
ដំណមំ្រះរដូវវស្សា 

Bitter gourd off season  

 

I. ការជម្រើស្សជរើស្សពូរ  

 ម្រះជាម្រភេទដំណយំកផ្លែ ភដើរររស់វា វារភោងភ ើងភម្ទើង  ឬ ជន្ែង់ផ្ដលអាចលតូលាស់បាន្ម្រផ្ែង     

២,៥-៤,៥០រ ។  ពូជផ្ដលកំពងុភពញនិ្យរភលើទីលារមាន្ៈ  
- ពជូកាលភ ះ  KK1 

- ពជូភៅទីលាររកព ីអុីសដភែស៊ុដី និ្ង ពូជជាតត រកពីម្រភទសតៃ 

II. វវធ សីាស្ដ្ស្សនៃកាការាំដំ ះ 

រុន្និ្ងភ្វើ រដដុំះម្តែូភរៀរចំជារុន្ ដូចជា ភរៀរចំដីថ្នា ល រណដដ ះកូន្  

 ១- ការជរៀបចំដសាសំ្សរាប់ាំ ំ 

 រុន្នឹ្ងេជួរដី ម្តូែរាស់ម្ររូលយកភមៅ ភចញឱ្យស្អា ត េជួរហាលដីឱ្យបាន្ភម្ចើន្ដង យ៉ងតិចចំនួ្ន្កន្ែះផ្ែរុន្នឹ្ង 

ភលើករង ។ ភម្ យពីរាស់រំផ្រកដីឱ្យរ៉ត ់ភកៀរដីឱ្យភសៅើ ភលើករងឱ្យែពសោ់រទិសជំភរលដី ងាយទឹកហូរបាន្ភលឿន្ភពល 

មាន្ភេែៀងធ្លែ ក់។ កំពស់រង ២៥-៣០ សរ ទទឹងរង ១,២រ ម្រផ្ែងរង ១០-៥០រ យកជីកំរ៉សុដ ឬជីលារកសតវពុកល ា 

ចំនួ្ន្ ៣ រងគ ីជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួ្ន្ ១៥០ង  ជ ី០.០.៤៦ ចំនួ្ន្ ១០០g ជីទំង ៣ ម្រភេទភន្ះរកបាចលាយគ្នា ភលើរង 

ភហើយម្ជដំលរ់ភៅកាដងដីភកៀររងឱ្យភសៅើ ពម្ងារឱ្យហារ់ម្រររំររភៅស ូម្ររដីឱ្យរួចភម្សច និ្ងភ ះរន្ធដជំាពីរជួរ 

ចភ ែ្ ះជួរ ៦០ស.រ ចភ ែ្ ះរុរព ៤០ស.រ។ 

 

