
 

 

សសៀវសៅណែនាំបសចេកសេស 
ដាំណាំសៅស ៊ូជាលកខែៈគ្រសួារ 

  

នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កៅស ៊ូ ននអគ្គនាយកដ្ឋា នកៅស ៊ូ 
ឆ្ន ាំ២០១៦                                                                                                                      
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អ្នកសរៀបសរៀង 

 លោក  អ ៊ូ  ណារ ី ប្រធានការយិាល័យលៅស ៊ូកសិឧសាហកម្ម 
 លោក  ពនិ សុគន្ធា  អនុប្រធានការយិាល័យរលចេកលេសនងិផ្សពវផ្ាយ 
 លោក  ស ុន វបិរ អនុប្រធានការយិាល័យរលចេកលេសនងិផ្សពវផ្ាយ 
 

អ្នកផ្តលស់ោបលណ់កសគ្រលួ 

 លោក  ហុ៊ឹម្ អ៊ូន  អគគន្ធយករង បនអគគន្ធយកដ្ឋា នលៅស ៊ូ 
 រណ្ឌិ ត អ៊ូន សុវណ្ណ   អគគន្ធយករង បនអគគន្ធយកដ្ឋា នលៅស ៊ូ 
 លោក  ឃុន កកតដ្ឋ អគគន្ធយករង បនអគគន្ធយកដ្ឋា នលៅស ៊ូ 

 លោក  លផ្ង មុ្ត្ថា វ ី ប្រធានន្ធយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍លៅស ៊ូ 
 លោក  សុក  សារុ ុំ អនុប្រធានន្ធយកដ្ឋា នអភិឌ្ឍន៍លៅស ៊ូ 
 លោក អ ុន លអឿន  អនុប្រធានន្ធយកដ្ឋា នអភិឌ្ឍន៍លៅស ៊ូ  
 លោក ផ្ន ថុងល ី ប្រធានការយិាល័យលៅស ៊ូប្គូសារ 
 លោក សា  សុជាត ិ អនុប្រធានការយិាល័យលៅស ៊ូប្គូសារ 
 តុំណាងន្ធយកដ្ឋា ន រដ្ាបាល និងនីតិកម្ម 
 តុំណាងន្ធយកដ្ឋា នផផ្នការ គណ្លនយយ និងសាិតិ 
 តុំណាងន្ធយកដ្ឋា នេីផ្ារ សហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ 
 តុំណាងន្ធយកដ្ឋា នផកបចៃផ្លិតផ្លលៅស ៊ូ 
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មាតិកា 
                                                                                                ទាំព័រ 
មាតិកាអតារេ ------------------------------------------------------------------------------------------------- i 

អារម្ភកថា ------------------------------------------------------------------------------------------------------- v 

លសចកតីលផ្តីម្ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ១ 

ណផ្នកេ១ី ការបសងកើត និងការគ្រប់គ្រងថ្នន លបែតត ុះក៊ូនសៅស ៊ូ 
១.១ សារៈប្រលយាជន៍បនការរលងកីតថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ --------------------------------- ២ 
១.២ កត្ថត សុំខាន់ៗផដ្លប្តូវពិចារណាកៃុងការល្វីថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ ------------ ៣ 
១.៣ ការលរៀរចុំដ្ីសប្មារ់ល្វីថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន --------------------------------------------------- ៣ 
 ១.៣.១ ការជីចងអ៊ូរ -------------------------------------------------------------------------------------- ៤ 
 ១.៣.២ ការដ្ឋក់ជីប្ារ់បាត ---------------------------------------------------------------------- ៥ 
 ១.៣.៣ ការប្ចកដ្ីរុំលពញថង់ --------------------------------------------------------------------- ៥ 
 ១.៣.៤ ការតុំលរៀរថង់ -------------------------------------------------------------------------------- ៦ 
១.៤ ការលរៀរចុំប្ារ់លៅស ៊ូដ្ឋក់កៃុងថង់ ----------------------------------------------------------- ៦ 
 ១.៤.១ ការលរសីប្ារ់លៅស ៊ូ ------------------------------------------------------------------------ ៦ 
 ១.៤.២ ការល្វីោនរណ្តុ ុះប្ារ់លៅស ៊ូ -------------------------------------------------------- ៧ 
 ១.៤.៣ ការសប្មាុំងប្ារ់ដ្ឋក់កៃុងថង់ --------------------------------------------------------- ៩ 
 ១.៤.៤ ការសប្មាុំងក៊ូនលៅស ៊ូកៃុងថង់ -------------------------------------------------------- ១០ 
១.៥ ការផថាុំក៊ូនលៅស ៊ូកៃុងថង់ -------------------------------------------------------------------- ១០ 
 ១.៥.១ ការលប្សាចេ៊ឹក ------------------------------------------------------------------------------ ១០ 
 ១.៥.២ ការដ្ឋក់ជី ------------------------------------------------------------------------------------ ១១ 
 ១.៥.៣ ការល្វីលមម  ----------------------------------------------------------------------------------- ១១ 
 ១.៥.៤ ការប្តួតពិនិតយជម្ងឺលៅលលីសល៊ឹក ------------------------------------------------------- ១១ 
 ១.៥.៥ ការការពារការខ៊ូចខាត់ដ្បេលេៀត--------------------------------------------------- ១២ 
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១.៦ ការរុំលៅ -------------------------------------------------------------------------------------------- ១២ 
១.៧ ការាស់ក៊ូន និងការលរៀរចុំក៊ូនលៅស ៊ូ -------------------------------------------------- ១៨ 
១.៨ សលងេរព័ត៌មានសុំខាន់ៗសប្មារ់រលងកីតថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ --------------- ១៨ 

ណផ្នកេី២ ការបសងកើតចមាក រសៅស ៊ូ 
២ .១ លកេខណ្ឌ សម្ប្សរសប្មារ់ដ្ឋុំដុ្ុះដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ ------------------------------------ ២០ 
២.២ ការលរៀរចុំដ្ី ---------------------------------------------------------------------------------------- ២១ 
២.៣ ចលន្ធល ុះរង (ខាៃ តដ្ឋុំ) និងដ្ង់សុីលត ------------------------------------------------------ ២១ 
២.៤ ការលបាុះរលគគ លតប្ម្ុយលៅតុំរន់ដ្ីរារលសមី ------------------------------------------- ២២ 
២.៥ ការលបាុះរលគគ លតប្ម្ុយលៅលលីសណាា នដ្ីមានចុំលណាត ---------------------- ២៣ 
២.៦ ការជីរលតត  ---------------------------------------------------------------------------------------- ២៥ 
២.៧ ការដ្ឋុំដុ្ុះ ------------------------------------------------------------------------------------------- ២៥ 

ណផ្នកេី៣ ការណែទាំសៅស ៊ូរិនទន់ផ្តលផ់្ល 
៣.១ ការដ្ឋុំជួស ----------------------------------------------------------------------------------------- ២៧ 
៣.២ ការដ្ឋក់ជី ------------------------------------------------------------------------------------------ ២៧ 
៣.៣ ការកាត់ផខៃង  ------------------------------------------------------------------------------------- ២៩ 
៣.៤ ការប្គរ់ប្គងរុកេជាតិចបប្ង ------------------------------------------------------------------- ២៩ 
៣.៥ ការដ្ឋុំដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរង (Intercrop) --------------------------------------------------- ៣១ 
៣.៦ ដ្ុំណាុំគប្ម្រដ្ី (Cover Crop)  --------------------------------------------------------- ៣៤ 
៣.៧ ការល្វីឲ្យផរកផម្ក ------------------------------------------------------------------------------ ៣៦ 

ណផ្នកេ៤ី ការគ្រប់គ្រងសលើការសចៀរជ័រសៅស ៊ូ 
៤.១ លកេណ្ៈវនិិចា័យបនការលរីកមុ្ខលចៀរដ្ុំរ៊ូង -------------------------------------------- ៣៧ 
៤.២ រលចេកលេសបនការលចៀរជ័រ -------------------------------------------------------------------- ៣៨ 
 ៤.២.១ េិសបនមុ្ខលចៀរ --------------------------------------------------------------------------- ៣៨ 
 ៤.២.២ ចុំលណាតមុ្ខលចៀរ ------------------------------------------------------------------------ ៣៩ 
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 ៤.២.៣ ប្រផវងមុ្ខលចៀរ ---------------------------------------------------------------------------- ៣៩ 
 ៤.២.៤ ចគវ ក់បនការលចៀរ ------------------------------------------------------------------------ ៤០ 
៤.៣ រលចេកលេសបនការលរីកមុ្ខលចៀរដ្ុំរ៊ូង --------------------------------------------------- ៤០ 
 ៤.៣.១ ជលប្ៅមុ្ខលចៀរ ---------------------------------------------------------------------------- ៤១ 
 ៤.៣.២ ការចុំណាយសុំរក --------------------------------------------------------------------- ៤១ 
 ៤.៣.៣ លពលលវោបនការលចៀរជ័រ ------------------------------------------------------------- ៤២ 
 ៤.៣.៤ រានលចៀរ -------------------------------------------------------------------------------------- ៤២ 
 ៤.៣.៥ លលបឿនលចៀរជ័រ ---------------------------------------------------------------------------- ៤២ 
 ៤.៣.៦ ការរុំពាក់ឧរករណ៍្ប្តងជ័រ --------------------------------------------------------- ៤៣ 
 ៤.៣.៧ ការចារ់លផ្តីម្លរីកមុ្ខលចៀរយកជ័រ ------------------------------------------------ ៤៣ 
៤.៤ ការប្គរ់ប្គងការលចៀរមុ្ខលលី ---------------------------------------------------------------- ៤៤ 
 ៤.៤.១ េិស និងចុំលណាតមុ្ខលចៀរ ----------------------------------------------------------- ៤៥ 
 ៤.៤.២ ជលប្ៅបនការលចៀរ ------------------------------------------------------------------------ ៤៥ 
 ៤.៤.៣ ការចុំណាយសុំរក --------------------------------------------------------------------- ៤៦ 
 ៤.៤.៤ ការប្រម្៊ូលេ៊ឹកជ័រ ------------------------------------------------------------------------ ៤៦ 
 ៤.៤.៥ ពន្ធល កលប្រីសប្មារ់មុ្ខលចៀរលលី ------------------------------------------------------ ៤៧ 
៤.៥ ការប្គរ់ប្គងផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ -------------------------------------------------------------------- ៤៨ 

ណផ្នកេ៥ី ការស្វើរ ាំសោចករម 
៥.១ គុណ្សម្បតតិបនការល្វីរ ុំលោចកម្ម --------------------------------------------------------- ៥១ 
៥.២ ថាៃ ុំរ ុំលោច ------------------------------------------------------------------------------------------- ៥១ 
៥.៣ កុំហារ់ថាៃ ុំរ ុំលោច -------------------------------------------------------------------------------- ៥២ 
៥.៤ ចុំនួនដ្ង និងលពលលវោលប្រីថាៃ ុំរ ុំលោច ------------------------------------------------- ៥២ 
៥.៥ វ ិ្ ីោរថាៃ ុំរ ុំលោច ------------------------------------------------------------------------------- ៥២ 
 ៥.៥.១ ការោរលលីសុំរកលកាសលប្កាម្មុ្ខលចៀរ(Ba: Bark application) ---៥៣ 



 

iv 

 ៥.៥.២ ការោរលលីចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរ(Ga: Groove application) ----------------- ៥៣ 
 ៥.៥.៣ ការោរលលីមុ្ខលចៀរ(La: Lace application) ---------------------------- ៥៤ 
 ៥.៥.៤ ការោលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀររចួ(Pa: Panel application) ------------------- ៥៥ 
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អារម្ភកថា 

 ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ ជាដ្ុំណាុំម្ួយប្រលភេផដ្លប្រជាជនកម្ពុជាលពញនិយម្ដ្ឋុំដុ្ុះ 
លហយីដ្ុំណាុំលនុះបានច៊ូលរមួ្ចុំផណ្កកៃុងការអភិវឌ្ឍន៍លសដ្ាកិចេជាតិ។ ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ 
ប្តូវបានដ្ឋុំដុ្ុះកៃុងប្រលេសកម្ពុជាត្ថុំងពីឆ្ៃ ុំ១៩១០ លៅកៃុងប្សុកបប្ពនរ់ លខតតកុំពត 
លហយីប្តូវបានរកីសាកសាយភាយពាស់លពញប្រលេស ជាពិលសសលៅតុំរន់ដ្ីប្កហម្
បនប្រលេសកម្ពុជា។ ចារ់ត្ថុំងពីឆ្ៃ ុំ១៩២០ ដ្ល់ ២០១៥ បផ្ទដ្ីដ្ឋុំដុ្ុះដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ
មានលកីនល ងីរហ៊ូតដ្ល់ ៣៨៨ ៩៥៥ ហកិត្ថ ផដ្លកៃុងលន្ធុះផចកជាលៅស ៊ូកសិ-
ឧសាហកម្មមានបផ្ទដ្ី ២៣៩ ១០២ហកិត្ថ  និងដ្ុំណាុំលៅស ៊ូប្គូសារមានចុំនួន 
១៤៩ ៨៥៣ហកិត្ថ។ ចុំផណ្កផ្លិតផ្លលៅស ៊ូវញិមានចុំនួន ១២៨ ០៤៧លត្ថន 
លហយីផ្លិតផ្លលៅស ៊ូន្ធុំលចញមានលកីនដ្ល់ចុំនួន ១០០ ១៥១លត្ថន លហីយ
េិនៃផ្លេេួលបានចុំនួន ១,១៤១ លត្ថនកៃុងម្ួយហកិត្ថ។  
 លៅស ៊ូប្គួសារ គឺជាផ្លិតករលៅស ៊ូប្េង់ប្ាយត៊ូច ផដ្លេេួលបានេិនៃផ្ល
ារជាងលៅស ៊ូកសិឧសាហកម្ម្ុំៗ។ រ ុន្ធម នឆ្ៃ ុំថមីៗកនលងម្កលនុះនិន្ធៃ ការបនការ
អភិវឌ្ឍន៍ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ មានសកម្មភាពខាល ុំងកាល ប្សរត្ថម្លាលនលយាបាយររស់    
រាជរដ្ឋា ភិបាល លហីយលាលនលយាបាយលនុះប្សរន៊ឹងរុំណ្ងប្បាថាៃ ររស់រងរអ៊ូន
ប្រជាកសិករលយងី។ កៃុងសភាពការណ៍្លនុះមានសុំណ្៊ូ ម្ពរម្ួយលកីតល ងីគឺ ភាព
ខវុះខាតរណាត ឯកសារចាុំបាច់សតីពីដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ (ដ្ឋុំ, ផថាុំ, លចៀរជ័រ...) លដ្ីម្បរីលប្ម្ី
រងរអ៊ូនកុំពុងដ្ឋុំ និងមានរុំណ្ងចង់ដ្ឋុំលៅស ៊ូ។ ការចងប្កងលសៀវលៅ ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ
ជាលកេណ្ៈប្គួសារ គឺមានលាលរុំណ្ង លដ្ីម្បផី្សពវផ្ាយរលចេកលេសដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ
ដ្ល់កសិករលៅស ៊ូប្គួសារ និងកសិករមានរុំណ្ងដ្ឋុំលៅស ៊ូដ៏្បេលេៀត លលីសពីលនុះក៏
ជាឯកសារសប្មារ់អៃកសិកាផ្ងផដ្រ។ 

 អៃកលរៀរលរៀងលសៀវលៅ មានលសចកតីសងឃ៊ឹម្យា ងមុ្តមាុំថា លសៀវលៅផណ្ន្ធុំ 
និងលាលការណ៍្រលចេកលេសជាម្៊ូលដ្ឋា នសប្មារ់តួអងគផដ្លពាក់ព័នា។ លសៀវលៅ



 

vi 

ផណ្ន្ធុំរលចេកលេសដ្ុំណាុំលៅស ៊ូជាលកេណ្ៈប្គួសារ ជាលសៀវលៅរលចេកលេសផដ្ល
អាចឲ្យកសិករយកលៅអនុវតតកៃុងការលលីកកម្ពស់ផ្លិកកម្មដ្ុំណាុំលៅស ៊ូជាលកេណ្ៈ
ប្គួសារឲ្យកាន់ផតលអប្រលសីរ ប្សរន៊ឹងលាលនលយាបាយកាត់រនាយភាព ប្កីប្កររស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ជាពិលសសលលីកកម្ពស់លសដ្ាកិចេប្គួសារ និងផប្រកាល យជ័រ
លៅស ៊ូជាមាស-ស ពិតប្បាកដ្ររស់ប្រលេសកម្ពុជា។ 

 ស៊ូម្ផថលងអុំណ្រគុណ្យា ងប្ជាលលប្ៅចុំលពាុះ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ន្តនតី បនប្កសួង
កសិកម្ម រុកាេ ប្រមាញ់ និងលនសាេ និងថាៃ ក់ដ្៊ឹកន្ធុំអគគន្ធយកដ្ឋា នលៅស ៊ូ ផដ្លបាន 
ផ្តួចលផ្តីម្ចងប្កងលសៀវលៅ និងផ្តល់ជាថវកិាកៃុងការលបាុះពុម្ពបានជាលសៀវលៅផណ្ន្ធុំ
រលចេកលេសដ្ុំណាុំលៅស ៊ូជាលកេណ្ៈប្គួសារលនុះល ងី។ 

  អគគន្ធយកដ្ឋា នលៅស ៊ូ ស៊ូម្សាវ គម្ន៍េេួលយកន៊ូវរាល់លយារល់ផកលម្អ
រផនាម្លេៀតពបី្គរ់ម្ជឈដ្ឋា នពាក់ព័នា  លដ្ីម្បលីបាុះពុម្ពលលីកលប្កាយឲ្យបានលអប្រលសីរ។   
 

                                                                                            
អ្រគនយកដ្ឋា នសៅស ៊ូ! 



