




សៀវ  

ស្ត ីពី

ដំណា សំា  យ

រៀបចំ  យ
នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  នេអគ្គ នា យកដា  នកសិកម្ម  

 ះពុម្ព លើកទី១ ចំនួន ២០០០ ច   ប់

ផលិត  យៈ នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  នអគ្គ នា យកដា  នកសិកម្ម 
ឧបត្ថ ម្ភ កា រ  ះពុម្ព ផ   យ  យៈ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ

រក   សិទ្ធ  យៈ នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 



សមា សភា ពចូលរួមចំណកផលិតសៀវ  
ស្ត ីពីដំណា សំា  យ

I. ទី  កឹ   ផ្ត ល់  បល់ៈ
១. បណ ិត  ម៉ា ក់ សឿន អគ្គ នា យកដា  នកសិកម្ម 

២. បណ ិត  ៉ មីនា  នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 

៣.  ក  ប៉ន វុទ្ធ  ី នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 

៣.  ក  គឹម ដា រ៉ា  នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម   

II. អ្ន ករៀបរៀងៈ
១.  ក  ផា ន ទូច  នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម 

III. ក មុកា រងា រ  តួពិនិត្យ  និងកស  លួៈ
១.  ក ពជ សុវតា  រ៉ា   នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  

២.  ក ហុង  ី  នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម  

៣. ក ្ញ     ចា ន់ សធី  នា យកដា  នសា វប្ប កម្ម  និងដំណា ំរួមផ្ស ំ 

៤.  ក កត សំអា ត នា យកដា  នសា វប្ប កម្ម  និងដំណា ំរួមផ្ស ំ 
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I. បច្ច កទសដា ំដុះ....................................០២
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 ៥.កា រជីករ ្ខ  ដា ំសា  យ.................៥
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 ៧. កា រថទា ំ..................................៧

II. ជំងឺ និងសត្វ ល្អ ិតបំផា  ញដំណា ំសា  យ........១០
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III. កា រ  មូលផល.....................................២៤
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០១

 សា  យជា ដំណា ំឈើហូបផ្ល មួយ  ភទ ក្ន ុងចំ  ម  ភទឈើ

ហូបផ្ល ជា  ើនទៀត ដលគនិយមចូលចិត្ត បរិ  គ ទាំ ងផ្ល  ស់ និងទំុ

 ផ្អ កលើសា  នភា ពជា ក់ស្ត ងក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា នា ពលបច្ច ុប្ប ន្ន នះ

កា របិ  គផ្ល សា  យ  ស់ កំពុងទទួលកា រពញនិយមខា  ងំណា ស់ពី  ទា ប់

យុវវ័យ។ ក  ពីនះផ្ល សា  យអា ចរក   ទុកបា នយូរផងដរដូចជា  កន្ល ង

 ជា ក់ កា រយក  សម្ង ួតដា ក់ក្ន ុងកំប៉ុង កា រធើជា ដំណា ប់ ធ្វ ើជា ចា ហួយ

និងអា ចធ្វ ើជា កា រ៉មផងដរ ហើយពិសសជា ងនះ  ទៀតក្ន ុងផ្ល សា  យ

សម្ប ូរ   យសា រធា តុវីតា មីនជា  ើនដូចជា  វីតា មី A វីតា មីន C និង

សា រធា តុចិញ្ច ឹមជា  ើនទៀតដូចមា នបរិយា យក្ន ុងតា រា ងខា ងក  ម៖

ល.រ សមា សភា ពសា រធា តុផ្ស ំ ខា  ត ក  ិតសមា សភា ពសា រធា តុផ្ស ំ
១ ថា មពល កា ឡូរី ៦២.១-៦៣.៧

២ សំណើម ក  ម ៧៨,៩-៨២,៨

៣  ូតអុីន ក  ម ០.៣៦-០.៤០

៤ ខា  ញ់ ក  ម ០.៣-០,៥៣

៥ កា បូអុី   ត ក  ម ១៦,២០-១៧,១៨

៦ សរស ក  ម ០,៨៥-១,០៦

៧ ផះ ក  ម ០.៣៤-០.៥២

៨ កា លស្យ ូម មីលីក  ម ៦.១-១២.៨

សមា សភា ពសា រធា តុផ្ស ំក្ន ុងសា  យទម្ង ន់១០០ ក  ម



០២

៩ ផូស្វ ័រ មីលីក  ម ៥,៥-១៧,៩

១០ ដក មីលីក  ម ០,២០-០,៦៣

១១ មីតា មីនA មីលីក  ម ០,១៣៥-១,៨៧២

១២ វីតា មីនB1 (Thiamine) មីលីក  ម ០,០២០-០,០៧៣

១៣ រីបូបា  វីន(Riboflavine) មីលីក  ម ០,០២៥-០,០៦៨

១៤ នីយា៉ សីុន មីលីក  ម ០,០២៥-០,៧០៧

១៥ វីតា មីន C (អា សីុតអា ស្ក ូបិក មីលីក  ម ៧.៨-១៧២,០

១៦  ីបតូហា  ន មីលីក  ម ៣-៦

១៧ មទីយូនីន មីលីក  ម ៤

១៨ លីសីន មីលីក  ម ៣២-៣៧

I. បច្ច កទសដា ំដុះ
១. កា របន្ត ពូជ
ដំណា ំសា  យ  ូវបា នគដា ំដុះ  យសរីរា ង្គ   ប់ ឬ  យសរីរា ង្គ តា មរយៈកា រ

បណ្ណ ុះ ផ   ំ ឬក៏បំ  ជា ដើម។ កា របន្ត ពូជ  យ   ប់ គឺជា វិធីមួយដ៏ល្អ  ជា កា រដា ំ

 យសរីរា ង្គ បា នពីកា រផ   ំមក   ះកា រដា ំ  យ   ប់ ដំណា ំសា  យអា ចដុះលូត

លា ស់បា នល្អ  មិនសូវមា នជំងឺឆ្ល ង ធន់នឹងមជ្ឈ ដា  នខា ងក   បង្ក ើត  ព័ន្ធ ឫសមា ន

បា នមា ំល្អ  អា ច  ូបយកសា រធា តុទឹក និងជីជា តិបា នងា យពីក្ន ុងដី។

2 កា ររៀបដីបណ្ណ ុះ   ប់
មុនពលបណ្ណ ះុ   ប់ មុនដំបូង  វូ  ើសរីសទីកន្ល ងឱ្យ បា នសម  បស   ប់

ធ្វ ើថា  លបណ្ណ ះុ បនា  ប់មករៀបចំដីថា  លបណ្ណ ះុឱ្យ ម៉ត់ល្អ ដា ក់ជីលា មកសត្វ ក្ន ងុក  តិ

សម  ប  នឹងសា  នភា ពដី  ក្ន ុងតំបន់ដា ំដុះ។

កូនសា  យដល  វូយកមកដា  ំ  វូមា នអា យុយ៉ា ងតិច ៤ សបា  ហ៍ បនា  ប់ពីបណ្ណ ះុ

  ប់។



២. កា រ  ើសរីសពូជ
គួរធ្វ ើកា រ  ើសពូជសា  យតា មលក្ខ ណៈដូចខា ងក  ម៖

 យកផ្ល ធំ ហើយទំុល្អ 

   ប់មិន  ះ ឬបក

 ជា ពូជថ្ម ី មា នដំណុះ   ប់ខ្ព ស់

 ពូជធន់   ំ  នឹងកា រ    ួលអា កា សធា តុ ជំងឺ និងសត្វ បំផា  

 ដើមរឹងមា ំ មា នអា យុវង។

៣.កា រ  ើសរីសទីកន្ល ងដា ំដុះ
កា រ  ើសរីសទីកន្ល ង ស   ប់ដា ំដុះគួរពិចា រណា  ដល់ចំណុចមួយ

