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I-ម្សចកតីម្ ត្ើម្ 

ា   តវ រឺជា្បរេទបខនលខដលម្អនា រពញនកយមវជាបខនលខដលផដលអ់តថ្បរោរន៍ដល់ស ែភាពវ

រោយអាចប ច្រភាររៅជាអនលក្់ក្៏ានវ ចមាកនឱ្យឆ្ាកនក្៏ានវ ឬ្ក្ឡុក្រ្វើជារេសរជៈក្៏ាន។វ រៅក្មពុជាវ     

ា   តភាររ្ចើន្តូិានោរំៅតំបន់ែពស់រាបខដលម្អនអាាសធាត ្តជាក្់។វ ពូរា   តែលុះក្៏អាចោរំៅ

តំបន់ក្ណាត លានខដ វ ប៉ែ ខនតរមើមតូច។វ ា   តងាយ្សួលោដំ ុះ នកង្បមូលផល។វ រមើមា   តវ ម្អនទំហំវ

នកង្ទង់្ទយរៅតាមពូរវ្បរេទដីវនកងលក្ខែណ្ឌ អាាសធាត ។ ា   តម្អនត្មូិា ែពស់ក្នុងទីផា បខនល

រៅក្មពុជា។វរដើមបីឆ្ក្់យក្ឱ្ាសខដលទីផា ក្ំព ង្តូិា វនកងជាពករសសរដើមបីរលើក្ក្មពស់ក្្មកតរីិភាព

ាន់ខតលា្បរសើ  ក្សកក្ រួ ខក្ខ្បទម្អល ប់ផ្នា ដ ុះតាមខបប្មៅជាតករៅរ្វើា ោដំ ុះតាមត្មូិា ទីផា វ

តាមា បញ្ជជ ទកញវនកងអន ិតតក្សកក្មៅតាមក្កចចសនាវអន ិតតបរចចក្រទសក្សកក្មៅទំរនើបវាត់បនថយក្ម្អល ងំ

ពលក្មៅវនកងរដើមទ នផលកតវា រ្បើ្ាស់ធាត ចូលក្សកក្មៅឱ្យាន្តឹម្តូិវម្អន្បសកទធភាពវរទើបទទួល

ានទកននផលលា។ 
 

II-លកខខណឌ បរិស្ថា ន៖ 

១-លក្ខែណ្ឌ ដោីដំ ុះ៖ 

 ដំណំាា   តវ អាចដ ុះលតូលាស់ានលាល ុះ្តាម្អន បបទឹក្វ នកងដីម្អនរីជាតក្ាប់្ាន់។វ ដី

្តូិម្អនោ ធាត ស ើរាងគរ្ចើនវនកងម្អនក្្មកតវpH ចាប់ពីវ៥.៥វរៅវ៦វរទើបអាចទទួលានទកននផលែពស់។វ

ដីលាយែាច់វឬដីលាប់រឺលាបំផ តស្ម្អប់ដំណំាា   ត។ 

២-លក្ខែណ្ឌ អាាសធាត ៖ 

ា   តវអាចដ ុះលូតលាស់លារៅតំបន់ខដលម្អនអាាសធាត ្តជាក្់ក្នុងក្្មកតសីត ណ្ហ ភាពចរ ល្ ុះ

ពីវ១៥វរៅវ២៤អងារស។វដំណំារនុះវមកនអាចដ ុះលូតលាស់ានលារៅតំបន់ខដលម្អនសីត ណ្ហ ភាពែពស់វ

ឬម្អនរេលៀងធាល ក្់រ្ចើនរ្ុះរទ។វទីតាំងចម្អា  ស្ម្អប់ោដំ ុះវ ្តូិជាដីមកនលកចទឹក្វ រៅរកត្បេពទឹក្វម្អន

្បព័នធរ្ោច្សពវមកនសថ កតរ្ាមមលប់វម្អនពនលឺ្ពុះអាទកតយ្រប់្ាន់។ 

III-បម្ចេកម្រសដាំដាំណាំការ ៉ុត៖ 

១.ា រ ៀបចដំ៖ី 

ក្សកក្ ្តូិេជួ រាស់ដីឱ្យានពីវ២វ រៅវ៣ដង។វ រ្វើា សម្អា តរមៅ វ រាស់ដីឱ្យានរាបរសៅ ើលាវ នកង

ហាលដីពីវ៧វរៅ១០ផ្ែៃវ រដើមបីសម្អល ប់រមររារផសកត។វ្តូិោក្់រីក្ំប៉ែ សត ៍ចំនួនវ២០-៣០រតាន/ហកក្តាវម ន

រពលេជួ រាស់វ រដើមបីបរងាើនោ ធាត ស ើរាងគរផសងៗ។វ ទំហំ ងម្អនទទឹងចរ ល្ ុះពីវ ៨០-១០០វ សង់ទខីម៉ែ្តវ

