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អារម្ភកថា 

 សូមស្វា គមន៍ប្បជាកសកក វអ្នកចលូចកត្តិច្ស័យកសកកមមវសកសសវនកសសកត្វអ្នកប្ស្វិប្ជាិកសកកមមវនកង

អ្នកខែលនកយមអានឯកស្វ រសសងៗជាទីរាប់អានវ!វ 

ធនាគា អ្ភកិឌ្ឍន៍ជនបទវនកងកសកកមមវ (រអ្.អ្.ឌ្ី.ប ៊ីវ )វបាននកងបនតអ្នុិត្តរគាលនរោបាយ បស់

រាជ ោា ភកបាលកនុងា ជំ ុញិច្ស័យកសកកមម វកនុងរគាលរៅរលើកកមពស់ជីិភាព ស់រៅ បស់ប្បជាកសកក នកងវ

អ្ភកិឌ្ឍន៍រសែាកកចចសងគម។វវវវវវវវវវវ“ជ ំញុា រធាើប ចិ្ ត្តកមមប្បជាកសកក វរៅជាកសកក សហប្គកនវ វ”គឺជាសកមមភាពវ

ចមបងមួយកនុងចំរោមសកមមភាពចមបងៗែទទរទៀត្វ ខែលបានោក់រចញកនុងខសនា អាជីិកមម បស់វវវវវ

ធនាគា ។វកនុងរគាលរៅវ“រែើមបកីសកក វនកងអ្ភកិ ឌ្ឍនរ៍សែាកកចចសងគមវ”វរប្ៅពីា ងា សតលហ់ក ញ្ញបបទានវ

ធនាគា វ រអ្.អ្.ឌ្ី.ប ៊ីវ បានយកចកត្តទុកោក់ជួយបរងកើនសលកត្ភាពសលកត្សលកសកកមមែល់អ្ត្កថកជនវ ក៏ែូច

ជាកសកក ទូរៅខែលប្បកប ប ោែំុុះបខនែវ ខសែរ ើវ វា ីិបបកមមវ នកងា ចកញ្ច ឹមសត្ាវ តាម យៈបរងកើត្ប្កមុ

ា ងា រែើមបីជួយសតល់បរចចករទសបខនែមែល់កសកក ។វជាមួយគាន រនុះវប្កុមា ងា បរចចករទសបានសកកា

ប្ស្វិប្ជាិរ ៀបចំនូិឯកស្វ គំ ូបរចចករទសមួយចំនួនវកនុងរនាុះក៏មានឯកស្វ គំ ូបរចចករទសរលើា ោែំុុះ

បខនែសែ ឹកសងខែ វ រែើមបីជួយែល់កសកក ោែំុុះបខនែឱ្យទទួលបានទកននសលែពស់ប្បកបរោយគុណភាពវនកងវ

ាត្់បនែយទថែរែើមសលកត្កមម។វ កប្មងបរចចករទសខែលបងាា ញកនុងឯកស្វ រនុះអាចនឹងមានា ខប្បប្បួល

រៅតាមស្វែ នភាពប ច្ស្វែ នជាក់ខសតងវា អ្នុិត្តជាក់ខសតងខែលកសកក ជួបប្បទុះ។ 

 ឯកស្វ រនុះប្ត្ូិបានសំរោគរចញពីប្កុមា ងា បរចចករទសទនវ រអ្.អ្.ឌ្ី.ប ៊ីវ ខែលបានចុុះសកកា

ប្ស្វិប្ជាិពីែំោំបខនែែល់មូលោា នសលកត្ បស់កសកក ផ្ទា ល់វ ពីរសៀិរៅបរចចករទសរសសងៗវ ប្ពមទាងំ

ឯកស្វ  បស់គរប្មាងនានាមួយចំនួនរទៀត្។វ ឯកស្វ គំ ូបរចចករទសរលើែំោំបខនែសែ ឹករនុះវ ប្ត្ូិបាន

រ ៀបចំរ ើងរៅតាមែំោក់ាលនីមួយៗ បស់ែំោំវ រោយចាប់រសតើមពីា រ ៀបចំែី ហតូ្ែល់ា រប្បើ

ប្បាស់ចុងរប្ាយ។វធនាគា វរអ្.អ្.ឌ្ី.ប ៊ីវសងឃឹមថាឯកស្វ រនុះនឹងសតល់ជាជំនួយស្វម  ត្ីែល់កសកក ខែល

នកយមោបំខនែសែ ឹកវឱ្យាន់ខត្យលច់ាស់អ្ំពីបរចចករទសវរែើមបីបរញ្ចៀសបាននូិបញ្ហា មួយចំនួនខែលអាច

រកើត្មានរលើែំោំបខនែសែ ឹក។ 

 រយើងែ្ុំ ង់ចំាទទួលា  ច្ៈគន់រែើមបីស្វែ បនាពីសំោក់កសកក វ អ្នកប្ស្វិប្ជាិកសកកមមវ នកងអ្នក

បរចចករទសកសកកមមទាងំអ្ស់វ នូិរាល់កំហុសឆ្គងបរចចករទសវ ខែលរកើត្មានរ ើងរោយអ្រចត្នាវ រែើមបី

ជួយខកលមអឱ្យឯកស្វ រនុះាន់ខត្លអវ នកងមានភាពប្ត្ឹមប្ត្ូិវ រែើមបីជាប្បរោជន៍សប្មាប់កសកក យករៅ

អ្នុិត្តន៍ប្បកបរោយប្បសកទធភាពវរែើមបីបខងា ពីា ោែំុុះខបបយថាសលរៅជាា ោែំុុះខបបទំរនើបឬខបប

ប្បពលិបបកមមវខប្បាែ យពី ប ខបបចកញ្ច ឹមឆ្ន ំងវរៅជា ប ខបបពាណកជជកមម។ 
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ដំ បំន្លែសែកឹ 

3 
I-ច្សចកតីច្ ត្ើម្ 

 បខនែសែ ឹកមានរប្ចើនប្បរភទរសសងគាន រៅតាមប្បរទស នកងតាមត្ំបន់នីមួយៗ។វ បខនែសែ ឹកប្ត្ូិបាន

ចាត្់ទុកជាប្កុមអាហា ា ពា រាងគាយមនុសសវនកងសត្ាពីជំងរឺសសងៗ។វបខនែសែ ឹករៅប្បរទសកមពុជាក៏មាន

រប្ចើនប្បរភទវរោយសូមរលើកយកបខនែសែ ឹកមួយចំនួនខែលកសកក នកយមោវំនកងមានត្ប្មូិា ទីសា កនុង

ប្សុកមកបងាា ញអ្ំពីបរចចករទសវខែលសមប្សបសប្មាប់កសកក យករៅអ្នុិត្តន៍ា ោែំុុះទាងំរៅកនុងសាុះ

សំោញ់វ នកងរៅរលើទីវាល។វ បរចចករទសនឹងអាចមានា ខប្បប្បួលបនតកចបនតួចរៅតាមអាាសធាត្ុវ

គុណភាពែីវទឹកវនកងា អ្នុិត្តា ោែំុុះ។ 

II-លកខណៈជីវសាស្តសត 

 ជាទូរៅែំោំបខនែសែ ឹកជារប្ចើនប្បរភទវមានទំនាក់ទំនងនឹងប ច្ោាសវ(សីត្ុណា ភាពវ បបែយល់វ

សំរណើមវ  យៈរពលទនពនែឺទថៃ)វា ប្គប់ប្គងកតាត ចទប្ងវា ប្គប់ប្គងែីវា ប្គប់ប្គងទឹកវា ប្គប់ប្គងជីវ

ា អ្នុិត្តា ោែំុុះ។វលកខែណឌ ខបងខចក ែូិិសាវនកង ែូិប្បំាងរៅប្បរទសកមពុជាវបានរធាើឱ្យែំោំបខនែ

សែ ឹកជបួនឹងបញ្ហា មួយចំនួនវប ុខនតតាម បកគំរហើញនូិបរចចករទសកសកកមមថមីៗ វា ោបំខនែសែ ឹកអាចោែំុុះ

បានប្គប់ ែូិាល។ 

ប្បរភទបខនែ ិែតជីិច្ត្ សតី្ណុា ភាព ពនែទឺថៃ កប្មកត្(pH) 

ខាត្់ោរែើម ៦០វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ខាត្់ោផ្ទក ទបត្ង ៩០វទថៃ ១៥-៣០ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ខាត្់ោផ្ទក វស ៩០វទថៃ ១៥-៣០ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ស្វលាែរាត ប ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ស្វលាែប្កញាញ់ ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសព រាត ប ៩០វ-១១០វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសព ប្កញាញ ់ ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសព រែៀិ ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសពចងកឺុះ ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសព រជើងទា ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសព រត្ឿ ៤០វ-៤៥វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 

ទសពបូករគា ៩០វទថៃ ១៥-២៥ 0C ៦វ-១០វរមា ង/ទថៃ ៥.៥-៦.៥ 
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២.១-ា ប្គបប់្គងែកីសកកមម 

២.១.១វវាយនភាពែវី(ា រធាើចោំត្ថ់ាន កប់្បរភទែវី) 

