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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 ្ំរតប ់ េនះ បនេរៀបចំេឡើងេដើមបផី្ដល់នូវ

ចំេណះដឹង 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 ្ំរតប ់  មបេចចកេទសថមីេនះ ចទទួល

បនេជគជយ័ េ យ រមនករគ្ំរទជបជ់បន្តពី  ថន 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  



ករេរៀបចរំង 

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

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

 
 
 

• ទទឹងរងៈ ១ ែម្៉រត និង បេ ្ត យេទ មលទធភពដី ែតមនិគួរឲយេលើពី ១៥ ែម្៉រតេឡើយ ែដលេធ្វើឲយលំបក 

កនុងករែថទ ំដូចជ េ្រ ចទឹកដក េ ម ជេដើម។ 

• កំពស់ៈ េនរដូវ្របងំ២០-៣០សងទី់ែម្៉រត និង េនរដូវវស  ពី ៣០ េទ៥០ សងទី់ែម្៉រត។ 
• ក់ មកសត្វសងួត ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍  កនុងបរមិណពី ១ េទ ២ គីឡូ្រកម កនុងៃផទដីរង១ ែម្៉រតកេរ ៉កប្់រទបប់ត

រងេ យ្រចបល់ ឲយសព្វល្អជមយួដីរង។ (សូមេមើល ងេ្របើ្របស់ជី េនទំពរ័ខងមុខ) 
 

• ្រគបរង ៈំ េធ្វើបនពីរ្របេភទ េដើមបទីប់ ក តក់រហូរេ្រចះរង ករពរសំេណើ មដី កតប់នថយករដុះេ ម ។ 

រង្រគបចំេបើង រង្រគបថងប់្ល សទិច 



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    

ករេធ្វើរង្រគបថងប់្ល សទិច 

ចំ  ំ

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

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

កូនដំ ំបន។ 

• កនុងករណីដីមន្រកួសធំៗេន មរងេលើកស្រមប់  ំែដលជេហតុប ្ត លឲយប្ល សទិច រែហកេនះ េយើង ច

យកចំេបើង ឬ អងក ម្រគបពីេលើប្ល សទិច។ 



កជី់្រទបប់តហីយេ្រ ចទឹក េទើប្រគបចំេបើង 

េលើករងេ្របើចេំបើង្រគប 

គរំៃូនករេរៀបចរំង  ំ 

រងបនេលើក ចេន្ល ះរង 

០,៥ ម 

ជំមុចំ្រងក ន ចឱយដំ ំ

មនពន្លឺ និងខយល់េចញចូល

បនល្អ 

0,៧៥ ម 

រេ ្ត  ំ ១ ែម្៉រត 



៣. ករេរៀបចំដីបណ្តុ ះ 

 ករេធ្វើេ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល គឺ ចេធ្វើឱយ្រគបដុ់ះបនល្អ  កតប់នថយកររលួយកូន  និង ចករពរកូនដំ ំ 

បនពីករឆ្លងជមងពីឺ សត្វល្អិតចៃ្រង (ែដលមកយយីកូនដំ ំ)។ េ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល ចេធ្វើ មទំហំខងេ្រកម៖ 

• ដំបូលស្រមប្់រគប នៈ កំពស់ ពី ១,៨េទ ២ ែម្៉រត  

 េដើមបងីយ្រសួលេចញចូលែថទកូំនបែន្ល។ 

• កំពស់ នៈ ពី ០,៨ េទ ១០ ែម្៉រតពីដី 
• ទទឹង នៈ ពី ០,៨  េទ ១ែម្៉រត 

• មនដំបូលករពរទឹកេភ្ល ង និង សំ ញ់ករពរ 
 ពន្លឺៃថង (ជករ្របេសើរេ្របើសំ ញ់មនពណ៌ៃបតង) 
• មនជញជ ំងេធ្វើពីសំ ញ់មុង ករពរសត្វល្អិត។ 

