
 

គេនិយមដាំពូជគ ម្ ោះ Rareball ដែលផលិត គដយររុមហ ុន Kaneco Seed 

Company ននរបគេសជប ុន ។ រាប់ពូជមានភាពលអិតៗ េាំងន់ ១រាមមាន ចាំនួន 
២០០-៣០០ រាប់ គែើមបដីាំ១ហត គេគរបើរាប់ពូជចាំនួន៣៥០-៤០០ រាម ។  

 

II. បច្ចេកច្េសដ ាំដ ុះ  

១- ារគរជើសគរ ើសរែូវ  
ារគរជើសគរ ើសរែូវមានសារៈសាំខាន់គៅរនុងារដាំែុោះែាំណាំ ។ រែូវ 

ទារ់េងនឹង សីតុណ្ហ ភាព គភលៀង សាំគណ្ើ ម បរយិាាស ជាំងឺ និង សតវលអិត។ 
ែាំណាំនសៃគាោ បគេគរចើន ដតដាំគៅរែូវរតជារ់ ។ គៅរបគេសរមៃុជាគយើងគេអនុវ
តោន៍ពីដែតុលា ែល់ដែរុមភៈ ចគ ល្ ោះគពលគនោះេឺសីតុណ្ហ ភាពរតជារ់ ពនលឺនងៃ និង
ចាំណាំងរបស់ពនលឺសមស្សប សតវលអិត និង ជាំងឺមិនមានាររាតតាតខាល ាំង។ 
ចាំគ ោះពូជគ ម្ ោះ KK Cross មរពីជប ុន រែូវគនោះសមស្សបលអជាងពូជឯគេៀតៗ។  

២-ារគរជើសគរ ើស និងគរៀបចាំែី  

ែាំណាំនសៃគាោ បជារបគភេែាំណាំមួយរតូវារែុោះលូតលាស់គលើរបគភេែី
ធូរស្សទាប់ ដាំែុោះគរៅសាំបូរគៅគដយជាតិមគមាររពមទាាំងសាំបូរគៅគដយ សារ
ធាតុចិញ្ច ឹមគផេងៗគេៀត ។ ែាំណាំគនោះគេរាប់បញ្ចូ លគៅរនុងររមុមិនធុនរទាាំនឹងែី
អាសីុែគេគរៀបចាំែីគដយគរបើរារ់េ័រគាយនោ ឬគដយនងគ័លគា មុននឹងភជួរគេ
រាស់េុរែីឱ្យសៃតួស្សស់េឹរ គហើយរបមូលយរគមម  ឬារសាំណ្ល់គចញពីែី
ឱ្យសាអ ត គេើបគេភជួរគលើរែាំបូងគរាយ។ 

 

 

I. ស្ថា នភាពេូច្ៅ  

នសៃគាោ បជាែាំណាំមួយរបគភេ
ដែល មានរបភពពីរាំគណ្ើ តមរពីេវីប 
អឺរ  បុ ។ ជាយូរយាររនលងមរែាំណាំគនោះ
រតូវបាន គេដាំគៅរនុងតាំបន់អឺរ  បុដប រ
ខាងគរើតនិងតាំបន់មួយចាំនួនរនុង េវីបអា
ហ្វហវិរ ។ គរាយមរគដយវេិាសាស្ដសោ
បង្កា ត់ ពូជគជឿនគលឿនគេបានបង្កា ត់ពូជ
តាំរវូ គៅាមតាំបន់ដាំែុោះែាំណាំរបគភេ
គនោះសថិតគៅរនុងរេួសារ GruciferaeរនុងអាំបូរBrassica Oleracea ។ នសៃគាោ បជា
េូគៅដចរគចញជា ៣ របគភេគៅាមពណ៌្ននសលឹរៈ 

-ពូជសលឹរពណ៌្សាវ យ  

-ពូជសលឹរពណ៌្ស  

-ពូជសលឹរពណ៌្ររហម  

ារនិយមដាំគៅរបគេសរមៃុជា គវៀតណម ឡាវ នង េឺពូជគ ម្ ោះ KK Gross     
ផលិតគដយររមុហ ុន Takiiseed Company ។ គៅគពលងមីៗគនោះគៅរបគេស       
ភីលីពិន។ 
 



