
 

II. លក្ខខ័ណ្ឌ បរិស្ថា ន 
 ១. លក្ខខណ័្ឌ ដី 

ម្ទេសហាវ ៉ៃ ជាប្រម្េទដំណដំដលអាចដ ុះលូតលាស់បានល អម្លើដីឥដឋប្ាលដដល   

សំរូរម្ៅម្ោយារធាត ចិញ្ចទឹប្ររ់ទ ខជាពមិ្សស រឺជាតិកំ្ម្បារប្ជារទឹក្រហស័ប្ពទទំង  

សំរូរម្ៅម្ោយារធាត ខនិជ ។ ប្រម្េទដីលាយខាច់ដំណដំតងលតូលាស ់ និង ចាក់្ឫស

បានម្ប្ៅ រ  ដន ែការផ្គត់ផ្ គងទ់ឹក្ និង ជមី្ៅតាទ ធិីាស្ដសែដណ្នបំ្តឹទប្តូ ម្ទេសទទួលបាន    

ទិន នផ្លខពស់ ។ ម្ៅម្លើប្រម្េទដីម្មៅ ម្ហើយសអិតជាទធយទ ម្ៅរដូ ម្េលៀងប្ត ូមានប្រព័ន ធ

ប្រឡាយរម្ញ្ចញទឹក្ ។ ប្រម្េទដីអាស ីដ និង ដីបាស ទិនសទប្សរសប្មារ់ការោដំ ុះម្ទេស

ម្ ើយ ។ ការក្ងវុះសំម្ណ្ើទដីទនិទក់្ទងម្ៅនឹងការម្ចញក្ែឹរម្ ើយរ  ដន ែទក់្ទង ម្ៅនឹងការ

ប្ជរុះវនក្ែឹរម្ប្ចើន ។ កាលណសមំ្ណ្ើទដីព ី៥៥,៦ ម្ៅ ៥៧,៤ % ម្ធវើឱ្យ ២០  ម្ៅ ៣០ % វន

ក្ែឹរប្ជរុះ ។ ជាទូម្ៅ ម្ទេសហាវ ៉ៃ អាចលតូលាស់ម្លើប្រម្េទដីម្សេើរប្ររ់ប្រម្េទដីក្នរងក្រណ្ី

ប្រម្េទដីឥដឋធទៅតាប្ត ូមានៈ 

 

 

 

I. ស្ថា នភាពទូទៅ 

ម្ទេសហាវ ៉ៃមានអតថប្រម្ោជន៍ជាម្ប្ចើនក្នរងជីភាពប្រចាវំង ៃ ដូចជា យក្ម្ៅដក្វច នម្ធវើ

ជារដនលសំរារ់ចំអិនជាទយួាច់ ម្ធវើទហរូដូចជា ឆា ឬសទលបានជាម្ប្ចើនប្រម្េទម្ោយរួទផ្ស ំ

ជាទយួរដនលម្ផ្សងម្ទៀត ។ រដនលប្សសស់ំរារ់ហរូដតទែងឬប្ជក្់...។ល។ 

តារាងអាហារូរតថទភក្នរងទទៃន់ ១០០ ប្កាទអាចររិម្ភារបាន វនដផ្ លម្ទេសខច ី
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ម្ប្ចើន ។ សីត ណ្ហភាពម្ពលយរ ់២០ OC វាជាលក្ខខណ្ឌ ដ៏ល អទយួម្ធវើឱ្យដផ្ លលតូបានដ ងប្ពទ

ទំងមានប្ទង់ប្ទយល អ ។ ចំម្ ុះម្ពលវង ៃកាលណសតី ណ្ហភាពទធយទ ២០ម្ៅ ២៤ OC

ម្ហើយពនលទឺិនម្ពញម្លញមានរយៈម្ពលដ ងម្ធវើឱ្យផ្កា  និងក្ែិរខចីៗ ប្ជរុះម្ប្ចើន ។ 

៤. ពនល ឺ

ឥទធពិលវនពនលមឺ្ធវើឱ្យដផ្ លសលឹក្ រនល តប្តងល់ អម្ហើយមានភាពវរតងចាសល់ាសក់ារ

រនថយពនលឺប្ពុះអាទិតយ៥០ % ម្ធវើឱ្យទងផ្កា  ប្ារព់ូជប្ពទទំងដផ្លមានទទៃន់ដតវាបានរម្ងាើន

នូ អាសារូ ៊ិចអាស ីដ (រនែរំនូ  តីាទីន  ម្ៅក្នរងដផ្ លបានល អ ។ រ  ដន ែការរនថយឱ្យប្តូ ពនលឺប្ពុះ

អាទតិយប្តទឹ ៣០ % ។ 

ប្រពនធ័ប្រឡាយរំម្ោុះទឹក្ប្តទឹប្តូ ប្ពទទំងមានការម្ប្ជើសម្រីសពូជឱ្យបានល អ។ វាអាចធន់

ប្ទំម្ៅម្លើកំ្រិតអាស ីដម្ខាយវនដី និងប្រម្េទដីលាយខាច់ដដលមាន pH 6 - 6, 5 រ  ដន ែ

ប្តូ រដនថទារធាត សរីរាងគ រនថយភាពសអិត និងងាយប្សួលរក្ាសំម្ណ្ើទ ។ 

២. លក្ខខណ្ឌអាកាសធាត  

ដំណមំ្ទេសហាវ ៉ៃ អាចលូតលាស់បានលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត ម្ដែ  និងប្តជាក់្     
សីត ណ្ហភាពចម្នល ុះព ី ២០ - ២៥ OCក្នរងអប្តាសមំ្ណ្ើទររិោកាសទធយទម្ធវើឱ្យដផ្ លម្ទេសទ ំ

