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 ះពុម្ព លើកទី១ ចំនួន ២០០០ ច   ប់

ឧបត្ថ ម្ភ កា រ  ះពុម្ព  យៈ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ

រក   សិទ្ធ  យៈ នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 



សមា សភា ពចូលរួមចំណកផលិតសៀវ  
ស្ត ីពីបច្ច កទសដា ដំំណា អំំ  
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១. សា  នភា ពទូ  
 GMeBACadMNaMmYyRbePTមា នដើមកំណើតពី  ទសឥណា   EdlRb

CaksikreyIgsÁal;esÞIrRKb;KñaTaMgGs; ehIydMNaMenHk¾)andaMduHelI

épÞdItUc² esÞIBaseBj énRBHraCaNacRkkm<úCaeyIgEdr. 

 CaTUeTARbCaksikrEtgniymykGMeBAmkeKobykTwkស   ប់hUb

dUcCaePsC¢³Fmμta ឬeKniymhUbpÞal;តm្ត ង.sar³sMxan;éndMNaMenH

kñúgRbeTseyIgk¾dUcCakñúgPiPBelak eK)anEkécñ TwkGMeBAykeTAeFVI

Casásr EdleyIgRtUvkarcaM)ac;xanmin)anCaerogral;éf¶ ទឹកអំ   ផ្ទ កុ

  យ វីតា មីន និង ជា តិខនិជ ដលជួយកា រពា រជំងឺផា  សា យ ក្អ ក និងឈឺក

ផងដរ។

 ទឹកអំ   មា នជា តិផ្អ មខ្ព ស់ពីធម្ម ជា តិ វា ជា ជ  ើសដ៏ល្អ មួយ ស   ប់អ្ន ក

ចូលចិត្ត ផ្អ ម  យវា បា នជួយបំពញបន្ថ មនូវសា រធា តុដលបា ត់បង់ និងកា ត់

បន្ថ យកា រនឿយហត់ អស់កមា  ំង និងជួយបំពញបន្ថ មនូវ  ូតអុីន និង កា ត់

០១

បន្ថ យក   ក្ន ុងខ្ល ួន   

ពលដល  អ្ន កមា នជំងឺ

 ុន   ជា ពិសស ចំ  ះ

អ្ន កកើត ជំងឺលឿងឬថ្ល ើម

 ភទ A ឱ្យ ជា សះស្ប ើយ

យ៉ា ងឆា ប់រហ័ស   លើស

ពីនះទៀតទឹកអំ  សម្ប ូរ

  យ  សា រធា តុបូ៉តា 

ស្យ ូម ដលអា ចជួយរំលា យអា ហា រ និងស  ួលដល់កា រទល់លា មកធ្វ ើឱ្យ មុខ

របួសឆា ប់ជា សះស្ប ើយ និងព  ងឹ  ព័ន្ធ កា រពា ររា ងកា យទៀតផង។

 eRkABIsar³sMxan;sRmab;eFVIsárGMeBAenARbeTsmYycMnYneK)an



EkécñTwkGMeBAykeTAeFVICaGakul Rsa nigeFVICacMNIstV ehIymüa:geTot

kakGMeBAeK)anykeTAEkécñeFVICaRkdas; nigកា  រbnÞH .l. cMeBaH

RbeTskm<úCa naeBlbc©úb,nñenHdMNaMGMeBA KWeK)anEkécñeFVIsárkñúg

sib,kmμtUc²b:ueNÑaHeRkABIenHKIRbCaksikreyIgniymhUbTwkGMeBAdUc

CaePC¢³FmμtaEdr . 

២. លក្ខ ណៈរូបសា  ្ត នដំណា ំអំ   
         ក. លក្ខ ណៈ េ ព័ន្ធ ឫស

០២

 ដំណា ំអំ  ជា  ភទដំណា ំគា  ន  ព័ន្ធ ឫសកវ ។ 

 ក្ន ុងរយៈពលមយួខ

ដំបូង  ក  យពីដា ំកូនអំ  

លូតលា ត់ អា  ័យលើឫស

នកំណា ត់ដើម ។

   ក  យពី  រយៈ

ពល៣ខមក កូនអំ   បូ

សា រធា តុចិញ្ច មឹពីដើម ហើយ

ឫសជន្ទ ល់  ូវបា នដុះចញ

ពីថា  ំង  ជិតគល ់ដើម្ប ីជួយ

ទប់ដើមក៎ំុឱ្យ ដួលរលំ  ពល

ដលមា នខ្យ ល់  កបក់ ។
 ខ. លក្ខ ណៈដើម
   ដើមអំ  មា នសភា ពរឹង គា  ន   ងដលមា នកម្ព ស់ពី ១៥០ 

