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០១

សចក្ត ីផ្ត ើម 
 ទុរន(Durio Zibethimus Murr)ជា ផ្ល ឈើក  ដលគចា ត់ទុកជា  " ស្ត ច

នផ្ល ឈើ ''។ មា ន  ភព  ភា គខា ងត្ប ូង  ទសមា៉ ឡសុី។ជា ផ្ល ឈើដល  ូវគ

ឱ្យ តម្ល និងចង់បា នបំផុតក្ន ងុចំ  មផ្ល ឈើតា មរដូវកា ល ក្ន ងុតំបន់អា សីុអា គ្ន យ៍។ ផ្ល 

ទុរនមា នក្ល និមិនអា ច   បំា ន បុ៉ន្ត វា មា នរស់ជា តិឈ្ង យុឆា  ញ់។ សា ច់ទុរនមា នជីវជា តិ

ខា  ំងណា ស់ ហើយជា  ភពសំខា ន់នកា បូនអុី   ត វីតា មីន និងសា រធា តុរ៉។ សា ច់ទំុ

 ូវបា នបរិ  គ  ស់ជា ធម្ម តា  និង  ូវបា នគសា្គ  ល់ថា មា នរស់ជា តិឈ្ង ុយឆា  ញ់។ 

ទុរន  ូវបា នគអះអា ងយ៉ា ងច   ស់ថា ជា ឱសថមា នគុណភា ព។ គអា ចកច្ន ទុរនជា 

ដំណា ប់នំ កា រ៉ម បង្អ ម ស្ក រ   ប់ ។ល។ ទុរន  ូវកា របរិយា កា សសើមជា មួយនឹង

របា យទឹកភ្ល ៀងស្ម ើគា  ។ កា រលូតលា ស់ល្អ បំផុត  លើដី  ទា ប់លើក  ស់ និងដី

ល   យខ   ច់លា យឥដ្ឋ  ដលសម្ប ូរ  យសា រធា តុសរីរា ង្គ ។  យហតុថា ទុរន

មិនអា ចធន់   នឹំងសីតុណ ភា ពទា ប ហើយ  វូបា នគកំណត់តំបន់ដា ដុំះក  មរយៈ

កម្ព ស់នីវូ៉ទឹកសមុ   ៨០០ម៉  ។

   ទសកម្ព ជុា  ខត្ត កំពតជា ខត្ត មួយដលល្ប ីល   ញលើដំណា ទុំរន ដល

មា នរស់ជា តិផ្អ មឆា  ញ់  កប  យក្ល ិនក អូបឈ្ង ុយ និងមា នតម្ល ខ្ព ស់ទៀតផង ។ ដំ

ណា ំទុរន  ខត្ត កំពត គឺជា ដំណា ំកំណត់សមា្គ  ល់ភូមិសា ្ត   (Geographical 

Identification Crop)។ បច្ច បុ្ប ន្ន កា រដា ដុំះដំណា ទុំរន  តំបន់នះបា នកា  យជា  ពណី

អស់រយៈពល ជា យូរមកហើយ កសិករយើងជួប  ទះប   ជា  ើនក្ន ុងកា រដា ំដុះ

ដាំ ំណា ទុំរន បុ៉ន្ត យើង  មិនទា ន់បា ន  ះ   យ  ឡើយ។  យត  វូកា រទីផ   រ

ខ្ព ស់ ដំណា ំទុរនបា នកំពុងរីករា លដា ល  បណា្ខ  លខត្ត ផ្ស ងៗទៀត ដលមា នលក្ខ 

ខណ សម  បដូចជា ខត្ត បា ត់ដំបង កំពង់ចា ម រតនគិរី មណ លគិរី  ះកុង  ះសីហនុ 

និងខត្ត  ះវិហា រ។ ដើម្ប ីជួយលើកស្ទ យួដល់វិស័យនះ យើងខ្ញ ុបំា នចងក ងសៀវ  

នះដើម្ប ីចូលរួមផ្ត ល់នូវកា រណនា ផំ្ត ល់នូវបច្ច កទសសំខា ន់ៗ ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព

និងឆ្ល ងតា មរយៈកា រពិ  ធន៍ អស់រយៈពលជា  ើនឆា  ំកន្ល ងមក  ស   ប់ឱ្យ កសិករ

ដលមា នបំណងវិនិ  គ  លើកា រដា ដុំះដំណា ទុំរន  ដើម្ប ីបង្ក ើន   ក់ចំណូលដល់



០២

 ួសា រកសិករ។ កន្ល ងមកយើងបា នជួប  ទះជំងឺជា  ើន និង  ើ   ស់សា រធា តុគីមី

ពំុ  ឹម  ូវតា មបច្ច កទស ដលជា ហតុធ្វ ើឱ្យ ចមា្ក  រទុរនជា  ើនទទួលបរា ជ័យ ជា 

ពិសស   ុកទឹកឈូ ខត្ត កំពត ដលធ្វ ើឱ្យ កសិករជា  ើនបា ក់ទឹកចិត្ត  និងធ្វ ើកា រ

ផា  ស់ប្ត ូរមុខដំណា ំ។ បន្ថ មពីនះតា មកា រអង្ក តបា នបងា  ញឱ្យ ឃើញថា ចមា្ក  រទុរន

 ហល៧០-៨០% មា នកា របំផា  ញទា ងំ  ងុពីពពួកផ្ស ិតសា ហា វក្ន ងុដី(Phythopthora 

palmivora)ដលបំផា  ញ  ព័ន្ធ ឫសទុរន។  យសា រខ្វ ះខា តនូវបច្ច កទស និងបទ

ពិ  ធន៍ កសិករយើង  មិនទា ន់ចះកំណត់  គស ្ញ  របស់ទុរន  ឡើយ គឺភា គ

 ើនកសិករ   ត  លើជំងឺ  លើស្ល ឹក មក និងដើម។ល។

 លទ្ធ ផលនកា រពិ  ធន៍កន្ល ងមក កា រ  ើ   ស់ផ្ស ិតជីវសា ្ត   ីកូឌមា៉ ផ្ស ំ

ជា មួយជីធម្ម ជា តិ គឺមា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់ក្ន ុងកា រកំចា ត់ម  គរលួយឫស និងម  គ

ផ្ស ិត  លើដីដរ។ មិនតប៉ុ  ះ វា ជួយឱ្យ ដំណា ំទុរនទទួលបា នទិន្ន ផល និងមា ន

គុណភា ពខ្ព ស់ទៀតផង។  លបំណងសំខា ន់នសៀវ  នះ គឺចង់ឱ្យ កសិករយើង

ទទួលបា ននូវបច្ច កទសសម  បដើម្ប ីធា នា នូវសុវត្ថ ិភា ពមិន  ើ   ស់នូវសា រធា តុ

គីមីពុល  ើនហួសហតុដលបង្ក   ះថា  ក់ដល់សុខភា ពអ្ន កបរិ  គ ជួយថរក   

បរិសា  ន និងផ្ត ល់ទិន្ន ផលខ្ព ស់។

 ជា ទីបញ្ច ប់យើងខ្ញ ុសំុំ  សិទ្ធ ពរដល់កសិករដា ដំំណា ទុំរនទា ងំអស់ទទួលបា ន

 គជ័យ  សិនបើមា នសំនួរសូមទា ក់ទងមកយើងខ្ញ ុំ  ប់ពលវលា ។ 

  ភពវីតា មីនរបស់សា ច់ផ្ល ទុរន ក្ន ុង១០០ក  ម៖

 a  ូតអីុន ២.៩ ក  ម

 a  ខា  ញ់ ៣.៨ ក  ម

 a  កា ល់ស្យ ូម ៤៩ មីលីក  ម

 a  ដក  ២ មីលីក  ម

 a  វីតា មីនអា  ៨ មីលីក  ម 

 a  វីតា មីនស ២៥-៦២ មីលីក  ម អា  ័យ  លើពូជ និងមា នតម្ល  ហា ក់

 ហល  នឹងផ្ល ក ូចថ្ល ុង។
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 a  សា រធា តុអា សុីតអា មិន  ហល ៨  ភទដលរួមមា ន Methionine និង 

