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ឯកសារមិនរាប់បញ្ចូល និងរកែសាសិទ្ធិ
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ការបាត់បង់ឬខូចខាតដែលកើតមនឡើងដោយសារការបែើបែស់ផ្នែកណាមួយនែឯកសារដែលទទួលបានពីភាគីទី៣ឡើយ។



 អនុលោមតាមផែនការជាតិអប់រំសមែប់ទាំងអស់គ្នា កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង 
ដែ គូ   អភិវឌែឍ បាន និងកំពុងបែឹងបែងយា៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពធនធានមនុសែសនៅ
ក្នុង បែទែសកម្ពុជា។
 កែមកិច្ចសហបែតិបត្តិការជាមួយដែគូអភិវឌែឍជាតិ និងអន្តរជាតិ កែសួងអប់រំ  យុវជននិង
  កីឡាបានសហការជាមួយគមែងកម្មវិធី SEAL របស់ VVOB រៀបចំផលិតឯកសារបំណិនជីវិត
ផ្នែកកសិកម្មសមែប់លោកគែូ អ្នកគែូយកទៅអនុវត្តក្នុងសកម្មភាពបងែៀន  និងរៀន បែកប 
ដោយបែសិទ្ធភាព។
 ដើមែបីអនុវត្តខ្លឹមសារ និងសកម្មភាពដែលមនក្នុងឯកសារនែះឱែយទទួលបានបែសិទ្ធភាព ខ្ពស់
លោកគែូ  អ្នកគែូ គបែបី ៖
 ១- ស្វែងយល់ខ្លមឹសារ គោលបំណង និងរបៀបបែើបែស់ឯកសារនែះឱែយបានចែបាស់ លាស់។
 ២- តែៀមសម្ភារសមែប់បងែៀនឱែយបានគែប់គែន់តាមការណែនាំក្នុងសកម្មភាពនីមួយៗ។
 ៣- សាកលែបងអនុវត្តសកម្មភាពដោយខ្លួនឯង មុននឹងយកទៅអនុវត្តក្នុងថា្នាក់រៀន។
 កែសួងសងែឃឹមថា លោកគែូ អ្នកគែូ នឹងខិតខំបែឹងបែងយកអស់កម្លាំងកាយ កម្លាំងចិត្ត  
និងកម្លាំងបែជា្ញាសា្មារតី អនុវត្តបែើបែស់ឯកសារនែះឱែយអស់លទ្ធភាពសមែប់ការបងែៀន  
និងរៀន ដើមែបីរួមចំណែកបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអប់រំឱែយកាន់តែបែសើរឡើង។ 
 ក្នុងនាមកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយា៉ាងជែលជែចំពោះ
កែមុការងារ  និងអ្នក ជំនួយការបច្ចែកទែសគមែង SEAL ដែលបានចំណាយអស់កម្លាងំកាយចិត្ត 
និងកម្លាំងបញ្ញាសា្មារតីក្នុងការកសាងឯកសារដ៏មនសារសំខាន់នែះ។  
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អារម្ភកថា

    សៀវភៅខ្លឹមសារស្តីពី  "ការដាំដំណាំបន្លែសរីរាង្គ"  បានកសាង និងរៀបចំឡើងដោយមន 
កិច្ចសហការរវាង កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយ VVOB ។ សៀវភៅនែះចងកែង 
ឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសមែួលខ្លឹមសារដែលទាក់ទងនឹងបច្ចែកទែសការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គ 
តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ទាំងទែឹស្តី  និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង  នៅក្នុងមែរៀននីមួយៗឱែយមន 
ភាពងាយសែួល ហើយចំណាយថវិកាតិចតួច  សំដៅលើកកម្ពស់ គុណភាពអប់រំ សុខភាព និង 
បំណិនជីវិតផ្នែកកសិកម្មក្នុងបែទែសយើង ឱែយកាន់តែមនភាពល្អបែសើរឡើង។

    សៀវភៅឯកសាកសិកម្មនែះ  តែូវបានពិនិតែយលើភាព  តែឹមតែូវសុកែឹតដោយមជែឈមណ្ឌល
សិកែសា និង អភិវឌែឍកសិកម្ម  កម្ពុជា(CEDAC) ។ VVOB សូមថ្លែងអំណរគុណអង្គការ CEDAC 
ចំពោះការជួយជែមជែងនែះ។

  ជាការពិតទោះបី សៀវភៅនែះបានចូលរួមផ្តល់ជំនួយបច្ចែកទែសពីអ្នកជំនាញកសិកម្ម   
និងបែើបែស់សម្ភារ ពែលវែលាក្នុងការសែវជែវឯកសារយា៉ាងចែើនក៏ដោយ ក៏ខ្លឹមសារឯកសារ 
នែះមិនទាន់ពែញលែញនៅឡើយសមែប់លោកគែូ អ្នកគែូ យកទៅបងែៀននោះទែ  ក៏ប៉ុន្តែ  
ឯកសារនែះបានផ្តល់ជាលំនាំគំរូ សមែប់លោកគែូ អ្នកគែូ សែវជែវបន្ថែមក្នុងការរៀបច ំ
ដំណើរការបងែៀន និងរៀនតាមសា្ថានភាពជាក់ស្តែង។ យើងខ្ញុំសងែឃឹមថា នៅពែលដែលលោកគែូ 
អ្នកគែូមន ឯកសារនែះក្នងុដែ បែៀបដចូជាមនទបីែកឹែសាយា៉ាងចណំានម្នាកច់លូរមួជយួរៀបចកំ្នងុការ 
បងែៀន និងរៀនបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។ 
  កែុមការងារយើងខ្ញុំរីករាយជានិច្ច ក្នុងការរង់ចាំទទួលយោបល់កែលម្អ នៅគែប់ចំណុច 
ទាំងអស់នែខ្លឹមសារមែរៀនក្នុងន័យសា្ថាបនាពីសំណាក់លោកគែូ  អ្នកគែូ។    
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ក. គណៈកម្មការគែប់គែង
 ឯកឧត្តម ណាត ប៊ុនរឿន  រដ្ឋលែខាធិការកែសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

ខ. គណៈកម្មការតែួតពិនិតែយ 
 លោក លាង សែងហាក់  បែធាននាយកដា្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោក អែង គឹមលី  បែធាននាយកដា្ឋានអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា
 លោក ចាន់  សុភា  បែធាននាយកដា្ឋានបឋមសិកែសា
 លោក វា វុទ្ធី   បែធាននាយកដា្ឋានតមែង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គ. គណៈកម្មការនិពន្ធ
 លោក លាវ ឧរា   នាយកសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោកសែី ហ៊ុន មករា  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 កញ្ញា សែង សុភាព  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោក ហែង ធីរា   គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោក សុខ សែដោ្ឋា  គែូឧទ្ទែសសាលាគរុកោសលែយ និងវិកែឹតការខែត្តសៀមរាប
 លោក ជួន ភា   គែូឧទ្ទែសមជែឈមណ្ឌលគរុកោសលែយភូមិភាគកណា្តាល
 លោក ឡែង គីមសែុង  គែូឧទ្ទែសមជែឈមណ្ឌលគរុកោសលែយភូមិភាគកណា្តាល
 លោកសែី Wanda Prins  បែធានសមែបសមែួលគមែងSEAL របស់ VVOB
 លោក កុយ ម៉ាក់គី  មនែ្តីតែួតពិនិតែយ/វាយតម្លែ និងអ្នកសមែបសមែួលគមែង   
     SEAL របស់ VVOB 
 លោកសែី Nadia Reynders  បែធានសមែបសមែួលគមែងSEAL របស់ VVOB
 លោក រា ច័ន្ទរតន៍  ទីបែឹកែសាផ្នែកអប់រំគមែងSEAL របស់ VVOB

ឃ. គណៈកម្មការកែលម្អនិងរៀបរៀង
 លោក ជា ផុន   អនុបែធាននាយកដា្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោកសែី អ៊ុក ចរិយា  អនុបែធាននាយកដា្ឋានតមែង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ
 លោកសែី សៀក សុខនី  មនែ្តីនាយកដា្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោក អ៊ុក ដារា   មនែ្តីនាយកដា្ឋានបណ្តុះបណា្តាលនិងវិកែឹតការ
 លោក សូ ច័ន្ទបូរី   មនែ្តីនាយកដា្ឋានអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា
 លោកសែី ហ៊ុយ ចន្ធូ  មនែ្តីនាយកដា្ឋានអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា
 លោកសែី ថោង ច័ន្ទដាវ័ណ មនែ្តីនាយកដា្ឋានបឋមសិកែសា
 លោក ណែ សចា្ចា  មនែ្តីនាយកដា្ឋានបឋមសិកែសា
 លោកសែី វ៉ែន វាន់ដែត  មនែ្តីនាយកដា្ឋានតមែង់ទិសវិជា្ជាជីវៈ

គណៈកម្មការកសាងឯកសារបំណិនជីវិតកសិកម្ម

៉

៉

៉

៉

៉

៉
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េសចក្ដផី្ដើម

       សៀវភៅឯកសារអំពី បំណិនជីវិតកសិកម្មនែះ ផ្តល់ឱែយគរុសិសែសនូវខ្លឹមសារសង្ខែបបែកបដោយ 
អត្ថបែយោជន៍ដែលអាចយកទៅបងែៀននាពែលអនាគតបានហើយសៀវភៅនែះបែងចែកជា៣ផ្នែក 
ការចិញ្ចឹមមន់ (ផ្នែកទី១)ការចិញ្ចឹមតែី (ផ្នែកទី២) និងការដាំបន្លែសរីរាង្គ (ផ្នែកទី៣)។  

   សៀវភៅឯកសារ និងសៀវភៅវិធីបងែៀន អំពីការអប់រំបំណិនជីវិតកសិកម្មនែះរួមជាមួយសម្ភារ 
ឧបទែស ដែលការរួមបញ្ចលូទំាងនែះផ្តល់នូវគំនិតគន្លះឹសំបូរបែប និងវិធីសាសែ្តជាចែើនដែលជួយបង្ក 
លក្ខណៈងាយសែលួ ដល់ការបងែៀនមែរៀនកសិកម្មរបស់លោកគែ ូ អ្នកគែ។ូ មែរៀនទំាងនោះផ្តោតលើ 
បំណិនអនុវត្តជាក់ស្តែងនែការចិញ្ចមឹតែ។ី តាមរយៈ ការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងការរៀនផ្អែកលើការពិសោធន៍ 
ដែលជាគោលវិធីសាសែ្តចមែបង គរុសិសែសអាចរៀនអំពីរបៀបអនុវត្តវិធីសាសែ្តបងែៀនជាមួយសិសែស 
សាលាបឋមសិកែសារបស់ពួកគែនាពែលអនាគតបាន។ គែប់មែរៀនទាំងអស់សំដៅលើកកម្ពស់ការស្វែង 
យល់កានតែសីុជមែអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចមឹតែជីាលក្ខណៈគែសួារ និង ការអភិឌែឍន៍បំណិន 
ដោះសែយបញ្ហា ការសមែចចិត្ត ការបញ្ចះុបញ្ចលូ ការតែះិរិះពិចារណា ។ ហើយក្នងុនោះក៏មនផ្តល់ឱកាស 
សមែប់ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកសិកម្មដែលកំពុងកើតមនឡើង និងគំនិតជាចែើនដើមែបីអនុវត្ត 
សកម្មភាពដែលអាចនំាមកការផ្លាស់ប្តរូទង្វើដើមែបីជៀសវាងរាល់ទង្វើអវិជ្ជមន ឧទាហរណ៍ ការប្ដរូមកបែើបែស់ 
ជីធម្មជាតិ (ជីកំបុ៉ស្ត) និងការកម្ចាត់កតា្តោចងែដោយបែើបែស់ថា្នាពុំលផលិតពីវត្ថធុាតុដើមធម្មជាតិដែលមន 
នៅតាមសហគមន៍។ 
គោលបំណងនែការអប់រំកសិកម្ម
  យោងទៅតាមកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តាលសមែប់គែូកមែិតបឋមសិកែសាដែលដកសែង់ចែញពីកម្មវិធី 
សិកែសាការអប់រំកសិកម្មរបស់កែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាមនទិសដៅចង់ឱែយគរុសិសែស៖

  • ទទួលបានចំណែះដឹង បំណិនជីវិតសមែប់ទែទែង់ជីវភាពបែចាំថ្ងែ។ ឧទាហរណ៍៖ 
                           បំណិនដំាបន្លែ និងការចិញ្ចមឹសត្វដើមែបីបង្កើនជីវភាពគែសួារ។
               • ទទួលបានបំណិន និងវិធីសាសែ្តបងែៀនដើមែបីយកទៅអនុវត្តជាមួយសិសែសបឋមសិកែសា
                            តាមរយៈការអនុវត្ត និងការពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។
      ផ្លាស់ប្តរូឥរិយាបថ ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសង្គម និងសែដ្ឋកិច្ចតាមរយៈ
               បំណិនជីវិតបំណិនដោះសែយបញ្ហា បំណិនតែះិរិះ បំណិនសមែចចិត្តបំណិនសហការ  
                                និងការទទួលខុសតែវូ ។   

គោលការណ៍ណែនាំអំពីការអប់រំកសិកម្ម
  ដើមែបីឆ្លើយតបគោលបំណងខាងលើ កែមុការងារបានបង្កើតគោលការណ៍ណែនំាមួយចំនួនដែល
គួរអនុវត្តក្នុងការអប់រំកសិកម្ម៖

   • ការបង្កើតសួនបន្លែ សាងសង់ទែងុមន់ ជីកសែះចិញ្ចមឹតែនីៅសាលាគរុកោសលែយ និង
       វិកែតឹការគឺតែវូបានលើកទឹកចិត្តយា៉ាងខា្លាងំ ពីពែះគរុសិសែសនឹងទទួលបានផលបែយោជន៍ 
        ជាចែើននៅពែលដែលពួកគែអនុវត្តជាក់ស្តែងនូវអ្វីដែលបានរៀន។  
   • ការអប់រំកសិកម្មគួរតែតែវូបានលើកទឹកចិត្តឱែយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដូចជា ការ
        ដំាបន្លែសរីរាង្គ ការកាត់បន្ថយការបែើបែស់ជី និងថា្នាំពុលគីមី។
   • ចំពោះការចិញ្ចមឹមន់ និងតែគួីរតែផ្តល់ចំណីតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ រួមទំាងការទប់សា្កាត់ 
    និងការពែយាបាលជំងឺផងដែរ ហើយសកម្មភាពខាងលើនែះគួរតែលើកទឹកចិត្តឱែយអនុវត្ត 
       យា៉ាងផុលផុសតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
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•



   • វិធីសាសែ្តបងែៀនគួរតែផ្តោតលើសកម្មភាពតមែង់ទិស ការដឹកនាំដំណើរការចូលរួម និងការ
     គិតទៅលើគមែងជាគោល ដើមែបីទទួលបានទំនុកចិត្តលើខ្លនួឯង ឥរិយាបថវិជ្ជមន និងការ 
      ប្តែជា្ញាជាបុគ្គល។ ដំណើរការនែះគួរតែអនុវត្តតាមរយៈ គោលវិធីអន្តរវិន័យដែលមនន័យថា 
    វាតែូវបានបញែ្ជាបនៅក្នុងមុខវិជា្ជាផែសែងៗ (វិទែយាសាសែ្ត សិកែសាសង្គម កសិកម្ម ចំណែះដឹង 
    ទូទៅ...) និងតាមរយៈកម្មវិធីសិកែសាបន្ថែមដើមែបីទទួលបានឱកាសរៀននូវមុខវិជា្ជាដទែទៀត 
    ដូចជា ការងារគមែង កែុមបរិសា្ថាន គមែងបំណិនជីវិតកមែិតមូលដា្ឋាន សមែប់ការអប់រ ំ
      កមែិតបឋម និងមធែយមសិកែសា។  
   • ចពំោះកម្មវធីិសកិែសាដែលផ្អែកលើមែរៀនដចូគមែងបណំនិជវីតិកមែតិមលូដា្ឋាន ទនំាកទ់នំង
    រវាងសាលារៀន និងសហគមន៍គឺមនសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះមុខវិជា្ជាបំណិនជីវិត។  
    សហគមន៍គឺជាធនធានដ៏មនតម្លែមួយសមែប់ ការបងែៀនអំពីបញ្ហាកសិកម្ម និងភាព 
          ពាក់ព័ន្ធនែសហគមន៍តាមរយៈគមែងនានាដែលគោលបំណងធ្វើឱែយបរិសា្ថាននៅក្នងុសហគមន៍ 
      មនភាពបែសើរឡើងគឺជាចំណុចចមែបង។  
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និយមន័យបំណិនជីវិត1 
គឺជាបំណិនបញ្ញា បុគ្គលិកលក្ខណៈ 
អន្តរបុគ្គល និងវិជា្ជាជីវៈ ដែលអាច 
ជួយដល់ការធ្វើការសមែចចិត្តការ 
ធ្វើទំនាក់ទំនងបែកបដោយបែសិទ្ធភាព 
និងអាចដោះសែយនិងគែប់គែងខ្លួនឯង
បាន ហើយវាក៏ជា បំណិនដែលរួម
ចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយសុខមលភាព
និងជីវិតបែកបដោយផលិតភាព។ 

និយមន័យការអប់រំបំណិនជីវិត2 
ការអប់រំបំណិនជីវិតគឺដើមែបីផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណាចដល់មនុសែសជំនាន់កែយដើមែបី 
ដោះសែយរាល់សា្ថានភាពបែឈមនានា។
 វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការអន្តរកម្ម 
នែសកម្មភាពបងែៀននិងរៀនដែលអាច 
ជួយអ្នករៀនទទួលបាននូវចំណែះដឹង  
ការកែលម្អឥរិយាបថ និងការអភិវឌែឍបំណិន 
ដើមែបីជួយគំទែពួកគែឱែយចែះទទួលយក 
អាកបែបកិរិយាតែឹមតែូវដោយខ្លួនឯង។  

1  ដកសែង់ចែញពីគោលនយោបាយសមែប់ការអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  នែកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
2 ដកសែង់ចែញពីអង្គការយូនីសែហ្វ
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1

មែរៀនទី១ ថា្នែពុំលគីមី

1.1 សែចក្តីផ្តើម

1.2 ផលប៉ះពាល់នែថា្នាំពុលកសិកម្ម

       ដោយសារតែកសិករនៅក្នងុបែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍មិនបានទទួលការបណ្តះុបណា្តាល និងគ្មានឧបករណ៍តែមឹតែវូ 
តាមបច្ចែកទែសក្នងុពែលបែើថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិ។ អង្គការសែបៀងនិងកសិកម្មសហបែជាជាតិ FAO បានណែនំា 
អំពីចំណាត់ថា្នាក់ថា្នាពុំល ១a ១b នៅអាចបែើបែស់បាន  បុ៉ន្តែចំណែកថា្នាក់ទី២មិនតែវូបែើបែស់ក្នងុបែទែស 
កំពុងអភិវឌែឍន៍ទែ។ ថ្វតីែបិតយា៉ាងនែះក៏ដោយ ថា្នាពុំលដែលគែះថា្នាក់ខា្លាងំនៅតែបន្តចែកចាយនិងបែើបែស់នៅក្នងុ 
បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍ដដែល មិនតែបុ៉ណោ្ណោះមនផ្ទុកក្នុងទំហំភាគរយចែើនផងដែរ។ នៅពែលជាតិពុលលែច 
ចែញទៅក្នុងបរិសា្ថាន ការបំពុលធ្ងន់ធ្ងរអាចប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ទាំងមូល។ រោគសញ្ញាពុលធ្ងន់ធ្ងរនិងរាុំរ៉ែ 
មនដូចជាញ័រ ឬខែសាយដែជើង ភ្លែចភា្លាំងនិងបាត់បង់សា្មារតី ខែសាយកម្លាំង។ 

       ថា្នាពុំលគីមីជាអ្វ?ី ជាសារធាតុគីមីដែលបែើសមែប់ ទាក់ទាញ ឬបណ្តែញសត្វ រុក្ខជាតិដែលគែយល់ថាជាកតា្តោ
ចងែ។

       ដូច្នែះសួនបន្លែសរីរាង្គគឺសំដៅលើការដំាដុះបន្លែកសិកម្មតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ ដោយបែើបែស់វត្ថធុាតុ
ដើមពីធម្មជាតិ ជៀសវាងការបែើបែស់សារធាតុគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជីវិតនៅលើផែនដីហើយវាជួយ 
កាត់បន្ថយចំណាយក្នងុការទិញជីគីមី និងសម្ភារផែសែងៗ។

