសំេណើ មដី បនថយករដុះេ ម  

• េ្របើែខ ទញតំរង ់េដើមបេីចះរេ ្ដ កូំន និង េ្របើខន តស្រមបេ់ចះេ ្ដ ពីគុមពមយួ េទគុមពមយួ។  
   (ចំងយគុមព១,៥ែម្៉រត ឬ ២ែម្៉រត) 
• េ្របើកំប៉ុងេក្ដ ស្រមបេ់ចះរេ ្ដ  េលើថងប់្ល សទិចគ្រមបរង។ រេ ្ដ ្រតូវេចះែកបរេ្រទើងស្រមបឱ់យ នេនង េ ងេឡើង 

២.េ តកន្ល ស់ឬស េីនជយរង និងខងចុងរង 

១. តសនធឹងដំុប្ល សទិច  

(ៃផទពណ៌ទឹក្របក ់ កខ់ងេលើ) 

៤. រង្រគបថ់ងេ់កសូ៊ េចះរេ ្ដ  ំ 

និង េរៀបេ្រទើងរចួ 

៣.េចះរេ ្ត កូំន 

េ យេ្របើកំប៉ងុេក្ត    



 ករេធ្វើរង េ យេ្របើចំេបើង្រគបរង  

 
    

 
  

      
 

 
 
២. ករេធ្វើេ ងបណ្ដុ ះកនូ 
 

 ករេធ្វើេ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល គឺ ចេធ្វើឱយ្រគបដុ់ះបនល្អ  កតប់នថយកររលួយកូន  និង ចករពរកូនដំ ំ 

បនពីករឆ្លងជមងពីឺ សត្វល្អិតចៃ្រង (ែដលមកយយីកូនដំ ំ)។ េ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល ចេធ្វើ មទំហំខងេ្រកម៖ 
 
·  ដំបូលសំ ប្់រគប នៈ ពី១,៨ េទ ២ែម្៉រត េដើមបងីយ 

្រសួលេចញចូលែថទកូំនបែន្ល។ 

·  កំពស់ នៈ  ពី ០,៨ េទ ១ ែម្៉រត ពីដី  

·  ទទឹង នៈ  ពី ០,៨  េទ ១ែម្៉រត 

·  មនដំបូលករពរទឹកេភ្ល ង េហើយ្រគបពីេលើដំបូល 

 េ យសំ ញ់េដើមបកីតប់នថយកំេ ៃថង។ 

·  មនជញជ ំងេធ្វើពីសំ ញ់មុង េដើមបកីរពរសត្វល្អិត។ 

 
 

១,៥-២ែម្៉រត 

 ១ ែម្៉រត 

២- ៣ែម្៉រត  គំររូង ដំ ំនេនង្រជុង 

 

៤,៥ - ៥ ែម្៉រត  

១,៨-២ែម្៉រត 

0,៨  -១



៣· ករ យលបយដីស្រមបប់ណ្តុ ះកនូនេនង 
 
• យកដីចំនួន ២ភគ យជមយួជី មកេគចំនួន ១ភគ  េផះអងគ ម ពី ៤ េទ  ៦ភគ ឬ  ច យ

ជមយួមេម៉គ ឬ ្រសកីដូងចិ្រញច ំឱយល្អិត ចំនួន ១ ភគ។ (េផះអងក ម្រតូវ្រ ទឹំករយៈេពល ពី៣ េទ ៤យប)់ ។ 

• យកលបយែដលមន យ្រចបល់  េហើយយកេទលីង ឬ ចំហុយ រហូតេក្ត សព្វទងំអស់  

 ផល្របេយជនៃ៍នករ យលបយដីបណ្ដុ ះែបបេនះ គឺ៖  
 -  ្រគបង់យដុះ ឬសដុះលូត ស់ល្អ 

 -  កូនបែន្ល្រសូបយកជីជតិបន្រគប្់រគន ់

 -  សម្ល បេ់មេ គ(ជមង)ឺ ែដលបងកឲយកូនបែន្លរលួយ 

 -  សម្ល ប្់រគបេ់ ម ចៃ្រងែដលដុះដេណ្តើ មយកជីពីកូនបែន្ល 

 -  សម្ល បព់ងសត្វល្អិត និង សត្វល្អិតចៃ្រងកនុងដីែដលបំផ្ល ញ្រគបប់ែន្ល 

 

 

 

 

