
                

   ជំងដឺ ំខ្មៅ ក្នងុសាច់ត្រ ី

 

 

១-មូលខ្េរ បងកជំង ឺ  
មេមោគបង្កជំងឺ្ គ ឺ ព្រូននីអូដីផ្ ះសូសទេូេេូអទូីកូលា & Neaseuseuticola &  Tetracotyle euticola  ។  

វាសថិតមៅកនុង្អំបូរជាេយួគា្ន ជាេយួព្រូន  Diplostomum   ។  Neodiplostomum មានព្បវែង្ ០,៥ - ២េេ  

វែកមែញជារីរវផ្ នកគ ឺ 

. វផ្ នកកាំ មានរង្វង្់មាត់សំោប់ជញ្ផក់ រហូតដំ់បរំង្់អាហារ 

. វផ្ នកខ្ះនួ មានម ោះមែៀនវដំវបកជាវខ្នង្រីរ និង្មានរង្វង្់ម ោះសំោបម់ោង្ ។ 

 ខ្ួបជីែតិរបស់ព្រូន  Neodiplostomum  

ព្រូនមរញែយ័រស់មៅកនុង្ម ោះមែៀនសតវសា្ះ ប សតវសា្ះ បស ីព្ត ី ។ បន្ទទ ប់េកវាទលំាក់រង្ោេអាែេ៍របស់សតវ 

សា្ះ បមៅកនុង្ទឺក  ។ រង្ព្រូនញាស់កនុង្ទឺកកា្ះ យជាកូនញាញ ស ់   Meracidium  ោង្េូំរង្ព្កមរើមានមោេជាមព្ែើន 

Meracidium  វហំមសរីកនុង្ទឺករួែទន្រ្ន្ទទ នែូំកនុង្ខ្យង្ Limnaeastagnalis មរំមន្ទោះវាបាតអសម់ោេ និង្

 រីកំូតលាសក់ា្ះ យជា Sporoeyta បន្ទទ បេ់កកា្ះ យជា Redia ែូំមៅកនុង្ម្ ះើេខ្យង្កា្ះ យជា Cercaria។ Cercaria 

មែញរខី្យង្វហំមសរីកនុង្ទឺកជបួនិង្ព្តីវាទន្រ្ន្ទទ នែូំកនុង្សា្ែ់ព្តីោេវសែក និង្ព្សកី។ Cercaria រស់មៅកនុង្សា្ែ់ដ ំព្ត ី

កា្ះ យមៅជា Metacercaria វដំមានភា្ន សរនឋជ័ ំែិញ ។  សតវសា្ះ បស ីព្តីវដំមានកូនព្រូន Metacercaria ែូំមៅកនុង្

ព្បរនឋ័រំលាយអាហារមរំមន្ទោះព្កមរញរំលាយអាហារ សតវសា្ះ បម្វើមអាយរំលាយភា្ន សរទឋជ័ ំែិញ  កូនព្រូនវាំូតលាស់

កា្ះ យជាព្រូនមរញរូបោង្ មៅកនុង្ម ោះមែៀនសតវសា្ះ ប មហើយបនដខ្ួបជីែតិដូែមដើេមទែើង្ែិញ  ។ 

 

 រង្ព្រូន            Meracidium                Sporoeyta               Redia    

 

                ទឺក                                         ខ្ាែ់ ម្ ះើេខ្យង្ 

  Neodiplostomum                  Metacercaria               Cercaria  
             

                    ម ោះមែៀនសតវសា្ះ ប                                         សា្ែ់ព្ត ី

២-លក្ខណ:នៃជំងឺ  

កូនព្រូន  Neodiplostomum  រស់មៅកនុង្សា្ែ់ដ ំព្តីរស ់ ព្តីអវដដង្ មោយមានភា្ន ស់យ៉ា ង្ព្កា្សរ់ដ៌ម ម្ រទឋ ័

ជ ែិញ ។  មរំព្តីមានជំងឺ្មនោះមគមៅថា ជេងឺដ ំម ម្ សា្ែ់ព្ត ីេកិសា្ែ់ព្តី ។ ព្តីឈឹម្វើសកេមភា្រតិែ  វហំយតឹមំើផ្ផ្ ទទឺក 

វដំងាយព្សួំ ម្វើជាែំដីដំស់តវសា្ះ ប ។ ព្តីមានជំងឹ្ំូតលាសយ់ឹត សគេជួនកា្ំមានទំរង្់រូបោង្េិនព្បព្កត ី ។  