       ថា្នាពុំលគីមីមនចែើនបែភែទដូចជា ៖
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់សត្វល្អតិ
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់រុក្ខជាតិ (ស្មា....)
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់សត្វកកែរ (កណ្តរុ....)
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់ចែ
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់បាក់តែរី
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់មែរោគផែសិត
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់ពពួកខែយង
  ថា្នាពុំលគីមីសម្លាប់ណែម៉ាតូត

ហែតុ ផល

បែើថា្នាំកម្ចាត់កតា្តោចងែចែើនហួសបែមណ

• វាបំផ្លាញដល់បរិសា្ថានធ្វើឱែយសត្វល្អិតសាុំសម្លាប់ដល់សត្វមន
បែយោជន៍ (ពីងពាង ឪម៉ាល់)ដែលសុីសត្វចងែបង្កើនការ
បំពុលបរិយាកាស និងបរិសា្ថានប៉ះពាល់សុខភាពកសិករនិង 
កែមុគែសួារប៉ះពាល់សុខភាពដល់អ្នកបរិភោគចំណាយផលិតកម្ម
ខ្ពស់ ប៉ះពាល់សែដ្ឋកិច្ចគែួសារថយចុះគុណភាពដី។

បែើសារធាតុគីមីចែើនហួសហែតុ

• ដំណាំកាន់តែមនភាពទាក់ទាញដល់សត្វល្អិតដំណាំនឹងមន
ជាតិទឹកខ្ពស់ និងងាយធ្វើឱែយរលួយ ពពួកម៉ាកែសូរីរាង្គមិនអាចសីុ 
ជីគីមី ដូច្នែះមិនមនការកកើតមមោកទែដីកាន់តែរឹងទៅៗនិង 
ថយចុះគុណភាពដី បង្កើនការបំពុលបរិយាកាស និងបរិសា្ថាន 
ប៉ះពាល់សុខភាពដល់អ្នកបរិភោគចំណាយផលិតកម្មខ្ពស់ ប៉ះពាល់
សែដ្ឋកិច្ចគែួសារបាត់បង់គុណភាពឬរសជាតិចំណី (អង្ករបន្លែ)
អាហាររូបត្ថម្ភ
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រូបភាពទី១ ថា្នាំពុលកសិកម្មដែលហាមឃាត់
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រូបភាពទី២ ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនរបស់ថា្នាំពុលគីមី Copyright © CEDAC 2007

       ផលប៉ះពាល់នែសារធាតុគីមីមនពីរបែភែទគឺ៖
  - ផលប៉ះពាល់ភា្លាមៗ ៈ អាចកើតឡើងនៅពែលដែលថា្នាំពុលបានប៉ះ ឬជែបចូលខ្លួនអ្នកបែើបែស់ក្នុង 
               កមែិតខ្ពស់នៅរយៈពែលខ្លី។
  - ផលប៉ះពាល់រាុំរែ៉ ៈ អាចកើតឡើងបន្តិចម្តងៗនៅពែលអ្នកបែើបែស់បានប៉ះ ឬសែូបចូលក្នុងខ្លួនក្នុង 
     កមែតិតិចជាបណ្តើរៗចែើនលើកក្នងុរយៈពែលយូរ។  ក្នងុករណីប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរវាបណា្តាលឱែយក្អតួ ឈឺកែបាល 
     វិលមុខ រលាកសែបែក រមួលសាច់ដុំ ថប់ដង្ហើម បែកាច់ សន្លប់ និងសា្លាប់។ ក្នុងករណីពុលរាុំរ៉ែវាអាច 
     បណា្តាលខូចសរសែបែសាទ បែព័ន្ធការពាររាងកា យ និង បែព័ន្ធអ័រម៉ូន។ ជាពិសែសអាចបណា្តាលឱែយ 
     ជម្ងឺមហារីកខួរកែបាល ដោះ ថ្លើម កែពះ បោ្លាកនោម កែលៀន សួត និង មកលើសែបែក។
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រូបភាពទី៣ ការជែបចូលសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងរាងកាយ រូបភាពទី៤ ការជែបចូលសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងរាងកាយ

រូបភាពទី៥ ការជែបចូលសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងរាងកាយ រូបភាពទី៦ ការជែបចូលសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងរាងកាយ

Copyright © CEDAC 2007
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1.3 ផលបែយោជន៍នែការដាំបន្លែសរីរាង្គ

ចំណីសត្វដែល
មនសុខភាព

ល្អកាន់តែចែើន

ផលបែយោជន៍ផ្នែកបរិសា្ថាន
     - កាកសំណល់សារធាតុសរីរាង្គតែូវ
       បានយកទៅផលិតជាជីកំប៉ុស្ត 
       និងសមែប់កែលកុំឱែយដីហួត
       បាត់បង់ជីជាតិ។ 
     - ជួយឱែយបរិមណពពួកម៉ាកែូ និង
       មីកែូសរីរាង្គនៅក្នុងដីកើន
     - ខែយល់ ទឹក និងដី មិនមនផ្ទុកសារ
        ជាតិពុល
     - ជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើង
       កម្តោផែនដី។

ផលបែយោជន៍ចំពោះសង្គម
     - អាចដាំដុះបន្លែទោះបីជាធនធាន
       មនកមែិតដែលនែះមនន័យថា
       ទំនុកចិត្ត និងការចូលរួមរបស់
       បែជាជនកើនឡើង
     - មនអារម្មណ៍កក់ក្តោនៅពែល
       បរិភោគបន្លែសរីរាង្គដែលដាំដោយ 
       ខ្លួនឯង
     - មនមោទនភាព និងទំនាក់ទំនងល្អ
       ក្នុងសង្គមតាមរយៈការបងា្ហាញអំពី
        វិធីសាសែ្តដាំដុះបន្លែសរីរាង្គ
     - កាត់បន្ថយចំណាកសែុក។
អ្នកទទួលបានសុខភាពល្អសំបូរសបែបាយ
និងបែជា្ញាឈ្លាសវែៗ។

   

   

 ផលបែយោជន៍ផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច
     - បង្កើនបែក់ចំណូលតាមរយៈការ 
       នាំចូលផលិតផលពីបរទែសតិចតួច  
       (ឧ. ថា្នាំពុលគីមី) 
     - មនទីផែសារល្អ និងមនតម្លែខ្ពស់ 
     - កាត់បន្ថយការចំណាយលើជីគីមី
     - កាត់បន្ថយការចំណាយលើការ
       នាំចូលធនធានពីខាងកែ។

ផលបែយោជន៍ផ្នែកសុខភាព
     - រួចផុតពីការបំពុលនែការបែើបែស់
       ថា្នាំពុលគីមី និងបរិភោគអាហារ
       ដែលមនផ្ទុកសារជាតិគីមី។ 
     - កាត់បន្ថយការចំណាយលើការ 
        ពែយាបាលជំងឺ 
     - បរិភោគចំណីអាហារបែកបដោយ
       គុណបែយោជន៍ចំពោះសុខភាព។

ចំណីតែីដែល
មនសុខភាពល្អ

កាន់តែចែើន

ផលបែយោជន៍នែដំណាំបន្លែ
សរីរាង្គ

តើបន្លែសរីរាង្គមនផល
បែយោជន៍អ្វីខ្លះ?
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       បញ្ហាបែឈម                           ដំណោះសែយ

ជានិច្ចកាលទីផែសារមិនឱែយតម្លែបន្លែសរីរាង្គខ្ពស់ 
នោះទែ

លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង(ពងែកីទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មន
ទីផែសារ)

ដាំបន្លែសរីរាង្គតែូវការកម្លាំងពលកម្មចែើន
អនុវត្តវិធីសាសែ្តដែលបែើកម្លាងំពលកម្មតិចឧទាហរណ៍៖
ការគែបដីដើមែបីរកែសាសំណើម

វាតែូវការពែលវែលាយូរមុនពែលអ្នកអាចឃើញពី
ផលបែយោជន៍នែការដាំបន្លែសរីរាង្គ

ការដាំដំណាំផ្លាស់វែន ឧទាហរណ៍ ការដាំដំណាំចមែុះ 
ដំណាំឆ្លាស់ និងដំណាំបង្វិល

ជួនកាលវាមនការពិបាកក្នុងការរកវត្ថុធាតុដើមឱែយ 
បានគែប់គែន់សមែប់ធ្វើជីកំប៉ុស្ត

ចាប់ផ្តើមដំាដំណំាបែតងគែបដីឬដើមឈើពហុបែយោជន៍

បន្លែសរីរាង្គអាចរងការបំផ្លាញដោយពពួកកតា្តោ 
ចងែ និងជំងឺ

បែើថា្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតផលិតពីធម្មជាតិ បច្ចែកទែសដាំ
ដំណាំចមែុះឬបង្វិល

ទទួលបានផលតិចនៅលើកដំបូង
ចាប់ផ្តើមពីទែង់ទែយតូចដើមែបីអនុវត្តវិធីសរីរាង្គនិង 
ពងែីកទៅទែង់ទែយធំ

មិនមនភស្តុតាងគែប់គែន់ដើមែបីបងា្ហាញថាវាជា 
បន្លែសរីរាង្គ

បែើបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង និងវិញ្ញាបនប័តែបញ្ជាក់
ផលិតផលសរីរាង្គ

1.4 បញ្ហាបែឈម និងដំណោះសែយ

  ចំណុចគួពិចារណាក្នុងការដាំបន្លែ៖ 
  v  តែួតពិនិតែយជីជាតិដី 
       v  តែួតពិនិតែយ និងបែើបែស់ទឹក ឱែយបានតែឹមតែូវ
       v  គែប់គែងរបៀបដាំដុះឱែយបានតែឹមតែូវ
       v  បច្ចែកទែសដាំដុះបន្លែតាមបែបធម្មជាតិ
       v ការរកែសាទុក  និងការជែើសរីសគែប់ពូជ
       v ចំណែះដឹងក្នុងការជែើសរីសដំណាំដាំតាមរដូវកាល
        v ការអនុវត្តការដាំដុះបានល្អ និងមនការរៀបចំ
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រូបភាពទី៧ កំបោ្លាក រូបភាពទី៨ ចក

រូបភាពទី៩ អងា្កាញ់

មែរៀនទី២ ជីធម្មជាតិ

2.1 សែចក្តីផ្តើម

2.2 របៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តគោក

ក. វត្ថុធាតុដើម

   ជីកំបុ៉ស្ត និងសារៈសំខាន់របស់វាៈ ជីកំបុ៉ស្តគឺជាដែលផែសំឡើងដោយសារធាតុសរីរាង្គផែសែងៗហើយទុកឱែយ 
បំបែកធាតុ (ពុកផុយ) ក្នុងរយៈពែលកំណត់មួយមុននឹងយកទៅបែើ។
    គោលបំណងសំខាន់នែការធ្វើជីកំប៉ុស្តគឺផលិតជាតិមមោកដែលជាសារធាតុសំខាន់សមែប់ដី ដោយវា 
សមែបូរទៅដោយសត្វល្អិតដែលផ្ដល់ជីជាតិដល់ដី សមែបូរសារធាតុចិញ្ចឹមនិងជួយដីឱែយសែូបយកទឹក និងដ ី
បានចែើន។

       ជីធម្មជាតិជាជីដែលយើងបែមូលបានពីធម្មជាតិដូចជា លាមកសត្វគែប់បែភែទ ស្លកឹឈើសែស់ ស្មា ចំបើង 
កាកសំណល់ផែសែងៗពីផ្ទះបាយ ពពួកសណ្តែក។ វត្ថុទាំងនែះគែយកមកផែសំធ្វើជាជីធម្មជាតិល្អ បែសើរណាស់
សមែប់ដាក់ដំណាំគែប់បែភែទ។

       ជីធម្មជាតិចែកចែញជាបីបែភែទ៖
 - ជីលាមកសត្វ
 - ជីកំប៉ុស្ត
 - ជីសែស់

   - វត្ថធុាតុដើម៖ មនបីបែភែទសំខាន់គឺ 
ធាតុសើមដូចជាស្លឹកឈើសែស់សំបូរអាសូត(ស្លឹកឈើ ទនែ្ទានខែតែ កំបោ្លាក ចក អងា្កាញ់។ល។) 
ទឹកនោមសត្វ សារធាតុស្ងួត ឬធាតុដែលសំបូរកាបូនមនដូចជា ចំបើង ស្មា ស្លឹកឈើស្ងួត អងា្កាម   
ផែះ កាកសំណល់ផ្ទះបាយ លាមកសត្វ (គោ ជែូក មន់ ទា កែបី)និងដីមមោក។
      - ដីអាចជាដីសែទាប់លើ ឬដីដំបូក
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       - ទីកន្លែងផលិត៖ ជែើសរីសដីទួល កែមដើមឈើ ធ្វើរោង ឬកែែបរកែលគោ។
       - ទំហំរណ្តានិងទែងុជីអាសែយ័ទៅតាមតមែវូការជី ឧទាហរណ៍ទែងុជីខា្នាតមធែយម 1,5m x 3m x 1m រណ្តា 
          ជីខា្នាតមធែយម ជំរៅ0,5-1m x 1m x 3m។
       - ទែុងជីឬរណ្តាគួរមន៣ផ្នែកសមែប់ផលិតជីវិលជុំដែលអាចបែើជាប់បានពែញមួយឆ្នាំ

       - កាប់ចិញែ្ចាំស្លកឹឈើឬដើមរុក្ខជាតិតូចៗ(សែស់និងស្ងតួ) រួចលាយជាមួយលាមកសត្វក្នងុបរិមណស្មើគ្នា 
       - យកធាតុផែសំដែលលាយរួចទៅចាក់ក្នងុទែងុឬរណ្តាជី រួចសែចទឹកឱែយសើមល្មម។បើគ្មានរោងទែ រណ្តា 
         ឬទែុងជីតែូវគែបស្លឹកចែកឬការ៉ុងចាស់ៗ
       - រយៈពែល៣ទៅ៤ថ្ងែកន្លងមកជីនៅក្នងុគំនរឡើងក្តោ។ បែសិនបើមិនក្តោទែគឺតែវូលាយលាមកសត្វបន្ថែម 
         ទៀត
       - ជែួយតែឡប់ជីនិងសែចទឹករាល់២ថ្ងែម្តងដើមែបីឱែយខែយល់ចែញចូលពែះមីកែូសរីរាង្គមនបែយោជន៍រស់
         ក្នុងដី តែូវការខែយល់ដើមែបីដកដង្ហើម 
       - រយៈពែលដែលអាចយកទៅបែើបែស់បាន ១៤-១៦ថ្ងែ។

       យើងធ្វើជីកំប៉ុស្តដោយពូនជាគំនរតាមសែទាប់នីមួយៗដូចខាងកែម៖
  - បាតកែមតែូវកែលតែឡោកដូង ឬដុំថ្មសមែប់ឱែយមនខែយល់ចែញចូល
  - ដាក់ធាតុផែសំមួយសែទាប់ៗរួចសែចទឹកម្តង។ចំពោះការរៀបជាសែទាប់ៗគែអនុវត្តដូចខាងកែម
   • សែទាប់ទី១៖ សារធាតុស្ងួត(៣ដង)
   • សែទាប់ទី២៖ សារធាតុសើម (២ដង)
   • សែទាប់ទី៣៖ ដី (១ទៅកន្លះដង)

  - កែយពីកែលជាសែទាប់ហើយយើងគែបពីលើដោយចំបើង ឬស្លកឹឈើស្ងតួ។ រយៈពែល១ខែម្តង យើង
    ឧសែសាហ៍បែតែឡប់គំនរកំប៉ុស្តដើមែបីឱែយឆប់រលួយ។ កែយពីរកែសាទុកបានរយៈពែល៣ទៅ៤ខែជី 
    ឡើងពណ៌ខ្មាយើងអាចយកទៅបែើបាន។
  - សូមបញ្ជាក់ គំនរកំប៉ុស្តនែះរកែសាទុកនៅក្នុងទែុងធ្វើពីកំណាត់អុស ឈើ ឫសែសី។ ចំណែកចំនួនសែទាប ់
    ធាតុផែសំវាអាសែ័យលើចំណូលចិត្តរបស់យើងអ្នកធ្វើ អាច ៣ ឬ៤ ឬ៥សែទាប់ក៏បាន។
            - ជាទូទៅការរៀបជាសែទាប់មនលក្ខណៈបែសើរជាងការលាយចូលគ្នាទំាងអស់។ ការរៀបជាសែទាប់
     វាមិនទាមទារឱែយយើងតែឡប់ទែ (ការតែឡប់មិនចាំបាច់) ហើយវាក៏មនភាពងាយសែួលក្នុងការ 
              រកែយាតុលែយភាពរវាងធាតុស្ងួត ធាតុសើម និងដី។

       ចំណាំ៖ ជីកំប៉ុស្តដែលមនលក្ខណៈល្អឬបែើបែស់បានអាចសម្គាល់តាមរយៈ៖
  - មនក្លិនល្អ
  - មិនក្តោ
  - ជីម៉ដ្ឋល្អរលួយចូលគ្នា (យើងមើលមិនសា្គាល់បានថាតើធាតុណាជាធាតុណាទែ)ប៉ុន្តែ ជីកំប៉ុស្តមិន 
   ទាន់កាច់ល្អអាចបណា្តាលឱែយរលួយគល់ដំណាំ បង្កជំងឺដល់ដំណាំ ស្មាដុះចែើនដោយសារតែ 
    គែប់ស្មាក្នុងលាមកមិនទាន់ពុកផុយ

ខ. របៀបផលិតជីកំប៉ុស្តក្នុងរយៈពែល១៤ ថ្ងែ (ដោយការលាយចូលគ្នាទាំងអស់)

គ. របៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តរយៈពែល ៣-៤ ខែ (ដោយការរៀបជាសែទាប់)
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ឃ. លំណែនាំបន្ថែមក្នុងការធ្វើជីកំប៉ុស្តគោកឱែយមនគុណភាពល្អ

        - រណ្តាឬគំនរជីកំបុ៉ស្តតែវូគែបឱែយបានល្អដើមែបីការពារកំុឱែយសារធាតុចិញ្ចមឹហើរចែញនិងការពារជីពីឥទ្ធពិល 
         ពន្លឺថ្ងែខា្លាំងពែក ឬទឹកភ្លៀងចែើនពែក
       - តែូវបែើសារធាតុសរីរាង្គឱែយបានចែើនបែភែទសមែប់ធ្វើជីកំប៉ុស្ត
       - ចៀសវាងបែើតែអាចម៍គោ
       - នៅរដូវបែំងធាតុផែសំរបស់ជីសំបូរទៅដោយសារធាតុស្ងួត យើងគួរឧសែសាហ៍សែចទឹកបន្ថែមពីលើ
   - តែវូលាយពពួកធាតុស្ងតួ (ពពួកសមែបូរជាតិកាបូន) ឬពពួកសមែបូរជាតិសរសែដូចជា ចំបើង ស្មាងាប់  
      ស្លកឹឈើងាប់ជាមួយពពួកសើមឬពពួកសែល់ (ពួកសមែបូរជាតិអាសូត ដូចជា ស្លកឹឈើសែល់ជាដើមបាន 
          តែមឹតែវូ)បែសិនបើយើងបែើពពួកធាតុស្ងតួ៣ភាគយើងគួរបែើពពួកធាតុសើម។
       - ទែុងធ្វើពីកំណាត់អុស ឬឫសែសីមនខែយល់ចែញចូលគែប់គែន់
     - បើមនចែើនសែទាប់តែវូដាក់បំពង់ឫសែសីបុកចូលទៅក្នងុកណា្តាលគំនរជី ឬសែទាប់ជីចែើនដើមែបីឱែយខែយល់ចែញ 
         ចូល និងងាយសែួលបញ្ចូលទឹកទៅដល់សែទាប់កែម
       - តែូវរកែសាទុកជីកំប៉ុស្តនៅទីកន្លែងដែលមិនក្តោពែក និងមិនតែជាក់ពែកដូចជាកែមដើមឈើជាដើម។
                                    -     គំនរជីកំបុ៉ស្តតែវូធានាឱែយមនខែយល់ចែញចូលពីពែះវាបង្កឱែយមនសត្វតូចៗមនបែយោជន៍ចែើនដែលមន 
         តួនាទីសំខាន់ជួយឱែយដីមនជីជាតិល្អ និងដំណំាលូតលាស់បានល្អ។