Lysine។

 a  ថា មពល  ហល ១៥៦ គីឡូកា ឡូរី។

១.ទីកន្ល ង
 ១.១ សា  នភា ពដី
 i  រយៈកម្ព ស់ធៀបនឹងផ្ទ សមុ  ពី ០-៦៥០ ម៉  

 i ជ   លដីពី ១-៣% តមិនឱ្យ លើស ១៥%

 i ជិត  ភពទឹក

 i  ដីមិនដក់ទឹក ដីទួលជ   ល

 i មា ន  ព័ន្ធ គមនា គមន៍ល្អ  ងា យ  ួលក្ន ុងកា រដឹកជញ្ជ ូន

 ១.២ លក្ខ ណៈដី
 -ដីល   យខ   ច់លា យល   ប់ឥដ្ឋ  ដលមា ន  ភពមកពី  ភទដីបា សា ល់ និង

ក  នីតមា នសា រធា តុសរីរា ង្គ  ើន និងរក   សំណើមបា នល្អ ។ មិនមា ន  ភពម  គ

រលួយឫស (Phythophtora palmivora)
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 i  ដី  ទា ប់លើ  ូវមា នជ   ចា ប់ពី ៥០ស.ម ឡើង  

 i  PH ដីច   ះពី ៦-៧

 ១.៣ អា កា សធា តុ
 i   ពន្ល ថឺ្ង ចា ប់ពី ៤០-៥០ ភា គរយ និងមា នសីតុណ ភា ព ២០-៣០ អង   ស

 i    បរិមា ណទឹកភ្ល ៀងចា ប់ពី ១៥០០-២៥០០ម.ម ក្ន ុងមួយឆា  ំ

 ១.៤  ភពទឹក
 i    ូវមា ន  ភពទឹកសា  តមិនពុលក ខ្វ ក់ មិនមា នសា រធា តុជូរ និង   ។ PH

ទឹកសម  ប  ហលពី៥-៦,៥

 ១.៥  ព័ន្ធ ទឹក
 i    វូកា រ  ឡា យរំ  ះទឹក។ វា មិនធន់នឹងដីហា ប់ណន ឬគា  នអុកសីុសន

 i    វូរក   សំណើមដីជា និច្ច ។ ត  វូកា រទឹកចា បំា ច់  ពលដើមទុរនចញផា្ក   

និងដំា ំណា ក់កា លក្ត ិប។

២. ពូជ
 ២.១ កា រ  ើសរីសពូជ
 បច្ច ុប្ប ន្ន ទីផ   រ  ូវកា រពូជទុរនសំខា ន់ៗដួចជា ៈ ពូជមា៉ ន់ថង ឪខា ក់ ចា ន់ន ី
។ល។

 i    វូ  ើសរីសពូជទុរនដលអា ចបន   ំ  នឹងអា កា សធា តុ មា នសុខភា ព

ល្អ ធន់នឹងជំងឺផ្ស ិតរលួយឫស គល់  ព័ន្ធ ឫសមិនរមួល មា នស្ល ឹក  ើនល្អ  និងពណ៌

បតងចា ស់។

 i   ចំ  ះលទ្ធ ផលដលល្អ បំផុត  វូដា កូំនដលធំល្ម ម ហើយបា នថរក   ក្ន ងុ

ថា  លបណ្ណ ុះកូន  ើនជា ងមួយឆា  ំ

 ២.២ ពូជដលនិយមដា ំ
 ពូជមនថងៈ
 i   ស្ល កឹធំវង (linear-oblong)  នុងស្ល កឹរា ង acuminate ផ្ទ ស្ល កឹរា ង acute

 i   ផ្ល ធំវង
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 i   សា ច់រឹងពណ៌លឿង រស់ជា តិផ្អ មក្ល ិនតិច

 i   ធន់នឹងម  គរលួយឫស

 ២.៣ កា រ  ើ   ស់ពូជ
 តា រា ងទី១  ភពពូជទុរន   ទសកម្ព ុជា 

ល.រ   ះពូជ េ ភព និងកា រនិយម
១ ឪខា ក់ ពូជក្ន ុង  ុកដលនិយមខា  ំងជា ងគ

២ សណ្ណ ង់កិត ពូជក្ន ុង  ុកដលនិយមខា  ំងជា ងគ

៣ មនថង ពូជថ មា នផ្ល ធំ   ប់តូចសា ច់  ើន និយមខា  ំងជា ងគ

៤ ចា ន់ នី  ទសថនិយមគួរសម

៥ ថត រូប ផ្ល ធំ   ប់ធំ មា នដា ំតិចតួច

៦ សៀម ក ហម  ភពមិនច   ស់លា ស់ មា នដា ំតិចតួច

៧ ឡា  សឿក ពូជក្ន ុង  ុក មា នមកតូច និងដា ំតិចតួច

៨ ជូ ហ៊ុត   ប់តូចសា ច់  ើន មា នដា ំតិចតួច

៩ នឹង អួ៊យ ពូជក្ន ុង  ុក   ប់តូចសា ច់  ើន មា នដា ំតិចតួច

១០ អងា្ក  ម ពូជក្ន ុង  ុក ផ្ល តូច ហើយ  ើន មា នដា ំតិចតួច

 ភព៖ កសិករ  ុកទឹកឈូ ខត្ត កំពត

៣. កា រដា ំ
 ៣.១ កា ររៀបចំដី
 ៣.១.១ កន្ល េងដីខ្ព ស់
 i    ូវព   បដីឱ្យ រា បស្ម ើ(ជីក  ព័ន្ធ រំ  ះទឹក  ក្ន ុងចមា្ក  រ)។  សិនបើ

ជា តំបន់ដីខ្ព ង់រា បដលធា  ប់ដា ំដើមឈើ ពីមុនមិន  ូវភ្ជ ួរទ។

 ៣.១.២ កន្ល េងទំនា ប
 i   បើជា តំបន់ទំនា ប  វូលើករងឱ្យ បា នកម្ព ស់ពី៨០-១២០ ស.ម រូចជីករ ្ខ  

 ចំកណា្ខ  លរង។
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 ៣.២ កា ររៀបចំថា  ល
 ៣.២.១ កា របងា្ក  ត់ពូជ
 កា រព  កីពូជទុរនមា នវិធី  ើនដូចជា  កា របណ្ណ ះុ   ប់ កា របំ  មក កា រផ   ំ

