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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

  ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  

    3 
 

 

 

 

គម្ព្ោងផលិតដំណាខំាត់ណាម្ដើម្ 

រនុងផទះសំណាញ ់
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ម្សចរតីម្ផតើម្  

 ខាត់ណាដែើម គឺជាបន្លែន្ែលប្បជាជលកមពុជាដយើងលិយមដាំ លិងទទួលទាលផងន្ែរ ែាំណាាំដលេះអាចដាំែ េះបាល 

ប្គប់រែូវកាល។ 

១ ែ ី

 ែីជាកត្តា មួយចាំបាច់សាំខាលប់ាំផ តសប្ាប់ែ េះលតូលាសរ់បស់ែាំណាាំប្គប់ប្បដេទ។  ែីន្ែលសាំបរូដៅដដយជាតិ

មដាក Hight Organic Content ប្រមទាាំងសារធាត ចិញ្ច ឹមដផេងៗ (Other Minerals)។ ែាំណាាំប្បដេទ Brassica 

ប្តូវដគចត់បញ្ចូលដៅកនុងប្កមុមិលធលប់្ទាល់ដៅលិងែអីាស ីត(Nontolerant to Low pH of Soil) វាអាចែ េះលតូលាស់ 

លអប្បដសើដលើប្បដេទែីន្ែលលាបា់តទ់ដលែដមគងគ។ ែីប្កហមែដីមៅ ន្តវាមិលអាចែ េះលតូលាស់ ដៅដលើែីប្បដេទន្ែលាល  

លាយែីឥែឋខ្ពស់ដប្រេះែីប្បដេទដលេះប្ជាបទឹកមិលបាលលអដទ។ ចាំដរេះែីន្ែលែក់ទកឹយរូវិញកែាំណាាំប្បដេទដលេះ ែ េះលតូ 

លាស់មិលបាលលអន្ែរ។ ចាំន្ែក PHន្ែលសមប្សបន្ែលែាំណាាំដលេះអាចែ េះលតូលាស់បាលលអ គឺចប់រីចដ ែ្ េះ៦,៥ ដៅ  

៧ ,៥ចាំដរេះសាំដែើមែនី្ែលលអប្តូវាលចដ ែ្ េះ ចប់រ៧ី០% ដៅ៧៥% ជាប្បចាំ។ តាំបល់ន្ែលសមប្សបកនងការដាំែ េះ 

សថ ិតដៅកនុងរយៈកាំរស់ដលើសរី៥០០ន្ម៉ែប្តដធបបលិងលីវទទូឹកសម ប្ទ។ 

 ការដរបបចាំែី ប្តូវេជួរឬកាបែ់ដីអាយបាល ចប់រី 2 - 3 ែង ជដប្ៅរី 20- 30 ស.ម. ដែើមបីដអាយែីផ សធរូ ដហើយ 

ប្តូវហាលែីទ កដចលចប់រី 7 - 10 ថ្ងៃ ដទើបដប្ជាយលិងរាស់បាំន្បកែដីអាយម៉ែតល់អតិ។ ែី។ 

២-សតី ែហ ភារ 

 ដៅកនុងកត្តា សីត ែហ ភារដលេះ  ដគន្ចកជាបីន្ផនកគឺ សីត ែហ ភារែាំែ េះប្ាប់ សីត ែហ ភារសប្ាប់ែ េះលូតលាស់ 

លិងសីត ែហ ភារបលារូជ។ សីត ែហ ភារសាំរាប់ែាំែ េះប្ាប់ (Grow-up of Temperature)វាប្តូវការសីត ែហ ភារសមប្សប 

ជាក់លាក់មយួកនុងែាំណាកក់ាលែ េះរលែកចដ ែ្ េះរី១៧ដៅ២០អងាដស។ ន្តដបើសតី ែហ ភារច េះទាបជាង១០អងាដស លិង 

ដ ើងខ្ពស់ជាង២៨អងាដស វាលឹងាលបញ្ហហ យ៉ែ ងដប្ចើល គឺដរលខ្ែេះមិលអាចែ េះរលែកបាល ករែីខ្ែេះដទបតែ េះមកប្តូវរង 

ការខ្តូខាតរិដសស គបឺណាា លឱ្យដកើតជាំងទឺល់ដែើមកា៏ល។   

 សីត ែហ ភារសប្ាបក់ារែ េះលតូលាស់ ដៅកនុងវគគលតូលាស់ែាំណាាំខាត់ណាដែើម ប្តូវការសតី ែហ ភារមួយយ៉ែ ង 

ប្បដសើររវាងដរលយប់លិងដរលថ្ងៃ ចដ ែ្ េះរី១៨ដៅ២០អងាដស លិងដរលថ្ងៃចដ ែ្ េះរី២៥ដៅ៣៥អងាដស ជាមធយមរី 