 

 
៣-ារបណ្ោុ ោះរូន  

គែើមបីធា្ឱ្យរូននសៃគាោ បែុោះលូតលាស់លអាម នជាំងឺ និងសតវលអិតបាំផ្លល ញ 
គេេួរដតគរជើសគរ ើសរដនលង សាំរាប់សាបរូនដែលមានលរខែណ្ឌ ែូចតគៅ ។ ែី
មាន ជីជាតិ គៅដរបររបភពេឹរឃ្លល តឆ្ងៃ យពីចាំារ នសៃឯគេៀត វាលស្សឡោះមាន 
ពនលឺរេប់រាន់ ។ គេរតូវភជួរ ឫគរៀបែីគ្ោះឱ្យផុសលអគរ ើសយរគមម គចញហាល ែី
ឱ្យសៃួត វាយបាំដបរ ែីឱ្យម ត់លអ គហើយបាចរាំគបារសចាំនួន ២៥០រាម គលើនផៃែី 
២០ម២ គរាយមរ គលើររងឱ្យបានែៃស់េឺេេឹង ១ម បគណោ យ ១០ម រាំពស់ពី 
១៥-២០ សម រតូវយរជី ១៥.១៥.១៥ ចាំនួន ១៥០ រាម គៅបាចពីគលើ គហើយ
រាស់លប់ជីគ្ោះឱ្យ។ 
 

ពីភជួរគហើយគេរតូវហាលែីគ្ោះរយៈគពល ២គៅ៣នងៃ រាស់បាំដបរែីឱ្យលអិត គេើប
ភជួរ ដរបែី គលើរេី២ គរាយពីភជួរគហើយ រតូវហាលែីគ្ោះ ឱ្យសៃតួលអ គែើមបឱី្យគមម  
ឬ សតវលអិតចនរងង្កប់ ប ុដនោចាំគ ោះែី ដែលរងវោះជាតិរាំគបារ គេបាចរាំគបារចាំនួន 
២៥០ គៅ៣៥០ េ.ររ/ហ.ត គហើយរាស់លប់គៅរនុងែី។ គេភជួរនឹងរាស់ចាំនួន ២-
៣ គលើរឱ្យ បានគរៅ និងឱ្យលអិតធា្ឱ្យមានបនៃុរែយល់រេប់រាន់ និងឱ្យេឹរ
រជាបបានលអររាសាំគណ្ើ មែីបានយូរ។ ជាេូគៅារគរៀបចាំែីសាំរាប់ែាំណាំបដនល េឺ
ែីសៃួត និងមានរបភពរេប់រាន់គែើមបីគស្សាចស្សព ។ 

 



 

ទាាំងយប់ ទាាំងនងៃគលើរដលងដតគពលគភលៀង គេើបរេបេាំរប ារ រពីគលើ ។ គរាយ
ពី ផាាំរយៈគពល ១០-១២នងៃ អាចដាំបាន ។  

៤- ារដាំែុោះនសៃគាោ ប  

គែើមបីារដាំែុោះែាំណាំនសៃគាោ បបានលអ ែាំបូងរតវូគលើររងជាមុនសិន។ គេ
គលើរ រងឱ្យបានរាំពស់ ពី ១៥-២០ស.ម េេឹង ១០០ស.ម បគណោ យ ១០-១៥ម 
រនុងររណី្ែីមានជាំរាល គេេួរដតគលើររងេេឹងជាំរាលរបស់ែីគរាយមរគេៀតគេ
រាស់គដយរ្ស់នែយរគមម គចញ និងពរង្កបរងគសមើលអ គេើបគេាប់រគដោ គៅ
គលើរងជា២ជួរ ចគ ល្ ោះ ។ 

 

