


អង្គការស៊ីអាត (CIAT)
មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់កសិកម្មតំបន់ត្ូពិក-ស៊ីអាត (CIAT) ជាសមាជិកន្ក្៊មប្ឹក្សាស្្វជ្្វកសិកម្មអន្តរជាតិ (CGIAR)  

ដ្លធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍បច្ច្កវិទ្យា វិធីសាស្្តនាន៊វត្តន៍ និងចំណ្ះដឹងថ្មីៗដ្លអាចធ្វើឲ្យកសិករ ជាពិស្សកសិករខ្ន្តតូចមានជីវភាពល្អ 

ប្សើរ ធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មទទួលបានផលល្អមានការប្កួតប្ជ្ង ទទួលបានប្្ក់ចំណ្ញ ក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាព និងភាពរឹង 

មាំ។ កសិកម្មទទួលបានផលល្អ នឹងជួយកាត់បន្ថយភាពស្្កឃ្ល្ន ភាពក្ីក្ ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវអាហាររូបត្ថម្ភរបស់មន៊ស្ស និងផ្តល់នូវ 

ដំណោះស្្យពីការខូចខតបរិសា្ថ្ន និងការប្្ប្ួលអាកាសធាត៊ ក្នុងតំបន់ត្ូពិក។ CIAT ដ្លមានទីសា្ន្ក់ការកណ្ត្លនៅជិតទីក្៊ង

កាលី ប្ទ្សកូឡុំប៊ី ធ្វើការស្្វជ្្វ ដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ត្ូពិក ន្អាម្រិកឡាទីន អាហ្វ្ិក និងអាស៊ី។ 

គេហទំព័រៈ www.ciat.cgiar.org

CGIAR គឺជាដ្គូន្ការស្្វជ្្វកសិកម្មពិភពលោក ដើម្បីអនាគតប្កបោយសន្តិស៊ខស្បៀង។ ការងារវិទ្យាសាស្ត្របស់អង្គការ 

ន្ះ ត្ូវបានអន៊វត្តោយមជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វចំនួន១៥ របស់ CGIAR ដ្លមានកិច្ចសហប្តិបត្តិការជាមួយអង្គការដ្គូរាប់រយនៅលើ

ពិភពលោក។

គ្ហទំព័រៈ www.cgiar.org

មូលនិធិនីបប៉៊ន (The Nippon Foundation)
ប្សកកម្មរបស់យើង គឺការធ្វើនាន៊វត្តន៍សង្គម។ តាមរយៈការធ្វើនាន៊វត្តន៍សង្គម យើងមានគោលដៅដើម្បីសម្្ចនូវសង្គមមួយ   

ដ្លមានប្ជាជនជាច្ើនជួយគាំទ្គា្ន្ៅវិញៅមក កាត់បន្ថយនូវបន្ទុក និងការប្ឈមម៊ខដ្លគ្ជួបប្ទះាំងអស់គា្ន្។ មន៊ស្សគ្ប់ 

រូបមានតួនាទីដើម្បីសំដ្ង៖ ប្ជាពលរដ្ឋ សារជីវកម្ម អង្គការមិនយកកម្្ រដ្ឋ្ភិបាល និងអង្គការអន្តរជាតិនានា។ តាមរយៈបណ្ត្ញការងារ 

ក្នុងចំណោមអ្នកសំដ្ងាំងន្ះ មូលនិធិនីបប៉៊នបម្ើការងារជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្្ប់ឧត្តមគតិពិភពលោក បទពិសោធន៍ និងធនធាន 

មន៊ស្សផ្តល់សមត្ថភាពដច់ោយឡ្កពីគា្ន្ ដើម្បីផ្ល្ស់ប្តូរសង្គម និងក្ដីសង្ឃឹមដ្លគ្អាចធ្វើឲ្យមានការខ៊សគា្ន្។ គោលបំណងរបស់យើង 

គឺផ្តល់នូវឱកាសឲ្យមន៊ស្សជាតិាំងមូលចូលរួមក្នុងការបង្កើតអនាគតរបស់យើងាំងអស់គា្ន្។

គ្ហទំព័រៈ www.nippon-foundation.or.jp/en/

វិទ្យាស្ថ្នស្្វជ្្វ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា(CARDI)
កាឌី បានត្ូវបង្កើតឡើងោយអន៊ក្ឹតល្ខ ៧៤ អនក្.បក ច៊ះថ្ង្ទី ១៦ ខ្សីហា ឆ្ន្ំ១៩៩៩ ោយរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ជាគ្ឹះសា្ថន 

សាធារណៈមានលក្ខណៈរដ្ឋបាល ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយកម្ិតជីវភាពរបស់ប្ជាកសិករកម្ពុជា តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍បច្ច្កវិទ្យា 

សមស្ប ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និងពិពិធកម្មដំណំ ក្្មចក្ខុវិស័យ “ការស្្វជ្្វសម្្ប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មប្កបោយ 

និរន្តរភាពក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា ”។

គ្ហទំព័រៈ www.cardi.org.kh



ការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មដំឡូងមីប្រកបដោយ

និរន្តរភាពនៅអាស៊ី
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Reinhardt Howeler និង Tin Maung Aye
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មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់កសិកម្មតំបន់ត្ូពិកស៊ីអាត
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ទូរអក្ខរៈ r.howeler@cgiar.org
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ការបោះព៊ម្ពរបស់អង្គការស៊ីអាតល្ខ.៣៩៦

Press run: 300
បោះព៊ម្ព នៅប្ទ្សវៀតណម

ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៤

ការគ្ប់គ្ងដំណំដំឡូងមីប្កបោយនិរន្តរភាពនៅអាស៊ី-ការស្្វជ្្វ និងការអន៊វត្តន៍/រីអ៊ីនហាត ោវីល៊រ និង ធីន ម៉ូងអ៊ីវ កាលី 

កាឡុំប៊ីៈ មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់កសិកម្មតំបន់ត្ូពិក (CIAT) ឆ្ន្ំ២០១៤។

ចំនួនទំព័រ ១៤៨ (ការបោះព៊ម្ពរបស់អង្គការស៊ីអាតល្ខ.៣៩៦)

AGROVOC Descriptors:
1. Manihot esculenta. 2. Varieties. 3. Soil deficiencies. 4. Soil management. 5. Sowing. 6. Intercropping. 7. Pests 
of plants. 8. Plant diseases. 9. Nutritional requirements. 10. NPK fertilizers. 11. Trace elements. 12. Organic 
fertilizers. 13. Farmyard manure. 14 Soil fertility. 15.Yields. 16. Soil erosion. 17. Agricultural practices. 18. Asia.

Local Descriptors:
1. Cassava. 2. Land preparation. 3. Micronutrients.

ពិពណ៌នាក្ស្ត្ាក្យសព្ទៈ
១. មា៉្នីហ៊ក អ្សគូឡិនតា (Manihot esculenta) ២. ពូជ ៣.កង្វះជីជាតិន្ដី ៤.ការគ្ប់គ្ងដី ៥.ការដំដ៊ះ ៦.ដំណំឆ្ល្ស់ ៧.

សត្វល្អិតលើរ៊ក្ខជាតិ ៨.ជំងឺលើរ៊ក្ខជាតិ ៩.តម្ូវការសារធាត៊ចិញ្ចឹម ១០. NPK ១១.មីក្ូធាត៊ ១២.ជីសរីរាង្គ ១៣.ជីកាកសំណល់ផ្ទះបាយ 

១៤.ជីជាតិដី ១៥.ទិន្នផល ១៦.ការហូរច្្ះដី ១៧.ការអន៊វត្តន៍កសិកម្ម ១៨.អាស៊ី



ពិពណ៌នាក្នុងស្៊កៈ
១.ដំឡូងមី ២.ការរៀបចំដី ៣.មីក្ូសារធាត៊ចិញ្ចឹម

AGRIS Subject Category: F01 Crop Husbandry
LC Classification: SB123.6E74
I.Tit II. Howeler, Reinhardt III. Aye, Tin Maung IV. Centro Internacional de Agricultura Tropical
រក្សាសិទ្ធគ្ប់យ៉្ងោយស៊ីអាត (CIAT) ២០១៤. All rights reserved.

អង្គការស៊ីអាតបានលើកទឹកចិត្ត ដល់ការច្កចាយនូវឯកសារន្ះ ដើម្បីជាផលប្ោជន៍យ៉្ងទូលំទូលាយជាសាធារណៈ។ ដូចន្ះ  

ក្នងុគ្ប់ករណី អ្នកពាក់ព័ន្ធដ្លកំព៊ងធ្វើការលើការងារស្្វជ្្វ និងការអភិវឌ្ឍន៍ មានសិទ្ធព្ញល្ញក្នងុការប្ើឯកសាររបស់អង្គការសី៊អាត 

ោយមិនអាចប្ើក្នុងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មឡើយ។ យ៉្ងណក៏ោយ មជ្ឍមណ្ឌលហាមឃត់ ក្នុងការក្ប្្នូវឯកសារាំងន្ះ ហើយ 

យើងសង្ឍឹមថា ឯកសារន្ះនឹងទទួលការលើកទឹកចិត្ត។ ោះបីអង្គការស៊ីអាតបានរៀបចំឯកសារន្ះ ោយមានការយកចិត្តទ៊កដក់ក៏ 

ោយ ក៏មជ្ឍមណ្ឌលមិនធានាថា ឯកសារន្ះមានភាពត្ឹមត្ូវ និងព្ញល្ញឥតខ្ច្ះឡើយ។

រូបភាព
Chansawang Srihata:  ទំព័រ ៥១ លើ 

    ទំព័រ ៥៣ ក្្ម

Li Jun:    ទំព័រ ៥ កណ្ត្ល  

    ទំព័រ ៤៤ ក្្ម

W.Y. Chew:   ទំព័រ ៨៤ ាំងពីរ

Sok Sophearith:   ទំព័រ ៣២ ក្្ម

Neil Palmer:   ទំព័រ XI ាំងពីរ 

    ទំព័រ ១ ក្្ម 

    ទំព័រ ១១ ាំងពីរ 

    ទំព័រ ១៣ រូបភាពពីរខងក្្ម 

    ទំព័រ ៣៩ រូបភាពពីរកណ្ត្ល 

    ទំព័រ ៤០ រូបភាពពីរសា្ត្ំ លើ 

    ទំព័រ ១១១ លើ 

Tin Maung Aye:   ទំព័រ ២២ លើ

Reinhardt Howeler:  ស្ទើរគ្ប់រូបភាព





ប៊ព្វកថា
ដំឡូងមី ជាដំណំមួយដ្លទទួលបាននូវប្ជាប្ិយភាពយ៉្ងខ្ល្ំងនៅក្នុង 

តំបន់ខ្ពង់រាបនៅអាស៊ី សម្្ប់ការផ្ល្ស់ប្តូរនៅក្នុងប្ព័ន្ធដំដ៊ះអាចដ៊ះលូតលាស់ 

បានល្អក្នុងលក្ខខណ្ឌប្ឈមផ្ស្ងៗ និងាអាចប្ើប្្ស់បានច្ើនប្ភ្ទដូចជា 

ផ្តល់ជាម្ហូបអាហារ ជាចំណីសត្វ និងប្្ក់ចំណូលសម្្ប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្ួសារ  

កសិករ។ ោះបីដំឡូងមី មានកិត្តិនាមជាដំណំដ្លងាយស្ួលដំ ក៏ាាមារនូវ 

ការគ្ប់គ្ងឲ្យបានល្អ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អ ពីមួយឆ្ន្ំៅមួយឆ្ន្ំ និងការពារ 

ធនធានដី និងទឹក។

កសិកម្មក្នុងពិភពលោកកំព៊ងមានការផ្ល្ស់ប្តូរយ៉្ងលឿន ហើយដំណំ 

ដំឡូងមី គឺមិនមានភាពសា៊្ំពីផ្ល្ស់ប្តូរន្ះទ្។ ម្យា៉្ងវិញទៀត ទីផ្សារ និងផលិតផល 

ដំឡូងមីមានការរីកចម្ើននៅប្ទ្សមួយចំនួន នៅអាស៊ី ជាមួយសកា្ត្ន៊ពលដ្ល

ដំណំន្ះបានផ្តល់ប្្ក់កម្្ច្ើន។ ពូជថ្មីៗ និងពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ជាច្ើន ដ្ល 

អាចរកបានសម្្ប់កសិករយកៅប្ើប្្ស់ ព្មាំងចំណ្ះដឹងអំពីដំណំ និងការ 

គ្ប់គ្ងដី ក៏មានការរីកចម្ើនគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់។

ទន្ទឹមនឹងន្ះ ការកើនឡើងនូវសត្វល្អិតចង្្ និងជំងឺជាកតា្ត្សំខន់ និងអាច 

ប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលផងដ្រ។ វិធានការាំងអស់ន្ះ តមូ្វឲ្យមានចំណ្ះដឹងល្អ និង 

មានការអន៊វត្តន៍ក្នុងគ្ប់គ្ងោយប្យ័ត្នប្យ្ង។ មានជម្ើសជាច្ើនសម្្ប់ 

ការគ្ប់គ្ងក្នុងការរៀបចំដី ដង់ស៊ីត្ដំដ៊ះ ការកមា្ច្ត់ស្ម្ចង្្ និងការប្មូលផល។ 

ផលិតផលដើមពូជមានគ៊ណភាពខ្ពស់ (កង់ដំឡូង ឬពូជ) គឺជាគ៊ណប្ោជន៍មិន 

អាចមើលឃើញដ្ល អ្នកដំដ៊ះជានិច្ចជាកាលនៅមិនាន់លើកសរសើរយ៉្ងព្ញ

ទំហឹងនៅឡើយទ្។ ការយល់ដឹងការប្ើប្្ស់ធាត៊ចូល និងការអន៊វត្តន៍បានរួម 

ចំណ្កបង្កើនផលិតផល និងជាមូលដ្ឋ្នគ្ឹះ សម្្ប់កសិករទទួលបានជោគជ័យ។ 

ឧ. ការគ្ប់គ្ងជីជាតិដី គឺជាការអន៊វត្តន៍ទទួលជោគជ័យយូរអង្វ្ងចំោះកសិករ

ដំដ៊ះដំឡូងមីជាច្ើន។

ប៊៉ន្ត ្វិធានការអន៊វត្តន៍ចម៊្ះ គឺជាវិធានការកំណត់ដ៏តឹ្មតូ្វសម្្ប់កសិដ្ឋន្ 

នីមួយៗ។ កសិករដំដ៊ះដំឡូងមីមានការលំបាកក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានល្អៗពី

ការអន៊វត្តន៍ការគ្ប់គ្ងដ៏ល្អបំផ៊ត។ នៅក្នុងប្ទ្សភាគច្ើន ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ 

សម្្ប់ផ្តល់ព័ត៌មានបច្ច្កទ្សដល់កសិករដំដំឡូងមី គឺគា្ម្នបណ្ត្ញផ្សព្វផ្សាយ 

ត្ម្តង មិនដូចកសិករដំស្ូវ ឬកសិករដំោតទ្។ អ្នកជំនាញត្ូវទទួលបន្ទុកជា 

អ្នកផ្តល់ការណ្នាំ ហើយជាទូៅភា្ន្ក់ងារផ្សព្វផ្សាយ តំណងអ្នកលក់ដូររបស់ 
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ក្៊មហ៊៊ន ជាអ្នកផ្តល់ធាត៊ចូលដូចជា ជីគីមី ថា្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វល្អិត ឬជាប៊គ្គលិកបច្ច្ក 

ទ្សន្ក្៊មហ៊៊នក្ច្ន្ ធា្ល្ប់ធ្វើការជាមួយដំណំ កសិករជាច្ើន ឬមានការចាប់ 

អារម្មណ៍ផ្ន្កពាណិជ្ជកម្មក្នុងការណ្នាំ និងលើកទឹកចិត្តដល់ការទិញផលិតផល 

និងស្ាកម្ម។ ការភិវឌ្ឍន៍នូវបច្ចក្ទ្សណ្នំាសម្្ប់ដំណំដំឡូងមី តូ្វបានរៀបចំ 

ក្នងុគោលបំណង រក្សាបានស្ថរ្ភាពបរិសា្ថន្ដ្លដំណំមិនពឹងផ្អក្លើការប្ើប្្ស់ 

ជីគីមីច្ើន ឬការអន៊វត្តន៍ធ្វើដ្លឲ្យមានការខូចខតគ៊ណភាពដី និងបរិសា្ថ្នោះ 

ទ្។  បច្ច្កទ្សសំខន់ន្ះត្ូវបានផ្សព្វផ្សាយ  និងជំរ៊ញដើម្បីទទួលបាននូវ 

អត្ថប្ោជន៍ព្ញល្ញសម្្ប់រក្សាបរិសា្ថ្ន។

សៀវភៅន្ះមានគោលបំណងផ្តល់នូវមូលដ្ឋ្នព័ត៌មានល្អៗមិនលំអៀងពី

ការគ្ប់គ្ងដំណំដំឡូងមី ដើម្បីបង្កើនប្្ក់ចំណូលខ្ពស់ និងស៊ខ៊មាលភាព គ្ួសារ 

ហើយអាចការពារដីឲ្យមាននិរន្តរភាពយូរអង្វង្។ សៀវភៅន្ះ គឺផ្អក្លើបទពិសោធន៍ 

និងលទ្ធផលស្្វជ្្វទទួលបានជាច្ើនទស្សវត្ស ជាពិស្សនៅអាស៊ី អាហ្វ្ិក 

និងអាម្រិកឡាទីន។ ព័ត៌មានាំងន្ះ ត្ូវបានអភិវឌ្ឍោយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិ 

សម្្ប់កសិកម្មតំបន់តូ្ពិក (CIAT) ដ្លមានទីសា្នក់្ការកណ្តល្នៅទីក៊្ងកាលី 

ប្ទ្សកូឡុំប៊ី និងការិយល័យប្ចាំតំបន់នៅអាស៊ីដ្លមានទីតាំងម៊ននៅទីក្៊ង 

បាងកក ប្ទ្សថ្ ហើយនាព្លថ្មីៗបានប្ដូរមក នៅទីក្៊ងហាណូយ ប្ទ្ស 

វៀតណមវិញ និងសា្ថ្ប័នដ្គូមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់។ ដ្គូាំងន្ះបានធ្វើការ 

អភិវឌ្ឍន៍ចំណ្ះដឹង តាមរយៈការពិភាក្សាគា្នល្ើការងារពិសោធន៍ ឬបច្ចក្ទ្សដទ្ៗ 

ទៀត។ កសិករជាច្ើនបានចូលរួម ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នូវគំនិតស្្វជ្្វមួយចំនួន 

និងដំណោះស្្យរបស់ា តាមរយៈដំណើរការការស្្វជ្្វ ោយមានការចូលរួម 

ពីសំណក់កសិករ។ ន្ះជាផ្ន្កមួយដ៏សំខន់ដ្លអាចជឿជាក់ថា ការអន៊វត្តន៍ន្ះ

បានទទួលទ្ធផលដ្លមានទំនាក់ទំនងគា្ន្ល្អ។

សៀវភៅន្ះត្ូវបានរៀបចំសម្្ប់អស់លោក លោកស្ីដ្លបានផ្តល់ការ 

ណ្នាំដល់កសិករផ្ទ្ល់ ក៏ដូចជា លោកគ្ូ អ្នកគ្ូ សាស្្តចចារ្យ ដ្លបាន បងៀន 

ដល់សិស្ស និស្សិត ដើម្បីឲ្យពួកគាត់កា្ល្យជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ អ្នកក្ស្ត្វិទូ ឬតំណង 

ផ្ន្កឧស្សាហកម្ម។ ាអាចដើរតួក្នុងការផ្តល់ការណ្នាំ និងព័ត៌មានផ្ទ្ល់ដល់កសិករ 

ទទួលបានព័ត៌មានល្ៗអ ដ្លពួកគាត់អាចយល់បាននូវព័ត៌មានបច្ចក្ទ្សជាច្ើន 

និងអាចបកប្្ព័ត៌មានាំងោះៅតាមតម្ូវការ និងលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់។ 

គា្ម្នសៀវភៅណមួយដ្លអាចផ្តល់ជាព័ត៌មានលម្អិតនៅកម្ិតកសិដ្ឋ្នដច់ោយ 

ឡ្កណមួយោះទ្ ប៉៊ន្ត្អាចនឹងផ្តល់នូវគោលគំនិតល្អៗ សម្្ប់ភា្ន្ក់ងារផ្សព្វ 
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ផ្សាយ និងអ្នកដទ្ទៀត ដ្លបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ និងកសិករមា្ន្ក់ៗ ដើម្បី 

ក្សម្ួលឲ្យស្បតាមតម្ូវការជាក់ស្ត្ង។ យើងអាចផ្តល់សៀវភៅន្ះដល់ថា្ន្ក់

ជាតិ ក្្មជាតិ ដើម្បីប្ើប្្ស់ឲ្យបានទូលំទូលាយ ហើយាអាចនឹងអាចបន្ថ្ម 

ព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត សម្្ប់ការបណ្តុះបណ្ត្លតាមមូលដ្ឋ្ន និងគោលបំណង 

ផ្សព្វផ្សាយដទ្ទៀតផងដ្រ។

សៀវភៅន្ះត្ូវបាននិពន្ធឡើងោយលោកបណ្ឌិត រីអ៊ីនហាត ោវីល៊័រ និង 

លោកបណ្ឌិត ធីន ម៉ូងអី៊វ ដ្លគាត់មានបទពិសោធន៍ស្្វជ្្វជាយូរឆ្ន្ំ លើការ 

ដំដ៊ះ និងការគ្ប់គ្ងដីសម្្ប់ប្ព័ន្ធផលិតកម្មដំណំដំឡូងមី។ គាត់បានធ្វើការ 

យ៉្ងទូលំទូលាយជាមួយដ្គូដទ្ៗទៀត លើការងារពិសោធន៍ក្នុងសា្ថ្នីយ៍ និង 

លើស្្កសិករ។ សា្ន្ដ្ជាច្ើនត្ូវបានសង្ខ្បនៅក្នុងសៀវភៅន្ះ ដើម្បីបងា្ហ្ញពី 

ការណ្នាំល្អៗដ្លបានទទួលពីបទពិសោធន៍ ស្្វជ្្វរួមបញ្ចូលគា្ន្រយៈព្ល 

ជាង ៥០ឆ្ន្ំ ោយបានធ្វើការជាមួយកសិករ ដើម្បីស្វ្ងយល់ពីបញ្ហ្ប្ឈម កាលា 

ន៊វត្តភាព និងបញ្ហ្ដ្លគាត់បានជួបប្ទះ។

សៀវភៅន្ះមិនអាចផលិតៅបានោយគា្មន្ការឧបត្ថម្ភថវិកាពីមូលនិធិនីប 

ប៉៊ន (Nippon Foundation)។ ការគាំទ្ថវិការបស់មូលនិធិនីបប៉៊ន មានរយៈ 

ព្លជាងពីរទសវត្សមកហើយ សម្្ប់ការស្្វជ្្វ ការបណ្តុះបណ្ត្ល និង 

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍបណ្តញ្ការងារនៅក្នងុអាសី៊អាគ្នយ៍្។ CIAT សូមថ្លង្អំណរគ៊ណ 

យ្៉ងជ្្លជ្្ចំោះតួនាទីដ៏សំខន់របស់មូលនិធិនីបប៊៉នដ្លបានផ្តើមគំនិតការ 

ស្្វជ្្វ និងអភិវឌ្ឍ ព័ត៌មានសំខន់ៗដ្លបានបញ្ចូលក្នុងសៀវភៅន្ះ ោយមាន 

ការគាំទ្លើការសរស្រ ការបកប្្ និងការផលិតសៀវភៅន្ះឡើង។

កម្មវិធីដំណំដំឡូងមីអង្គការស៊ីអាត (CIAT) មានស្ចក្តីសោមនស្សរីករាយ 

សូមបងា្ហ្ញជូននូវសៀវភៅន្ះ សម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នុងការគ្ប់គ្ងប្ព័ន្ធផលិតកម្ម 

ដំណំដំឡូងមីនឹងជួយផ្តល់នូវគ៊ណប្ោជន៍រយៈព្លខ្លី និងវ្ងសម្្ប់កសិករ

ដ្លបានដំដ៊ះដំណំន្ះ សំដៅជួយការពាររក្សាបរិសា្ថ្នឲ្យបានគង់វង្ស។

ក្ល្រ ហាស៊ី

អ្នកដឹកនាំកម្មវិធីអង្គការស៊ីអាត
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អារម្ភកថា
តម្ូវការដំណំដំឡូងមីសម្្ប់ប្ើប្្ស់ ជាប្ភពម្ហូបអាហារ ចំណីសត្វ ម្ៅ និងផលិត 

ជាម្ៅច្ើនប្ភ្ទទៀត មានការកើនឡើងយ៉្ងលឿននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្ន្យ៍។ ការន្ះបាន 

បង្កើត និងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្ើនសម្្ប់កសិករកំព៊ងដំដ៊ះដំណំន្ះ ដើម្បីបង្កើនប្្ក់ 

ចំណូល និងធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ។ ប៉៊ន្ត្កំណើនផលិតកម្មដំណំ 

ដំឡូងមីរបស់ពួកគាត់ អាចបណ្ត្លឲ្យខូចខតបរិសា្ថ្ន និងតម្ល្ស្ដ្ឋកិច្ច ក្នុងករណីកសិករមិន 

បានគ្ប់គ្ងដំណំគាត់បានត្ឹមត្ូវ។ 

មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្្ប់កសិកម្មតំបន់ត្ូពិកស៊ីអាត (CIAT) មានទីតាំងស្ថិតនៅ 

ទីក្៊ងកាលី ប្ទ្សកូឡុំប៊ីស្ថិតជិតមជ្ឈមណ្ឌលដំណំនៅអាម្រិកឡាទីន និងមានអាណត្តិរបស់ 

ខ្លនួសម្្ប់់ធ្វើការស្្វជ្្វជាមូលដ្ឋន្ លើគ្ប់ទិដ្ឋភាពាំងអស់ ន្ផលិតកម្មដំណំដំឡូងមី។ 

ចាប់ាំងពីការបង្កើតឡើងនូវកម្មវិធីដំឡូងមី ក្នុងឆ្ន្ំ១៩៧២ មក អង្គការស៊ីអាតបានធ្វើការស្្វ 

ជ្្វយ៉្ងល្អិតល្អន់ ដើម្បីស្វ្ងយល់ឲ្យកាន់ត្បានច្ើនឡើងពីដំណំ និងឥទ្ធិពលរបស់ាៅ 

លើបរសិា្ថ្ន។ បច្ចុប្បន្ន អង្គការស៊ីអាតក៏បានរក្សាទ៊កពូជដំឡូងមីដ្លប្មូលបានយ្៉ងច្ើន នៅ 

លើពិភពលោកមានដល់ៅ ៦០០០ បញ្ជកឹ/សំណក។ តាមការប្ើប្្ស់ពន្ធផ្ុស្ងៗគា្ន ្អ្នកបងា្កត់្ 

ពូជរ៊ក្ខជាតិបានបង្កើតពូជដំឡូងមានទិន្នផលខ្ពស់ និងពូជបន្សាំ៊ៅនឹងលក្ខខណ្ឌបានល្អ ក្នុង 

ព្លន្ះដ្រ មានអ្នកវិទ្យាសាស្្តមួយចំនួនទៀត បានស្្វជ្្វលើវិធានការទប់សា្ក្ត់នូវសត្វ 

ល្អិតចង្្ និងជំងឺ នឹងការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការគ្ប់គ្ងដំណំ។ ជាដំបូង ការស្្វជ្្វភាគ 

ច្ើនបានចាប់ផ្តើមនៅអាម្រិកឡាទីន ត្នៅក្នុងឆ្ន្ំ១៩៨៣ ការិយល័យអង្គការស៊ីអាត នៅ 

អាស៊ីត្ូវបានបង្កើតឡើង ហើយបានជួយសម្ួលកិច្ចការយ៉្ងធំជាមួយអ្នកស្្វជ្្វដំឡូងមី 

នៅក្នុងតំបន់។

ោះបី ដំណំដំឡូងមីនៅអាស៊ី មានការផ្ល្ស់ប្តូរ ពីដំណំប្ើប្្ស់សម្្ប់បរិោគៅ 

ជាដំណំឧស្សាហកម្មដ៏សំខន់ ក៏នៅមានបញ្ហ្កង្វះខតពូជដំឡូងមី ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល និង 

សមាសភាពម្ៅនៅឡើយ។ ជាមួយនឹងការប៉ងប្្ថា្ន ្ន្ការកើនឡើងនូវពន្ធផ្ុស្ងៗរបស់រ៊ក្ខជាតិ 

ោះ  អ្នកបងា្កត់្ពូជរបស់អង្គការសី៊អាត បណ្ឌតិ កូហ្សូ កាា្៉ណូ បានណ្នំាពីសំណៅល្ៗអ  មួយចំនួន  

និងពូជបងា្ក្ត់មួយចំនួនធំ ពីកម្មវិធីបងា្ក្ត់ពូជរបស់អង្គការស៊ីអាតនៅប្ទ្សកូឡុំប៊ីៅកាន់ 

តំបន់អាស៊ី។ ស្ឡាយាំងន្ះត្ូវបានយកៅប្ើប្្ស់សម្្ប់បងា្ក្ត់ជាមួយសំណៅល្អៗ

នៅក្នុងស៊្ក ដើម្បីទទួលបានពូជដំឡូងថ្ម ីមានទិន្នផលខ្ពស់  ោយសហការជាមួយដ្គូរបស់យើង 

នៅក្នុងកម្មវិធីថា្ន្ក់ជាតិ។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន ពូជល្អៗាំងន្ះត្ូវបានច្កជូនជ៊ំវិញតំបន់ាំង

មូល។
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ជាមួយគា្នន្្ះដ្រ ការស្្វជ្្វអាចអភិវឌ្ឍ នូវការអន៊វត្តន៍ផ្នក្ក្ស្ត្សាស្្តឲ្យមាន 

ប្សិទ្ធភាពច្ើន ដ្លអាចបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី ថ្ររក្សាសមត្ថភាព និងផលិតភាពដី 

និងកាត់បន្ថយការហូរច្្ះបានចាប់ផ្តើមោយអ្នកក្ស្ត្វិទូ ន្កម្មវិធីថា្ន្ក់ជាតិ ោយ

មានកិច្ចសហប្តិបត្តិការជាមួយអង្គការស៊ីអាត។ ដើម្បី បង្កើននូវការទទួលយកពូជថ្មីៗ 

និងបច្ច្កវិទ្យាាំងោះ អ្នកស្្វជ្្វ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ បានធ្វើការយ៉្ងជិតស្និទ្ធ 

ជាមួយកសិករ និងជួយគាត់សាកល្បងពូជថ្មី និងបច្ច្កទ្សថ្មីៗ នៅលើចមា្ក្រផ្ទ្ល់ 

ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ោយឲ្យឈ្ម្ះថា ការពិសោធន៍ោយមានការចូលរួមពីសំណក់ 

កសិករ។ ជាមួយនឹងការគាំទ្ហិរញ្ញប្បានសប្បុរសពីមូលនិធិនីបប៉៊ន ន្ប្ទ្សជប៉៊ន 

កសិករនៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើន នៅអាស៊ីបានធ្វើពិសោធន៍បងា្ហ្ញលើចមា្ក្រគាត់បានជាង 

រាប់ពាន់ស្្បងា្ហ្ញ ដើម្បីជ្ើសរីសពូជ និងការអន៊វត្តន៍ដ្លមានលក្ខណៈសមស្ប

បំផ៊តសម្្ប់លក្ខខណ្ឌរបស់គាត់។ លទ្ធផលន្ការសាយភាយពូជថ្មី និងការអន៊វត្តន៍ 

បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ បងា្ហ្ញថា ទិន្នផលដំឡូងមីបានកើនឡើងយ៉្ងលឿនបង្កើនប្្ក់ចំណូល 

និងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករកាន់ត្ប្សើរមួយកម្ិត។

ភាពជោគជ័យដ្លបានទទួលសា្គ្ល់យ៉្ងទូលំទូលាយន្ពូជទំនើប និងការ 

អន៊វត្តន៍បច្ច្កវិទ្យាថ្មីៗ មិនអាចដំណើរការៅបានោយគា្ម្នការចូលរួមកិច្ចសហប្តិ 

បត្តិការយ៉្ងជិតស្និទ្ធ រាងអ្នកស្្វជ្្វអង្គការស៊ីអាត សា្ថ្ប័នជាតិ និងដ្គូអភិវឌ្ឍដទ្ៗ 

ទៀត។ ការបញ្ចូលឯកសារដំណើរការស្្វជ្្វលទ្ធផលពិសោធន៍ និងឯកសារោង 

ដទ្ទៀត នៅក្នុងសៀវភៅន្ះត្ូវបានឧបត្ថម្ភគាំទ្ពីមូលនិធិនីបប៉៊ន។

គោលបំណងន្ការរៀបចំសៀវភៅន្ះឡើង គឺផ្តល់ព័ត៌មានពីលទ្ធផលស្្វជ្្វ 

ដ្លមានទ្ង់ទ្្យច្បាស់លាស់ និងជួយកសិករធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវទិន្នផលដំឡូងមី 

របស់គាត់ ការពារដី និងបរិសា្ថ្ន។ សៀវភៅន្ះមានអត្ថប្ោជន៍ សម្្ប់អ្នកស្្វជ្្វ 

អ្នកផ្សព្វផ្សាយ ប៊គ្គលិកអង្គការមិនម្នរដ្ឋ្ភិបាល ដ្លកំព៊ងបម្ើការងារនៅក្នុងការ 

អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ក៏ដូចជាកសិករដំដំឡូងមីខ្ន្តតូច និងខ្ន្តធំផងដ្រ។

ោយមានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីមូលនិធិនីបប៉៊ន និងសា្ថ្ប័នគាំទ្របស់អង្គការ 

ស៊ីអាត សៀវភៅន្ះផ្តល់ជូននូវស្ចក្តីបញ្ជ្ក់ដ៏ហ្មត់ចត់ ពីការអន៊វត្តន៍ផលិតកម្មដំណំ 

ដំឡូងមីប្កបោយស្ថ្រភាព និងនិរន្តរភាពបរិសា្ថ្ន។ សៀវភៅន្ះផ្តល់នូវភស្តុតាងន្

ពិសោធន៍សំខន់ៗដូចជា ប្វត្តសិង្ខប្ន្ដំណំដំឡូងមី លក្ខណៈសំខន់របស់ានៅក្នងុ 

តំបន់ និងការណ្នាំលម្អិតស្តីពីការគ្ប់គ្ងដី និងដំណំ ព្មាំងជម្ើសអន៊វត្តដទ្ៗ 

ទៀត។

ix



ដំណោះស្្យខ្លីៗ នៅក្នុងសៀវភៅន្ះ គឺជាការកំណត់ទីកន្ល្ងជាក់លាក់ ដ្ល

អាស្័យលើលក្ខណៈជីវរូបសាស្ត្តាមមូលដ្ឋ្ន និងសា្ថ្នភាពស្ដ្ឋកិច្ចសង្គម។ សៀវភៅ 

ន្ះ មិនបានបងា្ហញ្ជូនពីបង្គុបំច្ចក្វិទ្យាជាក់លាក់ណមួយោះទ្ ត្សំខន់ គឺជាជម្ើស 

ផ្ស្ងៗ ដ្លសមស្បសម្្ប់កសិករ។ ប្ធានបទដ្លបានពិភាក្សារួមមានលក្ខខណ្ឌ 

ផ្ស្ងៗ ន្ការដំដ៊ះដំណំដំឡូងមី ការប្ើប្្ស់ពូជដំណំប្ភ្ទពូជខ៊សៗគា្ន្ ដ្លអាច 

រកបាននាព្លបច្ចប្ុបន្ន និងការសន្មតរបស់កសិករ បញ្ហាំ្ងោះរួមមាន ពូជមានទិន្នផល 

ខ្ពស់ សមាសភាពម្ៅច្ើន គ៊ណភាពហូបឆ្ង្ញ់ និងពូជធន់ នឹងសត្វល្អិតចង្្ និងជំងឺ។

សៀវភៅន្ះក៏បានផ្តល់ផងដ្រ នូវព័ត៌មានស្តពីីការរៀបចំពូជដំឡូង ការថ្ាំនាព្ល 

ដំដ៊ះ ការជ្ើសរីសដើម ការទ៊កដក់ ព្លវ្លា និងវិធីសាស្្តដំដ៊ះ វិធានការកំចាត់ស្ម្ 

ចង្្ វិធានការចម៊្ះការពារដំណំ ការដំដំណំឆ្លស់្ និងការពិពណ៌នាពីវិធីសាស្្តប្មូល 

ផលខ៊សៗគា្ន្ និងឧបករណ៍ប្មូលផល។ ាក៏ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតពីវិធានការទប់សា្ក្ត់

ការហូរច្្ះ និងវិធីសាស្្តដទ្ៗទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ន្ការដំដ៊ះដំឡូងមី 

ៅលើបរិសា្ថន្ដ្រ។ មានជំពូកខ្លះ បានរៀបរាប់ពីអត្តសញ្ញណ្កម្ម ន្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចមឹ 

និងការព៊លសារធាត៊ និងវិធីការពារោះស្្យបញ្ហ្ លើការប្ីប្្ស់ជីគីមី ជីសរីរាង្គ ឬ 

វិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ ដើម្បីថ្រក្សាផលិតភាពដី បង្កើនទិន្នផល និងម្ៅដំឡូងមី។

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសន្ះ យើងខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគ៊ណដល់សហការី ក្នុងកម្មវិធីថា្ន្ក់ជាតិ 

ដ្លបានចូលរួមសហការក្នុងសកម្មភាពស្្វជ្្វ និងផ្សព្វផ្សាយដូចមានរៀបរាប់នៅ 

ក្នងុសៀវភៅន្ះ និងកសិករយ៉្ងច្ើនដ្លបានផ្តល់លទ្ធភាពស្្វជ្្វ និងបានបង្ៀន 

យើងគ្ប់ទិដ្ឋភាព ន្ការអន៊វត្តន៍ផលិតកម្មដំណំដំឡូងមី។ យើងសង្ឃឹមថា ម្រៀនដ្ល 

យើងបានរៀនដូចមានរៀបរាប់ នៅក្នងុសៀវភៅន្ះ និងមានអត្ថប្ោជន៍ដល់អ្នកផ្ស្ងៗ 

ហើយរួមវិភាគាន ក្នុងផលិតកម្មដំណំដំឡូងមីប្កបោយនិរន្តរភាពនៅអាស៊ី និង 

ប្ទ្សជាច្ើនទៀតលើពិភពលោក។

រីអី៊នហាត ោវីល៊រ និង ធីន ម៉ូងអី៊វ

x



អំពីអ្នកនិពន្ធ
រីអី៊នហាត ោវីល៊រ កើតនៅប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី ប៉៊ន្ត្រស់នៅក្នុងប្ទ្សហូឡង់។ ក្្យបាន 

បញ្ចប់កម្ិតមហាវិទ្យាល័យរបស់គាត់ផ្ន្កកសិកម្មតំបន់ត្ូពិក គាត់បានភៀសខ្លួនៅរស់នៅសហរដ្ឋ

អាម្រិក ហើយបានបន្តការសិក្សារបស់គាត់នៅទីោះ ោយបានទទួលសញ្ញប្ត្ថា្នក់្បណ្ឌតិផ្នក្ធរណី 

គីមីវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យខូរណ្ល។ គាត់បានចូលរួមការងារជាមួយអង្គការស៊ីអាត នៅទីក្៊ងកាលី 

ប្ទ្សកូឡុំប៊ី ក្នុងឆ្ន្ំ១៩៧០ និងបានបង្កើតកម្មវិធីដំឡូងមីថ្មីមួយនៅឆ្ន្ំ១៩៧២ បានរៀបចំផ្ទះកញ្ចក់ 

យ៉្ងច្ើន និងស្្ពិសោធន៍ ដើម្បីកំណត់ពីតម្ូវការសារធាត៊ចិញ្ចឹមសម្្ប់ដំណំ និងរកវិធានការដើម្បី 

គ្ប់គ្ងដំណំដំឡូងមី មិនបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះធ្ងន់ធ្ងរ។ នៅឆ្ន្ំ១៩៨៦ គាត់បានផ្ល្ស់ៅបម្ើ 

ការងារនៅការិយល័យសី៊អាត ប្ចំាតំបន់នៅទីក៊្ងបាងកក ប្ទ្សថ្ នៅទីោះក្នងុរយៈព្ល ២៣ឆ្ន្ ំបនា្ទប់្ 

គាត់បានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកស្្វជ្្វ អ្នកផ្សព្វផ្សាយ និងកសិករក្នុងប្ទ្សដំដ៊ះដំឡូងមីាំង 

អស់នៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីអភិវឌ្ឍដីឲ្យបានល្អ និងការអន៊វត្តន៍ការគ្ប់គ្ងដំណំ និងបង្កើនការទទួលយក 

របស់កសិករោយប្ើវិធីសាស្ត្ស្្វជ្្វោយមានការចូលរួមពីកសិករ។ ោយហ្ត៊ន្ះ ទិន្នផល 

ដំឡូងមីនៅអាស៊ីមានការកើនឡើងយ៉្ងខ្ល្ំង ចំណ្កឯការប្ើប្្ស់ដំណំដំឡូងមី ក្នុងវិស័យឧស្សាហ 

កម្មក៏បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ផងដ្រ ធ្វើឲ្យមានតម្ូវការច្ើន តម្ល្ខ្ពស់ បង្កើនប្្ក់ចំណូល ហើយ 

ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករដំឡូងមីជាច្ើនបានធូរធា។

ធីន ម៉ូងអ៊ីវ កើតនៅប្ទ្សមីយ៉្ន់មា៉្ នៅទីោះគាត់បានទទួលកម្ិតបរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កកសិកម្ម 

ពីសាកលវិទ្យាល័យយ្ហ្សីន ឆ្ន្ំ១៩៨៤។ បនា្ទ្ប់ពីបម្ីការងារជាជំនួយការស្្វជ្្វអស់រយៈព្ល ៣ឆ្ន្ំ 

គាត់បានផ្លស់្ៅប្ទ្សថ្ បានបញ្ចប់ថា្នក់្អន៊បណ្ឌតិផ្នក្ប្ព័ន្ធកសិកម្ម នៅវិទ្យាសា្ថន្បច្ចក្វិទ្យាអាសី៊ 

(AIT) ទីក៊្ងបាកក ក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៤។ បនា្ទប់្ពីធ្វើការក្នងុតួនាទីផ្ស្ងៗ នៅវិទ្យាសា្ថន្បច្ចក្ទ្សអាសី៊ គាត់ 

បានចូលរួមក្នងុក៊្មហ៊៊នស្្វជ្្វថ្រក្សាដី ជាអ្នកវិភាគគីមី បនា្ទប់្មកគាត់ធ្វើការជាជំនួយការស្្វជ្្វ 

ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វជី កំបោរនៅសាកលវិទ្យាល័យមា៉្សីន្ប្ទ្សនូវ៉្លស្ឡង់។ គាត់បានបញ្ចប់ 

ថា្ន្ក់បណ្ឌិតផ្ន្កវិទ្យាសាស្ត្ដីពីសាកលវិទ្យាល័យមា៉្សី ន្ប្ទ្សនូវ៉្លស្ឡង់ ឆ្ន្ំ២០០១។ គាត់ធា្ល្ប់ 

បម្ើការងារជាមួយកម្មវិធីដំឡូងមីអង្គការស៊ីអាត ជាអ្នកវិទ្យាសាស្្តដី និងអ្នកក្ស្ត្សាស្ត្ ដំឡូងមីរយៈ 

ព្ល ៤ឆ្ន្ំ នៅប្ទ្សឡាវ បនា្ទ្ប់មកនៅកម្ពុជា ឡាវ វៀតណម និងមីយ៉្ន់មា៉្។ បច្ចុប្បន្នន្ះ គាត់ធ្វើការ 

នៅការិយល័យស៊ីអាត ប្ចាំតំបន់នៅទីក្៊ងហាណូយ។ តាមរយៈអាជីពការងារ គាត់បានចូលរួមយ៉្ង 

សកម្មក្នុងសហគមន៍កសិដ្ឋ្ន និងអង្គការវិជា្ជ្ជីវៈនានា ក្នុងគោលបំណងជួយកាត់បន្ថយភាពកី្ក្ និងការ  

ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវនិរន្តរភាពកសិកម្ម ក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបមានលក្ខណៈអំណោយផលតិច ន្អាស៊ីត្ូពិក  

និងបា៉្ស៊ីហ្វិក ជាពិស្សនៅអាស៊ីអាគ្ន្យ៍។
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១      ដំណំដំឡូងមីនៅអាស៊ីៈ តើត្ូវដំដំឡូងមីយ៉្ងដូចម្ត្ច និងតើប្ើប្្ស់ាសម្្ប់ធ្វើអ្វី?    ១

២      តើពូជល្អៗអាចរកបានដ្រឬទ្?         ១១

៣      តើវិធីសាស្្តអ្វីដ្លធ្វើឲ្យការរៀបចំដីបានល្អបំផ៊ត        ២១

៤      ព្លវ្លាដំដ៊ះ និងវិធីសាស្្តដំដ៊ះដំណំដំឡូងមី          ២៥

៥      ដំណំឆ្ល្ស់ គឺជាជម្ើសដ៏ល្អដ្រឬទ្?         ៤១

៦      វិធានការការពារសមាសភាពចង្្ និងជំងឺ        ៤៩

៧      រោគវិនិច្ឆ័យន្ការខ្វះ និងភាពព៊លសារធាត៊ចិញ្ចឹម        ៦៣

៨      ការប្ើប្្ស់ជី N P K: ប្ភ្ទជីអ្វី ចំនួនប៉៊នា្ម្ន ព្លណ និងកន្ល្ងណ?     ៧១

៩      វិធានការចំោះបញ្ហ្កង្វះសារធាត៊ចញ្ចឹម និងតម្ូវការប្ើប្្ស់កំបោរ           ៨១

១០   ជីគីមី ឬជីលាមកសត្វធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវជីជាតិដី និងបង្កើនទិន្នផល      ៨៩

១១   មធ្យាបាយជីវសាស្្ត ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល និងក្លម្អជីជាតិដី          ៩៩

១២   វិធានការការពារការហូរច្្ះដី       ១១១
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អ្វីៅដំឡូងមី និងតើគ្ដំានៅឯណ?
ដំឡូងមី គឺជាដំណំយកមើមម្ៅ និងជាដំណំ្ំស្បៀងអាហារមួយក្នងុចំណោម 

ស្បៀងអាហារជាច្ើននៅក្នុងតំបន់តូ្ពិក។ ាអាចប្ើជាចំណីសត្វ ផលិតជាម្ៅ 

និងជាជីវឥន្ធនៈ។ ឈ្ម្ះវិទ្យាសាស្្ត Manihot esculenta Crantz។ ាមានដើម

កំណើតនៅអាម្រិកឡាទីនដ្លនៅទីោះ ដំឡូងមីតូ្វបានគ្ដំដ៊ះចំនួន ១សតវត្ស 

ោយជនជាតិភាគតិចម៊នព្លៅដល់សហគមន៍អឺរ៉៊ប។ ក្្យមកដំណំន្ះ ត្ូវ 

បាននាំៅអាម្រិក និងអាស៊ីសម្្ប់ដំណំសន្តិស៊ខស្បៀង។ បច្ចុប្បន្ន ដំណំន្ះ 

ជាដំណំស្បៀងដ៏សំខន់ទី៧ នៅក្នុងពិភពលោក ស្ថិតនៅក្្យដំណំស្ូវសាឡី 

ោត និងស្ូវ ប៉៊ន្ត្ឈានម៊ខដំណំដំឡូងបារាំង។ ក្នុងរយៈព្ល ៣០ឆ្ន្ំកន្លងៅ 

ន្ះ ផ្ទ្ដីដំដ៊ះដំណំដំឡូងមីមានការកើនឡើងយ៉្ងរហ័សជាងដំណំស្បៀង  

សំខន់ៗដទ្ៗទៀត។

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ ប្មាណជា ៣០% ន្ដំណំដំឡូងមីនៅក្នុងពិភពលោក 

ត្ូវបានផលិតនៅអាស៊ី ដូចន្ះប្ទ្សដ្លផលិតដំណំដំឡូងមីមានប្ទ្ស 

ឥណ្ឌន្ូសី៊ ថ្ វៀតណម ឥណ្ឌ ្ចិន និងកម្ពជុា។ ទិន្នផលដំណំដំឡូងមីនៅអាសី៊ 

មានទិន្នផលខ្ពស់ជាងនៅអាម្រិក និងខ្ពស់ជាងទ្វដ្ងៅប្ទ្សនៅក្នងុអាហ្ិ្វក។ 

ដំឡូងមីត្ូវបានដំដ៊ះោយជនជាតិភាគតិច អាម្រិក 

ឡាទីន យ្៉ងោចណស់ ៤ ០០០ឆ្ន្ ំហើយសព្វថ្ង្ន្ះ 

ានៅត្ជាដំណំស្បៀងដ៏សំខន់

រូបភាព១.១. តំបន់ផលិតកម្មដំណំដំឡូងមីនៅអាសី៊ឆ្ន្២ំ០០៧។

 ចំណ៊ច នីមួយៗតំណងផ្ទ្ដី ១០ ០០០ ហត

ជំពូក១

ដំឡូងមីនៅអាស៊ីៈ តើត្ូវដាំដំឡូងមីយ៉្ងដូចម្ត្ច និងប្ើប្្ស់ 

សម្្ប់ធ្វើអ្វី?
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នៅប្ទ្សឥណ្ឌ្ ទិន្នផលដំឡូងមីទទួលបាន ៣៥ ត/ហត គឺខ្ពស់ខ្ល្ំងនៅលើពិភព 

លោក។  រូបភាព១.១ បងា្ហ្ញផ្ទ្ដីដំដ៊ះដំណំដំឡូងមីនៅអាស៊ី ។

លក្ខខណ្ឌដ្លការដំដំណំដំឡូងមីទទួលបានជោគជ័យ 
ដំឡូងមីមានសកា្ត្ន៊ពលទិន្នផលខ្ពស់ និងអាចដំបានទូលំទូលាយក្នុងលក្ខ 

ខណ្ឌតំបន់ខ្ពង់រាប ោះបីជានៅលើប្ភ្ទដីខ្សត់ជីជាតិ និងនៅតំបន់មានទឹកភ្លៀង 

តិច ឬភ្លៀងមិនទៀងាត់ ដ្លដំណំផ្ស្ងៗទៀតមិនអាចដំបាន។ នៅអាសី៊អាគ្នយ្ិ៍ 

កសិករខ្ន្តតូចជាច្ើន និងគ្ួសាររបស់គ្រស់នៅ និងដំដំណំស្បៀង ដីចមា្ក្ររួមផ្សំ 

និងបរិសា្ថ្នមិនអំណោយផលដ្លនៅតំបន់ោះ ការប្ើប្្ស់ជីគីមី និងជីសរីរាង្គ 

មិនតូ្វបានគ្ប្ើប្្ស់ជាញឹកញាប់ ពីព្្ះដំឡូងមីអាចដំលើដីពិបាកដំដ៊ះ ដី 

ខ្សត់ជីជាតិបំផ៊ត និងក្្មលក្ខខណ្ឌរំាងស្ងួត ហើយគ្ត្ងត្គិតថា ាជាស្បៀង 

ច៊ងក្្យបំផ៊ត។ យ៉្ងណក៏ោយ ដំណំដំឡូងមីដូចជា ដំណំដទ្ទៀតដ្រ ា 

ស្ូបយកសារធាត៊ចិញ្ចឹមពីដី ហើយការដំដ៊ះ ានាំដល់ការហូរច្្ះ និងទ៊ព្វលភាព 

ដី នៅព្លដ្លមិនមានការគ្ប់គ្ងដំណំ និងដីបានតឹ្មតូ្វ។ ាអាចមានលទ្ធ

ភាពដំដ៊ះលើដីដ្លមានទ៊ព្វលភាពស្្ប់ដ្លន្ះ គឺជាអត្ថប្ោជន៍ដ៏ធំរបស់ 

ដំណំដំឡូងមី ប៉៊ន្ត្ាត្ូវរួមបញ្ចូលគា្ន្ នូវការគ្ប់គ្ងដីឲ្យមានប្សិទ្ធភាព។ ន្ះជា 

សារគន្លឹះនៅក្នុងសៀវភៅន្ះ។

ជាទូៅ ដំឡូងមីដំបានល្អប្សើរនៅតំបន់ដ្លមានសីត៊ណ្ហភាពពី ២៥-២៩ 

អង្សាស្។ ដំណំនឹងបញ្ឈប់ការលូតលាស់នៅសីត៊ណ្ហភាពក្្ម ១៥ អង្សាស្។ 

ដើម និងមើមត្ូវងាប់ និងខូចខតនៅព្លសីត៊ណ្ហភាពធា្ល្ក់ដល់កម្ិតត្ជាក់ 

បំផ៊ត (ក្្មសូន្យអង្សាស្)។

ដំឡូងមីធន់នឹងភាពរំាងស្ងតួខ្ល្ងំណស់ ាដ៊ះបានល្អបំផ៊តព្លមានសំណើមដី 

ត្ាមិនធន់នឹងការជាំទឹកទ្។ ក្នុងរយៈព្លរាំងស្ងួតវ្ង ប្ព័ន្ធសរស្ប្ញស នឹងចាក់ 

ចូលជ្្ៅក្នុងដី ដើម្បីស្ូបយកទឹក។ ស្លឹកឈប់ដ៊ះ និងស្លឹកចាស់អាចជ្៊ះច្ញ។ 

មិនដូចដំណំដទ្ទៀតទ្ ដំឡូងមីមិនអាចងាប់បានទ្ ព្្ះធន់រាំងស្ងួត ត្ាដ៊ះ

វិញបានព្លមានភ្លៀងក្្យទៀត។

ដំឡូងមីធន់ដីអាស៊ីតខ្ល្ំង និងដីខ្សត់ជីជាតិ ាឆ្លើយតបៅនឹងដីមានជីជាតិ។ 

ក្នុងដីគា្ម្នជីជាតិខ្ល្ំង ដំឡូងមីនៅត្អាចផលិតមើមបាន ៥-១០ ត/ហត ក្នុងព្ល 

ដ្លដំណំដទ្ទៀតមិនអាចផលិតបានផលអ្វាំីងអស់។ ក៏ប៊៉ន្ត ្ក្នងុដីសម្បូរជីជាតិ 

ឬការប្ើជីឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ដំឡូងមីអាចផលិតមើមបាន ៣០-៤០ ត/ហត។ ដូច្ន្ះ 

ការគ្ប់គ្ងដីឲ្យបានល្អ រួមមានការប្ើជីគីមី រួមផ្សំជាមួយជីសរីរាង្គ នឹងបង្កើនទិន្ន 

ទិដ្ឋភាពចមា្ករ្ដំឡូងមីពណ៌ប្តងនៅរដូវបំ្្ង ក្នុង 

ប្ទ្សថ្

ការពិត ការដំដ៊ះដំឡូងមីោយគ្ប់គ្ងមិនដិត 

ដល់អាចធ្វើឲ្យមានទ៊ព្វលភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ ហើយធ្វើឲ្យ 

ទិន្នផលាប



ផលដំឡូងមីគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ព្លដ្លការថ្រក្សា ឬធ្វើឲ្យប្សើរឡើងសមត្ថភាព 

និងផលិតភាពដី។

តើដំណំដំឡូងមីប្ើប្្ស់សម្្ប់ធ្វើអ្វី?
មើមដំឡូងមីជាប្ភពថាមពលមានតម្លោ្ក សម្្ប់ម្ហបូអាហារ ឬចំណីសត្វ 

តាមកសិដ្ឋ្ន។ មើមដំឡូងអាចលក់បង្កើនប្្ក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្ួសារ 

កសិករ។

ដំឡូងមីសម្្ប់អាហារមន៊ស្ស
ដំឡូងមីជាប្ភព ន្កាបូអ៊ីដ្្តដ៏ល្អ (carbohydrates) ព្លពិសាជាមួយ 

បន្ល្ អន្លក់ ស្លឹកខ្ចី ត្ី ឬប្ភពបូ្ត្អី៊នដទ្ទៀត ដ្លអាចធ្វើឲ្យរបបអាហារគ្ប់ 

គ្្ន់។ ស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតមានប្ូត្អី៊នប្មាណជា ២០-៣០% ព្លដ្លស្លឹកខ្ចី

ត្ូវបានគ្ចំអិនោយមានគ្ឿងផ្សំ ាធ្វើជាបន្ល្មានជីជាតិរសជាតិឆ្ង្ញ់ពិសា។ 

ប៉៊ន្ត្ាំងមើមដំឡូង និងស្លឹកមានសមាសធាត៊ដ្លអាចបញ្ច្ញសារធាត៊គីមីព៊ល 

ហៅថា អ៊ីដ្ូហ្ស្នសាយអាណយ (hydrogen cyanide) មានរសជាតិល្វីង និង 

ជាតិព៊លព្លបរិភាគ។ សមត្ថភាពន្មើម និងស្លឹកដ្លបញ្ច្ញអ៊ីដ្ូហ្ស្នសាយ 

អាណយគ្ហៅថា សកា្ត្ន៊ពលអ៊ីដ្ូហ្ស្ននិក។ មានដំណើរការការរៀបចំ និងក្ច្ន្ 

ជាច្ើនបានកាត់បន្ថយសកា្ត្ន៊ពលអ៊ីដ្ូហ្ស្ននិកដល់កម្ិតស៊វត្ថិភាព។ មូលហ្ត៊ 

ន្ះ គ្មិនដ្លពិសាមើម និងស្លឹកដំឡូងមីស្ស់ទ្ ត្គួរចំអិនសម្ងួត ឬទ៊កមួយ 

រយៈសិន ម៊នព្លបរិោគប្ើជាចំណីមន៊ស្ស ឬសត្វ។

ពូជដំឡូងមីប្ើសម្្ប់អាហារមន៊ស្ស ដ្លជាទូៅត្ូវរីសតាមលក្ខណៈផ្សំ  

របស់ា ឧាហរណ៍ ពណ៌មើម អត់មានជាតិល្វីង ងាយស្ួលបក ចំអិនលឿន សាច់ 

រលោង ឬរសជាតិឆ្ង្ញ់។ ជាទូៅមើមដំឡូងមីត្ូវប្មូលផលម៊នដំណំមានអាយ៊ 

កាល ១០ខ្ ចំោះមើមចាស់មានម្ៅ និងសរស្ច្ើន ដ្លធ្វើឲ្យស្ងួត និងរឹងព្ល 

ពិសា និងព្លរំលាយអាហារ។ នៅអាសី៊ គ្ពិសាដំឡូងមី បនា្ទប់្ពីបកសំបក សមា្អត្  

និងកាត់ជាផ្ទ្ំងធំ រួចចំអិន ធ្វើប្ហាក់ប្ហ្លគា្ន្ជាមួយការចំអិនដំឡូងបារាំងដ្រ។ 

នៅប្ទ្សមួយចំនួនដូចជា ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី មើមដំឡូងមីត្ូវបានគ្បកសំបក 

