១-្រកុមដី ៃ្រពែខមរ
ជ្របេភទដីមយ៉ ងែដលេកើតេឡើងេលើទំនបលបប់ជំនន់ចស់ ឬទំនបលបប់ជំនន់លបប់សំណឹក
ែដល យនភពៃន្របូហីល
្វ
មនលកខណៈជខ ច់ជេ្រមជង ៥០ ស.ម។
្របមណ ១១ ភគរយ ៃនដី

ដី្របេភទេនះមន

ំដុះ្រសូវសរុប។ ដីេនះ្រតូវបនេគែបងែចកជពីអនុ្រកុមខុសគន៖

មួយគឺអនុ្រកុមខ ច់ម៉ត់ និងមួយេទៀតអនុ្រកមខ ច់េ្រគើម។
្រកុមដីៃ្រពែខមរលំបកកនុងករ្រគប់្រគង ស្រមប់ផលិតកមមដំ

ករេ្រ

ច្រសពេទ េហើយជីជតិៃនដីក៏តិចែដរ។

េនះេកើតមននូវកង្វះ
ទប

មករពិេ

ធន៍េនផទះកញចក់បង្ហញថ ដី

រធតុ N, P, K, S និង Mg។ មិនែតប៉ុេ

េហើយករ្រគប់្រគងជីជតិមនករលំបក

លំបកកនុងករត្រមូវ
២-្រកុមដី ្របទះ

ំ ្រសូវ។ ដីេនះពុំសម្រសបចំេពះ

េ

យ

្ណ ះក្រមិតៃន

រធតុសរ ី ងគ

រដីេនះងយ្រជបទឹក

រធតុ េទនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់ដំ

និងមនករ

ំ។

ង

ជ្របេភទដីេកើតេឡើងេលើទំនបលបប់ជំនន់ចស់ ឬទំនបលបប់ជំនន់ ជលបប់សំណឹក ែដល
មនខ ច់ក្រមស់តិចជង ៤០ ស.ម ដី្រសទប់េ្រកមមន យនភពលបប់ ឬឥដ្ឋ។
ដី្របេភទេនះជដីដំ
ដី្របទះ

ំ ្រសូវទូេទ និងមន្របមណ ២៨ ភគរយ ៃនតំបន់

ង្រតូវបនេគេធ្វើចំ

ត់ថនក់ជ ៣ អនុ្រកុមេផ ងគន េ

្រសទប់េ្រកម ែដលមនឥទធិពលេលើករចក់ឬសរបស់ដំ

ំដុះសរុប។ ្រកុម

យែផ្អកេលើលកខណៈៃនដី

ំ និងករ្រជបទឹក។ អនុ្រកុមទំង

េនះមន៖ អនុ្រកុម ក់ អនុ្រកុមដីឥដ្ឋ្រសទប់េ្រកម និងអនុ្រកុមដីលបយ្រសទប់េ្រកម។ ដី
េនះមនករលំបកកនុងករ្រគប់្រគង

ស្រមប់ករេ្រ

ច្រសព និងេ្របើ្របស់ទឹក

ទទួលទិននផលចំេណញ។
៣-្រកុមដី
ដី

ចំេពះផលិតកមមដំ

ំ ្រសូវ។

្របសិនេបើរចនសមព័នធ

ច្រតូវបនេ្របើកុងតៃម្ល
ន
េថក េនះេគសងឃឹមថនឹង

បនេសៀក

បនេសៀក េកើតមនេន

មេជើងភនំ ឬេនេលើភំែន ដលមនដីពណ៌្រកហម ៃផទខងេលើមន

យនភពជឥដ្ឋ មនទ្រមង់េខទច េហើយ្រសទប់េ្រកមមន យនភពជឥដ្ឋែដរ។ ដីេនះមន
តិចជង ១ ភគរយ ៃនៃផទដី

ំ្រសូវសរុប។ ដី

បនេសៀក មនជីជតិមធយម ក្រមិតៃន

រ

ធតុសរ ី ងគ ែ្រប្របួលពីមធយមេទខពស់ េហើយសម្រសបេទនឹងផលិតកមម្រសូវចមករ។
ករពិេ

ធន៍េនផទះកញចក់បនបង្ហញថ ដីេនះខ្វះធតុ

េនេលើែ្រស។ ជទូេទ្រកុមដីេនះ ជដីែដលមនលកខណៈ
ជដី

ល់ក

សូត ផូស័រ្វ ប៉ូ
សុីតេខ យ ែត

ំងែដរ។

1

សយូម និង

ព ន់ធ័រ

ចមនលកខណៈ

៤-្រកុមដី បកន
ដីបកន

េកើតេឡើងេនេលើទំនបលបប់ចស់

ឬលបប់។

ដី្រសទប់េលើជ

លបយ ឬឥដ្ឋ ពុំមនវត្តមន្រកែហងេទ ឬេបើមនគឺមនែតេនៃផទដីេលើ ក់ៗប៉ុេ

្ណ ះ។ ដី្រសទប់

េ្រកមជដីលបយ ឬឥដ្ឋមន

និងលបប់ជំនន់

ន មច្រមុះ។

្រកុមដីបកន មន្របែហល ១២ ភគរយ ៃនដី

ំដុះ្រសូវ កនុង្របេទសកមពុជ េហើយដីេនះសម

្រសបេទនឹងផលិតកមម្រសូវ។ ករ្រគប់្រគងទឹកបនល្អ គឺជលកខខណ្ឌដ៏្របេសើរស្រមប់ករបេងកើន
ទិននផល្រសូវ។ ដីេនះមនជីជតិមធយម
ខ្វះជីធតុ

