
នៅររនេសកមពុជា នេដាំនសទើររេរ់េីកន្លលង លិងរេរ់រដូវ ជាពិនសសនៅរដូវរ ាំន ើយ 

ន ើយការររនិោេក៏អាចន្វើនៅបាលតាមចាំណង់ចាំណូលចិត្ដ្្ររនិោេ ។ ដាំណាំ 

ររនភេនលេះសមបូរនៅនដយជីវជាតិ្ដដូចតារាងខាងនរកាម ៖  

 
II. បច្ចេកច្េសដ ាំដ ុះ  

១. ការនរជើសនរ ើសរដូវ  

ដាំណាំស្សពន ៀវក៏ជាដាំណាំមួយមិលររកាល់រដូវន្ដរ រ ុន្ល្្ការនរជើសនរ ើសរដូវ 

កនុងនោលរាំណងនជៀសផុត្ដពីការរាំផ្លល ញសត្ដវលអិត្ដចស្រងលូវរដូវនតៅ ពីន្  កុមភៈ ដល់ 

ន្ ឧសោនៅររនេសកមពុជានយើង អាកាសធាតុ្ដន្វើឱ្យកត្្ាចស្រងនលចនចញ លូវ 

ររជាករ  

 

 

I. ស្ថា នភាពេូច្ៅ  

ស្សពន ៀវ ជាររនភេរន្លលមួយ 

កនុង ចាំនណមរន្លលស្សព ជានរចើល 

មុ ន្ដលររជាកសិករនយើងស្គា ល់ 

ចាស់ លិងររនិោេ នេអាចនៅ 

ន ម្ េះបាលនរចើលយ ងដូចជាស្សព

នមម  ស្សពហាង ស្សពឫស រ ុន្ល ្

ន ម្ េះន្ដលនររើេូលាំេូលាយេឺស្សពន ៀវ ។ ន េះនៅត្ដាំរល់អាសីុនេអាចនៅបាល ៣ 

យ ងេឺ ស្សពសលឹក ស្សពឥណា  ឬស្សពចិល។ ស្សពនលេះ រត្ដូវបាលនេចាត់្ដរញ្ចូ ល នៅកនុង

រេួស្គររេុយសីុន វនរ   ។ នៅឆ្ន ាំ ១៩៣២ នលាក ន្ម ល តុ្ដល បាលឱ្យន ម្ េះជានលើក

ត្ដាំរូងន្ដលចាត់្ដចូលនៅកនុងជាំពូក Brassiceae ជាអលុន្ផនកស្លរកុម Brassica 

នៅកនុងរកមុនលេះមាលជាង១០០ររនភេស្លរកុខជាតិ្ដ។ស្សពនលេះមាលន ម្ េះវេិាស្គស្ដស្

នៅថា ន ើយវាមាលររភពនៅត្ដាំរល់អាសីុកណ្លBrassica Junces-L ជា

ពិនសសនៅោេខាងនកើត្ដររនេសចិល លិងររនេសឥណា  ។ 

ដាំណ ាំសៃសពច្ ៀវ 



- សុ ោពររស់ពូជលអ (ររមូល
ផលនពលេុាំនពញនលញ សាំរតិ្ដ
សាំរាាំង លិង េុកដក់ឱ្យបាលរតឹ្ដម
រត្ដូវោម លសត្ដវលអិត្ដរាំផ្លល ញ ដុេះោេ
រយ ពស់ពី ៨០-៩៥ % ។  

- សុេធស្លពូជ (រោរ់ពូជមាលោព
នសមើការលូត្ដ លាស់ មាល លកខណៈ 
ឯកសណា ល ទាំងរេង់ រទយសលឹក 

ធាងពណ៌  

- អាយុកាលលូត្ដលាស់ លីេិលនផល ពស់ សមស្សរកនុងការនររើរបាស់នលើ
េីផារ។នៅររនេសកមពុជានយើងរចចុរបលនពិលិត្ដយន ើញមាលពូជស្សពន ៀវ ៣ ររនភេ  

