
 



 

អារម្ភកថា 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េកវិទា ផលិត្កម្មដំណចំ្ោត្ បានចងក្កងច្ ើង គឺច្ដើម្បីជាជំនួយដល់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ 

បច្ច េកច្ទសច្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា ន និងកសិករដដលកំព្ុងអនវុត្ដការងារផលិត្កម្មដំណចំ្ោត្ ។ ឯកសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដ 

បច្ច េកវិទាដំណចំ្ោត្ គឺបានច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើការដបងដចក  វគគបណដដ ុះបណដ ល ច្ៅតាម្ដំណក់កាលលូត្លាស់ននដំណ ំ  

ប ុដន ដមិ្នបានច្លើកច្ ើងអំព្រីច្បៀប ដដលភ្នា ក់ងារផសព្វផាយបច្ច េកច្ទសច្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា នក្ត្ូវច្រៀបចំដផនការសកម្មភ្នព្ 

សក្ាប់ការផសព្វផាយរបស់ខ្លនួច្ទ ។ ឯកសារច្នុះក្ត្ូវបានច្រៀបចំជាបីដផ ាករួម្ានៈ 

o វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាលទី១ ច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើៈ ទីតាងំក្ត្ូវដ្ឋដុំុះច្ោត្ ការច្រៀបចំដី ព្ូជនិងការច្ក្ជើស
ច្រើស,ការក្គប់ក្គងច្មម មុ្នច្ព្លដ្ឋ ំការដ្ឋដុំុះ និងការច្ក្បើជីក្ាប់បាត្ 

o វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាលទី ២ ច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើៈ ច្មម  និងវិធានការកំចាត្់ និង សារធាត្ុចិញ្េឹម្ 

និងការច្ក្បើជីបំប ន 

o វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាលទី ៣ ច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើៈ ការក្បមូ្លផល ការហាលសំងួត្ និង ការសដដកទុក 

ច្ដ្ឋយានការគំក្ទថវិការព្ ីសហគម្ន៍អុឺរ ុប (EU)  កាដងគំច្ោងសុវត្ថិភ្នព្ច្សបៀងក្បចាចំ្ខ្ត្ដ នប លិន  ជំនួយរដ្ឋា ភិបាល 

ក្បច្ទសអូស្ដ្សាដ លី (AusAID) កាដងគំច្ោងសាហរណកម្មសកម្មភ្នព្មី្ន  និង  វិទាសាថ នអនដរជាត្អិូស្ដ្សាដ លីសក្ាប់ 

ការក្សាវក្ជាវកសិកម្មអនដរជាត្ិ (ACIAR) អងគការដែរ កម្ពដជា ក្បចាចំ្ខ្ត្ដនប លនិ បានច្រៀបចំចងក្កង និងច្បាុះព្ុម្ភ 

សក្ាប់ជា ជំនួយដល់ភ្នា ក់ងារផសព្វផាយ និងកសិករ ច្ដើម្បីច្្វើឱ្យក្បច្សើរច្ ើងនូវការងារ ផលិត្កម្មដំណ ំ។ 

ខ្លឹម្សារបច្ច េកច្ទស ក្ត្ូវបានចងក្កងច្ដ្ឋយដផែកច្លើលទធផលននការព្ចិ្សា្ន៍ដា ល់ច្ៅនឹងចំការកសិករានការ

គំក្ទ បច្ច េកច្ទសព្ីអាកជំនាញនននាយកដ្ឋា ន NSW Department of Primary Industry ននក្បច្ទសអូស្ដ្សាដ លី  

អាកជំនាញ បច្ច េកច្ទសកសិកម្មអង គការដែរកម្ពដជា បទព្ិច្សា្ន៍ដា ល់របស់កសិករ និងបានដកក្សង់ច្ចញព្ឯីកសារ

បច្ច េកច្ទសនានា ។ 

 

ច្យើងខ្្ដពំ្ិត្ជាច្ជឿរជាក់ថា ឯកសាបច្ច េកច្ទសដដលានលកខណៈសម្ញ្ញច្នុះ   នឹងជួយសំរួលការងាររបស់អាកឱ្យ

ចំច្ណញច្ព្លច្វលា និងបានជាក្បច្ោជន៍ដល់អាកសិកាក្សាវក្ជាវភ្នា ក់ងារផសព្វផាយច្ៅតាម្សហគម្ន៍ក៏ដូចជាកសិករ 

បានសិកា ដសវងយល់បដន ថម្ាក់ទងច្ៅនឹង ការងារផលិត្កម្ម ដំណចំ្ោត្ច្ៅត្ំបន់ខ្ពង់ោបក្បច្ទសកម្ពដជា ។ ទនាឹម្នឹង

ច្នុះ កំហុសឆ្គង ននការចងក្កងឯកសារច្នុះព្ិត្ជាាន ដូច្ច ាុះច្យើងខ្្ដំសូម្អ្ាក្ស័យោល់កំហុសឆ្គងាំងឡាយ និងរង់

ចាទំទួលនូវការរិុះគន់ ាំងឡាយរបស់ច្លាកអាកកាដងនយ័អភិវឌ្ឈន ៍។ 

 



 

សេចកដីថ្លែងអំណរគុណ 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េកវិទាផលិត្កម្មដំណចំ្ោត្ បានច្រៀបច្រៀង និងច្បាុះព្ុម្ភផាយច្ដ្ឋយសារ ានការជួយច្ក្ជាម្ដក្ជង 

ោ ងច្ព្ញទំហឹងព្ីគចំ្ោងចំននួ ៣ ដដលអនុវត្ដច្ដ្ឋយ អងគការដែរ កម្ពដជា គឺៈ 

១. គំច្ោងសាហរណកម្មសកម្មភ្នព្មី្ន (ACIMA) ជំនួយរដ្ឋា ភិបាលក្បច្ទសអូស្ដ្សាដ លី (AusAID) 
២. គំច្ោងសុវត្ដិភ្នព្ច្សបៀងក្បចាចំ្ខ្ត្ដនប លិន (PFSP) ច្ដ្ឋយានការគំក្ទថវិការព្ ីសហគម្ន៍អុឺរ ុប (EU) 

៣. គំច្ោងផលិត្កម្មដំណ ំនិងទីផារ (CCPMP)  វិទាសាថ នអនដរជាត្អិូស្ដ្សាដ លីសសក្ាប់ការក្សាវក្ជាវកសិកម្ម 
អនដរជាត្ ិ(ACIAR) 
 

ច្យើងខ្្ដំសូម្ដថ លងអណំរគណុោ ងក្ជាលច្ក្ៅ ចំច្ោុះ 

 ច្លាក ឌុក ពុន ក្បធានកម្មវិ្ីអង គការដែរ ក្បចាចំ្ខ្ត្ដនប លិនដដលបានចូលរួម្កាដងការផដចួច្ផ ដើម្ និងផ ដល់ 

ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាគំនិត្ដ៏ល ែៗ កាដងការចងក្កងជាឯកសារច្នុះ ឱ្យកាន់ដត្ានភ្នព្ក្បច្សើរច្ ើង ។ 

 ច្លាក ស្រេក សេកុម្ប (Greg Secomb) អត្ីត្ជាទីក្បឹកាបច្ច េកច្ទស អងគការដែរ ក្បចាចំ្ខ្ត្ដនប លិន 

ដដលបានផដចួច្ផ ដើម្ និងផ ដល់ជាគំនិត្ ក្ព្ម្ាំងឯកសារដ៏ល ែៗ  កាដងការរួម្ចំដណកច្្វើឱ្យឯកសារច្នុះ   

កាន់ដត្ានភ្នព្ក្បច្សើរច្ ើង ។ 

 ច្លាក ឡិច ្ររីថ្ម្ន (Alex Freeman)ជាអាកជំនាញកសិកម្ម ដដលបានផដចួច្ផ ដើម្ និងផ ដល់ជា 

អនុសាសន៍ល ែៗ កាដងការចងក្កងជាឯកសារច្នុះច្ ើង ។ 

 ច្លាកបណឌតិ្ ប៊ប ហ្វរ ហ្វេ េុន (Bob Farquharson) ជាក្គូបណដដ ុះបណដ លជាន់ខ្ពស់ ននសាកល

 វិទាល័យដម្លបឺន (University of Melbourne) ដដលបានផដល់ជាអនុសាសន៍ដ៏ល ែៗ និងផ ដល់ឯកសារ

សំខាន់ៗ ច្ដើម្បីច្្វើឱ្យឯកសារច្នុះ កាន់ដត្ក្បច្សើរច្ ើង ។ 

ច្យើងខ្្ដកំ៏សូម្ដថ លងអំណរអរគុណដ៏ច្សាម ុះចំច្ោុះបុគគលិកអងគការដែរាំងអស់ដដលបានរួម្ ចំដណកោ ងសំខានក់ាដង
ការច្្វើឱ្យឯកសារច្នុះបានច្លចរូបោង និងច្បាុះព្ុម្ពផាយ ។ ទនាឹម្នឹងច្នុះ ច្យើងខ្្ដំរង់ចាផំងដដរោល់ការរិុះគន់នូវោល់
កំហុសឆ្គង ច្ដើម្បីសាថ បនាដកលំអព្ីសំណក ់ច្លាក ច្លាកក្សី អាកនាង កញ្ញញ  ដដលជាអាកអានច្ដ្ឋយកដីកក់ច្ដដ បំផុត្។ 

សូម្អរគុណ  ! 

 

 

 

 

 

 



 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបសចេកវទិា 

ការដ្ឋដំុុះដំណសំោត្ក្ករម្ 

១. សេចកដីអធិបាយ .......................................................................................................... ៥ 

សច្ងខបបច្ច េកច្ទស ............................................................................................................... ៥ 

អនុសាសន៍បដន ថម្ ................................................................................................................ ៧ 

២.  សោលការណ៍បសចេកសទេ ................................................................................................ ៨ 

វគេបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល  ១ 

១.១. ទីតាងំក្ត្ូវដ្ឋដុំុះ .................................................................................................... ៩ 

១.២. ការច្រៀបចំដី ........................................................................................................ ១០ 

១.៣. ព្ូជ និងការច្ក្ជើសច្រើសព្ូជ ....................................................................................... ១១ 

១.៤. ការក្គប់ក្គងច្មម មុ្នច្ព្លដ្ឋ ំ..................................................................................... ១៣ 

១.៥. បច្ច េកច្ទសដ្ឋដុំុះ................................................................................................... ១៥ 

១.៦. ជីក្ាប់បាត្ ......................................................................................................... ១៦ 

វគេបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល ២ ................................................................................... ១៧ 

២.១ ការក្គប់ក្គងច្មម  ................................................................................................... ១៨ 

២.១.១ ការច្ក្បើថាា ពំ្ុលកសិកម្មកំចាត្ច់្មម  ............................................................................. ១៨ 

២.១.១.១ ចំនុចសំខាន់គួរយល់ដឹង ..................................................................................... ១៨ 

២.១.១.២ ចំនុចសំខាន់ាក់ទងច្ៅនឹងថាា កំំចាត្់ច្មម  ................................................................. ១៩ 

២.១.២. ថាា កំំចាត្់ច្មម ដោខ្វត្ ......................................................................................... ២១ 

២.១.៣. ថាា កំំចាត្់ច្មម  ២,៤-ឌ្ ី......................................................................................... ២១ 
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សេចកដីេសងេបបសចេកសទេ 

ខ្លមឹ្សារសខំាន់ៗ  ខ្លមឹ្សារច្គល ការអនវុត្ដនម៍្និសម្ក្សប 

១. ទីតាងំក្ត្ូវដ្ឋដុំុះច្ោត្ - ក្ត្ូវដ្ឋដុំុះច្ោត្ច្ៅកដនលងសម្ក្សប 

(ដីាន ជីជាត្ិ មិ្នជាទឹំក ជំច្  ដីច្ក្ៅ) 

- ច្ោត្ដុុះលូត្លាស់មិ្នល ែ ចំច្ោុះដី 

ានលកខណៈមិ្នសម្ក្សប 

២. ការច្រៀបចំដី - ដី ក្ត្ូវក្បាកដថា ច្រៀបចំបាន ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ

(ច្្វើឱ្យដីម្ ត្់ ផុសល ែ និងោបច្សមើ) 

- អក្តាដំណុុះាប និងដុុះមិ្នច្សមើគា  

៣. ព្ូជ និងការច្ក្ជើសច្រើស - ច្ក្បើព្ូជានគុណភ្នព្ល ែ និងសម្ក្សប

(ធានាព្ ីក្កដម្ហ ុនៈ ទិន ាផល រដូវកាល 

ដំណុុះ ្ន់ក្ាំនឹងជំងឺ ទីផារ...) 

- ទិន ាផលាប ងាយទទួលរងការ 

បំដល ញព្កីតាដ ចនក្ងនានា ... 

