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ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ 

គេ្រមងបង្ហ ញបេចចកវិទយេដើមបបីេងកើនផលតិភពជំុវិញតំបន់ទេន្ល ប 
 (TSTD — TA 7305-CAM) 



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 បេចចកេទស េំបង៉េប៉ះ េ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 េំបង៉េប៉ះ មបេចចកេទសថមីេនះ ច

ទទួលបនេជគជយ័ េ យ រមនករគ្ំរទជបជ់បន្តពី ថន កដឹ់កន ំ និង បុគគលិក្រកុមទី្របឹក គេ្រមង  ពី េ ក  

្របក ់ ថវអមិ  ្របធនស្រមបស្រមួលគេ្រមង TSTD និង ជអគគេលខធិកររង ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ 

និង េន ទ និង ពីមនទរីកសិកមមេខត្ត ទងំពីរ។ 

 

ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១២ 

ទំនក់ទំនងព័ត៌មនបែនថម 
 

េ ក លីវ ងហុី  អនកជំនញែផនកេផទរ និង ផ ព្វផ យបេចចកវទិយ ៃនគេ្រមង TSTD  

   អីុេមល៉ : livleanghy@gmail.com  



១.ករេរៀបចំដី  
 
• សំ តដីចំករ និង េរ ើសេ ម េចញឱយអស់ 

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

ករេរៀបចរំង 
• ទំហំរង១ែម្៉រត (សូមេមើលរបូភព) ចេន្ល ះ ពីរងមយួេទរងមយួ  មន្របែវង 0,៥ែម្៉រត 

• កំពស់រង៖ 

 រដូវ្របងំ ពី ០,២ េទ០,៣ ែម្៉រត 

 រដូវវស  ពី ០,៣ េទ ០,៥ ែម្៉រត 

• ក់ មកសត្វសងួត ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍  កនុងបរមិណពី ១ េទ ២ គីឡូ្រកម កនុងៃផទដីរង ១ ែម្៉រតកេរ ៉កប្់រទបប់ត

រង  េ យ្រចបល់ ឲយសព្វល្អជមយួដីរង។ (សូមេមើល ងេ្របើ្របស់ជី េនទំពរ័ខងមុខ) 
 

 
• ្រគបរង ៈំ េធ្វើបនពីរ្របេភទ េដើមបទីប់ ក តក់រហូរេ្រចះរង ករពរសំេណើ មដី កតប់នថយករដុះេ ម ។ 

រង្រគបចំេបើង រង្រគបថងប់្ល សទិច 



ករេធ្វើរង 

១.េធ្វើបនទះឬស សី្រមបខ់ទ ស់ 

២.េ តកន្ល ស់ឬស េីនជយរង និងខងចុងរង ៣. តសនធឹងដំុប្ល សទិច 

៥.យកដីសងកតេ់ជើងរងសងខង 

៤. េ តបនទះឬស  ីេនសង

ខងេជើងរង ្របែវងពី ១៥ េទ 

២០សងទី់ែម្៉រត 

៦.េចះរេ ្ត កូំន 

េ យេ្របើកំប៉ងុេក្ត    

ចំ  ំ

• េ្របើវតថុទងំ យ ែដល ចរកបន (ដូចជ ឬស  ីឬ ធងេ ន ត)។  ្រគបប្ល សទិចឱយតឹងល្អ បេសមើជបនឹ់ង

ៃផទរងដី(ែតកំុតឹងខ្ល ងំ ចរែហក រយះប្ល សទិច) េជៀស ងកំុឱយមន្របេ ះខយល់េនខងកនុង ចបងកឱយរ ក

កូនដំ ំបន។ 

• កនុងករណីដីមន្រកួសធំៗេន មរងេលើកស្រមប់  ំែដលជេហតុប ្ត លឲយប្ល សទិច រែហកេនះ េយើង ច

យកចំេបើង ឬ អងក ម្រគបពីេលើប្ល សទិច។ 



កជី់្រទបប់ត េហើយេ្រ ចទឹក  េទើប្រគបចំេបើង 

ខ. េលើករងេ្របើចេំបើង្រគប 

០,៥ ម. 

 

០,៥ ម. 

១ ម. 

 

០,៥ ម. 

០,៥ ម. ១ ម. 

០,៥ ម. 
០,៥ ម. 