រូបភាពទី១០ ការគែបទែុងជីកំប៉ុស្ត រូបភាពទី១១ ទែុងជីកំប៉ុស្តធ្វើដំបូលបែក់ពីលើ

រូបភាពទី១២ ទែុងជីកំប៉ុស្តដែលធ្វើនៅកែមដើមឈើ

Copyright © CEDAC 2005
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រូបភាពទី១៤ របៀបរោយជីកំប៉ុស្ត ឬលាមកគោពុកល្អតាម 
ចនោ្លាះកូនដំណាំ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី១៣ របៀបបាចជីកំប៉ុស្ត ឬលាមកសត្វទែប់បាត
លើរងស្ពែមុនដាំស្ពែ Copyright © CEDAC 2005

       - បែើសមែប់ទែប់បាតដីមុនពែលដាំដំណាំ ១គ.ក/១ម២សមែប់ដីមនជីជាតិ  ២គ.ក/១ម២សមែប់ដី
          មិនសូវមនជីជាតិ
       - យកជីទៅរោយជុំវិញគល់(តាមចនោ្លាះគល់ ជួរដំណាំ)នៅពែលវាកំពុងលូតលាស់
       - យកជីទៅលាយជាមួយដីសមែប់ចែកថង់បណ្តុះកូនដំណាំ (បែើជី៣ភាគ ដី៧ភាគ)
       - អាចលាយជាមួយទឹកហើយសែចដំណាំ ១គ.ក/១០លីតែ បំប៉នកូនដំណាំនិងមុនពែលជិតចែញផ្កា
       - គែអាចដាក់ក្នងុសែះចិញ្ចមឹតែដីើមែបីបង្កើនការលូតលាស់នែរុក្ខជាតិទឹកដែលជាចំណីតែឬីផ្តល់ជាចំណីតែផី្ទាល់ 
          តែម្តង។
       - បែើដើមែបីកែបែដីដែលសមែបូរខែសាច់ ឬដីឥដ្ឋខា្លាំងពែលឱែយទៅដីធូរល្អ។     

ង. របៀបបែើជីកំប៉ុស្តគោក

2.3 របៀបធ្វើជីកំប៉ុស្តទឹក

       ជីកំបុ៉ស្តទឹកជាជីរាវដែលបានមកពីការតែសំារធាតុសរីរាង្គ ដូចជាលាមកសត្វ(បែចៀវ មន់ ទា) ស្លកឹឈើ
សែស់ (ទនែ្ទានខែតែ អងា្កាញ់ កន្ធុថំែត សណ្តែកខ្មាច) និងទឹកនោមគោជាដើម។ 

       ជីទឹកបែសិនបើយើងធ្វើឱែយបានសែលួបួលវាសំបូរទៅដោយមីកែសូរីរាង្គ ដែលមនសារៈបែយោជន៍ដល់ជីជាតិ
របស់ដី។ ទន្ទឹមនឹងនែះក៏មនផ្ទុកនូវសារធាតុចិញ្ចឹមដែលរលាយរួចសែចអាចឱែយដំណាំងាយសែួលសែូបយក។  
បើយើងតែំរុក្ខជាតិដែលមនក្លិនខា្លាំងជីនែះក៏អាចជួយដែញសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញរុក្ខជាតិកុំឱែយមកជិតដែរ។
  - ចិញែ្ចាំស្លឹកឈើ និងធាតុផែសំផែសែងៗឱែយល្អិតៗ
  - ចែកធាតុផែសំ ស្លឹកឈើ លាមកសត្វចូលក្នុងបាវដោយវាស់បរិមណចែបាស់លាស់ និងដាក់ដុំថ្ម ក្នុងបាវ 
   ដើមែបីឱែយវាលិច (អាសែ័យតាមបទពិសោធន៍របស់កសិករ សូមមើលឯកសារជីធម្មជាតិរបស់អង្គការ 
    សែដាក) 
  - រួចដាក់វាចូលក្នងុពាង បនា្ទាប់មកទៀតចាក់ទឹកនោមនិងទឹក គែបពាងឱែយជិត បើមិនមនគមែបតែវូបែើ 
    ស្លកឹឈើ។ បរិមណទឹកដែលតែូវការស្មើនឹង២០ដងនែចំណុះជី។
  - តែូវគែបពាងជីឱែយល្អដើមែបីការពារកុំឱែយរុយពងដាក់ និងជះក្លិនស្អុយចែញមកកែ
  - ដាច់ខាតតែវូកូរជីរាល់ថ្ងែ ដោយ១ថ្ងែកូរ២ដង។ នៅពែលកូរម្តងៗតែវូកូរបែហែល៥នាទី ហើយកូរបង្វលិ 
    ទៅបង្វិលមក។ ការកូរមនសារៈសំខាន់ណាស់ពីពែះវានាំខែយល់អុកសុីសែនចូលក្នុងទឹកហើយបង្ក 
     លក្ខខណ្ឌឱែយពពួកមីកែូសរីរាង្គដែលរស់នៅតែូវការអុកសុីសែនមនសកម្មភាពខា្លាំង។ ផ្ទុយទៅវិញ

ក. វត្ថុធាតុដើម
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              បើយើងមិនកូរ នោះដីរបស់យើងនឹងសមែបូរទៅដោយពពួកមែរោគដែលមិនតែូវការខែយល់។
  - ជៀសវាងដាក់ធាតុផែសំថ្មីបន្ថែមចូលក្នុងពាង រង់ចាំបែើឱែយអស់សិនចាំដាក់ធាតុផែសំថ្មីម្តងទៀត។

រូបភាពទី១៥ របៀបកូរជីកំប៉ុស្តទឹក Copyright © CEDAC 2005

ខ. របៀបបែើជីកំប៉ុស្តទឹក

       - ៣សបា្តោហ៍កែយមកយើងអាចដួសទឹកជីយកទៅបែើបានដោយសារវាលែងមនក្លនិស្អយុ
       - គែសែចជីទឹក១លីតែលើផ្ទែដី១ម២ តែបើសែចលើស្លកឹដំណំាផ្ទាល់គែតែវូលាយជីជាមួយទឹកធម្មតាមួយ
          ទល់នឹងមួយ
       - យើងគួរសែច១សបា្តោហ៍ម្តង តែបើដំណំាជួបបញ្ហាខ្វះជីជាតិខា្លាងំ យើងអាចសែច២ទៅ៣ដងក្នងុ១សបា្តោហ៍
       - ដំណាក់កាលសំខាន់ៗសមែប់បែើជីទឹកមន៖ ពែលកូនដំណំាដុះលូតលាស់ មុនពែលចែញផ្កា ពែលដំណំា 
         ជួបរោគសញ្ញាប្លែក ឧ.ស្លកឹមនការប្តរូពណ៌ ឬដំណំាបងា្ហាញនូវរោគខ្វះជីជាតិ

2.4 គុណសមែបត្តិជីកំប៉ុស្ត

       - ជីកំបុ៉ស្តផ្តល់សារធាតុចិញ្ចមឹចែើនមុខដល់រុក្ខជាតិក្នងុរយៈពែលយូរៗមួយ កែពីនោះវាជួយឱែយដីយើងផុសល្អ
       - ជីកំបុ៉ស្តនំាមកនូវសត្វល្អតិជាចែើនមកដល់ដី។ ជាទូទៅសត្វទំាងនែះជួយដល់ជីជាតិរបស់ដី។
       - ជីកំបុ៉ស្តមិនសូវនំាគែប់រុក្ខជាតិផែសែងៗ ដូចជាស្មា មែរោគ និងជំងឺរុក្ខជាតិមកដីទែ ពីពែះពួកនែះភាគចែើន 
         តែវូបានសម្លាប់ក្នងុពែលជីកំពុងពុកផុយ។
       - មិនទាមទារឱែយយើងចំណាយលុយទិញធាតុផែសំផែសែងៗ
       - ការបែមូលកាកសំណល់រុក្ខជាតិ និងលាមកសត្វយកមកធ្វើជីក៏អាចជួយឱែយយើងសនែសំជីបានចែើនដែរ ហើយ 
          ថែមទាំងជួយសំអាតដល់បរិសា្ថានតាមមូលដា្ឋានទៀតផង។ ជីកំប៉ុស្តទឹកឆប់បានបែើហើយបានលទ្ធផល 
         លឿន និងជួយការពារដំណំាពីសត្វល្អតិ។
សរុបដើមែបីផលិតឱែយបានជីកំបុ៉ស្តដែលមនគុណភាពល្អគួរតែចងចំាចំណុចមួយចំនួនដូចខាងកែម៖
       - តែវូបែើសារធាតុសរីរាង្គ ឬធាតុចំរុះឱែយបានចែើនបែភែទ
       - គួរចៀសវាងយករុក្ខជាតិដែលមនជំងឺ ឬមនជាតិថា្នាពុំលពែះវាអាចមនឥទ្ធពិលដល់គុណភាពដី  និង
        សកម្មភាពរបស់ មីកែសូរីរាង្គក្នងុការបំបែកធាតុ ឬធ្វើជីពុកផុយ។
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បែភែទរុក្ខជាតិ ផលបែយោជន៍របស់វា

១. សណ្តែកសៀង - រយៈពែលលូតលាស់ ៩០-១១០ ថ្ងែ
- ផ្តល់អាសូត ៤០-៥០គ.ក/ ហ.ត

២. សណ្តែកបាយគែប់ធំ - រយៈពែលលូតលាស់ ៨០-៩០ ថ្ងែ
- ផ្តល់អាសូត ៥៥គ.ក/ ហ.ត

៣. សណ្តែកបាយគែប់ខ្មា - រយៈពែលលូតលាស់ ៧០ថ្ងែ 
- ផ្តល់អាសូត ៦០គ.ក/ ហ.ត

៤. សណ្តែកបាយគែប់ខៀវ - រយៈពែលលូតលាស់ ៦០-៦៥ ថ្ងែ 
- ផ្តល់អាសូត ៥៥គ.ក/ ហ.ត

៥. សណ្តែកអង្គុយ - រយៈពែលលូតលាស់ ៤៥ថ្ងែ សមែប់កួរ  និង៦០ថ្ងែ
  សមែប់គែប់ទុំ 
- ផ្តល់អាសូត ៦០គ.ក/ ហ.ត

៦. សណ្តែកអងែ - ដើមតែង់១-៤ម  រយៈពែល៤៥-៥០ថ្ងែដាំសមែប ់
  ធ្វើជីសែស់
- ផ្តល់អាសូត ៨០គ.ក/ ហ.ត

៧. ពពាយ - ដើមវារឡើងទែើង  រយៈពែល ៤៥-៥០ថ្ងែដំាសមែប់ 
  ធ្វើជីសែស់
- ផ្តល់អាសូត ៦០-៧០គ.ក/ ហ.ត

៨. សណ្តែកសែូវ - រយៈពែលលូតលាស់ ៦០ ថ្ងែសមែប់ធ្វើចំណីសត្វ 
- ផ្តល់អាសូត ៩០គ.ក/ ហ.ត

៩. ដំណាំជីសែស់រយៈពែលវែង ដើមកន្ធំថែត - ការលូតលាស់ដើមតែង់ កម្ពស់៤-៨ម
- ផ្តល់អាសូត ១២៥គ.ក ក្នុងជីវៈម៉ាស៥តោន

2.5 ជីសែស់

       ជីសែស់ជាដំណំាសមែប់ផ្តល់សារធាតុអាសូតដល់ដី និងដំណំាសំខាន់ៗដែលយើងដំា។ គែអាចដំាដំណំាជី
សែស់មុន ឬបនា្ទាប់ពីដំណាំសំខាន់ៗ ឬជួនកាលនៅពែលដែលដីសែនៅទំនែរពីការដាំដុះ។ កែយពីដាំបានពី 
សែ៤០-៥០ថ្ងែ គែអាចភ្ជួរកប់ទៅក្នងុដីនៅពែលរៀបចំដីសមែប់ដំាដំណំាសំខាន់ៗយកផល។ រុក្ខជាតិសមែប់ 
ធ្វើជីសែស់អាចដំាលើដីដែលមិនសូវមនជីជាតិធន់ នឹងភាពលិចទឹក ឬរំាងស្ងតួ ធន់នឹងសត្វល្អតិ ជំងឺ និងងាយ 
សែលួភ្ជរួលុបទៅក្នងុដី។

ក. និយមន័យ និងដំណើរការ

ខ. បែភែទជីសែស់ខ្លះៗ

       - គំនរជីកំបុ៉ស្តតែវូធានាឱែយមនខែយល់ចែញចូល ពែះវាឱែយមនសត្វតូចៗចែើនហើយពួកនែះបង្កឱែយមនជំងឺ។
 - ជីកំបុ៉ស្ដដែលយើងយកទៅបែើតែវូធានាវាឱែយបានពុកផុយ ឬកាច់អស់គ្មានកម្ដៅ បែសិនបើវាមិនទាន់ 
         កាច់អស់ នៅពែលយកវាទៅបែើវានឹងបញ្ចែញកម្ដៅ អាចប៉ះពាល់ដល់ឫសដំណំាដែលធ្វើឱែយដំណំារលួយ។ 
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មែរៀនទី៣ ការរៀបចំ និងការគែប់គែងដី

3.1 បែភែទដី

3.3 សមសភាគរបស់ដី

3.2 វិធីកំណត់អត្តសញ្ញាណបែភែទដី

       គែចែកដីជា៣បែភែទ គឺដីខែសាច់ ដីឥដ្ឋ និងដីលែបាយ (ឬដីកណ្តែង)។
 - គែប់ដីដែលមនអង្កត់ផ្ចិត ពី ០,០៥ ម.ម-២ ម.ម ហៅថាដីខែសាច់
 - គែប់ដីដែលមនអង្កត់ផ្ចិត ពី ០,០0២ ម.ម- ០,០៥ម.ម ហៅថាលែបាយឬដីកណ្តែង
 - គែប់ដីដែលមនអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង ០,០0២ ម.ម ហៅថាដីឥដ្ឋ។

       ដី៖ មនបីបែភែទគឺ ខែសាច់ លែបាយ និងដីឥដ្ឋ។

       ទឹក៖ ទឹកនៅក្នុងដីមនតួនាទីសំខាន់ណាស់ ពែះវាជាភា្នាក់ងាររំលាយ និងដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមពី
កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ។ ពែលដីមនសំណើមគែប់គែន់ រុក្ខជាតិងាយសែួលក្នុងការសែូបយកទឹក។ ពែល 
ខ្វះទឹកនៅក្នុងដី ដំណាំនឹងកែៀមសែពោន។

       ខែយល់៖ ខែយល់ស្ថិតនៅចនោ្លាះបែហោងដី។ ខែយល់មនសារៈសំខាន់ផ្តល់អុកសុីសែនឱែយឫសរុក្ខជាតិ និងពួក
មីកែូសារពាង្គកាយដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមដល់រុក្ខជាតិ។ ដើមែបីឱែយមនខែយល់ក្នុងដី គែតែូវភ្ជួរ ឬកាប់ដី និងដាក់ 
ជីធម្មជាតិ។

       សារធាតុសរីរាង្គ៖
  - កាកសំណល់សរីរាង្គដូចជាសាកសពសត្វ (ជន្លែន ដង្កវូ កណ្តរុ។)
  - កាកសំណល់រុក្ខជាតិ (ស្លកឹ មែក ផ្កា ដើម ឫស។)

បែភែទដី លក្ខណៈដី នៅពែលលុញជាដុំវែង ដីគឺជា...

ខែសាច់ចែើន គែើមខា្លាំង
មិនអាចលុញជា
ដុំវែងបាន

ដីខែសាច់ខា្លាំង

ខែសាច់មធែយម គែើមខា្លាំង
អាចលុញជាដុំវែងបានប៉ុន្តែ
មិនអាចពត់បានដោយគ្មាន
ការបាក់នោះទែ

 ដីខែសាច់

ពាក់កណា្តាលខែសាច់
ពាក់កណា្តាលលែបាយ

គែើម
ដុំវែងអាចពត់បានបន្តិចមុន 
ពែលបាក់

 ឥដ្ឋលាយខែសាច់

លែបាយផ្នែកៗ
ម៉ដ្ឋមនខែសាច់
តិចតួច

ដុំវែងអាចពត់បានបែហែល
កន្លះជុំ

 ឥដ្ឋលាយ
លែបាយ

លែបាយភាគចែើន
ម៉ដ្ឋមធែយម
ហើយស្អិត

ដុំវែងអាចពត់បានលើស
កន្លះជុំ

 
ដីឥដ្ឋភាគចែើន

លែបាយ
ម៉ដ្ឋខា្លាំង
ហើយស្អិត

ដុំវែងអាចពត់បានមួយជុំ
 

ដីឥដ្ឋ

 ........................

+

+

+

+
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បែភែទដី pH កំបោរ g/m2

ឥដ្ឋ

      ៦,០
      ៥,៥
      ៥,០
           ៤,៥

    ៤២០
    ៤២០
    ៨២០
    ១២០០

ដីលែបាយ ឬដីកណ្តែង

      ៦,០
      ៥,៥
      ៥,០
      ៤,៥

    ១៩០
    ៣៩០
    ៦៨០
    ៩៦០

ដីខែសាច់

      ៦,០
      ៥,៥
      ៥,០
      ៤,៥

    ១៤០
    ២៤០
    ៤២០
    ៦៧០

  - មមោកជាសារធាតុសរីរាង្គមនពណ៌ខ្មា ឬបែផែះដែលនៅជាប់នឹងដី។ មមោកមនលទ្ធភាពរកែសាទឹក 
              និងសារធាតុចិញ្ចមឹសមែប់ផ្តល់ឱែយរុក្ខជាតិ។

       មីកែសូារពាង្គកាយ៖ ដីដំាដំណំាមនផ្ទកុនូវភាវៈរស់តូចៗជាចែើនលានហៅថាមីកែសូារពាង្គកាយ ពួកមីកែូ
សារពាង្គកាយមនតួនាទីសំខាន់ក្នងុការបង្កើតសារធាតុចិញ្ចមឹ ដោយសីុកាកសំណល់សរីរាង្គជាបំណែកតូចៗ។ 
ពែលមីកែសូារពាង្គកាយងាប់សារធាតុចិញ្ចមឹនៅក្នងុខ្លនួរបស់វាកា្លាយជាសារធាតុចិញ្ចមឹដល់ដំណំា។

             សារធាតុខនិជ៖  នៅក្នងុដីមនធាតុរ៉ែចែើនយា៉ាងដូចជា អាសូត (N) ផូស្វរ(P) បូ៉តាសែយូម (K) កាល់សែយូម(Ca) 
ម៉ាញ៉ែសែយូម (Mg) ដែក (Fe) ម៉ង់កាណែស (Mn) ទង់ដែង (Cu) ស័ង្កសី (Zn)។

       តាមការសែវជែវរបស់អ្នកវិទែយាសាសែ្ត ដីកើតឡើងដោយសារការពុកផុយនែថ្មកែមឥទ្ធពិលនែអាកាសធាតុ
និងមីកែូសរីរាង្គ។ ថ្មដែលបង្កើតបានជាដីហៅថាថ្មមែ ឬថ្មកំណើត។ថ្មមែផែសែងៗគ្នាបង្កើតជា ដីបែភែទផែសែងៗ 
គ្នា។

3.4 pH ដី

ក. និយមន័យ

ខ. ការកំណត់ pH ដី

       pH គឺជាខា្នាតសមែប់វាស់កមែតិបាស និងអាសីុតក្នងុដី។

តារាងកមែិត pH របស់បែភែទដី

       - pH < ៧ ហៅថាដីអាសីុត មនរសជាតិជូរ
       - pH = ៧ ហៅថាដីណឺត
       - pH > ៧ ហៅថាដីបាស មនរសជាតិបែ

       ដីដែលអាចដំាដំណំាបានល្អគឺដីដែលមន pH ចនោ្លាះពី៥,៥ ទៅ ៨។ តែចំពោះបែភែទបន្លែស្ទើរតែទំាងអស់
តែូវការ pHពី ៥,៥-៦,៥។ ដីអាសុីតមិនប៉ះពាល់លើរុក្ខជាតិដោយផ្ទាល់ទែ ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់
ជីជាតិចិញ្ចឹមដល់ដំណាំ និងប៉ះពាល់ផងដែរដល់បរិមណនិងកមែិតលូតលាស់របស់មីកែូសរីរាង្គ។

       អ្នកដំាដំណំាតែវូចែះកែបែដីឱែយមនកមែតិ pH មួយសមសែបតាមតមែវូការដំណំាទើបទទួលបានផលល្អ។
ខាងកែមនែះគឺជាតារាងបងា្ហាញពីចំនួនកំបោរដែលតែវូបែើដើមែបីបង្កើនកមែតិ pH របស់ដីតាមបែភែទនីមួយៗ។

+

+
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3.5 លក្ខណៈដីមនជីជាតិល្អ 

        សមសភាគរបស់ដី     លក្ខណៈរបស់ដីល្អ
       - សារធាតុរ៉ែ ៤៥%     - ដីមនពណ៌ខ្មា តោ្នាត និងកែហម
       - សារធាតុសរីរាង្គ មមោក និងវត្ថុមនជីវិត ៥% - មនក្លិនល្អ
       - ខែយល់ ២៥%     - ជួយឱែយការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិខា្លាំង
       - ទឹក ២៥%     - សំបូរម៉ាកែូនិងមីកែូសារពាង្គកាយ

តារាងសង្កែតដី

សំណួរ ចម្លើយ

តើអ្នករកឃើញសារធាតុសរីរាង្គក្នុង
សែទាប់ណារបស់ដី? ក្នុងសែទាប់លើ

តើអ្នកអាចរកឃើញម៉ាកែូសារពាង្គកាយ 
ចែើនបំផុតនៅក្នុងផ្នែកណានែដី?