៣-វី ធីីបាក ខ្គ   

 មៅកនុង្បងឹ្ អាង្ទឺក្េមជាតិមានកា្រំំបាកខ្ះ ំង្មៅកនុង្ព្សោះែិញ្ចឺេព្តី ព្តែូបំបាត់មោំររួកខ្យង្ និង្មដញបាញ់

សតវសា្ះ បវដំជាភា្ន ក់ងារែំំង្ជំងឹ្  ។ 

 

 

 



   

                                                   ក្តា្ដ មយួចំៃួៃដដលបណ្ដដ លខ្ោយត្រីឈ ឺ

 

ទឹកជាេជឍោឋ នរសម់ៅរបសព់្ត។ី ព្តីរស់មៅ្ំធាត់បានមោយសា្រេជឍោឋ នរស់មៅំ អមរំវដំេជឍោឋ នរស់មៅ

មានកា្រវព្បព្បួំ ព្បមេទព្តណីាវដំេិនសំរបសំរួំជាេយួេជឍោឋ នវដំវព្បព្បួំមន្ទោះ ងាយនឹង្រង្នូែជំងឺ្ ។ 

ព្តីវដំឈឹទទួំ នូែឥទឋរិំអរំីកោដ រីរយ៉ា ង្គឹ កោដ ខ្ង្កនុង្ និង្កោក ខ្ង្មព្ៅខ្ះនួព្ត ី ។ 

I - ក្តា្ដ ខាងខ្ត្ៅ  

 ១-កោដ ្េមជាត ិ 

 ក-សតី ដហភា្រទកឺ មរំសតី ដហភា្រទឺកវព្បព្បួំ រហស ័ និង្ព្ប  ្ែញុែមរកបណាដ ំមអាយព្តីឈឹ។ ែំម ោះ

កូនព្តីមេៅកនុង្អាង្ភា្ញ ស ់ កា្រវព្បព្បួំសតី ដហភា្រេិនព្តែូមំើសរី ២ អង្ាមស ។ មរំមផ្ទរកូនព្តីរូជរីព្សោះេយួមៅ

ព្សោះេយួសតី ដហភា្រទឺកេិនព្តែូខ្ សគា្ន មំើសរី ៤ អង្ាមសម ើយ  ។ សីត ដហភា្រទឺកវព្បព្បួំ្មំរកអាែបណាដ ំឲ

កូនព្តីសា្ះ ប់ទំង្ហ វងូ្ ។ 

ខ្-កំរតិ PH  PHសេព្សបសោំប់ព្តីែិញ្ចេឺកនុង្ព្សោះរ ី ៧-៨,៥ មរំ PH តូែជាង្ ៥ ឫ ្ំជាង្ ៩,៥ និង្

បណាដ ំមអាយព្តីសា្ះ ប ់ ។ 

             គ-០2 រលាយកនុង្ទកឺ  បរិមាដ ០2 រលាយកនុង្ទកឺសេព្សបសំោបព់្តីែិញ្ចេឹរ ី៣-៥ Mg /L TWកមរំ០2 

រលាយកនុង្ទឺកមាន 1 Mg /L ទឹក ព្តីនឹង្មហើបកាំេកព្សបូយក ០2 រីកនុង្បរិយកា្សមហើយ កនុង្រយោះមរំខ្ះីព្បសិន

មបើកំរិត០2 រលាយកនុង្ទឺកេិនមកើនម ើង្មទមន្ទោះព្តសីទោះដមង្ ហើេងាប ់ ។ 

 ឃ-សមាសភា្រគេី ី  នងិ្សា្រធាត រ ំ កនុង្ទកឺ   មៅកនុង្ព្សោះែិញ្ចឺេព្តខី្ះោះ មានសា្រធាត សដំ សង្កស ីបារត៉ 

និង្វដកមានកនុង្ដីជាេួយបរិមាដដ៍មព្ែើនបណាដ ំមអាយព្តីមានជំងឹ្ ។ កា្ររីកែំមរីនផ្នឧសាហកេមព្បេរទឺកវដំទទួំ