គរំ ូរងដំ េំបង៉េប៉ះ 

0,៨ -១ែម្៉រត 

១,៨-២ែម្៉រត 

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 ២ ែម្៉រត  

 េដើមបងីយ្រសួលេចញចូលែថទ ំ

• កំពស់ នៈ ពី ០,៨ េទ ១ែម្៉រត ពីដី 
• ទទឹង នៈ ពី ០,៨  េទ ១ែម្៉រត 

• មនដំបូលករពរទឹកេភ្ល ងនិងសំ ញ់ករពរ 
 ពន្លឺៃថង(ជករ្របេសើរេ្របើសំ ញ់មនពណ៌ៃបតង) 
• មនជញជ ំងេធ្វើពីសំ ញ់មុង ករពរសត្វល្អិត។ 



៣. ករេរៀបចំដីបណ្តុ ះ 

ផល្របេយជនៃ៍នករ យលបយដ ីស្រមបប់ណ្ដុ ះកូនបែន្ល គឺ ៖ 

 

 -  ្រគបង់យដុះ ឬសដុះលូត ស់ល្អ 

 -  កូនបែន្ល្រសូបយកជីជតិបន្រគប្់រគន ់

 -  សម្ល បេ់មេ គ(ជមង)ឺ ែដលបងកឲយកូនបែន្លរលួយ 

 -  សម្ល ប្់រគបេ់ ម ចៃ្រង  ែដលដុះដេណ្តើ មយកជីជតិពីកូនបែន្ល 

 -  សម្ល បព់ង និង សត្វល្អិតចៃ្រងកនុងដី ែដលបំផ្ល ញ្រគបប់ែន្ល 

វធិី យលបយដបីណ្តុ ះ 

ដី្រសទបេ់លើ ជីកំប៉ុស្តិ៍ / មកេគសងួត 

េផះអងគ ម 

 យវតថុធតុេដើមទងំអស់ 

ចូលគន រចួលីងឲយេក្ត សព្វដី  

• យកដីែដលលីងេហើយ  ទុកឱយ្រតជក ់េទើបយក កក់នុងកេនទ ង ឬ ថសបណ្តុ ះកូន។ 



• ្រតូវេរៀបចំបណ្តុ ះកូនបែន្ល  ្រពមេពលជមយួគន នឹងករេលើករង  ំ

• ករបណ្តុ ះកូនបែន្លមន ពីរ រេបៀប៖ 

៤. ករេរៀបចំបណ្តុ ះកនូបែន្ល 

ក. ករបណ្តុ ះ្រគបជ់មុន 

 

• យក្រគប់ កព់្រងយកនុង្រក តៃ់សបជកទឹ់ក  រចួរុ្ំរគបឲ់យហបល់្អ។ 

• េ្រ ច ទឹកជេរៀង ល់ៃថងឲយ្រក តៃ់សប

េសើម  េហើយ កទី់កែន្លងហប ់មនកំេ ។ 

• ផ្អ ប្់រគបក់នុង្រក តរ់ុ ំចំនួន១-២ យប។់ 

• េ្រជើសេរ ើសយក្រគបែ់បកមតច់ប ក ់១

្រគប ់កនុង១កេនទ ង ឬ ១ រនធថសបណ្តុ ះ។ 

• ក្់រគបជំ់េ  ១សងទី់ែម្៉រត (្របែហល 

កន្លះថន ងំៃដ)។ េបើ ក្់រគបេ់្រជេពក ឬ ក់

េពក ចេធ្វើឲយ មនិដុះ។ 

ខ. ករ ក្់រគបប់ណ្តុ ះេ យផទ ល់ (បណ្ដុ ះ្រគបស់ងួត) កនុងថសបណ្តុ ះ  ឬ កេនទ ង 

 