បរណាត យ ងអា្ស័យរលើសណាឋ នដីជាក្់ខសតងវចរ ល្ ុះពី ងមួយរៅ ងមួយវ៥០សង់ទីខម៉ែ្តវនកងក្មពស់ ង

ចរ ល្ ុះពីវ២០-៣០សង់ទីខម៉្ែ ត។ 
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២.ា រ្រើសរ ើសពរូ៖ 

រៅ្បរទសក្មពុជា ពូរា   តជារ្ចើន្តូិាន្ំចូល។វ ពូរមួយចំនួន្ំចូលរោយ្ក្ុមហ  នក្នុង

្សុក្វ ខដលម្អន្បេពពី្បរទសចកនវ ផ្ែវ នកងរិៀតណាម។វ ក្សកក្ ្តូិរ្រើសរ ើសពូរា   តខដលម្អនវវវ

លក្ខណ្ៈសមបតតកដូចខាងរ្ាម៖ 

-ពូរ្តូិម្អន្បេពចាស់លាស់វ 

-ពូរម្អនអ្តាដំណ្ ុះែពស់ចាប់ពីវ៨៥វរៅវ៩០% 

-ពូរម្អនអាយ ាលក្ំណ្ត់្តឹម្តូិ 

-ពូរ្ន់រៅនឹងអាាសធាត វសតវលាកតវនកងរំងឺ 

-ពូរខដលផតល់ទកននផលែពស់ 
 

៣.ា ោដំ ុះ៖ 

ដំណំាា   តវ ជាទូរៅោំ្ ាប់ផ្ទៃ ល់វ (ោប្ាប់ផ្ទៃ ល់)វ ពីរ្រុះវាានផតល់រមើមខិងលា។វ ចំររុះ

ពូរ្តូិរ្បើ្ាស់វ ចរ ល្ ុះពវី ៥វ រៅវ ៦រ.ក្/ហកក្តា។វ ឫសខក្ិា   តម្អនា  ើក្លូតលាស់រលឿនវ រហើយ

ឫសខក្ិរនុះរហើយវខដលានិច្ិតតន៍រៅជារមើមា   ត។ 

ម នរពលយក្រៅោំ្ តូិយក្្ាប់ា   តរៅោក្់ហាលផ្ែៃ យៈរពលពីវ២វរៅវ៣រម្អ៉ែ ងវប ៃ្ ប់មក្

្តូិយក្្ាប់រ្ុះរៅ្តាំទកឹ្រតត អ  នៗពីវ២៥វ រៅវ៣០្ទីវ រដើមបីសម្អល ប់រមររារវ ខដលជាប់មក្ជាមួយ

្ាប់ពូរដំណំា។វរោយខឡក្វស្ម្អប់ពូរខដលាន្បឡាក្់ឬក្ូដថ្ន ាំ រ រំងវឺមកនចំាាច់្តាំទឹក្រតត រទវ

រដើមបីក្ ំឱ្យាត់បង់ោ ធាត ថ្ន ាំ រ រំង។ឺវប ៃ្ ប់មក្វយក្្ាប់ពូររៅលាយជាមួយដីែាច់វ (្ាប់ពូរ

សក្មៅភាពេជួ រាស់ដីវា ោក្់រីក្ំប៉ែ សត ៍វនកងា រលើក្ ង 

្បរេទពរូា   តមួយចំននួខដលក្សកក្ ានោដំ ុះក្នុង្បរទសក្មពុជា 
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១ភារវនកងដីែាចវ់៤ភារ)វរដើមបីឱ្យ្ាប់ពូរមកនសា កតជាប់ាន វនកងដ ុះលូតលាស់ានឆ្ប់ ហ័ស។វ្តូិោំ

បីរួ ក្នុងមួយ ងវរោយចរ ល្ ុះពីរ មពមួយរៅរ មពមួយវ៣០សង់ទីខម៉្ែ តវររ្ៅោក្់្ាប់ពូរវ១.៥ 

សង់ទីខម៉ែ្តវនកងោក្់្ាបព់ីវ១-២្ាប់ក្នុងមួយ រតត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤.ា រ្បើ្ ាសរ់វី៖ 

ម នរ្បើ្ាស់រីវចំាាច់្តូិរ្វើា ិច្ភារ ក្ក្្មកតោ ធាត ចកញ្ច ឹមខដលម្អនរៅក្នុងដីជាម នសកន។វ

អាចរ្បើ្ាស់រីលាមក្សតវវនកងរីក្ំប៉ែ សត ិ៍ចរ ល្ ុះពីវ២០-៣០រតាន/ហកក្តាវម នរពលេជួ រាស់ដីវឬម នរពល

រ ៀបចំដី។វរពលរិលាវនកងក្្មកតផ្នា រ្បើ្ ាស់រីរីមីវម្អនដូចខាងរ្ាម៖វ 

រពលរិលា ដណំាក្ា់ល ្បរេទរ ី ក្្មកតរ្បើ្ ាស ់

រលើក្ទី១ 
រពលដំណំារចញសនលឹក្ពកតវ(រួ  លំាយរីជាមយួ

ទឹក្យក្រៅរ្ោច) 

