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ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ 



រមភកថ 

គេ្រមងបង្ហ ញបេចចកវទិយេដើមបបីេងកើនផលិតភពជំុវញិតំបនទ់េន្ល ប (TSTD) ជគេ្រមងជំនួយ បេចចកេទស 

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

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

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

ចតែ់ចង្របតិបត្តិករផទ ល់ ជំនួសមុខឲយមច ស់ជំនួយ ។ គេ្រមង កំពុងេធ្វើករ ក លបងបង្ហ ញបេចចកវទិយកសិកមម 

និង ផ្ដល់េស ពត័ម៌នជនបទ េដើមបបីេងកើន និង ព្រងីក្របក្់របភពចំណូលរបស់្រគួ រកសិករខន តតូច កនុងេខត្ដ 

កំពងច់ម កំពងធំ់ េសៀម ប និង បនទ យមនជយ័។ 
 

គេ្រមងបនអនុវត្តកមមវធីិេធ្វើបង្ហ ញបេចចកវទិយផលិតកមមដំ ំបែន្ល កនុង េខត្តកំពងច់ម និង េខត្តកំពងធំ់ 

េ យសហករជមយួ ្រកុមហុ៊ន្រគបពូ់ជបែន្ល អីុស្តេវស្តិ៍សីុដ អិុនេធើេណសិនណល (East West Seed 

International) កនុងរបូភពកិចចសហករភពជៃដគូរ ធរណៈ-ឯកជន ។ អនកបេចចកេទសរបស់្រកុមហុ៊ន បន

សហករជមយួម្រន្តីកសិកមម េន មមូល ្ឋ នកនុងេខត្តទងំពីរ បនអនុវត្តកមមវធីិេធ្វើបង្ហ ញ និងបណ្ដុ ះប ្ត ល

បេចចកេទសផលិតកមមបែន្ល េ យេ្របើវធីិ ្រស្តបេ្រង នឱយេធ្វើអនុវត្តជកែ់ស្ដង ( េរៀនបែន្លកសិករ) ជជំ នៗ 

មដំ កក់លលូត ស់ េពញមយួវដ្ដដំ ំ។  
 

េសៀវេភែណនបំេចចកេទសស្រមបក់សិករ ស្ដីពី បេចចកេទស្រតសកេ់្រទើង េនះ បនេរៀបចំេឡើងេដើមបផី្ដល់

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

បន្រគបរ់ដូវ េពញមយួឆន ។ំ បេចចកេទសថមីេនះ ជួយ ្រគួ រកសិករ ឲយមន្របភពចំណូលថមី ជ្របចបំែនថមមយួេទៀត 

េ យេ្របើ្របស់ឱយកនែ់តអស់លទធភពនូវធនធនដី-ទឹក និង ធនធនេផ ងេទៀតែដល្រគួ រមន ។  
 

ខ្លឹម រកនុងេសៀវេភែណនបំេចចកេទសស្រមបក់សិករេនះ បនេរៀបចំេឡើងេ យ្រកុមអនកបេចចកេទសអនុវត្ត

របស់្រកុមហុ៊ន្រគបពូ់ជបែន្ល អីុស្តេវស៉្តិ៍សីុដ ស្រមបក់សិករ េ យែផ្អកេលើជំ នអនុវត្តជកែ់ស្ដង និង បទពិេ ធន៍

ទទួលបនេជគជយ័កនុងករ ដំំ ំេនះ រយៈេពលពីររដូវកន្លងមក េនកនុងេខត្តទងំពីរ ។ កនុងករេរៀបឯក រេនះ 

មនករចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករផ្ដល់គំនិត និង ករស្រមួល និងបែនថមខ្លឹម របេចចកេទស កដូ៏ចជ ែផនករចនបថ

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

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

ករអនុវត្តនក៍មមវធីិេធ្វើបង្ហ ញ និងបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្តីពី ករ ដំំ ្ំរតសកេ់្រទើង  មបេចចកេទសថមីេនះ 

ចទទួលបនេជគជយ័ េ យ រមនករគ្ំរទជបជ់បន្តពីថន កដឹ់កន ំ និង បុគគលិក្រកុមទី្របឹក គេ្រមង ពី

េ ក ្របក ់ ថវអមិ  ្របធនស្រមបស្រមួលគេ្រមង TSTD និង ជអគគេលខធិកររង ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ

្របមញ់ និង េន ទ និង ពីមនទីរកសិកមមេខត្ត ទងំពីរ។ 

 

ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ 

ទំនក់ទំនងព័ត៌មនបែនថម 
 

េ ក លីវ ងហុី  អនកជំនញែផនកេផទរ និង ផ ព្វផ យបេចចកវទិយ ៃនគេ្រមង TSTD  

   អីុេមល៉ : livleanghy@gmail.com  



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

• ភជូរ ស់ដីឲយបនមដ៉ល្អ េហើយ លឱយបនពី១០េទ១៥ៃថង ។ 
• ភជួរដី (េគ្រកបី ឬ េគយន្ត) ជេ្រមពី ១៥ េទ ២០ សងទី់ែម្៉រត។ 

 

ករេលើករង ៈំ 

 - ទទឹងរងៈ ១ ែម្៉រត និងបេ ្ត យេទ មលទ្ឋភពដី ែតមនិគួរឲយេលើពី ១៥ ែម្៉រត ែដលេធ្វើឲយពិបកកនុង

   ករែថទដូំចជ  េ្រ ចទឹកដក េ ម ជេដើម។ 

 - កំពស់ៈ េនរដូវ្របងំ ពី២០ េទ ៣០ សងទី់ែម្៉រត និង េនរដូវវស  ពី៣០ េទ ៥០ សងទី់ែម្៉រត ។ 

 - ក់ មកសត្វសងួត ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍  កនុងបរមិណពី ១ េទ ២ គីឡូ្រកម កនុងៃផទដីរង១ ែម្៉រតកេរ ៉កប់

   ្រទបប់តរង េ យ្រចបល់ ឲយសព្វល្អជមយួដីរង។ (សូមេមើល ងេ្របើ្របស់ជី េនទំពរ័ខងមុខ) 
 - ្រគបរងៈ េធ្វើបនពីរ្របេភទ េដើមបទីប់ ក តក់រហូរេ្រចះរង ករពរសំេណើ មដី កតប់នថយករដុះេ ម ។ 

 

ក. េធ្វើរងេ្របើប្ល សទិច្រគបដី    
 
 
 
 
 
 
 
 

១. េ្របើែខ ទញតំរង ់េដើមបេីចះរេ ្ដ កូំន និង េ្របើខន តសំ បេ់ចះរេ ្ត  ពីគុមពមយួ េទគុមពមយួ 

២. េ្របើកំប៉ុងេក្ត សំ បេ់ចះរេ ្ត  

៣. េរៀបចំេ្រទើង សំ ញ់ឲយេហើយ និងបញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង  មុនេពល ។ំ 

១. ៃផទប្ល សទិចពណ៌ទឹក្របក ់ កខ់ងេលើ 

២. េ្របើបនទះឬស េីស្តើង 
ែដលមនមខុ្រសួចសំ ប់
ខទ ស់េជើងរងប្ល សទិច 

៤.យកដីសងកតេ់ជើងរងសងខង 

៣. េ តបនទះឬស  ីេន

សងខងេជើងរង្របែវង 

ពី១៥ េទ២០សងទី់ែម្៉រត 

៥.េចះរេ ្ត េ យ 

 េ្របើកំប៉ុងេក្ត    



ខ. េលើករងេ្របើចេំបើង្រគប 

 
  
  
   
      
 

 
២. ករេធ្វើ នបណ្តុ ះកនូ 
 

 ករេធ្វើេ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល គឺ ចេធ្វើឱយ្រគបដុ់ះបនល្អ  កតប់នថយកររលួយកូន  និង ចករពរកូនដំ ំ 

បនពីករឆ្លងជមងពីឺ សត្វល្អិតចៃ្រង (ែដលមកយយីកូនដំ ំ)។ េ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល ចេធ្វើ មទំហំខងេ្រកម៖ 

• ដំបូលសំ ប្់រគប នៈ កំពស់ ពី ១,៨ េទ ២ែម្៉រតេដើមប ី

ងយ្រសួលេចញចូលែថទ ំ

• កំពស់ នៈ ពី ០,៨ េទ ១ែម្៉រតពីដី 

• ទទឹង នៈ ពី ០,៨ េទ ១ែម្៉រត 

• មនដំបូលករពរទឹកេភ្ល ងនិងសំ ញ់ករពរពន្លឺៃថង 

 (ជករ្របេសើរេ្របើសំ ញ់មនពណ៌ៃបតង) 

• មនជញជ ំងេធ្វើពីសំ ញ់មុង ករពរសត្វល្អិត។ 

រេ ្ត ចេចះជមុចំ្រងក ន ឬ បនួ្រជុង 

០,៥ ម. 