• យក្រគបស់ងួតចំនួន ១្រគប់ កប់ណ្តុ ះផទ ល់ កនុង១ កេនទ ង 

ឬ ១ រនធថសបណ្តុ ះ។ 

• ក្់រគបជំ់េ  ១សងទី់ែម្៉រត (ឬ កន្លះថន ងំៃដ)។  

  េបើ កក់ប្់រគបេ់្រជេពក ឬ កេ់ពក  

 ចេធ្វើឲយ មនិដុះ។ 

• េ យដីេស្តើងៗពីេលើ្រគប ់

• េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹកឲយេជគលមម  ( ច ពី១ េទ

២ដង កនុង ១ៃថង ្រស័យ ម ថ នភពដី) ។ េបើសិនដី

សងួតេពក ចេធ្វើ្រគបឲ់យ្រគប ់មនិដុះ។ 



• យកថស ឬ កេនទ ងែដលបន ក្់រគបេ់ហើយ េទ កេ់លើ នបណ្ដុ ះ ែដលមនសំ ញ់ករពរសត្វល្អិត។ 

៥. ករ កំនូេប៉ងេប៉ះ 

• កូនេបង៉េប៉ះ ចយកេទ បំនកល មន យុពី២១ េទ ២៥ៃថង  
• ្រតូវព្រងឹងកូនេបង៉េប៉ះ រយៈេពលពី៣ េទ ៥ៃថង  មុននឹងយកកូនេទ  ំ

(េ យ កកូ់នេបង៉េប៉ះឲយ្រតូវពន្លឺៃថង និងកតប់នថយករេ្រ ចទឹក) 
• ដកកូនេបង៉េប៉ះថមមៗេចញពីថសបណ្តុ ះ េ យយក្រមមៃដមខ ង រញុ

បតថសេឡើងេលើ េហើយៃដមខ ងទញគល់កូន េបង៉េប៉ះដកេចញពីថស

កូនេបង៉េប៉ះបណ្តុ ះកនុងកេនទ ងស្លឹក កូនេបង៉េប៉ះបណ្តុ ះកនុងថសបណ្តុ ះ 

 

• បញចូ លទឹក ម្របេ ះរងេនេពល្រពឹក (សំ បែ់តរង េំ យ្រគបប្ល សទិចប៉ុេ ្ណ ះ) 

• កូំនេបង៉េប៉ះ េនេពលៃថងរេសៀល្រតជក។់  

ដកកូនេបង៉េប៉ះពីថសបណ្តុ ះ ្ំរតឹមដីកំេណើ ត 



• កូំនេបង៉េបះ ក្់រតឹមដីកំេណើ ត (ដីបណ្តុ ះ) 

េ្រច កបំពង ់ េបើក 

ខចបជំុ់វញិេដើម 

បំពងបឺ់ត ចេ្របើសំ បទ់បេ់ដើមេបង៉េប៉ះេទើប  ំនិង

ករពរច្រងិត ឬ សត្វចៃ្រងេផ ងៗកតេ់ដើម។ 

• កថ់ន ពុំលកសិកមម យណូតឺហ្វុយ ៉ ន ់(Dinotefuran)  មុនេពល 

 ំ២្រកម កនុង ១ រេ ្ត ។ េយើង ច កមុ់ន ឬ េ្រកយេពល  ំ

(យ៉ងយូរ៧ៃថងបនទ បពី់ )ំ េដើមបកីរពរសត្វល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញដំ ំ

ដូច ជពពួកសត្វល្អិតជញជក ់ដូចជ រយុស ៃច ្រទីប..។ល។  

• យកដី ឬ ចំេបើងកបជំុ់វញិសងខងមតេ់ ្ត  (ែតកំុជិតគល់) បនទ បពី់ កូំនេបង៉េប៉ះ េដើមបកំុីឱយខយល់េក្ត ភយ

េចញពីប្ល សទិច។ 

ចំេបើង្រគបម់តរ់េ ្ត  

៦. ករែថទ ំ

៦.១. ករេ្រ ចទឹក 

• បនទ បពី់ កូំនេលើរង បន២ ទិតយ  ្រតូវេ្រ ចទឹកកូន

េបង៉េប៉ះេរៀង ល់ៃថង  េដើមបឲីយកូនេបង៉េប៉ះដុះ ឬសបនរងឹម ំ

• កំុទុកឱយដីសងួតរហូតដល់៣ៃថង ជពិេសសកនុងេពលេបង៉េប៉ះ

េចញផក  និងែផ្ល។ 

• បញចូ លទឹក ម្របេ ះរង។ 

 



៦.២. ករេ តេ្រទើង 

 