អ  យរ  វ(UREA) ២្ាម/ម២ 

DAP (18-46-0) ១-១.៥្ាម/ម២ 

រលើក្ទី២ រពលដំណំារចញសនលឹក្វ៣-៤ អ  យរ  វ(UREA) ២្ាម/ម២ 

រលើក្ទី៣ រពលដំណំាចាប់រផតើមរចញរមើម 
អ  យរ  វ(UREA) ៣្ាម/ម២ 

ាលីវ(0-0-60) ២-៣្ាម/ម២ 

រលើក្ទី៤ រពលដំណំាម្អនរមើមវ(បំប៉ែនរមើម) ាលីវ(0-0-60) ៣-៤្ាម/ម២ 

ក្សកក្ ្តូិពកនកតយវ នកងតាមោនជា្បចំាវ រលើា លតូលាស់ បស់ដំណំាវ រដើមបីក្ំណ្ត់ប ច្ម្អណ្រី

ខដល្តូិរ្បើ្ាស់វរោយពកនកតយរលើសល ឹក្ដំណំាវក្នុងា ក្ំណ្ត់អំពីា ែវុះឬរលើសោ ធាត ចកញ្ច ឹម។ 

៥.ា ខែទ៖ំ 

៥.១.ា រ្ោច្សព៖ 

ម្អន្បព័នធទឹក្រ្ោច្សពមួយចំនួនខដលក្សកក្ នកយមរ្បើ្ ាស់ស្ម្អប់ដំណំាា   តវវរឺ្បពន័ធ

ទឹក្ោចស្ពសព ីងរល័  (Sprinkler)វទ រោោចរ  ន្ូបវ(Rain Tube)។ 

-្តូិរ្ោចទឹក្ឱ្យាន្រប់្ ាន់រៅ្សទប់ដីខាងរលើ។វ រៅរពលោំ្ តូិរ្ោចទឹក្ឱ្យានវ ២វ

រៅវ៣ដង/ផ្ែៃវរដើមបីឱ្យក្ូនា   តដ ុះលូតលាស់ានលា។ 

-ប ៃ្ ប់ពីដ ុះពនលក្្តូិរ្ោចទឹក្ឱ្យានវ២ដង/ផ្ែៃវរឺរពល្ពឹក្វនកងរពលលាៃ ច។ 



ររ្ម្អងោដំំណំាា   ត    ទំព័ ទីវ4 

 

-រៅ ដូិិសាវ្តូិរ្ោច្សពរៅចរ ល្ ុះរពលដីសៃួ តានរហើយ 

-្តូិម្អន្បព័នធស្ម្អប់បងហ ូទឹក្រចញ-ចូលរៅចរ ល្ ុះ ងនីមួយៗ 

 

 

 

 

 

៥.២.ា សម្អា តរមៅ ៖ 

ា សម្អា តរមៅ វ្តូិរ្វើរឡើងឱ្យានរទៀងទត់វររៀសវាងា ាត់បង់ោ ធាត ចកញ្ចមឹវរ្វើឱ្យដំណំា

លូតលាស់មកនលាវបំផ្ទល ញរ្មក្សតវចផ្្ងរផសងៗរៅក្នុងរមៅ ។វា រ្វើរមៅ រលើក្ដំបងូវរឺអាចរ្វើរៅរពល

ក្ូនដំណំាម្អនអាយ ចាប់ពីវ១៥ផ្ែៃរឡើង។ 

៥.៣.ា ្រប់្ រងរងំ៖ឺ ដណំំាា   តអាចរួបបញ្ជហ រំងឺមួយចំនួនដូចជា៖ 

ក្.រងំអឺ រសល កឹ្វ(Leaf spot)៖ បងាពីពពួក្ផសកតវរោយសល ឹក្ចាស់ៗវទទួល ងា បំផ្ទល ញដំបូងររ។វ

ោន មពណ៌្្បរផុះចាស់រៅជាអ រៗពណ៌្រតាន តរាង្រុងវជាមយួោន មពណ៌្រលឿងរៅរ ំិច្ញវខដលសញ្ជា រនុះ

រក្ើតម្អនរៅរលើសល ឹក្វនកងធាង។វសព ័  បស់ផសកតនឹងរាលោលបនតពីសល ឹក្ចាស់រៅដល់្តួយ។ 

វិ ច្ធានា ក្ម្អច ត៖់វ 

-រ្វើ្ប្ពឹតតក្មៅ្ាប់ពូរវរ្វើា សម្អា តវឬ្តាំ្ាប់ពូរជាមួយថ្ន ខំដលម្អនោ ធាត សក្មៅដូចជាវ

Thiram ឬវCaptanវរដើមបីា រ ក្ូនដំណំាពីា  លួយ។ 

-រដើមបីា រ វ នកងក្ម្អច ត់ផសកត្បរេទរនុះវ ក្សកក្ អាចរ្បើ្ាស់ថ្ន រំីមីក្សកក្មៅខដលម្អនធាត 