 

epHGgÁam 

ជីកំប៉ុស្តិ៍ / មកេគសងួត 

 យវតថុធតុេដើមទងំអស់ចូលគន   

រចួលីងឱយេក្ដ សព្វ 
 

វធិេីរៀបចលំបយដបីណ្ដុ ះកូន 

ដី្រសទបេ់លើ  

យកដីបណ្ដុ ះែដលបនលីងេហើយ ទុកឱយ្រតជកសិ់ន  មុននឹង កចូ់លកេនទ ង ឬ ថសបណ្ដុ ះ   



៤. ករេរៀបចំបណ្ដុ ះ្រគប ់
 

·  ្រតូវេរៀបចំបណ្ដុ ះ្រគប ់េ្រកយពីេរៀបចំេលើក និង ្រកបរងភ្ល ម (េដើមបមីនេពល កជី់្រទបប់ត)។  

·  ករបណ្ដុ ះកូន ចេធ្វើបនពីរែបប៖ 

ករបណ្ដុ ះ្រគបជ់មុនៈ  

 - ផ្អ ប្់រគបចំ់នួនពីរយប ់ េទើបយកេទបណ្ដុ ះកនុងកេនទ ង។ 

 -  យក្រគប់ កព់្រងយកនុង្រក តៃ់សបជកទឹ់ក រុ្ំរគបេ់នះឱយហបល់្អ 

 - េ្រ ចទឹកជេរៀង ល់ៃថង េដើមបឱីយ្រក តៃ់សបេសើមរហូត 

 - េ្រជើសេរ ើសយក្រគបែ់បកមតច់ប ក១់្រគបក់នុង១កេនទ ង ឬ ១ ្របេ ះ (រនធ) ថសបណ្ដុ ះ 

 - កប្់រគបជំ់េ  ១សងទី់ែម្៉រត (កន្លះថន ងំៃដ)។ េបើកប្់រគបេ់្រជេពក ឬ កេ់ពក េធ្វើឱយ្រគបដុ់ះមនិបនល្អ 

 -  យកកេនទ ង ឬ ថសបណ្ដុ ះែដល ក្់រគបេ់ហើយ កក់នុងេ ងបណ្ដុ ះកូនឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

 -  េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹក ឬ ង ចឱយេជក។ េបើដីសងួត េធ្វើឱយ្រគបដុ់ះមនិល្អ។  

 

ករ ក្់រគបប់ណ្ដុ ះេ យផទ ល់កនុងថសបណ្ដុ ះ  ឬ កេនទ ង (បណ្ដុ ះ្រគបស់ងួត) 

 -  យក្រគប ់ចំនួន១្រគប់ កប់ណ្ដុ ះផទ ល់កនុង១កេនទ ង ឬ ១្របេ ះថសបណ្ដុ ះ 

 - េ្រ ចទឹកឱយេជក េទើបយកថស ឬ កេនទ ងែដល ក្់រគបេ់ហើយ  េទ កក់នុងេ ងបណ្ដុ ះ កូន។ 

 -  េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹក ឱយេជក។  េបើដីសងួត េធ្វើឱយ្រគប ់មនិដុះ។ 

 
 
 
 
 



៥. ករ កំនូនេនង 
  
 េដើមបេីជៀស ងកូនអន(់សន្លប)់េ្រកយេពល  ំ េគ្រតូវបនថយករេ្រ ចទឹកកូននេនង និង ក់ ឱយ្រតូវពន្លឺៃថង 

រយៈេពល ពី២ េទ ៣ៃថង  េដើមបពី្រងឹងកូន។ កូននេនង យុពី ៧ េទ ១២ៃថង េទើប ច បំន ។ 

 

·  មុន កូំនេលើរង ្រតូវបញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង (សំ បរ់ង ្ំរគបប្ល សទិច) ឬ េ្រ ចទឹកេលើរង ែដល្រគបេ យ

 ចំេបើង ។ កជី់គីមី មរេ ្ដ  រចួ្រចបល់ យជមយួដីឱយសព្វ ។ (េមើល ងេ្របើ្របស់ជី េនទំពរ័ខងមុខ) 
·  កបជី់ជេ្រមពី ៨ េទ១០ សងទី់ែម្៉រត ទុករយៈេពល ពី ៦ េទ ៧ៃថង  េ យេ្រ ចទឹកយ៉ងតិច ពី ៥ េទ ៦

 ដង  មុនេពល កូំន។ ្រតូវ  ំកូននេនង េនេពល ង ច េមឃ្រតជកល់្អ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  កូំននេនង ្រតឹមដីបណ្ដុ ះ (ដីកំេណើ ត)។ ម កូំននេនង កបលិ់ចេដើម (លិចដីបណ្ដុ ះ) ពីេ្រពះ ចេធ្វើ
 ឱយេដើមរបស់ កូន នេនង រលួយបន។ 

 