ស.ម   ៣៥០ ស.ម ។ 

    កម្ព ស់ដើម    លួ  តា មពូជ និងលក្ខ ខណ ដា ដុំះ។ ដើមអំ  

មា នរា ងជា សុីឡា ំង ឬ បំពង់ហើយមា នពណ៌  តា ម  ភទពូជ ។



   ដើមអំ  ឈរ  ង់  លើ គា  នបកមកលើកលងតដើមបក

ចញពីគល់ ។

 គ. លក្ខ ណៈស្ល ឹក
  ស្ល ឹកអំ    ស្ថ ិត   ង់

ថា  ងំឆា  ស់គា  ដល  ជងស្ល កឹ    លួ

ពី ៦០ស.ម   ១៣០ ស.ម អា  យ័

 តា មពូជ និងលក្ខ ខណ នកា រដា ដុំះ 

   ស្ល កឹអំ  លូតលា ស់ខា  ងំ

 បពលដលអំ  កំពុងលូតលា ស់

ដើម 

    ពលដលស្ល កឹថ្ម លូីត

លា ស់ ស្ល ឹកចា ស់  ផ្ន កខា ងក  ម

   ជា ស្ង ួត ហើយងា ប់តម្ត ង ។

 ឃ. លក្ខ ណៈផា្ក  

០៣

     ផា្ក  មា នរា ងដូចជា កួរ ស្ថ ិត  លើអ័ក្ស ឈរដលចញពីដើមម 

ហើយកួរអា ចមា ន  វងពី ៤០ ស.ម   ៦០ ស.ម ។ 



 ៣. ដំបន់ដា ំដុះ
 CaTUeTAksikreyIg

EtgEtniymdaMduHGMeBAenA

tamdgTenødUcCaenAextþ

RkecH kMBg;cam kNþal

éRBEvg eRkABItMbn;tamdg

TenøeKGacdaMdMNaMenHenA

tamtMbn;dIx<g;rab dIekaH 

nigtamជ   លeCIgPñM elI

dIRkhm ឬ dIexμAdUcCaenAtamextþ)at;dMbg sÞwgERtg mNÐlKIrI rtnKIrI 

CaedIm.l. បច្ច ុប្ប ន្ន កសិករបា នធ្វ ើកា រដា ំដុះ  តា ម   ទួលល   យខ   ច់

ដូចជា ខត្ត សា  យរៀង តា កវ និងកំពង់ស្ព ឺ ហើយទទួលបា នទិន្ន ផលយ៉ា ងល្អ ។

៤. បរិសា  នដំណា ំអំ  
 GMeBACadMNaMmYyRbePT EdlTamTarក   ខា  ំងស   ប់karlUt

las;dgedIm.  kñúgry³eBllUtlas;edIm søwk dMNaMenHTamTar

sItuNðPaBx<s;CamFümBI 25 eTA 30GgSaes kñúgry³eBl24 em:ag

elIkElgEtdl;dMNak;kalkMNrkMeNItsárKWBI 2 eTA 3 ExmuneBl

kab; eTIbTamTarsItuNðPaBTabCammFümBI 18 eTA22 GgSaesedIm,I

០៤



GacbegáItCatisáreRcIn. GMeBAជា ដំណា ំដលចូលចិត្ត ពន្ល ឺថ្ង  បើពន្ល ឺថ្ង មិន

 ប់   ន់ធ្វ ើឱ្យ កា របកគុម្ព ចុះខ   យ។ ដូច្ន ះពលណា ពន្ល ឺថ្ង  ប់   ន់ គួប

ផ្ស ំនឹងកា រដា ក់ជីដំណា ំអំ  ឱ្យ បា នសម  ប ដើមអំ    ស និងស្ល ឹកធំ។

 dMNaMenHk¾CadMNaMmYy EdlRtUvkarTwkeRcInKYsmEdr dUecñH

edIm,IFanaឱ្យ )anpll¥ KWeyIgRtUvélya:gNaeBlEdldMNaMsßitkñúg

dMNak;kallUtlas;xøaMgGaccMeBlEdlmanePøógFøak;eRcInehIypÞÞúy

eTAvijRbmaNCa2 eTA 3 ExmuneBlRbmUlplGaccMeBlEdlman

ePøógFøak;tic ឬesÞIrEtKμanePøógFøak;eTIbCakarRbesIrkñúgkarpþl;Tinñpl

sárx<s; អំ  ត  ូវកា រទឹកភ្ល ៀង  ចា ំឆា  ំ  មា ណពី ១២០០ - ២០០០ ម.ម

ក្ន ុងមួយឆា  ំ. 