ចំនួនដូចខា ងក  ម៖ 

 ជា  ភទដីដលមា នក  ិត pH ៥,៥-៧,៥ 

 ជៀសរា ងកា រដា លំើដីដលមា នសា រធា តុគីមី អា ចបង្ក ផលប៉ះពា ល់

កា រលូតលា ស់របស់ដំណា ំ

 ជា  ភទដី   ះទឹកល្អ  មិនជា ំទឹក

 ជៀសវា ងដា ំលើ  ភទដីដលមា នសា រធា តុកំ  រ  ើន ដីសម្ប ូរ

ថ្ម  និងខ   ះជីជា តិ

 ជា  ភទដី  ជិត  ភពទឹក ខ្យ ល់អា កា សអា ចផា  ស់ប្ត ូរបា នល្អ 

០៣



និងមា នពន្ល ឺ  ប់  ប់   ន់។

៤. កា ររៀបចំដី
្រ តូវភ្ជ ួរដីក្ន ុងជ   ពី២០-៣០ សង់ទីម៉   មិន  ូវភ្ជ ួរដី ក្ន ុងអឡុង

ពលដីសើមពក ឬរឹងពកទ   ះវា ធ្វ ើឱ្យ ខូចទ  ង់ដី។  ូវហា លដី

ឱ្យ ពី៧-១០ ថ្ង   រដូវ   ំង និងពី១៥-៣០ ថ្ង   រដូវវស    មុនកា ប់

រ ្ខ  ដា ំ។

2 គុណសម្ប ត្ត ិនកា ររៀបចំដី
 ធ្វ ើឱ្យ  ព័ន្ធ ឫសដុះលូតលា ស់បា នល្អ 

 បង្ក ើនលទ្ធ ភា ពរបស់ដីក្ន ុងកា រ   បទឹកបា នល្អ 

 ធ្វ ើឱ្យ ទឹកភ្ល ៀង  ឬទឹកដលបា ន   ច  ព    បចុះ  ក្ន ុងដី

 បា ន   

 កា របន្ថ យកា រហូរ   ះដី

 សមា  ប់សត្វ ល្អ ិត និងជំងឺដលសា  កអា  ័យ  ក្ន ុងដី

 ធ្វ ើឱ្យ ផ្ល ធំល្អ 

 បង្ក ើនទិន្ន ផលសា  យ

 បង្ក ើនសដ្ឋ កិច្ច  ួសា រ  យសា រកា រ  មូលផលសា  យបា នយូរ។

០៤



៥.កា រជីករ ្ខ  ដា ំសា  យ
 ូវជីករ ្ខ  ទំហំ ១ ម៉   x ១ម៉   x ១ម៉   ឬយ៉ា ង  ចណា ស់

៧៥ សង់ទីម៉   x ៧៥ សង់ទីម៉ត x ៧៥ សង់ទីម៉ត   ះដំណា សំា  យ

 ូវកា រដីធូរស   ប់កា រលូតលា ស់  ព័ន្ធ ឫស។

កា រជីករ ្ខ  គ  ូវចកសណា្ឋ  នដីជា ៣  ទា ប់ដូចខា ងក  ម៖

  ទា ប់ទី១ ជ   ៣០សង់ទីម៉   ចុះក  មជា  ទា ប់ដល

ដលមា នជីជា តិ  ើនជា ងគ េហើយ  ូវដា ក់មួយកន្ល ង ហើយ

 ទា ប់ទី២ និងទី៣ មា នជ   ៤០ សង់ទីម៉   ជា  ទា ប់ដី

ចុងក  យ ដា ក់មួយកន្ល ងផ្ស ងទៀត  ធ្វ ើបបនះដើម្ប ីងា យ

 ួលក្ន ុងកា រលប់ដីចូលរ ្ខ  វិញ ដើម្ប ីឱ្យ  ពន្ធ ឫសអា ច  ូប

យកសា រធា តុចិញ្ច ឹមបា នល្អ  ។ បនា  ប់មកចា ក់ជីកំប៉ុស្ត  និងស្ល ឹក

រុក្ខ ជា តិផ្ស ងៗ ដលពុកផុយចូល  ក្ន ុងបា តរ ្ខ    មា ណ១០

-២០ សង់ទីម៉   ទើបធ្វ ើកា តលប់ដី ដលជា  ទា ប់លើបំផុត

បនា  ប់មកដា ក់ជីបន្ត ទៀត  យដា ក់ដូចកា រ  នឹងកា រដា ក់លើក

ទី១ ដរ ហើយយកដី  ទា ប់ទី២ ដា ក់បនា  ប់ទៀត ។ ដី  ទា ប់

ទី២ នះគួរដា ក់លា យជា មួយជីលា មកសត្វ ពី៥-១០ សង់ទីម៉  

មុនធ្វ ើកា រលប់ដី បនា  ប់មកទៀតក  លដី  ទា ប់ទី៣  និងលប់
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ដី  ទា ប់ទី៣នះ  យលា យជា មួយជីកំប៉ុស្ត ដូច  នឹងកា រ

លប់ដី  ទា ប់ទី២  ដរ ។ កា រលប់ដី  លើរ ្ខ    ូវលប់ជា 

រា ង្គ ខ្ន ងអណ្ណ ើក បនា  ប់មកយើងយកឫស្ស ីមក  ត  ចំកណា្ខ  ល

រ ្ខ  ដើម្ប ីងា យ  ួលចំណា ំពលដា ំកូន។

ចមា  យនគមា  តច   ះគុម្ភ អា ចពី៣-៩ ម៉   និងច   ះជួរអា ចពី

៦-៩ ម៉   នះចំ  ះកា រដា ំជា លក្ខ ណៈអា ជីវកម្ម  ។ ចំ  ះកា រដា ំជា 

លក្ខ ណៈជា លក្ខ ណៈ  ួសា រគមា  តចមា  យគុម្ព អា ច៩ ម៉   ។ គមា  ត

ចមា  យរបស់គុម្ព ឬដើមសា  យ ទា ំងកា រដា ំជា លក្ខ ណៈអា ជីវកម្ម  និងកា រ

ដា ំជា លក្ខ ណៈ  ួសា រ ក៏អា  ័យ  តា ម  ភទពូជផងដរ។

៦. កា រដា ំដុះ
 ូវយកកូនកូនសា  យរា យតា មរ ្ខ   បនា  បមកយកចបជីក ឬចប

កា ប់កា យចំកណ្ណ លរ ្ខ   គឺចំចំណុចដលយើងបា ន  តចំណា  ំ  យ

បកថង់បណ្ណ ុះសា  យចញ ដា ក់កូនសា  យឱ្យ ឈរ  ង់ បនា  ប់មកលប់ដី

យកចំណា រឫស្ស ីមក  ត ហើយចង   បកូនសា  យឱ្យ មា នជំហ៊រល្អ 

បងា្ក  រកូនសា  យរលើងពលមា នខ្យ ល់បក់ខា  ំង និងជួយឱ្យ កូនសា  យអា ច

លូតលា ស់  ព័ន្ធ ឫសបា នល្អ ។
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៧. កា រថទា ំ
ក. កា រ   ច  ព
ជា ទូ  កា រ   ច  ពដំណា ំសា  យ គនិយមធ្វ ើ  រដូវ   ំង   ះ