 រេបៀបដកកូនបែន្ល េចញពីថស

បណ្ដុ ះ គឺ យក្រមមរញុបត

ថស េឡើងេលើ េហើយៃដមខ ង

ដកកូនបែន្លថនមៗ ពីរនធថស

បណ្ដុ ះ េដើមបកំុីឱយ ចឬ់សកូន 

បែន្ល។  

កូំននេនង ្រតឹម ដីកំេណើ ត 



៦. ករែថទ ំ 

៦ .១ ករ កជ់បីបំន៉ 
  

កនុងករ  ំនេនងកូនកត ់ឬ នេនងកនុង្រសុក េយើង្រតូវ កជី់ និងេ្រ ចទឹកឱយបនេទៀងទត ់ េទើប ផ្ដល់ផក ែផ្លបន

េ្រចើន។ េពលេវ  និងបរមិណជី ែដល្រតូវ កជី់ គឺ ្រស័យេទ ម្របេភទដី។ ចំេពះដីែដលលបយ េ្រចើនជង

ខ ច ់្រតូវ កជី់េរៀង ល់ ៧ៃថងម្ដង។  េបើដីខ ចេ់្រចើន  ្រតូវ កជី់ ពី៥ េទ ៧ៃថងម្ដង។  បរមិណជី ្រតូវ កេ់លើដីមន

ខ ចេ់្រចើន(ជងលបយ) ្រតូវតិចជងជី កេ់លើដីលបយ (េ្រចើនជងខ ច)់ ចំនួន ២ភគ៣ ឬ ពកក់ ្ដ ល។ 

 

បរមិណ និង េពលេវ កជី់ 

េពលេវ   ្របេភទ និង បរមិណជី  កែន្លងកបជី់  
្រទបប់ត 

មុនេពល  ំ១៥ៃថង 

ជីសរ ី ងគ ( មកសត្វែដលពុកផុយ ឬ កំប៉ុស្តិ៍)  

ចំនួនពី ១ េទ ២ គីឡូ្រកម កនុង១ែម្៉រតកេរដី៉រង 

កបជី់ក ្ដ លរង 

(េពលេរៀបចំរង កគ់្រមបរង) 

្រទបប់ត (មុន  ំ

កូនពី ៣ េទ ៥ៃថង) 

ជី្របេភទ ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  

ចំនួន ៥្រកម (ឬ កន្លះ ្ល ប្រពបយេសមើ  

ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង១ រេ ្ដ  

កក់ ្ដ លរង កប្់រចបល់ជមយួដី  

រចួេ្រ ចទឹករងឱយេជគ ឬ កក់ប់

ក ្ដ លរេ ្ដ ជេ្រម ៥-១០ សងទី់ែម្៉រត  

េ្រកយ កូំនបន 

៧ៃថង  

ជីអ៊ុយេរ ៉៤៦-០-០ ចំនួន ១,៥្រកម  

(ឬ ១ កូន ្ល ប្រព ជរ័តូចៗ) កនុង ១ េដើម/គុមព  

កបជី់ចំងយពីគល់នេនង ៨-១៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១ េដើម ក ់២រនធ)  

េ្រកយ កូំនបន 

ពី១២ េទ១៥ៃថង  

ជី ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៥្រកម  

(ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង ១ េដើម/គុមព   

កបជី់ចំងយពីគល់នេនង ១៨-២៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១ េដើម ក ់១ រនធ)  

េ្រកយ កូំនបន 

ពី ២០ េទ២៥ៃថង  

ជី ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៥្រកម  

(ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង ១ េដើម/គុមព   

កបជី់ចំងយពីគល់ នេនង ១៨-២៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១ េដើម ក ់១ រនធ)  

េ្រកយ កូំនបន 

ពី ៣០ េទ៣៥ៃថង  

ជី ០-០-៦០ ចំនួន ៥្រកម  

(ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង ១ េដើម/គុមព  

កបជី់ចំងយពីគល់នេនង ១៨-២៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១ េដើម ក ់១ រនធ)  

េ្រកយ កូំនបន  

ពី ៣៨- េទ៤៥ៃថង  

ជី ០-០-៦០ ចំនួន ៥្រកម  

(ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង ១ េដើម/គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់នេនង១៨-២៥ 

សងទី់ែម្៉រត  (១ េដើម ក ់១ រនធ)  

េ្រកយ កូំនបន 

ពី ៤៨ េទ ៦០ៃថង  

ជី ២០-២០-១៥ ចំនួន ៥្រកម និង  

ជី ០-០-៦០ ចំនួន ៣្រកម កនុង ១ េដើម/គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់នេនង ១៨-២៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១ េដើម ក ់១ រនធ)  