២- ការបណនដ ះកូកា កិាងាំ ំ 

 ដំរូងយកម្គ្នរព់ូជម្រះរកដក់ម្ោងំទឹកភៅដ អ ុន្ៗ រយៈភពល ២០្ទ ី

ភម្ យរកដក់ម្ោទំឹក្រៅោរយួយរ ់ រួចលាងម្គ្នរ់ម្រះឱ្យស្អា តែចរ់ន្ឹង 

ម្កណត់ស្អា តភសើរៗដក់ផ្អា រក់ាដង្ុងទឹកកករយៈភពល ២-៣ តៃ ៃ 

ភទើរយកភៅដក់រណដដ ះកភ ោ្ ង កផ្្រចង ភសាង ។ រណដដ ះម្តែូដក់  

រំភពញភដយដីលស ំដុតសលំារ់ភរភរារជារុន្ឱ្យភពញ ៩០% រ ោ្ រ ់

រកភទៀតយកម្គ្នរ់ម្រះ ផ្ដលផ្អា រ់រួចភៅដក់កាដងកភ ោ្ ង ឬកផ្្រចង  

ចំនួ្ន្ រួយម្គ្នរ់ៗ ភហើយបាចដីលរ់ម្គ្នរឱ់្យជិត ម្ររចំភរើងពភីលើ 

ភម្ស្អចទឹកឱ្យភជារភ្លែ រ ។ រយៈភពល ៤-៧ តៃ ៃ ភម្ យរណដដ ះ 

កូន្ម្រះដុះពន្ែកទូលដីភចញរក រកចំភរើងភ្ះភចញភ្លែ រ 



ភពលកូន្ម្រះលាសែឹកកំភណើតទំងពីរ រភឺពលអាចយកភៅដបំាន្។ 

រភរៀរដយំកកូន្ម្រះភៅដោំរចភ ែ្ ះរន្ ធភៅស ូម្ររទុកជារនុ្រួយរន្ធរយួភដើរ ភហើយភម្ស្អចទឹកឱ្យភជារ 

ភ្លែ រហារទុកយូរភម្ យពដី ំភហើយភ្វើឱ្យសែឹកម្រះរួញរភលែ ចម្រះលតូលាសយ់តឺ។  

 

III. ការថែទដំំណមំ្រះ 

 ភដើរបីឱ្យម្រះទទួលបាន្ទិន្ ាលលែពស់ ម្តូែភរៀរចំករៅែិ្ីផ្ៃទំឱ្យម្តូែភៅោរែរគតន្ រលូតលាស់កាដងភ្ះ 

មាន្ៈ 

១- ការជម្ស្ដចទឹក  

 ម្រះជាម្រភេទដំណមំ្តូែ រទកឹរាល់តៃ ៃ ផ្តវារិន្ម្តែូ រទឹកភជារជាលំែ ំងភ្ះភ ើយ ។  លណសំភណើរ 

ដីភសើរលែ ំងភ្វើឱ្យម្រះឆារ់ងារភ់ដើរ។ កាដងករណីគ្នៅ ន្ភេែៀង ភរភម្ស្អចទឹកម្ពឹកលាៃ ច រ៉ុផ្ន្ ដភរើមាន្ភេែៀងធ្លែ ក់លែ ំងម្តូែ 

រងហរូទឹកភចញពថី្នា លជារ ោ្ ន់្ ។ ែរគផ្ដលម្តូែ រទឹកភម្ចើន្ រ ឺរ់ពមី្រះភចញផ្អា ភ ើងភៅ ។ 

២- ការដកជមៅ  កិាងាំក់ដសា 

 ភម្ យពីមាន្ភមៅ ដុះ ម្តូែដកភមៅ ោររន្ធ រុរពម្រះ និ្ងចភ ែ្ ះរងឱ្យស្អា ត ភហើយរន្ដ រដក់ជីជារន្ដរ ោ្ រ់។ 

ម្រះម្តែូ រជីកំរ៉សុដទិឹកផ្ដលម្ោមំាន្លារកមាន់្លាយជារយួទឹកភ្រ ។ ររិមាណជ ី ២លីម្ត លាយជារយួទឹក 

១៨លីម្ត ភម្ស្អចចំរុរពរយួអាទតិយរដងៗ ។ ចំភ ះ រជាក់ជរីីរីែិញភរផ្ចក រដក់ចំនួ្ន្ ៣ដង ជារន្ដរ ោ្ រ់ៗ ៖ 

 - ភលើកទ១ី  ដក់ររំ៉ន្ភម្ យដរំយៈភពល  ១៥ តៃ ៃម្រភេទជអី យុភរ ៊៥០ម្ រ  ជ ី១៥-១៥-១៥ ចំនួ្ន្ 

១០០ ម្ រ ជ ី០.០.៤៦ ចំនួ្ន្ ៥០ម្ រ លាយររចលូគ្នា ដក់ភម្ រភៅស ូរំររោរចភ ែ្ ះររុព ។ 

 - ភលើកទី២  រំរ៉ន្ភម្ យដរំយៈភពល ៣០តៃៃ ភម្រើផ្តម្រភេទជ១ី៥-១៥-១៥ ទងំន់្ ១០០ម្ ររយួរុែរត ់