២. ករេធ្វើ នបណ្តុ ះកនូ 

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 

វធិេីរៀបចំ យលបយដបីណ្តុ ះ 

ដី្រសទបេ់លើ ជីកំប៉ុស្តិ៍ / មកេគសងួត 

េផះអងគ ម 

 យវតថុធតុេដើមទងំអស់ 

ចូលគន រចួលីងឲយេក្ត សព្វដី  

0,៨ -១ែម្៉រត 

១,៨-២ែម្៉រត 



• យកដីែដលលីងេហើយទុកឱយ្រតជកសិ់ន េទើបយក កក់នុងកេនទ ង ឬ ថសបណ្តុ ះ 

• ្រតូវេរៀបចំបណ្តុ ះកូន្រតប ់ ្រពមេពលជមយួគន នឹងករេរៀបចំដី ។ំ 

 

៤. ករេរៀបចំបណ្តុ ះកនូ្រតប ់

ក. បណ្តុ ះ្រគបជ់មុន 

• យក្រគប់ កព់្រងយកនុង្រក តៃ់សប 

 ជកទឹ់ក  មករុ្ំរគបឲ់យហបល់្អ។ 

• េ្រ ច ទឹកជេរៀង ល់ៃថងឲយ្រក តៃ់សប 

 េសើម េហើយ កទី់កែន្លងហបម់នកំេ  

• ផ្អ ប្់រគបចំ់នួនពី១ េទ ២ យប ់

• េ្រជើសេរ ើសយក្រគបែ់បកមត់ ក១់្រគបក់នុង១កេនទ ង ឬ ១ រនធថសបណ្តុ ះ 

• ក្់រគបជំ់េ  ១សងទី់ែម្៉រត  (្របែហល កន្លះថន ងំៃដ) េបើ ក្់រគបេ់្រជេពក ឬ កេ់ពក ចេធ្វើឲយ្រគបម់និ

ដុះបន។ 

• េ យដីេស្តើងៗពីេលើ្រគប ់

ខ. ក្់រគបប់ណ្តុ ះេ យផទ ល់កនុងថសបណ្តុ ះ  ឬ កេនទ ង 

 

• យក្រគបស់ងួតចំនួន១្រគប់ កប់ណ្តុ ះផទ ល់ កនុង ១

កេនទ ង ឬ ១ រនធថស បណ្តុ ះ។ 

• ក្់រគបជំ់េ  ១សងទី់ែម្៉រត (កន្លះថន ងំៃដ) េបើ ក្់រគប់

េ្រជេពក  ឬ កេ់ពក ចេធ្វើឲយ្រគបម់និដុះបន។ 

• េ យដីេស្តើងៗពីេលើ្រគប ់

• េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹក ឲយេជគលមម 

  ( ចពី ១ េទ ២ដង កនុង ១ៃថង ្រស័យ ម ថ នភព

 ដី) េបើសិនដីសងួតេពក  ចេធ្វើឲយ្រគបម់និដុះ។ 



• យកថស ឬ កេនទ ងែដលបន ក្់រគប ់

េហើយ កេ់លើ ន ែដលមនសំ ញ់

៥. ករ កំនូ្រតប ់

• កូន្រតប់ យុ១ែខ បនទ បពី់ ប្រគប ់ ចយកេទ បំន 

• ្រតូវព្រងឹងកូន្រតបចំ់នួន ៥ៃថង មុនយកកូនេទ  ំ( កកូ់ន្រតបឲ់យ្រតូវពន្លឺៃថង និងកតប់នថយករេ្រ ចទឹក) 

• បញចូ លទឹក ម្របេ ះរងេនេពល្រពឹក (្របេសើរបំផុត ស្រមបរ់ង េំ យ្រគបេកសូ៊ប្ល សទិច ប៉ុេ ្ណ ះ) 

កូន្រតបប់ណ្តុ ះកនុងថសបណ្តុ ះ 

កកូ់ន្រតបឲ់យ្រតូវពន្លឺៃថង ចំននួ៥ ៃថង  មនុយកេទ  ំ បញចូ លទឹក មរងេនេពល្រពឹក  កូំនដំ េំនេពលរេសៀល 

កូន្រតបប់នដកពីថសបណ្តុ ះ 



• កូំន្រតប់ ក្់រតឹម ដីកំេណើ ត (ដីបណ្តុ ះ) 

• កថ់ន ពុំលកសិកមម យណូតឺហ្វុយ ៉ ន ់(Dinotefuran)  

មុនេពល  ំ២្រកម (គឺ ្របែហល ១ ្ល ប្រពជរ័) កនុង ១ 

 រេ ្ត ។ េយើង ច កមុ់ន ឬ េ្រកយេពល  ំ(យ៉ងយូរ

 ៧ៃថង បនទ បពី់ )ំ េដើមបកីរពរសត្វល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញ

 ដំ ំដូចជពពួកសត្វល្អិតជញជក ់(រយុស ៃច ្រទីប..)  