 ែីកសកកមមវប្ត្ូិបានខបងខចកជាវ៣ប្បរភទធំៗ៖ 

 ែីែាច់៖វា ប្ជាបទឹកចលូរៅកនុងែីរលឿនវរែាុះជីជាត្កវនកងងាយប្សួលរ ៀបចំែី 

 ែីលាយ៖វា ប្ជាបទឹកចូលរៅកនុងែីបានលអវែីមានជីជាត្កវនកងងាយប្សួលរ ៀបចំែីវ 

 ែីឥែា៖វា ប្ជាបទឹកចលូរៅកនុងែីយឺត្វែីមានជីជាត្ក ពកបាករ ៀបចំែ ីនកងងាយហាប់ខណន 

ការច្ធវើវាយលភាេដីច្ដយនដច្ដើម្បីកំណត់ស្របច្ភេដី 
 

 ែីែាច់៖វ រប្ាយាត ប់ែីឱ្យខណនវ រយើងសរងកត្រឃើញែុំែី

មានស្វន មរប្បុះវែុំែីបាកវ់មកនសអ កត្ជាប់គាន ។វា រប្ស្វចប្សព

ទឹកសប្មាប់ែំោំវ៣ែងវកនុងមួយទថៃ។វមាន នធែយលធ់ំវនកង

កប្មកត្អ្ុកសុីខសនរប្ចើនរៅកនុងែី។ 

 ែីលាយ៖វ រប្ាយាត ប់ែីឱ្យខណនវ រយើងសរងកត្រឃើញែុំែវី

មកនមានស្វន មរប្បុះវ បាក់វ ប្មាមទែមកនសអ កត្ជាប់ែី។វ ា 

រប្ស្វចប្សពទឹកសប្មាបែ់ោំំវ២ែងវកនុងមួយទថៃ។វមាន នធ

ែយល់លមមវនកង កាកប្មកត្អ្ុកសុីខសនបានលអ។ 

 ែីឥែា៖វរប្ាយាត ប់ែីឱ្យខណនវរយើងសរងកត្រឃើញែុែំីវមាន

សភាពសអ កត្ខាែ ំងវមកនមានស្វន មរប្បុះវបាក់វប្មាមទែជាប់សអ កត្

ែីខាែ ំង។វ ា រប្ស្វចប្សពទកឹវ ១-២ែងវ កនុងមួយទថៃ។វ  នធ

ែយល់ត្ចូវនកងមានកប្មកត្អ្ុកសុីខសនត្កច។ 

  

បខនែសែ ឹកភាគរប្ចើនមានិែតជីិច្ត្ យៈរពលែែី

នកងលូត្លាស់លអរៅរលើែីលាប់វែីមាត្់ទរនែវ

ែីរចម វែីទលួមកនជាទំឹកវមកនប្បាន់ ែូិោែំុុះវ

អាចរធាើា ោែំុុះបានរប្ចើនែងកនុងមួយឆ្ន ំវនកង

ទទួលបានទកននសលរប្ចើន។វ 
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២.១.២វជប្មាបទកឹ បសែ់ ី

 

 

 

 

 

 

 

 

២.២វ របៀបទនា រ ៀបចែំ ី

 ភ្ ួែីរលើកទី១វ ឱ្យបានជរប្ៅវ ២០-២៥វស.មវ នកងរាស់ែីឱ្យរាបរសម ើលអវ សមាអ ត្រមម រចញឱ្យបាន

ស្វអ ត្វហាលែ ីយៈរពល៧-១០ទថៃវរែើមបីសមាែ ប់រមម វសមាែ ប់សត្ាលអកត្វនកងសសកត្ចទប្ងវរធាើឱ្យែីមាន

 នធែយល់លអ។ 

 ភជួ ែីរលើកទី២វនកងរាស់ែីឱ្យបានរាបរសម ើវបាចជីលាមកសត្ាវឬជីកំប ុសត ប្ទាប់បាត្ប្ត្តួ្ពកនកត្យកប្មកត្

pH បស់ែីវវនកងខកសប្មួលគុណភាពែី។ 

 វិ ច្ធីស្វស្ពសតកនុងា ខកខប្បគុណភាពែី 

 

ប្បរភទែ ី ករំបា កសកកមមវpH<៥.៥ ជកីបំ សុត  ឬជលីាមកសត្ា 

ែីលាយែាច់ ១វរតាន/ហកកតា ១-៣វរតាន/ហកកតា 

ែីលាយ ១.៥វរតាន/ហកកតា ១-២វរតាន/ហកកតា 

ែីឥែា ២វរតាន/ហកកតា ១-២វរតាន/ហកកតា 

 រាស់បញ្ជូលគាន  វាងវជីកំប ុសត វកំរបា កសកកមមវឱ្យបានរសម ើស្វច់វទុក យៈរពលពីវ៧-១០ទថៃវរែើមបីឱ្យ

ជីកំប ុសត វនកងកំរបា កសកកមមវរធាើប្បត្កកមមគីមីវមុនរពលោែំុុះ 

 រធាើប្បព័នធបងា ូទឹកជំុិច្ញចមាក  វរែើមបី ំរោុះទឹករចញរៅរពលមានរភៀ្ងធាែ ក់រប្ចើន 

២.៣វ របៀបរលើក ងោបំខនែ 

 ទទឹង ងប្បខិងវ១វខម ប្ត្វងាយប្សួលកនុងា ប្គប់ប្គងរមម វនកងសត្ាលអកត្ 

 កមពស់ ងរៅ ែូិប្បំាងវ១៥-២០វស.មវនកង ែូិិសាវ២០-៣០វស.មវរែើមបីា ពា ែីជាទំឹកវ 

 ពីពាក់កោត ល ងមួយរៅពាក់កោត ល ងមួយប្បខិងវ១.៥វខម ប្ត្ 

ែីែាច់វ ទឹកប្ជាបចលូកនុងែីរប្ៅសុត្

ប្បព័នធឫសែំោំវ លទធភាពចាប់យកជីជាត្ក

សប្មាប់ែំោំត្កច។វ ែីលាយវទឹកប្ជាបជំុិច្ញ

ប្បព័នធឫសបានលអវ មានលទធភាពចាប់យកជី

ជាត្កសប្មាប់ែំោំែពស់។វែីឥែាវទឹកប្ជាបចលូ

កនុងែីយឺត្វ ទឹករៅជំុិច្ញប្បព័នធឫសត្កចវ មាន

លទធភាពចាប់យកជីជាត្កសប្មាប់ែំោំែពស់។ 
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ា ប្គប ងរោយរៅស ូពណ៌ប្បរសុះវ មានលកខណៈ

សមប្សបសប្មាប់ែំោំបខនែសែ ឹកមួយចំនួនវ ែូចជាវ

ទសព រាត បវ ទសពបូករគាវ ខាត្់ោផ្ទក សវ ខាត្់ោផ្ទក

ទបត្ង។វរោយស្វ បខនែសែ កឹប្បរភទទាងំរនុះវរែើមធវំវ

មានចរនាែ ុះគុមពខិងវរធាើឱ្យរៅស ូរប្បើប្បាស់់បានយូ ។ 

ា ប្គប ងរោយគប្មបស រីាងគវ សប្មាប់ែំោំបខនែ

សែ ឹកមួយចំនួនជាវទសព ប្កញាញ់វទសព រែៀិវទសព រជើងទាវ

ទសព រត្ឿវស្វលាែវខាត្់ោរែើមវរោយស្វ បខនែសែ ឹក

ប្បរភទទាងំរនុះវ រែើមត្ចូវ បុក រតត ោញំឹក។វ ា 

រប្បើប្បាស់ចំរបើងវ ឬស្វ ធាត្ុស ីរាងគរសសងរទៀត្គជឺា

ជរប្មើសលអកនុងា  កាសំរណើមែីវ នកងា បំខបក

ស្វ ធាត្ុស រីាងគវ ឱ្យរៅជាជីកំប ុសតសប្មាប់ខកខប្ប

គុណភាពែី។ 
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III-ការអល វតតល៍ការដដំ ុះ 

៣.១វប្បរភទប្បពន័ធទកឹសប្មាបប់ខនែសែ កឹ 

 ក.ប្បពន័ធរប្ស្វចប្សពរោយទរុោត្ណំកទ់កឹវ(Drip line) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ែ.ប្បពន័ធរប្ស្វចប្សពរោយទរុោស្វចទកឹវ(Spray Tube ឬវRain Tube) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ជាប្បរភទទុរោស្វចទឹករប្បើប្បាស់សមប្សបជាមួយែោំំបខនែសែ ឹកវ មួយចំនួនែូចជាវ ទសព រត្ឿវ

ទសព ប្កញាញ់វ ទសព រែៀិវ ទសព រជើងទាវស្វលាែវជារែើម។វ ទុរោស្វចទឹកបងកឱ្យមានរមម ែុុះតាមចរនាែ ុះ ងវ

នកងកនុង ងវ រប្បើប្បាស់ទឹករប្ចើនវ ប្ត្ូិា សំពាធទឹកខាែ ំងវ ពកបាកកនុងា ោក់ជីវ រធាើឱ្យមានសំណឹកែីវ នកង

ពកបាកកនុងា ប្គប់ប្គងជំងរឺលើែំោំ។ 

ប្បព័នធទុរោត្ំណក់ទឹកមានលកខណៈ

សមប្សបជាមួយបខនែជារប្ចើនប្បរភទវ រោយ

ប្បព័នធរនុះងាយប្សួលែំរ ើងវ សនសសំំទចទឹកវ

ាត្់បនែយា ប ុះរោយរមានកចរលើបខនែសែ ឹកវ

ងាយប្សួលបញ្ចូលជីសប្មាប់ែំោំវ ាត្់បនែយ

រមម ចទប្ងវ ែីមកនហាបខ់ណនវ ាត្់បនែយជំងឺវ

សត្ាលអកត្វនកងងាយប្សួលកនុងា ប្បមូលសល។ 
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 គ.ប្បពន័ធរប្ស្វចប្សពរោយស្ពសព នីគែ ័វ(Sprinkler irrigation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.២វ របៀបរធាើលាយែបីណតុ ុះកនូែោំំ 

 ិត្ែុធាត្ុសលកត្លាយែីបណតុ ុះកនូែំោំ ួមមាន៖វធយូងអ្ងាក មវែែីំបូកវឬែីប្សទាបរ់លើវ ជីលាមសត្ាវ

អ្ំពុកចំរបើងវឬប្សកីែងូម ត្។់វ 

 ធយូងអ្ងាក ម៖វ ប្ត្ូិយកអ្ងាក មមកែុត្វ ខត្មកនឱ្យាែ យជារសុះរនាុះរទវ គឺមានលកខណៈជាប្គាប់

អ្ងាក មពណ៌រចម ។វ បនាា ប់មកប្ត្ូិយកធយូងអ្ងាក មប្ចកចលូកនុងា  ុងវ ឬបាិវ ប្តាំទឹកទុក យៈរពលវ