 យតមក។ល។ កា របណ្ណ ុះ   ប់ឬផ   ំមកមិនសូវ  ើទ គឺគនិយមកា រផ   ំ  យ

តមក  ើនជា ង   ះវា មិនកា  យ ឆា ប់ឱ្យ ផ្ល  និងផ្ត ល់ទិន្ន ផលខ្ព ស់។

 ស្ថ ានភាពផលិតពូជដំណាំឈើហូបផ្ល េ
 តា មកា រ   វ   វបងា  ញថា ពពូកជំងឺផ្ស ិតក្ន ងុដីដូចជា  Phythopthora, Pythium, 

Fusarium, Sclerotia។ល។ បា នកំពុងឆ្ល ងរា លដា ល   ទសកម្ព ជុា យើងគួរឱ្យ កត់

សមា្គ  ល់។ ភា គ  ើនបំផា  ញ  លើ  ព័ន្ធ ឫសរបស់ដំណា បំន្ល  ឈើហូបផ្ល  ដលពិបា ក

ព   បា ល   ះយើងមិនអា ចសមា  ប់ម  គ  ក្ន ុងដីបា នទា ំង  ុងទ  ះជា ក្ន ុងវិធី

សា ្ត  ណា ក៏  យ ជា ពិសសកា រចំណា យថវិកា រខ្ព ស់ទទួលបា នផលតិច។ ចមា្ក  រដល

ទទួលកា របំផា  ញពីជំងឺទា ងំនះគឺកសិករមិនអា ចទទួលផលល្អ ទ ឬ  វូកា រផា  ស់ប្ត រូមុខ

ដំណា ំទៀតផង។ ឧទា ហរណ៍ ចមា្ក  រក ូច  ធិ៍ សា ត់  ខត្ត បា ត់ដំបង ចមា្ក  រទុរន  

ខត្ត កំពត ឥឡូវនះចមា្ក  រ   ចមួយចំនួន   កុមមត់ខត្ត ត្ប ូងឃ្ម ុ ំក៏មា នវា សនា មិន

ខុសគា  ដរ។ កា រសង្ក តជា ក់ស្ត ងបា នបងា  ញថា  ដំណា ទំា ងំនះយក  ដា ំ  ដីថ្ម ទីើប

នឹងរា ន   (ដី   មា នសុខភា ពល្អ ) ក៏មា នកើតជំងឺផ្ស ិត  ក្ន ុងដីដរ។ អ្វ ីដលកត់

សមា្គ  ល់ជា ងគ គឺកតា  ពូជ បច្ច បុ្ប ន្ន យើងពំុមា នសា  នីយបណ្ណ ះុកូនឈើហូបផ្ល  ដលគា  ន

ជំងឺ  មឹ  វូតា មស្ត ង់ដា បច្ច កទស និងទទួលសា្គ  ល់  យសា  ប័នជំនា ញរបស់ក សួង

កសិកម្ម  ឡើយ។  លគឺកសិករយើងទិញពូជដំណា ំតៗគា  ពីចមា្ក  រដលកំពុងផ្ទ ុះ

ជំងឺទា ំងនះ។ កា របងា្ក  ត់ពូជធ្វ ើតា មទមា  ប់របស់កសិករ មិនមា នកា របន្ស ុទ្ធ ពូជ កា រ

សមា  ប់ម  គ ជា ពិសសដី។

 ៣.២.២ កា រតមេកជា មួយដើមជើងទ េ រ
 i   យកកូនទុរនដលមា នលក្ខ ណៈ ធន់មកបណ្ណ ុះក្ន ុងថង់បា  ស្ទ ីកមកបណ្ណ ុះ

ធ្វ ើជា ជើងទ  រ

 i    ើសរីសមកចញពីដើមទុរនជា ពូជល្អ ដលយើងចង់បា ន



០៧

 i   ពលកូនទុរន(ជើងទ  រ) មា នអា យុបា ន ២-៣ខ មា នស្ល កឹ ៦-៨សន្ល កឹ 

សម  បបំផុតស   ប់យក  បំ  ជា មួយនឹងមកទុរនពូជល្អ ។

 i   ទំហំមកត  ូវឱ្យ ស្ម ើនឹងដើមជើងទ  រ

 i   យកកូនទ  រមកចិតឱ្យ រា ងសំប៉តហើយស៊កចូល  ក្ន ុងសា  មពុះ របស់

មកពូជ

 i   យកស្ក ុតបា  ស្ទ ីចមករំុឱ្យ ណនហើយជិតល្អ  ង់សា  មតំណរ

 i   ក  យតមក  យួបា នរយៈពល ២៥-៣០ថ្ង   វូកា ត់ស្ក តុបា  ស្ទ កចញ 

បើពិនិត្យ ឃើញថា មក  ួយពូជមិន   ន បងា  ញថា កា រតមកទទួលបា នលទ្ធ ផល

ល្អ ។

 i   រក   សំណើមក្ន ុងថង់បា  ស្ទ ីកឱ្យ បា នខ្ព ស់

 i   រក   ទុកក្ន ងុ  ងបណ្ណ ះុដល  ក់  យសំណា ញ់កា រពា រពន្ល ថឺ្ង ។ កូនទុរន

អា យុពី៦-១២ខអា ចយក  ដា ំបា ន។

កា រតមកទុរន

កូនទុរនស   ប់តភា  ប់ជា មួយមក

កូនទុរនពលភា  ប់ជា មួយមក

កូន និងមកទុរន
ពលភា  ប់គា  រួច



 ៣.៣ ច   ះគុម្ព 
 i  កា រដា ដំំណា ទុំរនភា គ  ើនច   ះគុម្ព ពី ៨x៨ម ឬ១០x១០ម និង៨x១០ម

 ៣.៤ វិធីដា ំ
 i  ជីករ ្ខ  ទំហំ ៥០x៥០x៥០ស.ម

 i  យកថង់បា  ស្ទ ីកចញ និងដា ំកូនឱ្យ បា នខ្ព ស់ពីដី  ហល ១០ស.ម  យ

រក   កំុឱ្យ បកដីក   ង។

 i  លុបរ ្ខ   យយកដី  ទា ប់លើដា ក់ក្ន ងុបា តរ ្ខ   និង  ទា ប់ក  ម

ដា ក់ផ្ន កខា ងលើ  យបងា  ប់ដីឱ្យ បា នណនល្ម ម។

 i   ួយដី និងធ្វ ើកំពងជា រៀងរា ល់ឆា  ំ។

៤. កា រថទា ំដំណា ំទុរន
 ៤.១ កា រធ្វ ើគ  បកូនទុរន
 i  កូនទុរនមិនអា ចធន់នឹងក   ថ្ង  និងខ្យ ល់ខា  ងំបា នទ ដូចច្ន ះចា បំា ច់  ូវ

