សែណតកបយ ជដំណំមួយរបេភទ ែដលមនរបេយជន៍ េរចនយ៉ ង

សរមប់ ជចំ ណីអហរមនុសស

និងជរបភព

របក់ចំណូលដ៏ សំខន់ សរមប់កសិករ។ សែណដកបយ ១០០ រកម មនផទុកសរធតុ សំខន់ៗមួ យចំនួនដូចជ ថមពល
១៤៥២ គីឡូកឡូរ ី កបូន ៦២,៦២ រកម របូេតអុីន ២៣,៨៦ រកម សរៃសរ ១៦,៣ រកម និងខលញ់ ១,១៥ រកម។

ករបេងក
ន
 ផលិតភព និងពិពធ
ិ កមមដណ
ំ
ំ គឺជសកមមភពចមបងចូលរួមចំែណកកនងករអនុ
វតដនេ៍ គលនេយបយយុទស
ឋ រសដ
ករ
ុ
របស់រជរដឋភិបលកមពុជ។

កសិករភគេរចនេនតំបន់ ខពង់របរបេទសកមពុជ បនចប់យករបរកសិកមម េដមបីបេងកន

របក់ចំណូលសរមប់រគួសររបស់ខួលន េដយេធវករដំដុះដំណំចរមុះជំនួសឱយករដំដំណំែតមួ យមុខេនកនុងមួយឆនំៗ។
ដំណំសែណដកបយ

រតូវបនកសិករេរជ សេរ សេធវករសកលបងដំដុះ េនតំបន់ខពង់របៃនរបេទសកមពុជ េនេដមរដូវ

វសស ែដលភគេរចនសថិតេនកនុងេខតដបត់ដំបង និងកំពង់ចម។ ជទូេទដំ ណំសែណដកបយរតូវបនកសិករដំេនកនុង
ែខ កុមភៈ េដយរពួសរគប់ សួត
ង
េដមបីជួយបេងកនរបក់ ចំណូលេនេដមរដូ វវសស និ ងទុកឱកសសរមប់ ដំដំណំេពល
េរកយេទៀត។

ប៉ុ ែនដភពរបថុយរបថនមនករមិតខពស់ អរស័យេដយេហតុ ថេនែខ កុមភៈ អចមនភពរំងសងួតខលំង

បណ
ដ លឱយខវះទឹកេរសចរសព និងមនករបំ ផលញេរចនពីកតដចៃរងេផសងៗ។ េដមបីកត់បនថយនូវភពរបថុ យរបថនកនុង

ករដំដណ
ំ
ស
ំ ែណដកបយេនរដូវរបំង គួរេធវក
 រផលស់បេពលេវលដំ
ដុះមកដំេនេដមែខ មីន វ ិញ គឺជជេរមសយ៉ ងរបេសរ
ូដ
ែដលជលទឋផលទទួលបនពីករងរពិេសធន៍រសវរជវកនលងមកេនតំបន់ខង
ព រ
់ បេនកនង
ំ ង និងេខតដកព
ំ ង់ចម។
ុ េខតដបត់ដប

េពលេវលដ ំដុះ

េពលេវលដំ
ិ លយ៉ ងខលង
ំ េទេលករលូតលស់ និងផដលទ
់ ន
ិ ផ
ន ល។ ករដំចប់ពស
ី បដហ៍ទី ១ ដល់សបដហ៍ទី ២
េពលេវល ដុះមនឥទធព
ៃនែខមី ន ដំណំមនឱកសទទួលេជគជ័យ និងផដល់ទិននផលខពស់។ ពីេរពះករមិ តសំេណម និង កមពស់ទឹកេភលៀងកនុងកំ
ឡុងេពលេនះមនភពសមរសមសរមប់ករដុះពនលក និងករលូតលស់របស់ដំណំ(សំេណម ១០.៥% កំពស់ទឹកេភលៀង
២៥១ ម.ម)។ ចំែណកករដំចប់ពីសបដហ៍ទី ៣ ែខ មីន និងសបដហ៍ទី ២ ៃនែខ េមស