៤.ការក្គប់ក្គងច្មម មុ្ន 

ច្ព្លដ្ឋ ំ

- ច្ព្លច្វលាភជួរក្ត្ូវសម្ក្សប ដដលអាច 

កាត្់បនថយការលូត្លាស់របស់ច្មម  

- ការច្ក្បើថាា កំំចាត្ច់្មម ក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ 

- ថាា កំំចាត្ច់្មម  នកលហ វចូ្សត្ 

- ថាា កំំចាត្ច់្មម  អាក្ថាសីុន 

- ច្ៅច្ព្លភជួរ ច្ក្កាយច្ភលៀង ៣-៤ 

នថ ៃ មិ្នអាចសំលាប់ច្មម បានច្ក្ចើន 

ដត្កាន់ដត្ច្្វើឱ្យច្មម ដុុះកាន់ដត្ច្ក្ចើន 

- ច្ក្បើថាា  ំច្ដ្ឋយព្ុសំាគ លព់្ីលកខណៈ 

របស់ថាា  ំនឹងទទួលបានក្បសិទធិភ្នព្ 

ាប និងចំណយថវិការ 

៥. ការដ្ឋដុំុះ - ចច្នាល ុះគុម្ព ចច្នាល ុះជួរ និងជំច្ ក្គប ់

 

- លកខខ្ណឌនានាៈ សំច្ណើម្ដី ធាត្ុអាកាស 

-ដ្ឋញំឹកច្ព្ក ដំណាំនការក្បគួត្ 

ក្បដជងគា យកជីជាត្ិ/សំច្ណើម្ 

-ដ្ឋចំ្ក្ៅច្ព្ក ព្នលកមិ្នអាចដុុះផុត្ 

ព្ីដីបាន និងដ្ឋោំក់ច្ព្កដុុះមិ្នល ែ 

៦. ការច្ក្បើជីក្ាប់បាត្ - ការច្ក្បើជីក្ាប់បាត្ ច្ដើម្បីបច្ង កើនជីជាត្ ិ

ដី ជំរុញការលូត្លាស់ ជាព្ិច្សសច្ៅ 

ច្ព្លចាប់ច្ផ ដើម្ដំបូង 

   - ច្ក្ជើសច្រើសក្បច្ភទជី សម្ក្សបបំផុត្ 

- ការច្ក្បើជីមិ្នសម្ក្សប និងក្ត្ូវ 

ច្ព្លច្វលា និងច្្វើឱ្យចំណយថវិការ 

ឥត្ក្បច្ោជន ៍

 



 

៧. ច្មម  និងវិធានការកំចាត្ ់ - យល់ដឹងអំព្ីលកខណៈទូច្ៅរបស់ថាា  ំ

- ថាា កំំចាត្ច់្មម  ដោខ្វត្ 

- ថាា កំំចាត្ច់្មម  ២,៤ ឌ្ ី

- ថាា កំំចាត្ច់្មម អាក្ថាសីុន 

- សុវត្ដិភ្នព្ននការច្ក្បើក្បាស់ថាា ពំ្ុល 

- មិ្នអាចកំចាត្ច់្មម  តាម្ច្គល 

បំណងកាដងករណីច្ក្បើថាា ខំ្ុស ឬច្ព្ល 

ច្វលា និងបច្ច េកច្ទសមិ្នសម្ក្សប 

- អាចប ុះោល់ដល់សុខ្ភ្នព្ ច្ព្ល 

ច្ក្បើថាា ពំ្ុលច្ដ្ឋយមិ្នច្ក្បើសំភ្នរៈ 

សុវត្ដិភ្នព្ 

៨.  សារធាត្ុចិញ្េឹម្  

និងការច្ក្បើ 

ជីបំប ន 

- សារធាត្ុចិញ្េឹម្សំខាន់ ៣

សារធាត្ុអាសូត្  ផូសវរ និង   

ប ូតាសយូម្ 

- ក្បច្ភទជីក្ត្ូវច្ក្បើច្ព្លបំប ន 

- រច្បៀបដ្ឋកជ់ីបំប ន 

- សារធាត្ុចិញ្េឹម្ បានច្ដើរត្ួរោ ង 

សំខាន់កាដងដំច្ណើរការលូត្លាស់ 

របស់ដំណចំ្ោត្ ។ ដូច្ច ាុះ ច្ៅច្ព្ល 

ខ្វុះសារធាត្ុចិញ្េឹម្ ការលូត្លាស់ 

ច្ោត្ ច្ខ្ាយ និងបានទិន ាផលាប ។ 

៩. ការក្បមូ្លផល - លកខណៈសំគល់ភ្នព្ទំុរបស់ច្ោត្ៈ 

(សំច្ណើម្ អាយុកាល ព្ណ៌ច្ដើម្/ 

ក្គប់/សលឹក) 

- ច្ោត្ នឹងបាត្់បង់គុណភ្នព្ខ្ណៈ 

ច្ព្លក្បមូ្លផលច្ោត្ទុំមិ្នក្គប់ 

ក្គន់ ឬទំុក្ជដលច្ព្ក 

១០.  ការហាលសំងួត្   

និងការសដដកទុក 

- គួរហាលសំងួត្ច្ោត្ភ្នល ម្ច្ក្កាយ 

ច្ព្លក្បមូ្លផល ឬ ក្បច្លុះក្គប់រួច 

-រយៈច្ព្លសដដកទុក ជាប់ោកព់្័ន ធច្ៅ 

នឹង សំច្ណើម្របស់ក្គប់ (សដដកទុក 

រយៈច្ព្លដវង សំច្ណើម្ក្គប់ក្ត្ូវ 

ច្សមើ/ាបជាង១៣%) 

និងក្ត្ូវានថាា កំារោរសត្វល ែិត្ 

- សដដកទុកច្ៅកដនលងសម្ក្សប 

និងានសុវត្ថិភ្នព្ (ជក្ងដក...) 

- ច្ោត្ងាយនឹងច្្វើឱ្យអាប់ព្ណ៌ 

ានកលិនសែដយ ច្ ើងផសិត្ និងជំងឺ 

ច្ផសងៗកាដងករណីសំច្ណើម្ក្គប់ 

ខ្ពស់ 

- ច្ោត្ នឹងដុុះព្នលក ងាយរងការបំ 

ដល ញព្កីតាដ ចនក្ងនានា ខ្ណៈច្ព្ល 

សដដកានសំច្ណើម្ក្គប់ខ្ពស់ និងគម ន 

ថាា កំារោរសត្វល ែិត្ 

 

 

 

 

 



 

អនុសាេន៍បថ្នែម្ 

 

 ច្ោត្ជាដំណដំដលក្ត្ូវការកំរិត្ជីជាត្ខិ្ពស់ជាព្ិច្សសអាសូត្ ដូច្ច ាុះមិ្នក្ត្ូវដ្ឋដុំុះច្ោត្ច្ក្ចើនឆ្ា ំជាប់គា ច្ទ 

 ច្ោត្ានភ្នព្្នច់្ខ្ាយចំច្ោុះការជាទឹំក ដូច្ច ាុះ មិ្នក្ត្ូវដ្ឋចំ្ោត្ច្ៅច្លើជាទឹំកច្ទ 

 ច្ដ្ឋយសារព្ូជច្ោត្ដដលកសិករកពំ្ុងដ្ឋជំាព្ូជបងាក ត្់ដូច្ច ាុះចូរកុំព្ាោម្រកាទុកព្ូជសំោប់ដ្ឋដុំុះច្ៅរដូវបនាា ប់ 

 ក្បច្ភទថាា  ំកំចាត្ច់្មម  អាក្ថាសីុន (អាសាព ន) និង ២,៤-ឌ្ ីជាថាា កំំចាត្់ច្មម  ប ុដន ដវាមិ្នដម្នជាថាា បំ ូវច្ទ 

 ថាា កំំចាត្់ច្មា  អាក្ថាសីុន (អាសាព ន) ជាថាា មិំ្នអនុញ្ញញ ត្ិឱ្យច្ក្បើក្បាស់ច្ៅបណដ លក្បច្ទសននសហគម្នអ៍ុឺរ ុប 
ច្ដ្ឋយសារកំរិត្ជាត្ិព្លុច្ៅកាដងដីយូរច្ហើយក្ត្ូវបានច្គរកច្ែើញសារធាត្ពុ្ុលច្ៅកាដងទឹកច្ក្កាម្ដី ទឹកសាឹង ទច្នា 

 ដ្ឋចំ្ៅកំរិត្ ចច្នាល ុះគុម្ព ០.៥ ម្ចច្នាល ុះជួរ  ០.៧  ម្ ដ្ឋក់ ២ ក្គប់កាដង  ១ រច្ដដ   ឬ  ចច្នាល ុះគុម្ព  ០.២៥  ម្ x 
ចច្នាល ុះជួរ ០.៧ ម្ ដ្ឋក់ ១ ក្គប់កាដង ១ រច្ដដ  

 ក្ត្ូវក្គប់ក្គងច្មម ឲបានល ែ កាដងដំណក់កាលលូត្លាស់ជាការចាបំាច់ណស់ច្ដើម្បីធានាទិនាផលខ្ពស់ 

វគេបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាលល  ១ 
 

វគ្គបណ ត្ុះ បបណ ត្ុ លដំ្ ពំោត ដំ្កក់ាល ១ និងបណង្ហា ញអំព ីៈ 
១.  ទ តំងត្តូវដំដះបពោត 
២. ការពរៀបណចំដ ី
៣. ពជូ  និងការពត្ជើសពរើសពជូ 
៤.  ការត្គ្បណត់្គ្ងពមៅ មះនពពលដំ 
៥. ការដំដះប 
៦. ការពត្រ ជើត្ាបណបាត 
វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល ១ ច្្វើច្ៅដំណក់កាលដ្ឋដុំុះ ច្ដ្ឋយច្ក្ជើសច្រើសទីតាងំច្ៅចំការ ច្ោត្ដដលបានច្រៀប

ចំដីរួច ច្ហើយអនុវត្ដការងារបណដដ ុះបណដ លច្ដ្ឋយភ្នជ ប់ក្ទឹសដី ច្ៅនឹងការអនុវត្ដន៍ជាក់ដសដង ។ វគគបណដដ ុះបណដ លច្នុះ 

គឺច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើ ៦ ចំណចុៈ 

 ទីតាងំក្ត្ូវដ្ឋដុំុះច្ោត្  

 ការច្រៀបចំដី  

 ព្ូជ និងការច្ក្ជើសច្រើស  

 ការក្គប់ក្គងច្មម មុ្នច្ព្លដ្ឋ ំ

 ការដ្ឋដុំុះ  

 ការច្ក្បើជីក្ាប់បាត្ 

 



 

១.១ ទីតងំក្ត្វូដ្ឋដំុុះសោត្ 

 

- ច្ោត្អាចដុុះលូត្លាស់ល ែច្ៅច្លើដីានជំច្  ច្ក្ៅ 

ោ ងច្ហាចណស់ ០.៨ ម្ ឬ ច្ក្ៅជាងច្នុះ ។ 

- កុំដ្ឋចំ្ោត្ដដលានជំច្រលខាល ំង   ច្ក្ោុះវាងាយនឹង

ហូរច្ក្ចាុះនិងបាត្់បង់ជីជាត្ដីិដដលរយៈច្ព្លយូរនឹងមិ្នអាច

ច្្វើការដ្ឋដុំុះដំណបំានច្ទ ។  
 
 
 
 

រូបភ្នព្ ១ ដ្ឋចំ្ោត្ច្ៅច្លើទីជំោល ងាយទទលួរងសំណឹក ការហូរច្ក្ចាុះ 

- ចូរកុំដ្ឋចំ្ោត្ច្ៅច្លើដីជាទឹំកច្ក្ោុះច្ោត្ានភ្នព្ 

្ន់ច្ខ្ាយ ចំច្ោុះការជាទឹំក និងអាចខ្ូចខាត្   

ាំងក្សដង ខ្ណៈច្ព្លជាទឹំករយៈច្ព្លយូរ ។ 
 

រូបភ្នព្ ២ ច្ោត្ មិ្នអាចដុុះលូត្លាស់បានល ែច្ទ ច្លើដីជាទឹំក 

 

 

 

រូបភ្នព្ ៣ ច្ោត្ ដុុះលូត្លាស់ល ែ ច្ៅច្លើដីានជីជាត្ ិនិងច្ក្ចាុះទឹកបានល ែ 

១.២ ការររៀបចំដី 
ការច្រៀបចំដីបានល ែ ចូលរួម្ចំដណកោ ងសំខាន់ច្ៅកាដងការដ្ឋដុំុះដំណចំ្ោត្ឱ្យទទួលបានច្ជាគជ័យ ។ 

ច្ហត្ុអវចីាបំាច់ភជួរដី ច្ហើយការភជួរដីានច្គលបំណងោ ងដូចច្ម្ដចមុ្នច្ព្លដ្ឋ?ំ 

 ច្្វើឲដីម្ ត្ ់ផុសល ែ និងោបច្សមើល ែ 

 ការបនថយការលូត្លាស់របស់ច្មម  

ប ុដន ដការភជួរដី ក៏ានគុណវិបត្ដិផងដដរ 

 ការភជួរដីច្្វើឱ្យបាត្់បង់នូវសំច្ណើម្របស់ដី ច្ហើយច្នុះជាបញ្ញា សំខាន់ ជាព្ចិ្សសច្ៅរដូវដ្ឋដុំុះច្ដើម្នដ 

 ការភជួរដីអាចច្្វើឱ្យច្មម ដុុះកាន់ដត្ច្ក្ចើន តាម្រយៈ ការព្ក្ងាយក្គប់ច្មម  និងដខ្ាងឫសច្មម ច្ៅកដនលង 

 



 

 
រូបភ្នព្ ៤ ការភជួរដី មិ្នក្បាកដថា អាចសំលាប់ច្មម បានាំងក្សដងច្នាុះច្ទ រូបភ្នព្ ៥ ការភជួរដី ច្្វើឱ្យបានបង់សំច្ណើម្របស់ដី 

 

ច្ត្ើច្យើងគួរភជួរដីោ ងដូចច្ម្ដច ច្ដើម្បីទទួលបានលទធផលល ែ ? 