ធ្វ ើម្ល ប់ ឬគ  បឱ្យ វា ។

 i  ម្ល ប់ចា ប់ពី ៣០-៥០% ចំ  ះកូនទុរន  ក  មកម្ព ស់ដើម  ហល ១ ម 

និងអា ចបន្ថ យម្ល ប់  ក  មពន្ល ឺថ្ង ពញលញចា ប់ពីអា យុ ១ឆា  ំឡើង  ។

 i  អា ច  ើគ  បធម្ម ជា តិដូចជា ធា ងដូង ធា ងស្ល ឹកចា ក។ល។

 i  អា ច  ើសំណា ញ់កា រពា រពន្ល ឺថ្ង 



គ  បធា ងដូងធម្ម ជា តិ និងសំណា ញ់កា រពា រក   
 ៤.២ កា រសំអា ត   
 i  សមា  ត    ជំុវិញគល់  ូវធ្វ ើឱ្យ បា នទៀងទា ត់  មុនពលដា ក់ជី។

 i  កា រកមា  ត់   ច    ជា កតា  សខំា ន់ណា សស់   ប់ឈើហបូផ្ល  ប់  ភទ

ជា ពិសសស   ប់ដំណា ំទុរនដលជា ដាំ ំណា ំមា នឫសរា ក់ចា ក់  ដី  ទា ប់លើ

 i    ជា  ភពនកា រដណ្ណ ើម  ូបយកជីជា តិ ជា ជ  កនពួកម  គ និង

សត្វ ល្អ ិតច   ។

 i  ចា ំបា ច់  ូវធ្វ ើកំពងជា មួយនឹងធ្វ ើ    មុនពលដា ក់ជីបំប៉ន

 i   សិនបើ  ើ  ព័ន្ធ   ច  ពទឹក  យទុ  ដំណក់ មិនចា ំបា ច់ធ្វ ើ

កំពងទ គឺ   ន់តសមា  ត    និង  ួយដី។

កា រសមា  ត    និងកំពងទឹក



០៨

 ៤.៣ កា រធ្វ ើគ  បគល់ (Mulching)
 i  ធ្វ ើគ  បគល់  យ  ើចំបើង ឬ   ស្ង តួ និងកា កសំណល់រុក្ខ ជា តិក   ស់

 ហល ១០ស.ម បនា  ប់ពីរដូវវស     ដំណា ក់កា លកូនតូច បនា  ប់ពីដា ំរហូតដល់

ធំអា យុ៣ ឆា  ំ។

 i  កា រដា ំដំណា ំគ  បដូចជា  ដំណា ំចក ពពួកសណ្ណ ក។ល។

គ  បគល់ទុរន  យ  ី   ស្ង ួត

 ៤.៤ កា រ  ើ   ស់ជី
 ៤.៤.១ ជីគីមី
 i  ដា ក់ជី   ប់បា ត ១៥.១៥.១៥ ចំនួន ៥០ ក  និងលា មកសត្វ ពី ៥-១០ គក 

ក្ន ងុ១រ ្ខ  ។ ទុរនអា យុចា ប់ពី១-៣ឆា   ំ  ើជីរូបមន្ត  ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ០.៥-១ គក 

ក្ន ុង ១ដើម/ឆា  ំ ពលវលា ដា ក់ជី ២-៣ដងក្ន ុង១ឆា  ំ និងលា មកសត្វ ពី៥-១០គក  ក្ន ុង

១ដើម ដា ក់  ដើមរដូវវស   តមួយលើក។

 ទុរនអា យុចា ប់ពី ៣-៥ឆា  ំ  ើជីរូបមន្ត  ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៣-៥ គក  ក្ន ុង១

ដើម/១ឆា   ំពលវលា ដា ក់ជី ២-៣ដង ក្ន ងុ១ឆា   ំនិងជីធម្ម ជា តិ(កំបុ៉ស្ត ពី ១០-២០គ.ក 

ក្ន ុង១ដើម ដា ក់  រដូវវស   តមួយលើក។

 ទុរនអា យុចា ប់ពី៦ឆា  ឡំើង   ើជីរូបមន្ត  ១២-១២-១៧-២(N-P-K-Mg-O)

ចំនួន ៥-៨គក  ក្ន ងុ១ដើម/១ឆា   ំនិងលា មកសត្វ ពី ២០  ៤០គក ក្ន ងុ១ដើម ដា ក់  

ដើមរដូវវស   តមួយលើក។



០៩

 កា រដា ក់ជីបំប៉នដើមលើដំណា ំទុរេនឱ្យ ឆា ប់ចេញផា្ក  
 i  មុនពលទុរនចា ប់ចញផា្ក   ូវ  ើជីដលមា នរូបមន្ត  ១២-២៤-១២ ឬ 

៨-២៤-២៤ បរិមា ណ ៣-៥ គក  ក្ន ងុមួយដើម កា រដា ក់ជីនះ  វូធ្វ ើឡើងក  យ  ហល

រយៈពល ២ខ បនា  ប់ពីកា រដា ក់ជីលើកទី១ ដើម្ប ីជួយជំរុញឱ្យ ទុរនឆា ប់ចញផា្ក  ។

 i  ពលដលទុរនចញក្ត ិបក  យពីផា្ក  រីកបា ន ៦០ថ្ង   ើជីរូបមន្ត  ១២-

១២-១៧ ឬ ៨-១២-១២ បរិមា ណ ១-២ គក  ក្ន ុងមួយដើម ដើម្ប ីជួយឱ្យ កា ន់ផ្ល បា ន

 ើន ជា ពិសសជួយបង្ក ើនគុណភា ពផ្ល  កប  យរស់ជា តិផ្អ មឆា  ញ់។

 i  កា រដា ក់ជីបំប៉នគឺធ្វ ើឡើង  យជីករ ្ខ   ខា ងក  មជំុវិញចុងមករា ង

ជា រង្វ ង់ ឬជា ស ្ញ  លខបូក។

 i  បា ចកំ  រសដើម្ប ីបង្ក ើនPHដី ជា ពិសសដីមា នជា តិអា សុីតខ្ព ស់។

កា រ  ី   ស់ជីលើដំណា ំទុរន

ជីកំបុ៉ស្ត 

បា វជីគីមី



១០

 ៤.៤.២ ជីធម្ម ជា តិ
 តា មកា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង កា រ  ើ

  ស់ជីធម្ម ជា តិបា នធ្វ ើឱ្យ ដំណា ទុំរនមា ន

សុខភា ពល្អ  ជួយកា ត់បន្ថ យកា របំផា  ញពី

សត្វ ល្អ ិតច    និងជំងឺ  មទា ំងផ្ត ល់ទិន្ន 

ផលខ្ព ស់ ចំណកឯរស់ជា តិក៏មា នគុណ

ភា ពល្អ ផងដរ។ 

កា រដា ក់ជីបំប៉ន និងបា ចកំ  រ

ដើមទរុនក  យ  ី   ស់ជភី្ន ំបតង
 ៤.៥  លកា រណ៍សំខា ន់ៗ នកា រជំរុញឱ្យ ដំណា ំទុរនផ្ត ល់
ទិន្ន ផលខ្ព ស់
 i   ធ្វ ើឱ្យ ដីមា នសុខភា ពល្អ កា ត់បន្ថ យកា រ  ើ   ស់ជី និងថា  ំពុលគីមី។

 i   ើ   ស់ជីធម្ម ជា តិឱ្យ បា ន  ើន។

 i  ដើមឈើ  វូមា នសុខភា ពល្អ  (ដើម ស្ល កឹ ឫស) និងគា  នកា របំផា  ញពីសត្វ 

ល្អ ិតច    និងជំងឺ។



១១

 i   វូមា នស្ល កឹលូតលា ស់  ើន ទំហំស្ល កឹធំ។ ក្ន ងុទុរន១ផ្ល  វូកា រស្ល កឹចំនួន 

៣៣០សន្ល កឹដើម្ប ីចិញ្ច មឹ និងផ្គ ត់ផ្គ ង់ជីជា តិអា ហា រឱ្យ ផ្ល លូតលា ស់ធំ និងមា នគុណភា ព