 RbePTdIEdll¥sRmab;dMNaMGMeBAKWdIl,b;l,ayxSac;minCaMTwk

dIeRcaHTwk manCICatil¥ manRsTab;TI1 eRCA nigman PH ពី 5,5-6,8. 

 cMeBaHRbeTskm<úCaeyIg dIEdlsmRsbsRmab;dMNaMenH KWdI

l,b;l,ayxSac;tamdgTenø dIRkhm nigdIexμAtamtMbn;x<g;rab .

០៥

 dMNaMenH

daM)anl¥enAelIdI

RsTab;TI 1 rak; 

¬CeRmARsTab;TI1 

rak;Cag20s>m¦

cMeBaHdIEdlman

RKYsRkhmeRcIn

enaHminsmRsb

sRmab;dMNaMenH

eLIy. 



៥. បច្ច កទសដា ំដុះ និងថទា ំដំណា ំអំ  
 ក. រដូវកា លដា ំដុះ
   តំបន់មា ត់ទន្ល 
 CaTUeTAeKGaccab;epþImdaMkñúgGMLuúgeBlពីExvic©ika FñÚ rhUtdl;cug

០៦

Exmkra ehIyRbmUl

plenAGMLúgExsIha

kBaØamuneBlTwkeLIg

licចមា្ក  រ.karRbmUl

plenAkñúgGMLúgExenH

CaTUeTA eKykGMeBA

sRmab;eKobykTwk

hUb. cMeBaHkardaMduH

sRmab;eFVIsárRtUvRbmUl

plkñúgGMLúgExvic©ika 

FñÚ ឬ mkra KWcMeBl

EdlmansItuNðPaB

Tab. dUecñHdMNaMGac

manGayudl;eTA 11

Exឬ12Ex nigGacdl;

13Ex . 
   តំបន់ខ្ព ង់រា ប
 cMeBaHtMbn;enHeKGaccab;epþImdaMkñúgGMLúgExemsanigឧសភា eBl

EdlmanePøógFøak;dMbUg ehIyeKGacRbmUlplkñúgGMLúgExmkra nig

kumÖ³. dUecñHkarRbmUlplkñúgExenHdMNaMGacmanGayuRbmaNCa 10

Ex. 



 ខ. កា ររៀបចំដី
 karP¢Ürras; CaTUeTA

cMeBaHdMNaMGMeBAk¾Rbhak;

RbEhleTAnwgdMNaMចមា្ក  រ

epSg²eTotEdr. karP¢Üras;

eFV IeLIgkñ úgeKalbMNg

edIm,IRCMRCYydIឱ្យ pusl¥

EdlGacbgáឱ្យ dMNaMduH

lUtlas;qab;müa:geTot

tamry³karerobcMdIeyIg

០៧

Gacsmøab;esμAច    stVl¥it nigCMgWmYycMnYn . CaFmμtaeKGacP¢Ür 2 

sar nigras;RCYydI 2eTA 3 sar edIm,Iឱ្យ dIpusl¥. lkçN³Biess 

énkarP¢Ürras; KWP¢ÜrelIkTI 1 eKeFVIenAeBlEdlTwkRskcuHputBIcមា្ក  រ 

¬ cMeBaHtMbn;mat;Tenø ¦ bnÞab;mkeKTukdIhalecal ry³eBlRbmaN

10 éf¶ ehIycab;epþImP¢ÜrelIkTI2bnÞab;mk RtUvras;dIឱ្យ )anm:t;l¥ . 

cMeBaHtMbn;x<g;rabvij eK)ancab;epþImP¢ÜrdIelIkTI 1 RbmaNCa 1 eTA

2 Ex muneBldaM . 

 bnÞab;mkeBlEdlmanePøáógFøak;l μm ehIyeKGacP¢ÜrelIkTI 2 

rYcras;qUtrg ឬ kab;reNþA nigcab;epþImkardaMduHEtmþg . 

 គ. របៀបដា ំ
 kardaMGMeBA eKGaceFVI)aneRcInya:gKW eKGacbNþúHkUnCamunsin 

ឬk¾dak;daMkMNat;edImEdlmanEPñkEtmþg . 