 គួរភជួរដី ដដលានសំច្ណើម្ក្គប់ ប ុដន ដច្បើច្សើម្ច្ព្កវាច្្វើឱ្យព្ិបាកភជួរ និងសែិត្ 

 ចំច្ោុះដីជំោល គួរភជួរតាម្គំនួសកាត្់ទទឹង ច្ដើម្បីកាត្់បន ថយការហូរច្ក្ចាុះ និងសំណឹក 

 ក្ត្ូវភជួរច្ដ្ឋយានច្លបឿនច្ថរ និងកុំឱ្យច្លឿនច្ព្ក 

 គួរច្្វើដីឱ្យម្ ត្ ់និងច្សមើល ែ ជាព្ិច្សសច្ៅច្ព្លច្ក្បើា សីុនសំោប់ដ្ឋ ំ

ចំច្ោុះការដ្ឋចំ្ោត្ព្ីរដងកាដងមួ្យឆ្ា ំ ច្គដត្ងសច្ងកត្ច្ែើញានកសិករ ដុត្កាកសំណល់ច្ោត្ មុ្ននឹងច្្វើការភជួរដីច្ហើយ
ការដុត្ច្នុះគឺានច្គលបណំងច្ដើម្បីកាត្់បន ថយសត្វល ែិត្ ជំងឺ ច្មម  និងានភ្នព្ងាយក្សួលកាដងការច្រៀបចំដី ។ តាម្ការ

សិកាក្សាវក្ជាវនាច្ព្លថមីៗច្នុះបានបញ្ញជ ក់ថា ការរកាទុកកាកសំណល់កាដងចំការ គមិឺ្នច្្វើឱ្យជំងឺផ ាដុះច្ ើងជាយថាច្ហត្ុ
ច្ទ ។ ប ុដន ដមុ្នច្ព្លច្្វើការដុត្កាកសំណល់ដំណចំ្ោត្ អាកគួរគតិ្អពំ្ ី ផលប ុះោល់ោកព់្័ន ធច្ៅនឹង ការបាត្់បង់ធាត្ុ

អាសូត្   និងប ូតាសយូម្ច្ក្កាយច្ព្លដុត្ ។ ធាត្ុអាសូត្ច្ៅកាដងដី  ងាយនឹងបាត្់បង់ តាម្រយៈសំណឹក ការហរូច្ក្ចាុះ  
និងកំច្ៅ  រើឯធាត្ុប ូតាសយូម្ដដលានច្ៅកាដងកាកសំណល់ច្ោត្ ក្ត្ូវបាត្់បង់ខ្ណៈច្ព្លកាកសំណល ់ ាំងច្នុះក្ត្ូវបាន

ដុុះ ។ កាកសំណល់ដំណចំ្ោត្កច៏្ដើរត្ួរសំខាន់សំោប់ជាគំរបដី ការោរសំណឹក ជីជាត្ិ សំច្ណើម្ដី និងច្ៅច្ព្លព្កុ
រលួយ ក៏កាល យច្ៅជាជីសំោប់ដំណចំ្ទៀត្ផង ។ 

១.៣-  ពូជ និង ការរ្ជើ សររ ើសពូជ 
រូបភ្នព្ខាងច្ក្កាម្ច្នុះជាក្បច្ភទព្ូជបងាក ត្់ 

 

រូបភ្នព្ ៦ ព្ូជបងាក ត្ ់ានច្ក្ចើនក្បច្ភទ និងនាចំូលព្ីកដន លងផលិត្ច្ផសងៗកំព្ុងដ្ឋក់លក់កាដងទីផារននក្បច្ទសកម្ពដជា 



 

ច្ត្ើអវជីាព្ជូបងាក ត្់? 

ច្ៅច្ព្លព្ូជ ច្ម្ បា ព្ីរក្បច្ភទច្ផសងច្ទៀត្ ក្ត្ូវបានយក ម្ក 

បងាក ត្់ជាមួ្យគា  ព្ជូច្ៅជំនាន់បនាា ប់ គឺជាព្ូជបងាក ត្ ់។ លកខណៈ

របស់ព្ូជបងាក ត្ ់គឺមិ្នអាចទុកព្ជូសំោប់ច្្វើការដ្ឋដុំុះ ច្ៅជំនាន់
ច្ក្កាយបានច្ទ ។ លកខណៈរបស់ព្ូជបងាក ត្់ គឺមិ្នដូចគា ច្ទ គឺ

អាក្ស័យច្ៅច្លើ ច្ម្ បា របស់ព្ូជ និងបច្ច េកច្ទស បងាក ត្់ ។ 

ដូច្ច ាុះ សូម្កុំព្ាោម្យកព្ជូ បងាក ត្់ សក្ាប់ដ្ឋដុំុះច្ៅរដូវ
ដ្ឋបំនាា ប់ ។          រូបភ្នព្ ៧ ព្ូជបងាក ត្់ មិ្នអាចរកាសំោប់ដ្ឋចំ្ៅរដូវច្ក្កាយបានច្ទ 

ានការលំបាក   ចំច្ោុះការផដល់អនុសាសន៍កាដងការច្ក្ជើសច្រើសព្ូជ    តាម្រយៈការព្ិនិត្យច្ម្ើលដភាកទច្ទណស់   ច្ក្ោុះ 

ច្យើងមិ្នអាចដឹងអំព្ីលកខណៈព្ជូ ខ្ណៈច្ព្លដដលច្យើងមិ្នបានដ្ឋឬំច្ែើញអពំ្ីការលូត្លាស់ដា ល់របស់ព្ូជ ។ អងគការ

ដែរក្បចាចំ្ខ្ត្ដនប លិន បានច្ក្ជើសច្រើសព្ូជានក្បភព្ម្កព្ីក្កដម្ហ ុន សីុភី( CP )និងនផអូច្នៀ (Poineer) គឺច្ដ្ឋយសារ

ដត្ធាល ប់ានបទព្ចិ្សា្ន៍ទិញព្ជូព្ីក្កដម្ហ ុនច្ជឿរជាក់ច្ៅច្លើច្ករ្ ដច្ ម្ ុះ និងគុណភ្នព្ព្ូជ។តាម្រយៈបទព្ីច្សា្ន៍ដា ល់

របស់អងគការដែរក្បចាចំ្ខ្ត្ដនប លិន ដដលធាល ប់បានអនុវត្ដការច្្វើព្ចិ្សា្នព៍្ូជនានា ការគំក្ទព្ូជច្ៅដល់ សហគម្ន៍

កសិករ គឺច្យើងបានច្ក្ជើសព្ជូច្ៅតាម្រដូវកាល ដដលានលកខណៈ សម្ក្សប និងផ ដល់ទិន ាផលខ្ពស់ៈ 

 ច្ៅច្ដើម្នដ បានច្ក្ជើសច្រើសព្ជូ នផអូច្នៀ ៣០ កា ៩៥ (Poineer) ៣០ គ ៩៥ 

- ព្ូជ ានអាយុកាលលូត្លាស់ខ្លី រយៈច្ព្ល ក្បហាក់ក្បដហល ១១០ នថ ៃ  

- សម្ក្សបច្ៅនឹងអាកាសធាត្ុក្បច្ទសកម្ពដជា (ត្ំបន់នប លិន) 

- ច្ដើម្ដងរឹងា ំ្ន់នឹងជំងឺ និងសត្វល ែិត្ 

- ទិន ាផលខ្ពស់ (ដផ ល្ ំ ដត្ម្ួយ/ច្ដើម្) 

- សាលូ្ំ សម្ក្សបសំោប់លក់ាំងក្គប់ និងច្ៅច្ដើម្នដ 

 

  រូបភ្នព្ ៨ នផអចូ្នៀ ៣០ កា ៩៥សំោប់ដ្ឋចំ្ដើម្នដ 

 ច្ៅចុងនដ បានច្ក្ជើសច្រើសព្ជូ សីុភី ៨៨៨ ( CP 888 ) និងនផអូច្នៀ  ៣០ ច្ប ៨០ (Poineer 30 B 80) 

- ព្ូជាំងព្ីរ ានលកខណៈក្បហាក់ក្បដហលគា  ាក់ទងច្ៅ នឹង ទិន ាផល អាយុកាលលូត្លាស់ និង ្ន់ក្ាំ 

ច្ៅនឹងជំងឺ និង សត្វល ែិត្ច្ផសងៗ 

- សម្ក្សបសំោប់ការដ្ឋដុំុះច្ៅចុងនដ 

- អាយុកាលជុំវិញ ១២០ នថ ៃ 

- សាលូត្ូច 

- ភ្នគច្ក្ចើនដផ ល ២/ច្ដើម្ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភ្នព្ ៩  នផអូច្នៀ ៣០ ច្ប ៨០ និង សីុភី ៨៨៨ សំោប់ដ្ឋចំ្ៅចុងនដ 

១.៤. ការ្រប់្រងរមៅ មនុរពលដ ំ
ច្មម មិ្នក្ត្ឹម្ដត្បានក្បគួត្ក្បដជងយកជីជាត្ពិ្ីដំណ ំ  គឺបានក្បគួត្ក្បដជងយកព្ន ឺ  ខ្យល់ និងទឹកព្ីដំណផំងដដរ  ។ 

ខ្ណៈច្ព្លដដលច្ភលៀងព្ុំក្គបក់្គន់ ជាព្ិច្សសច្ៅរដូវដ្ឋដុំុះច្ដើម្នដ  ការក្គប់ក្គងច្មម ព្ុំបានល ែ  ច្្វើឱ្យប ុះោល់ោ ងខាល ំង 

ដល់ទិន ាផលច្ោត្ តាម្រយៈការក្បគួត្ក្បដជងយកសារធាត្ុចិញ្េឹម្ ព្នលឺ   ខ្យល់ ជាព្ិច្សសការក្បគួត្ក្បដជងយកទឹក ។ 

ាន វិ្ីសាស្ដ្សដច្ក្ចើនច្ៅកាដងការក្គប់ក្គង  និងកំចាត្់ច្មម ច្ដើម្បីទទួលបានច្ជាគជយ័កាដងការកំចាត្់ច្មម ។ អាកដ្ឋដុំុះគួរដត្

រកវិ្ីសាស្ដ្សដច្្វើោ ងណឱ្យបរិាណច្មម ានចំនួនត្ិចច្ហើយបនដការក្គប់ច្្វើឱ្យច្មម កាន់ដត្ត្ិចដថម្ច្ទៀត្។ ការអនុវត្ដន៍

ដបបច្នុះជាចំនុចសំខាន់កាដងការច្្វើឱ្យការកំចាត្ច់្មម របស់ច្យើងទទួលបានច្ជាគជយ័ ។ 

ចំច្ោុះការក្គប់ក្គងច្មម ច្ៅមុ្នច្ព្លដ្ឋ ំគឺច្យើងច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើច្ព្លច្វលាននការភជួរោស់ និងការច្ក្បើថាា ពំ្ុលគីមី្ៈ  

 ការកាត្់បនថយការភជួរោស់តាម្រយៈការភជួរៈ ជាទូច្ៅច្ក្កាយ ច្ព្ល

ច្ភលៀងធាល ក់ដីានសំច្ណើម្  និងច្មម ចាប់ច្ផ ដើម្ដុុះរយៈ ច្ព្ល ៤-៥ នថ ៃច្ក្កាយ

ានច្ភលៀង ច្ហើយនឹងបនដដុុះរហូត្  ។ ដូច្ច ាុះច្យើងគួរភជួរដី ច្ៅច្ក្កាយច្ព្លច្មម

បានដុុះបានមួ្យរយៈម្កច្ទើបភជួរលប់ជាការក្បច្សើរ ។ កាដងករណីច្យើងភជួរ

មុ្នច្ព្លច្មម ដុុះច្នាុះ ច្គលបំណងននការភជួរដី ច្ដើម្បីកាត្់បន ថយការលូត្លាស់

របស់ច្មម     នឹងមិ្នទទួលបានក្បសិទធិភ្នព្ល ែច្ទ  ផាដយច្ៅវិញ  វានឹងអាចច្្វើ

ឱ្យច្មម ដុុះកាន់ដត្ច្ក្ចើន  ។ ដូច្ន ាុះច្ដើម្បីកាត្់បន ថយការលូត្លាស់របស់ច្មម  ច្យើងគួរភជួរដីច្ក្កាយច្ព្លច្ភលៀងរយៈច្ព្ល