កាត់ជាដ៊ំ ដក់ហាលថ្ង្ ដើម្បីផលិតជាម្ៅ។ នៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើន ជាពិស្ស  

ប្ទ្ស ឥណ្ឌូន្ស៊ី ឥណ្ឌ្ និងប្ទ្សចិន ប្ជាជនមានវិធីជប់លៀងបានរៀបចំ

មានប្ភ្ទចំណីអាហារជាច្ើនម៊ខធ្វើច្ញពីមើម និងស្លឹកដំឡូងមី រួមមាន ស៊៊ប  

សម្ល បន្ល្ ជាគូង និងជាបង្អ្ម។

២ឆ្ន្ក្្ំយមក ក្្យការដំដ៊ះពូជថ្មដ្ីលមានទិន្នផល 

ខ្ពស់ ការប្ើជីប្កបោយត៊ល្យភាព ការដំរបងដើម 

ឈើបត់ប្ន ដើម្បីទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះនាំឲ្យទិន្នផល

កើនបីដង។

ក្្ហ្វិក១.២. គ្ប់ផ្ន្កាំងអស់ន្ដំឡូងមីអាច

ប្ើប្្ស់បាន

ស្លឹកដំឡូងមីមានប្ត្អី៊នខ្ពស់ និងអាចប្ើជាចំណី 

អាហារមន៊ស្ស និងសត្វ

មើមដំឡូងមី ជាប្ភពថាមពលមានតម្លា្ប ដ្លមន៊ស្ស 

អាចបរិោគបាន ឬចំណីអាហារសត្វ  និងអាចលក់ជាថវិកា។ 

មើមអាចលក់នៅទីផ្សារ ឬដល់អ្នកក្ច្ន ្សម្្ប់ឧស្សាហកម្ម 

ដូចន្ះ ាផ្តល់ប្្ក់ចំណូលសម្្ប់ កសិករ។
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ដំឡូងមីសម្្ប់ចំណីសត្វ
សត្វទំពាអៀងដូចជា ក្បី គោ និងពព្អាចរំលាយអាហារោយមាន 

បរិមាណសរស្ច្ើន ដូចន្ះាអាចស៊ីស្លឹក ធាងដំឡូង និងច៊ងដើមដំឡូងស្ស់ 

បាន។ ម្យា៉្ងទៀត ចំោះសត្វមិនទំពាអៀង ដូចជា ជ្ូក និងមាន់ អាចស៊ីបានត្ផ្ទ្ 

ស្លឹក និងស្លឹកខ្ចីៗ ដ្លមានប្ូត្អ៊ីនច្ើន និងជាតិសរស្តិច។ របបអាហារ 

មូលដ្ឋ្នជាដំណំដំឡូងមី និងរូបមន្តលាយចំណី ាអាស្័យលើប្ភ្ទសត្វ និង 

ដំណក់កាលន្ការអភិវឌ្ឍន៍របស់សត្វ និងអាចមានប្សិទ្ធភាពសម្្ប់ផលិត 

កម្មសត្វ ដូចជា របបអាហារមូលដ្ឋ្នជាពពួកោត។ ជាទូៅ មើមដំឡូងមីត្ូវបាន  

គ្បក និងចំអិន ឬកាប់ជាកំណត់តូចៗ ឬចិតាជាចំណិត រួចហាលថ្ង្។ នាព្ល 

មើមស្ស់នឹងខូចត្ចំនួន ២-៣ថ្ង ្ក្្យព្លប្មូលផលតូ្វកាត់មើមហាលថ្ង្ 

អាចទ៊កចំនួន ២-៣ខ្ និងប្ើព្លណក៏បានបើត្ូវការ។ ចំណិតដំឡូងស្ងួតអាច 

ឲ្យជាចំណីគោ ជ្ូក ផ្ទ្ល់ត្ម្តង ប៊៉ន្ត្ជាធម្មតាត្ូវកិនជាម្ៅលាយជាមួយប្ភព 

ប្ូត្អ៊ីនដូចជា ម្ៅកិនស្លឹកដំឡូង សណ្ត្កសៀង និងម្ៅត្ី ជាមួយគា្ន្អំបិល 

ធាត៊រ៉្សំខន់ៗ និងអាមីណូអាស៊ីតដូចជា methionine, cysteine, និង lysine 
សម្្ប់ឲ្យរបបអាហារោះមានត៊ល្យភាព។

ាំងកំណត់មើម និងស្លឹកអាចផ្អ្ប់ ដើម្បីធ្វើជាចំណីផ្អ្ប់ ដ្លអាចទ៊កបាន 

រយៈព្លជាច្ើនខ្។ កំណត់មើមកាត់ោះ ត្ូវលាយជាមួយ អំបិល ៥% ហើយ 

ដក់ចូលក្នុងថង់បា្ល្ស្ទិច។ បនា្ទ្ប់តូ្វសង្កត់ឲ្យខ្យល់ច្ញ ចងមាត់បាវ និងខ្ស្ឲ្យ 

ណ្ន ។ មើមត្ូវផ្អ្ប់រយៈព្ល ៨-៩សបា្ត្ហ៍ ជាលទ្ធផលចំណីន្ះ អាចផ្តល់ៅ 

ឲ្យសត្វស៊ីបាន ជាពិស្សចំោះសត្វទំពាអៀង។ កាត់ស្លឹកមានធាង ឬគា្ម្នធាង  

និងដើមប្តង រួចលាយជាមួយកន្ទក់ ៥ ឬ ១០០% ឬអាហារម្ៅដំឡូង និងដក់  

អំបិលចំនួន ០,៥% ដក់ក្នុងថង់បា្ល្ស្ទិចគា្ម្នខ្យល់ចងឲ្យណ្ន រួចទ៊ករយៈព្ល 

៦-៨ខ្។ ជាលទ្ធផល ស្លឹកចំណីផ្អ្ប់មានប្ូត្អី៊ន ២០-២៥% ន្មា៉្សស្ងួត ព្ល 

ោះ អ៊ីដ្ូហ្ស្នសាយអាណយបានហើរអស់។ ដូចន្ះស្លឹកចំណីផ្អ្ប់អាចផ្តល់

បន្ថ្មជាមួយសណ្ត្កសៀង និងចំណីតី្ដ្លជាប្ភពបូ្ត្អី៊ន។

ដំឡូងសោ្ង្រជាអាហារចំបងសម្្ប់ជនជាតិភាគតិច 

រស់នៅតំបន់ភ្នំន្ប្ទ្សឡាវ

ស្លឹកដំឡូងមីផ្អ្ប់ត្ូវបានផ្តល់ជាចំណីគោ ក្បី នៅ 

កោះជា្វ្ខងកើត ន្ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី
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ដំឡូងមីសម្្ប់ក្ច្ន្
ដំឡូងមីនៅត្ជាដំណំស្បៀងអាហារដ៏សំខន់បំផ៊ត នៅក្នងុប្ទ្សឥណ្ឌូ 

ន្ស៊ី ទីម័រខងកើត ឥណ្ឌ្ ឡាវ និងមីយ៉្នមា៉្។ បច្ចុប្បន្នាជាដំណំឧស្សាហកម្ម 

ដ៏សំខន់នៅថ្ មា៉្ឡ្ស៊ី និងកម្ពុជា ជាដំណំចំណីសត្វដ៏សំខន់នៅប្ទ្ស 

វៀតណម ចិន និងប្ទ្សហ្វីលីពីន។ មើមត្ូវបានក្ច្ន្ជាចំណិតស្ងួត ដើម្បី 

នាំច្ញៅប្ទ្សចិន ឬមើមស្ស់ត្ូវក្ច្ន្ជាម្ៅធម្មជាតិ និងម្ៅក្ប្្ជា 

គ្្ប់សាគូរ (ហៅម្ៅសាគូរមូលៗ) ជាអ្តាណ៊ល និងផលិតផលម្ៅមូលដ្ឋ្ន 

ដទ្ៗទៀត ោយរួមមានប៊ីច្ង ថា្ន្ំព្ទ្យ និងជាសារធាត៊បា្ល្ស្ទិក។ ពូជទិន្នផល

ខ្ពស់ជាមួយពូជមានម្ៅច្ើន ត្ូវបានជ្ើសរីសសម្្ប់រសជាតិគ៊ណភាពចំអិន 

ឬសកា្ត្ន៊ពលអ៊ីដ្ូហ្ស្និច។ ជាទូៅ ពូជប្ើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្តល់ទិន្នផល 

ខ្ពស់ជាងពូជសម្្ប់មន៊ស្សបរិោគ ប៉៊ន្ត្តម្ល្លក់ក្នុង ១គក្ ប្ហ្លជាាប 

ជាង។

ប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំឡូងមីនៅអាស៊ី
ផ្ទ្ដីដំឡូងមីនៅអាស៊ីប្្ប្ួលពី ០,២-០,៨ ហត ក្នុង ១ គ្ួសារនៅប្ទ្ស 

ចិន វៀតណម ឥណ្ឌ្ និងប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី និងប្្ប្ួលពី ២-៣ ហត ក្នុង ១  

គ្ួសារនៅប្ទ្សថ្។

ដំឡូងមីជារឿយៗ ច្ើនគ្ដំរួមជាមួយដំណំោត សូ្វចមា្ក្រ និងដំណំ 

សាកជាតិដូចជា សណ្ត្កសៀង សណ្ត្កដី សណ្ត្កអង្គុយ  ឬសណ្ត្កបាយនៅ 

ប្ទ្សឥណ្ឌន្ូសី៊ និងជាមួយដំណំសណ្តក្ដី ឬសណ្តក្ខ្ម ្(សណ្តក្ អង្គយុ) 

នៅវៀតណមខងជើងជាមួយយសណ្ត្កដី ឬឪឡឹកនៅខ្ត្តក៊ងស៊ី និងជាមួយ 

កៅសូ៊នៅខ្ត្តហ្ណន់ ប្ទ្សចិន និងដំក្នងុដើមដូងនៅហ្វលីីពីន និងរដ្ឋការ្៉ាឡា 

ប្ទ្សឥណ្ឌ្។ ដំណំន្ះត្ូវបានដំដ៊ះដំបូងជាឯកវប្បកម្ម ក្នុងប្ទ្សថ្ កម្ពុជា 

មា៉្ឡ្ស៊ី និងវៀតណមខងត្បូង។

តើត្ូវដំដំឡូងមីដូចម្ត្ច?
ដំឡូងមី អាចបន្តពូជដំបូងោយសារការកាត់កង់ដើមពូជមានប្វ្ង ១៥-

២០ ស.ម (ហៅថាកង់ពូជ) និងតូ្វកាត់ច្ញពីដើមម្ និងដើមចាស់ដ្លមាន 

អាយ៊កាល ៨-១០ខ្។ ជាមធ្យម ដើមម្នីមួយៗអាចផលិតបានប្មាណជា១០ 

កំណត់ដើមដូច្ន្ះ អត្្ពង្ីកន្ដំឡូងមី គឺ ១ដល់ ១០ ដ្លមានកម្ិតាប 

បំផ៊ត។ ចំោះោត គឺពី ១ ដល់ ៣០០។

ក្្យពីសមា្អ្តដី និងរៀបចំដីរួច កំណត់ដើមកាត់ត្ូវបានដំ និងដក់ចូល 

បច្ចប្ុបន្នន្ះ មើមដំឡូងមីតូ្វបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ផលិត 

កម្មអ្តាណ៊ល ក្នុងប្ទ្សជាច្ើន នៅអាស៊ី

ដំឡូងមីជាដំណំចមា្ក្រទី២ សំខន់បំផ៊តនៅខ្ត្ត 

Guangxi ប្ទ្សចិន

ក្នុងកន្ល្ងជាច្ើននៅអាស៊ី ចមា្ក្រដំឡូងមីមានទំហំ 

តូច ហើយស្ថិតនៅលើដីជម្្ល ផ្ន្កខងលើស្្ស្ូវ
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ក្នងុដីជម្្ ៨-១០ ស.ម ដំជាបញ្ឈរ ឬបញ្ឆតិ ឬដំផ្តក្ក្នងុដីជម្្ ៥-៨ ស.ម។ តូ្វ 

ដំកំណត់ដើមកាត់ក្នុងដីសើម ដ្លអាចស្ូបយកទឹក និងភ្ន្កអាចដ៊ះពន្លក។ 

ព្លដំបញ្ឈរ និងដំបញ្ឆិត កង់ដំឡូងត្ូវដំឲ្យផ្ន្កឈរឡើងលើ។ វិធីន្ះ ធ្វើឲ្យ 

កំណត់ដើមដំឡូងដ៊ះលឿនក្នុងរយៈព្ល ៥-១០ថ្ង្។ មានភ្ន្កត្ ១ ឬ ២ប៉៊ណោ្ណ្ះ  

ដ្លនៅជិតច៊ងកាត់ផ្ន្កខងលើអាចដ៊ះ។ ព្លកង់ដំផ្ត្ក ពន្លកថ្មីល្ចច្ញលើ 

ដី ក្្យរយៈព្ល ១៥-៣០ថ្ង្។ រហូតដល់ ៤ ៅច្ើន ភ្ន្កអាចដ៊ះជាលទ្ធផលត្ូវ 

មានដើមច្ើនក្នុង ១គ៊ម្ព ត្ដើមាំងោះអាចជាដើមតូច និងផលិតកំណត់ដើមមាន 

គ៊ណភាពអន់សម្្ប់ដំឡើងវិញ ដូច្ន្ះ ត្ូវណ្នាំឲ្យកាត់ដើមោះច្ញោយទ៊ក 

ដើមល្អចំនួនត្ ២ប៉៊ណោ្ណ្ះក្នុង ១គ៊ម្ព។ ដើមធំ និងដើមចាស់បានដ៊ះលឿនជាងដើម 

ស្គម ឬដើមមិនាន់ចាស់ល្អ។ មើមមិនអាចប្ើសម្្ប់សមា្ភ្រៈបន្តពូជបានទ្ ព្្ះ 

ាមិនមានភ្ន្ក ដ្លអាចបង្កើតរ៊ក្ខជាតិថ្មីបានទ្។

បនា្ទ្ប់ ២សបា្ត្ហ៍ក្្យមក កង់ផលិតជាមើមសរស្ចាក់ចូលក្នុងដី ដើម្បី 

សូ្បយកទឹក និងជីជាតិដី។ ស្លកឹខ្ច ីបើកនិងចាប់ផ្តើមធ្វើរស្មសំីោគផលិតជាតិស្ករ 

និងម្ៅ ដ្លចិញ្ចឹមដល់ការលូតលាស់ដំណំ។ ផ្អ្កលើពូជដើមសំខន់ដ៊ះត្ង់ៅ 

លើ ឬអាចប្កជា ២-៣ម្ក។ ដំឡូងមីជាដំណំមានការប្កួតប្ជ្ងខ្សាយជាមួយ 

ស្ម្ចង្្ និងដំណំដទ្ទៀតដ៊ះជិតា ព្្ះាជាដំណំមានការលូតលាស់យឺតនៅ 

ដំណក់កាលដំបូង។ ស្ម្ចង្្ដ៊ះលឿន និងមានការប្កួតប្ជ្ងយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ 

ជាមួយដំឡូងមីសម្្ប់ពន្លឺ ទឹក សារធារ៊ចិញ្ចឹមជាលទ្ធផលបន្ថយការលូតលាស់ 

ដំឡូង និងទិន្នផលាប។ ដូច្ន្ះ ជាការសំខន់ត្ូវសមា្អ្តស្ម្ពីចមា្ក្រឲ្យបាន ២-៣ដង  

នៅកន្ល្ងជាច្ើនន្ផ្ន្កកណ្ត្ល និងខងលិចន្ 

កោះជា្វប្្ទ្សឥណ្ឌន្ូសី៊ ដំឡូងមី ជានិច្ចជាកាលតូ្វ 

ដំឆ្ល្ស់ជាមួយស្ូវ ចមា្ក្រ និងោត បនា្ទ្ប់មក 

ជាមួយ សណ្តក្ដី សណ្តក្អង្គយុ ឬ សណ្តក្បាយ
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ក្នុងរយៈព្ល ៣-៤ខ្ដំបូងម៊នព្លស្លឹកដំឡូងដ៊ះគ្បជិតលើផ្ទ្ដី។ នៅរយៈព្ល 

៣ខ្ក្្យព្លដំ មើមប្ញសមួយចំនួនចាប់ផ្តើមបំព្ញម្ៅ។ មើមាំងន្ះរីកធំ 

បង្កើតជាមើមពិតប្្កដសម្្ប់ប្មូលផល។

 តើបញ្ហ្សំខន់ៗ អ្វីខ្លះដ្លកំណត់នូវទិន្នផលដំឡូងមី?
ដំឡូងមីជាដំណំមាំមួន ត្ាអាចទទួលរងពីបញ្ហ្សត្វល្អិត និងជំងឺ ហើយ 

ទិន្នផល ាក៏អាចប៉ះពាល់យ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរពីការប្កួតប្ជ្ងរបស់ស្ម្ផងដ្រ។ ក្នុង 

ខណៈន្ះ ដំឡូងមីអាចរស់បាន និងផលិតបានទិន្នផលមួយចំនួនលើដីគា្មន្ជីជាតិ 

ឬទ៊ព្វភាពដី ទិន្នផលខ្ពស់បំផ៊តបានមកពីដំឡូងមីដំលើដីសម្បូរជីជាតិ និងព្លដ្ល 

ដំណំន្ះគ្ប់គ្ងបានល្អ ទប់សា្កត់្ស្មច្ង្្ និងបន្ថយកមិ្តអប្បបរមាបញ្ហស្ត្វ 

ល្អិត និងជំងឺ។

ក្្មលក្ខខណ្ឌល្អវិស្សទិន្នផលដំឡូងមីអាចកើនខ្ពស់ដល់ៅ ១០០ ត/

ហត។ ោះជាយ៉្ងណក៏ោយលក្ខខណ្ឌដីដ្លមិនល្អ ប្្ប្ួលពីកន្ល្ងមួយៅ 

កន្លង្មួយ និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ផ្លស់្ប្តរូពីមួយឆ្ន្ៅំមួយឆ្ន្។ំ ព្្ះថា ប្ភ្ទ 

ដីល្អជាទូៅបានរក្សាទ៊កសម្្ប់ដំណំមានតម្ល្ជាច្ើនដូចជា បន្ល្ ផ្ល្ឈើ និងផ្ក្ 

ឬតមូ្វការដំណំជាច្ើនទៀតដូចជា អំពៅ ោត និងសណ្ត្កសៀង។ ភាគច្ើន 

ដំឡូងមីគ្មិនដ្លដំលើដីាំងោះទ្ ព្្ះាដ៊ះល្អណស់។ ត្នៅតំបន់ោះ  

ដំឡូងមីនៅត្គ្ដំ ទិន្នផលាកើនទ្វ្ដង បើសិនជាបញ្ហ្ថ្មីៗាំងអស់ត្ូវបាន 

បំបាត់ចោល។

ោងលើការសិក្សាបានធ្វើពាក់កណ្ត្លទសវត្សឆ្ន្ំ១៩៩០ បញ្ហ្មួយចំនួន 

ប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលដំឡូងមីនៅអាស៊ី គឺបញ្ហ្ាក់ទងនឹងដី ដីគា្ម្នជីជាតិ និងដីហូរ  

ច្្ះ ព្លដំណំដំលើដីជំរាល ។ នៅអាស៊ី ជាទូៅដំណំដំឡូងមីត្ូវបានគ្ 

ដំលើដីអាស៊ីតមធ្យម និងដីមានជីជាតិាបបំផ៊ត សំខន់លើដីខ្វះអាសូត និង 

ប៉ូតាស្ស ប៉៊ន្ត្នៅតំបន់ខ្លះដីកង្វះផូសា្វ្ត កាល់ស្យូម មា៉្ញ៉្ស្យូម និងសារធាត៊ 

សំខន់ៗមួយចំនួនទៀតដូចជា ស័ង្កសី។ កន្លង្មួយចំនួនតូចដំឡូងដំលើដីអាសី៊ត 

ខ្ល្ងំ ជាពិស្ស ផូសា្វត្ និងបូ៉តាស្សាប ព្លខ្លះដំឡូងតូ្វបានដំផងដ្រក្នងុតំបន់ 

មានថ្មកំបោរ ឬដីមានប៉្ហាស (pH) ខ្ពស់ ដ្លតំបន់ោះដំឡូងមី អាចទទួលរង 

ពីកង្វះមីកូ្សារធាត៊ចិញ្ចឹម។

ព្លដំឡូងមីដំលើដីជំរាល ឬជំរាលខ្ល្ំង ការហូរច្្ះអាចបណ្ត្លឲ្យមាន 

បញ្ហ្ធ្ងន់ធ្ងរ។ ព្្ះថាដំឡូងត្ូវបានគ្ដំលើប្ភ្ទដីខ្សាច់ខ្ល្ំងមានកម្ិតដីឥដ្ឋ 

និងសារធាត៊សរីរាង្គតិចដ្លមានតួនាទីភា្ជ្ប់បំណ្កដីក្នុងទម្ង់ជាប់គា្ន្បាន។ 

ជាទូៅ ដំណំដំឡូងមីទទួលបានទិន្នផលាប ោយសារ 

ជីជាតិដីាប ការប្ើជីមិនគ្ប់គ្្ន់ និងការហូរច្្ះ 

មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរលើដីជម្្ល
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បើមិនមានទម្ង់ដីប្ភ្ទន្ះទ្ ដំណក់ទឹកភ្លៀងធា្ល្ក់មកលើដី នឹងហូរច្ញ 

នូវបំណ្កដច់ោយឡ្កពីគា្ន្ និងនាំសារធាត៊ហូរហៀរច្ញពីទីជំរាល។ 

ោយសារ  ដំឡូងមីដំក្នងុចោ្លះ្ទូលាយ និងការលូតលាស់របស់នៅដំណក់កាល 

ដំបូងយឺត និងព៊ំមានគម្បដី និងដំណំផ្ស្ងៗជាហ្ត៊ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទ្ល់ព្ល 

ភ្លៀងធា្ល្ក់ក្នុងរយៈព្ល ២-៣ខ្ដំបូង រហូតដល់ស្លឹកដំឡូងមីគ្បជិតលើផ្ទ្ដី។ 

ាជាការចាំបាច់ដើម្បីកមា្ច្ត់ស្ម្ចង្្នៅព្លន្ះ និងជ្្យដី និងមានភាព 

ងាយស្ួលដល់ការហូរច្្ះ។ ដូចន្ះ ការបាត់បង់ដីោយការហូរច្្ះ ដ្ល

ជានិច្ចជាកាលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងដំណំដំឡូងមីជាងដំណំដទ្ៗទៀត ក្្ម 

លក្ខខណ្ឌដូចគា្ន្។ ប៉៊ន្ត្មានការអន៊វត្តន៍ ការថ្រក្សាដីតាមបៀបសាមញ្ញ និងការ  

គ្ប់គ្ងដំណំដ្លអាចប្ើប្្ស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្្ះ។ ការងារាំង 

ន្ះនឹងមានពិភាក្សានៅក្នុង ជំពូក១២។

មូលហ្ត៊ចំបងដ្លបណ្ត្លឲ្យទិន្នផលាប៖

 y ខ្វះពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងពូជបន្សាំ៊ល្អ។

 y ដីខ្សត់ជីជាតិ និងការប្ើប្្ស់ជីគីមី និងជីសរីរាង្គមិនបានគ្ប់គ្្ន់។

 y ដីហូរច្្ះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ព្លដំណំដំលើដីជំរាល។

 y ការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ំងពីស្ម្ចង្្។

 y ការផ្ទុះឡើងនូវសមាសភាពចង្្ និងជំងឺ។

 y ភាពរាំងស្ងួតកើតមានជាសំខន់ក្នុងរយៈព្ល ២-៣ខ្ ក្្យព្លដំ។

 y ប្ើប្្ស់កំណត់ដើមពូជមានគ៊ណភាពអន់។

 y ភាពជាំទឹក។

 y ការអន៊វត្តន៍បច្ច្កទ្សដំដ៊ះមិនបានសមស្ប។

 y វិធីសាស្ត្ដំដំណំឆ្ល្ស់ព៊ំបានត្ឹមត្ូវ។

តើកសិករអាចកាត់បន្ថយកកា្ត្កំណត់ាំងោះបានទ្?
កសិករត្ូវការទទួលយកបៀបរបបគ្ប់គ្ងរបស់ពួកគាត់ឲ្យត្ូវៅនឹង

លក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ សា្ថ្នភាពភូមិសាស្្តដី និងដីដ្លគាត់បានដំដំណំ 

ព្លទឹកច្ើនបានប្មូលផ្តុំគា្ន្ ក្្យព្លភ្លៀងខ្ល្ំង 

រយៈព្ល ២ -៣ថ្ង្ ការហូរច្្ះបាក់យ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរអាចកើត 

មានឡើង
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ជ្ើសរីសដំណំត្ឹមត្ូវ ឬប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំណំ និងពូជត្ឹមត្ូវ ឬការអន៊វត្តន៍ ការដំដ៊ះ 

មានប្សិទ្ធភាពបំផ៊ត។ ពូជដំឡូងមី មានភាពធន់ខ៊សគា្ន្ៅនឹងរាំងស្ងួត សីត៊ណ្ហភាព 

ាប ឬខ្ពស់ បញ្ហ្ជំងឺ និងសត្វល្អិតខ៊សៗគា្ន្ ដីអាស៊ីត ឬដីគា្ម្នជីជាតិ។ រ៊ក្ខជម្ើសវិទូ  

និងអ្នកក្ស្ត�ស្្តបានធ្វើការជាច្ើនឆ្ន្ំ ដើម្បីផលិតពូជដំឡូងថ្មី ទិន្នផលខ្ពស់ ដ្ល 

ធន់ នឹងបញ្ហ្ាំងឡាយ និងអភិវឌ្ឍឲ្យបានល្អ និងការអន៊វត្តន៍ឲ្យមានប្សិទ្ធផលដ្ល 

នឹងបង្កើនទិន្នផល។ កសិករអាចធ្វើការជាមួយអ្នកស្្វជ្្វ អ្នកផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីកំណត់ 

បញ្ហ្ដ្លប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទិន្នផលដំណំដំឡូងមីរបស់ពួកគាត់ បនា្ទ្ប់មករៀបចំ

ធ្វើពិសោធន៍លើចមា្ក្រកសិករ ដើម្បីជ្ើសពូជ និងការគ្ប់គ្ងដ៏ល្អបំផ៊ត ដើម្បីោះ 

ស្្យបញ្ហ្ជាក់លាក់កើតមាន។

នៅទ្វីបអាស៊ី ដីដំឡូងមី មានសារធាត៊ចិញ្ចឹមមួយចំនួនឬច្ើនដ្លមានកម្ិត

ាប ដ្លកំណត់លើទិន្នផលដំឡូង។ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល ចាំបាច់ត្ូវកំណត់ឲ្យបាននូវ 

សារធាត៊ចិញ្ចឹមសំខន់ដ្លប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលបនា្ទ្ប់មកតូ្វប្ើសារធាត៊ចិញ្ចឹម 

ាំងអស់ោះ ក្នុងទម្ង់ជាជីគីមី ឬជីសរីរាង្គ។ មធ្យាបាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើង 

ជីជាតិដី និងបង្កើនទិន្នផល នឹងតូ្វពិភាក្សាក្នុង ជំពូក៧ ៅ ១១។

ការប្កួតប្ជ្ងន្ស្ម្ចង្្អាចធ្វើឲ្យទិន្នផលធា្ល្ក់ច៊ះយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ ប៉៊ន្ត្ចមា្ក្រ 

ដំឡូងមីនៅអាស៊ី ត្ូវបានទប់សា្ក្ត់សមស្បល្អ ដ្លសមា្អ្តោយដ្ ឬោយប្ើថា្ន្ំ 

សមា្ល្ប់ស្ម្។ កសិករអាចបន្ថយតម្ល្សមា្អ្តស្ម្ ការធ្វើស្ម្ឲ្យមានប្សិទ្ធភាពបាន 

ោយអន៊វត្តអន៊សាសន៍មួយចំនួនដូចនឹងពិភាក្សាក្នុង ជំពូក៤ និង ៥។

មានសមាសភាពចង្្ និងជំងឺមួយចំនួនកំព៊ងប៉ះពាល់ផងដ្រ លើដំណំដំឡូងមី 

នៅអាស៊ី ប៉៊ន្ត្រហូតដល់ព្លន្ះ ាមិនបន្ថយទិន្នផលជាអត្ថន័យឡើយ។ ដូចន្ះ ក្នុង 

រយៈព្ល ១០ឆ្ន្ំកន្លងៅន្ះ ព្លផលិតកម្មដំណំដំឡូងមីនៅអាស៊ី ត្ូវបានដំដ៊ះ 

យ៉្ងសន្ធឹកសនា្ធ្ប់ ហ្ត៊ដូចន្ះ បញ្ហ្សមាសភាពចង្្ និងជំងឺបានកើតមានឡើង 

ព្លោះបញ្ហ្ផ្ស្ងៗ ដ្លកើតមានាកា្ល្យជាបញ្ហ្ធ្ងន់ធ្ងរ។ សមាសភាពចង្្ និង 

ជំងឺអាចឆ្លងោយសារការប្ើដើមពូជដ្លមានជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្្ ជាការសំខន់ 

តូ្វប្ើដើមពូជដ្លគា្មន្ការបំផ្លញ្ជំងឺ និងសត្វល្អតិចង្្ ដើម្បីដំដ៊ះនៅដំណំបនា្ទប់្។ 
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អន៊សាសន៍មួយចំនួននឹងពិភាក្សាលម្អិតក្នុង ជំពូក៦។

នៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើន ដំឡូងមីត្ូវបានគ្ដំឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំដទ្ទៀត 

ឬដំក្នុងចំណោមដើមឈើដូចជា កូនកៅស៊ូ ឬដើមដូង។ ទិន្នផលដំឡូងមីអាច 

ថយច៊ះ ោយមានការប្កួតប្ជ្ងសម្្ប់ពន្លឺ ទឹក ឬសារធាត៊ចិញ្ចឹមតាមរយៈ 

ដំណំាក់ទងដទ្ទៀត ឬដើមឈើ ប៊៉ន្ត្ជាទូៅ ាអាចបំព្ញនូវតម្ល្បន្ថ្មដ្ល 

ទទួលបានពីដំណំាំងោះ។ ចំោះព័ត៌មានលម្អិតសូមពិនិត្យមើល ជំពូក៥។

ការប្កួតប្ជ្ងរបស់ស្ម្ចង្្ អាចធ្វើឲ្យទិន្នផល 

ដំឡូងមីថយច៊ះគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់

រ៊យសអាចបណ្ត្លឲ្យខូចខតយ៉្ងខ្ល្ំង

ជំងឺអំបោសធ្មប់ គឺជាជំងឺថ្មី ដ្លអាចធ្វើឲ្យទិន្នផល 

ដំឡូងមីថយច៊ះធ្ងន់ធ្ងរ

នៅប្ទ្សមួយចំនួន ដំឡូងមីត្ូវដំដ៊ះចោ្ល្ះជួរកូនកៅស៊ូ
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ពូជដំឡូងប្ព្ណី គឺជាប្ភ្ទពូជដ្លត្ូវបានជ្ើសរីសោយកសិករ 

ផ្ទ្ល់ជាច្ើនជំនាន់។ នៅក្នុងករណីខ្លះ ពូជន្ះត្ូវបានអភិវឌ្ឍក្នុងស្៊ក និង 

ព្លខ្លះ គឺជាលទ្ធផលន្ការជួញដូរនៅតាមតំបន់។ ពូជប្ព្ណីាំងន្ះ ខ៊ស 

គា្ន្ពីតំបន់មួយៅតំបន់មួយ ហើយកសិករអាចដំដ៊ះពូជាំងោះជាច្ើនដើម្បី 

ជ្ើសរីសពូជផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ គ៊ណភាពល្អហូបឆ្ង្ញ់ ងាយស្ួលបកសំបក 

ឬតមូ្វការផ្ស្ងៗទៀតដូចជា ពូជធន់នឹងសមាភាពចង្្ និងជំងឺ។ ជាទូៅ កសិករ 

មានទំោរចិត្តក្នុងការសាកល្បងដំដ៊ះនូវពូជថ្មីដ្លអាចបង្កើនទិន្នផល ប្្ក់ 

ចំណូលោយមិនចំណយប្្ក់បន្ថ្ម។ យ៉្ងណក៏ោយ នាព្លពូជណមួយ 

ត្ូវបានដំដ៊ះខ៊សពីទីកន្ល្ងសមស្មរបស់ានឹងមិនបានផលល្អឡើយ។ មានពូជ 

មួយចំនួនតូចប៉៊ណោ្ណ្ះដ្លអាចដ៊ះល្អនៅក្នុងក្ស្ត្បរិសា្ថ្នផ្ស្ងៗគា្ន្។ ដូចន្ះ 

ពូជដំឡូងមី ត្ូវត្ធ្វើការាយតម្ល្សម្្ប់ប្ភ្ទដីជាក់លាក់ណមួយ និងលក្ខ 

ខណ្ឌអាកាសធាត៊ដ្លពូជោះនឹងតូ្វដំ ហើយក៏សម្្ប់អ្នកប្ើប្្ស់ច៊ងក្្យ 

ផងដ្រ ដូចជាអ្នកបរិោគ ចំណីសត្វ ឬការក្ច្ន្ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម។

មានពូជដំឡូងមីច្ើនជាង ៦ ០០០ ពូជត្ូវបានធ្វើសមូហកម្ម និងអភិរក្សនៅ 

CIAT ក្នុងប្ទ្សកូឡុំប៊ី។ ពូជាំងន្ះ ត្ូវបានរក្សាទ៊កសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ 

ក្នុងកម្មវិធីបងា្ក្ត់ពូជន្វិទ្យាសា្ថ្នស្្វជ្្វជាតិ និងអន្តរជាតិ។ ពូជដំឡូងមីជា 

ទូៅត្ូវបានបងា្ក្ត់ និងជ្ើសរីសសម្្ប់ទិន្នផលមើម និងមា៉្ស់ស្ងួតខ្ពស់ឬ 

មានម្ៅច្ើន ធន់នឹងសត្វល្អិតឬជំងឺ និងធន់នឹងរាំងស្ងួត ដីខ្សត់ជីជាតិ ឬសីត៊ណ្ហ 

ភាពត្ជាក់។ 

សម្្ប់ការបរិោគ មានពូជដំឡូងមីជាច្ើនដ្លត្ូវបានដំដ៊ះសម្្ប់ 

ម៊ខម្ហូបផ្ស្ងៗ និងរសជាតិផងដ្រ។ នៅកោះជា្វ្ ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី ចំនួន ២-៣ 

សតវត្សមកហើយន្ះ កសិករបានដំដ៊ះពូជបងា្ក្ត់ និងជ្ើសរីសមួយចំនួនធំ 

ៅតាមប្ភ្ទដី និងអាកាសធាត៊ផ្ស្ងៗគា្ន្។ ផ្ទុយៅវិញនៅប្ទ្សថ្ នៅតំបន់ 

ដ្លដំឡូងមីបានដំសម្្ប់ក្ច្នផ្្នក្ឧស្សាហកម្ម មានពូជមួយចំនួនតូចប៊៉ណោ្ណះ្ 

ដ្លបានដំដ៊ះ។ ជាការពិត ក្នុងកំឡុងឆ្ន្ំ១៩៧០ ៅឆ្ន្ំ១៩៨០ ដំឡូងមីបានដំ 

ដ៊ះលើផ្ទ្ដីប្មាណជា ១លាន ហត ោយប្ើពូជត្មួយប៊៉ណោ្ណ្ះ គឺពូជរា៉្យ៉ង ១ 

(Rayong1)។ ការប្ើពូជត្មួយន្ះ ាបណ្ត្លឲ្យមានការគ្្ះថា្ន្ក់ោយពូជ 

អង្គការស៊ីអាតបានប្មូលពូជដំឡូងមីផ្ស្ងៗចំនួន 

៦ ០០០ ពូជ ដ្លបានដំដ៊ះ និងរក្សាក្នុងបំពង់ 

សាកល្បងនៅមន្ទីរពិសោធន៍ រហូតដល់យកៅធ្វើ 

ការសាកល្បងនៅក្នុងចមា្ក្រ

ជំពូក២

តើពូជល្អៗអាចរកបានដ្រឬទ្?
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ន្ះអាចងាយរងការបំផ្ល្ញភា្ល្មៗពីជំងឺថ្មីឬសត្វល្អិត។ ចំោះមូលហ្ត៊ន្ះ អ្នក 

ស្្វជ្្វថ្ បានអភិវឌ្ឍច្កចាយ និងជំរ៊ញការដំដ៊ះនូវពូជទិន្នផលខ្ពស់មួយចំនួន 

បន្ថ្មទៀត។ នាព្លបច្ចុប្បន្ន ពូជរា៉្យ៉ង១ ពិបាករកណស់នៅក្នុងប្ទ្សថ្ោយ 

កសិករបានប្តូរៅប្ើពូជថ្មីដ្លមានទិន្នផលខ្ពស់។ ទិន្នផលដំឡូងមីនៅប្ទ្សថ្ 

បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គល់្ គឺពី ១៣-១៤ ត/ហត ក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៥ ៅ ២៣ ត/ហត 

ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៩។ ទិន្នន័យក្នុង តារាង២.១ បងា្ហ្ញថា ពូជថ្មីដើរតួនាទីយ៉្ងសំខន់ក្នុង 

ការបង្កើនទិន្នផលនៅក្នុងប្ទ្សថ្ ប៉៊ន្ត្ការគ្ប់គ្ងដំណំបានល្អ ជាពិស្សការ 

ប្ើជីគីមីការទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះ បានត្ឹមត្ូវ និងការសមា្អ្តស្ម្ជាប់ជាប្ចាំ គឺ 

មានលក្ខណៈសំខន់ដូចគា្ន្។

ចាប់តំាងពីពាក់កណ្តល្ឆ្ន្១ំ៩៩០ មក អ្នកបងា្កត់្ពូជដំឡូងមីនៅក្នងុកម្មវិធី 

ថា្នក់្ជាតិន្បណ្តប្្ទ្សអាសី៊  បានអភិវឌ្ឍពូជទំនើបមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ដូចជា 

ពូជរសជាតិឆ្ងញ់្ ទិន្នផលខ្ពស់ម្ៅ ឬម្៉ាស់ស្ងតួខ្ពស់ អាយ៊កាលខ្ល ីឬជាពូជស្្ល 

ទិន្នផលខ្ពស់។ ពូជដទ្ទៀត ត្ូវបានជ្ើសរីសសម្្ប់ប្ើក្នុងពហ៊បំណង គឺហូប 

ផង និងក្ច្នជ្ាម្ៅ ឬអ្តាណ៊លផង។ ពូជថ្មីៗ ស្ទើរត្ាំងអស់មានប្ភពស្ន្ទិច 

ខ្លះមកពីអាម្រិកឡាទីន ពីព្្ះពូជាំងន្ះ តូ្វបានជ្ើសយកពីការបងា្កត់្គ្្ប់ពូជ 

រាងពូជក្នងុស៊្ក និងពូជសមូហកម្មនៅអាម្រិកឡាទីន ោយអ្នកបងា្កត់្ពូជរបស់ 

CIAT ដ្លសហការ យ៉្ងជិតស្និតជាមួយអ្នកបងា្ក្ត់ពូជនៅក្នុងកម្មវិធីបងា្ក្ត់ពូជ 

ដំឡូងមីថា្នក់្ជាតិដទ្ៗ ទៀតនៅអាសី៊។ ដំឡូងមីមានដើមកំណើតនៅអាម្រិកឡាទីន 

ដូច្ន្ះហើយបានជា អាម្រិកឡាទីនមានធនធានស្ន្ទិចសម្បូរប្បជាងនៅអាស៊ី។ 

ការនាំនូវពូជសមូហកម្ម ពីអាម្រិកឡាទីនចូលបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍យ៉្ងឆប់រហ័ស

តារាង២.១. ការប្្ប្ួលទិន្នផលដំឡូងមីនៅប្ទ្សថ្ កំឡុងឆ្ន្ំ១៩៩០ ៅ ២០០៩ ោយការទទួលយកពូជថ្មី និងការអន៊វត្តន៍ការដំដ៊ះត្ឹមត្ូវ

ឆ្ន្ំ ផ្ទ្ដីដំឡូងមីប្ើពូជថ្មី (%) ទិន្នផល (ត/ហត) ការអង្ក្តតាមដន

១៩៩០ ១,១ ១៣,៩ ស្ទើរត្មិនទទួលយកពូជថ្មី

១៩៩៥ ១៣,០ ១៣,០ ទទួលយកពូជថ្មីមួយចំនួនតូចប៉៊ណោ្ណ្ះ 

២០០៣ ៩៧,៨ ១៩,៣ ទទួលយកពូជថ្មីស្ទើរត្១០០% និងអន៊វត្តការដំដ៊ះបានប្សើរ មួយចំនួន

២០០៩ ៩៩,០ ២២,៧
មិនសំខន់លើការផ្លស់្ប្តរូពូជ ត្សំខន់លើការអន៊វត្តន៍ផ្នក្ក្ស្ត្វិទ្យា 

ទំនើប ហើយកសិករដំឡូងមី ៨០% កំព៊ងប្ើជីគីមី

ដើម្បីផលិតពូជដំឡូងថ្ម ីអ្នកបងា្កត់្ពូជតូ្វដក់លំអងផ្ក ្

យកច្ញពីផ្កឈ្្មល្ (ខងក្្ម) លើផ្កញី្ (ខងលើ) 

បនា្ទប់្មកដំប្ភ្ទពូជផលិត ដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខណៈ 

រ៊ក្ខជាតិាំងោះ ោយប្ៀបធៀប ជាមួយពូជដ្លមាន 

ឬពូជថ្មីៗដទ្ៗទៀត
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នូវលក្ខណៈល្អៗជា ច្ើនរបស់ពូជដំឡូងមីក្នុងអាស៊ី។

កាលពីអតីតកាល ពូជចម្លង (clones) ពីពូជក្នុងស្៊កជាច្ើន បានដំដ៊ះក្នុង 

បណ្ត្ប្ទ្សអាស៊ី។ ពូជចម្លងាំងន្ះ ហៅថា “ពូជផ្អ្ម” ហើយពូជាំងន្ះ ត្ូវ 

បានគ្ដំសម្្ប់ហូបច៊កផ្ទ្ល់ត្ម្តង។ ជាទូៅ ពូជហូបបានមានមា៉្ស់ស្ងួត និង 

ម្ៅពីាបៅមធ្យម និងមានសកា្ត្ន៊ពលន្ស៊ីអាណូយ្និច (cyanogenic) ាប។ 

ពូជដ្លគ្និយមហូបបានមួយចំនួន មានបងា្ហ្ញនៅក្នុង តារាង២.២។

បច្ចប្ុបន្ន មានពូជថ្មមួីយចំនួនជាពូជសម្្ប់ហូប និងប្ើក្នងុវិស័យឧស្សាហកម្ម។ 

ពូជឧស្សាហកម្មត្ូវបានបងា្ក្ត់ និងជ្ើសរីសសំខន់សម្្ប់ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ 

និងម្ៅច្ើន។ ោយសារពូជាំងអស់ន្ះភាគច្ើនមានសារធាត៊ cyanogenic 

ខ្ពស់ធ្វើឲ្យមានរសជាតិល្វីងោះបីក្្យពីការចម្អិនក៏ោយទើបគ្ឲ្យឈ្ម្ះ ថា 

“ពូជល្វីង”។ ពូជឧស្សាហកម្មកំព៊ងព្ញនិយមជាច្ើនមានបងា្ហញ្ក្នងុ តារាង២.៣។

តារាង២ និង ៣ បងា្ហ្ញឈ្ម្ះដំឡូងមី ឆ្ន្ំបញ្ច្ញ និងលក្ខណៈសំខន់ៗ។ 

កសិករក្នុងប្ទ្សនីមួយៗ អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានពូជថ្មីពីដើមពូជដ្លបាន 

បញ្ច្ញ និងដំដ៊ះប្ៀបធៀបជាមួយពូជ ក្្មការគ្ប់គ្ង និងការជ្ើសរីសលើ 

លក្ខណៈផ្ស្ងៗរបស់គាត់ផ្ទ្ល់។ ការទទួលយកពូជថ្មីមានទិន្នផលខ្ពស់ គឺបានចូល 

រួមធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីកើនឡើងក្នុងប្ទ្សជាច្ើន។

កម្មវិធីបងា្ក្ត់ពូជដំឡូងមីថា្ន្ក់ជាតិមួយចំនួននៅអាសី៊ 

ក៏បានរក្សា និងប្មូលពូជដំឡូងមីមួយចំនួនធំ នៅក្នុង

ចមា្ក្រឬក្នុងបំពង់សាកល្បងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍

អ្នកស្្វជ្្វកំព៊ងពិនិត្យមើលការលូតលាស់ និង 

លក្ខណៈរូបសាស្្តន្ពូជផ្ស្ងៗគា្ន្ដ្លបានសាក

ល្បងនៅក្នុងចមា្ក្រ
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កម្ពុជា ដំឡូងគ

ដំឡូងមី

-

-

គ៊ណភាពហូបឆ្ង្ញ់

គ៊ណភាពហូបឆ្ង្ញ់

ចិន ដំឡូងនំប៊័ង - ទិន្នផលាប ម្ៅច្ើន ហូបបាន

SC 102 - ទិន្នផលាប ម្ៅច្ើន ហូបបាន

SC 6068 ១៩៨០ ទិន្នផលាប ម្ៅច្ើន ហូបបាន

SC 9 = yolk cassava ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន  ß-carotene*ខ្ពស់ ហូបបាន

ទីម័រខងកើត Mantega - ហូបឆ្ង្ញ់ ß-carotene*ខ្ពស់

Lesu - ហូបឆ្ង្ញ់

Ai Luka 2 ២០០៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ហូបឆ្ង្ញ់

Ai Luka 4 = Gading ២០០៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ហូបឆ្ង្ញ់

ឥណ្ឌ្ M4 - ហូបឆ្ង្ញ់ ទិន្នផលាប

Sree Visakham ១៩៧៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ß-carotene*ខ្ពស់ សមស្បដំជាមួយដូង

Kalpaka ១៩៩៦ ធំលឿន ហូបឆ្ង្ញ់  

Sree Jaya ១៩៩៨ អាយ៊កាលខ្ល ីß-carotene*ខ្ពស់ សមស្បដំបង្វលិជាមួយសូ្វ

Sree Vijaya ២០០០ ទិន្នផលខ្ពស់ ß-carotene*ខ្ពស់ សមស្បដីទំនាប និងដីចមា្ករ្

Sree Rekha ២០០០ ទិន្នផលខ្ពស់ ß-carotene*ខ្ពស់ សមស្បដីទំនាប និងដីចមា្ករ្   

Sree Prabha ២០០២ ធំលឿន ហូបឆ្ង្ញ់ សមស្បដំបង្វិលជាមួយស្ូវ

Vellayani Hraswa ២០០២ ធំលឿន ហូបឆ្ង្ញ់ សមស្បដំបង្វិលជាមួយស្ូវ

បន្ត
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ឥណ្ឌូន្ស៊ី Adira 1 ១៩៧៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ហូបឆ្ង្ញ់  

Malang 2 ១៩៩២ ទិន្នផលខ្ពស់ ផ្អ្ម

Darul Hidayah ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ផ្អ្ម បន្សា៊ំ៊បានល្អ

Litbang UK2 ២០១២ ទិន្នផលខ្ពស់ ទិន្នផលអ្តាណ៊លខ្ពស់ ធំលឿន ផ្អ្ម

មា៉្ឡ្ស៊ី Medan - ពូជហូបមើមចាស់ ឆ្ង្ញ់ព្លចំហ៊យ
Sri Pontian ២០០៣ អាចហូបបានធ្វើអាហារសម្ន់

ហ្វីលីពីន Golden Yellow - ហូបឆ្ង្ញ់ ß-carotene*ខ្ពស់

VC-2 ១៩៨៨ ទិន្នផលខ្ពស់ អាចហូបបាន

VC-3 ១៩៩០ ប្ើបានពីរម៊ខ

VC-4 ១៩៩០ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ
PSB Cv-11 ១៩៩៥ ប្ើបានពីរម៊ខ

PSB Cv-12 ១៩៩៥ ប្ើបានពីរម៊ខ

PSB Cv-15 ១៩៩៩ ប្ើបានពីរម៊ខ

NSIC Cv-48= R 72 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់នឹងរាំងស្ងួត ប្ើបានពីរម៊ខ

ថ្ឡង់ Hanatee - ទិន្នផលាប ហូបឆ្ង្ញ់  
Rayong 2 ១៩៨៤ ហូបឆ្ង្ញ់ ធ្វើអាហារសម្ន់

វៀតណម Vinh Phu - ហូបឆ្ង្ញ់  

Gon - ហូបឆ្ង្ញ់  

Nep - ហូបឆ្ង្ញ់ ស្អិតតិចៗ

Ba Trang - ហូបឆ្ង្ញ់ ធំលឿន
KM 95 ១៩៩៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

KM 95-3 ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

KM 98-7 ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ
KM 98-1 ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

KM 140 ២០០៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ ធំលឿន
KM 98-5 ២០០៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ ធំលឿន

*ß-carotene: Beta-carotene បំល្ងៅជាវីតាមីនអា ក្នុងចំណីអាហារមន៊ស្ស
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កម្ពុជា ដំឡូងស្លឹកតូច - ទិន្នផលខ្ពស់

មា៉្ឡ្ ឬខ្យូ ៥០ ១) ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន 

ចិន SC 201 - ទិន្នផលខ្ពស់ សមស្បដីខ្សត់ជីជាតិ

SC 205 - ទិន្នផលខ្ពស់ សមស្បដីមានជីជាតិ

Nanzhi 188 ១៩៨៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់អាកាសធាត៊ត្ជាក់

Nanzhi 199 ១៩៨៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
SC 124 ១៩៨៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់អាកាសធាត៊ត្ជាក់

SC 8002 ១៩៩៤ ទិន្នផលខ្ពស់

SC 8013 ១៩៩៤ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់នឹងខ្យល់ព្យុះ
GR 891 ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

GR 911 ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់

SC 5 ២០០២ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់នឹងខ្យល់ព្យុះ
SC 6 ២០០២ ម្ៅច្ើន ធន់នឹងខ្យល់ព្យុះ

SC 7 ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ 

SC 8 ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ 
SC 10 ២០០៦ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់អាកាសធាត៊ត្ជាក់

Gui Re 3 ២០០៦ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

Gui Re 4 ២០០៨ ទិន្នផលខ្ពស់

SC 11 = MBra 900 ២០០៩ ទិន្នផលខ្ពស់

ឥណ្ឌ្ H-97 ១៩៧១ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

H-165 ១៩៧១ អាយ៊កាលខ្លី ដើមត្ង់ សមស្បដំជាមួយដូង

H-226 ១៩៧១ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន សមស្បសម្្ប់ក្ច្ន្
Co-1 = ME-7 ១៩៧៦ ម្ៅច្ើន CMD2) សមស្បសម្្ប់ក្ច្ន្

Sree Sahya ១៩៧៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់នឹងរាំងស្ងួត

Co-2 ១៩៨៥ ធន់នឹងរាំងស្ងួត ធន់នឹងជំងឺរលួយមើម
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ប្ទ្ស ឈ្ម្ះពូជ ឆ្ន្ំបញ្ច្ញ លក្ខណៈសំខន់ៗ

ឥណ្ឌ្ Sree Prakash ១៩៨៧ អាយ៊កាលខ្លី សមស្បដំបង្វិលជាមួយស្ូវ
Co-3 ១៩៩២ ហូបឆ្ង្ញ់  សមស្បសម្្ប់ក្ច្ន្
Nidhi ១៩៩៣ អាយ៊កាលខ្លី សម្្ប់ដីខ្សាច់ នៅតំបន់ឆ្ន្រ
H-119 ១៩៩៥ អាយ៊កាលខ្លី
Sree Harsha ១៩៩៦ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន ធន់នឹងរាំងស្ងួត ក្ច្ន្
Co-4 ២០០២ ម្ៅច្ើន ដើមត្ង់
Sree Padmanabha ២០០៦ ធន់នឹងរាំងស្ងួត
Sree Athulya ២០០៦ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន សមស្បសម្្ប់ក្ច្ន្
Sree Apoorva ២០០៦ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន សមស្បសម្្ប់ក្ច្ន្

ឥណ្ឌូន្ស៊ី Adira 2 ១៩៧៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ល្វីង
Adira 4 ១៩៨៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ល្វីង
Malang 1 ១៩៩២ ទិន្នផលខ្ពស់ ល្វីង
UJ-3 = Thai = Rayong 60 ២០០០ ទិន្នផលខ្ពស់ ធំលឿន ល្វីងខ្ល្ំង

UJ-5 = Kasetsart  = KU 50 ២០០០ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

Malang 4 ២០០១ ទិន្នផលខ្ពស់ ល្វីង
Malang 6 ២០០១ ទិន្នផលខ្ពស់ ល្វីង

មា៉្ឡ្ស៊ី Black Twig - ពូជម្ៅពាណិជ្ជកម្ម
Sri Kanji 1 ២០០៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
Sri Kanji 2 ២០០៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

ហ្វីលីពីន Lakan - ទិន្នផលខ្ពស់
VC-1 ១៩៨៦ ទិន្នផលខ្ពស់ 
VC-3 ១៩៩០ ប្ើបានពីរម៊ខ
VC-4 ១៩៩០ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

VC-5 ១៩៩០ ទិន្នផលខ្ពស់ ល្វីង
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ប្ទ្ស ឈ្ម្ះពូជ ឆ្ន្ំបញ្ច្ញ លក្ខណៈសំខន់ៗ

ហ្វីលីពីន PSB Cv-11 ១៩៩៥ ប្ើបានពីរម៊ខ
PSB Cv 12 ១៩៩៥ ប្ើបានពីរម៊ខ
PSB Cv-15 ១៩៩៩ ប្ើបានពីរម៊ខ
PSB Cv-19 ២០០០ ធន់នឹងពពួកសត្វល្អិត
NSIC Cv-22=KU 50 ២០០៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
NSIC Cv-48=R72 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់នឹងរាំងស្ងួត

ថ្ឡង់ Rayong 1 ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅាបបន្តិច
Rayong 3 ១៩៨៣ ម្ៅច្ើន ម្កច្ើន
Rayong 60 ១៩៨៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ធំលឿន ល្វីងខ្ល្ំង
Sriracha 1 ១៩៩១ ម្ៅច្ើន
Rayong 90 ១៩៩១ ម្ៅច្ើន ទិន្នផលខ្ពស់
Kasetsart 50 (KU 50) ១៩៩២ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
Rayong 5 ១៩៩៤ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
Rayong 72 ១៩៩៩ ទិន្នផលខ្ពស់ ធន់នឹងរាំងស្ងួត
Huay Bong 60 ២០០៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
Rayong 7 ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
Rayong 9 ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន ទិន្នផលអ្តាណ៊លច្ើន
Huay Bong 80 ២០០៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

Rayong 11 ២០១១ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

Rayong 86-13 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

វៀតណម La Tre = SC 205  ទិន្នផលខ្ពស់  សមស្បចំោះដីមានជីជាតិ

KM 60=Rayong 60 ១៩៩៣ ទិន្នផលខ្ពស់  ធំលឿន ល្វីងខ្ល្ំង

KM 94=KU 50 ១៩៩៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

SM 937-26 ១៩៩៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

KM 95 ១៩៩៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន
KM 95-3 ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

KM 98-7 ១៩៩៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ
KM 98-1 ២០០៥ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

KM 140 ២០០៧ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ
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1) ណ្នាំច្ញពីប្ទ្សវៀតណម នៅខ្ត្តប៉្កខងកើត  និងពីប្ទ្សថ្ នៅប៉្កខងលិច ត្មិនដ្លបញ្ច្ញជាផ្លូវការនៅឡើយ

3) KM 98-5 =បញ្ច្ញនៅខ្ត្តត្និញ និងខ្ត្តដ៊ងណ្

2) CMD = ពពួកជំងឺរលួយមើមលើដំណំដំឡូងមី 

ពូជខ៊សៗគា្ន្អាចមានលក្ខណៈផ្ស្ងៗគា្ន្យ៉្ងខ្ល្ំង នៅកម្ពុជាកសិករកំព៊ងធ្វើការសាកល្បងពូជថ្មី ក្នុងចមា្ក្ររបស់ពួកគាត់

