
1 

 

ពូជសែណ្ដ កបយកឌីជ័យ “CARDI Chey” ្រតូវបនបេញចញេ យវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ 
(កឌី) ៃន្រកសួងកសិកមមរកុខ ្របម៉ញ់ និង េន ទនឆន ំ ២០០១ បនទ ប់ពីបនេធ្វើករពិេ ធន៍អស់រយៈេពល ្របំមួយរដូវ 
កន្លងមក ។ ពូជេនះមន្របភពេដើមេចញពី្រស យ VC 1973A របស់មជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៏ដំ ំបែន្ល 

សីុ AVRDCែដលសថិតេន្របេទសៃត ៉ន់។  
លកខណៈពិេសសៗរបសព់ូជសែណ្ដ កបយ "កឌីជ័យ" 
សែណ្ដ កបយ “កឌីជ័យ” េចញផក រយៈេពល ៣៥ ៃថង និងទំុ្របមូលផលេលើកទីមួយរយៈេពល ៥៥ ៃថង បនទ ប់ពី ំ។ េដើម
ដងមនពណ៌ៃបតង ង្រជុងឈរ្រតង់ កមពស់េដើមែ្រប្របួលពី ៥០-៧៣ ស.ម ែបកែមកពី ២-៤ ែមក។ េនេលើេដើម និង
ែមកមនេ មតូចៗឆម រ។ ្របព័នធឫស មនឫសែកវ និងឫសរយងែដល ចចក់ចូលេទកនុងដីជេ្រម ពី ៥០-៦០ ស.ម 
បុ៉ែន្ត ៨០ ភគរយ ៃន្របព័នធឫសសថិតេនជេ្រមពី ៥-២០ ស.ម។ េនេលើឫសមនកំពកឫសតូចៗ បេងកើតេឡើងេ យវត្ត 
មនៃនបក់េតរមួីយចំនួនកនុងពួករហី ូប ូម ែដលមនសមតថភព្រសូប និងភជ ប់ សូត (N) េសរពីី បរយិកស និងកនុងដី។ 
ទ្រមង់ស្លកឹមនលកខណៈពិេសសងយរលួយេនកនុងដី ែដលជ្របភពជីធមមជតិដ៏្របេសើរស្រមប់ ដំ ំេផ ងៗេទៀត។ ផក
ជកញចុ ំ េពលរកីមនពណ៍េលឿង ែផ្លមន ងជសីុ ំងមូល្រទែវង ែផ្លខចីមនពណ៌ៃបតងចស់ និងែផ្លទំុមនពណ៌េខម ។ 
្រគប់មនពណ៌ៃបតង ចំនួនែផ្លកនុង ១ េដើមពី ១២-២០ ែផ្ល។ ចំនួន្រគប់កនុងមួយែផ្លពី ៧-១២ ្រគប់ ទមងន់ ១០០០ ្រគប់េសមើ
នឹង ៧៤.៧ ្រកម និងទិននផលជមធយម ០.៦១ េ នកនងុមួយហិក  និងមនសក្ត នុពលទិននផល ១,៩០ េ នកនងុមួយហិក ។  
 

វិធី ្រស្ត ដំុះ 
ពូជសែណ្ដ កបយេនះ ច ំដុះបនេពញមួយឆន ំេន មតំបន់ខពង់ បេ យបុក ំជជួរ ឬ ំ មចង្អូរ និង ំេ យ 
េ្រពះ្រគប់ េទេលើដីែដលភជូររចួេហើយ ស់លប់។  ចំេពះករ ំេ យបុករេ ្ដ ជជួរគួរេ្របើ គម្ល តគុមព ២៥-៣០ ស.ម 
គុណនឹង ៣៥-៤០ ស.ម និងជេ្រមពី ២-៣ ស.ម េ យកនុងមួយរេ ្ដ ក់្រគប់ចំនួន ២-៣ ្រគប់។  រឯីករ ំ ម តំបន់
ទំនបគឺ ំបនទ ប់ពី្រចូត្រសវូវស រចួ ្រតូវេលើករងចមង យពីគន ្របែហល ៣០ ស.ម និងមនកមពស់ ១០ េទ ១៥ ស.ម។ ករ

ំដុះពូជសែណ្ដ កបយេលើៃផទដីមួយហិក  គឺេបើ ំេ យបុក ំជជួរ្រតូវករ្រគប់ពូជពី ១៥-២០ គ.្រក/ហ.ត និងេបើ ំ
េ យ េ្រពះ្រតូវករ្រគប់ពូជពី ៣០-៤០ គ.្រក/ហ.ត។ 
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េ្រកយពី ំបន ១០-១៥ ៃថង គួរកត់ រេំ ះកូនេ យទុក ែតេដើម ែដលេថ្ល ស និងរងឹមំល្អជងេគចំនួន ១-២ េដើម
កនុងមួយគុមពេចៀស ងករដេណ្ដើ មជីជតិពីដំ ំែដលនំឲយដំ ំលូត ស់យឺត។ ្រតូវដកេ ម ចៃ្រងឲយបន ្អ ត េចៀស
ងករដេណ្ដើ មជីជតិពីដំ ំែដលនំឲយដំ ំដុះលូត ស់យឺត។ 
ករដុះលតូ ស ់
ករេធ្វើដីបនផុសល្អ ដីមនជីជតិសំេណើ ម្រគប់្រគន់ និងធតុ កសអំេ យផល េ្រកយពី ំបន ៣ ៃថង ្រគប់ចប់ 
េផ្តើមដុះទួលដីមកខងេលើ។ ចប់ពីេពលដុះពន្លករហូតដល់ យុ ១៥ ៃថងសែណ្ដ កមនករដុះលូត ស់ពំុសូវេលឿន
បុ៉នម នេទែត យុកលចប់ពី ២០ ៃថងេឡើងេទ សែណ្ដ ក 
បយមនករដុះលូត ស់យ៉ងេលឿន។  

