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ដំណាមំ្ោតព្រហម្ 

១-ផ្ទៃដីដដំ ះ និងបរិោណទល ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ 
 

ឆ្ន ាំ ផ្ទៃដីដាំដ ុះ (ហ.ត) ផ្ទៃដីប្រមលូទល 

(ហ.ត) 

ទិន្នទល 

(តោន្/ហ.ត) 

ររិមាណទលសរ រ 

(តោន្) 

២០១៩ ២០០ ០៣៦ ១៨៥ ៤៥៧ ៤.៨៣ ៨៩៥ ៤៣៦ 

២០២០ ១៥៤ ៥៩៨ ១៤៦ ៩៨៣ ៥.០២ ៧៣៧ ៦៩៣ 
 

២-ការនាមំ្ចញម្ោតព្រហម្រម្ពុជា ឆ្ន  ំ២០១៩ - ឆ្ន  ំ២០២០ និងរយៈម្រល៩ខែ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

 

 

ររយិាយ 
ររមិាណ (តោន្)  

ទសិតៅនាំតេញ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០២០ ១០ខែ ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ារ់តោត ១១៩ ៩៩៣,១៧ ១៩៤ ៦២៥,២៨ ១៥៧ ១៣៤,៣៦ ផ្ៃ ត ៀតណាម ផ្តវ៉ា ន់្ កូតរ៉ា រង់ក្លា តដស 

ប្រភព៖ ប្កសួងកសិកមម រ ក្លា ប្រមាញ់ ន្ិងតន្សាទ 
 

តប្ៅពីក្លរនាំតេញទាូ ក្លរខាងតលើ ទលិតទលតោតកមពុជាប្តូ បាន្នាំតេញតប្ៅទាូ ក្លរោមប្េក

រតរៀងតៅប្រតទសជិតខាង។  
 

៣-ផ្ទៃដីដដំ ះ និងបរិោណទលម្ោតព្រហម្តាម្បណាា ម្ែតា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
 

ល.រ រាជធានី-ម្ែតា ផ្ទៃដបី្រមលូទល (ហ.ត) ររមិាណទល (តោន្) 

១ រនៃ យមាន្ជ័យ 13,121 64,281 

២ បាត់ដាំរង 72,826 357,627 

៣ កាំពង់ចាម 6,744 42,657 

៤ កាំពង់ឆ្ន ាំង 0 0 

៥ កាំពង់សព  ឺ 0 0 

៦ កាំពង់ធាំ 0 0 

៧ កាំពត 290 870 

៨ កណាា ល 15,793 79,276 

៩ តក្លុះក ង 0 0 

១០ ប្កតេុះ 8,356 30,017 

១១ មណឌ លគិរ ី 0 0 

១២ ភនាំតពញ 0 0 
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១៣ ប្ពុះ ិហារ 1,402 6,997 

១៤ ផ្ប្ពខ ង 7,058 49,406 

១៥ តោធសិាត ់ 3,975 14,509 

១៦ រតន្គិរ ី 0 0 

១៧ តសៀមរារ 510 2,142 

១៨ ប្ពុះសហីន្  0 0 

១៩ សៃ ឹងខប្តង 0 0 

២០ សាា យតរៀង 0 0 

២១ ោខក  0 0 

២២ ឧតារមាន្ជយ័ 0 0 

២៣ ខករ 143 502 

២៤ ផ្រ៉ៃលិន្ 5,805 34,830 

២៥ តបូងឃមុ ាំ 10,960 54,579 

សរ រ 146,983 737,693 

 
 

 

៤-ទិននទល ៖ ោមរបាយក្លរណ៍ររស់ប្កសួងកសិកមម រ ក្លា ប្រមាញ់និ្ងតន្សាទ ទិន្នទលជាមធយមគឺ៥.០២

តោន្/ហ.ត (ប្ារ់តោតសងួ ត)។ កសិករតៅប្សុកមា៉ៃ ផ្ៃដាំបាន្ទិន្នទលពី៨ តៅ ៩តោន្/ហ.ត និ្ងកសិករ