សក្មៅវដូចជាវ៖វIprodione, Copper formulations, Mancozebវនកង Chlorothalonilវ។ 

ែ.រងំ ឺលាក្ (Blight)៖ បងារឡើងពីពពួក្ាក្់រតវ ើវ រោយររារសញ្ជា ដំបូងរលចរចញជាោន ម

ពណ៌្រលឿងតចូៗខដលម្អនសណាឋ នជា្រុងៗរៅរលើសល ឹក្វ រោយចំណ្ ចក្ណាត លផ្នក្ខនលងរក្ើតរំងឺខ្ប

រៅជាសៃួ តវរ្ាយមក្ខ្បរៅជាចំណ្ ចអ រៗពណ៌្រតាន តវនកងម្អនោន មពណ៌្រលឿងព័ទធរ ំិច្ញ។ 

វិ ច្ធានា ា រ វនកងក្ម្អច ត៖់វម្អនិច្ធានា ចមបងៗក្នងុា ្រប់្រងរំងដឺូចខាងរ្ាម៖ 

-រ្រើសរ ើសពូរដំណំាខដលម្អន្បេពចាស់លាស់វនកងម្អន្បឡាក្់ថ្ន រំីមីក្សកក្មៅ្តឹម្តូិ 

-អន ិតតិច្្ីោស្ពសតឆ្ល ស់ម ែដំណំា 

-រ្បើ្ាស់ថ្ន សំម្អល ប់ាក្់រត ើវ ខដលម្អនធាត សក្មៅវCopper រឺអាចពនារពលផ្នា ិច្ិឌ្ឍ បស់

រំងវឺនកងាញ់ថ្ន ំ្ បរេទរនុះវរដើមបីា រ រៅដំណាក្់ាលដំបូង(ដំណាក្់ាលា   តរៅតូច)។ 

 

្បពន័ធទឹក្ស្ពសព ីនរល័  (Sprinkler) ទ រោទឹក្ោចវរ  ន្ូបវ(Rain Tube) ា រ្ោចទឹក្តាមទម្អល ប់ 
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រ.រងំ ឺលយួទនវ់(Soft Rot)៖វបងារោយាក្់តា ើ 

វិ ច្ធានា ា រ វនកងក្ម្អច ត៖់ 

-រ្វើា សម្អា តវនកងក្រមៃចរចាលរាល់  ក្ខជាតកខដលម្អនរំង ឺ

-ាញ់ថ្ន រំីមីក្សកក្មៅខដលម្អនធាត សក្មៅវ Copper Oxychloride ចំនួនពី រលើក្វ រោយាញ់

រលើក្ទីពី ប ៃ្ ប់ពីវ ២សាត ហ៍រ្ាយពីាញ់រលើក្ទី១។វ ថ្ន ំ្ បរេទរនុះវ រឺអាចាញ់រ្ចើនបំផ តវ ២ដង

ប៉ែ រណាណ ុះក្នុង១ ដូិោដំ ុះ។វ 

៥.៤.ា ្រប់្ រងសតវលាកត៖  

ដំណាក្់ាលលាបំផ តវ ក្នុងា ក្ម្អច ត់ពួក្ដងាូិវ ្តូិរ្វើក្នុងដំណាក្់ាលក្នូដងាូិវ រហើយ្បរេទថ្ន ំ

ខដលអាចរ្បើ្ ាស់ស្ម្អបក់្ម្អច ត់វ ជា្បរេទថ្ន ខំបបរីិោស្ពសតដចូជាវ Bacillus-thuringgiensis 

subsp.aizawai ជារដើមវ នកងថ្ន រំីមីក្សកក្មៅមួយចំនួនរទៀតខដលម្អនធាត សក្មៅវ Flubendiamide 

Chlorfenapyr Chlorantraniliprole  Emamectin-benzoate Indoxacarb  Fipronil, ...រោយក្សកក្ 

្តូិរ្បើឆ្ល ស់ាន រៅិច្ញរៅមក្វរដើមបីា រ ភាពោ  ំបស់ដងាូិ។ 

៦.ា ្បមលូផល៖ 

ជាទូរៅវដំណំាា   តោដំ ុះ យៈរពលពីវ១០០វរៅវ១២០ផ្ែៃវរទើបអាច្បមូលផលាន(អា្ស័យរលើ

ពូរ)។វ ម នរពល្បមូលផលវ ្តូិបញ្ឈប់ា រ្បើ្ាស់ថ្ន រំីមីក្សកក្មៅឱ្យានពីវ ៧-១០ផ្ែៃ។វ ្តូិពកនកតយ

រមើលទំហំរមើមា   តវ វ រមើមមកនរោព តរៅខផនក្ក្ណាត លវ ក្សកក្ ្តូិបនថយា រ្ោច្សពវ ោ៉ែ ងរហាច

