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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 ខំត់ ផក  េនះ បនេរៀបចំេឡើងេដើមប ី

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

បំន្រគបរ់ដូវ េពញមយួឆន ។ំ បេចចកេទសថមីេនះ ជួយ ្រគួ រកសិករ ឲយមន្របភពចំណូលថមី ជ្របចបំែនថមមយួ

េទៀត េ 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 ខំត់ ផក   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 និង េធ្វើរង 
• សំ តដីចំករ និង េរ ើសេ ម េចញឱយអស់។ 

• ភជូរ ស់ដីឲយបនមដ៉្ឋល្អ េហើយ លឱយបនពី១០ េទ១៥ៃថង ។ 
• ភជួរដី (េគ្រកបី ឬ េគយន្ត) ជេ្រម ១៥ េទ ២០ សងទី់ែម្៉រត។ 

 

ករេលើករង ៈំ 

 - ទទឹងៈ ១ ែម្៉រត (៣ជួរ) ឬ ០៦ែម្៉រត (២ជួរ) និង បេ ្ដ យេទ មលទធភពដី ែតមនិគួរឱយេលើសពី 

  ១៥ែម្៉រត ពីេ្រពះ េធ្វើឱយពិបកកនុងករែថទ ំដូចជ េ្រ ចទឹក ដកេ ម  ជេដើម។ 

 - កំពស់ៈ េនរដូវ្របងំ ពី២០ េទ ៣០ សងទី់ែម្៉រត និងេនរដូវវស ពី ៣០ េទ ៥០ សងទី់ែម្៉រត ។ 

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

  េ យកប្់រទបប់តរង  េ យ្រចបល់ ឲយសព្វល្អជមយួដីរង។ (េមើល ងេ្របើជី េនទំពរ័ ខងមុខ) 

 - ្រគបរងៈ េធ្វើបនពីរ្របេភទេដើមបទីប់ ក តក់រហូរេ្រចះរង ករពរសំេណើ មដី កតប់នថយករដុះេ ម ។ 

 

ករេធ្វើរង េ យេ្របើប្ល សទិច្រគបដី 

- េ្របើែខ ទញតំរង ់េដើមបេីចះរេ ្ដ កូំន និងេ្របើខន តស្រមបេ់ចះេ ្ដ ពីគុមពមយួ េទគុមពមយួ (៤ តឹកx ៤ តឹក) 
- េ្របើកំប៉ុងេក្ដ ស្រមបេ់ចះរេ ្ដ  េលើថងប់្ល សទិចគ្រមបរង។  

ៃផទប្ល សទិចខងពណ៌ទឹក្របក ់ កខ់ងេលើ ២.េ តកន្ល ស់ឬស េីនជយរង និងខងចុងរង ១. តសនធឹងដំុប្ល សទិច 

៤. រង្រគបថ់ងេ់កសូ៊ េចះរចួ     

    មនុ កូំន 

៣.េចះរេ ្ត កូំន 

េ យេ្របើកំប៉ងុេក្ត    



ករេធ្វើរង េ យេ្របើចំេបើង្រគបរង 

 
 

 
  
 

 
 
 

 

២. ករេធ្វើេ ងបណ្ដុ ះកនូ 
 ករេធ្វើេ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល គឺ ចេធ្វើឱយ្រគបដុ់ះបនល្អ  កតប់នថយកររលួយកូន  និង ចករពរកូនដំ ំ 

បនពីករឆ្លងជមងពីឺ សត្វល្អិតចៃ្រង (ែដលមកយយីកូនដំ ំ)។ េ ងបណ្ដុ ះកូនបែន្ល ចេធ្វើ មទំហំខងេ្រកម៖ 

·  ដំបូលសំ ប្់រគប នៈ ពី១,៨ េទ ២ ែម្៉រត េដើមបងីយ្រសួល

េចញចូលែថទកូំន។ 

·  កំពស់ នៈ ពី ០,៨ េទ ១ ែម្៉រតពីដី  

·  ទទឹង នៈ ពី ០,៨ េទ ១ ែម្៉រត 

·  ដំបូលេធ្វើពីថងប់្ល សទិចថ្ល កំរពរទឹកេភ្ល ង  ្រគបពីេលើេ យ

សំ ញ់កតព់ន្លឺ និង បនថយកំេ ៃថង េហើយជញជ ំងេធ្វើពី

សំ ញ់មុង សំ បក់រពរសត្វល្អិត។ 

គំរទីូ ១ · រង ដំំ ំខត់ ផក  ឬ ៃសពផក  

០,៤ែម្៉រត    ០
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្រត

 