• ្រតូវេ តេ្រទើងឱយ រចួ ល់   បនទ បពី់ កូំនេបង៉េប៉ះ េហើយបន   

រយៈេពល២ ទិតយ។ 

• ករេ ត្រទីង មរេបៀបេផ ងៗគន ែដល ចេធ្វើបនេដើមបទីបេ់ដើម 

ែមក និង ករពរែផ្លធ្ល កម់កដី ែដលបងកឱយេកើតជជមងផឺ តិ។ 

ចងង យពីបេងគ លនិមយួៗ 

ពី២ េទ ៣ែម្៉រត 

េ្រទើងេនខង (ជែខ  ឬ ជឬស )ី 

្រតូវចងេនខងកនុងបេងគ ល 

ែខ េម សំ បច់ងទញព្រងឹង 

បេងគ ល 

២០ សងទី់ែម្៉រត 

(២ តឹក) ០,៥ែម្៉រត 

១,៥ ែម្៉រត 

រេបៀបេធ្វើេ្រទើងេបង៉េប៉ះ 

ែខ នីឡុង ឬ កូនេឈើ / បនទះឬស  ី ចេ្របើ
ជេ្រទើងសងខង ែដលជទំរ សំ បច់ងែខ  យកែខ ចងេដើមេមេបង៉េប៉ះ  

េផ្អ បជបជ់មយួធង 



៦.៣. ករ កជ 

ចំ  ំ

១. បញ់ជីបំបន៉ស្លឹក បនទ បពី់ កូំនបន ៧ៃថង រហូតេពលចបេ់ផ្តើមេចញផក ដំបូង េរៀង ល់៧ៃថងម្តង។ 

២.បញ់ជីបំបន៉ែផ្លផក  បនទ បពី់េបង៉េប៉ះចបេ់ផ្តើមេចញផក ដំបូង េរៀង ល់៧ៃថងម្តង 

៣. កជី់្រទបប់ត  ្រតូវ កចំ់ងយ ពី ៥ េទ១៥សងទី់ែម្៉រត ពីគល់េបង៉េប៉ះ ។ លបដី់ពីេលើបនទ បពី់ កជី់េហើយ។ 

៤. ជី១០្រកម (្រប ក្់របែហល ១ ្ល ប្រពបយេសមើ) និង ជី៥្រកម (្រប ក្់របែហល កន្លះ ្ល ប្រពបយ) 

៥. បរមិណជីែដល កខ់ងេលើេនះ  ្រស័យេទ ម ថ នភពលូត ស់ដំ ំ។ 

េពលេវ  ្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 កនុង ១រេ ្ដ  បកុកបក់ ្ដ លរេ ្ដ  
(មនុ  ំពី៥ េទ ៧ ៃថង) 

េ្រកយពី  ំ៧ៃថង ជី ៤៦-០-០ ៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំ ពី ៨ េទ ១៥

សងទី់ែម្៉រត (២ រនធ សងខងគុមព) 

េ្រកយពី  ំ១៤ៃថង 
 
េ្រកយពី  ំ១៦ៃថង 

ជី ២០-២០-១៥ 
 
ជីបំបន៉បញ់ស្លឹក 
(ជី ៣០-៥-៥) 

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
  

៥០្រកមទឹក១៦លី្រត (ដី 

៥០០ ែម្៉រតកេរ)៉ 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ ពីំ ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (២ រនធ សងខងគុមព) 
បញ់េលើស្លឹក និង េដើម 

េ្រកយពី  ំ២១ៃថង ជី ២០-២០-១៥ ៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ ពីំ ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 

េ្រកយពី  ំ២៨ៃថង ជី ០-០-៦០ ៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំពី ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 

េ្រកយពី  ំ៣៥ៃថង ជី ២០-២០-១៥  ៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំពី ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 

េ្រកយពី  ំ៤២ៃថង ជី ១៦-២០-០ និង 
ជី ០-០-៦០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំពី ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 

េ្រកយពី  ំ៤៩ ៃថង 
  
េ្រកយពី  ំ៥១ៃថង 

ជី ១៦-២០-0 និង 
ជី ០-០-៦០  
ជីបំបន៉បញ់ស្លឹក 
(ជី ១១-៩-៤០) 

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

៥០្រកមទឹក១៦លី្រត (ដី 

៥០០ ែម្៉រតកេរ)៉ 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំ២៥សងទី់ែម្៉រត 

(១រនធ ចេន្ល ះគុមព) 
បញ់េលើស្លឹក េដើម ផក  ែផ្ល 

េ្រកយពី  ំ៥៦ ៃថង ជី ២០-២០-១៥  ឬ 
ជី ១៦-២០-០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំ១៨ េទ ២៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 

