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ដសចក្តីន្លែងអ្ំណរគណុ 

មន សសជាដទ្ចើនអនកានចូលរមួចាំន្ណ្ក កន ង្ការបដង្ាើតដសៀវដៅដនះ។ អនកនិពនធ សូមន្លែង្អាំណ្រគ ណ្ដល់ 
បណ្ឌិ ត ល៊ី ដវ ដវ មកម ដអង្គល៊ បណ្ឌិ ត ដមញូន្អល៊ ស ៊ី ាោោ និង្ ដោក អ ៊ីដ្រែន អាស់តូវរ័រសូ នន 

AVRDC សទ្មាបក់ារជ្យួ ន្កសទ្មួលដសៀវដៅដនះ។ ដយើង្កសូ៏មអគ ណ្ដល់ដោកបណ្ឌិ ត សូ៊រ៉ែព ង្ ដាំរ ៉ែ ង្គ៊ី
តរ៊ីគ ល និង្អនកទ្ស៊ី កាែ នដ់កត សង្ដ់កវ  ននាកលវរិាល័យ កាដសតាត កដូ៏ចជា ដោក ម៊៊ីង្ ដច ដចន 
និង្ដោកទ្ស៊ីបណ្ឌិ ត អ ៊ីគល៊ និង្ ាោោ នន AVRDC សទ្មាបក់ារផ្គតផ់្គង្រ់បូភាព និង្ ការចលួរមួ
ចាំន្ណ្កកន ង្ការដរៀបចាំបែង្ស់ទ្មាបក់ារដាះព មភដសៀវដៅដនះផ្ង្។  
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បពុវក្សថា 

 ទ្គបពូ់ជ្លអ គឺជាវតថ មយួដម៏ានតនមែបាំផ្ តសទ្មាបក់សិករ។ ទ្គបពូ់ជ្ទ្តូវន្តមានស ខ្ភាពលអ ដរើយ
ជាពិដសសទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្ដនាះទ្តូវន្តមានលកខណ្ៈលអមយួចាំននួន្ដលកសិករទ្តូវការ ដូចជា រិននផ្លខ្ៃស់ 
គ ណ្ភាពលអ និង្ មានភាពធននកង្ជ្ាំងឺ្ សតែលអិត  និង្អាចធនន់កង្សាំពាធបរោិកាសាន។  

 ជាមយួកិចចសរទ្បតតិបតតការជាមយួាកលវរិាល័យ កាដសតាត ទ្បដរសនល អស់រយៈដពល 
២៤ឆ្ន ាំមក មជ្ឈមណ្ឌ លតាំបនអ់ាស ៊ី នន AVRDC (AVRDC-ARC) ានដធែើការបណ្ត ះបណ្តត លដលើ
បដចចកដរសវរិាផ្លិតផ្លបន្នែ រមួមាន ការផ្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្ ការរការរ កទ្គបពូ់ជ្ និង្ ការដតសតាក
លបង្ដលើទ្គបពូ់ជ្នដៅកន ង្ មជ្ឈមណ្ឌ បណ្ត ះបណ្តត លថាន កត់ាំបនដ់ៅ កាំន្ផ្ង្ន្សន ទ្បដរសនល។ សមាជិ្កនន 
សិកាខ កាមទាាំង្អស់ន្ដលានចូលរមួវគគបណ្ត ះបណ្តត ល មកព៊ី ទ្បដរស កមៃ ជា ឡាវ ដវៀតណ្តម និង្ ម៊ីោ៉ែ
នម់ា៉ែ  គឺមានចាំនួន ២០៥នាក ់ គិតមកទ្តកម ឆ្ន ាំ ២០០៥។ ការបណ្ត ះបណ្តត លថាន កត់ាំបនដ់នាះ ទ្តូវានដធែើ
ដឡើង្ជាចាំបង្ សទ្មាបទ់្កុមអនកផ្សពែផ្ាយ និង្អនកទ្ាវទ្ជាវ ដរើយរមូគន ដនាះផ្ង្ន្ដរ កិចច បណ្ត ះបណ្តត ល
ទាាំង្ដនាះកា៏នចូលរមួចាំន្ណ្ក កន ង្ការបដង្ាើនចាំនួនអនកបណ្ត ះបណ្តត ល កន ង្ទ្បដរស ទាាំង្ ដនាះផ្ង្ន្ដរ។ 
បនាទ បព់៊ីទ្តលបម់កកានទ់្បដរសខ្ែួនវញិ សិកាខ កាមន្ដល ានបញ្ចបវ់គគបណ្ត ះបណ្តត ល ានកាែ យជាទ្បភព
ធនធានមន សសដស៏ាំខាន។់ ពកួដគានចូលរមួចាំន្ណ្កកន ង្ ការបណ្ត ះបណ្តត ល ថាន ក ់ ទ្បដរស ដលើ
ផ្លិតផ្លដាំណ្តាំបន្នែ។  

 ការបណ្ត ះបណ្តត លកន ង្ទ្បដរសដផ្សង្ៗជាដទ្ចើន ទ្តូវានដគអន វតត ដោយដតត តដលើផ្លិតកមមបន្នែ។ 
ជាចាំណ្តបដ់ផ្តើម ផ្លិតកមម ទ្គបពូ់ជ្បន្នែ គឺកាំព ង្ទ្តូវានដគអន វតតកន ង្ទ្បដរសទាាំង្ដនាះ។ ន្តដទាះប៊ីជា 
ោ៉ែ ង្ណ្តកដ៏ោយ វាហាកប់៊ីដូចជា កសិករធមមតា មនិទានា់នររលួានររលួានពតម៍ាន ទាករ់ង្នកង្ 
បដចចកដរសដផ្សង្ៗសទ្មាបផ់្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្ ដអាយានទ្គបទ់្គនដ់ៅដឡើយ និង្ដសមើរគន ដៅដឡើយ។ 
កសិករជាដទ្ចើនដៅន្ត ទ្តូវការដរៀនបដចចកដរសន្ដលចាំាច ់ សទ្មាបក់ារផ្លិតទ្គបពូ់ជ្ ដោយខ្ែួនគត ់   
តទ ល់។ ផ្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្ននដាំណ្តាំបន្នែ គឺមនិមានលកខណ្ៈាមញ្ញ ដូចជាដាំណ្តាំមយួចាំននួន្ដលអាច
បនតពូជ្ដោយខ្ែូនឯង្ រមួមានដូចជា សន្ណ្ត ក និង្ទ្គបធ់ញ្ញជាតិមយួចាំននួដនាះដរ។ បដចចកដរសជា
ពិដសស គឺទ្តូវន្តមានជាពិដសស សទ្មាបទ់្គបទ់្បដភរដាំណ្តាំបន្នែទាាំង្អស់។ ដផ្សង្ព៊ីដនះផ្ង្ន្ដរ ពូជ្ដាំណ្តាំ
បង្កា តជ់្ាំនានរ់៊ី ១  (F1) ន្ដលទ្តូវានដគបដញ្ចញលកក់ន ង្រ៊ីផ្ា ដរើយកសិករកទ៏្តូវានដគ ផ្តល់ពតម៍ានថា
មនិអាច សត ករ កសទ្មាបក់ារោាំដ ះដលើកដទ្កាយានដរ។ ដូដចនះ ការផ្សពែផ្ាយ បដចចកដរសផ្លិតកមមទ្គប់
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ពូជ្ន្ដលមានពតម៍ានទ្បភពចាស់ោស់ និង្រ កចិតតាន គឺជាភាពចាំាច។់ ដសៀវដៅន្ណ្នាាំទ្តូវានផ្ត
ល់ជ្នួដៅរ៊ីដនះ និពនធដោយ ទ្គូននសកលវរិាល័យ កាដសតាត និង្រ៊ីាន កក់ារកណ្តត ល AVRDC 
ន្ដលដធែើការរមូគន ជាមយួ AVRDC-ARC ។ ការន្កសាំរលួដនះគឺដធែើដឡើង្កន ង្ដគលបាំណ្ង្ជ្យួ ពទ្ង្៊ីកការ
យល់ដកង្ប គគលិកផ្សពែផ្ាយន្ដលដធែើការដោយតទ ល់ជាមយួកសិករ។ខ្្ ាំសង្ឃ កមថាដសៀវដៅន្ណ្នាាំដនះ និង្
ជ្យួ កសិករាមញ័្ញ  ដរើយវានិង្ចូលរមួចាំន្ណ្កកន ង្ការអភវិឌ្ឍនទ៏្បកបដោយនិរនតភាពកសិកមម តាមរយះ
ផ្លិតកមមបន្នែ ដៅតាមបណ្តត លទ្បដរសកាំព ង្អភវិឌ្ឍន។៏   

  

 

មាសាអ គ៊ី ស៊ យសូ៊គ៊ី 

នាយក 

មជ្ឈមណ្ឌ លកន ង្តាំបនអ់ាស ៊ី នន AVRDC 
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ទិដ្ឋភាពទដូៅនលការរក្សាគ្រាបព់ជូ 
 ស ើម្រាបព់ជូម្ររសេទណាណែលអាចរក្ាទកុ្? 
 ទ្គបពូ់ជ្បន្នែអាចទ្តូវានរការ កដដើមប ៊ី ការ
ោាំដ ះដៅនលៃខាង្ម ខ្ាន ប៉ែ ន្នតមនិន្មនស រធន្តទ្គប់
ពូជ្ទាាំង្អស់គឺអាចាកសមសទ្មាបក់ាររការ ក
ដនាះដរ។ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដលាកសមសទ្មាបក់ាររកា
រ ករមួមាន ទ្គបពូ់ជ្កន ង្ទ្សុក ន្ដលទ្តូវាន ដគោាំ
ដ ះកនង្តាំបនដ់នាះអស់រយៈដពលជាយូមកដរើយ 
ទ្បដភរដាំណ្តាំន្ដលអាចដធែើការបនតពូជ្ដោយខ្ែួនឯង្ 
(ឧទាររណ៏្ ពពកួ សន្ណ្ត ក និង្ សន្ណ្ត ក ារ ាំង្) 
និង្ទ្បដភរដាំណ្តាំន្ដលបង្ារកាំដនើតដោយ ារន្តមាន
ជ្ាំនយួព៊ីសតែលអិត (ដាំណ្តាំមយួចាំននួ ន្ដលមានការ
បង្ារកាំដនើត ដោយារន្ត ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតគ់ន  
(ឧទាររណ៍្ ដមទស ទ្តសក ់និង្ការ ៉ែ ត))។ 

ពពកួដាំណ្តាំន្ដលទ្តូវានបង្កា តក់ន ង្ជ្ាំនានរ់៊ី
១ កន ង្ដគលបាំណ្ង្សទ្មាបក់ារដធែើពាណិ្ជ្ជកមម គឺ
មានការដពញនិយមោ៉ែ ង្ដទ្ចើនព៊ីសាំណ្តកអ់នកោាំដ ះ
បន្នែសពែនលៃ។ ដទាះប៊ីជាោ៉ែ ង្ណ្តកដ៏ោយ ទ្គបពូ់ជ្
បន្នែទាាំង្អស់ដនាះ មនិគរួណ្តទ្តូវាន រកាសត ករ ក
ដនាះដឡើយ ដោយាន្ត ដមាជ្ាំនានរ់៊ីមយួនន
ដាំណ្តាំទាាំង្ដនាះ ទ្តូវាន ផ្លិតដចញព៊ីការបង្កា ត់
ដមាព៊ីរទ្បដភរដផ្សង្ៗគន ។ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដលានព៊ី
ការបង្កា តន់្បបដនះ អាចនកង្មនិមាន លរធិភាពបង្ារ 
កាំដណ្ើ ត (អា) និង្ វាអាចដធែើដអាយដាំណ្តាំ ន្ដលោាំដ ះ
កន ង្ជ្ាំនានល់ម៊ី មានលកខណ្ៈមនិដូចគន  ការដពញវយ័ 
និង្ រ ាំមនិដសមើរគន ផ្ង្ន្ដរ។ 

  ការរកាទ្គបពូ់ជ្ គឺពាកព់នធន័កង្ការដទ្ជ្ើស
ដរ ើស ដដើមដាំណ្តាំន្ដលលអសទ្មាបយ់កទ្គបម់កដធែើការ
រការ ក ការទ្បមូលផ្លដអាយទានដ់ពលដវោ និង្ 
វធិ៊ីរការ កទ្គបពូ់ជ្ដអាយានទ្តកមទ្តូវ។  

បដចចកដរសរកាទ្គបពូ់ជ្បន្នែាមញ្ញជា
ដទ្ចើន នកង្ទ្តូវានដរៀបរបន់្ណ្នាាំ កន ង្កូនដសៀវដៅ
មយួដនះ។ 
 ម នដពលនកង្អនកចបដ់ផ្តើមរការ កទ្គបពូ់ជ្ 
វាជាកាចាំាចន់្ដលអនកទ្តូវន្តយល់ដកង្ព៊ីដរឿង្មយួ
ចាំននួសត៊ីអាំព៊ីសមថភាពបនតពូជ្ននដាំណ្តាំ។ អាំបូបន្នែ
មយួចាំននួ ផ្លិត តា ន្ដលមានទាាំង្ដកសរដមម ល
(Anther)និង្ ដកសរញ៊ី(stigma) ផ្ង្កន ង្តា ន្តមយួ។ 
តា ទាាំង្ដនាះទ្តូវានដគដៅថា ផ្ទា ដពញដលញ 
(របូភាពរ៊ី១)។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូភាពរ៊ី១៖ តា ដពញដលញ ននដាំណ្តាំទ្តប៖់ ដកសរតា ញ៊ី  (ពណ៏្
នបតង្) គឺ ពរញធជ័្ ាំវញិដោយ ដកសរដមម ល (ពណ៏្ដលឿង្)។  
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ន្តដទាះប៊ីជាោ៉ែ ង្ណ្តកដ៏ោយ កន ង្ទ្បដភរដាំណ្តាំ
ដពាត និង្ ពពកួអាំបូរទ្តសកភ់ាគដទ្ចើន (ទ្តសក ់ ដម
ឡ ង្ ដពៃ  ...)  ដកសរដមម ល និង្ដកសរញ៊ី សថិតដៅ
ដលើដដើមន្តមយួដនាះដរ ប៉ែ ន្នតសថិតដៅដលើតា ដផ្សង្ៗគ ្
នា។ តា ន្បបដនះ ដអាយដមម ះថា ផ្ទា មិលដពញ
ដលញ (របូភាពរ៊ី២)។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
របូភាពរ៊ី ២៖ តា មនិដពញដលញនន ដាំណ្តាំដពៃ  ៖ តា
ញ៊ី ន្ដលមានដកសរញ៊ី (ខាង្ដវែង្) និង្ តា ដមម ល
ន្ដលមានដកសរដមម ល (ខាង្ាត ាំ)។  

ការបង្ារកាំដនើត ដកើតដឡើង្ដៅដពលន្ដល
ដកសរតា ដមម លធាែ កចូ់កកន ង្បាំពង្ល់ាំអង្តា ញ៊ី។ 
ចាំដពាះតា ដពញដលញមយួចាំននួវញិ ការបង្ារកាំដនើត គឺ
ជាការបង្ារកាំដនើត ដោយសែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្។ ដនះ
មាននយ័ថា វាអាចបង្ារកាំដនើតដោយខ្ែួនឯង្វាាន។ 
ាោដ ដប៉ែង្ដាះ និង្អូទ្កា មានដកសរតា ញ៊ីន្កប 
និង្ដកសរតា មម ល ន្ដលសូមប ៊ីន្តខ្យល់បកតិ់ចៗ
បាំផ្ ត កអ៏ាចដធែើដអាយដកសរតា ដមម ល ធាែ កដ់លើ
បាំពង្ល់ាំអង្តា ញ៊ី ន្ដលសថិតដៅកន ង្តា ន្តមយួ។ 
ចាំដពាះន្ផ្ែ សន្ណ្ត ការ ាំង្ និង្ សន្ណ្ត ក, ការដធែើ

សែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្ អាចដកើតមានម នដពល ន្ដលតា
ចបដ់ផ្តើម រ ៊ីក។  

ទ្បដភរដផ្សង្ៗដរៀតននតា ដពញដលញ តទ្មូវ 
ដអាយមានការដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតគ់ន ។ សតែលអិត
មានតរួនារ៊ីដស៏ាំខាន ់សទ្មាបក់ារដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្។ 
ជាឧទាររណ៏្ ខ្ទកមារ ាំង្ ការ ៉ែ ត នសៃដកាត ប និង្ នវថាវ 
កស៏ថិតកន ង្អាំបូរតា ដពញដលញន្បបដនះន្ដរ។  

ដាំណ្តាំន្ដលមានតា មនិដពញដលញ ទ្តូវការ 
ដអាយមានខ្យល់ ឬ សតែលអិត ដូចជាសតែឃម ាំ សទ្មាប់
ដផ្ទរដកសរដមម លននតា ដមម ល ដៅដកសរញ៊ី ននតា
ញ៊ី។ ឧទាររណ៏្ ដពាត គឺដធែើ ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតត់ាម
រយៈ ខ្យល់ រ ៊ីឯពពកួទ្តសក ់ ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត ់
តាមរយៈសតែឃម ាំ។   

វិធរីក្ាទកុ្ម្រាបព់ជូសអាយេទុធ? 
ចូរចង្ចាំថា កន ង្ាថ នការោាំដ ះកន ង្វាលន្ទ្សមយួ
ចាំននួ ដបើដទាះជា ដាំណ្តាំដនាះជាទ្បដភរដាំណ្តាំន្ដល
ដធែើសែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្កដ៏ោយ កព៏កួវា អាចដធែើ
ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតដ់ោយធមមជាតិានន្ដរ។ វាជា
ញកកញាបដ់កើតដឡើង្ ដពលន្ដលទ្គបល់ាំអង្ ជាប់
នកង្រង្កាយ របស់សតែលអិត ន្ដលដរើរនាាំលាំអង្ 
ដរើយសតែលអិតដនាះ នកង្នាាំ ទ្គបល់ាំអង្ព៊ីតា  មយួ
ដៅកានត់ា មយួដរៀត។  

ការបាំន្បក 

ដគអាចផ្លិតទ្គបពូ់ជ្ស រធាន ទ្បសិនដបើ  
ដគានរ កចាំង្កយទ្គបទ់្គន ់ ព៊ីដាំណ្តាំមយួដៅកាន់
ដាំណ្តាំមយួដផ្សង្ដរៀត។ ការបាំន្បកដាំណ្តាំន្បបដនះ 
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អាច ការពារការដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត ់ ដោយារ
កតាត សតែលអិត ឬ ខ្យល់។   

ការ រ កចាំង្កយ រវាង្ ដាំណ្តាំបន្នែ ទាាំង្អស់
ដនាះ នកង្ទ្តូវានពិពណ៏្នា ដៅ ជ្ាំពូកបនាទ ប។់  

ការទ្ចកដសាង្ 

ទ្បសិនដបើទ្តូវការន្តបរមិាណ្ទ្គបតិ់ចតចួ 
យក ដសាង្ទ្កោស មកទ្គប តា ន្ដលមនិទានរ់ ៊ីក។ 
សកមមភាពដនះអាចដធែើដៅ សទ្មាប ់ ដាំណ្តាំ ជាដទ្ចើន 
ប៉ែ ន្នត មនិន្មន ដាំណ្តាំ ទាាំង្អស់ស រធន្តអាចដអាយ 
អាចដធែើ សែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្ ាន១០០%ដនាះដរ ដូច
ជា ដមទស និង្ ទ្តប។់ អនកកអ៏ាចដទ្បើលង្ ់សទ្មាប ់ទ្ចក
តា ននអាំបូរទ្តសក ់(របូភាពរ៊ី ៣)។ ដៅកន ង្ករណ្៊ី ដនះ 
អនកគរួណ្តន្តទ្ចកលង្ ់ទាាំង្តា ញ៊ី និង្តា ដមម ល ន្ត
អនកចាំាច ់ ទ្តូវជ្យួ ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ ដោយដទ្បើនដ។ 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣៖ ទ្ចកលង្ ់ តា ដាំណ្តាំមទះ ដដើមប៊ីដធែើ ដាំដណ្ើ រលាំអង្
ដោយនដ 

ទ្រង្ក់ារពារ 

ទ្រង្ក់ារពារ ទ្តូវានដគដទ្បើសទ្មាប ់ ដាំណ្តាំ
ន្ដលមាន តា  ឬក ៏ ដដើមប ៊ីការពា សតែលអិត ព៊ីការនាាំ

លាំអង្ព៊ីតា ព៊ីរន្ដលសថិតកន ង្ទ្បដភរដូចគន  (របូភាព 
រ៊ី៤)។ 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៖ បាំន្បក ដាំណ្តាំដទ្មច ន្ដលានដទ្ជ្ើស
ដរើយ ោកក់ន ង្ទ្រុង្សាំណ្តញ់ ណ្៊ី ឡ ង្។ 

 អនកអាចដទ្បើកាំណ្តតឬ់សស ៊ី ដោតចូលដៅ
កន ង្ដ៊ី ដដើមប ៊ីដធែើជាដរង្ ដរើយទ្គប ព៊ីដលើដោយនសបន៊ី    
ឡ ង្។ ការដធែើន្បបដនះអាចការពារ ដាំណ្តាំព៊ី សតែលអិត
ទ្គបទ់្បដភរាន។ ន្តដដើមប ៊ីដអាយទ្បកដថា ដាំណ្តាំ
អាចមានទ្គបពូ់ជ្ អនកទ្តូវជ្យួ ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ 
ដោយដទ្បើនដ ឬក ៏ អាចដទ្បើសតែឃម ាំ ដៅកន ង្ទ្រុង្ 
ទ្បសិនដបើ តា ដនាះជាទ្បដភរតា  ន្ដលដធែើដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាត។់  

ស ើអ្វសីៅជាវិធែ្ីអេម្រាបក់ារេតកុ្ទកុ្ម្រាបព់ជូ? 