 

គំរទីូ ២ · រង ដំំ ំខត់ ផក  ឬ ៃសពផក  

០,៥ែម្៉រត    ១
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0,៨ -១ែម្៉រត 

១,៨-២ែម្៉រត 



៣. ករេរៀបចំដីបណ្ដុ ះ 
• យកដីមនជីជតិ ១ ភគ យជមយួជី មកេគសងួត ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍ ២ ភគ និងេផះអងគ មពី២ េទ ៤ភគ  

(េផះអងក ម្រតូវ្រ ទឹំករយៈេពល ពី៣ េទ ៤យប)់  

• យកលបយែដលបន យ្រចបល់េហើយេទលីងរហូតេក្ត សព្វទងំអស់  

 ផល្របេយជនៃ៍នករ យលបយដីបណ្ដុ ះែបបេនះ គឺ៖  
 -  ្រគបង់យដុះ ឬសដុះលូត ស់ល្អ 

 -  កូនបែន្ល្រសូបយកជីជតិបន្រគប្់រគន ់

 -  សម្ល បេ់មេ គ(ជមង)ឺ ែដលបងកឲយកូនបែន្លរលួយ 

 -  សម្ល ប្់រគបេ់ ម ចៃ្រងែដលដុះដេណ្តើ មយកជីពីកូនបែន្ល 

 -  សម្ល បព់ងសត្វល្អិត និង សត្វល្អិតចៃ្រងកនុងដីែដលបំផ្ល ញ្រគបប់ែន្ល 
 

 

• យកដីែដលបនលីងរចួេហើយ ទុកឱយ្រតជកសិ់ន មុននឹង កក់នុងកេនទ ង ឬ ថសបណ្ដុ ះ។ 

 
 

ជីកំប៉ុស្តិ៍/ មកេគសងួត 

 យវតថុធតុេដើមទងំអស់  ចូល

គន    រចួេហើយ លីង ឱយេក្ដ សព្វ 

•  

វធិេីរៀបចំ យលបយដបីណ្ដុ ះ 

ដី្រសទបេ់លើ 

េផះអងក ម 



៤. ករេរៀបចំបណ្ដុ ះ្រគប ់
 

· ្រតូវេរៀបចំបណ្ដុ ះ្រគប ់្រពមេពលជមយួគន នឹងករេលើករង ។ំ 
· ករបណ្ដុ ះ្រគប ់ ចេធ្វើបនពីរែបប គឺ៖ 

 

ក. បណ្ដុ ះ្រគបជ់មុនៈ  

 -  ផ្អ ប្់រគបរ់យៈពីរយប ់េទើបយកេទបណ្ដុ ះកនុងកេនទ ង 

 -  យក្រគប់ កព់្រងយកនុង្រក តៃ់សបជកទឹ់ក រចួរុ្ំរគបេ់នះឱយហបល់្អ 

 - េ្រ ចទឹកជេរៀង ល់ៃថង េធ្វើឱយ្រក តៃ់សបេសើមរហូត 

 - េ្រជើសេរ ើសយក្រគបែ់បកមត ់ ក១់ ្រគបក់នុង១ កេនទ ង ឬ ១ ្របេ ះថសបណ្ដុ ះ 

 - កប្់រគបជំ់េ  ១សងទី់ែម្៉រត។ េបើកប្់រគបេ់្រជេពក ឬក ៏ ក្់រគប់ កេ់ពក េធ្វើឱយ្រគបម់និ ចដុះបន 

 -  យកកេនទ ង ឬ ថសបណ្ដុ ះ ែដល ក្់រគបេ់ហើយ េទ កក់នុងេ ងបណ្ដុ ះ 

 -  េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹកឱយេជក ។ េបើដីសងួត គឺ េធ្វើឱយ្រគបម់និដុះ បនេឡើយ។  

 

ខ. ករ ក្់រគបប់ណ្ដុ ះេ យផទ ល់កនុងថសបណ្ដុ ះ ឬ កេនទ ង 

 

 -  យក្រគប ់ចំនួន១្រគប ់ កប់ណ្ដុ ះផទ ល់កនុង  

  ១ កេនទ ង ឬ ១ ្របេ ះថសបណ្ដុ ះ។ 

 

 - េ្រ ចទឹកឱយេជគ េទើបយកថស ឬ កេនទ ង 

  ែដល ក្់រគបេ់ហើយ  េទ កក់នុងេ ងបណ្ដុ ះ។ 

  