តៅប្សុកប្កូេឆ្ម រ តែតាតបងូឃមុ ាំដាំបាន្ទិន្នទលពី៩ តៅ១០តោន្/ហ.ត (តោតសនូលប្សស់)  ។ 

៥-ការព្សរព្សុត ៖  

-ពីតោតសនូលប្សស់ប្រតៃុះតេញជាប្ារ់តោតប្សស់កនុងសាំតណើម ៣២%តៅ៣៣% គឺ 

 ប្សកអស់ ២២%តៅ២៣%។ 

-សមងួតប្ារ់តោតពីសាំតណើម ៣២%តៅ៣៣%មកតៅសាំតណើម ១៤.៥% ប្សកអស់ 

 ២២%តៅ២៣%។ 

 ដតូេនុះតៅសល់ររិមាណប្ារ់តោតសងួ ត ៥៦%។ 

៦-រយៈម្រលដដំ ះ-ព្បមូ្លទល ៖ ៣ខែ ១៥ផ្ៃង តៅ ៣ខែ ២០ផ្ៃង។ កនុង១ឆ្ន ាំដាំបាន្២ដង 

៧-រដូវកាលដដំ ះ ៖ 

   រដ ូ សា ៖ដាំពីេ ងខែតមសាដល់ោក់កណាា លខែឧសភានិ្ងប្រមូលទលតៅេ ងខែសីហានិ្ងកញ្ញា  

   រដ ូប្បាាំង ៖ ដាំពីេ ងខែ  េិិិក្លដល់មករា និ្ងប្រមូលទលតៅេ ងខែមីននិ្ងតដើមខែតមសា 

៨-ទទីារ ៖  
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-ោមរបាយក្លរណ៍ររស់ប្កសួងកសិកមម រ ក្លា ប្រមាញ់ និ្ងតន្សាទ តៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ ប្ារ់តោត

កមពុជាប្តូ បាន្នាំតេញតៅប្រតទសត ៀតណាម ផ្ៃ តក្លុះផ្តវ៉ា ន់្ ប្រតទសរង់ក្លា តដស និ្ងប្រតទសកតូរ៉ា 

-កសិករលក់តោតសនូលប្សស់ឱ្យអនកប្រមូលទិញ។ អនកប្រមូលទិញមាន្២ប្កុមគឺ៖ ប្កុមអនកប្រមលូ

ទិញជាប្រតភទឈ្មួ ញកណាា ល និ្ងប្កុមអនកប្រមូលទិញនិ្ងនាំតេញតៅថាផ្សៃូ។ ឈ្មួ ញកណាា លអាេមាន្

ឃ្ា ាំង និ្ងៃសមងួតខដររ៉ៃ ខន្ាមិន្នាំតេញតទគឺសប្មារ់លក់រន្ាឱ្យប្កុមហ  ន្នាំតេញ ឬសប្មារ់ទគត់ទគង់ឱ្យតរាង

េប្កទលិតេាំណីសតាកនុងប្សកុមាន្ដេូជា ប្កុមហ  ន្ស ីភី ប្កុមហ  ន្តរោប្កូ និ្ងប្កុមហ  ន្ន្ាំប្សួយលីលី។ ផ្ស

ៃូនាំតេញតៅតែតារនៃ យមាន្ជ័យ និ្ងផ្រ៉ៃលិន្ភាគតប្េើន្ជាជន្ជាតិផ្ៃ រ៉ៃ ខន្ាមាន្តមក្លរជាជន្ជាតិខែមរជា

អនកប្រមូលទិញពីកសិករ។ 

-ជាទូតៅតផ្មាតោតមាន្ក្លរខប្រប្រួលតៅោមទីទារតប្ៅប្រតទស រ៉ៃ ខន្ាតផ្មាខដលកសកិរទទួលបាន្

គឺខប្រប្រួលោមគ ណភាពសាំតណើមតោត។ ក្លរវយតផ្មាពីគ ណភាពប្ារ់តោតគសឺាំតៅខតតៅតលើររិមាណ

សាំតណើមខដលមាន្តៅជាមួយប្ារ់តោត តហើយក្លរវយតផ្មាររិមាណសាំតណើមគឺតយាងោមេាំនួ្ន្ផ្ៃងទ ក   

ឱ្យទ ាំ។ តោតខដលមាន្សាំតណើមអាេទិញបាន្គឺទ កឱ្យវទ ាំលអ (រយៈតពល ៣ខែ១០ផ្ៃង តៅ ៣ខែ ២០ផ្ៃង)។ 

៩-ខែសព្ចវ៉ា រ់តផ្ម្ៃ (តផ្មាតៅេ ងឆ្ន ាំ២០២០) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កសិករ 

