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១. សា  នភា ពដំណា ំ  ត   ទសកម្ព ុជា   
 ដំណា ំ  ត  ូវបា នគសា្គ  ល់ចា ប់តា ំងពីសតវត្យ រ៍ទី១៧   យដើមឡើយ
គបា នដា ំលើផ្ទ ដីតូចៗ ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា   ស   ប់ជា អា ហា របន្ថ ម លើអា ហា រមូល
ដា  ន។  ឆា  ំ១៩១០  យមា នកា រ  មូលទិញពី  ទសបា រា ំង ស   ប់ធ្វ ើជា ចំណី
សត្វ  ធ្វ ើឱ្យ ផ្ទ ដីដា ំដុះដំណា ំ  ត  ូវបា នព  ីកជា បន្ត បនា  ប់ រហូតដល់ពលបច្ច ុប្ប ន្ន 
នះ គបា នចា ត់ថា  ក់  តជា   ប់ធញ្ញ ជា តិទីពីរ មា នសា រៈសំខា ន់បំផុតបនា  ប់ពីដំណា ំ

 វូ។ 
 ទិន្ន ផល  ត  ូវបា នកើនឡើងជា លំដា ប់ ក្ន ុងអំឡុងពល៥ ឆា  ំចុងក  យ
នះ។  ឆា  ២ំ០០៦ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ បា នធ្វ ើកា រប៉ា ន់  មា ណ
ថា  ផ្ទ ដីដលបា នដា ដុំះដំណា ំ  តមា នចំនួន១០៨.៨៦៣ ហិកតា ទទួលបា នទិន្ន ផល 
៣,០៤  ន/ហិកតា  និងបា នថយចុះបន្ត ចិបន្ទ ចួ  យសា ដី  វូបា ន  ើ   ស់ស   ប់
ដំណា ំ រុក្ខ កម្ម  ដលមា នតម្ល ខ្ព ស់ជា ង។
 បច្ច បុ្ប ន្ន ផ្ទ ដីដា ដុំះដំណា ំ  ត  ចា ឆំា  មំា នចំនួន២០០,០០០ ហិកតា /ឆា   ំ និង
ទទួលបា នទិន្ន ផលលើសពី៤  ន/ហិកតា   បើ  ៀបធៀបជា មួយ  ទសជិតខា ង
ទិន្ន ផល  ត   ទសកម្ព ុជា  មា នក  ិតទា បជា ងតបន្ត ិចបន្ទ ួចតប៉ុ   ះ  យ
សា រតមិនមា នបច្ច ទស  ប់   ន់ ខ្វ ះសមា  រ និង   ប់ពូជមិនមា នគុណភា ព ។ 
 តម្ល  តតងមា នកា រកើនឡើង  ជា ក់ស្ត ងក្ន ុងឆា  ំ២០០៨   តមា នតម្ល  
១២០ ដុលា  រ/  ន និង បា នកើនឡើងដល់៣៤០ ដុលា  រ/  ន  ឆា  ំ២០១២ ។
២. សា រៈ   ជន៍នដំណា ំ  ត
  តមា នលក្ខ ណៈពិសសផ្ស ងៗពីគា   ហើយអា ចកច្ន ជា ផលិតផល  ើន
បប  តា មត  វូកា រ។   ទសកម្ព ជុា  កសិករដា ំ  ត ដើម្ប ីកច្ន ធ្វ ើចំណីសត្វ  និង
បរិ  គជា អា ហា របន្ថ ម លើអា ហា រមូលដា  ន ដូចជា  ដុត   រ អា ងំ លីញ ឆា រ អន្ល ក់
ស   ប់ស្ន ៀត និងកច្ន ជា ម    ត នំ  ត មិនតប៉   ះផលិតផល  ត  វូបា ន
ផលិតជា អា ហា រកប៉ុង ស   ប់ទុកបរិ  គក្ន ុងរយៈពលវង និងធ្វ ើកា រនា ំចញ  
ក   ទសផងដរ។

០១



 លើសពីនះទៀត  ត  វូគយក  ធ្វ ើជា វត្ថ ធុា តុដើមស   ប់  ងចក  ដូច
ជា ដើម ឬស្ន លូអា ចធ្វ ើជា ក ដា ស់ ខ្ស  ឬដុត ។ ចំ  ះ   ប់  តគអា ចយក  កិនធ្វ ើ
ជា ចំណីសត្វ  និងកិនជា ម   ធ្វ ើកវស្អ តិ  ឿងតម   ញសា បូ៊ ច   ញ់យកជា តិ  តូអុីន
និងអា មីដុងស   ប់ធ្វ ើឱសថ កច្ន ធ្វ ើជា នំបុ័ង   ងឆា  ទឹកសរូ៉  សា រធា តុអតា ណុល
ជា ដើម។ល។
  ត  វូបា នគបរិ  គជា អា ហា រ  ចា ថំ្ង ផងដរ ស   ប់  ទសមួយចំនួន

 លើពិភព  ក   ះថា  ក្ន ងុ   ប់មា នផ្ទ កុ   យសា រធា តុផ្ស ងៗដូចជា ជា តិទឹក 
១០.៨% ជា តិ  តួអុីន ១០% ជា តិ   ង ៤.៣% ជា តិកា បូអុី   ត ៧៣.៤% ជា តិរ៉ 
១.៤%។
៣. លក្ខ ណៈរូបសា ្ត  នដំណា ំ  តផ្អ ម

០២

ក.  ព័ន្ធ ឫស (Root System)
  តជា រុក្ខ ជា តិគា  នឫសកវ  ល
គឺមា នតឫសរយា ង មា នលក្ខ ណៈជា សរស
ឆា  រៗ  ហើយឫសអា ចលូតលា ស់  អា  ័យ

 យលក្ខ ខណ ក្ស  បរិសា  ន និងអា កា ស
ធា តុ។
  ព័ន្ធ ឫសនដំណា ំ  តចកចញ



ជា ៣  ភទៈ ឫសពន្ល ក ឫសរយា ង និងឫស   ង។
ខ. ដងដីម (Stem)
ដើម  តជា ធម្ម តា មា នកម្ព ស់   

 លួពី១ម៉     ៣,៦ម៉  ។ លក្ខ ណៈ
កម្ព ស់ដើមនះ អា  យ័  តា មលក្ខ ខណ 
អា កា សធា តុ ដី និងពូជ  មទា ងំ  លើដង
ដើមផងដរ រួមមា ន ថា  ងំ និងច   ះថា  ងំ។ 

 លើថា  ំងផ្ន កខា ងក  ម នដើមមា ន
២-៥ ថា  ងំ អា ចមា នដុះឫសរយា ង និងឫស

  ង។  លើថា  ងំមា នស្ល កឹ ស្ន ៀត និង  ក្ន ងុដើម  តមា នបំពញ  យជា លិកា 
ទន់   ត។

គ. ស្ល កឹ (Leaf)
ស្ល ឹកដុះចញពីថា  ំង ហើយឆា  ស់

គា  មា នរា ង  វង  ចួចុង និងមា ន  នុង
 ចំកណា្ខ  ល តា មប ្ខ  យស្ល កឹ។ ស្ល កឹ

មា ន  វងពី ៣០-១៣០ ស.ម ហើយក្ន ុង
១ដើម មា នស្ល កឹជា មធ្យ មពី១២-១៨ ស្ល កឹ 
ហើយវា អា ច    ួល អា  ័យ  តា ម
ពូជ និងបច្ច កទសដា ំដុះ។
 ស្ល កឹចកចញជា ៤ ផ្ន កៈ  ទប
ស្ល កឹ អណា្ខ  តស្ល កឹ តួស្ល កឹ និង  នុងស្ល កឹ។

