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សារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានមកពីជីផងដែរ។
នារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទស្សនៈនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (Site-specific
nutrient management) ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើង ដើម្បីជំនួសអនុសាសន៍នៃការប្រើប្រាស់ជីដោយឯកសណ្ឋានភាព
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ប្រសិទ្ធភាពឡើង។ ការប្រើប្រាស់ជីអោយមានតុល្យភាព បានបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់កសិករ, បង្កើនទិន្នផលក្នុងមួយ
ខ្នាតជីដែលបានប្រើប្រាស់ និងការពារបរិស្ថានតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ជីច្រើនហួសប្រមាណ។ យុទ្ធសាស្រ្តនៃ
ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM) ត្រូវបានវាយតម្លៃប្រកបដោយជោគជ័យនៅលើដីស្រែ
កសិករជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាស៊ី ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ ត្រូវបានកសិករនៅអាស៊ីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ ដើម្បី
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បុព្វកថាសម្រាប់ការបោះពុម្ពលើកទី ២
ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM) សម្រាប់ដំណាំស្រូវ
បានក្លាយទៅជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃគំនិតផ្តូចផ្តើម ក្នុងការកែលម្អការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងបណ្តាប្រទេស
ជាច្រើននៅអាស៊ី។ ការណែនាំនៃកំរិតសារធាតុចិញ្ចឹម ត្រូវបានកែតម្រូវអោយមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ
តាមទីកន្លែងជាក់លាក់

ត្រូវបានវាយតម្លៃរួមគ្នាជាមួយកសិករដាំដុះដំណាំស្រូវ

ហើយត្រូវបានលើកទឹកចិត្តតាមរយៈ

ភាពជាដៃគូរបស់ផ្នែករដ្ឋ និងឯកជនអោយបានទូលំទូលាយ។ ការបោះពុម្ពលើកទី ១ នៃសៀវភៅ "ដំណាំស្រូវ : សៀវភៅ
ណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងឆ្នាំ ២០០២ បានក្លាយ
ជាឯកសារយោងដែលគេកំណត់យកតាមជាទូទៅ សម្រាប់ឯកសារបោះពុម្ពទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម
ទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់។ សៀវភៅណែនាំនេះស្ថិតក្នុងតម្រូវការយ៉ាងច្រើន ដោយមានសៀវភៅចំនួន ២,០០០ ក្បាល
ត្រូវបានចែកចាយ និងលក់ មកទល់នឹងពេលនេះ។
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM) ត្រូវបានកែលម្អ
ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការវាយតម្លៃ ដែលជាផ្នែកមួយនៃសមាគមស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវស្រោចស្រព
(Irrigated Rice Research Consortium)។ ការកែលម្អទស្សនៈទាន និងការធ្វើអោយមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ត្រូវបាន
គេធ្វើឡើង ពិសេសទៅលើការគ្រប់គ្រងសារធាតុអាសូត។ តារាងពណ៌ស្លឹកគំរូ ៤ ពណ៌ ត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយការ
ជំរញ
ុ អោយប្រប
ើ ស
្រា តា
់ រាងពណ៌សក
្លឹ ថ្មន
ី េះ ត្រវូ បានធ្វប
ើ ន្តដោយមានតារាងពណ៌សក
្លឹ ចំនន
ួ ច្រន
ើ ជាង ២៥០,០០០ បន្ទះ
ត្រូវបានគេចែកចាយ រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ ២០០៦។ គេហទំព័រថ្មីមួយទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាម
ទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM) ត្រូវបានបង្កើតឡើង (www.irri.org/irrc/ssnm) ដើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានថ្មីៗ និងអនុសាសន៍
ទៅតាមតំបន់ សម្រាប់តំបន់ដាំដុះដំណាំស្រូវសំខាន់ៗនៅអាស៊ី។ ដូចនេះ ការបោះពុម្ពសារជាថ្មីនៃសៀវភៅសម្រាប់ការ
អនុវត្តន៍ជាក់ស្តែងនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សានូវព័ត៌មានថ្មីៗដែលត្រូវបានផ្តល់អោយនៅលើគេហទំព័រ SSNM
និងនៅក្នុងសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលនានាក្នុងស្រុក។ យើងមានភាពរីករាយណាស់ ដោយការបោះពុម្ពលើកទី ២ នេះ
នឹងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាជាច្រើន ក្នុងនោះរួមមាន ភាសាបង់ហ្គាល់ ចិន ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូនេស៊ី និងវៀតណាម។
យើងសង្ឃឹមថាសៀវភៅណែនាំនេះ នឹងបន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់កសិករដាំដុះដំណាំស្រូវនៅអាស៊ី ក្នុងកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល និងប្រាក់ចំណូល តាមរយៈការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមសមស្រប។

Robert S. Zeigler
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Christian Witt

នាយក, កម្មវិធីសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៃវិទ្យាស្ថានសារធាតុចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ
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សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះ ៈ
 J.K. Ladha, David Dawe និង Mark Bell សម្រាប់ការផ្តល់ជាយោបល់ និងការណែនាំដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍នៅ
ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងក្នុងការបង្រួញឯកសារផ្សេងៗឲទៅជាទម្រង់សៀវភៅ ដែលមានលក្ខណៈ
ជាការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង។
 អតីតបុគ្គលិករបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ ពិសេស Kenneth G. Cassman និង John E.
Sheehy ចំពោះការចូលរួមជាទស្សនៈទានសំខាន់ៗ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ការគ្រប់គ្រងសារធាតុអាសូតរបស់រុក្ខជាតិ
និងការវិភាគសក្តានុពលទិន្នផលរបស់ដំណាំស្រូវ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់

Heinz-Ulrich

Neue

និង

Dharmawansa Senadhira ចំពោះរូបភាព និងឯកសារដែលមិនទាន់មានការបោះពុម្ព ទាក់ទងនឹងការពុល
និងកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម។
 អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ និងកសិករទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមក្នុងសមាគមស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវស្រោច
ស្រព សម្រាប់មតិយោបល់ និងការណែនាំដ៏មានតម្លៃជាច្រើនរបស់ពួកគេ។
 អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ

តាមរយៈស្នាដៃបោះពុម្ពរបស់ពួកគេ។

សៀវភៅណែនាំនេះមិនបានដាក់ឯកសារយោងទេ ពីព្រោះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើស្នាដៃមុនៗ ដូច
ដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងបុព្វកថា។
 Bill Hardy (IRRI) ចំពោះការជួយរបស់គាត់នៅក្នុងការរៀបចំសៀវភៅណែនាំនេះ។
 Elsevier Science សម្រាប់ការអនុញ្ញាតក្នុងការបោះពុម្ពសារជាថ្មីនូវរូបថតមួយ ដែលត្រូវដកចេញពទស្សនាវដ្តី
កិច្ចការពារដំណាំ វ៉ុលទី ១៦ (Datnoff L, ការប្រើប្រាស់ជីស៊ីលីស្យូម ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ដំណាំស្រូវនៅផ្លូរីដា),
Helmut von Uexküll និង Jose Espinosa (IPNI); Pedro Sánchez (ICRAF), Mathias Becker
(សាកលវិទ្យាល័យបុន,

អាឡឺម៉ង់);

Frank

Mussgnug

(ZEF,

អាឡឺម៉ង់);

Lawrence

Datnoff

(សាកលវិទ្យាល័យផ្លូរីដា, សហរដ្ឋអាមេរិច); និង Takeshi Shimizu (មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកសិកម្ម និងព្រៃឈើ
នៃខេត្តអូសាកា, ជប៉ុន) ចំពោះការផ្តល់ជាឯកសារបង្ហាញ និងរូបថត។
 ទីភ្នាក់ងារប្រទេសស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ (The Swiss Agency for Development
and Cooperation), សមាគមឧស្សាហកម្មជីអន្តរជាតិ (International Fertilizer Industry Association),
វិទ្យាស្ថានសារធាតុចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ (IPNI), វិទ្យាស្ថានប៉ូតាស់អន្តរជាតិ (IPI) និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ
ដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (IRRI) ចំពោះការផ្តល់ជាថវិការយៈពេលយូរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្សព្វផ្សាយការគ្រប់
គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM) ទៅលើដំណាំស្រូវ ដែលរួមមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការបង្កើតសៀវភៅណែនាំនេះផងដែរ។
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១. ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម
C. Witt1, R.J. Buresh2, S. Peng2, V. Balasubramanian2 និង A. Dobermann2

១.១ ទំនាក់ទំនង និងមូលហេតុនៃគម្លាតទិន្នផល
កសិករដាំដុះដំណាំស្រូវភាគច្រើន

ទទួលបានទិន្នផលតិចជាង

៦០ភាគរយ

នៃសក្តានុពលទិន្នផលតាម

លក្ខណៈសេណេទិច និងអាកាសធាតុនៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់មួយ។ គំរូដ៏សាមញ្ញមួយ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់
ដើម្បីបកស្រាយពីកត្តានានាដែលអាចពន្យល់ពីគម្លាតទិន្នផល (រូបភាពទី ១)។
សក្តានុពលទិនផ
្ន ល រឺទន
ិ ផ
្ន លអតិបរមា (Ymax) ត្រវូ បានកំណត់ដោយកត្តាអាកាសធាតុ និងពូជស្រវូ តែបន
ុ៉ នោះ

ដោយមានកត្តាផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រសើរបំផុត។ Ymax ប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ (± ១០

ភាគរយ) ដោយសារតែលក្ខណៈអាកាសធាតុ។ ចំពោះបរិស្ថានដាំដុះដំណាំស្រូវភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ត្រូពិច
នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ីខាងត្បូង, Ymax របស់ពូជស្រូវដែលមានទិន្នផលខ្ពស់ៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គឺ

ប្រហែល ១០ តោនក្នុងមួយហិចតា ក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ (high-yielding season) និង ៧ ទៅ
៨ តោនក្នុងមួយហិចតា ក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលទាប (low-yielding season)។

ទិន្នផលប្រែប្រួល (%)
សក្តានុពលទិន្នផល
នៃពូជមួយសម្រាប់

អាកាសធាតុជាក់លាក់
មួយ

គម្លាតទិន្នផលទី ១
(២០%)

គម្លាតទិន្នផលទី ២

គោលដៅទិន្នផល

(២០%)

ដែលមានលក្ខណៈ

សេដ្ឋកិច្ច

ទិន្នផលមានការថយចុះ

ដោយសារតែអតុល្យភាព
នៃសារធាតុចិញ្ចឹម

គម្លាតទិន្នផលទី ៣
(២០%)

ទិន្នផលមានការថយចុះ

ដោយសារតែអតុល្យភាព
នៃសារធាតុចិញ្ចឹម និង
ការគ្រប់គ្រងខ្សោយ

រូបភាពទី ១ ៈ ឧទាហរណ៍សម្រាប់ឥទ្ធិពលនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម និងដំណាំ ទៅលើសក្តានុពលទិន្នផល រឺទិន្នផលអតិបរមា
(Ymax), គោលដៅទិន្នផល (Ytarget), ទិន្នផលដែលទទួលបាន (Ya) និងទិន្នផលជាក់ស្តែង (Y)។

1 IPNI-IPI Southeast Asia Program, Singapore;

2 International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines.

1

ទិន្នផលដែលទទួលបាន (Ya) គឺជាទិន្នផលដែលកំណត់ដោយសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលទិន្នផលនេះអាចសម្រេច
បាន តាមរយៈការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់កសិករនាពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌដែល
ការគ្រប់គ្រងដំណាំទូទៅ ទឹក និងកត្តាចង្រៃ មានលក្ខណៈប្រសើរបំផុត។ Ya អតិបរមា ដែលត្រូវសម្រេចបាន
ដោយកសិករពូកែបំផុត គឺប្រហែល ៧៥ ទៅ ៨០ ភាគរយនៃ Ymax (គឺ ៧ ទៅ ៨ តោនក្នុងមួយហិចតា
ក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និង ៥ ទៅ ៦.៥ តោនក្នុងមួយហិចតា ក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលទាប)។
គោលដៅទិន្នផលដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះ (Ytarget, រូបភាពទី ១) បានបង្កើតជាគម្លាតទិន្នផល
ទី ១ ដែលមានប្រហែល ២០ ទៅ ២៥ ភាគរយនៃ Ymax។ ក្នុងករណីភាគច្រើន វាមិនមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចទេ
ក្នុងការបំពេញគម្លាតទិន្នផលនេះ ពីព្រោះតែបរិមាណដ៏ច្រើននៃទុនចំណាយដែលត្រូវការ និងមានភាពប្រថុយ
ប្រថានខ្ពស់នៃការខូចខាតដំណាំ ដោយសារតែការដួលដើម និងការវាយប្រហារពីកត្តាចង្រៃ។ ក្នុងស្ថានភាព
ជាក់ស្តែង, Ya មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងស្រែរបស់កសិករភាគច្រើន ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ជី N
មិនគ្រប់គ្រាន់ រឺមិនមានតុល្យភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលបណ្តាលអោយមានគម្លាតទិន្នផលកាន់តែធំ (គម្លាត
ទិន្នផលទី ២) (រូបភាពទី ១)។
ទិន្នផលជាក់ស្តែង (Y) នៅក្នុងដីស្រែរបស់កសិករ ជាញឹកញាប់ គឺទាបជាងទិន្នផលដែលអាចទទួលបាន Ya
ដោយសារតែកត្តារារាំងនានាក្រៅពីកត្តាអាកាសធាតុ និងការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹម ដែលមានដូចជា គុណភាព
គ្រាប់ពូជ រុក្ខជាតិចង្រៃ កត្តាចង្រៃ ជំងឺ ការពុលសារធាតុខនិជ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក (គម្លាតទិន្នផលទី ៣)។
ការស្វែងយល់អំពីគម្លាតទិន្នផល គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះគម្លាតទិន្នផលធ្វើអោយ


ប្រាក់ចំណេញរបស់កសិករមានការថយចុះ



ផលត្រឡប់មកវិញដែលទទួលបានពីការវិនយោ
ិ
គនៅក្នង
ុ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ដណា
ំ
ស
ំ វូ្រ
(ឧទាហរណ៍ សំណង់ រឺសំភារៈ រឺសេវាកម្មស្រោចស្រព) មានការថយចុះ



ផលិតកម្មស្រូវមានការថយចុះ ដែលនាំអោយមានអសន្តិសុខស្បៀង និងបង្កើនតម្រូវការក្នុងការនាំចូលស្រូវ
អង្ករ។
ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមអោយបានល្អប្រសើរជាងមុន អាចជួយដល់ការកាត់បន្ថយគម្លាតទិន្នផលទី ២ ដើម្បី
ជាផលប្រយោជន៍ដល់កសិករ និងប្រទេសជាតិទាំងមូល។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផលប្រយោជន៍ធំបំផុត
ដែលបានមកពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមអោយបានល្អប្រសើរជាងមុន ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើដីស្រែ
ទាំងឡាយណា ដែលមានការគ្រប់គ្រងដំណាំបានល្អ និងមានបញ្ហាកត្តាចង្រៃតិចតួច។ កសិករត្រូវតែដឹង
ពីកត្តានានាដែលអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ

ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព

(ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកលើចំណេះដឹង)

ហើយគួរតែដឹងថា ការកើនឡើងទិន្នផលខ្ពស់ គឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបាន នៅពេលដែលកត្តារារាំងជាច្រើន
(ឧទាហរណ៍ បញ្ហាកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ និងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមមិនសមស្រប) ត្រូវបានដោះស្រាយ
នៅពេលដំណាលគ្នា។
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ការគ្រប់គ្រងដំណាំ
ការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងដំណាំទូទៅជាច្រើន

បានជះឥទ្ធិពលទៅលើការឆ្លើយតបរបស់ដំណាំទៅនឹងការ

គ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានកែលម្អ។
ពិចារណាទៅលើចំណុចដូចខាងក្រោម :


ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៃពូជសមស្របដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់



ស្ទូងសំណាបខ្ចី (ឧទាហរណ៍ អាយុពី ១០ ទៅ ២០ ថ្ងៃ)



ពង្រាបដីអោយស្មើ និងរក្សាកម្រិតទឹកអោយសមស្របនៅក្នុងវាលស្រែទាំងមូល ដើម្បីធ្វើអោយមានឯកសណ្ឋានភាពដំណាំល្អ។ ការធ្វើបែបនេះ អាចកាត់បន្ថយតម្រូវការទឹកសរុប។



ជ្រើសរើសដង់ស៊ីតេដាំដុះសមស្រប

ដើម្បីធ្វើអោយការលូតលាស់ស្លឹក

(បែកស្លឹក)

មានប្រសិទ្ធភាព

(ឧទាហរណ៍ ២០ ទៅ ៤០ គុម្ព ក្នុងមួយម៉ែត្រក្រឡា ដោយមានសំណាប ១ ទៅ ៣ ដើម ក្នុងមួយគុម្ព ចំពោះស្រូវ
ស្ទូង និង ៨០ ទៅ ១២០ គីឡូក្រាមគ្រាប់ពូជក្នុងមួយហិចតា ចំពោះស្រូវពង្រោះដែលព្រោះដោយគ្រាប់សើម)


កុំអោយរុក្ខជាតិចង្រៃដុះប្រជែងយកទឹក ផ្ទៃដី ពន្លឺ និងសារធាតុចិញ្ចឹមជាមួយដើមស្រូវ។

ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមអាចឈានដល់សក្តានុពលរបស់វា បានលុះត្រាណាតែមានការគ្រប់គ្រងដំនាំល្អ
ប្រសើតែប៉ុននោះ។

កត្តាចង្រៃ និងជំងឺ
កត្តាចង្រៃ និងជំងឺ ជះឥទ្ធិពលទៅលើការឆ្លើយតបរបស់ដំណាំទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលត្រូវបាន
កែលម្អ តាមរយៈការបំផ្លាញការលូតលាស់ស្លឹក (បែកស្លឹក) ដើមស្រូវ និងគ្រាប់ស្រូវ។ កត្តាចង្រៃដែលគេជួប
ប្រទះញឹកញាប់នៅលើដំណាំស្រូវស្រោចស្រព គឺជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក ជំងឺស្រពោនស្លឹកបាក់តេរី ជំងឺរលួយដើម
ដង្កូវស៊ីរូងដើម ជំងឺទុងគ្រោ មមាចត្នោត កណ្តុរ និងបក្សី។
ពិចារណាទៅលើចំណុចដូចខាងក្រោម :


ប្រើប្រាស់ពូជដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងជំងឺ និងកត្តាចង្រៃដែលកើតឡើងជាទូទៅ



ជៀសវាងការប្រើប្រាស់ជី N ច្រើនហួសប្រមាណ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្កើតស្លឹកខ្ចីៗជាច្រើនដែលអាចទាក់ទាញ
កត្តាចង្រៃ និងជំងឺ



មុនពេលដែលប្រើប្រាស់ជី N, ត្រូវវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពទូទៅរបស់ដំណាំ, ពណ៌ស្លឹក (ប្រើប្រាស់តារាង
ពណ៌ស្លឹក) និងឧប្បត្តិហេតុនៃជំងឺ និងកត្តាចង្រៃនានា។



ការបំផ្លាញដោយសារជំងឺជាច្រើន (ឧទាហរណ៍ ជំងឺអុចត្នោតនៅលើស្លឹក ជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក ជំងឺស្រពោន
ស្លឹកបាក់តេរី ជំងឺរលួយដើម និងជំងឺខ្នារអំបោះត្នោត) មានទំហំធំធេង នៅកន្លែងដែលជី N ច្រើនលើសលប់
និងជីប៉ូតាស្យូម (K) មិនគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារ
កង្វះ K។
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អនុវត្តវិធានការណ៍ចម្រុះការពារដំណាំ (Integrated Pest Management) ដោយសហការជាមួយកសិករ
ដទៃទៀត។

ការប្រើប្រាស់ជី N អោយមានប្រសិទ្ធភាព និងការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមអោយមានតុល្យភាព អាចកាត់បន្ថយ

គ្រោះថ្នាក់នៃការដួលដើម ការបំផ្លាញដោយកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ។

ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម
គោលដៅទិន្នផលអាចនឹងត្រូវសម្រេចបាន លុះត្រាណាតែមានការផ្តល់បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់នៅ
ពេលវេលាត្រឹមត្រូវ ដើម្បីអោយសមស្របទៅនឹងតំរូវការរបស់ដំនាំនៅរដូវដាំដុះ។
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានប្រសិទ្ធភាព ហើយផ្តល់ផលចំណេញ គួរតែមានគោលបំណង
ដូចជា ៈ


បង្កើនអោយអស់លទ្ធភាពនូវការស្រប
ូ យកសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច របស់ដណា
ំ
ព
ំ ជ
ី ី និងប្រភពសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច មានស្រាប់
ក្នង
ុ ដី តាមរយៈការអនុវត្តនកា
៍ រគ្របគ
់ ង
្រ ដំណាអោ
ំ យបានល្អ។



ប្រប
ើ ស
្រា អោ
់ យបានពេញលេញនៃសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ដែលមាននៅក្នង
ុ ចំបង
ើ កាកសំនល់ដនា
ំ ំ និងលាមកសត្វ។



ប្រប
ើ ស
្រា ជ
់ ខ
ី និជដែលត្រវូ ការចាំបាច់ ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ កង្វះខាតនៃសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ជាក់លាកណាមួយ។



កាត់បន្ថយភាពប្រថុយប្រថាននៃលើការខូចខាតដំណាំ អោយមកនៅកម្រិតអប្បបរមាតាមរយៈការជ្រើសរើស
គោលដៅទិន្នផលដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច និងមានលក្ខណៈជាក់ស្តែង និងតាមរយៈការអនុវត្តន៍ ការប្រ-ើ
ប្រាសជ
់ អោ
ី យមានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព និងការផ្តលសា
់ រធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច អោយមានតុលយ្ ភាព។



បង្កន
ើ ប្រាកច
់ ណ
ំ ល
ូ អោយដល់កម្រត
ិ អតិបរមា ដោយពិចារណាទៅលើតម្លន
ៃ ក
ៃ ត្តាផលិតកម្ម ក្នង
ុ នោះរួមមាន
ពលកម្ម ជីសរីរាង្គ និងជីអសរីរាង្គ។

១.២ ទស្សនៈទានជាមូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រង N, P និង K
អោយមានតុល្យភាព

តុល្យភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹម
តុល្យភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹម (B) សម្រាប់ដីស្រែមួយ អាចត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណ ដូចខាងក្រោម (សមាសភាព
ទាំងអស់ត្រូវបានវាស់វែងជា គីឡូក្រាមនៃសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងមួយហិចតា) :
B = M + A + W + N2 - C - PS - G
ដែល
ធាតុចូល : M ជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានបន្ថែម (អសរីរាង្គ និងសរីរាង្គ)។ A គឺជាកំណរបរិយាកាស
(ទឹកភ្លៀង និងធូលី)។ W គឺជាទឹកស្រោចស្រព ទឹកជំនន់ និងកករ (សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងទម្រង់រលាយ និងក្នុង
ទម្រង់ជាកករ)។ N2 គឺជាការចាប់យកអាសូតពីក្នុងបរិយាកាសតាមលក្ខណៈជីវៈ។

4

ធាតុចេញ : C គឺជាការប្រមូលយកដំណាំចេញតាមរយៈគ្រាប់ស្រូវ និងចំបើង (ស្មើនឹងបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹម
សរុបដែលស្រប
ូ យកដោយដំណាំដកនឹងសារធាតុចញ
ិ ច
្ ម
ឹ ដែលផ្តល់មកដីវញ
ិ ក្នង
ុ ទ្រង់ទរ្ ាយជាកាកសំនល់ដំ
ណាំ)។ PS គឺជាការបាត់បង់តាមជម្រាបឈរ និងជម្រាបដេក។ G គឺជាការបាត់បង់អាសូតសរុបក្នុងទម្រង់ជា
ឧស្ម័ន ដោយសារអាសូតកម្ម និងការបំភាយក្នុងទម្រង់ជាអាម៉ូញាក់ (NH3)។

ការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី និងការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមអោយមានតុល្យភាព
សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី គឺជាបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមជាក់លាក់ណាមួយដែលបានមកពីគ្រប់
ប្រភពទាំងអស់ លើកលែងតែជីគីមី (មានដូចជា ដី កាកសំណល់ដំណាំ ទឹកស្រោចស្រព) ដែលដំណាំអាច
ស្រូបយកបានក្នុងរដូវដាំដុះ។
សូចនករសំរាប់វាស់សារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដីដែលងាយប្រើប្រាស់ និងអាចទុកចិត្តបាន គឺទិន្នផលគ្រាប់នៅក្នុង
កូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ ទិន្នផលដែលកំណត់ដោយ N នៅក្នុងកូនស្រែ
ខ័ណ្ឌដែលមិនដាក់ជីអាសូត េហើយដាក់តែជី P និង K, មើលជំហានទី ២ នៅក្នុងចំណុច ១.៨)។
ការប្រើប្រាស់ជីអោយមានតុល្យភាព មានន័យថា ការផ្គត់ផ្គង់អោយដំណាំនូវបរិមាណដ៏ត្រឹមត្រូវនៃគ្រប់សារធាតុ
ចិញ្ចឹមទាំងអស់ ដែលមិនបានផ្គត់ផ្គង់ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពដែលមានស្រាប (រូបភាពទី ២)។
នារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃបដិវត្តន៍បៃតង ការកើនឡើងនៃទិន្នផលត្រូវសម្រេចបាន ភាគច្រើនតាមរយៈការ
ប្រើប្រាស់ជី N ដែលជាញឹកញាប់ ជី N នេះ ត្រូវទទួលបានមកពីការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាល គួបផ្សំជាមួយ
ការប្រើប្រាស់ពូជសុទ្ធ ដែលមានលក្ខណៈទំនើប (modern inbred varieties)។ ដោយឃើញទិន្នផលឆ្លើយ
ទិន្នផលគ្រាប់ (តោន/ហិចតា)
៧

គោលដៅទិន្នផលថ្មី

៦
៥

គោលដៅទិន្នផលចាស់

៤

៣

២
១

០

កូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា :

0N

0P

សារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ :

+PK

+NK

0K

រូបភាពទី ២ ៈ ឧទាហរណ៍នៃការកម្រិតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ N, P និង K ដែលមានស្រាប់របស់ដី ដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណជាទិន្នផល
គ្រាប់នៅក្នុងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា។ ចំពោះគោលដៅទិន្នផលចាស់ ដីអាចមានការកម្រិតដោយការផ្គត់ផ្គង់ N ប៉ុន្តែមិនមានការ
កម្រិតដោយការផ្គត់ផ្គង់ P និង K ទេ ប៉ុន្តែចំពោះគោលដៅទិន្នផលថ្មីវិញ ការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដីអាចមានលក្ខណៈកម្រិត
ចំពោះសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងបីនេះទៅតាមលំដាប់លំដោយ N> K > P។
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តបទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីនេះ កសិករបានបង្កើនកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N ទៅដល់កម្រិតមួយ ដែលច្រើនហួស
ប្រមាណ ខណៈពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់ជី P និង K ក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់។ ទាំងនេះបណ្តាលអោយ
មានការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមមិនមានតុល្យភាពទៅអោយដំណាំ។ លើសពីនេះទៅទៀត សារធាតុចិញ្ចឹមដែល
កាលពីមុនមិនខ្វះខាតជាញឹកញាប់បានក្លាយទៅជាខ្វះខាត ដោយសារគោលដៅទិន្នផលមានការកើនឡើង
ជាលំដាប់ (រូបភាពទី ២)។
ការដាំដុះដំណាំស្រូវតាមបែបអតិផលដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ឡើងៗ និងការដាំដុះពី ២ ទៅ ៣ ដងក្នុងឆ្នាំ
បានបណ្តាលអោយមានការប្រឈមមុខទៅនឹងការធ្លាក់ចុះសារធាតុចិញ្ចឹម P និង K ដែលមានបំរុងទុកនៅក្នុងដី
ដោយសារ
	សារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រវូ បានយកចេញតាមរយៈគ្រាបស
់ វូ្រ

មិនអាចត្រវូ បានជំនស
ួ ដោយសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ដែល

មាននៅក្នង
ុ កាកសំណល់ដណា
ំ
ំ ជីសរីរាង្គ និងជីខនិជបានឡើយ


កសិករប្រមល
ូ យកចំបង
ើ (ដែលមានផ្ទក
ុ បរិមាណ K ច្រន
ើ ) ចេញពីវាលស្រែរបស់ពក
ួ គេ ដើមប្ ដា
ី ក់កល
្រា កន្លង
ែ
អោយសត្វដក
េ និងប្រប
ើ ស
្រា ជា
់ ថាមពល រឺបរ
ំ ប
ើ រា
ំ ស់កង
ុ្ន វិសយ
័ ឧស្សាហកម្ម



បរិមាណ P និង K ដែលត្រវូ បានយកចេញតាមរយៈគ្រាបស
់ វូ្រ មានការកើនឡើង។
ចូរកត់សគា
ំ ល់ថា សមាមាត្រសមស្របបំផុតនៃជី N:P:K ដែលត្រូវផ្តល់អោយ គឺមានលក្ខណៈជាក់លាក់ទៅតាម
ទីកន្លែង ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើគោលដៅទិន្នផល និងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី។
ប្រសិនបើការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ត្រូវបានកម្រិតដោយការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមតែប៉ុននោះ តុល្យភាព
នៃសារធាតុចិញ្ចឹមសមស្របបំផុត ត្រូវសម្រេចបាននៅពេលរុក្ខជាតិស្រូបយក N ប្រហែល ១៥ គីឡូក្រាម,
P ប្រហែល ២.៦ គីឡូក្រាម និង K ប្រហែល ១៥ គីឡូក្រាម ក្នុងមួយតោននៃទិន្នផលគ្រាប់ (តារាងទី ១)។
តារាងទី ១ ៈ ការស្រូបយក N, P និង K ក្នុងបរិមាណសមស្របនៅក្នុងការប្រមូលផលនៃពូជស្រូវទំនើប
ផ្នែករបស់រុក្ខជាតិ

N

P

K

ការស្រូបយកគិតជាគីឡូក្រាម/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន

6

គ្រាប់ស្រូវ

៩

១.៨

២

ចំបើង

៦

០.៨

១៣

គ្រាប់ស្រូវ + ចំបើង

១៥

២.៦

១៥

១.៣ ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ជី
ជីត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព នៅពេលដែល


ភាគច្រើននៃជីដល
ែ ផ្តលអោ
់ យ ត្រវូ បានស្រប
ូ យកដោយដំណាំ (ហៅថា ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពស្តារឡើងវិញ, RE)



មានការកើនឡើងនៃទន
ិ ផ
្ន លខ្ពសក
់ ង
ុ្ន ១ គីឡក
ូ ម
្រា ជីដល
ែ បានប្រប
ើ ស
្រា ់ (ហៅថា ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពក្សត
េ ្រសាស្រ,្ត AE)។

ប្រសិទ្ធភាពស្តារឡើងវិញ និងប្រសទ្ធភាពក្សេត្រសាស្រ្ត ឈានដល់កម្រិតអតិបរមា នៅពេលដែល


បរិមាណនៃសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ដែលត្រវូ បានប្រប
ើ ស
្រា ់ ត្រវូ បានកំណត់ដោយផ្អក
ែ លើ បរិមាណសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ដែល
មានស្រាបនៅ
់ ក្នង
ុ ដី



ដំណាត
ំ វូ្រ បានផ្តលអោ
់ យនូវ សារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ទាំងអស់ដល
ែ វាត្រវូ ការ ក្នង
ុ បរិមាណដែលមានតុលយ្ ភាព



ជីតវូ្រ បានដាក់នៅក្នុងដីនៅជម្រៅ ដែលមានការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនបំផុត (ឧទាហរណ៍ ការដាក់ជី
អ៊ុយរ៉េក្នុងជម្រៅជ្រៅ)



ជី N ត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដោយផ្អែកទៅលើការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាព N របស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងរដូវដាំដុះតាមរយៈ
ការប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក



គ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៃពូជដែលស៊ាំទៅនឹងទីកន្លែងដាំដុះ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់



ការថែទាំដំណាំទូទៅ

(ឧទាហរណ៍

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិចង្រៃ

គម្លាតគុម្ព

ការគ្រប់គ្រងថ្នាលសំណាប

ការគ្រប់គ្រងទឹក) ត្រូវបានអនុវត្តឡើង អោយឈានដល់កម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់


កត្តាចង្រៃ និងជំងឺ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរបស់វិធានការណ៍ចម្រុះការពារដំណាំ។

១.៤ ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់(SSNM)
យុទ្ធសាស្ត្រ SSNM ដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅទីនេះ មានគោលបំណងដើម្បីសម្រេចអោយបាននូវទិន្នផល
ដែលខ្ពស់ មាននិរន្តរភាព និងមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម និងដំណាំអោយ
បានសមស្រប ដោយ


ប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភពទាំងអស់នៃសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាន អោយមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងនោះរួមមាន ជីសរីរាង្គ
កាកសំណល់រុក្ខជាតិ និងជីអសរីរាង្គ ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពអាចរកបាន និងការចំណាយ



អនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រង N ទៅតាមតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិ ដោយប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក (LCC)
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ប្រើប្រាស់កូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដែលមិនមានការប្រើប្រាស់ជី ដើម្បីកំណត់បរិមាណ
សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី (ជាពិសេស P និង K)



ផ្តល់អោយដំណាំនូវការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានតុល្យភាព ( N, P, K និង ពពួកមីក្រូធាតុ)



បំពេញសារធាតុចិញ្ចឹមឡើងវិញ ( ពិសេស P និង K) ដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់ស្រូវ និងចំបើង ដើ
ម្បីចៀសវាងនូវការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលបំរុងទុកនៅក្នុងដី



ជ្រើសរើសការបន្សំនៃប្រភពជី ដែលមានការចំណាយតិចជាងគេ



ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពខ្ពស់

ដង់ស៊ីតេដាំដុះសមស្រប

វិធានការណ៍ចម្រុះការពារដំណាំ

និងការគ្រប់គ្រងដំណាំអោយបានល្អ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពេញលេញពី SSNM


កែតម្រូវ SSNM ទៅតាមតម្រូវការក្នុងស្រុក (មានន័យថា វាយតម្លៃទៅលើទិន្នផល និងប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងវា
លស្រែរបស់កសិករ ដោយមានការចូលរួមពីកសិករ)។

១.៥ ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជី
កម្មវិធីជីដែលពឹងផ្អែកទៅលើ SSNM អាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍ


ដោយកសិករសម្រាប់ដីស្រែរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ៗ រឺ



ដោយអ្នករៀបចំផែនការយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់តំបន់ធំៗ ដែលសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុង
ដីនៅតំបន់នោះ

មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា

ដូចដែលបាននិយាយរៀបរាប់នៅក្នុងដែនអនុសាសន៍

(ចំណុចទី ១.៧)។
ប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តចូលរួម (participatory approaches) ដោយមានអ្នកស្រាវជ្រាវ បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ និង
កសិករក្នុងស្រុក ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តប្រើប្រាស់ជីអោយបានសមស្រប។ អនុសាសន៍ថ្មីៗ គួរតែ
ត្រូវបានវាយតម្លៃនៅក្នុងកូនស្រែបង្ហាញ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវដាំដុះ ១-២ រដូវដាំដុះផងដែរ មុនពេលយក
ទៅអនុវត្តនជា
៍ ទ្រងទ
់ យ
្រា ធំ។តារាងទី ២ បង្ហាញពីផន
ែ ការពេលវេលាដែលត្រវូ បានស្នឡ
ើ ង
ើ សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍន៍
កម្មវិធីប្រើប្រាស់ជី។

កំណត់សំគាល់ :



ត្រូវកំណត់អាទិភាពកត្តារារាំងនៅក្នុងផលិតកម្ម : ត្រូវចងចាំថាតើបច្ចេកវិទ្យាមួយណា ដែលផ្តល់នូវសក្តានុពល
ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់បង្កើនផលិតភាព?



សូមកុំបង្កើតអនុសាសន៍ច្រើនពេកក្នុងពេលតែមួយ។ ផ្តោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាចំនួន ២ រឺ ៣ (ឧទាហរណ៍ គុណ
ភាពគ្រាប់ពូជដែលត្រូវបានកែលម្អ រឺកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជី NPK ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុន)។
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ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដោយមានការចូលរួម (participatory techniques) ដើម្បីធ្វើការសាកល្បងអនុសាសន៍
ថ្មីៗនៅលើដីស្រែមួយចំនួនតូច អោយបាន ១ រឺ ២ រដូវ ហើយបន្ទាប់មកទៀត ធ្វើការកែតម្រូវអនុសាសន៍
ទាំងនោះ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលឆ្លើយតបដែលទទួលបានមកពីកសិករ។



កង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់នៅលើដំណាំស្រូវ គឺ កង្វះ N, P និង K ប៉ុន្តែក៏មានកង្វះសារធាតុ
ចិញ្ចឹមដទៃទៀតដែរ ដូចជា កង្វះ Zn និង កង្វះ S ពិសេសនៅក្នុងការដាំដុះដំណាំស្រូវតាមលក្ខណៈអតិផល។
តារាងទី ២ ៈ ផែនការពេលវេលាដែលត្រូវបានស្នើឡើង សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយមានការចួលរួម និងការធ្វើការ
សាកល្បងទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានកែលម្អ

រដូវកាល

សកម្មភាព

មុនរដូវកាល ១

ជ្រើសរើសតំបន់គោលដៅមួយ។ បង្កើតកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា។
ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើតម្រូវការ និងឱកាស (NOA)។
ជ្រើសរើសដែនអនុសាសន៍។
អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្តប្រើប្រាស់ជី N ដែលត្រូវបានកែលម្អដំបូង ដោយផ្អែកទៅលើ
គោលការណ៍នៃការវាយតម្លៃទៅលើតម្រូវការ និងឱកាស (NOA) និងការគ្រប់គ្រង
សារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM)។

រដូវកាល ១a

ធ្វើការសាកល្បងទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តប្រើប្រាស់ជី N ដែលទើបតែត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីៗ
នៅក្នុងស្រែរបស់កសិករដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ដោយមានការចូលរួមពីកសិករ
សកម្ម។
ប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ N, P និង K ដែលមានស្រាប់។
ពិនិត្យទៅលើសុពលភាពនៃដែនអនុសាសន៍ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។

មុនរដូវកាល ២

អភិវឌ្ឍអនុសាសន៍ប្រើប្រាស់ជី នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកសិករ និង
អ្នកឯកទេសខាងផ្សព្វផ្សាយ។

រដូវកាល ២ និង ៣

ធ្វើការសាកល្បង និងកែលម្អអនុសាសន៍ថ្មីៗ នៅក្នុងកូនស្រែបង្ហាញដែលស្ថិតក្នុង
ស្រែរបស់កសិករ។
បញ្ជាក់ពីការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ N, P និង K ដែលមានស្រាប់ នៅក្នុង
រដូវកាល ២ និង/រឺ ៣។

រដូវកាល ៤ និង ៥

ផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជីអោយបានទូលំទូលាយនៅក្នុងដែន
អនុសាសន៍ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។
ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ!

a

រដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ដោយមានល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយផល និងមានសម្ពាធតិចតួចពីកត្តាចង្រៃ។
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១.៦

ការវាយតម្លៃទៅលើតម្រូវការ និងឱកាស

ដោយផ្អែកលើកម្រិតផលិតកម្ម និងតម្លៃជីនាពេលបច្ចុប្បន្ន ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញភាគច្រើននៅក្នុង
ការដាំដុះដំណាំស្រូវនៅអាស៊ី អាចត្រូវសម្រេចបានតាមរយៈការបង្កើនទិន្នផល ហើយមួយចំណែកទៀត
បានមកពីការកាត់បន្ថយការចំណាយ។

ការចំណាយទៅលើជី

អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយអោយមកនៅកម្រិត

ទាបបំផុត តាមរយៈការជ្រើសរើសបន្សំនៃប្រភពជីក្នុងស្រុកដ
 ែលអាចរកទិញបាន ដើម្បីអោយមានការចំណាយ
តិចបំផុត និងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ជីអោយមានប្រសិទ្ធភាព និងមានតុល្យភាព (ឧទាហរណ៍ បង្កើនចំណាយ
លើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានតិចតួច និងបន្ថយចំនាយលើសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានច្រើនស្រាប់)។
ការស្វង
ែ យល់ពក
ី ត្តារារាំងផ្នក
ែ សេដក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ង្គម និងជីវរូបសាស្រនៅ
្ត ក្នង
ុ ផលិតកម្មរបស់កសិករ មានអត្ថបយោ
្រ
ជន៍
ជាមួលដ្ឋានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ ហើយវាអាចត្រូវសម្រេចបានយ៉ាងល្អ
បំផុត តាមរយៈការវាយតម្លៃទៅលើតម្រូវការ និងឱកាស (needs and opportunity assessment) :


វាយតម្លៃទៅការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដំណាំ សារធាតុចិញ្ចឹម និងកត្តាចង្រៃរបស់កសិករនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បី
កំនត់កត្តារារាំងនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង



វាយតម្លៃភាពយល់ដឹងរបស់កសិករអំពីកត្តារារាំងរបស់ផលិតភាព ដែលកត្តារារាំងទាំងនេះ ត្រូវបានកំនត់ក្នុង
អំឡុងពេលនៃការស្ទង់មតិ



វាយតម្លៃថា តើមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដែររឺទេ ក្នង
ុ ការបង្កើនផលិតភាពដោយគិតពិចារណាទៅលើចណា
ំ
ប់អារម្មណ៍
របស់កសិករ (និងតម្លៃ-ឱកាសនៃពេលវេលារបស់កសិករ) និងសមត្ថភាពរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ (កសិករ
អង្គភាពក្រៅរដ្ឋាភិបាល បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក។ល។) ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីមួយ។

ការជ្រើសរើសតំបន់គោលដៅសមស្រប
ជ្រើសរើសតំបន់គោលដៅដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទៅលើតម្រូវការ និងឱកាស (NOA)
ទស្សនកិច្ចសិក្សាដំបូងតាមវាលស្រែ ការពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងព្រំប្រទល់រដ្ឋបាល។ តំបន់គោលដៅ
ដែលសមស្របសម្រាប់ការបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុន
គួរតែមានលក្ខណៈមួយ រឺច្រើននៃលក្ខណៈដូចខាងក្រោម :


ការប្រើប្រាស់ជីមិនគ្រប់គ្រាន់ រឺមិនមានតុល្យភាព ដែលធ្វើអោយទិន្នផលដែលទទួលបានមានកម្រិតទាប
ទោះបីជាមានសក្តានុពលទិន្នផលខ្ពស់ក៏ដោយ

(ចំណុច ១.១)។

ស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ជីក្នុងស្រុកពី

កសិករ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ជី និងបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ។


ការលេចឡើងនូវរោគសញ្ញាកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម (ចំណុច ២)



ការលេចឡើងនូវបញ្ហាកត្តាចង្រៃដែលទាក់ទងនឹងអតុល្យភាពនៃសារធាតុចិញ្ចឹម រឺការប្រើប្រាស់ជី N ច្រើនហួស
ប្រមាណ (ឧទាហរណ៍ ជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក...)