ព ាំមាន្កិេចសន្ាទលិតកមម 

លក់តោតសនូលតផ្មា៥បាត/គ.ក 

ផ្ៃាតដើម/គ.ក=៣បាត=៣៩៩៛ 

េាំតណញ/គ.ក=១.៩បាត=២៥២៛ 

ផ្សៃូ 

-លក់ប្ារ់តោតសងួ តកនងុតផ្មា ៩.៦-៩.៨បាត/គ.ក 

-កនុង១តោន្ប្ារ់តោតសងួ តេាំណាយអស់៣០០បាត 

សប្មារ់ក្លរប្រតៃុះប្ារ់ សមងួត ផ្ៃាតលើកដក់ 

ផ្ៃាតដើម/គ.ក=៩.២៨បាត=១២៣៤៛ 

េាំតណញ/គ.ក=០.៣២បាត=៤៣៛ 

 

 

 
ឈ្មួញកណាា ល 

ជាអនកនាំតេញលកឱ់្យតរាងេប្កខកផ្េនតៅផ្ៃ និ្ងប្កុមហ  ន្នាំតេញរន្ា 

-លក់កនុងតផ្មា ១១.៣០បាត/គ.ក 

-េាំណាយតលើផ្ៃាដឹកជញ្ជូន្ ៤០០បាត/តោន្ 

-េាំណាយតលើក្លររង់ប្េក CO, Shipping សរ រ ០.២៥បាត/គ.ក 

-កមមករតលើកដក់ ០.៣០បាត/គ.ក 

-សរ រេាំណាយ = ១០.៥៥បាត/គ.ក 

-េាំតណញ= ១១.៣០ - ១០.៥៥ = ០.៧៥បាត/គ.ក=១០០៛/គ.ក 

ប្រភព៖  

-តោក ចាន្ ់រិន្ ប្រធាន្សហគមន្៍កសិកមមឃ ាំ

រឹងតរង ប្សុកមា៉ៃ ផ្ៃ តែតារនៃ យមាន្ជយ័  

 ទូរស័ពៃ ០៩៧ ៣៧ ៤៧ ៣០៥ 

-តោក ផ្ៃ យិន្ ផ្សៃូទិញកសិទលតៅប្សុក   

 មា៉ៃ ផ្ៃ តែតារនៃ យមាន្ជ័យ  

 ទូរស័ពៃ ០១២ ៦៨៨ ៨១០ 
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១០-លរខណៈរបស់អ្នរោរ់រ័នធរនុងខែសព្ចវ៉ា រ់ដំណាមំ្ោតព្រហម្ 
 

អនកទគតទ់គងធ់ាត េលូ អនកទលតិ អនកប្រមលូទញិន្ងិនាំតេញ 

µលក់ប្ារ់ពូជ 

µលក់ធាត េលូ ជី ថាន ាំសមាា រ់តមម   

  ថាន ាំរាំរ៉ៃន្ 

µទាល់ព័ត៌មាន្ពីធាត េូលតៅោម 

  ក្លរយល់តឃើញ ឬតៗាន  ាម ន្ 

  ជាំនញ ដូេតន្ុះតគមិន្អាេក្លរ 

  ទាល់ព័ត៌មាន្ឱ្យបាន្ជាក់ោក់ 

  ដល់កសិករខដលជួររញ្ញា  

µជួលតប្គឿងេប្ក និ្ងលក់តសវ 

  ពលកមមជួយខៃទាំ និ្ងប្រមូល 

  ទល។ 

µអន្  តាក្លរដាំដ ុះោមាន  និ្ងទីទារ 

µែាុះខាតរតេចកតទសដាំដ ុះ 

µតៅតពលតោតតកើតជាំងតឺៅរកថាន ាំពី 

 អនកទគត់ទគង់ធាត េូលោមទារយក 

 មកពាបាល 

µប្តូ ខតលក់កសិទលតទុះជាខាតកាី 

 តប្ោុះមិន្អាេសាុកទ កបាន្ 

µតផ្មាខប្រប្រួលោមទីទារតប្ៅ 

 ប្រតទស និ្ងោមគ ណភាពតោត 

 ខដលជាគន្ាឹុះឱ្យតផ្មាតថាកពីឈ្មួ ញ 

µឈ្មួ ញកណាា ល 

µតរាងេប្កទលិតេាំណីសតា 

µផ្សៃូនាំតេញ 

µផ្សៃូពឹងខទអកខតតលើទីទារ 

 ផ្ៃ និ្ងត ៀតណាម 

µឈ្មួ ញជាអនកខាតតរើប្សក 

 ទមងន់្ និ្ងគ ណភាពមិន្លអ 

µតប្មូ ក្លរកនុងប្សុកមាន្ 

 ររិមាណតិេតួេ 
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១១-ផ្លៃម្ដើម្ទលិតរម្មនិងការវិភាគម្សដឋរិចច  

