
     

ដំណាលំ� 

១. ្របវតិ�របសដ់ណំាលំ� 

 ល� គឺជាដំណាំមយួក�ុងចំេណាមដំណាំែដលមានវយ័ចស់ៗជាងេគេនេលពិភពេលក ។ វ

ស�ិតក�ុង្រគ�សរ Pedaliceac និង្រត�វបានអ�កវទិ្យោស�ស�េហេឈ� ះថា Sesamumindicuml ។ 

ដំណាំេនះ្រត�វបានេគេឃញដំបូងេនឧបទ�ីបអ្រពិច និងេ្រកយមក ្រត�វបានដេំន្របេទសឥណា�  

េដយែឡកេនសហរដ�អេមរកិ្រត�វបានែណនាេំអយដ ំ េនឆា�  ំ 1930 ប៉ុែន�រហូតដល់ឆា� 1ំ950 ក្៏រត�វ

បានដយ៉ំាងេពញេលញេនរដ�តិចសសនេ៍ល ៃផ�ដី្របមាណជា 40គម២េទ 80គម២េរៀងរល់ឆា� ។ំ 

ចបពី់ឆា� 2ំ007រហូតដល់បច�ុប្បន�បណា�  ្របេទសែដលនិយមដមំានដូចជាឥណា�  ចិន មយ៉ីានម៉់ា សូដ

ង ់មចិសិុច េវេនសួេអឡា ។ តមទិន�នយ័ែដលផ�ល់ជូនេនឆា� 1ំ987 គឺមាន 2.53 លនេតន។ ជាទិន�

ផលសរបុសំរប ់ ពិភពេលកេលៃផ�ដី16,3លនអ។ ក�ុងេនាះេនអសីុ្របមាណជា 70 % និងេនអ

្រពិច 26 % ។ ដូចេនះេយងេឃញថា ដំណាំល�េនះជាដំណាំមយួ្របេភទែដលមានសរសំខន ់សំរប់

បណា� ្របេទសមយួចំននួេនេលពិភពេលក ជាពិេសសក�ុងេពលបច�ុប្បន�។ រឯី ្របេទសកម�ុជាេយង

ែដលជា្របេទសេផា� តេទេលវស័ិយ កសិកម�ជាចំបងក�ុងករ អភវិឌ្ឍន្៍របេទសជាតិ្រត�វបានបង� ញឲ្យ

មានដំណាំល�េនះផងែដរ។  

 េនឆា�  ំ 1943 ្រត�វបានដ្ំរគបដណ� បេ់លៃផ�ដី្របមាណជា 750 ហិចត ភាគេ្រចនេន តម

្រតពងំ ទេន�  េខត�កណា� ល បនា� បម់កដល់េខត�កំពងច់ម ្រកេចះ និងតំបនខ់�ងរ់ប ។ 

 ពជួពីរ្របេភទ្រត�វបានរកេឃញគឺ ្របេភទល� ស និង្របេភទល� េខ�  េហយេដយពូជ ទងំពីរេនះ

មានអយុកលលូតលស់េផ្សងៗគា�  គឺពជួ ស មានអយុកលខ�ីជាងពជួេខ� ។  ពូជស រយ:កលចប់

ពីដដំល់្របមលួផលគឺ 3 ែខ រឯីពជួេខ�  អចមានរយ:េពល រហូតដល់4ែខ េទបអច្របមូលផល។  
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២. ផល្របេយាជន ៍
 ថ�ីេបដំណាំល�ជាដំណាំែដលមាន្រគាបត់ចួៗ ែតជាដំណាំែដលេពរេពញេទេដយ សរធាតុ

ចិ�� ឹមសំរប្់រទ្រទងរ់ងកយរបស់មនុស្ស និងសត� ។  ្រប�េតអីុន្រត�វបានរក េឃញថាមាន 25 % ែដល

