
ការដ ាំខាត់ណាដដើមខសុរដូវ 

Chinese Kale off  Season 

I. ការដ្រើសដរើសពូរ 

 ពូជខាត់ណានាំចូលពីប្រទេសជតិខាង (ដាំណា ាំទនេះមិនទាន់ផលតិពូជបានទៅកមពជុា) កនុងទនេះមាន : 

- ពជូផលតិទោយប្កុមហ ៊ុន ជាតត មានរូរសញ្ញយនដទ េះ ពូជទនេះទដើមធាំ វែង  

  សលឹកប្ាសរួញ េាំហ៊ុាំសលឹកតូចមធយម។ លកខណៈតនារលូតលាស់ធននឹងរដូែ   

  ទដដ ជាងពជូនន ទហើយទពញនិយមទលើេីផារ ។ 

- ពូជផលិតទោយប្កុមហ ៊ុន ពីត ូមានរូរសញ្ញញ រថទប្ាេះជារ់នឹងកញ្ចរ់ ឬកាំរ ៊ុង     

  ពជូជាតត ពជូទនេះទដើមធាំខ្ល ីសលឹកញឹកទហើយធាំ មូលរួញរនដិចៗ ទហើយទសដើង វា   

  លតូលាសទ់ៅរដូែប្តជាក់ល អ រ ៊ុវន ដទៅរដូែទដដ  ទប្ចើនទប្រេះទដើម ទពញនិយម

ទលើេីផាររងគរួ ។ 

- ពូជផលិតទោយប្កុមហ ៊ុន ទេសដទែស៊ុីដ មានសញ្ញញ រូរយ៊ុេធថ្កា  ពូជទនេះមានទដើមតូច ខ្លសីលឹក ដាំរូលរទលាង េងសលឹក

តូចៗ ារលូតលាស់កនុងតាំរន់អាាសធាត៊ុទដដ  ឬរដូែទដដ មិនសមប្រករទ ើយ ។ 

 

II. វវធ សីាស្ដ្សសាស្ដកូូខាខាតណ់ា 

 ទៅរដូែទដដ ារផលិតកូនខាតណ់ាជួរារលាំបាកពីរយ ងគឺភាពរលយួ និងសតវល អិតរាំផ្លល ញទដើមបីផលិតកូនខាត់

ណាទអាយទជាគជយ័ ទយើងមានែិធីសាស្ដសដដូចតទ ៈ 
 ១.វការដរៀកចាំថ្នា លសាំរាក់ស្ដក 

 ប្តូែទប្ជើសទរើសយកដីវដលេលួ មានជីជាតលិ អ វាលប្ស េះ រដូែម៊ុនមិនោាំេរូរតសព(តសព ខាតណ់ា)។ ប្តូែភ្ជួរ ល

ដីទអាយបានទប្ចើនដង ប្រមលូយកទមៅ ទចញទអាយសាអ ត  លដីទអាយសងតួ រនា រ់

មកទលើករងទោយេេឹងរងនិមយួៗ ប្រវែង ១ម រទណាដ យ ១០-១៥ម។ យកជី

លាមកទោ ឬ ជីក៊ុាំរ ៊ុសដចាំនួន ៣-៤រងគី កាំទបាសេាំងន់ ០.៥ kg ថ្កន ាំសាំលារស់តវល អិត

ប្រទភ្េហ វយុរ៉ា ដង ់ េាំនង ់៣០០ gមកបាចពប្ាយពីទលើរង ទហើយពូនដីរងទអាយ

ខ្ពស់ ដូចរងោាំដាំ ូង រួចទប្សាចេឹកទអាយទជាគទេើរប្គរទដស ូពាសពីទលើរងសងាត់

វគមទដស ទូអាយជារ់ដី េ៊ុកទោលរយៈទពល ៧តថ ង ។ ទធវើវររទនេះទដើមបីទអាយដី 

រងទនេះមានកាំទៅទដដ ខាល ាំង សាំលារ់នែូពួកសតវល អតិ ប្ពមទាាំងពួកទមទរគមយួចាំនួនទៅកនុងដី ។ 

