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ករពុលែដកប ្ដ លមកពីរកុខជតិ្រសូបយកធតុែដកេ្រចើនេពកពីកនុងសូលុយសយុងដី ែដលសមបូរេទេ យែដករ យ 
(Fe2+)។ ករ្រសូបយកធតុែដកេ្រចើនបនជំរញុនូវសកមមភពៃនករេធ្វើអុកសីុតកមមរបស់បូ៉លីេហ្វណុល (Polyphenol) 
េហើយែដលករេនះប ្ដ លឲយស្លឹក្រសូវែ្របពណ៌េទជេលឿងទំុ។ ករពុលែដកក៏ទក់ទិនផងែដរេទនឹងភពមិន្រប្រកតី
ៃន រធតុចិញច ឹមេ្រចើនមុខ ែដលេធ្វើឲយក្រមិតេធ្វើអុកសីុតកមមរបស់ឬសធ្ល ក់ចុះ េ្រពះថករេធ្វើអុកសីុតកមមៃនឬស ជួយ
កត់បនថយក្រមិតែដករ យកនុងសូលុយសយុងដី។  
 

១. បុព្វេហតុែដលប ្ដ លឲយមនករពលុែដក  
ករពុលែដក ចប ្ដ លមកពីបុព្វេហតុសំខន់ៗមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖   

- មនកំ ប់អីុយុ៉ងែដក Fe2+ េ្រចើនេនកនុងដីប ្ដ លមកពីដីមន pH ទប េហើយេធ្វើេរដុកមមដ៏ខ្ល ំងក្ល កនុងេពល
លិចទឹក។ 

- មន រធតុចិញច ឹមមិន្រគប់្រគន់ និងគម នតុលយភពៃន រធតុចិញច ឹមកនុងដី។ កង្វះ រធតុចិញច ឹមផូស្វ័រ (P) 
កល់សយូម (Ca) មេញ៉សយូម (Mg) ឬបូ៉ សយូម (K) េធ្វើឲយក្រមិតអុកសីុតកមមៃនឬស និងកម្ល ំងៃនករ្រចនេចល
អីុយុ៉ងែដក Fe2+ ចុះេខ យ។ កង្វះ K េ្រចើនទក់ទិននឹងដីែដលមនបរមិណបស និង តៃម្ល pH ទប េហើយែដល
ក ្ត ទំងេនះ មនទំនក់ទំនងជមួយនឹងកំ ប់ែដកខពស់េនកនុងដី។  

- ក្រមិតអុកសីុតកមមៃនឬសេខ យ េ យ រែតេនកនុងតំបន់ឬស (Rhizosphere) សមបូរេទេ យ រធតុអីុ្រដូ
ែសនសុ៊លភួ (H2S)  ែដកសុ៊លភីត (FeS) និង សីុតសរ ី ងគ ែដលជ រធតុ ងំដល់ដំណកដេង្ហើមរបស់ឬស
្រសូវ។   

- មនករេ្របើ្របស់កកសំណល់ធតុសរ ី ងគជេ្រចើន ែដលមិនទន់រលួយេពញេលញ។ 
- ករផ្តល់ជបន្តបនទ ប់នូវធតុែដកចូលេទកនុងដី មរយៈទឹកេ្រកមដី ឬករ្រជបេចញពីភនំ។ 
- ករេ្របើ្របស់ទឹកស្អុយ ឬកកសំណល់ឧស ហកមមែដលមនផទុកជតិែដកខពស់។  

 

២. េ គសញញ ៃនករពលុែដក  
េ គសញញ ៃនករពុលែដកេនះ ដំបូងេលចេចញនូវអុចតូចៗ ពណ៌
េ ន តេនេលើៃផទស្លឹកទបៗជងេគ េហើយអុចតូចៗទំងេនះ ចប់េផ្តើ
ម ល លពីចុងស្លឹក ឬេកើតពសេពញៃផទស្លឹកទំងមូល។ បនទ ប់
មកអុចទំងេនះក៏ ល លេពញៃផទស្លឹកេធ្វើឲយស្លឹកមនពណ៌េលឿង
េ ន ត រចួក៏ងប់ជបន្តបនទ ប់។ ស្លឹកមនសភពតូច េហើយេនែត
រក ភពៃបតងដែដល។ កនុងករណី ែដលមនករពុលែដកខ្ល ំង 
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ស្លឹកទំង យែ្របជពណ៌េ ន ត ្វ យ។  ចំេពះពូជខ្លះ ចុង
ស្លឹកមនពណ៌េលឿងទំុេហើយសងួត។ ករលូត ស់ និងករ
ែបកគុមពក៏ថយចុះ រឯី្របព័នធឬស្រសូវក៏េឡើងេ្រគត្រគត មិន
ដុះេចញេ្រចើនេហើយមន ពណ៌េ ន តចស់េទ្រកេម៉។ េ គ
សញញ ៃនករពុលែដក ចេកើតេឡើងកនុងអំឡុងេពលពី ១-២ 
សប្ត ហិ៍េ្រកយសទូង បុ៉ែន្តជួនកល ក៏ ចេកើតេឡើង ២ ែខ 
េ្រកយសទូងផងែដរ ្រស័យេទ ម្របេភទដី។  
 