ឃ. ផា្ក   (Flower)
 ដំណា ំ  ត ជា  ភទរុក្ខ ជា តិ ដលមា នផា្ក   ដើមតមួយ ប៉ុន្ត ផា្ក  ញី និងផា្ក  
ផា្ក    ល ស្ថ ិត  ទីតា ំងផ្ស ងគា   ហើយផា្ក    ល ស្ថ ិត  ផ្ន កខា ងចុងនដើម ជា 

០៣



 ភទផា្ក  កញ្ច ុ ំ ដលមា នមកផា្ក  តូចៗ
ជា  ើន ស្ថ ិត  ព័ទ្ធ ជុំវិញអក្ស ផា្ក  ។ ផា្ក  

  ល ចកចញជា ៣ ផ្ន កៈ ទងកស
  ល សំបក និងថង់លម្អ ង។ 

 ចំ  ះផា្ក  ញី ស្ថ តិ  ផ្ន កកណា្ខ  ល
ដលសំបកព័ទ្ធ ជំុវិញ  ថា ស្ន ៀត  ត។
គសមា្គ  ល់ផា្ក  ញីនីមួយៗ ចកចញជា ពីរ
ផ្ន កសំខា ន់ៗ គឺអូវុ៉ល និងអស្ទ លី។

 ង. ផ្ល  និង   ប់ (Seed)
 ផ្ល  ត ជា ទូ  ស្ថ ិត  ចំកណា្ខ  លដើម មា នចំនួនផ្ល ពី១-២ ផ្ល ។ ផ្ល  ប
ដណ្ណ ប់   យ  បកជា  ើន  ទា ប់។ ចំនួនជួរន   ប់ក្ន ុងផ្ល មា នពីរ ៨-២៤ ជួរ 
និងអា ច  ើនជា ងនះ ហើយក្ន ុងផ្ល នីមួយៗមា ន   ប់ពី៣០០-៩០០   ប់តំរៀបជា 
ជួរព័ទ្ធ ជុំវិញស្ន ូល។ ចំណកផ្ល  តមា ន  វងពី ១៥-២៥ ស.ម និងពណ៌របស់   ប់
មា ន ស ក ហម សា  យ និងលឿង  លត អា  យ័  តា ម  ភទពូជនីមួយៗ។
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៤. ត  វូកា របរិសា  នរបស់ដំណា ំ  តផ្អ ម
 ៤.១ កតា  ដី
 ដំណា ំ  តអា ចដុះលូតលា ស់  លើដីដលមា ន pH ពី ៥.៥   ៨ ត pH 
ដលសម  បស   ប់ដំណា ំ  តផ្អ មគឺច   ះពី ៦   ៧។  
 ៤.២ សំណើម
 សំណើមដលសម  ប ស   ប់ឱ្យ   ប់  ត ដុះពន្ល កបា ន ល្អ  ក  តិសំណើម
អា ចពី២៥-៦០ភា គរយ។
 ៤.៣ សីតុណ ភា ព
 សីតុណ ភា ពសម  ប ស   ប់កា រដុះលូតលា ស់  របស់ដំណា ំ  តផ្អ មគិត
ជា មធ្យ មគឺ ២២ អង   ស។
 ៤.៤ កតា  ពន្ល ឺ
 ដំណា ំ  តជា ដំណា មួំយ  ភទដល  វូកា រពន្ល ជឺា ចា បំា ច់ ជា ពិសសដំណា ក់
កា លលូតលា ស់មុនពលចញផា្ក  ។ ដើម្ប ីឱ្យ ដំណា ំ  តដុះលូតលា ស់បា នល្អ  និង
ទទួលបា ន ទិន្ន ផលខ្ព ស់គឺ  ពលចញផា្ក   វូមា នរយៈពលថ្ង វង១២-១៤  ៉ងក្ន ងុ
មួយថ្ង  រយៈពលនះអា ចធា នា បា ននូវគុណភា ពក្ន ងុកា របង្ក ើតផា្ក   ផ្ល ។
 ៤.៥ កតា  ខ្យ ល់
 ខ្យ ល់មា នទំនា ក់ទំនងជិតស្ន ិត ជា មួយកា រដុះលូតលា ស់របស់ដំណា ំ  តបើ
ខ្យ ល់បក់ខា  ំងបណា្ខ  លឱ្យ ហួតទឹកពីក្ន ុងដី និងពីក្ន ុងដើម ហើយអា ចបណា្ខ  លឱ្យ ដើម