សូត ផូស័រ្វ ប៉ូ

េឃើញថ
ប៉ូ

មករពិេ

សយូម និង

ចខ្វះ

ធន៍េនផទះកញចក់បង្ហញថ ដីេនះជួបបញ
្ហ
ព ន់ធ័រ េទៀតផង។ េន

ក់បីដូចជមនករេឆ្លើយតបេទនឹងករេ្របើ្របស់ជីជតិ

មែ្រស េគសេងកត

សូត

ផូស័រ្វ

និង

សយូម។

៥-្រកុមដី ទួលសំេ ង
ដីេនះេកើតេឡើងេនេលើលបប់ជំនន់ចស់ ឬលបប់សំណឹក ែដលមន យនភព្រសទប់េលើជ
ឥដ្ឋ ឬលបយ។ ដីេនះ មន្រកែហងធំជេ្រមេ្រជជង ៥ ស.ម ្រសទប់េ្រកមជឥដ្ឋ ឬលបយ។
ដី្រសទប់េលើមនពណ៌្របេផះ ឬេ ន ត ប៉ុែន្តមិនែមន្របេផះ្រកេម៉ ឬេខមេទ។
្រកុមដីទួលសំេ ងមន្របែហល
្រស័យេទ

១០

ភគរយ

ៃនៃផទដី

ំ្រសូវ។

ដីេនះែចកជពីរអនុ្រកុម

មពណ៌ និងជីជតិរបស់ដី គឺអនុ្រកុមពណ៌េ ន ត និងអនុ្រកុមពណ៌្របេផះ។

ដីេនះសម្រសបចំេពះផលិតកមម្រសូវ

េពលគឺមនសក្តនុពលពីបងគួរេទខពស់

េឆ្លើយតបល្អ ចំេពះករ្រគប់្រគងែកៃចន ពិេសសចំេពះករេ្រ

ច្រសព។

មករសេងកតកន្លងមក ដីេនះមនករេឆ្លើយតបល្អ ចំេពះែតករេ្របើ្របស់
ប៉ុេ

េហើយមនករ
សូត និង ផូស័រ្វ

្ណ ះ។

៦- ្រកុមដី កំពង់េសៀម
្រកុមដីកំពង់េសៀម េកើតេឡើងេនេលើែផនកៃនស
យនភព្រសទប់េលើជដីឥដ្ឋមនពណ៌េខម

្ឋ នដីែ្រប្របួលខពស់ទបមិន បេសមើ ែដលមន

ឬ្របេផះ្រកេម៉

មន្រកែហងធំេ្រជ

េ្រកមជដីឥដ្ឋពណ៌្របេផះ។ ្រកុមដីេនះជដីេកមងមន្របែហល ២ ភគរយ ៃនៃផទដី
អស់េន្របេទសកមពុជ។ ដីេនះ្រតូវបនែចកេចញជពីរអនុ្រកុមេ

ដី្រសទប់
ំ្រសូវទំង

យែឡក េទេលើវត្តមន និង

អវត្តមនៃន្រកួស។

ដីេនះសម្រសបស្រមប់ផលិតកមម្រសូវ
ករពិេ

ឯទិនផ
ន លេឆ្លើយតបល្អេទនឹងករ្រគប់្រគងែបបទំេនើប។

ធន៍េនផទះកញចក់បនបង្ហញថ

្រកុមដីកំពង់េសៀម

មនកង្វះ

រធតុ

សូត

និង

ផូស័រ្វ ។ ជេ្រមរបស់ឬស មិនមនករកំណត់េទ សមតថភពស្តុកទឹកទុករបស់ដី្រសទប់េលើល្អ
ប៉ុែន្តកុងកំ
ន
ឡុងេពលមនេភ្ល ងតិច

ដីេនះ

ចហួតែហងេ

យ

តួច។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យវ ិទយ
ៃនវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ vseng@cardi.org.kh

មបេ

្រស្តដី ទឹក មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

2

ចស្តុកទឹកបនតិច

្ត ល និងព័ត៌មន ករ ិយល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម

្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងកត់្របទះ

trin@cardi.org.kh

រែត

ង ខណ្ឌដេងក

ជធនីភំេន ពញ ឬ

ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ
េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

hunyadana@cardi.org.kh