ណាស់ឱ្យានពីវ២វរៅ៣សាត ហ៍វម នរពល្បមូលផលវរដើមបីឱ្យរមើមា   តម្អន សជាតកខផាមវនកងសមបួ 

រីិជាតក។ 

IV-គម្រោងននការចាំណយម្លើការដាំដាំណាំការ ៉ុត៖ 

ររ្ម្អងោដំំណំាា   តរនុះវានសកក្ារៅចម្អា   បស់ក្សកក្ ខដលោដំ ុះដំណំាា   តវសថ កតរៅេូមក

ក្ាល្ពលានវសងាា ត់អតូារ  វ្ក្ុងផ្ប៉ែលកនវរែតតផ្ប៉ែលកន។ 

-ទំហំដីោដំ ុះ ៖វ១៦០០ខម៉ែ្តារ  វវ(វទទឹង៤០ម x បរណាត យ៤០មវ) 

-ទំហំ ង ៖វទទឹង១មវxបរណាត យ៣៩មវក្មពស០់,៣មវចរ ល្ ុះ ងវ០,៥ម 

-ចំនួន ង ៖វ២៦ ងវចរ ល្ ុះ ងវ០,៥មវទ ក្រម្អល ត 

-្បរេទពូរ ៖វពូររ ៅ្ ុះ្ីម្អ៉ែ វ បស់្ក្ុមហ  នអ ីសរិសស ីតវ(East-West Seed)  

-ោំ្ ាប់ផ្ទៃ ល់ ៖វោក្់ោំ្ ាប់ យៈរពលពីវ៥វរៅវ១០ផ្ែៃវរទើប្ាប់ដ ុះវ 

-្បព័នធទឹក្ ៖វរ្បើ្បព័នធទឹក្វទ រោោចវរ  ន្ូបវ(Rain Tube) 

- យៈរពលោ/ំិដត ៖វោពីំវ១០០វរៅវ១២០ផ្ែៃវរទើប្បមូលផលវ 

-រ្ាយ្បមូលផល ៖វទ ក្ចរ ល្ ុះរពលហាលដីវនកងសម្អា តរមៅ វពី៧វរៅ១០ផ្ែៃវវ 
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- ដូិាលោដំ ុះ ៖វអាចោាំនរពញ១ឆ្ន ំវនកង១ឆ្ន ំោាំន២ិដតវ 

-ទកននផលក្នុង១ ងវវវវ ៖វជាម្យមវ៣រ្ក្ /ម២វឬវ១១៧រ្ក្/ ងវ 

-ទកននផលក្នុង២៦ ង ៖វ១១៧រ្ក្វx២៦ ង=៣០៤២រ្ក្ 

-ទីផា  ៖វឈ្ៅួ ញច ុះទកញដល់ចម្អា  វឬដឹក្មក្ទីផា រាុះដ ំ 

-តផ្មល ៖វពីវ៣,០០០-៥,០០០រ ៀល/រ.្ក្វ(តផ្មលជាម្យម៤,០០០រ ៀល/រ.្ក្)វ 

-ត្មូិា ទ នវ ៖វា ោាំ   តរលើផ្ផៃដីទំហំវ១៦០០ខម៉ែ្តារ  វវវ 

វវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ្តូិា រដើមទ នចាប់រផតើមវ៧,០០៤,៩00រ ៀលវ(ម្អនដីផ្ទៃ ល់ែលួន) 
 

ចណំាយិច្នករោររលើា រ ៀបចំ្ បពន័ធ

រ្ោច្សព 

ចណំាយយរលើា ោដំ ុះវនកង

ខែទវំ/ិដត 

ចណំាយស  ប 

ិដតចាបរ់ផតើម 

4,100,000 រ ៀល 2,904,900 រ ៀល 7,004,900 រ ៀល 
 

 

៤.១.ា ិច្ភាររសដឋក្កចចរលើា ោាំ   តក្នុង១ិដតវរលើផ្ផៃដវី១៦០០ខម៉្ែ តារ  វ៖ 
 

ចណំាយ ចណូំ្ល ចរំណ្ញ ផ្ែលរដើម/រ.ក្ ចរំណ្ញ/រ.ក្ 

3,486,983វរ ៀល 12,168,000 រ ៀល 8,681,017 រ ៀល 1,146រ ៀល 2,853រ ៀល 

 

៤.២.ចណូំ្ល-ចណំាយលមាកតរលើា ោាំ   ត៖វរលើផ្ផៃដវី១៦០០ម៉ែ២វក្នុង១ិដត យៈរពលវ៩០-១០០ផ្ែៃ 
 

ល  ម ែចណំាយ ឯក្តា ចនំនួ 
តផ្មលរាយវ

(រ ៀល) 

ចនំនួិដត

 រំលាុះ 

តផ្មលស  បវ

(រ ៀល) 