ដំណំមនឱកសទទួល

េជគជ័យរតឹមែត ២០-៤០ % ប៉េុ ណណះ និងផដលទ
់ ន
ិ ផ
ន លទប។ ពីេរពះករមិតសំេណមដី (មធយម ១៤..១%)) និងកមពសទ
់ ក
ឹ េភលៀង
(មធយម ៣០៤ ម.ម) ពុម
ំ នភពសមរសបសរមប់ករដុះពនលក និងករដុះលូតលស់របស់ដណ
ំ
ំសែណដកបយេឡយ។
កេរៀបចំដី
សែណដកបយអចដំ
ដុះេនេលរបេភទដីខុសៗគន ដូចជេនតំបន់ខពង់រប េលរកុមដី កំពង់េសៀម ដីឡបនេសៀក និង
កបយ
តមតំបន់ មត់ទេនលេលរកុមដី េកៀនសវយ។ ករេរៀបចំដីមនសរៈសំខន់ ណស់សរមប់ករលូតលស់
នូវទិននផលខពស់។ ករេរៀបចំ ដីរតូវេធវេឡងតមវ ិធី សរសដេផសងៗគន
ែសដងរបស់កសិករ ឬអរស័យេលេពលេវលដំដុះរបស់ដំណំ។

អរស័យេលតំបន់ដំដុះ
េយងតមរដូ វកល

សណ
ឋ នដី លទធភពជក់

និងតំបន់

ដំដុះេនតំ
តំបន់ខង
ព ់រប (រកុមដីកំពង់េសៀម និងឡបនេសៀក) ករេរៀបចំដីរតូវេធវករភជួរដីឱយបន
ពីរេលកេដយភជួរេលកទី១ ជេរម ២០ ស .ម ឱយបនមួយែខមុនេពលដំ

និងភជួរេលកទី២ េន

េពលេរៀបចំ ដំដុះ គឺេធវករភជួរហលដីឱយបន ១ ៃថងមុន រួចរស់បំែបកដីឱយបនម៉ដឋ បនទប់មកេទ ប
េធវករដំដុះ។ ប៉ុ ែនដសែណដកបយដុះលូតលស់បនលអ េដយមិនចំបច់ េរៀបចំដីេនមុនេពលដំ

1

និងទទួលបន

ដុះ ឬេរប របស់គរមបដីេឡយ របសិនេបេធវករដំដុះេនេដមសបដហ៍ទី ១ ដល់សបដហ៍ទី ៣ ៃនែខមី ន ពីេរពះជេពល
េវលែដលដីេនតំបន់ខពង់របមនសំេណម និងទឹកេភលៀងសមរសបសរមប់ករដុះពនលក និងករលូតលស់របស់វ។
ករេរជសេរ សពូជ និងវិធីសរសដដ ំដុះ
រតូវេរជ សេរ សរគប់ពូជសែណដកបយែដលមនភពសមរសបសរមប់ ករដំដុះេនតំបន់ខពង់រប
កលខលី អរតដំណុះខពស់