ប្ក្ហទប្ពទទំងមានក្លិនឆួលខ្ល ំង ។ 

៣. អពំសីតី ណ្ហភាព 

ការដប្រប្រួលវនសតី ណ្ហភាព រណែា លឱ្យម្លចម្ចញនូ ការរំដររំរួលោ ងខ្ល ំងវន

ផ្លិតផ្លរដនល ជាពិម្សសរ ឺចរិក្លក្ខណ្ៈវនម្ទេស ម្ទេសហឹរ និង ម្ទេសទិនហឹរ ដូចជាការ

លូតលាស់ម្ដើទ សលឹក្ ការម្ចញផ្កា  ចំនួនផ្កា  និងអប្តាវនដផ្លលតូលាស ់។ កំ្រិតសីត ណ្ហភាពម្ក្ើន

ម្ ើងដល ់១៧ OCម្ដើទលតូលាស់ោ ងម្លឿន រ  ដន ែាការលូតលាស់ប្រព័ន ធឫសយតឺ ម្ៅម្ពល

សីត ណ្ហភាពដីម្ក្ើនម្ ើងកំ្រិតទធយទ ៣០អងាម្ស ក្នរងម្នុះដដរប្រម្េទម្ទេសដផ្ លធ ំ ដូចជា

ម្ទេសម្បាល ក្ម្ទេសហាវ ៉ៃម្ធវើឱ្យទទៃន់ដផ្ លល អប្រដ ងទហំំប្ពទទំងកំ្រិតវនការោក់្ប្ារ់ក្នរងដផ្ លស

ប្សរក្នរងសតី ណ្ហភាព២៥ OCនិងម្ពលយរ ់ ១៨ OCម្ៅម្ពលវង ៃសតី ណ្ហភាពម្ក្ើនម្ ើងដល់

៣៦ OC ម្ធវើឱ្យដផ្ លរួញខលី ទិនសទប្សរម្ៅនឹងទីផ្ារ។ ម្ៅម្ពលយរស់ីត ណ្ហភាពច ុះទរព ី

១៥ ទក្ ៨ OC ម្ធវើឱ្យលំអងប្ជរុះ។ 
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- ទក្ពីប្ក្រទហ  ន Hung Nong Seedវនប្រម្ទសក្ូម្រ៉ៃខ្ងតបូងម្ ៅ្ ុះពូជម្ធវើឱ្យ

មានការម្ក្ើនម្ ើងនូ ទិន នផ្លម្ទវរដង ម្ោយារដផ្លម្ទេសរីក្បានធំល អ ។ Oriental Glory 

F1 និង Hung Nong ACE F1 

- ទក្ពីប្ក្រទហ  ន Known-you Seed វនប្រម្ទសវតវា៉ៃ ន់ម្ ៅ្ ុះពជូ  ៤១២

Beauty Bell F1 ដដលធន់ប្ទំម្ៅនឹងជទៃ ឺTobaco Monder Virus។ 

- ទក្ពីប្ក្រទហ  ន Takii Seedវនប្រម្ទសជរ  នម្ ៅ្ ុះពជូ Wonder Bell F1

និងពជូទក្ពីអាម្ទរិក្ម្ ៅ្ ុះ California Wonder។ 

- ទក្ពីប្ក្រទហ  ន Chia Tai វនប្រម្ទសវងដដលកំ្ព ងលក់្ក្នរងទីផ្ារក្ទពរជា  

ម្ប្ចើនជាងម្រ ពូជម្នុះល អជាទធយទប្ារ់វាមានតវទលម្ោក្ជាងពជូនន ។ 

២. ការម្ប្ជើសម្រសីពជូ នងិម្រៀរចដីំ 

ដីសប្មារ់ដំណមំ្ទេសហាវ ៉ៃ ប្ត ូមាន

ប្រេពទឹក្ប្ររ់ប្ាន់ ម្ហើយជាប្រម្េទដីដដល 

សំរូរម្ៅម្ោយជជីាត ិប្ជារទកឹ្រហ័ស ទិនដក់្

ទឹក្ ដូចជាប្រម្េទដីលបរ ់លាយខាច់ ឬដី

ប្ក្ហទេនមំ្េលើងវាសំរូរម្ៅម្ោយារធាត ចិញ្ចឹទ 

ប្ររ់ោ ង។ការេជួរាស់ដីឱ្យបានម្ប្ៅម្ដើទបី

រនថយនូ ការដ ុះម្មៅ  ភាន ក់្ងារចវប្ងម្ផ្សងៗ 

 

 

