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១. សេចក្ដីស្ដើម  

បច្ចេកច្េសសទូងស្សូវ ជាជួរររូវបានផសពវផាយ ច្ ើមបីចូលរមួច្្វើឱ្យ
របច្សើរច្ឡើងច្លើផ្ផនកសនដិ-សុខច្សបៀង និងច្លើកសទួយកំររិជីវភាពរបស់ 
កសិករច្យើង ។ ការសទួងស្សូវជាជួរ គឺច្ដដ រសំខាន់ ច្លើការសទូងឱ្យ ររង់ជួរ
ច្រៀបចំ ីផ្ស្សឱ្យបានច្សមើលអ អាយុសំណាបសមស្សប និង មានការផ្ែទំ
បានលអ ច្ោយពិនិរយច្ៅច្លើច្មម  ការរគប់រគងេឹកសារធារុចិញ្េ ឹម និងកត្ដដ
ចង្រងនានា ។  

សារៈប្រសោជន៍ននការេទងូប្េូវជាជួរ  

 េេួលបានេិននផលខពស់ជាងការសទូងត្ដមេំលាប់កសិករ  
 ផដល់លកខខណ្ឌ សមស្សប កនុងការច្របើរបាស់ពនលឺ ខយល់ និងការស្សូប
យកសារធារុចិញ្េ ឹមច្ ើមបីជំរញុការលូរលាស់របស់ ំណំា  

 មានភាពងាយស្សួលកនុងការផ្ែទំ (ច្បាចច្មម  បាចជី ជាច្ ើម)  
 ច្របើរបាស់ពូជរិចលមមររឹមផ្រ ៤០-៦០ គ.ក/ហ.រ 
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ការអនុវត្ដន៍ដាំដុុះដាំណាំររវូក្រកាមការគាំររពីគក្រោង 
 ៣៦២ រគួសារបានេេួលការគំរេពីគច្រមាងអងគការផ្ឃរ 
 កសិករច្លើសពី ៨០ ភាគរយ បានអនុវរដការោំ ុុះ ំណំាស្សូវ 
ច្រកាមការផគរ់ផគង់ពីគច្រមាង  

 េិននផលស្សូវមានការច្កើនច្ឡើងរបមាណ្ ៣២ ភាគរយ ច្បើច្្ៀប 
ជាមួយនឹងការោំ ុុះ ំណំាស្សូវត្ដមេំលាប់កសិករ  

២. ការសរៀរចំថ្នា លេំណារ  

 ភជួរ ី ២-៣  ង ច្លើថ្នន លសំណាប មុនច្ពលសាប  
 ច្រៀបចំ ីថ្នន លសំណាបឱ្យម៉រ់ ច្កៀរឱ្យច្សមើលអ និងមិន ក់េឹក  
 ហាលរគប់ពូជ ១ង្ែៃ រតំ្ដេឹក ១២ ច្ម៉ាង ដអ ប់ ៤៨ ច្ម៉ាង ២ 
 េំហំថ្នន លសំណាប ១០ ម ច្របើពូជ ១ គ.ក  
 សាបពូជ ៤០-៦០ គ.ក សំរាប់សទូងច្លើង្ផទ ីមួយហិកត្ដ  
 សាបច្សដើងលមម និងច្សមើង្ ច្ ើមបីេេួលបានសំណាបច្ថ្នល សលអ  
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៣. អាយុេំណារ  

 
ពូជ ុុះលអ អរត្ដ ំណុ្ុះខពស់ សាបរច្ងវើល សំណាបច្ ើមច្ថ្នល ស   ពូជ ុុះមិនលអ អរត្ដ ំណុ្ុះទប សាបញឹក  

 
អាយុសំណាប គួរផ្បងផ្ចកច្ៅត្ដមអាយុកាលរបស់ ំណំាស្សូវៈ  
o ស្សូវស្សាលៈ អាយុសំណាបពី ២០ ច្ៅ ២៥ ង្ែៃ  
o ស្សូវកណាដ ល និងស្សូវ្ៃន់ៈ ២៥ ច្ៅ ៣០ ង្ែៃ  

