
ដំណសំ្ពៃចង្កឹះ 

១. ការររៀបចំដ ី

ក-ការររៀបចំថ្នា លសាបកូន 

 - រដូវប្រាំងៈ ប្រូវភ្ជួរ ឬកាប់ដីឱ្យជ្ប្ៅ ហាលដីឱ្យស្ងរួ រយៈជ្េល ៣-៧ ថ្ង ង ជ្ប្កាយេីដីស្ងរួជ្ ើយប្រវូវាយ ឬ រាស្ ់

បាំបបកដីឱ្យម៉រ ់ ជ្លើកជាថ្នា លបដលមានទទឹងេ ី៦០-៨០ ស្.ម កាំេស្ ់១០-១៥ ស្.ម បជ្ដោ យ ជ្ៅតាមជាក់បស្ោងរបស្់ដី 

ចជ្ ល្ ោះថ្នា លេ ី៣០-៤០ ស្.ម ជ្កៀរេប្ាបដីឱ្យជ្ស្មើល អ ធា្រកាស្ាំជ្ ើមរនយូរ ជ្្វើឱ្យកូនថ្ស្ៃលរូលាស្ជ់្ស្មើគ្នា ល អ ។ 

 -ជ្ៅរដូវវស្ាៈ មិនខុស្េីរដូវប្រាំងជ្ ើយបរជ្យើងប្រូវរកទីកបនលទួលខៃស្ម់ិនជា ាំទឹក និងប្រូវមានគាំរបការពារជ្ភ្លៀង  

ស្ាំរាប់ប្គបដីឱ្យស្ងរួជ្ ល្ ោះេ ី៧ ថ្ង ង ប ា្ បម់កជ្លើកជារងឱ្យរនកាំេស្េ់ ី១៥-២០ ស្.ម ទទងឹេ ី៨០-១០០ ស្.ម ។ ថ្នា ល

សាបកូនប្រូវជ្កៀរដីឱ្យរនជ្ស្មើមានប្បឡាយបជ្ចេញទឹក ។ 

ខ-ការររៀបចំដីពំរាប់ពទងូ 

 -ជ្ៅរដូវវស្ា  ការជ្រៀបចាំថ្នា លស្ាំរាប់ស្ាងូ គឺប្រូវភ្ជួរដីឱ្យរនជាំជ្ៅេ ី ១៥-២០ ស្.ម  ជ្ ើយហាលដីឱ្យស្ងរួរយៈ

ជ្េលេ ី៥-៧ ថ្ង ង ជ្ទើបរាស្់បាំបបកដី ប្បមូលយកជ្មម ជ្ចញ ប ា្ ប់មកហាលដីឱ្យរន ២-៣ ថ្ង ង ។ ជ្ប្កាយមកជ្ទៀរភ្ជួរបប្បដី  

ហាលឱ្យរនរយៈជ្េល ៣-៥ ថ្ង ង ជ្ទើបរាស្ ់និងជ្កៀរដីឱ្យជ្ស្មើល អ ។ 

 -រជ្បៀបជ្លើករង  កាលរងប្រវូជ្្វើឱ្យប្រឹមគ្នា បដលមានទទឺងេី ៨០-១០០ ស្.ម បជ្ដោ យជាការល អប្រវូមានប្បបវង 

១០-២០ បម៉ប្រ កាំេស្់រងេ ី១៥-២០ ស្.ម ។ 

 ចាំជ្ពាោះជ្ៅរដូវប្រាំងការជ្រៀបចាំដីដូចគ្នា  ជ្គនិយមដាំជ្ៅជ្លើដីបប្ស្ជ្ ើយជ្លើករងទាបជាង ជ្ដើមបីការប់នថយការជ្ប្បើ

ប្រស្ទ់ឹក។ 

២. បរចេករេពដដំ ឹះ  

 ដាំដ ាំថ្ស្ៃចង ្ឹោះជ្គអាចដាំរន ២  វធ្ីគ ឺ ការសាបកូនជ្ ើយដកជ្ៅស្ាងូ និងការប្េសួ្ជ្ដយប្គ្នប់ផ្ទា ល់ក៏រន ។ 

ក-ររបៀបសាបគ្រាប់ពូជ  

 មុនជ្េលសាបប្គ្នបេ់ជូប្រវូយកជីកាំប៉ុស្ោ ឬជលីាមកស្រវចាំនួន ២ បងគ ីឬ ៣០ គ.ប្ក ជ្ៅរចជ្លើថ្នា ល បដលមានថ្ទាដី 