ម្ធវើឧ្យមានការម្ក្ើនម្ ើងនូ ទិន នផ្លម្ទវរដង ម្ោយារដផ្លម្ទេសរីក្ធំបានល អ។ 

III. បទចេក្ទទសដ ាំដ ុះ 

១. ការម្ប្ជើសម្រសីពជូ  

ជាទមូ្ៅម្ទេសហាវ ៉ៃ ជាដំណដំដលមានអាយ កាលលតូលាស់ដ ង ម្ហើយក៏្ជា

ប្រម្េទដំណដំដលឆារទ់ទលួរងនូ ក្តាែា ចវប្ងម្ផ្សងៗពីធទៅជាតិដូចជា ជទៃ ឺ  សតវល អតិ និង    

រំដររំរួលអាកាសធាត ។ ម្ាលរំណ្ងោ ងសំខ្ន់វនការម្ប្ជើសម្រីសពូជ រឺការយល់ដឹងឱ្យ

បានចាសអ់ពំីប្រេពររសព់ូជម្ប្ ុះពូជមាន២ ប្រម្េទៈ 

- ប្រម្េទពជូលតូលាសត់ំរន់ប្តជាក់្ វាលូតលាស់បានក្នរងលក្ខខណ្ឌអាកាស

ធាត ប្តជាក់្ពូជម្នុះម្ប្ចើនទក្ពទីវីរអឺរ៉ៃ រដូចជា បារំាង សហរដឋអាម្ទរិក្ ហ ូងក់ាណោ

ម្ហើយភារម្ប្ចើនជាប្រម្េទពជូធៃន់ ។ 

- ប្រម្េទពជូលតូលាស់ក្នរងតំរន់ម្ដែ ទធយទ វាលូតលាស់បានក្នរងលក្ខខណ្ឌ  

អាកាសធាត ម្ដែ ពូជម្នុះម្ប្ចើនទក្ពីប្រម្ទសចិន ជរ  ន កូ្ម្រ៉ៃ ។ ពូជដដលសទប្សរសប្មារ់ម្ធវើ

ការោដំ ុះ រឺជាពូជដដលរនាំល អម្ៅនឹងលក្ខខណ្ឌតំរន ់ ធន់ប្ទំជទៃ ឺ សតវល អតិទទួលទិន នផ្ល

ខពសស់ទប្សរម្ៅនឹងទីផ្ារ។មានពូជជាម្ប្ចើនដដលោដំ ុះបានក្នរងលក្ខខណ្ឌវនប្រម្ទសក្ទពរជា

ដូចជាៈ 

- ទក្ពីប្ក្រទហ  ន Royal Sluisវនប្រម្ទសហ ូងម់្ ៅ្ ុះពូជ Sirono F1, 

Culunet F1 Pueblo F1 
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៣. ការរណ្ែរ ុះប្ារព់ជូ 

ប្ារ់ម្ទេសវាអាចដ ុះពនលក្បានក្នរងលក្ខខណ្ឌធទៅតារយៈម្ពល ៩ ម្ៅ ១១ វង ៃម្ប្កាយ

ពីរណ្ែរ ុះ រ  ដន ែម្ដើទបីឱ្យប្ារ់ឆារ់ដ ុះម្រមាន ិធរីម្ង ាើនប្ពតឹែាិក្ទៅរំម្ោច ម្ោយប្តាទំឹក្ម្ដែ កំ្រិត

៥០ OC រយៈម្ពល ២០ ម្ៅ ៣០ នទរីនេ រ់ទក្ប្តាទំឹក្ធទៅតា១យរ់ម្ហើយផ្កអ រ់រយៈម្ពល 

២ ម្ៅ ៣ យរ់ដតទ នផ្កអ រ់ប្ត ូលាងសំអាតប្ារព់ជូ នឹងទឹក្ាអ ត ២ ម្ៅ ៣ ដង ។ ម្ប្កាយ

ពីប្ារព់ូជដ ុះរនែិចៗប្ត ូយក្ម្ៅប្តានឹំងសលូ យសយរងផ្កន ផំ្សិត  Captan ២ ប្កាទ/១ រ.ប្ក្

ប្ារព់ូជរយៈម្ពល៦ ម្មា ងទ នម្ហើយយក្ម្ៅរណ្ែរ ុះតាទ ិធ ី៣ ោ ងម្ផ្សងៗពីាន ដូចខ្ង

ម្ប្កាទៈ 

-   ិធីរណ្ែរ ុះងោន លធទៅតាៈ ារម្លើោន លធទៅតា ការលូតលាសយ់តឺកូ្នម្ទេស

មានរយៈម្ពលព ី២៨ ម្ៅ ៣៥ វង ៃម្ទើរអាចយក្ម្ៅោបំាន ។ 

-   ិធីរណ្ែរ ុះម្ក្ុះដីខាច់ដ តដីខាច់ឱ្យម្ដែ សមាល រ់ម្ទម្រាររនេ រ់ទក្ចាក់្ចូល ក្នរង

ម្ក្ុះ ឬឡាងំឱ្យមានកំ្រុះ ៥ ម្ៅ ៧ ស.ទ កាយឱ្យម្សៅើម្ប្ាចទឹក្ឱ្យម្ជារ រនេ រ់ទក្យក្

ប្ារព់ូជទក្ម្រាយតាទចងអរូដដលឆូតជម្ប្ៅ ២ ស.ទ ម្ហើយលរ់ម្ៅ ិញម្ប្កាយទក្យក្

ចំម្រើងសៃតួប្ររពមី្លើឱ្យជតិ ម្ប្ាចទឹក្ប្ពឹក្លាៃ ច ២ វង ៃម្ប្កាយទក្រក្ចំម្រើងម្ចញ ។ 

