
 

 

សសើមដែលមានអាកាសធាតសុដៅ ននទ្វបីអាសុីប្បហាក់ប្បដែលនឹងប្បសទ្សឥណ្ឌា ភូមិភាគខ្លះនន

អាសុីអាសគេយ៍តំបន់ ខ្លះទ្វបីអាហ្វែ វកិ ប្រមទំងភូមិភាគខាងតបូងនិងកណ្ឌៅ លននទ្វីបអាសមរិក ។ 

សោយដែកសៅតបំន់ស ះសគមនិបានស ើញមានការ និយមចូលចិតៅោែុំះ និង សប្បើប្បាស់

ផលិតផលសនះសទ្ ផទយុសៅវិញ វាជាែំណ្ឌែ៏ំមានប្បជាប្បយិភារសៅ ភូមិភាគអាសុីអាសគេយ៍

ែូចជា សៅប្បសទ្សចិន Hong Kong Taiwan Ning Southem China សប្កាយមកសៅ

ចុង សតវតសទ្ ី១៥ វាបានរីកសរញទ្ូទំងទ្វីបអាសុ ី។ វាប្តូវបានរាប់បញ្ចលូសៅកេុងប្គួសារ 

Convolbulacea លំោប ់ Ipomoea ស ម្ ះវទិ្ាសាហ្វសៅសៅថា Ipomoea aquatica 

ស ម្ ះធមមតាអាចសៅ បានសប្ចើនយ៉ា ង Kang Kong Water convolvulus Water 

spinach ដតការនិយម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ស្ថា នភាពទូទៅ  

សយងតាមប្បភរឯកសារបុសរប្បវតៅិមករតីំបន់សេសុរី និង អារា៉ា ប់កេុងឆ្េ  ំ១៧៧៥ 

បានសអាយែឹងថា ប្កុមេេកវទិ្ាសាហ្វសៅជ ំន់ស ះបានសធវើការរុករកប្បមូល ប្រមទំងេភិ

រកសរូជប្តកួនមានសប្ចើនកដនលង និងមករទី្វបី សផសងៗ ែូចជាតំបន់ែី  

01 02 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

ស ម្ ះែំណ្ឌបំដនលយកសលឹក ។ យងតាមការវិភាគរបសេ់ងគការ  

FAO ឆ្េ ំ ១៩៧២ សអាយែឹងថាវាបានផៅល់ផលប្បសយជន៍យ៉ា ង  

សប្ចើនសំរាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់សរីរាងគការែូចកេុងតារាងខាងសប្កាម។  

 

សប្បើជាងសគគ ឺKang Kong ....។ តាមការដបងដចករបស់សោក Poiret kñúgqñaM ១៨១៤ 

សោយសំអាងសៅសលើរណ៌របសផ់្កា មានរីរយ៉ា ងគឺឺៈ 

- ប្បសភទ្ទ្១ី រណ៍របសផ់្កា សាវ យប្សាល សែើមរណន៍បតងចាស ់ ឫរណ៍្ ម 

ប្ជូក សលឹកតូចល អិត សៅថា Red Kang Kong ឫប្តកួននប្រ។ 

- ប្បសភទ្ទ្ី២ រណ៌របសផ់្កា ស សែើមរណ៌នបតងខ្ច ី សថាល ស សលឹកធំដវង សៅថា 

White Kang Kong សគសៅថា ប្តកួនស ឫប្តកួនចិនសប្រះរូជសនះឱ្យយកសៅបង្កា ត ់និង

ផលិតជាប្តកួនសោកោសំោយប្ោប់ផ្កទ ល ់។ សោយសារធាតុចិញ្ចឹម រស់ជាត ិកលិន និង ង្កយ

សប្បើប្បាស់ប្គប់សរល វាប្តូវបាននិយមចលូចិតៅសប្ចើនសែើងៗ ដែលសគសអាយ។ 

04 03 



 

 