ការប្រើប្រាស់ជី N គ្មានប្រសិទ្ធភាព ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ជីអាសូតសរុបមានកម្រិតខ្ពស់ រឺការបែងចែក
ការប្រើប្រាស់ជី មិនបានគ្រប់គ្រាន់ និងនៅពេលវេលាមិនសមស្រប ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើកសិករ
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 ប្រើប្រាស់កម្រិតជី N > ១៧៥ គីឡូក្រាម ក្នុងមួយហិចតា
 ប្រើប្រាស់ជី N ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូងរបស់ដំណាំ (> ៥០ គីឡូក្រាម
អាសូតក្នុងមួយហិចតា ក្នុងអំឡុងពេល ១០ ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីស្ទូង រឺបន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់ រឺ > ៧៥ គីឡូក្រាម
អាសូតក្នុងមួយហិចតាក្នុងអំឡុងពេល ២០ ថ្ងៃដំបូង បន្ទាប់ពីស្ទូង រឺបន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់)
 បាចជីបំប៉ន > ៥០ គីឡូក្រាមអាសូតក្នុងមួយហិចតាពេលបាចជីម្តងៗ
 ត្រូវការប្រើប្រាស់ជី > ៥៥ គីឡូក្រាមអាសូតក្នុងមួយហិចតា (ជីអ៊ុយរ៉េ ១២០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា)
សម្រាប់ការកើនឡើងទិន្នផលមួយតោនៗ នៅក្នុងកូនស្រែ 0 N (កូនស្រែដែលមិនទទួលបានជីអាសូត)
 ជួបបញ្ហាដួលដើម


ភស្តុតាងនៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើ P និង K ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើកសិករ
ដាំដុះដំណាំពីរ រឺច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងកម្រិតទិន្នផលពីមធ្យម ទៅដល់ ខ្ពស់ ហើយក្នុងកំឡុង ៥ ឆ្នាំមុន
 បានប្រើប្រាស់ផូស្វាតតិចជាង ២០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា នៅក្នុងការដាំដុះមួយដង រឺ
 បានប្រើប្រាស់ផូស្វាតតិចជាង ១០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា នៅក្នុងការដាំដុះមួយដង ហើយច្រូតយក
ចំបើងភាគច្រើនចេញពីវាលស្រែ។

ថ្លៃ លទ្ធភាពអាចរកបាន និងគុណភាពនៃប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹម
ការអនុវត្តន៍ការប្រើប្រាស់ជីដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុន នឹងត្រូវបានទទួលយកដោយកសិករលុះត្រា
ណាតែ


ការអនុវត្តន៍នោះ បានបង្កើនផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុនដល់កសិករ ហើយ



កសិករអាចរកបានជីខនិជ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់។
ការពិនិត្យប្រេ�បធៀបទៅលើថ្លៃជី និងគុណភាពជី គួរតែត្រូវបានបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃការវាយតម្លៃទៅលើ
តម្រូវការ និងឱកាស (NOA)។

ការវិភាគទៅលើចំណេញដុល
មុនពេលដែលធ្វើការសាកល្បងអនុសាសន៍ថ្មីៗនៅក្នុងវាលស្រែ ត្រូវបញ្ចប់ការវិភាគទៅលើចំណេញដុល រឺ
ការវិភាគទៅលើប្រាក់ចំណេញ ដើម្បីកំណត់


តម្លៃនៃការចំណាយទៅលើទុនចំណាយទាំងអស់ ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាទិន្នផលគ្រាប់ (មានន័យថា ទិន្នផល
ត្រង់ចំណុចស្រង់ដើម)



ការចំណាយបន្ថែមទៀត ទៅលើទុនចំណាយដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តន៍ថ្មីនោះ



ការចំណាយបន្ថែមទៀត (ឧទាហរណ៍ ការចំណាយទៅលើកំលាំងពលកម្ម) ដែលចាំបាច់នៅក្នុងការអនុវត្តន៍
ការប្រើប្រាស់ជីថ្មី និង



ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ (ក្រោយពេលទូទាត់) ប្រេ�បធៀបជាមួយនឹងការអនុវត្តន៍ពីមុន។

11

ការយល់ព្រមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ
កសិករ គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អនុសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជី ដែលត្រូវបានកែលម្អ
ហើយគួរតែត្រូវបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយចាប់តាំងពីពេលដំបូង តាមរយៈការវិភាគទៅលើតម្រូវការ និង
ឱកាស (NOA) និងវិធសា
ី ស្រដ
្ត ល
ែ មានការចូលរួម (participatory approaches) ក្នង
ុ អំឡង
ុ ពេលធ្វកា
ើ របញ្ជាក់
អះអាងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីៗ។
អ្នកអង្កេតតាមដាន ត្រូវតែបញ្ជាក់ថា ដី កំលាំងពលកម្ម និងដើមទុន គឺអាចរកបានក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីទទួលយកនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនោះ។ ពិនិត្យតាមដានទៅលើប្រភពនៃឥណទាន និងអត្រាការប្រាក់ដែល
កសិករអាចខ្ចីលុយបានសម្រាប់ទិញសំភារៈ រឺវត្ថុចាំបាច់សម្រាប់ផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់។
កសិករទំនងជាទទួលយកកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជីថ្មី ប្រសិនបើយុទ្ធសាស្រ្តនោះ


ធ្វអោ
ើ យទិនផ
្ន លកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ ០.៥ តោន ក្នង
ុ មួយហិចតា (“ការមើលឃើញ គឺជាការជឿជាក់”)



ធ្វើអោយប្រាក់ចំណេញនៃកសិដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ មានការកើនឡើងខ្លាំង និង



អាចរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយការអនុវត្តន៍នៃការគ្រប់គ្រងជាទូទៅរបស់កសិករនាពេលបច្ចុប្បន្ន (ដែលរួមមានតម្រូវ
ការកំលាំងពលកម្ម)។

១.៧ ដែនអនុសាសន៍
អភិវឌ្ឍអនុសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជីនៅក្នុងតំបន់គោលដៅ ដោយពឹងផ្អែកទៅលើដែនអនុសាសន៍ ដែលត្រូវ
បានកំណត់។ ដែនអនុសាសន៍ អាចជាតំបន់ ដែលយ៉ាងតិចបំផុតមានលក្ខណៈជីវរូបសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម
ដែលកំណត់ទៅលើលក្ខណៈឯកសណ្ឋានភាពនៃសក្តានុពលទិនផ
្ន ល, ការផ្គតផ
់ ង
្គ សា
់ រធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ដែលមានស្រាប់
និងការឆ្លើយតបតាមការរំពឹងទុកទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជីនៅក្នុងដែនអនុសាសន៍នោះ។

ដែនអនុសាសន៍មួយ

អាចមានលក្ខណៈជាតំបន់មួយដែលមាន


ព្រំប្រទល់នៃទីជម្រាលមួយ



ប្រតិទិនដាំដុះ និងប្រព័ន្ធដាំដុះទូទៅ



លទ្ធភាពស្រដៀងគ្នាក្នុងការទទួលបានទឹកស្រោចស្រព



ស្ថានភាពជីជាតិដីស្រដៀងគ្នា (ផ្អែកទៅលើព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ទាក់ទងនឹងជីជាតិដី ដែលរួមមានផែនទី
ដែលនិយាយអំពីវាយនភាពដី និងលក្ខណៈរបស់ដីដទៃទៀត, ឋានលេខា, ចំណេះដឹងក្នុងស្រុករបស់កសិករ
និងបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ) និង



ព្រំប្រទល់ដែលអាចរួមបញ្ចូលតំបន់រដ្ឋបាលច្រើន។
ស្ថានភាពជីជាតិដីនៅក្នុងដែនអនុសាសន៍មួយ

អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការប៉ាន់ប្រមាណសារធាតុចិញ្ចឹម

ដែលមានស្រាប់របស់ដី ដោយប្រើប្រាស់កូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួន (សូមមើលចំណុច
១.៨)។ ទំហំនៃដែនអនុសាសន៍មួយ អាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ដោយអាស្រ័យទៅលើភាពខុសគ្នា
នៃកត្តាកំណត់ដែលបាននិយាយរៀបរាប់ខាងលើ។
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អនុសាសន៍
បន្ទាប់មកទៀត អនុសាសន៍នានា ត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងរួមគ្នាជាមួយកសិករ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលមាន

ការចូលរួម (participatory approaches)។ អនុសាសន៍ដាច់ពីគ្នា អាចត្រូវបានគេផ្តល់អោយសម្រាប់ភាព
ខុសប្លែកគ្នានៃ


គោលដៅទិន្នផល ( រឺកម្រិតនៃទុនចំណាយ)



វិធីសាស្រ្តក្នុងការដាំដុះដំណាំ



ពូជ និង



ការអនុវត្តន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុវត្តន៍
អនុសាសន៍នោះ។

តម្រូវការ

និងចំណាប់អារម្មណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កសិករនៅក្នុងដែន

១.៨ ការអភិវឌ្ឍន៍នៃអនុសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N, P និង K
ចំណុចនេះ រៀបរាប់អំពីរបៀប គណនាកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N, P និង K អោយមានតុល្យភាព ដើម្បីសម្រេច

បាននូវគោលដៅទិន្នផល និងផ្តល់ជាការណែនាំសម្រាប់ពេលវេលា និងការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជី N និង K
(តារាងទី ៣)។ វិធីសាស្រ្តនេះ អាចត្រូវបានប្រើប្រាសដោ
់ យអ្នករៀបចំផែនការយុទនា
្ធ ការផ្សព្វផសា
្ យ ដើមប្ ីបង្កើត

អនុសាសន៍សម្រាប់ដែនដែលមានទំហំធំជាងមុន (ចំណុចទី ១.៧) រឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកសិករ ដើម្បី
បង្កើតអនុសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជីសម្រាប់ដីស្រែមួយ។

ប្រសិនបើកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជីពេញលេញមួយ ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ដែន អនុសាសន៍មួយ, ការគណនាជី
មានជំហានដូចខាងក្រោម :

ជំហានទី ១

ការជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផលដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច

ជំហានទី ២

ការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី

ជំហានទី ៣

ការគណនាកម្រិតជី N និងបំរើបំរាស់នៃការគ្រប់គ្រង N ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិ

ជំហានទី ៤

ការគណនាកម្រិតជីផូស្វាត (P2O5)

ជំហានទី ៥

ការគណនាកម្រិតជីប៉ូតាស់ (K2O)។

វិធសា
ី ស្រនា
្ត នាក្នង
ុ ការគណនាកម្រត
ិ ជីដល
ែ មាននៅក្នង
ុ ជំពក
ូ នេះ គឺផក
ែ្អ ទៅលើការសន្មតទូទៅដូចខាងក្រោមដែល


ពូជស្រូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ដែលមានសន្ទស្សន៍នៃការប្រមូលផលប្រហែល ០.៥០ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់។



គោលដៅទិន្នផលដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច ដែលមិនលើសពី ៧៥-៨០ ភាគរយ នៃសក្តានុពលទិន្នផល
ត្រូវបានគេជ្រើសរើស។



ការប្រើប្រាស់ជី N, P និង K អោយមានតុល្យភាព ត្រូវបានគេអនុវត្តតាម។



ជី N ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ក្នុងចំនួនដ៏សមស្របបំផុតនៃការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជី ដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលា
ដោយប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក (LCC)។



ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដំណាំអោយបានល្អ ត្រូវបានគេអនុវត្តតាម។



កត្តារារាំងដទៃទៀត ដូចជា ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការរាតត្បាតរបស់រុក្ខជាតិចង្រៃ និងកត្តាចង្រៃ និងជំងឺមិនបានប៉ះពាល់
ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការលូតលាស់របស់ដំណាំទេ។

13

14
តោន/ហិចតា
តោន/ហិចតា

ទិន្នផលជាក់ស្តែងនៅក្នុងស្រែរបស់កសិករ (មធ្យម)

គោលដៅទិន្នផល

តោន/ហិចតា

ទិន្នផលកម្រិតដោយ K (ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ ០ K)

គីឡូក្រាម/ហិចតា
គីឡូក្រាម/ហិចតា

ប៉ាន់ប្រមាណទៅលើបរិមាណជី N សរុបដែលត្រូវការ

ការប្រើប្រាស់ជី N ដំបូង (ក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្ទូង រឺ ២១ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់)

ការកើនឡើងនៃទិន្នផលដែលត្រូវការ (គោលដៅទិន្នផលទាបជាងទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ ០ N)

តោន/ហិចតា

តោន/ហិចតា

ទិន្នផលកម្រិតដោយ P (ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ ០ P)

ជំហានទី ៣ ៈ គណនាកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N និងការប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រង N ដោយផ្អែកលើតម្រូវការរបស់រុក្ខជាតិ

តោន/ហិចតា

ទិន្នផលកម្រិតដោយ N (ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ ០ N)

ជំហានទី ២ ៈ ប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី តាមរយៈទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា

តោន/ហិចតា

ខ្នាត

សក្តានុពលទិន្នផល

ជំហានទី ១ ៈ ជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផលដែលមានលក្ខណះសេដ្ឋកិច្ច

តារាងទី ៣ ៈ ម៉ាទ្រីសសម្រាប់ការបង្កើតអនុសាសន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N, P និង K

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

រដូវប្រាំង

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

រដូវវស្សា
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គីឡូក្រាម/ហិចតា
លេខរបស់បន្ទះ

ការបាចជីបប
ំ ន
៉ បន្ថម
ែ ទៀត (ទៅតាមការសម្រេចចិត)
្ត នៅដើមដំណាក់កាលចេញកួរដំបង
ូ

តម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

គីឡូក្រាម/ហិចតា
គីឡូក្រាម/ហិចតា

ការប្រប
ើ ស
្រា ល
់ ក
ើ ទី ២ នៅថ្ងប
ៃ ន្ទាបព
់ ស
ី ង
ូ្ទ / បន្ទាបព
់ ព
ី
ះ្រោ គ្រាប់ (ភាគរយ)

គីឡូក្រាម/ហិចតា

់ រថែរក្សា
កម្រត
ិ ជី K2O សម្រាបកា

ការប្រប
ើ ស
្រា ល
់ ក
ើ ទី ១ នៅថ្ងប
ៃ ន្ទាបព
់ ស
ី ង
ូ្ទ / បន្ទាបព
់ ព
ី
ះ្រោ គ្រាប់ (ភាគរយ)

ទាប/មធ្យម/ខ្ពស់

បរិមាណចំបង
ើ ដែលផ្តលត
់ ឡ
្រ ប់ទៅវិញ មុនរដូវដាំដះុ

ជំហានទី ៥ ៈ គណនាកម្រិតជី K2O			

កម្រត
ិ ជី P2O5 សម្រាបកា
់ រថែរក្សា

គីឡូក្រាម/ហិចតា

គីឡូក្រាម/ហិចតា

ការបាចជីបប
ំ ន
៉ លើកទី ២ នៅដំណាក់កាលកំណកំណត
ើ កួរ

ជំហានទី ៤ ៈ គណនាកម្រិតជី P2O5 			

គីឡូក្រាម/ហិចតា

ការបាចជីបំប៉នលើកទី ១ នៅដំណាក់កាលបែកគុម្ពសកម្ម

ជម្រើសទី ២ ៈ វិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាថេរ

ថ្ងៃ

លេខរបស់បន្ទះ

តម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

ចន្លោះពេលនៃការធ្វើអំណាន

គីឡូក្រាម/ហិចតា

កម្រិត N ពេញក្នុងរដូវដាំដុះ (..... ទៅ .....បន្ទាប់ពីស្ទូង / បន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់)

ជម្រើសទី ១ ៈ វិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង

ខ្នាត

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

រដូវប្រាំង

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

រដូវវស្សា

ជំហានទី ១ ការជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផលដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច


ជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផល ដោយផ្អែកទៅលើទិន្នផលមធ្យមនៃការដាំដុះ ៣ - ៥ ដងចុងក្រោយ (រដូវដូចគ្នា)
ដែលអាចទទួលបានតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងដំណាំអោយបានល្អនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់កសិករ នៅ
ពេលដែលកត្តារារាំងដែលទាក់ទងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹម ត្រូវបានគេជំនះបាន (សូមមើលកូនស្រែ NPK , រូបភាព
ទី ៣)។



គោលដៅទិន្នផល ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមសរុប ដែលត្រូវតែស្រូបយកដោយដំណាំ។ វាមាន
លក្ខណៈជាក់លាក់ទៅតាមទីកន្លែង និងតាមរដូវកាល ដោយអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុ ពូជ និងការគ្រប់គ្រង
ដំណាំ។



ជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផលដែលមិនលើសពី ៧៥- ៨០ ភាគរយ នៃទិន្នផលសក្តានុពល (Ymax) ដែលបាន
ត្រូវកំណត់ជាមួយនឹងគំរូនៃការលូតលាស់របស់ដំណាំ ដោយនិម្មិតកម្មដំណាំ (crop simulation models)។
គោលដៅទិន្នផលដែលឋិតនៅកៀកបំផុតនឹងទិន្នផលសក្តានុពល អាចត្រូវការបរិមាណជីច្រើនជាងមុន និង
បង្កើនភាពប្រថុយប្រថាននៃបរាជ័យក្នុងការដាំដុះដំណាំ និងការខាតបង់ប្រាក់ចំណេញ។



ជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុន នៅក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ (ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយ
ផល) និងជ្រើសរើសគោលដៅទិន្នផលកម្រិតមធ្យមក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលទាប (ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុ
មិនសូវអំណោយផល ហើយភាពប្រថុយនៃបរាជ័យក្នុងការដាំដុះដំណាំ មានកម្រិតខ្ពស់ជាងមុន ដោយសារតែ
ការដួលដើម រឺកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ)។

ជំហានទី ២ ការប៉ាន់ប្រមាណ សារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី
ប្រើប្រាស់ទិន្នផលគ្រាប់ នៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួន(ស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាស
ធាតុអំណោយផល និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដាំដុះល្អ) ជាសូចនាករប្រាប់អំពីសក្តានុពល N, P និង K ដែលមាននៅក្នុងដី
នៅក្នុងរដូវដាំដុះមួយ (រូបភាពទី ៣)។ ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជដែលមានគុណភាពល្អ និងអនុវត្តតាមការគ្រប់គ្រង
ដំណាំអោយបានសមស្រប ដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ និងទឹក។


ជ្រើសរើសស្រែ ចំនួន ១០ -២០ ស្រែ របស់កសិករគំរូ សម្រាប់ដែនអនុសាសន៍មួយ ហើយបង្កើតជាកូនស្រែមួយ
ដែលមានទំហំ ២០ ម៉ែត្រ - ៥ ម៉ែត្រ នៅក្នុងស្រែរបស់កសិករនីមួយៗ។ បែងចែក កូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុ
ចិញ្ចឹមមួយចំនួន ចំនួន ៤ ដែលមានទំហំ ៥ ម៉ែត្រ - ៥ ម៉ែត្រ (ភ្លឺស្រែត្រូវមានទទឹង ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ និង
មានកំពស់ ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ ដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនារបស់សារធាតុចិញ្ចឹមពីកូនស្រែមួយទៅកូនស្រែមួយទៀត) :
0 N ទិន្នផលកំនត់ដោយ N គឺត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹម N ដែលទទួលបាន
ជី P និង K ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជី N ទេ។ បង្កើតភ្លឺស្រែ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាយឡំគ្នានៃជីឆ្លងកាត់កូនស្រែ
នីមួយៗ នៅពេលដែលកសិករប្រើប្រាស់ជី N ទៅលើផ្នែកដទៃទៀតរបស់ស្រែនោះ ក្នុងអំឡុងនៃរដូវដាំដុះ។
0 P ទិន្នផលកំនត់ដោយ P គឺត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា P។ កូនស្រែនេះទទួលបាន
ជី N និង K ប៉ុន្តែមិនទទួលបានជី P ទេ។ ប្រើប្រាស់ជី N និង K ក្នុងបរិមាណច្រើនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្រេច
បាននូវគោលដៅទិន្នផល។
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0 K ទិន្នផលកំនត់ដោយ K គឺត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា K។ កូនស្រែនេះទទួលបាន
ជី N និង P តែមិនទទួលបានជី K ទេ។ ប្រើប្រាស់ជី N និង P ក្នុងបរិមាណច្រើនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្រេចបាន
នូវគោលដៅទិន្នផល។
NPK ទិន្នផលដែលទទួលបាន គឺត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងកូនស្រែដែលទទួលបានជី N P និង K។ ប្រើប្រាស់ជី
N P និង K ក្នុងបរិមាណច្រើនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅទិន្នផលសម្រាប់ដែនអនុសាសន៍
នោះ។
នៅក្នុងកូនស្រែ 0 P, 0 K និង NPK, ត្រូវអនុវត្តតាមគំរូសមស្របនៃការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជី N ដើម្បី
ចៀសវាងការដួលដើម។ ផ្តល់ Zn និងពពួកមីក្រូធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀតក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ទៅអោយកូនស្រែ
ទាំងអស់ ក្នុងករណីដែលកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនេះ បានកើតមានឡើងជាទូទៅ។

NPK

+N, +P, +K
៥ ម៉ែត្រ

0N

+P, +K
៥ ម៉ែត្រ

0P

+N, +K
៥ ម៉ែត្រ

0K

+N, +P

៥ ម៉ែត្រ

ប្រឡាយស្រោចស្រព

៥ ម៉ែត្រ
ស្រែរបស់កសិករ

រូបភាពទី ៣ ប្លង់នៃបន្សំរបស់កូនស្រែ NPK និងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នានៅក្នុងស្រែរបស់កសិករ។
បើអាចធ្វើបាន ត្រូវចៀសវាងខ័ណ្ឌស្រែនៅកន្លែងដែលកសិករបត់ត្រលប់មកវិញ នៅពេលភ្ជួរដី។



នៅពេលស្រូវទុំ, ត្រូវវាស់វែងទិន្នផលគ្រាប់ ពីផ្នែកកណ្តាល ២ ម៉ែត្រ - ២.៥ ម៉ែត្រ នៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនដាក់
សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួននីមួយៗ។ កាត់កួរស្រូវទាំងអស់ ហើយដាក់វានៅេលើបន្ទះផ្លាស្ទិច ដើម្បីទប់ស្កាត់នូវ
ការបាត់បង់ទិន្នផល។ ច្បូតយកគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយយកគ្រាប់ស្កកចេញ និងពង្រាយ
គ្រាប់ស្រូវទាំងនោះនៅលើបន្ទះផ្លាស្ទិច។ សំងួតគ្រាប់ស្រូវក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យអោយបានរយៈពេលពេញ
មួយថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានអត្រាសំណើមគ្រាប់ប្រហែល ១២-១៦ ភាគរយ។ នៅរដូវភ្លៀង គេត្រូវការរយៈពេល
២-៣ ថ្ងៃ ដើម្បីសំងួតគ្រាប់ស្រូវក្រោមកំដៅព្រះអាទិត្យ។ បង្ហាញពីទិន្នផលគ្រាប់ (grain yield, GY) គិតជា
តោនក្នុងមួយហិចតា។



គណនារកមធ្យមរបស់ទិន្នផលគ្រាប់ដែលប៉ាន់ស្មាន ដែលទទួលបានមកពី ១០-២០ ស្រែរបស់កសិករគំរូ
ទាំងនោះ សម្រាប់ប្រភេទកូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួននីមួយៗ ដើម្បីទទួលបាន
 ទិន្នផលមធ្យមដែលកំនត់ដោយ N (ទិន្នផលនៅក្នុងប្រភេទកូនស្រែ 0 N)
 ទិន្នផលមធ្យមដែលកំនត់ដោយ P (ទិន្នផលនៅក្នុងប្រភេទកូនស្រែ 0 P)
 ទិន្នផលមធ្យមដែលកំនត់ដោយ K (ទិន្នផលនៅក្នុងប្រភេទកូនស្រែ 0 K)
 ទិន្នផលដែលទទួលបាន (ទិន្នផលក្នុងកូនស្រែ NPK) សម្រាប់ដែនអនុសាសន៍នោះ។
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ប្រសិនបើការវាស់ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនទាំងនោះ បានបង្ហាញពីភាព
ខុសគ្នាខ្លាំងនៃសារធាតុចិញ្វឹមរបស់ដី

នៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់នានានៃដែនអនុសាសន៍របស់អ្នក, ត្រូវគិត

ពិចារណាក្នុងការបែងចែងដែនអនុសាសន៍នោះ ជាតំបន់ពីរ រឺច្រើន។ ជាទូទៅ ទិន្នផលមធ្យមក្នុងកូនស្រែដែល
មិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួន គួរតែខុសគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ ១ តោនក្នុងមួយហិចតាដែរ ដើម្បីបែងចែក
ដែនអនុសាសន៍នោះជា ដែនអនុសាសន៍ចំនួន ២ ដាច់ពីគ្នា។

កំណត់សំគាល់ :



វាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការទទួលយកយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រង N សមស្របសម្រាប់កូនស្រែ 0 P, 0 K និង
NPK ពីព្រោះការស្រូបយក P និង K របស់ដំណាំស្រូវ គឺត្រូវបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ដោយការគ្រប់គ្រង
N ដែលជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលខ្វះខាតខ្លាំងជាងគ។ កម្រិតប្រើប្រាស់ជី N គួរតែមានកម្រិតខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីសម្រេចអោយបានប្រហែល ៧៥-៨០ ភាគរយ នៃសក្តានុពលទិន្នផល ហើយពេលវេលា និងការបែងចែក
ការប្រើប្រាស់ជី N គួរតែមានលក្ខណៈសមស្របបំផុត (ជំហានទី ៣)។ កុំធ្វើតាមការអនុវត្តរបស់កសិករនា
ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការគ្រប់គ្រង N នៅក្នុងកូនស្រែ 0 P, 0 K និង NPK អោយសោះ។



ដោយអាស្រ័យទៅលើទិន្នផល និងរដូវ, ត្រូវប្រើប្រាស់ផូស្វាតយ៉ាងហោចណាស់ ៣០-៤៥ គីឡូក្រាមក្នុងមួយ
ហិចតា នៅក្នុងកូនស្រែ 0 K និងប៉ូតាស់ យ៉ាងហោចណាស់ ៥០-១០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា នៅក្នុង
កូនស្រែ 0 P។



ការប្រើប្រាស់ទិន្នផលគ្រាប់ជាសូចនាករប្រាប់អំពីសក្តានុពលនៃបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹម មានសុពលភាពបាន
លុះត្រាតែវាត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងរដូវដែលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយផល

និងមានការគ្រប់គ្រង

ដំណាបា
ំ នសមស្រប។ ទិនផ
្ន លគួរតែមន
ិ ត្រវូ បានកំណត់ដោយកត្តាផ្សង
េ ទៀត ដូចជាការផ្គតផ
់ ង
្គ សា
់ រធាតុចញ
ិ ម
្ចឹ
ដទៃទៀត ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ។ កុំប្រើទិន្នន័យទាំងនោះ ប្រសិនបើការខូចខាតទិន្នផល
ដោយសារការដួលដើម កណ្តុរ កត្តាចង្រៃ។ល។មានទំហំធំ។



បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដី ដែលត្រូវបានវាស់វែងតាមរយៈទិន្នផលគ្រាប់ មានបរិមាណ
តិចចំពោះស្រូវដាំដោយគ្រាប់ ព្រោះសើមជាងស្រូវសន្ទូង ដោយសារការវាស់វែងដោយទិន្នផលគ្រាប់បែបនេះ
រងឥទ្ធិពលពីពូជ និងរបៀបដាំដុះ។ ដូចនេះវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការវាស់វែងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានស្រាប់
នៅក្នុងដី ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដាំដុះរបស់កសិករ។



ប្រសិនបើការអនុវត្តន៍របស់កសិករនាពេលបច្ចុប្បន្ន មានការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គ ដូចជាជីសរីរាង្គដែលបានមកពី
កសិដ្ឋានបន្ថែមទៅលើជីអសរីរាង្គ ត្រូវប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាទៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនដាក់សារ
ធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួននីមួយៗ។

ជំរើស N1: វិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង
ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ កសិករជាញឹកញាប់តែងតែប្រើប្រាស់ពណ៌ស្លឹក ជាសូចនាករមួយដែលអាចមើលឃើញ
ដោយភ្នែកទៅលើស្ថានភាពអាសូតរបស់ដំណាំស្រូវ និងដើម្បីកំណត់ពីតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N។ តារាង
ពណ៌សក
្លឹ (LCC) គឺជាឧបករណ៍វភា
ិ គដែលមានតម្លថោ
ៃ ក និង ងាយស្រល
ួ ប្រប
ើ ស
្រា ់ ដើមប្ ព
ី ន
ិ ត
ិ យ្ មើលស្ថានភាព
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N របស់រុក្ខជាតិនៅក្នុងរដូវដាំដុះនោះ និងជាជំនួយដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការរៀបចំផែនការបាចជីបំប៉ន N។
បរិមាណជី N ដែលត្រូវបានកំណត់ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពណ៌របស់ស្លឹកស្រូវបានធ្លាក់ចុះទាប
ជាងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក ដែលបញ្ជាក់ថាមានកង្វះ N នៅក្នុងដំណាំស្រូវ។ វាអាចជួយដល់
កសិករក្នុងការកែតម្រូវកា
 រប្រើប្រាស់ជី

N

អោយបានសមស្របទៅនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុជាក់លាក់តាម

រដូវកាល (ហៅថា ការគ្រប់គ្រង N តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង)។ ការគ្រប់គ្រង N តាមពេលវេលាជាក់ស្តែងបានល្អ
បានកាត់បន្ថយតម្រូវការជី N, បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ N និងកាត់បន្ថយភាពមិនធន់ទ្រាំរបស់
ដំណាំទៅនឹងកត្តាចង្រៃ និងជំងឺនានា។

គោលការណ៍គ្រឹះនៃវិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង
តារាងពណ៌ស្លឹកដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា (មើលរូបភាពនៅលើគំរបខាងមុខ) ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងផ្តល់
ដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (IRRI) តាំងពីឆ្នាំ ២០០៣ មក មានបន្ទះពណ៌បៃតងចំនួន ៤
ដែលមានចាប់ពីពណ៌បៃតងខ្ចី (លេខ ២) រហូតដល់ពណ៌បៃតងចាស់ (លេខ ៥)។ តម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើ
តារាងពណ៌ស្លឹកអាចមានចាប់ពីលេខ ២ រហូតដល់លេខ ៤ អាស្រ័យទៅលើពូជ និងរបៀបដាំដុះដំណាំ
ហើយប្រសិនបើស្ថិតទាបជាងតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៃតារាងពណ៌ស្លឹក គួរបាច ជី N។ កត់សំគាល់ថា តម្លៃគ្រោះថ្នាក់
នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹកដែលមាននៅក្នុងតារាងទី ៤ គួរតែត្រូវបានក្រិតខ្នាតអោយសមស្របទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ
ក្នុងស្រុក។
តារាងទី ៤ៈ ឧទាហរណ៍នៃតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក ដែលអាស្រ័យទៅលើពូជ និងរបៀបដាំដុះដំណាំ
ពូជ

របៀបដាំដុះដំណាំ

តម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

-

២

Semidwarf indica

ព្រោះគ្រាប់

៣

Semidwarf indica

ស្ទូង

៣.៥

អ៊ីប្រ៊ីត

ស្ទូង

៣.៥

ស្រូវក្រអូប

ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក
ធ្វើអំណានពណ៌ស្លឹក ចំនួនម្តងជារៀងរាល់ ៧-១០ ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ទូង
ចំពោះស្រូវសន្ទូង រឺ ២១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការព្រោះគ្រាប់ ចំពោះស្រូវដែលដាំដោយការព្រោះគ្រាប់សើម។ អំណាន
ចុងក្រោយបំផុត ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលឬស្រូវចេញផ្កា (ចេញផ្កាដំបូង)។ ប្រសិនបើកសិករមិនចង់
ធ្វើអំណានច្រើនដង, ត្រូវណែនាំអោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយតាមពេលវេលាជាក់លាក់ (fixed-time
approach) (ជំរើស N2) ដែលក្នុងវិធីសាស្រ្តនេះ អំណានពណ៌ស្លឹកនៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក ត្រូវបានធ្វើឡើង
តែនៅដំណាក់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរបស់ដំណាំតែប៉ុននោះ ដូចជាដំណាក់កាលបែកគុម្ពខ្លាំង និងដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ (មើល A-9)។
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ជ្រើសរើសស្លឹកដែលលូតលាស់ពេញរូបរាង ហើយស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងគេ (Y leaf) សម្រាប់ការវាស់វែងពណ៌ស្លឹក
ពីព្រោះវាជាសូចនាករមួយដ៏ល្អ ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាព N របស់ស្រូវ។ វាស់ពណ៌របស់ស្លឹកមួយ ដោយការ
ប្រេ�បធៀបពណ៌នៃផ្នែកកណ្តាលរបស់ស្លឹកជាមួយនឹងពណ៌នៅក្នុងតារាង។

ប្រសិនបើពណ៌ស្លឹកស្ថិតនៅ

ចន្លោះតម្លៃលេខចំនួនពីរ, មធ្យមនៃតម្លៃលេខទាំងពីរនោះ ត្រូវបានយកជាអំណាននៃតារាងពណ៌ស្លឹកនោះ។
ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពណ៌ស្លឹកស្ថិតនៅចន្លោះតម្លៃលេខ ៣ និង ៤, គេកំណត់ថាជាតម្លៃ ៣.៥។


ក្នុងពេលវាស់វែង ត្រូវតែអោយស្លឹកដែលកំពុងត្រូវបានវាស់វែងនោះស្ថិតក្រោមម្លប់នៃស្រមោលដងខ្លួនរបស់អ្នក
គ្រប់ពេល ពីព្រោះអំណានពណ៌ស្លឹកត្រូវបានជះឥទ្ធិពល ដោយសារទីតាំង និងថាមពលពន្លឺរបស់ព្រះអាទិត្យ។
បើអាចធ្វើទៅបាន, មនុស្សដដែលនោះ គួរតែធ្វើអំណានតារាងពណ៌ស្លឹក នៅពេលវេលាដូចគ្នានៃថ្ងៃនោះ
រៀងរាល់ពេលដែលធ្វើការវាស់វែងនោះ។



ធ្វើអំណាន ចំនួន ១០ ស្លឹកពីគុម្ពនានា ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយចៃដន្យក្នុងស្រែមួយ។ ប្រសិនបើស្លឹក
ចំនួន ៦ រឺច្រើនជាងនេះ បង្ហាញតម្លៃពណ៌ដែលទាបជាងតម្លៃគ្រោះថ្នាក់, ត្រូវប្រើប្រាស់ជី N ភ្លាម។



កម្រិតណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N សម្រាប់ពូជស្រូវអាំងឌីកា ដែលមានកំពស់ទាបមធ្យម (semidwarf
indica) ត្រូវបានផ្តល់អោយនៅក្នុងតារាងទី ៥។
តារាងទី ៥ : បរិមាណជី N ដែលត្រូវបានស្នើឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ម្តងៗទៅលើពូជ semidwarf indica
នៅពេលពណ៌ស្លឹកធ្លាក់ចុះក្រោមតម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

ការកើនឡើងតាមការរំពឹងទុកនៃទិន្នផល

a

កម្រិតប្រើប្រាស់ក្នុងកំឡុងពេលបន្ទាប់ពី ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី

នៅក្នុងកូនស្រែ O N (តោន/ហិចតា)

ស្ទូង រឺ ២១ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់ រហូតដល់ដំណាក់កាល

១-២

២៥

២-៣

៣៥

៣-៤

៤៥

កំណកំណើតកួរ (គីឡូក្រាម/ហិចតា)a

ប្រើប្រាស់ប្រហែល ២៥ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ រហូតដល់ដំណាក់កាលផ្ការីកដំបូង

គោលការណ៍សម្រាប់កែតម្រូវតារាងពណ៌ស្លឹក
ការពិសោធន៍សម្រាប់កែតម្រូវតារាងពណ៌ស្លឹក អាចត្រូវធ្វើឡើងនៅកន្លែងស្រាវជ្រាវ រឺនៅលើស្រែរបស់កសិករ។
ជ្រើសរើសពូជក្នុងស្រុកដែលគេនិយមដាំ ចំនួន ៣-៤ ពូជ ហើយធ្វើការប្រៀបធៀបសំដែងកម្ម (performance)
របស់ដំណាំស្រូវនីមួយៗ ដោយប្រើប្រាស់តម្លៃគ្រោះថ្នាក់ខុសៗគ្នានៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក (ឧទាហរណ៍ ៣,
៣.៥ និង ៤)។ ប្រើប្រាស់ជី N ដោយប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ក្រៅពីការ
ប្រើប្រាស់ជី, ក៏ត្រូវកត់ត្រាពីទិន្នផលគ្រាប់ និងសមាសភាពទិន្នផល (កត់ក៏បាន, មិនកត់ក៏បាន), ពិន្ទុសម្រាប់
វាយតំលពីការលេចឡើងនៃកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ, និងទំហំនៃការដួលដើម។
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ជ្រើសរើសប្លង់ពិសោធន៍សម្រាប់ពិសោធន៍ ដែលមានកត្តាច្រើន (factorial design) សម្រាប់ការពិសោធន៍

នៅលើស្ថានីយ៍ (on-station experiments) ឧទាហរណ៍ ពូជចំនួន ៣ និងតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ចំនួន ៣ នៅលើ
តារាងពណ៌ស្លឹកជាបច្ច័យនៅក្នុងប្លុកចាប់ឆ្នោតពេញលេញ (randomized complete block design) ដោយ

មាន ៤ សារ។


ប្រើប្រាស់ស្រែកសិករធ្វើជាសារ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តធ្វើការពិសោធន៍កែតម្រូវ (calibration trials) នៅ

លើស្រែរបស់កសិករ។ ជ្រើសរើសស្រែកសិករយ៉ាងតិចចំនួន ៤ ក្នុងមួយពូជ ធ្វើជាសារ ហើយធ្វើការសាកល្បង
តម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹកចំនួន ២-៣ តម្លៃ នៅក្នុងស្រែនីមួយៗ។



រួមបញ្ចូលនូវកូនស្រែមួយដែលមិនមានការប្រើប្រាស់ជី ដើម្បីគណនាប្រសិទ្ធភាពក្សេត្រសាស្រ្ត (agronomic

efficiency, AE, ការកើនឡើងនៃទិន្នផលគ្រាប់គិតជាគីឡូក្រាមក្នុងមួយខ្នាតជី ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់, មើល
ចំណុច ១.៣) សម្រាប់បច្ច័យផ្សេងៗគ្នា។


តម្លៃគ្រោះថ្នាក់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក អាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពូជ និងរបៀបដាំដុះដំណាំ (តារាងទី ៤)
រីឯបរិមាណជីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជីបែងចែក (split application) ម្តងៗ គឺមានលក្ខណៈ
ខុសគ្នាទៅតាមរដូវ ហើយអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការរំពឹងទុកនៃកើនឡើងទិន្នផល ដែលការកើនឡើងនេះ
ត្រូវបានរងឥទ្ធិពលពីអាកាសធាតុ (តារាងទី ៥)។

កំណត់សំគាល់ :



ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តតារាងពណ៌ស្លឹក គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងការគ្រប់គ្រង N ដែលពឹងផ្អែកទៅលើរុក្ខជាតិ, កា

រប៉ាន់ប្រមាណទៅលើទិន្នផលប្រហាក់ប្រហែល ដែលកម្រិតដោយ N គឺមានការទាមទារអោយមានការសម្រេច

ចិត្តទៅលើតំរួវការក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលដំបូង មុនសន្ទូងមានអាយុ ១៤ ថ្ងៃ ចំពោះស្រូវសន្ទូង។

ការមិនប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលដំបូងនេះ អាចកាត់បន្ថយនូវការបែកគុម្ពរបស់ដំណាំស្រូវនៅក្នុងដីស្រែ
ដែលមានសារធាតុ N ទាប។ ដូចនេះ ត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើការប្រើប្រាស់ជីដំបូងនេះ មានភាពចាំបាច់ រឺអត់

ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងជំរើស N2 (មើលចំណុចខាងក្រោម) ហើយប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹកដើម្បីកែត
ម្រូវទៅលើការប្រើប្រាស់ជី N ដែលត្រូវបាចបំប៉ននៅពេលបន្ទាប់ ដូចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងចំណុចនេះ។



ការគ្រប់គ្រង N ដោយផ្អែកទៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក នឹងមានលក្ខណៈកាន់តែជោគជ័យថែមទៀត នៅពេលដែល

គេប្រើប្រាស់វាជាផ្នែកមួយ នៃយុទ្ធសាស្រ្តចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់។
ដើម្បីទទួលបាននូវការឆ្លើយតបល្អបំផុតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N សារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀត (P, K, S, Zn)

មិនត្រូវខ្វះខាតឡើយ។ ប្រើប្រាស់ P និង K ដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងជំហានទី ៤ និង ៥ (មើលចំណុច
ខាងក្រោម), និងពពួកមីក្រូធាតុ (S, Zn) ដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើតេស្តដី រឺអនុសាសន៍ក្នុងស្រុក។



កង្វះសារធាតុ P (ចំណុច ២.២) ធ្វើអោយស្លឹកមានពណ៌ក្រមៅដែលនាំអោយមានអំណានខុសនៅលើតារាង
ពណ៌ស្លឹក។



ការក្រិតខ្នាតទៅតាមតំបន់នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក មានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង N ទៅតាមពេល

វេលាជាក់ស្តែង។ ឯកសារណែនាំដ៏សាមញ្ញមួយដែលសរសេរជាភាសាតាមតំបន់ គួរតែមានភ្ជាប់ជាមួយនូវ
តារាងពណ៌ស្លឹក និងពន្យល់កសិករពីរបៀបកំណត់បរិមាណ និងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ជី N ទៅលើ
ដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់ទៅតាមរដូវជាក់លាក់ណាមួយ។
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ជំរើស N2 : វិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាកំណត់ (fixed-time approach)
វិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាកំណត់ផ្តល់ជាអនុសាសន៍មួយសម្រាប់តម្រូវការជី N សរុប (គិតជាគីឡូក្រាមក្នុងមួយ
ហិចតា)

និងផែនការសម្រាប់ការបែងចែក

និងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ជី

N

អោយសមស្របទៅលើ

ដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ រដូវកាលដាំដុះ ប្រភេទពូជ និងវិធីសាស្រ្តដាំដុះដំណាំ។
គោលការណ៍គ្រឹះនៃវិធីសាស្រ្តតាមពេលវេលាកំណត់ :

ប៉ាន់ប្រមាណទៅលើបរិមាណជី N សរុបដែលត្រូវការ ហើយបង្កើតប្រតិទិនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចំណែកជី N

និមួយៗ។ ប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹកនៅដំណាក់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗ ដើម្បីកែតម្រូវកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N
ដែលត្រូវបានកំណត់ទុកពីពេលមុន។

តារាងទី ៦ : កម្រិតជី N ដោយផ្អែកទៅលើការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផលដែលទទួលបាន (គោលដៅទិន្នផល - ទិន្នផលនៅក្នុង
កូនស្រែ O N) និងប្រសិទ្ធភាពក្សេត្រសាស្រ្តរបស់ N តាមការរំពឹងទុក (AEN, ការកើនឡើងនៃទិន្នផល
គ្រាប់គិតជាគីឡូក្រាម/គីឡូក្រាមនៃជី N)

ប្រសិទ្ធភាពក្សេត្រសាស្រ្តរបស់ N

(បំរែបំរួលនៃគ្រាប់ស្រូវគិតជាគីឡូក្រាម/គីឡួក្រាមនៃជី N)
ការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផលទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N
(តោន/ហិចតា)

១៦.៧

២០

២៥

កម្រិតជី N (គីឡូក្រាម/ហិចតា)

១

៦០

៥០

៤០

២

១២០

១០០

៨០

៣

១៨០

១៥០

១២០

៤



២០០

១៦០

៥





២០០

 បញ្ជាក់ពីគោលដៅទិន្នផលដែលមិនអាចកើតមាន
ប្រើប្រាស់តារាងទី ៦ ដើម្បីគណនាកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N សរុប ដោយផ្អែកទៅលើ


ការឆ្លើយតបនៃទិន្នផលដែលរំពឹងទុក ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N ដែលគណនាចេញពីភាពខុសគ្នារវាងគោលដៅ
ទិន្នផល និងទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ 0 N (ជំហានទី ១ និង ២) និង