មានសរសំខនសំ់របក់រលូតលស់របស់មនុស្ស និងសត� មនិែតប៉ុេណា� ះ ែដក កល់ស្យមូ កបូនអីុ

្រដត វតីមនីB1 ែដលជាសរធាតុចបំាចដ់ល់ មនុស្សសត�ក្៏រត�វចង�ុល បង� ញថាមានចំននួដេ៏្រចន

ផងែដរ។ េ្របងមានអ្រតខ�ស់ជាង េគ(50%)េហយនឹងមានអ្រត កនែ់តខ�ស់្របសិនេប្រប�េតអីុនថយ

ចុះ។ រឯីល� ស ជា្របេភទ ល�ែដលមានសរធាតុេ្របងខ�ស់ជាង្របេភទល�ដៃទេទៀត ប៉ុែន�េបេធ�ករសំងួ

តេ្របងវញិ នឹងេធ�ឲ្យ្រប�េតអីុនេកនេឡងវញិ។  

 េដយសរបេច�កវទិ្យោេកន ដូចេនះដំណាំល�្រត�វបាន្របេទសជាេ្រចនេនេល ពិភពេលកមាន

ករចបអ់រម�ណ៍សំរបក់រែកៃច�ជាឧបករណ៍េ្រប្របាស់។ េ្របងរបស់វ អចចំរញ់េធ�ជាេ្របងឆាសំរប់

ចំអិនអហរេផ្សងៗ េហយវកេ៏ដរតនួាទីយ៉ាងសំខន ់ ជាវត�ុធាតុេដមសំរបផ់លិតជាសប៊ូដុសខ�ួន 

សប៊ូកកស់ក ់ ថា� លំប ទឹកអប។់ ែផ�កវជិ�ស�ស�្របេទសជាេ្រចនយកល� មកេធ�ជាឪសថក�ុងករ

ព្យោបាលជំងឺេផ្សងៗតម ករនិយមរបស់ខ�ួន ។ យ៉ាងណាមញិេដម្បកំីចតស់ត�ល�ិត េគកប៏ានែកៃច�ល�

ែដលមាន ឥទ�ិពលយ៉ាង្របសិទ�ិភាពេទដល់ករកំចតក់ត� ចៃ្រងផងែដរ។ េដយែឡក្របេទសកូេរ ៉

ែដលជា្របេទសរកីចំេរ នខងឧស្សោហកម�ម�ូបអហរ កប៏ានេ្រប ្របាស់នូវស�ឹករបស់ល�សំរបេ់ធ�ជា

េ្រគ�ងផ្សមំ�ូបេផ្សងៗដម៏ានឱជារស ។ ម្យោង៉វញិ េទៀតបរេទសខ�ះយកល�េដម្បេីធ�នំបុង័ ប៊ ឺស�រ្រគាប ់និង

ម�ូបអហរេទតមទំេនៀមទំលប ់ េរៀងៗខ�ួន។ េដយែឡក្របេទសកនស់សនាធំៗមយួចំននួក៏

និយមេ្រប្របាស់ល�ជា ដង� យេទតមករនិយមៃនសសនានីមយួៗ ។ សសនាហិណ�ូ  ្រពះពុទ�

សុទ�ែតងេដរ តនួាទីយ៉ាងសំខនក់�ុងករអនុវត�ន ៏ តមវធីិសសនា េដយយក្រគាបរ់បស់វេរៀបតម 

រេបៀប ឬ តមកិច�េរៀងៗខ�ួន។  រឯី្របេទសកម�ុជាេយងែដលែតងែតអនុវត�នរ៏េបៀបសករៈ េផ្សងៗតម

សសនាយ៉ាងខ� បខ់�ួន េហយកជ៏ា្របេទសកនស់សនាពីរ្រសបគា�  គឺសសនា ហិណ�ូ  និង សសនា

្រពះពុទ� កប៏ានយក្រគាបល់�េធ�ជាដង� យផងែដរ។ ម្យោង៉វញិេទៀត តងំពីបុរណរហូតដល់បច�ុប្បន� 

ដំណាំល� (េដម) កប៏ានេ្រប្របាស់ជាដំណាំសំរបជ់ួយ  ែកែ្របដីឲ្យមានជីវជាតិល�។ ដូចេនះ ្របជា

កសិករបានេ្រប្របាស់វជា្របភពធនធាន យ៉ាងសំខនក់�ុងករេធ�ជាជីកំប៉ុស�៍យ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 
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៣. លក�ណ:របូស�ស�ដំណាលំ� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ក. ឬស 