នូវការពិសោធន៍ស្្វជ្្វពូជោយមានការចូលរួមពីកសិករ

ប្ទ្ស ឈ្ម្ះពូជ ឆ្ន្ំបញ្ច្ញ លក្ខណៈសំខន់ៗ

វៀតណម KM 98-53)
២០០៨ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ ធំលឿន

Sa21-12 ២០១២ ទិន្នផលខ្ពស់ ប្ើបានពីរម៊ខ

Sa06 ២០១២ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

KM 419 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

HL-S10 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន

HL-S11 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ម្ៅច្ើន ធំលឿន

KM 101 ២០១៣ ទិន្នផលខ្ពស់ ធំលឿន
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កសិករភាគច្ើនមានបទពិសោធន៍ចំនួន ១សតវត្សហើយថា ដំណំដ៊ះបាន 

ល្អនៅព្លរៀបចំដីសម្្ប់ការដំដ៊ះបានល្អ រួមាំងការកមា្ច្ត់ស្ម្ ការជ្ួយដីឲ្យ 

បានម៉ត់ល្អ និងពង្្បដីឲ្យស្មើ ដើម្បីសម្ួលដល់ការដំដ៊ះ និងលូតលាស់។ ក្នុង 

ករណីជាច្ើន កសិករជ្្យដីោយចបកាប់ និងរាស់ត្ឡប់កាក សំណល់ចូល 

ក្នុងដី ឬយកស្ម្ច្ញ ឬប្ើកមា្ល្ំងអូសាញ ឬត្្ក់ទ័រ ដើម្បីភ្ជួររួចរាស់បំប្ក 

ដ៊ំដីធំៗ និងធ្វើឲ្យដីចមា្ក្ររាបស្មើល្អ។ ការរៀបចំដីតាមមធ្យាបាយប្បន្ះ ត្ូវបាន 

អន៊វត្តោយកសិករភាគច្ើននៅលើពិភពលោកាំងមូល។

ប៉៊ន្ត្ការស្្វជ្្វបានបងា្ហ្ញថា ការរក្សាទ៊កកាកសំណល់នៅលើផ្ទ្ដី និង 

ការដំោយមិនមានការភ្ជរួដី និងត្ឡប់កាកសំណល់ និងស្មៅ្ក្នងុដីនឹងបង្កើន 

សមាភាពសារធាត៊សរីរាង្គន្ដីធ្វើឲ្យប្សើរឡើងរចនាសម្ពន័្ធដីតាមរយៈការប្មូល 

ចូលគា្នន្្សារធាត៊ាំងោះ ទឹកឆប់ជ្្ប និងការពារដីពីការ ហូរច្្ះ។ ការអភិរក្ស 

ោយមិនកាប់គាស់ភ្ជួររាស់ដី (conservation tillage) ឬការមិនភ្ជួរដ ី (zero 
tillage) ត្ូវបានគ្ដឹងផងដ្រ ាក៏ជួយបង្កើននូវសកម្មភាពជីវសាស្្តក្នុងដីដូចជា 

អតិស៊ខ៊មប្្ណមានប្ោជន៍ និងជន្ល្ន។

ក្នុងប្ទ្សជាច្ើននៅអាស៊ី ចមា្ក្រដំឡូងមីមានទំហំតូចណស់ ហើយភាគ 

ច្ើនដីជម្្លខ្ល្ំងដ្លមិនអាចប្ើត្្ក់ទ័របាន ហើយថា្ន្ំសមា្ល្ប់ស្ម្ក៏មិនអាច 

រកបានឬមានតម្ល្ថ្ល្។ ក្នុងព្លអនាគតដ៏ខ្លីខងម៊ខន្ះ ដំឡូងមីភាគច្ើននៅ 

អាស៊ី នឹងនៅត្ត្ូវបានគ្ដំបនា្ទ្ប់ពីការក្ប្្ដីក្នុងទម្ង់ណមួយ ប៉៊ន្ត្ការក្ 

ទម្ង់ន្ះ ត្ូវត្ធ្វើយ៉្ងណ ដើម្បីការពារក៊ំឲ្យមានការកាប់គាស់ ភ្ជួររាស់ដីជ្៊ល 

ជាពិស្សការប្ើប្្ស់គ្ឿងចក្ធ៊នធ្ងន់លើដីសើមព្្ះានឹងបណ្តល្ឲ្យដីហាប់ 

ពិបាកក្នុងការបន្សាះទឹក។ 

នៅកោះហ្ណន់ ប្ទ្សចិន លទ្ធផលពិសោធន៍នៅលើដីមានជម្្ល 

២៥% បានបងា្ហញ្ថា ការកាប់រណៅ្តដំ្កង់ពូជោយដ្ទទួលបានទិន្នផល្របហាក់ 

ប្ហ្លគា្នជ្ាមួយការភ្ជរួដី២ដង ប៊៉ន្តក្ាត់បន្ថយការហូរច្្ះដីគួរឲ្យកត់សមា្គល់្។ 

ការដំផ្ទ្ល់ក្នុងរណៅ្ត្តូចៗោយមិនភ្ជួរដីបានធ្វើឲ្យទិន្នផលថយច៊ះ និងមានការហូរ 

ការអភិរក្សដី ដូចបានអន៊វត្តនៅកន្ល្ងមួយចំនួន 

ន្ប្ទ្សប្្ស៊ីល អាចជួយដល់ការដំដ៊ះដំឡូងមី

លើគម្បដីដ្លជាកាកសំណល់ន្ដំណំម៊នៗោយ 

មិនបាច់ភ្ជួរដី

ជំពូក៣

តើវិធីសស្្តអ្វីដ្លធ្វើឲ្យការរៀបចំដីបានល្អបំផ៊ត?
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ច្្ះដីតិចតួច។ ផ្ទយុៅវិញ ការដំលើដីភ្ជរួរាស់ពង្្ប ២ដងោយមិនបានលើករង 

បណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដីខ្ល្ំង។ ការដំដ៊ះ លើរងលើកទទឹងជម្្លដីផ្តល់

ផលច្ើននិងកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដីបានគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់។ ដូច្ន្ះ នៅលើដី 

ជម្្លខ្ល្ំង ត្ូវអន៊វត្តតាមវិធានការដូចខងក្្ម៖

 y កាត់ ឬដកច្ញចំោះរ៊ក្ខជាតិប្កួតប្ជ្ងជាមួយដំណំ ហើយទ៊ករ៊ក្ខជាតិងាប់ 

នៅលើផ្ទដី្។

 y តូ្វកាប់ និងជ្្យដីក្នងុរណៅ្តដំ្ទំហំតូចៗ (៣០ x ៣០ ស.ម) ោយចបកាប់។

 y ដំ ១កង់ក្នងុ ១រណៅ្ត ្ោយបញ្ឈរ បញ្ឆតិ ឬផ្តក្។

 y ដក់ជីគីមី ១សា្លប្ព្្បាយ ដូចជាជី ១៥-១៥-១៥ នៅជិតកង់នីមួយៗ (បើមាន) 

ដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់ដំបូង និងបង្កើនទិន្នផល។ ផ្ល្កជី ១៥-១៥-១៥ មាន 

អាសូត ១៥% ផូសា្វ្ត ១៥% និងបូ៉តាស្យូម ១៥% (មើល ជំពូក៨ និង ១០ 

ចំោះព័ត៌មានលម្អតិ)។

នៅប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី វៀតណម និងចិន កសិករដំដំឡូងមីលើផ្ទ្ដីតូច 

ចង្អៀត ជានិច្ចជាកាលគាត់ប្ើចបកាប់ ដើម្បីកាប់ជ្្យដីចមា្ក្រាំងមូលរបស់ 

ពួកគាត់ ឬកាប់ត្រណៅ្ត្ដំត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ការកាប់រណៅ្ត្សម្្ប់ត្ដំ គឺជាការធ្វើ 

ដីក្នុងកម្ិតអប្បបរមាប្កបោយនិរន្តរភាពដី ប៉៊ន្ត្មានការលំបាក ោយមាន 

ការប្កួតប្ជ្ងពីស្ម្ខ្ល្ំង ដូចន្ះ ជាការសំខន់ត្ូវសមា្អ្តស្ម្ចំនួន ២-៣ដង 

ក្នុងរយៈព្ល ៣-៤ខ្ដំបូង ម៊នព្លដើមដំឡូងមីលូតលាស់គ្បលើផ្ទ្ដី (មើល 

ជំពូក៤ ចំោះព័ត៌មានលម្អិត)។

នៅតំបន់កសិករដំដំឡូងមីលើផ្ទ្ដីធំ (០,៥-២,០ ហត) គាត់នឹងភ្ជួរដីចមា្ក្រ 

ជាញឹកញាប់ោយសត្វពាហនៈចំនួន ១ឬ ២ដងត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ន្ះ គឺជាការអន៊វត្តន៍ 

ទូៅនៅក្នុងខ្ត្តឡាំព៊ងន្ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី វៀតណម ហ្វីលីពីន និងប្ទ្ស 

ឥណ្ឌ្។

នៅតំបន់ដ្លចមា្ក្រមានផ្ទ្ដីមធ្យម និងដីរាបស្មើឬមានជម្្លតិចការ 

រៀបចំដី ត្ូវអន៊វត្តដូចខងក្្ម៖

 y ភ្ជួរដីចមា្ក្រោយសត្វពាហនៈចំនួន ១ៅ ២ដង ដើម្បីបន្ធូរដីនិងភ្ជួរត្ឡប់កាក 

សំណល់ដំណំ និងស្មចូ្លក្នងុដី។

 y ចំោះដីជម្្ល តូ្វភ្ជរូកាត់ទទឹងជម្្លដី ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដី។

 y លើករងកាត់ទទឹងជម្្លដីោយចប បើមានកមា្ល្ងំពលកម្ម ឬប្ើនង័្គលភ្ជរូោយ 

សត្វពាហនៈ។

នៅលើដីជម្្លខ្ល្ំង ការរៀបចំដីកម្ិតអប្បបរមា 

ោយដំជារណៅ្ត្ គឺជាជម្ើសដ៏ល្អបំផ៊ត

ការរៀបចំដីោយភ្ជួរ ១ ៅ ២ដង ោយប្ើកមា្ល្ំង 

អូសាញ គឺត្ូវបានអន៊វត្តជាទូៅ នៅអាស៊ី
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 y ដំកង់ដំឡូងលើរង។

 y ដក់ជីគីមី ១សា្លប្ព្្បាយ ដូចជាជី ១៥-១៥-១៥ នៅជិតកង់នីមួយៗ ដើម្បីបង្កើន 

ការលូតលាស់ដំបូង និងបង្កើនទិន្នផល។

នៅប្ទ្សដ្លដំដ៊ះដំឡូងមីលើផ្ទ្ដីធំ (២-៥ ហត) ដីចមា្ក្រត្ូវបាន 

ភ្ជួររាស់ោយត្្ក់ទ័របំពាក់ោយនង័្គលថាសឬភា្ន្ង និងជាទូៅរាស់បំប្ក 

ោយអង្គប់ (disk harrow) ហើយព្លខ្លះជាមួយឧបករណ៍ជ្ួយដី (ridger)។ 

ការធ្វើរបៀបន្ះ បណ្តល្ឲ្យដីផ៊សល្អ និងបង្កប់កាកសំណល់ និងស្មៅ្ក្នងុដី។ 

ការប្ើប្្ស់ត្្ក់ទ័រភ្ជួររាស់ដីបណ្ត្លឲ្យដីផ៊សល្អ ប៊៉ន្ត្ក្នុងករណីដីជម្្ល  

នឹងបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដីយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរបំផ៊ត។

ការភ្ជួររាស់ដីោយត្្ក់ទ័រធ្វើឲ្យដីផ៊សល្អផ្ទ្ដីស្មើ និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ 

ត្ាអាចបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ  ក៏ដូចជាបណ្ត្លឲ្យបង្កើត

នូវស្ាប់បាតនង្គ័លក្នុងជម្្ ១៥-២០ ស.ម។ ស្ាប់បាតនង្គ័ល ន្ះកាត់

បន្ថយនូវការហូរច្្ះទឹកៅក្នុងដី បណ្ត្លឲ្យដំណំដ៊ះលូតលាស់មិនបានល្អ 

ឬរលួយមើមនៅក្នុងខ្ដ្លមានភ្លៀងធា្ល្ក់ជោគជាំ។ ជាងន្ះៅទៀត ស្ាប់ 

ដីខងលើនឹងជំាទឹកយ្៉ងរហ័សបណ្តល្ឲ្យហូរដីភក់ៅក្្មយ៉្ងច្ើន រហូត 

ដល់ក្នុងករណីខ្លះ គឺអាចលប់ជ្លងភ្នំទៀតផង។ 

ការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ជ្ួយដីឲ្យបានញឹកញាប់ជួយបំប្កស្ាប់បាត 

នង្គ័ល និងជួយសមួ្លដល់ការខ្សាះទឹកក្នុងដី និងការលូតលាស់របស់ដំណំ  

នាព្លរដូវភ្លៀងខ្ល្ំង ព្មាំងបង្កើនទិន្នផល។ បនា្ទ្ប់ពីជ្ួយដីន្ះ ជាទូៅ 

ត្ូវធ្វើការភ្ជួររាស់ដីោយនង្គ័លផល ៣ ឬរនាស់ផល ៧ ដើម្បីកាត់បន្ថយការ  

ប្កួតប្ជ្ងន្ស្ម្ និងធ្វើឲ្យដីផ៊សល្អស្ួលព្លដំ។

ដូចន្ះ ការរៀបចំដីសម្្ប់ដំដ៊ះដំឡូងមី ោយប្ើត្្ក់ទ័រ ត្ូវអន៊វត្ត 

ដូចតៅ៖

 y ប្ើប្្ស់ថា្ន្ជ្្ំបសមា្លប់្ស្ម ្ឃ្លផូីរសា្វត្ (Glyphosate) ដើម្បីសមា្លប់្ស្ម ្និង 

ដំឡូងដ៊ះខ៊សជួរ។

 y ជ្្យដីជាមួយឧបករណ៍ជ្្យដីជម្្ ៤០-៥០ ស.ម ដើម្បីបំប្កស្ាប់បាត 

នង្គល័។ ប្សិនជាមិនអាចរកឧបករណ៍ជ្្យបានទ្ តូ្វប្ើនង្គល័ផលជ្្យ 

ដីឲ្យបានជម្្ដល់ ២០-៣០ ស.ម។

 y ជ្្យដី និងពង្្បដីឲ្យបានរាបស្មើល្អោយរនាស់ថាស។

ការភ្ជួរដីោយប្ើនង្គ័លថាស ត្ូវបានប្ើប្្ស់ 

សម្្ប់ការដំដំឡូងមីលើចមា្ក្រទំហំធំៗ

ការភ្ជួរដីជាមួយគ្ឿងចក្ធ៊នធ្ងន់នៅលើដីសើមអាច 

ធ្វើឲ្យដីហាប់ខ្ល្ំង ជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យដីជាំទឹក
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 y ធ្វើចង្អរូស្បតាមថា្នក់្ដីជាពិស្សនៅព្លមើមដំឡូងរលួយោយជំាទឹកព្លមាន 

ភ្លៀងខ្ល្ងំ។

 y ដំនៅលើរង ឬដីរាបស្មើ។

 y តូ្វរៀបចំដីព្លដីមានសំណើមល្អ មិនតូ្វប្ើគ្ឿងចក្ធ៊នធ្ងន់ចូលក្នងុចមា្ករ្ នៅ 

ព្លដីសើមខ្ល្ងំ។

 y ដក់ជីគីមី ១សា្លប្ព្្បាយ ដូចជាជី ១៥-១៥-១៥ នៅជិតកង់នីមួយៗ ដើម្បីបង្កើន 

ការលូតលាស់ដំបូង និងបង្កើនទិន្នផល។ឧបករណ៍ជ្្យដីអាចប្ើប្្ស់សម្្ប់បំប្ក 

ស្ាប់ដីហាប់ខងក្្ម ដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើង

នូវការបង្ហូរទឹកច្ញ

ការដំដំឡូងមីលើដីហាប់ ោយមិនមានកន្លង្បង្ហូរ 

ទឹកច្ញ (ខងម៊ខ) អាចធ្វើឲ្យដំណំដ៊ះលូតលាស់ 

ខ្សាយបំផ៊ត និងផ្ដល់ទិន្នផលាប

ការលើកពូនរងោយដ្ សម្្ប់ដំដំឡូងមី ាមារកមា្ល្ំងពលកម្មច្ើន
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តើអ្វីៅជាដើមពូជដ្លល្អបំផ៊តសម្្ប់ដំដ៊ះ និងតើទ៊កដក់ាយ៉្ង 
ដូចម្ត្ចម៊នព្លដំដ៊ះបនា្ទ្ប់? 

ដើម្បីដំដើមមានស៊ខភាពល្អ និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ការសំខន់ត្ូវចាប់ 

ផ្តើមជាមួយដើមពូជម្ដ្លមានគ៊ណភាពល្អ។ ការដំដំឡូងមីលើចមា្ករ្ជាថ្ម ីជាទូៅ 

ត្ូវចាប់ផ្តើមពីការកាត់ដើមម្ជាកង់ៗហៅថា “កង់ពូជ” (stakes)។ កង់ពូជនីមួយៗគឺ 

ជាពូជចម្លង ដូចន្ះហើយបានជាមានលក្ខណៈដូចដើមពូជម្របស់ាាំងស៊្ង។ 

នៅក្នងុករណីន្ះ ពូជដំឡូងមីអាចរក្សាបាននូវលក្ខណៈដើមដដ្ល ោយមិនមានការ 

ផ្ល្ស់ប្តូរក្នុងរយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំ។ ពូជដំឡូងមីមួយចំនួនអាច ផលិតគ្្ប់ពូជផង 

ដ្រ ប៉៊ន្ត្គ្្ប់ពូជាំងន្ះដ៊ះជាដើមដ្លមានលក្ខណៈខ៊ស គា្ន្ពីដើមពូជម្ ដូចន្ះ 

ហើយបានជាគ្ប្ើប្្ស់គ្្ប់ពូជត្នៅក្នុងកម្មវិធីបងា្ក្ត់ពូជថ្មីៗត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ការ 

ពិភាក្សាក្នុងជំពូកន្ះ នឹងផ្ត្តត្ៅលើកង់ពូជ ដ្លកាត់ច្ញពីដើមពូជម្ត ្

ប៉៊ណោ្ណ្ះ។

កង់ពូជដ្លល្អតូ្វកាត់យកពីផ្នក្ខងក្្ម និងកណ្តល្ន្ដើមពូជម្ដ្ល 

មានអាយ៊កាលពី ៨ខ្ ៅ ១៨ខ្។ កង់ពូជកាត់នៅផ្នក្ខងក្្មន្ដើមពូជម្មាន 

ទំហំក្្ស់និងមានម្ៅ ស្ករនិងសារធាត៊ចិញ្ចឹមបម្៊ងច្ើន អាចធ្វើឲ្យដំឡូងមីដ៊ះ 

លូតលាស់តួ្យ និងបង្កើតប្ញសដើម្បីសូ្បយកទឹកនិងសារធាត៊ចិញ្ចមឹពីដីបានលឿន។ 

ម៊នព្លកាត់កង់ពូជ តូ្វពិនិត្យដើមពូជម្ឲ្យបានដិតដល់អំពីការបំផ្លញ្ពីសត្វល្អតិ 

និងជំងឺ ដើម្បីធានាថាមិនមានការរាលឆ្លងដល់ដើមដំឡូងមីជំនាន់ក្្យ។ ជាមួយ 

គា្ន្ន្ះដ្រ គួរជ្ើសរីសដើមពូជម្ដ្លដំលើដីមានជីជាតិល្អ ជាពិស្សប៉ូតាស្យូម 

គ្ប់គ្្ន់ពីព្្ះាមានម្ៅ ស្ករ និងសារធាត៊ចិញ្ចឹម បម្៊ងច្ើនជម្៊ញដល់ការដ៊ះ 

ត្ួយនិងប្ញសបានលឿន លូតលាស់បានល្អ និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់។ ត្ូវចងចាំថា 

ដើមពូជម្ណដ្លមានមើមច្ើន និងល្អ ោះកង់ពូជរបស់ាក៏ផ្តល់ផលបានច្ើន 

ផងដ្រ។ ដូចន្ះ ជាដំបូងកសិករតូ្វកាត់ដើមដំឡូងដ្លល្អ រួចពិនិត្យមើលមើមរបស់ 

ាជាម៊ន បនា្ទ្ប់មកចាំសម្្ចចិត្តថា យកដើមដំឡូងោះជាដើមពូជម្សម្្ប់ដំ 

បន្ត។ ការធ្វើប្បន្ះ នឹងកាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់ដើមពូជម្ដ្លមានជំងឺបង្កោយ 

វីរ៉៊សដូចជា ជំងឺស្ប្កកង្ក្ប (frog skin disease) ឬជំងឺប្កសំបក (brown streak 

ការប្ើប្្ស់ដើមពូជដ្លមានគ៊ណភាពអន់ (ខងម៊ខ) ជា 

លទ្ធផលធ្វើឲ្យការដ៊ះលូតលាស់ខ្សាយ និងទិន្នផលាប

ជំពូក៤

ព្លវ្លា និងវិធីសស្្តដាំដ៊ុដំំំដំឡូងមី
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diesease) ដ្លមានរោគសញ្ញ្ត្នៅ លើមើមប៉៊ណោ្ណ្ះ (មិនមានរោគសញ្ញ្នៅលើ 

ដើមនិងស្លឹកទ្)។

ជាការសំខន់ ការកាត់កង់ពូជត្ូវធ្វើនៅកន្ល្ងដំដ៊ះផ្ទ្ល់ត្ម្តង មិនត្ូវដឹក 

ជញ្ជូនដើមពូជម្មកកន្ល្ងដំោះទ្ ពីព្្ះកង់ពូជអាចស្ងួតទឹកយ៉្ងឆប់រហ័ស 

នាព្លដឹកជញ្ជូន។ ត្ូវប្ើកំបិតម៊ត ឧបករណ៍សា្អ្ត ឬរណរម៊ត សម្្ប់កាត់ 

ដើមពូជម្ជាកង់ពូជ ដើម្បីក៊ំឲ្យដើមពូជប្្ះប្ក ឬខូចខត។ កង់ពូជដ្លកាត់ 

មានម៊ំ ៩០ដឺក្្ ព្លដំនឹងដ៊ះប្ញសជ៊ំវិញថា្ន្ំងាំងមូលបានស្មើគា្ន្ល្អ ហើយបនា្ទ្ប់ 

មកមើមក៏ដ៊ះប្ងច្កបានល្អផងដ្រ។

ក្នុងករណីជាច្ើន ដំណំដំឡូងមីប្មូលផលនៅរដូវប្្ំង ហើយត្ូវរង់ចាំ

រហូតដល់រដូវវស្សាបនា្ទ្ប់ទើបបានដំបន្តទៀត។ ក្នុងករណីន្ះ គ្ត្ូវការរក្សាដើម 

ពូជម្ទ៊កដក់រយៈព្លមួយសបា្ត្ហ៍ ឬរហូតដល់មួយខ្។ ដើមពូជម្ អាចចងជា 

បាច់ និងបញ្ឈរទ៊កនៅក្្មម្លប់ឈើ ឬក្នងុបន្ទប់ទ៊កដក់ដ្លមានខ្យល់ច្ញចូល 

ល្អ។ មិនត្ូវណ្នាំឲ្យទ៊កដក់ដើមពូជម្ក្្មពន្លឺថ្ង្ទ្ ព្្ះានឹងអាចស្ងតួទឹក 

និងច៊ះខ្សាយយ្៉ងឆប់រហ័ស។ ចំោះការទ៊កដក់រយៈព្លយូរ តូ្វណ្នាំឲ្យមាន 

ការជ្ួយដីនៅកន្ល្ងដ្លត្ូវទ៊កដក់ដើមពូជម្ និងស្្ចទឹកម្តងមា្ក្លលើដីក្នុង 

រយៈព្លទ៊កដក់ ដើម្បីរក្សាដើមឲ្យបានស្ស់ល្អ។ ប្សិនជាផ្ន្កខងលើរបស់ 

ដើមដំឡូងដ៊ះតួ្យព្លទ៊កដក់តូ្វកាត់ផ្ន្កោះបោះចោល។

នៅតំបន់ដ្លដើមពូជម្ត្ូវទ៊កដក់នៅរដូវត្ជាក់ ដើមត្ូវទ៊កដក់នៅ 

កន្លង្ការពារ បើមិនដូចោ្នះ្ទ្ ដើមនឹងងាប់ោយសារត្ជាក់ខ្ល្ងំ។ ក្នងុករណីន្ះ 

ដើមពូជម្ត្ូវទ៊កក្នុងផ្ទះ ឬជិតផ្ទះ ក្នុងជង្៊កស្ូវ ប្សិនបើមិនអាចរកកន្ល្ងទ៊ក 

ដក់បានទ្ោះ គ្អាចទ៊កដក់ក្នុងរណៅ្ត្ក្នុងចមា្ក្រ ឬជ្៊ងមា្ខ្ងន្ជើងភ្ន ំឬជម្្ល 

ជើងទំនប់ រួចគ្បចំបើង ឬដី។ ក្នងុតំបន់ាំងោះ ជាការសំខន់ត្ូវដំពូជធន់នឹង 

ភាពត្ជាក់ ប៉៊ន្ត្ពូជាំងោះអាចងាប់បានដ្រ បើសិនជាមានអាកាសធាត៊ត្ជាក់ 

ខ្ល្ំង។

នៅកន្ល្ងដ្លមានការបំផ្ល្ញពីសត្វល្អិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ជាការចាំបាច់ត្ូវ 

ជ្លក់កង់ពូជរយៈព្ល ១៥នាទីៅក្នុងសូល៊យស្យុងថា្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វល្អិត និងថា្ន្ំ 

សមា្ល្ប់ផ្សិត ដ្លអាចមានសារធាត៊សំខន់ៗចាំបាច់មូយចំនួនម៊នព្លដំ (សូម 

មើលលម្អិតក្នុង ជំពូក៦)។

កំណត់កង់ដ្លកាត់ច្ញពីផ្ន្កខងក្្ម និង 

ផ្ន្កកណ្ត្លន្ដើមពូជ

មើមដំឡូងដ្លកើតមាននៅជ៊ំវិញដើមនឹងបង្កភាព 

ងាយស្ួលដល់ការប្មូលផល
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ដើម្បីជ្ើសរីសដើមពូជម្ល្អបំផ៊ត និងរក្សាទ៊កឲ្យស្ស់បានយូរតាមត្ 

អាចធ្វើៅបាន។ ត្ូវអន៊វត្តដូចខងក្្ម៖

 y កាត់ដើមពូជម្ដ្លអាយ៊ ៨-១០ខ្ តូ្វរីសដើមមានស៊ខភាពល្អ គា្មន្សត្វល្អតិ 

និងជំងឺបំផ្លញ្។

 y ជ្ើសរីសយកដើមដំឡូងណដ្លផ្តល់ផលច្ើនជាងផលមធ្យម ន្ចមា្ករ្ជាដើម 

ពូជម្។

 y កាត់ដើមពូជម្ដ្លដ៊ះលើដីសម្បូរជីជាតិឬកន្លង្ដ្លប្ើជី ជាពិស្ស បូ៉តាស្យូម។

 y ប្ើប្្ស់ដើមពូជម្ផ្នក្ខងក្្ម និងកណ្តល្ជាកង់ពូជកាត់ដើមខ្ចចីោលនៅ 

ផ្នក្ខងលើ។

 y ប្សិនជាតូ្វទ៊កដើមពូជម្សម្្ប់រដូវដំដ៊ះបនា្ទប់្ តូ្វទ៊កបញ្ឈរជាបាច់ នៅក្្ម 

ម្លប់ដើមឈើឬកន្លង្សមស្ប។ បើទ៊កយូរ តូ្វជីករណៅ្តជ្្្យដីឲ្យបានល្អោយ  

ចបកាប់ រួចដក់ដើមពូជម្បញ្ឈរជាបាច់ និងត្ូវស្្ចទឹកព្លដីស្ងួត។

 y ម៊នព្លកាត់យកកង់ពូជ ត្ូវកាត់ដើមផ្ន្កខងលើន្ដើមពូជម្ចោល បើសិន 

មានរលួយ ឬស្ងតួ។

 y ការកាត់កង់ពូជត្ូវធ្វើនៅចមា្ក្រម៊នព្លដំត្ម្តង ោយមិនត្ូវកាត់កង់ពូជនៅ 

ផ្ទះ ឬនៅកន្ល្ងរក្សាទ៊កហើយទើបដឹកជញ្ជូនមកដំនៅចមា្ក្រជាដច់ខត។

 y នៅតំបន់ដ្លមានបំផ្លញ្ធ្ងន់ធ្ងរពីសត្វល្អតិ និងជំងឺ តូ្វតំ្្កង់ពូជនៅក្នងុ សូល៊យ 

ស្យុងថា្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វល្អិត ថា្ន្ំកមា្ច្ត់ជំងឺផ្សិត ោយមានមីក្ូធាត៊ចិញ្ចឹមរយៈព្ល 

១០-១៥នាទី។

តើលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ និងដីអ្វីខ្លះសមស្បសម្្ប់ការដំដ៊ះដំ
ឡូងមី?

ដំឡូងមីអាចដំដ៊ះក្្មលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ និងដីផ្ស្ងៗគា្ន្។ ជាការ 

ចាំបាច់សីត៊ណ្ហភាពដីគួរមានកម្ិតលើសពី ១៨ អង្សាស្ និងបរិមាណទឹកភ្លៀង 

ប្ចំាឆ្ន្គួំរលើសពី ១ ០០០ ម.ម។ ដំឡូងមីអាចដំដ៊ះបានល្អនៅលើប្ភ្ទដីល្បាយ 

ខ្សាច់ច្្ះទឹកបានល្អ និងល្បាយឥដ្ឋ ត្ដំណំន្ះមិនធន់នឹងដីជាំទឹកទ្។ ដំណំ 

ន្ះអាចប្មូលផលបានស្ួលលើដីខ្សាច់ស្្ល។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌអំណោយផល 

ល្អ ដំឡូងមីអាចផ្តល់ទិន្នផលមើមស្ស់លើសពី ៣០ ត/ហត ក្្យព្លដំបាន 

១១-១២ខ្។ ដំឡូងមីអាចដំដ៊ះបានល្អលើដីអាសី៊តដ្លមាន pH ក្នងុកមិ្តាប 

នៅតំបន់ត្ជាក់ ដើមពូជដំឡូងមីអាចទ៊កដក់នៅក្នងុ 

ត្ង់ស្ក្្មដី ឬជីកដក់តាមជាយភ្នំ ដើម្បីការពារ 

ទប់ទល់ការធា្ល្ក់ទឹកកក

ដើមពូជដំឡូងមីគួរទ៊កដក់ឲ្យឈរត្ង់ឡើងលើនៅ

ក្្មម្លប់ និងកាត់ជាកង់ម៊នព្លយកៅដំនៅចមា្ករ្
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ពី ៤,០-៤,៥ និង ៨០% ន្កម្ិតអាល៊យមីញ៉ូមឆ្អ្ត (aluminium saturation)
ត្ាអាចដ៊ះបានល្អ ដូចដំណំដទ្ៗទៀតនៅលើដីបាស (alkaline) មាន pH 

ខ្ពស់ ឬដីប្្។

តើព្លវ្លាណដ្លសមស្បបំផ៊តសម្្ប់ដំដំណំដំឡូងមី?
ថ្វីត្បិតត្ដំឡូងមីជាដំណំធន់នឹងភាពរាំងស្ងួតខ្ល្ំង និងមានដើមមួយ 

ចំនួនតូចប៉៊ណោ្ណ្ះដ្លងាប់ក្នុងកំឡុងព្លរាំងស្ងួត ប៉៊ន្ត្ាត្ូវការសំណើមគ្ប់ 

គ្្ន់ ដើម្បីដ៊ះលូតលាស់ត្ួយក្្យព្លដំ រហូតកង់ពូជដ៊ះប្ញសចាក់ ស្ូបយក 

ទឹកពីផ្ន្កខងក្្មន្ដីបាន។ កម្ិតអតិបរមាន្ការលូតលាស់ ត្ួយរបស់ា 

គឺនៅព្លដីមានសំណើមយ្៉ងោចណស់រយៈព្ល ២-៣ សបា្តហ៍្ក្្យព្ល 

ដំ។ ហ្ត៊ន្ះហើយបានជាដំឡូងមីត្ូវដំនៅដើមរដូវ វស្សា ដើម្បីឲ្យដំណំអាច 

ទទួលបានសំណើមគ្ប់គ្្ន់ក្នុងដំណក់កាលដំបូងន្វដ្តជីវិត។

ោះបីយ៉្ងណក៏ោយ គឺមិនត្ូវដំដ៊ះនៅរដូវវស្សាភ្លៀងជោគជាំខ្ល្ំងជា 

ដច់ខត ព្្ះាបណ្ត្លឲ្យកង់ពូជរលួយម៊នព្លដ៊ះត្ួយ ហើយដើមអាចខ្វះ 

អ៊កស៊ីស្ននៅព្លប្ញសដ៊ះក្នុងដីឆ្អ្តទឹក។ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលដំឡូងមី 

ខ្ពស់ដ្រ គ្អាចដំនៅច៊ងរដូវវស្សា ដើម្បីឲ្យដើមដ៊ះលូតលាស់បានល្អ នៅព្ល 

ភ្លៀងក្នុងខ្ច៊ងក្្យ បនា្ទ្ប់មកដ៊ះលូតលាស់យឺតៗក្នុងរដូវប្្ំង និងជាច៊ង 

ក្្យ ដ៊ះលូតលាស់ល្អនៅរដូវវស្សាបនា្ទ្ប់។ ការដំរបៀបន្ះ មានគ៊ណសម្បត្តិ 

មួយមិនសូវមានស្ម្ោយសារដើមដំឡូងដ៊ះលូតលាស់ធំ ហើយព្លចាប់ផ្តើម 

រដូវវស្សាបនា្ទ្ប់។ ទន្ទឹមនឹងន្ះ សមាសភាពម្ៅធា្ល្ក់ច៊ះយ៉្ងលឿន នៅដើមរដូវ 

ភ្លៀងោយសារម្ៅបំរ៊ងបានចល័តៅបម្ើការលូតលាស់ស្លឹកថ្មីនិងការលូត

លាស់របស់ដើម។ ការប្មូលផលនឹងត្ូវពន្យាព្លរហូតដល់សមាសភាពម្ៅ 

ក្នុងមើមចាប់មានគ្ប់គ្្ន់ឡើងវិញ។

ដូចន្ះព្លវ្លាសមស្បបំផ៊ត ដើម្បីដំដ៊ះដំឡូងមីមានដូចខងក្្ម៖

 y នៅតំបន់អាកាសធាត៊ត្ូពិកនិងតំបន់មានរដូវវស្សាវ្ងត្ម្តង ដំឡូងមីត្ូវដំនៅ 

ព្លរដូវវស្សាចាប់ផ្តើម និងប្មូលផលនៅពាក់កណ្ត្លរដូវប្្ំង។

 y ក្នុងលក្ខខណ្ឌខងលើដំឡូងមីអាចដំនៅច៊ងរដូវវស្សាដរាបណមានសំណើមដី 

គ្ប់គ្្ន់នៅ ២ខ្ ដំបូងន្វដ្តជីវិតដំណំ ហើយតូ្វប្មូលផលយ្៉ងោចណស់ 

ដំណំដ៊ះបានរយៈព្ល ១០-១១ខ្។

ន្ះជាព្លាព្លវ្លាដំដ៊ះ!
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 y នៅតំបន់អាកាសធាត៊ត្ូពិក និងមានរដូវវស្សាខ្លីចំនួន ២ដង ដំឡូងអាចដំនា 

ព្លចាប់ផ្តើមរដូវវស្សាណមួយ។

 y នៅតំបន់ដ្លមានសីត៊ណ្ហភាពត្ជាក់ (រដូវរងារ) ដំឡូងអាចដំបានល្អបំផ៊ត 

នៅដើមនិាឃរដូវ និងប្មូលផលនារដូវរងារនៅព្លសមាសភាពម្ៅខ្ពស់ 

បំផ៊ត។

តើចោ្ល្ះគ៊ម្ពដំដ៊ះយ៉្ងដូចម្ត្ច ដ្លសមស្បបំផ៊តសម្្ប់ដំណំ 
ដំឡូងមី? 

នៅតំបន់ណដ្លដំដំឡូងមីសម្្ប់ប្ើប្្ស់ក្នុងគ្ួសារ ដំឡូងមីត្ូវ 

បានដំោយមិនមានចោ្ល្ះគ៊ម្ពឲ្យបានត្ឹមត្ូវទ្ ប៉៊ន្ត្នៅតំបន់ដ្លដំជា 

ដំណំពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ ដំឡូងមីត្ូវបានដំជាជួរត្ង់ 

ឬជាជួរតាមថា្ន្ក់ៗន្សណ្ធ្នជម្្លដី ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដី។

ព្លដំឡួងមីត្ូវបានគ្ដំជាដំណំឯកវប្បកម្ម ចោ្ល្ះជួរត្ូវមានគមា្ល្ត  

ពី ៨០ ស.ម ៅ ១២០ ស.ម អាស្័យៅតាមលក្ខណៈលូតលាស់របស់ពូជ 

នីមួយៗ។ ចំោះពូជដ្លមានម្កប្កច្ើន និងធំ ដំចោ្ល្ះធំជាងពូជដ្ល 

មានម្កប្កតិចតួច។ ចោ្ល្ះជួរក៏អាស្័យៅនឹងគ្ឿងចក្ដ្លប្ើប្្ស់ 

ផងដ្រ។ ចោ្ល្ះជួរ និងចោ្ល្ះគ៊ម្ព អាចនឹងត្ូវក្សម្ួលៅតាមទំហំ និងគមា្ល្ត 

របស់កង់ត្្ក់ទ័រផងដ្រ។ 

នៅព្លដំឡូងមីតូ្វបានដំាក់ទងជាមួយដំណំដទ្ៗទៀត ដ្លជា 

ទូៅហៅថា ដំណំឆ្ល្ស់ ចោ្ល្ះជួរអាចមានប្វ្ង ១០០ ស.ម ដ្លអាចដំ 

ដំណំឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំដ្លមានអាយ៊កាលខ្លីដំបាន ១ឬ២ជួរ នៅក្នុងចោ្ល្ះ 

ដំឡូងមីដូចជា ដំណំោត ស្ូវចមា្ក្រ ឬពពួកសណ្ត្ក ដូចជា សណ្ត្កធម្មតា  

សណ្ត្កសៀង សណ្ត្កដី សណ្ត្កអង្គុយ ឬសណ្ត្កបាយ។ នៅក្នុងប្ទ្ស 

មួយចំនួន ចោ្ល្ះជួរអាចមានប្វ្ងដល់ៅ ២០០ ស.ម ដ្លអាចដំដំណំឆ្ល្ស់ 

បានដល់ៅ ៣-៤ជួរ។ ចោ្ល្ះជួរដ្លសមស្បបំផ៊ត ាអាស្័យលើតម្ល្ាក់ទង 

ន្ដំណំដំឡូងមីធៀបជាមួយដំណំឆ្ល្ស់។ ព្លកសិករគិតថា ដំណំឆ្ល្ស់ជា 

ប្ពភស្បៀងអាហារ និងប្្ក់ចំណូលដ៏សំខន់ គាត់នឹងដំដំណំឆ្ល្ស់ក្នុង 

បរិមាណដង់ស៊ីត្ច្ើន និងដំឡូងមីមានដង់ស៊ីត្តិច (មើល ជំពូក៥)។

ចោ្ល្ះគ៊ម្ពដំដ៊ះល្អបំផ៊ត ាអាស្័យៅនឹងលក្ខណៈ 

លូតលាស់ន្ពូជ ជីជាតិដី និងដំណំត្ូវបានដំដ៊ះជាឯក 

វប្បកម្ម ឬដំជាដំណំឆ្ល្ស់
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ចោ្លះ្គ៊ម្ពអាចធ្វើការក្តមូ្វបាន ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលន្ពូជដំណំ ជាទូៅ 

ចំោះពូជដ្លមានម្កច្ើនាមារចោ្ល្ះធំជាងពូជមានម្កតិច។ ចោ្ល្ះគ៊ម្ព 

ជាទូៅអាចប្្ប្ួលចោ្ល្ះពី ៥០ ស.ម និង ១០០ ស.ម។ ព្លដំឡូងមីដំលើដី 

សម្បូរជីជាតិ និងក្្មលក្ខខណ្ឌសមស្បបំផ៊ត ដំណំដ៊ះ ល្អជាងព្លប្ភ្ទ 

ពូជដូចគា្នតូ្្វបានដំលើដីខ្សត់ជីជាតិ និងក្្មលក្ខខណ្ឌ មិនអំណោយផល។ ក្នុង 

លក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលន្ះដំឡូងមានដើមតូច ដូចន្ះត្ូវដំក្នុងចោ្ល្ះតូច 

ឬក្នុងបរិមាណដង់ស៊ីត្ខ្ពស់ ជាងដើមធំដំ ក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្ប។ នៅព្ល 

ដំណំត្ូវបានដំដ៊ះក្នុងដង់ស៊ីត្ច្ើន ដូចន្ះ ដើមនីមួយៗមានចោ្លះ្ចង្អៀត និង 

មានការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ំងជាមួយដើមជ៊ំវិញ បណ្ត្លឲ្យទិន្នផលាបក្នុងគ៊ម្ព 

នីមួយៗ។ ប៉៊ន្ត្ ោយមានចំនួនដើមច្ើនក្នុង ១ហិកតា ដូចន្ះអាចផ្តល់ផល 

ប្ហាក់ប្ហ្លៅនឹងដើមធំដំ  ក្នងុចោ្លះ្ធំលើលក្ខខណ្ឌអំណោយផលផងដ្រ។

ករណីសិក្សា
លទ្ធផលន្ការស្្វជ្្វនៅក្នុង ៣កន្ល្ងផ្ស្ងគា្ន្ក្នុងប្ទ្សថ្ បាន 

បងា្ហ្ញថាពូជ Rayong ២ ដ្លមានដើមខ្ពស់ និងម្កមធ្យម ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ 

បំផ៊តក្នុងចោ្ល្ះគ៊ម្ព ១០០x៦៦ ស.ម ឬមានដង់ស៊ីត្ចំនួន ១៥ ០០០ដើម ក្នុង 

១ហត ហើយក៏ដូចគា្ន្ដ្រចំោះពូជ Rayong ៣ ដ្លជាពូជមានអាយ៊កាលខ្លី  

និងម្កច្ើន។ ប៉៊ន្ត្លទ្ធផលនៅប្ទ្សឥណ្ឌ្បានបងា្ហ្ញថា ពូជដំឡូងមីដ្ល 

គា្មន្ម្កដំលើដីខ្សត់ជីជាតិ ប៊៉ន្តដ្ក់ជីបានគ្ប់គ្្ន់ផ្តល់ផលខ្ពស់ក្នងុចោ្ល្ះគ៊ម្ព 

៧៥x៧៥ ស.ម  ឬមានដង់ស៊ីត្ចំនួន ១៨ ០០០ដើមក្នុង១ហត (ក្្ហ្វកិ៤.១) 

ចំណ្កឯពូជដ្លមានម្កមធ្យមផ្តល់ផលខ្ពស់ក្នងុចោ្លះ្គ៊ម្ព ៩០x៩០ស.ម ឬមាន 

ដង់ស៊ីត្ ១២ ០០០ដើម ក្នុង ១ ហត។ កសិករភាគច្ើន និយមដំក្នុងចោ្ល្ះគ៊ម្ព 

ប្មាណជា ៨០x៨០ ស.ម  ឬ១៥ ៦២៥ដើម ក្នុង ១ហត។

ចោ្ល្ះគ៊ម្ពដំដ៊ះរបស់ដំឡូងមីសមស្បបំផ៊ត គឺអាស្័យៅនឹងភាពប្ក  

ម្កន្ពូជជីជាតិដី និងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ រួមាំងដំណំឯកវប្បកម្ម ឬដំ 

ឆ្លស់្ជាមួយនឹងដំណំផ្ស្ងទៀត។ ចោ្លះ្គ៊ម្ពាំងន្ះអាចធ្វើការណ្នំាជាសង្ខប្ 
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ដូចខងក្្ម៖

 y ក្្មលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊សមស្បនិងដីសម្បូរជីវជាតិ ដំឡូងមីត្មួយម៊ខ អាច 

ដំក្នុងកម្ិតដង់ស៊ីត្ដើមប្្ប្ួលពី ១០ ០០០-១២ ០០០ដើម/ហត ឬចោ្ល្ះគ៊ម្ព 

១០០x១០០ ស.ម ៅ ៩០x៩០ ស.ម។

 y ក្្មលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊មិនអំណោយផល ឬដីមិនសម្បូរជីវជាតិដំឡូងមីត្មួយ 

ម៊ខអាចដំក្នុងដង់ស៊ីត្កើនពី ១២ ០០០-១៨ ០០០ដើម/ហត  ស្មើនឹងចោ្ល្ះគ៊ម្ព 

៩០x៩០ ស.ម  ៅ ៧៥x៧៥ ស.ម។

 y នៅព្លដំឡូងមីដំជាដំណំឆ្ល្ស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌសមស្បត្ូវពង្ីកចោ្ល្ះជួរ និង 

ត្ូវបន្ថយចោ្ល្ះក្នុងរង ដើម្បីឲ្យបានដង់ស៊ីត្ដើមពី ៨ ០០០-១០ ០០០ដើម/ហត។

 y នៅព្លដំឡូងមីដំជាដំណំឆ្ល្ស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលបង្កើនដង់សី៊ត្ 

ដើមពី ១០ ០០០-១២ ០០០ដើម/ហត ោយក្សមួ្លចោ្លះ្ជួរ និងតូ្វចោ្លះ្ក្នងុជួរ 

ទិន
្នផល

 (
ត/

ហ
.ត

)

គា្ម្នម្ក

ម្កធម្យម

60x60 75x75 90x90

ចោ្ល្ះដំដ៊ះ (ស.ម)

120x90

40

30

20

10

35

25

15

5

0

ក្្ហ្វិក៤.១. ប្សិទ្ធភាព ន្ចោ្ល្ះគ៊ម្ពលើទិន្នផលមើមន្ពូជដំឡូងមិនប្កម្ក និងពូជប្កម្កមធ្យម ដ្លបានដំនៅវិទ្យាសា្ថ្ន

ស្្វជ្្វដំណំយកមើមរដ្ឋការាឡា ប្ទ្សឥណ្ឌ្ ឆ្ន្ំ១៩៧៣
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តមូ្វៅនឹងផ្ស្ងទៀតដ្លដំឆ្លស់្។

 y ពូជមានម្កខ្ពស់ ត្ូវការគមា្ល្តទូលាយជាងពូជដ្លមានម្កមធ្យម ហើយក៏តូ្វ 

ការចោ្លះ្គ៊ម្ពធំជាងពូជគា្មន្ម្ក។

តើវិធីសាស្្តដំដ៊ះប្បណដ្លល្អបំផ៊តសម្្ប់ដំឡូងមី?
បើសិនរៀបចំដីបានល្អ កង់ពូជអាចដំបញ្ឈរ ឬបញ្ឈិតោយបង្កប់ផ្ន្កខង 

ក្្មន្កង់ប្វ្ង ៨-១០ ស.ម ចូលក្នុងដី។ កង់ពូជអាចដំផ្ត្កបានោយដក់ 

ចូលក្នងុរណៅ្តជី្កជម្្ ៥-១០ ស.ម ឬឆូតជាចង្អរូនង្គល័វ្ង រួចដក់កង់ពូជ បនា្ទប់្ 

មកគ្បដីលប់។ ការដំផ្ត្កន្ះ គឺអន៊វត្តជាទូៅលើដីឥដ្ឋខ្ល្ំង ឬដីមិនភ្ជួររាស់។ 

ព្លដីរៀបចំបានល្អនិងជ្្យបានម៉ត់ល្អ ការដំដ៊ះជាបញ្ឈរ ឬបញ្ឈិតដំបាន 

លឿនជាងការដំផ្ត្ក ត្ត្ូវប្យ័ត្នប្យ៉្ងោយដក់ភ្ន្កពន្លកន្កង់ពូជផ្ង្រ 

ឡើងលើ ចំោះការដំផ្ត្កវិញព៊ំមានបញ្ហ្ទ្។

ការណ្នាំាក់ទងនឹងវិធីសាស្្តដំដ៊ះ និងការលើករងគឺ៖

 y ចំោះដីខ្សាច់ស្្ល ឬដីល្បាយខ្សាច់ ការដំផ្តក្ ឬបញ្ឈិត ជាវិធីសាស្្តដ៏ល្អបំផ៊ត 

ជាពិស្សដំនៅរដូវបំ្្ង។

 y ចំោះប្ភ្ទដីឥដ្ឋខ្ល្ងំ ការដំផ្តក្ ជាការចំបាច់ ដើម្បីឲ្យមើមចាក់ចូលរាក់ ៅក្នងុ 

ដី សួ្លដល់ការប្មូលផល។

 y ការដំកង់ពូជក្នុងរដូវវស្សា ទិន្នផលន្ការដំបញ្ឈរ បញ្ឈិត និងផ្ត្ក មានការខ៊ស 

គា្ន្បន្តិចបន្តួចប៉៊ណោ្ណ្ះ។

 y ជាការសំខន់ ព្លដំបញ្ឈរ ឬបញ្ឈិត ត្ូវដំកង់ពូជោយដក់ភ្ន្កឡើងលើ។ 

 y នៅរដូវវស្សាមានភ្លៀងខ្ល្ំង ត្ូវដំនៅលើរង ប៉៊ន្ត្នៅរដូវប្្ំងមិនចាំបាច់ដំលើ 

រងទ្ ព្្ះរងនឹងស្ងួតទឹកលឿនជាងលើដីរាបធម្មតា។

តើត្ូវការកមា្ច្ត់ស្ម្ដ្រឬទ្?
ដំឡូងមីជាដំណំមានការប្កួតប្ជ្ងខ្សាយ និងរងនូវការបាត់បង់ទិន្ន 

ផលយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ បើសិនដំណំន្ះមិនបានធ្វើស្ម្ជាញឹកញាប់នៅដំណក់កាល 

ដំបូងន្ការលូតលាស់របស់ដំណំ។ ជាទូៅ គួរធ្វើស្ម្ចំនួន ២-៣ដង ក្នុងរយៈ 

ព្ល ៣ខ្ដំបូង ឬរហូតដល់បញ្ចប់ការលូតលាស់របស់ស្លឹក។

ការធ្វើស្ម្ជារឿយៗ គឺធ្វើោយចបកាប់ ោយកមា្ល្ំងសត្វពាហនៈ ឬោយ 

គោយន្ត ប៊៉ន្ត្ អាចធ្វើោយឧបករណ៍បំពាក់ជាមួយត្្ក់ទ័រ ឬថា្ន្ំសមា្ល្ប់ស្ម្។ 

នៅប្ទ្សមួយចំនួន ដំឡូងមីត្ូវបានគ្ដំបញ្ឈរោយ 

ដក់កង់ប្វ្ង ៨-១០ ស.ម ចូលក្នុងដី
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នៅប្ទ្សថ្ ក្នុងប្ភ្ទដីខ្សាច់ ឬល្បាយខ្សាច់ កសិករប្ើនង្គ័លសាមញ្ញដ្ល 

អាចអូសោយដ្នៅចោ្ល្ះជួរដំឡូងមី។ ការប្កួតប្ជ្ងរបស់ស្ម្អាចបន្ថយ 

បានតាមរយៈការប្ើជីឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់នាដំណក់ដំបូង ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណំដ៊ះលូតលាស់ 

បានលឿនតាមការដំដំណំឆ្ល្ស់ និងតាមការដំនៅច៊ងរដូវវស្សាព្លដ្លការ  

លូតលាស់ស្ម្មិនខ្ល្ំងកា្ល្។

នៅព្លប្ើថា្ន្ំសមា្ល្ប់ស្ម្ ត្ូវណ្នាំឲ្យប្ើថា្ន្ំម៊នស្ម្ដ៊ះពន្លក (pre-emer 
gence herbicide) ដូចជាម្តូឡាក្ល័រ (Metolachlor) ចំនួន ១,៥ គក្ ន្ធាត៊ 

សកម្មក្នងុ ១ហត បនា្ទប់្ពីដំភា្លម្ ក្្យមកធ្វើស្មោ្យដ្ចំនួន ១លើក ឬ២លើក 

ក្នុងរយៈព្ល ១-២ខ្ក្្យព្លដំ ឬប្ើថា្ន្ំគ្លីផូសា្វ្ត (Glyphosate) ោយប្ើ 

ឧបករណ៍ការពារ ដើម្បីទប់សា្ក្ត់នូវការប៉ះពាល់ដល់ដំណំដំឡូងមី។ បទពិសោធន៍ 

នៅប្ទ្សវៀតណមបងា្ហ្ញថាការប្ើប្្ស់ Dual (ឈ្ម្ះពាណិជ្ជកម្មន្ថា្ន្ំម្តូ 

ឡាក្ល័រ) ក្នុងបរិមាណ ២,៤ល/ហត ផ្តល់ទិន្នផលនិងប្្ក់ចំណូលដ៊លខ្ពស់ជាង 

ការធ្វើស្មោ្យដ្។ ោយថា្ន្ំម្តូឡាក្ល័រជាប្ភ្ទថា្ន្ំកមា្ច្ត់ក្៊មស្ម្ (grass) ដូច 

ន្ះ ដើម្បីកមា្ច្ត់ក្៊មស្ម្ស្លឹកធំ (broadleaved) ត្ូវប្ើ Dual លាយជាមួយប្ភ្ទ 

ថា្ន្ំផ្ស្ងទៀតដូចមានក្នុង តារាង៤.១។

ខងក្្មន្ះជាការណ្នាំអំពីវិធានការកមា្ច្ត់ស្ម្៖

 y ធ្វើការកមា្ច្ត់ស្ម្ឲ្យបាន ៣-៤ដង ក្នុងកំឡុងព្លលូតលាស់ដំបូង ៣ខ្ ោយ 

ចាប់ផ្តើមក្នងុរយៈព្ល ២-៤សបា្តហ៍្ បនា្ទប់្ពីដំ។

 y កមា្ចត់្ស្មោ្យដ្ចបកាប់ ប្ដប់ធ្វើស្មភ្ា្ជប់្នឹងត្្ក់ទ័រ ឬប្ើប្្ស់ថា្ន្កំមា្ចត់្ 

ស្ម្ ឬោយបង្គុំន្វិធីសាស្្តខងលើ។

 y ក្នងុករណីខ្វះកំលំាងពលកម្ម ឬកមា្ល្ងំពលកម្មថ្ល ្តូ្វប្ើថា្ន្ម៊ំនស្មដ៊្ះពន្លក ក្្យ

ព្លដំភា្លម្នឹងោះបីបាញ់ពីលើកង់ពូជដ្លដំបញ្ឈរ ឬបញ្ឈិតក៏ោយ កំ៊ដើរកាត់ 

ចមា្ករ្ក្នងុរយៈព្ល ១ខ្ បនា្ទប់្ពីបាញ់ថា្ន្ ំជៀសាងការធ្វើឲ្យខូចជាតិថា្ន្និំងផ្ទដី្។

 y ក្្យពីបាញ់ថា្ន្ម៊ំនស្មដ៊្ះពន្លកបានជាង ១ខ្មក តូ្វកមា្ចត់្ស្មោ្យដ្ ១ដងឬ 

២ដង និងច៊ងក្្យ បនា្ទ្ប់ពីដំបាន ៤-៥ខ្ ត្ូវបាញ់ថា្ន្ំក្្យស្ម្ដ៊ះពន្លក។ 

ថា្ន្ំក្្យស្មដ៊្ះពន្លកតូ្វប្ើជាមួយក្បាលទ៊ោបាញ់ និងខ្ល ការពារកំ៊ឲ្យជាតិថា្ន្ំ 

ប៉ះដល់គល់ និងស្លកឹខងក្្មរបស់ដំណំ។ 

 y ហាមប្ើថា្ន្សំមា្លប់្ស្មក្្្យព្លដ៊ះពន្លកនៅព្លមានខ្យល់ ព្្ះអាចហើរជាតិ 

ថា្ន្ប៉ំះជាមួយដើមដំឡូង។

នៅប្ទ្សដទ្ទៀត កសិករដំកង់ផ្ត្កោយធ្វើជា 

រណៅ្ត្ដំ ឬឆ្កូតជាចង្អូររាក់ៗ

ការកមា្ច្ត់ស្ម្ជាមួយចបដងខ្លី នៅប្ទ្សឥណ្ឌ្



34

ការកមា្ច្ត់ស្ម្ ជាមួយចបដងវ្ង នៅប្ទ្សវៀតណម

ការកមា្ច្ត់ស្ម្ ឧបករណ៍មានល្បឿនលឿន ដ្លផលិតពីផ្ន្កមួយន្កង់នៅប្ទ្សវៀតណម

ការកមា្ចត់្ស្ម ្ោយប្ើនង្គល័កមា្ល្ងំមន៊ស្សនៅប្ទ្សថ្
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ការប្ើប្្ស់ថា្ន្ំកមា្ច្ត់ស្ម្ម៊នព្លដ៊ះពន្លកបានត្ឹមត្ូវ 