៤៨រមា ងវរែើមបីបនាបជាត្កទប្ប បសធ់យូងអ្ងាក មវខែលអាចបោត លឱ្យកនូែំោំ លួយរែើមវនកង

រលឿងសែ ឹក។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ែីែំបូកឬែីប្សទាប់រលើ៖វប្បមលូែីែំបូកវឬែបី្សទាប់រលើវែំែីរនាុះឱ្យបានម ត្់លអវ ចួខ ងយកខត្

ភាគលអកត្លមម 

វិ ច្ធីស្វស្ពសតែុត្អ្ងាក មតាមខបបធមមតាវនកងរោយឧបក ណ៍ 

 

ស្ពសព ីនគែ័ គឺសមុគស្វម ញកនុងា ែរំ ើងវ ពកបាក

ប្គប់ប្គងរមម វ ងាយរកើត្ជំងឺរលើែំោំវ រប្ស្វច

ប្សពមកនរសម ើស្វច់វពកបាករ ៀបចំែីរៅិគគបនាា ប់។ 

ប្បព័នធរប្ស្វចប្សពវ ស្ពសព ីនគែ័ ខាន ត្ត្ចូវ នកងមធយមវ

ប្ត្ូិបានរប្បើប្បាស់សប្មាបប់ខនែសែ ឹកជារប្ចើនប្បរភទវ

នកងរប្បើប្បាស់បាន យៈរពលយូ ។ 
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 ជីលាមកសត្ា៖វលាមករគាវប្កបីវយកមកែំឱ្យបានម ត្់លអវ ួចខ ងយកខត្ភាគលអកត្លមម 

 អ្ំពុកចំរបើងវឬប្សកែីូងម ត្៖់វប្ត្ូិប្បមូលចំរបើងខែលពកុសុយវឬប្សកីែូងវយកមកចកស្ពញ្ហច រំោយ

ាំបកត្វឬរប្បើប្បាស់មា សុីនរែើមបីកកនអ្ំពុកចំរបើងវឬប្សកីែូងរនាុះវឱ្យបានម ត្់លអ 

 
 

ប្ត្ូិលាយលាយទាងំបួនប្បរភទចូលគាន ឱ្យរសម ើស្វច់លអវរោយរសសើមែីឱ្យលមមវបនាា ប់មកលីងែីវ

ឬចំហុយែីវរែើមបីសមាែ ប់រមររាគវប្គាប់រមម វឬប្គាប់ ុកខជាត្កចទប្ងរសសងរទៀត្។វ 

៣.៣វ របៀបបណតុ ុះកនូែោំំ 

 សមាា  ៈកនុងា បណតុ ុះកនូែំោំ មួមានវប្គាប់ពូជែំោំវថាសបណតុ ុះកនូវ(មានរប្ចើនប្បរភទ)វធុង

បាញ់ទឹក បនាុះាត  សប្មាប់ពប្ងាបែីបណតុ ុះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

យកលាយែីបណតុ ុះខែលបានចមអកន ួចរាល់មក

ោក់កនុងថាសបណតុ ុះវ ពប្ងាបរោយបនាុះាត  វ បនាា ប់មក

យកថាសបណតុ ុះថមីមយួមកសងកត្់រលើែីបណតុ ុះវ រធាើែូរចនុះ

រែើមបីធានាថាែីបណតុ ុះរៅកនុងថាសបណតុ ុះហាប់ខណន

លមម។វ រប្ាយមករទើបយកប្គាប់ពូជមកោក់កនុង នធបណតុ ុះ

ប្បមាណវ១វរៅវ២ប្គាប់វ(សប្មាប់បខនែសែ ឹក)។វ 
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មកនខណនំាឱ្យរប្បើប្បាស់សាកលទឹកវឬធុងរប្ស្វចផ្ទក  ូកកនងុា រប្ស្វចប្សពកូនែំោំរ ើយវរប្ពាុះ

អាចរធាើឱ្យប្គាប់ពូជហូ រចញពី នធោក់ប្គាប់ពូជវ រធាើឱ្យែីបណតុ ុះហាប់ខណនខាែ ំងវ នកងែីបណតុ ុះជាប់រែើមវ ឬ

សែ ឹកកូនែំោំវបងកឱ្យកូនែំោំប្ប មនឹងជំងរឺសសងៗ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

អាយ កាលបណតុះ ុះកូលដំ  ំ
 

ល.  ប្បរភទបខនែ  យៈរពលបណតុ ុះកនូ 

១ ខាត្់ោរែើម ១៨-២១វទថៃ 

២ ខាត្់ោផ្ទក ទបត្ង ១៨-២១វទថៃ 

៣ ខាត្់ោផ្ទក វស ១៨-២១វទថៃ 

៤ ស្វលាែរាត ប ១៤វទថៃ 

៥ ស្វលាែប្កញាញ់ ១៤វទថៃ 

៦ ទសព រាត ប ១៨-២១វទថៃ 

លាយែីបណតុ ុះលអវ គឺមកនមាន

រមម ចទប្ងែុុះរប្ចើនវ កូនែោំំ

មកន លួយវមកនរលឿងសែ ឹកវនកង

កូនែំោំមានសុែភាពលអ។វ

សភាពែីមកនហាប់ខណនខាែ ំងវ

ប្បព័នធឫសកូនែំោំចាក់បាន

លអ។ 

 

ហាម

រប្បើ 

ជាចុងរប្ាយប្ត្ូិយកលាយែីបណតុ ុះមក

បាចបខនែមត្កចៗពីរលើប្គាបព់ូជវ នកងយករៅោក់

កនុងររាងបណតុ ុះកនូែំោំវរទើបបាញ់ទឹករប្ស្វចប្សព

រោយធុងបាញ់ទឹកវ២វរៅវ៣ែងកនុងមួយទថៃវឬរៅ

រពលខែលែីបណតុ ុះសៃួ ត្វឬកូនែំោំប្សរពាន។វ 
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៧ ទសព ប្កញាញ ់ ១៤វទថៃ 

៨ ទសព រែៀិ ១៤វទថៃ 

៩ ទសពចងកឺុះ ១៤វទថៃ 

១០ ទសព រជើងទា ១៤វទថៃ 

១១ ទសព រត្ឿ ១៤វទថៃ 

១២ ទសពបូករគា ១៤វទថៃ 

 

៣.៤វា ោកំនូែោំំ 

 ជាទូរៅវ កូនែំោំត្ប្មូិឱ្យោរំៅរពល រសៀលវ រពលខែលកំរៅប្ពុះអាទកត្យថយចុុះវ កុំឱ្យកូន

ែំោំចាញ់កំរៅប្ពុះអាទកត្យវនកងមានលទាភាពចាក់ឫសរៅនឹង ងខែលបានរ ៀបចំ ួចរាល់។វ ជីប្ទាប់បាត្

គឺសំខាន់សប្មាប់ែំោំប្គប់មុែបខនែវខែលអាចរធាើរ ើងតាម២វិច្ធីស្វស្ពសត៖វ 

ទី១.ា ោក់ជីប្បរភទវវរែវអាវរប វ១៨.៤៦.០វរៅរពលរ ៀបចំែីវឬោក់រៅកនុង ងបខនែវ២០០វគី ូប្ាម

កនុងមួយហកកតា។វ 

 

 

 

 

 

 

 

ទី២.វបុក រតត  ួចវ ប្ត្ូិលាយលាយជីប្បរភទវ រែវអាវ រប វ ១៨.៤៦.០វជាមួយទឹកវ រោយរប្បើប្បាស់កនុង

ប ច្មាណជីវ១៥០ប្ាមវកនុងទឹកវ២០លីប្ត្វទុក យៈរពល២វរៅវ៤រមា ងវរែើមបីឱ្យជី លាយវរទើបចាក់វ២៥០វ

ម.លវកនុងមួយ រតត វមុនរពលោក់កូនបខនែោ។ំ 

 

 

 

 

 

 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 10 

 

ប្ត្ូិបុក រតត ឱ្យមានទំហំប ុននឹងែីខែលោក់កនុង នធថាសបណតុ ុះកូនវ រោយកំណត្់ប្បខិងចរនាែ ុះ

គុមពតាមប្បរភទបខនែនីមួយៗវបនាា ប់មកចាក់លាយទឹកជីប្ទាប់បាត្ចូលកនុង រតត វបនាា ប់មករទើបែកកូន

ែំោំពីថាសបណតុ ុះមកោវំ រធាើែរូចនុះកនូែំោំមកនរែាយវ ឫសែំោំលតូ្លាស់បានលអវអាចចាប់យកជី

បាន ហ័ស។វ រប្ាយោកំូនែំោំវ កនុងក ណីកំរៅប្ពុះអាទកត្យរកើនរ ើងខាែ ំងរៅ ែូិប្បំាងវ គួ មានទសប

បនែយកំរៅវឬធាងែូងវមកប្គបរែើមបីា ពា កូនែំោំពីកំរៅទថៃ យៈរពលរប្ាយោវំ៣-៧ទថៃ។វ 

 ចរនាែ ុះគុមពែំោំវគឺជាកតាត ខែលប្ត្ូិបានគកត្គូ មុននឹងោែំុុះវរប្ពាុះវាមានឥទធកពលរលើទកននសលបខនែវ

គុណភាព បស់បខនែវ នកងរសែាកកចច។វ ចរនាែ ុះគុមពែំោំបខនែសែ ឹកប្ត្ូិបានខបងខចករៅតាមប្បរភទែំោំវ

