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អារមភកថា 
 ដំណំាបែនលបានចូលរួមចំែណកបេងកើនផលិតកមមេសបៀងនិងជារបភពអាហារូបតថមភដ៍មានសារៈសំខាន់ រគប់រដូវកាលេដាយពំុប៉ះពាលស់ុខភាព រពមទំាងបានចូលរួមចំែណកកាត់បនថយការចំណាយសរមាប់ 

រគួសារកសិករតូចតាចជនបទ។ មយ៉ាងេទៀតបែនល ក៏ជារបភពចំណូលសរមាប់រគួសារកសិករជនបទជួយ រទរទង់ជីវិតរបយុទឋរបឆំាងនឹងកងវះសារធាតុសរីរាងគជួយរកសាតុលយភាពរបបអាហារ និងសុខុមាលភាព សងគម។  

 េប៉ងេប៉ាះគឺជាបែនលសំខាន់មួយេនៅតំបន់អាសុីនិងអារហវចិែដលទវីបទំាងពីរេនះរគបដណត ប់របមាណ 65% ៃនផលិតកមមេប៉ងេប៉ាះសរុបរបស់ពិភពេលាក។ េប៉ងេប៉ាះជាបែនលសំបូរេដាយ សារធាតុចិញចឹម 
ដូចជា វីតាមីន និងសារធាតុែរ៉ជាេរចើនេទៀត ែដលអាចជួយរកសាតុលយភាពរបបអាហារយ៉ាងលអរបេសើរ េហើយវាក៍ជាែផនកមួយសំខាន់កនុងរបបអាហារេដាយសារេប៉ងេប៉ាះសំបូរេដាយលីកូែប៉ននិងអាចរបយុទឋ 
របឆំាងអុកសុីតកមម កាត់បនថយេរគាះថាន ក់ពីជំងឺមហារីក និងជំងឺរលាកខួរកបាល។ 

 ជាមួយគាន េនះការដំាដុះេប៉ងេប៉ាះក៍ជួបរបទះនូវការបំផាល ញពីសតវលអិតនិងជំងឺជាេរចើន ែដលចំាបាច់ រតូវចាត់វិធានការកំចាត់តាម រេបៀបគីមី ជីវៈសារសត និងេមកានិច។ មយ៉ាងវិញេទៀតការេរបើរបាស់ជីគីមី 
និងថាន ំកសិកមមេលើដំណំាេប៉ងេប៉ាះ រតូវេធើវេឡើងេដាយរបុងរបយ័តនជាទីបំផុតេបើពំុដូេចាន ះេទនំាេអាយខាត បង់ទំាងេពេលវលា ថវិកា និងខូចខាតដល់បរិសាថ នតាមរយៈការលិចរជាបកាកសំណល់ជាតិពុលចូល 
េទៅកនុងទឹកេរកាមដី និងបឹងបួរទំាងឡាយនំាេអាយេរគាះថាន ក់ដល់មនុសស សតវ និងរុកខជាតិ។ ការេរបើ របាស់ធាតុចូលគីមីយ៉ាងសនឋឹកសនាឋ ប់កនុងផលិតកមម បានបេងកើនៃថលេដើមកាន់ែតខពស់ ែដលេធវើេអាយ 
ផលិតផលកាន់ែតៃថលដាក់សមាព ធេលើអតិថិជនកាន់ែតខាល ំងេហើយអាចប៉ះពាល់សខុភាពដល់អនកដំាដុះ និង អនកបរិេភាគេដាយផាទ លផ់ងែដរ។ ដូេចនះការអប់រំការផសពវផសាយនូវបេចចកេទសដំាដុះ ែដលមានសុវតថិភាព 
តាមេគាលការណ៍អនុវតតន៍កសិកមមលអ គឺជាយុទឋសារសតមួយយ៉ាងសំខាន់កនុងផលិតកមម ដំណំាបែនល និយាយជារួមនិងេដាយែឡក សរមាប់េប៉ងេប៉ាះែដលយុទឋសារសតែបបេនះបានេរបើរបាស់នូវវិធីសារសត 
ចំរុះជាេរចើនរួមទំាងវិធីសារសតដំាដុះវិធានការរគប់រគងដំណំាសតវលអិតជំងឺ និងកតាត ចៃរង។ល។ វិធានការ ចំរុះទំាង េនះបានចូលរួមកាត់បនថយការេរបើរបាស់ថាន ំកសិកមម និងជីគីមី េហើយក៍បានេលើកទឹក ចិតតកសិករ 
េអាយងាកមកេរបើរបាស់នូវធាតុចូលពីធមមជាតិែដលមានរសាប់អស់លទឋភាព កាត់បនថយនូវេរគាះថាន ក់ ទំាងឡាយែដលបណាត លពីការេរបើរបាស់ថាន ំកសិកមមនិងជីគីមីខុសលកខណៈបេចចកេទសចូលរួមេលើកកមពស់ 
សុខុមាលភាពសងគម និង កាត់បនថយផលប៉ះពាល់បរិសាថ ន។ 

 េសៀវេភៅែណនំាេនះផតល់នូវពត៌មានចំាបាច់សំរាប់កសិករអនកដំាដុះេប៉ងេប៉ាះនិងភាន ក់ងារផសពវផសាយ េលើបេចចកេទសដំាដុះសមរសប ការបណតុ ះកូនែដលមានសុខភាពលអ ការេរបើរបាស់បរិមាណជីសរីរាងគ 
និងអសរីរាងគេអាយបានសមរសបនិងមានតុលយភាពរវាងគាន  េហើយនិងការរគប់រគងសតវលអិត និងៃម៉ត៍ ចៃរង រពមទំាងជំងឺចំបងៗមួយចំនួនេទៀត។ 

 បេចចកេទសដំាដុះសាមញញៗ វិធានការចំរុះរគប់រគងកតាត ចៃរងែដលចំណាយតិច េហើយចំេណញ េរចើន និងបេចចកេទសរគប់រគងជីជាតិដីែដលបានសរេសរេរៀបរាប់កនុងេសៀវេភៅែណនំាេនះ គឺពិតជាបាន 
ផតល់នូវការរគប់រគងែដលមាននិរនតរភាព និងរបសិទធភាពជាទីគាប់ចិតត េហើយអាចជួយអនកដំាដុះេប៉ងេប៉ាះ េអាយកាត់បនថយការពឹងអារស័យេលើថាន ំគីមីកសិកមមទំាងរសុង។ 

 សាថ នីយ៍ពិេសាធន៍ពូជបែនលកបាលេកាះសថិតេរកាមការរគប់រគងពីនាយកដាឋ នសាកវបបកមមនិងដំណំា រួមផសំៃនអគគនាយកដាឋ នកសិកមម និងរកសួងកសិកមម រុកាខ របមាញ់ និងេនសាទ បានសហការជាមួយ 
មជឈមណឌ លដំណំាបែនលពិភពេលាកបានអភិវឌឍវិធីសារសតងាយ េៗដើមបីដាក់េអាយេរបើរបាស់នូវបេចចកេទស ដំាដុះងាយៗនិងបានផសពវផសាយយុទធសារសតៃនវិធានការចំរុះរគប់រគងដំណំាេប៉ងេប៉ាះ ែដលមានសុវតថិភាព 
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I. សេចក្តីស្តើម 
 ស ៉េងស ៉េ៉ោះ (Solanum lycopersicum L.) គឺជា ន្លលមយួរ សេទក្នុងចំសោម ន្លលន្ែលសគដែំុ៉ោះសរចើលជាងសគ ំ្ុតសលើេក្ល
សោក្។ វារតូវ លសគដែំុ៉ោះសលើផ្្ទែីជាង5ោលហ.ត សដយទទលួ ល្ល្លិតក្មមជាង 129ោលសោល។ រ សទេចិលគឺជារ សទេ 
ន្ែលដែំុ៉ោះែោំសំ ៉េងស ៉េ៉ោះសរចើលជាងសគ ំ្ ុតសលើពិេពសោក្ ន្ែលរួមចំន្ែក្ផ្្ទែដីែំុ៉ោះេរុ សរចើលជាងមយួភាគ ួលផ្លផ្្ទែីែោំសំ ៉េង 
ស ៉េ៉ោះេរុ សលើេក្លសោក្។ រ សទេសេេុី លងិឥោា រួមគ្នន  មាលផ្្ទែីដែំុ៉ោះេរ ុសរចើលជាងមយួភាគរ ផំ្លផ្្ទែែីំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះេរុ 
សលើពិេពសោក្ ចំន្ែក្ឯរ សទេទួគ ីលិងលសីេរយី៉េ គជឺារ សទេដែំុ៉ោះស ៉េងស ៉េ៉ោះចំ ងៗស្េងសទៀត។ ទវី អាេុ ីលិងអាហ្វហវកិ្ មាលផ្្ទែី
ដែំុ៉ោះេរ ុរ មាែ 79% ផ្លផ្្ទែីស ៉េងស ៉េ៉ោះេរ ុសលើេក្លសោក្ សដយទទលួ ល្លិត្លរ មាែ 65% ផ្ល្លតិក្មមពិេព
សោក្េរុ  (FAO 2008)។ 
 រ សេទស ៉េងស ៉េ៉ោះផ្រពមាលសែើមក្ំសែើ តសៅអាសមរកិ្ខាងតបួង។ មាលេមតិតក្មមពីររ ឆងំគ្នន ទាក្់ទងសៅលឹងសែើមក្ំសែើ តផ្លការ    
 ល្ំុែោំសំ ៉េងស ៉េ៉ោះសអាយកាល យជាស ៉េងស ៉េ៉ោះស្េកុ្ ន្ែលេមតតិក្មមទីមួយគ្នរំទឬសលើក្ស ើងថាស ៉េងស ៉េ៉ោះមាលសែើមក្ំសែើ តពរី សទេស ៉េរ ៉េ ូ
សហើយេមតតិក្មមមួយសទៀតថាស ៉េងស ៉េ៉ោះមាលសែើមក្ំសែើ តពមីុិចេុកី្ ូ(Peralta and Spooner 2007)។ សទា៉ោះ ីជាែោំសំ ៉េងស ៉េ៉ោះជា
រ សេទែោំរំតូវការអាកាេធាតេុងួត សហើយរតជាក្ល់មមសែើមបី្ តលទ់ិលន្លខ្ពេ់លងិគុែភាពលអ (Nicola et al. 2009)ក្៏សដយ ក្៏វា
 លេរម ខ្លួលសៅលឹងលក្ខខ្ែា អាកាេធាតសុរចើលយ៉េង ពីេីតែុហ ភាពរតជាក្ ់ងគួរសៅសតត  លិងរតូពិចសេើម (Naika et al. 2005)។ 
ន្្លស ៉េងស ៉េ៉ោះ្ទុក្លូវសារធាតចុិញ្ច ឹមែូចជាវោីមីលអា វោីមីលសេ  ៉េូោេយូម ្ូេវ័រ មា៉េស ៉េេយូម លិងកាលេ់យូម (USDA 2009) សហើយវា
ក្៏្ទុក្លូវសារធាតលុីក្ូន្ ៉េល ន្ែលជាេមាេធាតរុ ឆងំេុក្េុីតក្មមន្ែលជយួកាត ់លថយេរោសរគ្ន៉ោះថាន ក្់ផ្លជងំឺមហារកី្ (Miller et al. 
2002)។ 
 សៅតំ លរ់តូពិច ្លិតក្មមស ៉េងស ៉េ៉ោះជួ រ ទ៉ោះលូវការរាតតាតយ៉េងងនងលង់នងរពជីំង ឺ េតវលអិតលងិផ្ម៉េតច៍ផ្រងមួយចំលួល។ ក្ោត ចផ្រង 
េំខាល់ៗ រួមមាល ែងកូវស ៉ោះន្្ល ែងកូវហវូងទូសៅ ែងកូវហវូងផ្ឆថាវេករ រុយេ ែងកូវន្្លទី លិងផ្ម៉េតព៍ីងពាង។ ជំងឺរួមមាល ជំងឺវរីុេរុក្ខជាត ិ   
ចំលងសដយរយុេ ជំងឺេុត ក្់សតរ ីជំងឺស្េសពាល ក្់សតរ ីជំងឺរលយួក្ូល ជំងឺរោក្សែើមរែូវ ជំងឺរោក្ (late blight) ជំងឺស្េសពាល្េិត
ហវុយសារយី៉េូម ជំងឺរោក្ (southern blight) លិងជំងឺ្ េិតេលឹក្សមម ។ េនក្ដែំុ៉ោះពឹងន្្អក្ជាចំ ងសលើថាន ពំុលគមីីសែើមបកីារពារែោំំ
ស ៉េងស ៉េ៉ោះរ េ់ពកួ្សគ។ ជាឧទាហរែ៍ ក្េិក្រសៅឥោា ខាងតបូង   ថ់ាន ពំុលគមីីក្ំ តេ់តវលអិត សរចើលជាង 50ែងក្នុងមយួរែូវដែំ៉ុោះ 
(Nagara et al. 2002)។ ការសរ ើរ េថ់ាន ពំុលខ្េុ សចចក្សទេ  ងករលូវ្លេវជិជមាលសលើ រសិាថ លលិងេុខ្ភាពមលុេេ សហើយក្៏សងនវើ  
សអាយសក្ើលស ើងលូវការចំោយ្លិតក្មម្ ងន្ែរ។ ការរូមចំន្ែក្ផ្លការចោំយសលើថាន ពំុលចំសពា៉ោះការចោំយសលើក្ោត ្លិតក្មមេរុ 
គឺរ មាែ 31ភាគរយ េំរា ែ់ោំសំ ៉េងស ៉េ៉ោះសៅរ សទេេលីីពីល (Orden et al. 1994)។ ការសរ ើរ េជ់ីគមីីសលើេក្ំរតិក្៏សងនវើសអាយ
មាលការខាត ងស់េែឋក្ិចចចំសពា៉ោះេនក្ដែំុ៉ោះន្ែរ។ សលើេពីសល៉ោះសៅសទៀត ការសរ ើរ េ់ រមិាែជអីាេូតសលើេចែុំ៉ោះក្នុង្លតិក្មម
ស ៉េងស ៉េ៉ោះ ល្្រភាជ  ល់ឹងការ ំពលុទឹក្សដយលីរោតទាងំទឹក្សលើផ្្ទែី លិងទកឹ្សរកាមែ ី(Krusekopf et al. 2002)។ 
 សេៀវសៅន្ែនសំល៉ោះ្តលល់ូវពតម៌ាល  ំចេ់ំរា េ់នក្ដែំុ៉ោះស ៉េងស ៉េ៉ោះ លិងភាន ក្់ងារ្េពវ្្យ សលើការ ែតុ ៉ោះក្ូលន្ែលមាលេុខ្
ភាពលអ ការសរ ើរ េ ់រមិាែជេីររីាងគលងិេេររីាងគសអាយ លេមស្េ លងិមាលតុលយភាព សហើយលិងការរគ រ់គងេតវលអិតលងិផ្ម៉េត៍
ចផ្រង រពមទាងំជងំឺចំ ងៗមួយចំលួលសទៀត។  សចចក្សទេដែំុ៉ោះសាមញ្ញៗ  វធិាលការចំរុ៉ោះរគ រ់គងក្ោត ចផ្រងន្ែលចោំយតចិសហើយ
ចំសែ សរចើល លិង សចចក្សទេរគ រ់គងជីជាតែិីន្ែល លេរសេរសរៀ រា ក់្នុងសេៀវសៅន្ែនសំល៉ោះ គឺ្តលល់ូវការរគ រ់គងន្ែលមាល
លិរលតរភាពលិងរ េិទធភាពជាទីគ្ន ច់ិតតសហើយអាចជួយេនក្ដែំុ៉ោះស ៉េងស ៉េ៉ោះសអាយកាត ់លថយការពឹងអាស្េ័យសលើថាន គំីមកី្េិក្មម។ សាថ លយី ៍
ពិសសាងនលព៍ូជ ន្លលក្ាលសកា៉ោះេថិតសរកាមការរគ រ់គងពនីយក្ដឋ លសាក្វ បក្មមលងិែោំរំួម្េផំ្លេគគនយក្ដឋ លក្េិក្មម រក្េងួ 
ក្េិក្មម រុកាខ រ មា  ់លិងសលសាទ លេហការជាមួយ មជឈមែា លែំោ ំន្លលពិេពសោក្ជាយឆូន  ំ លេេិវឌ្ឍដក្ស់អាយសរ ើរ េជ់ា
្លូវការសដយសជាគជយ័លូវ សចចក្សទេដែំុ៉ោះងាយៗ លិង ល្េពវ្្យយុទធសាស្រេតផ្លវធិាលការចំរុ៉ោះរគ រ់គងែំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះន្ែលមាល
េុវតថិភាពទុក្ជារ សយជលស៍រ ើរ េ់ែលក់្េិក្រទូសៅលងិេនក្្េពវ្្យក្េកិ្មម។ 
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II.  សចចក្សទេដែំំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះ 
២.១. ការសរជើេសរ ើេពូជ 
 ពូជមិនរបកាន់រដូវ  មានន័យថាពូជននេះអាចដាំបានទាំងរដូវរបាាំងនិងរដូវវស្សា។ ពូជទាំងននេះរមួមានៈ 

ក្. ពូជស ៉េងស ៉េ៉ោះកាកា១ (TMK១) ពូជននេះផ្ផលជាចនកោ ម ទាំរង់ផ្ផលមូលឆនូត ស្សាំបកនស្សតើង ពណ៌បបតងខ្ចី នដើម
វាលូតលាស់្សលអ កាំពស់្សរហូតដល់ ០.៨ម. ទិននផលមធយម 35នោន\ ១ហ.ត នហើយនពញនិយមកនុងការដាំដុេះ
ប ុផ្នតពុាំសូ្សវស្សមស្ស្សបចាំន េះទីផារកនុងករណីដឹកជញ្ជូ នផលូវឆ្ងង យ ពីនរ េះស្សាំបកនស្សតើងកយប េះទងគិច។ 

ខ្. ពូជស ៉េងស ៉េ៉ោះកាកា2 (TMK2=CLN1462A) ពូជននេះនចញផ្ផលជាចនកោ ម ទាំរង់ផ្ផលមូលរទផ្វងពណ៌បបតង
ចាស់្ស នដើមវាលូតលាស់្សមិនកាំណត់ផ្ដលមានកាំពស់្សរហូតដល់ 2.50ម. ទិននផលមធយម 38នោន\ហ.តនហើយ
នពញនិយមកនុងការដាំដុេះនិងតរមូវការនរបើរបាស់្សនលើទីផារ។ 

គ. ពូជស ៉េងស ៉េ៉ោះកាកា3 (TMK3=CLN 2498A) ពូជននេះផ្ផលជាចនកោ ម ទាំរង់ផ្ផលមូលរទផ្វង ស្ស្សួចកាលនិង
កនទុយ មានពណ៌បបតងភលឺ នដើមលូតលាស់្សមានកាំណត់ កាំពស់្សនដើមជាមធយម 1.50ម. ទិននផលមធយម        
40នោន/ហិចោ កសិ្សករនិយមដាំដុេះនិងតរមូវការនរបើរបាស់្សកនុងទីផារ។ 

ឃ. ពូជេុែីិ ន្ លយូៗ 99 (EWW 99) ជាពូជបកោ ត់កាំរតិខ្ពស់្ស ផ្ដលកសិ្សករនិយមចូលចិតតដាំដុេះ។ 
ការនរជើស្សនរ ើស្សពូជ អនករតវូនរជើស្សនរ ើស្សពូជណាផ្ដលសុ្សទធលអ មានរបភពចាស់្សលាស់្ស មានអរោ

ដាំណុេះខ្ពស់្ស និងមានរយៈនពលដុេះលូតលាស់្សខ្លី។ មយ ងនទៀត ជារបនភទពូជផ្ដលធន់នឹងស្សតវលអិត ឬជមងឺ
នផេងៗ ស្សមស្ស្សបអាកាស្សធាតុ ទឹកដីតាំបន់ដាំដុេះ និងពូជមានទាំហាំផ្ផលធាំ ទិននផលខ្ពស់្ស នហើយមានគុណភាព
លអនពញនិយមនលើទីផារ។ 
២.២. វងិនីសាស្រេត្លតិក្ូល 
 រគប់ដាំណាាំទាំងអស់្សកាលណាកូនដាំណុេះរបស់្សវាមានសុ្សខ្ភាពលអន េះការយកនៅដាំដុេះផ្តងទទួល
បានទិននផលខ្ពស់្ស។ នដើមបីនអាយកូននប ងនបា េះដុេះលូតលាស់្សនលឿនមានសុ្សខ្ភាពលអ នគរតវូអនុវតតនូវវធីិ
សាស្រស្សតដូចតនៅ៖ 

២.២.១. ការនរៀបចាំថាន លបណតុ េះ 

 ទីោាំងថាន លបណតុ េះរតូវស្សថិតនៅទីវាលស្ស្សឡេះ ទួលខ្ពស់្ស ប ទ ប់មកកាប់ដីនលើកជារងបនណាត យបថង 
ពូនរងនអាយខ្ពស់្សពរកបរងនអាយនស្សមើ ទទឹង120ស្ស.ម បនណាត យ10ម. នបើមានលទធភាពនធវើដាំបូលរបក 
ស្សាំណាញ់បបតងនអាយខ្ពស់្សផុតកាល នដើមបីការ រពនលឺ និងកាំនៅបថង នធវើនអាយពនលឺមានពណ៌បបតងនដើមប ី 
ផតល់នអាយកូននប ងនបា េះ។ 

២.២.២. រនបៀបលាយដីដក់បណតុ េះកូន 

ចាំន េះនប ងនបា េះខុ្ស្សរដូវឬរដូវវស្សា នគមិនសាបកូននលើថាន លផ្ទទ ល់ដីនឡើយ ន លគឺនគរតវូបណតុ េះ
កូនដក់កនុងកន ទ ង ឬបណតុ េះដក់កនុងនស្សាងនៅស្ស ូ ឬកផ្្ញ្ច ងបណតុ េះ។ ដូនចនេះ នគរតូវលាយដីផេាំជាមួយ
សារធាតុធមមជាតិឯនទៀតដូចជាៈ 
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- ដីមានជីជាតិ ឬដីដាំបូកហាលនអាយស្សងួត វាយនអាយលអិត និងផ្រងយកដីម ត់ចាំនួនមួយធុង 
- នផេះអកោ មរោាំទឹកមួយយប់ ហាលនអាយស្សងួត ចាំនួនពីរធុង 
- ជីកាំប ុស្សត៍ ឬជីលាមកស្សតវពុកផុយលអចាំនួនពីរធុង 
- កាំនទចស្ស្សកីដូងម ត់ៗចាំនួនពីរធុង។ លាយវតថុធាតុទាំងននេះចូលគ្នន នអាយស្សពវ នហើយដុតស្សាំលាប់

នមនោគនអាយឆអិនដីន េះ។ 

២.២.៣. រនបៀបបណតុ េះកូន 

មុនបណតុ េះរតូវយករគ្នប់ពូជហាលបថងរយៈនពល 1-2 នមា ង នហើយ
ទុកនអាយរតជាក់ និងយករគ្នប់ពូជនៅដក់រោាំទឹកនៅត អ ុនៗ រយៈ
នពល 15-20 ទី ប ទ ប់មកលាងរគ្នប់ពូជន េះនអាយសាអ ត ខ្ចប់នឹង
រកណាត់នស្សើម ដក់ផ្ទអ ប់កនុងធុងទឹកកករយៈនពល 1ឬ 2យប់ នពល
រគ្នប់ពូជដុេះពនលកបនតិច អាចយកនៅបណតុ េះបាន។ រចកដីផ្ដលដុត
ដក់កនុងកន ទ ង នស្សាង ឬថាស្សបណតុ េះនអាយនពញ កាំរតិ 90% 
ប ទ ប់មកយកវានៅតាំនរៀបនលើថាន ល នដយយករគ្នប់ផ្ដលដុេះពនលក

បនតិចៗមកដក់កនុងកន ទ ង នស្សាង ឫថាស្សបណតុ េះចាំនួន 2រគ្នប់ រចូយកដីដុតដផ្ដល បាំនពញពីនលើនអាយ 
នស្សមើ នហើយរគបចាំនបើងស្សងតួនអាយជិត និងនស្សាចទឹកនអាយនជាគ នដយយកថាន ាំ Furadau 3% នោយជុាំវញិ
ថាន លការ រស្ស្សនមាចឬស្សតវលអិតនផេងៗ ាំរគ្នប់។ 

២.២.៤. ការផ្ថទាំកូននប ងនបា េះ 

នរកាយពីបណតុ េះនហើយ រតវូយកឫស្សេីបនទេះមកនដត និងនធវើបងគុងពីនលើថាន លបណតុ េះ រចួយកនៅស្ស ូ
ពណ៌ស្សរកាលរគបពីនលើការ រនភលៀង។ បនតការរគបនៅស្ស ូននេះនៅនពលមាននភលៀងធាល ក់រហូតដល់កូន
នប ងនបា េះលមមដាំ។ 

នរកាយពីដក់បណតុ េះរយៈនពល 2យប់ 2បថង រតវូបកចាំនបើងរគបន េះនចញ។ រយៈនពល 9-10បថង 
នរកាយបណតុ េះ រតូវដករ ាំនលាេះកូននប ងនបា េះនចញ នដយរកាទុកផ្តមួយនដើមកនុងមួយកន ទ ង។ រយៈនពល 
12-15បថង នរកាយមក រតូវនស្សាចជីបាំប នបនតិចៗ នដើមបនីអាយកូននប ងនបា េះលូតលាស់្សនលឿន។ 

នដើមបីការ រជាំងឺរលួយកូននប ងនបា េះ នរកាយពីសាបបានរយៈនពល 5-7បថង រតវូយកថាន ាំការ រជាំងឺ 
រលួយមកលាយទឹកនស្សាច របនភទថាន ាំមាន សីុ្សផ្ណប ផ្មនកូផ្ស្សប ឬ ខុ្បនភើហាយរដតុ ចាំនួន 2សាល បរ  
លាយជាមួយទឹក 15លីរត (ឬមួយធុង) នហើយនស្សាចរយៈនពលពី 7-10បថង មតង។ 
២.៣. ការសរជើេសរ ើេ លិងសរៀ ចំែ ី
 នប ងនបា េះលូតលាស់្សលអ នលើរបនភទដីខ្ាច់ ដីលាប់ ដីលាយកនណត ៀរ ដីនមម  និងដីរកហមភនាំនភលើង។ 
ចាំន េះដីឥដឋលាយលាយខ្ាច់ ស្ស្សទប់នលើមិនអាំនណាយផលស្សាំោប់នប ងនបា េះនឡើយ។ 
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 ២.៣.១. ការភជួរោស់្ស និងនលើករង 

នដើមបីដាំនប ងនបា េះបានលអ នយើងរតវូភជួរហាលដីនអាយបាននរចើនដង 
និងនរចើនបថង (2-3ដង) រយៈនពល 10-15បថង មុនដាំ។ ោស់្សបាំផ្បកដី 
នអាយលអិត និងនកៀរនអាយនស្សមើ នហើយនលើករងនអាយខ្ពស់្ស នដយ
ទទឹងរងនីមួយៗរបផ្វងពី 1 ម-1.2 ម កាំពស់្សរង 25-30 ស្ស.ម និង
របផ្វងរងពី 10-15 ម។ 

  
២.៣.២. ការដក់ជី និងរគបនៅស្ស ូ 

 នរកាយពីនលើករងនហើយ រតូវយកជីរបនភទ 15-15-15     
ទាំងន់ 200រកាម (ឬពីរខាំ) មកបាចនលើរង ប ទ ប់មកបាចជីកាំប ុស្សត ៍
ឬជីលាមកស្សតវទាំងន់ 20 គ.រក (2-3បងគី)។ នរកាយពីបាចជីទាំង
ពីរននេះនហើយ រជុាំជីលប់នៅកនុងដីនលើរង និងនកៀរនអាយនស្សមើ បកា ប់
ពរកបបផទរងនអាយនស្សមើលអ នទើបរគបនៅស្ស ូនលើថាន ល។ នៅស្ស ូផ្ដលរគបន េះផលិតនឡើងផ្តស្សាំោប់រគបដី 
ប ុផ្នតរតូវរគបខងពណ៌នមម នៅនលើរង នហើយពណ៌ទឹករបាក់នឡើងនលើ ទញនអាយតឹងស្សងោត់នៅស្ស ូនអាយ
ជាប់នៅនលើថាន ល និងនដតជាំោកឫស្សេនីស្សតើងៗ ប ទ ប់មកនចាេះរនធស្សាំោប់ដាំជាពីរជួរកនុងមួយរងចន ល េះ 60-70 
ស្ស.ម ចន ល េះពីរនធមួយនៅរនធមួយរបមាណ 50 ស្ស.ម នដយកាំប ុងងនងើកនភលើង។ 
២.៤. ការដ ំលិងការន្ែទាសំ ៉េងស ៉េ៉ោះ 

២.៤.១. រនបៀបដាំនប ងនបា េះ 

នរកាយពីកូននប ងនបា េះមានអាយុ 20-25 បថង ប ទ ប់ពីបណតុ េះវាមាន
កាំពស់្ស 18-20 ស្ស.ម ។ មុននឹងដកកូនរតវូនស្សាចទឹកនអាយនជាគ 
រយៈនពល 10-15 ទី មុន ប ទ ប់មកដកជាំនរ ើស្ស យកកូននប ង
នបា េះនអាយធាំនស្សមើគ្នន  នរកាយដកនហើយរតូវយកកូននប ងនបា េះមក
ដាំោមរនធនៅស្ស ូនចាេះទុកមុន ដាំនហើយនស្សាចទឹកភាល ម។ 
  
 

២.៤.២. ការនស្សាចទឹក 

 នប ងនបា េះរបនភទននេះរតូវការទឹកនរចើនជាងនប ងនបា េះពូជរបបពណី។ ដូចននេះរតូវនស្សាចទឹកនអាយ
បានញឹកញាប់ (មួយបថងមតង) ជាការលអ នរកាយពីដាំរហូតដល់វាមានអាយុ 5-7បថង។ ប ទ ប់មកនទៀត 2-3 បថង 
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នស្សាចមតង។ ប ុផ្នតរតូវនស្សាចនដយបញ្ចូ លទឹកោមចន ល េះរងនធវើនឡើង 4-5 បថងមតង ជាពិនស្សស្សកនុងវគគនចញ
ផ្ទោ ។ កនុងករណីមាននភលៀងធាល ក់ខល ាំង រតូវបងាូរទឹកនចញពីកនុងរងជាប ទ ន់ មិននអាយនលើស្សពី 4-6 នមា ង។ 

២.៤.៣. ការដក់ជីបាំប ន 

 នរកាយពីដាំបានរយៈនពល 7-10 បថង រតូវយកជីអ ុយនរ  ចាំនួនពីរសាល បរ បាយលាយទឹកចាំណុេះ 15-
18លីរតនស្សាចនអាយចាំគុមព។ រយៈនពល17-20បថង នរកាយដាំ យកជីរបនភទ 15-15-15 ចាំនួនកនលេះសាល បរ 
បាយ នបាេះចូលនរកាមនៅស្ស ូ និងោមចន ល េះគុមព។ មុននឹងរបមូលផលរយៈនពល 10-15 បថង រតូវនរបើជីអ ុយ
នរ   លាយជាមួយទឹកនស្សាចកនុងរយៈនពលពី 7-10 បថង មតងរហូតដល់នប ងនបា េះរតវូបានរបមូលផល។ 

២.៤.៤. ការនដតចាំណារ និងចងនដើម 

 
នពលនប ងនបា េះមានកាំពស់្ស 25-30 ស្ស.ម រតូវយកចាំណារកូនឫស្សេ ី
ឬកូននឈើរបផ្វង 1.5-2.0 ម មកនដតផ្កបរគុមព(កនុងមួយគុមពដក់
មួយនដើម) រចូចងចុងចាំណារនអាយជាប់ចូលគ្នន  រពមទាំងដក់ស្សនួ
កណាត លមួយនដើម នដើមបកីារ រការដួលរលាំ។ នរកាយពីនដត
ចាំណារ រតូវចងនដើមនប ងនបា េះនអាយជាប់នឹងចាំណារ។ ការចង
ននេះ នធវើជាបនតប ទ ប់នពលនដើមនប ងនបា េះពនលូតនដើមនឡើងនលើ។ 
 

៤.៤.៥. ការកាត់ផ្មក និងស្សលឹក 

នរកាយពីផ្មកផ្ដលដុេះនចញពីថាន ាំងទី 1-2-3 មានរបផ្វង 
5-6 ស្ស.ម រតូវកាត់ផ្មកន េះ នហើយរបមូលនចញពីចាំការ។ 
ចាំន េះការកាត់ស្សលឹកវញិរតវូនធវើនឡើង នរកាយនពលនប ងនបា េះ
មានអាយុ 30-35បថង នរកាយដាំ។ នហើយការកាត់អាចនធវើបនតនៅ
នពលស្សលឹកកាន់ផ្តនរចើននឡើង។ រនបៀបកាត់ពីនរកាមនដញនឡើង
នលើ។ 
២.៥. ការរគ រ់គងជងំ ឺលិងេតវលអិតចផ្រងងាយៗ 

២.៥.១. ការរគប់រគងជាំងឺ 

 របនភទជាំងឺនប ងនបា េះរញួរតយួកនុងវគគនចញផ្ទោ  ឬកប់ចុងរតួយកនុងវគគផ្ផលធាំ នគនអាយន ម្ េះថា
នប ងនបា េះឆោួត ឬ កនទុយដាំរ ី ផ្ដលបណាត លមកពីពួកស្សតវលអិតពីរយ ងបាំផ្ទល ញពីវគគកូន រហូតដល់វគគ
នចញផ្ទោ  គឺរកមុមមាច និងមមង់ (Hopper and thrip) នរ េះស្សតវលអិតទាំងពីរបនភទននេះ ជាអនកបងោរ
នអាយនប ងនបា េះរញួ និងកប់កាំពូល។ 