  ះជា រដូវខ្វ ះទឹក  ព័ន្ធ ឫសមិនមា នទឹក  ប់   ន់ស   ប់  ូបយក 

 ចិញ្ច ឹមសរីរា ង្គ ។ កា រ   ច  ពមា នអត្ថ   ជន៍ដូចជា ជួយឱ្យ 

រុក្ខ ជា តិបង្ក ើតមកបា ន  ើន ចញផា្ក   ុះ កា ន់ផ្ល បា ន  ើន ។ កា រ

   ពជា កា  សើរគួរធ្វ ើក  យពលដា ក់ជីបំប៉ន ពិសសក្ន ុងខ

ក ្ញ  និងខតុលា  ដើម្ប ីឱ្យ  ប់សរីរា ង្គ សា  យមា នកា រលូតលា សលឿន។

កា រ   ច  ពគួរស្វ ងយល់ផងដរ ពីសា  នភា ពដីក្ន ុងតំបន់ដា ំដុះ 

  ះសណា្ឋ  នដីក្ន ងុតំបន់នីមួយៗមា នភា ពខុសពីគា   តំបន់ខ្្ល ះមា ន  ភព

ទឹក្ន ុងដីរា ក និងតំបន់ខ្ល ះទៀត  ភពទឹកក្ន ុងដី   ។ កា រ   ច  ពគួរ

ធ្វ ើក្ន ុងអំឡុងពលសា  យចញផា្ក  ។

ខ.កា រជំរះ    និងពូនគល់
 វូពិនិត្យ មើលពពួក    និងរុក្ខ ជា តិច     តា មច   ះដើម និងជួរ

នីមួយៗក្ន ុងចមា្ក  រសា  យ បើមា ន  ូវកមា  ត់  ល  យដ ឬមា៉ សុីនកា ត់

  ។ ចំណកថា  គីំមីកសិកម្ម កមា  ត់រុក្ខ ជា តិច    ក៏  វូបា នគ  ើផងដរ
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ដើម្ប ីបញ្ឈ ប់កា ររីករា លដា លកា ន់ត  ើនឡើងៗរបស់ពពួករុក្ខ ជា តិច   

សា រៈ   ជន៍នកា រកមា  ត់   
 ធ្វ ើឱ្យ ដីធូរ

 ឫសងា យ  ួល  ូបយកនូវសា រធា តុចិញ្ច ឹម

 រក   បា ននូវបន្ទ ុកខ្យ ល់

 បំផា  ញនូវជ  កសត្វ ល្អ ិត

ជា ទូ   កា រជ  ះ   ពូនគល់ គនិយមធ្វ ើ  រដូវ   ងំ   ះក្ន ងុរដូវនះ

ដី  ស់ទឹកល្អ  ងា យសមា  ត។ កា រសំអា ត   អា ចធ្វ ើពី១-២ដងក្ន ុងមួយឆា  ំ

ពិសសពលកូនសា  យ  តូចៗមា នអា យុពី១-៣ឆា  ំ ក្ន ុងពលធ្វ ើ    និង

ពូនគល់នះ គអា ចដា ក់ជីបំប៉នតម្ត ងក៏បា ន   ះអា ចចំណញពលវលា 

ដល់មា  ស់ចមា្ក  រ។

គ. កា រដា ក់ជីបំប៉ន
កា រដា ក់ជីបំប៉ន ជា កកា  សំខា ន់ ស   ប់កា រដុះលូតលា ស់របស់ដំណា ំ

 ឆា  ំទី១។ កា រដា ក់ជីអា ចធ្វ ើរៀងរា ល់៦-៨ សបា  ហ៍ម្ត ង  យឆា  ំទី១

ដា ក់ក្ន ុងក  ិត៤៥០ក  មក្ន ុង១ដើម ឆា  ំទី២ អា ចដា ក់រៀងរា ល់៣ខម្ត ង

 ក្ន ុងក  ិត ៩០០ ក  ម ក្ន ុងមួយដើម និងឆា  ំទី៣ អា ចដា ក់រៀងរា ល់៣ 

ឬ៤ ខម្ត ងក្ន ុងក  ិត ១៤០០ ក  ម ក្ន ុងសា  យ១ដើម ។ ចំ  ះ  ភទ
០៨



ជីដល  ូវណនា ំឱ្យ  ើមា ន ជី ៥.៥.៥.៣ និងជី៦.៦.៦.៣។

កា រដា ក់ជី ១៥.១៥.១៥ ឬ ជី ១៦.១៦.១៦ ក្ន ុងអ   ២-៥ គីឡូក  ម

ក្ន ុងសា  យមួយដើម។ ដំណា ំសា  យមា នអា យុពី ៥-១០ ឆា  ំ ដើម្ប ីជំរុញឱ្យ 

ដងដើមសា  យលូតលា សបកមកធំល្អ  កា រដា ក់ជីកំប៉ុស្ត  ក្ន ុងអ   ១០-

២០គីឡូក  មក្ន ុង១ដើម ដូចជា ៈ លា មកសត្វ ដលពុកផុយ ជីដលបា ន

មកពីកា កសំណល់ផ្ទ ះបា យ ឬផលិតផលធម្ម ជា តិធម្ម ជា តិផ្ស ងៗ។  

ជីសរីរា ង្គ 
ជីសរីរា ង្គ មា ន៤  ភទចម្ប ងគឺ៖

ជីលា មកសត្វ 

ជីកបុ៉ស្ត 

ស   ម  បជំុវិញគល់

ជីបតង ជីអា សូត ហ្វ ូស្វ ័រ និងបូ៉តា ស្យ ូម

ជីគីមីកសិកម្ម 

ឃ. កា រកា ត់តងមក
 ូវកា ត់  លមកដលអន់ មកងា ប់ មកមា ន  គ ឬជំងឺ មកមា ន

សត្វ ល្អ តិបំផា  ញ មកមា នប ្ញ ើរក្អ កដុះជា មួយ មកបំពង់មា នខ្ន ងតូចៗ

ដុះ  ើនពក។ 

សា រៈ   ជន៍នកា រកា ត់តងមក
 កំុឱ្យ មកស្ត ុកពក

 ឱ្យ ខ្យ ល់ចញចូលបា នល្អ 

 បន្ថ យភា ពសើមកំុឱ្យ កើតជំងឺឆ្ល ង ពិសសជំងឺផ្ស ិត

គប្ប ីធ្វ ើកា រកា ត់តងមកភា  មបនា  ប់ពី  មូលផលហើយ ដើម្ប ីឱ្យ សា  យ
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ដុះមកខ្ន ងថ្ម ីៗ     សៗ មា លំ្អ ។ ចំ  ះដើមសា  យដលដា ទុំក   ះ

ជិតគា   គួរកា ត់  លចុងមកខ្ន ង  មា ណ១-២ ថា  ងំ ទុកតខ្ន ងប៉ុ   ះ។

 ង់   យដើមមុនពលកា ត់តង

កា រកា ត់  ល

ក្ន ុងពល

លូតលា ស់ទីពីរ

កា ត់ក្ន ុងខសីហា 

ហើយកា ត់តង       ក្ន ុងឆា  ំបន្ត បនា  ប់

មកតា មរូបភា ព      នះ  យកា ត់

ចញ                                ផ្ន កលូត

លា ស់ទីពីរបន្ត ិចបន្ត ួច

កសិករអា ច  ើសរីសវិធីណា មួយក៏បា នដីម្ប ីអនុវត្ត ក្ន ងុចមា្ក  ររបស់ខ្ល នួ

កា លណា 
ដើមសា  យ
អា យុ  ើន  ូវ
កា ត់ជា ដំបូងតា ម
រូបភា ពនះ

II. ជំងឺ និងសត្វ ល្អ ិតបំផា  ញដំណា ំសា  យ
១.ជំងឺលើដំណា ំសា  យ
ក. ជំងឺអង់ត្រាណសូ (Anthracnose Colletotricum gloeosporioides)