នៅសែទាប់លើនែដីពែះមនអាហារ ខែយល់ និងទឹកចែើនសមែប់ 
សារធាតុសរីរាង្គ (កែុម២គួរតែរកឃើញសារធាតុសរីរាង្គចែើន)

ដបីែភែទដចូម្ដែចដែលមនជជីាតចិែើន?
ជាកែុមដែលមនសារធាតុសរីរាង្គចែើន 
ឬតិច?

ដីដែលមនមីកែូសារពាង្គកាយ និងម៉ាកែូសារពាង្គកាយ
ចែើនគឺជាដីមនជីជាតិចែើនបំផុតពីពែះ៖
   - ពួកវាធ្វើឱែយសារធាតុសរីរាង្គពុករលួយ ដូច្នែះវាអាចសែូបយក 
     បានដោយដំណាំ
   - សារធាតុសរីរាង្គដែលងាប់គឺជាសារធាតុចិញ្ចមឹសមែប់រុក្ខជាតិ
   - សារធាតុសរីរាង្គដែលមនជីវិតអាចជួយជំរុញរុក្ខជាតិឱែយសែូប 
     យកសារធាតុចិញ្ចឹមនិងសែូបយកអាសូតពីបរិយាកាស

តើសែទាប់នែដីដែលមនឫសដុះ 
លូតលាស់ចែើនបំផុត?ហែតុអ្វី?

សែទាប់ខាងលើ ពែះវាសមែបូរសារធាតុសរីរាង្គ សារធាតុចិញ្ចមឹ 
ខែយល់ ទឹក និងអតិសុខុមបែណចែើន។ សែទាប់ខាងលើមនដីធូរ។

3.6 មូលហែតុដែលធ្វើឱែយដីខូច

       - មិនដំាដំណំាចមែះុគ្នា
       - ដុតកំទែចកំទីសរីរាង្គនៅលើកសិដា្ឋាន (ចំបើង និងកំទែចកំទីសរីរាង្គដទែទៀត)
       - បែើបែស់តែជីគីមីមួយមុខ
       - បែើបែស់ថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិមិនសមហែតុផល
       - មិនបានបន្ថែមសារធាតុសរីរាង្គទៅឱែយដី
       - មិនដំាដុះ និងមិនលប់កប់ពពួកដំណំាជីបែតងដូចជា៖ សណ្តែកបាយ សណ្តែកសៀង
       - មិនបានគែបដីដោយដំាដំណំាគមែបដី និងកែលគែបដី
       - ភ្ជួរជែពែក (ដែលធ្វើឱែយដីផ្ទែខាងលើដែលមនសារធាតុសរីរាង្គតែឡប់ចុះទៅកែមហើយដីខែសត់ជីជាតិ     
        តែឡប់ឡើងមកផ្ទែខាងលើវិញ)។

ក. កតា្តោមនុសែស
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       - ការជែបទឹកចូលហូរលាងសារធាតុចិញ្ចឹមចុះទៅសែទាប់ខាងកែម
       - ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នែពន្លឺពែះអាទិតែយទៅលើផ្ទែខាងលើដី
       - ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នែខែយល់ទៅផ្ទែខាងលើដីដែលបណា្តាលឱែយមនការហួតហើរទឹក

       សួនដែលមនដំណំាដុះលូតលាស់បានល្អដោយសារដីរបស់សួនមនជីជាតិល្អដែរ។ ដើមែបីគែប់គែងដីឱែយមន
ជីជាតិគែចែើនអនុវត្តនូវបច្ចែកទែសដូចខាងកែម៖
  - បើដីខែសាច់ពែកគែបន្ថែមនូវដីឥដ្ឋខ្លះៗ តែបើដីឥដ្ឋខា្លាំងពែកគែបន្ថែមដីខែសាច់ខ្លះ
  - បើដីជាំទឹកខា្លាំងគែតែូវធ្វើបែព័ន្ធរំដោះទឹកតាមរយៈការជីកចង្អូរកូនបែឡាយក្នុងសួន
  - បែើបែស់ជីធម្មជាតិជាពិសែសជីកំប៉ុស្តបំប៉នគុណភាពដី
  - ដាំដំណាំឆ្លាស់មុខដំណាំតាមរដូវ (ដំណាំបង្វិល)
  - គែបដីជាបែចាំដើមែបីការពារដីកុំឱែយតែូវកំដៅថ្ងែខា្លាំង និងការហូរចែះសឹករែចរឹលនៅសែទាប់ខាងលើ
  - ដាំដំណាំគមែបដី និងជីសែស់បែតង
  - មិនបែើជីគីមីនិងថា្នាំពុល ពែះវានាំឱែយសា្លាប់មីកែូសរីរាង្គក្នុងដី
  - មិនកាប់ដីតែឡប់ពីលើមកកែម គែន់តែបំផុសដីគែប់គែន់ហើយ
  - ដីដែលមនជាតិអាសុីតតែូវបាចកំបោរស ឬផែះអងា្កាមដុត

       ដើមែបីឱែយដីរបស់សួនអ្នកមនជីជាតិល្អជាប់ជានិច្ច វាទាមទារឱែយអ្នកអនុវត្តផ្គុចូំលគ្នានូវគោលការណ៍និង គំនិត
ដូចខាងលើនែះចូលគ្នាឱែយបានល្អ ជាពិសែសការបែើជីកំប៉ុស្ត ការគែប់ដីនិងការរៀបចំឱែយមនបែព័ន្ធបង្ហូរទឹក។

ខ. កតា្តោបរិសា្ថាន

3.7 របៀបរៀបចំដីសមែប់ដាំបន្លែ

ក. ការរៀបចំរងមុននឹងដាំ

ខ. របៀបធ្វើរងចង្អូរកណា្តាល

       - ភ្ជួរដីហាលចោល ២ឬ៣ដង យា៉ាងតិច ៧ ថ្ងែដើមែបីសម្លាប់មែរោគ ឬជំងឺ សត្វចងែដែលមននៅក្នុងដី
       - រាស់បំបែកដីឱែយល្អិត និងបានស្មើល្អ រីសឫសស្មាចែញឱែយអស់
       - រៀបចំប្លង់សួនតាមបែភែទដំណាំខុសៗគ្នាតាមទីកន្លែងដែលសមសែប
       - រងបន្លែតែូវនៅបណោ្តាយថ្ងែដើមែបីឱែយពន្លឺពែះអាទិតែយចែញចូលគែប់គែន់
       - នៅខែបែំងរងតែូវលើកកម្ពស់ ១០-១៥ ស.ម ចំណែករដូវវសែសា ២០-៣០ ស.ម
       - បែើជីកំប៉ុស្តស្ងួតទែប់បាតរង ១-២គ.ក/១ម២

       រងដំណាំដែលមនចង្អូរកណា្តាលជារងដែលគែជីកកូនរណ្តាវែងតូចនៅចំកណា្តាល បណោ្តាយតាមផ្ទែ រង។ 
គែបែើកូនចង្អូរតូចនែះសមែប់ដាក់ជីធម្មជាតិ និងសែចទឹក។ពែលដំណាំលូតលាស់ឫសរបស់វាបែមូលផ្តុំ 
នៅកន្លែងដាក់ជី និងសែចទឹកនោះ។   ការធ្វើរបៀបនែះងាយសែលួដល់យើងក្នងុការដាក់ជីនិងទឹកឱែយចំដំណំា 
តែម្តង។
 - លើកដីធ្វើរងតាមរបៀបធម្មតាដោយទទឹងរបស់រង ០,៨ - ១,៥ ម
 - បនា្ទាប់ពីលើករងហើយយើងយកចបមកជីកជាចង្អរូចំកណា្តាលដោយទទឹងចង្អរូមនបែហែល ០.៣ ម  
              និងជមែ០.៣ ម ដែរ
 - ពែលជកីចង្អរូហើយយើងរៀបដនីៅសងខាងឱែយបានស្មើ។បនា្ទាបម់កបែមលូជធីម្មជាតផិែសែងៗមកដាក ់
             តាមចង្អូរលាយជាមួយស្លឹកឈើនិងកាកសំណល់រុក្ខជាតិ (ជៀសវាងការបែើជីលាមកសត្វសុទ្ធ)។
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រូបភាពទី១៧ របៀបរៀបចំរងចង្អូរកណា្តាល

រូបភាពទី១៨  របៀបដាំបន្លែលើរងចង្អូរកណា្តាល

រូបភាពទី១៦ របៀបរៀបចំរងចង្អូរកណា្តាល

រូបភាពទី១៩  របៀបរៀបចំរងលើកខ្ពស់ Copyright © CEDAC 2005

គ. រងលើកខ្ពស់ ឬរងកាប់ជែ

Copyright © CEDAC 2005
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តារាងព័ត៌មនអំពីរបៀបរៀបចំរងបន្លែ

ការរៀបចំរង ផលបែយោជន៍

- កាប់ជារណ្តាយកដីចែញជមែ៣តឹក 
- យកអាចម៍ដីគរទុកមួយកន្លែង 
- បនា្ទាប់មកគែកប់បញ្ចូលនូវសារធាតុសរីរាង្គ 
  ជាពិសែសរុក្ខជាតិផែសែងៗនិងលាមកសត្វ 
  ខ្លះ (១/៤ នែបរិមណស្លឹកឈើ)ទើបលើក 
   ដីដាក់ពីលើកមែសយា៉ាងតិច១ចំអាមដែរ    
  (យកជីកំប៉ុស្ត ឬ លាមក សត្វពុកផុយមក 
  លាយជាមួយដីសែទាប់លើ) 
- សែចទឹកពីលើផ្ទែរងឱែយជោគរួចយកស្លឹក 
  ឈើគែបពី លើផ្ទែរងទុកចោលបែហែល 
   ១-២សបា្តោហ៍មុននឹងដាំ 
- សមែប់រងលើកខ្ពស់ក៏មនលំនាំដូចគ្នានែះ 
  ដែរ។ រងនែះមនលក្ខណៈសមសែបបំផុត 
  ចំពោះដំណាំណាដែលដីមិនសូវផុសល្អ ឬ 
  មនជាំទឹកខា្លាំង

- រុក្ខជាតិអាចចាក់ឫសបានសែួលដោយសារដីផុសល្អ
- រកែសាសំណើមក្នុងដីបានយូរហើយមិនសូវទាមទារឱែយមន 
  ការសែចទឹកញឹកញាប់(ជាពិសែសនៅពែលឫសចាក ់
  ដល់សែទាប់ជីដែលរលួយ)
- ផ្តល់ជីជាតិបន្តិចម្តងៗតាមរយៈភាគពុកផុយនែសារធាត ុ
  សរីរាង្គដែលមនក្នុងរណ្តា ឬពំនូក
- ទប់សា្កាត់ការហូរសឹកឬហូរចែះពែះទឹកជែប ចូលក្នុង 
  ដីបានលឿន
- អាចដំាដំណំាបន្លែបានម្តងទៀតកែយពីបែមូលផលហើយ 
  ដោយមិនចាំបាច់លើករងថ្មីគឺគែន់តែជែយដី ប៉ុន្តែតែូវប្តូរ 
  បែភែទដំណាំ

3.8 ការគែប់គែងទឹក

ក. សា្ថានភាពទូទៅ

        ទឹកគឺជាធាតុមួយដ៏សំខាន់សមែប់មនុសែស សត្វ និងរុក្ខជាតិ។ នៅលើផែនដីមនទឹកបែ ៩៧,២% ផែន
ទឹកកក ០,២%ទឹកកែមដី ០,៦២% បឹងទឹកសាបធម្មជាតិ ០,០០៩% សមុទែ និងបឹងទឹកបែ ០,០០៨% 
ក្នុងបរិយាកាស ០,០០១% ទឹកទន្លែស្ទឹង ០,០០០១% សរុប ៩៩,៨៣៨១%។

       ទឹកមនសារៈសំខាន់ចំពោះរុក្ខជាតិដូចជា៖
  - វាមននៅគែប់ផ្នែកទំាងអស់របស់រុក្ខជាតិ
  - មនតួនាទីជួយដឹកជញ្ជនូនូវសារធាតុចិញ្ចមឹផ្គត់ផ្គង់គែប់ផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ
  - ជាធាតុមួយសំខាន់ក្នុងការចូលរួមធ្វើរស្មីសំយោគ ដើមែបីផលិតអាហារសមែប់ចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិដុះ 
             លូតលាស់ផ្លែផ្កាបានល្អ។

        បើគ្មានទឹករុក្ខជាតិក៏គ្មានជីវិត តែបើមនទឹកចែើនពែកក៏អាចឱែយរុក្ខជាតិមួយចំនួនមិនអាចលូតលាស់បាន
ល្អដែរ។
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ខ. ការគែប់គែងទឹក និងបែើបែស់ទឹកឱែយបានល្អ

គ. វិធានការបែើបែស់ទឹកនៅរដូវបែំង

        វត្ថុបំណងក្នុងការគែប់គែងទឹកគឺ លែយា៉ាងណាកុំឱែយដីស្ងួតពែក និងទឹកដក់ជាប់ ឬដីជាំទឹកខា្លាំងពែក។ មន
ន័យថា គែលែយា៉ាងណាឱែយមនសំណើមសមរមែយល្អសមែប់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ។ គោលបំណងមួយ 
ទៀតគឺ ការបែើបែស់ទឹកឱែយមនបែសិទ្ធភាពក្នុងការសែចសែពដំណាំជាពិសែសនៅរដូវរាំងស្ងួត។

       បរិមណទឹកដែលតែូវសែច វាអាសែ័យលើបែភែទដំណាំ រដូវកាល និងលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ដី
  - បែភែទដំណំា៖ ជមែរបស់ឫស និងដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណំា។ ជាទូទៅ ដំណំាតែវូការទឹក 
              ចែើននៅពែលកំពុងលូតលាស់ មុនចែញផ្កា និងពែលចែញផ្កា។
  - បមែបមែលួតាមរដូវកាល៖ កម្តោនិងពន្ល ឺសំណើមនែខែយល់ និងបរិមណទឹកភ្លៀង។
  - ធម្មជាតិរបស់ដី៖ សមត្ថភាពរបស់ដីក្នងុការសែបូ ការរកែសាសំណើម និងការបញ្ចែញសំណើមឱែយដំណំា 
               សែូប។ ជាទូទៅដីសំបូរទៅដោយសារធាតុសរីរាង្គមនសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសែូបយក និងរកែសា 
              សំណើម។

        បើគ្មានទឹករុក្ខជាតិក៏គ្មានជីវិត តែបើមនទឹកចែើនពែកក៏អាចឱែយរុក្ខជាតិមួយចំនួនមិនអាចលូតលាស់បាន
ល្អដែរ។

        គំនិតល្អដែលអាចយកទៅអនុវត្តនៅរដូវបែំងមនដូចខាងកែម៖ 
  - គែបដីដើមែបីរកែសាសំណើម ដោយស្លឹកឈើ ឬចំបើង ឬសំណាញ់
  - បែើជីធម្មជាតិដើមែបីបង្កើនសមត្ថភាពរកែសាសំណើមរបស់ដី
  - ធ្វើជាសួនរង្វង់ ឬរងចង្អូរកណា្តាលដើមែបីងាយសែួលក្នុងការសែចទឹក (ទឹកដក់បានយូរ) ដំណាំ។
  - សែចជារបៀបដំណក់ៗ ឬសែចទៅតាមសែទាប់ដីខាងកែម (ការបង្កប់ក្អម ឬទុយោដែលមន
    បែហោងតូចៗ)
  - ដាំដំណាំណាដែលតែូវការទឹកតិចដូចជា សណ្តែកបាយ តែឡាច ប៉ែងបោ៉ាះ ល្ពៅ ឪឡឹក
  - ដាំដំណាំចែើនជាន់ ឬដាំកៀកៗគ្នាដើមែបីងាយសែចទឹកតែមួយកន្លែង
  - បែើបែស់ទឹកពីកាកសំណល់ផ្ទះបាយយកទឹកទៅងូតក្នុងសួន តែជៀសវាងកុំឱែយទឹកសាប៊ូហូរចូល។

        នៅរដូវវសែសា ដើមែបីជៀសវាងកុំឱែយមនភាពជាំទឹកខា្លាំង គែតែូវអនុវត្តនូវគំនិតសំខាន់ៗដូចខាងកែម៖
  - ធ្វើជាចង្អូរជួយរំដោះទឹកចែញកុំឱែយជាំទឹកខា្លាំង ឬជីកជារណ្តាតូចៗក្នុងសួន ហើយរណ្តានែះគែមន 
             ដាក់មែកឈើដើមែបីឱែយទឹកជែៀបហូរចូលទៅក្នុងដី
  - លើករងខ្ពស់ៗសមែប់ដាំដំណាំ ឬធ្វើរងរបៀបជាធ្នើ
  - ដាំដំណាំណាដែលអាចលូតលាស់បានល្អលើដីជាំទឹក ឬដីងាយជាំទឹក ឬតែូវការទឹកចែើនដូចជា តែវ 
              កា្តោត ភៅ្លាកង្កែប ជីរ ម្អម។

ឃ. វិធានការបែើបែស់ទឹកនៅរដូវវសែសា
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      ទឹកដែលយកមកបែើសមែប់សែចដំណំាមនបែភពមកពីទឹកភ្លៀង សនែសើម សែះ តែពំាង អណ្តងូ ពែមទំាង
បែើឧបករណ៍មួយចំនួនជំនួយឱែយការសែចសែពគែប់គែន់និងមនបែសិទ្ធភាព តាមរយៈ បែព័ន្ធបែឡាយតូចធំ  
ការតបណា្តាញទឹក ការស្តុកទឹកទុក ឬម៉ាសុីនបូម។

       ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសមែប់ដំណំាបន្លែមនសារៈសំខាន់ណាស់ដើមែបីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ការខ្វះទឹកអាចធ្វើ 
ឱែយដំណាំដុះលូតលាស់មិនបានល្អ ឬងាប់ផងក៏មន។

       ខាងកែមនែះជាលំណែនាំមួយចំនួនសមែប់បែព័ន្ធសែចសែពលើដំណាំបន្លែ៖
  - តែូវជីកចង្អូរពទ្ធ័ជុំវិញសួនបន្លែ
  - ជីកកូនសែះ ឬអណ្តូងសមែប់សែចសែពសួនបន្លែ។ បើបែើបែស់ទឹកអណ្តូងមិនតែូវបូមឬដង 
              សែចភា្លាមៗទែ តែូវមនអាង ឬពាងស្តុកយា៉ាងហោចណាស់កន្លះថ្ងែ មុននឹងយក ទៅសែចដំណាំ  
             ពែះការបូមភា្លាមៗក្នុងទឹកមនជាតិកំបោរចែើន ធ្វើឱែយដំណាំដុះលូតលាស់មិនបានល្អ
  - សែចទឹកដោយបែព័ន្ធ រហាត់ទឹក រង្វិលសាច ឬដំណក់។ចំពោះបែព័ន្ធដំណក់ គែអាចកប់ ពាងឬក្អម  
              ឬទុយោដែលមនចោះរន្ធតូចៗតាមចនោ្លាះផ្ទែរងដំណាំ
  - ការសែចដោយកម្លាំងមនុសែស ២-៣ដងក្នុង១ថ្ងែ

