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      ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

Cati សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

   3 
 

ព្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ព្រមាញ ់និង ននសាទ 

 

រទដ្ឋា នអនុវរដរនចេរវិទា 

  

ក្ខរដ្ឋ ាំន ើម្រនធាំនេរសព្មារ់ចាំណីសរវ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

នរៀរចាំនដ្ឋយនរៀរចាំនដ្ឋយ  នាយរដ្ឋធ នផ្សរវផ្ាយរសិរម្មនាយរដ្ឋធ នផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  

សហក្ខរជាម្យួសហក្ខរជាម្យួ  ម្នទីររសិរម្មម្នទីររសិរម្ម  នេរដបារ់ ាំរងនេរដបារ់ ាំរង  

ឧររថម្ភនដ្ឋយឧររថម្ភនដ្ឋយ  គាំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្មគាំនរាងក្ខរផ្សរវផ្ាយរសិរម្ម  រម្ពជុារម្ពជុា--អូស្ដ្សាដ លីអូស្ដ្សាដ លី  
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នរៀរនរៀងនដ្ឋយៈ នោរ ឡិច ស្ដ្ហវីមម្ន (Lex Freeman) 

នោរ រ៉ុញ ឧរដម្ 

ម្នទីររសិរម្ម នេរដបារ់ ាំរង 

ទូរសព័្ទៈ ០៩២៧៤២៤៧៩ 

អីុមម៉្លៈ oteebtb@online.com.kh 

 

ក្ខលររិនចេទៈ មេ ររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០០៦ 

 

 

 

 

 

 

 

© រក្សាសិទធិគ្រប់យ៉ា ងៈ គ្រប់បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា (បអប) ទាំងអស់រួមទាំងឯក្សសារច្នេះជាក្សមមសទិធ ិ

របស់គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្ ើយសាំច្រចផ្ដល់ច្ោយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមច្្វើជា 

មាេ ស់ក្សមមសទិធ ិ។ រាល់សាំច្ ើសុាំផ្លិត្បន្នែមគ្ត្ូវសុាំក្ខរអនុញ្ញា ត្សទិធិជាមុនព្ីនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ។ 
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រុរវរថា 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ ច្គ្ក្ខមកិ្សច េស ក្ខរគាំគ្ទព្ទីីភ្នា ក់្សងារអូស្ដ្សាដ លីសគ្មាប់ក្ខរ 

អភិវឌ្ឍន៏អនដរជាត្ ិ (AusAID)តាមរយៈរាំច្រាងក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ក្សមពុជា-អូស្ដ្សាដ ល ីជាំហានទី២ (២០០១-២០០៦) 

ន្ែលមានច្គលច្ៅព្គ្ងឹងសាែ បន័ និងគ្បព្័ន ធផ្សព្វផ្ាយក្សសកិ្សមមច្ៅក្សមពជុា បានខិត្ខាំយ៉ា ងច្ព្ញទាំ ឹងច្ែើមបីច្្វើក្ខរ 

ព្គ្ងឹងសមត្ែភ្នព្ មស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមក្ខរច្រៀបចាំក្សសាងន្ផ្នក្ខរផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមគ្សបតាមច្គលនច្យបាយ 

វវិមជកាក្ខរ និងវិស មជកាក្ខររបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ នថ្នា ក់្សឃុាំ សងាា ត្ ់ និងបាន 

ចងគ្ក្សងជាបទដ្ឋា ន អនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះច្ ើង។ 

 

បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវិទាច្នេះបានចងគ្ក្សងច្ដ្ឋយអាក្សជាំនាញឯក្សច្ទស (Subject Matter Specialist) 

នឹងគ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខរព្ិនិត្យព្ចិ្គ្គេះច្យបល ់ និងឯក្សភ្នព្យល់គ្ព្មព្រី ៈក្សមមក្ខរបច្ច េក្សច្ទសន្ែលមានសមាសភ្នព្ 

មក្សព្នីាយក្សដ្ឋា នជាំនាញនានា ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និង ច្នសាទ និងអាក្សពាក់្សព្នធ័ច្ផ្សងៗច្ទៀត្។ 

ឯក្សសារែ៏មានសារៈសាំខាន់ច្នេះ រឺជាឯក្សសារច្គលន្ែលព្ិព្ ៌នាអាំព្ពី្ត័្៌មាន បច្ច េក្សច្ទស វវិ្ីសាស្ដ្សដ នីត្ិវិ្ ី និង 

ន្ផ្នក្ខរថវិក្ខ ចាំណាយសគ្មាប់ជួយែល ់ មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស និងភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិច្ៅមូលដ្ឋា ននានាយក្សច្ៅច្គ្បើគ្បាស់ 

ក្សាុងក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និងផ្សព្វផ្ាយបច្ច េក្សច្ទសថមីៗ ក្សាុងបាំ ងច្ផ្ទរចាំច្ េះែឹង ព្ត័្៌មាន និងបច្ច េក្សវិទាក្សសិក្សមមតាម 

គ្រប់រូបភ្នព្ឱ្យបានគ្ជួត្គ្ជាប ែល់គ្បជាក្សសិក្សរ និង ផ្លិត្ក្សរ ន្ែលរស់ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់មានសក្ខដ នុព្លភ្នព្គ្សបតាម 

លក្សាខ ឌភូមិសាស្ដ្សដ ច្សែាកិ្សច េសងគម និងត្គ្មូវក្ខរចាំបាច់ជាក់្សលាក់្សច្ៅមលូដ្ឋា ន ។  

 

ែូច្ច ាេះបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវវិទាច្នេះ មានសារៈគ្បច្យជន៍ជារួមសគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមច្ខត្ដ-គ្កុ្សង យក្សច្ៅ 

ច្គ្បើគ្បាស់ក្សាុងក្ខរចូលរួមច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ចាំច្ពាេះមុខ ន្ែលគ្បជាក្សសិក្សរច្យើងក្សាំព្ងុគ្បឈមមុខច្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើ 

ផ្លិត្ក្សមមក្សសិក្សមម ព្ពិ្ិ្ ក្សមម ក្សសិក្សមម ច្ែើមបីធានាសនដសិខុច្សបៀង និងបច្ង ាើនគ្បាក់្សចាំ លូគ្រួសារ ជាព្ិច្សសរួម 

ចាំន្ ក្សក្ខត្ប់នែយភ្នព្គ្កី្សគ្ក្ស គ្សបតាមយទុធសាស្ដ្សដចត្ុច្ក្ខ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

 

គ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ គាំគ្ទនូវឯក្សសារបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិាច្នេះ ន្ែលជាឯក្សសារ 

ច្គលសគ្មាប់មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សកុ្ស ច្ខត្ដ-គ្កុ្សង អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល ភ្នា ក់្សងារគ្បត្ិបត្ដិនានាច្ៅមូលដ្ឋា ន និងអាក្ស

ពាក់្សព្័ន ធទាំងអស់យក្សច្ៅអនុវត្ដក្សាុងក្ខរច្ផ្ ទរបច្ច េក្សវិទាែល់គ្បជាក្សសិក្សរច្ៅជនបទឱ្យទូលាំទលូាយ និងទទួលបានន្ផ្ល

ផ្កា ល អគ្បច្សើរគ្បក្សបច្ដ្ឋយក្សដីសងឃឹម។ 

 

                                    រ ាម្ស្ដ្នដី 
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អារម្ភរថាអារម្ភរថា  

 

  ពាក្សយច្ព្ញនន បអប រ ឺ “បទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា”។ បអប ព្នយលព់្ីរច្បៀបអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា 

ច្ែើមបីជយួច្ដ្ឋេះគ្សាយ បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមរបស់ក្សសិក្សរ។ បអប ផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានបទដ្ឋា ន និងសាំភ្នរៈសគ្មាប ់

ច្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយច្ផ្ទរបច្ច េក្សវិទាច្នេះច្ៅក្សសិក្សរ។ ច្គលរាំនិត្ននបអប រឺច្ែើមបីផ្សព្វផ្ាយែល់ឃុាំ គ្សុក្ស និង

ច្ខត្ដច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប គ្ត្ូវបានច្រសរច្សរសគ្មាប់ច្ោយមស្ដ្នដីផ្សព្វផ្ាយ អងគក្ខរច្គ្ៅ

រដ្ឋា ភិបាល និងន្ផ្ ាក្សច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅក្សាុងវិសយ័អភិវឌ្ឍន៏ក្សសិក្សមម ច្ៅតាមមលូដ្ឋា នច្គ្បើគ្បាស់។ បអប 

មានលក្សា ៈែូចខាងច្គ្ក្ខមច្នេះ ៖ 
 

 ោចបត្់ន្បនបាន-បអប ោចយក្សច្ៅអនុវត្ដបានច្ៅគ្របទ់ីក្សន្នលងក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពជុា 

 សាមញ្ា-បអប ោចច្គ្បើគ្បាសប់ានច្ដ្ឋយគ្រប់ន្ផ្ ាក្សន្ែលបាំច្រើក្ខរច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន  

 ងាយយល-់ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរផ្ដល់នូវព្័ត្៌មានសាំខាន់ៗ 
 

 បអប គ្ត្ូវបានក្សាំ ត្់ោទិភ្នព្ច្ដ្ឋយន្ផ្អក្សច្ៅតាមបញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសិក្សមមសាំខាន់ៗរបស់ក្សសិក្សរតាមរយៈគ្បភព្

ជាច្គ្ចើនែូចជា គ្បព្័ន ធគ្រប់គ្រងព្ត័្៌មានរបស់នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម (FSMIS) ន្ែលផ្ទកុ្សនូវព្ត័្៌មានសាំខាន់ៗ 

របស់ក្សសិក្សរ។ បញ្ញា ន្ផ្ ាក្សក្សសកិ្សមមរបស់ក្សសិក្សរគ្ត្វូបានច្រវិភ្នរតាមរយៈក្ខរវិភ្នរគ្បព្័ន ធច្ក្សសគ្ត្-បរិសាែ ន ថ្នា ក់្សឃុាំ 

(AEA) ច្ៅទូទាំងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា។ បអប មានច្ៅតាមសាែ ប័ននានា ែូចខាងច្គ្ក្ខមៈ 
 

 វវិទាសាែ នគ្សាវគ្ជាវជាត្ ិ  ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ 

 គ្កុ្សមក្សសិក្សរ  មាេ ស់ជាំនយួ 

 អងគក្ខរច្គ្ៅរដ្ឋា ភិបាល  ន្ផ្ ាក្សឯក្សជន 

 ទីភ្នា ក់្សងារគ្សាវគ្ជាវអនដរជាត្ ិ  

 

 បអប គ្ត្ូវបានគ្រប់គ្រងច្ដ្ឋយនាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ។  

បអប គ្ត្ូវបានសរច្សរច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសន្ែលមានបទព្ិច្សា្ន៍ច្ៅក្សាុងគ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្ស ក្សមពុជា ។ ែូច្ច ាេះ បអប 

ផ្ទកុ្សនូវបទព្ិច្សា្ន៍ល អៗ សគ្មាប់អនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា។ បអប គ្ត្ូវបានឆ្លងក្ខត្់ក្ខរគ្ត្តួ្ព្ិនិត្យរបស់គ្កុ្សមក្ខរងារ បអប 

បនាទ បម់ក្សអនុមត័្និងអនុញ្ញា ត្ច្ដ្ឋយគ្ក្សសងួក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទសគ្មាបច់្គ្បើគ្បាស់ច្ៅតាមមលូដ្ឋា ន។ 
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១. ព្រវរដិ 
 

ច្ែើមក្សនាាំច្ថត្ជាគ្បច្ភទរុក្សាជាត្មិយួន្ែលែុេះច្ៅក្សាុងត្ាំបន់គ្ត្ពូ្កិ្ស ច្ ើយរស់ច្ៅបានយូរឆ្ា ាំវាមានច្ែើម ក្សាំច្ ើត្

មក្សព្ីគ្បច្ទស មកិ្សសុកិ្សក្ស ូ ។ វាជារុក្សាជាត្ិចាំ ីសត្វន្ែលមានជីវជាត្ិខពស់បាំផុ្ត្ច្ៅត្ាំបន់គ្ត្ពូ្កិ្ស និង អនុត្ាំបន់គ្ត្ពូ្ិក្ស 

ច្ដ្ឋយសលឹក្សរបស់វាមានសារជាត្គិ្បូច្ត្អុីនក្សាំរិត្ព្ី ២០ ច្ៅ ២៥ % P ច្សមើច្ៅ Lucerne/alfalfa (Medicago sativa) 

និង white clover (Trifolium repens) ។  ក្សនាាំច្ថត្មានឱ្ជារសណាសច់្ ើយោចបច្ងាើនភ្នព្្ាំធាត្់ែលស់ត្វច្លឿន 

។  ែុាំព្ក្សៗ ច្ៅជាប ់ នឹងឫសរបស់វា  (ព្ក្សឫស) មានជាត្ ិ នីគ្ត្ូន្ សន លាយជាមយួបាក់្សច្ត្រើ  (Nitrogen fixing 

bacteria)  ន្ែលទញយក្សោសូត្ព្ខីយល់ោក្ខស ឬ បរិយក្ខសចូលច្ៅក្សាុងច្ែើម ច្ ើយបច្ងាើត្ជាគ្បូច្ត្អុីនែល់

ព្ព្ួក្សរុក្សាជាត្ចិ្ល គីមន្ែលគ្ត្ូវបានបញ្េនូ ច្ ើយផ្ទកុ្សច្ៅក្សាុងសលឹក្សរុក្សាជាត្ិទាំងច្នាេះ។  គ្បចូ្ត្អុីនច្នេះោចគ្ត្វូបានសុី

ច្ៅច្ដ្ឋយសត្វផ្កទ ល ់ ច្ែើមបីបាំច្ព្ញនូវត្ាំរូវក្ខរគ្បូច្ត្អុីនរបសវ់ា ។ ច្ ើយច្បើច្គ្ចើន សួក្សាំ ត្់វានឹងចូលច្ៅក្សាុងក្ខក្ស

សាំ ល់របសស់ត្វ ច្ ើយគ្ត្ ប់ចូលច្ៅក្សាុងែី ។ 

 

ក្សនាាំច្ថត្គ្បន្ លជាគ្ត្វូបាននាាំចូលច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជា ច្ៅក្សាុងសមយ័ោណានិរមន្ែលជាគ្បច្ភទច្ឈើ 

មលបស់គ្មាបដ់្ឋាំែាំណា ាំ ក្ខច្ វ ច្ ើយបានរើក្សែុេះដ្ឋលពាសច់្ព្ញែី ច្ៅច្លើែីមានជីជាត្ ិ ។ ឥ វូច្នេះវាែុេះច្ដ្ឋយខលនួវា 

រែិបរែុបជុាំវិញផ្ទេះច្ៅតាមភូម ិវាគ្ត្ូវបានច្រច្គ្បើសគ្មាប់ច្្វើជាឧសថ ជារបង និងចាំ  ីបក្សសី (មាន់ទ) និង គ្ជូក្ស ។ 

ច្ទេះបីវាមានត្នមលយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សច្រច្គ្បើវាត្ិចត្ួចបាំផ្ុត្សគ្មាប់ចាំ ីសត្វពា នៈ ។ វាគ្ត្ូវបានច្រច្គ្បើយ៉ា ង

ច្គ្ចើនសគ្មាបច់្្វើជាោហាររបស់មនសុសច្ដ្ឋយយក្សសលឹក្ស ឬគ្ត្យួខេីៗ  ច្្វើជាអនលក់្ស ច្ ើយនិង ន្ផ្ លរបស់វាច្្វើជាឱ្សថ

សគ្មាបទ់ាំលាក់្សគ្ព្ូនច្ក្សមងៗ ។ ក្សនាាំច្ថត្គ្ត្វូបានច្រច្គ្បើសគ្មាប់ គ្របរលច់្ែើមបីន្ក្សលាំអរ ុភ្នព្ែី និង ទបស់ាា ត្់

ក្ខរ ូរច្គ្ចេះែីផ្ងន្ែរ។  ច្ៅបច េបុបន ាច្នេះមានក្សនាាំច្ថត្្មមជាត្ ិ (ក្សាុងគ្សុក្ស) ជាច្គ្ចើន បាននិងក្សាំព្ុងែុេះពាសច្ព្ញែី  

ន្ែលច្្វើច្ោយែីមានផ្លតិ្ភ្នព្ច្ព្ក្សនគ្ក្ស។  

 

២. នរើរនាាំនេរនឹង ុះបាននៅរមនែងណា ? 