២០ដៅ២៥អងាដស ែាំណាាំដលេះអាចែ េះលតូលាស់ដលឿលដជបសផ តរីការបាំផ្លែ ញរបស់សតវលអតិដទបតផង។  សីត ែហ

ភារសាំរាប់បលារូជ គឺចដ ែ្ េះរី១៨ដៅ២២អងាដស ។ 

៣-រលែ ឺ

 សីត ណាហ ភារលិងរលែឺជាថាមរលមយួន្ែលាលតួ្ ទយី៉ែ ងសកមៅកនុងប្បតកិមៅអលារអាំដរើសប្ាប់បាំន្លងសារធាត 

ដផេងៗឱ្យដៅជាសារធាត ចញិ្ច ឹមជារិដសស ដែើមបីបដងកើលលូវជាតថិ្បតង ន្ែលដគដអាយដ ៅ្ េះថា កែរទលូេលី លិងផលតិការបលូ 

អីប្ដត។ ដៅកនងែាំដែើរការថ្លបាត េតូរសៅ ីសាំដយគន្ែលប្បតិកមៅប្តូវការរលែបឺ្រេះអាទតិយ ដហើយចបយ់កឧសៅល័កាបលូិច  

(CO2) លិងបដញ្ចញលូវឧសៅ ល័អ កស ីន្សល(O2)។ ផទុយដៅវិញប្បតមិៅែាំែកែដងហើមគឺចប់យកលវូឧសៅ ័លអ កស ីន្សល (O2) 
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លិងបដញ្ចញលូវឧសៅ ័លកាបលូចិ (CO2) 

៤ ទកឹលងិសារធាត ចញិ្ចមឹ 

 ក.តប្មូវការទឹក៖ ែាំណាាំប្បដេទដលេះ ចត់ចូលដៅកនុងប្កុមែាំណាាំន្ែលប្តូវការទឹកជាប្បចាំ ដប្រេះវាាលប្បរ័លធ 

ឬសរាក់កាលណាសាំដែើមែីន្ប្បប្បលួច េះទាបឬអាកាសធាត ដដៅ ដ្េះ ដធវើដអាយែាីលសភារសៃួ តប្បេះ ា្ំដអាយដច់ឬស 

ជញ្ជក់ន្ែលជាការរំខាលែល់ការលូតលាស់របស់ែាំណាាំយ៉ែ ងខាែ ាំង ។ ដគន្ចកដចញជា៣វគគធាំៗគឺវគគែ េះរលែកដសចកាីប្តូវការ 

ទឹកាលកាំរតិរី ៥ ដៅ៥.៥មីលីន្ម៉ែប្តកនុងមយួថ្ងៃ ឯវគគលតូលាស់ដែើមសែ ឹកាលតប្មូវការទឹកចដ ែ្ េះរី ៦ ដៅ៧មីលីន្ម៉ែប្ត 

កនុងមួយថ្ងៃ។ ដហើយវគគបលារូជវាប្តូវការទឹកបរិាែប្បន្ហលាន លិងវគគលតូលាស់ដែើមសែ ឹកន្ែរ គឺកនុងវគគដចញផ្លក ែាំបូង 

រហតូែល់ផ្លក រីក១០០%។ ប៉ែ ន្លាចប់រីដរលដកប់្ាបរ់ហូតែល់ទ ាំវាប្តូវការទឹកតិចជាងកនុងវគគដចញផ្លក ែាំបងូគឺ ចដ ែ្ េះរី 

៤ដៅ៤,៥មលីីន្ម៉ែប្តន្តប៉ែ ដណាណ េះ (១ម.ម=១លបី្តទឹកដលើថ្ផទែ១ីម២) 

 ខ្. តប្មូវការសារធាត ចញិ្ច ឹមៈខាត់ណាដែើមប្តូវការសារធាត ចញិ្ច ឹមយ៉ែ ងដប្ចើលរីែីែចូជា៖អាសួត (N) ផូសវ ័រ(P) 

ប៉ែូត្តសយូម(K) ា៉ែ ដញសយូម(Mg)កាសយូម(Ca)ន្ែក (Fe)ស័ងគសី(Zn) សាព លធ់័រ (S) ប្បូម (B)។ ន្តដៅកនុងដ្េះសារធាត  

អាសតួ(N) ផូសវ ័រ(P) ប៉ែូត្តសយូម(K) ប្តូវការបរិាែដប្ចើលជាងសារធាត ដផេងៗដទបត កនុងដ្េះផងន្ែរខាតណ់ាប្តូវការ 

សារធាត អាសតួ (N)ដប្ចើលជាងផូសវ ័រ (P) ប៉ែូត្តសយូម (K)។ តប្មូវការសារធាត ទាាំងដ្េះ គឺអាប្សយ័ដៅលិងវគគលតួលាស់ 