       ការថែរកែសាបែព័ន្ធសែចសែព៖
  - តែតួពិនិតែយបែព័ន្ធសែចសែពឱែយបានជាប់ជាបែចំា កំុឱែយស្ទះទឹក (ទុយោឬបំពង់ បាក់បែក ឬកកស្ទះ)

       មើលលែបឿនទឹកធ្វើយា៉ាងណាឱែយទឹកបានដល់គែប់ដំណំាទំាងអស់ក្នងុសួនដើមែបីធានាឱែយបានបែសិទ្ធភាពខ្ពស់
ទៅតាមតមែូវការរបស់ដំណាំ។

ង. លំណែនាំងាយៗមួយចំនួនសមែប់រៀបចំបែព័ន្ធសែចសែព

រូបភាពទី២០  របៀបសែចទឹកបន្លែ Copyright © CEDAC 2005



21

មែរៀនទី៤ បច្ចែកទែសដំាដុះដំណំាបន្លែ

4.1 គែប់ពូជ

លំណែនាំ ហែតុផល

ជែើសរីសបែភែទបន្លែដែលអាចដំាបានក្នងុតំបន់របស់អ្នក បន្លែខ្លះមិនសមសែបនឹងកែសែតែបរិសា្ថានរបស់ដំណំា

ជែើសរីសបែភែទបន្លែដែលផ្តល់បែយោជន៍ដល់ 
សុខភាពគែួសារ

កាត់បន្ថយការចំណាយលើថា្នាំពែទែយ

ជែើសរីសពូជបន្លែដែលមនឱជារសឆ្ងាញ់ ធ្វើឱែយសមជិកគែួសារចូលចិត្តបរិភោគ

ជែើសរីសពូជបន្លែដែលអាចលក់បានក្នុងទីផែសារ ទទួលបានតម្លែខ្ពស់

ជែើសរីសពូជបន្លែដែលធន់នឹងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយ
បែសិនជាអ្នកនៅដាច់សែយាល

បន្លែខ្លះពែលដឹកជញ្ជូនអាចខូចលក់បានថោក

ជែើសរីសពូជបន្លែដែលអ្នកចែះដឹងពីរបៀបដាំ មិនងាយនឹងបរាជ័យ

ជែើសរីសពូជបន្លែពីក្នុងសួនបន្លែផ្ទាល់ខ្លួន គុណសមែបត្តិ
តម្លែថោក មិនចំណាយ
អ្នកដឹងពីការធន់ទៅនឹងបរិសា្ថានក្នុងសែុក
អ្នកដឹងពីការដុះលូតលាស់របស់ពួកវា
អ្នកមនយោបល់ពីទិន្នផល
គុណវិបត្តិ
ពួកវាអាចមនការលាយចមែុះពូជទទួលទិន្នផល 
ទាបបើជែើសរីសនិងទុកដាក់មិនបានល្អ

ទិញពូជបន្លែពីកសិករផលិតពូជបន្លែដែលមនការ 
ទទួលសា្គាល់ពីមនែ្តីកសិកម្ម

គុណសមែបត្តិ
វាតែូវបានផលិតដោយអ្នកមនបំណិនតែឹមតែូវ
សុទ្ធជាងពូជដែលផលិតដោយខ្លួនឯងមនតំណ 
ពូជល្អបែសើរពែះវាមិនមនឆ្លងពូជពីវាលផែសែង
គុណវិបត្តិ
វាមនតម្លែថ្លែជាង

តារាងព័ត៌មនអំពីរបៀបជែើសរីសគែប់ពូជ

ក. ការជែើសរីសពូជ

        ពូជដែលតែវូដំាគួរជាពូជដែលមនបែវតិ្តចែបាស់លាស់ ពូជក្នងុសែកុមនដំណុះខ្ពស់៨០ភាគរយ គែប់ ធំពែញ
សុទ្ធមិនលាយ ពូជដែលបានមកពីការបែើជីធម្មជាតិ ធន់នឹងជំងឺ សត្វល្អិត និងអាកាសធាតុ ពូជដែលផ្តល់ 
ទិន្នផលចែើន ពូជដែលបែះលើកទី២ និងទី៣។
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ការទិញពូជនាំចូល គុណសមែបត្តិ
តែងតែផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់
គុណវិបត្តិ
ពួកវាមនតម្លែខ្ពស់ពែក
មិនអាចទុកពូជបាន តែូវទិញឡើងវិញរាល់ឆ្នាំ
មិនអាចដាំដុះនៅបែទែសយើង

ចាក់គែប់ពូជតែំបណ្តែតក្នុងទឹកពិនិតែយមើល 
គុណភាព

គែប់ដែលអណ្តែតជាពូជមិនល្អ

តែំគែប់ពូជក្នុងទឹក ធ្វើឱែយគែប់ពូជចែញពន្លក

 

 

គែប់ពូជខូច ឬមិនសូវមនគុណភាព

គែប់ពូជល្អ ឬមនគុណភាព

រូបភាពទី២១ របៀបពិសោធគុណភាពគែប់ពូជ
Copyright © CEDAC 2005
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តារាងព័ត៌មនអំពីរបៀបផលិតគែប់ពូជ

ខ. ការផលិតគែប់ពូជ

ជំនួយសា្មារតី ហែតុផល

ពីខែវិច្ឆិកាដល់មករាគឺជាពែលវែលាល្អបំផុតសមែប ់
ផលិតគែប់ពូជ

សីតុណ្ហាភាពទាប

រងសមែប់ផលិតគែប់ពូជចាំបាច់តែូវតែដាច់ដោយ 
ឡែកពីរងដាំបន្លែដែលដាំសមែប់បរិភោគ និងលក់

ជៀសវាងការឆ្លងជំងឺនិងកតា្តោចងែ ការឆ្លងលំអង

ដាំគែប់បែភែទបន្លែសមែប់ធ្វើការផលិតគែប់ពូជ 
ដាច់ដោយឡែកពីបែភែទបន្លែដទែ

ពួកសត្វល្អិត និងខែយល់មិនអាចបញ្ជូនលំអងផ្ការវាង 
ដំណាំបន្លែជាអាហារផែសែងដែលអាចឆ្លងលំអងនៅ 
ក្នុងសួនរបស់អ្នកបាន

ដាំដុះបន្លែសមែប់ផលិតគែប់ពូជនៅពែលវែលា 
ផែសែងគ្នា

ពួកវាមិនឆ្លងលំអងគ្នាទៅវិញទៅមកបានទែពីពែះ
គ្មានវិធីណាដែលពួកសត្វល្អិតឬខែយល់អាចចម្លង 
លំអងបានឡើយ

ធ្វើរងឱែយមនជីជាតិល្អ ផលិតបន្លែបែកបដោយសុខភាពល្អ

ដាំដុះតែកូនបន្លែណាដែលថោ្លាសនិងរឹងមំ ល្អសមែប់ដាំនៅជំនាន់បនា្ទាប់ទំនងផលិតឱែយបាន 
ទិន្នផលខ្ពស់របស់គែប់ពូជបន្លែបានល្អ

គែបផ្លែខ្ចីជាមួយបាវ(មធែយាបាយល្អសមែប់ដំណាំ 
វារដូចជាល្ពៅ ឪឡឹក តែសក់។)

ការពារពីការបំផ្លាញរបស់សត្វល្អិតនិងកណ្តុរ

ជែើសរីសយកតែផ្លែដែលទុំល្អសមែប់ទុកធ្វើពូជ គែប់ពូជដែលទុំមិនល្អមនសមត្ថភាពដុះពន្លកនិង 
កម្លាំងតិចតួច។

គែប់ពូជដែលទុំមិនបានល្អមនសមត្ថភាពសែូបយក 
ទឹកនិងអុកសុីសែនតិចតួច

បែមូលផលក្នុងពែលអាកាសធាតុមនពន្លឺ 
មិនមែនកំឡុងពែលភ្លៀងទែ

ជៀសវាងការស្អុយខូចគែប់ដោយភាពសើម

ដាក់ផ្លែដែលទុំឱែយចំពន្លឺថ្ងែ ហាលគែប់ពូជ

កុំហាលគែប់ពូជដោយពន្លឺថ្ងែយូរពែក កម្តោថ្ងែអាចធ្វើឱែយឆ្អិនគែប់ពូជ ហើយធ្វើឱែយគែប់ពូជ
មិនអាចមនដំណុះ និងដុះលូតលាស់មិនបានល្អ
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       - សម្ភារនិងទីកន្លែងដែលទុកដាក់គែប់ពូជតែូវតែសា្អាតហើយមិនលាយឡំជាមួយគែប់ពូជដទែ
       - សំអាតគែប់ពូជមុននឹងហាល សមែប់បន្លែខ្លះកំទែចកំទីតែវូយកចែញដោយការអំុ បុ៉ន្តែឧទាហរណ៍តែសក់ 
         ប៉ែងបោ៉ាះ ល្ពៅ តែូវសំអាតជាមួយទឹក
       - គែប់ពូជចំាបាច់តែវូស្តកុទុកនៅកន្លែងតែជាក់ ស្ងតួ និងមនម្លប់ ពីពែះដកដង្ហើមយឺតបំផុតនៅក្នងុកន្លែង 
          ទំាងនែះ ឬទុកដាក់នៅកន្លែងចងែ្កានបាយដែលមនផែសែង ដើមែបីជៀសវាងការបំផ្លាញពីសត្វល្អតិ (វិធីបុរាណ)
       - រកែសាទុកគែប់ពូជនៅក្នុងដប ឬកែវ បំពង់ឫសែសី ដោយបំពែញគែប់ពូជតែ១/៣ជាមួយផែះ ឬធែយូងដើមែបី 
         ការពារផែសិតកុំឱែយដុះលើគែប់ពូជ
       -  ពែលរកែសាទុកគែប់ពូជលើសពី២ខែ តែូវយកគែប់ពូជចែញពីដបមកហាលថ្ងែដើមែបីសម្ងួត។ តែូវប្តូរផែះ 
          ឬធែយូងផងដែរ
       - សរសែរឈ្មាះគែប់ពូជលើដប រួមជាមួយកាលបរិច្ឆែទនែការខ្ចប់ផងដែរ
       - ជានិច្ចកាលតែវូចែករំលែកគែប់ពូជជាមួយអ្នកដទែ ដូចនែះបើអ្នកបាត់បង់គែប់ពូជដោយបែការណាមួយ 
         នោះពួកគែនឹងមនគែប់ពូជបមែុងដើមែបីផ្តល់សងឱែយសមែប់សួនអ្នកវិញ។

គ. ការរកែសាទុកគែប់ពូជឱែយបានល្អ

4.2 ថា្នាលបណ្តុះកូនដំណាំ

ក. ថា្នាលបណ្តុះកូនផ្ទាល់ដី

       ការដំាដំណំាមនចែើនរបៀបដូចជាការដំាដោយគែប់ផ្ទាល់ ការដំាដោយបែើមែក ទង ដើម និងមើម និង ការ 
ដំាដោយបណ្តុះគែប់ ដកកូនទៅដាំឬស្ទូង។ដំណាំបន្លែជាចែើនបែភែទតែូវបានគែអនុវត្តការ ដាំរបៀបបណ្តុះ 
កូនជាមុនសិនមុននឹងដាំ ពែះវាមនលក្ខណៈបែសើរជាងការដាំដោយផ្ទាល់។

       ដើមែបីបណ្តះុកូនដំណំាឱែយដុះលូតលាស់បានល្អ យើងគួរគិតគូរឱែយបានចែើនទៅលើកតា្តោមួយចំនួនដូចជា ការ 
រៀបចំថា្នាលសមែប់បណ្តុះកូនដំណាំ ការលាយដីសមែប់បណ្តុះកូន និងវិធីការពារដំណាំកុំឱែយមនការបំផ្លាញ 
ពីសត្វល្អិត។

       - កាប់ដីហាលឬភ្ជរួឱែយបាន២-៣ដង ហើយមនជមែ១៥-២០ ស.ម រយៈពែល៧-១០ថ្ងែដើមែបីឱែយដីធូរ សម្លាប់
         មែរោគក្នុងដី និងកម្ចាត់ស្មា
       - លើកថា្នាលសាបដែលមនទទឹង០,៩-១ម និងបណោ្តាយ ២-៣ ម កម្ពស់ ១០-១៥ ស.ម នៅរដូវបែំង 
         ២០-៣០ ស.ម នៅរដូវវសែសា
       - បាចផែះ ឬកំបោរសដើមែបីសម្លាប់មែរោគនិងបនែសាបជាតិអាសុីតក្នុងដី
       - បែើជីកំប៉ុស្ត១គ.ក/ម២ ទែប់បាតរង
       - កាប់តែឡប់ចុះឡើងៗដើមែបីឱែយជីកំប៉ុស្តចូលលាយដីក្នុងរង រួចរាស់ឱែយបានស្មើល្អ។

រូបភាពទី២២ គុណវិបត្តិនែការសាបគែប់ដំណាំចែើនពែក Copyright © CEDAC 2005
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ខ. ថា្នាលបណ្តុះលើរានផុតពីដី

        - នៅរដូវភ្លៀងគែចែើនបណ្តុះកូននៅក្នុងកែសឬឡាំងឈើ ឬលើរានដែលមនជើងទែផុតពីដី 
        - កែលចំបើងបាតកុំឱែយដីហូរចែញ ហើយចាក់ដីដែលមនជីជាតិល្អកមែស់ ១៥-២០ ស.ម។ 
        - ជើងទែលាយបែងម៉ាសុីនជុំវិញកុំឱែយសែមោចឡើងសុីគែប់។ ចំពោះការរៀបចំដីបែហាក់បែហែលនឹង 
          ថា្នាលកូនផ្ទាល់ដីដែរ។

រូបភាពទី២៣ របៀបរៀបចំធ្នើបណ្តុះកូនបន្លែ 
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4.3 ការសាប

       - គែប់ពូជខ្លះតែវូការហាល/តែទឹំក១យប់មុននឹងយកទៅសាប ដើមែបីឱែយគែប់ពូជសែបូយកទឹកឆប់ដុះពន្លក
       - សាបស្តើងៗឱែយស្មើដែដោយលាយផែះឬខែសាច់៣ភាគ
       - សាបរោយជីកំបុ៉ស្តម៉ត់ លាយដីខែសាច់ពីលើ ពែលសាបកំុឱែយគែប់កប់ជែពែក (ជមែនែការកប់អាសែយ័ 
         លើទំហំរបស់គែប់)៣ដង នែទំហំគែប់
       - សែចទឹកឱែយសើមមុននឹងសាប ដើមែបីឱែយផ្ទែលើស្មើជៀសវាងធា្លាក់គែប់ពូជចូលជែពែកពិបាកដុះពន្លក
       - រោយមែសៅផែសាត់ឬផែះជុំវិញ ដើមែបីការពារកុំឱែយសែមោចចូលសុី 
       - គួរសាបនៅពែលពែកឹចនោ្លាះពីមោ៉ាង៧-៨ ឬពែលរសៀលមោ៉ាង៥ ធ្វើឱែយគែប់ពូជមិនតែវូពន្លថឺ្ងែខា្លាងំ គែប់ 
         ពូជដុះស្មើមិនមនការលូតដែញគ្នា
       - បែើស្លឹកឈើ ឬសែបែមុងគែប ២-៣ ថ្ងែ
       - សាបរួចរោយជីកំប៉ុស្តម៉ត់ លាយដីខែសាច់ពីលើ
       - ដករំលោះកូនកន្លែងដុះញឹក ឬកូនគ្មានសុខភាពល្អ
       - បែើជីកំប៉ុស្តទឹកបំប៉នពែលកូនដំណាំអាយុ១០ថ្ងែឡើង



26
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ការសែចទឹកឱែយជោគសើមមុន
ពែលដកកូនយកទៅស្ទូង

រូបភាពទី២៥ ថា្នាលបណ្តុះកូនបន្លែ

ការរកែសាកូនបន្លែក្នុងកនោ្ទាងក្នុង 
សួនបណ្តុះមុននឹងយកទៅស្ទូង

4.4 ការដកនិងការស្ទូងកូន

រូបភាពទី២៦ របៀបដកកូនបន្លែយកទៅដាំ Copyright © CEDAC 2005
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ជំនួយសា្មារតី ហែតុផល

ពិនិតែយមើលពែលវែលាចាប់តាំងពីការសាបរហូតដល់
បែមូលផលដើមែបីបា៉ាន់សា្មានពែលវែលាដែលតែូវការ
នៅក្នុងថា្នាលបណ្តុះ

ឧទាហរណ៍៖ បន្លែអាយុ១ខែគិតពីសាបរហូតដល ់
បែមូលផលតែូវការកូនបន្លែដែលមនអាយុពី១០ទៅ 
១៣ថ្ងែនៅក្នុងថា្នាលបណ្តុះ។

ឧទាហរណ៍៖ បន្លែអាយុ២ខែគិតពីសាបរហូតដល ់
បែមូលផលតែូវការកូនបន្លែដែលមនអាយុពី១៥ទៅ 
២០ថ្ងែនៅក្នុងថា្នាលបណ្តុះ។

ឧទាហរណ៍៖ បន្លែអាយុ៣ខែគិតពីសាបរហូតដល ់
បែមូលផលតែូវការកូនបន្លែដែលមនអាយុពី២០ទៅ 
៣០ថ្ងែនៅក្នុងថា្នាលបណ្តុះ។

បន្លែផែសែងៗគ្នាតែូវការពែលវែលាដើមែបីស្ទូងផែសែង 
គ្នា។កូនបន្លែដែលមនឫសចាស់ពែក 
ឬខ្ចីពែកនឹងមិនមនគុណភាពល្អឡើយ។

កាត់បន្ថយការសែចទឹកថា្នាលបណ្តុះជាបណ្តើរៗ 
កំឡុងពែល១សបា្តោហ៍មុនពែលស្ទូង

នោះវាជួយកាត់បន្ថយការលូតលាស់ស្លឹក និងតែួយ  
ប៉ុន្តែបន្តការជំរុញការលូតលាស់របសឫស។ នែះក ៏
ជួយកាត់បន្ថយភាពសន្លប់នៅពែលស្ទូង

មុនពែលដកតែូវសែចទឹកថា្នាលឱែយបានជោគជាំល្អ
ដើមែបីធ្វើឱែយដីធូរ ថា្នាលបណ្តុះទន់និងជៀសវាង 
ការដាច់ឫសនៅពែលដក

ចូរកុំធ្វើឱែយឫសកូនបន្លែដាច់ ដកវាថ្នមៗពីថា្នាលបណ្តុះ 
ដោយចាប់ផ្នែកខាងកែមនែដើមនិងរកែសាឱែយដីជាប់ 
នឹងឫសខ្លះ

ដើមែបីឱែយកូនបន្លែដុះលូតលាស់ល្អកែយពីស្ទូង

កំឡុងពែលស្ទូង កុំដាក់កូនបន្លែតែូវពន្លឺពែះអាទិតែយ 
សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ និងភ្លៀងខា្លាំង

នែះធ្វើឱែយកូនបន្លែកាន់តែខែសាយនិងបង្កើនភាពបែថុយ
បែថាននែការងាប់

ស្ទូងកូនបន្លែភា្លាមទៅលើដីដាំបន្លែ (អតិបរម 
៣០នាទីកែយពីដកចែញពីថា្នាលបណ្តុះ)

ដើមែបីឱែយកូនបន្លែដុះលូតលាស់ល្អកែយពីស្ទូង

កុំស្ទូងកូនបន្លែជែពែកទៅក្នុងដីដាំបន្លែ នែះអាចធ្វើឱែយរលួយដើម ឬងាប់កូនបន្លែតែម្តង

ចនោ្លាះកូនបន្លែយោងទៅតាមទំហំនែបន្លែដែលធ ំ
ពែញវ័យ

- មិនមនការបែជែងឫស
- កាត់បន្ថយការបែជែងយកពន្លឺ
- តម្លែចំណាយទាបជាង
- ទទួលបានខែយល់គែប់គែន់
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រូបភាពទី២៨ របៀបរៀបចំទែើងបន្លែ

រូបភាពទី២៧ គុណសមែបតិ្តនែការដាំកូនបន្លែតាមគម្លាតតែឹមតែូវ
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មែរៀនទី៥ ការរៀបចំការដំាដុះបន្លែ