 ជាំងឺផេតិគល់៖ នរកាយពីនប ងនបា េះកាំពុងពរងីកផ្ផល វគគជិតរបមូលផល នពលអាកាស្សធាតុនៅត  ដីនស្សើម
ខល ាំង នប ងនបា េះនកើតជាំងឺផេតិគល់បណាត លមកពីនមនោគផេិតន ម្ េះផ្ស្សតមរ  តូ (stem rot) នមនោគននេះ
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រស់្សនៅកនុងដីនិងកនុងទឹក។ រតវូដកនដើមន េះនចញ នហើយបនថយការនស្សាចទឹក ប ទ ប់មកនរបើថាន ាំ
ផេតិរបនភទ នមណូមីល នបណូមីលឬខុ្បនពើ ដក់លាយជាមួយទឹក នហើយយកមកបាញ់នអាយ
នជាគជុាំវញិគល់ (កាំរតិនរបើ 2 សាល បរ បាយ និងលាយជាមួយទឹក 15 លីរត)។ 

 ជាំងឺស្ស្សន ននដើម៖ ជាំងឺននេះបងោរនឡើងនដយបាក់នតររីស់្សកនុងដីនៅថា  ក្់សតរវីលី នរចើននធវើនអាយ 
នប ងនបា េះស្ស្សន ន នហើយកប់នពញទួទាំងចាំការ នពលនប ងនបា េះកាំពុងនពញផ្ផល។ ផ្ផនកបនរបព័នធឫស្ស 
គល់និងនដើមមិនមានរបួស្សអវីនឡើយ។ នៅនពលរងការបាំផ្ទល ញនដយជាំងឺននេះ ដីននេះរតូវផ្ទអ កការដាំ
ដុេះនប ងនបា េះ ឬបតូរពូជនប ងនបា េះថមីនៅរដូវនរកាយៗនទៀត។ 

២.៥.២. ការរគប់រគងស្សតវលអិតចបរង 

ការបាំផ្ទល ញជួបញឹកញាប់គឺដងោូវនចាេះផ្ផល និងដងោូវសីុ្សរងូផ្ផល វាចាប់នផតើមភាញ ស់្សកូនរបស់្សវានលើនដើម
នប ងនបា េះ នៅនពលនប ងនបា េះនចញផ្ទោ ។នរកាយពីពិនិតយន ើញកូនដងោូវញាស់្សតូចៗ រតូវកាត់ស្សលឹកផ្ដលវា 
ញាស់្សន េះ យកនៅដុតនចាលប ទ ប់មកបាញ់ថាន ាំកាំចាត់ជាប ទ ន់។ 
២.៦. ការរ មូល្ល 

ផ្ផលនប ងនបា េះផ្ដលនបេះយកនៅនធវើជាបផ្នលបាននៅនពលផ្ដលផ្ផលរបស់្សវាផ្របពីពណ៌បបតងនៅទុាំនរពឿ
ងៗ ផ្ផលផ្ដលបនតពូជមុននគ (ផ្ផលខងនរកាម)។ អាយុកាលបនផ្ផលទុាំមានរយៈនពលខុ្ស្សគ្នន រវាងពូជទាំងពីរគឺ 

- ពូជកាកា2 (TMK 2) អាចរបមូលផលដាំបូងនរកាយដាំរយៈនពល 70 បថង។ ពូជននេះរបមូលផលចាំនួនពី 
15-20 ដង នហើយទិននផលមធយមចាំនួន 38 នោន/ហិចោ។ 

- ពូជកាកា3 (TMK 3) អាចរបមូលផលនលើកដាំបូង នរកាយពីដាំរយៈនពល 65 បថង។ ពូជននេះរបមូលផល
ពី 8-10 ដង ទិននផលមធយម 40នោន/ហិចោ ជាពិនស្សស្សគឺនរកាយពីរបមូលផលនហើយ អាចរកាទុកបាន
យូរជាងពូជកាកា2។ 
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III. ការ ែតុ ៉ោះក្ូលស ៉េងស ៉េ៉ោះន្ែលមាលេុខ្ភាពលអ 
 

 
 

នដយសារផ្តការដាំដុេះពូជអីុរប ីត ណិជជកមមផ្ដលមានលកខណណៈលអរបនស្សើរដូចជា ភាពធន់រទាំនឹង
ជាំងឺនហើយផតល់ទិននផលខ្ពស់្ស កោត ពូជបានកាល យនៅជាកោត ផលិតកមមផ្ដលមានតាំបលខ្ពស់្សកនុងការដាំដុេះនប ង 
នបា េះ។របសិ្សននបើអនកដាំដុេះខតបង់ឬកប់កូននដយសារផ្តការអនុវតតន៍គ្នម នអ ម័យន េះការចាំណាយនៅ
នលើកូនមានការនកើននឡើងគួរនអាយយកចិតតទុកដក់។ លកខណណៈននេះនកើតនឡើងនរចើនចាំន េះអនកដាំដុេះផ្ដល
អនុវតតន៍ថាន លបណតុ េះរគ្នប់ផ្បបរបបពណីនដើមបផីលិតកូន។ បនចចកនទស្សបណតុ េះកូនផ្ដលមានសុ្សខ្ភាពលអដូច
បាននរៀបោប់ខងនរកាមរតវូបាននគផតល់អនុសាស្សន៍ នអាយនរបើរបាស់្សនិងរតវូបានអេះអាងថាមាន 
របសិ្សទធភាព៖ 

 នរបើរបាស់្សថាស្សបណតុ េះកូនផ្ដលមានកនុងស្សុ្សកមានអងោត់ផចិតរនធរបផ្ហល 4.5ស្ស.ម និងជាំនៅ 
4ស្ស.ម។ 

 បាំនពញដីមានជីជាតិផ្ដលនរចាេះទឹកលអនៅកនុងរនធថាស្សដូចជាពពួកដីអាំពុកផុយ ដីលាប់ ឬ 
លាយខ្ាច់ ដីជីកាំប ុស្សត៍ និងនផេះអកោ ម។ នពលនរបើរបាស់្សកាំប ុស្សត៍ រតវូរបាកដថាកាំប ុស្សត៍ន េះ
កាច់ឬពុកផុយលអ នហើយលាយន េះមិនមានផទុកភាន ក់ករបងោរជាំងឺកនុងដី។ 

 រតូវទុកដក់ថាស្សនលើទីខ្ពស់្សដូចជាតុ ឬកាំណល់កនុងកផ្នលងបិទបាាំង។ របសិ្សននបើមិនមាន      
តុផ្វង នគអាចនរៀបចាំនលើករងទទឹងរបផ្វង 1.5ម នហើយនរបើរបាស់្សជាកផ្នលងដក់ថាស្សស្សាំោប់
បណតុ េះកូន។ 

 កូនគួរផ្តដាំនៅកនុងផទេះស្សាំណាញ់រកឡា 60-mesh ។ របសិ្សននបើមិនមានផទេះស្សាំណាញ់នទ 
អាចនរបើរងស្សាំណាញ់រកងុនលើថាស្សបណតុ េះកូន។ ពត់របារអាលុយមីញ ូ មរផឺ្ដកនអាយមាន
ោង«U»ផ្ទោ ប់ ទទឹង 2ម. កាំពស់្ស 1ម. រគបពីនលើតុររឺងកូន។ រកាចាំកយនអាយបាន1ម. រវាង
ចុងរបារទាំងពីរបនអកេរ«U»។    គមាល តរបារគួរផ្តមានអងោត់ផចិត 1ស្ស.ម។ រគបស្សាំណាញ់
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នីឡុងរកឡា 60-mesh ពីនលើរបារនដើមនៅរបារចុងរង។ ទញសាច់ស្សាំណាញ់នអាយតឹងលអ
ពីរបារទាំងស្សងខងរគប់រជុងទាំងបួន នហើយកប់ជាយស្សាំណាញ់ 10-15ស្ស.ម នៅកនុងដី។ 
រតូវពិនិតយនមើលនអាយរគប់រជងុនរជាយថាពិតជាគ្នម នចន ល េះរបនហាងរវាងដីនិងស្សាំណាញ់
នរ េះថារបនហាងទាំងន េះអាចនអាយស្សតវលអិតនរជៀតចូលបាន(Talekar et al. 2003)។  

 របសិ្សននបើមិនមានស្សាំណាញ់រកឡា 60-mesh រកឡាទាំហាំណាក៏នដយរហូតដល់ 32-mesh 
អាចយកមកនរបើបាន ប ុផ្នតការផ្ថទាំនៅផ្តចាាំបាច់នដើមបីោមដនការនរជៀតចូលបនរយុស្ស
(បាញ់ថាន ាំគីមី រផឺេាំពីនតត នលើបផទស្សាំណាញ់ខងនរៅ)។ របសិ្សននបើនរតកូនចាាំបាច់រតូវរកាទុក
កនុងទីវាល ដូនចនេះស្សាំខន់បាំផុតរតូវរគប់រគងស្សតវលអិតចបរងដូចជា រយុស្ស រទីប និងបចអាហវីដ 
ផ្ដលចាំលងជាំងឺ។ ករណីចាាំបាច់ រតូវនរបើថាន ាំ អីុមីដកលូរប ីត រថឺាន ាំផេាំពីនតត បាញ់នលើស្សលឹក ដី ឬ
រគ្នប់។ 

 នមដយូមដាំដុេះផ្ដលមានលក់នលើទីផារជួនកាលមិនមានការស្សាំលាប់នមនោគបានរតឹមរតូវ
នទ។ ដូនចនេះរតូវនធវើរបរពឹតតកមមរគ្នប់ជាមួយសារធាតុគីមី និង/ឬ ភាន ក់កររគប់រគងជីវសាស្រស្សត 
នដើមបីជាវធិានការការ ការកនកើតនិងការចាំលងជាំងឺ។ ឧទហរណ៍រគ្នប់អាចរបរពឹតតកមម
ជាមួយថាន ាំផេតិពហុនគ្នលនៅដូចជា កាប់តង់(captan) និង/ឬ ទីោ ម (Thiram) នដើមបីកាត់
បនថយការកប់កូននដយជាំងឺរលួយកូន (Hanson et al. 2000)។ មយ ងនទៀតរគ្នប់ពូជក៏អាច
របរពឹតតកមមជាមួយផេតិ Trichoderma viride និងបាក់នតរ ីPseudomonas fluorescens។  

 សាបរគ្នប់ពូជ 2រគ្នប់ កនុងមួយរនធ កនុងជាំនៅ 0.5ស្សម នហើយនធវើការដករ ាំនលាេះកូន 2-3បថង 
នរកាយនចញស្សលឹកពិតទីមួយ(មិនផ្មនស្សលឹកកូទីនលដូន)(Hanson et al. 2000)។ 

 នធវើការនស្សាចស្ស្សពកនុងកាំរតិ 15 ml កនុង 1រនធ នពលនស្សាចនលើកទីមួយ។ ការនស្សាចស្ស្សព
បនតប ទ ប់នទៀតគួរផតល់កនុងកាំរតិ 7.5-10ml (អតិបរមា)កនុង 1រនធ របចាាំបថង (នពលរពឹកជាការ
លអ)។ របសិ្សននបើសី្សតុណា ភាពខ្ពស់្សជាពិនស្សស្សរដូវរបាាំងរតវូនស្សាចកាំរតិ7.5-10ml (អតិបរមា) 
កនុងមួយរនធ 2នលើក កនុងមួយបថង-មតងនៅនពលរពឹក និងមតងនទៀតនៅនពលរនស្សៀល។  
បរមិាណទឹករតវូការអាស្ស័្សយនលើដីដាំដុេះ និងលទធភាពរកាស្សាំនណើ មរបស់្សវា។  

 កូននប ងនបា េះនឹងដុេះនឡើងកនុងរយៈនពល 8បថង កនុងលកខណ័ណឌ សី្សតុណា ភាពដីស្សមស្ស្សប  
20-300C (Hanson et al. 2000). 

 របសិ្សននបើរគ្នប់ពូជមិនរតូវបាននធវើរបរពឹតតកមមជាមួយសារធាតុគីមី រភឺាន ក់ករជីវសាស្រស្សតនទ 
រតូវនរបើថាន ាំផេតិផ្ដលអាចរកបានកនុងតាំបន់ នហើយផ្ដលរតវូបាននគផ្ណ ាំនអាយនរបើរបាស់្ស
(ឧ.អីុរទីឌីយ សូ្សល-Etridiazole) នដើមបីរគប់រគងជាំងឺផេតិផ្ដលមានកនុងដី។ នរបើោមកាំរតិ    
ដូស្សផ្ណ ាំ នហើយបាញ់សូ្សលុយស្សយុង(ថាន ាំផេតិលាយទឹក)កាំរតិ 5ml កនុងកូននប ងនបា េះមួយ
នដើម។ បាញ់នលើស្ស ុបស្រសាត តដាំដុេះ 1 រ2ឺ បថង មុនស្សទងូកូន។ 

 3ស្សបាត ហ៍នរកាយ ពិនិតយនមើលភាពរងឹមាាំ និងពណ៌ស្សលឹករបស់្សកូន។ របសិ្សននបើស្សលឹកផ្របពណ៌
នលឿងតិចៗ រកូឺនមានោងោវរតូវនរបើជី NPK ស្សមាមារត 15-10-15+2MgO ោមរយៈ     
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ការបាញ់នលើស្សលឹករដីឺ។ ពរកវជីននេះ 1000ដង នហើយបាញ់កាំរតិ 5ml កនុងកូនមួយនដើម។ 
បាញ់ 1-2នលើក មុននពលស្សទូង។ ោមដនការលូតលាស់្សរបស់្សកូន របសិ្សននបើកូនលូត
លាស់្សនលឿននពកមុននពលដល់អាយុស្សទូង រតវូបនថយការដក់ជី។ 

 ដកស្សាំណាញ់នចញ នហើយបាញ់ថាន ាំផេិតនិងជីនអាយនលឿនោមផ្ដលអាចនធវើនៅបាន។ 
រគបស្សាំណាញ់វញិភាល ម នដើមបីកុាំនអាយស្សតវលអិតនរជៀតចូល។របសិ្សននបើនរតកូនរកាទុកនលើ
តុឬរងចាំនួននរចើន រតូវនបើកស្សាំណាញ់មតងមួយរងៗបាននហើយ។ 

 រតូវនរបើរបាស់្សកូនលអស្សថិតនៅដាំណាក់កាលស្សលឹក 4ឬ5 (អាយុរបផ្ហល ៤អាទិតយ) មានភាព
រងឹមាាំនហើយមានរបព័នធឫស្សនិងគល់លអស្សាំោប់យកនៅស្សទូង(Hanson et al. 2000)។ 

IV. ការរគ រ់គងជីជាតិែីេំរា ក់ារដែំុ៉ោះស ៉េងស ៉េ៉ោះន្ែលមាលេុវតថិភាព 

 
ការនរបើរបាស់្សជីស្សរោីងគនិងអស្សរោីងគនរចើននលើស្សកាំរតិ និងអតុលយភាពកនុងរបព័នធផលិតកមមបផ្នលបាន

នធវើនអាយទិននផលបផ្នលថយចុេះ នហើយបងោរនអាយមានការបាំពុលបរសិាថ នក៏ដូចជានរគ្នេះថាន ក់ដល់សុ្សខ្ភាព
មនុស្សេ។ការនរបើរបាស់្សជីមិនរគប់រគ្នន់ ការរគប់រគងជីមិនបានរតឹមរតូវនិងការថយចុេះបនជីជាតិដីនធវើនអាយ 
ទិននផលធាល ក់ចុេះនិងបងោរនអាយមានការធាល ក់ចុេះគុណភាពដីោមបណាត របនទស្សកាំពុងអភិវឌឃជានរចើន។ ការ
នរបើរបាស់្សសារធាតុចិញ្ច ឹមរកុខណជាតិនអាយមានរបសិ្សទធិភាព និងតុលយភាពអាចជួយបនងោើនផលិតភាពនិងរបាក់
ចាំនណញនហើយកាត់បនថយផលប េះ ល់បរសិាថ ន។ 

៤.១. ការសរ ើរ េ់ជីសរចើលសលើេក្ំរតិ 
ការនរបើរបាស់្សជីនរចើននលើស្សលប់ទាំងជីស្សរោីងគ និងអស្សរោីងគកនុងរបព័នធរបពលវបបកមមដាំណាាំបផ្នលគឺ

នកើតនឡើងជាធមមោនៅោមបណាត របនទស្សជានរចើន។ ផ្តនទេះបីជាយ ងណាក៏នដយ មិនផ្មនសារធាតុ
ចិញ្ច ឹមទាំងអស់្សផ្ដលដក់នអាយដីរតវូបានស្ស្សូបយកនដយរកុខណជាតិទាំងអស់្សន េះនទ។សារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដល
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មិនរតូវបាននរបើរបាស់្សស្សថិតនៅកនុងដី នហើយផ្របកាល យជានរគ្នេះថាន ក់ចាំន េះបរសិាថ នោមរយៈការហូរនរចាេះឬ
ជាំោបនៅកនុងដី ឬក៏បាត់បង់នៅកនុងបរយិកាស្សោមរយៈរ ាំហួតឬរ ាំនហើរោមរយៈចាំហាយទឹក។ 

ោល់ជីអាសូ្សតរលាយកនុងទឹកទាំងអស់្សអាចនធវើអុកសីុ្សតកមមយ ងរហ័ស្សបនងោើតបានជានីរោតនរកាយ
ដក់ជីកនុងដីនរកាមលកខណណឌ ដាំដុេះធមមោ។ នីរោតមិនរតូវបានស្ស្សូបយកនដយភាគលអិតដីនឡើយនហតុដូនចនេះ
នហើយវាកាល យជារបូធាតុចាំបងផ្ដលរជាបចូលទឹកនលើបផទដី និងរបព័នធទឹកនរកាមដី ឬបាត់បង់នៅកនុងបរយិ 
កាស្សនដយការបាំផ្បកជាឧស្សម័នអាសូ្សត។ នីរោតផ្ដលនកើតនចញពីការពុកផុយបនសារធាតុស្សរោីងគកនុងដី ឬ
ស្សាំណល់ស្សរោីងគគឺជាកោត នធវើនអាយមានជាំោបផ្ដរ។ ជាំោបបននីរោត (NO3-) នៅកនុងទឹកនរកាមដីហាក់ដូចជា
បនងោើនអរោបរមិាណរបស់្សវាកនុងទឹកផឹកដូនចនេះផ្ដរ នហើយនធវើនអាយសារធាតុទាំងន េះបងគរនរចើននឡើងកនុងជា
លិការកុខណជាតិ។ ការទទួលទនទឹកនិងអាហារផ្ដលមាននីរោតនរចើននលើស្សកាំរតិអាចបងោរនអាយនកើតមាន
ជាំងឺនអម ូកលូប ីនមិនរបរកតី។ ទរកអាយុនរកាម6ផ្ខ្ ជាវយ័កយទទួលរងនរគ្នេះថាន ក់សុ្សខ្ភាពជាងនគ(ជាំងឺ
ទរកនខ្ៀវ «blue-baby syndrome»)។ ឥទធិពលបងោរជាជាំងឺមហារកីផ្ដលមានស្សកាត នុពលបននីរតសូាមីន
(R2NNO) ពីអាសូ្សតគឺជាផលប េះ ល់សុ្សខ្ភាពមនុស្សេយ ងធងន់ធងរមួយ។ ការបាំភាយអាម ូញាក់អាចនកើត
នចញពីគាំនរស្សាំណល់ជីស្សរោីងគ ឬពីដីនរកាយដក់ជីស្សរោីងគភាល មៗ។ អាម ូញាក់ក៏អាចបាំភាយនដយការដក់
ជីអ ុយនរ  នលើដីផ្ដលមាននប ហាស់្សខ្ពស់្សនរកាមលកខណខ្ណឌ នៅត ស្សងួតផងផ្ដរ។ 
 ផូស្សវ័រ (P) រតូវបានផតល់នអាយរកុខណជាតិកនុងទាំរង់អីុយ ុងផូសាវ ត។ ពួកវាមិនមានបាំលាស់្សទីកនុងដីនឡើយ
នដយរតូវបានស្ស្សបូជាប់ភាគលអិតដីឥដឋយ ងមាាំ នហើយមានរបតិកមមជាមួយបផទបនផ្ដក អាលុយមីញ ូ ម ម ង់
កាផ្ណស្សអុកសីុ្សត និងអីុរដុកសីុ្សត។ ផូសាវ តផ្ដលដក់នហើយមិនរតូវបានស្ស្សបូយកនដយរកុខណជាតិស្សថិតនៅ
កនុងដីរតូវបាននរចាេះនចញពីដីចាំការនដយការហូរនរចាេះ។ បរមិាណផូសាវ តនិងអាសូ្សតនរចើននលើស្សកាំរតិកនុង
ទឹកនិងនលើដី ាំនអាយនកើតមានដាំនណើ ការមួយន ម្ េះថាការផទុេះនឡើងបនសាោយផ្ដលវានធវើនអាយនកើតមាន
សាោយដុេះយ ងនរចើនកនុងទឹក។ នៅនពលផ្ដលសាោយនិងបណណ័ ងោជាតិកប់ ពួកបាក់នតរបីាំផ្បកធាតុ
សារ ងគកាយទាំងននេះនកើននឡើងយ ងរហ័ស្ស នហើយនរបើរបាស់្សអុកសីុ្សផ្ស្សនផ្ដលរលាយកនុងទឹក។ រតីនិង
ភាវៈមានជីវតិកនុងទឹកយ ងនរចើនមិនអាចរស់្សោនមានជីវតិបាននដយសារបរមិាណ អុកសីុ្សផ្ស្សនរលាយកនុង
ទឹកថយចុេះ។ ការផទុេះនឡើងបនសាោយ បងោរបញ្ហា ធងន់ធងរដល់របព័នធនអកូឡូសីុ្ស និងស្សងគមមនុស្សេ។ 
 អីុយ ុងប ូោស្សយូម (K) ផ្ដលមានបនទុកវជិជមានអាចរតូវបានស្ស្សូបយកនដយដី នហើយអាចខាំជាប់
ជាមួយភាគលអិតបនដីឥដឋ។ នទេះបីជាយ ងននេះកតី ប ូោស្សយូមផ្ដលមិនរតូវបានស្សូ្សបយកនដយរកុខណជាតិអាច
រជាបនចញឬហូរនរចាេះ។ ការបាត់បង់ចាំបងបនប ូោស្សយូមនកើតនឡើងនៅនពលផ្ដលរបូធាតុននេះរតូវបាននរចាេះ
នចញកនុងទាំរង់ជាជីទឹកពីចាំការ និងកសិ្សដឋ នចិញ្ច ឹមស្សតវ។ ប ូោស្សយូមកនុងទឹកមិនបងោរផលប េះ ល់អារកក់
ដល់សុ្សខ្ភាពនទ ប ុផ្នតអាចចងអុលបកា ញពីវតតមានបនការនរបើរបាស់្សជីនលើស្សកាំរតិ ឬស្សាំណល់ោវរបស់្សស្សតវ។ 
វាមិនផ្មនជាកោត ចាំបងបនដាំនណើ រការផទុេះបនសាោយកនុងទឹកនទ។ 
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៤.២. ការសរ ើរ េ់ជីគ្នម លតុលយភាព 
ជីអាសូ្សតជាធមមោផតល់របសិ្សទធភាពទន់ចិតតនរកាយដក់ដូចជា រកុខណជាតិដុេះលូតលាស់្សរងឹមាាំជាងមុន

នដយស្សលឹកមានពណ៌បបតងចាស់្ស។ នទេះបីដូនចនេះកតី ការនរបើរបាស់្សជីអាសូ្សតនរចើននពកស្សាំោប់ពួកបផ្នលអាចនធវើ
នអាយបផ្នលដុេះនសាម ករទបុរទុល នតម ចបរងដុេះនរចើន នហើយជួបរបទេះបញ្ហា កោត ចបរងនរចើនផ្ដល ាំនអាយ
បាត់បង់ទិននផលនិងបនថយគុណភាពរកាទុកនរកាយរបមូលផល។ អាសូ្សតផ្ដលមិនរតូវបានស្ស្សូបយក
នដយដាំណាាំ ភាគនរចើនរតវូបានបាត់បង់នៅកនុងបរសិាថ ន។ 

កសិ្សករផ្ដលរ ាំពឹងចង់បានរបសិ្សទធភាពជាក់ផ្ស្សតងនហើយរហ័ស្សន េះបានផតល់ជីអាសូ្សតយ ងនរចើន
នអាយដាំណាាំ (ឧ.ជីអ ុយនរ  ) ផ្ដលអាចរកទិញបានកនុងតាំបលស្សមរមយ។ នទេះបីជាយ ងណាក៏នដយ ទិននផល
បផ្នលខ្ពស់្សក៏រតូវការបរមិាណនរចើនបនជីផូស្សវ័រ និងប ូោស្សយូមពីកនុងដីផងផ្ដរ។ ដូនចនេះទិននផលនកើននឡើងនដយ
ការនរបើរបាស់្សជីអាសូ្សតផ្តមួយមុខ្នឹងនធវើនអាយសារធាតុចិញ្ច ឹមរកុខណជាតិដបទនទៀតនៅកនុងដីធាល ក់ចុេះ។ 

ការស្សាវរជាវបានបកា ញថារបសិ្សទធភាពអាសូ្សតធាល ក់ចុេះកាលណាគ្នម នការផតល់ផូស្សវ័រនិងប ូោស្សយូម 
។ ការនរបើជីមានតុលយភាពនដយផតល់បរមិាណអាសូ្សត ផូស្សវ័រ និងប ូោស្សយូមរគប់រគ្នន់នដើមបបីាំនពញតាំរវូការ
រកុខណជាតិនិងទទួលបានទិននផលរ ាំពឹងទុកគឺមានសារៈស្សាំខន់ណាស់្សស្សាំោប់ការការដាំដុេះបផ្នលផ្ដលមាន  
សុ្សវតថិភាព។ 
៤.៣. ការ្តលស់ារធាតចុញិ្ច ឹមមិលរគ រ់គ្នល ់
 ការដាំដុេះដាំណាាំជាបនតប ទ ប់ នហើយនិងការដកនចញនូវសារធាតុចិញ្ច ឹមពីកនុងដីឥតឈប់ឈរ នដយ
មិនមានការបាំនពញបផ្នថមនអាយវញិនអាយបានរគប់រគ្នន់ បងោរនអាយមានការធាល ក់ចុេះជីជាតិដីស្សនេមឹៗ 
នហើយនធវើនអាយដីបាត់បង់គុណភាពនិងប ទ ប់មកកាល យជាវាលរនហាសាថ ន។ វដតសារធាតុស្សរោីងគមិនរគប់
រគ្នន់នឡើយនរ េះមា ស្សជីវៈផ្ដល  ផលិតនលើដីខូ្ចគុណភាពមានសារធាតុចិញ្ច ឹមស្សាំខន់ៗតិចតូចបាំផុត។ 
ការផ្កលមអអបបរមានិងការផតល់នូវសារធាតុចិញ្ច ឹមនអាយបានរគប់រគ្នន់មានសារៈរបនយជន៍ នធវើនអាយដី
មានគុណភាពនឡើងវញិនហើយមាននិរនតរភាព។ 
៤.៤. ការរគ រ់គងជីជាតែិីេំរា ក់ារដែំុ៉ោះ ន្លលន្ែលមាលេុវតថភិាព 

៤.៤.១. ន្លថមសារធាតុចញិ្ច ឹមសៅសអាយែីសែើមបី ំសព ការ ត ់ង ់

ក្. ការសរ ើរ េជ់ីេររីាងគលិងេេររីាងគរួម ញ្ចូ លគ្នន សែើមបី សងកើលជីជាតិែ ី

ជីអស្សរោីងគផតល់នូវតាំបលសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដលអាចស្សូ្សបបានភាល មៗខ្ពស់្សនដើមបបីនងោើនផលិតភាពកនុង 
រយៈនពលខ្លី រឯីជីស្សរោីងគជួយបនងោើនសារធាតុស្សរោីងគកនុងដី បនងោើនទាំរង់ដី និងស្សមតថភាពរកានប ហាស់្សដី
នដើមបរីទរទង់ជីជាតិដីកនុងរយៈនពលផ្វង។ការនរបើរបាស់្សជីមានតុលយភាពនដយបញ្ចូ លគ្នន រវាងរបភពស្សរោីងគ 
និងអស្សរោីងគអាចបនងោើននិរនតរភាពនិងលទធភាពចាំនណញបនផលិតកមមដាំណាាំ។ ការនរបើរបាស់្សជីអស្សរោីងគកនុង
រយៈនពលយូរអាចនធវើនអាយដីនឡើងជាតិអាសីុ្សត។ ចាំផ្ណកឯការនរបើរបាស់្សជីស្សរោីងគជាក់លាក់ណាមួយកនុង
រយៈនពលយូរអាចបនងោើននប ហាស់្សដីនៅរកភាពអាល់កាឡាាំង។ ការនរបើជីមានតុលយភាពរវាងជីស្សរោីងគ និង
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អស្សរោីងគមានសារៈរបនយជន៍កនុងការជួយរទរទង់លកខណខ្ណឌ ដីនអាយនៅផ្តលអរបនស្សើរ នហើយនធវើនអាយការ
ផតល់សារធាតុចិញ្ច ឹមមានរបសិ្សទធភាពជាងមុន។ ស្សមាមារត 1:1 ឬ 1:3 រវាងជីស្សរោីងគ និងអស្សរោីងគជាកាំរតិ
ផ្ណ ាំទូនៅស្សាំោប់កសិ្សករផ្ផអកនលើតាំរវូការអាសូ្សតជាមូលដឋ ន ។ 
  ខ្. ជីោយ ញ្ចូ លគ្នន សែើមបី ំសព តំរូវការេមាមារតស្េ ូយក្សារធាតុចិញ្ច មឹចំ ងៗចំសពា៉ោះរុក្ខជាត ិ 

ការនរបើរបាស់្សជីមានតុលយភាពក៏គួរពិចារណាផងផ្ដរនៅនលើស្សមាមារត NPK ។ ជីស្សរោីងគជានរចើនអាចមាន
កាំរតិ N P ឬ K ខ្ពស់្សឬទប។ ការនរបើរបាស់្សជីស្សរោីងគនដយផ្ផអកនលើតាំរវូការអាសូ្សតអាចនធវើនអាយមានការ
បងគរសារធាតុប ូោស្សយូមនិងផូស្សវ័រ។ នទេះបីជាយ ងននេះកតី ជីស្សមាស្សអស្សរោីងគនដយមានស្សមាមារត NPK 
នស្សមើគ្នន ដូចជាជី 15-15-15 ឬ 20-20-20 ជួនកាលជារបភពជីអស្សរោីងគផ្តមួយគត់ផ្ដលស្សមស្ស្សបស្សាំោប់
របនទស្សជានរចើន។ ចាំន េះរកុខណជាតិភាគនរចើនបាំផុត ការស្សូ្សបយកPគឺស្សថិតកនុងកាំរតិរតឹមផ្ត 1/5-1/10 ផ្ត
ប ុនណាណ េះបនការស្សូ្សបយក N ឬ K ។ ឧទហរណ៍ដូចបកា ញកនុងរកាហវិកទី1 ការស្សូ្សបយកសារធាតុចិញ្ច ឹម
ស្សរបុបន NPK នដយដាំណាាំនប ងនបា េះគឺ 9.5-1.2-13.5g/1នដើម រយៈនពល 120បថងនរកាយស្ស្សូង។ នបើស្សាំរលួ
ស្សមាមារតស្ស្សបូយករបស់្សនប ងនបា េះគឺនស្សមើនឹង N:P:K=1:13:1.42។ ទិននន័យននេះបកា ញថាដាំណាាំនប ងនបា េះ
មានតាំរវូការប ូោស្សយូមខ្ពស់្សជាងនគនបើនរបៀបនធៀបនឹងដាំណាាំបផ្នលនផេងនទៀត។ ការនរបើរបាស់្សជីស្សរោីងគនិង   
អស្សរោីងគបនតប ទ ប់នដយមិនមានតុលយភាពឬស្សមាមារតនស្សមើគ្នន បន NPK អាចបងគរសារធាតុចិញ្ច ឹមជាក់
លាក់ណាមួយកនុងដី។ នគបានផ្ណ ាំនអាយកសិ្សករនរបើរបាស់្សជីនអាយបានរបនស្សើរជាងមុននដយលាយជី
ស្សរោីងគ 3-4មុខ្ បញ្ចូ លគ្នន នដើមបីបនងោើតស្សមាមារតផ្ដលចង់បានផ្ដលស្សមស្ស្សបនឹងរបនភទដាំណាាំដាំដុេះ
ន េះ។ កសិ្សករគួរផ្តលាយជី  អស្សរោីងគនផេងៗបញ្ចូ លគ្នន ផ្ដរនៅដាំណាក់កាលលូតលាស់្សនដើមបបីាំនពញតាំរវូ
ការរកុខណជាតិ និងកាត់បនថយការបងគរ    សារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដលអាចរជាបចូលកនុងដី។ 

៤.៤.២.  សងកើលរ េិទធភាពក្នុងការសរ ើរ េ់សារធាតុចញិ្ច ឹម 

ក្. ដក្់ជោីមែោំក្ក់ាលលូតោេ់ផ្លែំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះ  
 រគប់ដាំណាាំទាំងអស់្សមានផ្បបបទបនការបងគរ ឬបនងោើតសារធាតុស្សងួតក៏ដូចជាផ្បបបទបនការស្សូ្សប
យកសារធាតុចិញ្ច ឹមនដយផ្ឡកៗពីគ្នន ។ ការកាំណត់នពលនវលានិងបរមិាណជីផ្ដលរតូវដក់នអាយស្សម
ស្ស្សបនឹងដាំណាក់កាលលូតលាស់្សរបស់្សដាំណាាំគឺមានសារៈស្សាំខន់ណាស់្ស នដើមបបីនងោើនរបសិ្សទធភាពជី។  
រកាហវិកទី1បកា ញពីដាំណាក់កាលស្ស្សូបយកសារធាតុចិញ្ច ឹមបននប ងនបា េះ។តាំរវូការNស្សថិតនៅកាំរតិមធយមកនុង
ដាំណាក់កាលលូតលាស់្សរហូតដល់ដក់ផ្ផល។ ផូស្សវ័រមាន  សារៈរបនយជន៍នធវើនអាយការលូតលាស់្សនិងការ
ដក់ផ្ផលរងឹមាាំនិងមានសុ្សខ្ភាពលអ។ ប ូោស្សយូមរតវូការស្សាំោប់ការដក់និងពរងីកផ្ផល។ ដាំណាក់កាលលូត
លាស់្សស្សាំខន់ៗផ្ដលរតូវការស្សូ្សបយកសារធាតុចិញ្ច ឹមរមួមាន ការបណតុ េះកូនផ្ដលជាដាំណាក់កាលស្សូ្សប
យកសារធាតុចិញ្ច ឹមអតិបរមា និងដាំណាក់កាលចាប់នផតើមផ្ផលជានពលផ្ដលកាំរតិបងគរ K នកើតនឡើងជាអតិបរ
មា។ទាំងជីស្សរោីងគនិងអស្សរោីងគរតវូបាននរបើរបាស់្សជាជីរទប់បាតមុននពលស្សទងូ នហើយជី  អស្សរោីងគរតូវបាន
នរបើរបាស់្សជាជីបាំប នដក់ផ្កបរគល់នៅនពល 20 40 60 85 105 បថង នរកាយស្សទងូ។ អាំឡុងដាំណាក់កាលដក់
និងពរងីកផ្ផល ជីបាំប នគួរផ្តដក់នអាយបានញឹកញាប់។  
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ការហូរនរចាេះអាសូ្សតអាស្ស័្សយនលើរបនភទជីផ្ដលនរបើ របាយទឹកនភលៀង ការនស្សាចស្ស្សព របនភទដី 