២.១ រទរិនសាធន៍ព្រនទសជិរខាង 
 

គ្បច្ទសជតិ្ខាងបានរក្សច្ឃើញនូវបទព្ិច្សា្ន៍ជាច្គ្ចើនច្ ើងក្សាុងក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ចាំ សីត្វ ច្ដ្ឋយមានបញ្េលូ 

ទាំងក្សនាាំច្ថត្ ច្ ើយគ្បច្ទសក្សមពុជាោចែាំច្ ើរក្ខរយ៉ា ងច្លឿនក្សាុុុងក្ខរច្គ្ជើសច្រើសទញយក្សនូវបទព្ិច្សា្ន៍ច្នាេះមក្ស 

ច្គ្បើ ច្ដ្ឋយមានក្ខរច្បាេះបង់នវូក្ខរភ័ន ដគ្ច ាំ ឬក្សាំ ុសខលេះៗន្ែលបានអនុវត្ដរយៈក្ខលក្សនលងមក្ស ។  

♦ ក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ចាំ ីសត្វច្ៅភូមភិ្នរឦសានដននគ្បច្ទសនថគ្ត្ូវបានផ្ដចួច្ផ្ ដើមច្ ើងច្ៅឆ្ា ាំ ១៩៧៦-១៩៧៧ 

ច្ដ្ឋយមានក្សាំរិត្ទលូាំទលូាយ ច្ ើយបានសាបច្គ្ពាេះគ្បច្ភទែាំណា ាំចាំ ីសត្វព្ព្ួក្សច្ល គមី យ៉ា ងច្គ្ចើន 

(មានក្ខរសាបច្គ្ពាេះព្ព្ួក្សច្ល គីមច្ៅតាមែីវាលច្ធម ្មមជាត្ ិ ច្ ើយនិងត្ាំបន់វាលច្ធម សគ្មាបស់ត្វ

ពា នៈសុ)ី ជា្មមតាច្រដ្ឋាំច្ៅែីខាងច្គ្ក្ខយផ្ទេះ ច្ ើយខលេះច្ទៀត្ក៏្សសាបច្គ្ពាេះបានត្ិចត្ួចន្ែរ (ក្ខរសាប

ច្គ្ពាេះព្ព្ួក្សច្ល គីមមិនគ្រប់គ្គន់សគ្មាប់ក្ខរដ្ឋាំែុេះក្សាុងចាំក្ខរច្ឈើ ូបន្ផ្ ល និង ចាំក្ខរ ែាំណា ាំច្ផ្សងៗន្ែល
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លូត្លាស់បានច្គ្ចើនឆ្ា ាំ)។ វាជាត្ាំរូវក្ខរែ៏ចាំបាច់ចាំច្ពាេះក្សសិក្សរជាច្គ្ចើនន្ែលមានគ្បព្័ន ធផ្លិត្ក្សមម

របស់ច្រ ច្ោយក្ខន់ន្ត្រើក្សខាល ាំងច្ ើងជាលាំដ្ឋប់ច្ដ្ឋយមានក្ខរផ្កល ស់បដរូនូវព្ូជច្ផ្សងៗ ន្ែលផ្ដល់ផ្លច្គ្ចើន 

ច្ ើយនិងក្ខរគ្រប់គ្រងននក្ខរក្ខត្ ់ និងគ្បមលូផ្លន្ថមច្ទៀត្ ។  ជាព្ិច្សសគ្ត្វូបានច្រផ្ដល់ច្ោយ

និងក្ខរទទួលយក្សច្ដ្ឋយអាក្សចិញ្េឹមច្គយក្សទឹក្សច្ដ្ឋេះ និងអាក្សចិញ្េឹមគ្ជូក្សសាច់ ។ ក្សនាាំច្ថត្រឺជាគ្បច្ភទ

ែាំណា ាំចាំ ីសត្វយ៉ា ងសាំខាន់ច្ៅក្សាុងយទុធសាស្ដ្សដទាំងអសច់្នេះជាក្សន្នលងន្ែលែីមានជាត្ិោល់ក្ខឡាំងខពស់

ន្ែលគ្ត្ូវបានច្រក្សាំ ត្ ់និង ព្ចិ្សា្ន៍ច្ឃើញ។ 

 

♦ ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសច្វៀត្ណាម  មានក្សនាាំច្ថត្ព្ជូបងាា ត្ ់ (KX2) ែ៏ល អព្ចិ្សសច្ៅក្សាុងមនទីរព្ិច្សា្ន៍របស ់

ACIARបានបងាា ញអាំព្ីភ្នព្លូត្លាស់យ៉ា ងច្លឿន និងរុ ភ្នព្ខពស ់ ច្ ើយនិងមានឱ្ជារសែ៏គ្បច្សើរ 

ច្ៅក្សាុងក្សសដិ្ឋា នត្ូចៗដ្ឋាំសគ្មាប់ផ្ គត្់ផ្ គង់ច្ោយច្គយក្សទឹក្សច្ដ្ឋេះ ច្គយក្សសាច់ និង ព្ន្ព្ ។ សលកឹ្សច្ឈើព្ួក្ស

ច្ល គគីម ជួយច្ដ្ឋេះគ្សាយនូវបញ្ញា ន្ែលមានយូរឆ្ា ាំមក្សច្ ើយ ន្ែលធានារ ុភ្នព្ចាំ ីបានច្ព្ញមួយឆ្ា ាំ 

ន្ែលគ្បឈមនឹងក្ខរខវេះខាត្ចាំ ីសត្វច្ៅរែូវ ួត្ន្ ងខាល ាំងរបស់ក្សសិក្សរន្ែលចិញ្េឹមសត្វលក្សា ៈ 

គ្រួសារ។  

 

♦ ែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្ច្នេះបាន និង ក្សាំព្ុងដ្ឋាំសាក្សលបងច្ៅជុាំវិញគ្កុ្សងបាត្់ែាំបងននគ្បច្ទសក្សមពជុា ច្ ើយមាន 

លទធផ្លល អរួរសម ច្ទេះបីយ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សក្ខរច្គ្ជើសច្រើសព្ូជ មិនទន់បានសមគ្សបច្ៅច្ ើយច្ទ  

ែូច្ច ាេះគ្គបព់្ូជនឹងលាយចាំរុេះច្ៅច្ព្លដ្ឋាំកូ្សនខលេះល អកូ្សនខលេះច្ទៀត្អន់ ។ ក្ខរច្រៀបចាំក្ខត្ច់្ែើមមានលទធផ្ល

លាយ ាំគា  ច្ ើយគ្ត្វូក្ខរបច្ច េក្សច្ទសច្ែើមបីច្្វើច្ោយក្ខន់ន្ត្គ្បច្សើរន្ថមច្ទៀត្ ។ 

 

♦ គ្បច្ទសលាវ រឺជាមលូដ្ឋា នននក្សមមវិ្ីចាំ ីោហារសត្វលក្សា ៈគ្រួសារ (Forage for Smallholders 

Project) ន្ែលបងាា ញឱ្យច្ឃើញនូវចាំនួនែ៏ច្គ្ចើនននអត្ែគ្បច្យជន៍យ៉ា ងសក្ខដ នុព្លននច្ធម ចាំ ីសត្វ និង 

ព្ព្ួក្សច្ល គីម ច្ែើមបីច្គ្បើគ្បាសច់្ៅក្សាុងក្ខរច្្វើជាក្សន្នលងផ្លតិ្ក្សមមច្ផ្សងៗ ។ អងគក្ខរ CIAT (the 

International Center for Tropical Agriculture) ក្សាំព្ុងច្្វើក្ខររួមគា ជាមយួ ADB និង 

AusAID ច្ែើមបីបច្ង ាើត្ជាគ្កុ្សមច្សៀវច្្គ្រឹេះ ន្ែលសដីអាំព្ ីបទព្ចិ្សា្នន៍នក្ខរគ្សាវគ្ជាវ នងិ ក្ខរងារ

ក្សសកិ្សរ ជាមយួ នងិ ែាំណា ាំចាំ សីត្វច្ៅក្សាុងត្ាំបនោ់សុោីច្រាយ៍។  ច្សៀវច្្ទាំងបីក្សាលច្នាេះគ្ត្វូបាន

ច្បាេះព្ុមពច្ ើងជាភ្នសាអង់ច្រលស ច្ ើយនិងបក្សន្គ្បជាភ្នសាន្ខមរ ន្ែលបានឧបត្ែមភច្ដ្ឋយរាំច្រាងក្ខរ

ផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមមក្សមពុជា -អូស្ដ្សាដ ល ីជាំហាន ២ (CAAEP II). 

 

♦ ច្ៅត្ាំបន់អនុគ្ត្ពូ្ិក្សច្ៅគ្បច្ទស  Queensland, Australia ជាត្ួយ៉ា ង ជាត្ាំបន់ន្ែលច្គ្សាចគ្សព្ 

ច្ដ្ឋយទឹក្សច្ភលៀង ក្សនធាំច្ថត្បានែុេះជាជួរៗ និងបានច្គ្ជើសច្រើសព្ួជច្ធម ចាំ សីត្វជាច្គ្ចើនគ្បច្ភទសាប 

ច្គ្ពាេះច្ៅតាមចច្នាល េះជួរទាំងច្នាេះន្ែលោចបច្ងាើនភ្នព្្ាំធាត្ែ់ល់សត្វរ តូ្ែល់ ០,៦ រ.ក្ស/នថ ៃ  ច្ៅ 
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ក្សាុងអគ្តាសត្វ ១/២  ិក្សតា ច្ៅក្សាំ ុងច្ព្លក្ខរលូត្លាសក់្សាុងរែូវច្ៅដ  ។ ជាទចូ្ៅគ្បព្ន័ ធក្ខរផ្ដល់ 

ចាំ ីោហារសត្វរយៈច្ព្លច្ព្ញមួយឆ្ា ាំ ។ ច្ៅច្លើត្ាំបន់វាលច្ធម ែន្ែលបានបច្ងាើនភ្នព្្ាំធាត្់ជាែល ់

សត្វជាម្យម ៣០០ គ្ក្ស/នថ ៃ ។ ទាំងច្នេះ រឺជាគ្បព្័ន ធ ឬ រច្បៀបផ្គត្់ផ្ គង់ចាំ ីោហារសត្វន្ែលមាន

ផ្លិត្ផ្លខពស់ច្ដ្ឋយអនុវត្ដតាមយទុធសាស្ដ្សដននក្ខរគ្រប់គ្រង់ និង ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ ចាំ ីោហារសត្វបាន

គ្បច្សើរបាំផ្ុត្ ។ 

 

២.២ ព្រនេទ ី            
 

ជា្មមតាក្សនធាំច្ថត្ោចែុេះលូត្លាស់បានគ្បច្សើរបាំផុ្ត្ច្ៅច្លើែីជីជាត្ិខពស ់ ច្ ើយមានន្ខសទឹក្សរត្់ច្គ្ៅ(ែី 

គ្សសទ់ឹក្ស) ន្ែលមាន ោលក់្ខឡាំង pH  ឺត្។  ជាអនុសាសន៍វាោចែុេះច្ៅច្លើសាែ នភ្នព្  pH 6 - 7.5  យ៉ា ងណា 

មុិញ វាោចែុេះលូត្លាស់បានច្ៅច្លើែីោសុីត្ន្ែលមាន pH ខពស់ជាង 5.2 ។ វរើ សបូ៊ីយយ៉ាមូ- បាក្សច់្ត្រើ (Rhizobium 

Bacteria) មិនោចរស់ច្ៅបានល អ ច្ៅក្សាុងែីមានជាត្ិោសុីត្ច្ទ ច្ ើយក្សនាាំច្ថត្មិនោចទញយក្សនូវជីជាត្ិគ្របគ់្គន់ 

សគ្មាបប់ាំប៉ានច្ែើមរបស់វាច្ោយែុេះលតូ្លាស់ល អន្ែរ។  គ្បសទិធិភ្នព្គ្បន្ លនឹងមិនមានច្គ្ពាេះន្ត្ pH ច្ដ្ឋយខលនួវា

ច្ទ ប៉ាុន្ន ដច្បើក្សាំរិត្ក្ខល់សយូមទបគ្ត្ូវបានបញ្េលូជាមយួនិងក្សាំរិត្ pH ទប ។ 

 

ក្សនាាំច្ថត្មិន្ន់នឹងែីជា ាំទឹក្សច្ទ  ែូច្ច ាេះទីក្សន្នលងដ្ឋាំគ្ត្ូវចាំបាច់ច្ោយែីខពស់ជាងក្សាំរិត្ននក្ខរទឹក្សលិច (មិនគ្ត្ូវ

ច្ោយមានថលកុ្សទឹក្ស) ច្ ើយគ្ត្វូមានផ្លវូទឹក្ស ូរច្ចញ។ ឫសរបស់វាចក់្សបានច្គ្ៅោចបឺត្យក្សសាំច្ ើមព្ីក្សាុងគ្សទប់

ែីច្គ្ៅមក្សចិញ្េឹមច្ែើមរបស់វា ែូច្ច ាេះច្ ើយច្ទើបវាោចបច្ងាើត្សលឹក្សថ មីច្ចញមក្ស វរើឯច្ធម គ្រប់គ្បច្ភទន្ែលមានឫសចក់្ស

រាក់្សៗ មិនោចទញយក្សសាំច្ ើមព្ីក្សាុងគ្សទប់ខាងច្គ្ក្ខមែីបានច្ ើយ ។ 

 

ែីន្ែលសមរមយនឹងដ្ឋាំក្សនាាំច្ថត្បានរឺ គ្បច្ភទែីក្សាំព្ុងច្សៀម និង ឡបានច្សៀក្សន្ែលមិនជា ាំទឹក្សន្ខសទឹក្សល អ 

មានជីជាត្លិ អ ជាត្ិោសុីត្ត្ិចត្ួចោល់ក្ខឡាំងត្ិចត្ួចគ្ត្វូបានរក្សច្ឃើញច្ៅច្ខត្ដក្សាំព្ង់ចម គ្ក្សច្ចេះ បនាទ យមានជយ័ 

នប៉ាលិន និង បាត្់ែាំបង ន្ែលសមគ្សបច្ៅនឹងែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្។ 

 

២.៣ ទឹរនេែៀង 
 

ច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពុជាមានោក្ខសធាត្ុមសូុងគ្ត្ជាក់្សសៃតួ្ និង ច្ៅដ ច្សើម។  ភ្នរច្គ្ចើនននគ្បច្ទសក្សមពុជា 

រែូវគ្បាាំងមានច្គ្ចើនជាង ៤ ន្ខក្សាុងមយួឆ្ា ាំ ។  ក្សាំរិត្ទឹក្សច្ភលៀងគ្បចាំឆ្ា ាំច្ដ្ឋយរិត្ជាម្យមភ្នរ (ថ្នា ក់្សជាត្)ិ រ ឺ

១,៦០៤ ម.ម ។  ក្ខរន្បងន្ចក្សច្ៅក្សាុងត្ាំបន់វាលទាំនាប រឺមានត្ាំបន់ន្ែលចត្ល់ាំដ្ឋបត់ាមខាា ត្យ៉ា ងគ្សច្ែៀងៗគា   

៣ត្ាំបន ់ រឺ ច្ៅភូមិភ្នរបសេឹមទឹក្សច្ភលៀងធាល ក់្សមានក្សាំរិត្ ៨០០ - ១,៤០០ ម.ម  ច្ៅភមូិភ្នរក្សណាដ លទឹក្សច្ភលៀងធាល ក់្ស

មានក្សាំរិត្ ១,៤០០-២,០០០ ម.ម  ច្ៅភមូិភ្នរបព៌ូាទឹក្សច្ភលៀងធាល ក់្សមានក្សាំរិត្ ២,០០០ - ២,៦០០ម.ម ។  ត្ាំបន់ន្ែល

មានច្ភលៀងធាល ក់្សច្គ្ចើន រឺច្ៅជួរភាាំគ្ក្សវាញ និង ត្ាំបនន់ប៉ាលិន ។  សាំច្ ើមែីនឹងមានក្សតាដ ក្សាំ ត្់ចាំច្ពាេះក្ខរនាាំជវីមា៉ា ស ់ 

(Biomass) រយៈច្ព្លខល ី រឺចប់ព្ីន្ខវិច ឆិក្ខ ច្ៅែល ់ ន្ខ មក្សរា  ែូច្ច ាេះច្ ើយសុតី្ុ ាភ្នព្គ្ត្ជាក់្សបាំផុ្ត្ច្ៅក្សាុង
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រយៈច្ព្ល ៣ន្ខ ច្នេះ ។  ត្ាំរូវក្ខរទឹក្សច្ភលៀងត្ិចបាំផ្តុ្សគ្មាប់ក្សនធាំច្ថត្លតូ្លាស់បានល អ រឺគ្បន្ ល ៦០០ ម.ម/ឆ្ា ាំ  

ច្ ើយលុេះគ្តាន្ត្បរិយក្ខសច្ៅក្សាុងគ្បច្ទសក្សមពជុាគ្បច្សើរណាស ់ យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ព្ព្កួ្សរុក្សាជាត្ិ គ្បច្ភទច្នេះ្ន់នឹង

ភ្នព្រាាំងសៃតួ្ខាល ាំងណាស ់។ 

 

សីត្ ុាភ្នព្មិនន្មនជាក្សតាដ ក្សាំ ត្ស់គ្មាប់ផ្លិត្ក្សមមចាំ សីត្វច្ទ ក្សនធាំច្ថត្គ្ត្វូក្ខរសតី្ ុាភ្នព្ព្ី ២៥-៣០ 