- ររនភេសលឹកតូ្ដចន្វង ( រោរ់តូ្ដចលអិត្ដរក មន ើយមូលន្វង ពូជនលេះអាយុ 
កាលពី ២៥-៣០ ស្ងៃនចញផ្លា  សលឹកនស្ើងន្េមសលឹកដូចន្មញរណរ ធាងពណ៌
ស្រត្ដងស្ស្គល ឫ សរពន្លត្ដ ពូជនលេះេិលនផលទរជាម្យម ១១, ៥ នតាល-១៤ 
នតាល/ .ត្ដ  

- ររនភេសលឹក ា្ំលាត្ដរត្ដដងន ើយធាល ក់ចុេះនរកាម រោរ់ពូជេាំ ាំ ា្ំរងាួរ
ន ើយមូលពណ៌រក ម វាមាលអាយុកាលម្យមពី ៣០-៤០ ស្ងៃនចញផ្លា សលឹក
ពណ៌ស្រត្ដង ា្ំមូលរេលុងសរស្សតូ្ដចលអិត្ដធាងពណ៌េឹកអាំនៅ ចី ា្ំសាំន្រ ត្ដន ើយ
ន្វង េិលនផលចន ល េះ  

យ ងខាល ាំងរពមទាំងរាត្ដត្ដាត្ដ ដាំណាំនលេះអាចបាត់្ដរង់េិលនផល ១០០%បាលរដូវ
ន្ដលសមស្សរ េឺន្ តុ្ដលា ដល់ន្ ្នូ លិងពីន្ កកាដ ដល់ន្ តុ្ដលា ចាំន េះត្ដាំរល់
 ពង់រារ លិង ភនាំសីតុ្ដណហ ោពដ៏ររនសើរេឺពីចន ល េះ ២០-២៤ oC ម្យមររចាាំស្ងៃ ។  

រនចចកនេសដាំដុេះេឺរារ់រញ្ចូ លនៅនលើការនរជើសនរ ើសពូជ ការនរជើនរ ើសដី 
ការនរៀរចាំដី ការស្គរកូល លិង ការដាំដុេះ ។ 

 
២. កានរជើសនរ ើសពូជ  

ការនរជើសនរ ើសពូជជាកត្្ាយ ងចាំរង កនុងការដាំដុេះនរ េះវាជាមុ ងារមួយ 
យ ងសាំខាល់កនុងការកាំណត់្ដេិលនផល ។ លកខ ណា សាំខាល់ៗន្ដលរត្ដូវនរជើសនរ ើស 
មាលៈ  

- ពូជមាលររភពចាស់លាស់ ( ររភពពូជកូលកាត់្ដ Hybrid ឫ OPV )  