ចាំណូលពកីារលក់ការ ៉ុត     

1 ចំណូ្លពីា លក្់ា   ត រ.ក្ 3,042 4,000   12,168,000 

ចាំណយសរ៉ុប ក+ខ   3,486,983 

ក-ការចាំណយផ្របរបួល   2,904,900 

1 ្ាប់ពរូ ្ាម 160 1,000   160,000 

2 ា រ ៀបចំដីវេជួ រាស់ រលើក្ ង ហកក្តា 0.16 2,000,000   320,000 

3 ោបក្ូនវ(ក្ម្អល ងំពលក្មៅ២្ក្់) ្ក្ ់ 2 30,000   60,000 

4 រីវ(N-P-K-Ca-Mg) រ.ក្ 80 2,500   200,000 

5 រីក្ំប៉ែ សត ិ៍/រលីាមក្សតវ រ.ក្ 3200 500   1,600,000 

6 ថ្ន កំ្សកក្មៅ (លាយថ្ន វំ២០លី្ ត/្ ង) ្ ង 12 3,000   36,000 

7 ផ្ែលឈ្នួ លាញ់ថ្ន /ំរកី្សកក្មៅ ដង 6 20,000   120,000 
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8 រ្បងឥនៃៈ(ោងំ/ម្អ៉ែស ូត) លី្ត 23 4,300   98,900 

9 ផ្ែលឈ្ៅួ លសម្អា តរមៅ (២ដងx៣្ក្់) ដង 6 30,000   180,000 

10 ផ្ែលឈ្នួ លរលើា ្បមូលផល ្ក្ ់ 3 30,000   90,000 

11 ា រិចែចប់/ដឹក្រញ្ជូន ិរគ 1 40,000   40,000 

ខ-ចាំណយម្ិនផ្របរបលួ/ម្េរ   582,083 

1 ្បព័នធរ្ោច្សព ក្ំរបល 1 1,025,000 4 256,250 

2 ្ ងាញ់ថ្ន វំ(ចំណ្ ុះ ២០លី្ ត) រ្រឿង 1 150,000 6 25,000 

3 ម្អ៉ែស ីនបូមទឹក្ ្ ង 1 2,800,000 10 280,000 

4 ក្ខស្ពញ្ចង្បមូលផល ក្ខស្ពញ្ចង 5 25,000 6 20,833 

ចាំម្ណញសរ៉ុប 8,681,017 

ចំណាយផ្ែលរដើមក្នងុា ោាំ   ត ១រីឡូ្ាម 1,146.28 

ចំរណ្ញពីា ផលកតដំណំាា   ត ១រីឡូ្ាម 2,853.72 

 

V-លរធភាពចាំម្ណញម្ដយផ្ ែ្កម្លើនិនាា ការតនម្ៃ ៖ 

-តផ្មលទបបំផ ត៖វ៣,០០០រ ៀល/រ.្ក្វ 

-តផ្មលែពស់បំផ ត៖វ៥,០០០រ ៀល/រ.្ក្ 
 

ក្ ណ្ ី
ទកននផល 

រ.ក្ 

តផ្មលវ 

(រ ៀល/រ.ក្) 

ចណូំ្លវ

(រ ៀល) 

ចណំាយវ

(រ ៀល) 

ចរំណ្ញ 

រ ៀល % 

 ក្ ណី្ទី១  3,042 3,000 9,126,000 3,486,983 5,639,017 162% 

 ក្ ណី្ទី២  3,042 3,500 10,647,000 3,486,983 7,160,017 205% 

 ក្ ណី្ទ៣ី  3,042 4,000 12,168,000 3,486,983 8,681,017 249% 

 ក្ ណី្ទី៤  3,042 4,500 13,689,000 3,486,983 10,202,017 293% 

 ក្ ណី្ទី៥  3,042 5,000 15,210,000 3,486,983 11,723,017 336% 
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VI-ផ្ខែរចវាក់តនម្ៃ៖ 

 

 
 

VII-តរមូ្វការចាំនួនន ៃ្ដីសរោប់ការដាំដ៉ុុះវិលជ៉ុាំម្ដើម្បីររួលបានចាំណូល ៦,០០០ ដ៉ុល្លៃ រ/នេៃ 
 

ករណ ី លរធ្លជាក់ផ្សតងកាងុ១ហិកតា ផ្្នការ 

ខផាក្តាម 

តផ្មលលក្់/

រ.ក្ 

ទកននផល 

ជាម្យម 

រ.ក្/ហកក្តា 

តផ្មល 

រ ៀល/វ

រ.ក្  

ចំណូ្លពីា  

លក្់ស  ប 

  

ចំណូ្លពីា លក្ ់

ឱ្យាន 6,000$ 

 =24,000,000៛ 

ត្មូិា  

ផ្ផៃដីោ/ំិដត 

ជាហកក្តា 

ត្មូិា ផ្ផៃដី 

ោដំ ុះិច្លរ  ំ

ជាហកក្តា 

A B C D=B*C E F=E/D G=F*135(1) 

