
テキスト 耕種農業全般

農業技能測定試験

カンボジア(クメール)語版

一般社団法人 全国農業会議所

េហថា ករ្របឡងវស់ស�ង់សមត�ភាពជំនាញេនក�ុងវស័ិយកសិកម� 

នីតិបុគ�លសមាគមរមួប��ូ លទូេទ សភាកសិកម�ជាតិ(NCA)

《េសៀវេភសិក្សោ ខ�ឹមសរទូេទស�ីអំពីកសិកម�ដំដំណំា》
ភាសែខ�រ

ភាសែខ�រ

Ver1.0



ប្រវត្តិនៃការកែសប្រួល

ចំៃួៃដងនៃការកែសប្រួល ន្ងៃកែសប្រួល ខ្លឹ្សារសងងខេ្រនៃការកែសប្រួល ចំណុចកែសប្រួល

1.0 ន្ងៃទី2កខ12ឆ្នា ំ2019 ការងោះពុ្្ពងលើែទី្ួយបតរូវោៃងចញផ្សាយ។ ការងោះពុ្្ពងលើែទី្ួយបតរូវោៃងចញផ្សាយ។



ងសចែ្ីងផ្ដើ្

វ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ែំពុងជួ្រ្រញ្ហា ធងៃៃ់ធងៃរងោយសារការខ្ះែមំ្្ងពលែ្្ម។ ដូងចនាះ ងយើងោៃងរៀ្រចំ 

គងបម្ង្្មី្ួយងោយទទួលយែែមំ្្ងពលែ្្មពីធៃធាៃ្ៃុស្សជាជៃ្ររងទស កដលសុទ្ធសលឹងជាអនាែម្ៃ 

ស្ត្ថភាពៃតិង្រទពតិងសាធៃ៍បគ្់របរាៃ់អាចងធ្ើការងារងៅែនាុង    វ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃោៃ( ធៃធាៃ 

្ៃុស្សជាជៃ្ររងទសសបម្្់រការជួយរំាបទវ តិស័យែសតិែ្្ម)  ងោយែនាុងងោះ ប្រព័ៃ្ធហ្លឹែហ្វឺៃ  ពលែរជំោញបតរូវ 

ោៃ្រងងកើតង�ើង។គងបម្ងងៃះបតរូវោៃរពំលឹងទុែជាខំ្្ងថាៃលឹងអាចជួយបទបទង់ 

ៃូវការក្រែសាៃតិងអភតិវឌ្ឍៃ៍វ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងោយ្រកៃ្ថ្ងលើប្រព័ៃ្ធហ្លឹែហ្វឺៃជំោញសបម្្់រជៃ្ររងទស។

ជៃ្ររងទសកដលៃលឹងចូល្រងប ើ្ការងារងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្មតា្រយៈគងបម្ងងៃះ ចំាោច់បតរូវ្ំរងពញល័ែខេខ័ណ្ឌ កផ្នាែ 

ចំងណះដលឹងៃតិងស្ត្ថភាពជំោញជាងដើ្កដលទាែ់ទងៃលឹងវ តិស័យែសតិែ្្មកដលប្រងទសជ្ុ៉រៃោៃែំណត់។

ងោយងហតុងៃះ ៃីតតិ្ុរគ្គលសម្គ្រួ្ ្រញូ្លទូងៅ សភាែសតិែ្្មជាតតិោៃទទួលជំៃួយពីបែសួងែសតិែ្្ម រកុាខេ  

ប្រម្ញ់ ៃតិងងៃសាទ ោៃចា្់រងផ្្ើ្អៃុវត្ការប្រ�ង វាយតន្្ៃតិងបតរួតពតិៃតិត្យងលើចំងណះដលឹងៃតិងស្ត្ថភាពជំោញ 

រ្រស់ជៃ្ររងទសស្ីអំពីវ តិស័យែសតិែ្្មងៅ្ុៃងពលពួែងគ្ែដល់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ (ងៅថា ការប្រ�ងវាស់ស្ទង់ 

ស្ត្ថភាពជំោញងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម) ចា្់រពីឆ្នា ំ2019ងៃះតងៅ។ ងៅែនាុងងោះរួ្ ម្ៃការប្រ�ងពីរប្រងភទ គវឺ ①ខ្លឹ្សារទូងៅ 

ស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា ៃតិង ②ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មចតិញ្លឹ្សត្។

ងសៀវងៅសតិែសាងៃះ បតរូវោៃចងបែងង�ើងងោយរួ្ ម្ៃចំងណះដលឹងៃតិង្រងច្ែងទសចំាោច់ោោសបម្្់រជៃកដលៃលឹង

ចូលរួ្ ងៅែនាុងការប្រ�ងងលើខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា ងោយងប្រើបោស់រ្ូរភាពៃតិងរ្ូរគំៃូសងផ្្សងៗងដើ្្ីសប្រួល

ដល់អនាែសតិែសាងអាយងាយសសរួលែនាុងការកសង្យល់។ ងយើងសង្លឹ្ថាងសៀវងៅសតិែសាងៃះៃលឹងក្ាយជាជំៃួយ្ួយកផ្នាែងៅ 

ែនាុងការសតិែសាសបម្្់រងបតៀ្ប្រ�ងរ្រស់អនាែចូលរួ្ ប្រ�ងទំាងអស់។

ងៅែនាុងការប្រ�ងងលើខ្លឹ្សារទូងៅសដីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំាៃលឹងរួ្ ម្ៃសំណួរកដលវាយតន្្ថាងតើង្រែខេជៃម្ៃស្ត្ថ

ភាពភាសាជ្ុ៉រៃចំាោច់បគ្់របរាៃ់សបម្្់រការចូល្រងប ើ្ការងារងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃកដរឬងទ។ ដូងចនាះ សូ្

ងប្រើបោស់ងសៀវងៅសតិែសាភាសាជ្ុ៉រៃងផ្្សង្ួយងទៀតកដលសភាែសតិែ្្មជាតតិោៃ្រងងកើតង�ើងផ្ងកដរ ងដើ្្ីងបតៀ្លែខេណៈ

ងៅែនាុងការប្រ�ង។

ជាចុងងបកាយ ងៅែនាុងការ្រងងកើតងសៀវងៅសតិែសាងៃះ ងយើងោៃទទួលែតិច្សហការយ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ជតិែបគ្់រ 

រ្ូរនៃគណម្្ម ធតិការងរៀ្រចំការប្រ�ងវាស់ស្ទង់ស្ត្ថភាពជំោញងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម រួ្ ម្ៃ អតីតសាស្ស្ាចារ្យ 

នៃសាែលវ តិទយាល័យអុ៊ទ្សលឹណុ្ីយ៉ (U t sunom iya  Un i ve r s i t y )  ងោែយ៉ម៉្គីយូ៉សីុខ្ហ្សលឹ (ខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹងងដើ្ 

ង�ើហូ្រកផ្្)  ងោែអូហាសីុយូគីអូ (ខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹងសួៃដំណំា)  ងោែណាហាក សីុម៉្ថាោសីុ (ខ្លឹ្សារទាែ់ទង 

ៃលឹងការផ្លតិតសសរូវ)  ៃតិងងោែសសីហីុរ៉សាវ៉ាតូ្ូ ត្ិ (ខ្លឹ្សារទាែ់ទងៃលឹងការោំដំណំា)។ល។ ងយើងខ្ុំសូ្ក្្ងអំណរ 

គុណយ៉ងបជាលងបរៅ។

កខតុោ ឆ្នា ំ2019

ៃីតតិ្ុរគ្គលសម្គ្រួ្ ្រញូ្លទូងៅ សភាែសតិែ្្មជាតតិ
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ងសចែ្ីងផ្្ើ្

ចំណុចកដលបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលចូលែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ

ងៅងពលងៅ្ំរងពញការងារខ្ងវ តិស័យែសតិែ្្មងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ សូ្អៃុវត្ងៅតា្វ តិធាៃដូចខ្ងងបកា្ 

ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការរតតបាតនៃជ្ងៃវឺឆ្ងពី្រសុសត្ ៃតិងសត្ល្អតិតចនបងទំាងឡាយ។ 

　◦�សូ្ែំុ្៉រះរល់្រសុសត្ទំាងឡាយរយៈងពល1សោ្ហ៍ ្ុៃងពល្ែប្រងទសជ្ុ៉រៃ។

　◦�ជាងរាលការណ៍ សូ្ែំុចូលងៅែនាុងងរងចតិញ្លឹ្សត្រយៈងពល1សោ្ហ៍្រោ្ទ ្់រពីចូលដល់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ (រួ្ ទំាង

ការចូលប្រងទសជ្ុ៉រៃសារជា្្មីផ្ងកដរ)។

　◦�សូ្ែំុយែ្ែជា្ួយៃូវកស្ែងជើងែកវង កស្ែងជើងៃតិងសង្្ៀែ្ំររែ់ងធ្ើការកដលប្រឡាែ់ ៃតិងកដលោៃងប្រើ 

បោស់ងៅ្ររងទស។

　◦�ហា្យែចូលែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃៃូវផ្លតិតផ្លសាច់ ដូចជាសាច់បជរូែ សាច់បែែ សាច់្រៃ្ទះ ៃតិងសាច់កដលរា្ម ៃ

លតិខតិតបតរួតពតិៃតិត្យជាងដើ្។

　◦�សូ្ផំ្្បគរួសារ ឬ ត្ិត្ភ័ែ្ ែំុឲ្យងផ្្ើផ្លតិតផ្លសាច់ងផ្្សងៗ្ែប្រងទសជ្ុ៉រៃ (តា្្រងញញើរអៃ្រជាតតិ)។

　◦�ងបរៅពីងៃះ សូ្ងធ្ើការងារងោយសុវត្ថតិភាព ងៅតា្ការកណោំរ្រស់អនាែទទួលខុសបតរូវងៅែកៃ្ងងធ្ើការ។



1

1 ការផ្លតិតសសរូវ

ការផ្លតិតសសរូវ គវឺជាការោំដុះងដើ្្ីទទួលោៃផ្លសសរូវ។

សសរូវ រួ្ ម្ៃ សសរូវអាសីុៃតិង សសរូវអាហហ្តិចកដលបតរូវោៃោំដុះងៅទូទំាងពតិភពងោែ ជាពតិងសសតំ្រៃ់អាសីុជាងរាល

 ។ សសរូវអាសីុក្រងកចែជាពីរប្រងភទធំៗគវឺសសរូវអីុៃឌីកាៃតិងសសរូវចា្ូ៉រៃីកា ្ុ៉រកៃ្ សសរូវកដលងគោំដុះងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ 

ងស្ទើរកតទំាងអស់គវឺជាសសរូវចា្ូ៉រៃីកា។

ងៅងពលងគសសតិតយែស្្ែពីបរា្់រសសរូវ ោៃជាអងករ។

ងគែ៏ងធ្ើការោំដុះអងករកដលងប្រើសបម្្់រងធ្ើជាចំណីសត្ៃតិងអងករកដលងប្រើសបម្្់រកែនចនាងធ្ើជាង្សៅអងករជាងដើ្ផ្ង 

កដរ។ ការងារផ្លតិតសសរូវ ដូចជាការភ្ួរដី ការស្ទូង ការប្រ្ូលផ្ល(ការបចរូតសសរូវ) ការសសតិតៃតិងកែសប្រួលងផ្្សងៗៗ
 

 ែំពុងបតរូវោៃងធ្ើងោយម៉្សីុៃទំងៃើ្រ។

2 ្រកៃ្

ការោំ្រកៃ្ ងបរៅអំពីការោំងៅងលើដីវាល ែ៏ម្ៃការៃតិយ្ោំងៅែនាុងសួៃដំណំាងោយងប្រើបោស់ងរងបែណាត់

ងរៅសូ៊ជាងដើ្ផ្ងកដរ។

ដំណំាទំាងងោះរួ្ ម្ៃប្រងភទ្រកៃ្ង ើ្្កដលងគងប្រើបោស់ឫសឬងដើ្ងបកា្ដីរ្រស់វា ប្រងភទ្រកៃ្ស្លឹែកដលងគ

ងប្រើបោស់ស្លឹែរ្រស់វា ប្រងភទ្រកៃ្កផ្្កដលងគងប្រើបោស់កផ្្រ្រស់វា។

ងោយសារម្ៃការកែល្្អកផ្នាែគុណភាពៃតិង្រងច្ែងទសោំដុះ ្រកៃ្កដលផ្លតិតោៃសុទ្ធសលឹងកតម្ៃគុណភាព 

ល្អ។

្យ៉ាងងទៀត ការោំងៅែនាុងសួៃដំណំាៃតិងការងប្រើបោស់សម្ភា រៈបគ្រដំណំាកាៃ់កតម្ៃងបចើៃង�ើង ងធ្ើងអាយងគ

អាចផ្លតិត្រកៃ្ប្រងភទដូចរានា ោៃងពញ្ួយឆ្នា ំកត្្ង។ ងៃះងៅថា ការោំដំណំាងពញ្ួយឆ្នា ំ។

3 ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃស្លឹែពណ៌ន្រតងងពញ្ួយឆ្នា ំ រួ្ ម្ៃ ងដើ្ង�ើប្រងភទបែរូចដូចជាបែរូចអុ៊ងសូ៊ជាងដើ្

 ៃតិង ងដើ្្ី៊រវ៉ា ។ល។

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ រួ្ ម្ៃងដើ្ងោ៉្ ងដើ្ទំរំងោយជូ ងដើ្សារ ី។ល។

ងគងបចើៃោំកផ្្ងោ៉្ងៅកខរងាងៅតំ្រៃ់បតជាែ់ ងហើយោំកផ្្បែរូចអុ៊ងសូ៊ងៅតំ្រៃ់កដលម្ៃអាកាសធាតុងរៅដ  

ល្្ម ។

综综综综综综ខ្ល្ឹ សារទូងៅសដអំីពីវ តិស័យែសតិែ្្មងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ1

អងករសំរ្ូរអីុៃឌីកា អងករសំរ្ូរចា្ូ៉រៃីកា



2

1 ការរែីលូតោស់នៃសររីង្គៃី្ួយៗ

(1) រចោស្្ព័ៃ្ធនៃដំណំា

ស្លឹែ ងដើ្ ឫស គវឺជាសររីង្គងដើ្្ីរែីលូតោស់រ្រស់រែុខេជាតតិ។ ទំាងងៃះងៅថាសររីង្គចតិញ្លឹ្។

ផ្ក ៃតិងកផ្្គវឺជាសររីង្គងដើ្្ី្រៃ្សល់ែូៃងៅរ្រស់រែុខេជាតតិ។ ទំាងងៃះងៅថាសររីង្គ្រៃ្ពូជ។

(2) ការរែីលូតោស់នៃសររីង្គចតិញ្លឹ្ៃតិងការរែីលូតោស់នៃសររីង្គ្រៃ្ពូជ

ការរែីលូតោស់ក្រងកចែជាការរែីលូតោស់នៃសររីង្គចតិញ្លឹ្ៃតិងការរែីលូតោស់នៃសររីង្គ្រៃ្ពូជ។

ការរែីលូតោស់នៃសររីង្គចតិញ្លឹ្គវឺជាការរែីធំធាត់នៃស្លឹែ ងដើ្ ឫសជាងដើ្ កដលសុទ្ធសលឹងជាសររីង្គចតិញ្លឹ្ 

រ្រស់រែុខេជាតតិ។

ការរែីលូតោស់នៃសររីង្គ្រៃ្ពូជគវឺជាការរែីធំធាត់្រងងកើតោៃជាកផ្្ៃតិងបរា្់រ។

ល័ែខេខ័ណ្ឌ ៃតិងរង្រៀ្រនៃការ្រដូរពីការរែីលូតោស់នៃសររីង្គចតិញ្លឹ្ងៅជាការរែីលូតោស់នៃសររីង្គ្រៃ្ពូជ 

ម្ៃលែខេណៈក្រ្ែៗពីរានា ងៅតា្ប្រងភទនៃដំណំា។

(3) រស្មីសំងយគ

ដំណំាទំាងអស់កតងកតងធ្ើរស្មីសំងយគ។

ងដើ្្ីងធ្ើរស្មីសំងយគ ចំាោច់បតរូវការពៃ្វឺ ឧស្ម័ៃកា្ូរៃឌីអុែសីុត(CO2) ៃតិងទលឹែ(H2O)។

តា្រយៈការងធ្ើរស្មីសំងយគ ដំណំាៃលឹង្រងងកើតសារធាតុចតិញ្លឹ្កា្ូរអីុបោត។

ជាទូងៅ ងៅងពលម្ៃពៃ្វឺកាៃ់កតខំ្្ង ការងធ្ើរស្មីសំងយគែ៏កាៃ់កតម្ៃភាពសែ្្មកដរ។

ខ្ល្ឹ សារទូងៅស្អំីពីែសតិែ ្្មោំដំណំា2

េដើម

ផា�

ឫស

សររីង�បន�ពូជ

សររីង�ចិ�� ឹម

ស�ឹក が

そくが

ពន�កចុង

ពន�កខង

(ពន�កគល់)

ពន�កខង

(ពន�កគល់)

ឫស
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(4) ដំណែដងងហាើ្

ដំណំាទំាងអស់កតងកតងធ្ើការដែដងងហាើ្ជាៃតិច្។

ការដែដងងហាើ្ម្ៃសែ្្មភាពខំ្្ងក្ាងៅែនាុងអំ�ុងងពលដំណំាែំពុងលូតោស់ ៃតិង ងៅងពលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់។

ងៅងពលយ្់រ ប្រសតិៃង្រើ្ររ តិយកាសម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ សែ្្មភាពដែដងងហាើ្រ្រស់រែុខេជាតតិៃលឹងងែើៃង�ើង  

ងពលងោះរែុខេជាតតិៃលឹងងប្រើបោស់កា្ូរអីុបោតកដលវាោៃផ្លតិតទុែងៅងពលន្ងៃអស់ជាងបចើៃ ងធ្ើងអាយ្ររ តិម្ណកា្ូរអីុបោត 

កដលោៃសៃ្សំទុែងៅែនាុងរែុខេជាតតិម្ៃការ្យចុះ។

(5) ការងហើរនៃចំហាយទលឹែ

ដំណំាកតងកត្រងញ្ញសារធាតុទលឹែងៅែនាុងអាកាសតា្រយៈរៃ្ធខ្យល់ងៅងលើស្លឹែ។ ោតុភូតងៃះងៅថាការងហើរ 

នៃចំហាយទលឹែ។

(6) ការសសរូ្រយែសារធាតុចតិញ្លឹ្ៃតិងទលឹែ

ដំណំាកតងកតសសរូ្រយែសារធាតុចតិញ្លឹ្ៃតិងទលឹែពីែនាុងដីតា្រយៈឫស។

ពន�ឺ្រពះអទិត្យកបូនឌីអុកសីុត CO2 អុកសីុែសន O2

រស�ីសំេយាគ ករេហើរៃនចំហយទឹក

ដំណកដេង�ើម

សរធាតុចិ�� ឹមអសររីង� ទឹក

ទឹក

រន�ខ្យល់

រន�ខ្យល់ អុកសីុែសន O2

កបូនឌីអុកសីុត CO2

ករ�ស�បយកសរធាតុចិ�� ឹមនិងទឹក

កបូអីុ្រដត ទឹក H2O

សរធាតុចិ�� ឹមអសររីង� ទឹក
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(7) ការងចញពៃ្ែផ្ក

   ងៅងពលកដលសររីង្គចតិញ្លឹ្លូតោស់ដល់ែប ត្ិត្ួយ សររីង្គ្រៃ្ពូជៃលឹងចា្់រងផ្្ើ្លូតោស់ 

ងហើយពៃ្ែផ្ក ៃលឹងដុះងចញ្ែ។ ងគងៅវាថា ការងចញពៃ្ែផ្ក ។

   ការងចញពៃ្ែផ្ក  គវឺម្ៃ២ប្រងភទដូចខ្ងងបកា្។

   ① ប្រងភទនៃការងចញពៃ្ែងទៀងទាត់ ងៅងពលកដលលូតោស់ដល់ែប ត្ិត្ួយ។

      ឧទាហរណ៍ : ង្៉រងងោ៉ះ

   ② ប្រងភទនៃការងចញពៃ្ែងៅតា្ការកប្រប្ររួលនៃ្ររ តិសា្ថ ៃ ដូចជាសីតុណហា ភាព ឬពៃ្វឺន្ងៃយូរជាងដើ្។

      ឧទាហរណ៍ : នឆថាវ ,នស្ពង ្្ម

   រែុខេជាតតិកដលងចញពៃ្ែងៅងពលម្ៃន្ងៃខ្ី   គវឺជារែុខេជាតតិកដលងចញពៃ្ែផ្ក  ងៅងពលកដលងពលងងលឹតម្ៃ     

រយៈងពលយូរជាង (ងពលភ្វឺម្ៃរយៈងពលខ្ី)។ វាម្ៃដូចជា ងដើ្ស្ស្្រវឺរ ីផ្ក បគីសាៃជាងដើ្។

   រែុខេជាតតិកដលងចញពៃ្ែងៅងពលម្ៃន្ងៃកវង គវឺ  ជារែុខេជាតតិកដលងចញពៃ្ែផ្ក  ងៅងពលកដលងពលងងលឹតម្ៃ   

រយៈងពលខ្ីជាង (ងពលភ្វឺម្ៃរយៈងពលកវង)។ វាម្ៃដូចជា ងដើ្នស្ពង ្្ម ជាងដើ្ ។

   រែុខេជាតតិកដលងចញពៃ្ែផ្ក ងោយសារកតសីតុណហា ភាពចុះទា្រែ៏ម្ៃកដរ។ វាម្ៃដូចជា នឆថាវ នស្ពងក្ា្រ 

ផ្ក ខ្ត់ណាងខៀវ ជាងដើ្។

2 ប្រព័ៃ្ធនៃការោំដុះៃតិងទប្ង់នៃការោំដុះ

① ប្រព័ៃ្ធនៃការោំដុះ

ប្រព័ៃ្ធនៃការោំដុះ គវឺជាប្រព័ៃ្ធនៃការងរៀ្រចំប្រងភទដំណំាកដលបតរូវោំងៅែនាុងចំការៃតិងលំោ្់រលំងោយនៃ

ការោំ។

② ទប្ង់នៃការោំដុះ

ងទាះជាដំណំាដូចរានា ែ៏ងោយ ែ៏ដំណាែ់កាលោំដុះៃតិងវ តិធីោំដុះអាចម្ៃលែខេណៈខុសរានា ។ ងៃះងៅថា 

ទប្ង់នៃការោំដុះ។

   ្រកៃ្ស្លឹែ ៃតិង្រកៃ្ង ើ្្ ដូចជានស្ពងក្ា្រ ៃតិងនឆថាវជាងដើ្ អំ�ុងងពលនៃការសា្រងបរះពូជ 

ៃតិងការប្រ្ូលផ្លគវឺខុសរានា  ដូចជាការោំដុះសា្រងបរះពូជងៅរដូវផ្ក រែី ការោំដុះងោយការសា្រងបរះពូជ

ងៅរដូវងរ្ៅ ការោំដុះងោយការសា្រងបរះពូជងៅរដូវស្លឹែង�ើបជរុះជាងដើ្។

សបម្្់រដំណំាង្៉រងងោ៉ះៃតិងបតសែ់ ងបរៅអំពីការោំងៅងលើដីវាល(ធ្្មតា) ងគែ៏អាចងប្រើបោស់ការោំពងៃ្ឿៃ 

កដលៃលឹងងធ្ើងអាយឆ្្់រដល់ដំណាែ់កាលប្រ្ូលផ្ល ឬ ែ៏អាចងប្រើបោស់ការោំពៃ្យវឺតកដលៃលឹងពៃយារដំណាែ់ 

កាលប្រ្ូលផ្លរ្រស់ដំណំាទំាងងៃះ។
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3 ការសា្រងបរះពូជ

(1) ការសា្រងបរះពូជ

ការងារងរយពូជដំណំា (បរា្់រ) ងៅថាការសា្រងបរះពូជ។

ែនាុងការ្រងញ្ញពៃ្ែ ចំាោច់បតរូវការទលឹែ សីតុណហា ភាព ៃតិង ឧស្ម័ៃអុែសីុកសៃ។ ងៃះងៅថា ល័ែខេខ័ណ្ឌ ទំាង្ីរ 

ែនាុងការ្រងញ្ញពៃ្ែ។  ងដើ្្ី្ំរងពញៃូវល័ែខេខ័ណ្ឌ ទំាង្ីរែនាុងការ្រងញ្ញពៃ្ែងោះ ងគបតរូវងធ្ើការបគ្រដីពីងលើបរា្់រ

ពូជ។

   វាម្ៃបរា្់រកដលងាយៃលឹងងចញពៃ្ែងៅងពលបតរូវពៃ្វឺន្ងៃ (បរា្់រងចញពៃ្ែងោយពៃ្វឺ) ៃតិងបរា្់រកដល ត្ិៃងា

យងចញពៃ្ែងៅងពលបតរូវពៃ្វឺន្ងៃ (បរា្់រងចញពៃ្ែងៅងពលងងលឹត)។ បរា្់រងចញពៃ្ែងោយពៃ្វឺ ងគែ្់រវាែនាុងដី  

រែ់។ ចំកណែឯ បរា្់រងចញពៃ្ែងៅងពលងងលឹត ងគែ្់រវាងៅែនាុងដីងបរៅ។

(2) ការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់

ការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ គវឺជាការងរយបរា្់រពូជងៅងលើកសសចំការងោយផ្្ទ ល់។

ងគងប្រើវ តិធីសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ក្រ្រងៃះចំងរះដំណំាដូចជានឆថាវ ការ ៉តុ។ល។

(3) ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការសា្រងបរះពូជ

ម៉្សីុៃសា្រងបរះពូជងោយងប្រើកខ្សសីុោម៉្សីុៃសា្រងបរះពូជងោយងប្រើនដរញុ

ឧទាហរណ៍អំពីទប្ង់នៃការោំដុះ

កខ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ការោំពងៃ្ឿៃ (ការោំងៅែនាុងងរងដំណំា)

ការោំងៅងលើដីវាល (ការោំធ្្មតា)

ការោំពៃ្យវឺត (ការោំងៅែនាុងងរងដំណំា)

 ការសា្រងបរះពូជ　  ងរងដំណំា　  ការប្រ្ូលផ្ល

បត
ស

ែ់
នស

្ពងកា
ដ្រ

សា្រពូជងៅរដូវងរៅដ  ប្រ្ូលផ្លងៅរដូវរងា

សា្រពូជងៅរដូវរងា ប្រ្ូលផ្លងៅរដូវងរៅដ

សា្រពូជងៅរដូវស្លឹែង�ើបជរុះ ប្រ្ូលផ្លងៅរដូវផ្ក រែី

សា្រពូជងៅរដូវផ្ក រែី ប្រ្ូលផ្លងៅរដូវងរៅដ
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(4) ការទុែចងោ្ះ

ការោំដំណំាងោយវ តិធីសា្រងបរះពូជងោយផ្្ទ ល់ បតរូវម្ៃការទុែចងោ្ះ។ការទុែចងោ្ះងៃះងធ្ើង�ើងងោយដែ

យែែូៃរែុខេជាតតិកដលបតរូវោៃ្ំរផ្្ញងោយជំងវឺឬសត្ល្អតិតចនបងៃតិងែូៃរែុខេជាតតិកដលម្ៃទប្ង់ខុសធ្្មតា រួ្ ទំាងែូៃ 

រែុខេជាតតិកដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញ ងដើ្្ីទុែចងោ្ះរវាងែូៃរែុខេជាតតិល្ៗអ ងអាយឃ្្តពីរានា ែនាុងចម្ងៃ យស្ល្្ម ។

4 ការ្រណដុ ះៃតិងោំែូៃសំណា្រ

(1) ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រ

ការសា្រងបរះពូជងៅែកៃ្ងងផ្្សងខុសពីដីកសសចំការ ងដើ្្ី្រណដុ ះងអាយោៃជាែូៃសំណា្រជា្ុៃសតិៃ  ងៅថា

ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រ។

ែកៃ្ងសបម្្់រងធ្ើការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រ ងៅថាថានា ល្រណដុ ះែូៃសំណា្រ។

ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រគវឺងធ្ើង�ើងចំងរះដំណំាប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្ (ង្៉រងងោ៉ះ បតសែ់ជាងដើ្) ៃតិងដំណំាប្រងភទ 

្រកៃ្ស្លឹែ (នស្ពងកាដ ្រ សាោដជាងដើ្)។

អត្ថប្រងយជៃ៍នៃការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រ

・ អាចការររែូៃសំណា្រពី អាកាសធាតុកប្រប្ររួលដូចជាងភ្ៀងខ្យល់ជាងដើ្  ៃតិងពីជំងវឺ ឬសត្ល្អតិតចនបងផ្ងកដរ។

・ អាច្រណដុ ះោៃែូៃសំណា្រតតិកដលម្ៃសុខភាពល្អៃតិងែប ត្ិតលូតោស់ដូចរានា ។

・ អាចកាត់្រៃ្ថយរយៈងពលោំដុះងៅដីកសសចំការ ងហើយែ៏អាចោំដំណំាងផ្្សងងទៀតងៅដីកសសចំការដកដល

ងោះោៃផ្ងកដរ។

・ ងគអាចងធ្ើសំណា្រឲ្យម្ៃប្រសតិទ្ធភាពខ្ពស់ ងៅែនាុងនផ្្ទដីចងង្អៀត។

(2) ការោំដុះ

ការោំដុះ គវឺជាការ្រៃ្ោំដុះែូៃសំណា្រងៅងលើដីកសសចំការ។

រង្រៀ្រោំៃតិងចងោ្ះងៅែនាុងការោំដុះ (ចងោ្ះរវាងគល់រែុខេជាតតិៃី្ួយៗ) កដលស្សស្រអាចម្ៃលែខេណៈ 

ខុសរានា ពីប្រងភទដំណំា្ួយងៅប្រងភទដំណំា្ួយងទៀត។

ទុក ដកេចញ ដកេចញ ដកេចញ ដកេចញទុក ទុក

កររកីលូតលស់
មិនបានល�

លូតែវងហួស
េហតុ

ចេនា� ះេន
ជិតគា� េពក

ស�ឹកមានទ្រមង់ខុសធម�
តឬ្រត�វសត�ល�ិតសីុ
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

ការោំដុះអាចងធ្ើង�ើងងោយងប្រើម៉្សីុៃឬងោយងប្រើនដ។

លែខេណៈពតិងសសនៃការោំដុះងោយម៉្សីុៃ ៃតិងការោំដុះងោយនដ

    ○ រង្រៀ្រនៃការងប្រើបោស់ម៉្សីុៃ (ម៉្សីុៃស្ទូង)

         ចំណុចល្អ : អាចោំងៅងលើនផ្្ទដីដ៏ធំែនាុងរយៈងពលខ្ី។

         ចំណុច ត្ិៃល្អ : បតរូវការ្រងច្ែវ តិទយាខ្ពស់ ដូចជាងធ្ើឲ្យសំណា្ររែីលូតោស់ងស្មើៗរានា ។

    ○ រង្រៀ្រនៃការោំដុះងោយនដរ្រស់្ៃុស្ស

         ចំណុចល្អ : អាចោំោៃល្អ។ ត្ិៃចំណាយ្វ តិកា។

         ចំណុច ត្ិៃល្អ : ជាការងារលំោែកដលបតរូវងអាៃ ៃតិងចំណាយងពលងវោយូរ។

ចេនា� ះរវងគល់រកុ�ជាតិចេនា� ះរវងគល់រកុ�ជាតិ

ម៉្សីុៃស្ទូង ការោំងោយនដ
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2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

○ ចូរកសង្យល់ពីរង្រៀ្រនៃការោំសំណា្រកដលបតលឹ្បតរូវ។

រង្រៀ្រោំសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើង

រង្រៀ្រនៃការោំសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើងកដលម្ៃប្រងោះងបចើៃ

រង្រៀ្រនៃការោំការដែងចញពីងផ្ើង

ោំងៅែណ្ាលថានា ល

5 ការងសសាចទលឹែ (ការផ្ដល់ទលឹែ)

(1) ការងសសាចទលឹែ

ការងសសាចទលឹែ(ការផ្ដល់ទលឹែ)ែ៏ជាការងារ្ួយដ៏សំខ្ៃ់ផ្ងកដរ។

ការងសសាចទលឹែបតរូវងធ្ើង�ើងងោយពតិៃតិត្យងលើសា្ថ ៃភាពនៃការលូតោស់រ្រស់ដំណំាៃតិងសា្ថ ៃភាពដី។

្ររ តិម្ណទលឹែកដលចំាោច់សបម្្់រដំណំាអាចៃលឹងកប្រប្ររួលងៅតា្សីតុណហា ភាពឬសំងណើ ្។ ប្រសតិៃង្រើងសសាច

ទលឹែងបចើៃហួសងហតុងពែអាចងធ្ើងអាយឫសរែុខេជាតតិរលួយោៃ។

ភាគងបចើៃ ងគងធ្ើការងសសាចទលឹែងៅងពលបពលឹែៃតិងងពលោងៃ ច។

ការោំរងងបរៅ្រៃ្តិចគវឺល្អ ការោំរងងផ្្អៀងការោំរងរែ់
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

(2) រង្រៀ្រងសសាចទលឹែ

① ការងសសាចទលឹែពីខ្ងងលើ

គវឺជាវ តិធីទូងៅ្ួយកដលងសសាចទលឹែងលើដំណំា

ពីខ្ងងលើ។ ងគអាចងប្រើទុងយទលឹែ ចំពួយផ្ក �ូែ 

ឧ្រែរណ៍ោញ់ទលឹែ ្ំរពង់ងសសាចទលឹែ។ល។

ងៅរដូវងរៅដ  ងគងចៀសវាងងធ្ើការងសសាចទលឹែងៅែនាុង 

ងពលន្ងៃកដលែំពុងងរៅដ ខំ្្ង។

② ការងសសាចទលឹែងៅគល់រែុខេជាតតិ

គវឺជាវ តិធីកដលផ្ដល់ទលឹែងៅតា្គល់នៃដំណំា។  ងគងប្រើបោស់ 

្ំរពង់ងសសាចទលឹែជាតំណែ់។ វ តិធីងៃះែ៏អាចសៃ្សំសំនចទលឹែោៃផ្ង 

កដរ។

③ ការងសសាចទលឹែងៅតា្ចងោ្ះថានា ល

គវឺជាវ តិធីកដល្រងហាូរទលឹែងៅតា្ចងោ្ះថានា ល។ 

វ តិធីងៃះបតរូវការ្ររ តិម្ណទលឹែងបចើៃ។

(3) ឧ្រែរណ៍កដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការងសសាចទលឹែ

្ំរពង់ងសសាចទលឹែចំពួយផ្ក �ូែ ឧ្រែរណ៍ោញ់ទលឹែ ្ំរពង់ងសសាចទលឹែជាតំណែ់
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2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

6 ដីោំដំណំា

(1) ការក្រងកចែប្រងភទដី

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ  ងគក្រងកចងដីជា5ប្រងភទងៅតា្ភាគរយនៃដីឥដឋាកដលម្ៃងៅែនាុងដីងោះ។

ស្ត្ថភាពរែសាជី ស្ត្ថភាព្រងណដ ញទលឹែ ជាងដើ្ រ្រស់ដី គវឺម្ៃលែខេណៈខុសក្រ្ែរានា ខំ្្ងងៅតា្ប្រងភទដី

ៃី្ួយៗ។

ដីកដលស្សស្រសបម្្់រការោំដុះដំណំាភាគងបចើៃងោះគវឺ ដីលបា្់រ ៃតិង ដីលបា្់រដីឥដឋា ងោយដីក្រ្រងៃះម្ៃ

ផ្្ទុែ្ររ តិម្ណដីខសាច់ៃតិងដីឥដឋាស្ល្្ម ។

ប្រងភទដី ភាគរយនៃដីឥដឋា ស្ត្ថភាពរែសាជី ស្ត្ថភាព្រងណដ ញទលឹែ

ដីឥដឋា ចា្់រពី 50.0%ង�ើងងៅ ល្អ ត្ិៃល្អ

ដីលបា្់រដីឥដឋា 37.5综~50.0%综 ល្អ ត្ិៃសូវល្អ

ដីលបា្់រ 25.0综~37.5综%综 ល្អ ល្អ

ដីលបា្់រដីខសាច់ 12.5综~25.0综%综 ត្ិៃសូវល្អ ល្អ

ដីខសាច់ ចា្់រពី 12.5%ចុះ ត្ិៃល្អ ល្អ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីឧ្រែរណ៍ងសសាចទលឹែសំខ្ៃ់ៗ។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីងពលងវោងសសាចទលឹែ។

◯ សូ្កសង្យល់ពីឧ្រែរណ៍ងសសាចទលឹែ ដូចជា្ំរពង់ងសសាចទលឹែ ្ំរពង់ងសសាចទលឹែជាតំណែ់ជាងដើ្។

◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

(2) ប្រងភទដី

ដីសបម្្់រងធ្ើែសតិែ្្មរ្រស់ប្រងទសជ្ុ៉រៃ ម្ៃក្រងកចែជាដីកដលម្ៃលែខេណៈពតិងសសងៅតា្សណាឋា ៃដី។

បែរុ្ដីកដលសំខ្ៃ់ៗ

① ដីលបា្់រពណ៌ង ្្ម

     វាម្ៃងៅតា្តំ្រៃ់ខ្ពស់រ្រ・តំ្រៃ់ែូៃភនាំ។ ភាគងបចើៃ ជាដីែំកអលភនាំងភ្ើង ងហើយស្្ូរងៅងោយ

្ងម្ែ។ វាជាសសទា្់រដីពណ៌ង ្្ម ។ ដីចំការងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ម្ៃជាងរែ់ែណ្ាល គវឺជាដីលបា្់រពណ៌ង ្្ម ។

② ដីវាលទំោ្រពណ៌ងតានា ត

     វាម្ៃងៅតា្បចំាងទងៃ្ធ្្មជាតតិនៃតំ្រៃ់វាលទំោ្រ។ សសទា្់រដីទំាងអស់ ឬសសទា្់រដីងស្ទើរកតទំាងអស់

គវឺជាសសទា្់រដីកដលម្ៃពណ៌ងតានា ត។ វាបតរូវោៃងគងប្រើបោស់សបម្្់រងធ្ើចំការ។

③ ដីវាលទំោ្រពណ៌ប្រងផ្ះ

     វាម្ៃងៅតា្តំ្រៃ់វាលទំោ្រ ឬខ្ពង់រ្ររងដូចផ្្តិតកដល្រងហាូរទលឹែោៃល្អ។ សសទា្់រដីរ្រស់វាម្ៃពណ៌

ប្រងផ្ះ។ វាបតរូវោៃងគងប្រើបោស់សបម្្់រងធ្ើកសស។

④ ដីលតិចទលឹែ

    វាម្ៃងៅតា្តំ្រៃ់ដីលតិចទលឹែកដលស្្ូរងោយលបា្់រ។ សសទា្់រដីរ្រស់វាម្ៃពណ៌ងខៀវប្រងផ្ះ។ វា