េ្រកយ កូំនបន 

ពី ៦៨ េទ ៧៥ៃថង  

ជី ០-០-៦០ ឬ ១៦-២០-០ ចំនួន ៥្រកម  

 (ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង ១ េដើម/គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់នេនង  ១៨-២៥ 

សងទី់ែម្៉រត  (១ េដើម ក ់១ រនធ)  

សំគល់៖ ករ កជី់គំីម្ីរគប ់និង ជីគីមទឹីក ្រតូវេធ្វើបន្តរហូតដល់េពលបញចបក់រ្របមូលផល នេនង។ 



រេបៀប កជី់ 

 

 កជី់េដើមបឱីយដំ ំ្រសូបយកបនេ្រចើន គឺ កជី់េហើយ  

្រតូវេ្រ ចទឹកភ្ល ម។ 

 

- ករ កជី់្រទបប់តៈ ក់ មេពះរង េហើយ ្រចបល់

 ជមយួដី ឬ ក់ មរេ ្ដ និមយួៗ  េទើប្រចបល់ដីកនុង

 រេ ្ដ ឱយយសព្វ។ 

-  ករ កជី់បំបន៉ៈ កបជី់កនុងរនធេចះពីរ សងខងរេ ្ដ កូន  

 (ចំងយពីគល់ ពី ៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត េទ ម យុដំ ំ)។ 

 
៦.២ ករេ្រ ចទកឹ 
 
 - េ្រ ចទឹកេនេពល្រពឹក (បនទ បពី់ទឹកសេន ើមសងួតពីស្លឹក) និង េពល ង ច ឬ បញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង 

 - ្រតូវេ្រ ចទឹកឱយបនេទៀងទត ់េ យមនិ្រតូវឱយដីសងួត ជពិេសសបនទ បពី់ កូំនេហើយ  ពីេ្រពះកូន 

  ដំ ំ្រតូវករទឹក និង ជីសំ បក់រដុះលូត ស់ ឬស េដើម ស្លឹករបស់ ។ េនេពលេចញផក  ្រតូវេ្រ ច

  ទឹកឱយបនេទៀងទតផ់ងែដរ  ។ េនដំ កក់លេនះ  េបើមនិទឹក្រគប្់រគនេ់ទ នឹងប ្ដ លឱយករេចញ

  ផក  និង ែផ្លមនិបនល្អ។ 

 -  េបើពិនិតយេឃើញដីេនែកបរគល់សងួត (សំគល់បន េ យមនិ ចលុញជដំុមូលបន)  ្រតូវេ្រ ចទឹក

  បែនថម ។  េបើដីេនែកបរ គល់នេនង េសើមខ្ល ងំ (សំគល់បនេ យ ្រចបចដី់មនទឹកេហៀរ ម្រមម
  ៃដ) មនិ្រតូវ កទឹ់កបែនថមេឡើយ។  េបើ កទឹ់កែថម នឹង ចងយេធ្វើឱយដីដកទឹ់កខ្ល ងំ  េធ្វើឱយរលួយឬស 

  និង ងបេ់ដើម នេនង បន។ 

 

៦.៣ ករ កែ់តងែមក 
 

 បនទ បពី់ បំនរយៈេពល ពី ២៣ េទ ២៥ ៃថង

េហើយ  េដើមនេនងចបេ់ផ្តើមែបកែខនង ពីេដើមេម។   េគ

្រតូវកតែ់ខនងនេនង ដុះេចញពីេដើមេម កន្លះែម្៉រត ចុះ

េ្រកមេចល (ធមម  េ្រកមថន ងំទី ១០ ចុះ) ចបពី់  ំ

កូន រហូតដល់ បំន ២៥ៃថង េដើមបឲីយេដើម នេនង 

ទទួលជីជតិចិញច ឹមបន្រគប្់រគន ់និង លូត ស់

បនេលឿន។ 

 

   
 

រេ ្ដ កជី់បំបន៉

េឈើ ឬ ឬស សី្រមបេ់ចះរេ ្ដ កជី់

កតែ់ខនងនេនង េទ មេពលេវ   

(ថន ងំទី ១០ ចុះេ្រកម) េដើមបឱីយេដើមេម  លូត ស់ល្អ 



 ៦.៤ ករេធ្វើេ ម  
  

 េដើមបឱីយនេនង ផ្ដល់ផលល្អ  េគ្រតូវេធ្វើេ ម ឱយបន ្អ ត េទះបីជរង្រគបចំេបើង ឬ ្រគបប្ល សទិច កេ៏ យ ។ េគ