 - ភលើកទ៣ី  ករណីម្រះភៅផ្តភចញផ្អា រន្ដ ររផ្ន្ែរជ ី ដូចភលើកទ១ី រ៉ុផ្ន្ ដររិមាណៃយចុះរន្ដិចភដើរបីឱ្យផ្ល ែ

ម្រះលតូលាសប់ាន្ល ារយៈភពល ៤៥ តៃ ៃ ភម្ យដ ំ។ 

 ៣- ការជោតចំណរវឬាំក់ជីនើ  

ម្រះអាចវារភោងភ ើងសំរះភ្ាើ ឬចំណរ ដូចភន្ះ

ភរម្តែូភដតចំណរផ្រកភ ើភម្កៀរៗ ម្រផ្ែង ២,៥០រ ឱ្យ

ញឹកចងលោ ស់ឱ្យជារោ់រររុពនិ្រយួៗ។ ភម្ យពមី្រះលូត

លាស់បាន្សែឹកចំនួ្ន្ ៣ ។ ដូចគ្នា ភន្ះផ្ដរសំរារ់លលតិករៅ្ ំៗ 

គ្នៅ ន្សំរះ ផ្រកភ ើ ភរភម្រើសណំញ់ ក់ភដយនី្ ដងម្កឡា 

១០សរ ទទឹង សំណញ់ម្រផ្ែង ៤រ រណដ យ ១០-៥រ

ម្គ្នន់្ផ្តភបាះភងាគ លកំពស ់ ២រ ចំនួ្ន្ ៣-៤ រភងាគ លចំ



កណដ លរងចងសារួកណដ លរយួឱ្យមា ំ រួចយកសំណញ់រក ក់ពភីលើ ភហើយទលំាក់ភជើងសំណញ់ឱ្យជារ់ដីផ្កបរ

រុរពម្រះភ្វើឱ្យម្រះវារភោងភ ើងបាន្ម្សួលភម្ យពមី្រះមាន្សន្ែឹកចំនួ្ន្ ៣ ដូចគ្នា  ។ 

 

IV. ការម្រប់ម្រងរំង ឺស្សតវល្អិត  

 ១-វវធីសាស្ដ្ស្សនម្របម់្រងរំងឺ  

 ម្រះភម្ចើន្ជរួ ររផំ្អែ ញ ភដយជំងឺសលំន់្ៗ ពីរម្រភេទ 

ភៅរដូែែសាជំងឺភន្ះ ភម្ចើន្ផ្តភកើតភ ើងកាដងែរគម្រះពម្ងីកផ្ល ែរនុ្

ម្ររូលលល រឺជំងឺទុសំែឹក (Downy mildew) ភកើតភលើសែឹកផ្កបរៗ
ដីរុន្ ភហើយរាលភ ើងរកសែឹកលងភលើរណដ លឱ្យកដិរម្រះ ផ្លង

លូតលាស ់។  ជំងឺរយួភទៀតភ្វើឱ្យរលយួឫស និ្ង រល់

ភពលសំភណើរដីភសើរលែ ំង អា សធ្លតុភៅដ លែ ំង ។  ភម្ យពពីិនិ្តយភ ើញជងឺំទំងពីរភន្ះភកើតភ ើងនូ្ែភរារសញ្ញា  ភរ
ម្តូែរន្ែយ រភម្ស្អចទឹក ភម្ស្អចជី ភហើយយកថ្នា  ំរ រ ជំងឺលសិតម្រភេទ ម៉ាផ្ណរសុីផ្ណរ ឬផ្រ៉ន្កូផ្សរ រកលាយ

ទឹកបាញ់ឱ្យភជារ ៥-៦ តៃ ៃរដង កំរិតភម្រើ ២ ស្អែ ម្ បាយ ឱ្យទកឹ ១៥ លីម្ត ។ 

២- វវធីសាស្ដ្ស្សនម្របម់្រងស្សតវល្អិត  

 ម្រះរដូែែសាជួរ ររំផ្អែ ញ ភជាយសតវល ាតិចតម្ងរយួចំនួ្ន្្ដូំចជាៈ 

 - រមាច  តច  ពងី ងម្កហរ   លណរមាចជរជក់សែឹករស់ភៅភម្ រសែឹកភម្ចើន្ភ្វើឱ្យសែឹកម្រះផ្ម្រពណ៌ 

