
 

 

ររឡាចចចកចចញជាពីររបចភទគឺររឡាចស្រូវចៅកនុងចផលមានរាប់រូច
មូលចផលរូចច ើយមូលចំច ោះររឡាចចរបងវញិមានចផលធំរទចវងរាប់ធំរំចប៉ែរ 
ច ើយអាចរកាទុកបានយូរជាងររឡាចស្រូវចំច ោះចផលទំុ ។ អំពីលកខណៈរកុខសា
ស្តរររំខាន់វារបរ់វាគឺចដើមរលឹកផ្កា  មានលកខណៈរបហាក់របច លាន ចៅនឹង
របចភទចផេងៗននរគួសារដូចាន  ។ ចដើមមានរភាពជាវលលិភាជ ប់ចោយថ្ន ំង
ចច ល្ ោះថ្ន ំងរបចវង ៨ចៅ១៥ រ.ម ច ើយអាចលូរវារចោងច ើងចដើមរកុខជារិ
ឯចទៀរចៅចកបរវា  ឬក៏ចធនើរចដលចធវើឱ្យវាចោងច ើងជូនកាលចគោំឱ្យវា វារចៅ
ចលើដីផ្កា ល់គឺថ្ន ំងរបរ់វាមានលទធភាពដុោះចចញឬរឬរទំងច្ោះមានសារៈ
រំខាន់ គឺ ជួយបឺរយកសារធារុ ចិញ្ច ឹមចៅជួយឱ្យមានការលូរលារ់បានឆាប់
រ ័រ។ រលឹកមានរភាពឆាល រ់ាន គឺឈមនឹងចដើមរភាជ ប់ចោយទងរលឹកររឡាច 
ជារលឹកជាប់មិនចឆកចចញជារំណំុរលឹកច ើយរលឹកចដើមផ្កា ចផល គឺមានប ល្ ខ្លីៗ 
ចលចចចញពីចរបកខាងចរៅ ។ 
 ោរាងអាហាររបូរថមភ 

កនុងទមងន់១០០gចដលបរចិភាគបានននចផលររឡាច

ដំណតំ្រឡាច 
 

I. លក្ខណៈរុក្ខសាស្ដ្រ និង ត្រភពដដើម 
ោំណំររឡាចររូវបានោំដុោះ និង ចរបើរបារ់រាប់រយឆាន ំកនលងមកច ើយ

ជាពិចររចៅកនុងរំបន់អារីុចយើង ។ ោំណំចនោះវារថិរចៅកនុងរគសួារ 
Cucurbitaceae អនុរកមុ Benincaseae លំោប់ Benineasa និងមាន 

ច ម្ ោះវទិាសាស្តររចៅថ្ Benincasa hispida ច ម្ ោះធមមោចៅថ្Wax 
gourd or Ash Gourd។ 

 

០១ ០២ 



 

 