រប់គៅរនុងែី (ហាមគរបើជីលាមរសតវ មិនទាន់ពុរ ) គរាយមរគេៀតយរថ្ន ាំ
របគភេ Furadan ២០ រាម និងរបគភេថ្ន ាំផេតិគ ម្ ោះ Mancozeb ឬ Orthocide 

ចាំនួន ១៥ រាម គៅបាចគលើថ្ន លគ្ោះ គេើបគេសាបរាប់នសៃគៅរនុងថ្ន ល
គដយគរបើេាំងន់ រាប់ចាំនួន ៧-១០រាមគលើនផៃែី១០ម២គែើមបីដាំគលើនផៃែី ១ ហ.ត 
គេរតូវគរបើរាប់ពូជចាំនួន ៣០០-៣៥០រាម ។ គរាយពីសាបគហើយរតវូយររាំ
គេចចាំគបើងសៃួតាត់ ឱ្យែលីៗបាចពីគលើឱ្យរាស់គហើយគស្សាចឱ្យគជាេ គហើយរេប
សាំណញ់ពណ៌្គមម ររឡាញឹរឱ្យជិត ារ ររុាំឱ្យពពួរសតវលអិតចូលបាំផ្លល ញ
គែើមបីឱ្យរូននសៃែុោះលអគេចាប់គផោើមែរ គមម និងែររ ាំលស់រូននសៃគចញឱ្យរគងវើល
គរាយពីសាបរយៈ គពល ៨-១០នងៃ គហើយ គស្សាចបាំប នជី Urea ៤៦% គដយ
គរបើរាំរតិ ១សាល បរ បាយ លាយេឹរ ២០លីរត ឱ្យគជាេគហើយគស្សាចេឹរធមមា
ាមគរាយ។ គរាយមរគេៀតរូននសៃអាយុ ១៨-២០ នងៃ គេគស្សាចជីបាំប នគដយ
គរបើរបគភេ ៤៦% ែដែលរាំរតិ១ សាល បរ យ Urea (១០-១៥រាម) លាយេឹរ 
១៥-២០លីរត គស្សាចឱ្យគជាេ និងគស្សាចេឹរធមមា ាមគរាយ ។ អនុវតោាម
វធីិគនោះរយៈគពល ២៥-២៨ នងៃ គេអាចែររូននសៃយរគៅដាំ ប ុដនោមុននឹងយរគៅ
រយៈគពល ២នងៃ គេផ្លអ រារគស្សាចេឹរឱ្យរូននសៃធន់រទាាំ និងាររងវោះេឹរ និងរាំ
គៅនងៃែល់គពលគរៀបែររតូវគស្សាចេឹរឱ្យគជាេគេើបគេែរ រូនយរគៅដាំ េឺវា
មានសនលឹរ៣-៤ រាំពស់ ៨-១០សម។ ចាំគ ោះវធីិផាាំរូនវញិគេ ែររូននសៃមាន
អាយុ ១៤-១៦នងៃ មានសនលឹរ២ េឺគេផាាំរនុងរគ ៃ្ ង ឫគសាង គដយរនុងគ្ោះ
មានលាយជីគផោះអង្កា ម និងជីធមមជាតិផុសលអគរាយពីផាាំរនុងរគ ៃ្ ង គហើយ
គស្សាចេឹរគជាេ និងរេបគពលនងៃ រយៈគពល ២នងៃ គេើបដលង រេប េឺគបើរចាំហ 



 