និងអាកបបកិរយិស្ស្សូបយកNរបស់្សរកុខណជាតិ។ នដើមបរីគប់រគងសារធាតុចិញ្ច ឹមNជាពិនស្សស្សការរជាបនីរោត
នៅកនុងរបព័នធទឹកនរកាមដី នគផ្ណ ាំនអាយបាំផ្បកការដក់ជីNនអាយបាននរចើនដាំណាក់កាលដច់ពីគ្នន   
(មិនផ្មនដក់ផ្តមតងឬពីរដងស្សរបុបរមិាណនរចើនន េះនទ) កនុងមួយរដូវដាំដុេះ។ 

ខ្.  សងកើលរ េិទធភាពោមរយៈ សចចក្សទេដក្់ជែីម ី 
បផ្នលភាគនរចើនបាំផុតរតូវការបរមិាណសារធាតុចិញ្ច ឹមខ្ពស់្សនបើនធៀបនឹងរយៈនពលលូតលាស់្សខ្លីរបស់្ស

វា។ ការរទរទង់ នអាយមានកាំហាប់ NPK កនុងសូ្សលុយស្សយុងដីនៅដាំណាក់កាលកាំពុងនពញលូតលាស់្សគឺ
ស្សាំខន់ណាស់្សស្សាំោប់បនងោើន    ផលិតភាពដាំណាាំ។  AVRDC - មជឈមណឌ លដាំណាាំបផ្នលពិភពនលាកបាន
អភិវឌឍន៍«បនចចកវទិយសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺ(starter solution)» ស្សាំោប់ដាំណាាំបផ្នលមួយចាំនួន៖ បរមិាណដ៏តិច
តួចបនជីអស្សរោីងគផ្ដលមានកាំហាប់ខ្ពស់្សផ្ដលរតវូបាននរៀបចាំជាសូ្សលុយស្សយុងោវរតវូបាននរបើរបាស់្សស្សាំោប់
បាញ់នលើកូននរកាយស្សទូងភាល មៗនិងនរបើរបាស់្សជាជីបាំប នោមដាំណាក់កាលស្សាំោប់នប ងនបា េះ។ សូ្សលុយស្សយុង 
សាត តធឺផតល់នូវសារធាតុចិញ្ច ឹមស្សាំខន់់ៗស្សាំោប់កូននប ងនបា េះមុននពលផ្ដលរបព័នធឫស្សរបស់្សវាលូតលាស់្ស
នពញលកខណណៈ នហើយជួយរកុខណជាតិនអាយទទួលបានសារធាតុចិញ្ច ឹមជាតាំរវូការបឋមនៅដាំណាក់កាលនពញ
លូតលាស់្ស ផ្ដលជាលទធផលនធវើនអាយទទួលបានទិននផលខ្ពស់្ស។ សូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺអាចបនងោើតនដយ
ពរកវជីស្សមាស្សអស្សរោីងគោវ (14%N-28%P2O5-14%K2O) នហើយបាញ់សូ្សលុយស្សយុងជីកាំរតិ 2.4g (240N-
210P-200Kmg) កនុងទឹក 50ml កនុងមួយនដើម (ស្សមមូលនឹង7.2N-6.2P-6K Kg/ha) នរកាយស្សទូងស្សាំោប់ពូជ
នប ងនបា េះឆឺរនីលើរបនភទដីលាយខ្ាច់។ សូ្សលុយស្សយុងគួរនរបើនៅកាំរតិតិចជាង 1%បនស្សមតថភាពរកាទឹក
អតិបរមារបស់្សដី នហើយជាធមមោនឹងរតវូបានស្សូ្សបយកនដយបផទដីផ្កបរឫស្សរកុខណជាតិ។ នទេះបីជាកាំហាប់
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មានកាំរតិខ្ពស់្ស កាំហាប់ន េះនឹងថយចុេះនៅផ្កបរឫស្សរកុខណជាតិនរកាយរបតិកមមជាមួយដី នហើយសូ្សលុយស្សយុង
រកាបាននូវសារធាតុចិញ្ច ឹមខ្ពស់្សនៅកនុងដី។ 

 ការនរបើរបាស់្សសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺជាំរញុការលូតលាស់្សដាំណាក់កាលដាំបូងបានយ ងលអនហើយនិង   
បនងោើនទិននផលបផ្នលរគប់របនភទផ្ដលនយើងបានសាកលបង។មយ ងនទៀតវាក៏ជួយនអាយមានការបាំផ្បកនចញ
នូវសារធាតុចិញ្ច ឹមពីកាំប ុស្សត៍ស្សរោីងគផងផ្ដរ។ របសិ្សទធភាពជាំរញុនលើការលូតលាស់្សដាំបូងរបស់្សរកុខណជាតិនដយ
ការនរបើរបាស់្សសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺគឺផ្ស្សតងនចញដូចតនៅ ការនរបើរបាស់្សសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺកាំរតិ  
7.2N-6.2P-6K Kg/ha អាចជាំនួស្សជីអស្សរោីងគបាន 30-50% និង ក់កណាត លបនបរមិាណជីស្សរោីងគ។ វាក៏
បានកាត់បនថយសារធាតុខ្និជអាសូ្សតនស្សស្សស្សល់កនុងដី ផ្ដលអាចបងោរការបាំពុលបរសិាថ នបានយ ងកយ
នរកាយរបមូលផល។ ការស្សាវរជាវរបស់្សនយើងបានបកា ញថាទិននផលអតិបរមាបនបស្សពនកាត ប នប ងនបា េះឆឺរ ី
នហើយនិងនមទស្សទទួលបាននជាគជ័យនដយការនរបើរបាស់្សជីកាំប ុស្សត៍ស្សរោីងគរទប់បាត ការនរបើសូ្សលុយស្សយុង
សាត តធឺនៅនពលស្សទូង នហើយនិងការនរបើជីបាំប នមួយចាំនួន នពលនរកាយមកនទៀត អាស្ស័្សយោមរបនភទ
ដាំណាាំនិងរដូវ។ ការអនុវតតន៍នូវការនរបើរបាស់្សជីមានតុលយភាពនដយផ្ផអកនលើបនចចកវទិយសូ្សលុយស្សយុងសាត ត
ធឺរមួបញ្ចូ លរបភពសារធាតុចិញ្ច ឹមស្សរោីងគនិងអស្សរោីងគរតូវបាននគរកន ើញថាជួយបនងោើនរបសិ្សទធភាពជី 
បនងោើនរបាក់ចាំនណញដល់កសិ្សករនិងបនថយផលប េះ ល់បរសិាថ ន។ 

៤.៤.៣. កាត ់លថយការ ត ់ងស់ារធាតចុិញ្ច ឹមក្នុងែ ី

 ការកាត់បនថយបរមិាណជីជាវធីិដ៏មានរបសិ្សទធភាពមួយនដើមបីកាត់បនថយការហូនរចាេះជី។ ការនរៀបចាំ
ផ្ផនការដាំដុេះស្សមស្ស្សបជាវធីិមួយនផេងនទៀតនដើមបបីនញ្ជ ៀស្សការខតបង់សារធាតុចិញ្ច ឹម។ ឧទហរណ៍ជី
ស្ស្សស់្សបាំផ្បកធាតុយ ងរហ័ស្សនរកាយដក់ចូលកនុងដីនរកាមលកខណណឌ អាកាស្សធាតុរតូពិច។នហតុដូនចាន ចាាំបាច់ 
រតូវមានដាំណាាំនរតៀមទុកដាំកនុងចាំការនរកាយដក់ជីនៅកនុងដី2-3ស្សបាត ហ៍ នដើមបទុីកនអាយវានរបើរបាស់្សសារ
ធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដលបាំផ្បកនចញពីជីស្ស្សស់្សន េះ។ការនរបើគាំរបដីនលើរងនិងដាំណាាំគាំរបដីកនុងចាំការអាំឡុងរដូវស្សា 
ក៍ជាបនចចកនទស្សអនុវតតន៍ដ៏មានរបសិ្សទធភាពនដើមបនីជៀស្សផុតពីការហូរនរចាេះនិងការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹម
ជាបនណតើ រៗ។ 

៤.៤.៤. ការរគ រ់គងងនលធាលន្ែលមាលស្សា ក់្នុងរ ពល័ធដែំុ៉ោះសអាយ លរ សេើរជាងមលុ 

ក្.  ន្លថមសារធាតុេររីាងគសៅសអាយែ ី 
ការបាំផ្បកសារធាតុស្សរោីងគមាននលបឿននលឿនកនុងដីតាំបន់រតពិូច នហតុននេះនហើយការរកានអាយបាន

នូវសារធាតុស្សរ ី  ោងគរគប់រគ្នន់កនុងដីគឺជាការករដ៏លាំបាក។ មានវធីិជានរចើននដើមបបីនងោើនសារធាតុស្សរោីងគ
កនុងដីដូចជា ការទុកដីនអាយនៅទាំននរ ការដាំដាំណាាំជីស្ស្សស់្ស ការបផ្នថមកាកស្សាំណល់ពីផទេះឬចាំការ ជីកាំប ុស្សត៍
ឬជីស្សរោីងគ រមួជាមួយកាកស្សាំណល់   រកុខណជាតិជានដើម។ វធីិសាស្រស្សតទាំងអស់្សននេះជាវធីិសាស្រស្សតផ្ដលបានរក
ន ើញថាអាចជួយបនងោើនបរមិាណសារធាតុស្សរោីងគកនុងដី។ នៅប ុ ម នឆ្ងន ាំថមីៗននេះ ការនកើននឡើងបនការរពយួ
បារមភពីបរសិាថ ននិងនិរនតរភាពដីបានដស់្សនអាយមានការចាប់អារមមណ៍កនុងការនធវើជីកាំប ុស្សត៍ផ្ដលជាវធីិមួយ
អាចនរបើរបាស់្សកាកស្សាំណល់នឡើងវញិផតល់នៅនអាយដី។ ការស្សាវរជាវនដើមបផីេពវផាយបានអភិវឌឍបនចចក
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វទិយនធវើកាំប ុស្សត៍ផ្ដលមានលកខណណៈវទិយសាស្រស្សតនិងមិនប េះ ល់បរសិាថ ន។ការនធវើកាំប ុស្សត៍អាចរតូវបាននធវើនអាយ
របនស្សើរជាងមុនោមរយៈការស្សរមបស្សរមួលផលនធៀបC/Nនអាយបាន 20-30:1 រកាស្សាំនណើ មនអាយ បាន
កាំរតិ 50-60% នហើយនធវើនអាយខ្យល់នចញចូលបានលអផ្ដលជួយនអាយការលូតលាស់្សអតិសុ្សខុ្មរបាណបាន
នលឿន។ ការនធវើជីកាំប ុស្សត៍បានស្សមស្ស្សបជួយបនងោើនរបសិ្សទធភាពសារធាតុចិញ្ច ឹមកនុងជីកាំប ុស្សត៍ នហើយក៏កាត់
បនថយអរោបាត់បង់អាសូ្សត កនុងដាំនណើ រការនធវើជីកាំប ុស្សត៍ផងផ្ដរ។ 

ខ្. សងនវើែោំ ំងវលិសអាយ លេមស្េ   
ការអនុវតតន៍ដាំណាាំបងវិលស្សមស្ស្សបជួយរទរទង់សារធាតុស្សរោីងគកនុងដីនអាយមាននិរនតរភាព បនងើោន

ស្សមតថភាពនដេះដូរកាចុង (CEC) នហើយបនងោើនស្សមាស្សភាពជីវៈកនុងដីផ្ដលអាចទប់ទល់ការនកើននឡើងបន
ភាន ក់ករបងោរនោគកនុងដី។ នគផ្ណ ាំនអាយនរបើដាំណាាំជីស្ស្សស់្សនៅកនុងរបព័នធដាំដុេះជាពិនស្សស្សរបនភទដាំណាាំ
ផ្ដលអាចចាប់អាសូ្សតពីបរយិកាស្ស។ ពពួកបផ្នលរគសួារសូ្សឡាណានស្សមិនរតូវដាំដុេះនលើដីដផ្ដលៗនដយ
មិនមានការឆ្ងល ស់្សដាំណាាំន េះនទ។ ការទុកដីនអាយនៅទាំននរមានសារៈរបនយជន៍ជួយនអាយជីជាតិដីកនកើត
នឡើងវញិនរកាយពីការដាំដុេះអតិផល។ ការនធវើដាំណាាំបងវិលស្ស្សវូជាមួយបផ្នលដីខ្ពស់្សរតូវរគប់រគងនដយរបងុ
របយ័តនពីនរ េះការដាំដុេះស្សូ្សវអាចបាំផ្ទល ញទាំរង់ដី នហើយមិនបានជួយរទរទង់ការដាំបផ្នលនអាយទទួលបាន
នជាគជ័យន េះនឡើយ។ 
៤.៥. ការេលុវតតលក៍ារសរ ើរ េ់ជីោមក្ំរតិន្ែនេំរំា ក់ារដែំុ៉ោះស ៉េងស ៉េ៉ោះមាលេុវតថភិាព 

ក្. គែនេរោស្េូ យក្/ ត ់ងផ់្លសារធាតចុិញ្ច ឹមសដយែំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះន្្អក្សលើទិលន្លសគ្នលសៅ  
កាំរតិផ្ណ ាំបនការនរបើរបាស់្សជីគឺផ្ផអកនលើលកខណណឌ តាំបន់។ោោងទី1បានបរយិយនូវទិននន័យបនការ

ស្ស្សូបយក ឬបាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមនដយផ្ផលនប ងនបា េះ ផ្ដលបកា ញពីភាពផ្របរបួល ផ្ដលនកើតមានកនុង
ចាំនណាមរបភពទិននន័យនផេងៗគ្នន ។ កាំរតិផ្ណ ាំបនការនរបើរបាស់្សជីស្សមស្ស្សបស្សាំោប់តាំបន់នីមួយៗគួររតូវ
បានកាំណត់នឡើងនដយស្សហការជាមួយសាថ នីយ៍ពិនសាធន៍កនុងតាំបន់ ផ្ដលនៅទីននេះនយើងមានសាថ នីយ៍
ពិនសាធន៍បផ្នលកាលនកាេះ អនកឯកនទស្សរគប់រគងជីជាតិដីនិងកសិ្សករគាំរឬូពីបទពិនសាធន៍នរបើរបាស់្សជីផ្ទទ ល់
ខ្លួនរបស់្សអនកនដើមបកីាំណត់កាំរតិស្សមស្ស្សប។ 

ោោងទី1៖ អរោបា ន់របមាណបនការស្ស្សូប/បាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមបនផ្ផលនប ងនបា េះនដយពឹងផ្ផអកនលើ 
ទិននផលនគ្នលនៅ 

ទិលន្ល     
សគ្នលសៅ 

េរោស្េ ូ/ ត ់ង ់                        
សារធាតចុិញ្ច ឹម (Kg/ha) 

រ េពទលិនលយ័* 

 

(t/ha) N P2O5 K2O   

24 177 46 319 
IFA, លកខណណឌ រតពិច, របភពនផេង 

40-50 100-150 20-40 150-300 
IFA, លកខណណឌ តាំបន់រតជាក់បងគួរ 

40 108 31 164 
AVRDC, នប ងនបា េះផ្កបចន, 2005 
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35 87 30 127 
AVRDC, នប ងនបា េះឆឺរ,ី 2001 

40 132 37 202 

IPNI, ការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមកនុងបផ្នល 
ជាំនរ ើស្ស, 1996-2007 

50 140 65 190 

IPNI, Dr. H. L. S. Tandon. កាំរតិផ្ណ ាំបនការនរបើ
របាស់្សជីស្សាំោប់ដាំណាាំសាកវបបកមម, 2000 

40 110 30 150 
FAO, ជីនិងការនរបើរបាស់្ស, 2000 

*IFA: International Fertilizer Industry Association (ស្សមាគមន៍ឧស្សាហកមមជីអនតរជាតិ) 
IPNI: International Plant Nutrition Institute (វទិយសាថ នសារធាតុចិញ្ច ឹមរកុខណជាតិអនតរជាតិ) 
AVRDC: AVRDC-The World Vegetable Center (មជឈមណឌ លដាំណាាំបផ្នលពិភពនលាក) 

ទិននផលស្សកាត នុពលនគ្នលនៅបនដាំណាាំនប ងនបា េះស្សាំោប់តាំបន់ពិនស្សស្សមួយ គួររតូវបានកាំណត់ោម 
រយៈទិននន័យពីបណាត ឆ្ងន ាំមុនៗ។ បរមិាណបនជីផ្ដលរតូវដក់អាស្ស័្សយនលើជីជាតិដី អរោកនកើតជីនឡើងវញិ 
សារធាតុស្សរោីងគកនុងដី ខ្និជកមម និងការហូរនរចាេះអាសូ្សត។ ការវភិាគដីរតូវបានផ្ណ ាំនអាយនធវើនដើមបី
កាំណត់ NPនិងK ផ្ដលមាន។ បរមិាណផ្ដលរតូវនរបើប ទ ប់មកនទៀតអាចគណ បានអាស្ស័្សយនលើទិននផល
នគ្នលនៅ និងសារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដលនស្សស្សស្សល់ស្សាប់។ នៅនពលរបមូលផលផ្ផលនប ងនបា េះ សារធាតុចិញ្ច ឹម
ផ្ដលស្ស្សបូយកនដយផ្ផលរតូវបានរបមូលនចញពីចាំការ។ ការបា ន់របមាណបនការនរបើរបាស់្សជីនដយស្សម
នហតុផលនិងមានសុ្សវតថិភាពគួរផ្តផ្ផអកនលើការបាត់បង់ឬការដកនចញនូវសារធាតុស្សរោីងគោមរយៈផ្ផល។  
ចូរពិចារណានលើទិននន័យពី IPNI ជាឧទហរណ៍៖ ការស្សូ្សបយកសារធាតុចិញ្ច ឹម NPK ស្សមមូលនៅនឹង 
3.3-0.4-4.2 kg/t បនផ្ផលនប ងនបា េះផ្ដលរតូវបានរបមូលផល។ របសិ្សននបើនយើងបា ន់របមាណថាទិននផល
ស្សកាត នុពលរបស់្សនប ងនបា េះ 40t/ha ដូនចនេះការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមស្សរបុនដើមបទីទួលបានទិននផលនគ្នល
នៅរតូវគណ នដយនធវើផលគុណសារធាតុចិញ្ច ឹមនីមួយៗជាមួយ 40 វាមានន័យថា  
NPK=132-16-168 kg/ha (ោោងទី2, ស្សមមូលនឹង N-P2O5-K2O=132-37-202 kg/ha, ោោងទី1)។ 

ខ្. ការ ំន្ ក្សៅជាតំរូវការសារធាតុចិញ្ច ឹមសដយសមគែុក្សក្ើតជីស ើងវ ិ  

បរមិាណជីផ្ដលរតវូការគួរបាំផ្លងពីការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមជាមួយនឹងនមគុណកនកើតជីនឡើង  
វញិ។ នទេះបីជាយ ងននេះកតី របសិ្សទធភាពស្ស្សបូយកនដយដាំណាាំគឺមានការផ្របរបួលយ ងខល ាំង នហើយស្សថិត
នរកាមឥទធិពលកោត ជានរចើនរមួមាន ទាំរង់ដី នពលនវលានរបើរបាស់្ស និងទីកផ្នលងនរបើក៏ដូចជាការនស្សាចស្ស្សព 
របាយទឹកនភលៀង របនភទដី និងបនចចកនទស្សរគប់រគងនផេងៗ។ នៅតាំបន់រតពិូច អរោកនកើតជីនឡើងវញិជា
ទូនៅមានកាំរតិទប។ របសិ្សននបើនយើងបា ន់របមាណអរោកនកើតជីនឡើងវញិបន NPK=40%-10%-50% 
ដូនចនេះតាំរវូការសារធាតុចិញ្ច ឹមស្សរបុនដើមបទីទួលបាន      ទិននផលនគ្នលនៅ 40t/ha (ទាំងន់ស្ស្សស់្ស) គឺរតូវបាន
ោយនៅកនុងោោងទី2។ 

គ. ការន្ក្តរមូវតំរូវការជីជាក្់ន្េតងសដយសយងសលើលទធ្ លវភិាគែ ី
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តាំរវូការជីជាក់ផ្ស្សតងរតវូបានផ្កតរមូវោមទិស្សនៅចុេះនរកាមនរ េះថាសារធាតុចិញ្ច ឹមមួយចាំនួនអាច
ផតល់នអាយដាំណាាំនដយដីផ្ទទ ល់។ បរមិាណបន NPK ផ្ដលមានស្សាប់នៅកនុងដីអាចបា ន់របមាណនដយការ
វភិាគដី។ បរមិាណបនជីផ្ដលរតវូបផ្នថមគឺនធវើយ ងណានដើមបបីាំនពញចន ល េះបនភាពខុ្ស្សគ្នន រវាងតាំរវូការជី 
NPK ស្សាំោប់ទិននផលនគ្នលនៅ និងបរមិាណ NPK ផ្ដលមានស្សាប់កនុងដី។ ឧទហរណ៍របសិ្សននបើការវភិាគ
ដីបកា ញថាកនុងដីមាន N-100kg P-100kg និង K-100kg មានស្សាប់កនុងដី ន េះនយើងរតូវការបផ្នថមផ្ត 
230N-60P-236K kg/ha ផ្តប ុនណាណ េះផ្ដលស្សមមូលនៅនឹង N:P2O5:K2O=230-138-283 kg/ha។ បរមិាណ
ផ្ដលដក់ននេះរមួទាំងជីស្សរោីងគនិងអស្សរោីងគ។ 

ោោងទី2៖ តាំរវូការ NPនិងK អរោកនកើតជីនឡើងវញិ និងបរមិាណជីរតូវដក់នដើមបទីទួលបានទិននផល 
នគ្នលនៅ 40t/ha បនដាំណាាំនប ងនបា េះ 

សារធាតុចញិ្ច ឹម 

  N P K 

ការបាត់បងស់ារធាតុចញិ្ច ឹម (kg/t ទិន្នផល) 3.3 0.4 4.2 

ការបាត់បងស់ារធាតុចញិ្ច ឹម (kg/ha) 132 16 168 

អត្រាកកកើតជីក ើងវិញ (%) 40 10 50 

បរិមាណត្រតូវការ (kg/ha) 330 160 336 

សារធាតុចញិ្ច ឹមមាន្ត្រសាប់កនុងដី *(kg/ha) 100 100 100 

ជីជាក់ស្តែងស្ដលត្រតូវដាក ់(kg/ha) 230 60 236 

*បា ន់របមាណថាមានសារធាតុចិញ្ច ឹមមានស្សាប់កនុងដី។ បរមិាណជីជាក់ផ្ស្សតងផ្ដលរតូវដក់គួរផ្តផ្កតរមវូ
បញ្ចុ េះបរមិាណនដយផ្ផអកនលើលទធផលវភិាគដី។ 

លទធផលពីការវភិាគដីមិនបកា ញពីតរមូវការជីនដយរតង់ន េះនទ។ ការដក់ចាំណាត់ថាន ក់លទធផល
បនការវភិាគដីថា«ខ្ពស់្ស» «មធយម»និង «ទប» មិនបានបកា ញថាបរមិាណជីរតូវការប ុណាណ នដើមបទីទួលបាន
ទិននផល នកើននឡើងោមតាំរវូការចង់បាន និងចាំនណញនស្សដឋកិចចខ្ពស់្សបាំផុតន េះនទ។ នដើមបបីនងោើតកាំរតិផ្ណ ាំ
បនការនរបើរបាស់្សជីដ៏លអមួយ  លទធផលបនការវភិាគដីរតូវបនេុឬីផ្កតរមូវជាមួយរបតិកមមរបស់្សរកុខណជាតិ។ 
នពលផ្ដល ដីមួយរតូវបាននគចាត់ទុកថាមានជីជាតិ«ខ្ពស់្សខល ាំង»ន េះ តរមវូការជីជាក់ផ្ស្សតងអាចរតូវបានផ្ក
តរមូវចុេះរតឹម 30-40% បនបរមិាណគណ  ឬក៏ដល់  60-70% នពលផ្ដលដីរតូវបាននគដក់ចាំណាត់ថាន ក់
ថាមានជីជាតិ«ខ្ពស់្ស»។ 

ឃ. ការន្ចក្ន្្នក្ផ្លការសរ ើរ េជ់ី-រ េពលងិសពលសវោសរ ើរ េខ់្ុេៗគ្នន   
រកុខណជាតិនប ងនបា េះគួរដក់ជីស្សរោីងគ និង/រ ឺ ជីគីមីនដើមបទីទួលបានទិននផលខ្ពស់្ស។ ជីកាំប ុស្សត៍ និង/ឬ ជី

ស្ស្សស់្សជួយបនងោើនបរមិាណសារធាតុស្សរោីងគកនុងដីផ្ដលបនងោើនស្សមតថភាពរកានប ហាស់្សរបស់្សដី និងស្សមតថ
ភាពរកាសារធាតុចិញ្ច ឹម។ បរមិាណជីផ្ដលបាននលើកនឡើងខងនលើគឺរមួបញ្ចូ លទាំងជីស្សរោីងគនិងអស្សរ ី  
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ោងគ។ 30%បនបរមិាណជីជាក់ផ្ស្សតងគួរផ្តរតូវដក់ជាជីកាំប ុស្សត៍ឬជីស្ស្សស់្សស្សរោីងគ (8-10t/ha) រឯីចាំនួនផ្ដល
នៅស្សល់គួរនរបើជីអស្សរោីងគ 
(N:P2O5:K2O=161-96-199 kg/ha)។ 

ឃ.១. អាេតូ 
30%បនអាសូ្សតអស្សរោីងគគួរដក់ជាជីរទប់បាតមុនស្សទងូ។4%បនអាសូ្សតគួរដក់ជាសូ្សលុយស្សយុងសាត ត 

ធឺភាល មៗនរកាយស្សទូង។ អាសូ្សតផ្ដលនៅស្សល់គួរនរបើជាជីបាំប នកនុងកាំរតិនស្សមើគ្នន 3នលើកនៅអាយុ 36 និង 9  
ស្សបាត ហ៍នរកាយស្សទូង។ 

ឃ.២. ្េូវ័រ 
30%បនផូស្សវ័រគួរនរបើជាជីរទប់បាតមុនស្សទងូ។15%បនផូស្សវ័រគួរនរបើជាសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺនរកាយស្សទូង

នហើយផូស្សវ័រផ្ដលនៅស្សល់គួរនរបើជាជីបាំប នកនុងការបាំប ននលើកទី2 (6 ស្សបាត ហ៍នរកាយស្សទូង)។ 
ឃ.៣.  ៉េូោេយូម 
20%បនប ូោស្សយូមគួរនរបើជាជីរទប់បាតនិង 3%គួរនរបើជាសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺ។ ប ូោស្សយូមផ្ដលនៅ

នស្សស្សស្សល់គួរបាំផ្បកជា3ដាំណាក់កាល ដក់នពលជាមួយគ្នន នឹងការដក់បាំប នអាសូ្សត (ោោងទី3)។ កាំរតិ 
និងនពលនវលាបនការដក់ជីរតូវមានការបចនបផ្នថមនដយគិតនលើទិននផលទប រយៈនពលលូតលាស់្សផ្វង និង
កាំរតិស្ស្សូបយកសារធាតុចិញ្ច ឹមខុ្ស្សៗគ្នន កនុងមួយឯកោទិននផល។ របសិ្សននបើជីពិបាករកបាន កសិ្សករអាច
នរបើជីតិចជាងមុន ប ុផ្នតគួររកាស្សមាមារត NPK និងការផ្ចកផ្ផនកនរបើរបាស់្សដូចបានផ្ណ ាំខងនលើ។ 
ោោងទី3៖ ការផ្ចកផ្ផនកបនការនរបើរបាស់្សជី នពលនវលាដក់ និង វធីិសាស្រស្សតដក់ស្សាំោប់ការដាំដុេះនប ងនបា េះ 

កេលកវលាដាក់ជី  វិីីសា្តែដាក ់ ត្របភេជី កំរិតជី  (kg/ha) 

      N P2O5 K2O 

ត្រាប់បាត (មុន្ដា)ំ ជាជួរ 
ជីតរីរាងគរឺកំប ុតែ ៍ 
c 10t/ha 

 
70 

 
45 

 
85 

ត្រាប់បាត (មុន្ដា)ំ ជាជួរ ជីអតរីរាងគ 50 30 40 

តូលុយតយុងសាែ តីឺ (កំហាប់ខ្ពត់) a ដីស្កែរគល់ ជីអតរីរាងគ 
 
6 

 
14 

 
6 

បំប ន្កលើកទ1ី (3 តបាែ ហ៍កត្រកាយតទូង) b ចំណចុ ជីអតរីរាងគ 
 
35 

 
 -- 

 
50 

បំប ន្កលើកទ2ី (6 តបាែ ហ៍កត្រកាយតទូង) ចំណចុ ជីអតរីរាងគ 
 
35 

 
50 

 
50 

បំប ន្កលើកទ3ី (9 តបាែ ហ៍កត្រកាយតទូង) ចំណចុ ជីអតរីរាងគ 
 
35 

 
 -- 

 
50 

a. សូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺអាចនរៀបចាំនឡើងនដយនរបើជីរលាយផ្ដលមានកនុងតាំបន់នដយមានធាតុ NPK កាំរតិ           
180-240mgN/50ml/1នដើម។ នពលដក់នលើកដាំបូងរតវូនធវើនតស្សតកាំហាប់នដើមបកីាំណត់រកកាំរតិស្សមស្ស្សបស្សាំោប់
ដាំណាាំនប ងនបា េះរបស់្សអនក។ 
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b. ចាំនួនស្សបាត ហ៍នរកាយស្សទូងផ្ដលជានពលនវលាបនការដក់ជីបាំប នអាចផ្ទល ស់្សបតូរអាស្ស័្សយនលើកាលូតលាស់្ស
បនរកុខណជាតិ។ របសិ្សននបើទិននផលផ្ផលខ្ពស់្ស ការដក់ជីបាំប នបផ្នថមរតូវបានផ្ណ ាំនអាយនធវើនរកាយរបមូលផល
នលើកទីមួយ។ 
c. បា ន់របមាណថាជីស្សរោីងគមានផទុក 1.27-0.82-1.55% បនN-P2O-K2O នហើយនិងមាន 55% បនស្សមាស្ស
ធាតុស្សងួត។ 

ង. ការ្តលល់ូវសារធាតចុិញ្ច ឹមរុក្ខជាតិេខំាល់ៗ ែផ្ទសទៀត 

ដាំណាាំនប ងនបា េះមានរ ាំនញាចខ្ពស់្សនៅនឹងភាពខ្វេះឬនលើស្សមា រកូនិងមីរកូធាតុ។ កងវេះប ូោស្សយូមនកើត
នឡើងនៅកផ្នលងជានរចើននដយសារផ្តប ូោស្សយូមគ្នម នតុលយភាពឬមិនរគប់រគ្នន់ផ្ដលនកើតនឡើងកនុងរបនទស្ស
មួយចាំនួនធាំ។ ផ្ផលនប ងនបា េះនលើនដើមខ្វេះប ូោស្សយូមមានលកខណណៈទុាំមិននស្សមើនដយនលចនឡើងចាំណុចនលឿងៗ
នហើយមានសាច់នស្សតើង។កងវេះកាល់ស្សយូមបងោរនអាយមានការរលួយចុងផ្ផលផ្ដលជាធមមោនកើតនឡើងនដយ 
សារកងវេះទឹក។ នៅដាំណាក់កាលដក់ផ្ផល នកាសិ្សកានៅខងចុងផ្ទោ មិនអាចទទួលបានកាល់ស្សយូមរគប់រគ្នន់
នដយសារផ្តការដឹក ាំកាល់ស្សយូមនខ្ាយនៅនអាយផ្ទោ  ផ្ដលបណាត លនអាយមានចាំណុចពណ៌នោន តរលួយ
ស្សងួតនៅផ្ផនកខងនរកាមបនផ្ផលកាំពុងពរងីកទាំហាំ។ កងវេះកាល់ស្សយូមភាគនរចើនបាំផុតនកើតនឡើងនលើដីតាំបន់រតូ
ពិចបាត់បង់កាល់ស្សយូមខល ាំង ដីខ្ាច់ ឬដីអាសីុ្សត។ កាល់ស្សយូមអាចបាំនពញបផ្នថមោម    រយៈការបាញ់ជីនលើ
ស្សលឹកឬការបាចកាំនបារពពួកកាលសីុ្សត។ 

នពលកងវេះមា នញ ស្សយូមនកើតនឡើង ស្សលឹកចាស់្សផ្ផនកខងនរកាមគឺជាផ្ផនកដាំបូងនគផ្ដលរងផលប េះ ល់ 
។ រទនុងស្សលឹកនៅរកាពណ៌នខ្ៀវចាស់្ស រឯីបផទចន ល េះរទនុងផ្របពណ៌នលឿង។ កងវេះមា នញ ស្សយូមទាំនងជានកើត
នឡើងនលើដីខ្ាច់ផ្ដលមានស្សមតថភាពនដេះដូរកាចុងទប ដីផតល់មា នញ ស្សយូមទប ដីអាសីុ្សត និងនៅនពល
ផ្ដលមានកាំរតិវតតមានប ូោស្សយូមខ្ពស់្ស។ ដក់ជីផ្ដលមានមា នញ ស្សយូមឬថមកាំនបារ ដូឡូមីតនៅនអាយដីផ្ដល
ខ្វេះមា នញ ស្សយូម។ 