ក្្យព្លដំ នៅប្ទ្សថ្

ការកមា្ច្ត់ស្ម្ោយប្ើគោយន្ត

ព្លវ្លា និងវិធីសាស្្តប្មូលផល
ដំឡូងមីអាចប្មូលផលព្លណក៏បាន ត្ជាទូៅគ្ប្មូលផលមើម 

ដំឡូងមីនៅចោ្ល្ះពី ៦ៅ ១៨ខ្។ ពូជដំឡូងស្្លមួយចំនួនអាចប្មូលផល 

ពី ៦-៨ខ្ក្្យព្លដំសម្្ប់ស្បៀងអាហារមន៊ស្សផ្ទ្ល់ ប៊៉ន្ត្ពូជឧស្សាហកម្ម 

ភាគច្ើនប្មូលផលចោ្ល្ះពី ១០-១២ខ្ ក្្យព្លដំ។ តារាង៤.២ បងា្ហ្ញថា 

ទិន្នផលមើមកើនជិត ៣ដង ព្លប្មូលផលរយៈព្ល ១៨ខ្ ធៀបជាមួយនឹង ៨ខ្។ 

ការប្មូលផលអាយ៊ ១៨ខ្ ផ្តល់ប្្ក់ចំណូលរៀងរាល់ ១៨ខ្ ម្តងប៉៊ណោ្ណ្ះ ប៉៊ន្ត្ា 

អាចជាការសន្សំសំច្ដល់តម្ល្ផលិត។ ការដំដ៊ះនៅដើមរដូវ វស្សាលើផ្ទ្ដីពាក់ 

កណ្ត្លចមា្ក្រ និងនៅច៊ងរដូវវស្សាពាក់កណ្ត្លចមា្ក្រទៀត ហើយប្មូលផលក្នុង 

រយៈព្ល ១៨ខ្ កសិករអាចធ្វើការប្មូលផលជារៀងរាល់ឆ្ន្ំបាន។ ការប្មូល 

ផលពូជអាយ៊កាលខ្លីក្នុងរយៈព្លពី ៦-៨ខ្ ក្្យព្លដំអាចឲ្យដំដំឡូងមីបាន 

ទ្វ្ដងឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំរយៈព្លខ្លីផ្ស្ងៗ ទៀតដូចជា ស្ូវ ចមា្ក្រ សណ្ត្កអង្គុយ 

ោតផ្អ្ម ឬសណ្ត្កបាយ។
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ឈ្ម្ះ

បច្ច្កទ្ស 

ឈ្ម្ះ

ពាណិជ្ជកម្ម១)

ជម្ើសសម្្ប់

ដំឡូងមី

ព្លវ្លា

ប្ើ២)

កម្ិត៣) 

/ហត

ក្៊មស្ម្

Diuron Karmex មធ្យម ម៊ន ២,០-៣,០ គ.ក ស្លឹកធំ

Alachlor Lazo ខ្ល្ំង ម៊ន ៣,០-៤,០ ល ស្ម្

Fluometuron Cotoran មធ្យម ម៊ន ៤,០-៥,០ ល ស្លឹកធំ

Oxifluorfen Goal មធ្យម ម៊ន ២,០-៤,០ ល ស្លឹកធំ/ស្ម្

Metribuzin Sencor មធ្យម ម៊ន ១,០-១,៥ ល ស្ម្

Linuron Afalon មធ្យម ម៊ន ២,០-៣,០ គ.ក ស្លឹកធំ/ស្ម្

Trifluralina Treflan ខ្ល្ំង lbp ២,៥-៣,៥ ល ស្លឹកធំ/ស្ម្

Metolachlor Dual ខ្ល្ំង ម៊ន ៣,០-៤,០ ល ស្ម្

Karmex + Lazo មធ្យម ម៊ន ១,០-១,៥+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Cotoran + Lazo មធ្យម ម៊ន ១,០-២,៥+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Goal + Lazo មធ្យម ម៊ន ១,០-២,០+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Afalon + Lazo មធ្យម ម៊ន ១,០-១,៥+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Karmex + Dual មធ្យម ម៊ន ១,០-១,៥+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Cotoran + Dual មធ្យម ម៊ន ១,០-២,៥+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Goal + Dual មធ្យម ម៊ន ១,០-២,០+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Afalon + Dual មធ្យម ម៊ន ១,០-១,៥+១,៥-២,០ ស្លឹកធំ/ស្ម្

Glyphosate Roundup មិនជម្ើស ក្្យ ១,០-៣,០ ល ស្លឹកធំ/ស្ម្

Glufosinate Basta មិនជម្ើស ក្្យ ១,០-៣,០ ល ស្លឹកធំ/ស្ម្

Paraquat Gramoxone មិនជម្ើស ក្្យ ២,០-៣,០ ល ស្លឹកធំ/ស្ម្

Fluazifop Fusilade ខ្ល្ំង ក្្យ ១,០-៣,០ ល ស្ម្

Sethxydim Poast ខ្ល្ំង ក្្យ ០,២០-០,២៥ ល ស្ម្

១)ឈ្ម្ះពាណិជ្ជកម្មអាចប្្ប្ួលៅតាមទ្វីប និងប្ទ្ស

២)lbp=លាយច្បល់ម៊នព្លដំ   ម៊ន = បាញ់ម៊នព្លស្ម្ដ៊ះពន្លក   ក្្យ= បាញ់ក្្យស្ម្ដ៊ះពន្លក

៣)កម្ិតាបប្ើលើប្ភ្ទដីខ្សាច់ កម្ិតខ្ពស់ប្ើលើប្ភ្ទដីឥដ្ឋ
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ជាទូៅ ដំឡូងមីត្ូវបានគ្ប្មូលផលោយកាត់ច្ញផ្ន្កខងលើប្វ្ង 

២០-៣០ ស.ម ពីដី និងប្ើដើមគល់ដ្លនៅសល់ដើម្បីាញដកមើមឡើងលើ។ 

បើសិនដីរឹង មើមដំឡូងអាចគាស់ច្ញពីដីោយដ្កវ្ងស៊កចូលក្នងុដីពីក្្មគល់ 

មើម រួចលើកផ្ន្កខងច៊ងឡើងលើដើម្បីគាស់បង្ហើបមើមច្ញពីដី។ ម្យា៉្ងវិញទៀត 

គ្អាចប្ើឧបករណ៍ប្មូលផលពិស្សមួយដ្លមានរាងជាបន្ទះអក្សរវ្៉ (V) ោយ 

ផ្សារភា្ជប់្ជាមួយដ្កបំពង់មានអង្កត់ផ្ចតិ២អ៊ីង រួចដក់ដងឈើប្វ្ង ១,២-១,៥ ម 

ស៊កចូលក្នុងរន្ធដ្កបំពង់។ នៅព្លប្មូល ផលត្ូវដក់ដ្ករាងអក្សរវ៉្ៅជាប់ 

គល់ដំឡូងលើដី រួចលើកឡើងលើ ដើម្បីដកគល់ និងមើម ាំងមូលច្ញពីដីត្ម្តង។ 

មើមដំឡូងអាចជីកដកច្ញោយចប ឬប៉្ល។ នៅតំបន់ដ្លកមា្ល្ំងពលកម្មមាន 

តម្ល្ថ្ល្ ឬដីរាំងព្កនៅរដូវប្្ំង កសិករអាចប្ើឧបករណ៍ប្មូលផលោយជ្ួយ 

ដី និងគាស់មើមភា្ជ្ប់ជាមួយត្្ក់ទ័រ ដើម្បីសម្ួលដល់ការប្មូលោយដ្វិធីន្ះ 

ត្ូវបានប្ើប្្ស់ជាញឹកញាប់នៅប្ទ្សថ្។ នៅប្ទ្សមា៉្ឡ្ស៊ី គ្ប្ើមា៉្ស៊ីន 

ប្មូលផលដំឡូងមីទំនើប ោយជីកមើមាំងគ៊ម្ពដក់ចូលរទ្ះភា្ជ្ប់។ ក្្យមក 

មើមនីមួយៗត្ូវបានកាត់ច្ញហើយដក់ខ្ចប់ក្នុងបាវ ឬជាលសម្្ប់ដឹកជញ្ជូនៅ 

ផ្ទះ កន្ល្ងសម្ងួត ឬរោងចក្ម្ៅមី។ ដើម្បីការពាររលួយមើម មើមស្ស់ត្ូវយក 

ការប្ើកម្ិតថា្ន្ំ ឌីយូរ៉ូន (Diuron) ច្ើនហួសហ្ត៊អាចបណ្ត្ល 

ឲ្យមាននិមិត្តសញ្ញ្ជាតិព៊ល និងការលូតលាស់យឺត

ការប្ើថា្ន្ំគ្លីផូសា្វ្ត (Glyphosate) ោយមិនមានក្បាលទោការពារ  

អាចបណ្ត្លឲ្យមានរោគសញ្ញ្ជាតិព៊ល និងការលូតលាស់យឺត
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ៅក្ច្ន្ក្នុងរយៈព្ល ២-៣ ថ្ង្ក្្យព្លប្មូលផល។

ការណ្នាំសម្្ប់ការប្មូលផលមានដូចខងក្្ម៖
 y សម្្ប់ដំឡូងមីប្ើប្្ស់ក្នងុការបរិោគ គឺជាទូៅតូ្វប្មូលផលព្លមានអាយ៊ 

កាល ៦-១០ខ្ បើប្ើប្្ស់សម្្ប់ការក្ច្នតូ្្វប្មូលផលអាយ៊កាល ១០-

១៨ខ្ ក្្យព្លដំ ជាការប្សើរ។

 y ការពន្យារព្លប្មូលផលរហូតដល់១៨ខ្ក្្យព្លដំ ធ្វើឲ្យដំឡូងមី កើនទិន្ន 

ផលច្ើន ោយត្ូវការតម្ល្បន្ថ្មជាអប្បបរមា ប៉៊ន្ត្សមាសភាពម្ៅមានការ 

ប្បួ្្លបន្តចិបន្តចួត្ប៊៉ណោ្ណះ្។

 y នៅតំបន់ដ្លរដូវបំ្្ងមានរយៈព្លវ្ងការប្មូលផលដំឡូងមីសមស្បបំផ៊ត 

អាយ៊កាល

ប្មូលផល(ខ្)

ទិន្នផលមើម

ស្ស់(ត/ហត)

ទិន្នផលមើមស្ងួត

(ត/ហត)

ទិន្នផលម្ៅ

(ត/ហត)

សមាសភាពម្ៅ

(%)

៨ ១៦ ៦,៤ ២,៣ ១៤

១០ ២៣ ៨,៣ ៤,៨ ២១

១២ ៣១ ១០,៧ ៥,៩ ១៩

១៤ ៣៨ ១៣,១ ៧,៤ ២០

១៦ ៤២ ១៥,០ ៨,៧ ២១

១៨ ៤៥ ១៦,៤ ៩,២ ២០

តារាង៤.២. ទិន្នផលមើមស្ស់ជាមធ្យមដ្លប្មូលផលក្នងុរយៈព្លខ៊សៗគា្នរ្បស់ពូជ Rayong ១ ដំនៅ

មជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វដំណំចមា្ក្ររ៉្យ៉ង ប្ទ្សថ្ក្នុងឆ្ន្ំ១៩៧៥-១៩៧៩
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គឺនៅពាក់កណ្តល្រដូវបំ្្ង។ នៅតំបន់ត្ជាក់ (temperate) ការប្មូល 

ផលដំឡូងមី គឺតូ្វធ្វើនៅរដូវត្ជាក់ ពីព្្ះសមាសភាពម្ៅមានកមិ្ត 

ខ្ពស់បំផ៊ត។

 y នៅលើដីខ្សាច់គល់មើមអាចដកច្ញពីដីោយចាប់ដើមផ្ន្កខងក្្ម 

ត្នៅព្លដីរឹងត្ូវប្មូលផលោយឧបករណ៍ប្មូលផលសាមញ្ញ ឬ 

ឧបករណ៍ប្មូលផលោយភា្ជ្ប់ជាមួយត្្ក់ទ័រ។

កសិករនៅប្ទ្សថ្បានអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ប្មូលផលដំឡូងមី

៣ប្ភ្ទ ដើម្បីសម្ួលក្នុងការប្មូលផលដំឡូង

ការក្តម្ូវនូវឧបករណ៍ប្មូលផលដំឡូងខ៊សៗគា្ន្ដ្ល 

ផលិតនៅប្ទ្សថ្ សព្វថ្ង្ន្ះបានប្ើប្្ស់នៅប្ទ្ស 

មួយចំនួន នៅអាស៊ី
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ប្ភ្ទឧបករណ៍ប្មូលផលដំឡូងមីមួយចំនួនោយភា្ជ្ប់

ជាមួយត្្ក់ទ័រអាចរកបាននៅប្ទ្សថ្

ក្្យលើកមើមដំឡូងច្ញពីដី មើមដំឡូងត្ូវបានកាត់ច្ញពីគល់ និងដក់ចូល 

ក្នុងកញ្ជើដឹកដក់ឡាន ឬរទ្ះសណោ្ត្ង
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អ្វីៅជាដំណំឆ្ល្ស់?
ដំណំឆ្ល្ស់អាចឲ្យជានិយមន័យថា ជាការដំដំណំលើសពីមួយម៊ខលើដី 

ត្មួយក្នុងព្លដំណលគា្ន្។ ដំណំឆ្ល្ស់មានអត្ថប្ោជន៍ជាច្ើនសម្្ប់ 

កសិករខ្ន្តតូចនៅតំបន់ខ្ពង់រាប កាត់បន្ថយហានិភ័យនូវភាពបរាជ័យន្ការដំ  

ដំណំផ្តល់ការដំដំណំច្ើនម៊ខ និងទទួលបានស្បៀងអាហារ និងប្្ក់ចំណូល 

នាព្លផ្ស្ងៗគា្នន្្ឆ្ន្នីំមួយៗ។ ដំណំឆ្លស់្ អាចធ្វើលើដីកសិដ្ឋន្មានស្្ប់ និង 

មានកមា្ល្ំងពលកម្ម និងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហ្ស្ម្ចង្្។ បន្ថ្មពីន្ះ ដំណំឆ្ល្ស់ 

អាចចាប់យកអាសូត និងផ្តល់សារធាត៊ចិញ្ចឹមៅដីវិញ ព្្ះាដ៊ះលូតលាស់លឿន 

គ្បលើដី និងការពារដីពីការរងនូវឥទ្ធិពលទឹកភ្លៀងនៅព្លដំណំដំឡូងមី  មិនាន់ 

មានស្លកឹគ្បជិតដី  កាត់បន្ថយការហូរច្្ះ។ ោះជាយ្៉ងណក៏ោយ ដំណំដំឡូង 

មីតូ្វការគ្ប់គ្ងឲ្យបានល្អ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្កួតប្ជ្ងចំោះពន្លឺ ទឹក និង 

សារធាត៊ចិញ្ចឹម។ ជាទូៅ ដំណំន្ះត្ូវធ្វើ តាមរយៈការកំណត់គមា្ល្តដំដ៊ះ ឬគម្ូ 

ដំដ៊ះដំណំាំងពីរ តាមការកំណត់ព្លវ្លាដំដ៊ះ និងព្លវ្លាប្ើជីលើដំណំ 

នីមួយៗឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល។

ជាទូៅ ដំណំឆ្ល្ស់ ត្ូវបានអន៊វត្តលើផ្ទ្ដីទំហំកំណត់ណមួយ និងមាន 

កមា្ល្ំងពលកម្មគ្ប់គ្្ន់។ ប៉៊ន្ត្មិនអាចអន៊វត្តលើដីធំ ឬព្លកំលាងពលកម្មផ្គត់ 

ផ្គង់រយៈព្លខ្លី។

ព្លកសិករខ្ន្តតូចទទួលយកនូវការដំដ៊ះដំណំឆ្ល្ស់ដំណំដំឡូងមី 

ជាមួយនិងដំណំដទ្ទៀត ាក់ទងនឹងន្ះ កសិករមានដីតូចក៏អាចផ្តល់នូវចំណី

អាហារគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់គ្ួសារដូចជា ថាមពល ប្ូត្អី៊ន និងវីតាមីន។ មើមដំឡូងមី 

គឺជាប្ភពកាបូអ៊ីដ្្ត (carbohydrates) ដ៏ល្អ និងផ្តល់កាឡូរីចំាបាច់ និងនៅព្ល   ដ្

លដំឡូងមីត្ូវដំឆ្ល្ស់ជាមួយពពួកសណ្ត្កដូចជា សណ្ត្កធម្មតា (Phaseolus 

vulgaris) សណ្ត្កអង្គុយ (Vigna unguiculata) សណ្ត្កបាយ (Vigna radiata) 

និងសណ្ត្កដី (Arachis hypogaea) ពពួកសណ្ត្កាំងោះ ផ្តល់ប្ូត្អី៊នចាំបាច់ 

សម្្ប់គ្ួសារ និងសត្វរបស់ពួកគាត់។ បន្ថ្មលើន្ះ ពពួកសណ្ត្កអាចចាប់យក 

អាសូតពីបរិយកាស ហើយដំឡូងមីក៏អាចទទួលនូវអត្ថប្ោជន៍ពីដំណំាំង 

ន្ះដ្រ។ ដំណំស្បៀងដ្លមានអាយ៊កាលខ្លី ត្ូវបានជ្ើសរីសសម្្ប់ដំឆ្ល្ស់

ជំពូក៥

តើដំំំឆ្ល្ស់ាជម្ីសដ៏ល្អដ្រឬទ្?
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ជាមួយដំឡូងមី ដើម្បីកាត់បន្ថយរយៈព្លប្កួតប្ជ្ង និងជៀសាងការផ្តល់ 

ជាម្លប់ច្ើនចំោះដំណំស្បៀង។

ប្ព័ន្ធដំណំឆ្ល្ស់ដ្លមានការប្ើប្្ស់ជាទូៅនៅអាស៊ី
ប្ព័ន្ធប្ពលវប្បកម្មដំណំឆ្លស់្ តូ្វបានរកឃើញនៅតំបន់សើមន្កោះជា្វ ្

ខងលិច (West Java) និងកោះសូ៊ម្៉ាត្្ ន្ប្ទ្សឥណ្ឌន្ូសី៊។ នៅទីោះ ដំឡូងមី 

ត្ូវបានដំព្មគា្ន្ជាមួយស្ូវចមា្ក្រក្នុងជួរដំឡូង ហើយោតក៏ដំក្នុងជួរដំឡូងដ្រ។ 

បនា្ទ្ប់ពីសូ្វចមា្ក្រ និងោតតូ្វបានប្មូលផលរយៈព្ល ៤ខ្ បនា្ទ្ប់ពីដំ គ្ដំ 

ពពួកសណ្ត្កអាយ៊កាលខ្លីដូចជា សណ្ត្កបាយ សណ្ត្កសៀង សណ្ត្កអង្គុយ  

និងសណ្ត្កដីក្នុងចោ្ល្ះជួរដ្លស្ូវបានដំដ៊ះពីម៊ន។ បើសិនមានភ្លៀង ត្ូវដំ 

ដំណំឆ្ល្ស់ទី៤ដូចជា សណ្ត្កអង្គុយ ឬសណ្ត្កដី នៅចោ្ល្ះជួរដ្លបានប្មូល 

ផលពពួកសណ្ត្ករួច។ នៅកោះជា្វ្ខងកើត (East Java) រដូវប្្ំងមានរយៈព្ល 

វ្ងជាង ដូច្ន្ះដំឡូងមីអាចដំឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំត្មួយម៊ខប៉៊ណោ្ណ្ះ ជាពិស្ស 

ជាមួយដំណំោត។

ក្នុងប្ទ្សវៀតណមភាគខងត្បូង  គ្ដំដំណំដំឡូងមីឆ្ល្ស់ជាមួយោត 

ឬក្នុងកូនកៅស៊ូ ឬសា្វ្យចន្ទី ចំណ្កនៅភាគខងជើង ដំណំន្ះដំជាមួយ 

សណ្ត្កដី ឬសណ្ត្កអង្គុយ។ នៅខ្ត្តកា្វ្ងស៊ី ប្ទ្សចិន ដំឡូងមីជានិច្ចជាកាល 

ដំជាមួយ ោត សណ្ត្កដី ដំឡូងជា្វ្ ឬឪឡឹក ចំណ្កនៅខ្ត្តហ្ណន់ គ្ដំា 

នៅចោ្ល្ះកូនកៅស៊ូ ឬច្ក។ នៅប្ទ្សថ្ គ្មិនសូវដំនៅចោ្ល្ះោត ឬពពួក 

សណ្ត្កទ្ ោយសារខ្វះកមា្ល្ំងពលកម្ម ប៉៊ន្ត្ដំណំន្ះជួនកាលដំចោ្ល្ះដើម 

កៅស៊ូ ឬដើមដូងក្នុងរយៈព្ល ២ ៅ ៣ឆ្ន្ំ។

ការធ្វើឲ្យប្សើរឡើងក្នុងប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំណំឆ្ល្ស់
កតា្ត្មួយចំនួនគួរពិចារណក្នុងការជ្ើសរីសម៊ខដំណំ និងការអន៊វត្តន៍ការ 

គ្ប់គ្ង ដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលអតិបរមាក្នុងប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំណំឆ្ល្ស់។

១.ប្ភ្ទដំណំ និងការលូតលាស់
ពូជដំឡូងមីអាចមានលក្ខណៈខ៊សគា្ន្ៅលើការលូតលាស់របស់ា។ ពូជខ្លះ  

មានការដ៊ះលូតលាស់ខ្ល្ំងនាដំណក់កាលដំបូង និងពូជប្កម្កលឿនព្លខ្លះ  

ពូជដទ្ទៀតដ៊ះត្ង់មានប្កម្កមធ្យមនិងយឺត។ លក្ខណៈន្ពូជាំងន្ះ អាច 

ប្្បួ្លោយសារជីជាតិដី។ នៅក្នងុដីមានបូ៉តាស្ស៉ូម (K) ាប ដំណំអាចដ៊ះាបៗ 

និងប្កម្កច្ើន ចំណ្ក ឯនៅលើដីដ្លមានអាសូត (N) ច្ើន ដំណំមានដើម 

ការដំដំណំឆ្លស់្ដំឡូងមីជាមួយសណ្តក្ដីនៅប្ទ្ស 

វៀតណម

ដំឡូងមីដំក្នុងចោ្ល្ះដើមដូងចាស់ៗនៅប្ទ្សស្ីលងា្ក្
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ខ្ពស់ៗ និងកមា្ល្ំងលូតលាស់ខ្ល្ំងនៅដំណក់កាលដំបូង។ ដើម្បីកាត់បន្ថយម្លប់ជា 

អប្បបរមាលើពពួកសណ្ត្កដ្លដ៊ះយឺត ហើយត្ូវដំជាមួយដំឡូងមី គ្ត្ូវជ្ើស 

រីសពូជដំឡូងដ្លដ៊ះត្ង់ និងប្កម្កយឺតៗ ប៉៊ន្ត្ សម្្ប់ដំណំោតគ្ត្ូវជ្ើស 

រីសពូជដំឡូងមី ដ្លោយដ៊ះលូតលាស់លឿន ហើយមានកម្ិតលឿនន្ការប្ក 

ម្កមធ្យមៅយឺត។

២.ព្លវ្លាដំដ៊ះ
ជាទូៅ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលអតិបរមា ត្ូវដំដំណំឆ្ល្ស់ជាមួយដំឡូង 

ក្នុងព្លដំណលគា្ន្ ឬព្លវ្លាដំខ៊សគា្ន្រយៈព្ល ១ -២សបា្ត្ហ៍ត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។

 ៣.ដង់ស៊ីត្ដំដ៊ះ
ជាទូៅដង់សី៊ត្សមស្បសម្្ប់ឯកវប្បកម្មដំណំក៏អាចប្ើប្្ស់ផងដ្រ 

សម្្ប់ដំដំណំដំឡូងមីជាមួយដំណំដ៏ទ្ទៀតោយមិនបណ្ត្លឲ្យទិន្នផល 

ដំណំផ្ស្ងទៀតថយច៊ះ។ ដូចន្ះ បើពូជដំឡូងមីមានការលូតលាស់ខ្ល្ំង ជាការ

ចាំបាច់តូ្វកាត់បន្ថយដង់ស៊ីត្ដើម ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ ចំោះពូជដ្ល 

មានការប្កម្កយឺតៗ និងមានកមា្ល្ំងលូតលាស់ខ្សាយត្ូវដំក្នុងដង់ស៊ីត្ជា 

មធ្យមចំនួន ១០ ០០០ដើម/ហត ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។

៤.គម្ូប្លង់ដំដ៊ះ
ជម្ើសន្ការរៀបចំដំដ៊ះដំណំនីមួយៗ គឺមានសារៈសំខន់ក្នុងការកាត់ 

បន្ថយការប្កួតប្ជ្ង និងធ្វើឲ្យទិន្នផលខ្ពស់ឡើង។ ក្នុងករណីជាច្ើន ការដំដ៊ះ 

ដំឡូងមីរាងជាការ៉្ ជាមួយការដំពពួកសណ្ត្កមួយជួរ ឬោតមួយជួរ នៅក្នុង 

ចោ្ល្ះជួរដំឡូងមី ត្ងត្ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងទទួលបានប្្ក់ចំណូលច្ើនពី 

ដំណំាំងពីរប្ភ្ទន្ះ។ ោះជាយ៉្ងណក្ដី ាអាចជួយដល់ការលូតលាស់ន្ 

ដំណំឆ្ល្ស់ បើការដំដំឡូងមីមានចោ្ល្ះជួរទូលាយ និងចោ្ល្ះគ៊ម្ពខ្លីៗ។ ការរៀបចំ 

របៀបន្ះ អាចសមស្បលើការដំដ៊ះដំណំឆ្ល្ស់ ១ឬ ២ជួរ ក្នុងចោ្ល្ះជួរដំឡូងមី។ 

នៅប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី គ្ច្ើនដំដំឡូងមីដ្លមានចោ្ល្ះ ជួរប្វ្ង ១,៨-២,០ ម 

និងចោ្ល្ះគ៊ម្ពប្វ្ង ០,៥ ស.ម ដ្លអាចឲ្យគ្ដំស្ូវចមា្ក្រ ឬោតបាន ៤-៥ជួរ   

ក្នុងចោ្ល្ះជួរដំឡូងមី។ ក្្យព្លប្មូលផលស្ូវចមា្ក្រ ឬោត គឺមានពន្លឺគ្ប់

គ្្ន់ក្នុងជួរដំឡូងមីដ្លអាចដំដំណំឆ្ល្ស់ទី២ ន្ពូជសណ្ត្កមានអាយ៊កាលខ្លី។ 

ម្យា៉្ងទៀត ដំឡូងមីអាចដំជា ២ជួរ ឬឌ៊បជួរដ្ល មានចោ្ល្ះ ០,៨ x ០,៨ ម ក្នុងជួរ 

ឌ៊បនីមួយៗ និងរក្សាគមា្ល្តពី ១,៩-២,០ ម ពីចំណ៊ចកណ្ត្លន្ជួរឌ៊បាំងោះ។ 

ដូចន្ះ គ្អាចដំដំណំឆ្ល្ស់បានជាច្ើន ជួរក្នងុចោ្លះ្ជួរឌ៊បនីមួយៗរបស់ដំណំ 
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ដំឡូងមី។ ោះជាមានការប្្បួ្លចោ្ល្ះជួរ និងចោ្ល្ះគ៊ម្ព ក៏ោយក៏គួររក្សាការដំ ដំ

ឡូងមីក្នុងកម្ិតដង់ស៊ីត្ប្មាណជា ១០ ០០០ដើម/ហត ឲ្យបាន។ ោះជាការដំ

ដ៊ះដំឡូងមីត្ូវបានគ្អន៊វត្តគម្ូប្លង់ដំរាងជាការ៉្ ឬរាងជាចត៊កោណក្ដីក៏ាត្ងមាន 

ឥទ្ធិពលតិចតួចៅលើទិន្នផលរបស់ា។ 

ប្លង់ដំដំណំឆ្ល្ស់ដ្លត្ូវដំក្នុងជួរដំឡូង ាអាស្័យៅនឹងលក្ខណៈន្ការ  

លូតលាស់របស់ដំណំ។ គ្ប់ដំណំសណ្តក្គួរដំយ្៉ងោចណស់ ៥០- ៧០ ស.ម 

នៅជិតជួរដំឡូង ដើម្បីការពារពីការប្កួតប្ជ្ងលើសលប់ពីដំឡូងមី។ នៅក្នុងចោ្ល្ះ 

ជួរដ្លសល់គ្អាចដំសណ្ត្កបាន ២- ៣ជួរ ក្នុងចោ្ល្ះ ៣០-៥០ ស.ម នៅក្នុងជួរ 

ាំងោះ។ នៅស៊ីអាត (CIAT) ន្ប្ទ្សកូឡុំប៊ី ការដំដំណំដំឡូងមីឆ្ល្ស់ជាមួយ 

សណ្តក្តាមប្លង់ ៣ជួរសណ្តក្ (ចោ្លះ្ជួរ ៣០ ស.ម) ក្នងុជួរដំឡូងមី (ចោ្លះ្ ១,៨ ម) 

បានទទួលទិន្នផលដំណំាំងពីរខ្ពស់បំផ៊ត និងប្្ក់ចំណូលកាន់ត្ច្ើន។ ោយ 

ឡ្ក នៅប្ទ្សវៀតណមខងជើង ការដំដ៊ះសណ្ត្កដីចំនួន ២ជួរ នៅក្នុងចោ្ល្ះ 

ដំឡូងោយមានចោ្ល្ះជួរ ១ ម បានទទួលប្្ក់ចំណ្ញប្សើរបំផ៊ត។

៥.ការប្ើប្្ស់ជី
ដំណំដ្លបានដំជាមួយដំណំដទ្ទៀតទំនងជាបង្កឲ្យមានការបាត់បង់សារ 

ធាត៊ចិញ្ចឹមតិចតួចតាមរយៈការហូរច្្ះ និងជ្្បចូលៅក្នុងដី ប៉៊ន្ត្ាបណ្ត្លឲ្យមាន 

ការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹមច្ើនោយសារការប្មូលផលដំណំច្ញពីចមា្ក្រ។ ការ 

ដំដំណំឆ្ល្ស់បានបងា្ហ្ញពីតម្ូវការសារធាត៊ចិញ្ចឹមយ៉្ងខ្ល្ំង ជាពិស្សនៅព្ល 

ដ្លដំណំនីមួយៗត្ូវបានដំក្នុងកម្ិតដង់ស៊ីត្ធម្មតា។ ក្នុងករណីន្ះ ការប្មូល

សារធាត៊ចិញ្ចឹមច្ញពីដីមានកម្ិតខ្ពស់ជាងការដំដ៊ះដំឡូងមី ជាឯកវប្បកម្ម (តារាង 

៥.១)។ មានព័ត៌មានតិចតួច ឬព៊ំមានព័ត៌មានស្តីពីកម្ិតការប្ើប្្ស់ជីឲ្យបានសម 

ស្ប និងត៊ល្យភាពន្ការប្ើជ ីN P K សម្្ប់ដំណំនីមួយៗ ក្នុងប្ព័ន្ធដំណំឆ្ល្ស់ 

នៅឡើយទ្ព្្ះថា ការដំដំណំ្ំពឹងផ្អ្កលើជីជាតិដី តម្ូវការសារធាត៊ចិញ្ចឹមន ្

ដំណំនីមួយៗ អន្តរអំពើន្ការប្កួតប្ជ្ងរបស់ដំណំ និងរយៈព្លលូតលាស់។ 

ដូចន្ះ គ្ប់ប្ភ្ទជី មិនថាប្ើលើដំឡូងមី ឬដំណំឆ្ល្ស់ក៏ាអាស្័យផងដ្រ លើ 

ប្្ក់ចំណូលរំពឹងទ៊កដ្លាញច្ញពីដំណំនីមួយៗ។ ជាទូៅដំណំដំឡូងមីមាន 

តមូ្វការជី N និង K ក្នងុកមិ្តខ្ពស់  នៅព្លដ្លដំណំន្ះតូ្វបានគ្ដំជាឯកវប្បក

ម្ម ចំណ្កឯដំណំធញ្ញជាតិត្ូវការ N និង P ច្ើនហើយដំណំសណ្ត្កតូ្វការជី  P 

និង K ច្ើន។ការដំដំណំឆ្ល្ស់ដំឡូងមីជាមួយស្ូវចមា្ក្រ និងោតនៅ 

ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី ជាមួយោតផ្អ្មនៅប្ទ្សថ្ និង 

ជាមួយឪឡឹកនៅប្ទ្សចិន
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ប្ព័ន្ធ

ការស្ូបយកសារធាត៊ចិញ្ចឹម(គក្/ហត)

អាសូត

(N)

ផូស្វ័រ

(P)

បូ៉តាស្យូម

(K)

កាល់ស្យូម

(Ca)

មា៉្ញ៉្ស្យូម

(Mg)

សា្ព្ន់ធ័រ

(S)

ដំឡូងមីជាឯកវប្បកម្ម ៤០ ៥ ៧៨ ១៩ ៨ ៦

ដំណំឆ្លស់្ដំឡូងមី និង

សណ្តយ្បាយ
៩០ ១១ ៨៤ ១៨ ១០ ៩

តារាង៥.១. ការស្ូបយកសារធាត៊ចិញ្ចឹមពីដីតាមរយៈផលិតផល (មើមនិងគ្្ប់) ព្លប្មូលផល 

ដំឡូងមី និងសណ្ត្កបាយក្នុងប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំណំឆ្ល្ស់ធៀបៅនឹងការដំដំឡូងមីជាឯក 

វប្បកម្ម

៦.ការកមា្ច្ត់ស្ម្ចង្្
ការដំដំឡូងមីជាដំណំឆ្ល្ស់ទំនងជាកាត់បន្ថយការដ៊ះលូតលាស់

ស្ម្ចង្្ ប៉៊ន្ត្ ាមានការលំបាកផងដ្រ ក្នុងការកមា្ម្ត់ស្ម្ោយប្ើ 

មធ្យាបាយគ្ឿងចក្។ ការសមា្អ្តស្ម្ ោយចបកាប់រយៈព្ល ៣-៤ 

សបា្ត្ហ៍ ក្្យព្លដំ តូ្វបានអន៊វត្តជាញឹកញាប់ នៅព្លស្លកឹដំណំ 

ដំឡូងមី និងដំណំឆ្ល្ស់បានលូតលាស់គ្បលើដី សមនឹងជួយទប់សា្ក្ត់ 

ការលូតលាស់ស្ម្ចង្្បាន។

ការប្កួតប្ជ្ងស្ម្ចង្្ អាចជួយកាត់បន្ថយការប្ើប្្ស់ថា្ន្ំ 

សមា្លប់្ស្មម៊្នព្លដ៊ះពន្លក។ ប៊៉ន្ត ្ថា្ន្សំមា្លប់្ស្មជ្ម្ើសសម្្ប់ដំឡូងមី 

មិនម្នថា្ន្ំសមា្ល្ប់ស្ម្ជម្ើសសម្្ប់ដំណំឆ្ល្ស់ទ្។ ដូច្ន្ះ ត្ូវយកចិត្ត 

ទ៊កដក់ក្នុងការជ្ើសរីសថា្ន្ំ និងកម្ិតប្ើឲ្យបានសមស្ប ដូចបានបងា្ហ្ញ 

ក្នុង តារាង៥.២។
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ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលអតិបរមា ប្្ក់កម្្ច្ើន និងធ្វើឲ្យប្ព័ន្ធដំណំ 

ឆ្ល្ស់ជាមួយដំឡូងមីបានប្កបោយនិរន្តរភាព ត្ូវអន៊វត្តតាមការណ្នាំដូច 

ខងក្្ម៖

 y ការដំដំឡូងមីជាមួយដំណំដទ្ៗទៀត គឺជាការអន៊វត្តដ៏សមស្បបំផ៊តនៅ 

ព្លកសិករព៊ំមានដីគ្ប់គ្្ន់ និងមានកមា្ល្ំងពលកម្មច្ើន ឬនៅតំបន់ដច់ 

ស្យលដ្លកសិករដំដំណំស្បៀងផ្ទល់្ខ្លនួគាត់ច្ើន។

ផលិតផលថា្ន្ំឬ

ការលាយ

កម្ិត១) 

(kg a.i. /ha)

ព្លវ្លា

ប្ើប្្ស់

ជ្ើសរីសសម្្ប់ដំណំ

ដ្លដំជាមួយដំឡូងមី

Linuron + 

Fluorodifen
០,២៥–០,៥០ + ១,៥០–២,១០ ក្្យព្លដំ សណ្ត្កទូៅ សណ្ត្ក

អង្គុយ និងសណ្ត្កបាយ

Linuron + 

Metolachlor

០,២៥–០,៥០ + ១,០០–១,៥០ ក្្យព្លដំ សណ្ត្កទូៅ សណ្ត្ក

អង្គុយ សណ្ត្កបាយ

សណ្ត្កដី និងោត

Oxadiazon + 

Alachlor

០,២៥–០,៥០ + ១,៤៤ ១-២សបា្តហ៍្  ម៊នព្ល

ដំ  ឬក្្យព្លដំ

សណ្ត្កអង្គុយ សណ្ត្ក

បាយ និងសណ្ត្កដ ី

Oxadiazon + 

Metolachlor

០,៥០–១,0 + ១,0 ក្្យព្លដំ សណ្ត្កទូៅ សណ្ត្ក

អង្គុយ សណ្ត្កបាយ

សណ្ត្កដី និងោត

Oxifluorfen
០,២៥–០,៥០ ២សបា្ត្ហ៍ម៊នព្លដំ 

ឬក្្យព្លដំ

សណ្ត្កដី

តារាង៥.២. ថា្ន្ំសមា្ល្ប់ស្ម្ម៊នព្លដ៊ះពន្លក ប្ើសម្្ប់ការដំដ៊ះដំណំាក់ទងជាមួយដំឡូងមី

១) កម្ិតបងា្ហ្ញក្នុងតារាងន្ះត្ូវអន៊វត្តដូចតៅៈ កម្ិតាបប្ើលើដីខ្សាច់ និងកម្ិតខ្ពស់លើដីឥដ្ឋ។ បរិមាណដ្លបានបងា្ហ្ញដច់ 

ោយឡ្កពីគា្ន្ចំោះផលិតផលថា្ន្ំនីមួយៗត្ូវបញ្ចូលគា្ន្ក្នុងធ៊ងលាយ ហើយកម្ិតត្ូវគិតជា គក្ ន្ធាត៊សកម្ម (a.i.) ក្នុង ១ ហត។
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 y ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្កួតប្ជ្ងរាងដំឡូងមី និងដំណំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន 

ដំឡូង មីត្ូវបានគ្ដំឆ្ល្ស់យ៉្ងសមស្បបំផ៊តជាមួយដំណំអាយ៊កាលខ្លី 

ដូចជា ោត ស្ូវ ចមា្ក្រ សណ្ត្កដី សណ្ត្កអង្គុយ សណ្ត្កសៀង និងសណ្ត្ក 

បាយ ឬជាមួយដំណំវល្លិជាតិដូចជា ឪឡឹក ល្ព្ ឬនោង។ល។

 y ដំឡូងមីអាចដំនៅចោ្ល្ះកូនកៅស៊ូ សា្វ្យចន្ទី ឬដើមច្ក ឬក្នុងចមា្ក្រដូងចាស់ 

ដ៏រាបណមានពន្លឺចូលគ្ប់គ្្ន់។

 y ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ និងប្្ក់ចំណូលច្ើន ដំឡូងមី និងដំណំឆ្ល្ស់

គួរតូ្វបានដំក្នងុព្លដំណលគា្ន ្ឬក្នងុអំឡុង ១ ឬ ២សបា្តហ៍្ ន្ដំណំនីមួយៗ។

 y ចោ្ល្ះគ៊ម្ពដំដ៊ះអាស្័យៅនឹងការប្កម្កន្ពូជដំឡូងមី ចំោះពូជមានម្ក 

ច្ើន ត្ូវការចោ្ល្ះជួរធំជាងពូជប្កម្កមធ្យម ឬពូជដើមត្ង់ៅលើ។

 y នៅតំបន់មានរដូវវស្សាវ្ង ដំឡូងមីអាចដំឆ្ល្ស់ជាបន្តបនា្ទ្ប់ជាមួយដំណំ ២ 

ឬ ៣ម៊ខដំណំផ្ស្ងទៀតក្នុងរយៈព្ល ១ឆ្ន្ំ ដរាបណមានចោ្ល្ះ ជួរធំគ្ប់គ្្ន់ 

(១,៨-២,០ ម) ដ្លអាចមានពន្លឺចូលបានក្នុងជួរដំឡូងមី សម្្ប់ដំណំឆ្ល្ស់ 

ទី២ ឬទី៣ដ្លត្ូវដំ។

 y នៅតំបន់មានរដូវវស្សាខ្លី ដំឡូងមីអាចដំឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំដទ្ទៀត ត្ ១ម៊ខ 

ប៉៊ណោ្ណ្ះ ព្្ះថាដំណំឆ្ល្ស់ទី២ ជាទូៅមិនអាចផលិតផលល្អទ្ ោយសារ 

ខ្វះខតសំណើមដី។

 y ក្នុងករណី ដំឡូងមីត្ូវបានគ្ដំរាងជាការ៉្ទំហំ ១,០ x ១,០ ម ដ្លមាន ដំណំ 

ឆ្ល្ស់ដំចំនួន ១-២ជួរ ក្នុងចោ្ល្ះជួរដំឡូងមី ឬក៏ចោ្ល្ះជួរដំឡូងមី ត្ូវធ្វើឲ្យបាន 

ទូលាយ ដ្លអាចឲ្យគ្ដំដំណំឆ្ល្ស់បានច្ើនជួរ។

 y គ្ប់ពពួកសណ្ត្កគួរដំយ៉្ងោចណស់ឲ្យបាន ៥០-៧០ ស.ម នៅជិតបំផ៊ត 

ជួរដំឡូងមី និងចោ្ល្ះ ៣០-៥០ ស.ម ក្នុងជួរដំណំឆ្ល្ស់។

 y ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល ាំងដំឡូងមី និងដំណំឆ្ល្ស់ទទួលបានផលអតិបរមាចាំ 

បាច់ត្ូវប្ើជីគីមី N និង K សម្្ប់ដំឡូងមី ដំណំឆ្ល្ស់ធញជាតិត្ូវប្ើ N និង 

P ហើយចំោះដំណំសណ្ត្កត្ូវប្ើជ ីP និង K។
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 y ក្នុងព្លដំណំឆ្ល្ស់បានដ៊ះឆប់រហ័ស ាក៏អាចជួយកាត់បន្ថយស្ម្ចង្្ោះ  

ជាការចាំបាច់ត្ូវសមា្អ្តស្ម្ោយដ្យ៉្ងោចណស់ឲ្យបាន ១ដង បនា្ទ្ប់ពី 

ការលូតលាស់ស្លកឹន្ដំណំាំងពីរ និងជួយទប់សា្កត់្ពីការដ៊ះលូតលាស់ស្ម្ 

ចង្្។

 y ស្ម្ចង្្អាចកមា្ច្ត់ោយប្ើថា្ន្ំសមា្ល្ប់ស្ម្ម៊នព្លដ៊ះពន្លកដ៏រាបណថា្ន្ំ 

កមា្ច្ត់ស្ម្ត្ូវបានជ្ើសរីសសម្្ប់ដំណំដំឡូងមី និងដំណំដ្លត្ូវដំ 

ឆ្ល្ស់ជាមួយដំឡូង។
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ដូចដំណំដទ្ទៀតដ្រ ដំណំដំឡូងមីអាចទទួលរងការខូចខតពីសមាស 

ភាពចង្្ និងជំងឺដ្ល អាចធ្វើឲ្យទិន្នផលថយច៊ះ។ ប៉៊ន្ត្ ដំណំដ្លមានអាយ៊ 

កាលដ៊ះលូតលាស់រយៈព្លវ្ងអាចប្ឈមនឹងបញ្ហ្ាំងន្ះ រយៈព្លយូរ 

ដូចគា្ន្។ ាគា្ម្នតម្ល្ស្ដ្ឋកិច្ច និងគា្ម្នប្សិទ្ធភាពទ្ក្នុងការ កមា្ចត់្សមាសភាព 

ចង្្តាមរយៈការប្ើប្្ស់ថា្ន្កំសិកម្មញឹកញាប់។ សមាស ភាពចង្្ និងជំងឺជា

ច្ើនអាចកមា្ចត់្ប្កបោយប្សិទ្ធភាពតាមរយៈវិធាន ការចម៊្ះគ្ប់គ្ងសមាស 

ភាពចង្្ (IPM)។ វិធានការន្ះរួមមាន៖

 y ដំពូជដំឡូងមីដ្លមានលក្ខណៈធន់ទ្្ំៅនឹងជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្ ្

សំខន់ៗ។

 y ប្ើប្្ស់ពូជដំឡូងមីដ្លមានគ៊ណភាពល្អកាត់ច្ញពីដើមម្ដ្លគា្ម្នជំងឺ 

និងសា្នម្បំផ្លញ្ោយសមាសភាពចង្្។

 y ជាការប្៊ងប្យ័ត្នបន្ថ្មទៀត គួរជ្លក់កំណត់ដើមដំឡូងមីក្នុងល្បាយថា្ន្ំ 

កមា្ច្ត់ជំងឺ និងថា្ន្ំកមា្ច្ត់សត្វល្អិតចង្្ម៊នព្លដំ។

 y ប្ើប្្ស់ជីគីមី ឬជីលាមកសត្វឲ្យបានបរិមាណគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីជំរ៊ញឲ្យការលូត 

លាស់រឹងមំាល្អដ្លអាចជួយបង្កើនភាពធន់ទំ្្របស់ា។

 y មិនតូ្វបាញ់ថា្ន្កំមា្ចត់្សត្វល្អតិៅលើដំណំ ព្្ះាអាចសមា្លប់្ ភា្នក់្ងារការពារ 

តាមប្បជីវសាស្្តនៅក្នងុធម្មជាតិ ដ្លពួកាអាចជួយរក្សាសមាសភាពចង្្ 

សំខន់ៗ និងជំងឺឲ្យស្ថតិនៅក្្មការគ្ប់គ្ងបាន។ ថា្ន្កំសិកម្មអាចប្ើប្្ស់ 

បានត្នៅក្នងុរយៈព្លខ្លនិីងទីកន្លង្កំណត់ ដូចជា “នៅកន្លង្មានការបំផ្លញ្  

ខ្ល្ងំ ឬមានសត្វល្អតិចង្្ច្ើន ” ដ្លនៅទីោះសមាសភាពចង្្តូ្វបាន 

សង្កត្ឃើញជាលើកដំបូង ហើយនៅព្លដ្លសមាសភាពចង្្ស្ថតិនៅក្នងុ 

ដំណក់កាលតូចៗន្ការលូតលាស់។ ថា្ន្កំសិកម្មអាចតូ្វបានប្ើប្្ស់ដើម្បី 

កមា្ចត់្សមាសភាពចង្្នៅក្នងុដីដូចជា កណ្តៀរ ព្្ះាមិនអាចមានឥទ្ធពិលៅ 

លើសតូ្វធម្មជាតិរបស់សមាសភាពចង្្បំផ្លញ្ស្លកឹបានឡើយ។

 y ដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺដ្លបង្កឡើងោយភា្នក់្ងារបង្ករោគរស់នៅក្នងុដី (soil-
borne diseases) ដ្លភាគច្ើនជាជំងឺរលួយឬស តូ្វដំដំណំ ដំឡូងមីបង្វលិ

ជំពូក៦

វិធានការការពារសមាសភាពចង្្ និងជំងឺ
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ជាមួយនឹងដំណំផ្ស្ងទៀត ជាពិស្សពួកដំណំធញ្ញជាតិ ឬពពួកស្ម្ចំណី 

សត្វ។

 y ពិនិត្យដំណំឲ្យបានទៀងាត់ និងដកចោលនូវដើមដំណំដ្លមានរោគ 

សញ្ញន្្ជំងឺ ឬមានបញ្ហោ្យសមាសភាពចង្្។ ដ៊តកាកសំណល់ រ៊ក្ខជាតិ

ដ្លមានឆ្លងជំងឺចោលបនា្ទប់្ពីប្មូលផលរួច។

 y ការពារការនាំយកដើមពូជដំឡូងមីដ្លមានឆ្លងជំងឺ ឬមានការបំផ្ល្ញោយ 

សមាសភាពចង្្មកពីកន្លង្កើតជំងឺៅកន្លង្ដ្លមិនាន់ មានកើតជំងឺ។

 y មិនត្ូវទិញដើមពូជដំឡូងដ្លព៊ំសា្គ្ល់ប្ភព ពីព្្ះាអាចមានហានិភ័យ 

ជាមួយនឹងសមាសភាពចង្្ និងជំងឺ។

សមាសភាពចង្្សំខន់ៗលើដំណំដំឡូងមី
សមាសភាពចង្្សំខន់ជាងគ្ដ្លច្ើនជួបប្ទះនៅក្នុងទ្វីបាំងបី 

រួមមាន៖ រ៊យស (whiteflies) ច្ម្ៅ (mealybugs) ច្ដំឡូងប្តង និង 

ច្ដំឡូងក្ហម (green and red mites) សត្វល្អិតស្គ្ល (scale insects) 
ដង្កូវដួង (white grubs) កណ្តៀរ (termites) និងសមាសភាពចង្្ជាច្ើន 

ទៀត ដ្លបំផ្ល្ញចំណិតដំឡូងមីស្ងួតក្នុងអំឡុងព្លរក្សាទ៊ក។ សមាសភាព 

ចង្្សំខន់ដទ្ទៀតដ្លច្ើនជួបប្ទះនៅអាម្រិកឡាទីន (Latin America) 
រួមមាន៖ ដង្កូវខ្ន្យដំឡូងម ី(cassava hornworm) ស្ឹងចោះរូង (burrowing 
bugs) ស្មោចកាត់ស្លឹក (leaf-cutter ants) រ៊យបំផ្ល្ញត្ួយ (shoot flies) 

រ៊យចោះផ្ល្ (fruit flies) និងសឹ្ងសំណញ់ (lace bugs)។ ជាការប្៊ងប្យ័ត្ន 

ព៊ំគួរចាប់ផ្តើមនាំយកសមាសភាពចង្្ាំងន្ះោយច្ដន្យពីទ្វីបអាម្រិក 

ឡាទីនៅកាន់ទ្វីបអាហ្ិក ឬអាស៊ីទ្ ដ្លនៅទីោះពួកាអាចបង្កឲ្យមានការ 

បំផ្ល្ញយ៉្ងខ្ល្ំងោយសារអវត្តមានសត្ូវធម្មជាតិរបស់ពួកា។ ោយហ្ត៊ 

ន្ះ តូ្វហាមឃត់ជាដច់ខតក្នងុការនំាយកដើមពូជដំឡូងមីពីទ្វបីមួយៅទ្វបី 

មួយផ្ស្ងទៀត ហើយក៏ដូចជាពីប្ទ្សមួយៅប្ទ្សមួយផ្ស្ងទៀតដ្រ។  

សមាសភាពចង្្ខ្លះ ក៏ដូចជាជំងឺមួយចំនួនដ្រ អាចត្ូវបាននាំចូលមក 

ោយច្ដន្យតាមរយៈប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិផ្ស្ងទៀត ដ្លមានលក្ខណៈដូចដំណំ 

ដំឡូងមីដូចជា រ៊ក្ខជាតិល្ហុងខ្វង (Jatropha curcas) ដ្លត្ូវបានគ្ដំធ្វើជា 

របងផ្ទះនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី ហើយនាព្លបច្ចុប្បន្នត្ូវបានគ្និយមប្ើប្្ស់ 

ជាជីវៈប្្ងឥន្ធនៈ (biofuel)។ ការប្៊ងប្យ័ត្នជាពិស្ស ត្ូវចាប់ផ្តើមពីការ 

ចល័តប្ភ្ទដើមពូជរ៊ក្ខជាតិាំងន្ះរាងប្ទ្សនីមួយៗ ដូច្ន្ះ ដីចមា្ក្រដ៏ធំន្ 
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រ៊ក្ខជាតិល្ហុងខ្វង នឹងមិនអាចមាននៅតំបន់ដំដ៊ះដំឡូងមីឡើយ។

រ៊យស (Whiteflies)
រ៊យសត្ូវបានគ្ចាត់ទ៊កថា ជាសត្វល្អិតចង្្មួយក្នុងចំណោមសមាស 

ភាពចង្្ដ្លបំផ្ល្ញដំណំកសិកម្ម ាំងការស៊ីបំផ្ល្ញោយផ្ទ្ល់ និងជា 

ភា្ន្ក់ងារបង្កជំងឺវីរ៊ស ហើយាជាសត្វល្អិតចង្្បំផ៊តដ្លបំផ្ល្ញដំណំដំឡូងមី 

នៅក្នុងទ្វីបាំងបី។ ប្ភ្ទរ៊យស (Bemisia tabaci) គឺជាភា្ន្ក់ងារចម្លងជំងឺ 

វីរ៊សធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្្វិក និងជាភា្ន្ក់ងារចម្លងជំងឺវីរ៊សម៉ូសាអិកនៅ 

ឥណ្ឌ ្និងសី្លងា្ក ្ ហើយដ្លតូ្វបានរកឃើញមាននៅក្នងុប្ទ្សឥណ្ឌ។្ ប្ភ្ទ 

រ៊យសមួយទៀតដូចជា (Aleurodicus disperses) ឬរ៊យសរឺស័រ (spiraling 
whitefly) ត្ូវបានគ្រកឃើញមាននៅក្នុងប្ទ្សជាច្ើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី និង 

អាហ្វ្ិក ដ្លនៅទីោះាអាចបង្កឲ្យមានការខូចខតោយការស៊ីបំផ្ល្ញ យ៉្ង 

ធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចបណ្ត្លឲ្យបាត់បង់ទិន្នផល។

រ៊យសមានដំណក់កាលជីវិត៦៖ ដំណក់កាលពង បួនដំណក់កាលកូន 

ញាស់ និងដំណក់កាលព្ញវ័យ។ ពួកាអាចបង្កការបំផ្ល្ញ៣ប្ភ្ទ៖ 

 y ការបំផ្លញ្ោយផ្ទល់្ - ោយការចាក់ទម្លះុចូល និងបឺតយករ៊ក្ខរសពីស្លកឹបណ្តល្ 

ឲ្យរ៊ក្ខជាតិទន់ខ្សាយ និងជាដំបូងាស្ោនមានពណ៌លឿង និងស្លកឹដំឡូងមីខង 

ក្្មៗកា្លយ្ជាដំបៅរលួយ (necrosis)។ 

 y ការបំផ្លញ្ោយប្ោល - ោយការកើនឡើងន្តំណក់ទឹកផ្អម្ (honeydew) 
បង្កើតឡើងោយរ៊យសដ្លាជាមជ្ឈដ្ឋន្មួយ (substrate) សម្្ប់ការដ៊ះលូត 

លាស់ន្ផ្សិតមានលក្ខណៈជាលំអងផ្ស្ងពណ៌ខ្ម្នៅលើស្លឹកបណ្ត្លឲ្យការ 

ធ្វើរស្មសំីោគថយច៊ះ។

 y ជាភា្ន្ក់ងារចម្លងជំងឺវីរ៊ស-ោយការចម្លងជំងឺវីរ៊សពីរ៊ក្ខជាតិមួយៅរ៊ក្ខជាតិមួយ 

ឬពីដំណំមួយៅដំណំមួយទៀត។ នៅលើពិភពលោកមានជំងឺដំណំច្ើនជាង 

៤០ប្ភ្ទ ដ្លតូ្វបានចម្លងោយរ៊យស។ ការបាត់បង់ទិន្នផលដំណំដំឡូងមី

អាចមានច្ើនរហូតដល់៧៦% បើសិនរ៊ក្ខជាតិតូ្វបានបំផ្លញ្យ្៉ងធ្ងន់ធ្ងរ។

ដើម្បីកមា្ចត់្ប្ជាករខ្ពស់ន្រ៊យស កសិករជាច្ើនបាញ់ថា្ន្សំមា្លប់្សត្វល្អតិ 

ប៉៊ន្ត្វិធានការន្ះព៊ំមានប្សិទ្ធភាពទ្ ពីព្្ះប្ភ្ទរ៊យសខ្លះអាចបង្កើនចំនួន  

ប្ជាករទ្វ្រដងត្ក្នុងរយៈព្ល ៤ថ្ង្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ពួកាអាចតូ្វបានកមា្ច្ត់ល៊ះត្្ 

ត្មានការបាញ់ថា្ន្ំសមា្ល្ប់សត្វល្អិតញឹកញាប់ ប៉៊ន្ត្វិធានការន្ះព៊ំមានលក្ខណៈ 

ស្ដ្ឋកិច្ចទ្ ព្មាំងបងា្អក់្ដល់ដំណើរការកមា្ចត់្តាមប្បជីវសាស្្តនៅក្នងុធម្មជាតិ។ 

រ៊យសជាសត្វល្អិតចង្្មួយក្នុងចំណោមសមាស 

ភាពចង្្ ដ្លបង្កឲ្យមានការខូចខតធ្ងន់ធ្ងរលើ 

ដំណំដំឡូងមី
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ដើម្បីកមា្ច្ត់រ៊យសឲ្យមានប្សិទ្ធភាពត្ូវអន៊វត្តវិធានការ ចម្៊ះគ្ប់គ្ងសមាសភាព  

ចង្ ្(IPM) ដូចជា៖

 y ដំពូជដ្លមានលក្ខណៈធន់ទំ្្ នឹងរ៊យស។

 y ធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវម៊ខងារសតូ្វធម្មជាតិ ក្នងុោះមានពួកប្៉ារ្៉ាសី៊ត ពួកប្្ដទ័រ 