      ១១.១-រសិររម្ៅព្សុរោ៉ា ផ្ៃ (ប្បាាំង និ្ង សា )៖ 

 

ប្រតភទេាំណាយ 
ឯក

ោ 
េាំន្នួ្ 

តផ្មា/ សរ រ (ជាបាត) សរ រ (ជាតរៀល) 

ឯកោ 
ផ្ទៃដ ី១ផ្រ៉ា 

ផ្ទៃដ១ីហកិោ  ផ្ទៃដី១ហិកោ  

ឯកោ (បាត) (១ហ.ត=៦.២៥ផ្រ៉ា) ១បាត=១៣៣៛ 

ផ្ៃាភជួររាស់ (ផាល៣ឬផាល៤) តលើក 1 300.00 300.00 1,875.00 249,375.00 

ផ្ៃាសារ់ដី (ផាល៧) តលើក 1 200.00 200.00 1,250.00 166,250.00 

ឈ្នួលដាំ តលើក 1 130.00 130.00 812.50 108,062.50 

ជី ១៥ x ១៥ គ.ក 17 15.60 265.20 1,657.50 220,447.50 

ពូជ គ.ក 3 185.00 555.00 3,468.75 461,343.75 

ថាន ាំបាញ់តមម  (តោតអាយ ២០ផ្ៃង) តលើក 1 35.00 35.00 218.75 29,093.75 

ផ្ៃាបាញ់តមម  នក ់ 2 300.00 600.00 3,750.00 498,750.00 

ថាន ាំរ៉ៃូ តលើកទី១ (តោតអាយ ១ខែតៅ១ខែកន្ាុះ) តលើក 1 40.00 40.00 250.00 33,250.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំរ៉ៃូ តលើកទី១(១ផ្ៃង) នក ់ 2 300.00 600.00 3,750.00 498,750.00 

ថាន ាំរ៉ៃូ តលើកទី២ (តោតអាយ ២ខែតៅ២ខែកន្ាុះ) តលើក 1 40.00 40.00 250.00 33,250.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំរ៉ៃូ តលើកទី២(១ផ្ៃង) នក ់ 2 300.00 600.00 3,750.00 498,750.00 

កមមករក្លេ់ ៨៥គ.ក/១ក្លរ ង=៥០០០៛ 
ក្លរ ង 18 41.00 738.00 4,612.50 613,462.50 

ទិន្នទល ១ផ្រ៉ា=១៨ក្លរ ង (តោតសនូល) 

ផ្ៃាកមមករតលើកដក់អាប្ោក់ ក្លរ ង 18 10.00 180.00 1,125.00 149,625.00 

ផ្ៃាដឹក គិតក្លរ ង ២៥បាត/ក្លរ ង 

ក្លរ ង 18 25.00 450.00 2,812.50 374,062.50 
ទិន្នទល ១ផ្រ៉ា=១៨ក្លរ ង x៨៥គ.ក=១៥៣០គ.ក 

ចំណាយសរ ប 4,733.20 29,582.50 3,934,472.50 

                                   ចំណូលសរ ប 

លក់តោតសនូល (ទិន្នទល ១៥៣០គ.ក/ផ្រ៉ា) 

គ.ក 1,530 5.00 7,650.00 47,812.50 6,359,062.50 តផ្មាតដើមឆ្ន ាំ២០២០ ពី ៤.៨បាត-៥.២បាត/គ.ក 

គិតតផ្មាជាមធយម ៥បាត/គ.ក 

ចំម្ណញសរ ប 2,916.80 18,230.00 2,424,590.00 
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១១.២-រសិររម្ៅព្សុរព្រូចឆ្ម រ ម្ែតាតបងូឃមុ ំ ៖ 