្រតូវដកេ ម េន មចេន្ល ះរងេចញ ពីេ្រពះ ជជ្រមកសត្វល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញដំ ំ និង ចម្លងជមងដឺល់ដំ ំ។ 

 

៧. ជមងឺ សត្វល្អតិចៃ្រង  
 

៧.១ ជមងទុឺេំលឿងស្លឹក  
 

 ជមងេឺនះ េកើតមនេលើស្លឹក េយើង ចសេងកតេឃើញមនចំណុចអុច ពណ៌េលឿង ង្រជុងៗ  េហើយដំុពណ៌

េនះ ែ្របជពណ៌េ ន ត។ េនពីេ្រកមៃផទ ស្លឹកមនដំុជសំ្លឺក ង្រជុងៗ។ 

សំគល់៖ ្រតូវបញ់ថន ផំ តិរយៈេពល ពី៣េទ ៧ៃថងម្តង  េ យបញ់េនេពលៃថង ង ច។ ថន ផំ តិ្រតូវបញ់ពីខងេ្រកម

និង ខងេលើៃផទស្លឹក។ ជករេ្របេសើរ  ្រតូវ យជមយួទឹកស្អិត េដើមបឱីយថន ថិំតេនជបនឹ់ងស្លឹកបនយូរ។ 

លកខណៈជមង ឺ យុទធ ្រស្តកនុងករ្រគប្់រគង 

·  េធ្វើឲយស្លឹកដំ ំេឡើងពណ៌េលឿងដំុៗ  

   េហើយឆ្លងពីេដើមមយួេទេដើមមយួ  

េ យ រសព័រ។ 

 

·  ឆ្លង មរយៈមនុស  សត្វ េ្រ ចទឹក    

   ខយល់  េភ្ល ង ម្លបេ់ពក និង្រតជកេ់ពក។ 

·  កនុងករណីធងនធ់ងរ េធ្វើឲយងបេ់ដើម និង   

   បតប់ងទិ់ននផល។ 

  

  

·  ដំំ ំឆ្ល ស់ 

·  េធ្វើអនមយ័ចមក រឲយបន ្អ ត ដូចជកតេ់ចញ នឹងករ   

     ដុតេចលែផនកស្លឹក ឬ េដើមែដលេកើតជមង។ឺ 

·   កែ់តងែមក និងស្លឹកឲយបនល្អ 

·    េជៀស ងមនសំេណើ មេ្រចើនេពក 

·   េ្របើ្របស់ពូជែដលនឹងជមង ឺ្របសិន ច 

·   េ្របើថន ពំយបល និងករពរជមងផឺ តិែដលមនធតុសកមម   

      ដូចជ៖ ថន  ំេម កសីុល+មង៉កូ់ហ បិ metalaxyl+     

      mancozeb , ្របូពីេនប Propineb,  កូេភើៃហ្រដុក យ       

      Copper Hydroxide ឬ ថន  ំពយបលជមងផឺ តិ ែដល         

      អនុញញ តិ ឲយេ្របើនិងមន្របសិទធភពខពស់  ែដលមនលក ់

      េន មទីផ រ។ 



៧.២ ជមងេឺខ្ល ចចុងស្លឹក ង្រតេីកណ  (Gummy Stem Blight) 

 
 ជមងេឺនះ េកើតមនេនេលើដំ ំអំបូរវល្លិ៍/ រ

មនៃដេ ង Cucurbite ដូចជ នេនង ្រត ច 

េ ព  ្រតសក ់ឳឡឹក ..........)។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ករ្រគប្់រគង និង វធីិកំចតៈ់  

   

         

  

  