5.1 សែចក្តីផ្តើម

        បែព័ន្ធនែការដាំដុះបានផ្តល់បានផ្តល់ការអនុគែះចែើនដល់ដំណាំបន្លែគែប់មុខក្នុងការរួមចំណែកកាត់
បន្ថយការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ជំងឺ និងស្មា។ ជាពិសែសបង្កើនការលូតលាស់បានល្អ ចំណែញការបែើបែស់ទឹក 
ចំណែញពែលវែលានែការថែទាំ និងកាដាក់ជី។ បែព័ន្ធនែការដាំដុះមនដូចជា៖ ការដាំដំណាំបន្លែចមែុះ  សួន 
រង្វង់ ការដាំដំណាំបន្លែជាចង្អូរកណា្តាល ការដាំបង្វិល ការដាំបន្លែ១មុខ និងដាំឆ្លាស់។

        ខាងកែមនែះជាដំណាំមួយចំនួនសំខាន់ដែលគួរជែើសរីសដាំសមែប់ផ្គត់ផ្គង់គែួសារ៖
 - ស្លឹកបាស  - តែប់គែប់បែភែទ - កែូចឆ្មា
 - ផ្ទី   - ម្ទែស   - ចែក
 - តែកួន   - ពពាយសែបែក  - ល្ហុង
 - ជែលង់  - សណ្តែកកួរ  - ឃ្លាក
 - ស្លឹកគែ  - មែះ   - ដំឡូងជា្វា
 - ជីគែប់បែភែទ  - ននោង  - ដំឡូងមី
 - ខ្ញី   - ខា្ជាយ   - តែឡាច
 - តែវ   - រំដែង   - ល្ពៅ
 - ដំឡូងដែខា្លា  - រមៀត   - តែសក់

រូបភាពទី២៩ គំរូទំហំសួនរង្វង់ Copyright © CEDAC 2005 រូបភាពទី៣០ របៀបដាំបន្លែលើសួនរង្វង់ 
Copyright © CEDAC 2005

5.2 របៀបដាំ

ក. របៀបដាំក្នុងសួនរង្វង់

        សួនរង្វង់មនលក្ខណៈសមសែបសមែប់ការដំាបន្លែផ្គត់ផ្គង់គែសួារនៅតំបន់ដែលខែសត់ទឹក ឬនៅរដូវខែសត់ទឹក។ 
នៅតំបន់ដែលមនដីហាប់ពែក ឬឥដ្ឋពែកសួនរង្វង់អាចនាំឱែយដីផុសបានល្អ។
 - ជាទូទៅគែយកដំណាំបន្លែដែលមនឫសវែងៗដូចជាពោត តែប់ ប៉ែងបោ៉ាះ ល្ហុង។ទៅដាំលើដីដែល 
              បានជីករណ្តាជារង្វង់រួច 
 - ជាការល្អគួរយកដំណំាទៅដំាតាមគែមខាងក្នងុរណ្តាដែលបង្កភាពងាយសែលួដល់ដំណំាក្នងុការចាក់ឫស 
   សែូបយកធាតុចិញ្ចឹម និងទឹក ពីក្នុងរណ្តា
 - ចំណែកខាងក្នុងរណ្តាគែតែូវបញ្ចូលទឹក ជីលាមកសត្វ ជីកំប៉ុស្ត ស្លឹកឈើ ឬជីសែស់ 
 - គែគួរបញ្ចូលទឹកនិងដាក់ជីធម្មជាតិមុនការដាំដំណាំបន្លែដើមែបីធ្វើយា៉ាងណាឱែយជីធម្មជាតិរលួយ ទើប 
              ដំណាំសែូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អ 
 - ការអនុវត្តបែបនែះជួយដល់ការសនែសំសំចែទឹក ជី និងការថែទាំ។
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       - យកកូនបន្លែទៅដាំនៅសងខាងចង្អូរ ដោយមនចនោ្លាះគុម្ពពី២០-៥០ ស.ម
       - ចង្អូរកណា្តាលតែូវបំពែញដោយស្លឹកឈើងាប់ ជីសែស់ ជីកំប៉ុស្ត លាមកសត្វ និងបញ្ចូលទឹកជាបែចាំ
       - ការដាំរបៀបនែះអាចកាត់បន្ថយការសែចទឹក និងថែមជីញឹកញាប់ ដំណាំដុះលូតលាស់បានល្អ។

ខ. របៀបដាំលើរងចង្អូរកណា្តាល

       - គែអាចដាំតែកួនលើរងទី១ ដាំខ្ទឹមឬជី (ដំណាំដែលមនក្លិនឆួល)ក្នុងរងទី២ និងបែភែទបន្លែបន្តបនា្ទាប ់
         ផែសែងៗទៀត។ ចនោ្លាះគុម្ពពី ២០-៥០ ស.មនិងចនោ្លាះជួរពី ៤០-៥០ ស.ម។

       - ការដាំរបៀបនែះមនន័យថា ដាំដំណាំចែើនមុខចមែុះគ្នាលើរងនីមួយៗ ដើមែបីបណ្តែញសត្វល្អិតចងែ។ 
          ការដាំតែូវមនចនោ្លាះគុម្ពពី២០-៥០ ស.ម និងចនោ្លាះជួរពី ៤០-៥០ ស.ម។

គ. របៀបដាំឆ្លាស់

ឃ. របៀបដាំចមែុះ

ង. ការដាំបង្វិល

       - ការដាំបង្វិលដើមែបីជួយកែបែគុណភាពដី អាចទប់សា្កាត់ការកកើតឡើងសត្វល្អិត ស្មា និងជំងឺពីពែះ 
     សត្វល្អិតដែលធា្លាប់តែបំផ្លាញតែូវផ្លាស់ប្តូរទៅទីកន្លែងផែសែង ឬដោយសារគ្មានចំណី។ ការដាំបង្វិលអាច 
         ផ្លាស់ប្តូរមុខដំណាំកែយពែលបែមូលផលរួច ឬ១រដូវកាលម្តង។

រូបភាពទី៣១ របៀបដាំបន្លែលើរងចង្អូរកណា្តាល Copyright © CEDAC 2005
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រូបភាពទី ៣២ ការបែងចែកកែុមដំណាំទៅតាមតំរូវការជីវជាតិដី Copyright © CEDAC 2005

បន្លែយកស្លឹក និងផ្លែ
តែូវការសែូបជីជាតិដីខា្លាំង

ពពួកសណ្តែកសែូប 
ជីជាតិីតិច និងផ្តល ់
ជីជាតិដល់ដីវិញផង

ពពួកដំណាំយកមើម
វាតែូវ ការសែូបជីជាតិ 
ដីមធែយម

5.3 បែតិទិនដាំដុះ

បន្លែ មករា កុម្ភៈ មិនា មែសា ឧសភា មិថុនា កក្កដា សីហា កញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ

ស្ពែកោ្តោប

តែសក់

ខាត់ណាស្លឹក

ផ្កាខាត់ណា

សាលាដ

តែឡាច

តែប់
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5.5 ការគែបដី

       ការគែបដីផ្តល់នូវផលបែយោជន៍ជាចែើនដូចជា៖
  - ជួយរកែសាសំណើមឱែយបានយូរ
  - ផ្តល់ភាពតែជាក់ដល់គល់ដំណាំ និងបង្កើនការលូតលាស់របស់ដំណាំ
  - ផ្តល់ជាជំរកដល់មីកែូសាពាង្គកាយដែលជាសត្វមនបែយោជន៍ ធ្វើឱែយដីធូរ
  - ការពារកុំឱែយស្មាដុះរំខានដល់ដំណាំ
  - នៅពែលគមែបរលួយ វាកា្លាយជាសារធាតុចិញ្ចឹម
  - ការពារការហូរចែះដី ការជែបទឹក និងការហួតទឹក

រដូវ សីតុណ្ហាភាព (Co) កមែិតទឹកភ្លៀង(ម.ម) ការធា្លាក់ភ្លៀង(ថ្ងែ)

ដើមរដូវបែំង (វិច្ឆិកា - មករា) ២១ -៣៣ ១៧៤ ១៣

ចុងរដូវបែំង (កុម្ភៈ - មែសា) ២៥- ៤០ ១០៤ ១០

ដើមរដូវវសែសា (ឧសភា - កក្កដា) ២២- ៣៤ ៤៣៣ ៤៥

ចុងរដូវវសែសា (សីហា - តុលា) ២១- ៣៣ ៦៣២ ៥៥

តារាងព័ត៌មនអំពីរបៀបជែើសរីសរដូវដាំដុះ

5.4 កតា្តោសំខាន់ៗដែលជំរុញការលូតលាស់ដំណាំបន្ថែម

       - យកចិត្តទុកដាក់លើការកែលម្អ ថែរកែសាដី
       - ការធានាឱែយដំណាំមនការចាប់ផ្តើមបានល្អនៅក្នុងសួន
       - ការជែើសរីសទីកន្លែងដាំបានសមសែប
       - ចនោ្លាះគុម្ព ២០-៨០ស.ម និងចនោ្លាះរង ៤០-៥០ស.ម
       - គែបកូនដំណាំក្នុងរយៈពែល៧ថ្ងែ
       - សែចទឹក២-៣ដងក្នុង១ថ្ងែ
       - បន្ថែមជីធម្មជាតិតាមអាយុកាលដំណាំ
       - ដកស្មាបំផុសដីឱែយបានល្អ
       - ជែួយដីឱែយបានទៀងទាត់ ១អាទិតែយម្តង
       - បែើបែស់ថា្នាំធម្មជាតិបាញ់ការពារនិងកម្ចាត់សត្វល្អិតបំផ្លាញ
       - ដកកូនដំណាំដែលពុំសូវលូតលាស់និងយកកូនដំណាំណាល្អមកជំនួស
       - ដកដំណាំដែលមនសត្វល្អិតនិងជំងឺបំផ្លាញចែញ(ពិនិតែយសួនជាបែចាំ)
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                   សូមធ្វើដូចខាងកែមនែះ ពីពែះ

បែើជីកំប៉ុស្តធម្មជាតិដែលវាកាច់រលួយល្អ។ សូម 
បែកដថាវាមិនក្តោ ហើយមនក្លិនសែស់បែហើរ

កំប៉ុស្តល្អអាចផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមហើយកែលម្អចរន្ត 
ខែយល់ និងសមត្ថភាពផ្ទុកទឹកបានល្អ

សូមគែបដំណាំរបស់អ្នកជាមួយចំបើង ស្លឹកចែក 
ស្លឹកតោ្នាត ស្លឹកដូង

- វានឹងរឹតតែបិតស្មាមិនឱែយដុះពែះខ្វះពន្លឺពែះអាទិតែយ
- ដីនឹងមិនហាប់ដោយតែូវភ្លៀងផ្ទាល់
- វានឹងរកែសាសំណើមដីដោយការរឹតតែបិតការហួតហើរ
- ដីនឹងបង្កើនជីជាតិពីពែះវានឹងរលួយកា្លាយជាកំប៉ុស្ត

ដាំដំណាំផែសែងៗគ្នាក្នុងចំការតែមួយ៖ ដូចជាការ 
ដាំដំណាំឆ្លាស់ ដំណាំបង្វិល និងការដាំដំណាំចមែុះ

- នែះនឹងរឹតតែបិតចំនួនសត្វល្អិតចងែ និងជំងឺពីពែះ 
  ពួកវាចូលចិត្តដំណាំតែមួយមុខ
- វានឹងទាក់ទាញសត្វមនបែយោជន៍កាន់តែចែើន
- ដំណាំមួយចំនួនអាចធ្វើឱែយសត្វល្អិតចងែមិនហា៊ាន 
   មកជិត
- ជីជាតិដីកើនឡើងជាពិសែសដោយសារដំណាំដែល
  សែូបយកជាតិអាសូត (ជីសែស់)

រូបភាពទី ៣៣ ការគែបដីដើមែបីរកែសាសំណើម និងរកែសាជីវជាតិដី Copyright © CEDAC 2005

       សា្ថានភាពដីរបស់សួនអាចមនលក្ខណៈខុសគ្នាដោយអាសែយ័ទៅលើសា្ថានភាពខ្ពស់ទាប ភាពជិតឬឆ្ងាយពី 
ទឹកភាពទទួលម្លប់ឬពន្លឺថ្ងែគែប់គែន់។ ដូចនែះនៅពែលរៀបចំប្លង់ដាំដុះ គែតែូវគិតពីបញ្ហាទាំងអស់នែះ៖
  - កន្លែងដែលមនម្លប់ចែើន តែូវដាំដំណាំដែលធន់នឹងម្លប់ដូចជា ម្នាស់ ជីរណា រមៀត រំដែង សាគូ ខ្ញី
  - កន្លែងទាបហើយងាយដក់ទឹក តែូវដាំដំណាំដូចជា តែកួន តែវ កា្តោត ម្អម ភៅ្លាកង្កែប កញ្ឆែត
  - កន្លែងនៅជិតទឹក តែូវដាំដំណាំតែូវការទឹកចែើន ឬទាមទារសែចទឹកញឹកញាប់ដូចជា ស្ពែ សាលាដ   
              ខ្ទឹម ខាត់ណា ស្ពែកោ្តោប។
  - កែពីនែះ គែគួរបែើដីសួនដែលមនឱែយមនបែសិទ្ធភាពតាមរយៈការអនុវត្តនូវការដាំដុះតាមរបៀប 
             ចែើនជាន់ និងការដាំតាមរបង ឬការដាំធ្វើជារបងរស់។ 
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5.6 កតា្តោដែលធ្វើឱែយប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ដំណាំបន្លែ

       - មិនបានកែទមែង់ដី
       - ការបែើបែស់ជីគីមី
       - ការបែើបែស់ថា្នាំពុលគីមី
       - ការសែចទឹកគំហុក
       - ការរៀបចំរងមិនតែឹមតែូវតាមបច្ចែកទែស
       - គម្លាតនែការដាំមិនសមសែប
       - ដាំមិនតែូវនឹងរដូវកាល
       - មិនបានកម្ចាត់និងការពារសត្វល្អិត ជំងឺ ស្មា
       - ការជែើសរីសបែភែទបន្លែយកមកដាំមិនសមសែបនឹងកមែិតpH របស់ដី
       - មិនបានជែួយដី និងសំអាតស្មា
       - បែើបែស់ជីធម្មជាតិមិនតែូវនឹងអាយុកាលដំណាំ។

ដាំដំណាំនៅពែលវែលាសមសែប(អាសែ័យលើ 
បែភែទដំណាំ)។ នៅពែលអាកាសធាតុមិនក្តោពែក  
នៅពែលមនទឹកគែប់គែន់ និងនៅពែលដែលមន 
សត្វល្អិតចងែតិចតួច

- សត្វល្អិតចងែមួយចំនួនមិនចូលចិត្តពែលវែលាពិត
  បែកដរបស់ឆ្នាំទែ (ឧទាហរណ៍៖សីតុណ្ហាភាពកាន់
  តែតែជាក់នាំឱែយការលូតលាស់របស់សត្វចងែយឺត  
  សីតុណ្ហាភាពកាន់តែខ្ពស់ វាបង្កើនលែបឿននែការ
  លូតលាស់។បែសិនបើនៅរដូវក្តោការកកើតរបស់ 
  សត្វល្អិតអាចមនចែើនជាងក្នុងរដូវតែជាក់)
- ទឹកគឺមនសារៈសំខាន់សមែប់ការដាំដុះបន្លែ
- ដំណាំខុសគ្នាមនតមែូវការទឹកនិងសីតុណ្ហាភាព 
  ខុសគ្នាដែរ។

រៀបចំដីឱែយបានតែឹមតែូវ និងលាយជាមួយជីកំប៉ុស្ត

- វានឹងបង្កើនជីជាតិ
- វានឹងធ្វើឱែយដីកាន់តែធូរ
- វានឹងធ្វើឱែយការហូរទឹកចែញបែសើរឡើងនិងជួយ 
  ការពារការរលួយឫស

កសាងបែឡាយតូចៗនៅក្នុងនិងជុំវិញចំការ
- វានឹងបង្ហូរទឹកដែលលើសចែញឆ្ងាយពីឫស
- វានឹងការពារជីធម្មជាតិពីការហូរចែញទៅឆ្ងាយ

ការសែចសែពដំណាំជាមួយធុងផ្កាឈូក
- ការសែចទឹកឆ្មាៗចែញពីធុងផ្កាឈូកធ្វើឱែយមន 
  ផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ដី និងដំណាំ
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មែរៀនទី៦ ការគែប់គែងកត្តែចងែ

6.1 ការវិភាគពីកតា្តោចងែ

       បច្ចបុែបន្ននែះកសិករភាគចែើនដែលបែកបមុខរបរធ្វើសែ និងដំាដំណំាបន្លែតែងតែជួបបែទះនូវបញ្ហាជាចែើន
ដូចជាជំងឺរុក្ខជាតិ ស្មាដុះចែើន សត្វល្អិតសុីបំផ្លាញដែលធ្វើឱែយដំណាំរបស់ពួកគត់ទទួលបាននូវទិន្នផលទាប 
និងលូតលាស់មិនបានល្អ។ ដើមែបីដោះសែយបញ្ហានែះមនកសិករមួយចំនួនធំបានចំណាយថវិកាចែើនទិញ 
ថា្នាំពុលគីមីយកមកបែើបែស់ក្នុងបំណងការពារដំណាំ។ យើងឃើញថាការបែើបែស់ថា្នាំពុលគីមីនែះមិនតែឹម 
តែចំណាយថវិកាចែើនប៉ុណោ្ណោះទែ ថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបែើបែស់ក៏ដូចជាអ្នកបរិភោគ និង 
ប៉ះពាល់បរិសា្ថានទៀតផង។  

       ការគែប់គែងកតា្តោចងែតាមលក្ខណៈធម្មជាតិមនភាពងាយសែួល និងចាំបាច់ណាស់សមែប់កសិករដែល 
ដំាបន្លែសរីរាង្គ ពែះវាជាការងារមួយទាមទារនូវការយកចិត្តទុកដាក់ និងបទពិសោធន៍ជាចមែបងក្នងុការបែើបែស់ 
រុក្ខជាតិពីធម្មជាតិដែលតាមតំបន់នានា។

ក. និយមន័យកតា្តោចងែ

ខ. មូលហែតុដែលកកើតកតា្តោចងែ

       កតា្តោចងែរបស់ដំណាំមន៖
  - សត្វល្អិត៖ ដែលសុីបំផ្លាញដំណាំ និងនាំរោគដល់ដំណាំធ្វើឱែយទិន្នផលថយចុះដូចជា ពពួកកណ្តូប 
              ដង្កូវយោលទោង ចែ ទៀកគូ សែមោច សែឹង កញ្ចែ ទែីប ចងែិត ខ្មុល ដង្កូវហ្វូង។
  - ស្មាដែលដណ្តើមជីជាតិពីដំណាំ៖ វារស់បែណាំងជាមួយដំណាំ និងផ្តល់ជាជំរកដល់សត្វល្អិតនិង
              ជំងឺ ដូចជា ពពួកស្មា កក់។
  - ភា្នាក់ងារបង្កជំងឺ៖ ធ្វើឱែយរុក្ខជាតិកើតជំងឺ ដំណាំលូតលាស់មិនល្អ ខូចខាតនិងមិនបានផលចែើន។ 
              ពពួកភា្នាក់ងារបង្កជំងឺទំាងនោះមនដូចជាផែសិត បាក់តែរី ណែម៉ាតូត វីរុស។

       កសិករគួរតែយល់ដឹងនិងជៀសវាងកតា្តោចងែជាចែើនដែលនាំឱែយកើតកតា្តោចងែដូចជា៖
  - ការដំាដំណំាឯកវបែបកម្មនៅលើដីដដែលៗ អាចនំាឱែយងាយកើតនិងការលូតលាស់នូវបែភែទសត្វល្អតិ 
              ចងែនានា
  - ការបន្តបែើថា្នាពុំលគីមី គឺវាអាចធ្វើឱែយសត្វល្អតិវាធន់នឹងថា្នាពុំល ពែមទំាងសម្លាប់សត្វល្អតិមនបែយោជន៍ 
            ក្នុងធម្មជាតិ
  - អាកាសធាតុបែបែលួមិនសមសែប ស្ងតួឬក្តោពែក ឬភ្លៀងជោគជំាពែក
  - សត្វល្អតិបំផ្លាញរុក្ខជាតិដោយទុកសា្នាមរបួសលើសរីរាង្គរុក្ខជាតិធ្វើឱែយមែរោគងាយជែៀតចូល
  - សំបូរស្មាចងែដែលជាជំរកសត្វល្អតិ
  - ការបាត់បង់នូវសត្វមនបែយោជន៍ដូចជាកង្កែប គីង្គក់ ពីងពាង ពស់។
  - ការបែើបែស់ជីគីមីមិនបានតែមឹតែវូ ជាពិសែសការបែើជីគីមីចែើនពែកដូចជាជីស (ជីអុ៊យរែ)នំាឱែយកើត 
             សត្វចងែចែើន
  - ដីខ្វះជីជាតិបង្កឱែយដំណំាដុះលូតលាស់មិនបានល្អ ងាយសែលួរងការបំផ្លាញ
  - ដីជំាទឹកចែើនពែកបង្កឱែយដំណំាដុះលូតលាស់មិនបានល្អ ងាយសែលួរងការបំផ្លាញពីកតា្តោចងែ
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វដ្តកសិកម្មគីមី