៦. ករែថទ ំ

ក. ទី ងំ កជី់បំបន៉ 

• រង្រគបប្ល សទិច ឬ ្រគបចំេបើង ្រតូវយកេឈើបុក 

    រេ ្ត សងខងគុមព េទើប កជី់ ។ 

• កូំនបែន្លបនរយៈេពល ១៤ៃថង ្រតូវ កជី់ 

    ចំងយ ១០ សងទី់ែម្៉រត  (១តឹក)  ពីគល់។ 

• កូំនបនរយៈេពល ៤ ទិតយ  ្រតូវ កជី់    

    ចំងយ ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់។ 

• កូំនបនេលើសពី ៤២ ៃថង  ្រតូវ កជី់េនចេន្ល ះ    

ក ្ត ល ពីគុមពមយួ េទគុមពមយួ។ 

 

៦.១. ករ កជី់ 

កូំន្រតឹម ដីកំេណើ ត 

reNþAkb;CIbMb:n 



ខ. េពលេវ កជី់បំបន៉ 

• កជី់បំបន៉ឱយបនេទៀងទត ់ចេន្ល ះពី៧ េទ១៥ៃថងម្តង  បនទ បពី់ កូំនបែន្លេហើយ គឺ ្រស័យ ម្របេភទដី។ 

ចំេពះដីខ ច ់្រតូវ កជី់ឱយបនញឹកញប ់ែតបរមិណតិចជងដីមនលបយេ្រចើនជងខ ច។់ 

•  មនិ្រតូវ កជី់េនេពលៃថងេក្ត  េដើមបេីជៀស ងករបះ៉ពន្លឺៃថងេក្ត ខ្ល ងំេធ្វើឱយជីភយ េហើយឆលួេខ្ល ចស្លឹក េដើម 

•  េ្រ ចទឹកភ្ល ម (េ យបញចូ លទឹកចង្អូររង) បនទ បពី់ កជី់េហើយ។ 

គ. បរមិណជីស្រមបេ់្របើ 

េពលេវ កជី់ ្របេភទជី បរមិណជី កែន្លង កជី់ 

មនុេពល  ំ១៥ៃថង ជីសរ ី ងគ ( មកសត្វ 
ែដលពុកផុយ ឬ កំប៉សុ្តិ៍) 

ពី១ េទ ២ គីឡ្ួរកម កនុង 
ដីរង ១ ែម្៉រតកេរ ៉

កបជី់ក ្ដ លរង 
(េពលេរៀបចំរង កគ់្រមបរង) 

មនុ ពីំ៥ េទ ៧ៃថង 
(បនទ បពី់េចះរង) 

ជី ២០-២០-១៥ ៥្រកម (កន្លះ្រ ្រពបយេសមើ) 

កនុង ១គុមព 

បកុកបក់ ្ដ លរេ ្ដ  
(មនុ  ំពី៥ េទ ៧ ៃថង) 

េ្រកយពី  ំ៧ៃថង ជី ២០-២០-១៥  និង 
ជី ៤៦-០-០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ ១០ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់ ដំ  ំ

 (២ រនធ សងខងគុមព) 

េ្រកយពី  ំ១៤ៃថង ជី ២០-២០-១៥  និង 
ជី ៤៦-០-០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ ១០ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់ ដំ  ំ

 (២ រនធ សងខងគុមព) 

េ្រកយពី  ំ២១ៃថង ជី ២០-២០-១៥  និង 
ជី ១៦-២០-០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត ពី

គល់ ដំ  ំ (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

េ្រកយពី  ំ២៨ៃថង ជី ២០-២០-១៥ និង 
ជី ១៦-២០-០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត ពី