កោរ ដីៈ ដីជាកោរ ចំបាច់ររមាប់ការដុោះលូរលារ់ដីរំបូរចៅចោយ
ជារិមចមាករពមទំងសារធារុចិញ្ច ឹមចផេងៗចទៀរជាពិចររធារុចរ ៉ែ ។ ចំច ោះ 
ដំណំររឡាចជាដំណំមួយរាប់បញ្ចូ លកនុងរកុមធន់រទំចៅនឹងជារិអារីុដនន
ដី។ ដីចដលរមស្រប គឺរបចភទដីលាប់ លាយខ្ាច់ ដីរក មរំបន់ភនំនិងដី
ោមរំបន់វាលរាបមួយចំនួនចដលមាន PH ជាមធយមចច ល្ ោះពី ៥,០ ចៅ៦,៣ 
ចំច ោះ PH ទបជាង ៥ ចធវើឱ្យចផលរកីធំធារ់មិនបានលអបនថយចំនួនននការចចញ
ផ្កា និងបនថយរមរថភាពននការរវ័យលំអង ចធវើឱ្យររឡាចទំុមុនអាយុឬជួនកាល
ររឡាចអាចងាប់ចៅវញិចោយកងវោះសារធារុចិញ្ច ឹម ។ ឬររបរ់ររឡាចមាន
លទធភាពចក់ចូលចៅកនុងដីបានពី ៦៨ចៅ ១០០រ.ម ជាពិចររគឺចលើរបចភទ
ដីខ្ាច់ ។ 
-  របបខ្យល់ រំចណើ ម ទឹកចភលៀងៈ ដំណំរបចភទចនោះមិនររូវការខ្យល់បក់ខាល ំង
កនុងអំ ុងចពលកំពុងលូរលារ់កាលណរីរុណហ ភាពច ើងខ្ពរ់ខ្យល់បក់ខាល ំង
រំចណើ មដីមិនរគប់រាន់ វាចធវើឱ្យររឹចរបារ់បង់រំចណើ មបចនថមចទៀរ និងមា៉ែង
ចទៀរអាចចធវើឱ្យររឡាចដុោះលូរលារ់ចខ្ាយចរ ោះចពលខ្យល់បក់ខាល ំងរកុខជារិ
ក៏បារ់បង់ជារិទឹកខាល ំងចោយ សាររ ួំរចំហាយទឹកចពលរ ួំរចំហាយទឹក
ខាល ំងរកុខជារិររូវបិទនូវរបព័នធររមូា៉ែ ក់របរ់រលឹកចដើមបកីារ រនូវការបារ់បង់ជារិ
ទឹកពីកនុងចការិកាចពលច្ោះរលឹករកុខជារិច ើងរញមនដចដលចបាោះចោង ក៏ចលង
លូរលារ់ចធវើឱ្យររួយរមូរ។ ចគមិនអាចោំវាចៅរំបន់ចដលមានខ្យល់បក់ខាល ំង
និងចោយធមមជារិផ្កា ល់ច្ោះចទគឺចគចរងចរចធវើរបព័នធការ រដូចជារបំាងខ្យល់   
រំណញ់ចៅកនុងរំបន់មាន 
 
 

- អំពីផ្កា ៈ ដំណំចនោះផ្កា រមួចដើមគឺផ្កា ញីនិងច ម្ លចៅចដើមចរមួយផ្កា
មានររបក៥និងមានស្រទប ៥ ច ើយមានថង់លំអងចំនួនចរចើនចដលផាុកលំអង
ផ្កា ច ម្ ល និង ផ្កា ញី ររមាប់លកខណៈបនរពូជ  ។ 
 ចផលរបរ់វាគីមានរភាពមូលរទចវងខ្លោះមូលខ្លី លកខណៈពិចររចផលរបរ់
វាមានចមៅជាអនកការ រចរបកររឡាចឱ្យធន់កំចៅ និងការចរបរបួលរបរ់ធមម
ជារិ ។ ជាទូចៅដំណំចនោះអាចលូរលារ់បានរបចវងពី ៨ចៅ ១៥ម ច ើយ 
អាចររ់ចៅចរចើនឆាន ំ  ។ 

I. លក្ខខណឌ ររិសាា នររ្់ដំណតំ្រឡាច 

កោរ បរសិាថ ន ររូវបានរាប់បញ្ចូ លជាកោរ រំខាន់ររមាប់ដំណំររឡាច
ដូចជា ពនលឺរីរុណហ ភាពដីរបបខ្យល់ រំចណើ មបរយិាការនិងកោរ ទឹកចភលៀង ។ 

កោរ រីរុណហ ភាពនិងពនលឺៈ ជាកោរ មួយចូលរមួកនុងដំចណើ រននអនររអំចពើ
ដូចជាររមីរំចយាគនិងដំណកដចងហើមចដើមបផីលិរច ើងនូវភាពនបរងកលរ ៉ែភីូលនិង
កាបូអីុរោរ ។ 

 

០៣ ០៤ 



 

 

១. អំពីរដូវកាលោំដុោះ 
ដំណំររឡាចអាចោំដុោះបានចពញមួយឆាន ំគឺ អាស្រ័យចៅោមរំបន់ោំ

ដុោះចៅកនុងរបចទរកមពុជាចយើងចគចបងចចករដូវោំដុោះររឡាចជាពីររដូវ គឺ រដូវ
ទឹករំរកភាគចរចើនចរចៅរំបន់ទំ្បមារ់ទចនលសាបឬោមបចណរ យមារ់ទចនល
ចមគងគចប់ចផរើមពីចខ្វចិឆិកា និងរបមូលផលចៅចខ្ធនូ  រ ូរដល់ចខ្កុមភៈ ។ ចៅ
រំបន់ខ្ពង់រាបភាគចរចើនចគោំចៅរដូវវរារពម ទំងរំបន់ចនោះភាគចរចើនចគោំឱ្យ
វារច ើងចធនើរខ្ពរ់ផុរពីដី ។ 
២. ការចរៀបចំដី 