ឥទឋរិំផ្នកា្របង្ហរូកា្កសដំំផ់្នមោង្ែព្កម្វើមអាយទឺកមានជាតរិ ំបណាដ ំមអាយព្តីឈឹ    

២-កោដ េន សស   

 ក- ដង្ស់ មីតោកព់្តែី ិចឺ េ   ដង់្ស ីមតព្តីែិញ្ចឺេកនុង្ព្សោះរ ី៣-៥ កាំ/េ
2 ផ្ផ្ ទទឺក។ ព្បសិនមបើដង្់ស ីមតោក់ព្តី

ខ្ពស់មរកបណាដ ំមអាយព្តីខ្វោះ ០2  និង្ខ្វោះែំដីវដំអាែបណាដ ំមអាយព្តីឈឹ  ។ 

 ខ្- កា្រព្គបព់្គង្ព្សោះែញិ្ចេឺព្ត ី  កា្រព្គប់ព្គង្ និង្មអាយែំដោីេបមែ ចកមទសែិញ្ចឺេម្វើមអាយព្តីមានស ខ្ភា្រ

ំ អ  មានកា្រំូតលាស់្ធំាត់ប់ានំ អ  ផ្ទយុមៅែិញព្បសិនមបើកា្រែិញ្ចឺេរ ំបានព្តឺេព្តែូោេបមែ ចកមទសដូែជាមអាយែំដី

អាហារគា្ម នអន្ទេយ័ េិនម្វើអន្ទេយ័ព្សោះជាមដើេ បណាដ ំមអាយព្សោះកខ្វក់មានមេមោគម្វើមអាយព្តីឈឺ  ។ 

គ-ម្វើមអាយព្តមីានរបសួ  មរំមកៀរអួន ឫសំណាញ់ោប់ព្តមី្វើមអាយព្តីមានរបួសរលាត់ កនុង្មរំដឺកជញ្ជនូ    

ឫ មផ្ ទរមៅព្សោះមផ្សង្បណាដ ំមអាយព្តីងាយរង្នូែកា្រមព្ជៀតែូំរបស់េីព្កុប។ 

      ៣-កោដ សតវ  ជេងឺព្តីភា្គមព្ែើនបណាដ ំេកររីរួកេីព្កុប បា៉ា ោ៉ស ីតជាមដើេបង្កជាជេងឺដំ់ព្ត ី។ មព្ៅរីមន្ទោះមាន 

ររួកសតវវដំស ីព្ត ីនិង្ររួកសតវវដំម្វើមអាយព្តីមានមព្គា្ោះថាន ក់ ឫ សតវសា្ះ បទឺក រស់ព្ត ីសតវំ អិតកនុង្ទឺក។ំ។ 

 



ក-កោដ ខ្ង្កនុង្ខ្ះនួព្ត ី ព្តីមានភា្រទបទ់ំ់នឹង្មេមោគ និង្ រួែផ្ តរីឆ្ះង្មេមោគ ខ្ សគា្ន មៅោេព្បមេទ និង្ 

អាយ របស់វា.   

ឧ-កនុង្កា្រែិញ្ចឺេព្តីែំរ ោះជាេយួគា្ន កនុង្ព្សោះវតេយួមរំវដំព្តីកា្បស មីមម មានជេងឺរលាកម ោះមែៀន មរំមន្ទោះ 

ព្តីកា្បស និង្កា្បកាំ្ំេិនមានជេងឺមនោះមទ ។ ព្តីកា្បស មីមម ព្បវែង្តិែជាង្ ៥ ស.េ មព្ែើនព្បទោះជេងសឺកាំ ឫ 

មាត់ស ប៉ា វន ដព្តីកា្បស មីមម វដំព្បវែង្្ំជាង្ ៥ ស.េ េិនមានជេងឺមនោះមទ។ ភា្រទបទ់ំនឹ់ង្ជេងឺរបស់ព្តីអាព្សយ័មៅ 

ោេព្បមេទព្ត ីែរឹករស់មៅ និង្ស ីែំដ ីសា្ថ នភា្រស ខ្ភា្ររបស់ព្ត ី ។ 

            ដូមែ នោះមដើេែីយំ់ឲែាសរ់ជីេងឺព្តីព្តូែវសវង្យំរ់ីកោដ ខ្ង្មព្ៅ និង្ខ្ង្កនុង្ខ្ះនួព្តីមអាយបានែាសម់ទើបរក

មឃើញេូំមហត វដំបង្កជេងឺដំ់ព្ត ី ។ 

   

 

 

      

 

 

         