ក្បដហល ១០ នថ ៃ ជាការក្បច្សើរ ។ 

 ការច្ក្បើថាា កំំចាត្់ច្មម ៈកាដងករណីានច្មម ដុុះច្ក្ចើន ច្យើងគួរច្ក្បើថាា កំំចាត្់ច្មម ច្ៅមុ្នច្ព្លភជួរជាការក្បច្សើរច្ក្ោុះ
ច្ដើម្បីធានាថាច្មម បានងាប់ល ែច្ៅមុ្នច្ព្លភជួរលប់។ ច្ៅកម្ពដជាានក្បច្ភទថាា ចំាត្ច់្មម ដដលនិយម្ច្ក្បើចំនួន ២ 



 

ក្បច្ភទគឺក្បច្ភទថាា  ំ នកលហ វចូ្សត្ ច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅច្ខ្ត្ដនប លិន ទឹកែមដំ និងថាា  ំអាក្ថាសិុនច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅ 

ច្ខ្ត្ដនប លិន អាសាព ន។ 

រសចក្ដីសរងេបពីលក្េណៈរបសថ់្ន  ំ
១.៤.១ ថ្ន  ំក្ក្ៃហ្វូរសត រ ៅ្ ោះរៅរ្ៅរៅ រេតដក្ប៉ៃលិន ទឹក្ឃៅុ ំ

 ក្បច្ភទននការសំលាប់ៈ     សំលាប់រុកខជាត្ិក្គប់

ក្បច្ភទដូចជាព្ព្កួច្មម  ដំណចំ្ោត្ សដណដក ដំ ូង និង

រុកខជាត្ចិ្ផសងៗច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយមិ្នច្រើសច្ៅច្លើក្បច្ភទ

រុកខជាត្ ិ។ 

 ច្ព្លច្វលាក្ត្ូវច្ក្បើៈ បាញ់ច្ៅច្លើច្មម /រកុខជាត្ិ

ចនក្ងមុ្នច្ព្លភជួរលប់ ឬមុ្នច្ព្លដ្ឋដំំណ ំ

 

 

រូបភ្នព្ ១១  នកលហ វចូ្សត្ ច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅ ច្ខ្ត្ដនប លិន ទឹកែមដំ 

 រច្បៀបននការកំចាត្់/សំលាបៈ់ សំលាប់តាម្រយៈក្ជាប ានន័យថាច្ៅច្ព្លថាា បំ ុះដផ ាកណមួ្យននច្ដើម្រុកខជាត្ិ

វានឹងក្ជាបសប់ច្ដើម្រហូត្ដល់ក្បព្័ន ធឫសច្ហើយច្្វើឱ្យរុកខជាត្ិងាប់ដល់ឫសរយៈព្ី ៥-១០ នថ ៃច្ក្កាយដ្ឋ។ំមិ្នក្ត្ូវ

កាត្់ច្មម  រួចច្ក្បើថាា ចំ្នុះច្ទ ច្ដ្ឋយសារដត្ថាា ចំ្នុះក្ជាបល ែតាម្រយៈសលឹក និងច្ដើម្ របស់រុកខជាត្ ិ។ 

 កំរិត្ជាត្ពិ្ុលៈ ានកំរិត្ជាត្ិព្ុលាប ច្ហើយច្ៅច្ព្លដដលថាា បំ ុះនឹងនផ ាដី វានឹងដលងានសកម្មភ្នព្។ ដូច្ច ាុះ 

ក្ត្ូវឱ្យក្បាកដថា ទឹកដដលច្ក្បើសំោប់លាយថាា  ំជាទឹកថាល ល ែ ច្ក្ោុះទឹកល ែក់ច្្វើឱ្យបាត្ប់ង់គុណភ្នព្ថាា  ំ។ 

 ច្ក្កាយព្ីថាា បំានបាញ់ច្លើរុកខជាត្ិរយៈច្ព្ល ៤-៦ ច្ា ង  វានឹងក្ជាប់សប់កាដងច្ដើម្រុកខជាត្ ិ   ប ុដន ដច្បើច្ក្កាយ 

ច្ព្លបាញ់រយៈច្ព្លត្ិចជាង ៤ ច្ា ង ានច្ភលៀងវានឹងលាងសំអាត្ជាត្ិថាា  ំនិងច្្វើឱ្យគុណភ្នព្ថាា  ំច្ខ្ាយ ។ 

១.៤.២ ថ្ន  ំអា្ថ្សុិន រ ៅ្ ោះរៅរ្ៅរៅ រេតដក្ប៉ៃលិន អាស្ពា ន 
 ក្បច្ភទននការសំលាប់ៈ សំលាប់ច្ៅច្លើក្បច្ភទរុកខជាត្ិ ជាកល់ាក ់ច្ដ្ឋយ

ក្ជាបដូចជា ព្ព្ួកច្មម  ¬Grass Weeds¦ និងរុកខជាត្ិសលឹក្ ំ ¬Broad 

Leaves¦មួ្យចំនួន. 

 ច្ព្លច្វលា/រច្បៀបច្ក្បើៈ ច្ក្បើមុ្នច្ព្លដ្ឋដំំណ ំ គឺមុ្នច្ព្លរកុខជាត្ឥិត្

ក្បច្ោជន៍ដដលជាព្ព្កួច្មម  ¬Grass Weeds¦ និងរុកខជាត្ិសលឹក្ ំ (Broad

Leaves) ដុុះនិងច្ក្កាយច្ព្លដដលរុកខជាត្ិឥត្ក្បច្ោជន៍ត្ូចៗដុុះច្ៅដំណក់កាល

លូត្លាស់ដំបូង(Early post emergence)។ ច្ដ្ឋយសារថាា  ំអាក្តាសិុន  ក្ត្ូវបាន 

រូបភ្នព្ ១២  ថាា អំាក្ថាសិុន ច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅ ច្ខ្ត្ដនប លិន អាសាព ន   



 

ក្សូបល ែតាម្រយៈឫសដំណ ំ ដូច្ច ាុះច្ដើម្បីទទួលបានក្បសិទធិភ្នព្ខ្ពស់ច្យើងក្ត្ូវបាញវ់ាប ុះនឹងដី ដត្ច្បើច្យើងបាញ់ប ុះ នឹង 

ច្ដើម្/សលឹក ច្នាុះមិ្នសូវានក្បសិទធិភ្នព្ច្ទ ។ 

 កំរិត្ជាត្ពិ្ុលៈ កំរិត្ជាត្ពិ្លុម្្យម្  និងសល់កាកសំណល់កាដងដីរយៈច្ព្លច្ក្ចើនដខ្  ។ ច្ៅសហគម្ន៍អុឺរ ុប 

ក្បច្ភទថាា អំាក្ថាសិុនក្ត្ូវបានច្គហាម្មិ្នឱ្យច្ក្បើ ច្ដ្ឋយសារដត្ជាត្ពិ្ុលរបស់ថាា ចំ្នុះក្ត្ូវបានច្គរកច្ែើញច្ៅកាដងដី 

ទឹកច្ក្កាម្ដី ទឹកសាឹង ជាច្ដើម្។ 

ចំណៈំ ថាា  ំអាក្ថាសិុន ច្្វើឱ្យអនដោយខាល ំងដល់ដំណកំ្សូវ ដូច្ច ាុះ មិ្នក្ត្ូវលាងជំរៈថាា  ំច្ៅកាដងទឹកដក្សច្ទ ។ 

១.៥. បរចេក្រទសដដំុោះ 
បច្ច េកច្ទសដ្ឋដុំុះ គឺច្យើងច្្វើោ ងណច្ដើម្បីទទួលបានខ្ពស់ ច្ដ្ឋយច្្វើោ ងណម្ិនឱ្យចំនួនច្ដើម្ច្ក្ចើនឬច្ដើម្ត្ិចច្ព្ក 

។ ច្ត្ើច្ៅកាដងមួ្យហិកតា គួរានច្ដើម្ច្ោត្ប ុនាម នដដលសម្ក្សប ច្ដើម្បីទទួលបានទិនាផលខ្ពស់បំផុត្ ? 

មិ្នថា ការដ្ឋចំ្ដ្ឋយនដ ឬដ្ឋចំ្ដ្ឋយច្ក្បើា សីុន គឺក្ត្ូវច្្វើោ ងណឱ្យចច្នាល ុះគុម្ព និងជួរានភ្នព្សម្ក្សបបំផុត្ ។ ាន

 វិ្ីសាស្ដ្សដព្ីរដដលានលកខណៈសម្ក្សប គឺៈ 

o ចច្នាល ុះជួរ (ក្ទូង) ០,៧ ម្ ែ ចច្នាល ុះគុម្ភ (កំា) ០,៥ ម្ ដ្ឋ ំ២ក្គប់ កាដង ១ រច្ដដ  

o ចច្នាល ុះជួរ (ក្ទូង) ០,៧ ម្ ែ ចច្នាល ុះគុម្ភ (កំា) ០,២៥ ម្ ដ្ឋ ំ១ក្គប់ កាដង ១ រច្ដដ  

o ការដ្ឋកំ្គប់គួរានជំច្ ច្ៅចច្នាល ុះ ២-៥ ស.ម្ 

 

 

     ក្គប់ព្ូជ 

       ចច្នាល ុះគុម្ព 

       ៥០ ស.ម្ 

  

 ចច្នាល ុះជួរ (ក្ទូង) ០,៧ ម្ x ចច្នាល ុះគុម្ព (កំា) ០,៥ ម្ ចច្នាល ុះជួរ (ក្ទូង) ០,៧ ម្ x ចច្នាល ុះគុម្ព (កំា) ០,២៥ ម្ 

 ដ្ឋ ំ២ក្គប់ កាដង ១ រច្ដដ  ដ្ឋ ំ១ក្គប ់កាដង ១ រច្ដដ  

១.៦. ការរ្រើជី្ាប់បាត 
ការច្ក្បើជីក្ាប់បាត្  គឺច្ដើម្បីបច្ង កើនជីជាត្ិដីជំរុញការលូត្លាស់ និងច្្វើឱ្យដំណលំូត្លាស់ច្ៅច្ព្លចាប់ច្ផ ដើម្ដំបូង។ កាដង

ករណីដំណចំ្ោត្ដុុះលូត្លាស់ល ែច្ៅដំណក់កាលដំបូងគឺបានចូលរួម្សំខាន់កាដងការច្្វើឱ្យទិន ាផលទទួលបានខ្ពស់។ដំណក់

កាលដុុះព្នលកដំណចំ្ោត្ក្ត្ូវការសារធាត្ ុផូសវ័រ ជាចាបំាច់ច្ដើម្បីច្្វើឱ្យក្បព្័ន ធឫស និងច្ដើម្ដងានភ្នព្រឹងាចំ្ហើយកងវុះ
សារធាត្ុផូសវ័រព្ិបាកនឹងច្ដ្ឋុះក្សាយណស់ ដូច្ច ាុះច្យើងគរួច្ក្បើច្ៅដំណក់កាលក្ាប់បាត្ជាការក្បច្សើរ។ម្ា ងវិញច្ទៀត្ 

សារធាត្ុអាសូត្ក៏កាន់ដត្ានសារៈសំខាន់ចំច្ោុះដំណចំ្ោត្ ។ ដូច្ច ាុះច្ត្ើច្យើងគួរច្ក្បើជីអវីដដលក្បច្សើរច្ៅដំណក់កាល

ក្ាប់បាត្ ? គួរច្ក្បើោ ងដូចច្ម្ដច និង ច្ៅច្ព្លណ ? 
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ចច្នាល ុះគុម្ព 

២៥ ស.ម្ 

 

ក្គប់ព្ូជ 

 



 

ច្យើងគួរច្ក្បើក្បច្ភទជី  ច្ដ  អា  ច្ប  ដដលជាជំច្រើសល ែជាងច្គច្ៅដំណក់កាលក្ាប់បាត្។ក្បច្ភទជី ច្ដ  អា ច្ប  ាន 

សារធាត្ចុិញ្េឹម្សំខាន់ព្ីរ  គឺ    អាសូត្ ១៨% និង ផូសវរ  ៤៦ % ។ ចំច្ោុះការច្ក្បើវិញ  ច្ដ្ឋយសារធាត្ុ ផូសវរ  

នឹងមិ្នចល័ត្ដូចព្ព្កួជីអ យុច្រ  ដូច្ច ាុះច្យើងក្ត្ូវដ្ឋក់វាច្ៅកាដងដីដដលឫសដំណអំាចចាក់ដល់ ច្ហើយក្ត្ូវចងចាគំមិឺ្នក្ត្ូវ 

ឱ្យក្គប់ព្ូជដំណបំ ុះច្ៅនឹងជីច្ទច្ក្ោុះអាចច្្វើឱ្យរលួយព្នលកដំណ ំ ។ ច្យើងអាចច្ក្បើវាច្ៅមុ្នច្ព្លដ្ឋដំំណមួំ្យនថ ៃ 

ក៏បានឬច្ៅនថ ៃដដលច្យើងដ្ឋ ំ។ 

រច្បៀបននការដ្ឋក់ជ ីគឺក្ត្ូវគប់ច្ៅកាដងដី ច្ដ្ឋយច្្វើោ ងណឱ្យវាសថិត្ច្ៅច្ក្កាម្ ឬច្ៅចំច្ហៀងក្គប់ព្ូជ ។ 