              អគ្គនាយកដ្ឋា នកៅស ៊ូ                                                               នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កៅស ៊ូ 

1 
 

សេចក្តីស្ីើម្ 
 

លៅស ៊ូមានល ម្ ុះវេិាសាន្តសត Hevea brasiliensis ផដ្លមានលដ្ីម្
កុំលណី្តលៅកៃុងតុំរន់អាលម្រកិខាងតប៊ូង អាចដុ្ុះល៊ូតោស់រហ៊ូតដ្ល់កម្ពស់៣៩ 
ផម្ ប្តលៅកៃុងតុំរន់លនុះ។ រ ុផនតលៅកៃុងតុំរន់លផ្សងលេៀត វាអាចដុ្ុះល៊ូតោស់បាន
ប្ត៊ឹម្ផតកម្ពស់១៨ ផម្ ប្តរ ុលណាណ ុះ។  

លៅស ៊ូអាចដុ្ុះល៊ូតោស់លអរុំផុ្តកៃុងលកេខណ្ឌ អាកាសធាតុលៅត លសីម្ 
ផដ្លមានសីតុណ្ហ ភាព ចលន្ធល ុះពី២១ លៅ៣៥អងាលស និងមានកម្ពស់េ៊ឹកលភលៀង
ម្្យម្ប្រចាុំឆ្ៃ ុំចារ់ពី ២.០០០លៅ៣.០០០ ម្ីលីផម្ ប្ត លហយីមានរយៈកម្ពស់ម្ិន
ខពស់ជាង៣០០ ផម្ ប្តល្ៀរន៊ឹងនីវ  ៊ូេ៊ឹកសមុ្ប្េ។ រ ុផនតកល៊ូនលៅស ៊ូថមីម្ួយចុំនួនក៏
អាចដុ្ុះល៊ូតោស់លលីសរយៈកម្ពស់ ៥០០ ផម្ ប្តល្ៀរន៊ឹងនីវ  ៊ូេ៊ឹកសមុ្ប្េ។ ក៊ូន
លៅស ៊ូប្តូវបានលគរណ្តុ ុះលៅថាៃ លកៃុងរយៈលពល៦ ផខ លៅ ១ឆ្ៃ ុំ មុ្នន៊ឹងយកលៅ
ដ្ឋុំលៅចមាក រ។ ការដ្ឋុំដុ្ុះលៅត្ថម្ចមាក រលគដ្ឋុំដុ្ុះជាជួរៗ ផដ្លជួរនីម្ួយៗលរៀរចុំ
ជាមុ្ុំផកងផដ្លគយប្សួលកៃុងការដ្ឋុំដុ្ុះដ្ុំណាុំលផ្សងៗ លេៀតលៅត្ថម្ចលន្ធល ុះរ
ង។ ចលន្ធល ុះពីលដ្ីម្ម្ួយលៅលដ្ីម្ម្ួយមានចមាង យយា ងតិច ២ផម្ ប្ត លហយីចលន្ធល ុះ
ពីរងម្ួយ លៅរងម្ួយមានចមាង យចារ់ពី ៦ លៅ ២៤ ផម្ ប្ត អាប្ស័យលលីប្រព័នាបន
ការដ្ឋុំដុ្ុះ ឬលាលរុំណ្ងររស់អៃកដ្ឋុំ។ ចុំនួនលដ្ីម្លៅស ៊ូលៅកៃុងម្ួយហកិត្ថម្ិន
ប្តូវតិចជាង៤០០លដ្ីម្ និងម្ិនប្តូវលប្ចីនជាង៦០០លដ្ីម្។  

កៃុងរយៈលពលពី ៦ លៅ ៧ឆ្ៃ ុំ លដ្ីម្លៅស ៊ូអាចមានេុំហុំលដ្ីម្ ៥០ ស.ម្ វាស់
លៅកម្ពស់ ១ផម្ ប្តពីដ្ី ផដ្លលយងីអាចល្វីការលរីកមុ្ខលចៀរបាន លហយីរនតលចៀរ
រហ៊ូតដ្ល់២៥ លៅ៣០ឆ្ៃ ុំ ឬលប្ចីនជាងលនុះអាប្ស័យលលកីារប្គរ់ប្គង។ 

សកម្មភាពកៃុងការគរលៅស ៊ូរមួ្មាន៖ ការល្វីថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ ការ  ដ្ឋុំ
ដុ្ុះ ការផថាុំក៊ូនលៅស ៊ូម្ិនាន់ផ្តល់ផ្ល និងការលចៀរជ័រលៅស ៊ូ ។ 
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ផ្្ែកទី ១ 
 ការបស្កីត និ្ការគ្របគ់្រ្ថាែ លបណីត ុះកនូសៅេ  ូ

 

 ការរលងកីតថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន មានសារៈសុំខាន់ណាស់កៃុងការផ្លិតក៊ូន
លៅស ៊ូផដ្លមានសុខភាពលអឲ្យបានលប្ចីនកៃុងរយៈលពលខល ីលដ្ឋយចុំណាយលដ្ីម្េុន
តិច។ ការដ្ឋុំដុ្ុះលៅស ៊ូប្តូវបានលគល្វីការពិចារណាលលីការឆ្រ់េេួលផ្លប្ត រ់
ម្កវញិ លដ្ឋយលប្រីប្បាស់ប្រលភេកល៊ូនលៅស ៊ូផដ្លមានេិនៃផ្លខពស់ ល៊ូតោស់
លលឿន និងអនុវតតត្ថម្រលចេកលេស ផដ្លអាចកាត់រនាយរយៈលពលផថាុំលៅស ៊ូ
ម្ិនាន់ផ្តល់ផ្ល។ ថមីៗលនុះការសិកាបានរគហ ញថា រយៈលពលផថាុំលៅស ៊ូម្ិន
ាន់ផ្តល់ផ្ល អាចកាត់រនាយបានត្ថម្រយៈការរលងកីតថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ
មានគុណ្ភាពខពស់ និងការអនុវតតការគរកសិកម្មលអលៅចមាក រ។ ការរលងកីត
ថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន គឺប្តូវរួម្រញ្េ៊ូ លការគរលផ្សងៗលេៀតផ្ងផដ្រ លដ្ីម្បផី្លិតក៊ូន
លៅស ៊ូផដ្លមានសុខភាពលអ សប្មារ់ដ្ឋុំដុ្ុះលៅចមាក រ ផដ្លការគរាុំងលន្ធុះរមួ្
មាន ការលប្រីប្បាស់ដ្ីលអ េុំហុំថង់រណ្តុ ុះក៊ូនសម្ប្សរ និងការលប្រីប្បាស់ជីប្ត៊ឹម្ប្តូវ
ត្ថម្ដ្ុំណាក់កាលល៊ូតោស់។ 
 ាក់េងន៊ឹងការដ្ឋុំដុ្ុះលៅស ៊ូន្ធលពលរចេុរបនៃថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូកៃុងថង់ 
ប្តូវបានលគនិយម្យកលៅអនុវតតយា ងេ៊ូលុំេ៊ូោយ។ រលចេកលេសលនុះប្តូវបានលគ
រកលឃីញថា វាមានប្រសិេាភាពជាងការដ្ឋុំដុ្ុះលដ្ឋយប្ារ់ផ្ទ ល់ និងរុំលៅលៅ   
ចមាក រ។  
 

១.១ សារៈគ្បសោជន៍ននការបសងកើតថ្នន លបែតត ុះក៊ូនសៅស ៊ូ 
ការរលងកីតថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូមានសារៈប្រលយាជន៍ដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 
- ក៊ូនលៅស ៊ូ(លជីងេប្ម្)ដុ្ុះល៊ូតោស់ប្រហាក់ប្រផហលាៃ  
- ផភៃករុំលៅឆ្រ់ដុ្ុះលចញ និងដុ្ុះល៊ូតោស់លសមីលអ 
- ក៊ូនលៅស ៊ូរុំលៅមានេុំហុំ និងល៊ូតោស់ប្រហាក់ប្រផហលាៃ   
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- គយប្សួលកៃុងការដ្ឋក់ជី និងផថាុំ 
- សប្មាុំងក៊ូនលៅស ៊ូផដ្លលអយកលៅដ្ឋុំដុ្ុះកៃុងចមាក រ។ 

 

១.២ កត្តត សាំខាន់ៗ ណដលគ្តូវពិចារណ កនតងការស្វើថ្នន ល
បែតត ុះក៊ូនសៅស ៊ូ 
 

 េីត្ថុំងលប្ជីសលរសីសប្មារ់រលងកីតថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ ប្តូវមានលកេណ្ៈ
សម្បតតិដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖  

- លៅជិត និងមានប្រភពេ៊ឹកប្គរ់ប្ាន់ 
- មានបផ្ទរារលសមី និងគយប្សួលកៃុងការរ ុំលដ្ឋុះេ៊ឹកលចញ 
- លប្ជីសលរសីប្រលភេដ្ីលាយមានខាច់ មាន pH ចលន្ធល ុះពី ៤,៥ លៅ 
៦,៥ និងមានេប្ម្ង់ផុ្សលអ សប្មារ់ល្វីថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន 

- លប្ជីសលរសីប្រលភេដ្ីផដ្លដ្ឋក់កៃុងថង់ប្តូវមាន៖ ដ្លីាយខាច់១ភាគ 
ដ្ីប្សារ់លលី១ភាគ និងជកីុំរ ុសតិ៍ ១ភាគ  

- េីត្ថុំងកណាត លវាលប្ស ុះលអ(ាម នម្លរ់)និងប្តូវមានររងព័េាជុុំវញិ 
- ប្តូវមានផ្ល៊ូវលចញច៊ូល លដ្ីម្បគីយប្សួលកៃុងការដ្៊ឹកជញ្ជ៊ូ ន 
- សាិតលៅផកបរប្រភពផ្តល់ផម្កព៊ូជសប្មារ់រុំលៅនិងជាពិលសសសាិតផកបរ
តុំរន់ផដ្លប្តូវដ្ឋុំដុ្ុះ 

- សាិតលៅ ឬលៅជិតតុំរន់មានកមាល ុំងពលកម្ម និងមានអៃករុំលៅប្គរ់ប្ាន់ 
- សាិតលៅ ឬលៅជិតតុំរន់មានតប្ម្ូវការក៊ូនលៅស ៊ូសប្មារ់ដ្ឋុំដុ្ុះ។ 

 
 

១.៣ ការសរៀបចាំដីសគ្មាប់ស្វើថ្នន លបែតត ុះក៊ូន   
 លៅដ្ុំណាក់កាលេីម្ួយ ការលរៀរចុំដ្ីបានប្ត៊ឹម្ប្តូវលអាម្ារន៊ូវការគរ
ដ្៊ូចខាងលប្កា៖ 
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➢ ាស់រានបប្ពាុំងប្សុងលៅលលីកាលដ្ីលដ្ឋយាស់គល់និងរញសលចញ 
លហយីប្រម្៊ូលដុ្តាុំងគល់និងឬសលន្ធុះលចាល។ 

➢ ភជួរជលប្ៅពី៤០-៦០ស.ម្ លដ្ឋយលប្រីនងគ័លថាស លហយីរាស់រុំផរកដុ្ុំ
ដ្ី។ 

លប្កាយការភជួររាស់រចួ និងមុ្នលពលដ្ឋក់ប្ារ់ដ្ឋុំ ថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូ
កៃុងថង់ប្តូវការន៊ូវការគរ   ពិលសសៗជារនតរន្ធទ រ់ដ្៊ូចតលៅ៖ 

 

១.៣.១ ការជីចង្អ៊ូរ 
➢ ចងអ៊ូរគឺជារលតត ផដ្លលគជីកសប្មារ់ដ្ឋក់តុំលរៀរថង់។ ចងអ៊ូរាុំងឡាយ

ប្តូវល្វឲី្យផកងន៊ឹងផខសចុំលណាតជប្មាលដ្ី លដ្ីម្បកីាត់រនាយការហ៊ូរលប្ចាុះ។ 
 

 
 

 
 

 
 

 
រ៊ូរភាពេី១ ការជីកចងអ៊ូរ 

➢ េុំហុំចងអ៊ូរ : 
− េេ៊ឹង = ៣០ - ៤០ស.ម្ (ថង់េុំហុំ ២៥ស.ម្.x៤០ ស.ម្) 
− ជលប្ៅ = ៣០ស.ម្.  
− រលណាត យ = អាប្ស័យន៊ឹងេុំហុំកាលដ្ី។ 
− ចលន្ធល ុះពីចងអ៊ូរម្ួយលៅម្ួយមានប្រផវង ៨០ ស.ម្ (សប្មារ់ជាផ្ល៊ូវលដ្ីរ 
និងការគរផថាុំ) 

៣០-៤០ស.ម្ 

 

២៥
-៣
៥ 
ស
.ម្

 



              អគ្គនាយកដ្ឋា នកៅស ៊ូ                                                               នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កៅស ៊ូ 

5 
 

➢ កម្មករមាៃ ក់អាចជីកចងអ៊ូរបានប្រផវងពី ១៥ លៅ ២០ម្ កៃុងម្ួយបថង។ 
➢ លៅលពលជីកចងអ៊ូ រប្តូវល្វីបផ្ទបាតចងអ៊ូ រឲ្យរារលសមី និងដ្ឋក់អាចម៍្ដ្ីលៅ 
មាេ ងបនចងអ៊ូរ 
➢ ត្ថម្ការអនុវតតជាក់ផសតង ការជីកចងអ៊ូរប្តូវជីកឆ្ល ស់ាៃ (ជីកចងអ៊ូរម្ួយ

រ ុំលងម្ួយ លដ្ីម្បគីយប្សួលកៃុងការប្ចកដ្ីកៃុងថង់)។ 
 

១.៣.២ ការដ្ឋក់ជីទ្រាប់បាត 
ការលប្រីប្បាស់ជីប្ារ់បាតដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 
− ជីសររីាងគ(ជីអាចម៍្លា) ៤០០ លៅ ៥០០ប្ក. កៃុងម្ួយថង់ ឬ ៥ លៅ 
៦គ.ប្ក សប្មារ់ចងអ៊ូរប្រផវង ១ម្. សប្មារ់ដ្ីប្ចកកៃុងថង់ 

− ជី NPK ១៥.១៥.១៥ ចុំនួន ២០ ប្ក. កៃុងម្ួយថង់ ឬ២៤០ ប្ក. 
សប្មារ់ចងអ៊ូរប្រផវង ១ម្. សប្មារ់ដ្ីប្ចកកៃុងថង់ 

− ជីប្តូវដ្ឋក់ពីលលីដ្ីផដ្លកាយលចញពីរលតត រចួោយប្ចរល់ជាម្ួយលដ្ឋយ
ប្ជួយប្សាលៗន៊ឹងបដ្។ 

 

១.៣.៣ ការទ្រចកដីបាំកពញថង្ ់
➢ ប្រលភេថង់ផដ្លប្តូវលប្រី : 
− ថង់  :  ថង់រ ៊ូលីលអេីផ នជារ់សវិត 
− ពណ៌្  :  លមម  
− កប្មាស់ :  ០,០៨ ម្.ម្(៨/១០០ ម្.ម្) 
− ការលចាុះរនា :  លចាុះរនាត៊ូចៗចុំនួន ០៦-១០រនាលៅជុុំវញិថង់លៅ

ផផ្ៃកកណាត លបនថង់ និងលចាុះរនា្ុំម្ួយលៅបាតថង់លដ្ីម្បឲី្យឬសសៃ៊ឹងប្សួលដុ្ុះ
លចញ និងេ៊ឹកអាចហ៊ូរលចញម្កលប្ៅ 

− េុំហុំថង់រារលសមី :  ២៥ x ៤០ ស.ម្ 
− េុំហុំថង់រុំលពញដ្ីរចួ:  អងកត់ផ្េិតថង់ប្រផវង ១៥ ស.ម្ ។ 
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➢ ថង់ប្តូវរុំលពញលដ្ឋយដ្ីោយជាម្ួយជីប្ារ់បាត លដ្ឋយរោក់ និងប្សម្
ដ្ីកៃុងថង់លមម្ៗចារ់ពីបាតរហ៊ូតដ្ល់មាត់ថង់។ 

 

១.៣.៤ ការតាំករៀបថង្ ់
➢ ដ្ឋក់តុំលរៀរថង់ប្ចកដ្ីរចួកៃុងរលតត ពីរជួរជាមុ្ុំចន្តគក នឲ្យថង់ាុំងលន្ធុះលៅ

លកៀកជារ់ាៃ ឲ្យកម្ពស់មាត់ថង់លសមីាៃ  រចួករ់ជលប្ៅ២/៣ កៃុងរលតត ។ 
➢ ប្សម្ដ្ីកៃុងថង់ និងរុករគហ រ់ឲ្យផណ្ន។ 
➢ លគអាចតុំលរៀរបានប្រផហល ១២ ថង់កៃុងចងអ៊ូរប្រផវង ១ម្.។ 
➢ ដ្ង់សុីលតត្ថម្ប្េ៊ឹសតី: ប្រមាណ្ ១០០ ០០០ថង់/ហ.ត(១ ២០០ថង់/ចងអ៊ូរ 

១០០ ម្ x ៨៣ ចងអ៊ូរ = ៩៩ ៦០០ថង់)។ ថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន ១ហកិត្ថ អាចផ្តល់ក៊ូន
សប្មារ់ដ្ឋុំលៅចមាក រ ១០០ ហកិត្ថ។ 

 

១.៤  ការសរៀបចាំគ្ាប់សៅស ៊ូដ្ឋក់កនតងែង ់
១.៤.១ ការករ ើសទ្រាប់កៅស ៊ូ   
ប្ារ់លៅស ៊ូអាចបាត់រង់ដ្ុំណុ្ុះប្ារ់ររស់វារហ័សណាស់។ ដ្៊ូលចៃុះលដ្ីម្បី

ឲ្យអប្ត្ថដ្ុំណុ្ុះខពស់ចាុំបាច់ប្តូវ៖ 
➢ គួរលប្ជីសលរសីប្ារ់លចញពីចមាក រលៅស ៊ូមានអាយុចារ់ពី ១៥ លៅ២០ឆ្ៃ ុំ 
➢ មុ្នន៊ឹងលរសីប្ារ់លៅ ៊ូតិ៍ណាម្ួយម្កលប្រីប្បាស់ លៅបថងេី១ ប្តូវលរសី

ប្ារ់ចាស់  ៗលចាលសិន លហយីបថងេ២ី លេីរលរសីប្ារ់ផដ្លប្ជុុះថមីយកលៅលប្រីប្បាស់  
➢ លរសីប្រម្៊ូលប្ារ់ឲ្យបានឆ្រ់រុំផុ្តលប្កាយពីវាប្ជុុះដ្ល់ដ្ី 
➢ លប្ជីសសប្មាុំងប្ារ់លដ្ឋយផ្េិតផ្េង់ លដ្ឋយយកលចញន៊ូវប្ារ់ាុំងឡាយ