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ជមងឺអ ដស ឬវជមងឺសក្ៃទុយ 

 

 ជេងឺមនោះមកើតមានមៅមំើព្តកីា្បស កា្បកាំ្ ំកា្បស មីមម  និង្កា្បសា្េញ្ញ ។ ជេងមឺនោះបង្កមព្គា្ោះថាន ក់យ៉ា ង្

ខ្ះ ំង្ដំ់កូនព្តរីូជ និង្ព្តីសា្ែ់។ ជេងមឺនោះក៍អាែបង្កម ើង្មំើកូនព្តីព្បាែិញ្ចឹកនុង្វបរវដរ មហើយមគព្តែូវតដួសវាមែញ ។ 

I - ខ្មខ្គ បងកជមងឹ  

មេមោគបង្កជេងគឹ ឺPedomonas dermoalba មានទំហ ំ០,៨ - ០,៤ អេូ ។ 

II- លក្ខណ:នៃជមងឺ  

     ព្តីស ីែំដីតិែរួែវំង្ស ីែំដ ី មៅមព្កា្េព្រយុខ្នង្ជតិេកដំ់កនទយុមានមំែមែញអ តរដស៌រួែោំោំរហូត 

េកដំ់កនទយុ។ ព្តីមានជេងឺវហំយតឺយ៉ា ែ កនទយុព្តីរឺង្រហូតដំ់ខ្ះនួ មរំខ្ះោះកនទយុព្តីរវហកោែ់ ព្តីមៅមសងៀេរ ំមាន   

ំទឋភា្រម្វើសកេមភា្រ វាអវដដតមសងៀេមំើទឺក បន្ទទ ប់េកោកំាំែ ោះមៅបាតព្សោះងាប់ ។ 

 ែំម ោះព្តអីតព់្សកា្រ  ព្តីព្បា  សមង្កតមឃើញមានសផ្សឈាេមៅមំើវសែក។ ជេងឺអ ជស ឫ សកនទយុមព្ែើនមកើត 

មទែើង្មព្កា្យរមីរំវដំមកៀរព្បេូំោប់កូនព្តី និង្ ព្តីសា្ែ់ មហើយមរំខ្ះោះក៍មកើតមទែើង្មោយខ្ះនួឯង្វដរ ។ 

III-វី ធីីបាក រវៃិងព្យាបាលជមង ឺ 

១- ែិ្ បីងាក រមោគ  េិនព្តែូមកៀរោប់ព្តីមៅមរំផ្្ ងមៅដ ខ្ះ ំង្ មរំសីត ដហភា្រទឺកមទែើង្ខ្ពស។់ មយើង្ព្តូែមកៀរ 

ោប់ព្តីមៅមរំព្រឺកព្បំឺេ ឫ មៅផ្្ ងណាវដំមេឃព្តជាក់ មរំោប់ព្តីេិនព្តូែម្វើមអាយព្តីមានរបួស ឫ រលាតវ់ដំ

ជាេូំមហត ន្ទមំអាយព្តីមានជេងឺ។ េ នមរំវំង្ព្តីែូំព្សោះែិញគេែីព្ោពំ្តីកនុង្ទឺកថាន Bំiomycin ឫ Streptomycin  

កំហាប់  ១២,៥ ppm កនុង្រយោះមរំ ៣០ ន្ទទ ី មដើេែីបងាក ជេងឺអ ដស ។ មគអាែមព្បើថាន  ំCuSo4/ កំហាប់ ០,៥ PPm 

ោក់ព្ោកំនុង្ព្សោះ ។ 

២- ែិ្ រីបាបាំ  ោេឯកសា្ររបស់ព្បមទសែិន មគអាែរបាបាំជេងមឺនោះមោយព្ោពំ្តីឈឺកនុង្ំាយទឺកថាន  ំ

- No3Hg  ឫ  CH3-មជៀសវាង្   កំហាប់  ២  ppm ព្ោពំ្តកីនុង្រយោះមរំ ២-២,៣០មមា៉ា ង្   

- Ca( Ocl )
2   មេៅកះរីន កំហាប់ ១ ppm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



            

        ខ្ោលការណ៍នៃការបាក រខ្គ  

 

 ព្តីជាសតវរសម់ៅកនុង្ទឺក មយើង្រិបាកមេើំមឃើញសកេមភា្ររបស់វាកនុង្កា្រវហំ និង្វសវង្រកែំដី មហើយរឺត 