 

 

 

 

 

 ក្គប់ព្ូជ    ជី 

ចំច្ោុះផលប ុះោល់ច្ព្លច្ក្បើជី ច្ដ អា ច្ប  រយៈច្ព្លច្ក្ចើនឆ្ា ំអាចច្្វើឱ្យដីរបស់ច្យើងច្ ើងកំរិត្ជាត្ិអាសីុត្ ប ុដន ដការ

ដដលច្យើងព្ុំច្ក្បើជីបដន ថម្ក៏ច្្វើឱ្យដីរបស់ច្យើងខ្ូចគុណភ្នព្ដដរ ។ ការបនដច្ក្បើជី្ម្មជាត្ិជាជំច្រើសល ែកាដងការដថាំ

គុណភ្នព្ដី និងបរិសាថ ន ក្បសិនច្បើអាចរកបាន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

វគេបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាលល  ២ 

វគ្គបណ្្ះ បបណ្្លដំ្ ំពោត ដំ្កក់ាល ២ អនកនឹងពរៀនអំព ីៈ  
ពមៅ  និងវិធានការកំចាត ់  
សារធាតះចញ្ច ឹម និងការពត្រ ជើបណំបណន៉ 

វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល ២ គឺច្្វើច្ៅដំណក់កាលសូត្លាស់ ឬច្ព្ញដក   រើឯទីតាងំននវគគបណដដ ុះបណដ លក្ត្ូវច្្វើច្ ើង

ច្ៅចំការដំណចំ្ោត្ ច្ដ្ឋយត្ំរូវឱ្យអច្ញ្េើញកសិករចុុះក្ត្តួ្ព្ិនិត្យ ដា ល់ច្ៅចំការ ច្ដ្ឋយច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើ ៥ ចំនុចៈ 

 ច្មម  និងវិធានការកំចាត្ ់

 សារធាត្ុចិញ្េឹម្ និងការច្ក្បើជីបំប ន 

 ការក្ត្ួត្ព្ិនិត្យច្ម្ើលកតាដ ចនក្ង និងសត្វល ែិត្ 

 អាចព្ិភ្នគារអពំ្ីលទធផលននការអនុវត្ដច្ៅបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល ១ 

២.១. រមៅ  និង វិធានការក្ំចាត់ 
ដូចបញ្ញជ ក់ច្ៅកាដងចំនុចទី៤ វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល១ ដដលថាច្មម មិ្នក្ត្ឹម្ដត្បានក្បគួត្ក្បដជងយកជីជាត្ិ

ព្ដំីណ ំ គឺបានក្បគួត្ក្បដជងយកព្នលឺ ខ្យល ់ និងទឹកព្ដំីណផំងដដរ ។ ច្ៅច្ព្លដដលានច្មម ដុុះច្ក្ចើន គឺនឹងច្្វើឱ្យ
ប ុះោល់ខាល ំងដល់ទិន ាផលដំណរំបស់ច្យើង។ជាទូច្ៅវិ្ីកំចាត្ច់្មម ក្ត្ូវបានច្គដបងដចកជាព្ីរក្បច្ភទគឺវិ្ីកំចាត្់ច្ដ្ឋយនដ  

និងវិ្ីច្ក្បើថាា កំំចាត្ច់្មម ។ ច្ៅចំនុចច្នុះ ច្យើងនឹងមិ្នលំអិត្អពំ្ីវិ្ីកំចាត្ច់្មម ច្ដ្ឋយនដច្ទ ប ុដន ដនឹងលំអិត្អំព្ ីវិ្ីកំចាត្់

ច្មម ច្ដ្ឋយច្ក្បើថាា  ំ។ 

២.១.១ ការរ្រើ្ាស់ថ្ន ពុំលក្សិក្មៅកំ្ចាត់រមៅ  
២.១.១.១   ចំនុចសំខាន់ទូរៅរួរយល់ដឹង    

 ការច្រៀបចំដផនការបាញ់ថាា ឱំ្យបានចាស់លាស់ 

 ក្ត្ួត្ព្ិនតិ្យសំភ្នរៈនានាដដលច្ក្បើច្ៅច្ព្លបាញ់ថាា  ំដូចជា ្ុងថាា  ំទឹក ថាា បំាញ់ច្មម  ជាច្ដើម្ 

 ក្ត្ួត្ព្ិនតិ្យដា ល់ច្ៅចំការ ដូចជាក្បច្ភទច្មម  អាយុកាលលូត្លាស់របស់ច្មម  និងដំណ ំ

 ច្ក្ជើសច្រើសក្បច្ភទថាា កំំចាត្់ច្មម ឱ្យក្ត្ូវច្ៅនឹងក្បច្ភទច្មម  

 ក្ត្ូវអានការដណនាឱំ្យបានចាស់ដដលានច្ៅច្លើដល កសញ្ញញ  ជាព្ចិ្សសច្ៅច្ព្លដដលអាកលាយក្បច្ភទថាា ំ

ច្ក្ចើនមុ្ខ្កាដងច្ព្លជាមួ្យគា  

 កាដងករណីដដលការលូត្លាស់របស់ច្មម ក្ត្ូវបានបងាែ ក ់ ឬច្ខ្ាយ ដូចជាៈ ច្ក្គុះោំងសៃតួ្ ជាទឹំក ខ្វុះជីជាត្ ិ

ចិញ្េឹម្ច្នាុះការក្សូបយកជាត្ិថាា ចំ្ដ្ឋយច្មម ក៏ក្ត្ូវបានកាត្់បនថយដដរ ។ 

 ច្ក្បើទឹកសាែ ត្សំោបល់ាយថាា  ំករណីទឹកច្ភលៀងជាការក្បច្សើរ 

 គណនាបរិាណថាា សំំោប់ច្ក្បើច្ៅច្លើនផ ាដីឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ ច្ជៀសវាងការខាជ ស់ខាជ យថវិការ និងបញ្ញា នានា 

 មិ្នក្ត្ូវបាញ់ថាា ចំ្ព្លកពំ្ុងច្ភលៀងច្នាុះច្ទ 



 

 ច្ដ្ឋយសារថាា បំាញច់្មម ជាក្បច្ភទថាា ាំនជាត្ិព្ុល ដូច្ច ាុះក្ត្ូវានការក្បដងក្បយ័ត្ាច្ព្លកំព្ុងបាញ់ថាា  ំ

 ក្ត្ូវានសំភ្នរៈការោរខ្លនួខ្ណៈច្ព្លបាញ់ថាា  ំ(ដសបកច្ជើងករដវង, អាវច្ភលៀង, ច្ក្សាម្នដ, ាស, មួ្ក...) 

២.១.១.២. ចំនចុសំខាន់ៗាក្់ទងរៅនងឹថ្ន បំាញ់រមៅ   
ច្ៅច្ព្លចាបច់្ផ ដើម្ច្ក្បើថាា កំំចាត្់ច្មម  ច្ត្ើអាកក្ត្ូវយល់ដឹងច្លើចំនុចអវីខ្ លុះអពំ្ីលកខណៈរបស់ថាា ?ំ 

 ក្បច្ភទននថាា កំំចាត្ច់្មម  (ច្ត្ើថាា កំំចាត្់រុកខជាត្ិក្បច្ភទអវខី្ លុះ?) 

o សំលាប់តាម្ក្បច្ភទច្មម ជាក់លាក ់

o សំលាប់ោល់រុកខជាត្ិ/ច្មម ក្គប់ក្បច្ភទ 

 ច្ព្លច្វលាក្ត្ូវច្ក្បើ (ច្ត្ើក្ត្ូវច្ក្បើច្ព្លណ ? ) 

o មុ្នច្ព្លដ្ឋ/ំមុ្នច្ព្លដំណដុំុះព្នលក 

o ក្កាយច្ព្លដំណដុំុះព្នលករួច 

 រច្បៀបដដលថាា កំំចាត្់ (ច្ត្ើថាា កំំចាត្ច់្មម រច្បៀបណ ?) 

o សំលាប់ច្ដ្ឋយប ុះ  សំលាបក់ដន លងដដលប ុះនឹងថាា ំ់ ,មិ្នក្ជាបច្ៅកដនលងច្ផសងច្ទៀត្ច្ទ,ច្ដើម្បីាន

ក្បសិទធភ្នព្ក្ត្ូវបាញ់ឱ្យសបរ់ុកខជាត្ិចនស្ដ្ង កាំងមូ្ល ។ 

o សំលាប់ច្ដ្ឋយក្ជាប ច្ៅច្ព្លថាា បំ ុះដផ ាកណមួ្យននច្ដើម្រុកខជាត្ិវានឹងក្ជាបសប់ច្ដើម្រហូត្ដល់ក្បព្័ន ធ

ឫស ច្ហើយច្្វើឱ្យរុកខជាត្ងិាប់ដល់ឫស ។ ថាា កំ្បច្ភទខ្លុះក្ជាបល ែតាម្ក្បព្័ន ធឫសដំណចំ្ហើយថាា ខំ្ លុះក្ជាប

ល ែតាម្រយៈសលឹកដំណ ំ។ 

ច្ៅក្បច្ទសកម្ពដជា ច្គច្ែើញានក្បច្ភទថាា កំំចាត្់ច្មម ចំននួ ៤ ក្បច្ភទដដលកសិករនិយម្ច្ក្បើសក្ាប់ដំណចំ្ោត្

គឺក្បច្ភទថាា សំំលាប់ច្មម  ដដលនិយម្ជួបក្បទៈច្ៅកម្ពដជាសំោប់ដំណចំ្ោត្ាន ៤ ក្បច្ភទគឺៈ 

  
រូបភ្នព្ ១៣ ក្បច្ភទថាា  ំនកលហ វចូ្សត្ ច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅច្ខ្ត្ដនប លនិ ទឹកែមដ ំ   រូបភ្នព្ ១៤ ក្បច្ភទថាា  ំដោ ខ្វត្ ច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ខ្ត្ដនប លិន ទឹកែាដ ំ

 



 

    
រូបភ្នព្ ១៥ ក្បច្ភទថាា អំាក្ថាសិុនច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅច្ខ្ត្ដនប លិន អាសាព ន        រូបភ្នព្  ១៦  ក្បច្ភទថាា  ំ ២,៤ ឌ្ ី  ច្ ម្ ុះច្ៅច្ក្ដច្ៅច្ខ្ត្ដនប លិន 

  ដឆ្កអង គដយ 

ថាា កំំចាត្់ច្មម នកលហ វចូ្សត្, ដោខ្វត្, អាក្ថាសីុន និង ២-៤ ឌ្ ី។ 

ច្ដ្ឋយសារក្បច្ភទថាា នំកលហ វចូ្សត្ និង អាក្ថាសីុន បានបញ្ញជ ក់ច្ៅកាដងចំនុចទី  ៤ នន វគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល ១ 

ដូចច្នុះ ច្យើងនឹងបញ្ញជ ក ់ដត្ថាា ចំំនួន ២ ក្បច្ភទច្ទៀត្ច្ទ គឺថាា កំំចាត្ច់្មម  ដោហ វត្ និងថាា  ំ២-៤ ឌ្ ី។ 

២.១.២ ថ្ន កំ្ំចាត់រមៅ  ផារាេវត រ ៅ្ ោះរៅរ្ៅរៅរេតដក្ប៉ៃលិន ទឹក្រេៀវ 
ច្សចកដីសច្ង ខបៈ  

 ក្បច្ភទននការសំលាប់ៈ សំលាប់រុកខជាត្ិក្គប់ក្បច្ភទច្ដ្ឋយប ុះដូចជា 

ព្ព្ួកច្មម  ដំណចំ្ោត្ សដណដក ដំ ូង និង រុកខជាត្ចិ្ផសងៗច្ទៀត្ 

ច្ដ្ឋយមិ្ន ច្រើសក្បច្ភទរុកខជាត្ិ ។  

 ច្ព្លច្វលា/រច្បៀបច្ក្បើៈ   ច្ក្បើច្ក្កាយច្ព្ល  រុកខជាត្ឥិត្ក្បច្ោជន៍ 

ដុុះ លូត្លាស់   រួចច្ដ្ឋយបាញ់ឱ្យសប់ច្ៅច្លើ ច្ដើម្រុកខជាត្ិឥត្

ក្បច្ោជន៍  ច្ហើយមិ្ន ក្ត្ូវឱ្យទឹកថាា បំ ុះនឹងដំណចំ្ទ ច្ក្ោុះនឹងច្្វើឱ្យ
ដំណងំាប់ ឬខ្ូចដផ ាកណមួ្យននច្ដើម្ដំណ ំដដលជាច្ហត្ុច្្វើឱ្យាន

ការប ុះោល់ដល់ទិន ាផល ។ 

 កំរិត្ជាត្ពិ្ុលៈ ព្ុលខាល ំងប ុដន ដច្ៅច្ព្លដដលថាា បំ ុះច្ៅនឹងដី វាច្្វើឱ្យថាា ដំលងានសកម្មភ្នព្ ។ ដូច្ច ាុះ ក្ត្ូវឱ្យ 