អងារច្ស ច្លើក្សន្លងន្ត្ជួនក្ខលក្សាំព្សទ់ឹក្សខពស ់(ច្្ៀបច្ៅនឹងទឹក្សសមុគ្ទ) ច្ៅតាមជួរភាាំ ។ 

 

២.៤ សរវលអិរចង្ព្ង 

 

Psyllid រឺជាសត្វល អិត្ចនគ្ងមា៉ា ងន្ែលរាងែូចជានច វាបឺត្ជញ្ជក់្សជវីជាត្ពិ្ីរុក្សាជាត្ ិ (Heteropsylla 

cubense) ោចបណាដ លច្ោយខូចសលឹក្សរបសព់្នលក្សន្ែលក្សាំព្ុងលូត្លាស់ថ មី ច្ដ្ឋយបាត្់បងផ់្លិត្មមសាំខាន់ជាព្ិច្សស 

ច្ៅក្សាុងលក្សាខ ឌច្ៅដ ច្សើម ។  ក្ខររាត្ាត្ែ៏្ៃន់្ៃរច្នេះជាលទធផ្លបណាដ លច្ោយខូចខាត្សលឹក្ស  និងរាត្ាត្ច្ដ្ឋយផ្សិត្

ន្ែលចិញ្េឹមច្ៅច្លើសារធាត្សុអតិ្ជាប់របសស់ត្វល អិត្ចនគ្ង (Psyllid).  តាមក្ខរអច្ងាត្ច្ៅក្សាុងច្ខត្ដបាត្់ែាំបងច្ៅ

ឆ្ា ាំច្នេះ បងាា ញថ្នសត្វល អិត្ចនគ្ង (Psyllid) មានក្ខររាត្ត្ាត្ត្ិចត្ួចណាស់ច្លើែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្ច្ៅទចី្នាេះ ែូច្ច ាេះព្ជូ

ក្សនធាំច្ថត្ច្ផ្សងៗ ន្ែលបាននាាំចូល្ន់នឹងក្ខររាត្ាត្របសស់ត្វល អិត្ចនគ្ងច្នេះ ។ 

 

២.៥ ព្រនេទរូជ 
 

ព្ូជក្សនធាំច្ថត្ ន្ែលទទួលបានមក្សព្ីគ្បច្ទសអូស្ដ្សាដ ល ីមានព្ីរគ្បច្ភទរ ឺព្ូជ Cunninghan និង Taramba 

(K636) ព្ូជ Cunninghan រឺជាគ្បច្ភទរមុព និង មានន្មក្សធាងច្គ្ចើនជាង Taramba ។ ចាំន្ ក្សឯព្ជូ Taramba 

មានភ្នព្្ាំរឹងមាាំជាង ច្ ើយលតូ្លាសច់្លឿន និងខពស់ជាងព្ជូ Cunninghan ។ វាោចបងាា ញច្ោយច្ឃើញថ្ន វា 

មានផ្លិត្ភ្នព្ខពស់ន្ផ្ ាក្សបរិសាែ នច្ៅក្សាុងោសុ ី និង អូស្ដ្សាដ ល ី ។ ព្ជូ Taramba រក្សាច្ែើមន្ត្មយួខពស់្ាំមាាំ ប៉ាុន្ន ដ 

មានន្មក្សសាខាច្គ្ចើនន្ថមច្ទៀត្ ច្ៅច្ព្លន្ែលគ្ត្ូវច្រក្ខត្់ជាញឹក្សញាប់ ។ ព្ូជទាំងព្ីរច្នេះគ្ត្ូវបានដ្ឋាំច្ៅក្សាុងសាែ នីយ 

ន្បក្សចន របស់មនទីរក្សសិក្សមម ច្ខត្ដបាត្់ែាំបង ក្សាុងឆ្ា ាំ ១៩៩៨ ច្ ើយបច េបុបន ាច្នេះក្សាំព្ុងន្ត្លូត្លាស់ល អណាស ់។ 

 

៣. ក្ខរសាយភាយង្ន ាំណា ាំរនធាំនេរ 
 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ោចែុេះច្ដ្ឋយសារក្ខរដ្ឋាំគ្គបផ់្កទ ល ់ឬ ក៏្សច្ដ្ឋយក្ខរដ្ឋាំកូ្សន ។  វាមិនន្មនែុេះល អ តាមរយៈក្ខរ 

ក្ខត្់ន្មក្ស ឬ ច្ែើម ច្ ើយយក្សច្ៅច្ដ្ឋត្ផ្កទ ល់នឹងែីច្នាេះច្ទ ។  
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៣.១ ក្ខរព្គរ់ព្គងថាន លរណដុ ះរូន 
 

វវិ្ីសាស្ដ្សដននក្ខរប ដុ េះកូ្សនលាត្ក្សាុងថ្នា លផ្កទ ល ់ ោចជយួច្្វើច្ោយកូ្សន្ាំ, ខពស ់ ច្ ើយមានអគ្តារសខ់ពស ់

បនាទ បព់្កី្ខរែក្ស ច្ ើយយក្សច្ៅដ្ឋាំ ច្ ើយនិងចាំណាយនថលច្ែើមត្ិចក្សាុងក្ខរប ដុ េះកូ្សន  ែូច្ច ាេះច្ ើយគ្បព្័ន ធច្នេះ រឺសម 

គ្សបសគ្មាប់ទាំងព្ីរ ទាំងអាក្សដ្ឋាំ ច្ៅក្សាុងក្សសដិ្ឋា នខាា ត្ត្ូចរបស់ស រមន៍ក្សសដិ្ឋា នគ្កី្សគ្ក្ស និង អាក្សដ្ឋាំច្ៅក្សាុង 

ក្សសិដ្ឋា នខាា ត្្ាំគ្បច្ភទជាំនួញ ។ គ្ត្ូវច្គ្ជើសច្រើសទីក្សន្នលងច្ៅជិត្ផ្ ទេះ ច្ែើមបីងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរច្មើលន្ថរក្សា ច្ ើយ 

ងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាសទ់កឹ្សសាំ លច់្ែើមបីច្្វើក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ ។  ទីក្សន្នលងដ្ឋាំគ្ត្វូក្ខរពារកុ្សាំច្ោយសត្វពា នៈ 

ចូល រួមទាំងមាន់ទផ្ងន្ែរ។  ទីក្សន្នលងន្ែលទឹក្សលិច គម នផ្លវូទឹក្ស ូរច្ចញ ឬ ែីជា ាំទឹក្ស មិនល អសគ្មាប់ក្ខរ ច្្វើថ្នា ល 

ប ដុ េះក្សនធាំច្ថត្ច្ ើយ ។  ជាំងឺន្ែល្ៃន់្ៃររបស់កូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ៅក្សាុងថ្នា លច្នាេះ  រឺក្ខរជាាំ ឬ ច្ជារទឹក្ស  ែីន្ែលច្ជារជាាំ

ទឹក្សបណាដ លច្ោយព្ព្ួក្សផ្សិត្ Pythium និង Rhizoctonia ក្សច្ក្សើត្ច្ ើងបានច្ៅច្លើឫសន្ែលបណាដ លឱ្យរលយួ

ឫស។  កូ្សនក្សនធាំច្ថត្គ្បាក្សែជារលាំែួល ច្ ើយងាប់ច្ដ្ឋយសារក្ខររលួយឫសរបសជ់ាលិក្ខរបស់ក្សឫស។  ក្ខរច្គ្បើថ្នា ាំ

រីមសីាំលាប់ផ្សិត្ោចជយួច្ដ្ឋេះគ្សាយបញ្ញា ច្នេះបាន   ប៉ាុន្ន ដមច្្ាបាយល អគ្ត្ូវន្ត្ច្្វើថ្នា លច្ោយផ្តុ្ព្ទីឹក្ស លិច ឬ 

មានគ្បព្័ន ធបង ារូច្ចញ  ច្ែើមបីច្ជៀសវាងមានបញ្ញា  ។ 

 

ក្ខរដ្ឋាំរួរន្ត្ចបច់្ផ្ ដើមច្ ើងច្ៅច្ែើមរែូវវសា (ឧសភ្ន - មិថុនា) ចាំន្ ក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្មានោយពុ្ ី៣ច្ៅ ៤ន្ខ ។  

ែូច្ច ាេះច្ ើយក្ខរច្រៀបចាំថ្នា លសាបក្សូនក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ចបច់្ផ្ ដើមច្ៅច្ែើមន្ខក្សមុភៈ ។ 

 

 ច្រៀបចាំថ្នា លសគ្មាប់សាបគ្គបព់្ូជមានក្សាំព្ស់គ្បន្ ល ៥០ ស.ម ។  ច្គ្បើែីលាយខាច់្ូៗ លាយជា 

មយួជ ីោចម៍ច្គសៃតួ្ និងច្ផ្េះអងាា ម ច្ ើយនិងអងាា ម ។ 

 

 ក្ខរច្រៀបចាំគ្គបព់្ូជ គ្គប់ក្សនធាំច្ថត្មានសាំបក្សរឺងណាស់ សាច់សាំបក្សច្គ្ៅែូចគ្ក្សមួនអញ្េងឹ ទឹក្សមិន 

ោចគ្ជាបចូលបានច្ទ ន្ែលគ្ត្វូន្ត្ខាត្ស់ាំបក្សគ្គបច់្ោយច្សដើងសិន ច្ទើបមានសាំច្ ើមចូល ច្ ើយបាន 

ជាែាំ េុះច្ក្សើត្មានច្ ើង ។  មា៉ា សុីនសគ្មាប់ខាត្់សាំបក្សគ្គបព់្ូជច្ោយច្សដើង បានគ្ត្ូវច្រច្គ្បើគ្បាស់ន្ត្ 

ក្សាុងក្សន្នលងសគ្មាប ់ផ្លិត្គ្គបព់្ូជលក់្សប៉ាចុ្ណាណ េះ ។  វរើឯគ្គប់ព្ូជន្ែលបានច្គ្ជើសច្រើសច្ៅក្សាុងគ្សុក្ស នន 

គ្បច្ទសក្សមពុជាគ្ត្វូក្ខរគ្សុេះទឹក្សច្ៅដ ។  គ្តាាំគ្គបព់្ជូច្ៅក្សាុងទកឹ្សច្ៅដ ន្ែលមានក្សាំរិត្ ៨០ អងារច្ស ។ 

ច្ដ្ឋយដ្ឋាំទឹក្សច្ោយព្ុេះ 80
o
C ច្ ើយដ្ឋក្ស់ឆ្ា ាំងទឹក្សច្នាេះចុេះ ទកុ្សរយៈច្ព្ល ២ នាទ ី  ច្ទើបចក់្សចូលច្ៅ 

ក្សាុង្ុងឬចនគ្គបព់្ជូ ច្ ើយបនាទ បម់ក្សទុក្សរយៈច្ព្ល ១០ នាទ ី  ច្ទើបចក់្សទឹក្សច្នាេះច្ព្ញ ច្ ើយន្វក្ស

គ្គប់ច្ោយច្សដើងច្សមើច្ែើមបីសមៃតួ្វា ។ 
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 ក្ខរចក្សច់ាំលង អុនិ ខូាលន្ នថ ៍ (អុនី ខូាលន្ នថ ៍ រជឺាបាក្សច់្ត្រើន្ែលផ្ដលច់្ោយរកុ្សាជាត្ ិ

ច្ែើមបចីបយ់ក្សោសតូ្ព្ខីយល)់ ននគ្គប់ក្សនធាំច្ថត្  ច្ដ្ឋយក្ខរច្គ្បើផ្លតិ្ផ្លព្ុក្សៗ (រុក្សាជាត្ិឬវត្ែុព្ុក្ស) 

(អុិន ខូាលន្ នថ៍ = Peat-Based products + Rhizobium)។  ព្ព្ួក្សច្ល គមីខលេះនឹងបច្ង ាើត្ែុាំ 

ព្ក្សឫសយ៉ា ងមានគ្បសទិធិភ្នព្ជាមយួនិង វរើ សបូ៊ីយយ៉ាមូ (Rhizobium) ន្ែលមានច្ៅក្សាុងែីគ្សាប,់ 

យ៉ា ងណាមុិញ ក្សនធាំច្ថត្គ្ត្វូក្ខរលាយ ជាមយួសារធាត្ ុ វរើ សបូ៊ីយយ៉ាមូ (Rhizobium) យ៉ា ងជាក់្សលាក់្ស  

(វបបក្សមមបាក់្សច្ត្រើ) ច្ៅច្ព្លវាមានព្ក្សច្ក្សើត្ច្ ើងច្គ្ចើន, ោចទញយក្សសារធាត្ុោសូត្ព្ជីុាំវិញ 

បរិយស ច្ ើយច្ែើមបីសាំច្រចបាននូវសក្ខដ នុព្លន្ែលមានផ្លិត្ភ្នព្ោសូត្របស់វា ។  ច្គ្បើ អុនិ  ូ

ខាលន្ នថ ៏ ន្ែលនាាំចូល មានត្នមលទប។  បនាទ បព់្ីបានលាយ អុនិ ខូាលន្ នថ ៍ ច្ៅច្លើថ្នា លច្នាេះ 

មដងច្ ើយ វាមានច្ៅជាប់ក្សាុងែី (ថ្នា ល) ច្ព្លសាបច្គ្ពាេះច្លើក្សច្គ្ក្ខយ មិនចាំបាច់ដ្ឋក់្សវា 

(Rhizobium) មដងច្ទៀត្ច្ទ ។ 

 

 សូមរក្សាទុក្សនូវ អុនិ ខូាលន្ នថ ៍  (Innocalment)  ច្ៅក្សន្នលងគ្ត្ជាក់្ស ។ កុ្សាំដ្ឋក់្សវាច្ោយគ្ត្ូវ 

ក្សាំច្ៅនថ ៃ ។ 

 

 ក្ខរច្រៀបចាំលាយរាវន្ែលោចរលាយបាន ច្ែើមបីច្ោយសអតិ្ជាប់ជាមយួគ្គប ់ (ភ្នា ក់្សងារសអិត្) ច្ដ្ឋយ 

ច្គ្បើរបសស់អតិ្ន្ែលមិនោចក្សាំច្រើក្សបាន ែូចជា លាយរាវសអិត្ន្បបអនធលិៗ ជ័រឬក្ខវោរា៉ា ប ់ទកឹ្សច្ដ្ឋេះច្គ 

ឬ សារ ឬវត្ែុសអិត្ច្ផ្សងៗ (ប៉ាុន្ន ដមិនន្មនលាយសអតិ្ន្ែមានជាត្ពិ្ុលច្នាេះច្ទ)  ច្ ើយទុក្សវាច្ៅក្សន្នលង

ន្ែលគ្ត្ជាក់្ស (ក្សាុងបនទប ់ ន្ែលមានសុីត្ ុាភ្នព្ល អ) ។ អាក្សផ្លតិ្គ្គបព់្ជូខលេះ ច្រៀបចាំទុក្សដ្ឋក់្ស 

អុនិ ខូាលន្ នថ ៍ (Peat-Based Inoculants) ច្ដ្ឋយមានបន្នែមវត្ែុ ឬលាយសអិត្ច្ៅក្សាុង

ក្សញ្េប់ច្នាេះផ្ងន្ែរ ។ 

 

 ថលឹងន្ថ លងចាំនួន អុិន ខូាលន្ នថ៍  (Peat-Based Inoculants) ន្ែលបានន្ នាាំច្ោយគ្ត្វូនឹងចាំនួន 

គ្គប់ព្ូជន្ែលនឹងគ្ត្ូវលាយអុិន ខូាលន្ នថ៍ ច្ែើមបីរក្សារុ ភ្នព្នូវគ្គបព់្ូជន្ែលបានលាយ។  

សូមច្រៀបចាំ អុិន ខូាលន្ នថ់៍ ច្ដ្ឋយលាយយ៉ា ងមមត្់ចត្ជ់ាមយួវត្ែុសអិត្ (Sticking agent) 

ន្ែលមានបរិមា ត្ិចត្ួច បាំផ្ុត្ជាក្ខរគ្បច្សើរ វវិ្ីច្នេះគ្ត្វូលាយច្ៅក្សាុងថង់បាល សទីក្ស ។ 

 

 លាយគ្គបព់្ូជជាមយួ អុិន ខូាលន្ នថ៍ ច្ដ្ឋយ មត្ច់ត្់ រ ូត្ទល់ន្ត្ច្ឃើញវាច្ ើងគ្ក្ខាំង 

ច្លើគ្គប់នមិយួៗសព្វអស ់ ។ បន្នែមលាយសអិត្ន្ថមច្ទៀត្ច្ដ្ឋយគ្បុងគ្បយត័្ាច្ៅច្លើគ្គបព់្ូជ គ្បសិន 

ច្បើគ្គបព់្ជូន្ែលបានលាយជាមយួ អុិន ខូាលន្ នថ៍ មនិទន់គ្រប់គ្គន់ ឬ សព្វច្ព្ញគ្រប់គ្គប ់

ព្ូជទាំងអស់ច្នាេះច្ទ។ សមូចាំណា ាំថ្នៈ គ្បសិនច្បើមានសាំច្ ើមច្គ្ចើនច្ព្ក្ស ច្នាេះគ្គបព់្ូជនឹងក្សក្ស ឬ សអិត្ 