វតរិបាកកនុង្កា្ររិនិតយជេង ឺនិង្របាបាំជេង ឺ។ សតវមគា្ព្កបីព្ជូកមាន់ទមរំមានជេងឺអាែរបាបាំបាន មោយបន្រ្ញ្ចក់ 

ថាន ែូំំមាត ់ ឫ ោក់ថាន ជំាមដើេ  ែំវដកព្តីែិញ្ចឺេកនុង្ព្សោះកា្ររបាបាំមោយមព្បើថាន មំានកា្រំំបាកយ៉ា ង្ខ្ះ ំង្ ។ 

ដូមែ នោះកា្របងាក រមោគែំម ោះព្តមីានអតថន័យ៉ា ង្សំខ្ន់កនុង្កា្រែិញ្ចឺេព្តី។  ែិ្ីបងាក រមោគព្តីមានដូែខ្ង្មព្កា្េ  

I-ការខ្រៀបចតំ្សះ កា្រមរៀបែំព្សោះកនុង្មគា្ំបដំង្រីរគ ឺ 

. ម្វើមអាយព្សោះសា្អ តគា្ម នមេមោគ និង្គា្ម នជាតរិ ំមានគ ដភា្រទឺកំ អ 

. ម្វើមអាយព្សោះសំបូរែំដី្េមជាតសិំោប់ព្ត ី

         កា្រមរៀបែំព្សោះបានំ អមានសា្រោះសំខ្ន់ កនុង្កា្របងាក មោគ និង្មំើកកំរសទ់ិន នផ្ំព្តីែិញ្ចឺេ ។  

 កា្រមរៀបែំព្សោះព្តឺេព្តូែោេបមែ ចកមទសមានផ្ំព្បមយជន៍គ:ឺ 

១-បនថយនែូជេងពឺ្ត ី បំបាត់នូែជាតរិ ំមេមោគ និង្ភា្ន ក់ងារែេះង្ជេងឺមៅកនុង្ព្សោះអាែបនថយនូែជេងឺដំ់ព្តីកនុង្ព្សោះ។ 

២-ម្វើមអាយព្សោះវដំខ្សតែ់ដំកីា្ះ យជាសបំរូែដំ ី  

    មព្កា្យមរំបង្ហរូទឺកមែញ បាែកំមបារ ហាំព្សោះ និង្ោក់ជីកនុង្ព្សោះវដំកសត់ែំដីកា្ះ យជាសំបូរែំដី្ េមជាតិ។ 

  ៣-បមង្កើនដង្ស់ មីតព្តោីកែ់ញិ្ចេឺ     

 មព្កា្យមរំមរៀបែំព្សោះរួែទឹកព្សោះមានគ ដភា្រំ អអាែបមង្កើនដង្់ស ីមតោក់ែិញ្ចឺេបានមព្ែើនជាង្ព្សោះវដំរ ំ 

បានមរៀបែំ ។ 

 ព្បមេទថាន មំព្បើសំោបស់ំអាតព្សោះ   

     ១ -កមំបារស  ( CaCo3 ) 

  ក-  សអំាតព្សោះវដំមគា្កទកឺ   

  មព្កា្យមរំវដំបង្ហរូទឺកមែញអសរ់ីព្សោះមហើយ មរៀបែំបាែកំមបារព្គប់កវនះង្មៅកនុង្ព្សោះ។ បរិមាដ    

កំមបារវដំមព្បើគ ឺ៧៥០-១០០០ គ ីូព្កា្េ ១ ហិែោព្សោះ ។ 

 ខ្- សអំាតព្សោះវដំមានទកឺ    

 ព្សោះខ្ះោះមានកា្រំំបាកកនុង្កា្របង្ហរូទឺកមែញ និង្បញ្ចូំ ទឺកមគម្វើកា្រសំអាតព្សោះមោយមព្បើព្បាស់កំមបារ ដូែត

មៅ : ព្សោះ១ហិែោ ជំមៅទឺកេ្យេ ១េ មព្បើកមំបារ ១៩០០-២៣០០គ ីូព្កា្េ មព្បើទូកវែែបាែព្គប ់កវនះង្កនុង្ព្សោះ 