២.វការស្ដក្ាក់ពូរខាតណ់ា  

ម៊ុននឹងសារប្តូែយកទដស ូប្គរដីទនេះទចញ ទហើយាយដីពប្ារ

រងទអាយទសៅើ ទគៀរដីទលើតផ ារងទអាយទសៅើល អ វាយដីទអាយល អតិ រាា រ់វគមរង 

រួចយកប្ោរព់ូជខាត់ណាេាំនង ់៣០ g (៣សាល រប្ពាបាយ) មកសារទអាយ 

ទសៅើ ទប្ាយមកបាចកាំណាត់ចាំទរើងខ្លីៗ ទអាយបានកាំរិត ៦០%(ទមើលទ ើញ

ដីខ្លេះៗ) ទប្សាចេឹកទអាយទជាគ យកថ្កន ាំារផសិតប្រទភ្េម ងកូ់វសរលាយ



េឹកទប្សាចតាមទប្ាយ ។ រនា រព់ីសារទហើយប្តូែទោតរនាេះឬសសីទធវើតាំរលូរងាង រួចយកសាំណាញ់ពណត៌រតងប្កឡា 

ញឹកមកប្គរ់ប្រកពទីលើទអាយជតិ សងាតទ់ជើងសាំណាញ់ទអាយជារ់ទ នឹងដី។ ករណីមានទភ្លៀងធាល ក់ប្តែូប្គរទដស ាូរពារ 

ទភ្លៀង ទហើយទរើកចាំហែិញទប្ាយេសទ់ភ្លៀងសាំណាញ់ារពារសតវល អតិ។ 

 

៣. រដកៀកថែទាូំ ូខាខាតណ់ា 

 ារទប្សាចេឹកជាទរៀងរលត់ថ ង ប្ពឹក លាងច ទអាយទសើមល ៅម  ទពលទមៅ ដ៊ុេះប្តែូលូកតដទ កនុងដាំរូលសាំណាញ់ ដក 

យកទមៅ ទោយមិនទរើកសាំណាញ់ទ ើយ ។ ទពលកូនខាតណ់ាមានសនលឹកចាំនួន ៣-៤ សនលឹកប្តែូដករំទលាេះទចញកវនលងដ៊ុេះញឹក 

ឬប្ាស ់រនា រម់កយកជីកាំរ ៊ុសដេឹកមកលាយជាមយួជេី ៊ុយទរ៉ារនដិចៗ ទប្សាចរាំរ នកូនទអាយឆារ់លតូលាស ់។ ទប្ាយពី

សាររយៈទពល ២០-២៥តថ ង អាចមកយកកូនខាត់ណាទ សាងូទលើដីថ្កន លបាន ។ 

 

III. វវធ សីាស្ដ្សសាសូងខាខាតណ់ាដដើម 

 ភាគទប្ចើនកសិករខ្លេះវតងេន៊ុែតដន៍ារោាំដ៊ុេះខាត់ណាទដើមទោយសារប្ោរព់ជូផ្លា ល់ទ ទលើរងផ្លា លរ់នា រ់មកដក

រំទលាេះកូនេ៊ុកទអាយរទង វើល ទធវើរទរៀរទនេះរងាររាំផ្លល ញទោយសតវល អិតទប្ចើនទហើយចាំណាយទលើារវថទាាំទប្ចើន ចាំទពាេះ

ទៅរដូែទដដ  ារេន៊ុែតដវររទនេះព៊ុាំបានេេួលផលទប្ចើនទ ើយ ។  

 

១. ការដរៀកចាំថ្នា លសាំរាក់សសាងខា 

 ទប្ាយពីសារប្ោរ់ពូជខាត់ណាទហើយ ទគប្តូែភ្ជួរដីសាំររ់ោាំ  លេ៊ុកជាម៊ុន ។ រនា រព់ាីរភ្ជួររស់ទលើកេី២