ជាប់គា  បណាដ លច្ោយលាំបាក្សក្សាុងសាបច្គ្ពាេះ ច្ោយច្សមើរគា  ។  គ្បសិនច្បើសាំច្ ើមសមគ្សប គ្គប់ 

ព្ូជោចបាំន្បក្ស ឬរាយច្ដ្ឋយខលនួវា ។ 
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 ក្ខរទុក្សដ្ឋក់្សគ្គបព់្ូជន្ែលបានច្រៀបចាំរួចច្ ើយច្ៅក្សាុងមលប ់ ច្ ើយសាបវាភ្នល មច្បើោចច្្វើច្ៅបាន  

បនាទ បព់្កី្ខរលាយជាមយួ អុិន ខូាលន្ នថ៍រួចច្ ើយ ។  ច្យើងរួរន្ត្លាយគ្គបព់្ជូជាមយួ 

អុិន ខូាលន្ នថ៍ច្ៅនថ ៃន្ែលច្យើងចបច់្ផ្ ដើមច្្វើក្ខរសាបច្គ្ពាេះ ច្បើោចច្្វើច្ៅបាន ។  ប៉ាុន្ន ដច្បើសិន 

ជាមិនោចសាបច្គ្ពាេះច្ៅនថ ៃែន្ែលបានច្ទ  ឬ គ្បសិនច្បើគ្គប់ព្ជូន្ែលបានលាយរួចច្ ើយ ោចទុក្ស 

បានច្គ្ចើននថ ៃ ប៉ាុន្ន ដគ្ត្ូវទុក្សក្សាុងក្សន្នលងគ្ត្ជាក់្ស  (ែូចជាទទូឹក្សក្សក្ស)។ 

 

 ក្ខរចក់្សចាំលងព្ជូជាមយួអុិន ខូាលន្ នថ៍ច្ដ្ឋយច្គ្បើែីន្ែលបានលាយរួចច្ ើយៈ  គ្បសិនច្បើច្យើង 

មិនោចរក្សទិញ អុិន ខូាលន្ នថ៍ (Peat-based product + Rhizobium) បានច្ទ, ច្យើង 

ោចយក្សែីន្ែលមាន អុិន ខូាលន្ នថ៍ រួចច្ ើយមក្សច្គ្បើ (ែី ឬថ្នា លន្ែលច្រដ្ឋក់្សឬមានសារធាត្ ុ

អុិន ខូាលន្ នថ៍ មដងរួចមក្សច្ ើយ) ។ ច្ក្សើបយក្សែីច្ៅន្ក្សបរឫសក្សនធាំច្ថត្ន្ែលមានសុខភ្នព្ល អ 

ច្ ើយគ្បច្ភទព្ជូែូចគា  ជាក្សន្នលងន្ែលបានលាយ អុិន ខូាលន្ នថ៍ ច្ ើយជាក្សន្នលងន្ែលមាន 

ែុាំព្ក្សល អៗ  ។  ច្ដ្ឋយលាយែីជាមយួគ្គបព់្ជូមុនច្ព្លច្្វើក្ខរសាបច្គ្ពាេះ ។ 

 

 ក្ខរសាបច្គ្ពាេះុៈ សាបគ្គបព់្ជូ ជាំច្ៅព្ ី១ ច្ៅ ២ ស.ម, ៤០០ គ្គប ់ក្សាុងមួយន្ម៉ាគ្ត្ក្ខច្រ៉ា (ោចែុេះ 

៣០០ កូ្សនមានសុខភ្នព្ល អន្ែលោចយក្សច្គ្បើក្ខរបាន) ច្គ្បើគ្គប់ព្ជូអស់គ្បន្ លជា ៣០ គ្ក្ស. ក្សាុង 

១ម២  កូ្សនន្ែលមិនោចច្គ្បើក្ខរបាន ោចទុក្សក្ខត្់ច្ោយសត្វសុ ី ។ ថ្នា លទាំ ាំ ៦ ន្ម៉ាគ្ត្ក្ខច្រ ោច 

ផ្លិត្កូ្សនបានចាំនួន ២.០០០ ច្ែើម ។ 

 

 សូមរក្សាថ្នា លច្ោយច្សើម  សាំោត្ច្ធម ចនគ្ងច្ោយបានច្ទៀងទត្ ់ ច្ ើយដ្ឋក់្សជីក្សាំប៉ាសុដិ៍ន្ថមបនាទ ប ់

ព្ីកូ្សនលតូ្លាសប់ានក្សាំព្ស ់៥០ ស.ម ។ 

 

៣.២ ក្ខររណដុ ះរូនរនងុេង ់- មួ្យន ើម្ 

 

ក្ខរប ដុ េះកូ្សនដ្ឋក់្សក្សាុងថង់ ជាទូច្ៅច្រអនុវត្ដត្ិចជាងក្ខរប ដុ េះកូ្សនលាត្ផ្កទ លច់្ៅក្សាុងថ្នា ល (តាមវិ្ីសាស្ដ្សដ 

ដ្ឋាំច្ែើមនិងឫសទច្ទ ន្ែលបានន្ នាាំ) ។   

គ្បព្័ន ធប ដុ េះក្សាុងថង់ចញ់ច្គ្បៀបកូ្សនន្ែលប ដុ េះលាត្ច្ៅក្សាុងថ្នា លែូចត្ច្ៅៈ 

-  ឫសន្ក្សវចក់្សច្សើរៗ ច្ ើយអន់ វ័ ឌ រមូរគ្ក្សងិក្សគ្ក្សងក់្ស ច្ ើយបច្ងាើនក្ខរចាំណាយច្គ្ចើនច្ៅច្លើក្ខរគ្រប់គ្រង

ន្ថរក្សាថ្នា លនិងព្លក្សមមមានទាំងន់្ៃន់ ក្សាុងក្ខរែឹក្សជញ្ជនូយក្សច្ៅក្សន្នលងដ្ឋាំ ច្ ើយត្នមលននសាំភ្នរៈខពស ់ ។  ផ្ល

គ្បច្យជន៍ននក្ខរដ្ឋាំកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ន្ែលប ដុ េះក្សាុងថង់មានែូចត្ច្ៅក្ខរចងជាបាច់បានត្ិចច្ៅច្ព្លនាាំយក្សរុក្សាជាត្ិ
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ច្នាេះច្ៅដ្ឋាំ  ច្ ើយច្ជៀសមិនផុ្ត្ព្ីក្ខរលាយ អុិន ខូាលន្ នថ៍ ន្ថមច្ទៀត្ច្ទ ព្ ី ច្គ្ពាេះែុាំព្ក្សននរើ សូប៊ីយ យ៉ាមូងាយ

ឆ្ប់នឹងន្បក្ស ឬញន្ញក្សច្ចញព្ីគ្បព្័ន ធឫសរបសច់្ែើម ។  

 

៤. ក្ខរដ្ឋ ាំន ើម្រនធាំនេរ (តាម្វិធីសាស្ដ្សដន ើម្ និង ឫសទនទ) 

៤.១ នរើន ើម្រនធាំនេរ ុះរនែរនិងលូរោស់យ៉ង ូចនម្ដចនដ្ឋយក្ខរ រយរនៅដ្ឋ ាំ? 

   ច្ត្ើមានជាំហានអវខី លេះច្ៅក្សាុងក្ខរដ្ឋាំក្សនធាំច្ថត្ច្ដ្ឋយក្ខរែក្សយក្សច្ៅដ្ឋាំ? 

 

ចាំ ចុខាងច្គ្ក្ខម រឺជាក្សតាដ សាំខាន់មយួចាំនួនន្ែលច្លាក្សអាក្សគ្ត្ូវច្រៀបចាំច្ែើមបីដ្ឋាំក្សនធាំច្ថត្ច្ដ្ឋយក្ខរែក្សយក្ស 

ច្ៅដ្ឋាំ ច្លាក្សអាក្សចង់ទទលួបានច្ជារជយ័ក្សាុងក្ខរដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ ែូច្ច ាេះច្ែើមបីបញ្ញជ ក់្សច្ោយបានចាសថ់្ន ច្ែើម 

ក្សនធាំច្ថត្របស់ច្លាក្សអាក្សទទួលបានច្ជារជយ័ច្នាេះ រួរន្ត្អនុវត្ដន៍នូវអវីន្ែលគ្ត្ឹមគ្ត្វូទាំងអសច់្នេះ។ ច្បើសិនជាច្លាក្ស 

អាក្សមិនបាន អនុវត្ដន៍អវីន្ែលគ្ត្មឹគ្ត្វូទាំងអសច់្នេះច្ទ ច្នាេះែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្របសច់្លាក្សអាក្សគ្បាក្សែជាែុេះមិនបាន 

ល អច្ ើយ។ ច្ែើមប ី ច្ោយក្ខល យខលនួជាអាក្សផ្សព្វផ្ាយែ៍ល អមាា ក់្ស ច្លាក្សអាក្សគ្ត្វូន្ត្អនុវត្ដន៍នូវអវីៗទាំងអស់ច្នេះច្ោយ 

បានគ្បច្សើរ។ ក្សតាដ ទាំងអសច់្នេះគ្ត្វូន្ត្បានច្្វើច្ោយបានគ្បច្សើរ ច្ែើមបីច្ោយែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្របស់ច្លាក្សអាក្សែុេះ 

បានល អច្ដ្ឋយក្ខរែក្សយក្សច្ៅដ្ឋាំៈ 

- ក្ខរច្រៀបចាំែី 

- ក្ខរច្រៀបចាំគ្គបព់្ូជ 

- ក្ខរច្គ្ជើសច្រើសគ្គបព់្ូជ 

- ក្ខរខាត្់សាំបក្សគ្គបច់្ោយច្សដើង 

- ក្ខរច្រៀបចាំអុី កុ្សរលូិនគ្គប ់

- ក្ខរច្រៀបចាំជ ី

- ទុក្សដ្ឋក់្សគ្គបព់្ូជ 

- ក្ខរច្រៀបចាំែីថ្នា ល 

- ក្ខរបច្ងាើត្ថ្នា ល 

- សាបគ្គប ់

- ក្ខរជីក្សកូ្សនព្ថី្នា ល 

- ក្ខរដ្ឋាំកូ្សន (សទងូកូ្សន) 

 

៤.២ នហរុអវីបានជាក្ខរ ររនូរនធាំនេរ(ជីរឬគាស់)ព្រូវបាននគអនុវរដន៍សព្មារក់្ខរដ្ឋ ាំ? 

ក្ខរែក្សកូ្សនដ្ឋាំរឺជាមច្្ាបាយមយួច្ផ្សងច្ទៀត្សគ្មាបដ់្ឋាំក្សនធាំច្ថត្។ វាមានត្នមលខពស់ជាងក្ខរដ្ឋាំគ្គប់ផ្កទ ល ់

ក៏្សប៉ាុន្ន ដច្លាក្សអាក្សោចដ្ឋាំច្ៅច្ព្លណាក៏្សបានននឆ្ា ាំ។ គ្គប់ោចែុេះលូត្លាស់បានយ៉ា ងគ្បច្សើរ ព្ចី្គ្ពាេះកូ្សន 
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ក្សនធាំច្ថត្ន្ែល អាក្សដ្ឋាំច្នាេះវា្ាំគ្សាប់រួចច្ៅច្ ើយ។ វាោចែុេះបានគ្បច្សើរជាមយួនឹងែាំណា ាំឬច្ធម ែនទច្ទៀត្។ 

គ្បសិនច្បើអាក្សច្្វើក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ កូ្សនក្សនធាំច្ថត្របស់អាក្សច្នាេះ ច្លាក្សអាក្សោចច្្វើក្ខរដ្ឋាំច្ៅច្ព្លណាក៍្សបានច្ដ្ឋយ 

ក្ខរែក្សកូ្សនយក្សច្ៅដ្ឋាំ។ ជាងច្នេះច្ៅច្ទៀត្ វាក្ខន់ន្ត្គ្បច្សើរចាំច្ពាេះក្ខរែក្សកូ្សនយក្សច្ៅដ្ឋាំច្ៅច្ែើមរែូវច្ភលៀង។ 

 

ច្ែើមបីដ្ឋាំច្ៅច្ែើមរែូវច្ភលៀង អាក្សោចចប់ច្ផ្ ដើមច្រៀបចាំថ្នា លសាបគ្គប់ក្សនធាំច្ថត្ព្ីរន្ខមុន ែូចច្នេះក្សូនក្សនធាំច្ថត្ 

ោច្ាំល មម សគ្មាប់ែក្សយក្សច្ៅដ្ឋាំច្ៅក្សាុងរែូវច្ភលៀង។ ច្ៅច្ព្លច្នាេះច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ោចែុេះលូត្លាស់ច្លឿនច្ៅច្ព្ល 

ន្ែលរែូវច្ភលៀងមក្សែល់។ 

 

៤.៣. នរើអនរគាស់រូនរនធាំនេរនចញរីថាន លយ៉ង ូចនម្ដច? 

គស់កូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ចញព្ថី្នា លច្ៅច្ព្លន្ែលវាមានោយពុ្មីយួន្ខក្សនលេះច្ៅព្ីរន្ខ។ កុ្សាំទុក្សឱ្យក្សនូក្សនធាំច្ថត្ ែុេះ 

្ាំច្ព្ក្សវាបណាដ លច្ោយព្ិបាក្សក្សាុងក្ខរជីក្សយក្សច្ៅដ្ឋាំ ច្ ើយោចបណាដ លច្ោយងាបប់នាទ ប់ព្ដី្ឋាំរួច។ អាក្សគ្ត្ូវ 

ន្ត្ជីក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ព្ថី្នា លច្ោយបាយគ្ត្ឹមគ្ត្វូ មិនគ្ត្វូច្្វើច្ោយប៉ាេះខាល ាំងចាំច្ពាេះកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ ើយ។ វាមានសារៈ 

សាំខាន់ណាស់ច្ៅច្ទៀត្ ន្ែលមិនគ្ត្វូច្្វើច្ោយប៉ាេះពាល់ខាល ាំងែល់ឬស។ គ្បសិនច្បើអាក្សជីក្សឬសកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ដ្ឋយ 

មិនបានគ្បុងគ្បយត័្ាច្ទច្នាេះ អាក្សគ្ត្វូន្ត្ក្ខត្់ឬសច្នាេះច្ចញ។ ន្ត្គ្បសិនច្បើក្ខត្ឬ់សច្នាេះច្គ្ចើនច្ព្ក្ស ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ 

ែុេះលូត្លាស់មិនគ្បច្សើរច្ ើយវាោចងាប់។ រួរន្ត្ច្្វើក្ខរគ្បុងគ្បយ័ត្ា ច្ៅច្ព្លជីក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្យក្សច្ៅដ្ឋាំ ឬសទងូ។ 

ែូច្ច ាេះក្ខរច្លើក្សរងច្្វើថ្នា លប ដុ េះក្សនធាំច្ថត្រឺជាវិ្ីសាស្ដ្សដមយួយ៉ា ងល អសគ្មាប់ច្រៀបចាំថ្នា ល។ ច្ៅច្ព្លន្ែលអាក្សច្លើក្ស 

រងច្្វើថ្នា លប ដុ េះច្នាេះកូ្សនក្សនធាំច្ថត្នឹងមានក្ខរែុេះលូត្លាស់ល អ ឬសរបស់វាងាយចក់្សបានគ្សលួ មិនព្ិបាក្សច្្វើក្ខរ ក្ខត្ ់

ឬមិនដ្ឋច់រលាត្់ច្ៅច្ព្ក្សជីក្សយក្សច្ៅដ្ឋាំ។ 

សូមច្្វើក្ខរបញ្ញជ ក់្សបន្នែម ច្ៅច្ព្លន្ែលជីក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ចញព្ថី្នា លយក្សច្ៅដ្ឋាំ។ វាមានសារៈសាំខាន់ ណាស ់

គ្ត្ូវន្ត្ច្្វើក្ខរជីក្ស សូមក្សុាំទញែក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ោយច្សាេះ ព្ចី្គ្ពាេះក្ខលណាអាក្សទញែក្សវា ច្នាេះរបស់វាគ្ត្វូ ដ្ឋច់ 

រលាត្់។ 

 

ចប់ច្ផ្ ដើមជីក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ចញព្រីងថ្នា លប ដុ េះ ច្ដ្ឋយរក្សាច្ោយមានជាប់នូវក្សាំច្ទចែីជាមយួឬស។ ច្ៅ 

ច្ព្លន្ែលឬសកូ្សនក្សនធាំច្ថត្មានជាប់ក្សាំច្ទចែីនាេះ គ្ត្ូវយក្សសលឹក្សច្ចក្សច្សើមមក្សខេប់ក្សូនក្សនធាំច្ថត្ច្ោយបានល អ។ ច្្វើយ៉ា ង 

ច្នេះោចរក្សាកូ្សនក្សនធាំច្ថត្មិនច្ោយសៃតួ្បានច្ ើយ។ 
 

៤.៤ នរើមានវិធីសាស្ដ្សដណាម លព្រនសើរជាងរនងុក្ខរដ្ឋ ាំរូនរនធាំនេរ? 