មព្កា្យ ១ផ្្ង កា្យព្ត ប់េកប់ាតព្សោះ មដើេែីមអាយកំមបារព្ជាបែូំសរវំ អ ។ 

 គ- ំទឋផ្ំផ្នកា្រសអំាតព្សោះ មោយមព្បើកមំបារស  

            កំមបារសអាែសលំាបរ់រកួសតវំ អិត ព្តីកា្ែវដំមានមព្គា្ោះថាន ក់ដំ់ព្តីែិញ្ចេឺ។ ររួកសតវព្សទប់បាត

ក៍ព្តូែសា្ះ ប់វដរ ដូែជា ខ្យង្ កា្ដ េ និង្សតវខ្ះនួទន់េយួែំនួនររួកេពី្កុបបា៉ា ោ៉ស ីតេយួែំនួនក៍ព្តូែសា្ះ បម់ព្កា្េឥទឋរិំផ្ន

កំមបារសវដរ ។  

 



 កំមបារសជយួជំរ ញសេីកា្របំវបកសា្រធាត សរីោង្គកនុង្ព្សោះ 

 កំមបារស ជយួបមង្ កើន និង្រកាំំនឺង្  PH សេព្សបសំោបព់្ត ី

 កំមបារសមាន Ca វដំជាសមាសធាត ោបំាែ់សំោប់ែិញ្ចឺេជិែិតររួកបះង់្ត ង្សតវរ កខជាតិវដំជាែំដីព្ត ី  

 ២-ថាន មំេៅសសលំាបម់េមោគ  

ជា្េមោមេៅសសលំាប់មេមោគមានសា្រធាត  Clកះ ព្បវហំ ៣០ ភា្គរយ ។ មព្កា្យមរំបាែកនុង្ទឺកវា 

មានសេីកា្រ                                                             O 

   CaOCl2 +  H2O           HclO   + Ca           

                                                                OH 

បន្ទទ បេ់ក HclO មានព្បតិកេមរំមោោះ O2 មែញ មរំមន្ទោះឥទឋរិំសលំាប់មេមោគយ៉ា ង្ខ្ះ ំង្ ។ 

ក-រមបៀបមព្បើ  មព្បើមេៅសមនោះសំអាតព្សោះជាេយួកំហាប់ ២០ ppm យកថាន មំេៅមនោះលាយជាេយួទឺកកនុង្្ ង្ 

ឫ ោនកា្្ នអរំីជ័ររួែយកមៅបាែកនុង្ទឺកព្សោះ ។ 

ខ្- ំទឋផ្ំផ្នកា្រសអំាតព្សោះ  ំទឋផ្ំផ្នកា្រមព្បើថាន មំេៅសសលំាបម់េមោគមនោះដូែគា្ន នឺង្កា្រមព្បើកំមបារសវដរ 

មៅកវនះង្ខ្ះោះវដំរ ំអាែមព្បើកំមបារសបាន ឫ ព្តែូកា្រព្បញាញ ប់មព្បើកនុង្ព្សោះព្តីមគអាែមព្បើមេៅសមនោះជំនួស ប៉ា វន ដតំផ្ំវា

ខ្ខសជ់ាង្កំមបារស ។ 

  ៣-Rotenone: ជាសា្រធាត រដ៌មំឿង្រលាយកនុង្ំាយសរីោង្គ  ។ ែំោញ់មែញរីឫសរ កខជាតិអបំូរសវដដក 

រីរព្បមេទ ។  Rotenone មានឥទឋរិំសលំាប់ព្តកីា្ែកនុង្ព្សោះ និង្សតវំ អិត ។ 

៤- DDT ( Dichloro diphenyl – trichlororolthane ) មានឥទឋរិំសលំាបម់េមោគសតវំ អិតយ៉ា ង្ខ្ះ ំង្

រីរេ នមគនិយេមព្បើព្បាស់ប៉ា វន ដបែ ចបុែន នមនោះព្បមទសជាមព្ែើនបានហាេមព្បើព្បាស ់ មព្ ោះសា្រធាត មនោះមានឥទឋរិំខ្ះ ំង្អាែ

បណាដ ំមអាយងាប់ព្តី ឫមានមព្គា្ោះថាន ក់ដំ់អនកវដំែ ោះកនុង្ព្សោះ  ។ 

II - ការត្ ប់ត្ក្ងដែទតំ្សះចិញ្ច ឺមត្រី  

 កនុង្រយោះមរំែិញ្ចឹព្េតីកា្រងារព្គប់ព្គង្ព្សោះែិញ្ចេឺព្ត ី មានឥទឋរិំ និង្ទំន្ទកទ់ំនង្ដំ់កា្រមកើតជេងឺព្តីព្បសិន