ណាផដ្លប្សាល ផរក ឬដុ្ុះពនលករចួលហយី ឬក៏មានពណ៌្ប្សអារ់  
➢ ដ្ឋក់ប្ារ់ាុំងលន្ធុះរណ្តុ ុះកៃុងោនឲ្យបានឆ្រ់(ម្ិនឲ្យលលីស ពី៣បថង)។ 
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លដ្មី្បលី្វថីាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន១ហកិត្ថ លគប្តវូៈ 
✓ លរសីប្រម្៊ូល៦៤០ ០០០ ប្ារ់ (លគលប្ចីនលប្រីប្ារ់ព៊ូជ GT 1) 
✓ លប្ជីសសប្មាុំងឲ្យបាន៤០០ ០០០ប្ារ់សប្មារ់ដ្ឋក់កៃុងោន។ 
 

១.៤.២  ការក្វើលានបណ្ត ុះទ្រាប់កៅស ៊ូ  
➢ ោនសប្មារ់រណ្តុ ុះប្ារ់លៅស ៊ូប្តូវលរៀរចុំល ងីជារងរាងរួនប្ជុងប្េផវង៖ 

− េេ៊ឹងរងប្រផវង០.៨ផម្ ប្ត លៅ ១ផម្ ប្ត (គយប្សលួរណ្តុ ុះប្ារ់) 
− កប្មាស់ប្សារ់ខាច់លប្គីម្ ៥ - ១0ស.ម្   
− រលណាត យរងអាប្ស័យលៅត្ថម្តប្ម្ូវការ 
− រងនីម្ួយៗខណ្ឌ លដ្ឋយកុំណាត់រនទុះកាត រ 
− រងនីម្ួយៗឃ្លល តពីាៃ លដ្ឋយផ្ល៊ូវលដ្ីរផដ្លមានេេ៊ឹង០.៧០ម្.។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រ៊ូរភាពេី ២ ការល វ្ោីនរណ្តុ ុះប្ារ់ផ្ទ ល់ដី្ 
 

➢ ោនសប្មារ់រណ្តុ ុះប្ារ់ប្តូវសាិតលៅលប្កាម្ម្លរ់ 
➢ សង់លរាង (លដ្ីម្ឬសស ីនិងប្រក់សល៊ឹកដ្៊ូង) ផដ្លមានកម្ពស់ប្រផហល ១.៨០ម្ 
➢ ឬលៅលប្កាម្ម្លរ់លដ្ីម្ល ។ី 
➢ វាយរុំផរកប្ារ់ ឲ្យលប្រុះមាត់ចារ 
➢ ប្ត្ថុំប្ារ់កៃុងេ៊ឹករយៈលពល ១ យរ់ 

៨០ ស.ម្ 
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➢ មុ្នលពលដ្ឋក់ប្ារ់រណ្តុ ុះ លគប្តូវលប្សាចេ៊ឹកលលីខាច់ោនរណ្តុ ុះឲ្យ
បានរររិ៊ូណ៌្ រន្ធទ រ់ម្កប្តូវលប្សាចេ៊ឹកលលោីនរណ្តុ ុះលរៀងរាល់បថងលៅលពលប្ព៊ឹក 
និងលពលោង ច។ 

➢ ដ្ឋក់តុំលរៀរប្ារ់េនទ៊ឹម្ាៃ  លដ្ឋយដ្ឋក់លពាុះចុុះលប្កាម្ រចួករ់លៅកៃុង
ខាច់លសទីរលុរាុំងប្សុង។ 

➢ ដ្ឋក់រណ្តុ ុះប្រផហល ១០០០ប្ារ់កៃុងរងេុំហុំ ១ ម្២ ។ 
➢ ដ្៊ូលចៃុះសប្មារ់ល្វីថាៃ ល១ហកិត្ថ លគប្តូវការោនេុំហុំ ៤០០ ម្២ ។ 
➢ យកចុំលរីង ឬលមម ប្គរពីលលីឲ្យជិត និងលប្សាចេ៊ឹកឲ្យបានប្គរ់ប្ាន់ 
➢ រយៈលពល ៣បថងលប្កាយបាញ់ជី ATONIK ោយជាម្ួយេ៊ឹក(២កញ្េ រ់

(លសមីនិង ១០ប្កាម្) កៃុង១្ុងោយេ៊ឹក ២០លីប្ត) 
➢ ដ្ុំណុ្ុះប្ារ់ប្តូវការរយៈលពល៧បថង លៅ ១០បថង។ ប្ារ់ណាផដ្លម្ិន

ដុ្ុះកៃុងរយៈលពល១៤បថងប្តវូដ្កលចញ។ 
 

➢  
➢  
➢  
➢  
➢  

 
 

រ៊ូរភាពេី ៣ ប្ារ់លៅស ៊ូដុ្ុះលជីងតុកផក 
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រ៊ូរភាពេី ៤ ការលប្ជីសលរសីប្ារ់លៅស ៊ូសប្មារ់រណ្តុ ុះ 

១.៤.៣ ការសទ្ររាំង្ទ្រាប់ដ្ឋកក់នតង្ថង្ ់ 
➢ មុ្នន៊ឹងដ្ក់ប្ារ់ ប្តូវលប្សាចេ៊ឹកជាមុ្នសិន 
➢ ប្ារ់ផដ្លដុ្ុះដ្៊ូចលជីងតុកផកជាប្ារ់លអសប្មារ់ដ្ឋុំ ម្ិនប្តូវយកប្ារ់

ណា ផដ្លដុ្ុះផវងប្ជុលលៅដ្ឋុំល យី (លចញជារ៊ូររាងក៊ូនលដ្ីម្) 
➢ ប្តូវលរសីប្ារ់ដ្ឋក់កៃុងកផន្តញ្េង ឬរងគីផដ្លមានប្ារ់បាវ ឬលមម លៅពី

លប្កាម្លដ្ឋយប្រុងប្រយត័ៃ 
➢ លប្កាយពីលប្សាចេ៊ឹកលលថីង់ឲ្យបានលសីម្លជាគលៅលពលប្ព៊ឹក ជាមុ្នសិន 
➢ ដ្កលមម  និងលប្ជាយដ្ី  
➢ ដ្ឋក់ដ្ឋុំប្ារ់ចុំនួន២ប្ារ់ ចុំកណាត លថង់លដ្ឋយដ្ឋក់ឲ្យក៊ូនឬសផ្ទុយាៃ ។ 
➢ ដ្ង់សុីលតដ្ុំរ៊ូងររស់ថាៃ លក៊ូនកៃុងថង់ ១៨០ ០០០ប្ារ់/ហកិត្ថ។ 
 

 
 
 
 
 
 

    រ៊ូរភាពេី ៦  ការតុំលរៀរថង់                             រ៊ូរភាពេី៧ ការដ្ឋក់ប្ារ់កៃុងថង់ 
 

៨០ស.ម្ 
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១.៤.៤ ការសទ្ររាំង្ក៊ូនកៅស ៊ូកនតង្ថង្ ់
➢ ការលប្ជីសលរសីសប្មាុំងក៊ូនលៅស ៊ូេុក៖ ប្រប្ព៊ឹតតលៅផតម្តងលេ លប្កាយ

លពលផដ្លក៊ូនលៅស ៊ូកៃុងថង់ដុ្ុះសល៊ឹកបាន ២ឆ័ប្ត ដ្ករ ុំលោុះលចាល ១លដ្ីម្ ពីថង់
នីម្ួយៗ ៖ ដ្កលចាលន៊ូវក៊ូនផដ្លត៊ូចជាងលគឬ ដុ្ុះលចញពុុំលអ លហយីរកាេុកក៊ូន
លអផត១លដ្ីម្ លៅកៃុងថង់។ 

➢ ដ្៊ូលចៃុះចុំនួនក៊ូនថយលៅសល់ ៥០% ល្ៀរន៊ឹងចុំនួនក៊ូនប្ាដ្ុំរ៊ូង ៖ 
ជាេ៊ូលៅកៃុងថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូន៩០ ០០០ លៅ ១០០ ០០០ លដ្ីម្កៃុងថាៃ លេុំហុំ  ១
ហកិត្ថ។ 

 

១.៥ ការណែទាំក៊ូនសៅស ៊ូកនតងែង់ 
    ១.៥.១ ការកទ្រោចទឹក 

➢ តប្ម្ូវការេ៊ឹកត្ថម្ប្េ៊ឹសតីគឺសម្ម្៊ូលន៊ឹងេ៊ឹកលភលៀង ១២០ម្.ម្ កៃុង១ផខ 
រផនាម្លលីកម្ពស់េ៊ឹកលភលៀង្ម្មជាតិ។ 

➢  ចុំលពាុះការលប្សាចេ៊ឹកលដ្ឋយបដ្ ត្ថម្ការបា ន់ប្រមាណ្ ជារឋម្ស៊ូម្
ផណ្ន្ធុំរេដ្ឋា នដ្៊ូចតលៅ: 

- លប្សាចេ៊ឹកលរៀងរាល់បថងលៅលពល ប្ព៊ឹក ឬោង ច  
- ជាម្្យម្លប្សាចេ៊ឹក ២០ដ្ងកៃុង១ផខ (អាប្ស័យន៊ឹងកម្ពស់េ៊ឹកលភលៀង
្ម្មជាតិ) 

- លប្សាចេ៊ឹក ២្ុងផដ្លមានចុំណុ្ុះ ៨លីប្ត សប្មារ់៩០ថង់ (រលណាត យ
ចងអ៊ូរ ៧,៥០ម្.)។  

➢ បរមិាណេ៊ឹកផដ្លបានបា ន់ប្រមាណ្ខាងលលី អាចផ្ល ស់រត៊ូ រលៅ
ត្ថម្ការល៊ូតោស់ររស់ក៊ូនលៅស ៊ូ។ ការត្ថម្ដ្ឋនលលីការលប្សាចេ៊ឹកប្តូវល្វី
ឲ្យបានហមត់ចត់ លប្ពាុះក៊ូនលៅស ៊ូ ប្តូវល៊ូតោស់ឲ្យបានលលឿនលៅកៃុងវ  ៊ូល៊ូម្ដ្ី
ដ៏្ត៊ូចសប្មារ់ឬសររស់វា។ 
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១.៥.២ ការដ្ឋក់ជី 
➢ ជាការរផនាម្លលីជីប្ារ់បាតជី NPK ១៥-១៥-១៥ ផដ្លប្តូវដ្ឋក់កៃុង

ថង់នីម្ួយៗចារ់ពីសល៊ឹកដុ្ុះបាន១ឆ័ប្ត ន៊ឹងប្តូវកុំណ្ត់ររមិាណ្លៅត្ថម្
ដ្ុំណាក់កាលបនការល៊ូតោស់ររស់ក៊ូនលៅស ៊ូដ្៊ូចតលៅ : 

- ៣ ប្កាម្ កៃុង ១ ថង់ លៅលពលសល៊ឹកដុ្ុះបានឆ័ប្តេី១ 
- ៥ ប្កាម្ កៃុង ១ ថង់ លៅពលសល៊ឹកដុ្ុះបានឆ័ប្តេី២ 
- ៧ ប្កាម្ កៃុង ១ ថង់ លៅពលសល៊ឹកដុ្ុះបានឆ័ប្តេី៣ 
- ១០ ប្ក កៃុង ១ ថង់ លៅពលសល៊ឹកដុ្ុះបានឆ័ប្តេី៤ 
- ១២ ប្ក កៃុង ១ ថង់ លៅពលសល៊ឹកដុ្ុះបានឆ័ប្តេី៥។ 
➢ ការដ្ឋក់ជីាុំងឡាយប្តូវរញ្ឈរ់យា ងតិច ១ ផខមុ្នចារ់លផ្តីម្រុំលៅ។ 

 

១.៥.៣ ការក្វើកមៅ  
➢ ដ្ក និងជុំរៈលមម លៅកៃុងថង់ និងចលន្ធល ុះរង។ 
➢ ប្តួតពិនិតយដ្ីលេៀងាត់ម្ិនឲ្យមានលមម ចបប្ងដុ្ុះលដ្ីម្បីធាន្ធដ្ល់ការ

ល៊ូតោស់ក៊ូនលៅស ៊ូបានលអ។ 
 

      ១.៥.៤ ការទ្រតួតពិនិតយជម្ងឺកៅក ើសលឹក 
➢ លដ្ីម្បីការពារជម្ងឺលប្កៀម្កនទុយសល៊ឹក(Colletotrichum) និងជម្ងឺផភៃក

ចារ(Helminthosporium) ចារ់ពីសល៊ឹកដុ្ុះលចញបាន ២ឆ័ប្ត ប្តូវបាញ់ថាៃ ុំ
ឲ្យបាន ១ដ្ង លៅ ២ដ្ង/សបាត ហ៍ លដ្ឋយលប្រីថាៃ ុំសមាល រ់ផ្សិតផដ្លមានធាតុ 
Dithiocarbamate ជាម្៊ូលដ្ឋា នដ្៊ូចជា Dithane M45 ត្ថម្កប្ម្ិតដ្៊ូចតលៅ៖ 

- បាញ់ការពារ: DithaneM45 ១,៥គី ៊ូប្កាម្/េ៊ឹក ២០០លីប្ត/ហកិត្ថ
បាញ់ ១ដ្ង កៃុងម្ួយសបាត ហ៍ 
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- បាញ់ពាបាល: DithaneM45 ២-៣គី ៊ូប្កាម្/េ៊ឹក ២០០លីប្ត/ ហកិត្ថ
បាញ់ ២ដ្ង កៃុងម្ួយសបាត ហ៍។ 

➢ ការបាញ់ថាៃ ុំប្តូវអនុវតតលដ្ឋយលប្រី្ុងបាញ់ថាៃ ុំសាព យលលីខៃងផដ្លមាន
ការរលងកីនសមាព ្ជារ់ជានិចេ 

➢ ការបាញ់ថាៃ ុំលនុះប្តូវអនុវតតជាប្រចាុំលៅលពលក៊ូនលៅស ៊ូលចញប្តួយខេី 
និងរនតរហ៊ូតដ្ល់១ផខ មុ្នចារ់លផ្តីម្រុំលៅ។ 

 

     ១.៥.៥ ការការពារការខ៊ូចខាតដនទកទៀត 
➢ ការពារសតវ : ល្វីររង ឬជីកប្រឡាយជុុំវញិថាៃ ល ឬដ្ឋក់អន្ធទ ក់។ 
➢ ការពារលភលីង : ល្វីផ្ល៊ូវលភលីងជុុំវញិថាៃ ល លដ្ឋយជប្ម្ុះ និងប្រម្៊ូលលមម  កាក់

សុំណ្ល់រុកេជាតិលចញពីថាៃ លលៅកៃុងរដ្៊ូវប្បាុំង។ 
 

១.៦ ការបាំសៅ 
ចុំលពាុះថាៃ លផដ្លបានដ្ឋក់ប្ារ់ដ្ឋុំលៅផខកកកដ្ឋ-សីហា បនឆ្ៃ ុំេី០ ការរុំលៅ

អាចចារ់លផ្តីម្លៅផខម្ករា-កុម្ភៈបនឆ្ៃ ុំេី១ (គល់រុំលៅមានអាយុ ៦-៧ផខ) លហយី
ការរុំលៅលលីកេ២ី អាចប្រប្ព៊ឹតតលៅលៅផខ ម្ីន្ធ- ឧសភា។ 

ក. សមាភ រៈសប្មារ់រុំលៅ 
− រនទុះរង់បាល សទិចមាន ៣ ប្រលភេ៖  
o េុំហុំ ១០ម្.ម្.x៤០០ម្.ម្.x០.០៥ម្.ម្. សប្មារ់លដ្ីម្ខេី(អងកត់ផ្េិត 
ប្ត៊ឹម្១០ម្.ម្.) 

o េុំហុំ១៥ម្.ម្.x៤០០ម្.ម្.x០.០៦ម្.ម្. សប្មារ់លដ្ីម្ម្្យម្(អងកត់
ផ្េិត ចារ់ពី១៥ម្.ម្.) 

o  េុំហុំ ២០ម្.ម្.x៦០០ម្.ម្.x០.០៦ម្.ម្. សប្មារ់លដ្ីម្ចាស់
(រុំលៅត្ថម្ចមាក រ) 

− កាុំរិតសប្មារ់រុំលៅ ជាកាុំរិតត៊ូច មុ្ត ចុងប្សួចរ ៊ឹងលអ 
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− ថមសុំលលៀងប្គ៊ឹម្ សប្មារ់សុំលលៀងឲ្យមុ្ខកាុំរិតលសតីង 
− ថមសុំលលៀងម្ ដ្ា សប្មារ់សុំលលៀងកាុំរិតឲ្យមុ្ត 
− លកសសមាភ រៈ មានេុំហុំ ១៥ស.ម្.x២៥ស.ម្.x១០ស.ម្. មានបដ្យ៊ូរ 
ខ. លពលលវោរុំលៅ  
− ក៊ូនលៅស ៊ូផដ្លផថាុំប្ត៊ឹម្ប្តូវល៊ូតោស់បានលអ  និងមានអាយុពី ៤ផខ 

លៅ៦ ផខ អាចរុំលៅបានចារ់ពី ផខ្ៃ៊ូ ដ្ល់ផខលម្សា 
− ១ ផខមុ្នលពលរុំលៅក៊ូនលៅស ៊ូប្តូវផ្អ កការដ្ឋក់ជីនិងប្តូវលប្សាចេ៊ឹកឲ្យ

បានប្គរ់ប្ាន់ 
− លជីងេប្ម្រុំលៅបានលអប្តូវមានេុំហុំវជិឈមាប្តចារ់ពី ១០ម្.ម្. ល ងីលៅ 
− លជីងេប្ម្ាុំងអស់ប្តូវមានសល៊ឹក បនឆ័ប្តខាងចុងល ងីចាស់ប្រផហល 

៧០ % ល ងីលៅ 
− លជីងេប្ម្ និងផម្កព៊ូជរុំលៅប្តូវមានអាយុប្រហាក់ប្រផហលាៃ  
− លរីផភៃករុំលៅគរ់ ប្តូវរុំលៅលលីកេីពីរលៅមាេ ងលេៀត 
− ការរុំលៅល្វីល ងីលអរុំផុ្តគឺលៅលពលប្ព៊ឹក  
− ហាម្រុំលៅលៅលពលអាកាសធាតុលៅត ខាល ុំង 
− ការរុំលៅប្តូវផ្អ កជារន្ធទ ន់លៅលពលមានលភលៀងធាល ក់ខាុំល ង និងមាន