វវិ្ីសាស្ដ្សដន្ែលគ្បច្សើរសគ្មាបច់្គ្បើគ្បាស់ច្ៅក្សាុងក្ខរដ្ឋាំរឺរច្បៀបដ្ឋាំដ្ឋក់្សក្សាុងក្សច្នាទ ង ក៏្សប៉ាុន្ន ដអាក្សោចច្គ្បើ 

រច្បៀបច្ផ្សងៗច្ទៀត្។ គ្បសិនច្បើអាក្សច្គ្បើវិ្ីសាស្ដ្សដច្ផ្សងច្ទៀត្ អាក្សមិនោចរក្សាច្ែើមច្ឈើច្ោយរសប់ានច្គ្ចើន 

ច្ ើយ។ ក្ខរដ្ឋាំដ្ឋក់្សច្ៅក្សាុងក្សច្នាទ ងឬក្សាុងថង់បាល សទិចនិងច្្វើច្ោយកូ្សនក្សនធាំច្ថត្រស់បានច្គ្ចើន គ្ព្មទាំងច្្វើច្ោយ 

ច្ែើមែងរឹងមាាំ។ 
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ច្ែើមបីដ្ឋាំកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ អាក្សគ្ត្ូវជីក្សរច្ដដ ច្ោយ្ាំជាងច្ែើមក្សនធាំច្ថត្។ អាក្សោចយក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ច្ចញព្ីថង ់

បាល សទិក្ស ឬក្សច្នាទ ងសលឹក្សច្ចក្ស អាក្សគ្ត្ូវយក្សថង់បាល សលិក្ស ឬក្សច្នាទ ងសលឹក្សច្ចក្សច្បើសិនជាច្យើងប ដុ េះកូ្សន ច្ៅក្សាុងថង់ឬសលឹក្ស 

ច្ចក្ស។ រច្ដដ គ្ត្ូវច្រៀបចាំជាមុនច្ដ្ឋយជីក្សទាំ ា្ំ ាំល មម ទទឹង ១៥ស.ម ជាំច្ៅគ្បន្ ល ២០ស.ម ច្ ើយគ្បសិនជាោច 

អាក្សគ្ត្វូដ្ឋក់្សជលីាមក្សសត្វច្ៅក្សាុងរច្ដដ រួចច្ទើបដ្ឋក់្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ដ្ឋាំច្ៅក្សាុងរច្ដដ ។ 

 

៤.៥ ក្ខរមេររាន ើម្រនធាំនេររនាទ ររ់ីនធវើក្ខរដ្ឋ ាំនដ្ឋយព្គារ់និងដ្ឋ ាំនដ្ឋយរូន 

ខាងច្គ្ក្ខមច្នេះរឺជាមច្្ាបាយែ៏សាំខាន់ក្សាុងក្ខរន្ថរក្សាច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ៈ 

- គ្ត្ួត្ព្ិនិត្យច្ធម ចនគ្ង 

- ដ្ឋក់្សជ ី

- ក្ខរដ្ឋាំែុេះ 

- គ្រប់គ្រងក្ខរសត្វពា នៈ 

- ក្ខរច្គ្សាចគ្សព្ 

មច្្ាបាយទាំងអស់ច្នេះគ្ត្វូអនុវត្ដន៍បនាទ បព់្ចី្្វើក្ខរដ្ឋាំែុេះរួច។ អាក្សនឹងមានច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ច្គ្ចើនន្ែលែុេះ 

លូត្លាស់គ្បច្សើរសគ្មាប់ជាចាំ ីោហារផ្គត្់ផ្ គង់ែលស់ត្វរបសច់្លាក្សអាក្ស។ អាក្សនឹងមានច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ច្គ្ចើនសគ្មាប់ 

ច្្វើអសុឬក៍្ស្យូងសគ្មាបច់្គ្បើ។ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្គ្សូបយក្សជីជាត្ិនិងទឹក្សព្ីែី។ ច្ធម គ្សបូយក្សជជីាត្ិនិងទឹក្សព្ីែីយ៉ា ងច្គ្ចើនន្ែរ ែូច្ច ាេះច្បើសិនជា 

អាក្សដ្ឋាំគ្ត្ូវផ្ ដល់ជីជាត្ិនិងទឹក្សច្ៅក្សាុងែីច្ោយបានច្គ្ចើនន្ែរ ។ ច្បើសិនជាចង់ច្ោយច្ែើមក្សនធាំច្ថត្របស់អាក្សគ្សូបយក្ស ជ ី

ជាត្ិនិង ទឹក្សច្ោយបានគ្រប់គ្គន់ ចាំបាច់គ្ត្ូវន្ត្សាំោត្ច្ធម ចនគ្ងច្ចញច្ោយអស ់ ច្ជៀសវាងច្ធម ច្នាេះែច្ ដ ើម 

យក្សជជីាត្ ិ និងទឹក្សព្ីែី ។ អាក្សោចទញយក្សផ្លគ្បច្យជន៍ព្ីច្ធម ច្នាេះច្ដ្ឋយសាំោត្វាច្ោយសាអ ត្ច្ ើយយក្សវាច្្វើ 

ជាជីក្សាំប៉ាសុដិ៍ច្ ើយដ្ឋក់្សច្ៅច្ោយច្ែើមក្សនធាំច្ថត្វិញ ។ ក្ខរសាំោត្ច្ធម រួរច្្វើច្ោយអស់ែល់ឬសច្ែើមបីច្ជៀសវាងកុ្សាំុុ 

ច្ោយចាំណាយច្ព្លច្គ្ចើនែង។ គ្បសិនច្បើច្យើងសាំោត្វាែល់ឬស ច្នាេះអាក្សោចចាំណាយច្ព្លគ្ត្ឹមន្ត្មយួែង 

ក្សាុងមយួន្ខ។ 

ច្ត្ើគ្ត្ូវដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ក្សាុងចច្នាល េះប៉ាុនាា ន? 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំតាមមច្្ាបាយច្ផ្សងៗ សគ្មាបក់្ខរច្គ្បើគ្បាសខ់ុសៗគា  ។ ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំ 

តាមមច្្ាបាយមយួ ច្បើសិនជាអាក្សដ្ឋាំវាសគ្មាបច់្្វើជាចាំ ោីហារសត្វ ។ ច្រោចដ្ឋាំតាមមច្្ាបាយមយួច្ទៀត្ 

ច្បើសិនជាដ្ឋាំ សគ្មាប់ច្្វើអសុ ឬក្ខរពារច្ភលើងនគ្ព្ ឬដ្ឋាំច្ែើមបីផ្លិត្គ្គប ់។ 

 

៤.៦ ដ្ឋាំសព្មារ់មលងសរវ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ រួរន្ត្ដ្ឋាំជាជួរន្ែលមានចាំងាយព្ីច្ែើមមយួច្ៅច្ែើមមយួ ៧៥ ស.ម។ ច្បើសិនដ្ឋាំច្ដ្ឋយគ្គប ់

រួរន្ត្ដ្ឋាំព្ី៥ ច្ៅ ១០ ស.ម ក្សាុងជួរនិមួយៗ។ 

 



 11 

ក្ខរទុក្សចច្នាល េះជួរច្ៅក្សាុងថ្នា លជតិ្គា ច្ព្ក្ស ច្ៅច្ព្លកូ្សនែុេះច្ចញមក្សបណាដ លច្្វើច្ោយសគមខពស ់ ច្ ើយមិន 

ចង់ច្ចញច្ៅែុេះច្ៅក្សន្នលងច្ផ្សងច្ទៀត្ច្ទ (ច្ៅច្ព្លន្ែលច្រែក្សវាយក្សច្ៅដ្ឋាំ។ វាោចគ្ត្ូវច្រែក្សយក្សច្ៅដ្ឋាំច្ៅច្ព្ល

វាមានក្សាំព្ស់ចបព់្ ី១ ម ច្ៅ ១,៥ ម ។ ក្ខរែក្សច្ែើមបីយក្សច្ៅដ្ឋាំច្នាេះ គ្ត្វូអនុវត្ដច្ៅច្ព្លន្ែល ថ្នា ល មានសាំច្ ើម 

(ែីច្សើម) គ្រប់គ្គន់ ច្ ើយទ ីក្សន្នលងដ្ឋាំក៏្សគ្ត្វូច្សើមគ្រប់គ្គន់ន្ែរ។ 

 មុនច្ព្លដ្ឋាំគ្ត្វូបតូ្យក្សសលឹក្សច្ចញភ្នល ម ច្ ើយទុក្សន្ត្ចុងននគ្ត្យួគ្បន្ ល ២០ ស.ម  ។ 

 ែក្សកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ ច្ដ្ឋយគ្បុងគ្បយត័្ា ច្ ើយអគ្ងួន (ថាមៗ) ច្ែើមបីច្ោយធាល ក់្សែីច្ចញព្ចី្ែើម ។ វាមិន 

ប៉ាេះពាល់ែលអ់ាំព្ក្សរើ សូប៊ីយយ៉ាូមន្ែលជាប់ច្ៅនឹងឫសរយងច្នាេះច្ទ ្មមតាគ្ត្ូវទុក្សខលេះច្ែើមបជីយួច្ែើម 

ច្ៅច្ព្លន្ែលច្យើងដ្ឋាំ ។ 

 គ្បមូលកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ចងជាបាច់ច្ោយត្ឹង រួចដ្ឋក់្សរល់វាចូលច្ៅក្សាុងក្ខរុង ឬ ច្សាង្ាំ ច្ ើយទកុ្សវាច្ៅ 

ក្សាុងមលបម់ុនច្ចញច្ៅដ្ឋាំ ។ 

 យក្សវាច្ៅដ្ឋាំច្ោយគ្បញាប,់ ច្ ើយក្ខរពារកុ្សាំសត្វពា នៈចូល ។ 
 

អគ្តាននក្ខររស់របស់វារួរន្ត្មានច្លើសព្ ី៩៥ភ្នររយ ។  គ្បព្័ន ធច្នេះោចគ្ត្ូវបានច្គ្បើយ៉ា ងមានគ្បសិទធិភ្នព្ 

ចាំច្ពាេះគ្បច្ភទរុក្សាជាត្ ិច្ល គីម ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ ច្ដ្ឋយមានរួមទាំង ឃលីរើសុែិា  (Gliricidia) ផ្ងន្ែរ ។ 

 

៤.៧ ក្ខរដ្ឋ ាំជួរជាចាំក្ខរ (Gliricidia) 
 

ក្ខរដ្ឋាំច្ែើមច្ឈើជារបង/ចាំក្ខរ វាច្្វើច្ោយជាប់ទក់្សទងច្ៅនឹងក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្ តាមក្ខរព្ទ័ធច្ព្នបត្ ់

ន្បន ឬ ជាជួរច្ៅតាមទាំរង់ែី  ច្ដ្ឋយដ្ឋាំចច្នាល េះរច្វៀងព្ីជួរមយួច្ៅជួរមយួច្ទៀត្ ៣,៥ ម ។  ក្ខរដ្ឋាំតាមគ្ចក្សល ាក្ស 

(ទីក្សន្នលងទាំច្នរ) ននែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្  រឺជាក្សន្នលងន្ែលែាំណា ាំរួមផ្ស ាំ គ្ត្ូវបានលូត្លាសត់ាមចច្នាល េះជួរទាំងច្នេះ ។ 

 

 ទីក្សន្នលងគ្ត្ូវន្ត្ក្សន្នលងដ្ឋាំែុេះែ៏ល អ ច្ដ្ឋយភជួរព្ីរែង ច្ ើយនិង រាស់មដង ។  ែីន្ែលទាំច្នរ ច្ ើយមាន 

សាំច្ ើមគ្រប់គ្គន់ច្ៅក្សាុងគ្សទប់ច្គ្ក្ខមែីជាំច្ៅគ្បន្ ល ៣០ ស.ម ។  សាំោត្ច្ធម ចនគ្ងច្ោយអស់ 

ច្ដ្ឋយក្ខរសាំោត្ច្ដ្ឋយនែក្ខរដ្ឋាំែាំណា ាំគ្របច្លើឬក៏្សក្ខរច្គ្បើថ្នា ាំរីមសីាំលាប់ច្ធម   ។  ច្នេះរជឺាវវិ្ីសាស្ដ្សដ

ែ៏គ្បច្សើរសគ្មាប់ទទួលភ្នព្ច្ជារជ័យ ច្ៅច្ព្លន្ែលកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ោចទទួលបានច្ៅនឹងក្ខរគ្បក្សួត្

គ្បន្ជងជាមយួច្ធម ចនគ្ង ជាព្ិច្សសច្ៅច្ព្លលូត្លាស់ក្សាុងរែូវែាំបូង ។  វាគ្បច្សើរព្ន់ច្ព្ក្សចាំច្ពាេះ

ក្ខរដ្ឋាំជាជួរ ោចជួយឱ្យសាំច្ ើម ចូលច្ៅែល់ឫសន្ែលចក់្សច្គ្ៅចូលច្ៅគ្សទប់ែីឥែារឹង ។ 

 គ្ត្ូវចប់ច្ផ្ ដើមដ្ឋាំច្ៅច្ែើមរែូវវសា ។ 

 ចច្នាល េះរវាងក្ខរដ្ឋាំព្ីច្ែើមមយួ ច្ៅច្ែើមមយួច្ទៀត្ច្ៅក្សាុងជួរមានចាំងាយយ៉ា ងត្ិចបាំផុ្ត្ ១ ន្ម៉ាគ្ត្ ។ 

 ចាំច្នាល េះរវាងព្ជីួរមយួច្ៅជួរមយួច្ទៀត្ រឺច្ដ្ឋយច្យលច្ៅតាមគ្បច្ភទែី គ្បព្នធ័ដ្ឋាំែុេះ (ែាំណា ាំន្ែលដ្ឋាំ 

រួចច្ ើយ) និងគ្បច្ភទននច្គ្រឿងយនដន្ែលបានច្គ្បើ ។ ប៉ាុន្ន ដជាទូច្ៅជួរនីមួយៗមានគ្បន្វង ៣,៥ម ។ 

 ជីក្សរច្ដដ ច្ោយត្ូចល មមន្ែលោចដ្ឋក់្សច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ចូលច្ៅបាន ។  ដ្ឋាំច្ែើមន្ែលបានច្រៀបចាំច្គ្សច 

ច្ ើយច្ដ្ឋយដ្ឋក់្សចូលច្ៅក្សាុងែីច្សើម ច្ ើយគ្បុងគ្បយ័ត្ាគ្ត្ូវដ្ឋក់្សឫស ន្ក្សវច្ោយគ្ត្ង ់ (ចុងឫសន្ក្សវ 
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ោចក្ខត្់ច្ចលច្ោយខលីបនដិចច្ែើមបីសាំរួលក្សាុងក្ខរដ្ឋាំ) ច្ ើយលុបែីច្ដ្ឋយសងាត្់វាជុាំវិញច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ 

ច្ោយន្ ន ។ 

 ក្សនធាំច្ថត្ោចដ្ឋាំគ្គប់ផ្កទ ល់ច្ៅែីន្ត្មដង ។ វវិ្ីច្នេះោចសមគ្សបច្ៅតាមសាែ នភ្នព្ក្ខរច្រៀបចាំក្សាុងត្ាំបន់ 

ន្ែលជាក្សន្នលងមានសុវត្ែិភ្នព្ ក្សាុងក្ខរក្ខរពារព្ីសត្វពា នៈ និងក្សាំលា ាំងព្លក្សមមមិនគ្រប់គ្គន់ ។  

៤.៨ ជាចាំក្ខរ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំចច្នាល េះរមុផ (ចច្នាល េះច្ែើម) ២ម និង ៥ម ចច្នាល េះជួរនិមយួៗ។ ន្ត្ច្រោចដ្ឋាំ ចច្នាល េះ ច្ែើម 

៤ ម X ៥ ម និង ៨ ម X ៥ ម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   រូបភ្នព្ទី១ ក្ខរដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ជាមួយែាំណា ាំច្ផ្សងៗ 

៤.៩ នៅនលើ ីេពង់រារសព្មារ់ក្ខរពារក្ខរហូរនព្រះ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំជារមុព (ជាគ្កុ្សម) ច្ៅច្លើភល ឺឬទាំនប ់ន្ែលមានទទឹង ៤០ ស.ម និង ចាំងាយ ២,៥០ ស.ម។ 

ភលឺ ឬទាំនប់និមយួៗរួរន្ត្មានចាំងាយព្ីគា  ២ ម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  រូបភ្នព្ទី២ ក្ខរដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្សគ្មាប់ក្ខរពារក្ខរ ូរច្គ្ចេះ 
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៤.១០ ដ្ឋាំោយជាមួ្យ ាំណា ាំនៅនលើ ីេពងរ់ារ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំព្ ី៣ ច្ៅ ៥ ម និង ១០ ច្ៅ ២០ ម ចច្នាល េះែាំណា ាំច្ពាត្ សន្ ដក្ស ឬបន្នល។ 