បតរូវោៃងគងប្រើបោស់សបម្្់រងធ្ើកសស។ 

(3) រចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាសំណំុរ្រស់ដី

សំណំុដី សំងៅងៅងលើ ្រណដុំ នៃបរា្់រដីតូចៗ។  

○ សូ្ពតិៃតិត្យង ើ្លគំរដីូ ៃតិងកសង្យល់ងដើ្្ីអាចក្រងកចែដលឹងអំពីប្រងភទដីទំាងអស់ងោះ។

○ សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រនៃការែំណត់ប្រងភទដីកដលងាយៗ។

○ សូ្កសង្យល់អំពីលែខេណៈពតិងសសនៃប្រងភទដីៃី្ួយៗ综ស្ត្ថភាពរែសាជី ៃតិងស្ត្ថភាព្រងណ្ញទលឹែ)។

○ សូ្ពតិៃតិត្យង ើ្លគំរដីូ ៃតិងកសង្យល់ងដើ្្ីអាចក្រងកចែដលឹងអំពីប្រងភទដីទំាងអស់ងោះ។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

ងទាះ្ីរជាក្ា្់រដីែ៏ងោយ 

ែ៏វា ត្ិៃរ លឹងកដរ

ដីរងរ លឹង្រៃ្តិច ្ុ៉រកៃ្ម្ៃសានា ្ងប្រះ ដីកដលកប្រជារ លឹង

ដីខសាច់～ដីលបា្់រដីខសាច់ ដីលបា្់រ～ដីលបា្់រដីឥដឋា ដីឥដឋា
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2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

ដីកដលម្ៃសំណំុដីងបចើៃ (ដីកដលម្ៃរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាសំណំុ) ម្ៃលែខេណៈទៃ់ ងហើយស្សស្រ

សបម្្់រការោំដុះដំណំា។

ផ្្ទុយពីរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាសំណំុគវឺរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាបរា្់រងទាល។ ដីកដលម្ៃរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈ

ជាបរា្់រងទាល គវឺជាដីកដលបរា្់រដីស្ថតិតងៅជា្់ររានា ញលឹែ ងហើយដីម្ៃលែខេណៈរ លឹង។ ងដើ្្ី្រងងកើៃរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈ

ជាសំណំុរ្រស់ដី ងគងប្រើវ តិធី្រញូ្លជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ឬជីសររីង្គងៅែនាុងដី។

លែខេណៈពតិងសសនៃដីកដលម្ៃសំណំុដីងបចើៃ

・ ងៅែនាុងដីម្ៃចងោ្ះទំងៃរ។

・ ម្ៃស្ត្ថភាពរែសាជី ងោយអាចចា្់រយែសារធាតុ

ចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងជី។

・ ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ៃតិងគុណភាពរែសាទលឹែម្ៃលែខេណៈ

ល្អប្រងសើរ ងធ្ើងអាយដំណំាអាចលូតោស់ោៃល្អ។

លែខេណៈពតិងសសនៃរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាបរា្់រងទាល

・ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ៃតិងការឆ្ងកាត់នៃទលឹែម្ៃលែខេណៈ ត្ិៃល្អ ងធ្ើងអាយដំណំាពតិោែលូតោស់។

(4) រចោស្្ព័ៃ្ធសម្សភាពទំាង្ីរនៃដី

ដីបតរូវោៃ្រងងកើតង�ើងងោយ សម្សភាពរ លឹង (បរា្់រែង្្ទចដី, សារធាតុសររីង្គ) សម្សភាពរវ (ជាតតិទលឹែ) 

សម្សភាពឧស្ម័ៃ (ខ្យល់អាកាស)។ សម្សភាពទំាង្ីរងៃះបតរូវោៃងគងៅថារចោស្្ព័ៃ្ធសម្សភាពទំាង្ីរនៃដី។

តុល្យភាពនៃសម្សភាពរ លឹង សម្សភាពរវ សម្សភាពឧស្ម័ៃ គវឺម្ៃឥទ្ធតិពលងៅងលើការរែីលូតោស់នៃ

ដំណំា។

ដីកដលល្អ គវឺជាដីកដលម្ៃសម្សភាពរ លឹង សម្សភាពរវ សម្សភាពឧស្ម័ៃចា្់រពី30～40%។

7 ការងរៀ្រចំដី

(1) ែមំ្្ងដី

ែមំ្្ងដី សំងៅងលើស្ត្ថភាពផ្លតិតែ្្មទំាង្ូលរ្រស់ដី។

ដីកដលម្ៃែមំ្្ងដីខំ្្ងៃលឹងងធ្ើងអាយដំណំាលូតោស់ោៃល្អ ងហើយផ្លតិតែ្្មដំណំាែ៏ងែើៃង�ើងងបចើៃ។

ការងរៀ្រចំដីងដើ្្ី្រងងកើៃែមំ្្ងដីគវឺជា្ូលោឋា ៃបគលឹះងៅែនាុងការងធ្ើែសតិែ្្ម។

រចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈ
ជាបរា្់រងទាល

រចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈ
ជាសំណំុ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាសំណំុៃតិងរចោស្្ព័ៃ្ធលែខេណៈជាបរា្់រងទាល។◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

លែខេណៈពតិងសសនៃដីកដលម្ៃជីវជាតតិ

    ① វាម្ៃសសទា្់រដីកដលទៃ់ងហើយបកាស់ បព្ទំាងម្ៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ ៃតិងអាចរែសាទលឹែោៃ។

    ② វាម្ៃសារធាតុចតិញ្លឹ្បគ្់របរាៃ់កដលចំាោច់សបម្្់រដំណំា ៃតិងែប ត្ិតជាតតិរ្រស់អាសីុតដីម្ៃងៅែនាុង

         វ តិសាលភាពស្សស្រ។

    ③ ម្ៃសារធាតុសររីង្គបគ្់របរាៃ់ ៃតិងស្្ូរងៅងោយអតតិសុខុ្បោណ។

(2) ការងរៀ្រចំដី

① ការភ្ួរដី(ការភ្ួររស់)综综综综综综综综综综综综综综・・・ងដើ្្ីកែល្្អលែខេណៈរ្ូរ

ការភ្ួរដីសំងៅងលើការជីែរាស់ៃតិងបតល្់រដី។

ងធ្ើក្រ្រងៃះគវឺងដើ្្ី្រញូ្ៃខ្យល់ចូលងៅែនាុងដីៃតិងងធ្ើងអាយដីម្ៃលែខេណៈទៃ់។

ការភ្ួរដីងធ្ើងអាយលទ្ធភាពផ្្ស់្រដូរខ្យល់ៃតិងលទ្ធភាព្រងញ្ញទលឹែរ្រស់ដីម្ៃលែខេណៈល្អប្រងសើរជាង

្ុៃ។

ការភ្ួរចាែ់ចូលងបរៅងៅែនាុងដីងៅថា ការភ្ួរងបរៅ។

② ការកែល្្អជាតតិអាសីុត・・・ងដើ្្ីកែល្្អលែខេណៈគី្ី

ដីងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ ជាទូងៅគវឺជាដីកដលម្ៃជាតតិអាសីុតខំ្្ង។

ការកែល្្អ្ររ តិសា្ថ ៃដីងអាយម្ៃែប ត្ិតអាសីុតស្សស្រសបម្្់រការោំដំណំាគវឺជាការចំាោច់។

ងដើ្្ីកែល្្អដីកដលម្ៃជាតតិអាសីុត ងគងធ្ើការងរយែំងោរឬែំងោរម៉្ងញ៉ស្ូយ្ងៅងលើដីែនាុង្ររ តិម្ណ
 

ស្សស្រ។

③ ការ្ំរងពញសារធាតុសររីង្គ・・・កែល្្អសម្សភាពអតតិសុខុ្បោណ

ងដើ្្ី្រងងកើៃចំៃួៃៃតិងសែ្្មភាពរ្រស់អតតិសុខុ្បោណងៅែនាុងដី ងគងធ្ើការងរយៃូវសារធាតុកដលអាច 

កែល្្អលែខេណៈដី ដូចជា ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ សារធាតុសររីង្គជាងដើ្។

(3) pHកដលបតលឹ្បតរូវ

pH (ភីងអច សៃ្ទស្សៃ៍នៃែប ត្ិតអីុយុ៉ងអីុបដរូកសៃ) ្រងាហា ញអំពីែប ត្ិតជាតតិអាសីុតងៅែនាុងដី។

pH7 ងគងៅថាណវឺ ត ចំងរះpHកដលខ្ពស់ជាង7 ងគងៅថា ោស ចំកណែឯ pHកដលទា្រជាង7 ងគងៅថា 

អាសីុត។

ដីកដលម្ៃ pHទា្រជាង7 ងគងៅថា ដីអាសីុត ចំកណែដីកដលម្ៃ pHខ្ពស់ជាង7 ងគងៅថា ដីោស។

ដំណំាភាគងបចើៃងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃ រែីលូតោស់ោៃល្អងៅែនាុងែប ត្ិត pH5.5～6.5។

ប្រងភទរែុខេជាតតិ ៃតិងែប ត្ិតpHកដលស្សស្រដល់ការលូតោស់រ្រស់វា

6.5～ 7.0 នស្ពង ្្ម 5.5～ 6.0 ដំ�ូងជ្ា

6.0～ 7.0 កឆថាវ, នស្ពងក្ា្រ, ង្៉រងងោ៉ះ 5.0～ 6.5 ដំ�ូងោរងំ

6.0～ 6.5 បត្់រ, សាោដ 4.5～ 5.5 កត, ្រ្ូ្រវឺរ ី

5.5～ 6.5 ស្ស្្រវឺរ,ីខ្ទលឹ្ោរងំ, ការ ៉តុ
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(4) ែប ត្ិតជាតតិអាសីុតងៅែនាុងដី・ឧ្រែរណ៍វាស់pH

ឧ្រែរណ៍វាស់ជាតតិអាសីុតែនាុងដី គវឺជាឧ្រែរណ៍កដលងគងប្រើសបម្្់រវាស់ង ើ្លែប ត្ិតជាតតិអាសីុតកដលម្ៃងៅ

ែនាុងដី។

ងបរៅពីងៃះ ឧ្រែរណ៍វាស់pH ម្ៃដូចជាឧ្រែរណ៍វាស់pHកដល្រងាហា ញងោយតារងពណ៌ (ឧ្រែរណ៍ពតិៃតិត្យpH

ងោយពណ៌) ឧ្រែរណ៍វាស់ស្ទង់ងោយចាែ់ចូលងៅែនាុងដី ៃតិងឧ្រែរណ៍ងអ�តិបតរូៃតិចកដល្រងាហា ញងចញជាងលខ។

(5) ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុង“ការភ្ួរដី”

① ឧ្រែរណ៍ែសតិែ្្ម

ឧ្រែរណ៍សបម្្់រវាស់ជាតតិអាសីុត

ច្រជីែ ក្៉រលរោស់

○ សូ្កសង្យល់ពីការវាស់ែប ត្ិតជាតតិអាសុតិតងៅែនាុងដី។

    រង្រៀ្រងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍វាស់ជាតតិអាសីុតងៅែនាុងដី

    វាជាឧ្រែរណ៍វាស់កដលងាយសសរួលងប្រើងៅែនាុងការវាស់ជាតតិអាសីុត ងោយោែ់វាចូលងៅែនាុងដីងោយផ្្ទ ល់។

    ① ជា្រឋ្ បតរូវោចទលឹែងៅងលើដីកដលបតរូវងធ្ើការវាស់ឲ្យម្ៃសំងណើ ្ស្ល្្ម ។ (បតលឹ្ែប ត្ិតកដលអាចក្ា្់រ

          ងៅរ លឹងងោយនដ)

    ②  ោែ់ចុងងោហៈធាតុកដែនៃអគ្គតិសៃី្រ្ ( ងអ�តិតបតរូត electrode) ចូលងៅែនាុងដី។ 

(បតរូវោែ់ចុងកដែឲ្យជា្់រៃលឹងដី)

    ③ រយៈងពលប្រកហល1ោទី វាៃលឹង្រងាហា ញពីតួងលខកដលោៃវាស់។

○ សូ្កសង្យល់ពីការវាស់ែប ត្ិតជាតតិអាសុតិតងៅែនាុងដី។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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② ម៉្សីុៃែសតិែ្្ម

※ងគភ្ា្់រឧ្រែរណ៍វ តិលឬឧ្រែរណ៍អូសងៅៃលឹងបតាែ់ទ័រងដើ្្ីងប្រើងៅែនាុងការងារភ្ួរដី។

※  សូ្្រញ្្ែ់ថាបតាែ់ទ័រគវឺជាម៉្សីុៃទូងៅកដលងគអាចងប្រើងបរៅអំពីការងារភ្ួរដីែ៏ោៃ  ងោយបរាៃ់កតភ្ា្់រម៉្សីុៃ 

ងផ្្សងងទៀតងៅៃលឹងបតាែ់ទ័រងោះងដើ្្ីងប្រើបោស់ងៅែនាុងការងារប្រ្ូលផ្ល ការែម្្ត់សត្ល្អតិតឬង ្្ម ចនបង 

ការសា្រងបរះពូជ  ការដលឹែជញូ្ៃ។ល។  បតាែ់ទ័រសបម្្់រជតិះបតរូវោៃងគងៅថាបតាែ់ទ័រធ្្មតា ។ ចំកណែ

ឯបតាែ់ទ័រសបម្្់រអូសងដើរបតរូវោៃងគងៅថាម៉្សីុៃភ្ួរដី ឬ ម៉្សីុៃ្រញ្្។

8 ផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា

(1) ផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា

ប្រសតិៃង្រើងគ្រៃ្ោំដំណំាដកដលៗងលើដីកត្ួយ ងោះវាៃលឹងងធ្ើងអាយជំងវឺឬសត្ល្អតិតចនបងងាយងែើតង�ើង 

ងហើយការលូតោស់រ្រស់ដំណំា ត្ិៃោៃល្អ ងធ្ើងអាយ្ររ តិម្ណទតិៃនាផ្លែ៏ធ្ាែ់ចុះងៅតា្ងោះផ្ងកដរ។ ងៃះងៅថា

ផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា ។

្ូលងហតុនៃការខូចខ្តងោយសារកតការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា

    ・ការងែើៃង�ើងនៃោែ់ងតរ ីឬវរីសុកដល្រណ្ាលឲ្យងែើតជ្ងៃវឺកដលម្ៃងៅែនាុងដី

    ・ភាពខ្ះខ្តនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្្ួយចំៃួៃ       

    ・ការងែើៃង�ើងនៃសត្ល្អតិតចនបង ដូចជាងអៀៃជាងដើ្

    ・ការងែើៃង�ើងនៃរ្ូរធាតុកដលរខំ្ៃដល់ការរែីលូតោស់

(2) វ តិធាៃការចំងរះផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា

វ តិធាៃការល្អប្រងសើរសបម្្់រទ្់រទល់ៃលឹងផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា  គវឺការោំដំណំាវ តិលជំុ។

ការោំដំណំាវ តិលជំុ គវឺជាការោំដំណំាប្រងភទងផ្្សងៗរានា ជាលែខេណៈខួ្រ។

ងបរៅពីងៃះ ងគែ៏អាចងប្រើវ តិធីងផ្្សងងទៀតដូចជាការងប្រើបោស់វ តិធី្រៃសា ំការងប្រើពូជដំណំាកដលធៃ់ៃលឹងជំងវឺ ការកែ

ល្្អដីតា្រយៈការ្រញូ្លជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ការសម្្្់រង្ងរគងៅែនាុងដីងោយងប្រើថានា ំគី្ីឬពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ។ល។

បតាែ់ទ័រសបម្្់រជតិះ ម៉្សីុៃភ្ូរដីលែខេណៈវ តិលម៉្សីុៃភ្ូរដីលែខេណៈអូស បតាែ់ទ័រភ្ួរដីងោយងដើរ (ម៉្សីុៃ្រញ្្)



16

2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

9 ជី

(1) ធាតុសំខ្ៃ់ៗទំាង្ីរនៃជី

ជីម្ៃសារៈសំខ្ៃ់ណាស់សបម្្់រការរែីលូតោស់រ្រស់ដំណំា ពីងបរះសារធាតុចតិញ្លឹ្ងៅែនាុងដីកត្យ៉ាងគវឺ 

ត្ិៃបគ្់របរាៃ់ងោះងទ។

អាសូត  ផូ្ស្័រ  ្ូ៉រតាស្ូយ្ គវឺជាធាតុសំខ្ៃ់ៗទំាង្ីរនៃជី។ 

ធាតុកដល ត្ិៃអាចខ្ះោៃសបម្្់រការរែីលូតោស់រ្រស់ដំណំា ងគងៅថា ធាតុចំាោច់។ ធាតុចំាោច់ម្ៃ 

ចំៃួៃ 16ប្រងភទ។

ៃតិ ត្ិត្សញ្ញ នៃធាតុសំខ្ៃ់ៗទំាង3រ្រស់ជី គវឺអាសូត : N ផូ្ស្័រ : P ្ូ៉រតាស្ូយ្ : K។

ធាតុ្រោ្ទ ្់រ្រៃ្សំរួ្ ម្ៃ កាល់ស្ូយ្ (Ca) ម៉្ងញ៉ស្ូយ្ (Mg) សា្ព ៃ់ធ័រ (S) ្៉ង់កាកណស (Mn) ្ររ (B) កដែ (Fe) 

ទង់កដង (Cu) ស័ងកសី (Zn) ែ្រ (Cl) ្ូ៉លី្រកដៃ (Mo)។

កា្ូរៃ (C) អីុបដរូកសៃ (H) ៃតិងអុែសីុកសៃ (O) គវឺទទួលោៃពីទលឹែ ៃតិងខ្យល់ ងហើយវាផ្្សំចូលរានា តា្រយៈការងធ្ើ 

រស្មីសំងយគ។ អីុបដរូកសៃ (H) ៃតិងអុែសីុកសៃ (O) បតរូវោៃសសរូ្រយែពីទលឹែតា្រយៈឫស ចំកណែកា្ូរៃ (C) បតរូវ 

ោៃសសរូ្រយែពីឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិចងៅែនាុងខ្យល់តា្រយៈ  ស្លឹែ។

(2) លែខេណៈពតិងសសនៃធាតុសំខ្ៃ់ៗទំាង3រ្រស់ជី

អាសូត (N) : ទាែ់ទងងៅៃលឹងការរែីលូតោស់ ៃតិងទតិៃនាផ្លរ្រស់ដំណំា

   ជប្រុញការរែីលូតោស់រ្រស់ងដើ្ៃតិងស្លឹែ ៃតិងងធ្ើឲ្យស្លឹែម្ៃពណ៌ចាស់។

   ប្រសតិៃង្រើអាសូតងលើសែប ត្ិត ការរែីលូតោស់រ្រស់វាម្ៃលែខេណៈងខសាយ ។

សែណ� កេសៀង �ស�វសលី ដំឡូងជា� �ស�វសលី

ដំឡូងជា� ៃស�បូកេគា ឳឡឹក ៃឆថាវ

ឧទហរណ៍ៃនករដំដំណំាវលិជំុែដលទទួលបានផលិតផល4 ស្រមាប់រយៈេពល2ឆា� ំ េដយរមួមានដំណំារដូវេក� និងដំណំារដូវរង

ែខ2 ែខ4 ែខ2 ែខ4ែខ6 ែខ8 ែខ10 ែខ12

ឧទហរណ៍ៃនករដំដំណំាវលិជំុែដលទទួលបានផលិតផល4 ស្រមាប់រយៈេពល2ឆា� ំ េដយរមួមានដំណំារដូវេក� និងដំណំារដូវស�ឹកេឈើ្រជ�ះ

ែខ2 ែខ4 ែខ6 ែខ8 ែខ10 ែខ12

ែខ2 ែខ4 ែខ2 ែខ4ែខ6 ែខ8 ែខ10 ែខ12 ែខ2 ែខ4 ែខ6 ែខ8 ែខ10 ែខ12
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ផូ្ស្័រ (P) : ម្ៃឥទ្ធតិពលជាចំ្រងដល់ការងចញផ្ក  ៃតិងកផ្្។

្ូ៉រតាស្ូយ្ (K) : ម្ៃឥទ្ធតិពលជាចំ្រងដល់ការរែីលូតោស់នៃផ្ក  កផ្្ ៃតិងឫស ។

(3) ប្រងភទនៃជី

① ជីគី្ី (ជីអសររីង្គ)

គវឺជាជីកដលសំងយគតា្លែខេណៈគី្ី។ ងគែ៏ងៅថាជីអសររីង្គផ្ងកដរ។

ជីគី្ី្រងាហា ញប្រសតិទ្ធតិភាពយ៉ងឆ្្់ររហ័ស។

ជីកដលម្ៃផ្្ទុែធាតុសំខ្ៃ់កត 1 ប្រងភទែនាុងចំងណា្ធាតុសំខ្ៃ់ៗទំាង្ីរនៃជី ងៅថាជីងទាល។

ជីកដលម្ៃផ្្ទុែធាតុសំខ្ៃ់ចា្់រពី2ប្រងភទង�ើងងៅងៅែនាុងចំងណា្ធាតុសំខ្ៃ់ៗទំាង្ីរងៅថាជី
 

សម្ស។ ជីសម្សក្រងកចែជា ជីសំងយគ ៃតិង ជី្រៃ្សំ។

ជីលបាយ គវឺជាជីកដលបតរូវោៃផ្្សំង�ើងជាច្្ងងោយោយជីធ្្មតា ជា្ួយជីគី្ី។ វាម្ៃសម្សភាព អា 

សូត ផូ្ស្័រ ឬ ្ូ៉រតាស្ូយ្ ចា្់រពី2ង�ើងងៅ ងហើយ្ររ តិម្ណសរ្ុររ្រស់វា គវឺម្ៃចា្់រពី10%ង�ើងងៅ។ ភាគងបចើៃវា 

ម្ៃជីសររីង្គងៅែនាុងងោះផ្ងកដរ។

ការក្រងកចែប្រងភទជី

〇 ជីងទាល

ជីអាសូត ជីអា្ូ៉ញូ៉្សុ៊លហ្ាត ជីអុ៊យងរ ៉។ល។

ជីអាសីុតផូ្ស្័រ ែំងោរសូ៊កពរផូ្ស្័រ  ជីផូ្ស្័ររោយ ។ល។

ជី្ូ៉រតាស្ូយ្ ្ូ៉រតាស្ូយ្សុ៊លផួ្រ  ្ូ៉រតាស្ូយ្ែ្រ ។ល។
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〇 ជីសម្ស

ជីសំងយគ ជីរងីសូអាៃ់ខ្លី ជីរងីខ្អាៃ់ ជីរ្យវឺខ្រងីអាៃ់ ជីងអៃខ្រងីអាៃ់ ជីសំងយគNK 

 ជីសំងយគPK

ជី្រៃ្សំ ជីBB ជី្រៃ្សំសររីង្គ

ជីគី្ី  ម្ៃសម្សភាព អាសូត ឬផូ្ស្័រ ឬ្ូ៉រតាស្ូយ្ ចា្់រពី2ង�ើងងៅ ងហើយ្ររ តិម្ណសរ្ុររ្រស់វា គវឺម្ៃ 

ចា្់រពី30%ង�ើងងៅ កដលងគងៅវាថា ការសំងយគែប ត្ិតខ្ពស់។ ែរណីកដល្ររ តិម្ណ សរ្ុររ្រស់វាងបកា្30% ងគ 

ងៅវាថា ការសំងយគធ្្មតា។

② ជីសររីង្គ

គវឺជាជីកដលងធ្ើង�ើងងោយរ្ូរធាតុសររីង្គោៃពីសត្ឬរែុខេជាតតិ។

រួ្ ម្ៃ កាែសំណល់បតី ្រកៃ្ ង្សៅឆ្អលឹង ។ល។

ជីសររីង្គ្រងាហា ញប្រសតិទ្ធតិភាពយវឺតៗ។

③ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍

ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ គវឺជាជីកដលោៃពីការផ្្អ ្់រអាច្៍ងរា អាច្៍ម្ៃ់ អាច្៍បជរូែ ស្្ែង�ើ ស្លឹែង�ើបជរុះ។ល។ 

ងៅតា្្ររ តិម្ណនៃធាតុផ្្សំសំខ្ៃ់ងៅែនាុងជី ងគក្រងកចងជា ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍អាច្៍ងរា ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍អាច្៍បជរូែ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ 

អាច្៍ម្ៃ់ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ស្្ែង�ើ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ស្លឹែង�ើបជរុះ ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ចំង្រើង។ល។

ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ត្ិៃបតលឹ្កតអាចកែល្្អគុណភាពដី្ុ៉រងណាណ ះងទ គវឺក្្ទំាងម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពបគ្់របរាៃ់ែនាុងការងធ្ើ

ជាជីសបម្្់រោំដំណំា។

④ ជីរវ

ជាប្រងភទជីកដលម្ៃលែខេណៈរវ។ ងទាះជាសារធាតុរ លឹងដូចជាង្សៅ ឬបរា្់រែ៏ងោយ ងៅងពលកដលវា 

រោយងៅងពលបតរូវទលឹែ វាែ៏បតរូវោៃចាត់ចូលែនាុងប្រងភទជីរវកដរ។

⑤ ជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពឆ្្់ររហ័ស ជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពយវឺត ជីកដលបែផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាព

i ជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពឆ្្់ររហ័ស

វាគវឺជាជីកដល្រងាហា ញប្រសតិទ្ធភាពភ្ា្ៗងបកាយពីោែ់រចួ។ វាម្ៃប្រសតិទ្ធភាពរហូត30ន្ងៃ។

វាម្ៃដូចជាជីរវ ៃតិងជីគី្ីជាងដើ្។

ii ជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពយវឺត

ប្រសតិទ្ធភាពរ្រស់វា ្រៃ្រយៈងពលយូរ។ វាម្ៃប្រសតិទ្ធភាព ចងោ្ះពី 30～120ន្ងៃ។

វាគវឺជាជីកដលបគ្រងោយភានា ស ម្ៃដូចជាជីកដលងគអាចនលពីប្រសតិទ្ធភាពរ្រស់វាោៃតា្រយៈការក្្ 

្យចំណុះរ្រស់វា។

iii ជីកដលបែផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាព

វាបតរូវការចំណាយងពលងវោយូរ ទបមំ្កតវា្រងាហា ញប្រសតិទ្ធភាព ងោយសារកតវាបតរូវ្ំរកលងងៅជា 

អតតិសុខុ្បោណ។

វាម្ៃដូចជាកាែសំណល់្រកៃ្ ង្សៅឆ្អលឹងជាងដើ្។ ងៅែនាុងចំងណា្ជីគី្ី ែ៏ម្ៃជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាព      

រយៈងពល1ឆ្នា ំផ្ងកដរ។
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(4)ទប្ង់រ្រស់ជី

ទប្ង់រ្រស់ជី បតរូវោៃងគកែនចនាងៅជាទប្ង់ងផ្្សងៗងៅតា្ភាពងាយសសរួលងប្រើបោស់ ៃតិងប្រសតិទ្ធភាព

ជាងដើ្។ វាម្ៃដូចជា ជីង្សៅ ជីបរា្់រ ជីរវ ឬជីបរា្់រតូចៗរងសីុឡាំង។

ោងពល្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ជីគី្ីកដលម្ៃោយជីសររីង្គែ៏ម្ៃកដរ។

� ការោែ់ជី

(1) រង្រៀ្រងប្រើបោស់ជី

ការោែ់ជី សំងៅងលើការផ្ដល់ជីងៅដំណំា។ ការោែ់ជី រួ្ ម្ៃ ការោែ់ជីបទា្់រោត ៃតិង ការក្្ជី។

ជីបទា្់រោត គវឺជាជីកដលងគោែ់ងៅ្ុៃងពលចា្់រងផ្ដើ្ោំដំណំា។

វាភាគងបចើៃជាជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពយវឺត កដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពយលឹតៗែនាុងរយៈងពលយូរ។

ជីក្្ គវឺជាជីកដលងគ្រកៃ្ថ្តា្ងបកាយសស្រងៅតា្សា្ថ ៃភាពនៃការលូតោស់រ្រស់ដំណំាជាងដើ្។

ងគងប្រើបោស់ជីកដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពឆ្្់ររហ័ស (ជីគី្ី ជីរវជាងដើ្) កដលផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពភ្ា្ៗ។

ជីរវ ែ៏អាចងប្រើសបម្្់រោចងៅងលើស្លឹែោៃផ្ងកដរ។

ងគោែ់ជី ត្ិៃងអាយ្៉រះបតរូវផ្្ទ ល់ងៅៃលឹងបរា្់រឬឫសរ្រស់រែុខេជាតតិងោះងទ ងបរះវាអាចងធ្ើងអាយដំណំាស្តិត

សសងរៃោៃ។

ជីបរា្់រតូចៗរងសីុឡាំង

ជីបរា្់រ

ជីរវ

ជីង្សៅ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីប្រងភទនៃជីសំខ្ៃ់ៗ។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីជីគី្ី ជីសររីង្គ ៃតិង ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍។综 

◯ សូ្កសង្យល់ពីទប្ង់ ៃតិងការក្រងកចែជី។

     ជីបរា្់រ ជីង្សៅ ជីបរា្់រតូចៗរងសីុឡាំង ជីរវ 

◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

្៉យាងវ តិញងទៀត ងៅងពលកដលងប្រើជីងលើសែប ត្ិត វាងធ្ើឲ្យែប ត្ិតជាតតិអំ្រតិលនៃដីង�ើងខ្ពស់ កដលជាងហតុងធ្ើឲ្យ 

ខូចខ្តដល់ការរែីលូតោស់រ្រស់ដំណំា។

ងគងៅវាថា ការខូចខ្តងោយជាតតិអំ្រតិល។

ងដើ្្ីពតិៃតិត្យរែែប ត្ិតជាតតិអំ្រតិល ងគវាស់ងៅងលើែប ត្ិតច្្ងចរៃ្អគ្គតិសៃី (EC)។ ដីកដលម្ៃែប ត្ិត EC ខ្ពស់ គវឺ 

ម្ៃងៅសល់ជីងបចើៃ។

ជី បតរូវោែ់ឲ្យសស្រងៅតា្សង់្ោរនៃការោែ់ជីសបម្្់រដំណំាៃី្ួយៗ។

(2) ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការោែ់ជី

○ សូ្កសង្យល់ពីធាតុផ្្សំនៃជីងោយង ើ្លពី្ង់ោែ់ជី។

     ・រង្រៀ្រង ើ្លជីសំងយគកដលម្ៃ「10－8－8」

        ធាតុផ្្សំរ្រស់ជីម្ៃ អាសូត : 10% ផូ្ស្័រ : 8% ៃតិង្ូ៉រតាស្ូយ្ : 8%។

        ងោយសារកតធាតុផ្្សំសរ្ុរងបកា្ 30% ដូងចនាះវាគវឺជាប្រងភទសំងយគធ្្មតា។

     ・ទ្ងៃៃ់ធាតុផ្្សំនៃជី (1្ង់20kg) កដលម្ៃ「10－8－8」

        អាសូ 20× 10100＝2	 វាម្ៃអាសូត 2kg។

        ផូ្ស្័រ 20× 8
100＝1.6 វាម្ៃផូ្ស្័រ 1.6kg។

        ្ូ៉រតាស្ូយ្ 20× 8
100＝1.6 វាម្ៃ្ូ៉រតាស្ូយ្ 1.6kg។

ម៉្សីុៃស្មតិត ម៉្សីុៃងរយជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ ម៉្សីុៃងរយជីបរា្់រល្អតិត



21

2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

○ សូ្ងរៀៃឲ្យងចះគណោទ្ងៃៃ់ជីកដលចំាោច់ ងោយងរារពងៅតា្សង់្ោរនៃការោែ់ជី។

(សំណួរ) រង្រៀ្រគណោទ្ងៃៃ់ជីកដលបតរូវោែ់ ងោយងរារពងៅតា្សង់្ោរនៃការោែ់ជី

     សង់្ោរនៃការោែ់ជីសបម្្់រ្រកៃ្ A (ទ្ងៃៃ់ជីកដលបតរូវោែ់សបម្្់រ 10a)

          អាសូត (N) 21kg

          ផូ្ស្័រ (P) 23kg

          ្ូ៉រតាស្ូយ្ (K) 18kg

     ជីកដលបតរូវងប្រើ (អបតានៃធាតុផ្្សំ)

          អា្ូ៉ញូ៉្សុ៊លហ្ាត (N : 20%)

          ែំងោរសូ៊កពរផូ្ស្័រ (P : 46%)

          ្ូ៉រតាស្ូយ្ែ្រ (K : 60%)

     ទ្ងៃៃ់ជីកដលបតរូវោែ់ = 
ទ្ងៃៃ់ជីកដលបតរូវោែ់តា្សង់្ោរនៃការោែ់ជី

អបតានៃធាតុផ្្សំ
	×	100

� ការងលើែថានា ល

(1) ទប្ង់នៃថានា ល

ថានា លគវឺជាែកៃ្ងសបម្្់រោំដុះដំណំាកដលងែើតពីការងលើែដីងអាយខ្ពស់។ ងរាលងៅនៃការងធ្ើថានា លគវឺងដើ្្ីងធ្ើ

ងអាយការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ៃតិងលំហូរទលឹែងៅែនាុងដីម្ៃលែខេណៈល្អប្រងសើរង�ើង។

ការងារ្រងងកើតជាថានា លក្រ្រងៃះ ងៅថាការងលើែថានា ល។ ងគងធ្ើការងារងលើែថានា លងៅ្ុៃងពលសា្រងបរះពូជ

ៃតិងោំែូៃសំណា្រ។ 

ែរណីកសសកដលែ្្ពស់ទលឹែងបកា្ដីម្ៃលែខេណៈខ្ពស់ ងគបតរូវងលើែថានា លខ្ពស់ងៅតា្ងោះកដរ។

(ចង្្ើយ)

     រង្រៀ្រគណោ

          អា្ូ៉ញូ៉្សុ៊លហ្ាត : 2121 ×100＝100（kg）

          ែំងោរសូ៊កពរផូ្ស្័រ : 23
46 ×100＝50（kg）

          ្ូ៉រតាស្ូយ្ែ្រ : 1860 ×100＝30（kg）

ថា� លរបថា� លខ�ស់

だか

ទទឹងៃនថា� លេលើ

ចេនា� ះថា� ល
ទទឹងថា� ល

កម�ស់ថា� លកម�ស់ថា� ល

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

◯ សូ្កសង្យល់អំពីប្រងភទនៃថានា ល។

ថានា លខ្ពស់ ថានា លរ្រ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរែ្យទាែ់ទងៃលឹងថានា ល។

ទទលឹងថានា ល ែ្្ពស់ថានា ល ចងោ្ះថានា ល ទទលឹងនៃថានា លងលើ
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(2) ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការងលើែថានា ល

ែរណីងធ្ើការងារងោយនដ ងគងលើែថានា លងោយងប្រើច្រកា្់រជាងដើ្។

ែរណីងប្រើម៉្សីុៃ ងគងធ្ើការងារងៃះងោយភ្ា្់រម៉្សីុៃងលើែថានា លឬម៉្សីុៃងលើែដីងៅៃលឹងបតាែ់ទ័រឬម៉្សីុៃ 

្រញ្្។

� ការែ្តិចបតរួយចុង ការែដតិចស្លឹែ ៃតិង ការែដតិចកផ្្

(1) ការែដតិចបតរួយចុង

ការែដតិចបតរួយចុង គវឺជាការងារកដលងគកាត់កផ្នាែខ្ងចុងនៃងដើ្រែុខេជាតតិងចញ។

ការែតិដចបតរួយចុងងចញ ោំងអាយសារធាតុចតិញ្លឹ្ ងធ្ើដំងណើ រងៅដល់ស្លឹែៃតិងកផ្្រ្រស់ដំណំា។

្យ៉ាងងទៀត 

ោំងអាយងធ្ើការងារបគ្់របគងដំណំាៃតិងការ

ងារប្រ្ូលផ្លោៃងាយសសរួលផ្ងកដរ។

(2) ការែដតិចបតរួយគល់

បតរួយគល់ៃលឹងដុះងចញពីគល់ស្លឹែនៃដំ

ណំា។ ងគងធ្ើការែដតិចបតរួយគល់ងចញងដើ្្ីទ

្់រសាក ត់ែំុងអាយរែុខេជាតតិងចញ 

កផ្្ងបចើៃងពែ ែំុងអាយស្លឹែដុះបកាស់ងពែ 

ៃតិង ងដើ្្ីងធ្ើងអាយដំណំាទទួលពៃ្វឺបពះអាទតិ

ត្យោៃបគ្់របរាៃ់។

(3) ការែដតិចស្លឹែ

ការែដតិចស្លឹែ គវឺជាការងារកដលែដតិចយែ

ស្លឹែកដលម្ៃជំងវឺឬស្លឹែកដលដុះប្រងបជៀត

រានា ងចញ។

ការែដតិចស្លឹែងចញអាចងធ្ើងអាយខ្យល់

អាកាសឆ្ងកាត់ងាយសសរួល ងហើយដំណំា

អាចទទួលពៃ្វឺបពះអាទតិត្យោៃ 

បគ្់របរាៃ់។

ម៉្សីុៃងលើែថានា លតូច ម៉្សីុៃងលើែថានា លខ្ពស់

ករក�ិច្រត�យគល់

ករក�ិចែផ�

ករក�ិច្រត�យចុង

ករត្រមង់េដើម

ករក�ិចស�ឹក

ករត្រមង់េដើម
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(4) ការែដតិចែដលឹ្រ ផ្ក  ៃតិង កផ្្

ការែដតិចែដលឹ្រ ផ្ក  ៃតិង កផ្្គវឺជាការងារកដលងគៃលឹងែដតិចយែែដលឹ្រ ផ្ក ឬកផ្្កដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍។

ងគងធ្ើការងារងៃះងៅងពលង�ើញដំណំាម្ៃែដលឹ្រ ផ្ក ឬកផ្្

ងបចើៃងពែ ឬែ៏ងៅងពលម្ៃកផ្្កដលខូចងោយសារជំងវឺឬសត្លតិ្អត ឬងៅងពលម្ៃកផ្្កដលខុសទប្ង់ធ្្មតា។ល។

ងៅងពលែដតិចកផ្្ខ្ះងចញ សារធាតុចតិញ្លឹ្ៃតិងទលឹែអាចផ្ដុំងៅរែកផ្្កដលងៅសល់ងលើងដើ្ 

ងធ្ើងអាយអាចទទួលកផ្្កដលម្ៃគុណភាពខ្ពស់ោៃ។

ជាទូងៅ ងគងធ្ើការងារងៃះងៅែនាុងការោំងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ ្ុ៉រកៃ្ងគែ៏អាចងប្រើងៅ

ែនាុងការោំដំណំា្រកៃ្ដូចជាឳ�លឹែ បតសែ់សសរូវ ង្៉រងងោ៉ងជាងដើ្ផ្ងកដរ។

� ដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត

ដំងណើ រល្្អង គវឺជាដំងណើ រកដលល្្អង្ែ្៉រះៃលឹងស្ទតិច

ម៉្តនៃងែសរញី។

ងៅងពលរែុខេជាតតិស្ថតិតងៅែនាុង្ររ តិសា្ថ ៃកដលពតិោែងធ្ើដំ

ងណើ រល្្អង ងគអៃុវត្ការងរយល្្អងងោយសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត 

ងៅថាដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត។

ងៅែនាុងងរងដំណំា ងគងប្រើសត្ល្អតិតដូចជាសត្�្មុំ 

សត្តាឱ ។ល។

សបម្្់រដំងណើ រល្្អងនៃងដើ្ស្ស្្រវឺរ ីភាគងបចើៃងគងប្រើសត្�្មុំ។

ចំងរះដំណំាឳ�លឹែ បតសែ់សសរូវ ៃតិង ង ្្ព  

ងដើ្្ីទទួលោៃកផ្្ជាៃតិច្ ងគកតងកតអៃុវត្វ តិធីដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត

ក្រ្រងៃះ។

� ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែៃតិងការតប្ង់ងដើ្

(1) ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែ

ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែ គវឺជាការកាត់ក្ែក្ែរែុខេជាតតិងចញងដើ្្ីកែសប្រួ

លចំៃួៃឬទីតំាងនៃក្ែរែុខេជាតតិងអាយម្ៃលែខេណៈ

ស្សស្រ។

ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែក្រ្រងៃះអាចងធ្ើងអាយទតិៃនាផ្លដំណំាងែើៃ

ង�ើង ងហើយការក្រែសាដំណំាែ៏ម្ៃលែខេណៈ

ងាយសសរួលជាង្ុៃ។

◯ សូ្អនាែកសង្យល់អំពីការងារែដតិចបតរួយចុង ការែដតិចបតរួយគល់ ការែដតិចស្លឹែ ៃតិងការែដតិចកផ្្។◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

េកសរេឈ� ល

េកសរញី

ស�ិចម៉ាត

ដំេណើ រលម�ងសិប្បនិម�ិត

េរយលម�ងេនេលើ

ស�ិចម៉ាតៃនេកសរញី
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

(2) ការតប្ង់ងដើ្

ការតប្ង់ងដើ្ គវឺជាការងារតកប្តប្ង់ទតិសនៃក្ែរែុខេជាតតិងអាយស្ថតិតងៅទីតំាងបតលឹ្បតរូវល្អ។

ងគងធ្ើការងារតប្ង់ងដើ្ងៃះ ងដើ្្ីែំុងអាយងដើ្រែុខេជាតតិដួលរលំ ៃតិង ែំុងអាយក្ែរែុខេជាតតិដុះញលឹែចូលរានា ។ 

្យ៉ាងងទៀត វាងធ្ើងអាយរែុខេជាតតិទទួលពៃ្វឺបពះអាទតិត្យោៃបគ្់របរាៃ់ ងហើយការក្រែសាែ៏ម្ៃលែខេណៈងាយសសរួល 

ជាង្ុៃ។

សបម្្់រការតប្ង់ងដើ្នៃដំណំាង្៉រងងោ៉ះ បត្់រ បតសែ់ជាងដើ្ ងគងប្រើវ តិធី្រតិត្រង់ស្អតិតឬែ៏ភ្ា្់រក្ែែណាដ លឬ 

ក្ែខ្ងងៅៃលឹង្រងងា្គ លតប្ង់។

� ការប្រ្ូលផ្ល

(1) ការប្រ្ូលផ្ល

ការប្រ្ូលផ្ល គវឺជាការងារកដលងគប្រ្ូលយែផ្លដំណំាកដលោំដុះោៃ។

ងគបតរូវងធ្ើការប្រ្ូលផ្លដំណំាងៅដំណាែ់កាលកដលល្អ្ំរផុ្ត (ដំណាែ់កាលស្សស្រ)។

ឧទាហរណ៍ ការសម្្គ ល់ដំណាែ់កាលប្រ្ូលផ្ល ម្ៃដូចជា ង្៉រងងោ៉ះងគង ើ្លងៅងលើពណ៌រ្រស់កផ្្  

្រកៃ្នស្ពង ្្ម ងគង ើ្លងៅងលើទំហំស្លឹែ ្រកៃ្បតសែ់ងគង ើ្លងៅងលើប្រកវងកផ្្។

សបម្្់រដំណំា្រកៃ្ ផ្ក  ៃតិង ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ ភាគងបចើៃងគងធ្ើការងារប្រ្ូលផ្លងោយងប្រើនដ ្ុ៉រកៃ្ សបម្្់រ 

ដំណំាការ ៉តុឬដំ�ូងោរងំជាងដើ្ ការប្រ្ូលផ្លងោយងប្រើម៉្សីុៃែ៏ម្ៃងបចើៃផ្ងកដរ។

(2) ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការប្រ្ូលផ្ល

① ឧ្រែរណ៍ែសតិែ្្ម

េនេពលចងភា� ប់េដើមរកុ�ជាតិជាមួយនឹងបេង� លត្រមង់ 
េគយកែខ្សជាេដើមេដើម្បីចងភា� ប់េចញជារងេលខ8។

ែនហៃ្កាត់ដំណំា ្ង់បចែដំណំាែហៃ្ែផ្្ទុែដំណំា
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2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

② ម៉្សីុៃប្រ្ូលផ្ល

(3) ការក្ាងស

ការក្ាងស គវឺជាយែ្រកៃ្ ឬកផ្្ង�ើកដលោៃប្រ្ូលផ្លងៅោែ់ក្ាងស។

ការងធ្ើក្រ្រងៃះ គវឺែនាុងងរាលងៅរែសាភាពសសស់រ្រស់វា។

ការប្រ្ូលផ្លងៅងពលបពលឹែបពលលឹ្ គវឺងោយសារកតវាម្ៃប្រសតិទ្ធភាពែនាុងការក្ាងស។

ងៅែនាុងរង្រៀ្រនៃការក្ាងស ភាគងបចើៃងគក្ាងសងោយរា្ម ៃខ្យល់ ងបរៅពីងៃះ ែ៏ម្ៃការក្ាងសងោយងប្រើខ្យល់

ខំ្្ងផ្ងកដរ។

ការក្ាងសងោយរា្ម ៃខ្យល់ គវឺជារង្រៀ្រនៃការក្ាងស្ួយកដលងគដែយែែង្្ងចញពី្រកៃ្ ងហើយោែ់្រកៃ្

ងៅែនាុងឧ្រែរណ៍ងៅែនាុង សា្ថ ៃភាពកដលរា្ម ៃខ្យល់។ ងគងធ្ើវាឲ្យបតជាែ់យ៉ងងលឿៃ ៃតិងក្ាងសែនាុងរយៈងពលខ្ី។ 

� ការងប្រើបោស់សម្ភា រៈបគ្រដំណំា

(1) ការោំដុះែនាុងងរងទប្ង់ដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ

ការោំដុះែនាុងងរងទប្ង់ដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ គវឺជាវ តិធីោំដុះងោយងប្រើបោស់សម្ភា រៈបគ្រដំណំាងដើ្្ីបគ្រពីងលើ

ថានា លងអាយងចញជារងដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ។

ងគងប្រើឆ្អលឹងបទៃតិងសម្ភា រៈបគ្រដំណំាងដើ្្ីងធ្ើងចញជាទប្ង់ដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ។

ប្រសតិទ្ធតិភាពនៃការោំដុះែនាុងងរងទប្ង់ដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំងៃះ គវឺអាចរែសាសំងណើ ្ ទ្់រសាក ត់ខ្យល់ងភ្ៀងៃតិងសត្

ល្អតិតចនបង។ល។

សម្ភា រៈបគ្រដំណំាអាចជា បែណាត់ងរៅសូ៊ងធ្ើអំពី្ូ៉រលីវៃីីលែ្រ៉យ ឬ ្រៃ្ទះ្ូ៉រលីងអទីក�ៃងប្រើែនាុងែសតិែ្្ម 

នស្អំងោះ ត្ិៃតបាញ នស្បែងៅ សំណាញ់ការររសត្ល្អតិតជាងដើ្ គវឺងគងបជើសងរ ើសងប្រើងៅតា្ងរាលងៅងផ្្សងៗរានា ។

(2) ការោំដុះងោយបគ្រស្អតិតជា្់រពីងលើដំណំា

ការោំដុះងោយបគ្រស្អតិតជា្់រពីងលើដំណំា គវឺជាវ តិធីោំដុះងោយោែ់សម្ភា រៈបគ្រដំណំា្៉រះពីងលើដំណំាងោយផ្្ទ ល់

 ឬ បគ្រងោយទុែចងោ្ះខ្ងងលើ្រៃ្តិច។

ប្រសតិទ្ធតិភាពនៃការោំដុះងោយបគ្រស្អតិតជា្់រពីងលើដំណំា គវឺអាចងធ្ើងអាយដំងណើ រងចញពៃ្ែរ្រស់ដំណំាម្ៃលំៃលឹង

ងធ្ើងអាយការលូតោត់ដំណាែ់កាលដំ្ូរងោៃល្អ ៃតិង អាចទ្់រសាក ត់ងភ្ៀងខ្យល់ឬសត្ល្អតិតជាងដើ្ោៃផ្ងកដរ។

ឆ�ឹង្រទេរងដំណំា

ម៉្សីុៃប្រ្ូលផ្ល្រកៃ្ (ខ្ទលឹ្)ម៉្សីុៃបចរូតៃតិងសសតិត (ដំណំាសសរូវ) ម៉្សីុៃជីែដំណំា (ដំ�ូងោរងំ)
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2 ខ្លឹ្សារទូងៅស្ីអំពីែសតិែ្្មោំដំណំា

ងគអាចងប្រើនស្អំងោះ ត្ិៃតបាញ ឬ នស្បែងៅជាងដើ្ងធ្ើជាសម្ភា រៈបគ្រដំណំា។

(3) ការបគ្រដីោំដំណំា (Mulching)

① ការបគ្រដីោំដំណំា (Mulching)

ការបគ្រដីោំដំណំា សំងៅងលើការបគ្រសសទា្់រងលើនៃដីងោយងប្រើចំង្រើងឬ្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិចជាងដើ្។

ប្រសតិទ្ធតិភាពនៃការបគ្រដីោំដំណំាម្ៃដូចខ្ងងបកា្។

・បគ្់របគងសីតុណហា ភាពរ្រស់ដី ៃតិង ងធ្ើងអាយ្ររ តិសា្ថ ៃសបម្្់រការលូតោស់រ្រស់ដំណំាល្អប្រងសើរង�ើង

・រែសាដីងអាយងៅទៃ់ បព្ទំាងអាចទ្់រសាក ត់ការហូរងចញនៃជាតតិទលឹែៃតិងជីពីែនាុងដីក្្ងទៀតផ្ង

・ទ្់រសាក ត់ជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតចនបង

・ទ្់រសាក ត់ង ្្ម ចនបង

② សម្ភា រៈងប្រើសបម្្់របគ្រដីោំដំណំាៃតិងលែខេណៈពតិងសស

សម្ភា រៈបគ្រដីោំដំណំារួ្ ម្ៃចំង្រើង ្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិចជាងដើ្។

វត្ថុធាតុងដើ្ៃតិងពណ៌នៃ្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិចម្ៃងបចើៃប្រងភទងផ្្សងៗពីរានា ។

ប្រសតិទ្ធតិភាពែ៏ម្ៃលែខេណៈខុសរានា កដរងៅតា្ពណ៌រ្រស់្រៃ្ទះោ្ស្ទតិច។

ប្រងភទពណ៌រ្រស់្រៃ្ទះោ្ស្ទតិច ៃតិងប្រសតិទ្ធភាពរ្រស់វា

ឆ�ឹង្រទេរងដំណំា

ការបគ្រដីោំដំណំាងោយងប្រើ្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិចការបគ្រដីោំដំណំាងោយងប្រើចំង្រើង

ពណ៌ថ្ា វាម្ៃប្រសតិទ្ធភាពខ្ពស់ែនាុងការ្រងងកើៃែង្្ដី

ពណ៌ន្រតង
ប្រសតិទ្ធភាពែនាុង្រងងកើៃែង្្ដីរ្រស់វា ម្ៃងបកា្្រៃ្ទះោ្ស្ទតិចថ្ា ្ុ៉រកៃ្ម្ៃងលើ្រៃ្ទះ

ោ្ស្ទតិចពណ៌ង ្្ម  ងហើយវាម្ៃប្រសតិទ្ធភាពែនាុងការទ្់រសាក ត់ង ្្ម ចនបង

ពណ៌ស ងគងប្រើបោស់វាងដើ្្ីទ្់រែំុឲ្យដីង�ើងែង្្

ពណ៌ង ្្ម ទ្់រសាក ត់ង ្្ម ចនបង
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

វាម្ៃដូចជា ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិចពីរជាៃ់កដលម្ៃពណ៌សៃតិងង ្្ម  (ទ្់រសាក ត់ការង�ើងែង្្រ្រស់ដី)  ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិច 

ពណ៌បោែ់ចំណំាងផ្្តពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ (ងប្រើបោស់សបម្្់រចំណំាងផ្្តពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ទ្់រសាក ត់ការង�ើងែង្្ដី 

ៃតិងទ្់រសាក ត់សត្ល្អតិតចនបង) ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិចម្ៃរៃ្ធសបម្្់រោំដុះ ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិចកដលអាច្ំរកលងជាអតតិសុខុ្បោណ 

(សៃ្សំសំនចែមំ្្ងពលែ្្មែនាុងការងោះងចាលកាែសំណល់) ជាងដើ្។ ងបរៅពី ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិចកដលម្ៃរៃ្ធ ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិច

ទំាងអស់អាចទ្់រសាក ត់ការបជា្រទលឹែងភ្ៀងចូលងៅែនាុងដី។

③ ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការបគ្រដីដំណំា

(4) ការងោះងចាល្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិច

្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិចកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការងធ្ើងរងដំណំាឬការបគ្រដីដំណំារចួងហើយងោះ បតរូវងធ្ើការងោះងចាល

ងោយប្ររុងប្រយ័តនា គវឺបតរូវងសនាើសំុងអាយអនាែជំោញជាអនាែងធ្ើការែម្្ត់កាែសំណល់ទំាងងោះជាៃតិច្។

ចបា្់រោៃហា្ឃ្ត់ ត្ិៃងអាយដុតកាែសំណល់ទំាងងោះងៅកសសចំការងោះងទ ងបរះវាអាច្រងកងអាយម្ៃ 

ឧស្ម័ៃពុលងែើតង�ើង។

� ចំងណះដលឹងទាែ់ទងៃលឹងការែម្្ត់ជំងវឺ សត្លតិ្អតចនបង ៃតិង ង ្្ម ចនបង

(1) ការែម្្ត់ជំងវឺៃតិងសត្លតិ្អតចនបង

① គំៃតិត្ូលោឋា ៃ

្រងងកើត្ររ តិសា្ថ ៃកដល ត្ិៃងាយងអាយងែើតម្ៃជំងវឺឬសត្ល្អតិតចនបង។

ឆ្្់ររែង�ើញប្រភព្រញ្ហា  ៃតិង ងធ្ើការែម្្ត់ងចាល្ុៃវាចា្់រងផ្្ើ្រតតបាត។

② ការែម្្ត់ងោយងប្រើថានា ំគី្ីែសតិែ្្ម

ថានា ំគី្ីែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការ្រងាក រៃតិងែម្្ត់ជំងវឺ គវឺ ថានា ំសម្្្់រង្ងរគ។

ថានា ំគី្ីែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការ្រងាក រៃតិងែម្្ត់សត្ល្អតិតចនបង គវឺ ថានា ំសម្្្់រសត្លតិ្អត។

③ ការែម្្ត់សត្ល្អតិតឬង ្្ម ចនបង ងបរៅពីការងប្រើថានា ំគី្ី

i រង្រៀ្រនៃការោំដំណំា

ងគងប្រើបោស់ប្រងភទដំណំាកដលធៃ់ងៅៃលឹងជ្ងៃវឺងផ្្សងៗ (ប្រងភទដំណំាកដលធៃ់ៃលឹងជ្ងៃវឺ)។

ោំរែុខេជាតតិកដលទ្់រសាក ត់ការងែើតង�ើងៃូវជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតចនបង។ ឧទាហរណ៍ ចំងរះសត្បពរូៃងៅែនាុងដី 

ប្រសតិៃង្រើោំផ្ក នស្ងរឿង ៃលឹងងធ្ើឲ្យចំៃួៃរ្រស់វា្យចុះ។

ការបគ្រដីដំណំាងលើថានា លរ្រលែខេណៈវ តិល
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

ង្ងរគកដលម្ៃងៅងលើរែុខេជាតតិជំពូែងដើ្វល្តិ ប្រសតិៃង្រើោំរែុខេជាតតិប្រងភទខ្ទលឹ្គល់ ចំៃួៃរ្រស់វាៃលឹង 

ម្ៃការ្យចុះ។

ii ការងប្រើបោស់សត្កដលសីុសត្ងផ្្សងជាអាហារ

ងគងប្រើបោស់សត្ល្អតិត ឬអតតិសុខុ្បោណ កដលសីុសត្ល្អតិតចនបងជាអាហារ ឬកដលទំុងៅងលើខ្ួៃសត្ 

ល្អតិតចនបងរចួសម្្្់រវា។

iii ងប្រើបោស់ការ្រងញ្ញជាតតិញីងដើ្្ីទាែ់ទាញជាតតិង ្្ម ល (pheromone)

ទ្់រសាក ត់ងោយងប្រើបោស់ការ្រងញ្ញជាតតិញីងដើ្្ីទាែ់ទាញជាតតិង ្្ម ល។

ងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍្រងញ្ញជាតតិញីងដើ្្ីទាែ់ទាញជាតតិង ្្ម ល ងដើ្្ីែម្្ត់សត្ល្អតិតចនបង ៃតិងកាត់ 

្រៃ្ថយជំោៃ់ងបកាយរ្រស់វា (ការងធ្ើឲ្យបច្ូរែបច្រល់ ែនាុងការទំោែ់ទំៃង)។

iv ការងប្រើបោស់ចែខេុវ តិញ្ញ ណ

្រតិទសកុតចំាងផ្្តពៃ្វឺចំងរះសត្កដលជញ្ែ់រែុខេជាតតិងដើ្្ីរស់។

ទ្់រសាក ត់សត្ល្អតិតចនបងងោយង្រើែងភ្ើងពណ៌ងលឿង។

សម្្្់រងោយងប្រើសកុតស្អតិត។

v ការែម្្ត់សត្ល្អតិតឬង ្្ម ចនបងតា្ក្រ្ររ្ូរវ តិទយា

ងប្រើបោស់សំណាញ់ទ្់រសាក ត់សត្ល្អតិតែំុឲ្យចូលោៃ។

(2) ការែម្្ត់ង ្្ម ចនបង

① គំៃតិត្ូលោឋា ៃ

ត្ិៃោំយែបរា្់រពូជង ្្ម ចនបងចូលែនាុងកសសចំការ។

ដែង ្្ម ចនបងងចញងអាយោៃឆ្្់ររហ័ស ្ុៃងពលង ្្ម ទំាងងោះទម្្ែ់បរា្់រពូជ។

② ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម

ថានា ំគី្ីែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់សបម្្់រែម្្ត់ង ្្ម ចនបងគវឺថានា ំែម្្ត់ង ្្ម ។

③ ការែម្្ត់តា្វ តិធីងបរៅអំពីការងប្រើថានា ំែម្្ត់ង ្្ម

i បគ្រដីោំដំណំាងោយងប្រើសម្ភា រៈបគ្រកដលពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ត្ិៃអាចឆ្ងកាត់ោៃ។

ii ងធ្ើការភ្ួរដីែណាដ ល (ភ្ួរដីងៅចងោ្ះថានា ល) ឬ ងលើែដី (ពូៃដីងៅគល់រែុខេជាតតិ) ងៅអំ�ុងងពលោំដុះ។

iii ភ្ួរដីងៅងលើកសសចំការកដល ត្ិៃម្ៃដំណំា។ 

ភ�ួរដី

ករភ�ួរដីកណា� ល

ពូនដី

ករេលើកដី
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2 ខ្លឹមសារទូទៅស្តីអំពតីកសិកម្មដំាដំណំា

④ ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលងប្រើបោស់ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម

i  បតរូវងប្រើថានា ំែម្្ត់ង ្្ម កដលម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពងៅតា្ប្រងភទង ្្ម ចនបងៃី្ួយៗ។ ្យ៉ាងងទៀត ត្ិៃបតរូវងប្រើ

ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម សបម្្់រដី ត្ិៃក្ៃដីោំដំណំាកដល ត្ិៃទាៃ់ចុះ្រញី្ងៅង�ើយងោះងទ។

ii  បតរូវងរារពងៅតា្្រទោឋា ៃនៃការងប្រើបោស់ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម ចនបង (ប្រងភទដំណំាកដលអាចងប្រើោៃ 

ចំៃួៃដងនៃការងប្រើបោស់ ែំហា្់រ។ល។) ៃតិងបតរូវអៃុវត្ងៅតា្ងពលងវោស្សស្រ។

iii  ្ តិៃបតរូវយែសម្ភា រៈកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការោញ់ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម ងៅងប្រើងៅែនាុងការងារែម្្ត់ជំងវឺៃតិង

សត្ល្អតិតចនបងងោះងទ។

iv  ប្រសតិៃង្រើម្ៃដំណំាងៅកែ្រងោះ បតរូវងប្រើបោស់ចំពួយឬគប្្រងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ ងដើ្្ីែំុងអាយខ្្ទ តថានា ំ 

(ងហើរថានា ំ)ងៅ្ររ តិងវណជំុវ តិញ។

(3) ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការែម្្ត់ជំងវឺ សត្លតិ្អតចនបង ៃតិង ង ្្ម ចនបង

① ការែម្្ត់ជំងវឺៃតិងសត្លតិ្អតចនបង

② ការែម្្ត់ង ្្ម ចនបង

ែបាលទុយងយកដលងប្រើជាទូងៅងៅងពលោញ់ថានា ែំម្្ត់ង ្្ម ែបាលទុយងយកដលងប្រើជាទូងៅងៅងពលោញ់ថានា សំម្្្់រសត្ល្អតិត

ម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម ម្ៃកំា្រតិតវ តិល 

ប្រងភទងដើររញុ((Hammer knife mower)

ម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម ប្រងភទជតិះ្រញ្្ម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម

ម៉្សីុៃោញ់ងល្ឿៃងលឿៃ (SS)ធុងោញ់សា្ព យងៅខនាង ម៉្សីុៃោញ់ងោយងប្រើ្ូ៉ទ័រ
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1 រង្រៀ្រងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មប្រែ្រងោយសុវត្ថតិភាព

(1) ការងបតៀ្លែខេណៈ្ុៃងធ្ើការងារ

្ុៃៃលឹងចា្់រងផ្្ើ្ងប្រើបោស់ម៉្សីុៃៃី្ួយៗ បតរូវអាៃងសៀវងៅកណោំអំពីរង្រៀ្រងប្រើបោស់ជាងដើ្ ងដើ្្ីកសង្ 

យល់អំពីវ តិធី្រញ្្ម៉្សីុៃទំាងងោះជា្ុៃសតិៃ។ គវឺបតរូវកសង្យល់អំពីរង្រៀ្រចា្់រងផ្្ើ្ដំងណើ រការម៉្សីុៃ វ តិធីចា្់រហហំ្ាង 

ៃតិង រង្រៀ្រ្រញ្ឈ្់រដំងណើ រការម៉្សីុៃ។

(2) ការបតរួតពតិៃតិត្យប្រចំាន្ងៃ

ការបតរួតពតិៃតិត្យប្រចំាន្ងៃៃលឹងអាចរែសាស្ត្ថភាពម៉្សីុៃងអាយងៅល្អោៃ ងធ្ើងអាយម៉្សីុៃអាចងប្រើបោស់ោៃ

យូរ ៃតិង អាចទ្់រសាក ត់ឧ្រទ្ទវងហតុងផ្្សងៗងៅែនាុងងពលងធ្ើការងារែសតិែ្្ម។

បតរូវបតរួតពតិៃតិត្យថាងតើម្ៃភាពខុសប្របែតីកដរឬងទងៅ្ុៃងពលដំងណើ រការ ែំពុងដំងណើ រការ ៃតិង ងៅងបកាយ 

ងពលដំងណើ រការម៉្សីុៃ។

ងៅងពលបតរួតពតិៃតិត្យ បតរូវពៃ្ត់ម៉្សីុៃជា្ុៃសតិៃជាៃតិច្ ងលើែកលងែនាុងែរណីបតរួតពតិៃតិត្យចលោរ្រស់ម៉្សីុៃ 

ែនាុងងពលដំងណើ រការ។

(3) ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលដំងណើ រការម៉្សីុៃ 

① សបម្្់រម៉្សីុៃបគ្់រប្រងភទ

    ・ងៅងពល្រញ្ឈ្់រម៉្សីុៃជា្រងណាណ ះអាសៃនា បតរូវពៃ្ត់ម៉្សីុៃជាៃតិច្។

    ・ងៅងពលងធ្ើការងារទាញយែវត្ថុកដលស្ទះជា្់រែនាុងម៉្សីុៃងចញ ែ៏បតរូវពៃ្ត់ម៉្សីុៃជាៃតិច្កដរ។

② បតាែ់ទ័រសបម្្់រជតិះ

    ・បតរូវង�ើងចុះងៅកផ្នាែខ្ងងឆ្ងនៃបតាែ់ទ័រ។

    ・បតរូវ្រញ្ឈរកដែសុវត្ថតិភាពងៅងពលងធ្ើការងារ។

    ・ងៅងពលបតាែ់ទ័រែំពុងរត់ បតរូវោែ់ ន្ា ៃ់ហហ្ាំងងឆ្ងសំ្ាជា្់ររានា ។

    ・ ្រោ្ទ ្់រពីងធ្ើការងាររចួងហើយ ឧ្រែរណ៍កដលោែ់ជា្់រៃលឹងបតាែ់ទ័រ 

បតរូវងោះងចញរចួយែងៅសម្្អ ត ឬែ៏ោែ់ចុះងៅងលើដី។

    ・្រោ្ទ ្់រពីងធ្ើការងាររចួងហើយ បតរូវចាែ់ងប្រងឲ្យងពញធុងវ តិញ។

    ・ែរណីង្រើែ្ររងៅតា្ដងផ្្ូវ ចំាោច់បតរូវម្ៃ្័រណណង្រើែ្ររ។

(4) ការងរៀ្រចំគងបម្ងងធ្ើការងារកដល ត្ិៃម្ៃលែខេណៈ្រងខេំ

ងៅងពលងៃឿយហត់ សា្ម រតីប្ររុងប្រយ័តនាៃលឹងធ្ាែ់ចុះ ងហើយអាច្រងកជាឧ្រទ្ទវងហតុងផ្្សងៗ។ ដូងចនាះ 

ការ្រញ្្ម៉្សីុៃងៅងពលរងកាយែំពុងងៃឿយហត់គវឺម្ៃងបរាះថានា ែ់ណាស់។

សុវត្ថតិភាពៃតិងអោ្័យ3

ការោែ់ ន្ា ៃ់ហហ្ាំង ជា្់ររានា

ដងសុ៊្សុវត្ថតិភាព
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្៉យាងងទៀត ងោយសារកតការងធ្ើការងារងបកាយងពលងសពងបគឿងសសវ លឹងរចួងហើយ គវឺម្ៃងបរាះថានា ែ់ ដូងចនាះ

ហា្ងប្រើបោស់ងបគឿងម៉្សីុៃជាោច់ខ្ត។

ងៅែនាុងងពល្ំរងពញការងារ អាច�្់រសបម្ែ្ួយកភ្តោៃ។

(5) សង្្ៀែ្ំររែ់កដលម្ៃសុវត្ថតិភាព

បតរូវងសៀ្ែសង្្ៀែ្ំររែ់កដលស្សស្រ

ងៅៃលឹងប្រងភទការងារ ងដើ្្ីែំុងអាយម្ៃឧ្រទ្ទវ

ងហតុរ្ួលចូលម៉្សីុៃឬកខ្សរៃ។

○ សូ្កសង្យល់ពីរង្រៀ្រ្រងញ្ះ ៃតិងរង្រៀ្រ្រញ្ឈ្់រម៉្សីុៃែសតិែ្្ម ៃតិងម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម ។

・ការ្រងញ្ះ ៃតិងការ្រញ្ឈ្់រម៉្សីុៃែសតិែ្្ម

    ការ្រងញ្ះ

     ・ ពតិៃតិត្យង ើ្លថាងតើ អំបោយ៉ហ្សចំ្រង ៃតិងអំបោយ៉ហ្សភ្ួរដី គវឺ综្រតិទ综 

ងហើយដង្រញ្្ងល្ឿៃចំ្រងងៅចំ    ែណ្ាលកដរឬអត់។

     ・ង្រើែែុងតាែ់រ្រស់ម៉្សីុៃ។

     ・ ្រងញ្ះម៉្សីុៃ ងោយទាញនដ្រងញ្ះម៉្សីុៃម្ៃកខ្ស ។

    ការ្រញ្ឈ្់រ

     ・ ្រៃ្ថយងល្ឿៃងោយងប្រើ ន្ា ៃ់ងល្ឿៃ ្រោ្ទ ្់រ្ែចុចែុងតាែ់「្រតិទ」

នៃអំបោយ៉ហ្សចំ្រង រចួ្រញ្ឈ្់រម៉្សីុៃ។

     ・ ោែ់ដង្រញ្្ងល្ឿៃចំ្រងឲ្យងៅចំែណ្ាល រចួ្រតិទែុងតាែ់ម៉្សីុៃ។

មួកសុវត�ិភាព

ែស្បកេជើងសុវត�ិភាព

ឯកសណា� នអវជាប់េខ

េ�សមៃដ

◯ សូ្កសង្យល់ពីរង្រៀ្រ្រងញ្ះ ៃតិងរង្រៀ្រ្រញ្ឈ្់រម៉្សីុៃែសតិែ្្ម ៃតិងម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម ។◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

ែុងតាែ់ម៉្សីុៃ ង្រើែ

អំបោយ៉ហ្សចំ្រង ្រតិទ

ទាញនដ្រងញ្ះម៉្សីុៃម្ៃកខ្ស
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   • រង្រៀ្រ្រងញ្ះ ៃតិង្រញ្ឈ្់រម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម

     ការ្រងញ្ះ

     ・ង្រើែដងវ៉ាល់ (1／3～រែ់ែណ្ាល)

     ・ ងធ្ើឲ្យសាំងោយរត់ងៅកា្ុ៊រយរ៉ទ័រ (carburetor) ងោយចុចជ័រកដលងោ៉ងង�ើង (ជ័រងោ៉ង) 

ចំៃួៃ្ុ៉រោ្ម ៃដង (ងបចើៃដង)។

     ・ោែ់ដងសៃ្ទះខ្យល់ឲ្យ「្រតិទ」។ (ងដើ្្ីកាត់្រៃ្ថយចំណុះខ្យល់កដលចូលងៅែនាុងកា្ុ៊រយរ៉ទ័រ)

     ・ទាញកខ្ស (នដ្រងញ្ះម៉្សីុៃម្ៃកខ្ស) ឲ្យខំ្្ង 

     ・ងៅងពលកដលម៉្សីុៃងឆះ 「ង្រើែ」ដងសៃ្ទះខ្យល់។

     ・ប្រសតិៃង្រើម៉្សីុៃ ត្ិៃងឆះ ងធ្ើរង្រៀ្រខ្ងងលើងៃះង�ើងវ តិញ។

     ・ ្រោ្ទ ្់រពី្រងញ្ះម៉្សីុៃរចួងហើយ បតរូវោែ់ដងវ៉ាល់ឲ្យស្ថតិតែនាុងងល្ឿៃទា្រ្ំរផុ្ត 

ងដើ្្ីែង្្ម៉្សីុៃ។

     ការ្រញ្ឈ្់រ

     ・ោែ់ដងវ៉ាល់ឲ្យស្ថតិតែនាុងងល្ឿៃទា្រ្ំរផុ្ត។

     ・ចុចែុងតាែ់�្់រ រហូតដល់ម៉្សីុៃរលត់។

2 ការោញ់ថានា ំែសតិែ្្ម

(1) សង្្ៀែ្ំររែ់

ងៅងពលងធ្ើការងារោញ់ថានា ំែសតិែ្្ម បតរូវងសៀ្ែសង្្ៀែ្ំររែ់ងអាយោៃស្សស្រងដើ្្ីែំុងអាយថានា ំគី្ី្៉រះបតរូវ 

កស្ែ។

បតរូវរែ់្ួែ អាវការររកដលម្ៃនដអាវកវងៃតិងងខ្ងជើងកវង កស្ែងជើងែកវងងធ្ើអំពីជ័រ ម៉្សងប្រើែនាុងការងារែសតិែ្្ម 

កវៃ៉តាការររ ៃតិង ងសសា្នដជ័រ។ ត្ិៃបតរូវងប្រើងសសា្នដអំងោះបកាស់ងោះងទ ងបរះងសសា្នដក្រ្រងៃះអាចបជា្រទលឹែ។

ងៅងពលរែ់អាវការររ បតរូវ្រងញ្ញនដអាវងអាយបគ្រពីងលើងសសា្នដ ងហើយោែ់ងជើងងខ្ងអាយបគ្រពីងលើ 

កស្ែងជើងែកវង។

មួក

ែវ ៉

ុង

េ្របើ្របាស់្របេភទ

ែវន៉តឃ�ុបែដល

ពក់ជាប់េននឹងមុខ

សៃ្ទះខ្យល់・កខ្ស

ជ័រងោ៉ង
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(2) ការងរារព្រទោឋា ៃងប្រើបោស់

ថានា ំែសតិែ្្មបតរូវោៃែំណត់ងអាយម្ៃ្រទោឋា ៃងប្រើបោស់ទាែ់ទងៃលឹងែំហា្់រថានា ំ ្ររ តិម្ណងប្រើបោស់ រយៈងពល 

ងប្រើបោស់ ចំៃួៃដងនៃការងប្រើបោស់ ជាងដើ្ ងដើ្្ីធាោសុវត្ថតិភាពដល់អនាែ្ររ តិងភាគដំណំាកដលោំងោយងប្រើថានា ំែសតិ 

ែ្្មទំាងងៃះ។

ងៅងពលងប្រើបោស់ថានា ំែសតិែ្្ម បតរូវងរារពងៅតា្្រទោឋា ៃងប្រើបោស់ងោយពតិៃតិត្យង ើ្លស្ាែ្រតិទងៅងលើថានា ំែសតិែ្្ម 

ងអាយោៃចបាស់ោស់។

(3) ការបតរួតពតិៃតិត្យឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំ

បតរួតពតិៃតិត្យងអាយដលឹងថាងតើកផ្នាែតំណៃី្ួយៗងៅែនាុងម៉្សីុៃោញ់ថានា ំម្ៃលែខេណៈធូររលុងកដរឬងទ។ល។

(4) ការោញ់ថានា ំកដលបតលឹ្បតរូវ

ងៅងពលងធ្ើការងារោញ់ថានា ំែសតិែ្្ម បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយថានា ំែសតិែ្្មខ្្ទ ត(ងហើរ)ងៅ្ររ តិងវណជំុវ តិញងោះ។ 

ការោញ់ថានា ំគួរងធ្ើងៅន្ងៃកដលម្ៃខ្យល់តតិច ងហើយប្រសតិៃង្រើម្ៃខ្យល់ខំ្្ង បតរូវផ្្អ ែការងារសតិៃ។  ្យ៉ាងងទៀត 

គួរងធ្ើការងារងៅងពលបពលឹែឬោងៃ ចកដលម្ៃអាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម ។

ការងារោញ់ថានា ំបតរូវងធ្ើងោយ�រក្ររខនាងងៅខ្យល់ ងហើយបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយថានា ំងសសាចងលើរងកាយងោយ

ផ្្ទ ល់។

ត្ិៃបតរូវងធ្ើការងារោញ់ថានា ំរយៈងពលយូរងោះងទ។ ែរណីបតរូវងធ្ើការងាររយៈងពលយូរ បតរូវ�្់រសបម្ែងអាយ

ោៃបគ្់របរាៃ់ែនាុងចងោ្ះងពលងោះ។ 

ងៅងពលែំពុងងធ្ើការងារឬងបកាយ�្់រងធ្ើការងារ ប្រសតិៃង្រើម្ៃអាការៈខុសប្របែតីដូចជាវ តិល្ុខឬចង់ែ្អួតជា

ងដើ្ បតរូវរសួរៃ់ងៅទទួលការពតិៃតិត្យពីងវជ្្រណ្ឌតិ តជា្រោ្ទ ៃ់។

ថានា ំែសតិែ្្មកដលងរៀ្រចំងហើយ បតរូវងប្រើងៅងលើកសសចំការែំុងអាយងៅសល់ ងហើយ ត្ិៃបតរូវចាែ់ងចាលងៅងលើប្រឡាយ 

ទលឹែងោះងទ។

ចំពួយ

*ពិនិត្យភាពរលុងៃនេខ�

បំពង់ចំពួយ

*ពិនិត្យភាពរលុងៃនេខ�

*ពិនិត្យថាេតើមិនមានភាពខុស្រប្រកតីេន្រតង់កែន�ង
េកសូ៊រតឹៃនែផ�កភា� ប់េទឬយ៉ាងណា

*ពិនិត្យភាព
រលុងៃនេខ�

*ពិនិត្យថាេតើមិនមានរែហក
ឬខូចខតេនែផ�កែខ្ស
្រកវត់េទឬយ៉ាងណា
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(5) ការងារទុែោែ់ងបកាយពីការោញ់ថានា ំ

ងៅងពលងធ្ើការងារោញ់ថានា ំច្់រសព្បគ្់រងហើយ បតរូវោង

ឧ្រែរណ៍ងអាយោៃសា្អ តបតលឹ្បតរូវ។រចួោងសម្្អ តនដៃតិងខ្ពុរ

ម្ត់ងចញ។

(6) ការរែសាទុែថានា ំែសតិែ្្ម

បតរូវរែសាទុែថានា ំែសតិែ្្មងៅទីែកៃ្ងកដលបតរូវោៃែំណត់ៃតិង

ម្ៃចាែ់ងសារ(ឃំ្្ងរែសាទុែ ជាងដើ្) ងោយងធ្ើការែត់បតាៃូវ

ែំណត់ងហតុអំពីការងប្រើបោស់។

ថានា ំពុល・ថានា ំគី្ីកដលងធ្ើឲ្យខូចសុខភាព គវឺខុសពីថានា ំគី្ីធ្្មតា បតរូវរែសាទុែឲ្យោៃបតលឹ្បតរូវ ងោយម្ៃែកៃ្ង

ោែ់ងផ្្សង បព្ទំាងចាែ់ងសា ៃតិង្រតិទផ្្ែពីងលើ។ 

3 ការងប្រើបោស់ប្រភពអគ្គតិសៃីៃតិងងប្រងឥៃ្ធៃៈ

(1) ការងប្រើបោស់ប្រភពអគ្គតិសៃី

ប្រភពអគ្គតិសៃីសបម្្់រងធ្ើការងារែសតិែ្្ម ភាគងបចើៃងគងប្រើចរៃ្ឆ្្ស់100វ ៉លុៃតិងចរៃ្ឆ្្ស់្ីរហ្ា200វ ៉លុ។

ប្រភពអគ្គតិសៃី200វ ៉លុបតរូវងគងប្រើបោស់សបម្្់រម៉្សីុៃស្ងៃួត  ្ូ៉ទ័រ ម៉្សីុៃែង ដ្  ។ល។

ការងប្រើនដទងទងៅ្៉រះឧ្រែរណ៍បគ្់របគងចរៃ្អគ្គតិសៃីឬកខ្សងភ្ើងអាចងធ្ើងអាយម្ៃងបរាះថានា ែ់។ ជាពតិងសស ការ

្៉រះរល់ឌុយកខ្សងភ្ើងទំាងនដទទលឹែ អាចងធ្ើងអាយម្ៃឧ្រទ្ទវងហតុឆ្ងចរៃ្អគ្គតិសៃី។

ទិសខ្យល់

ទិសេដើរេទមុខ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីការងសៀ្ែរែ់អាវការររងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។

○ សូ្កសង្យល់ពីរង្រៀ្រងប្រើបោស់ ៃតិងបតរួតពតិៃតិត្យសុវត្ថតិភាពម៉្សីុៃោញ់ថានា ំ ៃតិងការងរៀ្រចំងបកាយោញ់ថានា ំ  រចួ។

◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

● សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រពបងាវទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរគ។

ងដើ្្ីផ្លតិតទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរគកដលពបងាវជា្ួយទលឹែ1,000ដងែនាុងអាងជាៃ់បតំាសម្្្់រង្ងរគកដល

ម្ៃចំណុះ10លីបត ងតើងគចំាោច់បតរូវងប្រើថានា ំែសតិែ្្ម្ុ៉រោ្ម ៃ្ីលីលីបតកដរ?