សុំលណី្ម្ខពស់។  
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គ. វ ិ្ សីាន្តសតកៃុងការរុំលៅ 
១. ឆ៊ូតរញ្ឈរ ២ ប្សរាៃ លៅលលីលដ្ីម្េប្ម្ (រ៊ូរភាពេី ៨) េុំហុំ ៣ស.ម្ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
រ៊ូរភាពេី ៨ ការឆ៊ូតអក័សពីរប្សរាៃ លលីលដី្ម្េប្ម្ 

២. កាត់ផផ្ៃកខាងលលី ឬផផ្ៃកខាងលប្កាម្បនអ័កសប្សរាៃ  (រ៊ូរភាពេី ៩)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       រ៊ូរភាពេី ៩ ភាជ រ់ពីអ័កសម្ួយលៅអ័កសមួ្យផផ្ៃកខាងលលី ឬផផ្ៃកខាងលប្កាម្ 
 
 
 

ផផ្ៃកខាងលលី 

ផផ្ៃកខាងលប្កាម្ 
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៣. លប្រីក៊ូនកាុំរិតជាម្ួយចងអុលបដ្ លរីករនទុះសុំរកលចញ និងកាត់លចញ 
េុកប្រផវង ប្រផហល ១ស.ម្. ដ្៊ូចនិងអណាត ត  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
រ៊ូរភាពេី ១០ ការលរីករនទុះមុ្ខរុំលៅ 

 

៤. កាត់យកផភៃកពីផម្ករុំលៅភាល ម្ល្វីយា ងណាឲ្យផភៃករុំលៅរ ុន ឬត៊ូចជាង
រនតិចលៅន៊ឹងលជីងេប្ម្(រ៊ូរភាពេី ១១)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      រ៊ូរភាពេី១១ ការកាត់ផភៃករុំលៅលចញពីផម្ករុំលៅ 

 

ផម្ករុំលៅ 

ផផ្ៃក
រុំលៅ 
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៥. ដ្ឋក់ផភៃករុំលៅបរតងច៊ូលកៃុងរនទុះបនលជីងេប្ម្ (រ៊ូរភាពេី ១២ ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
រ៊ូរភាពេី ១២ ការដ្ឋក់ផភៃករុំលៅច៊ូល 

 
៦. រុ ុំកផនលងរុំលៅជាម្ួយសកុតថាល ពីលប្កាម្ល ងីលៅលលីជុុំវញិរហ៊ូតដ្ល់លពញ 

(រ៊ូរភាពេី ១៣ ) 

 
រ៊ូរភាពេី១៣ ការរុ ុំរង់លៅផផ្ៃកផដ្លរុំលៅ 

 

ផភៃក
រុំលៅ 
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៧. ប្តូវលរីកផភៃករុំលៅ រន្ធទ រ់ពីរុំលៅបាន ២១បថង (រ៊ូរភាពេី១៤ )។ ការ
រុំលៅបរតងេេួលបានលជាគជ័យ ជាងការរុំលៅលត្ថៃ ត។ 

 
រ៊ូរភាពេី១៤ ការលរីករង់រុ ុំរន្ធទ រ់ពី ២១ បថង 

 

៨. កាត់ផផ្ៃកខាងលលីបនលដ្ីម្េប្ម្ លដ្ឋយកាត់ប្រផវងប្រផហល ៤ លៅ ៥ស.ម្
ពីផភៃករុំលៅ (រ៊ូរភាពេី១៥)។ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

រ៊ូរភាពេី១៥ ការកាត់ផផ្ៃកខាងលលីលចាលបនលដី្ម្េប្ម្ 
 

ផភៃករុំលៅរស់ 
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១.៧ ការាសក់៊ូននិងការសរៀបចាំក៊ូនសៅស ៊ូ 
➢ ការាស់ថង់ប្រប្ព៊ឹតតលៅលៅលពលដ្ឋុំ ឬ ចារ់ពីផខឧសភា-ម្ិថុន្ធ បនឆ្ៃ ុំ

េី១ (លពលលន្ធុះក៊ូនលៅស ៊ូមានអាយុប្រផហល ១០ ផខ)។ 
➢ ការាស់រលញ្េញថង់ប្តូវអនុវតតត្ថម្វ ិ្ ីដ្៊ូចខាងលប្កាម្ : 
- កាត់លដ្ីម្រុំលៅកម្ពស់៥ស.ម្ ពីលលីផភៃករុំលៅ (កាត់រញ្ឆ ិតមុ្ខលចាត

 ម្ន៊ឹងផភៃករុំលៅ) 
- ោរលលីមុ្ខកាត់លដ្ឋយលប្រីខាល ញ់លា (Petrolatum) 
- លផ្អៀងថង់ក៊ូនលៅស ៊ូលដ្ីម្បបី្តួតពិនិតយឬសផកវ(ឬសសៃ៊ឹង)លៅបាតថង់ 
- កាត់ឬសផកវនិងឬសរយាងផដ្លដុ្ុះលចញលប្ៅថង់លដ្ឋយលប្រីកបន្តនត្ុំ 
- កម្មករមាៃ ក់អាចាស់បានប្រផហល ១ ០០០ ថង់ កៃុង ១ បថង។ 
➢ លគាស់រលញ្េញថង់ម្ួយលៅខាងលដ្ីម្ ឬ ខាងចុងចងអ៊ូរលដ្ឋយលប្រីចរ

ការ់ាស់យកថង់េី១ រចួេុកឲ្យកផនលងលន្ធុះលៅចុំហ។ ដ្៊ូលចៃុះលគអាចាស់យក
ថង់ដ៏្បេលេៀតលចញបានយា ងគយ។ 

 

១.៨ សសងខបព័ត៌មានសាំខាន់ៗ  សគ្មាប់បសងកើតថ្នន ល 
បែតត ុះក៊ូនសៅស ៊ូ 
 

        លដ្ីម្បលីរៀរចុំថាៃ លរណ្តុ ុះក៊ូនលៅស ៊ូកៃុងថង់លលីបផ្ទដ្១ី ហកិត្ថ លគប្តូវការ : 
- េុំហុំបផ្ទដ្ីសប្មារ់ល្វីោនរណ្តុ ុះប្ារ់  ៤០០ ផម្ ប្តកាលរ   
- ចុំនួនប្ារ់លៅស ៊ូសប្មារ់រណ្តុ ុះ ៤០០ ០០០ ប្ារ់ (ប្រមាណ្៣ លត្ថន) 
- ចុំនួនប្ារ់លប្ជីសលរសីដ្ុំរ៊ូង(២ប្ារ់/ថង់ ប្រផហល៤៥%)១៨០ ០០០   
- ចុំនួនក៊ូនលៅស ៊ូប្តូវដ្ឋុំកៃុងថង់(១លដ្ីម្កៃុង១ថង់) ៩០ ០០០ ក៊ូន 
- ចុំនួនក៊ូនរុំលៅរស់(៧៥%)៦៧ ៥០០ ក៊ូន 
- ចុំនួនក៊ូនលៅស ៊ូដុ្ុះល៊ូតោស់លអយកលៅដ្ឋុំ (៩៥%) ៦៤ ១០០ ក៊ូន 
- ចុំនួនក៊ូនលប្តៀម្េុកដ្ឋុំជួសលៅចមាក រ (១០%) ៦ ៤០០ ក៊ូន 
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- ចុំនួនក៊ូនលៅស ៊ូកៃុងថង់សប្មារ់ដ្ឋុំកៃុងចមាក រ ៥៧ ៧០០ ថង់ 
- បផ្ទដ្ីដ្ឋុំ (៥៥៥ លដ្ីម្/ហត)  ១០០ ហកិត្ថ 
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ផ្្ែកទី ២ 

ការបស្កីតចម្កក រសៅេ  ូ
 

 ក៊ូនលៅស ៊ូាម្ារឲ្យមានការផថាុំយា ងយកចិតតេុកដ្ឋក់ខពស់ លដ្ីម្បី    
ពលនលឿនការល៊ូតោស់ររស់ក៊ូន លៅស ៊ូឲ្យឆ្រ់លពញវយ័ដ្ល់ដ្ុំណាក់កាលលចៀរជ័រ។ 
ក៊ូនលៅស ៊ូប្តូវផតផ្តល់ការផថាុំយា ងហមត់ចត់ លដ្ីម្បីធាន្ធបានន៊ូវផ្លិតភាព
ខពស់រុំផុ្ត។ ខាងលប្កាម្លនុះជាកត្ថត ម្ួយចុំនួនផដ្លអៃកដ្ឋុំដុ្ុះដ្ុំណាុំលៅស ៊ូប្តូវ
ប្រតិរតតតិ្ថម្៖ 
 

២.១  លកខខែឌ សរគ្សបសគ្មាប់ដ្ឋ ាំដតុះដាំណាំសៅស ៊ូ    
 ក. លកេខណ្ឌ ដ្ ី

− ដ្ីរារលសមី គយលប្ចាុះេ៊ឹក និងមានប្សារ់េ៊ឹកលប្កាម្ដ្ីចារ់ពី១ផម្ ប្ត
ល ងីលៅ  

− ដ្ីមានជលប្ៅយា ងតិច ១ផម្ ប្ត ាម នប្សារ់ថមដ្ឋ 
− ដ្ី ៊្ូរមានរនាខយល់លចញច៊ូលបានលអ  
− ដ្ីប្សារ់លលីជាដ្ីម្លមាគ (សម្ប៊ូរសារធាតុសររីាងគ) 
− រយៈកម្ពស់សម្ប្សរចារ់ពី១៥០ ដ្ល់ ២០០ផម្ ប្តល្ៀរនិងនីវ  ៊ូ
េ៊ឹកសមុ្ប្េ 

− ដ្ីមាន pH ៤,៥-៦,៥ (pH ៥,៥ លអរុំផុ្តសប្មារ់ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ) 
ខ. លកេខណ្ឌ អាកាសធាតុ 
− សីតុណ្ហ ភាពសម្ប្សរចលន្ធល ុះពី ២០-៣៤ អងារលស 
− សុំលណី្ម្ររយិាកាស ៨០%  
− កម្ពស់េ៊ឹកលភលៀង ១៥០០ម្.ម្./ឆ្ៃ ុំ លៅ ២ ០០០ម្.ម្./ឆ្ៃ ុំ 
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− មានពនលឺប្គរ់ប្ាន់ប្រផហល ២០០០លមា ង/ឆ្ៃ ុំ ឬគិតជាម្្យម្ប្រផហល 
៦លមា ង/បថង 

− លលបឿនខយល់សម្ប្សរពី ២-៣ ផម្ ប្ត/វនិ្ធេី។ 
គ. លកេខណ្ឌ លសដ្ាកចិេនងិសងគម្ 
− មានលដ្ីម្េុនប្គរ់ប្ាន់  
− មានកមាល ុំងពលកម្មប្គរ់ប្ាន់ 
− មានផ្ល៊ូវលចញច៊ូលបាន 
− មានសនតិសុខនិងសុវតាិភាព។ 

 

២.២ ការសរៀបចាំដី 
ការលរៀរចុំដ្ីដ្ឋុំដុ្ុះលៅស ៊ូ គឺជាការចាុំបាច់ លដ្ីម្បសីប្ម្ួលដ្ល់ការគរដ្ឋុំដុ្ុះ 

និងកាត់រនាយការដុ្ុះល៊ូតោស់បនពពួកលមម ចបប្ង។ ជាេ៊ូលៅការលរៀរចុំដ្ីប្តូវការ់
ប្រម្៊ូលនិងាស់យកឫសរុកេជាតិាុំងត៊ូចាុំង្ុំឲ្យអស់លចញពីចមាក រ។  

ការលរៀរចុំដ្ីប្តូវល្វីល ីងចារ់ពីផខវចិឆិកាដ្ល់ផខម្ីន្ធ អាប្ស័យលៅលលី    
លកេណ្ៈសណាា នដ្ី និងរលចេកលេសផដ្លប្តូវអនុវតត៖ 

− លៅតុំរន់េុំន្ធរផដ្លធាល រ់ល្វីការដ្ឋុំដុ្ុះប្តូវភជួរឲ្យបានពីរដ្ងសិនមុ្នលពល
លបាុះរលគគ លតប្ម្ុយ រលតត ដ្ឋុំ 

− ចុំលពាុះតុំរន់មានសណាា នដ្ីមានចុំលណាត(ក៊ូនភៃុំ)ប្តូវលរៀរចុំដ្ីល្វីរង
ជាវណ័្ឌ ត្ថម្ជប្មាលភៃុំជាថាៃ ក់ៗ។ 

 

២.៣ ចសនល ុះរង(ខាន តដ្ឋាំ)និងដង់សតសីត 
  ការលប្ជីសលរសីចលន្ធល ុះរងសប្មារ់ដ្ឋុំលៅស ៊ូ អាប្ស័យលលីសណាា នដ្ីបនចមាក រ
និងលេាភាពផដ្លអាចដ្ឋុំដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងបាន។ ចលន្ធល ុះរងសប្មារ់ដ្ឋុំដុ្ុះលៅស ៊ូ
មានដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 
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សណ្ឋា នដី ចកនាល ុះរង្(ម្) ចាំនួនកដើម្/ហ.ត. 

តុំរន់ភៃុំ(ដ្ឋុំជាថាៃ ក់ត្ថម្នីវ  ៊ូដ្ី) 

៩,០ x ២,៥ ៤៤៤ 
៨,០ x ២,៥ ៥០០ 
១០,០ x ២,០ ៥០០ 
៨,០ x ៣,០ ៤១៦ 

តុំរន់រារលសមី ឬចុំលណាតារ 
៥,០ x ៤,០ ៥០០ 
៦,០ x ៣,០ ៥៥៥ 
៧,០ x ៣,០ ៤៧៦ 

វ ិ្ ីដ្ឋុំជួរលភាល ុះជាលកេណ្ៈ
ប្គួសារ 

៣,០ x ២,៥ x ១៣ ៥០០ 

លៅប្រលេសកម្ពុជាលយងីលគនយិម្អនុវតតចលន្ធល ុះរងដ្ឋុំដុ្ុះ ៦ម្ x ៣ម្ លសមនី៊ឹង 
៥៥៥លដ្មី្/ហកិត្ថ។ 

 

២.៤ ការស ុះបសគគ លតគ្រុយសៅតាំបន់ដីរាបសសមើ 
 រងលៅស ៊ូផតងផតប្តូវបានលបាុះពីេិសខាងលកីតលៅលិច លដ្ីម្បឲី្យលៅស ៊ូអាច
េេួលបានពនលឺប្គរ់ប្ាន់។ជុំហានកៃុងការលបាុះរលគគ លតប្ម្ុយមានដ្៊ូចខាងលប្កាម្
(រ៊ូរភាពេ១ី៦)៖ 

− រន្ធទ ត់ប្ពុំលាលោតសនា៊ឹងពីេិសខាងលកីតលៅខាងលិចប្តូវបានកុំណ្ត់
ជាលាល 

− វាស់ និងកុំណ្ត់យកមុ្ុំ ៩០ដ្ឺលប្ក លដ្ឋយលប្រីផម្ ប្តប្រផវង ៣ផម្ ប្ត ៤
ផម្ ប្ត និង៥ផម្ ប្ត លៅចុងសងខាងបនប្ពុំលាល 

− ចលន្ធល ុះរង និងចលន្ធល ុះលដ្ីម្ ប្តូវវាស់ត្ថម្រន្ធទ ត់ជាមុ្ុំ ៩០ដ្ឺលប្ក 
− ចលន្ធល ុះលដ្ីម្បនក៊ូនលៅស ៊ូប្តូវអនុវតតត្ថម្ផខសរន្ធទ ត់មុ្ុំ ៩០ដ្ឺលប្ក 
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− វាស់ប្រផវងចលន្ធល ុះលដ្ីម្នមី្ួយៗកៃុងជួរត្ថម្គុំន៊ូសប្ពាងរហ៊ូតដ្ល់រញ្េ រ់
កៃុងចមាក រាុំងម្៊ូល។ 

 

រ៊ូរភាពេី១៦ ការលបាុះរលគគ លកៃុងតុំរន់រារលសមី 
 

២.៥ ការស ុះបសគគ លតគ្រុយ សៅសលើសណា នដីមានចាំសណត 
   ការដ្ឋុំដុ្ុះត្ថម្វណ័្ឌ  (ជាថាៃ ក់ៗ) ប្តូវបានអនុវតតលៅតុំរន់ សណាា នដ្ីមាន
ចុំលណាត ផដ្លមានជប្មាលមុ្ុំ្ុំជាង ២០ដ្លឺប្ក លដ្ឋយដ្ឋុំដុ្ុះត្ថម្រន្ធទ ត់កាត់
េេ៊ឹងចុំលណាត។ ជប្មាលសម្ប្សរបនវណ័្ឌ  ប្តូវបានលគលប្ជីសលរសីលដ្ឋយផរង
ផចកជប្មាលជាថាៃ ក់ៗលៅត្ថម្ប្រផវងចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ។ ឧរករណ៍្សទង់រាងអកសរA 
ប្តូវបានលគលប្រីប្បាស់លដ្ីម្បកីុំណ្ត់េីត្ថុំងវណ័្ឌ ត្ថម្ជប្មាល(រ៊ូរភាពេី១៧)។ 
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   រ៊ូរភាពេី១៧ ការលបាុះរលគគ លលៅលលីតុំរន់ភៃុំ 

 រន្ធទ រ់ពីបានរលងកីតរន្ធទ ត់វណ័្ឌ លលីដ្ីជប្មាលរចួម្ក ប្តូវការ់កផនលងផដ្ល
ប្តូវដ្ឋុំឲ្យរារលសម។ី បផ្ទរារលសមីគឺមានសារៈសុំខាន់សប្មារ់តុំរន់ភៃុំលប្ពាុះវាអាចេរ់
សាក ត់ការហ៊ូរលប្ចាុះដ្ី និងគយប្សួលកៃុងការលចៀរជ័រ។ លដ្ីម្បរីលងកីតបផ្ទរារលសមីបន
ជប្មាលគឺប្តូវការ់ដ្ីប្រផវងពី១,0 លៅ ១,៥ម្ ពីរលគគ លរលតត ដ្ឋុំក៊ូនលៅស ៊ូលៅេី
ខពស់បនបផ្ទជប្មាល និងការ់ជលប្ៅពី ២៥-៥០ស.ម្. ពីេីខពស់បនបផ្ទជប្មាលលៅបផ្ទ
រារលសមី(រ៊ូរភាពេី១៨)។ 

 

រ៊ូរភាពេី១៨ ការរលងកតីបផ្ទរារលសមីលដ្ឋយការពប្គរដី្ 

ឧរករណ៍្សទង់រាងអកសរ(A)សប្មារ់
លបាុះរលគគ លលៅលលីតុំរន់ភៃុំ 

រលតត ដ្ឋុំ 



              អគ្គនាយកដ្ឋា នកៅស ៊ូ                                                               នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កៅស ៊ូ 