ដុះលូតលស់លអ

និងផដល់ទិននផលខពស់។

រគប់ពូជសុទឋលអ
អ យុ

ពូជសែណដកបយែដលបេពចញជូនឱយកសិករេរប

របស់េដយវ ិទយសថនកឌី េហយមនសកតនុពលសរមប់ដីតំបន់ខពង់របដូចជពូជ « កឌីជ័យ » មនអយុកលខលី (៥៥
-៦៥ ៃថង)មនភពធន់ េទនឹងករបំ ផលញពីកតដចៃរង និងទិ ននផលជមធយមពី ៦៥០ ដល់ ២០០០ គ.រក/ហត។ ពូ ជសែណតក
« សុីអឹមប៊ី១ » មនអយុកលមធយម (៦០-៦៥ ៃថង) ទិននផលជមយមពី ៨៥០ ដល់ ១៩០០ គ.រក/ហត។ ពូជ « សុីអឹមប៊ី២ »
មនអយុកលមធយម (៦០-៦៥ ៃថង) ទិននផលជមយមពី ៩០០ ដល់ ២២០០ គ.រក/ហត។ ពូជ « សុីអឹមប៊ី៣ » មនអយុ
កលខលី (៤៥-៥០ ៃថង) និងទិ ននផលជមយមពី ៨៥០ ដល់ ១៩០០ គ.រក/ហត។ ករដំជជួររតង់េរប រគប់ពូជពី ១៥-២០
គ.រក/ហត និងពរងួសរតូវេរប រគប់ពូជពី ៣០-៤០គ.រក/ហត។ េដមបីឱយសែណដកបយដុ ះលូតលស់បនលអ និងទទួ លទិនន
ផលខពស់ ករដំរតូវទុកចេនលះជួរ ឬចេនលះរងពី ៤០-៦០ ស.ម ចេនលះគុមព
ព ី ១៥-២០ ស.ម។ ចំនន
ួ រគប់ពី ២-៣ រគប់/រេណ
ដ និង
ជេរមរគប់ ២-៥ ស.ម។
ករេរបរបស់ជី
ករេរបរបស់ជី េទេលដំណំសែណដកបយ គឺអរស័យេទតមរបេភទដី។ ចំេពះដីតំបន់ខពង់របកនុងេខតដបត់ ដំបង និង
េខតដកំពង់ចម រតូវេរបរបស់ អ៊ុយេរ ៉ (Urea) ១៧៤ គ.រក ជីេដអេប៉ (DAP) ១០៧ គ.រក និងជីប៉ូតស (KCL) ៤៥គ.រក /ហត។
េដយេរបរបស់ ១០០% ៃនជីផូសវត (P) និង៥០% ៃនជី (N.K
K) សរមប់ រទប់ បតេពលដំ ។ ចំែណកឯ ៥០% េទៀតៃនជី
N.K រតូវបចបំប៉នេនេពលសែណដកបយមនអយុ ២៥-៣០ ៃថងបនទប់ពីដំ។
កររបមូលផល
សែណដកបយចប់ េផដមទុំ េនេពលមនអយុពី ៥០-៧០ ៃថងេរកយពី ដំ
គឺែរបរបួលេទតមរបេភទពូ ជ។
េទ េខម

ឬេលឿងរបេផះ

េនេពលទុំសំបកកួរែរបពណៃបតង

សំបកកួរសងួតេរកៀម រគប់ េឡងរ ឹង េហយភលឺ

រេលង និងមនសំេណមរគប់របមណ ២០-២៥%។ កររបមូលផលគួ រ
េធវេឡងេនេពលរពឹក

េហយអចរបរពឹតិដេទេដយេរចនដងេរពះវទុំ

មិនរសុះគនេទ ÷
- េលកទី ១: េនេពលសែណដកទុំរបមណ ៥០ េទ ៧០%
- េលកទី ២: េនរយៈេពល ១៥ ៃថងបនទប់ពីរបមូលផលេលកទី ១

ដំសបតហ៍ទី១-២ ែខមីន

- េលកទី ៣: េនរយៈេពល ៧-១០ ៃថងបនទប់ពីរបមូលផលេលកទី ២

ដំសបតហ៍ទី ៣ ែខ មីន- ទី ២ ែខ េមស
សរមប់ពត
័ ម
៌ នបែនថមសូមេធវក
 រទក់ទង ករ ិយល័យេកសតវ ិទយ និងរបព័នក
ធ សិកមម មជឈមណឌលបណុត ះបណ
ត ល និងព័តម
៌ ន ករ ិយល័យែផនករ សហរបតិបតតក
ិ រ និងពណិជជកមម
ៃនវ ិទយសថនរសវរជវ និ ងអភិ វឌឍន៍ កសិ កមមកមពុជ េនតមបេណ
ត យផលូវជតិ េលខ ៣ សងកត់ របទះឡង ខណឌដេងក រជធនី ភំ េន ពញ ឬតមរបអប់ សំបុរតេលខ ០១ ភនំេពញ
ទូ រស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូ រអកខរៈ

afar@cardi.org.kh

េគហទំ ព័រៈ

trin@cardi.org.kh
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