 

០,៥ ម. 

១ ម. 

 

០,៥ ម. 

០,៥ ម. ១ ម. 

០,៥ ម. 
០,៥ ម. 

0,៨ -១ែម្៉រត 

១,៨-២ែម្៉រត 



៣. ករេរៀបចំដីបណ្តុ ះ 
• យកដីមនជីជតិ ១ ភគ យជមយួជី មកេគសងួត ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍ ២ ភគ និងេផះអងគ ម ពី២ េទ ៤ភគ  

(េផះអងក ម្រតូវ្រ ទឹំករយៈេពល ពី៣ េទ ៤យប)់  

• យកលបយែដលបន យ្រចបល់េហើយេទលីងរហូតេក្ត សព្វទងំអស់  

 ផល្របេយជនៃ៍នករ យលបយដសី្រមបប់ណ្ដុ ះកូន គឺ ៖ 

 -  ្រគបង់យដុះ ឬសដុះលូត ស់ល្អ 

 -  កូនបែន្ល្រសូបយកជីជតិបន្រគប្់រគន ់

 -  សម្ល បេ់មេ គ(ជមង)ឺ ែដលបងកឲយកូនបែន្លរលួយ 

 -  សម្ល ប្់រគបេ់ ម ចៃ្រងែដលដុះដេណ្តើ មយកជីពីកូនបែន្ល 

 -  សម្ល បព់ងសត្វល្អិត និង សត្វល្អិតចៃ្រងកនុងដីែដលបំផ្ល ញ្រគបប់ែន្ល 

 

• យកដីែដលលីងេហើយទុកឲយ្រតជកសិ់ន  េទើប កក់នុងកេនទ ង ឬ ថសបណ្តុ ះ 

 យកដីបណ្តុ ះលីង  េហើយ កក់េនទ ង ឬ ថសបណ្តុ ះ 

វធិេីរៀបចំ យលបយដបីណ្តុ ះ 

ដី្រសទបេ់លើ ជីកំប៉ុស្តិ៍ / មកេគសងួត 

េផះអងគ ម 

 យវតថុធតុេដើមទងំអស់ 

ចូលគន រចួលីងឲយេក្ត សព្វដី  



៤. ករេរៀបចំបណ្តុ ះកនូ្រតសក ់
• ្រតូវេរៀបចំបណ្តុ ះ្រគប ់្រពមេពលជមយួគន នឹងករេលើករង  ំ

• ករបណ្តុ ះកូន្រតសក ់

 -  យក្រគប១់្រគប់ កក់នុងបណ្តុ ះផទ ល់កនុង ១ កេនទ ង ឬ ១ រនធ 

  ១ រនធ ថសបណ្តុ ះ ែដលបន កដី់េហើយ។  

 -  េ យដី កំ ស់ ១ សងទី់ែម្៉រត (កន្លះថន ងំៃដ) ពីេលើ្រគប ់

 - េ្រ ចទឹកឲយេជគ េទើបយកថស ឬ កេនទ ងែដល ក្់រគប ់

  េហើយ េទ កក់នុងេ ងបណ្តុ ះ។ 

 -  េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹកឲយេជគលមម ( ចពី ១ េទ២ដង 

  កនុង១ ៃថង ្រស័យ ម ថ នភពដី)។ េបើសិនដីសងួតេពក ច 

  េធ្វើឲយ្រគបម់និដុះ។   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
៥. ករ កំនូ្រតសក ់
 កូន្រតសកម់ន យុ៧ៃថង បនទ បពី់ដុះ្រគបេ់ហើយ ចយក បំន។ បនទ បពី់្រគបដុ់ះបន៣ៃថង  ្រតូវយកកូន

្រតសកេ់ទ កឲ់យ្រតូវពន្លឺៃថង និង កតប់នថយករេ្រ ចទឹកេដើមបពី្រងឹងកូន  មុនេពល  ំ(មនិ្រសេពន បនទ បពី់ )ំ។ 

 
 
 
 
 
 

១. ក្់រគបក់នុងថសបណ្តុ ះ 

២. េ យដីបណ្តុ ះពីេលើ្រគបេ់ទើបេ្រ ចទឹក ៣. យកថសបណ្តុ ះ កក់នុងេ ងបណ្តុ ះ 



• កជី់គីមី មរេ ្ត ្រចបល់ជមយួដីឲយសព្វ  (េបើបន កជី់មុនេពល្រគបប្ល សទិចេហើយ  មនិចបំច់ កជី់