៤.១១ ដ្ឋាំជាផ្ែវូក្ខរពារនេែើង 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ន្ែលដ្ឋាំសគ្មាប់ច្្វើផ្ លវូក្ខរពារច្ភលើងរួរន្ត្ដ្ឋាំក្សាុងទទងឹ៣មច្ៅជុាំវិញទីវាលឬត្ាំបន់ច្ែើមបីក្ខរពារ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភ្នព្ទី៣ ក្ខរដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្លាយជាមួយែាំណា ាំច្ៅច្លើត្ាំបន់ខពង់រាប 

៤.១២ ដ្ឋាំសព្មារ់យរន ើ 

រួរន្ត្ដ្ឋាំជាជួរ ២ម X ២ម។ បនាទ បម់ក្សរំច្លាេះវាច្ោយរច្ង វើល ២ម X ៦ម X ២ម ច្ៅក្សាុងឆ្ា ាំ 

បនាទ ប់ៗ ច្ទៀត្ ច្ ើយបនាទ ប់មក្សច្ទៀត្ទុក្សន្ត្ ៤ ម X ៨ ម ន្ត្ប៉ាច្ណាណ េះ។ 

៤.១៣ ដ្ឋាំសព្មារ់នធវើអុស 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំជាជួរចច្នាល េះ ១ម X ១ម។ បនាទ បម់ក្ស ១ម X ២ម និង ២ម X ៤ម និង 

ចុងច្គ្ក្ខយ រំច្លាេះច្ោយច្ៅគ្ត្មឹន្ត្ ៤ ម X ៤ ម។ 

៤.១៤ សព្មារ់នធវើអុស និង យរន ើ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រួរន្ត្ដ្ឋាំជាជួរចច្នាល េះ ១ម X ១ម បនាទ ប់មក្សរំច្លាេះវាច្ោយច្ៅចច្នាល េះព្ីគា  ៤ម X ៨ម។ 

 

 

 

 

 

 

 

   

   រូបភ្នព្ទី៤វក្ខរដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ជាលក្សា ៈវង់ច្ៅច្លើត្ាំបន់ខពង់រាប 
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៤.១៥ ក្ខរដ្ឋ ាំន ើម្រនធាំនេរនធវើជាររង (Fence line) 

 ក្ខរដ្ឋាំជាជួររបងោចគ្ត្វូច្គ្បើជាគ្បភព្ចាំ សីត្វ ក្ខរទប់ខយល់ ច្ ើយនិងដ្ឋាំច្្វើរបងរស ់។ 

 ចច្នាល េះននក្ខរដ្ឋាំព្ីច្ែើមមយួ ច្ៅច្ែើមមយួច្ទៀត្ ច្ៅក្សាុងជួររឺចាំងាយ ០,៥ ម ។ 

 ក្ខរដ្ឋាំរុក្សាច្ផ្សងៗច្ទៀត្ច្ៅតាមលក្សាខ ឌ ែូចគា  ។ 

 

៤.១៦ ក្ខរដ្ឋ ាំ ាំណា ាំរនធាំនេរនៅទីធ្លែ នព្ក្ខយផ្ទះ 

 

ក្ខរដ្ឋាំយក្សផ្លច្គ្ចើនននែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្ន្ែលក្ខត្់យ៉ា ងជិត្ ឬច្ក្សៀក្សរល ់ ោចបច្ងាើត្ជាមលូដ្ឋា នរននគ្បភព្ 

ចាំ ីសត្វ (ក្ខត្់ច្ ើយគ្បមលូច្ោយសត្វសុ)ី របស់គ្រសួារក្សសិក្សរខាា ត្ត្ូច ច្ដ្ឋយមានក្ខរបញ្េលូែាំណា ាំាំព្ជួច្ធម  

ន្ែលបានច្គ្ជើសច្រើស ច្ ើយនិងព្ព្ួក្សច្ល គីមចាំរុេះ ។ ព្ូជច្ធម ទាំងច្នាេះមានរួមទាំង Napier/Elephant 

(Pennisetum purpureum) និង Camba (Andropogon gayanus).  គ្បព្័ន ធច្នេះគ្ត្វូក្ខរច្ោយ 

ក្សសិក្សរដ្ឋាំច្ែើមច្ឈើ និងច្ធម ចាំ ីសត្វច្ៅក្សាុងក្សន្នលងន្ត្មយួ ច្ ើយច្ដ្ឋយដ្ឋក្ស់សត្វពា នៈច្ៅក្សន្នលងច្ផ្សងបនាទ ប់ 

មក្សក្ខត្ច់្ធម ចាំ ីទាំងច្នេះយក្សច្ៅច្ោយវាសុ ី។ 
 

ក្ខត្ច់្ ើយគ្បមលូយក្សច្ៅច្្វើចាំ សីត្វមានអត្ែគ្បច្យជនែូ៍ចត្ច្ៅ  

 

 វាោចជាលទធផ្លក្សាុក្ខរក្ខរន្ថរក្សាភ្នព្្ាំធាត្ ់ ឬ ក្ខរច្ក្សើននូវភ្នព្្ាំធាត្់របសស់ត្វ ច្ដ្ឋយក្ខរច្គ្បើែាំ 

ណាាំចាំ ីសត្វសទុធ ច្ដ្ឋយមិនបានគ្បមូលបន្នែមបស្ដ្ង គប ់។ 

 ក្ខក្សសាំ ល់ចាំ ីោហារសត្វ លាមក្ស និង ទឹក្សច្នាម ន្ែលបានលាយជាមយួនឹងចាំច្បើងោចច្គ្បើ 

ច្្វើជាជីច្ៅច្លើ ផ្លិត្ក្សមមែាំណា ាំបានអត្ិផ្ល ឬក៏្សច្គ្បើច្លើចាំក្ខរែាំណា ាំចាំ ីសត្វ។ 

 ែាំណា ាំខូចខាត្មក្សព្សីត្វពា នៈចូលសុ ីច្ ើយនិងជាន់ឈលី (កុ្សាំច្ោយសត្វពា នៈចូល) ។ 

 សារច្ព្ើរុក្សាជាត្ិោចលតូ្លាសយ់៉ា ងងាយគ្សួល ច្ ើយយ៉ា ងច្លឿនន្ថមច្ទៀត្ផ្ង ។ 

 

៤.១៧ នៅរនងុជួរ - ក្ខរដ្ឋ ាំតាម្ព្ចរលហរ/ទីរមនែងរូចៗ 
 

ក្ខរដ្ឋាំច្ៅតាមគ្ចក្សល ាក្ស ឬទីក្សន្នលងែីទាំច្នរត្ូចៗ រឺគ្បព្័ន ធមយួននក្ខរន្ក្សលាំអែីទាំច្នរ ច្ោយច្ៅជាក្សន្នលង 

ចាំ ីមាបូោហារ ែាំណា ាំរួមផ្ស ាំ ឬ ែាំណា ាំចាំ ីសត្វន្ែលគ្ត្វូលូត្លាស់គ្រប់គ្ចក្សល ាក្សច្ៅចច្នាល េះជួរននច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ ។  

ក្ខរដ្ឋាំជាចាំក្ខរច្ដ្ឋយជាជួរៗ គ្ត្ូវមានចច្នាល េះគ្បន្វង ៣,៥ម ព្ជីួរមយួច្ៅជួរែនទច្ទៀត្ ច្ ើយគ្ត្ូវរក្សាក្ខត្់ន្មក្ស 

ត្ូចៗច្ចញ ច្ៅតាមរែូវែាំណា ាំរួមផ្ស ាំ  ច្ែើមបីក្ខរពារកុ្សាំច្ោយមលប ់ ច្ ើយក្ខត្់បនែយក្ខរគ្បណាាំងគ្បន្ជងជាមយួ 

ែាំណា ាំទាំងច្នាេះ  ។  ក្ខរដ្ឋាំជាចាំក្ខរច្ដ្ឋយជួរៗ រួរន្ត្ចប់ច្ផ្ ដើមច្ ើងច្ៅច្ែើមរែូវ ច្ ើយនិងែាំណា ាំរួមផ្ស ាំបានបញ្េលូ 

ច្ៅនថ ៃច្គ្ក្ខយច្ព្លន្ែលក្សនធាំច្ថត្គ្ត្វូបានលតូ្លាសល់ អ ។ 
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៥. ក្ខរព្គរ់ព្គងន ើម្រនធាំនេរ   

ក្ខរគ្របគ់្រងមានសារៈសាំខានយ់៉ា ងែូចច្មដច? 

ច្លាក្សអាក្សោចច្គ្បើគ្បាសស់លឹក្សក្សនធាំច្ថត្របសអ់ាក្សសគ្មាប់សត្វពាហានៈតាមរច្បៀបច្ផ្សងៗ។ អាក្សោចដ្ឋាំ 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្សគ្មាប់ន្លងច្ោយសត្វសុ ី ោចដ្ឋាំែុេះវាជាច្ែើមត្ូចៗែូចជាច្ធម ន្ែរោចដ្ឋាំវាច្ៅក្សាុងទីក្សន្នលងត្ូចៗ 

និងោចដ្ឋាំវាច្្វើជារបងឬសងខាងផ្លវូ។ 

 

រច្បៀបន្ែលអាក្សផ្ដល់សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ែល់សត្វពា នៈរឺច្ៅថ្នក្ខរគ្រប់គ្រង រច្បៀបន្ែលអាក្សន្ថរក្សាសត្វរ ឺ

ច្ៅថ្ន ក្ខរគ្រប់គ្រង ច្ ើយរច្បៀបន្ែលអាក្សន្ថរក្សាចាំក្ខររបស់អាក្ស រឺច្ៅថ្នក្ខរគ្រប់គ្រងន្ែរ។ ក្ខរគ្រប់គ្រង 

ន្ែលល អរឺច្្វើច្ោយែាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្ែុេះលូត្លាសល់ អន្ែរ ច្ ើយក្ខរគ្រប់គ្រងន្ែលល អ រឺច្្វើច្ោយសត្វរបស់ច្លាក្សអាក្ស 

មានសុខភ្នព្ល អន្ែរ។ 

ក្ខរគ្រប់គ្រងល អ រឺចាំបាច់គ្ត្ូវន្ត្ច្្វើច្ោយក្សសិដ្ឋា នមានលក្សា ៈល អគ្បច្សើរន្ែរ ច្ ើយក្ខរគ្រប់គ្រងន្ែលល អ 

រឺច្្វើច្ោយអាក្សរក្សគ្បាក់្សបានក្ខន់ន្ត្ច្គ្ចើនព្ីក្សសដិ្ឋា នច្នាេះ។ អាក្សនឹងមានលទធភ្នព្ព្គ្ងីក្សសដិ្ឋា នបានក្ខន់ន្ត្្ាំទលូាយ 

ោចទិញសត្វ បន្នែមច្ទៀត្បានយ៉ា ងច្គ្ចើន ច្នាេះគ្បាក់្សចាំ លូនឹងច្ក្សើនច្ ើងន្ថមច្ទៀត្ ច្្វើច្ោយក្ខររស់ច្ៅរបស ់

ច្លាក្សអាក្សគ្បក្សបច្ដ្ឋយសខុុមាលភ្នព្ ច្ ើយគ្កុ្សមគ្រសួារនឹងសបាយចិត្ដជាមយួក្សសិដ្ឋា នក្សាុងជីវភ្នព្រស់ច្ៅែ៏ 

គ្បច្សើរច្នេះ។  

 

៥.១ ក្ខរនព្រើព្បាស់ជី 
 

ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្មានក្ខរលាំបាក្សណាស់ចាំច្ពាេះក្ខរខវេះជាត្ិផ្សូវ័រ ។ គ្បសិនច្បើែីមានជាត្ិផូ្សវ័រទប (ត្ិចជាង 

១០ម.គ្ក្ស/រ.គ្ក្ស P) ដ្ឋក់្សជផូី្សវ័របន្នែមច្ៅក្សន្នលងដ្ឋាំ ច្ែើមបីទបទ់ល់នឹងបញ្ញា សមរុសាម ញច្ៅតាមបច្ណាដ យែីទាំច្នរ  

ច្ ើយច្ែើមបីបច្ង ាើនឫសច្ោយមានែុាំព្ក្ស ។ ឧទ រ ៍ ដ្ឋក់្សជី MAP ចាំនួន ២រ.គ្ក្ស ក្សាុងចាំងាយ ១០០ ន្ម៉ាគ្ត្ 

ជិត្ៗរង ន្ែលបានឆ្ូត្ ។  វានឹងមិនប៉ាេះពាលផ់្កទ ល់ែល់គ្គបព់្ជូច្ទ  ។  ោសូត្ រឺជាសារធាត្ុន្ែលក្សាំ ត្់ច្គ្ចើនបាំផ្តុ្

ចាំច្ពាេះផ្លតិ្ក្សមមចាំ ីសត្វ និង រុក្សាជាត្ិ។ ព្ព្ួក្សច្ល គមី ែូចជាក្សនធាំច្ថត្ផ្លតិ្ោសូត្ (Nitrogen) ច្ៅច្ព្លន្ែល

បានលូត្លាស់ច្ៅក្សាុងែីខវេះជាត្ ិ វូ័ស វ័រ ។ 
 

៥.២ ក្ខរព្រួររិនិរយនមម ចង្ព្ង 
 

កូ្សនក្សនធាំច្ថត្ រឺឆ្ប់អន់ណាស ់ ច្ៅច្ព្លន្ែលវាគ្បក្សួត្គ្បន្ជងជាមយួ និង ច្ធម ចនគ្ង ច្ ើយនិងរុក្សាជាត្ ិ

ន្ែលមានសលឹក្ស្ាំៗ ។ សរុបរួមគ្ត្ូវសាំោត្ និងជាំរេះច្ធម ចនគ្ងច្ចញព្ីរល់យ៉ា ងច្ហាចណាស់ក៏្សចាំងាយ ១ ន្ម៉ាគ្ត្ សង 

ខាងននជួរន្ែលបានដ្ឋាំច្ៅក្សាុងច្ព្ញរែូវន្ែលកូ្សនក្សនធាំច្ថត្ចប់ច្ផ្ ដើមលតូ្លាស់ែាំបងូរសឺាំខាន់ណាស់។ ក្សន្នលងព្ចិ្សា្ន ៍

មយួច្ៅគ្បច្ទសអសូ្ដ្សាដ លីបានផ្លិត្ច្ ើយ ទទលួបានលទធផ្លយ៉ា ងច្ជារជយ័ ចាំច្ពាេះក្ខរក្សាំចត្់ច្ធម ចនគ្ង ច្ដ្ឋយ 

ច្គ្បើថ្នា ាំសាំលាប់ច្ធម  (Pre-emergence និង post-emergence) យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ក៏្សគ្បព្័ន ធគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យច្ធម  
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ចនគ្ងច្ៅគ្បច្ទសក្សមពជុាមានន្ត្វិ្ីសាស្ដ្សដសាំោត្ ច្ដ្ឋយក្ខរច្គ្បើនែ និង ច្គ្រឿងយនដប៉ាុច្ណាណ េះ ច្ដ្ឋយក្សាំ ត្ថ់្ន 

ជាច្ជារជយ័ ។ 

 

៥.២ ក្ខរព្គរព់្គង ាំណា ាំរនធាំនេរនៅរនងុចាំក្ខរ 
 

ក្ខរគ្បមូលផ្លព្ីរុក្សាជាត្ ិចាំច្ពាេះអវីក៏្សច្ដ្ឋយ ន្ែលមានក្សាំព្សស់មគ្សប ងាយគ្សួលក្សាុងក្ខរក្ខត្់ជាញឹក្ស ញាប ់

។ ន្ត្ច្បើមានែាំណា ាំអវីន្ែលដ្ឋាំលាយជាមយួ ែូចជាបន្នល ឬ ច្ពាត្ ែូច្ច ាេះគ្ត្វូក្ខរច្្វើក្ខរព្ចិរណាផ្ងន្ែរ ច្ៅច្ព្ល

ច្្វើក្ខរសាំច្រចចិត្ដនូវក្សាំព្ស់ន្ែលគ្ត្ូវក្ខត្់ ។  ជា្មមតា ក្សាំព្ស ់ ១ ន្ម៉ាគ្ត្ រឺជាក្សាំព្ស់ន្ែលងាយគ្សួល ក្សាុងក្ខរក្ខត្់

សគ្មាប់គ្រប់សាែ នភ្នព្ ។ ក្ខរក្ខត្់ជាញឹក្សញាប់ោគ្សយ័ច្ៅច្លើ  ថ្នច្ត្ើក្សសិក្សរចង់បានផ្លចាំ ីសត្វច្គ្ចើន (រួមបញ្េលូ

សលឹក្ស និងន្មក្សត្ូចៗ) ឬ ក៏្សច្ឈើច្គ្ចើន ។ ក្ខរទុក្សរយៈច្ព្លយូរ ផ្លច្ឈើមានរុ ភ្នព្ល អ ន្ត្ច្បើទុក្សរយៈ

ច្ព្លខលីផ្លចាំ សីត្វមានរុ ភ្នព្ច្គ្ចើនច្ ើយល អ ។ អនុវត្ដតាមក្ខរក្ខត្ច់្នេះ ក្សនធាំច្ថត្ នឹងែុេះន្ខាង (ព្នលក្សថ ម)ី ច្គ្ចើន