បនាទ បព់៊ីការសត ករ កទ្គបពូ់ជ្ វាចាំាចទ់្តូវ
រការ កទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្ដនាះដអាយដៅលអ  សទ្មាបក់ារ
ោាំដ ះដៅដពលអនាគត។ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល ដរើបន្ត
ទ្បមូលផ្ង្ដរើយលម៊ីៗ មនិ គរួណ្តទ្តូវានសត ករ ក
ដៅកន ង្លង្ា់ែ សទិចដនាះដរ ដទ្ពាះថាសាំដណ្ើ មដធៀប នន
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ទ្គបពូ់ជ្ដនាះដៅមានកទ្មតិខ្ៃស់ដនាះដឡើយ ដរើយ
វានកង្បណ្តត លដអាយទ្គបពូ់ជ្ដនាះខូ្ច។  

ទ្គបពូ់ជ្គួរណ្តទ្តូវានដគសាំង្តួ ម នដពល
រកាទ្គបពូ់ជ្រ ក។  ចូរចង្ចាំថា ទ្គបពូ់ជ្ដៅមាន
ជ្៊ីវតិ ប៉ែ ន្នតទ្គបពូ់ជ្ដៅដកដដង្ហើមយឺតៗ។ ដៅកន ង្កាំ
ឡ ង្ដពលសត ករ ក ទ្គបពូ់ជ្គរួណ្តទ្តូវានរការ ក
ដៅកន ង្ស៊ីត ណ្ហ ភាពទាប និង្ សាំដណ្ើ មទាប ដដើមប ៊ី
រកាសត កទ្គបពូ់ជ្ដអាយដៅមានជ្៊ីវតិានយូរ។  

សាំដណ្ើ ម  

ទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្អស់អាចទ្សូបយកសាំដណ្ើ ម 
ព៊ីបរោិកាសកន្នែង្សត ករ កាន។ កទ្មតិសាំដណ្ើ ម
កានន់្តខ្ៃស់ អាចបណ្តត លដអាយទ្គបពូ់ជ្បដង្ាើនដៅ
អទ្តាដាំណ្កដដង្ហើម ដរើយទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្ដនាះដទ្បើ
ទ្ាស់ ថាមពលសត ករ កទាាំង្ដនាះ។ សូមដធែើដអាយ
ទ្បកដទ្គបថ់ា ម នដពលសត ករ ក ទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្ដនាះ 
គឺសៃួតទ្គបទ់្គន ់ (ភាគរយបរមិាណ្សាំដណ្ើ មដធៀប
របស់ទ្គបពូ់ជ្ គឺ ៧-៨% ) បនាទ បម់កយក ពកួវាដៅ
សត ករ កកន ង្ ទ្បអបន់្ដលគម នខ្យល់ ដូចជា កាំប៉ែ ង្
ន្ដលបិរជិ្ត (របូភាពរ៊ី៥)។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៥៖ ទ្គបពូ់ជ្ទ្តូវានសត ករ ក ដៅកនង្កាំប៉ែ ង្ 
បិរជិ្ត គម នខ្យល់ដចញចូល ដដើមប៊ីការពារទ្គបពូ់ជ្មិនដអាយ
ទ្សូបសាំដណ្ើ មព៊ីបិរោកាស 

ភាពង្ង្កត 

ដបើោកទ់្គបពូ់ជ្ដអាយទ្តូវនកង្ពនែឺ វានកង្ដធែើ
ដអាយជិ្វតិទ្គបពូ់ជ្ខ្ែ៊ី។ ដដើមប ៊ីការពារទ្គបពូ់ជ្ព៊ីពនែឺ
នលៃ អនកអាចសត កទ្គបពូ់ជ្កន ង្ ទ្កឡន្ដលមានពណ៍្
ទ្សអាប ់ ឬកក៏ាំប៉ែ ង្ន្ដលមនិមានចាំណ្តាំង្តែ ត។ 
ទ្បសិនដបើ ដទ្បើទ្ាស់កាំប៉ែ ង្ ឬ ទ្កឡភែចឺាស់ ទ្ចកពួក
វា ដៅកន ង្លង្ទ់្កោស់ ដដើមប ៊ីការពារពនែឺទ្ពះអារិតយ។ 

ស៊ីត ណ្ហ ភាព 

ស៊ីត ណ្ហ ភាពទាបជាង្ ១៥ អង្ា គឺវាលអ
បាំផ្ តសទ្មាបរ់កាទ្គបពូ់ជ្បន្នែ។ អនកអាចសត ក
ទ្គបពូ់ជ្ដៅកន ង្កាំប៉ែ ង្បិរជិ្ត បនាទ បម់ក យកកាំប៉ែ ង្
ដនាះមកោកក់ន ង្ រូររកកកក។ សទ្មាបក់ាររការ ក    
រយៈដពលខ្ែ៊ី អនកអាចរកាទ្គបពូ់ជ្កន ង្កន្នែង្ន្ដល
ទ្តជាក ់កន្នែង្សៃួតនិង្ មែប។់  

សទ្មាបទ់្គបពូ់ជ្ដាំណ្តាំបន្នែភាគដទ្ចើនទ្តូវ
ានដគសត ករ កានោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ២ដៅ ៣ឆ្ន ាំ 
ោ៉ែ ង្មានស វតថិភាព។ អនកអាចរ កោកទ់្គបពូ់ជ្
ដៅកន ង្ ទ្បអបទ់្កោស់ពណ៍្ទ្បដផ្ះាចទ់្កណ្តត ់ឬ
លង្ដ់ធែើព៊ីាចអ់ាំដាះ បាំពង្ជ់្រ័ាែ សទ៊ីក ឬដទ្ាម
សាំប ទ្តដសតើង្។ កាំប៉ែ ង្សទ្មាបទ់្ចកទ្គបពូ់ជ្ន្ដលលអ
បាំផ្ តគឺ ជាទ្បដភរកាំប៉ែ ង្ន្ដលមនិមានខ្យល់ដចញ
ចូល ដូចជាមាន បាំពង្ន់្កវផ្ជិត កាំប៉ែ ង្ន្ដក ឬដទ្ាម
សាំប ទ្តទ្កោស់ដសតើង្។ ោកត់ែ កតាមកាំប៉ែ ង្ន៊ីមយួៗ
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ដោយទ្បុង្ទ្បយត័ន។ ចាំណ្តាំដមម ះ ឬទ្បដភរដផ្សង្ៗ
ននទ្គបពូ់ជ្ ឆ្ន ាំ និង្  ពតម៌ានដផ្សង្ៗ ដរៀតន្ដលអនក 

យល់ថា ចាំាច។់ រ កទ្គបព់ជួ្ដៅកន្នែង្ទ្តជាក ់
និង្សៃួត។ 
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ផ្ា(ីAmaranth)

ផល ិក្ម្ម 

ផ្ទ៊ី (Amaranthus spp.) គឺជាទ្បដភរដាំណ្តាំ
សទ្មាបដ់ធែើជាមហូបអាហារដស៏ាំខានម់យួដៅកន ង្ រែ៊ីប
អាទ្រិក និង្ អាស ៊ី ជាពិដសសទ្មាប ់ទ្គួារកសិករ
ចិញ្ច កមដពាះ។ ផ្ទ៊ី ជាដាំណ្តាំន្ដលឆ្បលូ់តោស់ 
ដរើយង្កយទ្សួលកន ង្ការោាំដ ះ ដៅដសទើទ្គបា់ថ ន
ភាពដ៊ី និង្អាកាសធាត ។ ដាំណ្តាំទ្តូវការស៊ីត ណ្ហ
ភាព ជាមធយមព៊ី ២៥ដៅ ៣០ អង្ា។  

 ដាំណ្តាំផ្ទ៊ី ជាដទ្ចើន ន្ដល ដ ះជ្ ាំវញិ កន្នែង្ោាំ
ដាំណ្តាំដផ្សង្ដរៀត ទ្តូវានដគចតរ់ កថាជា ដមម
ចនទ្ង្ (ដូចជា, A. spinosus)។  ដរត ផ្លដនះ ពូជ្ផ្ទ៊ី
កន ង្ទ្សុកមយួចាំននួ គឺជាពូជ្មនិស រធ។ 

ជាធមមតា ដគសទូង្កូន សទ្មាបផ់្លិតដាំណ្តាំ ន្ដល
ោាំសទ្មាបផ់្លិតទ្គប។់ ដគសទូង្ កូនដាំណ្តាំន្ដល
មានសែកក និង្ ដដើមលអ បនាទ បព់៊ីការាបកូន ាន ២
សាត ស៍ ដោយដទ្បើគមាែ តព៊ីគន  ៤៥សង្រ់៊ីន្ម៉ែត និង្ 
គមាែ តជ្ពួ៊ីគន  ៦០ ដៅ ៨០ សង្រ់៊ីន្ម៉ែត។  បនាទ ប់
ព៊ីាបកូន ាន៤សាត ស៍ ផ្ទ៊ី នកង្ ចប ់  ដផ្តើមមាន
ពនែកទ្តួយ។ កតិចទ្តួយ របស់ផ្ទ៊ី ដដើមប ៊ីជាជ្ាំនយួ
សទ្មាប ់ផ្លិតកមមទ្តួយផ្ទ៊ី ដលើកដទ្កាយ។  

កាបាំណបក្ 

ខ្យល់ ជា ភាន កង់្ករចាំបង្ន្ដល ជ្យួ ដធែើដាំដណ្ើ រ 
លាំអង្ សទ្មាបដ់ាំណ្តាំផ្ទ៊ី។ ចាំង្កយតិច បាំផ្ តន្ដលគរួ
ណ្តន្តរ ក ព៊ីដាំណ្តាំផ្ទ៊ី មយួដៅ ដាំណ្តាំផ្ទ៊ីមយួដរៀតគឺ 

១០០០ន្ម៉ែត។ ន្លរកាដាំណ្តាំផ្ទ៊ី ក ាំដអាយមាន ដាំណ្តាំ
ចនទ្ង្ដផ្សង្ដរៀតដ ះន្កបរ ដដើមប ៊ី ការពារក ាំដអាយមាន
ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតដ់កើតមាន។ 

 ការសម្រជើេសរ ើេ 

ផ្ទ៊ី ន្ដលមានលកខណ្ៈ ពណ៏្ សែកក និង្ រាំរាំ មនិ
ទ្តូវតាមតទ្មូវកា គរួណ្តន្តទ្តូវដកដចញ តាាំង្ព៊ីផ្ទ៊ីដៅ
ខ្ច៊ី។  ដកផ្ទ៊ីន្ដលមនិលអដចញមតង្ដរៀត ម នដពល
ន្ដលផ្ទ៊ីដចញតា ។ ដពលវាចបដ់ផ្តើមតា  ដដើមន្ដល
មានទ្បដភរតា មនិដូចតា ដន៏រ គួន្តកាតដ់ចញដអាយ
ានឆ្បរ់រ័ស។  

ម្ររម្លូផល 

ដបើសែកកផ្ទ៊ី ចបដ់ផ្តើមន្ទ្បពណ៍្ដៅជាភែទឺ្ាល ឬក ៏
ពណ៍្ដលឿង្  ដនះអាចបញ្ជជ កថ់ា ទ្គបពូ់ជ្របស់ វា
ចបដ់ផ្តើមដពញវយ័ (របូភាពរ៊ី៦)។  

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៦៖ ន្មកដដើមផ្ទ៊ីដឬលមានទ្គបដ់ពញវយ័ 
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លកខណ្ៈន្បបដនះគឺជាដពលដវោទ្បមូលផ្ល។ 
ដៅដពលន្ដល ទ្គបច់បដ់ផ្តើមដពញវយ័ ដគទ្បមូល
ផ្លទ្តួយរបស់ ផ្ទ៊ីានដទ្ចើនដង្។ ទ្គបពូ់ជ្ន្ដល
ទ្តូវទ្បមូលព៊ីន្មក គឺទ្តូវោកក់ន ង្ ទ្កណ្តតស់ាំពត់
ាអ ត ឬ លង្ន់សបល៊ីឡ ង្ បនាទ បម់កយកដៅោក ់
ដៅកន ង្មែប ់សទ្មាប ់សមៃួតទ្គប។់  

ែាំ សែើ រការណក្ច្ចៃ 

ទ្គបផ់្ទ៊ី គឺ ង្កយទ្សួល ទ្បដឡះយកទ្គប ់ ដោយ 
ដទ្បើនដ។ ដគសាំអាតទ្គបផ់្ទ៊ីន្ដលដបះដរើយ ដោយ 
ការអ ាំ។ 
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សន្ណីក្ស (Bean)

ផល ិក្ម្ម 
ផ្លិតកមមទ្គប ់ននសន្ណ្ត ការ ាំង្ ឬក ៏សន្ណ្ត ក 

ាមញ្ញ  (Phaseolus vulgaris) គឺអាចដធែើាន ដៅ
កន ង្តាំបនទ់្តូពិច ដរបណ្តស៊ីត ណ្ហ ភាព មធយម 
ទ្បចាំនលៃមនិដលើសព៊ី ៣០អសា ដៅខ្ណ្ៈដពល 
ន្ដលសន្ណ្ត កដចញតា ។ ដដើមប ៊ីដអាយររលួាន 
រិននផ្លខ្ៃស់ សន្ណ្ត ការ ាំង្គណួ្តន្តទ្តួវាន ដគ
ោាំដ ះដៅកន ង្រដូវន្ដល មាន ស៊ីត ណ្ហ ភាពន្ដល
កាំព ង្ចបដ់ផ្តើមដតត លមម ប៉ែ ន្នតបនាទ បម់កស៊ីត ណ្ហ ភាព
ចបដ់ផ្តើមធាែ កច់ ះ។ ដៅកន ង្លកខខ្ណ្ឌ័ ដនះ ទ្គបពូ់ជ្
នកង្ដ ះពនែក ានោ៉ែ ង្លអកន ង្លកខខ្ណ្ឌ  ដ៊ីន្ដលដតត
លមម និង្ចបដ់ផ្តើមដចញន្ផ្ែ ដៅដពលន្ដលស៊ីត ណ្ហ
ភាពធាែ កច់ ះ។ ស៊ីត ណ្ហ ភាព ន្ដលសៃួត គឺ លអ
សទ្មាបក់ារដពញវយ័ របស់ន្ផ្ែ សន្ណ្ត ការ ាំង្។  

កាបាំណបក្ 
សន្ណ្ត ការ ាំង្ គឺ ដធែើសែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្។ ដូដចនះ
ដរើយ អនក មនិចាំាច ់បាំន្បក ពពួកសន្ណ្ត ក ដនាះ
ដឡើយ។  
ការសម្រជើេសរ ើេ 

ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដលានទ្បមូលផ្លដចញព៊ីដដើមន្ដល
មានកាលូតោស់លអ នកង្ដធែើដអាយដាំណ្តាំដនាះផ្តល់
រិននផ្លខ្ៃស់ (របូភាព រ៊ី៧)។ ដចៀសវាង្ទ្បមូលផ្ល
ទ្គបព់ជួ្ ព៊ីដដើមដាំណ្តាំមានលកខណ្ៈខ្ សព៊ីដគ និង្
ដាំណ្តាំន្ដល ររលួានការវាយទ្បហារព៊ីជ្ាំងឺ្។  
 
 

 
 
 
 
 
របូពរ៊ី ៧ ទ្គបស់ន្ណ្ត ក ន្ដលកាំព ង្ដពញវយ័ 

ម្ររម្លូផល  
ន្ផ្ែ សន្ណ្ត កគឺទ្តូវានទ្បមូលផ្ល ដៅដពលន្ដល
ន្ផ្ែចបដ់ផ្តើមន្ទ្បជាពណ៏្ ដលឿង្ ប៉ែ ន្នត មនិទានក់ាែ យ
ជា សៃួតទាាំង្ទ្សុង្ ដៅដឡើយ។ ាចទ់្គបខ់ាង្កន ង្ 
គឺរ កង្ ដរើយលូតោស់ោ៉ែ ង្លអ និង្ ន្ផ្នកខាង្កន ង្នន
ន្ផ្ែគឺ ធូរ។ ការទ្បមូលផ្លគឺ ជាញកកញាប ់ទ្តូវាន
ដធែើដឡើង្ដៅដពលទ្ពលកម ដដើមប ៊ីបដញ្ច ៀស ការាតប់ង្់
ដោយាន្តការ ន្បកាកន់នន្ផ្ែ។  

ែាំ សែើ រការណក្ច្ចៃ 
សាំង្តួន្ផ្ែរបស់សន្ណ្ត ក ដទ្កាមពនែឺទ្ពះអារិតយ នកង្
បនាទ បម់ក ោកព់ួកវាកន ង្មែប ់ រយៈដពល ព៊ី១ដៅ២
សាត ស៏។ ន្ផ្ែសន្ណ្ត កអាចទ្តូវានទ្បដលះដោយ
ដទ្បើនដ ដោយទ្បុង្ទ្បយតន ័ ដដើមប ៊ីក ាំដអាយទ្គបម់ាន
របូស ឬកដ៏ធែើដអាយទ្គបន់្បកាក ់ (ទ្គបន់្ដលមាន
របសួ នកង្ដ ះពនែកដចញមក មនិមានសែកករ៊ីមយួ 
ដរើយវានកង្មានការលូតោស់មនិលអ)។ ទ្គបពូ់ជ្
គរួណ្តន្តទ្តូវានដគ សាំអាត និង្ សមៃួតបនាទ បព់៊ី
ការដាកន្បន។ 
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គ្រគួសារ   Beet 