ែថមេទៀតេទ)។ 

• បញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង ្ំរគបប្ល សទិច (េបើេ្រ ចេ យៃដកនុងរេ ្ត រង្រគបប្ល សទិច  ចប ្ត លឲយកូន

បែន្លេ ្ល ក្រសេពន) ឬ េ្រ ចទឹកេលើរងែដល្រគបចំេបើង ។ 

• កូំន្រតសកេ់នេពលរេសៀល 

• រេបៀបដកកូនបែន្លេចញពីថសបណ្តុ ះ  គឺយក្រមមរញុបតថសេឡើងេលើ េហើយៃដមខ ងេទៀតដកកូន្រតសក ់    

ថនមៗេដើមបកំុីឲយ ចឬ់ស។ 

 

 

 

 

 

 

 

៦. ករែថទ ំ
 

៦.១ ករ កជី់គីមបំីបន៉ 

 ពូជ្រតសកប់ងក ត ់(អីុ្របីដ) ្រតូវ កជី់គីម ីនិង េ្រ ចទឹកឲយេទៀងទត ់ េទើបផ្តល់ែផ្លផក បនេ្រចើន។ េពលេវ  

និង បិរមណជី្រតូវ ក ់ ្រស័យ ម្របេភទដី ។  កជី់បំបន៉ឱយេទៀងទត ់េរៀង ល់៧ ៃថងម្តង បនទ បពី់ កូំន

បែន្លេហើយ  ។ ចំេពះដីខ ច ់ ្រតូវ កជី់ឱយញឹកញប ់ែតកនុងបរមិណតិចជងដី ែដលមនលបយេ្រចើនជងខ ច។់ 

យក្រមមៃដរញុបតថស េហើយៃដមខ ងេទៀតទញ

• កូំន្រតសក្់រតឹមដីកំេណើ ត 

• កូំនកបលិ់ចេដើម   

(ដីកំេណើ ត) េធ្វើឲយរលួយកូន 



បរមិណ នងិ េពលេវ ករ កជ់សំី ប្់រតសកពូ់ជបងក ត ់

េពលវ កជី់ ្របេភទជី បរមិណជី កែន្លង កជី់ 

មនុេពល  ំ១៥ៃថង 
 

ជីសរ ី ងគ ( មកសត្វ 
ែដលពុកផុយ ឬ កំប៉សុ្តិ៍) 

១-២ គីឡ ួកនុង 
១ ែម្៉រតកេរ ៉

កបជី់ក ្ដ លរង 
(េពលេរៀបចំរង កគ់្រមបរង) 

មនុ ពីំ៥ េទ ៧ៃថង 
(បនទ បពី់េចះរង) 

ជី ២០-២០-១៥ ៥្រកម (១ ក្រមបដបទឹក

សុទធតូច) កនុង ១គុមព 

បកុកបក់ ្ដ លរេ ្ដ  
(មនុ  ំពី៥ េទ ៧ ៃថង) 

េ្រកយ កូំនបន 
៧ៃថង 

ជី ៤០-០-០ ៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
(២ រនធសងខងគុមព) 

កបជី់ចំងយគល់ពី ៨ េទ ១៥ សងទី់ែម្៉រត  

(សងខងគុមព)  

េ្រកយ កូំនបន 
១៤ៃថង 

ជី ២០-២០-១៥  ៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
(១ រនធ ១គុមព) 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 

េ្រកយ កូំនបន 
ពី ១៨ េទ ១៩ ៃថង 

ជីបំបន៉បញ់ស្លឹក 
(ជី ៣០-៥-៥) 

៥០្រកមទឹក១៦លី្រត 
(ដី ៥០០ ែម្៉រតកេរ)៉ 

បញ់េលើស្លឹក និងេដើម 

េ្រកយ កូំនបន 
២១ ៃថង 

ជី ២០-២០-១៥  ៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
(១ រនធ ១គុមព) 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 

េ្រកយ កូំន ២៨ៃថង 
េ្រកយ កូំនបន 
ពី ២៩ េទ ៣១ ៃថង 

ជី ០-០-៦០   
ជីបំបន៉បញ់ែផ្លផក  
(ជី ១១-៩-៤០) 

៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
៥០្រកមទឹក១៦លី្រត 

(ដី ៥០០ ែម្៉រតកេរ)៉ 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 

បញ់េលើស្លឹក េដើម ផក  

េ្រកយ កូំនបន 
៣៥ៃថង 

ជី ០-០-៦០ យ 
ជី ១៦-២០-០   

៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
(១ រនធ ១គុមព) 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 