ប្រសិទ្ធភាពក្សេត្រសាស្រ្តរបស់ជី N ដែលទទួលបាន (AEN, មើលទំព័រទី ៧-៨)។

ការអនុវត្តជាក់ស្តែង: ប្រើប្រាស់ជី N ចំនួន ៤០-៦០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា សម្រាប់ទិន្នផលគ្រាប់រំពឹងទុកក្នុ
ងមួយតោនៗឆ្លើយតប ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N។
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ប្រើប្រាស់ N ក្នុងបរិមាណតិច ទៅអោយដំណាំក្នុងរដូវវស្សា (ពន្លឺព្រះអាទិត្យតិច, ការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផល
មានកម្រិតទាប) និងប្រើប្រាស់ N ក្នុងបរិមាណច្រើន ទៅអោយដំណាំក្នុងរដូវប្រាំង (ពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើន,
ការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផលមានកម្រិតខ្ពស់)។
ជ្រើសរើសការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផលរំពឹងទុក ≥ ៤ តោនក្នុងមួយហិចតា លើទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ 0 N
សម្រាប់តែក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ រួមជាមួយល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុអនុគ្រោះតែប៉ុននោះ។
បទពិសោធន៍នៅអាស៊ីត្រូពិចបង្ហាញថា AEN ស្មើនឹង ២៥ ត្រូវបានគេសម្រេចបានជាញឹកញាប់ តាមរយៈការ
គ្រប់គ្រងដំណាំបានល្អនៅក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ហើយ AEN ស្មើនឹង ១៦.៧ រឺ ២០ ត្រូវបានគេសម្រេច
បាន តាមរយៈការគ្រប់គ្រងដំណាំបានល្អនៅក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលទាប។ គួកត់សំគាល់ថា ជាទូទៅ AEN
តែងតែខ្ពស់ជាងនៅកម្រិត N ទាប ជាជាងនៅកម្រិត N ខ្ពស់។ គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រង N អោយមាន
ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពហើយមិនប៉ះពាល់ដល់បរិសន
្ថា នៅក្នង
ុ តំបន់តព
ូ្រ ច
ិ គឺដម
ើ ប្ ទ
ី ទួលបានទិនផ
្ន លខ្ពស់ និងមានលក្ខណៈ
សេដ្ឋកិច្ច តែត្រូវចាំថា AEN ល្អបំផុតគឺការកើនឡើងទិន្នផលគ្រាប់ នៅចន្លោះ ១៦.៧ និង ២៥ គីឡូក្រាមក្នុង
មួយគីឡូក្រាមជី N។ នៅក្នុងអាកាសធាតុស៊ុបត្រូពិច ការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផលអាច > ៥ តោនក្នុងមួយ
ហិចតារួមជាមួយ AEN ល្អបំផុត > ២៥ គីឡូក្រាមទិន្នផលគ្រាប់ក្នុងមួយគីឡូក្រាមជី N ដែលនៅក្នុងករណីនេះ
កម្រិតជី N ដែលមាននៅក្នុងតារាងទី ៦ និងត្រូវធ្វើការកែតម្រូវ។


បែងចែកបរិមាណជីNសរុបនៅក្នុងអនុសាសន៍ ទៅជាការប្រើប្រាស់ជី ចំនួន២-៤ ដង។ បងើ្កនចំនួនដងនៃការ
ដាក់ជីថែមទៀត ទៅលើពូជដែលមានអាយុកាលវែង ហើយស្ថិតក្នុងរដូវផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ ប្រើប្រាស់ជី N
បន្ថែមទៀត នៅពេលដែលតម្រូវការ N របស់ដំណាំមានបរិមាណច្រើន (ឧទាហរណ៍ ចន្លោះពេលចាប់ពី
ពាក់កណ្តាលនៃដំណាក់កាលបែកគុម្ព រហូតដល់ដំណាក់កាលចេញផ្កា)។ ប្រើប្រាស់ជី N តែមួយដងក្នុង
បរិមាណលើស ៤៥ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា តែក្នុងករណីដែលល័ក្ខខ័ណ្ឌអាកាសធាតុអំណោយផលខ្លាំង
ហើយការឆ្លើយតបរបស់ដំណាំទៅនឹង N មានទំហំធំតែប៉ុននោះ។



ប្រើប្រាស់តារាងទី ៧-៩ ដើម្បីគណនានូវកំរិតជីប្រើម្តងៗ។ យើងតែងតែដឹងពីពេលវេលានៃ
ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដក្នុងការប្រើប្រាស់ជី គឺអាស្រ័យទៅលើពូជ (អាយុកាលរបស់ដំណាំ)។ ចំពោះដំណាំ
ស្រូវតំបន់ត្រូពិច ដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ មានរយៈពេលប្រហែល ៦០ ថ្ងៃ មុនពេលប្រមូលផល ហើយ
ដំណាក់កាលបែកគុម្ពសកម្ម មានរយៈពេលស្ទើរស្មើពាក់កណ្តាលនៃចន្លោះរយៈពេលរវាង ១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ទូង
រឺ ២១ ថ្ងៃបន្ទាបព
់ ីព្រោះ និងដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ។



ប្រើប្រាស់ការណែនាំខាងក្រោមដើម្បីកំណត់ពីតំរូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលដំបូង ទៅអោយ
ដើមស្រូវខ្ចីៗ មុនពេលស្រូវសន្ទូងមាន ១៤ រឺស្រូវពង្រោះមានអាយុ២១ :
 មិនត្រូវប្រើប្រាស់ជីដំបូង នៅពេលដែលការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផល ≤ ១ តោនក្នុងមួយហិចតា។ នៅពេល
ដែលការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផលស្ថិតនៅចន្លោះ ១ ទៅ ៣ តោនក្នុងមួយហិចតា ជាធម្មតាត្រូវប្រើប្រាស់
N ប្រហែល ២០ ទៅ ៣០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា។ នៅពេលដែលការឆ្លើយតបរបស់ទិន្នផល > ៣
តោនក្នុងមួយហិចតា ត្រូវប្រើប្រាស់ជីN នៅដំណាក់ដំបូងប្រហែល ២៥ ទៅ ៣០ ភាគរយនៃ N សរុប។
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 កាត់បន្ថយ រឺបំបាត់ចោលនូវការប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលដំបូង នៅពេលដែលមានការប្រើជីកំប៉ុស្ត
រឺសារធាតុសរីរាង្គដែលមានគុណភាពខ្ពស់។
 ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលដំបូងក
 ្នុងបរិមាណច្រើន (លើសពី ៥០ គីឡូក្រាម N ក្នុង
មួយហិចតា) ទៅលើស្រូវសន្ទូង ពីព្រោះការលូតលាស់នៅដំណាក់កាលដំបូងមានភាពយឺត ហើយការ
ស្រូបយក N ក៏តិចតួចផងដែរ ក្នុងអំឡុងរយៈពេល ៣ សប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីស្ទូង។
 បង្កើនការប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលដំបូង សម្រាប់ពូជដែលមានកួរធំ ហើយបែកគុម្ពតិច នៅពេល
សំណាបចាស់ (មានអាយុច្រើនជាង ២៤ ថ្ងៃ) រឺចំពោះពូជដែលមានអាយុកាលខ្លី ស្រែដែលមានចន្លោះ
គុម្ពធំ (តិចជាង ២០ គុម្ព ក្នុងមួយម៉ែត្រក្រឡា) ដើម្បីបង្កើនការបែកគុម្ព រឺនៅក្នុងតំបន់ដែលសីតុណ្ហភាព
ទឹក និងខ្យល់ទាប នៅពេលស្ទូង រឺព្រោះ (ដូចជានៅរយៈកំពស់ខ្ពស់ៗ)។
 ភ្ជួរលុប ជី N ដំបូង ទៅក្នុងដីមុនពេលដាំ រឺប្រើប្រាស់ជី N ដំបូង ក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ទូង រឺ
២១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រោះ។ ប្រើប្រាស់តែ NH4-N ជាប្រភពជី N សំរាប់ដាក់ដំបូង។ គេមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់
តារាងពណ៌ស្លឹកក្នុងការគណនាបរិមាណជី N សំរាប់ប្រើដំបូងនេះទេ។


ប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាព N នៅក្នុងស្លឹក និងតម្រូវការ N របស់ដំណាំបន្ទាប់
ពីសន្ទូងមានអាយុ ១៤ ថ្ងៃ រឺអាយុ ២១ ថ្ងៃ ចំពោះស្រូវពង្រោះ។ បង្កើនកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N នៅពេលដែល
ស្លឹកមានពណ៌បៃតងលឿង ហើយបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ជី N វិញ នៅពេលដែលស្លឹកមានពណ៌បៃតង។



ប្រើប្រាស់បរិមាណ N នៅដំណាក់កាលក្រោយ (ឧទាហរណ៍ នៅដើមដំណាក់កាលចេញកួរ) ដើម្បីពន្យារ
អាយុកាលរបស់ស្លឹក

និងបង្កើនការដាក់គ្រាប់

ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់បានតែទៅលើដំណាំស្រូវមានសុខភាពមាំមួន

ប្រកបទៅដោយសក្តានុពលទិន្នផលល្អតែប៉ុននោះ។ ពូជស្រូវអ៊ីប្រ៊ីត និងពូជដែលមានកួរធំ នៅក្នុងរដូវដែល
ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ តែងតែត្រូវការជី N នៅដើមដំណាក់កាលចេញកួរ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការដួល
ដើម និងកត្តាចង្រៃនានា សូមកុំប្រើប្រាស់បរិមាណជី N ច្រើនហួសប្រមាណនៅចន្លោះនៃដំណាក់កាលកំណ
កំណើតកួរ និងដំណាក់កាលចេញផ្កា ពិសេសក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលទាប។


ចំពោះតារាងពណ៌ស្លឹករបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ (IRRI) ដែលស្របតាមបទដ្ឋានជាមួយ
នឹងពូជស្រូវភាគច្រើន ពណ៌ស្លឹកដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងតារាងទី ៧ -៩ ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងតម្លៃនៅលើតារាង
ពណ៌ស្លឹក ដែលមានដូចខាងក្រោម
 ពណ៌បៃតងខ្ចី (Yellowish green) = តម្លៃស្មើនឹង ៣ នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក
 ពណ៌សត
្ថិ នៅចន្លោះនៃពណ៌បៃតង និងពណ៌បៃតងខ្ចី (Intermediate) = តម្លៃ ៣.៥ នៅលើតារាងពណ៌សក
្លឹ
(តម្លៃកណ្តាលនៃ ៣ និង ៤) និង
 ពណ៌បៃតង (Green) = តម្លៃ ៤ នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក
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កម្រិតប្រើប្រាស់ជី នៅក្នុងតារាងទី ៧-៩ គឺដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ N (ប្រសិទ្ធភាព
ក្សេត្រសាស្រ្តរបស់ N រឺ AEN) ដែលមានការកើនឡើងទិន្នផលគ្រាប់ប្រហែល ១៦.៧ - ២០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយ
គីឡូក្រាមជី N ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវដែលមានការឆ្លើយតបនូវទិន្នផលរំពឹងទុកចំនួន ១-២ តោន
ក្នុងមួយហិចតា ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N និងការកើនឡើងទិន្នផលគ្រាប់ ២៥ គីឡូក្រាម ក្នុងមួយគីឡូក្រាម
ជី N ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវដែលមានការឆ្លើយតបនូវទិន្នផលរំពឹងទុក ៣-៤ តោនក្នុងមួយហិចតា
ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N (មើលតារាងទី ៦)។



ប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក ក្នុងការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាព N របស់ដំណាំ ដើម្បីធ្វើអោយបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់
ជីម្ដងៗមានលក្ខណៈសមស្របជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ដំណាំ និងការផ្គត់ផ្គង់ N របស់ដី។ កម្រិតប្រើប្រាស់ជី
N សម្រាប់ពណ៌ស្លឹកជាក់លាក់ (តម្លៃនៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក) ក្នុងតារាងទី ៧-៩ មានគោលបំណងផ្តល់ជា
ការសម្របខ្លួនអោយបានសមស្រប ដើម្បីកែតម្រូវស្ថានភាពនៅពេលដែលការឆ្លើយតបរបស់ដំណាំទៅនឹងការ
ប្រើប្រាស់ជីនៅក្នុងរដូវ និងតំបន់មួយ មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃទិន្នផលតាម
ការរំពឹងទុក។



កម្រិត N នៅក្នុងតារាងទី ៧-៩ អាចត្រូវបានកែតម្រូវ និងបន្ថែមបន្ថយ ដើម្បីអោយសមស្របជាមួយពូជស្រូវ
និងល័ក្ខខ័ណ្ឌដុះលូតលាស់របស់ដំណាំទៅតាមទីកន្លែងជាក់ស្តែង។

១. ស្រូវសន្ទូង (ពូជធម្មតា) (មើលតារាងទី ៧)
មាន ២០-៤០ គុម្ពក្នុងមួយម៉ែត្រក្រឡា, ពូជធម្មតាដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់, មានការលិចទឹកជាប់ជាប្រចាំ រឺ
ការស្រោចស្រពបង្អាក់។ ស្រូវសន្ទូងមានការលូតលាស់ផ្ទៃស្លឹកយឺត ការបង្កើតសារធាតុស្ងួតយឺត និងការស្រូប
យក N យឺត នៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង ប៉ុន្តែមានអត្រាលូតលាស់ និងការស្រូបយក N ខ្ពស់ ចាប់ពី
ពាក់កណ្តាលនៃដំណាក់កាលបែកគុម្ព រហូតដល់ដំណាក់កាលដាក់គ្រាប់។

២. ស្រូវ ពង្រោះដោយប្រើគ្រាប់សើម (មើលតារាងទី ៧)
ប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជចំនួន ៨០-១៥០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា សំរាប់ស្រូវពង្រោះពង្រោះពូជសាមញ្ញដែលផ្តល់
ទិន្នផលខ្ពស់ មានការលិចទឹកជាប់ជាប្រចាំបន្ទាប់ពីការដុះពន្លករបស់ដំណាំស្រូវ។ ស្រូវពង្រោះពង្រោះ ដោយប្រើ
គ្រាប់សើម មានការលូតលាស់ផ្ទៃស្លឹកឆាប់រហ័ស ការបង្កើតសារធាតុស្ងួតលឿន និងការស្រូបយក N លឿន
នៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង ប៉ុន្តែអត្រាលូតលាស់ និងការស្រូបយក N យឺត បន្ទាប់ពីដំណាក់កាល
កំណកំណើតកួរ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដាក់គ្រាប់។ ការងាប់ស្លឹក និងការដួលដើមមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ទៅលើដំណាំស្រូវពង្រោះជាជាងទៅលើស្រូវសន្ទូង។ ស្រូវពង្រោះដោយប្រើគ្រាប់សើម មិនត្រូវការ រឺត្រូវការជី N
តិចតួចនៅដំណាក់កាលក្រោយមកទៀត។

៣. ស្រូវសន្ទូង (អ៊ីប្រ៊ីត) (មើលតារាងទី ៨)
មាន ២០-៣០ គុម្ព ក្នុងមួយម៉ែត្រក្រឡា, ពូជអ៊ីប្រ៊ីតដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់, លិចទឹកជាប់ជាប្រចាំ រឺមានការ
ស្រោចស្រពបន្ថែម។ ស្រូវអ៊ីប្រ៊ីតដែលដាំដោយស្ទូង តែងតែឆ្លើយតបបានល្អទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N នៅ
ដំណាក់កាលក្រោយក្នុងរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។
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តារាងទី ៧ : ការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជី N ចំពោះស្រូវដែលមានពូជសុទ្ធ (inbred rice) ដែលដាំដោយស្ទូង
និងដោយព្រោះគ្រាប់សើម ដែលស្រូវនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ N

ការកើនឡើងតាមការរំពឹងទុកនៃទិន្នផល

១

a

ពណ៌ស្លឹក

មុនពេលដាំរហូតដល់ ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្ទូង

៣០

៤៥

បៃតងខ្ចី

៣៥

៤៥

៤៥

៦០

ចន្លោះកណ្តាល

២៥

៣៥

៣៥

៤៥

-

-

២៥

២៥

បៃតងខ្ចី

៣៥

៤៥

៦០

៦០

ចន្លោះកណ្តាល

២៥

៣៥

៤៥

៤៥

-

២៥

២៥

៣៥

ៃបតង
a

កម្រិតជី N (គីឡូក្រាម/ហិចតា)
២០

ៃបតង

កំណកំណើតកួរ

៤

-

រឺ ២១ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់

បែកគុម្ពសកម្ម

៣

តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា

នៅក្នុងកូនស្រែ O N

ដំណាក់កាលលូតលាស់

២

មើលអត្ថបទនៅទំព័រ A-6 នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់តម្លៃឆ្លើយតបនៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

តារាងទី ៨ : ការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជី N ចំពោះស្រូវអ៊ីប្រ៊ីតដែលដាំដោយស្ទូង ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
ក្នុងការប្រើប្រាស់ N

ការកើនឡើងតាមការរំពឹងទុកនៃទិន្នផល

១

a

ពណ៌ស្លឹក

មុនពេលដាំរហូតដល់ ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្ទូង
បែកគុម្ពសកម្ម

ចេញកួរដំបូង
a
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៤

កម្រិតជី N (គីឡូក្រាម/ហិចតា)
-

២០

៣០

៤៥

បៃតងខ្ចី

៣៥

៤៥

៤៥

៦០

ចន្លោះកណ្តាល

២៥

៣៥

៣៥

៤៥

-

-

២៥

២៥

បៃតងខ្ចី

៣៥

៤៥

៦០

៦០

ចន្លោះកណ្តាល

២៥

៣៥

៤៥

៤៥

ៃបតង

-

២៥

២៥

៣៥

បៃតងខ្ចី

-

-

២០

២០

ៃបតង
កំណកំណើតកួរ

៣

តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា

នៅក្នុងកូនស្រែ O N

ដំណាក់កាលលូតលាស់

២

មើលអត្ថបទនៅទំព័រ A-6 នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់តម្លៃឆ្លើយតបនៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

៤. ស្រូវ សន្ទូង(ប្រភេទមានកួរធំៗ) (មើលតារាងទី ៩)
ស្រូវផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ដែលមានកួរធំ (ប្រភេទស្រូវដែលមានកួរធ្ងន់) មានការបែកគុម្ពតិច និងមានភាពធន់ទ្រាំ
បានល្អទៅនឹងការដួលដើម។ ពួកស្រូវប្រភេទនេះ រួមបញ្ចូលទាំងដំណាំស្រូវប្រភេទថ្មី និងស្រូវអ៊ីប្រ៊ីតមួយចំនួន
ដូចជាស្រូវអ៊ីប្រ៊ីត “super”របស់ចិន។
តារាងទី ៩ : ការបែងចែកការប្រើប្រាស់ជី N ចំពោះប្រភេទស្រូវដែលមានកួរធំ (ប្រភេទកួរធ្ងន់)
១

ការកើនឡើងនៃទិន្នផលតាមការរំពឹងទុក
a

ពណ៌ស្លឹក

មុនពេលដាំរហូតដល់ ១៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីស្ទូង
បែកគុម្ពសកម្ម

កំណកំណើតកួរ

៣

៤

តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា តោន/ហិចតា

នៅក្នុងកូនស្រែ O N

ដំណាក់កាលលូតលាស់

២

កម្រិតជី N (គីឡូក្រាម/ហិចតា)
២៥

៣០

៤០

៥០

បៃតងខ្ចី

-

៣៥

៤៥

៤៥

ចន្លោះកណ្តាល

-

២៥

៣៥

៣៥

ៃបតង

-

-

២៥

២៥

បៃតងខ្ចី

៤៥

៤៥

៤៥

៦០

ចន្លោះកណ្តាល

៣៥

៣៥

៣៥

៤៥

ៃបតង

២៥

២៥

២៥

៣៥

-

-

២៥b

២៥b

ចេញកួរដំបូង
a

មើលអត្ថបទនៅទំព័រ A-6 នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសម្រាប់តម្លៃឆ្លើយតបនៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក

b

ប្រើប្រាស់ N ដោយមិនគិតពីអំណានពណ៌ស្លឹក

កំណត់សំគាល់ :



មិនត្រូវបាចជីបំប៉ន N នៅមុនពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង។

ជំហានទី ៤ ៈ ការគណនាកម្រិតជីផូស្វាត (P2O5)
គោលបំណងសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រង P គឺដើម្បីទប់ស្កាត់កង្វះ P ជាជាងដើម្បីព្យាបាលរោគសញ្ញានៃកង្វះ P។
ប្រសិនបើជាតិ P នៅក្នុងដីមានកម្រិតទាបនោះ ធ្វើអោយកសិករមិនអាចសម្រេចបាននូវទិន្នផលគោលដៅ
ចំពោះការគ្រប់គ្រងកសិករត្រូវតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្កើន និងរក្សាកម្រិត P សេរីរបស់ដី
អោយមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាថា ការផ្គត់ផ្គង់ P មិនបានកំណត់ទៅលើការលូតលាស់របស់ដំណាំ
និង ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ N ឡើយ។
P មិនបាត់បង់ចេញពីប្រព័ន្ធនេះដោយងាយៗឡើយ ប៉ុន្តែប្រភពនានារបស់វា ដូចជា ទឹកស្រោចស្រព និងចំបើង
ជាទូទៅមានបរិមាណតិចតួច។ ការប្រើប្រាស់ជី P ធ្វើអោយមានឥទ្ធិពលយូរអង្វែង ហើយការរក្សា P របស់ដី
ទាមទារអោយមានយុទធ
្ សាស្រត
្ សំរាប់រយៈពេលយូរអង្វែងហើយសមស្របជាមួយល័កខ
្ ខ័ណឌ
្ ជាក់លាក់របស់ទី
កន្លែងដាំដុះ ដោយត្រូវគិតគូរពិចារណាទៅលើប្រភព P ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់។
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ការគ្រប់គ្រង P ប្រកបនិរន្តរភាព ទាមទារអោយមានការបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ P បំរុងទុករបស់ដី ពិសេស
សំរាប់ប្រព័ន្ធដែលដាំដុះដំណាំស្រូវ ២ ដង រឺ ៣ ដង ហើយផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ សូម្បីតែក្នុងករណីដែលមិនមាន
ការឆ្លើយតបទិន្នផលដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី P គិតគូរក៏ដោយ។

ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង : នៅកន្លែងដែលដីមានបរិមាណPតិចតួច, ត្រូវប្រើប្រាស់ជីផូស្វាត (P2O5) ចំនួន ២០

គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា សម្រាប់ការកើនឡើងមួយតោនៗនៃទិន្នផលគ្រាប់ដែលចង់បាន (ភាពខុសគ្នារវាង
គោលដៅទិន្នផល និងទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ 0 P)។
ការរក្សាកម្រិតជី P (maintenance fertilizer P rates) ដែលមាននៅក្នុងតារាងទី ១០ ត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ P ដែលត្រូវបានស្រូបយកតាមរយៈគ្រាប់ និងចំបើង ដោយសន្មតថាការផ្តល់
ត្រលប់មកវិញ តាមរយៈកាកសំណល់ដំណាំមានបរិមាណពីតិចទៅមធ្យម។ ស្រាវជ្រាវរកកម្រិតប្រើប្រាស់ជី
ផូស្វាត ដោយផ្អែកលើ



គោលដៅទិន្នផល (ជំហានទី ១) និង



ការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ P របស់ដី ដែលត្រូវបានវាស់វែងជាទិន្នផល នៅក្នុងកូនស្រែ 0 P
(ជំហានទី ២)។
តាមលក្ខណៈទ្រឹស្តី ការប្រើប្រាស់ជី P មិនមានភាពចាំបាច់ឡើយ ប្រសិនបើគេមិនសង្ឃឹមថាការឆ្លើយតប
របស់ទិន្នផល មិនបានស្មើនឹងគោលដៅទិន្នផលដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (មានន័យថា បើគោលដៅទិន្នផល
= ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនដាក់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួន)។ យុទ្ធសាស្រ្តប្រើប្រាស់ជី P ស្មើសូន្យនេះ
បណ្តាលអោយមានការបាត់បង់នូវបរិមាណ P បំរុងទុករបស់ដី ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលក្នុងរយៈពេលពី
មធ្យមទៅរយៈពេលវែង ពិសេសក្នុងករណីដែលមិនមានការប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមពីប្រភពដទៃទៀត ដូចជា
ចំបើង រឺជីសរីរាង្គ។
តារាងទី ១០ :	 កម្រិតជី P2O5 សម្រាប់ការថែរក្សា ដោយយោងទៅលើគោលដៅទិន្នផល និងទិន្នផលកម្រិតដោយ P
នៅក្នុងកូនស្រែ O P

គោលដៅទិន្នផល (តោន/ហិចតា)
ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ O P
(តោន/ហិចតា)

៣
៤
៥
៦

៧
៨

 បញ្ជាក់ពីគោលដៅទិន្នផលដែលមិនអាចកើតមាន
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៤

៥

៦

៧

៨

កម្រិតជី P2O5 (គីឡូក្រាម/ហិចតា)
២០

៤០

១៥

២៥

០

០

០

០
០

៦០
៤០

២០

៣០

០

០

០





៦០



៤០

៦០

៣០

៤០

២៥

៣៥

០

០

៤៥

៣៥

កំណត់សំគាល់ :



គេត្រូវប្រើប្រាស់គោលដៅទិន្នផល (គិតជាតោនក្នុងមួយហិចតា) ទាបជាងមុននៅក្នុងតារាងទី ១០ ចំពោះស្រែ
ដែល មានទិន្នផលកើនឡើង ៣ តោនលើសទិន្នផលក្នុងកូនស្រែ 0 P ក្នុងមួយហិចតា។ គោលបំណងក្នុងការ
បង្កន
ើ ទិនផ
្ន លអោយបានខ្ពសប
់ ប
ែ នេះ ជាដំបង
ូ ទាមទារអោយមានការបង្កន
ើ ជីជាតិដី ក្នង
ុ រយៈពេលជាច្រន
ើ រដូវ។



ដើម្បីទប់ស្កាត់នូវការបាត់បង់បរិមាណ P បំរុងទុករបស់ដី គេអាចអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម


ប្រសិនបើចំបើងភាគច្រើនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងវាលស្រែ (ឧទាហរណ៍ បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលដោយ
ម៉ាស៊ីនច្រូតដែលប្រឡេះយកតែគ្រាប់ស្រូវ (combine harvest) រឺការប្រមូលផលដោយកាត់យកតែកួរ

ស្រូវ) ហើយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានពីជីសរីរាង្គមានបរិមាណតិចតួច, ត្រូវប្រើប្រាស់ជីផូស្វាត(P2O5)
យ៉ាងតិច ៤ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា សម្រាប់ផលស្រូវ ១ តោន (ឧទាហរណ៍ ២០ គីឡូក្រាមជីផូស្វាត
(P2O5) សម្រាប់ទិន្នផល ៥ តោនក្នុងមួយហិចតា) ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ P ដែលត្រូវបាន

ស្រូបយកតាមរយៈគ្រាប់ស្រូវ។

 ប្រសន
ិ បើចប
ំ ង
ើ ទាំងអស់តវូ្រ បានគេបម
្រ ល
ូ ចេញពីស្រែ ហើយការផ្តលសា
់ រធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ពីបភ
្រ ពផ្សង
េ ៗទៀត
(ជីសរីរាង្គ ទឹក ល្បាប់) មានបរិមាណតិចតួច, ត្រូវដាក់ជីផូស្វាត (P2O5) យ៉ាងតិច ៦ គីឡូក្រាមក្នុងមួយ

ហិចតា សម្រាប់ផលស្រូវមួយតោន (ឧទាហរណ៍ ជីផូស្វាត (P2O5) ៣០ គីឡូក្រាមសម្រាប់ទិន្នផល
៥ តោនក្នុងមួយហិចតា) ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ P ដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់
និងចំបើង។



ការរក្សាកម្រិតជី P (maintenance fertilizer P rates) (តារាងទី ១០) អាចមានកាថយចុះ ប្រសិនបើ
 ដីទទួលបានការកែលម្អដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ ដូចជា ជីសរីរាង្គ (ដែលបានមកពី
កសិដ្ឋាន) (មើលតារាងទី ១៣)។ សារះសំខាន់របស់សារធាតុសរីរាង្គក្នុងការបង្កើន និងថែរក្សាបរិមាណ
P បំរុងរបស់ដី អាស្រ័យទៅលើកំហាប់ និងបរិមាណនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានប្រើប្រាស់។ ប្រើប្រាស់
សារធាតុសរីរាង្គ

ទៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនប្រើសារធាតុចិញ្ចឹម

ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់

សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី គួបផ្សំជាមួយសារធាតុសរីរាង្គដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់។
 ដីសំបូរសារធាតុចិញ្ចឹម ដោយសារល្បាប់តាមរយៈនៃការលិចទឹកអស់មួយរយៈ (ដូចជា ដីសណ្តរទន្លេ
មេគង្គនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម)។



P ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ទាំងទៅលើដំណាំស្រូវ រឺស្រូវសាលី មានឥទ្ធិពលល្អចំពោះដំណាំតាមរយៈសំណល់
ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ទៅលើដំណាំនីមួយៗ មានប្រសិទ្ធភាពជាង។ កសិករគួរតែភ្ជួរលុបជីផូស្វ័រ ចូលទៅ
ក្នុងដីមុនពេលបាចគ្រាប់(សាប) រឺមុនពេលស្ទូង រឺមុនពេលព្រោះ ឬដាក់អោយបានមុនស្រូវសន្ទូងមានអាយុ
១៤ ថ្ងៃ និងស្រូវពង្រោះ ដែលប្រើគ្រាប់សើមមានអាយុ ២១ ពង្រោះ។



កសិករមិនត្រូវប្រើប្រាស់ជី P ទេប្រសិន បើទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែដែលមិនប្រើប្រាស់ជី P(0P) ដែលមាន
ការគ្រប់គ្រងដំណាំល្អ, ដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រាន់ និងដែលមានល័ក្ខខ័ណ្ឌអំណោយផល
ខ្ពស់ជាងគោលដៅទិន្នផល។



វាអាចមានភាពចាំបាច់កង
ុ្ន ការវាយតម្លៃសារជាថ្មន
ី វូ ការផ្គតផ
់ ង
្គ ់ P របស់ដី បន្ទាបព
់ ដា
ី ដ
ំ ះុ ដំណាបា
ំ ន ៨-១០ ដង។
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ជំហានទី ៥ ៈ គណនាកម្រិតប្រើប្រាស់ជីប៉ូតាស់ (K2O)
យុទ្ធសាស្រ្តទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រង K អនុវត្តន៍ដូចគ្នាទៅនឹងគោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រង P ផងដែរ (ជំហាន
ទី ៤) ប៉ុន្តែតម្រូវការក្នុងការស្រូបយក K របស់ដំណាំស្រូវ មានបរិមាណច្រើនជាងតម្រូវការក្នុងការស្រូបយក
P (តារាងទី ១)។ លើសពីនេះទៅទៀត, K ដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងចំបើងមានលើសពី ៨០ ភាគរយ នៃ
K ដែលត្រូវបានស្រូបយកដោយដំណាំស្រូវបន្ទាប់ពីប្រមូលផល ដូច្នេះហើយធ្វើអោយចំបើងក្លាយជាប្រភព
សារធាតុចិញ្ចឹមដ៏សំខាន់ ដែលត្រូវតែគិតគូរ នៅពេលគណនាតម្រូវការនៃប្រើប្រាស់ជី K (តារាងទី១១)។

ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង : ចំពោះដីដែលមានសមត្ថភាពការផ្គត់ផ្គង់ K តិចតួចដល់ដំណាំ ត្រូវដាក់ជីប៉ូតាស់(K2O)

៣០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា សម្រាប់បង្កើនទិន្នផលគោលដៅមួយតោន (គោលដៅទិន្នផល-ទិន្នផលក្នុង
កូនស្រែ O K)។
ការរក្សាកម្រិតជី K (maintenance fertilizer K rates) ដែលមាននៅក្នុងតារាងទី ១២ ត្រូវបានរៀបចំឡើង
ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ K ដែលស្រូបយកតាមរយៈគ្រាប់ស្រូវ និងចំបើង ដោយបានគិតពិចារណា
ទៅលើបរិមាណចំបើង ដែលត្រូវបានផ្តល់ត្រលប់ទៅអោយដីស្រែវិញពីដំណាំមុន។
រកកម្រិតប្រើប្រាស់ជី K2O ចាំបាច់ នៅក្នុងតារាងទី ១២ ដោយផ្អែកលើ


គោលដៅទិន្នផល (ជំហានទី ១)



ការប៉ាន់ប្រមាណនូវការផ្គត់ផ្គង់ K របស់ដី ដែលត្រូវបានវាស់វែងជា ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ O K (ជំហាន
ទី ២), និង



បរិមាណ K ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មីតាមរយៈចំបើង និងកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើចំបើងនៅក្នុង
រដូវដាំដុះកាលពីមុន។
ការបាត់បង់យ៉ាងច្រើននៃបរិមាណ K បំរុងទុករបស់ដី អាចប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលក្នុងរយៈពេលពីមធ្យមទៅរយៈ
ពេលវែង ប្រសិនបើចំបើងភាគច្រើន ត្រូវបានយកចេញពីស្រែ។ ដើម្បីធ្វើអោយការបាត់បង់ K មានបរិមាណ
អប្បបរមា, យើងគួរតែផ្តល់បរិមាណ K អោយបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ K ដែលត្រូវបាន
យកចេញតាមរយៈគ្រាប់ស្រូវ និងចំបើង។
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កំណត់សំគាល់ :



អត្រាជី K ដែលត្រូវប្រើដើម្បីរក្សាកម្រិត Kនៅក្នុងដី (maintenance fertilizer K rates) នៅតារាងទី ១២
អាចមានការថយចុះ ប្រសិនបើ
 ដីទទួលការកែលម្អតាមរយៈការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ

ដូចជា

ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីកសិដ្ឋាន

(ដើម្បីដឹងអំពីបរិមាណជាតិ K នៅក្នុងពពួកសារធាតុសរីរាង្គសូមមើលតារាងទី ១៣)។ សារៈសំខាន់ន
សារធាតុសរីរាង្គក្នុងការរួមចំណែកដើម្បីបង្កើន និងរក្សាបរិមាណ K របស់ដី ដែលអាស្រ័យទៅលើកំហាប់
សារធាតុចិញ្ចឹម និងបរិមាណរបស់វា។ ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដី
គួបផ្សំជាមួយសារធាតុសរីរាង្គ គេប្រើប្រាស់តែសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងកូនស្រែពិសោធន៍។
 ដីសប
ំ រូ សារធាតុចញ
ិ ម
្ចឹ ដោយសារល្បាប់តាមរយៈនៃការលិចទឹកអស់មយ
ួ រយៈ (ដូចជា ដីសណ្តរទន្លម
េ គ
េ ង្គ
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម)។



គេត្រូវប្រើប្រាស់គោលដៅទិន្នផលទាបជាងមុន (តោនក្នុងមួយហិចតា) ក្នុងតារាងទី ១២ ចំពោះស្រែដែល
មានទិន្នផលកើនឡើងលើសទិន្នផលក្នុងកូនស្រែ 0 K ៣ តោនក្នុងមួយហិចតា។ គោលបំណងក្នុងការបង្កើន
ទិន្នផលអោយបានខ្ពស់បែបនេះ ជាទូទៅទាមទារអោយមានការបង្កើនជីជាតិដីបានយូរអង្វែង។
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គឺ ៥-៧ តោន)
ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង : ខ្ពស់

គឺ ៣-៤ តោន)
ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង : ខ្ពស់
(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី
គឺ ៤-៥ តោន ប៉ុន្តែមានការបាត់បង់ P

ប្រមូលផលដោយម៉ាស៊ីនច្រូតដែលកាត់ខ្ពស់

គល់ជញ្ជ្រាំងវែងបូកបញ្ចូលជាមួយចំបើង ដែលត្រូវបាន

បែនចេញនៅតាមជួរនៃចំបើងនៅក្នុងវាលស្រែ

ថៃ វៀតណាមខាងត្បូង ឥណ្ឌាខាងជើង

មានការដុតវាលស្រែទាំងមូល :

ហ្វីលីភីន ឥណ្ឌូនេស៊ី

និង K ចំនួន ២០-២៥ ភាគរយ
ដោយសារតែការដុត [P] និងការហូរច្រោះ K)

និង K ចំនួន ២០-២៥ ភាគរយ ដោយសារ
តែការដុត [P] និងការហូរច្រោះ K)

គឺ ៦-៨ តោន ប៉ុន្តែមានការបាត់បង់ P

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

មិនមានការដុតនៅក្នុងវាលស្រែទាំងមូលទេ :

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

គល់ជញ្រ្ជាំងវែង (វែងជាង ៣០ សង់ទីម៉ែត្រ)នៅក្នុងវាលស្រែ

ខ្ពស់

ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង :

ការកាត់ខ្ពស់
មធ្យម ទៅ ខ្ពស់

គឺ ៣-៥ តោន)

គឺ ២-៣ តោន)

ហ្វីលីភីន

ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង :

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

មិនមានការដុតនៅក្នុងវាលស្រែទាំងមូលទេ :

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

គល់ជញ្រ្ជាំងខ្លី (២៥-៣០ សង់ទីម៉ែត្រ) នៅក្នុងវាលស្រែ

ការកាត់ទាប

មធ្យមទៅ ខ្ពស់

គឺ ០-១ តោន)

គឺ ០-១ តោន)
មធ្យម

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

(ចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី

ចំបើងដែលនៅសល់ជាគល់ជញ្រ្ជាំង < ១០ ភាគរយ

ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង :

ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង : ទាប

ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង : ទាប

ការកាត់ត្រឹមផ្ទៃដី និងប្រមូលចំបើងចេញទាំងអស់

ការផ្តល់អោយ K តាមរយៈចំបើង :

៤-៥ តោន/ហិចតា

៤-៥ តោន/ហិចតា

ឥណ្ឌា នេប៉ាល់ បង់ក្លាដេស វៀតណាមខាងជើង

រដូវផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់

រដូវផ្តល់ទិន្នផលទាប

ការគ្រប់គ្រងចំបើង

រដូវកាលមុន

តារាងទី ១១ ៈ ការផ្តល់អោយនូវ K តាមរយៈចំបើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សារជាថ្មី ដោយយោងទៅលើទិន្នផល និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងចំបើងនៅក្នុងរដូវកាលមុន

តារាងទី ១២ :	កម្រិតជី K2O សម្រាប់ការថែរក្សា ដោយយោងទៅលើគោលដៅទិន្នផល, ការផ្តល់អោយតាមរយៈចំបើង
និងទិន្នផលកម្រិតដោយ K នៅក្នុងកូនស្រែ O K

គោលដៅទិន្នផល (តោន/ហិចតា)
ការផ្តល់អោយនូវ
ចំបើង

៤

ទិន្នផលនៅក្នុងកូនស្រែ O K

៥

៦

៧

កម្រិតជី K2O (គីឡូក្រាម/ហិចតា)

(តោន/ហិចតា)
៣

៤៥

៧៥

១០៥





៤

៣០

៦០

៩០

១២០



៤៥

៧៥

១០៥

១៣៥

៦០

៩០

១២០

៧៥

១០៥

ទាប

៥

(< ១ តោន/ហិចតា)

៦
៧
៨

មធ្យម
(២-៣ តោន/ហិចតា)

៨

៩០

៣

៣០

៦០

៩០





៤

០

៣៥

៦៥

៩៥



២០

៥០

៨០

១១០

៣៥

៦៥

៩៥

៥០

៨០

៥
៦
៧
៨

៦៥

៣

៣០

៦០

៩០





៤

០

៣០

៦០

៩០



០

៣០

៦០

៩០

១០

៣៥

៧០

២៥

៥៥

ខ្ពស់

៥

(៤-៥ តោន/ហិចតា)

៦
៧
៨

៤០

 បញ្ជាក់ពីគោលដៅទិន្នផលដែលមិនអាចកើតមាន
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ម្យ៉ាងវិញទៀត ត្រូវពិចារណាទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូចខាងក្រោម :
 ប្រសិនបើចំបើងភាគច្រើនត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងវាលស្រែ (ឧទាហរណ៍ បន្ទាប់ពីការប្រមូលផលដោយ
ម៉ាស៊ីនច្រូតដែលប្រឡេះយកតែគ្រាប់ស្រូវ (combine harvest) រឺការប្រមូលផលដោយកាត់យកតែ
កួរស្រូវ) ហើយបើសិនជាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានមកពីជីសរីរាង្គ មានបរិមាណតិចតួច, ត្រូវប្រើប្រាស់
K2O យ៉ាងតិចណាស់ក៏ ៣.៥ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតាសម្រាប់ទិន្នផលគ្រាប់ ១ តោន (ឧទាហរណ៍
១៧.៥ គីឡូក្រាមជីប៉ូតាស់ សម្រាប់ទិន្នផល ៥ តោនក្នុងមួយហិចតា) ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ
K ដែលត្រូវបានស្រូបយកតាមរយៈគ្រាប់។
 ប្រសិនបើចំបើងត្រូវបានយកចេញទាំងស្រុងពីវាលស្រែ ហើយការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមពីប្រភពផ្សេងទៀត
(សារធាតុសរីរាង្គ ទឹក ល្បាប់) មានបរិមាណតិច, ត្រូវប្រើប្រាស់ K2O យ៉ាងតិច ១២ គីឡូក្រាមក្នុងមួយ

ហិចតា សម្រាប់ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន (ឧទាហរណ៍, K2O ចំនួន ៦០ គីឡូក្រាម សម្រាប់ទិន្នផល

៥ តោនក្នុងមួយហិចតា) ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ K ដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់
ស្រូវ និងចំបើង។



ក្នុងរយៈពេលខ្លី តាមទ្រឹស្តី គេមិនត្រូវប្រើជី K ប្រសិនបើគេមិនរំពឹងថា មានការឆ្លើយតបនូវទិន្នផលរំពឹងទុក
សម្រាប់គោលដៅទិន្នផល ដែលត្រូវបានជ្រើសរើស (មានន័យថា ប្រសិនបើគោលដៅទិន្នផល = ទិន្នផល
ក្នុងកូនស្រែ 0 K)។ យុទ្ធសាស្រ្តនេះធ្វើអោយមានការបាត់បង់បរិមាណ K បំរុងទុករបស់ដី ហើយប៉ះពាល់ដល់
ទិន្នផលក្នុងរយៈពេលពីមធ្យមទៅរយៈពេលវែង ជាពិសេសប្រសិនបើប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងទៀត ដូចជា
ចំបើង រឺជីសរីរាង្គ មិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទេ។



គេអាចដាក់ជីប៉ូតាស្យូមក្នុងបរិមាណតិចតួច ដំបូង មុនស្រូវសន្ទូងមានអាយុ ១៤ ថ្ងៃ រឺមុនស្រូវពង្រោះមាន
អាយុ ២១ ថ្ងៃ។ ការប្រើប្រាស់ជីប៉ូតាស្យូមក្នុងបរិមាណ K2O ចំនួន ពី ៤០-១២០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា

គួរតែបែងចែកជាពីរដង (៥០ ភាគរយ ចំពោះការប្រើប្រាស់ដំបូង និង ៥០ ភាគរយ នៅដំណាក់កាល
កំណកំណើតកួរ)។ ការប្រើប្រាស់ជីប៉ូតាស្យូមក្នុងបរិមាណ K2O ច្រើនជាង ១២០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា

គួរតែត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ដង (១/៣ ចំពោះការប្រើប្រាស់ដំបូង, ១/៣ នៅដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ
និង ១/៣ នៅដំណាក់កាលចេញកួរទៅដំណាក់កាលចេញផ្កាដំបូង)។

១.៩ ការគ្រប់គ្រងជីសរីរាង្គ ចំបើង និងជីស្រស់
បើអាចធ្វទៅ
ើ បាន, គេគរួ តែបប
ើ្រ ស
្រា សា
់ រធាតុសរីរាង្គ ដូចជា ជីសរីរាង្គដល
ែ បានមកពីកសិដន
្ឋា ចំបង
ើ និងជីសស
្រ ់
លាយជាមួយនឹងជីខនិជជាផ្នែកមួយ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំស្រូវ និងរក្សាគុណភាព
ដីអោយបានយូរអង្វែង។ ចំបើង ជាប្រភពសារធាតុសរីរាង្គសំខាន់តែមួយគត់ ដែលកសិករភាគច្រើនអាចមាន
លទ្ធភាពរកបាន។ ប្រហែល៤០ ភាគរយនៃN , ៣០-៣៥ ភាគរយ នៃ P, ៨០-៨៥ ភាគរយ នៃ K, និង ៤០៥០ ភាគរយ នៃ S ដែលត្រូវបានស្រូបយកដោយដំណាំស្រូវ បានបន្សល់ទុកនៅក្នុងចំបើង និងគល់ជញ្រ្ជាំងនៅ
ដំណាក់កាលស្រូវទុំ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន ជីសរីរាង្គមិនមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានយកចេញនោះទេ ហើយការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គ
មានការចំណាយខ្ពស់ជាងការប្រើប្រាស់ជីខនិជ ក្នុងបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមស្មើគ្នា។
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វាមានសារៈសំខាន់ណាស់

