ពូជ “នងតំ” គឺជពូជេប៉ងេប៉ ះែដលបនេធ្វើករបេញចញ និងផ ព្វផ យេ
កមពុជនចុងឆនំ ២០០៦។ បនទប់ពីបនេធ្វើករពិេ
េប៉ងេប៉ ះ “នងតំ” បន នឹងកំពុងផ ព្វផ យកនុងចំេ

លកខណៈពិេសសៗរបស់ពូជេប៉ងេប៉ះ “នងតំ”
ករលូត

ស់ៈ ពូជ “នងតំ” ជពូជលូត

យវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមម

ធន៍អស់រយៈេពល្របំមួយរដូវ (បីឆនំ) កន្លងមក។ បចចុបបនន ពូជ
ម្របជកសិករេនកនុង្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។

ស់មនកំណត់ បនន័យថ េ្រកយ

ករ្របមូលផល េដើមរបស់ នឹងងប់។ ពូជេនះមនកមពស់ចប់ពី ៦០ ស.ម េទ
៧០ ស.ម ែដលចប់េចញផកេនរយៈេពល ៥០ ៃថង េចញែផ្លេនរយៈេពល ៥៦
ៃថង និងចប់េផ្តើមទុំេនរយៈេពល ៨៥ ៃថង េ្រកយៃថងដុះ។ េគ
ផលចំនួនពីរេលើក េ

យេលើកទីមួយ

ចេធ្វើករ្របមូល

ចចប់េផ្តើមេនរយៈេពល ២០-២៥ ៃថង

េ្រកយេចញែផ្ល និងេលើកទីពីរេនរយៈេពលមួយសប្តហ៍ ឬពីរសប្តហ៍េ្រកយ
្របមូលផលេលើកទីមួយ។
ភពធន់នឹងកេម្តៈ ជទូេទ កសិករេធ្វើករ

ំដុះដំ

ំ េប៉ងេប៉ ះចប់ពីរដូវទឹកស្រមក ឬរដូវរ ំេហើយ (តុ

ំដុះកនុងរដូវេក្ត (កុមភៈ-ឧសភ) ែតងែតជួប្របទះនូវករខូចខតែដលប

ផក និងអ្រ

្ដ លមកពី

-មក ) េ្រពះេបើ

កសធតុេក្តខ្លំងេធ្វើឲយដំ

ំ ្រជុះ

ក់ែផ្លទប។ មយ៉ ងេទៀតពូជេនះមនលកខណះពិេសសមួយ គឺសឹក
្ល មន ងរមូរែដលេធ្វើឲយៃផទរ ំភយទឹកតូច

ែដលជេហតុេធ្វើឲយពូជេនះធន់្រទំេទនឹងកេម្ត។ េ

យែឡកពូជ “នងតំ”

ច

ំដុះបនទំងេនរដូវទឹកស្រមក និងេន

រដូវេក្ត។
ភពធន់នឹងជំងឺៈ ពូជេប៉ងេប៉ ះ “នងតំ” មនភពធន់្រទំមធយមេទនឹងជំងឺវ ីរុស េលឿងរួញស្លឹក ែដលជជំងឺធងន់ធងរមួយដល់
ដំ

ំ េប៉ងេប៉ ះ។

ករទុក្រគប់
ពូជទុក

ប
ំ ន្តៈ ពូជេប៉ងេប៉ ះ “នងតំ” ជពូជែដល

ំដុះ េនរដូវបន្តបនទប់េទៀតបន មិនដូចជពូជអុី្រប៊ីដេទ។

ទិនផ
ន លៈ ទិនផ
ន លរបស់ពូជ “នងតំ”
អុី្រប៊ីដ

ចខពស់ជងទិនផ
ន លរបស់ពូជ

មួយចំនួនែដលកសិករទិញពីផ រ។

មធយម ១៩ េ
េ

ចរក ្រគប់

ន កនុងមួយហិក

ន កនុងមួយហិក

។

កនុងរដូវេក្តបនផលជ

ឯកនុងរដូវរ ំេហើយបនរហូតដល់ ២៩
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លកខណៈែផ្លៈ ែផ្លមន ងមូល មនទមងន់ជមធយម ៩៩ ្រកម។ េនេពលខចី ែផ្លមនពណ៌ៃបតង និងមនពណ៌្រកហមន
េពលែផ្លទុំ។