 កា របណ្ណ ុះកូន
   viFIenHKWeKbNþúHkUnCamunsin ទើបykeTAdaMenAចមា្ក  រពល



EdlkUnenaHlas;

)anFMl μm  ¬ Gayu

RbmaNCa 1 Ex ¦

viFIenHeKeRcInGnu

vtþcMeBaHkardaMkñúg

reNþA. 

០៨

  CadMbUgeKRtUvkat;ដើមCakMNat;xøI² EdlmanfñaMgmYy² rYc

ehIyeKdak;ត  ៀបKñakñúgfñal  Ek,rRbPBTwkedIm,IgayRsYlkñúgkar

eRsacRsB . 

    kMNat;

edIm  ក  យt  ៀប

KñaenaHminRtUvlb;dI

ឱ្យ CitEtmþgeT ehIy

RtUvdak;EPñk  enAelI

edIm,Ibgá  PaBgay

RsYlkñúgkarduHBnøk

nigedIm,Iឱ្យ kan;EtRbesIrRtUvRKbcMebIgBIelI . 

   CaTUeTAeKRtUveRsacTwkmYyéf¶mþg edIm,Iឱ្យ kUnGMeBAenaHlUt

las;)anl¥. eBlEdlkUnGMeBAmanTMhMedImb:unRmamédmanGayuRbmaN

Ca1 ExeTIbeKykeTAdaMenAcមា្ក  រ . 

  kardak;daMkMNat;edIm³ viFIenHeKGnuvtþn_cMeBaHdIcមា្ក  រFM² nig
ពលខ្ល ះGacRtUvcMNayfvikaeRcIn . kardaMduHtamviFIenHeKGacGnuvtþn_



)anenAeBlEdlcមា្ក  រmandIesImlμm . 

០៩

 viFIenHGaccMNay

Tuntic nigqab;rh½seTot

pg b:uEnþvamanKuNvib,tþi

müa:g KWGacbNþalឱ្យ edIm

duHmin)anl¥kñúgcមា្ក  រeBl

Edl  BMumanePøógFøak;RKb;

RKan; . 

កា រ  ៀមពូជ
 CaTUeTAeKkat;BUCCakg;² man3 fñaMg nigEPñk3 l¥² . edIm

EdleRCIserIsykmkeFVICaBUCCaedImEdlmanGayuRbmaNCa 7 Ex 

eTIbCaBUCEdlmanKuNPaBl¥. minRtUvykEpñkxagKl;eBk ឬ cugeBk

mkeFVIBUCeLIy müa:geTot eCosvagykedImNasÁmehIymanekItCMgW.

kMNat;edImGMeBA EdleKykmkeFVIBUCdaMrYmman³ fñaMg nigEPñk¬Bnøk¦

3 l¥ . 



  muneBldaMeKRtUvqUtrg ឬ  KnøgEdlman cenøaHXøatBIKña 

0/90 eTA 1/20m . rYcehIyeKe)aHBUCeTA)atrg បនា  ប់មកRtUvras;

lb; ឬ qUtlb;Etmþg . 

១០

  kñúgkar

e)aHBUCeKGace)aH

kMNat;BUCnUvcenøaH

Xøat BIBUCមួយeTA

BUCmYy ឬBIKum<mYy

eTAKum<mYyXøatBIKña

RbmaNCa0/50eTA

0/60m.

    kardaMkñúgreNþA³ cMeBaHkardaMkñúgreNþA KWeKdak;kñúg

mYyreNþABIrkMNat;BUC . enA)atreNþAeKdak;CIFm μCatilayCamYy 

ជី ១៥. ១៥.១៥ bnþicKWRbmaNCa50 Rkam ១៥.១៥.១៥ nig CIFm μCati

RbmaNCa0/5  eTA 1K>Rk kñúgmYyreNþA. cenøaHXøaténreNþA 1m 

x 0/8m nigTMhM រ ្ខ    

35 s>m bYnRCugEdl

manជ   រRbmaNCa30 

s>m kardaM edaydak;

kMNat;edImmanlkçN³

gayRsYlmüa:gKW eyIg

cMNayTunticBMucaM)ac;

eFVIkareRsacRsBehIy



dMNaMGacduHlUtlas;)an GaRs½yeTAedayTwkkñúgdI nigTwkePøóg.

 enARbeTskm<úCaeyIgksikrniymRbmUlplmþgគត់. រីឯenARbeTs

PaKeRcIneBlEdleKdaMelIចមា្ក  រFM² eKdaMmþgehIyeKGacRbmUlpl)an

១១

rhUtdl;3 eTA 4 

dg kñúgGMLúgeBl 

5 qñaM. enARbeTs

eCOnelOn xøHeTot

manចមា្ក  រGMeBAEdl

manGayurhUtdl;

10 eTA 15 qñaM 

ehIyeKGacRbmUl
)anBI 8 eTA 12 dg .