ប្តូែប្រមលូយកទមៅ ទចញ ទលើករងទអាយបានខ្ពស់កាំពស់រងព ី២០-៣០ស.ម (រដូែែសា)េេងឺរង ១,០ម ប្រវែងរង ១០-

១៥ម ទប្ាយមកយកជីក៊ុាំរ ៊ុសដ ឬ ជលីាមតសតវចាំនួន ៤-៥រងគី ជី១៥-៥-១៥ េាំនង ៣០០-៣៥០ g (៣ខាាំ-៣ខាាំកនលេះ) 

មកបាចទលើរងទអាយទសៅើល អប្ជុាំរង ារ់់ជីទ កនុងដី បាចកាំណាត់ចាំទរើងខ្លីៗ ទពញទលើរងទដើមបីារពារសាំទណើម និងសមាព ធ 

ប្ោរ់ទភ្លៀងទពលមានទភ្លៀងធាល ក់ ។  

 

២. រដកៀកសូងខាូូខាខាត់ណា 

  ម៊ុននឹងដកកូនខាត់ណាប្តែូទប្សាចេឹកទលើរងទអាយទជាគរយៈទពលកនលេះទមា ង ទហើយដកទប្ជើសទរើសយកកូនធាំៗ 

ទថ្កល សទសៅើោន ោក់កវស្ដញ្ចងទប្សាចេឹកទអាយទសើមៗ រកាេ៊ុកទប្ាមមលរព់ីទពលប្ពឹកជាម៊ុន។ ចាំទពាេះថ្កន លវដលប្តូែសាងូ ប្តូែ 

ទប្សាចេឹកទអាយទជាគ ទេើរយកកូនខាត់ណាទ សាងូតាមចទនល េះចាំទរើង ទោយទប្រើចទនល េះគ៊ុមព និងជួរ ១៥សម-១៥សម 
មយួគ៊ុមពមយួទដើមកនុងជាំទៅ ២-៣សម ទប្ាយសាងូទហើយទប្សាចេឹកទអាយទជាគភាល ម ារសាងូទប្ចើនទធវើទ ើងទពលលាង ច ។ 

 

 

 

 



IV. ការថែទាំខាត់ណាដដើម 

 ខាត់ណាទដើមជាដាំណា ាំមានែតដជីែិតខ្ល ីដូចទនេះារវថទាាំប្តូែវចកដាំណាក់ារទអាយចាសល់ាស់កនុងទនេះរួមមាន៖ 

 ១. ការដ្ស្ដចទឹូ 

 ទប្សាចេឹកជាប្រោាំប្ពឹកលាង ច ទប្ាយសាងូរយៈទពល៣តថង ករណីអាាសធាត៊ុទដដ ខាល ាំងប្តូែទប្សាចេឹកមយួតថ ង  

៣ដង គឺប្ពឹក តថ ងប្តង ់និងលាងច ។ ទប្ាយមកទេៀតទប្សាចវតពីរដងកនុងមយួតថ ង។ ទៅរដូែទភ្លៀងទពលយរ់មានទភ្លៀងធាល ក់ 

ប្ពលឹមទ ើងប្តែូទប្សាចេឹកលាង ទប្ពាេះេឹកទភ្លៀងរណាដ លទអាយរលយួ ។ 

  ២. ការដូដមៅ  ្ររាំដ្ដយដសា 

 ទគប្តែូដកទមៅ ទចញពថី្កន លខាតណ់ា ទពលវដលដ៊ុេះទមៅ ទប្ចើន ទប្ាយពីសាងូប្រមាណ ១៥តថ ង ទលើកេ១ី និង ៣៥