ង្រើងគក្្ទលឹែ999្ីលីលីបតងៅែនាុងថានា ំែសតិែ្្ម 1 ្ីលីលីបត ងគៃលឹងោៃទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរគពបងាវ

1,000ដងចំណុះ1លីបត។

ងដើ្្ីទទួលោៃទលឹែថានា ំសម្្្់រង្ងរគពបងាវ1,000ដងកដលម្ៃចំណុះ10លីបត(10,000្ីលីលីបត) គវឺ

ងស្មើៃលឹង10ដងនៃទលឹែថានា ំពបងាវខ្ងងលើ  ម្ៃៃ័យថា ងគចំាោច់បតរូវងប្រើថានា ំែសតិែ្្មចំៃួៃ 10 ្ីលីលីបតងដើ្្ីពបងាវ។
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(2) ប្រងភទនៃងប្រងឥៃ្ធៃៈ

ងប្រងឥៃ្ធៃៈកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងម៉្សីុៃែសតិែ្្ម រួ្ ម្ៃ ងប្រងសាំង ងប្រងធងៃៃ់ ងប្រងសសាល ងប្រងកាត 

ងប្រងោយ ។ល។ ប្រងភទងប្រងឥៃ្ធៃៈកដលបតរូវងប្រើអាចកប្រប្ររួលងៅតា្ម៉្សីុៃៃី្ួយៗ។

(3) ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលងប្រើបោស់ងប្រងឥៃ្ធៃៈ

・ បតរូវពតិៃតិត្យប្រងភទងប្រងឥៃ្ធៃៈដូចជាងប្រងសាំង ងប្រងសសាលជាងដើ្ ងដើ្្ីងប្រើបោស់ងអាយបតរូវៃលឹងម៉្សីុៃ 

ែសតិែ្្ម។ ប្រសតិៃង្រើងប្រើងប្រងឥៃ្ធៃៈកដល ត្ិៃបតរូវៃលឹងម៉្សីុៃងទងោះ អាច្រណាដ លងអាយខូចម៉្សីុៃ។

・ ងៅងពល្រញូ្លងប្រង បតរូវពៃ្ត់ម៉្សីុៃជាៃតិច្។

・ ងៅងពលែំពុង្រញូ្លងប្រង បតរូវពតិៃតិត្យងអាយចបាស់ថា ត្ិៃម្ៃប្រភពងភ្ើងងៅ្ររ តិងវណជំុវ តិញងោះងទ។ 

ជាពតិងសស ងប្រងសាំងគវឺងាយឆ្្រងឆះណាស់ ដូងចនាះ បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាជាៃតិច្។

・ ងៅងពល្រញូ្លងប្រង បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាែំុងអាយងប្រងឥៃ្ធៃៈងហៀរែំព្់រងចញពីធុងងប្រង។

     (4) ការទុែោែ់ងប្រងឥៃ្ធៃៈ

ធុងសបម្្់រោែ់សាំង ឬងប្រងសសាល បតរូវោៃែំណត់ងោយចបា្់រ។

សាំង បតរូវរែសាទុែងៅែនាុងធុងកដលងធ្ើពីកដែ។

ងប្រងសាំង ម៉្សីុៃ្រញ្្ ម៉្សីុៃស្ទូង ។ល។

ងប្រងសសាល បតាែ់ទ័រ ម៉្សីុៃបចរូតៃតិងសសតិត ។ល។

ងប្រងោយរវាងងប្រងសាំង 

ៃតិងងប្រងរអំតិល
ម៉្សីុៃកាត់ង ្្ម  (ម៉្សីុៃ2ជំុ)

ងប្រងធងៃៃ់ៃតិងងប្រងកាត
ម៉្សីុៃស្ងៃួតធញញជាតតិ 

ម៉្សីុៃែង ដ្ ្រងញ្ញខ្យល់ងរៅដ  ។ល។

ចរៃ្ឆ្្ស់្ីរហ្ា200វ ៉លុ ចរៃ្ឆ្្ស់100វ ៉លុ

ទប្ង់នៃរៃ្ធងោតឌុយកដលម្ៃចរៃ្200វ ៉លុៃតិង100វ ៉លុ

ចំណុចបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាទាែ់ទងៃលឹងចរៃ្ឆ្្ស់្ីរហ្ា

・ម្ៃតង់ស្ុយងខ្ពស់ ដូងចនាះបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងៅងពលងប្រើបោស់។
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ការរែសាទុែសាំងងៅែនាុងធុងោ្ស្ទតិែសបម្្់រោែ់ងប្រងកាត (20លីបត) បតរូវោៃហា្ឃ្ត់។

ងប្រងសសាល ចំណុះងបកា្30លីបត អាចរែសាទុែងៅែនាុងធុងោ្ស្ទតិែោៃ។

ែកៃ្ងទុែោែ់ បតរូវកតជាែកៃ្ងកដល ត្ិៃងាយៃលឹងងឆះ ងហើយបតរូវម្ៃ្ំរពង់ពៃ្ត់ងភ្ើងងៅទីងោះផ្ងកដរ។

ងប្រងឥៃ្ធៃៈ ៃលឹងម្ៃការកប្រប្ររួលងៅងពលរែសាទុែវាយូរ។ ប្រសតិៃង្រើងប្រើវា វាអាចៃលឹងងធ្ើឲ្យម៉្សីុៃខូចោៃ 

ដូងចនាះងហើយហា្ងប្រើវា។

4 រង្រៀ្រងរៀ្ររយៃតិងការោែ់សណាដ ្់រធានា ្់រ

បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងោយងប្រើបោស់ៃតិងរែសាទុែសម្ភា រៈ ដូចជា រណារ ែនហៃ្ជាងដើ្ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។

បតរូវងធ្ើការបតរួតពតិៃតិត្យ្ុៃងពលងប្រើបោស់ៃតិងបតរូវសម្្អ តងបកាយងពលងប្រើបោស់។

ធុងកដែ

(ចំណុចប្ររុងប្រយ័តនា) បតរូវង្រើែគប្្រ ្រោ្ទ ្់រពីដែសម្្ព ធខ្យល់ងចញរចួងហើយ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីងប្រងឥៃ្ធៃៈកដលងប្រើងៅែនាុងម៉្សីុៃែសតិែ្្មៃី្ួយៗ។◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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5 រង្រៀ្រងប្រើបោស់ជងណដើ រប្រែ្រងោយសុវត្ថតិភាព

្ុៃៃលឹងងប្រើ បតរូវបតរួតពតិៃតិត្យង ើ្លថាងតើ ត្ិៃម្ៃការងប្រះ ោែ់ ឬ ងវៀចងទឬយ៉ងណា។

បតរូវប្ររុងប្រយ័តនាងោយោែ់ជងណដើ រងៅែកៃ្ងកដលម្ៃលំៃលឹង។

បតរូវខ្្ទ ស់ដងទ្់រង្រើែជងណដើ រ (បចវាែ់ឬកដែភ្ា្់រ)ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។

ត្ិៃបតរូវង�ើង�រឬបចែងែៀវងលើជងណដើ រងោះងទ គវឺបតរូវងធ្ើការងារងោយ�រងលើ ន្ា ៃ់ជងណដើ រ។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រងប្រើបោស់ជងណដើ រប្រែ្រងោយសុវត្ថតិភាព◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

រេបៀបេធ�ើករងរែដលមិន្រតឹម្រត�វ

មិនខ� ស់្រចវក់ឬែដកភា� ប់ េឡើងជាន់េលើជេណ�ើ រ

្រចកេកៀវេលើជេណ�ើ រ

េផ��ងខ�ួនេអយឃា� តឆា� យពី

េជើងទ្រមកណា� លៃនជេណ�ើ រ



38
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កខ3 កខ4 កខ5 កខ6 កខ7 កខ8 កខ9

ការស្ទូង

ការ្រណដុ ះសំណា្រ ការស្ងៃួតកសស

ដំណាែ់កាលនៃការលូតោស់រ្រស់សសរូវ ៃតិង គំៃូស្រងាហា ញអំពីការងារសំខ្ៃ់ៗ (ដំណាែ់កាលោំដុះសបម្្់រសសរូវទំុឆ្្់រ)

1 ការងបតៀ្បរា្់រពូជ

     (1) រចោស្្ព័ៃ្ធរ្រស់បរា្់រ

បរា្់រពូជសសរូវ ផ្្សំង�ើងពីបរា្់រអងករសប្រូ្រផ្្សំពីអំប្ី៊រយុ៉ងៃតិងពងស ៃតិងសំ្រែអងាក ្កដលការររវា។ អំប្ី៊រ 

យុ៉ងម្ៃ   សររីង្គកដលក្ាយងៅជាស្លឹែៃតិងឫសងបកាយងពលងចញពៃ្ែ ចំកណែឯពងសវ តិញ គវឺស្្ូរងៅ 

ងោយសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលចំាោច់សបម្្់រការរែីលូតោស់រ្រស់វា។

(2) ការសម្្្់រង្ងរគងៅបរា្់រពូជ

ងគងធ្ើការសម្្្់រង្ងរគកដលជា្់រងៅៃលឹងបរា្់រពូជកដលអាច្រងកជាជំងវឺអីុណតិ សីុងហាក ងរងសៃ�វឺ(Aphelenchoides 

besseyi)  ជំងវឺោកាណាអតិ(Bakanae disease)  ជំងវឺ្ូ៉្ីហាក ងរនស�ីង(Burkholderia glumae)  ជំងវឺអីុ្ូ៉�តិ(Blast)  

។ល។

ពងស

អំប្ី៊រយុ៉ង

សំ្រែអងាក ្

សំ្រែអងាក ្

បរា្់រអងករសប្រូ្រ

ការងារផ្លតិតសសរូវ4

ការបតំាបរា្់រពូជែនាុងទលឹែ

ៃតិងការ្រងញ្ញពៃ្ែ

ដំណាែ់កាលសសរូវទំុ

ការោញ់ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម ការោែ់ជីងៅដំណាែ់កាលងចញែួរ

ដំណាែ់កាលសសរូវចា្់រងផ្ដើ្ក្រែគុ្្ព ដំណាែ់កាលងចញែួរសសរូវ

ដំណាែ់កាលែងែើតែួរខ្ីការសា្រពូជ

ការោែ់ជីងដើ្ៃតិងការក្្ជី

ការប្រ្ូលផ្ល
ដំណាែ់កាលងផ្ើ្
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(3) ការបតំាបរា្់រពូជែនាុងទលឹែ

ងធ្ើការបតំាបរា្់រពូជែនាុងទលឹែរយៈងពលប្រម្ណ10ន្ងៃ ងដើ្្ីងអាយបរា្់រពូជសសរូ្រយែជាតតិទលឹែោៃបគ្់របរាៃ់។

ការបតំាបរា្់រពូជែនាុងទលឹែ

(4) ការ្រងញ្ញពៃ្ែ

ងៅ្ួយន្ងៃ្ុៃងធ្ើការសា្រងបរះពូជ ងគ្រងងកើៃសីតុណហា ភាពទលឹែងអាយដល់30~32អងសាងស ងដើ្្ីងធ្ើងអាយបរា្់រ 

ពូជងចញពៃ្ែ។

ងគងធ្ើងអាយបរា្់រពូជងចញពៃ្ែោៃប្រកហល1្ីលីក្៉បត កដលងគងៅទប្ង់ងៃះថារងបទរូងបរ្រ។

បរា្់រពូជកដលម្ៃរងបទរូងបរ្រ

2 ការ្រណដុ ះសំណា្រ

ការ្រណដុ ះសំណា្រគវឺជាការ្រងងកើតសំណា្រសបម្្់រការោំដុះតា្វ តិធីស្ទូងងោយងប្រើម៉្សីុៃស្ទូង។

ការ្រណដុ ះសំណា្រងធ្ើង�ើងងោយោែ់ដីកដលម្ៃជីសសា្់រចូលងៅែនាុងងផ្ើង្រណដុ ះសំណា្រកដលម្ៃ្រងណាដ យ

60សង់ទីក្៉បត ទទលឹង30សង់ទីក្៉បត ៃតិងែបម្ស់3សង់ទីក្៉បត ្រោ្ទ ្់រ្ែងធ្ើការងសសាចទលឹែ រួ្ ងធ្ើការសា្រងបរះពូជ 

ៃតិងលុ្រដីពីងលើ។

ងបកាយពីលុ្រដីរចួ ងគយែងៅោែ់ងៅែនាុងម៉្សីុៃ្រណដុ ះសំណា្រឬផ្្ទះផ្្ស្ទតិច (្រៃ្ទ្់រែង ដ្ ) ងោយម្ៃការ
 

បគ្រងដើ្្ីរែសាសីតុណហា ភាពក្រ្រងៃះ ងធ្ើងអាយរែុខេជាតតិចា្់រងផ្ដើ្ងចញពៃ្ែ។

ងបកាយងពលរែុខេជាតតិងចញពៃ្ែងហើយ ងគយែងៅតងប្ៀ្រងៅែនាុងផ្្ទះផ្្ស្ទតិច(្រៃ្ទ្់រែង ដ្ ) ងោយបគ្ររែុខេជា 

តតិទុែងៅែនាុងងរងងោះរហូតដល់សំណា្រងចញពណ៌ន្រតង។

ងគបតរូវប្ររុងប្រយ័តនាចំងរះសីតុណហា ភាពងៅែនាុងផ្្ទះផ្្ស្ទតិច ងហើយ្រៃ្ងធ្ើការងសសាចទលឹែ ងដើ្្ីទទួលោៃែូៃសំ 

ណា្រងបកាយ្រណដុ ះោៃ20~25ន្ងៃ ៃតិងទទួលោៃសំណា្រែណាដ លងបកាយ្រណដុ ះោៃ30~35ន្ងៃ។

សីតុណហា ភាពបតរូវរែសាពី10ងៅ15អងសាងស ងហើយបតរូវបតំារយៈងពលពី7ងៅ10ន្ងៃ។  

ងគគួរបតំាងអាយោៃសីតុណហា ភាពសរ្ុរ 100 អងសាងស។

បរា្់រពូជ សីតុណហា ភាពទលឹែ 10~  15 អងសាងស

　■ ការ្រងញ្ញពៃ្ែ

 ត្ិៃបគ្់របរាៃ់ ស្ល្្ម  ងបចើៃហួស
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 ងផ្ើង្រណដុ ះសំណា្រកដលតងប្ៀ្រងៅែនាុងផ្្ទះផ្្ស្ទតិច(្រៃ្ទ្់រែង ដ្ ) ប្រងភទនៃសំណា្រ

3 ការបគ្់របគងកសស

(1) ការងរៀ្រចំកសស　

ងគងប្រើបតាែ់ទ័រ (ម៉្សីុៃវ តិល) ងដើ្្ីភ្ួរដីងៅែនាុងកសស ៃតិងងធ្ើឲ្យដីម្ៃនផ្្ទរ្រ។ ងបកាយពី្រញូ្លទលឹែរចួងហើយ ងគ
 

កាយដី ងដើ្្ីងធ្ើឲ្យដីម្ៃលែខេណៈទៃ់។ ងៃះងៅថា ការរស់ដី។ 

ការរស់ដីងោយងប្រើបតាែ់ទ័រ

(2) ការោែ់ជី

ជីបតរូវោចងៅងលើកសសងពញទំាងអស់្ុៃងពលងធ្ើការរស់ដី។ ងគែ៏អាចងប្រើវ តិធីោែ់ជីសស្រងពលស្ទូងែ៏ោៃកដរ

ងោយងធ្ើការោែ់ជីងៅងពលែំពុងងធ្ើការងារស្ទូងកត្ដង។

ការស្ទូងងោយងប្រើម៉្សីុៃជតិះស្ទូង

ែូៃសំណា្រ សំណា្រែណាដ ល

ស្លឹែទី1ស្លឹែទី1

ស្លឹែទី3

ស្លឹែទី3

ស្លឹែទី2

ស្លឹែទី2 ស្លឹែទី4

ែូៃស្លឹែ

ស្លឹែ ត្ិៃងពញងលញ
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(3) ការស្ទូង

ការស្ទូងងធ្ើង�ើងងោយងប្រើម៉្សីុៃស្ទូងពី2សៃ្ទូងដល់8សៃ្ទូង។ ម៉្សីុៃស្ទូងៃលឹងងធ្ើការស្ទូងងោយោែ់ចងោ្ះ

 សៃ្ទូង (ឬងៅថាគម្្តសៃ្ទូង) ប្រកវង30សង់ទីក្៉បត។ ងគងប្រើម៉្សីុៃស្ទូងងដើ្្ីែំណត់គម្្តនៃគល់រែុខេជាតតិ។ ជាធ្្មតា
 

គវឺែំណត់ពី10~30សង់ទីក្៉បត។

(4) ការបគ្់របគងទលឹែ

្រោ្ទ ្់រពីស្ទូងរចួ ងគៃលឹងការររសំណា្រងោយ្រញូ្លទលឹែងៅែនាុងកសស(ងៅថាការ្រញូ្លទលឹែ)។ ងៅងពលរែុខេជាតតិ
 ចា្់រងផ្្ើ្ងចញឫសឬស្លឹែ្្មីងហើយ ងគៃលឹង្រៃ្ថយទលឹែ្ែងៅរែ់វ តិញ ងដើ្្ី្រងងកើៃចំៃួៃងដើ្សសរូវ្្មីៗ(ងៅថាក្រែគុ្្ព)។

្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងគៃលឹង្រៃ្ថយទលឹែឬ្រកៃ្ថ្ទលឹែសស្រងៅតា្ការលូតោស់រ្រស់រែុខេជាតតិ (ងៅថាការស្ងៃួតកសស)។

(5) ការោញ់ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម

ងគចា្់រងផ្ដើ្ងធ្ើការោញ់ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម ងៅងបកាយងពលងធ្ើការងារស្ទូងរចួ។ថានា ំែម្្ត់ង ្្ម ម្ៃជាប្រងភទបរា្់រល្អតិត 

ឬប្រងភទរវជាងដើ្។

(6) ការែម្្ត់ជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតចនបង

ងគងធ្ើការែម្្ត់ជំងវឺដូចជា ជំងវឺអីុ្ូ៉�តិ(Blast)  ជំងវឺហកូម៉្ហាហាក ងរ(Brown spot) ។ល។

ងបកាយពីច្់រការងារស្ទូង ងគងធ្ើការងារែម្្ត់សត្ល្អតិតចនបងងៅតំ្រៃ់កដលម្ៃសត្ល្អតិតចនបងសីុស្លឹែឬែួរសសរូវ។

 ជំងវឺអីុ្ូ៉�តិ(Blast) (ជំងវឺអីុ្ូ៉�តិងែើតងៅស្លឹែ) សត្្ម្ចងតានា ត (Stenotus rubrovittatus)

(7) ការក្្ជី

ងៅ្ុៃងពលសសរូវងចញែួរ ប្រកហល 15～25ន្ងៃ ងគៃលឹងងធ្ើការក្្ជីអាសូតៃតិង្ូ៉រតាស្ូយ្ (ការោែ់ជីងៅ 

ដំណាែ់កាលងចញែួរ) ងដើ្្ី    ជប្រុញការវ តិវត្នៃផ្ក សសរូវ ៃតិងងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ការខូចងៅវ តិញ។ ផ្ក សសរូវ គវឺសំងៅងលើ 

ផ្ក នៃប្រងភទរែុខេជាតតិសសរូវ។
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4 ការប្រ្ូលផ្ល

ងៅងពលសសរូវ្រដូរពីដំណាែ់កាលលូតោស់ងៅដំណាែ់កាល្រៃ្ពូជ វាចា្់រងផ្ដើ្្ំរកលងងដើ្្ី្រងងកើតជាែួរ។ 

ដំណាែ់កាលនៃការ្ំរកលងក្រ្រងៃះងៅថា ដំណាែ់កាលែងែើតែួរ។

្រោ្ទ ្់រពីការែងែើតែួរោៃរយៈងពលប្រកហល30ន្ងៃ្ែ សសរូវៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ងចញែួរ។ងៃះងៅថាការការ្រងញ្ញ

ែួរ។ ងបកាយពី្រងញ្ញែួរោៃរយៈងពលប្រកហល30~60ន្ងៃ សសរូវៃលឹងឆ្ងចូលដំណាែ់កាលប្រ្ូលផ្ល។

ងៅតំ្រៃ់ងស្ទើរកតទំាងអស់ ការប្រ្ូលផ្លងធ្ើង�ើងងោយម៉្សីុៃបចរូតៃតិងងោែសសរូវ(Combine) ។ ម៉្សីុៃបចរូតៃតិង 

ងោែសសរូវ គវឺជា“ម៉្សីុៃកដលរួ្ ្រញូ្លម្សីុៃបចរូតៃតិងម៉្សីុៃងោែសសរូវែនាុងម៉្សីុៃកត្ួយ”។ ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ 

ជាទូងៅ ងគងប្រើ“ម៉្សីុៃបចរូតៃតិងងោែសសរូវស្័យប្រវត្តិ”។

ការប្រ្ូលផ្លសសរូវងោយងប្រើម៉្សីុៃបចរូតៃតិងងោែសសរូវស្័យប្រវត្តិ

5 ការកែសប្រួលៃតិងការ្រងញ្ញទំៃតិញ

សសរូវកដលងោែោៃងបកាយងពលប្រ្ូលផ្លភ្ា្ៗម្ៃផ្្ទុែជាតតិទលឹែខ្ពស់

ពី20~27% ដូងចនាះ ងគៃលឹងស្ងៃួតសសរូវទំាងងោះងោយងប្រើែំងៅងភ្ើង ងដើ្្ីងអាយ

ជាតតិទលឹែ្យចុះ្ែបតលឹ្14~15%។

ងបកាយពីស្ងៃួតងហើយ ងគៃលឹងងធ្ើការងារសសតិតយែអងាក ្ងចញងដើ្្ីោៃជា

អងករសំរ្ូរ។ ្រោ្ទ ្់រ្ែ ងគងធ្ើការងារកែសប្រួលងោយជប្រុះែង្្ទចអងករងចញពីអងក

រសំរ្ូរ ៃតិងបចែចូលែនាុងងសបាងអងករទំហំ30គី�ូបកា្ឬការងុ ងដើ្្ី្រងញ្ញ
 

ទំៃតិញទំាងងោះ ។

6 ការបគ្់របគងកសសងបកាយប្រ្ូលផ្ល

ងបកាយប្រ្ូលផ្លសសរូវរចួ ងគងប្រើបតាែ់ទ័រ (ម៉្សីុៃវ តិល)ងដើ្្ីភ្ួរដី ងហើយែ្់រគល់សសរូវកដលសល់ពីការបចរូត 

ចំង្រើង ៃតិង ង ្្ម ចនបង។

ម៉្សីុៃស្ងៃួតធញញជាតតិ
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● ការោំសសរូវងោយងប្រើងដើ្តតិច

រង្រៀ្រនៃការោំសសរូវងោយងប្រើងដើ្តតិច គវឺម្ៃ ①ការោំដុះងោយការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ ②ការោំដុះ

ងោយទុែចងោ្ះសៃ្ទូងឃ្្តឆ្ងៃ យពីរានា ។

① ការោំដុះងោយការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់

ការោំដុះងោយការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ គវឺជារង្រៀ្រ្ួយនៃការោំដុះងោយសា្រងបរះបរា្់រពូជងៅែនាុងកសស 

ងោយផ្្ទ ល់ ងោយ ត្ិៃងធ្ើការស្ទូង។ ងោយសារ ត្ិៃម្ៃការ្រណុ្ះបតរួយ ដូងចនាះរយៈងពលការងារម្ៃការ្យចុះ 

ងហើយសម្ភា រៈសបម្្់រ្រណុ្ះសំណា្រែ៏ ត្ិៃចំាោច់កដរ។

រង្រៀ្រនៃការសា្រងបរះ ម្ៃការសា្រងបរះងៅងពលទលឹែងពញ ៃតិងការសា្រងបរះងៅងពលកសសសងៃួត។

ការសា្រងបរះងៅងពលទលឹែងពញ គវឺជារង្រៀ្រនៃការសា្រងបរះងៅែនាុងដី ឬងលើដី ្រោ្ទ ្់រពីភ្ួរដីៃតិងរស់ដី។ 

ងដើ្្ីឲ្យងចញពៃ្ែោៃល្អ ងគងប្រើកាល់ស្ូយ្ឌីអុែសីុត (calcium peroxide) ៃតិងសសរូវកដលោៃោ្រជាតតិកដែ។

ការសា្រងបរះងៅងពលវាលកសសសងៃួត គវឺជាការសា្រងបរះងៅងពលកដលកសសម្ៃសា្ថ ៃភាពសងៃួត ងហើយទុែឲ្យ
 

វាងៅសា្ថ ៃភាពវាល ងបកាយងពលងចញពៃ្ែ ្រោ្ទ ្់រ្ែងទើ្រងធ្ើការ្រញូ្លទលឹែ។ ងគអាចងប្រើម៉្សីុៃរួ្ រានា ដូចជា 

ម៉្សីុៃ  សបម្្់រោំសសរូវសាលី ជា្ួយម៉្សីុៃសា្រងបរះជាងដើ្ែ៏ោៃ។

② ការោំដុះងោយទុែចងោ្ះសៃ្ទូងឃ្្តឆ្ងៃ យពីរានា

ការោំដុះងោយទុែចងោ្ះសៃ្ទូងឃ្្តឆ្ងៃ យពីរានា  គវឺជាការោំដុះ្ួយប្រងភទកដលងគ្រៃ្ថយភាពញលឹែងៅែនាុងការ
 

ោំ ងោយទុែចងោ្ះឃ្្តឆ្ងៃ យពីរានា រវាងសៃ្ទូងៃលឹងសៃ្ទូង។

ងៅែនាុងចងោ្ះសៃ្ទូងជាទម្្្់រកដលម្ៃប្រកវង 30cm ប្រសតិៃង្រើ្រងងកើៃចងោ្ះសៃ្ទូងពី15cm ងៅ28cm ងោះ
 

ចំៃួៃងផ្ើងសំណា្រកដលបតរូវងប្រើៃលឹង្យចុះងលើស 40%។ តា្ការងធ្ើក្រ្រងៃះ ងគអាចកាត់្រៃ្ថយងពលងវោពលែ្្ម  

ៃតិងតន្្ែនាុងការផ្លតិត ដូចជាបរា្់រពូជ ៃតិងសម្ភា រៈសបម្្់រ្រណុ្ះសំណា្រជាងដើ្។

ការោំដុះងោយការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ (ម៉្សីុៃស្ទូងពហុ្ុខងារកដលោៃសា្រងបរះ)

រ្ូរ្ត : ដែ់សសង់ងចញពីងសៀវងៅកណោំអំពីការងធ្ើែសតិែ្្ម
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ការងារផលិតស្រូវ4

● អំពីអងករសបម្្់រងធ្ើចំណីសត្

ែរណីកដលងគយែសសរូវងធ្ើជាចំណីសត្ ម្ៃអងករសបម្្់រងធ្ើចំណីសត្កដលងគងប្រើបរា្់ររ្រស់សសរូវ ៃតិងសសរូវ 

WCSកដលងគយែែួរ ស្លឹែៃតិងងដើ្សសរូវកដលងគប្រ្ូលផ្លជា្ួយរានា ្ែងប្រើបោស់។

អងករសបម្្់រងធ្ើចំណីសត្

សសរូវWCS

ងៅែនាុងការោំដុះ ចំាោច់បតរូវម្ៃការសហការរានា រវាងែសតិែរងធ្ើកសស ៃតិងែសតិែ្្មចតិញ្លឹ្សត្។

ចំណីសត្កដលងគយែែួរ ស្លឹែៃតិងងដើ្សសរូវកដលងគប្រ្ូលផ្លជា្ួយរានា ្ែផ្្អ ្់រទុែ (សសរូវWCS) គវឺជាចំណី

កដលងគប្រ្ូលផ្ល្ុៃបរា្់រសសរូវទំុ រចួយែវាងៅផ្្អ ្់រទុែ។ ងគោំដុះ ប្រងភទរែុខេជាតតិកដលម្ៃស្លឹែៃតិងងដើ្ងបចើៃ។

ងដើ្្ីឲ្យការផ្្អ ្់រទុែទទួលោៃគុណភាពខ្ពស់ ងគប្រ្ូលផ្លងៅអំ�ុងងពល 综ទំុពណ៌ងលឿង综។

អងករសបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ គវឺជាចំណីកដលងគអាចផ្លតិតោៃល្អងោយងធ្ើការោំដុះងៅែនាុងកសស។ អងករសបម្្់រ 

ងធ្ើចំណីសត្ ងគអាចងប្រើបោស់ម៉្សីុៃងធ្ើែសតិែ្្ម ៃតិងរង្រៀ្រោំដុះដូចរានា ងៅៃលឹងអងករសបម្្់រ្ររ តិងភាគកដរ។

ប្រងភទអងករសបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ ងបរៅពីប្រងភទកដលងគងធ្ើការោំដុះរហូត្ែដល់ងពល្រច្ុ្រ្ៃនាងៃះ ងគោៃ 

អភតិវឌ្ឍអងករ្ួយប្រងភទសបម្្់រកតោំដុះទុែងធ្ើចំណីសត្។ លែខេណៈពតិងសសរ្រស់វា គវឺ①ទទួលោៃទតិៃនាផ្លខ្ពស់ 

②លែខេណៈពតិងសសងៅែនាុងការោំដុះ (ងាយោំដុះ ៃតិង ត្ិៃងាយដួល) ③ប្រងភទកដលធៃ់ៃលឹងជំងវឺ គវឺម្ៃងបចើៃ 

④ ត្ិៃម្ៃឥទ្ធតិពលដល់គុណភាពអងករសប្រូ្រ ឬអងករសបម្្់រ្ររ តិងភាគ ⑤ម្ៃបរា្់រធំៗជាងដើ្។

អងករសបម្្់រងធ្ើចំណីសត្ ង្រើងប្រៀ្រងធៀ្រជា្ួយអងករសបម្្់រ្ររ តិងភាគ វាម្ៃតន្្ងថាែ ដូងចនាះងហើយចំាោច់បតរូវ 

ផ្លតិតវាងោយងដើ្តតិច។ ្៉យាងវ តិញងទៀត ចំាោច់បតរូវនលលែងធ្ើយ៉ងណាឲ្យទទួលោៃទតិៃនាផ្លខ្ពស់ ងោយងធ្ើការ 

្រៃ្ថយតន្្ែនាុងការផ្លតិត ដូចជាងធ្ើការោំដុះងោយការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ ការោំដុះងោយទុែចងោ្ះសៃ្ទូង 
ឃ្្តឆ្ងៃ យពីរានា  ឬងប្រើបោស់ជីែំ្ុ៉រស្ិ៍ជាងដើ្។
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1 លែខេណៈពតិងសសនៃផ្លតិតផ្លដំណំាចំការ

(1) ធញញជាតតិ

ធញញជាតតិ រួ្ ម្ៃ ប្រងភទសសរូវ ប្រងភទសកណដ ែ ។ល។

① ប្រងភទសសរូវ

រួ្ ម្ៃ សសរូវសាលី សសរូវោលី សសរូវរ៉យ សសរូវអូត ។ល។

② ប្រងភទសកណដ ែ

រួ្ ម្ៃ សកណដ ែងសៀង សកណដ ែបែហ្ ។ល។

សកណដ ែងសៀងកដលងៅ ត្ិៃទាៃ់ទំុ ងៅថាសកណដ ែងសៀងខ្ី ងគងប្រើងធ្ើជា្រកៃ្។

(2) ប្រងភទដំ�ូង

រួ្ ម្ៃ ដំ�ូងជ្ា ដំ�ូងោរងំ ។ល។  ដំណំាទំាងងៃះជាវត្ថុធាតុងដើ្សបម្្់រងធ្ើជាង្សៅ។ល។ ងៅងពលងគងប្រើ

វាសបម្្់រ្ររ តិងភាគទំាងសសស់ វាជា្រកៃ្ ។

(3) ្រកៃ្

① ប្រងភទនៃ្រកៃ្

្រកៃ្កដលងគោំដុះងៅែនាុងប្រងទសជ្ុ៉រៃម្ៃប្រកហល 150ប្រងភទ។

្រកៃ្កដលងគោំងបចើៃ ម្ៃដំ�ូងោរងំ ដំ�ូងជ្ា នឆថាវ នស្ពងក្ា្រ នស្ព្ូរែងរាជាងដើ្។ ងបរៅពីងៃះម្ៃ       

ខ្លឹ្ោរងំ ការ ៉តុ នស្ពង ្្ម ជាងដើ្។

វ តិធីនៃការក្រងកចែប្រងភទ្រកៃ្ រួ្ ម្ៃ វ តិធីក្រងកចែតា្ក្រ្រធ្្មជាតតិងោយកផ្្អែងៅងលើភូតបរា្សាស្ស ្

ៃតិង វ តិធីក្រងកចែតា្ក្រ្រសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងោយកផ្្អែងៅងលើកផ្នាែនៃដំណំាកដលងគយែងៅងប្រើបោស់។

ការងារងធ្ើចំការៃតិងោំ្រកៃ្5
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តា្ការក្រងកចែតា្ក្រ្រធ្្មជាតតិ រែុខេជាតតិកដលស្ថតិតែនាុងជំពូែកត្ួយ គវឺកតងម្ៃចំណុចដូចរានា ។

　ការក្រងកចែតា្ក្រ្រធ្្មជាតតិ

ជំពូែ ្រកៃ្សំខ្ៃ់ៗ

រែុខេជាតតិជំពូែងដើ្វល្តិ

 បតសែ់ បតសែ់សសរូវ ឪ�លឹែ ង ្្ព

ជំពូែបត្់រ

 បត្់រ ង្៉រងងោ៉ះ ង្្សងោ្ែ ដំ�ូងោរងំ

ជំពូែយូរ ី ខ្ទលឹ្ោរងំ　　　　　　　　　　ខ្ទលឹ្

ជំពូែគីគុ សាោដ　　　　　　ងដើ្្រោ្ស្អតិត (burdock)　　　　　　　តំាងងអា

ជំពូែអាកាហសា នស្ពង ្្ម

ជំពូែអា្ុ៊ររ៉ណា  នស្ពងក្ា្រ នស្ព្ូរែងរា នឆថាវ

ជំពូែងសរ តិ ការ ៉តុ

ជំពូែបតាវ បតាវ

ជំពូែបរា្់រ ងរត

ជំពូែហីុរ លឹហា្គ អុ ដំ�ូងជ្ា

ជំពូែែុោ្រ (Rosaceae) ស្ស្្រវឺរ ី
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5 ការងារងធ្ើចំការៃតិងោំ្រកៃ្

ការក្រងកចែតា្សររីង្គ

    ប្រងភទ្រកៃ្ស្លឹែ : ្រកៃ្កដលងគញំ៉ស្លឹែ

    ប្រងភទ្រកៃ្ង ើ្្ : ្រកៃ្កដលងគញំ៉ង ើ្្ ៃតិងងដើ្កដលដុះែនាុងដី

    ប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្ : ្រកៃ្កដលងគញំ៉កផ្្ ៃតិងបរា្់ររ្រស់វា

② លែខេណៈពតិងសសនៃ្រកៃ្សំខ្ៃ់ៗ (ការក្រងកចែតា្ក្រ្រសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត)

　　　i ប្រងភទ្រកៃ្ស្លឹែ

ែ. នស្ពងកាដ ្រ

ជាដំណំាកដលបតរូវការអាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម ។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីស្ទូង។

ងបរៅពីយែ្ែញំ៉ទំាងងឆ ងគអាចយែវាងៅងធ្ើ្ហាូ្រងផ្្សងៗោៃ។

ខ នស្ព្ូរែងរា

គវឺជា្រកៃ្នៃរដូវស្លឹែង�ើបជរុះកដល ត្ិៃបតលឹ្កតងគកតងកតយែងៅងធ្ើបជែ់

ងោះងទ វាក្្ទំាងជា្រកៃ្កដល ត្ិៃអាចខ្ះោៃសបម្្់រ្ហាូ្រឆ្នា ំងងភ្ើង។ ្រកៃ្

ងៃះដុះលូតោស់ោៃល្អងៅែនាុងអាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម ។

ជាទូងៅ ងគោំ្រកៃ្ងៃះងោយវ តិធីស្ទូង ្ុ៉រកៃ្ ែ៏ម្ៃតំ្រៃ់ខ្ះកដលងប្រើវ តិធី

សា្រងបរះបរា្់រពូជងោយផ្្ទ ល់។

ងៅតា្ទប្ង់នៃនស្ព្ូរែងរា ងគក្រងកចែជាទប្ង់ងកាដ ្រងពញ 

ទប្ង់ងកាដ ្ររែ់ែណាដ ល ៃតិង ទប្ង់ ត្ិៃងកាដ ្រ។

នស្ពង ្្ម នស្ព្ូរែងរា នស្ពងក្ា្រ

ដំ�ូងោរងំ នឆថាវ ការ ៉តុ ផ្ក �ូែ

ង ើ្្�ូែ

បតសែ់ ង្៉រងងោ៉ះ ង្្សងោ្ែបត្់រ សកណ្ែពណ៌ន្រតង
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គ សាោដ

សាោដម្ៃងបចើៃប្រងភទ ដូចជា សាោដកដលម្ៃស្លឹែរុព័ំទ្ធ្ូល

ដូចោល់ ស្លឹែរោ ស្លឹែបែញញ់ ។ល។

្រកៃ្ងៃះដុះលូតោស់ោៃល្អងៅែនាុងអាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម ។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីស្ទូង។

បរា្់ររ្រស់វាបតរូវការពៃ្វឺងដើ្្ីរែីលូតោស់។ វាចាញ់ជាតតិអាសីុត។

វាងចញពៃ្ែផ្ក ងៅងពលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់។

� នស្ពង ្្ម

្រោ្ទ ្់រពីសា្រងបរះពូជោៃ1កខែៃ្ះងៅ2កខ ងគអាចប្រ្ូលផ្ល្រកៃ្ងៃះ

ោៃងហើយ។ វាជាដំណំាកដលសសរួលោំ។ ងគប្រ្ូលផ្លដំណំាងៃះងៅងពល

ស្លឹែវាម្ៃប្រកវងប្រកហល25សង់ទីក្៉បត។

ជាទូងៅ ងគងបចើៃោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីសា្រងបរះពូជងោយផ្្ទ ល់ ្ុ៉រកៃ្ 