 ឬសេដរតនួាទីយ៉ាងសំខនសំ់របទ់បដ់ងេដម មនិេអយដលួរលំ េធ�េអយេដមមា ំ ល� ្រស�ប

យកទឹកអំបិលខនិជជាអ�កដឹកនានូំវសរធាតុេផ្សងៗតមរយ:បន្សោយ និងអ៊ូស�ូស ជា កែន�ងផ�ុកនូវ

អហរបំរងុ ករបន�ពួជេដយេភទនិងជា្របពន័�ដកដេង�មយ៉ាងសំខន ់ ផងែដរ។ ប�សែកវមានសរ

សំខនសំ់របទ់បេ់ដមេអយ្រតងល់� មនិេអយដកួរលំ េដយ វអចចកចូ់លក�ុងដីបានជំេរ 1 m .  

 ខ. េដម 

េដមមានលក�ណ:្រស�យ្របេហងក�ុង និងដុះ្រតងល់� ្របេភទខ�ះមានែមក ្របេភទខ�ះេទៀតពំុ

មានេទ ។ វអចមានកំពស់ចបពី់រ 50 cm េទ 100 cm អចរងមូល ឬ្រជ�ង។ េដម េដរតនួាទីយ៉ាង

សំខនសំ់រប្់រទ្រទងស់�ឹកនិងផា�  ដឹកនាសំរធាតុេផ្សងៗ ជាអ�កផ�ុកអហរបំរងុនិង ជាអ�កផលិត

អហរយ៉ាងសំខន។់ 

 

 

 

 

 

 េដមល� 

  

ដណំាលំ� (Sesame) Page 3 
  



     

 គ. ស�ឹក 

 ស�ឹកមានរង្រតែវង្រស�ចចុង ្របេភទខ�ះមានរងេបះដូង េហយអចែឆកេនចុង ស�ឹក ។ វអច

ដុះឆា� ស់គា� និងចកេ់ទរកគា�  េហយអចមាន្របែវងចបពី់ 4 េទ 14 cm ។ មុខងររបស់វអចផលិត

អហរបំលស់ប�ូរឧស�័ន ។ បំភាយចំហយទឹក និងករផ�ុក អហរ។  

 

 

 

 

 

 ស�ឹកល� 

 

 

 

 ឃ. ្រគាប ់

 ្រគាបម់ានរងតូចល�ិត េហយមានពណ៌េខ�  ស ្របេផះ េត� ត តម្របេភទ។ វអច មាន្របែវង

ចបពី់ ១.៥ េទ ៤ cm ។  

 ង. ផា�  

 ផា� មានលក�ណ:ស�័យលំអង េហយមានពណ៌េលឿង េខៀវ ស� យ ផា� ឈូកេទតម ្របេភទ។ 

វអចដុះេនចេនា� ះ ទងស�ឹក និងអចមាន្របែវងចបពី់ 15 េទ 38 mm ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ផា� ល� 
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 ច. ែផ� 

 ែផ�មានរង្រទែវង េដយក�ុងេនាះអចមាន្រគាបពី់ ៥០ េទ ១00 ្រគាប ់។ វមាន ្របែវងចបពី់

4 cm េទ 5 cm េហយជាេរឿយៗែតងស�ិតេនក�ុងចេនា� ះទងស�ឹកែដលមាន ចំននួពី ៣េទ ៤ថត េន

េពលទំុសំបករបស់វមានពណ៌េខ� ឬ េត� តចស់និងចំហមាតេ់ន ែផ�កខងចុង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ែផ�ខ�ី      ែផ�ទំុ 
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៤. លក�ណៈជីវស�ស�ៃនដណំាលំ� 
 ១. សីតុណ� ភាព 