ក្ ណី្ទី១ 19,000 3,000 57,000,000 24,000,000 0.42 56.84 

ក្ ណី្ទី២ 19,000 3,500 66,500,000 24,000,000 0.36 48.72 

ក្ ណី្ទ៣ី 19,000 4,000 76,000,000 24,000,000 0.32 42.63 

ក្ ណី្ទី៤ 19,000 4,500 85,500,000 24,000,000 0.28 37.89 

ក្ ណី្ទី៥ 19,000 5,000 95,000,000 24,000,000 0.25 34.11 
  

(1)- យៈរពលោកំ្នុង១ិដតវ=១៣៥ផ្ែៃរោយបកូ្បញ្ចូល យៈរពលហាល/សម្អា តដីវ១៥ផ្ែៃ 

 

 

 

 

 

 

 

ក្សកក្  

ឈ្ៅួញក្ណាត ល 

-លក្់៣,០០០៛/រ.ក្ 

-ផ្ែលរដើមផលកតវ១១៤៦៛/រ.ក្ 

-ចំរណ្ញ២,៨៥៣៛/រ.ក្ 

 

 

អនក្លក្រ់ាយ 

អនក្រ្បើ្ាស់ 

-លក្់៤,០០០៛/រ.ក្វផ្ែលដឹក្រញ្ជូនវរលើក្ោក្់វ(៥០០៛/រ.ក្)វវវវ

ាតា់ ែូចខាតវ(១០០៛/រ.ក្)វចំរណ្ញវ(៤០០៛/រ.ក្) 

 

 
-លក្់៧,០០០៛/រ.ក្វក្ម្អល ងំពលក្មៅលក្វ់រួលតូបវ(៥០០៛/រ.ក្)វ

ា ែូចខាតវ(៥០០៛/រ.ក្)វចំរណ្ញវ(២០០០៛/រ.ក្) 
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IIX- ហានិភ័យ  

តាម យៈផ្នា ច ុះសកក្ាផ្ទៃ ល់ជាមួយក្សកក្ ោដំំណំាា   តវ ម្អនហានកេ័យមួយចំនួនខដលអាច

រក្ើតរឡើងជាយថ្រហត រលើដំរណ្ើ ា ោដំ ុះវ បងាផលិច្ាក្វ នកងប៉ែុះរល់ដល់ផលកតក្មៅ បស់ក្សកក្ ។វ

ហានកេ័យចមបងៗម្អនដូចខាងរ្ាម៖ 

ល.  
្បរេទ

ហានកេយ័ 
ពកពណ្៌្ ហានកេយ័ វិ ច្ធានា  

១ 
ហានកេយ័វ

ផលកតក្មៅ 

-អាចរួបា បំផ្ទល ញពីសតវ

លាកតវ(ដងាូិហវូងវនកងដងាូិ

ដី)វនកងរងំាឺក្់រត ើវផសកត 

-រេលៀងធាល ក្់រ្ចើនវ 

-រួ រ្រើសរ ើស្បរេទដីែវនកងខក្ខ្បដីឱ្យានលាវតាម យៈ

ា រ្បើរកី្ំប៉ែ សិ៍វ ្យងូអងាា ម នកងរលើក្ ងក្មពស់វ ២០វ រៅវ

៣០ស.មវរដើមបីឱ្យា   តចាក្់រមើមានលា។វ 

-ោឆំ្ល ស់ម ែដំណំា រដើមបីាតប់នថយ្បជាក្ ដងាូិហវូងវ នកង

 ក្ារ ណ្ភាពដី។វ 

-រ ួរ្បើ្ាស់ិច្ធានា វ ដូចជារ្បើ្ាស់ថ្ន  ំ BT ស្ម្អប់

ដងាូិហវូងវនកងវTrichoderma ស្ម្អប់រងំផឺសកត។ 

-ររៀសវាងោាំ   តរៅ ដូិខដលម្អនរេលៀងធាល ក្់រ្ចើនវរ្រុះ

រ្វើឱ្យា   តរបួបញ្ជហ រំងផឺសកតវនកងាក្់រត ើ។ 

-រួ ោដំ ុះក្នងុផៃុះសំណាញ់វ រដើមបីា រ សតវលាកតបំផ្ទល ញវ

នកងអាចោាំន្រប់ ដូិ។ 

២ 
ហានកេយ័វ

ទផីា  

ា ្បក្តួ្បខរងតផ្មលវ 

រ ណ្ភាពវប ច្ម្អណ្។ 

តផ្មលទបជាងវ១២០០៛

ក្នុង១រ.ក្វមកនទទួលាន

ផលចំរណ្ញ 

-រ ៀបចំខផនា ផលកតិច្លរ ំស្ម្អប់ផគត់ផគងទ់ីផា ឱ្យាន

រទៀតទត។់ 

-ខសវង ក្្បរេទពូរវខដលជាត្មូិា ទផីា  

-ាត់បនថយចំណាយមួយចំនួនខដលមកនចំាាច់វ រដើមបីឱ្យ

ផ្ែលរដើមផលកតែយច ុះ។ 

-រ្វើក្កចចសនាជាមួយអនក្ទកញវ នកងក្ំណ្ត់អពំី ដូិ ាលោំ

ដ ុះវា ្បមូលផលវនកងា លក្់តាម ដូិ។ 

-ផលកតឱ្យានទងំប ច្ម្អណ្វនកងរ ណ្ភាព 

-រ្វើា ្ោិ្ជាិពត័ម៌្អនទីផា ចំាាច់ 

៣ 
ហានកេយ័វ

ហក ញ្ាិ តថុ 

ដំណំាម្អនិដតរីិច្តខិងវ

ខដលប៉ែុះរល់ដល់

ចំណូ្ល្បចំាផ្ែៃ 

 