េ្រកយពី  ំ៦២ ៃថង 
  
េ្រកយពី  ំ៦៥ៃថង 

ជី ១៦-២០-0 និង 
ជី ០-០-៦០  
ជីបំបន៉បញ់ស្លឹក 
(ជី១១-៩-៤០) 

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

៥០្រកមទឹក១៦លី្រត (ដី 

៥០០ ែម្៉រតកេរ)៉ 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំពី ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 
បញ់េលើស្លឹក េដើម ផក  ែផ្ល 

េ្រកយពី  ំ៦៩ ៃថង ជី ១៦-២០-0  ឬ 
ជី ២០-២០-១៥   

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
  

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំ២៥សងទី់ែម្៉រត 

(១រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

េ្រកយពី  ំ៧៦ៃថង ជី ០-០-៦០  
  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
  

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ  ំពី១៨ េទ ២៥ 

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 

េ្រកយពី  ំ
៨៣ ៃថង 
  

ជី ១៦-២០-0 (ឬ ២០-២០

-១៥) និង ជី ០-០-៦០  
ជីបំបន៉បញ់ស្លឹក 

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

៥០្រកមទឹក១៦លី្រត (ដី 

កបជី់ចំងយពីគល់ដំ ពីំ ១៨ េទ ២៥

សងទី់ែម្៉រត (១រនធ ១ េដើម) 
បញ់េលើស្លឹក េដើម ផក  ែផ្ល 



ខ. េពលេវ កជី់បំបន៉ 

• កជី់បំបន៉ឱយបនេទៀងទតច់េន្ល ះពី៧ េទ១៥ៃថងម្តង  បនទ បពី់ កូំនបែន្លេហើយ គឺ ្រស័យ ម្របេភទដី។ 

ចំេពះដីខ ច្់រតូវ កជី់ឱយបនញឹកញប ់ែតបរមិណតិចជងដីមនលបយេ្រចើនជងខ ច។់ 

•  មនិ្រតូវ កជី់េនេពលៃថងេក្ត េឡើយ េដើមបេីជៀស ងករបះ៉ពន្លឺៃថងេក្ត ខ្ល ងំ េធ្វើឱយជីភយ េហើយឆលួេខ្ល ចស្លឹក េដើម 

ក. ទី ងំ កជី់បំបន៉ 

 

•  រង្រគបប្ល សទិច ឬ ្រគបចំេបើង ្រតូវយកេឈើ 

 បុករេ ្ត សងខងគុមព េទើប កជី់ ។ 

•  កូំនេបង៉េប៉ះបនរយៈេពល២ ទិតយ  

 ្រតូវ កជី់ចំងយ ១០ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់។ 

•  កូំនបនរយៈេពល ៣ ទិតយ ្រតូវ កជី់  

 ចំងយពី ១៨េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត  ពីគល់។ 

•  កូំនបន េលើសពី៦ ទិតយេទ ្រតូវ កជី់ 

 េនចេន្ល ះក ្ត ល ពីគុមពមយួេទគុមពមយួ។ 

កតែ់ខនងនិងស្លឹកែផនកខងេ្រកម  ឱយខយល់េចញចូលបនល្អ  កតប់នថយពីជមង ឺនិងករបំផ្ល ញពីសត្វល្អិតចៃ្រង 



៧. ករ្រគប់្រគងសត្វល្អតិចៃ្រង និង ជមង ឺ 

៧.១. ដងកូវេចះែផ្ល និង ដងកូវកតស់្លឹក 

• េបះកូនដងកូវ និង ពងដងកូវ េ យៃដ 

• េ្របើប្ល សទិច្រគបរង េដើមបកីតប់នថយពពួក 

 ដងកូវកនុងដី។ 

• បញ់ថន ពុំលកសិកមម ដូចជ៖ 

 - ថន កំ្លភរីហី្វូស យជមយួសីុែពេម្រទីន   

           (chlorphyrifos+ cypermethrin) 

  -  ថន ហំ្វី្របូនីល (fipronil) 

  -  ថន បំកសីុ់លូសស រូនីេជៀនសីុស 

    ¬Bacillus thuringiensis) 