ែាំណាំអាំបូរនសៃរតូវារេឹរជារបចាាំប ុដនោវាមិនរតូវារសាំគណ្ើ មែីែៃស់គពរគ្ោះគេ
ជាមធយមចគ ល្ ោះពី ៨០-៨៥% មធយមរបចាាំនងៃ ។ គេគស្សាចេឹរបានគរចើនវធីិ េឺ
គស្សាចគដយគបា ត រពឹរ និងលាៃ ច គលើនផៃែី ១៥ម២ រនុង១ នងៃ ជាមធយមពី ៧០-
៨០ លីរត ។ ចាំគ ោះារគស្សាចគដយឧបររណ៍្មា សីុនេាំគនើប ១ នងៃ គេបាញ់មោង
ជា ពិគសសគៅគពលលាៃ ចជាារលអ ។ ចាំគ ោះារគស្សាចគដយបញ្ចូ លផ្លៃ ល់គេ
គធវើគឡើងគលើរបគភេែីរាបគសមើ និង ែាំណរ់ាលនសៃគាោ បរចួគហើយ។ ែាំណាំគនោះ
រតូវារេឹរខាល ាំងរនុងែាំណរ់ាលគរាយដាំ៤៥-៥០នងៃ ។  

៦-ាររជាំរជយួែី  

 

ជួរ ៧០សម គ ល្ ោះរគដោ េឺ ៥០-៦០សម ប ៃ្ ប់មរយរជីេីមីរបគភេ ១៥.១៥.១៥ 
ឬ (១៨ . ៤៦ . ០ )ចាំនួន ២០០េររ ជីលាមរសតវ ឬរាំប ុសោិ៍ចាំនួន ១៥-២០គាន 
និង គរាយថ្ន ាំរបគភេ Furadan ចាំនួន ១០ េ.ររ រនុងនផៃែី ១ហ.ត គហើយរជាំលាយ
បញ្ចូ លាន គេើប យររូនមរដាំ ។ រូននសៃគាោ បមុននឹងយរគៅដាំរតូវគស្សាចេឹរ
ឱ្យគជាេជាមុន ១េុមៃ ១គែើម គេដាំគៅគពលនងៃរគសៀល ដាំគហើយភាល មរតវូគស្សាច
េឹរឱ្យគជាេ។ គេបនោារគស្សាចេឹររនុង១នងៃ ៣ គលើរ រពឹរ នងៃរតង់ និងលាៃ ចរ
យៈគពល ២នងៃ ។  
៥-ារគស្សាចស្សព

 



 

ែាំណាំនសៃគាោ បរតូវារជីយា ងខាល ាំងជាងែាំណាំនសៃឯគេៀត ។ រនុងែាំណរ់ាល 
គៅតូចវារតូវារធាតុអាសូត (N)គរចើនគែើមបីែុោះលូតលាស់េាំហាំសលឹរ និងចាំនួន 
សលឹររពមទាាំងពនលូតគែើមពិគសសេឺែាំណាំមានពណ៌្នបតងែចី ។ ចាំគ ោះធាតុ ផូសវរ ័
(P) ែាំណាំ រតវូារជាបគណ្ោើ រៗចាប់ាាំងពីដាំ រហូតែល់របមូលផល េឺគធវើឱ្យសលឹរ
រាស់ គែើមធាំ រងឹមាាំ ពរងីររបពនធ័ឫស ឱ្យរតឹដតសរមមគែើមបីារែឹរជញ្ជូ នសារ
ធាតុេឹរ និងដរ  គផេងៗ ។ 

- មុនគពលដាំេឺរទាប់បាត Basal ជីធមមជាតិ និង១៥-២៥គាន ជី
១៥.១៥.១៥ ចាំនួន ២០០ េ.ររ/ហ.ត  

-  គរាយពីដាំរយៈគពល ៥ - ៧ នងៃ គេគស្សាចជីអ ុយគរ   ៤៦ % ចាំនួន ៤០
េររ គដយលាយជាមួយេឹរគស្សាចជុាំវញិ េល់គហើយគស្សាចេឹរលាងាម
គរាយជាធមមា។  

- គរាយគពលដាំរយៈគពល ១៨-២០នងៃ គេគរបើជី ១៥.១៥.១៥ ចាំនួន 
២០០ េ.ររ លាយជាមួយជីអ ុយគរ   ៤៦% ចាំនួន៧០-៨០េររ និងជី Potasium 

៦០% ចាំនួន១០០េររ លាយជាមួយាន គហើយដរ់គៅាមចគ ល្ ោះេុមៃ នឹងលុបែី
ឱ្យជិតគហើយគស្សាច េឹរឱ្យគជាេ ។ 

