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ពូជ “េលឿងមងគល” គឺជពូជេពតែដលបនេធ្វើកររេំ ះ និងផ ព្វផ យេ យវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមម
កមពុជ នចុងឆន ំ ២០០៦។ បនទ ប់ពីបនេធ្វើករពិេ ធន៍អស់រយៈេពល្របំមួយរដូវ (បីឆន ំ) កន្លងមក។ បចចុបបននពូជេពត 
“េលឿងមងគល” បននឹងកំពុងផ ព្វផ យកនុងចំេ ម្របជកសិករ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
លកខណៈពិេសសរបសព់ជូេពត “េលឿងមងគល” 
លកខណៈរបូ ្រស្ត 
ពូជេពត “េលឿងមងគល” មនលកខណៈេដើមដងរងឹមំ ស្លឹកមនពណ៌
ៃបតងចស់ េហើយដុះលូត ស់យ៉ងេលឿនបនទ ប់ពី ំបន ១៥-
២០ ៃថង។ ្របព័នធឫសមនករដុះលូត ស់យ៉ងខ្ល ំង មនតួនទីទប់
េដើមមិនឲយដួលរលំេ យ រខយល់ និងេនេពលេដើមចប់េផ្តើមសងួត 
ឬងប់។ េដើមមនកមពស់ជមធយមពី ២ េទ ២.៥ ែម៉្រត។ កមពស់ែផ្លពីដី
គឺពី ៨៥ សង់ទីែម៉្រត េទ ១ ែម៉្រត។ ែផ្លមន ង្រទែវង្របែវងពី ១៥ 
សង់ទីែម៉្រត រហូតដល់ ៣០ សង់ទីែម៉្រត។ ្រគប់មនពណ៌េលឿង
ចស់ ងដូចេធមញេកងរេ ងែផនកខងខនង ចំនួនជួររបស់្រគប់កនុង
មួយែផ្លពី ១២-១៦ ជួរ និងទមងន់ ១០០០ ្រគប់េសមើនឹង ៣០០ ្រកម។ ពូជេពត “េលឿងមងគល” ចផ្តល់ទិននផលជមធយមគឺ 
៤.០ េ ន កនុងមួយហិក  េហើយេបើកនុងលកខខណ្ឌ ល្អ ចផ្តល់ផលរហូតដល់ ១០ េ ន កនុងមួយហិក ។ ករ ំដុះពូជ
េពត “េលឿងមងគល” េលើៃផទដីមួយហិក  ្រតូវករពូជពី ៣០ េទ ៣៥ គីឡូ្រកម ( ំ ២-៣ ្រគប់ កនុងមួយគុមព)។ 
វិធី ្រស្ត ដំុះ 
េគ ចេធ្វើករ ំដុះដំ ំេពតបនេពញមួយឆន ំ េ យករបុក ំ ករ ំជជួរ ឬ ំ មចង្អូរដូច ងខងេ្រកម។ មុន
េពល ំ្រតូវយក្រគប់ពូជមក្រ ំទឹកឲយបនពី ៤-៦ េម៉ង េដើមបីឲយ្រគប់រកីឆប់
ដុះ (តំបន់ែដលមនទឹក្រគប់្រគន់)េ យ ក់្រគប់កនុងមួយរេ ្ដ ពី ២-៣ 
្រគប់ និងជេ្រមពី ២-៤ ស.ម។ ្រតូវេធ្វើករេ្រ ច្រសពដីឲយបនេជគេ្រកយ
េពល ំ (េនរដូវ្របំង)។ ចំេពះតំបន់ ំដុះែដលរពឹំងទឹកេភ្ល ង គឺេយើង្រតូវ

ក់ ំ្រគប់ផទ ល់ែតម្តង េ យមិនចំបច់្រ ំទឹកេទ។ ករកត់រេំ ះេដើម គឺ
ចេធ្វើេនេពលកូនដំ ំមន យុបន ១០ េទ ១៥ ៃថង េ យទុកែតមួយេដើមកនុងមួយគុមព និងេធ្វើករសម្អ តេ ម