ម្ប្កាយពរីណ្ែា ដុះ ៥ ម្ៅ ៨ វង ៃអាចដក្កូ្នម្ទេសម្ៅសេងូក្នរងក្ម្នេ ង ដដលបានប្ចក្ដីមានជី

ជាតិម្ពញម្ប្កាទជំរក្ការ រពនលឺកំ្ម្ៅវង ៃម្ពលវង ៃ ។ ដីដដលប្ចក្ចូលក្នរងក្ម្នេ ងរណ្ែរ ុះ ឬ  

ក្ដស្ដញ្ចងផ្ាំផ្សមំ្ ើងម្ោយកំ្ម្ទចដីសៃតួហ ៅត ់១ ធ ង ប្សកី្ដូងហ ៅត 

ម្ធវើឱ្យដីធូរ  មានរនេរក្ខយលអ់ ក្ស ីដសនប្ររ់ប្ាន់ ប្ត រ់ជជីាត ិនិងពប្ងាយជីជាតិឱ្យម្សៅើល អ 

ម្ក្ៀរឱ្យម្សៅើងាយប្សួលក្នរងការម្ប្ាចប្សពរនេ រទ់ក្ម្លើក្រងឱ្យបានខពស ់។ 

រម្រៀរម្លើក្រងរ ឺទទឹងប្រដ ង ១២០   

ស.ទ ក្ទពស ់២០ ម្ៅ ២៥ ស.ទ         

រម្ណែ យអាប្សយ័ម្ៅតាទលទធភាពដី 

ម្ប្កាយពកីារម្លើក្រងម្ហើយប្ត ូពប្ងារ

ដីតាទរងនីទយួឱ្យម្សៅើការ់  រម្ដែ ម្លើ

រង ក្នរងជម្ប្ៅ ៥ ម្ៅ ៨ ស.ទ ចំនួន ២ 

ជួរក្នរងទួយរងចម្នល ុះជួរ ៦០ ស.ទ

ចម្នល ុះរម្ដែ   ៦០ស.ទ រនេ រទ់ក្ោក់្ជី

កំ្រ  សែ ៍ ឬជលីាទក្សតវម្ផ្សងៗ ដដល
ព ក្ផ្ យល អដូចជា លាទក្ម្ាចំនួនព ី១៥ 

ម្ៅ ២០ ម្តាន ឬជលីាទក្មានព ី៨ ម្ៅ 

១០ ត/ហ.ត រនេ រទ់ក្ម្រាយជ ី

១៥.១៥.១៥ រនែិចៗ។ ម្ប្កាយពកីារោក់្ជីរួចម្ហើយប្តូ យក្ោន បំ្រឆំាងនឹងប្ារម់្មៅ ម្ ៅ្ ុះ 

Alachlor កំ្រិត ៥០ CC    លា យទឹក្ ១៨ ម្ៅ២០ លីប្តបាញ់ឱ្យម្ជារម្លើរង ម្ទើរោដំ ុះ

តាទម្ប្កាយ។  
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៤. ការោដំ ុះ 

ទ ននឹងោរំយៈម្ពល ៥ ម្ៅ ៧វង ៃ ទិនប្ត ូម្ប្ាចជីររំ នម្ ើយម្ប្ាចដតទឹក្អងាា ទ 

១ ធ ង លាយរញ្ចលូាន  ធទៅតា។ ទ នដក្កូ្នយក្ម្ៅោរំយៈម្ពល១ វង ៃប្ត ូយក្ោន កំារ រ 

ជទៃឺផ្សិតដូចជាប្រម្េទ Zineb, Mancozeb, Captan ចំនួន ២០ ប្កាទ លាយជាទយួោន ំ

សមាល រស់តវល អិតដូចជា Monocrotophosឬ Carbaryចំនួន ២៥ CC ឬ ២០ ប្កាទ លាយ

ជាទយួ ទឹក្ ១៨  ម្ៅ ២០លីប្តបាញ់ម្លើកូ្នម្ទេសឱ្យម្ជារ  ម្ដើទបីការ រសតវល អិត និង ជទៃឺ

ម្ពលយក្ម្ៅោកំ្នរងចំការ ។ ទ នដក្កូ្ន ១ ម្ៅ ២ ម្មា ងប្តូ ម្ប្ាចទឹក្ឱ្យម្ជារ ។ ម្ហើយ

ដក្យក្ម្ៅោភំាល ទ រឺម្ធវើម្ ើងម្ៅម្ពលកំ្ម្ៅវង ៃងយច ុះ ជាពមិ្សសម្ៅម្ពលលាៃច។   ិធីោ ំ

ប្តូ ោទំយួរ ទពទយួម្ដើទ ទ នោបំ្ជជំីក្នរងរម្ដែ ម្ដើទបីឱ្យជីដដល បានោក់្បាតរម្ដែ ធាល ក់្ច ុះ

ម្ៅម្ប្កាទ ទិនឱ្យរ ុះរល់កូ្នម្ទេសរណែា លឱ្យរលយួ....។ោមំ្ហើយប្ត ូម្ប្ាចទឹក្ឱ្យម្ជារ

ភាល ទ ម្ដើទបីរនថយការរំហួតចំហាយទឹក្ពីក្នរងប្រពន័ ធ ពនារម្ពលវនការលតូលាសម់្ធវើជាលកិា