ច់ខងកនុងក៏មនពណ៌្រកហមែដរ។ នេពលទុំែផ្លេប៉ងេប៉ ះពូជេនះមនរសជតិឆងញ់ មនក្រមស់

េស្តើងសម្រសបស្រមប់ករហូបជបែន្ល្រសស់ ដូចជេធ្វើឡុក

៤.៥ ភគរយ។ ែផ្លែដល្រសគល
វិធី

្រស្ត

ំដុះ

កូនេប៉ងេប៉ ះ្រតូវបណុ្ដ ះេនេលើកេនទង រហូតដល់
ចំេពះករ
្រគបរងេ

ំដុះកនុងរដូវវស

(ឧសភ-សី

តេ្រទើង ឬចំ

ំ មនទទឹង ១ ែម៉្រត បេ

ំ។ ចេន្លះពីេដើមមួយេទេដើម

្ដ យ ៥ ែម៉្រត និងកមពស់ ២០ ស.ម។

) ទមទរឲយមនករេលើករងកមពស់ ២៥-៣០ ស.ម េហើយ្របសិនេបើ

យគ្រមបចំេបើង ឬផ្លសទិករ ឹតែត្របេសើរ។

្រតូវចប់េផ្តើមេ

។

យុបន ២០ េទ ៣០ ៃថង េទើបយកេទ

មួយគឺ ៥០ ស.ម និងចេន្លះជួរគឺ ១០០ ស.ម។ រងដំ

រធតុខនិជចិញចឹម្របមណ

ក់ជេដើម និងមនបរ ិមណ

ចរក ទុកបនដល់ ១២ ៃថង កនុងសីតុណ្ហភពធមម

ច់

េនេពលដំ

ច

ំ ចប់េចញកញុច ំផក (្របមណពីរសប្តហ៍េ្រកយ

រេដើមបីទប់េដើម និងចេងកមែផ្លកុំឲយបក់េនេពលែផ្លរបស់ រ ីកធំ។ កនុងៃផទដីមួយហិក

ំ)
េគ

្រតូវករ្រគប់ពូជ្របមណ ២០០ ្រកម េទ ៣០០ ្រកម ស្រមប់ចេន្លះគុមពដូចខងេលើ។ កនុងែផ្លមួយចេងកមគួរទុក្រតឹម

៤-៥ ែផ្ល េដើមបីឲយែផ្លធំល្អ និងកនុងមួយេដើមគួរទុក ៥-៦ ចេងកម េបើមនេដើមែបកេ្រចើនេយើងគួរេធ្វើកត់ េចលខ្លះ។

ករេ្របើ្របស់ជី
ករេ្របើ្របស់ជី

មបេចចកេទស នឹងនំឲយទទួលបនទិនផ
ន លខពស់ ្រពមទំងគុណភពែផ្លល។
្អ ក្រមិតជីែដល

³ ³

គឺ ៧៥ ៣០ ១០០ គ.្រក កនុងមួយហិក

ជតិរបស់ដី។ ករបចជី

ៃន N : P2O5 : K2O ។ ករេ្របើ្របស់ជី

ចែចកជបីេលើក គឺ្រទប់បតមុន

ចេលើសពីេនះ

ចេ្របើ្របស់

្រស័យេទ

មក្រមិតជី

ំ (៥០ ភគរយ) បំប៉នេលើកទីមួយេពលេចញផក ២៥ ភគ

រយ និងបំប៉នេលើកទីពីរ េ្រកយ្របមូលផលេលើកទីមួយ ២៥ ភគរយ ៃនជីទំងបី្របេភទ។
ករ្របមូលផល
េនេពលែផ្លចប់េផ្តើមែ្របេទពណ៌្រកហមបន ១០-២០ ភគរយ ឬេនរយៈេពល ២០-២៥ ៃថង េ្រកយេចញែផ្លេគ
ករ្របមូលផលបន។ ករ្របមូលផលេនដំ
ចំែណក និង
ករទុក

ក់កលេនះ គឺ

ចរក ទុកែផ្លបនេ្រចើនៃថង។

ចេធ្វើ

ចជួយកត់បនថយករខូចខតេពលដឹកជញូជ នបនមួយ

ក់េ្រកយេពល្របមូលផល

ករបត់បង់េ្រកយេពល្របមូលផល
ករខូចខតេ

ចប

្ដ លមកពីក ្ត ពីរ គឺទីមួយករបែ្រមប្រមួល

រធតុចិញចឹមកនុងែផ្ល និងទីពីរ

យករប៉ះទងគិច។ េដើមបីេចៀស ងករបត់បង់េនះ កសិករគួរេធ្វើករ្របមូលផលទុក

ក់ និងដឹកជញូជ នឲយ

្អ បំផ្លញ ជំ ឬេ្របះ
បនសម្រសប និងជពិេសស្រតូវេរ ើសែផ្លែដលខូច ដូចជស្អុយ មនជំងឺ មនសត្វលិត

ក់

ច់េ

យ

ែឡកពីែផ្លែដលល្អ។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យរុកជ
ខ េ្រមើសវ ិទយ មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

ៃនវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន

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

មបេ

្ត ល និងព័ត៌មន ករ ិយល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម

្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងកត់្របទះ

trin@cardi.org.kh
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ង ខណ្ឌដេងក ភនំេពញ ឬ

ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ
េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

hunyadana@cardi.org.kh