ច្ចញព្អីងគត្ ់ ឬ រល់ន្ែលក្ខត្់ច្នាេះ ។  ក្ខរែុេះន្ខាងច្នេះ រឺច្ក្សើត្ច្ ើងច្ៅច្ព្លន្ែលច្ែើម ឬ ន្មក្សគ្ត្ូវច្រក្ខត្់យ់ក្ស

ច្ៅច្គ្បើគ្បាស់។ 

 

៦. ផ្លិររម្មរូជរនធាំនេរ 

 

ច្បើសិនជាចង់បានបរិមា គ្គប់ព្ជូខពស ់ កុ្សាំក្ខត្ច់្ែើម ឬ ន្មក្ស យក្សច្ៅច្គ្បើក្ខរច្ផ្សងៗ កុ្សាំគ្បមូលផ្ល ចាំ ី

សត្វចាំច្ព្លន្ែលវាក្សាំព្ុងច្ចញន្ផ្លផ្កា  ។ 

- ទីក្សន្នលងក្សនធាំច្ថត្សគ្មាប់គ្បមលូយក្សគ្គបព់្ូជ រួរន្ត្ច្ៅឆ្ៃ យយ៉ា ងច្ហាចណាស ់ ៣០០ ន្ម៉ាគ្ត្ 

ព្ីច្ែើមនធាំច្ថត្ ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ (ែូចជាក្សនធាំច្ថត្ក្សាុងគ្សុក្ស) ច្ជៀសវាងក្ខរឆ្លងលាំអង ។ 

- ក្សសិក្សរន្ែលទទួលខុសគ្ត្ូវសគ្មាប់ក្ខរគ្បមលូគ្គបព់្ជូ គ្ត្ូវន្ត្ជាក្សសិក្សរន្ែលោចទុក្សចិត្ដ ច្ ើយ

គ្ត្ូវគ្រប់គ្រងយ៉ា ងែិត្ែល់គ្បយត័្ាគត្យ់ក្សគ្គបព់្ូជក្សនធាំច្ថត្ច្ផ្សងមក្សជាំនួស ។ 

- ក្សសិក្សរ និង អាក្សទិញគ្ត្ូវមានកិ្សច េគ្ព្មច្គ្ព្ៀងគា ជាមុន នូវលក្សាខ ឌត្នមលលក់្សមុនច្ព្លផ្ដល់គ្គប់

ព្ូជច្ោយ។ 

- ទិន ាផ្លោចន្គ្បគ្បលួ ប៉ាុន្ន ដរួរន្ត្មានលាំដ្ឋបព់្ ី៣០០ - ៥០០ គ្ក្ស./ច្ែើម ។ 

- ព្ូជ តារាាំបា (Tarramba) រឺព្ជួន្ែលច្រនយិមដ្ឋាំ ច្ ើយក្សសិក្សរោចច្គ្ជើសច្រើសទុក្សព្ីរ ឬ ប ី

ច្ែើមសគ្មាប់ច្្វើព្ូជ ។ 

- រុ ភ្នព្គ្គបព់្ជូគ្ត្វូក្ខរន្ថរក្សា ច្ដ្ឋយមានរួមបញ្េលូទាំង តាមគ្បច្ភទព្ជូសទុធតាមលាំដ្ឋប ់

ខាា ត្ គ្គបព់្ូជចាំ េុះសាំច្ ើម ច្ ើយនិង វត្ែុធាត្សុគ្មាបទ់ប់គ្គប់មិនច្ោយរំកិ្សល ។ 
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៧. ម្ីមូ្សុីន (Mimosine) 

 

គ្របស់ត្វទាំពារច្អៀងទាំងអស ់ (ច្គ គ្ក្សប ី ព្ន្ព្) ោចសុសីលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ជាោហារ យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ ច្បើសនិ 

ជាច្យើងលាយសារធាត្ុសៃតួ្ (សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្សៃតួ្) ច្គ្ចើនជាង ៣០ ភ្នររយ វាបណាដ លច្ោយមានជាំងឺគ្ជុេះច្រាម និង 

គ្សក្សទាំងន់ វាោចមាន ឥទធពិ្លតាមក្សាំរិត្ននសមាសធាត្ុរីមចី្សរើរាង គ (Mimosine) ន្ែលមានផ្ទកុ្សច្ៅក្សាុងសលឹក្ស ។    

វាច្ៅន្ត្មិនទន់ចាស ់  ថ្នច្ត្ើសត្វពា នៈច្ៅគ្បច្ទសក្សមពុជានឹងមានសារធាត្ុ មីគ្ក្សូ លរូា (microflora) ច្ៅក្សាុង 

គ្ក្សព្េះទ ី ១  ច្ែើមបីងាយគ្សលួក្សាុងក្ខរបនាប ឬ ក៏្សទបទ់ល់នូវសារធាត្ពុ្ុលច្នេះន្ែរឬច្ទ ។  ន្ត្យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ 

មានថ្នា ាំ (ថ្នា ាំបស្ដ្ញ្េក្សសត្វ)សគ្មាប់បញ្េុេះ ឬបនាបនវូសារធាត្ពុ្លុ (The mimosine degrading bacteria ) 

ច្នេះ ន្ែលមានលក់្សច្ៅគ្បច្ទសជតិ្ខាង ន្ែលមានត្នមលទប ។ ែូច្ច ាេះក្ខរផ្ដល់សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ច្គ្ចើនច្ោយសត្វសុ ី

(សៃតួ្ច្គ្ចើនជាង  ៥០ភ្នររយ) រួរន្ត្មិនមានបញ្ញា អវីែលស់ត្វពា នៈច្ទ ។  ច្យើងសមូន្ នាាំមដងច្ទៀត្ថ្ន បាក្ស 

ច្ត្រើន្ែលោចឆ្លងរាលដ្ឋលច្លឿនរ ័សចាំច្ពាេះសត្វទាំងអស់ក្សាុង វងូ  រឺតាមរយៈទឹក្សមាត្ ់ ឬ ក្ខរផឹ្ក្សទឹក្ស ។ 

ក្សនធាំច្ថត្ោចនឹងមានជាត្ពិ្លុចាំច្ពាេះសត្វន្ែលមានគ្ក្សព្េះន្ត្មយួ (គ្ជូក្ស មាន់ទ) ែូច្ច ាេះ ជាទចូ្ៅគ្ត្វូបានផ្ដល ់

អនុសាសន៍ថ្ន ចាំ ីរបស់វា (ក្សនធាំច្ថត្) រួរន្ត្មានមា៉ា ស់សៃតួ្មិនច្ោយច្លើសព្ ី១០ ភ្នររយ ច្ទ ។ 
 

៧.១ ក្ខរនព្រើព្បាស់សែរឹរនធាំនេរជាចាំណីសរវ 

ក្សនធាំច្ថត្ រឺជារុក្សាជាត្ិន្ែលមានឱ្ជារស ច្ ើយជាទីនិយមចូលចិត្ដណាស់ចាំច្ពាេះសត្វទាំពារច្អៀង ច្ដ្ឋយរួម 

ទាំងច្គ គ្ក្សប ី ព្ន្ព្។ វាោចសុ ី ែូចជាសលឹក្សគ្សស ់ ឬ សលឹក្សសៃតួ្ជាោហារ ។ ក្សាុងសាែ នភ្នព្ជាច្គ្ចើនន្ែលក្សនធាំច្ថត្ 

ោចផ្ដល់ជាត្ិគ្បូច្ត្អុីនបន្នែមបស្ដ្ង គប់ច្ៅព្ព្ួក្សច្ធម ្មមជាត្ិ និង ចាំច្បើង ។ ច្ព្លខលេះ វាជយួបច្ង ាើនគ្បូច្ត្អុីនក្ខន់ន្ត្ 

គ្បច្សើរច្ ើង ច្ៅច្ព្លសត្វសុីោហារមូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយច្សរើ (ក្សាុងចាំ ីោហារមូលដ្ឋា នទាំងច្នាេះខវេះជាត្ិគ្បចូ្ត្អុីន) 

ប៉ាុន្ន ដជាទូច្ៅ វាបច្ងាើននូវក្ខរគ្សូបចូលទាំងគ្សុងរបស់មា៉ា ស់សៃតួ្ (សារធាត្ុសៃតួ្) គ្បូច្ត្អុនី ច្ ើយងាយរំលាយ 

ោហារ ។ វវិសាលភ្នព្ន្ែលច្្វើច្ោយក្ខន់ន្ត្គ្បច្សើរច្ ើង វាច្យលច្ៅច្លើចាំនួនននសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ន្ែលគ្ត្វូច្រផ្ ដល់ 

ច្ោយសុ ី។ 

 

ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់ផ្លតិ្ក្សមមែាំណា ាំគ្សវូរបស់គ្បច្ទសក្សមពុជា ចាំច្បើង និងជស្ដ្ញ្ញជ ាំងទុក្សសគ្មាប់ផ្ គត្់ផ្ គង់ជាចាំ សីត្វ 

យ៉ា ងសាំខាន់ យ៉ា ងណាក៏្សច្ដ្ឋយ បរិមា ច្ៅន្ត្មិនគ្រប់គ្គន់សគ្មាបក់្ខរត្ាំក្សលទ់ុក្សជាចាំ សីត្វ ច្ ើយបញ្ញា ច្នេះនិង 

គ្ត្ូវបានច្រច្រើបាំរេះច្ ើង (រក្សវិ្ីថ មី) ច្ដ្ឋយផ្កល សប់ដរូនូវព្ូជគ្សូវគ្បច្ភទថ ម ី ជាមយួនឹងព្ជូគ្សវូគ្បច្ភទចស់ន្ែល 

មានទិន ាផ្លចាំច្បើងទប ។  ចាំច្បើងគ្ត្ូវបានគ្បមលូច្ៅរែូវគ្ចូត្ក្ខត្ ់ ច្ ើយបានររជា្ាមឹច្ៅន្ក្សបរផ្ ទេះរបស់ច្រ ។  

ក្ខរន្ក្សលាំអរចាំ ីោហារសត្វច្ោយក្ខន់ន្ត្គ្បច្សើរ  ច្ដ្ឋយក្ខរច្គ្បើចាំច្បើងោចគ្ត្វូច្្វើច្ ើងច្ដ្ឋយក្ខរបន្នែម និង 

លាយជាមយួសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្មុនច្ព្លយក្សច្ៅសត្វសុី ។ ច្គ គ្ក្សបី ោចសុីច្ធម គ្រប់គ្បច្ភទ ច្ ើយនិង ច្ធម ្មមជាត្ ិ

ន្ែលែុេះច្ៅន្ក្សបរផ្ លវូ ឬក៏្សវាលច្ធម ក្សាុងត្ាំបន់ ។ 
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៧.២ នរើសែឹររនធាំនេរអាចនព្រើព្បាស់យ៉ង ូចនម្ដចជាមួ្យនឹងសរវពាហនៈររស់អនរ? 

អាក្សោចក្ខត្់ន្មក្សច្ ើយយក្សច្ៅច្ោយសត្វពា នៈសុីគ្សស់ ឬក៍្សោចយក្សសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ច្ៅហាលច្ែើមបីច្្វើ 

ជាចាំ ីសៃតួ្។ សលឹក្សសៃតួ្ច្នេះច្ៅថ្នោហារសលឹក្សសៃតួ្។ ោហារសលឹក្សសៃតួ្ច្នេះោចរក្សាទុក្សបានរយៈយូរ។ អាក្សោច 

ន្លងសត្វច្ោយចូលសុចី្ៅក្សាុងចាំក្ខរ ច្ ើយសត្វទាំងច្នាេះចូលចិត្ដសុីន្ផ្ ាក្សគ្ត្យួខេីៗរបស់ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ច្ដ្ឋយយក្ស 

មាត្់របស់វាទញយិត្ច្ោយទបច្ទើបវាសុី។ ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្មានលក្សា ៈគ្បច្សើរសគ្មាប់ន្លងសត្វច្ោយចូលសុី 

ច្គ្ពាេះវាព្ុាំមានបនាល  ន្ែលបណាដ លច្ោយមុត្មាត្់ឬគ្ចមេុះសត្វ។ ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្មានន្មក្សរឹងមាាំ ក៏្សប៉ាុន្ន ដន្មក្សរបស ់

វាងាយគ្សលួនឹងបាក់្ស ច្ ើយែុេះច្ ើងវិញយ៉ា ងឆ្បប់ាំផុ្ត្បនាទ បព់្ីគ្ត្ូវបានក្ខច់ច្ ើយ។ 

 

៧.៣ នរើសែឹររនធាំនេរមានលរាណៈព្រនសើរយ៉ង ូចនម្ដចសព្មារ់ជាចាំណអីាហារ ល់សរវ? 

សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ោចច្គ្បើជាចាំ ីោហារសគ្មាបយ់ក្សសាច់និងទឹក្សច្ដ្ឋេះ។ អាក្សោចចិញ្េឹមសត្វបានយ៉ា ងច្គ្ចើន 

ច្ៅក្សាុងចាំក្ខរក្សនធាំច្ថត្។ ច្ែើមក្សនធាំច្ថត្រឺជារុក្សាជាត្មិយួមានភ្នព្រឹងមាាំ ច្ ើយែុេះលូត្លាស់ច្លឿនគ្គប់ឆ្ា ាំទាំងអស ់

គ្ព្មទាំងមិនត្ាំរូវច្ោយមានក្ខរន្ថទាំច្គ្ចើនច្ ើយ។ គ្បសនិច្បើអាក្សចងច់្ោយសត្វរបសអ់ាក្ស្ាំធាត្ច់្លឿន រួរន្ត្ 

ដ្ឋាំច្ែើមក្សនធាំច្ថត្លាយជាមយួច្ធម ។ សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្មានជាត្គិ្បូច្ត្អុីនយ៉ា ងច្គ្ចើន ច្ ើយច្ធម ជាោហារន្ែលផ្ដល ់

ថ្នមព្លយ៉ា ងច្គ្ចើនន្ែរ។ ទាំងសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្និងច្ធម ោចផ្ដល់ក្សាុងបរិមា យ៉ា ងច្គ្ចើនែល់សត្វ។ 

 

ច្ទេះបីជារែូវច្ៅដ មក្សែល ់ សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ោចផ្ដលជ់ាចាំ សីត្វបានយ៉ា ងច្គ្ចើន ព្ីច្គ្ពាេះវាមានឬសរឹងមាាំ 

ចក់្សចូលច្ៅក្សាុងែី ច្ែើមបីគ្សបូយក្សទឹក្សនិងជជីាត្ិន្ែលគ្ត្ូវក្ខរ។ ច្យើងែឹងច្ ើយថ្ន ច្ៅត្ាំបន់គ្ត្ពូ្ិចមានគ្បច្ភទព្ជូ 

ច្ធម ជាច្គ្ចើន ន្ែលោចច្ោយសត្វសុី។ ក្សាុងចាំច្ណាមគ្បច្ភទព្ជូច្ធម ទាំងច្នាេះ គ្បច្ភទខលេះមានលក្សា ៈគ្បច្សើរ 

ច្ ើយគ្បច្ភទព្ជូខលេះច្ទៀត្ព្ុាំគ្បច្សើរច្ ើយ ច្គ្ពាេះមានក្ខរលាំបាក្សែល់គ្បព្័ន ធរំលាយោហាររបស់សត្វ។ រុក្សាជាត្ ិ

មយួោចមានជីវជាត្ចិ្គ្ចើនយ៉ា ង ច្ ើយជីវជាត្ខិលេះគ្បព្័ន ធរំលាយោហាររបសស់ត្វព្ុាំោចរំលាយយក្សបានច្ ើយ ។ 

ែូចច្នេះជីវជាត្ិទាំងច្នាេះនឹងច្ចញមក្សច្គ្ៅវិញតាមលាមក្សរបស់វា។ ក៏្សប៉ាុន្ន ដសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្រគឺ្បច្សើរ ច្គ្ពាេះជវីជាត្ ិ

ទាំងអសច់្ៅក្សាុងសលឹក្ស គ្បព្័ន ធរំលាយោហារោចរំលាយបានយ៉ា ងងាយបាំផ្តុ្។ 

 

៧.៤ រញ្ហហ នានារនងុក្ខរនព្រើព្បាស់ 

ច្ត្ើអវនី្ែលជាបញ្ញា ក្សាុងក្ខរច្គ្បើគ្បាសស់លកឹ្សក្សនធាំច្ថត្? 