ក្នុងការស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈបំបែកធាតុរបស់សារធាតុ

សរីរាង្គ និងតួនាទីរបស់សារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងប្រព័ន្ធដាំដុះដំណាំស្រូវ :


នៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណាំស្រូវ-ដំណាំក្រៅស្រូវ (rice-nonrice crop systems) (ឧទាហរណ៍ ការដាំបង្វិលគ្នារវាង
ដំណាស
ំ វូ្រ និងស្រវូ សាលី) រឺបព
្រ ន
័ ដ
្ធ ណា
ំ
ស
ំ វូ្រ តំបន់ទនា
ំ បពឹងផ្អក
ែ លើទក
ឹ ភ្លៀង រឺបព
្រ ន
័ ដ
្ធ ណា
ំ
ស
ំ វូ្រ តំបន់ខង
្ព រា
់ ប:
កំឡុងពេលមានអុកស៊ីសែនរយៈពេលយូរ បណ្តាលអោយមានការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គយ៉ាងរហ័ស និង
ការប្រើប្រាស់ទាំងស្រុង។ នេះអាចបណ្តាលអោយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គរបស់ដី មានការថយចុះដោយបង្ក
អោយមានផលអវិជ្ជមានទៅលើគុណភាពរូបសាស្រ្តរបស់ដីចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌតំបន់ខ្ពង់រាប (ដូចជា សមត្ថភាព
រក្សាទឹក, ទម្រង់, ចលនាទឹក, សកម្មភាពជីវសាស្រ្ត និងភាពសេរីរបស់ P មានការថយចុះ)។



នៅក្នុងប្រព័ន្ធដំាណាំស្រូវ-ស្រូវ (-ស្រូវ) តាមបែបអតិផល (ប្រពលវប្បកម្ម) (intensive rice-rice (-rice)
systems) : កាកសំណល់ច្រើនតែបំបែកធាតុក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌលិចទឹកគ្មានអុកស៊ីសែន ដែលធ្វើអោយសារធាតុ
សរីរាង្គ ត្រូវបានរក្សាទុកបានល្អ និងមានស្ថេរភាព។ ការរក្សាគុណភាពរូបសាស្រ្តរបស់ដី មិនសូវមានបញ្ហាទេ
ពីព្រោះទម្រង់ដីជាធម្មតាត្រូវបានបំផ្លាញ ដោយការភ្ចួរាស់នៅពេលរៀបចំដី។ តួនាទីរបស់សារធាតុសរីរាង្គ ត្រូវ
បានកាត់បន្ថយចំពោះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោលទៅលើការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹម។ ជានិច្ចកាល
សារធាតុសរីរាង្គមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅលើការលូតលាស់របស់ដំណាំ

ដោយបង្កអោយមានកង្វះសារធាតុ

ខនិជ (ឧទាហរណ៍ Zn) រឺការពុលសារធាតុខនិជ (ឧទាហរណ៍ Fe, ស៊ុលហ្វីត) និងសុខភាពរបស់ឫសខ្សោយ។

ការគ្រប់គ្រងចំបើង និងការភ្ជួររាស់ដី


ការភ្ជួរលុបគល់ជញ្រ្ជាំង និងចំបើងទៅក្នុងដី បានផ្តល់ត្រលប់មកវិញនូវសារធាតុចិញ្ចឹមភាគច្រើន ដែលត្រូវបាន
ស្រូបយកដោយដំណាំ (មើលតារាងទី ១៤) និងជួយថែរក្សាបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដីក្នុងរយៈពេល
យូរអង្វែង។ ឥទ្ធិពលរយៈពេលខ្លីទៅលើទិន្នផលគ្រាប់ ជាញឹកញាប់មានទំហំតិចតួច (ប្រៀបធៀបជាមួយ
ការយកចំបើងចេញ រឺការដុតចំបើង) ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងមានទំហំធំធេង។ កន្លែងដែលជីខនិជ
ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ ហើយចំបើងត្រូវបានគេភ្ជួរលុប បរិមាណបំរុងទុករបស់ N P K និង Si ដែលមាននៅក្នុងដី
ត្រូវបានថែរក្សា រឺអាចកើនឡើងផងដែរ។ ការភ្ជួរលុបចំបើង និងគល់ជញ្រ្ជាំងនៅពេលដែលដីសើម បណ្តាល
អោយមានអសេរីកម្មបណ្តោះអាសន្ននៃ N ហើយការស្ទូងគួរតែធ្វើឡើងក្នុងរយៈ ២-៣ សបា្តហ៍ បន្ទាប់ពីការ
ភ្ជួរលុបចំបើង។ ជំរើសមួយផ្សេងទៀត គេអាចដាក់ជីអ៊ុយរ៉េ N ស្របពេលជាមួយនឹងចំបើងតែម្តង។



ការដុតចំបើង ធ្វើអោយបាត់បង់ N ស្ទើរតែទាំងអស់, បាត់បង់ P ប្រហែល ២៥ ភាគរយ, បាត់បង់ K ប្រហែល
២០ ភាគរយ ដោយប្រយោល ដោយសារតែការហូរច្រោះ និងបាត់បង់ S ចំនួន ៥-៦០ ភាគរយ។ នៅកន្លែង
ដែលមានការប្រើប្រាស់ជីខនិជមិនមានផ្ទុកសារធាតុ S, ចំបើងអាចជាប្រភព S មួយដ៏សំខាន់ ដូចនេះ
ការដុតចំបើង មិនគួរត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តឡើយ។ ផ្ទុយមកវិញ ការដុតចំបើងបានធ្វើអោយចំបើងប្រែក្លាយ
ទៅជាប្រភពសារធាតុចិញ្ចឹមខនិជ K យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយបរិមាណ K តិចតួចតែប៉ុននោះ ត្រូវបាន
បាត់បង់នៅក្នុងដំណើរការនេះ។ ពង្រាយចំបើងអោយមានឯកសណ្ឋានភាពនៅក្នុងវាលស្រែ ដើម្បីចៀសវាង
អោយបាននូវការបង្កើត ៉ ភាពមិនស្មើគ្នានៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៅតាមកន្លែង ៉។
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ឥទ្ធិពលនៃការយកចំបើងចេញទៅលើជីជាតិដីរយៈពេលយូរអង្វែង មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ K ជាជាង
ទៅលើ P (តារាងទី ១)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពង្រាយ និងការភ្ជួរលុបចំបើង មានការចំណាយ
កំលាំងពលកម្មច្រើន ហើយកសិករគិតថា ការដុតចំបើងមានលក្ខណៈសមស្របជាង។ ចំបើង ក៏ជាប្រភពមីក្រូ
សារធាតុចិញ្ចឹម (Zn) មួយដ៏សំខាន់ផងដែរ ហើយមានឥទ្ធិពលសំខាន់បំផុតទៅលើការរក្សាតុល្យភាព Si
នៅក្នុងដំណាំស្រូវ (ចំណុច ២.៦)។



ការភ្ជួររាក់ហាលដីនៅដំណាក់កាលដំបូង (ជម្រៅ ៥-១០ សង់ទីម៉ែត្រ) ដើម្បីកប់កាកសំណល់ដំណាំ និងបង្កើន
ខ្យល់ចេញចូលក្នុងដី

ក្នុងអំឡុងពេលទុកដីនៅទំនេរបង្កើនភាពសេរីរបស់

N

រហូតដល់វគ្គលូតលាស់របស់

ដំណាំស្រូវ។ ការភ្ជួររាស់ដីស្ងួតក្នុងជម្រៅរាក់ ត្រូវការត្រាក់ទ័រកង់បួន ហើយគួរតែភ្ជួរ នៅ ២-៣ សបា្តហ៍បន្ទាប់
ពីប្រមូលផលនៅក្នុងប្រព័ន្ធដាំដុះ ដែលមានកំឡុងពេលទុកដីអោយនៅទំនេរចន្លោះដំណាំទាំងពីរ មានរយៈ
ពេលយ៉ាងតិច ៣០ ថ្ងៃ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច គេគួតែគិតគូរទៅលើការចំណាយបន្ថែម ទៀតចំពោះប្រេង
និងកំលាំងពលកម្ម។


បង្កើនកម្លាំងផ្គត់ផ្គង់ N ដែលមានស្រាប់របស់ដីពនិ្លចទឹកអចិន្រៃ្តយ៍ ដោយការបង្ហូរទឹកចេញ និងការធ្វើអោយ
ដីស្ងួតអស់មួយរយៈពេល។ ឧទាហរណ៍ ការបង្ហូរទឹកចេញដែលមានរយៈពេល ៥-៦ ថ្ងៃ នៅពាក់កណ្តាលរដូវ
នៅចុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព (ប្រហែល ៣៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីដាំ)។

ការគ្រប់គ្រងសារធាតុសរីរាង្គដទៃទៀត


ជីសរីរាង្គមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទម្រង់

និងឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើជីជាតិដី

និងការផ្គត់ផ្គង់

សារធាតុចិញ្ចឹម (តារាងទី ១៣)។ នៅកន្លែងដែលអាចរកជីសរីរាង្គបាន, ត្រូវប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គដែលបានមកពី
កសិដ្ឋាន ចំនួន ២-១០ តោនក្នុងមួយហិចតា (រឺច្រើនជាងនេះ) រឺសារធាតុសរីរាង្គដទៃទៀត ដែលអាចរកបាន
(កាកសំណល់ដំណាំ, កំប៉ុស្ត) ទៅលើដីដែលមានបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គតិចតួច ជាពិសេសប្រព័ន្ធស្រូវ
ទំនាបពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀង និងប្រព័ន្ធស្រូវស្រោចស្រពតាមបែបអតិផល (ប្រពលវប្បកម្ម) ដែលជាកន្លែង
ដែលដំណាំស្រូវ ត្រូវបានដាំបង្វិលជាមួយដំណាំខ្ពង់រាបដទៃទៀត ដូចជា ស្រូវសាលី រឺពោត។ ចៀសវាងការ
ប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន ក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនពេលធ្វើការដាំដុះដំណាំ។


ពពួកសណ្តែកដែលប្រើជាជីស្រស់ ដូចជា ស្នោ (Sesbania rostrata) ដែលមានកំពកដើម ការលូតលាស់លឿន
និងអាយុកាលខ្លី អាចចាប់យក N បានយ៉ាងរហ័ស (៨០-១០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា ក្នុងរយៈពេល
៤៥-៦០ ថ្ងៃនៃការលូតលាស់)។ N ភាគច្រើន (ប្រហែល ៨០ ភាគរយ) បានមកពីការបំលែងអាសូតរបស់
បរិយាកាសអោយទៅជាទម្រង់អាចប្រើប្រាស់បានក្រោម អំពើនៃពពួកសារពាង្គកាយដែលមានជីវិត។ ជីស្រស់
បានបំបែកធាតុយ៉ាងលឿន នៅពេលដែលវាត្រូវបានភ្ជួរលុបទៅក្នុងដី ហើយវាអាចផ្តល់ N ដែលអាចជំនួស
អោយការប្រើប្រាស់ជី N បាន ពិសេសក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់។ ប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក ដើម្បីធ្វើការ
សម្រេចចិត្តពីតំរូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N បន្ថែមទៀត។ ជីស្រស់អាចធ្វើអោយលក្ខណៈរូបសាស្រ្តរបស់ដី
កាន់តែប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែវាមានសក្តានុពលតិចតួចក្នុងការបង្កើនសារធាតុសរីរាង្គរបស់ដីក្នុងរយៈពេលវែង។
ការប្រើប្រាស់ជីស្រស់មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ ក្នុងការបង្កើនល្បឿននៃការកែប្រែដីប្រៃ និងដីបាស។
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តារាងទី ១3 :	 បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមទូទៅដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងសារធាតុសរីរាង្គ
សារធាតុសរីរាង្គ

a

ទឹក (%)

C

N

P

K

(% នៃសារធាតុស្រស់)

លាមកមនុស្ស

១.០

០.២

០.៣

លាមកសត្វគោក្របី

០.៣

០.១

០.១

លាមកជ្រូក

០.៥

០.២

០.៤

ជីសរីរាង្គស្រស់

Ca

៦០

៨-១០

៣៥

៣០-៣៥

ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីជ្រូក

៨០

៥-១០

០.៧-១.០ ០.២-០.៣ ០.៥-០.៧

១.២

ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីមាន់-ទា

៥៥

១៥

១.៤-១.៦ ០.៥-០.៨ ០.៧-០.៨

២.៣

កំប៉ុស្តកាកសំណល់សំរាម

៤០

១៦

០.៦

០.២

០.៣

១.១

ភក់ទឹកស្អុយ

៥០

១៧

១.៦

០.៨

០.២

១.៦

៧៥-៨០

៨

០.៣

០.២

០.១

០.៥

១០

៤៥

៤.៥

០.៧

១.១

១.៨

ដែលបានមកពីគោ-ក្របី
កំប៉ុស្តនៃជីសរីរាង្គ
ដែលបានមកពីគោ-ក្របី

កាកអំពៅ
កាកល្ហុងប្រេង

០.៤-០.៦ ០.១-០.២ ០.៤-០.៦ ០.២-០.៤
១.៥

១.២

២.១

២.០

a គីឡូក្រាម នៃសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងមួយតោននៃជីសរីរាង្គស្រស់ = % នៃការផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹម x ១០

	ដាំដុះដំណាំបន្ទាប់បន្សំ (ពពួកសណ្តែក ដំណាំជីស្រស់ដទៃទៀត រុក្ខជាតិចង្រៃដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន) នៅ
ក្នុងកំឡុងពេលដែលទុកដីអោយទំនេរ ចន្លោះការដាំបង្វិលដំណាំស្រូវជាមួយដំណាំក្រៅពីស្រូវ ដើម្បីថែរក្សា N
និងបង្កើតសារធាតុសរីរាង្គបន្ថែមទៀត និងបង្កើតចំណូល (ពពួកសណ្តែកគ្រាប់) ប្រសិនបើសំណើមដី និង
លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចកសិដ្ឋានអាចអោយយើងធ្វើបាន។

១.១០ ការវាយតម្លៃទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ
អោយបានទូលំទូលាយ

វាយតម្លៃទៅលើយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលទើបតែអភិវឌ្ឍនីមួយៗនៅក្នុងកូនស្រែ ដែលមាន
ទំហំយ៉ាងតិច ៥០០-១០០០ ម៉ែត្រការ៉េ ដែលស្ថិតក្នុងស្រែរបស់កសិករ។


ពិចារណាទៅលើកូនស្រែបង្ហាញពីរ ប្រសិនបើកត្តាច្រើនជាងមួយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីបង្ហាញពីការចូលរួម
របស់កត្តានីមយ
ួ ៗទៅលើទន
ិ ផ
្ន ល (ឧទាហរណ៍ បង្ហាញពីឥទ្ធព
ិ លរបស់គណ
ុ ភាពគ្រាបព
់ ជ
ូ បសិដនៅ
្ឋ ក្នង
ុ កូនស្រែ
បង្ហាញមួយ និងគុណភាពគ្រាប់ពូជបសិដ្ឋ គួបផ្សំជាមួយការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានកែលម្អ
នៅក្នុងកូនស្រែទីពីរ)។
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វាស់វែងទិន្នផលគ្រាប់ និងត្រួតពិនិត្យទៅលើការប្រើប្រាស់ជី



កែលម្អអនុសាសន៍អោយកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើការវាយតម្លៃ

ដោយមានការចូលរួមនៅលើស្រែរបស់

កសិករ (on-farm participatory evaluation) និងការវិភាគទៅលើចំណេញដុល មុនពេលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ
អោយបានទូលំទូលាយ។ កំណត់កត្តារារាំងនានាដែលមិនទាក់ទងនឹងសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលបានជួបប្រទះក្នុង
កំឡុងពេលកំពុងអនុវត្ត។


អភិវឌ្ឍសំភារៈផ្សព្វផ្សាយ ដូចជា ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ រឺឯកសារមួយទំព័រសម្រាប់កសិករ និងបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ
ដែលឯកសារនេះ និយាយអំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម និងដំណាំទៅតាម
រដូវកាលជាក់លាក់ (ឧទាហរណ៍ ពូជ អាយុសំណាប ដង់ស៊ីតេក្នុងការដាំដុះ ការពង្រាបដី អនុសាសន៍
ក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N, P និង K ការប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក។ល។)។

ចុះប្រសិនបើគេមិនអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅទិន្នផល?


ប្រសន
ិ បើគោលដៅទិនផ
្ន ល មិនត្រវូ បានគេសម្រេចបាននោះទេ (ទិនផ
្ន លជាក់សង
ែ្ត < ៨០ ភាគរយ នៃគោលដៅ
ទិនផ
្ន ល), ព្យាយាមបំបាត់ចោលនូវកត្តារារាំងដទៃទៀត។ ការគ្របគ
់ ង
្រ សារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច ទៅតាមទីកន្លង
ែ ជាក់លាក់
(SSNM) បានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃទិន្នផល សូម្បីតែនៅលើដីស្រែដែលប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់សារធាតុ
ចិញម
ឹ្ច មានកម្រត
ិ ខ្សោយ ដោយសារតែបញ្ហាគប
្រ គ
់ ង
្រ ដំណាទ
ំ ទៅ
ូ ក៏ដោយ (ទឹក រុកជា
្ខ តិចង្រៃ ។ល។)។ ការបន្ទាប
គោលដៅទិន្នផល

និងការកាត់បន្ថយទុនចំណាយ

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសារធាតុចិញ្ចឹមក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ដូចនោះ អាចធ្វើអោយទិន្នផលជាក់ស្តែង និងប្រាក់ចំណេញមានការធ្លាក់ចុះថែមទៀត។ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល
និងប្រាក់ចំណេញ, គេគួរតែកំណត់កត្តារារាំងដទៃទៀត និងបំបាត់ចោលនូវកត្តារារាំងទាំងនោះជាមុនសិន។


ការបន្ថយគោលដៅទិន្នផល (និងការកាត់បន្ថយទុនចំណាយ) ត្រូវបានណែនាំអោយអនុវត្តន៍ ប្រសិនបើកម្រិត
ដ៏ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សារធាតុចិញ្ចឹម (ភាគច្រើន N) មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពប្រថុយប្រថានខ្ពស់ន
ៃបរាជ័យក្នុងការដាំដុះដំណាំ

ដែលបរាជ័យនេះបណ្តាលមកពីសំពាធរបស់កត្តាចង្រៃ

និងការដួលដើមដែល

មានការកើនឡើង។

១.១១ លេខមានប្រយោជន៍
លេខដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការគណនាបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមមធ្យម ដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈ
គ្រាប់ និងចំបើង ត្រូវបានផ្តល់អោយនៅក្នុងចំណុចនេះ (តារាងទី ១៤)។ កត្តាបំលែងសម្រាប់សារធាតុចិញ្ចឹម
ក៏ត្រូវបានដាក់រួមបញ្ចួលផងដែរ (តារាងទី ១៥)។
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តារាងទី ១៤ :	 បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមជាមធ្យមដែលត្រូវបានយកចេញនៃពូជស្រូវស្រោចស្រពទំនើប និងកំហាប់សារធាតុ
ខនិជនៅក្នុងគ្រាប់ និងចំបើង

N

P

K

Zn

S

Si

បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមសរុបដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់ + ចំបើង
(គីឡូក្រាម/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន)
១៧.៥

៣.០

១៧.០

០.០៥

១.៨

៨០

បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់
(គីឡូក្រាមនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងគ្រាប់/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន)
១០.៥

២.០

២.៥

០.០២

១.០

១៥

បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈចំបើង
(គីឡូក្រាមនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងចំបើង/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន)
៧.០

១.០

១៤.៥

០.០៣

០.៨

៦៥

០.១០០

២.០

សារធាតុខនិជដែលផ្ទុកនៅក្នុងគ្រាប់ (%)
១.១០

០.២០

០.២៩

០.០០២

សារធាតុខនិជដែលផ្ទុកនៅក្នុងចំបើង (%)
០.៦៥

០.១០

១.៤០

០.០០៣

០.០៧៥

៥.៥

Ca

Fe

Mn

Cu

B

តារាងទី ១៤ :	 (ត)
Mg

បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមសរុបដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់ + ចំបើង
(គីឡូក្រាម/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន)
៣.៥

៤.០

០.៥០

០.៥០

០.០១២

០.០១៥

បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់
(គីឡូក្រាមនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងគ្រាប់/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន)
១.៥

០.៥

០.២០

០.០៥

០.០០៩

០.០០៥

បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈចំបើង
(គីឡូក្រាមនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងចំបើង/ទិន្នផលគ្រាប់មួយតោន)
២.០

៣.៥

០.៣០

០.៤៥

០.០០៣

០.០១០

០.០០១០

០.០០៥

០.០០០៣

០.០០១០

សារធាតុខនិជដែលផ្ទុកនៅក្នុងគ្រាប់ (%)
០.១៥

០.០៥

០.០២៥

០.០០៥

សារធាតុខនិជដែលផ្ទុកនៅក្នុងចំបើង (%)
០.២០

០.៣០

០.០៣៥

០.០៤៥
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តារាងទី ១៥ :	 កត្តាបំលែងសម្រាប់សារធាតុចិញ្ចឹម
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ពី

គុណជាមួយនឹង

ដើម្បីទទួលបាន/ពី

គុណជាមួយនឹង

ដើម្បីទទួលបាន

NO3-

០.២២៦

N

៤.៤២៦

NO3-

NH3

០.៨២៣

N

១.២១៦

NH3

NH4+

០.៧៧៧

N

១.២៨៨

NH4+

CO(NH2)2-urea

០.៤៦៧

N

២.១៤៣

CO(NH2)2-urea

(NH4)2SO4

០.២១២

N

៤.៧១៦

(NH4)2SO4

NH4NO3

០.៣៥០

N

២.៨៥៧

NH4NO3

P2O5

០.៤៣៦

P

២.២៩២

P2O5

Ca3(PO4)2

០.៤៥៨

P2O5

២.១៨៥

Ca3(PO4)2

K2 O

០.៨៣០

K

១.២០៥

K2O

KCl

០.៦៣២

K2O

១.៥៨៣

KCl

KCl

០.៥២៤

K

១.៩០៧

KCl

ZnSO4.H2O

០.៣៦៤

Zn

២.៧៤៥

ZnSO4.H2O

ZnSO4.7H2O

០.២២៧

Zn

៤.៣៩៨

ZnSO4.7H2O

SO2

០.៥០០

S

១.៩៩៨

SO2

SO42-

០.៣៣៤

S

២.៩៩៦

SO42-

MgSO4

០.២៦៦

S

៣.៧៥៤

MgSO4

MgSO4.H2O

០.២៣២

S

៤.៣១៦

MgSO4.H2O

MgSO4.7H2O

០.១៣០

S

៧.៦៨៨

MgSO4.7H2O

(NH4)2SO4

០.២៤៣

S

៤.១២១

(NH4)2SO4

SiO2

០.៤៦៨

Si

២.១៣៩

SiO2

CaSiO3

០.២៤២

Si

៤.១៣៥

CaSiO3

MgSiO3

០.២៨០

Si

៣.៥៧៤

MgSiO3

MgO

០.៦០៣

Mg

១.៦៥៨

MgO

តារាងទី ១៥ :	 (ត)
ពី

គុណជាមួយនឹង

ដើម្បីទទួលបាន/ពី

គុណជាមួយនឹង

ដើម្បីទទួលបាន

MgO

២.៩៨៧

MgSO4

០.៣៥៥

MgO

MgO

៣.៤៣៤

MgSO4.H2O

០.២៩១

MgO

MgO

៦.១១៦

MgSO4.7H2O

០.១៦៤

MgO

MgO

២.០៩២

MgCO3

០.៤៧៨

MgO

CaO

០.៧១៥

Ca

១.៣៩៩

CaO

CaCO3

០.៥៦០

CaO

១.៧៨៥

CaCO3

CaCl2

០.៣៥៨

Ca

២.៧៩៤

CaCl2

CaSO4

០.២៩៤

Ca

៣.៣៩៧

CaSO4

Ca3(PO4)2

០.៣៨៨

Ca

២.៥៨០

Ca3(PO4)2

FeSO4

០.៣៦៨

Fe

២.៧២០

FeSO4

MnSO4

០.៣៦៤

Mn

២.៧៤៨

MnSO4

MnCl2

០.៤៣៧

Mn

២.០៩០

MnCl2

MnCO3

០.៤៧៨

Mn

២.០៩២

MnCO3

MnO2

០.៦៣២

Mn

១.៥៨២

MnO2

CuSO4.H2O

០.៣៥៨

Cu

២.៧៩៥

CuSO4.H2O

CuSO4.5H2O

០.២៥៥

Cu

៣.៩៣៩

CuSO4.5H2O

Na2B4O7.5H2O

០.១៣៨

B

៧.២៤៦

Na2B4O7.5H2O

Na2B4O7.7H2O

០.១២៣

B

៨.១៣០

Na2B4O7.7H2O

B

៣.២៣០

B2O3

០.៣១០

B
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២. កង្វះ និងការពុលសារធាតុខនិជ
T. Fairhurst1, A. Dobermann2, C. Quijano-Guerta2, និង V. Balasubramanian2
{លេខយោងរបស់អ្នកនិពន្ធ -ត្រូវតែដាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រដំបូងនៃជំពូកទី ២}

២.១ កង្វះអាសូត

តួនាទី និងចលភាពនៃ N
អាសូតជំរុញការលូតលាស់យ៉ាងរហ័ស និងបង្កើនទំហំផ្ទៃស្លឹក និងចំនួនកន្សោមផ្កាក្នុងកួរស្រូវ។ N មានឥទ្ធិពល
ទៅលើកត្តាទាំងអស់ដែលកំណត់ទៅលើទិន្នផល។ ពណ៌ស្លឹក ដែលជាសន្ទស្សន៍មួយនៃស្ថានភាព N របស់
ដំណាំ មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធិនឹងកម្រិតនៃការធ្វើរស្មីសំយោគក្នុងស្លឹក និងផលិតកម្មដំណាំ។ នៅពេល
ដែល N ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានដាក់ទៅលើដំណាំ, តម្រូវការសារធាតុផ្សេងទៀត ដូចជា P និង K
មានការកើនឡើង។

រោគសញ្ញានៃកង្វះសារធាតុ N និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
រុក្ខជាតិមានពណ៌លឿងខ្ចី

មានលក្ខណៈក្រិន។

ស្លឹកចាស់

រឺរុក្ខជាតិទាំងមូលមានពណ៌បៃតងលឿងខ្ចី

(ឧបសម្ព័ន្ធ A-៧, A-១០, A-១៣)។

មូលហេតុនៃកង្វះ N


កំលាំងផ្គត់ផ្គង់ N របស់ដី មានកម្រិតទាប



ការប្រើប្រាស់ជី N ខនិជក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់



ប្រសិទ្ធភាពទាបក្នុងការប្រើប្រាស់ជី N (ការបាត់បង់តាមរយៈរំហើអាសូតកម្ម ការដាក់និងពេលវេលាក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ជីមិនត្រឹមត្រូវ ការហូរច្រោះ រឺការហូរចេញ)។
ជាទូទៅ ការផ្គត់ផ្គង់ N របស់ដី មិនមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ទិន្នផលដែលមានការកើន
ឡើងខ្ពស់របស់ពូជស្រូវទំនើបបានឡើយ ដូចនេះ កង្វះ N កើតមានឡើងជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ដាំដុះដំណាំស្រូវ
សំខាន់ៗទាំងអស់។ គេទទួលបាននូវការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទិន្នផលទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជី N នៅស្ទើរតែ
គ្រប់ដីស្រែទំនាបទាំងអស់។

1 CTP Holdings Pte Ltd., Singapore;
2 International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines
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ការកើតមានឡើងនៃកង្វះ N


ដីដែលមានផ្ទុកសារធាតុសរីរាង្គតិចក្នុងដី (ឧទាហរណ៍ មានកាបូនសរីរាង្គតិចជាង ០.៥ ភាគរយ, ដីអាស៊ីត
ដែលមានវាយនភាពគ្រើម)។



ដីដែលមានការផ្គត់ផ្គង់ N ដែលមានស្រាប់របស់ដីក្នុងកម្រិតខ្សោយ (ឧទាហរណ៍ ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត ដីប្រៃ
ដីកង្វះ P ដីតំបន់សើមដែលមានការច្រោះទឹកខ្សោយ)។



ដីអាល់កាឡាំង និងដីកាល់គែរ ដែលមានសារធាតុសរីរាង្គតិចនៅក្នុងដី។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក N
ប្រសិនបើពពួកជី NH4-N (ឧទាហរណ៍ អ៊ុយរ៉េ) ត្រូវបានភ្ជួរលុបទៅក្នុងស្រទាប់ដីរេដុកម្មបន្ទាប់ពីការពន្លិចទឹក,

NH4+ ត្រូវបានស្រូបយកនៅលើកូឡូអ៊ីតរបស់ដី, ត្រូវបានធ្វើអសេរីកម្ម ជាបណ្តោះអាសន្នដោយពពួកមីក្រុប
ក្នុងដី រឺត្រូវបានបង្ខាំងទុកតាមលក្ខណៈអជីវៈ ទៅជាសមាសភាគនៃសារធាតុសរីរាង្គក្នុងដី ដូចជាសមាសធាតុ

ផេណុលជាដើម។ ជាទូទៅ ការបាត់បង់តាមជម្រាបឈរមានបរិមាណតិចតួច លើកលែងតែនៅក្នុងដីដែលមាន
វាយនភាពគ្រើមខ្លាំង។
ជីអ៊ុយរ៉េដែលត្រូវបានបាចបំប៉ន ត្រូវបានធ្វើអ៊ីដ្រូលីសយ៉ាងរហ័ស (ក្នុងរយៈពេល ២-៤ ថ្ងៃ) ហើយងាយនឹង
បាត់បង់ណាស់តាមរយៈការបំភាយ NH3។ បន្ទាប់ពីពាក់កណ្តាលនៃដំណាក់កាលបែកគុម្ព នៅពេលប្រព័ន្ធឫស
ដ៏ក្រាស់ដែលមានរឹសរាក់ៗជាច្រើន ត្រូវបានបង្កើតឡើង អត្រាដែលរុក្ខជាតិស្រូបយកជី N ដែលបានបាចទៅ
ក្នុងទឹកនឹងអាចមានទំហំធំ (≤១០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា និងក្នុងមួយថ្ងៃ) ដូច្នោះ ការបាត់បង់តាមរយៈ
ការបំភាយ NH3 មានកម្រិតតិចតួច។

ការគ្រប់គ្រង N ទូទៅ
ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ N មានលក្ខណៈងាយស្រួល ហើយការឆ្លើយតបទៅនឹងជី N មានលក្ខណៈឆាប់រហ័ស។
ការឆ្លើយតបអាចត្រូវបានមើលឃើញបន្ទាប់ពីរយៈពេល ២-៣ ថ្ងៃ (ប្រែពណ៌ទៅជាបៃតង ការលូតលាស់មាន
លក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុន)។ ការគ្រប់គ្រងដោយផ្អែកទៅលើដី និងទៅលើរុក្ខជាតិ ទាមទារអោយមានការ
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ N សម្រាប់រដូវនីមួយៗ (មើលចំណុច ១.៨)។
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២.២ កង្វះផូស្វ័រ

តួនាទី និងចលភាពនៃ P
ផូស្វ័រមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការផ្ទុក និងការផ្ទេរថាមពលនៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ P មានចលនានៅក្នុងរុក្ខជាតិ
ហើយជំរុញការបែកគុម្ព ការអភិវឌ្ឍន៍ឫស ការចេញផ្ការហ័ស និងការទុំ។ ជាពិសេស វាមានសារៈសំខាន់ណាស់
នៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ P និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
រុក្ខជាតិតឿមានពណ៌បៃតងក្រមៅ ដោយមានស្លឹកឈរត្រង់ ហើយកាត់បន្ថយការបែកគុម្ព (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១០,
A-១៥)។

កង្វះនៅក្នុងដី
ចំពោះដីស្រែទំនាបដែលគ្មាន រឺមាន CaCO3 តិចតួច លទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់ Olsen-P និង Bray-1P អាចត្រូវ
បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម :
ការឆ្លើយតបទៅនឹង P
ទំនងជាខ្ពស់

Olsen P

Bray-1 P
(មីលីក្រាម P ក្នុងមួយគីឡូក្រាម)

<៥

<៧

ប្រហែលជាមាន

៥-១០

៧-១០

មានតែនៅពេលដែលទិន្នផលខ្ពស់តែប៉ុននោះ

> ១០

> ២០

មូលហេតុនៃកង្វះ P


កម្លាំងផ្គត់ផ្គង់ P ដែលមានស្រាប់របស់ដី មានកម្រិតខ្សោយ



ការប្រើប្រាស់ជី P ខនិជក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់



ប្រសិទ្ធភាពទាបនៃជី P ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដោយសារតែសមត្ថភាពចាប់យក P នៅក្នុងដី រឺការបាត់បង់
តាមរយៈសំណឹក (ចំពោះតែស្រែស្រូវចំការតែប៉ុននោះ) មានកម្រិតខ្ពស់



ការប្រើប្រាស់ជី N ច្រើនលើសលប់ រួមជាមួយការប្រើប្រាស់ជី P ក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់



ភាពខុសគ្នារបស់ពូជស្រូវ ចំពោះភាពមិនធន់ទ្រាំទៅនឹងកង្វះ P និង ការឆ្លើយតបទៅនឹងជី P



របៀបដាំដុះដំណាំ (កង្វះ P កើតមានច្រើនទៅលើដំណាំស្រូវដាំដោយការព្រោះគ្រាប់ ដែលជាកន្លែងដែល
ដង់ស៊ីតេដំណាំស្រូវមានកម្រិតខ្ពស់ ហើយប្រព័ន្ធឫសស្ថិតនៅរាក់ៗ)។

44

ពពួកដីដែលងាយប្រឈមនឹងកង្វះ P


ប្រភេទដីសាច់គ្រើមដែលផ្ទុកបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គតិចតួច និង P បំរុងទុករបស់ដីមានចំនួនតិច



ដីបាស ដីប្រៃ និងដីកាល់គែរ



ដីភ្នំភ្លើង (ដែលចាប់យក P យ៉ាងខ្លាំង) ដីមមោក និងដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ P


ការប្រើប្រាស់ជី N រឺ N+K ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ដោយប្រើប្រាស់ជី P ក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក N
ការពន្លិចទឹកទៅលើដីស្ងួត ធ្វើអោយភាពសេរីរបស់ P មានការកើនឡើង។

ការគ្រប់គ្រង P ទូទៅ
P ទាមទារអោយមានយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង។ ការប្រើប្រាស់ជី P បានបន្សល់ឥទ្ធិពល
យូរអង្វែងដែលអាចមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ ការគ្រប់គ្រងត្រូវតែផ្តោតទៅលើការបង្កើន និងការថែរក្សាកម្រិត
P សេរីរបស់ដីអោយមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា ការផ្គត់ផ្គង់ P មិនបានកម្រិតទៅលើ
ការលូតលាស់ ទិន្នផលគ្រាប់ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ជី N ឡើយ (មើលចំណុច ១.៨)។
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២.៣ កង្វះប៉ូតាស្យូម

តួនាទី និងចលភាពនៃ K
ប៉ូតាស្យូមមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកោសិការបស់រុក្ខជាតិ ហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន

ផលិតផលរស្មីសំយោគ។ K បានផ្តល់ថាមពលទៅអោយភ្នាសកោសិការុក្ខជាតិ និងចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរ
រស្មីសំយោគនៅក្នុងស្លឹករុក្ខជាតិ និងនៅក្នុងការលូតលាស់របស់ដំណាំ។ មិនដូច N និង P ទេ, K មិនមាន
ឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការបែកគុម្ពឡើយ។ K ជួយបង្កើនចំនួនកន្សោមផ្កាក្នុងមួយកួរ ភាគរយនៃគ្រាប់ស្រូវពេញ
និងទម្ងន់ ១.០០០ គ្រាប់។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ K និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
រុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងក្រមៅ

ដោយគែមស្លឹកមានពណ៌ត្នោតលាយលឿងខ្ចី

លេចឡើងមុនគេនៅខាងចុងស្លឹកចាស់ៗ (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១០, A-១៧)។

រឺស្នាមអុចៗពណ៌ត្នោតក្រមៅ

ការកើតឡើងនូវជំងឺផ្សេងៗ (ជំងឺអុចត្នោតលើស្លឹក ជំងឺអុចស្លឹក cercospora ជំងឺស្រពោនស្លឹកបាក់តេរី
ជំងឺរលាកស្រទបស្លឹក ជំងឺរលួយស្រទបស្លឹក ជំងឺរលួយដើម និងជំងឺខ្នារអំបោះត្នោត) មានការកើតឡើងច្រើន

នៅកន្លែងដែលជី N ច្រើនហួសប្រមាណ និងជី K ក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់។

កង្វះនៅក្នុងដី
ចំពោះដីស្រែទំនាប លទ្ធផលធ្វើតេស្តទៅលើ K ដោះដូររបស់ដី អាចត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម :
ការឆ្លើយតបទៅនឹង K
ទំនងជាខ្ពស់
ប្រហែលជាមាន
មានតែនៅពេលដែលទិន្នផលខ្ពស់តែប៉ុននោះ

K បណ្តូរ (cmolc/Kg)
< ០.១៥
០.១៥-០.៤៥
>០.៤៥

នៅលើដីស្រែទំនាបដែលមានការចាប់យក K ខ្លាំង ជាញឹកញាប់បរិមាណ K ដែលអាចទាញយកចេញ

ដោយ 1N NH4OAc មានបរិមាណតិចតួច (<០.២ cmolc/kg) ហើយវាមិនមែនជាការធ្វើតេស្តទៅលើដី
ដែលគួរអោយជឿជាក់ឡើយ ដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ K។

មូលហេតុនៃកង្វះ K


សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ K របស់ដី មានកម្រិតខ្សោយ



ការប្រើប្រាស់ជីខនិជ K ក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់



ការប្រមូលយកចំបើងទាំងអស់ចេញពីស្រែ



បរិមាណK តិចតួច នៅក្នុងទឹកស្រោចស្រព



ជី K ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពស្តារឡើងវិញទាប ដោយសារតែសមត្ថភាពចាប់យក K របស់ដី
និងការបាត់បង់ដោយសារការហូរច្រោះ មានកម្រិតខ្ពស់
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វត្តមាននៃសារធាតុរងរេដុកម្មច្រើនលើសលប់នៅក្នុងដី ដែលមានការស្រោះទឹកខ្សោយ (ឧទាហរណ៍ H2S

អាស៊ីតសរីរាង្គ Fe2+) ដែលពន្យឺតដល់ការលូតលាស់ឫស និងការស្រូបយក K។


សមាមាត្រ Na:K, Mg:K រឺ Ca:K នៅក្នុងដី និងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃផលធៀប ជាតិបាស/ជាតិប្រៃ មានទំហំធំ។

បរិមាណ Mg ច្រើនហួសប្រមាណក្នុងដី ដែលបានមកពីថ្មដែលមានជាតិបាសច្រើនលើសលប់។ កំហាប់

bicarbonate ខ្ពស់នៅក្នុងទឹកស្រោចស្រព។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ K


ការប្រើប្រាស់ជី N រឺ N+P ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ដោយប្រើប្រាស់ជី K ក្នុងបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់



នៅលើស្រូវពង្រោះ ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង នៅពេលដែលប្រជាពលកររបស់រុក្ខជាតិមានចំនួនច្រើន
ហើយប្រព័ន្ធឫសស្ថិតនៅរាក់ៗ



នៅលើស្រូវអ៊ីប្រ៊ីត ដោយសារតែតម្រូវការដ៏ខ្ពស់ក្នុងការស្រូបយក K។

ដីដែលងាយប្រឈមនឹងកង្វះ K


ដីសាច់គ្រើមដែលមានសមត្ថភាពបណ្តូរកាចុង (CEC) ខ្សោយ ហើយ K បំរុងទុកក្នុងដីមានបរិមាណតិចតួច



ពពួកដីអាស៊ីតដែលរងសំណឹកបរិយាកាសខ្ពស់ដោយមានសមត្ថភាពបណ្តូរកាចុង (CEC) ខ្សោយ ហើយ K
បំរុងទុកក្នុងដីមានបរិមាណតិចតួច



ដីឥដ្ឋតំបន់ទំនាបដែលមានការចាប់យក K ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ដោយសារតែវត្តមានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៃសារធា
តុខនិជរបស់ដីឥដ្ឋស្រទាប់ ២:១



ដីដែលមានផ្ទុក K ច្រើន ប៉ុន្តែសមាមាត្រ (Ca + Mg):K មានទំហំធំពេក



ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតចាស់ដែលមានការហូរច្រោះ



ដីមានការស្រោះទឹកខ្សោយ និងមានរេដុកម្មខ្លាំង



ដីសរីរាង្គ។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក K
ការពន្លិចទឹកធ្វើអោយកំហាប់សូលុយស្យុង K មានការកើនឡើង ហើយបង្កើនការសាយភាយ K អោយទៅដល់

ឫសស្រូវ ជាពិសេសនៅក្នុងដីដែលមានសក្តានុពលតិចតួចក្នុងការចាប់យក K (ឧទាហរណ៍ ដីដែលផ្ទុកនូវ
បរិមាណច្រើនលើសលប់នៃសារធាតុខនិជរបស់ដីឥដ្ឋកាអូលីនីតស្រទាប់ ១:១)។

ការពន្លិចទឹកទៅលើដីស្រែទំនាបដែលមានផ្ទុកសារធាតុខនិជរបស់ដីឥដ្ឋស្រទាប់ ២:១ អាចបង្កើននូវការចាប់

យក K ហើយកាត់បន្ថយកំហាប់សូលុយស្យុង ដែលធ្វើអោយដំណាំស្រូវត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមបំរុង
ទុកដែលមិនអាចដោះដូរបាន ដើម្បីទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ K។

ការគ្រប់គ្រង K ទូទៅ
ការគ្រប់គ្រង K គួរតែត្រូវបានគិតគូរជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងជីជាតិដីក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង ពីព្រោះ K

មិនងាយបាត់បង់ រឺបន្ថែមទៅក្នុងតំបន់ឫស ដោយដំណើរការគីមី និងដំណើរការជីវៈក្នុងរយៈពេលខ្លីឡើយ
ដែលដំណើរការទាំងនេះមានឥទ្ធិពលទៅការផ្គត់ផ្គង់ N។

ការគ្រប់គ្រង K ត្រូវធានាថា ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ N មិនមែនជាកត្តារារាំងទៅលើប្រសិទ្ធភាព K ឡើយ
(មើលចំណុច ១.៨)។
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២.៤ កង្វះ ស័ង្កសី

តួនាទី និងចលភាពនៃ Zn
Zn មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដំណើរការគីមីជីវៈជាច្រើននៅក្នុងដំណាំស្រូវ។ Zn ប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងឫស

ប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបានផ្លាស់ទីពីឫសទៅកាន់ផ្នែក

ដែលកំពុងលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ។

ដោយសារការផ្លាស់ទី

តិចតួចនៃ Zn កើតមាននៅក្នុងស្លឹករុក្ខជាតិ ជាពិសេសនៅលើរុក្ខជាតិដែលរងនូវកង្វះ N រោគសញ្ញានៃកង្វះ Zn
លេចឡើងជាទូទៅនៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Zn និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ចំណុចអុចៗពណ៌ត្នោតដូចម្សៅនៅលើផ្ទៃស្លឹកផ្នែកខាងលើនៃរុក្ខជាតិក្រិនដែលលេចឡើង នៅ ២-៤ សប្តាហ៍
បន្ទាប់ពីស្ទូង (ឧបសំព័ន្ធ A-១០, A-១៩)។