(Beet ច្េៃសជើ ងទា និង Swiss Chard)
ផល ិក្ម្ម 

ទ្គួារ beet (Chenopodeae) រមូមាន 
Beet and Swiss Chard) និង្ នសៃដជ្ើង្ទា (Spinacia 

oleracea)។ សទ្មាបដ់ាំណ្តាំន្ដលោាំាំសទ្មាបទ់្បមូល
ផ្លសែកក គឺដគោាំន្ត១ឆ្ន ាំ ន្តដបើដគោាំរយៈដពល ២ឆ្ន ាំ 
ដគោាំ សទ្មាបយ់កទ្គប។់ ដបើដទាះជាដាំណ្តាំដនះទ្តូវ
ការអាកាសធាត ទ្តជាកក់ដ៏ោយ កប៏៉ែ ន្នត វាអាច
សទ្មបខ្ែួនានោ៉ែ ង្លអ ផ្ង្ន្ដរ។ ផ្លិតកមមទ្គប ់
អាចទ្តូវានដគដធែើដឡើង្ទាាំង្កន ង្តាំបនទ់្តជាក ់ នន
តាំបនទ់្តូពិជ្ និង្តាំបនព់ាកក់ណ្តត លទ្តូពិច។ វធិ៊ី២
ោ៉ែ ង្ទ្តូវានដគដទ្បើទ្ាស់៖ 

ទ្គបពូ់ជ្បដង្ាើតទ្គបពូ់ជ្៖  ោាំទ្គបពូ់ជ្ ដៅ
ច ង្ រដូវដតត ។ ដទ្បើគទ្មបដ៊ី ដៅរដូវសែកកទ្ជុ្ះ ដដើមប ៊ីដធែើ
ដអាយទ្បកដថា ដាំណ្តាំអាចដ ះលូតោស់ានដៅកាំ
ឡ ង្ដពល រដូវរង្ក។ ដៅដពលនិទាឃរដូវចូលមក
ដល់ ដទ្ជ្ើសដរ ើសយកកូនដាំណ្តាំន្ដលលអបាំផ្ ត ដរើយ
ោកស់ទូង្ដោយដទ្បើគាំោត ៤៥ សង្រ់៊ីន្ម៉ែត ព៊ីគន ។   
វជ្ឍមាទ្ត ន្ដលលអបាំផ្ ត សទ្មាបក់ារសទួង្គឺ ២.៥   
សម។ ដគអាចតទ្មកមន្ផ្នកខាង្ដលើននដាំណ្តាំ ន្តមនិ
ន្មនន្ផ្នកឬសដនាះដរ។  

ឬសរ កខជាតិ ដធែើជាទ្គបពូ់ជ្៖ ទ្បមូលផ្ល
ឬស កន ង្ឆ្ន ាំដាំបូង្ នារដូវរង្ក។ ដទ្ជ្ើសដរ ើស ឬសន្ដល

លអ និង្តទ្មកមន្ផ្នកខាង្ដលើននឬស ទ្បន្វង្ ២ដៅ ៥ស
ម។ សត ករ ក ឬស ដៅកន ង្ស៊ីត ណ្ហ ភាព ៤អង្ាកន ង្
តាំបនន់្ដលមានសាំដណ្ើ ម។ ោកោ់ាំដាំណ្តាំដនះ មតង្
ដរៀតកន ង្ដដើមនិទាឃរដូវ ដោយោកច់ាំង្កយ ៤៥
សង្រ់៊ីន្ម៉ែតព៊ីគន  ន្ដលទ្គនន់្តរ កន្ផ្នកខាង្ដលើរបស់
វាដអាយផ្ តព៊ីដ៊ីបនតិចប៉ែ ដនាន ះ។  

 មនិថាអនកោាំដទ្បើទ្ាស់វធិ៊ីណ្តសទ្មាបក់ារ
ោាំដ ះដរ ន្តអនកទ្តូវទ្ាកដថាអនក ដទ្ជ្ើសដរ ើសយកន្ត
ដាំណ្តាំណ្តន្ដល មានស ខ្ភាពលអន្តប៉ែ ដនាន ះ។ ដបើ
ដាំណ្តាំដនាះមាន កាំពស់ ១ន្ម៉ែត វាជាកាចាំាចក់ន ង្
ការដទ្បើទ្ាស់ បដង្កគ លដ ើ ជាជ្ាំនយួ។  

ការបាំណបក្ 

តា ននទ្គួាបន្នែ beet គឺជាតា ដពញដលញ ដរើយ
មាន តា  ដចញជាទ្កុមទ្បន្រលជា ២ដៅ៣ ដៅ
ចដនាែ ះសែកក។ ខ្យល់ជាអនកដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ ដូចដចនះ
តា ដនះជាតា ន្ដលដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត។់  បាំន្បក
ទ្បដភរដផ្សង្ៗននដាំណ្តាំ ដអាយានចាំង្កយព៊ីគន  
៥០០ ដៅ១០០០ន្ម៉ែត។ Beet និង្ Swiss Chard 
អាចនកង្ដធែើ ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតគ់ន  ដូដចនះ បាំន្បក
ទ្បដភរដាំណ្តាំព៊ីរដនះផ្ង្ន្ដរ។ Chenopodium 

album (lambsquarters) គរួណ្តន្តទ្តូវានដគដក
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ដចល ព៊ីកន្នែង្ោាំដ ះ ដដើមប ៊ីការក ាំដអាយមាន ដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាត។់ 

ការសម្រជើេសរ ើេ 

ដមើលដៅដលើដាំណ្តាំន្ដល ទ្តួវដកដចញ 
ដោយពិចរណ្ដលើ របូរង្ សែកក និង្ ឬស។ ដដើម
ដាំណ្តាំន្ដលឆ្បម់ានទ្គបពូ់ជ្ដលឿនដពក គរួណ្តន្ត
ដកដចញ។ រកាទ្គបពូ់ជ្ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ព៊ី ដដើម
ដាំណ្តាំ ចាំនួន៦ ដដើមប ៊ីការពាក ាំដអាយមានការបង្កា ត់
ដាំណ្តាំពូជ្ន្តមយួ។  

កាម្ររម្លួផល 

ទ្គបពូ់ជ្ រ ាំ មនិដសមើរគន ដរដៅដលើដដើមន្ត
មយួ ដរើយវាង្កយទ្សួលទ្ជុ្ះដោយធមមជាតិ ដពល
ន្ដលវា ដពញវយ័។ កាតដ់ដើម ដពលន្ដកតា ភាគដទ្ចើន 
ានន្ទ្បជា ពណ៍្ជាពណ៍្ដតាន ត និង្ដដើមានន្ទ្បជា
ពណ៍្ដលឿង្ និង្ សៃួត។ ទ្គបរ់៊ីមយួ គឺទ្ជុ្ះដៅកន ង្
ដពលដនះ។  

ការែាំសែើ រការ 

រការ កដដើម កន ង្តាំបន ់ ន្ដល សៃួត ទ្តជាក ់ 
រយៈដពលដពលព៊ី ២ដៅ ៣សាត ស៏ ដដើមប ៊ីជ្យួ ទ្គប់
ដអាយឆ្បរ់ ាំ។ ក ាំគរ ដដើមដាំណ្តាំដៅព៊ីដលើគន  ដទ្ពាះវា
អាចបណ្តត លដអាយ ទ្គបដ់ាំណ្តាំ ដឡើង្ដម។  ដបើនដ
លមមៗ និង្ោ៉ែ ង្ទ្បុង្ទ្បុង្ទ្បយត័ន ដទ្ពាះទ្គបដ់ាំណ្តាំ 
ង្កយទ្សួល  ទ្ជុ្ះ ។ បរមិាណ្តិចតចួននទ្គបពូ់ជ្ ដគ
អាចដបះ នកង្នដាន។ ន្តដបើបរមិានដដើមដទ្ចើន អនក
អាចទ្ចកវាចូលកន ង្ាវ ដរើយដាកវាដោយដទ្បើ 

ដាំបង្ មកវាយនកង្ាវ។ អនកអាចអ ាំ ដដើមប ៊ីសមាអ ត
ទ្គបន់្ដលានដាកដរើយ។  

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៨៖ ន្មករបស់ ដាំណ្តាំ  
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អ្ំបរូគ្រគសួារនសៃដកីាប 
( ទ្បូខូ្ល៊ី នសៃដកាត ប តា ខាតណ្ត នសៃដខ្ៀវ នសៃចង្ាកះ និង្នសៃដមើម)

ផល ិក្ម្ម 
 

ទ្គូារនសៃដកាត ប (Brassica spp.) គឺជាទ្កុម
បន្នែន្ដលមានារសាំខានម់យួ ដៅដលើពិភពដោក។ 
ទ្បដភរដាំណ្តាំដនះ គឺអាចោាំដ ះ ជាដាំណ្តាំន្ដលផ្តល់ផ្ល 
ដរៀង្រល់ ព៊ីរ ឆ្ន ាំមតង្។ ប៉ែ ន្នត ទ្បដភរដាំណ្តាំដនះ ដៅតាំបន់
ទ្តូពិជ្ ដាំណ្តាំដនះផ្តល់ផ្លជា ដរៀង្រល់ឆ្ន ាំ។ ទ្គួានសៃ
ដនះ ដនះជារូដៅ ទ្តូវការ អាកាសធាត ទ្តជាក ់ លមម។ 
ល័កខខ្ណ័្ឌ  ស៊ីត ណ្ហ ភាពន្បបដនះ វាមានារសាំខាន់
ណ្តស់សទ្មាប ់ ផ្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្។ ទ្គបពូ់ជ្ អាច
ទ្តូវានដគផ្លិត ដោយដទ្បើបដចចកដរស  ដកាត បសែកក ដៅ
ជាទ្គប ់ (Head to Seed)ឬ ទ្គបពូ់ជ្ ដៅជាទ្គបពូ់ជ្ 
(seed to seed)។ វធិ៊ីា្សតា្សត ផ្លិតទ្គបស់ទ្មាប់
ដាំណ្តាំទ្តូពិជ្ ន្ដលទ្តូវការស៊ីត ណ្ហ ភាពទ្តជាកតិ់ចតចួ 
ឬកម៏និទ្តជាកដ់ាះដដើមប ៊ីដចញតា  នកង្ទ្តូវានដគបក
ទ្ាយដៅចាំន ច ខាង្ដទ្កាម។  

 ដពលដវោ ោាំដ ះ មានារសាំខានណ់្តស់ន្ដរ។ 
ដៅរដូវរង្ក គឺជារដូវន្ដល ដាំណ្តាំដពញវយ័ ឬចបដ់ផ្តើម 
ដចញតា  ឬកច៏បដ់ផ្តើមដកាត ប។ ការវវិតតន ៏ ននទ្គបពូ់ជ្
របស់ដាំណ្តាំដនះ គឺទ្តូវកាស៊ីត ណ្ហ ភាព ោាំដ ះន្ដល
ទ្តជាកយូ់រ។ ដាំណ្តាំ គរួណ្តន្តទ្តូវានោាំដ ះ ដៅពាក ់   
កណ្តត ល រដូវសែកកដ ើទ្ជុ្ះ ដូចដចនះដាំណ្តាំអាច ចបដ់ផ្តើម 

ដចញតា  ឬ កច៏បដ់ផ្តើមដកាត ប ដៅច ង្រដូវសែកកដ ើទ្ជុ្ះ 
ដរើយចបដ់ផ្តើម អភវិឌ្ឍនទ៏្គបដ់ៅរដូវរង្ករ។  

 បដចចកដរស អាចនកង្ទ្តូវានដគដទ្បើទ្ាស់ ជា
ពិដសស សទ្មាប ់ជ្យួ  ដល់ ដាំដណ្ើ រ ដ ះពនែក របស់ន្មក
ន្ដល មាន ទ្គបពូ់ជ្។  សទ្មាប ់នសៃដកាត ប ដគដទ្បើទ្ាស់
វ ៊ីធ៊ីា្សត កាតត់ត ចជ់ាអកស X  (X Crosscut) ។ ដាំណ្តាំទ្គូ
ារ នសៃដកាត បដនះ ន្ដលទ្គបអ់ាយ ទ្បមូលផ្ល នកង្ទ្តូវ
ានកាតរ់រកង្ ន្ផ្នកខាង្ដលើ ោ៉ែ ង្ទ្បុង្ទ្បយតន ័ ដោយ
មនិដអាយ ខូ្ចដល់បណ្តូ ល ខាង្កន ង្របស់ នសៃដកាត ប 
ដនាះដឡើយ។ ការបកដចញនូវបនទះខាង្ដទ្ត ទ្តូវដធែើចាំដពាះ
តា ខាតណ់្ត ន្ដលដពញវយ័។ ដៅដពល ន្ដល ដពញវយ័ 
ន្ផ្នកខាង្ដលើនន ដាំណ្តាំ ដនះ នកង្ទ្តូវាន ទ្ចិប ដដើមប ៊ីជា
ជ្ាំនយួដល់ ដល់ ការដចញតា  របស់ ដាំណ្តាំ។ ចាំដពាះ
ដាំណ្តាំ អាំបូរនសៃដកាត ប កន ង្ តាំបនទ់្តូពិច ដនះ គឺដទ្តៀមខ្ែួន
សទ្មាបដ់ចញតា ។ ន្មក ន្ដល មាន ទ្គបពូ់ជ្ គឺទ្តូវការ
ោកប់ដង្កគ ល ជាជ្ាំនយួ។  

ការបាំណបក្ 

រល់អាំបូរ នសៃដកាត ប ទាាំង្អស់ គឺអាចបង្កា ត់
ជាមយួគន  ាន។ នសៃដកាត ប ផ្កា ខាតណ់្ត ទ្បូខូ្ល៊ី និង្ 
Brussels Sprouts គឺ អាច បង្កា ត ់ ជាមយួគន ាន។ 
នវថាវ នសៃដមម  នសៃបូកដគ និង្ Turnip កអ៏ាចបង្កា ត ់ជា
មូយគន ាន ន្ដរ។  ការបង្កា តក់ាតគ់ន  អាចដកើតមាន
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ដឡើង្ ដោយាន្តមានជ្ាំនយួព៊ីសតែឃម ាំ (របូភាពរ៊ី៩)។ 
ចាំង្កយព៊ី ទ្បដភរដាំណ្តាំមយួដៅ មយួដរៀត ោ៉ែ ង្ដហាច
ណ្តស់ ១០០០ន្ម៉ែត។  

 

 

 

 
របូភាពរ៊ី ៩៖ ឃម ាំ កាំព ង្ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ តា ននដាំណ្តាំ Brassica  

ការសម្រជើេសរ ើេ 

ដាំណ្តាំន្ដលមានលកខខ្ណ្ៈមនិដូចដគ អាចទ្តូវ
ានដកដចល ដៅទ្គបដ់ពលទាាំង្អស់។ អនកោាំដ ះចប់
ដផ្តើមដកដចល ដាំណ្តាំ ន្ដល ដគ មនិចង្ា់ន ដៅកាំឡ ង្
ដពលន្ដល នសៃ ចបដ់ផ្តើម ដកាត ប ដូដចនះ ពកួគតអ់ាច
ដឃើញ ព៊ី រាំរាំ របូរង្ និង្ ភាពន្ណ្ន របស់ ដកាត ប។  

ការម្ររម្លូផល 

ទ្គបពូ់ជ្ នន ពពកួអាំបូរនសៃដកាត ប អាចង្កយនកង្ 
ដទ្បះទ្ាាំ ណ្តស់។ ការទ្បមូលផ្ល នកង្ទ្តូវានដគដធែើ
ដឡើង្ ដោយទ្បុង្ទ្បយតន ័ដៅដពលន្ដល ន្ផ្ែរបស់វា ាន
ន្ទ្បជា ពណ៏្ដតាន ត និង្ ភាគដទ្ចើននន ន្ផ្នករបស់ទ្គបពូ់ជ្ 
គឺមានពណ៏្ ដតាន តទ្ាល  និង្ ន្ណ្ន។  

 

ែាំ សែើ រការ 

ន្មកទ្គបពូ់ជ្ន្ដលានទ្បមូលផ្ល ទ្តូវាន រ ករយៈ
ដពលព៊ី ១ដៅ ២អារិតយ។ ន្ផ្ែ ទ្តូវានដាកន្បន ដោយ
ដទ្បើដាំបង្ ដរើយ ន្រង្ ដោយដទ្បើនដ។ ទ្គបពូ់ជ្ ង្កយនកង្
ាកន់្បក ដូដចនះ អនក ទ្តូវទ្បយតន ័ដៅដពល ន្ដល អនកដកក
ជ្ញ្ជូ ន ទ្គបពូ់ជ្។ ទ្គបពូ់ជ្ គរួណ្តន្តទ្តូវាន ហាល
ដទ្កាម ពនែឺនលៃ ន្ដល មាន កាំដៅដតត លមម បនាទ បម់ក
សាំអាត និង្រកាសត ករ ក។  
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ការរ  តុ (Carrot)

 ផល ិក្ម្ម 

ផ្លិតកមម ទ្គបពូ់ជ្ការ ៉ែ ត (Daucus carota) 
ទ្តូវការ  រយៈដពល២ឆ្ន ាំ។ កន ង្ឆ្ន ាំរ៊ី១ ដមើម ចបដ់ផ្តើម
ដកើតដចញជា របូរង្ បនាទ បម់ក ដាំណ្តាំ ដនះទ្តូវការ
ដពលដវោទ្តជាក ់ (ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ស៊ីត ណ្ហ ភាព 
ទាបជាង្ ១៥សង្ា កន ង្រយៈដពល ១០សាត ស៍) 
ដដើមប ៊ី ដចញតា  និង្ផ្លិតទ្គប។់ វធិ៊ី២ោ៉ែ ង្ទ្តូវាន
ដគដទ្បើទ្ាស់៖ 

ទ្គប ់ ផ្លិត ទ្គប ់ (Seed-to-seed)៖  ដមើម 
ន្ដល មាន រាំរាំ ប៉ែ នដមម នដ ឬកធ៏ាំជាង្ដនះ គឺទ្តូវាន
ដគ រ កកន ង្ដ៊ី កន ង្កាំឡ ង្ដពល រដូវរង្ករ។ ដៅច ង្រដូវ 
សែកកដ ើទ្ជុ្ះ ដាំណ្តាំទ្តូវានជ្ទ្មុះសកែក និង្ធាង្
របស់វា ដដើមប ៊ីដអាយ ដាំណ្តាំអាច មានគមាែ តព៊ីគន  
ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ៥សង្រ់៊ីន្ម៉ែទ្តព៊ីគន ។ ន្ផ្នកខាង្
ដលើ ននដាំណ្តាំកទ៏្តូវានដគ តទ្មកម ដអាយដៅកមៃស់ ៥
សង្រ់៊ីន្ម៉ែត បនាទ បម់ក ដគដទ្បើគទ្មបដ៊ី។ ដៅដពល
ន្ដល ស៊ីត ណ្ហ ភាពដកើនដឡើង្ កន ង្និទាឃរដូវ គទ្មប
ដ៊ីទ្តួវានដកដចញ បនាទ បម់ក សែកក នកង្ដ ះ ដចញជា
លម៊ី។ ព៊ីរ ប៊ី សាត ស៍កនែង្មក ន្មកន្ដលទ្គប ់ នកង្
ដលចដចញជារបូរង្។ ដាំណ្តាំ ន្ដល មាន ស ខ្ភាព
លអ នកង្ទ្តូវាន ជ្ទ្មុះ ន្មកដចញ ដដើមប ៊ីដអាយ ដាំណ្តាំ
អាច  រ លែ តព៊ីគន  ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ៧៥សង្រ់៊ី
ន្ម៉ែត ព៊ីគន ។  