- ការនរជើសនរ ើសដី ដាំណាំររនភេនលេះរត្ដូវការដី្ូរមាលជីជាតិ្ដរេរ់រោល់ 

ស្សទរ់ដាំដុេះនរៅសៃួត្ដេឹកលអនរកាយពីនស្ស្គច ឫ នភលៀងដូចជាររនភេដីរេួសនមម  

ដីរក ម ដីលាយ ាច់ ដីលារ់ន្កបរមាត់្ដេនលល ឫ ន្រពក ដីលាយ្មមតា រ ុន្ល្្វា

មិលអាចេេួល េិលនផលលអនលើររនភេដីឥដា ឫ ដីកនណ្ងខាល ាំងន ើយ ជាម្យម

ត្ដរមូវការដីន្ដលមាល Ph ចន ល េះពី ៥,៥-៧,៥ ។  

 
- ការនរៀរចាំដីៈ ដីសរមារ់ដាំស្សពរត្ដូវរាស់ររមូលយកនមម  លិងកាកសាំណល់ 

រកុខជាតិ្ដ លិងដាំណាំនផេងៗពីរដូវមុលនចញ ន ើយភជួរហាលដីឱ្យសៃួត្ដរយៈនពល ៥ - 
៧ ស្ងៃ ន ើយរាស់រាំន្រកដីឱ្យ មត់្ដនដើមបឱី្យនមម ចស្រងងារ់ លិងនដើមបឱី្យដី្ូរ ។ 
ការភជួររាស់រត្ដូវន្វើឱ្យបាលនរចើលនលើក២-៣ នលើកនេើរអាចនលើករងបាលរនរៀរ
នលើករង ឫ ថាន លេឺ រត្ដូវឱ្យមាលេេឹងររន្វង ១ ន្ម រត្ដ ចន ល េះរង ២០-៣០ ស.ម 
រនណ្យនៅតាមសោព ដីន ើយកមពស់រង ១៥-២០ ស.ម រ ទ រ់មករាស់ 
លិងវាយរាំន្រកដីនលើរងឱ្យលអិត្ដ នេៀរឱ្យនសមើតាមរងលីមួយៗ ។  

ពី ១៥-១៧ នតាល/ .ត្ដ រ ុន្ល្្មិល្ល់រទាំនៅរដូវនភលៀងនរ េះសលឹកនស្ើង ។  
- ពូជសលឹករកាស់ធាង ា្ំពណ៌សៈ រោរ់ររស់វា ា្ំៗន ើយមាលលកខណៈរជងុៗ 

ពណ៌រកន  វាមាលអាយុកាលពី ៣៥-៤៥ ស្ងៃនេើរនចញផ្លា សលឹកពណ៌ស្រត្ដងចាស់
មាលនរាម លីៗ សរស្សសលឹកពណ៌ស សលឹកឈររត្ដង់ន ើយរញួៗ ធាងស្លសលឹកពណ៌ស
ស្សអារ់ មាលសរស្សនរចើលន ើយសវិត្ដ វាមាលេិលនផល ពស់ចន ល េះពី ១៨-២២ 
នតាល/ .ត្ដ ន ើយ្ល់រទាំលឹងេឹកនភលៀងអាចដាំបាលរេរ់រដូវ ។  

ជាេូនៅនដើមបីស្គរនលើស្ផទដី ១  .ត្ដ នេនររើរោរ់ពូជចាំលួល ៤៥០០ រកាម 
រ ុន្ល្ចាំន េះការស្គរន ើយដកកូលយកនៅសទងូនេនររើរោរ់ពូជចាំលួល ២៥០០ 
ចាំលួល ១០០០ រោរ់មាលេមៃល់ ២,៥-៣,២ រកាម ។  

៣. ការនរជើសនរ ើសលិងនរៀរចាំដី  

 



ចាំលួល ២ ស្គល ររ បាយ រោរ់ស្សព ២៥ រកាម នលើស្ផទថាន ល ១០ ម២ នរកាយស្គរ 
ន ើយរត្ដូវយកកាំនេចចាំនរើងសៃួត្ដកាត់្ដ លីៗបាចពីនលើ ន ើយនស្ស្គចេឹកឱ្យនជាេ 
ររសិលនរើលូវ រដូវវសាេួរន្វើេាំររការ រនភលៀង លិងកាំនៅ ។ ការន្ងទាំកូលស្សព 
នរកាយពីស្គររយៈ នពល ៧ ស្ងៃ នស្ស្គចជីរាំរ លឱ្យកូលស្សព្ ាំេឺ ១ ស្គល ររ បាយ 
២០ រកាម លាយជាមួយ េឹក ១៥ លីរត្ដនស្ស្គចឱ្យសពវន ើយនស្ស្គចេឹកលាង 
តាមនរកាយ ។ នរតពីន េះការដក នមម  លិងការកាំចាត់្ដសត្ដវលអិត្ដក៏រត្ដវូន្វើន ើងន្ដរ 
ររសិលនរើមាលនមម  ឫ សត្ដវលអិត្ដរាំផ្លល ញ។ នពលកូលស្សពមាលអាយុ ១៥ - ១៨ ស្ងៃ 
មាលសលលឹកពី ២-៣ អាចយកនៅសទូងបាល ។  