្្មីៗងៃះ ែ៏ម្ៃការោំតា្វ តិធីស្ទូងកដរ។

ងោយសារម្ៃការកែល្្អពូជដំណំា ដំណំាងៃះចា្់រងផ្ដើ្បតរូវោៃងគោំ

ដុះងពញ្ួយឆ្នា ំកត្ដង។ 

　　　ii ប្រងភទ្រកៃ្ង ើ្្

ែ. ខ្ទលឹ្ោរងំ

្រកៃ្រង្ូលសបម្្់រ្ររ តិងភាគ្ួយងៃះ ផ្្សំង�ើងពីស្លឹែៃតិងងដើ្ស្ថតិតងៅ

ជាៃ់ងលើរានា  ងោយវាជា្រកៃ្ង ើ្្។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីស្ទូង។

ខ. នឆថាវ

នឆថាវរដូវស្លឹែង�ើបជរុះកដលង�ើញម្ៃងៅរដូវស្លឹែង�ើបជរុះរហូតដល់

រដូវរងាម្ៃការរងពញៃតិយ្ជាទូងៅ ្ុ៉រកៃ្ការផ្លតិតនឆថាវរដូវផ្ក រែី ៃតិង 

នឆថាវរដូវងរៅដ ែ៏ែំពុងកតងែើៃង�ើងផ្ងកដរ ដូងចនាះ ងគោំដុះដំណំាងៃះងពញ្ួយ

ឆ្នា ំកត្ដង។ ងៅរដូវកដលម្ៃអាកាសធាតុបតជាែ់ ងគងធ្ើការោំដុះងៅែនាុងងរង

ទប្ង់ដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីសា្រងបរះពូជងោយផ្្ទ ល់។

ងៅងពលអាកាសធាតុ្រៃ្ម្ៃសីតុណហា ភាពទា្រ ដំណំាងៃះចា្់រងផ្ដើ្

ងចញពៃ្ែផ្ក ។
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គ. ដំ�ូងោរងំ

ងគអាចយែដំ�ូងងៃះ្ែ្ររ តិងភាគ ឬែ៏អាចយែងៅងធ្ើជាវត្ថុធាតុងដើ្

សបម្្់រងធ្ើជាង្សៅឬសបម្្់រងធ្ើ្ហាូ្រកែនចនា្ួយចំៃួៃ ។

ងគងធ្ើការោំដំណំាងៃះងោយយែដំ�ូងពូជងៅោំងៅែនាុងចំការ។

�. ដំ�ូងជ្ា

ងគ្ររ តិងភាគង ើ្្នៃ្រកៃ្ងៃះងៅងពលវារែីធំ។

ងទាះជាដីម្ៃជីតតិចែ៏ងោយ ែ៏ដំណំាងៃះអាចលូតោស់ោៃល្អកដរ។ 

ផ្្ទុយងៅវ តិញ ប្រសតិៃង្រើម្ៃជីងបចើៃងពែ ស្លឹែៃតិងងដើ្ៃលឹងរែីធំ ្ុ៉រកៃ្ង ើ្្ ត្ិៃ

លូតោស់ធំងោះងទ។

ពៃ្ែៃលឹងលូតងចញពីដំ�ូងពូជ ងហើយងគៃលឹងកាត់យែពៃ្ែងោះងៅោំ

ងៅែនាុងចំការងធ្ើជាែូៃសំណា្រ។

ង. ការ ៉តុ

្រកៃ្ងៃះស្្ូរងៅងោយជាតតិការ ៉ទីូៃ។ ងបរៅអំពីយែងៅងធ្ើ្ហាូ្រ ងគែ៏

អាចងប្រើបោស់វាងធ្ើជាទលឹែការ ៉តុែ៏ោៃ។

ដំណំាងៃះលូតោស់ោៃល្អងៅងបកា្អាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម  ងហើយ

បតរូវោៃងគោំងៅតា្តំ្រៃ់បគ្់រទំាងអស់ងៅទូទំាងប្រងទស។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីសា្រងបរះពូជងោយផ្្ទ ល់។ ប្រសតិៃង្រើសងៃួត 

ដំណំាងៃះពតិោែៃលឹងងចញពៃ្ែណាស់។

　　　iiii ប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្

ែ. ង្៉រងងោ៉ះ

ដំណំាងៃះម្ៃងបចើៃប្រងភទ រួ្ ទំាងប្រងភទសបម្្់រងប្រើងៅែនាុងការច្្អតិៃ្ហាូ្រងោយែង ដ្ ផ្ងកដរ។ ង្៉រង

ងោ៉ះតូចកដលម្ៃែប ត្ិតជាតតិសករខ្ពស់ែ៏ទទួលោៃការងពញៃតិយ្ផ្ងកដរ។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីស្ទូង។ ងគងធ្ើការ្រៃសាងំដើ្ងដើ្្ីោំដំណំាងៃះ ។

ងដើ្្ីោំងអាយោៃងដើ្ង្៉រងងោ៉ះ 1 ងដើ្ ងគងធ្ើការែដតិចពៃ្ែគល់ទាៃ់ងពលវាងៅតូច ងៅថា“ការែដតិច

ពៃ្ែគល់”។ ងហើយងគែ៏ងធ្ើការែដតិចបតរួយចុងៃតិងកផ្្ផ្ងកដរ។
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ខ. បតសែ់

ងគ្ររ តិងភាគកផ្្នៃដំណំាងៃះងៅងពលកផ្្វាម្ៃពណ៌ន្រតង ត្ិៃទាៃ់ទំុ។ 

ងគងប្រើ្រកៃ្ងៃះងៅែនាុងការងធ្ើញំ្រកៃ្ឬបជែ់។ល។

ត្ិៃបតលឹ្កតការោំដុះងៅងលើដីវាលងោះងទ ងគែ៏អាចងធ្ើការោំដំណំា

ងៃះងៅែនាុងសួៃដំណំាផ្ងកដរ ងោយងគអាចប្រ្ូលផ្លដំណំាងៃះោៃងពញ

្ួយឆ្នា ំ។

ងគចា្់រងផ្ដើ្ប្រ្ូលផ្លងៅងពលកផ្្នៃដំណំាងៃះម្ៃប្រកវង (ប្រកវងកផ្្) 

ប្រកហល20សង់ទីក្៉បត។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីស្ទូង។ ងគែ៏ងធ្ើការ្រៃសាងំដើ្ងដើ្្ីោំដំណំាងៃះ

ផ្ងកដរ។

គ. បត្់រ

បត្់រម្ៃងបចើៃប្រងភទ គវឺតំ្រៃ់ៃី្ួយៗម្ៃពូជបត្់រក្រ្ែៗពីរានា ។

ដំណំាងៃះបតរូវការរយៈងពលយូរែនាុងការោំដុះ ដូងចនាះ វាបតរូវការដីម្ៃជី

បគ្់របរាៃ់។

ងគោំដំណំាងៃះតា្វ តិធីស្ទូង។综综综综综综综综综综综综综

ងៅងពលកដលវារែីធំធាត់ បតរូវងោត្រងងា្គ លតប្ង់ ែ្តិចបតរួយ 

តប្ង់ងដើ្ ៃតិងកាត់តប ល្ឹ្ក្ែជាងដើ្។

(4) ដំណំាឧសសាហែ្្ម

ដំណំាឧសសាហែ្្ម គវឺជាដំណំាកដលចំាោច់បតរូវទទួលការកែនចនាែប ត្ិតខ្ពស់្ុៃៃលឹង

អាចយែ្ែងប្រើបោស់ោៃ។

ដំណំាក្រ្រងោះ រួ្ ម្ៃ កត ែុងញ៉គលឹ សកណដ ែដី ង ្្ម អីុហ្គលឹសា ថានា ំជែ់ នឆថាវកផ្្អ្(Sugar beet) អំងព ។ល។

ែ. កត

កត សំងៅងលើស្លឹែនៃងដើ្កត។ 

ងោយសារវាជាងដើ្ង�ើ ដូងចនាះ ងបកាយ

ងពលងគោំៃតិងងដើ្វាលូតោស់ធំងហើយ 

្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងគអាចប្រ្ូលផ្លោៃងបចើៃឆ្នា ំ។ 

ចំការកដលម្ៃោំងដើ្កតងបចើៃ ងៅថា សួៃកត។

ងដើ្្ីងាយសសរួលងៅងពលងធ្ើការងារប្រ្ូលផ្ល 

ងគោំងដើ្កតងអាយម្ៃែ្្ពស់ប្រហាែ់ប្រកហលៃលឹងចងងកះ

្ុ៉រងណាណ ះ។
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ខ. ែុងញ៉គលឹ

ងគងធ្ើការប្រ្ូលផ្លដំណំាដំ�ូងែុងញ៉គលឹ

កដលវាជាងដើ្រែុខេជាតតិដុះងបកា្ដី ងដើ្្ីយែងៅ

កែនចនាងធ្ើជាែុងញ៉គលឹសបម្្់រ្ររ តិងភាគ។

ងគោំដំណំាងៃះងៅងលើដីរ្រងស្មើឬងៅងលើ 

ដីងចាតកដលម្ៃគុណភាព្រងញ្ញទលឹែល្អ 

ប្រងសើរ។

ងគងធ្ើការោំដំណំាងៃះពីដំ�ូងពូជ។

គ. សកណដ ែដី

ដំណំាងៃះជារែុខេជាតតិស្ថតិតែនាុងជំពូែសកណដ ែ។

 ្រោ្ទ ្់រពីផ្ក កដលងៅងលើដីងធ្ើដំងណើ រ 

ល្្អងរចួ នដអូកវរកដលលូតកវងៃលឹងចាែ់ចូល

ងៅែនាុងដី ងហើយវាៃលឹងរែីធំងៅខ្ងចុងងោះ

្រងងកើតោៃជាស្្ែងបរៅនៃសកណដ ែដី។ 

ងៅងពលងគប្រ្ូលផ្លសកណដ ែដី ងគជីែរែៃតិង

យែស្្ែទំាងងោះងចញពីែនាុងដី។

ងគោំដំណំាងៃះងោយការសា្រងបរះបរា្់រពូជងៅងលើដីចំការ។

(5) រែុខេជាតតិកដលជាចំណីសត្

រែុខេជាតតិកដលជាចំណីសត្ គវឺជារែុខេជាតតិកដលងគយែ្ែងធ្ើជាចំណីសត្ចតិញ្លឹ្ (ចំណីសត្)។ វាម្ៃដូចជា  

ង ្្ម  សសរូវ ងរត ងរត្យ៉ាងកដលអត់ម្ៃសនាូល (sorghum) សសរូវអូតជាងដើ្។

រែុខេជាតតិកដលជាចំណីសត្ បតរូវផ្្ល់ឲ្យសត្ចតិញ្លឹ្ែនាុងទប្ង់ជា ង ្្ម សសស់ ង ្្ម សងៃួត ឬចំណីផ្្អ ្់រ។

ចំណីផ្្អ ្់រ គវឺជាចំណីកដលងគប្រ្ូលផ្លង ្្ម  សសរូវ ឬងរតទំាងែួរ ស្លឹែៃតិងងដើ្ជា្ួយរានា  ោែ់ងៅែកៃ្ង 

្រតិទជតិតកដលរា្ម ៃអុែសីុកសៃ (ខ្យល់) រចួងហើយផ្្អ ្់រវាទុែ។

ការប្រ្ូលផ្ល បតរូវងធ្ើង�ើងងៅែនាុងអំ�ុងងពលកដលរែុខេជាតតិម្ៃសារជាតតិចតិញ្លឹ្ខ្ពស់។

2 ការបគ្់របគងការងារងធ្ើចំការៃតិងដំណំា្រកៃ្

① សីតុណហា ភាព

ដំណំាៃី្ួយៗកតងកតម្ៃសីតុណហា ភាពស្សស្រ្ួយកដលអាចងធ្ើងអាយកាលូតោស់ប្របពលឹត្ងៅោៃ

ល្អប្រងសើរ្ំរផុ្តងៅតា្ប្រងភទដំណំាៃតិងដំណាែ់កាលនៃការលូតោស់។ ដំណំា្ួយចំៃួៃចូលចតិត្សីតុណហា

ភាពទា្រ ងហើយែ៏ម្ៃដំណំា្ួយចំៃួៃងទៀតកដលចូលចតិត្សីតុណហា ភាពខ្ពស់។

តា្រយៈការកែល្្អពូជដំណំាៃតិងការកែសប្រួលវ តិធីោំដុះ តំ្រៃ៉កដលដំណំាអាចលូតោស់ោៃម្ៃ 

លែខេណៈទូលំទូោយជាង្ុៃ។

ងទាះជាដំណំាកដលអាចលូតោស់ល្អងៅសីតុណហា ភាពខ្ពស់ែ៏ងោយ តា្រយៈវ តិធីោំដុះងៅែនាុងងរងដំណំា 

ឬ ងរងទប្ង់ដូចផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ ឬ តា្វ តិធីោំដុះងោយបគ្រស្អតិតជា្់រពីងលើដំណំា ជាងដើ្ ងធ្ើងអាយងគអាចោំដំណំា 

ទំាងងោះងៅតំ្រៃ់កដលម្ៃសីតុណហា ភាពទា្រោៃ។
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② ែប ត្ិតនៃពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ៃតិងការងធ្ើរស្មីសំងយគ

ដំណំា រែីលូតោស់ោៃងោយការងធ្ើរស្មីសំងយគ។

ជាទូងៅ ការងធ្ើរស្មីសំងយគកាៃ់កតសែ្្ម ងៅងពលកដលម្ៃពៃ្វឺកាៃ់កតខំ្្ង។ ្ុ៉រកៃ្ងៅងពលកដលពៃ្វឺខំ្្ង 

ងលើសែប ត្ិត វាងធ្ើដំណំាកឆ្អតពៃ្វឺ ងហើយកលងងធ្ើរស្មីសំងយគតងៅងទៀត។

ែប ត្ិតពៃ្វឺកដលចំាោច់សបម្្់រដំណំាៃី្ួយៗ គវឺខុសៗរានា ។ 

្រកៃ្កដលបតរូវការពៃ្វឺខំ្្ង ម្ៃដូចជា ង្៉រងងោ៉ះ បតសែ់សសរូវ ងរត ការ ៉តុជាងដើ្។

្រកៃ្កដលបតរូវការពៃ្វឺងខសាយ ម្ៃដូចជា ជីវ៉ាៃ់សុ៊យ (trefoil) ខ្ទលឹ្បែហ្ជ្ុ៉រៃជាងដើ្។

③ សំងណើ ្

ការរែីលូតោស់រ្រស់ដំណំា គវឺអាសស័យងៅងលើសំងណើ ្រ្រស់ដី។

ងៅងពលកដលដីខ្ះសំងណើ ្ ៃលឹងងធ្ើឲ្យដំណំាទុៃងខសាយ ងហើយក្ាយងៅជា្ូលងហតុនៃការខ្ះសារធាតុ

ចតិញ្លឹ្។

ផ្្ទុយងៅវ តិញ ប្រសតិៃងប្រើដីងសើ្ងពែ ៃលឹងងធ្ើឲ្យដំណំាខ្ះអុែសីុកសៃ ងហើយងធ្ើឲ្យឫសរ្រស់វារលួយ។

ងដើ្្ីវាស់ែប ត្ិតសំងណើ ្ ងគងប្រើឧ្រែរណ៍វាស់សំងណើ ្ដី ឬោ�តិកាវាស់តង់ស្ុយង។ ែប ត្ិតសំងណើ ្ បតរូវ 

ោៃ្រងាហា ញង�ើងជា % ឬតន្្pF។ ែប ត្ិតសំងណើ ្កដលស្ល្្ម  គវឺ35～55%។

3 បរា្់រពូជ

(1) បរា្់រពូជ

① ការងចញពៃ្ែ

ងដើ្្ីងធ្ើងអាយបរា្់រពូជ្រងញ្ញពៃ្ែ ចំាោច់បតរូវម្ៃល័ែខេខ័ណ្ឌ  ទលឹែ សីតុណហា ភាព ៃតិង អុែសីុកសៃ។ 

ងៃះងៅថា “ល័ែខេខ័ណ្ឌ ទំាង្ីរែនាុងការ្រងញ្ញពៃ្ែ”។

ប្រសតិៃង្រើងសសាចទលឹែបជរុលងពែ អាចងធ្ើងអាយខ្ះអុែសីុកសៃ ងហើយការ្រងញ្ញពៃ្ែែ៏ ត្ិៃោៃល្អកដរ។

② បរា្់រងចញពៃ្ែងោយពៃ្វឺ ៃតិងបរា្់រងចញពៃ្ែងៅងពលងងលឹត

បរា្់រកដលងាយៃលឹងងចញពៃ្ែងៅងពលបតរូវពៃ្វឺន្ងៃ ងគងៅថាបរា្់រងចញពៃ្ែងោយពៃ្វឺ។

    ឧទាហរណ៍ : ការ ៉តុ សាោដជាងដើ្

បរា្់រកដល ត្ិៃងាយងចញពៃ្ែងៅងពលបតរូវពៃ្វឺន្ងៃ ងគងៅថា បរា្់រងចញពៃ្ែងៅងពលងងលឹត។

    ឧទាហរណ៍ : នឆថាវ ង្៉រងងោ៉ះ ឪ�លឹែជាងដើ្

③ អាយុកាលនៃបរា្់រពូជ ៃតិង រង្រៀ្ររែសាទុែបរា្់រពូជ

បរា្់រពូជម្ៃអាយុកាលរ្រស់វា។ អាយុកាលរ្រស់បរា្់រពូជម្ៃលែខេណៈខុសក្រ្ែរានា ងៅតា្ប្រងភទនៃ

ដំណំាឬ្រកៃ្ ងោយរួ្ ម្ៃ បរា្់រពូជកដលម្ៃអាយុកាលខ្ី ៃតិង បរា្់រពូជកដលម្ៃអាយុកាលកវង។

ការរែសាទុែបរា្់រពូជបតរូវងធ្ើង�ើងងបកា្ល័ែខេខ័ណ្ឌ សីតុណហា ភាពទា្រៃតិងសងៃួត។
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ប្រសតិៃង្រើល័ែខេខ័ណ្ឌ រែសាទុែបរា្់រពូជ ត្ិៃោៃល្អ អាយុកាលរ្រស់បរា្់រពូជែ៏ខ្ីងៅតា្ងោះកដរ។

អាយុរ្រស់បរា្់រ្រកៃ្

    1～2ឆ្នា ំ  ការ ៉តុ ងរត នស្ពង ្្ម

    2～3ឆ្នា ំ  ខ្ទលឹ្ ខ្ទលឹ្ោរងំ នឆថាវ នស្ពងក្ា្រ

    3～4ឆ្នា ំ  ង្៉រងងោ៉ះ បត្់រ

④ បរា្់រកដលងគកែនចនា

បរា្់រកដលងគោៃកែនចនាងដើ្្ីឲ្យវាងាយសសរួលសា្រងបរះ ឆ្្់រងចញពៃ្ែ ៃតិងទ្់រសាក ត់ជំងវឺជាងដើ្ គវឺម្ៃការ

ងែើៃង�ើងងបចើៃ។

・បរា្់រម្ៃសសទា្់រសំ្រែ : បតរូវោៃងគកែនចនាឲ្យម្ៃរង្ូលដូចៗរានា

・បរា្់រកដលរា្ម ៃសំ្រែ : បរា្់រកដលបតរូវោៃងគកែនចនាងោយយែសំ្រែរ លឹងរ្រស់វាងចញ (នស្ពង ្្ម )

・បរា្់រកដលបតរូវោៃែំចាត់ជាតតិពុល : បរា្់រកដលបតរូវោៃងគែំចាត់ជាតតិពុលងចញ

・បរា្់រកដលរុែំនាុងសកុត : បរា្់រកដលបតរូវោៃងគរុែំនាុងសកុត ងហើយទុែែនាុងរយៈងពល្ួយ

⑤ បរា្់រF1 (ងអហវ្ាៃ់)

ងគងៅថា បរា្់រជំោៃ់ងបកាយ្ួយជំោៃ់។

បរា្់រកដលម្ៃស្ត្ថភាពល្អជាងង្រ្រស់វា កដលបតរូវោៃ្រងងកើតង�ើងងោយងប្រើបោស់វ តិធី្រងងកើតបរា្់រែូៃ

កដលល្អជាងង្រ្រស់វា។

្រច្ុ្រ្ៃនា ្រកៃ្ភាគងបចើៃបតរូវោៃងគោំងោយងប្រើបរា្់រF1។

្ុ៉រកៃ្ បរា្់រង្រ គវឺជាបរា្់រកដលម្ៃស្ត្ថភាពល្អដូចង្រ្រស់វា។ ្រកៃ្ប្រចំាតំ្រៃ់កដលងគោំងៅតា្តំ្រៃ់

ដូចជា្រកៃ្ងខត្ែ្ូយតុ ឬខ្ហា្គ ជាងដើ្ គវឺងប្រើបោស់បរា្់រង្រ។ ងគអាចោំវាងៅតា្ផ្្ទះែ៏ោៃ។

○ សូ្ង ើ្លបរា្់រ្រកៃ្ រចួងធ្ើការក្រងកចែងៅតា្ប្រងភទ្រកៃ្។

○ សូ្កសង្យល់ពីប្រងភទបរា្់រកដលងគោៃកែនចនា។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីវ តិធីរែសាទុែបរា្់រពូជ។

○ សូ្កសង្យល់ពីភាពខុសរានា នៃអាយុរ្រស់បរា្់រ្រកៃ្ងៅតា្ប្រងភទ្រកៃ្។

○ សូ្កសង្យល់ប្រងភទសំខ្ៃ់ៗនៃបរា្់រងចញពៃ្ែងោយពៃ្វឺ ៃតិងបរា្់រងចញពៃ្ែងៅងពលងងលឹត។

○ សូ្ង ើ្លបរា្់រ្រកៃ្ រចួងធ្ើការក្រងកចែងៅតា្ប្រងភទ្រកៃ្។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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5 ការងារងធ្ើចំការៃតិងោំ្រកៃ្

(2) ការសា្រងបរះពូជ

ការសា្រងបរះពូជ រួ្ ម្ៃ ការសា្រជារយ ការសា្រជាជួរ ការសា្រជាចំណុច។

ងគងបជើសងរ ើសវ តិធីសា្រងបរះសស្រងៅតា្ប្រងភទ្រកៃ្។

ការលុ្រដីពីងលើ្រោ្ទ ្់រពីសា្រងបរះបរា្់រពូជរចួ ងៅថាការបគ្រដី។

បរា្់រងចញពៃ្ែងោយពៃ្វឺ ដូចជាការ ៉តុជាងដើ្ ប្រសតិៃបគ្រដីពីងលើងបចើៃងពែៃលឹងងធ្ើឲ្យពៃ្ែរ្រស់វា ត្ិៃល្អ

ដូងចនាះបតរូវបគ្រដីងស្ើង។

ចេនា� ះគល់ដំណំា
ま

たね្រគាប់ពូជ

េរយ្រគាប់ពូជជា1ជួរេនេលើថា� ល

(ករ ៉តុ ។ល។)

េរយ្រគាប់ពូជមួយចំនួនេនកែន�ងនីមួយៗ

(ៃឆថាវ ។ល។)

េរយ្រគាប់ពូជេនេពញេលើថា� ល

(ករបណ�ុ ះ្រត�យៃនដំណំាខ�ឹមបារងំ ។ល។)

ចេនា� ះគល់ដំណំា

ចេនា� ះគល់ដំណំា

ចេនា� ះគល់ដំណំា

្រគាប់ពូជ្រគាប់ពូជ

ករសបជាចំណុច ករសបជាជួរ ករសបជារយ

◯ សូ្អកសង្យល់អំពីវ តិធីសា្រងបរះពូជ។◯ សូ្អកសង្យល់អំពីវ តិធីសា្រងបរះពូជ។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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1 លែខេណៈពតិងសសនៃផ្លតិតផ្លពីសួៃដំណំា

(1) ្រកៃ្

① ង្៉រងងោ៉ះ

ជាប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្ស្ថតិតែនាុងជំពូែបត្់រ។

ទប្ង់នៃការោំដុះដំណំាងៃះម្ៃងបចើៃ ងហើយការោំដុះអាចងធ្ើោៃ 

ងពញ្ួយឆ្នា ំ។

ដំណំាងៃះលូតោស់ោៃល្អងៅងពលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់្រៃ្តិច ្ុ៉រកៃ្

វាែ៏អាចលូតោស់ងៅងបកា្សីតុណហា ភាពទា្រផ្ងកដរ។

ការលូតោស់នៃដំណំាងៃះបតរូវការពៃ្វឺបពះអាទតិត្យខំ្្ងជាចំាោច់។

② ស្ស្្រវឺរ ី

ជាប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្ស្ថតិតែនាុងជំពូែែុោ្រ។

ការោំដុះងោយងធ្ើរងខ្ពស់ៗកដលអាច�រងធ្ើការោៃ គវឺម្ៃការងែើៃង�ើងងបចើៃ។

រែុខេជាតតិងៃះ្រៃ្ពូជងោយឥតងភទ។ ងៅងពលងចញផ្ក ៃតិងកផ្្រចួ 

ងដើ្ែដលឹ្រៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្ងែើតង�ើង ងហើយងៅចុងងដើ្ងោះៃលឹងម្ៃដុះែូៃគល់ 

រែុខេជាតតិ កដលងគៃលឹងងប្រើបោស់វាងៅែនាុងការ្រងាក ត់ពូជរែុខេជាតតិ។

ងគងបចើៃងប្រើបោស់វ តិធី្រណដុ ះែូៃសំណា្រងដើ្្ីពងៃ្ឿៃការងចញពៃ្ែផ្ក   

កដលងៃះងៅថាការោំពងៃ្ឿៃ។

③ បតសែ់

ជាប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្ស្ថតិតែនាុងជំពូែបតសែ់(ងគងប្រើកផ្្ខ្ីរ្រស់ដំណំាងៃះ)។

រែុខេជាតតិងៃះងធ្ើដំងណើ រល្្អងងោយម្ៃងែសរញីៃតិងងែសរង ្្ម លពី

ងដើ្ងផ្្សងរានា  ្ុ៉រកៃ្ ងទាះជា ត្ិៃម្ៃដំងណើ រល្្អងឬការ្រងកែំងណើ តែ៏ងោយ 

ែ៏រែុខេជាតតិងៃះអាចងចញកផ្្ោៃកដរ (ការងចញកផ្្ងោយឯែឯង)។

ការោំដំណំាងៃះងស្ទើរកតទំាងអស់គវឺបតរូវងប្រើ្រងងា្គ លដំណំា។

④ ងផ្្សងៗ

្រកៃ្ជាងបចើៃដូចជា នស្ពង ្្ម  (ជំពូែអាកាហស៉ាៃតិងជាប្រងភទ្រកៃ្ស្លឹែ) បត្់រ(ជំពូែបត្់រៃតិងជាប្រងភទ្រកៃ្ 

ហូ្រកផ្្) ង្្ទសងោ្ែ(ជំពូែបត្់រៃតិងជាប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្) ជាងដើ្ គវឺសុទ្ធសលឹងជា្រកៃ្កដលងគោំងៅែនាុងសួៃ 
ដំណំា។

ការងារងធ្ើសួៃដំណំា6
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ការងារធ្វើសួនដំណំា6

 នស្ពង ្្ម  បត្់រ ង្្ទសងោ្ែ

(2) ផ្ក

ភាគងបចើៃងគែ៏ោំផ្ក ងៅែនាុងសួៃកដរ។ ងធ្ើក្រ្រងៃះ ងគអាចបគ្់របគងដំណាែ់កាលនៃផ្ក រែី ៃតិងអាចផ្លតិតោៃ

ជាផ្ក សបម្្់រកាច់ល្្អឬផ្ក ែនាុងងផ្ើងកដលម្ៃគុណភាពល្អ។

① ផ្ក បគីសាៃ (Chrysanthemum)

គវឺជាប្រងភទរែុខេជាតតិកដលអាចរស់ោៃងបចើៃឆ្នា ំងៅែនាុងដី។

ងគងធ្ើការ្រណដុ ះបតរួយពីពៃ្ែកដលងគកាត់យែងៅោំ។

ផ្ក បគីសាៃរដូវស្លឹែង�ើបជរុះគវឺជារែុខេជាតតិកដលផ្ក រែីងៅងពល 

ម្ៃន្ងៃខ្ី។ ងដើ្្ីពៃយារងពលផ្ក រែី ងគងធ្ើការោំផ្ក ងៃះងោយ្រញ្្ំង 

អំពូលងភ្ើងងៅងលើផ្ក ងៅងពលយ្់រ។

ផ្ក ងៃះម្ៃងបចើៃប្រងភទ រួ្ ទំាង ផ្ក បគីសាៃរដូវងរៅដ  ដូងចនាះ 

ងគអាច្រងញ្ញទំៃតិញោៃងពញ្ួយឆ្នា ំ។

② ផ្ក ែុោ្រ (Rose)

គវឺជាផ្ក សបម្្់រកាត់ល្្អ កដលជាផ្ក នៃប្រងភទងដើ្ង�ើផ្ដល់

ផ្ក ។

ងគោំផ្ក ងៃះងៅែនាុងសួៃ ងហើយ្រងញ្ញទំៃតិញងពញ្ួយឆ្នា ំ។

③ ផ្ក លីលី (Lily)

គវឺជាផ្ក សបម្្់រកាត់ល្្អ កដលជាផ្ក លូតោស់ងចញពីឫស 

កដលម្ៃទប្ង់្ូល។

ផ្ក ងៃះម្ៃងបចើៃប្រងភទ ដូចជា ពូជ ត្ិ្ុ៉រយូរ(ីLilium longiflorum), 

ពូជប្រងភទអាសីុ ពូជប្រងភទតំ្រៃ់ភាគខ្ងងែើត ជាងដើ្ ងហើយងគក្

រែសាផ្ក ងៃះងៅងបកា្សីតុណហា ភាពទា្រងដើ្្ីប្រ្ូលផ្លៃតិង្រងញ្ញ

ទំៃតិញោៃងពញ្ួយឆ្នា ំ។
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ការងារធ្វើសួនដំណំា6

④ ផ្ក អវឺកយ៉ត(Carnation)

ផ្ក អីកយ៉ត គវឺជាផ្ក សបម្្់រកាត់ល្្អៃតិងជារែុខេជាតតិកដលអាច 

រស់ោៃងបចើៃឆ្នា ំងៅែនាុងដី។

ប្រម្ណ70%នៃការោំផ្ក ងៃះ ងគងបជើសងរ ើសប្រងភទផ្ក ក្រែក្ែ 

កដលម្ៃផ្ក ងបចើៃងៅងលើងដើ្កត្ួយ។

2 ប្រងភទៃតិងរចោស្្ព័ៃ្ធនៃសួៃដំណំា

(1) ប្រងភទ

ងៅតា្ប្រងភទនៃសម្ភា រៈបគ្រ ងគក្រងកចែសួៃដំណំាជាផ្្ទះែញ្ែ់ៃតិងផ្្ទះផ្្ស្ទតិច។

① ផ្្ទះែញ្ែ់

គវឺជាផ្្ទះែង ដ្ កដលងធ្ើអំពីែញ្ែ់។

ផ្្ទះក្រ្រងៃះគវឺអាចងអាយពៃ្វឺឆ្ងកាត់ោៃល្អ ងហើយម្ៃលែខេណៈធៃ់ ងោយអាចងប្រើបោស់ោៃងបចើៃឆ្នា ំ។

្ុ៉រកៃ្ វាបតរូវការន្្សាងសង់ងបចើៃជាងផ្្ទះផ្្ស្ទតិច។

② ផ្្ទះផ្្ស្ទតិច

គវឺជាសួៃកដលងរៀ្រចំង�ើងងោយងប្រើបោស់្រៃ្ទះទៃ់ៃតិងរ លឹងកដលម្ៃលែខេណៈសសាលៃតិងាយសសរួលងប្រើ។ 

ភាពធៃ់រ្រស់វាម្ៃលែខេណៈអៃ់ជាងែញ្ែ់។ ្ុ៉រកៃ្ ្្មីៗងៃះ ការងប្រើបោស់សួៃក្រ្រងៃះកាៃ់កតម្ៃងបចើៃង�ើង

ងហើយ ងោយសារម្ៃការ្រងងកើតៃូវ្រៃ្ទះផ្្ស្ទតិចកដលងប្រើោៃយូរ ងហើយន្្សាងសង់ម្ៃតន្្ងថាែ។ល។

③	ផ្្ទះសបម្្់រការររងភ្ៀង

វាគវឺជាផ្្ទះោ្ស្ទតិែ កដលងគបគ្រ្រៃ្ទះោ្ស្ទតិែកតងៅងលើដំ្ូរល្ុ៉រងណាណ ះ។

ផ្្ទះប្រងភទងៃះម្ៃប្រសតិទ្ធភាពទ្់រសាក ត់ជំងវឺ ៃតិងសត្ល្អតិតចនបង បព្ទំាងការររការងប្រះកផ្្ ងោយសារ

កតទលឹែងភ្ៀង ត្ិៃោៃ្៉រះបតរូវដំណំាងោយផ្្ទ ល់។

(2) រចោស្្ព័ៃ្ធ

① ទប្ង់

ែ. ទប្ង់អរារងទាល

គវឺជាទប្ង់កដលម្ៃដំ្ូរលកត្ួយ។ ទប្ង់ក្រ្រងៃះគវឺអាចធៃ់ៃលឹងខ្យល់ឬបពតិល ងហើយការផ្្ស់្រដូរៃតិង

ពៃ្វឺងចញចូលែ៏ោៃល្អ។

ខ. ទប្ង់អរារតភ្ា្់ររានា

គវឺជាសួៃកដលម្ៃអរារងទាលតភ្ា្់ររានា ងបចើៃ។ ប្រសតិទ្ធភាពងៅែនាុងការែង្្រ្រស់វា 

គវឺល្អជាងប្រងភទអរារងទាល។ ងៅខ្ងែនាុងម្ៃភាពធំទូោយកដលងាយសសរួលសបម្្់រងពលងធ្ើការងារ 

្ុ៉រកៃ្ វាម្ៃគុណវ តិ្រត្តិ្ួយចំៃួៃ ដូចជា ងៅកផ្នាែកដលភ្ា្់រអរារម្ៃពៃ្វឺងចញចូលតតិច 

តួច។ល។
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② រ្ូររងនៃដំ្ូរល

ែ. ទប្ង់ដំ្ូរលពីរ

ដំ្ូរលទំាងសងខ្ងម្ៃលែខេណៈងចាត ្រងាហា ញរ្ូររងដូចជាផ្្ទះ។

ខ. ទប្ង់ដំ្ូរល្ូល

ដំ្ូរលម្ៃរ្ូររង្ូល។

គ. ទប្ង់្ីរភាគ្ួរៃ

ដំ្ូរលម្ខេ ងែនាុងចំងណា្ដំ្ូរលសងខ្ងម្ៃទទលឹងខ្ីជាងម្ខេ ងងទៀត។

�. ទប្ង់វ តិៃ�ូ

គវឺជាទប្ង់យែតា្ប្រងទសហូ�ង់ កដលអរារម្ៃែ្្ពស់ខ្ពស់ៃតិងធំ។

3 សម្ភា រៈសបម្្់របគ្រដំណំាងៅែនាុងសួៃ ៃតិងលែខេណៈពតិងសសរ្រស់វា

(1) សម្ភា រៈសបម្្់របគ្រខ្ងងបរៅ

① ែញ្ែ់

ែញ្ែ់្រៃ្ទះ បតរូវោៃងគយែ្ែងប្រើបោស់ ។ វាអាចឲ្យពៃ្វឺងចញចូលោៃល្អ។

② ោ្ស្ទតិចទៃ់

វាម្ៃដូចជា ោ្ស្ទតិចងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម (ោ្ស្ទតិចកដលម្ៃជាតតិែ្រ តិចកដលងគងប្រើែនាុង 
វ តិស័យែសតិែ្្ម) ៃតិងោ្ស្ទតិចពតិងសសប្រងភទPO (ោ្ស្ទតិចពតិងសសប្រងភទជ័រទៃ់កដលងគងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម)។

ទប្ង់អរារងទាល

ទប្ង់ដំ្ូរលពីរ

អរារតភ្ា្់ររានា ទប្ង់ដំ្ូរលពីរ

ទប្ង់អរារតភ្ា្់ររានា

ទប្ង់ដំ្ូរលពីរ(ខ្នា តធំ) ទប្ង់្ីរភាគ្ួរៃ

អរារតភ្ា្់ររានា ទប្ង់វ តិៃ�ូ

ទប្ង់ដំ្ូរល្ូល

អរារតភ្ា្់ររានា ទប្ង់ដំ្ូរល្ូល

ែ្្ពស់អរារ
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③ ោ្ស្ទតិចរ លឹង

វាម្ៃដូចជាោ្ស្ទតិចហ្ុយអ័រ(សារធាតុគី្ីពណ៍ងលឿង) សបម្្់រងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម។ ងគអាចងប្រើវាោៃរ
 

យៈងពលជាង 10ឆ្នា ំ។

 (2) សម្ភា រៈសបម្្់របគ្រខ្ងែនាុង

① ោ្ស្ទតិចទៃ់

ោ្ស្ទតិចថ្ា ដូចជាោ្ស្ទតិចងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម ោ្ស្ទតិច្ូ៉រលីងអទីក�ៃ (ោ្ស្ទតិចកដលងធ្ើពី្ូ៉រលីងអទីក�ៃ

សបម្្់រងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម) ោ្ស្ទតិចអាសីុតអាងសទតិចៃតិងងអទីក�ៃ (ោ្ស្ទតិចកដលងធ្ើពីអាសីុតអាងសទតិចៃតិង   

ងអទីក�ៃសបម្្់រងប្រើងៅែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម) ោ្ស្ទតិចពតិងសសប្រងភទPO  ែ៏អាចងប្រើសបម្្់របគ្រងៅខ្ងែនាុងផ្ង
 

កដរ។ ្ុ៉រកៃ្ោ្ស្ទតិចកដលងគបគ្រងៅខ្ងែនាុង គវឺងស្ើងជាងោ្ស្ទតិចកដលងគបគ្រងៅខ្ងងបរៅ។

្ូ៉រលីងអទីក�ៃ គវឺជាោ្ស្ទតិចកដលរែសាែង្្ ត្ិៃសូវោៃល្អែនាុងចំងណា្ោ្ស្ទតិចទៃ់ទំាងអស់។

② នស្អំងោះ ត្ិៃតបាញ

ងគងប្រើវាបគ្រងៅខ្ងែនាុង ជាវាងំៃៃរែសាែង្្។ វា ត្ិៃសូវថ្ាដូចោ្ស្ទតិចថ្ាងទ ្ុ៉រកៃ្វារែសាសំងណើ ្ 

ៃតិងរែសាទលឹែោៃល្អ។

③ នស្បែងៅ

វាទ្់រ ត្ិៃឲ្យពៃ្វឺងចញចូល ្ុ៉រកៃ្វាអាចផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ោៃល្អ។