 

ខ្យល់ខាល ំងកនុងអំ ុងចពលលូរលារ់របរ់ដំណំ ។ 
អំពីកោរ រំចណើ មៈ រំចណើ មបរយិាការមានទំ្ក់ទំនងយា៉ែងខាល ំង 

ចៅនឹងការលូរលារ់ចពលរំចណើ មបរយិាការច ើងកនុងចច ល្ ោះពី ៧០-៨០ % 
អាចចធវើឱ្យ ដំណំលូរលារ់ចលឿនចរ ោះរំចណើ មបរយិាការមានទំ្ក់ទំនង
ចៅនឹងរីរុណហ ភាពរពមទំងពនលឺផងចដរ។ ចៅចពលរំចណើ មបរយិាការចុោះ
ទបចច ល្ ោះពី៤៥ចៅ ៥៥% ចធវើឱ្យអាការធារុចៅរ  ួរច ងនិងអំាងរង់រីុចរ
ពនលឺខាល ំងចធវើឱ្យដំណំបនថយការលូរលារ់រពមទំងបងាឱ្យមានកោរ ចនរងចទៀរ
ផង ។  

ចំច ោះរំចណើ មដីវញិដំណំររឡាចររវូការរំចណើ មដីចពលលូរលារ់
ដំបូងគឺចច ល្ ោះពី៧០ចៅ៧៥% ចពលចចញផ្កា រ ូរដល់ចផលគឺររូវ ការទឹកខាល ំងពី 
៧៥ចៅ៨៥% ។ 
 អំពីទឹកចភលៀងៈ ទឹកចភលៀងជាកោរ មួយចដលមានទំ្ក់ទំនងចៅនឹង
រំចណើ ម របរ់ដីចៅចពលោំដុោះនិងការចស្សាចស្រពររឡាចមិនររូវការចភលៀង
ខាល ំងដូចដំណំឯចទៀរច ើយចភលៀងចធវើឱ្យដំណំររឡាចរលួយឬររជុោះផ្កា ចគអាច
ោំចៅរដូវចភលៀង បានចោយចធវើចធនើរឬទុកឱ្យវាវារច ើងស្រ ោះផុរពីដីចទើបបនថយ
ការរជុោះផ្កា ទឹកចភលៀងអាចបងាជមងឺផេិរចៅកនុងផ្កា រពមទំងរលួយគល់ចពល
រំចណើ មដីច ើងខាល ំង ។  

I. ការដដុំុះ 

ចគអាចោំដំណំររឡាចចលើដីចរចើនរបចភទ ច ើយវធីិោំដុោះក៏អាស្រ័យ
ចៅោមរបចភទពូជរបចភទដីនិងរដូវកាលផងចដរ ។ 

០៥ ០៦ 



 

 

ពួកវរី ៉ែរុយា៉ែងចលឿនផងចដរចដរ ។ 
ធារុផូរវ័រ (P) ចធវើឱ្យចដើមរងឹមំាបចងាើរសារធារុខ្ាច់ចៅពីចលើរលឹកចដើម

ចផលពិចររររមាប់ជួយឱ្យរបព័នធឬរមានរភាពរងឹមំាពរងីកចការិកា ខ្ចីៗ ចៅ 
ររង់ចច ល្ ោះពនលកដូចជាចច ល្ ោះចដើមចផនកខ្ចីៗននចផលជាចដើម។ ផូរវ័រចធវើឱ្យចផលរកី 
លូរលារ់បានឆាប់រ ័របងាឱ្យសារធារុចិញ្ច ឹមកនុងដីមានដំចណើ រការលអ ។ 