និងអតិស៊ខមប្្ណបង្កជំងឺលើសត្វល្អតិ (entomopathogens) ជាច្ើនប្ភ្ទ។ 

បច្ចក្ទ្សាំងន្ះនឹងតូ្វអភិវឌ្ឍបន្ថម្ទៀតនៅព្លអនាគត។

 y ដំដំណំឆ្លស់្ជាមួយដំឡូងមី និងសណ្តក្អង្គយុ។

 y អន៊វត្ត “វិធីបិទរដូវកាល” ដ្លគា្មន្ដំណំដំឡូងមីនៅជិតចមា្ករ្ាំងោះ ដើម្បីបងា្អក់្ 

វដ្តជីវិតរបស់រ៊យស។ វិធីន្ះនឹងមិនមានប្សិទ្ធភាពជាមួយនឹងប្ភ្ទរ៊យសដ្ល 

មានរ៊ក្ខជាតិជម្កច្ើនប្ភ្ទដូចជាប្ភ្ទរ៊យស Bemisia tabaci ោះទ្។

 y ព្យាបាលកំណត់ដើមដំឡូងមីសម្្ប់ដំោយជ្លក់ក្នុងសូល៊យស្យុងផ្សំឡើង 

ពីថា្ន្ទីំអាម្តូសាម- Thiamethoxam (Actara) ១ក្្ម ក្នងុទឹក ១លីត្ ក្នងុរយៈ 

ព្លពី ៧-១០នាទី។

 y បាញ់ថា្ន្ទីំអាម្តូសាម (Thiamethoxam) លើស្លកឹក្នងុកមិ្តខ្ពស់ ០,៨ លីត្/ហត  

ឬ០,៦លីត្/ហត ន្អី៊មីដក្លបរីដ (Imidacloprid) ោយបាញ់ឲ្យជោគស្លកឹ ប៊៉ន្ត្

ធ្វើនៅព្លដើមដំឡូងនៅតូចៗប៊៉ណោ្ណះ្ (អាយ៊កាលតិចជាង ៦ខ្ បនា្ទប់្ពីដំ) និង 

នៅព្លដ្លប្ជាកររ៊យសនៅមានកមិ្តាប។

ច្ម្ៅលើដំឡូងមី (Cassava mealybugs)
មានច្ម្ៅប្មាណ ១៥ប្ភ្ទគំរាមកំហ្ងលើដំណំដំឡូងមី ប៉៊ន្ត្មាន 

ច្ម្ៅ ២ប្ភ្ទដ្លបង្កការខូចខតធ្ងន់ធ្ងរលើដំឡូងមីនៅក្នុងប្ទ្សអាម្រិក  

ឧាហរណ៍ ច្ម្ៅ Phenacoccus herreni និង Phenacoccus manihoti។ 

ក្្យ មកប្ភ្ទច្ម្ៅន្ះតូ្វបាននំាចូលមកក្នងុទ្វបីអាហ្្វកិោយការធ្វស្ប្ហ្ស 

នៅដើមឆ្ន្ ំ១៩៧០ ដ្លនៅទីោះារាលដលឬសាយភាយយ្៉ងឆប់រហ័សទូាំង 

តំបន់ដំដ៊ះដំណំដំឡូងមីន្ទ្វីបោះ។ ថ្មីៗន្ះ ប្ភ្ទច្ម្ៅដូចគា្ន្ន្ះ ត្ូវបាន 

នាំចូលមកក្នុងប្ទ្សថ្ ោយច្ដន្យ និងនៅក្នុងឆ្ន្ំមួយាបានសាយភាយរាល 

ដលនៅទូាំងប្ទ្ស និងក្នុងប្ទ្សជិតខងរួមមាន ប្ទ្សឡាវ និងកម្ពុជា និង 

បនា្ទ្ប់មកនៅក្នុងប្ទ្សវៀតណម។ នៅព្លបច្ចុប្បន្នវត្តមានរបស់ាក៏ត្ូវបាន

រាយការណ៍ផងដ្រនៅក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី។

មានច្ម្ៅច្ើនប្ភ្ទទៀតដ្លបានធ្វើអត្តសញ្ញ្ណកម្មនៅទ្វីបអាស៊ី 

ដូចជា Phenacoccus gossypii, Phenacoccus grenadensis និង 

កង់ដើមដំឡូងមីត្ូវបានធ្វើប្ព្ឹត្តកម្ម�ក្នុងល្បាយ 

ថា្ន្ំកមា្ច្ត់សត្វល្អិត ថា្ន្ំកមា្ច្ត់ផ្សិត និងសារធាត៊មា៉្ក្ូ 

ម៊នព្លដំ
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Phenacoccus jackbeardsleyi។ ក្នុងរយៈព្លដ៍ខ្លីបនា្ទ្ប់ពីការស៊ីបំផ្ល្ញថ្មីៗ កូន 

ច្ម្ៅតូចៗបញ្ចញ្សារធាត៊ស្អតិដូចក្មួន ដ្លបង្កើតជាសណ្ឋន្គម្បគ្បលើ 

សត្វល្អតិ (ច្ម្ៅ)។ ពួកច្ម្ៅបង្កការខូចខតពីរប្ភ្ទលើដំណំដំឡូងមី៖

 y ម្កានីក ឬការបំផ្លញ្ោយផ្ទល់្បង្កោយទមា្លប់្ន្ការសី៊បឺ៊តជញ្ជក់យករ៊ក្ខរសពី 

រ៊ក្ខជាតិ ដ្លបណ្តល្ឲ្យមានពណ៌លឿងលើស្លកឹ និងជ៊្ះស្លកឹ។

 y ការបំផ្ល្ញោយប្ោលបង្កឡើងោយការកើនឡើងន្ផ្សិតមានលក្ខណៈ 

ជាលំអងផ្ស្ងពណ៌ខ្ម្នៅលើផ្ទ្ស្លឹក ោយសារអាចម៍របស់ច្ម្ៅដ្លបណ្ត្ល 

ឲ្យការធ្វើរស្មីសំោគរបស់ស្លឹកថយច៊ះ។

ប្ភ្ទច្ម្ៅ Phenacoccus herreni ត្ូវគ្រកឃើញនៅប៉្កខងជើងន្ 

អាម្រិកខងត្បូង ខណៈដ្លប្ភ្ទច្ម្ៅ Phenacoccus manihoti ត្ូវបានគ្ 

រកឃើញជាលើកដំបូងនៅប្ទ្សបា៉្រា៉្ហា្ក្យ (Paraguay) បូលីវី (Bolivia) និង  

ភាគខងត្បូងន្ប្ទ្សប្្ស៊ីល ដ្លនៅទីោះាបង្កឲ្យមានការខូចខតតិចតួច 

ោយសារការកមា្ច្ត់តាមប្បជីវសាស្្តដ៏មានប្សិទ្ធភាព។ យ៉្ងណក៏ោយពួក 

ាបានរកឃើញផ្លូវរបស់ាចូលៅដល់អាហ្្វិក និងក្្យមកទៀតចូលមកដល់ 

អាស៊ី ដ្លនៅទីោះគា្ម្នវត្តមានសត្ូវធម្មជាតិរបស់ពួកាទ្ ជាហ្ត៊ធ្វើឲ្យពួកា

បង្កើតកូនចៅបានចំនួនច្ើនយ៉្ងឆប់រហ័ស និងរាលដលបានយ៉្ងលឿន និង 

ឆ្ង្យ។ គ្្ន់ត្បនា្ទ្ប់ពីការនាំចូលមកក្នុងអាហ្្វិកនូវភា្ន្ក់ងារកមា្ច្ត់តាមប្ប 

ជីវសាស្្តច្ើនប្ភ្ទ ជាពិស្សពួកបា៉្រា៉្ស៊ីត និងប្្ដទ័រពីភាគខងត្បូងន ្

អាម្រិកខងត្បូង ដ្លជាកន្ល្ងដើមកំណើតរបស់ា ប្ជាករន្ពួកច្ម្ៅអាចតូ្វ 

បានកំណត់ក្នុងកម្ិតមួយអាចគ្ប់គ្ងបាន។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ន្ះ ត្ូវបាន 

គ្ដឹងថា ពួកបា៉្រា៉្ស៊ីតដ្លជាប្ភ្ទឪមា៉្ល់មាឌតូចមានឈ្ម្ះថា អាណជីរូស 

ឡូប៉្ហ្សី (Anagyrus lopezi) មានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការាយប្ហារលើប្ភ្ទ 

ច្ម្ៅ ហ្វ្ណក៊កគូស មា៉្នីហូទី (Phenacoccus manihoti)។ នៅព្លដ្ល 

ឪម្៉ាល់ញី អាណជីរូស ឡូប្៉ហ្សី ពងដក់ចូលៅក្នងុខ្លនួរបស់ច្ម្ៅ ការលូតលាស់ 

របស់ដង្កូវឪមា៉្ល់បា៉្រា៉្ស៊ីតនឹងសមា្ល្ប់ច្ម្ៅដ្លជាជម្ករបស់ា។ ដូច្ន្ះហើយ  

នៅព្លដ្លប្ភ្ទច្ម្ៅដូចគា្នន្្ះបានមកដល់តំបន់អាសី៊  អ្នកស្្វជ្្វរបស់ថ្ 

បាននាំចូលមកប្ភ្ទឪមា៉្ល់ អាណជីរូស ឡូប៉្ហ្សី (Anagyrus lopezi) យ្៉ង 

បនា្ទ្ន់ពីទ្វីបអាហ្្វិក ព្មាំងបានរៀនពីរបៀបចិញ្ចឹមឪមា៉្ល់ន្ះឲ្យបានច្ើន និង 

ច្កចាយរាប់លានឪម្៉ាល់ន្ះ ៅក្នងុចមា្ករ្ដំណំដំឡូងមី ដ្លទទួលបានលទ្ធផល 

យ្៉ងល្អប្សើរ។ ថ្ក៏បានបង្ៀនដល់កសិករអំពីរបៀបតំ្្កង់ដើមដំឡូងមីសម្្ប់ 

មានច្ម្ៅច្ើនប្ភ្ទដ្លអាចបង្កការខូចខតធ្ងន់ធ្ងរ 

លើដំណំដំឡូងមី
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ដំៅក្នងុសូល៊យស្យុងដ្លផ្សំឡើងោយថា្ន្ទីំអាម្ តូសាម (Thiamethoxam) ៤ 

ក្្ម ជាមួយនឹងទឹក ២០លីត្ ក្នុងរយៈព្ល ១០នាទី ម៊នព្លដំ។ ការត្្ំទឹកថា្ន្ំ

ន្ះអាចសមា្ល្ប់ច្ម្ៅដ្លមាននៅជាប់នឹងកង់ដើមដំឡូងមី និងការពារពីការស៊ី 

បំផ្លញ្ោយច្ម្ៅ  នៅព្លាដ៊ះច្ញស្លកឹមក សម្្ប់រយៈព្ល ១ខ្ បនា្ទប់្ពីដំ។

ដើម្បីកមា្ច្ត់ច្ម្ៅប្កបោយប្សិទ្ធភាព គួរអន៊វត្តវិធានការដូចខងក្្ម៖

 y ម៊នព្លដំត្ូវត្្ំកង់ដើមដំឡូងមីនៅក្នុងសូល៊យស្យុង Thiamethoxam ក្នុងកមិ្ត 

០,៥-១ ក្្ម/លីត្។

 y កាត់បន្ថយការយកដើមពូជដំឡូងមីពីកន្លង្មានឆ្លងជំងឺៅកន្លង្ ឬចមា្ករ្ដ្លគា្មន្ជំងឺ។

 y ជៀសាងការបាញ់ថា្ន្ំគីមីកសិកម្ម ដើម្បីអភិរក្សប្ជាករសត្ូវធម្មជាតិ។

 y ត្ួតពិនិត្យចមា្ក្រដំណំដំឡូងមីរៀងរាល់ ២-៤សបា្ត្ហ៏ម្តង ដើម្បីរកកន្ល្ង ឬចំណ៊ច 

មានការរ៊ករានោយច្ម្ៅ។

 y ប្ះយកផ្នក្ន្ដើមដំឡូង (តួ្យពន្លក) ដ្លមានការបំផ្លញ្ច្ញ និងដ៊តាចោល។

 y ជៀសាងការនំាយកដើមពូជដំឡូងមីពីតំបន់មួយៅតំបន់ដទ្ទៀត។

ច្ដំឡូង (Cassava mites)
មានច្ដំឡូងច្ើនជាង ៤០ប្ភ្ទដ្លតូ្វបានរាយការណ៍ថា មានការបំផ្លញ្ 

លើដំណំដំឡូងមី  នៅក្នងុោះច្ដំឡូងប្តង (Mononychellus tanajoa)  និង (Mono- 
nychellus caribbeanae) និងច្ដំឡូងក្ហម (Tetranychus cinnabarinus, Tetrany-
chus kanzawai, and Tetranychus urticae) ជួបប្ទះច្ើននៅលើដំណំដំឡូង 

មី។ ពួកាអាចបង្កឲ្យមានការខូចខតធ្ងន់ធ្ងរ ជាពិស្សនៅក្នុងតំបន់ទំនាបដ្លរដូវ 

បំ្្ងអូសបនា្លយ្យូរ។ ច្ដំឡូងពីងពាងពណ៌ក្ហម (Tetranychus sp.) មានវត្តមាន 

ច្ើន នៅរដូវប្្ំងន្តំបន់អាស៊ីហើយប្ភ្ទដ្លសំបូរជាងគ្លើដំឡូងមី គឺច្ដំឡូង 

ពីងពាងក្ហម Tetranychus urticae និង Tetranychus kanzawai។ ោះជា 

យ្៉ងណក៏ោយ នាព្លថ្មីៗ ន្ះច្ដំឡូងប្តង  តូ្វបានគ្រាយការណ៍ថា មានវត្តមាន 

នៅតំបន់អាស៊ីដ្រ។

ច្ដំឡូងប្តងលើដំឡូងមីចូលចិត្តស៊ីនៅផ្ន្កខងក្្មន្ស្លឹកខ្ចីៗ ហើយ 

កា្ល្យជាពណ៌លឿងស និងអាចធ្វើឲ្យខូចទ្ង់ទ្្យ និងទំហំស្លឹកតូច។ ករណីន្ះ 

អាចបណ្ត្លមកពីខូចទ្ង់ទ្្យ ដ្លផ្តើមពីផ្ន្កខងច៊ងន្ដើមដំឡូងមី។ នៅព្ល 

ដ្លមានភ្លៀងធា្ល្ក់ប្ជាករច្ដំឡូងប្តងមានការថយច៊ះគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ ហើយ 

ដំឡូងមីដ៊ះពន្លកតួ្យស្លឹកថ្មីម្តងទៀត។
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ប្ជាករច្ដំឡូងក្ហមអាចកើនឡើងច្ើន នៅព្លដ្លមានលក្ខខណ្ឌ 

បរិសា្ថន្សមស្បល្អ ជាពិស្សនៅក្នងុរដូវបំ្្ង។ ការបាត់បង់ទិន្នផលដំឡូងមី 

អាចមានពី ២០-៥០%  អាស្័យៅលើអាយ៊កាលដំឡូងមី និងរយៈព្លន្ការ 

សី៊បំផ្លញ្របស់ច្ដំឡូងក្ហម។ ជាដំបូងច្ដំឡូងក្ហមបានសី៊បំផ្លញ្ស្លកឹ  

ចាស់ៗនៅផ្ន្កខងក្្មន្ដើមដំឡូងមី ម៊ននឹងឆ្លងៅស៊ីបំផ្ល្ញស្លឹកខង 

លើៗ ។ ជាទូៅ សា្នម្បំផ្លញ្ដំបូងកើតមានឡើងនៅផ្នក្ខងក្្មន្ស្លកឹ និងនៅ 

តាមទ្ន៊ងស្លឹក ហើយឃើញមានចំណ៊ចពណ៌លឿងនៅតាមសរស្ ស្លឹក 

សំខន់ៗ និងជាយថាហ្ត៊រាលដលពាសព្ញស្លឹកាំងមូល ដ្លកា្ល្យជា 

ពណ៌ក្ហម ពណ៌ត្ន្ត ឬពណ៌ច្្ះ។ ស្លឹកដ្លបានបំផ្ល្ញធ្ងន់ធ្ងរឡើងស្ងួត 

និងជ៊្ះ ហើយដើមដំឡូងអាចងាប់។

នៅព្លជួបប្ទះជាមួយនឹងការបំផ្ល្ញោយច្ដំឡូងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុង 

ចមា្ក្រដំណំដំឡូងមី កសិករជាច្ើនចាប់ផ្តើមបាញ់ថា្ន្ំកមា្ច្ត់សត្វល្អិត។ ោះជា 

យ៉្ងណក៏ោយ ការអន៊វត្តន៍ន្ះមិនម្នជាការសន្សំសំច្ថវិកាទ្ ហើយជា 

ការជាក់ស្តង្ោះជាប្ើថា្ន្កំ្នងុកមិ្តខ្សាយក៏ោយថា្ន្ព៊ំលអាចសមា្លប់្សតូ្វ 

ធម្មជាតិម៊ននឹងសមា្ល្ប់ច្ដំឡូង។ ការបំផ្ល្ញោយច្ច្ើនត្អាចត្ូវបាន 

ទប់សា្កត់្ោយការដំពូជដំឡូងមីដ្លមានលក្ខណៈធន់ទំ្្។ ការងារស្្វជ្្វ 

បន្តៅទៀត គឺជាតម្ូវការបនា្ទ្ន់ ដើម្បីកំណត់នូវសត្ូវធម្មជាតិន្ច្ដំឡូងពីង 

ពាងក្ហម ដ្លមានប្សិទ្ធភាពបំផ៊តក្នងុការកមា្ចត់្ច្ដំឡូងពីងពាងក្ហម នៅ 

តំបន់អាស៊ី។ ប៉៊ន្ត្ ដើម្បីឲ្យមានប្សិទ្ធភាព គួរដំពូជដំឡូងមីដ្លមានភាពធន់ 

ទ្្ំមធ្យម រួមផ្សំនឹងការប្ើប្្ស់វិធានការកមា្ច្ត់ជីវសាស្្តប្កប ោយប្សិទ្ធ 

ភាព។ វិធីសាស្្តន្ះ ជាវិធានការសមស្បត្មួយគត់ ខណៈដ្លគា្ម្នថា្ន្ំគីមី 

កសិកម្មណ ដ្លត្ូវបានប្ើសម្្ប់កមា្ច្ត់សមាសភាពចង្្ាំងោះទ្។

អស់រយៈព្លជាង ៣០ឆ្ន្ំ ការធ្វើអង្ក្តជាច្ើនត្ូវបានធ្វើឡើងក្នុង 

ប្ទ្សចំនួន ១៤ ន្ទ្វីបអាម្រិក ដើម្បីប្មូល និងាយតម្ល្សកា្ត្ន៊ពលន្សត្ូវ 

ធម្មជាតិរបស់ច្ដំឡូងពីងពាងប្តង។ នៅក្នុងប្ទ្សាំងោះ គ្រកឃើញ 

ច្ដំឡូង ៨៧ប្ភ្ទន្គ្ួសារ ហ្វីតូស្អ៊ីដ (phytoseiids) ដ្លជាប្ភ្ទ 

ច្ដំឡូងដ្លស៊ីច្ដំឡូងចង្្ដទ្ទៀតជាចំណី។ ច្ដំឡូងាំងន្ះត្ូវបាន 

គ្រកឃើញថា មានសកា្តន៊្ពលយ្៉ងខ្ល្ងំក្នងុការកមា្ចត់្ច្ដំឡូងចង្្ដទ្ទៀត។ 

ប្ភ្ទខ្លះន្ច្ដំឡូងមានប្ោជន៍ (ហ្វតូីស្អី៊ដ្) តូ្វបានគ្ដឹកជញ្ជនូាតាម 

នាាពីប្ទ្សកូឡុំប៊ី (Colombia) និងប្ទ្សប្្ស៊ីល (Brazil) តាមរយៈ 

ច្ដំឡូងក្ហម (ខងលើ) គឺជាសមាសភាពចង្្សំខន់ 

ក្នងុអំឡុងព្លរដូវបំ្្ងនៅតំបន់អាសី៊ ប៊៉ន្ត ្បច្ចុប្បន្នន្ះ 

វត្តមានរបស់ច្ដំឡូងប្តង (ខងក្្ម) ក៏ត្ូវបានគ្ 

រាយការណ៍ផងដ្រ
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ការធ្វើភូតគាមអនាម័យនៅក្នុងប្ទ្សអង់គ្ល្ស (England) បញ្ជូនៅទ្វីប 

អាហ្្វកិ (Africa) ក្នងុឆ្ន្១ំ៩៩៣ ហើយនៅទីោះមានយ្៉ងតិចច្ដំឡូងបីប្ភ្ទ 

ដ្លយកមកពីប្ទ្សប្្ស៊ីលអាចរស់រាន និងសាយភាយ ហើយមានប្សិទ្ធ 

ភាពក្នុងការកមា្ច្ត់ច្ប្តងលើដំណំដំឡូងមីឲ្យនៅកម្ិតាប និងកាត់បន្ថយ 

ការបំផ្ល្ញរបស់ាឲ្យនៅកម្ិតមួយក្្មកម្ិតស្ដ្ឋកិច្ច។ ការស្្វជ្្វដូចគា្ន្ 

គួរត្ធ្វើឡើង ដើម្បីកមា្ច្ត់ច្ដំឡូងពីងពាងពណ៌ក្ហមនៅតំបន់អាស៊ី។

វិធានការណ្នាំថ្មីៗសម្្ប់កមា្ច្ត់ច្ដំឡូងលើដំឡូងមីរួមមាន៖ 

 y ដំពូជដំឡូងមីដ្លមានលក្ខណៈធន់ទំ្្ បើសិនអាចរកបាន។

 y ធ្វើប្ព្ឹត្តកម្មកំណត់ដើមពូជដំឡូងមីជាមួយនឹង Thiamethoxam នៅម៊ន 

ព្លដំ ជាពិស្សនៅតំបន់ដ្លមានបញ្ហច្្ដំឡូងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរ។

 y ដំដំឡូងមីនៅដើមរដូវវស្សា ដើម្បីជួយធ្វើឲ្យាដ៊ះពន្លកលូតលាស់បានល្អ។ 

 y ដក់ជីឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់ និងឲ្យមានត៊ល្យភាពល្អដើម្បីជួយបង្កើនកមា្ល្ងំលូតលាស់។

 y បាញ់ទឹកដ្លមានសមា្ព្ធខ្ពស់ៅលើស្លឹកដំឡូងមី ដើម្បីកាត់បន្ថយប្ជាករ 

ច្ដំឡូង។

 y បាញ់ត្ថា្ន្សំមា្លប់្សត្វល្អតិប្បជម្ើស (selective insecticides) ដើម្បីការពារ 

ប្ជាករសតូ្វធម្មជាតិ ដូចជាប្្ដទ័រ ច្ដំឡូងហ្វតូីស្អី៊ដ (phytoseiid mite) 
ដ្លងាយរងឥទ្ធពិលពីថា្ន្កំសិកម្មជាទីបំផ៊ត ោះបីប្ើក្នងុកមិ្តាបក៏ោយ។

 y អន៊វត្តច្បាប់ភូតគាមអនាម័យឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផ៊ត។

សត្វល្អតិចង្្ដទ្ទៀតដ្លអាចចាត់ទ៊កថាជាសមាសភាពចង្្ខ្ល្ងំ 

ដ្រនៅក្នុងតំបន់ មានដូចជា ដង្កូវដួងសត្វល្អិតស្គ្ល និងកណ្តៀរ។  

ជំងឺសំខន់ៗលើដំណំដំឡូងមី (Major cassava diseases)
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នន្ះ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានសមាសភាពចង្ ្

សំខន់ៗតិចតួច និងបញ្ហ្ជំងឺមួយចំនួន ប៉៊ន្ត្បញ្ហ្ាំងន្ះ កំព៊ងប្្ប្ួល 

ខណៈដ្លផលិតកម្មដំណំត្ូវបានធ្វើប្ពលវប្បកម្ម ហើយដំឡូងមីត្ូវបាន 

គដំ្ព្ញរយៈព្លមួយឆ្ន្ ំសម្្ប់ធ្វើការក្ច្នក្្នងុឧស្សាហកម្ម។ ខងក្្មន្ះ

ជាជំងឺសំខន់ៗលើដំឡូងមីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី៖
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ជំងឺវីរ៊សមូ៉សាអិកឥណ្ឌ ្និងសី្លងា្ក ្(Indian and Sri Lankan cassava 
mosaic disease)

ជំងឺវីរ៊សមូ៉សាអិកឥណ្ឌល្ើដំណំដំឡូងមី (ICMV) និងជំងឺវីរ៊សមូ៉សាអិក 

សី្លងា្កល្ើដំណំដំឡូងមី (SLCMV) ជាប្ភ្ទវីរ៊សល្ចធ្លរ្ម្យ្៉ាង ដ្លមាន 

ទំនាក់ទំនងជិតស្នទិ្ធ  ៅនឹងវីរ៊សដ្លបង្កជំងឺមូ៉សាអិកលើដំឡូងមី (CMD) នៅក្នុង 

ទ្វីបអាហ្្វិក។ នៅក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌ្មានពូជដំឡូងមីធន់ទ្្ំ ៅនឹងជំងឺវីរ៊ស 

ម៉ូសាអិកឥណ្ឌ្លើដំណំដំឡូងមី (ICMV) មួយចំនួន ប៉៊ន្ត្ កសិករជាច្ើននៅ 

ក្នុងរដ្ឋក្រា៉្ឡា (Kerala State) ចូលចិត្តដំពូជដំឡូងក្នុងតំបន់របស់ពួកគាត់

ោយសារគ៊ណភាពសម្្ប់ហូបច៊កល្អជាង។ នាព្លបច្ចុប្បន្នការ នាំយកមក 

នូវស្ឡាយដំឡូងមីធន់ទ្្ំ ៅនឹងជំងឺម៉ូសាអិក (CMD) ពី CIAT  ដូចជា 

ស្ឡាយ MNga-1 (បង្កើតឡើងោយ IITA នៅក្នងុប្ទ្សនីហ្ស្រីយ្៉) និង 

ស្ឡាយដំឡូងមីដទ្ទៀត កំព៊ងតូ្វបានគ្ប្ើប្្ស់យ៉្ងផ៊លផ៊ស នៅក្នុង 

កម្មវិធីបសិដ្ឋកម្មពូជក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌ្ ដើម្បីបង្កើតពូជដំឡូងមីធន់ទំ្្ ៅនឹង 

ជំងឺវីរ៊សមូ៉សាអិកឥណ្ឌ ្ជាមួយនឹងលក្ខណៈគួរឲ្យចង់បានផ្ស្ងៗ។

រោគសញ្ញ្ន្ជំងឺាំងពីរន្ះរួមមានដូចជាស្លឹកប្តងកា្ល្យជាមានពណ៌ 

ចម៊្ះកង្វះជាតិប្តង និងខូចទ្ង់ទ្្យស្លឹក ដ្លអាចធ្វើឲ្យមានការជ្៊ះស្លឹក 

ហើយដើមដំឡូងមីមានលក្ខណៈតឿខ្ល្ំង។ ស្លឹកអាចមានទំហំតូច ត្គួញ និង 

ខូចទ្ង់ទ្្យ។ រោគសញ្ញ្ច្ើនត្កើតមាននៅអំឡុងព្លរដូវវស្សា ដូច្ន្ះការ 

ធ្វើអត្តសញ្ញ្ណកម្ម ន្រ៊ក្ខជាតិដ្លកើតជំងឺមានការលំបាកខ្ល្ំង នៅរដូវបំ្្ង។ 

ជំងឺឆ្លងរាលដលភាគច្ើន តាមរយៈន្ការប្ើប្្ស់ដើមពូជដំឡូងមីដ្លមាន 

ឆ្លងជំងឺ និងោយសាររ៊យស (Bemisia tabaci) ផងដ្រ។

ដើម្បីកមា្ច្ត់ជំងឺន្ះប្កបោយប្សិទ្ធភាព ត្ូវអន៊វត្តតាមការណ្នាំ 

ដូចខងក្្ម៖

 y ដំពូជដំឡូងមីដ្លមានលក្ខណៈធន់ទំ្្ដូចជាពូជ H-97, H-165,និង Sree 
Visakham។

 y ជ្ើសរីសដើមពូជដំឡូងមីច៊ងក្្យដ្លគា្មន្ជំងឺ បនា្ទប់្មកតូ្វធ្វើការពងី្កនូវ 

រោគសញ្ញ្ន្ជំងឺវីរ៊សម៉ូសាអិកឥណ្ឌ្ និងស្ីលងា្ក្លើ 

ដំណំដំឡូងមី

ពូជដំឡូងមីដ្លធន់ទ្្ំនឹងជំងឺវីរ៊សម៉ូសាអិក (នៅផ្ន្ក 

ខងសា្ត្ំន្រូបថត) កំព៊ងត្ត្ូវបានគ្ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នៅ

ក្នុងប្ទ្សឥណ្ឌ្
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សំណៅជាមួយនឹងការពិសោធន៍តាមដនមួយរយៈ ហើយដកចោលនូវដើម 

ដំឡូងមីដ្លមានឆ្លងជំងឺថ្មីៗ ។

 y ជ្ើសរីសដើមពូជដំឡូងមីដ្លគា្មន្ជំងឺ នៅម៊នព្លរដូវបំ្្ងកៅ្តខ្្ល្ងំចាប់ផ្តើម។

 y ដំពងី្កដើមពូជដំឡូងមីដ្លគា្មន្ជំងឺជាទ្ង់ទ្្យធំ នៅកន្លង្មានរយៈកម្ពស់ 

ខ្ពស់ ដ្លនៅទីោះប្ជាកររ៊យសមានកមិ្តាប ឬគា្មន្ពួកានៅទីោះទ្។

 y ជាដំបូងតូ្វដំកង់ដើមដំឡូងមីក្នងុចោ្លះ្ជិតៗគា្ន ្ នៅលើថា្នល្បណ្តះុម៊នព្លដំ 

នៅចមា្ករ្។ នៅក្នងុចមា្ករ្តូ្វដំកង់ដើមដំឡូងមីណដ្លគា្មន្ជំងឺ ដើម្បីការពារការ 

រីករាលដលន្ជំងឺ។

 y បន្តអន៊វត្តវិធីសាស្្តភូតគាមអនាម័យឲ្យបានតឹងរឹងដូចជា ការប្មូលផល 

ាន់ព្លវ្លា ធ្វើការបំផ្លញ្កាកសំណល់ដំណំ  ឲ្យបានឆប់រហ័ស និងដកចោល 

នូវរ៊ក្ខជាតិដ៊ះខ្លនួឯងព្មាំងស្មច្ង្្ដ្លអាចជាទីជម្ក ាំងជំងឺ និងភា្នក់្ងារ 

ចម្លងជំងឺរបស់ា។

ការអន៊វត្តន៍វិធានការដំដ៊ះ ដូចជាដំដំណំឆ្លស់្ ឬការផ្លស់្ប្តរូព្លវ្លា 

ដំដ៊ះ គួរត្ូវបានធ្វើការសិក្សាស្្វជ្្វបន្តទៀត ដើម្បីបញ្ជ្ក់ ឬកំណត់ពីប្សិទ្ធ 

ភាពរបស់ា។

ជំងឺរលាកោយបាក់ត្រី (Cassava bacterial blight - CBB) 
ជំងឺន្ះមានការរីករាលដលខ្ល្ងំ និងអាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅរដូវភ្លៀង។ 

ាបង្កឡើងោយបាក់ត្រី Xanthomonas axonopodis pv. manihotis។ 

រោគសញ្ញ្ន្ជំងឺន្ះគឺនៅលើស្លឹកមានសា្ន្មជាំទឹក សា្ន្មអ៊ចច្ើនជ្៊ង និង 

កោសិកាស្លឹកងាប់។ ផ្ន្កខ្លះន្ម្ក ឬម្កាំងមូលអាចស្ោន ហើយមាន 

ជ័រជ្្បច្ញមកនៅលើដើមម្ ឬម្កចាស់ៗ។ អាចមានដើមងាប់ និងការងាប់ 

កោសិកាន្សរស្របស់ដើម និងឬស។ កម្ិតន្ការបំផ្ល្ញរ៊ក្ខជាតិប្្ប្ួល 

អាស្័យៅលើកម្ិត ន្ភាពធន់ទ្្ំរបស់ពូជ និងដំណក់កាលលូតលាស់ 

របស់ដំណំដំឡូងមី។

ជំងឺច្ើនត្ឆ្លងតាមរយៈការប្ើប្្ស់ដើមពូជដំឡូងមីដ្លបានឆ្លងជំងឺ 

ឬការប្ើប្្ស់ឧបករណ៍ដ្លមានឆ្លងជំងឺ។ ជំងឺន្ះអាចឆ្លងរាលដលពីរ៊ក្ខជាតិ 

ជំងឺរលាកោយបាក់ត្រី (CBB) គឺជាជំងឺមួយក្នងុចំណោម 

ជំងឺសំខន់ៗលើដំណំដំឡូងមី ប៊៉ន្ត ្បច្ចប្ុបន្នន្ះ គ្អាច 

រកបានពូជដំឡូងមីដ្លផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ហើយធន់ទំ្្ 

ល្អៅនឹងជំងឺរលាកោយបាក់ត្រី
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មួយៅរ៊ក្ខជាតិមួយទៀត ោយការសាចខ្ទ្តទឹកភ្លៀង និងោយការចល័តរបស់ 

មន៊ស្ស គ្ឿងចក្ ឬសត្វពីចមា្ក្រដ្លមានឆ្លងជំងឺៅចមា្ក្រដ្លគា្ម្នជំងឺ។ ជា 

សំណងល្អ ពូជជាច្ើនដ្លផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ហើយធន់ទំ្្បានល្អ នឹងជំងឺ 

រលាកោយបាក់ត្រី (CBB) អាចរកបាននៅព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ។ វិធានការដទ្ 

ទៀត ដើម្បីកមា្ច្ត់ជំងឺន្ះមានដូចជា៖

 y ប្ើប្្ស់ត្ដើមពូជដំឡូងមីណ ដ្លមានស៊ខភាពល្អពីដំណំដ្ល គា្មន្ជំងឺ 

ឬកូនរ៊ក្ខជាតិបានមកពីការបណ្តះុតាមបច្ចក្វិទ្យាជាលិកា។

 y ធ្វើប្ព្ឹត្តិកម្មកង់ដើមដំឡូងមី ោយដក់ចូលក្នុងសូល៊យស្យុងន្ថា្ន្ំសមា្ល្ប់ 

ផ្សិត ដ្លមានជាតិសា្ពន់្/ទង់ដ្ងដូចជា copper oxychloride or Orthocide 
ក្នងុកមិ្ត ៣-៦ក្្ម/លីត្ សម្្ប់រយៈព្ល ១០នាទី ឬជ្ម៊ជចូលក្នងុទឹកកៅ្ត ្

(៤៩°C) ក្នងុរយៈព្ល ៤៩នាទី។ ការធ្វើប្ពឹ្ត្តកិម្មន្ះ មិនមានឥទ្ធពិលដំណ៊ះ 

ខ្ល្ងំកា្លទ្្។ 

 y ដំដំឡូងមី នៅព្លច៊ងបញ្ចប់ន្រដូវកាលភ្លៀងធា្លក់្។

 y ធ្វើការសមា្លប់្ម្រោគនូវឧបករណ៍ាំងឡាយក្នងុទឹកកៅ្ត ្ឬក្នងុសូល៊ស្យុង សូដ្យូម 

អី៊ប៉ូក្លរីត ក្្យព្លប្ើប្្ស់នៅក្នុងចមា្ក្រដំឡូងមីដ្លមានឆ្លងជំងឺរលាក

ោយបាក់ត្រី (CBB)។ 

 y បាចជីគីមី ជាពិស្សជីបូ៉តាស្យូម (K)។
 y ដកច្ញ និងដ៊តចោលនូវដើមដំឡូងមីដ្លមានជំងឺ និងកាកសំណល់ដំណំ 

ដ្លមានឆ្លងជំងឺ។

 y ដំដំណំឆ្លស់្រាងដំឡូងមីជាមួយនឹងប្ភ្ទដំណំផ្ស្ងទៀត ដើម្បីកាត់បន្ថយ 

ការឆ្លងរាលដលន្ជំងឺរលាកោយបាក់ត្រី ពីដើមមួយៅដើមមួយទៀតតាម 

រយៈសាចខ្ទត្។ ដំណំដ្លមានការដ៊ះលូតលាស់ឆប់រហ័ស ដូចជា ោត នឹង 

ជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដលោយសារខ្យល់បានដ្រ។

 y ដំដំណំបង្វលិរាងដំឡូងមីជាមួយ នឹងដំណំផ្ស្ងទៀត ឬទ៊កដីចមា្ករ្ឲ្យនៅទំន្រ 

សម្្ប់រយៈព្លយ្៉ងតិច ៦ខ្ រាងដំណំដំឡូងមី ដើម្បីការពារម្រោគចម្លង 

ជំងឺនៅក្នងុដី។

ជំងឺរលួយមើមដំឡូងមីត្ូវបានគ្ប្ទះឃើញនៅតំបន់

ដ្លមានដីហាប់ណ្ន និងនៅកន្ល្ងមានភ្លៀងធា្ល្ក់ច្ើន
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ជំងឺរលួយមើមដំឡូងមី (Cassava root rots)
លក្ខណៈសាំញាុ្ំន្ជំងឺន្ះគឺត្ូវបានឆ្លងរាលដលនៅក្នុងទ្វីបាំងបី 

ប៊៉ន្តគ្្ច្ើនប្ទះឃើញមាននៅត្កន្លង្ដីជំាទឹក និងមានសារធាត៊សរីរាង្គច្ើន 

និងក្នុងអំឡុងព្លដ្លមានភ្លៀងខ្ល្ំង។ ជំងឺន្ះអាចបង្កឡើងោយភា្នក់្ងារ 

ចម្លងជំងឺជាផ្សិត ឬបាក់ត្រីជាច្ើនប្ភ្ទដ្លចម្លងៅរ៊ក្ខជាតិមានលក្ខណៈជា

ដើមឈើដូចជា ដំឡូងមី និងបង្កឲ្យខូចខតមើម  ោះបីដំណំកំព៊ងដ៊ះលូតលាស់ 

ឬបនា្ទប់្ពីប្មូលផលរួច ក្នងុព្លដ្លគ្រក្សាមើមដំឡូងទ៊ក។

ជំងឺរលួយមើមដំឡូងមីដ្លកើតមានច្ើនបំផ៊តត្ូវបានបង្កឡើងោយ 

ប្ភ្ទផ្សិតជាច្ើនដ្លស្ថិតក្នុងពួក ហ្វីតូហ្វតូរា៉្ (Phytophthora) ជាពិស្ស 

ផ្សិតប្ភ្ទ ហ្វីតូហ្វតូរា៉្ ដ្្ចស្ល្រី (Phytophthora drechsleri)។ ជំងឺអាចឆ្លង  

ៅដំណំដ្លនៅតូច និងដំណំដ្លមានអាយ៊កាលចាស់ ោយបង្កឲ្យដំណំ

ស្ោនភា្លម្ៗជ៊្ះស្លកឹខ្ល្ងំ និងរលួយមើម។ មើមដ្លឆ្លងជំងឺបញ្ចញ្នូវដំណក់ 

ទឹកខ្លិនឆួលខ្ល្ំង ហើយាព៊កផ៊យរលួយាំងស្៊ង។

វិធីសាស្្តដ៏ល្អបំផ៊តសម្្ប់កមា្ច្ត់ជំងឺន្ះ គឺការដំពូជដំឡូងមីដ្លមាន 

លក្ខណៈធន់ទំ្្រួមផ្សំជាមួយនឹងការអន៊វត្តន៍ល្អមួយចំនួនដូចជា៖

 y ដំនៅលើដីដ្លមានដីខ្សាច់ស្្លដ្លមានជម្្ដីសមល្មមហើយ មាន 

សមត្ថភាពច្្ះទឹកបានល្អ។

 y បើសិនជាចំាបាច់ តូ្វធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវការបង្ហរូទឹកច្ញតាមរយៈដីស្ាប់ 

ក្្ម។

 y បើសិនជាដីមានលក្ខណៈជាដីឥដ្ឋច្ើន និងរាបស្មើត្ូវដំដំឡូងមីនៅលើរង។ 

 y ដំដំណំបង្វិលរាងដំឡូងមីជាមួយនឹងដំណំធញ្ញជាតិ ឬពពួកស្ម្នៅព្ល

ឃើញមានដំណំដំឡូងមីមានរោគសញ្ញបំ្ផ្លញ្ោយជំងឺរលួយមើមដំឡូងលើស 

ពី ៣%។ 

 y បំផ្លញ្ចោលនូវដើមដំឡូងមី ដ្លមានជំងឺោយដកយកមើមាំងោះច្ញ 

ពីចមា្ករ្ និងបនា្ទប់្មកដ៊តាចោល។

 y ជ្ើសរីសយកដើមពូជដំឡូងមីដ្លមានស៊ខភាពល្អច្ញ ពីដើមម្ដ្លគា្មន្ជំងឺ។

 y បើសិនជារកដើមពូជដំឡូងមីគា្ម្នជំងឺមិនបានធ្វើប្ព្ឹត្តិកម្មកង់ដើម ដំឡូងមី

ជាមួយនឹងសូល៊យស្យុងម្តាឡាសី៊ល (metalaxyl) ក្នងុកមិ្ត ០,៣ ក្្ម ន្ 
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ធាត៊សកម្ម/លីត្ ឬនៅម៊នព្លដំត្ូវជ្ម៊ជកង់ដើមដំឡូងមីៅក្នុងទឹកកៅ្ត្ 

(៤៩°C) ក្នងុរយៈព្ល ៤៩នាទី។

 y ប្ើប្្ស់វិធានការកមា្ច្ត់តាមប្បជីវសាស្្តោយជ្រម៊ជកង់ដំឡូងមីៅក្នុង 

ល្បាយទី្ខូដ្ម្៉ាហាសី៊អាណូម (Trichoderma harzianum)  និងទី្ខូដ្ម្៉ាវីរីដ 

(Trichoderma viride)  ក្នងុកមិ្ត ២,៥ x ១០៨ ស្ពរ័/លីត្ បនា្ទប់្មកតូ្វបាញ់

ឲ្យបានជោគជំានូវល្បាយន្ថា្ន្ណំមួយន្ះ។ 

វិធានការដ៏ទ្ទៀតសម្្ប់កមា្ច្ត់ជំងឺរលួយមើមដំឡូងមី ហើយមានភាព 

សមស្បជាលក្ខណៈគ្ួសាររួមមាន៖

 y បាញ់ទឹកល្បាយផ្ះលាយជាមួយស្លកឹដំឡូងស្ងតួ (១:១) ក្នងុកមិ្ត ២០០ក្្ម/

ដើម។

 y ធ្វើការជ្ើសរីសកង់ដើមដំឡូងមីដ្លល្អគា្មន្ជំងឺ។

 y ដំដំណំឆ្លស់្ជាមួយនឹងសណ្តក្អង្គយុ (Vigna unguiculata)។ 

ការអន៊វត្តន៍ាំងន្ះបំបាត់ចោលនូវជំងឺរលួយមើមដំឡូងមីតាមរយៈការ 

ពិសោធន៍ដ្លមានកសិករចូលរួម នៅក្នុងតំបន់អាមា៉្ហ្សូន ន្ប្ទ្សកូឡុំប៊ី  

ដ្លនៅទីោះមានបញ្ហ្ជំងឺរលួយមើមដំឡូងមីកើតមានយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ។

ជំងឺអំបោសធ្មប់ន្ដំណំដំឡូងមី (Witches’ broom disease)
រោគសញ្ញ្ន្ជំងឺថ្មីៗនាព្លបច្ចុប្បន្នន្ះ (២០០៨) ត្ូវបានគ្សង្ក្ត 

ឃើញកើតមាននៅលើដំណំដំឡូងមីនៅបណ្ត្ប្ទ្សនានាក្នុងតំបន់អាស៊ី ជា

ពិស្សនៅប្ទ្សវៀតណមភាគខងត្បូង ប្ទ្សថ្ ឡាវ កម្ពុជា និង 

ហ្វីលីពីន។ ដើមដំឡូងដ៊ះច្ញពន្លកតួ្យស្លឹកតូចៗច្ើនលើសលប់ និងមាន 

ទងស្លឹកខ្លីៗ។ ដើមដំឡូងមានសភាពតូចល្អិតៗបើសិនកើតមានជំងឺន្ះ នៅ 

ដំណក់កាលលូតលាស់ដំបូង។ មានពូជដំឡូងជាច្ើនប្ភ្ទដ្លអាចកើត

ជំងឺន្ះ ប៉៊ន្ត្មានពូជខ្លះមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងពូជដទ្ទៀត។ ជាទូៅ ដើមដំឡូងមី 

មានលក្ខណៈតឿ និងបងា្ហ្ញឲ្យឃើញមានប្កខ្ន្ង និងពន្លក ត្ួយច្ើនលើស 

លប់ និងមានម្កតូចៗដ៊ះច្ញពីកង់មួយ។ ពន្លកខ្ន្ងមានចោ្ល្ះថា្ន្ំងខ្លីៗ និង 

មានទំហំស្លឹកតូចៗ។ មើមន្ដើមដំឡូងមីដ្លមានជំងឺមានទំហំតូចៗស្តើង និង 

ជាតិម្ៅមានការថយច៊ះខ្ល្ំង។

ជំងឺអំបោសធ្មប់ន្ដំណំដំឡូងមីច្ើនត្កើតមានោយសារ 

ការប្ើប្្ស់ ដើមពូជដំឡូងដ្លមានជំងឺ
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ជំងឺន្ះច្ើនត្ឆ្លងតាមរយៈការប្ើប្្ស់កង់ដើមដំឡូងមីកាត់ច្ញពី 

ដើមដំឡូងមីម្មានជំងឺ។ ាក៏អាចឆ្លងបានដ្រ តាមរយៈភា្ន្ក់ងារចម្លងសត្វល្អិត 

ប៉៊ន្ត្ ាមិនាន់មានការបញ្ជ្ក់ឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយ។ ដើម្បីការពារជំងឺពីការ 

ឆ្លងរាលដល ត្ូវអន៊វត្តនូវវិធានការណ្នាំដូចខងក្្ម៖

 y ដំពូជដំឡូងមីដ្លមានលក្ខណៈធន់ទំ្្ ឬពូជដ្លបងា្ហញ្ភាពធន់  ទំ្្នឹងជំងឺ។

 y ប្ើប្្ស់ត្ដើមពូជដំឡូងមីដ្លមានស៊ខភាពល្អ  កាត់ច្ញពីដើមម្ ដ្លគា្មន្ 

រោគសញ្ញជំ្ងឺ។

 y កម្ទច្ចោល/បំបាត់ចោលដើមដំឡូងមីដ្លកើតជំងឺឲ្យអស់ពីក្នងុចមា្ករ្។

 y ដំដំណំឆ្លស់្រាងដំឡូងមីជាមួយនឹងដំណំដទ្ទៀត ដើម្បីការពារការឆ្លង និង 

រាលដលជំងឺន្ះព្ញចមា្ករ្។

 y ការពារការធ្វើចរាចរដើមពូជដំឡូងមីពីតំបន់ដ្លកើតជំងឺ ៅកាន់តំបន់ដទ្ទៀត 

ដ្លមិនមានកើតជំងឺន្ះ។

 y ការពារផងដ្រនូវការធ្វើចរាចរដើមពូជរ៊ក្ខជាតិដ្លមានលក្ខណៈស្ដៀងនឹង 

ដំឡូងមីដូចជាល្ហងុខ្វង  (Jatropha)  ដ្លមានកើតជំងឺដូចគា្ន ្នឹងដំណំដំឡូងមី 

ដ្រ។
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ដូចដំណំដទ្ទៀតដ្រ ដំណំដំឡូងមីត្ូវការមា៉្ក្ូធាត៊សំខន់ៗបី ដើម្បីដ៊ះ 

លូតលាស់បានល្អ៖ អាសូត (N) ផូស្វ័រ (P) និងប៉ូតាស្យូម (K)។ ធាត៊ាំងន្ះត្ូវ 

បានគ្ហៅថា “ម្៉ាកូ្ធាត៊” ពីព្្ះពួកាតូ្វបានសូ្បយកោយរ៊ក្ខជាតិក្នងុបរិមាណ 

យ៉្ងច្ើន ដើម្បីទ្ទ្ង់ការដ៊ះលូតលាស់ប្ក្តីរបស់ដំណំ។ ក្្ពីមា៉្ក្ូធាត៊ាំង 

ន្ះ រ៊ក្ខជាតិក៏ត្ូវការស្ូបយកសារធាត៊ចិញ្ចឹមបីផ្ស្ងទៀតផងដ្រ ដ្លគ្និយម 

ហៅថា “សារធាត៊ចិញ្ចឹមកម្ិតទី២” ខណៈដ្លសារធាត៊ាំងន្ះក៏ត្ូវការក្នុង  

បរិមាណច្ើនគួរសមដ្រ ប៉៊ន្ត្សារធាត៊ាំងន្ះ កម្នឹងខ្វះនៅក្នងុដីណស់។ សារ 

ធាត៊ចិញ្ចមឹកមិ្តទី២ ាំងន្ះ មានដូចជា៖ កាល់ស្យូម (Ca) មា៉្ញ៉្ស្យូម (Mg) 

និងសា្ពន់្ធ័រ (S)។ ោះបីជាយ្៉ងណក៏ោយ រ៊ក្ខជាតិក៏តូ្វការសារធាត៊ចិញ្ចមឹបំ្្ 

សំខន់ៗទៀតដ្រក្នុងបរិមាណតិចតួចបំផ៊ត ដ្លគ្ហៅថា “មីក្ូធាត”៊ ដូចជា៖ 

ប័រ (B) ទង់ដ្ង (Cu) ដ្ក (Fe) ម៉ង់កាណ្ស (Mn) និងសង្ក័សី (Zn)។

“ការស្្កឃ្ល្នដ្លលាក់បាំង (Hidden hunger)” 
បើសិនជាសារធាត៊ចិញ្ចមឹសំខន់ៗាំងន្ះ គឺជាការផ្តល់ឲ្យៅក្នងុដី ក្នងុរយៈ 

ព្លខ្លី ដំណំស្ទើរត្ាំងអស់ដូចជា ោត ស្ូវ សណ្ត្កសៀង នឹងបងា្ហ្ញយ៉្ង 

ច្បាស់នូវរោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹម។ ប៉៊ន្ត្ ដំណំដំឡូងមី នឹងមិនអាចបងា្ហ្ញ 

រោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមបានច្បាស់ឡើយ ោះបីដើមដំឡូងមីមានកម្ពស់ាប 

និងទន់ខ្សាយជាងធម្មតា និងទិន្នផលមើមនឹងទទួលបានតិចតួចក៏ោយ។ ដំឡូងមី 

នឹងបងា្ហ្ញរោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមបានច្បាស់ ល៊ះណត្មានសារធាត៊មួយ 

ចំនួន ឬនៅព្លដ្លមានកង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផ៊ត។ ដូច្ន្ះហើយ គ្ 

ហៅថា “ការស្្កឃ្ល្នដ្លលាក់បាំង”ពីព្្ះរ៊ក្ខជាតិអាចមើលៅហាក់មាន 

សភាពធម្មតា ប៉៊ន្ត្ ទិន្នផលរបស់ាតិចោយសារការស្ូបយកសារធាត៊ចិញ្ចឹម 

សំខន់មួយចំនួនមិនបានគ្ប់គ្្ន់។ ោយសារដំណំដំឡូងមី ជាទូៅត្ូវបានគ្ 

ដំានៅលើដីដ្លព៊ំសូវមានជីជាតិ ឬដីសឹករិចរិល ដូច្ន្ះនៅទីោះ យ៉្ងោច 

ណស់ មានសារធាត៊ចិញ្ចឹមសំខន់ៗមួយ ឬច្ើនព៊ំមានវត្តមានក្នុងបរិមាណគ្ប់ 

គ្្ន់ឡើយ។ រ៊ក្ខជាតិអាចទទួលរងការឈឺចាប់ពីការព៊លសារធាត៊ នៅព្លដ្លពួក 

ាមានបរិមាណច្ើនលើសលប់ ដូច្ន្ះ ទិន្នផលដំណំដំឡូងមីត្ូវបានថយច៊ះាំង 

ជំពូក៧

រោគវិនិច្ឆ័យន្ការខ្វុ និងការព៊លសរធាត៊ចិញ្ចឹម
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ការខ្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹម និងាំងការព៊លសារធាត៊ចិញ្វឹម។

កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមសំខន់ៗមានដូចជា៖

កង្វះធាត៊អាសូត (N): ដើមដំឡូងមីដ្លទទួលរងពីការខ្វះធាត៊អាសូតនឹង 

មិនអាចបងា្ហញ្រោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ឲ្យបានច្បាស់ទ្ ប៉៊ន្ត្ដើមរបស់ាខ្លី 

ជាង និងដ៊ះលូតលាស់យឺតជាងធម្មតា។ ចំោះពូជខ្លះ និងនៅក្្មលក្ខ 

ខណ្ឌខ្វះធាត៊អាសូតខ្ល្ំង ស្លឹកមានពណ៌ប្តងស្្ល/ប្តងលឿង កង្វះជាតិ 

ប្តង អាចកើតមានឡើងដូចគា្ន្ាំងអស់នៅលើដើមដំឡូង។ កង្វះសារធាត៊ 

អាសូតជាធម្មតាត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញមាន នៅលើដីខ្សាច់ច្ើន និងដីដ្ល 

មានសារធាត៊សរីរាង្គតិច ប៊៉ន្ត្អាចតូ្វបានគ្ឃើញមាន នៅលើដីអាសី៊តខ្ល្ងំ 

ដ្លមានសារធាត៊សរីរាង្គច្ើន ជាពិស្ស ោយសារការប្កធាត៊សារធាត៊ 

សរីរាង្គក្នុងកម្ិតយឺត និងបនា្ទ្ប់មកការធ្វើខនិជកម្មអាសូត។

កង្វះធាត៊ផូស្វរ័ (P):  រ៊ក្ខជាតិដ្លមានកង្វះធាត៊ផូស្វរ័កម្បងា្ហញ្រោគសញ្ញ្ 

ខ្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមឲ្យបានច្បាស់ណស់ោះជាដើមដំឡូងមីមានដើមខ្លី និង 

កមា្ល្ំងលូតលាស់ខ្សាយ ដើមស្គម និងស្លឹកតូចៗរាងរៀវជាងដំឡូងមីធម្មតា  

ក៏ោយ។ ទិន្នផលមើមដំឡូងមីអាចថយច៊ះយ៉្ងខ្ល្ំង ោយសារកង្វះសារ 

ធាត៊ផូស្វ័រ។ ក្នុងករណីមិនធម្មតា ស្លឹកពីរ បីខងក្្មន្ដើមដំឡូងមីមាន 

ពណ៌លឿងចាស់ ឬពណ៌ទឹកក្ូច ដ្លក្្យមក កា្ល្យជាដំបៅរលួយន្ 

ជាលិកា (necrotic) ទន់ និងជ្៊ះស្លឹក។ ក្នុងករណីអវត្តមានន្រោគសញ្ញ ្

កង្វះសារធាត៊ច្បាស់ោះកង្វះសារធាត៊ផូស្វ័រត្ូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមរយៈ 

ចំណ្ះដឹងអំពីដី ឬពីការវិភាគដី ឬវិភាគជាលិការ៊ក្ខជាតិ។

មានពូជដំឡូងមីតិចតួចប៊៉ណោ្ណះ្ បងា្ហញ្ពីលក្ខណៈពណ៌ប្តងស្្ល 

នៅលើស្លកឹនៅព្លមានកង្វះធាត៊អាសូត (ខងម៊ខ)

នៅព្លកង្វះអាសូតជាធម្មតាបណ្ត្លឲ្យដំណំដំឡូងមីមានដើមខ្លី 

ឬតឿ (ខងឆ្វ្ង) ោយគា្ម្នរោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ច្បាស់លាស់

ដំឡូងមីដ្លខ្វះធាត៊ផូស្វ័រ (P) ជាធម្មតាមានដើមខ្លី និងតូចស្តើងវ្ង និងអន់ខ្សាយោយគា្ម្នរោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ច្បាស់លាស់ 

ត្នៅព្ល ខ្វះសារធាត៊ធ្ងន់ធ្ងរដំណំអាចមានពណ៌លឿង ឬទឹកក្ូចស្លឹកខងក្្ម
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កង្វះធាត៊ប៉ូតាស្យូម (K): កង្វះសារធាត៊ប៉ូតាស្យូមធ្វើឲ្យកម្ពស់រ៊ក្ខជាតិាប និងកមា្ល្ំង 

លូតលាស់ខ្សាយ។ ចោ្ល្ះថា្ន្ំងន្ដើមមានប្វ្ងខ្លីគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ ហើយដើមផ្ន្ក 

ខងលើមានសភាពដូចឈើ បណ្ត្លឲ្យការដ៊ះលូតលាស់មានរាងទ្ៅមក។ ជាទូៅ 

ដើមដំឡូងមីមានសភាពក្្ស់ និងមានម្កខ្ពស់ៗបង្កើតបានជាទម្ង់ ន្ការដ៊ះលូត 

លាស់លាតត្ដងមួយ។ រោគសញ្ញ្ន្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមជាក់លាក់មួយនៅលើ 

ស្លកឹ កម្នឹងសង្កត្ឃើញណស់។ នៅក្នងុចមា្ករ្ រ៊ក្ខជាតិដ្លខ្វះធាត៊បូ៉តាស្យូមកម្នឹង 

មានពណ៌ប្តងព្ល្តណស់ ប៉៊ន្ត្ស្លឹកផ្ន្កខងលើមានទំហំតូចៗ និងស្លឹកផ្ន្កខង 

ក្្មអាចជាពណ៌លឿង និងមានកោសិកាងាប់នៅតាមគ្មស្លឹក។ ការងាប់កោសិកា   

ខ្លះ អាចបណ្ត្លមកពីកង្វះសារធាត៊ប៉ូតាស្យូម និងនាំឲ្យកើតជំងឺជាពិស្សជំង ឺ

អង់ត្្ណូស (anthracnose)។ គ្មន្ស្លឹកខងក្្មអាចរួញ ឬរមួលដូចគា្ន្ នឹងរោគ 

សញ្ញប្ណ្ត្លមកពីភាពរាំងស្ងួតដ្រ។ កង្វះសារធាត៊ប៉ូតាស្យូម ច្ើនត្កើតមាននៅ 

តំបន់ដីខ្សាច់ដ្លមានទ៊កធាត៊បូ៉តាស្យូមតិចតួច និងជាពិស្សនៅក្នងុចមា្ករ្ដ្លបាន 

ដំដំឡូងមីអស់ រយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំ។

ដំឡូងមីដ្លខ្វះធាត៊ប៉ូតាស្យូម (K) ជាធម្មតាមានដើម 

ខ្លីជាមួយនឹងចោ្ល្ះ ថា្ន្ំងខ្លីបំផ៊ត និងមានពណ៌លឿង និងងាប់ 

កោសិកានៅលើស្លឹកចាស់ៗ

ដំឡូងមីដ្លខ្វះធាត៊ប៉ូតាស្យូម (K) មានការដ៊ះលូតលាស់ត្ដង 

ជាមួយនឹងកង្វះជាតិប្តង និងរមួលនៅលើគ្មន្ស្លឹកខងក្្មៗ
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កង្វះធាត៊កាល់ស្យូម (Ca):  រោគសញ្ញន្្ការខ្វះធាត៊កាល់ស្យូមកម្នឹងសង្កត្ឃើញមាន 