ឲយ ្អ ត េចៀស ងករ្របែជង្រសូបយកជីជតិពីដំ ំ ែដលេធ្វើឲយដំ ំ្រកិនមិនសូវលូត ស់ និងផ្តល់ផលតិច។ 
ករដុះលតូ ស ់
ករេធ្វើដីបនផុសល្អ ដីមនជីជតិ សំេណើ ម្រគប់្រគន់ និងធតុ កសអំេ យផលេនះេ្រកយពី ំបនចំនួន ៥-៦ ៃថង 
្រគប់ចប់េផ្តើមដុះពន្លកទួលដីមកខងេលើ និងេ្រកយពី ំបនចំនួន ១៥-២០ ៃថង ករដុះលូត ស់របស់ពូជេនះ្រប្រពឹត្ត

ចេន្ល ះជួរ 
(ស.ម) 

ចេន្ល ះគុមព (ស.ម) 
េដើម/គុមព េដើម/គុមព 

៦៥ ៣០ ៦០ 
៧០-៨០ ២៥ ៥៥ 
៨៥-៩៥ ២០ ៤០ 
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េទយ៉ងេលឿន និងមនកមពស់ពី ៥០-៧០ សង់ទីែម៉្រត េដើមេថ្ល ស ស្លឹកេឡើងពណ៌ៃបតង្រសងត់។ ពូជេនះចប់េផ្តើម
េចញផក េឈម ល េនេពលបន យុកល ៥០-៥៣ ៃថង េ្រកយពី ំ និងេចញផក ញីេនេពលបន យុកល ៥៣-៥៥ ៃថង 
េ្រកយពី ំ និងចប់េផ្តើមទំុេនរយៈេពល ៥៥-៦០ ៃថង េ្រកយពីេចញផក ញី។ 
ករេ្របើ្របសជ់ ី
ករេ្របើ្របស់ជី មបេចចកេទស និង្រតឹម្រតូវ មេពលេវ  េធ្វើឲយដំ ំដុះលូត ស់ល្អ ទទួលបនទិននផលខពស់។ ជី
ែដល ចេ្របើ្របស់ គឺ សូត ផូស្វ័រ និងបូ៉ សយូម (N : P2O5 : K2O)។ ក្រមិតៃនករេ្របើ្របស់ជី ចែ្រប្របួលេទ ម
្របេភទដី។ ករេ្របើ្របស់ជី ែចកេចញជបីដំ ក់
កល គឺ ក់្រទប់បតមុនេពល ំ េ យេ្របើ្របស់
ជី សូត  (៥០ ភគរយ) ផូស្វ័រ និងបូ៉ សយូម (១០០ 
ភគរយ) ចំែណក សូតេនសល់ (៥០ ភគរយ) 
េ្របើស្រមប់ ក់បំប៉នចំនួនពីរេលើកេទៀត គឺេលើកទី 
១ (២៥ ភគរយ) េ្រកយពី ំបន ២០-២៥ ៃថង និង
បំប៉នេលើកទី ២ (២៥ ភគរយ) េ្រកយពី ំបន ៤០
-៤៥ ៃថង។ ករ ក់ជី គឺេយើង្រតូវ ក់ឲយឆង យពីគល់ពី ១០-១៥ ស.ម រចួពូនដីលប់ឲយជិត េដើមបីទប់គល់េពតផង និង
ករពរជីមិនឲយបត់បង់ មរយៈករេហើរេទកនុងបរយិកស និងករហូរេ្រចះេ យ រទឹក។  
ករ្របមូលផល 
េគ ច្របមូលផលេពត េនេពលេដើមេពតចប់េផ្តើមែ្របពណ៌ពីសំបកក្ត មេទេលឿងសងួត ឬងប់េដើម សំបកែផ្លមនពណ៌
េលឿងសងួត េហើយ្រសយួសក់េពតេឡើងសងួត ឬសមគ ល់មួយែផនកេទៀតេនេលើគល់របស់្រគប់េឡើងពណ៌្របេផះ គឺេន
េពលេពតបន យុកលពី ១០០-១១០ ៃថង បនទ ប់ពី ំ។ ករយឺតយ៉វកនុងករ្របមូលផលេនរដូវេភ្ល ងធ្ល ក់េជគជំ ច