 -  េ្រ ចទឹកេរៀង ល់េពល្រពឹកឱយេជគ។   

  េបើដីសងួត គឺ េធ្វើឱយ្រគបម់និដុះ េឡើយ។ 

 
 
 
 
 
 



៥. ករ កំនូៃសពផក   

· េដើមបេីជៀស ងកំុឱយកូនអន ់(សន្លប)់ េនេពល  ំ្រតូវ

បនថយករេ្រ ចទឹក និង កកូ់នៃសពផក  ឱយ្រតូវពន្លឺៃថង

ចំនួនពី២ េទ ៣ៃថង េដើមបពី្រងឹងកូន។ កូន ៃសពផក យុពី 

១៨ េទ២២ ៃថង េទើប បំន ។ 
 

 
· រេបៀប កូំន 
 

• បញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង (សំ បរ់ង្រគបថងប់្ល សទិច) ឬ េ្រ ចទឹកេលើរង ែដល្រគបចំេបើង  
• កជី់គីមី មរេ ្ដ  ្រចបល់ជមយួដីឱយសព្វ េទើប កូំនៃសពផក  េនេពលរេសៀល។ 
• កូំនៃសពផក  ្រតឹមដីបណ្ដុ ះ ។ កំុ កូំន ៃសពផក  កបលិ់ចេដើម ពីេ្រពះ ប ្ដ លឱយេដើមកូនរលួយបន។ 

• ្រតូវ កូំនៃសពផក  េពល រេសៀល។  

រេបៀបដកកូនបែន្លេចញ 

ពីថសបណ្ដុ ះ គឺ្រតូវ

យក្រមមៃដ  រញុបត 

ថសេឡើងេលើ េហើយ

ៃដមខ ងដកកូន បែន្ល   

ថនមៗ ពីរនធថសបណ្ដុ ះ 

េដើមបកំុីឱយ ចឬ់សកូន

បែន្ល។  

កូំនៃសព ចំងយពីគន  

៤ តឹក x ៤ តឹក  



៦. ករែថទ ំ 

៦.១ ករ កជី់ 
 ពូជៃសពផក  កូនកត ់(ឬ អីុ្រប៊តី) េយើង្រតូវ កជី់ និង េ្រ ចទឹកឱយ

បនេទៀងទត ់េទើបផ្ដល់ផក បនេ្រចើន ។ េពលេវ  និង បរមិណជី្រតូវ ក់

ជី ្រស័យេទ ម្របេភទដី។ ចំេពះដីមនលបយ េ្រចើជងខ ច ់្រតូវ កជី់

ចំនួន១៥ ៃថងម្ដង។ ែតេបើដីខ ចេ់្រចើន  ្រតូវ កជី់កនែ់តញឹក គឺ ពី៧ េទ១០ 

ៃថងម្ដង។ បរមិណជី្រតូវ កម់្ដងៗ  េនដីខ ច ់ ្រតូវតិចជងជី្រតូវ កេ់នដី

លបយខ ច ់ចំនួនពកក់ ្ដ ល។ ( កជី់ឆ្ល ស់គន  កនុងរេ ្ដ ទងំ ២) 

បរមិណ និង េពលេវ កជី់ 

 

រេ ្ត កជី់ ២ ្របេភទេផ ងគន  

០,១៥ែម្៉រត 

េពលេវ  ្របេភទជី និង បរមិណជី កែន្លងកបជី់  

្រទបប់ត (មុន  ំ

កូនពី ៣ េទ ៥ៃថង) 