សាព ន់ធ័រកនុងដីភាគនរចើនបាំផុតរតូវខាំជាប់ជាមួយសារធាតុស្សរោីងគ នហើយរកុខណជាតិមិនអាចនរបើរបាស់្ស
វាបាននឡើយ រហូតដល់នពលផ្ដលវាបាំផ្លងនៅជាទាំរង់ស្ស ុលផ្ទត (SO4

-2) នដយបាក់នតរកីនុងដី។ សាព ន់ធ័រ
មិនមានចល នៅកនុងរកុខណជាតិនឡើយ។ នៅនពលកងវេះធាតុននេះនកើតនឡើងពនលកលូតលាស់្សថមីជាផ្ផនកផ្ដលរង
នរគ្នេះថាន ក់មុននគ។ រកុខណជាតិស្សាំផ្ដងនចញនូវពណ៌បបតងរពផ្លតនលើស្សលឹកខ្ចីៗ។សាព ន់ធ័រអាចមានោមរយៈ   
ជីមានសាព ន់ធ័រឬនមៅសាព ន់ធ័រ។ 

កងវេះផ្ដក ស័្សងោសី្ស ម ង់កាផ្ណស្ស និងប័រ ភាគនរចើននកើតនឡើងនលើដីកាំនបារ។ ដាំណាាំនប ងនបា េះគួរផតល់
សារធាតុចិញ្ច ឹមទាំងននេះបផ្នថមនៅនពលផ្ដលមានការខ្វេះខត។ ផ្ដករតូវបានស្សូ្សបយកនដយរកុខណជាតិកនុង  
ទាំរង់ជាកាចុង Fe+2។ នៅនពលកងវេះផ្ដកនកើតនឡើងស្សលឹកខ្ចីនកើតនោគស្សញ្ហដ បាត់បង់ជាតិពណ៌បបតង។ ភាព
ឆលកពណ៌នលឿងរពផ្លតចាប់នផតើមពីគល់ស្សលឹកនហើយរកីោលដលនឡើងនៅនលើោមបនណាត យរទនុង 
កណាត លបនស្សលឹក និងរកីនៅខងោមបនណាត យផ្វ  នស្សលឹក។ កងវេះផ្ដកជាញឹកញយនកើតនឡើងចាំន េះដីផ្ដល
មាននប ហាស់្សខ្ពស់្ស កាំនបារនស្សរ ីនិងផូស្សវ័រខ្ពស់្ស  នហើយខ្យល់នចញចូលកនុងដីមិនរគប់រគ្នន់។ ចាំន េះកងវេះផ្ដក 
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នគផ្ណ ាំនអាយបាញ់នលើស្សលឹកនូវសូ្សលុយស្សយុងផ្ដក EDTA កាំហាប់ 0.05% ចាំនួន 1 ឬ2នលើកោល់ស្សបាត ហ៍ 
នហើយរតូវរបយ័តនរបផ្យងការបាញ់ននេះនធវើនអាយនខល ចស្សលឹក។ 

នពលមានកងវេះមា នញ ស្សយូមនកើតនឡើង ស្សលឹកខ្ចីនលចនចញលកខណណៈបាត់បង់ជាតិពណ៌កលរ  ភីូលោម
ចន ល េះស្សបស្សផ្វ  នស្សលឹកនដយស្សបស្សផ្វ  ននៅរកាពណ៌បបតងយ ងចាស់្ស។កងវេះសារធាតុននេះធងន់ធងរ ាំនអាយ
នកើតមានជាំងឺឬនោគស្សញ្ហដ ស្សងួតជាលិកាចន ល េះស្សបស្សផ្វ  នស្សលឹក។ រកុខណជាតិអាចជាស្សេះនស្សបើយយ ងឆ្ងប់រហ័ស្ស
នរកាយបាញ់សូ្សលុយស្សយុង ម ង់កាផ្ណស្សស្ស ុលផ្ទត (MnSO4) កាំហាប់ 0.3-0.5% នលើស្សលឹក។ 

នៅនពលកងវេះជាតិស័្សងោសី្សនកើតនឡើង ស្សលឹកខ្ចីផ្របទាំហាំតូចនហើយស្សលក និងកាល យជាពណ៌នលឿងោម
ចន ល េះស្សបស្សផ្វ  ន។ នោគស្សញ្ហដ ស្សងួតជាលិកាោមចន ល េះស្សបស្សផ្វ  ននកើតមានចាំន េះស្សលឹកចាស់្ស និងស្សលឹកលាត
រតដង។ នរបើស័្សងោសី្សស្ស ុលផ្ទត(ZnSO2) 40-80 kg/ha របឺាញ់សូ្សលុយស្សយុងស័្សងោសី្សស្ស ុលផ្ទតកាំហាប់  
0.2-0.3% នលើស្សលឹកោល់ស្សបាត ហ៍នដើមបីពយបាល កងវេះស័្សងោសី្ស។ 

កងវេះប័រប េះ ល់ដល់ការលូតលាស់្សបនចុងពនលក។ ពនលកនដើមនមស្ស្សន នបាក់នហើយកប់។ រកុខណជាតិ
ផ្ដលនកើតមានកងវេះប័រមានោងតូចរញួ ស្សលឹកខូ្ចរទង់រទយនដយមានបផទខូ្ចពណ៌ធាំៗមិននទៀងទត់។ កងវេះ
ប័រអាចបងោរនដយការបាចកាំនបារនរចើននពក។ នរបើជីប័រ (borax) 10kg/ha កនុងមួយឆ្ងន ាំ ឬបាញ់សូ្សលុយស្សយុង
ប័រ 0.1-0.2% នលើស្សលឹក ឬអាសីុ្សតប័ររចិ 3.5ដង កនុងមួយស្សបាត ហ៍។ ការដក់សារធាតុប័រនរចើននពកអាចបងោរ
នោគស្សញ្ហដ ពុលប័របានយ ងកយ។ 

ចាំន េះភាពមិនរបរកតីស្សររីៈរកុខណជាតិដូចជារលួយចុងផ្ទោ  រតវូបាញ់កាល់ស្សយូមកលរ ួ (CaCl2) 0.3-0.5% 
នលើស្សលឹកឬផ្ផលផ្ដលអាចកាត់បនថយនអាយធូរស្សាលនូវនោគស្សញ្ហដ បាន ប ុផ្នតមិនអាចពយបាលវាបានទាំង 
ស្ស្សុងន េះនទ។ ការបនងោើនគុណភាពដី និងការរគប់រគងដាំណាាំនដើមបបីនងោើនស្សកមមភាពឫស្សរបស់្សរកុខណជាតិគឺ
ជាវធិានការចាំបងៗនដើមបនីជៀស្សផុតពីភាពមិនរបរកតីទាំងអស់្សននេះ។ ការនរជើស្សនរ ើស្សពូជបានស្សមស្ស្សបគឺជា
ដាំនណាេះស្សាយមួយនទៀតនដើមបីកាត់បនថយអរោនកើតនឡើងបនភាពមិនរបរកតីទាំងននេះនអាយស្សថិតនៅកាំរតិ
អបបរមា។ 
៤.៦. ចែុំចគួរចង ពំីការសរ ើរ េ់ែីេំរា ក់ារដែំុ៉ោះ ន្លលមាលេុវតថិភាព 

 នរជើស្សនរ ើស្សពូជនប ងនបា េះណាផ្ដលស្សរមបខ្លួនបានលអនៅនឹងលកខណណឌ កនុងតាំបន់របស់្សអនក 
នហើយមានរបសិ្សទធភាពនរបើរបាស់្សសារធាតុចិញ្ច ឹមខ្ពស់្ស។ 

 ការដក់ជីទូនៅរគប់សាថ នភាពដីនដយមិនបានយកចិតតទុកដក់ ាំនអាយមានការនរបើជី
នលើស្សកាំរតិ។ ផទុយមកវញិ រតូវនធវើការនរបើរបាស់្សជីនអាយមានតុលយភាពនដយផ្ផអកនលើការ
គណ ពីការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ច ឹមោមផ្ផល។ 

 សារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដលបាត់បង់ពីដីោមការរបមូលផលផ្ផលគួររតូវបានបាំនពញនអាយវញិពី
របភពជីស្សរោីងគ និងអស្សរោីងគនដើមបីរកាផលិតភាពនិងជីជាតិដី។ 

 បាំផ្បកការដក់ជីបាំប នជា 3-4ដាំណាក់កាល ជាជាងដក់ផ្តមតង។ ការអនុវតតផ្បបននេះជួយ
បនងោើនរបសិ្សទធភាពនរបើរបាស់្សសារធាតុចិញ្ច ឹម និងកាត់បនថយការបាត់បង់។ 
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 រកាការនរបើរបាស់្សជី NPK នដយមានតុលយភាពជាពិនស្សស្សស្សាំោប់ដាំណាាំនប ងនបា េះផ្ដល
ទមទរប ូោស្សយូមនរចើនជាងអាសូ្សត។ 

 នរបើសូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺនដើមបីផលិតកមមនប ងនបា េះផ្ដលមានសុ្សវតថិភាព។ 
 នរបើបរមិាណជីផ្ដលនយើងមាននអាយមានរបសិ្សទធភាពបាំផុតនដើមបទីទួលបានផលចាំនណញ

ជាអតិបរមានិងរកាបានសុ្សវតថិភាពនិងនិរនតរភាពបនរបព័នធផលិតកមមរបស់្សអនក។ 

v. េតវលអិតលិងផ្ម៉េតច៍ផ្រងសលើែំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះ 
េតតេញ្ញញ ែក្មមលងិវធិាលការរគ រ់គង 

 
៥.១. ការក្ែំតេ់តតេញ្ញញ ែក្មមលងិវធិាលការរគ រ់គង 

របនភទស្សតវលអិតនិងបម ត៍ចបរងមួយចាំនួនបាំផ្ទល ញនលើស្សលឹក ពនលកផ្ទោ  និងផ្ផលនប ងនបា េះ កនុងឡុងនពល
ដាំដុេះ។ របនភទកោត ចបរងផ្ដលភាគនរចើនបាំផុតនកើតនលើដាំណាាំនប ងនបា េះមានដងោូវនចាេះផ្ផល (Helicoverpa 
armigera Hubner) ដងោូវហវូងរដឺងោូវទ័ពទូនៅ (common army-worm: Spodoptera litura Fabricius) ដងោូវ
ហវូងផ្ឆថាវស្សោរ (beet army-worm: Spodoptera exigua Hubner) រយុស្ស (Bemisia tabacci Gennadius) 
ដងោូវផ្ផនទីឬដងោូវសីុ្សនញ (liriomyza spp.) និងបម ត៍ពីង ងចាំណុចពីរ (Tetranychus urticae Koch)។ 
នទេះបីជាយ ងននេះកតី រយុស្សនិងដងោូវនចាេះផ្ផលជាស្សតវលអិតចបរងចាំបងចាំន េះតាំបន់ដាំដុេះនប ងនបា េះរតូពិចភាគ
នរចើនបាំផុតនលើពិភពនលាកនដយសារផ្តរយុស្សចាំលងជាំងឺវរីសុ្សរញូស្សលឹក។ចាំផ្ណកឯដងោូវនចាេះផ្ផលបងោរការ
បាំផ្ទល ញធងន់ធងរចាំន េះផ្ផលនដយកាត់បនថយទិននផលនប ងនបា េះផ្ដលអាចចោចរនលើទីផារបាន។ 
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៥.១.១. ែងកូវស ៉ោះន្្ល 

Helicoverpa armigera Hubner 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

ដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះផ្ដលជារបនភទស្សតវលអិតមានបាំលាស់្សទីខ្ពស់្សនហើយជារបនភទបាំផ្ទល ញនលើដាំ 
ណាាំនរចើនរបនភទគឺជាកោត ចបរងមួយផ្ដលមានភាពស្សាំខន់នស្សដឋកិចចចាំន េះដាំណាាំសាកវបបកមមនិងកសិ្សកមម
ជានរចើនរបនភទ។វាបានទទួលឋានៈជាស្សតវលអិតចបរងចាំបងនលើដាំណាាំមួយចាំនួនរមួមាន កបាស្ស ថាន ាំជក់ 
ន ត សូ្សគូម ផ្ទោ ឈូករត័ន ស្សផ្ណត កនស្សៀង ស្សផ្ណត កលូសឺ្សនរអឺាល់ហាវ ហាវ  (Lucerne) និងនរមច (Torre-Villa 
et al. 1996)។ វារតូវបាននគកត់រោថាជាកោត ចបរងមួយបាំផ្ទល ញនលើរបនភទដាំណាាំនិងរកុខណជាតិ 180របនភទ
ផ្ដលស្សថិកនុងរគួសារយ ងតិច 45 (Venette et al. 2003a)។ 

ក្. លក្ខែៈជីវសាស្រេត 

នមចាំណាស់្សគឺជារបនភទនមអាំនៅោរតីខ្លួនធាំផ្ដលមានរបផ្វងសាល បរបផ្ហល 35-40ម.ម (របូទី1)។ 
នមអាំនៅន ម្ លជាធមមោមានពណ៌នលឿងរពផ្លតលាយជាមួយពណ៌របនផេះឬបបតងស្សាលខល ាំង។ នមអាំ 
នៅញីមានពណ៌នោន តរកហម។ សាល បមុខ្របស់្សស្សតវន ម្ លមានពណ៌នលឿងរពផ្លត និងបបតងរ លៗ 
នដយមានឆនូតទទឹងស្ស្សអាប់ពណ៌នោន តស្សាល។ សាល បមុខ្របស់្សស្សតវញីមានពណ៌នោន តរកហមនដយមាន
ឆនូតទទឹងពណ៌នមម នោន តលាយគ្នន ។ សាល បនរកាយមានពណ៌ស្សនដយមានផ្គមពណ៌នោន ត។ ភាគនរចើនបាំផុត
នមអាំនៅញីនកើតមុននហើយបនញ្ចញនហវោ ម ូននភទនដើមបីទក់ទញនមអាំនៅន ម្ ល 2-5បថងនរកាយនកើតនឡើង។ 
ការបនតពូជនកើតនឡើង 1-4បថងនរកាយជួបគ្នន ។ នមអាំនៅញីជាទូនៅរស់្សនៅបានយូរជាងនមអាំនៅន ម្ ល។ 
នៅកនុងមនទីរពិនសាធន៍ អាយុកាលផ្របរបួលពី 1-23បថង ស្សាំោប់ន ម្ ល និង 5-28បថង ស្សាំោប់ញី (Pearso 
1958)។ ោមនស្សៀវនៅ Bhatt and Patel ឆ្ងន ាំ2001 បានកត់រោអាយុជីវតិផ្វងជាងននេះបនតិចគឺរបផ្ហល 51
បថងស្សាំោប់ន ម្ លនិង 54បថង ស្សាំោប់ញី។ 

នមអាំនៅចិញ្ច ឹមជីវតិនដយទឹកដមផ្ទោ  នហើយពងមួយៗោយបាយ ជាធមមោនលើឬផ្កបរស្សលឹក ពនលកផ្ទោ  ឬ
ផ្ផលខ្ចី។ ពួកវាចូលចិតតពងនលើបផទស្សលឹករកុខណជាតិផ្ដលមាននោមរកាស់្ស។ ការពងចាំនួនអតិបរមានកើតនឡើងចាំនពល
នដើមដាំណាក់កាលឬស្សថិតកនុងដាំណាក់កាលនចញផ្ទោ របស់្សរកុខណជាតិជាំរក (King 1994)។ ជាមធយមនមអាំនៅញី
មួយអាចពងបានរបផ្ហល730-1702រគ្នប់ជាអតិបរមាបាន4394រគ្នប់កនុងដាំណាក់កាលពងផ្ដលមានរយៈ
នពល 10-23បថង (King 1994; Fowler and Lakin 2001; CAB 2003)។ ពងមានោងផ្ស្សវ  អងោត់ផចិតរបផ្ហល 
0.5ម.ម ពណ៌ស្សនលឿងនពលទាំលាក់ថមីៗ ផ្តនរកាយមកផ្របពណ៌នោន ត នហើយនពលជិតញាស់្សផ្របពណ៌នមម ។ 
ដាំណាក់កាលពងមានរយៈនពល 4-5បថង អាស្ស័្សយនលើ       សី្សតុណា ភាព។ ពងញាស់្សកនុងរយៈនពល 3បថង នៅ 
25oC ប ុផ្នតនបើសី្សតុណា ភាពនរកាមកាំរតិននេះ ការញាស់្សនឹងអាចពនយដល់ 11បថង (CAB 2003)។ 

នរកាយញាស់្សដងោូវនទើបនកើតមានពណ៌ស្សនលឿងនដយមានកាលពណ៌នមម រនឺោន តរកន   នហើយមាន
ប ល នលចនឡើងយ ងចាស់្សនលើខ្លួន។ ដងោូវនពលធាំនឡើងមានពណ៌ខុ្ស្សៗគ្នន  ពីបបតងស្សាលនៅនោន តឬនមម
នដយមានឆនូតចាំនហៀងខ្លួន (របូទី2) ។ ដងោូវនពញវយ័អាចលូតលាស់្សទាំហាំរហូតដល់របផ្វង 40ម.ម។ 
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ដាំណាក់កាលដងោូវមានរយៈនពលរបផ្ហល 25បថង អាស្ស័្សយនលើសី្សតុណា ភាព រកុខណជាតិជាំរក និងកោត ដបទ
នទៀតមួយចាំនួន។ ដាំណាក់កាលដងោូវរតវូឆលងកាត់វគគតូចៗ 5-7 នទៀតផ្ដលកនុងន េះមាន 6វគគ ស្សាំខន់ជាងនគ
បាំផុត។ នៅចុងដាំណាក់កាលដងោូវរតវូបាននគរបទេះន ើញនៅផ្តនលើផ្ផល ឬនៅផ្តនលើផ្ផនកនផេងនទៀតបន    
រកុខណជាតិ។ របសិ្សននបើដងោូវមានដង់សីុ្សនតខ្ពស់្ស ការសីុ្សដងោូវគ្នន ឯងអាចស្សនងោតន ើញកនុងចាំនណាមដងោូវធាំៗ។ 
ដាំណាក់កាលមុនឌុកនឌឿមានរយៈនពល 1-4បថង នហើយកនុងរយៈនពលននេះ ស្សកមមភាពរបស់្សដងោូវចុេះនខ្ាយ 
(King 1994)។ 

ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿនកើតនឡើងនៅកនុងដីជាំនៅ 2.5-17.5ស្ស.ម។ ជួនកាលដាំណាក់កាលឌុកនឌឿអាច
នកើតនឡើងនលើរកុខណជាតិឬនលើបផទដី (King 1994) នហើយឌុកនឌឿមានពណ៌នោន តរកន   (របូទី3)។ ដាំណាក់កាល
ឌុកនឌឿមានរយៈនពលផ្របរបួលពី 6-33បថង អាស្ស័្សយនលើសី្សតុណា ភាព។ ជាមធយមវាចាំណាយនពលរបផ្ហល
ជា 10បថង-2ស្សបាត ហ៍។ សី្សតុណា ភាពស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការរស់្សនៅចាំន េះឌុកនឌឿគឺ 27oC (Twine 1978)។ នៅ
តាំបន់រតូពិចនគស្សនងោតន ើញការរកាាំង មានតិចតួចឬគ្នម នផ្តមតង (King 1994)។ នទេះបីជាយ ងននេះកតី        
ឌុកនឌឿឆលងចូលការរកាាំងអាស្ស័្សយនលើរយៈពនលឺនិងសី្សតុណា ភាព។ ការរកាាំងនកើតនឡើងនៅនពលផ្ដលដងោូវ
ទទួលពនលឺបាន 11.5-12.5 នមា ង នហើយសី្សតុណា ភាពទប (19-23 oC)រនឺៅនពលផ្ដលដងោូវស្សថិតនរកាមរយៈ
នពលផ្វងបនអាកាស្សធាតុនៅត ស្សងួតខល ាំង (>=35 oC)(King 1994; Zhou et al. 2000; Shimizu and Fujisaki 
2002; CAB 2003)។ នរកាមលកខណណឌ សិ្សកាកនុងមនទីរពិនសាធន៍ សី្សតុណា ភាពខ្ពស់្ស  
(>=37 oC)  បងោរនអាយមានដាំនណកឌុកនឌឿ(Nibouche 1998)។ 

ខ្. សរាគេញ្ញញ  ផំ្លល   

ដងោូវនទើបញាស់្សសីុ្សនលើបផទស្សលឹកឬពនលកផ្ទោ ។ នទេះបីជាយ ងននេះក៏នដយ ដងោូវធាំៗចូលចិតតសីុ្សនលើផ្ផនក
បនតពូជដូចជា ពនលកផ្ទោ  ផ្ទោ  និងផ្ផលខ្ចី។ ដងោូវបនងោើតជារនធនៅនលើផ្ផនកទាំងននេះ នហើយសីុ្សរងូកាលនៅកនុង   
(របូទី4)។ រនធមានោងមូល (របូទី5) នហើយជាញឹកញយហ ុ៊ុំព័ទធនដយកាកស្សាំណល់របស់្សវា។ វគគនរកាយមក
នទៀតដងោូវសីុ្សផ្ផនកខងកនុងផ្ផលនរចើនបាំផុត នធវើនអាយផ្ផលរបនហាងកនុង។ ផ្ផលផ្ដលរងការបាំផ្ទល ញនដយផ្ផនក   
ផ្របខូ្ចរទង់រទយ។ 
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របូទី1៖Helicoverpa armigera-នមអាំនៅ 
របូទី2៖Helicoverpa armigera-ដងោូវ 
របូទី3៖Helicoverpa armigera-ឌុកនឌឿ 
របូទី4៖ ការបាំផ្ទល ញបន Helicoverpa armigera នលើផ្ផលខ្ចី 
របូទី5៖ ការបាំផ្ទល ញបន Helicoverpa armigera នលើផ្ផលចាស់្ស 
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គ. វធិាលការរគ រ់គង 
 នជៀស្សវាងដាំនប ងនបា េះផ្កបរឬជាមួយដាំណាាំជាំរកនផេងនទៀត នរ េះនមចាំណាស់្សដងោូវនចាេះផ្ផល

ននេះអាចកយផ្ទល ស់្សទីនៅរកនដើមនប ងនបា េះថមី។ វាហាក់បីដូចជាមានការលាំបាកនជៀស្សផុតពី
សាថ នភាពននេះកនុងរបនទស្សផ្ដលមានដីកមមសិ្សទធិតូចៗ។ ការនរបើរបាាំងរបូសាស្រស្សតស្សមស្ស្សបដូច
ជាស្សាំណាញ់នីឡុងឬដាំដាំណាាំទប់ជុាំវញិចាំការនប ងនបា េះអាចកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីដងោូនចាេះ 
ផ្ផលននេះ។ នទេះជាយ ងននេះកតី វាមិនអាចទប់សាោ ត់ការនរជៀតចូលបនស្សតវលអិតចបរងទាំងននេះ
បានទាំងស្ស្សងុន េះនទនរ េះពួកវាជារបនភទស្សតវពូផ្កនហើរ។ របសិ្សននបើអាចចាំនណញនស្សដឋ
កិចច អនកដាំដុេះអាចបាាំងស្សាំណាញ់នីឡុងរគប់រជងុក៏ដូចជាដាំបូលបនចាំការដាំណាាំ។ វធីិសាស្រស្សត
ននេះស្សមស្ស្សបស្សាំោប់របព័នធផលិតកមមដាំណាាំបផ្នលផ្កបររកុង។  

 នធវើដាំណាាំបងវិល។របសិ្សននបើអនកបនតដាំដុេះនប ងនបា េះនហើយរដូវនរកាយដាំនប ងនបា េះនទៀតឬ
ដាំណាាំជាំរកនផេងនទៀតដូចជាស្សផ្ណត កអងគុយ(peagonpea)ន តកបាស្សជានដើម។ការបាំផ្ទល ញ
នឹងនកើតមានខ្ពស់្សនដយសារផ្តការនលចនឡើងនូវស្សតវលអិតពីឌុកនឌឿផ្ដលស្សាំងាំកនុងដីរចួនៅ
នហើយន េះកាលពីរដូវដាំនលើកមុន។ លកខណណៈផ្បបននេះកាន់ផ្តមានបញ្ហា ធងន់ធងរនៅទីកផ្នលង
ផ្ដលដងោូវនចាេះផ្ផលននេះរកាាំងនៅរដូវរករ។ នធវើដាំណាាំបងវិលនប ងនបា េះជាមួយដាំណាាំធញ្ដជាតិ
មិនផ្មនជាជាំរកស្សតវចបរងននេះ ជាមួយរតកូលរតស្សក់ ឬបផ្នលពពួកបស្សព។ 

 ដាំពូជនប ងនបា េះធន់នឹងដងោូវនចាេះផ្ផលននេះអាចកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីកោត ចបរងននេះ។ នទេះបី 
ជាយ ងននេះកតី ពូជនប ងនបា េះ ណិជជកមមផ្ដលមានភាពធន់កាំរតិចង់បានគឺមិនទន់មាននៅ
នឡើយនទ។ ការផ្ស្សវងរករបភពនស្សននទិចនៅ AVRDC-មជឈមណឌ លបផ្នលពិភពនលាកបាន
បកា ញពីវតតមានបនភាពធន់រទាំនឹងដងោូវនចាេះផ្ផលននេះកាំរតិខ្ពស់្សមានផ្តកនុងរបនភទនប ងនបា េះបរព
ជាពិនស្សស្សរបនភទ L. hirsutum និង  L. pennellii។ កិចចរបឹងផ្របងកនុងការបញ្ចូ លភាពធន់ពី
របនភទនប ងនបា េះបរពមកកនុងនប ងនបា េះស្ស្សុកជាលទធផលទទួលបានភាពធន់នដយនជាគជ័យ 
ប ុផ្នតផទុយមកវញិពូជផ្ដលទទួលបានភាពធន់ទាំងន េះមានផ្ផលតូច (Taleker et al. 2006)។ 

 អ ទ ក់នស្សនហ៍ចាប់ដងោូវនចាេះផ្ផលននេះអាចរតវូបាននរបើរបាស់្សនដើមបីោមដនកាំចាត់ឬបកអ ក់
នមអាំនៅន ម្ ល នៅអាំឡុងនពលបនតពូជ។ 

 ការោមដល៖ អ ទ ក់នស្សនហ៍ផ្ដលដក់នហវោ ម ូនដងោូវនចាេះផ្ផលគឺនដើមបីបនញ្ហឆ តចាប់ស្សតវនមអាំនៅ
ន ម្ ល។ ការដក់អ ទ ក់អាចនរបើនដើមបីពយករណ៍ការនកើននឡើងបនរបជាករកនុងចាំការ។ 

 ការដក្េ់នទ ក្ក់្ំ ត៖់ អ ទ ក់នស្សនហ៍ដក់នហវោ ម ូនដងោូវនចាេះផ្ផលបនញ្ហឆ តអាចនរបើនដើមបីចាប់ស្សតវ
ន ម្ លនអាយបាននរចើនោមផ្ដលអាចនធវើនៅបាននដើមបីកាត់បនថយឳកាស្សបនតពូជជាមួយ
ស្សតវញី និងផតល់ពង មានជីវតិបានកនុងចាំការ។  នទេះបីជាយ ងណាក៏នដយ វធីិសាស្រស្សតននេះ 
របសិ្សទធភាពរបស់្សវាមានកាំរតិចាំន េះស្សតវលអិតរបនភទបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំនរចើនរបនភទដូចជា
ដងោូវនចាេះផ្ផលននេះ(H. armigera)។ របជាកររបស់្សវាផ្តងផ្តខ្ពស់្សនដយសារភាពស្សាំបូរផ្បបបន  
រកុខណជាតិជាំរកនៅកនុងរបព័នធផលិតកមមដាំណាាំនៅតាំបន់រតូពិច។ 
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 ការ ងាអ ក្់ការ លតពូជ៖ នហវោ ម ូនផ្ដលលាយចូលគ្នន នរចើនរបនភទកាំហាប់ខ្ពស់្សរជួឺនកាលធាតុផេាំផ្ត
មួយបននហវោ មូនពហុស្សមាស្សភាគអាចនរបើដក់កនុងចាំការនដើមបីនអាយសាយភាយនពញទី
ន េះ។ កាំហាប់ខ្ពស់្សបននហវោ ម ូនកនុងខ្យល់អាចរបមូលបានស្សតវន ម្ លយ ងនរចើននដយសារ
ផ្តវាមិនអាចកាំណត់ទីោាំងស្សតវញីពិតបាន។បោជ័យកនុងការបនតពូជគឺជាបោជ័យកនុងការ
បនងោើតពងឬផលិតកមមបនពងគ្នម នជីវតិ។ ដូនចនេះអាចកាត់បនថយការនកើននឡើងបនរបជាករស្សតវ 
លអិត។ ដក់នហវោ ម ូនផ្ដលមានកាំហាប់ខ្ពស់្សរបូមនតសាយភាយយឺតកនុងទាំរង់រកឡា 5X10ម. 
មួយកនុងចាំការនធវើនអាយនមអាំនៅន ម្ លថយចុេះយ ងនរចើននដយរតូវបានទក់ទញនៅរក
កលិនស្សតវញីផ្ដលជាផលអវជិជមានបកអ ក់ការបនតពូជបនដងោូវនចាេះផ្ផលននេះ (AVRDC 1988)។ 

 ដាំផ្ទោ បស្សបនរឿង(Tagetes erecta L.) ជាដាំណាាំអ ទ ក់នលើរជុងស្សងខងនហើយស្ស្សបនៅនឹងជួរ
បនដាំណាាំនប ងនបា េះផ្ដលដាំនដយដក់ចន ល េះនប ងនបា េះ 10-15ជួរ ដាំបស្សបនរឿងមួយជួរ។ នធវើ
ផ្បបននេះអាចជួយកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញបនដងោូវនចាេះផ្ផលននេះ(Srinivasan et al. 1994)។ 
នមអាំនៅដងោូវនចាេះផ្ផលននេះចូលចិតតផ្ទោ បស្សបនរឿងនៅនពលនចញផ្ទោ ជាងនប ងនបា េះកនុងការពង។ 
វធីិសាស្រស្សតននេះកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីដងោូវនចាេះផ្ផលននេះនលើដាំណាាំនប ងនបា េះ។ចាាំបាច់រតូវ
ស្សរមបស្សរមួលការដាំដុេះដាំណាាំទាំងពីររបនភទននេះបលយ ងណានអាយវានចញផ្ទោ កនុងនពល
ដាំណាលគ្នន ផ្ដលទក់ទញនមអាំនៅញីបនស្សតវចបរងននេះ។នដយសារដាំណាាំនប ងនបា េះនចញ
ផ្ទោ ជាបនតប ទ ប់កនុងរយៈនពលផ្វងដូចននេះបលលកយ ងណានអាយផ្ទោ បស្សបនរឿងនចញផ្ទោ ផ្ដរ
កនុងអាំឡុងនពលននេះ។ 

 ពួកបា ោ សីុ្សតនលើពងដងោូវ (ឧ. Trichogramma pretiosum Riley) និងពួកបា ោ សីុ្សតនលើដងោូវ 
(ឧ. Campoletis chlorideae Uchida) គួររតូវបានផ្ថរកាឬរពផ្លងកនុងចាំការនប ងនបា េះោម
នពលនវលានទៀងទត់នដើមបោីមដនការនកើននឡើងបនស្សតវលអិតចបរងននេះ។ របសិ្សននបើពួកបា ោ 
សីុ្សតទាំងននេះមានវតតមាននៅកនុងចាំការរតូវនជៀស្សវាងការនរបើរបាស់្សថាន ាំពុលគីមីពហុនគ្នលនៅ
ផ្ដលអាចស្សាំលាប់ស្សរតូវធមមជាតិទាំងននេះ។ 

 ថាន ាំពុលជីវសាស្រស្សតផ្ដលមានលក់ជាលកខណណៈ ណិជជកមមផេាំពីបាក់នតរ ី Bacillus thuringiensis 
(B.t.) វរីសុ្ស Helicoverpa armigera nuclopolyhedrovirus (HaNPV) នហើយនិងនតត  
(Azadirachta indica A. Juss.) អាចនរបើរបឆ្ងាំងនឹងពួកដងោូវនចាេះផ្ផលននេះ។ នទេះបីយ ងននេះកតី 
ការឆ្ងល ស់្សបនការបាញ់ថាន ាំរបូមនត B.t. គួរនធវើនអាយបានស្សមស្ស្សបនដើមបបីនញ្ច ៀស្សការអភិវឌឍភាព
សុាាំ។ ឧ. ថាន ាំ Kurstaki អនុរបនភទ B.t.  អាចឆ្ងល ស់្សជាមួយថាន ាំ aizawai  អនុរបនភទ B.t. ។ 

 ថាន ាំគីមីរតូវបាននគនរបើរបាស់្សយ ងទូលាំទូលាយរបឆ្ងាំងនឹងស្សតវលអិតចបរងននេះោមបណាត
តាំបន់មួយចាំនួននលើពិភពនលាក។ថាន ាំគីមីមានរបសិ្សទធភាពរបឆ្ងាំងដាំណាក់កាលដងោូវដាំបូងគឺ
មុននពលដងោូវចូលនៅកនុងពនលកផ្ទោ ឬផ្ផល។ការបាញ់ថាន ាំគួរនរៀបចាំនអាយបានរហ័ស្សនរកាយ
ស្សនងោតន ើញពងរដឺាំណាក់កាលដងោូវដាំបូង។ នដយសារផ្តការោមដនដាំណាក់កាលដងោូវ
ទាំងននេះរតវូចាំណាយកាំលាាំងពលកមមនរចើន ការបាញ់ថាន ាំអាចអាស្ស័្សយនលើចាំនួនស្សតវចាប់បាន
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ពីអ ទ ក់នស្សនហ៍។ នទេះបីជាយ ងណាក៏នដយ គួរនធវើការឆ្ងល ស់្សថាន ាំនអាយបានរតឹមរតូវ។ នលើស្ស
ពីននេះនៅនទៀត មុននពលទិញថាន ាំយកនៅនរបើរបាស់្សរតូវពិនិតយពីរបសិ្សទធភាពបនថាន ាំគីមីកនុង
តាំបន់និងថានតើថាន ាំន េះបានចុេះបញ្ច ីរការស្សាំោប់ដាំណាាំនប ងនបា េះរចួោល់រនឺៅ។ 