ច្ៅក្សាុងសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្មានោសុតី្ ោមី នូ្ែលោចបណាដ លច្ោយសត្វមានបញ្ញា ។ ោសុីត្ោម ីចូ្នេះ 

ច្ៅថ្នមីម៉ាសូុីន។ ច្ៅច្ព្លន្ែលអាក្សផ្ដលស់លឹក្សក្សនធាំច្ថត្ជាចាំ ីោហារសត្វែាំបូង មីម៉ាសូុនីច្នេះបណាដ លច្ោយចាំ ី

ោហារខលេះមិនរលាយ។ យ៉ា ងឆ្ប់បាំផ្តុ្ សត្វរបស់អាក្សនឹងចប់ច្ផ្ ដើមបច្ង ាើត្ព្ព្ួក្សបាក់្សច្ត្រើច្ែើមបីច្្វើក្ខរជាមយួ មីម៉ាសូីន

ច្នេះ។ ច្គ្ក្ខយរយៈច្ព្លមយួ ឬព្ីរសបាដ   ៍ សត្វរបសអ់ាក្សោចែាំច្ ើរក្ខររំលាយោហារបានជា្មមតាវិញ ច្ ើយ

គ្បន្ លជា ៥០%ច្ៅ ៧០%ន្ែលសត្វោចគ្សូបយក្សគ្បូច្ត្អុនីបាន។ 
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៧.៥ វវិធី ក្ខរ ់និង  ឹរជញ្ជូន 

រុក្សាជាត្ិក្សនធាំច្ថត្គ្ត្វូក្ខត្ទ់ុក្សក្សាំព្ស់គ្បន្ ល ១ ន្ម៉ាគ្ត្ ក្ខត្ច់្រៀងរាល ់ ២ ន្ខ មដង ឬក៏្សក្ខត្ក់្សាុង រែូវលូត្ 

លាស ់ច្ ើយោចផ្ដល់ជាចាំ ីគ្សសច់្ោយសត្វសុ ី។ ជាច្រឿយៗ ច្រក្ខត្់វាច្ដ្ឋយច្យលច្ៅច្លើច្គលបាំ ង សាំខាន់ៗ 

របស់ច្រ ថ្នច្ត្ើច្រចង់បានគ្បច្យជន៍ទាំងព្ីរយ៉ា ង ទាំងចាំ សីត្វ (យក្សសលឹក្ស និង ច្ឈើល អ) និងទាំងច្ឈើ ច្គ្បើគ្បាស ់។ 

ច្បើច្យើងទុក្សរយៈច្ព្លយូរច្ទើបក្ខត្ ់ វានឹងបានទទួលទិន ាផ្លច្ឈើល អ ច្ ើយច្បើក្ខត្់ក្សាុងរយៈច្ព្លខល ី  ច្យើងនឹងទទលួ 

ទិន ាផ្លសលឹក្សល អ ។ 

 

ច្ៅក្សាុងគ្បព្័ន ធផ្លិត្ក្សមម្ ាៗំ  ែូចជាក្សនធាំច្ថត្សគ្មាប់ផ្លតិ្ក្សមម ឧស ច្គ្បង (ច្គ្បើច្ែើមក្សនធាំច្ថត្ែុត្យក្សជា 

ឧសម័ន-្ុច្ល wood) ច្ែើម និង សលឹក្សគ្ត្វូហាលនថៃ ច្ៅច្លើទលីានហាលគ្សវូ ឬ ផ្កទ ាំងត្ង់បាល សទីក្ស ឬ ក្សច្នទល ច្ែើមបីទុក្ស 

ច្ោយសលឹក្សសៃតួ្ និង គ្ជុេះច្ចញព្នី្មក្ស បនាទ ប់មក្សគ្បមលូសលឹក្សសៃតួ្ច្នាេះគ្ចក្សថង់ ឬក្ខរុង ទុក្សច្ដ្ឋយ សុវត្ែិភ្នព្ ។ 
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ក្ខរផ្ដល់សលកឹ្សក្សនធាំច្ថត្ជាចាំ ីសត្វពា នៈ 

សត្វ ចាំ  ី

មលូដ្ឋា ន 

ក្ខរសុចី្ដ្ឋយច្សរើ 

ននចាំ មីលូដ្ឋា ន 

ក្ខរសុចី្ដ្ឋយច្សរើ 

ននសលកឹ្សក្សនធាំច្ថត្ច្ែើមបបីន្នែមបស្ដ្ងគប ់
 សងឃមឹថ្ន ទាំងនរ់ស ់

ច្ក្សើនជាលាំដ្ឋប ់(រ.គ្ក្ស/នថ ៃ) 

  %ទាំងនខ់លនួ 

(គ្បហាក្ស ់

គ្បន្ ល) 

រ.គ្ក្ស 

មា៉ា សស់ៃតួ្/

នថ ៃ 

ចាំ មីលូដ្ឋា ន សលកឹ្សគ្សស ់ សមមាគ្ត្ 

សលកឹ្សគ្សស ់

(រ.គ្ក្ស) 

 
%ទាំងនខ់លនួ 

(គ្បហាក្ស ់

គ្បន្ ល) 

រ.គ្ក្ស 

មា៉ា សស់ៃតួ្ 

/នថ ៃ 

%ទាំងនខ់លនួ 

(គ្បហាក្ស ់

គ្បន្ ល) 

រ.គ្ក្ស 

មា៉ា សស់ៃតួ្ 

/នថ ៃ 

សត្វពា នៈ 

(ទាំងន់រស់ ២៥០ រ.គ្ក្ស 

ច្ធម ្មមជាត្ិ និង ចាំច្បើង  

៣,០០ 

 

៧,៥០ 

 

២,៧៥ 

 

៧,០០ 

 

០,២៥ 

 

០,៥០ 

 

៣,០០ 

 

ន្ថរក្សាទាំងន់រស់ 

សត្វពា នៈ 

(ទាំងន់រស់ ២៥០ រ.គ្ក្ស 

ច្ធម ្មមជាត្ិ និង ចាំច្បើង  

៣,០០ 

 

៧,៥០ 

 

២,៥០ 

 

៦,២៥ 

 

០,៥០ 

 

១,២៥ 

 

៦,២៥ 

 

០,៣០/នថ ៃ 

សត្វពា នៈ 

(ទាំងន់រស់ ២៥០ រ.គ្ក្ស 

ច្ធម ្មមជាត្ិ និង ចាំច្បើង  

៣,០០ 

 

៧,៥០ 

 

២,០០ 

 

៥,០០ 

 

១,០០ 

 

២,៥០ 

 

១២,៥០ 

 

០,៥០/នថ ៃ 

 

ក្ខរសនមត់្ជាមុន 

(ក្ស) ចប់ច្ផ្ ដើមថ លឹងច្គរស់មានទាំងន់ ២៥០ រី ូគ្ក្ខម 

(ខ) ទិន ាផ្លោហារសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្បានមក្សព្ីសាែ នីយន្បក្សចន ច្ៅក្សាុងមនទីរក្សសិក្សមមច្ខត្ដបាត្់ែាំបង សលឹក្សមានចាំនួន ៣០០ – ៣៥០ រគ្ក្ស/ ិក្សតា/ឆ្ា ាំ ។  ច្គ្បៀបច្្ៀបច្ៅគ្បន្ ល ១៥០ រគ្ក្ស   

       សលឹក្សសៃតួ្/ដ្ឋាំជាចាំក្ខរគ្បន្វង ១០០ ម./ឆ្ា ាំ  ។  សលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ោចក្ខត្់បាន ៣ ច្ៅ ៤ ែងក្សាុង ១ ឆ្ា ាំ ។ 

(រ) តារាងខាងច្លើ ចាំ ីសលឹក្សគ្សស់ចាំនួន ១៥០ រ.គ្ក្ស រឺគ្រប់គ្គន់ច្ែើមបីផ្ ដត្់ផ្ គង់ច្ោយច្គ ១ ក្សាលសគ្មាប់រយៈច្ព្ល ៦០ នថ ៃ ច្ដ្ឋយសងឃឹមថ្ន ទាំងន់នឹងច្ក្សើនច្ ើង ៣០ រគ្ក្ស ។ 
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(ឃ) សលឹក្សគ្សស់ចាំនួន ៨ រគ្ក្ស រឺគ្បន្ លជា ១,៦ រគ្ក្ស នន មា៉ា ស/់សលកឹ្សសៃតួ្ (DM). 

(ង) DM = dry matter or leaf meal (មា៉ា ស់/សលឹក្សសៃតួ្ ឬ សលកឹ្សជាោហារ ) ។ ច្នេះរឺជារុក្សាជាត្ិច្ដ្ឋយគម នជាត្ិទឹក្សច្ៅខាងក្សាុង ច្ ើយអនុវត្ដច្ដ្ឋយក្ខរហាលនថៃ ។ 

(ច) រុ ភ្នព្ននចាំ ីមូលដ្ឋា ន នឹងមានគ្បសិទធិភ្នព្ទាំងគ្សុងច្ៅច្លើសត្វ ។ ឧទ រ  ៍គ្បសិនច្បើច្ធម ច្ៅក្សាុងត្ាំបន់គ្ក្ស ឬ មិនមាន, ច្ព្លច្នាេះក្សនធាំន្ែលបានបន្នែមច្ោយច្នាេះ នឹងគ្គន់ន្ត្រក្សា  

      ទាំងន់បច េបុបន ាច្នេះប៉ាុច្ណាណ េះ ។ ចាំច្បើងជាចាំ ីព្ិបាក្សរំលាយ ច្ ើយមានគ្បូច្ត្អុីន ន្ត្ ៣ % ប៉ាុច្ណាណ េះ ច្បើច្្វើក្ខរច្គ្បៀបច្្ៀបច្ៅនឹងសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ន្ែលមានគ្បូច្ត្អុីនគ្បហាក្ស់គ្បន្ ល ២៥ %  

      ច្ ើយវាងាយគ្សួលក្សាុងក្ខររំលាយ (៧០%) ។ 

(ឆ្) Mimosine នឹងមិនមានបញ្ញា អវីច្ទ ជាមួយនឹងសលឹក្សក្សនធាំច្ថត្ន្ែលបានផ្គត្់ផ្ គង់បន្នែមបស្ដ្ងគប់ច្ោយច្នាេះ ។ 
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៩. េវិក្ខសព្មារ់ក្ខរនធវើរង្ហហ ញ  

 ថវិក្ខសគ្មាប់ក្សមមវិ្ីផ្សព្វផ្ាយ នឹងន្គ្បគ្បួលោគ្សយ័ច្លើត្គ្មវូក្ខរជាក់្សន្សដងននសាមុីអង គភ្នព្។ តារាង 

ថវិក្ខខាងច្គ្ក្ខមបានបច្ងាើត្ច្ ើងក្សាុងឆ្ា ាំ២០០៦ ច្ដ្ឋយច្យងច្ៅច្លើក្ខរបា៉ា ន់សាម នច្លើបទដ្ឋា នអនុវត្ដបច្ច េក្សវទិា 

របស់ នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម។ 

 
 

េវិក្ខ និង ក្ខរសនមរ់ ចាំនួន/ត្នមល 

គ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ក្ស) ៣០ នាក្ស់ 

ទុនសគ្មាបទ់ីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ (ខ) $១៨០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (រ) 

- ឯក្សសារ ឬក្ខរន្ នាាំព្ីបច្ច េក្សវិទា បអប 

 
 

$៣០ 

ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្កុ្សមក្សសិក្សរ (ឃ) 

- ោហារសាំរ៉ាន់ 

 
 

$៩០ 

ទុនចូលរួមព្ីក្សសិក្សររាំរូ (ង) 

 

ក្សាំលាាំងព្លក្សមម / សនួច្ធម  / 

សាំភ្នរៈសគ្មាបដ់្ឋាំ 

ទិវាន្គ្ស - ោហារសាំរ៉ាន់  (ច) $២៥ 

ទិវាន្គ្ស - សាំភ្នរៈ  (ឆ្) $១០ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភគ្បចាំនថ ៃ  (ជ)                                                      

- ក្ខរប ដុ េះបណាដ ល និង ក្ខរគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យទីក្សន្នលងច្្វើបងាា ញ        

 
 

$៤២ 

មស្ដ្នដីក្សសិក្សមមគ្សុក្ស-គ្បាក់្សឧបត្ែមភ នថ លច្្វើែាំច្ ើរ (ឈ)    $២៤ 

ក្ខរចុេះគ្ត្ួត្ព្ិនិត្យ-តាមដ្ឋនច្ៅមូលដ្ឋា នច្ដ្ឋយអាក្សឯក្សច្ទសជាំនាញ (ញ)    $២០  

សរបុ  $៤២១ 

 

ក្ខរសនមរ់នព្រើព្បាស់មាន 

ក្ស. ក្សាុង បអប មយួ មានគ្ក្សមុក្សសកិ្សរ (៣០នាក្ស)់ នងិក្សសកិ្សររាំរ ូន្ែលមានទកី្សន្នលងបងាា ញ ២ក្សន្នលង 

ខ. ទនុសគ្មាបច់្្វើបងាា ញអាំព្ែីាំណា ាំក្សនធាំច្ថត្  ច្ដ្ឋយមានបញ្េលូទាំង គ្គបព់្ជូ/ច្ែើមសគ្មាបក់្ខត្ដ់្ឋាំ= $២៥ ច្្វើរបង= 

$៣០  ក្សាំលាាំងអសូទញ =4១៥ ក្ខរផ្គត្ផ់្ គងទ់កឹ្ស = $១០ ជកី្សាំប៉ាសុដ/ីរមី=ី $១០ សរបុរមួ= $៩០ 

ទនុសគ្មាបព់្រីក្សន្នលង =4៩០ x ២= $១៨០។  

រ. ឯក្សសារប ដុ េះបណាដ លបច្ច េក្សវទិា មានរមួបញ្េលូទាំងសាំភ្នរៈសគ្មាបប់ច្គ្ងៀន ច្មច្រៀន ក្ខរបញ្ញេ ាំងសាល យ នងិ 

ផ្កទ ាំងរបូភ្នព្្ាៗំ  ន្ែលជាែាំច្ ើរក្ខរននវិ្ សីាស្ដ្សដបច្គ្ងៀន ។ 
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ឃ. ក្ខរប ដុ េះបណាដ លគ្ក្សមុក្សសកិ្សរមាន ៣វរគ មយួវរគ មានរយៈច្ព្លមយួនថ ៃង ច្លើក្សន្លងន្ត្វរគ ក្ខរច្្វើជកី្សាំប៉ាសុ ដ ិមានន្ត្ 

២វរគច្ទ នងិ ក្ខរក្សាំ ត្ច់ាំណាត្ថ់្នា ក្សែ់ ីមានមយួវរគ 

ង. ទនុចលូរមួរបសក់្សសកិ្សរ ែ ី៤០០ម២   ឧបក្សរ  ៍  ទកឹ្សសគ្មាបច់្គ្សាចគ្សព្នងិក្សាំលា ាំងព្លក្សមម 

ច. ទវិាន្គ្សមានក្សនលេះនថ ៃមានន្ត្មដងក្សាុងវរគណាមយួក្សាុងចាំច្ណាមវរគទាំងប ី នងិោចមានក្ខរចលូរមួព្កី្សសកិ្សរច្ៅន្ក្សបរៗ 

ភមូគិ្ប ន្ ល ៤០ ច្ៅ ៦០នាក្ស។់ 

ឆ្. សាំភ្នរៈសគ្មាបទ់វិាន្គ្សរមួមាន ឧច្ោសនសព័្ទ (ច្មគ្ក្ស)ូ ផ្កទ ាំងត្ងប់ាល សទកិ្ស នងិផ្កទ ាំងបដ្ឋរបូភ្នព្ច្ផ្សងៗច្ទៀត្ 

ជ.  សគ្មាបម់ស្ដ្នដកី្សសកិ្សមមគ្សកុ្ស ថវកិ្ខឧបត្ែមភរមួមាន ៤នថៃ សគ្មាបក់្ខរច្គ្ជើសច្រើសទកី្សន្នលងបងាា ញ ក្ខរចបច់្ផ្ដើម  

ក្ខរគ្ត្តួ្ព្និតិ្យតាមដ្ឋន។ ចាំច្ពាេះក្ខរប ដុ េះបណាដ លសគ្មាប ់៣វរគ ផ្ដលច់្ោយ ៦នថៃ នងិទវិាន្គ្សផ្ដលច់្ោយ ២នថៃ។ 

ឈ. គ្បាក្សឧ់បត្ែមភសគ្មាបម់៉ាតូ្ ូ២ែលុាលសគ្មាបម់យួនថ ៃ ទាំងអស ់១២នថៃ 

j> មស្ដ្នដនីនមនទរីក្សសកិ្សមមច្ខត្ដ ជាអាក្សផ្ដលជ់ាំនយួបច្ច េក្សច្ទស នងិគ្ត្តួ្ព្និតិ្យ-តាមដ្ឋនក្ខរប ដុ េះបណាដ ល បអប 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សគ្មាបព់្ត័្ម៌ានបន្នែម សមូទាំនាក្សទ់ាំនងៈ 

នាយក្សដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយក្សសិក្សមម ននគ្ក្សសួងក្សសិក្សមម រុក្ខា គ្បមាញ់ និងច្នសាទ 

# ២០០ វវិថីគ្ព្េះនច្រាត្ដម  ភាាំច្ព្ញ  

គ្ព្េះរាជាណាចគ្ក្សក្សមពុជា 

ទូរសព័្ទៈ ០១២ ៨៣៣ ៧៧៧ ឬ ០១២ ៨២៦ ៦១៧ 

ទូរសារៈ ៨៥៥ ២៣ ២១០ ៩៤៨ ឬ ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ០១១ 

អុីន្ម៉ាលៈ  kunso@camnet.com.kh ឬ mak_soeun@camnet.com.kh  

mailto:mak_soeun@camnet.com.kh