របស់វាន្ែរែូចជា៖១-សារធាត អាសតូ(N)តប្មូវការចប់រីវគគលតូលាស់ដែើមសែ ឹករហូតែល់ដរលប្បមលូផលរយៈដរល  

១៤ថ្ងៃដប្កាយសាបរហតូែល់៦០-៦៥ថ្ងៃ។ ត្តមការសិការបស់ដលាកMusilឆ្ន ាំ១៩៤៨ បាលអេះអាងថា ដែើមបីទទួលបាល 

ា៉ែស់ប្សស១់ដត្តលវាប្តូវការប្សូបយកធាត អាសតូ៤,១៨គី ូប្កាមដលើថ្ផទែី១ហិត្ត។២-សារធាត ផូសវ ័រ(P)តប្មូវការចប់ 

រីដរលលូតលាស់ប្បរ័លធឬសគឺរយៈដរល៧ែល់៩ថ្ងៃដប្កាយដាំប៉ែ ន្លាដសចកាីប្តូវការាលកាំរិតទាបជាងអាសួត(N)ដហើយ

ដលបឿង ថ្លការប្សបូយកាលសភារយតឺជាងធាត អាសតួ (N) លិងប៉ែូត្តសយូម (K)។ ដែើមបីទទលួបាលា៉ែស់ប្សស១់ដត្តល 

វាប្តូវការប្សូបយកធាត ផូសវ ័រ ១,១០គី ូប្កាមដលើថ្ផទែី១ហិត្ត។  ៣-សារធាត ប៉ែូត្តសយូម (K)តប្មូវការដៅដរលែាំណាាំ  

បដងកើតសែ ឹករតិដហើយចបដ់ផាើមដធវើរសៅ ីសាំដយគដែើមបីបាំន្លងសារធាត ្ ្ដធវើឱ្យ រីកលតូលាស់បាលដលឿល។ តប្មូវការប៉ែូត្ត 

សយូមាលបរិាែដប្ចើលជាងផូសវ ័រ (P) រហូតែល់វគគប្បមូលផល។ 

៥ ការដាំែ េះ 

ក .ការដរសីរែវូដាំែ េះ 

 ែាំណាាំខាត់ណាដែើមអាចែ េះលូតលាស់បាលលិងដាំែ េះបាលប្គប់រែូវដរញមួយឆ្ន ាំ។  ដដយប្ាល់ន្តយកចិតាទ កដក់  

ដលើការប្គបប់្គងសតវលអតិលងិជាំងីឱ្យបាលម៉ែត់ចត់។សប្ាប់រែូវរងាគជឺាកាំ ុងដរលសមប្សមបាំផ តថ្លការដាំែ េះ ដប្រេះកនុង  

រយៈដរលដលេះគឺ ាលវតាាលសតវលអិតបាំផ្លែ ញតិចតួច លិងទទួលបាលទិលនផលខ្ពស់ដទបតផង។  ដៅកាំ ុងដរលរែូវដេែៀង 

ធាែ ក់ក៏អាចដាំខាត់ណាបាលផងន្ែរដប្រេះទទលួបាលលូវប្បាក់កាំថ្រខ្ពស់ដៅដលើទីផារ ន្តកអាចជួបលូវសតវលអតិបាំផ្លែ ញ លិង  

ជាំងយឺ៉ែ ងដប្ចើល។ ម៉ែាងវិញដទបតក៏ាលការជបួប្បទេះលូវជាតិអាស តីរីដេែៀងធាែ ក់មកដលើកទី១ ។ 
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ខ្ .ការដប្ជើសដរសីរជូ 

 ដដយប្បដទសកមពុជាាលអាកាសធាត មលិអាំដណាយផលែល់ ការបលារូជែាំណាាំខាតណ់ាដ្េះដទើបរូជភាគដប្ចើល 

ន្ែលយកមកដាំដប្ចើលជារូជន្ែលទិញត្តមទីផារន្ែល ា្ំចូលរីប្បដទសជិតខាង។ ការទិញប្ាប់រូជដៅទីផារដលេះ 

ដយើងគួរន្តរលិតិយដអាយបាលម៉ែត់ចតល់ូវប្បដេទរូជអាយ កាលថ្លការដាំែ េះលិងអប្ត្តែាំែ េះចប់រី៨០%ដ ើងដៅ 

គ.ការសាបកលូ 

 ការសាបប្តូវបាលដធវើដ ើងដៅដលើថាន លែាំែ េះកូល ។  ែាំបូងដយើងប្ត្តាំប្ាប់រូជជាមួយទឹកដដា ឧែឌ ៗ ប្បន្ហល 

១០្ទីជាម លសិលដែើមបដីស់ែាំដែកប ទ្ ប់មកប្សង់វាយកប្ាប់រូជដ្េះដៅប្ត្តាំជាមយួទឹក ជីដវបតសឹងហ៣០្ទ ីដទើប 