៥.១.២. ែងកូវហវូងទូសៅ 

Spodoptera litura Fabricius 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

ដូចជាដងោូវនចាេះផ្ផល (H. armigera) ផ្ដរ ដងោូវហវងូទូនៅ (S. litura) ននេះគឺជារបនភទស្សតវលអិតបាំផ្ទល ញនលើ
ដាំណាាំនរចើនរបនភទនហើយជារបនភទស្សតវលអិតមានបាំលាស់្សទីខ្ពស់្សនិងជាកោត ចបរងផ្ដលប េះ ល់ដល់នស្សដឋ
កិចចចាំបងចាំន េះដាំណាាំសាកវបបកមមនិងដាំណាាំកសិ្សកមមជានរចើនរបនភទ។ដងោូវជារបនភទស្សតវោរតីចរសីុ្ស
បាំផ្ទល ញយ ងស្សកមមនៅនពលយប់។ នពលបថងដងោូវពួនស្សាំងាំនរកាមដីោមរបនហាងឬសាន មដីនរបេះ កនុងកាំនទចកាំ
ទីរកុខណជាតិកនុងចាំការ។ 

ក្. លក្ខែៈជីវសាស្រេត 

នមអាំនៅបនដងោូវហវងូទូនៅ (H. armigera) ននេះមានទាំហាំ និងពណ៌របហាក់របផ្ហលនៅនឹងស្សតវលអិត
ចបរង S. ornithogalli (រកន ើញនៅអានមរកិកណាត លនិងអានមរកិខងនជើង) និង S. littoralis (រកន ើញនៅ
តាំបន់នមឌីផ្ទោ នន តាំបន់បូ ៌កណាត ល និងអា្ហវិក) (Mochida 1973; IIE 1993; Venette et al. 2003b) ។ 
នទេះបីជាយ ងណាក៏នដយដងោូវហវងូទូនៅននេះគឺជារបនភទបាំផ្ទល ញខល ាំងនលើដាំណាាំនប ងនបា េះកនុងអាសីុ្ស
ទកេិណរតូពិច និងអាសីុ្សអានគនយ៍។ មិនមានការជាន់គ្នន បនរបាយភូមិសាស្រស្សតបនការបាំផ្ទល ញរវាងដងោូវហវូង
ទូនៅ S. litura និងS. ornithogalli ឬ S. littoralis កនុងតាំបន់ទាំងននេះនទ។ នមចាំណាស់្សដងោូវហវងូទូនៅគឺជា
នមអាំនៅោរតីចរខ្លួនធាំ (របូទី6) ផ្ដលមានរបផ្វងសាល បរបផ្ហល 40ម.ម។ នមចាំណាស់្សជាធមមោមានពណ៌
នោន ត សាល បមុខ្មានសាន មឆនូតរកនវមរកវា មជានរចើននលើបផទពណ៌នោន តឬស្សនលឿង។ សាល បនរកាយមានពណ៌
ស្សនដយមានបនទេះពណ៌នោន តោមផ្គម។ កង់ន េះទី8បននមអាំនៅញីមានស្ស្សកាញឹក។ ពងរតវូបានទាំលាក់
ជាកញ្ចុ ាំពី 200-300រគ្នប់ នហើយរគបដណត ប់នដយនោមពណ៌នោន តនចញពីខ្លួននម (របូទី7)។ ដាំណាក់កាល
ពងមានរយៈនពល 3-5បថង។  

នរកាយញាស់្សដងោូវនទើបនកើតមានពណ៌បបតងថាល នដយមានរទងូពណ៌រកន   នហើយស្សថិតនៅជារកមុ 
(របូទី8)។ កូនដងោូវស្សថិតនៅនិងសីុ្សបាំផ្ទល ញជារកមុ។ នទេះបីជាយ ងណាក៏នដយ វាផ្បកនចញពីគ្នន នពលធាំ
នឡើងនដើមបសីុី្សចាំណីនរៀងៗខ្លួន។ ដងោូវនពលធាំនឡើងមានពណ៌បបតង បបតងរពផ្លត ឬពណ៌នមម នដយមាន
ខ្លួនោងសីុ្សឡាាំងនថាល ស្សនដយមានរនធដនងាើមពណ៌នមម ចាស់្ស(របូទី9)។ខ្លួនមានផ្ខ្េបនណាត យនិងទទឹងណណ៌
នលឿងនិងរបនផេះ។ ដងោូវនពញវយ័អាចលូតលាស់្សរហូតដល់របផ្វងរបផ្ហល 35-40ម.ម។ នៅនពលប េះដងោូវ
រញួជាោងអកេរ«C»នដយកាលរកានៅចាំកណាត ល។ ដាំណាក់កាលដងោូវមានរយៈនពលរបផ្ហល 15-30
បថង។ ដាំណាក់កាលដងោូវផ្ចកនចញជា 6វគគនទៀត។ 
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ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿនកើតនឡើងកនុងដី។ ឌុកនឌឿមានពណ៌នោន តរកហមចាាំង។ ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿ
មានរយៈនពលផ្របរបួលពី 1-3ស្សបាត ហ៍។ 

ខ្. សរាគេញ្ញញ  ផំ្លល   

ដងោូវនទើបញាស់្សសីុ្សនលើបផទស្សលឹក នហើយនធវើនអាយស្សលឹកស្សល់ផ្តនរគ្នងឆអឹង។ដងោូវនពញវយ័សីុ្សបាំផ្ទល ញនលើ
ស្សលឹកទាំងមូលបនេល់ទុកផ្តរទនុងធាំៗ។ លកខណណៈកាំរ វាអាចសីុ្សនលើផ្ផលនប ងនបា េះខ្ចីផងផ្ដរ។ នទេះបីជាយ ង
ននេះកតី ដងោូវហវងូទូនៅននេះមិនសីុ្សរងូនៅកនុងផ្ផលដូចដងោូវនចាេះផ្ផលនទ (H. armigera) នទ។ ជួនកាលដងោូវអាចកាត់
បាំផ្ទល ញកូនឬនដើមតូចរតង់គល់ផ្កបរដី។ 

គ. វធិាលការរគ រ់គង 

 ភាគនរចើនបាំផុតបនវធីិសាស្រស្សតរគប់រគងកោត ចបរងគឺស្ស្សនដៀងនៅនឹងការរគប់រគង ដងោូវនចាេះផ្ផល  
(H. armigera)។ លាុងនរបង (Ricinus communis L.) អាចរតវូបានដាំជាដាំណាាំអ ទ ក់ោមបនណាត យរពាំចាំការ
នដើមបីទក់ទញនមអាំនៅញីផ្ដលនឹងពង។ នដយសារពងស្សថិតនៅជាកញ្ចុ ាំ ដូនចនេះកញ្ចុ ាំពងនិងកូនដងោូវអាច
ចាប់បាំផ្ទល ញនចាលនដយបដ។ 

 នហវោ ម ូននភទផ្នដងោូវហវងូទូនៅននេះគឺមានលក់ជាលកខណណៈ ណិជជកមមោមបណាត របនទស្សជានរចើន 
នហើយអាចនរបើនដើមបីោមដននិងកាំចាត់នចាល។ វរីសុ្ស Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus (SlNPV) 
ក៏អាចនរបើជាំនួស្សថាន ាំគីមីផងផ្ដរ។ 

 ថាន ាំគីមីអាចមានរបសិ្សទធភាពខ្ពស់្សនៅនដើមដាំណាក់កាលដងោូវ នៅនពលផ្ដលដងោូវស្សថិតនៅជារកមុ 
នៅនឡើយ។ នធវើការរបឹកាជាមួយភាន ក់ករផេពវផាយកនុងតាំបន់នដើមបទីទួលបានការផ្ណ ាំស្សមស្ស្សបស្សាំោប់
តាំបន់អនក។ 
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របូទី6៖ Spodoptera litura- នមអាំនៅ 
របូទី7៖ Spodoptera litura- ស្សាំណុាំ ពង 
របូទី8៖ Spodoptera litura- កូនដងោូវស្សថិតនៅជារកុម 
របូទី6៖ Spodoptera litura- ដងោូវនពលធាំនឡើង 
 

៥.១.៣. ែងកូវហវូងស ៉េោរា ៉េវេករ ឬផ្ឆថាវេករ (Beet Armyworm) 
Spodoptera exigua Hubner 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

ដូចដងោូវហវូងទូនៅផ្ដរ ដងោូវហវូងនប ោោ វស្សោរ (S. exigua)ជារបនភទស្សតវលអិតបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំនរចើន
របនភទ នហើយជារបនភទស្សតវលអិតោរតីចរផ្ដលសីុ្សបាំផ្ទល ញនលើនប ងនបា េះ រតប់ នមទស្សនបាល ក នមទស្ស និងខ្ទឹម
បាោាំង -ល-។ 

ក្. លក្ខែៈជីវសាស្រេត 

នមចាំណាស់្សដងោូវហវូងនប ោោ វស្សោរននេះជានមអាំនៅមានទាំហាំមធយម មានរបផ្វងសាល បរបផ្ហល 30ម.ម។ 
នមចាំណា ស់្សជាធមមោមានពណ៌នោន ត សាល បមុខ្មានសាន មអ ុចៗពណ៌នោន ត។សាល បនរកាយមានពណ៌របនផេះ 
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នដយមានឆនូតពណ៌នោន តោមផ្គម។ ដាំណាក់កាលនពញវយ័មានរយៈនពលរបផ្ហល10បថង នហើយជាមធយម
នមអាំនៅញីមួយពងបាន របផ្ហល 500-600រគ្នប់។ 

ពងរតូវបានទាំលាក់ជាកញ្ចុ ាំរបមាណ100-150រគ្នប់នហើយរគប់ដណត ប់នដយនោមពណ៌នោន តនចញពី
ខ្លួននមផ្ដលរបហាក់របផ្ហលនៅនឹងដងោូវហវូងទូនៅ (S. litura)ផ្ដរ។ ដាំណាក់កាលពងមានរយៈនពល  
3-5បថង។ 

ដងោូវនពលធាំនឡើងមានពណ៌បបតងនៅផ្ផនកខ្នង នហើយមានពណ៌នលឿងរពផ្លតនៅផ្ផនកន េះ នដយ
មានឆនូតនលឿងរសឺ្សនៅចាំនហៀងខ្លួន (របូទី10)។ ដាំណាក់កាលដងោូវមានរយៈនពលរបមាណ2-3ស្សបាត ហ៍។ 
ដាំណាក់កាលដងោូវផ្ចកនចញជា 5វគគតូចៗនទៀត។ ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿនកើតនឡើងកនុងស្សាំបុកនធវើពីដីនៅកនុង
ដី។ ឌុកនឌឿមានពណ៌នោន តស្សាល។ ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿផ្របរបួលពី 7-11បថង។ 

ខ្. សរាគេញ្ញញ  ផំ្លល   

ដងោូវនធវើនអាយខូ្ចស្សលឹក។ ជួនកាលដងោូវអាចកាត់កូនឬនដើមតូចរតង់គល់ផ្កបរដី។ លកខណណៈករម ដងោូវ
អាចសីុ្សបាំផ្ទល ញនលើផ្ផល សីុ្សរងូនៅកនុងសាច់ផ្ផលនដយបនងោើតបានជារនធមួយឬនរចើន។ 

គ. វធិាលការរគ រ់គង 
របហាក់របផ្ហលនៅនឹងដងោូវហវូងទូនៅ(S. litura)។ 

 
របូទី10៖ Spodoptera exigua-ដងោូវ 
 

៥.១.៤. រុយេ 
Bemisia tabaci Gennadius 

(Hemiptera: Aleyrodidae) 

រយុស្សជាស្សតវលអិតចបរងរកីោលដល ស្សនពញតាំបន់រតពិូច ស្ស ុបរតពិូច និងកនុងផទេះកញ្ច ក់បនតាំបន់
រតជាក់បងគួរ។ រយុស្ស (B. tabaci) ជារបនភទស្សតវលអិតបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំយ ងនរចើនរបនភទ នហើយរតវូបាននគ
កត់ស្សាំគ្នល់ថាបាំផ្ទល ញនលើបផ្នលមួយចាំនួនដូចជានប ងនបា េះ រតប់ និងន តបាោាំង រពមទាំងនលើដាំណាាំចាំការ
និងនតម ។ លកខណខ្ណឌ អាកាស្សធាតុស្សងួតនហើយនៅត ស្សមស្ស្សបស្សាំោប់រយុស្ស ចាំផ្ណកឯលកខណខ្ណឌ នភលៀងធាល ក់
ខល ាំងជួយកាត់បនថយកាំននើនរបជាករស្សតវចបរងននេះបានយ ងនរចើន។ ស្សតវលអិតននេះមានស្សកមមភាពនៅនពល
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បថង នហើយស្សាំងាំពួននលើបផទស្សលឹកនរកាមនៅនពលយប់។ 
ក្. លក្ខែៈជីវសាស្រេត 

រយុស្សនពញវយ័មានខ្លួនទន់មានស្សណាឋ នដូចនមអាំនៅ(របូទី11)។សាល បរបស់្សវា ស្សនដយរកមួននមៅ
ៗ នហើយខ្លួនមានពណ៌នលឿងស្សាល។ សាល បរគបដណត ប់នលើខ្លួនដូចបា តង់។ រយុន ម្ លមានទាំហាំតូចជាង
រយុញីបនតិច។ ស្សតវនពញវយ័អាចរស់្សនៅបានពី 1-3ស្សបាត ហ៍។ 

រយុញីភាគនរចើនបាំផុតទាំលាក់ពងផ្កបរស្សបស្សផ្វ  នបនបផទស្សលឹកនរកាម។ ពួកវាចូលចិតតបផទស្សលឹកផ្ដលមាន
នោមនរចើននដើមបពីងបាននរចើនជាងមុន។ រយុញីមួយអាចពងបានរបផ្ហល 300រគ្នប់កនុងមួយវដតជិវតិរបស់្ស
វា។ ពងមានទាំហាំតូច (របផ្ហល 0.25ម.ម) មានោងដូចផ្ផលសារ ី នហើយស្សថិតនៅបញ្ឈរភាជ ប់នៅនឹងបផទស្សលឹក
នដយសារទងតូចមួយ។ ពងផ្ដលនទើបទាំលាក់ភាល មៗមានពណ៌ស្ស នហើយនរកាយមកផ្របជាពណ៌នោន ត  
(របូទី12)។ ពងតូចៗមិនអាចនមើលន ើញនដយផ្ភនកទនទរបាននឡើយ ទមទរការស្សនងោតនរកាមផ្កវពរងីក
ឬមីរកូស្សោបុ។ ដាំណាក់កាលពងមានរយៈនពលរបផ្ហល 3-5បថង នៅរដូវនៅត  និង3-33បថង នៅរដូវរករ។ 

 
របូទី11៖ Bemisia tabaci-រយុនពញវយ័ 
របូទី12៖ Bemisia tabaci-ពង 

នរកាយញាស់្សកូនកនុងវគគទី1 នធវើចល នលើបផទស្សលឹក ផ្ស្សវងរកចាំណុចស្សមស្សប នដើមបីសីុ្សបាំផ្ទល ញ។ នដយ
នហតុននេះ ជាធមមោនគសាគ ល់វាថាជា «កូនវារ»។ ប ទ ប់មកនទៀត វាចាក់មាត់មជុលរបស់្សវាបញ្ចូ លនដើមបបឺីត
រកុខណរស្សពីស្សបស្សបលូផ្អម។ កូនវគគទី1មានអង់ផ្តន ផ្ភនក និងនជើងនពញនលញ3គូ។ កូនមានោងមូលឬពងរកនពើ
ស្សាំផ្ប តនហើយមានពណ៌នលឿងបបតង។ នជើងនិងអង់ផ្តនស្សវិតផ្លងលូតលាស់្សនៅនពលកូនស្សថិតកនុងវគគទី3 
នហើយចាប់ពីនពលន េះមកវាមិនបាំលាស់្សទីនទរហូតចប់ដាំណាក់កាលកូន។ ដាំណាក់កាលកូនវគគចុងនរកាយ 
ពួកវាមានផ្ភនកពណ៌រកហម    (របូទី13)។ វគគននេះហាក់បីដូចជាដាំណាក់កាលឌុកនឌឿ នទេះបីជាស្សតវលអិត
កនុងលាំដប់ននេះ(Hemiptera)មិនមានដាំណាក់កាលឌុកនឌឿនពញនលញក៏នដយ។ ដាំណាក់កាលជាកូនមាន  
រយៈនពលរបផ្ហល 9-14បថង នៅរដូវនៅត  និង 17-73បថង នៅរដូវរករ។ នមចាំណាស់្សស្សកនចញពីកូនដូចឌុក
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នឌឿនដយនរបេះជាោងអកេរ T នលើឌុកនឌឿនហើយបនេល់នូវស្សាំបកឬស្សាំណកឌុកនឌឿទនទរ។ 
ខ្. សរាគេញ្ញញ  ផំ្លល   

ការ ំផ្លល  សដយផ្លទ ល៖់ ទាំងរយុ និងកូន ជញ្ជ ក់រកុខណរស្សនហើយបនថយកាំលាាំងលូតលាស់្សរបស់្សរកុខណជាតិ។ 
នពលមានការបាំផ្ទល ញធងន់ធងរ ស្សលឹកទាំងឡាយនឹងផ្របពណ៌នលឿងនហើយរជុេះ។ នៅនពលរបជាករស្សតវចបរង
ខ្ពស់្ស ពួកវាបនញ្ចញទឹកដមកនុងបរមិាណដ៏នរចើនផ្ដលជាំរញុដល់ការលូតលាស់្សផេិតចបរងន ម្ េះ ផេតិនមៅ
នមម  (sooty mould) (របូទី 16) នលើបផទស្សលឹកផ្ដលបនថយរបសិ្សទធភាពបនការធវីរស្សមីស្សាំនយគរបស់្សរកុខណជាតិ។ 

ការ ំផ្លល  សដយរ សយល៖ រយុស្ស (B. tabaci) នដើរតួរជាភាន ក់ករចាំលងជាំងឺវរីសុ្សមួយចាំនួនរមួមានជាំងឺវរីសុ្ស
រញួស្សលឹកនលឿងនលើនប ងនបា េះ(TYLCV) ។ រកុខណជាតិនកើតជាំងឺននេះស្សាំផ្ដងនូវការលូតលាស់្សរកិននហើយរតួយដុេះ
រតង់ៗ។ កូនស្សលឹករមូរនឡើងនលើនហើយចូលកនុង និងទាំហាំតូចជាងមុន ស្សវិត រកាស់្សជាងធមមោ នហើយសាច់
ស្សលឹកមានលកខណណៈដូចផ្ស្សបក (របូទី15)។ ស្សលឹកផ្របពណ៌នលឿងោមបនណាត យផ្គម នហើយនកើតនោគស្សញ្ហដ
បាត់បង់ជាតិពណ៌កលរ  ភីូលោមចន ល េះស្សបស្សផ្វ  ន។ ផ្ទោ ស្ស្សន ននហើយធាល ក់ស្សាំយុងចុេះនរកាម ប ទ ប់មកការ
ដក់ផ្ផលថយចុេះឬគ្នម នផ្តមតង។ ផ្ផលរបសិ្សននបើមានគឺមានទាំហាំតូច នហើយមិនអាចលក់ដូរបាន។ កូនទទួល     
វរីសុ្សនៅនពលជញ្ជ ក់ទឹកដមរកុខណជាតិពីនដើមផ្ដលនកើតជាំងឺ TYLCVននេះ។ វរីសុ្សផទុកនៅកនុងស្សតវលអិតចបរងននេះ 
នហើយប ទ ប់មកនទៀតស្សតវចបរងននេះអាចចាំលងជាំងឺនពញមួយជីវតិរបស់្សវា។ វារតូវបាននគបញ្ហជ ក់ថា វរីសុ្ស
អាចរតវូបានចាំលងពីរយុនមនៅកូនជាំ ន់នរកាយ។ 
 រយុស្សរតូវជញ្ច ក់ពីនដើមផ្ដលមានជាំងឺយ ងនហាចណាស់្សរបផ្ហល 15-30 ទី នទើបអាចទទួលបាន
វរីសុ្សចាំលង។ ស្ស្សនដៀងគ្នន ននេះយ ងនហាចណាស់្ស15 ទីបនការជញ្ជ ក់រកុខណរស្សរបស់្សវានលើនដើមនប ងនបា េះផ្ដល
មានសុ្សខ្ភាពលអ នទើបអាចចាំលងជាំងឺនលើនដើមថមីនដយនជាគជ័យបាន។ 
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រូ ទី13៖ Bemisia tabaci-ក្ូលន្េនក្ រកហម 
រូ ទី14៖ ក្ូ លូីផ្ល Bemisia tabaci 

 
រូ ទី15៖ សែើមស ៉េងស ៉េ៉ោះសក្ើតជំងវឺរុីេរួ េលឹក្(TLCV) 
 

គ. វធិាលការរគ រ់គង 
 នរជើស្សនរ ើស្សពូជធន់នឹងជាំងឺ TYLCVផ្ដលមានលក់ជាលកខណណៈ ណិជជកមម។ ឧទហរណ៍ពូជពី

ឥណាឌ ទកេណិដូចជាពូជ Sankranthi ពូជNandi និងពូជVybhav រតូវបាននគោយការណ៍ថាមាន
ភាពធន់រទាំ(Muniyappa et al. 2002)។ ផ្ស្សវងរកពត៌មានពូជធន់ពីភាន ក់ករផេពវផាយកនុងតាំបន់។ 

 នរកាយបញ្ច ប់ការរបមូលផលចុងនរកាយនគរតវូបាំផ្ទល ញនដើមនប ងនបា េះទាំងមាននិងគ្នម នជាំងឺភាល មៗ
នហើយកាំនទចកាកស្សាំណល់ដាំណាាំនចាលនអាយអស់្ស។ 

 រយុស្សគឺជារបនភទស្សតវលអិតបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំនរចើនរបនភទ។ វាមានរកុខណជាតិជាំរកជានរចើនស្សាំោប់
ចិញ្ច ឹមជីវតិនិងរស់្សោនចាប់ពីដាំណាាំដល់នតម ចបរង។ កផ្នលងនរជើស្សនរ ើស្សស្សាំោប់ដាំណាាំនប ងនបា េះឬ  
បណតុ េះកូនគួរផ្តសាអ តនហើយស្សថិតនៅឆ្ងង យពីរកុខណជាតិជាំរកនិងនតម ទាំងអស់្សននេះ។របសិ្សននបើមិន
អាចនជៀស្សរចួរតូវដាំនៅកផ្នលងទាំងន េះ រតូវរគបរងកូនឬថាស្សបណតុ េះកូននដយស្សាំណាញ់នីឡុង
ការ រស្សតវលអិត(រកឡា 50-64 mesh)។ 
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 នរបើអ ទ ក់ស្សអិតពណ៌នលឿងកនុងកផ្នលងបណតុ េះកូនកនុងអរោ1-2អ ទ ក់/50-100ម2 នដើមបីចាប់រយុស្ស។ 
ស្ស្សនដៀងគ្នន ននេះនរបើអ ទ ក់ឬផ្ទទ ាំងស្សអិតពណ៌នលឿង(យ ងតិច10/ហិចោ)កនុងចាំការដាំណាាំនប ងនបា េះ 
ក៏អាចមានរបសិ្សទធភាពផ្ដរ។ 

 នរបើថាន ាំរបូមនតនតត និងអីុមីដកលូរប ីត (imidacloprid) (របសិ្សននបើនគផ្ណ ាំនអាយនរបើនៅតាំបន់អនក)
បាញ់នលើដីឬនលើស្សលឹកនដើមបរីគប់រគងរយុស្សកនុងការបណតុ េះកូននប ងនបា េះ។ 

 ដាំដាំណាាំជារបងខ្ពស់្សៗដូចជា ន ត សូ្សគូម រមីឺនលនដើមបីកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីរយុស្ស។ គាំរប
ដីបាល ស្សទិចចាាំងផ្ទល តឬចាំនបើងអាចជួយកាតបនថយការចុេះទុាំបនរយុស្សនលើដាំណាាំនប ងនបា េះ។ 

 រតូវបាញ់ផ្តថាន ាំពុលរបនភទរជាបផ្ដលបានផ្ណ ាំនអាយនរបើរបាស់្សនដយភាន ក់ករផេពវផាយកនុង
តាំបន់នដើមបីរគប់រគងរយុស្សចាំន េះដាំណាាំមានជាំងឺនិង/ឬគ្នម នជាំងឺនដើមបបីនញ្ច ៀស្សការរកីោលដលបន
ជាំងឺ។ មិនរតូវនរបើរកុមថាន ាំឬរកុមសារធាតុស្សកមមដផ្ដលៗជាប់ជារបចាាំនជៀស្សវាងកុាំនអាយស្សតវលអិត
អភិវឌឍភាពសុាាំនៅនឹងថាន ាំ។ 

៥.១.៥. ែងកូវន្្លទីស ៉េងស ៉េ៉ោះ 

Liriomyza bryoniae Kaltenbach 
(Diptera:Agromyzidae) 

 ដងោូវផ្ផនទីនប ងនបា េះ (L. bryonae) រតូវបាននគដឹងថានកើតមាននៅរបនទស្ស ចិន ឥណាឌ  ជប ុន កូនរ      
បតវា ន់និងនវៀតណាមកនុងទវីបអាសីុ្ស និងនអសីុ្សប និងរបនទស្សម ូរ  កុកូកនុងទវីបអា្ហវិក។ នទេះបីជាយ ងណាក៏
នដយដងោូវ L. sativae Blanchard ដងោូវ L. trifolii  Burgess និងដងោូវ L. huidobrensis Blanchard ក៏អាចបងោ
រការបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំនប ងនបា េះផ្ដរ។ ដងោូវ L. huidobrensis នកើតនឡើងភាគនរចើនបាំផុតនៅតាំបន់ផ្ដលមាន  
រយៈកាំពស់្សខ្ពស់្ស ចាំផ្ណកឯដងោូវ L. sativae នកើតនឡើងនៅតាំបន់ផ្ដលមានរយៈកាំពស់្សទប (Spencer 1989; 
Shepard et al. 1998; Sivapragasam and Syed 1999; Rauf et al. 2000; Andersen et al. 2002; 
Andersen and Tran 2006)។ បណាត រកុខណជាតិជាំរកបនដងោូវ L. huidobrensis និងដងោូវ L. trifolii  នីមួយៗអាច
មាននរចើនជាង 400របនភទ បនរកុខណជាតិផ្ដលស្សថិតកនុងរគួសារចាំនួន 12(Reitz and Trumble 2002)។ ដងោូវ
ផ្ផនទីនប ងនបា េះគឺជារបនភទស្សតវលអិតបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំនរចើនរបនភទ នហើយវារតូវបាននគកត់រោថាជាកោត
ចបរងបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំមួយចាំនួនកនុងរគួសាររកុខណជាតិយ ងនហាចចាំនួន16រគួសារ(Spencer 1990) នទេះបីជា
វាចូលចិតតបាំផ្ទល ញនលើដាំណាាំរគសួាររតស្សក់ក៏នដយ។ដាំណាាំជាំរកស្សាំខន់ៗរមួមាននប ងនបា េះ មីឡុងឬរតស្សក់
ថមផ្ផអម ឳឡឹក រតស្សក់ បស្សពនកាត ប និងសាលាដ។ 

ក្. លក្ខែៈជីវសាស្រេត 

 នមចាំណាស់្សដងោូវផ្ផនទីនប ងនបា េះជារយុខ្លួនតូចពណ៌របនផេះ។ រយុន ម្ លមានទាំហាំតូចជាងរយុញី  
បនតិច។ រយុន ម្ លនកើតនឡើងមុនរយុញី (Parrella 1987) នហើយរយុញីមានស្សកមមភាពជាងន ម្ ល។ បផទ
ខងនលើបនកង់កណាត លរបស់្សរទូងបនស្សតវលអិតននេះ (mesonotum) មានពណ៌នមម ភលឺ។ កង់ទី3បននជើង (femur) 
មានពណ៌នលឿងប ុផ្នតកង់បននជើងបនតប ទ ប់មានពណ៌នោន ត។ ន េះនិងបផទរងឹនលើន េះផ្ផនកខ្នង (tergite) មាន
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ពណ៌នលឿងនៅោមចាំនហៀង។ អាយុរបស់្សរយុញីមានរយៈនពល 3-12បថង (Cheng 1994)។ រយុញីមួយ
កាលអាចពងបានយ ងនរចើនរហូតដល់ 184រគ្នប់ កនុងមួយអាយុជីវតិរបស់្សវា (Lee et al. 1990)។ 

 ពងមានោងដូចស្ស ុត តូច ពណ៌ស្ស នហើយថាល ។ ពងជាធមមោមានោងឬលកខណណៈដូចពងពួករទីប។ ពង
រតូវបាននចាេះបញ្ចូ លោមរយៈបផទស្សលឹកខងនលើនិងខងនរកាម។ពងពរងីកមាឌនរកាយទាំលាក់នដយសារការ
ស្ស្សូបយកសារធាតុោវពី ជាលិការកុខណជាតិ (Parrella 1987)។ ដាំណាក់កាលពងមានរយៈនពល 3-7បថង។ 
 ដងោូវមានោងសីុ្សឡាាំងនដយមានផ្ផនកកាលោងស្សតចួនហើយផ្ផនកគូទោងកាំបុត។ដាំណាក់កាលដងោូវ
ផ្ចកជា4វគគនទៀតផ្ដលសីុ្សបាំផ្ទល ញកនុងជាលិកាស្សលឹក។ ដងោូវវគគទី4នកើតនឡើងចន ល េះនពលផ្របខ្លួនជាឌុកនឌឿនិង
ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿផ្ដលកាំររតូវបាននគស្សនងោតន ើញ (Parrella 1987)។ ដាំណាក់កាលដងោូវមានរយៈ
នពលរបផ្ហល 1-2ស្សបាត ហ៍។ 
 ដងោូវភាគនរចើនបាំផុតនធវើដាំនណើ រនៅរកដីនដើមបីស្សាំងាំកាល យខ្លួនជាឌុកនឌឿពីផ្ផនទីស្សលឹកនដយកាត់
របនហាងជាោងកនលេះរងវង់ផ្ដលជាធមមោស្សថិតនៅឬផ្កបចាំណុចបញ្ច ប់បនគាំនូស្សផ្ផនទីរបស់្សវា។ឌុកនឌឿក៏មាន
ោងដូចស្ស ុតផ្ដរ ពណ៌នលឿងនៅនោន ត។ ដាំណាក់កាលឌុកនឌឿមានរយៈនពល 8-11បថង (Parrella 1987)។ 

ខ្. សរាគេញ្ញញ  ផំ្លល   

 រយុញីបាំផ្ទល ញនកាសិ្សកាបនជាលិកាចន ល េះបផទស្សលឹកនលើនិងនរកាម នរកាមរបូភាពជាក់លាក់មួយនដយ
បនងោើតរបនហាងនលើស្សលឹកោងបាំពង់ឬោងកកា ។ពងរតូវបានបញ្ចូ លោមរបនហាងោងបាំពង់ន េះ។នរកាយ
បនងោើតរបនហាងទាំងន េះរយុញីនឹងរតឡប់មកកាន់របួស្សន េះមតងនទៀតនដើមបីសីុ្សបាំផ្ទល ញនលើមុខ្របួស្សន េះ។ 
នហតុដូនចនេះរបនហាងនលើស្សលឹកក៏អាចចាត់ទុកជារបនហាងសីុ្សបាំផ្ទល ញបានផ្ដរ។ រយុន ម្ លពុាំមានលទធភាព
បនងោើតរបនហាងនដយខ្លួនឯងនទដូនចនេះនហើយវាសីុ្សបាំផ្ទល ញនលើរបនហាងផ្ដលនធវើនឡើងនដយរយុញី។ការនចាេះ
ទាំលុេះស្សលឹកអាចបនថយស្សកមមភាពរស្សមីស្សាំនយគ នហើយអាចស្សាំលាប់រកុខណជាតិនពលនៅតូច (Parrella 1987)។ 

 ដងោូវសីុ្សបាំផ្ទល ញជាលិកាចន ល េះស្សលឹកនហើយបនងោើតជាគាំនូស្សផ្ផនទីមិននទៀងទត់នលើបផទស្សលឹក(របូទី16)។ 
ទាំហាំបនគាំ នូស្សនិងអរោបនការបនងោើតគាំនូស្សនកើននឡើងអាស្ស័្សយនលើដាំណាក់កាលវវិតតន៍របស់្សដងោូវ (Parrella 
1987)។ ឧទហរណ៍ផ្ផនកបនស្សលឹកផ្ដលរតូវបានគូស្សគាំនូស្សនដយដងោូវកនុងវគគចុងនរកាយគឺរបផ្ហល 88% បន
ការបាំផ្ទល ញស្សរបុកនុងដាំណាក់កាលជាដងោូវ (Cheng 1994)។ នពលមានការបាំផ្ទល ញធងន់ធងរ គាំនូស្សផ្ផនទីមួយ
ចាំនួនរតូវបានបនងោើតនឡើងនលើស្សលឹកផ្តមួយ ផ្ដលនឹងកាត់បនថយដាំនណើ ររស្សមីស្សាំនយគយ ងធងន់ធងរក៏ដូចគ្នន នឹង
ការកាត់បនថយទិននផល។ ជួនកាលនដើមទាំងមូលអាចសាល ប់ផ្តមតង។ 
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គ. វធិាលការរគ រ់គង 

 ពណ៌នលឿងគឺជាពណ៌ទក់ទញបាំផុតចាំន េះនមចាំណាស់្សបនស្សតវចបរងអាំបូរ Liriomyza (Parrella 
1987)។ អ ទ ក់ឬបនទេះស្សអិតពណ៌នលឿងអាចបនថយដង់សីុ្សនតរយុដងោូវផ្ផនទី។ អ ទ ក់ក៏អាចនរបើ
របាស់្សនដើមបីោមដនរបជាករនៅកនុងចាំការផងផ្ដរ។ 