 តដួល។ ពលខ្យ ល់បក់ក្ន ងុល្ប ឿនមធ្យ ម បង្ក លក្ខ ណៈងា យ  លួដល់ដំណើរកា រ
បងា្ក  ត់លំអងផា្ក    ល និងផា្ក  ញី។ បើខ្យ ល់មា នចំហា យ    និងស្ង តួអា ចបណា្ខ  លឱ្យ 
ខូចដំណើរកា របងា្ក  ត់រវា ងផា្ក    ល និងផា្ក  ញី ។ 
 ៤.៦ កតា  ទឹក
 ទឹកមា នទំនា ក់ទំនងយ៉ា ងជិតស្ន តិជា មួយសា រធា តុចិញ្ច មឹ  លើដំណា ំ  ត 
និង  ក្ន ងុដី។ សំណើមដលសម  បស   ប់ដំណា ំ  តគឺ ៦០-៧០ ភា គរយ  
ក្ន ងុដី។ តា មកា រពិ  ធន៍បា នឱ្យ ដឹងថា  ដើម្ប ីទទួលបា នទិន្ន ផល ៥  នក្ន ងុ១ហិកតា  
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ដំណា ំ  ត  វូកា រទឹក  មា ណជា  ៣០០០ ម៉  គូប។
៥. បច្ច កទសដា ដុំះដំណា ំ  តផ្អ ម
 ៥.១ រដូវកា លដា ដុំះ
 រដូវវស   
 - ចា ប់ដា ំពីចុងខមសា  ដល់ពា ក់កណា្ខ  លខឧសភា  និង  មូលផល  ដើម
ខសីហា  ចំ  ះដី  តា មតំបន់ដងទន្ល ។
 - ចា ប់ដា ំពីខឧសភា  ដល់ខកក្ក ដា  និង  មូលផល  ដើមខសីហា ដល់ 
ដើមខតុលា ចំ  ះតំបន់ដីក ហម។
 រដូវ   ងំ 
 ចា ប់ដា ពីំរដូវទឹកស  ក គឺចា ប់ពីខវិច្ជ កិា  ដល់ខមករា  ហើយកា រ  មូលផល
អា ចធ្វ ើ  បា ន  ដើមខកុម្ភ ៈ និងដើមខមសា ។
 ៥.២ កា រ េ ើសរីសពូជ 
     ប់ពូជសុទ្ធ  ផ្ត ល់ទិន្ន ផលខ្ព ស់
     ប់ពូជស្ង តួល្អ 
     ប់ពូជល្អ  ដលមា នភា ពសុទ្ធ លើសពី៩៥%
     ប់ពូជដលមា នអា   ដំណុះលើសពី ៨៥%
     ប់ពូជថ្ម  ីមិនទុកយូរ ខ ឆា  ពំក
     ប់ពូជធន់   នឹំងជំងឺ សត្វ ល្អ តិបំផា  ញនិងមិន   ះបក 
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 ៥.៣ កា ររៀបចំដី និងរង
 គ  វូអនុវត្ត កា រភ្ជ រួរា ស់  យ  ង  តា មរដូវកា ល៖
 ក. រដូវទឹកស េ ក ឬ រដូវ េ  ងំ
   កា រភ្ជ រួរា ស់  វូចា ប់ផ្ត ើមធ្វ ើ  ក  យពលទឹក  កចុះអស់ពីចមា្ក  រ និងដី
មា នសភា ព  ស់ទឹកល្អ  
    វូហា លដីក្ន ងុរយៈពលខ្ល  ីគឺ  មា ណពី ៥-៧ ថ្ង  
   បនា  ប់ពី៧ ថ្ង មក  វូភ្ជ រួម្ត ងទៀត (ភ្ជ រួលើកទីពីរ)
   កា ររៀបចំដី  ក្ន ុងរដូវ   ំងនះ ធ្វ ើយា៉ ងណា ឱ្យ ដីម៉ត់ល្អ  ដើម្ប ីធា នា រក   
សំណើមក្ន ងុដី   ះក្ន ងុរដូវនះមា នភ្ល ៀងធា  ក់តិចទួចណា ស់ ហើយកា រលូតលា ស់របស់
ដំណា គឺំពឹងផ្អ កទា ងំ  ងុ  លើសំណើមក្ន ងុដី។
 ខ. រដូវវស   
 កា រភ្ជ រួរា ស់ដីក្ន ងុរដូវវស   នះ មា នលក្ខ ណៈខុសពីរដូវ   ងំខ្ល ះ គឺ  វូចា ប់ផ្ត ើម
ធ្វ ើកា រភ្ជ រួរា ស់ ក  យពល  មូលផល  រដូវ   ងំរួច គឺក្ន ងុខមីនា ។ ក្ន ងុរដូវនះ  វូ
ហា លដីឱ្យ បា នយូររយៈពលពី ១- ២ ខគឺដើម្ប ី ៖
    សមា  ប់សត្វ ល្អ តិ ដង្ក វូ ជំងឺ និងបន្ថ យជា តិពុល  ក្ន ងុដី  យកំ  ថ្ង 
    បង្ក ើនបន្ទ កុខ្យ ល់  ក្ន ងុដី បង្ក ភា ពងា យ  លួដល់កា រដកដង្ហ ើមរបស់ឫស
    សមា  ប់    និងជំនួយដល់កា ររំលា យជីធម្ម ជា តិ  ក្ន ងុដី
    ធ្វ ើឱ្យ ដីធូរល្អ  ដើម្ប ីងា យ  ួលក្ន ុងកា រ  ូបយកទឹកភ្ល ៀង  ឬរដូវវស   
និងងា យ  ួលដល់កា រភ្ជ ួររា ស់ជា លើកទី២។
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 ជា ទូ    ូវភ្ជ ួររា ស់ដីឱ្យ ម៉ត់ល្អ  និងហា លដី  លរយៈពល ១០-១៥ថ្ង  ឬ 
២៥-៣០ថ្ង   យមា នជ   ១០ - ២០សង្ទ ម៉ី   ដើម្ប ីឱ្យ ដីមា នសំណីមល្អ 
   ដា ក់ជីធម្ម ជា តិ   ប់បា តចំនួន ២គីឡូក  មក្ន ងុផ្ទ ដី ១ម៉  កា រ៉
   លើកជា រង  យមា នទទឹង ១ ម៉   កម្ព ស់ពី ២០-៣០សង្ទ ម៉ី    រដូវ

  ងំ និងពី៣០-៥០សង្ទ ម៉ី    រដូវវស   និងដា ក់ចំបើងតា មប ្ខ  យរងជា កា រល្អ ។

 ៥.៤ កា រដា ដុំះ  
   មុនដា ំ  វូយក   ប់ពូជ    ទឹំករយៈពល ៤-៦  ៉ង
   រួចយក  លា យជា មួយថា  ំ កា បថនស៍ (Captance) 50 WP  ើក្ន ុង
ក  តិ ៣០០ក  ម លា យជា មួយ   ប់  ត ១០០គីឡូក  ម ដើម្ប ីកា រពា រជំងឺផ្ស ិត។
   ច   ះគុម្ព  ៣០-៥០ សង់ទីម៉    និងច   ះជួរ ៦០-៧៥ សង់ទីម៉   
   ជ    ៣-៥សង់ទីម៉    រដូវវស    និង៥-៨សង់ទីម៉    រដូវ   ងំ
   ១រ ្ខ   ៣   ប់ (ជា កា រល្អ  កសិករគួរតបណ្ណ ះុកូនប  ងុទុកចំនួនពី ២០ 

  ៣០ ភា គរយ ន   ប់ពូជសរុប ដើម្ប ីទុកជួស  រ ្ខ  ណា ដល   ប់មិនដុះ)



ឬដា ជួំស  រ ្ខ   ឬគុម្ព ណា ដលមិនឃើញដុះក  យពលដា រំយៈពល៧-១០ថ្ង ។
ហើយរក   ទុក ២ ដើមក្ន ងុ ១ គុម្ព ។
    ើ   ប់ពូជអស់ ២៥-៣០ គីឡូក  ម ក្ន ងុផ្ទ ដី ១ហិកតា  
៦. កា រថទា ំ  
 ៦.១ កា រ េ ើ េ  ស់ជី
 តា រា ង កា រដា ក់ជី

ចំនួនថ្ង នកា រដា ក់ជី  ភទជី បរិមា ណ កន្ល ងដា ក់ជី
១៥ថ្ង មុនដា ំ ជីធម្ម ជា តិ   ប់បា ត ២គីឡូក  មក្ន ងុផ្ទ ដី 

១ម៉  កា រ៉
កប់ជីកណា្ខ  លរង

៧-១០ថ្ង មុនដា ំ ជី ២០.២០.១៥ 
  ប់បា ត

៥ក  មក្ន ងុ១គុម្ព មួយដើម   ប់បា ត

៧-១០ថ្ង ក  យដា ំ ជីអុ៊យរ៉ ១.៥ក  មក្ន ងុ១គុម្ព ចមា  យ ១-១,៥ តឹក 
ពីគល់

២៨-៣០ថ្ង ក  យដា ំ ជី ២០.២០.១៥ ៥ក  មក្ន ងុ១គុម្ព ចមា  យ ១.៥ - ២.៥
តឹក ពីគល់

៤៨-៥០ថ្ង ក  យដា ំ ជី២០.២០.១៥ និង
ជី ០.០.៦០

១០ក  មក្ន ងុ១គុម្ព ចមា  យ ១.៥ - ២.៥
តឹក ពីគល់

  បនា  ប់ពីដា ១ំ៣-១៤ ឬ ៣៥ - ៣៧ ថ្ង  វូបា ញ់ជីទឹកបំប៉ន

០៩
អា សូត ២០% ផូស្វ រ័ ២០% បូ៉តា ស មូ ១៥% អា សូត ៤៦.៣% 



 ៦.២ កា រធ្វ ើ    ពូនគល់ និង េ  ចទឹក 
    ដក   ឱ្យ បា នទៀងទា ត់
    ធ្វ ើកា រ   យដី ពូនគល់លើកទី១ បនា  ប់ពីដា បំា ន ១៥ថ្ង 
      យដីពូនគល់លើកទី២ បនា  ប់ពីដា បំា ន ៣០ថ្ង 
      ចឬបញ្ច លូទឹកពលឃើញដីចា ប់ផ្ត ើមស្ង តួ