ជី្របេភទ ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  

ចំនួន ៥្រកម (្របែហល កន្លះ ្ល ប្រពបយេសមើ  

ឬ ១ គ្រមបដបទឹកសុទធតូច) កនុង១រ េ ្ត  

កក់ ្ដ លរង កប្់រចបល់ជមយួដី  

រចួេ្រ ចទឹករងឱយេជគ ឬ កក់ប់

ក ្ដ លរេ ្ដ ជេ្រម៥-១០ សងទី់ែម្៉រត  

េ្រកយ កូំនបន  

៧ ៃថង  
ជី សូត អ៊ុយេរ ៉៤៦-០-០ ចំនួន ១,៥្រកម   

(្របែហល ១ ចុង ្ល ប្រពបយ) កនុង ១ េដើម 

កបជី់ចំងយគល់ៃសព  ៨ សងទី់ែម្៉រត   

១ រនធ កនុង ១េដើម 
េ្រកយ កូំនបន 
១៥ ៃថង 

ជី ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  ចំនួន៥្រកម  

(កន្លះ ្ល ប្រពបយេសមើ) កនុង ១ េដើម 

កបជី់ចំងយគល់ៃសព  ១៥ សងទី់ែម្៉រត 

១ រនធ កនុង ១េដើម 
េ្រកយ កូំនបន 
២៥ ៃថង 

ជី ០-០-៦០  ចំនួន ៥្រកម កនុង១ េដើម និង 

១៥-១៥-១៥ ចំនួន ៥្រកម  កនុង១ េដើម 
កបជី់ចំងយគល់ៃសព  ២០ សងទី់ែម្៉រត 

២ រនធ កនុង ១េដើម 
េ្រកយ កូំន 
៣៥ ៃថង 

ជី ២០-២០-១៥ ឬ ១៥-១៥-១៥  

ចំនួន ៥្រកម  កនុង ១ េដើម 

កបជី់ចំងយគល់ៃសព  ២០ សងទី់ែម្៉រត 

១ រនធ កនុង ១េដើម 

្រទបប់ត 

មុនេពល  ំ១៥ៃថង 

ជីសរ ី ងគ ( មកសត្វែដលពុកផុយ ឬ កំប៉ុស្តិ៍)  

ចំនួនពី ១ េទ ២គីឡូ្រកម កនុង ១ែម្៉រតកេរដី៉រង 

កបជី់ក ្ដ លរង 

(េពលេរៀបចំរង កគ់្រមបរង) 



រេបៀប កជី់ 
េដើមប ី កជី់ឱយដំ ំ ច្រសូបយកបនេ្រចើន គឺ្រតូវេ្រ ចទឹកភ្ល ម បនទ បពី់ កជី់រចួ។ 
- កជី់្រទបប់តៈ ក់ មេពះរង េហើយ្រចបល់ជមយួដី ឬ កជី់  

 មរេ ្ដ និមយួៗេហើយ េទើប្រចបល់ ជមយួដីកនុងរេ ្ដ  ឱយសព្វ។ 
-  កជី់បំបន៉ៈ កបជី់សងខងរេ ្ដ  (ចេន្ល ះគុមព) 
 

ករែថទផំក  

េពលផក បនទំហំ ៤ សងទី់ែម្៉រត េយើងចបស់្លឹកអមផក   ពតរ់កគន  េហើយខទ ស់ឲយជប ់

េដើមបបីងំពន្លឺ និងកំេ ៃថង រហូតដល់ផក រកីធំលមម ្របមូលផល។   

 

៦.២ ករេ្រ ចទឹក 
 

- េ្រ ចទឹកេនេពល្រពឹក និង បញចូ លទឹក មចេន្ល ះរង។ េបើេ្រ ចទឹកេនេពលៃថង្រតង ់ឬ េនេពល ង ច

 េពក ចប ្ដ លឱយៃសពផក មនបញ្ហ  ដូចជ រលួយ ឬ រ កេដើម។ 
- ្រតូវេ្រ ច(បញចូ ល)ទឹកឱយបនេទៀងទត ់មនិ្រតូវឱយដីសងួត ជពិេសសបនទ បពី់ កូំនេហើយ ពីេ្រពះកូនៃសព 

 ្រតូវករទឹក ជីសំ បក់រដុះលូត ស់ឬស េដើម ស្លឹករបស់  ។ េនេពលេចញផក   ក្៏រតូវេ្រ ចទឹកឱយបន

 េទៀងទត ់ែដរ ។ េបើេ្រ ចទឹកមនិ្រគប្់រគន ់នឹងប ្ដ លឱយករេចញផក មនិបនល្អ។ 
-  េបើពិនិតយេឃើញដីេនែកបរគល់សងួត (ែដលសំគល់ េ យមនិ ចលុញជដំុមូលបន) ្រតូវេ្រ ចទឹកបែនថម។

 េបើដីេនែកបរគល់ៃសពផក  េសើមខ្ល ងំ (ែដលសំគល់ េ យ្រចបចដី់មនទឹកេហៀរ ម្រមមៃដ) មនិ្រតូវេ្រ ច

 ទឹកបែនថមេទ។ េបើេនែតេ្រ ចទឹក នឹង ចងយេធ្វើឱយដីដកទឹ់កខ្ល ងំ នឱំយរលួយឬស េដើមងប ់បន។ 
 

៦.៣ ករេធ្វើេ ម   

 