 - វ ិ្ ីស្គស្ដសស្ទងូកូលស្សព  

រត្ដូវនស្ស្គចេឹកថាន លកូលស្សពឱ្យនជាេមុលដកកូលស្សពរយៈនពល ៣០  េី 
នរកាយ  

 

៤- ការស្គរកូល លិងដាំដុេះ  

ការដាំដុេះដាំណាំស្សពន ៀវនេអាចដាំបាល២រនរៀរេឺ ការស្គរកូលន ើយ 
ដកយក នៅសទូង ឫ ការស្គររោរ់ឱ្យរនងវើលៗន ើយដករ ាំនលាេះកូលនចញ នដយ 
េុកឱ្យមាល ចន ល េះេុមព ១៥ ស.ម - ២០ ស.ម ។  

 
ក-វ ិ្ ីស្គស្ដសស្្គរកូល  

ថាន លសរមារ់ស្គរកូល រត្ដូវការ់ហាលដីឱ្យសៃតួ្ដ វាយរាំន្រកដីឱ្យលអិត្ដ 
នរជាយ លិង ហាលដីឱ្យបាលនរចើលនលើក នេៀរឱ្យនសមើ បាចជី ១៥ -១៥- ១៥ ចាំលួល 
២០០ រកាម កនុងស្ផទដី ១០ ម២ លិងនរាយថាន ាំ Furadan ការ រ លិងកាំចាត់្ដសត្ដវលអិត្ដ
នៅកនុងដីរ ទ រ់មកយករោរ់ស្សពនៅរតាាំេឹក ២ នមា ង ន ើយផ្លអ រ់ ១ យរ់រ ទ រ់
មកយកនៅស្គរ ។  



ដករ ាំនលាេះកូលនចញនលើកេី ១ េុកឱ្យរនងវើល លិងនលើកេី ២ េឺ១៥ស្ងៃនរកាយ
ស្គររត្ដូវដករ ាំនលាេះនដយេុកឱ្យមាលចន ល េះ ១៥ ស.ម លិងចន ល េះជួរ ២០ ស.ម 
ន ើយរត្ដូវ នស្ស្គចជីរាំរ ល លិងរនងាើលការនស្ស្គចេឹកឱ្យបាលនរចើល ន្វើឱ្យស្សពឆ្រ់
លូត្ដលាស់ ។  

៥- ការរជាំនរជាយដី  
ការរជាំនរជាយដីនរកាយពីសទូងបាលរយៈនពល ៧-១០ ស្ងៃ េឺន្វើឱ្យដី្ូរ 

រជារ េឹកលអ មាល យល់រេរ់រោល់សាំរលួដល់ការដុេះលូត្ដលាស់រពមទាំងរលថយ
ការដុេះនមម  ។ មុលរជាំនរជាយដីន ើងវញិរត្ដូវដកនមម នចញផ្លអ កការនស្ស្គចេឹក ១- 
២ ស្ងៃ នេើរអាច រជាំបាលនររើនដយកូលចរការ់រាំន្រកដីមុ នលើ លិងហាលដីន េះ១ 
ស្ងៃឱ្យសៃួត្ដ លិងឱ្យ នមម ចស្រងន្លងលូត្ដលាស់ ។ នេអាចដកនមម នលើកេី ២ 
នៅនពលស្សពមាលអាយុ ២៥ ស្ងៃនរកាយសទងូន្ត្ដហាមរជាំនរជាយដី ។  

៦- ការនស្ស្គចស្សព  

 