នៅលើដំណំដំឡូងមីនៅក្នុងចមា្ក្រណស់ ប៉៊ន្ត្នៅក្នុងដីអាស៊ីតខ្ល្ងំដ្លមានកមិ្ត 

កាល់ស្យូមាប ដំណំអាចឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើប្្ស់ធាត៊កាល់ស្យូម។ កង្វះធាត ៊

កាល់ស្យូមធ្វើឲ្យការលូតលាស់មើមដំឡូងមីថយច៊ះ ដូច្នះ្ហើយ ដំណំដំឡូងមីមានដើម 

តូចៗ និងខ្លីហើយប្ព័ន្ធមើមមានលក្ខណៈកន្តុញ និងគគ្ើម។ នៅក្្មលក្ខខណមាន 

កង្វះធាត៊កាល់ស្យូមខ្ល្ំងស្លឹកចាស់ៗ នៅរក្សាការលូតលាស់ធម្មតា និងមានពណ៌ប្តង 

ខណៈដ្លច៊ងស្លឹកខ្ចីៗកោងជ្ួញមកក្្ម ហើយអាចជាដំបៅរលួយ (necrotic)។ 

កង្វះធាត៊កាល់ស្យូម ច្ើនត្មានឥទ្ធពិលលើចំណ៊ចន្ការលូតលាស់ាំងនៅផ្នក្ខង

លើ និងមើម។ 

កង្វះធាត៊មា៉្ញ៉្ស្យូម (Mg): មិនដូចគា្ន្ៅនឹងរោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមដទ្ទៀត 

ទ្ រោគសញ្ញ្កង្វះមា៉្ញ៉្ស្យូម ជាធម្មតាត្ូវបានគ្ឃើញមាននៅក្នុងចមា្ក្រដំឡូងមី 

និងងាយសួ្លសា្គល់្។ នៅព្លខ្វះធាត៊ម្៉ាញ្៉ស្យូម ស្លកឹខងក្្មៗន្ដំណំដំឡូងមី 

កា្ល្យជាពណ៌លឿងនៅតាមគ្មស្លឹក និងនៅចោ្ល្ះសរស្ស្លឹកដ្លបង្កើតបានជារាង 

“គ្្ងឆ្អឹងត្”ី ដ្លមានពណ៌ប្តងនៅលើផ្ទស្្លកឹពណ៌លឿង។ រោគសញ្ញន្្ះ តូ្វបាន 

គ្ហៅថា “កើតលឿង (interveinal)” ឬ “កង្វះជាតិប្តង”។ ពណ៌លឿងចាប់ផ្តើម 

ពីស្លឹកចាស់ៗ និងដ្ញឡើងៅលើដើម ប៉៊ន្ត្ស្លឹកនៅផ្ន្កខងលើៗន្ដើមមិនបាន 

បងា្ហញ្ឲ្យឃើញរោគសញ្ញាំ្ងន្ះទ្។ កម្ពស់ដើម ជាទូៅមិនបានកាត់បន្ថយទ្ និង 

ស្លកឹក៏មិនមានខូចទ្ង់ទ្្យដ្រ។ កង្វះធាត៊ ម្៉ាញ្៉ស្យូមច្ើនកើតមាននៅដីអាសី៊តខ្ល្ងំ។ 

កង្វះធាត៊កាល់ស្យូម (Ca) ច្ើនត្មានឥទ្ធិពលលើចំណ៊ច

លូតលាស់ន្ច៊ងដំណំ និងឫស/មើមជាមួយ នឹងស្លឹករួញ 

ច៊ះក្្ម ឬខ្វះជាតិប្តងន្ច៊ងស្លឹកខងលើ

ដំឡូងមីដ្លខ្វះធាត៊មា៉្ញ៉្ស្យូម (Mg) ល្ចច្ញនូវសរស្ 

ពណ៌ប្តងនៅលើផ្ទព្ណ៌លឿង (រាងដូចគ្្ង ឆ្អងឹតី្) ក្នងុស្លកឹ 

ខងក្្មៗ



67

កង្វះធាត៊សា្ពន់្ធ័រ (S): កង្វះធាត៊សា្ពន់្ធ័រនៅលើដំណំដំឡូងមីមានលក្ខណៈពណ៌លឿង 

ាំងស៊្ងន្ស្លកឹខងលើៗ  ដូចគា្នៅ្នឹងការបង្កឡើងោយកង្វះធាត៊អាសូតដ្រ។ នៅ

ក្្មលក្ខខណ្ឌខ្វះធាត៊សា្ព្ន់ធ័រខ្ល្ំងដើមដំឡូងមីាំងមូល កា្ល្យជាខ្វះជាតិប្តងាំង 

ស្៊ង ហើយស្លឹកមានទំហំតូចៗ។

កង្វះធាត៊ប័រ (B): រោគសញ្ញ្ន្កង្វះធាត៊ប័រលើដំណំដំឡូងមី កម្នឹងឃើញមាននៅ 

ក្នងុចមា្ករ្ណស់។ ោយសារធាត៊ប័រ (ដូចគា្ននឹ្ងធាត៊កាល់ស្យូម) មិនបានធ្វើចលនា 

នៅក្នងុរ៊ក្ខជាតិឡើយ។ រោគសញ្ញន្្កង្វះធាត៊ប័រខ្ល្ងំ ជាទូៅ តូ្វបានគ្ឃើញមាននៅ

លើចំណ៊ចលូតលាស់ន្មើម/ឫស និងត្ួយ។ ក្្មលក្ខខណ្ឌន្កង្វះធាត៊ប័រធ្ងន់ធ្ងរ 

ដំណំដំឡូងមីមានសភាពតឿ ហើយមើមដំឡូងមីមានមើមសរស្ក្្ស់និងខ្លី។ ស្លឹក 

នៅផ្ន្កខងលើន្ដើមមានទំហំតូចៗខូចទ្ង់ទ្្យ និងមានពណ៌ប្តងចាស់ខណៈ

ដ្លចោ្ល្ះថា្ន្ំងនៅផ្ន្កខងលើន្ដើមមានប្វ្ងខ្លីៗបំផ៊ត។ ជួនកាលទងស្លឹក និង 

ដើមជ្្បច្ញមកនូវសារធាត៊ជ័រពណ៌ត្ន្ត ដ្លក្្យមកាកា្ល្យជាសា្ន្មអ៊ចពណ៌ 

ត្ន្ត។ នៅព្លដ្លកង្វះធាត៊ន្ះមិនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្ ដំណំដំឡូងមីមានសា្នម្អ៊ច 

តូចៗខ្វះជាតិប្តង (chlorotic spots) នៅលើស្លកឹផ្នក្កណ្តល្ ឬផ្ន្កខងក្្មន្ 

ដើម។

កង្វះធាត៊ដ្ក (Fe): ដើមដំឡូងមីដ្លមានកង្វះធាត៊ដ្កមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋន្ 

ពណ៌លឿងនៅលើស្លឹកាំងអស់ោយគា្ម្នការខូចទ្ង់ទ្្យស្លឹកឡើយ។ នៅក្នុងលក្ខ 

ខណ្ឌកង្វះធាត៊ដ្កធ្ងន់ធ្ងរស្លឹកផ្ន្កខងលើ និងទងស្លឹកអាចកា្ល្យជាពណ៌សស្ទើរត្ 

ដំឡូងមីដ្លខ្វះធាត៊សា្ព្ន់ធ័រ (S) បងា្ហ្ញ 

នូវស្លឹកខងលើៗមានពណ៌លឿង

កង្វះធាត៊ប័រ (B): ស្លឹកដ្លស្ថិតនៅផ្ន្កកណ្ត្លន្ដើមមានចំណ៊ច 

ពណ៌សតូចៗ

ក្្មលក្ខខណ្ឌន្កង្វះធាត៊ប័រ (B) ដំឡូងមីមានដើមាបជាមួយ

នឹងទំហំស្លកឹខងលើតូចៗ និងសារធាត៊ជ្្បពណ៌ត្ន្តនៅលើ 

ដើមផ្ន្កខងលើ ឬនៅលើទងស្លឹក
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ាំងស៊្ង។ បញ្ហន្្ះតូ្វបានគ្រកឃើញមាននៅត្លើដីអាល់កាឡំាង (alkaline) 

ឬដីថ្មកំបោរ (limestone-derived soils) ឬនៅម្តុំដីដំបូកកណ្តៀរចាស់ៗស្ថិតនៅ

លើដីអាស៊ីត (spots of old termite hills present in acid soils)។ រោគសញ្ញ្ 

ច្ើនត្កើតមានក្នុងអំឡុងព្លរដូវប្្ំង។

កង្វះធាត៊សង្ក័សី (Zn): ដំណំដំឡូងមីមិនធន់ទ្្ំនឹងកង្វះធាត៊សង្ក័សីទ្ ជាពិស្ស 

នៅដំណក់កាលដំបូងន្ការលូតលាស់។ រោគសញ្ញន្្កង្វះធាត៊សង្កសី័ល្ចច្ញ 

ឡើងជាសា្ន្មអ៊ចពណ៌ស ឬខ្ស្បនា្ទ្ត់នៅលើស្លឹកខ្ចីៗ។ នៅព្លដ្លមានកង្វះធាត៊ 

Zn ធ្ងន់ធ្ងរ ស្លឹកាំងមូលកា្ល្យជាពណ៌ប្តង ព្ល្តៅពណ៌ស ទងស្លឹក (leaf 
lobes) កា្ល្យជាតូចៗ និងរាងទ្វ្ង និងហាក់ដូចជាដ៊ះត្ង់ច្ញមកក្្ដើម 

ត្ម្ដង។ ជារឿយៗ ស្លឹកផ្ន្កខងក្្មៗបងា្ហ្ញសា្ន្មអ៊ចដំបៅរលួយ (necrotic)

ពណ៌ស ឬពណ៌ត្នត្ ហើយដើមមានទំហំតូច និងលូតលាស់ខ្សាយ។ ដំណំដ្ល 

បងា្ហ្ញនូវរោគសញ្ញ្ន្កង្វះធាត៊សង្ក័សីពីដំបូង ក្្យមកអាចលូតលាស់បានល្អ 

វិញោយខ្លួនា ខណៈដ្លប្ព័ន្ធមើមសរស្ (fibrous root system) ត្ូវបានឆ្លង 

ម្រោគផ្សិត (mycorrhizal fungi)នៅក្នុងដី ហើយត្ូវបានដ៊ះយ៉្ងល្អប្សើរ។ 

ោះបីយ្៉ងណក៏ោយ បើសិនកង្វះធាត៊សង្កសី័មានភាពធ្ងន់ធ្ងរដំណំដំឡូងមីអាច 

ងាប់ ឬបង្កើតបានទិន្នផលាបជាទីបំផ៊ត។

កង្វះសារធាត៊ផ្ស្ងៗទៀត ដ្លអាចកើតមាន ប៉៊ន្ត្ាព៊ំសូវមានលក្ខណៈ 

កង្វះធាត៊ដ្ក (Fe) មានលក្ខណៈសមា្គ្ល់ោយស្លកឹ 

មានពណ៌លឿង ឯកសណ្ឋន្ ឬពណ៌សោយចាប់ផ្តើម

ពីស្លឹកនៅផ្ន្កខងលើៗន្រ៊ក្ខជាតិ

ដំឡូងមីដ្លខ្វះធាត៊សង្ក័សី (Zn) ស្លឹកខងលើៗមានពណ៌ប្តង ឬប្តងព្ឿងៗជាមួយនឹងសា្ន្មអ៊ចសៗ និងស្លឹកខងក្្មៗ ខ្វះជាតិប្តង។ 

ពកមូលន្ស្លឹកខងលើៗអាចរមួលៅក្្
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សំខន់ដូចជាកង្វះធាត៊ទង់ដ្ង (Cu) និងកង្វះធាត៊ម៉ង់កាណ្ស (Mn)។ រោគសញ្ញ្ 

ន្កង្វះធាត៊ទង់ដ្ងត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញមានត្នៅលើដីដ្លមានកម្ិត 

សារធាត៊សរីរាង្គខ្ពស់ដូចជា ដីសរីរាង្គ/ដីមមោគ (peat soils)។ រោគសញ្ញ្ន្កង្វះ 

ធាត៊ាំងន្ះ និងវិធានការកមា្ច្ត់ពួកានឹងត្ូវបានពិភាក្សាយ៉្ងសង្ខ្បនៅក្នុង 

ជំពូក៩។

ការព៊លសារធាត៊សំខន់ៗមាន៖

ការព៊លធាត៊អាល៊យមីញូម (Al): រោគសញ្ញ្ន្ះមានលក្ខណៈដើមតូចៗ និងគា្ម្ន 

រោគសញ្ញ្ច្បាស់លាស់ទ្ ប៉៊ន្ត្មានទិន្នផលាបោយសារ ាស្ូបយកបរិមាណ 

ធាត៊ព៊លាំងន្ះច្ើន ហួសហ្ត៊។ ជាទូៅបញ្ហ្ន្ះត្ូវបាន គ្សង្ក្តឃើញមាន 

នៅត្ដីអាស៊ីតខ្ល្ំងដ្លមានកម្ិត pH ក្្ម ៤,២ និងជារឿយៗ ាមានទំនាក់ 

ទំនងជាមួយនឹងកង្វះធាត៊កាល់ស្យូម (Ca)។ 

ការព៊លធាត៊ម៉ង់កាណ្ស (Mn): លក្ខណៈសមា្គល់្រោគសញ្ញន្្ះ គឺោយសារស្លកឹ 

ខងក្្មៗមានពណ៌លឿង ឬពណ៌ទឹកក្ូច និងមានសា្ន្មអ៊ចពណ៌ត្ន្ត-សា្វ្យ 

នៅតាមសរស្ស្លឹក។ ស្លឹកាំងន្ះនឹងកា្ល្យជាទន់ និងជ្៊ះមកក្្ម។ ការព៊លធាត៊ 

ម៉ង់កាណ្ស ត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញនៅលើដីខ្លះមានជាតិអាស៊ីតខ្ល្ំង ឬដីហាប់ 

ណ្ន ខ្ល្ងំជាមួយនឹងលទ្ធភាពច្្ះទឹកខងក្នុងខ្សាយដ្លបណ្ត្លឲ្យដួលោយ 

សារការជាំទឹក។

ការព៊លជាតិប្្ (Salinity toxicity): លក្ខណៈសមា្គ្ល់រោគសញ្ញ្ន្ះ គឺោយ 

សារស្លឹកមានពណ៌លឿងដូចគា្ន្ាំងអស់ ដ្លចាប់ផ្តើមពីស្លឹកខងក្្មៗ និងដ្ញ 

ឡើងៅផ្ន្កខងលើន្ដើម។ រោគសញ្ញ្ាំងន្ះ គឺដូចគា្ន្យ៉្ងខ្ល្ំងៅនឹងរោគ

សញ្ញ្កង្វះធាត៊ដ្ក។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមានការព៊លខ្ល្ំង ស្លឹកផ្ន្កខងលើ ឬខង 

ក្្ម នឹងបងា្ហ្ញនូវលក្ខណៈងាប់កោសិកានៅតាមជាយស្លឹក ហើយរ៊ក្ខជាតិតូចៗ 

អាចងាប់។ រោគសញ្ញ្ន្ះត្ូវបានគ្សង្ក្ត ឃើញមានត្នៅលើដីមានជាតិប្្ 

ឬដីអាល់កាឡំាង។ មានការខ៊សគា្នច្្ើន រាងពូជដំឡូងមីដ្លធន់ៅ  នឹងដីដ្លមាន 

ជាតិប្្ និងដីអាល់កាឡាំង។

ការព៊លធាត៊ម៉ង់កាណ្ស (Mn) មានលក្ខណៈសមា្គល់្ 

ោយមានស្លកឹពណ៌លឿងតិចតួចជាមួយ នឹងសា្ន្មអ៊ច

ពណ៌ត្ន្តឬពណ៌សា្វ្យនៅតាមសរស្ន្ស្លឹកខង 

ក្្មៗ

ដំឡូងមីដ្លដ៊ះលូតលាស់នៅលើដីប្្ ឬដីអាល់កាឡំាង ជារឿយៗ 

ស្លកឹខងលើៗ មានពណ៌លឿង និងស្លកឹខងក្្មៗខ្វះជាតិប្តង
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ការព៊លធាត៊ប័រ (B): លក្ខណៈសមា្គល់្រោគសញ្ញន្្ះ គឺោយសារស្លកឹមានសា្នម្ 

អ៊ចជាដំបៅរលួយន្ស្លឹកខងក្្មៗ ជាពិស្សនៅតាមគ្មរបស់ស្លឹក។ រោគសញ្ញ្ 

ាំងន្ះ ត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញមានត្នៅព្លគ្ប្ើបរិមាណធាត៊ប័រច្ើនព្ក។ 

ោយសារត្រោគសញ្ញាំ្ងន្ះ  មិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅឡើយ សម្្ប់ 

ដំណំដំឡូងមី ដូច្ន្ះការកំណត់កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹម ឬការប្ើលើសធ្វើឲ្យព៊លព៊ំមាន 

លក្ខណៈងាយស្ួលទ្។ ក្នុងករណីន្ះ ចាំបាច់ត្ូវធ្វើការបញ្ជ្ក់ោយយកដី ឬ 

ជាលិការ៊ក្ខជាតិមកធ្វើការវិភាគក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍។ ការងារក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ាំងន្ះ 

មិនាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទ្ ប៉៊ន្ត្ត្ូវមានការបកស្្យពីលទ្ធផលពីអ្នកជំនាញ

ដ្លមានបទពិសោធន៍។ ក្នុងករណីន្ះ ាអាចជាការងាយសួ្លក្នងុការរៀបចំ ការងារ 

ពិសោធន៍មានលក្ខណៈសាមញ្ញលើស្្កសិករ ដ្លមានការជួយជ្្មជ្្ងពីអ្នក 

ស្្វជ្្វ ឬអ្នកផ្សព្វផ្សាយ។ ក្នុងការងារពិសោធន៍ាំងន្ះ កូនស្្នីមួយៗត្ូវទទួល 

នូវសារធាត៊ចិញ្ចឹមចាំបាច់ជាច្ើនមានដូចជា៖ សារធាត៊អាសូត ផូស្វ័រ ប៉ូតាស្យូម កាល់ 

ស្យូម មា៉្ញ៉្ស្យូម និងសង្ក័សី ប៉៊ន្ត្ក្នុងកូនស្្នីមួយៗសារធាត៊ចិញ្ចឹមណមួយ 

ោះមិនត្ូវបានបញ្ចូលទ្។ សារធាត៊ចិញ្វឹមដ្លមិនត្ូវបានបញ្ចូលគឺកើតមាននៅ

ក្នុងកូនស្្ទទួលបានទិន្នផលាប ដូច្ន្ះសារធាត៊ចិញ្ចឹមោះជាកតា្ត្កំណត់ទិន្នផល 

ដូចន្ះ គួរត្ប្ើប្្ស់នូវសារធាត៊ាំងោះ។ សារធាត៊ ចិញ្ចឹមដ្លមិនបានប្ើដ្ល 

បណ្ត្លឲ្យទិន្នផលថយច៊ះនៅក្នុងពិសោធន៍ក៏អាចត្ូវការប្ើផងដ្រ ដើម្បីបង្កើន 

ទិន្នផលដំណំ។
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ោះបីដំណំដំឡូងមីមានការដ៊ះលូតលាស់ល្អជាងដំណំដ៏ទ្ទៀតនៅលើដី

អាសី៊ត និងដីខ្សត់ជីជាតិក្ដ ីត្ដំណំន្ះមានការឆ្លើយតបយ្៉ងខ្ល្ងំៅនឹង ការដក់ជី។ 

ជី និងកំបោរត្ូវបានគ្ប្ើប្្ស់តិចតួចនៅឡើយ ោយសារកសិករភាគច្ើនមាន 

ជំនឿថា ដំណំដំឡូងមីមិនត្ូវការដីដ្លមានជីជាតិល្អ និងមិនមានការឆ្លើយតបៅ 

នឹងការដក់ជីឡើយ។ ប៉៊ន្ត្តាមលទ្ធផលន្ការធ្វើពិសោធន៍រាប់ពាន់កន្ល្ងនៅជ៊ំវិញ 

ពិភពលោក ដ្លបានធ្វើោយអង្គការស្បៀង និងកសិកម្មន្អង្គការសហប្ជាជាតិ 

(FAO) នៅចោ្ល្ះឆ្ន្ំ១៩៦១ និង ១៩៧៧ បានបងា្ហ្ញថា ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតប 

ៅនឹងការប្ើបាស់ជីដូច ដំណំផ្ស្ៗទៀតដ្រ ហើយការប្ើប្្ស់ជីលើដំណំដំឡូងមី 

ធ្វើឲ្យមានប្សិទ្ធភាពស្ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់។ 

ពិសោធន៍ជីដ្លបានធ្វើោយអង្គការ FAO ភាគច្ើនបំផ៊តជាពិសោធន៍ រយៈ 

ព្លខ្លី។ ពិសោធន៍ាំងន្ះបានបងា្ហ្ញថា នៅអាហ្វ្ិកខងលិច (ហា្ក្ណ) ដំណំ 

ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបជាចំបងៅនឹងការដក់ជីប៉ូតាស្ស (K) នៅអាម្រិកឡាទីន 

ផូស្វរ័ (P)និងនៅអាសី៊ (ឥណ្ឌន្ូសី៊) អាសូត (N) បនា្ទប់្មក P។ ពិសោធន៍ NPK ជិត 

១០០ ពិសោធន៍នៅប្ទ្សថ្នៅដើមទសវត្សឆ្ន្ំ១៩៨០ បានបងា្ហ្ញថា ដំឡូងមី 

មានការឆ្លើយតបជាងគ្ៅនឹងជី N បនា្ទ្ប់មកជី P និង K។ ស្ដៀងគា្ន្ន្ះដ្រ 

ពិសោធន៍រយៈព្លខ្លីជាច្ើនៅលើជី  NPK  នៅប្ទ្សឥណ្ឌ្  បានបងា្ហ្ញថា 

ដំណំដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបៅនឹងជ ីN ខ្ល្ំងជាងគ្ និងបនា្ទ្ប់មកជី P និង K។

ការឆ្លើយតបរយៈព្លខ្លីៅនឹងការប្ើប្្ស់ជីផ្ស្ងៗ អាស្័យជាចំបងៅនឹង 

ជីជាតិដីក៏ដូចជាៅនឹងតម្ូវការសារធាត៊ចិញ្ចឹមរបស់ដំណំ។ ោះបីយ៉្ងណ នៅក្នុង 

ពិសោធន៍រយៈព្លវ្ង ការឆ្លើយតបរបស់ដំណំៅនឹងសារធាត៊ចិញ្ចឹមណមួយអាច 

ប្្ប្ួលៅតាមព្លវ្លា និងអាស្័យលើជីជាតិនៅក្នុងដី ប៉៊ន្ត្ការឆ្លើយតបន្ះក៏ា 

អាស័្យៅលើថា តើការបាត់បង់ជីជាតិណមួយច្ើនជាងគ្ ោយការសូ្បយករបស់ 

ដំណំតាមរយៈផលិតផលដំណំ (តារាង១០.២ ក្នុង ជំពូក១០)។

ជំពូក៨

ការប្ើប្្ស់ជី NPK: ប្ភ្ទអ្វី ចំនួនប៉៊ន្ម្ន ព្លំ និង 

កន្ល្ងំ?
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លទ្ធផលន្ការវិភាគដីមានសារៈសំខន់ណស់ ដើម្បីកំណត់នូវកម្ិតណ្នាំ

ក្នុងការប្ើប្្ស់ជីរយៈព្លខ្លីសម្្ប់តំបន់ណមួយ។ ប៉៊ន្ត្ សំណកដីត្ូវធ្វើការ 

វិភាគនៅក្នងុមន្ទរីពិសោធន៍ ហើយលទ្ធផលន្ការវិភាគតូ្វបានធ្វើការបកស្្យោយ 

អ្នកបច្ច្កទ្សដ្លមានបទពិសោធន៍ និងអាចច្ញអន៊សាសន៍ណ្នាំក្នុងការ 

ប្ើប្្ស់ជីៅតាមតម្ូវការន្ប្ភ្ទដំណំផ្ស្ងៗ។ ប្សិនជាពំ៊មានលទ្ធផលន្

ការវិភាគដី និងការយល់ដឹងពីព័ត៌មាន អំពីលក្ខណៈដីតិចតួច គួរប្ើប្្ស់កម្ិតសារ 

ធាត៊ចិញ្ចមឹ N, P2O5, និង K2O ជាបឋមក្នងុកមិ្ត ៧៥ ៅ ១០០ គក្/ហត ោយប្ើ 

ប្ភ្ទជីដូចជា ១៥-១៥-១៥ ឬ ១៦-១៦-១៦ ក្នងុបរិមាណ ៥០០ ៅ ៦០០ គក្/ហត។ 

កម្ិតន្ការប្ើប្្ស់ជី N និង K អាចកើនឡើង ចំណ្ក P មានការថយច៊ះពី ១ឆ្ន្ំ 

ៅ ១ឆ្ន្ំ អាស្័យៅការលូតលាស់ដំណំ បរិមាណទិន្នផលទទួលបាន និង អាស្័យ 

លើការគ្ប់គ្ងលើកាកសំណល់ន្ដំណំដំឡូងមី (ដើម និងស្លឹកត្ូវបានភ្ជួរលប់ 

ៅក្នុងដី ឬក៏យកច្ញពីចមា្ក្រ)។ នៅព្លដីមានកម្ិត P ាប គួរប្ើប្្ស់ P2O5 

ក្នុងបរិមាណ ១០០ ៅ ២០០ គក្/ហត ប៉៊ន្ត្បរិមាណន្ះគួរបន្ថយនៅឆ្ន្ំបន្ត បនា្ទ្ប់ 

នៅព្លកម្ិត P មានការកើនឡើងនៅក្នុងដីដ្លធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការចាប់យក 

មីក្ូធាត៊ដូច Fe និង Zn។

អាសូត (N)
នៅលើដីខ្សាច់ន្រដ្ឋ Catarina ន្ភាគខងត្បូងប្ទ្សប្្ស៊ីល ដំឡូងមីមានការ 

ឆ្លើយតបយ៉្ងខ្ល្ំងៅនឹងការប្ើប្្ស់ជីអាសូត។ ចម្លើយតបស្ដៀងគា្ន្ន្ពូជ 

ដំឡូងមីចំនួនពីរៅលើការប្ើប្្ស់អាសូតរហូតដល់កមិ្ត ១៥០ គក្/ហត។ នៅ 

តំបន់ន្ះទិន្នផលបានកើនឡើងពី ១០ ៅ ៣៥ ត/ហត ោយប្ើជីអាសូតៅលើដី 

ដ្លមានខ្សាច់ ៨៩% និងសារធាត៊សរីរាង្គតិចតួច។ សម្្ប់ពូជាំងពីរន្ះទិន្នផល

ដ្លទទួលបានខ្ពស់បំផ៊តគឺនៅព្លប្ើប្្ស់ជីបំប្កជាបីដង ោយដក់លើក 

ទីមួយនៅព្ល ៣០ថ្ង ្លើកទីពីរ ៦០ថ្ង ្និងលើកទីបី ៩០ថ្ងក្្្យដំ។

ការឆ្លើយតបស្ដៀងគា្ន្ៅនឹងការប្ើប្្ស់ជីអាសូតត្ូវបានសង្ក្តឃើញ 

មាននៅលើដីឥដ្ឋដ្លមានសារធាត៊សរីរាង្គ១,២% នៅ East Java ន្ប្ទ្ស 

ឥណ្ឌូន្ស៊ី (ក្្ហ្វិក៨.១)។ ករណីន្ះ ដំណំដំឡូងមីត្ូវបានដំដ៊ះឆ្ល្ស់ជាមួយ 

ដំណំោតដ្លមានការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ំងក្នុងការសូ្បយកអាសូតពីដី។

ក្នងុឆ្ន្ទីំ២ន្ការដំដ៊ះនៅ Jatikerto ជិត Malang 

ន្ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបយ្៉ង

ខ្ល្ងំៅនឹងការប្ើជីអាសូត (ខងក្្យ)។ ស្លកឹពណ៌

ប្តងស្្លន្រ៊ក្ខជាតិដ្លមានកង្វះអាសូត (ខងម៊ខ)
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នៅរដ្ឋ Kerala ន្ភាគខងត្បូងឥណ្ឌ្ ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបៅនឹង 

ការប្ើប្្ស់អាសូតក្នុងកម្ិត ១០០ គក្/ហត ោយបំប្កពាក់កណ្ក្លនៅព្ល 

ដំ និងពាក់កណ្ត្លទៀតដក់នៅព្ល ២ខ្ ក្្យដំ។ ដូចគា្ន្ន្ះដ្រ នៅប្ទ្ស 

ថ្ ដ្លដំណំដំឡូមីជាទូៅត្ូវបានធ្វើការដំដ៊ះនៅដីអាស៊ីតមធ្យម និងសារធាត៊ 

សរីរាង្គាប ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបខ្ល្ំងៅនឹងការប្ើអាសូត ៥០-១០០ គក្/

ហត។ នៅក្៊ង Nanning ខ្ត្ត Guangxi ន្ប្ទ្សចិន ដំឡូងមីក៏មានការឆ្លើយតប 

ខ្ល្ងំៅនឹងការប្ើអាសូតរហូតដល់ ២០០ គក្/ហត ចំោះពូជមួយឈ្ម្ះ SC205 

ោយឡ្កពូជ SC201 មានការឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើអាសូតត្ឹមត្ ៥០ គក្/

ហត ប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ោយសារត្ SC201 មានការលូតលាស់ខ្ល្ំងការប្ើអាសូតក្នុង 

កម្ិតខ្ពស់ធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់ខ្ល្ំងត្ដើមនិងស្លឹក។

ដូច្ន្ះ ការប្ើអាសូតក្នុងកម្ិតខ្ពស់អាចធ្វើមានការលូតលាស់ខ្ល្ំងត្ផ្ន្ក 

ខងលើដី ជាជាងជួយដល់ការលូតលាស់របស់មើម។ ការប្ើអាសូតក្នុងកម្ិតខ្ពស់ 

ក៏ជួយជំរ៊ញដល់ការផលិតនូវសារធាត៊ព៊លប្ភ្ទ hydrogen cyanide  និងអាច 

ទិន
្នផល

ម
ើមដ

ំឡ
ូងម

ី (
ត/

ហ
ត)

N (គក្/ហត) P2O5 (គក្/ហត)

50 P2O5

50 P2O5
100 K2O 100 K2O

100 N 100 N

N-P2O5 -K2O(គក្/ហត) K2O (គក្/ហត)

30

0     50  100      200 0    25   50       100 0    50 100       200 0-0-0  100-50-100 200-100-200

20

10

0

ក្្ហ្វិក៨.១. ការឆ្លើយតបដំឡូងមីពូជ Faroka ៅនឹងការប្ើកម្ិតជី N, P និង K ខ៊សៗគា្ន្ ក្នុងវដ្តដំណំទី៧ នៅ East Java ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី 

ក្នុងឆ្ន្ំ១៩៩៤/៩៥
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បន្ថយជាតិម្ៅ និងបង្កើនភាពងាយឆ្លងជំងឺដូចជា រលាកោយបាត្រី (Bacterial 
blight)។ ដូច្ន្ះ កម្ិតអាសូតមិនគ្្ន់ត្តម្ូវៅតាមប្ភ្ទដីទ្ ត្ត្ូវតម្ូវៅ 

តាមពូជដ្រ។ ជាទូៅ ប្សិទ្ធភាពន្ប្ភពជីអាសូតផ្ស្ងៗដូចជា អ៊៊យរ៉្ អាមូនីញ៉ូម 

នីត្្ត អាមូនីញ៉ូមស៊៊លផត ម៉ូណូ ឬឌីអាមូនីញ៉ូមផូសា្វ្ត មិនមានភាពខ៊សគា្ន្ទ្ 

ៅលើការលូតលាស់របស់ដំឡូងមី។ ោយសារមានភាពងាយរលាយក្នងុសូល៊យ

ស្យុងដី ដូច្នះ្ ជីអាសូតគួរដក់នៅក្ប្រគល់ដំណំ ដើម្បីជៀសាងការបាត់បង់ោយ 

ការស្ូបយករបស់ស្ម្។

ផ្អក្លើលទ្ធផលខងលើន្ះ វិធីសាស្្តន្ការប្ើប្្ស់អាសូតតូ្វបានណ្នំា 

ដូចខងក្្ម៖

 y នៅលើប្ភ្ទដីភាគច្ើន ទិន្នផលមើមដំឡូងមីអាចតូ្វបានបង្កើនតាមរយៈការ 

ប្ើប្្ស់អាសូតក្នងុកមិ្ត ៨០-១២០ គក្/ហត ោយបំប្កជា ពីរលើក លើក 

ទីមួយនៅព្លដំ និងលើកទីពីរ ៣០ថ្ងក្្្យដំ។

 y គួរបង្កើនកមិ្តអាសូតរហូតដល់ ១២០-២០០ គក្/ហត ប្សិនជាស្លកឹតូ្វបាន 

ចូ្តកាត់ជាទៀងាត់ក្នងុវគ្គលូតលាស់ ឬក៏ដើមនិងស្លកឹតូ្វបានយកច្ញនៅ 

ព្លប្មូលផល។

 y នៅលើដីខ្សាច់ការប្ើប្្ស់អាសូតតូ្វបំប្កជាពីរ ឬច្ើនជាងន្ះ ោយពាក់ 

កណ្កល្ដក់នៅព្លដំ និងពាក់កណ្តល្ទៀតដក់នៅ ព្ល ១-២ខ្ ក្្យដំ 

ឬបំប្កជាបីស្មើគា្ន ្ោយលើកទីមួយនៅព្លដំ លើកទីពីរ ៣០ថ្ង ្និងលើកទីបី 

៦០ថ្ង ្ក្្យដំ។

 y ជាទូៅប្សិទ្ធភាពន្ប្ភពជីអាសូតផ្ស្ងៗដូចជា អ៊៊យរ្៉ អាមូនីញូ៉ម នីត្្ត 

អាមូនីញូ៉មស៊៊លផត មូ៉ណូ ឬឌីអាមូនីញូ៉មផូសា្វត្ មិនមានភាពខ៊សគា្នទ្្ៅ

លើការលូតលាស់របស់ដំឡូងមី។ ចំោះជីមូ៉ណូ និងឌីអាមូនីញូ៉មផូសា្វត្ ន្ះ 

មានផ្ទកុសារធាត៊ចិញ្ចមឹ P ផងដ្រ។

 y ភាគច្ើនន្ជីអាសូតមានភាពងាយរលាយខ្ល្ងំនៅក្នងុសូល៊យស្យុងដី ដូច្នះ្ 

គួរដក់នៅក្នងុរណៅ្តតូ្ចៗ ឬចង្អរូដ្លជីកឬឆូតោយចបនៅក្ប្រគល់ដំណំ 

បនា្ទប់្មកកាយលប់។

 y មិនតូ្វដក់ជីអាសូតនៅលើផ្ទដី្ ព្្ះអាសូតងាយបាត់បង់ោយការបំភាយ និង 

ការហូរច្ញតាមទឹក។ 

ការប្ើជី (ខងក្្យ) និងមិនប្ើជី (ខងម៊ខ) អាសូត 

លើពូជពីរផ្ស្ងគា្ន្នៅវិទ្យាសា្ថ្នស្្វជ្្វ ដំណំអន៊តូ្ពិក 

នៅក្៊ង Nanning ខ្ត្ត Guangxi (ខងលើ) និងនៅ 

បណ្ឌតិសភាវិទ្យាសាស្តក្សិកម្ម តូ្ពិកចិន (CATAS) នៅ 

ក៊្ង Hainan ខ្ត្ត Danzhou, ប្ទ្សចិន (ខងក្្ម)
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ផូស្វ័រ(P)

ក្នងុលក្ខខណ្ឌដីធម្មតា ដំឡូងមីមានភាពធន់ទំ្្ៅនឹងកមិ្តផូស្វរ័ក្នងុដីាប ជាង 

ដំណំផ្ស្ងៗទៀតមានដូចជា ោត សណ្តក្សៀង ដូច្នះ្ាអាចបន្តការលូតលាស់ 

ល្អនៅដីដ្លមានកង្វះសារធាត៊ផូស្វ័រ នៅព្លដ្លដំណំដ៏ទ្ទៀតត្ូវការដក់ជី

ផូស្វ័រច្ើន។ ន្ះោយសារ ឫសតូចៗន្ដំណំដំឡូងមីឆ្លងនូវពពួកផ្សិតមានប្ោជន៍ 

ម្យា៉្ងឈ្ម្ះ vesicular-arbuscular mycorrhizae (VAM) ដ្លបង្កើតបានជា 

សរស្ស្តើងតូចៗហើយលូតលាស់នៅក្នងុដីជំ៊វិញឫសាំងន្ះ។ ឫសសរស្ស្តើង 

តូចៗមានឈ្មះ្ថា hyphae អាចសូ្បយកផូស្វរ័  ប្កបោយប្សិទ្ធភាពជាងឫស

ដ្លមិនឆ្លងផ្សិត VAM។ ផ្សិតាំងន្ះបានជួយឲ្យដំឡូងមីអាចស្ូបយកផូស្វ័រនៅ 

លើដីដ្លមានផូស្វ័រាបបំផ៊ត។

នៅអាស៊ីមិនមានបញ្ហ្កង្វះសារធាត៊ផូស្វ័រសម្្ប់ផលិតកម្មដំឡូងមីទ្ ពី

ព្្ះដំឡូងមីភាគច្ើនត្ូវបានដំដ៊ះនៅលើដីដ្លមានផូស្វ័រគ្ប់គ្្ន់។ ដីាំងន្ះ 

មានផូស្វរ័  ក្នងុទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិអាចសូ្បយកបាន។ ោះជាយ្៉ងណក៏ោយការ 

នៅព្លដំណំមានចម្លងពពួកផ្សិត mycorrhizae សរស្  ឬសតូចៗ 

ន្ដំឡូងមីតូ្វបានគ្បដណ្តប់ោយ hyphae ដ្លអាចជួយជំរ៊ញ

ឲ្យឬសស្ូបយកនូវធាត៊ផូស្វ័រ និងមីក្ូធាត៊សំខន់ៗមួយចំនួនទៀត
ក្នុងដីដ្លសំលាប់ម្រោគ ដំឡូងមីមានការដ៊ះលូតលាស់ខ្សាយខ្ល្ំង 

ោយសារអវត្តមាន mycorrhizae (ខងឆ្វ្ង) ត្នៅព្លប្ឡាក់ 

ជាមួយប្ភ្ទ mycorrhizae ដ្លមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ដំណំដ៊ះ 

លូតលាស់ធម្មតា (ខងសា្ត្ំ)

នៅក្នុងចមា្ក្រដ្លបានសមា្ល្ប់ម្រោគដំឡូងមីដ៊ះលូត 

លាស់ខ្សាយខ្ល្ំង ោយសារកង្វះផូស្វ័រ (ខងម៊ខ) 

ប៊៉ន្តន្ៅព្លប្ឡាក់ជាមួយពពួកផ្សិត mycorrhizae 

ដំណំដ៊ះលូតលាស់ល្អ (ខងក្្យ)
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ឆ្លើយតបយ៉្ងខ្ល្ំងរបស់ដំឡូងមីៅនឹងការប្ើជីផូស្វ័រត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញ

មាននៅខ្ត្ត Guangzhou ( Guangdong), Nanning (Guangxi) និងកោះ 

Hainan ន្ប្ទ្សចិន នៅភាគខងត្បូង និងខងជើងប្ទ្សវៀតណម និងនៅ 

កោះ Leyte ន្ប្ទ្សហ្វលីីពីន។ នៅលើដីដ្លមានផូស្វ័រាបក្នុងរដ្ឋ Kerala 

ន្ប្ទ្សឥណ្ឌ្ ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើជីផូស្វ័រក្នុងកម្ិត P2O5: 

១០០ គក្/ហត ប៊៉ន្តក្ារឆ្លើយតបន្ះមានការថយច៊ះបនា្ទប់្ពីមានការដំដ៊ះជាច្ើន 

ឆ្ន្។ំ កមិ្តន្ការប្ើផូស្វរ័ដ្លប្កបោយប្សិទ្ធភាពស្ដ្ឋកិច្ចបំផ៊តគឺ P2O5: 

៤០ គក្/ហត។ ការឆ្លើយតបខ្ល្ំងបំផ៊តៅនឹងការប្ើផូស្វ័រនៅអាស៊ី ត្ូវបានគ្ 

សង្ក្តឃើញមាននៅាលរាប Jars ក្នុងខ្ត្ត Xieng Khouang ន្ប្ទ្សឡាវ 

ដ្លដីនៅទីោះមានកម្ិតផូស្វ័រាបខ្ល្ំង។

ការឆ្លើយតប ៅនឹងការប្ើផូស្វរ័មិនអាស័្យត្ៅលើកមិ្តផូស្វរ័នៅក្នងុ 

ដីប៉៊ណោ្ណ្ះទ្ ប៉៊ន្ត្ាអាស័្យផងដ្រ ៅលើចំនួនប្ជាករន្ផ្សិត mycorrhizae 
និងពូជន្ដំឡូងមីដ្លប្ើ។ ការស្្វជ្្វនៅប្ទ្សកូឡុំបី៊ បានបងា្ហ្ញថាពូជ 

ដំឡូងមីមួយចំនួនបានផ្តល់នូវទិន្នផលខ្ពស់ពី ៤០-៥០ ត/ហត ោយមិនប្ើជីផូស្វ័រ 

នៅលើដីដ្លមានកមិ្តផូស្វរ័ាប ប៊៉ន្ត ្ាមានចំនួនប្ជាករន្ផ្សិត mycorrhizae 

ច្ើន។

នៅលើដីផ្ស្ងៗទៀតដ្លមានកម្ិតផូស្វ័រាបដូចគា្ន្ ប៉៊ន្ត្ាមានចំនួន 

ប្ជាករន្ផ្សិត mycorrhizae តិច ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើជី 

មិនប្ើជីផូស្វ័រ (ខងម៊ខ) និងប្ើជីផូស្វ័ (ខងក្្យ) ក្នុងប្ទ្សឡាវ 

(ខងក្្ម) និងនៅខ្ត្ត Guangdong និង Guangxi ប្ទ្សចិន 

(កណ្ត្ល និងខងលើ)

នៅលើដីដ្លមានផូស្វ័រាបជាមួយប្ជាករ VAM ដ្ល 

មានប្សិទ្ធ�ពខ្ពស់ នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី ដំឡូងមីដ៊ះល្អបំផ៊ត 

ោះបីមិនប្ើផូស្វ័រក៏ោយ
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ផូស្វ័រគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់។ នៅលើដីដ្លមានកង្វះផូស្វ័រខ្ល្ំងន្ាលរាបភាគខងកើត 

ប្ទ្សកូឡុំប៊ី ដំឡូងមីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បំផ៊តនៅព្លប្ើជីផូស្វ័រក្នុងកម្ិត 
P2O5: ២០០-៤០០ គក្/ហត។ ក្នុងចំណោមប្ភពជីផូស្វ័រចំនួន ៧ ប្ភ្ទជីទ្ីស៊៊បព្ 

ផូសា្វ្ត (TSP) គឺជាជីដ្លមានប្សិទ្ធភាពជាងគ្បំផ៊ត។ ប្ភ្ទជីថ្មផូសា្វ្តដ្ល 

លាយជាមួយសារធាត៊សា្ពន់្ធ័រ (S) ក៏មានប្សិទ្ធភាពមធ្យមដ្រនៅលើដីអាសី៊តខ្ល្ងំ។

ប្ភពជីផូស្វ័រដ្លងាយរលាយមានដូចជា ជីម៉ូណូស៊៊បព្ផូសា្វ្ត ឬ TSP  និង 

ម៉ូណូអាម៉ូនីញូមផូសា្វ្ត ឬឌីអាម៉ូនីញូមផូសា្វ្ត (DAP) គួរដក់កប់លប់ក្ប្រគល់ 

ដំណំ។ ឯប្ភ្ទជីដ្លមានភាពរលាយយឺតមានដូចជា ធ្យូងថ្ម ឬជីថ្ម ផូសា្វ្ត គួរបាច 

និងល៊បៅក្នុងដី។ គ្ប់ជីផូស្វ័រាំងអស់ គួរត្ដក់ព្លដំ ឬភា្ល្មៗបនា្ទ្ប់ពីដំពីព្្ះ 

ការដក់បំប្កច្ើនដងមិនបានជួយបង្កើនទិន្នផលទ្។ វិធីសាស្្តផ្ស្ងៗទៀត ន្ការ

ដក់ជីផូស្វរ័ដូចជាការលាយជាមួយទឹកបាញ់ ៅលើដើម និងស្លឹក មិនមានប្សិទភាព 

ដូចបាចលប់ៅក្នុងដីទ្។

ការប្ើជីផូស្វ័រគួរអន៊វត្តតាមការណ្នាំដូចខងក្្ម៖

 y ដំឡូងមីអាចលូតលាស់ល្អនៅលើដីភាគច្ើនដ្លមានកមិ្តជីផូស្វរ័ាប ោយ 

មិនបាច់ដក់ជីផូស្វរ័បន្ថម្ ខណៈព្លដំណំដ៏ទ្ទៀតតូ្វដក់ជីផូស្វរ័ច្ើន ដើម្បី 

លូតលាស់បានល្អ។

 y នៅលើដីដ្លមានកង្វះសារធាត៊ផូស្វរ័ខ្ល្ងំក្នងុកមិ្តផូស្វរ័តិចជាង ៤ ppm (4 mg/ 
kg) ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបក្នុងឆ្ន្ំដំបូងៅនឹងការប្ើផូស្វ័រក្នុងកម្ិតខ្ពស់ 

ប្ហ្ល P2O5: ១០០-២០០ គក្/ហត ប៊៉ន្ត ្បនា្ទប់្ពីឆ្ន្ទីំ១ ឬទី២ កមិ្តន្ះ 

គួរថយច៊ះមក ត្ឹម P2O5: ៤០-៥០ គក្/ហត ពីព្្ះជីផូស្វ័រដ្លបានដក់ពី

ឆ្ន្ំម៊នៗមាននៅសល់ក្នងុដី។

 y ជីផូស្វរ័ដ្លមានប្សិទ្ធភាពបំផ៊ត គឺជីដ្លងាយរលាយដូចជា ជីមូ៉ណូ ស៊៊បព្ 

ផូសា្វ្ត ឬ TSP និងម៉ូណូអាម៉ូនីញូមផូសា្វ្ត ឬឌីអាម៉ូនីញូមផូសា្វ្ត (DAP) គួរ 

ដក់កប់លប់ក្ប្រគល់ដំណំ។

 y ជីផូស្វរ័ដ្លមានភាពរលាយយឺតមានដូចជាធ្យូងថ្ម (basic slag) ក៏មានប្សិទ្ធ 

ភាពដ្រ នៅព្លគ្បាច និងរាស់ល៊បក្នងុដីម៊នព្លដំ។ ជីន្ះក៏មានធាត៊កាល់ស្យូម 
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(Ca) ខ្ពស់ដ្រ ដ្លអាចជួយបន្សាបជាតិជូរ ន្ដីអាសី៊ត។

 y នៅលើដីអាសី៊តខ្ល្ងំ ការប្ើជីថ្មផូសា្វត្ម្ៅក៏មានប្សិទ្ធភាពដ្រ ប៊៉ន្ត ្ជីថ្មផូសា្វត្ 

ដ្លមានប្ភពផ្ស្ងគា្នអ្ាចមានភាពរលាយខ៊សគា្ន។្ ជីដ្លមានភាពរលាយ 

យឺតាំងន្ះ គួរត្បាចនិងរាស់ល៊បក្នងុដីម៊នព្លដំ។

 y គ្ប់ជីផូស្វរ័ាំងអស់គួរត្ដក់នៅព្លដំ ឬ ៣០ថ្ងប្នា្ទប់្ពីដំ។

ប៉ូតាស្យូម (K)

ការស្្វជ្្វជាច្ើននៅលើពិភពលោកបានបងា្ហញ្ថា ការប្ើជីបូ៉តាស្យូម មិនតឹ្មត្

បង្កើនទិន្នផលមើមដំឡូងមីប៊៉ណោ្ណះ្ទ្ ប៊៉ន្តា្ថ្មាំងជួយបង្កើន សមាសភាពម្ៅនៅ 

ក្នងុមើម។ ជាទូៅ សមាសភាពម្ៅនៅក្នងុមើមមានការ កើនឡើងខ្ពស់បំផ៊តនៅព្ល 

ប្ើជីបូ៉តាស្យូមក្នងុកមិ្ត K2O: ៨០ គក្/ហត ប៊៉ន្ត ្ទិន្នផលមានការធា្លក់្ច៊ះវិញនៅព្ល 

ប្ើជីបូ៉តាស្យូមខ្ពស់ជាងន្ះ។ ការប្ើជីបូ៉តាស្យូមបានកាត់បន្ថយផងដ្រនូវសកា្តន៊្ពល 

ជាតិព៊ល cyanogenic របស់មើម និងបានបង្កើននូវភាពធន់ៅនឹងសត្វល្អតិចង្្ និង 

ជំងឺ។ កម្ិតគ្ប់គ្្ន់ន្ប៉ូតាស្យូមក៏បានបង្កើននូវទិន្នផលដើម និងគ៊ណភាពដើម 

សម្្ប់ធ្វើពូជផងដ្រ។

កង្វះបូ៉តាស្យូមជាទូៅ កើតមាននៅលើដីខ្សាច់ ឬល្បាយខ្សាច់ ដ្លមានកមិ្ត 

បូ៉តាស្យូម កាល់ស្យូម និងម្៉ាញ្៉ស្យូម ក្នងុទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិអាចសូ្បយកបានាប។ 

ដីដ្លទើបនឹងរ៊ករានថ្មីៗមានកម្ិតប៉ូតាស្យូមល្អប្សើរ ប៉៊ន្ត្ការដំដ៊ះនៅឆ្ន្ំទី២ 

ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់ៅនឹងការប្ើជីប៉ូតាស្យូម ពីព្្ះកម្ិត

ប៉ូតាស្យូមដ្លរក្សាទ៊កនៅក្នុងដីមានការធា្ល្ក់ច៊ះ។

ការធ្វើពិសោធន៍រយៈព្លវ្ងនៅអាសី៊ និងកូឡំុបី៊ បានបងា្ហញ្ថា កង្វះបូ៉តាស្យូម 

ស្ទើរត្កើតឡើងជានិច្ចជាកាល នៅព្លដ្លដំឡូងមីត្ូវបានដំដ៊ះ ជាបន្តបនា្ទប់្នៅ

លើដីដដ្លៗោយមិនបានប្ើជីប៉ូតាស្យូមឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់។ ក្្ហ្វិក៨.២ បាន 

បងា្ហ្ញពីលទ្ធផលន្ពិសោធន៍ជ ី NPK រយៈព្លវ្ងនៅលើដីខ្សាច់នៅសាកល 

វិទ្យាល័យ Thai Nguyen ក្នុងខ្ត្ត Thai Nguyen នៅវៀតណមខងត្បូង។ ពូជ 

ដំឡូងមីពីរប្ភ្ទត្ូវបានដំដ៊ះនៅលើដីដូចគា្ន្ដដ្លៗ ោយដក់ជី NPK ក្នុង 

កម្ិតដូចគា្ន្រយៈព្ល ១៧ឆ្ន្ំ។ នៅឆ្ន្ំច៊ងក្្យ ទិន្នផលមធ្យមមានការកើនពី 

៣,៤-២១,៨ ត/ហត ោយប្ើជីប៉ូតាស្យូមក្នុងកម្ិត K2O: ៨០ គក្/ហត។ ដូច្ន្ះ 

ទិន្នផលខ្ពស់ប្ហ្ល ២០-២៥ ត/ហត អាចរក្សាបានក្នុងរយៈព្ល ១៧ឆ្ន្ំ ន្ការ 
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ដំដ៊ះជាប់ៗគា្ន្ ោយប្ើជី N:P2O5: K2O ក្នុងកម្ិត ៨០:៤០:៨០ គក្/ហត។ 

ោះបីជាយ៉្ងណក៏ោយ កម្ិតប៉ូតាស្យូមដ្លមានក្នុងដីមិនមានការកើនឡើង

ទ្ នៅព្លប្ើជីប៉ូតាស្យូម ក្នុងកម្ិតន្ះ គឺាស្ថិតនៅក្នុងកម្ិតាបដដ្ល។

បូ៉តាស្យូមក្លរួ (KCl) មានតម្លា្ប និងនិយមប្ើជាងគ្ក្នងុចំណោមប្ភព 

ជីបូ៉តាស្យូម។ នៅលើដីភាគច្ើនបូ៉តាស្យូមក្លរួ និងបូ៉តាស្យូមស៊៊លផតមានប្សិទ្ធ

ភាពដូចគា្ន្ លើកល្ងត្នៅលើដីដ្លមានសារធាត៊សា្ព្ន់ធ័រាប។ នៅលើដីាំង 

ោះ គួរប្ើជីប៉ូតាស្យូមស៊៊លផត ឬលាយសា្ព្ន់ធ័រស៊ទ្ធជាមួយ ប៉ូតាស្យូមក្លរួ ដើម្បី 

ការពារកង្វះសា្ព្ន់ធ័រ។

ការប្ើជីប៉ូតាស្យូម គួរអន៊វត្តតាមការណ្នាំដូចខងក្្ម៖

 y កង្វះបូ៉តាស្យូមជាទូៅកើតមាននៅលើដីខ្សាច់ ឬដីអាសី៊តខ្ល្ងំ ដ្លមានកមិ្ត 

បូ៉តាស្យូម កាល់ស្យូម និងម្៉ាញ្៉ស្យូម ក្នងុទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិអាចសូ្បយកបាន 

ាប។

ទិន
្នផល

ម
ើមដ

ំឡ
ូងម

ី (
ត

ន/
ហ

ត)

N (គក្/ហត) P2O5  (គក្/ហត)

40 P2O5 80 N 80 N

80 K2O 80 K2O 40 P2O5

N-P2O5 -K2O (គក្/ហត)K2O (គក្/ហត)

30 30

20 20

10

0        40      80                160 0       40       80                160 0-0-0         80-40-80   160-80-1600       20        40                80

10

0 0

= KM 60 = Vinh Phu

ក្្ហ្វិក៨.២.  ប្សិទ្ធភាព ន្ការប្ើជី NPK ក្នុងកម្ិតផ្ស្ងៗគា្ន្លើទិន្នផល ន្ពូជដំឡូងមីពីរប្ភ្ទ នៅក្នុងការដំដ៊ះដំណំ ឆ្ន្ំទី១៧ នៅ 

សាកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen ប្ទ្សវៀតណម ឆ្ន្ំ២០០៦
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 y នៅព្លដំដ៊ះដំឡូងមីបន្តបនា្ទ្ប់ជាច្ើនឆ្ន្ំនៅលើដីដដ្លៗ បានធ្វើឲ្យ 

កមិ្តសារធាត៊បូ៉តាស្យូមនៅក្នងុដីមានការធា្លក់្ច៊ះ ដូច្នះ្ការប្ើជីបូ៉តាស្យូមនឹង 

មានប្សិទ្ធភាពៅលើទិន្នផល។

 y ដើម្បីការពារការបាត់បង់បូ៉តាស្យូមនៅក្នងុដី គួរប្ើបូ៉តាស្យូមអ៊កសី៊ត (K2O) 
ក្នងុកមិ្ត ៨០-១២០ គក្/ហត ដើម្បីរក្សាត៊ល្យភាពបូ៉តាស្យមក្នងុដី។

 y ព្លវ្លាសមស្បបំផ៊តសម្្ប់ដក់ជីបូ៉តាស្យូម គឺនៅព្លដំ ឬ ៣០ថ្ង ្

ក្្យដំ។ គួរដក់តាមរណៅ្តប៊្កតូចៗក្ប្រគល់ដំណំ។

 y កសិករភាគច្ើនប្ើជីបូ៉តាស្យូមក្លរួ ោយសារាមានតម្ល្ោកជាងគ្ ប៉៊ន្ត្

បើសិនជាដីមានកង្វះសា្ព្ន់ធ័រ គួរប្ើប៉ូតាស្យូមស៊៊លផតជំនួសវិញ។

ក្នងុព្លដំដ៊ះដំណំឆ្ន្ទីំ៩ នៅ Thai Nguyen ប្ទ្ស 

វៀតណម ដំឡូងមីមិនប្ើជី K (ខងម៊ខ) និងប្ើជី 

ប្ចាំឆ្ន្ំ (ខងក្្យ)

នៅក្នុងដីខ្សាច់ខ្សត់ជីជាតិខ្ល្ំងមួយចំនួននៅប្ទ្សកម្ពុជា មានការ 

ឆ្លើយតបខ្ល្ំងៅនឹងការប្ើជី K (ខងក្្យ) ព្លដំដ៊ះដំណំ 

នៅឆ្ន្ំទី១
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ក្នុងចំណោមសារធាត៊ចិញ្ចឹមផ្ស្ងៗ ដ្លរ៊ក្ខជាតិត្ូវការសម្្ប់ទ្ទ្ង់ការ 