 េនក�ុងករសិក្សោ្រសវ្រជាវបានបង� ញឲ្យេឃញថាដំណាំល�្រត�វករសីតុណ� ភាព ែដលសម

្រសបគឺពី២៥c0េទ២៦ .៦៧ c0។ឯេនកំរតិសីតុណ� ភាពេ្រកម២០c0ករលូតលស់របស់ល�្រត�វបាន

កតប់ន�យ។េហយេលសពីេនះេទេទៀត្របសិនេបសីតុណ� ភាពធា� កចុ់ះ រហូតដល់ក�ុងកំរតិ១០coេនាះ

នឹងេធ�ឲ្យករេចញពន�កនិងករលូតលស់របស់ដំណាំល�មនិអច ដំេណ រករបានេឡយ។ 

 ២. សំេណ ម 

 ដំណាំល�ជា្របេភទដំណាំែដលមានភាពសូ៊្រទេំទនឹងភាពរងំស�ួតេដយពឹងែផ�កេទេល

្របពន័� ឬសរបស់វចកេ់្រជចូលេទក�ុងដី។ែតេទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយវក្៏រត�វករសំេណ មស្រមាបក់រ

ដុះលូតលស់ែដរ េដយេគសនិ�ដ� នេឃញថាកំរតិកម�ស់ទឹកេភ��ង ែដលមានលក�ណៈសម្រសបចំេពះ

វ គឺពី៥០៨មលីីែម្៉រតេទ៦៦០.៤មលីីែម្៉រតក�ុងមយួវដ� ជីវតិរបស់វ។ េលសពីេនះេទេទៀត េគកំណត់

សំគាល់េឃញថាកំរតិសំេណ មេ្រចន មុនេពលេធ�ករដំណុះ និងេពលែដលវកំពុងេចញផា� គឺមានករ

បះ៉ពល់យ៉ាងខ� ងំបំផុត េ្រពះវមនិអចធន្់រទនិំងករដកទឹ់កជាបប់ានយូរេនាះេទ ។ ក�ុងករណីេនះវ

អចបង�ឲ្យ េកតជាជំងឺផ្សតិនិងជំងឺរលួយបានយ៉ាងងយេទេល្រគាប ់ឬសនិង  ផា� ។  

 ៣. ខ្យល់ 

 េល្ប�នខ្យល់ែដលសម្រសបស្រមាបក់រដុះលូតលស់របស់ដំណាំល� គឺពី៦០េទ ៧០ែម្៉រតក�ុង

មយួនាទី។ ប៉ុែន�វអចរងករបះ៉ពល់្របសិនេបមានកមា� ងំខ្យល់បកខ់� ងំជាង េនះជា ពិេសសនូវេពល

ែដលវកំពុងស�ិតេនក�ុងដំណាកក់លទំុ េ្រពះវអចបណា� លឲ្យ ្រគាបរ់បស់ វ្រជ�ះបាន។ 

 ៤. ពន� ឺ

ក�ុងដំណាកក់លេចញផា� ល�គឺវងយនិងទទលួរងនូវករបះ៉ពល់ជាមយួនិងពន�ឺ្រពះ អទិត្យ

ខ� ងំណាស់ េ្រពះ្រគាបវ់ទនេ់ហយេស�ង។ ម្យោង៉វញិេទៀតវបណា� លសរធាតុ េ្របងក�ុង្រគាបល់�មានទំ

េនារេទនិងករេកនេឡងៃនពន�ឺៃថ�។ ដូចេនះសរធាតុេ្របងេកន េឡងេធ�ឲ្យ សរធាតុ្រប�េតអីុនេកន

េឡងែដរ។ 
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 ៥. ដី 

 ដំណាំល�គឺជាដំណាំមយួ្របេភទែដលអចដដុំះេនេលសណា� នដីបានេ្រចន្របេភទ ប៉ុែន�វ

អចដុះលូតលស់ល�េនដីល្បោបដី់ែដលមានវយនភាពល� មានជីជាតិ េហយជាដី ែដលមានកំរតិ pH

ចេនា� ះពី ៥ េទ ៧។ វមាន្របពន័�ឬសស្រមាបដឹ់កនាសំរធាតុចិ�� ឹម ពីក�ុងដីយ៉ាងល�។ ម្យោង៉វញិវេធ�

ឲ្យដីមានទំរងល់�ផងែដរ ។ ដំណាំល�មានភាពធន្់រទ ំ េទនិងដីែដលមានជាតិៃ្របទបបំផុត េហយវ

មនិអចធន្់រទនិំងភាពេជាគជាៃំនដីបានយូរ េឡយ ។ ផ�ុយេទវញិវមានភាពសូ៊្រទនិំងអកសធាតុ

ស�ួតបានយូរជាងដំណាំមយួ ចំននួេនតំបន ់្រត�ពិច។ 
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៥. ្របេភទៃនដណំាលំ� 
 ្របេភទៃនដំណាំល�្រត�វបានេគែចកេចញជាពីរ្របេភទគឺ៖ 

-ល�ស និង  

-ល�េខ�  

 ល�សគឺជា្របេភទល�មានអយុកលដដុំះខ�ីជាងល�េខ�  ឬក្៏រសលជាងល�េខ� ។ អយុកល

របស់វពីករដរំហូតដល់្របមូលផលវមានអយុកល ៧០ៃថ� េទ៩០ៃថ� េទប េយងអច្របមូលផល

បាន ។ 

 ល�េខ� គឺជា្របេភទល�មានអយុកលដដុំះែវងជាងល�ស ឬកធ៏�នជ់ាងល�សអយុ កលរបស់វ

ពីករដរំហូតដល់្របមូលផលវមានអយុកល ៩០ៃថ� េទ១៥០ៃថ�េទបេយងអច្របមូលផលបាន។ 

 

 

   ល�ស      ល�េខ�    
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៦. បេច�កេទសដ ំនិងករែថទ ំ
 ក. ករេរៀបចដីំ 

មុននិងដដំំបូងេយង្រត�វេរៀបចំដីេ្រជសេរ ស្របេភទដីទួលនិងមនិដកទឹ់កេនរដូវ វស្សោេជៀសវង

ករជាទឹំកេនេពលែដលមានេភ��ងធា� កេ់ជាគជាេំ្រចននិងេ្រជសេរ សដីទំ នាបេនរដូវ្របាងំេជៀសវងករ