មកដកកូលស្សពងនមៗការ រដច់ឫស លិងរលួយេល់ លិងបាក់ធាងស្សព ។ ការដក
រត្ដូវ ជាំនរ ើសកូលស្សពន្ដល ា្ំនសមើោន លអ ។ នរកាយពីដកបាលន ើយរត្ដវូយកនៅសទូង
នលើថាន ល ន្ដលនរៀរចាំន ើយ ន្ត្ដមុលសទងូរត្ដូវនស្ស្គចេឹកនលើថាន លឱ្យនជាេបាច
កាំនេចចាំនរើងន្ដល បាលកាត់្ដ លីៗរចួជានស្សចពីនលើថាន ល នេើរសទូងកូលស្សពចន ល េះ
េុមព ១៥ ស.ម លិងចន ល េះ ជួរ ២០ ស.ម នរកាយសទួងន ើយ រត្ដូវនស្ស្គចេឹកឱ្យ
នជាេោល ម ។  
េ-ការដាំនដយស្គររោរ់ផ្លទ ល់  

ការដាំនដយស្គររោរ់ផ្លទ ល់ នេរត្ដវូយករោរ់ពូជមួយស្គល ររ បាយនសមើ 
ស្គរឱ្យរនងវើលៗនលើស្ផទដី ១០ម២ (មួយថាន ល) ន ើយនរាយកាំនេចចាំនរើង លីៗពីនលើ 
រ ទ រ់មកនស្ស្គចេឹកឱ្យនជាេ រពឹក លាៃ ច រ ូត្ដដល់នពលស្សពមាលអាយុ ១០ 
ស្ងៃនេើរ 

 



ដាំណាំស្សពរត្ដវូការស្គរធាតុ្ដចិញ្ច ឹម ៣ យ ងសាំខាល់ ៗ ដូចដាំណាំឯនេៀត្ដន្ដរ រ ុន្ល្
វារត្ដូវការកាំរតិ្ដ ុសោន នៅតាមអាយុកាលររស់វា ។ ស្គរធាតុ្ដសាំខាល់ៗមាលអាសូត្ដ 
ផូសវ័រ លិងរ ូតាសយូម ។ រ ុន្ល្នទេះជាយ ងណក៏នដយ ស្សពររនភេនលេះជាដាំណាំ
យក សលឹកវារត្ដូវការធាតុ្ដអាសូត្ដនរចើលជាងស្គរធាតុ្ដឯនេៀត្ដៗ ។ នេន្ចកការដក់ជី
ជា ៣ ដាំណក់កាលេឺៈ 

- ដាំណក់កាលមុលនពលស្គររោរ់ ឫ សទូង នេនររើររនភេជី ១៥-១៥-១៥ 
ចាំលួល ១៣៥ េ.រក សរមារ់ស្ផទដី ១  .ត្ដ ឫ ១០០ រកាម-១៥០ រកាម(១ខាាំ-
១,៥ខាាំ) នលើស្ផទដី ១០ ម២ មុលនពលស្គររោរ់ស្សព ឫ សទូងកូលស្សពរត្ដូវបាចនលើ
ថាន លនដយ លាយជាមួយជីកាំរ ុស្ ្ ឬសពសត្ដវពុកផុយលអដូចជាលាមកមាល់នោ 
រករី រជូក ។ល។ ចាំលួល ១០ - ១៥ េ.រក ន ើយរាស់លរ់នៅកនុងដី ។  

- ការនស្ស្គចជីរាំរ លនដយយកររនភេជីអ ុយនរ  ចាំលួល ៦៥ េ.រកលាយេឹក 
នស្ស្គចនលើស្ផទដី ១  .ត្ដ រនរៀរនររើេឺ ១ ស្គល ររ បាយលាយេឹក ១ ្ុង នសមើលឹង 
១៨ លីរត្ដ នស្ស្គចនលើស្ផទដី ១០ ២ន ើយរត្ដូវនស្ស្គចេឹកលាងតាមនរកាយឱ្យនជាេ 
ការ រដក់នៅកនុងកាំពូលកូលស្សព នរកាយពីស្គរបាល ៨- ១០ ស្ងៃឫនរកាយពីសទងូ 
៥-៧ ស្ងៃ ។  

- ការដក់ជីរាំរ លនលើកេី ២ េឺនរកាយស្គររយៈនពល ១៥-១៨ ស្ងៃ ឫ 
នរកាយសទូង ១០ ស្ងៃររនភេជី១៥-១៥-១៥ ចាំលួល ១៣៤ ក.រក ( ១០០ - ១៥០ 
រកាម )  
 