១០

ទីតា ងំ ឬ ចំណុចនកា រដា ក់ជី



៧. ជំងឺ និងសត្វ ល្អ ិតបំផា  ញដំណា ំ  តផ្អ ម
 ៧.១ ជំងឺ
  ក. ជំងឺទំុលឿងស្ល ឹក (Leaf Blight)

១១

ជំងឺទុំលឿងស្ល ឹក
  គស ្ញ   ៖ ស្ល កឹពណ៌លឿង ឆ្ល ងពីដើមមួយ  ដើមមួយតា មខ្យ ល់ និងទឹកភ្ល ៀង 
ហើយវា កើតលឿន  រដូវ  ជា ក់។
 វិធា នកា រ ៖  ើពូជធន់នឹងជំងឺនះ កា ត់ ឬដក  លដើមណា មា នជំងឺ  យដុត
និងកប់ឆា  យពីចមា្ក  រ  ើថា  ំកា រពា រដូចជា  មតា ឡា កសុីល ឬ  ថា  ំព   បា លជំងឺផ្ស ិត 
ផ្ស ងទៀត។
 ខ. ជំងឺរលួយដីម (Phythium Stalk Rot)



១២

  គស ្ញ   ៖ ដើមទា បជា ងធម្ម តា  មា នសា  មជា ំ  ពា ក់កណា្ខ  លដើម ឬ គល់ 
ហើយវា កើតលឿន  រដូវ    ហើយសើម។
 វិធា នកា រ ៖ កា ត់  លដើមណា មា នជំងឺ  យដុត និងកប់ឆា  យពីចមា្ក  រនិង  ើ
ថា  ំកា រពា រដូចជា  មតា ឡា កសុីល ឬ ថា  ំព   បា លជំងឺផ្ស ិត ផ្ស ងទៀត។
 គ. ជំងឺរលា កដំ  ស្ល ឹក ឬដីម (Banded Leaf & Sheath Blight)

  គស ្ញ   ៖
 ជំងឺនះចា ប់ផ្ត ើមដំបូង  លើថា  ំង  យ  កន្ល ងកើតជំងឺមា នលក្ខ ណៈ
ស្ង ួត ក ៀម ហើយវា អា ចរីករា លដា ល  ប់ពលវលា ។
 វិធា នកា រ ៖  ើពូជធន់   ំ កា ត់ស្ល ឹក  កន្ល ងកើតជំងឺ  យដុត ឬកប់ឱ្យ 
ឆា  យពីចមា្ក  រ និង  ើថា  ំកា រពា រដូចជា  បិណូមីល កា បិនដា សុីម ឌីហ្វ ីណូកូណា ហ្ស ូល 
និង ថា  ំកា រពា រជំងឺផ្ស ិតមួយចំនួនទៀត។
 ៧.២ សត្វ ល្អ ិត
  ក. ដង្ក ូវកា ត់ស្ល ឹក (Cut Worm)
  គស ្ញ   ៖
  សុីបំផា  ញស្ល ឹក  និង ផ្ន កនផ្ល  
(សក់  ត)ធ្វ ើឱ្យ  តលូតលា ស់យឺត។ 



១៣

 វិធា នកា រ ៖ កា ត់  លផ្ន កដលបំផា  ញ  យដុត និងកប់ឆា  យពីចមា្ក  រភ្ជ ួរដី
ឱ្យ បា ន     ើអនា  ក់ស្អ ិតថង់ពណ៌លឿង និង  ើថា  ំពុលដូចជា  ក្ល រ៉ា ន   នីលី  ុល
អុីនដុកស   កា ប សុីភឺម  ីន មតូមីល និង ហ្វ ី  ូនីល។
 ខ. ដង្ក ូវកា ត់ដីម Black cutworm (Agritis ipsilon)

  គស ្ញ   ៖
     ដើម  ត  ូវបា នសុីបំផា  ញទា ំង  ុង  ផ្ន កខា ងក  មដី ឬ   ឹមដី 
ជា ពិសសដើម  តក្ន ុងដំណា ក់កា លទើបដុះថ្ម ីៗ និងដំណា ក់កា លលូតលា ស់។  
    លក្ខ ណៈបំផា  ញរបស់ដង្ក ូវកា ត់ដើមគឺវា បំផា  ញដើមរបស់ដំណា ំ   ឹមដី 
ជួនកា លវា កា ត់ដើមដំណា ំជា កំណា ត់ខ្ល ីៗ ហើយទា ញចូល  រន្ធ  របស់វា សុី ឬអា ចសុី
ឫសដំណា ំផងដរ។
 វិធា នកា របងា្ក   ៖ 
    គួរជៀសវា ងកា រដា ដំំណា ំ  ចមា្ក  រដលធា  ប់រងកា របំផា  ញពីដង្ក វូកា ត់ដើម។
     ូវសមា  ត   ក្ន ុងចមា្ក  រ និងតំបន់ជុំវិញឱ្យ បា នសា  ត យា៉ ង  ចណា ស់ 
២  ៣ សបា  ហ៍ មុនពលដា ំដំណា ំ ដើម្ប ីកា ត់បន្ថ យកា រកកើតដង្ក ូវកា ត់ដើម។
     ូវភ្ជ ួរ  ឡប់ហា លដីឱ្យ ស្ង ួតល្អ មុននឹងធ្វ ើកា រដា ំដុះ ធ្វ ើឱ្យ ពងដង្ក ូវនិងដឹក
ឌឿ  ឡប់មកខា ងលើដី  វូនឹងពន្ល ថឺ្ង  ឬជួបនឹងសត្វ រំពា ដូចជា បក្ស ី   ចជា ដើម។
     ូវ  ើសរីសពូជដំណា ំដលមា នលក្ខ ណៈធន់   ំនឹងកា ររា តត   ត។



១៤

    អា ច  ើអនា  ក់ភ្ល ើងទា ក់យកមអំ    ពលយប់  យដា ក់ឱ្យ ឆា  យ
ពីចមា្ក  រ។ 
 វិធា នកា រកមា  ត់
    កមា  ត់  យដ  វូ  មូលយក  កម្ទ ច  លនូវពង និងដង្ក វូក្ន ងុករណី
ចមា្ក  រមា នទំហំតូច។
    អា ចដា ក់អនា  ក់ស្អ ិតដា ក់រា យ  ក្ប រៗគល់ដំណា ំនីមួយៗ។ ពលដង្ក ូវ
ចញមកសុីបំផា  ញដំណា ំ វា នឹងប៉ះជា មួយអនា  ក់ស្អ ិតហើយជា ប់  ទី  ះ។
    ករណីដលអា ចរកបា នគួរ  ើថា  ំផ្ស ំពីរុក្ខ ជា តិ។
    វិធីចុងក  យគឺអា ច  ើវិធា នកា រគីមី  យបា ញ់ថា  មុំនពលដា  ំ និងបា ញ់
ថា  ំពល  លប់ មុនពលដង្ក ូវចញបំផា  ញ។  ភទថា  ំដលអា ច  ើគឺៈ Fipronil, 
Diafenthiuron, Methomyl ។
 គ. ដង្ក ូវហ្វ ូង ឫដង្ក ូវទព័ Army worm (Spodoptera sp)

  គស ្ញ   ៖
      ពលកន្ល ងមួយអស់ចំណីដង្ក ូវទា ំងឡា យអា ចនា ំគា  វា រតា មដីដល
មា នលក្ខ ណៈដូចជា កងទ័ព ដើម្ប ីស្វ ងរកកន្ល ងមា នចំណីថ្ម ីទៀត។  