 រ/-សព្ោប់ការដដំ ះម្ៅរដូវវសា ម្លើផ្ទៃដី១ហិរតា៖ 
 

ប្រតភទេាំណាយ ឯកោ 
េាំន្នួ្ តផ្មា/ឯកោ សរ រ 

ឯកោ (តរៀល) (តរៀល) 

ផ្ៃាភជួររាស ់ តលើក 1.00 250,000.00 250,000.00 

ផ្ៃាភជួរខប្រដី សារ់ ន្ិងឆូតគន្ាងដាំ តលើក 1.00 280,000.00 280,000.00 

ឈ្នួលដាំ (អនកតដើរដក់ប្ារ់ោមគន្ាង) នក ់ 4.00 25,000.00 100,000.00 

ជីប្ទរ់បាត ១៥ x ១៥ តរ 2.00 120,000.00 240,000.00 

ពូជ គ.ក 20.00 23,000.00 460,000.00 

ថាន ាំបាញ់តមម  ម ន្តពលភជួរ (សញ្ញា ររូតសុះ) តលើក 1.00 79,000.00 79,000.00 

ថាន ាំកក់ ម ន្តពលភជួរ  តលើក 1.00 16,000.00 16,000.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំតមម  ន្ិងថាន ាំកក់ម ន្តពលភជួរ តលើក 1.00 100,000.00 100,000.00 

ថាន ាំតមម  តពលតោតអាយ បាន្២០-៣០ផ្ៃង  តលើក 1.00 48,000.00 48,000.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំតមម   តលើក 1.00 40,000.00 40,000.00 

ថាន ាំដងកូ  (UT, អង់ប្ទីន្ ) ដង 4.00 12,500.00 50,000.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំដងកូ  តលើក 1.00 40,000.00 40,000.00 

ឈ្នួលក្លេ់ នក ់ 8.00 25,000.00 200,000.00 

ឈ្នួលរកសាំរក (១ជាល=២០គ.ក តោតសនូលតផ្មា ៦០០៛/ជាល) 
ជាល 450.00 600.00 270,000.00 

ទិន្នទលពី៨ តៅ១០តោន្/ហ.ត គិតជាមធយម ៩តោន្=៤៥០ជាល 

ចំណាយសរ ប 2,173,000.00 

ចំណូលសរ ប   

លក់តោតសនូលប្សស់ ឈ្មួញេ ុះមកទិញដល់ទៃុះ (តផ្មា៦០០៛/គ.ក) 
គ.ក 9,000.00 600.00 5,400,000.00 

ទិន្នទលពី៨ តៅ១០តោន្/ហ.ត គិតជាមធយម ៩តោន្/ហ.ត 

ចំម្ណញសរ ប 3,227,000.00 
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ែ/-សព្ោប់ការដដំ ះម្ៅរដូវព្រងំ ម្លើផ្ទៃដី១ហិរតា ៖ 

 

ប្រតភទេាំណាយ ឯកោ 
េាំន្នួ្ តផ្មា/ឯកោ សរ រ 

ឯកោ (តរៀល) (តរៀល) 

ផ្ៃាភជួររាស ់ តលើក 1.00 250,000.00 250,000.00 

ផ្ៃាភជួរខប្រដី សារ់ ន្ិងឆូតគន្ាងដាំ តលើក 1.00 280,000.00 280,000.00 

ឈ្នួលដាំ (អនកតដើរដក់ប្ារ់ោមគន្ាង) នក ់ 4.00 25,000.00 100,000.00 

ជីប្ទរ់បាត ១៥ x ១៥ តរ 2.00 120,000.00 240,000.00 

ពូជ គ.ក 20.00 23,000.00 460,000.00 

ថាន ាំបាញ់តមម  ម ន្តពលភជួរ (សញ្ញា ររូតសុះ) តលើក 1.00 79,000.00 79,000.00 

ថាន ាំកក់ បាញ់ម ន្តពលភជួរ  តលើក 1.00 16,000.00 16,000.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំតមម  ន្ិងថាន ាំកក់ ម ន្តពលភជួរ តលើក 1.00 100,000.00 100,000.00 

ថាន ាំតមម  តពលតោតអាយ បាន្២០-៣០ផ្ៃង  តលើក 1.00 48,000.00 48,000.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំតមម   តលើក 1.00 40,000.00 40,000.00 