25 
 

២.៦  ការជីករសតត  
   េុំហុំរលតត ភាគលប្ចីនព៊ឹងផផ្អកាុំងប្សុងលលីលកេខណ្ឌ ដី្ និងរុកេសមាភ រ 
(ប្រលភេក៊ូនលៅស ៊ូ)។ រលតត ដ្ឋុំប្តូវមានេុំហុំ៦០ស.ម្. X ៦០ស.ម្. X ៦០ស.ម្។ 
ត្ថម្្ម្មត្ថលគប្តូវជីករលតត យា ងតិច ១ផខ ឬ២ផខ មុ្នលពលដ្ឋុំ ផដ្លជាេ៊ូលៅការ
ជីករលតៅ ចារ់លផ្តីម្ពីផខលម្សា។  
 

២.៧ ការដ្ឋាំដតុះ 
   ក៊ូនលៅស ៊ូផដ្លយកលៅដ្ឋុំដុ្ុះ ប្តូវមានសល៊ឹក១ឆ័ប្តពណ៌្បរតងប្កលៅ (សល៊ឹក
ចាស់លអ)។ការដ្ឋុំដុ្ុះប្តូវល្វីលៅរដ្៊ូវវសាចារ់ពីចុងផខឧសភា ដ្ល់ផខសីហា។ ការ
ដ្ឋុំដុ្ុះប្តូវអនុវតតជារនតរន្ធទ រ់ដ្៊ូចខាងលប្កាម្(រ៊ូរភាពេី១៩ និងេ២ី០)៖   

- កាយដ្ីសាត របាតរលតត ឲ្យបានជលប្ៅយា ងតិច៥០ស.ម្.(ដ្ីប្សារ់លលី
េុកផផ្ៃកមាេ ងដ្ីប្សារ់ លប្កាម្េុកលៅមាេ ង) 

- ប្ចរល់ដ្ីប្សារ់លលីជាម្ួយជី NPK ចុំនួន ១០០ប្កាម្/រលតត   
- លប្រីកាុំរិតមុ្តកាត់បាតថង់កប្មាស់ ២ស.ម្. ពីបាតថង់(ប្តូវលជៀសវាង

កុុំលអាយរ ុះផភៃករុំលៅ) 
- ដ្ឋក់ក៊ូនលៅស ៊ូឲ្យចុំកណាត លរលតត លដ្ឋយប្រុងប្រយត័ៃ និងផររផភៃករុំលៅ 

លៅេិសនិរត ី 
- េុកផភៃករុំលៅកម្ពស់ ២ស.ម្. (ប្រផហល ២ធាៃ រ់បដ្) ពីមាត់រលតត  
- លប្រីកាុំរិតមុ្តវុះ ១/៣ពីបាតថង់ ចារ់ោត់ពីលប្កាម្ល ងីលដ្ឋយប្រុង

ប្រយត័ៃកុុំលអាយផរកដ្ីលចញពីឫស រន្ធទ រ់ម្កលុរដ្ីផដ្លោយជីដ្ឋក់ច៊ូលរលតត
រចួជាន់លអាយហារ់ផណ្នលអ 

- វុះ២/៣បនថង់ផដ្លលៅសល់ ចារ់ោត់ថង់លដ្ឋយថមម្ៗលចញាុំងប្សុង 
លហយីប្រម្៊ូលថង់ និងបាតថង់េុកម្ួយផ ក 

- លុររុំលពញរលតត  និងជាន់ឲ្យហារ់ផណ្នលអ លដ្ឋយកុុំឲ្យរ ុះដ្ីកៃុងថង់ 
និងល្វីមាត់រលតៅ ជារាងបាតខទុះ 
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- លដ្ឋតកាុំងឫសសចីុំគយប្រមាណ្ ១៥ស.ម្. លៅ ២០ស.ម្. ពីខាងមុ្ខ
ផភៃករុំលៅ 

- ប្រម្៊ូលសុំរកថង់ និងបាតថង់ យកលចញពីចមាក រ។ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

រ៊ូរភាពេី ២០ ការដុ្ុះក៊ូនឆ័ប្ត និងក៊ូនដ្ងគត់

 

សល៊ឹកឆ័ប្តចាស់លអ 

 

កាយដី្បាតរលតត  

 

លាយដី្ោយជីដ្ឋក់ប្ារ់បាត 

រ៊ូរភាពេី១៩  ការដ្ឋុំដុ្ុះក៊ូនឆ័ប្ត 
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ផ្្ែកទី ៣ 

ការផ្ែទាំសៅេ មូ្ិនទន់្ លី់្ ល 
 

៣.១  ការដ្ឋាំជួស  
   ក៊ូនលៅស ៊ូផដ្លគរ់ប្តូវដ្ឋុំជួសល ងីវញិលៅឆ្ៃ ុំេី១ ឬឆ្ៃ ុំេ២ី រន្ធទ រ់ពីការ 
ដ្ឋុំដ្ុំរ៊ូង។ ក៊ូនលៅស ៊ូផដ្លលអសប្មារ់ការដ្ឋុំជួស គឺជាក៊ូនសទុម្ផដ្លមានកម្ពស់ 
ខពស់ ឬក៊ូនកៃុងថង់ផដ្លមានេុំហុំ និងអាយុប្រហាក់ប្រផហលាៃ ជាម្ួយក៊ូនលៅស ៊ូ 
ផដ្លបានដ្ឋុំឆ្ៃ ុំដ្ុំរ៊ូង។ រចេុរបនៃលនុះលគនិយម្យកក៊ូនលៅស ៊ូ១ ឬ ២ឆ័ប្ត សប្មារ់
ល្វីការដ្ឋុំជួស។ 
 

៣.២ ការដ្ឋក់ជី 
  ការដ្ឋក់ជីប្តូវចារ់លផ្តីម្ត្ថុំងពីក៊ូនលៅស ៊ូលៅត៊ូច លដ្ីម្បឲី្យវាដុ្ុះល៊ូតោស់
បានលអ លរ់លលីលមម  និងរុកេជាតិចបប្ងលផ្សងៗលេៀត។ រីឆ្ៃ ុំដ្ុំរ៊ូងបនការដ្ឋុំដុ្ុះ
លៅស ៊ូជាដ្ុំណាក់កាលសុំខាន់រុំផុ្ត ផដ្លប្តូវផ្តល់ន៊ូវសារធាតុចិញ្េ ៊ឹម្ឲ្យបានប្គរ់
ប្ាន់សប្មារ់ការដុ្ុះល៊ូតោស់ររស់លដ្ីម្លៅស ៊ូ។ រន្ធទ រ់ពីដ្ុំណាក់កាលលនុះការ
ដ្ឋក់ជីប្តូវលម្ីលត្ថម្លរាគសញ្ញា កងវុះសារធាតុចិញ្េ ៊ឹម្ររស់លដ្ីម្លៅស ៊ូ។ 
  

   អនុសាសន៍បនការដ្ឋក់ជីកុំណ្ត់លដ្ឋយវេិាសាា នប្សាវប្ជាវលៅស ៊ូកម្ពុជា 
មានដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 

ឆ្ៃ ុំដ្ឋុំ 
ររមិាណ្ជី 

(១៥-១៥-១៥) 
(ប្កាម្/លដ្ីម្/ឆ្ៃ ុំ) 

ចមាង យពី 
គល់លៅស ៊ូ 
(ម្.) 

ររមិាណ្ជីដ្ឋក់២ដ្ង/១ឆ្ៃ ុំ 
 

ឆ្ៃ ុំេ១ី 
(ឆ្ៃ ុំដ្ឋុំ) 

២០០ ០.៣ ១០០ប្ក/លដ្ីម្ ផខកញ្ញា -តុោ 



              អគ្គនាយកដ្ឋា នកៅស ៊ូ                                                               នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កៅស ៊ូ 

28 
 

ឆ្ៃ ុំេ២ី ២០០ ០.៥ 
១០០ប្ក/លដ្ីម្ដ្ឋក់លៅផខឧសភា 

និងកញ្ញា  

ឆ្ៃ ុំេ៣ី ៣០០ ១ 
១៥០ប្ក/លដ្ីម្ដ្ឋក់លៅផខឧសភា 

និងកញ្ញា  

ឆ្ៃ ុំេ៤ី ៤០០ ១.៥ 
២០០ប្ក/លដ្ីម្ដ្ឋក់លៅផខឧសភា 

និងកញ្ញា  

ឆ្ៃ ុំេ៥ី ៥០០ ៣ 
២៥០ប្ក/លដ្ីម្ដ្ឋក់លៅផខឧសភា 

និងកញ្ញា  
   វ ិ្ សីាន្តសតបនការដ្ឋក់ជ៖ី 

− ក៊ូនលៅស ៊ូអាយុ១- ២ឆ្ៃ ុំៈ ជបី្តូវដ្ឋក់លៅជុុំវញិគល់លៅស ៊ូចមាង យប្រមាណ្
ពី ០,២ លៅ ០,៥ម្ ពីលដ្ីម្លៅស ៊ូ។ 

− ក៊ូនលៅស ៊ូអាយុ៣ឆ្ៃ ុំៈ ការដ្ឋក់ជីប្តូវដ្ឋក់ចមាង យ ១ម្ពីជួរលៅស ៊ូ លដ្ឋយ
ឆ៊ូតជាចងអ៊ូរត្ថម្ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ  

− ក៊ូនលៅស ៊ូអាយុ៤ឆ្ៃ ុំៈការដ្ឋក់ជីប្តូវដ្ឋក់ចមាង យ ១,៥ម្ពីជួរលៅស ៊ូ លដ្ឋយ
ឆ៊ូតជាចងអ៊ូរត្ថម្ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ  

− ក៊ូនលៅស ៊ូអាយុ៥ឆ្ៃ ុំៈការដ្ឋក់ជីប្តូវដ្ឋក់ចមាង យ ៣ម្ពីជួរលៅស ៊ូ លដ្ឋយ
ឆ៊ូតជាចងអ៊ូរត្ថម្ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ (រ៊ូរភាពេី២១)។ 

 
 
 

  
                   
 
  ១                                    ២                                           ៣ 
រ៊ូរភាពេី២១៖ វ ិ្ ីសាន្តសតបនការដ្ឋក់ជី(១) ឆ្ៃ ុំេី១និងឆ្ៃ ុំេី២ (២) ឆ្ៃ ុំេី៣ (៣) ឆ្ៃ ុំេី៥ 

0,5m 

      1,50 
       m 
      m 
       m 

      3m 
       m 

      3m 
       m 
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៣.៣ ការកាត់ណខនង 
   លេាផ្លបនការកាត់ផខៃង គឺេេួលបានលដ្ីម្ប្តង់លអ ម្ិនមានផរកផម្ក និង
សាៃ ម្ពកលៅលលីសុំរកផដ្លម្ិនរងក ការលុំបាកលៅលពលលៅស ៊ូដ្ល់ដ្ុំណាក់កាល
លចៀរជ័រ។ ការកាត់ផខៃងដុ្ុះត្ថម្លដ្ីម្លដ្ឋយលប្រីកាុំរិតមុ្ត លដ្ីម្បកីាត់ផខៃងលលីលដ្ីម្
លៅស ៊ូ លហយីការកាត់ផខៃងប្តូវកាត់រហ៊ូតលៅស ៊ូមានកម្ពស់រហ៊ូតដ្ល់២,៥ម្. លៅ 
៣ម្. (រ៊ូរភាពេី២២)។ ការកាត់ផខៃងប្តូវអនុវតតដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 

− រយៈលពល២ផខដ្ុំរ៊ូងបនឆ្ៃ ុំេី១ ការកាត់ផខៃងប្រប្ព៊ឹតត ៨បថងលៅ១៥បថងម្តង 
− រយៈលពលចារ់ពី៣ផខ រហ៊ូតដ្ល់ឆ្ៃ ុំេី២ ការកាត់ផខៃងប្រប្ព៊ឹតតលៅ១ផខម្តង 
− ក៊ូនលៅស ៊ូមានអាយុ២លៅ ៣ឆ្ៃ ុំ ការកាត់ផខៃងប្រប្ព៊ឹតតលៅ២ផខម្តង 

 

 
        រ៊ូរភាពេី២២ ការកាត់ផខៃង និងផម្ក 
 

៣.៤  ការគ្រប់គ្រងរ តកខជាតិចនគ្ង 
   ការកមាេ ត់រុកេជាតិចបប្ងកៃុងចមាក រលៅស ៊ូអាចប្គរ់ប្គងបានលដ្ឋយការជប្ម្ុះ
ត្ថម្ចលន្ធល ុះរងនីម្ួយ  ៗ និងការជប្ម្ុះជារងវង់ជុុំវញិគល់ ឬការលប្រីប្បាស់ថាៃ ុំសមាល រ់    
រុកេជាតិចបប្ងចារ់ពីឆ្ៃ ុំេី២ ល ងីលៅ។ ការជប្ម្ុះលមម លៅត្ថម្រងលៅស ៊ូឲ្យបាន ១
ម្. ពីគល់លៅស ៊ូាុំងសងខាង។ ការជប្ម្ុះលមម ប្រប្ព៊ឹតតលៅលៅលពលលៅស ៊ូដ្ឋុំបាន
៦ផខដ្ុំរ៊ូង។ ការជប្ម្ុះលមម ប្តូវល្វីល ងី១៥ លៅ២០បថងម្តង លហយីការសមាអ តឲ្យ

កាត់ផខៃងបប្ព 

ផខៃង 

ផខៃងលៅស ៊ូ
រុំលៅ 

ប្តូវកាត់ផខៃង និងផម្កខាង
លប្កាម្ េុកកម្ពស ់២,៥០ម្. 

ពីដ្ី 
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បាន៤ លៅ៥ដ្ងកៃុង១ឆ្ៃ ុំ។ ចុំលពាុះលមម ត្ថម្ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូវញិ ប្តូវសមាអ តឲ្យ
បាន២ លៅ ៣ដ្ងកៃុងរយៈលពល១ឆ្ៃ ុំ។ ចុំលពាុះការលប្រីប្បាស់ថាៃ ុំសមាល រ់រុកេជាតិ
ចបប្ងាុំងអស់គួរលប្រីប្រលភេគលីផ្៊ូសាវ ត(Glyphosate)ោយជាម្ួយ២,៤លដ្(2,4D)។  
 

   ត្ថរាងវ ិ្ ីលប្រីប្បាស់ថាៃ ុំសមាល រ់រុកេជាតិចបប្ងដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 

រុកេជាតិចបប្ង 
ប្រលភេថាៃ ុំសមាល រ់(ប្ក/ហ.ត.) 

គលីផ្៊ូសាវ ត ២,៤លដ្ 
លមម សប៊ូវ១ ២៨០០ ៧២០ 
លមម ចបប្ងលផ្សងៗ ១៤៤០ ៧២០ 
សុំាល់ ១ សប៊ូ វប្តូវកាត់វាឲ្យខលីពី ៣០ស.ម្. លៅ ៤០ស.ម្. កៃុ ងករណី្សប៊ូ វខពស់ លហីយេុកវា
លចាលពី៤ លៅ៥បថង លេីរបាញ់ថាៃ ុំសមាល រ់។ 
   

   ចុំលពាុះ្ុងសប្មារ់បាញ់លដ្ឋយបដ្ចុំណុ្ុះ១៨លបី្ត៖  
− ចុំណុ្ុះ្ុង១៨លីប្ត 
− សម្តាភាពបាញ់កៃុង ១្ុង បាញ់បាន ០.៨ហកិត្ថ 
− ១៣្ុង បាញ់កៃុងបផ្ទដ្ី ១ហកិត្ថ 

   ជាេ៊ូលៅការសមាអ តលមម ត្ថម្រងលៅស ៊ូ គួរផតលប្រីលដ្ឋយចរលៅកៃុងឆ្ៃ ុំដ្ឋុំនិង
ឆ្ៃ ុំេី១។ កៃុងករណី្ចាុំបាច់អាចលប្រីប្បាស់ថាៃ ុំកមាេ ត់លមម បាន រ ុផនតប្តូវផតប្គរក៊ូន
លៅស ៊ូឲ្យបានលអ។ ចារ់ពីឆ្ៃ ុំេី២ ការលប្រីប្បាស់ថាៃ ុំកមាេ ត់លមម ត្ថម្រងលៅស ៊ូអាច
អនុវតតបានលដ្ឋយបាញ់លរៀងរាល់ ៤ផខម្តងលៅកៃុងឆ្ៃ ុំេី២ និង៦ផខម្តង ចារ់ពីឆ្ៃ ុំេី
៣ ល ងីលៅ។  
 

៣.៥  ការដ្ឋាំាំដាំណាំចសនល ុះរង (Intercrops)  
   ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរង គឺជាដ្ុំណាុំផដ្លលគដ្ឋុំលៅលលីដ្ីេុំលនរត្ថម្ចលន្ធល ុះរង 
ផដ្លមានពីរឬលប្ចីនប្រលភេ លហីយដុ្ុះល៊ូតោស់ដ្ុំណាលាៃ លៅលលីបផ្ទដ្ីផត 
ម្ួយ។ លហយីវាបានផ្តល់ន៊ូវប្រភព្នធានដ្៊ូចជាម្ហ៊ូរអាហារ និងថវកិាសប្មារ់
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កសិករលៅស ៊ូប្គួសារកៃុងអុំ ុងលពលក៊ូនលៅស ៊ូម្ិនាន់ផ្តល់ផ្ល។ គុណ្សម្បតតិ
បនដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងរមួ្មាន៖ 

− ការពារកុុំឲ្យដុ្ុះរុកេជាតិចបប្ង  
− ល្វីឲ្យប្រលសីរល ងីន៊ូវលកេណ្ៈររស់ដ្ី លប្ពាុះដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងខលុះផ្តល់
សារធាតុចិញ្េ ៊ឹម្ឲ្យដ្ី ដ្៊ូចជាពពួកសផណ្ត ក 

− កាត់រនាយការហ៊ូរលប្ចាុះដ្ី 
− ផ្តល់ការគរ និងប្បាក់ចុំណ្៊ូ លរផនាម្ដ្ល់កសិករ។ 
ក. ប្រលភេដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរង 