សលឹក្ ម្ដើទ ចម្នល ុះរ ទពនិងចម្នល ុះ

ជួរដដលប្តូ ោមំាន៦០ ស.ទ  x 

៦០ ស.ទ ឬ  ៦០ ស.ទ  x ៧០ 

ស.ទ ។  

៥. ការប្ជបំ្ជយួដី 

ការប្ជំប្ជយួដីក្នរងចំការ

ម្ទេស  រឺបានម្ធវើឱ្យម្មៅ ពនារ

ម្ពលវនការលូតលាស់ម្ធវើ 

២ ធ ងម្ផ្ុះអងាា ទ ២ ធ ង និង

អងាា ទ ១ ធ ង លាយរញ្ចលូាន

រនេ រទ់ក្លាយជ ីP2O5 ២០ % 

ចំនួន  ១ % និងកំ្ម្បា ១ % 

-   ិធីរណ្ែា ដុះប្ារ់ក្នរងក្ម្នេ ងសលកឹ្ 

ម្ចក្ ឬ ក្ដស្ដញ្ចងផ្ាំ (Tray) 
ប្តូ រំម្ពញម្ោយដីផ្សដូំចខ្ងម្លើ

រនេ រទ់ក្យក្ប្ារព់ជូដដលមានពនលក្រនែិចៗម្ៅ ោក់្ចូលចំនួន ២ ម្ៅ ៣ ប្ារ់ ជម្ប្ៅ ១ 

ម្ៅ ២ ស.ទ ម្ហើយប្ររចំម្រើងសៃតួពមី្លើ ម្ប្ាចទឹក្ឱ្យម្ជារប្ពឹក្លាៃ ច ។ ម្ប្កាយពរីណ្ែរ ុះ

បាន ២ ម្ៅ ៣ វង ៃ រក្ចំម្រើងម្ចញ ម្ប្កាយពពីិនិតយម្ ើញប្ារ់ពជូម្ចញពនលក្ដំរូងពីដី ... ។ 

ម្ដើទបីឱ្យក្ូនម្ទេសលូតលាស់ម្សៅើាន ល អ ប្តូ ដក្កូ្នម្ទេសម្ចញរក្ាទ ក្ដត ១ ម្ដើទក្នរង  

១ ក្ម្នេ ង រនេ រព់ីវាមានអាយ  ១០ វង ៃម្ប្កាយារ ឬ រណ្ែរ ុះ។ រនេ រព់ីអាយ  បាន ១៥ វង ៃ 

អាចយក្ជអី  យម្រ៉ៃចំនួន ១០ ប្កាទ ោន សំមាល រ់ផ្សិត១០ ប្កាទ និងោន  ំសមាល រស់តវល អិត ១៥ 

CC លាយជាទយួទឹក្ ១៨ ម្ៅ ២០ លីប្តបាញ់ឱ្យម្ជារម្ៅម្ពល លាៃចប្តជាក់្ម្ដើទបីឱ្យក្ូន

ម្ទេសដ ុះលូតលាស់បានម្លឿន ប្ពទទំងការ រសតវល អិត និង ជទៃឺផ្សិតម្ផ្សងៗ ។ ការារ

ក្នរងម្ក្ុះដីខាច់ ឬ ក្ម្នេ ងម្ធវើឱ្យកូ្នដំណលំូតលាស់រហស័អាចោបំាន ដតក្នរងរយៈម្ពល ២៥ 

ម្ៅ ២៨ វង ៃ រ  ម្ណណ ុះ ។ ម្ដើទបីោមំ្លើវផ្ េដី ១ ហ.ត ប្តូ ការប្ារ់ពជូព ី៣០០ ម្ៅ ៣២០ 

ប្កាទ ។  
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ជីអាទូនីញូទស  លហាវត ៣៥០ រ.ប្ក្ ជីស  រដពផូ្ាវ ត ចំនួន ១៧៥ រ.ប្ក្/ហ.ត វា ម្សៅើនឹង   