ដមើម ដធែើ ជាទ្គប ់(Root-to-seed)៖ ដមើម ន្ដល 
មាន រាំរាំ លមម អាចបរភិាគ នកង្ទ្តូវានទ្បមូលផ្ល 
សទ្មាបក់ារ ោាំដ ះមតង្ដរៀត ដៅដដើមនិទាឃរដូវ។    
កាតទ់្ចិប ន្ផ្នកខាង្ដលើដអាយដៅទ្បន្វង្ ៥សង្រ់៊ីន្ម៉ែត 
ដរើយ សត ករ ក ដៅស៊ីត ណ្ហ ភាព ៤អង្ា កន ង្រ៊ីតាាំង្
ន្ដល មាន សាំដណ្ើ ម ឬក ៏ោកដ់ៅដលើកទ្មាល រណ្តរ
ដ ើ ឬកដ៏៊ីខ្ាច។់ ោាំ ដមើមមតង្ដរៀត ដោយរ ក         
គមាែ តព៊ីគន  ៧៥សង្រ់៊ីន្ម៉ែត ដរើយ យក ដ៊ី មកកប ់ព៊ី
ដលើដមើម។ វ ៊ីធ៊ីដនះ គឺ អាច រ កចិតត ាន ន្តក ៏ទាមទា
ដអាយ មាន ការអដង្ាត ដៅដលើ ផ្លិតកមមទ្គប ់ផ្ង្
ន្ដរ។  

ការបាំណបក្ 

ដាំណ្តាំការ ៉ែ ត ជាទ្បដភរដាំណ្តាំ ន្ដលមាន តា
ដពញដលញ (perfect flowers)  (របូភាពរ៊ី ១០) 
ន្ដលមានដាំដណ្ើ រ លាំអង្ ដោយមានជ្ាំនយួព៊ីសតែលអិ
ត។ បាំន្បក ដាំណ្តាំ ទ្បដភរដផ្សង្ៗគន  ោ៉ែ ង្ដហាច
ណ្តស់ ៨០០ន្ម៉ែត ព៊ី គន ។ ដក ដមម ចនទ្ង្ ដៅជ្ ាំវញិ 
ដាំណ្តាំការ ៉ែ ត ដចល ដទ្ពាះ ពកួវា អាចដធែើដាំដណ្ើ រ 
លាំអង្ជាមយួការ ៉ែ ត។  

ការសម្រជើេសរ ើេ 

ពណ៍្ននដមើម និង្របូរង្ រាំោបន់នដាំណ្តាំ 
និង្ស ខ្ភាព របស់ ដាំណ្តាំ ជាចាំន ច ន្ដល គួរ 
ពិចរណ្ត ម នដពល អនក សដទ្មចចិតត ដក ដាំណ្តាំ  
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ដចល។ ដាំណ្តាំ ន្ដលឆ្បធ់ាំលូតោស់ និង្ ផ្លិត
ទ្គបរ់រ័សដពក គណួ្ត ន្តទ្តូវានដកដចល។ រកា
ទ្គបពូ់ជ្ ដចញ ព៊ីការ ៉ែ ត ដអាយានដទ្ចើន ដដើមប ៊ីរកា
ទ្គបដ់ាំណ្តាំ ដ ះលូតោស់ដអាយានលអ។  

 

 

 

 

 

របូភាព រ៊ី ១០៖ កដនាមតា  ននតា ការ ៉ែ ត (Umbel) 

ម្ររម្លូផល 

៦សាត ស៍ ដទ្កាយដពល ដាំដណ្ើ រលាំអង្ ទ្គប់
ពូជ្ ន្ទ្បជាពណ៍្ដតាន ត (របូភាព រ៊ី១១)។ ម នដពល
ន្ដល ទ្គប ់វាធាែ ក ់កាតច់ដង្កា មតា  និង្ ោក ់វាចូល
ដៅលង្ទ់្កោស់ ដដើមប ៊ី ដអាយសៃួត។ ដបើ ដភែៀង្ធាែ ក់
យឺតោ៉ែ វ  វា នកង្ បណ្តត ល ដអាយ គ ណ្ភាពទ្គប ់
ពូជ្ ខូ្ច គ ណ្ភាព។ សទ្មាបប់រមិាណ្ តិចតួច ដទ្បើ 
នដ ដបះ យក ចដង្កា មតា  ន្ដលសៃួត មាន ពណ៍្ដតាន ត។ 
ចាំននួ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល ដទ្ចើន អាច ទ្តូវានដគទ្បមូល
ផ្ល ដោយការកាត ់យកន្មក ទាាំង្ទ្សុង្ ដៅដពល 
ន្ដល ចដង្កា មតា  កាែ យជា សៃួត។  

ែាំ សែើ រការ 

ដដើមប ៊ីដអាយទ្គបពូ់ជ្ ឆ្បដ់ពញវយ័ អនកអាច សត ក
រ ក វា ដៅ កន្នែង្សៃួត និង្ទ្តជាក ់រយៈដពល ព៊ី ២

ដៅ៣ អារិទ្ត។ ទ្គបពូ់ជ្ អាច ទ្តូវាន ដគ យក
ដចញ តាមរយៈ ការដាក នកង្នដ ឬក ៏យក ចដង្កា ម
តា  មកទ្តដ ស នកង្នដ។ អ ាំ ដដើមប ៊ី សមាអ ត ទ្គប។់ 
ទ្តដ ស នកង្នដ ដដើមប ៊ី យកដចញ ដៅកាំរិចកាំរ៊ី ដចញ
ព៊ី ទ្គបន់្ដលសៃួត។  

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ១១៖ កដនាម ននទ្គប ់ន្ដលដពញវយ័ 
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គ្រគួសាគ្រតសក្ស ់(ទ្តសក ់ឪឡកក ដពៃ  និង្ដលែ ក) 

ផល ិក្ម្ម 

ទ្គួាទ្តសក ់ (Cucurbitaceae) ជាធមមតា 
សាំដៅដល់ពកួ ដាំនាាំយកន្ផ្ែរមួមាន ទ្តសក ់ ឪឡកក 
ដពៃ  និង្ ដលែ ក។ ពកួជាទ្បដភរដាំណ្តាំរដូវដតត  និង្ 
ង្កយររលួរង្ ការខូ្ចខាត ដៅដពលស៊ីត ណ្ហ ភាព 
ទ្តជាកខ់ាែ ាំង្(កក)។ ដាំណ្តាំ កន ង្ទ្គួាទ្តសកដ់នះ 
ភាគដទ្ចើនគឺង្កយនកង្ដកើតជ្ាំងឺ្សែកក ន្ដលវាយទ្បហា 
ដាំណ្តាំ កាំឡ ង្ដពល ន្ដលមានសាំដណ្ើ មខាែ ាំង្  និង្ 
ដភែៀង្ធាែ កដ់ទ្ចើន។ ដូដចនះតាំបន ់ ន្ដល មានស៊ីត ណ្ហ  
ភាពខ្ៃស់ និង្សាំដណ្ើ មទាប គឺលអបាំផ្ ត សទ្មាប ់
ផ្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្។  

ការផ្តត ចខ់្លនួ 

ដាំណ្តាំ នន អាំបូរ ទ្តសក ់ដនះភាគដទ្ចើន ផ្លិត 
តា ញ៊ី និង្ដមម លដផ្សង្គន  ដៅដលើដដើមន្តមយួ។ តា
ញ៊ី អាច ទ្តូវានដធែើ អតតសញ្ជញ ណ្ ដោយ អូន្វ ៉ែ 
(ទ្តសកតូ់ច ឪឡកក ដលែ ក ជាដដើម) ដៅឯគល់ ននតា
របស់វា(របូភាពរ៊ី១២)។ តា  ដធែើដាំដណ្ើ រ លាំអង្ដោយ 
មានជ្ាំនយួព៊ីសតែលអិត ដរើយ វាង្កយទ្សលួ នកង្  
បង្កា ត ់ កន ង្អាំបូន្តមយួ។  ដទាះប៊ីជាោ៉ែ ង្ណ្តក៏
ដោយ អនកន្ដលសត កទ្គបពូ់ជ្ អាចោាំ ដាំណ្តាំដនះ 
ដទ្ចើន ជាង្មយួទ្បដភរ កន ង្ដពល ន្តមយួ កន ង្ដាំបនន់្ត

មយួ ដោយដទ្បើទ្ាស់ បដចចកដរស ដាំដណ្ើ រលាំអង្
ដោយ ដទ្បើនដ។ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ១២, ១៣  តា ញ៊ី  (ខាង្ដវែង្) និង្ ដមម ល 
(ខាង្ាត ាំ) ននដាំណ្តាំដពៃ  

ម្ររម្លួផល 

ទ្គប ឬ ទ្ចក ទ្កព ាំតា ញ៊ី និង្តា ដមម ល កន ង្ 
លង្ ់ ន្ដល ដៅដលើ ដដើមដាំណ្តាំន្តមយួ ឬកដ៏ៅដលើ 
ដាំណ្តាំដនរដរៀត ន្ដលដៅជិ្តដនាះ ដរើយពកួវា មាន 
ទ្បដភរដូចគន ។ ដទ្ជ្ើសដរ ើសយក តា ដមម ល ដៅ
ដពលន្ដលវារ ៊ីក។ បនាទ បម់ក ទាញ ទ្សទាបត់ា  បក 
មកខាង្ដទ្កាយ ដដើមប ៊ីដអាយ ដលចដចញ ដកសរ
ដមម ល ដរើយ ល ញ ដកសរដមម ល ព៊ីដលើដករញ៊ី  នន
តា ញ៊ីន្ដលដរើបន្តរ ៊ីក (របូភាពរ៊ី ១៤)។ អនកអាច
ដឃើញទ្សទាបន់នលាំអង្ ទ្តូវានដផ្ទរ ដៅដលើ ដកសតា
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ញ៊ី។ បនាទ បព់៊ី ដាំដណ្ើ រលាំអង្ ទ្គប ឬទ្ចក តា ញ៊ី មតង្
ដរៀត ដដើមប ៊ីការពារ សតែលអិត (របូភាពរ៊ី ១៥)។ ដធែើ
កាំណ្តស់មាគ ល់ដៅដលើតា  ន្ដលាន ដធែើដាំដណ្ើ រ
លាំអង្ដរើយ ដោយចង្ន្ខ្ស មយួដៅនកង្ ន្មក/រង្ 
របស់ដាំណ្តាំ។ 

 សម្រជើេសរ ើេ   

 ដទ្ជ្ើសដរ ើស យក ដាំណ្តាំ ណ្តន្ដល ឆ្បដ់ចញ 
តា  និង្ មាន ដដើមរ កង្មា ាំ។ ដបើ តា  របស់វា សថិតដៅចាំ
ង្កយ ១០ដៅ ២០ ថាន ាំង្ ព៊ីគល់ននដាំណ្តាំ អនកអាច
ជ្យួ ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ដោយនដ។ ដបះដចល ន្ផ្ែណ្ត
ន្ដលខូ្ច របូរង្។    

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ១៤, ១៥៖ លាំអង្ ននដកសរតា ដមម ល គឺទ្តូវាន    
ល ញ ដៅដលើ ដកសរតា ញ៊ី  ននតា ញ៊ី  (ខាង្ដវែង្) និង្ តា ញ៊ី  ទ្តូវ
ានទ្ចក កន ង្លង្ ់(ាត ាំ) 
 ន្ផ្ែគរួណ្តន្តរ ក ររូតដល់ វារាំ និង្ន្ទ្បព
ណ៍្។ រ ក ន្ផ្ែនដនាង្ និង្ដលែ ក ដៅដលើ ដាំណ្តាំររូត
ដល់ពកួវាសៃួត(របូភាពរ៊ី១៦)។ 

 
របូភាពរ៊ី ១៦៖ Mature luffa gourd fruits 

 

 

 ន្ផ្ែទ្តសក ់នកង្ន្ទ្បជា    ពណ៍្ដតាន ត (របូភាពរ៊ី ១៧)
។ ន្ផ្ែទ្មះ នកង្ទ្បជាពណ៏្រកកទ្កូច។ ន្ផ្ែដលែ កធាំ និង្
ទ្គបដណ្ត បដ់ោយដមៅពណ៌្សដសែក ដៅនផ្ទខាង្ដលើ
ននន្ផ្ែដនាះ។ បនាទ បព់៊ីទ្បមូលផ្លដរើយ រ កន្ផ្ែវា ដៅ
កន ង្ ដរង្ រយះដពលព៊ីរសាត រ៌ ដដើមប ៊ី ឲ ទ្គបពូ់ជ្ វា 
កានន់្តរ ាំជាង្ដនះ។  

ែាំ សែើ រការ 

សទ្មាប ់ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល ដសើម ដូចជាពពកួ
ទ្តសក ់ ដលែ កទ្កមនួ ដលែ កលែ៊ីង្ នកង្ឪឡកក ទ្តូវព ះ
តាមបដណ្តត យ ដរើយ យក ាែ បទ្ពា ដកាស ទ្គប់
ពូជ្ដចញ (របួភាពរ៊ី១៨)។ រ ក ទ្គបពូ់ជ្ និង្ រកក  
អនធកលៗ ន្ដល មាន សភាព ដូច ជា ចរួយ ដៅកន ង្
ធ ង្ ដរើយ រកាវារ ក កន ង្ បនទប ់ន្ដល មាន ស៊ីត ណ្ហ
ភាព កន ង្បនទបពិ់ដាធន ៏(២០ ដៅ ២៦អង្ា) រយៈ
ដពលព៊ី ១ដៅ២នលៃ (របូភាពរ៊ី ១៩)។ ពពកួ ផ្សតិ 
អាច ចបដ់ផ្តើមដកើត ជា របូរង្ ដៅន្ផ្នកខាង្ដលើ។ ទ្តូវ
កូរ វា ជា ដរៀង្រល់នលៃ។ រកកអនធកលៗ ន្ដលមាន
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សភាពដូចជាចរយួ នកង្រោយាត ់ ដរើយទ្គប់
ពូជ្ ន្ដល លអ នកង្ ដលច ដៅ កាន ់ាត នន ធ ង្ ដៅ
កាំឡ ង្ ដពលន្ដល កាំដរចកាំរ៊ី ន្ដល ដៅ ដសសសល់ 
និង្ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល ខ្ច៊ី អាច ទ្តូវ ាន ដគ ោង្ជ្ទ្មះ
ដចញ។ រយ ទ្គបពូ់ជ្ ដៅដលើ កន្នសង្ទ្កោស 
ឬសាំណ្តញ់ ញកក ររូតដល់ទ្គបពូ់ជ្សៃួត។  

សទ្មាប ់ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល សៃួត ដូចជា នដនាង្ និង្
ដលែ កដប រកាទ្គបពូ់ជ្ ដៅ កន ង្ ន្ផ្ែ ររូត ពកួវា
ន្បក ដចញ ព៊ី ាច ់ដោយ ខ្ែួនវា។ អនក អាច កាំនត់
អតតសញ្ជញ ណ្ ដនះាន តាមរយៈ កាទ្កឡ កន្ផ្ែ 
ដទ្ពាះ អនក អាច លឺ សាំដឡង្ នន ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល ដធែើ
ការ តែ ស់រ៊ី ដៅកន ង្ន្ផ្ែ។ កាត ់ ារដទ្កាម នន ន្ផ្ែ 
ដរើយ រោក ់ចក ់ ទ្គប ់ ដចញ និង្ ោង្សាំអាត 
ដអាយ សល់ន្ត ទ្គប ់ បនាទ បម់ក ោក ់ វា ដៅដលើ 
បនទះសាំន្ប៉ែត ដដើមប ៊ី ដអាយ វា កាន ់ន្ត សៃួត ជាង្ម ន
និង្ យក ដៅរ ក។  

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ១៧៖ ន្ផ្ែទ្តសករ់ ាំ 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របភាពរ៊ី ១៩ 
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គ្រតប ់(Eggplant) 
 ផល ិក្ម្ម
ទ្តប ់(Solanum melongena) គឺជា ដាំណ្តាំ ដ ះ រដូវដតត
លមម។ វាទ្តូវការ រដូវកាលោាំដ ះ ន្ដលមានស៊ីត ណ្ហ
ភាព ដតត លមម រយៈដពលន្វង្ ដដើមប ៊ីដធែើ ផ្លិតកមមដនះ
ទ្បកប ដោយដជាគជ្យ័។ ដាំណ្តាំទ្បដភរដនះ វាង្កយ
ររលួរង្ការខូ្ចខាត ដោយា ស៊ីត ណ្ហ ភាព ន្ដល
ទាប ជាង្ ទ្បដភរដាំណ្តាំ ដប៉ែង្ដា៉ែ ះ និង្ដមទស។      
ស៊ីត ណ្ហ ភាព ន្ដលលអ សទ្មាប ់ ដាំណ្តាំដនះ គឺដៅ
ដពលនលៃ (២៥ដៅ ៣២អង្ា) និង្ ស៊ីត ណ្ហ ភាពដៅ
ដពលយប ់គឺ ២១ដៅ២៧អង្ា។  

ការផ្តត ចខ់្លនួ 
ទ្តប ់ ផ្លិត តា ដពញដលញ ន្ដលជាធមមតា 

វដធែើ សែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្ ន្តក ៏អាច ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្
កាតន់្ដរ។ រាំរាំ នន ការដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតត់ាម 
ន្បបធមមជាតិ គឺអាទ្ស័យនកង្ សកមមភាព របស់ សតែ
លអិត។ ដដើមប ៊ីបដញ្ច ៀស កតាត ទាាំង្ដនះ បាំន្បកទ្បដភរ
ដាំណ្តាំ ដៅ ោាំ ដៅ ចាំង្កយព៊ីគន  ២០ន្ម៉ែទ្ត ឬកប៏ាំន្បក
វា ដៅ ោាំ ជាមយួ ដាំណ្តាំ ន្ដលខ្ៃស់ និង្មានតា ។     
វ ៊ីធ៊ីដផ្សង្ដរៀត គឺ ទ្ចកតា  ព៊ីរប៊ី ដៅដលើដាំណ្តាំន៊ីមយួៗ 
ដដើមប ៊ី ក ាំដអាយតា  មាន ការរ ាំខាន ព៊ី សតែលអិត។ ចង្
លង្ទ់្កោស ជាបដ់ៅនកង្តា  ម នដពលន្ដលតា ដនាះ
ចបដ់ផ្តើមរ ៊ីក និង្ ដក លង្ដ់នាះ ដចញ ដអាយាន
ដលឿន ដៅដពល ន្ដល តា  ចបដ់ផ្តើមដចញ ន្ផ្ែ។ 
ទ្បសិនដបើ វា មាន ន្តពូជ្ទ្តប ់ន្តមា៉ែង្ ទ្តូវានដគោាំ
ដ ះ ដយើង្ មនិចាំាច ់បាំន្បក ដាំណ្តាំ ដនាះដរ។  

 