ែូចបានបងាា ញខាងរប្ាម៖ 

ល.  ប្បរភទបខនែ ចរនាែ ុះគមុព ចនំនួជ ួ 

១ ខាត្់ោរែើម ២៥វx ២៥វស.ម ៤វជួ  

២ ខាត្់ោផ្ទក ទបត្ង ៥០វx ៥០ស.ម ឬ៤០វx ៤០ស.ម ២វ-វ៣វវជួ  

៣ ខាត្់ោផ្ទក វស ៥០វx ៥០ស.ម ឬ៤០វx ៤០ស.ម ២វ-វ៣វវជួ  

៤ ស្វលាែរាត ប ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

៥ ស្វលាែប្កញាញ់ ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

៦ ទសព រាត ប ៥០វx ៥០ស.ម ឬ៤០វx ៤០ស.ម ២វ-វ៣វវជួ  

៧ ទសព ប្កញាញ ់ ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

៨ ទសព រែៀិ ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

៩ ទសពចងកឺុះ ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

១០ ទសព រជើងទា ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

១១ ទសព រត្ឿ ២០វx ២០វស.ម ៤វ-វ៥វជួ  

១២ ទសពបូករគា ៥០វx ៥០ស.ម ឬ៤០វx ៤០ស.ម ២វ-វ៣វវជួ  

  

ចរនាែ ុះគុមពបខនែវនកងចំនួនជួ  បស់បខនែនឹងមានា ផ្ទែ ស់បតូ បនតកចបនតួចរៅតាមពូជខែលប្កុមហ ុន

បានសលកត្វ រៅតាមទំហំ/ ូបរាងធំវ ឬត្ូចវ នកងទមៃន់ខែលជាត្ប្មូិា ទីសា វ ឬទកននសលែពស់ខែលកសកក 

ចង់បាន។វ ចរនាែ ុះគុមពខាងរលើបានបងាា ញពីគំ មូួយខែលរធាើឱ្យែំោំែុុះលូត្លាស់បានលអវ ប្បកបរោយ

ទកននសលែពស់។ 
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IV-ការច្ស្របើស្របាស់ជ ី

 វ 

 

 

 

 

 

 

 

មា ប្កូធាត្ុបីសំខាន់មានែូចជាអាសូត្វសសូា ័ វ ប ូតាសយូមវ រែើមបីរធាើែរំណើ ា លូត្លាស់ឫសវ រែើមវ

សែ ឹកវផ្ទក វខសែវនកងធាត្ុបំរពញបខនែមបី ួមមានវាល់សយូមវមា រញ សយូមវនកងស្វព ន់ធ័ វបានជួយសប្មួលែល់

ា លូត្លាស់វា រចញផ្ទក វា  កាខសែ។វចំខណកមីប្កូធាត្ុរសសងរទៀត្ ួមមានវប័ វស័ងកសីវខែកវទង់ខែងវ

ម ង់ាខណសវម ូលីខែនវនកងវកែ វក៏បានចូល ួមចំខណកកនុងែំរណើ ា លូត្លាស់ បស់ ុកខជាត្កសងខែ ។ 

 

ចំនួនទថៃ  

រប្ាយទថៃោកំនូ 

ទថៃវខែវឆ្ន ំវោែុំុះវ 

ទថៃទីវ01 - 10 - 22 

សប្មាប់ទសាែីោែុំុះទហំ ំ

1 000 ម ២ 

រពលរិលារប្បើជ ី ប្បរភទជី នកងប ច្មាណខែលប្ត្ូិរប្បើប្បាស់ 

ទថៃវ-វខែវ-វឆ្ន ំ  
អ្ ុយរ   (Urea) 

46.0.0 
  

រែអារប  (DAP) 

18.46.0 

ាលី (KCl) 

0.0.60 

3 04 - 10 - 22 0.68 គ.ក 0.41 គ.ក 0.68 គ.ក 

8 09 - 10 - 22 0.95 គ.ក 0.55 គ.ក 1.02 គ.ក 

13 14 - 10 - 22 1.16 គ.ក 0.55 គ.ក 1.36 គ.ក 

18 19 - 10 - 22 1.36 គ.ក 0.68 គ.ក 1.70 គ.ក 

23 24 - 10 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

ា រប្បើប្បាស់ជីស ុបែល់រពលប្បមូលសល

ចំរពាុះបខនែសែ ឹកទសព ប្កញាញ់វទសព រត្ឿ ទសព

រែៀិវទសព រជើងទា ទសពចងកកៈវស្វលាែ 

5.73 គ.ក 2.93 គ.ក 6.82 គ.ក 

28 29 - 10 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

33 03 - 11 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

38 08 - 11 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

43 13 - 11 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

ែំោំបខនែប្ត្ូិា ជីសប្មាប់បំរពញបខនែម

ា លូត្លាស់ឱ្យបានរលឿនវែំោំមានសុែភាពលអវ

នកងបានទកននសលែពស់។វ ធាត្ុគីមីខែល ុកខជាត្កប្ត្ូិ

ា ពីប ច្ោាសសំខាន់ៗមានបីគឺវាបូនឌ្ីអ្ ុកសុីត្វ

អ្ ុកសុីខសនវ ទឹក នកងពនែឺប្ពុះអាទកត្យវ រែើមបីរធាើ សម ី

សំរោគសលកត្អាហា សប្មាប់ែំោំ។វ 
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48 18 - 11 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

53 23 - 11 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

ា រប្បើប្បាស់ជីស ុបែល់រពលប្បមូលសល

ចំរពាុះបខនែសែ ឹកខាត្់ោរែើម 
15.14 គ.ក 7.43 គ.ក 19.09 គ.ក 

58 28 - 11 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

63 03 - 12 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

68 08 - 12 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

73 13 - 12 - 22 1.57 គ.ក 0.75 គ.ក 2.05 គ.ក 

ា រប្បើប្បាស់ជីស ុបែល់រពលប្បមូលសល

ចំរពាុះបខនែសែ ឹកទសព បូករគាវទសព រាត បខាត្់

ោផ្ទក សវខាត្ោ់ផ្ទក ទបត្ង 

21.41 គ.ក 10.43 គ.ក 27.27 គ.ក 

ចំោំ៖វតារាងកមមិច្ធីរប្បើប្បាស់ជីសប្មាប់បខនែសែ ឹករនុះមានរៅកនងុឧបសមព័នធវ១  
  

 វធាធីកនុះងការបញ្ជូលជីត្តម្រយៈស្របេ័លធដំណក់េឹក (Drip line) 

វិ ច្ធទី១ី៖ា បញ្ជូលជីតាម យៈទុរោបតឺ្ចូលកនុងមា សុនីវបនតរៅកនុងប្បព័នធែំណក់ទឹកវ(Drip line) 

 ែំបូងប្ត្ូិរចាុះទុរោបឺត្ បស់មា សុីនឱ្យលមមនឹងវា នបញ្ជូលជីវបនាា ប់មកភាជ ប់វា នជីឱ្យខណនលអវ

ា ពា ែយល់ចូលកនុងទុរោបឺត្។វា លាយលាយជីវប្ត្ូិយកធុងោក់ទឹកឱ្យលមមវយកលាយជីខែលប្ត្ូិ

ោក់មកប្តាំទុករចាលមយួយប់វរទើបក ូលាយជីឱ្យម ត្់លអវមុននឹងបញ្ជូលជីរៅកនុងប្បព័នធត្ំណក់ទឹក។វរែើមបី

ែំរណើ ា បញ្ជូលជីវមុនចាប់រសតើមែំរណើ ា មា សុីនវប្ត្ូិបកត្វា នោក់ជីឱ្យជកត្លអវបនាា ប់មករប្ាយមា សុីន

ចាប់បតឺ្ទឹករពញទុរោវ រយើងចាប់រសតើមរបើកវា នជីបនតកចមតងៗវ កនុងក ណីប្ត្ូិា រប្ស្វចប្សពែំោំវ ១០

នាទីវរយើងប្ត្ូិបកត្វា នឱ្យបតឺ្ទឹកជីលមមសប្មាប់១០នាទ។ី 

 

 

 

 

 

 

 

 

វា នបញ្ជូលជី 

ធុងជី 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 13 

 

វិ ច្ធទី២ី៖វា រប្បើប្បាស់ឧបក ណ៍បតឺ្ជីបញ្ជូលកនុងប្បពន័ធែំណក់ទឹកវ(Drip line) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- វធានលការចស្រម្ុះុះការររដំ  ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.១វវិ ច្ធានា ោែំុុះ 

 វិ ច្ធានា ោែំុុះវជាិច្ធានា ែំបងូសប្មាប់ា ពា ែំោំតាម យៈា ភជួ រាស់ែីវ រែើមបីសមាអ ត្សត្ា

លអកត្ចទប្ងខែលបងកកំរណើត្វនកង ស់រៅកនុងែីមានែចូជាប្បរភទសត្ាលអកត្ទាកគូវ រចច ែីវែងកូិែីវ រនមា ត្ូែជា

រែើម។វ ា ោែំំោំបងាកលបានជួយាត្់បនែយនូិប្បជាក សត្ាលអកត្ពីមុែែំោំមួយរៅមុែែំោំមួយ

រសសងរទៀត្វ ែចូជាែងកូិ យសុីរលើែំោំទសព វ ខត្ែងកូិ យមកនសុីស្វលាែរនាុះរទ។វ ែំោំអ្នាា ក់វ ជាែំោំ

ទាក់សត្ាលអកត្មានប្បរោជន៍ចូលកនុងចមាក   ួមមានប្បរភទផ្ទក វ ខែលទាក់ទាញសត្ាឃមុ ំវ ឪមា ល់វ កនាុ ំុយ។វ

ែំោំ បងវគឺជយួា ពា ែំោំតាម យៈកែកនវនកងា ខសាង ករឃើញ បស់សត្ាលអកត្។ 

 

វិ ច្ធានា  ូបស្វស្ពសត  

វិ ច្ធានា រមានកច 

វិ ច្ធានា ជីិស្វស្ពសត  

វិ ច្ធានា ោែំុុះ ែំោំឆ្ែ ស់ជួ - ងវែំោំបងាកលវែំោំអ្នាា ក់-បរណត ញវែំោំ បង ស់ 

ិាលវ 

ា ប្គប ងបាែ សា កចវ បងបាែ សា កចវ ងប្គបសំោញ់វសាុះសំោញ់ 

ា ភជួ រាស់វចាប់សត្ាលអកត្រោយទែវា ែុត្ែីវអ្នាា ក់ពនែឺវអ្នាា ក់សអ កត្ 

សត្ាលអកត្មានប្បរោជន៍វថាន ជីំិស្វស្ពសតា ពា ពីកតាត ចទប្ង 

វិ ច្ធានា គីមី អ្នាា ក់កែកនវ(រសនហ៍ប្ស្វងំ)វថាន ពំុលធមមជាត្កវថាន ពំុលគីមីវ 

ធុងោក់ជ ី

 