ប៉ែូោរយូម (K) ប៉ែូោរយូមមានរួ្ទីចធវើឱ្យមានរកមមភាពលអកនុងការ
ចិញ្ច ឹមរររីាងគ។ ចធវើឱ្យឬររងឹមំាជួយឱ្យរកុខជារិមានពណ៌ចខ្ៀវចរចលើបស្ររ់ ។ 
ចរៅពីច្ោះ K ចធវើឱ្យមានររ់ជារិកាន់ចររបចរើរច ើង ។ 

វធីិចរបើរបារ់ជីមានៈ 
កំប៉ែុរររទប់បារមុនចពលោំចំនួន៥ ចៅ ៧ ចោន/ .រ 
-  ជី ចដអាចប៉ែ(DAP)រទប់បានមុនចពលោំចំនួន ២០០គ.រក/ .រ 
- ជីអ ុយចរ ៉ែ ៤៦ % ោក់ចរកាយោំ១០នថង ចំនួន៥០ គ.រកកនុង១  .រ   
  លាយទឹកចស្សាច ។ 
- ជី ១៥,១៥,១៥ោក់ចរកាយោំ២៥នថងចំនួន១៥០ គ.រក/ .រ  ោក់ 
   ចំងាយ២៥ម  ពីគល់ ។ 
- ជីអ ុយចរ ៉ែ ៤៦%ោក់ចពលចចញថ្ា ១០០ % ចំនួន៦០គ.រក/ .រ ។ 
-  ជី ១៥,១៥,១៥ ោក់ចរកាយរបមូលផលបាន ២ចលើកចំនួន៥០ -៦០
គ.រក/ .រ ។ 

 

- ោំចលើករងទទឺងរង៣០០ រ.ម ចច ល្ ោះ ជួរ ២៥០រ.ម ចច ល្ ោះគុមព
១៥០រ.ម 

- ោំោក់ចធនើរមិនចលើករងចទទទឹងចធនើរ៣៣០ រ.ម ចច ល្ ោះគុមព ១៥០
រ.ម ចំនួនចដើមកនុងគុមពគឺ ២ចៅ៣ ចដើម ។ 

ជាទូចៅមុនចពលោំចគកាប់ជារចដរ ចៅចលើរងច ើយោក់ជីកំប៉ែុររិចំនួន 
០,៥គ.រក លាយជាមួយដី១៥,១៥,១៥ ឬ១៨,៤៦,០ ចំនួន១០០ចៅ ១៥០រកាម 
កនុងមួយរចដរ  ។ 
៤.ការចស្សាចស្រព 

ដំណំររឡាចមិនររូវការទឹកខាល ំងដូចដំណំឪ ឹក ឬ រររក់ចំណរ
ច ើយវាររូវការទឹកមធយមដូចចពព    និងរររក់ស្រូវចដរ  ។ ចគអាចចធវើការ
ចស្សាចស្រពបានចរចើនវធីិដូចជាៈ ោមរយៈទឹកចភលៀងកំពរ់ចភលៀងមធយមរបចំចខ្ 
៨០ ចៅ១២០ ម.ម ជាការលអចស្សាចចោយបញ្ជូ លទឹកោមចច ល្ ោះជួរគឺមួយ
អាទិរយពី ១ចៅ២ចលើកោមរភាពដីនិងរីរុណហ ភាព ។ 
៥.ការចរបើរបារ់ជី 

ធារុអារូរ(N) ដំណំររឡាចររូវការធារុអារូរដូចដំណំឯចទៀរ
ចដរ ប៉ែុចនរវាររូវការចៅកនុងដំណក់កាលចប់ចផរើមចចញផ្កា  ចរពោះធារុអារូរចធវើ
ឱ្យររឡាចដុោះពនលកទងបានចលឿនច ើយភាពនបរងខ្ចីរបរ់វាកាន់ចរចធវើឱ្យការ
ទទួលយកពនលឺនិងការបញ្ជូ នជារិទឹកកាន់ចរ រ ័រ ។ ប៉ែុចនរអារូរចធវើឱ្យ
ររឡាចឆាប់ទទួលរងជមងឺ 

០៧ ០៨ 



 

 

DAP ចំនួន ៥គ.រក ឬជី១៥,១៥,១៥ ចំនួន២ គ.រកកំចបាររ ២គ.រកនិងថ្ន ំ 
Furadan3H ចំនួន២០០រកាម លាយបញ្ចូ លាន ឱ្យរពវចទើបរចកចូលកនុង
ឧបករណ៍ទំងចនោះ ។ 