ការសម្រជើេសរ ើេ 
ដទ្ជ្ើសដរ ើស ដាំណ្តាំន្ដលមានដដើមរ កង្មា ាំ និង្ 

មានស ខ្ភាពលអ ចាំណ្តាំ ន្ផ្ែ ន្ដលដៅដលើ ន្មករ៊ី២ 
និង្សែកក ររូតដល់វាដពញវយ័។ រ កន្ផ្ែ ១ឬ ២ ដចញ
ព៊ីដដើម១ និង្ ន្ផ្ែ ជាដទ្ចើន ដចញព៊ី ដដើមដផ្សង្ដរៀត កន ង្
ទ្បដភរន៊ីមយួ ដដើមប ៊ីដធែើដអាយដាំណ្តាំកានន់្តមានស ខ្
ភាពលអ។  

ម្ររម្លូផល 
ដៅដពលន្ដលន្ផ្ែចបដ់ផ្តើមរាំ (សាំបកននន្ផ្ែ 

ន្ទ្បជាពណ៍្ដតាន តខ្ច៊ី ចាំដពាះពូជ្ដាំណ្តាំន្ដលមានពណ៏្
នបតង្ ឬកព៏ណ៍្ដតាន តចស់ ទ្បសិនដបើដាំណ្តាំសថិត
ដៅកន ង្អាំបូរពណ៍្ាែ យ (របូភាពរ៊ី២០)។ ទ្បមូផ្ល 
និង្សត កទ្គបពូ់ជ្កន ង្កន្នែង្មែប ់ សទ្មាបរ់យៈដពល 
១សាត ស៍ ររួតដល់ន្ផ្ែរបស់វាចបដ់ផ្តើមរន។់  

 
 
 
 
 
 
 
 
របូភាពរ៊ី២០៖ ន្ផ្ែទ្តប ់ន្ដលជិ្តទ្បមូលផ្ល 
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ែាំ សែើ រការ  
ចិត សាំបក ទ្តប ចញ ដរើយបនាទ បម់ក 

ហាន ់ ាចទ់្តប ន្ដលមានទ្គប ់ ដអាយដៅជា
ចដទ្មៀកតូចៗ (របូភាពរ៊ី២១)។ ាចទ់្តប ់ ដនាះនកង្
ទ្តូវាន បនទន ់ ដោយ ការទ្ជ្លករ់កក ររូត ដល់
ទ្គបពូ់ជ្ ទ្តូវាន ន្ញក ដចញព៊ី ាចន់្ផ្ែ។ 
ទ្បសិនដបើ អនក មាន ឧបករណ៏្ សទ្មាប ់ដាំដណ្ើ រការ
ដនះ កន ង្រយៈដពល ១យប ់ ដនាះ, កាន្ញក ដចញនន
ទ្គបពូ់ជ្ ព៊ី ាចន់្ផ្ែ ដនាះ កានន់្ត ង្កយទ្សួល     
ដឡើង្។ បនាទ បព់៊ី ការន្ញក ដចញ ទ្គបពូ់ជ្ គឺនកង្
ធាែ កចូ់ល ដៅកន ង្រកក។ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដល មានស ខ្
ភាពលអ នកង្ ធាែ ក ់ដៅាត។ ទ្គបពូ់ជ្ គណួ្តន្តទ្តូវ

ាន សមៃួត ដៅដលើ សាំណ្តញ់ ដោយដទ្បើដពល 
ទ្បន្រលជា ព៊ីរប៊ី សាត ស៍ កន ង្ កន្នែង្មយួ ន្ដល 
សៃួត និង្ទ្តជាក ់ម នដពលសត ករ ក។  

 
 
 
 
 
របូភាពរ៊ី ២១៖ ន្ផ្ែទ្តបដ់ពញវយ័ ន្ដលទ្តូវានកាត់

ជាចាំន្ណ្កតូចៗ សទ្មាបត់អ ប់ និង្ ដបះទ្គប ់ដចញ។  
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គ្រក្សដៅ (Jute)
ផលិ ក្ម្ម 

ទ្កដៅ (Corchorus spp.) ន្ដលមានដដើម
កាំដណ្ើ តដៅ អា្រែិក ឥលូវដនះ ទ្តូវានដគ ោាំដ ះ ដៅ
តាម បិរោកាស បចច បបនន ោ៉ែ ង្រូលាំរូោយ។ 
ដាំណ្តាំដនះ ទ្តូវានោាំដ ះ ចបត់ាាំង្ ព៊ីតាំបន ់ ន្ដល
មាន សាំដណ្ើ ម និង្ ន្ដលមានដភែៀង្ធាែ កតិ់ច ររូត
ដល់តាំបនទ់្តូពិច និង្ តាំបនព់ាកក់ណ្តត លទ្តូពិច។ 
ទ្កដៅ អាច ដ ះលូតោស់ាន ោ៉ែ ង្លអ ដៅកន ង្
តាំបន ់ ន្ដល មាន ស៊ីត ណ្ហ ភាពដតត លមម និង្មាន
សាំដណ្ើ ម ជាពិដសស វា អាចដ ះលូតោស់ាន ដៅ
តាម ទ្ជាាំង្រដនែ។ ទ្កដៅ អាច ដ ះលូតោស់ ានលអ 
ដៅដលើ ដ៊ី ជាដទ្ចើនទ្បដភរ។  

ការដចញតា  របស់ដាំណ្តាំដនះ គឺអាទ្ស័យដលើ
លកខខ្ណ័្ឌ  ដពលនលៃដខ៏្ែ៊ីមយួ។ ន្តដទាះប៊ីជាោ៉ែ ង្ណ្ត
កដ៏ោយ មាន ទ្បដភរ ទ្កដៅ ជាដទ្ចើន ន្ដល ពកង្
អាទ្ស័យ នកង្ រយៈដពលនលៃ ដដើមប ៊ីដចញតា ។ ដាំណ្តាំ 
កានន់្តខ្ៃស់ និង្ កានន់្តធាំ កន ង្កាំឡ ង្ដពលរដូវដតត ។  

កាណែក្សចែ 

ដាំណ្តាំទ្កដៅ ង្កយទ្សួល ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្
កាត ់ ជាមយួគន  ណ្តស់ កន ង្រ៊ីវាលន្ទ្ស។ ទ្បដភរ        
ដផ្សង្ៗននដាំណ្តាំដនះ ទ្តូវានដគបាំន្បក ដចញ ព៊ីគន
ដៅចាំង្កយ ១០០ន្ម៉ែតព៊ីគន ។ មាន វ ៊ីធ៊ី មយួដផ្សង្
ដរៀត ទ្បដភរដផ្សង្ៗននដាំណ្តាំ អាច ទ្តូវានដគបាំន្បក

ដចញ ដោយដទ្បើទ្ាស់ ទ្រុង្សាំណ្តញ់។ សតែលអិត គឺ
មនិមាន ភាពចាំាច ់ កន ង្ការផ្លិតទ្គបពូ់ជ្ ដរ 
ទ្បសិនដបើ ដាំណ្តាំដនាះ ទ្តូវានដគ ដទ្បើទ្ាស់ ទ្រុង្   
សាំណ្តញ់។  

កាសម្រជើេសរ ើេ 

ដទ្ជ្ើសដរ ើសដដើមដាំណ្តាំ ន្ដលមាលកខខ្ណ្ៈ
ឯកសណ្តឋ ន ទាាំង្របូរង្ ស ខ្ភាព និង្ភាពរ កង្មា ាំ
របស់ដាំណ្តាំ (របូភាពរ៊ី ២២)។ ទ្គបតា ម នដពល
ន្ដលវាចបដ់ផ្តើមរ ៊ីក ដដើមប ៊ីក ាំដអាយ តា  កខ្ែកដ់ោយ
ា ន្តសតែលអិតដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី២២៖ ដដើមទ្កដៅន្ដលមានស ខ្ភាពលអ និង្ 
រ កង្មា ាំ ន្ដលមាន ន្ផ្ែ 

ម្ររម្លូផល 

កន ង្ចាំដណ្តម ពួកអាំបូរ ១៥ទ្បដភរ នន C. 
Corchorus គឺជា ធមមតា មាន ព៊ីរទ្បដភរ C. 

olitorius និង្ C. capsularis.។ អាំបូរទ្បដភរដនះ 
ដាំបូង្ដឡើយ ផ្លិត កដនាមន្ផ្ែ ន្ដល មាន រង្ទ្រន្វង្ 
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បនាទ បម់ក ផ្លិត កដនាមន្ផ្ែ ន្ដលមាន រង្ មូល 
(របូភាពរ៊ី ២៣ និង្ ២៤)។ កដនាមន្ផ្ែ ទាាំង្ព៊ីរ
ទ្បដភរ នកង្ទ្តូវានទ្បមូលផ្ល ដៅដពល ន្ដលដពញ
វយ័ ប៉ែ ន្នត ម នដពលន្ដល ទ្គបច់បដ់ផ្តើមដទ្បះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ២៣,២៤ អាំបូរ Corchorus olitorius (របូ
ភាពខាង្ដលើ) និង្ C. capsularis (របូភាពខាង្ដទ្កាម) គឺ មាន
រាំនាករ់ាំនង្ោ៉ែ ង្ជិ្តសនិត ន្តវាខ្ សគន  ន្តរបូរង្ របស់ន្ផ្ែ។  

ែាំ សែើ រការ 
សមៃួត កដនាមន្ផ្ែ (capsules) ដៅដទ្កាម    

មែប់។ ទ្គប់អាចទ្តួវានដគបាំន្បកដចញព៊ី កដនាម
ោ៉ែ ង្ង្កយ។  
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គ្រតក្សលួ (Kangkong) 

ផល ិក្ម្ម 

ទ្តកូន (Ipomoea spp) អាចទ្តូវាន ដគោាំ
ដ ះ ាន ោ៉ែ ង្ដជាគជ្យ័ ទាាំង្ ការោាំ ដធែើជាបន្នែសែកក 
ឬក ៏ សទ្មាប ់ ផ្លិត ទ្គបពូ់ជ្ ដទ្កាមលកខខ្ណ្ឌ័  
តាំបនទ់្តូពិច។ សទ្មាប ់ ផ្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្ ទ្តកនួ 
ទ្តូវការ ដពលដវោ ដន៏្វង្ មយួសទ្មាប ់អាកាសធាត 
ដតត លមម ដរើយ ទាមទា ដអាយ មាន ទ្បពនធដ័ទ្ាច
ទ្សព លអ។ ទ្តកូន អាច ទ្តូវានោាំដ ះ ដៅទ្គប់
ទ្បដភរដ៊ីទាាំង្អស់ ប៉ែ ន្នតវាទាមទា ដ៊ី អាស ៊ីត តិចតួច 
ដរបណ្ត វាមានកាំដៅនលៃ និង្រកក ទ្គបទ់្គន។់ ដ៊ី ោាំ
ដ ះ កន ង្ តាំបនរ់ាំនាប ផ្តល់ រិននផ្ល ទ្គបពូ់ជ្ ខ្ៃស់ 
ជាង្ ដ៊ី ោាំដ ះដៅតាំបនរ់ាំនាប ប៉ែ ន្នត ដាំណ្តាំដនះ ទ្តូវ
ការ រយៈដពលព៊ី ៥ដៅ ៦ន្ខ្ ដដើមប ៊ី បញ្ចប ់ដាំដណ្ើ រការ
ផ្លិតទ្គបពូ់ជ្។ 

ការបាំណបក្ 

 ទ្តកនួ គឺ ទ្តូវាន ដគចតរ់ កថា ជាទ្បដភរ
ដាំណ្តាំ ន្ដល អាច ដធែើដាំដណ្ើ រ លាំអង្ ដោយខ្ែួនឯង្ 
ប៉ែ ន្នត ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត ់អាចដកើតដឡើង្ន្ដរ។ បាំន្បក
ដាំណ្តាំ ដអាយដៅឆ្ៃ យ ព៊ីគន  ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ 
១០០ន្ម៉ែត។  

 

ការសម្រជើេសរ ើេ 

ដទ្ជ្ើសដរ ើស ដាំណ្តាំ ន្ដល រ កង្មា ាំ គម នជ្ាំងឺ្ និង្ 
មាន លកខខ្ណ្ៈ ឯកសណ្តឋ ន។  

កាម្ររម្ផូល 

ដពលន្ដល ន្ផ្ែ ដពញវយ័ (របូភាពរ៊ី ២៥) ដក
ដាំណ្តាំ ដៅដពល ន្ដល អនក រ ាំពកង្ថា អាកាសធាត  នកង្ 
សៃួត រយៈដពល ដទ្ចើននលៃ។   

ែាំ សែើ រការ 

គស់ យកឬស ដាំណ្តាំ ដោយដទ្បើ ចបជ្៊ីក 
បនាទ បម់ក រការ ក ដាំណ្តាំ ដៅកន ង្ វាលន្ទ្ស រយៈ
ដពល ព៊ីរ ប៊ីនលៃ ដដើមប ៊ីដធែើដអាយទ្បកដថា ទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្
អស់ នកង្ដពញវយ័ សទ្មា បទ់្បមូលផ្ល។ ាច ់ នន
ដដើមដាំណ្តាំ នកង្ទ្តូវានដគ ចង្ ជា កណ្តត ប ់រល ង្ៗ។ 
ជាដរៀង្រល់នលៃ ន្ទ្ប កណ្តត ប ់ ដអាយានដទ្ចើនដង្ 
ដូដចនះ កណ្តត បទ់ាាំង្ដនាះ នកង្សៃួតដសមើរគន  (របូភាពរ៊ី
២៦)។  ប៊ី បនួ នលៃបនាទ បព់៊ីសមៃួត ដាំណ្តាំ គួរណ្តន្ត
ទ្តូវានដគសមៃួតទាាំង្ទ្សុង្ ដរើយ អនក អាចដធែើ ការ
ដាកន្បនាន។ ដទ្បើទ្ាស់ មាស ៊ីន ដាកន្បន ន្ដល
សមរមប ដូចជាមាស ៊ីនដាក (របូភាព៊ី២៧)។ បនាទ ប់
ព៊ីដាកន្បនដរើយ ទ្គបពូ់ជ្ គរួណ្តន្តទ្តូវាន
សមាអ ត ដោយអ ាំ។  
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ការេតកុ្ទកុ្ 

ទ្គបពូ់ជ្របស់ទ្តកួន នកង្អាចសត ករ កាន
ររូតដល់ាន ២ឆ្ន ាំ ន្តអាចសត កានរយៈដពលខ្ែ៊ី 
ដទ្បៀបដធៀបដៅនកង្ដាំណ្តាំដផ្សង្ៗ។ សតែលអិតដៅ
កន្នែង្សត ករ ក អាចជាបញ្ជហ  ទ្បសិនដបើទ្គបពូ់ជ្
សាំដណ្ើ ម ខ្ៃស់។ 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ២៥ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី២៦ 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ២៧ 

របូភាពរ៊ី២៥ ដល់ ២៧ ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដលដពញវយ័ (ខាង្ដវែង្), 
រដមៀល ដាំណ្តាំន្ដលមានទ្គបដ់ាំណ្តាំ ចូលចិតត (របូភាពាត ាំ) 
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សាលាដ្ (Lettuce)

ាោដ (Lactuca sativa) គឺង្កយទ្សួល
ោាំដ ះ ដូចជា ដាំណ្តាំដផ្សង្ៗដរៀត ន្ដលដគោាំដ ះដៅ
តាំបនន់្ដលមានអាកាសធាត ទ្តជាកន់្ដរ។ ជាទ្បដភរ
ដាំណ្តាំន្ដលផ្លិតទ្គប ់ ាោដជាទ្បដភរដាំណ្តាំ
ន្ដល ទ្តូវការយៈដពលនលៃយូរ និង្ជាពិដសសវាជា
ទ្បដភរ ដាំណ្តាំន្ដលដកាត ប។ ដគន្ណ្នាាំ ដអាយ អនក
ន្ដលរការ កទ្គបពូ់ជ្ ផ្លិតន្តទ្គបពូ់ជ្ដាំណ្តាំ
ន្ដល ោាំ យក សែកក ន្តប៉ែ នដនាះ។  ដាំណ្តាំ ដនះ ទ្តូវ
ការស៊ីត ណ្ហ ភាព ដតត លមម (២៦អង្ា ឬ ខ្ៃស់ជាង្
ដនះ ដដើមប ៊ីដអាយ វា មូរ ដដើម និង្ផ្លិតទ្គបពូ់ជ្។  

ការបាំណបក្ 

ាោដ មានតា ដពញដលញ ន្ដលដធែើ
ដាំដណ្ើ រលាំអង្ ដោយខ្ែួនឯង្។ ប៉ែ ន្នត ដាំដណ្ើ រលាំអង្
កាតដ់ោយធមមជាតិ គឺមាន បរមិាណ្តិចតចួ។ 
ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត ់ ដោយធមមជាតិ អាចដកើតមាន
ដឡើង្ ព៊ី ១ដៅ ៦% ដៅដពលន្ដលទ្បដភរននដាំណ្តាំ
ទាាំង្ព៊ីរ ទ្តូវានោាំដ ះ ដៅជិ្តគន ។  កាបាំន្បកដាំណ្តាំ
យកដៅោាំ ដអាយដៅចាំង្កយ ២ដៅ ៣ន្ម៉ែតព៊ីគន  ឬក៏
ោាំដាំណ្តាំន្ដលខ្ៃស់ដូចជា ដពាត ដៅចដនាែ ះទ្បដភរ
ដាំណ្តាំាោដ ដផ្សង្ៗ គឺអាចទ្គបទ់្គន ់ សទ្មាប់
កាតប់នថយការ កាបង្ារកាំដនើតជាមយួទ្បដភរដាំណ្តាំ
ដផ្សង្ៗ ន្ដលអនកមនិទ្តូវការ។  

 

ការដគ្រជើសដរើស 

ដទ្ជ្ើសដរ ើស ដាំណ្តាំន្ដលលអ ដៅកន ង្ដាំណ្តក់
កាលន្ដលអាចញា ាំាន ដៅដពលន្ដល អនកទ្បមូល
ផ្ល សទ្មាបក់ារដទ្បើទ្ាស់ និង្កាំណ្តស់មាគ ល់ពកួវា 
ដោយការោកា់ែ ក សមាគ ល់ដៅកន ង្ន្ទ្សន្ដលដៅ
ន្កបរ កន្នែង្ន្ដលដទ្ជ្ើសដរ ើសន៊ីមយួៗ។ ដាំណ្តកក់ាល
ដាំបូង្ន្ដលរ កខជាតិ មូរដដើម គឺជាធមមតា ដគមនិរកា
ទ្គបពូ់ជ្ដនាះ ដោយាន្តទ្គបពូ់ជ្ដៅកន ង្ដាំណ្តក់
កាលរមូរ ដដើមដាំបូង្ នកង្អាចផ្តល់គ ណ្ភាពទាប 
សទ្មាបក់ារដទ្បើទ្ាស់។ ដាំណ្តាំ សទ្មាបផ់្លិតកមម
ទ្គបពូ់ជ្ ដាំណ្តាំដនះទ្តូវការ បដង្កគ លដ ើសទ្មាប ់ជា
ជ្ាំនយួ ដល់ដដើម (របូភាព រ៊ី២៨)។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ២៨៖ ន្មកដាំណ្តាំ 

អ្ៃក្ម្ររម្លូផល 

ទ្បន្រលជា ២ ដៅ៣សាត ស៏ដទ្កាយដពល
ដចញតា  ដៅដពលន្ដល តា  ២/៣ននតា ន្ដលាន
ដោតបដង្កគ ល សទ្មាបជ់្ាំនួយដដើម ចបដ់ផ្តើម កាែ យជា
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តា សាំឡ៊ី អនកអាចទ្បមូលផ្លទ្គបពូ់ជ្ានដរើយ 
ដោយទ្គនន់្ត អទ្ងួ្នតា ដនាះោកចូ់លកន ង្លង្។់ អនក
អាចដធែើន្បបដនះាន ជាដរៀង្រល់ ២ដៅ៣នលៃមតង្ ឬក ៏
អាចោក ់ដដើមទាាំង្មូល ដៅដលើកដនទល ដទ្កាមមែប។់ 
ទ្គបពូ់ជ្នកង្បនត រាំ និង្ ទ្ជុ្ះ។  