១៥

    ពងរបស់វា  ូវបា នព   យដា ក់  ជា ប់ៗគា   ហើយ  ក្ន ុងឆា  ំណា ដល
មា នកា របំផា  ញខា  ំង ដង្ក ូវហ្វ ូងនឹងសុីស្ល ឹកដំណា ំអស់យា៉ ងឆា ប់រហ័ស។ 
 វិធា នកា របងា្ក  រ
    ូវដុតបំផា  ញ  លគល់ដំណា ំ កា កសំណល់បនា  ប់ពី  មូលផល និង
សំអា ត    ដើម្ប ីកា ត់ផា  ច់ជ  ក និងចំណីអា ហា រ ធ្វ ើឱ្យ  ជា ករដង្ក ូវហ្វ ូង  ទា ប 

  ះវា អា ចរស់  ក្ន ងុ    គល់ដំណា ដំលសសសល់ និងបន្ត សីុបំផា  ញដំណា ដំល
ទើបនឹងដា ំថ្ម ីទៀត។
     វូភ្ជ រួ  ឡប់ដី  ដើមរដូវដា ដុំះ និងក  យពល  មូលផលដើម្ប ីហា ល
ដី ធ្វ ើឱ្យ ដឹកឌឿ  ឡប់មកខា ងលើដី  ូវនឹងពន្ល ឺថ្ង  ឫជួបនឹងពពួកសត្វ រំពា ដូចជា  បក្ស ី 

  ច ជា ដើម។
     វូបញ្ច លូទឹក  ក្ន ងុចំកា រដលរងកា របំផា  ញដើម្ប ីពន្ល ចិដឹកឌឿ ដង្ក វូហ្វ ងូ 
និងសត្វ ល្អ ិតច   ដលរស់  ក្ន ុងដីផ្ស ងៗទៀត មុនពលរៀបចំដីស   ប់ដា ំដំណា ំ
ថ្ម ីទៀត។
     ូវ  ើសរីស  ើពូជដលមា នលក្ខ ណៈធន់   ំ
    អា ច  ើអនា  ក់អ័រមូ៉នដើម្ប ីកំចា ត់មអំ  ពញវ័យ វា អា ចជួយបងា  ក់ដល់
កា របន្ត ពូជរបស់មអំ   និងដង្ក ូវហ្វ ូង។
 វិធា នកា រកំចា ត់
    អនុវត្ត កា រចា ប់  មូលដង្ក ូវ និងសំបុករបស់វា ដ យក  បំផា  ញ  ល ឬ
ធ្វ ើជា ចំណីមា ន់ ទា  ដលជា វិធីដ៏មា ន  សិទ្ធ ភា ពបំផុតស   ប់ផ្ទ ដីតូច។
     ើថា  ំផ្ស ំពីរុក្ខ ជា តិ ដលមា ន  ក្ន ុងមូលដា  នករណីចា ំបា ច់ដលមិនអា ច

 ះ   យតា មវិធីផ្ស ងៗ  ះ
    ជ  ើសចុងក  យអា ច  ើថា  ំ Diafenthiuron,Methomyl, Permethrin, 
Cypermethrin, Carbaryl, Chlorpyrifos, Lamda-cyhalothrin, បុ៉ន្ត  ូវអា នសា  ក
ស ្ញ  ណនា ំ  ើ   ស់ឱ្យ បា នច   ស់លា ស់ និងអនុវត្ត តា មវិធីសា  ្ត  ឹម  ូវ ។



១៦

 ឃ. ដង្ក ូវសុីរូងដីម  ត

 សា  បមុខមា នពណ៌ពីលឿង  ស់  លឿង   ល មា នឆ្ន ូតដា ច់ៗរត់ទទឹង
សា  ប ពណ៌   តចា ស់ ហើយ  ចុងសា  ប និងគមសា  បខា ងមុខ មា នពណ៌ចា ស់ជា ង
ផ្ន កកណា្ខ  លសា  ប សា  បក  យមា នពណ៌ស្ល កជា ងសា  បមុខ មអំ  ញីមា នដងខ្ល ួន

 វងពី១៣-១៦ ម.ម និងពល  ដា ងសា  បមា ន  វងពី២៥-៣០ ម.ម ។ រចនា បទ
នសា  បមអំ  ដូចគា   នឹងមអំ    ល បុ៉ន្ត មា នពណ៌   លជា ង។ រយៈពល
រស់  របស់មអំ  ញីមា ន  មា ណ១០ ថ្ង ។   មអំ  ញីមួយក   ល អា ចទមា  ក់ពង
ពី ១០០-២០០   ប់។
 ពងមា នរា ងពងក ពើ សំប៉តបន្ត ិច ហើយពងថ្ម ីមា នពណ៌សដូចទឹក  ះ   
ដលផ្ន កខា ងលើរអិល និងរ  ង។ រយៈពលប៉ុនា  នថ្ង បនា  ប់មក មា នលចចញ
នូវចំណុច   ច   ស់ឡើងៗ។ រយៈពលនះជា ដំណា ក់កា លលូតលា ស់របស់វា មា ន
ពី៤-៧ ថ្ង ។
 ដង្ក ូវទើបញា ស់មា នពណ៌ផា្ក  ឈូក និងមា នក   ល    ហើយបនា  ប់មកពណ៌
របស់វា ចះតដូរ  ជា ទឹក  ះ  ។ កង់  ះនីមួយៗមា នចំណុច   មូលចំនួន៦ 
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និង  កណា្ខ  លនចំណុចមា ន  មវងមួយដុះចញ។ ដង្ក ូវធំអតិបរិមា មា ន  វងពី 
១៥-២២ ម.ម និងមា នពណ៌   តលឿង។ ដង្ក ូវមា ន៥ដំណា ក់កា លលូតលា ស់និង
អា ចរីកធំធា ត់តក្ន ុងរយៈពលពី១៨-៤១ ថ្ង ។
 ដឹកឌឿមា នពណ៌   តចា ស់ មា ន  វងពី ១៦-១៩ ម.ម ហើយដំណា ក់កា ល
ដឹកឌឿមា នរយៈពលពី៥-១២ថ្ង ។

 ទមា  ប់នកា ររស់   និងកា របំផា  ញ
 មអំ  ចូលចិត្ត ពន្ល ឺអំពូលយា៉ ងខា  ំង ហើយមអំ  ធ្វ ើសកម្ម ភា ព  ើនពល

 លប់រហូតដល់ភ្ល ។ឺ  ពលថ្ង  មអំ   ើនពួន  ក្ន ងុដង្គ ៀបស្ល កឹ ឬក្ន ងុពន្ល កដើម
 ត ក៏ពួន  នឹងគុម្ព   ។ ក  យពីសកចញពីដឹកឌឿបា ន ២-៣ថ្ង មអំ  ចា ប់