ដាំណាំររនភេនលេះមិលរត្ដូវការេឹកខាល ាំងដូចដាំណាំឯនេៀត្ដន ើយ រ ុន្ល្វារត្ដវូការេឹក 
រាល់ស្ងៃ ។ ជា្មមតានេនស្ស្គចេឹកមួយស្ងៃ ២ នលើកេឺរពឹក លាៃ ច នដយនបា ត្ដ លិង 
នដយមា សីុលបាញ់េឹក ។ នៅរដូវវសាកាលណមាលនភលៀងធាល ក់នៅនពលយរ់
រពលឹម ន ើងនេរត្ដូវនស្ស្គច ឫបាញ់េឹកលាងសលឹកស្សពឱ្យស្គអ ត្ដកាំនេចដីន្ដលជារ់ 
ឬដក់នៅកនុងរណូ្លស្សពន្ដលជាន តុ្ដន្វើឱ្យរលួយបាល។នេន្ចកការនស្ស្គចស្សព
ជា ២ ន្ផនកកនុង ១ អាយុកាលររស់ស្សពចារ់ពីបាចរោរ់រ ូត្ដដល់មាលសលលឹកពិត្ដ២ 
ការនស្ស្គចេឹកជា ម្យម ន្ត្ដចារ់ពីនពលមាលសលលឹក ៣ ន ើងនៅ ការនស្ស្គចស្សពវ
រត្ដូវរនងាើល ររមិាណេឹកឫចារ់ពីនពលសទងូស្សព ន ើយរ ូត្ដដល់នពល ររមូលផល 

៧- ការដក់ជី 

 



នរចើលរងាន ើងនដយលកខ ណា ដូចជារោរ់ពូជមាលជមៃឺពីរដូវមុលនមម លូត្ដលាស់
នរចើល លិង រកមុសត្ដវលអិត្ដមួយចាំលួលជាពិនសសេឺស្ចស្រត្ដងលិងមមាចជញ្ជ ក់សលឹក។ 

២- សត្ដវលអតិ្ដសាំខាល់ៗ  
សត្ដវលអិត្ដសាំខាល់ៗនលើដាំណាំស្សពមាល ៣ ររនភេេឺ  
- ដងាូវ វូងៈ ដងាូវររនភេនលេះនកើត្ដនពញមួយឆ្ន ាំ ។ ការរាំផ្លល ញររស់វាេឺ

សីុជា រកមុកាត់្ដសលឹក លីៗឫចូលនៅរជកសីុកនុងរណូ្្លស្សព វាមាលមាឌ ា្ំន ើយ
ន្វងៗ នមអាំនៅ ររស់វាចូលចិត្ដ្្រជកកនុងនមម នរកាមសលឹកជាសាំរុកៗ លេះមាលន្សបក
េាំររការ រពីនលើពង វាអាចមាលអាយុ ៤០-៤៣ ស្ងៃន ើយដឹកនឌឿររស់វាលាក់
 លួលនៅកនុងដីនលើថាន លដាំណាំ។  

- សត្ដវទេូ សត្ដវររនភេនលេះមិលន្មលជាដងាូវន ើយ េឺវាមាលស្គល រអាច
នលាត្ដ ឫ នហាេះន ើរវាមាឌតូ្ដចៗលកខណៈជា វងូៗការរាំផ្លល ញនរចើលនៅរដូវនត្
ជាពិនសស នៅនពលដីសៃួត្ដមាលកាំនៅវាអាចក៏នកើត្ដបាលរ ័ស ។  

នេន្ចកការរាំផ្លល ញជា ២ ន្ររេឺៈ  
កូលនេើរលឹងញាស់ វាសីុឫសស្សពនៅកនុងដីន្វើឱ្យឫសស្សពពុករលថយការ