        ឧបក ណ៍បញ្ជូលជី 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.២វវិ ច្ធានា  បូស្វស្ពសត  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ប្គប ងរោយផ្ទែ សា កក សាុះសំោញ ់

គប្មប់ ងបាែ សា កក 

 បងផ្ទែ សា កក 

ែំោំរពាត្វ( បង ស់) 

ោឆំ្ែ ស់ជួ  

ោឆំ្ែ ស់ ង 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 15 

 

៥.៣វវិ ច្ធានា រមានកច 

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.៤វិច្ធានា ជីិ ស្វស្ពសត  

 ក.សត្ាមានប្បរោជន ៍  

សត្ាមានប្បរោជន៍រៅកនុងិច្ស័យកសកកមមគឺជាសត្ាខែលសុីសត្ាលអកត្ចទប្ងជាអាហា វ រធាើឱ្យប្បជាក សត្ា

លអកត្ចទប្ងថយចុុះ។វសត្ាលអកត្មានប្បរោជន៍ខចករចញជាបីប្បរភទវគឺពពួករប្បោទ័ វបា រា សុីត្វនកងភាន ក់ងា 

បងកររាគ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្នាា ក់ពនែឺ 

អ្នាា ក់សអ កត្ 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 16 

 

 ែ.វថាន ជំីិ ស្វស្ពសត  

រ ម្ ុះធាត្សុកមមថាន សំត្ាលអកត្ សត្ាលអកត្ 

Bacillus Thuringiensis ែងកូិ យវែងកូិរោលរទាង 

Beauveria Bassiana ែងកូិ យវែងកូិរោលរទាងវរទៀកគ ូ 

Spinetoram ប្ទីបវែងកូិែងកូិ យវែងកូិរោលរទាង 

Verticillium Lecanii  ុយសវទចរមៅវប្ទីប 

រ ម្ ុះធាត្សុកមមថាន ជំងំ ឺ ជងំ ឺ

Bacillus Subtilis ជំងសឺសកត្ទរូៅ 

Pseudomonas Fluorescens ជំងសឺសកត្ទរូៅ 

Trichoderma Harzianum ជំងសឺសកត្ទរូៅ 

Trichoderma Viride ជំងសឺសកត្ទរូៅ 

 

៥.៥វវិ ច្ធានា គមី ី

 ក.ថាន ពំលុធមមជាត្កវ(សសពំធីមមជាត្កបរណត ញវនកងសមាែ បស់ត្ាលអកត្) 

  ុកខជាត្កខែលអាចយកមករប្បើប្បាស់ជាថាន ពុំលធមមជាត្កមានែចូជាវកតួចវរមាសវែាឹមសវរមត វថាន ជំក់វ

សែ ឹករទៀបវ  រមៀត្វ សែ ឹកទប្គវ ិលែិ៍បណតូ លរពប្ជវ ិលែិ៍មាសវ ជីនាងិងវ ជីប្មុះរប្ៅវ ជីអ្ងាក ម។វ ិច្ធីរធាើថាន ពុំលវវវវវវវ

ធមមជាត្កវអាចរធាើតាម យៈផ្ទអ ប់ជាមួយទឹកវចប្មាញ់ជារប្បងវនកងកកនជារម ៅ។ 

 ែ.ថាន ពំលុគមីវី(សត្ាលអកត្) 
 

ធាត្សុកមម 
ធាត្សុកមម 

ភាស្វខែម  

ប្បរភទវ 

(ប្ជាប ប ុះពាល)់ 
ប្កមុ 

Acephate អារសហាា ត្ ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 1 B (Organophosphates) 

Dimethoate ឌ្ីរមត្ូខអ្ត្ ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 1 B (Organophosphates) 

Chlorfenapyr កែហាកនោភី ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 
13 (Pyrroles, Dinitrophenoles, 

Sulfluramid) 

Cartap 

hydrochloride 
ាតាបវហីែយូកែូ ែី 

ប ុះផ្ទា ល់- 

ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 
14 (Nereistroxin analogues) 

Thiosultap-

Sudium 

ធីអ្ូស ុលរថប   

សយូែែយូម 

ប ុះផ្ទា ល់- 

ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 
14 (Nereistroxin analogues) 

Buprofenzin ប ុយប្បូរហាហសីន ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 16 (Buprofezin) 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 17 

 

Fipronil ហាីប្បូនីល ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 2 B (Phenylpyrazoles) 

Chlorantraniliprole កែរា នប្តានីលីប្បូល ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 28 (Diamides) 

Acetamiprid អារសតាមីប្ពីែ ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 4 A (Neonicotinoids) 

Imidacloprid អ្ុីមីោកែប្ពតី្ ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 4 A (Neonicotinoids) 

Thiamethoxam រត្ោ រមត្ូហាម ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 4 A (Neonicotinoids) 

Thiacloprid ទថកែប្ពីែ ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 4 A (Neonicotinoids) 

Pymetrozine ពីរមប្ត្ូសីុន ប្ជាបចូល ុកខជាត្ក 
9 B (Pyridine azomethine 

derivatives) 

Carbaryl ាបា ីល ប ុះផ្ទា ល ់ 1 A (Carbamates) 

Carbosulfan ាបូស ុលហាា ន ប ុះផ្ទា ល ់ 1 A (Carbamates) 

Isoprocarb អ្ុីសូប្បូាប ប ុះផ្ទា ល ់ 1 A (Carbamates) 

Chlopyrifos កែពី ហីាូស ប ុះផ្ទា ល ់ 1 B (Organophosphates) 

Diazinon ឌ្ីោ ហសីណន ់ ប ុះផ្ទា ល ់ 1 B (Organophosphates) 

Fenitrothion រហានីប្ត្ូចុង ប ុះផ្ទា ល ់ 1 B (Organophosphates) 

Malathion មា ឡាចុង ប ុះផ្ទា ល ់ 1 B (Organophosphates) 

Profenopos ប្បូរហាណូហាូស ប ុះផ្ទា ល ់ 1 B (Organophosphates) 

Quinalphos គីោល់ហាូស ប ុះផ្ទា ល ់ 1 B (Organophosphates) 

Tebufenzide រត្ប ុយរហានហសីែ ប ុះផ្ទា ល ់ 18 (Diacylhydrazines) 

Fenpyroximate ហាកនភី  ូសីុរមត្ ប ុះផ្ទា ល ់
21 A (METI acaricides and 

insecticide) 

Indoxacarb អ្ុីែូស្វាប ប ុះផ្ទា ល ់ 22 A (Oxadiazines) 

Spirotetramat សព ី  ូរត្ប្តារមត្ ប ុះផ្ទា ល ់
23 (Tetronic & Tetramic acid 

derivative) 

Alpha-

Cypermethrin 

អាល់ហាា វ     

ស្វយរពើរមប្ធីន 
ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Cyfluthrin ស្វយហែូប្ទីន ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Cypermethrin ស្វយភឺរមប្ទីន ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Deltamethrin ខឌ្លតារមប្ទីន ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Esfenvalerate រអ្ហាកនវា  ឺរ  ត្ ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Etofenprox រអ្ត្ហូាកនប្បុក ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Fenpropathrin ហាកនប្បូបា ប្ទីន ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Lambda 

Cyhalothrin 

ឡាោំវ         

ស្វយហា ូប្ទីន 
ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 
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Permethrin ខពរមប្ទីន ប ុះផ្ទា ល ់ 3 A (Pyrethroids Pyrethrins) 

Dinotefuran ឌ្ីណូរត្ហារូា ន ប ុះផ្ទា ល ់ 4 A (Neonicotinoids) 

Abamectin អាបារមកទីន ប ុះផ្ទា ល ់
6 (Avermectins & 

Milbemycins) 

Emamectin 

Benzoate 

អ្ុីបាមកចទីន     

បង់ហសូខអ្ត្ 
ប ុះផ្ទា ល ់

6 (Avermectins & 

Milbemycins) 

Fenoxycarb រហាណូបូាប ប ុះផ្ទា ល ់ 7 B (Fenoxycarb) 

Azadirachtin អាហាឌ្រីា កទីន ប ុះផ្ទា ល ់ UN 
 

បញ្ហជ ក់៖វ ប្ត្ូិរប្បើប្បាស់ប្បរភទថាន បំ្ជាបចូល ុកខជាត្ករៅែំោកា់លកនូែំោំវសប្មាប់ិច្ធានា ា ពា សត្ាលអកត្

ចទប្ងវ នកងរប្បើប្បាស់ថាន បំ ុះផ្ទា ល់រៅរពលរឃើញមានិត្តមានសត្ាលអកត្រប្ចើនរលើែំោំវ នកងប្ត្ូិបាញ់ឱ្យចំសត្ាលអកត្វ    