៤. ការេទងូប្េូវ  

o សទូងជាជួរច្សមើគន  
o ចច្នាល ុះគុមភ ២៥ ស.ម និងជួរ ២៥ ស.ម 
o សទូង ២ - ៣ ច្ ើមកនុង ១ គុមព និង សទូងរាក់ៗ 
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៥. ការប្ររ់ប្រងទកឹ្  

តំរូវការកំពស់ទឹក  

រំរវូការកំពស់េឹក ណំាស្សូវមាន លកខណ្ៈមិន ូចគន ច្េគឺអាស្ស័យ
ច្ៅច្លើ ំណាក់កាលលូរលាស់របស់ ំណំាស្សូវ ។ ខាងច្រកាមច្នុះ គឺជា
អនុសាន៍មួយចំនួនសំរាប់ ំណំាស្សូវរបសិនច្បើច្យើងមានលេធភាពរគប់
រគន់សំរាប់ការរគប់រគងេឹកៈ  

ក្- វរគលូតលាេ់      តរំូវការទឹក្ 

o  ំណាក់កាល ុុះពនលក សំច្នើម ី  
o  ំណាក់កាលសំណាប  ០ - ២១ ស.ម   
o  ំណាក់កាលជាសនទូង  ១០ - ១២ ស.ម   
o  ំណាក់កាលផ្បកគុមព  ២ - ៥ ស.ម   
o  ំណាក់កាលពនលូរច្ ើម  ៥ ស.ម  

ខ- វរគរសងកើត្ល (មានរយៈសេល ៣៥ នងៃ)  

o  ំណាក់កាលពនលកកួរ  ៥ សម  
o  ំណាក់កាលច្ចញកួរ  ៥ សម  
o  ំណាក់កាលច្ចញដា   ៥ សម  

រ- វរគទុំ (មានរយៈសេល ៣០ នងៃ) តរំូវការទឹក្ 

o  ំណាក់កាលោក់េឹកច្ោុះ  ២-៣ សម   
o  ំណាក់កាលោក់ច្មស៉  ១-២ សម   
o  ំណាក់កាលេំុច្ពញច្លញ  បងហូរេឹកច្ចញ 

៦. ការប្ររ់ប្រងសារធាតុចិញ្ច ឹម 

  ច្សទើរផ្ររគប់រកុខជារិទំងអស់ររូវការសារធារុចិញ្េ ឹម ច្ៅកនុងច្នាុះ សារ
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ធារុចំនួន ១៦ របច្ភេររូវបានចារ់េុកថ្នមាន សារៈសំខាន់ណាស់ សំរាប់
 ំច្ណ្ើ រការ លូរលាស់របស់រកុខជារិ ។ សារធារុទំងច្នុះ មាន ូចជា កាបូ
ន (C) អីុរ ូផ្សន (H) អុកសីុផ្សន (O2) អាសូរ (N) បូ៉ត្ដសយូម(K) កាល់សយូ
ម (Ca) ម៉ាច្ញ៉សយូម(Mg) ផូសវ័រ(P) សាព ន់្័រ (S) កល័រ (Cl) ផ្ ក (Fe) បូរ ៉ងុ (B) 
ម៉ង់កាផ្ណ្ស (Mn) សងា័សី (Zn) េង់ផ្ ង (Cu) និងមូ៉លីបច្ ណូ្ម (Mo)។  

 កនុងចំច្ណាមសារធារុទំងច្នុះ ច្យើងនឹងសិកាផ្រសារធារុចិញ្េ ឹម 
សំខាន់ចំនួន ៣ ច្េ គឺមានអាសូរ (N) ផូសវ័រ (P) បូ៉ត្ដសយូម (K)។ របច្ភេជី
ផ្ លកសិករច្របើរបាស់ ជាេូច្ៅមាន ២របច្ភេ គឺជីគីមី និង ជី្មមជារិ ។  
៦.១ - ជីធមមជាតិ  