របៀបរៀបចំដីដា ំ
 តា មបទពិ  ធន៍ជា ក់ស្ត ងរបស់កសិករ  កវ យុិន  រស់  ភូមិទួល

ខ្ព ស់ ខត្ត   វង ដីដលភ្ជ រួហើយ  វូកា ប់បំផុស លើកជា រងខ្ន ងអណ្ណ ើក កម្ព ស់

ពីរតឹក ទទឹងបីតឹក ចំណកឯប ្ខ  យរងវិញអា  ័យតា មលទ្ធ ភា ពដី។ យកស្ល កឹ

ឈើងា ប់   ងា ប់

ចំបើង  មកដុតបំពក់ 

រួចយកផះ  ដល

បា នពីដុត  ះ  យ

តា មច   ះរង។ រង

ដា ំអំ    តា មបទ

ពិ  ធន៍ កន្ល ងមក 

បើមិនដុតធ្វ ើឱ្យ មា ន

កណ្ណ ៀរកើតឡើង។



១២

 បនា  ប់ពីរៀបចំរងហើយយកកូនអំ  មកត  ៀបតា មចង្អ រូរង ដលមា ន

គមា  ត ៤ តឹកពីគុម្ព មួយ  គុម្ព មួយ។

ឃ. កា រដា ក់ជី
 dMNaMGMeBACadMNaMmYyRbePT EdlRtUvkarCIeRcInKYrsmរូបមន្ត 

ជីក្ន ុង ១ហិកតា  ៤៣-២០-៩៦). kñúgcMeNamCICaticiBa©wmsMxan;²dMNaM

GMeBARtUvkarCIb:UtasüÚm eRcInCageK

eRBaHdMNaMGMeBACadMNaMmYyEdl

begáItCatisár . brimaNénCati

b:Utaស្យ ូមEdlRtUvdak;esÞIresμI nwgCI

អា ហ្ស ូtEdr. 

 cMeBaHlkçxNÐRbeTskm<úCa

eyIgksikrdaMmYyqñaMEtmþgទ nig

RbmUlplក៏Etmþgដរ ដូេច្ន ះ eyIg

GacENnaMឱ្យ dak;CI 15> 15> 15 

RbmaN200 K>Rk¼h>t. 

 ebIkrNIeyIgdaMGMeBAស   ប់

eFVIsár eyIgRtUvdak;CIKImI 15>15>



១៣

15 ក្ន ុងបរិមា ណ 400 គីឡូក  មkñúgmYyhikta edIm,IFana)anTinñpl

sáreRcInkñúgmYyhikta . 

 kardak;CIelIdMNaMGMeBACaTUeTA KWeKdak;Etmþgb:ueNÑaHenAeBl

b:EnþRtUvbEnßmCIG‘uyer:mYyក  ិតEfmeTotKWRbmaNBI50 eTA 100 K>Rk

¼h>tedIm,ICMnYydl;karduHlUtlas;rbs;kUnGMeBAf μI . 

ង. កា រសំអា ត   
 karsMGatesμAmansar³RbeyaCn_Nas; ស   ប់dMNaMGMeBA. kar

sMGatesμA eKRtUvcab;

epþImGnuvtþcab;BIeBl

EdleyIgdaMrhUtdl;

edImGMeBAmansøwkFMCit

dIចមា្ក  រ. ebIkñúgចមា្ក  រ

manesμAtaMgBIeBldaM

rhUtdl; eBlGMeBA

daM  ehIykRmnwgdak;CI

G‘uyer:bMb:nmþgeTotNas; 

eRBaH  GacbNþalឱ្យ b:H

Bal;dl;Tinñplsár.kñúg

krNI ចមា្ក  រ EdleyIgdaM

mþgehIyeFVIkarRbmUlpl

BI 2 eTA 3 dgenaH kar

dak;CIRtUvdak;eRkayeBl

RbmUlpl elIkTI 1 Ca

fμImþgeTotnUvbrimaNCIdUc

eTAnwgkardak;enAeBldaM



១៤

manGayu45 éf¶KWGacbNþalឱ្យ fycuHTinñplsárhUtdl;12°ebIeFob

eTAnwgចមា្ក  រ EdlKμanesμA. RtUvBUnKl; edIm,ICMnYydl;karduHlUtlas;

énExñgGMeBA EdlCaktþamYyya:gsMxan;kñúgkarpþl;Tinñpl. 

 karជ  ះesμA KWeyIgGaceFVIedaycbehIycMeBaHdIចមា្ក  រFM eKGac

eFVIedayedayeRKOgynþ. 

 cMeBaHRbeTskm<úCaeyIg eBlEdleKdaMenArdUvTwkស  ក kñúgEx

vic©ika FñÚCadMbUgeKGacជ  ះes μAmYydg ឬ BIrdgehIyrhUtdl;eBl

Føak;ePøóg esμAduHfμIeTIbeKជ  ះmþgeTot. 