១- ការទ្រើសទរើសពូរ 

ការសប្ជើសសរីសរជូសរំាប់សធវើការោែុំះ វាអាប្សយ័សៅតាមវិធសីាហ្វសៅននការ ោ ំ

សប្រះប្តកួនសគោបំាន២ រសបៀបគ ឺ រសបៀបប្តកួនសោក សគោសំោយប្ោបរ់ូជ ប៉ាុដន ៅចំសរះ

ប្តកួនដប្ស សគោសំោយកំណ្ឌតទ់្ងសៅថា សទងូ ។  

- ការសប្ជើសសរីសប្ោប់សរំាបោ់ថំាេ លសោក មានរជូជាសប្ចើនដែលធាល ប់បានោែុំះ 

សៅប្បសទ្សកមពុជាសយើង កេុងស ះ មំកប្បសទ្សនៃ និងសវៀតណ្ឌម ប៉ាុដន ៅរូជមករីនៃ សែើមធំ

សថាល ស រណន៍បតងខ្ចីរសោង សលឹកធំខ្ល ីមាន២រូជ គឺស ម្ ះ Loet phan និង Bai  

 

 

 

 

 

 

បទចេកទទសដ ាំដ ុះ  

ប្តកួនជាប្បសភទ្ែំណ្ឌមំយួង្កយប្សួលោជំាងែំណ្ឌឯំសទ្ៀត សែើយែុះលតូ ោសម់ិនប្បកាន់

រែូវ វាធន់ប្ទំ សៅនឹងអាកាសធាតុសដៅ  ប៉ាុដន ៅមិនធន់ប្ទំសៅនឹងភាររំាងសងតួសែើយ ។ មា៉ា ង

សទ្ៀត វាក៏ជាែំណ្ឌសំថិតសៅកេុងភារធន់ ប្ទំកំរិតែីអាសុីត និងបាស (ជូរ នប្ប)។ ប៉ាុដន ៅសែើមបី

សអាយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលល អសគប្តូវេនុវតៅន៍នូវវិធ ីសាហ្វសៅជាសប្ចើន ែូចតសៅឺៈ 

 

06 05 



 

 

- ការសប្ជើសសរីសទ្ងសំរាប់សធវើរូជឺៈ ប្តូវកាតទ់្ងប្តកួនដែលថាេ ងំរបស់វាមាន ែុះ

សចញឬសសប្ចើនមាន ប្បដវង ២៥-៣០ សម មាន៣ថាេ ងំជាមធយមយកមករកាទ្ុករយឺៈសរល 

២-៣នៃងសែើមបីសអាយការែុះ ឫសសចញបានកាន់ដតសប្ចើនសែើយយកសៅសទងូលូតោស់សលឿ

ន។ កេុង១ែ.ត សគសប្បើទ្ំងន់ប្ោប់រជូជាមធយម ៨០-១០០ គប្ក ដតចំសរះការោសំោយ

កំណ្ឌតទ់្ងជាមធយម ២០០.០០០ កំណ្ឌត ់។  

២-ការទ្រើសទរើស និង ទរៀបចាំដី  

ប្តកួនែុះលូតោស់បានសលើែីប្គប់ប្បសភទ្ ប៉ាុដន ៅវាប្តូវការទ្ឹកសប្ចើន ជាងែំណ្ឌំ

ឯសទ្ៀតែូចសនះ ែីសំរាប់ោែុំះ ប្តកួនប្តូវមានប្បភរទ្ឹកសៅដកបរ ឫែីសសើមជាប្បចា ំ  

 

Phai  រីឯរូជមករីប្បសទ្សសវៀតណ្ឌមស ម្ ះ Green Kang Kong សែើមតូចសលឹក ល អិត រណ៍

នបតងចាស់មានប ល បនៅិចៗ។ ប្ោបរ់ូជប្តកួនភាគសប្ចើនមនិប្តូវរងការបផំ្កល ញសោយសតវ

ល អិតសែើយ ប៉ាុដន ៅ ការទ្ុកោក់មនិបានប្តឹមប្តូវសៅកេុងឃ្ល ងំសធវើសអាយែំណះុមានភាគរយទប 

ប្តូវសប្ជើសសរីសយករូជ ដែលមាន ែំណះុរ ី៨៥%សែើងសៅសំរាប ់សធវើការោែុំះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 07 



 

 