ក្បាកដថា ទឹកដដលច្ក្បើសំោប់លាយថាា  ំជាទឹកថាល ល ែ ច្ក្ោុះច្ក្បើទឹកល ែក់ ់វានឹងច្្វើឱ្យបាត្់បង់គុណភ្នព្ថាា  ំ។ 

 ច្ក្កាយព្ីថាា បំានបាញ់ច្លើរុកខជាត្ិរយៈច្ព្ល ៣០ នាទី ច្ភលៀងនឹងមិ្នអាចលាងជំរុះជាត្ថិាា បំានច្ទ ។ 

២.១.៣ ថ្ន កំ្ំចាត់រមៅ  ២,៤-ឌី រ ៅ្ ោះរៅរ្ៅរៅរេតដក្ប៉ៃលិន ឆ្ឆែអងគុយ  
ច្សចកដីសច្ង ខបៈ 

 ក្បច្ភទននការសំលាប់ៈ សំលាប់ច្ដ្ឋយក្ជាបច្លើព្ព្កួរុកខជាត្ិសលឹក្ំ 

 ច្ព្លច្វលា/រច្បៀបច្ក្បើៈ ច្ក្កាយច្ព្លរកុខជាត្ិឥត្ក្បច្ោជន៍ សលឹក្ំដុុះបានសលឹក ២ - ៤។ ច្ព្លច្ក្បើថាា  ំ២ - ៤ 



 

ឌ្កី្ត្ូវានការក្បដងក្បយ័ត្ា ច្ក្ោុះវាសំលាប់ព្ព្ួកដំណសំលឹក្ំ 

ដូចជាសដណតកបាយ សដណតច្សៀងជាច្ដើម្។ ក្ត្ូវច្ក្បើ

កាលបាញ់ានរុន្ំបនដិចច្ដើម្បីកាត្់បន ថយ ថាា ចំ្ហើរតាម្ខ្យល់ ។ 

 កំរិត្ជាត្ពិ្ុលៈ ព្ុលម្្យម្ 

២.១.៤  សុវតដិភាពក្នការរ្រើ្ាស់ថ្ន ពុំល 
ច្ហត្ុអវីក្ត្ូវគិត្ព្ីសុវត្ដិភ្នព្ច្ព្លច្ក្បើថាា ពំ្ុល? 

ច្ត្ើថាា ពំ្ុលផ ដល់ផលអាក្កកអ់វខី្ លុះដល់ម្នុសស និងបរិសាថ ន? 

សុេភាពមនុសស 
ថាា ពំ្ុលអាចបងករច្ក្គុះម្ហនដោយ្ៃន់្ៃរដល់សងគម្ម្នុសស  និងបរិសាថ ន   ។ 

ច្គនិយម្សច្ងកត្ច្ែើញ ថាា ពំ្លុបានបងករឱ្យ ម្នុសសសាល ប់ និងបងករជំងឺច្ក្ចើន 

ជាព្ចិ្សស ច្ៅបណដ លក្បច្ទសកំព្ុងអភិវឌ្ឈន ៍។ 

ររារសញ្ញា ក្នការពុល 
ព្ុលម្្យម្ៈ  ព្ុលខាល ំងៈ 

- ឈកឺាល  - កស្ដ្នាដ ក់សាច់ដំុ 

- អស់កលំាងំ  - បាត្់បង់សត្ិអារម្មណ ៍

- ចង់កែតូ្  - ក្បកាច់ 

- ដបកច្ញើសខាល ំង - អាចសាល ប់ 

- បាត្់បង់ត្ុលយភ្នព្ 

- ក្ព្ិលដផ ាក 

- រា ស់/កនាលួច្លើដសបក 

រូបភ្នព្ ១៧ ៖ ច្ោគសញ្ញញ ននការព្ុលថាា  ំ

ថ្ន ពំុល្ាបចូលតាមរយៈ 
 
 
 
 

 
 



 

រូបភ្នព្ច្នុះ បងាា ញថាច្ត្ើថាា ពំ្ុលអាចក្ជាបចូលកាដងខ្លនួម្នុសស 

តាម្កដនលង ណខ្លុះននដងខ្លនួម្នុសសច្យើង  ។ក្បសិនច្បើមិ្ន

ានសំភ្នរៈការោរ ថាា ពំ្ុលអាចក្ជាបចូលតាម្រយៈ ដសបក
កាល ថាៃ សរុញក្ត្ច្ចៀក ដងខ្លនួ នដ ឬច្ជើងជាច្ដើម្ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភ្នព្ ១៨  ថាា ពំ្ុល អាចក្ជាបចូលតាម្ដផាកច្ផសងៗននដងខ្លនួម្នុសស 

ការកាត់បនថយ ថ្ន ំ្ ាបចូលក្នុងេៃួនរយើង 
ច្បើច្ាុះបីជា ថាា ពំ្ុលភ្នគច្ក្ចើន ក្ត្ូវច្គសរច្សរ ជា

ភ្នសាបរច្ទសក៏ច្ដ្ឋយ ប ុដន ដដត្ានរូបភ្នព្ ដដល

បញ្ញជ ក់អំព្ីសំភ្នរៈ គួរច្ក្បើខ្ណៈច្ព្លប ុះោល់ និង
ច្ក្បើក្បាស់ថាា ពំ្ុល  ។ ច្ដើម្បីធានា QuickTime™ 

and a decompressor are needed to see this 

picture។សុវត្ដិភ្នព្ច្ព្លច្ក្បើក្បាស់ថាា ពំ្ុលក្ត្ូវច្ក្បើ 

សំភ្នរៈសុវត្ដិភ្នព្ជានិច េ ។ 

រូបភ្នព្ ១៩  ថាា ពំ្ុល សរច្សរជាភ្នសាបរច្ទសប ុដន ដានរបូសញ្ញញ សំភ្នរៈ

សុវត្ថិភ្នព្ 

រូបភ្នព្ ២០ ច្ក្បើសំភ្នរៈសុវត្ដិភ្នព្ ច្ព្លច្ក្បើថាា ពំ្ុល 

ឆ្ផនក្បរសិ្ពថ នៈ 
 
ខ្ណៈច្ព្លច្ក្បើថាា ពំ្ុល ច្ត្ើថាា ពំ្ុលាំងច្នុះនឹងអាចច្ៅកដនលងណខ្លុះ? 

 

 

 



 

  

រូបភ្នព្ ២១/២២ រច្បៀបច្ក្បើថាា ពំ្ុល អាចានភ្នព្ខ្ុសគា ច្ៅតាម្ត្ំបន់ និង្នធាន 

បនាា ប់ព្ីបានច្ក្បើថាា ពំ្ុលច្ហើយ ថាា ពំ្ុលាំងច្នុះនឹងអាចៈ  

- ក្ជាបចូលច្ៅកាដងដី 

- បំភ្នយច្ៅកាដងបរិោកាស 

- ក្ជាបចូលកាដងអណដូង បឹង... 

- ដដលចុងច្ក្កាយ ថាា ពំ្ុលាំងច្នុះ អាចវិលចូលកាដងខ្លនួ ម្នុសសច្យើងវិញតាម្ម្ច្្ាបាយច្ផសងៗ 

២.២ ស្ពរធាតុចិញ្េ ឹម និងការរ្រើជីបំប៉ៃន 
ដីានកំរិត្ជីជាត្ិល ែ ច្ដើរត្ួនាទីសំខាន់កាដងការច្្វើឱ្យទិន ាផលដំណទំទួលបានខ្ពស់ ។ ច្ោត្ជាដំណដំដលក្ត្ូវការបរិាណ

អាសូត្កាដងកំរតិ្ខ្ពស់ ច្ដើម្បីទទួលបានទិនាផលខ្ពស់ ។ ច្ៅច្ព្លដដលការដ្ឋដុំុះក្ត្ូវបានច្្វើច្ ើង ជាច្ក្ចើនឆ្ា ំ ច្គសច្ង កត្
ច្ែើញជីជាត្ិដី ច្ចុះដត្ធាល ក់ចុុះជាបនដបនាា ប់ព្ីមួ្យឆ្ា ំច្ៅមួ្យឆ្ា ំ ច្ហើយច្ដើម្បីច្ដ្ឋុះក្សាយបញ្ញា ច្នុះ អាកដ្ឋដុំុះភ្នគច្ក្ចើន   

បានច្ក្បើជីគីមី្  ច្ដើម្បីបំច្ព្ញបដនថម្ចំច្ោុះបញ្ញា កងវុះខាត្ច្នុះ។ ខ្លុះានជចំ្នឿថា ច្ៅច្ព្លច្ក្បើជីគីមី្បានច្្វើឱ្យខ្ូចខាត្
ដល់គុណភ្នព្ដី  ប ុះោល់ដល់បរិសាថ ន សុខ្ភ្នព្ម្នុសស និង សត្វ។ អាកាំងច្នុះ ច្សាើរឱ្យានការច្ក្បើជី្ម្មជាត្ ិ ដូចជា 

លាម្កសត្វ កាកសំណល់រុកខជាត្ ិឬជីកំប ុសដិ៍ច្ដើម្បីទទួលបានទិនាផលខ្ពស់ កាត្់បនថយបញ្ញា សត្វល ែិត្ កាត្់បនថយជងឺំរុកខជាត្ ិ

ច្្វើឱ្យក្បច្សើរច្ ើងដផ ាកបរិសាថ ន សុខ្ភ្នព្ម្នុសស និងសត្វ ។ 

អាកច្កសក្ត្សាស្ដ្សដបានបញ្ញជ កថ់ា ច្សាើរដត្ក្គប់ករណីាំងអស់ ច្ៅច្ព្លដដលឫសរុកខជាត្ិបានចាក់ដល់សារធាត្ុ

ចិញ្េឹម្ាំងច្នាុះ មិ្នថាវាានក្បភព្ម្កព្ជីីគីមី្ ឬជី្ម្មជាត្ិច្ទ គឺការក្សូបយករបស់រុកខជាត្ិច្ៅកាដងទំរង់ដូចគា  ។ដូច្ច ាុះ 

ជីគីមី្ ឬជី្ម្មជាត្ ិនឹងមិ្នច្្វើឱ្យប ុះោល់ដល់សុខ្ភ្នព្របស់ម្នុសសច្ទ ។ 

អាកច្កសក្ត្សាស្ដ្សដ ក៏បានបញ្ញជ ក់អំព្ីផលចំច្ណញននការច្ក្បើក្បាស់ជី្ម្មជាត្ិដដរថា ច្យើងអាចផលិត្ជី្ម្មជាត្ ិ

ច្ដ្ឋយការច្ក្បើកាកសំណល់រុកខជាត្ិ ឬ លាម្កសត្វច្ដើម្បីផលិត្ជាជីសំោប់ដំណកំ្សូបយកច្ដើម្បីទទួលបានទិនាផលខ្ពស់ដដរ 

។ ប ុដន ដច្ដើម្បីទទួលបានសារធាត្ុចិញ្េឹម្ក្គប់ក្គន់សំោប់ដំណ ំ គឺាម្ារឱ្យការផលិត្ប រិាណជី្ម្មជាត្ ិ កាដងបរិាណ



 

ច្ក្ចើនដដរ ច្ហើយច្ៅច្ព្លដដលច្យើងច្ក្បើជី្ម្មជាត្ិាំងច្នុះដ្ឋក់ច្ៅកាដងចំការ ច្យើងសច្ង កត្ច្ែើញ កាកសំណល់ជី្ ម្មជាត្ិ

ក៏បានសល់ច្ក្ចើនដដរច្ៅកាដងចំការ។កាកសំណល់ច្នុះនឹងច្្វើឱ្យការច្កើនច្ ើងព្ព្ួកសត្វល ែិត្ ច្ៅកាដងដី បាកច់្ត្រើ និងព្ព្ួក

ផសិត្នានា ។អវីដដលជាបញ្ញា ចំច្ោុះជី្ម្មជាត្ ិគឺព្បិាកច្ៅកាដងការផលិត្ឱ្យបានក្គប់ក្គន់សំោប់ច្ក្បើកាដងនផ ាដីចំការ្ំៗ ។ 

ការច្ក្ជើសច្រើសក្បច្ភទជ ី និងរច្បៀបច្ក្បើក្បាស់មិ្នដម្នជាការលំបាកច្ទ ប ុដន ដអវីដដលជាបញ្ញា ច្នាុះ គឺផលចំច្ណញ/ 

ខាត្ ខ្ណៈច្ព្លដដលច្យើងក្បមូ្លផល និងលក់កសិផលដំណរំបស់ច្យើង ។ ការគិត្អំព្ចី្សដាកិច េ  មុ្នច្ព្លចាបច់្ផ ដើម្ 

ច្ក្បើក្បាស់ជី  ានសារៈសំខាន់ណស់  ។ ចំនុចបនដបនាា ប់ខាងច្ក្កាម្  នឹងជួយអាកច្្វើការសំច្រចចិត្ដឱ្យបានក្ត្ឹម្ក្ត្ូវ  និង 

ានទំនុកចិត្ដកាដងការច្ក្បើក្បាស់ជី ។ 

២.២.១ ស្ពរធាតុ អាសូត(N) 
ានកំរិត្សារធាត្អុាសូត្ចំនួន ៣៣០០០ ច្តាន កាដងបរិោកាសកាដងទំហំដី ៤០៥០ម្២ ប ុដន ដដំណចំ្ោត្ម្ិនអាច