- គរាយដាំរយៈគពល ៣០-៣៥ នងៃ រតូវដរ់ជីបាំប នរបគភេអ ុយគរ   ៤៦% 
ចាំនួន ៥០-៦០េររ រនុង ១ហត គដយលាយេឹរគស្សាចឬដរ់ាមចគ ល្ ោះេុមៃ
គរាម សលឹរគស្សាច ឬបញ្ចូ លេឹរភាល ម ។  
 - គរាយដាំរយៈគព ៤៥-៥០ នងៃ រតូវដរ់ជីជាគលើរចុងគរាយ 
 

ាររជាំរជួយែីពូនេល់ មានគាលបាំណ្ងយា ងសាំខាន់ េឺ គធវើឱ្យែីធូរែយល់ គចញ
ចូលរពមទាាំងររាសាំគណ្ើ មបានយូរ ាររជាបេឹរបានរហ័សបនថយារែុោះគមម  ។ 
មុនគពលរជាំែីគេរតវូផ្លអ រារគស្សាចេឹរចាំនួន ១នងៃមុន គហើយរជាំរជួយែីឱ្យផុស 
និងប ៃ្ ប់មរហាលែីគ្ោះមួយនងៃគេៀត គែើមបឱី្យគមម ង្កប់គរាយមរគេើបគេ 
គស្សាចេឹរគអាយគជាេខាល ាំង។ ាររជាំរជួយែីគេគធវើគឡើងជា ២គលើរ េឺគលើរេី ១ 
ចាំនួន ១០-១៥នងៃ គរាយដាំនិងគលើរេី២ េឺ ៣៥-៤០នងៃគរាយដាំ គរាយមរ
គេៀត គេមិនរជាំរជួយែីគឡើយេឺរាន់ដតសាំអាតគមម ប ុគណណ ោះារ រារដច់ឬស
របស់នសៃគធវើឱ្យនសៃពនារគពលគាោ ប ។  

៧-ារគរបើរបាស់ជី

 



 

 

គាោ បាមស្សទាប់ៗ គហើយេន់។  
- ររមុវរីសុ គធវើឱ្យរញួសលឹរដលងលូតលាស់ វាបណោ លមរពីពួរនច 

គរាមបាំផ្លល ញ ។  
២- វធិានារារ រ និងរាំចាត់ជាំងឺ ជាំងឺផេតិ៖ បនថយារគស្សាចេឹរនិង 

គស្សាចេឹរនិងគស្សាចជីអាសូត េុរែីឱ្យសៃតួែរគមម គអាយសាអ តបាចរាំគបាររតង់
រដនលងគរើត និងយរថ្ន ាំផេតិ ែូចជាOrthocide/ Zineb/ Mancozeb ចាំនួន ២០
រាម លាយេឹរ ១៥លីរត បាញ់ារ រគៅគពលគ ើញមានសញ្ញា គលើសលឹរមុន
គពលជាំងឺគនោះររីរាលដល។ 

គដយគរបើរបគភេជី ១៥.១៥.១៥ ចាំនួន ១០០េ.ររ លាយជាមួយជីអ ុយគរ   ៤៦% 
ចាំនួន ៨០េ.ររ និងជីប ូាសយូមចាំនួន ៥០េ.ររ គហើយដរ់ាមចគ ល្ ោះជួរនសៃ 
ប ៃ្ ប់មរគស្សាចឬ បញ្ចូ លេឹរភាល ម ។  