   ប្រលភេដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរង ផដ្លលគនិយម្ដ្ឋុំដុ្ុះលៅកៃុងចមាក រលៅស ៊ូចារ់ពី
លៅស ៊ូអាយុ១-៣ឆ្ៃ ុំ មានដ្៊ូចជា សផណ្ត កដ្ី សផណ្ត កបាយ សផណ្ត កលសៀង ខញី 
មាៃ ស់ និងដ្ុំណាុំប្រចាុំរដ្៊ូវលផ្សងៗ។ 
   លប្ៅពីដ្ុំណាុំរដ្៊ូវាុំងលន្ធុះ លគក៏អាចដ្ឋុំដុ្ុះដ្ុំណាុំរយៈលពលផវងដ្៊ូចជា 
សាវមា វ  លចក  កាលហវ ប្កូចខវិច ៊្ូលរន និងដ្៊ូងលតឿ។ រ ុផនត ដ្ុំណាុំរយៈលពលផវង
ត្ថម្ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូអាចអនុវតតបានផតកៃុងករណី្ជួរលភាល ុះផតរ ុលណាណ ុះ។  
        ខ. គុំរ៊ូរលង់ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរង 
   គុំរ៊ូរលង់ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងកៃុងដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ មានលប្ចីនប្រលភេលៅត្ថម្ េុំហុំ
ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ និងប្រលភេដ្ុំណាុំផដ្លលគចង់ដ្ឋុំ។ ខាងលប្កាម្លនុះជាប្រលភេគុំរ៊ូ
រលង់ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងផដ្លធាល រ់អនុវតតកនលងម្ក៖  
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១. ការដ្ឋុំដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងផតម្ួយ (រ៊ូរភាពេី២៣ ២៤ និង២៥ ) 

➢ ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ៦ម្x៣ម្ = ៥៥៥លដ្ីម្/ហកិត្ថ 

 
   រ៊ូរភាពេី២៣ គុំរ៊ូរលង់ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ៦ម្x៣ម្ 
 

➢  ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ៨ម្x៣ម្ = ៤១៦លដ្ីម្/ហកិត្ថ 
 

 

           រ៊ូរភាពេី២៣  គុំរ៊ូរលង់ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ៨ម្x៣ម្ 

    
 
 
 
 

 

ប្ជុងប្ពុំលាល 

ប្ជុងប្ពុំលាល ១,៥ ម្ 

៦ ម្ 
៣ ម្ 

៨ ម្ 
៣ ម្ 

១,៥ ម្ 
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➢  ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ៧ម្x៣ម្ = ៤៧៦លដ្ីម្/ហកិត្ថ 

 

               រ៊ូរភាពេី២៤ គុំរ៊ូរលង់ដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ៧ម្x៣ម្ 

   ជាេ៊ូលៅលគនិយម្ដ្ឋុំដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងលៅកៃុងចមាក រផដ្លចលន្ធល ុះរង ៦ម្ x ៣ម្  
រ ុផនតលគអាចលប្ជីសលរសីចលន្ធល ុះរងេុំហុំណាក៏បានលដ្ឋយប្តូវមានចុំនួនលដ្ីម្លៅស ៊ូម្ិន
តិចជាង ៥០០លដ្ីម្/ហកិត្ថនិងម្ិនលលីស៦០០លដ្ីម្/ ហកិត្ថ។ 

   ២.ការដ្ឋុំដ្ុំណាុំរយៈលពលផវង និងដ្ុំណាុំលផ្សងលេៀត   
   ក. ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ១២ម្ x ២ម្ = ៤១៦លដ្ីម្/ហកិត្ថ  
     រងលៅស ៊ូប្តូវផតផររលៅរកេិសលកីត-លិច 

 
       រ៊ូ 
 
 
 
 
 
 
 
 

រ៊ូរភាពេី២៥  ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូជាមួ្យដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរង 
 

ប្ជុងប្ពុំលាល 

ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូ 
ដ្ុំណាុំល ហី៊ូរផផ្ល 
ដ្ុំណាុំពពួកសផណ្ត ក 

សុំាល ់

ប្ជុងប្ពុំលាល ១,៥ ម្ 

៧ ម្ 
៣ ម្ 
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   ខ. ចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូ ២x៣x១៤ម្ (ជួរលភាល ុះ)= ៤១៦លដ្ីម្/ហកិត្ថ  
     រងលៅស ៊ូប្តូវផតផររលៅរកេិសលកីត-លិច 

   

       រ៊ូរភាពេី២៦ ដ្ុំណាុំលៅស ៊ូជាមួ្យដ្ុំណាុំរយៈលពលផវង  
 

៣.៦ ដាំណាំរគ្របដី(Cover crops)   
លប្ៅពីដ្ុំណាុំចលន្ធល ុះរងដ្៊ូចបានលរៀររារ់ខាងលលី លគក៏អាចដ្ឋុំដ្ុំណាុំគប្ម្រ

ដ្ីលៅចលន្ធល ុះរងលៅស ៊ូបានផដ្រ។ ប្រលភេដ្ុំណាុំគប្ម្រដ្ីផដ្លលគធាល រ់ដ្ឋុំដុ្ុះកនលង
ម្កមានដ្៊ូចជា៖  

− សទីល ៊ូសាុំងផតស (Stylosanthes)  
− ម្៊ូគ៊ូណា(Mucuna bracteata) 
− ព៊ូលអអារយីា (Pueraria phaseoloides) 
− សង់ប្តូលសមា  (Centrosema pubescens) 
− ប្បាការយីា  (Brachiaria brizantha) 

លៅស ៊ូ 
ដ្ុំណាុំល ហី៊ូរផផ្ល 
ដ្ុំណាុំពពួកសផណ្ត ក 
លចក ដ្៊ូង 
 

សុំាល ់
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− កា ៊ូរ ៊ូយ ៊ូម្ (Calopogonium mucunoides)...។ល។ 
ដ្ុំណាុំគប្ម្រដ្ីផ្តល់ផ្លប្រលយាជន៍ជាលប្ចីន៖ 
− កាត់រនាយការហ៊ូរលប្ចាុះ ដ្ី 
− រកាសុំលណី្ម្ដ្ី 
− ផ្តល់សារធាតុចិញ្េ ៊ឹម្  
− េរ់សាក ត់ការល៊ូតោស់រុកេជាតិចបប្ង។ 

រ៊ូរភាពេី២៧  ព៊ូលអអារយីា  
(Pueraria phaseoloides)            
 

រ៊ូរភាពេី២៩    សទីល ៊ូសាុំងផតស       
(Stylosanthes)   

 
 

រ៊ូរភាពេី២៨ ប្បាការយីា  
(Brachiaria brizantha) 
 

  រ៊ូរភាពេី៣០ ម្៊ូគ៊ូណា 
  (Mucuna bracteata) 
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៣.៧ ការស្វើឲ្យណបកណរក 

   កល៊ូនលៅស ៊ូម្ួយចុំនួនមានការផរកផម្កយតឺ និងដុ្ុះល៊ូតលៅលលីខពស់ ាម ន
ផម្ក ផដ្លជាលេាផ្លល្វីឲ្យលដ្ីម្ប្ស ៊ូនល ងីលៅលលី លដ្ឋយសារការពប្ងីកេុំហុំ
លដ្ីម្យតឺ។ លដ្ីម្លៅស ៊ូាុំងលន្ធុះប្តូវបានជុំរុញឲ្យផរកផម្ក លដ្ីម្បេីេួលបាន
គប្ម្រសល៊ឹកលអ លហយីលដ្ីម្លៅស ៊ូដុ្ុះល៊ូតោស់ និងមានេប្ម្ង់លអ។ 
 ការជុំរុញឲ្យផរកផម្កប្តូវល្វីលៅលលីលដ្ីម្លៅស ៊ូផដ្លមានអាយុយា ងតិច១៨
ផខ លដ្ឋយលប្រឧីរករណ៍្កាត់សុំរកជុុំវញិលដ្ីម្។ វ ិ្ ីលនុះគឺដ្ឋក់ឧរករណ៍្លៅលលី
លដ្ីម្ផដ្លមានកម្ពស់ ២,៥ផម្ ប្តពីដ្ី រចួរងវិលម្ួយជុុំលដ្ីម្ លដ្ីម្បឲី្យឧរករណ៍្
អាចកាត់សុំរកដ្ល់សាច់ល  ី (រ៊ូរភាពេ៣ី១)។ វ ិ្ ីលនុះអាចល្វីឲ្យផរកផម្កពី 
៤-៥ផម្ក។ លប្ៅពីវ ិ្ ីសាន្តសតខាងលលីលគមានមានវ ិ្ ីសាន្តសតលផ្សងៗលេៀតលដ្ីម្បឲី្យ
លដ្ីម្លៅស ៊ូផរកផម្ក។ វ ិ្ ីសាន្តសតាុំងលន្ធុះមានដ្៊ូចជា ការកាត់តួសល៊ឹកលៅផផ្ៃក
ខាងចុងលចញ និងការលកាត រកុំព៊ូលប្តួយលដ្ឋយសល៊ឹក។ ការលកាត រកុំព៊ូលសល៊ឹកផដ្ល
លកាត រន៊ឹងប្តូវប្សាយលចញលប្កាយរយៈលពល៣ លៅ ៤អាេិតយ រន្ធទ រ់ម្កលប្ជីស
លរសីផខៃងផដ្លដុ្ុះលចញលអចុំនួន ៥ យា ងលប្ចីន។ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
រ៊ូរភាពេី៣១  ការល វ្ីឲ្យផរកផម្ក 

កផនលងដ្ឋក់
ឧរករណ៍្ 
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ផ្្ែកទី ៤ 

ការគ្របគ់្រ្សលីការសចៀរជរ័សៅេ  ូ
 

ផ្លិតផ្លលសដ្ាកិចេសុំខាន់ររស់លដ្ីម្លៅស ៊ូ គឺេ៊ឹកជ័រលៅស ៊ូ(Latex) 
ផដ្លជារុកេរសដ្៊ូចេ៊ឹកលដ្ឋុះលាមានលៅកៃុងសុំរកលដ្ីម្លៅស ៊ូ។ េ៊ឹកជ័រលៅស ៊ូប្តវូ
បានប្រម្៊ូលផ្លត្ថម្រយៈលចៀរសុំរកលៅថា ការលចៀរជ័រ។ ការលចៀរជ័រលនុះពាក់
ព័នាលៅ ន៊ឹងការលរីកមុ្ខលចៀរយា ងលេៀងាត់ លដ្ឋយការលចៀរន៊ូវសុំរកលដ្ីម្លៅស ៊ូ 
លសតីងៗ យា ងប្រុងប្រយត័ៃ លដ្ីម្បកីាត់ផ្ត ច់សរបសជ័រផដ្លមានផ្ទុកេ៊ឹកជ័រ លដ្ឋយ
ម្ិនរ ុះពាល់ដ្ល់ប្សារ់កុំរ ីយ ៊ូម្ (Cambium) ររស់លដ្ីម្លៅស ៊ូផដ្លជាអៃក
រលងកីតសុំរកល ងីវញិនិងសាច់ល ។ី  

ការលចៀរជ័រលដ្ីម្លៅស ៊ូគឺជាដ្ុំណាក់កាលបនការប្រម្៊ូលផ្ល លហយីផផ្ៃក
សុំខាន់រុំផុ្តររស់លដ្ីម្លៅស ៊ូ គឺសុំរក។ ការប្គរ់ប្គងសុំរកលៅស ៊ូលដ្ឋយប្រុង
ប្រយត័ៃ និងហមត់ចត់កៃុងកុំ ុងលពលលចៀរជ័រអាចរកាលសារភាព តបម្លលសដ្ាកិចេររស់
ចមាក រលៅស ៊ូសប្មារ់រយៈលពលយា ងតិច២៥ឆ្ៃ ុំ។  ដ្៊ូចលនុះ អៃកលចៀរជ័រប្តូវផតេេួល
ការរណ្តុ ុះ រណាត លឲ្យបានចាល់ោស់។ 

 

៤.១  លកខែៈវិនិចឆ័យននការសបើករតខសចៀរដាំប៊ូង 
  

លដ្ីម្លៅស ៊ូផដ្លអាចលរីកមុ្ខលចៀរដ្ុំរ៊ូងបានលុុះប្ត្ថផតមានរងវង់លដ្ីម្េុំហុំ
ចារ់ព៥ី០ស.ម្.ល ងីលៅ លដ្ឋយវាស់ន៊ូវកម្ពស់ ១ផម្ ប្តពីដ្ី ឬលជីងដ្ុំរ ី និងមាន
ចុំនួនលដ្ីម្យា ងតិច ៧០%បនចុំនួនលដ្ីម្សរុរ(រ៊ូរភាពេី៣២)។   
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រ៊ូរភាពេី៣២ លដី្ម្លៅស ៊ូអាចលចៀរជ័របាន 
 

៤.២  បសចេកសេសននការសចៀរជ័រ 
         ៤.២.១ ទិសននម្តខកចៀរ 

េិសររស់សរបសជ័រលៅកៃុងសុំរកលដ្ីម្លៅស ៊ូ គឺជាចុំនុចដ៏្សុំខាន់កៃុងការ
លរីកមុ្ខលចៀរ។ ការកាត់សរបសជ័រលដ្ីម្លៅស ៊ូបានកាន់ផតលប្ចីន ន៊ឹងេេួលបាន
េ៊ឹកជ័រលៅស ៊ូបានកាន់ផតលប្ចីន។ មុ្ខលចៀរផដ្លមានចុំលណាត ពីសាត ុំលៅលឆវង(A) 
កាត់សរបសជ័របានតិចជាងមុ្ខលចៀរផដ្លមានចុំលណាតពីលឆវងលៅសាត ុំ(B)។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

រ៊ូរភាព៥៣ ការរលងកីតមុ្ខលចៀរ 
រ៊ូរភាពេី៣៣ េិសបនការលចៀរជ័រ 

 

េុំហុំលដី្ម្ ៥០ស.ម្. 

 

 

មុ្ខលចៀរមិ្នប្ត៊ឹម្ប្តូវ 
កាត់សរបសជ័រតិច 

មុ្ខលចៀរប្ត៊ឹម្ប្តូវ 
កាត់សរបសជ័រ

លប្ចីន 

សរបសជ័រ 

១ 
ផម្
 ប្ត
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         ៤.២.២ ចាំកណ្ឋតម្តខកចៀរ 
មុ្ុំបនចុំលណាតមុ្ខលចៀរ មានសារៈសុំខាន់សប្មារ់ការលចៀរជ័រ លដ្ីម្បរីកា

សុំរកលចៀរជ័រឲ្យបានយ៊ូរត្ថម្ផដ្លអាចល្វីលៅបាន និងការពារការបាត់រង់េ៊ឹក
ជ័រលៅស ៊ូ(រ៊ូរភាពេី៣៤)។ រ ុផនតប្រសិនលរីចុំលណាតមុ្ខលចៀរារលពកល្វីឲ្យេ៊ឹក
ជ័រលហៀរលចញត្ថម្ផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ លហយីលរីមុ្ខលចៀរមានចុំលណាតខពស់ល្វីឲ្យចុំផណ្ក
សុំរកលៅសល់លប្ចីនលៅលពលលចៀរដ្ល់ផផ្ៃកគល់ខាងលប្កាម្។ 

ដ្៊ូលចៃុះមុ្ុំចុំលណាតមុ្ខលចៀរសម្ប្សរគឺ ៣០ដ្ឺលប្ក លដ្ីម្បឲី្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរបានលអ
និងការពារការហ៊ូរលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ(រ៊ូរភាពេី៣៥)។ 
   

 
 

រ៊ូរភាពេី៣៤ ការរលងកីតចុំលណាតមុ្ខលចៀរប្ត៊ឹម្ប្តូវ  រ៊ូរភាពេី៣៥ ការរលងកីតមុ្ុំចុំលណាតប្ត៊ឹម្ប្តូវ 
 

          ៤.២.៣ ទ្ររវវង្ម្តខកចៀរ 
ប្រផវងមុ្ខលចៀរ គឺជាប្រផវងសុំរកផដ្លប្តូវលចៀរកៃុងម្ួយពន្ធល ក។ ប្រផវង

មុ្ខលចៀរមានេប្ម្ង់ជាលសពៀរា ល់(រាងជាអកសរS)។ ប្រផវងមុ្ខលចៀរផវង(លចៀរជុុំវញិ
លដ្ីម្ (S)) អាចរនាយការល៊ូតោស់លដ្ីម្លៅស ៊ូ ពីលប្ពាុះសារធាតុចិញ្េ ៊ឹម្ផ្លិត
លៅកៃុងសល៊ឹកម្ិនអាចរុំោស់េីត្ថម្សុំរក។ ដ្៊ូចលនុះ ការលចៀរសុំរកជុុំវញិលដ្ីម្
រគអ ក់ដ្ល់លុំហ៊ូរសារធាតុចិញ្េ ៊ឹម្ ផដ្លផ្តល់ការល៊ូតោស់ដ្ល់លដ្ីម្លៅស ៊ូ។ 

មុ្ខលចៀរចុំលណាត
លពក 

មុ្ខលចៀរប្ត៊ឹម្ប្តូវ 
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 ការលរីកមុ្ខលចៀរដ្ុំរ៊ូងលលីលៅស ៊ូប្តូវលចៀរម្ួយភាគពីរ(លចៀរពាក់កណាត ល
ជុុំវញិលដ្ីម្ S/2) បនេុំហុំលដ្ីម្លៅស ៊ូ។ មុ្ខលចៀរផវងអាចរលងកីនេិនៃផ្លលៅដ្ុំណាក់
កាលដ្ុំរ៊ូង រ ុផនតេិនៃផ្លន៊ឹងថយចុុះរន្ធទ រ់ពីការលចៀរជ័ររយៈលពល២ឆ្ៃ ុំរន្ធទ រ់។ 
 

         ៤.២.៤ ចង្វវ ក់ននការកចៀរ 
 ចគវ ក់បនការលចៀរគឺជាចុំនួនលចៀរកៃុងម្ួយខាៃ តលពល បនការលចៀរជ័ររលលី
លដ្ីម្លៅស ៊ូ។ ។ ចគវ ក់បនការលចៀរជ័រផដ្លសម្ប្សររុំផុ្តលៅកម្ពុជា គឺការលចៀរ៣
បថងម្តង (d/3)។ ត្ថម្ប្រព័នាលនុះ ចមាក រលៅស ៊ូប្តូវបានផរងផចកជារីលវន។ លវនេី១លចៀរ
បថងេី១ លវនេី២ លចៀរបថងេី២ លហយីលវនេ៣ី លចៀរបថងរន្ធទ រ់។ ប្រព័នាលនុះអាចឲ្យលដ្ីម្
លៅស ៊ូសប្មាកបានចុំនួនពីរបថង។   
 ការលចៀរជ័ររាល់បថង (d/1) ម្ិនប្តូវបានលគផណ្ន្ធុំឲ្យអនុវតតលេ ពីលប្ពាុះវា
ចុំណាយសុំរកលប្ចីន ផដ្លរ ុះពាល់ដ្ល់ការដុ្ុះសុំរកថមី និងរណាត លឲ្យសុំរក
សងួតផដ្លជាជុំងឺសររីៈលៅថាជុំងឺសងួតមុ្ខលចៀរ(Brown blast)។ 
 