៦.១.១- ជីកំ្រ ុេដិ៍  

កំបុ៉សដិ៍ជាកាកសំណ្ល់រកុខជារិច្ផសងៗលាមកសរវ កាកសំណ្ល់ 
ជំុវញិផទុះ ឬកាកសំណ្ល់ កនុងេីរកុង ជាច្ ើម ផ្ លច្យើងយកមកលាយ 
បញ្េូ លគន ត្ដមបច្ចេកច្េសរចួេុកច្អាយរលួយផុយ ។  

ជីកំបុ៉សដិ៍ផដល់នូវគុណ្របច្ោជន៍ ូចខាងច្រកាមៈ  
 មានរបរិកមម (ឆាប់រលាយកនុង ី) រហ័សជាងពពួកជីស្សស់  
 ជាជី ៏លអច្ោយមានសមាសធារុចិញ្េ ឹមជាច្រចើន  
 ច្របើរបាស់អស់លេធភាពនូវសមាសធារុសររីាងគ (លាមកសរវ កាក
សំណ្ល់ សលឹករកុខជារិ)ផ្ លមានស្សាប់  

 ជួយបច្ងាើនសមរថភាពស្សូបយកេឹក និងសារធារុចិញ្េ ឹម  
 ការ់បនថយនូវសរវលអិរចង្រង ច្ោយសារកំច្ៅកនុងគំនរខពស់  
 ការ់បនថយការបារ់បង់អាហសូរ (ជារិអាសូរណ្ ច្ៅកនុង ី)។  
ក. វត្ថុធាត្ុក្ដើមរាំរាប់ក្្វើជីកាំប ុរដិ៍  
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 ធារុសៃួរ ឬធារុផ្ លសំបូរកាបូន  ូចជាៈ ចំច្បើង ច្មម សៃួរ សលឹកច្ ើ 
អាចម៌រណាជាច្ ើម  

 ធារុច្សើម ឬពពួកសំបូរជារិអាសូរ  ូចជាៈ សលឹកច្ ើស្សស់(សលឹក
ពពួក ំណំាកួរ ឬពពួកសផ្ណ្ដ ក) អាចម៌សរវ កាកសំណ្ល់ផទុះបាយ 
ជាច្ ើម ។  

  ីអាចជា ីស្សទប់ច្លើ ឬ ី ំបូក ឬជីកំបុ៉សដិ៍ចាស់ 
ខ. រក្បៀបក្្វើ  
ការលាយវរថុធារុច្ ើមសំរាប់ច្្វើកំបុ៉សដិ៍មាន ២ វ ិ្ ីគឺៈ  

 លាយសារធារុទំងច្នាុះជាស្សទប់ៗ  
 លាយចូលគន ទំងអស់ផ្រមដង  
ជាេូច្ៅការច្រៀបស្សទប់ មានលកខណ្ៈរបច្សើរជាងការលាយ ចូលគន

ទំងអស់ ។ការច្រៀបជាស្សទប់មានភាពងាយស្សួលកនុងការរការុលយភាព
រវាងសារធារុសៃួរ ធារុច្សើម និង ី ។  

ការច្រៀបជាស្សទប់ច្គនិយមអនុវរដ ូចខាងច្រកាមច្នុះ  
- ស្សទប់េី ១ ធារុសៃួរ (៣ ង) 
- ស្សទប់េី ២ ធារុច្សើម (២ ង)  
- ស្សទប់េី ៣  ី (កនលុះ ច្ៅ១ ង)  
ច្យើងអនុវរដការច្រៀបជារបទប់ៗច្នុះរហូរ ល់ ររុងឬរច្ដដ ជីច្ពញ ។  
បរមិាណ្សារធារុសំខាន់ៗ ទំង៣ ច្ៅច្ពលច្យើងលាយបញ្េូ លគន  
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 ី( ីស្សទប់ច្លើលាយជាមួយច្ផុះ រកំឺបុ៉សដ៍)  
ធារុច្សើម (ពពួកសំបូរអាសូរ N)  
សារធារុសៃួរ (ពពួកសំបូរកាបូន C)  