េ្រកយ កូំនបន 
៤៣ៃថង 

ជី ០-០-៦០ និង 
ជី ១៦-២០-០  

៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
៣ ្រកមកនុង ១គុមព 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 
(១ រនធ ១គុមព) 

េ្រកយ កូំនបន 
៥១ៃថង 
េ្រកយ កូំនបន 
ពី ៥២ េទ ៥៤ ៃថង 

ជី ០-០-៦០ យ 
ជី ១៦-២០-០ បញ់ជី

បំបន៉ែផ្លផក  
(ជី ១១-៩-៤០) 

៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
  

៥០្រកមទឹក១៦លី្រត 
(ដី ៥០០ ែម្៉រតកេរ)៉ 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 
(១ រនធ ១គុមព) 
បញ់េលើស្លឹក េដើម ផក  

េ្រកយ កូំនបន 
៦០ៃថង 

ជី ០-០-៦០  ៥ ្រកមកនុង ១គុមព 
(១ រនធ ១គុមព) 

កបជី់ចំងយគល់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត 

ចំ ៖ំ ជី១០្រកម (្របែហល ១ ្ល ប្រពបយេសមើ) និង ៥្រកម (្របែហល កន្លះ ្ល ប្រពបយ ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច)។ 



រេបៀប កជ់គីមី ី
ក. ទី ងំ កជី់បំបន៉ 

• រង្រគបប្ល សទិច ឬ ្រគបចំេបើង ្រតូវយកេឈើបុករេ ្ត សងខងគុមព េទើប កជី់ ។ 

• កូំនបែន្លបនរយៈេពល២ ទិតយ   ្រតូវ កជី់ចំងយ ៥ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់។ 

• កូំនបនរយៈេពល ៤ ទិតយ  ្រតូវ កជី់ 

 ចំងយ ពី១៨ េទ ២៥សងទី់ែម្៉រត  ពីគល់។ 

• កូំនបនេលើសពី៦ ទិតយ  ្រតូវ កជី់េន

ចេន្ល ះក ្ត ល ពីគុមពមយួេទគុមពមយួ។ 

ខ. េពលេវ កជី់បំបន៉ 

• កជី់បំបន៉ឱយបនេទៀងទតប់េន្ល ះពី៧ េទ 

១៥ៃថងម្តង បនទ បពី់ កូំនបែន្លេហើយ គឺ

្រស័យ ម្របេភទដី។ ចំេពះដីខ ច ់្រតូវ កជី់ឱយបនញឹកញប ់ែតបរមិណតិចជងដី មនលបយ

េ្រចើនជងខ ច។់ 

• មនិ្រតូវ កជី់េនេពលៃថងេក្ត េឡើយ េដើមបេីជៀស ងករបះ៉ពន្លឺៃថងេក្ត ខ្ល ងំ េធ្វើឱយជីភយ េហើយឆលួេខ្ល ចស្លឹក

េដើមេ្រ ចទឹកភ្ល ម  បនទ បពី់ កជី់េហើយ។ 

 

៦.២ ករេ្រ ចទឹក 

• ្រតូវេ្រ ចទឹកេនេពល្រពឹក េ យបញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង។ 

េបើេ្រ ចេពលៃថង្រតង ់ឬ េពល ង ច (ដីេសើមេនេពលយប)់ 

ចេធ្វើឲយ្រតសកម់នបញ្ហ ដូចជ រលួយ ឬ រ កេដើម។ 

• េ្រ ចទឹកឲយបនេទៀងទត ់មនិ្រតូវឲយដីសងួតជពិេសសបនទ ប់

ពី កូំនេហើយ ។ ពីេ្រពះកូនដំ ំ្រតូវករទឹក ជីសំ បដុ់ះលូត

ស់ ឬស េដើម ស្លឹក ផក  ែផ្ល។ 

• េបើពិនិតយេឃើញេនែកបគល់សងូត(មនិ ចលុញជដំុមូលបន) 

្រតូវេ្រ ចទឹកបែនថម។ េបើដីេនែកបរគល់្រតសកេ់សើមខ្ល ងំ 

(្រចបចដី់មនទឹកេហៀរ ម្រមមៃដ) មនិ្រតូវ កទឹ់កបែនថម

េទ។ ទឹកដកេ់្រចើនេពកេធ្វើឲយ្រតសករ់លួយឬស ឬ ងបេ់ដើមបន 

 
៦.៣ ករចងេដើម និង ករកតស់្លឹក 

• ចងេដើម្រតសកជ់បនឹ់ងែខ សំ ញ់េ្រទើង ឬ េ្រទើងឬស  ីេដើមប ី
ទបេ់ដើមឱយមនលំនឹងេឡើងេ្រទើង ជពិេសសេនរដូវែដលមន