 ដងោូវផ្ផនទីមានបា ោ សីុ្សតរបស់្សវាមួយចាំនួន។ ឧទហរណ៍ Gronotoma micromorpha Perkins   
(បា ោ សីុ្សតនលើដងោូវរហូតដល់ឌុកនឌឿ) ស្សតវ Chrysocharis pentheus   
ស្សតវ Walker Neochrysocharis formosa(westwood) និង ស្សតវ Diglyphus isaea Walker (បា ោ សីុ្ស
តនលើដងោូវ) និង Halticoptera circulus Walker និង Opius phaseoli Fischer (បា ោ សីុ្សតនលើឌុកនឌឿ) 
រតូវបាននគដឹងថានកើតមាននៅអាសីុ្សរមួមាន ជប ុន មា នឡសីុ្ស ស្សី្សលកោ រ និងបតវា ន់ (Lee et al. 
1990; Sivapragasam and Syed 1999; Niranjana et al. 2005; Abe 2006)។ ស្សរតូវធមមជាតិ
ជួយរការបជាករដងោូវផ្ផនទីនអាយស្សថិតនរកាមការរគប់រគង។ ថាន ាំគីមីពហុនគ្នលនៅគួររតូវបាន
នជៀស្សវាងនដយសារផ្តថាន ាំទាំងននេះបងោរនរគ្នេះថាន ក់ដល់របព័នធស្សតវបា ោ សីុ្សត។ 

 ការបាត់បង់ទិននផលកនុងដាំណាាំនប ងនបា េះនដយសារផ្តការបាំផ្ទល ញបនដងោូវផ្ផនទីនប ងនបា េះននេះគឺ
មិនអាស្ស័្សយនលើភាពធងន់ធងរបនការបាំផ្ទល ញផ្តឯងន េះនទ ប ុផ្នតវាពឹងផ្ផអកជាចាំបងនលើដាំណាក់កាល
លូតលាស់្សរបស់្សដាំណាាំ។ ឧទហរណ៍ការបាំផ្ទល ញធងន់ធងរ (30គាំនូស្សផ្ផនទី/1ស្សនលឹក) នលើស្សលឹកផ្កបរ
ផ្ទោ នៅដាំណាក់កាលផ្ផលពរងីកទាំហាំបាន ក់កណាត ល បងោរនអាយមានការបាត់បង់ទិននផល 10% 
(Ledieu and Helyer 1985)។ ដាំណាាំនប ងនបា េះនៅដាំណាក់កាលលូតលាស់្សដាំបូងមិនចាាំបាច់នរបើ
របាស់្សថាន ាំពុលអវីនឡើយនដើមបីរគប់រគងការបាំផ្ទល ញពីដងោូវផ្ផនទីននេះ។ 

 ដងោូវផ្ផនទីអាចអភិវឌឍភាពសុាាំយ ងនលឿននៅនឹងថាន ាំគីមី។ ភាពសុាាំថាន ាំរតវូបាននគោយការណ៍ថា
នកើតមានចាំន េះដងោូវរបនភទ L. trifolii (Parrella 1987) ដងោូវL. huidobrensis(Milla and Reitz 
2005) និងដងោូវ L. sativae (Hofsvang et al. 2005)។ រតវូឆ្ងល ស់្សថាន ាំនិងទុករយៈនពលទាំននរមិននរបើ 
ថាន ាំនអាយបានស្សមស្ស្សប។ 

 

 
រូ ទី 16៖ សែើមស ៉េងស ៉េ៉ោះរងការ ំផ្លល  សដយែងកូវន្្លទីសដយ ងាហ  លូវគំលេូន្្លទី 
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៥.១.៦. ផ្ម៉េតព៍ីងពាង 

Tetranychus urticae Kochi; T. cinnabarinus Boisduval; T. evansi Baker&Pritchard 
(Acarina: Tetranychidae) 

បម ត៍ពីង ងរកហមជាស្សតវលអិតចបរងផ្ដលមាននរគ្នេះថាន ក់ស្សាំោប់ដាំណាាំបផ្នលរមួមាន រតប់ នប ងនបា េះ 
ស្សផ្ណត កបាោាំង និងរតស្សក់ នហើយនិងដាំណាាំចាំការដបទនទៀតនៅអាសីុ្សអានគនយ៍ អាសីុ្សទកេិណ អា្ហវិក     
អឺុរ  បុ និងបណាត របនទស្សនៅតាំបន់ផ្ម ឌីផ្ទោ នន។ ស្សាំនណើ មនរបៀបនធៀបទបជាលកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការ
បនងោើនចាំនួនរបជាករស្សតវចបរងននេះ រឯីរបាយទឹកនភលៀងគឺជាកោត អជីវៈស្សាំខន់ផ្តមួយគត់ផ្ដលកាំរតិរបជាករ
បម ត៍ពីង ងននេះ។ 

ក្. លក្ខែៈជីវសាស្រេត 

បម ត៍ T. urticae ជាទូនៅរតូវបាននគសាគ ល់ថាជាបម ត៍ពីង ងរកហម របឺម ត៍ពីង ងផ្ដលមានចាំណុច
ពីរ។ ពួកវាមានទាំហាំតូចយ ងខល ាំងនហើយមានពណ៌ផ្របរបួល(បបតង នលឿងបបតង នោន ត ឬរកហមទឹករកចូ) 
នដយមានចាំនុចស្ស្សគ្នាំពីរនលើខ្លួន។ ពងមានោងមូល ពណ៌ស្ស ឬនលឿងរពផ្លត។ ដាំណាក់កាលពងមាន    
រយៈនពលពី2-4បថង។នរកាយញាស់្សវាឆលងកាត់ដាំណាក់កាលដងោូវនិងដាំណាក់កាលកូនពីរនទៀត (protonymph 
និង deutonymph) មុននពលកាល យជានមចាំណាស់្ស។ មួយវដតជីវតិមានរយៈនពល 1-2ស្សបាត ហ៍។ កនុងមួយឆ្ងន ាំ
មានជាំ ន់មួយចាំនួនជាន់គ្នន ។ នមចាំណាស់្សអាចរស់្សនៅបានរហូតដល់ 3-4ស្សបាែ ហ៍។ 

មម ត៍ T. cinnabarinus រតវូបាននគសាគ ល់ជាទូនៅថាជាបម ត៍ពីង ងល័កខណ។ វាមានលកខណណៈស្ស្សនដៀង
នៅនឹងបម ត៍ពីង ងមានចាំណុចពីរ ប ុផ្នតមានពណ៌រកហម។ 

មម ត៍T. evansiរតូវបាននគសាគ ល់ថាជាបម ត៍ពីង ងរកហមនហើយវាមានលកខណណៈស្ស្សនដៀងនៅនឹងបម ត៍ 
ពីង ងមានចាំណុចពីរ។ វាគឺជារបនភទផ្ដលនកើតនរចើននៅោមបណាត របនទស្សមួយចាំនួនកនុងទវីបអា្ហវិក
នលើដាំណាាំនប ងនបា េះ និងបផ្នលស្សណាត នសូ្សឡាណានស្សនផេងនទៀត។ នៅទវីបអាសីុ្ស វារតូវបាននគោយការណ៍
ថានកើតមាននៅនកាេះបតវា ន់ និងចិនដីនគ្នកមួយចាំនួន។ 

ខ្. សរាគេញ្ញញ  ផំ្លល   

បម ត៍ពីង ងជាធមមោស្ស្សបូយករកុខណរស្សពីស្សលឹកនដយនរបើរបាស់្សទាំរង់មាត់មជុលរបស់្សវា។ លកខណណៈននេះ
បងោរនអាយមានការថយចុេះជាតិពណ៌កលរ  ភីូលកនុងស្សលឹកផ្ដលនធវើនអាយកនកើតសាន មអ ុចរគ្នប់ៗពណ៌នលឿង ឬ
ស្សនលើស្សលឹក (របូទី17)។ នពលមានការបាំផ្ទល ញធងន់ធងរ ស្សលឹកនឹងស្សងួតទាំងស្ស្សុងនហើយធាល ក់ចុេះ។ បម ត៍ក៏ផលិត 
ស្សរបស្សសូ្សរតដូចស្សាំបុកពីង ងនលើបផទស្សលឹកកនុងនពលមានការបាំផ្ទល ញធងន់ធងរផ្ដរ (របូទី18)។ នរកាមលកខណខ្ណឌ
បាំផ្ទល ញធងន់ធងរ នដើមនប ងនបា េះទាំងមូលនឹងហ ុ៊ុំព័ទធនដយស្សាំបុកពីង ង (របូទី 19)។ នរកាមដង់សីុ្សនតរបជាករ
ខ្ពស់្ស បម ត៍នធវើដាំនណើ រនៅកាន់ចុងស្សលឹកឬនដើម នហើយរបមូលផតុាំគ្នន បនងោើតដុាំមា ស់្សដូចបាល់នដយនរបើរកនពញ
សូ្សរតរបស់្សវា (របូទី20) ផ្ដលអាចបក់នបាកោមខ្យល់នៅកាន់ស្សលឹក ឬរកុខណជាតិថមីៗ នរកាមដាំនណើ រការមួយ  
នអាយន ម្ េះថា«ចល បាឡុង»។ 
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របូទី 17៖ ចាំណុចនលឿងៗ និងស្សៗបងោរនដយបម ត៍ពីង ង 

របូទី 18៖ ស្សាំបុកពីង ងនលើស្សលឹកបងោរនដយបម ត៍ពីង ង 
គ. វធិាលការរគ រ់គង  
 នរបដកទ័រសីុ្សបម ត៍ពីង ងមួយចាំនួននកើតមាននៅកនុងរបនទស្សជានរចើន។ ឧទហរណ៍ នរបដកទ័រ 

ស្សតវ Stethorus spp., ស្សតវ Oligota spp., ស្សតវ Anthrocnodax occidentalis Felt, ស្សតវ Feltiella 

minuta Felt ជានដើមរតូវបាននគរបទេះន ើញនៅបតវា ន់ (Ho 2000)។ ការបាញ់ថាន ាំពុលគីមីពហុនគ្នលនៅ
អាចស្សាំលាប់ពួកនរបដកទ័រនហើយ ាំនអាយបម ត៍ពីង ងផទុេះនឡើង ដូនចនេះនគគួរនជៀស្សវាងនរបើរបាស់្សថាន ាំគីមី
របនភទននេះ។ 

 បម ត៍ជានរបដកទ័រដូចជា បម ត៍ Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot និងរបនភទមួយចាំនួនបន
អាំបូរAmblyseius ជាពិនស្សស្សរបនភទ A. womersleyi Schicha និង A. fallacies Garman អាចរតវូបាននរបើ
របាស់្សនដើមបរីគប់រគងបម ត៍ពីង ង។ ពួកវានឹងផតល់របសិ្សទធភាពខ្ពស់្សជាងមុននបើមានរច ស្សមព័នធការ រនិង
ស្សថិតកនុងលកខណខ្ណឌ ស្សាំនណើ មខ្ពស់្ស។ 

 ស្សតវកនទុយពីរពណ៌បបតង (Mallada basalis Walker ន្ិង Chrysoperla carnea Stephens) ក៏ជានរប
ដកទ័រទូនៅផ្ដលកាំចាត់បម ត៍ពីង ងរបកបនដយរបសិ្សទធភាពផ្ដរ។ កូនស្សថិតកនុងវគគទី3បនរបនភទស្សតវ C. 

carnea មួយអាចសីុ្សបម ត៍ពីង ងនពញវយ័បានពី25-30កាលកនុងមួយបថង។ នទេះបីជាយ ងននេះកតី វារតវូការ
អាហារបផ្នថមនដើមបីអាចរស់្សោនកនុងរយៈនពលផ្វង (Hazarika et al. 2001)។ 

 បាញ់ថាន ាំបម ត៍ោមការផ្ណ ាំរបស់្សភាន ក់ករផេពវផាយកនុងតាំបន់។ជាធមមោរកមុថាន ាំមា រកូសីុ្សកលីកឡាក់ 
តូន(macrocyclic lactones ដូចជាពួក avermectins និង milbemycins) ផតល់របសិ្សទធភាពខ្ពស់្ស។ នទេះបីជា
យ ងណាក៏នដយ ការបាញ់ឬនរបើរបាស់្សឥតឈប់ឈរអាចនធវើនអាយពួកបម ត៍មានភាពសុាាំថាន ាំ។ នធវើការឆ្ងល ស់្ស
ថាន ាំផ្ដលនរបើរបាស់្សនអាយបានស្សមស្ស្សបនហើយទុកចន ល េះនពលទាំននរនដយមិនបាញ់ថាន ាំនរកាមការបណ ាំពី
ភាន ក់ករផេពវផាយកនុងតាំបន់។ 
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រូបទី 19៖ សំបុកពីងពាងហ ុ៊ុំព័ទធនដើម បងោរនដយបម ត៍ពីង ង 

 
រូបទី 20៖ ការរបមូលផតុាំបនបម ត៍ពីង ងនលើចុងស្សលឹក 
 
៥.២. វធិាលការចំរុ៉ោះរគ រ់គងក្ោត ចផ្រងសលើែំោសំ ៉េងស ៉េ៉ោះ 

៥.២.១. វធិាលការដែំុ៉ោះ 
 នជៀស្សវាងការនធវើឯកវបបកមមដាំណាាំនប ងនបា េះនហើយអនុវតតន៍ដាំណាាំបងវិល។របសិ្សននបើអនកដាំដាំណាាំ

នប ងនបា េះនហើយនៅរដូវនរកាយៗបនតដាំនប ងនបា េះឬរកុខណជាតិជាំរកនផេងនទៀតដូចជា ន ត កបាស្ស 
ជានដើម ការបាំផ្ទល ញពីដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ (H. armigera) នឹងនកើតមានធងន់ធងរនដយសារឌុកនឌឿ
ផ្ដលស្សាំងាំកនុងដីរចួជានស្ស្សចកាលពីរដូវដាំដុេះមុន។ វាបងោរនរគ្នេះថាន ក់កាន់ផ្តធងន់ធងរនៅកផ្នលងផ្ដល
ដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ (H. armigera) រកាាំងខ្លួននៅរដូវរករ។ ឆ្ងល ស់្សដាំណាាំនប ងនបា េះជាមួយដាំណាាំ
ធញ្ដជាតិ ពពួករតស្សក់ ឬពពួកបផ្នលបស្សព ផ្ដលមិនផ្មនជាដាំណាាំជាំរកស្សតវលអិតចបរងននេះ។ 

 នជៀស្សវាងដាំនប ងនបា េះផ្កបរដាំណាាំជាំរកនផេងនទៀត នរ េះនមអាំនៅដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ     
(H. armigera) អាចកយបាំលាស់្សទីនៅរកនដើមនប ងនបា េះថមី។ 

 រតូវរគប់រគងនតម ចបរងនអាយបានកនុងកផ្នលងបណតុ េះកូនក៏ដូចជាកនុងចាំការនដើមបកីាត់បនថយអរោ
ដាំណាាំជាំរកឆ្ងល ស់្សស្សាំោប់រយុស្ស។ ដីផ្ដលនរជើស្សនរ ើស្សស្សាំោប់ដាំនប ងនបា េះនិងបណតុ េះកូនគួរផ្តជាដី 
សាអ តនហើយស្សថិតនៅឆ្ងង យពីនតម ចបរងផ្ដលនដើរតួជារកុខណជាតិជាំរកស្សាំោប់រយុស្ស និង/ឬ វរីសុ្សបងោរជាំងឺ
រញួស្សលឹក។ 
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 ដាំផ្ទោ បស្សបនរឿង (Tagetes erecta L.) ជាដាំណាាំអ ទ ក់នៅនលើរជងុស្សងខងនហើយស្ស្សបនៅនឹងជួរ
បនដាំណាាំនប ងនបា េះផ្ដលដាំនដយដក់ចន ល េះនប ងនបា េះ 10-15ជួរ ដាំបស្សបនរឿងមួយជួរ នហើយនផ្ទត ត
ការបាញ់ថាន ាំនលើដាំណាាំបស្សបនរឿងអ ទ ក់នដើមបីរគប់រគងដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ  
(H. armigera) (របូទី21)។ 

 ដាំលាុងនរបង (Ricinus communis L.) ជាដាំណាាំអ ទ ក់ោមបនណាត យរពាំចាំការនដើមបីទក់ទញនម
អាំនៅញីបនតពូជបនដងោូវហវងូទូនៅ (S. litura) ។ ពងរតូវបានជាំរេុះជាកញ្ចុ ាំនហើយកញ្ចុ ាំពងនិងកូនដងោូវ
ផ្ដលនៅផតុាំគ្នន នៅនឡើយអាចនបេះនិងបាំផ្ទល ញនចាលនដយបដ។ នធវើការបាញ់ថាន ាំនដយនផ្ទត តការយក
ចិតតទុកដក់នលើដាំណាាំអ ទ ក់លាុងនរបង (របូទី22)។ 

 ដាំដាំណាាំខ្ពស់្សៗោមរពាំចាំការដូចជាន ត សូ្សគូម ឬមីនឡ នដើមបីកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីរយុស្ស។ 
 បាំផ្ទល ញនដើមនប ងនបា េះមាននិងគ្នម នជាំងឺភាល មៗនរកាយរបមូលផលចុងនរកាយរចួនហើយដុតកាំនទច

នចាលកាកស្សាំណល់រកុខណជាតិទាំងអស់្ស។ 

 
របូទី 21៖ ការដាំបស្សបនរឿងជាដាំណាាំអ ទ ក់នដើមបីរគប់រគងដងោូវនចាេះផ្ផល H. armigera 

 
៥.២.២. វធិាលការពូជងនល ់
 នរជើស្សនរ ើស្សពូជធន់នៅនឹងស្សតវលអិតចបរងស្សាំខន់ៗនដយរបឹកាជាមួយភាន ក់ករផេពវផាយឬអនក 
បនចចកនទស្សកនុងតាំបន់។ 
៥.២.៣. វធិាលការសមកាលិច 

 មិនរតូវដាំកូននប ងនបា េះផ្កបរនប ងនបា េះពីមុនឬមានស្សាប់។ របសិ្សននបើចាាំបាច់រតវូដាំកនុងតាំបន់ទាំង
ន េះ រតវូនធវើការរគបរងកូននដយស្សាំណាញ់នីឡុងរកឡា 50-64-mesh នដើមបកុីាំនអាយរយុស្សនរជៀត
ចូលបាន (របូទី23)។ របសិ្សននបើមិនអាចរកបានស្សាំណាញ់រកឡាលអិត អាចនរបើរកឡាធាំជាងននេះ
បនតិចគឺ 30-40-mesh នហើយបាញ់ថាន ាំផេាំពីនតត នលើបផទស្សាំណាញ់។ 

 នរបើរបាាំងរបូសាស្រស្សតស្សមស្ស្សបដូចជាស្សាំណាញ់នីឡុងជុាំវញិចាំការនដើមបីកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីដងោូវ
នចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ (H. armigera) ។ នទេះបីជាយ ងណាក៏នដយ របាាំងមិនអាចទប់ទល់ការនរជៀត
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ចូលរបស់្សស្សតវលអិតបានទាំងស្ស្សុងន េះនទនដយសារផ្តពួកវាជារបនភទស្សតវលអិតពូផ្កនហើរ។ 
របសិ្សននបើអាចចាំនណញនស្សដឋកិចច អនកដាំដុេះអាចបាាំងស្សាំណាញ់នីឡុងរគប់រជងុរពមទាំងរបក់ដាំបូល    
ចាំការផង (របូទី24)។ 

៥.២.៤. វធិាលការឥរយិ ែសាស្រេត 

 នរបើអ ទ ក់ស្សអិតពណ៌នលឿងនដើមបីទក់ទញនិងោមដនរយុស្ស និងរយុដងោូវផ្ផនទី(របូទី25)។ 
 នរបើគាំរបដីបាល ស្សទិចចាាំងផ្ទល តឬចាំនបើងនដើមបីកាត់បនថយការនកើតនឡើងបនរយុស្សនលើនប ងនបា េះ។ 
៥.២.៥. វធិាលការជីវៈសាស្រេត 

 បាញ់ថាន ាំផេាំពីនតត និងអីុមីដកលូរប ីត (imidacloprid) របសិ្សននបើវារតូវបាននគផ្ណ ាំនអាយនរបើរបាស់្ស
នៅតាំបន់ន េះនដយដក់នលើដីឬបាញ់នលើស្សលឹកនដើមបីរគប់រគងរយុស្សកនុងកផ្នលងបណតុ េះកូននប ង
នបា េះ។ 

 នរបើថាន ាំជីវៈសាស្រស្សតផ្ដលមិនោាំងស្សទេះដល់ស្សកមមភាពរបស់្សនរបដកទ័រនិងបា ោ សីុ្សតនលើដងោូវផ្ផនទី
និងបម ត៍ពីង ងកនុងរបព័នធផលិតកមមនប ងនបា េះ។ 

 នរបើថាន ាំជីវៈសាស្រស្សតផ្ដលមានលក់ជាលកខណណៈ ណិជជកមមផេាំពីបាក់នតរ ី Bacillus thuringiensis 
(B.t.); វរីសុ្សដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HaNPV); វរីសុ្ស
ដងោូវហវូងទូនៅ Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus(SeNPV); នតត  (Azadirachta indica 
A.Juss.) របឆ្ងាំងនឹងដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ (H. armigera) ដងោូវហវងូទូនៅ (S. litura) និងដងោូវហវងូ
នប ោោ វស្សោរ(S. exigua)។ នធវើការឆ្ងល ស់្សការបាញ់ថាន ាំនអាយបានស្សមស្ស្សបនពលនរបើរបូមនតផេាំ B.t. 
នដើមបីនជៀស្សវាងការអភិវឌឍភាពសុាាំថាន ាំ។ ឧទហរណ៍ឆ្ងល ស់្សថាន ាំផេាំពីអនុរបនភទ B.t. ពួក Kurstaki 
ជាមួយអនុរបនភទ B.t. ពួក aizawai។ 

 អភិរកេនិង/ឬរពផ្លងបា ោ សីុ្សតនលើពង(ឧ. Trichogramma pretiosum Riley) និងបា ោ សីុ្សតនលើដងោូវ         
(ឧ. Campoletis chlorideae Uchida)កនុងចាំការនប ងនបា េះោមនពលនវលានទៀងទត់នដើមបពិីនិតយកាំននើ
នដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ (H. armigera)។ 

 តនមលើងអ ទ ក់នស្សនហ៍ស្សាំោប់ដងោូវនចាេះផ្ផលនប ងនបា េះ (H. armigera) ដងោូវហវងូទូនៅ (S. litura) និង ដងោូវ
ហវូងនប ោោ វស្សោរ (S. exigua) (របូទី26) កនុងអរោ 10-15 អ ទ ក់កនុង1ហិចោ។ ដក់អ ទ ក់កាំពស់្ស 
45-60ស្ស.ម ពីនលើកាំពស់្សនដើមនដើមបីការទក់ទញមានរបសិ្សទធភាពខ្ពស់្ស។ នធវើការបតួរនហវោ ម ូនោល់ 
2-3ស្សបាត ហ៍មតងអាស្ស័្សយនលើលកខណខ្ណឌ អាកាស្សធាតុទូនៅ។ វធីិសាស្រស្សតននេះនឹងមានរបសិ្សទធភាខ្ពស់្ស 
លគឹកណាអនុវតតន៍នអាយបានរពមៗគ្នន ទូទាំងស្សហគមន៍។ 
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របូទី 22៖ ការដាំលាុងនរបងជាដាំណាាំអ ទ ក់នដើមបីរគប់រគងដងោូវហវូងទូនៅ S. litura 
របូទី 23៖ ការបណតុ េះកូននប ងនបា េះនរកាមរងស្សាំណាញ់ 
របូទី 24៖ ការដាំដុេះនប ងនបា េះកនុងផទេះស្សាំណាញ់ 
 

៥.២.៦. វធិាលការគីម ី

 មិនរតូវបាញ់ថាន ាំពុលពហុនគ្នលនៅរបឆ្ងាំងនឺងពួកកោត ចបរងជញ្ជ ក់នៅនដើមរដូវ នរ េះវាអាច
បកអ ក់របព័នធបនស្សរតូវធមមជាតិកនុងរបព័នធនអកូឡូសីុ្សនហើយ ាំនអាយនកើតមានការផទុេះនឡើងបនពួក
ស្សតវលអិតជញ្ជ ក់។ របសិ្សននបើចាាំបាច់ រតូវនរបើថាន ាំរជាបផ្ដលផ្ណ ាំនដយភាន ក់ករផេពវផាយកនុង
តាំបន់។ មិនរតូវនរបើរបាស់្សរកុមថាន ាំឬធាតុស្សកមមដផ្ដលៗឥតឈប់ឈរ នដើមបីកាត់បនថយ 
ការអភិវឌឍភាពសុាាំកនុងស្សតវលអិត។ 
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របូទី 25៖ បនទេះអ ទ ក់ស្សអិតពណ៌នលឿងនិងរយុបនដងោូវផ្ផនទីផ្ដលស្សអិតជាប់(ស្សតវលអិតពណ៌នមម មានទាំហាំតូច) 
របូទី 26៖ អ ទ ក់នស្សនហ៍នដើមបីោមដន និង/រ ឺកាំចាត់នមអាំនៅដងោូវនចាេះផ្ផល H. armigera 
 

VI. ការរគ រ់គងជំងឺ ក្់សតរសីលើស ៉េងស ៉េ៉ោះ 
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៦.១. ជំងេឺុត ក្់សតរសី ៉េងស ៉េ៉ោះ 
ជាំងឺអុតបាក់នតរអីាចបងោរនឡើងនដយរបនភទមួយចាំនួនបនបាក់នតរអីាំបូរ Xanthomona។ របនភទផ្ដល

នកើតនឡើងទូនៅបាំផុតគឺ X. euvesicatoria (Jones et al. 2004) ផ្ដលពីមុនរតូវបាននគសាគ ល់ថាជា              
X. axonopodis pv. vesicatoria ឬ X. campestris pv. vesicatoria ផ្ដលជារបនភទបាក់នតរមីានចល  រតូវ
ការខ្យល់ នហើយជារបនភទបាក់នតររីកាមអវជិជមាន (gram negative rod) នដយមានបាល ផ្ស្សលនទលនៅ    
ប ូល។ នលើអាហារមានសារធាតុចិញ្ច ឹម កូឡូនីបាក់នតរមីានោងមូល នស្សើម ភលឺ និងមានពណ៌នលឿង អាចរតវូ
បានស្សនងោតន ើញនរកាយការបណតុ េះ2បថងនរកាមសី្សតុណា ភាព300C(របូទី27)។បាក់នតរនីនេះមានផ្ខ្េស្ស្សឡាយ
ពូជមួយចាំនួននទៀតផ្ដលរតូវបាននគរកន ើញ។ផ្ខ្េស្ស្សឡាយពូជខ្លេះអាចបងោរជាំងឺទាំងនលើនមទស្សនិនប ងនបា េះ 
ចាំផ្ណកឯផ្ខ្េស្ស្សឡាយខ្លេះនទៀតវាយរបហារផ្តនៅនលើនប ងនបា េះ ឬនមទស្សដច់ពីគ្នន ។ 

ក្. សរាគេញ្ញញ  

ភាន ក់ករបងោរនោគអាចវាយរបហាររគប់ផ្ផនកនលើដីទាំងអស់្សបននប ងនបា េះរមួមាន នដើម ស្សលឹក ផ្ផល ជានដើម 
(របូទី28)។ ដាំនៅនលើស្សលឹកមានទាំហាំតូច (អងោត់ផចិតតូចជាង3ម.ម) ពណ៌នោន ត ោងមូល នដយផ្គមៗនជារ   
ទឹក។ ដាំនៅនលើស្សលឹកនប ងនបា េះអាចរចឡាំជាមួយជាំងឺរលាកនដើមរដូវ (early blight) ជាំងឺអុតស្សលឹករបនផេះ (gray 
leaf spot) និងជាំងឺអុតនគ្នលនៅ (target spot)។ ខុ្ស្សពីជាំងឺរលាកនដើមរដូវ (early blight) ផ្ដលបងោរនដយ 
Alternaria solani ដាំនៅអុតបាក់នតរ(ីbacterial spot lesion) មិនមានទាំរង់រងវង់ដូចចិនញ្ច ៀននឡើយ។ ដាំនៅជា
ទូនៅមានពណ៌រកន  ជាងនហើយស្សថិតនៅោយបាយគ្នម នឯកស្សណាឋ នភាពជាងជាំងឺអុតស្សលឹករបនផេះ។ នរកាម
លកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សប ដាំនៅអាចតភាជ ប់គ្នន បនងោើតជាឆនូតពណ៌រកន  ឬរលាករកន  ។ កាំហូចស្សលឹកបងោរនដយ
ជាំងឺអុតស្សលឹកគឺនកើតនឡើងនដយករមចាំន េះដាំណាាំនប ងនបា េះ។ដាំនៅនលើផ្ផលចាប់នផតើមដាំបូងជាពងកនតួល។ 
ដាំនៅចាស់្សមានពណ៌នោន ត មានលកខណណៈដូចរកម  នហើយផតចាំកណាត ល។ 

ខ្. វែតជំងឺលិងការេិក្្សរាគរាតតាត 

ភាន ក់ករបងោរនោគអាចរស់្សោនមានជីវតិនលើរកុខណជាតិទីពីរឬដាំណាាំប ទ ប់(ផ្ដលដាំកនុងរដូវផ្តមួយនរកាយ
ពីដាំណាាំចាំបងឬទីមួយរបមូលផលរចួ) និងកាំនទចកាំទីរកុខណជាតិមានជាំងឺ។ រគ្នប់ពូជនដើរតួជានមដយូម ស្សាំោប់ការ
រស់្សោននិងការផ្ចកចាយ ឬរកីោលដលបនបាក់នតរ។ី នភលៀង ខ្យល់ ការកាត់កូន និងឧបករណ៍បាញ់ 
(aerosol) គឺជាមនធយបាយនផេងនទៀត ាំនអាយមានការរកីោលដល។ លកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការលូត
លាស់្សជាំងឺគឺសី្សតុណា ភាព 24-300C និងនភលៀងធាល ក់ខល ាំង ឬរយៈនពលមានទឹកស្សននេើមផ្វង។ 
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របូទី 27៖ កូឡូនីបនបាក់នតរ ីX. euvesicatoria បណតុ េះនលើនមដយូម 523(ខងនឆវង) និងនមដយូម NA(ខងសាត ាំ)នរកាយដក់
បណតុ េះ 2បថង នៅសី្សតុណា ភាព 30oC 

 
របូទី 28៖ សាន មដាំនៅនលើកូននប ងនបា េះ(a), នដើម(b), ស្សលឹក(c), និងផ្ផល(d) 

 
គ. វធិាលការរគ រ់គង 

 នធវើដាំណាាំបងវិលនដើមបបីនញ្ច ៀស្សការចាំលងោមរយៈភាន ក់ករបងោរជាំងឺផ្ដលមាននលើរកុខណជាតិជាំ ន់
នរកាយ និងបាំផ្ណករកុខណជាតិ។ 

 នរបើរបាស់្សកូននិងរគ្នប់ពូជផ្ដលគ្នម នផទុកភាន ក់ករបងោរនោគ។ 
 នធវើរបរពឹតតកមមរគ្នប់ពូជដូចជារជលក់កនុងសូ្សលុយស្សយុងកលូរពួរកវ (1%សូ្សដយូមអីុប ូកលរតី) រយៈនពល

5 ទី។ 
 បាញ់សូ្សលុយស្សយុងផេាំពីទង់ផ្ដង ឬទង់ផ្ដងលាយជាមួយថាន ាំស្សមាល ប់នតម មា ផ្ណប (maneb)។ 
 ចាំន េះនប ងនបា េះ វាមានពូជធន់ចាំន េះជាំងឺននេះ ប ុផ្នតវាក៏មិនធន់រទាំនឹងរគប់ស្ស្សឡាយពូជបាក់នតរ ី

បងោរនោគទាំងអស់្សផ្ដរ។ 

៦.២. ជំងឺស្េសពាល ក្់សតរសី ៉េងស ៉េ៉ោះ 
បាក់នតរ ី Ralstonia solanacearum (=Burkholderia solanacearum=Pseudomonas solanacearum) 

ជារបនភទបាក់នតររីកាមអវជិជមានអាចផ្ទល ស់្សទីបាននដយសារមានបាល ផ្ស្សលប ូលមួយឬនរចើននហើយជា
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របនភទបាក់នតររីតូវការខ្យល់។ នលើចានបណតុ េះផ្ដលដក់នមដយូមនតរោសូ្សលយូមកលរតី(TTC) ផ្ដលជាអាហារ
ចិញ្ច ឹមពិនស្សស្សស្សាំោប់បាក់នតរ ី R. solanacearum នយើងស្សនងោតន ើញកូឡូនីបាក់នតរដ៏ីធាំមួយ ផ្ដលអាចហូរ
បាន  មានចាំណុចកណាត លពណ៌រកហមឬ ផ្ទោ ឈូកផ្ដលមានភាពខុ្ស្សផ្បលកពីនគ នហើយភាគនរចើនបាំផុតបន
ពួកវាអាចបងោរជាំងឺធងន់ធងរ(របូទី29b)។ ភាន ក់ករបងោរនោគគឺជាបាក់នតរមួីយរបនភទផ្ដលមានភាពស្សមុគសាម ញ 
នដយសាររកុខណជាតិជាំរកខុ្ស្សៗគ្នន ជានរចើនរបស់្សវា (នរបើរបាស់្សនដើមបផី្ចករកមុផ្ខ្េស្ស្សឡាយពូជបាក់នតរ)ី ការ
នរបើរបាស់្សកាបូនអីុរដត (នរបើរបាស់្សនដើមបីផ្ចករកមុរបនភទជីវៈ) ភាពកាចសាហាវ អតតស្សញ្ហដ ណកមមនស្សនន
ទិចរបស់្សវាជានដើម។ល។ 

 

 
របូទី 29៖ រកុខណជាតិផ្ដលនកើតជាំងឺបកា ញនូវ៖ (a)ការស្ស្សន ននដយស្សលឹកមិនផ្របពណ៌នលឿង; (b)កូឡូនីបនបាក់នតរ ីR. 
solanacearum នលើនមដយូមTTC នរកាយបណតុ េះនៅសី្សតុណា ភាព 30oC រយៈនពល 48នមា ង; (c)ការផ្របពណ៌នោន តបនស្ស
បស្សដឹក ាំ; (d)បណតុាំ បាក់នតរផី្ដលមានពណ៌ស្សស្សនងោតន ើញនពលរចបាច់មុខ្កាត់(e)ឫស្សខុ្ស្សរបរកតី និងស្សលឹកនកាង; 
(f) លាំហូរបាក់នតរពីីនដើមផ្ដលនកើតជាំងឺ ប ុផ្នតមិនផ្មនពីនដើមផ្ដលមានសុ្សខ្ភាពលអ 
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ក្. សរាគេញ្ញញ  