កំ្រិតជី អាសូត ១៦០ រ.ប្ក្ ជផូី្ាវ ត៣៦ រ.ប្ក្ ជីរ តូាសយូទ ១០០ រ.ប្ក្/ហ.ត ដូចម្នុះ

ម្ដើទបីឱ្យសទប្សរម្ៅតាទរូរទនែាវនតប្ទូ ការម្ៅប្រម្ទសក្ទពរជាម្យើងមានការក្ងវុះជីទំង

ម្នុះម្រអាចម្ប្រើប្រម្េទជមី្ផ្សងៗក្នរងការជំនួយ និងរំម្ពញរដនថទខលុះៗរ ឺ 

- ោក់្ទ នម្ពលោជំ ី១៥.១៥.១៥ ចំនួន ១៥០ រ.ប្ក្/ហ.ត បាចឬោក់្តាទបាត

រម្ដែ  

- ោក់្ម្ប្កាយោ ំ៧ ម្ៅ ១០ វង ៃ ជីអ  យម្រ៉ៃចំនួន ៦៥ ម្ៅ ៧០ រ.ប្ក្ លាយទឹក្ម្ប្ាច 

- ម្ប្កាយោ ំ៣៥ ម្ៅ ៤០ វង ៃ យក្ជីប្រម្េទផូ្ាវ តស ទធ ចំនួន ៧២ រ.ប្ក្ លាយជា 

ទយួជីរ តូាក្លរួចំនួន  ១៣០ រ.ប្ក្និងជីអ  យម្រ៉ៃ ១០០ រ.ប្ក្ ម្លើវផ្ េដី ១ ហ.ត 

- ម្ប្កាយោរំយៈម្ពល ៥៥ វង ៃយក្ជីអ  យម្រ៉ៃស ទធចំនួន ៦០ រ.ប្ក្ លាយជាទយួទឹក្

ម្ប្ាច ឬ បាចតាទចម្នល ុះជួរម្ប្កាយពីរញ្ចលូទឹក្ម្ហើយ ។ 

- ម្ប្កាយោរំយៈម្ពល ៧០ វង ៃ និង ៨៥ វង ៃចំនួនជីអ  យម្រ៉ៃ ៦០ រ.ប្ក្ ក្នរង ១  ម្លើក្ៗ
ទក្លាយទឹក្ម្ប្ាច ឫបាចតាទចម្នល ុះរ ទពម្ហើយម្ប្ាចទឹក្ក៏្បាន ។ 

៧. ការម្ប្ាចប្សព 

ប្តូ ម្ប្ាចទឹក្ឱ្យបានម្សើទខ្ល ំងម្ពលោមំ្ហើយភាល ទ ៗ រយៈម្ពល ១ សបាែហ៍

ម្ប្កាយទក្ជាធទៅតារហូតដលម់្ពលម្ទេសម្ចញផ្កា និងមានក្ែាឹរប្តូ រម្ង ាើនការម្ប្ាចទឹក្ម្ ើង

  ិញ ។ ចំម្ ុះររិមាណ្ទឹក្ដដលម្ប្រើប្បាស់វាអាប្សយ័ម្ៅតាទប្រម្េទវនដី ធាត អាកាស ។ 

ម្រអាចម្ប្ាចម្ោយម្បា ត ម្ោយបាញ់នឹងមា ស នីជាចំហាយទកឹ្ ឫជា រនាចវនដំណ្ក់្ទកឹ្
ដដលម្ៅោ ទឹក្ម្េលៀងនិទៅិតជាម្រៀងរាល់វង ៃរ  ដន ែចំម្ ុះការម្ប្ាច 

ឱ្យដីធូរ រក្ាសំម្ណ្ើទបានល អ រនថយកំ្ម្ៅដី ជីជាតិរលាយបានម្លឿន សប្ទលួដល់ការលតូ

លាស់ប្រព័ន ធឫស និងប្សូរយក្ជីជាតមិ្ៅចិញ្ចឹទសរីរាងគ ។ អាចប្ជំដីនឹងចរ ឬ ម្ោយមា ស ីន

ម្ប្កាយពោីបំាន ១៥ ម្ៅ ១៧ វង ៃ ទ នប្ជំប្តូ ផ្កអ ក់្ការម្ប្ាចទឹក្ ១ វង ៃ ទ នប្ជឱំ្យផ្ សដី

ម្ពញវផ្េរងរាក់្ៗ រនេ រទ់ក្ពនូរងម្ ើង ិញ និងយក្ចំម្រើងសៃតួឬកំ្ម្បាល ក្ម្ប្ក្ៀទៗទក្ប្ររ

ឱ្យជតិម្ពញរង ម្ដើទបីរនថយការហារ់វនដី និងភាពលតូលាសរ់រស់ ម្មៅ ទិនអន ញ្ញា តឱ្យប្ជំ

ប្ជយួដីម្លើក្ទ ី២ ម្ពលម្ទេសកំ្ព ងម្ចញផ្កា  ឬដផ្លម្ ើយ ។ 

៦ . ការោក្ជ់ ី

ដំណមំ្ទេសប្ត ូការារធាត ចិញ្ចឹទម្ប្ចើនោ ង ម្ដើទបីការលូតលាស់ប្ររ់សរីរាងគ 

ក្នរងទយួ ដែាជី តិររស់វាារធាត ដដលចាបំាច់ ម្ហើយមានររិមាណ្ម្ប្ចើនជាងម្ររឺអាសតូ និង 

រ ូតាសយទូ ចំម្ ុះជាតិផ្សូវ័រមានកំ្រិតទរជាង អាសូត និងរ ូតាសយទូ ម្ដើទបីផ្លិតម្ទេស

ប្សសទ់ទៃន់ ១ម្តាន វាប្តូ ការប្សូរយក្ជជីាតពិីដីនូ ារធាត សំខ្ន់ៗមានៈ អាសតូ 

៣,៣៤ រ.ប្ក្ផ្ូាវ ត ០,៧៦ រ.ប្ក្ រ ូតាសយទូ ៤,៣៩រ.ប្ក្ ក្នរងវផ្ េដី ១ ហ.ត ។ ការោក់្ជី

ដដលសទប្សររឺម្ប្រើជមី្ទល ( ធាត សក្ទៅោច់ៗពីាន   ) ជាពិម្សសប្រម្េទជីផូ្ាវ ត និងជីរ ូ

តាសយូទ ប្តូ ោក់្ចំនួន ៥០ % វនចំនួនជី អាសូត ដដលប្ត ូម្ប្រើក្នរង១  ដែាជី តិ ប្រម្េទជមី្នុះ

ម្រម្ប្រើប្ទរ់បាតទ នម្ពលោ ំ ម្ហើយ ចំនួនវនជ ី  ផ្ូាវ ត និង រ ូតាសយទូ ដដលម្ៅសល់ប្ត ូ