ខយល់។ 

•  កតស់្លឹកែដលេនជបនឹ់ងដីេចញ េដើមបេីជៀស ងករខទ តដីបះ៉្រប ក ់ ែដលជេហតុនឱំយឆ្លងជមង។ឺ 

ចង្អូរសំ បប់ញជូ លទឹក 

រេ ្ត កបជី់បំបន៉ 



 

 

 

៦.៤ ករជំរះេ ម  

 ្រតូវជំរះេ ម ឲយបន ្អ ត េទះបីជរង្រគបចំេបើង ឬ ្រគបប្ល សទិចកេ៏ យ។    េ ម េន មចេន្ល ះរង ឬ កនុង ចំ

ករ គឺជជំរកសត្វល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញ និងជភន កង់រចម្លងជមងដឺល់ដំ ំ។ 

៧. ជមងឺ នងិ សត្វល្អតិចៃ្រង  

៧.១ ជំងឺទំុេលឿងស្លឹក  

 េកើតមនេលើស្លឹក ែដលេយើង ចេមើលេឃើញមនចំនុចអុចពណ៌េលឿង ង្រជុងៗ េហើយដំុពណ៌េនះែ្របជ

ពណ៌េ ន ត។ េនពីេ្រកមៃផទស្លឹកមនេ មដំុៗពណ៌េខម  (េមើលប្រញច ស់ជមយួពន្លឺ្រពះ ទិតយ)។ 

សំគល់៖ ្រតូវបញ់ថន ផំ តិចេន្ល ះពី៣េទ៧ៃថងម្តង េនេពលៃថង ង ច (បញ់េពលៃថង្រតង ់ឬ េពល្រពឹក ចបងកឱយេខ្ល ច

ស្លឹកដំ ំ)។ ថន ផំ តិ្រតូវបញ់ពីខងេ្រកមនិងខងេលើៃផទស្លឹក។  ជករ្របេសើរ  ្រតូវ យជមយួទឹកស្អិតេដើមបឱីយថន ំ

េនជបនឹ់ងស្លឹកបនយូរ។ 

ករកំចតជ់មងទំុឺេលឿងស្លឹក ករករពរជមងទំុឺេលឿងស្លឹក 

១. េបះស្លឹកជមងេឺចញពីេដើមេ យៃដ ឬ 

ឧបករណ៍សំ បក់ត ់(កូនកបិំត កៃ្រន្ត) រចួ

យកស្លឹកេនះេទកប។់ 

២. បញ់ថន េំម កសីុ់ល (Metalaxyl) 

េ យឆ្ល ស់គន   ជមយួថន មំង៉កូ់ែហ ប

(Mancozeb)  បញ់េនេពលៃថង ង ច 

៣. កំុេ្រ ចទឹកេជគជេំពក 

១. ព្រងីកចេន្ល ះជួរ និងគុមព ្ំរតសក ់

២. កំចតេ់ ម ចៃ្រង និងដំ ំអត្់របេយជន ៍

៣. េបះស្លឹកេទើបចបម់នេ គសញញ ជមង ឺេចញ រចួយកស្លឹកេនះ

េទកប។់ 

៤. បញ់ថន េំម កសីុ់ល (Metalaxyl) ឬ ហ្វូេសទីល- ល់ 

(Fosetyl-Al) ករពរជមងកឺនុងតំបនែ់ដលមនសំេណើ មខ្ល ងំ។ 

ចងេដើមជបនឹ់ងសំ ញ់េ្រទើង កតស់ន្លឹកែផនកខងេ្រកម 



៧.២ សត្វល្អិតចៃ្រងV 

 ្រទីប គឺជភន កង់រចម្លងជមងវឺរី ៉សុេទឱយដំ ំ ។  មនរបូ ងតូចៗ ពិបកេមើល េហើយចូលចិត្តរស់េន មកញចុ ំ

្រតួយស្លឹក ែដលជេហតុពិបកកនុងករកំចត់ ។ ្រទីបផ្ល ស់ទីេលឿន េ យ រខយល់េហើយជ្របេភទសត្វល្អិត ្រតូវករ