នោគស្សញ្ហដ ទូនៅរបស់្សជាំងឺននេះគឺដាំបូងនលចនឡើងនូវស្សលឹកខ្ចីៗមួយចាំនួនស្ស្សន នរនញាមចុេះ។ មិនយូរ
ប ុ ម ននរកាយមកក៏នធវើនអាយស្ស្សន នទាំងស្ស្សុងផ្តមតង។ ករណីភាគនរចើនបាំផុត ស្សលឹកនៅរកាពណ៌បបតង
នៅនពលផ្ដលរកុខណជាតិស្ស្សន ន (របូទី29a)។ លកខណណៈឬស្សខុ្ស្សរបរកតី និងស្សលឹកនកាងគឺជានោគស្សញ្ហដ ផ្ដល
ផ្ស្សតងនចញចាស់្សជាងនគនលើដាំណាាំនប ងនបា េះនៅនពលផ្ដលជាំងឺអភិវឌឍយ ងយឺតៗនរកាមលកខណខ្ណឌ
អាកាស្សធាតុមិនស្សមស្ស្សប ឬនលើពូជធន់ (របូទី29e)។ របព័នធស្សបស្សដឹក ាំបននដើមផ្ដលមានជាំងឺនលចនឡើង
នូវពណ៌នោន ត នហើយផ្របរកន  នៅៗស្ស្សបនពលផ្ដលជាំងឺ វវិតតន៍ខ្លួន (របូទី29c)។ ការស្ស្សន ននលើនប ងនបា េះ
អាចបងោរនដយភាន ក់ករបងោរជាំងឺផេតិ នណមា តូតបងោរជាំងឺកាំពកឫស្ស ឬនដយសារស្សាំនណើ មកនុងដីនរចើន
នលើស្សលប់នពក។ នដើមបីផ្ចកនអាយដច់ពីជាំងឺស្ស្សន នបាក់នតរ ី និង ជាំងឺស្សបស្សដឹក ាំនផេងនទៀត អាចយក
ខន ត់នដើមសាអ តពីនដើមផ្ដលស្ស្សន នមកពយួរកនុងទឹក។ កនុងលកខណណៈននេះនយើងអាចស្សនងោតន ើញលាំហូរពណ៌
ទឹកនដេះនគ្នបននកាសិ្សកាបាក់នតរហូីរនចញពីស្សបស្សសីុ្សផ្ឡម នរកាយពយូរ 3-5  ទី (របូទី 29d និង f)។ 

ខ្. វែតជំងឺលិងការេិក្្សរាគរាតតាត 

បាក់នតរ ី R. solanacearum មានរកុខណជាតិជាំរកយ ងនរចើនរបនភទ(នរចើនជាង200របនភទបនដាំណាាំនិង
នតម ចបរង)។ ភាន ក់ករបងោរជាំងឺអាចបនងោើតកូឡូនីនលើរបនភទនតម ចបរងយ ងនរចើនរបនភទនដយមិននលច
នឡើងនូវនោគស្សញ្ហដ ។    លកខណណៈននេះអាចជួយនអាយភាន ក់ករបងោរនោគននេះអាចរស់្សោនមានជីវតិបានកនុង   
រយៈនពលផ្វងកនុងដី។ បាក់នតរ ី R. solanacearum អាចមានរស់្សោនកនុងដីរយៈនពលយូរអាស្ស័្សយនលើ          
បរសិាថ ន។ ដីផ្ដលមានការហូរនរចាេះនខ្ាយ សី្សតុណា ភាពដីមធយមនៅខ្ពស់្សនិងករមិតនប ហាស់្សទបនៅ
មធយមគឺជាលកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សបចាំន េះការរស់្សោនមានជីវតិរបស់្សវា។ 

បាក់នតរនីរជៀតចូលកនុងរកុខណជាតិជាំរកោមរយៈដាំនៅធមមជាតិនលើឫស្សផ្ដលជាដាំនៅបនងោើតនឡើងនពល
ស្សទូងកូន ឬបនងោើតនដយពួកស្សតវលអិត នណមា តូតជានដើម។ សី្សតុណាា ភាពខ្ពស់្ស (30-35oC) និងស្សាំនណើ ម
ដីខ្ពស់្សជាលកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការចាំលងនិងការអភិវឌឍបនជាំងឺ។ បាក់នតររីតឡប់ចូលដីវញិោមរយៈ
បាំផ្ណករកុខណជាតិមានជាំងឺពុកផុយ នហើយរកីោលដលនដយសារទឹកនស្សរ ី ចល ដី ឬបាំលាស់្សទីបនកូន
ដាំណាាំមានជាំងឺ។ 

គ. វធិាលការរគ រ់គង 

 នរបើរបាស់្សរងបណតុ េះកូនផ្ដលគ្នម នផទុកភាន ក់ករបងោរជាំងឺនដើមបផីលិតកូនផ្ដលសាអ តគ្នម នជាំងឺ។ ការករ
អាចនធវើនៅបាននដយនធវើការបាញ់ថាន ាំបងាុយស្សាំលាប់នមនោគ (fumigation) នលើរងនិងការស្សាំលាប់នម
នោគកនុងលាយដាំដុេះ (pasteurization)។ 

 នធវើការឆ្ងល ស់្សជាមួយដាំណាាំមិនផ្មនជាជាំរកជាំងឺននេះជាពិនស្សស្សគឺឆ្ងល ស់្សជាមួយដាំណាាំស្ស្សូវ។ 
 មានពូជនប ងនបា េះធន់រទាំនឹងជាំងឺននេះប ុផ្នតរបសិ្សទធភាពរបស់្សវាមានការផ្របរបួលពីតាំបន់មួយនៅ
តាំបន់មួយ។ 
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 ចូរនរបើរបាស់្សពូជនប ងនបា េះររឺតប់ផ្ដលធន់រទាំជាគល់ទាំរនដើមបបីនងោើនកាំរតិធន់រទាំបនពូជលូតលាស់្ស
ខងនលើ (របូទី30)។ 

 
របូទី 30៖ ការរមួបញ្ចូ លគ្នន នូវការនរបើគល់ទាំរនដើមរតប់ផ្ដលមានភាពធន់រទាំ និងការផ្កផ្របដីនដយលាយកាំនបារនិង
អ ុយនរ  (a)រនឺរបើជាលិកាបស្សពពីឥណាឌ (b)នដើមបីរគប់រគងជាំងឺស្ស្សន នបាក់នតរកីនុងចាំការដាំណាាំនប ងនបា េះ។ នដើមនប ងនបា េះ
ផ្ដលមិនបាំនៅបកា ញនូវនោគស្សញ្ហដ ស្ស្សន ន។ 
 

VII. ការរគ រ់គងជំងឺ្េិតសលើស ៉េងស ៉េ៉ោះ 
 

 
 
៧.១. ជំងឺរលួយក្ូល 

ជាំងឺរលួយកូនបងោរនឡើងនដយ៖ 

1. Pythium aphanidermatum; P. ultimum; Phytophthora capsici; P. parasitica 
(ផ្នែក:Heterokontophyta, ថ្នែ ក់: Oomycetes, លំដាប់: Peronosporales, គ្រួសារ: Pythiaceae) 

2. Rhizoctonia solani (ផ្នែក: Basidiomycota, ថ្នែ ក់: Basidiomycetes, លដំាប់:Polyporales,  
គ្រួសារ: Corticiaceae) 
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ក្. សរាគេញ្ញញ  

ភាន ក់ករបងោរជាំងឺអាចបងោរនអាយមានការរលួយរគ្នប់ រលួយកូនមុនដាំណុេះ រលួយកូននរកាយដាំណុេះ 
(របូទី31) និងរលួយនដើម (របូទី32)។ ការរលួយកូនមុននពលវាដុេះនចញផុតពីដីនគនអាយន ម្ េះថា រលយួក្ូល
មុលែំែុ៉ោះ។ ជាំងឺនៅដាំណាក់កាលនរកាយដាំណុេះចាប់នផតើមដាំបូងនដយការនឡើងពណ៌រកន  ឬមួយដាំនៅទន់ជុាំ
វញិនដើមមួយភាគធាំ ឬបងោរនអាយមានដាំនៅពណ៌នោន តរនឺោន តរកហមឬនស្សទើរនមម នលើគល់ផ្កបរដី។ កូនផ្ដល
នកើតជាំងឺមានស្សភាពនកាងចុេះ ស្ស្សន ននហើយកប់។ ជាធមមោវានកើតនឡើងដុាំៗនលើរងបណតុ េះកូនឬនកើតនឡើង
ោយបា យកនុងចាំការ ករណីដាំនដយរគ្នប់។ ចាំន េះដីផ្ដលនកើតមានការបាំផ្ទល ញធងន់ធងរ ការកប់កូននរចើនឬ
នស្សទើរផ្តទាំងអស់្សអាចនអាយនយើងស្សនងោតន ើញ។ 

ខ្. លក្ខខ្ែា េរំា ក់ារេេិវឌ្ឍល ៍

កូនជាពិនស្សស្សនៅដាំណាក់កាលពីរស្សបាត ហ៍ដាំបូងនរកាយសាបគឺកយរងនរគ្នេះនដយសារជាំងឺននេះ។ 
ការនស្សាចទឹកនរចើននពក សាបញឹកនពក ឬកនុងនោងបណតុ េះមានខ្យល់នចញចូលមិនរគប់រគ្នន់ គឺសុ្សទធផ្តជា
កោត ស្សមរបកបស្សាំោប់ជាំងឺអភិវឌឍខ្លួនក៏ដូចគ្នន ផ្ដរដូចជាលកខណខ្ណឌ អាកាស្សធាតុរតជាក់ពពកអួរអាប់ 
ស្សាំនណើ មខ្ពស់្ស ដីកផ្នលងបណតុ េះមិននរចាេះទឹកលអ សី្សតុណា ភាពរតជាក់នហើយនៅត លមម ពនលឺមិនរគប់រគ្នន់ ឬ
សារធាតុចិញ្ច ឹមគ្នម នតុលយភាព ជាពិនស្សស្សបរមិាណអាសូ្សតនរចើននលើស្សលប់នពក។ 

គ. ការរគ រ់គង 
 នរបើរគ្នប់ផ្ដលមានគុណភាពលអនហើយរតូវស្សាំលាប់នមនោគផ្ដលមានកនុងសូ្សលុយស្សយុងអាហារ
ស្សរមាប់ដាំដុេះនដយនរបើកាំនៅឬសារធាតុគីមី។ 
 គួរនជៀស្សវាងការបណតុ េះកូននលើដីផ្ដលមានការនរចាេះទឹកនខ្ាយនហើយនជៀស្សវាងនស្សាចស្ស្សព
នលើស្សកាំរតិ។ 
 នលើករងនអាយខ្ពស់្សនដយកាំពស់្សខ្ពស់្សជាង35ស្ស.ម គឺមានលកខណណៈស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការនរចាេះទឹក
នចញបានលអ។ របសិ្សននបើអាចនធវើនៅបាន គួរដាំកូននៅនពលផ្ដលដីមានសី្សតុណា ភាពនៅត លមម ផ្ដល
នធវើនអាយកូនដុេះរហ័ស្សនហើយកូនមានភាពរងឹមាាំផ្ដលជានហតុនធវើនអាយវារបឈមមុខ្នឹងជាំងឺតិចជាង
មុនផ្ដរ។ 
 នរបើថាន ាំអីុរទីឌីយ សូ្សល (Etridiazole) WP 3000X កាំហាប់ 35% នរកាយស្សទូងកូនភាល មៗនដយដក់
នលើដីនដើមបកីាត់បនថយរបជាករនមនោគកនុងរនតត កូននីមួយៗ។ កនុងការដាំនដយរគ្នប់នលើចាំការ គួរនធវើ
របរពឹតតកមមរគ្នប់ពូជជាមួយថាន ាំផេិតនដើមបបីនញ្ច ៀស្សបញ្ហា រលួយកូនធងន់ធងរ។ 
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រូបទី 31៖ រងការបំផ្លា ញកដាយផសិត P. aphanidermatum កហើយនធវើនអាយនកើតមានជាំងឺរលួយកូននរកាយដាំណុេះ 

របូទី32៖ រងការបាំផ្ទល ញនដយ Pythium spp. នហើយនធវើនអាយនកើតមានការរលួយនដើមនរកាយស្សទូង 

៧.២. ជំងឺរោក្សែើមរែូវ (early blight) 

ជំងឺរលាកកដើមរដវូបងករក ើងកដាយភ្នន ក់ងារ ៖ Alternaria solani  

( ស្ផនក: Ascomycota, ថ្នន ក:់Dothideomycetes, លំដាប់:Pleosporales, ត្រគួសារ:Pleosporaceae) 

ក្. សរាគេញ្ញញ  
ជាំងឺរលាកនដើមរដូវ (early blight) នកើតមាននលើស្សលឹកនដើមនិងផ្ផលបនដាំណាាំនប ងនបា េះនហើយអាចបងោរការ

បាំផ្ទល ញធងន់ធងររគប់ដាំណាក់កាលលូតលាស់្សរបស់្សរកុខណជាតិ។ ជាំងឺននេះកនុងចាំការរតូវបាននគស្សនងោតន ើញមាន
ដាំនៅពណ៌នមម នោន តតូចៗនលើស្សលឹកចាស់្ស។ជាលិកាជុាំវញិដាំនៅឬសាន មអុចផ្របពណ៌នលឿងនហើយនៅនពល
ផ្ដលសាន មអុចនកើតកាន់ផ្តនរចើនស្សលឹកទាំងមូលផ្របជាពណ៌នលឿង។ សាន មអុចពរងីកខ្លួនយ ងរហ័ស្សនហើយ
សាន មរងវង់នៅកណាត លអាចន ើញចាស់្សខុ្ស្សនគកនុងផ្ផនកពណ៌នោន តរកន  បនសាន មអុច(របូទី33)។ ដាំនៅនលើ
នដើមមានទាំហាំតូចពណ៌រកន  នហើយផតបនតិចនៅរតង់ចាំណុចចាប់នផតើមដាំបូងបនដាំនៅ។វាពរងីកខ្លូននដើមបី
បនងោើតជាដាំនៅធាំឬោងរងវង់នដយមានសាន មរងវង់ចាស់្សនិងចាំណុចកណាត លពណ៌ស្សាល(របូទី34)។ជាទូនៅ
ផ្ផលទទួលរងការបាំផ្ទល ញោមរយៈរតបក ឬទងជាប់នដើមនៅដាំណាក់កាលខ្ចីឬទុាំ។ ដាំនៅនលើផ្ផលមានទាំហាំយ ង
ធាំជួនកាលអាច ស្សនពញផ្ផលទាំងមូលផ្តមតង នហើយជាធមមោមានសាន មរងវង់ចាំកណាត ល (របូទី 35)។ ករណី
មិនមានការរគប់រគង ជាំងឺននេះនឹងបងោរនអាយមានកាំហូចស្សលឹកធងន់ធងរ ផ្ដលនធវើនអាយមានការបនថយចាំនួនផ្ផល 
ទាំហាំ និងគុណភាពផ្ដលអាចលក់ដូរបាន។ 

ខ្. លក្ខខ្ែា េរំា ក់ារេេិវឌ្ឍល ៍

ភាន ក់ករបងោរជាំងឺអាចផទុកកនុងរគ្នប់នហើយវាអាចរស់្សនៅកនុងដី នលើកាំនទចកាំទីដាំណាាំ ឬនលើនប ងនបា េះនិង
រកុខណជាតិបរពរគួសារសូ្សឡាណានស្សផ្ដលដុេះឯកឯងនលើចាំការ។ នមនោគផេិតននេះរកីោលដលយ ងរហ័ស្សោម
រយៈខ្យល់ ទឹកនភលៀងនិងឧបករណ៍នរបើរបាស់្សកនុងចាំការ។ ការពនយនពលបនភាពនស្សើមនលើស្សលឹកនដយសារទឹក
ស្សននេើមនិងទឹកនភលៀងជួយដល់ការអភិវឌឍបនជាំងឺននេះ។ករណីមាននភលៀងញឹកញយនិងការនស្សាចស្ស្សពពីនលើ
ស្សលឹកឬនដើមក៍អាចជួយដល់ការអភិវឌឍន៍ជាំងឺននេះផ្ដរ។រកុខណជាតិផ្ដលមានភាពោនតឹងឬរកុខណជាតិផ្ដលមាន
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បញ្ហា គឺជារកុខណជាតិផ្ដលកយរងនរគ្នេះនដយជាំងឺននេះ។ឧទហរណ៍ដូចជានៅនពលពួកវារតូវបានវាយរបហារ
នដយពួកនណមា តូតនហើយរបសិ្សននបើកាំពុងស្សថិតនៅដាំណាក់កាលផ្ផលផ្ទោ ផ្ថមនទៀតន េះរតឹផ្តទទួលការ
បាំផ្ទល ញយ ងខល ាំង។ 

គ. ការរគ រ់គង 

 នរបើរបាស់្សពូជធន់។ 

 នរបើរគ្នប់ផ្ដលរបរពឹតតកមមជាមួយថាន ាំរចួ នហើយនរបើកូនផ្ដលគ្នម នផទុកភាន ក់ករបងោរជាំងឺ។ 

 នធវើការស្សាំលាប់នមនោគកនុងដីនលើរង (នដយចាំហុយ នដយបាញ់ថាន ាំបងាុយ ឬហាលបថង) ឬនរបើលាយ
ដីសិ្សបបនិមិតតផ្ដលគ្នម ននមនោគ។ 

 នរបើវធីិសាស្រស្សតបងវិលដាំណាាំរយៈនពលផ្វង កាំចាត់នតម ចបរង និងដាំណាាំដុេះឯកឯងនរកាយពីនប ងនបា េះ 
នធវើការដក់ជីនអាយបានស្សមស្ស្សប នហើយផ្ថទាំដាំណាាំនអាយលូតលាស់្សនដយភាពរងឹមាាំ។ 

 នជៀស្សវាងការដាំដុេះដាំណាាំដូចគ្នន កនុងនពលជាមួយគ្នន ឬជាន់គ្នន កនុងចាំការផ្កបរគ្នន ។ 

 នធវើការបាញ់ថាន ាំផេិតនអាយបាននទៀងទត់ ឧទហរណ៍នបើចាាំបាច់ អាចបាញ់ទង់ផ្ដងអីុរដុកសីុ្សត។ 

 
របូទី 33៖សាន មរងវង់ផ្ដលមានចាំណុចកណាត ល នលចនឡើងកនុងដាំនៅពណ៌នោន តរកន  
របូទី 34៖ ដាំនៅរកីធាំនដយមានសាន មរងវង់ផ្ដលមានចាំណុចកណាត លពណ៌ភលឺនកើតនឡើងនៅនលើនដើម 
របូទី 35៖ សាន មរងវង់ផ្ដលមានចាំណុចកណាត លនកើតនឡើងនលើផ្ផលទុាំរខឺ្ចី 
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៧.៣. ជងំឺរោក្ (late blight) 

ជំងឺរលាកបងករកដាយភ្នន ក់ងារ ៖ Phytophthora infestans  

(ស្ផនក: Heterokontophyta, ថ្នន ក:់ Oomycetes, លំដាប់: Peronosporales, ត្រគួសារ: Pythiaceae) 

ក្. សរាគេញ្ញញ  

នមនោគផេតិវាយរបហាររគប់ផ្ផនកនលើដីទាំងអស់្សរបស់្សរកុខណជាតិ៖ 
រលាកនលើស្សលឹក៖ សាន មរលាកផ្ដលមានលកខណណៈនជារទឹកមានោងមិននទៀងទត់(របូទី36) នហើយអាចពរងីក
ខ្លួនរហូតនពញបផទស្សលឹក។ការបនងោើតស្សព័រផេិតពណ៌ស្សអាចនអាយនយើងស្សនងោតន ើញនៅខងនរកាមបផទស្សលឹក 
នហើយនរកាយមកសាន មរលាកន េះនឹងស្សងតួនហើយផ្របពណ៌នោន ត។ ការរលាកនពញស្សលឹកទាំងមូលនឹងនកើត
នឡើង។ 
រលាកនលើនដើម៖ ដាំបូងសាន មរលាកនជារទឹកមានោងមិននទៀងទត់វវិតតន៍ខ្លួន នហើយស្សាំលាប់ទងស្សលឹក និងនដើម
មួយផ្ផនកមតងៗ(របូទី37)ឬក៍ជាំងឺននេះនកើតផ្តនលើផ្ផនកនស្សើៗខងនលើនហើយផ្របស្សងតួផ្ដលនធវើនអាយសាន មរលាក
មានពណ៌នោន តរកន  ។ 
រលាកនលើផ្ផល៖ គឺជាសាន មរងឹ ផ្ដលមានោងមិននទៀងទត់ ពណ៌បបតងភាល វ នៅនោន ត ផ្ដលនធវើនអាយផ្ផលមាន
បផទដូចផ្ស្សបកនរគើម (របូទី38) នហើយសាន មរលាកននេះរកីរហូតនពញផ្ផលទាំងមូល។ 

ខ្. លក្ខខ្ែា េរំា ក់ារេេិវឌ្ឍ 

ថង់ស្សព័រផេតិអភិវឌឍនលើស្សលឹក នហើយរកីោលដលនលើដាំណាាំនពលមានសី្សតុណា ភាពរតជាក់លមមនៅ
រតជាក់ខល ាំង(10-25oC) និងរពមនពលស្សាំនណើ មខ្ពស់្សជាង 75% ស្សាំោប់រយៈនពល2បថងឬនលើស្ស ជាពិនស្សស្សនៅ
នពលផ្ដលស្សលឹកនស្សើមអូស្សប ល យនពលយូរនដយសារទឹកនភលៀងញឹកញាប់ឬទឹកស្សននេើម។ទឹកនស្សរនីលើបផទ 
រកុខណជាតិ គឺជាកោត ចាាំបាច់ស្សាំោប់ដាំណុេះ និងការនរជៀតចូលបនស្សព័រនៅកនុងជាលិការកុខណជាតិ។ នមនោគផេិតអាច
រស់្សោនមានជីវតិនលើនប ងនបា េះនិងដាំណាាំដាំឡូងបាោាំងនហើយនិងកនុងនមើមដាំឡូង។វាមិនអាចរស់្សោនមានជីវតិ
ជាលកខណណៈសារបូភីតបាននឡើយ។នមនោគផេតិផ្ដលមាននស្សណូទីបថមីវាយរបហារទាំងនប ងនបា េះនិងដាំឡូង
បាោាំង។ថង់ស្សព័ររតូវបានបនងោើតនលើជាលិកាផ្ដលវាបាំផ្ទល ញនហើយសាយភាយោមខ្យល់និងទឹកនភលៀងផ្ដល
ធាល ក់ខទ តមកខងនរកាម។ 

គ. ការរគ រ់គង 

 នរបើពូជធន់ដូចជា "Hualien ASVEG 17" ។ 

 នរបើកូនផ្ដលសាអ តគ្នម នជាំងឺ។ 
 នជៀស្សវាងដាំដាំណាាំនប ងនបា េះផ្កបរដាំឡូងបាោាំង។ 
 នរបើរបាស់្សថាន ាំផេតិផ្ដលមានរបសិ្សទធភាព ឧទហរណ៍ដូចជា ថ្នន ំFamoxadone+Cymoxantil  

ថ្នន ំ Azoxystrobin ន្ិងថ្នន ំDimethomorph ជានដើម។ 

 បាំផ្ទល ញនចាលនូវគាំនរកាកស្សាំណល់ដាំឡូងបាោាំងទាំងអស់្សផ្ដលស្សថិតនៅផ្កបរកផ្នលងដាំនប ងនបា េះ និង
ដាំឡូងបាោាំងផ្ដលដុេះពីនមើមស្សល់ពីរដូវមុនៗផ្ដលកប់កនុងដី។ 
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 ការនរបើរបាស់្សគាំរបនភលៀងអាចកាត់បនថយភាពធងន់ធងរពីការបាំផ្ទល ញបនជាំងឺននេះ។ 

 
របូទី 36៖ សាន មរលាកផ្ដលមានលកខណណៈនជារទឹកនិងមានោងមិននទៀងទត់នលចនឡើងនលើស្សលឹក 
របូទី37៖ ផ្ផនករលាកផ្ដលមានលកខណណៈនជារទឹកនិងមានោងមិននទៀងទត់បានវវិតតន៍ខ្លួននហើយស្សាំលាប់ទងស្សលឹក និង
នដើម 
របូទី 38៖ សាន មរងឹផ្ដលមានោងមិននទៀងទត់ ពណ៌បបតងភាល វ នៅនោន ត ផ្ដលនធវើនអាយផ្ផលមានបផទដូចផ្ស្សបកនរគើម 
 
៧.៤. ជំងឺស្េសពាល្េិតហវុយសារយី៉េូម (Fusarium Wilt) 

ជំងឺត្រតកោន្ផសិតហវយុសារីយ មូបងករក ើងកដាយភ្នន ក់ងារ៖ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

(ស្ផនក: Ascomycota, ថ្នន ក:់Sordariomycetes, លំដាប់:Hypocreales, ត្រគួសារ:Netriaceae) 

ក្. សរាគេញ្ញញ  

ពីដាំបូងស្សលឹកនរកាមផ្របពណ៌នលឿងនហើយជាធមមោបញ្ហា ននេះនកើតនឡើងផ្តមួយចាំនហៀងនដើមបនរកុខណជាតិ
ប ុនណាណ េះ(របូទី39)។នរកាយមកនទៀតការផ្របពណ៌នលឿងននេះនធវើដាំនណើ រនៅផ្ផនកខងនលើនដើមនហើយស្សលឹក
នរកាមចាប់នផតើមស្សងួតនហើយផ្របពណ៌នោន ត។រកុខណជាតិចាប់នផតើមស្ស្សន នផ្ផនករតួយចុងនដើមនៅនពលបថង នហើយ
ស្ស្សស់្សនឡើងវញិនៅនពលយប់ ប ុផ្នតការស្ស្សន នននេះនឹងកាន់ផ្តខល ាំងនៅៗរហូតដល់រកុខណជាតិស្ស្សន នរហូត
ផ្តមតង (របូទី40)។ ដាំបូងរតួយកាំពូលស្ស្សន ន ប ុផ្នតនរកាយមកនទៀត រកុខណជាតិទាំងមូលស្ស្សន ន។ ការផ្រប
ពណ៌នោន តោមស្សបស្សដឹក ាំរកីោលដលនៅខងនលើនដើម នហើយចូលនៅកនុងទងស្សលឹកធាំៗ។ ការផ្របពណ៌
នោន តបនរបព័នធស្សបស្សដឹក ាំ (របូទី41) គឺជាលកខណណៈមួយបនជាំងឺននេះ នហើយជាទូនៅលកខណណៈននេះរតវូបាន
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នរបើរបាស់្សនដើមបកីាំណត់អតតស្សញ្ហដ ណរបស់្សវា។ 
ខ្. លក្ខខ្ែា េរំា ក់ារេេិវឌ្ឍ 

សី្សតុណា ភាពខ្យល់និងដី 28oC ស្សាំនណើ មដីស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការលូតលាស់្សរបស់្សដាំណាាំ រកុខណជាតិពី
ដាំបូងជួបរបទេះលកខណខ្ណឌ ផូស្សវ័រនិងអាសូ្សតទបនហើយប ូោស្សយូមខ្ពស់្ស នប ហាស់្សដីទប រយៈនពលបថងខ្លី និង
អាាំងតង់សីុ្សនតពនលឺទប ទាំងអស់្សននេះជាលកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សបជាំរញុការអភិវឌឍខ្លួនបនជាំងឺ។ នរគ្នេះថាន ក់បន
ភាន ក់ករបងោរជាំងឺននេះគឺរតូវបានជាំរញុនអាយកាន់ផ្តខល ាំងនដយសារធាតុចិញ្ច ឹមមីរកូធាតុ ផូស្សវ័រ និងអាសូ្សត 
កនុងទាំរង់ជាអាម ូញាក់នហើយកាត់បនថយនអាយនខ្ាយមកវញិនដយសារអាសូ្សតកនុងទាំរង់ជានីរោត។ 
ភាន ក់ករបងោរនោគនរជៀតចូលនៅកនុងរកុខណជាតិោមរយៈសាន មរបួស្សនលើឫស្សនហើយប ទ ប់មកសាយភាយនពញ
នដើមរកុខណជាតិោមរយៈរបព័នធស្សបស្សដឹក ាំ។ 

ភាន ក់ករបងោរនោគរកីោលដលោមរយៈរគ្នប់ពូជ កូន បនកគ លចាំណារ ខ្យល់ ទឹកផ្ដលជាប់ដីមាននម
នោគ និងស្សាំភារៈនរគឿងយនតកសិ្សកមម។ 

ជាំងឺជាទូនៅគឺនកើតនលើដីខ្ាច់មានលកខណណៈអាសីុ្សត។ ភាន ក់ករបងោរនោគននេះស្សថិតនៅកនុងដីនហើយរស់្ស
ោនមានជីវតិបានជានរចើនឆ្ងន ាំនៅកនុងដីនដយមិនចាាំបាច់មានដាំណាាំជាំរក។ ផ្ខ្េស្ស្សឡាយពូជបីរតូវបាននគ
ដឹងថាមាននៅនលើពិភពនលាកនយើងននេះ នហើយផ្ខ្េស្ស្សឡាយទី2គឺនកើតនរចើននៅនកាេះបតវា ន់។ 

 
របូទី 39៖ការផ្របពណ៌នលឿងបនស្សលឹកនរកាមផ្ដលគួរនអាយចាប់អារមមណ៍ នកើតនឡើងផ្តមួយចាំនហៀងនដើមបនរកុខណជាតិ
ប ុនណាណ េះ។ 
របូទី 40៖ រកុខណជាតិចាប់នផតើមស្ស្សន នពីចុងមកមុន នហើយកាន់ផ្តខល ាំងនៅៗរហូតដល់រុកខណជាតិស្ស្សន នរហូតផ្តមតង។ 
របូទី 41៖ ការផ្របពណ៌នោន តបនរបព័នធស្សបស្សដឹក ាំ។ 
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គ. ការរគ រ់គង 

 នរបើរបាស់្សរគ្នប់ពូជផ្ដលគ្នម នផទុកភាន ក់ករបងោរជាំងឺ។ 

 នធវើដាំណាាំបងវិលរយៈនពលផ្វង 5-7ឆ្ងន ាំអាចកាត់បនថយការខូ្ចខតផលដាំណាាំ។ 

 នរបើរបាស់្សស្សូ្សវលិចទឹកកនុងវដតបនដាំណាាំបងវិលជាមួយនប ងនបា េះនដើមបីកាត់បនថយការខូ្ចខត
ដាំណាាំនដយសារជាំងឺននេះ។ 

 បនងោើននប ហាស់្សដីដល់ 6.5-7.0 

 នរបើអាសូ្សតកនុងទាំរង់នីរោតជាជាងអាសូ្សតកនុងទាំរង់អាម ូញាក់។ 

 នជៀស្សវាងការបាំលាស់្សទីរគ្នប់ពូជ នដើមដាំណាាំ និង ដីផ្ដលផទុកនមនោគផេិតហវុយសារយី ូម
របឡាក់ជាប់ជាមួយស្សាំភារៈនរគឿងយនតកសិ្សកមម កូន ឧបករណ៍និងបនកគ លចាំណារចូលនៅ
កនុងកផ្នលងគ្នម ននមនោគ។ 

 នរបើរបាស់្សពូជធន់នពលអាចរកបានផ្ដលធន់រទាំនឹងនមនោគស្ស្សឡាយ 1 និងស្ស្សឡាយ1-2 ឬ
នរបើរបាស់្សនដើមនប ងនបា េះបាំនៅនដយគល់ទាំរមានភាពធន់។ ភាពធន់ផ្ដលរគប់រគងនដយ
ផ្ហេននទលរបឆ្ងាំងនឹងនមនោគស្ស្សឡាយ 3 រតវូបាននគរកន ើញ។ 

៧.៥. ជំងឺរោក្ (Southern blight) 

ជំងឺរលាកបងករកដាយភ្នន ក់ងារ ៖ Sclerotium rolfsii(ដំណាកក់ាលមិន្កេញកលញ); Athelia rolfsii (ដណំាក់

កាលកេញកលញ) ( ស្ផនក: Basidiomycota, ថ្នន ក:់Basidiomycetes, លំដាប់:Atheliales, ត្រគួសារ:Atheliaceae) 

ក្. សរាគេញ្ញញ  

នោគស្សញ្ហដ ជាធមមោនលចនឡើងនលើផ្ផនកបនរកុខណជាតិស្សថិតកនុង នលើ ឬផ្កបរដី។ រកុខណជាតិនទេះស្សថិតកនុងអាយុ
កាលណាក៏នដយអាចទទួលរងការបាំផ្ទល ញពីជាំងឺននេះ។លកខណណៈនោគស្សញ្ដទូនៅបាំផុតគឺការរលួយនដើម
ពណ៌នោន តនៅនមម ផ្ដលអភិវឌឍរតង់ចាំនុចផ្កបរដី(របូទី42)។ សាន មរលាកអភិវឌឍខ្លួនយ ងនលឿនព័ទធជុាំវញិ
នដើមទាំងមូលផ្តមតង នហើយជាលទធផលគឺនធវើនអាយនដើមផ្ផនកនលើដីទាំងអស់្សស្ស្សន នភាល មៗនហើយស្ស្សន ន
រហូតផ្តមតង។ នដើមតូចអាចដួលនដើមរតង់ចាំនុចផ្កបរដី។ នរកាមលកខណខ្ណឌ មានស្សាំនណើ មខ្ពស់្ស ស្សបស្សមីនស្ស
លយូមផេិតស្សកបុស្សនឹងដុេះនលើសាន មរលាក នហើយជួនកាលអាចមានទាំហាំរហូតដល់ោប់ស្សង់ទីផ្ម រតនៅនលើ
នដើមបនរកុខណជាតិនពញវយ័។ ស្សរោីងគផទុកអាហាររបស់្សផេតិ(sclerotia)ផ្ដលមានោងផ្ស្សវ ពណ៌ទង់ផ្ដងនៅនោន ត
រកហម នលចនឡើងនលើបណតុាំ ស្សបស្សមីនស្សលយូម(របូទី43) នៅរយៈនពល 2-3បថង នរកាយមក។ ផេតិននេះមិន
យូរប ុ ម នក៍នរជៀតចូលកនុងស្ស្សទប់នអពីផ្ឌមផ្ផលផ្ដលប េះជាមួយដីមាននមនោគ។ ស្សរបស្សមីនស្សលយូមពណ៌ស្ស 
និងស្សរោីងគផទុកអាហាររបស់្សវាផ្ដលកាំពុងលូតលាស់្សមិនយូរនឡើយក៍ដុេះនពញសាន មខូ្ងរលាកន េះ។ 
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ខ្. លក្ខខ្ែា េរំា ក់ារេេិវឌ្ឍ 