 គស ្ញ  
ចំ  ះស្ល ឹកចា ស់មធ្យ មៈ គតងសង្ក តឃើញ មា នអុចពណ៌   តលច

ឡើងច   ស់  តា មជា យស្ល ឹក ដលក  យមក ចំណុចអុចពណ៌   ត  ះ
១០



១១

ជំងឺអង់   ណូសលើផ្ល ជំងឺអង់   ណូសលើស្ល ឹក

រីកកា ន់តធំ  ៗ រហូតធ្វ ើឱ្យ ខូចស្ល ឹកអស់ និងចុងក  យធ្វ ើស្ល ឹក  ុះ។

ចំ  ះ  ួយៈ បនា  ប់ពីស្ល ឹកចា ស់មធ្យ ម ហើយក៏    ជា ពណ៌ខៀវ

ខ្ច ី  យសា រភា ពសើមបា នអូសបនា  យក្ន ុងរយៈពលយូរ ភា  ក់ងា របង្ក  គ

ចា ប់ផ្ត ើមលូតលា ស់  លើទងស្ល ឹក បង្ក ើត  ជា សរីរា ង្គ ពណ៌   ខូង  វង

 មា ណ១-២ ស.ម ហើយបើសរីរា ង្គ ពណ៌   នះ  តអូសបនា  យវា អា ច

ធ្វ ើឱ្យ  យួងា ប់។

ចំ  ះផា្ក  ៈ បើមា នភា ពសើម  តបន្ត ភា  ក់ងា របង្ក  គជំងឺអង់   ណូស

អា ចធ្វ ើឱ្យ ផា្ក     ជា ពណ៌   ត និងបន្ត រីករា លដា លកា ន់តខា  ំង ទីបំផុត

ធ្វ ើឱ្យ ផា្ក  ក ៀមមិនអា ចរីកលូតលា ស់បា ន។

ផ្ល ៈក្ន ុងដំណា ក់កា លនះ ភា  ក់ងា របង្ក  គ អា ចស្ត ងចញឱ្យ ឃើញនូវ

ចំណុចខូងៗ   ៗ ជា  ើនចំណុច និងអា ចធ្វ ើឱ្យ ទា ងំផ្ល ចា ស់ និង ក្ត បឹសា  យ

 វូខូចខា តទា ងំអស់់។



១២

វិធា នកា រកា រពា រ និងកមា  ត់ 
 បើ  គស ្ញ   ជា ចំណុចតូចៗរា យៗកើត  លើស្ល ឹកចា ស់មធ្យ ម

 ះ និងពុំមា នផលប៉ះពា ល់  លើស្ល ឹក និង  ួយទ វិធា នកា រ  ូវ

ធ្វ ើ គឺ   ន់តកមា  ត់ទីជ  ករបស់ពពួកម  គចញពីចមា្ក  រក៏បា ន។

 បើស្ល ឹកខូចខា ត ហើយ  ុះ  ើនគប្ប ី  ើថា  ំគីមីកសិកម្ម ដើម្ប ីកមា  ត់

 ក្ន ុងដំណា ក់កា លចញផា្ក   បើ  គស ្ញ  កើតមា ន  លើទងផា្ក   ះ

សមា្គ  ល់បា នថា សា  យមា នជំងឺហើយ ដូច្ន ះ  ូវចា ត់វិធា នកា រ  យ

 ើថា  ំគីមីកសិកម្ម ក្ន ុងកា រកមា  តជំងឺនះ  ល

  ូវបា ញ់ថា  ំគីមីកសិកម្ម បនា  ប់ពីមា នភ្ល ៀងធា  ក់ជា បន្ត បនា  ប់ជា ប់គា  

ពី១-២ថ្ង  ដើម្ប ីប ្ជ ៀសកា រ  ុះផា្ក  

 គប្ប ី  ើ  ភទថា  ំ 1 បង់ឡា ត់ Benlate (Benomyl) 50 % WP

ចំនួន ១០-១២ ក  ម ៤០-៦០ ក  លា យទឹក២០លី   គប្ប ី  ើថា  ំ

គីមីឆា  ស់គា  ។

ខ. ជំងឺផ្ស ិតម    (Oidium giferae)

 គស ្ញ  
ក្ន ងុដំណា ក់កា លស្ល កឹសា  យចា ស់មធ្យ ម ចផ្ស ិតពណ៌សបា នបង្ក ឱ្យ ស្ល កឹ

សា  យដំបូងមា នពណ៌លឿង ហើយបនា  ប់    ជា ពណ៌លឿងចា ស់។ស្ល ឹក

សា  យ  ពលជំងឺនះមា នកា ររា តត   តខា  ំង ធ្វ ើឱ្យ  ុះ  យស្ល ឹកខ្ល ះមា ន

  មម   ពណ៌សជា ប់ជា មួយផងក៏មា ន។

ជា កា រកត់សមា្គ  ល់ ចំ  ះដំណា សំា  យដលទទួលកា របំផ្្ល ាញពីជំងឺផ្ស ិត

 ភទនះ ភា គ  ើនជា ដំណា ំសា  យដលមា នដា ំដុះ  លើដីតំបន់ខ្ព ង់រា ប

មា នអា កា សធា តុ  ជា ក់ពញមួយរដូវ។



២. សត្វ ល្អ ិតបំផា  ញដំណា ំសា  យ
  2 ខ្ម ូតសីុរូងដើម
Plocaederus ruficorrnis Newman នសណា្ខ  ន Cerambycidae 

លំដា ប់សា  បរឹង Coleoptera

១. តំបន់រស់   និងដំណា ំជ  ក
ខ្ម តូសីុរូងដើម  ភទនះ  វូបា នគសង្ក តឃើញ មា នវត្ត មា នបំផា  ញ

ដំណា សំា  យពា សពញតំបន់ដា ដុំះសា  យ  តំបន់  ពិូក ដូចជា   ទស

ឥណា   ថ ហ្វ ីលីពីន ឥណ ូនសុី វៀតណា ម និងកម្ព ុជា ។

២.លក្ខ ណៈរូបរា ង្គ  និងលក្ខ ណៈជីវសា  ្ត 
ខ្ម ូតសុីរូងដើម មា នដងខ្ល ួនពណ៌   តក ៉   វងពី ២,៥   ៤ស.ម

និងមា ន  ុយក   លពណ៌ក ហម  វងស្ម ើដងខ្ល ួន ចំ  ះខ្ម ូតញី តចំ  ះ

ខ្ម តូ   ល គឺ  យុក   លវងជា ងដងខ្ល នួ។ ខ្ម តូមា នជើង៦ មា នពណ៌ក ហម 

ហើយលើផ្ល វូមា នសា  មពណ៌   តក  ៉។ លើសា  បរឹងមា នសា  មអុចជា  ើន 

ក្ន ុងដំណា ក់កា លសា  យចញផា្ក   ចផ្ស ិតពណ៌ស អា ចធ្វ ើឱ្យ ផា្ក  សា  យ  ប់

ទងជា ំ និង  ុះ រីឯ  ដំណា ក់កា លសា  យចញផ្ល  ក៏ដូចគា   នឹងដំណា ក់

កា លសា  យចញផា្ក  ដរគឺអា ចធ្វ ើឱ្យ ផ្ល  ះុ។

វិធា នកា រកា រពា រ និងកមា  ត់
ជា ទូ  កា រ កា រពា រដំណា ំសា  យពីជំងឺនះ កា រថទា ំ និង  ួតពិនិត្យ គឺជា 