គល់ ដំ  ំ (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

េ្រកយពី  ំ៣៥ៃថង ជី ២០-២០-១៥ និង 
ជី ០-០-៦០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់ពី ១៨ េទ ២៥ សងទី់ែម្៉រត ពី

គល់ ដំ  ំ (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

េ្រកយពី  ំ៤២ៃថង ជី ២០-២០-១៥ និង 
ជី ១៦-២០-០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់២៥ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់ ដំ  ំ

 (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

េ្រកយពី  ំ៤៩ៃថង ជី ១៦-២០-0 និង 
ជី ០-០-៦០  

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់២៥ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់ ដំ  ំ

 (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

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

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់២៥ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់ ដំ  ំ

 (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

េ្រកយពី  ំ៦៣ៃថង ជី ១៦-២០-0 និង 
ជី ០-០-៦០ 

៥ ្រកម កនុង ១គុមព 
៥ ្រកម កនុង ១គុមព 

កបជី់២៥ សងទី់ែម្៉រត ពីគល់ ដំ  ំ

 (១ រនធ ចេន្ល ះគុមព) 

ចំ ៖ំ ករ កជី់រហូតដល់្របមលូផលអស់។ ករ កជី់ ចែ្រប្របួលបរមិណ ឬ ្របេភទជីគឺ ្រស័យេទេលើសុខភព

ដំ  ំ



៦.២. ករេ តទរំទបេ់ដើម និង ករ កែ់តងែមក 

• ្រតូវេ តេ្រទើងឱយរចួ ល់ បនទ បពី់ កូំន្រតបេ់ហើយ បន ២ ទិតយ 

• ករេ ត្រទីង មរេបៀបេផ ងៗគន ែដល ចេធ្វើបនេដើមបទីបេ់ដើម ែមក ធ្ល កម់កដី  

• កតែ់ខនងែផនកខងេ្រកម េដើមបឱីយមនខយល់ និងពន្លឺេចញចូលបន្រគប្់រគន ់

៦.៣. ករេ្រ ចទឹក 
• េ្រ ចទឹកេរៀង ល់ បនទ បពី់ កូំន រហូតដល់បន២ ទិតយ េដើមបឲីយកូន្រតប ់ដុះឬសបនរងឹម។ំ 

• កំុទុកឱយដីសងួត រហូតដល់៣ៃថង ជពិេសសកនុងេពល្រតប ់េចញផក  និង ក្ដិបែផ្ល។ 

• េ្រ ចទឹក េ យបញចូ លទឹក ម្របេ ះរង។ 

ចងែខ ែដលបនរុេំដើមេម និងែមក េទនឹងែខ  ឬ ឬស /ីេឈើ  

េ្រទើងេនខង(ជែខ  ឬជឬស )ី 
្រតូវចងេនខងកនុងបេងគ ល 

ចងង យពបីេងគ ល 
និមយួៗ ព២ី េទ៣ែម្៉រត 

ែខ េមស្រមបច់ង 
ព្រងឹងបេងគ ល 

០,២ 

ែម្៉រត ០,៥ែម្៉រត 

១,៥

ែម្៉រត 

រេបៀបេធ្វើេ្រទើង្រតប ់

្រតបប់នកតែ់ខនង និង ស្លឹកែផនកខងេ្រកម 

ចំ ៈំ  

• ជី ១០ ្រកម (្របែហល ១ ្រ ប្រពបយេសមើ  ឬ ២ គ្រមបដកទឹកសុទធតូច)។  

• េ្រ ចជីបំបន៉ស្លឹក បនទ បពី់ កូំនបន៧ៃថង េរៀង ល់៧ៃថងម្តង  រហូតេពលចបេ់ផ្តើមេចញផក ដំបូង ។ 

• បញ់ជីបំបន៉ែផ្លផក  បនទ បពី់្រតបច់បេ់ផ្តើមេចញផក ដំបូង េរៀង ល់៧ៃថងម្តង 

• បរមិណជី ែដល កខ់ងេលើេនះ  ្រស័យេទ ម ថ នភពលូត ស់របស់ដំ ំ។ 



៧. ករ្រគប់្រគងសត្វល្អតិចៃ្រង និងជមង ឺ
 

៧.១. ដងកូវេចះែផ្ល និង សីុរងូេដើម 

 េមអំេបែតងពង កែ់ផនកខងេ្រកមស្លឹក េលើផក  និងេដើម ជ យៗ ឬជ្រកុម។ េ្រកយមកពង ញស់ជដងកូវ 

េហើយេចះចូលកនុងេដើមែផនកខចីៃន្រតួយៃនដំ ំ េធ្វើឱយេដើម្រតប្់រសេពនមនិ ចលូត ស់បន ឬក ៏េចះចូលកនុងក្តិប