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី២៩៖ ទ្គបច់បដ់ផ្តើម ដទ្បះ 

ែាំ សែើ រការ 

បនាទ បព់៊ី ទ្តូវានសមៃួតទាាំង្ទ្សុង្ដរើយ 
ទ្គបន់នាោដ  នកង្ទ្តូវានដគទ្តដ សនកង្នដ ដដើមប ៊ី
យកទ្គបពូ់ជ្។ ទ្បសិនដបើចាំាច ់ បាំន្បកទ្គបពូ់ជ្ 
ដចញព៊ីកាំដរចកាំរ៊ីដផ្សង្ៗ ដោយ ការអ ាំ។  

កាេតកុ្ទកុ្ 

ទ្គបា់ោដ ង្កយនកង្ង្កប ់ ឆ្បជ់ាង្
ទ្គបពូ់ជ្ បន្នែដផ្សង្ៗដរៀត។ ដៅកន ង្លកខខ្ណ្ឌ័ ន្ដល 
ទ្តជាកទ់្គបទ់្គន ់ និង្សៃួត ទ្គបពូ់ជ្ អាចរស់ាន
ររូតដល់ាន ៣ឆ្ន ាំ។ 
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ជលែង ់(Malabar Spinach )

ផល ិក្ម្ម  

ជ្នែង្ ់ (Basella spp) ទ្តូវានដគាគ ល់ថា 
Ceylon spinach និង្ Indian spinach គឺពពកួដាំណ្តាំ
វា ន្ដលមានអាយ ដលើសព៊ី ២ឆ្ន ាំ។ ដាំណ្តាំវលែ័ដនះ 
មានរកកដម និង្មានសែកកផ្ យទ្សួយ។  

ជ្នែង្ ់ ដ ះានោ៉ែ ង្លអ កន ង្ដាំបនអ់ាកាស
ធាត  ដតត  មានសាំដណ្ើ ម និង្ វាអាចសទ្មបខ្ែួនាន
ដៅនកង្ដសទើរទ្គបស់ណ្តឋ នភាពដ៊ី។ ដាំណ្តាំវលែិ អាច
ដ ះលូតោស់ានលអ ចបត់ាាំង្ព៊ីការដចញតា  ការ
ទ្បមូផ្លន្ផ្ែ ណិ្ង្ ការទ្គបទ់្គង្ដាំណ្តាំ (របូភាពរ៊ី 
៣០)។ សទ្មាបដ់ចញតា  ដាំណ្តាំដនះ ទ្តូវការរយៈដពល
នលៃខ្ែ៊ី (១៣ដមា៉ែ ង្ ឬតិចជាង្ដនះ)។  

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣០៖ ជ្នែង្ ់ដ ះ តាមរបង្ 

 

 

ការសម្រជើេសរ ើេ 

ដទ្ជ្ើសដរ ើស ទ្គបពូ់ជ្ ដចញព៊ីដដើមដាំណ្តាំ
ន្ដល មាន ដដើមរ កង្មា ាំ និង្មានស ខ្ភាពលអ ជាមយួ
នកង្លកខខ្ណ្ឌ័ ឯកសណ្តឋ នភាព។  

ការបាំណបក្ 

តាមការដលចដចញជា តា  និង្ ការដ ះលូត
ោស់ដៅ AVRDC ដាំណ្តាំដនះជាទ្បដភរដាំណ្តាំ 
ន្ដលដធែើសែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្។  

ការម្ររម្លូផល 

ន្ផ្ែដ ើ ន្ដលចស់ន្ដលមានពណ៍្ាែ យ
ចស់ អាចទ្បមូលផ្លាន (របូភាពរ៊ី៣១)។ ដាំណ្តាំ 
វលែិដនះ ដពលខ្ែះ ន្ទ្បជាពណ៍្ដតាន ត ឬ ពណ៍្ដលឿង្ 
ដៅកន ង្ដាំណ្តកក់ាលដនះ។ ន្ផ្ែដ ើអាចទ្តូវាន
ទ្បមូលផ្ល ន្តឯង្ ឬកជ៏ាទ្កុម។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី៣១៖ តា  និង្ ន្ផ្ែដពញវយ័ 
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ែាំ សែើ រការ 

វ ៊ីធ៊ី ២ោ៉ែ ង្ ទ្តូវានដគដទ្បើ។ ជ្ដទ្មើសរ៊ី១ គឺ
ទ្តូវដទ្បើរកកមា៉ែ ស ៊ីន ោង្ជ្ទ្មះ សាំបកននទ្គប ់បនាទ ប់
មក សមៃួត ទ្គប ់ដោយោកហ់ាលនលៃ។  

វ ៊ីធ៊ីមយួដរៀតគឺ សមៃួត ន្ផ្ែ ន្ដលមានទ្គប។់ 
ន្ផ្ែ មានរកកដទ្ចើន ដូដចនះដបើសមៃួតមនិានសៃួតលអ 
ទ្គបពូ់ជ្នកង្ ន្ទ្បជាអាទ្កក។់ ទ្គបពូ់ជ្ បនាទ បម់ក 
ទ្តូវានដគ ដាកន្បន សមាអ តដោយការអ ាំ និង្បនាទ ប់
មក សមៃួតដអាយសៃួតដៅដទ្កាមកាំដៅនលៃ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 | រកាទ្គបពូ់ជ្ដោយខ្ែួនឯង្ 
 

 

សន្ណីក្សដខ្ៀវ (Mugbean) 
សន្ណ្ត កដខ្ៀវ (Vigna radiata) អាចទ្តូវាន

ោាំដ ះ រយៈដពលមយួឆ្ន ាំដពញ ប៉ែ ន្នត សទ្មាប់
ផ្លិតកមមទ្គបពូ់ជ្ វាគរួន្តទ្តូវានោាំដ ះ ដៅកន ង្រដូវ 
ទ្ាាំង្ ឬកដ៏ៅច ង្ រដូវវសា។ ោាំសន្ណ្ត ការ ាំង្ 
បនាទ បព់៊ី រដូវដភែៀង្ធាែ ក ់ គឺជាធមមតា ដពលដវោដ៏
ាកសមបាំផ្ ត ដទាះប៊ីជាោ៉ែ ង្ណ្តកដ៏ោយ អនកគួ
ណ្តន្ត ដធែើតាម ដសចកត៊ីន្ណ្នាាំ ការោាំដ ះ នន ការរោិ
ល័យផ្សពែផ្ាយកសិកមម ដៅកន ង្រ៊ីតាាំង្របស់អនក។  

កាបាំណបក្ 

សន្ណ្ត កដខ្ៀវ គឺជា ទ្បដភរដាំណ្តាំ ន្ដលដធែើ 
សែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្ ប៉ែ ន្នត ដាំណ្តាំ១ចាំនួនកអ៏ាចដធែើ 
ដាំដណ្ើ រលាំអង្កាតផ់្ង្ន្ដរ។ ជាធមមតា ដាំណ្តាំដនះ ដគ
បាំន្បកដាំណ្តាំដអាយលែ តព៊ីគន  ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ៣
ន្ម៉ែត។  

ការសម្រជើេសរ ើេ  

ដាំណ្តាំន្ដលដគមនិទ្តូវការ គរួណ្តន្តទ្តូវាន
ដកដចញ ដៅដពលន្ដលដាំណ្តាំកាំព ង្អភវិឌ្ឍន។៏ 
ទ្គបពូ់ជ្ គរួណ្តន្តទ្តូវន្តានទ្បមូលផ្ល ព៊ីដាំណ្តាំ
ន្ដលមាន ដាំណ្តាំ ន្ដលមានស ខ្ភាពលអ និង្ គម ន  
ជ្ាំងឺ្។  

ម្ររម្លូផល 

ទ្គបន់្ដលទ្បមូល ដពលន្ដលពកួវាដពញវយ័ 
និង្ ន្ទ្បជាពណ៍្ជាចស់ (របូភាពរ៊ី ៣២) និង្ម ន
ដពល វាទ្ជុ្ះ (របូភាពរ៊ី ៣៣)។ ដ៊ីតូច គណួ្តន្ត
ទ្បមូលផ្លដោយដទ្បើនដ។ សទ្មាបដ់ាំណ្តាំន្ដល ទ្គប់
អាយ ទ្បមូលផ្លដរើយ កាទ្បមូលផ្លគរួណ្តន្ត
ទ្បមូលផ្ល ២ឬ ៣ ដង្។  

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣២៖ ន្ផ្ែដពញវយ័ សទ្មាបទ់្បមូលផ្ល 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី៣៣៖ ន្ផ្ែដទ្បះ 
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ែាំ សែើ រការ 

កាដាកន្បន ទ្តូវន្តដធែើដឡើង្ដអាយររ័ស ដៅ
ខ្ណ្ៈន្ដលសាំបកវាសៃួត។ ដាក ន្ផ្ែរ ាំ ដោយដទ្បើ
ដាំបង្ ររូតដល់ សាំបកវាដបើក ឬ ោកន់្ផ្ែសៃួត កន ង្ 
សាំពតា់វ។ ោកា់វ ដៅដលើ កាំរល ដរើយដដើរដលើ
វា។ អ ាំ សាំអាតទ្គប។់ សមៃួតដោយកាំដៅនលៃ រយៈ
ដពល ៣ដៅ៥ នលៃ។ ទ្បមូលផ្លន្ត ទ្គបណ់្តន្ដល
លអ (គម នជ្ាំងឺ្ សាំបកទ្គបដ់ទ្បះ ន្បកាក ់ ឬ កម៏និ
ទានទ់្គបអ់ាយ )។ ទ្បសិនដបើ ដទ្បើទ្ាស់មា៉ែ ស ៊ីន ដាក
ន្បន ន្កតទ្មូវ ដលបឿន ននមា៉ែ ស ៊ីន ដដើមប ៊ីបដញ្ច ៀសទ្គប់
ក ាំដអាយទ្គបខូ់្ចខាត។  
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អ្គូ្រកា (Okra)

អូទ្កា (Abelmoschus esculentus) អាច
ទ្តូវានោាំដ ះដៅ ដលើដ៊ីដទ្ចើនទ្បដភរ ន្ដលមាន
ទ្បពនធរូ័រដទ្ចះលអ។ ប៉ែ ន្នត ដ៊ីឥដឋលាយខ្ាច ់គឺ ទ្តូវ
ការស៊ីត ណ្ហ ភាពព៊ី ២៧ដៅ៣០ អង្ា អាចជ្ទ្មុញ 
ការអភវិឌ្ឍនទ៏្គបពូ់ជ្ ដអាយមានស ខ្ភាពលអ និង្
ឆ្បលូ់តោស់។ ទ្គបពូ់ជ្នកង្មនិដ ះពនែកដរ ដៅ
ដទ្កាម ស៊ីត ណ្ហ ភាព ១៧អង្ា។ ទ្គបពូ់ជ្ គណួ្តន្ត 
ទ្តាាំរកកដអាយាន រយៈដពល ២៤ដមា៉ែ ង្សិន ម ន
ដពលដធែើ ការាបទ្ពួស។ ដាំណ្តាំដ ះលូតោស់ាន
ោ៉ែ ង្លអ ដៅដពលន្ដលអនកដលើករង្ ( កាំពស់ ២០ដៅ 
៣០ សម)។  

ការបាំណបក្ 

តា  អូទ្កា (របូភាពរ៊ី ៣៤) គឺជាទ្បដភរតា  
ន្ដលដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត ់ ដោយមានជ្ាំនយួព៊ីសតែ
លអិត។ បាំន្បករ កខជាតិ ដអាយដៅចាំង្កយ ៥០០ន្ម៉ែតព៊ី
គន  ឬកដ៏ទ្ចើនជាង្ដនះ។ 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣៤៖ ន្ផ្ែ និង្ តា អូទ្កា 

 វ ៊ីធ៊ីមយួដផ្សង្ៗដរៀត សទ្មាប ់រកាទ្គបពូ់ជ្
ដអាយដៅស រធលអ គឺទ្តូវន្ត ទ្ចកតា កន ង្លង្ ់និង្ដទ្បើនដ
ជាជ្ាំនយួដល់ដាំដណ្ើ រលាំអង្ ដៅដពលន្ដលតា រ ៊ីក។  

ការសម្រជើេសរ ើេ 

ដដើមប ៊ីដអាយដាំណ្តាំមមានការដ ះលូតោស់ 
និង្មានរបូរង្លអ ដូចដចនះ អនក គណួ្តដធែើការដទ្ជ្ើស
ដរ ើស ដាំណ្តាំសទ្មាប ់ការបដង្ាើនចាំនួនទ្គប ់ម នដពល
ដចញតា ។ ដៅដពលន្ដលដាំណ្តាំចបដ់ផ្តើមដចញតា  
ដាំណ្តាំ ន្ដលមនិន្មនជា ទ្បដភរដាំណ្តាំ ន្ដលអនកចង្់
ាន គរួណ្តន្តទ្តូវានដកដចញ។ បនាទ បព់៊ីការដចញ
ន្ផ្ែជាដលើកដាំបូង្ ដកដាំណ្តាំន្ដលដចញន្ផ្ែ ដរើយមនិ
ន្មនជាតទ្មូវការរបស់អនកដចញ។ ដាំណ្តាំន្ដលមាន
ជ្ាំងឺ្ គរួណ្តន្តទ្តូវការដកដចញ ដអាយានដលឿន ដៅ
ខ្ណ្ៈន្ដលដរគ សញ្ជញ ដលចដចញ។  

ម្ររម្លូផល 

ន្ផ្ែ អូទ្កា ចបដ់ផ្តើមដពញវយ័ជាដាំណ្តកក់ាល 
ចបព់៊ីន្ផ្នកគល់ររូតដល់កាំពូល (របូភាពរ៊ី ៣៥)។ 
ទ្គបអូ់ទ្កា មានរាំដនាជា ន្បកដចញ តាមបដណ្តត យ
ដលនរ ដៅដពល ន្ដលន្ផ្ែសៃួត។ ទ្គបន់្ដលទ្តូវពនែឺនលៃ 
នកង្ង្កយនកង្ ររលួរង្ការបាំតែ ញដោយារ ន្តរកក
ដភែៀង្ ឬកធ៏ាែ កច់ ះមកដលើដ៊ី។ ដូដចនះ  ន្ផ្ែទ្តូវន្តាន
ទ្បមូផ្លផ្ល ដអាយានឆ្ប ់  ដៅដពលន្ដលវា 
ដពញវយ័ (ពណ៍្ដតាន ត) និង្ម នដពលន្ដលវា ទ្ជុ្ះច ះ។ 
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របូភាពរ៊ី៣៥៖ ន្ផ្ែទ្គបន់្ដលដពញវយ័ ដចញព៊ីគល់នន

ដាំណ្ត។ 

ែាំ សែើ រការ  

ន្ផ្ែ គឺង្កយដធែើការដាកន្បនដោយដទ្បើនដ។  
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ខ្ាឹមបារំង (Onion)
ផល ិក្ម្ម 

ខ្ទកមារ ាំង្ Allium cepa គឺ បន្នែមយួទ្បដភរ 
ន្ដល ទ្តូវានដគោាំដ ះ ោ៉ែ ង្ដទ្ចើន ដៅជ្ ាំវញិពិភព
ដោក។ ដមើមខ្ទកមារ ាំង្ចបដ់ផ្តើមដចញជារបូរង្ ដៅ
កន ង្ឆ្ន ាំដាំបូង្ និង្ ផ្លិតទ្គបពូ់ជ្កន ង្ឆ្ន ាំ រ៊ី ២។ ស៊ីត 
ណ្ហ ភាព ទ្បន្រលជា ២២ ដៅ ២២ អង្ា គឺលអ
សទ្មាបក់ាលូតោស់របស់ដាំណ្តាំ ដៅកាំឡ ង្ដពល
ន្ដល ស៊ីត ណ្ហ ភាពទ្បន្រលជា ១២អង្ា គឺវាលអ
សទ្មាប ់បដង្ាើតដដើមនន ខ្ទកមារ ាំង្។ តា នន ខ្ទកមារ ាំង្ 
គឺង្កយនកង្ រង្ដទ្គះ ដោយាន្តរយៈដពលនលៃ។ 
សទ្មាប ់ទ្បដភរដាំណ្តាំដនះភាគដទ្ចើន ដ ះ កន ង្តាំបនទ់្តូ
ពិច តទ្មូវការរយៈដពលនលៃខ្ែ៊ី គឺមានារៈសាំខាន ់
សទ្មាបក់ារផ្លិតទ្គប។់ ដមើមខ្ទកមារ ាំង្ន្តមយួគឺវា 
អាចបដង្ាើតានដដើមខ្ទកម ២០ ឬដទ្ចើនជាង្ដនះ ដរើយ
វា អាចនកង្រ ៊ីកតា  សទ្មាបរ់យៈដពល ជាង្៣០នលៃ។ តា
ខ្ទកមារ ាំង្ គឺជាទ្បដភរតា ដបញដលញ ន្ដលភាគ
ដទ្ចើន ដធែើកដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត។់ វធិ៊ី ២ោ៉ែ ង្ ន្ដលដគ
ដទ្បើសទ្មាប ់ផ្លិតទ្គបពូ់ជ្។  

ទ្គបពូ់ជ្ ផ្លិតទ្គបពូជ្  ោាំ ទ្គបពូ់ជ្ ដៅ
រដូវដតត ។ ខ្ទកមារ ាំង្ន្ដលដៅខ្ច៊ី  គឺអាចធនន់កង្រដូវរ
ង្ករ ជាជាង្ មានដមើមន្ដលធាំ និង្ លូតោស់ដពញ
ដលញ។ គទ្មបដ៊ី នកង្ទ្តូវានដទ្បើ ដដើមប ៊ីដធែើដអាយ
ទ្ាកដថាវាអាចរស់ានដៅច ង្រដូវរង្ក។ រ ាំលួស 

ធាង្ ដដើមប ៊ីដអាយវាមានគមាែ ត ៣០ សម កន ង្និទាឃ
រដូវ។   

ដមើមដដើមប ៊ីបដង្ាើតជា ទ្គប ់ទ្បមូលផ្ល កន ង្រដូ
វសែកកដ ើទ្ជុ្ះ និង្ ដទ្ជ្ើសដរ ើស យកដមើមន្ដលធាំ 
(ន្ដល ជាធមមតា ផ្លិតទ្គបពូ់ជ្ដទ្ចើន)។ ទ្ចិបន្ផ្នក
ខាង្ដលើ ននខ្ទកមារ ាំង្ ដអាយដៅសល់ ១៥សម 
ដរើយ រ កវា ២ដៅ៣សាត ស៏ សទ្មាបក់ារ ដអាយ វា
ជាសះដសប ើយ។ បនាទ បព់៊ីដមើមវាសៃួត សត កវារ ក ោ៉ែ ង្
ដហាចណ្តស់ ២សាត ស៏ ដៅស៊ីត ណ្ហ ភាព ៤អង្ា 
ដៅ រ៊ីកន្នែង្ន្ដលសៃួត និង្ដៅកន្នែង្ ទ្សឡះ (សត ក
ដៅកន ង្ មា៉ែ ស ៊ីនទ្តជាកគឺ់ជាវធិ៊ីា្សតដល៏អ)។ ម ន
ដពលន្ដលោាំាំវាមតង្ដរៀត ហានន់្ផ្នកខាង្ដលើទ្បន្រល 
ជា ១/៤ ននដមើមខ្ទកមារ ាំង្ ដដើមប ៊ីជាជ្ាំនយួដល់ការ 
ោស់ទ្តួយ។ ោកដ់មើមោាំ ដអាយដៅឆ្ៃ យព៊ី គន  
៣០ សង្រ់៊ីន្ម៉ែត និង្ យកដ៊ីកប ់២០សង្រ់៊ីដម៉ែត។  