 េធ្វើេ ម ឲយបនេទៀងទត ់និងកតស់្លឹកចស់ៗេចល េដើមបសំី តជ្រមកសត្វល្អិតចៃ្រង។ 
 

៧. សត្វល្អតិចៃ្រង  
 

៧.១ ដងកូវហ្វូង 

 ដងកូវហ្វូងសីុស្លឹក េដើម ផក  របស់បែន្លជេ្រចើន្របេភទ។ សីុស្លឹកយ៉ងធ់ងនធ់ងរ ជពិេសសេនដំ កក់លលូត

ស់។ ដងកូវចំ ស់ សីុបំផ្ល ញស្លឹកេនេពលយប ់េហើយេពលៃថង កខ់្លួនេនខងេ្រកមស្លឹក ឬ េនជំុវញិគល់។ 

 

វធិនករកចំតដ់ងកូវ មវធីិ ដុំះ ៖ 

⇒ េ្របើសំ ញ់សត្វល្អិត េដើមប្ីរគបករពរបណ្តុ ះកូនបែន្ល 

⇒ បណ្តុ ះកូនដំ ំឲយឆង យពីចំករែដលកំពុង ដុំះ 

⇒ េបះដងកូវេ យៃដ េហើយេញចេចល 



⇒ េបះផក ែដលមនដងកូវសីុ យកេទកបេ់ចល កនុងជេ្រមយ៉ងតិច ២០សងទី់ែម្៉រត (ឬ ២ តឹក) 

⇒ សំ តេ ម មរង និង កនុងចំករ 

⇒ ដំំ ំឆ្ល ស់ េដើមបកីតប់នថយសត្វល្អិតបំផ្ល ញៃសពមយួចំនួន ែដលរស់េនកនុងដី  សល់ពីរដូវមុន។ 

⇒ ្របមូលកំេទចកំទីកកសំណល់ដំ ំ បនទ បពី់្របមូលផលេហើយ េចញពីចំករ េហើយកបឬ់ដុតេចល។ 

 

វធិនករគមីេី្របើស្រមបកំ់ចកព់ពួកដងកូវហ្វូង ៖ 

 

⇒ េយើងគួរបញ់កនុងដំ កក់លលូត ស់ 

⇒ ករបញ់ថន ពុំលកសិកមម គឺបញ់ពីេ្រកម និង េលើស្លឹក 

 

ថន គីំមែីដល ចេ្របើបន ឆ្ល ស់គន   មនដូចខងេ្រកម ៖ 

⇒ ថន  ំបកសីុ់លូស ស រូនីេជៀនសីុល (Bacillus Thuringiensis) 

⇒ ថន  ំេប សីុហ្លូ្រសីន (Beta-cyfluthrin) 

⇒ ថន  ំក្លភរីហី្វូស (Chlopirifos) 

⇒ ថន  ំសីុេភើេម្រទីន (Cypermethrin) 

⇒ កនុងករណីថន ខំងេលើ េ្របើេទគម ន្របសិទធភព សូមេ្របើ អីុេមេមទីន 

េបនហ ូ ត (Emamectin benzoate) ជ្របេភទថន ្ំរបឆងំនឹង

ភពធន្់រទរំបស់ដងកូវ។ 

ករកំចត់ មវធិនករគីម ីកនែ់តមន្របសិទ្វិភព លុះ្រ ែតអនុវត្តវធិនករកំចត់ មវធីិ ដុំះ ជមុនសិន។ 

 

៨. ករ្របមូលផល  
⇒ ៃសពផក  ច្របមូលផលបន េន យុពី ៤៥ េទ ៥៥ ៃថង ( ្រស័យេទ ម្របេភទពូជ)។ 

⇒ កតផ់ក េពល្រពឹក េ យរក ទុកស្លឹកអមផក  ៤ េទ ៥ និងមនិ្រតូវទុកផក ែដលកតេ់ហើយ ឲយ្រតូវៃថងេក្ត េទ 

⇒ បនទ បពី់កតផ់ក េហើយ ្រតូវេ្រជើសេរ ើស និង  េរៀបផក ៃសព ែដលល្អមនិខូចខត (មនិមនកកិត ឬ បំផ្ល ញ

េ យសត្វល្អិត) និង េរៀប មទំហំ។  



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 

            

            

            

            
      

      



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 

 

កសិករៈ េនៈ 

ដំ ៈំ           (្រតសកេ់្រទើង) ពូជៈ 

ៃថងចបេ់ផ្ដើមៈ ៃថង្របមលូផលៈ 

ៃផទដីៈ                          (ែម្៉រតកេរ)៉ ចំននួេដើមៈ 

៩.២. ងគំរ ូស្រមបវ់ភិគចំ យចំណូលផលិតកមមដំ ំបែន្ល 