កិច្ច កា រសំខា ន់។ 

កា របា ញ់ថា   ំ Benomyl ក្ន ងុអំឡុងពលសា  យចញផា្ក   តា មធម្ម តា គឺ  ប់

  ន់ក្ន ុងកមា  ត់ជំងឺផ្ស ិតម     ក៏ប៉ុន្ត បើមា នកា របំផា  ញធ្ង ន់ធ្ង រ  ូវ  ើថា  ំ 

Benomyl, Dinocap ឬ Sulfur WP.  ក្ន ងុអំឡុងពលសា  យរៀបចញផា្ក  ។

១៣



លៀនមកលើដលមា នពណ៌    ឬពណ៌   ត។  ងូខា ងមុខ មា នទួលតូចៗ 

មើល   ើមៗ និង  សងខា ងមា នបនា  លៀនចញមើល   ៀបដូច

ស្ន ង។ ខ្ម ូតសុីរួងដើមពញវ័យ អា ចរស់  បា នជា  ើនខ សុីទឹកដមផា្ក   

លម្អ ងផា្ក   ឬសុីផ្ន កខ្ច ីៗនរុក្ខ ជា តិ។

ពងរបស់ខ្ម ូតមា នរា ង្គ មូល ពណ៌ស ដល  ូវបា នពងដា ក់រា យបា៉ យ   

  ក្ន ុងសា  ម  ះនសម្ប កឈើដំណា ក់កា លពងមា នរយៈពលពី២-៣ថ្ង ។ 

ដង្ក វូ មា នដងខ្ល នួពណ៌លឿង   ល ក   លតូច ដលជា និច្ច ជា កា លរួញ

ចុះក  ម និងមា នជើងតូចឆា  រដំណា ក់កា លដង្ក ូវមា នរយៈពលរស់  យូរ

រហូតដល់៧-៨ ខ  ក្ន ុងដើមឈើ ហតុនះហើយទើបកា របំផា  ញរបស់

ដង្ក វូធ្ង ន់ធ្ង រណា ស់។ ដង្ក វូទើបញា ស់មា នដងខ្ល នួទន់ខ   យ ប៉ន្ត មួយសបា  ហ៍ 

ក  យមក ដង្ក ូវរហ័សរហួន និងធ្វ ើសកម្ម ភា ពខា  ំងកា  ។

មុនពល   កា  យ ជា ដឹកឌឿ ដង្ក វ  ះរន្ធ ជា   ច ដើម្ប ីទុក  កចញ 

មកក   ក  យកា  យជា ខ្ម ូតពញវ័យ។ រយៈពលនដំណា ក់កា លដឹកឌឿ

គឺពី១-៣ខ។

៣. ទមា  ប់នកា ររស់   និងកា របំផា  ញ
ខ្ម ូតសុីរូងដើម ពញវ័យមា នកា រទា ក់ទា ញ  យពន្ល ឺអំពូល ជា ពិសស

 ដើមរដូវភ្ល ៀង គឺជា ពលដលខ្ម ូតទើបសកចញពីដឹកឌឿ។ ខ្ម ូតញីពង

ដា ក់លើសម្ប កឈើ ដលមា នសា  ម  ះ ឬលើសា  មរបួសនសម្ប ក។ ដង្ក ូវ

ក  យពលញា ស់ខា ំសុីសម្ប ក បង្ក ើតបា នជា ចង្អ ូរបត់ចុះបត់ឡើង។  ដង្ក ូវ

កា ន់តធំសុីកា ន់ត  ើននិងអា ចសា  ប់លឺលា ន់ស្ន ូខា ំកកររបស់ដង្ក ូវ ដល

ក  យមកចុះចូលក្ន ុងដើម និង  ះសុីរូងឡើង  ផ្ន កខា ងចុងនដើមជួន

កា លដង្ក វូមិនអា ចរកឃើញទីតា ងំសម  បក្ន ងុកា រ  ះដើមចូល ហើយផា  ស់

ទីមកគល់ដើម្ប ី  ះសុីរូងចូលក្ន ុងគល់តម្ត ង។
១៤



 រន្ធ  ះរបស់ដង្ក ូវ ផ្ទ ុកពញ   យអា ចម៍ដង្ក ូវ ហើយផ្ស ិតក៏ចា ប់

ផ្ត ើមដុះតា មរន្ធ របួស  ះដរ។ រន្ធ អា ច  ះតា មប ្ខ  យដើម ឬអា ច  ះ

 ង់ចូល  កណា្ខ  លដើមតម្ត ង ហើយទំហំរន្ធ ពីមួយថ្ង  មួយថ្ង កា ន់ត

ធំតា មទំហំនដង្ក ូវ។ ដើមសា  យ  ូវបា នខ្ម ូត  ះបំផា  ញ ជា ពិសស  

ដំណា ក់កា លដើម  តូច  ះនឹងជះឥទ្ធ ពិលធ្ង ន់ធ្ង រដល់កា លូតលា ស់របស់

ដំណា សំា  យដលបណា្ខ  លឱ្យ មកក ៀម  ះុស្ល កឹ មា ត់រន្ធ ហូរជ័រនិងមកមួយ

ចំនួន  ូវបា ក់។

៤. វិធីសា ្ត  ទប់សា្ក  ត់ និងកមា  ត់
 មិនគួរកា ប់សម្ប ក ឬបកសម្ប កសា  យ ក្ន ុង  លបំណងរំ  ចឱ្យ 

ចញផា្ក  មុនរដូវ ពី   ះសា  មរបួស នឹងទា ក់ទា ញខ្ម តូញីមកពងដា ក់។

ដង្ក ូវ  និងខ្ម ូតសុីរូងដើមពញវ័យ

១៥



 យើងអា ច  ើអំពូល ដើម្ប ីចា ប់ខ្ម ូតពញវ័យសមា  ប់  ល

 ឧស   ហអ៍ង្ក តដណំា សំា  យ ហើយបើឃើញមា នរន្ធ  ះថ្ម ីៗ   ើដក

ខួង  ះ ហើយញុកថា  ំម    (ថា  ំកមា  ត់សត្វ ល្អ ិត) រួចយកដីបិទរន្ធ ។ 

បើមកសា  យមា នខ្ម តូបំផា  ញ  ើន  វូកា ត់មកទា ំ  ះ  ដុតកម្ទ ច

 ល ដើម្ប ីកមា  ត់  ភពច   ដលបា នបន្ស ល់ទុកកា លពីរដូវមុន។

 ក  ពីនះ យើងអា ច  ើដើម ឬមកសា  យស្ង ួត ដា ក់រា យក្ន ុងចមា្ក  រ

សា  យដើម្ប ីទា ក់ទា ញខ្ម តូពញវ័យមករស់   រួច  មូលកមា  ត់  ល។

2 ដង្ក ូវសីុរូងមក
Chlumetia transversa Walker នសណា្ឋ  ន Gelechidae លំដា ប់សា  ប

 កា  Lepidoptera

១. លក្ខ ណៈរូប និងលក្ខ ណៈជីវសា ្ត  
សត្វ ពញវ័យ គឺជា  ភទមអំ  ពណ៌   តក ហម មា នដងខ្ល នួ  វង