ចំច ោះរាប់ពូជចដលររូវយកមកបណរុ ោះចគររូវោក់ហាលនថងរយៈចពល 
២ចមា៉ែងចរកាយមកចទើបយកចៅរោំទឹកលាយជាមួយថ្ន ំរមាល ប់ផេរិ ដូចជាៈ
Zineb-maneb ដូចជាManigroនិង Orthocide ២រកាម កនុងទឹក១លីររ រយៈ
ចពល២០-៣០្ទីចទើបយកមកបណរុ ោះ ។ ចដើមបោំី ១ .រចគររវូចរបើរបារ់
រាប់ពូជអរ់ចំនួន៣,៤ ចៅ ៥ គ.រកររឡាចមានទមងន់រាប់៥០ ចៅ៦០ រក
.កនុងចំនួន១០០រាប់ ។ ចរកាយពីបណរុ ោះរយៈចពល ៨ចៅ ១០នថងររឡាចមាន
រនលឹកកំចណើ រចំនួន២ច្ោះចគអាចយកកូនររឡាច ចៅោំបានមុនោំររូវ បាញ់
ថ្ន ំលាយជាមួយរូលុយរយុងថ្ន ំផេិរការ រចទើបអាចោំបាន ។ 

ខ្.ការោំដុោះ 
ការោំដុោះដំណំររឡាចចគចចកចចញជាចរចើនវធីិ គឺោំចោយចរបើរបព័នធ 

ចស្សាចស្រព និងមិនចរបើរបព័នធចស្សាចស្រព ។ ចៅោមរំបន់ ទចនលចមគងគរដូវ
រំរកចគោំចោយមិនចរបើរបព័នធចស្សាចស្រពចទ គឺដីលបប់ោមមារ់ទចនលចគោំឱ្យ
វាដុោះលូរលារ់ចោយចរបើរំចណើ មដីនិងរំចណើ មបរយិាការ ។ ចៅរំបន់
ចនោះចដរចគោំចោយចរបើរបព័នធចស្សាចស្រពគឺ រចបៀបោំភាគចរចើនរគបចំចបើង
ចរកាយចពលោំច ើយចោយចរបើចច ល្ ោះជួរនិងចច ល្ ោះគុមពដូចរចៅៈ 
 

- ោំចលើករងទទឺងរង៣០០ រ.ម ចច ល្ ោះ ជួរ ២៥០រ.ម ចច ល្ ោះគុមព
១៥០រ.ម 

- ោំោក់ចធនើរមិនចលើករងចទទទឹងចធនើរ៣៣០ រ.ម ចច ល្ ោះគុមព ១៥០
រ.ម ចំនួនចដើមកនុងគុមពគឺ ២ចៅ៣ ចដើម ។ 

ជាទូចៅមុនចពលោំចគកាប់ជារចដរ ចៅចលើរងច ើយោក់ជីកំប៉ែុររិចំនួន 
០,៥គ.រក លាយជាមួយដី១៥,១៥,១៥ ឬ ១៨,៤៦,០ ចំនួន ១០០ ចៅ ១៥០
រកាម កនុងមួយរចដរ  ។ 
៤.ការចស្សាចស្រព 

ដំណំររឡាចមិនររូវការទឹកខាល ំងដូចដំណំឪ ឹក ឬ រររក់ចំណរ
ច ើយវាររូវការទឹកមធយមដូចចពព    និងរររក់ស្រូវចដរ  ។ ចគអាចចធវើការ
ចស្សាចស្រពបានចរចើនវធីិដូចជាៈ ោមរយៈទឹកចភលៀងកំពរ់ចភលៀងមធយមរបចំចខ្ 
៨០ ចៅ១២០ ម.ម ជាការលអចស្សាចចោយបញ្ជូ លទឹកោមចច ល្ ោះជួរគឺមួយ
អាទិរយពី ១ចៅ២ចលើកោមរភាពដីនិងរីរុណហ ភាព ។ 
៥.ការចរបើរបារ់ជី 