មបើព្គប់ព្គង្បានំ អ ព្តីគា្ម នជេងមឺានកា្រ្ំធាត់ំ អ ផ្ទយុមៅែិញមបើព្គប់ព្គង្េិនំ អ និង្បណាដ ំមអាយព្តីឈឺ ។ 

 កនុង្កា្រព្គប់ព្កង្វ្ទំព្សោះែិញ្ចេឺព្ត ីព្តូែយកែិតដទ កោក់ែំដ  ែដូែខ្ង្ព្កា្េៈ 

 ១-តតួរនិតិយព្សោះ   មដើររិនិតយមេើំព្សោះជាមរៀង្ោំផ់្្ ង កនុង្េយួផ្្ ងែំនួន ៣ ដង្ គឹមរំព្រឺកព្បំឺេ មរំមមា៉ា ង្

២-៣រមសៀំ ឫ មរំផ្្ ងលាង ែអសដង្ គត។ កនុង្មរំមដើររិនិតយព្តែូរិនិតយមេើំ សភា្រព្តីស ីែំដី ព្តមីហើបកាំ និង្

រិនិតយស តី ដហភា្រទឺក អ កស ីវសនរលាយកនុង្ទឺក PH ទឺក ។ 

ឧ-ព្តីមង្ើបកាំមៅមរំព្រឺក មហើយឆាប់ំិែមៅែិញគឹមានកំរិតខ្វោះ O2Rsal មបើព្តីមង្ើបកាំមៅមរំយប ់

គឺកំរិត្ងន់ ។ 

 ២-កា្រមអាយែដំ ីនងិ្បាែជកីនុង្ព្សោះ   

ក -កា្រមអាយែដំ ី  គ ដភា្រែំដីមានសា្រៈសំខ្ន់ែំម ោះព្តែិីញ្ចឺេ  ែំដីព្តែូសបំូរសា្រធាត ែិញ្ចឺេសេព្សប

សំោប់ព្តីមៅោេព្បមេទ និង្អាយ របស់ព្ត ី។ ជា្េមោមគមអាយែំដីព្ត ី២ ដង្មៅមរំព្រឺក និង្មរំលាងែផ្្ ងរមសៀំ   



ខ្-កា្របាែជ ី  កា្របាែជី គជឹាកា្របមង្ កើនសា្រធាត ែិញ្ចេឺកនុង្ព្សោះ  ម្វើមអាយបះង្ត់ ង្សតវរ កខជាតិំូតលាស់ំ អ 

ជាែំដីព្ត ី។ កា្របាែជីវែកជា ២ ដំណាក់កា្ំ គឹកា្របាែជីមរំមរៀបែំព្សោះ  និង្កា្របាែជីមរំោក់ព្តីែិញ្ចឺេមហើយ។  

 ឧ- កា្របាែជីលាេកមគា្ មរំមរៀបែំព្សោះ គឹ ២,២៥- ៣,៧៥ T/ ha  

 ៣-បបំាតម់ោំកទំែិកទំរី កខជាត ិនងិ្សព្តែូរបសព់្តរីកីនុង្ព្សោះ  

 ព្តូែមរីសកំមទែកំទមីម ែក វដំមានកនុង្ព្សោះមែញមព្ ោះវាដមដដ ើេ O2  រីកនុង្ទឺក។ ររួកសតវខ្យង្ កូនកវង្ កប 

កា្ដ េ ព្តែកំោត់មោំមព្ ោះវាដមដើេែំដីរបស់ព្តី។ កំមទែកំទសីំោេវាែំំង្មេមោគដំ់ព្តក៍ីព្តូែដកមែញរីព្សោះវដរ។ 

 ៤-កា្របមញ្ចញបញ្ចូំ ទកឺកនុង្ព្សោះ   ជា្េមោកនុង្រយៈមរំកនះោះវខ្េដង្ ព្តូែបញ្ចូំ ទឺក្ មីមៅកនុង្ព្សោះបវនថេរ ី 

១០-២០ស.េ ។  កនុង្មរំវដំព្សោះសំបូរសា្រធាត ែិញ្ចឺេមរក ឫ មរំមានព្តីមហើបកាំព្តែូបមញ្ចញទឺកមោំរួែ