ថាន ាំដងកូ  (UT, អង់ប្ទីន្ ) ដង 4.00 12,500.00 50,000.00 

ផ្ៃាបាញ់ថាន ាំដងកូ  តលើក 1.00 40,000.00 40,000.00 

ជួលតគរូមទឹកតប្សាេប្សព (តប្រងតលើមាច ស់េមាក រ) តមា៉ៃ ង 24.00 5,000.00 120,000.00 

តប្រងរូមទឹក (១០តមា៉ៃ ង=៨លីប្ត) លីប្ត 20.00 2,800.00 56,000.00 

ឈ្នួលក្លេ់ នក ់ 8.00 25,000.00 200,000.00 

ឈ្នួលរកសាំរក (១ជាល=២០គ.ក តោតសនូលតផ្មា ៦០០៛/ជាល) 
ជាល 425.00 600.00 255,000.00 

ទិន្នទលពី៨ តៅ៩តោន្/ហ.ត គិតជាមធយម ៨.៥តោន្=៤២៥ជាល 

ចំណាយសរ ប 2,334,000.00 

ចំណូលសរ ប   

លក់តោតសនូលប្សស់ ឈ្មួញេ ុះមកទិញដល់ទៃុះ (តផ្មា៦០០៛/គ.ក) 
គ.ក 8,500.00 600.00 5,100,000.00 

ទិន្នទលពី៨ តៅ៩តោន្/ហ.ត គិតជាមធយម ៨.៥តោន្/ហ.ត 

ចំម្ណញសរ ប 2,766,000.00 

 

ប្រភព៖ តោកប្សី ស ែ តម៉ៃង សមាជិករណាុ ាំកសិករតៅប្សុកប្កូេឆ្ម រ តែតាតបងូឃមុ ាំ 

            ទូរស័ពៃ៖ ០៨៨ ៤០០ ៣៤៥៨ 
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៩-បម្ចចរម្ទសដដំ ះ 

រ.ការម្ព្ជើសម្រើស និងការម្រៀបចំដី៖  

-តធាើក្លរតប្ជើសតរីសដីខដលតប្ចាុះទឹកលអ មិន្ហារ់ខណន្ មាន្ជីជាតិ និ្ងមាន្ pH ប្រមាណពី៦-៧។ 

ដីខដលសមប្សរសប្មារ់ដាំណាាំតោតគឺជាដីែពស់មិន្លិេទឹក ឬដីោមជប្មាលភនាំ និ្ងដីប្កហម។ តដើមបីឱ្យ

ដាំណាាំតោតដ ុះលូតោស់លអនិ្ងបាន្ទិន្នទលែពស់ប្តូ តប្ជើសតរីសដីទ សមិន្ហារ់ ដីខដលមាន្ជីជាតិតប្េើន្ 

តហើយាម ន្ជាតិជូឬផ្ប្រខាា ាំង។ 

-ប្តូ តធាើក្លរភជួរដីខដលមាន្សាំតណើម៣០-៦០ភាគរយ។ ក្លរភជួរដីតសើមតពកឬសងួ តតពកជាតហត       

រណាា លឱ្យរ៉ៃុះោល់ដល់គ ណភាពដី។ ក្លរតរៀរេាំដីដាំតោតប្តូតធាើឱ្យមាន្សភាពម៉ៃត់លអ ខដលអាេឱ្យតយើង

រងករ់ប្ារ់េូលតៅកនុងដីបាន្ និ្ងប្ារ់សថ ិតតៅកនុងលទធភាពខដលអាេទទលួសាំតណើមបាន្ប្គរ់ប្ាន់្។ 

-ភជួរតលើកទី១ ឱ្យបាន្ជាំតៅពី ១៥ ទី ២៥សងៃីខម៉ៃប្ត (១,៥ តៅ ២,៥តឹក) រនៃ រ់ពីភជួរតហើយប្តូ រាស់

រាំខរកដីឱ្យម៉ៃដឋលអ 

-ភជួតលើកទី២ រយៈមួយអាទិតយតប្ក្លយភជួរតលើកទី១ រួេបាេជីោមកសតា ឬកាំរ៉ៃ សា ប្ទរ់បាតរាស់

រាំខរកដីឱ្យម៉ៃដឋ និ្ងល រជីេលូតៅកនុងដី រេួតលើករងដាំឬរ កដាំ។ 

 ែ.ការម្ព្ជើសម្រើសរូជ៖ 

ប្តូ តប្ជើសតរីសពូជខដលស ទធ មាន្គ ណភាពលអមិន្មាន្ជាំងឺ និ្ងសតាលអិតរាំផាា ញ ខដលមាន្ដាំណ ុះ