៤.៣ បសចេកសេសននការសបើករតខសចៀរដាំប៊ូង 
 ដ្ុំរ៊ូងប្តូវវាស់េុំហុំលដ្ីម្លដ្ីម្បលី្វីការលប្ជីសលរសីលដ្ីម្លៅស ៊ូ ផដ្លមានរងវង់
លដ្ីម្ ៥០ ស.ម្. លៅកម្ពស់១ម្. ពីដ្ី រន្ធទ រ់ម្កលគលៅចុំណាុំលៅកម្ពស់ ១,៥ ម្. 
ពីដ្ីន៊ូវសញ្ញា  ឬចុំណុ្ចសមាគ ល់ពណ៌្ប្កហម្ លលីលដ្ីម្ផដ្លមានេុំហុំប្តូវខាៃ ត។ 
រចួគ៊ូសរន្ធទ ត់ រពីរ ម្ាៃ ត្ថម្រលណាត យលដ្ីម្ ផដ្លមានចុំណុ្ចប្ក៊ឹតសុំាល់
លន្ធុះ លដ្ីម្បផីចកផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរជាពីរផ្ទ ុំងរ ុនាៃ  លដ្ឋយដ្ឋក់ផម្ ប្តល ផីដ្លមាន
ប្រផវងពីរផម្ ប្តផ្អ៊ឹម្ជារ់  លហយីរញ្ឈរប្សរនិងសាា នភាពលដ្ីម្ឲ្យចុំពាក់កណាត ល 
រចួឆ៊ូតឲ្យមុ្តលប្ៅរនតិចត្ថម្ផម្ ប្តល ។ី គួរកត់សមាគ ល់ថា រន្ធទ ត់ រាុំងពីរមាន
េិសផររលៅរករងលៅស ៊ូ។  

រន្ធទ រ់ម្កលគយកឧរករណ៍្គុំរ៊ូប្កិតមុ្ខលចៀរ (េង់ជ័យ)ល្វីអុំពីរនទុះអាលុយម្ី
ញ ៊ូ ម្ ម្កដ្ឋក់ផ្អ៊ឹរលៅន៊ឹងលដ្ីម្លៅស ៊ូប្តង់ចុំណុ្ចសមាគ ល់ ១,៣ម្. ពីដ្ីរចួគ៊ូស
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គុំន៊ូសត្ថម្រនទុះអាលុយម្ីញ ៊ូ ម្ លដ្ីម្បរីលងកីតមុ្ខលចៀរ ផដ្លមានមុ្ុំ ៣០ដ្ឺលប្គ។ េ
នទ៊ឹម្ន៊ឹងលនុះ លគប្តូវប្កិតសុំរកសប្មារ់លចៀររយៈលពល ១ផខ, ៣ផខ, ៦ផខ និងម្ួយ
ឆ្ៃ ុំ។ ចុំលនៀរចុំណាយសុំរកកៃុងម្ួយឆ្ៃ ុំចុំលពាុះលដ្ីម្លៅស ៊ូលេីរលរីកមុ្ខលចៀរថមី គឺ 
១២ស.ម្.។  
 
 

          ៤.៣.១ ជកទ្រៅម្តខកចៀរ 
 សរបសេ៊ឹកជ័រប្រម្៊ូលផ្ៅុ ុំលប្ចីន លៅជិតប្សារ់កុំរ ីយ ៊ូម្(Cambium)។ ដ្៊ូលចៃុះ
លដ្ីម្បេីេួលបានេិនៃផ្លជ័រលប្ចីន លគប្តូវលចៀរឲ្យបានលប្ៅលដ្ឋយេុកកប្មាស់ ១ម្.ម្. 
ពីប្សារ់កុំរ ីយ ៊ូម្(រ៊ូរភាពេី៣៦)។ ការលចៀររ ុះសាច់ល (ីររួសឆអ៊ឹង) រណាត ល
ឲ្យមានសាៃ ម្រដ្ិររដុ្រលៅលពលសុំរកដុ្ុះថមីល ងីវញិលហយីវាក៏ពនយតឺការល៊ូតោស់ 
ររស់លដ្ីម្លៅស ៊ូផ្ងផដ្រ។ 

   
រ៊ូរភាពេី៣៦ ការរគហ ញពីជលប្ៅបនការលចៀរ 

         ៤.៣.២ ការចាំណ្ឋយសាំបក 
 ការចុំណាយសុំរកកុំលណី្តប្តូវផតប្តួតពិនិតយជាចាុំបាច់ លដ្ីម្បឲី្យការលចៀរ
ជ័រមានរយៈលពលផវង ផដ្លផ្តល់លេាភាពដ្ល់ការដុ្ុះសុំរកថមីល ងីវញិ និងអាច
ប្ត រ់ម្កលចៀរលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរដ្ផដ្លលន្ធុះវញិបាន។ ផ្ទុយលៅវញិវាម្ិនេេួល

សាល រប្ពា 

សរបសជ័រ 
មុ្ខលចៀរ សាច់ល  ី

កុំរ ីយ ៊ូម្ 
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បានេ៊ឹកជ័រលប្ចីនលេលៅលពលផដ្លលគលចៀរសុំរកប្កាស់។ មុ្ខលចៀរកនលុះលសពៀរា ល់
លចៀររាល់រីបថងម្តង (S/2, d3) ជា្ម្មត្ថការចុំណាយសុំរកប្រចាុំផខប្រផហល ១,២ ស.ម្
សប្មារ់សុំរកកុំលណី្ត និង ១,៥ ស.ម្. សប្មារ់សុំរកដុ្ុះថមី។  ដ្៊ូលចៃុះការចុំណាយ
សុំរកកៃុងម្ួយឆ្ៃ ុំសប្មារ់សុំរកកុំលណី្តប្រផហល ១២ស.ម្. និង១៥ស.ម្. 
សប្មារ់សុំរកដុ្ុះថមី។ 
 

         ៤.៣.៣ កព កវលាននការកចៀរជ័រ 
 ការលចៀរជ័រប្តូវផតល្វីលៅលពលប្ព៊ឹកប្ពល៊ឹម្មុ្នលពលបថងរុះត្ថម្ផដ្លអាចល្វី
លៅបាន លដ្ីម្បឲី្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរបានយ៊ូរ ពីលប្ពាុះលពលបថងរុះសមាព ្លៅកៃុងសរបសេ៊ឹក
ជ័រថយចុុះ លដ្ឋយសាររុំភាយនិងរ ុំហួតេ៊ឹកកៃុងសល៊ឹកលៅស ៊ូ ។ 

         ៤.៣.៤ រានកចៀរ 
 រានលចៀរ គឺជាចុំនួនលដ្ីម្លៅស ៊ូផដ្លអៃកលចៀរមាៃ ក់អាចលចៀរបានកៃុងម្ួយ   លវ
ន។ ការកណ្ត់ចុំនួនលដ្ីម្កៃុងម្ួយរានលចៀរអាប្ស័យលៅលលីេុំហុំលដ្ីម្  ប្រផវងមុ្ខ
លចៀរ សាា នភាពដ្ី និងជួនកាលលលីតប្ម្ូវការជ័រលៅស ៊ូ។ 
 លៅលលីដ្ីរារលសមីប្រព័នាលចៀរ S/2, d3 ចុំនួនលដ្ីម្លៅស ៊ូកៃុង១រានលចៀរមាន
ចុំនួនប្រផហល៥០០លដ្ីម្។ លៅលលីដ្ីជប្មាលចុំនួនលដ្ីម្លៅស ៊ូសម្ប្សរ កៃុង       
១រានលចៀរមានចុំនួន ពី៤០០ លៅ ៤៥០លដ្ីម្។ កៃុងម្ួយរានលចៀរ អៃកលចៀរជ័រលប្រី
លពលពី ២ លៅ ៣ លមា ង លដ្ីម្បេុីកលពលឲ្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរបានរយៈលពលផវងមុ្នការ
ប្រម្៊ូលេ៊ឹកជ័រ។  

៤.៣.៥ ក បឿនកចៀរជ័រ  
លលបឿនលចៀរជ័រអាប្ស័យលលីសាា នភាពដ្ី លកេខណ្ឌ ផ្ទ ុំងលចៀរ ប្រព័នាលចៀរជ័រ  

កប្មាស់សុំរក គមាល តបនចលន្ធល ុះលដ្ីម្ និងសុខភាពររស់អៃកលចៀរជ័រ។ 
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ជា្ម្មត្ថលដ្ីម្លៅស ៊ូផដ្លមានរងវង់លដ្ីម្េុំហុំ ៥០សង់េីផម្ ប្ត និងមាន
សុំរករលោងផដ្លលចៀរកនលុះលសពៀរា ល់លប្រីរយៈលពល១០វនិ្ធេី/លដ្មី្។ ដ្៊ូលចៃុះលដ្ីម្បី
លចៀរជ័រលលីលដ្ីម្លៅស ៊ូចុំនួន៥០០លដ្ីម្ លគប្តូវលប្រីរយៈលពលប្រផហល ៣លមា ង។ 

         ៤.៣.៦ ការបាំពាក់ឧបករណ៍ទ្រតង្ជ័រ 
ប្រផវងពីមុ្ខលចៀរម្កចានប្តងជ័រមានប្រផវង ៣៥ ស.ម្. លៅចលន្ធល ុះពីមុ្ខ

លចៀរម្កសាល រប្ពាមានប្រផវង ១៥ស.ម្. និងពីសាល ប្ពាម្កចានប្តងជ័រមានប្រផវង 
២០ស.ម្.។ លគឆ៊ូតចងអ៊ូររាងលប្ៅរនតិច លដ្ីម្បឲី្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរចុុះម្កលប្កាម្កាត់ត្ថម្
សាល រប្ពារ៊ូចប្សក់ធាល ក់ច៊ូលកៃុងចាន។  

 

         ៤.៣.៧ ការចាប់ក្្ើ ម្កបើកម្តខកចៀរយកជ័រ 
មុ្នន៊ឹងចារ់លផ្តីម្ដ្ុំលណី្រការលចៀរជ័រដ្ុំរ៊ូងលគប្តូវលរីកមុ្ខលចៀរចុំនួន ៣ពន្ធល ក 

ជាមុ្នសិន លដ្ឋយលចៀរត្ថម្លុំន្ធុំខាៃ តមុ្ុំចុំលណាតមុ្ខលចៀរ ផដ្លបានលរៀររារ់លៅ
កៃុងរលរៀរលរីកមុ្ខលចៀរខាងលលីនិងអនុវតតត្ថម្ជុំហានដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 

ពន្ធល កេី១ ៖លចៀរលសីរៗត្ថម្គុំរ៊ូចុំលណាតមុ្ខលចៀរ។ 
ពន្ធល កេី២ ៖លចៀរត្ថម្លុំន្ធុំបនពន្ធល កេី១ឲ្យបានលប្ៅជាងពន្ធល កេី១រនតិច។ 
ពន្ធល កេី៣ ៖រុញពន្ធល កលចៀរឲ្យបានដ្ល់ជលប្ៅត្ថម្រេដ្ឋា នផដ្លបានកុំណ្ត់

គឺេុក១ម្.ម្.ពីប្សារ់កុំរ ីយ ៊ូម្(Cambium)។ 
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រ៊ូរភាពេី៣៧ ការរគហ ញពីរលរៀរដ្ឋក់ចុំេីត្ថុំងផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរឲ្យបានប្ត៊ឹម្ប្តូវ 

៤.៤ ការគ្រប់គ្រងការសចៀររតខសលើ 
ការលចៀរមុ្ខលលីប្តូវបានលគលប្រី លដ្ីម្បេីេួលបានេិនៃផ្លលកីនលប្ចីនភាល ម្ៗពី

លដ្ីម្លៅស ៊ូ។ លៅកម្ពុជាការលរីកមុ្ខលចៀរលលី គឺលគអនុវតតម្ួយភាគរួនលសពៀរា ល់
(S/4)។ ការលចៀរមុ្ខលលីចារ់លផ្តីម្ពីកម្ពស់បនផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរខាងលប្កាម្។ ការ
លចៀរលលីផ្ទ ុំងលចៀរប្តូវបានល្វីឲ្យប្សរន៊ឹងេិសដ្៊ូចការលចៀរមុ្ខលប្កាម្។ រន្ធទ រ់ម្ក
លគរលងកីតចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរចុងរញ្េ រ់ លដ្ឋយគ៊ូសរញ្ឈរចងអ៊ូរល ងីលលីចុំណុ្ចកណាត ល 
បនផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរកនលុះលសពៀរា ល់(S/2)។ រន្ធទ រ់ម្កភាជ រ់ចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរដ្ុំរ៊ូង លៅ
ចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរចុងរញ្េ រ់លដ្ឋយរលងកីតចុំលណាតផដ្លមានមុ្ុំ ៤៥ដ្ឺលប្គ។ លចៀរ២ 
លៅ ៣ពន្ធល ក ចុុះលប្កាម្រហ៊ូតបានេុំហុំមុ្ខលចៀររ ុនន៊ឹងផផ្លពន្ធល ក។ រន្ធទ រ់ម្កមុ្ខ
លចៀរលដ្ញម្កលលីលដ្ឋយរលងកីនជលប្ៅលចៀរជារនតរន្ធទ រ់ លដ្ឋយេុកកប្មាស់សុំរក
ប្រមាណ្ ១,០-១,៥ម្.ម្. ពីប្សារ់កុំរ ីយ ៊ូម្។ 
 

១៥ស.ម្. 

២០ស.ម្. 
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រ៊ូរភាពេី៣៨ ការរគហ ញពីរលរៀរលចៀរមុ្ខលលី  
 

           ៤.៤.១ ទិស និង្ចាំកណ្ឋតម្តខកចៀរ 
 ចុំលពាុះមុ្ខលចៀរលប្កាម្ ចុំលណាតមុ្ខលចៀរ ៣០ដ្ឺលប្ក គឺសម្ប្សរសប្មារ់
េ៊ឹកជ័រហ៊ូរត្ថម្មុ្ខលចៀរលដ្ឋយម្ិនមានការលហៀរេ៊ឹកជ័រលចញពីចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរ។ចុំលពាុះ 
មុ្ខលចៀរលល ីចុំលណាតមុ្ខលចៀរ ៤៥ដ្លឺប្ក ប្តូវបានលគផណ្ន្ធុំឲ្យអនុវតត លដ្ីម្បកុីុំឲ្យ
មានការលហៀរេ៊ឹកជ័រលចញពីចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរ។  
 

         ៤.៤.២ ជកទ្រៅននការកចៀរ 
 វ ិ្ ីសាន្តសតបនការលចៀរលអ គឺជាការលចៀរម្ិនឲ្យរ ុះសាច់ល (ីររួសឆអ៊ឹង)។ អៃក
លចៀរជ័រប្តូវប្រុងប្រយត័ៃល្វីយា ងណាកុុំឲ្យមានររួសដ្ល់សាច់ល  ី លដ្ីម្បកីារពារ
ជាតិេ៊ឹកផដ្លលចញពីសាច់ល មី្កោយច៊ូលជាម្ួយេ៊ឹកជ័រ ផដ្លល្វីឲ្យេ៊ឹកជ័រ
មានកុំហារ់ារ និងរណាត លឲ្យេ៊ឹកជ័រលហៀរលចញលប្ៅចងអ៊ូរ។ 
 សុំរកកុំលណី្តបនផ្ទ ុំងលចៀរមុ្ខលលី មានកប្មាស់ប្កាស់ និងមានសរបសជ័រ
លប្ចីន ផដ្លតប្ម្ូវឲ្យមានការលចៀរលប្ៅជាងការលចៀរមុ្ខលប្កាម្ ផតលជៀសវាងកុុំឲ្យរ ុះ
ប្សារ់កុំរ ីយ ៊ូម្។  
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         ៤.៤.៣ ការចាំណ្ឋយសាំបក 
 ការចុំណាយសុំរកមានភាពខុសៗាៃ អាប្ស័យលៅលលីកម្ពស់មុ្ខលចៀរ 
និងអាយុររស់សុំរក។ ចុំលពាុះការលចៀរមុ្ខលលី ផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរដ្ុំរ៊ូងលៅារផដ្ល
លគអាចរកជ័រកកលចញពីមុ្ខលចៀរ លហយីការចុំណាយសុំរកមានប្រមាណ្ ២ស.ម្
កៃុងម្ួយផខ។ ការលចៀរមុ្ខលលីកាន់ផតខពស់ លគម្ិនចាុំបាច់រកជ័រកកលចញល យី  
លដ្ឋយការលចៀរប្តូវលប្រីកមាល ុំងសងកត់ដ្ុំរ៊ូងជាការសុំខាន់ លដ្ីម្បកីាត់ជ័រកក រ ុផនត
អាចន៊ឹងចុំណាយសុំរកលប្ចីន។ ការលចៀរមុ្ខលលីកាន់ផតខពស់ការចុំណាយសុំរក
កាន់ផតលប្ចីន ពីលប្ពាុះសុំរកររស់វាប្កាស់ជាង និងរ ៊ឹងជាង។   ការចុំណាយសុំរក
លៅលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរលលីពី ៣,៥ស.ម្. - ៤ស.ម្. គឺជាការ្ម្មត្ថ។ 
 

          ៤.៤.៤ ការទ្ររម្៊ូ ទឹកជ័រ 
 ចុំលពាុះការលចៀរមុ្ខលលី(upward tapping) ចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរប្តូវលប្រីផខស
សប្មារ់ន្ធុំេ៊ឹកជ័រហ៊ូរលៅដ្ល់ចានេ៊ឹកជ័រ រ ុផនតវាជាការលុំបាកលៅលពលមុ្ខលចៀរ
កាន់ខពស់។ កៃុងករណី្លនុះប្តូវភាជ រ់ផខសន្ធុំេ៊ឹកជ័រលៅខាងចុងបនសាល រប្ពាលដ្ីម្បនី្ធុំ
េ៊ឹកជ័រច៊ូលកៃុងចាន។ ជលប្ម្ីសម្ួយលេៀតគឺការលប្រីសាល រប្ពាពីរភាជ រ់លដ្ឋយផខសន្ធុំ
េ៊ឹកជ័រ លដ្ឋយដ្ឋក់សាល រប្ពាម្ួយលៅជិតមុ្ខលចៀរ និងសាល រប្ពាម្ួយលេៀតលៅជិត
ចានប្រម្៊ូលេ៊ឹកជ័រ (រ៊ូរភាពេី៣៩)។  
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រ៊ូរភាពេី៣៩ រផប្ម្រប្មួ្លខលុះលប្រីកៃុងការលចៀរពីលប្កាម្លៅលលី 