ការលូតលាស់មានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នា ហើយរុក្ខជាតិមានលក្ខណៈតឿ។

កង្វះនៅក្នុងដី
កម្រិតគ្រោះថ្នាក់របស់ដី សម្រាប់ការលេចឡើងនៃកង្វះ Zn :


០.៦ មីលីក្រាម Zn ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : ១ N NH4-acetate, pH ៤.៨



១.០ មីលីក្រាម Zn ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : ០.០៥ N HCl



២.០ មីលីក្រាម Zn ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : ០.១ N HCl

មូលហេតុនៃកង្វះ Zn


Zn ដែលអាចស្រូបយកបាននៅក្នុងដី មានបរិមាណតិចតួច



ពូជដែលបានដាំដុះ មានលក្ខណៈមិនធន់ទ្រាំនឹងកង្វះ Zn (ឧទាហរណ៍ IR26)



pH ខ្ពស់ (≥ ៧ ក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌមិនមានអុកស៊ីសែន)



កំហាប់ HCO3- ខ្ពស់ ដោយសារតែល័ក្ខខ័ណ្ឌធ្វើរេដុកម្មនៅក្នុងដីកាល់គែរ ដែលមានផ្ទុកសារធាតុខនិជខ្ពស់ រឺ
ដោយសារតែកំហាប់ដ៏ខ្ពស់នៃ HCO3- នៅក្នុងទឹកស្រោចស្រព



ការស្រូបយក Zn មានការថយចុះ ដោយសារតែការកើនឡើងនៃភាពសេរីរបស់ Fe, Ca, Mg, Cu, Mn, និង P
បន្ទាប់ពីការលិចទឹក



អសេរីកម្មនៃ Zn ក្រោយពេលប្រើប្រាស់ជី P ច្រើន (កង្វះ Zn ដែលបង្កដោយ P)



ទឹកស្រោចស្រពមានផ្ទុកបរិមាណ P ច្រើន (មានតែនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការបំពុលទឹកតែប៉ុននោះ)



ការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គ និងកាកសំណល់ដំណាំក្នុងបរិមាណច្រើន



ការប្រើប្រាស់កំបោរក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់។

ការលេចឡើងនៃកង្វះ Zn


ដីដាំដុះដំណាំតាមបែបអតិផល ដែលជី N, P និង K ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន (ជីទាំងនេះមិនមានផ្ទុក Zn ទេ)
ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងពេលអតីតកាល
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ប្រព័ន្ធដាំដុះដំណាំស្រូវបីដងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ដីដែលងាយប្រឈមមុខនឹងកង្វះ Zn


ដីដែលមានការហូរច្រោះ ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតចាស់ ដីបាស ដីណឺតប្រៃ ដីកាល់គែរ ដីមមោក ដីខ្សាច់
ដីដែលរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំង ដីអាស៊ីត និងដីសាច់គ្រើម



ដីដែលមានបរិមាណ P និង Si សេរីខ្ពស់។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Zn
ស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌលិចទឹក ភាពសេរីរបស់ Zn មានការថយចុះ ពីព្រោះ ភាពរលាយរបស់ Zn មានការថយចុះ
នៅពេលដែល pH កើនឡើង។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Zn


ពូជ : ជ្រើសរើសពូជដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយក Zn



ការដាំដុះដំណាំ : ជ្រលក់សំណាប រឺត្រាំគ្រាប់ពូជនៅក្នុងល្បាយ ZnO ដែលមានកំហាប់ ២-៤ ភាគរយ
(ឧទាហរណ៍ ZnO ចំនួន ២០-៤០ ក្រាម ក្នុងទឹកមួយលីត្រ)



ការគ្រប់គ្រងជី : ប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គ។ ត្រូវប្រើប្រាស់ Zn ចំនួន ៥-១០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា ក្នុងទម្រង់ជា
ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត ស័ង្កសីអុកស៊ីត រឺស័ង្កសីក្លរីដ ដើម្បីបង្ការកង្វះ Zn ដោយភ្ជួរលុបទៅក្នុងដីមុនពេលស្ទូង
រឺព្រោះគ្រាប់ រឺដោយប្រើប្រាស់ទៅលើថ្នាលសំណាប នៅរយៈពេលពីរបីថ្ងៃមុនពេលស្ទូង។ នៅលើដីភាគច្រើន
ការប្រើប្រាស់ ZnSO4 ដោយឯកសណ្ឋានភាព គួរតែធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ការដាំដុះដំណាំ ២-៨ ដង។



ការគ្រប់គ្រងទឹក : បង្ហូរទឹកចេញមួយរយៈ ទៅលើដីដាំដុះដំណាំបីដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ កុំប្រើប្រាស់ទឹកដែលមាន
pH ខ្ពស់ (>៨) សម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រព។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Zn
កង្វះ Zn ត្រូវបានកែតម្រូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយការប្រើប្រាស់ Zn ទៅលើដី។ នៅលើដីដែលមាន pH
ខ្ពស់ ការប្រើប្រាស់នៅលើផ្ទៃខាងលើនៃដីស្រែ មានប្រសិទ្ធភាពជាងការភ្ជួរលុបទៅក្នុងដី។ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត
គឺជាប្រភព Zn ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់បំផុត (ប៉ុន្តែសង្ក័សីអុកស៊ីត មានការចំណាយតិចជាង)។ វិធានការណ៍
ដូចខាងក្រោម ទាំងវិធានការណ៍ដាច់តែឯង រឺវិធានការណ៍បន្សំ សុទ្ធតែមានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់ ប៉ុន្តែវាគួរត
ែត្រូវបានអនុវត្តភ្លាមៗ នៅពេលដែលរោគសញ្ញាចាប់ផ្តើមលេចឡើង :


បើរោគសញ្ញានៃកង្វះ Zn ត្រូវបានអង្កេតឃើញនៅក្នុងវាលស្រែ ត្រូវបាច ZnSO4 - H2O ចំនួន ១០-២៥
គីឡូក្រាម រឺ ZnSO4 - 7H2O ចំនួន ២០-៤០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា ទៅលើផ្ទៃខាងលើនៃដីស្រែ។ លាយ

ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត (២៥ ភាគរយ) ជាមួយនឹងខ្សាច់ (៧៥ ភាគរយ) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត
ដែលមានបរិមាណស្មើគ្នា។


ប្រើប្រាស់ស័ង្កសី

០.៥-១.៥

គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា

ក្នុងទម្រង់ជាថ្នាំបាញ់ទៅលើស្លឹក

(ឧទាហរណ៍

សូលុយស្យុង ZnSO4 កំហាប់ ០.៥ ភាគរយ ដែលមានទឹកប្រហែល ២០០ លីត្រក្នុងមួយហិចតា) សម្រាប់
ការព្យាបាលបន្ទាន់នៃកង្វះ Zn ទៅលើរុក្ខជាតិដែលកំពុងលូតលាស់។
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២.៥ កង្វះស្ពាន់ធ័រ

តួនាទី និងចលភាពនៃ S
ស្ពាន់ធ័រ មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីន មុខងាររបស់រុក្ខជាតិ និងទម្រង់របស់រុក្ខជាតិ។ S ក៏ជាប់
ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមេតាបូលីសកាបូអ៊ីដ្រាតផងដែរ។ វាមានការផ្លាស់ទីតិចជាង N នៅក្នុងរុក្ខជាតិ ជាហេតុធ្វើ
អោយកង្វះ S លេចឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ S និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
រុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងស្លេក ស្លឹកខ្ចីៗមានពណ៌បៃតងស្រាល (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១០, A-២១)។

កង្វះនៅក្នុងដី
កង្វះ S ជួនពេលខ្លះ អាចច្រឡំជាមួយរោគសញ្ញានៃកង្វះ N។ ការធ្វើតេស្តដីដើម្បីរក S មានលក្ខណៈមិនអាច
ជឿជាក់បានទេ ដរាបណាពួកគេមិនបានដាក់ស្ពាន់ធ័រអសរីរាង្គ ក៏ដូចជាបំណែកស្ពាន់ធ័រសរីរាង្គក្នុងទម្រង់ជា
រ៉ែ (អ៊ីស្ទែរស៊ុលហ្វាត) នោះទេ។
កម្រិតគ្រោះថ្នាក់របស់ដីសម្រាប់ការកើតឡើងនៃកង្វះ S :


< ៥ មីលីក្រាម S ក្នុងមួយគីឡូក្រាម: ០.០៥ M HCl



< ៦ មីលីក្រាម S ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : ០.២៥ M KCl ដែលត្រូវបានដុតកំដៅរយៈពេល ៣ ម៉ោង នៅសីតុណ្ហភាព
៤០oC



< ៩ មីលីក្រាម S ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : ០.០១ M Ca(H2PO4)2។

មូលហេតុនៃកង្វះ S


S សេរីដែលមាននៅក្នុងដី មានបរិមាណតិចតួច



ការហិនហោច S របស់ដី គឺជាលទ្ធផលនៃការដាំដុះតាមបែបអតិផល



ការប្រើប្រាស់ជីដែលគ្មានស្ពាន់ធ័រ (ឧទាហរណ៍ អ៊ុយរ៉េ ត្រូវជំនួសដោយអាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត, ស៊ុបពែរផូស្វាតត្រី
ត្រូវជំនួសដោយស៊ុបពែរផូស្វាតទោល, ប៉ូតាស្យូមក្លរួ (muriate of potash) ត្រូវជំនួសប៉ូតាស្យូមស៊ុលហ្វាត
(sulfate of potash)។



នៅក្នុងតំបន់ជនបទជាច្រើននៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ បរិមាណ S ដែលមាននៅក្នុងទឹកភ្លៀង មានចំនួនតិចតួច
ដោយសារតែការបញ្ចេញឧស្ម័នពីឧស្សាហកម្ម មានកម្រិតទាប។
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ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កំហាប់ស្ពាន់ធ័រនៅក្នុងទឹកក្រោមដី អាចមានកម្រិតខុសគ្នាខ្លាំង។ ជាទូទៅទឹក
សម្រាប់ស្រោចស្រពមានផ្ទុកបរិមាណ SO42- តិចតួចតែប៉ុននោះ។



S ដែលមាននៅក្នុងកាកសំណល់សរីរាង្គ ត្រូវបាត់បង់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការដុតកាកសំណល់ទាំងនោះ។

ដីដែលងាយប្រឈមនឹងកង្វះ S


ដីដែលផ្ទុកអាល់ឡូផាន (allophane) (ឧទាហរណ៍ ដីអង់ឌីសុល (Andisols)



ដីដែលមានសារធាតុសរីរាង្គតិច



ដីរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំងដែលមានផ្ទុកបរិមាណដែកអុកស៊ីតច្រើន



ពពួកដីខ្សាច់ ដែលជាពពួកដីមានការហូរច្រោះយ៉ាងងាយ។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ S


កង្វះ S មិនសូវកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ដែលស្ថិតនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មដែល
មានការបញ្ចេញឧស្ម័នច្រើនលើសលប់ឡើយ។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក S
ភាពសេរីរបស់ S មានការថយចុះ ក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌពន្លិចទឹក។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង S
នៅលើស្រែទំនាបភាគច្រើន ការផ្គត់ផ្គង់ S ពីប្រភពធម្មជាតិ រឺពីជីដែលមានផ្ទុក S មានបរិមាណប្រហាក់ប្រហែល
រឺលើសបរិមាណ S ដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈគ្រាប់ស្រូវ។
កង្វះ S ត្រូវបានកែតម្រូវ និងទប់ស្កាត់បានដោយងាយ ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ជីដែលមានផ្ទុក S។


ការផ្តល់អោយពីធម្មជាតិ : ប៉ានប្រមាណទៅលើបរិមាណ S ដែលបានមកពីកំណបរិយាកាស



ថ្នាលសំណាប : ប្រើប្រាស់ S ទៅលើថ្នាលសំណាប (ថ្នាលសំណាបដំណាំស្រូវ) ក្នុងទម្រង់ជាជីដែលមាន
ផ្ទុក S (អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត ស៊ុបពែរផូស្វាតទោល)



ការគ្រប់គ្រងជី : បំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ S ដែលត្រូវបានយកចេញតាមរយៈផ្នែកនានារបស់រុក្ខជាតិ
ដោយការប្រើប្រាស់ជី N និងP ដែលមានផ្ទុក S (ឧទាហរណ៍ អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត [មាន S ចំនួន ២៤ ភាគរយ]
ស៊ុបពែរផូស្វាតទោល [មាន S ចំនួន ១២ ភាគរយ]។ ការប្រើប្រាស់ជីនេះ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះពេល
មិនទៀងទាត់។



ការគ្រប់គ្រងចំបើង : ភ្ជួរលុបចំបើងជំនួសអោយការយកចេញ រឺការដុតចោល។ S ប្រហែល ៤០-៦០ ភាគរយ
ដែលមាននៅក្នុងចំបើង ត្រូវបានបាត់បង់តាមរយៈការដុតចំបើង។
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ការគ្រប់គ្រងដី : កែលម្អការគ្រប់គ្រងដី ដើម្បីបង្កើនការស្រូបយក S :
 រក្សាជំរាបឈរអោយបានគ្រប់គ្រាន់ (ប្រហែល ៥ មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃ) ដើម្បីចៀសវាងរេដុកម្មដ៏ច្រើន
លើសលប់របស់ដី
 អនុវត្តការភ្ជួរដីហាលបន្ទាប់ពីប្រមូលផល ដើម្បីបង្កើនអត្រានៃអុកស៊ីតកម្មស៊ុលហ្វាត ក្នុងអំឡុងពេល
ដែលទុកដីអោយនៅទំនេរ។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ S
ប្រសិនបើកង្វះ S ត្រូវបានគេដឹងក្នុងដំណាក់កាលដំបូង, ការឆ្លើយតបទៅនឹងជី S មានលក្ខណៈឆាប់រហ័ស
ហើយភាពធូរស្រាលពីរោគសញ្ញានៃកង្វះ S អាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃនៃការប្រើប្រាស់ជី S។


នៅកន្លែងដែលមានកង្វះ S ក្នុងកម្រិតមធ្យម, ត្រូវប្រើប្រាស់ S ចំនួន ១០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា



នៅលើដីដែលមានកង្វះ S ធ្ងន់ធ្ងរ, ត្រូវប្រើប្រាស់ S ចំនួន ២០-៤០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា។
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២.៦ កង្វះស៊ីលីស្យូម

តួនាទី និងចលភាពនៃ Si
ស៊ីលីស្យូម គឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណាំស្រូវ។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្លឹក ដើម និងឫសអោយបានរឹងមាំ។ ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹក ត្រូវបានកាត់បន្ថយនៅក្នុង
រុក្ខជាតិដែលខ្វះ Si ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ទឹកតាមរយៈរុក្ខបំភាយ (ដំណកដង្ហើម)។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Si និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ស្លឹក និងដើមមានសភាពទន់ ហើយស្រពោនសំយ៉ុងចុះ (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១១, A-២៣)។
រុក្ខជាតិដែលខ្វះ Si គឺងាយទទួលរងនូវការដួលដើម។

ដី
កំហាប់គ្រោះថ្នាក់របស់ដីសម្រាប់ការកើតឡើងនៃកង្វះ Si គឺ ៤០ មីលីក្រាម Si ក្នុងមួយគីឡូក្រាម
(សូដ្យូម-អាសេតាត ១ ម៉ូល ដែលមិនប្រែប្រួលនៅ pH = ៤)។

មូលហេតុនៃកង្វះ Si


កម្លាំងផ្គត់ផ្គង់ Si មានកម្រិតទាប ដោយសារតែដីមានសភាពចាស់ពេក ហើយទទួលរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំង



សិលាមេមានផ្ទុកបរិមាណ Si តិចតួច



ការដកយកចំបើងចេញអស់រយៈពេលជាយូរអង្វែងនៃការដាំដុះតាមបែបអតិផល បណ្តាលអោយបរិមាណ Si
សេរីរបស់ដី មានការហិនហោច។

ការលេចឡើងនៃកង្វះ Si
កង្វះ Si មិនទាន់ក្លាយជាបញ្ហា ដែលគេជួបប្រទះជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណាំស្រូវស្រោចស្រពតាមបែប
អតិផលនៅតំបន់អាស៊ីត្រូពិចឡើយ។

ដីដែលប្រឈមនឹងកង្វះ Si


ដីស្រែចាស់ដែលសឹករេចរឹល នៅក្នុងអាកាសធាតុបង្គួរ រឺអាកាសធាតុស៊ុបត្រូពិច



ដីសរីរាង្គដែលមានបរិមាណ Si ខនិជតិច



ដីតំបន់ត្រូពិចដែលមានការហូរច្រោះ និងរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំង។
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ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Si
បរិមាណ Si ដែលរុក្ខជាតិអាចយកមកប្រើប្រាស់បាន មានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការពន្លិចទឹក។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Si


ការផ្តល់អោយដោយធម្មជាតិ : បរិមាណ Si ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ដែលបានមកពីទឹកស្រោចស្រព បានលេច
ឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួន ជាពិសេសប្រសិនបើទឹកក្រោមដីដែលបានមកតំបន់ភូគម្ភសាស្រ្តភ្នំភ្លើង ត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្រោចស្រព



ការគ្រប់គ្រងចំបើង : ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង កង្វះ Si ត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយការមិនប្រមូលយកចំបើងចេញ
ពីវាលស្រែបន្ទាប់ពីធ្វើការប្រមូលផល។ ចំបើងដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (មានផ្ទុក Si ចំនួន ៥-៦
ភាគរយ) ហើយអង្កាមស្រូវ (មានផ្ទុក Si ចំនួន ១០ ភាគរយ)



ការគ្រប់គ្រងជី : ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ជី N ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ដោយមិនបានប្រើប្រាស់ P+K
អោយបានគ្រប់គ្រាន់។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Si
ប្រើប្រាស់ថ្មកាល់ស្យូមស៊ីលីកាត (calcium silicate slag) អោយបានទៀងទាត់ទៅលើដីស្រែសឹករេចរឹល
រឺដីមមោក ក្នុងកម្រិត ១-៣ តោនក្នុងមួយហិចតា។
ត្រូវប្រើប្រាស់ជីស៊ីលីកាតគ្រាប់សម្រាប់ការកែតម្រូវ អោយកាន់តែឆាប់រហ័សទៅលើកង្វះ Si :


កាល់ស្យូមស៊ីលីកាត : ១២០-២០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា



ប៉ូតាស្យូមស៊ីលីកាត : ៤០-៦០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា។
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២.៧ កង្វះម៉ាញេស្យូម

តួនាទី និងចលភាពនៃ Mg
	ម៉ាញេស្យូម គឺជាធាតុផ្សំមួយនៃក្លរ៉ូភីល និងចូលរួមនៅក្នុងដំណើររស្មីសំយោគ។ Mg មានលក្ខណៈងាយស្រួល
ក្នុងការផ្លាស់ទីណាស់ហើយប្តូរទីកន្លែងយ៉ាងលឿនពីស្លឹកចាស់ទៅកាន់ស្លឹកខ្ចី។ ដូចនេះរោគសញ្ញានៃកង្វះ Mg
ទំនងជាលេចឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកចាស់ៗ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Mg និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក ដែលធ្វើអោយមានពណ៌លឿងទឹកក្រូច នៅលើស្លឹកចាស់ៗ
(ឧបសម្ព័ន្ធ A-១០, A-២៥)។

ដី
Mg ដែលមានកំហាប់តូចជាង ១ cmolc ក្នុងមួយគីឡូក្រាមដី បង្ហាញពីបរិមាណ Mg ក្នុងដីមានកម្រិតទាប

ណាស់។ ជាទូទៅ Mg ដែលមានកំហាប់ខ្ពស់ជាង ៣ cmolc ក្នុងមួយគីឡូក្រាមដី មានលក្ខណៈសមស្រប
សម្រាប់ដំណាំស្រូវ។

មូលហេតុនៃកង្វះ Mg


Mg សេរីរបស់ដី មានបរិមាណតិចតួច



ការស្រូបយក Mg មានការថយចុះ ដោយសារតែសមាមាត្រដ៏ធំនៃ K:Mg ដោះដូរ (មានន័យថា, >១:១)។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ Mg
កង្វះ Mg មិនត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាញឹកញាប់នៅក្នុងវាលស្រែឡើយ ពីព្រោះជាទូទៅបរិមាណ Mg គ្រប់
គ្រាន់ ត្រូវបានផ្តល់អោយនៅក្នុងទឹកស្រោចស្រព។ កង្វះ Mg កើតឡើងជាទូទៅទៅលើស្រូវទំនាប និងស្រូវចំការ
ដែលពឹងផ្អែកលើទឹកភ្លៀង ដែលនៅទីនោះ Mg របស់ដី មានភាពហិនហោចបណ្តាលមកពីការដកយក Mg
ជាប្រចាំតាមរយៈផលិតផលដំណាំ។

ដីដែលងាយប្រឈមនឹងកង្វះ Mg


ដីអាស៊ីតដែលមានសមត្ថភាពដោះដូរកាចុងទាប នៅតំបន់ខ្ពង់រាប និងតំបន់ទំនាប



ដីខ្សាច់ដែលមានសាច់គ្រើម ដែលមានអត្រាជំរាបឈរ និងការបាត់បង់តាមរយៈការហូរច្រោះ មានកម្រិតខ្ពស់



ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតចាស់ដែលមានការហូរច្រោះ ដោយមានផ្ទុកជាតិបាសតិច។
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ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Mg
កំហាប់ Mg នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ទំនងជាកើនឡើងបន្ទាប់ពីការលិចទឹក។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Mg


ការគ្រប់គ្រងដំណាំ : ប្រើប្រាស់ជី Mg ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីកសិដ្ឋាន រឺសារធាតុដទៃទៀត ក្នុងបរិមាណអោយ
បានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃបរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានយកចេញ តាមរយៈផលិតផលដំណាំ
និងចំបើង



ការគ្រប់គ្រងទឹក : កាត់បន្ថយអត្រាជំរាបឈរ (ការបាត់បង់តាមរយៈការហូរច្រោះ) អោយនៅកម្រិតទាបបំផុត
នៅលើដីសាច់គ្រើម ដោយការបង្ហាប់ដីស្រទាប់ក្រោម ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំដីដាំដុះ



ការគ្រប់គ្រងដី : កាត់បន្ថយការបាត់បង់តាមរយៈសំណឹក និងការហូរចេញនៅលើផ្ទៃដី (surface runoff)
អោយមកដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធតំបន់ខ្ពង់រាប ដោយប្រើប្រាស់វិធានការណ៍អភិរក្សដីសមស្រប។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Mg
កង្វះ Mg គួរតែត្រូវបានព្យាបាលដូចខាងក្រោម :


ប្រើប្រាស់ជីដែលមានផ្ទុក Mg។ ការកែតម្រូវអោយបានឆាប់រហ័សទៅលើរោគសញ្ញានៃកង្វះ Mg គឺត្រូវសម្រេច
បាន ដោយការប្រើប្រាស់ប្រភព Mg ក្នុងទម្រង់រលាយ ដូចជា kieserite, langbeinite រឺម៉ាញេស្យូមក្លរីដ



ការបាញ់ទៅលើស្លឹកនូវប្រភេទជីរាវដែលមានផ្ទុក Mg (ឧទាហរណ៍ MgCl2)



នៅលើដីអាស៊ីតតំបន់ខ្ពង់រាប, ត្រូវប្រើប្រាស់ dolomite ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ Mg និង បង្កើន pH ដី (ដើម្បីកាត់បន្ថយ
ការពុល Al, ចំណុច ២.១៧)។
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២.៨ កង្វះកាល់ស្យូម

តួនាទី និងចលភាពនៃ Ca
ជាទូទៅ រោគសញ្ញានៃកង្វះ Ca លេចឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។ កង្វះ Ca ក៏បណ្តាលអោយមុខងាររបស់ឫស
ចុះខ្សោយ ហើយអាចធ្វើអោយដំណាំស្រូវងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារការពុល Fe (ចំណុច ២.១៣)។
ការផ្គត់ផ្គង់ Ca ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ បានបង្កើននូវភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងជំងឺ ដូចជា ជំងឺស្រពោនស្លឹកបាក់តេរី
រឺជំងឺអុចត្នោត។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Ca និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
បំណែកៗនៃការងាប់ជាលិកាស្លឹកដែលបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល រឺរមូរផ្នែកខាងចុងរបស់ស្លឹកខ្ចីៗ (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១១,
A-២៧)។

ដី
កង្វះ Ca ទំនងជាកើតឡើង នៅពេលដែល Ca ដោះដូររបស់ដី < ១ cmolc/kg រឺនៅពេលដែលភាពឆ្អែតរបស់

Ca < ៨ ភាគរយ នៃ CEC។ សម្រាប់ការលូតលាស់ល្អបំផុត ភាពឆ្អែតរបស់ Ca ន ៃCEC គួរតែ > ២០ ភាគរយ។

លើសពីនេះទៅទៀត ចំពោះការលូតលាស់ល្អបំផុត សមាមាត្រនៃ Ca:Mg គួរតែស្មើនឹង ៣-៤:១ ចំពោះទម្រង់
បណ្តូររបស់ដី និង ១:១ ចំពោះសូលុយស្យុងដី។

មូលហេតុនៃកង្វះ Ca


Ca សេរីនៅក្នុងដី មានបរិមាណតិចតួច (ដីខ្សាច់អាស៊ីតដែលសឹករេចរឹល)



pH > 7 ដែលមានសមាមាត្រ Na:Ca ដោះដូរមានទំហំធំ ដែលធ្វើអោយការស្រូបយក Ca មានការថយចុះ



សមាមាត្រ Fe:Ca រឺ Mg:Ca របស់ដី មានទំហំធំ ដែលធ្វើអោយការស្រូបយក Ca មានការថយចុះ



ការប្រើប្រាស់ជី N និង K ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ដែលធ្វើអោយសមាមាត្រ NH4:Ca រឺ K:Ca មានទំហំធំ
ហើយការស្រូបយក Ca មានការថយចុះ



ការប្រើប្រាស់ជី P ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ដែលអាចកាត់បន្ថយភាពសេរីរបស់ Ca (ដោយសារតែការ
កកើតឡើងនៃកាល់ស្យូមផូស្វាត នៅក្នុងដីអាល់កាឡាំង)។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ Ca
កង្វះ Ca កម្រកើតឡើងនៅលើដីស្រែទំនាបណាស់ ពីព្រោះជាទូទៅ វាតែងតែមានបរិមាណ Ca គ្រប់គ្រាន់
នៅក្នុងដី ដែលបានមកពីការប្រើប្រាស់ជីខនិជ និងទឹកស្រោចស្រព។
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ដីដែលងាយប្រឈមនឹងកង្វះ Ca


ដីអាស៊ីតដែលមានសមត្ថភាពដោះដូរកាចុងទាប ហើយមានការហូរច្រោះខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទំនាប និងតំបន់
ខ្ពង់រាប



ដីដែលមានប្រភពមកពីថ្ម serpentine



ដីខ្សាច់ដែលមានការហូរច្រោះ និងអត្រាជំរាបឈរខ្ពស់



ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតចាស់ដែលមានផ្ទុកជាតិបាសតិច និងមានការហូរច្រោះ។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹក ទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Ca
កំហាប់ Ca នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ទំនងជាកើនឡើងបន្ទាប់ពីការពន្លិចទឹក។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Ca


ការគ្រប់គ្រងដំណាំ : ប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីកសិដ្ឋាន រឺចំបើង (ភ្ជួរលុប រឺដុត) ដើម្បីរក្សាតុល្យភាព
នៃបរិមាណ Ca ដែលត្រូវបានយកចេញពីក្នុងដីដែលមានផ្ទុកកំហាប់ Ca ទាប។



ការគ្រប់គ្រងជី : ប្រើប្រាស់ជីស៊ុបពែរផូស្វាតទោល (មានផ្ទុក Ca ចំនួន ១៣-២០ ភាគរយ) រឺជីស៊ុបពែរផូស្វាត
ត្រី (មានផ្ទុក Ca ចំនួន ៩-១៤ ភាគរយ) ជាប្រភពនៃ P។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Ca
កង្វះ Ca គួរតែត្រូវបានព្យាបាលដូចតទៅ :


ប្រើប្រាស់ CaCl2 (ទម្រង់រឹង រឺជាសូលុយស្យុង) រឺជីបាញ់ស្លឹកដែលមានផ្ទុក Ca សម្រាប់ការព្យាបាលឆាប់រហ័ស

ទៅលើកង្វះ Ca ធ្ងន់ធ្ងរ


ប្រើប្រាស់ម្នាងសិលា (gypsum) ទៅលើដីមាន pH ខ្ពស់ដែលមានកង្វះ Ca (ឧទាហរណ៍ ដីបាស និងដី
ដែលមានបរិមាណ K ច្រើន)



ប្រើប្រាស់កំបោរទៅលើដីអាស៊ីត ដើម្បីបង្កើន pH និងបង្កើនភាពសេរីរបស់ Ca



ប្រើប្រាស់ Mg រឺ K ស្របពេលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Ca ពីព្រោះ Ca អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសារធាតុ
ចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះបាន



ប្រើប្រាស់ pyrites ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរារាំងរបស់ទឹកដែលសំបូរដោយ NaHCO3‑ ទៅលើការស្រូប
យក Ca។
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២.៩ កង្វះជាតិដែក

តួនាទី និងចលភាពនៃ Fe
ជាតិដែកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើរស្មីសំយោគ។ កង្វះ Fe អាចរារាំងដល់ការស្រូបយក K។ ដោយសារ
តែ Fe មិនធ្វើចលនានៅក្នុងដំណាំស្រូវស្លឹកខ្ចីៗ ទទួលរងផលប៉ះពាល់មុនគេ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Fe និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ស្លឹកដែលទើបនឹងលេចចេញ ប្រែពណ៌ទៅជាលឿង និងបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល នៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក
(ឧបសម្ព័ន្ធ A-១១, A-២៩)។

ដី
កង្វះ Fe ទំនងជាកើតឡើង នៅពេលដែលកំហាប់ Fe របស់ដីស្ថិតក្រោមលក្ខ័ខ័ណ្ឌទាំងពីរដូចខាងក្រោម :


< ២ មីលីក្រាម Fe ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : NH4-acetate, pH = ៤.៨ រឺ



< ៤-៥ មីលីក្រាម Fe ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : DTPA-CaCl2, pH= ៧.៣។

មូលហេតុនៃកង្វះ Fe


Fe2+ ក្នុងទម្រង់រលាយ មានកំហាប់ទាប នៅក្នុងដីតំបន់ខ្ពង់រាប



រេដុកម្មរបស់ដីមានកម្រិតមិនគ្រប់គ្រាន់ ក្រោមលក្ខ័ខ័ណ្ឌលិចទឹក (ឧទាហរណ៍ ដីដែលមានបរិមាណសារធាតុ
សរីរាង្គតិច)



ដីអាល់កាឡាំង រឺដីកាល់គែរ ដែលមាន pH ខ្ពស់ បន្ទាប់ពីការពន្លិចទឹក (ភាពរលាយ និងការស្រូបយក Fe
មានការថយចុះ ដោយសារតែកំហាប់ bicarbonate ខ្ពស់)



សមាមាត្រ P:Fe មានទំហំធំនៅក្នុងដី (មានន័យថា Fe ត្រូវបានបង្ខាំងទុកក្នុងទម្រង់ជាដែកផូស្វាត ដែលអាច
បណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ជី P ច្រើនលើសលប់)។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ Fe


ដីណឺត ដីកាល់គែរ និងដីខ្ពង់រាបអាល់កាឡាំង



ដីទំនាបអាល់កាឡាំងនិងដីទំនាបកាល់គែរ ដែលមានបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គតិច



ដីទំនាបដែលត្រូវបានស្រោចស្រពដោយទឹកអាល់កាឡាំង។



ដីសាច់គ្រើមដែលមានប្រភពមកពីថ្មក្រានីត។
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ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Fe
ភាពសេរីរបស់ Fe មានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការលិចទឹក។ ភាពរលាយនៃ Fe បានកើនឡើង នៅពេលដែល
Fe3+ ត្រូវបានធ្វើរេដុកម្មកាន់តែច្រើន ទៅជា Fe2+ ទម្រង់រលាយ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបំបែកធាតុរបស់
សារធាតុសរីរាង្គ។ នៅក្នុងដីលិចទឹក កង្វះ Fe អាចកើតមានឡើង នៅពេលដែលការបំបែកធាតុរបស់សារធាតុ
សរីរាង្គមានបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជំរុញអោយមានរេដុកម្មនៃ Fe3+ អោយទៅជា Fe2+។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Fe


ពូជ : ការជ្រើសរើសពូជស្រូវដែលមានផ្ទុកជាតិដែកខ្ពស់ កំពុងតែត្រូវបានគេអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីអោយ
ការផ្តល់ជាតិដែកដល់មនុស្សមានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង។



ការគ្របគ
់ ង
្រ ដី : ការប្រប
ើ ស
្រា សា
់ រធាតុសរីរាង្គ (ឧទាហរណ៍ កាកសំណល់រក
ុ ជា
្ខ តិ ជីសរីរាង្គដល
ែ បានមកពីសត្វ)។



ការគ្រប់គ្រងជី : ប្រើប្រាស់ជីដែលធ្វើអោយមានលក្ខណៈអាស៊ីត (acidifying fertilizers) (ឧទាហរណ៍ ប្រើប្រាស់អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាត ជំនួសអោយជីអ៊ុយរ៉េ) ទៅលើដីដែលមាន pH ខ្ពស់។ ប្រើប្រាស់ជីទាំងឡាយណាដែល
មានផ្ទុក Fe ក្នុងទម្រង់ជាមីក្រូធាតុ។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Fe
កង្វះ Fe គឺជាកង្វះមីក្រូធាតុចិញ្ចឹមដែលពិបាក និងចំណាយអស់ច្រើនបំផុតក្នុងការកែតម្រូវ។ ជាញឹកញាប់
ការប្រើប្រាស់ទៅលើដីនូវប្រភព Fe អសរីរាង្គ មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកង្វះ Fe ឡើយ លើកលែង
តែកម្រិតប្រើប្រាស់នោះ មានចំនួនច្រើន។ កង្វះ Fe គួរតែត្រូវបានព្យាបាល ដូចខាងក្រោម :


ប្រើប្រាស់ FeSO4 ក្នុងទម្រង់រឹង (ប្រហែល ៣០ គីឡូក្រាម Fe ក្នុងមួយហិចតា) នៅក្បែរជួរស្រូវ រឺបាច
(ទាមទារអោយមានការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់)



ការប្រើប្រាស់ FeSO4 ទៅលើស្លឹក (សូលុយស្យុង FeSO4 ដែលមានកំហាប់ ២-៣ ភាគរយ) រឺ Fe chelates។

ដោយសារតែចលភាពរបស់ Fe មានចំនួនតិចនៅក្នុងរុក្ខជាតិ, ការប្រើប្រាស់ ២-៣ ដង ក្នុងចន្លោះពេល
២ សបា្តហ៍ (ចាប់ផ្តើមពីដំណាក់កាលបែកគុម្ព) មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយដល់ការលូតលាស់របស់រុ
ក្ខជាតិថ្មី។
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២.១០ កង្វះម៉ង់កាណែស

តួនាទី និងចលភាពនៃ Mn
ម៉ង់កាណែសមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើរស្មីសំយោគ។ Mn ប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងឫសមុនពេលដែលវាធ្វើការ
ផ្លាស់ទីទៅកាន់ពន្លករុក្ខជាតិដែលនៅខ្ពស់ពីដី។ Mn មួយចំនួន បានផ្លាស់ទីពីស្លឹកចាស់ៗទៅកាន់ស្លឹកខ្ចីៗ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Mn និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក ដោយចាប់ផ្តើមនៅផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹកខ្ចីៗ (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១១,
A-៣១)។

ដី
កម្រិតគ្រោះថ្នាក់របស់ដី សម្រាប់ការលេចឡើងនៃកង្វះ Mn :


១ មីលីក្រាម Mn ក្នុងមួយគីឡូក្រាម, terephthalic acid + CaCl2, pH=៧.៣



១២ មីលីក្រាម Mn ក្នុងមួយគីឡូក្រាម, ១ N NH4-acetate + ០.២ ភាគរយ hydroquinone, pH=៧។

មូលហេតុនៃកង្វះ Mn


បរិមាណ Mn សេរីតិចនៅក្នុងដី



កង្វះ Mn ដែលបង្កដោយ Fe ដោយសារកំហាប់ Fe ខ្ពស់ នៅក្នុងដី



ការស្រូបយក Mn មានការថយចុះ ដោយសារកំហាប់ដ៏ខ្ពស់នៃ Ca2+, Mg2+, Zn2+ រឺ NH4+ នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី



ការប្រើប្រាស់កំបោរច្រើនលើសលប់ទៅលើដីអាស៊ីត



ការស្រូបយក Mn មានការថយចុះ ដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំនៃអ៊ីុ្រដូសែនស៊ុលហ្វីត។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ Mn
កង្វះ Mn កើតឡើងជាញឹកញាប់ទៅលើដំណាំស្រូវចំការ ប៉ុន្តែវាកម្រកើតឡើងទៅលើដំណាំស្រូវពឹងផ្អែកលើ
ទឹកភ្លៀង រឺស្រូវទំនាបណាស់ ពីព្រោះភាពរលាយរបស់ Mn មានការកើនឡើងនៅក្នុងលក្ខ័ខ័ណ្ឌលិចទឹក។

ដីដែលងាយប្រឈមនឹងកង្វះ Mn


ដីខ្ពង់រាបអាស៊ីត (Ultisols, Oxisols)



ដីអាល់កាឡាំង និងដីកាល់គែរដែលមានបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គតិច និងបរិមាណដ៏តិចតួចនៃ Mn ដែលអាច
ធ្វើរេដុកម្មបាន
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ដីស្រែសឹករេចរឹលដែលមានផ្ទុកបរិមាណ Fe សកម្មច្រើន



ដីខ្សាច់ដែលមានការហូរច្រោះ ដែលផ្ទុកបរិមាណ Mn តិច



ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតចាស់ដែលមានការហូរច្រោះ ដោយផ្ទុកនូវជាតិបាសតិច



ដីសរីរាង្គអាល់កាឡាំង និងដីសរីរាង្គកាល់គែរ (Histosols)



ដីរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំង ដែលមានផ្ទុកបរិមាណ Mn សរុបតិច។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Mn
នៅពេលលិចទឹក ភាពសេរីរបស់ Mn មានការកើនឡើង ពីព្រោះ Mn4+ ត្រូវរងរេដុកម្មកាន់តែច្រើនឡើងៗ
ទៅជា Mn2+ ដែលរុក្ខជាតិអាចស្រូបយកបាន។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Mn


ការគ្រប់គ្រងដំណាំ : ប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីកសិដ្ឋាន រឺចំបើង (ភ្ជួរលុប រឺដុត)



ការគ្រប់គ្រងជី : ប្រើប្រាស់ជីដែលបង្កើតជាភាពអាស៊ីត (acid-forming fertilizers) ដូចជា អាម៉ូញ៉ាក់ស៊ុលហ្វាត, (NH4)2SO4 , ជំនួសអោយការប្រើប្រាស់អ៊ុយរ៉េ។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Mn
កង្វះ Mn អាចត្រូវបានកែតម្រូវ ដោយការប្រើប្រាស់ Mn បាញ់ទៅលើស្លឹក រឺដោយលាយ Mn ជាមួយជទ្រាប់
បាត ដែលមានលក្ខណៈអាស៊ីត (acidifying starter fertilizer)។ កង្វះ Mn គួរតែត្រូវបានព្យាបាលដូច
ខាងក្រោម
	ដាក់ MnSO4 រឺ MnO ម៉ដ្ឋ (៥-២០ គីឡូក្រាម Mn ក្នុងមួយហិចតា) ដោយបង្កប់នៅតាមជួរស្រូវ


បាញ់ MnSO4 ទៅលើស្លឹកសម្រាប់ការព្យាបាលរហ័សទៅលើកង្វះ Mn (លាយ Mn ១-៥ គីឡូក្រាម ក្នុងទឹក

ប្រហែល ២០០ លីត្រ សំរាប់ដីមួយហិចតា)
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Chelates មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ ពីព្រោះ Fe និង Cu បានទៅជំនួស Mn។

២.១១ កង្វះទង់ដែង

តួនាទី និងចលភាពនៃ Cu
ទង់ដែងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការ


មេតាបូលីស N, ប្រូតេអ៊ីន និងអរម៉ូន



រស្មីសំយោគ និងដំណកដង្ហើម



ការបង្កើតលំអង និងការបង្កកំណើត។
ចលភាពនៃ Cu នៅក្នុងដំណាំស្រូវ ពឹងផ្អែកមួយផ្នែកទៅលើស្ថានភាព N នៅក្នុងស្លឹក ហើយការផ្លាស់ទីតិចតួច
របស់ Cu បានកើតឡើងនៅក្នុងរុក្ខជាតិដែលខ្វះ N។ រោគសញ្ញានៃកង្វះ Cu កើតឡើងជាទូទៅនៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ Cu និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
នៅលើតួស្លឹកមានស្នាមឆ្នូតៗជាសញ្ញានៃការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល (ឆ្នូតលឿង) និងប្រែជាពណ៌បៃតងព្រលែត
ហើយមានការបាត់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅចុងស្លឹក (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១១, A-៣៣)។

ដី
យើងអាចដឹងពីកង្វះ Cu នៅក្នុងដី នៅពេលយើងទទួលបាន :


បរិមាណ Cu ត្រឹមតែ ០.១ មីលីក្រាម បន្ទាប់ពីលាយដីមួយគីឡូក្រាម ជាមួយនឹង HCl ០.០៥ N: Cu ក្នុង, រឺ



ឬបរិមាណ Cu ត្រឹមតែ ០.២-០.៣ មីលីក្រាម Cu បន្ទាប់ពីលាយដីមួយគីឡូក្រាមជាមួយនឹង DTPA + CaCl2,

pH= ៧.៣។

មូលហេតុនៃកង្វះ Cu


បរិមាណ Cu សេរីតិចតួចនៅក្នុងដី



មានការស្រូបយក Cu ខ្លាំង ដោយអាស៊ីត humic និងអាស៊ីត fuvic (ដីមមោក)



បរិមាណ Cu តិចតួចនៅក្នុងសិលាមេ (ដីខ្សាច់ដែលមានប្រភពមកពី quartz)



កម្រិតប្រើប្រាស់ជី NPK ខ្ពស់ ដែលធ្វើអោយរុក្ខជាតិមានការលូតលាស់លឿន ហើយប្រើប្រាស់អស់នូវ Cu
ដែលមាននៅក្នុងសូលុយស្យុងដី



ការប្រើប្រាស់កំបោរច្រើនជ្រុលទៅលើដីអាស៊ីត



បរិមាណ Zn ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងដី ដែលបង្អាក់ដល់ការស្រូបយក Cu។
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ការកើតឡើងនៃកង្វះ Cu


ដីដែលមានបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គច្រើន (Histosols, ដីផេះភ្នំភ្លើងដែលមានផ្ទុកមមោក, ដីមមោក)



ដីឥដ្ឋក្រហមដែលរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំង (Ultisols, Oxisols)



ដីដែលមានប្រភពមកពីកករសមុទ្រ (ថ្មកំបោរ)



ដីដែលមានវាយនភាពខ្សាច់ ដីកាល់គែរ។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក Cu
ភាពសេរីរបស់ Cu មានការថយចុះនៅពេលលិចទឹក។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង Cu


ការគ្រប់គ្រងដំណាំ : ជ្រលក់ឫសសំណាបទៅក្នុងសូលុយស្យុង CuSO4 ដែលមានកំហាប់ ១ ភាគរយ
អោយបានរយៈពេលមួយម៉ោង មុនពេលយកទៅស្ទូង