េ គសញញ  វធិនករបងក រទប់ ក ត ់ 

• េគេឃើញស្លឹកចបេ់ផ្តើមេខ្ល ចចុងៗ ស្លឹក

ជ ង ្រតីេកណ 

• រកី ល លដល់េដើម និង េពញេលើ
េដើមទងំមូលេបើគម នករករពរ 

• បតប់ងទិ់ននផល និង េដើមនឹងងប ់

• ករេធ្វើអនមយ័ចំករបនល្អ និង ដំំ ំឆ្ល ស់ ែដល

មនអំបូរខុសពីពពួក Cucurbite ចជួយ េធ្វើឱយកតប់នថយ 

ផ តិបងកជមងេឺនះ េនកនុងដី ចំករ។ 

• េនេពលមនេកើតមនជមងេឺនះេឡើង េគ្រតូវកត ់ឬ ដកែផនក

ែដលមនជមងយឺកេទកប ់ឬ ដុតេចល ឲយឆង យពីចំករ។ 

• េ្រកពីវធិនករអនមយ័ខងេលើ េគ ចបញ់ថន កំរពរ

ផ តិ េ យេ្របើថន ផំ តិ មនដូចជ ៖ ថន  ំេម កសីុល 

+ មង៉កូេហ ប  Metalaxyl+ Mancozeb, មង៉កូ់េហ ប

Mancozeb, ្របូពីេនប Propineb, ឌីេហ្វណូកូ ហ ល 

difenoconazle ឬ ថន ផំ តិ ែដលមនក្រមតិពយបលខ្ល ងំ

ជងេនះ ែដលបនអនុញញ តិឲយលកេ់្របើេនកមពុជ។ 



៧.៣ ដងកូវមលូស្លឹក 
 

 ដងកូវេនះ បំផ្ល ញដំ ំអំបូរ រមនៃដេ ង Cucurbite (ដូចជ នេនង/្រតសក/់្រត ច)។  បំផ្ល ញ្រគប់

ដំ កក់លលូត ស់របស់ដំ ំ។ 

 

 

វធិនករ្រគប្់រគង និង កំចត ់ 

 

- ្រតូវ្រតួតពិនិតយចំករ ឲយបនេទៀងទត ់

- ចបដ់ងកូវេ យៃដ េនេពលមនករ

 បំផ្ល ញតិចតួច។  

- បញ់ថន សំំ បស់ត្វល្អិត ដូចជ ៖ 

 ថន  ំ ក្លពីរហី្វូស + យភេឺម្រទីន

 Chlorpyrifos+ Cypermethrin   

 ថន  ំសីុែភម្ីរទីន (Cypermethrin / Nato) និង ភេឺម្រទីនPermethrin។ 

- េ្របើ្របស់ថន គីំម ីមន្របសិទធភពេផ ងេទៀត ែដលមនករអនុញញ តិឲយលកេ់្របើ េនកមពុជ។ 

 

៧.៤ ៃច 
 

 ៃចេនះ បំផ្ល ញដំ ំអំបូរ រមនៃដេ ង Cucurbite (នេនង្រតសក/់្រត ច) និងពពួកបែន្លយកែផ្ល ដូចជ 

្រតប ់េបង៉េប៉ះ ផងែដរ។   បំផ្ល ញស្លឹក ្រតួយខចី េន្រគបដំ់ កក់លលូត ស់របស់ដំ ំ ចបពី់ កូនដំ ំ 

រហូតដល់េពល្របមូលផល។ 

   
វធិនករ្រគប្់រគង និង កំចតៈ់  

  

- េបះស្លឹក ឬ ែមក ែដលបំផ្ល ញខ្ល ងំេចល  

 (្រតូវកប ់ឬ ដុតេចលឆង យពីចំករ)។ 

- េ្របើអនទ កក់វស្អិត បថងេ់កសូ៊ពណ៌េលឿង 

- បញ់ថន ផំ ពីំធមមជតិ  

- េ្របើប្ល សទិចគ្រមបដីរង 
- បញ់ថន គីំមកីរពរ និងសំ បស់ត្វល្អិត ដូចជ៖ 

 ថន  ំេមតូមលី Methomyl  ថន អីុំមី ក្ល្រពីដ Imidaclopride  

 ថន  ំក្លភរីហី្វូស + សីុែភម្ីរទីន Chlorpyrifos + Cypermethrin (Nato)  

 និង ថន មំន្របសិទធភពេផ ងេទៀត ែដលបនអនុញញ តិឱយលកេ់្របើ្របស់េនកមពុជ។  

  

  មេ្របីថន ដំប ពីរមខុ យចលូគន បញ់។ 

េមអំេបដងកូវមូលស្លឹក កូនដងកូវមូលស្លឹក 

ស្លឹកខូចខតេ យករបំផ្ល ញ កូនដងគូវសីុែផ្ល 

 

េមៃច (ថតព្រងីក) 

 

 

 

សភពស្លឹករកុខជតិ ពីរងករបំផ្ល ញខ្ល ងំ 

 

េមៃច (ទំហំធមម ) 



៨. ករកត់្រ ចំណូលចំ យផលតិកមម និង វិភគេសដ្ឋកិចច 

 

៨.១. ករកត្់រ ចំ យចំណូលផលិតកមម 

 
ករកត្់រ ទុកនូវតួរេលខនចំ៍ យចំណូល មន រៈសំខន់ ស់ ។ មន េហតុផលជេ្រចើន ែដលេគ

ចបំច្់រតូវកត្់រ ជ្របច ំពីចំ យចំណូលផលិតកមម ។ េហតុផលចំបងមយួចំនួន មនដូចជ៖ 

 