បញ្ចូំ ទឺក្ មីេកជំនួសែិញ  ។ 

 ៥- កា្រកា្រ រេនិមអាយមេមោគែូំ កនុង្ព្សោះបង្កជេងដឺំព់្ត ី  

 - ព្តូែម្វើអន្ទេយ័ព្សោះ ព្បេរទឺកបញ្ជូំ ព្សោះ អន្ទេយ័ែំដ ី និង្សំភា្រោះមព្បើព្បាសម់ដើេែីកា្រ រេិនមអាយ

មានមេមោគែូំមៅកនុង្ព្សោះែិញ្ចឺេព្ត ី។ 

 - ព្តូែមព្ជើសមរីសរូជព្តីោក់ែិញ្ចឺេវដំជារូជព្តីំ អមានស ខ្ភា្រំ អជាព្តីគា្ម នជេងឺគា្ម នមេមោគជាបជ់ាេយួ ។   

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

   ខ្ោលការនៃខ្គ ីធៃិចឆ័យ 

 

មដើេែីរបាបាំជេំងឹព្តមីអាយមានព្បសទិឋភា្រ  ជាដំបូង្មយើង្ព្តែូម្វើមោគែិនិែ ជយ័ជេងឹព្តីមអាយបានែាសល់ាស ់ 

មទើបផ្ ដំ ថ់ាន រំបាបាំព្តែូនឹង្ជេងឹ  ។ 

 ែិ្ សីា្ន្រ្សដផ្នមោគែនិែិ ជយ័រេួមាន  

I- ត្រួរព្យិៃិរយខ្គ ខ្ៅៃឹងក្ដៃែង  

១-វសវង្យំអ់រំពី្សោះព្តឈឹី  រនិិតយមេើំសា្ថ នភា្រហ វងូ្ព្ត ីសភា្រព្តីវហំ ព្តីមហើបកាំ ព្តីងាប ់។ 

រិនិតយមេើំសា្ថ នភា្រព្សោះ គ ដភា្រទឺក និង្េជឈោឋ នជ ំែិញ ដូែជាកា្រមព្បើថាន សំលំាបស់តវំ អិតមំើដំណាពំ្សែូ ឫកា្របង្ហរូ

កា្កសដំំ់ជាតិគេីរីីមោង្ែព្កមៅជតិព្សោះែិញ្ចឺេព្តី។ 

២-វសវង្យំអ់រំកីា្រព្គបព់្គង្កនុង្កា្រែញិ្ចេឺព្ត ី   កា្រព្គប់ព្គង្ព្សោះរ ំបានំ អដូែជាបាែជីមព្ែើនហួស កា្រមអាយ 

ែំដីខ្វោះជជីាត ិឫមអាយែំដីមព្ែើនមរកបណាដ ំមអាយព្តសី ីសំ់ សអយុទឺក ម្វើមអាយមានមេមោគកនុង្ទឺក ។ 

កា្រោប់ព្តីមោយមកៀរអួន ម្វើមអាយរលាត់របួសព្ត ីកា្រកំោត់មោំេិនអស់នូែព្តកីា្ែ  ខ្យង្  ក ក  សតវសា្ះ ប

វដំជាភា្ន ក់ងារែេះង្ជេងឹដំព់្ត ី។  

II- ត្រួរពិ្យៃិរយខ្មើលខ្ែៃួត្រឈឹី 

  ១-ព្តតួរនិតិយមោយវេនកទមទ  

 ក- រិនិតយមេើំខ្ះនួព្ត ីព្ទង្់ព្ទយខ្ង្មព្ៅរបស់ព្ត ី

 ខ្- រិនិតយមេើំ ព្សកីព្ត ី

 គ- រិនិតយមេើំ មព្គឿង្កនុង្ព្ត ីរិមសសម ោះមែៀនព្ត ី

 ២-ព្តតួរនិតិយមេើំ មេមោគ មោយវកែរព្ងី្ក ឫ អតសិ ខ្ េទសសន ៍ 

មដើេែីម្វើមោគែិនិែ ជយ័មអាយកា្ន់វតែាសល់ាស ់ព្តួតរិនិតយមេើំ វ្េមទៀតមោយវកែរព្ងី្ក ឫ មេើំមោយ 

អតសិ ខ្ េទសសន៍  ។          

                         

 

 

 

 

 

 