ខចីៗ េធ្វើឲយែផ្លស្អុយរលួយ ។ 

• កតែ់ផ្ល្រតួយែដលបនបំផ្ល ញេ យដងកូវយកេទដុត ឬ កបេ់ចល។ េបើទុកែផ្ល និង ្រតួយទងំេនះ កនុងចំករ 

េនះដងកូវនឹងលូត ស់ធំធតជ់េមអំេប េហើយពង ក្់រតបបំ់ផ្ល ញដំ ំកនែ់តខ្ល ងំជងមុន។ 

• េបះកូនដងកូវ និងពងដងកូវេ យៃដ 

• េ្របើប្ល សទិច្រគបរងេដើមបកីតប់នថយ 

 ពពួកដងកូវកនុងដី 

• បញ់ថន ំក ពុលកសិមមេនេពលកូនដងកូវ 

 េទើបញស់េទើបមន្របសិទធភពបញ់ថន ំ

 ពុលកសិកមម ដូចជ៖ ថន កំ្លភរីហី្វូស 

 យជមយួសីុែពេម្រទីន

 (chlorphyrifos + cypermethrin) 

 ថន ហំ្វី្របូនីល (fipronil) 

  ថន បំកសីុ់លូសស រូនីេជៀនសីុ 

 (Bacillus thuringiensis) 
 
៧.២. ដងកូវកតស់្លឹក 

• ចប/់េបះកូនដងកូវ និង ពងដងកូវ េ យៃដ 

• េ្របើប្ល សទិច្រគបរង េដើមបកីតប់នថយពពួកដងកូវកនុងដី 

• បញ់ថន ំក ពុលកសិមមេនេពលកូនដងកូវេទើបញស់េទើបមន្របសិទធភពបញ់ថន ពុំលកសិកមម ដូចជ 

 ថន កំ្លភរីហី្វូស យជមយួសីុែពេម្រទីន (chlorphyrifos+ cypermethrin) ថន ហំ្វី្របូនីល (fipronil) 

 ថន បំកសីុ់លូសស រូនីេជៀនសីុ (Bacillus thuringiensis) 

ដងកូវេចះែផ្ល្រតប ់ ដងកូវសីុរងូេដើម្រតប ់



៧.៣.ពីងពង្រកហម 

 បំផ្ល ញខ្ល ងំដល់ដំ ំ្រតប ់េមទស ្រមះ ឪឡឹក ្រតសក ់និង េបង៉េប៉ះ។ ប ្ត លឲយស្លឹកចំ ស់របស់

ដំ ំេឡើងេខ្ល ច ។  េកើតមនខ្ល ងំ  េនេពល កសធតុេក្ត សងួត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វធិនករករពរ និងកំចត ់

• ្រតូវ្រតួតពិនិតយរកេមើលពីងពង្រកហមឱយបនេទៀងទត ់

• កតស់្លឹកែដលបំផ្ល ញេ យពីងពង្រកហមេចញពីចំករ េហើយ្របមូលដុតេចល 

• បញ់ស្លឹកេ ្ត  េមទស ឬ ខទឹមស 

• បញ់ថន ពុំលកសិកមមពីខងេ្រកម និងខងេលើៃផទស្លឹក ដូចជ៖ ថន  ំអីុមី ក្ល្រភដី (Imidacloprid) ថន  ំឌីយ៉សីុ

ណុង (Diazinon) ថន ំ បមចិទីន (Abermectin)  