នស្អំងោះ ត្ិៃតបាញ នស្បែងៅ

 　លែខេណៈពតិងសស

i ោ្ស្ទតិចងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម (ោ្ស្ទតិែកដលម្ៃជាតតិែ្រ តិចកដលងគងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម)

   វាគវឺជាោ្ស្ទតិចកដលអាចឲ្យពៃ្វឺងចញចូល ៃតិងរែសាែង្្ោៃល្អ។

   វាគវឺជាសម្ភា រៈកដលធងៃៃ់។ វាស្អតិត ៃតិងឆ្្់រប្រឡាែ់។ ងហើយវាែ៏ឆ្្់ររកហែផ្ងកដរ។

    ងគបតរូវផ្្ស់្រ្ូរវាងចញែនាុងរយៈងពល 1～2ឆ្នា ំ។ ងៅងពលកដលវាងឆះ វាៃលឹង្រងញ្ញឧស្ម័ៃកដលម្ៃជាតតិ 

ពុល។

ii ោ្ស្ទតិចពតិងសសប្រងភទPO (ោ្ស្ទតិចពតិងសសប្រងភទជ័រទៃ់កដលងគងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម)

   វាសសាលជាង ោ្ស្ទតិចងប្រើែនាុងវ តិស័យែសតិែ្្ម។ វា ត្ិៃស្អតិតងទ ងហើយែ៏ ត្ិៃងាយប្រឡាែ់កដរ។

   ងគអាចងប្រើវាោៃរយៈងពល 2～3ឆ្នា ំ។ ្ុ៉រកៃ្វាែ៏ម្ៃប្រងភទកដលអាចងប្រើោៃរហូត 3～5ឆ្នា ំផ្ងកដរ។
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4 ឧ្រែរណ៍ងប្រើបោស់ងៅែនាុងសួៃដំណំា

(1) ឧ្រែរណ៍ែង្្

រង្រៀ្រនៃការែង្្ ម្ៃរង្រៀ្រែង្្ងោយខ្យល់ងរ្ៅ ៃតិងរង្រៀ្រែង្្ងោយទលឹែងរ្ៅ។ រង្រៀ្រែង្្ងោយខ្យល់

ងរ្ៅ បតរូវងគងប្រើបោស់ងបចើៃ ងោយសារកតវាងាយសសរួលែនាុងការតង្្ើង។

ងប្រងឥៃ្ធៃៈ ម្ៃងប្រងធងៃៃ់ ៃតិងងប្រងកាតជាងដើ្។  ងបរៅពីងៃះ ែ៏ម្ៃឧ្រែរណ៍ែង្្កដលងប្រើអគ្គតិសៃី ហា្គ ស 

បរា្់រែំងទចង�ើផ្ងកដរ។

ការងប្រើបោស់ពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ឬសនា្់រែង្្ ែ៏ម្ៃការរែីចងប ើ្ៃផ្ងកដរ។

(2) ឧ្រែរណ៍ផ្្ស់្រដូរខ្យល់

ងៅងពលន្ងៃ ងៅែនាុងសួៃម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ងោយសារែង ដ្ ពីបពះអាទតិត្យ ។ ងគងធ្ើការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងោយ

ងអាយខ្យល់ខ្ងងបរៅអាចចូលោៃ ងដើ្្ីែំុងអាយសីតុណហា ភាពងៅែនាុងសួៃង�ើងខ្ពស់ខំ្្ងងពែ។

ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់អាចងធ្ើង�ើងងោយវ តិធី2។

① ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងោយធ្្មជាតតិ

គវឺជាវ តិធីផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងោយង្រើែ្រង្អួចផ្្ស់្រដូរខ្យល់ឬកផ្នាែ្ួយនៃសម្ភា រៈបគ្រងដើ្្ីងអាយខ្យល់ខ្ងងបរៅអាច

ចូលោៃ។ វ តិធីងៃះអាចទទួលឥទ្ធតិពលពីអាកាសធាតុខ្ងងបរៅ។

② ការផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងោយ្រងខេំ

គវឺជាវ តិធីកដលង្រើែែងាហា រផ្្ស់្រដូរខ្យល់ងដើ្្ី្រងខេំ្រញូ្លខ្យល់ពីខ្ងងបរៅ។ វ តិធីងៃះបតរូវការែមំ្្ងអគ្គតិសៃី ងហើយ

ប្រសតិទ្ធតិភាពគវឺអាសស័យងៅងលើស្ត្ថភាពរ្រស់ែងាហា រផ្្ស់្រដូរខ្យល់។

○ សូ្កសង្យល់ពីប្រងភទងផ្្សងៗនៃសម្ភា រៈសបម្្់របគ្រ ៃតិង្ុខងារងប្រើបោស់សំខ្ៃ់ៗរ្រស់វា។○ សូ្កសង្យល់ពីប្រងភទងផ្្សងៗនៃសម្ភា រៈសបម្្់របគ្រ ៃតិង្ុខងារងប្រើបោស់សំខ្ៃ់ៗរ្រស់វា។

ជំោញ

អៃុវត្ៃ៍

ផ្្ទះកដល ត្ិៃ្រកៃ្ថ្ែង្្

ផ្្ទះកដល ត្ិៃ្រកៃ្ថ្ែង្្ គវឺជារង្រៀ្រ្ួយកដលងគ ត្ិៃងប្រើម៉្សីុៃែង្្។ វាសែ្តិស្ៃលឹងដំណំាកដលធៃ់ៃលឹងែង្្

ទា្រ។ គុណស្្ត្តិរ្រស់វា គវឺ ត្ិៃម្ៃការចំណយងលើន្្ងប្រងឥៃ្ធៃៈ។

ប្រសតិៃង្រើងប្រើវាជា្ួយៃលឹងរងូងបកា្ដី វាអាចងធ្ើឲ្យការរែសាែង្្ងៅងពលយ្់រម្ៃប្រសតិទ្ធភាពកាៃ់កតខ្ពស់។
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③ លំោ្់រលំងោយនៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់

ការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ គវឺងធ្ើង�ើងតា្ការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ងោយធ្្មជាតតិ។ លំោ្់រលំងោយនៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់

ងោយធ្្មជាតតិ គវឺដំ្ូរងបតរូវង្រើែបគ្រខ្ងែនាុងងចញ ្រោ្ទ ្់រ្ែង្រើែ្រង្អួចដំ្ូរល។ ប្រសតិៃង្រើសីតុណហា ភាពងៅកតខ្ពស់ 

បតរូវង្រើែ្រង្អួចចំងហៀង។

ប្រសតិៃង្រើសីតុណហា ភាពងៅកត ត្ិៃចុះតា្ការផ្្

ស់្រ្ូរខ្យល់ងោយធ្្មជាតតិ 

បតរូវងប្រើវ តិធីផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ងោយ   ្រងខេំ។

(3) ឧ្រែរណ៍្រងងកើតឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិច

ឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិច ជួយជប្រុញដល់ការងធ្ើរស្មីសំងយគរ្រស់ដំណំា។ ងៅែនាុងសួៃកដល្រតិទជតិត គវឺអាចៃលឹងម្ៃ

ការខ្ះខ្តឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិច។  ដូងចនាះងហើយ ងគអាចជប្រុញការងធ្ើរស្មីសំងយគ ងោយងប្រើឧ្រែរណ៍្រងងកើតឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិ

ច ងៅ្ំរងពញឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិចកដលខ្ះខ្តងោះ។

(4) ឧ្រែរណ៍ែម្្ត់ជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតចនបង

ងៅែនាុងសួៃម្ៃជាតតិសំងណើ ្ខ្ពស់ៃតិងសីតុណហា ភាពងរៅដ ល្្ម  កដលងៃះអាចងធ្ើងអាយជំងវឺឬសត្លតិ្អតចនបងងាយ

ងែើតង�ើងៃតិងរតតបាតយ៉ងឆ្្់ររហ័ស។ការោញ់ថានា ំែសតិែ្្មងៅែនាុងសួៃអាចងធ្ើង�ើងងោយស្័យប្រវត្តិងោយងប្រើ

ឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំែសតិែ្្ម ដូចជា “ឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំងដើរងោយស្័យប្រវត្តិ”ជាងដើ្ ងដើ្្ីសៃ្សំសំនចែមំ្្ងពលែ្្ម

ៃតិងការររសុវត្ថតិភាពរ្រស់ែសតិែរ។ ្យ៉ាងងទៀត ែ៏ម្ៃវ តិធីកដល ត្ិៃងប្រើថានា ំគី្ីែសតិែ្្មផ្ងកដរ ដូចជា ការងប្រើអំពូល

ងភ្ើងពណ៌ងលឿងនៃ“ឧ្រែរណ៍្រញំ្្ងពៃ្វឺែម្្ត់សត្ល្អតិត”។ល។

ករផា� ស់ប�ូរខ្យល់េដយធម�ជាតិ

ផា� ស់ប�ូរខ្យល់ខងក�ុង

និងខងេ្រកតមបង�ួច
ករផា� ស់ប�ូរខ្យល់េដយបង�ំ

ផា� ស់ប�ូរខ្យល់ខងក�ុង

និងខងេ្រកេដយបង�ំ

ក� រប��

បង�ួចដំបូល

○ សូ្កសង្យល់ពីរង្រៀ្រនៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ ៃតិងលំោ្់រលំងោយនៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់។○ សូ្កសង្យល់ពីរង្រៀ្រនៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់ ៃតិងលំោ្់រលំងោយនៃការផ្្ស់្រ្ូរខ្យល់។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

ម៉្សីុៃោញ់ទលឹែងោយស្័យប្រវត្តិ ឧ្រែរណ៍្រញំ្្ងពៃ្វឺែំចាត់សត្ល្អតិត

ឧ្រែរណ៍្រងងកើតឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិច
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5 ការបគ្់របគង្ររ តិសា្ថ ៃ

ការោំដុះងៅងលើដីវាលអាចទទួលឥទ្ធតិពលខំ្្ងពីល័ែខេខ័ណ្ឌ រដូវៃតិងអាកាសធាតុ។

ការោំដុះងៅែនាុងសួៃងធ្ើងអាយងគអាចបគ្់របគងទំាង្ររ តិសា្ថ ៃងៅងលើដី(សីតុណហា ភាព្ររ តិយកាស សំងណើ ្ 

ពៃ្វឺ។ល។) ទំាង្ររ តិសា្ថ ៃងៅងបកា្ដី(សីតុណហា ភាពដី ជាតតិទលឹែងៅែនាុងដី ែំហា្់រនៃសារធាតុចតិញ្លឹ្។ល។)។ 

(1) ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាព

① ការបគ្់របគងសីតុណហា ភាព

ងគងធ្ើការបគ្់របគងសីតុណហា ភាពងៅែនាុងសួៃសស្រងៅតា្សីតុណហា ភាពកដលស្សស្រសបម្្់រការលូត

ោស់រ្រស់ដំណំាៃី្ួយៗ។

ងៅងពលន្ងៃ សីតុណហា ភាពងៅែនាុងសួៃអាចង�ើងខ្ពស់ហួសងហតុ។ ងគងធ្ើការ្រញុ្ះសីតុណហា ភាពងោយការ
 

ផ្្ស់្រដូរខ្យល់។ ងៅរដូវងរៅដ កដលម្ៃជាតតិសំងណើ ្ខ្ពស់ ងគែ៏អាច្រៃ្ថយសីតុណហា ភាពងោយងប្រើឧ្រែរណ៍ងធ្ើ

ងអាយបតជាែ់ផ្ងកដរ។ ងៅរដូវងរ្ៅកដលម្ៃសីតុណហា ភាពខ្ពស់ ងគែ៏អាច្រៃ្ថយសីតុណហា ភាពងោយងប្រើឧ្រែរ

ណ៍ងធ្ើឲ្យបតជាែ់ផ្ងកដរ។

ងៅរដូវកដលម្ៃសីតុណហា ភាពទា្រ ឬ ងៅងពលបពលឹែឬងពលយ្់រជាងដើ្ ងគងប្រើឧ្រែរណ៍ែង ដ្ ងដើ្្ី្រងងកើៃ 

សីតុណហា ភាព។

② ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាព

ម្ៃដូចជាឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពរងដងង�ើកដលងគ្រញូ្លអាល់ែុលម្ៃពណ៌(្រងាហា ញសីតុណហា

ភាព្រច្ុ្រ្ៃនា) ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ៃតិងអ្រ្រម្កដលងគ្រញូ្លោរត៉(្រងាហា ញសីតុណហា ភាព្រច្ុ

្រ្ៃនាៃតិង  សីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ៃតិងអ្រ្្ររម្កដល្រោ្ទ ្់រពីែំណត់សាជា្្មី(reset)ពីងលើែ្ុៃ) ឧ្រែរណ៍វាស់

សីតុណហា ភាព្រងាហា ញងលខកដល្រងាហា ញសីតុណហា ភាព្រច្ុ្រ្ៃនាជាងលខ(វាែត់បតាទុែសីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ៃតិងអ

្រ្្ររម្កដល្រោ្ទ ្់រពីែំណត់សាជា្្មី(reset)ពីងលើែ្ុៃ) ជាងដើ្។

③វ តិធីរែសាសីតុណហា ភាព

ប្រសតិទ្ធភាពនៃការរែសាសីតុណហា ភាពគវឺែំណត់ងោយចំៃួៃសៃ្លឹែ (ងបចើៃជាៃ់ ងបចើៃថានា ែ់) ៃតិងប្រងភទនៃសម្ភា រៈបគ្រ 

ដំណំា។

ចំងរះសម្ភា រៈដូចរានា  ចំៃួៃសៃ្លឹែកាៃ់កតងបចើៃងោះប្រសតិទ្ធភាពរ

ែសាសីតុណហា ភាពកាៃ់កតខ្ពស់។

ការងធ្ើែំុឲ្យម្ៃចងោ្ះឲ្យជា្់ររានា រា្ម ៃខ្យល់ងចញចូល 

ែ៏ៃលឹងផ្្ល់ប្រសតិទ្ធភាពផ្ងកដរ។

ម្ៃ2វ តិធីែនាុងការហុ៊្ព័ទ្ធពីែនាុងកដល្រងងកើៃការរែសាសីតុណហា ភាព។ ①វ តិធីទុែចងោ្ះ្រៃ្តិចងៅកផ្នាែខ្ងែនាុងនៃផ្្ទ ំង 

ហុ៊្ព័ទ្ធពីងបរៅងហើយោែ់  សម្ភា រៈរែសាសីតុណហា ភាពភ្ា្់រឲ្យជា្់រៃលឹង ②វ តិធីងធ្ើឲ្យអាចង្រើែ្រតិទោៃ(វាងំៃៃ)។

ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពរងដងង�ើ ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ៃតិងអ្រ្្ររម្ ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាព្រងាហា ញងលខ

ផា� ំងផា� ស�ិច វងំនន

េរងទ្រមង់ផ�ូវរងូេ្រកមភ�ំ
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ងគែ៏អាចងប្រើវ តិធីតំង�ើងងរងទប្ង់ផ្្ូវរងូងបកា្ភនាំ1ជាៃ់ឬ2ជាៃ់ងៅែនាុងផ្្ទះែង្្ផ្ងកដរ។ 

(2) ជាតតិទលឹែ

ការលូតោស់រ្រស់ដំណំាគវឺកប្រប្ររួលតា្សា្ថ ៃភាពជាតតិទលឹែងៅែនាុងដី។

ង្រើខ្ះជាតតិទលឹែងោះៃលឹង្រងកឲ្យស្តិតសសងរៃ ៃតិងខ្ះជីវជាតតិ។

ផ្្ទុយងៅវ តិញ ង្រើជាតតិទលឹែងបចើៃងពែៃលឹងងធ្ើឲ្យខ្ះអុែសីុកសៃកដលអាច្រងកឲ្យលូតោស់ ត្ិៃល្អឬរលួយឫស។

ងដើ្្ីវាស់ជាតតិទលឹែ ងគងប្រើឧ្រែរណ៍វាស់ជាតតិទលឹែែនាុងដី 

ឧ្រែរណ៍វាស់ភាពតលឹង។ តន្្នៃែប ត្ិតជាតតិទលឹែគវឺគតិតជា %

ឬ តន្្pF។

ែប ត្ិតជាតតិទលឹែែនាុងដីកដលស្សស្រគវឺ 35-55%។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីប្រងភទៃតិងរង្រៀ្រងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាព

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ងគងប្រើខ្នា តអងសាងស។

ងៅងលើឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាព ងគពតិៃតិត្យង ើ្លតួងលខ

កដលស្ថតិតងៅងែៀៃជា្់រៃលឹងអង្គធាតុរវែនាុងឧ្រែរណ៍។ 

ខ្នា តរ្រស់តួងលខងោះគវឺ ដវឺងបែ ឬ អងសាងស។

21℃
20

30

ទីតំងេមើលេដយ
ែភ�កែដល្រតឹម្រត�វ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីប្រងភទៃតិងរង្រៀ្រងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាព

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

ឧ្រែរណ៍វាស់ភាពតលឹងឧ្រែរណ៍វាស់ជាតតិទលឹែែនាុងដី

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ៃតិងអ្រ្្ររម្។

អាចវាស់ោៃ3គវឺសីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ សីតុណហា ភាពអ្រ្្ររម្ សីតុណហា ភាព្រច្ុ្រ្ៃនាែនាុងងពលបព្រានា ។

សីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្គវឺវាស់ងោយកផ្នាែ

ចុងខ្ងងបកា្នៃដងកូវ(សៃ្ទស្សៃ៍សីតុណហា ភាព

កដលជាអង្គធាតុរវងៅខ្ងែនាុង)ខ្ងសំ្ា។

សីតុណហា ភាពអ្រ្្ររម្គវឺវាស់ងោយកផ្នាែ

ចុងខ្ងងបកា្នៃបទៃតិចវាស់ ងៅខ្ងងឆ្ង។

12℃ 20

30

40
50

1020

10

‒10
‒20

0

0

ខងេឆ�ង
(សីតុណ� ភាពអប្បបរមា)

ខងស� ំ
(សីតុណ� ភាពអតិបរមា)

ទីតំងេមើលេដយែភ�កែដល្រតឹម្រត�វ

បំពង់បារត៉

សីតុណ� ភាពអប្បបរមា
(ែផ�កចុងខងេ្រកមៃន្រទនិចវស់ ខងេឆ�ង)

សីតុណ� ភាពអតិបរមា
(ែផ�កចុងខងេ្រកមៃន្រទនិចវស់ ខងស� ំ)សីតុណ� ភាពបច�ុប្បន�

្រទនិចវស់ 

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រងប្រើបោស់ឧ្រែរណ៍វាស់សីតុណហា ភាពអតតិ្ររម្ៃតិងអ្រ្្ររម្។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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(3) ជាតតិសំងណើ ្

ជាតតិសំងណើ ្ងៅែនាុងសួៃងាយង�ើងខ្ពស់ងោយសារការរែសាឬតង្្ើងសីតុណហា ភាព។ 

ជាពតិងសស ងៅងពលយ្់រនៃរដូវរងា ជាតតិសំងណើ ្ងាយងែើៃង�ើងណាស់ ងហើយវាជា្ូលងហតុងធ្ើងអាយរែុខេជាតតិ

ងែើតម្ៃជំងវឺ។ ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវ្រញុ្ះជាតតិសំងណើ ្ៃតិងទ្់រសាក ត់ែំុងអាយងែើតម្ៃងញើសងៅតា្ជញំ្្ងជាងដើ្។

(4) ការបគ្់របគង្ររ តិសា្ថ ៃរួ្ រានា

ការបគ្់របគងធាតុផ្្សំ្ួយចំៃួៃនៃ្ររ តិសា្ថ ៃដូចជា សីតុណហា ភាព ជាតតិសំងណើ ្ ពៃ្វឺ ឧស្ម័ៃកា្ូរៃតិចជាងដើ្ែនាុងងពល

បព្រានា ងៅថា ការបគ្់របគង្ររ តិសា្ថ ៃរួ្ រានា ។

ងគអាចបគ្់របគងងោយស្័យប្រវត្តិងោយងប្រើបោស់ែំុព្ូយទ័របគ្់របគងការ្រ្ូរខ្យល់ៃតិងឧ្រែរណ៍ែង្្។

6 ការវ តិៃតិច្័យងលើការលូតោស់នៃដំណំា

ងៅងពលផ្ដល់ទលឹែឬជី ងគបតរូវសងងកតង ើ្លសា្ថ ៃភាពលូតោស់រ្រស់ដំណំា។ ងដើ្្ីដលឹងអំពីសា្ថ ៃភាពលូតោស់

រ្រស់រែុខេជាតតិ ងគសងងកតង ើ្លងៅងលើចំៃួៃស្លឹែ គម្្តរវាងថានា ំងៃតិងថានា ំងនៃងដើ្រែុខេជាតតិ(ប្រកវងគម្្តថានា ំង) ែ្្ពស់រែុខេជាតតិ 

ពណ៌រ្រស់ស្លឹែ។ល។

◯ សូ្អនាែអៃុវត្ងដើ្្ីអាចវាស់ែ្្ពស់

រែុខេជាតតិៃតិងប្រកវងគម្្តថានា ំង ។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីចំៃួៃស្លឹែរ្រស់

រែុខេជាតតិ។

[ចំនួនស�ឹក]

រប់ស�ឹកែដល

េពញរបូរង

កម�ស់

រកុ�ជាតិ
គមា� តថា� ំង

មិនរប់

កូនស�ឹកេទ

◯ សូ្អនាែអៃុវត្ងដើ្្ីអាចវាស់ែ្្ពស់

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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7 ជសាវ្រ្ែ្្មម្ (ដំណំាោំែនាុងទលឹែ)

(1) ជសាវ្រ្ែ្្ម (ដំណំាោំែនាុងទលឹែ)

ជសាវ្រ្ែ្្មគវឺជាវ តិធីសាស្សោំ្ដំណំាងោយ ត្ិៃងប្រើដីគវឺងោយងប្រើអង្គធាតុរវសំរ្់រោំដុះកដលោៃងោយការ

រោំយសារធាតុចតិញ្លឹ្ែនាុងទលឹែ។

ទប្ង់នៃជសាវ្រ្ែ្្មគវឺម្ៃវ តិធីសាស្សង្ប្រើវត្ថុធាតុសំរ្់រ្រណុ្ះៃតិង ត្ិៃងប្រើវត្ថុធាតុសំរ្់រ្រណុ្ះ។

វត្ថុធាតុសំរ្់រ្រណុ្ះគវឺម្ៃដូចជា សំ�ីកែវRockwool សំ្រែដូងទំុ ែង្្ទចរែុខេជាតតិង ្្ម ពុែផុ្យ(Peat moss) ្្មបគរួស

ជាងដើ្។

ចំងរះវ តិធីសាស្ស្្ តិៃងប្រើវត្ថុធាតុសំរ្់រ្រណុ្ះគវឺងគងប្រើទលឹែៃតិងងប្រើចំហាយទលឹែ។

ជសាវ្រ្ែ្្មងោយងប្រើសំ�ីកែវRockwool ជសាវ្រ្ែ្្មងោយងប្រើ្្មបគរួសជសាវ្រ្ែ្្មងោយងប្រើទលឹែ

◯ សូ្អនាែអៃុវត្ងដើ្្ីអាចវ តិៃតិច្័យែូៃរែុខេជាតតិកដលសុខភាពល្អ។

ែូៃរែុខេជាតតិកដលសុខភាព ត្ិៃល្អគវឺម្ៃលែខេណៈដូចជា លូតោស់បជរុល ម្ៃសានា ្ខូចឬសានា ្សត្សីុ(សានា ្

្រៃ្សល់ងោយសត្ល្អតិតសីុ)ងៅងលើស្លឹែឬងដើ្ នផ្្ទចងោ្ះសានា ្សរនសងលើស្លឹែម្ៃពណ៌ងលឿង បតរួយបតរូវោៃែ្តិច 

ស្លឹែឬងដើ្កប្រជាចាស់ជាងដើ្។

◯ សូ្អនាែអៃុវត្ងដើ្្ីយល់្ូលងហតុកដល្រងក្រញ្ហា ដល់ការលូតោស់។

◦ខ្ះទលឹែ៖ ចុងនៃងដើ្រែុខេជាតតិ្រត់ចុះងបកា្ ស្លឹែស្តិតសសងរៃ។

◦ខ្ះជី  ・ខ្ះជាតតិកាល់ស្ូយ្៖ ម្ៃ្រញ្ហា កផ្នាែសររីង្គ(រលួយគូទ) ។

・ខ្ះជាតតិកដែ៖ ស្លឹែ្្មីកប្រជាពណ៌ងលឿង។

◦ខ្ះពៃ្វឺន្ងៃ៖ ងដើ្ងស្ើង គម្្តថានា ំងកវង ស្លឹែងស្ើងងហើយធំ។

កូនរកុ�ជាតិែដលលូតលស់្រជ�ល កូនរកុ�ជាតិសុខភាពល� កូនរកុ�ជាតិចស់

គមា� តថា� ំងែវង

េដើមេស�ើង

ស�ឹកេស�ើងេហើយធំនិងងយទន់ខ�ប

គមា� តថា� ំងញឹក

េដើមធំ្រកស់ េដើមធំ្រកស់
្រត�យជាប់នឹងល�

ស�ឹកេងើយេទេលើជាប់នឹងល�

ស�ឹករងតូចេហើយ្រកិន

្រត�យរងតូច

គមា� តថា� ំងញឹកេហើយពណ៌ចស់

ង្៉រងងោ៉ះរលួយគូទ

◯ សូ្អនាែអៃុវត្ងដើ្្ីអាចវ តិៃតិច្័យែូៃរែុខេជាតតិកដលសុខភាពល្អ។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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ការងារធ្វើសួនដំណំា6

(2) លែខេណៈពតិងសសនៃជសាវ្រ្ែ្្ម

・ ត្ិៃសូវងែើតម្ៃជំងវឺកដលឆ្ងតា្ដី ・រា្ម ៃផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា

・្រងញ្ៀសការងារងរៀ្រចំដី ងសសាចទលឹែ ែម្្ត់ង ្្ម  ・ងាយសសរួលងធ្ើឲ្យការបគ្់របគងងៅជាស្័យប្រវត្តិ

・រា្ម ៃែំហាតចំងរះជី ・បតរូវចំណាយងរៀ្រចំងបគឿង្ររ តិកាខេ រ

(3) ឧ្រែរណ៍សំរ្់រជសាវ្រ្ែ្្ម (ដំណំាោំែនាុងទលឹែ)

ឧ្រែរណ៍ចំាោច់ម្ៃដូចជា 

ធុងស្ុែអង្គធាតុរវសំរ្់រោំដុះ ងធនាើរោំដុះ  

ម៉្សីុៃ្ូរ្្រញូ្ៃអង្គធាតុរវសំរ្់រោំដុះងៅងធនាើរជាងដើ្។

8 វ តិធី្រណដុ ះែូៃសំណា្រ

(1) វ តិធី្រណដុ ះែូៃសំណា្រ

① ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅងលើថានា ល

ងគងរៀ្រចំងធ្ើថានា ល្រណដុ ះែូៃសំណា្រ ងហើយសា្រងបរះពូជងៅងលើងោះ។ ថានា ល្រណដុ ះែូៃសំណា្រ ក្រង

កចែជាថានា លងរៅដ ៃតិងថានា លបតជាែ់។ ថានា លបតជាែ់ ត្ិៃបតរូវការសម្ភា រៈពតិងសសអ្ីងោះងទ។ ្ុ៉រកៃ្ សបម្្់រថានា លងរៅដ  

ងគបតរូវរយកខ្សែង ដ្ ងោយអគ្គតិសៃី ងដើ្្ីែង ដ្ ដីរ្រស់ថានា លងោះ។

② ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើងបជរុង

ងគងធ្ើការងរយបរា្់រពូជងៅងលើងផ្ើងបជរុងងដើ្្ី្រណដុ ះែូៃសំណា្រ ដូងចនាះងគបតរូវការងអាយម្ៃងផ្ើង្រណដុ ះ

ែូៃសំណា្រក្រ្រងោះ។

③ ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើងផ្្ស្ទតិច

ងគងធ្ើការងរយបរា្់រពូជងៅែនាុងងផ្ើង្ូលងធ្ើអំពីផ្្ស្ទតិច។ ងផ្ើងផ្្ស្ទតិចម្ៃទំហំងផ្្សងៗជាងបចើៃ។综综综综综综综综综综综综综

④ ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើងបែោស

ងគងធ្ើការងរយបរា្់រពូជងៅែនាុងងផ្ើងបែោសកដលងផ្ើងងោះៃលឹងរោយងៅែនាុងដី។

⑤ ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើងកដលម្ៃប្រងោះងបចើៃ

ងគងធ្ើការងរយបរា្់រពូជងៅែនាុងងផ្ើងកដលម្ៃប្រងោះងបចើៃ។ ចំៃួៃប្រងោះងៅែនាុងងផ្ើងអាចកប្រប្ររួល

ងៅតា្ប្រងភទ្រកៃ្។

ម៉ាសីុនបូម

ធុង

េធ�ើរ
វត�ុធាតុសំរប់បណ�ុ ះ

ម៉ាសីុនបូម
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ការងារងធ្ើសួៃដំណំា6

(2) ែូៃរែុខេជាតតិ្រៃសាំ

ែូៃរែុខេជាតតិ្រៃសាគំវឺជាែូៃរែុខេជាតតិកដលោៃពីការផ្សាងំដើ្កដលជាែូៃផ្សា ំជា្ួយៃលឹង ងដើ្កដលជាង្ផ្សា។ំ

ងគងប្រើវ តិធីផ្សាងំដើ្ងៃះចំងរះដំណំាបត្់រ បតសែ់ ង្៉រងងោ៉ះ ឳ�លឹែ ។ល។

ងគងប្រើបោស់ពូជរែុខេជាតតិកដលធៃ់ៃលឹងជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតសបម្្់រងធ្ើជាង្ផ្សា។ំ

ងគងប្រើបោស់ពូជរែុខេជាតតិកដលអាចផ្ដល់ទតិៃនាផ្លងបចើៃៃតិងម្ៃគុណភាពល្អសបម្្់រងធ្ើជាែូៃផ្សា។ំ

គុណប្រងយជៃ៍នៃែូៃរែុខេជាតតិ្រៃសាគំវឺអាចធៃ់ៃលឹងជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិត ងហើយអាចផ្ដល់ទតិៃនាផ្លខ្ពស់។

(3) ែូៃរែុខេជាតតិល្អ

ែូៃរែុខេជាតតិល្អគវឺជាែូៃរែុខេជាតតិកដលម្ៃងដើ្ធំៃតិងមំ្ ងហើយគម្្តថានា ែ់ម្ៃលែខេណៈញលឹែ។

ប្រសតិៃង្រើងគងសសាចទលឹែងបចើៃហួសងហតុឬបគ្់របគងសីតុណហា ភាពងអាយងៅខ្ពស់ វាងធ្ើងអាយែូៃរែុខេជាតតិលូតកវងបជរុល 

(ែូៃរែុខេជាតតិកដលក្ែៃតិងងដើ្ដុះកវងហួតងហតុ)។

ការខ្ះពៃ្វឺបគ្់របរាៃ់ ែ៏អាចងធ្ើងអាយែូៃរែុខេជាតតិលូតកវងបជរុលផ្ងកដរ។

ប្រសតិៃង្រើខ្ះជីអាសូត ងោះស្លឹែងៅកផ្នាែខ្ងងបកា្នៃរែុខេជាតតិៃលឹងម្ៃពណ៌ងលឿង ងហើយគុណភាពរ្រស់ែូៃរែុខេជាតតិ

ែ៏ធ្ាែ់ចុះកដរ។

ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើង

ម្ៃប្រងោះងបចើៃ

ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅ

ែនាុងងផ្ើងផ្្ស្ទតិច

ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅែនាុងងផ្ើងបជរុងការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រងៅងលើថានា ល

ងផ្ើងបែោស ងផ្ើងកដលម្ៃប្រងោះងបចើៃងផ្ើងបជរុងសបម្្់រ្រណដុ ះែូៃសំណា្រ ងផ្ើងផ្្ស្ទតិច
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1 ៃតិយ្ៃ័យៃតិងប្រងភទនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

(1) ៃតិយ្ៃ័យនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ សំងៅងលើងដើ្ង�ើកដលងគងធ្ើការោំដុះងដើ្្ីទទួលោៃកផ្្ជាទតិៃនាផ្ល។

 ដំណំាបតសែ់សសរូវឬឳ�លឹែជាងដើ្ ែ៏ងគប្រ្ូលផ្លងោយយែកផ្្រ្រស់វាកដរ ្ុ៉រកៃ្ ដំណំាទំាងងៃះស្ថតិតងៅែនាុងប្រងភទ

“ង ្្ម ”កដលសសងរៃែនាុងរយៈងពល 1 ឆ្នា ំ ដូងចនាះ ងគចាត់វាចូលែនាុងប្រងភទ្រកៃ្។

កផ្្រ្រស់ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ែ៏អាចងៅងោយខ្ីថា“កផ្្ង�ើ”ោៃកដរ។

(2) ប្រងភទនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

ងដើ្ង�ើកដលបជរុះស្លឹែងៅរដូវរងា ងៅថា ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្បជរុះស្លឹែតា្រដូវ។ ងដើ្ង�ើប្រងភទងៃះ រួ្ ម្ៃ 

ងោ៉្ ទំរំងោយជូ សារ ីសូោ ទោ្្់រ ងរៅឡាែ់ ។ល។

ប្រងភទ្ួយងទៀតគវឺ ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃស្លឹែពណ៌ន្រតងងពញ្ួយឆ្នា ំ។ ងដើ្ង�ើប្រងភទងៃះរួ្ ម្ៃ 

បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊  បែរូចយវឺហ្សលឹ កផ្្្ី៊រវ៉ា ។ល។  

(3) ងហតុអ្ីោៃជាងគោំងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

កផ្្ង�ើកដលម្ៃរសជាតតិកផ្្អ្ៃតិងែ្តិៃបែអូ្រអាចងធ្ើងអាយការ្ររ តិងភាគអាហារកាៃ់កតម្ៃភាពស្្ូរក្រ្រ។

កផ្្ង�ើកដលម្ៃគុណភាពល្អអាចលែ់ោៃែនាុងតន្្ន្្ ងោយបតរូវការនផ្្ទដីតូច្ុ៉រងណាណ ះែនាុងការផ្លតិត ងហើយ
 

អាចទទួលោៃបោែ់ចំណូលងបចើៃ។

2 លែខេណៈពតិងសសនៃការោំងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

(1) វដ្ជីវ តិតនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

ងបកាយពីងគោំែូៃង�ើ ងគបតរូវក្រែសាងដើ្ង�ើងោះងដើ្្ីងអាយវាលូតោស់ៃតិងបតរូវការចំណាយងពល 

ងបចើៃឆ្នា ំងោយងដើ្ង�ើទំាងងៃះ ត្ិៃម្ៃងចញកផ្្ងោះងទ។ ងៅងពលងដើ្ង�ើលូតោស់ោៃបគ្់របរាៃ់ងហើយ 

វាៃលឹងងចញកផ្្ ងពលងោះងទើ្រងគងធ្ើការប្រ្ូលផ្ល។

្រោ្ទ ្់រពីងោះ ងគអាចងធ្ើការប្រ្ូលផ្លជាងរៀងរល់ឆ្នា ំរយៈងពល20ឆ្នា ំងៅ40ឆ្នា ំងៅតា្ប្រងភទនៃងដើ្ង�ើ 

ៃី្ួយៗ។

ការងារោំដុះងដើ្ ង�ើហូ្រកផ្្7
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ការងារដំាដុះដដើមដ�ើហូបផ្លែ7

(2) ការលូតោស់នៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

① ការងចញពៃ្ែស្លឹែៃតិងពៃ្ែផ្ក

ពៃ្ែងៅងលើងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ រួ្ ម្ៃ“ពៃ្ែស្លឹែ”កដលដុះងចញជាស្លឹែ ៃតិង “ពៃ្ែផ្ក ”កដលដុះងចញជា

ផ្ក កដលៃលឹងរែីងហើយងចញកផ្្។

ដំណាែ់កាលនៃការែងែើតពៃ្ែផ្ក អាចម្ៃលែខេណៈខុសរានា ងៅតា្ប្រងភទនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្។ 

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ភាគងបចើៃ ្រងងកើតពៃ្ែផ្ក ងៅ្ួយឆ្នា ំ្ុៃដល់ងពលផ្ក រែីៃតិងងចញកផ្្។

ការ្រងញ្ញពៃ្ែផ្ក ម្ៃ2រង្រៀ្រ។ សបម្្់រងដើ្សូោ ងដើ្ឆវឺរ ីជាងដើ្ គវឺងចញពៃ្ែផ្ក ងៅងលើក្ែកដល

ដុះពីឆ្នា ំ្ុៃ។ ចំកណែឯងដើ្ងោ៉្ សារ ីទំរំងោយជូវ តិញ គវឺងចញពៃ្ែផ្ក ងៅងលើក្ែង�ើ្្មីកដលដុះងៅែនាុង

ឆ្នា ំងៃះ។ ងហើយងដើ្បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊វ តិញគវឺម្ៃប្រងភទទំាងពីរកត្ដង។

វ តិធីងប្រើងៅែនាុងការកាត់ក្ែង�ើៃលឹងកប្រប្ររួលអាសស័យងៅងលើទីតំាងងចញពៃ្ែផ្ក រ្រស់ងដើ្ង�ើៃី្ួយៗ។

ែត្ាជួយឲ្យងចញពៃ្ែផ្ក

・កាត់្រៃ្ថយប្រសតិទ្ធភាពជីអាសូត។

・ងធ្ើឲ្យការកាត់ក្ែងខសាយ។

・្រងញ្ៀសការងចញកផ្្ងបចើៃបជរុល។

・ងធ្ើឲ្យជាតតិទលឹែែនាុងដីម្ៃែប ត្ិតតតិចតួច។

បរមិាណេចញែផ�

បរមិាណពន�កផា�

កូនេដើមេឈើ េដើមេឈើជំទង់ េដើមេឈើេពញវយ័ េដើមេឈើចស់

ដំណាក់កល
ចប់េផ�ើមេចញែផ�

កូនេដើម
េឈើ
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អយុេដើមេឈើ (ឆា� ំ)

បរមិាណេចញែផ�

ទំហំេដើមេឈើ

វដ្ជីវ តិតនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ (អាយុងដើ្ង�ើ ្ររ តិម្ណងចញពៃ្ែផ្ក  ៃតិង ្ររ តិម្ណងចញកផ្្)
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ដំណាែ់កាលងចញពៃ្ែផ្ក

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ ភាគងបចើៃងចញពៃ្ែផ្ក ងៅកខ ត្ិ្ុោ～កខសីហា។ ទំរំងោយជូគវឺងៅចុង 

កខឧសភា បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊គវឺងៅកខតុោ～កខធនាូ។

② ផ្ក រែីៃតិងការងចញកផ្្

ងៅងពលផ្ក រែី ល្្អងផ្ក ៃលឹងងធ្ើដំងណើ រល្្អងងៅងលើងែសរញី ងែើតងចញជាកផ្្ ងហើយកផ្្ងោះៃលឹងចា្់រងផ្ដើ្