ភៅជាភលឿងភហើយសៃតួ  លណមាន្ពីង ងម្កហរជរជក់សែឹកភ្វើឱ្យសែឹកភលែ ច សៃតួ  លណមាន្តចរំផ្អែ ញភម្ចើន្

ភ្វើឱ្យម្រះរួញម្តួយ .......។ ភៅភពលមាន្ែតដមាន្កោដ ចតម្ងទំងភន្ះ ម្តូែអនុ្ែតដែធិ្លន្ រណ៍កំ ត់ជារ ោ្ ន់្ ។ 

 - ដងាែូររូម្ទយួ  ដងាែូម្រភេទភន្ះភម្ចើន្រស់ភៅកាដងករចដំម្ទយួម្រះែចីៗ វាសុីដច់សែឹក ដច់ម្តយួផ្លងលតូលាស ់

ភលឿន្បាន្ ភរម្តែូពាយរពនិិ្តយម្តយួែចីៗ ម្ររ់ែរគលតូលាស ់ជាពិភសសែរគភចញផ្អា ដំរងូ ។ ភម្ៅពភី្ះភទៀតដងាែូ

ភន្ះអាចសុីផ្ល ែម្រះភ្វើឱ្យផ្ល ែម្រះផ្ែរ ឬ ដច់ ។ 

 ែិធ្លន្ រណ៍កំ ត ់ភម្រើម្រភេទថ្នា អំាបារុិចទីន្ភលែ ៥០ ចំនួ្ន្ ៣០ភសភស លាយនឹ្ងភរៅ  បារីល ២ស្អែ រម្ បាយ 

ទឹក ១៥-១៨លីម្ត បាញភៅភម៉ាង ៣-៤ លាៃច ។ 

-ម្ស្អងំទចិ ឬរយុអចុផ្ល ែ  កសិករភយើងភម្ចើន្ភៅម្ ងំទិចៗ ផ្តោរពតិវារិន្ផ្រន្ម្ ងំ ឬ ម្ស្អងំភ ើយ វាជា

ម្រភេទរុយទិចផ្ល ែររចលូពងភៅកាដងកដិរតន្ផ្ល ែម្រះ ភម្ យពីកដិរភ្ះម្ជដះផ្អា លងចុង រួចរករឺកដិររន្ដពជូភហើយ ។ 

 ែិ្ីស្អ្សដ រ រមាន្ ពីរយ៉ង រឺភររុុំផ្ល ែម្រះ និ្ងភសាងម្កដស ់ផ្សត ឬ ដក់អ ោ្ ក់ភសាហ៍ទក់យកភររុយភៅ 

កំ ត់ ភ ល។ ភម្ៅពីភ្ះភរបាញ់ថ្នា រំភង ហើរៗចភ ែ្ ះភម៉ាង ៨ ភៅភម៉ាង ១១ ម្ពឹក ជាភពលភររុយភចញរន្ដពជូ ភហើយ

ទិចផ្ល ែម្រះ ។ 



 

V. ការម្បរូល្ផល្ 

 ផ្ល ែម្រះផ្ដលអាចម្ររូលយកភៅភ្វើជារផ្ន្ែបាន្ ភៅភពលផ្លែររស់វាមាន្ម្កឡារីកម្តង់ភសៅើ ពណ៌តរតងែចី

រភលាងភម្ យពដីរំយៈភពល ៤៥-៥០ តៃ ៃ ផ្ល ែដំរូងអាចម្ររលូលលបាន្ ។ ម្រះម្ររូលលលភរៀងរាល់តៃ ៃ ភរភ្វើភ ើង

ចភ ែ្ ះភម៉ាង ៧.៣០-១០.៣០្ទីម្ពឹក ភរភម្រើត្ន្ ដតដ ឬកូន្ ំរតិរតុ ត់ផ្អដ ច់ទងផ្លែភហើយដក់កភរចើ ភដយៃារៗ ។ 

 