ក្សូបយកសារធាត្ុាំងច្នុះព្បីរិោកាសបានច្ទ គឺអាចក្សូបយកបានដត្ឧសម័នអុកសីុដសន អុីក្ដូដសន និងឧសម័នកាបូនិច

ប ុច្ណណ ុះ។ សារធាត្ុអាសូត្បានម្កអពំ្ីក្បភព្ច្ផសងៗនិងទំរង់ខ្ុសគា ជាច្ក្ចើនផងដដរដូចជាៈNH3, NH4OH, NH4NH3, 

(NH4)sSO4, CO(NH2)2, NaNO3, ... ច្ហើយជាទូច្ៅដដលដំណចំ្ោត្ អាចក្សូបយក អាសូត្ច្ៅកាដងទំរង់ជា NH3¯ 
និង NH4

+ ប ុដន ដមិ្នដម្នាំងអស់ច្នាុះច្ទ។ ច្ៅច្ព្លដដលច្យើងដ្ឋកជ់ីអាសូត្ច្ៅកាដងដី គឺវានឹងចល័ត្ច្ៅកដនលងច្ផសងៗ
ច្ទៀត្ និងមិ្នច្ៅមួ្យកដនលងដដលអាកបានដ្ឋក់ច្នាុះច្ទ។ ជីអាសូត្ច្នុះដដរគឺងាយនឹងបាត្់បង់តាម្រយៈ ការហរូច្ក្ចាុះ
កំច្ៅនិងខ្យល់ជាច្ដើម្ ដូច្ច ាុះច្ហើយច្ទើបការច្ក្បើជីក្បច្ភទច្នុះត្ំរូវឱ្យដបងដចកការច្ក្បើជាច្ក្ចើនដំណក់កាល ។ 

កងវុះសារធាត្ុអាសូត្ នឹងច្្វើឱ្យដំណៈំ 

 ច្ដើម្ត្ូចៈ ការលូត្លាស់ច្ខ្ាយ សគម្ សលឹកានព្ណន៌ប ត្ងក្សច្លត្សាា ម្ឆ្ាតូ្ច្ៅច្លើសលឹកច្ហើយសលឹកច្ៅដផ ាក
ខាងច្ក្កាម្ឆ្ប់ងាប់ ។ 

 ដផ លៈ ានទំហំត្ូច មិ្នច្ថាល សល ែ កំរិត្ជាត្ិក្បចូ្ត្អុីនធាល ក់ចុុះ និងច្្វើឱ្យទិន ាផលាប ។ 

  
រូបភ្នព្ ២៤/២៥ ច្ោគសញ្ញញ កងវុះអាសូត្ (ចុងសលឹកដក្បព្ណ៌ច្លឿង និងសលឹកដផ ាកខាងច្ក្កាម្ចាប់ច្ផ ដើម្ងាប់ ។ (Source: 

www.ipni.net ) 

 

 

http://www.ipni.net/


 

២.២.២ ស្ពរធាត ុផូសវរ (P) 
បរិាណសារធាត្ ុ ផូសវរ (P) ច្ៅកាដងដី និងកាដងច្ដើម្ច្ោត្ ានចំនួនត្ិចត្ូច ច្បើច្ក្បៀបជាម្ួយនឹងសារធាត្ុអាសូត្ 

និងប ូតាសយូម្ ប ុដន ដច្ាុះជាោ ងច្នុះកដី ផូសវរ ានសារៈសំខាន់ខាល ំងណស់សំោប់ដំណចំ្ោត្។ ផូសវរនឹងមិ្នងាយ

បាត្់បង់តាម្រយៈ កំច្ៅ ខ្យល់ ឬហូរច្ក្ចាុះច្ទ ច្ហើយសកម្មភ្នព្ចល័ត្ច្ៅកាដងដីច្សាើរដត្គម នសកម្មភ្នព្។ ដំណចំ្ោត្ក្សូប

យកសារធាត្ុ ផូសវរ កាដងទំរង់ជា H2PO3¯និង HPO4¯។ កាដងន័យច្នុះច្បើច្ាុះបីជាផូសវរទទួលបានម្កព្ីជីគមីី្ ឬ 

ជីសរើោង គកដីក៏ដំណចំ្ោត្ក្សូបយកកាដងទំរង់ជា  H2PO3¯   និង HPO4¯ ។  ក្បសិនច្បើខ្វុះ ផូសវរ វានឹងបងាា ញច្ៅច្ព្ល
ជាកល់ាក់មួ្យ ដដលជាទូច្ៅច្ៅមុ្នច្ព្លដដលវាានកពំ្ស់  ០,៧ ត្ឹក ។ 

កងវុះសារធាត្ ុផូសវរ នឹងច្្វើឱ្យដំណៈំ 

 ច្ដើម្លូត្លាស់មិ្នល ែ សគម្ និងកាដងករណខី្វុះខាល ំង នឹងច្្វើឱ្យច្ដើម្ក្កិនាប 

 សលឹកខ្េី ានព្ណន៌ប ត្ងច្សលក និងសលឹកចាស់ានព្ណ៌សាវ យ 

 ព្ូជខ្លុះច្ដើម្ សលឹក ានព្ណស៌ាវ យ និងក្កហម្ 

 ទិន ាផលធាល ក់ចុុះោ ងខាល ំង ច្ក្ោុះច្ដើម្ក្កិនត្ូច ច្ហើយច្បើ្ៃន់្ៃរ នឹងមិ្នអាចផលិត្ដផ លបានច្ទ 

 
រូបភ្នព្ ២៦,២៧ ច្ោគសញ្ញញ ខ្វុះ ផូសវរ ច្ដើម្ក្កិន ដផ ាកខាងច្ដើម្ននច្ដើម្ានព្ណ៌សាវ យ 

កងវុះសារធាត្ ុផូសវរ   បណដ លម្កព្ៈី  

 ដីានសារធាត្ុសរើោង គាប 

 ច្ព្លដ្ឋដំំណ ំមិ្នបានបដនថម្សារធាត្ ុឥផូសវរ ឱ្យក្គប់ក្គន់ 

 អាកាសធាត្ុច្ដដ ខាល ំង ដីានជាត្ិអាសីុត្ សំបូរជាត្ិដដក  

ការដកត្ំរូវៈ 

 ច្ក្ជើសច្រើសក្បច្ភទជីដដលានកំរិត្ ផូសវរ ខ្ពស់ ច្ដ្ឋយដ្ឋក់ច្ៅមុ្ន ឬច្ព្លកពំ្ុងដ្ឋ ំ

 ច្យើងអាចច្ក្បើ ជី ច្ដ អា ច្ប  (DAP) ដដលាន អាសូត្ (N)  ១៨% និង ផូសវរ P2O5 ៤៨% 

 ផូសវរ នឹងចល័ត្ច្ខ្ាយណស់ ដូច្ច ាុះ ក្ត្ូវដ្ឋក់ដកបររច្ដដ ច្ោត្ ច្ដើម្បីឱ្យឫសដំណចំាក់ដល់ 



 

 ការបនដច្ក្បើ ច្ដ អា ច្ប  (DAP) អាចច្្វើឱ្យដីានច្កើនជាត្ិអាសីុត្ 

 កាកសំណល់ដំណ ំ ដូចជា ច្ដើម្ ឬសាលូច្ោត្សំបូរច្ដ្ឋយ ផូសវរ P ដូច្ច ាុះវាជាការក្បច្សើរណស់ច្ៅកាដងការ

ភជួរលប់នូវកាកសំណល់ាំងច្នុះ ច្ៅកាដងដីវិញ ច្ដើម្បីបច្ង កើនជីជាត្ិដី ។ 

២.២.៣ ស្ពរធាតុ ប៉ៃូតាសយូម (K) 
ដំណចំ្ោត្ក្ត្ូវការសារធាត្បុ ូតាសយូម្ (K) ច្ក្ចើន ច្ដើម្បីជំរុញការលូត្លាស់ដផាកក្បព្ន័ ធឫស ច្ដើម្ ដផ ល  និងច្្វើឱ្យ 

ទិន ាផលទទួលបានច្ក្ចើន។ សារធាត្ុប ូតាសយូម្មិ្នងាយច្ៅកាដងបាត្់បង់ដូចជា អាសូត្ច្ទ ។ ជាទូច្ៅ ប ូតាសយូម្ានច្ៅ
កាដងកាកសំណល់ច្ដើម្ច្ោត្សាលូ និងឫសរបស់របស់ច្ោត្ ។ ការដុត្កាកសំណល់ច្ដើម្ច្ោត្ ច្ក្កាយច្ព្ល ក្បមូ្លផល

នឹងច្្វើឱ្យានការបាត្់បង ់ សារធាត្ុចិញ្េឹម្ោ ងច្ក្ចើនជាព្ចិ្សស ប ូតាសយូម្និង ផូសវរ។ ដំណចំ្ោត្ក្សូបយក

ប ូតាសយូម្កាដងទំរង់ជា (K+
) 

កងវុះសារធាត្ុប ូតាសយូម្អាចបណដ លឱ្យៈ 

 ច្្វើឱ្យការលូត្លាស់របស់ដំណចំ្ោត្ច្ខ្ាយ ច្ដើម្ាប សគម្ 

 សលឹកខ្េីានព្ណន៌ប ត្ងច្សលក និងសលឹកចាស់ឆ្ប់ងាប់ 

 ទិន ាផលធាល ក់ចុុះោ ងខាល ំង ច្ៅច្ព្លដដលដំណចំ្ោត្ខ្វុះ ប ូតាសយូម្ 

 

 
រូបភ្នព្ ២៨  ច្ោគសញ្ញញ ខ្វុះ ប ូតាសយូម្ ច្ដើម្ក្កិន ដផ ាកខាងច្ដើម្ននសលឹកដក្បព្ណ៌ច្លឿង 

 



 

ការដកត្ំរូវៈ  

 ច្ក្ជើសច្រើសក្បច្ភទជីដដលានកំរិត្ប ូតាសយូម្ខ្ពស់ ច្ដ្ឋយដ្ឋក់ច្ៅមុ្ន ឬច្ព្លកពំ្ុងដ្ឋ ំ

 ប ូតាសយូម្ានជាត្ិនក្បដដលអាចច្្វើឱ្យរលួយព្នលកច្ោត្ ដូចច្នុះ ក្ត្ូវដ្ឋក់ជ ីច្ៅឆ្ៃ យព្ីក្គបព់្ូជបនដិច 

 គួរបដន ថម្ជីប ូតាសយូម្កលរួ (KCl) ផសចំ្ ើងអំព្ីអំបិលប ូតាសសូម្ និងកល (Cl) ដដលានព្ណ៌ស លាយក្កហម្ ។ 

 ការភជួរលប់កាកសំណល់ដំណចំ្ោត្ ានចាបំាច់ច្ដើម្បីបច្ង កើនជីសរើោង គ ជាព្ចិ្សស ធាត្ុប ូតាសយូម្ 

២.២.៤  ររបៀបក្នការរ្រើជីបំប៉ៃន 
- ក្ត្ូវសំអាត្ច្មម ឱ្យបានសាែ ត្ មុ្នច្ព្លច្ក្បើជ ី

- ច្ោយជចី្ៅដកបរគល់ដំណ ំច្ហើយក្ត្ូវលុបដី 

- អាចកាយ ជារច្ដដ ត្ូចៗ រួចដ្ឋក់ជកីាដងរច្ដដ បនាា ប់

ម្កក្ត្ូវលុបដី 

- កាន់ដត្ក្បច្សើរ កាដងករណីច្យើងអាចព្ួនគលដំ់ណ ំ

 

 

 

រូបភ្នព្ ២៩ រច្បៀបននការដ្ឋក់ជ ីច្ដ្ឋយច្ោយច្ៅតាម្គល់ដំណ ំច្ហើយព្ួនគល់ដំណ ំ

កសិករភ្នគច្ក្ចើន បានច្លើកជាសំណរួ ថា ច្ត្ើច្យើងអាចលាយជចី្ៅទឹក រួចច្ក្បើ្ុងបាញ់ច្ៅច្លើដំណចំ្ោត្បានដដរ   

 រទច្ទ? ហាក់បីដូចជាខ្ុសគា បនដិចចំច្ោុះដំណចំ្ោត្ជាមួ្យដំណបំដនលដូចជាៈ ក្ត្កួន, នសពជាច្ដើម្ ដដលកសិករនិយម្ច្ក្បើជ ី

លាយច្ៅកាដងទឹក រួចច្ក្សាចច្លើដំណបំដនលរបស់គត្់ ច្ក្ោុះដំណចំ្ោត្ ានអាយកុាលដវងខាល ំង ច្បើច្ក្បៀបច្្ៀបច្ៅ 

នឹងបដនល ។ ច្បើច្ាុះបីជា  ដំណចំ្ោត្អាចក្សូបយកសារធាត្ុចិញ្េឹម្ទឹក និងខ្យល់តាម្រយៈសលឹកក៏ច្ដ្ឋយ ប ុដន ដអក្តានន 