លូតលាស់ជាប្ក្តី គឺមានសារធាត៊ចិញ្ចឹមកម្ិតទី២ ចំនួន៣ ដូចជា កាល់ស្យូម 

(Ca)មា៉្ញ្៉ស្យូម (Mg) និងសា្ព្ន់ធ័រ (S) និងយ៉្ងតិចពួកមីក្ូធាត៊ចំនួន៥ ដូចជា 

ប័រ (B) ទង់ដ្ង (Cu) ដ្ក (Fe) ម៉ង់កាណ្ស (Mn) និង ស័ង្កសី (Zn)។ សារធាត៊ 

ចិញ្ចឹមកម្ិតទី២ ត្ូវបានស្ូបយកោយរ៊ក្ខជាតិក្នុងបរិមាណច្ើនបង្គួរ ដូចពួកមា៉្ក្ូ 

ធាត៊ N, P និង K ដ្រ។ ប៉៊ន្ត្ ដីភាគច្ើនមានសារធាត៊ចិញ្ចឹមាំងោះគ្ប់គ្្ន់ 

សម្្ប់តមូ្វការរបស់ដំណំ។ ដូច្នះ្ ជាធម្មតា គ្មិនតូ្វការប្ើប្្ស់សារធាត៊ចិញ្ចមឹ  

ាំងន្ះបន្ថ្មឡើយ។ ផ្ទុយៅវិញ ថ្វីត្បិតត្តម្ូវការមីក្ូធាត៊ក្នុងបរិមាណតិចតួច 

ប៉៊ន្ត្មីក្ូធាត៊ាំងន្ះ មានសារសំខន់ចាំបាច់ណស់សម្្ប់ដ៊ះលូតលាស់ជា 

ប្ក្តីរបស់ដំណំ ហើយព្លខ្លះត្ូវដក់បន្ថ្ម បើសិនជាដីមានមីក្ូធាត៊ណមួយ 

ក្នងុកមិ្តាប ឬបើសិនាកា្លយ្ជាទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិមិនអាចសូ្បយកបាន ោយសារ 

ការប្្ប្ួលប៉្ហាស (pH) ក្នុងដីដ្លជាលទ្ធផលន្ការប្ើកំបោរ ឬសារធាត៊ចិញ្ចឹម 

ដ៏ទ្ទៀត។
កាល់ស្យូម(Ca) 

នៅលើដីល្បាយខ្សាច់អាស៊ីតខ្ល្ំង (pH:៥,១) និងកម្ិត Ca ាបន្ាលរាបភាគ 

ខងកើតន្ប្ទ្សកូឡំុបី៊ ដំឡូងមីមានការឆ្លើយតបយ្៉ងខ្ល្ងំៅនឹងការ ប្ើប្្ស់ Ca 

(ក្្ហ្វិក៩.១)។ ទិន្នផលខ្ពស់បំផ៊តដ្លទទួលបាន គឺនៅព្លគ្ប្ើ Ca ក្នុងទម្ង់ 

ជា gypsum ក្នុងកម្ិត Ca: ២០០-៤០០ គក្/ហត ោយបាច និងភ្ជួរលប់។

 ប៉៊ន្ត្ការដក់ gypsum នៅតាមរណៅ្ត្តូចៗក្ប្រគល់ដំណំមិនមានប្សិទ្ធ 

ភាពក្នុងការបង្កើនទិន្នផលទ្។ កំបោរកាល់ស្យូម គឺជាម្ៅថ្មកំបោរដ្លមានទម្ង់ជា 

កាល់ស្យូមកាបូណត (CaCO3) ឯដូឡូមីតមានាំង CaCO3 និងមា៉្ញ៉្ស្យូមកាបូ 

ណត (MgCO3)។ ោយប្ភពន្កំបោរ Ca ាំងន្ះ មិនងាយរលាយ ដូច្ន្ះគួរ 

ប្ើប្្ស់ាោយការបាចលប់ៅក្នុងដីម៊នព្លដំ។ gypsum មានផ្ទុកធាត៊ Ca 
រោគសញ្ញន្្កង្វះកាល់ស្យូម កម្ឃើញមាននៅក្នងុចមា្ក្រ 

ប៉៊ន្ត្ាកើតមានជាញឹកញាប់លើពូជមួយចំនួន ដ្លដំនៅ 

ប្ទ្សឥណ្ឌ្

ជំពូក៩

វិធានការចំពោុបញ្ហក្ង្ុវ សរធាត៊ចិញ្ចមឹ និងតមូ្វការប្ើប្្ស់ 

កំបោរ
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ប្មាណពី ៨-១០% ហើយមានតម្ល្ថ្ល្ជាងកំបោរដ្លមានផ្ទុកធាត៊ Ca ប្ហ្លជា 

៣០%។ ោះបីជាយ៉្ងណក៏ោយ ក្្ហ្វិក៩.១ បងា្ហ្ញថា ការដក់ Ca កម្ិត ១០០ 

គក្/ហត ោយប្ើ gypsum ឃើញថា មានប្សិទ្ធភាពជាងការដក់កំបោរ Ca ក្នុងកម្ិត 

៤០០ គក្/ហត។

ម្៉ាញ្៉ស្យូម(Mg) 

ដំឡូងមីជាដំណំដ្លងាយទទួលរងកង្វះ Mg ោយសារាត្ូវការកំហាប់ សូល៊យ 

ស្យុងសារធាត៊ចិញ្ចឹម Mg ខ្ពស់ជាងដំណំសណ្ត្កអង្គុយ ឬកប្បាស។ ការប្ើ K ក្នុង 

កម្ិតខ្ពស់ក៏បណ្ត្លឲ្យមានកង្វះ Mg ដ្រ។

ការពិសោធន៍ពីជី Mg ចំនួន ២កន្លង្ ដ្លបានធ្វើនៅលើដីអាសី៊តខ្សត់ជីជាតិនៅ 

ាលរាបភាគខងកើតន្ប្ទ្សកូឡុំប៊ី បានបងា្ហ្ញ ពីចម្លើយតបយ៉្ងខ្ល្ំង ៅលើដំណំ 

ដំឡូងមីៅ នឹងការប្ើប្្ស់ជី Mg ក្នុងកម្ិតខ្ពស់បំផ៊ត ៦០ គក្/ហត។ ប្សិទ្ធ 

ភាពន្ប្ភពសារធាត៊ចិញ្ចឹម Mg ផ្ស្ងៗមិនមានភាពខ៊សគា្ន្ទ្។ ស៊៊លប៉ូមា៉្ក 

(Sulphomag) រលាយមានប្សិទ្ធភាពនៅព្លប្ើប្្ស់ក្នុងកម្ិតមធ្យមចំោះការ 

ទិន
្នផល

ម
ើមដ

ំឡ
ូងម

ី (
ត

ន/
ហ

ត)

កម្ិត Ca ដ្លបានប្ើ (គក្ / ហត)

0  100   200      400

16

12

8

4

0

+Mg SO4. 7H2O

gypsum: កប់មតាមរណៅ្ត្តូចៗ ក្ប្រគល់

gypsum: បាចលប់ក្នុងដី

កំបោរ Ca: បាចលប់ក្នុងដី

កំបោរដូឡូមីត: បាចលប់ក្នុងដី

កង្វះមា៉្ញ៉្ស្យូម (Mg) សគ្មស្លឹកប្តងនៅលើផ្ទ្ពណ៌ 

លឿងផ្ន្កខងក្្យលើស្លឹកចាស់ៗ

ក្្ហ្វិក៩.១. ប្សិទ្ធភាពន្កម្ិតប្ភព និងវិធីសាស្្តប្ើប្្ស់ Ca ផ្ស្ងៗគា្ន្ ៅលើទិន្នផល 

មើមដំឡូងមីស្ស់ នៅក្នុងរដ្ឋ Carimagua ន្ប្ទ្សកូឡុំប៊ី។
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ដក់មា៉្ញ៉្ស្យូមតាមចង្អូរតូច និងបាចមា៉្ញ៉្ស្យូមអ៊កស៊ីតក្នុងកមិ្តខ្ពស់មានប្សិទ្ធ

ភាពខ្ពស់ជាង។ ការបាចរាស់លប់ដូឡូមីតៅក្នុងដីមានប្សិទភាពតិចតួចក្នុងការ 

បង្កើនទិន្នផល។ ថ្វីត្បិតត្មា៉្ញ៉្ស្យូមស៊៊លផត  មានភាពរលាយល្អបង្គួរក៏ ប៊៉ន្ត្ ការ 

បាច និងរាស់លប់ជាមួយជី NPK ៅក្នងុដីមានប្សិទ្ធភាពជាងការដក់ាតាមរណៅ្ត ្

ប៊កតូចៗក្ប្រគល់ដំណំ។

សា្ពន់្ធ័រ (S) 

រោគសញ្ញ្ន្កង្វះសា្ព្ន់ធ័រមិនសូវបានជួបប្ទះទ្ ោយសារសា្ព្ន់ធ័រភាគច្ើនដ្ល 

ដំណំដំឡូងមីត្ូវការ គឺបានមកពីការបំភាយរោងចក្ឧស្សាហកម្មៅក្នុងបរិយកាស 

ហើយសា្ពន់្ធ័រដ្លមាននៅក្នងុបរិយកាសន្ះ មួយចំនួនបានធា្លក់្ច៊ះមកដីវិញជាមួយ 

ទឹកភ្លៀង។ មានត្តំបន់ដច់ស្យលដ្ល នៅឆ្ងយ្ពីរោងចក្ឧស្សាហកម្មទ្ ដ្ល

ដំឡូងមីអាចជួប្ទះនូវកង្វះសា្ព្ន់ធ័រ ហើយាមានការឆ្លើយតបល្អៅនឹងការដក់ជី

សា្ព្ន់ធ័រ។

កង្វះសា្ពន់្ធ័រអាចកាត់បន្ថយ នៅព្លគ្ប្ើជីបូ៉តាស្យូមក្លរួក្នងុកមិ្តខ្ពស់ ហើយ 

ាក៏អាចបាត់ោយការប្ើជីប៉ូតាស្យូមស៊៊លផត និងប្ភ្ទជីស៊៊លផតដ៏ទ្ទៀត 

ផងដ្រ តាមរយៈការបាចកប់លប់ៅក្នងុដី។ ការដក់ជីបូ៉តាស្យូម ឬម្៉ាញ្៉ស្យូមស៊៊លផត 

តាមរណៅ្ត្ប៊កតូចៗអាចជួយបង្កើនទិន្នផលបន្តិចបន្តួច បើប្ៀបធៀបជាមួយការ 

ដក់ជីអាម៉ូញូមស៊៊លផត ោយបាច និងរាស់លប់។

ការប្ើជី Ca, Mg និង S គួរអន៊វត្តតាមការណ្នាំដូចខងក្្ម៖

 y រោគសញ្ញ្ន្កង្វះ Ca និង S ព៊ំសូវជួបប្ទះទ្ ប៉៊ន្ត្កង្វះ Mg ត្ងត្កើតឡើង 

ជាញឹកញាប់ និងងាយក្នុងការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យ។

 y កង្វះ Ca និង Mg កើតមានភាគច្ើនត្នៅលើដីអាស៊ីតខ្ល្ំងដ្លជាទូៅ ធាត៊ 

Ca, Mg និង K ស្ថិតក្នុងទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិអាចស្ូបយកបានក្នុងកម្ិតាប។

 y នៅលើដីដ្លមានធាត៊ Ca ជាទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិអាចស្ូបយកបានក្នុងកម្ិត 

ាបត្ូវដក់ Ca ចំនួន ១០០ គក្/ហត ក្នុងទម្ង់ជា gypsum ប្ហ្ល ១ ត/

ហត ឬ Ca: ៤០០ គក្/ហត ក្នងុទម្ង់ជាកំបោរកាល់ស្យូមប្ហ្ល ១,៣ ត/ហត។

 y កំបោរ និង gypsum គួរប្ើោយបាច និងរាស់លប់ៅក្នុងដីម៊នដំ។

 y នៅលើដីដ្លមានកមិ្ត Mg ាប ឬនៅព្លដំណំលិចច្ញនូវរោគសញ្ញក្ង្វះ 

Mg ត្ូវប្ើ Mg ក្នុងកម្ិត ៥០ គក្/ហត ក្នុងទម្ង់ជា Sulphomag (ដ្លមាន 

K, Mg និង S) ោយដក់នៅតាមរណៅ្ត្ប៊កតូចៗក្ប្រគល់ដំណំ ឬដក់ជីមា៉្ញ្ 

ស្យូមស៊៊លផត ោយបាច និងរាស់លប់ៅក្នងុដីក្នងុកមិ្ត ៥០០ គក្/ហត។

កង្វះសា្ព្ន់ធ័រ រ៊ក្ខជាតិតូច (ផ្ទ្ខងម៊ខ ក្្ម) និងសណ្ឋ្ន 

ពណ៌លឿងនៅស្លឹកខងលើ

មិនមានប្ើជីសា្ព្ន់ធ័រ (ខងម៊ខ)
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 y ក្នុងករណីមានកង្វះសា្ព្ន់ធ័រត្ូវប្ើជីដ្លមានធាត៊សា្ព្ន់ធ័រក្នុងកម្ិតពី ២០-៤០ 

គក្/ហត ក្នុងទម្ង់ជាជីប៉ូតាស្យូម ឬមា៉្ញ្ស្យូមស៊៊លផត ឬ Sulphomag។

មីកូ្ធាត៊ 

កង្វះមីក្ូធាត៊ជានិច្ចកាលគ្ត្ងសង្ក្តឃើញមាននៅលើដីដ្លមានប៉្ហាសខ្ពស់ 

ឬដីដ្លវិវត្តន៍ពីថ្មកំបោរ ប៉៊ន្ត្កង្វះ Zn កើតមានាំងនៅលើដីអាស៊ីត និងដីអាល់កា 

ឡាំង។ ការប្ើកំបោរក្នុងកម្ិតខ្ពស់នៅលើដីអាស៊ីតដ្លមាន Zn ាប ធ្វើឲ្យមានកង្វះ 

Zn កាន់ត្ខ្ល្ំងឡើង ដ្លបណ្ត្លឲ្យទិន្នផលធា្ល្ក់ច៊ះយ៉្ងខ្ល្ំង និងអាចឲ្យដំណំ 

ដ្លនៅតូចងាប់បាន។ ការប្ើ P ក្នងុកមិ្តខ្ពស់ញឹកញាប់ក៏អាចធ្វើឲ្យកង្វះ Zn កាន់ត្ 

ខ្ល្ំងដ្រ។

ប័រ(B)

រោគសញ្ញ្កង្វះប័រមួយចំនួន ត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញកើតមានាំងនៅលើដី អាស៊ីត 

និងដីអាកាល់ឡាំង នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី។ ការប្ើប័រក្នុងកម្ិត ១-២ គក្/ហត ក្នុងទម្ង់ 

ជាបូរា៉្ក់នៅព្លដំដ៊ះអាចបំបាត់រោគសញ្ញ្កង្វះប័រ បង្កើនកំពស់ដើម និងសមាស 

ធាត៊ប័រក្នុងស្លឹក ប៉៊ន្ត្ាមិនបានជួយបង្កើនទិន្នផលទ្។ ដំឡូងមីមានភាពធន់ទ្្ំៅ

នឹងកង្វះប័រជាងដំណំោត និងពពួកសណ្ត្ក។

ទង់ដ្ង (Cu) 
កង្វះ Cu ធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្ពស់ដើម ជាតិក្លរូហ្វីល និងធ្វើឲ្យរួញ ឬងាប់ច៊ង 

ស្លឹកផ្ន្កខងលើន្ដើម ហើយទងស្លឹកផ្ន្កខងក្្មលូតវ្ង ហើយធា្ល្ក់សំយ៊ងច៊ះ 

ក្្ម។ កង្វះ Cu ធ្ងន់ធ្ងរ តូ្វបានគ្សង្កត្ឃើញមានកើតឡើងនៅលើដីមមោគសរីរាង្គ 

នៅប្ទ្សមា៉្ឡ្ស៊ី។ ការប្ើប្្ស់ Cu ក្នុងកម្ិត ២,៥ គក្/ហត ក្នុងទម្ង់ជា 

ទង់ដ្ងស៊៊លផត ជួយបង្កើនទិន្នផលមើមដំឡូងមីពី ៤-១២ ត/ហត។

ដ្ក (Fe) 

កង្វះ Fe ត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញភាគច្ើននៅលើដីដ្លវិវត្តន៍ពីថ្មកំបោរ ប៉៊ន្ត្ គ្ក៏ 

សង្ក្តឃើញាកើតមាននៅលើដីទួលដំបូកកណ្តៀរចាស់ៗដ្លសឹករិចរិល ពីព្្ះ

ដីទួលាំងន្ះមានតម្ល្ប៉្ហាសខ្ពស់។ ដើម្បីកាត់បន្ថយកង្វះជាតិ Fe គឺគ្ត្ូវយក 

កំណត់ដើមពូជដំឡូងមីៅត្្ំក្នុងសូល៊យស្យុង ២-៤% ន្ដ្កស៊៊លផត (២០-៤០ 

ក្្ម/លីត្) ក្នុងរយៈព្ល ១៥នាទី ម៊នធ្វើការដំដ៊ះ ឬបាញ់សូល៊យស្យុងដ្ក 

ស៊៊លផត នៅព្លដំណំមានអាយ៊បាន ១ខ្ ២ខ្ និង ៣ខ្។

កង្វះទ៊ងដ្ង ស្លឹកឡើងពណ៌លឿង និងរួញច៊ះន្ច៊ងស្លឹកផ្ន្ក 

ខងលើ

មិនប្ើជី (ខងឆ្វង្) និងប្ើជីទង់ដ្ងស៊៊លផតលើដីមមោគ 

សរីរាង្គ
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ម៉ង់កាណ្ស(Mn) 

កង្វះ Mn ធ្វើឲ្យបណោ្ត្យគ្មស្លឹកនិងចោ្ល្ះទ្ន៊ងស្លឹកនៅផ្ន្កកណ្ត្លន្ដំឡូងមី

ឡើងពណ៌លឿង ស្ដៀងគា្នៅ្នឹងកង្វះ Mg ដ្រ។ ព្លកង្វះ Mn មានភាពធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យ

ស្លឹកាំងមូលមានពណ៌លឿងដូចគា្ន្យ៉្ងខ្ល្ំងៅនឹងកង្វះ Fe និងការព៊លជាតិប្្។ 

រោគសញ្ញ្កង្វះ Mn លើដំណំដំឡូងមីគ្សង្ក្តឃើញ កើតមានម្តងមា្ក្លនៅលើដី

អាល់កាឡំាងន្ជ្លង  Cauca  នៅប្ទ្សកូឡំុបី៊ និងនៅតាមបណោ្តយ្ឆ្នរ្ ភាគឦសាន 

ន្ប្ទ្សប្្ស៊ីល និងវៀតណមខងជើង ប៉៊ន្ត្ក៏មានត្នៅក្ប្រតំបន់សំណង់ផ្ទះ 

ថ្ម។ ដើម្បីការពារកង្វះជាតិ Mn គឺគ្ត្ូវយកកំណត់ដើមពូជដំឡូងមីនៅត្្ំក្នុង 

សូល៊យម៉ង់កាណ្សស៊៊លផត ម៊នធ្វើការដំដ៊ះ ឬបាញ់សូល៊យស្យុងម៉ង់កាណ្ស

ស៊៊លផត។

ស័ង្កសី (Zn) 

នៅលើដីអាស៊ីត កង្វះ Zn អាចគ្ប់គ្ងបានោយធ្វើការបាចលប់ស័ង្កសីអ៊៊កស៊ីតៅ 

ក្នុងដី ឬដក់តាមរណៅ្ត្ប៊កតូចៗ ក្ប្រគល់ដំណំនូវស័ង្កសីស៊៊លផតក្នុងកម្ិត Zn: 

៥-១០ គក្/ហត។ ការបាញ់សូល៊យស្យុងស័ង្កសីស៊៊លផត (១-២%) នៅព្លដំណំ 

មានអាយ៊បាន ១ខ្ ២ខ្ និង ៣ខ្ ឬត្្ំកំណត់ដើម ពូជដំឡូងមីនៅក្នុងសូល៊យ

ស័ង្កសីស៊៊លផត (២-៤%) ម៊នធ្វើការដំដ៊ះ ក៏អាចការពារកង្វះ Zn ដ្រ។

នៅាលរាបភាគខងកើតន្ប្ទ្សកូឡុំប៊ី នៅលើដីអាស៊ីតខ្ល្ំងបនា្ទ្ប់ពីប្ើ 

កំបោរក្នុងកម្ិត ២ ត/ហត ពិសោធន៍មួយត្ូវបានធ្វើឡើងោយប្ើពូជដំឡូងមីចំនួន 

២ពូជ និងកម្ិត Zn ផ្ស្ងៗគា្ន្ោយដក់តាមរណៅ្ត្ប៊កតូចៗក្ប្រគល់ដំណំ។ ពូជ 

ាំងពីរបងា្ហ្ញពីរោគសញ្ញ្កង្វះ Zn ដូចគា្ន្ ោយពូជមួយនៅបច្ច័យកស្សិណ (មិនប្ើ 

កង្វះដ្ក (Fe) សណ្ឋ្នពណ៌លឿងនៅស្លឹកខងលើ

កង្វះជាតិដ្ក (Fe) នៅលើដំបូកកណ្តៀរចាស់

កង្វះម៉ងកាណ្ស (Mn) គ្មស្លកឹប្តង នៅលើផ្ទខ្ងក្្យពណ៌លឿងនៅផ្្នកខងក្្ម 

និងកណ្ត្លន្រ៊ក្ខជាតិ
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Zn) មិនទទួលបានផល។ ទិន្នផលន្ពូជ មួយទៀតបានកើនឡើងពី ៥-១៥ ត/ហត 

នៅព្លប្ើ Zn ក្នុងកម្ិត ១០ គក្/ហត (ប្ហ្ល ៥០ គក្/ហត ស័ង្កសីស៊៊ល 

ផត) ដក់តាមរណៅ្ត្ប៊កតូចៗក្ប្រគល់ដំណំជាមួយជី NPK នៅព្លដំ។

នៅលើដីអាល់កាឡាំង ឬដីវិវត្តន៍ពីថ្មកំបោរការប្ើស័ង្កសីស៊៊លផតនៅលើ 

ដីមិនមានប្សិទ្ធភាពទ្ ពីព្្ះាបានកកកា្ត្ងំនៅក្នងុលក្ខខណ្ឌប្៉ហាសខ្ពស់ហើយ 

ាបានកា្ល្យជាទម្ង់ដ្លរ៊ក្ខជាតិមិនអាចស្ូបយកបាន។ ការបាញ់ ឬត្្ំកំណត់ 

ដើមពូជមានប្សិទ្ធភាពជាងការដក់ Zn ក្នុងដី។

នៅលើដីអាកាល់ឡាំងដ្លមាន Zn ាប នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី ការពិសោធន៍ 

ៅលើដំឡូងមីចំនួន ២០ពូជ ោយត្្ំកំណត់ដើមពូជដំឡូងមី នៅក្នុងសូល៊យ 

ស័ង្កសីស៊៊លផត (៤%) ក្នុងរយៈព្ល ១៥នាទី ម៊នព្លដំ ទិន្នផលមើមដំឡូងមី 

បានកើនឡើងពីមធ្យម ១១,៥ ត/ហត (មិនប្ើ Zn) ៅ ២៥ ត/ហត (តំ្្ក្នងុសូល៊យ 

ស័ង្កសីស៊៊លផត)។ ពូជនីមួយៗមានភាពធន់ទ្្ំៅនឹងកង្វះ Zn ខ៊សៗគា្ន្ោយ 

ពូជខ្លះបានងាប់នៅព្លមិនប្ើ Zn និងពូជខ្លះទៀតបានផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ បើោះ 

ជាដក់ ឬមិនដក់ Zn។ នៅលើដីដ្លខ្វះ Zn ខ្ល្ំង គួរប្ើប្្ស់ពូជដ្លមានភាព 

ធន់ទ្្ំៅនឹងកង្វះ Zn។

តើគួរប្រើកំប្ររយ៉្រងដូចម្ត្រច? 
ដំឡូងមីជាទូៅ អាចដ៊ះលូតលាស់នៅលើដីអាស៊ីត ោយសារាមានភាព 

ធន់ទ្្ំៅនឹងដីប្ភ្ទន្ះ (ប៉្ហាសាប) ប៉៊ន្ត្ ាងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ពី 

ភាពអាល់កាឡាំងន្ដី។ ដូច្ន្ះហើយជាធម្មតា ដំឡូងមីមិនចាំបាច់ប្ើកំបោរទ្  

ខណៈព្លដ្លដំណំដ៏ទ្ទៀតដូចជា ោត ស្ូវ សណ្ត្ក អាចតូ្វប្ើកំបោរក្នងុ

កមិ្តខ្ពស់។ លើកល្ងត្ដីអាសី៊តខ្ល្ងំដ្លគ្ឃើញមាននៅាលរាបភាគខងកើត

ន្ប្ទ្សកូឡុំប៊ី ាលរាបនៅខ្ត្តចារ  ន្ប្ទ្សឡាវ ឬនៅលើដីមមោគសរីរាង្គនៅ 

ប្ទ្សមា៉្ឡ្ស៊ី និងឥណ្ឌូន្ស៊ីដ្លត្ូវប្ើកំបោរ។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌាំងន្ះ 

នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី ដំឡូងមីត្ូវការប្ើកំបោរ ១-២ ត/ហត ដើម្បីទទួលបានទិន្នផល

កង្វះស័ង្កសី (Zn) អ៊ចពណ៌សនៅលើស្លកឹខ្ច ីស្លកឹផ្នក្ 

ខងលើភាគច្ើន ឡើងពណ៌លឿង ស្លឹកតូចៗ ហើយ 

ចង្អុលច្ញក្្

កង្វះស័ង្កសី (ខងសា្ត្)ំ និងក្្យពីជ្លក់ស័ង្កសី 

(ខងឆ្វ្ង) នៅកាឡុំប៊ី
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ខ្ពស់អតិបរមា។ ចំណ្កនៅលើដីអាសី៊តសរីរាង្គន្ប្ទ្សម្៉ាឡ្សី៊ ទិន្នផលអតិបរមា 

ទទួលបាននៅព្លប្ើកំបោរក្នុងកម្ិត ៣ ត/ហត។ ការប្ើកំបោរខ្ពស់ជាងន្ះ 

បណ្ត្លឲ្យទិន្នផលធា្ល្ក់ច៊ះ ោយសារាបណ្ត្លឲ្យមានកង្វះ Zn កាន់ត្ខ្ល្ំង។ 

បើដីមានកង្វះ Mg និង Ca គួរប្ើកំបោរដូឡូមីត។

ោងៅលើលទ្ធផលន្ពិសោធន៍ាំងន្ះយើងអាចផ្តល់នូវអន៊សាសន៍ 

អំពីការប្ើមីក្ូធាត៊ និងកំបោរដូចខងក្្ម៖

 y រោគសញ្ញន្្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចមឹមីកូ្ធាត៊ាំងន្ះកម្នឹងកើតមានលើកល្ង 

ត្នៅលើដីអាល់កាឡាំង ឬក៏ដីដ្លវិវត្តន៍ពីថ្មកំបោរ។ មានត្កង្វះ Zn ទ្ ដ្ល 

គ្សង្ក្តឃើញមានជាញឹកញាប់ាំងនៅលើដីអាល់កាឡាំង និងដីអាស៊ីត។

 y នៅលើដីអាល់កាឡាំង ឬក៏ដីដ្លវិវត្តន៍ពីថ្មកំបោរ ស្លឹកដំឡូងមីាំងមូលអាច 

ប្្ជាពណ៌លឿងោយសារកង្វះ Fe ឬជួនកាលមានពណ៌លឿងនៅចោ្ល្ះ

ទ្ន៊ងស្លឹកដ្លនៅផ្ន្កកណ្ត្លន្ដើមោយសារកង្វះ Mn។

 y បញ្ហ្កង្វះាំងន្ះអាចោះស្្យបានតាមរយៈការបាញ់សូល៊យស្យុងដ្ក 

ស៊៊លផត ឬម៉ង់កាណ្សស៊៊លផត (២%) ឬតាមរយៈការត្្ំកំណត់ដើម 

ពូជដំឡូងមីនៅក្នុងសូល៊យដ្កស៊៊លផត ឬម៉ង់កាណ្សស៊៊លផត (២-៤%) 

ម៊នព្លដំ។

 y រោគសញ្ញ្ន្កង្វះ Zn អាចកើតមានឡើងាំងនៅលើដីអាល់កាឡាំង និងដី 

អាស៊ីត ជាពិស្សនៅព្លប្ើកំបោរ និង P ក្នុងកម្ិតខ្ពស់នៅលើដីអាស៊ីត។ 

នៅលើដីអាស៊ីត Zn អាចប្ើក្នុងកម្ិតប្ហ្ល ១០ គក្/ហត ក្នុងទម្ង់ជា 

ស័ង្កសីស៊៊លផត (៥០ គក្/ហត)។ ដីាំង២ន្ះ គួរតំ្្កង់ពូជដំឡូងមីនៅក្នងុ 

សូល៊យស័ង្កសីស៊៊លផត (២-៤%) រយៈព្ល ១៥នាទី ម៊នព្លដំ។

 y នៅលើដីភាគច្ើននៅអាស៊ី ការដំដ៊ះដំឡូងមីមិនចំបាច់ត្ូវការប្ើសារធាត៊ 

ចិញ្ចឹមមីក្ូធាត៊ទ្ ោយាមានសារធាត៊ាំងន្ះគ្ប់គ្្ន់នៅក្នុងដី ហើយនៅ 

លើដីភាគច្ើនក៏មិនត្ូវការប្ើកំបោរដ្រ។
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 y នៅលើដីអាស៊ីតខ្ល្ំងគួរប្ើកំបោរ ១-២ ត/ហត ដើម្បីបង្កើនប៉្ហាសដី និងផ្តល់ Ca 
សម្្ប់ដំណំ។ ការដក់កំបោរច្ើនហួសកមិ្តបណ្តល្ឲ្យទិន្នផលធា្លក់្ច៊ះ ោយសារ 

មានភាពកង្វះ Zn កាន់ត្ខ្ល្ំង។

 y កសិករគួរត្ដឹងថា នៅក្នុងបណ្ត្ប្ទ្សជាច្ើន មានការលក់ផលិតផលជីក្ល្ងកា្ល្យ 

ដ្លមិនមានសារធាត៊ចិញ្ចឹមមីក្ូធាត៊គ្ប់គ្្ន់ ដូច្ន្ះ កសិករគួរទិញជីពីក្៊មហ៊៊ន 

ដ្លសា្គ្ល់ប្ភពច្បាស់លាស់។
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កាលពីអតីកាល ដំឡូងមី គឺជាដំណំស្បៀងចិញ្ចឹមជីវិតដ៏សំខន់ ហើយ  

កសិករបានខិតខំថ្រក្សាផលិតភាពដី តាមរយៈការអន៊វត្តន៍កសិកម្មពន្ចរ ឬប្ើប្្ស់ 

ជីលាកមសត្វ។ ការធ្វើកសិកម្មពន្ចរ គឺនៅត្អន៊វត្តនៅក្នុងតំបន់ជាច្ើននៅអាស៊ី 

អាគ្ន្យ៍ ជាពិស្សនៅតំបន់ភ្នំ និងតំបន់ដច់ស្យល។ នៅតំបន់មានប្ជាជន

កាន់ត្ច្ើនដ្លមិនអាចធ្វើកសិកម្មពន្ចរបាន កសិករជាទូៅប្ើជីលាមកសត្វ 

ក្នុងកម្ិតពី ៥-១០ ត/ហត។

ខណះដ្ល ដំឡូងមីបានកា្ល្យជាដំណំឧស្សាហកម្មនៅអាស៊ី កសិករបាន 

ាញយកអត្ថប្ោជន៍ច្ើនពីតមូ្វការដ៏ធំ និងតម្លខ្្ពស់ន្មើមដំឡូងមីោយធ្វើ 

ការដំដ៊ះពូជថ្មីផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និងការប្ើជីគីមី។ ប៉៊ន្ត្ កសិករជាច្ើន មិនបាន 

ប្ើប្្ស់ជីតាមបរិមាណត្ឹមត្ូវ ឬមានត៊ល្យភាពសមស្បន្ជីអាសូត (N) ផូស្វ័រ 

(P) និងប៉ូតាស្យូម (K) ទ្។ កសិករអាចបង្កើនទិន្នផល និងប្្ក់ចំណូលបន្ថ្ម 

លើសន្ះទៀត តាមយៈការដក់ជីសមស្បៅតាមតម្ូវការរបស់ដំណំ និងតាម 

ប្ភទដី។

នៅព្លទិន្នផលដំឡូងកើនឡើង  សារធាត៊ចិញ្ចឹមដ្លយកច្ញពីដីតាម 

រយៈការប្មូលផលមើម ក៏នឹងកើនយ៉្ងច្ើនសម្បើមដ្រ  ហើយអាចនាំតាមរយៈ

ការប្មូលដល់ការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹមមួយចំនួន និងធ្វើឲ្យទិន្នផលធា្ល្ក់ច៊ះគួរ

ឲ្យកត់សមា្គ្ល់ នៅព្លដំឡូងមីត្ូវបានគ្ដំដ៊ះជាបន្តបនា្ទ្ប់នៅលើដីដដ្លៗ។ 

ជាការពិត ដំណំដំឡូងមី  មិនស្ូបសារធាត៊ចិញ្ចឹមច្ើនជាងដំណំដទ្ទៀតទ្ ត្ 

មើមដំឡូងមីមានសារធាត៊ចិញ្ចឹម K ខ្ពស់ដូចន្ះសារធាត៊ចិញ្ចឹម K ន្ះនឹងបាត់បង់ 

យ៉្ងឆប់ជាទីបំផ៊ត ប្សិនជាគ្ត្ូវប្មូលផលត្មើម។ បើសិនគ្ប្មូលផល 

ាំងដើម ស្លឹក និងមើមបរិមាណដ៏ច្ើនន្ជី N និង K នឹងត្ូវបាត់បង់។ ការបាត់បង់ 

P ោយដំណំស្ូបយកមានបរិមាណតិចជាង N និង K។

ជំពូក១០

ជីគីមី ឬជីលាមកសត្វធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវជីាតិដី និងបង្កើន 

ទិន្នផល
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ការប្ើប្្ស់លាមកសត្វ
កសិករ ដ្លចិញ្ចឹមគោ ពព្ ជ្ូក ឬមាន់ គាត់អាចប្ើលាមកសត្វាំងន្ះជា 

ជីសម្្ប់ដក់ចមា្ករ្ដំឡូងមីរបស់គាត់។ ជីលាមកសត្វមានតម្លោ្កត្ការដឹកជញ្ជនូ 

ការប្ើប្្ស់ និងការភ្ជួរលប់ចូលក្នុងដីក្នុងបរិមាណ ៥-១០ ត/ហត គឺជាការងារដ៏ 

លំបាក។ ជីលាមកសត្វជាប្ភពដ៏ល្អន្សារធាត៊ចិញ្ចឹមទី២ មា៉្ក្ូធាត៊ និងមីក្ូធាត៊ 

និងមានសារធាត៊សរីរាង្គដ្លជួយក្លម្អរចនាសម្ព័ន្ធន្ដី និងសមត្ថភាពរក្សាទឹក និង 

សារធាត៊ចិញ្ចឹមក្នុងដី។ ប៉៊ន្ត្ លាមកសត្វមានបរិមាណសារធាត៊ចិញ្ចឹមសំខន់ដូចជា 

អាសូត ផូស្វ័រ និងប៉ូតាស្យូម ក្នុងកម្ិតតិចតួចប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ជាមួយគា្ន្ន្ះផងដ្រ លាមក 

សត្វជាប្ភ្ទជីសើម ដ្លកម្ិតសារធាត៊ចិញ្ចឹមរបស់ាមានការថយច៊ះបន្តបនា្ទ្ប់ៅ 

តាមព្លវ្លា និងមានបរិមាណសារធាត៊ចិញ្ចឹមខ៊សៗគា្ន្ ជាហ្ត៊ធ្វើមានការពិបាក 

ក្នងុការកំណត់នូវបរិមាណតូ្វប្ើជាក់លាក់សម្្ប់បំព្ញតមូ្វការរបស់ដំណំនីមួយៗ 

និងប្ភទដីផ្ស្ងៗ។ ជាងន្ះៅទៀត សមាសធាត៊ន្សារធាត៊ចិញ្ចមឹន្ជីលាមកសត្វ 

ផ្ស្ងៗគា្ន្នឹងប្្ប្ួលៅតាមប្ភទសត្វ និងប្ភ្ទចំណីដ្លសត្វាំងោះសី៊ ហើយ 

ាក៏ប្្ប្ួលៅតាមព្លវ្លា និងវិធីសាស្ត្ ន្ការទ៊កដក់ន្ជីាំងោះ។ នៅក្នុង 

ករណីជាច្ើន កសិករមិនអាចដឹងនូវសមាសធាត៊ន្សារធាត៊ចិញ្ចឹមន្លាមកសត្វ 

និងចំនួនប៉៊នា្ម្ន ដ្លគាត់គួរប្ើ ដើម្បីបំព្ញតាមតម្ូវការសម្្ប់ដំណំរបស់គាត់។

ជីគីមី
ផ្ទុយពីជីលាមកសត្វ ជីគីមីនីមួយៗមានអន៊បាតន្សារធាត៊ចិញ្ចឹមជាក់លាក់ 

ជាទូៅបានបងា្ហ្ញ ជាទំរង់ភាគរយន្អាសូត N, P2O5  និង K2O (ប្ទ្សមួយចំនួន 

បងា្ហញ្ជាភាគរយន្ធាត៊នីមួយៗជា NPK)។ ដូច្នះ្ ជីគីមីដូចជា ជាអ៊៊យរ្៉  (៤៦-០-០) 

ព្្ះាមាន N ចំនួន ៤៦% ត្មិនមាន P និង K ទ្ ចំោះជីទ្ីបស៊៊បព្ផូសា្វ្ត (TSP) 

ដក់ផ្ល្ក ០-៤៦-០ ាមាន P2O5 ចំនួន ៤៦% ត្មិនមាន N និង K និងជីប៉ូតាស្យូមក្ល័ររួ 

(MOP) ដក់ផ្ល្ក ០-០-៦០ ាមាន K2O ស្មើនឹង ៦០% ត្មិនមាន N និង P។ 

ជីាំងន្ះហៅថា ជីោលពីព្្ះាមានសារធាតិចិញ្ចមឹត្មួយក្នងុធាត៊សំខន់ាំងបី។ 

បនា្ទ្ប់មក មានជីសមា៉្សដ្លមានធាត៊សំខន់ពីរ ឬបី។ ដូច្ន្ះ ជីន្ះដក់ផ្ល្ក ១៥-

១៥-១៥ គ ឺ N មាន ១៥% P2O5 មាន១ ៥% និង K2O មាន ១៥% (ន្ះា 

សមាមាត្ៅនឹង N ស្មើនឹង ១៥% ៦.៥% P ស្មើនឹង និង K ស្មើនឹង ១២.៥%)។ នៅ 

ព្លកសិករទិញជីោល គាត់ចាំបាច់ត្ូវលាយជាមួយគា្ន្នូវជីោលាំងន្ះពីរ ឬបី 

ជាមួយគា្ន្ ដើម្បីបានជីលាយមួយដ្ល នឹងផ្តល់នូវសារធាត៊ចិញ្ចឹមដ្លសមស្បតាម 

តម្ូវការរបស់ដំណំ និងដីរបស់គាត់។ តាមការលាយជីោលគ្អាចប្ើអន៊បាតន្ 

ជីលាមកសត្វផលិតនៅកសិដ្ឋន្មានតំល្ោក ត្មាន 

ការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនការប្ើប្្ស់ និងភ្ជួរលប់ 

ចំនួន ៥ ៅ ១០ តន
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NPK តាមដ្លចង់ប្ើ។ នៅប្ទ្សដ្លអាចរកបាននូវប្ភ្ទជីសមាសមាន 

ប្ភ្ទខ៊សៗ គា្ន្ជាច្ើនកសិករជានិច្ចជាកាល ចូលចិត្តទិញជីាំងោះជំនួសជី 

ោលវិញ ដូចន្ះគាត់មិនតូ្វលាយបរិមាណច្ើនន្ជីខ៊សៗគា្នទ្្។ ជាទូៅកសិករ 

អាចទិញប្ភ្ទជីសមាសដ្លផ្តល់នូវត៊ល្យភាពជី N, P2O5, K2O ដ្លត្ូវៅ 

តាមការណ្នាំសម្្ប់ដី និងដំណំរបស់គាត់។ គ៊ណសម្បត្តិដទ្ទៀត ន្ជីគីមី 

គឺត្ូវបានគ្លក់ជាទម្ង់ស្ងួត ដូច្ន្ះាមានបរិមាណទឹកអប្បបរមា និងបរិមាណ 

អតិបរមាសារធាត៊ចិញ្ចឹម។ ដូចន្ះ ាអាចកាត់បន្ថយតម្ល្ដឹកជញ្ជូន និងចំនួន 

ការងារចូលរួមក្នុងការប្ើប្្ស់ជីគីមីបើប្ៀបធៀបៅនឹងជីលាមកសត្វ និងជី 

កំប៊៉ស្តិ៍។ ក្នងុទម្ង់ជាទូៅ មួយបាវមាន ៥០ គក្ ន្ជីសមាសដូចជា ជី ១៥ -១៥-

១៥ មានចំនួន N, P2O5, K2O ស្មើ ១០០០ គក្ (១ តន) ន្ជីលាមកសត្វដូច 

បងា្ហ្ញក្នុង តារាង១០.១។

ជីគីមីជាច្ើនមានសារធាត៊ចិញ្ចឹម NPK ចំនួន ១០-២០ដង ច្ើនជាងជី 

សរីរាង្គ ប៉៊ន្ត្ ជីសរីរាង្គមានបរិមាណសារធាត៊ចិញ្ចឹមទីពីរ និងមីក្ូធាត៊ដ្លជាធាត៊ 

សំខន់ផងដ្រ សម្្ប់ការលូតលាស់ដំណំធម្មតា ត្បរិមាណតិចតួចបំផ៊ត។

ពិសោធន៍ជាច្ើនបានធ្វើលើដីខ៊សគា្ន្ ដើម្បីកំណត់ថា តើសារធាត៊ចិញ្ចឹម 

ណមួយដ្លមានកម្ិតសម្្ប់ទិន្នផលដំឡូងមី និងថាតើបរិមាណប៉៊នា្ម្ន និង 

ត៊ល្យភាពសារធាត៊ចិញ្ចឹមដូចម្ត្ច ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល ឬរក្សាឲ្យទិន្នផលខ្ពស់។  

ព័ត៌មានន្ះ អាចជួយអ្នកស្្វជ្្វ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីធ្វើជាអន៊សាសន៍ក្នុង 

ប្ភ្ទជី
%

មា៉្សស្ងួត

គក្

N P K

លាមកគោ ១ តន ៣២ ៥,៩ ២,៦ ៥,៤

លាមកគោ ១ តន ៤០ ៨,២ ៥,៥ ៥,៥

លាមកគោ ១ តន ៥៧ ១៦,៦ ៧,៨ ៨,៨

លាមកជៀម ១ តន ៣៥ ១០,៥ ២,២ ៩,៤

កំប៉៊ស្តិ៍កាកសំណល់ទីក្៊ង ៧១ ៦,៩ ៣,៣ ៦,១

៥០ គក្ ជី ១៥-១៥-១៥ ១០០ ៧,៥ ៣,៣ ៦,២

តារាង១០.១. សមាសភាពសារធាត៊ចិញ្ចឹមជាមធ្យម ន្ជីលាមកសត្វ និងជីកំប៉៊ស្តិ៍ចំនួន ១តន 

ធៀបនឹងជីសមាសចំនួន ៥០ គក្ ន្ជី ១៥-១៥-១៥
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ការប្ើប្្ស់ជីដ៏ល្អបំផ៊ត ដ្លនឹងជួយកសិករប្ើប្្ស់កម្ិតជីាំងោះ ក្នុងគោល 

បំណងធ្វើឲ្យទិន្នផលខ្ពស់ និងតម្ល្ោក។

តើយើងត្ូវបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី ោយមិនមានទ៊ព្វលភាពជីជាតិដី 
ដូចម្ត្ច?

ការងារពិសោធន៍លើដំណំដំឡូងមីដ្លបានដំបន្តជាប់ៗគា្ន្ជាច្ើនឆ្ន្ំនៅលើ 

ដីដដ្ល ោយមិនប្ើប្្ស់បរិមាណជីលាមកសត្វគ្ប់គ្្ន់ ឬប្ភ្ទជីគីមីត្ឹមត្ូវ 

បានបងា្ហញ្ថា ទិន្នផលដំឡូងមីបានថយច៊ះោយសារការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹមដ្ល 

ជាលទ្ធផលន្ការយកច្ញនូវសារធាត៊ចិញ្ចឹមក្នុងព្លប្មូលផលមើម (ក្្ហ្វិក 

១០.១)។ សារធាត៊ចិញ្ចឹមអាចបាត់បង់តាមរយៈការហើរច្ញការច្្ះចូលក្នុងដី ឬ 

ហូរច្្ះ ដី ឬហូរច្ញោយសារភ្លៀង។

នៅលើប្ភ្ទដីជាច្ើន កម្ិតជី K ក្នុងដីបានធា្ល្ក់ច៊ះយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ និងព្ល 

ោះាក៏មានការឆ្លើយតបយ៉្ងខ្ល្ំងលើការប្ើប្្ស់ជី K។ ការងារន្ះ បានបងា្ហ្ញយ៉្ង 

ច្បាស់ក្នុងការពិសោធន៍ជី NPK រយៈព្លវ្ងជាច្ើនកន្ល្ងដ្លបានអន៊វត្តាំងនៅ 

អាម្រិកឡាទីន និងអាស៊ី។ ឧាហរណ៍ល្អៗបានបងា្ហ្ញក្នុង តារាង១០.២។

ទិន្នន័យក្នុង តារាង១០.២ បានបងា្ហ្ញច្បាស់ថា ក្្យការដំដ៊ះដំឡូងមីជាប់ៗ 

គា្ន្រយៈព្ល ២១ឆ្ន្ំ ទិន្នផលដំឡូង គឺាបបំផ៊តនៅព្លមិនប្ើប្្ស់ជី ត្នៅត្ាប 

ោះបីជាមានការប្ើជី N និង P ក៏ោយ។

= Sattahip
= Huaipong
=Korat

1955 1960 1965 1970    1975      1980        1985      1990

ឆ្ន្ំដំដ៊ះដំណំ

ទិន
្នផល

ម
ើមដ

ំឡ
ូងម

ី (
ត/

ហ
ត)

30

25

15

5

20

10

0

ក្្ហ្វកិ១០.១. ការថយច៊ះទិន្នផលដំឡូងមីស្ស់ោយសារ 

ការដំដ៊ះមិនប្ើជីនៅលើប្ភ្ទដី ៣ផ្ស្ងៗ 

គា្ន្នៅប្ទ្សថ្
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តារាង១០.២. ប្សិទ្ធភាព ន្ការប្ើជីប្ចាំឆ្ន្ំន្កម្ិតជី NPK ផ្ស្ងៗគា្ន្លើ 

ទិន្នផលមើមន្ពូជពីរ និងប្្ក់ចំណូលដ៊ល និងប្្ក់ចំណូលស៊ទ្ធក្នុង ១ ហត ដ្ល 

ទទួលឆ្ន្ទីំ២៣ ន្ការដំដ៊ះដំឡូងមីបន្តបនា្ទប់្គា្នន្ៅមជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វកសិកម្ម 

ហ៊ង ឡុក ខ្ត្តដ៊ងណយ វៀតណមខងត្បូង ឆ្ន្ំ២០១០/១១

ោះបីនៅកន្ល្ងោះ ជាដីកំណើត ដ្លមានជីជាតិល្អបង្គួរ និងមិនមាន 

ការឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើជីក្នុងរយៈព្ល ៣ឆ្ន្ំដំបូងន្ការដំដ៊ះដំណំ ប៉៊ន្ត្ នា

ឆ្ន្ំបន្តបនា្ទ្ប់ការឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើជី K កើនឡើងពី ១ ឆ្ន្ំ ៅ ១ឆ្ន្ំ បនា្ទ្ប់មក 

ទៀតក៏មានការឆ្លើយតបៅនឹងការប្ើជី N រួចហើយជី P។ សមាសភាពម្ៅន្មើម 

ក៏កើនជាមួយ នឹងការប្ើជីសារធាត៊ចិញ្ចមឹនីមួយៗ ប៊៉ន្ត ្ាកើនឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គល់្ 

ជាមួយការប្ើជី K។

លទ្ធផលក្នុង តារាង១០.២ បានបងា្ហ្ញច្បាស់ថា ការប្ើជីតាមចំនួនត្ឹមត្ូវ  

និងត៊ល្យភាពសមស្បន្ NPK គឺទទួលបានលក្ខណៈស្ដ្ឋកិច្ចល្អប្សើរ។ តម្ល្ជី 

បានកើនឡើង ហើយចំនួនសារធាត៊ចិញ្ចឹមនីមួយៗក៏កើនឡើងត្តាមការទូាត់ៅ 

ឃើញថា ទិន្នផលដំណំកើនឡើង និងទទួលបានប្្ក់ចំណូលដ៊លច្ើន។ ក្នុងខណៈ 

ោះ ប្្ក់ចំណូលស៊ទ្ធ គឺទទួលបាន ១១ លានដ៊ង ោយមិនប្ើជី NPK និងការ 

ប្ើត្ជី NP ាបោយគា្ម្នប្ើជី K ទ្ គឺទទួលបានប្មាណជា ៣៤ លានដ៊ង 

( ៧០០ ដ៊លា្លរ្/១ហត) ជាមួយការប្ើជី N: ៨០ គក្ P2O5 : ៤០ គក្ និង K2O : ៨០ 

គក្/១ហត។ ការប្ើជីក្នុងកម្ិតខ្ពស់មិនបង្កើនប្្ក់ចំណូលទ្។ លទ្ធផលស្ដៀង 

គា្ន្ដ្លទទួលបានពីពិសោធន៍ ជី NPK  រយៈព្លវ្ងជាច្ើនកន្ល្ង ដ្លបានធ្វើ 

នៅអាម្រិកឡាទីន។

តើយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលដូចគា្នដ្្រ ឬទ្ចំោះការប្ើជីលាមក 
សត្វ ឬកំប៉៊ស្តិ៍ត្មួយម៊ខប៉៊ណោ្ណ្ះ?