សី្សតុណា ភាពនិងស្សាំនណើ មដីខ្ពស់្សគឺជាលកខណខ្ណឌ ស្សមស្ស្សបស្សាំោប់ការរកីលូតលាស់្សបនជាំងឺននេះ។ការ
ស្ស្សន នបានផ្ស្សតងនចញយ ងចាស់្សនៅនពលផ្ដលដីចាប់នផតើមស្សងួត។ ការដាំញឹកនពកនហើយនិងការនស្សាច
ស្ស្សពញឹកញយនពកនធវើបាននធវើនអាយដាំណាាំឆលងជាំងឺ។ ស្សរោីងគផទុកអាហាររបស់្សផេិត (sclerotia) នដើរតួជាស្សរ ី
ោងគស្សាំខន់ផ្ដលរស់្សោនឆលងកាត់រដូវរករ នហើយក៏ជាស្សរោីងគដាំបូងផ្ដលដុេះលូតលាស់្សជាជាំងឺ។ ស្សរោីងគផទុក
អាហាររបស់្សផេតិ (sclerotia) អាចមានជីវតិកនុងដីបាននរចើនឆ្ងន ាំនលើកាំនទចកាំទីរកុខណជាតិ។ ផេតិននេះជារបនភទ
មានរកុខណជាតិជាំរកយ ងនរចើននលើស្សលប់។ វារកីោលដលនដយសារទឹកនលើបផទដី ឬការបាំលាស់្សទីដីមាន   
នមនោគ។ 

គ. ការរគ រ់គង 

 វធិានការរគប់រគងផ្ដលមានរបសិ្សទធភាពបាំផុតស្សាំោប់ជាំងឺននេះគឺកមមវធីិនធវើអ ម័យដ៏លអមួយ។ 
ការរបមូលនិងដុតនចាលនូវរកុខណជាតិផ្ដលមានជាំងឺទាំងអស់្សអាចបនញ្ច ៀស្សបាននូវការនកើន
នឡើងបនជាំងឺននេះ។ ការភជួរដីនអាយបាននរៅក៏អាចនរបើជាមនធយបាយមួយកនុងវធិានការដាំដុេះ
នដយភជួរកប់ស្សរោីងគផទុកអាហាររបស់្សផេតិ(sclerotia)និងកាំនទចកាំទីរកុខណជាតិមានជាំងឺនអាយ
នរៅនៅកនុងដី។ 

 កមមវធីិនធវើដាំណាាំបងវិលផ្ដលមានរយៈនពលយ ងនហាចណាស់្ស3ឆ្ងន ាំជាមួយរកុខណជាតិផ្ដលមិន
កយនកើតជាំងឺននេះដូចជាន តធញ្ដជាតិតូចៗ ឬសូ្សគូមអាចកាត់បនថយការបាំផ្ទល ញពីជាំងឺននេះ។ 

 ការស្សាំលាប់នមនោគនដយការបាញ់ថាន ាំបងាុយចាំន េះដាំណាាំផ្ដលមានតបមលខ្ពស់្សក៏ជាវធីិសាស្រស្សត
មួយផ្ដលមានរបសិ្សទធភាពកនុងការរគប់រគងជាំងឺរលាកននេះផ្ដរ។ ថាន ាំផេិតនរបើនលើដីមួយចាំនួន 
ផតល់នូវការការ រខ្លេះផ្ដរ ឧទហរណ៍ដូចជា អីុរទីឌីយ សូ្សល (Etridiazole) ជានដើម។ 

 នធវើការហាលដីនឹងកាំនៅបថងនដយរគបបាល ស្សទិចនមម  (polyethylene)។ 

 នរបើរបាស់្សវធិានការជីវៈសាស្រស្សតនដយនរបើពួកសារ ងគកាយផ្ដលរបឆ្ងាំងនឹងនមនោគផេតិននេះ  
(ឧ. Bacillus subtilis, Gliocladium virens, Trichoderma harzianum, Trichoderma viride) ។ 

 នរបើគាំរបដីបាល ស្សទិចឬនដតនឈើចាំណារនដើមបីកាត់បនថយការខទ តរបឡាក់នដយសារទឹកនភលៀង។ 
 នធវើការផ្កផ្របចាំន េះដីអាសីុ្សតមុននពលដាំ។ 
 នរបើរបាស់្សពូជធន់នបើអាចរកបាន។ 

 



 
 

57 

 

 
របូទី 42៖ ស្សបស្សមីនស្សលយូមផេិតជានរចើនដុេះលូតលាស់្សយ ងលអនលើគល់ផ្កបរដី 
របូទី 43៖ ស្សរោីងគផទុកអាហាររបស់្សផេិត(sclerotia)ផ្ដលមានោងផ្ស្សវ  ពណ៌នោន តរកហមរទឺង់ផ្ដង  
នលចនឡើងនលើបណតុាំ ស្សបស្សមីនស្សលយូម 

 
៧.៦. ជំងឺ្ េិតេលឹក្សមម  (Black leaf mold/Cercospora leaf mold) 

ជំងឺផសិតតាឹកកមៅ បងករកដាយភ្នន ក់ងារ ៖ Pseudocercospora fuligena 

(ស្ផនក: Ascomycota,ថ្នន ក:់ Dothideomycetes, លំដាប់:Capnodiales, ត្រគួសារ:Mycosphaerellaceae) 

ក្. សរាគេញ្ញញ  

សាន មអុចពណ៌នលឿងនលចនឡើងនលើបផទស្សលឹកនៅដាំណាក់កាលបាំផ្ទល ញដាំបូង។ ការបនងោើតស្សព័ររបនភទ  
កូនីឌីយ ូម (ជារបនភទស្សព័ររបស់្សរបនភទផេតិមួយចាំនួន) ផ្ដលមានពណ៌របនផេះនៅនមម  នកើតនឡើងយ ងនរចើន
នលើស្សលប់នលើបផទស្សលឹកនរកាម (របូទី44) នរកាមលកខណខ្ណឌ ស្សាំនណើ មខ្ពស់្ស។ សាន មរលាកជានរចើនតភាជ ប់គ្នន នធវើ
នអាយវារគបដណត ប់នលើបផទស្សលឹកនស្សទើរផ្តទាំងមូល។ ស្សលឹករមូរនឡើងនធវើនអាយបផទស្សលឹកនរកាមរតូវពនលឹនហើយចាប់
នផតើមស្សងួត (របូទី45)។ ភាគនរចើនបនស្សលឹកទាំងននេះនៅផ្តស្សថិតនៅជាប់នដើមនហើយនមើលនៅហាក់បីដូចជារគប
ដណត ប់នដយអាំផ្បងនភលើង។ ស្សលឹករកុខណជាតិភាគនរចើនបាំផុតអាចកប់ ប ុផ្នតផ្ផលមិននកើតជាំងឺនឡើយ។ 

ខ្. លក្ខខ្ែា េរំា ក់ារេេិវឌ្ឍ 

ភាន ក់ករបងោរជាំងឺរស់្សោនឆលងកាត់រដូវនលើរកុខណជាតិផ្ដលនកើតជាំងឺចាស់្សៗឬរកុខណជាតិជាំរកនផេងនទៀត 
ឧទហរណ៍ដូចជាជាំងឺ black nightshade(Solanum nigrum L.)។ ការលូតលាស់្សបនជាំងឺននេះរទរទង់នដយ
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លកខណខ្ណឌ មួយចាំនួនដូចជា ស្សាំនណើ មខ្ពស់្ស ស្សលឹកនស្សើមរយៈនពលយូរ នហើយនិងកាំរតិសី្សតុណា ភាពមធយមនៅ
ខ្ពស់្ស(27oC)។ ស្សលឹកនស្សើមនដយសារទឹកស្សននេើមគឺជាលកខណខ្ណឌ ផ្ដលមានរបសិ្សទធភាពបាំផុតផ្ដលជួយនអាយ
ជាំងឺលូតលាស់្ស ប ុផ្នតនភលៀងធាល ក់ខល ាំងអាចកាត់បនថយភាពធងន់ធងរបនជាំងឺននេះ។ ស្សព័រកូនីឌីយ ូម (ជារបនភទស្សព័រ
របស់្សរបនភទផេតិមួយចាំនួន) គឺជាស្សរោីងគបងោរជាំងឺដ៏ចាំបង នហើយអាចរកីោលដលនដយចរនតខ្យល់ ទឹក
នភលៀងខទ ត ទឹកហូរ ឬស្សាំភារៈនរគឿងយនតកសិ្សកមម។ 

 
របូទី 44៖ ការបនងោើតស្សព័ររបនភទកូនីឌីយ ូមពណ៌នមម ររឺបនផេះ នកើតនឡើងយ ងនរចើននលើស្សលប់នលើបផទស្សលឹកនរកាម។ 

របូទី 45៖ សាន មរលាកជានរចើនតភាជ ប់គ្នន នធវើនអាយវារគបដណត ប់នលើបផទស្សលឹកនស្សទើរផ្តទាំងមូល។ ស្សលឹករមូរនឡើងនធវើនអាយ
បផទស្សលឹកនរកាមរតូវពនលឹនហើយចាប់នផតើមស្សងួត។ 

គ. ការរគ រ់គង 

 កាំនទចកាំទីដាំណាាំទាំងអស់្សគួររតូវបានបាំផ្ទល ញនចាលនហើយភជួរលប់នៅកនុងដីនរកាយពីរបមូល
ផលនលើកចុងនរកាយរចួ។ 

 ការដក់នឈើចាំណារនិងការោក់ផ្តងផ្មកជួយបនងោើនចល ខ្យល់ នហើយទាំនងជាអាចកាត់
បនថយភាពធងន់ធងរបនជាំងឺននេះ។ 

 នរបើរបាស់្សថាន ាំផេតិផ្ដលមានរបសិ្សទធភាពឧទហរណ៍ដូចជាឌីនហវនកូណាសូ្សល
(Diphenconazole/Score) រនឺបណូមីល+នមនកូផ្ស្សប (Benomyl+Mancozeb)។ 

 នរបើពូជធន់នពលអាចរកបាន។ 
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េនទ លុរក្ម 
ការស្េូ /ខាជំា (់ែ)ី៖ ជាដាំនណើ រការមួយផ្ដលអាតូម ម ូនលគុល ឬអីុយ ុងរតូវបានស្សូ្សបយកពីសូ្សលុយស្សយុងដី
ឬបរយិកាស្សដី នហើយខាំជាប់នៅនលើបផទបនភាគលអិតរងឹរបស់្សដីរសឺារធាតុស្សរោីងគនដយស្សមព័នធគីមីរសឺ្សមព័នធ   
របូ។ ការស្សូ្សបយករខឺាំជាប់នកើតនឡើងកនុងរបព័នធរបូ ជីវៈ និងគីមីធមមជាតិជានរចើន។ 

រសំហើរអាម៉េូញាក្់៖ រ ាំនហើរអាម ូញាក់ស្សាំនៅនលើការបាត់បង់NH3 ពីដីកនុងទាំរង់ជាឧស្សម័ននៅកនុងបរយិកាស្សជាធមមោ
 ក់ព័នធនៅនឹងកាំហាប់NH3 នស្សរខី្ពស់្សនៅកនុងសូ្សលុយស្សយុងដីនិងកាំរតិនប ហាស់្សដីខ្ពស់្ស។ការដក់ជីអាម ូញាក់
នលើបផទដីរកឺាកស្សាំណល់ស្សរោីងគផ្ដលកយបាំផ្បកធាតុអាចបងោរនអាយមានការបាត់បង់អាសូ្សតនដយសាររ ាំ
នហើរឧស្សម័ន NH3 ជាពិនស្សស្សចាំន េះដីផ្ដលមានធមមជាតិជាដីអាល់កាឡាាំង។ 

ការ្ទុ៉ោះស ើងផ្លសារាយ៖ ជាការបងគររនឺកើននឡើងភាល មៗកនុងបរមិាណនរចើនបនរបជាករសាោយកនុងបឹងនិងរបឡាយ 
អូរ   ផ្ដលជាញឹកញយនធវើនអាយនកើតមានលាប់ភក់ខ្ពស់្ស នហើយបណាត លនអាយទឹកនឡើងពណ៌រកហម 
ឬបបតង ។ ជាធមមោនហតុការននេះនកើតនឡើងនដយសារភាពស្សាំបូរសារធាតុចិញ្ច ឹមដូចជាផូស្សវ័រ និងអាសូ្សត។ 
ការផទុេះនឡើងបនសាោយអាចបងោរផលអវជិជមាននលើសុ្សខ្ភាពមនុស្សេនិងរបព័នធនអកូឡូសីុ្សកនុងទឹកនហើយនធវើ
នអាយប េះ ល់ដល់នស្សដឋកិចចតាំបន់។ 

េមាេធាតុរ ឆងំេកុ្េុីតក្មម៖ជាសារធាតុឬម ូនលគុលមួយផ្ដលបនញ្ច ៀស្សឬកាត់បនថយអុកសីុ្សតកមមបន 
ម ូនលគុលនផេងៗនទៀត។អុកសីុ្សតកមមផលិតអនុផល(ោ ឌីកាល់នស្សរ)ីផ្ដលអាចបងោរនូវការបាំផ្ទល ញនកាសិ្សកា។ 
ការសរ ើរ េ់ជមីាលតលុយភាព៖ ជាការនរបើរបាស់្សជីនដយរមួបញ្ចូ លគ្នន បនរបភពជីស្សរោីងគនិងអស្សរោីងគនអាយមាន     
តុលយភាពគ្នន នហើយស្សមាមារតរវាងសារធាតុចិញ្ច ឹម N P និង Kនអាយមានតុលយភាពគ្នន ផ្ដរ។ វាជួយរទរទង់
លកខណខ្ណឌ ជីជាតិដីនអាយបានលអរបនស្សើរនហើយនធវើនអាយការផគត់ផគង់សារធាតុចិញ្ច ឹមមានរបសិ្សទធិភាពជាង   
មុន។ 

ការដក្ជ់ីរទា  ់ត៖ ជាការដក់ជី ស្សរោីងគ និង/ឬ អស្សរោីងគមុននពលសាប ឬស្សទូងកូនដាំណាាំ។ ការដក់ជីរទប់
បាតអាចនធវើនឡើងនដយបាច ដក់ោមជួរ រដឺក់ផ្កបរគល់ដាំណាាំ។  

ថាន ពំុលពហុសគ្នលសៅ៖ ជាថាន ាំពុលស្សាំលាប់នដយពុាំមានការនរជើស្សនរ ើស្សនហើយអាចស្សាំលាប់ស្សតវជានរចើនរបនភទ។ 

េមតថភាពសដ៉ោះែូរកាចងុ (CEC)៖ ជាស្សមតថភាពដីកនុងការរកាសារធាតុចិញ្ច ឹមស្សាំោប់បាំនរ ើបាំោស់្សរបស់្សរកុខណជាតិ។ 
ជាក់លាក់នជៀងននេះនៅនទៀត ស្សមតថភាពនដេះដូរកាចុងគឺជាបរមិាណអីុយ ុងផ្ដលមានបនទុកអវជិជមានផ្ដល
ស្សថិតនៅនលើដីឥដឋ រមឺនមាក នដើមបីរការទឺញអីុយ ុងផ្ដលមានបនទុកវជិជមាន។ ស្សមតថភាពនដេះដូរកាចុងផ្ដល
មានរបសិ្សទធិភាព រតវូបាននគោយការណ៍ថានកើតមានចាំន េះដីអាសីុ្សត (pH<5)។ ជាធមមោវារតវូបាននគវាស់្ស
នដយខន តស្សង់ទីម ូលបនបនទុកកនុងមួយគីឡូរកាមដី (cmol/kg)។ 

ក្លរ ៉េូេីល៖ សារជាតិនអាយពណ៌បបតងផ្ដលនធវើនអាយស្សលឹក នដើម និងផ្ផនកនផេងនទៀតបនរកុខណជាតិមានពណ៌      
បបតង។ វាមានសារៈស្សាំខន់ស្សាំោប់ដាំនណើ ររស្សមីស្សាំនយគ។ 
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លក្ខែៈ ត ់ងជ់ាតពិែ៌ក្លរ ៉េូេីល៖ ជាលកខណណៈមួយផ្ដលរកុខណជាតិនលចនឡើងនូវការខូ្ចពណ៌បបតងធមមោរបស់្សវា
នលើផ្ផនកខ្លេះផ្ដលបងោរនឡើងនដយសារជាំងឺ កងវេះសារធាតុចិញ្ច ឹម រខឺ្យល់មានជាតិពុលនផេង។ ស្សលឹកផ្ដល
មានលកខណណៈបាត់បង់ជាតិពណ៌កលរ  ភីូលអាចមានពណ៌ផ្របរបួលពីបបតងស្សាលរហូតដល់នលឿង 

ឬនស្សទើរផ្តស្ស។ 

ក្ំ ៉េុេត៍៖ ជាស្សាំណល់ស្សរោីងគឬលាយបនស្សាំណល់ស្សរោីងគនិងដីផ្ដលបានលាយបញ្ចូ លគ្នន គរជាគាំនរនហើយនធវើ
នអាយមានស្សាំនណើ មនដយបផ្នថមរមិឺនបផ្នថមជីអស្សរោីងគ នហើយនិងជាធមមោទុកនអាយនកើតមានការកាច់ឬ
ពុកផុយនដយស្សកមមភាពជីវៈរហូតដល់សារធាតុស្សរោីងគនដើមបានពុកផុយទាំងស្សុ្សង។ ការនធវើកាំប ុស្សត៍បាន
ផ្របកាល យធាតុស្សរោីងគ ជាធមមោដូចជា កាកស្សាំណល់ នអាយកាល យជាសារធាតុដូចមនមាកផ្ដលស្សមស្ស្សបស្សាំ
ោប់បាំនរ ើបាំោស់្សកនុងការផ្កលាំអដី រនឺរបើជាជីស្សរោីងគ។ 

ការកាល យជាវាលរសហាសាថ ល៖ ជាដាំនណើ រការបនការផ្របកាល យដីផ្ដលមានមនុស្សេរស់្សនៅនៅជាវាលខ្ាច់។ ដីនៅ
កនុងតាំបន់មិនសូ្សវមាននស្សើម ដីអារតី (មាននភលៀងតិច) ដី ក់កណាត លអារតី នចេះផ្តខូ្ចនៅៗនដយសារការ
បាត់បង់រកុខណជាតិនិងស្សាំនណើ មដី។ជាធមមោវាបងោរនដយការរគប់រគងធនធានដីមិនបានរតឹមរតវូរបស់្ស
មនុស្សេ នរគ្នេះោាំងស្សងួត និងនរគ្នេះថាន ក់ធមមជាតិនផេងៗនទៀតផ្ដលនធវើនអាយសាថ នភាពកាន់ផ្តអារកក់នៅៗ
នដយសារឥទធិពលបនស្សកមមភាពមនុស្សេ។ 

ការរកាងំ ៖ ជាការពនយនពលបនការលូតលាស់្សបនណាត េះអាស្សនន(ដាំនណកស្សររីៈ) នដយសារលកខណខ្ណឌ បរសិាថ ន
ប េះ ល់ដល់ការលូតលាស់្ស។ 

ផ្លល ន្េល៖ ជាស្សរោីងគបផ្នថមបននកាសិ្សកាមានបាំលាស់្សទីដូចជាបាក់នតរ ី នកាសិ្សកាបនតពូជរបស់្សស្សតវផ្ដលវាមាន
ោងដូចផ្ខ្េតីឬស្សក់ជួយកនុងការនធវើបាំលាស់្សទី។  

ជីេេររីាងគ៖ ជាជីផ្ដលផេាំនឡើងពីសារធាតុគីមីស្សាំនយគនិង/រសឺារធាតុខ្និជ។ វាជាជីគីមីរជីឺអស្សរោីងគផ្ដលមិន
មានរបភពពីភាវៈមានជីវតិ។ 

វគគ (ក្នុងែោំក្ក់ាលែងកូវ)៖ជាវគគលូតលាស់្សកនុងដាំណាក់កាលជាដងោូវ។វាជាចន ល េះនពលរវាងបាំផ្របាំរលូលកខណណៈ
ដងោូវពីរដាំណាក់កាលជាប់គ្នន ។ ចាំន េះស្សតវលអិត ចន ល េះនពលននេះរតូវបាននគនអាយន ម្ េះថាវគគ។ 

គំលូេន្្លទីេលកឹ្៖ ជាសាន មចងអូរសីុ្សបាំផ្ទល ញស្សថិតនៅចន ល េះភាន ស្សស្សលឹកនលើនិងនរកាម។ 

ឯក្វ បក្មម៖ ជាការអនុវតតន៍ការដាំដុេះដាំណាាំផ្តមួយរបនភទនលើបផទដីដផ្ដលៗ។ 

មីសេលយូម៖ ជាផ្ផនកតូចៗផ្ដលមានោងដូចស្សបស្សអាំនបាេះផ្ដលផតុាំគ្នន នរចើនបនងោើតបានជារបូោងផេិត។ 

លីរោត៖ ជាស្សមាស្សធាតុផ្ដលមានផទុកបងគុាំនីរោត(NO-3  ដូចជាអាំបិលរអីុឺផ្ស្សទរបនអាសីុ្សតនីរទិច)។ វាជារបភព
សារធាតុចិញ្ច ឹមអាសូ្សតរបស់្សរកុខណជាតិដ៏ស្សាំខន់មួយ នហើយជាស្សមាស្សភាគស្សាំខន់មួយបនជីអស្សរោីងគ។ អីុយ ុ
ងនីរោតផ្ដលមានបនទុកអវជិជមានមិនរតូវបានស្សូ្សបនដយភាគលអិតដីនឡើយដូចននេះនហើយវាជាធាតុផ្ដល
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កយទទួលរងការហូរនរចាេះជាងនគបាំផុតនៅកនុងទឹកនលើបផទដីនិងទឹកនរកាមដីពីរបព័នធបងាូរកាកស្សាំណល់ 
កផ្នលងចិញ្ច ឹមស្សតវ ជីកសិ្សកមម កាកស្សាំណល់ស្សរោីងគ កាកស្សាំណល់ោវពីឧស្សាហកមម និងកផ្នលងចាក់ស្សាំោម។ 

ជីេររីាងគ៖ ជាសារធាតុស្សរោីងគផ្ដលនកើតនឡើងនដយធមមជាតិផ្ដលផទុកនូវសារធាតុចិញ្ច ឹមរគប់រគ្នន់ស្សាំោប់រកុខណ
ជាតិ ផ្ដលមានតាំបលអាចនរបើរបាស់្សជាជីបាន(ឧ. លាមកស្សតវ ជីស្ស្សស់្ស ដីអាច៍ជននលន សារធាតុពុកផុយ ជា
នដើម) រក៏ឺជាការចាក់បងគរបនសារធាតុខ្និជផ្ដលនកើតនឡើងនដយធមមជាតិ(ឧ. ថមអាំបិល-KNO3, ថមផូសាវ ត-
នកើតពីការបងគរបនលាមកស្សតវ ជានដើម)។ ជីស្សរោីងគផ្ដលរតូវបាននគផ្កបចនរមួមានជីកាំប ុស្សត៍ ជីឆអឹង អាសីុ្សតម
នមាក អាមីណូអាសីុ្សត និងសារធាតុផេាំពីនតម ស្សមុរទជានដើម។ ការបាំផ្បកធាតុបនកាកស្សាំណល់រកុខណជាតិពីឆ្ងន ាំ
មុនៗក៏ជារបភពមួយនទៀតបនជីស្សរោីងគផ្ដរ។ នលើស្សពីននេះនៅនទៀតនដើមបបីនងោើនទិននផល និងដក់ជីនអាយ
ដាំណាាំនដយផ្ទទ ល់ ជីស្សរោីងគអាចជួយបនងោើនជីវៈចាំរេុះបនសារ ងគកាយកនុងដី នហើយនិងជួយបនងោើនសារធាតុ
ស្សរោីងគនអាយដីនដើមបីរកាផលិតភាពនអាយមានរយៈនពលផ្វង។ 

ពួក្ ៉េរា ៉េេុីត៖ ជាសារ ងគកាយមួយផ្ដលចាំណាយនពលនស្សទើរផ្តនពញមួយវដតជីវតិរបស់្សវានៅកនុងស្សតវលអិតជាំ
រកផ្តមួយនដើមបសី្ស្សូបយកសារធាតុចិញ្ច ឹម និងទទួលបានការការ រ នហើយជាចុងនរកាយស្សាំលាប់ស្សតវជាំរក
ន េះផ្តមតង។ 

ភាន ក្់ងារ ងករជងំឺ៖ ជាភាន ក់ករមានជីវតិមួយ ជាធមមោជាអតិសុ្សខុ្មរបាណ ផ្ដលអាចបងោរជាំងឺ។ 

ភាពសុាលំឹងថាន ពំុល៖ ជាភាពធន់រទាំនៅនឹងថាន ាំពុលផ្ដលទទួលោមរយៈតាំនពូជពីស្ស ត នមុនកនុងចាំនណាម 

របជាករបនរបនភទស្សតវលអិតមួយ។ 

ការឆល េថ់ាន ពំលុ៖ ជាការឆ្ងល ស់្សកនុងចាំនណាមរកមុបនថាន ាំពុល ផ្ដលមានទនងវើរបឆ្ងាំងស្សតវលអិតោមរនបៀបនដយ
ផ្ឡកៗពីគ្នន  នដើមបពីនយការអភិវឌឍន៍ភាពសុាាំ រកឺាត់បនថយកាំរតិបនភាពសុាាំផ្ដលវាមាន។ របសិ្សននបើជាំ ន់
នរកាយបនស្សតវលអិតផ្ដលមានភាពសុាាំមិនរតវូបានរគប់រគងនដយស្សមាស្សភាគថាន ាំពុលផ្ដលមានទនងវើ
របឆ្ងាំងស្សតវលអិតោមរនបៀបដូចគ្នន នទន េះ គួរមានការោមដនពីការអភិវឌឍភាពសុាាំរបស់្សវា។ 

សហវរា ៉េម៉េូល៖ ជាសារធាតុគីមីនរបើកនុងការនអាយស្សញ្ហដ  នដើមបីទក់ទញរជឺាំរញុនអាយមានរបតិកមមតបពីស្សមាជិក
នផេងនទៀតផ្ដលស្សថិតកនុងរបនភទជាមួយគ្នន ។ 

 លូន្េម៖ ជាជាលិកាកនុងរកុខណជាតិផ្ដលមានស្សបស្សដឹក ាំ ផ្ដលមានតួ ទីដឹក ាំសារធាតុចិញ្ច ឹមស្សរោីងគ  

ជាពិនស្សស្សស្សោរ និងអាមីណូអាសីុ្សតនៅកាន់ផ្ផនកនផេងនទៀតបនរកុខណជាតិ។ 

រយៈពលលឺ៖ ជារយៈនពលផ្ដលសារ ងគកាយមួយទទួលបានពនលឺកនុងមួយបថង។ 

សារ ូេតី៖ ជាសារ ងគកាយផ្ដលចិញ្ច ឹមជីវតិរសីុឺ្សសារធាតុស្សរោីងគពុកផុយរកឺប់។ 

េររីាងគ្ទុក្អាហាររ េ់្េិត (sclerotia)៖ ជាបណតុាំ បនស្សបស្សផេិតនដយមានរគឺ្នម នជាលិកាជាំរក ជាធមមោមាន
ស្សាំបកនរៅពណ៌រកន   នហើយអាចរស់្សោនមានជីវតិកនុងលកខណ័ណឌ បរសិាថ នមិនអាំនណាយផល។ 
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េមតថភាពរក្្ស ៉េហាេ់ែី៖ ជាលទធភាពបនធាតុផេាំរបស់្សដីផ្ដលស្សថិតនៅជាភាគលអិតរងឹនដើមបទីប់ទល់នឹងការផ្រប
របួលកនុងកាំហាប់អីុយ ុងកនុងសូ្សលុយស្សយុងដី។ វារមួមានស្សមតថភាពរកានប ហាស់្ស ក៏ដូចជាស្សមតថភាពរកា
ស្សមាស្សភាគអីុយ ុងនិងម ូនលគុលនផេងនទៀត។ ស្សមតថភាពរកានប ហាស់្សស្សាំនៅនលើលទធភាពបនដីកនុងការ
ទប់ទល់នឹងការផ្របរបួលខល ាំងបននប ហាស់្សនៅនពលផ្ដលសូ្សលុយស្សយុងបាស្ស រអឺាសីុ្សតរតវូបានបផ្នថម 
នៅកនុងដី។ 
រគួសារេូឡាោសេ៖ ជាចាំផ្ណកថាន ក់មួយបនរកុខណជាតិផ្ដលកនុងរគួសារសូ្សឡាណានស្សរមួមាន រតប់ នមទស្ស 
នប ងនបា េះ និងរបនភទនផេងនទៀតជានរចើនផ្ដលមានលកខណណៈទូនៅមួយចាំនួនដូចគ្នន ។ 

្េិតសមៅសមម ៖ ជាការរុ ាំព័ទធបនផេតិនមៅពណ៌នមម នលើបផទស្សលឹកនដយសារការនកើននឡើងបនផេតិសារបភីូតនលើកាក
ស្សាំណល់ផ្ដលបនញ្ចញនដតស្សតវលអិតជញ្ជ ក់កនុងលាំដប់ Homoptera មួយចាំនួន។ 

េូលុយេយុងសាត តងនឺ៖ ជាសូ្សលុយស្សយុងជីអស្សរោីងគនដយមានកាំហាប់ N P K ខ្ពស់្ស(>200-240mg N/នដើម)ផ្ដល
រតូវបានដក់ផ្កបរឫស្សរកុខណជាតិភាល មៗនរកាយស្សទងូ។ កាំរតិដក់មតងៗគឺមានបរមិាណតិចតួច (របផ្ហល 50ml) 
នធវើដូនចនេះសូ្សលុយស្សយុងអាចស្សថិតនៅផ្កបរឫស្សបានយូរ។ សូ្សលុយស្សយុងសាត តធឺអាចបនងោើនអរោសារធាតុ
ចិញ្ច ឹមខ្ពស់្សកនុងសូ្សលុយស្សយុងដីជុាំវញិរបព័នធផ្ដលឫស្សរកុខណជាតិអាចស្ស្សបូបាន។ វាផតល់នអាយកូនស្សនទូងនូវ
សារធាតុចិញ្ច ឹមផ្ដលអាចស្សូ្សបបានភាល មៗមុននពលផ្ដលរបព័នធឫស្សរបស់្សវាមានស្សមតថភាពរគប់រគ្នន់ 
នហើយវាក៏ជួយបនងោើនការបនងោើតពនលកលូតលាស់្សថមី និងរបសិ្សទធភាពបនការនរបើរបាស់្សជី។ 

ថាន ពំុលរ សេទរជា ៖ ជាថាន ាំពុលផ្ដលនធវើដាំនណើ រឆលងកាត់របព័នធរនឺដើមរកុខណជាតិនរកាយដក់។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

63 

 

ឯក្សារសយង  
- ត្រកតួងកតិកមៅ រុកាា ត្របមាញ់ ន្ិងកន្សាទ អគគនាយកដាា ន្កតិកមៅ - បកចចកកទតដាដំំណំាបស្ន្ា. ស្ខ្មិថុនា ឆ្ន ំ២០១១។ 

- អគគនាយកដាា ន្កតិកមៅ នាយកដាា ន្សាកវបែកមៅន្ិងដំណំារួមផស ំ- កតៀវកៅស្ណនាតំែីអំេីបកចចកកទតដាបំស្ន្ា ឆ្ន ំ២០១២។ 

- ត្រកតួងកតិកមៅ រុកាា ត្របមាញ់ ន្ិងកន្សាទ គកត្រមាងេត្រងឹងតមតថភ្នេតត្រមាប់ការត្រតួតេិន្ិតយបមាណីគុណភ្នេតមាា រៈកតិកមៅ -កតៀវ 

កៅស្ណនាអំំេីការត្រគប់ត្រគងតមាតភ្នេចមត្រង. ស្ខ្តីហា ឆ្ន ំ២០១១។ 
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េថ ល័ លិងអាេ័យដឋ លទំនក្់ទំលង 
- អគគនាយកដាា ន្កតិកមៅ ជាកតនាីិការរបត់ត្រកតួងកតកិមៅ រុកាា ត្របមាញ់ ន្ិងកន្សាទ មាន្សាថ ប័ចំណុុះ 

ចំន្ួន្៩គឺៈ 

១. នាយកដាា ន្ រដាបាល ស្ផន្ការ គណកន្យយ ន្ិងតហត្របតិបតិែការអន្ែរជាតិ 

២. នាយកដាា ន្ ដំណំាត្រតូវ  

៣. នាយកដាា ន្ សាកវបែកមៅ ន្ិងដំណំារួមផស ំ

៤. នាយកដាា ន្ ដំណំាឧតាហកមៅ 

៥. នាយកដាា ន្ ការោរដណំំា អនាម័យ ន្ិងភូតគាមអនាម័យ 

៦. នាយកដាា ន្ ត្រគប់ត្រគងីន្ធាន្ដីកតិកមៅ 

៧. នាយកដាា ន្ កត្រគឿងយន្ែកតិកមៅ 

៨. នាយកដាា ន្ផសេវផាយកតិកមៅ 

៩. មន្ីទរេិកសាីន្៍ជាតិកតិកមៅ 

 

- អាត័យដាា ន្កលខ្ៈ ៥៤កប/៤៩កអហវ ផាូវកលខ្ ៣៩៥-៦៥៦ តងាក ត់ទឹកលអក់៣  

ខ្័ណឌ ទួលកគាក រាជធាន្ីភនំកេញ 

ទូរត័េទកលៈ(០២៣) ៨៨៤ ៤២៧ ទូរសារនលខ្ៈ (០២៣) ៨៨៣ ៤២៧ 
 

- Address # 54B/49F, Street 395-656, Sangkat Toeuk Laak 3, Khan Tuol Kok,  
Phnom Penh, Cambodia. 
 
Phone: (023) 883 427, Fax: (023) 883 427. 

 
 
 
 

 
 