រែីធំធាត់។ ្ុ៉រកៃ្ ែ៏ម្ៃប្រងភទងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលអាចផ្ដល់កផ្្ងោយ ត្ិៃចំាោច់ងធ្ើដំងណើ រល្្អងងោះងទ 

ដូចជាងដើ្បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊ជាងដើ្។

ការកដលកផ្្លូតោស់ងោយ ត្ិៃម្ៃការ្រងកែំងណើ តគវឺងៅថាការងចញកផ្្ងោយឯែឯង។ ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដល 

ងចញកផ្្ងោយឯែឯងងបរៅពីបែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊ម្ៃដូចជា កផ្្ោ្ កផ្្ទោ្្់រអត់បរា្់រជាងដើ្។ ទំរំងោយជូង្រើងប្រើ 

បោស់សារជាតតិអរ្ូ៉ៃជីង្រងរលីៃ ងោះៃលឹងងៅជាអត់បរា្់រ។

③ ការរែីធំធាត់ៃតិងការទំុនៃកផ្្ង�ើ

កផ្្ង�ើៃលឹងរែីធំធាត់្រៃដតិច្ដងៗ ងោយសៃ្សំទុែជាតតិសករងៅែនាុងកផ្្ រហូតដល់ងពលវាទំុ កផ្្ង�ើងស្ទើរកត 

ទំាងអស់ៃលឹងម្ៃរសជាតតិកផ្្អ្។ ្យ៉ាងងទៀត ងកាសតិការ្រស់កផ្្ង�ើៃលឹងកប្រប្ររួលងធ្ើងអាយកផ្្ង�ើម្ៃភាពទៃ់។

ដំងណើ ររែីលូតោស់រ្រស់កផ្្ង�ើប្របពលឹត្ងៅ ងោយដំ្ូរងងកាសតិការ្រស់កផ្្ង�ើៃលឹងងែើៃចំៃួៃ ្រោ្ទ ្់រ្ែ 

ងកាសតិកាទំាងងោះៃលឹងរែីធំ។

(3) ្ររ តិសា្ថ ៃសបម្្់រការោំដុះងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

① សីតុណហា ភាព្ររ តិយកាស ពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ្ររ តិម្ណងភ្ៀងធ្ាែ់ ៃតិង ខ្យល់

ងដើ្្ីការលូតោស់រ្រស់ក្ែង�ើ្្មី (ក្ែង�ើកដលងទើ្រដុះ្្មី) ៃតិង កផ្្ ចំាោច់បតរូវការសីតុណហា ភាព 

្ររ តិយកាស ពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ៃតិង ្ររ តិម្ណងភ្ៀងធ្ាែ់កដលស្សស្រ។

្យ៉ាងងទៀត ប្រសតិៃង្រើខ្យល់្រែ់ខំ្្ងងពែ ងធ្ើងអាយកផ្្រងការខូចខ្តឬបជរុះពីងដើ្ ដូងចនាះ ងគបតរូវចាត់វ តិធាៃការ 

ងដើ្្ីទ្់រខ្យល់។

ការោំងដើ្សារងីៅងលើងធនាើរ គវឺងដើ្្ីទ្់រទល់ៃលឹងខ្យល់ខំ្្ងដូចជាព្ុយះទីហ្ុងជាងដើ្ ែំុងអាយ្រងកការខូចខ្ត
 

ដល់កផ្្ង�ើឬងធ្ើងអាយកផ្្បជរុះពីងដើ្។

② សារធាតុចតិញ្លឹ្

ការលូតោស់រ្រស់កផ្្ង�ើបតរូវការសារធាតុអាសូត ផូ្ស្័រ ្ូ៉រតាស្ូយ្  ៃតិង សារធាតុចតិញ្លឹ្ងផ្្សងៗងទៀត 

ែនាុង្ររ តិម្ណម្ៃតុល្យភាពល្អ។

ងពលងវោនៃការោែ់ជីៃតិង្ររ តិម្ណស្សស្រនៃជី ែ៏ជាែត្ាសំខ្ៃ់ផ្ងកដរ។

③ ដី

ងដើ្្ីអាចងអាយងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ចាែ់ឫស ៃតិង សសរូ្រយែសារធាតុចតិញ្លឹ្ៃតិងទលឹែោៃបគ្់របរាៃ់ ងគចំាោច់ 

បតរូវងធ្ើការងរៀ្រចំដីងអាយម្ៃលែខេណៈល្អប្រងសើរ។

លែខេណៈងធ្ើងអាយជី ត្ិៃងាយហូរងចញ លែខេណៈរែសាទលឹែ(កាៃ់ទលឹែ) ៃតិងលែខេណៈ្រងញ្ញទលឹែ(ងដញទលឹែ) 

សុទ្ធសលឹងជាែត្ាសំខ្ៃ់។
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3 ការបគ្់របគងការោំដុះងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

(1) ការបគ្់របគងងដើ្ង�ើ

① ការ្រងងកើតៃតិង្រណដុ ះែូៃងដើ្ង�ើ

ជាទូងៅ ងគ្រងងកើតែូៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្តា្រយៈ“ការ្រៃសា”ំងោយម្ៃ“ែូៃផ្សា”ំៃតិង“ង្ផ្សា”ំ។

សបម្្់រង្ផ្សា ំងគងបជើសងរ ើសយែពូជរែុខេជាតតិកដលម្ៃឫសមំ្ ងហើយធៃ់ៃលឹងជំងវឺ។

សបម្្់រែូៃផ្សា ំងគងបជើសងរ ើសយែពូជរែុខេជាតតិកដលផ្ដល់កផ្្ម្ៃគុណភាពខ្ពស់។ 

ការ្រៃសាកំ្រងកចែជាការ្រៃសាកំ្ែៃតិងការ្រៃសាពំៃ្ែ។

ការយែក្ែង�ើងៅផ្សាៃំលឹងង្ផ្សាងំៅថា“ការ្រៃសាកំ្ែ”។

វ តិធី្រៃសាំកំ្ែ រួ្ ម្ៃការ្រៃសាងំោយកាត់  ការ្រៃសាងំោយងបចៀែ ៃតិង ការ្រៃសាតំា្កផ្នាែងរះនៃង្ផ្សា។ំ

ការយែពៃ្ែង�ើងៅផ្សាៃំលឹងង្ផ្សាងំៅថា“ការ្រៃសាពំៃ្ែ”។

វ តិធី្រៃសាពំៃ្ែ រួ្ ម្ៃ ការ្រៃសាពំៃ្ែជារងអែ្សរT  ការ្រៃសាពំៃ្ែងោយសែ។

វ តិធីផ្លតិត ងសចែដីពៃ្យល់ លែខេណៈពតិងសស

ការ្រងាក ត់ពូជតា្វ តិធី្រៃសាំ ភ្ា្់រែូៃផ្សាងំៅៃលឹងង្ផ្្សំ ជាវ តិធីទូងៅងប្រើងៅងលើងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

ការ្រងាក ត់ពូជតា្វ តិធីកាត់ងោត

កាត់យែកផ្នាែ្ួយនៃក្ែង�ើឬស្លឹែជាងដើ្

ងៅងោតចូលែនាុងដីធ្្មតាឬដី្រណដុ ះ 

ងដើ្្ី្រងងកើតជាពៃ្ែឬឫស សបម្្់រងែើតងចញ

ជាែូៃរែុខេជាតតិ

ងដើ្ទំរំងោយជូ  ងដើ្ោ្ ។ល។

ការ្រងាក ត់ពូជតា្វ តិធីផ្សាកំ្ែ

ពត់កផ្នាែ្ួយនៃក្ែង�ើងដើ្្ីងអាយែ្់រចូល

ងៅែនាុងដី ដល់ងពលឫសដុះងហើយ សលឹ្កាត់

ផ្ដ ច់ពីងដើ្ងដើ្្ី្រងងកើតជាែូៃរែុខេជាតតិ

ងដើ្ងោ៉្

ការ្រងាក ត់ពូជតា្ពៃ្ែ
ងធ្ើការសា្រងបរះបរា្់រពូជងដើ្្ី្រងងកើតែូៃ

សំណា្រ
ជាវ តិធីផ្លតិតង្ផ្សាំ

ការ្រណដុ ះរែុខេជាតតិតា្វ តិធីផ្សាកំ្ែ (្ុៃ្រងងកើតឫស)ការ្រណដុ ះរែុខេជាតតិតា្វ តិធីកាត់ងោត ការ្រណដុ ះរែុខេជាតតិតា្វ តិធីផ្សាកំ្ែ (ងបកាយ្រងងកើតឫស)
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ការ្រងងកើតែូៃងដើ្ង�ើគវឺម្ៃវ តិធីសាស្ស្្រងាក ត់ពូជងោយចតិញ្លឹ្(្រៃសាជំាងដើ្) ៃតិង្រងាក ត់ពូជងោយបរា្់រពូជ។

ែូៃងដើ្ង�ើកដល្រងាក ត់ពូជងោយបរា្់រពូជគវឺងៅថាែូៃងដើ្ង�ើពៃ្ែ។

ការ្រងាក ត់ពូជងោយបរា្់រពូជគវឺសំរ្់រងពល្រណុ្ះងដើ្ង្ឬ្រណុ្ះពូជប្រងភទ្្មីជាងដើ្។

ែូៃងដើ្ង�ើល្អគវឺឬឫសតូចៗលូតោស់ល្អងហើយ ត្ិៃោៃរងផ្ល្៉រះរល់ងោយសារសត្ល្អតិត្រងកជំងវឺ។

ចំងរះែូៃផ្សាគំវឺងគងប្រើែូៃផ្សាកំដល ត្ិៃោៃរងផ្ល្៉រះរល់ងោយសារសត្ល្អតិត្រងកជំងវឺ។

ងរាល្ំរណងនៃ្រៃសាំ

① ្រងងកើៃងដើ្ង�ើពូជដូចរានា ឬកខ្សសសឡាយដូចរានា ។

② ពងៃ្ឿៃដំណាែ់កាលចា្់រងផ្្ើ្ងចញកផ្្។

③ ងធ្ើ្រច្ុ្រ្ៃនាភាពនៃពូជង�ើែនាុងរយៈងពលខ្ីតា្រយៈការ្រៃសាងំៅក្ែខ្ពស់។

④ កាត់្រៃ្ថយការរងងបរាះពីសត្ល្អតិត្រងកជំងវឺតា្រយៈង្ផ្សាកំដលធៃ់។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

◯ សូ្កសង្យល់អំពីបតរួយនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្សំខ្ៃ់ៗ។

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃស្លឹែពណ៌ន្រតងងពញ្ួយឆ្នា ំ ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ

ងដើ្ប្រងភទបែរូច ងដើ្ទោ្្់រ ងដើ្ទំរំងោយជូ
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ជំោញអៃុវត្ៃ៍

◯ សូ្អនាែកសង្យល់អំពី្ូលោឋា ៃបគលឹះនៃវ តិធី្រៃសាកំ្ែៃតិងវ តិធី្រៃសាពំៃ្ែ ។

《ការ្រៃសាកំ្ែ》

《ការ្រៃសាពំៃ្ែ》

◯ សូ្អនាែកសង្យល់អំពីឧ្រែរណ៍កដលចំាោច់បតរូវងប្រើងៅែនាុងការងារ្រៃសា ំ។

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រនៃការ

ោំបតរួយនៃរែុខេជាតតិ្រៃសា។ំ

ភាគេ្រចើនេគេ្របើវធីិេនះេនក�ុង
ករបណ�ុ ះែមកកណា� លថ�ី។

េ្រច�កេដើមៃនេមផ្សោ ំរចួចក់កូនផ្សោែំដល
មានរងដូចកំណល់ចូលេទ។

ផ�ុំ�សទប់លូតលស់របស់េមផ្សោនិំងកូនផ្សោំ
េអយ្រត�វគា�  រចួចក់កូនផ្សោចូំលេទ។

ករបន្សោតំមែផ�កេពះៃនេមផ្សោំករបន្សោេំដយេ្រច�កករបន្សោេំដយកត់ 

② េ្រច�កេចញជារងអក្សរT

េនេលើេមផ្សោំ

③ ចក់ពន�កចូលេទ ④េ្របើបង់បិទេដើម្បីរុជំុំវញិេដយបេ�� ញពន�កមកខងេ្រក① កត់យកពន�កចំនួន 1

ែូៃកំា្រតិត (សបម្្់រចតិតងបចៀែ) ្រង់្រតិទងប្រើសបម្្់រការ្រៃសាំ កាវ

េមផ្សោំ

កែន�ងផ្សោំ

បតរូវោែ់ែកៃ្ងផ្សាងំអាយងៅកផ្នាែខ្ង

ងលើផុ្តពីដី។
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◯ សូ្កសង្យល់អំពីវ តិធី្រៃសាកំ្ែ។

①

① ② ③

③ ④

េមើលពីចំេហៀង េមើលពីមុខ

4.5 ～６cm 

េមផ្សោំ

កូនផ្សោំ

① ② ③
វធីិភា� ប់

វធីិភា� ប់េមផ្សោនិំងកូនផ្សោំ

សីុែឡម(ែផ�កសរៃសនំា)

សីុែឡម(ែផ�កសរៃសនំា)

�សទប់លូតលស់

សំបកេឈើ
េមផ្សោំ

កូនផ្សោំគំរលូ�

គំរមិូនល�

ផ�ុំ�សទប់លូតលស់ជាមួយគា�

※

※

ផ�ូែអម

ផ�ូែអម

②

សីុែឡម(ែផ�កសរៃសនំា)

�សទប់លូតលស់
ផ�ូែអម

ជាលិកសីុែឡម

េ្រច�កេដយកូនកំបិត

្របែហល3cmេ្រច�ករងចូលក�ុងខ�ះៗ

េ្រពះេបើេ្រច�កេចញេ្រកេធ�ើឲ្យអចេ្រច�កខ� ំងែដលអចបង�ឲ្យមុតៃដឬ្រមាមៃដ។

① េមផ្សោ្ំរត�វកត់េន្រតង់កម�ស់4.5 ～６cm ពីដី។

②  កត់េចល្រតង់ចំេហៀងៃនៃផ�មុខកត់ េដយប�� ិតមំុ45ដឺេ្រក។

③ ្រតង់មុខកត់ែដលប�� ិត េ្រច�ក្រតង់ចុះេ្រកម។

④ ភា� ប់កូនផ្សោខំណៈេពលែដលមុខតំណេនមិនទន់ស�ួត។

ែផ�កែដលយកេ្របើជាកូនផ្សោំ

ែផ�កែដល្រត�វស៊កប��ូ លេទេមផ្សោំ

① កូនផ្សោគឺំេគយក្រតង់ែផ�កកណា� លៃនែមកែដលពន�កដុះល�។

② ភា� ប់ឲ្យបាន1េទ3ពន�ក េហើយេ្រច�កសកេចញប�� ិតឲ្យេស�ើង្របែហល3.6cm។

③ េ្រច�កសកេចញែផ�កខងេ្រកយឲ្យបានមំុ្របែហល45ដឺេ្រក ប�� ិត្របែហល9mm។

្របែហល3cm្របែហល3.6cm
្របែហល9mm 45ដឺេ្រក

① ស៊កប��ូ លកូនផ្សោេំដយផ�ុំ�សទប់លូតលស់របស់េមផ្សោនិំងកូនផ្សោឲំ្យ្រត�វគា� ។

�សទប់លូតលស់គឺមិនអចេមើលនឹងែភ�កទេទេឃើញេទ េហតុេនះ្រត�វផ�ុំែផ�កខងេ្រកៃនសីុែឡម(សៃសនំា)។

លបៃផ�ខងេលើៃនេមផ្សោេំដយកវបិទបន្សោ។ំ

② រុឲំ្យជាប់នឹងល�េដយេ្របើស�ុត។

③ េ�សបេមផ្សោនិំងកូនផ្សោេំដយថង់បូ៉លីេអទីែឡនជាេដើម។

(្របយ័ត�) ្រត�វ្របយ័ត�កំុឲ្យមានគមា� តេនចេនា� ះេមផ្សោនិំងកូនផ្សោ។ំ

ជាលិកសីុែឡម

◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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② ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែ ៃតិង ការកាត់ក្ែ

“ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែ” គវឺជាការងារកាត់ក្ែង�ើ ងហើយងធ្ើការតប្ង់ក្ែជាងដើ្ ងដើ្្ីកែសប្រួលរ្ូររង 

រ្រស់ងដើ្ង�ើ។

“ការកាត់ក្ែ”សំងៅងលើការកាត់ក្ែង�ើ។

ងរាលងៅនៃការងារទំាងងៃះគវឺងធ្ើងអាយងដើ្ង�ើងចញផ្ក ោៃងបចើៃ ងដើ្្ីងអាយការប្រ្ូលទតិៃនាផ្លកផ្្

ង�ើម្ៃលែខេណៈង្រ ងហើយងដើ្្ីងអាយការងធ្ើការងារប្របពលឹត្ងៅម្ៃលែខេណៈងាយសសរួលជាង្ុៃ។

ងគក្រងកចែជា“ការកាត់ក្ែខំ្្ង”ៃតិង“ការកាត់ក្ែងខសាយ”ងៅតា្ែប ត្ិតនៃការកាត់ក្ែង�ើ។

ការកាត់ក្ែខំ្្ងៃលឹងងធ្ើងអាយការលូតោស់នៃសររីង្គចតិញ្លឹ្ម្ៃភាពសែ្្ម។ ការកាត់ក្ែងខសាយៃលឹង 

ងធ្ើងអាយការលូតោស់នៃសររីង្គចតិញ្លឹ្ងខសាយងៅតា្ងោះកដរ ្ុ៉រកៃ្ៃលឹងងធ្ើងអាយការលូតោស់សររីង្គ្រៃ្ពូជ 

ម្ៃភាពសែ្្មវ តិញ។

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ៃី្ួយៗម្ៃលែខេណៈពតិងសសនៃរ្ូររងរ្រស់ងដើ្ង�ើ (ទប្ង់ងដើ្ង�ើ)អាសស័យងៅ

ងលើប្រងភទៃតិងពូជរ្រស់ងដើ្ង�ើៃី្ួយៗ។

ទប្ង់នៃងដើ្ង�ើ រួ្ ម្ៃ ទប្ង់ម្ៃងដើ្ែណាដ លជាងរាល ឧទាហរណ៍ងដើ្ងោ៉្ៃតិងងដើ្សូោកដល 

ោំងោយងប្រើវ តិធីោំងអាយទា្រ ទប្ង់ម្ៃងដើ្ែណាដ លៃតិងម្ៃក្រែក្ែងៅបគ្់រទតិស ឧទាហរណ៍ងដើ្ងោ៉្ៃតិង 

ងដើ្ទោ្្់រ ទប្ង់ម្ៃងដើ្ែណាដ លទា្រក្រ្រធ្្មជាតតិឧទាហរណ៍ងដើ្សូោជាងដើ្ ទប្ង់ដុះងៅងលើងធនាើរ ឧទា

ហរណ៍ងដើ្ទំរំងោយជូៃតិងងដើ្សារជី្ុ៉រៃ។ល។

ងៅងពលងធ្ើការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែ ងគបតរូវប្រយ័តនាែំុងអាយងែើតម្ៃ“ក្ែរងែង់រងទះ”កដលជាទប្ង់ម្ៃក្ែ 

ក្រែសាខ្ងបចើៃងចញពីក្ែែណាដ លកត្ួយនៃងដើ្ង�ើ។

ការកាត់ក្ែច្្ងគវឺ“ការកាត់ក្ែរដូវរងា”កដលងគងធ្ើងៅរដូវរងា។ “ការកាត់ក្ែរដូវងរ្ៅ” 

គវឺងគងធ្ើ្ំរងពញ្រកៃ្ថ្។ 

ការកាត់ក្ែម្ៃ2ប្រងភទគវឺ “ការកាត់ក្ែទ្់រសាក ត់” ៃតិង “ការកាត់ក្ែទុែចងោ្ះ”។

“ការកាត់ក្ែទ្់រសាក ត់” គវឺជាការកាត់ក្ែកដលោៃលូតោស់្្មីងៅរែ់ែណ្ាលផ្្ូវ 

ងដើ្្ីឲ្យក្ែ្្មី(ក្ែកដលលូត្្មី)អាចលូតោស់ល្អ។

“ការកាត់ក្ែទុែចងោ្ះ” គវឺកាត់ងចាលក្ែកដល ត្ិៃបតរូវការ ទុែកតក្ែកដលចំាោច់ ងដើ្្ីឲ្យម្ៃចរៃ្ខ្យ

ល់ៃតិងបតរូវពៃ្វឺន្ងៃោៃល្អ។

ក្ែរងែង់រងទះ
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ជំោញអៃុវត្ៃ៍

◯ សូ្កសង្យល់ពីងរាលការណ៍ែនាុងការកាត់ក្ែ។

្ុៃៃលឹងកាត់ក្ែ បតរូវែំណត់ក្ែកដលបតរូវកាត់ងោយសងងកតង ើ្លងដើ្ទំាង្ូលងហើយពតិចារណាការក្រងកចែ   

ទីតំាងក្ែច្្ងៃតិងក្ែសាខ្ ែប ត្ិតសុ៊្របទរុ្រនៃក្ែ ទីតំាងឲ្យងចញកផ្្ជាងដើ្។

ដំ្ូរងចា្់រងផ្្ើ្ពីក្ែច្្ង។ កាត់ក្ែកដល ត្ិៃបតរូវការពីចុង្ំរផុ្តងឆ្្ព ះងៅកផ្នាែោត។

ក្ែធំកដល ត្ិៃបតរូវការ បតរូវកាត់ងចញងោយរណារពីកផ្នាែខ្ងគល់នៃក្ែ(ការកាត់ក្ែទុែចងោ្ះ)។

ក្ែតូចកដលទុែ បតរូវកាត់បតង់កផ្នាែខ្ងងលើពៃ្ែស្លឹែនៃទតិសងៅកដលចង់ឲ្យលូត(ការកាត់ក្ែទ្់រសាក ត់)។

ក្ែតូចកដល ត្ិៃបតរូវការ បតរូវកាត់ងចញងោយែនហៃ្ពីកផ្នាែខ្ងគល់នៃក្ែ(ការកាត់ក្ែទុែចងោ្ះ)។
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○	សូ្កសង្យល់ពីវ តិធីែនាុងការកាត់ក្ែ។○	

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

មុនកត់ែមក េ្រកយកត់ែមក

ករកត់ែមកទុកចេនា� ះ ករកត់ែមកទប់ស� ត់

កត់ែមកថ�ីែដលដុះពីេដើម

វ តិធីកាត់ក្ែធំ

វ តិធីកាត់ក្ែតូច

ែមកកណា� ល

ែមកលូត្រជ�ល

ែមកលូត្រជ�ល

ែមកឈរ្រតង់

ែមកដុះប��� ស់ចុះេ្រកម

ែមកដុះេនគល់

ែមកដុះប��� ស់ចុះេ្រកម

(ែមកដុះប��� ស់ទិស)

ែមក�សបគា�

ែមកដុះប��� ស់ទិស

ែមក្របសព�គា�

ែមកដុះពីឬស

ក្ែកដលចំាោច់បតរូវកាត់

ក្ែលូតបជរុល ក្ែ�របតង់ ក្ែដុះ្រហញ្្ស់ទតិស ក្ែសស្ររានា  ក្ែដុះ្រហញ្្ស់ចុះងបកា្ 

ក្ែប្រសព្រានា

ក្ែដុះងៅគល់ ក្ែដុះពីឬសជាងដើ្ គវឺបតរូវងធ្ើការកាត់ក្ែ។ ក្ែែណ្ាលគវឺ ត្ិៃបតរូវកាត់ងទ។
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③ ការតប្ង់ងដើ្

ងគងធ្ើការងារតប្ង់ងដើ្ចំងរះងដើ្សារជី្ុ៉រៃ ៃតិង ទំរំងោយជូជាងដើ្ ងដើ្្ីកែតប្រូវទតិសងៅនៃការលូត

ោស់រ្រស់ក្ែខ្ី ។

④ ការបគ្់របគងការងចញកផ្្

ចា្់រពី្ុៃងពលផ្ក រែីរហូតដល់ងពលប្រ្ូលផ្ល ងគបតរូវងធ្ើការងារដូចខ្ងងបកា្។

i ការែដតិចែដលឹ្រ ៃតិង ការែដតិចផ្ក

ងដើ្្ីទទួលោៃកផ្្កដលម្ៃគុណភាពល្អ ៃតិងងដើ្ង�ើអាចងចញផ្ក ោៃងបចើៃងៅឆ្នា ំ្រោ្ទ ្់រ ងគងធ្ើការ

ែដតិចែដលឹ្រៃតិងផ្ក កដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញ។

ii ដំងណើ រល្្អង (ការ្រងកែំងណើ ត)

ងៅងពលកដលផ្ក រែីងហើយ ងគងធ្ើដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងោយងរយល្្អងងៅងលើងែសរញី។

ងគែ៏អាចងប្រើសត្លតិ្អតដូចជា�្មុំជាងដើ្ោៃផ្ងកដរ។

ងដើ្្ីងអាយការងចញកផ្្ម្ៃលែខេណៈល្អប្រងសើរជាង្ុៃ ងគងធ្ើការោំ“ងដើ្ង�ើសបម្្់រដំងណើ រល្្អង”

កដលជាពូជខុសរានា ។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

○	សូ្កសង្យល់ពីរ្ូររងងដើ្ង�ើ(ទប្ង់ងដើ្ង�ើ)ៃតិងប្រងភទងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្សំខ្ៃ់ៗ។

ទ្រមង់មានេដើមកណា� លជាេគាល

(េដើមេប៉ាម េដើមែផ�ែប៉ស)

(ដំេដយវធីិដំឲ្យទប)

ទ្រមង់មានេដើមកណា� លនិងមានែបកែមកេទ្រគប់ទិស

(េដើមេប៉ាម េដើមទនា� ប់)

ទ្រមង់មានេដើមកណា� លទបែបបធម�ជាតិ

(េដើមែផ�ែប៉ស ផា� ំ ផា� ំជបុ៉ន(ume))

ទ្រមង់ដុះេលើេធ�ើរ

(ទំពំងបាយជូ សរជីបុ៉ន)

េដើមបេង� លកណា� ល

េដើមបេង� លកណា� ល
េដើមបេង� លកណា� ល

េដើមបេង� លកណា� ល

ែមកចម្បង ែមកចម្បង

ែមកចម្បង

េធ�ើរ
ែមកលូត្រជ�ល
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iii ការែដតិចកផ្្

ងដើ្្ីទទួលោៃកផ្្កដលម្ៃគុណភាពល្អ ៃតិងងដើ្ង�ើអាចងចញផ្ក ោៃងបចើៃងៅឆ្នា ំ្រោ្ទ ្់រ ងគងធ្ើការ

ែដតិចកផ្្ខ្ីៗកដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញ។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
ចំណុចរួ្

◯ សូ្កសង្យល់អំពីកផ្្កដលបតរូវែដតិចងចញ។

　　① កផ្្កដលខូចខ្តងោយសារជំងវឺឬសត្លតិ្អតចនបងឬរ្ួរស

　　② កផ្្កដលលូតោស់យវឺតឬខុសទប្ង់ធ្្មតា

　　③ កផ្្កដលស្ថតិតងៅទីតំាងពតិោែរុ ំ្ ង់

ែផ�មានរង្រទចន

ែផ�ែដល្រត�វទុក ែផ�ែដល្រត�វក�ិចេចញ ្រក�ចឃ�ិចែផ�សរ ី ែផ�ែដល្រត�វទុក

ែផ�មានរងខុសទ្រមង់ធម�ត
ែផ�មានរងដូចែផ�ល�

ែផ�ែដល្រត�វក�ិចេចញ

ែផ�មានរង្រកហូង

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ

◯ 综សូ្កសង្យល់អំពីឧ្រែរណ៍កដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការងធ្ើដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត។

ង�ើងរយល្្អងឧ្រែរណ៍ងធ្ើដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតឧ្រែរណ៍ងធ្ើដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត
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ⅳ　 ការរុ ំ្ ង់

ងដើ្្ី្រងាក រជំងវឺឬសត្ល្អតិតចនបង ៃតិង ទទួលោៃកផ្្កដលម្ៃរ្ូររងសា្អ ត ងគងធ្ើការរុកំផ្្ងោយងប្រើ្ង់។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ

◯ សូ្អនាែកសង្យល់អំពីវ តិធី្ូលោឋា ៃនៃការរុ ំ្ ង់។

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃស្លឹែពណ៌ន្រតងងពញ្ួយឆ្នា ំ

○ សូ្កសង្អំពីការែ្តិចកផ្្ចំងរះបែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊។○ សូ្កសង្អំពីការែ្តិចកផ្្ចំងរះបែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊។

ជំោញអៃុវត្ៃ៍
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ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ

◯ សូ្អនាែកសង្យល់អំពីប្រងភទសំខ្ៃ់ៗនៃ

្ង់ងប្រើសបម្្់ររុងំៅងលើងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ៃតិង

រង្រៀ្រនៃការរុ ំ្ ង់។

កផ្្សូោ កនា� ស់

បំេប៉ាងថង់ រចួស៊កែមកេឈើតម្របេលះថង់ 
េដយដក់ែផ�េអយស�ិតេនចំកណា� លក�ុងថង់។

ប្រង�ញនិងចងមាត់ថង់េនែផ�កមា� ងេទៀតៃនែមកេឈើ 
រចួេផ�កមាត់ថង់េនាះេទខងគល់ែមកេឈើ 
េហើយេ្របើកនា� ស់រុភំា� ប់ជាមួយែមកេឈើេអយជាប់ែតម�ង។

◯ 

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

សបម្្់រកផ្្សូោ សបម្្់រកផ្្ទំរំងោយជូ

កផ្្ទំរំងោយជូ

[ចំណុចរួ្ ] បតរូវោែ់កផ្្ងអាយស្ថតិតងៅចំែណាដ ល្ង់ងអាយោៃបតលឹ្បតរូវ។

 ងៅងពលប្រលឹងរុ ំ្ ង់ងអាយជា្់រ បតរូវប្រយ័តនាែំុងអាយខូចទងកផ្្ង�ើឬក្ែង�ើ។

កនា� ស់
ទងែផ�េឈើ

បំេប៉ាងថង់ រចួដក់ចេង� មែផ�េឈើេនចំ

កណា� លក�ុងថង់រចួប្រង�ញថង់េនខងែដល

គា� នកនា� ស់។

ប្រង�ញថង់េនខងែដលមានកនា� ស់ 

រចួេផ�កកនា� ស់េដើម្បីរុជំុំវញិទងែផ�េឈើ 

បនា� ប់មកបិទមាត់ថង់េអយបានជាប់។
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⑤ ការប្រ្ូលផ្ល

សបម្្់រងដើ្ងោ៉្ សារជី្ុ៉រៃ ៃតិង ប្រងភទបែរូចជាងដើ្ ងគងធ្ើការប្រ្ូលផ្លងៅងពលកដលកផ្្រ្រស់វាទំុ។

សបម្្់រងដើ្សារអីវឺរ ៉្ុរឬគីវជីាងដើ្ ងគងធ្ើការប្រ្ូលកផ្្្ុៃ រចួសលឹ្រែសាទុែងអាយវាទំុ (្រៃ្ទុំ)។ 

(2) ការងធ្ើ្រច្ុ្រ្ៃនាភាពពូជងដើ្ង�ើ

① ការោំសាជា្្មី

ងគអៃុវត្ “ការោំសាជា្្មី” កដលោំែូៃងដើ្ង�ើ្្មីជំៃួសងៅចម្ក រនៃងដើ្ង�ើចាស់កដលកលងសូវលូតោស់ងហើយ

ទតិៃនាផ្លធ្ាែ់ចុះទា្រ ឬពូជងដើ្ង�ើកដល ត្ិៃល្អ។

② ការ្រៃសាងំៅក្ែខ្ពស់

គវឺជាវ តិធីសាស្ស្្រៃសាកំ្ែង�ើនៃពូជងដើ្ង�ើ្្មីភ្ា្់រងៅៃលឹងក្ែនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្។ ម្ៃ2វ តិធីគវឺ វ តិធីកាត់ងចាលក្ែ

ងដើ្(នៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្) ៃតិងវ តិធីទុែជាក្ែ្រងងា្គ ល។

ដំណាែ់កាលប្រ្ូលផ្លនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្សំខ្ៃ់ៗ

កផ្្បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊ អំ�ុងរែ់ែណ្ាលកខតុោ～ងដើ្កខធនាូ

កផ្្ងោ៉្ អំ�ុងងដើ្កខែញ្ញ ～រែ់ែណ្ាលកខវ តិច្តិកា

កផ្្សារជី្ុ៉រៃ អំ�ុងរែ់ែណ្ាលកខសីហា～ចុងកខវ តិច្តិកា

កផ្្ទំរំងោយជូ អំ�ុងរែ់ែណ្ាលកខសីហា～ងដើ្កខតុោ

កផ្្ក្៉រស អំ�ុងចុងកខ ត្ិ្ុោ～ចុងកខសីហា

កផ្្ទោ្្់រ អំ�ុងចុងកខែញ្ញ ～ងដើ្កខធនាូ

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃស្លឹែពណ៌ន្រតងងពញ្ួយឆ្នា ំ

◯ សូ្កសង្យល់អំពីរង្រៀ្រប្រ្ូលផ្លសបម្្់រងដើ្បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊។

 កត់ជាេលើកទីពីរ េដយកត់ទមា� ក់ែផ�កែវងរបស់“ទងែផ�”េចល។
▼　　　　　　　　　　

▲ កត់ែផ�េចញពីែមកេដយ្របយ័ត�កំុេអយចុងកៃ�ន�ប៉ះេធ�ើេអយខូច្រក�ច។ 

្របសិនេបើទញកៃ�ន�ចុះេឡើង អចេធ�ើេអយប៉ះខូចែផ�។
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(3) ការបគ្់របគងដី

综① ការបគ្់របគងសសទា្់រខ្ងងលើរ្រស់ដី

ងដើ្្ីបគ្់របគងសសទា្់រខ្ងងលើរ្រស់ដី ម្ៃវ តិធីដូចជា ①វ តិធីទ្់រសាក ត់ែំុងអាយម្ៃង ្្ម ចនបង 

②វ តិធីបកាលចំង្រើងឬង ្្ម   

③វ តិធី្រណដុ ះង ្្ម ជា្់ររហូត  ៃតិង ④ការងប្រើវ តិធីទំាងអស់ខ្ងងលើ។

សួៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃដីងចាតងបចើៃ អាចម្ៃការហូរដី ដូងចនាះវ តិធីទី① ត្ិៃសាែស្សបម្្់រងប្រើងោះងទ។

② ការក្រែសាៃតិងការកែល្្អដី

ងគងធ្ើចង្អូរ្រងញ្ញទលឹែ ងដើ្្ីែំុងអាយដីហូរងៅងពលម្ៃងភ្ៀងធំ។ល។

្យ៉ាងងទៀត ងគែ៏ងធ្ើរ្រង្្មងដើ្្ីទ្់រែំុងអាយោែ់ដីផ្ងកដរ។

ប្រសតិៃង្រើងគភ្ួរដីែនាុងជងប្ងបរៅ (ការភ្ួរងបរៅ) ងហើយ្រញូ្លសារធាតុសររីង្គងៅែនាុងដី អាចងធ្ើងអាយដី

 ម្ៃលែខេណៈរែសាទលឹែៃតិងខ្យល់ឆ្ងកាត់ោៃសសរួល ងហើយឫសរែុខេជាតតិែ៏រែីលូតោស់ោៃល្អ។

pH (សៃ្ទស្សៃ៍អីុយុ៉ងអីុបដរូកសៃ)រ្រស់ដីកដលស្សស្រសបម្្់រការោំដុះអាចកប្រប្ររួលងៅតា្ប្រងភទ

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្។

ងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ដីភាគងបចើៃម្ៃជាតតិអាសីុត ដូងចនាះ ងគកែសប្រួលpHរ្រស់ដីងោយងប្រើសារធាតុម្ៃ 

ជាតតិែំងោរកដលម្ៃលែខេណៈោស។

ែមកចម្បង

ែមកសខ

Secondary
main

branchែមកចម្បង

បន្សោ្ំរតង់កំណាត់ៃនែមកចម្បងនិងែមកសខ។

កូនផ្សោំ
កូនផ្សោំ

កត់

មិនកត់ែមកេដើម

វធីិបន្សោេំនែមកខ�ស់

កត់ែមកេដើម

វធីិបន្សោេំនែមកខ�ស់

ទីតំងបន្សោំ

ែមកចម្បង

េដើមបេង� លកណា� ល

ែមកសខ
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ែប ត្ិតpHនៃដីកដលស្សស្រសបម្្់រការលូតោស់រ្រស់ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្សំខ្ៃ់ៗ

③ ការបគ្់របគងជាតតិទលឹែ

ងគងធ្ើការបគ្់របគងងពលងវោងសសាចទលឹែៃតិង្ររ តិម្ណទលឹែ សស្រងៅតា្ប្រងភទៃតិងការលូតោស់រ្រស់

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្។

្យ៉ាងងទៀត លែខេណៈរែសាទលឹែ(កាៃ់ទលឹែ) ៃតិង លែខេណៈ្រងញ្ញទលឹែ(្រងណដ ញទលឹែ)ោៃស្សស្ររ្រស់ដីែ៏

ជាែត្ាសំខ្ៃ់ផ្ងកដរ។

④ ការោែ់ជី

ងគងធ្ើការោែ់ជីងបចើៃដងែនាុង្ួយឆ្នា ំ ងោយងគក្រងកចែជា“ជីបទា្់រោត”ៃតិង“ជីក្្”កដលជីទំាងពីរងៃះម្ៃ

តួោទីខុសរានា ។

“ជីបទា្់រោត”គវឺជាសារធាតុចតិញ្លឹ្្ូលោឋា ៃសបម្្់រការលូតោស់រ្រស់ងដើ្ង�ើរយៈងពល1ឆ្នា ំ។

“ជីក្្”គវឺជាជីកដលងគក្្ងៅងពលកដលជីបទា្់រោតម្ៃ្ររ តិម្ណ ត្ិៃបគ្់របរាៃ់សបម្្់រការលូតោស់

រ្រស់ងដើ្ង�ើ។

ជីបទា្់រោតគវឺងគោែ់ងៅែំលុងងពលសបម្ែផ្្អ ែោំដុះកដល្ុៃងពលចា្់រងផ្្ើ្លូតោស់។ ចំងរះងដើ្ង�ើហូ្រ 

កផ្្កដលបជរុះស្លឹែតា្រដូវ ងគោែ់ងៅកខធនាូ～្ែរ ចំងរះងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលស្លឹែន្រតងងពញ្ួយឆ្នា ំ ងគោែ់ងៅ 

កខ ត្ិោ～ង្សា។

ចំងរះងដើ្ង�ើងពញវយ័ ជាធ្្មតាងគោចជីងលើនផ្្ទងលើនៃដីកដលងៅថា “ការោែ់ជីងលើសសទា្់រងលើ”។ ងបរៅពីងៃះ 

អាចម្ៃវ តិធីោែ់ជីដូចជា “ការោែ់ជីបគ្់រសសទា្់រ” កដលអៃុវត្ចំងរះបគ្់រសសទា្់រជា្ួយរានា ៃលឹងសារធាតុសររីង្គ   