តថ ងទប្ាយសាងូទលើកេ២ី ។ ទៅទពលដកទមៅ មដងៗ ប្តូែយកកូនចរតដម៊ុខ្តូចមកជីកដក ទហើយប្ជុាំដីរនដិចៗ ចទនល េះជួ 

ខាត់ណាទហើយពប្ាយចាំទរើងប្គរទ ែិញ ។ 

 ៣. ការដូ់រសាកាំក៉ខា 

 ទប្ាយពសីាងូទហើយរយៈទពល ៧តថ ង កូនខាត់ណាវលងប្សទពាន ទគប្តែូយកជីក៊ុាំរ ៊ុសដេឹកប្រមាណ ១,៥ លីប្ត 

លាយជីេ ៊ុយទរ៉ាចាំនួន ២សាល ម ប្ពាបាយលាយេឹកព ី ១៥-១៨លីប្តទប្សាចទអាយទជាគមយួរងទសៅើ និងមយួេាំវរកេឹក។ 

ទប្ាយមករនា រព់ីដកទមៅ ទលើកេី១ កនុងករណីដីឥដឋ ឬលាយខ្ាច់ខ្វេះជជីាត ិ ទគប្តែូបាចជីក៊ុាំរ ៊ុសដ ឬជលីាមកសតវព៊ុកៗ

មយួរង ២រងគីរវនែមទេៀតរួមជាមយួជេី ៊ុយទរ៉ា ៥០g (កនលេះខាាំ) លាយោន នឹងជ ី១៥-១៥-១៥ ១០០g (មយួខាាំ)។  

រទរៀរទប្រើបាចជគីីមពីីរប្រទភ្េទនេះទហើយ ទេើរបាចជីក៊ុាំរ ៊ុសដ ីឬជីលាមកសតវតាមទប្ាយតាមចទនល េះជួរ ទហើយ 

ទប្សាចេឹកទអាយទជាគខាល ាំង ។ ារទប្សាចជីរាំរ នទលើកទប្ាយៗ គឺទធវើទ ើងរយៈទពល៧តថ ងមដង ។ រហូតដល់ទពល 

ប្រមូលផល ប្រទភ្េជីកាំរ ៊ុសដេីកឹ និងជីេ ៊ុយទរ៉ា ។  

 

V. រាំខាឺសតវលអិត ខាិខាវធធាខាការ្ រក់្រខា 

 ារោាំដ៊ុេះខាត់ណាទដើមរដូែែសាកតាដ ចវប្ងវដលរណាដ លមកពសីតវល អិតមានកាំរិតទាររ ៊ុវន ដជាំងឺវដលរណាដ លទអាយ

ខាត់ណារលយួ និងេ៊ុចសលឹកទកើតមានទប្ចើនកនុងទនេះមាន ៖ 

១. រាំខាឺសាំខាខ់ាៗដូើតដៅរដូវដ្លៀខា 

 ទៅរដូែទដដ  ដីទសើមខាល ាំង ទភ្លៀងធាល ក់ញឹកញារ់ទធវើទអាយទកើតជាំងឺ ៣ប្រទភ្េគឺៈ 

 - ជាំងឺេ៊ុចរទលៀកសលឹកដាំរូងសទង ាតទ ើញគល់កូនខាត់ណាមានសាន មប្រប្ជុយពណ៌ទតាន តទប្ាយមកប្រប្ជយុទនេះ 

 រើករលទ ើងមកទលើដល់ធាងសលកឹ និងសលឹកទធវើទអាយប្តយួខ្ចីៗ  រទលៀកទហើយរលយួទៅថ្កជាំងឺប្រប្ជយុទតាន ត (Bacteriall 

Spotted)  

 - ជាំងឺទប្រេះទដើមរលយួធាង ជាំងឺទនេះទប្ចើនវតទកើតទៅកនុងែគគកូនខាត់ណាពប្ងីកទដើមទប្ាយសាងូបាន២៥តថងទ ើង 