គ-ការក្្វើក្រាងរាំរាប់រនសាំជី្មមជាត្ិ  
- ច្្វើរបាព័េធជំុវញិច្អាយបានបច្ណាដ យ ៣ ផ្ម៉ររ េេឹងពី ១,៥ ច្ៅ ២ 
ផ្ម៉ររ និងកំពស់១ផ្ម៉ររ របាររូវពាសច្ោយ ី ំបូកលាយចំច្បើងជំុវញិ
កនុងរបាររូវខ័ណ្ឌ  ជាបីច្អាយបានច្សមើគន ។  

- ររូវច្្វើ ំបូលរបក់ពីច្លើច្ ើមបីការពារការបារ់បង់ជីអាសូរច្ហើយ 
ការពារេឹកច្ភលៀង និងកំច្ៅង្ែៃផង  

- ររូវោក់លាមកសរវ សំរាមកាកសំណ្ល់ចំណី្សរវ កាកសំណ្ល់ផទុះ
បាយ គល់ជញ្ជញ្ជ ំង  

- រហូរ ល់ច្ពញច្ៅកនុងរបច្ ុះ េីមួយង្នច្រាងជីច្នាុះ  
- ច្ពលច្ពញរបច្ ុះេី១ ច្ហើយររូវចូកជីពីរបច្ ុះេី១ោក់ច្ៅកនុង
របច្ ុះេី២ ច្ោយោក់ពីស្សទប់ច្លើច្ៅច្រកាម និងពីស្សទប់ច្រកាម
ច្ឡើងមកច្លើវញិ  

- របច្ ុះេី១ េំច្នរររូវោក់សំរាម និងលាមកសរវច្ឡើងវញិ  
- ច្ពលច្ពញរបច្ ុះេី១ មដងច្េៀរ ររូវចូកជីពីរបច្ ុះេី២ ោក់ច្ៅ
របច្ ុះេី៣ ច្ហើយររូវចូកជីពីរបច្ ុះេី១ ោក់ ច្ៅរបច្ ុះេី២វញិ 
ច្ោយោក់ពីស្សទប់ច្លើច្ៅច្រកាមពីស្សទប់ច្រកាមច្ឡើងមកច្លើវញិ
 ូចច្លើកមុន 

- ច្ពលច្ពញរបច្ ុះេី១មដងច្េៀររបច្ ុះេី៣ អាចយកច្ៅ ច្របើរបាស់ 
បាន 



8 

- ច្ៅច្ពលសនសំជី ររូវច្ស្សាចេឹកច្អាយមានសំច្នើមជានិចេ  
- ច្្វើរច្បៀបច្នុះ ផ្ លៗ និងេេួលបានជីច្របើជាច្រៀងរាល់ច្ពល  

 
របូភាពេី ១៨ ច្រាងសំរាប់សនសជីំ្មមជារិ 

ឃ- ចាំណុចដដលរត្ូវចងចាំក្ៅក្ពលក្្វើ និងក្ររើជីកាំប ុរដិ៍  
ច្ ើមបីផលិរច្អាយបាន ជីកំបុ៉សដិ៍ ផ្ លមានគុណ្ភាពលអររូវចងចំានូវ

ចំណុ្ចមួយចំនួន ូចខាងច្រកាមៈ  
- ច្របើសារធារុសររីាងគ ច្អាយបានច្រចើនរបច្ភេ  
- ររូវរកាច្អាយមានរុលយភាពរវាងធារុសៃួរ និងធារុច្សើម  
ច្ជៀសវាងកំុច្អាយធារុសៃួរ ច្រចើនច្ពក ឬច្សើមច្ពក  

- គំនរជីកំបុ៉សដិ៍ររូវធានាច្អាយមានខយល់ចូល ពីច្រពាុះវាបងា ច្អាយមាន
សរវលអិររូចៗ មាន របច្ោជន៍ច្រចើន ូចជា ជច្នលន  ងាូវ ួង ជាច្ ើម 
ផ្ លមានរួនាេីសំខាន់ជយយច្អាយ ីមានជីជារិ និង  ំណំាលូរ
លាស់បានលអ ច្ ើមបីជួយច្អាយមានខយល់ច្ចញចូលបានច្គររូវ  
ឧសាហ៍ររឡប់ជី ។ ច្គររូវច្ជៀសវាងការច្្វើជីច្ៅកនុងរច្ដដ ផ្ ល
មានេឹក ក់ជាប់ ជា ពិច្សសរ ូវវសា  