ផ្ត ើមពង។ មអំ  ញីចូលចិត្ត ទមា  ក់ពងដា ក់  ចមា្ក  រ  តដលមា នពណ៌បតងល្អ  និង
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ចូលចិត្ត  តស្ថ ិតក្ន ុងដំណា ក់កា លលូតលា ស់ដើម ស្ល ឹក។ ជា ពិសស  ពល  ត
មា នកម្ព ស់  មា ណ ៥០ ស.ម និង  តជិតចញផា្ក  ។ 
 មអំ  ទមា  ក់ពងដា ក់ជា កញ្ច ុំៗ  ត  ៀបលើគា  ដូច  កា   ីហើយក  ឃើញ
ពងរា យប៉ា យណា ស់ មអំ  ទមា  ក់ពង  ើនកញ្ច ុ ំហើយក្ន ងុមួយយប់ពងបា នមួយកញ្ច ុ។ំ
កញ្ច ុំនីមួយៗមា នពង  មា ណពី២០-៣០   ប់មអំ  ទមា  ក់ពងដា ក់ផ្ន កក  មន
ផ្ន កស្ល ឹក ហើយក  ឃើញវា ពងដា ក់ផ្ន កខា ងលើនផ្ទ ស្ល ឹកណា ស់។ ពង  ងភា  ប់
យា៉ ងស្អ ិត  នឹងស្ល ឹក និងមា នពណ៌រ  ងចា ំង ដលងា យនឹងមើលឃើញណា ស់។
ក  យពីញា ស់ដង្ក ូវសុីអស់សម្ប កពង និងកា វស្អ ិតដល  បពងរួចហើយវា រជុំវិញ
សម្ប ុកបន្ត ិចរួចបកខ្ញ ក  យខា  ក់សរសសូ  ប   ងខ្ល ួនពឹងខ្យ ល់បក់ធ្វ ើបមា  ស់ទី
ពីដើមមួយ  ដើមមួយទៀត។ ដង្ក វូសុីបំផា  ញ  ប់សពា ង្គ កា យនដំណា ំ  ត អា  យ័

 លើដំណា ក់កា លលូតលា ស់នដំណា ។ំ ដង្ក វូទើបញា ស់ចូលចិត្ត ស្ល កឹបណ្ណ លូ  ទប
ស្ល ឹក សម្ប កផ្ល  ត  សក់  ត ឬផា្ក    ល  ត ពី   ះដង្ក ូវ  ដំណា ក់កា លទី១
និងទី២ មិនទា ន់អា ច  ះដើម  តចូលសីុរូង  ខា ងក្ន ងុបា ន  ឡើយ។ អា  យ័លើ
ដំណា ក់កា លលូតលា ស់របស់ដំណា ំ  ត ដង្ក ូវមា នរបៀបនកា របំផា  ញខុសៗគា  ដូច
ខា ងក  មៈ
    បើដំណា ំ  ត  តូច មិនទា ន់មា នដើម ដង្ក វូចូល  បំផា  ញស្ល កឹខ្ច ីៗ  និង
ស្ល ឹកដលមិនទា ន់រលា ។
    បើដំណា ំ  តមា នដើមពញលញហើយ  ះដង្ក វូស្ថ តិក្ន ងុដំណា ក់កា ល
ទី២ និងទី៣ ចូល  នឹងដង្គ ៀបស្ល ឹកសុី  ផ្ន កខា ងក្ន ុងន  ទបស្ល ឹក រួចហើយ  ះ
ចូល  ក្ន ុងដើមសុីឡើង  ផ្ន កខា ងលើ បុ៉ន្ត ដង្ក ូវមិនអា ច  ះធ្ល ុះថា  ំងនដើម  ត
បា នទ។ ដង្ក ូវ  ូវចញមកក   ទើបអា ច  ះចូល  ច   ះថា  ំងបនា  ប់នដើម  ត

 យ  លើ  តមួយដើម មា នដង្ក វូ  ើនរស់  លើ  ះ ដង្ក វូនះបំផា  ញខា  ងំបំផុត 
 ដំណា ក់កា លទី៣ ទី៤ ទី៥ និងទី៦ ។ ក  ពីដើម  ត ដង្ក ូវ  មា នសីបំផា  ញផា្ក  

  លពល  ខ្ច ី ជា ពិសសសីុលម្អ ងផា្ក  ខ្ខ ីៗ និងសីុផ្ល  តទៀត តវា សុីតសម្ប ក
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នផ្ល  និងស្ន លូ  តតបុ៉   ះ។ កា របំផា  ញធ្ង ន់បំផុតរបស់ដង្ក វូសីុរូងដើម  តនះគឺ 
 ដំណា ក់កា ល  តបកផា្ក    ល ដលធ្វ ើឱ្យ បា ក់ដើម ឬបា ក់ទងផា្ក    ល ហើយ

ជួនកា លធ្វ ើឱ្យ បា ក់ខូចរហូតដល់ ៥០% នផ្ទ ចមា្ក  រទា ងំមូលទៀតផងក៏មា ន។  ពល
ដង្ក វូរស់  លើផា្ក    ល ដង្ក វូរីកធំធា ត់លឿនជា ងធម្ម តា  ជា ពិសសអំ  ទមា  ក់ពងបា ន

 ើនជា ងធម្ម តា ។
 កតា  ជះឥទ្ធ ិពលដល់ដង់សីុតនដង្ក ូវក្ន ុងចមា្ក  រ
 កតា  អា កា សធា តុ
    សីតុណ ភា ពសម  បស   ប់ដង្ក ូវរីកលូតលា ស់គឺពី១៥-៣២0C
    សំណើម ដង្ក វូ  វូកា រសំណើមបរិយា កា សខ្ព ស់ក្ន ងុកា រលូតលា ស់ ពី   ះ
សណំើមជះឥទ្ធ ពិលដល់អ   ញា ស់នពង និងកា ររីកលូតលា ស់របស់ដង្ក វូ។ សំណើម
សម  បស   ប់កា រលូតលា សគឺ់  មា ណ៩៥%។
    កតា  ចំណី៖
  2 ដង្ក វូ  ដំណា ក់កា លទី១ និងទី២  ចូលចិត្ត សីុ  ផ្ន កខ្ច ីៗ  ទន់មិន
សូវមា នសរស ដូចជា ផា្ក    លពលមិនទា ន់បកបណ្ណ ូលស្ល ឹក ឬសក់  តខ្ច ី។
  2 ដង្ក វូពីដំណា ក់កា លទី៣ឡើង   ចូលចិត្ត អា ហា រដលមា នទឹកតិច
នឹងមា នជា តិស្ក រ  ើនដូចជា  ផ្ន កនក្ន ងុដើម  ត ទងផា្ក   ផា្ក   តខ្ច ីៗ  និងស្ន លូ  ត។
  2 ស  វូធម្ម ជា តិ៖  ក្ន ងុធម្ម ជា តិ ដង្ក វូសីរូងដើម  ត  វូបា នពពួក
ឃ្ម ុំ និងរុយមួយចំនួន ធ្វ ើបា៉ រា សីតលើបណា្ខ  លឱ្យ ថយចុះនូវដង់សុីតដង្ក ូវក្ន ុងចមា្ក  រ។
 វិធា នកា រទប់សា្ក  ត់ និងកមា  ត់
   ក  យពល  មូលផល  តរួច គួរកា ត់ដើម  តដល់គល់  យយក  កប់ 
ឬយក  កច្ន ភា  មៗ។សមា  តចមា្ក  រពី   ះដង្ក ូវនឹងដឹកឌឿ  រស់ក្ន ុងដើម  តរយៈ
ពលវងក  យ  មូលផល
    រដូវបនា  ប់គួរដា ំដំណា ំដលមិនមនជា ដំណា ំជ  ក ស   ប់ពពួកដង្ក ូវ
សុីរូងដើម  ត ដើម្ប ីកា ត់ផា  ច់ចំណីរបស់ដង្ក ូវ
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    ើថា  ំម    យលើបណ្ណ ូល លើដង្គ ៀប  ទបស្ល ឹករួច   ចទឹក
   បា ញ់ថា  ំសមា  ប់ភា  មៗ  ពលមអំ  កំពង់ស្ថ ិតក្ន ុងដំណា ក់កា លពង ឬ
ដង្ក ូវពល  តូចមិនទា ន់  ះចូល  ក្ន ុងដើមបា ន។
 ង. ដង្ក ូច  ះផ្ល  
 តំបន់រស់   និងដំណា ំជ  ក 
 ដង្ក ូវ  ភទនះ ត  ូវកា ររស់របស់វា  ក្ន ុងតំបន់ធំទូលា យ មា ន  ភទដំណា ំ
ជ  ក  ើន អា ច  ដល់២០០  ភទរុក្ខ ជា តិ  ក៏បុ៉ន្ត  ភទដំណា ំសំខា ន់ៗដលវា 
បំផា  ញ  ះគឺ  ត ប៉ង  ៉ះ សណ្ណ ក  ប់  ភទ  ប់    ថា  ជំក់ កប   ស ក   