ធ្វើឱែយកង្វក់ដល់ដី 
ទឹក ខែយល់ អាហារ

គែះថា្នាក់ដល់សុខភាព គុណភាពអាហារថយចុះ

ការខែសាះជីជាតិដី

ដំណាំមនសុខភាពមិនល្អ

សត្វល្អិតផ្ទុះឡើង

ដំណាំឯកវបែបកម្ម

ងាប់សត្វ
មនបែយោជន៌

សត្វល្អិតធន់
ថា្នាំពុល

ជីគីមី

ពូជទំនើប

ថា្នាំពុលគីមី
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6.2 វិធានការការពារកតា្តោចងែ

  វិធានការដ៏សាមញ្ញដោយមិនចំណាយថវិកាចែើន និងមិនចំាបាច់បែើសារធាតុពុល ដោយគែន់តែអនុវត្ដដូច 
ខាងកែម៖
 ការដាំដំណាំចមែុះ
  គួររៀបចំឱែយមនដំណាំចែើនមុខ ឬដាំចមែុះមុខ ពែះការដាំរបៀបនែះវាមនបែយោជន៍ដូចជា 
  ធ្វើឱែយសត្វ ពិបាកនឹងមកបំផ្លាញដោយសារសត្វមួយចំនួនវាតែូវការសុីបំផ្លាញតែបែភែទដំណា ំ
  មួយដែលវាចូលចិត្តបុ៉ណោ្ណោះ។ គែតែវូដំាបន្លែមនក្លនិឆួលដូចជាស្លកឹគែ ពពួកជី ខ្ទមឹ។ ដើមែបី 
  បណ្តែញសត្វល្អតិចងែ។

  ឧទាហរណ៍៖ តែចៀកគូឬដង្កវូយោងទោងចូលចិត្តសីុបំផ្លាញតែស្ពែ វាមិនដែលសីុប៉ែងបោ៉ាះ តែប់  
             ឬខ្ទមឹឡើយ។

      ការការពារមនតួនាទីយា៉ាងសំខាន់ ដែលជានិច្ចកាលវាតែងមនតម្លែថោក និងមនបែសិទ្ធភាពជាងការ 
ពែយាបាល។ ខាងកែមនែះជាវិធានការមួយចំនួនដើមែបីកម្ចាត់កតា្តោចងែរបស់ដំណាំបន្លែ៖

កែសែតែសាសែ្តៈ ជំនាញក្នុងការដាំដំណាំ បង្ហូរទឹក ដីមនជីជាតិ គែប់គែងស្មា។

ក. វិធានការកែសែតែសាសែ្ត

  ការដំាដំណំាឆ្លាស់
   គួររៀបចំឱែយមនដំណំាឆ្លាស់រងគ្នា ចំពោះដំណំាធម្មតានិងដំណំាមនក្លនិឆួល ពែះដំណំា 
   មនក្លនិឆួលអាចជួយបណ្តែញសត្វល្អតិចងែខ្លះ។

   ឧទាហរណ៍៖
   - ដំាខ្ទមឹឬសណ្តែកកួរឆ្លាស់រងជាមួយដំណំាស្ពែ គឺស្ពែ២រងឆ្លាស់ជាមួយខ្ទមឹឬសណ្តែកកួរ១រង
   - ស្ពែជែក់ឬខាត់ណា ដំាឆ្លាស់ជាមួយខ្ញ៖ី ដំាស្ពែនៅលើខ្នើយនែរងខ្ញី
   - ដំាប៉ែងបោ៉ាះ ឬម្ទែស ឬល្ហងុនៅតាមគែមរងស្ពែ
   - ដំាដំណំាមនក្លនិឆួលជាមួយបន្លែ

តារាងបែភែទដំណាំដែលគួរដាំលើសួនដំណាំឆ្លាស់

បែភែទដំណាំមនក្លិន របៀបដាំជាមួយស្ពែនិងកំណត់សម្គាល់ផែសែងៗ

សែបែរឿង ដាំនៅចនោ្លាះរងស្ពែ និងនៅជុំវិញចំការតាមជាយរបងសួនដំណាំ

មែះពែ អាចដាំជារង ដោយឆ្លាស់ជាមួយរង ដាំចនោ្លាះរង ឬដាំនៅជុំវិញចំការ

ជីគែប់មុខ អាចដាំជារងដោយឆ្លាស់ជាមួយរងស្ពែ

ស្លឹកគែ ដំានៅជំុវិញចំការ ហើយនៅពែលលា្ងាចយើងអាចបូតស្លកឹវាបាចនៅតាមរងដំណំា

ខ្ទឹមស្លឹក អាចដាំជារងដោយឆ្លាស់ជាមួយរងស្ពែ
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  ការដំាបង្វលិ
   ដំណំាដែលជាបែភែទខុសគ្នាមិនគួរដំាលើកែបាលដីជាប់គ្នាទែហើយក៏មិនតែវូដំានៅកន្លែងដូចគ្នា 
   សមែប់រដូវ២បន្តបនា្ទាប់ដែរ។ ការដំាបង្វលិវាជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនូវសត្វល្អតិនិងជំងឺ។

  ការដំាដំណំាអនា្ទាក់
   មធែយាបាយនែះមនន័យថា គែដំាដំណំា១មុខទៀតនៅក្នងុចំការដើមែបីទាក់ទាញសត្វល្អតិចងែឱែយ 
   ចែញឆ្ងាយពីមុខដំណំាដែលគែចង់ដំាយកផលសមែប់បរិភោគឬលក់ដូរនៅផែសារ ឧទាហរណ៍  
   គែដំាស្ពែខៀវក្នុងចំការស្ពែកោ្តោបដើមែបីទាក់ទាញសត្វល្អិតចងែជាពិសែសដង្កូវយោងទោងពី 
   ពែះសត្វល្អិតនែះចូលចិត្តស្ពែខៀវជាងស្ពែកោ្តោប។

  ការជែើសរីសគែប់ពូជធន់
   ជំងឺជាធម្មតាកើតឡើងដោយសារគែប់ពូជមិនល្អ។ ការជែើសរីសគែប់ពូជបានល្អអាចកាត់ 
   បន្ថយជំងឺបានយា៉ាងចែើន។ ដើមែបីធានាថាយើងបានពូជល្អមកដាំបន្ត គឺយើងតែូវជែើសរីស  
   និងទុកដាក់ពូជដោយខ្លួនឯង។

  ការសម្អាតគែប់ពូជមុនពែលដំា
   ការសម្អាតគែប់ពូជដោយលាយជាមួយទឹកនោមគោ ឬលាមករាវៗ ឬសំដិលហាលថ្ងែ 
   រយៈពែល២ឬ៣មោ៉ាង មុនពែលយកទៅដាំធ្វើឱែយគែប់មនកម្លាំងក្នុងការដុះលូតលាស់ ពុំ 
                       សូវមនការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត។

  ការភ្ជរួរាស់ដី
   ការភ្ជួររាស់ដីមនសារៈសំខាន់ក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺ សត្វល្អិត ណែម៉ាតូត និងជាពិសែសកម្ចាត ់
   ស្មាចងែដែលជាជមែកសត្វល្អិត និងជំងឺ។

 ការបែើជីធម្មជាតិ
  ជំងឺខ្លះកើតឡើងដោយសារដីមនជំងឺសែប់ ឬដីខែសត់ជីជាតិ។ ដីដែលមនខែយល់ ចែញចូលល្អ 
  ពោលគឺដីធូរ និងការបែើជីធម្មជាតិជាវិធីមួយអាចជួយកាត់បន្ថយកតា្តោចងែដូចជា៖
   - បង្កើនចំនួនអតិសុខុមបែណ និងសកម្មភាពនៅក្នងុដីនោះ អាចបន្ថយចំនួនភា្នាក់ងារ 
     បង្កជំងឺនិងជំងឺផែសិត
   - ធ្វើឱែយមនស្ថែរភាពទមែង់ដីដែលធ្វើឱែយបែសើរឡើងដោយធ្វើឱែយខែយល់ចែញចូល និងការ
     ជែបទឹកបានល្អ ផ្តល់សារធាតុជំនួយដល់ដំណាំអាចការពារខ្លួនបាន។

 ការដាំដុះទាន់ពែលវែលា និងការដាំតាមចនោ្លាះគុម្ពតែឹមតែូវ
  ការកំណត់ពែលវែលាដាំដុះញឹកញាប់អាចបញ្ជៀសការបំផ្លាញដោយសត្វល្អិតចងែ។ ការ 
  រីសពូជដាំឱែយចំពែលចំរដូវមនសារសំខាន់ណាស់ដែលអាចកែបែមិនឱែយសែបពែលគ្នារវាង 
  ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំដែលឆប់ទទួលការរាតតែបាត និងដំណាក់កាលបំផ្លាញ 
  របស់កតា្តោចងែ។

  មែយា៉ាងទៀតយើងគួរទុកចនោ្លាះគុម្ពដំណាំមួយទៅមួយឱែយបានសមសែបដើមែបីកាត់បន្ថយការ 
  រាលដាលរបស់ជំងឺដោយសារមនខែយល់ចែញចូលបានល្អ និងមនពន្លឺគែប់គែន់ធ្វើឱែយស្លឹក 
  ដំណាំងាយស្ងួតដែលអាចជៀសផុតពីការលាក់បំពួនការលូតលាស់របស់ភា្នាក់ងារបង្កជំងឺនិង 
  រោគឆ្លង។

 ការគែប់គែងទឹក
  វត្ថុបំណងសំខាន់នែការគែប់គែងទឹកគឺលែយា៉ាងណាកុំឱែយដីស្ងួតពែក និងកុំឱែយមនទឹកដក់ជាប់  
  ឬជាំទឹកខា្លាំងពែក។
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6.3 របៀបផលិតនិងបែើបែស់ថា្នាំពុលធម្មជាតិ

ក. របៀបផលិត

ខ. របៀបបែើ

       ថា្នាពុំលធម្មជាតិមែយា៉ាងដែលផែសំពីរុក្ខជាតិ វាអាចបណ្តែញនិងសម្លាប់សត្វល្អតិមួយចំនួន បើបែៀបធៀបទៅនឹង
ថា្នាពុំលគីមីពីពែះវាគែន់តែមនក្លិនខា្លាំងក្នុងការបណ្តែញសត្វល្អិត។

       ធាតុផែសំថា្នាំពុលធម្មជាតិចែកចែញជា៤កែុមសំខាន់ៗដូចជា៖
  - រុក្ខជាតិដែលមនជាតិល្វីង៖ ស្តោ វល្លិ៍បណ្តូលពែជែ បែក់ផ្លែ បែង់ ដើមបែម៉ាត់ដី។
  - រុក្ខជាតិមនជាតិពុល៖ គែប់ឬសំបកស្លែង សំបកកន្ទួត សា្លាក់ ក្តួច ថា្នាំជក់ ជែលាត់ដែ ឫសកែបៀស។
  - រុក្ខជាតិមនក្លិនឆួល៖ ម្ទែស គល់ស្លឹកគែ រមៀត រំដែង ខ្ទឹម ផ្កាសែបែរឿង ដើមនិងស្លឹកប៉ែងបោ៉ាះ ដើម 
     កន្ទែោបពែ។
  - រុក្ខជាតិដែលមនជ័រ៖ ល្ហុងខ្វង តែួយរាំង។

 រកធាតុផែសំនែរុក្ខជាតិទាំង៤បែភែទនែះតាមបរិមណសមមតែគ្នាយកមកចិញ្ចាែំឱែយល្អិតរួចដាក់ក្នុងពាង 
បនា្ទាប់មកចាក់ទឹកនិងទឹកនោមមនុសែសឬគោ គែបឱែយជិតរួចដាក់ក្នុងម្លប់។ តែំរយៈពែលពី២០-៣០ថ្ងែ ដោយ 
កូរជារៀងរាល់ថ្ងែ (១ឬ២ដងក្នុង១ថ្ងែ) រហូតទាល់តែធាតុផែសំរលួយនិងបាត់ក្លិនទើបអាចយកទៅបែើបាន។

 បែើថា្នាំនែះបាញ់ទៅលើដំណាំជាមធែយម១លីតែលាយទឹក១០។ បើសត្វល្អិតមិនរត់អាចបន្ថយទឹកចនោ្លាះ
៥-១០លីតែ។ ដើមែបីឱែយការបែើថា្នាំមនបែសិទ្ធភាពយកល្អ គែតែូវបាញ់នៅពែលលា្ងាច ពែះការបាញ់ពែលថ្ងែ
នាំឱែយសារធាតុពុលរបស់រុក្ខជាតិមួយចំនួនតែូវបាត់បង់ដោយសារកម្តោថ្ងែ។ ការបាញ់កសិករទម្លាប់បែើ១ឬ២ 
ដងក្នុង១សបា្តោហ៍ ឬ៣ដងនៅពែលមនសត្វល្អិតចែើន ឬពែលផ្តល់ផល។

       បញ្ជាក់៖ ជាទូទៅថា្នាផំែសំពីរុក្ខជាតិគួរបែើការពារជាមុនបែសើរជាងពែលមនសត្វល្អតិបំផ្លាញហើយទើបបែើ។

        - ដាក់អនា្ទាក់ដោយបែើផ្លែតោ្នាតទុំដាក់ក្នុងចាន អង្គប់ និងរបាំង 
        - បែើអនា្ទាក់ភ្លើងដោយមនបិទជ័រស្អិតដើមែបីកម្ចាត់មមច មែអំបៅ  
        - ការរុំការពារផ្លែ ដោយសែបាងឬកែដាសចាស់ជៀសវាងមែអំបៅ ឬរុយពងដាក់មនដង្កូវ
        - ឧសែសាហ៍តាមដានដំណាំ និងការកម្ចាត់ដោយដែ 
        - ដកដើមដែលមនជំងឺចោល  
        - ការបែើសំឡែង
        - ការបែើផែសែង  
        - បែើមែជីធម្មជាតិ៖ ផែសំពីតែយួរុក្ខជាតិ ផែសំពីផ្លែឈើទំុ និងអាមីណូអាសីុត(ផែសំពីកាកសំណល់តែ ីនិងស្ករ)។

        ជាការថែរកែសាសត្វមនបែយោជន៍មនពពួកសត្វល្អិតមួយចំនួន សត្វរំពារ ដែលសុីសត្វល្អិតដែលបំផ្លាញ 
ដំណាំ។ ពួកនែះមនដូចជា សត្វបកែសី ឆ្កែញាុំង ឱម៉ាល់ អណ្តើកមស សត្វកន្ទុំរុយ កង្កែប ហុីង គីង្គក់ កូនគែៀល 
កញ្ចាញ់ចែក កណ្តូបអង់តែនវែង ពីងពាង និងថ្លែនជាដើម។

ខ. វិធានការមែកានិច

គ. វិធានការជីវសាសែ្ត
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វិធីដំាដំណំាផ្សែងៗ

ការពណ៌នា  
សាលាដ៍គឺជាបន្លែមួយបែភែទដែលសមែបូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចមឹ ចែើនសមែប់
លូតលាស់សរីរាង្គមនុសែស។ វាជាបន្លែមួយមនតម្លែនៅលើទីផែសារនិងជាបន្លែ 
ដែល គែដាំបាននៅគែប់រដូវ ។

ដី វាជាបែភែទដំណាំមិនសូវរីសដី

ពែលវែលាសាប
គែប់-ដាំដុះ 

បើដាំសាបគែប់លើកូនថា្នាលតែូវបែើពូជ២,៥គីឡូកែមសមែប់ស្ទូង លើផ្ទែដី 
១ ហិចតា។ បើដាំពែះគែប់តែម្តងតែូវបែើពូជ៤គីឡូកែមសមែប់ស្ទូងលើផ្ទែ 
ដី១ហិចតា ។

ការរៀបចំថា្នាលបណ្តុះ 
ដីសមែប់ថា្នាលបណ្តុះតែូវតែរៀបចំឱែយម៉ដ្ឋល្អ និង គ្មានស្មា។ តែូវភ្ជួររាស់កាប ់
គស់ ដីឱែយបានចែើនសាមុនដាំ។

វិធីដាំ 
មុនពែលដាំថា្នាលតែូវបាចកំបោរ និង បែើបែស់ជីធម្មជាតិជីលាមកសត្វ 
សមែប់ទែប់បាត ។ កែយពែលដាំដុះពី៥ ទៅ៧ថ្ងែតែូវដកកូនយកទៅ 
ស្ទូងលើរងដោយស្ទូង ចនោ្លាះ គុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយពី២០-២៥ស.ម ។

ការទុកចនោ្លាះរង 
រងតែូវធ្វើទទឹង ១ម៉ែតែ ឬ១,២០ ម៉ែតែបណោ្តាយតាមជាក់ស្តែង។ 
ចនោ្លាះជួរ ពី ២០-២៥សង់ទីម៉ែតែ ។

ជមែសមែប់ដាក់គែប់ ពី ០,៦- ១,២សង់ទីម៉ែតែ ។

រយៈពែលដំណុះគែប់ ពី ៤- ៦ថ្ងែ

បែភែទពូជ 

គែប់ពូជដំណាំសាលាដ៍មនពីរបែភែទគឺ
   - ពូជក្នុងសែុក ៖ មនស្លឹកតូចវែង មនរសជាតិល្វីង មនទែនុងស្លឹករឹង
   - ពូជបងា្កាត់ ៖ ជាពូជនាំចូលមនស្លឹកធំៗពុំសូវល្វីង មនទែនុងស្លឹកទន់
កសិករយើងភាគចែើននិយមបែើបា្រស់ពូជនាំចូលឬពូជផលិតនៅសា្ថានីយ៍។

ការដាក់ជី 
យើងតែូវបែើជីលាមកសត្វ ឬជីកំប៉ុស្តពី១គ.ក/១ហ.តមុនពែលបែមូលផល 
មួយសបា្តោហ៍។

ការថែទាំ សែចទឹក១ថ្ងែ២ដងតែកុំឱែយជាំទឹកខា្លាំងពែក ជែុំដីនិងដកស្មាចែញញឹកញាប់។

ការបែមូលផល 
ដំណាំសាលាដ៍អាចបែមូលផលបានកែយពែលដាំដុះបាន៤៥ថ្ងែ  បើយើង 
អនុវត្តតាមបច្ចែកទែសដាំដុះខាងលើ យើង អាចបែមូលផលបានបែហែល១៥ 
ទៅ ២០តោនក្នុង១ហិចតា។

ដំណាំសាលាដ៍
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ការពណ៌នា  
ស្ពែកោ្តោបជាដំណាំមួយបែភែទដែលបែជាជនខ្មែរយើង ចូលចិត្តបរិភោគ និង 
សមែបូរលក់នៅពែញទីផែសារ។

ដី 
រកដីទួលមិនលិចទឹកមនពន្លឺគែប់គែន់ មនបែភពទឹក សមែប់សែចសែពគែ 
និយមដាំស្ពែកោ្តោបនៅដីភូមិឬដី មត់ទន្លែ ឬដីលែបាយរឹតតែល្អ។

ពែលវែលាសាប
គែប់-ដាំដុះ 

យើងយកគែប់ពូជលាយជាមួយខែសាច់ឬផែះដើមែបីងាយសាបឱែយបានស្មើល្អ។ រដូវ 
កាលដែលដាំស្ពែកោ្តោបបានល្អជាងគែគឺនៅចុងរដូវភ្លៀង និងរដូវបែំងគឺចាប់ពីខែ 
តុលារហូតដល់ខែកុម្ភៈ។