ប្ារ់ែពស់ពី៨៥-៩០%។ ប្តូ យកប្ារ់សងួ តខដលមាន្សាំតណើម១៣% តៅប្ោាំទឹករយៈតពល៤-៦តមា៉ៃ ង 

តដើមបីរតងកើន្អប្ោដ ុះផ្ន្ប្ារ់ រនៃ រ់មកយកប្ារ់តនុះតៅោយជាមួយថាន ាំ Captance 50WP តដយតប្រើ

កនុងកប្មិត ៣០០ប្ក្លម ោយជាមួយប្ារ់តោត ១០០គ.ក តដើមបីក្លរោរទសិត។ 

គ.វិធីសាស្រសាដដំ ះ៖ 

-េាំន្ួន្តដើម/គ មព ន្ិងគមាា តគ មពៈ ក្លរដាំដ ុះដាំណាាំតោតប្តូ កាំណត់នូ្ េតនា ុះគ មពឱ្យបាន្ប្តឹមប្តូ 

ខដលជាកោា សាំខាន់្ោក់ព័ន្ធដល់ទិន្នទល តរើអន្  តាមិន្បាន្ប្តឹមប្តូ នាំឱ្យទលខដលទទួលបាន្មាន្

ររិមាណតិេ តដយសារក្លរបាត់រង់េាំនួ្ន្តដើម និ្ងមាន្ខទាតូេៗប្រសិន្តរើដាំញឹកតពក។ 
 

ពូជ េតនា ុះគ មព (ស.ម) េាំន្ួន្តដើ/គ មព េាំន្ួន្តដើម/ហិកោ 

 

ពូជប្សាល (៨៥-១០៥ ផ្ៃង) 
៧០ x ២៥ ១ ៥៥ ០០០ 

៧០ x ៥០ ២ ៥៧ ០០០ 

 

ពូជកណាា ល (១០៥-១៣០ ផ្ៃង) 
៧០ x ៣០ ១ ៤៧ ០០០ 

៧០ x ៦០ ២ ៥ ០០០ 

ពូជធងន្់ (ខ ងជាង ១៣០ផ្ៃង) ៧០ x ៣៥ ១ ៤០ ០០០-៤២ ០០០ 
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-ជតប្ៅផ្ន្ក្លរដាំៈ តគអាេដាំតោតោមពីររតរៀររ កដាំ និ្ងតលើករងដាំ។ ជតប្ៅផ្ន្ក្លរដាំគឺ

អាប្ស័យតៅនឹ្ងប្រតភទដី សាំតណើមដីនិ្ងរដូ ក្លលដាំដ ុះ។ េាំតោុះរដូ  សាដីតសើម ក្លរករ់ប្ារ់មាន្

ជតប្ៅរាក់លមមប្រមាណ ៣-៥ស.ម េាំខណកតៅរដូ ប្បាាំងគឺមាន្ជតប្ៅ ៥-៨ស.ម។ ទ កេតនា ុះជួរ ៥តឹក 

និ្ងេតនា ុះគ មព ២តឹក តៅ ៣តឹក។ 

-ក្លរតប្រើប្បាស់ជៈី ក្លរតប្រើប្បាស់ជីគឺតៅោមប្រតភទដី។ តៅតាំរន់្ដីែាេ់តប្រើជីអ  យតរ៉ា ជី DAP 

សប្មារ់ប្ទរ់បាត និ្ងសប្មារ់រាំរ៉ៃន្តពលតោតមាន្អាយ ៣-៤សបាា ហ៍។ 

ឃ.ការខលទ ំ 

-  ិធីដករលតោុះកនូ្ៈ ដករលតោុះកូន្តប្ក្លយដាំបាន្១៥ផ្ៃងតដយទ កខត១-២តដើមកនុង១គ មព តដយ

ទ កតដើមណាខដលមាន្សភាពតថាា សរឹងមា ាំកនុងក្លរលូតោស់។  

-ក្លរតធាើតមម  ន្ិងដក់ជៈី តប្ក្លយតពលដករលតោុះកូន្ ចារ់តទាើមតធាើតមម  ល ុះរយៈតពល៣០ផ្ៃង