៣. េតើករពលុែដកេកើតេលើដីអ្វខី្លះ? 
ករពុលែដកេកើតេឡើងេនេលើដីេ្រចើន្របេភទ បុ៉ែន្តជទូេទ េកើតេនេលើដីដំ ំ្រសូវៃនតំបន់ទំនបែដលលិចទឹកជ      
អចិៃ្រន្តយ៍កនុងរដូវកល ំដុះ។ លកខណៈសមគ ល់ទូេទៃនកែន្លងែដលមនករពុលែដក គឺដីែដលមនករដក់ទឹកជ្របចំ 
ដីែដលមនសមតថភពបណ្ដូ រកចុងទប និងដីែដលមនបរមិណម៉្រកូធតុ (N, P, K,...) ទប។ ករពុលែដកេកើតេឡើង
េនេលើដីែដលមន pH ពី ៤-៧។  
្របេភទដីែដលងយទទួលរងនូវករពុលែដកមនដូចជ៖ ដីៃនតំបន់្រជលងភនំែដលមនករដក់ទឹកយូរ េហើយែដលទទួល
នូវរហូំរពីដី សីុតៃនតំបន់ខពង់ ប ដីកអូលីនីត (Kaolinite) ែដលមនសមតថភពបណ្ដូ រកចុងទប និងមនបរមិណ P 
និង K តិចតួច ដីលបប់ឥដ្ឋ សីុត ដី សីុតសុលផតេកមង ដី សីុតតំបន់ទំនប ឬ លលបប់ខពស់ែដលសមបូរេទ
េ យ រធតុសរ ី ងគ។  
 

៤. វិធនករបងក រករពលុែដក  
ករេ្របើវធីិ ្រស្តកនុងករ្រគប់្រគង និងករបងក រករពុលែដកជមេធយបយដ៏្របេសើរមួយ េ្រពះថករពយបលករពុល
ែដកកនុងអំឡុងេពល ំដុះដំ ំមនករលំបក ស់។ វធិនករទូេទេដើមបីបងក រករពុលែដកមនដូចខងេ្រកម៖ 

- ពូជ៖ េ្របើពូជ្រសូវែដលធន់នឹងភពពុលែដក។ ពូជ្រសូវអីុ្របី៊ត (Hybrid) ែដលមន្របព័នធឬសលូត ស់ខ្ល ំង 
េហើយឬសមនកម្ល ំងេធ្វើអុកសីុតកមមខ្ល ំង មនភពធន់េទនឹងករពុលែដក ្របសិនេបើបចជីជតិបន្រគប់្រគន់។ 

- ្រគប់្រគងករ ំដុះ៖ ពនយេពល ំដុះដំ ំ រហូតដល់ផុតេពលែដលកំ ប់ៃនែដករ យ (Fe2+) េឡើងដល់
កំពូល បនន័យថ គួរ ំដំ ំកនុងរយៈេពល ១០-២០ៃថង េ្រកយេពលដីលិចទឹក។ 

- ្រគប់្រគងទឹក៖ េចៀស ងករពន្លិចទឹកជ្របចំ ចំេពះដីែដលមនបរមិណ រធតុសរ ី ងគេ្រចើន និងកំ ប់ែដក
ខពស់។ អនុវត្តករបង្ហូរទឹកេចញេនពក់ក ្ដ លរដូវកល ំដុះ េដើមបីជួយករកត់បនថយបរមិណ Fe2+ េនកនុង
ដី។ េនពក់ក ្ដ លដំ ក់កលែបកគុមព (២៥-៣០ៃថង េ្រកយសទូង ឬេ្រពះ) ្រតូវបង្ហូរទឹកេចញពីែ្រសឲយអស់ 
េ យ្រគន់ែតទុកដីឲយេនេសើមរយៈេពល ៧-១០ៃថង េដើមបីផគត់ផគង់អុកសីុែសន (O2) េនដំ ក់កលែបកគុមព។  

- ្រគប់្រគងជីជតិដី៖ េធ្វើឲយមនតុលយភពៃនករេ្របើជីជតិ NPK ឬ NPK + កំេបរ េដើមបីេចៀស ងភពមិន្រប្រកតី
ៃន រធតុចិញច ឹមរបស់ដំ ំ។ េ្របើជី K ឲយបន្រគប់្រគន់ ឬបចកំេបរេទេលើដី សីុត េ្របើជីអុ៊យេរ ៉ ្របេសើរ
ជងជី មូ៉ញូ៉មសុ៊លផត។  

- ្រគប់្រគងដី៖ អនុវត្តករភជួរដី លបនទ ប់ពី្របមូលផលរចួ េដើមបីបេងកើនករេធ្វើអុកសីុតកមមៃនែដក (Fe2+) កនុងេពល
ដីេនទំេនរ។ ករេនះជួយកត់បនថយកំេណើ នៃនែដក (Fe2+) ែដលរ យបនទ ប់ពីមនករពន្លិចទឹកេឡើងវញិ។ 

 
ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យវទិយ ្រស្តដី និងទឹក មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជ

កមម ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤        េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 

ទូរអកខរៈ vseng@cardi.org.kh trin@cardi.org.kh                                                   hunyadana@cardi.org.kh 