៦. ជំង់់់់់់់់់ឺ និងសត្វ ល្អ ិតច    
 ៦.១. សត្វ ល្អ ិតច េ  :
 សត្វ ច   មួយភា គធំគឺជា ដង្គ ូវ  ះកំពូល និងដើមអំ   រុយសហើយ

នឹងដង្គ ូវ  ះដើម ។

 ក. ដង្គ ូវសុី  ះកំពូល និងដីមអំ   :
 នះ  យបញ្ជ ូលទា ំងដង្គ ូវសុីបំផា  ញកំពូល  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដំបូង

(Chilo infuscatellus) ដង្គ ូវសីុ  ះកំពូលមា នក   លស (Scirpophaga exce-

ptalis) ហើយ និងដង្គ វូសុី  ះដើម (Sesamita inferens) ។ 

 វិធា នកា រកា រពា រ និងកំចា ត់ :

 ១.  ើ   ស់ពូជធន់ដូចជា ពូជ Uthong 3។

 ២.  ើ   ស់ថា  គីំមីដូចជា  Carbofuran  3% 

G (30-60 kg/ha)ស   ប់ដំណា អំំ    ច  ព។



១៥

 Cypermethrin  3% W/V EC  (13 ml/

20លី  ទឹក) ហើយនឹង Deltamethrin

3% W/V EC  (10ml/20L)   ស   ប់

ដំណា ំអំ  រដូវវស    ។

 ៣.ដា ក់ព   យកា កសំណល់

ស្ល កឹអំ    ចមា្ក  រដើម្ប ី  បដណា្ខ  ប់

ដីក  យពល  មូលផល ។

 ខ. រុយស (Aleurololus barodensis)  

 កា រកា រពា រ និងកំចា ត់ :

 ១. ដា ក់ជីគីមី  ក្ន ងុក  តិ ៣០០ក  ម/ហ.ត  កា រ  ើ   ស់ថា  គីំមីពុល

មិនជា កា រចា ំបា ច់ទ។

 ២. សំអា ត   ចញពីចមា្ក  រអំ  ឱ្យ សា  តជា  ចា ំ ។

 ៣.  ក្ន ងុករណីដលរុយសកើតមា នធ្ង ន់ធ្ង រ 

អា ច  ើ   ស់ថា  គីំមីបា ញ់  លើសត្វ ច    ះរួម

មា ន: Dimethoate 40% W/V EC (40 ml/20L of water)

or Carbofuran 20% W/V EC (50 ml/20L of water)។



 គ. ដង្ក ូវសុីរូងដីម ( Dorysthenas bugueti ) 
 វិធា នកា រកា រពា រ និងកំចា ត់ :

 ១. រីសដង្គ ូវពី ១ លើក   ២ លើក មុនពលធ្វ ើកា រដា ំដុះ 

 ២. ធ្វ ើកា រដា ំឆា  ស់ជា មួយមុខដំណា ំដំឡូងមី ឬដំណា ំមា  ស់ 

១៦

 ៣. ដា ក់ថា  ំ Endosulfan + BPMC 4.5% G (30

Kg/ha)  តា មគន្ល ងនង្គ ័ល  ពលដា ំដុះ ។

 ៦.២. អំពីជំងឺ:
  គស ្ញ   និងវិធា នកា រកា រពា រ និងកំចា ត់ជំងឺ

សំខា ន់  ូវបា នគពិពណ៌នា ដូចខា ងក  ម៖

 ក. ជំងឺស្ល ឹកពណ៌ស (phytoplasma):
 ជំងឺកើតដែលតែងកើតមាន

លើដំណា ំអំ  មា នលក្ខ ណៈប្ល កៗ

អា  ័យ  នឹងកា រធ្វ ើរស្ម ីសំ  គ

នស្ល ឹក ។

 វិធា នកា រកា រពា រ :