ធារុអារូរ(N) ដំណំររឡាចររូវការធារុអារូរដូចដំណំឯចទៀរ
ចដរ ប៉ែុចនរវាររូវការចៅកនុងដំណក់កាលចប់ចផរើមចចញផ្កា  ចរពោះធារុអារូរចធវើ
ឱ្យររឡាចដុោះពនលកទងបានចលឿនច ើយភាពនបរងខ្ចីរបរ់វាកាន់ចរចធវើឱ្យការ
ទទួលយកពនលឺនិងការបញ្ជូ នជារិទឹកកាន់ចរ រ ័រ ។ ប៉ែុចនរអារូរចធវើឱ្យ
ររឡាចឆាប់ទទួលរងជមងឺ 

០៩ ១០ 



 

 

IV. អំពីជមងឺនិង្រវលអិរ 

១. អំពីជមងឺរំខាន់ៗ 
ក.ជមងឺរកាចមៅចលើរលឹកៈ ជមងឺរបចភទចនោះបំផ្កល ញដំណំយា៉ែងខាល ំងកាល ជា 

ពិចររចៅរដូវររជាក់រងួរាម នចភលៀង និង រំបន់ចំការមិនមានអាការធារុ
បរបូិរណ៍ពិចររចំការចៅចកបរនរពចឈើ ។ ចរាគរញ្ញា ដំបូង គឺចគច ើញ
ចំណុចផេរិរៗចលើនផារលឹកចផនកខាងចលើខ្នង រលឹកចរកាយមកផេរិទំងច្ោះរកី
រាលោលចចញទូទំងចំការចរមរងចធវើឱ្យរលឹកចរបពីពណ៌នបរងចៅពណ៌ចោន រ 
ច ើយចរកៀម រជុោះរព័រ ុយចពញចំការ ។ ការចរបើថ្ន ំរបចភទារារKarathane 

Bavistin, Captan កំររិ ១រក លាយទឹក១លីររ ឬ ១៥ រក = ១៥ លីររទឹក 
បាញ់ចៅចពលវាចទើបនឹងចកើរច ើង ។ 

ខ្.ជមងឺផេរិព លចរកាមរលឹកៈ ជមងឺចនោះចកើរច ើងចោយពួកផេរិចរចើន 
ចកើរច ើងចៅចលើពួកដំណំដូចជារររក់ ឪ ឹកចលល ក ចពព ជាពិចររចកើរ
ច ើងចៅចពលរំចណើ មបរយិាការច ើងខ្ពរ់  និងមានចភលៀងធាល ក់ពិចររចៅ
រដូវរបំាងជាច រុបងាឱ្យចកើរជមងឺចនោះយា៉ែងឆាប់រ ័រ។ ដំបូងចលចចចញសាន ម
ពណ៌ពរពុោះ អុចៗចលើនផារលឹកចរកាយមកវាព លពណ៌ចលឿងឬចោន រខ្ចីចរកាយ
មកវារកីរាលោលចំណុចទំងច្ោះជាប់ាន ចធវើឱ្យរលឹករមូរជាប់ាន ច ើយរជុោះរលឹក
ចរមរង ។ ការរកីរាលោលចពញចំការយា៉ែងឆាប់រ ័រចោយសារទឹក ខ្យល់ ។ 
ការចរបើរបារ់ថ្ន ំ Dithane M45 (Maneb) ឬ និងចរៀកំររិ២០ រកទឹក១៥ លីររ 
បាញ់ចពញនផាចំការ 

៦.ការកំចរ់ចមម រជំដីពូនគល់ នឹងការ់ចខ្នង 
ជាទូចៅការងារោំដុោះររូវផារភាជ ប់ និងបចចចកចទរចថទំងដូចជាៈ ការ

ពូនរងរំអារចមម ការការ់ចមកជាចដើម ។ ទំងច្ោះជាវធីិសាស្តររចដលចធវើឱ្យ
ដំណំដុោះលូរលារ់បានលអ ។ 