ទ  ទមទរគបានទធវើទអាយទដើមខាត់ណាទប្រេះតាមរទណាដ យទដើម ទហើយទធវើទអាយរលួយ ជាពទិសសទៅទពលមានទភ្លៀង 



ធាល ក់ខាល ាំង អាាសធាត៊ុទដដ  ទគទអាយទ ៅ្ េះថ្កជាំងឺរទលៀករណដូល    ទប្ពាេះវាទធវើទអាយរណដូលសាច់ខ្ចីកនុងទដើមរលួយ ជា 

ប្រទភ្េជាំងឺ (Soft Rot)ជាំងឺផសិតរលួយកូន។ 
 - ជាំងឺរលួយ និងពកឬស ជាំងឺទនេះទប្ចើនវតទកើតទលើប្រទភ្េដីឥដឋខាល ាំងទហើយទខ្ាេះជីជាត ិដីទនេះប្ជារេឹកមិនល អសងតួ

ទលើវតទសើមទប្ាមវាទកើតប្គរ់រដូែ រ ៊ុវន ដរដូែទភ្លៀងទធវើទអាយបាត់រងេ់ិន នផលទប្ចើនជាប្រទភ្េជាំងឺផសិតទ ៅ្ េះ (Fusarium 

Wilt)  
 -  ែិធានារប្គរ់ប្គង និងារពារទៅទពលទលចទចញនូែសញ្ញញ ជាំងឺទាាំង៣ខាងទលើទយើងប្តូែរនែយារទប្សាច 

េឹក និងជីរាំរ ន ប្រមូលយកសលឹកទប្ាមៗទចញ  ដកទដើមវដលទកើតជាំងឺទចញពថី្កន លខាតណ់ាយកទ ដ៊ុតោល ទហើយថ្កន ាំ 

ារពារជាំងឺផសិតនឹងបាក់ទតរើទ ៅ្ េះ ខ្៊ុរទភ្ើ យដ៊ុកលាយ ឬទមណមូ៊ុលឹមកលាយេឹកបាញ់ទអាយទជាគ រយៈទពល ៧តថ ង 

មដងៗ កាំរិតទប្រើ ៣សាល រប្ពាបាយលាយេឹក ១៥លីប្ត ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំងឺរទលៀកទដើម, សលឹក 

២. សតវលអិតចង្្ខាសាំខាខ់ាៗ 

 កនុងចាំទណាមសតវល អិតជាទប្ចើន ាររាំផ្លល ញធងន់ធងរទៅរដូែទនេះមានវត៣ប្រទភ្េរ ៊ុទណាណ េះរួមមានៈ 

 - សតវទាគទូមទមៅ  វាជាប្រទភ្េសតវល អិតមានសាល រតូចពណ៌ទតាន តទមៅ  សាល រមានពណធ៌នតូទលឿង វារាំផ្លល ញលកខណៈ 

ជាហ លងូៗគសឺ៊ុេីាំល៊ុេះសលឹក ទធវើទអាយប្កិនសលឹក រនែយារលតូលាស ់។ កូនញាស់ររស់វាស៊ុីឬសខាត់ណាកនុងដី (Flea beetle 

leaf) ទដើមបីារពារសតវប្រទភ្េទនេះ ទគបាាំងសាំណាញ់ញឹកពេធ័ធចាំារទអាយមានកាំពស់ ២ម វាមិនអាចទលាតចូលបានទ ើយ 

ទហើយថ្កន ាំសាំររ់កាំោត់វា ទប្រើប្រទភ្េអាបាម៊ុិចេីនទលខ្ ៥០ ចាំនួន ៣០ទសទស លាយនឹងទមៅាបារើល ២សាល រប្ពាបាយ 

េឹក ១៥-១៨លីប្តបាញ់ចទនល េះទមា ង ៨ ទ ទមា ង ១០ ប្ពឹក និងទមា ង ៣-៤ លាងចជាទពលវដលវាទចញរាំផ្លល ញដាំណា ាំ ។ 