ប្សង់យកវាដៅផ្លអ ប់ជាមួយប្កណាត់ដសើមប្បន្ហល២៤ដា៉ែ ងដរលន្ែលវាែ េះដចញរលែកដទើបចប់វាមកសាបដលើថាន ល

ន្ែលបាលដរបបចាំរួច ។  ចាំដរេះែីសប្ាបស់ាបកលូដយើងយកែលីាយជាមយួធយូងអងាក ម លិងលាមកដាប្ចបលច់ូលាន ឱ្យ 

សរវដទើបយកប្ាបែ់ាំណាាំមកសាប។ ដប្កាយរីសាបដហើយដធវើការដប្សាចទឹក២ែងកនងុ១ថ្ងៃដរលប្រឹក១ែងលិងដរលលាៃ ច 

១ែងដដយែបបាញ់ទឹក។ ដប្កាយរីែាំែ េះបាលប្បន្ហល១៤ន្ងៃដទើបដយើងអាចយកវាដៅដាំដលើរងបាល។ 

ឃ.ការសទូងកលូ 

 ការសទូងកលូគឺដធវើដៅដរលរដសបលដវលាដា៉ែ ង៤លាៃ ច ប ទ្ ប់រីការដាំកូលរួចដធវើការដប្សាចប្សរ ដែើមបីដធវើឱ្យែីាល 

សាំដែើមលិងបងកលកខែៈងាយប្សលួែលក់ារលតូលាសថ់្លប្បរ័លធឬស។ ចាំដរេះរដបបបដាំគឺដយើងដាំជាជួរ ដដយដប្បើន្ខ្េ 

ប ទ្ ត់ន្ែលដយើងបាលប្កតឹដហើយកនុងមយួកលូន្ប្សដាំបាល៤ជួរលិង ១០ដែើមលិងាលចដ ែ្ េះជួរប្បន្វង២០ស.មចដ ែ្ េះគ មព  

ាលប្បន្វង២០ស.មលឹងជាំដៅដសៅ ើរលឹងែីថ្លកូលែាំណាាំ។ ការដាំទាាំង 2 រដបបបដលេះ ចដ ែ្ េះគ មព លិង ចដ ែ្ េះជួរ 20 ស.ម.   

x 20 ស.ម. ចាំដរេះការសទូងកលូប្តូវបែៅុ េះកលូដអាយាលសលែឹកចប់រី 3- 4សលែឹក ឬកមពស់ចប់រី 8-12ស.ម. ដទើបអាច 

យកដៅសទូងបាល។ 

ង.ការដរបបចាំែ ី

 ការដរបបចាំែីសប្ាប់ដាំែ េះែាំណាាំបន្លែជាទដូៅែបី្តូវសៃួ តលអមលិដសើមដរកមលិសៃួ តដរក។  ការេជួរលិងរាស់បាំន្បកែ ី

ឱ្យលអតិគឺធា្ដអាយាលខ្យល់ដចញចលូបាលលអ រប្ងាយជីជាតិដអាយបាលដសៅ ើលអរកាសាំដែើមដអាយបាលប្គបប់្ាលក់នុង 

ែីដកបរែីដអាយដសៅ ើរដែើមបីដអាយការដលើករងលិងដប្សាចប្សរប្បប្រឹតាដៅបាលលអ ។ ការេជួរែមីលិបាលដប្ៅលិងមលិបាលដកបរ 

ដអាយបាលដសៅ ើរវាអាចដធវើដអាយការលូតលាស់របស់ែាំណាាំមិលដសៅ ើរាន ដ ើយ Non-Uniform។ ែីសៃួ តន្ែលអាចេជួរបាល 

គឺសរម ខ្ដលើសាំដែើមប្បាែ៥៥ដៅ៦០% ប្បសិលដបើែីដ្េះជាប្បដេទែីខ្ាច់ខាែ ាំង ឬែីឥែឋខាែ ាំងម លលិងេជួរប្តូវបាចជី 

កាំប៉ែ សា ិិ៏ចាំលលួ១៥ដៅ២០ដត្តលលិងកាំដបារចាំលួល២៥០ដៅ៣០០គី ូប្កាម ដលើផទែ១ីហិត្តដទើបេជួរល បជាដប្កាយ ដប្រេះជីកាំប៉ែ សា ិ៍ 

ដធវើដអាយែីឥែឋាលបលទុកខ្យល់ដចញចលូបាលប្សលួែនី្ែលដាំខាត់ណាដលេះប្តូវជីកឬេជួរប្តលប់ជដប្ៅប្បន្ហល១០ ដៅ 