ពី ៨ - ១០ ម.ម និង  ដា ងសា  បទំហំពី ១៧-២០ ម.ម ។ សា  បមុខមា នពណ៌

ទឹក   ក់ផ្ល កៗ គល់សា  បមា នពណ៌  អា ប់ជា ង រីឯ  ចុងសា  បមា នឆ្ន ូត

កា ត់ទទឹងសា  ប និងមា នអុច   មួយជួរ  គមនសា  ប។ សា  បក  យមា ន

ពណ៌   លជា ងសា  បមុខ។

មអំ  ទមា  ក់ពង រា យបា៉ យលើស្ល ឹក និងលើពន្ល ក ហើយក  យពង

បា ន២-៣ថ្ង  វា នឹងញា ស់ជា ដង្ក ូវ។

ដង្ក វូមា នពណ៌ផា្ក  កូឡា ប និង  ពលធំអតិបរិមា  មា ន  វងពី២  ៣ 

ម.ម ហើយដំណា ក់កា លដង្ក ូវមា នរយៈពលលូតលា ស់ពី៨-១៥ ថ្ង ។ 

ដឹកឌឿមា នពណ៌   ត ហើយរយៈពលនដំណា ក់កា លដឹកឌឿ គឺពី៨-

១២ ថ្ង ។
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២. ទមា  ប់នកា ររស់   និងកា របំផា  ញ
មអំ   ភទនះ មា នកា រទា កទា ញខា  ងំ  យពន្ល អំឺពូលភ្ល ើងជា ពិសស

នា ពលយប់រដូវរ  ច និងគា  នខ្យ ល់។ មអំ  ទមា  ក់ពង  ពលយប់ដា ក់

រា យបា៉ យលើពន្ល ក និងស្ល ឹកខ្ច ី។

ក  យពលញា ស់ ដង្ក ូវ  ះរូងចូលតា ម  នុងស្ល ឹកខ្ច ី ហើយ  មា ណ

២ថ្ង ក  យមក ដង្ក វូធំចា ប់ផ្ត ើម  ះក្ន ងុពន្ល ក  យួ។ ដង្ក វូ  ះសីុត១ថា  ងំ

បុ៉ន្ត បើថា  ំងសា  យខ្ល ី(ខ្ល ីជា ង៥ស.ម) ដង្ក ូវ  ះសុីឆ្ល ងចូលថា  ំងផ្ស ងទៀត។

 ស្ល ឹកនខ្ន ងដល  ូវដង្ក ូវ  ះលើទងស្ល ឹក កា  យជា ក ៀម   ន និងពំុ

មា នផា្ក  ទ ហើយបើដង្ក ូវ  ះលើទងផា្ក   នឹងបណា្ខ  លឱ្យ ផា្ក   ុះអស់។ ដង្ក ូវ

  កា  យដឹកឌឿ  ក្ន ុងសម្ប ុរឈើ លើផា្ក  ក ៀមឬក្ន ុងដី

វដ្ត ជីវិតដង្ក ូវសុីរូងមក និងកា របំផា  ញ
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៣. វិធីសា ្ត  ទប់សា្ក  ត់ និងកមា  ត់
កា ត់ខ្ន ងដល  ូវដង្ក ូវ  ះបំផា  ញ មុននឹង  ើថា  ំ។ គួរ  ើពី១ - ២ ដង

ក្ន ុង១ខ  ពលដលផ្ល លា ស់  ួយខ្ច ី។ ថា  ំដល  ើ  ូវ  ើសរីសយក

ថា  ំដលមា នសកម្ម ភា ព   បចូលជា  ព័ន្ធ ។

2 ដង្ក ូវសីុ   ប់សា  យ
Noorda albizonalis Hampson   ះផ្ស ងទៀតគឺ Deanolis albi-

zonalis Hampson នសណា្ឋ  ន pyralidae លំដា ប់ Lepidoptera 

ដង្ក វូសីុរួង   ប់សា  យ គឺជា  ភទដង្ក វូបំផា  ញធ្ង ន់ធ្ង រមួយដលគ សង្ក ត

ឃើញលើចមា្ក  រសា  យ   ទសកម្ព ុជា យើង។  បណា្ខ   ទសដលដា ំ

ដុះសា  យមួយចំនួនទៀត ក៏ជួប  ទះប   ដូចជា  ទសយើងដរ ដូចជា 

 ទសឥណា   ថ ហ្វ ីលីពីន ឥណ ូនសុី វៀតណា ម គមិនទា ន់រកឃើញនូវ

ដំណា ំជ  ករបស់ដង្ក ូវផ្ស ងទៀតក  ពីដំណា ំសា  យ  ឡើយ។

១. លក្ខ ណៈរូបរា ង្គ  និងលក្ខ ណៈជីវសា ្ត  
មអំ  មា ន  វងពល  ដា ងសា  បមា ន  វង ២៧-៨ ម.ម ពណ៌   ត

ហើយសា  បមុខមា នពណ៌   ត និងសា  បក  យមា នពណ៌ស  ផះ។

 ពងមា នរា ងពងក ពើ ហើយពងថ្ម ីៗមា នពណឥស ដលក  យមក

  ជា ពណ៌កូឡា ប និងរៀបញា ស់   ជា ពណ៌ផា្ក  ឈូក  អា ប់។ 

អង្ក ត់ផ្ទ ិតនពងមា ន  វង  មា ណ០,២-០,៣ ម.ម ហើយក  នឹង

មើលឃើញវា ក្ន ុងលក្ខ ខណ ដា ំដុះណា ស់។

 ដង្ក វូទើបញា ស់មា ន  វង ០,៥-០,៦ ម.ម ពណ៌ស និងមា នឆ្ន ូតកា ត់

ទទឹងពណ៌ក ហម។  ដំណា ក់កា លទី២ ឆ្ន ូតទទឹងលើដងខ្ល ួនដង្ក ូវ

រីកធំឡើងៗហើយដង្ក វូមា ន  វង០,៧-០,៨ ម.ម ។ ចូលដល់ដំណា ក់

កា លទី៣ដង្ក ូវមា ន  វងពី១-១,២ ស.ម និងដំណា ក់កា លទី៤ មា ន
១៨



 វង ១,៣-១,៥ ស.ម និងដំណា ក់កា លទី៥មា ន  វង ១,៨-២,២ 

ស.ម ហើយបណា្ខ  ឆ្ន តូលើខ្ន ងលចចញច   ស់ៗ។  ពល   កា  យ

ជា ដឹកឌឿ  ះនដង្ក ូវ   ជា ពណ៌បតងស។

 ដឹកឌឿមា ន  វង១១-១២ ម.ម ហើយដឹកឌឿថ្ម ីៗមា នពណ៌លឿង

  ល ដលក  យមក   ជា ពណ៌លឿង   ត ហើយរយៈពលន

ដំណា ក់កា លដឹកឌឿគឺពី ១៤ - ១៦ ថ្ង      វដ្ត ជីវិតរបស់ដង្ក ូវសុី   ប់

សា  យ អូសបនា  យពី៣៨-៤៣ ថ្ង  ដលក្ន ុងដំណា ក់កា លពងមា ន

រយៈពលពី៤-៥ថ្ង  ដំណា ក់កា លដង្ក ូវមា ន៥ ដំណា ក់កា ល ហើយ

អា ចសកចំនួន៤ដង  ើរយៈពលអស់ ១៤-១៦ថ្ង ដំណា ក់កា ល

ដឹកឌឿមា នពី១១-១៧ថ្ង  ដំណា ក់កា លពញវ័យមា នរយៈពលពី

៦-៧ ថ្ង ។ ដង្ក វូនះបំផា  ញ  ើនលើសា  យដលផ្ល តា មរដូវ និងមា ន

កា របំផា  ញតិចទួចលើចមា្ក  រសា  យដលផ្ល ខុសរដូវ។

វដ្ត ជីវិតដង្ក ូវសុីរូង   ប់សា  យ និងកា របំផា  ញ
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២. ទមា  ប់នកា ររស់   និងកា របំផា  ញ
មអំ  ធ្វ សកម្ម ភា ព និងពង  ពលយប់ ដា ក់លើទងនផ្ល ក  ម