 
៧.៤. ៃច 

បំផ្ល ញដំ ំ្រគប្់របេភទ។ េគ ចសំគល់ចំករបែន្លមនៃចបន េ យ 

រមន្រសេមចជេ្រចើន្របេភទេ ម ឬ េ ងេឡើងេលើដំ ំ ។ រយៈេពល 

ពី៣ េទ៤ៃថង េធ្វើឱយស្លឹកដំ ំ រញួេហើយេកងចុះេ្រកម េធ្វើឱយករលូត ស់ 

របស់ដំ ំយឺត។ ៃចជអនកចម្លងជមងវឺរី ៉សុ េទដំ ំ។ 

វធីិករពរ៖ 

• េបះសំបុកៃចេ យៃដ 

• េ្របើប្ល សទិច្រគបដំ ំ 

• េ្របើអនទ កក់វស្អិតពណ៌េលឿង 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមម យណូតឺហ្វុយ ៉ ន(់Dinotefuran) ចំនួន ២្រកម 

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

បនទ បពី់ )ំ េដើមបកីរពរសត្វល្អិតចៃ្រងបំផ្ល ញដំ ំដូចជពពួកសត្វ

ល្អិតជញជក ់ដូចជ រយុស និងសត្វល្អិតជញជកេ់ផ ងៗេទៀត។ 

• េ្របើថន ពុំលកសិកមមដូចជ ថន  ំអីុមី ក្ល្រភដី (Imidacloprid) ថន េំមតូមលី 

(methomyl) និង បមចិទីន (Abermectin)  

 

 

េមៃច (ថតព្រងីក) 

េមៃច (ទំហំធមម ) 



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

ពំុមន្របសិទិធភព) 

• ្រតូវេ្រជើសេរ ើសយក កបលបញ់ទុយេយ ែដលមនលកខណៈ ចល្អ េទើបថន េំនជបនឹ់ងេដើមស្លឹកបែន្ល។ 

• ្រតូវេ្របើទឹកស្អិត យជមយួថន េំនេពលបញ់ថន  ំ

• ្រតូវបញ់េនខងេលើ និងខងេ្រកមៃផទស្លឹក និង ម្រតួយស្លឹកេដើម ឱយបនសព្វ 

• បញ់ថន ពុំលកសិកមមេនេពលៃថង ង ច 

រេបៀបេធ្វើអនទ កច់បៃ់ច 

កវស្អិតចបស់ត្វល្អិត បកវស្អិតពីេលើអនទ កប់្ល សទិចពណ៌េលឿង កអ់នទ កច់េន្ល ះ ពី៧េទ១០ែម្៉រត 

 

៧.៥. ជមង្ឺរសេពនស្លឹក 

 

• េ្របើពូជធននឹ់ងជមងេឺនះ 

• ឆំ្ល ស់មុខដំ ំ 

• ករពរកុំឱយឬស និងែផនកេផ ងៗរបស់េដើម ចរ់ ត ់ែដលជ

េហតុប ្ត លឱយពពួកបកេ់តរ ីេ្រជ តចូលបន 

• ្រតូវឧស ហ៍ពិនិតយចំកររកេមើលេដើម្រតបែ់ដលមនេ គសញញ

្រសេពន េហើយ្រតូវដកេដើម្រតបម់នសញញ េនះ ជបនទ ន។់ 



៨. ករ្របមូលផល 
 

• ទំហំែផ្ល្រតបេ់បះេទ មតំរវូករទីផ រ 

• ្រតូវេបះែផ្លេនេពល្រពឹក  េ យេ្របើកៃ្រន្តកតទ់ង 

• េបះែផ្ល កក់នុងសមភ រៈែដលមនៃផទរេ ង េដើមបកំុីឱយកកិត និងជែំផ្ល  

• ចំ តថ់ន កគុ់ណភព្រតប ់ជ េលខ ១, ២, ៣ 

• ្រចកថងែ់ដលមនបរមិណសម្រសបមនគុណភពស្វិតទន ់

• ថង្់រតូវេចះរនធតូចៗ េដើមបឲីយមនខយល់េចញចូល កំុឱយេ ្ល ក 

• េជៀស ង្រចកបែន្លេ្រចើន្រជុល  ហួសបរមិណ។  មេ្របើសមភ រៈគម នខយល់េចញចូល េ្រពះ េធ្វើឲយបែន្លខូច

គុណភព (ទន ់ែ្របពណ៌េលឿង និង ងយរលួយ)។ 

យកកៃ្រន្តកតស់ន្តងែ់ផ្ល 



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 

 