១៥សម ដហើយហាលែីរី៧ែល់១០ថ្ងៃ រួចរាស់បាំន្បកដអាយដៅជាែ ាំតូចៗ។ យកលអគួរេជួរដអាយបាល២ែងរួចហាលទ ក 

ដអាយបាល១សបាា ហ៍ម លដធវើការដាំែ េះ។ ការដលើករង ប្តូវដលើករងន្ែលាលប្បន្វងទទឺង 80 ស.ម. លិង បដណាៅ យត្តម  
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សភារជាក់ន្សៅងរបស់សណាឋ លែី កមពស់រង កមពស់រង 20 - 25 ស.ម. ចដ ែ្ េះរង 30 ស.ម.។ 

ច. ការន្ងទាាំែាំណាាំ 

 ក.ការដប្សាចប្សរ ដដយដបា៉ែ តធមៅត្តគឺមយួអាំន្រកទឹក៣៨លីប្តដប្សាចដលើថ្ផទែី ១០ដៅ១៥ម២ មយួថ្ងៃដប្សាច 

២ែងដរលគលឺាៃ ចមាងលិងប្រឹកមាងរហតូែល់កូលខាតណ់ាាលអាយ ១០ថ្ងៃ ដទើបដគបញ្ចូលទឹក។ ម៉ែាងដទបតដគបាញទ់ឹក 

ា៉ែស ីល១ែងកនុងមយួថ្ងៃែូចជា Sprinklerជាដែើម ។ ែាំណាាំប្បដេទដលេះប្តូវការទឹកជាប្បចាំ រីសទូងរហតូែលប់្បមូលផល 

ខ្ សន្បែករីែាំណាាំ Brocoli។ 

 ខ្.ការប្ជុាំគល ់ចាំដរេះែាំណាាំប្បដេទដលេះដគប្ជុាំែីបាលចាំលលួ២ដលើកគរឺយៈដរល១៥ថ្ងៃដប្កាយរីសាប។ ម លលឹងប្ជុាំ 

ែីដគផ្លអ កការដប្សាចទឹកម លដរលប្ជុាំែីមយួថ្ងៃដែើមបីដអាយែីសៃួ ត ដហើយដប្កាយរីប្ជុាំែីបាលមយួថ្ងៃដទើបដប្សាចទកឹលិងដក ់

ជីបាំប៉ែល ។  ការដប្ជាយែីដលើកទី២គឺដធវើដ ើងដៅដប្កាយដរលសាបរឺសទូងរយៈដរល៣០ថ្ងៃ គឺកលូចបម ខ្តចូដគកាប់ប្ជុាំរាក់ៗ 

បាំផ សម ខ្ដលើដប្កាយមកដគហាលែដី្េះរយៈដរលមយួថ្ងៃដែើមបីដអាយែីសៃួ តប្រមទាាំងប្បមលូយកដមៅ ដចញដប្កាយមក

ដគដប្សាចទឹកដអាយដជាគខាែ ាំង ។ កនុងែាំណាក់កាលដគប្ជុាំដហើយដគរូលែទីាាំងដ្េះឱ្យជិតគល់ដែើមបីធា្ដអាយ ឬសន្ែល 

ែ េះដចញ រីគល់ន្ផនកខាងដលើាលលទធភារទទលួយកជីជាតិន្ែលដធវើដអាយដែើមខាត់ណារកីធាំ។ 

 គ.ការកាំចតដ់មៅ   ែាំណាាំខាត់ណាដែើមកា៏លដមៅ ចថ្ប្ងដប្ចើលប្បដេទែ េះលតូលាសផ់ងន្ែរ។  ែូដចនេះការកាំចតដ់មៅ  

គឺជាការចាំបាច់ណាស់ដែើមបបីដងកើលទិលនផលែាំណាាំ។ការកាំចត់ដមៅ ចថ្ប្ងដលេះគឺដធវើដ ើងដដយថ្ែលិងដប្បើថាន ាំសាំលាបដ់មៅ  ។ 

ចាំដរេះការដប្បើថាន ាំសាំលាប់ដមៅ គឺដគដប្បើ៣ដៅ៤ថ្ងៃ ម លដរលបាចប្ាប់រូជលិងដប្កាយដរលប្បមូលផលរួចដដយដប្បើថាន ាំ។ 

៦. ការដប្បើប្បាសជី់ 

 ម លដរលដាំ ដគប្ទាបប់ាតជីកាំប៉ែ សា ិ៍រឺជីធមៅជាតិ ែចូជាជីផេ ាំរីលាមកដាលាមកាល់២០ដៅ២៥ដត្តល កនុងមយួហតិ្ត 

ដដយលាយជាមូយឈ តែាំណាាំ បាចដៅដលើរងលីមួយៗដហើយរាស់កប់ជីទាាំងដ្េះដៅកនុងែី។ ការដប្សាចជីបាំប៉ែលដលើកទី១ 