ការបាំណបក្  

បាំន្បក ខ្ទកមារ ាំង្ដចញព៊ី តា ដផ្សង្ដរៀតោ៉ែ ង្
ដហាចណ្តស់ ១០០០ន្ម៉ែតព៊ីគន ។ ការដធែើដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាត ់ គឺអាចដាំដណ្ើ រការលអ អាទ្ស័យនកង្ សតែ
លអិត (របូភាណ្រ៊ី ៣៦)។ វធិ៊ីមយួដផ្សង្ដរៀត ននការ  
តត ចដ់ចញដាំណ្តាំន្ដលលអ គឺ ោកទ់្រុង្ ដាំណ្តាំទាាំង្
ដនាះ បនាទ បម់កដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កន ង្ទ្រុង្ដនាះ។  
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ការសម្រជើេសរ ើេ  

ដទ្បើទ្ាស់វ ៊ីធ៊ីា្សត ដទ្បើដមើមដៅ ជាទ្គបពូ់ជ្ 
ោាំន្តដមើមដាំណ្តាំណ្តន្ដល គម នជ្ាំងឺ្ ដរើយ ជាពូជ្ស 
រធ។ ដកដមើមសទកមារ ាំង្ ន្ដលមាន កន្វង្ ឬដលច
ដចញ ន្បកជាព៊ីរ។  

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣៦៖ សតែលអិត ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ តា  ខ្ទកម
ារ ាំង្  

សទ្មាបដ់មើម ន្ដល ដរៀបនកង្ដចញ តា  ដក
ដចលដៅ ដមើមណ្តន្ដលមានរបូរង្ ឬពណ៏្ន្ដល
អនកមនិចង្ា់ន។ ដធែើន្បបដនះម នដពល វាចបដ់ផ្តើម
ដចញតា ។ រ កទ្គបពូ់ជ្ណ្តន្ដលដចញព៊ីដដើមដាំណ្តាំ
ដអាយានដទ្ចើន ដដើមប ៊ី ពទ្ង្កង្ ដៅការលូតោស់
របស់ដាំណ្តាំ។ 

ការម្ររម្លូផល  

កាតច់ដង្កា មតា  ដអាយានដលឿន ដៅដពល
ន្ដលតា ភាគដទ្ចើន ានចបដ់ផ្តើមសៃួត និង្ម នដពល
ទ្គបពូ់ជ្ទ្ជុ្ះ។ អនកោាំដ ះខ្ែះ ទ្បមូផ្ល ដៅដពល
ន្ដលទ្គបពូ់ជ្ គឺដលចដចញាន ១០%ននចដង្កា ម   
តា ។  

ែាំ សែើ រការ 

តា  ន្ដលសៃួត នកង្រាំោក ់ ទ្គបពូ់ជ្ន្ដល
ាអ ត ដោយធមមជាតិ។ សទ្មាបប់រមិាណ្ចាំននួតិច
តចួ ទ្តដ សតា ទាាំង្ដនាះ ដដើមប ៊ីយកទ្គបដ់ចញ។ 
សទ្មាបប់រមិាណ្ដទ្ចើន ទ្តដ ស ទ្គបន់្ដលទ្បមូផ្ល
ដរើយ នកង្សាំណ្តញ់។ អនកអាចសាំអាតទ្គបា់ន 
ដោយ ការអ ាំ។ សាំដិល ទ្គបពូ់ជ្ ដអាយសៃួត ដៅរ៊ី
តាាំង្ន្ដលសៃួត និង្ ទ្តជាក ់អស់រយៈដពល ២ដៅ ៣
សាត ស៍។  ន្វក ទ្គបដ់អាយានញកកញាប។់ សមៃួត 
សបបនិមតិត គឺទ្តូវានដគដធែើដឡើង្ជា ញកកញាប។់  
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ដមាស (Pepper) 
ផល ិក្ម្ម 

ដមទស (Capsicum annuum) ដ ះលូតោស់
ានោ៉ែ ង្លអ កន ង្រដូវទ្ាាំង្ ន្ដលមានស៊ីត ណ្ហ ភាព
ជាមធយម ព៊ី ២១ ដៅ ៣៣អង្ា។ ស៊ីត ណ្ហ ភាពដពល
យប ់គឺវាជាកោ់ក។់ ជារូដៅដាំណ្តាំ នកង្ ចបដ់ផ្តើម
ដចញន្ផ្ែ ទ្បសិនដបើ ស៊ីត ណ្ហ ភាពដពលយប ់ ដៅ
ដលើសព៊ី ៣០ អង្ា។ លអបាំផ្ តគឺ ដទ្ជ្ើសដរ ើស វាលោាំ
ដ ះណ្តន្ដល ធាែ បោ់ាំដ ះ ពពកួសន្ណ្ត ក និង្ ទ្គប់
ធញ្ញជាតិព៊ីម នមក។ ដជ្ៀសវាស ដទ្ជ្ើសដរ ើសវាលន្ទ្ស
ណ្តន្ដលធាែ បោ់ាំដ ះ ោាំដ ះ ដាំណ្តាំដូចជា ដាំលូង្  
ពពកួអាំបូរ ទ្តប ់ ដមទស និង្ ដាំឡូង្ស។ ដនះការពារ
មនិដអាយ មានកដកើត ដៅជ្ាំងឺ្ និង្ សតែលអិត។  

ការបាំណបក្  

ដមទស មានតា ដពញដលញ ន្ដលភាគដទ្ចើនវា
ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ដោយខ្ែួនឯង្។ ន្តពួកឃម ាំ នកង្ជ្យួ 
ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ ទ្បសិនដបើ មានទ្គបល់ាំអង្កានន់្ត
ដទ្ចើនមនិអាចដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ដោយខ្ែួនឯង្ាន។ 
អនកោាំដ ះភាគដទ្ចើន នកង្ររលួានលរធិផ្លកានន់្ត
ដពញចិតត ទ្បសិនដបើ ដាំណ្តាំទ្បដភរដផ្សង្ៗគឺទ្តូវាន 
ោាំដ ះ ានចាំង្កយ ២០ន្ម៉ែតព៊ីគន  ឬ ោាំដ ះជាមយួ
ដាំណ្តាំន្ដលមាន ដដើម ខ្ៃស់ ន្ដល អាចរប ់កាំោាំង្
ខ្យល់ាន។ ដដើមប ៊ី ការពារមនិដអាយមានដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាត ់បិរទ្កព ាំតា  ជាមយួនកង្ ដ ាំសាំឡ៊ី កបាស 

ដៅដពលន្ដល ចាំង្កយព៊ីដដើមដាំណ្តាំមយួដដើមដាំណ្តាំ 
មយួមនិ វាមនិទ្គបទ់្គន។់  

ការសម្រជើេសរ ើេ  

 ដដើមន្ដលឆ្បដ់ពញវយ័ និង្ មានភាពទាក់
ទាញ គណួ្តន្តទ្តូវដធែើកាំនតស់មាគ ល់ និង្តាមោន កាំ
ឡ ង្ដពលវាលូតោស់។ ដទ្ជ្ើសដរ ើសយក ន្ផ្ែដ ើ
ណ្តន្ដលមានស ខ្ភាពលអ និង្ ទាកទ់ាញ សទ្មាប់
រ កទ្គប។់ ទ្គបពូ់ជ្ដចញព៊ីដដើមដាំណ្តាំន្ដលមនិទ្តូវ
លអ មនិគរួណ្តរ កដនាះដរ។  

កាម្ររម្លូផល 

ទ្បមូលផ្លដមទសណ្ត ទ្គបវ់យ័ និង្ រាំ ដពញដលញ។ 
ដមទសភាគដទ្ចើន ន្ទ្បជាពណ៏្ទ្ករមដពលវា ដល់
អាយ កាលទ្បមូលផ្ល។   

ែាំ សែើ រការ 

ទ្គបដ់មទសគណួ្តន្តទ្តូវានានដគយកដចញព៊ី 
ដមទសន្ដលទ្សស់ (របូភាពរ៊ី ៣៧) ឬកព៏៊ីន្ផ្ែ ន្ដល
ានសាំង្តួ ដៅដទ្កាមកាំដៅទ្ពះអារិទ្ត រយៈដពល ២ 
៣នលៃ (របូភាពរ៊ី ៣៨)។ ទ្គបពូ់ជ្ អាចទ្តូវានដគ ទ្ប
ដលស ដោយដទ្បើនដ ឬ ការកិនន្ផ្ែ និង្ បាំន្បកទ្គប់
ពូជ្ ដចញព៊ីន្ផ្ែដោយារ ន្ត ដទ្បើរកកោង្ជ្ទ្មះ។ 
ាយទ្គបពូ់ជ្ដៅដលើ ទ្កណ្តត ់សទ្មាបស់មៃួត ដៅ
ដទ្កាមមែប ់សទ្មាបរ់យៈដពល ២ដៅ៣នលៃ ប៉ែ ន្នត យក
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ទ្គបពូ់ជ្ទាាំង្អស់ដនាះចូលកន ង្ ជាដរៀង្រល់ដពល
ោៃ ច។   

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣៧ ដមទស ទ្តូវានកាត ់ដដើមប៊ីង្កយទ្សួល 
ដទ្បើនដ សទ្មាបដ់បះទ្គា់ទ្សស់ដចញ 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី៣៨៖ ដមទស រ កសទ្មាប ់ទ្បដលះ ទ្គបន់្ដលសៃួ ត  
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នៃថាវ (Radish) 
ផល ិក្ម្ម 

នវថាវ (Raphanus sativus) គឺជាអាំបូរ
ទ្គួារ នសៃដកាត ប និង្ទ្តូវានោាំដ ះដៅជ្ ាំវញិព៊ីភព
ដោក។ ដមើម ន្ដលទ្បមូលផ្លដរើយ មាន ពណ៍្ 
រាំរាំ និង្របូរង្ដផ្សង្ៗ គឺទ្តូវានដគដអាយតាំនល វា
អាទ្ស័យនកង្រស់ជាតិ ខាខាែ ាំង្ របស់វា។ នវថាវ មាន
ព៊ីរទ្បដភរ។ ទ្បដភររ៊ី ១ ជាទ្បដភរន្ដលអាចដ ះលូត
ោស់ានរយៈដពល ២ឆ្ន ាំ ន្ដលវាទ្តូវការអាកាស
ធាត ទ្តជាក ់សទ្មាបក់ារដចញតា ។ ដនះរមួមាននវថាវ  
ជ្ប៉ែ ន អាដមរចិ និង្ អឺរ ៉ែ ប។ ពូជ្រ៊ី២ ជាទ្បដភរនវថាវ 
តាំបនទ់្តូពិច ន្ដលមនិទាមទាអាកាសធាត ទ្តជាក់
សទ្មាបក់ារដចញតា របស់វាដរ។  

នវថាវ ដ ះលូតោស់ានលអបាំផ្ ត ដៅកន ង្
ស៊ីត ណ្ហ ភាព ន្ដលទ្តជាកស់ៃួត។ ស៊ីត ណ្ហ ភាព 
ដលើសព៊ី ៣២អង្ា អាចដធែើដអាយ សទ៊ីកមា សៃួត និង្ 
ដធែើដអាយលាំអង្ មនិអាច ដ ះពនែកាន។  វធិ៊ី២ោ៉ែ ង្
ន្ដលទ្តូវានដទ្បើសទ្មាបផ់្លិតទ្គបពូ់ជ្។ 

ដមើម ដៅ ទ្គប ់ ដមើមន្ដលទ្គបអ់ាយ  គឺទ្តូវ
ានទ្បមូលផ្ល និង្ទ្តូវានដគដទ្ជ្ើសដរ ើស (របូភាព
រ៊ី ៣៩)។ ន្ផ្នកខាង្ដលើ ១/៣ននដមើម គឺនកង្ទ្តូវាន
កាត ់ ដរើយោាំមតង្ដរៀត ដៅកន ង្ចដនាែ ះ ៤៥ × ៣០ 
សង្រ់៊ីន្ម៉ែត។ 

ទ្គប ់ផ្លិតទ្គប ់  ោាំាំដាំណ្តាំ ដៅរដូវរង្ករគឺ 
អាច អន ញ្ជញ តតិដអាយ ដាំណ្តាំ ផ្លិតទ្គបា់នតាម

ធមមជាតិ។ ដាំណ្តាំនកង្ទ្តូវានដគ ជ្ាំរ សដោយទ្បុង្
ទ្បយតន ័ ដដើមប ៊ី ដអាយវាមាន គមាែ តោាំដ ះ ៤៥× ៤៥ 
សង្រ់៊ីន្ម៉ែត។ 

ការបាំណបក្ 

តា នវថាវ គឺជាទ្បដភរតា  ន្ដលដធែើដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាត ់ ដោយដទ្បើទ្ាស់សតែលអិត ជាពិដសសគឺ
សតែឃម ាំ។ បាំន្បកដាំណ្តាំ ដអាយដៅឆ្ៃ យ ព៊ីគន  ១០០
ន្ម៉ែត ឬ ឆ្ៃ យជាង្ដនះ។ ដមម ចនទ្ង្ ដូចជា នវថាវនទ្ព 
ទ្តូវន្ត ដកដចល ដដើមប ៊ីការពារក ាំដអាយមានដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាត។់  

ការសម្រជើេសរ ើេ 

វ ៊ីធ៊ីា្សត ដទ្បើទ្ាស់ ដមើម ដៅជាទ្គប ់ ដគ
ពិចរណ្តដលើ ចរ កកលកខខ្ណ្ៈនន សែកក របូរង្ដមើម 
រាំរាំ សាំបក និង្ពណ៏្របស់ាច ់ជាតិខា និង្ រដបៀប
ននការ មូរដដើម។ ដមើម ន្ដលមានសក ់ និង្ មាន
រង្ដូចជាចាំពាម ដូដចនះ ដៅដពលដដើមចបដ់ផ្តើម មូរ
ដដើម ដដើមដាំណ្តាំដនាះនកង្ទ្តូវានដកដចល។ កា
ដទ្ជ្ើសដរ ើស គឺមានការលាំាក ទ្បសិនដបើអនកដទ្បើ
ទ្ាស់វធិ៊ីា្សត ទ្គបផ់្លិតទ្គប ់ ដោយារន្ត 
អនកមនិអាចដឃើញ  ដមើមរបស់វាានរ។ ោ៉ែ ង្ដហាច
ណ្តស់ អនកោាំដ ះ ដទ្បើទ្ាស់វធិ៊ីា្សតដនះ គរួណ្តន្ត
ទ្បញាបដ់កដចល ដៅដាំណ្តាំន្ដលអនកមនិចង្ា់ន 
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និង្ពិចរណ្ត ដៅដលើកតាត ដផ្សង្ៗ ដូចន្ដលអនកោាំ
ន្ដលដទ្បើទ្ាស់ ដមើម ផ្លិត ទ្គបពូ់ជ្។  

ការម្ររម្លូផល 

ដាកន្បនទ្គបពូ់ជ្ ដចញព៊ីន្ផ្ែ គឺមនិន្មនជា
ជាដរឿង្ង្កយទ្សួលដនាះដរ។ រ កដអាយដាំណ្តាំដនាះ 
ដពញវយ័ទ្គបទ់្គន ់ បនាទ បម់ក យកពួកវា ដៅោក ់
ដៅដលើកទ្មាលដាកន្បន សទ្មាបស់ាំង្តួ។  

ែាំ សែើ រការ 

ការដាកន្បន នកង្ទ្តូវាន ដគដាកន្បន 
ដោយ ដទ្បើទ្ាស់ដាំបង្។ ទ្គបគ់រួណ្តន្តទ្តូវាន ដគ
សមៃួតបន្នថម។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៣៩ ៤០ ដមើម នវថាវ (ខាង្ដលើ) និង្ ន្ផ្ែ
នវថាវ មានទ្គប ់(ខាង្ដទ្កាម) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 | រកាទ្គបពូ់ជ្ដោយខ្ែួនឯង្ 
 

សន្ណីក្សដសៀង (Soybean)

ផល ិក្ម្ម 

សន្ណ្ត កដសៀង្ (Glycine max) ដ ះោ៉ែ ង្លអ 
ដៅកន ង្ដ៊ីន្ដល មានទ្បពនធរូ័រដទ្ចះ និង្ដ៊ី ឥដឋ។ ស៊ី
ត ណ្ហ ភាពរបស់ដ៊ី ន្ដលលអសទ្មាប ់ ការដ ះពនែក គឺ 
១៣ អង្ា។ ដពលដវោន្ដលលអ សទ្មាបក់ារោាំដ ះ 
សន្ណ្ត កាយ កន ង្ដគលបាំនង្ ផ្លិតទ្គប ់ គឺជា
ញកកញាបដ់ៅកន ង្ រដូវ ទ្ាាំង្ (ធនូរ) ឬ ដៅច ង្ រដូវវសា 
(ស៊ីហា)។ ដទាះប៊ីជាោ៉ែ ង្ណ្តកដ៏ោយ សូមដធែើតាម
ដសចកត៊ីន្ណ្នាាំ សទ្មាបក់ារោាំដ ះ កន ង្ទ្បដរសអនក។  

ការបាំណបក្ 

សន្ណ្ត កាយ គឺដធែើសែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្។ ន្ត 
វាក ៏ ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្កាត ់ ផ្ង្ន្ដរ ដោយាកតាត
សតែលអិត ប៉ែ ន្នតវាជាករណ្៊ី ដក៏ាំរ។ ដូដចនះ អនកមនិចាំ
បាំន្បកដាំណ្តាំដនាះដឡើយ។  

ម្ររម្លូផល 

ដពលសន្ណ្ត កដសៀង្ ដពញវយ័ សែកករបស់វា
ន្ទ្បជាពណ៍្ដលឿង្ និង្ ទ្ជុ្ះ។ ន្ផ្ែសន្ណ្ត កដសៀង្ ចប់
ដផ្តើម សៃួត ដរើយទ្គបរ់បស់វា ាតប់ង្ ់សាំដណ្ើ ម (របូ
ភាព រ៊ី ៤១)។ ការទ្បមូលផ្ល គរួណ្តន្តទ្តូវានដធែើ
ដឡើង្ ម នដពល ន្ផ្ែចបដ់ផ្តើម ទ្ជុ្ះ។ ដាំណ្តាំនកង្ទ្តូវ
ានដគកាត ់ ដសមើរដ៊ី  ចង្ពួកវាជាកណ្តត ប ់ឬ កទ៏្ចក
កន ង្ លង្ស់ាំណ្តញ់ បនាទ បម់ក សាំង្តួពកួវាដទ្កាមពនែឺ
នលៃ រយៈដពល ៣នលៃ។  

 
 

 

 

 
 