លូត្ដលាស់ យ ងខាល ាំងនរ េះនមចាំណស់ររស់វាពងដក់កនុងដីន្កបរេល់ស្សព ន ើយ
ញាស់សីុឫសស្សព ន្ត្ដម្្ង ។ នមចាំណស់នរកាយពីនពលវាញាស់មាលស្គល រអាច
ន ើរបាល វាអាចន ើរ នៅេុាំនលើសលឹកស្សពន ើយសីុេាំលុេះសលឹកស្សពេេុេះៗដូចន្សបក 
ន្វើឱ្យស្សពរញមនពលស្ងៃរលថយ ការលូត្ដលាស់យ ងខាល ាំង ន ើយសលឹកស្សពមិលអាច
លក់បាលត្ដស្មលន ើងេឺរកិល ។  

នលើស្ផទដី ១ថាន ល ១០ ម២រត្ដូវនរាយតាមចន ល េះេុមពន ើយនស្ស្គចេឹកឱ្យនជាេ ។  
- ការដក់ជីរាំរ លនលើកេី ៣ េឺររនភេជីអ ុយនរ   ៤៦% នសមើលឹង ៨០-១០០ 

េ.រក នលើស្ផទដី ១  .ត្ដ ឫ ២ស្គល ររ បាយលាយជាមួយេឹក ១៨ លីរត្ដនស្ស្គច 
នលើស្ផទដី ១០ ម២ នរកាយពីស្គរបាលអាយុ ២៥ - ៣០ស្ងៃ ឫ នរកាយសទូង ឫ ២០ 
ស្ងៃរ ទ រ់មក នស្ស្គចេឹកលាងតាមនរកាយឱ្យនជាេ ។  
III. អាំពីជម្ងឺ សត្វល្អិត្  

១.អាំពីជមៃឺ  
ដាំណាំស្សពន ៀវន្ត្ដងជួរជមៃឺសាំខាល់ៗ៣ េឺ  
- ដាំណក់កាលសាំណរៈ នកើត្ដជមៃឺផេិត្ដរលួយេល់ ជមៃឺនលេះរណ្្លមកពី 

សាំនណើ មសីតុ្ដណហ ោពលិង សាំនណើ មររយិកាសវារណ្្លមកពីោន ក់ងាររងានរាេ 
Rhizocto nia Solani វាន្ត្ដងន្ត្ដនកើត្ដនលើកូលស្សពមាលអាយុ ៥-១០ ស្ងៃនរកាយពីដុេះ 
ន្វើឱ្យេល់ររស់កូលស្សពតូ្ដចៗរលួយន ើយដច់ន្កបរៗដីវាជាររនភេជមៃឺផេិត្ដ ។  

- ដាំណក់កាលស្សពកាំពុងលូត្ដលាស់ៈ ដាំណក់កាលនលេះន្ត្ដងសនងាត្ដន ើញ
ស្សពរន្ កសលឹកជាំរាេៗន ើយន្វើឱ្យសលឹកន ើងពណ៌សន ើយសៃួត្ដ ករណីនលេះវា
រណ្្លមកពី ោន ក់ងាររងានរាេ Rhizoctonia solani វាន្ត្ដងនកើត្ដន ើងកនុង
លកខ ័ណា នតៅ ន ើយនសើម។  

- ដាំណក់កាលលូត្ដលាស់ៈ នេន្ត្ដងសនងាត្ដន ើញសលឹកស្សពរលាកជាាំនពញ
សលឹកស្សព ដូចរលាកេឹកនតៅ វានកើត្ដនលើររនភេស្សពជានរចើល ។ ជមៃឺនលេះោេ 

 