ក. វធិានការកំចរ់ចមម ៈ  ការកំចរ់ចមម ចគអាចចធវើច ើងបានចរចើនវធីិ
មុនចពលោំចគអាចរ ចថ្ន ំដូចជា Paraquateចំនួន ១៨គ.រក/ .រ  ច ើយរារ់ 
លប់មុនចពលោំនិងចរកាយពីោំបានចំនួន១០ ចៅ១៥នថងចគបាញ់ថ្ន ំ Parawuate 
ទឹកចំនួន ២០០០ CC លាយទឹក ២៥៩  ចៅ ៣០០ លីររ១  .រ ចរហាម
ចបោះកូនដំណំចោយចរបើវធីិរកងុកូនដំណំចទើបបាញ់ថ្ន ំ ។ ចំច ោះវធីិសាស្តររ ធមម
ោចរកាយពិោំបានរយៈចពល ១០ ចៅ ១៥ នថងចគរជុំដីកំចរ់ចមម ចលើកទី១ 
ចលើកទី២ និងចលើកទី៣វាអាស្រ័យចៅនឹង រំបន់ោំដុោះចរហាមការរជំចោយ
កាយដីចដលជាច រុបណរ លឱ្យោច់ឬរ ។ 

ខ្.ការរជំដីពូនគល់និងការ់ចខ្នងៈ ចគអាចរជំឱ្យផុរ ច ើយពូនគល់ឱ្យ
ជិរឬក៏លប់ដីឱ្យបាន ២ចៅ៣ ថ្ន ំងចកបរដីរបចយាជន៍ឱ្យ ថ្ន ំច្ោះដុោះចចញឬរ
ថមី ។ មុននឹងរជំគល់ចគការ់រលឹកច្ោះចកបរគល់ចចញច ើយពរ់ចដើមឱ្យជារងវង់
មូលចទើបលុបដីពីចលើចរកាយមកចទើបការ់ររួយចដើមចចញ ឱ្យចដើមចដលកប់ចៅ
កនុងដីដុោះចខ្នងចចញនិងចចញផ្កា  ។ 
 
 

១២ ១១ 



 

 

២.  អំពីររវលអរិរំខាន់ៗ មាន  ៖ 
ក. ពពួកអុចជញ្ជ ក់ៈ នចរគប់របចភទមមាចមមង់ រ ៉ែយុរ រយុទិចចផល ។ 
ខ្. ពពួកការ់ចដើមរីរលឹកមានៈដងាូវ វួងដងាូវចចោះចផលដងាូវរីុផ្កា ដងាូវការ់

ចដើមដងាូវមូររលឹកដងាូវរីុរលុកនុងរលឹក ។ 
គ. វធិានការការ រនិងកំចរ់ការកំចរ់ចមម  ការ់ចមម ចដលរ ុយរទុប

ចចលខ្លោះចដើមបបីនថយជំរកររវលអិរ ចរជើរចរ ើររដូវោំដុោះការ់បនថយការចកើន
ច ើងននពពួកររវលអិរចនរងចរជើរចរ ើរពូជធន់រទំអាយុកាលលូរលារ់ខ្លី ។ 

វធិានការគីមី 
ចរបើរបារ់ថ្ន ំពុលដូចជាៈAzodrin Diazinon Mevinphos Desice

Supermethrin Cumicidin Sumithion និង Dupan ៧០ % បាញ់១របារ  ៍ 
២ចលើក។ 

 

មុនចពលរកីរាលោល ២ ដងកនុងមួយរបារ  ៍ ។ 
គ. ជមងឺជំារលឹក ឬ ចផលៈ ជមងឺចនោះចកើរច ើងចោយសារ ចមចរាគ

Colletortrichum SP បំផ្កល ញចលើចផលរលឹកចដើមចរាើររគប់រកុខជារិ ដំបូងចគច ើញ
ចំណុចរទុោះៗចលើនផារលឹកចំណុចអុចរទុោះៗទំងចនោះកាន់ចររកីរាលោលធំច ើងៗ 
ច ើយមានពណ៌ចរចោះរងួរនផារងវង់ជំុវញិកាលណចកើរជមងឺចនោះ រលឹកចលងលូរ
លារ់ ចរចបើចកើរចលើ ចផលវញិចធវើឱ្យចផលររឡាចអុចស្រឡាកចលើនផាអាចបណរ ល
ឱ្យរលួយចពលទំុ។ចគចរបើថ្ន ំផេិររបចភទ Dithane M-45 (Maneb)ឬក៏Dithane Z 
-៧៨ (Xineb)ចំនួន៥-៧នថងមរងចពលពិនិរយច ើញចរាគរញ្ញា ជមងឺកំររិ០,២% ។ 