ដមជី៣ែប ដមថាន ាំកាំចត់សតវលអតិ៣ែបលិងដមអតម័៉ែូលចាំលួល៣ែបកនងុែីមយួហិត្តដដយលាយជាមយួទឹក ដប្សាចដប្កាយ 

សទូងរយៈដរល៧ថ្ងៃ  រឺដប្កាយដរលសាបរយៈដរល១៥ថ្ងៃ (ករែីដាំដដយប្ាប់)។ ការដក់ជីបាំប៉ែលដលើកទី២គឺដក់ត្តម 

ចដ ែ្ េះជួរថ្លដែើមខាត់ណាដប្កាយដរលសទូង៣០ថ្ងៃគឺចាំដរលប្ជុាំដជើងដលើកទី២ដក់ជីដប្កាយដរលប្ជុាំលងិប្បមលូដមៅ  ដហើយ 

ដប្កាយរដីក់ប្តូវដប្សាចទឹកឱ្យដជាគ។ 

 វិធីដប្បើប្បាស់ឈ តជីបាំប៉ែល PN ដលើែាំណាាំខាត់ណាដែើម៖ 

ក.  វធិដីប្បើជី PN សាំរាបប់្ត្តាំប្ាប់  

 1-ដមជី ៥ម.ល 2-ដមថាន ាំបដែា ញសតវលអតិ៥ម.ល  3-ដមអ័រម៉ែូល ៥ម.ល 4-ទឹក៥លបី្ត លាយបញ្ចូលាន ឱ្យសរវ    

ប្ត្តាំប្ាប់៦-១២ដា៉ែ ង ។ 

ខ្.  វធិដីប្បើជី PN ដលើកលូែាំណាាំយកសែកឹ ដប្បើដលើកទី ១ ប ទ្ ប់រីែ េះបាល ៧-១០ថ្ងៃ 
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 1-ដមជី១គាំរប  2-ដមថាន ាំបដែា ញសតវលអតិ១គាំរប  3-ដមអ័រម៉ែូល១គាំរប  4-ទឹក១០លីប្តប ទ្ បម់កដប្បើដលើកទ២ី 

មយួសបាា ហ៍ដប្កាយរីដប្បើដលើកទី១។ 

គ. វធីដីប្បើជី PN ដលើែាំណាាំដាំដហើយ ឬ សទូងដហើយ  ដប្កាយរដីាំដហើយបាលរយៈ ៧-១០ថ្ងៃ ដប្បើដលើកទី ១ 

 1-ដមជី ២គាំរប  2-ដមថាន ាំបដែា ញសតវលអតិ ១គាំរប  3-ដមអ័រម៉ែូល ១គាំរប  4-ទឹក១០លីប្ត លាយចលូាន ឲ្យសរវ 

យកដៅដប្សាចឬបាញ់ដលើែាំណាាំ១-២ែងកនុង១សបាា ហ៍។ 

៧. ការប្បមលូផល 

-ការប្បមលូផលប្បប្រតឹាដៅដៅដរលន្ែលដែើមខាតណ់ា ន្លងាលការលតូលាស់ ដែើមលិងទាំហាំសែ កឹ  គឺដៅដរលន្ែល 

ខាត់ណាាលអាយ រី ៤៥ថ្ងៃ ដៅ៥៥ថ្ងៃ ប ទ្ ប់រីដាំដយើងអាចកាត់យកមកលក់ដៅដលើទីផារ ឬសាំរាប់បរិដភាគបាល។ 

ដហើយជាទូដៅកសិករអាចប្បមូលទលិនផលបាលជាមធយមភាគចប់រី 20 - 25 ដត្តលកនុងថ្ផទែីមយួហិចត្ត។ 
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ម្សចរតីសម្ងេបនៃគម្ព្ោង 

3 
-កសកិរដ ៅ្ េះ                      ៖ ដលាកប្សី ន្ញ៉ែម ស វណាណ រី េមូិដរធិប្រេះសងឃ ឃ ាំត្តភាម ប្សុកប្ត្តាំកក់     

                                         ដខ្តាត្តន្កវ ដលខ្ទូរសរទ័ទាំ្ក់ទាំលង 012 268 160 ។ 

-បទបងាហ ញ                     ៖ គដប្ាងែាំណាាំខាត់ណាដែើម កនុងផទេះសាំណាញ ់
-ទាំហាំថ្ផទែដីាំែ េះកនងុផទេះសាំណាញ ់៖ ២៤០ន្ម៉ែប្តកាដរទ  ( ១០ម x ២៤ម =២៤០ម២  ) 