អតទឹ់កេភ��ង។ 

ករភ�ួររស់ៈ ករភ�ួររស់េគ្រត�វករភ�ួររស់ពីពីរដងេទបីដងមុននឹងេធ�ករដដុំះ។ 

ភ�ួរដីេលកទី ១   េគ្រត�វភ�ួរជំេរពី ២ េទ ២,៥ តឹក។  

ភ�ួរដីេលកទី ២  មយួែខេ្រកយេពលភ�ួរេលកទី ១ ជំេរ ១,២ េទ ២តឹក។េ្រកយពី ករភ�ួររចួ្រត�វ

រស់ពី ២ េទ ៣ដងេទៀតេធ�ែបបេនះឲ្យដីមត៉ល់�និងដីធូរមនិក� ងំរងឹ។ 

 ខ. ករេ្រជសេរ សពូជ 

ករេ្រជសេរ សពូជេគ្រត�វ េ្រជសេរ សពូជណាែដលផ�ល់ទិន�ផលខ�ស់ េហយគា� នជំងឺ និងសត�

ល�ិតបំផា�� ញ។្រគាបពូ់ជ្រត�វែតសុទ�ល� សចែ់ណនល�មនិេស��តស�ិត។ 

 គ. ករដដុំះ 

មុននិងេធ�ករដដុំះេគ្រត�វយក្រគាបល់�ែដលស�ួតហលៃថ�យ៉ាងតិចពី១េទ២េម៉ាងេនេ្រកម

ពន�ឺៃថ�    ដំណាំល�្រត�វបានេគដ២ំដងក�ុងមយួឆា� គឺំរដូវវស្សោេហយនិងរដូវ្របាងំ។ 

 ករដដុំះេនរដូវវស្សោេគេ្រចនដដុំះេនេដមរដូវវស្សោនិងេនពកក់ណា� លរដូវវស្សោេគចបេ់ផ�ម

ដេំនរវងែខក�� និង ែខតុល។ 

 ករដដុំះេនរដូវ្របាងំេគេ្រចនដដុំះេនពកក់ណា� លរដូវ្របាងំនិងេនចុងរដូវ្របាងំេគចបេ់ផ�ម

ដេំនរវងែខមនិានិង ែខេមស។ 

 ករដេំគ្រត�វដគំំលតពីជរួមយួេទជរួមយួេទៀតចំងយពី៧០ស.មេទ៧៥ស.ម។ និងចេនា� ះ 

ពីគុម�មយួេទគុម�មយួេទៀតចំងយ៥០ស.មនិងេ្រប្របាស់្រគាបពី់៧គីឡូេទ ៨គីឡូ/ហិចត។ ជំេរដី

ដក្់រគាបពី់២ស.មេទ៣.៨ស.ម។ 

 ឃ. ករែថទ ំ

ករដកជី់លមកសត�គឺដកចំ់ននួ២េទ៣េតន/ហិចត(តមសណា� នដី)។ករដករេំលះកូន

េដមល� គឺេគេធ�េឡងេនអយុកូនល�បាន១៣ៃថ�េ្រកយពីដេំដយទុកែតកូនល� ពី២េទ៣េដមែត

ប៉ុេណា� ះក�ុងមយួគុម�។ េហយេធ�ករដកជំរះពនួគល់េនេពលែដលល�បាន អយុ២៣ៃថ� េហយករជំរះ

េស� ពូនគល់្រត�វេធ�េឡងពី ១ េទ ២ដងក�ុងមយួវដ�ជីវតិរបស់ល�។ 
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៧. សត�ល�តិ និង ជងំឺ 
 ក. សត�ល�ិត 

• សត� Aphids :  ជាសត�ល�ិតម្យោង៉មានរងសំែបត៉ ពណ៌ស មានេជងេ្រចនែដល រស់េនជ�� ក់

យករកុ�រសពីរកុ�ជាតិ ។ េធ�ឲ្យកូនល�លូតលស់មនិេពញេលញ និង បំផា� ញ្រត�យផា� ែដលមនិ

ទនរ់កី។ 

• សត�សុច មមងនិ់ងដង�ូវរមាស់កជ៏ាសត�ល�ិតបំផា� ញដល់ដំណាំល�ែដរ។ 

• ពីងពង្រកហម កណ�ូ ប ដង�ូវ សុទ�ែតរតត្បោតេនេលេដមល� ែតមនិមានករ បំផា� ញេ្រចន

េឡយេទេលដំណាំល�។  

• ្រសេមាច (Ant)  

– ករបំផា� ញៈ បឺតជ�� កនូ់វទឹកដមេដមល� និងជា ពិេសសេនាះគឺកូនល� េនតូចៗ ។ 

– េធ�ឲ្យល�មានករលូតលស់យឺត និងជាពិេសសេនាះគឺករដុះលូតលស់មនិ េស�គា�  ។ 

 

 

 

 

 

 

           ្រសេមាចរមេដមល� 

 

• សត� Whiteflies  

– ករបំផា� ញៈ  

• េចះនិងបឺតជ�� កនូ់វរកុ�រសពីស�ឹក េធ�ឲ្យដំណាំេខ្សោយ និងកតប់ន�យ ករលូត

លស់ ។ 

• េធ�ឲ្យដំណាំែ្របពណ៌េលឿង និង្រជ�ះស�ឹក និងេធ�ឲ្យដំណាំងប។់  

• ម្៉យោងវញិេទៀតសត�េនះបានបេង�តផ្សតិេនេលស�ឹក។ 
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  សត� Whiteflies 

 

 វធិានករណ៍ករពរ 

– កដដំំណាំឆា� ស់ 

– ករដដំំណាំរង�ិលជំុ 

– ករេ្រជសេរ សពូជែដលធននឹ់ងសត�ល�ិត។  

 ខ. ជំងឺ 

ជំងឺមានដូចជាជំងឺអុចស�ឹក(Leaf spot) ្រសេពនេដម(Stem blights) រលួយឬស (Root rot) 

ជំងឺរញួស�ឹក(Leaf curl) ជំងឺមយួចំននួេកតេឡងេនេល្រគាប ់។ 

 ជំងឺ Bacterial  Leaf Spot  

– បង�េដយៈ បាកេ់តរ ីPseudomonas syringae pv. sesami ។  

– ករបំផា� ញៈ 

• េធ�ឲ្យស�ឹកមានស� មពណ៌េត� តចស់ បនា� បម់ករកីរលដលដល់េដម និងែផ�។ 

• េធ�ឲ្យស�ឹកចបេ់ផ�មេរយ និងងបេ់ដម។  

 