  ចំណីសត្វ  និង  ភទរុក្ខ ជា តិជា  ើន  ភទទៀត។
 លក្ខ ណៈរូបរា ង និងលក្ខ ណៈជីវសា ្ត  
  ក្ន ងុដំណា ក់កា លជា មអំ  ដងខ្ល នួមា ន  វងពី១៥-២០ ម.ម ពល  ដា ង
សា  បមា ន  វង ៣០-៤០ ម.ម ហើយដងខ្ល នួមអំ   មា នពណ៌លឿងផា្ក  ឈូក លា យ
ឡំជា មួយពណ៌បតងខ្ច ី។ សា  បមុខមា នពណ៌លឿង  ផះ និងមា នឆ្ន ូត  ើនតមិន
ច   ស់ ហើយឆ្ន ូតជា យៗសា  បមា នរា ងទឹករលក មា នសា  មអុច   ទំហំ  មា ណ១ម.ម 

 ចំកណា្ខ  ល និងសា  បអុចតូចៗ ស្ថ ិត  ១/៣នសា  បគិតពីដើមសា  ប  សា  ប
ក  យមា នពណ៌លឿង  ផះស្ល ក។ផ្ន ក  ូងនមអំ  មា នទំហំធំ មា ន  មក  ស់
ហើយ  ុយក   ល (អង់តន)មា នរា ងជា សរសអំ  ះ។
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រយៈពលរស់  របស់មអំ  មា នពី៥-១៩ ថ្ង  ហើយរយៈពលពីសកចញពីដឹកឌឿ
ដល់ពងជា មធ្យ មគឺ៣ ថ្ង ។ រយៈពលនះអា ចអូសបនា  យពី២-១៣ថ្ង  តថ្ង ដលម
អំ  ទមា  ក់ពងគឺជា ថ្ង ទី២។ មអំ  មួយក   លអា ចពងពី២០០-២០០០   ប់។
 ពងមា នពណ៌ស  អា ប់ មា នរា ង  ដៀងនំបា៉ វ និងមា នអង្ក ត់ផ្ច ិត  មា ណ
០,៥ម.ម ហើយលើសម្ប កពងមា នឆ្ន តូពី២០-៣០ រត់ពីលើចុះមកក  ម ដំណា ក់កា ល
រីកលូតលា សរបស់ពងមា នរយៈពលពី៣-៧ថ្ង ដង្ក វូមា នកា រវិវត្ត ន៍ពី៥-៦ ដំណា ក់កា ល
ក្ន ុងរយៈពល ១៥-២០ថ្ង  អា  ័យ  លើ  ភទចំណី។ ដង្ក ូវ  ដំណា ក់កា លទី១ 
ទី២ និងទី៣ មា នពណ៌មិន    ួល បើ  ះជា  លើ  ភទចំណីអ្វ ីក៏  យ។ បុ៉ន្ត 
ចា ប់ពីដំណា ក់កា លទី៤  ពណ៌សម្ប ុររបស់វា    ួលខា  ំង ក្ន ុងករណីរស់  លើ

 ភទដំណា ជំ  កខុសៗគា   ពល  ះអា ចមា នខ្ល ះពណ៌ផា្ក  ឈូក   ល ពណ៌សលឿង 
ប៉តង   ល ឬពណ៌បតងលក្ខ ណៈលម្អ តិនដំណា ក់កា លនីមួយៗមា នដូចខា ងក  ម៖
    ដំណា ក់កា លទី១ លើដងខ្ល នួដង្ក វូមា ន  មពណ៌    បពីលើ ដល  វង
 មមា ន  មា ណ១,៥ម.ម។  ចុងនដំណា ក់កា លលូតលា ស់ទី១ ដង្ក ូវមា ន  វង
 មា ណ៤ ម.ម មា នក   លពណ៌    ថា  ំងទី១នដងខ្ល ួនមា នអុច   ធំ  ចំកណា្ខ  ល

ខ្ន ង ចំណកឯថា  ំងដទៗទៀតមា ន១២ អុច   តូចៗ។  ដំណា ក់កា លនះ ដង្គ ូវ
ផា  ស់ទី  យកា របត់ខ្ល ួនដូចគា  នឹងដង្ក ូវបា ក់ខ្ន ង ហើយអា ចផា  ស់ទីបា នលឿន។
    ដំណា ក់កា លទី២៖ ដង្ក ូវមា នរូបរា ងដូច  នឹងដំណា ក់កា លទី១ ដរ ត
មា នទំហំដងខ្ល ួនធំជា ង និង  ពលផា  ស់ទី វា មិនបត់ខ្ន ងទៀតទ។ដង្ក ូវមា នទំហំខ្ល ួន

 មា ណ ៨.៥x១,៥ម.ម។ ដំណា ក់កា លនះមា នរយៈពលពី១-៥ថ្ង ។
    ដំណា ក់កា លទី៣៖  កង់នីមួយៗនដងខ្ល នួ មា នសា  មអុច   ចំនួន១២ 
ហើយកា រតត  ៀបនសា  មអុចទា ំងនះ ខុសគា  រវា ងថា  ំងនីមួយៗ។  ថា  ំងទី៤ និង
ទី៥ សា  មអុចទា ងំនះ មា នលក្ខ ណៈច   ស់ជា ងថា  ងំដទ។ ដង្ក វូមា នទំហំដងខ្ល នួ  មា ណ
១៣,៩x២ម.ម។ ដំណា ក់កា លនះមា នរយៈពលពី១-៥ ថ្ង ។
    ដំណា ក់កា លទី៤ៈ ដងខ្ល នួមា នពណ៌បតងដូចស្ល កឹឈើ ហើយ  មលើដង



២២

ខ្ល ួន   ជា ពណ៌ថា  ។ ទំហំនដងខ្ល ួនមា នទំហំ  មា ណ ២០x២.៨ម.ម។  រយៈពល
នដំណា ក់កា លនះគឺពី១-៣ថ្ង ។
    ដំណា ក់កា លទី៥ៈ សា  មអុចខា ងលើខ្ន ងបា នរលា យបា ត់ទា ំងអស់ហើយ
ផ្ន ក  ះមា នពណ៌ស។ ទំហំនដងខ្ល នួ  មា ណ ២៣,៦x៣,៤ ម.ម និងមា នរយៈពល
លូតលា ស់ពី១-៤ថ្ង 
    ដំណា ក់កា លទី៦ៈ  ដង្ក ូវ  ដំណា ក់កា លនះមា នពណ៌សម្ប ុរខុសៗគា   
បុ៉ន្ត  មមា នពណ៌សថា  ដដល។  ចុងនដំណា ក់កា លទី៦ទំហំខ្ល ួនដង្ក ូវប  ួមតូច
បន្ត ចិ និងវា រចុះដីដើម្ប ីចូលដំណា ក់កា លដឹកឌឿ។ ក្ន ងុដំណា ក់កា លនះអា ចអូសបនា  យ
រយៈពលពី២-៣ថ្ង ។
 ទមា  ប់នកា ររស់   និងកា របំផា  ញ
 មអំ   ើនញា ស់ចញពីដឹកឌឿពលយប់ ហើយដំណើរកា រនកា ររក  យ