- ច្ៅរ ូវរាងំសៃួរ ច្ហើយធារុផសំរបស់ជីសំបូរច្ោយសារធារុ សៃួរ 
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ច្យើងររូវឧសាហ៍ ច្ស្សាចេឹកច្លើជី បផ្នថមច្េៀរ  
- រច្ដដ រគំឺនរជីកំបុ៉សដិផ្ លរចួរាល់ច្ហើយសំរាប់ច្របើមាន គុណ្ភាពលអគឺ 
មិនមានកលិនសអុយ មិនច្ដដ  រលួយចូលគន អស់ (ច្ោយមិនអាចច្អាយ
ច្យើងសាគ ល់បានថ្នច្រើធារុណាជាធារុ អវី) ។ របសិនច្បើវាមិនទន់
កាច់អស់ច្េ ច្ៅច្ពលច្យើងយក ច្ៅច្របើវានឹងបច្ញ្េញកំច្ៅផ្ លប៉ុះ
ពាល់ ល់ឬស និងការ លូរលាស់របស់ ំណំា ។  

- ច្គអាចយកជីកំបុ៉សិ៍ដច្ៅរតំ្ដកនុងេឹក ច្ហើយយកេឹកជីច្នុះច្ស្សាចបំប៉ន
 ល់សំណាបច្អាយលូរលាស់បានលអ ។  
ច្ ើមបចី្អាយសំណាបលូរលាស់បានលអ និងងាយ កយកច្ៅសទូង គូរ

យកជីកំបុ៉សដិ៍ច្ៅច្រាយច្លនើ ថ្នលសណាប ច្ហើយរាស់ចូលកនុង ីបនដិចៗ ។ 
បនាទ ប់មក អាចច្្វើការសាបច្លើថ្នន លយកផ្រមដង ។  

៦.១.២- ជីប្េេ់  

ជីស្សស់ ររូវបានកសិករមួយចំនួនអនុវរដការច្របើរបាស់ច្ៅកនុង 
ផលិរកមម ំណំាស្សូវ តំ្ដងពីយូរមកច្ហើយ ។ ការច្របើរបាស់ជីស្សស់គឺជាវ ិ្ ី
សាស្ដសដជួយផ្កផ្របគុណ្ភាព ី នឹង បច្ងាើនេិននផល ល់ស្សូវរបស់ច្យើង ច្អា
យច្កើនមួយកំររិផ្ែមច្េៀរ ។  

ជីស្សស់ជា ំណំាសំរាប់ោំច្ ើមបីផដល់ជារិអាសូរ(N) ល់ ំណំាស្សូវ។ 
ច្រកាយពីោំពី ៤០-៥០ង្ែៃ កសិករបានភជួរលុបកប់ ំណំាជីស្សស់ច្នាុះច្ៅ 
កនុង ី គឺច្ៅ ំណាក់កាលច្រៀបចំ ីសំរាប់ោំ ំណំាស្សូវ ។  
 ំណំាជីស្សស់ជា ំណំារបច្ភេេី២ ផ្ លោំមុនរបឺនាទ ប់ពីោំ ំណំាស្សូវ រ ឺ
ជួនកាលច្ៅច្ពល ីផ្ស្សេំច្នរពី ការោំ ំណំាច្ផសងៗ ។ សលឹកច្ ើស្សស់
ផ្ លបានពី ំណំា រងឺ្រពគច្មាព រច្ផសងៗ ក៏ច្គអាចយកច្ៅភជួរលុប ច្ ើមបីច្្វើ
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ជាជីស្សស់បានផ្ រ ។ ជាេូច្ៅជីង្បរងស្សស់មានៈ 
- របច្ភេផ្ លអាចោំជាអាហាររបស់មនុសសៈ មាន ូចជាសផ្ណ្ដ ក
បារាងំ សផ្ណ្ដ កច្សៀង សផ្ណ្ដ កបាយ ជាច្ ើម ផ្ ល ច្គច្រចើនោំយក
ផលច្្វើជាអាហាររបស់មនុសស ច្ហើយច្ៅសល់កាកសំណ្ល់ពីសររីាងគ
 ំណំាច្នុះ ច្គយកវាច្ៅច្្វើជាជីស្សស់ច្ោយភជួរលប់ច្ៅកនុង ី ច្ ើមបីច្្វើ 
ស្សូវរ ូវបនាទ ប់ ។  