េពល េដើមបេីផទរជមងវឺរី ៉សុ ពីខ្លួន  េទដំ ំអំឡុងេពលជពជ ក ់រកុខរសដំ ំ ជពិេសសពួកេនះ ចរស់េនេលើដំ ំ

បនជេ្រចើន្របេភទ។ 

វធិនករករពរ និង កំចត ់

• កូនបែន្ល្រតូវ្រគបសំ ញ់សត្វ

ល្អិតេនេពលបណ្តុ ះ 

• េ្រជើសយកែតកូនបែន្លគម ន 

  ជមងេឺទ  ំ

• ដុតបំផ្ល ញកកសំណល់ដំ ំ 

និងេ ម ចៃ្រងកនុងចំករ 

• េ្របើអនទ កស់្អិតពណ៌េខៀវ (យកថងព់ណ៌េខៀវ បកវស្អិតសងខង) ក់

េនជំុវញិចំករ សំ បច់ប្់រទីប។ 
 
 
 
 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមមឆ្ល ស់គន េដើមបកំីចតដូ់ចជ៖ ថន  ំអីុមី ក្លរ្រភដី (Imidacloprid) ថន  ំធយេមថូ ន ់
(Thiamethoxan) ថន  ំ បមចិទីន (Abamectin) រថឺន ំ ស ឌី ចទី់ន (Azadirachtin) ។  

• ្រតូវបញ់េន ម្រតួយស្លឹកេដើមឱយសព្វ  េហើយបញ់ថន េំនេពល ង ច។ 

្រតសកែ់ដលបនឆ្លងជមងវឺរី ៉សុសត្វល្អិតចៃ្រង្រទីប 

រេបៀបេធ្វើអនទ កច់បស់ត្វល្អិតចៃ្រង្រទីប 

កវស្អិតចបស់ត្វល្អិត បកវស្អិតពីេលើអនទ កប់្ល សទិចពណ៌េខៀវ កអ់នទ កច់េន្ល ះពីគន  ៧េទ១០ែម្៉រត 

សំគល់៖  

• មនិ្រតូវយកថន ពុំលកសិកមម យចូលគន េ្រចើនមុខសំ បប់ញ់េទ (ពីេ្រពះ ថន ំ ចមន្របតិកមមជមយួគន      

េធ្វើឲយមនិមន្របសិទិធភព)។ 

• ្រតូវេ្រជើសេរ ើសយកកបលបញ់ទុយេយ ែដលមនលកខណៈ ចល្អ  េទើបថន េំនជបនឹ់ងេដើមស្លឹកបែន្ល 

• ្រតូវេ្របើទឹកស្អិត យជមយួថន សំំ បប់ញ់ 



៨. ករ្របមូលផល 
 

• ទំហំែផ្ល្រតសកេ់បះេទ មតំរវូករទីផ រ។ 

• ្រតូវេបះែផ្លេនេពល្រពឹក េ យេ្របើកៃ្រន្ត 

     កតទ់ង្រតសកែ់ដល មនទំហំលមម។ 

• េបះែផ្ល កក់នុងសមភ រៈ ែដលមនៃផទរេ ង 

េដើមបេីជៀស ងករកកិត និង ជែំផ្ល ។ 

• ចំ តថ់ន កគុ់ណភពែផ្ល្រតសក ់ជ 
     េលខ ១, ២, ៣។ 

• ្រចកថងែ់ដលមនបរមិណសម្រសបមន

គុណភពស្វិតទន។់ 

• ថង្់រតូវេចះរនធតូចៗ េដើមបឲីយមនខយល់េចញ

ចូល កំុឱយេក្ដ េ ្ល ក។ 

• េជៀសស ង្រចកបែន្លេ្រចើនហួសបរមិណ។  

មេ្របើសមភ រៈគម នខយល់េចញចូល េ្រពះ េធ្វើ
ឲយបែន្លខូចគុណភព (ទន ់ែ្របពណ៌េលឿង និង 

ងយរលួយ)។ 



៩. ករកត់្រ ចំណូលចំ យផលតិកមម និង វិភគេសដ្ឋកិចច 

 

៩.១. ករកត្់រ ចំ យចំណូលផលិតកមម 

 
ករកត្់រ ទុកនូវតួរេលខនចំ៍ យចំណូល មន រៈសំខន់ ស់ ។ មន េហតុផលជេ្រចើន ែដលេគ

ចបំច្់រតូវកត្់រ ជ្របច ំពីចំ យចំណូលផលិតកមម ។ េហតុផលចំបងមយួចំនួន មនដូចជ៖ 

 