កូនដងកូវ ៧.២. ដងកូវសីុេញ៉ 

• េ្របើអនទ កព់ណ៌េលឿងសំ បច់បេ់មដងកូវ 

 សីុេញ៉េពញវយ័  ែដលពង កេ់លើស្លឹក

 េបង៉េប៉ះ។ 

• កតេ់ហើយយកេទដុត ឬ កបស់្លឹក និងេដើម 

      ែដលបនបំផ្ល ញេ យដងកូវ ឱយឆង យពីចំករ 

• បំផ្ល ញកកសំណល់បែន្លេផ ងៗកនុងចំករ 

      េដើមបកីតប់នថយចំនួនពពួក ដងកូវ។ 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមមដូចជ៖ 

• បមចិទីន (Abamectin) 

• ក្លភរីហី្វូស (Chlorpirifos) 

សំគល់៖   

• មនិ្រតូវយកថន ពុំលកសិកមម យចូលគន េ្រចើនមុខសំ បប់ញ់េទ (ថន ំ ចមន្របតិកមមជមយួគន ប ្ត លឲយ

ពំុមន្របសិទិធភព) 

• ្រតូវេ្រជើសេរ ើសយកកបលបញ់ទុយេយ ែដលមនលកខណៈ ចល្អ េទើបថន េំនជបនឹ់ងេដើមស្លឹកបែន្ល 

• ្រតូវេ្របើទឹកស្អិត យជមយួថន េំនេពលបញ់ថន  ំ

• ្រតូវបញ់េនខងេលើ និងខងេ្រកមៃផទស្លឹក ម្រតួយស្លឹកេដើមឱយសព្វ 

• បញ់ថន េំនេពលៃថង ង ច 



៧.៣. រយុស 

• េ្របើអនទ កស់្អិតពណ៌េលឿង 

• ដកេ ម េចញពីចំករ ពីេ្រពះ ជជំរកពពួកសត្វល្អិត 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមម យណូតឺហ្វុយ ៉ ន(់Dinotefuran) 

២្រកម កនុង ១ រេ ្ត ។ េយើង ច កមុ់ន ឬ េ្រកយ

េពល  ំ(យ៉ងយូរ៧ៃថងបនទ បពី់ )ំ េដើមបកីរពរសត្វ

ល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញដំ ំដូចជពពួកសត្វល្អិតជញជក ់

រយុស និងសត្វល្អិតជញជកេ់ផ ងេទៀត។ 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមមដូចជ៖ 

  - អីុមី ក្ល្រភដី (�midacloprid) 

  - ឌីយ៉សីុណុង (�iazinon) 

៧.៤. ស្លឹកេបង៉េប៉ះរញួពណ៌េលឿង (ជមងវឺរី ៉សុ) 

 

• េ្របើពូជធន្់រទនឹំងជមង ឺ

• េ្របើអនទ កព់ណ៌េលឿង និងេ្របើប្ល សទិច្រគបដី េដើមបកីតប់នថយចំនួន

ពពួករយុស។ 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមម យណូតឺហ្វុយ ៉ ន(់Dinotefuran) ២្រកម

កនុង ១ រេ ្ត ។ េយើង ច កមុ់ន ឬ េ្រកយេពល  ំ(យ៉ងយូរ ៧ 

ៃថងបនទ បពី់ )ំ េដើមបកីរពរសត្វល្អិតចៃ្រង បំផ្ល ញដំ ំ   ដូចជ 

ពពួកសត្វល្អិតជញជក ់រយុស និងសត្វលងិតជញជកេ់ផ ងេទៀត ។ 

• បញ់ថន ពុំលកសិកមមដូចជ ៖ 

 - ថន  ំអីុមី ក្ល្រភដី (Imidacloprid) 

 - ថន  ំឌីយ៉សីុណុង (Diazinon) 

រេបៀបេធ្វើអនទ កច់ប ់រយុស 

កវស្អិតចបស់ត្វល្អិត បកវស្អិតពីេលើអនទ កប់្ល សទិចពណ៌េលឿង កអ់នទ កច់េន្ល ះពីគន  ពី៧េទ១០ែម្៉រត 



៧.៥. ជមង្ឺរសេពនស្លឹក 

 