ល្អ (រស្ម ីសំ  គល្អ )។

 i  សមា  ត    និងធ្វ ើអនា ម័យចមា្ក  រឱ្យ បា នទៀងទា ត់។

 i    ច  ពឱ្យ បា ន  ប់   ន់  តា មដំណា ក់កា លលូតលា ស់របស់វា ។

 i  ធ្វ ើ  ព័ន្ធ  ឡា យ  ះទឹក ជៀសវា ងកំុឱ្យ មា នទឹកដក់  ក្ន ុងចមា្ក  រ។

 i   ើផ្ស ិតជីវសា  ្ត  ីកូឌមា៉ ដើម្ប ីកា រពា រ និងជំរុញកា រលូតលា ស់  ព័ន្ធ 

ឫស  ពលដល  ើវា លា យជា មួយជីធម្ម ជា តិ ស   ប់ដា ក់   ប់បា ត និងកា រពា រ

ជំងឺផ្ស ិត  ផ្ន កខា ងលើដី។

 i  ផ្ស ិត  កូីឌម៉ា អា ចជួយឱ្យ ដំណា ហូំបផ្ល កា ន់ក្ត បិបា ន  ើន បើ  ៀបធៀប

នឹងដំណា ំ មិនបា ន  ើ   ស់ផ្ស ិតនះ

 i  ជា ក់ស្ត ង កា រ  ើ   ស់ផ្ស ិត  ីកូឌមា៉  អា ចកា ត់បន្ថ យកា របំផា  ញពីសត្វ 

ល្អ ិតច    និងជំងឺបា នយ៉ា ង  ើន។

 ៤.៦  សត្វ ល្អ ិត និងជំងឹ
 សត្វ ល្អ ិតច   ដលបំផា  ញដំណា ំទុរន  ើនជា ងគគឺ

 សត្វ ល្អ ិតច េ   និងវិធា នកា រកំចា ត់

សត្វ ល្អ ិតច   ផ្អ ករុក្ខ ជា តិ  ូវបំផា  ញ វិធា នកា រកា រពា រ និងកំចា ត់
ខ្ញ ុង(សា  បរឹង)(Beetles)  ួយខ្ច ី និងកូន Dimethoate Monocrotophos

ដង្ក ូវ  ះមក(Twig Borers) មកតូចៗ ខ្ច ី និងចា ស់ Dimethoate Monocrotophos

ច(Psyllids)  ខួ្ច  ីនិងស្ល កឹ ដើមខ្ច  ីនិងចា ស់ Dimethoate Monocrotophos Dicis

ដង្ក វូ  ះផ្ល (Tonica sp) ផ្ល Dimethoate Monocrotophos

ច(Haplaphalara sp.)  យួខ្ច  ីស្ល កឹ ផា្ក  ក ពំុ និងក្ត បិ Dimethoate Monocrotophos Dicis

ចពណ៌   ត(Brown scale)  យួខ្ច  ីនិងស្ល កឹ Dimethoate Monocrotophos



១២

 i   ចំ  ះវិធា នកា រកមា  ត់ និង

កា រពា រកា រ  តួពិនិត្យ   លើសា  កស ្ញ  

ដប ឬកញ្ច ប់ថា  ពុំល។ ជា ទូ  កា រណនា ំ

ឱ្យ  ើ   ស់ ថា  ំពុលគីមីទា ំង  ះ បា ន

ប   ក់យ៉ា ងច   ស់ ពីអ    ើ   ស់ និង

 ភទសត្វ ល្អ តិ ដលនឹង  វូកំចា ត់ មា ន

 លើសា  កស ្ញ   ះរួចហើយ។ ដង្ក ូវ  ះសំបកបណា្ដ  លឱ ទុរនងា ប់

ច Psyllids និងដង្ក ូវ  ះផ្ល 

 ពពួកជំងឺដេលបំផា  ញដំណា ំទុរេន េ ើនជា ងគេៈ
 i  ជំងឹស្អ ុយសំបក Patch/stem canker Phytophthora palmivora

 i  ជំងឺរលួយឬស Root rots Phytophthora palmivora

 i  ជំងឺពណ៌ផា្ក  ឈូក Pink disease Corticium Sal Monicolor Berk&Br

 i  ជំងឺអង់   សណូស Anthracnose Colletotrichum Zibethinum Sacc.

 i  ជំងឺ   ស Red rust disease Algal spot  Cephaleurosviresceus Kunze.

 i  ជំងឺរលា កស្ល ឹក Leaf Blight  rhixoctonia solani kuenm



១៣

  ះជំងឹ ផ្ន ករុក្ខ ជា តិ  វូបំផា  ញ វិធា នកា រកា រពា រនិងកំចា ត់
ងា ប់ចុងមកកូនទុរន 
(Die back)

កូនទុរន - Aliette
- Coper based fungicide

រលា កស្ល ឹក(Leaf Blight) ស្ល ឹក - Alette
- Copper base fungicide

ស្អ ុយសំបក
(Patch/stem canker)

ដើម និងមក - ចិតសំបកដលឆ្ល ងចញ
- លា បAlirtte និង Copper based fungicide

រលួយគល់
(Foot rots)

ផ្ន កគល់ - ចិតសំបកដលឆ្ល ងជំងឺចញ
- លាបAlliette និង Copper based fungicide

ផា្ក  ឈូក(pink desease) មកតូច និងធំ -កា ត់ផ្ន កឆ្ល ងជំងឺចញ
-Tridemorp -Teiadimofen -Copper hydroxide

ជំងឺ   ស និងដុះស្ល លើដើម

ជំងឺស្អ ុយសំបក Patch/stem canker disease

 េ ភេទជំងឺ និងវិធា នកា រកំចា ត់



១៤

 គស   ងា ប់ចុងមក Die back និងរលួយឫស Root rot disease

ជំងឺពណ៌សុីជម្ព ូ Pink Disease
 វិធា កា រកំចា ត់  យ េ ើថា  ំពុលធម្ម ជា តិ
 ក. កា រផ្ស ំពីមើមខ្ទ ឹមស
 វិធីសា ្ត  
 i  យកខ្ទ មឹសចំនួន ៥០០ក  បុកឱ្យ ម៉ត់រួច   កំ្ន ងុ   ងមីណរ៉ា ល់(Mineral 

oil) ចំនួន ៥០ម.ល រយៈពល២៤ ៉ ង។

 i  បន្ថ មទឹកចំនួន១លី  លា យជា មួយម   សា បូ៊ ២០មក 

 i  កូរឱ្យ សពរួច   ះឱ្យ សា  ត

 i  លា យជា មួយទឹកចំនួន១០លី  រួចបា ញ់  លើរុក្ខ ជា តិ



១៥

 កា រកំចា ត់៖ មមា ចបំផា  ញស្ល ឹក ដង្ក ូវ  ឹង និងរុយស

 ខ.កា រផ្ស ំពី   ង   ប់   
 i    ងចំរា ញ់ពី   ប់   ចំនួន ៦០ មល និងម   សា បូ៊ ២០មក  លា យជា 