 ទា បក ៀមៗនទងផ្ល  ដលពិបា កក្ន ុងកា រពិនិត្យ ឃើញ។

ដង្ក វូចា ប់ផ្ត ើម  ះបំផា  ញ   ប់សា  យ  ពលផ្ល សា  យមា នទំហំបុ៉នម

ជើងរហូតដល់ផ្ល ធំជិត  មូលផល។ ក  យពលញា ស់ ដង្ក វូវា រចុះ  ផ្ន ក

ខា ងក  មនផ្ល សា  យ ហើយចុះចូល  ខា ងក្ន ងុ សីុសីុផ្ន កសា ច់នផ្ល សា  យ

រួច  ះចូល  ក្ន ុង   ប់សា  យដល  ខ្ច ី។ ក្ន ុងផ្ល សា  យមួយផ្ល អា ចមា ន

ដង្ក ូវ  ើនក   ល  ះចូលបំផា  ញ និងពលសីុអស់   ប់សា  យ ដង្ក វូវា រចញ

 រកផ្ល សា  យជិតខា ងហើយ  ះបំផា  ញទៀត។  ពលដង្ក វូធំអស់ក  ិត

វា ខា  ក់សូ  ទមា  ក់ខ្ល ួនចុះដី ហើយ   កា  យដឹកឌឿ  ក្ន ុងដី ដលមា នរយៈ

ពល  មា ណ២ សបា  ហ៍។

សា  កសា  មនផ្ល សា  យ  ូវបា នដង្ក ូវ  ះបំផា  ញ គឺ  ផ្ន កគូទ ហើយ

 ក្ប ររន្ធ  ះមា នសា  មរលួយ   ។

៣. វិធីសា ្ត  ទប់សា្ក  ត់ និងកមា  ត់
  ើថា  ំកា រពា រផ្ល សា  យ  ពលផ្ល មា នទំហំបុ៉នមដ ឬមជើង និង

 ើថា  ំ  ពលផ្ល សា  យលើដើម  វូបា នបំផា  ញ  មា ណ២%។ ដូច្ន ះ

 វូឧស   ហ៍តា មដា ន ពិនិត្យ ចមា្ក  រសា  យ និងអ   ផ្ល សា  យដលទទួល

រងកា របំផា  ញ

  មូលផ្ល សា  យដល  ូវទទួលរងកា របំផា  ញ យក  កម្ទ ច  ល

មុនពលដង្ក ូវវិវត្ត ន៍  ជា ដឹកឌឿ

   បផ្ល សា  យ  យថង់ក ដា ស់ដើម្ប ីកា រពា រកា រ  ះបំផា  ញ

 កា ត់តងមក បះបន្ថ យចំនួនផ្ល លើដើម រក   ទុកផ្ល  មឹចំនួនកំណត់ 

ដើម្ប ីឱ្យ សា  យផ្ត ល់ផល  ើន និងងា យកមា  ត់សត្វ ល្អ ិតបំផា  ញ
២០



2 ដង្ក ូវរុយ  ះផ្ល 
Dacus dorsalis Hendel មា ន   ះផ្ស ងទៀតគឺ Bactrocera dorsalis

 Hendel នសណា្ខ  នTrypetidae លំដា ប់សា  បពីរ Diptera 

១. តំបន់រស់   និងដំណា ំជ  ក
ដង្ក ូវរុយ  ះផ្ល  មា នវត្ត មា នបំផា  ញ  បណា្ខ   ទសដលដា ំដុះដំណា ំ

ឈើហូបផ្ល ក្ន ងុតំបន់អា សីុអគ្ន យ៍ក  ពីដំណា សំា  យ ដង្ក វូរុយ  ះផ្ល បំផា  ញ

លើដំណា ំហូបផ្ល  ើន  ភទផ្ស ងទៀតូចជា  ផ្ល ក ូច  ធិសា ត់ ក ូចឆា  រ 

ក ូចខ្វ ិច  បក ខ្ន ុរ មៀន..។

២.លក្ខ ណៈរូបរា ង្គ  និងលក្ខ ណៈជីវសា ្ត  
រុយពញវ័យមា នដងខ្ល ួន  វងពី៦-៩ ម.ម និងពល  ដា ងសា  បមា ន