• េ្របើពូជធនជ់មយួជមង ឺ

• ឆំ្ល ស់មុខដំ ំ 

• ករពរកុំឱយឬស និងែផនកេផ ងៗរបស់េដើម ចរ់ តែ់ដលជេហតុ

ប ្ត លឱយពពួកបកេ់តរ ី េ្រជ តចូលបន។ 

• ្រតូវឧស ហ៏ពិនិតយចំករ រកេមើលេដើមេបង៉េប៉ះេបង៉េប៉ះែដលមន

េ គសញញ ្រសេពន េហើយ្រតូវដកេចញេដើមេនះជបនទ ន ់េហើយ

យកដុត កំេទចេចល ឆង យពីចំករ។ 

• រង ែំដលេកើតជមង្ឺរសេពន មនិ្រតូវបង្ហូរទឹកេចញេទរងេផ ងេទៀត

៧.៦. ជមងរឺលួយែផ្ល 

 

• េបះែផ្លែដលមនជមងេឺចញ 

• េ្រ ចជី កល់សយមូក្លរដី (calcium chloride) ឬ កល់សយមូអីុ្រដុក

សីុដ(calcium hydroxide) ឬ កល់សយមូនី្រ ត (calcium ni-

trate ) ចំនួន៦ ្ល ប្រពបយ យទឹកធមម  ១៦ លី្រត។ 
 

• គួរកំុេ្របើជី សូតេ្រចើនេពក (ដូចជ ជីអ៊ុយេរ)៉។ េ្របើជីេនះេ្រចើន េធ្វើឱយ

ដីេកើនជតិ សីុតខពស់ េហើយមនជតិកល់សយមូតិច ដូេចនះេធ្វើឱយែផ្ល

េបង៉េប៉ះចបេ់ផ្តើមរលួយេនគូថែផ្ល។ 

៨. ករ្របមូលផល 
  

 េយើង ចចបេ់ផ្ដើមេបះេបង៉េប៉ះបន បនទ បពី់ កូំនបនរយៈេពល ៦០ៃថង  ្រស័យ ម្របេភទពូជ ។ ែផ្ល

េបង៉េប៉ះ លូត ស់ជចេងក ម ែដលវវិតិ្តន ៍(ក្ដិប ខចី ចស់ ទំុ) មនិេសមើគន  ។  ែផ្លែដល ចលមមេបះបន ជែផ្លចស់ 

(្រសគល) ឬ ទំុ។ ែផ្លខចីេពក 

មនរសជតិ មនិឆង ញ់ (ខរ/

្រកពុល/ ង)  េហើយ េបើទំុ

្រជុល មនសភពទន្់រជយ

ហូបមនិសូវឆច ញ់ ។  ដូេចនះ េគ

្រតូវ្របយត័ន េបះែតែផ្ល ែដល

ចស់លមម េ យេ្របើកៃ្រន្ត ឬ 

កូនកបិំត កតទ់ងយកែតែផ្ល

ែដលចស់លមម។  េ្របើកៃ្រន្ត ឬ កបិំតសំ បក់ត្់របមូលផល កតែ់ផ្លឱយេនជបទ់ង (សន្តង)់ 



ែផ្លទំុ្រជុលេពក ចរក ទុកបនរយៈេពល

ខ្លី បនទ បពី់េបះ។ ែផ្លេនះកបឺ៏តយកជីេ្រចើន

ែថមេទៀតផងែដរ ពីដី (េធ្វើឱយកតប់នថយករ

បេងកើតែផ្ល ផក ) ។ 

ដំ កក់លទី៣ ែផ្លទំុ្រជុល 

ដំ កក់លទី២ ែផ្លទំុលមមសំ បេ់បះ 

ដំ កក់លទី១  ែផ្លេនខចីេពក 

មនិ្រតូវទញ ឬ ្របេឡះែផ្ល េ យៃដេឡើយ ពីេ្រពះេធ្វើឱយរែហកែមក ឬ ទងចេងក មែផ្ល (ខូចក្ដិប ឬ ែផ្លេនខចី) និង រេបះរង

ែផ្ល ឬ របសួ(ងយខូច រលួយែផ្ល)។ 



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។ ករ

ចំ យ្របេភទេនះ រមួមន វតថុធតុេដើម ដូចជ ្រគបពូ់ជ ជី ថន  ំកំេបរស ករេរៀបចំដី ៃថ្លបូមទឹកេ្រ ច្រសព ពល

កមម…… ែ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 

 