មួយទឹក ១លី  ។

 i  កូរវា ឱ្យ សប់រលា យចូលគា   និង   ះឱ្យ សា  ត

 i  លា យជា មួយទឹកចំនួន ១០លី   ស   ប់បា ញ់  លើរុក្ខ ជា តិ។

 កា រកំចា ត់៖ មមា ចបំផា  ញស្ល ឹក ដង្ក ូវ ទា កគូរ និងច

 គ.កា រផ្ស ំពីមើមខ្ញ ី ខ្ទ ឹមស និងម្ទ ស
 i  យកខ្ទ មឹស ២០០ម.ក    ជំា មួយ   ង មីនរ៉ា ល់ ចំនួន ២០មល រយៈពល

 ២៤ ៉ ង។

 i  យកម្ទ ស ៥០ក  ម និងមើមខ្ញ ី ៥០ក  ម បុកឱ្យ ម៉ត់លា យជា មួយទឹក

ខ្ទ ឹមស  យបន្ថ មទឹកចំនួន ១០០មល។

 i  លា យជា មួយទឹកចំនួន ១០លី  បា ញ់  លើរុក្ខ ជា តិ។

 កា រកំចា ត់៖ មមា ចបំផា  ញស្ល កឹ ដង្ក វូហ្វ ងូ មអំ   ដង្ក វូ  ះផ្ល  ដង្ក វូផនទី ដង្ក វូ

 ះចុងមក  ីប រុយស និងច។ 

 ឃ.កា រផ្ស ំពីម   សា បូ៊ និង   ងឆា 
 i  យកម   សា បូ៊ចំនួន ៥០ក  មលា យជា មួយ   ងឆា  ៥០ ម.ល រួចកូរឱ្យ 

សប់ល្អ ។

 i  លា យជា មួយទឹកចំនួន ១០លី  ស   ប់បា ញ់  លើរុក្ខ ជា តិ។

 កា រកំចា ត់៖ មមា ចបំផា  ញស្ល កឹ ដង្ក វូហ្វ ងូ មអំ   ស្ក ល ច រុយស និងចស។

 វិធា នកា រកំចា ត់  យ  ើថា  ំជីវសា ្ត  
 ម    កូីឌម៉ា  គឺផ្ស ំ  យសា រធា តុធម្ម ជា តិ ១០០% ។ ចំ  ះផ្ស ិត  កូីឌម៉ា 

គឺជា អតិសុខុម   ណ  ូវបា នយកចញពីដី  ក្ន ុង    ដលមា នសុខភា ពល្អ ។ វា ជា 

 ភទផ្ស ិតមា ន   ជន៍ មា នតួនា ទីកំចា ត់ពពួកផ្ស ិតច   ដលបំផា  ញដំណា ទូំ  ។



១៦

បច្ច ុប្ប ន្ន នះមា ន  ភទជា  ើន  លើពិភព  កកំពុងពញនិយមក្ន ុងកា រ  ើ   ស់

ផ្ស ិតនះណា ស់  យសា រវា មា ន   ជន៍យ៉ា ងធំធងទា ងំផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច  សុវត្ថ ភិា ព 

សុខភា ពមនុស្ស  សត្វ  និងបរិសា  ន។ អា ច  ើ   ស់បា នលើ  ប់ដំណា ទំា ងំអស់(  វូ 

បន្ល  ឈើហូបផ្ល   សូ៊ ដូង   ង ល្ហ ងុ   ង   ច ដំណា ធំម្ម ជា តិ ផា្ក   និងរុក្ខ ជា តិលម្អ 

ជា ដើម)។ អ    ើ   ស់  ូវ  ើម   ផ្ស ិត  ីកូឌមា៉ ចំនួន ២០ក  មលា យទឹក២០

លី  ។  ូវបា ញ់  លើស្ល ឹក ដើម និងដីជំុវិញគល់។

 កា រកំចា ត់៖ ពពួកជំងឺផ្ស ិតទា ងំអស់  លើ និងក្ន ងុដីជា ពិសសជំងឺរលួយឫស។ 

កា ត់បន្ថ យកា រ  ើ   ស់ថា  ំពុល។

  ៤.៧ កា រ   ច  ព
   រដូវ   ងំប   កង្វ ះទឹកបា នដើរតួនា ទីសំខា ន់។ ដំណា ទុំរនគឺងា យ

រង   ះខា  ងំណា ស់  នឹងកង្វ ះទឹក ចា ប់តា ងំពីដំណា ក់កា លកូនដល់ទុរនពញវ័យ។

បុ៉ន្ត មា នពូជខ្ល ះអា ចធន់នឹងភា ពរា ងំស្ង តួ។ ដំណា ទុំរនគឺមា ន  ព័ន្ធ ឬសរា ក់ គឺ  ហល

៦០%  វងឬសទា ំងអស់បា ន  មូលផ្ត ុំគា   ក  មមករបស់វា ។ មា នទិន្ន ន័យតិច

តួចណា ស់ដលដឹងអំពី តំរូវកា រទឹករបស់វា ។ ចំ  ះដើមទុរនដលមា នកំពស់ ៤ម៉   

អា ច  ូវកា រទឹករហូត  ដល់ ២០០០លី  ក្ន ុងមួយដើម ក្ន ុងមួយសបា  ហ៍  រដូវ   

បំផុត។ កា រធ្វ ើគ  បគល់របស់វា អា ចជួយរក   សំណើមបា នល្អ ។

 ក្ន ុងកំឡុងពល រដូវ   ំង   ច  ពដើមទុរន   និងក  លជា មួយចំបើង 

ស្ល ឹកឈើ ឬ   ស្ង ួត កា ត់សម្ប កដូង ឬដើមចក។ល។

 i  កូនទុរន  វូកា រសំណើមជា  ចា  ំជា ពិសសក្ន ងុកំឡុងពលមួយខដំបូង

 i  កា រផ្ត ល់ទឹកដល់កូនទុរនដលទើបនឹងដា ំតិចឬ  ើន គឺវា អា  ័យលើ

បរិមា ណទឹកភ្ល ៀង និង  ភទដី។

 i  ដើមទុរនពញវ័យ  វូកា រទឹក  ើនណា ស់ ជា ពិសសរដូវ   ងំ។

 i   ដំណា ក់កា លចញផា្ក   វូកា ត់បន្ថ យទឹក  មា ណ ២០-៣០% ដើម្ប ីឱ្យ 

ទុរនឆា ប់ចញផា្ក  ។



១៧

 i  បុ៉ន្ត  ពលដលវា ចញផា្ក  មា នព៌ណ   តខ្ច  ី  វូ   ចទឹកឱ្យ បា ន  ើន 

លុះដល់ពលដលផា្ក  រីកបា ន  មា ណ ៧-១០ថ្ង  រហូតដល់ផា្ក  រីកពញទំហឹងក្ន ងុដំណា ក់

កា លផ្ស ំកស កា រ   ចទឹក  ូវបន្ថ យ   ឹម ៧០%

 i   ពលដលផា្ក  រីកពញទំហឹងនះ  ូវ   ចទឹកឱ្យ សមល្ម មកំុឱ្យ  ើន

ពក   ះវា នឹងជំរុញឱ្យ ទុរន ប ្ច ញ  ួយថ្ម ីដលអា ចបងា  ក់កា រចញផា្ក  ។

 i   ពលក្ត បិទុរនមា នទំហំបុ៉នពងមា ន់  វូបង្ក ើនកា រ   ចទឹក និងកា ត់

បន្ថ យទឹកវិញ  ពលផ្ល វា ចា ស់ល្អ  ដើម្ប ីឱ្យ ផ្ល ទុរនឆា ប់ទំុ និងមា នសា ច់ណនល្អ ។

 ៤.៨ កា រតា ក់តងមក
 i   ក  យពីធ្វ ើកា រដា រំយៈពលពី ១-៥ឆា   ំ  វូធ្វ ើកា រតា ក់តងមក  យរក   