 វង១៣ ម.ម ។ ក   លរុយមា នពណ៌លឿង មា នរា ងពា ក់កណា្ខ  លរង្វ ង់ផ្ទ 

មុខមា នពណ៌ក ហម   ត និងមា នអុចពណ៌   ចំនួន៦ ចំណុចហើយផ្ន ក

ក  យនក   លមា ន  មល្អ ិតៗ  ើន។  ុយក   លខ្ល ីដលមា នថា  ំងចំនួន

៣៣ ហើយថា  ងំចំនួន២ ខា ងដើម មា នរា ង្គ តូចហើយខ្ល  ី និងថា  ងំក  យៗមា ន

ទំហំធំវងៗ។ ផ្ន ក  ូងមា នពណ៌ក ហម   ត ឬ   ត  អា ប់។ សងខា ង

 ងូមា នសា  មអុចចំនួនពីរពណ៌លឿង ហើយ   ង់ចំណុចភា  ប់ជា មួយផ្ន ក

 ះមា នសា  មពណ៌លឿងធំមួយ។  ះមា នឆ្ន ូតទទឹងចំនួន២ពណ៌លឿង

ឆ្ន តូលើតូច និងឆ្ន តូក  មធំ ហើយ  ចំកណា្ខ  លឆ្ន តូទា ងំពីរនះមា នឆ្ន តូពណ៌

  មួយទៀត និងថមទា ងំមា នឆ្ន តូប ្ខ  យខ្ល នួមួយទៀតដលតពីឆ្ន តូលឿង

ទី២ មកដល់កន្ទ ុយ  យបង្ក ើតបា នជា រា ង្គ ដូចអក្ស រត (T) ។ សា  បមា ន

ពណ៌  ផះ ហើយ  ក្ប រ  នុងសា  បខា ងមុខ មា នពណ៌  អា ប់ជា ង ។ 

បា តជើងមា នថា  ំងចំនួន៥ ថា  ំងខា ងចុងមា នក ចកពីរ និងដុះ   តធំមួយ។ 

ផ្ន ក   នជើងទា ំងបីគូរ មា នពណ៌ក ហម ចំណកឯថា  ំងដទមា នពណ៌
២១



លឿង។

រុយ  ះផ្ល  និងកា របំផា  ញ

យើងអា ចសមា្គ  ល់ភា ពខុសគា  រវា ងរុយញី និងរុយ   ល  យរុយញី

មា នដងខ្ល ួនធំជា ង និងមា នបំពង់ស   ប់ទមា  ក់ពងវង។ ក  យពីសកជា 

រុយពញវ័យបា នពី ៧ - ១៥ ថ្ង   រុយចា ប់ផ្ត ើមពង  ហើយអា ចរស់  បា ន

 មា ណពី ២០-៤០ថ្ង  រុយញីមួយក   លអា ចពងបា នពី១៥០-២០០   ប់ 

ដលពងជា មធ្យ ម៥០   ប់ក្ន ុង១ថ្ង  និងពងក្ន ុងរយៈពល៣០ថ្ង  ។ 

ពងរបស់រុយ មា នរា ងដូច   ប់អង្ក រ  វង  មា ណ១ ម.ម ហើយពងថ្ម ីៗ

មា នពណ៌ទឹក  ះ   ដល  ពលរៀបញា ស់ ពង    ជា ពណ៌លឿង

  ល។ រយៈពលនដំណា ក់កា លពងគឺពី២-៤ថ្ង ។

ដង្ក ូវរុយទើបញា ស់មា ន  វង  មា ណ១,៥ម.ម លុះដល់ដង្ក ូវធំជា អតិ

បរិមា មា ន  វងពី៦-៨ម.ម និងមា នពណ៌លឿង   ល។ ដង្ក ូវមា នដំណា ក់
២២



កា លលូតលា ស់ចំនួន៣ ដលវិវត្ត ន៍ក្ន ុងរយៈពលពី១០-១៤ថ្ង 

ដឹកឌឿមា នរា ង្គ  វង ហើយដឹកឌឿថ្ម ីៗ មា នពណ៌លឿង   ត និងក  យ

មក   ជា ពណ៌ក ហម   តដឹកឌឿមា ន  វង ៥-៧ម.ម ក្ន ុងដំណា ក់កា ល

នះមា នរយៈពលពី៧-១០ថ្ង ។

៣. ទមា  ប់នកា ររស់   និងកា របំផា  ញ
រុយញី  ើបំពង់ពងមុត  ួចរបស់ខ្ល ួន  ះទម្ល ុះសម្ប កផ្ល ឈើ ហើយ

ពងដា ក់  ង់  ទា ប់ច   ះសម្ប ក និងសា ច់ផ្ល ឈើ។ ពងរុយ  វូបា នទមា  ក់

ដា ក់ជា កញ្ច ុកំ្ន ងុរន្ធ សម្ប កដលមរុយបង្ក ើតឡើង។ ដង្ក វូរុយដលញា ស់ចញ

មកចា ប់ផ្ត ើម  ះសុីសា ច់ផ្ល ឈើ បណា្ខ  លឱ្យ ស្អ ុយរលួយ។ ក  យពល

ដង្ក ូវរុយញា ស់ចញសា  ម  ះរបស់មរុយចា ប់ផ្ត ើម  រទឹក និងក  យមក

ចា ប់ផ្ត ើមជា ំរលួយ។  ពលដង្ក ូវធំ បើផ្ល ឈើដលដលវា សា  ក់   ុះ

មកដី ដង្ក ូវនឹងចញមកដី ហើយ   កា  យ  ជា ដឹកឌឿ តបើផ្ល ឈើ  ះ

មិន  ុះទ ដង្ក ូវរុយខា  ក់សូ  ស  ូតខ្ល ួនចុះមកដី ដើម្ប ី   កា  យជា ដឹកឌឿ

ដរ។ ដង្ក ូវរុយ   កា  យជា ដឹកឌឿ  ក្ន ុងដីជ    មា ណ៣-៧ ស.ម ។

៤. វិធីសា ្ត  ទប់សា្ក  ត់ និងកមា  ត់
  មូលផ្ល ឈើដល  ុះយក  ឱ្យ សត្វ សុី ឬយក  កប់ដី ពី   ះ

ផ្ល ឈើទា ំងនះជា ជ  ករបស់ដង្ក ូវ

  ើ   ស់អនា  ក់ភទ (Sex pheomone) ដើម្ប ីកា ត់បន្ថ យកា របន្ត 

ពូជរបស់រុយ ឬ  ើ  ភទធា  ក់ចំណី

ដើម្ប ី  មូលរុយពញវ័យ

  ើថា  កំមា  ត់ដង្ក វូរុយ  យ  ភទថា  ដំលមា នក  តិពុលទា បចំ  ះ

មនុស្ស -សត្វ ។

២៣



III. កា រ  មូលផល
 មុនធ្វ ើកា រ  មូលផល ចំបា ច់  ូវពិនិត្យ មើលសចក្ត ី  ូវកា ររបស់ទី

ផ   រ ដើម្ប ីធ្វ ើផនកា រ  មូលផល  កប  យគុណភា ព ។ សមា  រស   ប់

 មូលផល  ូវមា ន  ប់លក្ខ ណៈ និងសម  ប ដើម្ប ីជៀសវា ងបន្ថ យកា រ

ខូចខា តផ្ល សា  យ ដូចជា  បង្ក ឱ្យ ជា ំ ស្អ ុយ ដលបណា្ខ  លមកពីកា រហូរជ័រ។

 បនា  ប់ពីបះផ្ល សា  យបា នមួយដើមហើយ  ូវដា ក់ក្ន ងក   ្ច ង ឬ

ជា លជា ដើម ហើយ  ូវបញ្ជ ូន  ដា ក់  ទីកន្ល ងណា មួយសម  ប រួច

ធ្វ ើកា រ  ើសរីស  យចា ត់ជា ចំណា ត់ថា  ក់ រួចរៀបចូលកស។ ជា មួយ

គា  នះដរ េដីម្ប ីរក   ផ្ល សា  យឱ្យ មា នគុណភា ពទា ំងពណ៌ និងរសជា តិ

 ូវដា ក់ថា  ំសមា  ប់មផ្ស ិត។ ដើម្ប ីសមា  ប់ម  គក  យពល  មូលផល

រួច។

កា រ  មូលផល  វូធ្វ ើ  យ  ងុ  យ័ត្ន កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ និងវចខ្ច ប់

ប   ក់់ៈ
 មុនពលធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ផ្ល សា  យ  ូវកា ត់ទង  យរក   ទុក  ឹម

២-៣មីលីម៉  ពីផ្ល  ដើម្ប ីឱ្យ ជ័រហូរចញពីផ្ល ។ របៀបធ្វ ើ ដំបូង  ូវកា ន់ទង
២៤



ឯកសា រ  ងៈ

១. កា រ  ប់  ង និងថទា ចំមា្ក  រសា  យ  យ  ើវិធីសា  ្ត ច  ះុលើកតា  ច    

គណៈកម្ម កា រអភិវឌ្ឍ ន៍ដំណា ំឈើហូបផ្ល  ខត្ត តំបន់ពា យ័ព្យ  ១៩៩៧

២. មូ៉ឌុលបណ្ណ ុះបណា្ខ  លស្ត ីពីដំណា ំឈើហូបផ្ល   នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យ

កសិកម្ម   ២០១៣

៣.  តឹ្ត បិ  ព័ត៌មា នដំណា សំា  យ នា យកដា  នផ្ស ព្វ ផ   យកសិកម្ម ២០១៤

៤. សត្វ ច   បំផា  ញដំណា សំំខា ន់ៗ  កម្ព ជុា  បណ តិ ជា ង ហុង    ក

ងិន ឆា យ ២០១៤៕

បនា  ប់មកកា ត់ បនា  ប់មកទៀតដំរា ប់ផ្ល សា  យលើក ដា ស់ ឬបា វសា  ត  យ

ដា ក់ក   លចុះក  ម ទុកឱ្យ ជ័រហូរចញពីផ្ល លុះ   ស្ង ួត 

ទើបដា ក់ចូលកស៕ 
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