 ១- កា ប់ដើមអំ  ដលមា ន

ជំងឺចញ ។

 ២-  ើ   ស់ដើមអំ  បណ្ណ ះុដលមិនមា នជំងឺហើយ និងបា នសំអា ត

ជំងឺ  យដា ក់   ំ  ក្ន ុងទឹក    សីតុណ ភា ព ៥០អង   ស ស   ប់រយៈ

ពល ២ ៉ ង ឬជា កា រផា  ស់ប្ដ ូរ  យជីកកប់កង់អំ   ក្ន ងុសា រធា តុ Tetra-

cycline HCI (500 ppm) ស   ប់រយៈពល ៣០ នា ទីមុនពលដា ំដុះ ។

 ៣-  ើ   ស់ពូជអំ  ដលធន់   នឹំងជំងឺ ឩទា ហរណ៍:ពូជK88-102 ។

 ខ. ជំងឺពន្ល ក   ពណ៌បតង (GGSD-phytoplasma) :
 ជំងឺនះ  ូវបា នសា្គ  ល់   តា មលំដា ប់កា រកកើតស្ល ឹក ដូច   ដលមា ន



១៧

ស្ល ឹកពណ៌បតងឆ្ន ូតចង្អ ៀត ឬ 

ពណ៌បតងខ្ច ី។ គអា ចកា រពា រ

នឹងកំចា ត់  យ :

 ១- កា ប់ដើមអំ  ដល

មា នជំងឺចញ ។

 ២-  ើ   ស់ដើមអំ  

បា នសមា  តជំងឺ  យដា ក់   ំ  ក្ន ុងទឹក    សីតុណ ភា ព ៥០  អង   ស 

ស   ប់រយៈពល ២ ៉ ង ឬ ជា កា រផា  ស់ប្ដ ូរ  យជីកកប់អំ   ក្ន ុងសា រ

ធា តុ Tetracycline HCI (500 ppm)  ស   ប់រយៈពល៣០នា ទីមុនពលដា ំ

ដុះ ។

 ៣-  ើ   ស់ពូជអំ  ដលធន់   នឹំងជំងឺ ឩទា ហរណ៍: ពូជ Uthong 3។

គ. ជំងឺសា  ម  ឡា ក់ (Ustilago scitaminea) :
  គស ្ញ  គឺងា យចំណា ំ  យមា ន

លចឡើងជា ក់ស្ដ ង មា នភា ពរញ៉រញ  យ

ពលខ្ល ះឃើញលចឡើង  លើចុងឬ  

លើចុងកំពូលស្ល ឹក នដើមដលទទួលរង

កា របំផា  ញ ។

វិធា នកា រកា រពា រ និងព   បា ល :

 ១-  ើ   ស់ពពួកពូជធន់នឹងជំងឺ

ដូចជា ពូជ Uthong  1, Uthong 2, Uthong 

3, Uthong 4 ។

 ២-  ើ   ស់សមា  រដា ំដុះដលមិន

មា នជំងឺ  ភទនះ 

 ៣- ដកចញនូវកូនអំ   ឬដើមដលមា នជំងឺចញពីចមា្ក  រ ។



១៨

 ៤- ហើយ  ក្ន ងុករណីដលចមា្ក  រអំ   មិនទទួលរងកា របំផា  ញនជំងឺ 

ដើមអំ   ូវដា ក់   ំ  ក្ន ុងថា  ំផ្ស ិតដូចជា   propiconazol 10% W/V EC 

(40ml/20L នទឹក) ឬ triadimefon 25% WP ( 50g/20L ន

ទឹក ) រយៈពល ៣០ នា ទី មុនពលធ្វ ើកា រដា ំដុះ ។

ឃ. ជំងឺផា្ក    នរលួយពណ៌ក ហម (Colletotrichum 
falcatum and Fusarium moniliforme) : 

  ក្ន ុងដំណា ក់កា លដុះលូតលា ស់ជា ដំបូង រុក្ខ ជា តិ

  ពណ៌លឿង ។ ក  យរយៈពលពី ៥   ៦ ខ ដើមខ្ន ងងា ប់ ។  គស ្ញ  

ខា ងក្ន ងុគឺចា ប់ផ្ត ើមជា មួយនឹងកា រលួយជា លិកា ពណ៌ក ហម  ក្ន ងុពលជា មួយ

គា   ះដរ អំ  អា ច   ពណ៌  ជា  ផះ និងវិវឌ្ឍ  ជា   ត ស្ង តួ ហើយ 

  ងក្ន ងុ និងមា នផ្ទ កុ   យសសមីសល្យ ូម របស់ផ្ស ិត ហើយនឹង  

ពលខ្ល ះ ជំងឺអា ចរីករា លដា លពា សពញផ្ទ ចមា្ក  រទា ំងមូលធ្វ ើឱ្យ ទិន្ន ផលអា ច

បា ត់បង់រហូតដល់ ១០០ %ចំ  ះដើមអំ   តូច ។ ជំងឺ  ើនកើត  លើ 

ដំណា អំំ  ដលដា ដុំះលើតំបន់ទំនា បដលមិនសូវមា ន  ព័ន្ធ   ច  ព ។ 

វិធា នកា រកា រពា រ និងព   បា ល:

 ១-  ើ   ស់ពូជធន់នឹងជំងឺដូចជា ពូជ K84-200, K88-92, K90-54, K90-77



 ៦-  ើ   ស់ថា  ំផ្ស ិតដូចជា  :  benomyl 

50% WP ( 15g/20L នទឹក ) thiabendazol 90% 

WP ( 15g/20L នទឹក )  ស   ប់ដា ក់   កំំណា ត់

ដើមអំ  ពូជ ។

៥. កា រ  មូលផល
 karRbmUlpldMNaMGMeBAenARbeTs

km<úCaeyIg KWeKGaceFVIeLIgedayeyagtam

and Uthong 3

 ២- ដកចញនូវដើមដលមា នជំងឺចញពីចមា្ក  រ 

 ៣- ធ្វ ើកា រដា ំដំណា ំឆា  ស់

 ៤- ធ្វ ើកា រហា លដីឱ្យ បា ន ៣ ខ 

 ៥-  ើ   ស់ដើមអំ  ពូជដលមិនមា នជំងឺបំផា  ញ 

lkçxNÐ Gakas

FatunigTIpSar b:uEnþ

CaTUeTA eKRbmUl

pl eBlEdleK

daMdMNaMmanGayu

RbmaNCa10eTA

13ExbnÞab;BIdaM.

cMeBaHkardaMGMeBA

sRmab;RKan;Etlk;
edIm,IeKobTwkhUb karRbmUlplBMusUvmanbBaðaGVIecaTeLIgeT KWeKGac

RbmUlplkñúgGMLúgExkBaØaKWeBlGMeBAmanGayu 10 ExmuneBlTwklic

GMeBAs   ប់eFVIsár eBlevlaénkarRbmUlplKWkñúgGMLúgeBlExFñÚ ឬmkra 

១៩



២០

eRBaHRtwmExenHGMeBAmanGayuBI 12 eTA 13 Ex nigCaeBlEdlGakas

FatuRtCak; ehIyGMeBAmanCatisáreRcIn .

 karRbmUlplenAចមា្ក  រFM² CYnkaleKdutចមា្ក  រCamunsineTIbeK

kab;edImGMeBAkñúgkrNIenH eKRtUvkab;GMeBAPøam nigRbjab;ykeTAerag

cRk eRBaHebITukecalelIsBI 3 éf¶GacbNþalឱ្យ xUcKuNPaBsár.



៦. កា រកច្ន 
វិធីផលិតទឹកខ្ម េះពីទឹកអំ  

 បច្ច ុប្ប ន្ន នះ  ជា ពលរដ្ឋ ខ្ម រយើង ដលរស់  តា មទីជនបទបា ន  ើ

  ស់ទឹក   តមកធ្វ ើជា ទឹកខ្ម ះ អ្ន កខ្ល ះទៀតបា ន  ើចកទំុ ក  ពី  ះ គឺគ

ទិញទឹកខ្ម ះដលមា នលក់   ប់  កដា ក់ក្ន ុងដបមកពីផ   រ។ តា មកា រពិត

ទឹកខ្ម ះអា ច  ូវបា នធ្វ ើ  យវត្ថ ុធា តុដើម  ើនយា៉ ងណា ស់ ក្ន ុង  ះក៏មា ន

ទឹកអំ  ផងដរ ចំណកឯវិធីនកា រធ្វ ើវិញ គឺមា ន  ើនយ៉ា ងខុសៗគា  ដរ 

ចំ  ះរសជា តិដលយើងទទួលបា នវិញក៏មិនដូចគា  ដរ ៕ 

២១



២២

ឯកសា រ  ង
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១. សៀវ  តូចដំណា ំអំ  នា យកដា  នក្ស  សា ្ត  ខក ្ញ  , ១៩៩៤
 ២. សៀវ  តូចដំណា ំអំ  នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  លខ១៤៤៥-CAM,  
      (SF)ឆា  ំ២០០៥
៣. សៀវ  បទពិ  ធន៍កសិករដា ំអំ  ,២០១៤
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