ោក់្ម្លើក្ទ ី២ ម្ពលម្ទេសម្ចញផ្កា  ១០០%រ  ដន ែម្ដើទបីឱ្យម្ទេសដផ្លបានម្ប្ចើន និងលូតលាស់

បានយូរ ម្រប្តូ ម្ប្រើររិមាណ្ជនីីទួយៗក្នរងកំ្រិតដូចខ្ងម្ប្កាទ ៖  
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១.៣. ជទៃបឺាក្ម់្តរ ីបាក់្ម្តរីទន់រលួយម្ដើទ ម្ធវើឱ្យដផ្ លម្ទេសទន់ ម្ហើយរលយួពីក្នរងដផ្ ល  

បាក់្ម្តរីម្ធវើឱ្យមានប្រប្ជរយសលឹក្ ដផ្ ល ម្ធវើមានចំណ្  ចតូចៗម្លើសលឹក្ ផ្កា  ម្ដើទពណ្៌ម្តាន ត រណែ ល

ឱ្យម្ទេសប្ជរុះសលឹក្ ។ 

បាក់្ម្តរីប្សម្ នៈ ម្ធវើឱ្យម្ទេសប្សម្ ន ទិនដប្រពណ្ ៌ម្ហើយាៅ នាន ទររួស ឫស ឬ

រល់ជាពមិ្សសក្នរង រគក្ែាិរនិងដផ្ ល ។ 

២. អពំសីតវល អតិ សតវល អិតដដលជាភាន ក់្ងាររងាជទៃឺមានៈ 

២.១. ដងា ូស ីរូងដផ្ លៈ ខលនួមានម្រាទពណ្វ៌រតងខច ីម្ចាុះចូលក្នរងដផ្ លម្ទេស  

២.២. ដងា ូម្ចាុះដផ្ លៈ វាច ុះស ីដផ្ ល ម្ដើទ ផ្កា  និងសលឹក្ខច ីដងា ូប្រម្េទម្នុះាៅ នម្រាទ 

ម្លើខលនួម្ទ 

២.៣. ដងា ូកាតម់្ដើទៈ វាកាត់ម្ដើទម្ទេសខចមី្ៅម្ពលយរ់ ប្ជក្ម្ៅក្នរងដីម្ៅម្ពលវង ៃ 

។ ម្ប្ដពពីពួក្ដងា ូទំងអស់ម្នុះម្ៅ តែាមានសតវល អិតទយួចំនួនម្ទៀតដូចជាៈ 

- អម្ណ្ែ ើក្មាសពណ្៌ប្ក្ហទាល ទ  ំ១២ ចំណ្  ច វាស ីជាលកិាពណ្៌តងវនសលឹក្ 

- រ យច ចដផ្ លៈ វាចូលចិតែាទិចអ ចដផ្ លម្ទេស  ម្ហើយរញ្ចលូពងម្ៅក្នរងម្ធវើឱ្យ 

ដផ្ លម្ទេសសអរយមានដងា ូម្ៅក្នរងដផ្ ល ។ 

៣. ការការ រជទៃ ឺនងិសតវល អតិ 

ប្តូ ម្ប្ជើសម្រីសរដូ ម្រៀរចំដីឱ្យបានល អ សំអាតម្មៅ ោឱំ្យមានចម្នល ុះរ ទពប្តទឹប្ត ូ  

កាត់ដទក្ម្ប្កាទៗម្ចាល ម្ប្ជើសម្រីសពូជធន់ អន  តែាប្ររដីទ នម្ពលោរំនថយសមំ្ណ្ើទ ដីដក្

ដ តម្ចាល កំ្ចាតស់តវល អិតជាភាន ក់្ងារចទលងម្រារ ឆាល ស់ទ ខដំណ ំផ្កអ ក្ការោដំ ុះប្តា ំប្ារ់ពជូ

ជាទយួលលូ យសយរងទឹក្ម្ដែ  និងោន សំមាល រ់ផ្សិតរយៈម្ពល ៦ ម្មា ងទ នម្ពលរណ្ែរ ុះសមាល រ់ម្ទ

ម្រារម្លើោន លរណ្ែរ ុះ ម្ោយម្ប្រើោន កំារ រជទៃឺផ្សិតដូចជាៈ Captan 

ឱ្យប្ជាររឺប្តូ ម្ធវើក្នរងអ ំរង ៣ ម្ៅ ៥ វង ៃទែាងម្ៅតាទសភាពដី និង រគលូតលាស ់។ 

IV. ជម្ងឺ និងសត្វលអិត្ 

១. អពំជីទៃៈឺ ម្ទេសហាវ ៉ៃជរួការរំផ្កល ញម្ោយជទៃជឺាម្ប្ចើនប្រម្េទ និងជាម្ប្ចើនប្ក្រទ