ការគ្រប់គ្រងដី : ចៀសវាងការប្រើប្រាស់កំបោរច្រើនជ្រុលទៅលើដីអាស៊ីត ពីព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយនូវការស្រូប
យក Cu



ការគ្រប់គ្រងជី : នៅលើដីដែលខ្វះ Cu, ត្រូវប្រើប្រាស់ CuO រឺ CuSO4 (៥-១០ គីឡូក្រាម Cu ក្នុងមួយហិចតា
ក្នុងចន្លោះពេល ៥ ឆ្នាំ) សម្រាប់ការថែរក្សា Cu របស់ដីក្នុងរយៈពេលវែង (បាច រឺភ្ជួរលុបទៅក្នុងដី)។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ Cu


ប្រើប្រាស់ CuSO4 (ទម្រង់រឹង រឺរាវ) សម្រាប់ការព្យាបាលរហ័សទៅលើកង្វះ Cu (ប្រហែល ១-៥ គីឡូក្រាម

Cu ក្នុងមួយហិចតា)។ ចំពោះការប្រើប្រាស់ទៅលើដីសារធាតុ CuSO4 ម៉ដ្ឋ គឺត្រូវបានបាច (រឺបង្កប់ក្នុងដី)
ទៅលើដី រឺភ្ជួរកប់ជាជីទ្រាប់បាត។



Cu ដែលប្រើសម្រាប់បាញ់ទៅលើស្លឹក អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលបែកគុម្ព
រហូតដល់ដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ ប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលអោយមានការខ្លោចស្លឹកទៅលើជាលិកាដែល
កំពុងលូតលាស់។



ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ Cu ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ពីព្រោះគម្លាតរវាងកង្វះ Cu និងការពុល Cu គឺស្ថិត
នៅជិតគ្នា។
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២.១២ កង្វះជាតិប័រ

តួនាទី និងចលភាពនៃ B
	បរ គឺជាធាតុផស្ ម
ំ យ
ួ ដ៏សខា
ំ ន់នៅក្នង
ុ ភ្នាសកោសិកា។ កង្វះ B ធ្វអោ
ើ យលទ្ធភាពរស់របស់លអ
ំ ងមានការថយចុះ។
ដោយសារតែ B មិនត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងលូតលាស់ថ្មី ជាទូទៅរោគសញ្ញានៃកង្វះ B លេចឡើងដំបូង
នៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។

រោគសញ្ញានៃកង្វះ B និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹកខ្ចីៗ មានពណ៌ស ហើយរមួរចូលគ្នា (ឧបសម្ព័ន្ធ A-១១)។

ដី
កម្រិតគ្រោះថ្នាក់របស់ដីសម្រាប់ការកើតឡើងនៃកង្វះ B គឺ ០.៥ មីលីក្រាម B ក្នុងមួយគីឡូក្រាមនៃនីស្សារណកម្មដោយទឹកក្តៅ។

មូលហេតុនៃកង្វះ B


B សេរីនៅក្នុងដី មានបរិមាណតិចតួច



ការស្រូបយក B ដោយសារធាតុសរីរាង្គ សារធាតុខនិជរបស់ដីឥដ្ឋ និង sequioxides



ការកាត់បន្ថយចលភាពរបស់ B ដោយសារតែភាពរាំងស្ងួត



ការប្រើប្រាស់កំបោរច្រើនលើសលប់។

ការកើតឡើងនៃកង្វះ B


ដីក្រហមអាស៊ីត និងស្រែដីខ្សាច់ ដែលរងសំណឹកបរិយាកាសខ្លាំង



ដីអាស៊ីតដែលមានប្រភពមកពីថ្មម៉ាក់ម៉ា



ដីដែលមានបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គច្រើន។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើភាពសេរី និងការស្រូបយក B
នៅពេល pH<៦, B មានវត្តមានភាគច្រើនជាអាស៊ីតបូរិក B(OH)3 ដែលមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នាបាន

(undissociated boric acid) ហើយការស្រូបយករបស់រុក្ខជាតិអាស្រ័យទៅលើលំហូរម៉ាស។ នៅពេល

pH > ៦, B(OH)3 ត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នាកាន់តែច្រើន និងរងអ៊ី្រដាតកម្មទៅជា B(OH)4- ហើយការស្រូប

យកត្រូវបានកម្រិតយ៉ាងសកម្មដោយរុក្ខជាតិ។ ឆក់ទាញកម្ម B ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារធាតុសរីរាង្គ, sequioxides
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និងសារធាតុខនិជរបស់ដីឥដ្ឋមានការកើនឡើង នៅពេលដែល pH កើនឡើង។ ដូចនេះ បន្ទាប់ពីការលិចទឹក
ភាពសេរីរបស់ B មានការថយចុះនៅក្នុងដីអាស៊ីត ហើយកើនឡើងនៅក្នុងដីអាល់កាឡាំង។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង B


ការគ្រប់គ្រងទឹក : ចៀសវាងការហូរច្រោះ (ជម្រាបឈរ) ច្រើនហួសប្រមាណ។ B មានលក្ខណៈងាយចល័ត
ណាស់នៅក្នុងដីស្រែលិចទឹក។



ការគ្រប់គ្រងជី : នៅលើដីដែលខ្វះ B, ត្រូវប្រើប្រាស់ប្រភព B ដែលមានសកម្មភាពយឺត (ឧទាហរណ៍
colemanite) ក្នុងចន្លោះពេល ២-៣ ឆ្នាំ។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះ B


ប្រើប្រាស់ B ក្នុងទម្រង់រលាយ (បូរ៉ាក់, borax) សម្រាប់ការព្យាបាលរហ័សទៅលើកង្វះ B (០.៥-៣ គីឡូក្រាម
B ក្នុងមួយហិចតា), បាច និងភ្ជួរលុប មុនពេលដាំ, បាចបំប៉ន រឺជាជីបាញ់ទៅលើស្លឹក ក្នុងដំណាក់កាល
លូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ។



បូរ៉ាក់ និងជីបូរ៉ាត មិនគួរលាយបញ្ចូលជាមួយជីអាម៉ូញ៉ូមទេ ពីព្រោះវាអាចបណ្តាលអោយមានការបំភាយ
NH3។

66

២.១៣ ការពុលដែក

យន្តការនៃការពុលដែក
ការពុលដែក ភាគច្រើនបណ្តាលមកពីស្រូវស្រូបយក Fe ច្រើនលើសលប់ ដោយសារតែ Fe មានកំហាប់ខ្ពស់
នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី។ ថ្មីៗនេះ សំណាបអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ នៅពេលដែលបរិមាណ Fe2+ ដ៏ច្រើន
បានប្រមូលផ្តុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលិចទឹក។ ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ក្រោយមកទៀត ដំណាំស្រូវត្រូវទទួលផល
ប៉ះពាល់ដោយការស្រូបយក Fe2+ ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការជ្រាបចូល
តាមឫស និងការកើនឡើងនៃរេដុកម្ម Fe ដោយពពួកមីក្រូសរីរាង្គនៅក្នុងតំបន់ឬស។ ការស្រូបយក Fe ក្នុង
បរិមាណច្រើនលើសលប់ ធ្វើអោយស្លឹកស្រូវប្រែពណ៌ទៅជាប្រផេះស្រាល (bronzing)។ បរិមាណ Fe ដ៏ច្រើន
សន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងរុក្ខជាតិ អាចបណ្តាលអោយមានរុក្ខពុលភាព (phytotoxicity)។ ការពុលដែកមានការ
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពតានតឹងបង្កដោយសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមុខ

ដែលនាំអោយមានការកាត់បន្ថយកម្លាំងធ្វើ

អុកស៊ីតកម្មរបស់ឫស។ បន្ទាប់មកទៀត ស្នាមពណ៌ខ្មៅនៃដែកស៊ុលហ្វីត (សញ្ញាសំគាល់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌរេដុកម្ម
ច្រើនលើសលប់ និងការពុលដែក) អាចកើតឡើងនៅលើផ្ទៃឫស។

រោគសញ្ញានៃការពុលដែក និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
មានចំណុចពណ៌ត្នោតតូចៗនៅលើស្លឹកក្រោមៗ ដែលចាប់ផ្តើមពីចុងស្លឹក រឺស្លឹកទាំងមូល ដែលប្រែពណ៌ពី
ពណ៌លឿងទុំ ទៅពណ៌ត្នោត។ និងមានស្រទាប់ពណ៌ខ្មៅនៅលើផ្ទៃឫស (ឧបសម្ព័ន្ធ A-៣៧)។

រុក្ខជាតិ
រុក្ខជាតិដែលពុលដែក ជាទូទៅ មានផ្ទុកដែកច្រើន (ប៉ុន្តែមិនតែងតែដូច្នោះទេ) (៣០០-២,០០០ mg Fe/kg)
ប៉ុន្តែបរិមាណផ្ទុកដែកក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ អាស្រ័យទៅលើអាយុរុក្ខជាតិ និងស្ថានភាពរបស់សារធាតុចិញ្ចឹម
ទូទៅ។ កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ស្ថិតនៅទាបជាងគេនៅក្នុងដីខ្សត់ជីជាតិ ដែលមិនទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុ
ចិញ្ចឹមអោយមានតុល្យភាពសមស្រប។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើការពុលដែក
នៅក្នុងដីខនិជភាគច្រើន កំហាប់ Fe2+ កើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ២-៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការពន្លិចទឹក។
កំហាប់ដ៏ខ្ពស់របស់ Fe2+ នៅក្នុងដី អាចពន្យឺតដល់ការស្រូបយក K និង P។ ក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌធ្វើរេដុកម្មខ្លាំង
ការបង្កើត H2S និង FeS អាចរួមចំណែកក្នុងការធ្វើអោយមានការពុលជាតិដែក ដោយសារការកាត់បន្ថយ
កម្លាំងធ្វើអុកស៊ីតកម្មរបស់ឫស។

អុកស៊ីតកម្មរបស់ Fe2+ ទៅជា Fe3+ ដោយសារតែការបញ្ចេញអុកស៊ីសែនរបស់ឫសស្រូវ បានបណ្តាលអោយ
កើតមានលក្ខណៈអាស៊ីតនៅក្នុងតំបន់ឫសស្រូវ

ហើយធ្វើអោយកើតឡើងនូវស្រទាប់ពណ៌ត្នោតនៅលើឫស

ស្រូវ។
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មូលហេតុនៃការពុលដែក


កំហាប់ Fe2+ ខ្ពស់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ដោយសារតែល័ក្ខខ័ណ្ឌធ្វើរេដុកម្មខ្លាំងនៅក្នុងដី និង/រឺ ដោយសារ
pH ទាប។



បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំមានចំនួនតិច ហើយមិនមានតុល្យភាព។ ការធ្វើអុកស៊ីតកម្ម និងការច្រាន
ចោល Fe2+ របស់ឫស មានកម្លាំងខ្សោយ ដោយសារតែកង្វះ P, Ca, Mg រឺ K។



ការច្រានចោល Fe2+ មានកម្លាំងខ្សោយ ដោយសារតែការប្រមូលផ្តុំនូវពពួកសារធាតុដែលបង្អាក់ដល់ការដក
ដង្ហើម ដូចជា អាស៊ីតសរីរាង្គ, H2S និង FeS នៅក្នុងតំបន់ឫសរបស់ស្រូវ (ចំណុច ២.១៤)។



ការប្រើប្រាស់កាកសំណល់សរីរាង្គដែលមិនទាន់បំបែកធាតុ ក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើន



ការផ្តល់អោយនូវធាតុដែកជាប្រចាំចូលទៅក្នុងដី តាមរយៈទឹកក្រោមដី រឺការជ្រាបចេញពីភ្នំ



ការប្រើប្រាស់ទឹកស្អុយចេញពីទីប្រជុំជន រឺចេញពីឧស្សាហកម្ម ដោយមានផ្ទុកធាតុដែកខ្ពស់។

ការកើតឡើងនៃការពុលដែក
ការពុលដែកកើតឡើងនៅលើដីជាច្រើនប្រភេទ

ប៉ុន្តែជាទូទៅវាកើតឡើងនៅលើដីស្រែទំនាបដែលលិចទឹក

អចិន្រៃ្តយ៍ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ។ លក្ខណៈទូទៅនៃដីដែលពុលដែក គឺដីដែលពុំសូវមានការបង្ហូរទឹកចេញ, មាន
សមត្ថភាពដោះដូរកាចុងខ្សោយ និងមានផ្ទុកម៉ាក្រូធាតុចិញ្ចឹមតិច ប៉ុន្តែការពុលដែកកើតឡើងនៅលើដីជាច្រើន
ប្រភេទដែលមាន pH ពី ៤ ទៅ ៧។ ដីដែលងាយប្រឈមនឹងការពុលដែក មាន


ដីដែលេច្រោះទឹកខ្សោយ (Aquents, Aquepts, Aquults) នៅក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំដែលទទួលនូវលំហូរពីដី
អាស៊ីតនៃតំបន់ខ្ពង់រាប



ដីកាអូលីនីតដែលមានសមត្ថភាពដោះដូរកាចុងទាប និងមានបរិមាណ P និង K សេរី តិច។



ដីល្បាប់ឥដ្ឋអាស៊ីត



ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាតក្មេង



ដីអាស៊ីតតំបន់ទំនាប រឺតំបន់ខ្ពង់រាបដែលសំបូរទៅដោយសារធាតុមមោក។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើការពុលដែក


ពូជ : ប្រើពូជស្រូវដែលធន់ទៅនឹងការពុលដែក (ឧទាហរណ៍ IR8192-200, IR9764-45, Kuatik Putih,
Mahsuri)
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ប្រព្រឹត្តកម្មនៃគ្រាប់ពូជ : ក្នុងតំបន់អាកាសធាតុបង្គួរ ដែលអនុវត្តការព្រោះគ្រាប់, ត្រូវជ្រលក់គ្រាប់ពូជជាមួយ
សារធាតុដែលធ្វើអុកស៊ីតកម្ម (oxidants) (ឧទាហរណ៍ កាល់ស្យូមពែរ៉ូស៊ីត (Ca peroxide) ស្មើនឹង
៥០-១០០ ភាគរយ នៃទម្ងន់គ្រាប់ពូជ) ដើម្បីធ្វើអោយដំណុះ និងការលូតលាស់របស់សំណាបមានលក្ខណៈ
កាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន។



ការគ្រប់គ្រងដំណាំ : ពន្យារពេលដាំដុះដំណាំរហូតដល់ផុតពេលដែលកំហាប់ Fe2+ ឡើងដល់កំពូល
(បានន័យថា គួរតែដាំក្រោយពេល ១០-២០ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីលិចទឹក)



ការគ្រប់គ្រងទឹក : ចៀសវាងការពន្លិចទឹកជាប្រចាំ ទៅលើដីដែលច្រោះ ទឹកខ្សោយដែលមានផ្ទុកសារធាតុសរីរាង្គ
ច្រើន និងកំហាប់ដែកខ្ពស់។



ការគ្រប់គ្រងជី : ធ្វើអោយមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់ជី (NPK រឺ NPK+កំបោរ) ដើម្បីចៀសវាងនូវភាពមិន
ប្រក្រតីនៃសារធាតុចិញ្ចឹម។ ប្រើប្រាស់កំបោរទៅលើដីអាស៊ីត។ កុំប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ (ជីសរីរាង្គ ចំបើង)
ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ទៅលើដីដែលផ្ទុកបរិមាណដែក រឺសារធាតុសរីរាង្គច្រើន រឺនៅកន្លែងដែលមិនសូវ
មានការបង្ហូរទឹកចេញ។



ការគ្រប់គ្រងដី : អនុវត្តការភ្ជួរហាលដីបន្ទាប់ពីប្រមូលផលស្រូវ ដើម្បីបង្កើនអុកស៊ីតកម្មរបស់ដែក ក្នុងអំឡុង
ពេលដែលដីនៅទំនេរ។

ការព្យាបាលទៅលើការពុលដែក
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងបង្ការ គួរតែត្រូវបានគេអនុវត្តឡើង ពីព្រោះការព្យាបាលទៅលើការពុលដែកក្នុងអំឡុង
ពេលដាំដុះដំណាំ គឺមានលក្ខណៈពិបាកណាស់។ ជម្រើសនានាក្នុងការព្យាបាលទៅលើការពុលជាតិដែកមាន :


ប្រើប្រាស់ជី K, P និង Mg បន្ថែមទៀត



ភ្ជួរលុបកំបោរទៅក្នុងដីស្រទាប់លើ ដើម្បីបង្កើន pH របស់ដីអាស៊ីត



ភ្ជួរលុប MnO2 ប្រហែល ១០០-២០០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា ទៅក្នុងដីស្រទាប់លើ ដើម្បីកាត់បន្ថយរេដុកម្ម

របស់ Fe3+


អនុវត្តការបង្ហូរទឹកចេញនៅពាក់កណ្តាលរដូវ ដើម្បីបណ្តេញចេញ Fe2+ ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នា។ នៅពាក់កណ្តាល
នៃដំណាក់កាលបែកគុម្ព (២៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ទូង រឺ ៣០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់), ត្រូវបង្ហូរទឹកចេញពីស្រែ
ហើយទុកវាកុំអោយមានទឹកលិច (ប៉ុន្តែសើម) ក្នុងរយៈពេល ៧-១០ ថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើអោយការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន
មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង ក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព។
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២.១៤

ការពុលស៊ុលហ្វីត

យន្តការនៃការពុលស៊ុលហ្វីត
កំហាប់ដ៏ច្រើនលើសលប់របស់អ៊ី្រដូសែនស៊ុលហ្វីតនៅក្នុងដី

ធ្វើអោយការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមានការ

ថយចុះ ពីព្រោះតែការថយចុះនៃដំណកដង្ហើមរបស់ឫស។ អ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត មានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើ
មេតាបូលីស នៅពេលដែលអ៊ី្រដូសែនស៊ុលហ្វីតក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់ ត្រូវបានស្រូបយកដោយដំណាំ
ស្រូវ។
ឫសរបស់ស្រូវបានបញ្ចេញ O2 ដើម្បីធ្វើអុកស៊ីតកម្មជាមួយ H2S នៅក្នុងតំបន់ឫស។ ដូចនេះ ការពុល H2S គឺ

អាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃការធ្វើអុកស៊ីតកម្មរបស់ឫស, កំហាប់ H2S នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី និងសុខភាពឫស
ដែលរងឥទ្ធិពលដោយការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹម។ ដើមស្រូវខ្ចីៗ ងាយទទួលរងការពុលស៊ុលហ្វីតណាស់ មុន
ការអភិវឌ្ឍន៍នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងតំបន់ឫស។

បញ្ហាសរីរៈបានចូលរួមចំណែកអោយមានការពុល

H2S ដែលរួមមានបញ្ហា Akiochi នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន និងការមិនបង្កើតគ្រាប់របស់ដំណាំស្រូវ (straighthead)
នៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិច។

រោគសញ្ញានៃការពុលស៊ុលហ្វីត និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅតាមចន្លោះសរសៃ ស្លឹកដែលទើបនឹងលាស់ថ្មី។ ឫសមានបរិមាណតិច គ្រើម
ហើយមានពណ៌ខ្មៅ (ឧបសម្ព័ន្ធ A-៣៩)។
រោគសញ្ញានៅលើស្លឹកនៃការពុលស៊ុលហ្វីត មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញានៃការបាត់បង់ជាតិ
ក្លរ៉ូភីលដែលបង្កដោយកង្វះដែក (ចំណុច ២.៩)។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដទៃទៀតទៅលើរោគវិនិច្ឆ័យមានលក្ខណៈ
ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការពុលដែក (ប៉ុន្តែការពុលដែកមានលក្ខណៈខុសពីរោគសញ្ញាកង្វះនៅ
លើស្លឹកដែលអាចសំគាល់បានដោយភ្នែកនូវភាពខុសប្លែកគ្នា ចំណុច ២.១៣) :


ប្រព័ន្ធឫសស្តើង គ្រើម និងមានពណ៌ត្នោតចាស់ទៅពណ៌ខ្មៅ។ ជាញឹកញាប់ គុម្ពស្រូវដែលទើបនឹងដកថ្មី
មានប្រព័ន្ធឫសលូតលាស់ខ្សោយដោយមានឫសខ្មៅៗជាច្រើន (ស្នាមនៃដែកស៊ុលហ្វីត)។ ផ្ទុយទៅវិញ ឫស
ដែលមានសុខភាពល្អ ត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយស្រទាប់ពណ៌ត្នោតទឹកក្រូចដែលមានលក្ខណៈរលោង ហើយស្មើ
សាច់នៃអ៊ី្រដុកស៊ីត និងអុកស៊ីតនៃ Fe3+។



កំហាប់ K, Mg, Ca, Mn និង Si ទាប នៅក្នុងជាលិការុក្ខជាតិ។

គម្លាតធម្មតា និងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការកើតឡើងនៃការពុលស៊ុលហ្វីត
កំហាប់ស៊ុលហ្វីតនៅក្នុងដី ដែលនាំអោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណាំស្រូវ មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅ
ឡើយទេ។ ការពុលស៊ុលហ្វីត គឺអាស្រ័យទៅលើកំហាប់ស៊ុលហ្វីតនៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ដែលប្រែប្រួល
ដោយសារកម្លាំងរេដុកម្មរបស់ឫសស្រូវ។ ការពុល H2S អាចកើតឡើងនៅពេលដែលកំហាប់ H2S > ០.០៧

មីលីក្រាមក្នុងមួយលីត្រ នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី។
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ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើការពុលស៊ុលហ្វីត
ចំពោះការដាំដុះដំណាំស្រូវ ការធ្វើរេដុកម្មពីស៊ុលហ្វាតទៅជាស៊ុលហ្វីតនៅក្នុងដីលិចទឹក អាចបង្កអោយមាន :


អាចមានកង្វះ S



អាចមានអសេរីកម្មនៃ Fe, Zn និង Cu



ការពុល H2S អាចកើតមានឡើងនៅក្នុងដីដែលមានបរិមាណដែកតិច។
នៅក្នុងដីលិចទឹក ស៊ុលហ្វាតត្រូវរងរេដុកម្មទៅជា H2S នៅពេលប៉ូតង់ស្យែលនៃគូរេដុកទាប (<-៥០ mV នៅ
pH = ៧) ដែលបន្ទាប់មកទៀត បង្កើតបានជាស៊ុលហ្វីតដែលមិនរលាយ ដូចជា FeS។

ដែកស៊ុលហ្វីតមិនមានលក្ខណៈពុលដល់ដំណាំស្រូវទេ ប៉ុន្តែពួកវាកាត់បន្ថយការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់
ដំណាំស្រូវ (ចំណុច ២.១៣)។

មូលហេតុនៃការពុលស៊ុលហ្វីត


កំហាប់ H2S ខ្ពស់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី (ដោយសារតែល័ក្ខខ័ណ្ឌធ្វើរេដុកម្មខ្លាំង ហើយការកកើតឡើងនៃកករ

FeS ដែលមិនរលាយ មានចំនួនតិច)


បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំមានចំនួនតិច និងមិនមានតុល្យភាព ដែលធ្វើអោយកម្លាំងអុកស៊ីតកម្មរប
ស់ឫសមានការធ្លាក់ចុះ (ជាពិសេស ដោយសារតែកង្វះ K ប៉ុន្តែក៏ដោយសារកង្វះ Ca, P រឺ Mg ផងដែរ)



ការប្រើប្រាស់ស៊ុលហ្វាតច្រើនលើសលប់នៅក្នុងជី រឺទឹកសំអុយដែលចេញពីឧស្សាហកម្ម រឺទីប្រជុំជន ទៅលើដី
ច្រោះទឹកខ្សោយដែលធ្វើរេដុកម្មខ្លាំង។

ដីដែលងាយទទួលរងការពុល H2S


ដីខ្សាច់ដែលច្រោះទឹកបានល្អ ដែលមានបរិមាណ Fe សកម្មតិច



ដីស្រែសឹករេចរឹលដែលមានបរិមាណ Fe សកម្មតិច



ដីសរីរាង្គដែលច្រោះទឹកខ្សោយ



ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត។
ដីដល
ែ ងាយប្រឈមនឹងការពុលស៊ល
ុ ហ្វត
ី និងការពុលដែកមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា នៅក្នង
ុ ការផ្ទក
ុ នូវបរិមាណ
ដែកសកម្មច្រើន, សមត្ថភាពដោះដូរកាចុងទាប និងកំហាប់ទាបនៃធាតុបាសដោះដូរ។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការពុលស៊ុលហ្វីត


ពូជ : ដាំដុះពូជដែលធន់ទ្រាំនឹងការពុលស៊ុលហ្វីត ដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់វា ក្នុងការបញ្ចេញ
អុកស៊ីសែនចេញពីឫស។
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ប្រព្រឹត្តកម្មគ្រាប់ពូជ : នៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុបង្គួរ, ត្រូវស្រោបគ្រាប់ពូជជាមួយសារធាតុដែលធ្វើអុកស៊ីតកម្ម
(oxidants) (ឧទាហរណ៍ កាល់ស្យូមពែរ៉ូស៊ីត) ដើម្បីបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន នៅពេលដំណុះគ្រាប់។



ការគ្រប់គ្រងទឹក : ចៀសវាងការពន្លិចទឹកជាប់ជាប្រចាំ និងការប្រើប្រាស់ការស្រោចស្រពបង្អាក់ទៅលើដីដែល
មានផ្ទុកកំហាប់ S ខ្ពស់, មានបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គច្រើន និងមានលក្ខណៈច្រោះទឹកខ្សោយ។



ការគ្រប់គ្រងជី : រក្សាតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមដែលបានមកពីជី (NPK រឺ NPK + កំបោរ)
ដើម្បីចៀសវាងបាននូវភាពតានតឹងដែលបង្កដោយសារធាតុចិញ្ចឹម

និងធ្វើអោយកម្លាំងអុកស៊ីតកម្មរបស់ឫស

មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង។ ត្រូវប្រើប្រាស់ជី K ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ (ចំណុច ២.៣)។ ចៀសវាង
ការប្រើប្រាស់កាកសំណល់សរីរាង្គ (ជីសរីរាង្គ ចំបើង) ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ ទៅលើដីដែលផ្ទុកបរិមាណ
ដែក និងសារធាតុសរីរាង្គច្រើន និងទៅលើដីដែលច្រោះទឹកខ្សោយ។


ការគ្រប់គ្រងដី : អនុវត្តការភ្ជួរហាលដីបន្ទាប់ពីប្រមូលផល ដើម្បីបង្កើនអុកស៊ីតកម្មដែក និងស្ពាន់ធ័រ ក្នុងអំឡុង
ពេលដែលដីនៅទំនេរ។

ការព្យាបាលទៅលើកង្វះស៊ុលហ្វីត


ប្រើប្រាស់ជី K, P និង Mg



ប្រើប្រាស់ដែក (អំបិល, អុកស៊ីត) ទៅលើដីដែលផ្ទុកបរិមាណដែកតិច ដើម្បីបង្កើនអសេរីកម្មនៃ H2S ក្នុងទម្រង់

ជា FeS


អនុវត្តការបង្ហូរទឹកចេញនៅពាក់កណ្តាលរដូវដាំដុះ ដើម្បីបញ្ចេញចោលនូវ H2S និង Fe2+ ដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានោះ។

បង្ហូរទឹកចេញពីដីស្រែនៅពាក់កណ្តលដំណាក់កាលបែកគុម្ព (២៥-៣០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ទូង/បន្ទាប់ពីព្រោះគ្រាប់)
ហើយរក្សាល័ក្ខខ័ណ្ឌមិនមានទឹកលិច (ប៉ុន្តែសើម) ក្នុងរយៈពេលប្រហែល ៧-១០ ថ្ងៃ ដើម្បីធ្វើអោយការ
ផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន មានលក្ខណៈប្រសើរឡើងក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព។
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២.១៥

ការពុលជាតិប័រ

យន្តការនៃការពុល B
នៅពេលកំហាប់ B នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី មានកំហាប់ខ្ពស់, B ស្ថិតនៅពាសពេញនៅក្នុងរុក្ខជាតិ ដោយសារតែ
ចលនារបស់ទឹកដែលជំរុញដោយរុក្ខបំភាយ (transpiration) ដែលធ្វើអោយមានការប្រមូលផ្តុំ B នៅតាម
គែមស្លឹក និងផ្នែកខាងចុងស្លឹក។ B ច្រើនលើសលប់ ទំនងជាបង្អាក់ដល់ការបង្កើតអាមីដុងដែលបានមកពីស្ករ
រឺធ្វើអោយមានការកកើតឡើងនៃសមាសធាតុកុំផ្លិចនៃកាបូអ៊ី្រដាតរបស់ B (B-carbohydrate complexes)
ដែលពន្យឺតដល់ការដាក់គ្រាប់ ប៉ុន្តែមានការលូតលាស់ធម្មតា។

រោគសញ្ញានៃការពុល B និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ផ្នែកខាងចុងស្លឹកមានពណ៌ត្នោត រឺមានចំណុចអុចៗរាងមូលទ្រវែងពណ៌ត្នោតចាស់នៅលើស្លឹក (ឧបសម្ព័ន្ធ
A-៤១)។

រុក្ខជាតិ


មានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៃកំហាប់ B នៅក្នុងតួស្លឹក ពោល គឺកំហាប់ទាបមាននៅគល់ស្លឹក និងកំហាប់ខ្ពស់
នៅចុងស្លឹក



កម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃការពុលរបស់ដំណាំស្រូវដែលដាំដុះនៅតាមវាលស្រែ មានកម្រិតទាបជាងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់
នៃការពុលរបស់ដំណាំស្រូវដែលដាំដុះនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ ពីព្រោះ B ត្រូវបានហូរច្រោះចេញពីស្លឹកក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌ
បើកចំហក្នុងអំឡុងពេលភ្លៀង



ឥទ្ធិពលទៅលើទិន្នផលមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងចំណោមពូជស្រូវនានា។

ដី
កម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៃការពុល B នៅក្នុងដី :


> ៤ មីលីក្រាម B ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : ០.០៥ N HCl



> ៥ មីលីក្រាម B ក្នុងមួយគីឡូក្រាម : B ទម្រង់រលាយក្នុងទឹកក្តៅ



> ២.៥ មីលីក្រាម B ក្នុងមួយលីត្រ : សូលុយស្យុងដី។

ទឹកស្រោចស្រព
កំហាប់ B > ២ មីលីក្រាម B ក្នុងមួយលីត្រ អាចបណ្តាលអោយមានការពុល B។
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ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើការពុល B


ដីអាស៊ីតលិចទឹក កាត់បន្ថយភាពសេរីរបស់ B



ដីអាល់កាឡាំងលិចទឹក បង្កើនភាពសេរីរបស់ B។

មូលហេតុនៃការពុល B


កំហាប់ B ខ្ពស់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីដែលសំបូរ B និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់



កំហាប់ B ខ្ពស់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ដោយសារតែសិលាមេដែលសំបូរទៅដោយ B។ B មានបរិមាណច្រើន
នៅក្នុងកករសមុទ្រមួយចំនួន ថ្មភ្លូតូនិក (plutonic rocks) និងសារធាតុដទៃទៀតដែលកើតចេញពីភ្នំភ្លើង។



ការប្រើប្រាស់បូរ៉ាក់ (borax) រឺកាកសំណល់ចេញពីទីក្រុង ក្នុងបរិមាណច្រើនហួសប្រមាណ។

ការកើតឡើងនៃការពុល B
ការពុល B កើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ស្ងួត និងតំបន់ពាក់កណ្តាលស្ងួត ប៉ុន្តែវាក៏កើតមានឡើងទៅលើ
ដំណាំស្រូវនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដែរ។

ដីដែលងាយប្រឈមនឹងការពុល B


ដីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើសិលាមេភ្នំភ្លើង ជាទូទៅ មានការជាប់ទាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់ទឹក
ស្រោចស្រព ដែលត្រូវបានបូមចេញពីអណ្តូងជ្រៅៗ ដែលមានផ្ទុកកំហាប់ B ខ្ពស់



ដីប្រៃតំបន់មាត់សមុទ្រមួយចំនួន។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការពុល B


ពូជ : ដាំដុះពូជដែលធន់ទ្រាំនឹងការពុល B (ឧទាហរណ៍ IR42, IR46, IR48, IR54, IR9884-54)



ការគ្រប់គ្រងទឹក : ប្រើប្រាស់ទឹកផ្ទៃខាងលើដែលមានផ្ទុកបរិមាណ B តិច សម្រាប់ការស្រោចស្រព។ ប្រសិនបើ
ទឹកក្រោមដីត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស្រោចស្រព គេត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទឹកក្រោមដីនោះអោយបានទៀង
ទាត់។ ប្រសិនបើ B មានកំហាប់ខ្ពស់ពេក, ត្រូវពង្រាវទឹកនោះជាមួយទឹកស្អាត។



ការគ្រប់គ្រងដី : ភ្ជួរដីនៅពេលដីមានសភាពស្ងួត ដែលនាំអោយ B ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងដីស្រទាប់លើ។
បន្ទាប់មកទៀត ត្រូវបង្ហូរច្រោះ B ទាំងនោះ ទៅក្នុងដីជាមួយទឹកដែលផ្ទុកបរិមាណ B តិចតួច។

ការព្យាបាលទៅលើការពុល B
បង្ហូរច្រោះទៅក្នុងដីជាមួយទឹកស្រោចស្រពដែលមានផ្ទុកបរិមាណ B តិច ប្រសិនបើជម្រាបឈរមានកម្រិត
សមស្រប ហើយមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់។
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២.១៦

ការពុលម៉ង់កាណែស

យន្តការនៃការពុល Mn
កំហាប់ម៉ង់កាណែសនៅក្នុងសូលុយស្យុងដី អាចកើនឡើង នៅពេលដីមាន pH ទាប រឺនៅពេលដែលប៉ូតង់ស្យែល
នៃគូរេដុកមានកម្រិតទាប បន្ទាប់ពីការលិចទឹក។ បរិមាណ Mn ដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី អាចនាំ
អោយមានការស្រូបយក Mn ច្រើនលើសលប់នៅពេលដែលយន្តការច្រានចេញ រឺយន្តការធន់ទ្រាំនៅក្នុងឫស
ស្រូវ មិនបានបំពេញតួនាទីអោយបានគ្រប់គ្រាន់។ កំហាប់ Mn ខ្ពស់នៅក្នុងជាលិការុក្ខជាតិ បានផ្លាស់ប្តូរ
ដំណើរការមេតាបូលីស (ឧទាហរណ៍ សកម្មភាពអង់ស៊ីម និងសមាសធាតុសរីរាង្គ) ដែលនាំអោយមានរោគ
សញ្ញានៃការពុល Mn ដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែក ដូចជា ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល រឺការងាប់ជាលិកា។

រោគសញ្ញានៃការពុល Mn និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
មានចំណុចអុចៗពណ៌ត្នោតលឿងនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក ដែលរីកធំឡើងៗ រហូតដល់ផ្ទៃចន្លោះសរសៃស្លឹក
ទាំងមូល (ឧបសម្ព័ន្ធ A-៤៣)។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើការពុល Mn
ការលិចទឹកជះឥទ្ធិពលទៅលើការពុល Mn របស់ដំណាំស្រូវ ដោយសារតែ


ភាពរលាយរបស់ Mn មានការកើនឡើង ហើយប៉ូតង់ស្យែលនៃគូរេដុកមានការថយចុះ



អុកស៊ីតកម្ម Mn ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយឫស ដោយសារតែកង្វះអុកស៊ីសែន។

មូលហេតុនៃការពុល Mn
ការពុល Mn អាចបណ្តាលមកពី


កំហាប់ Mn2+ ខ្ពស់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី ដោយសារតែ pH ដីទាប (<៥.៥) និង/រឺ ប៉ូតង់ស្យែលនៃគូរេដុកទាប



បរិមាណសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំ មានចំនួនតិច និងមិនមានតុល្យភាព



អុកស៊ីតកម្មរបស់ឫស និងការច្រាន Fe2+ ចេញ មានកម្លាំងខ្សោយ ដោយសារតែ



កង្វះនៃ Si, K, P,Ca រឺ Mg

	សារធាតុដែលបង្អាក់ដំណកដង្ហើម (ឧទាហរណ៍ អាស៊ីតសរីរាង្គ, H2S និង FeS) (ចំណុច ២.១៤)


ការប្រើប្រាស់កាកសំណល់ដែលបានមកពីឧស្សាហកម្ម រឺទីប្រជុំជនដែលកាកសំណល់នេះ មានផ្ទុកបរិមាណ
Mn ច្រើន។
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ការកើតឡើងនៃការពុល Mn
ការពុល Mn កម្រកើតឡើងទៅលើស្រូវទំនាបណាស់។ ថ្វីបើមានកំហាប់ Mn ខ្ពស់នៅក្នុងសូលុយស្យុងក៏ដោយ
ការពុល Mn កម្រកើតឡើងណាស់ ពីព្រោះដំណាំស្រូវមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំទៅនឹងកំហាប់ Mn ខ្ពស់។ ឫស
របស់ស្រូវអាចមានលទ្ធភាពច្រាន Mn ចេញ ហើយដំណាំស្រូវមានភាពធន់ទ្រាំខ្លាំងក្នុងរាងកាយរបស់វា ទៅនឹង
កំហាប់ Mn ខ្ពស់នៅក្នុងជាលិកា។ ដីដែលការពុល Mn អាចកើតមានឡើង គឺ :


ដីអាស៊ីតតំបន់ខ្ពង់រាប (pH<៥.៥) ដែលការពុល Mn កើតឡើងជាញឹកញាប់ព្រមគ្នាជាមួយនឹងការពុល Al
(ចំណុច ២.១៧); ដីទំនាបដែលមានផ្ទុកបរិមាណដ៏ច្រើននៃ Mn ដែលងាយធ្វើរេដុកម្ម; និងដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត។



តំបន់ដែលប៉ះពាល់ដោយសារការទាញយករ៉ែ Mn (ឧទាហរណ៍ ប្រទេសជប៉ុន)។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការពុល Mn


ប្រព្រឹត្តកម្មគ្រាប់ពូជ : នៅក្នុងតំបន់អាកាសធាតុបង្គួរ, លាយគ្រាប់ពូជជាមួយនឹងសារធាតុដែលធ្វើអុកស៊ីតកម្ម
(oxidants) (ឧទាហរណ៍ កាល់ស្យូមពែរ៉ូស៊ីត) ដើម្បីធ្វើអោយដំណុះ និងការលូតលាស់របស់សំណាបមាន
លក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង តាមរយៈការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន។



ការគ្រប់គ្រងទឹក : ការស្រូបយក Mn អាចត្រូវបានបង្កើន នៅពេលដែលការបង្ហូរទឹកចេញនៅលើផ្ទៃដី ត្រូវបានគ
េអនុវត្ត។



ការគ្រប់គ្រងជី : រក្សាតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់ជី (NPK រឺ NPK+កំបោរ) ដើម្បីចៀសវាងភាពតានតឹងបង្ក
ដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលភាពតានតឹងនេះ ជាប្រភពនៃការពុល Mn។ ប្រើប្រាស់កំបោរទៅលើដីអាស៊ីត
ដើម្បីកាត់បន្ថយកំហាប់របស់ Mn សកម្ម។ កុំប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គច្រើនលើសលប់ (ជីសរីរាង្គ ចំបើង)
ទៅលើដីដែលផ្ទុកសារធាតុសរីរាង្គច្រើន និងកំហាប់ Mn ខ្ពស់ និងទៅលើដីដែលច្រោះទឹកខ្សោយ។



ការគ្រប់គ្រងចំបើង : ប្រើប្រាស់ចំបើង រឺផេះសារជាថ្មី ដើម្បីបំពេញឡើងវិញនូវបរិមាណ K និង Si ដែលត្រូវបាន
យកចេញពីវាលស្រែ។ ការផ្គត់ផ្គង់ Si ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ បានទប់ស្កាត់ការពុល Mn របស់ដំណាំស្រូវ
ដោយការកាត់បន្ថយការស្រូបយក Mn របស់រុក្ខជាតិ (អុកស៊ីតកម្មរបស់ឫសមានការកើនឡើង) និងដោយ
ការបង្កើនភាពធន់ទ្រាំក្នុងរាងកាយរបស់ដំណាំស្រូវ ទប់ទល់នឹងបរិមាណ Mn ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងជាលិកា
របស់វា។

ការព្យាបាលទៅលើការពុល Mn


ប្រើប្រាស់កំបោរ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអាស៊ីតរបស់ដី ទៅលើដីតំបន់ខ្ពង់រាប



ប្រប
ើ ស
្រា ថ
់ ស
្ម ល
ី៊ កា
ី (silica slag) (១.៥-៣ តោនក្នង
ុ មួយហិចតា) ដើមប្ កា
ី ត់បន្ថយកង្វះ Si (ចំណច
ុ ២.៦)។
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២.១៧ ការពុលអាលុយមីញ៉ូម

យន្តការនៃការពុល AI
រោគសញ្ញាសំខាន់បំផុតនៃការពុល Al គឺ ការបង្អាក់ការលូតលាស់ឫស។ ការប្រឈមរបស់រុក្ខជាតិក្នុងរយៈពេល
យូរ ទៅនឹងការពុល Al ក៏បង្អាក់ដល់ការលូតលាស់របស់ពន្លកផងដែរ ដោយធ្វើអោយមានកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹម
(Mg, Ca, P) និងភាពតានតឹងបង្កដោយភាពរាំងស្ងួត (drought stress)។

រោគសញ្ញានៃការពុល AI និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល ដោយប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌លឿងទុំនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក។ រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈក្រិន
ការលូតលាស់ឫសខ្សោយ (ឧបសម្ព័ន្ធ A-៤៥)។

ដី
ភាពឆ្អែតរបស់ Al > ៣០ ភាគរយ, pH (H2O) របស់ដី < ៥.០, និង > ១-២ មីលីក្រាម Al ក្នុងមួយលីត្រ

នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី បានបង្ហាញពីលទ្ធភាពនៃការពុល Al។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើការពុល AI
ការពុល Al គឺជាកត្តារារាំងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ នៅក្នុងដីតំបន់ខ្ពង់រាបដែលស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌដីអាស៊ីត និងល័ក្ខខ័ណ្ឌមាន
អុកស៊ីសែន។ នៅពេលលិចទឹក pH ដីមានការកើនឡើង ហើយកំហាប់អាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសូលុយស្យុងដី
មានការថយចុះ ហើយជាទូទៅ ធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ការពុល Al។ ស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌបែប
នេះ ការពុលដែក (ចំណុច ២.១៣) ទំនងជាលេចឡើង ច្រើនជាងការលេចឡើងនៃការពុលអាលុយមីញ៉ូម។

មូលហេតុនៃការពុល AI
កំហាប់ Al3+ ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី គឺបណ្តាលមកពី pH ដីទាប (pH < ៥)។ កំហាប់ Al
នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី គឺអាស្រ័យទៅលើ pH ដី ក៏ដូចជាកំហាប់របស់សមាសធាតុសរីរាង្គ និងអសរីរាង្គ
ដែលសមាសធាតុទាំងនេះ អាចបង្កើតជាសមាសធាតុបង្គុំជាមួយ Al។

ការកើតឡើងនៃការពុល AI
ការពុល Al កម្រកើតឡើងទៅលើស្រូវទំនាបណាស់ លើកលែងតែនៅក្នុងដីមួយចំនួនដែលរេដុកម្មរបស់ដី
បន្ទាប់ពីការលិចទឹក ប្រព្រឹត្តទៅយឺតបំផុត។ ការពុល Al កើតឡើងទៅលើដីដូចខាងក្រោម :


ដីអាស៊ីតតំបន់ខ្ពង់រាប (Ultisols, Oxisols) ដែលផ្ទុកបរិមាណ Al ដោះដូរច្រើន។ ជាញឹកញាប់ការពុល Al
កើតឡើងព្រមជាមួយនឹងការពុលម៉ង់កាណែស (ចំណុច ២.១៦)
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ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត ជាពិសេសនៅពេលដែលដំណាំស្រូវ ត្រូវបានដាំដុះជាដំណាំចំការក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាន
សប្តាហ៍មុនពេលលិចទឹក