លាយេឹកកនុងកាំរតិ្ដ ៣០-៣៥ CC កនុងេឹក ១៥-១៨ លីរត្ដ បាញ់នពលលាៃ ច ។  

IV. ការប្បម្ូល្ផល្  

ការររមូលផល ន្វើន ើងតាមរនរៀរនផេងៗោន  នេអាចដកទាំងឫស ឫ 
កាត់្ដយកន្ត្ដនដើមេឺអាស្ស័យនៅតាមត្ដរមវូការេីផារ ។ រ ុន្ល្្មុលលឹងកាត់្ដឫដកស្សព
មិលរត្ដូវនស្ស្គចេឹកន ើយ េុកឱ្យសលឹកស្សពសៃួត្ដការ រោពជាាំ ឫ កកិត្ដ ។ ស្សពនលេះ
អាចដក ឫ កាត់្ដបាលនរកាយពីស្គររយៈនពល ៣៥-៤៥ ស្ងៃ ឫ នរកាយពីសទូង២៨-
៣៥ ស្ងៃ េឺនៅនពលនចញផ្លា រកពុាំៗ នៅកនុងរណូ្្ល ។ េិលនផលម្យមចន ល េះពី 
១៦-១៨ នតាល / .ត្ដ វាអាស្ស័យនៅនលើការដាំដុេះ ន្ងទាំ លិងររនភេពូជ ។  

 

វវធាននការការររ  

ការការ រជមៃឺ លិងសត្ដវលអិត្ដ នេអាចអលុវត្ដ្្បាលនរចើលវ ិ្ ីស្គស្ដសដូ្ចជាៈ  
-ការការ រជមៃឺៈ ការ រ អាចអលុវត្ដ្្បាលនរចើលវ ិ្ ីស្គស្ដសដូ្ចជា កាំចាត់្ដ 

នមម ភជួរហាលដីឱ្យសៃតួ្ដ ន្វើេាំររការ រេឹកនភលៀង ដាំនដយរេរចាំនរើងនរជើសនរ ើស 
ពូជ្ល់ នរជើសនរ ើសរដូវកាល ។ល។ លិងអាចនររើវធិាលការេីមី ដូចជាររនភេថាន ាំ
ន ម្ េះ Zined Maneb Mancozeb Captan Cooper hydroxide ន្ដលអាចយកមក
លាយេឹកបាញ់ កនុងេឹកបាញ់កនុងកាំរតិ្ដ ១៥-២០ រកាម លាយេឹក ១៥-១៨ លីរត្ដ 
បាញ់ឱ្យនជាេ រលថយការនស្ស្គចេឹក លិង នស្ស្គចជីជាពិនសសនលើជមៃឺផេតិ្ដ ។  
ការការររ និងកាំចាត់្សត្វល្អតិ្  

ការការ រ លិងកាំចាត់្ដសត្ដវលអិត្ដអាចអលុវត្ដ្បាលនរចើលវ ិ្ ីដូចជា ការនរជើស
នរ ើសរដូវ នរជើសនរ ើសពូជ ការនរៀរចាំដីឱ្យស្គអ ត្ដកាំចាត់្ដនមម  ។ល។ ចាំន េះវធិាលការ
េីមី ររនភេ សត្ដវលអិត្ដទាំងនលេះមាលន្ត្ដដងាូវនយលនទងមួយរ ុនណណ េះន្ដលពិបាក
កាំចាត់្ដនរ េះវាមាល កាំរតិ្ដ្ល់រទាំនៅលឹងថាន ាំេីមីជានរចើលររនភេ ។ ការកាំចាត់្ដ
សត្ដវលអិត្ដឱ្យមាលររសិេធោព េឺរត្ដវូពិលិត្ដយវត្ដ្មាលសត្ដវលអិត្ដជា ររចាាំន ើយរត្ដវូ
យល់ដឹងឱ្យចាស់អាំពីសត្ដវលអិត្ដលីមួយៗ ជាពិនសស េឺនមអាំនៅររស់វានៅនពល
លាៃ ចស្ងៃលិច ររសិលនរើមាលវត្ដ្មាលនមអាំនៅេឺ ២-៣ ស្ងៃនរកាយមកនលចនចញ
វត្ដ្មាលការរាំផ្លល ញជារលរ្ ទ រ់ ។ ការនររើថាន ាំេីមី ដូចជា Diamethoad 60 EC 
Methylphospate 50 EC, លិងររនភេថាន ាំ B1 យកមក 