III.  ជាំងឺ និងវិធានការការពារ  

១-អាំពីជាំងឺសាំខាន់ៗ  

- ជាំងឺពរឫសៈ ជាេូគៅគេរបេោះគ ើញជាំងឺគនោះដតងដតគរើតគៅគលើឫសគធវើ 

ឱ្យពរនិងរញួ សលឹរពណ៌្គលឿងដផនរខាងគរាម គហើយេុាំរជុោះសលឹររនុងែាំណរ់

ាលនសៃគាោ ប និងរាំពុងគាោ ប ជាំងឺគនោះររីរាលដលពីគែើម១គៅគែើម១ គដយ

សារេឹរយា ងឆ្ងប់រហ័ស វាសថិតគៅរនុងររុមជាំងឺផេតិ គេែរគែើមគ្ោះគចញគហើយ

រជាំែីហាលឱ្យសៃួត រតង់រដនលងគរើត និងបាចរាំគបារេុរគចាល ។  

- ជាំងឺរលួយឫសៈ គធវើឱ្យគលឿងសលឹរគរាយមរគែើមទាាំងគ្ោះស្សគ ន

គរាយ មរឫសគឡើងេន់រលួយដរបពណ៌្គៅជាគមម  នសៃគាោ បមិនអាចលូត

លាស់បានគឡើយវា បាំផ្លល ញរេប់ែាំណរ់ាលលូតលាស់។គរៅពីគនោះគៅមានជាំងឺ

ជាគរចើនគេៀតគៅរនុងររមុ ជាំងឺផេតិែូចជា Altermaria leaf spot/ Downy 

Mildew spot,White mold ដតងដត បាំផ្លល ញរេប់ែាំណរ់ាលលូតលាស់ ។ 
- ររមុជាំងឺបារ់គតរ ី Bacterial Diseases មានជាំងឺ Soft rot, Black rot 

បណោ លមរពីគមគរាេ Xanthomonas ភាេគរចើនគធវើឱ្យរលួយបណ្ោូ លនសៃ និង
រលាររនុងរលា 
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ារគរបើរបាស់ថ្ន ាំរបគភេែូចជា B.T េឺ Bacilus Thuringiensis មាន zondor 
vita-gro, Dielfin, Bacillus គដយលាយជាមួយ និងថ្ន ាំេីមីពុលែូចជា 
Sumicidine, Sum-ithion, Me គរបើរាំរតិ ១,៥ លីរត - ២លីរត/ហត  Viphos 

Pegasuss Atobron  Vertimex។ 

២- ែងាូវហវងូគ ម្ ោះ  Spodoptera SP វាដតងដតសីុបាំផ្លល ញែាំណាំនសៃគាោ ប 
រេប់ែាំណរ់ាលលូតលាស់គធវើឱ្យនសៃគាោ បរតូវែូចខាតទាាំងស្សងុ ។ លរខណ្ៈ 

 

ជាំងឺបារ់គតរៈី បនថយារគស្សាចេឹរ ែរគែើមគរើតជាំងឹគចញ បោូរមុែែាំណាំផ្លអ  
ារ ែុោះែុតសាំលាប់គមគរាេែីថ្ន លបណ្ោុ ោះ ។  

- ររុមជាំងឺវរីសុៈ បាញ់ថ្ន ាំសាំលាប់ពួរនច មមាច និង រេីព និងែរគែើម
ទាាំងគ្ោះគចាល និង គរជើសគរ ើសពូជធន់ ។  
IV. អាំពីសត្វល្អិត្ចង្រង និង ការការពារ  

១- ែងាូវគយាលគទាងៈ ែងាូវរបគភេគនោះដតងដតបាំផ្លល ញគលើរបគភេែាំណាំ
អាំបូរនសៃរេប់របគភេវាមានអាយុាលែលីពីពងរហូតែល់គមអាំគៅ ចាំនួនដត ១២-
១៦នងៃ ប ុគណណ ោះសីុបរជាលិាររុខជាតិពីដផនរខាងគរាមគធវើឱ្យនសៃគាោ បដលងែុោះ
លូតលាស់បាន ។ គែើមបាីរ រែងាូវរបគភេគនោះេឺគេចាប់គផោើមដាំគៅចុងរែូវគភលៀង
ពិគសសពីដែ ១០-១១ គែើមបឱី្យនសៃគាោ បជាប់ រនុងដែ ១២ ជារែូវដែលែងាូវគយាល
គទាងបាំផ្លល ញមិនធៃន់ធៃរ ។ មា ងគេៀតគេសាបរូននសៃគៅរនុងផៃោះសាំណញ់ 
ារ ររូននសៃមិនឱ្យ មានែងាូវគនោះចូលសីុ គធវើឱ្យនសៃអាចលូតលាស់គលឿន ។ 
ចាំគ ោះរមមវធីិ IPM គេចិញ្ច ឹម សតវមានរបគយាជន៍ឱ្យាមរាំចាត់ែងាូវគយាលគទាង
ាមរបពនធ័ Biology Cal Control េឺសតវគ ម្ ោះ Cotesia Plutellae និង 