  ល ដើម្ប ីទមា  ក់ពង គឺសុទ្ធ ធ្វ ើឡើង  ពលយប់។  ពលថ្ង មអំ  ពួនសំងំ
 ក្ន ងុក   ត    ឬស្ល កឹឈើមិនធ្វ ើសកម្ម ភា ពទ។ លើ  ភទដំណា ខុំសៗគា  ដង្ក វូ

មា នរបៀបបំផា  ញខុសៗគា  ៈ



២៣

    លើដំណា ំ  ត មអំ  ពងដា ក់សក់  តថ្ម ីៗ  ដង្ក ូវក  យពលញា ស់ 
សីសក់  ត ក  យមកត្ប ុលចូល  ក្ន ុងស្ន ៀត សីុ   ប់  តខ្ច ីៗ។ ដង្ក ូវសុីត   ប់

 ត ហើយក  ឃើញវា សីុសម្ប កផ្ល  និងស្ន លូ  តណា ស់។  ត  ដំណា ក់កា ល
មិនទា ន់មា នស្ន ៀត ដង្ក ូវ  ើនសីុបណ្ណ ូលខ្ច ី ពលស្ល ឹករលា ចញមក ឃើញមា នសា  ម
ធ្ល ះុជា ជួរៗ។ ដង្ក វូ  ើនវា រចុះដី ដើម្ប ីឆ្ល ងដំណា ក់កា លដឹកឌឿ តជួនកា លដង្ក វូនះអា ច
ធ្វ ើជា ដឹកឌឿ  ក្ន ុងស្ន ៀត  តតម្ត ងក៏មា នដរ។
 វិធីសា ្ត  ទប់សា្ក  ត់ និងកមា  ត់
    កា រដា ដំំណា សំណ្ណ កបនា  ប់ពីដំា ដំណា ំ  ត  វូបា នគអនុវត្ត  ើនត  វូ
យកចិត្ត ទុកដា ក់ចំ  ះកា របំផា  ញនដង្ក ូវនះ ដលគនិយម  ថា  ដង្ក ូវបតង។
    ពូជ  តដលមា នស្ន ៀតវង សម្ប កស្ន ៀតក  ស់ ណន អា ចកា ត់បន្ថ យ
បា ននូវអ   បំផា  ញនដង្ក វូ  ះផ្ល នះ ជា ងពូជ  តដលមា នស្ន ៀតខ្ល  ីនិងមា នសម្ប ក
ស្ន ៀតមិនណន។
    បា ញ់ថា  ំគីមីសមា  ប់  ពលមា នកា របំផា  ញ  ើន តក៏មា ន  ភទថា  ំជីវ
សា ្ត  ស   ប់កមា  ត់ដង្ក ូវនះដរ
     ជ  កពពួកដង្ក វូ  ភទនះ មា នដូចជា  ត  ប់ ក   និង   ជា  ើន

 ភទផងដរ។
៨. កា រ  មូលផលដំណា ំ  តផ្អ ម
 គអា ច  មូលផលបា ន បនា  ប់ពីចញលម្អ ងក្ន ុងរយៈពល  មា ណពី ១៨
-២២ថ្ង (  ពលសក់  តស្ង ួត)យើងគួរពិនិត្យ មើល  ត ២ឬ៣ផ្ល  ចា ំថ្ង ដើម្ប ី
កំណត់ពលកា ច់លើកទី១។ គអា ច  មូលផល  តស   ប់   រហូបរយៈពល
៦០-៧០ថ្ង  និង៩៥-១១០ថ្ង  ស   ប់  តទំុ។   ពលសីតុណ ភា ពក្ន ុងចមា្ក  រស្ថ ិត
ក្ន ុងក  ិត ១៦អង   រស  ះ   ប់  តអា ចរក   ក   បា នល្អ  រហូតដល់រយៈពល
៥ថ្ង  បុ៉ន្ត  សិនបើមា នក  ិត៣០អង   សវិញ  ះ វា អា ចរក   ក   បា នល្អ  ឹមត
១-២ថ្ង ។ ដំណា ំ  តអា ច  មូលផល  ពល  តមា នទំហំពញលក្ខ ណៈ មា ន



២៤

សម្ប កតឹង និងមា នសក់ឡើងស្ង ួតល្ម ម។   ប់  តដលបា នរីកលូតលា ស់ពញ
លក្ខ ណៈ នឹងហៀរដំណក់ទឹក  ះ  ពលគ  បា ច់វា ។ កា រពន   ពលនកា រ  មូល
ផលនឹងធ្វ ើឱ្យ ក  តិជា តិស្ក រដលមា នក្ន ងុ   ប់  តកា ន់តថយចុះ។  ក្ន ងុដំណា ក់
កា លនះសម្ប ក  ត  តមា នពណ៌បតង ហើយ  ដំណា ក់កា លចញដំណក់ទឹក

 ះ   ប់  ត  តមា នសភា ពរ  ង។

 ដំណា ំ  តផ្អ មស្ទ ើរតទា ងំអស់  វូបា ន  មូលផល  យដ ហើយគួរ  មូល
 ពលលា  ច ឬ  ពល  ឹក  លឹម បរិយា កា ស  ជំុវិញ  ជា ក់។ ផ្ល  តដល

បា ន  មូលផល  ូវបា នរក   ទុក  កន្ល ង  ជា ក់ 



២៥

ក្ន ុងម្ល ប់  តា មលទ្ធ ភា ព។
 កា រ  មូលផលមុនកា រកំណត់៖ មា នវិធីសា ្ត  ជា  ើន  វូបា ន  ើ   ស់ដើម្ប ី
ឆា ប់បា នទទួលផល  តផ្អ ម។ វិធីសា ្ត  ជា ក់ស្ត ងបំផុតគឺ  វូធ្វ ើកា រ  ើសរីស  ភទ
ពូជដលឆា ប់ពញវ័យ។  ភទពូជដលមា នថា មពលខា  ំង អា ចដុះពន្ល កក  ម
លក្ខ ខណ លូតលា ស់ដលមិនសូវអំ  យផល។
 កា រ  មូលផលស   ប់ចំណីសត្វ ពលដើម  ពណ៌បតង៖ ជា កា របន្ថ ម  
លើតំលទីផ   រខ្ព ស់ ស   ប់ផ្ល  តផ្អ ម ផល   ជន៍បន្ថ មមួយទៀតគឺ ក  យពី

 មូលផលផ្ល  តរួចភា  មៗ ដើម  ត  មា នពណ៌បតង និងអា ចយកមកធ្វ ើជា ចំណី
សត្វ បា ន។ គអា ចបា៉ ន់  មា ណថា  ចំណីសត្វ មា នចា ប់ពី២៥.០០០ដល់ ៤០.០០០

 នក្ន ុងមួយហិកតា  អា ច  ូវបា នគ  មូលចញពីចមា្ក  រដំណា ំមួយ ដលផ្ត ល់   ក់
ចំណូលបន្ថ មទៀតដល់កសិករ។ ជ  ើសមួយផ្ស ងទៀត ដើម  តអា ច  វូកា ត់ហើយ
ក  លធ្វ ើជា ក   លឬគ  បស   ប់ដំណា ំបន្ត បនា  ប់ទៀត៕
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