         ៤.៤.៥ ពនាល កកទ្ររើសទ្ររប់ម្តខកចៀរក ើ 
ពន្ធល កលចៀរមុ្ខលលី (upward tapping) មានផផ្លរាងអកសរ V ។ ចុំផណ្កឯ 

ពន្ធល កលចៀរមុ្ខលប្កាម្ (downward tapping) មានផផ្លរាងជាអកសរ U។ ពន្ធល កប្តូវ
បានផ្លិតជាចងអ៊ូរផ្ង រផដ្លមានមុ្ុំប្សួច ផដ្លល្វីឲ្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរជារ់បានលអត្ថម្ចងអ៊ូរ។  
មុ្ុំសម្ប្សរររស់ពន្ធល កផផ្លអកសរ Vគឺ ៦០ ដ្ឺលប្ក (រ៊ូរភាពេី៤០)។ លរីពន្ធល កមានមុ្ុំ
ត៊ូចជាង ៦០ដ្ឺលប្ក  វាមានការពិបាកកៃុងការសុំលលៀង និងយកសុំរកលចញពីផផ្លពន្ធល ក 
លដ្ឋយផផ្លររស់វាមានមុ្ុំប្សួច ផដ្លពនារលពលបនការលចៀរជ័រ។  

 

រ៊ូរភាពេី៤០ ពន្ធល កផផ្លអកសរ Vលប្រីសប្មារ់លចៀរមុ្ខលលី 

សាល រប្ពា សាល រប្ពា 

ផខសន្ធុំជ័រ 
សាល រប្ពា 

ផខសន្ធុំជ័រ 
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៤.៥  ការគ្រប់គ្រងផ្ទ ាំងរតខសចៀរ 
 ការលចៀរពាក់កណាត លជុុំលសពៀររា ល(S/2)លៅលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរេី១(B0-1) 
គឺប្តូវអនុវតតន៍ចារ់ពីឆ្ៃ ុំេី១ រហ៊ូតដ្ល់ឆ្ៃ ុំេ៦ី។ រន្ធទ រ់ម្កលយងីចាុំបាច់ប្តូវល្វកីារ
ផ្ល ស់រត៊ូរផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរេី១ (B0-1) លៅផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរេី២ (B0-2) លហយីការលចៀរ
លលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរេី២ ប្តូវបានអនុវតតន៍រហ៊ូតដ្ល់ឆ្ៃ ុំេី១០ គឺចារ់លផ្តីម្ពីឆ្ៃ ុំេី៧ 
រហ៊ូតឆ្ៃ ុំេ១ី០។ លហយីរនតលចៀរលេៀតលៅឆ្ៃ ុំេី១៣ ឆ្ៃ ុំេី១៦ ឆ្ៃ ុំេី១៩និងរញ្េ រ់
កៃុងឆ្ៃ ុំេ២ី២។ ចុំលពាុះការលចៀរមុ្ខលលីប្តូវបានលចៀរលៅកៃុងឆ្ៃ ុំេី១១ និងឆ្ៃ ុំេី១២ 
លហយីក៏ផ្អ កចុំនួនម្ួយឆ្ៃ ុំសិន។ លហយីការលចៀរមុ្ខលលីន៊ឹងចារ់លផ្តីម្លចៀរកៃុងឆ្ៃ ុំ
េី១៤ និងឆ្ៃ ុំេី១៥ លហយីក៏ផ្អ កលចៀរចុំនួន២ ឆ្ៃ ុំលេៀត និងរនតលចៀរចុំនួន២ ឆ្ៃ ុំ
លេៀត។ (ការប្គរ់ប្គងផ្ទ ុំងលចៀរដ្៊ូចរ៊ូរភាពេី៤១ )  
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  រ៊ូរភាពេី៤១ ការប្គរ់ប្គងផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ 
 
 
 

Y1= ឆ្ៃ ុំេី១ 
Y2 =ឆ្ៃ ុំេី២ 
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៤.៦  លកខែៈសរបតតិអ្នកសចៀរជ័រ 
អៃកលចៀរជ័រប្តូវមានភាពអុំណ្ត់  រហ័សរហួន ភាពចាស់ោស់ និងជុំន្ធញ។ 

អៃកលចៀរជ័រប្តូវផតមានសុខភាពលអ លដ្ីម្បលី្វីការគរឲ្យមានប្រសិេាភាព។ ជាការ
ប្រលសីរអៃកលចៀរជ័រគួរផតេេួលការរណ្តុ ុះរណាត ល លដ្ីម្បឲី្យកសិករយល់ដ្៊ឹងពី
លកេណ្ៈសររីៈលដ្ីម្លៅស ៊ូ សារៈសុំខាន់ររស់សុំរក និងមុ្ខគរផដ្លាក់េងន៊ឹង
ផផ្ៃកដ្បេលេៀតលលីលដ្ីម្លៅស ៊ូ។ អៃកលចៀរជ័រប្តូវមានលកេណ្ៈសម្បតតសិុំខាន់ៗដ្៊ូច
ខាងលប្កាម្៖ 

➢ លចៀរឲ្យបានលប្ៅ លចៀសវាងរ ុះសាច់ល  ី(ររួសឆអ៊ឹង) 
➢ រកាចុំលណាតមុ្ខលចៀរឲ្យបានលេៀងាត់ លចៀសវាងហ៊ូរេ៊ឹកជ័រលលីផ្ទ ុំងលចៀរ 
➢ ពិនិតយការចុំណាយសុំរកឲ្យបានប្ត៊ឹម្ប្តូវ លដ្ឋយម្ិនលលីសពីគុំន៊ូស
ប្ក៊ឹតបនការចុំណាយសុំរក 

➢ រញ្េ រ់ការលចៀរជ័រត្ថម្រានឲ្យបានលលឿនត្ថម្ផដ្លអាចល្វីលៅបាន 
លដ្ីម្បឲី្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរប្សក់បានយ៊ូរមុ្នលពលប្រម្៊ូលេ៊ឹកជ័រ។  
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ផ្្ែកទី ៥ 
ការស្វីរាំសោចកម្មបស្កីនទិនែ្ ល 

 

ការល្វីរ ុំលោចកម្មលលីលដ្ីម្លៅស ៊ូ គឺជាវ ិ្ ីសាន្តសតសារធាតុគីម្ី លដ្ីម្បាីញ
យកេ៊ឹកជ័រឲ្យបានលប្ចីនលដ្ឋយវាម្ិនល្វីឲ្យមុ្ខសរបសជ័រឆ្រ់សទុះ និងល្វីឲ្យេ៊ឹកជ័រ
ហ៊ូរបានយ៊ូរ។ ការល្វីរ ុំលោចកម្ម ល្វីឲ្យកសិករេេួលបានេិនៃផ្លជ័រលៅស ៊ូលប្ចីន
លដ្ឋយម្ិនចាុំបាច់រលងកីនប្រផវងមុ្ខលចៀរ និងចគវ ក់លចៀរ។  
 

៥.១  រតែសរបតតិននការស្វើរ ាំសោចករម 
➢ រលងកីនររមិាណ្េិនៃផ្លយា ងតិច៣០%  
➢ ចុំណាយសុំរកតិច លដ្ឋយសារម្ិនចាុំបាច់រលងកីនប្រផវងមុ្ខលចៀរ និង
ចគវ ក់លចៀរ។  

➢ ពនាការលចៀរលលីសុំរកដុ្ុះល ងីវញិ ផដ្លល្វីឲ្យការដុ្ុះសុំរកថមីបានលអ
លពញលលញ។ 
 

៥.២  ថ្នន ាំរ ាំសោច 
 លអលតហវ៊ូន ឬលអផប្តល ផដ្លល ម្ ុះគីម្ី អាសុីត ២ កលរ  ៊ូលអេីល ផ្៊ូសវរកិ    
(2chloroethyl-phosphoric acid) គឺជាធាតុសប្មារ់ល្វីរ ុំលោចកម្មរលងកីន  
េិនៃផ្លជ័រលៅស ៊ូផដ្លលគនិយម្លប្រី។ សារធាតុលអលតហវ៊ូនលនុះន៊ឹងរុំផលងជាឧសម័ន 
លអេីផ ន លៅលពលោរលលីសុំរកផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ ផដ្លល្វីឲ្យលុយត៊ូអុីដ្(Lutoid) 
កៃុងសរបសជ័រមានលុំន៊ឹង(ម្ិនឆ្រ់ផរកសទុះរនាសរបសេ៊ឹកជ័រ)  ល្វីឲ្យេ៊ឹកជ័រហ៊ូរ
បានយ៊ូរ ន្ធុំឲ្យេិនៃផ្លេ៊ឹកជ័រលកីនល ងី។ 
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៥.៣  កាំហាប់ថ្នន ាំរ ាំសោច 
ជាេ៊ូលៅថាៃ ុំរ ុំលោចលក់លៅលលីេីផ្ារមានកុំហារ់៥%។ ត្ថម្រេដ្ឋា ន

រលចេកលេស លគប្តូវរនាយកុំហារ់វាម្កលៅប្ត៊ឹម្ ២,៥% សប្មារ់លប្រីលលីការលចៀរ
លដ្ីម្លៅស ៊ូលកមង។ លដ្ីម្បីរនាយកុំហារ់ពី ៥% ម្កលៅប្ត៊ឹម្២,៥% លគប្តូវយក   
លអលតហវ៊ូនផដ្លមានកុំហារ់ ៥%ចុំនួន ១លីប្ត ោយជាម្ួយេ៊ឹក១លីប្ត។  
ចុំលពាុះការលចៀរមុ្ខលលី ឬលចៀរសមាល រ់លដ្ីម្លគលប្រីលអលតហវ៊ូនមានកុំហារ់៥%។ 
ររមិាណ្ថាៃ ុំរ ុំលោចផដ្លប្តូវោរកៃុងម្ួយលដ្ីម្ៗមានចុំនួន ១ប្កាម្ លដ្ឋយលប្រីជក់
ប្សកីដ្៊ូង ឬប្ចាស់ដុ្សល្មញ ប្ជលក់ម្ួយលលីកសប្មារ់ោរម្ួយលដ្ីម្។ 

 

៥.៤  ចាំនួនដង និងសពលសវលាសគ្បើថ្នន ាំរ ាំសោច 
ចុំនួនដ្ងបនការលប្រីថាៃ ុំរ ុំលោចតិច ឬលប្ចីនកៃុងម្ួយឆ្ៃ ុំ អាប្ស័យលលីព៊ូជ

(កល៊ូន)លៅស ៊ូ។ ត្ថម្ការអនុវតតកនលងម្កថាៃ ុំរ ុំលោចប្តូវបានលប្រីជាម្្យម្ពី ២-៤
ដ្ង/ឆ្ៃ ុំ កៃុងរយៈលពល ៣ផខម្តង។ ច៊ូរកុុំលប្រីថាៃ ុំរ ុំលោចលៅរដ្៊ូវលៅត  ឬរដ្៊ូវរ ុំលហយី 
(ផខកុម្ភៈ - ផខលម្សា)លដ្ីម្បកីារពារលដ្ីម្លៅស ៊ូពីការាញយកផ្លហួសកប្ម្ិត។ 

ការល្វីរ ុំលោចកម្មប្តូវប្រប្ព៊ឹតតលៅ ២៤ លៅ ៤៨ លមា ងមុ្នលពលលចៀរលលីវក
រន្ធទ រ់លេៀត។ ការល្វីរ ុំលោចកម្មលលីសកប្ម្ិតកុំណ្ត់ អាចរណាត លលដ្ីម្លៅស ៊ូ
លខាយ សុំរកសងួត និងេ៊ឹកជ័រផលងហ៊ូរ ផដ្លលគលៅថាជម្ងឺសងួតមុ្ខលចៀរ។  

 

៥.៥  វិ្ីលាបថ្នន ាំរ ាំសោច 
 ការោរថាៃ ុំរ ុំលោចមានវ ិ្ ីលផ្សងៗាៃ ដ្៊ូចខាងលប្កាម្៖ 

➢ ការោរលលីសុំរកលកាសលប្កាម្មុ្ខលចៀរ (Ba: Bark application) 
➢ ការោរលលីចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរ (Ga: Groove application) 
➢ ការោរលលីមុ្ខលចៀរ (La: Lace application) 
➢ ការោរលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀររចួ (Pa: Panel application)។ 
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         ៥.៥.១ ការលាបក ើសាំបកកកាសកទ្រកាម្ម្តខកចៀរ (Ba: Bark application) 
 លកាសប្សារ់ខាងលប្ៅបនសុំរកលចញលសតីងៗ កម្ពស់ប្រផវង ៥ស.ម្ លៅ
ខាងលប្កាម្មុ្ខលចៀរ រចួោរថាៃ ុំរ ុំលោចលសតីងៗ លលីចុំផណ្កផដ្លបានលកាសរចួ
លដ្ឋយលប្រីជក់មុ្ខរារលសមី។  

 
រ៊ូរភាពេី៤២ ការោរថាៃ ុំរ ុំលោចលដ្ឋយលប្រីជក់ 

 

         ៥.៥.២ ការលាបក ើចង្អ៊ូរម្តខកចៀរ (Ga: Groove application) 
 រកយកជ័រមុ្ខនិងជ៊ូតសុំអាតេ៊ឹកជ័រ។ោរថាៃ ុំរ ុំលោចលលីចងអ៊ូ រមុ្ខលចៀរ
លដ្ឋយ លប្រីជក់(រ៊ូរភាពេី៤៣)។ វ ិ្ ីសាន្តសតលនុះគយប្សួល និងចុំណាយលពល
តិចជាងវ ិ្ ីលកាសសុំរកលចញ និងេេួលបានេិនៃផ្លលឆលីយតរយា ងមានប្រសិេា
ភាព។ 

ផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ 

ការោរថាៃ ុំរ ុំលោច កម្ពស់ 
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រ៊ូរភាពេី៤៣ ការោរថាៃ ុំរ ុំលោចលលីចងអ៊ូរមុ្ខលចៀរ 

         ៥.៥.៣ ការលាបក ើម្តខកចៀរ (La: Lace application) 

 ចុំលពាុះវ ិ្ ីលនុះ ថាៃ ុំរ ុំលោចប្តូវបានលប្រីោរលលីមុ្ខលចៀរលដ្ឋយលប្រីជក់ត៊ូច 
លដ្ឋយម្ិនរកជ័រមុ្ខលចញ ផដ្លវ ិ្ ីលនុះថាៃ ុំរ ុំលោចជារ់លលីមុ្ខជ័រផ្ង និងសុំរក
ដុ្ុះល ងីវញិផ្ង(រ៊ូរភាពេី៤៤)។ វ ិ្ ីលនុះចុំលណ្ញលពលជាងវ ិ្ ីោរលលីចងអ៊ូរ
មុ្ខលចៀរផដ្លរកជ័រមុ្ខលចញ។ 
 

 

រ៊ូរភាពេី៤៤ ការោរថាៃ ុំរ ុំលោចលលីជ័រមុ្ខ 
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           ៥.៥.៤ ការលាបក ើផ្ទ ាំង្ម្តខកចៀររួច (Pa: Panel application) 
ចុំលពាុះវ ិ្ ីលនុះ ថាៃ ុំរ ុំលោចប្តូវបានោរលលីសុំរកដុ្ុះល ងីវញិផផ្ៃកខាងលលី

មុ្ខលចៀរ រន្ធទ រ់ពីលចៀរបានចុំនួន ១ លៅ ២ ផខ (រ៊ូរភាពេី៤៥)និងម្ិនមានការ
លកាសសុំរកលចញលេ។ វ ិ្ ីលនុះគយប្សួល និងចុំណាយលពលតិច  រ ុផនតវ ិ្ ីលនុះ
អនុវតតន៍បានផតចុំលពាុះលដ្ីម្លៅស ៊ូផដ្លសុំរកវាម្ិនប្តូវបានលចៀរម្តងលេៀត។ 

 

រ៊ូរភាពេី៤៥ ការោរថាៃ ុំរ ុំលោចលលីផ្ទ ុំងមុ្ខលចៀរ 
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ឯកសារសោង 

         សសៀវសៅបសចេកសេសសៅស ៊ូ  សម្រមាប់កសិករសៅស ៊ូ ម្ររួសារសៅម្របសេស          
ភីលីពីន(E.A. ALCALA, 2000 manual for rubber smallholder , Philippine) 

អរគនាយកដ្ឋា នសៅស ៊ូ, របាយការណ៍សតីពីលេធផលការងារឆ្ន ាំ២០១៥ និង
េិសសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 

វេិាសាា នម្រសាវម្ររវសៅស ៊ូកម្ពុរ, ២០០៤ បសចេកសេសស្វើថ្នន លបណតុ ុះក៊ូន
សៅស ៊ូកនុងថងត់ាម្លកខណៈម្ររួសារ 

វេិាសាា នម្រសាវម្ររវសៅស ៊ូកម្ពុរ, ២០០៨ ម្រគុសេសបសចេកសេសវ ិ្ ីដ្ឋាំក៊ូន
សៅស ៊ូឆម័្ររ   

វេិាសាា នម្រសាវម្ររវសៅស ៊ូកម្ពុរ, ២០១១ ម្រគុសេសបសចេកសេសរសបៀប
សបើកម្ុខសចៀរដាំប៊ូង 

វេិាសាា នម្រសាវម្ររវសៅស ៊ូកម្ពុរ, ២០១២ ម្រគុសេសបសចេកសេសការរ ាំ
សោចេឹកជរ័សដ្ឋយសម្របើសអសរហ្វ៊ូន    
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អ្រគនយកដ្ឋា នសៅស ៊ូ 
General Directorate of Rubber 

 
National Road No.6A, Phum Bakkheng, Sangkat Prek Leap,  

Khan Chroy Chongva, Phnom Penh, Cambodia 

Tel: (855) 23 67 22 590, 011 827 432 

E-mail: gdr.maff@gmail.com 

                       phengmuthavy@yahoo.com  
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