-ទាំហាំរង ៖ ទទឹង១ម xបដណាា យ២៣ម ដដយទ កគាែ ត ០,៥ម ច ងលិងដែើមរង 

-ចាំលលួរង ៖ ដធវើបាល៨រង ដដយរកាគាែ ត០,២២មរីរង១ដៅរង១ 

-ការសាបបែាុ េះកលូ ៖ បែាុ េះកលូបាលអាយ ចបរ់ី១៥ថ្ងៃ ដៅ ១៨ថ្ងៃ ដទើបយកដៅដាំបាល 

-រយៈដរលដាំ   ៖ ដាំចប់រ៣ី០ថ្ងៃដៅ៣៥ថ្ងៃ ចប់ដផាើមប្បមលូផល   

-ចាំលលួវែា   ៖ រី ៣៥ថ្ងៃ ដៅ ៤០ថ្ងៃ 

-ដប្កាយរបី្បមលូផល  ៖ ប្តូវសាំអាតែី ហាលែី ចាំលលួ៧ថ្ងៃដៅ១០ថ្ងៃ លិងដាំបន្លែខ្ សរកីារដាំម ល  

-រែវូកាលដាំែ េះ ៖ អាចដាំបាលដរញ១ឆ្ន ាំ អាប្ស័យដដយាលប្បេរទឹកប្គប់ 

                                           (ដបើដាំប្ាប១់ឆ្ន ាំដាំបាល៦វែា ដបើដាំកលូដាំបាល៩វែា) 

-ប្បមលូផលកនងុ១រងបន្លែ         ៖  (១ម២=៤គប្ក ដៅ ៥គប្ក ) ៤,៥គប្ក x២៣ម២=១០៣,៥គប្ក  

ប្បមលូផលបន្លែ កនងុ៨រង         ៖  ១០៣,៥គប្ក  x ៨ =៨២៨គប្ក (ដដយគតិបាតប់ង១់០%=៨២,៨គប្ក) 

 ៖  ៨២៨គប្ក - ៨២,៨គប្ក =៧៤៥,២គប្ក  

-ទផីារ    ៖ ឈៅួ ញច េះទញិែល់ចាំការ ឬែឹកមកទីផារដបាេះែ ាំ 

-តថ្មែ    ៖ ចប់រី៥ 0០០ដរបលដៅែល់៨ ០០០ដរបល/គ.ប្ក(ត្តមតប្មូវការទផីារ) 

                                          ន្តដរលដលេះដបាេះដៅេនាំដរញ បាល១គប្ក=៦ ០០០ដរបល 

-តប្មូវការទ ល  ៖ ការដាំខាត់ណាដែើមដលើថ្ផទែីទាំហាំ ២៤០ន្ម៉ែប្តកាដរទ ាលប្តូវការដែើមទ លប្បាែ   

                                           ៤៨៧.១០០ដរបល (ករែីាលែីចាំការផទេះសាំណាញ់ប្សាប់លិងទ លផ្លទ ល់ខ្ែួល)។ 
 

-ការវិភាគដសែឋកិចចដលើការដាំខាត់ណាដែើម ដលើថ្ផទែ២ី៤០ន្ម៉ែប្តកាដរទរយៈដរល៣០ថ្ងៃដៅ៣៥ថ្ងៃ ៖ 

ចាំណាយ ចាំែូល ចាំដែញ 

487,100ដរបល 4,471,200ដរបល 3,984,100ដរបល 

 

ត្តរាង ចាំែូល -ចាំណាយ ដលើការដាំខាតណ់ាដែើម ដលើថ្ផទែ២ី៤០ម២កនងុផទេះសាំណាញ ់
 

បរិយយ ឯកត្តា  ចាំលួល តថ្មែ/ឯកត្តា  

ដរបល /គប្ក 

ទឹកប្បាក ់

(ដរបល) 

ចាំលួលសារ 

រំដលាេះ 

ទឹកប្បាក់សរ ប 

១វែឋ  (ដរបល) 

១-ចាំែូលន្ែលលកប់ាល គ.ប្ក 745.2 6000 4,471,200  4,471,200.00 

២-ចាំណាយសរ ប = ចាំណាយន្ប្បប្បលួសរ ប  + ចាំណាយមលិន្ប្បប្បលួ / ដង  
487,100.00 

២-ក. ចាំណាយន្ប្បប្បលួសរ ប  
442,000.00 
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កាប់ាស់ដធវើែីលិងរលូរង សារ 1 50,000 50,000  
50,000 