តប្ក្លយតពលតោតមាន្សា ឹកពី៦-៨សន្ាឹកប្តូ តធាើតមម ដក់ជីជាតលើកទី២។ ជីរាំរ៉ៃន្ប្តូ ដក់តប្ក្លយពីដាំ

បាន្រយៈតពល ១០ផ្ៃង ដក់តៅឆ្ង យពីគល់ ១តឹក រេួពូន្ដីល រឱ្យជិតក ាំឱ្យទឹកហូរតប្ចាុះ និ្ងទរ់តដើម។ 

ង.ការព្បមូ្លទល 

តៅតពលលកាណៈរូរររស់តដើមមាន្ពណ៌តលឿងសងួ ត សា ឹកពណ៌តលឿងទ ាំ សាំរកខទាតប្កៀមប្សួយដូេ

ប្កដស សក់តោតតៃើងតមម ប្សួយ ប្ារ់ភាឺរតោងតហើយរឹង សាំតណើមកនុងប្ារ់ទរជាង២៥% គឺជាតពល

ត ោសមប្សរសប្មារ់ក្លរប្រមូលទល។ តោតខដលប្រមូលទលទលតហើយគួរសមងួតរហូតដល់សាំតណើម

ប្ារ់សថ ិតតៅប្តឹម១២-១៤%។ 

ច.ការទ រដរ់រូជ 

តដើមបីទ កពូជដាំបាន្លអ ប្តូ តប្ជើសតរីសតដើមខដលលអ មិន្ែពស់តពក ឬទរតពក ព ាំមាន្ជាំងឺនិ្ងសតា

លអិតរាំផាា ញ ពូជទាល់ទិន្នទលែពស់។ ប្ារ់ពូជប្តូ ហាលឱ្យសងួ តដល់សាំតណើមកនុងប្ារ់តៅសល់ ១៣ ដល់ 

១៤ភាគរយរកាទ កកខន្ាងខដលមាន្ែយល់តេញេូល។ 

១០-ចំណ ចខ្ៃ ងំ 

-ដាំណាាំតោតប្កហមអាេដាំបាន្២ដងកនុង១ឆ្ន ាំ 

-កសិករខតងទាល់រទពិតសាធន៍្ពីភាពតជាគជ័យផ្ន្ក្លរដាំឱ្យាន តៅ ិញតៅមក ខដលតធាើឱ្យកសិករ

មាន្ក្លរយល់ដឹងក្លន់្ខតេាស់ពី ិធីផ្ន្ក្លរដាំដ ុះពី១ឆ្ន ាំតៅ១ឆ្ន ាំ ខដលអាេទទួលបាន្េាំណូលសមរមយ 

-ប្គួសារតៅជន្រទអាេរកប្បាក់េាំណូលនិ្ងកផ្ប្មពីក្លរស ីឈ្នួ លពលកមមតលើក្លរដាំដ ុះក្លរប្រមូល

ទលខទាតោត និ្ងរកសាំរកតោត។ 

-រកេាំណូលបាន្សមរមយ មិន្សូ ហត់តន្ឿយ ស្រសា ីក៏អាេប្គរ់ប្គងក្លរដាំដ ុះបាន្ខដរ។ 
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១១-បញ្ហា ព្បឈម្ 

-ដាំណាាំតោតប្កហមងាយនឹ្ងងារ់ប្រសិន្តរើជួរនឹ្ងភាពរាាំងសងួ តប្តឹម១ខែ មិន្ដូេដាំណាាំដាំៃូងមី

ខដលកប្មងារ់ណាស់តប្ោុះធន់្នឹ្ងភាពរាាំងសងួ ត។  

-កសិករដាំដ ុះោមរតរៀរទសងតប្ពង ឆ្ន ាំែាុះបាន្ទល ឆ្ន ាំែាុះកម៏ិន្បាន្ទលអាប្ស័យតលើធមមជាតិ   

តដយតពលែាុះជួរនឹ្ងរញ្ញា តប្ាុះធមមជាតិរាាំងសងួ ត ព ាំសូ មាន្ទឹកតភាៀងប្គរ់ប្ាន់្ សតាលអិតដងកូ ស ីរាំផាា ញ 

 -ែរតេចកតទសដាំដ ុះ កសិករភាគតប្េើន្គឺដាំោមទមាា រ់ប្រផ្ពណីទាំងប្សុងប្បារ់តៗាន   
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