ដីលិចទឹកដែលមាន pH<៤ មុនពេលដែលរោគសញ្ញានៃការពុលដែកបានលេចឡើង។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើការពុល AI


ពូជ : ដាំដុះពូជដែលធន់ទ្រាំនឹង Al ដូចជា IR43, CO 37 និង Basmati 370 (ឥណ្ឌា), Agulha Arroz,
Vermelho និង IAC3 (ប្រេស៊ីល), IRAT 109 (កូឌីវ័រ) និង Dinorado (ហ្វីលីពីន)។



ការគ្រប់គ្រងដំណាំ : ពន្យារពេលដាំដុះរហូតដល់ pH បានកើនឡើងដល់កម្រិតសមស្រប បន្ទាប់ពីការលិចទឹក
(ដើម្បីកុំអោយ Al ស្ថិតក្នុងភាពសេរី)។



ការគ្រប់គ្រងទឹក : ផ្តល់អោយដំណាំនូវបរិមាណទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាល័ក្ខខ័ណ្ឌរេដុកម្មរបស់ដី។ ទប់ស្កាត់កុំ
អោយដីស្រទាប់លើស្ងួត។



ការគ្រប់គ្រងជី : នៅលើដីអាស៊ីតតំបន់ខ្ពង់រាបដែលមានការពុល Al, ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិសេសទៅលើ
ការប្រើប្រាស់ជី Mg (ចំណុច ២.៧)។ ការបាចកំបោរ CaCO3 អាចមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយ រីឯការ
ប្រើប្រាស់ដូឡូមីត (dolomite) ជំនួសអោយការប្រើប្រាស់ CaCO3 មិនត្រឹមតែបង្កើន pH ទេ តែក៏បង្កើន
ការផ្គត់ផ្គង់ Mg ផងដែរ។ បរិមាណដ៏តិចតួចនៃ kieserite និង langbeinite (៥០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា)
អាចមានឥទ្ធិពលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការបាចកំបោរ CaCO3 លើសពី ១,០០០ គីឡូក្រាម។

ការព្យាបាលទៅលើការពុល AI


ប្រើប្រាស់កំបោរ ១-៣ តោនក្នុងមួយហិចតា ដើម្បីបង្កើន pH



កែលម្អភាពអាស៊ីតរបស់ដីស្រទាប់ក្រោម

ដើម្បីធ្វើអោយការលូតលាស់របស់ឫសខាងក្រោមស្រទាប់ភ្ជួររាស់

មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយការបង្ហូរច្រោះ Ca ទៅក្នុងដីស្រទាប់ក្រោមពីកំបោរ ដែលត្រូវបានប្រើ
ប្រាស់ទៅលើផ្ទៃខាងលើរបស់ដី។


នៅលើដីអាស៊ីតតំបន់ខ្ពង់រាប, ត្រូវកសាងអន្ទាក់ការពារសំណឹកដី (soil erosion traps) ហើយភ្ជួរលុបថ្មផូស្វាត
ប្រតិករ (reactive rock phosphate) ដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះ P (ចំណុច ២.២)។
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២.១៨

ការពុលជាតិប្រៃ

យន្តការនៃភាពរងគ្រោះដោយសារការពុលជាតិប្រៃ
ជាតិប្រៃត្រូវបានកំណត់ដោយវត្តមាននៃបរិមាណអំបិលរលាយច្រើនលើសលប់នៅក្នុងដី។ Na, Ca, Mg, ក្លរីដ
និងស៊ុលហ្វាត គឺជាអ៊ីយ៉ុងសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិប្រៃ។ ឥទ្ធិពលនៃជាតិប្រៃទៅលើការលូតលាស់របស់
ដំណាំស្រូវ មាន


ឥទ្ធិពលអូស្មូស (osmotic effects) (ភាពតានតឹងបង្កដោយទឹក)



ការពុលដោយសារការស្រូបយក Na និង Cl ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់



ការកាត់បន្ថយការស្រប
ូ យកសារធាតុចញ
ិ ម
ឹ្ច (K, Ca) ដោយសារតែឥទ្ធព
ិ លប្រឆាំងគ្នា (antagonistic effects)។
ដំណាំស្រូវ មានភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងជាតិប្រៃក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណុះគ្រាប់, មានលក្ខណៈងាយរងគ្រោះណាស់
ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង (ដំណាក់កាលស្លឹក ១-២), មានភាពធន់ទ្រាំក្នុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព និង
ពន្លូតដើម ប៉ុន្តែប្រែជាមានលក្ខណៈងាយរងគ្រោះម្តងទៀត នៅដំណាក់កាលចេញផ្កា។

រោគសញ្ញានៃការពុលជាតិប្រៃ និងឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់
ចុងស្លក
ឹ មានពណ៌ស ហើយការលូតលាស់មានលក្ខណៈមិនស្មគ
ើ ្នា ហើយក្រន
ិ នៅក្នង
ុ ស្រែ (ឧបសម្ពន
័ ្ធ A-៤៧)។

ឥទ្ធិពលបន្ថែមទៀត ទៅលើការលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ រួមមានៈ


អត្រាដំណុះគ្រាប់ មានការថយចុះ



កម្ពស់ដើម និងការបែកគុម្ពមានការថយចុះ



ការលូតលាស់ឫសខ្សោយ



និប្ផលភាព(ភាពអារ) របស់កន្សោមផ្កា មានការកើនឡើង។

ដី
ចំពោះដំណាំស្រូវដែលត្រូវបានដាំដុះនៅលើដីលិចទឹក, EC ត្រូវបានវាស់វែងនៅក្នុងសូលុយស្យុងដី រឺនៅក្នុង
នីស្សារណាកម្មឆ្អែត (saturation extract, ECe)។ ចំពោះដំណាំស្រូវចំការដែលត្រូវបានដាំដុះនៅកម្រិត
សំណើមដីស្រែ (field capacity) រឺក្រោមកម្រិតនេះ, EC នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី មានកម្រិតប្រហែល ២ ដង
ខ្ពស់ជាងកម្រិតរបស់នីស្សារណាកម្មឆ្អែត។ ការប៉ាន់ស្មានទូទៅ ទៅលើការថយចុះរបស់ទិន្នផលដែលបណ្តាល
មកពីជាតិប្រៃ គឺ


ECe <២ dS/m: សមស្រប, ទិន្នផលមិនធ្លាក់ចុះ



ECe >៤ dS/m: ទិន្នផលធ្លាក់ចុះតិចតួច (១០-១៥ ភាគរយ)



ECe >៦ dS/m: ការលូតលាស់ និង ទិន្នផលធ្លាក់ចុះជាមធ្យម (២០-៥០ ភាគរយ)
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ECe >១០ dS/m: ទិន្នផលធ្លាក់ចុះលើសពី ៥០ ភាគរយ ចំពោះពូជមិនធន់ទ្រាំ។
ភាគរយសូដ្យូមដោះដូរ (exchangeable sodium percentage, ESP):



ESP <២០ ភាគរយ : ទិន្នផលធ្លាក់ចុះមិនខ្លាំងទេ



ESP >២០-៤០ ភាគរយ : ទិន្នផលធ្លាក់ចុះតិចតួច (១០ ភាគរយ)



ESP >៨០ ភាគរយ : ទិន្នផលធ្លាក់ចុះ ៥០ ភាគរយ។
សមាមាត្រឆក់ទាញកម្មសូដ្យូម (sodium adsorption ratio, SAR) :



SAR > ១៥ : ដីបាស (ត្រូវបានវាស់វែងជាកាចុងដែលដកចេញ)។

ទឹកស្រោចស្រព


pH=៦.៥-៨, EC <០.៥ dS/m: គុណភាពខ្ពស់



pH=៨-៨.៤, EC ០.៥-២ dS/m: គុណភាពមធ្យមទៅអន់



pH >៨.៤, EC >២ dS/m: មិនសមស្របសម្រាប់ការស្រោចស្រព



SAR <១៥: គុណភាពខ្ពស់ មានសូដ្យូមតិច



SAR=១៥-២៥: គុណភាពមធ្យមទៅអន់ មានសូដ្យូមច្រើន



SAR >២៥: មិនសមស្របសម្រាប់ការស្រោចស្រព មានសូដ្យូមច្រើនណាស់។

ឥទ្ធិពលនៃការពន្លិចទឹកទៅលើជាតិប្រៃ
ការពន្លិចទឹកមានឥទ្ធិពលចំនួន ២ ទៅលើជាតិប្រៃ :


ការកើនឡើងនៃ EC ដោយសារតែការកើនឡើងនៃភាពរលាយរបស់អំបិល និងរេដុកម្មនៃ Fe និង Mn ពី
សមាសធាតុមិនសូវរលាយ ទៅជាសមាសធាតុរលាយ។



ការជ្រាបទឹកចុះ (ជម្រាបឈរ) ទៅក្នុងដីកើតឡើងជាប្រចាំ ដោយសារតែការស្រោចស្រព។ ប្រសិនបើ EC
នៅក្នុងទឹកស្រោចស្រព លើសពី EC នៅក្នុងសូលុយស្យុងដី, កំហាប់អំបិលនៅក្នុងដី នឹងមានការកើនឡើង។

មូលហេតុនៃការពុលជាតិប្រៃ
ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនៅលើដីប្រៃ ភាគច្រើនត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារកម្រិតដ៏ខ្ពស់នៃអំបិល
រលាយ (NaCl) ដែលបណ្តាលអោយមានការពុលអ៊ីយ៉ុង, អតុល្យភាពនៃអ៊ីយ៉ុង និងភាពអន់ថយនៃតុល្យភាព
ទឹក។ នៅលើដីបាស ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ភាគច្រើនត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយសារ pH ខ្ពស់ និង
កំហាប់ HCO3- ខ្ពស់។

មូលហេតុចំបងៗធ្វើអោយមានជាតិប្រៃ រឺជាតិបាស :
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ការអនុវត្តន៍ការស្រោចស្រពខ្សោយ រឺទឹកស្រោចស្រពមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងឆ្នាំ រឺរដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់តិច



រំហួតខ្ពស់



ការកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិប្រៃនៅក្នុងទឹកក្រោមដី



ការជ្រាបចូលនៃទឹកប្រៃនៅតាមតំបន់ឆ្នេរ។

ការកើតឡើងនៃជាតិប្រៃ
ដីដែលរងគ្រោះដោយសារអំបិល អាចត្រូវបានបែងចែកជាក្រុម ដូចខាងក្រោម


ដីប្រៃ (EC >៤ dS/m, ESP <១៥ ភាគរយ, pH <៨.៥),



ដីបាស-ប្រៃ (EC =4 dS/m, ESP >១៥ ភាគរយ, pH ប្រហែល ៨.៥)



ដីបាស (EC <៤ dS/m, ESP >១៥ ភាគរយ, pH >៨.៥, SAR >១៥)។
ឧទាហរណ៍នៃដីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារអំបិល រួមមាន ៈ



ដីប្រៃតំបន់ឆ្នេរ (រាលដាលតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន)



ដីប្រៃអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត (ឧទាហរណ៍ ដីសណ្តរទន្លេមេគង្គ ប្រទេសវៀតណាម)



ដីដែលស្ថិតនៅចន្លោះពីភាពណឺតទៅភាពអាល់កាឡាំងប្រៃ (neutral to alkaline saline soils) ដីបាសប្រៃ (saline-sodic soils) និងដីបាសដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសមុទ្រ (ឧទាហរណ៍ ប្រទេសឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន
បង់ក្លាដេស)



ដីខ្សាច់អាស៊ីតប្រៃ (acid sandy saline soils) (តំបន់កូរ៉ាតនៅភាគឥសាននៃប្រទេសថៃ)។

យុទ្ធសាស្រ្តបង្ការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជាតិប្រៃ
ការគ្រប់គ្រងជាតិប្រៃ រឺជាតិបាស ត្រូវតែរួមបញ្ចូលនូវបន្សំនៃវិធានការណ៍ជាច្រើន។ ជម្រើសសំខាន់ៗ រួមមាន
ដូចខាងក្រោម :


ប្រព័ន្ធដាំដុះ : នៅក្នុងប្រព័ន្ធដាំដុះដំណាំស្រូវតំបន់ខ្ពង់រាប, ត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅដាំដំណាំស្រូវទ្វេរដង ប្រសិនបើមាន
ទឹកគ្រប់គ្រាន់ ហើយអាកាសធាតុអនុគ្រោះ។ បន្ទាប់ពីជាតិប្រៃត្រូវបានបង្ហូរច្រោះ គំរូនៃការដាំដុះដែលរួមបញ្ចូល
ដំណាំស្រូវជាមួយការដាំដុះដំណាំដទៃទៀតដែលធន់ទ្រាំនឹងជាតិប្រៃ (ឧទាហរណ៍ ពពួកសណ្តែក ដូចជា ស្នោ
រឺ clover) ត្រូវតែអនុវត្តអោយបានច្រើនឆ្នាំ។



ពូជ : ដាំដុះពូជដែលធន់ទ្រាំនឹងជាតិប្រៃ (ឧទាហរណ៍ IR2151, ឥណ្ឌូនេស៊ី, IR2151, វៀតណាម, AC69-1,
ស្រីលង្កា, IR6, ប៉ាគីស្ថាន, CSR10, ឥណ្ឌា, Bicol, ហ្វីលីពីន)។



ការគ្រប់គ្រងទឹក : ពន្លិចទឹកស្រែរយៈពេល ២-៤ សប្តាហ៍ មុនពេលដាំដុះស្រូវ។ កុំប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រព
ដែលមានជាតិបាស រឺប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចស្រពឆ្លាស់គ្នា ម្តងទឹកដែលមានជាតិបាស និងម្តងទឹកដែលមិនមាន
ជាតិបាស។ បង្ហូរច្រោះដីបន្ទាប់ពីការដាំដុះ តាមរយៈការពន្លិចទឹកបង្អាក់ ដើម្បីបណ្តេញបរិមាណអំបិលដ៏ច្រើន
លើសលប់ចេញ។ ប្រមូល និងស្តុកទឹកភ្លៀងទុក សម្រាប់ការស្រោចស្រពទៅលើដំណាំរដូវប្រាំង (ឧទាហរណ៍
ដោយការបង្កើតជាអាងស្តុកទឹក)។ នៅតាមតំបន់ឆ្នេរ, ត្រូវទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃទឹកប្រៃ។
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ការគ្រប់គ្រងជី : ប្រើប្រាស់ Zn (៥-១០ គីឡូក្រាម Zn ក្នុងមួយហិចតា) ដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះ Zn
(ចំណុច ២.៤)។ ប្រើប្រាស់ N, P និង K ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់។ ការប្រើប្រាស់ K (ចំណុច ២.៣) មាន
សារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះវាធ្វើអោយសមាមាត្រនៃ K:Na, K:Mg និង K:Ca នៅក្នុងរុក្ខជាតិ មានលក្ខណៈ
កាន់តែប្រសើរឡើង។ ប្រើប្រាស់អាម៉ូញ៉ូមស៊ុលហ្វាតជាប្រភពនៃ N ហើយប្រើប្រាស់ N ជាជីបាចបំប៉ននៅ
ដំណាក់កាលលូតលាស់គ្រោះថ្នាក់ (ចំណុច ២.១) (ការប្រើប្រាស់ N ជាជីទ្រាប់បាតនៅលើដីបាស និងដី
អាស៊ីត គឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេ)។ នៅក្នុងដីបាស ការជំនួស Na ដោយ Ca (តាមរយៈការប្រើប្រាស់
gypsum) អាចកាត់បន្ថយភាពសេរីរបស់ P ហើយធ្វើអោយតម្រូវការជី P មានការកើនឡើង។



ការគ្រប់គ្រងសារធាតុសរីរាង្គ : ការកែលម្អដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុសរីរាង្គ បានជួយសម្រួលដល់ការកែប
្រែដីបាស តាមរយៈការបង្កើនសម្ពាធ CO2 មួយផ្នែក និងការធ្វើអោយ pH ធ្លាក់ចុះ។ ប្រើប្រាស់ចំបើងដើម្បី
ប្រើប្រាស់ K សារជាថ្មី។ ប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គដែលបានមកពីកសិដ្ឋាន។

ការព្យាបាលទៅលើការពុលជាតិប្រៃ
ជម្រើសនៃការព្យាបាលទៅលើការពុលជាតិប្រៃ មាន :


ដីប្រៃ : ជាតិប្រៃអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយតែតាមរយៈការបង្ហូរច្រោះជាមួយទឹកស្រោចស្រពដែលមិនមានអំបិល
តែប៉ុននោះ។ ដោយសារតែដំណាំស្រូវមានប្រព័ន្ធឫសរាក់, មានតែដីស្រទាប់លើ (០-២០ សង់ទីម៉ែត្រ) តែប៉ុ
ននោះដែលទាមទារអោយមានការបង្ហូរច្រោះយកជាតិប្រៃចេញ។ ការចំណាយ អំណោយផលទឹកសមស្រប
និងលក្ខណៈអ៊ី្រដូលីក និងលក្ខណៈរូបសាស្រ្តរបស់ដី បានកំណត់ពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃការបង្ហូរច្រោះ។ ដើម្បី
កាត់បន្ថយកម្រិតជាតិប្រៃនៅក្នុងដីប្រៃ កម្រិតនៃភាពចម្លងអគ្គិសនី (electrical conductivity) នៅក្នុងទឹក
ស្រោចស្រព គួរតែ <០.៥ dS/m។ នៅកន្លែងដែលទឹកផ្ទៃខាងលើ (surface water) ដែលមានគុណភាពល្អ
ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ (EC ប្រហែល 0) បរិមាណទឹកដែលត្រូវការ ដើម្បីបន្ថយ ECe អោយមកដល់កម្រិត
គ្រោះថ្នាក់ ECc អាចត្រូវបានគណនាដូចខាងក្រោម ៈ
Aiw = Asat [(ECe /ECc) + ១]
ដែល Aiw ជាបរិមាណទឹកស្រោចស្រព (គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ) ដែលត្រូវបន្ថែមក្នុងអំឡុងពេលស្រោចស្រព និង
Asat គឺជាបរិមាណទឹក (គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ) នៅក្នុងដីក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌឆ្អែតទឹក។
ឧទាហរណ៍, ដើម្បីបន្ទាប ECe ដើម = ១៦ dS/m អោយមកត្រឹម ៤ dS/m នៅក្នុងផ្នែកខាងលើកម្រាស់
២០ សង់ទីម៉ែត្រនៃដីល្បាយឥដ្ឋ (Asat = ៨-៩ សង់ទីម៉ែត្រ) គេត្រូវស្រោចស្រពទឹកសាបប្រហែល ៤០
សង់ទីម៉ែត្រ។ ការហូរច្រោះខាងក្រោមផ្ទៃដី មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្ហូរច្រោះអំបិលចេញពីដី ដែលមាន
វាយនភាពឥដ្ឋ។



ដីបាស : ប្រើប្រាស់ជីបស៊ូម (CaSO4) ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឆ្អែត Na របស់ដី។
ប្រើប្រាស់ K សម្រាប់បាញ់ទៅលើស្លឹកនៅចុងដំណាក់កាលបែកគុម្ព និងដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ
ជាពិសេសក្នុងករណីដែលពូជមិនសូវធន់ទ្រាំ ត្រូវបានគេដាំដុះនៅលើដីប្រៃ។
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ឧបសម័្ពន្ធ

ការគ្រប់គ្រងតាមវាលស្រែនៃដំណាំស្រូវ
ការគ្រប់គ្រងដំណាំដែលមានគុណភាពខ្ពស់ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីទាញយកប្រាក់ចំណូលអតិបរមា
ចេញពីការគ្រប់គ្រងតាមទីកន្លែងជាក់លាក់។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ការពង្រាបដីអោយបានសមស្រប បានកាត់បន្ថយនូវតម្រូវការទឹក និងធានានូវការលូតលាស់ស្មើៗគ្នា
ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង។
(b) គ្រាប់ពូជមានគុណភាពល្អដែលមានអត្រាដំណុះខ្ពស់ បានកាត់បន្ថយនូវតម្រូវការរបស់គ្រាប់ពូជ និងធ្វើ
អោយសំណាបមានសុខភាពល្អប្រកបដោយភាពមាំមួន។
(c) ចំពោះដំណាំស្រូវសន្ទូង អាយុសំណាបសមស្របបំផុត គឺប្រហែល ១៤-១៨ ថ្ងៃ ដោយមាន ១-២ សំណាប
ក្នុងគុម្ព រីឯសំណាបចាស់វិញ ≥ ២១ ថ្ងៃ អាចត្រូវការ ២-៣ សំណាបក្នុងមួយគុម្ព។
(d) ការអភិវឌ្ឍន៍ស្លឹកបានល្អបំផុត អាចទទួលបានតែនៅពេលដែលមានដង់ស៊ីតេដាំដុះសមស្របតែប៉ុននោះ
ដោយមានចន្លោះគុម្ព ១៦-២៣ សង់ទីម៉ែត្រ ចំពោះស្រូវសន្ទូង និង ៨០-១២០ គីឡូក្រាម នៃគ្រាប់ពូជ
ក្នុងមួយហិចតា ចំពោះស្រូវពង្រួសដោយប្រើគ្រាប់សើម។
(e) រុក្ខជាតិចង្រៃដុះប្រជែងយកទឹក ទីកន្លែង និងសារធាតុចិញ្ចឹមជាមួយដំណាំស្រូវ ហើយនាំអោយទិន្នផល
	ធ្លាក់ចុះ។
(f)

ការត្រួតពិនិត្យទៅលើកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ បានសន្សំថវិកា ពីព្រោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មអាច
ត្រូវបានកាត់បន្ថយ តាមរយៈវិធានការណ៍ចម្រុះការពារដំណាំ។

(g) ការដួលដើម អាចត្រូវបានចៀសវាង តាមរយៈការគ្រប់គ្រង N អោយបានត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលវេលា
សមស្រប ដោយការប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក ដើម្បីធ្វើអោយការផ្គត់ផ្គង់ N មានលក្ខណៈសមស្រប
ជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ដំណាំ និងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមប្រកបដោយតុល្យភាព ដូចនេះវាបង្កើន
កម្លាំង និងភាពធន់ទ្រាំរបស់រុក្ខជាតិទប់ទល់ទៅនឹងការដួលដើម។

A-2

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)
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A-3

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម : កូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា
ការផ្គត់ផ្គង់សារធាតុចិញ្ចឹម N, P និង K ដែលមានស្រាប់របស់ដី អាចត្រូវបានវាស់វែង តាមរយៈទិន្នផលគ្រាប់
នៅក្នុងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា ០ N, ០ P និង ០ K។

ចំណងជើងរូបថត
(a) បង្កើតជាកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា (ទំហំ ៥ ម៉ែត្រ - ៥ ម៉ែត្រ) នៅតាមបណ្តោយ (ជ្រុងដែលវែង)
របស់វាលស្រែ មិនមែននៅកាច់ជ្រុងស្រែទេ
(b) កសាងភ្លឺដែលមានកម្ពស់ ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ ដើម្បីចៀសវាងការចូលលាយឡំគ្នានៃជី។
(c) ភ្លឺស្រែដូចគ្នាចំនួន ២ បានកាត់បន្ថយការចូលលាយឡំគ្នានៃជីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ហើយភ្លឺស្រែទាំង
នោះ ទាមទារអោយមានការថែទាំអោយបានល្អក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវដាំដុះទាំងមូល។
(d) ការស្រោចស្រពត្រូវបានធ្វើឡើងអោយបានសមស្របសម្រាប់កូនស្រែនីមួយៗ

ដោយចៀសវាងនូវការ

ហូរចូលរបស់ទឹកតាមកូនស្រែទាំងអស់ ដែលអាចធ្វើអោយមានការលាយឡំគ្នានៃជី។
(e) កូនស្រែ ០ N ដែលត្រូវបង្កើតឡើងបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងស្រែរបស់កសិករនៅពាក់កណ្តាលរដូវដាំដុះ។
(f)

ការបាចជីបប
ំ ន
៉ N អោយត្រម
ឹ ត្រវូ ទៅតាមពេលវេលា និងក្នង
ុ បរិមាណសមស្រប គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់
នៅក្នុងកូនស្រែ ០ P និង ០ K ដើម្បីធានាថា N មិនបានកម្រិតទៅលើការលូតលាស់ឡើយ។

(g) កូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នាដែលមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះ ដោយមានការលូតលាស់ខុសគ្នាស្រឡះនៅ
ពេលប្រៀបធៀបជាមួយស្រែកសិករដែលនៅក្បែរនោះ។
(h) នៅពេលពេញវ័យគ្រប់លក្ខណៈ ត្រូវប្រមូលផលដើមស្រូវទាំងអស់ពីតំបន់កណ្តាលដែលមានផ្ទៃ ៥ ម៉ែត្រ
ក្រឡា ហើយចៀសវាងប្រមូលផលដើមស្រូវដែលនៅក្នុងជួរខាងៗ។ ត្រូវប្រមូលយកគ្រាប់ស្រូវទាំងអស់
ចេញពីកន្សោមផ្កាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន បន្ទាប់មកទៀតសំងួត និងថ្លឹងទម្ងន់គ្រាប់ស្រូវ។

A-4

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)
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A-5

ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម : តារាងពណ៌ស្លឹក (LCC)
ពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ជី N ក្នុងអំឡុងរដូវកាលដាំដុះ អាចត្រូវបានកែលម្អតាមរយៈការវាយតម្លៃទៅលើ
ស្ថានភាព N របស់រុក្ខជាតិដោយប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក។
កត់សំគាល់ : បន្ទះនៃតារាងពណ៌ស្លឹកគំរូថ្មីដែលមានចំនួន ៤ បន្ទះ ត្រូវបានដាក់តម្លៃលេខ ២, ៣, ៤ និង ៥
ដូចនេះតម្លៃគ្រោះថ្នាក់របស់វា គឺស្របគ្នាទៅនឹងតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រើជាមួយនឹងតារាងពណ៌ស្លឹកចាស់។
ចំពោះតារាងពណ៌ស្លឹកគំរូរបស់ IRRI ជាមួយពូជស្រូវភាគច្រើន ពណ៌ស្លឹកដែលត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងតារាងទី
៧-៩ គឺស្របគ្នាជាមួយតម្លៃតារាងពណ៌ស្លឹកដូចខាងក្រោម :
 ពណ៌បៃតងខ្ចី = តម្លៃលេខ ៣ នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក
 ចន្លោះកណ្តាល = តម្លៃលេខ ៣.៥ នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក (តម្លៃកណ្តាលនៃ ៣ និង ៤)
 ពណ៌បៃតង = តម្លៃលេខ ៤ នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក។

ចំណងជើងរូបថត
(a) រុក្ខជាតិមានកង្វះ N នៅក្នុងស្រែនេះដោយមិនមានការប្រើប្រាស់ជី
(b) នេះត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈខ្នាតនៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក ពីព្រោះស្លឹកមានពណ៌លឿងខ្ចី ដែលពណ៌នេះ
ស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទះលេខ ២ និង លេខ ៣
(c), (d) នៅកម្រិតជី N ទាប រូបរាងរបស់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈល្អជាងមុន ប៉ុន្តែអំណានពណ៌ស្លឹកទាប
នៅតែបញ្ជាក់ពីកង្វះ N
(e), (f) រុក្ខជាតិមានការអភិវឌ្ឍន៍ល្អ ហើយការលូតលាស់ស្លឹក គឺស្ថិតនៅកៀកនឹងការលូតលាស់ស្លឹកក្នុង
កម្រិតជី N ខ្ពស់ជាងនេះ ខណៈដែលអំណានស្លឹករបស់វាស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទះលេខ ៣ និង បន្ទះលេខ
៤ ដែលជាតម្លៃគ្រោះថ្នាក់ដែលគេជួបប្រទះភាគច្រើននៅលើស្រូវសន្ទូង។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រង N
តាមពេលវេលាជាក់ស្តែង, ជី N តាមធម្មតា គួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់អោយបានឆាប់រហ័សនៅពេលដែល
ពណ៌ស្លឹកធ្លាក់ក្រោម ៣.៥ សម្រាប់ស្រូវសន្ទូង និង ៣ សម្រាប់ស្រូវពង្រួស។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រង N
តាមពេលវេលាថេរ កម្រិតជី N ខ្ពស់ជាងមុន គួរតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ នៅពេលពណ៌ស្លឹកធ្លាក់ចុះជិត
ដល់ ៣ សម្រាប់ស្រូវសន្ទូង និងក្រោម ៣ សម្រាប់ស្រូវពង្រួស។
(g),

(h)

រុក្ខជាតិមានពណ៌ចាស់

ក្នុងកម្រិតជី

N

ខ្ពស់ពេក។

ពណ៌ស្លឹកមានពណ៌បៃតងចាស់ពេក

ហើយចាស់ជាងបន្ទះលេខ ៤ នៅលើតារាងពណ៌ស្លឹក ដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានកង្វះ N។

A-6

តារាងពណ៌ស្លឹកគំរូ LCC

2
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

3

4
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A-7

ដំណាក់កាលលូតលាស់
បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ និងកសិករ គួរតែធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការកំណត់ឈ្មោះទៅតាមតំបន់ សម្រាប់ដំណាក់កាល
លូតលាស់សំខាន់ៗបំផុតរបស់ដំណាំស្រូវ ដើម្បីរៀបចំការប្រើប្រាស់ជីទៅតាមពេលវេលាត្រឹមត្រូវ។

ចំណងជើងរូបថត
វគ្គលូតលាស់មានរយៈពេលខុសៗគ្នាទៅតាមពូជ ហើយអាចស្ថិតនៅចន្លោះពី ៣០ ទៅ ៨០ ថ្ងៃ ចំពោះពូជស្រូវ
ទំនើបដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ ចំពោះពូជស្រូវភាគច្រើន វគ្គបន្តពូជ និងវគ្គទុំ មានរយៈពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
ពោលគឺ ៣០-៣៥ ថ្ងៃ។ ដោយការប្រើប្រាស់តារាងពណ៌ស្លឹក ជី N ភាគច្រើន គួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ
បែងចែកជាការប្រើប្រាស់ ២-៤ ដង ចន្លោះពីដើមដំណាក់កាលបែកគុម្ព និងដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ។
នៅរដូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ រឺចំពោះស្រូវអ៊ីប្រ៊ីត ការប្រើប្រាស់ជី N នៅដំណាក់កាលក្រោយ គួរតែធ្វើឡើងនៅ
ក្នុងដំណាក់កាលចេញកួរ

រហូតដល់ដំណាក់កាលផ្ការីកដំបូង។

ចាប់ពីដំណាក់កាលផ្ការីករហូតដល់ពេល

ប្រមូលផលមានរយៈពេលប្រហែល ៣០ ថ្ងៃ។ ដូចនេះចំពោះស្រូវស្រោចស្រព ចាប់ពីពេលព្រោះគ្រាប់រហូត
ដល់ពេលប្រមូលផល អាចមានរយៈពេលពេលពី ៩០-១៦០ ថ្ងៃ ដោយអាស្រ័យទៅលើពូជ។

A-8

A-9

សំណាប

ដំណាក់កាល
លូតលាស់

រយៈពេល

សន្ទូង

ប្រែប្រួលតាមពូជ

វគ្គលូតលាស់

ចំនួនដើមបែកអតិបរិមា

កំណកំណើតកួរ

៣៥ ថ្ងៃ

វគ្គបង្កើតផល

ចេញផ្កា

៣០ ថ្ងៃ

វគ្គទុំ

ប្រមូលផល

A-10

ពណ៌បៃតងចាស់

ដើមតឿ

ពុំសូវបែកគុម្ព

ពន្យារពេលទុំ

ពណ៌បៃតងព្រលែត

ដើមតឿ

ពុំសូវបែកគុម្ព

វាលស្រែមានពណ៌លឿង

អាសូត (N)

ផូស្វ័រ (P)

ទំហំតូច

តូច

ឆាប់ទុំ

ស្លឹកឈរត្រង់

ស្លឹកខ្លី

ប៉ូតាស្យូម (K)

ធ្វើអោយសំបូរជំងឺ

ប្រព័ន្ធឫសមិនរឹងមាំ

ឆាប់ទុំ និងស្រពោន

ធម្មតា

កំពស់ដើមទាបជាង

មូរស្លឹកមូរ

បៃតងរត់ស្របគ្នា

ម៉ាញេស្យូម(Mg)

ប្រព័ន្ធឫសមិនរឹងមាំ

ស័ង្កសី (Zn)

មិនស្មើគ្នា

មានការដុះលូតលាស់

(បែកគុម្ពយឺត)

ពុំសូវបែកគុម្ព

ស្ពាន់ធ័រ (S)

ពន្យារពេលទុំ

ការបែកគុម្ពថយចុះ

ដើមតឿ

ខាងលើទទួលរងមុន

ឥទ្ធិពលនេះ តែស្លឹកផ្នែក

ពេញ (មិនមានឆ្នូត)

ដូចដែកច្រេះ
មានឆ្នូតពណ៌លឿង និង

ដើមទាំងមូលទទួលរង

មានពណ៌លឿង

ផ្ទៃស្លឹកផ្នែកខាងលើ

ព្រលែត

ដាច់ៗពីគ្នារាយពាស

ដើមតឿ

បាក់ធ្លាក់សំយុង

មានអុចៗពណ៌ត្នោត

មានពណ៌បៃតងតូចៗ

ស្លឹកមានពណ៌ព្រលែត

គែមស្លឹកបាត់បង់ជាតិ
ក្លរូហ្វីល (ស្លោកឬខ្លោច)

តូចៗចន្លោះសរសៃស្លឹក

ស្លឹក បៃតងស្រាល

លេចឡើងនៅលើស្លឹកខ្ចីមុន
មានពណ៌លឿងទឹកក្រូច ដើមនិងស្លឹកទន់

ទៅបៃតងចាស់

ស្លឹកមានពណ៌បៃតង

លេចឡើងនៅលើស្លឹកចាស់មុន

គន្លឹះវិនិច្ឆ័យសំរាប់ធើ្វអត្តសញ្ញាណកម្មទៅលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំស្រូវ
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កាល់ស្យូម(Ca)

ដែក(Fe)

ស្រោចស្រព

ស្រូវស្រោចស្រព

ម៉ង់កាណែស(Mn)

ស្រោចស្រព

កម្រមានចំពោះស្រូវ

កម្រមានចំពោះស្រូវ

កម្រកើតឡើងចំពោះ

ដើមទាបជាងធម្មតា

ងាប់កោសិកា

កើតមាននៅលើដីស្ងួត កើតមាននៅលើដីស្ងួត

ពណ៌ស

ក្លររ៉ូហ្វីល និងមាន

ទាំងមូលបាត់បង់

ក្រោយមកស្លឹក

ក្នុងស្លឹកថយចុះ

បរិមាណក្លរ៉ូហ្វីល

ប្រពន្ធ័ឫសមិនរឹងម៉ាំ

ធ្ងន់ធ្ងរ

ឃើញតែនៅពេលកង្វះ

ស្នាមអុចៗ ដោយការ

ស្លឹកនៅចុងស្លឹក

ស្លេកនៅចន្លោះ

សរសៃទ្រនុងស្លឹក

បៃតងចន្លោះសរសៃ

មានពណ៌លឿង និង

ហើយមានពណ៌លឿង

រោគសញ្ញាអាចមើល

បាត់បង់សារធាតុ

នៅលើស្លឹកលាស់ថ្មី

ចុងស្លឹករមូរ ឬបែក

លេចឡើងនៅលើស្លឹកខ្ចីមុន

ទង់ដែង (Cu)

មានគ្រាប់ស្កកច្រើន

កាត់បន្ថយការបែកគុម្ព

ស្លឹកខ្ចីស្រពោន

ស្លឹកបៃតងខៀវ

ស្នាមស្លឹកពណ៌លឿងៗ

ដួលដើម

ស្រទបស្លឹកស្រូវ

ប័រ (B)

ចំពោះស្រូវស្រោចស្រព

ស៊ីលីស្យូម (Si)

អាចកើតមានដោយកម្រ មានជំងឺច្រើន

ធ្វើអោយមានការ

ស្លឹកទន់បាក់

កួរ មិនអាចចេញពី

ធ្វើអោយដើមទាប

ប្រសិនបើធ្ងន់ធ្ងរ

ងាប់បណ្តូលត្រួយ

ពណ៌ស

ស្លឹកខ្ចីរមូរ ហើយមាន

ផ្នែកខាងចុងរបស់

មិនមានកន្លែងកំនត់

គន្លឹះវិនិច្ឆ័យសំរាប់ធើ្វអត្តសញ្ញាណកម្មទៅលើកង្វះសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំស្រូវ

A-11

រោគសញ្ញានៃកង្វះអាសូត

រុក្ខជាតិមានពណ៌លឿងខ្ចី ហើយមានលក្ខណៈក្រិន។ ស្លឹកចាស់ៗ រឺរុក្ខជាតិទាំងមូល មានពណ៌បៃតងខ្ចី។
ស្លឹកចាស់ៗ ហើយជួនកាល ស្លឹកទាំងអស់ប្រែពណ៌ជាពណ៌បៃតងស្រាល ហើយបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅចុង
ស្លឹក។ ស្លឹកងាប់ដោយសារកង្វះ N ធ្ងន់ធ្ងរ។ ស្លឹកមានទំហំតូច ខ្លី ឈរត្រង់ និងមានពណ៌បៃតងលឿងខ្ចី លើក
លែងតែស្លឹកខ្ចីៗ ដែលមានពណ៌បៃតងជាង។ វាលស្រែទាំងមូលអាចមានពណ៌លឿងខ្ចី។ កង្វះ N កើតឡើង
ជាញឹកញាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗ

ដូចជាដំណាក់កាលបែកគុម្ព

និងដំណាក់កាលកំណ

កំណើតកួរ នៅពេលដែលតម្រូវការ N មានចំនួនច្រើន។ កង្វះ N បណ្តាលអោយការបែកគុម្ពមានការថយចុះ
ស្លឹកមានទំហំតូច ហើយដើមមានកម្ពស់ទាប។ ចំនួនគ្រាប់មានការថយចុះ។ រោគសញ្ញានៃកង្វះ N ដែលអាច
មើលឃើញ អាចមានការភាន់ច្រឡំជាមួយនឹងរោគសញ្ញានៃកង្វះ S (ចំណុច ២.៥) ប៉ុន្តែ កង្វះ S មិនសូវ
កើតមានទេ និងប៉ះពាល់ដំបូងទៅលើស្លឹកខ្ចីៗ រឺស្លឹកទាំងអស់នៅលើរុក្ខជាតិ។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ស្លឹកមានពណ៌បៃតងខ្ចី នៅក្នុងកូនស្រែខ័ណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នា 0 N ពីព្រោះជីមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឡើយ
(b) ស្លឹករបស់រុក្ខជាតិដែលខ្វះ N មានពណ៌បៃតងស្រាល រាងរៀវ និងមានទំហំតូច
(c) ការបែកគុម្ពមានការថយចុះ នៅកន្លែងដែលខ្វះ N
(d) ការបែកគុម្ពមានចំនួនច្រើននៅកន្លែងដែលជី N ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់។

A-12

(b)

GasUt

(a)

(c)

(d)
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A-13

រោគសញ្ញានៃកង្វះផូស្វ័រ

រុក្ខជាតិក្រិនមានពណ៌បៃតងចាស់ ដោយមានស្លឹកឈរត្រង់ ហើយការបែកគុម្ពមានការថយចុះ។
រុក្ខជាតិដែលខ្វះ N មានលក្ខណៈក្រិន ហើយការបែកគុម្ពមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ស្លឹកមានរាងរៀវ ខ្លី
ឈរត្រង់ និងមានពណ៌បៃតងចាស់។ ដើមស្តើង ហើយវែងខ្ពស់ ហើយការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈ
យឺតយ៉ាវ។ ចំនួនស្លឹក កួរ និងគ្រាប់ក្នុងកួរ ក៏មានការថយចុះផងដែរ។ ស្លឹកខ្ចីៗមានសុខភាពល្អ ប៉ុន្តែស្លឹកចាស់ៗ
ប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោត ហើយងាប់។ ភាពពេញវ័យត្រូវបានពន្យារពេល (ជាញឹកញាប់ប្រហែល ១ សប្តាហ៍
រឺលើសពីនេះ)។

នៅពេលដែលកង្វះ

P

មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ

រុក្ខជាតិអាចនឹងមិនចេញផ្កាទាល់តែសោះ។

ពណ៌ក្រហម និងពណ៌ស្វាយ អាចបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្លឹក ប្រសិនបើពូជនោះមាននិន្នាការបង្កើតជាតិពណ៌
anthocyanin។ ស្លឹកមានពណ៌បៃតងស្លេក នៅពេលដែលកង្វះ P និង N (ចំណុច ២.១) កើតឡើងនៅពេល
ដំណាលគ្នា។ កង្វះ P ល្មមៗ គឺមានភាពពិបាកក្នុងការកត់សំគាល់នៅក្នុងវាលស្រែ។ កង្វះ P ជាញឹកញាប់
មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃសារធាតុចិញ្ចឹមដទៃទៀត ដូចជា ការពុលដែកនៅ pH ទាប (ចំណុច
២.១៣), កង្វះ Zn (ចំណុច ២.៤), កង្វះដែក (ចំណុច ២.៩) និងការពុលជាតិប្រៃ (ចំណុច ២.១៨)
នៅក្នុងដីអាល់កាឡាំង។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ការបែកគុម្ពមានការថយចុះនៅកន្លែងដែលខ្វះ P
(b) សូម្បីតែនៅកន្លែងដែលមិនសូវខ្វះ P ដើមមានលក្ខណៈស្តើង ហើយវែង ហើយការអភិវឌ្ឍន៍របស់រុក្ខជាតិ
មានភាពយឺតយ៉ាវ
(c), (d) រុក្ខជាតិក្រិន តូច និងឈរត្រង់ បើប្រៀបធៀបជាមួយរុក្ខជាតិធម្មតា។

A-14

pUsV½r
(a)

(b)

(c)

(d)
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A-15

រោគសញ្ញានៃកង្វះប៉ូតាស្យូម

រុក្ខជាតិដែលមានពណ៌បៃតងចាស់ មានគែមស្លឹកពណ៌ប្រផេះលឿង រឺចំណុចអុចៗ ពណ៌ប្រផេះចាស់នៃការងាប់
ជាលិកា ដែលលេចឡើងដំបូងនៅលើចុងស្លឹកចាស់ៗ។

នៅពេលខ្វះ K ធ្ងន់ធ្ងរ ចុងស្លឹកមានពណ៌ត្នោតលឿង។ រោគសញ្ញាលេចឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកចាស់ៗ បន្ទាប់មក
តាមបណ្តោយគែមស្លឹក

ហើយចុងក្រោយនៅលើគល់ស្លឹក។

ស្លឹកដែលនៅខាងលើមានប្រវែងខ្លី

ស្រពោន

សំយ៉ុងចុះ និងមានពណ៌បៃតងចាស់។ ស្លឹកចាស់ៗប្រែពណ៌ពីពណ៌លឿង ទៅពណ៌ត្នោត ហើយប្រសិនបើកង្វះ
K មិនត្រូវបានកែតម្រូវទេ ការប្រែពណ៌នឹងលេចឡើងបន្តិចម្តងៗនៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។ គែម និងចុងស្លឹក អាចមាន
សភាពស្ងួតក្រៀម។

ស្នាមឆ្នូតៗពណ៌លឿងអាចលេចឡើងតាមបណ្តោយសរសៃស្លឹក

ហើយស្លឹកដែលនៅ

ទាបៗ ប្រែក្លាយជាស្រពោនសំយ៉ុងចុះ។ រោគសញ្ញានៅលើស្លឹកនៃកង្វះ K (ជាពិសេស ការលេចឡើងនៃគែម
ស្លឹកដែលមានពណ៌ត្នោតលឿង)

មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺវីរុសទុងគ្រោ

(tungro

virus disease)។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនដូចកង្វះ K ទេ ទុងគ្រោ (tungro) លេចឡើងនៅជាកន្លែង
មួយដុំៗនៅក្នុងវាលស្រែ ដែលប៉ះពាល់ទៅលើគុម្ពស្រូវមួយៗ ជាជាងប៉ះពាល់ទៅលើស្រែទាំងមូល។ នៅពេល
ដែលកង្វះ K មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចំណុចអុចៗពណ៌ត្នោតច្រេះ បានលេចឡើងនៅលើចុងស្លឹកចាស់ៗ ហើយ
ក្រោយមកទៀត រីករាលដាលពាសពេញស្លឹកទាំងមូល ដែលបន្ទាប់មកទៀត ប្រែទៅជាពណ៌ត្នោត ហើយក្លាយ
ទៅជាស្ងួតក្រៀម។ ចំណុចអុចៗមិនស្មើគ្នានៃការងាប់ជាលិកា ក៏អាចលេចឡើងនៅលើកួរស្រូវផងដែរ។

ចំណងជើងរូបថត
(a), (b), (c) គែម និងចុងស្លឹកមានពណ៌ត្នោតលឿង ហើយស្ងួតក្រៀម នៅពេលខ្វះ K
(d) រុក្ខជាតិងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារកត្តាចង្រៃ និងជំងឺ ហើយការឆ្លងជំងឺបន្ទាប់បន្សំកើតឡើងជា
ញឹកញាប់។
(e) ការរមូរស្លឹកអាចកើតមានឡើង។
(f)

ស្រូវអ៊ីប្រ៊ីតបង្កើតជីវម៉ាសបានច្រើន ដូចនេះហើយ វាមានតម្រូវការ K ខ្ពស់ជាជាងតម្រូវការ K របស់ស្រូវ
ដែលមានពូជសុទ្ធ ( inbred rice) ដែលនាំអោយរោគសញ្ញានៃកង្វះ K អាចកើតឡើងដំបូងទៅលើស្រូវ
អ៊ីប្រ៊ីត (ឆ្វេង) ជាជាងទៅលើស្រូវ ដែលមានពូជសុទ្ធ (inbred rice) (ស្តាំ)។

(g) ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ ត្រូវបានកម្រិតនៅពេលគ្មានវត្តមាន K។
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A-17

រោគសញ្ញានៃកង្វះស័ង្កសី

ស្លឹកដែលស្ថិតនៅក្រោមៗនៃរុក្ខជាតិក្រិន ប្រែក្លាយជាស្រពោនសំយ៉ុងស្លឹកចុះ ហើយស្ងួតដោយមានចំណុច
អុចៗ និងស្នាមឆ្នូតៗពណ៌ត្នោតលាយប្រផេះ នៅ ២-៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីស្ទូង។

រោគសញ្ញាលេចឡើងនៅ ២-៤ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីស្ទូង ដោយមានការលូតលាស់មិនស្មើគ្នា ហើយមានគុម្ពស្រូវ
អន់ៗម្តុំៗ នៅក្នុងវាលស្រែ ប៉ុន្តែដំណាំអាចត្រឡប់មកភាពដើមវិញដោយគ្មានការធ្វើអន្តរាគមន៍។ នៅពេលដែល
កង្វះ Zn មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ការបែកគុម្ពមានការថយចុះ និងអាចឈប់បែកគុម្ពទាំងស្រុងតែម្តង ហើយពេល
វេលាដើម្បីអោយដំណាំពេញវ័យ អាចមានការកើនឡើង។ ចំពោះដំណាំស្រូវ កង្វះ Zn ក៏អាចបង្កើននិប្ផលភាព
(ភាពអារ) របស់កន្សោមផ្កា (spikelet sterility) ផងដែរ។ ទ្រនុងស្លឹក ជាពិសេសទ្រនុងស្លឹកដែលនៅក្បែរ
គល់ស្លឹកខ្ចីៗ មានការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល។ ស្លឹកបាត់បង់នូវភាពរឹងមាំ ហើយប្រែពណ៌ជាពណ៌ត្នោត ដោយសារ
ស្នាមឆ្នូតៗ និងស្នាមជាំពណ៌ត្នោតបានលេចឡើងនៅលើស្លឹកក្រោមៗ, រីកធំឡើងៗ ហើយរាលដាលរួមគ្នា។
ជួនពេលខ្លះ ខ្សែបន្ទាត់ពណ៌សបានលេចឡើងនៅតាមទ្រនុងស្លឹក។ ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ មានលក្ខណៈ
ក្រិន ហើយទំហំផ្ទៃស្លឹកត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន កង្វះ Zn គឺជាមូលហេតុនៃបញ្ហា “Akagare
Type II” នៅលើដំណាំស្រូវ។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ស្រែដែលមានការលូតលាស់មិនស្មើគ្នារបស់រុក្ខជាតិក្រិន (ដីនៅផ្នែកខាងមុខ)
(b) ការបែកគុម្ពមានការថយចុះ ស្លឹកមានសភាពស្រពោនសំយ៉ុងចុះ ហើយស្ងួតក្រៀម
(c), (d) រូបរាងរបស់ចំណុចអុចៗ និងស្នាមឆ្នូតៗពណ៌ត្នោតប្រផេះ។
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A-19

រោគសញ្ញានៃកង្វះស្ពាន់ធ័រ

រុក្ខជាតិមានពណ៌បៃតងស្លេក ស្លឹកខ្ចីៗមានពណ៌បៃតងស្រាល។
ផ្ទុយជាមួយនឹងកង្វះ N (ចំណុច ២.១) ដែលស្លឹកចាស់ៗត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់មុន, កង្វះ S បណ្តាល
អោយរុក្ខជាតិទាំងមូលមានពណ៌លឿង ហើយការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលកាន់តែមើលឃើញច្បាស់នៅលើស្លឹកខ្ចីៗ
ដែលចុងស្លឹករបស់វាអាចមានការងាប់ជាលិកា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនមានការងាប់ជាលិកាស្លឹក
នៅលើស្លឹកក្រោមៗនៃប្រភេទដែលកើតឡើងទៅលើរុក្ខជាតិដែលខ្វះ N ទេ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើប្រៀបធៀប
ជាមួយកង្វះ N ស្លឹកមានពណ៌លឿងស្លេកជាង នៅលើរុក្ខជាតិដែលខ្វះ S។ ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃកង្វះ S
ទៅលើទិន្នផលមានលក្ខណៈច្បាស់ជាង

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំ

រោគសញ្ញា

គួរតែត្រូវបានរកឃើញ និងកែតម្រូវអោយបានឆាប់។ កង្វះ S ជាញឹកញាប់មិនត្រូវបានគេរករោគវិនិច្ឆ័យអោយ
បានត្រឹមត្រូវនោះទេ ពីព្រោះជួនពេលខ្លះ រោគសញ្ញានៅលើស្លឹកអាចមានការភាន់ច្រឡំជាមួយកង្វះ N។ រោគ
សញ្ញា និងឥទ្ធិពលដទៃទៀតទៅលើការលូតលាស់មាន


ការលូតលាស់យឺត ហើយកម្ពស់ដើមមានការថយចុះ



ចំនួននៃដើមបែកមានការថយចុះ



ការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពពេញវ័យរបស់រុក្ខជាតិ ត្រូវបានពន្យារពេល ១-២ សប្តាហ៍។

ចំណងជើងរូបថត
(a), (b) ស្លឹកមានពណ៌លឿងស្លេក ដោយសារតែការប្រែពណ៌ទៅជាលឿងរបស់ស្លឹកខ្ចីៗ ហើយកម្ពស់ដើម
និងការបែកគុម្ព មានការថយចុះ
(c), (d) ការបាត់បង់ជាតិពណ៌បៃតង គឺអាចត្រូវបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅលើស្លឹកខ្ចីៗ ដែលចុងនៃស្លឹក
ខ្ចីៗទាំងនោះ អាចមានការងាប់ជាលិកា។
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A-21

រោគសញ្ញានៃកង្វះស៊ីលីស្យូម

ដើម និងស្លឹកទន់ ស្រពោនសំយ៉ុងចុះ។
ស្លឹកប្រែជាទន់ ហើយស្រពោនសំយ៉ុងចុះ។ នេះបានបង្កើននូវការបាំងពន្លឺទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមក ដែលបាន
កាត់បន្ថយនូវសកម្មភាពរស្មីសំយោគ និងធ្វើអោយទិន្នផលគ្រាប់មានការថយចុះ។ ការកើនឡើងនៃជំងឺនានា
ដូចជាជំងឺខ្នារអំបោះត្នោត (បង្កឡើងដោយ Pyricularia oryzae) រឺជំងឺអុចត្នោត (បង្កឡើងដោយ Helminthosporium oryzae)។ កង្វះ Si ធ្ងន់ធ្ងរ បានកាត់បន្ថយចំនួនកួរក្នុងមួយម៉ែត្រក្រឡា និងចំនួនគ្រាប់ពេញ
ក្នុងមួយកួរ។ រុក្ខជាតិដែលខ្វះ Si ងាយទទួលរងនូវការដួលដើមណាស់។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងជំងឺមានការថយចុះ ដូចជា ជំងឺបង្កដោយ Bipolaris oryzae
(b) ស្លឹកស្រពោនសំយ៉ុងចុះ (ឆ្វេង) ប្រៀបធៀបជាមួយស្លឹកស្រូវធម្មតា (ស្តាំ)
(c) ជំងឺអុចត្នោតនៅលើស្លឹក
(d) នៅលើដីសរីរាង្គ ក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា ដំណាំស្រូវដែលត្រូវបានព្យាបាលតាមរយៈការកែលម្អ Si មានលក្ខណៈ
ធន់ទ្រាំខ្លាំងទៅនឹង Bipolaris oryzae និង Pyricularia grisea (ស្រែដែលមានពណ៌ស្រាល)
បើប្រៀបធៀបជាមួយស្រែដែលមិនបានព្យាបាល (ស្រែដែលមានពណ៌ចាស់) - Elsevier Science
(១៩៩៧)។
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A-23

រោគសញ្ញានៃកង្វះម៉ាញេស្យូម

ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលដោយប្រែទៅជាពណ៌លឿងទុំនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក នៅលើស្លឹកចាស់ៗ។
រុក្ខជាតិដែលខ្វះ Mg មានពណ៌ស្លេក ដោយមានការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹកដែលលេច
ឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកចាស់ៗ ហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅលើស្លឹកខ្ចីៗ នៅពេលដែលកង្វះនោះមានសភាពកាន់
តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ។ ពណ៌បៃតងលេចឡើងជា “ ខ្សែនៃគ្រាប់អង្កាំ ” បើប្រៀបធៀបជាមួយកង្វះ K ដែលឆ្នូតពណ៌បៃតង
និងលឿងស្ថិតនៅស្របគ្នានៅលើស្លឹក (ចំណុច ២.៣)។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរ ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល ប្រែពណ៌
ទៅជាពណ៌លឿងខ្ចី ហើយចុងក្រោយប្រែក្លាយជាងាប់ជាលិកាស្លឹកនៅលើស្លឹកចាស់ៗ។ រោគសញ្ញា និងឥទ្ធិពល
ដទៃទៀតនៃកង្វះ Mg មាន


ចំនួនកន្សោមផ្កា និងទម្ងន់ ១០០០ គ្រាប់ មានការថយចុះ



គុណភាពគ្រាប់មានការថយចុះ (ភាគរយនៃស្រូវដែលត្រូវបានកិន, ប្រូតេអ៊ីន និងបរិមាណអាមីដុង)



ការពុល Fe អាចមានលក្ខណៈកាន់តែខ្លាំងថែមទៀត នៅពេលដែល Mg ជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាកង្វះ

	សារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនមុខដែលពាក់ព័ន្ធនឹង K, P, Ca និង Mg។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល ដោយប្រែទៅជាពណ៌លឿងទុំនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក ជាទូទៅលេចឡើង
ដំបូងនៅលើស្លឹកចាស់
(b) ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលក៏អាចលេចឡើងនៅលើស្លឹកទង់ជ័យផងដែរ
(c) កង្វះ Mg ក៏អាចត្រូវបានជំរុញ ដោយសារការប្រើប្រាស់ជី K ច្រើន ទៅលើដីដែលមានបរិមាណ Mg
តិច។
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A-25

រោគសញ្ញានៃកង្វះកាល់ស្យូម

បំណែកៗនៃការងាប់ជាលិកាស្លឹកដែលមានការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល រឺចុងស្លឹកខ្ចីៗរមូរចូលគ្នា។
ជាទូទៅ រោគសញ្ញាអាចមើលឃើញតែក្នុងករណីដែលកង្វះ Ca មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុននោះ (ឧទាហរណ៍
ការពិសោធន៍នៅក្នុងផើង និងការពិសោធន៍ដោយការធ្វើអោយមានការប្រើប្រាស់ Ca អស់ទាំងស្រុងពីក្នុងដី)។
ផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹកដែលខ្ចីជាងគេបំផុត ប្រែជាពណ៌ស (បាត់បង់ជាតិពណ៌) រមូរ និងរួញ។ ជាលិកាងាប់
អាចកើតឡើងតាមបណ្តោយគែមសងខាងរបស់ស្លឹក

ហើយចុងក្រោយ

ស្លឹកចាស់ៗ

ប្រែជាពណ៌ត្នោត

ហើយងាប់។ កង្វះ Ca អាចមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងកង្វះ B (ចំណុច ២.១២) ហើយដូចនេះ
ការវិភាគទៅលើជាលិកាស្លឹកអាចទាមទារអោយមាន

ដើម្បីកំណត់ពីភាពខុសគ្នានៃមូលហេតុរបស់រោគសញ្ញា

នោះ។ វាមានការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចទៅលើលក្ខណៈខាងក្រៅរបស់រុក្ខជាតិ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានកង្វះ
Ca ធ្ងន់ធ្ងរ។ កង្វះធ្ងន់ធ្ងរ បានបណ្តាលអោយចំណុចលូតលាស់មានលក្ខណៈក្រិន និងងាប់។

ចំណងជើងរូបថត
(a), (b) រោគសញ្ញាលេចឡើងតែក្នុងករណីដែលកង្វះ Ca មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុននោះ នៅពេលដែលផ្នែក
ខាងចុងនៃស្លឹកដែលខ្ចីបំផុត អាចប្រែជាមានពណ៌សដោយបាត់បង់នូវជាតិក្លរ៉ូភីល។
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A-27

រោគសញ្ញានៃកង្វះដែក

ការប្រែពណ៌ជាពណ៌លឿងនៅតាមចន្លោះសរសៃសក
ឹ្ល និងការបាត់បង់ជាតិករ្ល ភ
ូ៉ ល
ី នៅលើសក
ឹ្ល ដែលលាស់ចញ
េ ។
ស្លឹកទាំងមូល មានការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល ហើយមានពណ៌ស្លេក។ ប្រសិនបើកង្វះ Fe មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ
រុក្ខជាតិទាំងមូលមានការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល ហើយងាប់។ កង្វះ Fe មានសារៈសំខាន់ណាស់នៅលើដីដែលស្ងួ
តហួតហែង ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ត្រូវបាត់ទៅវិញ ក្នុងរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីដាំ។ កង្វះ Fe ធ្វើអោយផលិតកម្ម
សារធាតុស្ងួតមានការថយចុះ កំហាប់ក្លរ៉ូភីលនៅក្នុងស្លឹកមានការថយចុះ ហើយសកម្មភាពអង់ស៊ីមទាក់ទងនឹង
មេតាបូលីសស្ករ មានការថយចុះ។

ចំណងជើងរូបថត
(a) កង្វះដែក គឺជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់នៅលើដីតំបន់ខ្ពង់រាប
(b) ការប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌លឿងនៅតាមចន្លោះស្លឹកនៃស្លឹកដែលលាស់ចេញ
(c) រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈក្រិន និងមានស្លឹកតូចៗ (ឆ្វេង) ប្រសិនកង្វះដែកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។
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A-29

រោគសញ្ញានៃកង្វះម៉ង់កាណែស

ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក ដែលចាប់ផ្តើមពីផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹកខ្ចីៗ។
ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល ដោយប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌បៃតងប្រផេះស្លេក នៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក បានរីករាលដាលពីចង
ុ ស្លក
ឹ រហូតដល់គល់សក
្លឹ ។ បន្ទាបម
់ កទៀត ចំណច
ុ អុចៗពណ៌ត្នោតនៃការងាប់ជាលិកា បានលេចឡើង
ហើយស្លឹកនោះប្រែជាពណ៌ត្នោតចាស់។ ស្លឹកដែលទើបនឹងលាស់ថ្មី មានប្រវែងខ្លី រាងរៀវ និងមានពណ៌បៃតង
ស្រាល។ នៅដំណាក់កាលបែកគុម្ព រុក្ខជាតិដែលខ្វះម៉ង់កាណែស មានប្រវែងខ្លី មានស្លឹកតិច មានទម្ងន់ស្រាល
និងមានប្រព័ន្ធឫសតូចជាងរុក្ខជាតិដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយ Mn ក្នុងបរិមាណគ្រប់គ្រាន់។ រុក្ខជាតិមាន
លក្ខណៈក្រិន ប៉ុន្តែការបែកគុម្ពមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ទេ។ រុក្ខជាតិដែលរងផលប៉ះពាល់មានលក្ខណៈ
ងាយរងគ្រោះទៅនឹងជំងឺអុចត្នោត (បង្កឡើងដោយ Helminthosporium oryzae)។ ដំណាំស្រូវដែលខ្វះ Mn
ជាញឹកញាប់ទទួលរងនូវកង្វះ P។ នៅក្នុងដីដែលមានកង្វះ Mn ផង និង ការពុល Fe ផង ដើមស្រូវដែល
ខ្វះ Mn មានផ្ទុកនូវកំហាប់ដែកដ៏ខ្ពស់ ហើយក៏អាចបង្ហាញពីរោគសញ្ញានៃការប្រែពណ៌ជាពណ៌ប្រផេះ (ចំណុច
២.១៣)។

ចំណងជើងរូបថត
(a) កង្វះម៉ង់កាណែស

គឺជាបញ្ហាមួយដែលភាគច្រើនកើតឡើងទៅលើដំណាំស្រូវដែលដាំដុះនៅតំបន់ខ្ពង់

រាប និងដីសរីរាង្គដែលមានផ្ទុកបរិមាណ Mn ទាប
(b), (c) ស្លឹកត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ ដោយការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក ដែលលេចឡើង
នៅផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹកខ្ចីៗ។

A-30
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(c)
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A-31

រោគសញ្ញានៃកង្វះទង់ដែង

ស្នាមឆ្នូតៗនៃការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល, ស្លឹកមានពណ៌បៃតងជាំ ដែលប្រែជាបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅជិតផ្នែកខាង
ចុងនៃស្លឹក។

ស្លឹកដែលខ្វះ Cu លេចឡើងនូវស្នាមឆ្នូតៗនៃការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល នៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃទ្រនុងស្លឹកដែល
ក្រោយមកទៀត មានការលេចឡើងនូវដំបៅពណ៌ត្នោតចាស់នៅខាងចុងស្លឹក។ ស្លឹកថ្មីៗមិនរលាចេញពីគ្នាទេ
ហើយចុងស្លឹករក្សានូវរូបរាងដូចម្ជុល រីឯគល់ស្លឹកមានសភាពធម្មតា។ ការបែកគុម្ពមានការថយចុះ។ នៅពេល
មានកង្វះ Cu, លទ្ធភាពរស់របស់លំអង (pollen viability) មានការថយចុះដែលបណ្តាលអោយនិប្ផលភាព
(ភាពអារ) របស់កន្សោមផ្កា (spikelet sterility) មានការកើនឡើង ហើយបណ្តាលអោយគ្រាប់ស្រូវស្កកមាន
ចំនួនច្រើន (ត្រូវបានបង្ហាញដោយការវិភាគទៅលើសមាសភាពទិន្នផល)។ ការស្រូបយក Cu ពីសូលុយស្យុងដី
ត្រូវបានបង្អាក់ដោយ Zn ហើយការស្រូបយក Zn ពីសូលុយស្យុងដី ត្រូវបានបង្អាក់ដោយ Cu។

ចំណងជើងរូបថត
(a) កង្វះទង់ដែងភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងដីសរីរាង្គ។
(b) ស្នាមឆ្នូតៗនៃការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល និងដំបៅពណ៌ត្នោតចាស់ អាចកើតឡើងនៅផ្នែកខាងចុងនៃ
ស្លឹកខ្ចីៗ។
(c) ស្លឹកថ្មីៗអាចមានរូបរាងដូចម្ជុល។
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ស៊ុលហ្វីត (Sulfide)

មានជាតិដែកទាប

កើតមាននៅលើដី

ប្រព័ន្ធឫសខ្សោយ
ធ្វើអោយកើតមាន
ជំងឺច្រើន

ឫសពណ៌ខ្មៅ

រោគសញ្ញាស្លឹកស្រដៀង
គ្នា និងកង្វះជាតិដែក

មានការបាត់បង់ក្លរ៉ូហ្វីល
នៅចន្លោះសរសៃស្លឹក
ចំពោះស្លឹកដែលទើបនឹង
លូតចេញ

ជាតិប្រៃ (Salinity)

ដីខ្សាច់មានជាតិប្រៃ

ដីគោកមានជាតិ
សូដ្យូម និងអំបិល
សូដ្យូម

ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត
ជាតិប្រៃ

ដីតំបន់ឆ្នេរមាន
ជាតិប្រៃ។

មានការដុះលូតលាស់
មិនស្មើគ្នា

មានការលូតលាស់
យឺត និងកាត់បន្ថយ
ការបែកគុម្ព

ចុងស្លឹកពណ៌ស

ទង់ដែង (Al)

កើតញឹកញាប់នៅលើដី
ខ្ពង់រាប មានជាតិអាស៊ីត

ឫសដុះលូតលាស់មិន
បានល្អ និងមានសណ្ឋាន
ខុសពីធម្មតាចំពោះពូជ
ដែលមិនធន់ទ្រាំ

ធ្វើអោយស្រូវតឿ ប៉ុន្តែ
ពេលខ្លះមានការបែកគុម្ព
ធម្មតា

សសៃចន្លោះស្លឹក
ពណ៌លឿង ឬទឹកក្រូច

គែមស្លឹកខ្លោច

ចុងស្លឹកងាប់

មានអុចនៅចុងស្លឹក
ពណ៌លឿងទៅស

េលចឡើងនៅលើស្លឹកចាស់មុន

ដែក (Fe)

ជារឿយៗកើតឡើង
ដោយសារកង្វះ
សារធាតុផ្សេងៗទៀត

ពេលមានលិច
ទឹកជាប្រចាំ

មានស្រទាប់ពណ៌
ខ្មៅនៅលើផ្ទៃឫស

ដើមតឿ កាត់បន្ថយ
ការបែកគុម្ព

ស្លឹកតូច

ស្លឹកងាប់

ស្លឹកប្រែពីលឿង
ទឹកក្រូចទៅត្នោត

ចំនុចអុចរាយនៅ
ចន្លោះសរសៃស្លឹក

មានអុចចពណ៌ត្នោត
តូចៗនៅស្លឹកក្រោម
ចាប់ផ្តើមពីចុង

ប័រ (B)

ដីប្រៃតំបន់ឆ្នេរ

ទឹកស្រោចស្រពសំបូរ
ជាតិប័រ

តំបន់ហួតហែង និង
ពាក់កណ្តាល
ហួតហែង

ចំនុចត្នោតចាស់រាង
ពងក្រពើនៅលើស្លឹក

ចុងស្លឹកស្ងួតពណ៌ត្នោត

េលចឡើងនៅលើស្លឹកខ្ចីមុន

ម៉ង់កាណែស (Mn)

កម្រមានចំពោះ
ស្រូវស្រោចស្រព

ដីអាស៊ីតស៊ុលហ្វាត

ដីខ្ពងរាបមានជាតិ
អាស៊ីត

កាត់បន្ថយការបន្តពូជ

រារាំងដល់ការលូតលាស់
កាត់បន្ថយការបែកគុម្ព

ដូចគ្នាដែរចំពោះស្លឹកខ្ចី
រោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នា
និងកង្វះជាតិដែក

ចុងស្លឹកស្ងួតនៅ
៨ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីដាំ

ស្នាមអុចៗត្នោត
នៅលើសរសៃរបស់
ផ្នែកខាងក្រោមតួស្លឹក
និងស្រទបស្លឹក

គន្លឹះវិនិច្ឆ័យសំរាប់ធើ្វអត្តសញ្ញាណកម្មទៅលើកការពុលសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំស្រូវ

A-35

រោគសញ្ញានៃការពុលដែក

ចំណុចពណ៌ត្នោតតូចៗនៅលើស្លឹកក្រោមៗ

ដែលចាប់ផ្តើមពីចុងស្លឹក

លឿងទុំទៅពណ៌ត្នោត។ ស្រទាប់ពណ៌ខ្មៅនៅលើផ្ទៃស្លឹក។

រឺស្លឹកទាំងមូលដែលប្រែពណ៌ពីពណ៌

រោគសញ្ញាលេចឡើងដំបូង ក្នុងរយៈពេល ១-២ សប្តាហ៍ (ប៉ុន្តែជួនពេលខ្លះ > ២ ខែ) បន្ទាប់ពីស្ទូង។ ដំបូង
ចំណុចពណ៌ត្នោតតូចៗ លេចឡើងនៅលើស្លឹកក្រោមៗ ដែលចាប់ផ្តើមពីចុងស្លឹក ហើយរាលដាលរហូតដល់
គល់ស្លឹក។ ក្រោយមកទៀត ចំណុចអុចៗលេចឡើងលាយឡំគ្នានៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក ហើយស្លឹកប្រែជា
ពណ៌ត្នោតទឹកក្រូច ហើយបន្ទាប់មកទៀតងាប់។ ស្លឹកមានរាងរៀវ ប៉ុន្តែជាញឹកញាប់នៅតែមានពណ៌បៃតង។
នៅកន្លែងដែលមានកង្វះ Fe ធ្ងន់ធ្ងរ ស្លឹកមានពណ៌ត្នោតស្វាយ។ ចំពោះពូជមួយចំនួន ចុងស្លឹកមានពណ៌លឿង
ទុំ ហើយបន្ទាប់មកទៀត មានលក្ខណៈស្ងួតក្រៀម។ ដំណាំស្រូវមានលក្ខណៈងាយរងគ្រោះទៅនឹងការពុល
ធាតុដែកក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលលូតលាស់ដំបូង នៅពេលដែលសមត្ថភាពអុកស៊ីតកម្មរបស់ឫស
មានកម្រិតទាប។ ឥទ្ធិពលដទៃទៀតនៃការពុលធាតុដែក រួមមានៈ


ការលូតលាស់មានលក្ខណៈក្រិន និងការបែកគុមមា
្ព នការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង



ប្រព័ន្ធឫសមានលក្ខណៈគ្រើម មានចំនួនតិច និងត្រូវបានបំផ្លាញ ដោយមានស្រទាប់ពីពណ៌ត្នោតចាស់
ទៅពណ៌ខ្មៅ នៅលើផ្ទៃឫស ហើយមានឫសងាប់ជាច្រើន។ ជាញឹកញាប់ គុម្ពស្រូវដែលទើបនឹងដកថ្មីៗ
មានប្រព័ន្ធឫសលូតលាស់ខ្សោយដោយមានឫសខ្មៅៗជាច្រើន (មានស្នាម ដោយសារដែកស៊ុលហ្វីត)។
ផ្ទុយទៅវិញ ឫសដែលមានសុខភាពល្អ ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដូចៗគ្នា ដោយស្រទាប់រលោងពណ៌ត្នោត
ទឹកក្រូចនៃអីុ្រដុកសីុត និងអុកស៊ីតនៃ Fe3+ ។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ចំណុចតូចៗពណ៌ត្នោត កើតឡើងនៅលើចុងស្លឹក ហើយរាលដាលទៅកាន់គល់ស្លឹក
(b) ស្លឹកប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោតទឹកក្រូច ហើយងាប់
(c) រោគសញ្ញាលេចឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកចាស់ៗ
(a), (d) នៅពេលដែលការពុលដែកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ផ្ទៃស្លឹកទាំងមូលត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់
(e) ការឡើងពណ៌ប្រផេះនៅលើស្លឹក (ឆ្វេង) បើប្រៀបធៀបជាមួយរុក្ខជាតិដែលមានសុខភាពល្អ (ស្តាំ)។

A-36

(a)

(c)

(e)

Edk

(b)

(d)
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A-37

រោគសញ្ញានៃការពុលស៊ុលហ្វីត

ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅតាមចន្លោះស្លឹកនៃស្លឹកដែលលាស់ថ្មី។ ឫសមានបរិមាណតិច គ្រើម ហើយមាន
ពណ៌ខ្មៅ។

រោគសញ្ញានៅលើស្លឹកនៃការពុលស៊ុលហ្វីត

មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញានៃការបាត់បង់ជាតិ

ក្លរ៉ូភីលដែលបង្កដោយកង្វះដែក (ចំណុច ២.៩)។ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដទៃទៀតទៅលើរោគវិនិច្ឆ័យមានលក្ខណៈ
ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការពុលធាតុដែក (ប៉ុន្តែការពុលជាតិដែកមានរោគសញ្ញាខ្សោយនៅលើ
ស្លឹកដែលអាចសំគាល់បានដោយភ្នែកនូវភាពខុសប្លែកគ្នា ចំណុច ២.១៣) :


ប្រព័ន្ធឫសស្តើង គ្រើម និងមានពណ៌ត្នោតចាស់ទៅពណ៌ខ្មៅ។ ជាញឹកញាប់ គុម្ពស្រូវដែលទើបនឹងដកថ្មី
មានប្រព័ន្ធឫសលូតលាស់ខ្សោយដោយមានឫសខ្មៅៗជាច្រើន (ស្នាមនៃដែកស៊ុលហ្វីត)។ ផ្ទុយទៅវិញ
ឫសដែលមានសុខភាពល្អ ត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយស្រទាប់ពណ៌ត្នោតទឹកក្រូចដែលមានលក្ខណៈរលោង
ហើយស្មើសាច់នៃអីុ្រដុកសីុត និងអុកស៊ីតនៃ Fe3+។



កំហាប់ K, Mg, Ca, Mn និង Si ទាប នៅក្នុងជាលិការុក្ខជាតិ។

ចំណងជើងរូបថត
ឫសនៃរុក្ខជាតិដែលពុលស៊ុលហ្វីត មានលក្ខណៈគ្រើម មានចំនួនតិច ហើយមានពណ៌ខ្មៅ។

A-38

s‘ulhVIt
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A-39

រោគសញ្ញានៃការពុលបរ

ចុងស្លឹកមានពណ៌ត្នោត និងចំណុចរាងមូលទ្រវែងពណ៌ត្នោតចាស់ នៅលើស្លឹក។
ការពុល B លេចឡើងដំបូងជាការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅផ្នែកខាងចុង និងគែមរបស់ស្លឹកចាស់ៗ។ ពីរទៅ
បួនសប្តាហ៍ក្រោយមក ចំណុចរាងមូលទ្រវែងពណ៌ត្នោតចាស់លេចឡើងនៅលើផ្នែកដែលប្រែពណ៌ ដែល
ក្រោយមកទៀត វាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ត្នោត ហើយស្ងួតក្រៀម។ ចំណុចអុចៗនៃការងាប់ជាលិកាស្លឹកលេច
ឡើងច្រើនបំផុតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំណកំណើតកួរ។ ពូជមួយចំនួនបានបង្អាក់នូវការប្រែពណ៌តែនៅចុង
ស្លឹក និងគែមស្លឹកតែប៉ុននោះ។ ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិមិនថយចុះគួរអោយកត់សំគាល់ទេ។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ចុងស្លឹកដែលមានពណ៌ត្នោត គឺជាលក្ខណៈទូទៅនៃការពុល B ដែលលេចឡើងដំបូងក្នុងលក្ខណៈ
ជាការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលនៅតាមគែមៗនៅលើផ្នែកខាងចុងរបស់ស្លឹកចាស់ៗ។
(b), (c), (d) ២-៤ សប្តាហ៍ក្រោយមក ចំណុចអុចៗរាងមូលទ្រវែងពណ៌ត្នោត បានលេចឡើងនៅលើផ្នែក
ដែលប្រែពណ៌។

A-40

(a)

(c)

(d)

b½r

(b)
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A-41

រោគសញ្ញានៃការពុលម៉ង់កាណែស

ចំណុចអុចៗពណ៌ត្នោតលឿងនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក ដែលរីកធំឡើងៗរហូតដល់ពេញចន្លោះស្លឹកទាំងមូល។
ចំណុចអុចៗពណ៌ត្នោតកើតឡើងនៅលើសរសៃរបស់បន្ទះស្លឹកក្រោមៗ និងស្រទបស្លឹក។ ចុងស្លឹកស្ងួតក្រៀម
នៅរយៈពេល ៨ សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីដាំ។ ការពុល Mn ក៏អាចបណ្តាលអោយមានការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល
នៅលើស្លឹកខ្ចីៗ (ផ្នែកខាងលើ) ផងដែរ ដោយមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរោគសញ្ញានៃការបាត់បង់
ជាតិក្លរ៉ូភីលដែលបង្កដោយ Fe (ចំណុច ២.៩)។ រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈក្រិន ហើយការបែកគុម្ពមានការ
ថយចុះ។ និប្ផលភាព (ភាពអារ) (sterility) ធ្វើអោយទិន្នផលគ្រាប់មានការថយចុះ។ ការស្រូបយក Mn
ក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់បានកាត់បន្ថយការស្រូបយក Si, P និង Fe និងការបំលាស់ទី P ទៅកាន់កួរស្រូវ។

ចំណងជើងរូបថត
(a),

(b),

(c)

និងបន្ទះស្លឹកក្រោមៗ។

A-42

ចំណុចអុចៗពណ៌ត្នោតលឿងនៅចន្លោះសរសៃស្លឹក

លេចឡើងនៅលើស្រទបស្លឹក

(a)

(c)

m:g;kaENs

(b)
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A-43

រោគសញ្ញានៃការពុលអាលុយមីញ៉ូម

ការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលដែលធ្វើអោយមានពណ៌លឿងទុំនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក។
ដើមមានលក្ខណៈក្រិន។ ការលូតលាស់ឫសមានការថយចុះ និងខូចទ្រង់ទ្រាយ។

ការលូតលាស់ខ្សោយ

ស្នាមពណ៌ចម្រុះដែលមានពីពណ៌លឿង ទៅពណ៌ស នៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក គឺក្រោយមកមានការងាប់
ចុងស្លឹក និងស្នាមខ្លោចក្រៀមនៅតាមគែមស្លឹក។ ការងាប់ជាលិកានៃផ្នែកដែលបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល កើតឡើង
ក្នុងករណីដែលការពុល Al មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ការពុលអាលុយមីញ៉ូម បានកាត់បន្ថយនូវការលូតលាស់ពន្លក
និងឫស។ ពូជស្រូវនានា មានភាពធន់ទ្រាំខុសៗគ្នាទៅនឹងការពុល Al។ ចំពោះពូជដែលមិនធន់ទ្រាំ ឫស
មានលក្ខណៈក្រិន និងមានរូបរាងខុសប្រក្រតី។ ការលូតលាស់មានលក្ខណៈក្រិន ប៉ុន្តែការបែកគុម្ពអាចមាន
លក្ខណៈប្រក្រតី។ ការលូតលាស់ឫសយឺតយ៉ាវ ធ្វើអោយការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមមានការថយចុះ ហើយ
មិនសូវធន់ទ្រាំទៅនឹងភាពរាំងស្ងួត។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ការពុលអាលុយមីញ៉ូម គឺបញ្ហាដែលកើតមានច្រើននៅលើដីអាស៊ីតតំបន់ខ្ពង់រាប ប៉ុន្តែពូជនានាមានភាព
រងគ្រោះខុសៗគ្នា
(b) ស្នាមពណ៌ចម្រុះដែលមានចាប់ពីពណ៌លឿងទៅពណ៌សនៅតាមចន្លោះសរសៃស្លឹក គឺក្រោយមកមាន
ការងាប់ចុងស្លឹក
(c) ស្នាមខ្លោចក្រៀមនៅតាមគែមស្លឹក
(d) រុក្ខជាតិដែលបញ្ជាក់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដី ដូចជា ប៉ប្រក (Dicranopteris linearis), Straits Rhododhendron
(Melastoma malabathricum) និងស្បូវ (Imperata cylindrica) បានបញ្ជាក់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌដីអាស៊ីត
និងបរិមាណ P តិចនៅក្នុងដី
(e) pH ម៉ែត្រ ដែលមានទំហំតូចបង្ហាញពី pH ដីដែលអាចជឿជាក់បាន។

A-44

(a)

(c)

(d)

(e)

GaluymIjÚ:m

(b)
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A-45

រោគសញ្ញានៃការពុលជាតិប្រៃ

ចុងស្លឹកមានពណ៌ស ហើយការលូតលាស់មិនស្មើគ្នា និងមានលក្ខណៈក្រិននៅក្នុងស្រែ។
ផ្នែកខាងចុងនៃស្លឹកដែលពុលជាតិប្រៃ មានពណ៌ស ហើយបំណែកៗនៃការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីលលេចឡើង
នៅលើស្លឹកមួយចំនួន។ ជាតិប្រៃធ្វើអោយរុក្ខជាតិក្រិន ហើយការបែកគុម្ពមានការថយចុះ។ ការលូតលាស់
នៅក្នុងស្រែមានលក្ខណៈមិនស្មើគ្នា។ រោគសញ្ញាលេចឡើងដំបូងនៅលើស្លឹកទី ១ បន្ទាប់មកទៀត នៅលើ
ស្លឹកទី ២ ហើយក្រោយមកទៀត នៅលើស្លឹកដែលកំពុងលូតលាស់។ ដំណាំស្រូវមានលក្ខណៈធន់ទ្រាំទៅនឹង
ជាតិប្រៃនៅពេលដំណុះគ្រាប់ ប៉ុន្តែរុក្ខជាតិអាចរងផលប៉ះពាល់នៅពេលស្ទូងនៅពេលសំណាបខ្ចី និងនៅក្នុង
ដំណាក់កាលផ្ការីក។ ការពុលជាតិប្រៃ រឺជាតិបាស អាចកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងកង្វះ P (ចំណុច ២.២)
កង្វះ Zn (ចំណុច ២.៤) កង្វះ Fe (ចំណុច ២.៩) រឺការពុល B (ចំណុច ២.១៥)។

ចំណងជើងរូបថត
(a) ការលូតលាស់មានលក្ខណៈជាការលូតលាស់មិនស្មើគ្នានៅតាមកន្លែងមួយដុំៗ
(b) នៅកន្លែងដែលទឹកស្រោចស្រពដែលមានជាតិប្រៃត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កន្លែងនៃរុក្ខជាតិ ដែលរងផល
ប៉ះពាល់ គឺស្ថិតនៅជាប់នឹងប្រឡាយទឹក
(c), (d) រុក្ខជាតិក្រិនដោយមានចុងស្លឹកពណ៌ស។

A-46

(a)

(b)

(d)
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(c)
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គេហទំហ័រថ្មី ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM)
ទស្សនៈទានដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់

(SSNM)

ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមាន

ការរៀបចំបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ដើម្បីផ្តល់អោយកសិករ និងបុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយនូវវិធីសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញក្នុងការគ្រប់គ្រង
សារធាតុចិញ្ចឹម។ បច្ចុប្បន្ននេះ ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់ (SSNM) បានក្លាយជាផ្នែកមួយ
ដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ដំណាំ ដែលយុទ្ធសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានជំរុញដោយប្រទេសអាស៊ី
ជាច្រើននៅក្នុងសមាគមស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវស្រោចស្រព

(Irrigated

Rice

Research

Consortium)

(www.irri.org/irrc)។ សមាគមស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវស្រោចស្រព (IRRC) បានបង្ហោះនូវគេហទំព័រថ្មីមួយ ស្តីអំពី
ការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាមទីកន្លែងជាក់លាក់

(SSNM)

សហគមន៍ដាំដុះស្រូវនូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងគោលការណ៍
ទីកន្លែងជាក់លាក់

(SSNM)

(www.irri.org/irrc/ssnm)

និងការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹមទៅតាម

សម្រាប់ប្រព័ន្ធដាំដុះដំណាំស្រូវស្រោចស្រព

ទឹកភ្លៀងដែលមានលក្ខណៈអំណោយផល។

ដើម្បីផ្តល់អោយ

និងប្រព័ន្ធដាំដុះដំណាំស្រូវពឹងផ្អែកលើ

រក្សាសិទ្ធដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ
វិទ្យាស្ថានជីវជាតិរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ និង
វិទ្យាស្ថានប៉ូតាស់អន្តរជាតិ ឆ្នាំ ២០០៧។
អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិក្នុងការចែកចាយ បង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃនេះ និងកែសំរួលស្នាដៃនេះក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌ
ដូចខាងក្រោម :
ការរក្សាសិទ្ធិ : ស្នាដៃនេះត្រូវតែទទួលបាននូវការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងរបៀបដែលស្នើសុំការយល់ព្រម
ដោយអ្នកនិពន្ធទេ។
មិនមែនសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម : ស្នាដៃនេះ មិនអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម
ឡើយ។
ចែកចាយដោយមានលក្ខណៈប្រហាក់បហ
្រ ល
ែ គ្នា : ប្រសន
ិ បើសដ
្នា ន
ៃ ះេ ត្រវូ បានផ្លាសប
់ រូ្ត កែប្រែ រឺតវូ្រ បានបន្ថម
ែ
ស្នាដៃថ្មីនោះ អាចត្រូវបានចែកចាយតែក្នុងករណីដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតដូចគ្នា រឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងស្នាដៃ
នេះតែប៉ុននោះ។
 ចំពោះការប្រើប្រាស់សារជាថ្មី រឺការចែកចាយល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតរបស់ស្នាដៃនេះ ត្រូវតែទទួលបានការបញ្ជាក់
អោយបានច្បាស់លាស់។
 ល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងលើអាចនឹងត្រូវបានលើកលែង ប្រសិនបើទទួលបានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធ
 គ្មានអ្វីនៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនេះ អាចកាត់បន្ថយ រឺរារាំងសិទ្ធខាងផ្នែកសីលធម៌របស់អ្នកនិពន្ធបានឡើយ
 សិទ្ធក្នុងការចែកចាយដោយស្មើភាព និងសិទ្ធដទៃទៀត គឺមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌខាងលើនេះទេ
 ដើម្បីមើលអត្ថបទពេញលេញនៃលិខិតអនុញ្ញាតនេះ សូមចូលទៅកាន់ ៈ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0

ដំណាំស្រូវ
សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង ក្នុងការគ្រប់គ្រងសារធាតុចិញ្ចឹម

សម្រាប់ព័ត៌មានបនែ្ថមទាក់ទងនឹងសៀវភៅណែនាំនេះ រឺបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលទាក់ទងនឹងផលិតកម្មដំណាំ

ត្រូពិច និងសារធាតុចិញ្ចឹមរុក្ខជាតិ សូមទាក់ទង ៈ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិ
DAPO Box 7777, Metro Manila, Philippines
ទូរស័ព្ទ ៈ
ទូរសារ ៈ

អ៊ីម៉ែល ៈ

+63 2 580 5600
+63 2 580 5699
irripub@cgiar.org

គេហទំព័រ ៈ www.irri.org
www.irri.org/irrc/ssnm

វិទ្យាស្ថានជីវជាតិរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ
កម្មវិធីអាសីុអាេគ្នយ៍

ក្រោមបេសកកម្មរួមគ្នាជាមួយវិទ្យាស្ថានប៉ូតាស់អន្តរជាតិ
126 Watten Estate Road, Singapore 287599
ទូរស័ព្ទ ៈ

ទូរសារ ៈ

អ៊ីម៉ែល ៈ

+65 64681143

+65 6467 0416

seasia@ipni.net

គេហទំព័រ ៈ www.ipni.net/seasia

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា (CARDI)
បកប្រែ និងកែសម្រួលពីភាសាអង់គ្លេសមកជាខេមរភាសា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ 01 ភំ្នពេញ កម្ពុជា

ផ្លូវជាតិលេខ 3 សង្កាត់ប្រទះឡាង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភំ្នពេញ
ទូរស័ព្ទ ៈ

+855 236319 693-4

អ៊ីម៉ែល ៈ

cardi@cardi.org.kh

ទូរសារ ៈ

+855 23219 800

គេហទំព័រ ៈ www.cardi.org.kh