- រកុខជារិផ្ លច្គយកមកច្្វើជីស្សស់ៈ កនធំច្ែរ អងាា ញ់ េញ្ជនាទ ងផ្ខររ 
អងាគ ស ីជាច្ ើម ច្ោយច្គយកមកចិញ្ជ េ្ ំ រចួបាចច្ៅកនុងផ្ស្សច្ហើយ
ច្េើបភជួរលប់ច្្វើជាជីស្សស់។  

- ពពួករកុខជារិកនុងេឹកៈ ពពួកច្សាន  កំច្បាល ក និងចក ក៏ច្គអាច យកមកច្្វើ
ជាជីស្សស់ បានផ្ រច្ោយវាអាចផដល់ជារិអាសូរ បានោ៉ងលអសំរាប់
 ំណំាស្សូវ ។  

៦.២- ជីរីមី  

ជីគីមី ជាេូច្ៅ មានសមាសធារុបីចូលរមូជាសំខាន់រមួមាន អាសូរ 
(N) ផូសវ័រ (P) និងបូ៉ត្ដសយូម (K) ។ ច្រដពីច្នុះ ច្ៅកនុងជីគីមីខលុះ អាចមាន 
សមាសធារុបនាទ ប់បនសំ ច្ផសងៗច្េៀរ ូចជា ផ្ ក សុ៊លដរ កាល់សយូម ជា
ច្ ើម ។  

ឧទហរណ៍្ៈ ជីអុ៊យច្រ ៉ (៤៦-០០-០០) ច្ អាច្ប៉(១៨-៤៦-០០) (១៦-
២០-០០) (១៥-១៥-១៥)  

៦.២.១- តួនាទីននធាតុេមាេអាេូត N ្ូេវ័រ P រ ូតាេយូម K  

ក- ជីអារូត្  
ជីអាសូរជាអាហារសំខាន់បំផុររបស់ ំណំាស្សូវផ្ លមានរួនាេី  
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 ូចខាងច្រកាមៈ  
- ច្្វើច្អាយស្សូវ ុុះលូរលាស់បានលអ  
- ច្្វើច្អាយស្សូវផ្បកគុមព្ំ  
- ចូលរមួកនុងការជំរញុរបរិកមមរសមីសំច្ោគ 
- ច្្វើច្អាយស្សូវោក់រគប់បានលអ  
ខ- ជីផូរវ័រ  
ផូសវ័រមានរួនាេី ូចជា  

- ច្្វើច្អាយឬសលូរលាស់លអ  
- ច្្វើច្អាយស្សូវច្ចញដា  (ស្សុុះលអ)  
- ច្្វើច្អាយស្សូវមានសមរថភាពបច្ងាើរស្សទប់ជាលិកាខេីៗ 
-  ឹកជញ្ជូ នថ្នមពលកនុងច្ ើមស្សូវ ។  
គ- ជីប ូតារយូម  
បូ៉ត្ដសយូមមានរួនាេី  

- ជួយសំរលួប ហ្ េឹកច្ៅកនុងសររីាងគស្សូវ  
- ច្្វើច្អាយស្សូវ្ន់នឹងជំងឺ  
- ច្្វើច្អាយស្សូវ្ន់នឹងការ ួលច្ ើម  
- ច្្វើច្អាយស្សូវោក់រគប់លអ (បច្ងាើនេំហំ និងេំងន់រគប់) ។  