បែាុ េះកលូសប្ាបដ់ាំ សារ 1 50,000 50,000  
50,000 

រូជ កញ្ចប់ 2 5,000 10,000  
10,000 

ជីអ  យដរទ គ.ប្ក 6.25 1,600 10,000  
10,000 

ជីប្ទាប់បាតអាច់ដាលាយអាចទា បាវ 32 3,500 112,000 
 

112,000 

ថាន ាំ(សាែ ប់សតវ លងិការររ ជាំង)ឺ វគគ 1 20,000 20,000  20,000 

អគគីសលីបូមទឹកដប្សាច  វគគ 1 40,000 40,000  40,000 

រលកមៅដមើលន្ងទាាំ វគគ 1 100,000 100,000  100,000 

សាា រៈដវចខ្ចប ់ វគគ 1 20,000 20,000  20,000 

ដសវាែឹកជញ្ជូល វគគ 1 30,000 30,000  30,000 

២-ខ្.ចាំណាយមលិន្ប្បប្បលួ / ដងរ សរ ប  (រលំស៣់ឆ្ន ាំ ឬ៤ឆ្ន ាំ ន្ែល១ឆ្ន ាំ ដាំបាល ៩វែា) 45,100 

ម៉ែូទ័របូមទឹកដលខ្៦០ ដប្គឿង 1 660,000 660,000 36 18,300 

ន្ខ្េដេែើង ែ ាំ 1 80,000 80,000 45 1,800 

ទ ដយដម ដែើម 10 20,000 200,000 45 4,400 

ទ ដយជ័រតាំែក់ទឹក ែ ាំ 1 115,000 115,000 27 4,300 

ទ ដយជ័រសាច ែ ាំ 1 45,000 45,000 27 1,700 

រទូប ៊ីដែបូមតាំែក់ទឹក ប្ាប ់ 32 600 19,200 27 700 

ន្កង ទ ដយបតិម ខ្ លិងដត ប្ាប ់ 9 3,000 27,000 27 1,000 

រទូប ៊ីដែធាំ  ប្ាប ់ 5 10,000 50,000 27 1,900 

ហវឺត ប្ាប ់ 32 4,000 128,000 27 4,700 

ដប្តឈ ត៥០ បលទេះ 50 3800 190,000 27 7,000 

៣-ចាំដែញដធបបលងឹចាំណាយសរ ប 3,984,100.00 

ថ្ងែដែើម / គប្ក 653.65 

ចាំដែញ / គប្ក  5,346.34 

៤- ចាំដែញសរ ប  ដលើការដាំខាតណ់ាដែើម៥វែា (ការដាំឆ្ែ ស់ាន ជាមួយថ្សព ប្កញ៉ែ ញ់៤វែា កនុង១ឆ្ន ាំ)   19,920,500.00 

 

3 
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ប្រភេទដំណំ ៖ ខាត់ណភដើមក្នុងផ្ទះសំណញ់ (ដតំាមរភរៀរវិលជ ំលក្់បាន 6.000ដ ល្លា /ថ្ងៃ )

លទធផ្លជាក្់ ស្សែង

ក្រណីតថ្មា

លក្់ឯក្តាែ  

៛/គប្ក្

ទិននផ្លជា

មធ្យម Kg/ha

ចណូំលពីការ

លក្់សរ រ ៛/វគគ

ក្រណី

ចណូំលភងរ 

៛/វគគ/១ថ្ងៃ

តប្មវូការដីដំ

ដ ះក្នុង១វគគ/ha

តប្មវូការដីដំ

ដ ះវិលជ  ំជាha

A C B D=B*C E F=E/D G=35days*F

ក្រណីទ១ី 4,500       31,050 139,725,000 24,000,000 0.17 6.01

ក្រណីទ២ី 4,750       31,050 147,487,500 24,000,000 0.16 5.70

ក្រណីទ៣ី 5,000       31,050 155,250,000 24,000,000 0.15 5.41

ក្រណីទ៤ី 5,250       31,050 163,012,500 24,000,000 0.15 5.15

ក្រណីទ៥ី 5,500       31,050 170,775,000 24,000,000 0.14 4.92

ក្រណីទ៦ី 5,750       31,050 178,537,500 24,000,000 0.13 4.70

ក្រណីទ៧ី 6,000       31,050 186,300,000 24,000,000 0.13 4.51

ក្រណីទ៨ី 6,250       31,050 194,062,500 24,000,000 0.12 4.33

ក្រណីទ៩ី 6,500       31,050 201,825,000 24,000,000 0.12 4.16

ក្រណីទ១ី០ 6,750       31,050 209,587,500 24,000,000 0.11 4.01

ក្រណីទ១ី១ 7,000       31,050 217,350,000 24,000,000 0.11 3.86

ក្រណីទ១ី២ 7,250       31,050 225,112,500 24,000,000 0.11 3.73

ក្រណីទ១ី៣ 7,500       31,050 232,875,000 24,000,000 0.10 3.61

ក្រណីទ១ី៤ 7,750       31,050 240,637,500 24,000,000 0.10 3.49

ក្រណីទ១ី៥ 8,000       31,050 248,400,000 24,000,000 0.10 3.38

ស្ផ្ នការ រំ ពឹងទ ក្

អប្តារែូរប្បាក្់ USD1.00=KHR4,000 