ជប្មកវនកងកខនែងបំផ្ទែ ញ។ 
 

គ.ថាន ពំលុគមី(ីជងំសឺសកត្វនកងបាករ់ត្ )ី 
 

ធាត្សុកមម 
ធាត្សុកមម 

ភាស្វខែម  

ប្បរភទវ 

(ប្ជាប ប ុះពាល)់ 
ជងំ ឺ

Azoxystrobin អាសូសីុស្ពសតូ បីន ប្ជាប បាក់រត្ វីសសកត្ 

Benomyl របណូមីល - សសកត្ 

Bismerthiazol បីសរមើទថហសូល - សសកត្ 

Captan ាបតាន - សសកត្ 

Carbendazim ាបកនោហសីម ប្ជាប បាក់រត្ វីសសកត្ 

Chlorothalonil កែ  ូតា ូនីល ប ុះផ្ទា ល ់ សសកត្ 

Copper Hydrocide ែបរភើវហីប្ែុកស្វយ ប ុះផ្ទា ល ់ បាក់រត្ វីសសកត្ 

Copper Oxychlroride ែបរភើវអ្ ុកសីុកែរាយ ប ុះផ្ទា ល ់ បាក់រត្ វីសសកត្ 

Cyproconazole សីុប្បូកូោហសូល - សសកត្ 

Difenoconazole ឌ្ីហាកនណូកោូហសូល ប ុះផ្ទា ល ់ សសកត្ 

Fenoxanil ហាកនណូស្វនីល - សសកត្ 

Flusilazole ហែូសីុឡាហសូល - សសកត្ 

Fosetyl-Al ហាូរសទីលវអាល - សសកត្ 

Hexaconazole រហស្វកូោហសូល - សសកត្ 

Iprodione អ្ុីប្បូឌ្ីន - សសកត្ 

Isoprothiolane អ្ុីហសូប្បូត្យូឡាន - សសកត្ 
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Mancozeb ម ងកូខសប ប ុះផ្ទា ល ់ សសកត្ 

Metalaxyl រមតាឡាក់សីុល ប្ជាប បាក់រត្ វីសសកត្ 

Metiram រមប្ទីអា ំ - សសកត្ 

Oxolinic Acid អ្ូហសូលីនីកវអាសីុែ - បាក់រត្ វីសសកត្ 

Penconazol បុកនកូោហសូល - សសកត្ 

Pronineb ប្បូពីណកប ប ុះផ្ទា ល ់ សសកត្ 

Propiconazole ប្បូពីកោូហសូល - សសកត្ 

Sulphur ស ុលហា័  ប ុះផ្ទា ល ់ សសកត្ 

Tebuconazole រត្បកូូោហសលូ - សសកត្ 

Thiophanate-Methyl ធីអ្ូហាា រណត្វរមទលី - សសកត្ 

បញ្ហជ ក់៖វគ ួរប្ជើសរ សីប្បរភទថាន បំ ុះផ្ទា ល់ជាិច្ធានា ា ពា វនកងប្បរភទថាន បំ្ជាបជាិច្ធានា ពាបាល។ 

 

VI-កត្តត ចនស្រងបំផ្លែ ញដំ បំន្លែសែឹក 

៦.១វសត្ាលអកត្ចទប្ងបផំ្ទែ ញែោំំបខនែសែ កឹ 

 ក.សត្ាទាកគវូ(Flea Beetle) 

 

 

 

 

  

 

សត្ាទាកគូរពញិយ័ញីមយួកាលអាចទមាែ ក់ពងបានពី២៥វ ែល់២០០ប្គាប់វ រៅកនុងែីជកត្ឫសវ

ែំោំវ នកងញាស់ជាែងកូិខែលមាន យៈរពលលតូ្លាស់៣រៅ៤សបាត ហ៍វ កនូែងកូិ ស់រៅតាមឫសកនូ

ែំោំវ ឬបំផ្ទែ ញប្បព័នធឫសែំោំវ រធាើឱ្យែំោំប្សរពានឬងាប់។វ រៅកនុងែំោក់ាលែឹករែឿមាន យៈ

រពលវ៧វរៅវ១០ទថៃវនកងវិ ច្ិែតាែ យជារមរពញិយ័បំផ្ទែ ញែំោំបខនែ។ 

 

 

 

វ 

ទាកគវូជាលំោប់ស្វែ ប ឹង (Coleoptera) 

ខែលិែតជីិច្ត្មាន៤ែំោក់ាល៖វ 

ែំោក់ាលពងវែំោក់ាលកូនញាស់វែំោក់

ាលែឹករែឿវែំោក់ាលរពញិយ័។វ 
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ែ.ែងកូិសុបីណតូ ល (Cabbage webworm) 

 

 

 

 

 

 

 ែងកូិសុីបណតូ លជាលំោប់រមអ្ំរៅស្វែ បប្សាវ (Lepidoptera) ិែតជីិច្ត្មាន៤ែំោក់ាល៖វ

ែំោក់ាលពងវែំោក់ាលកនូញាស់វែំោក់ាលែឹករែឿវែំោក់ាលរពញិយ័។វរមអ្ំរៅញីរពញ

ិយ័មយួកាលអាចពងបានវ១៦០វរៅវ១៨០ប្គាប់វរោយពងកនុងមួយទថៃវ២០វរៅវ៣០ប្គាប់កនុងមួយទថៃវ

រាយបា យខាងរលើសែ ឹកែចី។វ ែំោក់ាលពងមាន យៈរពល៤វ រៅវ ៧ទថៃវ រទើបញាស់ជាកនូែងកូិបំផ្ទែ ញ

ែំោំប្បមាណ១០ទថៃវរទើបិច្ិែតរៅជាែឹករែឿ យៈរពល៦វរៅវ៨ទថៃវ ចួាែ យជារមរពញិយ័ខែលអាច ស់

បាន យៈរពលវ៥វ រៅវ១០ទថៃ។វែំោក់ាលខែលបំផ្ទែ ញខាែ ំងគឺរៅែំោក់ាលែងកូិវ គួ មានិច្ធានា 

កមាច ត្់ែងកូិវនកងរប្បើប្បាស់ិច្ធានា រមានកចរោយរប្បើអ្នាា ក់ពនែ។ឺ 
 

 គ.ែងកូិហាូងវ(ែងកូិ យ) (Armyworm) 

 

 

 

 

 

 

ែងកូិហាងូជាលំោប់រមអ្ំរៅស្វែ បប្សាវ (Lepidoptera) ិែតជីិច្ត្មាន៤ែំោក់ាល៖វ ែំោក់

ាលពងវែំោក់ាលកូនញាស់វែំោក់ាលែឹករែឿវែំោក់ាលរពញិយ័។វរមអ្ំរៅញីរពញិយ័មយួ

កាលអាចពងបានវ១០០វរៅវ៤០០ប្គាប់វរោយកនុងមយួកញ្ចុ ំមានពងពី៥០វរៅវ១០០ប្គាប់វរៅទសាខាង

រប្ាមសែ ឹក។វែំោក់ាលពងមាន យៈរពល៣វរៅវ៧ទថៃវរទើបញាស់ជាកនូែងកូិបំផ្ទែ ញែំោំវកនុង យៈ

រពល១៥វរៅវ២៤ទថៃវរទើបិចិ្ ែតរៅជាែឹករែឿ យៈរពល៧វរៅ១៥ទថៃវ ចួាែ យជារមរពញិយ័ខែលអាច ស់

បាន យៈរពលវ៧វរៅវ១២ទថៃ។វែំោក់ាលខែលបំផ្ទែ ញខាែ ំងគឺរៅែំោក់ាលែងកូិវគួ មានិច្ធានា 

កមាច ត្់ែងកូិវនកងរប្បើប្បាស់ិច្ធានា រមានកចរោយរប្បើអ្នាា ក់ពនែ។ឺ   
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 ឃ.ែងកូិរោលរទាង (Diamondback moth) 

 

 

 

 

 

 

 ែងកូិរោលរទាងជាលំោប់រមអ្ំរៅស្វែ បប្សាវ (Lepidoptera) ិែតជីិច្ត្មាន៤ែំោក់ាល៖វ

ែំោក់ាលពងវែំោក់ាលកនូញាស់វែំោក់ាលែឹករែឿវែំោក់ាលរពញិយ័។វរមអ្ំរៅញីរពញ

ិយ័មយួកាលអាចពងបានប្បមាណវ២០០ប្គាប់វរោយអាចទមាែ ក់ពងបាន៩០ប្គាប់វរៅយប់ទី១វយប់ទី

២។វ ែំោក់ាលពងមាន យៈរពល៣វ រៅវ៨ទថៃវ រទើបញាស់ជាកនូែងកូិបំផ្ទែ ញែំោំវ កនុង យៈរពល៧វ

រៅវ១៥ទថៃវ រទើបិច្ិែតរៅជាែឹករែឿ យៈរពល៤វរៅវ៧ទថៃវ  ចួាែ យជារមរពញិយ័ខែលអាច ស់បាន យៈ

រពលវ ៤វ រៅវ ១៧ទថៃ។វ ែំោក់ាលខែលបំផ្ទែ ញខាែ ំងគឺរៅែំោក់ាលែងកូិវ គួ មានិច្ធានា កមាច ត្់

ែងកូិវនកងរប្បើប្បាស់ិច្ធានា រមានកចរោយរប្បើអ្នាា ក់ពនែ។ឺ 
 

 ង.វទចទសព វ(Aphid) 

 

 

 

 

 

 

 

 ទចទសពជាលំោប់ទចស្វែ បរសម ើវ (Homoptera) ខែលមានបីែំោក់ាលវ ែំោក់ាលកូនញាស់

ែំបូងវ ែំោក់ាលកនូញាស់វ ែំោក់ាលរមរពញិយ័។វ សប្មាប់រមរពញិយ័ញីមយួកាលអាចបរងកើត្

បានប្បមាណវ៨០កូនវរោយបរងកើត្កនុងមួយទថៃប្បមាណវ១២កូនកនុងមួយទថៃ។វចាប់ពីែំោក់ាលកូនញាស់

ែំបូងវ ហតូ្ែល់រមរពញិយ័មាន យៈរពល៧វរៅវ៨ទថៃវរមរពញិយ័អាច ស់បាន យៈរពលវ២៥ទថៃ។វចំណចុ

ពករសស បស់ទចទសពគឺវ រៅរពលប្បជាក រកើនរ ើងែពសរ់ៅជប្មកវ ទចទសព នឹងិច្ិែតរៅជាមានស្វែ បរែើមបវី

ខសាង កជប្មកថមី។ 
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ង.វរចច ែវី(Awl Snail)  

 

 

 

 

 

  

ា ា ពា សត្ាលអកត្៖វ ប្ត្ូិរ ៀបចំែីឱ្យបានលអវ សមាអ ត្រមម ជំុិច្ញចមាក  ឱ្យបានស្វអ ត្លអវ រធាើា បា នស្វម ន