ទុកដើមម  ផ្ន កកណា្ខ  ល។

 i   យកមកដលដុះទខា  ងំនិង  ង់ឡើងលើលតូលា សមិ់នល្អ  water shoots 

និងមក  ើនគងលើគា   ដើម្ប ីទុកឱ្យ មា នច   ះខ្យ ល់ចញចូល ពន្ល ឺ  ប់   ន់ និងមក

សំខា ន់ៗលូតលា ស់រឹងមា ំបា នល្អ ។

 i   តា ក់តងមក ដលងា ប់បា ក់ និងមា នជំងឺ ឬគា  ន   ជន៍ចញដើម្ប ី

ចៀសវា ងកា រ  បូយកជីជា តិ ឆ្ល ងពពួកម  គផ្ស ិត និងជា ជ  កសត្វ ល្អ តិច   ។

 i   ូវកា ត់  ួយតូចដលដុះលើមក ឬដើមចញ។ ធ្វ ើឱ្យ សភា ពដើមមក

មា នលក្ខ ណៈរឹងមា ំ រូបរា ងដើមទា ំងមូលមា នរា ងសា  តល្អ ជា  ចា ំ។

 i  មក  ផ្ន កខា ងក  ម  វូទុកកម្ព ស់ពីដី  មា ណ១ម៉     ះវា អា ចឆ្ល ង

ជំងឺពីដីបា ន  យងា យ  ួល។

 i   ពលដលធ្វ ើកា រតា ក់តងមកទុរន គួរយកកំ  រក ហមលា ប  ង់

សា  មកា ត់ដើម្ប ីកា រពា រម  គចម្ល ង និងបំផា  ញដើម។

 i  កា រមិនតា ក់តងមក ធ្វ ើឱ្យ មកស្ល កឹ  ផ្ន កខា ងក  មប៉ះ  នឹងផ្ទ ដីដល

បង្ក លក្ខ ណៈងា យ  ួល ឱ្យ ម  គផ្ស ិត  ក្ន ុងដីធ្វ ើកា រចម្ល ងមកផ្ន កខា ងលើដើម ឬ



១៨

 ពលមា នភ្ល ៀងធា  ក់វា អា ចចម្ល ងតា មដី ដលខា  ត  ឡា ក់នឹងមក ឬស្ល ឹក។

 ៤.៩ កា រជំរុញឱ្យ ទុរនចញផា្ក  
 មុនពលដំណា ក់កា លទុរនចញផា្ក    វូឱ្យ ដើមវា មា នសុខភា ពល្អ ពណ៌បតង

ចា ស់ភ្ល ឺរ  ង។ កា រពា រមិនឱ្យ មា នកា របំផា  ញពីសត្វ ល្អ ិតច    និងជំងឺជា ពិសស

ពពួកជំងឺរលួយឬស(Phythopthora palmivora)។

 ៤.៩.១ កា រតា ក់តេងផា្ក  
 i  កា រតា ក់តងផា្ក  មា នសា រៈ   ជន៍ណា ស់  ះបីជា អ្ន កដា មិំនសូវនិយម

ក៏  យ។  ពលដលទុរនចញផា្ក  គួរកា ត់ផា្ក  រំលួស  លខ្ល ះ។

 i  កា ត់ផា្ក  ដលមា ន  ើន  លើមកតូចៗ និងមិនមា នសុខភា ពល្អ 

 i  កា រទុកផា្ក   ើនពកអា ចធ្វ ើ  យក្ត បិវា មា នភា ពទន់ខ   យ មិនរឹងមា ំ និង

មិនកា ន់ផ្ល បា នល្អ ទៀតផង។

កា រកា ត់តងមកដំណា ំទុរន

កា ត់  លមកដល
មិនផ្ត ល់ផល



១៩

 i   ហល ៥សបា  ហ៍ក  យពលចញផា្ក  រីក  ុះ  សិនបើមា នដង់សុីត

ផា្ក   ើនជា ង ៦ទងក្ន ុង  វង ១ម៉  នមកទុរន ឬអា យុផា្ក  របស់វា មា នកា រខុសគា  

 ើន  លើមកតមួយ ចា ំបា ច់  ូវកា រកា ត់រំលួសផា្ក  ទុរនចញខ្ល ះ។ ចំនួនដង់សុីត

ផា្ក  ដលសម  បគឺពី ៣-៦ផា្ក   ក្ន ុង  វងមក១ម៉   និងទុកច   ះពីផា្ក  មួយ  ផា្ក  

មួយ  វង ៣០សម។

ផា្ក  ទុរនក ពុំ និងរីក
 ៤.៩.២ កា រតា ក់តេងផ្ល េ
 i  កា រតា ក់តងផ្ល គឺជា កា រ  ប់  ងផ្ល ឱ្យ សម  ប  នឹងទំហំ និងសុខភា ព