េធ្វើឲយផលៃន្រគប់េពតធ្ល ក់ចុះ និងបត់បង់គុណភព េ យ រទឹកេភ្ល ង្រជបចូលកនុងែផ្លប ្ដ លឲយ្រគប់ដុះ ឬេកើត
ជំងឺផ ិតេលើ្រគប់។ 
ករទុក ក់េ្រកយេពល្របមូលផល នងិកររក ទុក្រគបព់ូជ   
ជមធយមសំេណើ ម្រគប់េ្រកយេពល្របមូលផលគឺពី ១៨-២០ ភគរយ 
ដូេចនះត្រមូវឲយេយើងេធ្វើករ លសមងួតបែនថមេទៀតេ យកេម្ត ៃថង។ ្រតូវ
ឧស ហ៍ែ្រប្រតឡប់្រគប់ខណៈកំពុង លេដើមបីឲយ្រគប់ឆប់សងួតល្អ។ 
ករយឺតយ៉វកនុងករ លសមងួត និងទុក ក់្រគប់េពតមិនបនល្អ
េ្រកយេពល្របមូលផល ចេធ្វើឲយកេកើតសត្វល្អិតចៃ្រង ដូចជខមូតជ
េដើមែដល សីុបំផ្ល ញ្រគប់េពត ំងពីេនេលើេដើម រហូតដល់្រគប់េន
កនុងកែន្លងរក ទុក្រគប់ពូជ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ចេធ្វើឲយបត់បង់គុណភព
ដូចជ្រគប់េកើតជំងឺផ ិតធយូង ្រគប់េឡើងផ្អួរែដលជេហតុេធ្វើឲយតៃម្ល្រគប់
េពតធ្ល ក់ចុះ។ ពូជេពត “េលឿងមងគល” ជពូជែដល ចរក ្រគប់ពូជ
ទុក ំដុះេនរដូវបនទ ប់េទៀតបន មិនដូចពូជេពតអីុ្របី៊ដេទ ្របសិនេបើេយើង ំដុះ េន ច់ែតឯងគម នពូជេពតេផ ងេន
ែកបរ។ កររក ្រគប់ពូជទុកស្រមប់េ្របើេនរដូវបនទ ប់្រតូវមនសំេណើ មពី ១៣-១៥ ភគរយ គឺទុកេនកែន្លងសងួតល្អ ឬរក
ទុកកនុងធុងបិតជិត ឬ ចទុក ក់េ យេ្របើ្របស់ថន ំករពរសត្វល្អិត។   

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យរកុខជេ្រមើសវទិយ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម 

ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤        េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 

ទូរអកខរៈ pbreed@cardi.org.kh trin@cardi.org.kh                                                   hunyadana@cardi.org.kh 

ជី 
ក្រមិតជីេទ ម្របេភទដី (គ.ក/ហ.ត) 

ដីខ ច់ 
(ៃ្រពែខមរ 

្របទះ ង) 

ដីឥដ្ឋ 
(កំពង់េសៀម 
បនេសៀក) 

ដីកេណ្ត ង 
(ទួលសំេ ង) 

ដីលបប់ 
(េកៀន ្វ យ) 

អុ៊យេរ ៉ ១២៤ ១៧៤ ១៧៤ ១៥០ 
េដ  េប៉ ៩៥ ១០៧ ១០៧ ៨៥ 
បូ៉ សយូម ៣៧ ៤៥ ៣៧ ៥៤ 