ជាងដើ្ងៅងពលភ្ួរងបរៅ “ការោចងលើស្លឹែ” កដលងគរោំយសារធាតុនៃជីងោយទលឹែងហើយោញ់ឲ្យសព្ងដើ្ង�ើ។

ជី្រកៃ្ថ្គវឺម្ៃជីរដូវផ្ក រែី ជីរដូវងរ្ៅ ជីរដូវស្លឹែង�ើបជរុះ ងហើយងគងប្រើជីកដលម្ៃប្រសតិទ្ធភាពងលឿៃ។

・ជីរដូវផ្ក រែី :ងគោែ់ងដើ្្ីឲ្យពៃ្ែ្្មី ក្ែៃតិងស្លឹែលូតោស់។ ងគែ៏ងៅវាថាជី្រងញ្ញពៃ្ែផ្ងកដរ។

・ជីរដូវងរ្ៅ : ងគោែ់ងដើ្្ីឲ្យកផ្្លូតោស់។ ងគែ៏ងៅវាថាជី្រងញ្ញកផ្្ផ្ងកដរ។

・	ជីរដូវស្លឹែង�ើបជរុះ : ងគោែ់ងដើ្្ីស្ារលទ្ធភាពលូតោស់ង�ើងវ តិញៃតិង្រងងកើៃសារធាតុចតិញ្លឹ្កដលស្ុែទុែ។ ងគ 

ែ៏ងៅវាថាជីអរគុណផ្ងកដរ។

(4) ការបគ្់របគងងផ្្សងងទៀត

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ងាយទទួលការខូចខ្តពីអាកាសធាតុ ដូចជា ខ្យល់ខំ្្ង អាកាសធាតុរងា ងភ្ៀងធំ ងបរាះរងំសងៃួត  

ប្រងភទងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ ចងោ្ះកដលស្សស្រសបម្្់រលូតោស់ ចងោ្ះកដលល្អ្ំរផុ្តសបម្្់រលូតោស់

បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊ 4.2 ～ 7.0 5.4 ～ 6.3

ងោ៉្ 4.6 ～ 7.1 5.5 ～ 6.6

ទំរំងោយជូ 5.0 ～ 7.9 6.1 ～ 7.4

សារជី្ុ៉រៃ 4.3 ～ 6.7 5.3 ～ 6.2

កផ្្ក្៉រស 4.3 ～ 6.7 4.8 ～ 5.9

ទោ្្់រ 4.5 ～ 7.0 5.5 ～ 6.6

ងរៅឡាែ់ 4.1 ～ 6.1 4.6 ～ 5.5

្ី៊រវ៉ា 4.3 ～ 6.5 5.1 ～ 6.0

ោ្ 5.5 ～ 7.5 6.1 ～ 7.2
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បពតិលធ្ាែ់ខំ្្ង ការធ្ាែ់ទលឹែែែ ។ល។

ងៅតំ្រៃ់កដលងាយទទួលរងផ្ល្៉រះរល់ទំាងងៃះ ងគោៃចាត់វ តិធាៃការទ្់រទល់ងផ្្សងៗ។

(5) ការ្រងញ្ញទំៃតិញៃតិងការរែសាទុែ

ងគងធ្ើការងបជើសងរ ើសកផ្្ង�ើកដលប្រ្ូលផ្លោៃ ងោយក្រងកចែងៅតា្ ទំហំ រសជាតតិ រ្ូររងខ្ងងបរៅ 

ជាងដើ្ ្ុៃៃលឹងងធ្ើការ្រងញ្ញទំៃតិញ។ ងដើ្្ី្រងញ្ញទំៃតិញងៅតា្គងបម្ងកដលោៃែំណត់ ងគអាចងប្រើ្រងច្ែងទស 

ពៃយារការរែសាទុែ។

សបម្្់រប្រងភទបែរូច ្ុៃៃលឹងរែសាទុែ ងគងធ្ើការស្ងៃួតជាតតិទលឹែែនាុងកផ្្ង�ើ្ុ៉រោ្ម ៃភាគរយសតិៃ កដលងគងៅថា
 

“ការស្ងៃួតទុែ”។ សបម្្់រកផ្្ងោ៉្វ តិញ ងគោែ់ងៅែនាុង្រៃ្ទ្់របតជាែ់ងដើ្្ីងធ្ើងអាយវាបតជាែ់ ងោយ្រៃ្ថយអុែសីុកសៃ

ៃតិង្រកៃ្ថ្កា្ូរៃឌីអុែសីុតងដើ្្ីអាចរែសាទុែកផ្្ង�ើងអាយោៃយូរ (ងៅថាការរែសាទុែងោយបគ្់របគង្ររ តិយកាស 

ឬ ការរែសាទុែងោយCA)

4 ការោំងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ងៅែនាុងសួៃដំណំា

(1) ប្រងភទនៃសួៃដំណំា

ម្ៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលងគងធ្ើការោំដុះងៅែនាុងសួៃដំណំាផ្ងកដរ ដូចជាងដើ្ទំរំងោយជូ ងដើ្បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊ 

ងដើ្ឆវឺរ ី។ល។ 

សួៃដំណំារួ្ ម្ៃ ផ្្ទះែញ្ែ់ ផ្្ទះផ្្ស្ទតិច សំយ្រងភ្ៀង។

្យ៉ាងងទៀត ែ៏ម្ៃវ តិធីោំដុះកដលងប្រើឧ្រែរណ៍ែង ដ្  ងដើ្្ី្រងងកើៃសីតុណហា ភាពងៅែនាុងសួៃដំណំា។

(2) ការបគ្់របគងការោំដុះ

្ររ តិយកាសងៅែនាុងសួៃដំណំាអាចម្ៃលែខេណៈខុសរានា ខំ្្ងជា្ួយៃលឹងសីតុណហា ភាពងៅខ្ងងបរៅ ដូងចនាះ ងគចំាោច់ 

ងធ្ើការបគ្់របគងងលើការោំដុះងអាយោៃស្សស្រ។ ្យ៉ាងងទៀត ងៅែនាុងសួៃ ដំណំា ត្ិៃ្៉រះបតរូវទលឹែងភ្ៀងងោះងទ  

ដូងចនាះការបគ្់របគងទលឹែែ៏ជាែត្ាសំខ្ៃ់ផ្ងកដរ។ 

5 លែខេណៈពតិងសសៃតិងការបគ្់របគងការោំដុះងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្សំខ្ៃ់ៗ

(1) ប្រងភទបែរូច

ងគងធ្ើការោំងដើ្ង�ើប្រងភទបែរូចងៅតំ្រៃ់ងរៅដ ល្្ម ។

70%នៃប្រងភទបែរូចកដលបតរូវោៃោំដុះងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ គវឺជាបែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊។

បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊កដលជាផ្លតិតផ្លជ្ុ៉រៃ ពូជសំខ្ៃ់ៗគវឺ ពូជ្ីយ៉ហាក វ៉ាវ៉ាសតិ(21%) ពូជអាអុសីុម៉្អុ៊ងសូ៊(14%)  

ពូជអុគីតសុ៊វ៉ាសតិ(13%)។

ងដើ្ង�ើប្រងភទបែរូច ត្ិៃអាចធៃ់ៃលឹងខ្យល់ខំ្្ងោៃងទ ជាពតិងសសអាកាសធាតុបតជាែ់ ដូងចនាះ ការបគ្់របគងចំា 

ោច់បតរូវម្ៃការប្ររុងប្រយ័តនា។

សបម្្់រដំណំាងៃះ ងាយងែើតម្ៃឆ្នា ំកដលផ្ដល់កផ្្ងបចើៃៃតិងឆ្នា ំកដលផ្ដល់កផ្្តតិច (ទតិៃនាផ្លពីរឆ្នា ំ្ដង)ងៅតា្ឆ្នា ំ 

ៃី្ួយៗ។
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(2) ងោ៉្

ងគងបចើៃោំងដើ្ងោ៉្ងៅតំ្រៃ់បតជាែ់ងៅរដូវរងា។

ពូជសំខ្ៃ់ៗគវឺ ហ៊្ូជី (52%) ទ្ូសការ(ុ13%) អាអុរៃី(8%)។

ងគអៃុវត្ដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិតងោយងរយល្្អងងៅងលើងែសរញី ៃតិង ងធ្ើការងារែដតិចែដលឹ្រ ែតិដចផ្ក  ៃតិង 

ែដតិចកផ្្។ល។

ងដើ្ង�ើងៃះងាយរងផ្ល្៉រះរល់ពីជំងវឺៃតិងសត្ចនបងណាស់ ដូងចនាះ ងគចំាោច់ចាត់វ តិធាៃការែម្្ត់សត្ចនបង

ងអាយោៃស្សស្រ។ ងគែ៏អាចងធ្ើការរុ ំ្ ង់ងៅកផ្្ផ្ងកដរ។

ចំងរះងោ៉្ ងគោំងោយវ តិធីោំឲ្យទា្រកដលងប្រើង្ផ្សាទំា្រ។ ងគោំឲ្យជា្់រៗរានា ៃូវងដើ្កដលបតរូវោៃងធ្ើងៅជាទ

ប្ង់ម្ៃងដើ្ែណ្ាលជា  ងរាល។ ងៃះជាវ តិធីសាស្សង្ដើ្្ី្រងងកើៃទតិៃនាផ្លងលឿៃៃតិងកាត់្រៃ្ថយែមំ្្ងងោយងធ្ើឲ្យកផ្្

ងៅែ្្ពស់ទា្រ(ែ្្ពស់ងដើ្ង�ើ)។

(3) ទំរំងោយជូ

ទំរំងោយជូបតរូវោៃងគោំយ៉ងទូលំទូោយទូទំាងប្រងទសជ្ុ៉រៃ។

ពូជសំខ្ៃ់ៗគវឺ ខ្ុយហូ(35%) ងដឡាកវរ(19%) ភីអូងណ(16%)។

ងគោំងដើ្ទំរំងោយជូងោយរយក្ែលែខេណៈរ្រ ងៅងលើងធនាើរ។ ដំណំាងៃះ ត្ិៃសូវធៃ់ៃលឹងខ្យល់ឬជំងវឺងផ្្សងៗ

ងទ ដូងចនាះ ងគែ៏អាចោំវាងៅែនាុងសួៃដំណំាផ្ងកដរ។

្យ៉ាងងទៀត ងគែ៏អាចងប្រើសារធាតុអរ្ូ៉ៃរែុខេជាតតិងៅថាជីង្រងរលីៃងៅែនាុងការោំ ងដើ្្ីទទួលោៃកផ្្ទំរំងោយ

ជូកដលរា្ម ៃបរា្់រ។

វ តិធីសាស្សោំ្ទំរំងោយជូរា្ម ៃបរា្់រ

បជលែ់ែញំុ្ែនាុងលបាយសារជាតតិអរ្ូ៉ៃជីង្រងរលីៃ 2ងលើែគវឺ្ុៃងចញផ្ក ៃតិងងបកាយងចញផ្ក ។

ចំណុចសំខ្ៃ់គវឺបតរូវប្រកាៃ់ខ្្្់រៃូវ ដំណាែ់កាលបតរូវងប្រើសារជាតតិអរ្ូ៉ៃជីង្រងរលីៃ ៃតិងែំហា្់រលបាយ។

ផ្ក រ្រស់បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊
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(4) ទោ្្់រ

ទោ្្់រម្ៃ ទោ្្់រកផ្្អ្ ៃតិង ទោ្្់រចត់។

ពូជទោ្្់រសំខ្ៃ់ៗគវឺ ហ៊្ុយូ(ទោ្្់រកផ្្អ្・ 25%) ពូជសំក្៉រតរា្ម ៃបរា្់រ(ទោ្្់រចត់・17%) ពូជតុណតិ វ៉ាសតិ(ទោ្្់រចត់・15%)។

ទោ្្់រកផ្្អ្គវឺជាងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលម្ៃងដើ្ែំងណើ តងៅប្រងទសជ្ុ៉រៃ ៃតិង បតរូវោៃោំដុះងៅតំ្រៃ់កដលម្ៃ 

អាកាសធាតុងរៅដ ល្្ម ។ 

ប្រម្ណហាសតិ្រភាគរយនៃងដើ្ទោ្្់រកដលងគងធ្ើការោំដុះជាប្រងភទទោ្្់រចត់។ សបម្្់រទោ្្់រចត់ ងគងធ្ើការ

កែនចនាយែរសជាតតិចត់ងចញ។

សបម្្់រដំណំាងៃះ ងាយងែើតម្ៃឆ្នា ំកដលផ្ដល់កផ្្ងបចើៃៃតិងឆ្នា ំកដលផ្ដល់កផ្្តតិច (ទតិៃនាផ្លពីរឆ្នា ំ្ដង)ងៅតា្ឆ្នា ំ 

ៃី្ួយៗ។

(5) សារ ី

សារសីែ្តិស្ៃលឹងអាកាសធាតុប្រងទសជ្ុ៉រៃកដលងរ្ៅៃតិងសំ្ូររងភ្ៀង ងហើយបតរូវោៃោំងៅបគ្់រែកៃ្ង។

ពូជសំខ្ៃ់ៗគវឺ ែូសុ៊យ(40%) ហូសុ៊យ(27%) ៃីតាកា(10%)។

ងគោំងដើ្សារអីវឺរ ៉្ុរងៅតំ្រៃ់កដលម្ៃអាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម ងហើយសងៃួត។ 

ងដើ្សារៃីលឹង ត្ិៃងធ្ើដំងណើ រល្្អងងទប្រសតិៃង្រើ ត្ិៃក្ៃជាល្្អងនៃពូជងផ្្សង ដូងចនាះ ងគចំាោច់បតរូវងធ្ើងអាយ 

ដំងណើ រល្្អងប្របពលឹត្ងៅោៃបតលឹ្បតរូវ។ 

សបម្្់រងដើ្សារជី្ុ៉រៃ កផ្្រ្រស់វាងាយបជរុះងោយសារខ្យល់្រែ់ ដូងចនាះ ងគងធ្ើការោំងដើ្ងៃះងៅងលើងធនាើរ។

(6) សូោ

ងគងបចើៃោំងដើ្សូោងៅតំ្រៃ់កដលម្ៃអាកាសធាតុបតជាែ់ល្្ម ។ 

ពូជសំខ្ៃ់ៗគវឺ អាកាទ្ុសគតិ(19%) ហាគុហូ(16%) កាវ៉ាណាកាជីម៉្ហាគុតូ(14%)។

ងដើ្ង�ើជំទង់លូតោស់យ៉ងឆ្្់ររហ័ស ងហើយអាចងចញកផ្្ែនាុងរយៈងពល3ឆ្នា ំ ៃតិង 

អាចក្ាយជាងដើ្ង�ើធំែនាុងរយៈងពល 7 ងៅ 8 ឆ្នា ំ។

ងបរៅពីងធ្ើការែដតិចែដលឹ្រៃតិងែដតិចកផ្្ ងគងធ្ើការរុ ំ្ ង់ផ្ងកដរងដើ្្ី្រងាក រជំងវឺឬសត្ល្អតិតចនបង ៃតិងងធ្ើងអាយកផ្្ម្ៃរ្ូររងល្អ។

6 សម្ភា រៈៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មកដលងប្រើបោស់ងៅែនាុងការោំងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

(1) សម្ភា រៈែសតិែ្្ម

សម្ភា រៈកដលងប្រើងៅែនាុងសួៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ រួ្ ម្ៃ សម្ភា រៈសបម្្់រងធ្ើផ្្ទះផ្្ស្ទតិចៃតិងងធនាើរោំដំណំា សំណាញ់

ការររខ្យល់ខំ្្ងឬសត្ចា្រឬសត្ល្អតិតចនបង ឧ្រែរណ៍ោញ់ថានា ំែម្្ត់ៃតិងងសសាចទលឹែ។ល។

្យ៉ាងងទៀត ងៅម្ៃសត្លតិ្អតដូចជា�្មុំកដលជួយែនាុងការងធ្ើដំងណើ រល្្អង ថានា ំែម្្ត់ជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតចនបង ថានា ំ
 

បគ្់របគងការលូតោត់រ្រស់រែុខេជាតតិ(ថានា ំគី្ីកដលម្ៃប្រសតិទ្ធតិភាពដូចរានា ងៅៃលឹងអរ្ូ៉ៃរែុខេជាតតិ)។ល។

ងបរៅពីងៃះ ែ៏ម្ៃការងប្រើែងាហា រទ្់រសាក ត់ែំណែចំហាយទលឹែផ្ងកដរ។

ងហើយែ៏ម្ៃការងប្រើឧ្រែរណ៍ោញ់ទលឹែងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ផ្ល្៉រះរល់ងោយសារការែែផ្ងកដរ។
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ងរាល្ំរណងងប្រើបោស់ថានា ំបគ្់របគងការលូតោស់រែុខេជាតតិចំងរះងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្សំខ្ៃ់ៗ។

・្រងាក រការរ្រែសំ្រែកផ្្ : បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊

・ងធ្ើឲ្យរា្ម ៃបរា្់រ : ទំរំងោយជូ

・្រងាក រការបជរុះកផ្្្ុៃប្រ្ូលផ្ល : ងោ៉្ សារជី្ុ៉រៃ ជាងដើ្

・ពងៃ្ឿៃឲ្យឆ្្់រទំុ : ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ជាងបចើៃ

・ជំរញុឲ្យងចញឫស ក្ែ : ងោ៉្ជាងដើ្

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

○សូ្កសង្យល់ពីសម្ភា រៈសំខ្ៃ់ៗៃតិងងរាល្ំរណងរ្រស់វាសបម្្់រងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្

សំណាញ់ការររ្រែ្សី សំណាញ់ការររសត្ល្អតិត សម្ភា រៈបគ្រដំណំា ផ្្ទ ំងចំណំាងផ្្ត សម្ភា រៈដនទងទៀត 

សម្ភា រៈបគ្រដំណំា

    វ តិធីងប្រើ  : បកាលងលើនផ្្ទដីជំុវ តិញឫសនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្។

    ងរាល្ំរណង  : ការររ ត្ិៃឲ្យហូរដី។ ការររការរហួំតជាតតិទលឹែ។ ការររង ្្ម ចនបង។

ផ្្ទ ំងចំណំាងផ្្ត

    វ តិធីងប្រើ  : បកាលងលើនផ្្ទដីពីងបកា្ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ងៅដំណាែ់កាលប្រ្ូលផ្ល។

    ងរាល្ំរណង  : ងធ្ើចំណំាងពៃ្វឺបពះអាទតិត្យងដើ្្ីឲ្យកផ្្ម្ៃពណ៌ល្អ។

ផ្្ទ ំងចំណំាងផ្្តការបគ្រដំណំាសំណាញ់ការររ្រែ្សីៃតិងសត្ល្អតិត
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(2) ម៉្សីុៃែសតិែ្្ម

ម៉្សីុៃែសតិែ្្ម រួ្ ម្ៃ ម៉្សីុៃភ្ួរដី ម៉្សីុៃោញ់ថានា ំ ម៉្សីុៃងប្រើងៅែនាុងការែម្្ត់ង ្្ម  ម៉្សីុៃងប្រើងៅែនាុងការ

បគ្់របគងការងចញកផ្្ ម៉្សីុៃងប្រើងៅែនាុងការដលឹែជញូ្ៃ ។ល។ ងបរៅអំពីម៉្សីុៃកដលងប្រើបោស់ជាទូងៅងៅែនាុងការោំ

ងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ ែ៏ម្ៃម៉្សីុៃដូចខ្ងងបកា្ផ្ងកដរ។

ការែម្្ត់សត្ល្អតិតឬង ្្ម ចនបង：

ម៉្សីុៃោញ់ងល្ឿៃងលឿៃ (SS) 

ការបគ្់របគងការោំដុះ：ម៉្សីុៃសបម្្់រងធ្ើការងារ

ងៅទីខ្ពស់

ការដលឹែជញូ្ៃ：រងទះជញូ្ៃ ការដលឹែជញូ្ៃ：រ្យៃ្ដលឹែជញូ្ៃ

(3) ឧ្រែរណ៍ែសតិែ្្ម (ឧ្រែរណ៍កដលងបចើៃងប្រើបោស់សបម្្់រងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កត្ុ៉រងណាណ ះ) 

ែនហៃ្កាត់ក្ែង�ើ ជងណដើ រ

ជំោញអៃុវត្ៃ៍

◯ សូ្កសង្យល់អំពីឧ្រែរណ៍ៃតិងម៉្សីុៃែសតិែ្្មសំខ្ៃ់ៗកដលងប្រើងៅែនាុងការោំងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្។
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ជីរដូវស្លឹែង�ើបជរុះ (ជី្ំរ្៉រៃ) ………ការោែ់ជីងដើ្្ី្រងងកើៃសារធាតុចតិញ្លឹ្សបម្្់រស្ុែទុែងៅែនាុងរែុខេជាតតិ ងបកាយងពល
ប្រ្ូលផ្លដំណំារចួ

ការ្រងញ្ញទលឹែតា្្ំរពង់ …………វ តិធី្រងញ្ញទលឹែងោយែ្់រ្ំរពង់ងៅែនាុងដី

ការ្រណដុ ះែូៃសំណា្រ ……………ការ្រងងកើតែូៃរែុខេជាតតិងោយងរយបរា្់រពូជងៅងលើថានា ល ត្ិៃក្ៃងៅងលើដីចំការ

ការងលើែថានា ល ………………………ការងារងធ្ើែកៃ្ងសបម្្់រោំដំណំា(ថានា ល) ងោយងលើែដីចំការង�ើងខ្ពស់្ួយថានា ែ់

ពៃ្ែផ្ក  …………………………………ពៃ្ែកដលងចញផ្ក  ងហើយ្រងងកើតោៃជាកផ្្

ផ្ល្៉រះរល់ពីងបរាះរងំសងៃួត ……ផ្ល្៉រះរល់ដល់ដំណំា ងោយសារ ត្ិៃម្ៃងភ្ៀងធ្ាែ់

ការងសសាចទលឹែ(ការផ្ដល់ទលឹែ) ………ការផ្ដល់ទលឹែដល់ដំណំា

ការភ្ួរដី (ការភ្ួររស់) ………………ការងារកដលរាស់បតល្់រដីចំការងដើ្្ីងធ្ើងអាយដីទៃ់ ៃតិង អាចងអាយខ្យល់ឆ្ង 
កាត់ោៃល្អ

រស្មីសំងយគ …………………………ការកដលដំណំាងប្រើបោស់ពៃ្វឺបពះអាទតិត្យ ងដើ្្ី្ំរកលងទលឹែៃតិងឧស្ម័ៃកា្ូរៃឌីអុែ
សីុតងៅជាជាតតិសករ។ល។

ការ្រណដុ ះពៃ្ែ ………………………ការងធ្ើងអាយពៃ្ែលូតងចញោៃប្រកហល1្ីលីក្៉បតងៅ្ួយន្ងៃ្ុៃងធ្ើការសា្រ
ងបរះបរា្់រពូជ

ទប្ង់នៃការោំដុះ …………………វ តិធីោំដុះកដលរួ្ ផ្្សំ្រងច្ែងទសោំដុះសស្រងៅតា្ពូជរែុខេជាតតិ រដូវ ្ររ តិសា្ថ ៃ។ល។

ការ្រណដុ ះរែុខេជាតតិតា្វ តិធីកាត់ងោត  ……… វ តិធី្រណដុ ះែូៃង�ើឬង្ផ្សាងំោយកាត់យែកផ្នាែ្ួយនៃងដើ្ង�ើដូចជាក្
ែង�ើជាងដើ្ ងហើយងោតចូលងៅែនាុងដី ងដើ្្ី្រណដុ ះឫស។

ការែម្្ត់ង ្្ម ចនបង …………………ការទ្់រសាក ត់ែំុងអាយម្ៃង ្្ម ចនបងងែើតង�ើងងោយវ តិធីងប្រើថានា ំ វ តិធីបគ្រដីោំដំណំា 
ឬ វ តិធីងផ្្សងៗងទៀត។

ការសា្រងបរះងោយផ្្ទ ល់ …………ការងរយបរា្់រពូជងៅងលើដីចំការងោយផ្្ទ ល់

សួៃដំណំា ……………………………ទប្ង់នៃការោំដុះដំណំាងៅែនាុងសួៃ (ផ្្ទះផ្្ស្ទតិច ផ្្ទះែង ដ្ ។ល។)

ទប្ង់ងដើ្ង�ើ ……………………… រ្ូររងនៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្កដលដុះសស្រងៅតា្ប្រងភទឬពូជនៃងដើ្ង�ើ

វាែ្យសព្ទទាែ់ទងៃលឹងការងារែសតិែ ្្ម8
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ការងប្រើថានា ំជីង្រងរលីៃងលើដំណំា …ការងប្រើសារធាតុជីង្រងរលីៃងដើ្្ីងធ្ើងអាយពូជដំណំាកដលម្ៃបរា្់រងៅជារា្ម ៃ 
បរា្់រ ឬ ងធ្ើងអាយកផ្្រ្រស់ពូជដំណំាកដលរា្ម ៃបរា្់ររែីកាៃ់កតធំ

ការប្រ្ូលផ្ល ………………………ការងារកដលងធ្ើការប្រ្ូលដំណំា ឬែ៏ ង្រះបរា្់រឬកផ្្ង�ើកដលលូតោស់ោៃ 
បគ្់របរាៃ់ពីចំការឬងដើ្ង�ើ

ការងារ្ុៃសា្រងបរះបរា្់រពូជ …ជាការងារងរៀ្រចំបរា្់រពូជ្ុៃៃលឹងងធ្ើការសា្រងបរះ ងដើ្្ីងធ្ើងអាយការលូតោស់ 
ងៅងពលងចញពៃ្ែឬងបកាយងពលងចញពៃ្ែប្របពលឹត្ងៅោៃរលូៃ  
រួ្ ម្ៃការងារ្រៃដ្រោ្ទ ្់រដូចជា “ការងបជើសងរ ើសបរា្់រពូជ”“ការសម្្្់រង្ងរគ” 
“ការបតំាបរា្់រពូជែនាុងទលឹែ”“ការ្រណដុ ះពៃ្ែ”(ងៅែនាុងងសៀវងៅងៃះ ងគងប្រើរែ្យថា 
ការងបតៀ្បរា្់រពូជ)

ការសម្្្់រង្ងរគ ……………………ការែម្្ត់ជំងវឺឆ្ងងៅងលើបរា្់រពូជឬសត្លតិ្អតចនបងងោយងធ្ើ“ការសម្្្់រង្ងរគ
ងៅងលើបរា្់រពូជ”

ការែម្្ត់ង ្្ម  (ការដែង ្្ម ) ………ការែម្្ត់ង ្្ម ចនបងងចញពីកសសចំការ សួៃងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ ដីចងោ្ះកសស ឬ 
ផ្្ូវងដើរ ។ល។

ការរស់ដី ………………………………ការ្រញូ្លទលឹែងៅែនាុងកសសងហើយភ្ួរដីែនាុងកសសងោះ ងដើ្្ីងធ្ើងអាយសា្ថ ៃភាព
 ដីម្ៃលែខេណៈទៃ់សបម្្់រការោំែូៃសសរូវ

ដំងណើ រល្្អងសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត ……………ការងរយល្្អងងៅងលើងែសរញីនៃផ្ក កដលបតរូវងធ្ើដំងណើ រល្្អង កដលងធ្ើង�ើង 
ងោយសែ្្មភាព្ៃុស្ស

ការបតំាបរា្់រពូជែនាុងទលឹែ ……………ការងធ្ើងអាយបរា្់រពូជសសរូ្រយែសារធាតុទលឹែបគ្់របរាៃ់ចំាោច់សបម្្់រការ្រងញ្ញ
ពៃ្ែ ងដើ្្ីពងៃ្ឿៃការ្រងញ្ញពៃ្ែងអាយោៃឆ្្់រ

ផ្ល្៉រះរល់ងោយសារទលឹែ ………ការ្៉រះរល់ដល់ដំណំាងោយសារការធ្ាែ់ងភ្ៀងធំ រួ្ ម្ៃការខូចខ្តងលើដំណំា
ៃតិងការងែើតជំងវឺជាងដើ្ 

ការសា្រជាជួរ ………………………ការងរយបរា្់រងអាយងចញជាជួរ (កខ្ស) ងៅងលើថានា ល

ការកាត់តប ល្ឹ្ក្ែ …………………ការកាត់ក្ែកដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញៃតិងតប្ង់ក្ែ ងដើ្្ីសប្រួលទប្ង់ 
រ្រស់ដំណំាឬងដើ្ង�ើងអាយោៃល្អៃតិងងាយសសរួលែនាុងការ្រងញ្ញកផ្្

ការពបងា្រដី …………………………ការងារងរៀ្រចំដីចំការងបកាយពីងធ្ើការងារភ្ួររចួងអាយម្ៃលែខេណៈរ្រងស្មើ

ការងបជើសងរ ើសបរា្់រពូជ ……………ការយែបរា្់រពូជកដល ត្ិៃល្អងចញតា្“វ តិធីងបជើសងរ ើសងោយងប្រើទលឹែអំ្រតិល”កដល
កផ្្អែងៅងលើទំោញជាែ់ោែ់រ្រស់បរា្់រពូជ

ការកាត់ក្ែ …………………………ការកាត់ក្ែង�ើ

ការោំពងៃ្ឿៃ …………………………ទប្ង់នៃការោំដុះងោយងប្រើសួៃជាងដើ្ ងដើ្្ីអាចោំដំណំាៃតិងប្រ្ូលផ្លោៃ 
ឆ្្់ររហ័សជាជាងការោំធ្្មតា
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ង្ផ្សា ំ ………………………………… រែុខេជាតតិឬងដើ្ង�ើកដលម្ៃជា្់រឫសកដលងប្រើងៅែនាុងការ្រៃសារំែុខេជាតតិ

ការ្ំរោត់ជាតតិចត់ ……………………ការ្រដូរសារធាតុថំាងៃីង(Tannin)កដលអាចរោយែនាុងទលឹែងៅជាសារធាតុកដល
 

ត្ិៃរោយែនាុងទលឹែតា្វ តិធីសតិ្រ្ៃតិ្្មតិត

ការសា្រងបរះពូជ (ការងរយពូជ)    ……… ការងារោចឬងរយបរា្់រពូជរ្រស់ដំណំា

ការភ្ួរដីរែ់ែណាដ ល ………………ការងារភ្ួរដីលែខេណៈរែ់ងៅសសទា្់រខ្ងងលើនៃដីចំការ ងៅអំ�ុងងពលដំណំា
 

ែំពុងលូតោស់ 

ការក្្ជី ………………………………ការោែ់ជីងៅអំ�ុងងពលដំណំាែំពុងលូតោស់

ការ្រៃសា ំ ……………………………… វ តិធីកាត់យែកផ្នាែ្ួយនៃរែុខេជាតតិឬងដើ្ង�ើ ដូចជាក្ែឬពៃ្ែជាងដើ្ យែងៅភ្ា្់រ
ជា្ួយៃលឹងងដើ្រែុខេជាតតិកដលជាង្ផ្សាឬំងដើ្ង�ើងផ្្សងងទៀត

ការោំដុះ ………………………………ការយែែូៃសំណា្រកដលងគោៃ្រណដុ ះងៅងលើថានា លយែងៅោំងៅែនាុងចំការ

ការែដតិចផ្ក  ………………………………ការែដតិចយែផ្ក កដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញ

ការែដតិចកផ្្ ………………………………ការងបជើសងរ ើសទុែកផ្្សបម្្់រោំដុះ្រៃ្ ងហើយែដតិចយែកផ្្ងផ្្សងងទៀតងចញ

ការែដតិចបតរួយចុង ………………………ការកាត់កផ្នាែខ្ងចុងនៃងដើ្ឬក្ែនៃរែុខេជាតតិកដលងទើ្រលូតងចញ

ការែដតិចស្លឹែ ……………………………ការែដតិចយែស្លឹែកដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញ

ការែដតិចែដលឹ្រ ……………………………ការែដតិចយែែដលឹ្រកដល ត្ិៃម្ៃប្រងយជៃ៍ងចញ

ការសា្រជាចំណុច …………………វ តិធីងរយបរា្់រពូជងបចើៃបរា្់រងៅែកៃ្ង្ដុំៗកដលស្ថតិតងៅឃ្្តពីរានា ងៅងលើដីោំ 
ដំណំា

ការស្ងៃួតកសស ………………………ការ្រងញ្ញទលឹែពីែនាុងកសសងធ្ើងអាយកសសម្ៃលែខេណៈសងៃួតរយៈងពលខ្ីែនាុងអំ�ុង
ងពលសសរូវែំពុងលូតោស់

ការសា្រជារយ ………………………វ តិធីងរយបរា្់រពូជងពញងលើដីចំការឬថានា ល (ែ៏ងៅថា ការសា្រងស្មើសាច់)

ការែម្្ត់ជំងវឺៃតិងសត្ល្អតិតចនបង …ការងប្រើថានា ំជាងដើ្ងដើ្្ីទ្់រសាក ត់ែំុងអាយងែើតម្ៃសត្ល្អតិតចនបងឬជំងវឺ

ការបគ្រដី ………………………………ការលុ្រដីងស្ើងៗពីងលើបរា្់រពូជកដលងគសា្រងហើយ

ែូៃផ្សា ំ(ែូៃ្រៃសា)ំ …………………ពៃ្ែឬែូៃរែុខេជាតតិឬក្ែកដលៃលឹងងចញកផ្្ឬផ្ក ងប្រើងៅែនាុងវ តិធី្រៃសារំែុខេជាតតិ

ការទុែចងោ្ះ …………………………ការងបជើសងរ ើសែូៃរែុខេជាតតិឬែូៃង�ើឬក្ែងដើ្្ីទុែោំដុះ្រៃ្ ងហើយកាត់ 
យែែូៃរែុខេជាតតិឬែូៃង�ើឬក្ែងបរៅពីងោះងចញ

ការបគ្រដីោំដំណំា …………………ការងប្រើ្រៃ្ទះឬចំង្រើងជាងដើ្ ងដើ្្ីបគ្រពីងលើនផ្្ទខ្ងងលើនៃដី
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វាក្យសព្ទទាក់ទងនឹងការងារកសិកម្ម8

ជីបទា្់រោត (ជី្ូលោឋា ៃ) …………ការោែ់ជីងៅែនាុងដី ្ុៃងពលោំដំណំាឬ្ុៃងពលពៃ្ែងដើ្ង�ើហូ្រកផ្្ចា្់រងផ្ដើ្
ម្ៃចលោ

ការតប្ង់ងដើ្ ………………………ការចងភ្ា្់រក្ែនៃដំណំាងៅៃលឹងកខ្សលួសឬ្រងងា្គ លជាងដើ្ ងដើ្្ីែំណត់ទតិស
ងៅនៃការលូតោស់រ្រស់ដំណំា

ការោំពៃ្យវឺត …………………………ផ្្ទុយពីការោំពងៃ្ឿៃ គវឺជាទប្ង់នៃការោំដុះកដលពៃយារការោំដំណំាៃតិងការ 
ប្រ្ូលផ្លយវឺតជាងការោំធ្្មតា

ការោំដំណំាវ តិលជំុ ……………………ការោំដំណំាងផ្្សងៗងបកាយពីងធ្ើការប្រ្ូលផ្លនៃដំណំា្ួយងៅងលើដីចំការ 
ដកដល

ផ្ល្៉រះរល់ងោយសារភាពបតជាែ់ ……… ការ្៉រះរល់ដល់ដំណំា ងៅងពលអាកាសធាតុងៅរដូវងរៅដ ម្ៃសីតុណហា
ភាពចុះបតជាែ់ខុសប្របែតី

ផ្លវ តិោែនៃការោំដំណំាកត្យ៉ាងងលើដីដូចរានា  ……… ឥទ្ធតិពលនៃការោំដំណំាដកដលងៅងលើដីចំការកដលប្រ្ូល 
ផ្លរចួ ងោយងធ្ើងអាយការលូតោស់ៃតិងទតិៃនាផ្លដំណំាធ្ាែ់ចុះ

ការោំងៅងលើដីវាល …………………ទប្ង់នៃការោំដុះដំណំាងៅងបកា្ល័ែខេខ័ណ្ឌ ធ្្មជាតតិ ងោយ ត្ិៃោំងៅែនាុងសួៃ 
ដំណំាងោះងទ
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្រកៃ្

សាោដ

[ជំពូែគីគុ (Asteraceae)]

សាោដ

ដំ�ូងោរងំ

[ជំពូែបត្់រ(Solanaceae)]

ដំ�ូងោរងំខ្ទលឹ្ោរងំ

[ជំពូែយូរ(ីLiliaceae) ]

ខ្ទលឹ្ោរងំ

នស្ពង ្្ម

[ជំពូែអាកាហស៉ា(Chenopodiaceae)]

នស្ពង ្្ម

ដំ�ូងជ្ា

[ជំពូែហីុរ លឹហាក អុ (Convolvulaceae)]

[ជំពូែយូរ(ីLiliaceae) ]

ដំ�ូងជ្ា

[ជំពូែហីុរ លឹហាក អុ (Convolvulaceae)]

នឆថាវ

[ជំពូែអា្ុ៊ររ៉ណា
(Brassicaceae)]

នឆថាវ

នស្ពងកាដ ្រ

[ជំពូែអា្ុ៊ររ៉ណា (Brassicaceae)]

នស្ពងកាដ ្រ នស្ព្ូរែងរា

[ជំពូែអា្ុ៊ររ៉ណា (Brassicaceae)]

នស្ព្ូរែងរា

បត្់រ

[ជំពូែបត្់រ(Solanaceae)]

បត្់រ

ការ ៉តុ

[ជំពូែងសរ តិ (Apiaceae)]

[ជំពូែបត្់រ(Solanaceae)]

[ជំពូែហីុរ លឹហាក អុ (Convolvulaceae)]

ការ ៉តុ

[ជំពូែងសរ តិ (Apiaceae)]

ង្៉រងងោ៉ះ

[ជំពូែបត្់រ(Solanaceae)]

ង្៉រងងោ៉ះ បតសែ់

[ជំពូែអុ៊រ(ីCucurbitaceae)]

បតសែ់

្រកៃ្សំខ្ៃ់ៗៃតិងការក្រងកចែប្រងភទ
1 ប្រងភទ្រកៃ្ស្លឹែ

2 ប្រងភទ្រកៃ្ង ើ្្

3 ប្រងភទ្រកៃ្ហូ្រកផ្្

ែប្ងរ្ូរភាព (្រកៃ្ សម្ភា រៈបគ្រដំណំា កផ្ង្�ើ)
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កផ្្ង�ើ

ទំរំងោយជូ ទោ្្់រងោ៉្

សូោ

្ូ៊្រ្រវឺរ ី បែរូចយលឹហ្សលឹ

ងរៅឡាែ់

្ី៊រវ៉ា

សារ ី

គីវ ី

បែរូច�្តិចអុ៊ងសូ៊

សម្ភា រៈបគ្រដំណំា

នស្បែងៅ សំណាញ់ការររសត្ល្អតិតនស្អំងោះ ត្ិៃតបាញ្រៃ្ទះ្ូ៉រលីងអទីក�ៃ

ងប្រើែនាុងែសតិែ្្ម

បែណាត់ងរៅសូ៊ងធ្ើអំពី្ូ៉រលី

វៃីីលែ្រ៉យ
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