១០-១៥ ម២ រួចជ្ ើយយកជ ី១៥.១៥.១៥ ចាំនួន ២០០ ប្កាម ឬ ប្រាំសាល បប្ពារយ និង ថ្នា ាំ Furadan 3
H
 ចាំនួន ៥០ ប្កាម 

ជ្ៅរចជ្លើថ្នា ល ជ្ ើយរាស្់លប់ជ្ៅកាុងដី ជ្ប្កាយមកជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាគ ។ ប្គ្នប់េូជប្រវូយកមកប្តាាំជាមយួទឹកបដលរន

លាយជាមយួថ្នា ាំ Captan ៥ ប្កាម លាយជាមយួទឹក ១ លីប្រ ប្តាាំរយៈជ្េល ១០ ្ទីប ា្ ប់មកប្ស្ង់ហាលប្គ្នប ់ឱ្យប្ស្ស្់

ទឹកជ្ទើបយកជ្ៅសាប ។ ប្រូវជ្ប្បើប្គ្នបេ់ូជ ចាំនួន ១៥-១៦ ប្កាម ឬ ១ សាល បប្ពារយ កាុងថ្ទ ាដី ១០ ម២ ។ 

 ជ្ប្កាយសាបរួចជ្ ើយ ប្ពាចកាំដរ់ចាំជ្បើងស្ងរួខលីៗ  ឱ្យជ្េញជ្លើថ្នា លជ្ ើយជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាគជ្ទើបប្គបស្លឹកជ្ចកេី

ជ្លើ ប ា្ ប់មកជ្ប្សាចទឹករាល់ថ្ង ង គឺមយួថ្ង ង ២ ជ្លើក ប្េឹក និងលាង ច ។ រយៈជ្េលជ្ប្កាយសាបចាំនួន ២ យប់ប្រវូបកស្លឹកជ្ចក

ជ្្ោះជ្ចញជ្េលជ្្ោះកូនថ្ស្ៃចាបជ់្ទ ោើមដុោះ ។ 

 



ខ-ររបៀបពទងូ  

 ជ្ប្កាយសាបរយៈជ្េល ១៤-១៦ថ្ង ង កូនថ្ស្ៃមានស្នលឹក ៣កាំេស្េ់ ី ៨-១០ ស្.ម ជ្គអាចដកកូនថ្ស្ៃជ្ៅស្ាងូរន។ 

មុនជ្េលដកកូនថ្ស្ៃប្រវូជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាករយៈជ្េល ២០-៣០ ្ទី។ ចាំជ្ពាោះថ្នា លស្ាំរាបស់្ាងូ ដាំបូងប្រូវយកជី្មមជារេិុក

ទុយល អចាំនួន ២ បងគ ីជ្ស្មើនឹង ៣០ គ.ប្ក ជី ១៥.១៥.១៥ ចាំនួន ២០០ ប្កាមជ្ស្មើ នឹង ២ខាំ ជ្ៅរចជ្លើរងប្បបវង ១០ -១៥ ម 

ជ្ ើយរាស្ល់ប់ជ្ៅកាុងដី ប ា្ ប់មកជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាគជ្ទើបស្ាងូតាមជ្ប្កាយ។ ប្រូវស្ាងូជ្េលថ្ង ងរជ្ស្ៀលប្រជាក់ ចជ្ ល្ ោះគមុៃ 
និងចជ្ ល្ ោះជួរបដលប្រវូស្ាងូគ ឺ២៥ X ២០ ស្.ម ជ្ប្កាយស្ាងូជ្ ើយប្រូវជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាគ ។ ជ្ដើមបីបនថយកាំជ្ៅដី និងការពារ

ការហាបដីប្េមទាាំងអាចរកាស្ាំជ្ ើមដីរនយូរចាាំរច់ប្រូវប្ពាចកាំដរ់ចាំជ្បើងស្ងរួឱ្យស្េវល អជ្េញជ្លើថ្ទ ារង ជ្ ើយជ្ប្សាចទឹក 

៣ ដង កាុង១ថ្ង ង ជ្ប្សាចកាុងរយៈជ្េល ៣ ថ្ង ង ជ្ប្កាយស្ាងូ ។  

គ-ររបៀបដរំដយសាបគ្រាបផ់្ទទ ល់  

ជ្ប្កាយេកីារជ្រៀបចាំរងជ្ ើយ ប្រូវយកជីកាំប៉ុស្ោ និង ជី ១៥.១៥.១៥ ចាំនួនដូចខងជ្លើមកប្ពាចជ្លើថ្នា ល ជ្ ើយជ្រាយ 