 

 

 

 

 

 

        ជំងឺចុជស�ឹក Leaf spot  

   

ដណំាលំ� (Sesame) Page 11 
  



     

 ជំងឺ Leaf-curl 

– បង�េដយៈ  េមេរគ Nicotiana  

– ករបំផា� ញ 

• ស�ឹកចបេ់ផ�មរញួ  

• ដំណាំមានករលូតលស់យឺតយ៉ាវ។  

 វធិានករណ៍ករពរ 

– េ្រជសេរ សពូជែដលធននិ់ងជំងឺ 

– ហលដីឲ្យបានល� 

– ដដំំណាំឆា� ស់ ឬ ចំរះុ 

– ដដំំណាំបង�ិល ។ 
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៨. ករ្របមលូផល និង ករស�កុទុក 
 ក. ករ្របមូលផល 

• ល�អច្របមូលផលបានបនា� បពី់ដបំាន ៩០ៃថ� េទ ១៥០ៃថ� ។ 

• ្រត�វ្របមូលផលមុនេពលអកសធាតុ្រតជាកខ់� ងំមកដល់ េដម្បទីទលួបាន្រគាបល់� ែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ។ 

• េពលល�ទំុ ស�ឹកនិងេដមចបេ់ផ�មែ្របពណ៌ពីៃបតងេទេលឿង ពីេលឿងេទ្រកហម េហយស�ឹក

ចបេ់ផ�ម្រជ�ះពីេដម។ 

• េគែតងចងេដមល�ជាកណា� ប ់ឬ បាច ់េហយដកប់�្ឈរ្រតងេ់នមយួកែន�ង។ 

• កណា� ប្់រត�វចងឲ្យតឹងក�ុង២ឬ៣ៃថ�។ 

• ក�ុងរយៈេពល២សបា� ហ៍គឺអចេបាកែបនបានេហយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករ្របមូលផល 

 

 ខ. ករស�ុកទុក 

 ល�្រត�វបានរក្សោទុកេនកែន�ងងងឹតនិងមានសំេណ មទប ។ ្របសិនេបរក្សោទុកេន លក�ខណ័�

ែបបេនះ ល�នឹងអចរក្សោទុកបានរយៈេពលមយួឆា� ។ំ សីតុណ� ភាព្រតជាកខ់� ងំក ៏ អចបណា� លឲ្យខូច

ខតដល់្រគាបល់�និងេធ�ឲ្យល�គា� នតំៃលេនេលទីផ្សោរេឡយ។  
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ឯកសរេយាង 

 
ឯកសរដំណាលំ�ែដលបានចង្រកងនិងបង� ញពីខងេលទងំប៉ុនា� នេនាះ គឺបានមក ពីករ

្រសវ្រជាវនិងដក្រសងេ់ចញពី Internet និង ឯកសរេមេរៀនដំណាំល�របស់ Lecturer : Seng 

Theara ។ 

 ឯកសរមយួភាគធំគឺបានដក្រសងេ់ចញពីឯកសរមយួេឈ� ះថា Alternative Field Crop 

Manual េចញេដយ University of Wisconsin-Extension, Cooperative Extension. 

University of Minnesota: Center for Alternative Plant & Animal Products and the 

Minnesota Extension Service. Last update December 2,1997 

 ទកទ់ងនិង្របេភទៃនដំណាលំ�និងបេច�កេទសដដុំះដំណាលំ� គឺទទលួបានពី ក��  សុទ� រតនៈ 

ែដលមានឪពុកមា� យជាកសិករធា� បដ់ដុំះដំណាំល�េនះែដរ។ 

ទកទ់ងនិងសត�ល�ិតនិងជំងឺ ករ្របមូលផលនិងករស�ុកទុក គឺបានដក្រសង ់ ចំណុចសំខន់

មយួចំននួេចញពីឯកសរេមេរៀនដំណាំល�របស់ Lecturer : Seng Theara Master Candidate of 

Strategic Management. January 1,2008  ។ 
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