សៅបាចជាមុន ប ទ ប់មកភជួរលប់សៅកេុងែី សែើយរាស់បំដបកែីសអាយល អតិប្បមូលយកសមម

សចញសអាយសាអ ត ។  

៣-ការដ ាំដ ុះ  

- ការបំដបកសោយប្ោប់ឺៈ ែំបូងប្តូវឆូតជាចងអរូៗ ទ្ទ្ឹងរងសោយសប្បើចស ល ះ 

ចងអរូ ១៥សម ជំសៅ ៣-៤ សម ប ទ បម់កយកប្ោបរ់ជូសៅសរាយតាមចងអរូស ះចំង្កយរី

ប្ោប់មយួសៅមយួ ១-២សម រួចលប់ែីរសីលើបនៅិចៗ និងបាចកំណ្ឌត់ចំសបើង ខ្ចីៗ រសីលើសអាយ

ជិតសប្សាចទ្ឹកសអាយសជាគរាលន់ៃ ង មយួនៃ ង២ែង រយឺៈសរល ៤-៥នៃ ង ប្តកូន នឹងែុះសចញ

ផុតរីែី ។  

 

សំរាប់ប្តកួនដប្ស ។  

- ការសរៀបចំែីសំរាបោ់បំ្ោប់ឺៈ ប្តូវភជួរ និងរាស់បំដបកែីប្រមទំងប្បមលូយក 

សមម សចញសអាយបានសប្ចើនសារ ប ទ បម់កសលើករងសអាយមានកំរស ់២០-២៥ សម ទ្ទ្ឹងរង 

១០០-១២០ សម សោយយកជធីមមជាតោិមកសតវប្គបប់្បសភទ្បាចរសីលើរងសអាយបាន

សប្ចើន ១-២ បងាីសំរាប់ថាេ ល ១០ម២ សែើយយកជ ី១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១០០-១៥០ ប្កាម 

ោក់បដនថមសែើយរាសល់បស់ៅកេុងែី ។ 

- ការសរៀបចំែីសំរាប់ប្តកួនទ្ឹកឺៈ ដែលសៅថា ប្តកួនដប្សប្តូវភជួររាស់ែីដប្ស 

មានទ្ឹកសសើមៗ មានភលឺរទ្ធ័ជុ ំ វិញ។ មុននឹងរាស់ប្តូវយកជីធមមជាត ិនិង ជ ី១៥.១៥.១៥ 

 

09 10 



 

 

៤-ការ្ររាំទ្ោយដី និង ដកទមៅ   

ការោែុំះសោយប្ោបរ់ូជ សគប្តវូប្ជុំសប្ជាយែី និងែកសមម សប្កាយរោីបំាន រយឺៈសរល ១០នៃ ង

គឺែកយកសមម សចញសែើយប្ជុំែីសអាយផុសសរលសលើករង ប្រមទងំ លប់គល់បនៅិចៗ សធវើរសបៀប

សនះប្តកួនមានលទ្ធភារែុះលតូ ោស់កាន់ដតសលឿន ។  

ការោែុំះសោយកំណ្ឌតទ់្ងឺៈ មនិប្តូវប្ជុំសប្ជាយែីសែើយ ប៉ាុដន ៅសគប្តវូរាយម ែក

សមម សចញរីដប្សប្តកួន រយឺៈសរល ១០-១៥នៃ ង សប្កាយរសីទងូ សែើយបនៅការែក រែូតែល់

ប្តកួនែុះលូតោស់ជតិែីប្គបរសីលើសមម  ។  

 

 

- ការោសំោយកំណ្ឌតទ់្ងឺៈ គឺប្តូវយកទ្ងប្តកួនដែលបានរកាទ្ុក ២-៣នៃង 

រួចយកមកសៅសទងូកេុងដប្ស ែីសសើម សោយសប្បើចស ល ះជួរ ៤០សម ចស ល ះគុមព ៣០សម មួយ

គុមពមយួទ្ង រសបៀបសទងូប្តូវកប់ថាេ ងំមយួចូលសៅកេុងែីសប្កាយរសីទងូបាន ៥-៧ នៃ ង ប្តូវ

បញ្ចលូទ្ឹកសអាយលិចរយឺៈសរល១យប ់ ប ទ បម់កបសញ្ចញទ្កឹសចាលមយួភាគទ្ុកមយួភាគ

ប្តាគំល់ប្តកួនសធវើរសបៀបសនះប្តកូនែុះលូតោសស់លឿនចាប់បានប្បមូលផល។ 
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cercospora Sp ជារ ិសសសសធវើសអាយកូនប្តកួនរលយួសប្កាយរីែុះបានរយឺៈសរល ៥១០នៃ ង