 ្របសិនេបើគម នករកត្់រ ពីអ្វីែដល្រតូវបនចំ យ េហើយអ្វីែដលបនចំណូលេនះេទ េយើងនឹងមនិ ចដឹង

បនេទ ថេតើ មុខជំនួញ (ដូចជ ករ បំែន្ល) របស់េយើង ខត ឬ ចំេណញ? ចូរចងចថំ ករទទួលបន្របក់
ចំណូល ល់ៃថង មនិមននយ័ថ េយើងបនទទួល្របកចំ់េណញេនះេទ ។ 

 

 ្របសិនេបើេយើងដឹងចបស់ពីមុខចំ យ និង មុខចំណូលចបស់ ស់ េយើង ចរះិរកវធីិេដើមប ី្រគប្់រគងជំនួញ 

ឲយបនកនែ់តល្អ  កនែ់តបនចំេណញេ្រចើន។  

 

 កំណត្់រ ច្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមបេ់ធ្វើែផនករចំ យេនេពលអនគត ពីេ្រពះេយើង ចដឹងពីតំៃល និង 

ធនធនែដល្រតូវចំ យ ។  

 

េគលេ ចំបងៃនេធ្វើជំនួញ ឬ ផលិតកមមអ្វីមយួ គឺរកបនចំេណញ និង កនែ់តចំេណញេ្រចើន ។ ្របក់

ចំេណញ ជ ផលសង (ឬ ភពខុសគន ជវិជជមន) រ ង ្រ ក់ចំណូល (បនមកពីករលកផ់លិតផល ឬ េស ៉កមម) និង 

្រ ក់ចំ យទងំអស់ ។ ចំ យ ចែបងែចកជ ២ ្របេភទ គឺ ៖  

 

 (១) ចំ យេថរ (មនិែ្រប្របួល*) គឺជ ចំ យមូលធន ែដលេ្របើមយួ រមនិខូច ឬ មនិអស់ ដូចជ ដី 

សំណង ់ឃ្ល ងំ សំភរៈ ងសងេ់្រទើង្រតសក ់ ធុងេ្រ ច ម៉សីុនបូមទឹក ្របពន័ធេ្រ ច្រសពដំណកទឹ់ក េ ងបណ្ដុ ះ

ផ តិ  ្រទុងមន ់ េ្រគ ងច្រក…… ែដលមនតំៃល (្រតូវកតរ់េំ ះ) ជ្របច ំេទះជមនករផលិត ឬក ៏គម នករផលិត 

កេ៏ យ ។ េ យ រឧបករណ៍ និង សមភ រៈ កនុងមុខចំ យមនិែ្រប្របួល ទងំេនះ ចេ្របើបនេ្រចើនដង (េ្របើម្ដង 

មនិអស់) េហើយ ចេ្របើេនកនុងផលិតកមម រេ្រកយៗ បនេទៀតេនះ េគ្រតូវគិតរេំ ះ  ជេ្រចើន រ/ដង ។ ករ

កំណតចំ់នួន ររេំ ះៃថ្លឧបករណ៍ និង សមភ រៈ កនុង្របេភទចំ យេថរេនះ ចគិតបនេ្រចើនែបប ដូចជ ម 

ចំនួន រ (ដង) ផលិតកមម  ម យុកល (រយៈេពល) ចេនេ្របើបនរបស់  …… ។ 

 

* មនិែ្រប្របួល  បននយ័ថ៖ េនេពលទិញ ឬ ងសងេហើយ (គឺថ បនចំ យេហើយ) េទះបីបនេ្របើ ឬ មិនបនេ្របើក្ដី 
ស្រមប់ករផលិតទំនិញ(ផលិតផល)អ្វីមួយ កេ៏ យ កគុ៏ណភព (គឺថ ក្ល យបន្តិចម្ដងៗ េទជរបស់ចស់ សឹកេរចរលិ…… ) 
េហើយ តំៃលរបស់  នឹង្រតូវបត់បងប់ន្តិចម្ដងៗ េទ មេនះែដរ។  



 (២) ចំ យែ្រប្របួល គឺជ្របេភទចំ យជកែ់ស្ដងស្រមបក់រផលិតមុខផលិតផល ឬ េស ៉កមមអ្វីមយួ។ 

ករចំ យ្របេភទេនះ រមួមន វតថុធតុេដើម ដូចជ ្រគបពូ់ជ ជី ថន  ំ កំេបរស ករេរៀបចំដី ៃថ្លបូមទឹកេ្រ ច្រសព 