Microplits Plutellae សតវឱ្មា ល់ពីររបគភេគនោះ ដតងដតរតូវារែងាូវគយាលគទាង 
គែើមបីបគងាើតរូនគៅរបស់វា ។  

ារសាំអាតគមម  គរជើសគរ ើសរែូវដាំលាយជាមួយ ែាំណាំឯគេៀត ារគរបើ

របាស់ពូជធន់ ជាវធិានារដែលអាចគរជើសយរបាន វធិានារណ៍្ ចុងគរាយេឺ  
ដណ្ន ។ គេាត់គដយររាសនលឹរគែៀវ ពេធ័ជុាំវញិគាោ បចាំនួន ៣-៤ សនលឹរ គែើមប ី
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ររាេុរបានយូរ និងធា្ារែឹរជញ្ជូ នគៅាន់េីឆ្ងៃ យៗគៅ របគេសរមៃុជាេិនន
ផលមធយម ចគ ល្ ោះពី ២៥-៣០ គាន/ហ.ត ។ 

 

ពិគសសរបស់វាេឺវាញាស់ទាាំងហវូងៗ ចាប់ពីពងគៅែល់ គមអាំគៅមានអាយុ ៤២

នងៃ ារ រាំចាត់មានរបសិេធិភាពេឺគពលវាគេើបញាស់ ។  

៣- ែងាូវសីុរាំពូលនសៃគ ម្ ោះ Cabbage Webworm វាសីុដតរាំពូលែចីៗ ។  
៤- សតវទាេូ Striped flea beetle leaf វាសីុគដយចារ់េាំលុោះសលឹរ ឱ្យធលុោះ េុោះៗ 
គពលវាគេើបនឹង ញាស់គៅរនុងែីរូនែងាូវរបស់វាដតងសីុឫសនសៃ គធវើឱ្យនសៃ គញាម
ស្សគ ន គេបាចមុនគពលដាំ ឬគរាយដាំរយៈ គពលមួយអាេិតយគ ម្ ោះថ្ន ាំ 
Furadun ៣H និង ៥H រាំចាត់ែងាូវរបស់វាគៅតូចៗ ។ គរៅពីគ្ោះគេបាញ់ថ្ន ាំែូច
ជា ែងាូវគយាលគទាងដែរដតមិនបាញ់ថ្ន ាំរបគភេBTគៅគលើែងាូវ Spodoptera 

Cabbage Webworm ឬFleabeetleគេ។  
ាររាំចាត់ាមវធីិសាស្ដសោ គរេរតសាស្ដសោ ៖អាចជួយឱ្យារដាំែុោះលូតលាស់ 

បានលអរបគសើរ ។  

V. ការរបមូល្ផល្  

ាររបមូលផល រតូវគធវើគឡើងគៅាមរបគភេពូជ ពូជធៃន់មានអាយុាល 

ពី ៩០-១១០នងៃ គរាយដាំពូជរណោ លេឺ ៨០-៩០នងៃ ពូជស្សាលពី ៦៥-៧០នងៃ 

ប ុដនោារដាំគៅរបគេសរមៃុជា សមស្សបេឺពូជ៨០-៩០នងៃ េឺពូជ KK Cross និង 

Rareball មុនគពលរបមូលផលគេផ្លអ រារគស្សាចេឹររយៈគពល ៥-៧នងៃ គែើមបី

នសៃគាោ បរតឹ៕ 
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