របូភាពរ៊ី ៤១ ន្ផ្ែ ន្ដលជិ្តនកង្ទ្បមូលផ្ល 

ែាំ សែើ រការ 

ការដាកន្បន ទ្តូវន្តដធែើដឡើង្ ដអាយាន
កានន់្តឆ្ប ់ ដៅដពលន្ដល ន្ផ្ែសៃួត។ ដទ្បើដាំបង្ 
សទ្មាបវ់ាយ ន្ផ្ែសន្ណ្ត កដសៀង្ (របូភាពរ៊ី ៤២) 
ររូតដល់ ន្ផ្ែ ដបើក ឬក ៏ ទ្ចកន្ផ្ែន្ដលសៃួត ចូលកន ង្ 
ការ ៉ែ ង្ន្ដលដធែើព៊ី ទ្កណ្តតស់ាំពត។់ ោកា់វដៅដលើ
កទ្មាល បនាទ បម់កដដើរជានដ់លើវា។ យកដចញដៅកាំ
ដរចកាំរ៊ី ន្ដលអនកមនិទ្តូវការ ដោយការអ ាំ (របូភាពរ៊ី 
៤៣ ៤៤)។ សាំង្តួ ដៅដទ្កាម ពនែឺនលៃ ទ្បន្រលជា ៣
ដៅ ៥នលៃ។ ទ្បមូលយកន្តទ្គបពូ់ជ្ណ្ត ន្ដលគម ន
ជ្ាំងឺ្ ទ្គនក់ារដទ្បះទ្ាាំ ន្បកាក ់ឬ ខ្ច៊ី)។ ទ្បសិនដបើ 
ដទ្បើទ្ាស់មា៉ែ ស ៊ីន ដាកន្បន ន្កតទ្មូវ ដលប ើននន
មា៉ែ ស ៊ីន ដដើមប ៊ី ក ាំដអាយទ្គបខ់្ចួ។  
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ការេតកុ្ទកុ្ 

ទ្គបស់ន្ណ្ត កដសៀង្ មនិទ្តូវានដគរការ ក
ានោ៉ែ ង្កលអដនាះដរ ដបើដធៀបដៅនកង្អាំបូរសន្ណ្ត ក
ដផ្សង្ៗដរៀត។ អទ្តាដាំណ្ ះទ្គប ់ គឺធាែ កច់ ះ ដៅកន ង្
ស៊ីត ណ្ហ ភាពបនាទ បពិ់ដាធន ៏ ជាពិដសសដៅតាំបន់
ទ្តូពិច។ ទ្បសិនដបើ កន្នែង្សត ករ កទ្តជាក ់ មនិអាច
រកាន ោកទ់្គបពូ់ជ្ កន ង្ ទ្បោបោ់កអ់៊ីវា៉ែ នន់្ដល
គម នខ្យល់ដចញចលួ និង្ ដទ្បើទ្ាស់ កាល់សយមូ អ ក
ស ៊ីត ដៅកន ង្អទ្តា ២០ ដៅ៣០% (w/w)។ រកា 
ទ្គបពូ់ជ្ ដៅកនង្ស៊ីត ណ្ហ ភាពបនទបពិ់ដាធន។៏  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី៤២៖ ដាកន្បន ន្ផ្ែសន្ណ្ត ក ដោយដទ្បើដាំបង្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៣ ៤៤ អ ាំ ដដើមប៊ីយកកាំរិចកាំរ៊ី 
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ដប ងដបាោះ (Tomato) 

ផល ិក្ម្ម  

ដប៉ែង្ដាះ ((Lycopersicon esculentum) ដ ះ
ានោ៉ែ ង្លអ កន ង្រដូវ ទ្ាាំង្ ដៅដទ្កាមស៊ីត ណ្ហ ភាព 
២១ដៅ ២៥អង្ា និង្ អាកាសធាត ដពលយប ់ព៊ី១៥
ដៅ ២០អង្ា។ ដដើមដប៉ែង្ដាះ និង្ ពាោម ដចញ
ន្ផ្ែ ទ្បសិនដបើស៊ីត ណ្ហ ភាព ដលើសព៊ី ៣០អង្ា។ 
សាំដណ្ើ ម ដលើសព៊ី៦០% ដៅកាំល ង្ដពលដពញវយ័ 
របស់ន្ផ្ែ និង្បង្ារជ្ាំងឺ្ ដរើយរិននផ្លន្ផ្ែរបស់វានកង្
ធាែ កច់ ះ។ ផ្លិតកមម ទ្គបពូ់ជ្ កាំល ង្ដពល         រដូ
វរង្ករ អាចដធែើដអាយដធែើដអាយទ្គបពូ់ជ្ អនគ់ ណ្ភា
ព។ ដជ្ៀសវាង្ ដទ្ជ្ើសដរ ើសវាលោាំដាំណ្តាំណ្តន្ដល 
ន្ដលធាែ បោ់ាំដាំណ្តាំដប៉ែង្ដាះព៊ីម នមក។ ដធែើន្បបដនះ
អាច បដញ្ច ៀសការដធែើដអាយ ដាំណ្តាំផ្លិតទ្គបពូ់ជ្លម៊ី 
ររលួរង្ការចមែង្ដរគ។ ោាំដប៉ែង្ដាះ បនាទ បព់៊ីវាល
ន្ទ្ស ទ្តូវានដគកាតប់នថយ បញ្ជហ ននជ្ាំងឺ្ និង្ ដណ្មា៉ែ
តូដ។ ការវវិតតនន៏នដាំណ្តាំ ដប៉ែង្ដាះ អាចដអាយផ្ល
ជា ឆ្បរ់ាំ មនិសូវមានជ្ាំងឺ្ រិននផ្លខ្ៃស់ និង្ មាន
គ ណ្ភាពទ្គបក់ានន់្តទ្បដសើរ។ 

សម្រជើេសរ ើេ  

ការដទ្ជ្ើសដរ ើស ដាំណ្តាំ គឺវាមនិចាំាច។់ 
ដរើយ ដាំណ្តាំ ន្តមយួអាចផ្លិតទ្គបពូ់ជ្ ានរប់
ពាន។់ ដប៉ែង្ដាះ មានតា ដពញដលញ ដូដចនះវាដធែើសែ័យ
ដាំដណ្ើ រលាំអង្ (របូភាពរ៊ី៤៥)។ ដកសរដមម ល រមួ
បញ្ចូ លគន  ដៅជាដរៀង្ ាជ្៊ីមូល ន្ដលកទ្មរ នកង្រ ៊ីក 

ល ះណ្ត ន្ត លាំអង្ ទ្ជុ្ះ ដរើយ ដកសរញ៊ីទ្តួវាន ដធែើ 
ដាំដណ្ើ រលាំអង្។ ពូជ្ដប៉ែង្ដា៉ែ ះចស់ អាចមាន ដកសរ
ញ៊ី ន្ដល ដលចដចញ ព៊ីដទ្កាយ ាជ្៊ីមលួ ននដករ
ដមម ល។ ភាពស រធននតា  អាចដកើតមានដឡើង្តាមរ
យៈការបាំន្បក ទ្បដភរដផ្សង្ននដប៉ែង្ដាះ ដអាយលែ ត
គន ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ៣ន្ម៉ែត (សទ្មាបពូ់ជ្រាំដនើប)។ 
ទ្បដភរដផ្សង្ៗ ដូចជា (heirlooms and some 

cherries) ទ្តូវការចាំង្កយ ៣០ន្ម៉ែត ព៊ីគន  ដដើមប ៊ីធានា
ដអាយានភាពស រធននទ្គបពូ់ជ្។ ទ្បសិនដបើ ដបើមាន
សតែឃម ាំ បាំន្បក ដាំណ្តាំដាំណ្តាំ ដអាយដៅឆ្ៃ យព៊ីគន  
ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ៣០ន្ម៉ែត ដរើយោាំដាំណ្តាំន្ដល
មានតា ដផ្សង្ដរៀត ដៅចដនាែ ះដាំណ្តាំដនាះ។ វ ៊ីធ៊ីមា៉ែង្
ដរៀត ទ្គបតា ទាាំង្មូល អាចនកង្ការពារ ការដធែើដាំដណ្ើ រ
លាំអង្កាតន់្ដរ។  

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៥ ៖ កញ្ច ាំតា ដប៉ែង្ដា៉ែ ះ  

ការសម្រជើេសរ ើេ 
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ន្សែង្រក ដាំណ្តាំណ្តន្ដល ង្កយនកង្ដពញវយ័ 
និង្ ដមើលដៅទាកទ់ាញ។ ដាំណ្តាំន្ដលទ្តូវានដទ្ជ្ើស
ដរ ើស គណួ្តន្តដធែើកាំនតស់ាំគល់ ដោតបដង្កគ លដ ើ 
និង្ តាមោន កាំល ង្ដពល រដូវកាលដ ះលូតោស់ 
ដដើមប ៊ីដអាយវា អាចធនន់កង្ជ្ាំងឺ្ាន។  

ការម្ររម្លូផល  

រ កដអាយដប៉ែង្ដា៉ែ ះ រាំទាាំង្ទ្សុង្ ដៅដលើដដើម 
ម នដពលទ្បមូលផ្លទ្គបពូ់ជ្ (របូភាពរ៊ី៤៦)។ 
ទ្គបពូ់ជ្ ន្ដលយកដចញព៊ីន្ផ្ែ ន្ដលមាន ពណ៍្
នបតង្ និង្ មនិទានរ់ាំ អាចនកង្ដ ះានលអ ទ្បសិនដបើ 
រ កដអាយន្ផ្ែទ្បពណ៍្សិន ប៉ែ ន្នតការដធែើន្បបដនះមនិទ្តូវ
ានដគន្ណ្នាាំ។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៦ ៖ដប៉ែង្ដា៉ែ ះ ដទ្តៀមសទ្មាប ់ការទ្បមូល 

ែាំ សែើ រការ 

កាតដ់ប៉ែង្ដា៉ែ ះ ន៊ីមយួៗ ដអាយចាំកណ្តត ល 
ដដើមប ៊ីដបើក ទ្បដហាង្ ន្ដលមានទ្គប។់ ទ្ចាច ់លមមៗ 
ារធាត ដូចជាចរួចន្ដលមានទ្គបពូ់ជ្ ដនាះ
ដចញ (របូភាពរ៊ី៤៧)។ ោកា់រធាត ដូចជាចរួច
ន្ដលមានទ្គបពូ់ជ្ ចូលកន ង្ទ្បអបតូ់ចមយួ សទ្មាប់

ដអាយវាដឡើង្ដម។ បន្នថម រកកចូលតិចតូច ទ្បសិនដបើ
អនកកាំពង្ដ់ាំដណ្ើ រការ  ដលើដប៉ែង្ដា៉ែ ះន្ត ១ឬ២។ បនធូ
គទ្មបទ្បអប ់ដរើយោកវ់ា កន ង្កន្នែង្ន្ដលដតត លមមៗ 
(ជ្ ាំវញិ ស៊ីត ណ្ហ ភាព ២៥ដៅ ៣០អង្ា) សទ្មាប ់     
រយៈដពល  ១ ដៅ ២នលៃ ន្តទ្តូវកូវាជាដរៀង្រល់នលៃ។ 

ផ្សតិដៅទ្សទាបដ់លើ នកង្ ចបដ់ផ្តើម ដលចដៅ
ដលើលាយ បនាទ បព់៊ីរយៈដពល ព៊ីរប៊ីនលៃ។ ផ្សតិនកង្មនិ
ស ៊ី ជាតិខាបអ់នធិលនន ន្ដលរ ាំពនធទ័្គបពូ់ជ្ន៊ីមយួៗ 
និង្ការពារមនិដអាយមានដាំណ្ ះទ្គប ់ ន្តប៉ែ ដនាន ះដរ 
ន្តវា កចូ៏លរមួចាំន្នកផ្លិត ន្អនធ៊ីាយអូធិក 
សទ្មាបក់ារជ្យួ  ទ្គបទ់្គង្ ជ្ាំងឺ្ន្ដលបង្ាដោយទ្គប ់
ដូចជា ាកដ់តរ ៊ី ជ្ាំងឺ្ន្ដលបាំតែ ញដដើម ជ្ាំងឺ្ន្ដលបង្ា
ដអាយមានាន មអ ចជាដដើម។   

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៧៖ ទ្បដលសយកទ្គប ់ដោយដទ្បើនដ 

បនាទ បក់ារដធែើដអាយដឡើង្ដមដរើយ ចករ់កក
ចូលកន ង្ទ្បអបន់្ដលមានទ្គបពូ់ជ្ដនាះ។ ចករ់កក 
រមួមានទាាំង្ ាចន់្ផ្ែផ្ង្ដនាះ និង្ទ្គបខ់្ច៊ី អន្ណ្ត តព៊ី
ដលើ។ ទ្គបពូ់ជ្ន្ដលដ ះអាចដ ះលអ គឺវាធៃន ់ វានិង្ 
ធាែ កដ់ៅាតដទ្កាម។ ដធែើន្បបដនះររូតដល់អនក រកក
ទ្តូវានចកដ់ចញអស់  ដូចដចនះដរើយ វានកង្បនសល់
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រ ក ដៅទ្គបពូ់ជ្ន្ដល ាអ ត ដៅន្ផ្នកខាង្ដទ្កាមនន 
ាតទ្បអប ់ (របូភាពរ៊ី ៤៨)។ ចកទ់្គបពូ់ជ្ន្ដល
ាអ ត ចលួកន ង្ តទ្មង្សាំណ្តញ់ញកក។  រ កដអាយ 
រកកទ្ជាប ដរើយ ទ្តលប ់សាំណ្តញ់ ោកដ់លើ កន្នសង្
ដពាះដគ ទ្កណ្តត ់សាំណ្តញ់ទ្កឡាញកក ឬទ្កោស 
កាន្សត។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៨៖ ោង្សមាអ តទ្គបពូ់ជ្ 

រ កទ្គបដ់អាយសៃួត ទាាំង្ទ្សុង្ ដៅដលើ ឡកាំ
ដៅ (របូភាពរ៊ី ៤៩) ឬ ដៅកន្នែង្ន្ដលមែប ់(របូភាព
រ៊ី ៥០)។  បាំន្បកទ្គបពូ់ជ្ន្ដលផ្ត ាំគន ដអាយដៅ ជា
ទ្គបពូ់ជ្ន៊ីមយួៗ ោកត់ែ ក ដរើយសត កវារ កដទ្បើ
ដពលដទ្កាយ។  

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៤៩៖ ដទ្តៀមដរៀបចាំទ្គបពូ់ជ្ សទ្មាដបើសាំង្ួត
ដៅកន ង្ មា៉ែ ស ៊ីន កាំដៅ 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៥០ សាំង្ួត ទ្គបពូ់ជ្ កន ង្ មែប ់
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សន្ណីក្សគរួ (Yardlong Bean) 
ផល ិក្ម្ម  

សន្ណ្ត កគរួ (Vigna unguiculata ssp. 

sesquipedalis) ដ ះានោ៉ែ ង្លអ ដៅដទ្កាមស៊ីត ណ្ហ
ភាព ដតត លមម (២៥ដៅ ៣៥អង្ា)និង្ មាននលៃដពញ
ដលញ។ ទ្បដភរដាំណ្តាំភាគដទ្ចើន គឺជាដាំណ្តាំ អាចតា
ដពញ ១ឆ្ន ាំ។  

ការបាំណបក្ 

សន្ណ្ត កគ ួន្ដលមានតា  ជាទ្បដភរ តា ដពញ
ដលញ ដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ដោយខ្ែួនឯង្។ ការដធែើ
ដាំដណ្ើ រកាត ់ អាចដកើតមានដោយារន្តសតែលអិត 
ប៉ែ ន្នតករណ្៊ី ដនះ កទ្ម នកង្ដកើតមានណ្តស់ ដោយា
ន្ត តា  ដធែើសែ័យដាំដណ្ើ រលាំអង្ ម នដពលតា រ ៊ីក ( ដកសរ
ដមម ល ាន ផ្ទបន់កង្ ដៅនកង្ ដកសរញ៊ី)។ ការបាំន្បក
ដាំណ្តាំ គឺមនិចាំាចដ់នាះដរ។  

ការសម្រជើេសរ ើេ  

ដៅកន ង្ដាំណ្តកក់ាលដាំបូង្ ដៅដពលពណ៍្
របស់ន្ផ្ែ និង្ ចរ កកលកខណ្ៈន្ដលចង្ា់ន អាចង្កយ
នកង្កតស់មាគ ល់ វាង្កយទ្សួល ដទ្ជ្ើសដរ ើស ដាំណ្តាំ 
ន្ដលមានស ខ្ភាពលអ និង្ ចាំណ្តាំសទ្មាបផ់្លិតកមម
ទ្គបពូ់ជ្។ កាំចត ់រ កខជាតិន្ដលមានជ្ាំងឺ្ ដចល។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រូបភាពទី ៥១៖ ណផលេណែត ក្គួរ 

ម្ររម្លូផល 

រ កន្ផ្ែ ដអាយសៃួត កាែ យជាពណ៍្ដតាន ត ម ន
ដពល ទ្បមូលផ្ល។ ការទ្បមូលផ្ល ដលើកដាំបូង្ នកង្
ដធែើដឡើង្ រយៈដពល ៨ ដៅ១០ អារិតយ បនាទ បព់៊ី ាប
ទ្ពុះ។ កន ង្សាត ស៍ រ៊ី ៦ដៅ ៨ , កាទ្បមូលផ្លអាច
ដធែើដឡើង្ រយៈដពល ២ដៅ៣ដង្ កន ង្១សាត ស៍។ 
កាតន់្ផ្ែ ដោយដទ្បើកាាំបិតម តទ្សួច ដដើមប ៊ីកាតប់នថយ
ការខូ្ចខាត របស់ ដាំណ្តាំ។ ន្ផ្ែ ន្ដល ទ្តូវានទ្បមូល
ផ្ល ២០នលៃ បនាទ បព់៊ី កាដធែើដាំដណ្ើ រលាំអង្ និង្ ដធែើ
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គ ណ្ភាពទ្គប ់ កានន់្តទ្បដសើរ ដល់ កទ្មតិអតិបរ
មា។  

ការែាំសែើ រការ 

ន្ផ្ែ និង្ សៃួត ដៅដទ្កាមពនែឺនលៃ សទ្មាបរ់យៈ
ដពល ោ៉ែ ង្ដហាចណ្តស់ ៣នលៃ (របូភាពរ៊ី ៥២)។ 
សទ្មាបប់រមិាណ្តិចតចួ អនកអាចដទ្បើនដ ដដើមប ៊ី ន្រក 
ន្ផ្ែ។ សទ្មាបប់រមិាណ្ដទ្ចើន អនកអាចពយរួ ន្ផ្ែ កន ង្ 
សាំពតដ់ដរាវ បនាទ បម់ក វាយ សាំពតា់វដនាះ នកង្
ដាំបង្ ឬក ៏ោកស់ាំបតា់វដៅដលើ កទ្មាល ដរើយដដើរ
ជានព់៊ីដលើ។ ទ្បមូលកាំរិចកាំរ៊ី ននសន្ណ្ត កគរួដនាះ 
ដចល ដោយដទ្បើនដ ឬកដ៏ោយ ការអ ាំ។ ដរ ើសយក 
ទ្គបន់្ដល មនិលអ ដចល។ ោក ់ន្ផ្ែ ន្ដលដៅដសស
សល់ ដៅកន ង្មែប ់ ទ្បន្រលជា ១ដៅ២សាតស៍ ដដើមប ៊ី
ដអាយវាកានន់្តសៃួត។  

 

 

 

 

 

 

របូភាពរ៊ី ៥២៖ កណ្តត ប ់ សន្ណ្ត កគរួ ពយួរ 
សទ្មាបស់ាំង្តួ។  
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