ថ្នា ាំ Furadan 3
H ចាំនួន ៣ សាល បប្ពារយ ជ្ ើយរាស្់លបជ់្ៅកាុង

ដី ប ា្ ប់មកជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាគ។  ចាំជ្ពាោះប្គ្នបេ់ជូបដលប្រវូយក

មកប្េសួ្ប្រូវប្េសួ្ឱ្យរជ្ង វើលៗ កាុងកាំរធរកនលោះសាល បប្ពារយជ្ស្មើនឹង 

៨ ប្កាម ជ្លើថ្ទ ាថ្នា ល ១០ ម២ ។  

ជ្ប្កាយេីប្េសួ្ជ្ ើយប្រូវប្ពាចកាំដរ់ចាំជ្បើងស្ងរួេីជ្លើជ្ទើបជ្ប្សាចទឹកតាមជ្ប្កាយ ។ ជ្ដើមបីឱ្យកូនថ្ស្ៃដុោះជ្ស្មើគ្នា ល អ

រយៈជ្េល ២-៣ថ្ងង ដាំបូងប្រូវជ្ប្សាចទឹក ៣ដង កាុង១ថ្ង ង។ ជ្ប្កាយជ្េលកូនថ្ស្ៃដុោះរនរយៈជ្េល ៧-១០ ថ្ង ង ជ្គប្រវូដក

រំជ្លាោះកូនថ្ស្ៃជ្ចញខលោះជ្ៅប្រងក់បនលងបដលញឹកជ្េក គឺប្រវូរកាទុកចាំនួនជ្ដើមថ្ស្ៃប្រឹមបរ ២០-២២ ជ្ដើម/ម២ ។ 

៣. ការថែទ ំ

ក-ការរគ្រសាចេកក  

 ការជ្ប្សាចទឹកអាចជ្្វើរនជ្ប្ចើនរជ្បៀបគ ឺ ជ្ប្សាចជ្ដយជ្រ៉រមយួថ្ង ង ២ជ្លើក ប្េឹក និងលាងច។ ដាំដ ាំថ្ស្ៃចង ្ឹោះមិន

ប្រូវការទឹកជ្ប្ចើនជ្េកជ្ទ បរវាប្រូវការជាប្បចាាំជ្រៀងរាល់ថ្ង ង ។ កស្ិករខលោះអាចជ្ប្សាចប្ស្េជ្ដយម៉ាស្ុីន គឺដក់ជាំេយួផ្្ទឈូក 

រញ់ឱ្យជ្ជាគ ១ថ្ងងមោង បរវធ្ីជ្នោះជ្្វើឱ្យដីឆាប់ហាប់ចាាំរច់ប្រូវប្គបចាំជ្បើងឱ្យប្កាស្ ់។ 

ខ-ការដក់ជី  

 ថ្ស្ៃចង ្ោឹះជាបបនលបដលប្រូវការជាចាាំរច់នូវជីជារ ិ អាស្ូរ ទូសាវ រ និងប៉ូតាស្យមូ ប៉ុបន ោជ្ស្ចកោីប្រូវការជ្នោះប្រូវបបង 

បចកជ្ៅតាមដាំដក់កាលលរូលាស្់របស្់វា ។ ប្បជ្ភ្ទបបនលស្លឹកប្រវូការជារអិាស្រូជ្ប្ចើនជាងជ្គ ដូជ្ច ាោះការដក់ជីប្រូវអនុវរោ

តាមប្បជ្ភ្ទដី អាយកុាល និងប្បជ្ភ្ទជ ី។ ជ្ប្កាយសាបរន េ ី១០-១២ ថ្ង ង ប្រូវយកជីអ យុជ្រ ៊១ សាល បប្ពារយលាយទកឹ 



២០ លីប្រ ជ្ប្សាចជ្លើថ្ទ ារង ១០-១៥ ម២ ជ្ ើយប្រូវជ្ប្សាចទឹកលាងតាមជ្ប្កាយឱ្យជ្ជាគជ្ៅជ្េលកូនថ្ស្ៃមានអាយេុី ១០-

២០ ថ្ង ង ប្រូវយកជ ី១៥.១៥.១៥ ចាំនួន ២ខាំកនលោះរចជ្លើថ្ទ ាថ្នា ល ១០-១៥ ម២ ជ្បើជ្ប្បើជ្លើថ្ទ ាដី ១  ិកតា ប្រូវជ្ប្បើកាុងកាំ រធរ 