៦.២.២- ចំណចុដែលប្តូវរិតសែើមបីសប្រើជីរីមីសអាយមានប្រេិទធិភាេ  

-  ី ៖ ច្រើ ីរបស់ច្យើងជារបច្ភេ ីអវី ? 
- ពូជ ៖ ច្រើច្យើងច្របើពូជអវី? (ពូជេំច្នើប ឬពូជរបង្ពណី្)  
- រ ូវកាលោំ ុុះ ច្រើច្យើងច្្វើការោំ ុុះច្ៅរ ូវណា ? (រ ូវរបំាង ឬ រ ូវ
វសា) 
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- េឹកៈ ជារបច្ភេផ្ស្សមានេឹក ឬផ្ស្សផ្ លគម នរបភពេឹក ?  
- ច្មម ៈ ច្ៅមុនច្ពលបាចជីច្រើផ្ស្សច្យើងមានច្មម ផ្ ឬច្េ?  
 ំណាក់កាលលូរលាស់ៈ ច្រើស្សូវ ល់ ំណាក់កាលណា?  

- កំររិច្របើរបាស់ជីៈ អាស្ស័យច្ៅត្ដមរកុម ីនីមួយៗ និង បេោា ន
កំណ្រ់ច្អាយច្របើរបាស់ ។  

ឧទហរណ៍្ ១ រកុម ីរបេុះ ង កំររិច្របើរបាស់ជី N60 P30 K30  

បរមិាណ្ច្របើកនុង ី១ហិកត្ដគឺៈ  
- ជីអុ៊យច្រ(៉Urea) = ១០៥ គីឡូរកាម  
- ជីច្ អាច្ប៉ (DAP) = ៦៥ គីឡូរកាម  
- ជីបូ៉ត្ដសយូមកលរ ួ(Kcl) = ៥០ គីឡូរកាម  

 របូភាពេី ១៩រកុម ីរបេុះ ង  
ឧទហរណ៍្ ២ រកុម ីបាកាន កំររិច្របើរបាស់ជី N70 P30 K15   
បរមិាណ្ច្របើកនុង ី១ហិកត្ដគឺៈ  

- ជីអុ៊យច្រ ៉(Urea) = ១២៧ គីឡូរកាម  
- ជីច្ អាច្ប៉ (DAP) = ៦៥ គីឡូរកាម  
- ជីបូ៉ត្ដសយូមកលរ ួ(Kcl) = ២៥ គីឡូរកាម  

របូភាពេី ២០ រកុម ីបាកាន  
ឧទហរណ៍្ ៣ រកុម ីកាលច្ពា្ិ កំររិច្របើរបាស់ជី N120 P34 K0  
បរមិាណ្ច្របើកនុង ី១ហិកត្ដគឺៈ  

- ជីអុ៊យច្រ ៉(Urea) = ២៣២ គីឡូរកាម  
- ច្ អាច្ប៉ (DAP) = ៧៤ គីឡូរកាម 

 

របូភាពេី ២១ រកុម ីកាលច្ពា្ិ  
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៦.២.៣ - ការសប្រើប្ាេ់ជី  

ការច្របើរបាស់ជីគីមី ររូវបានច្្វើការពិច្សា្ន៍ និង ផ្ណ្នំាច្ោយរកុម
អនកស្សាវរជាវពិច្សា្ន៍ច្លើ ផលិរកមម ំណំាស្សូច្ៅត្ដមរំបន់ ផលិរកមមនិ
មួយៗ ។ ច្ទុះជាោ៉ងណាក៏ច្ោយការច្របើរបាស់ជី្មមជារិ (ជីលាមកសរវ 
ជីកំបុ៉សដិ៍ ជីស្សស់ ជាច្ ើម) ជាមូលោា នរគឹុះកនុងការច្របើរបាស់ជីគីមីច្អាយ
មានរបសិេធិភាពខពស់។  

ក- បរោិណជីក្ររើរារ់រាំរាប់ដាំណាំររូវ  
ការច្របើរបាស់ជីមានការផ្របរបួលច្ៅត្ដមរបច្ភេ ី ជីជារិ ីផ្ លមាន