រួ ោបំខនថមនូិ្បរេទបខនលខដលម្អនិដតរីិច្តែលវីរដើមបី 

រោុះ្ោយចំណូ្ល្បចំាផ្ែៃ។ 
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XI-ម្សចកតីសនាិដា ន៖ 

 ា   តវរឺជាបខនលខដលម្អនត្មូិា ទីផា ែពស់វប៉ែ ខនតក្សកក្ ក្មពុជាមកនសូិ ម្អនា ោដំ ុះរ្ចើនរៅ

រឡើយវ រោយោ ា   ត្តូិា ្បរេទដីសម្សបរទើបអាចោដំ ុះាន។វ ដចូរនុះវ រហើយរទើបដំណំាា   ត

ភាររ្ចើន្ំចលូពី្បរទសរកតខាងដចូជាវរិៀតណាមវផ្ែវនកងចកន។វបចចុបបននវដំណំាា   តវម្អនោដំ ុះរៅ

តាមបណាត រែតតមួយចំនួនដូចជាវ រែតតមណ្ឌ លរី ើវ ររ្កោត់វ ាត់ដំបងវ ប ៃ្ យម្អនរ័យវ នកងផ្ប៉ែលកន។វ

ា ោដំ ុះដំណំាា   តវ ទមទ ឱ្យក្សកក្ ម្អនបរចចក្រទស្តឹម្តូិវ រដើមបីទទួលានទកននផលែពស់។វ ជាក្់

ខសតងក្សកក្ រៅេមូកក្ាល្ពលានវសងាា ត់អតូារ  វ្ក្ុងផ្ប៉ែលកនវរែតតផ្ប៉ែលកនវោាំ   តទទួលានទកននផលវ

៣រ.ក្/ម៉ែ២វឬ១៩រតាន/ហកក្តាវរឺជាទកននផលមួយលាបងគួ របើរ្ៀបរៅនឹងទកននផលដំណំាា   តខដលោរំៅ

រែតតមណ្ឌ លរី ើវានចរ ល្ ុះពីវ១០-៣០រតាន/ហកក្តា។វក្សកក្ រួ ខតសកក្ាបខនថមអពំីពរូា   តខដលសម

្សបនឹងអាាសធាត ក្នុងតំបន់វនកងខសវងយល់អំពីបរចចក្រទសោដំ ុះវរដើមបីទទួលានទកននផលែពស់។វ 

ា   តមកនសូិ ែវុះទីផា រ្ុះរទវ ពីរ្រុះម្អនឈ្ៅួ ញមក្ទទលួទកញដល់ចម្អា  វ នកងម្អន្ក្ុមហ  នវ ឬ

ផា ទំរនើបានទំ្ក្់ទំនងទកញជាបនតប ៃ្ ប់។វ ជាក្់ខសតងស្ម្អប់ក្សកក្ ោាំ   តរៅរែតតផ្ប៉ែលកនវ ម្អន

ឈ្ៅួ ញក្ណាត លមក្្បមូលទកញដល់ចម្អា  ក្នុងតផ្មលវ ៣០០០រ ៀល/រ.ក្វ ខដលផ្ែលរដើមផលកត្តឹមខតវ

១,១៤៦រ ៀល/រ.ក្វវវរោយក្សកក្ អាចចំរណ្ញវ២,៨៥៣រ ៀល/រ.ក្៕ 
 

 

3 
របភពសិការស្ថវរជាវ៖ 

- ក្សកក្ ោដំំណំាា   តវរៅេូមកក្ាល្ពលានវសងាា ត់អូតារ  វ្ក្ុងផ្ប៉ែលកនវរែតតផ្ប៉ែលកនវ 

- ឯក្ោ បរចចក្រទសដំណំាា   តវផ្ន្ក្សួងក្សកក្មៅ  ាខ ្បម្អញ់វនកងរនោទ 

( https://elibrary.maff.gov.kh )    

- ឯក្ោ បរចចក្រទសោាំ   តវរៅ្បរទសរិៀតណាមវ

https://www.maygieotrong.com/2016/10/huong-dan-ky-thuat-trong-ca-rot-hieu-

qua.html  

https://elibrary.maff.gov.kh/
https://www.maygieotrong.com/2016/10/huong-dan-ky-thuat-trong-ca-rot-hieu-qua.html
https://www.maygieotrong.com/2016/10/huong-dan-ky-thuat-trong-ca-rot-hieu-qua.html