ពលកមម…… ែដល្រតូវករ ចបំចស់្រមបផ់លិតរបស់ ឬ ផលិតផលអ្វីមយួ (ដូចជ បែន្ល ផ តិចំេបើង េពត សែណ្ដ ក 

មន ់្រជូក……) ។ 

 

េដើមបឲីយដឹងចបស់ ថេតើេគលេ េជគជយ័ជំនួញ សេ្រមចបន្រតឹម េនះ េគ្រតូវករពត័ម៌នជចបំច់

ែដលមនិ ចរកបន េ្រកពីករកត្់រ ជ្របច ំនិង បន្រតឹម្រតូវរបស់េយើង េនះេឡើយ ។ ករកត្់រ  ចេផ្ដ តេលើ
ករ្របមូលពត័ម៌នចបំច ់ ស្រមបវ់ភិគចំ យ និង ចំេណញ និង ត្រមងទិ់សមុខរបរ ឬ ផលិតកមម មេពល

េវ  ឲយចំេឆ្លើយតប មត្រមូវករទីផ រ និង េទអនគតខងមុខ ។ ខងេ្រកមេនះ ជទ្រមងក់ត្់រ គំរូ មញញមយួ 

ែដលកសិករ (អនក បំែន្ល) ចេ្របើស្រមបក់ត្់រ ចំ យ ចំណូលរបស់ខ្លួន ។  
 
ក. ងចំ យ 

 

 

ខ. ងចំណូល 

 

េឈម ះផលិតកមមៈ……………………………………… 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមផលិតកមមៈ………………………………… 

  

ៃថងបញចបផ់លិតកមមៈ……………………… 

ល.រ មខុចំ យ ឯក  ចំននួ តំៃល ១ឯក  ទឹក្របកស់របុ 

            

            

            

            
      

      

េឈម ះផលិតកមមៈ……………………………………… 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមផលិតកមមៈ………………………………… 

  

ៃថងបញចបផ់លិតកមមៈ……………………… 
 

ល.រ មខុចំណូល ឯក  ចំននួ តំៃល ១ឯក  ទឹក្របកស់របុ 

            

            

            

            
      

      



៨.២. ងគំរ ូស្រមបវ់ភិគចំ យចំណូលផលិតកមមដំ ំបែន្ល 

កសិករៈ េនៈ 

ដំ ៈំ           (្រតសកេ់្រទើង) ពូជៈ 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមៈ ៃថង្របមលូផលៈ 

ៃផទដីៈ                          (ែម្៉រតកេរ)៉ ចំននួេដើមៈ 

បរយិយ ឯក ្ត  

ចំននួ 

ឯក ្ត  

តៃម្ល ១ 

ឯក ្ត  

ទឹក្របក់

សរបុ 

ចំននួ រ 

រេំ ះ 

្របកស់របុ 
១ រដូវ (េរៀល) 

 ១-ចំណូល             

ក-្របកចំ់ណូលែដលលកប់ន គីឡូ្រកម      
ខ-មនិែមនជ្របកចំ់ណូល(ហូប) គីឡូ្រកម      

ចំណូលសរបុ A     
២ក-ចំ យែ្រប្របួល           

កម្ល ងំពលកមម (សរបុ ១វដ្ដ ដុំះ) ៃថង (ឬ េម៉ង)      
្រគបពូ់ជ កញចប ់      
ជីគីម ី សរបុរមួ      
ជីធមមជតិ គីឡូ្រកម      

ជីទឹកជំនយួលូត ស់ កញចប ់      
ថន កំំចតជ់មងផឺ តិ សរបុរមួ      
ថន កំំចតស់ត្វល្អិត សរបុរមួ      
ម៉សីុនបមូទឹក េ្របងែដលេ្របើ      
អនទ កច់បស់ត្វល្អិត ឈុត      

សរបុចំ យ ែ្រប្របួល (TVC)          

៣ក-ចេំណញ េធៀប ចំ យែ្រប្របួល  
២ខ-ចំ យមិនែ្រប្របលួ/េថរ      
េកសូ៊ប្ល សទិច្រគបដីរង ែម្៉រត      
បេងគ លចំ រ/េ្រទើង េដើម      
ែខ េ្រទើង គីឡូ្រកម      
ថសបណ្តុ ះកូន ថស      

សំ ញ់េ្រទើង ដំុ      
សរបុចំ យមនិែ្រប្របួល េថរ (TFC)          

២គ-ចំ យសរបុ (TC = TVC+TFC)         TC 

៣ខ-ចេំណញ េធៀប ចំ យសរុប (TC)         B 

ៃថ្លេដើម ១ គីឡូ (េរៀល)      = TC / A 
ចំេណញ ១ គីឡូ (េរៀល)      = B / A 

 