ប្បជាក សត្ាលអកត្មុនរពលោែំុុះបខនែសែ ឹកវនកងសកកាពីកប្មកត្សាុុះសត្ាលអកត្រៅចមាក  ែទទរសសងរទៀត្។  

(1 March 2017, John L. Capinera) 

 

៦.២វជងំរឺកើត្មានរលើែោំំបខនែសែ កឹ 

 ក.ជងំបឺងករោយបាករ់ត្ វី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំងបឺាក់រត្ បីានបងកឱ្យែំោំមានសភាព លួយរលើសែ ឹកវ  លួយរែើមវ នកង លួយផ្ទក វ រោយរយើង

អាចកត្់សំគាល់រឃើញថារៅកខនែង លួយមានសំរណើមវ  លួត្តាមប្ទនុងសែ ឹកវ ធាងវ នកងផ្ទក វ រៅកខនែង

 លួយមានកែកនសអុយ។ ជំងបឺាក់រត្ មីយួចំនួនខែលបំផ្ទែ ញរលើែំោំបខនែសែ ឹក មួមាន៖ 

 

រចច ែីសុីបខនែគឺសែ កត្កនុងលោំប់វែយងវ(Allopeas) វា
បំផ្ទែ ញពនែកវឬកូនែំោំវែំោំែុុះលូត្លាស់យតឺ្វឬងាប់

ខត្មតង។វរម១ទំលាក់ពងពីវ៣វរៅវ៧ប្គាប់កនុងមួយទថៃវនកង

២០ែងកនុងមយួខែ។វ រចច ែីអាច ស់រៅតាម ងបខនែវ រៅ

កខនែងខែលែីមានែក់ទឹកវ ឬរសើមវ នកងរៅ ែូិ រភែៀងធាែ ក់។

រប្ចើន។ 
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 Pseudomonas syringae pv. Maculicola  

 Xanthomonas campestris pv. Armoraciae 

 Xanthomonas campestris pv. campestris 

 Pectobacterium spp. 
 

ែ.ជងំបឺងករោយសសកត្ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ជំងសឺសកត្បានបំផ្ទែ ញរលើឫសវ រែើមវ សែ ឹកវ ផ្ទក វ តាម យៈសព ័  បស់សសកត្ចទប្ងវ រោយរយើងសរងកត្

រឃើញសៃួ ត្រៅកខនែង លាកវ មានសព ័ ពណ៌រតាន ត្វ ឬសព ័ ពណ៌សវ មកនមានកែកនសអុយ។វ ជំងសឺសកត្មយួចំនួន

ខែលរកើត្មានរលើែំោំបខនែ ួមមាន៖វវ 

 Powdery mildews 

 Downy mildews 

 Rhizoctonia rots 

 Damping-off 

 Rusts  

 Botrytis rots 

 Fusarium wilts 
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VII-បច្ចេកច្េសស្របមូ្ល្ល លិងច្ស្រកាយច្េលស្របមូ្ល្ល 

៧.១វា ប្បមលូសល 

 ា ប្បមូលសលរធាើរ ើងតាមប្បរភទបខនែរសសងៗគាន វបខនែប្បរភទទសព វនកងខាត្់ោរែើមវគឺាត្់

ប្ត្ឹមគល់វ ចំខណកប្បរភទស្វលាែមួយចំនួនគឺែកទាំងឫសវ មកលាងទឹកវ ចំខណកខាត្់ោ

ផ្ទក សវខាត្់ោផ្ទក ទបត្ងវគឺរគាត្់យករែើមវ ៥ស.មវ រៅពីខាងរប្ាមផ្ទក វ រែើមបីទកុសែ ឹក កា

ផ្ទក ។វ មា ងរទៀត្វ ា ប្បមូលសលនឹងខប្បប្បួលរៅតាមត្ប្មូិា ទីសា វ ឬា ចង់បាន បស់

 មួ ញកោត លវឬអ្នករប្បើប្បាស់។ 

 មុនប្បមូលសលវប្ត្ូិរមើល យៈរពលា អ្នុញ្ហញ ត្ឱ្យប្បមូលតាមប្បរភទថាន ពំុលនីមយួៗ 

 ប្ត្ូិរមើលពីអាយុាល បស់ែំោំតាមប្បរភទនីមួយៗវ មា ងរទៀត្រមើលពី ូបរាងសម មយវ

សប្មាប់ា លក់វនកងត្ប្មូិា ទីសា ។ 

 មុនប្បមូលសលប្ត្ូិផ្ទអ កា រប្ស្វចប្សពវ រែើមបីងាយប្សួលប្បមូលសលបខនែវ មកនបាក់ធាងវ

 ខហកសែ ឹកវនកងរធាើឱ្យទសព រាត បវរាត បខណនលអ។ 

 មកនប្ត្ូិប្បមូលសលបខនែសែ ឹករៅរពលប្ពឹករពករនាុះរទវរប្ពាុះបខនែមានទឹកសរនសើមវងាយនឹង

បងកររាគសសកត្វឬបាក់រត្ ី។ 

 រប្បើប្បាស់ឧបក ណ៍មួយចំនួនសប្មាប់ប្បមូលសលវខែលមានែូចជាវកទស្ពនតាត្់វកស្ពនតកវរកស

ប្កោស 

 

  

 

 

ល.  ប្បរភទបខនែ អាយាុលប្បមលូសល ទកននសលមធយម/ទសាែមីយួហកកតា 

១ ខាត្់ោរែើម ៦០វទថៃ ៣០វរតាន 

២ ខាត្់ោផ្ទក ទបត្ង ៩០វទថៃ ២០វរតាន 

៣ ខាត្់ោផ្ទក វស ៩០វទថៃ ២០វរតាន 

៤ ស្វលាែរាត ប ៤០-៤៥វទថៃ ២៣វរតាន 

៥ ស្វលាែប្កញាញ់ ៤០-៤៥វទថៃ ២៣វរតាន 

៦ ទសព រាត ប ៩០-១១០វទថៃ ៥៧វរតាន 

៧ ទសព ប្កញាញ ់ ៤០-៤៥វទថៃ ២៥វរតាន 
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៨ ទសព រែៀិ ៤០-៤៥វទថៃ ២៥វរតាន 

៩ ទសពចងកឺុះ ៤០-៤៥វទថៃ ២៥វរតាន 

១០ ទសព រជើងទា ៤០-៤៥វទថៃ ២៥វរតាន 

១១ ទសព រត្ឿ ៤០-៤៥វទថៃ ២០វរតាន 

១២ ទសពបូករគា ៩០វទថៃ ៥៧វរតាន 

 

៧.២វបរចចករទសរប្ាយរពលប្បមលូសល 

 

 ែោំកា់លរប្ាយរពលប្បមលូសលបខនែ 

៧.២.១វចមាក  វនកងប្បត្កបត្តកា កនុងចមាក   

ា ប្បមូលសលប្ត្ូិគកត្អ្ំពីិយ័ប្បមលូសលវ រពលរិលាប្បមលូសលវ ិច្ធីស្វស្ពសតប្បមលូសលវ នកង

ប្បត្កបត្តករៅចមាក  គឺជាា ប្បងុប្បយ័ត្នកនងុា រលើកោក់រែើមបីាត្់បនែយា ែចូខាត្វនកងគុណភាពវតាម យៈ

ា រប្បើប្បាស់ករញិ្វកស្ពនតកវតាាវកខស្ពញ្ចងបាែ សា កកវថង់បាែ សា ីកវឬរកសប្កោស។ 

៧.២.២វកខនែងរិចែចបស់លកត្សលប្សសវ់នកងខកទចន 

កខនែងរិចែចប់សលកត្សលប្សស់វ បានោក់បញ្ជូលរៅសកមមភាពា លាងសមាអ ត្បខនែវ ា ខបង

ខចកប្បរភទវ ា ចាត្់ថាន ក់វ ា រធាើប្បប្ពឹត្តកកមមរលើសលកត្សលវ នកងា រិចែចប់។ ា ខកទចនសលកត្សលបខនែ

សែ ឹករៅជាប្បរភទប្ជក់វឬផ្ទអ ប់រែើមបីបរងកើត្រៅជាប្បរភទអាហា រសសងៗខែលអាច កាទុកបានយូ ។វ 

 

 

ចមាក  

កខនែងរិចែចប់

សលកត្សលប្សស់វនកង

ខកទចនកសកសល

ែឹកជញ្ជូន

ទីសា 
អ្នករប្បើប្បាស់
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៧.២.៣វែកឹជញ្ជូន 

ខសនកមយួទនា បាត្់បង់សលកត្សលែពស់វ គឺបោត លមកពីកងាុះលកខែណឌ ែឹកជញ្ជូនប្ត្ឹមប្ត្ូិវ ា 

រលើកោក់វមកនមានសមាា  ៈោក់បខនែប្ត្ឹមប្ត្ូិវនកងា ពនារពលែឹកជញ្ជូន។វា ែឹកជញ្ជូនរោយឆ្ែងាត្់

ពនែឺទថៃរៅត វ រធាើឱ្យបខនែែូចគុណភាពវ នកងងាយែូចខាត្រពលលក់រៅទីសា ។វ ជរប្មើសលអសប្មាប់ា ែឹក

ជញ្ជូនគឺា ែឹកជញ្ជូនរោយរប្បើឡានទូ ប្ត្ជាក់សប្មាបែ់ឹកបខនែ។ 

៧.២.៤វទសីា  

ប្បត្កបត្តកា រៅទីសា រគាលរៅវ គឺសគត្់សគង់រៅទីសា របាុះែុំវ ទីសា លក់រាយវ នកងសា ទំរនើប។វ

សប្មាប់សា ទំរនើបនឹងមានា លាងសមាអ ត្មតងរទៀត្វនកងមានា ប្ត្ួត្ពកនកត្យជាត្កពុលរៅកនុងបខនែវរប្ជើស