ដូចជា 

១.១.ប្ក្រទជទៃផឺ្សតិ 

- ដំណក់្កាលក្ូនសំណរ ម្ប្ចើនម្ក្ើតជទៃឺរលាក្រល់និងម្ធវើឱ្យក្ូនដំណសំវិតរល ់ 

- ដំណក់្កាលលូតលាស ់និងដផ្ លៈ  ក្នរងដំណក់្កាលម្នុះម្រដតងសម្ងាតម្ ើញម្ក្ើតជទៃឺ

ផ្សិតម្ធវើឱ្យរល ់  និងឫសដ ុះផ្សិតម្ហើយមានប្ារល់ អិតៗ ។  

- ជទៃឺរផំ្កល ញដផ្ ល និងសលឹក្ ម្ធវើឱ្យដផ្ លប្សឡាក្សៃតួដដលរណែា លទក្ពីម្ទម្រារ ៤  

ប្រម្េទ Colletotrichum, glocosporiodes, C.Capsici. C. acutatum  និង

C.coccodes 

- ជទៃឺប្សឡាក្សលឹក្អ ចៗ ម្ធវើឱ្យសលកឹ្មានចំណ្  ចអ ចៗពណ្ម៌្តាន តម្ហើយសចំណ្  ច  

ក្ណែ ល 

១.២. ជទៃឺ រី៉ៃ ស  

ម្ទេសមានជទៃឺ ីរ៉ៃ សចំនួន ៤ សខំ្ន់ៗ  

-   ីរ៉ៃ សម្ធវើឱ្យសលឹក្ម្សែើងពណ្ម៌្លឿង 

-   ីរ៉ៃ សម្ធវើឱ្យខៅរូរួញ 

-   ីរ៉ៃ សម្ធវើឱ្យខៅរូសលឹក្ម្ ើងម្លើជារទូៗ 

-   ីរ សម្ធវើឱ្យមានចំណ្  ចអ ចពណ្៌ម្លឿង 
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ដដលម្ធវើពីបាល សេិច  ឬប្ក្ោសស់ៃតួ  និងរញ្ជនូម្ៅរក្ាទ ក្ម្ៅឃ្ល ងំប្តជាក់្ ។ ការក្ាទ ក្  

រយៈម្ពល ៣ ម្ៅ ៤ អាទតិយវាម្ក្ើនម្ ើងនូ ពណ្៌ប្ក្ហទប្សស ់។ រ ដន ែចំម្ ុះម្ទេសហឹរ  ិញ

ម្ធវើឱ្យបាតរ់ង់ារធាត ដផ្ អទចំនួន ៣២ % ម្ប្កាយពីរក្ាទ ក្ម្ៅក្នរងឃ្ល ងំប្តជាក់្រយៈម្ពល 

៧ ម្ៅ ៨ អាទតិយម្ប្កាយពីប្រទូលផ្ល ។ អាយ កាល និងទិន នផ្លវា អាប្សយ័ម្ៅម្លើប្រម្េទ

ពូជ និងលក្ខខណ្ឌ ដំណ្  ុះ ពជូប្ាលព ី៥៥ ម្ៅ ៦០ វង ៃ ពូជក្ណែ លព ី៦៥ ម្ៅ ៧០ វង ៃ និង

ពូជធៃន់ព ី៧៥ ម្ៅ ៩០ វង ៃ ម្ប្កាយោ ំ។ ម្ៅក្នរងប្រម្ទសក្ទពរជាម្យើងទិន នផ្លទធយទព១ី៨ 

ម្ៅ ២២ ម្តានក្នរង១ហិចតា ។ 

 

 

 

Zineb, Mancozeb, Mancb ៣-៥ វង ៃទែាងម្ពលម្លចម្ចញម្រារសញ្ញា  ។ ចំម្ ុះសតវល អតិ  

ប្តូ យល់ដឹងអពំលីក្ខណ្ៈររសស់តវល អិតនីទយួៗ ជាពិម្សសក្នរងដំណក់្កាលពង ឫ ម្ទើរនឹង

ោស ់ការម្ប្រើប្បាសោ់ន ពំ លមានប្រសទិធិភាពល អ មានោន សំមាល រស់តវល អិតជាម្ប្ចើនដដលអាច  

យក្ទក្ម្ប្រើបានរ ដន ែប្ត ូយលដឹ់ងអំពបី្រសទិធិភាព និងរយៈម្ពលព លររស់វារួរផ្សនឹំង ិធី

ាស្ដសែម្ប្រើម្ោយស  តថិភាព ។ 

V.  ការប្បម្ូលផល 

ជាធទៅតាម្ទេសហាវ ៉ៃម្រម្រុះយក្ដផ្លដដលចាស់សទប្សរម្ៅនឹងទីផ្ារ ម្ប្ ុះ  

ម្ទេសប្រម្េទម្នុះភារម្ប្ចើនម្ប្រើប្បាស់ជារដនល ។ លក្ខណ្ៈដផ្ លដដលអាចម្រុះបានរ ឺពណ្ ៌ 

វរតងប្ក្ម្ៅ រម្លាង  រងង ។    ផ្កា  

ដដលរងាកំ្ម្ណ្ើតទ នរីក្លូតលាស ់

ម្ទេសម្ចញផ្កា ពោីន ងំម្ប្កាទរនែាម្ៅ 

ោន ងំម្លើជារនែារនេ រ ់ ។   ិធាីស្ដសែ 

ប្រទូលផ្ល ម្រម្ប្រើក្វស្ដនែទ ឫការំិត 

ទ តកាតផ់្កែា ច់ទង   រនេ រ់ទក្យក្ 

ដផ្ លម្ៅរក្ាទ ក្ម្ប្កាទទលរ់ម្ដើទប ី

រក្ាពណ្៌សរំក្ វនដផ្ លរនេ រទ់ក្ 

ោក់្រញ្ចលូម្ៅក្នរងឡាងំ ឬម្ក្ុះ  
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