ស្សាប់ ច្ពលច្វលាង្នការច្របើរបាស់ ពូជ េឹក និង កត្ដដ ច្ផសងៗ ។  ូចច្នុះ 
ការកំណ្រ់អនុសាសន៍សំរាប់បរមិាណ្ជី មានការលំបាក ។ សូមពិនិរយច្លើ
បរមិាណ្ជីច្របើរបាស់កនុងឧទហរណ៍្ខាងច្លើ ។  

ខ- ក្ពលក្វលាក្ររើរារ់រាំរាប់ររូវរនូង  
- ស្សូវស្សាលៈ 
ការបាចជីររូវច្្វើច្ឡើង ច្ោយផ្ចកជា៤ច្លើកគឺៈ  
o ច្លើកេី១ រទប់បារមុនច្ពលសទូង ជី្មមជារិ១០០% ច្ អាច្ប៉
១០០% បូ៉ត្ដសយូមកលរ១ួ០០% ។ ការបាចជី រទប់បារររូវច្្វើច្ឡើង
ច្អាយបានច្សមើលអច្រកាយភជួររចួ មុនរាស់ច្លើកចុងច្រកាយ រចួរាស់
សទូងផ្រមដង។ 

o ច្លើកេី២ បាចបំប៉នជីអុ៊យច្រ៣៉០% ច្រកាយសទូងបាន រយៈច្ពលពី
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១៣ ច្ៅ១៥ង្ែៃ 
o ច្លើកេី៣ បាចបំប៉នជីអុ៊យច្រ៣៉០% ច្រកាយសទូងបាន រយៈច្ពលពី
២១ ច្ៅ២៥ង្ែៃ 

o ច្លើកេី៤ បាចបំប៉នជីអុ៊យច្រ៤៉០% ចុងច្រកាយច្ៅ ច្ពលស្សូវក
ច្កើរកួរ (ស្សូវស្សាល ការកច្កើរកួរ ច្ៅ ច្ពលស្សូវមានអាយុ ៥០ 
ច្ៅ ៥៥ង្ែៃ ចាប់ពីង្ែៃសាប។  

 
របូភាពេី ២២ ពូជស្សូវ “អីុផ្អ៊៦៦” និង ពូជស្សូវ “ផ្សនពិច្ោរ” ជាពូជស្សូវស្សាល 

- ស្សូវកណាដ ល និង្ៃន់ 
ការបាចជីររូវច្្វើច្ឡើង ច្ោយផ្ចកជា ៣ច្លើកគឺៈ  
o ច្លើកេី១ រទប់បារមុនច្ពលសទូង ជី្មមជារិ១០០% ច្ អាច្ប៉
១០០% បូ៉ត្ដសយូម កលរ ួ១០០% និងជីអុ៊យច្រ ៉៣០% និង អនុវរដ ូច
ពូជស្សូវស្សាលផងផ្ រ  

o ច្លើកេី២ បាចបំប៉នជីអុ៊យច្រ៤៉០% ច្រកាយសទូងបាន រយៈច្ពលពី
២៥ ច្ៅ៣០ង្ែៃ  

o ច្លើកេី៣ បាចបំប៉នជីអុ៊យច្រ៣៉០% ចុងច្រកាយច្ៅ  
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ច្ពលស្សូវកច្កើរកួរ  
ចំណំាៈ ការច្របើរបាស់ជី និងបរមិាណ្ជីផ្ លររូវច្របើមួយភាគ្ំររូវ ផ្ផអក
ច្លើសាថ នភាពជាក់ផ្សដងច្ៅរគប់ ំណាក់កាលលូរលាស់ ។  

 
របូភាពេី ២៣ ពូជស្សវូ ខា ៥ “ របច្ភេស្សូវ្ៃន់” និង ពូជស្សូវ ខា ១“ របច្ភេស្សូវកណាដ ល” 

៧.ការប្រមូល្ល 

- ការរបមូលផលគួរចាប់ច្ផដើមច្ៅច្ពលស្សូវេំុចាប់ពី ៨៥ % ច្ឡើង 
- ការរបមូលផលគួរច្្វើច្ឡើងច្ៅច្ពលស្សូវច្ ើមស្សូវសៃួរលអ  

 