 ្របសិនេបើគម នករកត្់រ ពីអ្វីែដល្រតូវបនចំ យ េហើយអ្វីែដលបនចំណូលេនះេទ េយើងនឹងមនិ ចដឹង

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

 

 ្របសិនេបើេយើងដឹងចបស់ពីមុខចំ យ និង មុខចំណូលចបស់ ស់ េយើង ចរះិរកវធីិេដើមប ី្រគប្់រគងជំនួញ 

ឲយបនកនែ់តល្អ  កនែ់តបនចំេណញេ្រចើន។  

 

 កំណត្់រ ច្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមបេ់ធ្វើែផនករចំ យេនេពលអនគត ពីេ្រពះេយើង ចដឹងពីតំៃល និង 

ធនធនែដល្រតូវចំ យ ។  

 

េគលេ ចំបងៃនេធ្វើជំនួញ ឬ ផលិតកមមអ្វីមយួ គឺរកបនចំេណញ និង កនែ់តចំេណញេ្រចើន ។ ្របក់

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

្រ ក់ចំ យទងំអស់ ។ ចំ យ ចែបងែចកជ ២ ្របេភទ គឺ ៖  

 

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

សំណង ់ឃ្ល ងំ សំភរៈ ងសងេ់្រទើង្រតសក ់ ធុងេ្រ ច ម៉សីុនបូមទឹក ្របពន័ធេ្រ ច្រសពដំណកទឹ់ក េ ងបណ្ដុ ះ

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

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

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

កំណតចំ់នួន ររេំ ះៃថ្លឧបករណ៍ និង សមភ រៈ កនុង្របេភទចំ យេថរេនះ ចគិតបនេ្រចើនែបប ដូចជ ម 

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

 

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



 (២) ចំ យែ្រប្របួល គឺជ្របេភទចំ យជកែ់ស្ដងស្រមបក់រផលិតមុខផលិតផល ឬ េស ៉កមមអ្វីមយួ។ 

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

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

មន ់្រជូក……) ។ 

 

េដើមបឲីយដឹងចបស់ ថេតើេគលេ េជគជយ័ជំនួញ សេ្រមចបន្រតឹម េនះ េគ្រតូវករពត័ម៌នជចបំច់

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

េវ  ឲយចំេឆ្លើយតប មត្រមូវករទីផ រ និង េទអនគតខងមុខ ។ ខងេ្រកមេនះ ជទ្រមងក់ត្់រ គំរូ មញញមយួ 

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

 

 

ខ. ងចំណូល 

 

េឈម ះផលិតកមមៈ……………………………………… 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមផលិតកមមៈ………………………………… 

  

ៃថងបញចបផ់លិតកមមៈ……………………… 

ល.រ មខុចំ យ ឯក  ចំននួ តំៃល ១ឯក  ទឹក្របកស់របុ 

            

            

            

            
      

      

េឈម ះផលិតកមមៈ……………………………………… 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមផលិតកមមៈ………………………………… 

  

ៃថងបញចបផ់លិតកមមៈ……………………… 
 

ល.រ មខុចំណូល ឯក  ចំននួ តំៃល ១ឯក  ទឹក្របកស់របុ 

            

            

            

            
      

      



៩.២. ងគំរ ូស្រមបវ់ភិគចំ យចំណូលផលិតកមមដំ ំបែន្ល 

កសិករៈ េនៈ 

ដំ ៈំ           (្រតសកេ់្រទើង) ពូជៈ 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមៈ ៃថង្របមលូផលៈ 

ៃផទដីៈ                          (ែម្៉រតកេរ)៉ ចំននួេដើមៈ 

បរយិយ ឯក ្ត  

ចំននួ 

ឯក ្ត  

តៃម្ល ១ 

ឯក ្ត  

ទឹក្របក់

សរបុ 

ចំននួ រ 

រេំ ះ 

្របកស់របុ 
១ រដូវ (េរៀល) 

 ១-ចំណូល             

ក-្របកចំ់ណូលែដលលកប់ន គីឡូ្រកម      
ខ-មនិែមនជ្របកចំ់ណូល(ហូប) គីឡូ្រកម      

ចំណូលសរបុ A     
២ក-ចំ យែ្រប្របួល           

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

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

សរបុចំ យ ែ្រប្របួល (TVC)          

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

សំ ញ់េ្រទើង ដំុ      
សរបុចំ យមនិែ្រប្របួល េថរ (TFC)          

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

៣ខ-ចេំណញ េធៀប ចំ យសរុប (TC)         B 

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

 