សប្កាយោ ំ។  

- ជំងឺរកសែើម ឫស សៅថា Root knot nematodes បណ្ឌៅ លមករីសមសរាគ 

រស់សៅកេុងែីស ម្ ះ Meloidogyne Spp សធវើសអាយប្តកួនរកសែើម សែើយឫសរកជា កង់ៗ 

សប្ចើនជួបខាល ំងជាងសគប្រមទំងបាត់បង ់ទ្ិន េផលមយួចំនួន ។សែើមបីការររជំងឺទំងសនះប្តូវោំ

សោយបៅរូែី សំអាតសមម សអាយសាអ ត ោឱំ្យមានចស ល ះជួរ គុមពប្តឹម ប្តូវសែើយឆ្ប់ប្បមូល

ផលជារិសសសសគអាចយកប្ោប់រជូសៅោយជាមយួថាេ  ំសោំបផ់សិតមុន នឹងសធវើការោែុំះ។  

២- អាំពីសត្វល្អិត្ស បីាំផ្លា ញ  

សគសសងាតស ើញមានសតវល អតិសខំាន់ៗចំនួន ៣ប្បសភទ្ ដតងសុីនិងជញ្ជក់សលឹក សែើម សធវើសអាយ

បាត់បងទ់្ិន េ ផលមយួចំនួនែូចជាឺៈ  

- ែងាវូែ វងូស ម្ ះ Grass Cutworm Spodoptera litura វាកាតស់លឹកសែើម 

សែើយមានលកខណឺៈ ជាែ វងូ ឆលងរីដប្សមយួសៅមយួសធវើឱ្យបាតប់ងទ់្ិន េផលមយួភាគធំ។ 

- ែងាវូកនទយុដវង Tiger moth caterpillar Diderisia metarhoda ែងាវូ 

ប្បសភទ្សនះសុសីលឹក និងប្តយួ ខ្ចីៗលកខណឺៈផៅុំសោយកដនលងៗ សែើយបនសល់ទ្ុកប្ទ្នង ់សលឹក វា

មានមាឌធំៗបណន៍បតងដវង មានកនទយុប្សួចដវងបាស ់ សែើងសលើសធវើសអាយ ប៉ារល់ែលស់សា

ភណា ័ភារបដនល (ោច់ ឫរដែកសលឹក)។  

- នចនបតង Green peach aphid і Mycus persicae វាសរាមជញ្ជក់សលឹក  

 