 
ករេ្របើ្របសជ់ី                                                                 
ករេ្របើ្របស់ជី មបេចចកេទស និង្រតឹម្រតូវ មេពល
េវ េធ្វើឲយដំ ំដុះលូត ស់ល្អទទួលបនទិននផលខព
ស់។ ជីែដល ចេ្របើ្របស់គឺជី េដ េប៉ និងបូ៉ សយូម។ ករេ្របើ្របស់ជី គឺជីេដ េប៉ និងបូ៉ សយូម (១០០ ភគរយ) ក់
្រទប់បតមុនេពល ំ ១‘ េទ ២ ៃថង។ ជី្រតូវ ក់េ យភជួរលុបកនុងជេ្រម ៥-១០ ស.ម ករពរជីមិនឲយបត់បង់ មរយៈ
ករេហើរេទកនុងបរយិកស និងករហូរេ្រចះេ យ រទឹកផង។ ចំេពះជី មកេគ ឬកំបុ៉ស្តិ៍ កសិករ ចេ្របើ េនេពល
្រទប់បតកនុងក្រមិត ៥ ត/ហ.ត ឬ ០,៥ គ.្រក/ម២ បែនថមេលើជីគីមី េបើសិនជដី របស់គត់ខ្វះ រធតុសរ ី ងគ។ 
 

ករ្របមូលផល 
ែផ្លសែណ្ដ កទំុ ច្របមូលផលេនរយៈេពល ២០ ៃថងេ្រកយេចញផក  (ចំនួនែផ្លេលើសពី ៩០ ភគរយ ចប់េផ្តើមែ្របពណ៌ពី
ៃបតង្រកេម៉េទជេខម )។ េគ ច្របមូលផលបន ២-៣ េលើក កនុងមួយវដ្តជីវតិរបស់ ។ គម្ល តេពល្របមូលផលពីមួយ
េលើកេទមួយេលើកមនរយៈេពល ៥-៧ៃថង។ បុ៉ែន្តករ្របមូលផលេលើកទីបី ពំុសូវទទួលបនទិននផលេ្រចើនដូចេលើកទីមួយ 
និងទីពីរេទ។ ករយឺតយ៉វកនុងករ្របមូលផល ជេហតុេធ្វើឲយទិននផលមនករបត់បង់េ យ រែផ្លទំុេ្របះនំឲយ្រជុះ្រគប់
េនរដូវ្របំង ឬ្រគប់សែណ្ដ ក ចដុះេនកនុងែផ្លេបើមនេភ្ល ងធ្ល ក់ជប់យូរៃថងេនរដូវវស ។  
 

ករទុក ក់េ្រកយ្របមលូផល 
ជមធយមសំេណើ ម្រគប់េ្រកយេពល្របមូលផលពី ១៥-១៨ ភគរយ ដូេចនះត្រមូវឲយេយើងេធ្វើករ លសមងួតបែនថមេទៀត
េ យកេម្ត ៃថង។ ករយឺតយ៉វកនុងករ លសមងួតេ្រកយេពល្របមូលផល និងករទុក ក់្រគប់មិនបន្រតឹម្រតូវ គឺងយ
រងករបំផ្ល ញពីពពួកសត្វល្អិតចៃ្រង ដូចជខមូតជេដើម េ យ សីុេចះែផនកខងកនុងរបស់្រគប់ែដលេធ្វើឲយមនករបត់បង់
ទំងទិននផលគុណភព និងតៃម្ល។  
 

កររក ទុក្រគប់ពជូ                                                        
ពូជសែណ្ដ កបយេនះ ជពូជែដលមនេសថរភពេសេនទិច និង 

ចរក ទុក្រគប់ពូជ ំបនេទៀតពី ២-៣ រដូវកល ្របសិនេបើ
េយើងេធ្វើករបន ុទធពូជបន្រតឹម្រតូវ។ កររក ទុក្រគប់ពូជ 
ស្រមប់េ្របើ្របស់េនរដូវបនទ ប់ គឺ្រគប់ពូជ្រតូវមនសំេណើ មពី 
១២-១៣ ភគរយ េហើយ្រតូវរក ទុកេនកែន្លងែដលគម នសត្វ 
ល្អិត គម នខយល់េចញចូល ឬទុកេនកនុងធុងបិទជិត ឬ ចរក  
ទុកេ យេ្របើ្របស់ថន ំករពរសត្វល្អិត។ 
 
 
 
 
 
 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យរកុខជេ្រមើសវទិយ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តកិរ និងពណិជជកមម ៃនវទិយ ថ ន

្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 

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

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

េឈម ះជី 

ក្រមិតជីេទ ម្រកុមដី (គ.្រក / ហ.ត) 

ៃ្រពែខមរ ្របទះ ង កពំង់េសៀម បនេសៀក េកៀន ្វ យ 

(ដីខ ច់-លបយខ ច់) ទួលសេំ ង (ដីលបយឥដ្ឋ) (ដីលបយ) 

េដ េប៉ ១០០ ១១០ ៨៥ 

ប៉ូ សយូម ៥០ ៥០ ៥៥ 