ការរៀបចំថា្នាលបណ្តុះ

កាប់ដីហាលឬភ្ជួរឱែយបានចែើនសាដែលមនជមែ១៥-២០សង់ទីម៉ែតែលើកថា្នាល 
សាបទំហំទទឹង០,៩០-១ម៉ែតែនិងបណោ្តាយទៅតាមបរិមណកូនតិចឬ ចែើន 
ហើយកម្ពស់ពី ១០-១៥ សង់ទីម៉ែតែ។ ចំណែកឯ ដីវិញតែូវបំបែកឱែយល្អិតដើមែប ី
ឱែយដីធូរងាយដំណាំចាក់ ឫសសែូបទឹកនិងជីជាតិ ។

វិធីដាំ 

កូនស្ពែកោ្តោបអាចដកយកទៅដាំនៅពែលវាមនអាយុពី២៥-៣០ថ្ងែ បើបណ្តុះ 
នៅក្នងុកនោ្ទាងគែអាចជីករណ្តាដំាតែម្តងក៏បានការទុកចនោ្លាះជួរ៤០-៥០ សង់ទីម៉ែតែ 
កែយពែលដាំរួចតែូវគែបរងឱែយបាន២-៣ថ្ងែនៅ ពែលក្តោខា្លាំងពែះកុំឱែយកូនស្ពែ
អន់ឬខូច ។

បែភែទពូជ

ស្ពែកោ្តោបជាទូទៅគែចែកជាពីរបែភែទទៅតាមពណ៌នែស្លឹកពូជស្លឹក ពណ៌សា្វាយ 
និងពូជស្លឹកពណ៌ស ។ស្ពែកោ្តោបមនពូជបីបែភែទគឺ៖
     - បែភែទពូជធ្ងន់ពី អាយុ៩៥ទៅ១០០ថ្ងែកែយពែលដាំ
     - បែភែទគឺកណា្តាលពី អាយុ៨០ទៅ៩០ថ្ងែកែយពែលដាំ
     - បែភែទគឺសែលពី អាយុ៧០ទៅ៨០ថ្ងែកែយពែលដាំ

ការដាក់ជី

ការដាក់ជីចែកចែញជាបីលើក      
     - លើកទី១ដាក់ទែពែយបាតពែលដាំ
     - លើកទី២ដាក់កែយពែលដាំ១៥ថ្ងែ
     - លើកទី១ដាក់ពែលកូនស្ពែកោ្តោបចាប់ផ្តើមកោ្តោប

ការថែទាំ 
សែចទឹក១ថ្ងែ២ដងពែឹក និងលា្ងាច  ជែុំជែួយគល់និងកម្ចាត់ស្មាចោលឧសែសាហ៍ 
ចាប់សត្វល្អិតចែញបនា្ទាប់ពីដាំបាន១៥ថ្ងែ។ បនា្ទាប់ពីធ្វើជើងរួច ដាក់ជីកំប៉ុស្ត១ 
កា្តោប់ដែនៅតាមចនោ្លាះគុម្ព។

ការបែមូលផល 
នៅបែទែសកម្ពុជាយើងការដាំសែបែកោ្តោបសមសែបគឺពូជ៩៥ទៅ១០០ថ្ងែ។ នៅមុន 
ពែលបែមូលផលគែតែូវផ្អាក សែចទឹក៧ថ្ងែដើមែបីឱែយស្ពែកោ្តោបរិតណែនល្អ។  ពែល 
កាត់គែតែូវទុកស្លឹកពីរឬបីសន្លឹកដើមែបីរកែសាគុណភាពទុកបានយូរពែលដឹកជញ្ជូន ។

បន្លែស្ពែកោ្តោប
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ការពណ៌នា  បន្លែខាត់ណាជាបន្លែមនអាយុពីរឆ្នាំ  តែគែដាំជាបន្លែដែលមនអាយុតែ១ឆ្នាំ។

ដី 
គែអាចធ្វើការដាំដុះវាលើដីស្ទើរតែគែប់បែភែទ ជាពិសែស នៅលើដីលែបាប់មត ់
ទន្លែមែគង្គ ដីកែហម ដីខ្មា ។

ពែលវែលាសាប
គែប់-ដាំដុះ 

ខាត់ណាអាចដាំបានពែញមួយឆ្នាំ តែរយៈពែលដែលយើង ដាំដុះហើយទទួល 
បាន ផលល្អបំផុតនោះគឺ អំឡុងខែតុលា និងមែសា ។

ការរៀបចំថា្នាលបណ្តុះរង
ការរៀបចំដីសមែប់ដំណាំបន្លែជាទូទៅ ដីមនសំណើមសមសែប ។ ការភ្ជួរ និង 
រាស់បំបែកដីឱែយល្អិតគឺធានាឱែយមនខែយល់ចែញចូលបានល្អពិសែស តែូវរៀបចំដ ី
ឱែយម៉ដ្ឋល្អ ហើយគ្មានស្មា។

វិធីដាំ 
ដាំដុះដោយគែប់ផ្ទាល់ និង ការស្ទូងកូន ( ១៥ថ្ងែ ) មន ស្លឹក ៣ ឬ ៤ 
សន្លឹកកម្ពស់ ៨-១២សង់ទីម៉ែតែ ។

ការទុកចនោ្លាះរង 
ចនោ្លាះគុម្ពនិងជួរ ២៥សង់ទីម៉ែតែ  x ៤០សង់ទីម៉ែតែក្នុង មួយរណ្តាដាំតែមួយ 
ដើម ។

ជមែសមែប់ដាក់គែប់ ០,៦-១,២សង់ទីម៉ែតែ

រយៈពែលដំណុះគែប់ ៤-៦ថ្ងែ

បែភែទពូជ 

ពូជដែលគែនិយមបែើគឺ
   - ពូជស្លឹកមូល ៖ មនលក្ខណៈស្លឹកធំចុងស្លឹករួញរលកៗ
   - ពូជស្លកឹសែចួ ៖ មនលក្ខណៈស្លកឹតូចជាង ចុងស្លកឹតូចសែចួលាតមិនរួញទែ ។
   - ពូជសុីធាង ៖ មនលក្ខណៈស្លឹកវាដូចខាត់ណាស្លឹកសែួចដែរតែចំនួនស្លឹក 
     ជាប់ធាងចំនួនតិចជាង ថា្នាំងវែងជាង។

ការដករំលស់ 
កែយពីសាបរយៈពែល៧ថ្ងែដករំលស់កូនលើកទី១ ។ បានអាយុ១៥ថ្ងែ ដក 
រំលស់លើកទី២ ( ភាពល្អចំពោះកូនដែលមិនមនសុខភាពល្អ)។

ការដាក់ជី បែើជីធម្មជាតិបំប៉នបន្ថែមរាល់ ១៥ថ្ងែម្តង

ការបែមូលផល 

ខាត់ណាដែលដាំសែុកយើងអាចកាត់បែមូលផលបាន នៅពែលដែលវាមន 
អាយុ៤៥ទៅ៥៥ថ្ងែកែយពែលដំាដុះ ពោលគឺខាត់ណាធំពែញកមែតិ ។ កែពី 
នែះយើងនៅមនខាត់ណាខ្ចីដែលគែហៅថាតែួយខាត់ណាដែលសល់ពីការ 
ដកបំបែកក្នុងខណៈដែលវាមនអាយុ៣០ថ្ងែ។

 បន្លែខាត់ណា
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ការពណ៌នា  
តែប់ជាដំណាំបន្លែមែយា៉ាងដែលគែនិយមបរិភោគជាំពិសែសនៅតំបន់អាសុីពែះ 
វាសមែបូរសារធាតុចិញ្ចឹមចែើនមុខដូចជាវីតាមីនC,B1,B12,B6 និងជាតិដែក ។

ដី ដីលែបាយខែសាច់លាយឥដ្អគឺមនលក្ខណៈល្អណាស់សមែប់តែប់។

ពែលវែលាសាប
គែប់-ដាំដុះ 

តែប់អាចធ្វើការដាំដុះបានគែប់ពែលវែលាទាំងអស់។ ប៉ុន្តែការដាំដុះក្នុង 
គោលបំណងផលិតគែប់ពូជពែលវែលាដែលល្អបំផុតគឺតែវូសាបកូននៅខែវិច្ឆកិា 
និងការដាំកូននៅខែធ្នូ ។

ការរៀបចំថា្នាលបណ្តុះ 
តែវូរៀបចំដីម៉ដ្ឋល្អ  ហើយដីគ្មានស្មានិងគ្មានជំងឺ ។  តែវូសាបគែប់ឱែយបានជមែ 
តែឹមតែូវហើយតែូវគែបដីដើមែបីរកែសាសំណើម តែូវការពារកូនដំណាំកុំឱែយតែូវ 
កម្តោខា្លាំងដោយគែបថា្នាលបណ្តុះដោយបា្លាសស្ទិក ឫ ស្លឹកឈើ ។

វិធីដាំ 
យើងអាចយកកូនតែប់ដែលមនអាយុ២១ថ្ងែកែយពែល សាបអាចដកយក 
ទៅស្ទូង ឫ ដាំតែម្តងបាន ។

ការទុកចនោ្លាះរង ចនោ្លាះជួរពី១០០-១២០សង់ទីម៉ែតែ និងចនោ្លាះគុម្ព៦០-៨០សង់ទីម៉ែតែ។

ជមែសមែប់ដាក់គែប់ ០,៧៥-១សង់ទីម៉ែតែ  ចនោ្លាះចង្អូរមួយទៅចង្អូរមួយ១០សង់ទីម៉ែតែ ។

រយៈពែលដំណុះគែប់ ៥-៨ថ្ងែ

បែភែទពូជ ពូជដែលល្អសមែប់ផលិតគែប់គឺពូជតែប់វែង និង តែប់សែួយ

ការដាក់ជី 
គែបែើជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វ ដាក់ទែប់បាត និងតាមចនោ្លាះជួរ។ គែអាច 
ដាក់ជីធម្មជាតិបំប៉នបន្ថែមចាប់ពី១០ថ្ងែទៅ២០ថ្ងែកែយពែលដាំរួច។ សែច 
កំប៉ុស្តទឹក១សបា្តោហ៍ម្តង។

ការថែទាំ 
តែូវដកកូនតែប់ដែលមនជំងឺ និង កូនដែលមិនចង់បានចែញនៅគែប់ ដំណាក ់
កាលលូតលាស់។ យើងតែូវក្តិចខ្នែងមែកឬតែួយធ្វើឡើងក្នុង គោលបំណង 
ចង់បានផ្លែធំៗរលោងល្អ។ បែះស្លឹកចាស់ៗនៅផ្នែកខាងកែមចែញ។

ការបែមូលផល 
គែបែមូលកែយដំាបានរយៈពែល៤៥ថ្ងែ។ ការបែមូលផលតែប់អាចបែពែតឹ្តទៅ 
២ទៅ៣ថ្ងែម្តង។ ដំណាំតែប់ជាយថាផលអាចផ្តល់ផលមធែយមពី ២០ទៅ  
៣០តោនក្នុងមួយហិចតា។

ដំណាំតែប់
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ការពណ៌នា  
តែឡាចគឺជាដំណាំដែលជាទីពែញនិយមនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ តែឡាច 
មនពីរបែភែទគឺតែឡាចតូចនិង តែឡាចធំ។ វាជាដំណាំដែលវារឡើង 
ទែើងឬវារលើដី។

ដី 
តែឡាចអាចដាំនៅលើដីគែប់បែភែទប៉ុន្តែដីនោះសមែបូរទៅដោយសារធាតុ 
សរីរាង្គចែើន។

ពែលវែលាសាប
គែប់-ដាំដុះ 

រណ្តាគួរតែមនទំហំ ៤០x៤០x៤០ សង់ទីម៉ែតែហើយដាក់ជីកំបុ៉ស្តនិង លាមក 
គោពី៥-៨គីឡូកែមទៅក្នុងរណ្តារយៈពែលពី១០-១២ថ្ងែមុនពែល ដំា ។

ការរៀបចំរណ្តា 
រណ្តាគួរតែមនទំហំ ៤០x៤០x៤០ សង់ទីម៉ែតែហើយដាក់ជីកំបុ៉ស្តនិង លាមក 
គោពី៥-៨គីឡូកែមទៅក្នុងរណ្តារយៈពែលពី១០-១២ថ្ងែមុនពែលដាំ ។

វិធីដាំ 

ការទុកចនោ្លាះរង ចនោ្លាះពីរងមួយទៅរងមួយមនបែវែង ១.៥០ម៉ែតែហើយរណ្តាបែវែង១ម៉ែតែ។

ជមែសមែប់ដាក់គែប់ ១.៥ - ២ សង់ទីម៉ែតែ ដាក់១០គែប់ក្នុង១ណ្តា

ពែលវែលាសាបគែប់-ដាំដុះ ពែលវែលាដាំល្អបំផុត សមែប់ការដាំទុកផលិតគែប់ពូជ គឺខែវិច្ឆិកា-ធ្នូ។

បែភែទពូជ ពូជដែលល្អ សមែប់ផលិតគែប់គឺពូជតែឡាចសែូវ

ការដកចោល   រំលស់
ពែលតែឡាចដុះបានស្លឹក២ឬ៣ ដកកូនណាដែលអន់ចែញ ដោយទុកតែ 
កូនធំ៤ដើមក្នុង១រណ្តា។ លុះដល់តែឡាចរាងធំបន្តិចទើបដករំលស់មួយ 
សាទៀត ដោយទុកតែ២ដើមក្នុង១រណ្តាប៉ុណោ្ណោះ។

ការដាក់ជី  ការថែទាំ 

គែបែើជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វ ដាក់ទែប់បាត។ ពែលជែុំគល់ដកកូន 
តែឡាច យកលាមកគោមកជែុំក្នុងរណ្តាកែបែរគល់របស់វាហើយពូនដីពីលើ 
បន្តិច។ រយៈពែល២០ថ្ងែកែយមក យកជីមកថែមពែលជែុំគល់ម្តងទៀត 
ថែមជី៣-៤ដងក្នុងវដ្តជីវិតរបស់វា ធ្វើទែើងឱែយធំ។

ការបែមូលផល 
អាចបែមូលផលបានកែយដាំបានជិត៣ខែ។ រយៈពែល១ខែប៉ុណោ្ណោះ ក្នុង 
១គុម្ពអាចបែះតែឡាចបាន១២០ ផ្លែ។

ដំណាំតែឡាច

រូបភាពទី ៣៤៖ ដំណាំតែឡាច

        ចំណុចដែលតែូវយកចិត្តទុកដាក់ ដើមែបីរៀបចំសួនបន្លែគែួសារ ៖
  - ការគែប់គែងថែរកែសាជីជាតិដី
  - ការគែប់គែង និងការបែើបែស់ទឹកឱែយសមសែប
  - បច្ចែកទែសដាំដុះបន្លែតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិ
  - ការជែើសរីស និងការទុកដាក់ពូជ
  - ចែះជែើសរីសបែភែទដំណាំដាំបានសមសែបទៅតាម
              រដូវកាលដាំដុះនីមួយៗ
  - មនការរៀបចំ និងអនុវត្តបែព័ន្ធដាំដុះដំណាំបានល្អ ។
  - វិធានការគែប់គែងកតា្តោចងែ
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ល.រ ចំណងជើង បែភព

រូបភាពទី ១ ផ្ទាំងរូបភាព ថា្នាំពុលកសិកម្មដែលហាមឃាត់ JICA

រូបភាពទី ២ ឥទ្ធិពលអវិជ្ជមនរបស់ថា្នាំពុលគីមី Copyright © CEDAC 2007

រូបភាពទី ៣ ៤ ៥ 
និង៦

ការជែបចូលសារធាតុគីមីចូលទៅក្នុងរាងកាយ Copyright © CEDAC 2007

រូបភាពទី ៧ កំបោ្លាក VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី ៨ ចក VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី ៩ អងា្កាញ់ VVOB SEAL 2012

រូបភាពទី ១០ ១១ 
និង ១២

ការគែបទែុងជីកំប៉ុស្ត ទែុងជីកំប៉ុស្តដែលធ្វើដំបូល 
បែក់ពីលើ ទែុងជីកំប៉ុស្តដែលធ្វើកែមដើមឈើ

Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១០ ១១ 
និង ១២

ការគែបទែុងជីកំប៉ុស្ត ទែុងជីកំប៉ុស្តដែលធ្វើដំបូល 
បែក់ពីលើ ទែុងជីកំប៉ុស្តដែលធ្វើកែមដើមឈើ

Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១៣
របៀបបាចជីកំប៉ុស្ត ឬលាមកសត្វទែប់បាតលើរង
ស្ពែមុនដាំស្ពែ

Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១៤
របៀបរោយជីកំប៉ុស្ត និងលាមកគោពុកល្អតាម 
ចនោ្លាះ កូនដំណាំ

Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១៥ របៀបកូរជីកំប៉ុស្តទឹក Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១៦ និង១៧ របៀបរៀបចំរងចង្អូរកណា្តាល Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១៨ របៀបដាំបន្លែលើរងចង្អូរកណា្តាល Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ១៩ របៀបរៀបចំរងលើកខ្ពស់ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២០ របៀបសែចទឹកបន្លែ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២១ របៀបពិសោធគុណភាពគែប់ពូជ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២២ គុណវិបត្តិនែការបាចគែប់ដំណាំចែើនពែក Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២៣ របៀបរៀបចំធ្នើបណ្តុះកូនបន្លែ  Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២៤ របៀបសែចទឹកកូនបន្លែ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២៥ ថា្នាលបណ្តុះកូនបន្លែ VVOB ImAgE 2010

រូបភាពទី ២៦ របៀបដកកូនបន្លែយកទៅដាំ Copyright © CEDAC 2005

បញ្ជរូីបភាព
ដំណាំបន្លែសរីរាង្គ
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រូបភាពទី ២៧ គុណសមែបត្តិនែការដាំកូនបន្លែតាមគម្លាតតែឹមតែូវ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២៨  របៀបរៀបចំទែើងបន្លែ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ២៩ គំរូទំហំសួនរង្វង់ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ៣០ របៀបដាំបន្លែលើសួនរង្វង់ Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ៣១ របៀបដាំបន្លែលើរងចង្អូរកណា្តាល Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ៣២ ការបែងចែកកែុមដំណាំទៅតាមតំរូវការជីវជាតិពីដី Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ៣៣ ការគែបដីដើមែបីរកែសាសំណើម និងរកែសាជីវជាតិដី Copyright © CEDAC 2005

រូបភាពទី ៣៤ ដំណាំតែឡាច VVOB SEAL 2012
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ឯកសារយែង

       សៀវភៅ
           គោលនយោបាយសមែប់ការអភិវឌែឍកម្មវិធីសិកែសា ឆ្នាំ២០០៥-២០០៩  នែកែសួងអប់រំ យុវជន  
           និងកីឡា

  ជីវិតដី៖ លំហាត់បណ្តុះបណា្តាល សមែប់បញែ្ជាបការគែប់គែងដី Dr. William Settle, ឆ្នាំ២០០០

  ថា្នាសំម្លាប់សត្វល្អតិចងែ និងបញ្ហារបស់វា រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយអង្គការសែដាក ក្នងុឆ្នា២ំ០០៧

  សួនដំណាំជាលក្ខណៈគែួសារ រៀបរៀង និងបោះពុម្ពដោយអង្គការសែដាក ក្នុងឆ្នាំ២០០៥

  សៀវភៅណែនាំសមែប់អ្នកបណ្តុះបណា្តាល អំពីការដាំបន្លែសរីរាង្គ រៀបរៀងដោយកម្មវិធីIMAGE 
  របស់VVOB ឆ្នាំ២០១២។

        គែហទំព័រ
  ឯកសារណែនំាការអនុវត្តនៅទីវាលអំពី អាយ ភី អឹម ចំពោះដំណំាបន្លែ ភាគ១ ឆ្នា ំ២០០០ កម្មវីធីអាយ
            ភី អឹម ថា្នាក់ជាតិ របស់បែទែសវៀតណាម FAO IPM-Hanoi, នាយកដា្ឋានការពារដំណំា MARD ដែលគំទែ
             ដោយរដា្ឋាភិបាលបែទែសអូស្តោែលី ៖

              - http://www.vegetableipmasia.org/docs/Field%20 Guide/IPM_in_Vegetables_Part1.pdf

              - http://www.vegetableipmasia.org/docs/Field%20 Guide/IPM_in_CABBAGE_Part2.pdf

             - http://www.vegetableipmasia.org/docs/Field%20 Guide/IPM_in_TOMATOES_Part2.pdf

  http://www.unicef.org/lifeskills