រ សីទំហំ/ប ច្មាណវ រៅតាមត្ប្មូិា  បស់អ្ត្កថកជន។វ សប្មាប់ទីសា លក់រាយវ លក់ែុំវ នកងសា ទំរនើប

ត្ប្មូិឱ្យមានា  កាបខនែទុកកនុងទូ ប្ត្ជាក់វ ឬបនាប់ប្ត្ជាក់វ រែើមបី កាគុណភាពបខនែវ នកងា ពា មកនឱ្យ

បខនែែូចខាត្។ 

៧.២.៥វអ្នករប្បើប្បាស ់

 អ្នករប្បើប្បាស់គឺជាអ្នកចុងរប្ាយវ ខែលទកញបខនែមកប ច្រភាគ។វ អ្នកប ច្រភាគទកញបខនែយកមកវ

រោយមានា លាងសមាអ ត្មតងរទៀត្មុននឹងរធាើមាូបសប្មាប់ប ច្រភាគវ មា ងរទៀត្អាចយកបខនែមក កាទុកវ

កនុងទូ ទឹកកកវរែើមបីទុកប ច្រភាគរៅទថៃបនាា ប់។វា  កាបខនែរៅកនុងទូ ទឹកកកបានលអគឺសែ កត្កនុងសីត្ុណា ភាពវ

ពីវ១វ-៣វអ្ងា រស។ 

VIII-ច្សចកតីសលនិដា ល លិងអល សាសល៍ 

៨.១វសននកោា ន 

 តាម យៈបទពករស្វធន៍កនែងមកវ កសកក ខែលោែំុុះមកនទទួលបានសលលអគឺបោត លមកពីកតាត

មួយចំនួនែូចជា៖ 

− ែីរែាុះជីជាត្កបោត លមកពីោបំខនែមតងរហើយមតងរទៀត្រោយមកនបានរធាើា ខប្បប្បួលគុណភាពែី 

− ែីែាច់ខាែ ំងវជាែីខែលទាមទា រប្បើប្បាស់ជីឱ្យបានញឹកញាប់បំសុត្ 

− ប្បភពទឹករប្ាមែីវខែលសមបូ ជាត្កកំរបា វនកងមានកប្មកត្វpHែពស់វខែលបងកឱ្យែោំំងាយរកើត្

ជំងពីឺែី (Soil born diseases)។វ ា រប្ស្វចប្សពទឹករលើសកប្មកត្ខែលែំោំប្ត្ូិា វ រធាើឱ្យឫស

ែំោំ លួយវឬា លូត្លាស់យតឺ្។វា រប្ស្វចប្សពទកឹរៅរពលខែលករៅត ប្ពុះអាទកត្យរៅត ខាែ ំងវ

ឬរប្ស្វចប្សពទឹករៅរពលយប់វខែលរធាើឱ្យបខនែសែ ឹក លាករែើមឬសែ ឹកវនកងបងកជំង។ឺ 

− ា ោកំនូែំោំរលើសទថៃបណតុ ុះវរធាើឱ្យប្បព័នធឫសែំោំរែាយវែំោំែុុះលូត្លាស់យតឺ្។ 

− ប្គាប់ពូជគាម នគុណភាពវនកងា ធានាពីប្កុមហ ុនចាស់លាស់។ 
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− មកនបានសមាអ ត្ជំ កសត្ាលអកត្វនកងា ពកនកត្យប្បជាក សត្ាលអកត្មុននឹងោែំុុះែំោំ 

− មកនបានរប្បើប្បាស់ិច្ធានា ា ពា ែំោំសប្មាប់ទបស់្វក ត្់សត្ាលអកត្វនកងជំង។ឺ 

− ា ោែំុុះបខនែសែ ឹកតាម ែូិាលវខែលរធាើឱ្យត្ទមែបខនែសែ ឹកធាែ ក់ចុុះ។ 
 

៨.២វអ្នសុ្វសន ៍

− បខនែមជីធមមជាត្កឱ្យបានរប្ចើនវោែំំោំបងាកលវ ឬា ោែំំោំគប្មបែីរែើមបខីកខប្បជីជាត្ក បស់ែីវ

នកងា រប្បើប្បាស់កំរបា កសកកមមរែើមបខីកខប្បគុណភាពែី។ 

− ប្បរភទែែីាច់ទាមទា ា ោក់ជីឱ្យបានជារ ៀងរាល់ទថៃវ កនុងប ច្មាណខែលបានកំណត្់កនុងតារាង

កមមិច្ធីជីវ(ខាងរលើ)វនកងខបងខចករៅជាទថៃរែើមបីសតល់ែល់ែំោំ។ 

− ប្ត្ូិបមូទឹកពីអ្ណតូ ងមកោក់កនុងប្សុះវ រែើមបីទឹកបានរធាើ សម ីសំរោគសប្មួលកប្មកត្ pH  បស់ទឹក។វ

ប្ត្ូិពកនកត្យរមើលពីភាពសមលមមទនា រប្ស្វចប្សពទឹកសប្មាប់ែំោំវមកនប្ត្ូិរប្ស្វចប្សពរៅរពល

ខែលប្ពុះអាទកត្យបរញ្ចញករៅត ខាែ ំងរនាុះរទវ រប្ពាុះែំោំកំពុងបរញ្ចញជាត្កទឹកវ នកងរៅរពលទឹក

ជាប់រៅនឹងសែ ឹកវរែើមវឫសវទឹកនឹងរ ើងករៅត ខែលរធាើឱ្យែំោំ លាក។វហាមរប្ស្វចប្សពទឹករៅ

រពលខែលប្ពុះអាទកត្យអ្ស់ពនែវឺរោយស្វ ជំងសឺសកត្វនកងជំងបឺាក់រត្ ងីាយរកើត្រ ើងរៅកនុងចមាក  ។ 

− ប្ត្ូិោកំនូែំោំខែលមានអាយុបណតុ ុះតាមា ខណនំាខាងរលើ។វ ា ោកំូនែំោំរលើសទថៃបណតុ ុះវ

រធាើឱ្យប្បព័នធឫសែំោំចុុះរែាយវឫសែំោំចាស់វពកបាកកនុងា ប្សូបយកជីខែលបានសតល់។ 

− សមូរប្ជើសរ សីពូជែំោំពីប្កុមហ ុនខែលមានា ទទលួស្វគ ល់ពីប្កសងួវ នកងមានាលប ច្រចទិ

ចាស់លាស់ពីាលសុត្កំណត្់។ 

− ប្ត្ូិសមាអ ត្ទប្ពរៅជំុវិ ច្ញចមាក  វ នកងរប្បើប្បាស់កំរបា កសកកមមរែើមបីកមាច ត្់សត្ាលអកត្កនុងែីវ ា រប្បើ

ប្បាស់អ្នាា ក់ពនែឺវឬអ្នាា ក់ពណ៌រែើមបីប្ត្ួត្ពកនកត្យប្បជាក សត្ាលអកត្មុននឹងរធាើា ោែំុុះបខនែ។ 

− ប្ត្ូិរប្បើប្បាស់ិច្ធានា ា ពា សប្មាប់សត្ាលអកត្វ នកងជំងសឺសកត្វ ឬបាក់រត្ ចីាប់តាំងពីរពលបណតុ ុះ

កនូែំោំ ហតូ្ជកត្ែល់រពលប្បមលូសល។វរប្ពាុះា រធាើខបបរនុះរទើបរយើងប្បាកែថាែំោំ បស់

រយើងមានសុែភាពលអ។ 

− រែើមបីឱ្យបខនែសែ ឹកោែំុុះបានប្គប់ ែូិ វប្ត្ូិ កែីទលួមកនលកចទឹកវស្វងសង់សាុះសោំញ់វរែើមបីអាច

ោែំុុះបខនែប្គប់ ែូិាល។ 

 

 

 

 



ឯកស្វ ប្ស្វិប្ជាិគំ បូរចចករទសោែំុុះបខនែសែ ឹកវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវវ 28 

 

ឯកសារច្ោង 

១.វនាយកោា នស្វកិបបកមមវែំោំ មួសសវំនកងកមមិច្ធីិច្ធានា ចប្មុុះប្គប់ប្គងែំោំវ(IPM) ជាត្កវ(២០១៦)វ

បរចចករទសោែំំោំ 
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ែំោំប្សូិទនអ្គគនាយកោា នកសកកមមវ(២០១៤)វសត្ាចទប្ងបំផ្ទែ ញែំោំសំខាន់ៗរៅកមពុជា 
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៤.វរលាកវប ុនវសំប នវរសៀិរៅខណនំាសត ីពីា ោបំខនែសុិត្តកភាព 

៥.វបរចចករទសែំោំបខនែ បស់គរប្មាងកមពុជាវHarvest I 

៦.វរលាកវជាវសុទកនវបាណកិច្ទាវ(២០២១)វGeneral of Entomology ា ប្គប់ប្គងសត្ាលអកត្ចទប្ងវ 

៧.វរលាកស្វស្ពស្វត ចា យបណឌ កត្វប ុនត្ុងវបូរា ច្នវ(២០១០)វបរចចករទសរប្ាយរពលប្បមូលសលបខនែ 

៨.វប្កុមហ ុនថាន កំសកកមមមយួចំនួនរៅកមពុជាវ 

៩. https://bioone.org/journals/florida-entomologist/volume-100/issue-1/024.100.0117/Biology-

and-Food-Habits-of-the-Invasive-Snail-Allopeas-gracile/10.1653/024.100.0117.full 

១០. https://ausveg.com.au/biosecurity-agrichemical/crop-protection/overview-pests-diseases-

disorders/fungal diseases/#:~:text=Some%20fungal%20diseases%20occur%20on,%3B%20

Sclerotinia%20rots%3B%20Sclerotium%20rots. 

១១. https://irac-online.org/mode-of-action/classification-online/ 

១២.វhttps://gardenerspath.com/how-to/disease-and-pests/common-cabbage-diseases/#Ring-Spot 

១៣. Botanical Insecticides « Landscape IPM (tamu.edu) 

១៤. https://snv.org/project/cambodia-horticulture-advancing-income-and-nutrition-chain 
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