ការបាត្់បង់សារធាត្ុចិញ្េឹម្ានកំរិត្ខ្ពស់ច្បើច្ក្បៀបច្្ៀបច្ៅនឹងការគប់ជីច្ៅកាដងដី។ជាទូច្ៅឫសដំណចំ្ោត្បានច្ដើរត្ួរ

ោ ងសំខាន់ច្ៅកាដងការក្សូបយកសារធាត្ុចិញ្េឹម្ព្ីកាដងដីសំោប់ការលូត្លាស់ប ុដន ដសលឹកច្ោត្មិ្នអាចបំដលងជីបរោិកាស 

ឧាហរណ៍ អាសូត្ សំោប់ចិញ្េឹម្ច្ដើម្របស់វាបានច្ទ ។ ខ្ណៈច្ព្លច្ក្សាចទឹកជ ីដំណឆំ្ប់ដក្ប ព្ណច៌្ខ្ៀវ ច្ហើយក៏ឆ្ប់

អន់ច្ៅវិញដដរ ។ កាដងករណ ីកំហាប់ជីខ្ពស់ ច្នាុះអាចច្្វើឱ្យសលឹកដំណចំ្ោត្ច្ខាល ច ខ្ចូផងដដរ ។ ដូច្ច ាុះ វាជាការក្បច្សើរ 

កាដងករណីជ ីក្ត្ូវបានកាប់ច្ៅកាដងដី ច្ហើយដំណាំនភ្នព្ងាយក្សួលកាដងការក្សូបយក ។ 

 

 

 

 

 

 



 

វគេបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាលល  ៣ 
 

វគ្គបណ្្ះ បបណ្្លដំ្ ំពោត ដំ្កក់ាល ៣ អនកនិងពរៀនអំព ីៈ  
ការត្រមលូផល 
ការហាលសងតួ និងការកាទះក 

 វិ្ីសាស្ដ្សដច្ៅដំណក់កាលទី ៣ បានបញ្េលូវគគបណដដ ុះបណដ ល ជាមួ្យនឹងការច្្វើទិវាបងាា ញអំព្ីលទធផលដល់អាកចូលរួម្

ាំងអស់ច្ដ្ឋយច្ដដ ត្សំខាន់ច្លើ ៥ ចំនុចៈ 

 ការក្បមូ្លផល 

 ការហាលសំងួត្ និងសដដកទុក 

 ការវា ស់សាង់ទិន ាផល និងការវិភ្នគច្សដាកិច េ 

 សច្ងខបបច្ច េកច្ទសច្ៅវគគបណដដ ុះបណដ លដំណក់កាល ១ និង ដំណក់កាល ២ 

 ព្័ត្ា៌នក្ត្ ប់អំព្អីាកចូលរមួ្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

៣.១. ការ្រមូលផល 
ច្ោត្ទុ ំ ច្ៅច្ព្លដដលវាានសំច្ណើម្ចាប់ព្ ី៣០ ច្ៅ ៣២% ប ុដន ដក្ត្ូវរងចារំហតូ្ដល់សំច្ណើម្ច្ៅចច្នាល ុះ ១៨ % 

ច្ៅ ២៤ %។ ចំច្ោុះកសិករអាចានការលំបាក កាដងការកំណត្់ភ្នព្ទំុរបស់ច្ោត្តាម្រយៈ ការគិត្អពំ្ីសំច្ណើម្ក្គប់
ច្ដ្ឋយសារដត្ច្សាើរដត្កសិករាំងអស់ មិ្នានឧបករណ៍សក្ាប់វាស់សំច្ណើម្ក្គប់ច្ទ ដូច្ច ាុះក្ត្ូវដឹងអំព្ីលកខណៈក្ត្ូវ

ក្បមូ្លផល ដូចខាងច្ក្កាម្ៈ 

 ច្ព្លទំុ ព្ណ៌សលឹក   ច្ដើម្  និងសំបកដផ ល    គឺអាក្ស័យច្ៅច្លើព្ូជ  និងរដូវកាល ។ ច្ៅច្ដើម្រដូវ (ដខ្ម្ិនា-កកកដ្ឋ) 

ច្ដើម្ច្ោត្ និងសលឹកដផ ាកខាងច្លើ ច្ៅានព្ណន៌ប ត្ង ដត្សលឹកខាងច្ក្កាម្ និងសំបកដផ ល ានព្ណច៌្លឿងសៃតួ្ 

ច្ហើយ ច្ៅរដូវចុងនដ (ដខ្កកកដ្ឋ-ដខ្្ា)ូាំងច្ដើម្ សលឹក និងសំបកដផ ល ងាប់ាំងអស ់ដដលានព្ណច៌្លឿងសៃតួ្ 

ដូចចំច្បុើង 

 ក្គប់ច្ោត្សៃតួ្  រឹង រច្លាង ភលឺ និងច្ ើងជាត្ិច្ម្ស ច្ក្ចើន 

 ព្ូជខ្លុះច្ៅច្ព្លទុ ំដផ លសំយ ុងចុុះច្ក្កាម្  

 ក្ត្ូវក្បមូ្លផលឱ្យក្គប់អាយចុ្ោត្ ដដលបានបញ្ញជ ក់ច្ដ្ឋយក្កដម្ហ ុនផ គត្់ផ គងព្ូជ ច្ដើម្បីច្ជៀសវាងៈ 

- ច្ោត្ទំុក្ជដល ច្ៅច្ព្លកិនក្គប់ ច្្វើឱ្យអក្តាច្ក្បុះ ក្សា កំ្គប់ានកំរិត្ខ្ពស់ 

- ច្ព្លច្ភលៀង អាចច្្វើឱ្យក្គប់អាប់ព្ណ ៌ដុុះផសិត្ ឬច្ក្បុះ ចំច្ោុះព្ូជានសំបកដផល ក្គបមិ្នជិត្សាលូ 

 
រូបភ្នព្ ៣០ សាថ នភ្នព្ ច្ោត្ទំុច្ៅរដូវច្ដើម្នដ ។ កសិករច្ៅ នប លិន   រូបភ្នព្ ៣១ សាថ នភ្នព្ ច្ោត្ទំុច្ៅរដូវចុងនដ ។ កសិករច្ៅ នប លិន 

និយម្ក្បមូ្លផលច្ៅច្ព្លក្គប់ានសំច្ណើម្ ២៩%  និយម្ក្បមូ្លផលច្ៅច្ព្លក្គប់ានសំច្ណើម្ ២១% 

 

 

 

 

 

 



 

៣.២ ការហាលសំងួត និងសដុក្ទុក្ 
ចាបំាច់ក្ត្ូវរួសរ ន់ហាសសំងួត្ច្ោត្បនាា បព់្ីច្្វើការបកសំបកឬកិនក្គប់រួច ។ ការសដដកទុកកាដងរយៈច្ព្លយូរគាឺម្ 

ារ ឱ្យានការហាលសំងួត្រហូត្ដល់សំច្ណើម្ក្គប់ធាល ក់ដល់ ១៣% ។ កាលណច្យើងសដដកទុកច្ោត្ច្ដ្ឋយាន    

សំច្ណើម្ខ្ពស់នឹងអាចច្្វើក្គប់ច្ោត្ដុុះផសិត្ ច្ ើងផ ែរួ អាប់ព្ណ៌ និងអាចដុុះព្នលកកាដងករណចី្ោត្ានសំច្ណើម្ខ្ពស់។ 

ចំច្ោុះការសដដកទុកាំងសាលូគួររកាកាដងជក្ងដកដដលាន ខ្យល់បក់កាត្់តាម្ជញ្ញជ ងំបានក្គប់ក្គន់ ច្ហើយក្ត្ូវហាលច្ោត្

ឱ្យសៃតួ្ល ែ ច្ដើម្បីច្ជៀសវាងការច្ចុះសំច្ណើម្ព្ីសាលូនិងច្្វើឱ្យច្ោត្ដុុះព្នលក ។ ចំច្ោុះព្ូជខ្លុះ មិ្នអាចសដដកទុកាំងសាលូ

បានរយៈច្ព្លយូរច្ទ ច្ក្ោុះសាលូងាយនឹងព្កុផុយ ដដលព្ិបាកច្ៅច្ព្លកិនក្គប់កាដងករណីរកាទុកាំងសាលូ ។ 

សាថ នភ្នព្ការទុកដ្ឋកច់្ោត្ ច្ក្កាយច្ព្លក្បមូ្លផលរបស់កសិករភ្នគ 

ច្ក្ចើនច្ៅនប លិនៈ 

ជាទូច្ៅកសិករច្ៅនប លិន ច្ក្បើការុងក្ចកច្ោត្រួចច្រៀបច្្វើ ជាជញ្ញជ ងំ 

សំោប់ដ្ឋក់ច្ោត្ ដដលបានក្បមូ្លផលរួចច្ៅចំការ    ។ ចំច្ោុះការ 

ក្បមូ្លផលវិញ គឺច្្វើច្ ើងច្ដ្ឋយនដរួច ក្ចកការុងច្ដើម្បីគិត្ការចំណយ 

កាដងច្ព្លក្បមូ្លផល ។ 

រូបភ្នព្ ៣២ បច្ច េកច្ទសដដលកសិករច្ៅនប លិន សដកច្ោត្ច្ក្កាយ 

ច្ព្លក្បមូ្លផល ច្ហើយរងចា ំកិនក្គប់ ប លក់ 

 

ច្ត្ើការអនុវត្ដន៍តាម្វិ្ីានផលប ុះោល់ោ ងណ ? 

ជាទូច្ៅ ច្ោត្ានសំច្ណើម្ខ្ពស់ ច្ក្កាយច្ព្លក្បមូ្លផល ច្ហើយច្ៅច្ព្លដដលច្យើងក្កចច្ោត្កាដងការុង បនាា ប់ព្ ី

ក្បមូ្លផលរួចវានឹងច្្វើឱ្យច្ោត្ហប់ច្ ើងកំច្ៅដដលងាយនឹងច្្វើឱ្យអាបព់្ណ៌ ានកលិនសែដយ ច្ ើងផសិត្និងជំងឺច្ផសងៗ ។ 

វានឹងក្ត្ូវច្គទំលាក់ត្នំល កាដងករណចី្ោត្ ទិញច្ដ្ឋយគិត្ច្ៅច្លើគណុភ្នព្។ 

បនាា ប់ព្ីការកិនក្គប់ច្ោត្រចួច្ហើយក្កចកាដងការុងច្យើងក្ត្ូវ

ក្បាកដថាក្គប់ច្ោត្ានសំច្ណើម្ាប។ កាដងករណសីដដករយៈច្ព្ល

យូរ ច្ដើម្បីធានាបាននូវគុណភ្នព្ សំច្ណើម្ក្គប់ក្ត្ូវច្សមើឬ ាបជាង 

១៣ % ។ ច្យើងនឹងមិ្នអាច វាស់សំច្ណើម្  ក្គប់បានច្ទ 

ក្បសិនច្បើ អាកគម នឧបករណវ៍ា ស់សំច្ណើម្ក្គប់ 

ប ុដន ដច្ៅច្ព្លដដលអាកបានវា ស់សំច្ណើម្ក្គប់ច្ដ្ឋយច្ក្បើ 

ឧបករណ៍ច្នាុះ អាកនឹងអាចបា ន់សាម នបានអពំ្កីំរិត្សំច្ណើម្ ។ 

 

រូបភ្នព្ ៣៣  ក្គប់ច្ោត្ក្ចកកាដងការុង ច្ក្កាយច្ព្លកិនក្គប់ រួច រងចាកំារលក់ 

 



 

ខាងច្ក្កាម្ច្នុះ គឺជាឧបករណ៍ដដលច្គច្ក្បើសំោប់វាស់សំច្ណើម្ក្គប់របស់ច្ោត្និងអាចក្បច្ភទដំណមួំ្យចំនួនច្ទៀត្

ដូចជាៈ ក្សូវ សដណដកច្សៀង សដណដកបាយជាច្ដើម្ ។ 

 
រូបភ្នព្ ៣៤/៣៥/៣៦/៣៧  ឧបករណ៍ក្ត្ូវបានច្គច្ក្បើសំោប់វា ស់សំច្ណើម្ ក្គប ់



 

ឯកសារសោងៈ 

Aldrich, damma R. and Leng, Earl R. (1966), ‘Hybrid Selection’, Section 3 in Modern Corn 
Production, F+W Publishing Crop., Cincinati, Ohio, pp.29-36 

 

Belfield, S. and Brown C. (2008), ‘Nutrition’, in Field Crop Manual: Maize, NSW Department of 
Primary Industries, Australia. pp.18 

 

 IPNI Web page: http//: www.ipni.net /Nitrogen accessed 22 October 2009 
 

Manning, W., Fleming, J., Storrie, A. and Cook, T. (2008-09), Weed Control in Summer 
Crops, NSW Department of Primary Industries, Australia. 

 

Tisdale, Samuel L., Nelson, Werner L., Beaton James D. and Havlin John L. (2002) ‘ Soil and 
Fertilizer: Nitrogen, Phosphorus and Potassium’, Chapter 5, 6, 7 in Soil Fertility and 
Fertilizers, New Delhi. 

http://www.ipni.net/