ដើមដលអា ចចិញ្ច ឹមផ្ល បា នល្អ 

 i  កា រជ  ុះ ឬកា ត់រំ  ះក្ត ិបទុរន គឺជា បច្ច កទសសំខា ន់មួយដលជួយ

ជំរុញកា រលូតលា ស់ផ្ល របស់វា  ធ្វ ើឱ្យ ផ្ល មា នរូបរា ង និងគុណភា ពល្អ ។

 i  កា រជ  ុះក្ត ឹបផ្ល គួរធ្វ ើវា  ពលវា ចញពន្ល កក្ត ឹបបា ន ៤-៥សបា  ហ៍។ ផ្ល 

តូច ទ  ង់មិនល្អ  ផ្ល មា នទីតា ំងមិនល្អ  ដូចជា  លើមកតូច ឬមា នអា យុកា លខុសគា  

 ើន  ូវយកចញ។

 i  កា រជ  ុះលើកទី១  ូវឱ្យ  សល់ផ្ល ចំនួន ២-៣  ើនជា ងចំនួនផ្ល 

ដល  ូវទុក។

 i  កា រជ  ុះលើទី២ គឺ  ូវធ្វ ើ  រយៈពលមួយសបា  ហ៍បនា  ប់ពីកា រជ  ុះ



២០

លើកទី១។  សិនបើផ្ល មា នសុខភា ពមិនល្អ  ពណ៌   តក ៉ ជំនួសឱ្យ ពណ៌បតងខ្ច ី 

ឬផ្ល ដលបំផា  ញ  យសត្វ ល្អ ិត និងជំងឺ  ូវបះជ  ុះចញ។

i  បនា  ប់ពី ៦សបា  ហ៍នកា រលូតលា ស់របស់ផ្ល ទុរន  ូវ  ួតពិនិត្យ តា ម

ដា នជា រៀងរា ល់សបា  ហ៍រហូតដល់សបា  ហ៍ទី១០ គិតចា ប់ពីពលចញពន្ល កក្ត ឹបរបស់

វា ។ ជា ទូ  កា រជំរុះផ្ល ទុរនគួរធ្វ ើពី ៤-៥ដង។

i  កា រកា ត់ផ្ល នះគធ្វ ើ ២លើក បនា  ប់ពីលើកទី១  ពលផា្ក  ទុរនរីកបា ន 

៣០-៣៥ថ្ង  និងលើកទី២  ពលតា ក់តងលើកទី១បា ន ២០-២៥ថ្ង ។ ស   ប់ផ្ល 

ទុរនដល  ូវកា ត់ចញ  ះគឺផ្ល ដលលូតលា ស់ និងរូបរា ងមិនល្អ  មា នជំងឺ និងសត្វ 

ល្អ ិតបំផា  ញ។

មិន  ូវទុកផ្ល ទុរនឱ   ីនហួសកំណត់ គឺ  ូវធ្វ ើកា រកា ត់តង 
ឬកា ត់រលួសផ្ល ចញខ្ល ះ

៤.៩.៣ កា រដា ំដំណា ំឆា  ស់
i  ដើម្ប ី  ើ   ស់ឱ្យ អស់លទ្ធ ភា ព គួរដាំ ដំណា ំច   ះជួរជា មួយចក។  ូវ

ដា ំវា មុនដើម្ប ីផ្ត ល់ម្ល ប់ដល់កូនទុរន។

i  អា ចដា ំមា  ស់ ល្ហ ុង និងដំណា ំបន្ល ផ្ស ងៗទៀត  តា មច   ះជួរ។

i  កា រដា ដំំណា រួំមផ្ស ំ  តា មច   ះជួរ គួរបញ្ច ប់មុនដំណា ក់កា លទុរនឱ្យ ផល។



២១

 ៤.៩.៤ ដំណា ក់កា លទំុ
 ទុរនដលមា នផ្ល ចា ស់ហើយ អា ចបះបា នគឺទុរនដលមា នពណ៌ខៀវដិត

លា យពណ៌   តឬខៀវលា យ  ផះចុងបនា  ។ ស្ង តួរងចង្អ រូ បនា  មា នពណ៌   ត  ផះ 

និងមា ន   ប់កន្ទ លួតូចៗ  ជំុវិញគល់បនា  ទងផ្ល មា នពណ៌   ត  គា ។ំ ចំណកគល់

សណ្ណ ង់រីក  ៉ង   ពល  ះផ្ល មា នសំលងស្ទ ក់ៗ(   ងក្ន ងុ)។  ផ្ន កទងរបស់

វា ក៏មា នរា ង  ៉ងហើយរឹង។ បើយើងយកដ   បា ច់ បនា  វា នឹង   បចូលគា  ។ ក  

ពីនះយើងអា ចសង្ក តពីអា យុកា លនពូជទុរនក  យពីផា្ក  ទុរនរីក ដូចជា ពូជមនថង

បះ  មូលផលបា ន។  ពលផ្ល វា ទុំបះរយៈពលបីថ្ង  គឺមា នគុណភា ពល្អ  សើរ

ស   ប់បរិ  គ។

៥.កា រកំណត់ភា ពទំុរបស់ទុរន(Maturuty Indicators)
 កា រកំណត់ភា ពទំុ  ូវបា នគ  ើដើម្ប ីកំណត់  យវិធី ២យា៉ ងគឺ៖

 ៥.១ កា រកំណត់អា យុផ្ល 
 i  កា រកំណត់នះគឺគិតចា ប់ពីថ្ង ចញក្ត ិបរហូតដល់ថ្ង  មូលផល។

 ឧទា ហរណ៍៖ឧទា ហរណ៍៖

 i  ពូជមនថងអា យុអា ច  មូលផលបា ន  ហល ១២៥ថ្ង 

កា រដា ំដំណា ំឆា  ស់ជា មួយទុរន



២២

 i  ពូជក្ន ុង  ុក អា យុអា ច  មូលផលបា ន  ហល ១០៦-១០៨ថ្ង 

 i  ពូជចា ន់នី និងឪខា ក់ អា យុអា ច  មូលផលបា ន  ហល ១១២-១១៣ថ្ង 

 ៥.២ កា រកំណត់  យលក្ខ ណៈរូប និងពណ៌សម្ប ុរនផ្ល 
 កា រផា  ស់ប្ត ូរដលជា ប់ទា ក់ទងជា មួយនឹងភា ពទំុនផ្ល ។

 i  ពណ៌សម្ប កផ្ល ពីបតង  ខៀវដិត លា យពណ៌   ត ឬខៀវលា យ  ផះ

ចុងបនា  ស្ង តួ  រងចង្អ រូបនា  មា នពណ៌   ត   ច ហើយមា ន   ប់កន្ទ លួតូចៗ  ជំុវិញ

គល់បនា  ទងផ្ល មា នពណ៌   ត  គា ំ ចំណកគល់សណ្ណ ង់រីក ៉ ង

 i  សា  មថ្ន រនក្ល បផ្ល ដលដរផ្ច ិតកា  យជា ខុសគា   ឬបង្ក ើតឱ្យ មា នចង្អ ូរ

 i  សំឡងដលបា នប ្ច ញ  យផ្ល ពលបា នទះឭសូរស្ទ ក់ៗ

 i  ផ្ល មា នក្ល ិនក អូបខា  ំងអា ចដឹង  យឃា នវិ ្ញ  ណ។

 i   បនា  របស់ផ្ល  តំបន់រង្វ ង់កណា្ខ  ល (អកា  ទ័រនផ្ល ) គឺទន់ បើយក   ម

ដ   បា ច់ចុងបនា  នឹង   បចូលគា  ។

៦. កា រ  មូលផល
  ជា ទូ  ទុរន  ុះ  ពលវា ទុំ។   ទសមា៉ ឡសុី ឥណ ូនសុី 

និងហ្វ ីលីពីន គទុកឱ្យ ផ្ល វា ទុំ  ុះសិនទើប  មូលផលតា មក  យជា រៀងរា ល់ថ្ង ។

ដំណា ំទុរនក្ន ុងដំណា ក់កា ល  មូលផល



២៣

ផ្ល ទុរនក  យពល  មូលផល

បុ៉ន្ត   ទសកម្ព ជុា យើង គ  មូលផលផ្ល ទុរន  ដំណា ក់កា លទំុ  គា ល  យ

ទុកឱ្យ បា នរយៈពលពី ៣-៤ថ្ង  ទើបផ្ល ទុរនទុំល្អ  និងមា នគុណភា ពឆា  ញ់ស   ប់

បរិ  គ។ ដំណា ំទុរនអា ចចា ប់ផ្ត ើមឱ្យ ផលដំបូងចា ប់ពីឆា  ំទី៣ និងទី ៤បនា  ប់ពីដា ំ។

ទិន្ន ផលផ្ល របស់វា អា ចកើនឡើងរហូតដល់ ៦០-៨០គក ក្ន ុងមួយដើម/ឆា  ំ  ពលវា 

មា នអា យុ ៦ឆា  ំឡើង  ។ វា អា ចផ្ត ល់ទិន្ន ផលចា ប់ពី ១៨០-២០០គក /ដើម/ឆា  ំ ចា ប់

ពីអា យុ ១២ឆា  ំឡើង  ។ អា យុដលអា ចផ្ត ល់ផលរបស់វា គឺរហូតដល់ ២០-២៥ឆា  ំ

បនា  ប់ពីដា ំ៕
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