៥- ការទ្ស្ថចទឹក និងផ្ដល់្រី  

ប្តកួនជាប្បសភទ្បដនលយកសលឹក (Young Shoot) ែូចសនះការលូតោស់សលឿន ឫ 

យតឺវាអាប្សយ័សៅនឹង កំរិតននការផៅល់ទ្ឹកប្រមទំងសារធាតអុាសូត (N)។ សែើមបីសអាយ

ការលូតោស់ទន់សរលសវោសគប្តវូសប្សាចទ្ឹក សអាយែីសសើមជានិច ច សំរាប់ប្តកួនសោក 

សែើយមយួសបាៅ ែស៍គប្តូវយកជេី យុសរ៉ាសៅោយទ្ឹកសប្សាចមៅង ឫទ្ឹកប្តា ំកេុងកំរិត១,២០។ 

ែូចោេ សនះ ចំសរះកូនដប្ស ប្តូវបញ្ចលូទ្ឹកសអាយសទ្ៀតទត ់មិនប្តូវសអាយែីសងតួ កាលណ្ឌែី 

សងតួសធវើសអាយទ្ងប្តកួនរឹង សែើយរយឺៈសរល ៧-១០នៃ ង សគប្តវូោក់បដនថមជីអាសូតមៅង ១

ែត ៥០-៧០គប្ក សរលដប្សប្តកួន មានទ្ឹកសសើមៗ ។  

III. អាំពីរាំងឺសត្វល្អិត្បាំផ្លា ញ  

ែំណ្ឌបំ្បសភទ្សនះ រុំមានការសប្ោះថាេ ក់ធងន់ធងររីជំងឺ និងសតវល អិតសែើយ ប៉ាុដន ៅ វាក៏

សៅដតមានកតាៅ បផំ្កល ញ ខ្លះៗដែរែូចជាឺៈ  

១-អាំពីរាំង ឺ 

ជំងឺដែលមានសកើតសៅសលើប្តកួនជាញឹកញាប់មានែូចជាឺៈ  

- ជំងឺររលសលឹក White rust spot បណ្ឌៅ លមករីសមសរាគស ម្ ះ Albugo 

ចានែិោ សធវើសអាយសលឿងសលឹក សែើយសងតួប្ជុះសលឹកជាជំងឺផសិត ។ 

- ជំងឺរលួយកូន Damping off បណ្ឌៅ លមករសីមសរាគស ម្ ះ Pythium Sp, 
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សគអាចប្បមូលផលប្តកួនសប្កាយរោីំ

បានរយឺៈសរល២៨-៣៥នៃ ង។រសបៀប 

ប្បមូលផលសគសធវើសែើង សផសង ៗ រីោេ

សៅតាមតំរូវការទ្ីផារ ែូចជាឺៈ  

- ប្តកួនសោកឺៈ សគែកយក

ទំងឫសសប្កាយរសីប្សាចទ្ឹកសអាយ 

សប្ជាករយឺៈសរល ៣០ ទ្ ីប៉ាុដន ៅខ្លះ 

សទ្ៀត សគ ប្ចូតប្តកួនដកបរែីយកដត 

សែើមខ្ចីៗសៅសប្បើប្បាសស់ែើយទ្កុគល ់

សៅនឹងថាេ លែដែលប ៅ ប់មកយក ជី

េ យុសរ៉ាសៅបាចរីសលើបនៅិចៗសប្សាច

ទ្ឹកឱ្យសជាគប្រឹកោង ចដតកេុងរយឺៈសរល ៧-១០នៃ ង សគអាចប្បមូលផលបានជាបនៅសទ្ៀតជា 

មធយមទ្ិន េផលប្បមូលបានរ ី៨-១០ ត/ែ.ត 

- ប្តកួនដប្សឺៈ សគកាតទ់្ងប្តកួនរយឺៈសរល ៥-៧នៃ ងមៅងៗ អាចប្បមូលផល បាន

យ៉ា ងសប្ចើនផង អាប្សយ័ សៅនឹងការផៅល់ជ ីនិងទ្ឹក ប្រមទំងការកំចាត់សមម ផង ដែរ ។ 

ប្តកួនប្បសភទ្សនះទ្ទ្ួលបានទ្ិន េផលខ្ពស់ជាង ប្តកួន សោក ប៉ាុដន ៅចំសរះតនំល សលើទ្ីផារវា

មានកំរិតទបជាងប្តកួនសោក ។  

3  

សែើមប្តកួនសធវើសអាយសែើម សលឹករួញដលងលូតោស ់ប្រមទំងបងាសអាយសកើតវីរុសសផសងៗ ជា

សប្ចើនប្បសភទ្ ។ សែើមបីកាត់បនថយនូវសតវចនប្ងទំងសនះ សគប្តវូមានវិធានការជា សប្ចើនរួមោេ  

ែូចជា ការសរៀបចំែី បៅរូមុខ្ ែំណ្ឌ ំ សប្ជើសសរីសរជូ សប្ជើសសរីសរែូវ ការកំចាត ់ សមម ជាសែើម 

ប្រមទំងប្គប់ប្គងវតៅមានសតវល អិតមុនសរលវាសលច សចញនូវប្បជាករ សប្ោះថាេ ក់រួមផសនិំង

 វិធានការគិម ី។  
IV. ការ្បមូល្ផ្ល្  
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