១៥០-២០០ គ.ប្ក ជ្ដយជ្រាយតាមចជ្ ល្ ោះគុមៃជ្ ើយជ្ប្សាចទឹកឱ្យជ្ជាគភ្លល ម ។ ប ា្ ប់មកជ្ទៀររយៈជ្េលមយួអាទិរយមោង 

ជ្ប្បើជីអ យុជ្រត៊ាមកាំរធរដូចេីមុន ។ ចាំជ្ពាោះការដាំជ្ដយស្ាងូជ្ប្កាយេីស្ាងូកូនរយៈជ្េលេ ី៧-១០ ថ្ង ង ជ្យើងយកជអី យុជ្រច៊ាំនួន 

១ សាល បប្ពារយលាយទឹក ២០ លីប្រ ជ្ប្សាចជ្លើថ្ទ ាដី ១០-១៥ ម២ រយៈជ្េល ១ អាទិរយមោង ។ 

គ-ការពំអាតរមៅ គ្រជំដីពូនគល់  

 ប្រូវដកជ្មម ជ្ចញនិងប្ជាំប្ជយួដីឱ្យ្ូរជ្ដយជ្ប្បើកូនចបរូចៗ រយៈជ្េលេ ី៧-១០ ថ្ង ង ជ្ប្កាយសាប ឬ ស្ាងូជ្ដើមបីរកា

ស្ាំជ្ ើមរនល អ ។ មយួអាយកុាលរបស្ថ់្ស្ៃអាកអាចដកជ្មម ចាំនួន ២-៣ ជ្លើក ។ ចាំជ្ពាោះការប្ជាំប្ជយួដីជ្្វើជ្ ើងបរមយួជ្លើក

បរប៉ុជ្ដណ ោះ ។ 

៤. ការគ្រគប់គ្រគងពតវលអតិ និងជំងឺ  

ស្រវល អិរបាំផ្ទល ញបដលធាល ប់ជបួប្បទោះមានៈ ដង ្វូស្ុជី្ញ៉ ដង ្វូជ្ខៀវ ដង ្វូជ្ខៀវ ដង្វូស្ុីស្លឹក និងការស់្លឹក ជ្ដើម ទាគូ 

ដង្វូ វងូ ដង ្វូជ្ោលជ្ទាង និងថ្ច។ ជាំងឺបដលធាល ប់ជួបប្បទោះមានៈ ជាំងឺទសិររលួយគល ់ ជាំងឺប្ស្ជ្ពាន ជ្ដើមប្ស្ស្េ់ុកឫស្ 

ជាំងឺរក់ជ្ររីរលួយទន់ ជាំងឺរក់ជ្ររីអុចជ្លើស្លឹក ។ (ការប្គប់ប្គង និងកាំចារ់ដូចកាុងឯកសារដាំដ ាំខរ់ដ)។ 

៦. ការគ្របមូលផល 

ជ្គអាចប្បមូលទលដាំដ ាំថ្ស្ៃប ា្ បេ់ីដ ាំរនរយៈជ្េលេ ី ២០-២៥ថ្ង ង ។ មុនជ្េលប្បមលូទលរយៈជ្េល ១៤ថ្ង ង 

ប្រូវបចឍប់ការជ្ប្បើថ្នា ាំេុលជ្ទសងៗ និងរយៈជ្េលេ ី ២-៣ថ្ងង ផ្ទអ កការជ្ប្សាចទឹក។ ការប្បមលូទលជ្ៅជ្េលប្េឹកប្រជាក់ចាប់

េីជ្ម៉ាង ៨ ជ្ៅជ្ម៉ាង ១០។ រជ្បៀបប្បមលូទលជ្គជ្ប្បើកូនកាាំបរិមកការ់បកបរគល់ទុរេីដី រួចការស់្លឹកចាស្់ៗ ជ្ចាល ២-៣ ធាង

រួចយកជ្ៅដក់រាំជ្រៀបកាុងឡាាំង ឬ កជ្ចជរ្ាំមានខយលជ់្ចញចូលដក់

ជ្ប្កាមមលប់ប្កដក់ជ្ប្កាមជ្ដើមជ្ឈើ ប ា្ ប់មកប្រូវដឹកជចជនូជ្ចញ

ភ្លល មកុាំជ្អាយប្រវូថ្ង ងជ្ដោ ។ ជាទូជ្ៅទិន ាទលជាម្យមរបស្់វាទោលេ់ី 

១៨-២២ ជ្តាន/ រ ។      

 

 