 . ជមងឺរលួយនឹងពុកឬរ ឬចដើមៈ ជមងឺរបចភទចនោះដំបូងចធវើឱ្យរកុខជារិ
ទន់ឬរចរកាយមកចធវើឱ្យពុកឬរចរបពណ៌ចមម  ។ ការចកើរជមងឺចនោះរ ័រ
បណរ លមកពីរំចណើ មបរយិាការនិងរំចណើ មដីខ្ពរ់។ ចមចរាគ Fusarium 

Oxyspo-rum wilt បណរ លរបរ់ពួក Niveum វាបំផ្កល ញរគប់ដំណក់កាល
របរ់ដំណំចធវើឱ្យដំណំរវិរស្រច នភាល មៗ  ចរកាយពីបំផ្កល ញមានលកខណៈ
របច លនឹងជមងឺBacterial wilt និងជំងឺ Suothern Bight ចដរ ។ ចគចរបើថ្ន ំ
Captan or Hexocap កំររិ២០ចៅ ៣០រកាមទឹក ២០លីររ បាញ់ ២ ចៅ ៣ 
ចលើកកនុងមួយអាទិរយបនថយការចស្សាចទឹកនិងការចរបើរបារ់ជីអារូរ ។ 

ង.ជមងឺវរីរុចដលចកើរចលើដំណំររឡាចៈ ជមងឺចនោះពំុមានលទធភាព
ពាបាលច ើយចរចគមានវធិានការការ រ និង កំចរ់ររវលអិរជាភាន ក់ងារចមលង
ចោយវធិានការគីមីពួកនចមមាចរទីពអាចចធវើដំណំចជៀរផុរពីការចកើរ 

ជមងឺវរិរុ។ 
 

១៤ ១៣ 



 

 

- ការរបមូលផលររមាប់ចកនចនៈ គឺចគទុកចផលររឡាចឱ្យទំុច ើងចមៅ
ចពញទូទំងចផលចគចបោះចផលររឡាចទំងច្ោះយកមក ទុកររមាប់យកសាច់មកចក
នចនចធវើររឡាចចរកៀមឬដំណប់ររឡាចចដលអាចយកមកចធវើជា ចរគឿងបចងអម
ចផេងៗគឺ ចរកាយោំ រយៈចពល ៨០ ចៅ៩០នថង ។ 

-   ការរបមូលផលររមាប់ទុកពូជៈ មានលកខណៈដូចការរបមូលផល
ររមាប់ចកនចនចដរ ចគចបោះចផលររឡាចមករកាទុករយៈ ១០-១៥នថង ចរកាយមកវោះ
យករាប់ររឡាចមករោំទឹករយៈចពល ២ ចៅ៣ នថង ឱ្យរលួយសាច់ចទើប
លាងទឹកឱ្យសាអ រច ើយោក់ហាលនថងរយៈចពល ២-៣ នថង ចទើបអាចយកមក
រកាទុកបាន ។ 

 
 
 

 
 
 

 

V.ការត្រមូលផល 
ការរបមូលផលររឡាចខុ្រពិការរបមូលផលដំណំឪ ឹកចគអាចចបង

ចចកជា ២ ចផនកននការរបមូលផល ។ 
- ការរបមូលផលជាបចនលស្ររ់ ចគអាចរបមូលផលចផលបចនលខ្ចីចរកាយពី

ររឡាចចចញផ្កា បានចំនួន១៨ចៅ២២នថង ចរកាយោំរយៈចពល៧០ចៅ៨០នថង ។ 
ចគចបោះចផលខ្ចីររមាប់យកចៅចធវើចៅជាបចនលស្ររ់ ។ ចៅរបចទរចជឿនចលឿនចគ
ោំររមាប់ចធវើទឹកររឡាចកំប៉ែុងគឺការោំដុោះជារទង់រទយធំរាប់ ន់ .រ ចគ
របមូលផលចោយមា៉ែ រីុនដូចជាចៅរបចទរចិន ឥណរូ ចនរីុឬ រ រដឋអាចមរកិ  

 

១៥ ១៦ 