 - ដងាែូហ លងួាតស់លកឹ-ទដើម ទប្ាយពពីិនិតយទ ើញមានកូនដងាែូទេើរញាស់ទចញពសីាំរ៊ុកទប្ាមសលឹក ប្តូែកដិចសលឹក 

ថនមៗ ោក់កនុងធ៊ុងេឹកមានលាយទប្រងមា ស៊ុីន ទហើយយកទ ោក់ទោលទប្ដចាំារ។ រនារម់កបាញ់ថ្កន ាំកាំោតរ់វនែម គឺ 

ប្រទភ្េថ្កន ាំទ ៅ្ េះ ទមេីលផសូសាវ តទលខ្ ៥០ កាំរិតទប្រើ ៣៥-៤០ c.c លាយេឹក ១៨ លីប្ត បាញ់ទពលប្ពឹកប្ពលឹម ឬ 

ទពលលាង ច។ 

- ដងាែូស៊ុរីងូកាំពលូខាតណ់ាដងាែូប្រទភ្េទនេះទប្ចើនវតញាស់ទចញពីពងទមេាំទៅ 

វដលពងោក់ចាំណ ៊ុចប្តួយ ទៅទពលវាញាស់ភាល មវារទងាើតតសបសៗរំព័េធកាំពូល 

ខាត់ណាារពារខ្លនួវាទហើយវាក៏ស៊ុីចូលទៅកនុងកាំពូលរណដូល តនខាត់ណាទធវើ 

ទអាយខាត់ណាវលងលតូលាសរ់នដទ ទេៀតបាន។ ទៅទពលមានដងាែូទនេះស៊ុ ី



ទគទប្រើថ្កន ាំប្រទភ្េរ ៊ីយសូ៊ុីន ឬផលបាក់ រទរៀរទប្រើគេឺឹកមយួធ៊ុង១៨ លីប្ត លាយ ថ្កន ាំទនេះ ៣កញ្ចរ ់មួយកញ្ចរ ់១០ 

c.c បាញ់ទពលលាងចប្តោក់ ។  

VI. ការ្កមូលផល 

 ទប្ាយពសីាងូបានរយៈទពល៤០-៤៥តថ ង ខាត់ណាមានទដើមរើកទបា ងធាំសលឹកខាងច៊ុងតនកាំពលូតូចខ្លីៗ ទហើយញឹកច៊ុង 

រាំផ៊ុតតនប្េយួទលចទចញសញ្ញញណតនផ្លា តូចៗ ទគអាចសាំោលប់ានថ្កែតដជីែតិររស ់

ខាត់ណារញ្ឈរ់ប្តែូប្រមូលផលបាន ។ ម៊ុនទពលប្រមូលផលរយៈទពល ១០តថ ង 

រញ្ឈរ់ារទប្សាចជ ីនិង បាញ់ថ្កន ាំព៊ុលទផសងៗ ។ 

 រទរៀរប្រមូលផលប្តូែយកាាំរិតរ៊ុតគល់ខាត់ណាវកបរៗដី ទប្ាយពីសលឹកខាត់ណាសងតួ 

េឹកចទនល េះទមា ង ៨ ទ ទមា ង ១០ប្ពឹក ទប្ាយពីាត់ ទហើយប្តូែជញ្ជូនទដើមខាត់ណា 

ទ ោក់ទប្ាមមលរ់ប្តជាក់ ទហើយទេើរទធវើារសាំរាំងទោយាត់គល់ទអាយប្តឹម 

ាត់នងខាត់ណាទអាយទសៅើទដើមសលឹកទប្ាមៗ រនារ់មកតាំទរៀរទដើមខាត់ណាោក់ចូលកនុង ឧរករណដឹ៍កជញ្ជនូ ។ លេធផលពិទសាធន៏ 

បានរាា ញ នូែេិន នផលជាមធយមពី ៣២-៣៦  ទតានកនុងមយួហិកតា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