ចំលើយថា មិនដូចគា្ន្ទ្។ ការស្្វជ្្វនៅវៀតណមខងជើងបានបងា្ហ្ញ 

ថា ការប្ើជីលាមកជ្ូកកម្ិត ១៥ ត/ហត កើនទិន្នផលដំឡូងពី ៣ ៅ ១៣ ត/ហត 

ព្លប្ើជី NPK កមិ្ត ៨០ គក្/ហត កើនទិន្នផលដល់ ១៦ ត/ហត។ ដូចន្ះ ការប្ើ 

ជីាំងពីរប្ភ្ទ គឺជីគីមី និងជីលាមកសត្វកម្ិតាប ( ៥ ត/ហត) កើនទិន្នផល 

រហូតដល់ ១៨ ត/ហត ន្ះបងា្ហ្ញឲ្យឃើញថា ការប្ើជីរួមបញ្ចូលគា្ន្ន្ជីគីមីបូក 

ជីលាមកសត្វ គឺមានប្សិទ្ធភាពបំផ៊ត ក្នុងការបង្កើនទិន្នផល និងផ្តល់ប្្ក់ចំណូល 

ក្្យពីការដំដ៊ះដំឡូងមីបន្តបនា្ទប់្គា្នរ្យៈព្ល ១៧ ឆ្ន្ំ 

ការដ៊ះលូតលាស់ និងទិន្នផលមានការថយច៊ះគួរ ឲ្យកត់

សមា្គ្ល់ោយសារកង្វះជីបូ៉តាស្ស (ខងម៊ខ)

នៅព្លដំដ៊ះដំណំឆ្ន្ទីំ១៩ ទិន្នផលដំឡូងមិនប្ើ ជីបូ៉តាស្ស 

គឺបានត្ឹម ត្ ២៦% ន្ទិន្នផលដ្លទទួល បានពីការប្ើជី 

NPK
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បច្ច័យ១)
ទិន្នផលមធ្យម

(ត/ហត)

% 

ម្ៅជាមធ្យម

ប្្ក់ចំណូល

ដ៊ល (ដ៊ង)២)
តម្ល្ជ៣ី)

តម្ល្ផលិត

សរ៊ប

ប្្ក់ចំណូល

ស៊ទ្ធ

គិតជាពាន់ដ៊ង២) ក្នុង ១ ហត

១.N០P០K០ ១១,២ ២២ ១៧ ១៦៧ ០ ៥ ៧០០ ១១ ៤៦៧

២. N០P៤០K៨០
២១,០ ២៦ ៣២ ០៩៩ ១ ៦៧១ ៧ ៦៧១ ២៤ ៤២៨

៣. N៤០P៤០K៨០ ២៤,៧ ២៦ ៣៧ ៨៥២ ២ ២១៩ ៨ ២១៩ ២៩ ៦៣៣

៤. N៨០P៤០K៨០
២៨,១ ២៥ ៤២ ៩៦២ ២ ៧៦៧ ៨ ៧៦៧ ៣៤ ១៩៥

៥. N១៦០P៤០K៨០ ២៦,៩ ២៥ ៤១ ១៥៧ ៣ ៨៦៣ ៩ ៨៦៣ ៣១ ២៩៤

៦. N៨០P០K៨០
២១,៤ ២៦ ៣២ ៧១១ ២ ២០២ ៨ ២០២ ២៤ ៥០៩

៧. N៨០P២០K៨០ ២៣,៤ ២៦ ៣៥ ៧៧១ ២ ៤៨៥ ៨ ៤៨៥ ២៧ ២៨៦

៨. N៨០P៨០K៨០
២៦,៨ ២៥ ៤១ ០៦៥ ៣ ៣៣២ ៩ ៣៣២ ៣១ ៧៣៣

៩. N៨០P៤០K០ ៨,៨ ២២ ១៣ ៤៦៤ ១ ៦៦០ ៧ ៦៦០ ៥ ៨០៤

១០. N៨០P៤០K៤០
២៣,៩ ២៤ ៣៦ ៦២៨ ២ ២១៤ ៨ ២១៤ ២៨ ៤១៤

១១. N៨០P៤០K១៦០ ២៦,៦ ២៧ ៤០ ៦២២ ៣ ៨៧៤ ៩ ៨៧៤ ៣០ ៧៤៨

១២. N១៦០P៨០K១៦០
២៩,២ ២៨ ៤៤ ៦៤៥ ៥ ៥៣៤ ១១ ៥៣៤ ៣៣ ១១១

តារាង១០.២. ប្សិទ្ធភាព ន្ការប្ើជីប្ចាំឆ្ន្ំន្កម្ិតជី NPK ផ្ស្ងៗគា្ន្លើទិន្នផលមើមន្ពូជពីរ និងប្្ក់ចំណូលដ៊ល និងប្្ក់ចំណូលស៊ទ្ធក្នុង 

១ ហត ដ្លទទួលឆ្ន្ំទី២៣ ន្ការដំដ៊ះដំឡូងមី បន្តបនា្ទ្ប់គា្ន្នៅមជ្ឍមណ្ឌលស្្វជ្្វកសិកម្ម ហ៊ង ឡុក ខ្ត្តដ៊ងណយ វៀតណម 

ខងត្បូងឆ្ន្ំ ២០១០/១១

១)កម្ិតជីគិតជា គក្/ហត ន្ធាត៊ N, P2O5 , K2O ប្ើជាប្ភ្ទជីអ៊៊យរ៉្ ស៊៊បព្ផូសា្វ្តោល និងប៉ូតាស្យូមក្ល័ររួ

២)១ ដ៊លា្ល្រ ស្មើនិង ២០ ០០០ដ៊ង (ល៊យវៀតណម)
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ខ្ពស់បំផ៊ត(តារាង១០.៣)។ ក្នុងករណីន្ះជីគីមីផ្តល់សារធាត៊ NPK ជាច្ើន ក្នុង 

ខណះ ដ្លជីលាមកសត្វបានផ្តល់ចំនួនតិចតួច នូវសារធាត៊ចិញ្ចមឹទី២ និងមីកូ្ធាត៊ 

និងផ្តល់សារធាត៊សរីរាង្គ ដ្លអាចបានបង្កើនទិន្នផលនឹងធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវ 

រចនាសម្ព័ន្ធដី។

លទ្ធផលស្ដៀងគា្ន្ បានទទួលពីប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី ក្នុងប្ព័ន្ធដំណំ 

ឆ្ល្ស់ដំឡូងមី និងោត។ ក្នុងករណីន្ះ ការប្ើផ្សំបញ្ចូលគា្ន្រាងជី N ចំនួន ១៣៥ 

គក្/ហត និងជីកំប៉៊ស្តិ៍ចំនួន ៥ ត/ហត បានបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី ពី ១១ ត/ហត 

(មិនប្ើជី) ៅ ៣៩ ត/ហត និងទទួលបានប្្ក់ចំណូលខ្ពស់បំផ៊ត។ ការប្ើប្្ស់ 

ជីកំប៉៊ស្តិ៍ចំនួន ១០ ត/ហត ោយមិនប្ើជីគីមីកើនទិន្នផលត្ឹមត្ ២៣ ត/ហត 

ត្ប៉៊ណោ្ណ្ះ។

បច្ច័យ១)

ទិន្នផល

មធ្យម

(ត/ហត)

ប្្ក់ចំណូល

ដ៊ល
តម្ល្ជី ថ្ល្ផលិត

ប្្ក់ចំណូល

ស៊ទ្ធ

គិតជាពាន់ដ៊ង២) ក្នុង ១ហត

កស្សិណ (មិនដក់ជី) ៣,៣ ១ ៦២៥ ០ ២ ៨០០ ១ ១៧៥

ជីលាមកសត្វ ៥ ត/ហត ៧,៨ ៣ ៨៩៥ ៥០០ ៣ ៣០០ ៥៩៥

ជីលាមកសត្វ ១០ ត/ហត ១០,០ ៥ ០១០ ១ ០០០ ៣ ៨០០ ១ ២១០

ជីលាមកសត្វ ១៥ ត/ហត ១៣,១ ៦ ៥៥៥ ១ ៥០០ ៤ ៣០០ ២ ២៥៥

N80: K80 ១៥,៥ ៧ ៧៣៥ ៦៨០ ៣ ៥៨០ ៤ ១៥៥

N80: K80+ជីលាមកសត្វ ៥ ត/ហត ១៨,០ ៨ ៩៩០ ១ ១៨០ ៤ ០៨០ ៤ ៩១០

N80: K80+ជីលាមកសត្វ ១០ ត/ហត ១៨,៧ ៩ ៣៥០ ១ ៦៨០ ៤ ៥៨០ ៤ ៧៧០

N80: K80+ជីលាមកសត្វ ១៥ ត/ហត ១៨,៥ ៩ ២៥០ ២ ១៨០ ៥ ០៨០ ៤ ១៧០

តារាង១០.៣. ប្សិទ្ធភាព ន្ការប្ើប្្ស់ជីលាមកជ្ូក និងជីគីមីលើទិន្នផលដំឡូងមី និងប្្ក់កម្្ស្ដ្ឋកិច្ច នសាកលវិទ្យាល័យ ត្ នូយ្៉ន វៀតណម 

ខងជើង ក្នុងឆ្ន្ំ២០០១

១)លាមកសត្វ (លាមកជ្ូក) លាមកសត្វបូកកមា្ល្ំងពលកម្ម=១០០ ០០០ដ៊ង (៦ ដ៊លា្ល្រ) ក្នុង ១ តន

២)១ដ៊លា្ល្រ=១៦ ០០០ដ៊ង ក្នុងឆ្ន្ំ២០០១

នៅព្លដំដ៊ះដំណំឆ្ន្ំទី១១ ការលូតលាស់ដំណំោយមិនប្ើ 

NPK (ខងម៊ខ) មានការថយច៊ះគួរឲ្យកត់សមា្គល់្ បើប្ៀបធៀប 

ជាមួយនឹងដំណំដ្លប្ើជីបានល្អ (ខងក្្យ) នៅ CATAS 
Hainan ប្ទ្សចិន
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ជាការប្សើរកសិករគួរប្ើជីសរីរាង្គលាយជាមួយជីគីមីដ្លមានត៊ល្យភាព 

គ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីថ្រក្សាជីជាតិដីរបស់គាត់។ បើសិនជាជីលាមកសត្វមិនអាចរកបាន 

កសិករអាចធ្វើឲ្យប្សើរឡើងទិន្នផលគាត់តាមរយៈការភ្ជួរត្ឡប់កាកសំណល់ 

ដំឡូងមី ឬស្ម្ និងដំណំចោ្ល្ះជួរចូលក្នុងដី ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សារធាត៊សរីរាង្គបន្ថ្ម 

និងសារធាត៊ចិញ្ចឹមទី២ ឬមីក្ូធាត៊។ បើកសិករប្ើជីគីមីដល់ដំណំចោ្លះ្ជួរ ឬ 

ដំណំដទ្ទៀត ដ្លដំម៊នដំណំដំឡូងមីក្នងុប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំណំបង្វលិ ដំឡូងមីអាច 

យកផលបានកាកសំណល់ជីដ្លសល់ក្នុងដីពីដំណំាំងអស់ោះ។

ដើម្បីបង្កើនបានាំងទិន្នផល និងប្្ក់ចំណូលតាមរយៈធ្វើឲ្យប្សើរឡើង

នូវជីជាតិដីត្ូវណ្នាំដូចខងក្្ម៖

 y កំណត់សារធាត៊ចិញ្ចឹមដ្លប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលដ្លអាចធ្វើបានតាមរយៈ

ការពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់រោគសញ្ញ្កង្វះសារធាត៊ចិញ្ចឹមតាមការយកសំណក 

រ៊ក្ខជាតិៅធ្វើវិភាគ ឬការធ្វើពិសោធន៍នៅចមា្ក្រដូចបានបងា្ហ្ញក្នុង ជំពូក៧។

 y ប្សិនព័ត៌មានន្ះមិនអាចរកបាន អន៊សាសន៍ទូៅន្ការប្ើជី N : ៨០- ១០០ 

គក្/ហត P2O5 : ៤០-៥០ គក្/ហត ជ ីK2O : ១០០-១២០ គក្/ហត ជា 

ប្ភ្ទជីោលដូចជា ជីអ៊៊យរ៉្ ឬជីទ្ីពស៊៊បព្ផូសា្វ្តប៉ូតាស្យូមក្ល័រួ។

 y បើសិនជីសមា៉្សអាចរកបានសូមប្ើជី ១៥-១៥-១៥, ១៦-១៦-១៦ ចំនួន ៦០០ 

គក្/ហត ឬប្ើជី ១៥-៧ -១៨ ចំនួន ៦០០ គក្/ហត ជាការប្សើរ។

 y បើសិនជាដំណំដំឡូងតូ្វឆ្លស់្ជាមួយដំណំធញ្ញជាតិដូចជា ោត សូ្វ តូ្វប្ើ 

ជីដូចបានណ្នាំខងលើ និងប្ើជីអាសូត និងផូសា្វ្តកម្ិតខ្ពស់ចំោះដំណំ 

ធញ្ញជាតិ។ បើសិនជាឆ្ល្ស់ជាមួយពពួកសណ្ត្កដូចជា សណ្ត្កសៀង 

សណ្ត្កដី ឬសណ្ត្កអង្គុយ ត្ូវប្ើជីផូសា្វ្តដល់ដំណំាំងោះ។

 y បើសិនជាដំណំដំឡូងមីត្ូវបានគ្ដំលើដីដ្លៗជាច្ើនឆ្ន្ំបរិមាណ ជី P 

ត្ូវបន្ថយ ហើយបង្កើនជី K ដូចជា ២០ គក/ហត ន្ P2O5 និង ១២០ គក្/

ហត ន្ K2O ឬ ៥០០ គក្/ហត ន្ជី ១៤-៤-២៤។

 y បើសិនជាមានត្ូវប្ើជាគីមីលាយជាមួយជាធម្មជាតិចំនួន ៤-៥ ត/ហត។
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 y ជីលាមកសត្វ និងជីកំប៉៊ស្តិ៍ត្ូវបាចៅលើដី រួចភ្ជួរលប់ម៊នព្លដំព្លោះ 

ជីគីមីត្ូវដក់នៅក្នុងរណៅ្ត្ ឬចង្អូរខ្លីនៅជិតកង់ដំឡូង ឬជិតដើមខ្ចីៗ រួចលប់ដី 

ត្ូវដក់ជីនៅព្លដំ ឬប្មាណ ១ខ្ ក្្យព្លដំ។

 y បើសិនជាព៊ំមានបញ្ហ្ចំោះសមាភាពចង្្ និងជំងឺទ្ កាកសំណល់ដំណំ 

ឬស្មច្ង្្  អាចភ្ជរួលប់ចូលៅក្នងុដីម៊នព្លដំ ឬទ៊កលើដីចមា្ករ្ធ្វើជាដំណំ 

គម្ប ដើម្បីបង្កើនជីជាតិដី និងកាត់បន្ថយការហូរច្្ះ។ ាមានប្សិទ្ធភាព 

ដូចគា្ន្ជាមួយការប្ើជីធម្មជាតិដ្រ។
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នៅតំបន់ជាច្ើនន្ពិភពលោក ការដំដ៊ះដំណំព៊ំប្ើជីគីមីទ្ ោយសារាមិន 

មានលក់នៅទីផ្សារ ឬមួយគ្គិតថា ាមានតម្ល្ខ្ពស់។ ក្នុងករណីន្ះ កសិករជាធម្មតារក្សា 

ជីជាតិដី តាមមធ្យាបាយជីវសាស្្តផ្ស្ងៗ រួមមាន កសិកម្មពន្ចរ កសិ-រ៊ក្ខកម្ម ដំណំ 

បង្វិល ជីស្ស់ ដំណំគម្បដី ការគ្បដី ការដំចោ្ល្ះន្ជួរដើមឈើ ដំណំឆ្ល្ស់ ការ 

ដក់ជីលាមកសត្វ និងជីកំប៉៊ស្តិ៍។ ជាទូៅ វិធីសាស្្តាំងន្ះសមស្បសម្្ប់នៅ 

តំបន់ ដ្លសម្បូរកមា្ល្ំងពលកម្ម ហើយមានតម្ល្ោក និងនៅកន្ល្ងដ្លគា្ម្នជីគីមីលក់ 

ឬជីមានតម្ល្ខ្ពស់។ វិធីសាស្្តាំងន្ះ ក៏គ្អន៊វត្តបន្ថ្ម ៅលើការប្ើជីគីមី ដើម្បីបង្កើន 

សមាសធាត៊សរីរាង្គន្ដី ក្លម្អទម្ង់ដី មា៉្ស់មាឌ សមត្ថភាពរក្សាទឹក និងជីន្ដី។

កសិកម្មពន្ចរ
នៅតំបន់ជាច្ើនន្តំបន់ត្ូពិក កសិករបានព្យាយមរក្សាជីជាតិដីតាមរយៈ ធ្វើ 

កសិកម្មពន្ចរ។ បនា្ទ្ប់ពីធ្វើការដំដ៊ះដំណំអស់រយៈព្លជាច្ើនឆ្ន្ំរួចមក កសិករ 

បានទ៊កដីោះឲ្យនៅទំន្រ កា្លយ្ជាព្្របោះ រយៈព្ល ១០-២០ឆ្ន្ ំដើម្បីឲ្យដីបានសម្្ក 

និងបំព្ញ នូវជីជាតិឡើងវិញ។ ោះបីជាយ៉្ងណោយសារកំណើនប្ជាជនកាន់ 

ត្ច្ើន រយៈព្លទ៊កដីឲ្យនៅទំន្រកាន់ត្ខ្លីៅៗ  រីឯវដ្ដ និងអាំងតង់ស៊ីត្ន្ការដំដ៊ះ 

ដំណំកាន់ត្កើនៅៗ។

ការពិសោធន៍ដ្លបានធ្វើនៅលើដីសឹករិចរិល និងខ្សត់ជីជាតិនៅភាគខងត្បូង 

ប្ទ្សកូឡុំប៊ី បានបងា្ហ្ញថា បើោះបីទ៊កដីឲ្យទំន្ររយៈព្លវ្ងក៏ោយ ក៏ជីជាតិដី

មិនអាចល្អប្សើរដូចដើមវិញទ្ ហើយទិន្នផលដំឡូងមីនៅត្ាបជាង ៨-១០ ត/ហត 

ដដ្ល។ ផ្ទុយៅវិញ ការប្ើជី NPK បានធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីកើនឡើង ២-៣ដង 

គឺទិន្នផលទទួលបានខ្ពស់ជាង ២៤ ត/ហត នៅឆ្ន្ំទី៣។ ក្នុងសា្ថ្នភាពប្បន្ះ កសិករ 

អាចបង្កើនប្្ក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ ប្សិនបើគាត់បន្តការដំដ៊ះដំឡូងមី ជាអចិន្្្តយ៍ 

និងប្ើជីគីមី នៅលើដីជម្្លខ្ល្ំង និងដីសឹករិចរិល។

នៅព្លប្ព័ន្ធកសិកម្មពន្ចរ ត្ូវបានអន៊វត្តនៅតំបន់មានជម្្លខ្ល្ំងដូចជា 

នៅប្ទ្សឡាវ និងផ្ន្កខ្លះ ន្ប្ទ្សវៀតណមខងជើង បនា្ទ្ប់ពីដ៊តព្្នៅរដូវប្្ំង 

ផ្ះ ជាច្ើនបានហូរតាមទឹកភ្លៀងដើមរដូវវស្សា ម៊នព្លដំដ៊ះដំណំ ជាហ្ត៊ធ្វើឲ្យដី 

ជំពូក១១

មធ្យាបាយជីវសស្្ត ដើម្បីបង្កើនទិន្នផល និងក្លម្អជីាតិដី
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កាន់ត្បាត់បង់ជីជាតិ និងភាពសឹករិចរិលន្ដីកាន់ត្កើនឡើង និងទិន្នផលដំណំ 

កាន់ត្ធា្ល្ក់ច៊ះ។

ដំណំចោ្ល្ះជួរដើមឈើ
ប្ព័ន្ធន្ះ គឺជាប្ភ្ទមួយន្កសិ-រ៊ក្ខកម្ម គឺដំណំ និងដើមឈើត្ូវបានដំ

ដ៊ះជាមួយគា្នន្ៅលើដីចមា្ករ្ត្មួយ ក្នងុគោលបំណង ដើម្បីជួយបង្កើនជីជាតិដីសម្្ប់ 

ដំណំ ហើយក្នុងករណីខ្លះ ាក៏ជួយកាត់បន្ថយការហូរច្្ះផងដ្រ។ ដំណំត្ូវបាន  

ដំនៅក្នុងចោ្ល្ះជួរន្ដើមឈើ ឬរ៊ក្ខជាតិឡ្គ៊យមីណឺ ដ្លមានការលូតលាស់ 

លឿន។ ចោ្ល្ះជួរន្ដើមឈើ ជាទូៅប្ហ្ល ៤-៥ ម ដើម្បីឲ្យរ៊ក្ខជាតិាំងន្ះគ្ប 

ដណ្តប់តិចជាង ២០% ន្ផ្ទ្ដីដំដ៊ះ។ ដើមឈើាំងន្ះ យ៉្ងោចណស់ត្ូវកាត់ 

ដើម និងម្កក្នុងមួយឆ្ន្ំម្តង ោយទ៊កកំពស់ត្ឹមត្ ៥០ ស.ម ពីដី ហើយម្ក និង 

ស្លកឹតូ្វភ្ជរួល៊បៅក្នងុដីម៊នព្លដំដ៊ះដំណំ ឬអាចធ្វើជាគម្បលើន្ផ្ទដី្សម្្ប់ 

ជាជីការពារស្ម្ និងការហូរច្្ះន្ដី។ អត្ថប្ោជន៍ ន្រ៊ក្ខជាតិឡ្គ៊យមីណឺន្ះ 

គឺាអាចចាប់យកអាសូត (N) ជាច្ើន ហើយដើមម្ក និងស្លឹករបស់ានឹងកា្ល្យ 

ជាជីសម្បូរោយ N នៅព្លរលួយព៊កផ៊យ។ ម៉្យាងទៀត ដើមឈើបានចាក់ឬស 

ជ្្ៅក្នងុដី  ដ្លអាចឲ្យាអាចសូ្បយកជីពីដីស្ាប់ក្្ម និងបានបង្វិលជីាំង 

ន្ះៅស្ាប់លើតាមរយៈម្ក និងស្លឹកដ្លរលួយ។  យ៉្ងណមិញ ោយសារ 

ាមានឬសជ្្  ទើបាមានការប្កួតប្ជ្ងតិចជាមួយដំណំ ក្នងុការសូ្បយកជីជាតិ 

ដី និងទឹក។

ផ្អ្កលើលទ្ធផលន្ការពិសោធន៍លើប្ព័ន្ធដំដ៊ះខងលើជាច្ើនឆ្ន្ំ គ្អាច 

ធ្វើការសង្ខ្បដូចខងក្្ម៖

 y លទ្ធផលល្អជាងគ្បំផ៊ត ទទួលបាននៅព្លប្ើរ៊ក្ខជាតិឡ្គ៊យមីណឺ ឬពូជឈើ 

ដូចជា Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium និង Flemingia 
macrophylla។

 y ដើមឈើត្ូវបានដំោយប្ើចោ្ល្ះជួរប្ហ្លពី ៤-៦ ម ហើយដំឡូងមីនឹង 

ត្ូវដំជាច្ើនជួរនៅចោ្ល្ះជួរ ន្ដើមឈើ។

 y ដើមឈើត្ូវកាត់ោយទ៊កកម្ពស់ត្ឹមត្ ៥០ ស.ម ពីផ្ទ្ដី ហើយត្ូវធ្វើការកាត់ 

យ៉្ងោចណស់មួយដងក្នុងមួយឆ្ន្ំ។ កាកសំណល់ដើម និងស្លឹកដ្លកាត់ 

ត្ូវភ្ជួរល៊បក្នុងដីម៊នព្លដំដំឡូងមី ឬពង្្យលើផ្ទ្ដី សម្្ប់ជាគម្បដី។

 y ទិន្នផលដំឡូងមីអាច ឬមិនអាចកើនឡើងនៅប៉៊នា្ម្នឆ្ន្ំដំបូង ោយសារដើមឈើ 

កសិកម្មពន្ចរ នៅប្ទ្សឡាវ

ការដំដ៊ះដំឡូងមីនៅចោ្ល្ះជួរន្ដើមឈើពួកឡ្គ៊យមីណឺ 

បានបងា្ហ្ញពីការកើនឡើងនូវទិន្នផលដំឡូងមី និងបង្កើន 

ជីជាតិដី
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ត្ូវការព្លវ្លាយូរ ដើម្បីលូតលាស់។ ប៉៊ន្ត្ បនា្ទ្ប់ពីន្ះ ទិន្នផលនឹងកើនឡើង  

ការបាត់បង់ដីោយការហូរច្្ះនឹងកាត់បន្ថយ ហើយជីជាតិដី និងមានភាព 

ប្សើរឡើងគួរឲ្យកត់សមា្គ្ល់។

 y ការគ្បដី ឬភ្ជួរល៊បៅក្នុងដីនូវកាកសំណល់ដើម ម្ក និងស្លឹកឈើនឹងជួយ 

បង្កើនសមាសធាត៊សរីរាង្គនៅក្នុងដី និងជួយធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវលក្ខណៈរូប និង 

គីមី របស់ដី។

 y ពូជដើមឈើាំងបីប្ភ្ទខងលើមានអាយ៊កាលច្ើនឆ្ន្ ំប៊៉ន្ត ្ពពួកឡ្គ៊យមីណឺ 

និង Tephrosia candida ត្ូវត្ដំឡើងវិញរៀងរាល់ ៣-៤ឆ្ន្ំម្តង។

ដំណំគម្ប
ដំណំគម្បជាធម្មតា គឺជារ៊ក្ខជាតិចំណីសត្វពពួកសណ្តក្អាយ៊កាលវ្ងដ្ល 

គ្ដំ ដើម្បីចាប់យកអាសូត ហើយបានកា្ល្យជាជីសម្្ប់ដី។ ម៉្យាងទៀត ដំណំគម្ប 

អាចជួយការពារការហូរសឹករិចរិលន្ដីនៅតំបន់ដីជម្្ល។ ដំណំដំឡូងមីត្ូវបានដំ 

នៅតាមរណៅ្ត្តូចៗ ឬតាមចង្អូរតូចៗដ្លជាកន្ល្ងដំណំគម្បតូ្វបានគ្ភ្ជរួល៊ប ឬ 

តូ្វបានសមា្លប់្ោយប្ើថា្ន្សំមា្លប់្ស្ម។្ ពិសោធន៍អំពីដំណំគម្បជាច្ើន ដ្លបាន 

ធ្វើនៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី និងប្ទ្សថ្ បានបងា្ហ្ញថា ដំឡូងមី គឺជាដំណំដ្លមាន 

សមត្ថភាពប្កួតប្ជ្ងជីខ្សាយ។ ដូច្ន្ះហើយ ទើបទិន្នផលរបស់ាមានការធា្ល្ក់ច៊ះ 

គួរឲ្យកត់សមា្គល់្ បើសិនជា ាតូ្វប្កួតប្ជ្ងជាមួយដំណំគម្បដ្លមាន ឬជ្្។ 

ការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ំង ជាធម្មតាកើតឡើងនៅកំឡុងព្ល ដ្លដំឡូងមីស្ថិតនៅក្នុង 

ដំណកក់ាលដ៊ះពន្លក ជាពិស្សនៅព្លដ្លមានភាពរាំងស្ងួត។ ដូច្ន្ះហើយ ការ 

ដំដ៊ះដំណំគម្បពពួកសណ្ត្កមួយចំនួនធំ មិនត្ូវបានគ្អន៊វត្តទ្ ោយសារាធ្វើ 

ឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីធា្ល្ក់ច៊ះ ហើយាត្ូវការកមា្ល្ំងពលកម្មច្ើន។

ជីស្ស់
ជីស្ស់ គឺសំដៅលើការអន៊វត្តន៍ នូវការដំដ៊ះដំណំពពួកសណ្ត្កយកគ្្ប់ 

ឬធ្វើចំណីសត្វនៅលើដីក្នុងរយៈព្ល ៤-៥ខ្ ម៊នព្លធ្វើការដំដ៊ះដំណំចម្បង។ 

ជាទូៅ ដំណំជីស្ស់ត្ូវកាត់ នៅអាយ៊ ២-៣ខ្ បនា្ទ្ប់មក ត្ូវភ្ជួរលប់ ឬគ្បលើផ្ទ្ដី 

ម៊នព្លដំដ៊ះដំណំចម្បង។ វិធីសាស្្តន្ះ បានជួយក្លម្អជីជាតិដី ជាពិស្សធាត៊ 

N ដ្លត្ូវបានចាប់យកោយដំណំជីស្ស់ន្ះ។ ដំណំជីស្ស់អាចដំឆ្ល្ស់ 

ជាមួយដំណំចម្បង ហើយបនា្ទ្ប់មកកាប់គ្ប់ដីនៅព្ល ាមានអាយ៊ ២-៣ខ្ ឬម៉្យាង 

ទៀត គ្អាចដំាជាជួរឆ្ល្ស់គា្ន្ ជាមួយដំណំចម្បងក៏បាន។
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ប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ជាច្ើន ត្ូវបានគ្ដំសាកល្បងអំពីប្សិទ្ធភាពរបស់ 

ាជាមួយដំណំដំឡូងមី។ នៅលើដីអាស៊ីតខ្ល្ំង នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី រ៊ក្ខជាតិស្ស់ 

ត្ូវបានភ្ជួរល៊បម៊នព្លដំដំឡូងមី។ ពិសោធន៍ន្ះ បានបងា្ហ្ញថា ទិន្នផលដំឡូងមី 

ភាគច្ើនមានការកើនឡើងោយសារការប្ើជីគីមី ប៊៉ន្ត្ ការភ្ជួរល៊បជីស្ស់ក៏ជួយ 

បង្កើនទិន្នផលផងដ្រ ជាពិស្សនៅព្លដ្លគ្មិនប្ើជីគីមី។ សណ្ត្កដី ជាដំណំ

ជីស្ស់ដ៏មានប្សិទ្ធភាពមួយក្នុង ចំណោមរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ដ៏ទ្ទៀត ប៉៊ន្ត្ ប្ភ្ទ 

រ៊ក្ខជាតិដូចជា Zornia latifolia, Pueraria phaseoloides និង Centrosema 
pubescens ក៏មានប្សិទ្ធភាពខ្ល្ំងដ្រ ជាពិស្សនៅព្លគ្ប្ើជាមួយជីគីមី។

ពិសោធន៍មួយចំនួនទៀតដ្លបានធ្វើនៅលើដីខ្សាច់ខ្សត់ជីជាតិខ្ល្ំងនៅតាម 

តំបន់ឆ្ន្រខងជើង ន្ប្ទ្សកូឡុំបី៊ បានបងា្ហ្ញថា ក្នុងចំណោមរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ាំង 

អស់មានត្រ៊ក្ខជាតិ Canavalia ensiformis និងស្មធ្ម្មជាតិទ្ ដ្លប្ើជាជីគ្ប 

នៅលើដីមានប្សិទ្ធភាពខ្ល្ំងជាងគ្ ចំណ្ករ៊ក្ខជាតិ Crotalaria juncea មាន 

ប្សិទ្ធភាពតិចជាងគ្។

នៅប្ទ្សឥណ្ឌ្ កម្ិតជីណ្នាំសម្្ប់ដំឡូងមី គឺ N:P2O5:K2O កម្ិត 

១០០:៥០:១០០ គក្/ហត រួមជាមួយជីលាមកសត្វ ១២,៥ ត/ហត ោយសារជីលាមក 

សត្វមានតម្ល្ខ្ពស់ ហើយពិបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងដក់ៅក្នុងដី ទើបពិសោធន៍ 

រយៈព្លវ្ងមួយត្ូវបានធ្វើឡើងពីឆ្ន្ំ១៩៩០ ដល់ ២០០៤ ដើម្បីសិក្សាថាតើការប្ើ 

ប្្ស់ សណ្ត្កអង្គុយជាជីស្ស់អាចកាត់បន្ថយតម្ូវការបរិមាណជីលាមកសត្វ ឬ 

ជីគីមីដ្រ ឬទ្? ពិសោធន៍ន្ះ បានចាប់ផ្តើមោយដំសណ្ត្កអង្គុយក្នុងកំឡុងព្ល 

ម៊នភ្លៀងធា្ល្ក់ក្នុងខ្ក៊ម្ភៈ ហើយបនា្ទ្ប់ពីប្មូលផលផ្ល្សណ្ត្ក នៅខៀវខ្ចីសម្្ប់ជា 

បន្ល្ ដើម និងស្លកឹ (ជីវម្៉ាស) ាំងអស់ត្ូវបានភ្ជួរលប់ៅក្នុងដីម៊នព្លដំដំឡូងមី

ន្ខ្ឧសភា។ ការភ្ជួរលប់កាកសំណល់ដើម និងស្លឹកដំឡូងមីៅក្នុងដី ក៏បានធ្វើការ 

សិក្សាដ្រ។ លទ្ធផលបានបងា្ហ្ញថា ការដំសណ្ត្កអង្គុយជាជីស្ស់ អាចកាត់បន្ថយ 

ការប្ើជីលាមកសត្វ និងជី N និង P បាន ៥០% ន្កម្ិតណ្នាំ ឯការភ្ជួរកប់ល៊ប 

កាកសំណល់ដើម និងស្លឹកដំឡូងមីវិញ អាចជំនួសឲ្យការប្ើជីលាមកសត្វបាន ១២,៥ 

ត/ហត ប៉៊ន្ត្រក្សាការប្ើប្្ស់ជី NPK តាមកម្ិតណ្នាំដដ្ល។

ពិសោធន៍ជីស្ស់ជាច្ើន ត្ូវបានធ្វើនៅប្ទ្សថ្ ដើម្បីកំណត់រកពូជរ៊ក្ខជាតិ 

ជីស្ស់ដ្លមានប្សិទ្ធភាពជាងគ្ និងការគ្ប់គ្ងសម្្ប់លក្ខខណ្ឌដី និង 

ការដំដំឡូងមីជាមួយ នឹងដំណំគម្បន្ដំណំប្ចំាឆ្ន្ ំជា

លទ្ធផលមានការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ងំ និងទិន្នផលដំឡូងមីាប
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អាកាសធាត៊ន្តំបន់ោះ។ កំពស់ទឹកភ្លៀងប្ចាំឆ្ន្ំនៅតំបន់ដំដ៊ះដំឡូងមីន ្

ប្ទ្សថ្ គឺប្ហ្ល ១ ២០០ ម.ម ោយនៅរដូវវស្សាចាប់ផ្តើមពីខ្ឧសភា ដល់ 

ខ្ត៊លា។

ពិសោធន៍មួយដ្លបានសិក្សារយៈព្ល ៥ឆ្ន្ំ ោយប្ើរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ 

ចំនួន ៣ពូជចាប់ផ្តើមដំនៅដើមរដូវវស្សា ហើយជីវម្៉ាសាំងអស់របស់ាតូ្វបានភ្ជរួ 

លប់នៅព្លាមានអាយ៊ ៦០ថ្ង្។ បនា្ទ្ប់មកទើបបានដំដំឡូងមីរយៈព្ល ១០ខ្។ 

លទ្ធផលបងា្ហ្ញថា សណ្ត្កអង្គុយមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី 

ជាង Crotalaria juncea  ចំណ្កសណ្តក្ខៀវទទួលបានប្សិទ្ធភាពស្ដ្ឋកិច្ចាប 

ជាងគ្។ សណ្ត្កអង្គុយបានផលិតបរិមាណជីវមា៉្សច្ើន ជាហ្ត៊ធ្វើឲ្យាមាន 

បរិមាណសារធាត៊ចិញ្ចឹមខ្ពស់។ លើសពីន្ះៅទៀត ាបានជួយក្លម្អលក្ខណៈរូប 

សាស្្ត ន្ដីដូចជា មា៉្ស់មាឌ និងសមត្ថភាពជ្្បទឹកន្ដី។

ពិសោធន៍មួយចំនួនទៀតដ្លបានធ្វើនៅ Pluak Daeng ន្ប្ទ្សថ្   

បានរកឃើញថា ក្នុងចំណោមរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ដ្លបានសិក្សារ៊ក្ខជាតិ Crotalaria 
juncea  មានផលិតភាព និងប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងគ្ ក្នងុការបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី។ 

ការភ្ជួរល៊បជីស្ស់ៅក្នុងដីមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងការប្ើគ្បលើដី។ ជីស្ស់ខ្លះ 

មានប្សិទ្ធភាពក្នងុការបង្កើនទិន្នផលជាងការប្ើជីគីមីៅទៀត។ ោះបីជាយ្៉ងណ 

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ន្ប្ទ្សថ្ ដ្លមានរដូវប្្ំងរយៈព្ល ៦ខ ្

ការប្ើប្្ស់រ៊ក្ខជាតិជីស្ស់មិនត្ូវបានអន៊វត្តទ្ ោយហ្ត៊ថា ការដំដ៊ះរ៊ក្ខជាតិ 

ប្បន្ះបានប្ើប្្ស់ព្លវ្លា ខ្លះក្នងុរដូវវស្សាដ្លធ្វើឲ្យដំឡូងមីដ្លដំបនា្ទប់្

ពី ាទទួលបានទិន្នផលាប ោយសារជួបប្ទះនូវបញ្ហ្កង្វះទឹកក្នុងរដូវប្្ំង។ 

ោយមូលហ្ត៊ន្ះហើយទើបការប្ើប្្ស់ជីស្ស់មានការទទួលយកោយកម្

ពីកសិករថ្។

ជម្ើសមួយទៀតក្នុងការអន៊វត្តន៍ និងដំដ៊ះោយប្ើជីស្ស់ គឺត្ូវដំរ៊ក្ខជាតិ 

ជីស្ស់នៅដើមរដូវវស្សារយៈព្ល ៣-៤ខ្ ហើយកាត់និងគ្បដី។ បនា្ទប់្មក ដំ 

ដំឡូងមី ោយមិនបាច់ភ្ជរួរាស់ដី ោយទ៊កដំណំដំឡូងមីឲ្យលូតលាស់រយៈព្ល 

១៨-២១ខ្ ទើបប្មូលផល។  វិធីសាស្្តន្ះអាចបង្កើនទិន្នផល ២ដង និងអាចកាត់ 

បន្ថយចំណយលើកការរៀបចំដីោយធ្វើត្ម្តង ក្នងុរយៈព្ល  ២ឆ្ន្ំ ហើយការចំណយ 

លើការគ្ប់គ្ងស្ម្ និងការប្មូលផលក៏ត្ូវបានកាត់បន្ថយដ្រ។
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ផ្អក្លើលទ្ធផលន្ការពិសោធន៍លើជីស្ស់ជាច្ើនខងលើ យើងអាចសន្នដិ្ឋន្ 

ដូចតៅ៖

 y ការដំដ៊ះរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់អាចបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី នៅតំបន់ដ្លរដូវវស្សាមាន 

រយៈព្លវ្ង ឬតំបន់ដ្លមានរដូវវស្សារយៈព្លខ្លីពីរដងក្នុង ១ឆ្ន្ំ ជាពិស្ស 

នៅព្លដ្លគ្មិនប្ើជីគីមី។

 y នៅតំបន់ដ្លរដូវវស្សាមានរយៈព្លខ្លី ការដំដ៊ះរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់អាចធ្វើឲ្យទិន្ន

ផលដំឡូងមីធា្ល្ក់ច៊ះយ៉្ងខ្ល្ំង ោយសារការដំរ៊ក្ខជាតិជីប្បន្ះ បានចំណយ 

ព្លវ្លារដូវវស្សាអស់មួយចំនួន ដ្លធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយព្លវ្លារដូវវស្សា 

សម្្ប់ដំឡូងមី និងធ្វើដំឡូងមីជួបបញ្ហ្កង្វះទឹក។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាត៊ 

ប្បន្ះត្ូវទ៊កដំឡូងមីឲ្យលូតលាស់រយៈព្ល ១៨-២១ខ្ បនា្ទ្ប់ពីរ៊ក្ខជាតិជី 

ស្ស់។

 y ការដំឆ្ល្ស់ជាមួយរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ក្នុងព្លដំដំឡូងមី ហើយបនា្ទ្ប់មក កាត់ 

រ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ធ្វើជាគម្បដីនៅព្លាមានអាយ៊ ២-៣ខ្ អាចធ្វើឲ្យទិន្នផល 

ដំឡូងមីធា្ល្ក់ច៊ះោយសារមានការប្កួតប្ជ្ងជី រាងដំឡូងមី និងរ៊ក្ខជាតិជ ី

ស្ស់។

ការដំរ៊ក្ខជាតិជីស្ស់ឆ្លស់្ជាមួយដំឡូងមីដ្លមានអាយ៊ ៧-៨ខ្ បនា្ទប់្មក 

កាត់ និងភ្ជួរលប់ៅក្នុងដីម៊នព្លដំដំឡូងមីនៅឆ្ន្ំ បនា្ទ្ប់អាចជួយបង្កើនទិន្នផល

ដំឡូងមីសម្្ប់ឆ្ន្ំបនា្ទ្ប់។

ថ្វីត្បិតត្ជីស្ស់អាចមានសារប្ោជន៍សម្្ប់ផលិតកម្មដំណំ  ប៉៊ន្ត្ 

ប្សិទ្ធភាពរបស់ាសម្្ប់រយៈព្លវ្ងៅលើជីជាតិដី នៅមិនាន់ច្បាស់លាស់ 

ជាទូៅ ជីស្ស់ត្ូវដំម៊នព្លដំដំឡូងមី ត្ដំដ៊ះ 

ផងដ្រ ជាដំណំឆ្ល្ស់ក្នុងជួរដំឡូងមី។ ក្នុងករណីាំង 

ពីរន្ះ ជីស្ស់អាចកាត់រយៈព្ល ២ ៅ ៣ខ្ ក្្យដំ 

និងភ្ជួរចូលក្នុងដី ឬទ៊កចោល ជាដំណំគម្ប
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នៅឡើយ។ នៅព្លមានបញ្ហ្កង្វះពលកម្មកសិករជ្ើសរីសការប្ើប្្ស់ជីគីមី 

ដើម្បី បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមីរបស់គាត់។

ការគ្បដី
ការគ្បដី គឺការទ៊កកាកសំណល់ ន្ដំណំ ឬជីវម្៉ាស់ដ៏ទ្ទៀតនៅលើផ្ទដី្ ឬ 

ជាការយកជីវមា៉្ស់មកពីកន្ល្ងដទ្មកគ្បដី។ ការគ្បដី នឹងជួយកាត់បន្ថយការដ៊ះ 

ស្ម្រក្សាសំណើមដី និងកាត់បន្ថយបម្្បម្ួលសីត៊ណ្ហភាពន្ដី និងកាត់បន្ថយ 

ការហូរសឹករិចរិលន្ដី។ គម្បជីវមា៉្ស់ក៏អាចកាត់បន្ថយពលកម្ម ក្នុងការភ្ជួរល៊បជីវ 

មា៉្ស់នៅក្នុងដី។ បើសិនជាដីមានលក្ខណៈធូរដំឡូងមីត្ូវដំោយោតផ្ទ្ល់ៅ 

ក្នុងដី។ វិធីដំដ៊ះន្ះ បានជួយបង្កើនសមាសធាត៊សរីរាង្គ និងទម្ង់ដី។

លទ្ធផលពិសោធន៍ោយប្ើគម្បដី  នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី បានបងា្ហ្ញថា ការ 

ប្ើគម្បស្ម្ស្ងួត (Panicum maximum)  ក្នុងកម្ិត ១២ ត/ហត បានជួយផ្តល់ 

ឲ្យដំឡូងមីនូវសារធាត៊ចិញ្ចឹម K, Ca, Mg និង N ហើយជួយរក្សានូវសំណើមដី និង 

បន្ថយនូវសីត៊ណ្ហភាពន្ដី។ ជាលទ្ធផល ជីវមា៉្ស់ និងទិន្នផលមើមមានការកើនឡើង 

ព្មាំងបានបង្កើនភាគរយមា៉្ស់ស្ងួតន្មើម ហើយជាពិស្ស កាត់បន្ថយនូវ 

សារធាត៊ព៊ល cyanogenic potential ក្នុងមើមនៅព្លមិនប្ើជីគីមី។ ក្នុងរយៈ 

ព្លជាច្ើនឆ្ន្ំ ការប្ើគម្បដីជាមួយជីគីមី បានជួយបង្កើនជីជាតិ P និង K របស់ 

ដី។ ខណៈព្លដ្លការប្ើជី ោយមិនប្ើគម្បដីបានធ្វើឲ្យកម្ិតអាស៊ីតន្ដី

កើនឡើង។ ោះជាយ៉្ងណ ការប្ើគម្បដីក្នុងបរិមាណច្ើន ក៏ត្ូវប្ើកមា្ល្ំងពល 

កម្មច្ើន ក្នុងការដឹកជញ្ចូន និងការលើកដក់ៅក្នុងដី។
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ដំណំបង្វិល
ក្នុងប្ទ្សភាគច្ើននៅអាស៊ី ដំឡូងមីត្ូវបានដំនៅលើដីដដ្លៗពីមួយ 

ឆ្ន្ំៅមួយឆ្ន្ំ។ នៅលើដីឥដ្ឋពិបាកក្នុងការច្្ះទឹក ហើយដ្លគ្ត្ងត្សង្ក្ត 

ឃើញមានសា្ន្មរលួយនៅលើមើមដំឡូងមី កសិករត្ូវត្ធ្វើការដំ្ដ៊ះដំណំបង្វិល 

ជាមួយដំណំដទ្ទៀត ជាពិស្សជាមួយពពួកធញ្ញជាតិ និងពពួកស្ម្ចំណីសត្វ 

ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកើតឡើងកាន់ត្ច្ើននូវភា្ន្ក់ងារចម្លងរោគ Phytophthora 
spp. ការកើតមានជំងឺអំបោសធ្មប់ (witches’ broom) នៅព្លថ្មីៗន្ះ នៅប្ទ្ស 

កម្ពុជា ថ្ និងវៀតណម  កសិករតូ្វបានណ្នំាឲ្យដំដ៊ះបង្វលិដំឡូងមីជាមួយដំណំ 

ផ្ស្ងៗទៀត ដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដលន្ជំងឺន្ះ តាមរយៈសំណល់ន្ដើម និង 

ស្លឹកដ្លសល់ពីឆ្ន្ំម៊ន។

ដំណំបង្វលិអាចបង្កើនចំណូលដល់កសិករដ្រ។ ពូជដ្លមានរយៈព្លខ្លីអាច 

ផ្តល់ផលខ្ពស់បង្គួរក្នុងរយៈព្ល ៧-៨ខ្ និងបានអាចផ្តល់នូវព្លវ្លាគ្ប់គ្្ន់ 

សម្្ប់ដំណំរយៈព្លខ្លីដ៏ទ្ទៀត ក្នុងឆ្ន្ំត្មួយ។

នៅរដ្ឋ Kerala ន្ប្ទ្សឥណ្ឌ ្ដំឡូងមីភាគច្ើនតូ្វបានដំនៅតំបន់ទំនាប 

ោយប្ើពូជដំឡូងមីរយៈព្លខ្លី ក្្យពីប្មូលផលសូ្វអាយ៊កាលខ្លី។ នៅក្នុង 

លក្ខខណ្ឌន្ះ ទិន្នផលដំឡូងមីទទួលបានខ្ពស់ជាងតាមទមា្ល្ប់កសិករ នៅតំបន់ 

ខ្ពង់រាប។ ទិន្នផលដ្លកាន់ត្ខ្ពស់ជាងន្ះៅទៀត នៅព្លដំដំឡូងមីបនា្ទ្ប់ពី

ដំណំសណ្ត្កអង្គុយ ឬសណ្ត្កដី នៅតំបន់ទំនាបដំដ៊ះស្ូវ។ ោះបីយ៉្ងណ 

ការដំដ៊ះដំឡូងមីបនា្ទ្ប់ពីស្ូវនៅតំបន់ទំនាបត្ូវការប្ើប្្ស់កមា្ល្ំងពលកម្មច្ើន

ការដ៊ះលូតលាស់ដ៏ល្អបំផ៊តន្ដំឡូងមីនៅរដូវប្្ំង ព្ល

ដីត្ូវបានគ្បជាមួយគម្បចំប៊ើង



107

ក្នុងការលើករង ដើម្បីការពារការជាំទឹក។ ការទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ នៅតំបន់ន្ះ 

ោយសារ ត្ដីទំនាបមានជីជាតិ និងសមត្ថភាពរក្សាទឹកទ៊កក្នងុដីខ្ពស់នៅរដូវបំ្្ង។

អ្នកស្្វជ្្វនៅប្ទ្សថ្ បានបងា្ហ្ញថា ការដំដំណំបង្វិលដំឡូងមី 

ជាមួយដំណំសណ្តក្គ្្ប់ដូចជា សណ្តក្ដី និងសណ្តក្ខៀវ មានអត្ថប្ោជន៍ 

រយៈព្លវ្ងសម្្ប់ផលិតកម្មដំឡូងមី។ នៅតំបន់ភាគឦសាន ប្ទ្សថ្ កសិករ 

ភាគច្ើនដំដំណំសណ្ត្កខៀវ ជាដំណំបង្វិលជាមួយដំឡូងមី។

ដំណំឆ្ល្ស់
ការដំដ៊ះដំណំឆ្លស់្អាចជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជី តាមរយៈការហូរច្្ះ 

និងជ្្ប ប៉៊ន្ត្ ាអាចបាត់បង់ច្ើនជាមួយ នឹងផលិតផលដំណំ។ ការដំដ៊ះដំណំ

ឆ្ល្ស់ត្ូវការស្ូបយកជីជាតិច្ើនពីក្នុងដី ជាពិស្សនៅព្លគ្ដំដំណំាំងន្ះ 

ក្នុងកម្ិតដង់ស៊ីត្ដើមដូចធម្មតា។ ក្នុងករណីន្ះ ជីជាតិដីត្ូវបាត់បង់ច្ើនជាង 

ការដំដំណំដំឡូងមីត្មួយម៊ខ (តារាង៥.១ ជំពូក៥)។

ពិសោធន៍រយៈព្ល ២៤ឆ្ន្ ំលើដំណំឆ្លស់្ជាមួយសណ្តក្ដី ឬសណ្តក្សៀង 

នៅប្ទ្សថ្ បានបងា្ហ្ញថា សារធាត៊សរីរាង្គរបស់ដីបានកើនឡើងពី ១% ម៊នព្ល 

ដំ ៅ១,២ ឬ១,៣% នៅខណៈព្លដ្លការដំដំឡូងមីត្មួយ ម៊ខាមានការធា្ល្ក់ 

ច៊ះបន្តិចបន្តួចមកត្ឹម ០,៩% ប៉៊ណោ្ណ្ះ។ ពិសោធន៍រយៈព្លវ្ងមួយទៀត នៅ 

ប្ទ្សវៀតណមខងត្បូង ោយដំដំណំឆ្ល្ស់ ដំឡូងមីជាមួយសណ្ត្កបាយ 

ោយមិនប្ើជីគីមី បានបងា្ហ្ញថា សារធាត៊សរីរាង្គ និង P ន្ដីមានការកើនឡើង  

ប៉៊ន្ត្ Ca និង K មានការថយច៊ះ ដ្លអាចបណ្ត្លមកពីសារធាត៊ចិញ្ចឹមមួយចំនួន 

នៅរដ្ឋការាឡា ប្ទ្សឥណ្ឌ្ ដំឡូងមីជានិច្ចជាកាលត្ូវដំ 

នៅាលទំនាបបនា្ទ្ប់ពីស្ូវ

ដំឡូងមីត្ូវដំបង្វិលជារាល់ឆ្ន្ំជាមួយសណ្ត្កដី ឬជាមួយ 

សណ្ត្កខៀវ (ខងឆ្វង្) ប្ៀបធៀបជាមួយការដំដំឡូងមី បន្ត 

បនា្ទ្ប់គា្ន្ (ខងសា្ត្ំ) ក្្យពីការដំដ៊ះរយៈព្ល ២២ឆ្ន្ំ នៅ 

កនក្ង ប្ទ្សថ្
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ត្ូវបានស្ូបយកពីដីោយ ដំណំាំងពីរម៊ខ។

ោងៅលើលទ្ធផលពិសោធន៍ន្ដំណំឆ្ល្ស់ាំងអស់ខងលើ យើងអាច 

ធ្វើការសន្និដ្ឋ្នបានថា ការដំដ៊ះដំណំឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំអាយ៊កាលខ្លី ជាទូៅ 

ាជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីជាតិដីតាមរយៈការហូរច្្ះតាមទឹក។ ការភ្ជួរល៊បនូវ 

ដំណំឆ្ល្ស់ ហាក់ព៊ំបានជួយបង្កើន នូវសារធាត៊សរីរាង្គន្ដីហើយ បើដំណំឆ្ល្ស់ 

ជាពពួកណ្ត្ក ាអាចជួយបង្កើនការចាប់យក N ពីបរិយកាស។ ប៉៊ន្ត្ ដើម្បីរក្សា 

ដំណំាំងពីរ ឲ្យមានទិន្នផលខ្ពស់ គួរប្ើជីគីមីបន្ថ្មលើដំណំាំងពីរ។

សន្និដ្ឋ្ន
ដំណំដំឡូងមីមានភាពប្កួតប្ជ្ងខ្សាយជាមួយស្ម្ដំណំឆ្ល្ស់ដំណំ 

គម្បដីជាពិស្ស នៅដំណក់កាលលូតលាស់ដំបូងោយសារការលូតលាស់ 

របស់ាមានសភាពយឺត។

ប្ព័ន្ធដំដ៊ះ
ការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹមោយដំណំ (គក្/ហត)

N P K Ca Mg S

ដំដំឡូងមីត្មួយម៊ខ ៤០ ៥ ៧៨ ១៩ ៨ ៦

ដំណំឆ្ល្ស់ដំឡូងមី និងសណ្ត្កបាយ ៩០ ១១ ៨៤ ១៨ ១០ ៩

តារាង១១.១. ការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹមន្ដីតាមរយៈផលិតផល (មើម និងគ្្ប់) នៅក្នងុប្ព័ន្ធ

ដំណំឆ្លស់្ដំឡូងមីជាមួយសណ្តក្បាយ និងការដំដ៊ះដំឡូងមី ត្មួយម៊ខ
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ការណ្នាំជាក់លាក់ ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលមើមដំឡូងមី និងបង្កើនជីជាតិដី តាម 

រយៈមធ្យាបាយជីវសាស្្ត អាចសង្ខ្បដូចតៅ៖

 y ភាគច្ើនន្រ៊ក្ខជាតិគម្បអាយ៊កាលវ្ង មានការប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ងំជាមួយដំឡូងមី 

នៅដំណក់កាលលូតលាស់ដំបូង ដ្លធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីធា្ល្ក់ច៊ះ។ ការដំ 

រ៊ក្ខជាតិជីប្តងឆ្លស់្ និងដំណំឆ្លស់្រយៈព្លវ្ង ក៏នឹងធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីធា្លក់្ 

ច៊ះដ្រ។

 y អត្ថប្ោជន៍ភាគច្ើន គឺទទួលបាននៅព្លនៅព្លរ៊ក្ខជាតិប្តង តូ្វបានកាត់ 

និងភ្ជួរល៊បៅក្នុងដី ប៉៊ន្ត្បានត្នៅតំបន់ដ្លរដូវវស្សាមានរយៈព្លវ្ង ដ្លអាច 

មានសំណើមដីគ្ប់គ្្ន់សម្្ប់ដំណំ។

 y ក្នុងចំណោមវិធីសាស្្តជីវសាស្្តខងលើ ការដំដ៊ះដំឡូងមី នៅចោ្ល្ះជួរន្ដើមឈើ 

ហាក់មានប្សិទ្ធភាពរយៈព្លវ្ងៅលើទិន្នផលដំឡូងមី និងជីជាតិដី។ ក្្យពី 

ដ៊ះលូតលាស់ហើយ ដើមឈើដ្លដំជាជួរត្ូវការថ្ាំតិចតួច ក្្ពីធ្វើការកាត់ 

ម្ករៀងរាល់ឆ្ន្ំ ហើយាអាចរស់បានរយៈព្ល ១៥-២០ឆ្ន្ំ។ ក្្ពីជួយបង្កើន 

ជីជាតិដី ម្ក និងស្លឹកន្ដើមឈើប្ើជាគម្បដី ដ្លជួយដល់ការគ្ប់គ្ងស្ម្ 

ការហូរច្្ះ និងកាត់បន្ថយសីត៊ណ្ហភាពន្ដី និងជួយបង្កើនសំណើមដី។

 y ប្សិទ្ធភាពល្អ ដូចគា្ន្ចំោះការគ្បដី ោយស្ម្ធម្មជាតិ ដ្លបានកាត់ម៊នព្ល 

ដំដំឡូងមីោយមិនភ្ជួររាស់ដី។

 y កសិកម្មពន្ចរ តូ្វបានគ្អន៊វត្ត ក្នងុអតីតកាល នៅព្លសម្បូរផ្ទដី្ដំដ៊ះ ហើយមិន 

ាន់មានវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ ដើម្បីក្លម្អដីឡើងវិញ។ ប៉៊ន្ត្នៅប្ទ្សជាច្ើន ក្នុង 

ព្លបច្ចុប្បន្ន មិនមានដីច្ើនគ្ប់គ្្ន់ ដើម្បីធ្វើកសិកម្មពន្ចរទ្។
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 y ោយមូលហ្ត៊ាំងន្ះហើយ ទើបមានការណ្នាំឲ្យប្ើប្្ស់ជីគីមីរួមជាមួយ 

ជីលាមកសត្វ ឬជីកំប៉៊ស្ដិ៍។ ម៉្យាងទៀត បើសិនជាគា្ម្នបញ្ហ្សត្វល្អិត និងជំងឺ 

ឆ្លងទ្ សំណល់ដើម និងស្លឹកដំឡូងមីាំងអស់ ត្ូវភ្ជួរល៊បៅក្នុងដី ដើម្បីបង្វិល 

សារធាត៊សរីរាង្គ និងសារធាត៊ចិញ្ចឹម ដ្លដំណំស្ូបយកឲ្យៅដីវិញ។

 y ប្សិនជាគា្ម្នជីគីមី ឬាមានតម្ល្ខ្ពស់ ជីជាតិដីអាចក្លម្អឡើងវិញ ោយ 

ប្ើវិធីសាស្្តជីវសាស្្តណចមួយ ដូចដ្លបានពិភាក្សាខងលើក្នុងជំពូកន្ះ។
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ការហូរច្្ះដី គឺជាបញ្ហ្មួយយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្ន្យ៍។ បញ្ហ្ 

ន្ះ គឺជាផ្ន្កមួយ ពីព្្ះកម្ពស់ទឹកភ្លៀងខ្ពស់។ បន្ថ្មលើសន្ះទៀត គឺោយសារ 

សមា្ព្ធន្ប្ជាករ ជម្្លចោទខ្ល្ំងត្ូវបានធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈប្ពលវប្បកម្ម 

ហើយព្្ឈើ កំព៊ងត្វិនាសបាត់បង់ក្នុងអត្្ភ័យអាសន្ន។ នៅតំបន់អាស៊ីដី ដ្ល 

មានាយនភាពស្្លជាច្ើន  តូ្វបានប្ើប្្ស់សម្្ប់ធ្វើផលិតកម្មដំណំដំឡូងមី 

គឺមានភាពមិនធន់ នឹងការហូរច្្ះដីទ្។

ដំណើរការន្ការហូរច្្ះ
នៅព្លដំណក់ទឹកភ្លៀងធា្ល្ក់មកមានល្បឿនលឿននៅលើដី ដ្លមិនមាន 

អ្វីការពារ ាបំប្កដ៊ំដីៅជាបំណ្កតូចៗ ហើយធ្វើឲ្យប្កខ្ញ្កផ្ស្ងពីគា្ន្ន្ដីឥដ្ឋ 

ឬភាគតូចៗន្ដីខ្សាច់។ ដីដ្លមានាយនភាពមធ្យម ជាមួយនឹងសមាមាត្ដ៏ខ្ពស់ 

ន្ដីល្បប់ និងដីខ្សាច់ម៉ដ្ឋ ហើយមិនសូវមានភាពស្ថិតថ្រន្ការប្មូលផ្តុំគា្ន្ជាដ៊ំដី 

ោះនឹងងាយទទួលរងការហូរច្្ះដីយ៉្ងខ្ល្ំង។ ដូចគា្ន្ន្ះដ្រ ដីដ្លមានសារ 

ធាត៊សរីរាង្គតិចតួច និង/ឬមានសកម្មភាពជីវសាស្្តខ្សាយ ឬដីាំងឡាយណដ្ល 

មានបរិមាណធាត៊ដ្ក និងអាល៊យមីញូមអ៊កសី៊តាប គឺមិនធន់  ៅនឹងការហូរច្្ះ 

ដីទ្។ នៅព្លដ្លដ៊ំដីត្ូវបានបំប្ក ភាគល្អិតាំងឡាយអាចត្ូវបាននាំយក 

ៅឆ្ងយ្តាមខ្ស្ទឹកហូរ ដ្លការន្ះបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដី។

នៅព្លដ្លទឹកហូរត្ូវបានត្ង និងប្មូលផ្តុំគា្ន្នៅក្នុងអូរ តាមលក្ខខណ្ឌ 

ហូរតាមធម្មជាតិ កមា្ល្ងំន្ចរន្តទឹកហូរអាចបំប្កភាគល្អតិាំងឡាយច្ញពីគា្ន ្ហើយ 

ាអាចបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដី ហើយបង្កើតបានជាកូនចង្អូរដ្លអាចវិវត្តន៍

ៅជាការបង្កើតសា្ន្មោ្ល្ះ ឬកូនអូរបាន។ គោលបំណង ន្វិធីអភិរក្សដីគឺ៖

 y ដើម្បីការពារដីពីឥទ្ធិពលផ្ទ្ល់ន្ភ្លៀងធា្លក់ោយការជំរ៊ញ/បង្កើនការលូតលាស់ 

របស់ដំណំពីដំបូង និងស្ាប់ម្កគ្បខងលើរបស់ដំណំ ឬោយបង្កើត 

ឲ្យមានកាកសំណល់ដំណំ ឬរ៊ក្ខជាតិគម្បសម្្ប់គ្ប ដ្លអាចស្ូបយក 

ថាមពល ន្ឥទ្ធិពលរបស់ដំណក់ទឹកភ្លៀង។ 

 y ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកហូរ និងធ្វើឲ្យល្បឿនទឹកហូរយឺត តាមរយៈការធ្វើ 

ឲ្យប្សើរឡើងនូវដំណើរជ្្បចូលន្ទឹកៅក្នុងដី។

ជាទូៅ ដំឡូងមីត្ូវបានគ្ដំនៅលើប្ភ្ទដីខ្សាច់ ស្្ល

បញ្ហ្ន្ះអាចបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះបាក់ ដីយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ

ជំពូក១២

វិធានការការពារការហូរច្្ុដី
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 y កាត់បន្ថយប្វ្ង ឬម៊ំស្ួចន្ដីជម្្លខ្ល្ំងោយការដំដ៊ះជារងបត់ប្ន លើក 

ជារងបត់ប្នដំជារបាំងស្ម្បត់ប្ន ឬរបងដើមឈើ និងកំណត់ជាលក្ខណៈ 

កាំជណ្តើរ។

ដំណើរការ ន្ការហូរច្្ះអាចនាំយកច្ញនូវសារធាត៊សរីរាង្គសំខន់ៗ និង 

បំណ្កតូចៗ ន្ដីឥដ្ឋដ្លអាចផ្តល់ៅដីវិញនូវសមត្ថភាពទ្ទ្ង់សារធាត៊ចិញ្ចឹម  

និងទឹក។ ដូចន្ះ លំហូរទឹកអាចបណ្ត្លឲ្យបាត់បង់ោយផ្ទ្ល់នូវទឹកក្នុងដីក៏ដូច 

ជាសារធាត៊ចិញ្ចឹមសំខន់ៗជាពិស្សដ្លបានមកពីការដក់ជី។ ការបាត់បង់ដី 

ោយសារការហូរច្្ះ នាំឲ្យបាត់បង់នូវស្ាប់ដី ដ្លជាផ្នក្ដ៏សំខន់របស់ដី 

ផ្ទកុៅោយសារធាត៊សរីរាង្គ និងបរិមាណសារធាត៊ចិញ្ចឹមសំខន់ៗ ជាពិស្សធាត៊ 

អាសូតសរីរាង្គ ផូសា្វ្ត និងសា្ព្ន់ធ័រ ក៏ដូចជាអតិស៊ខប្្ណសំខន់ៗ រួមមានពួក 

បាក់ត្រី ដ្លចាប់យកអាសូត និងពួកផ្សិតមីកូរីហ្សា។ ទីបញ្ចប់ ការបាត់បង់ោយ 

លក្ខណៈរូប ន្ផ្ន្កខ្លះន្ដីស្ាប់លើ អាចបន្ថយនូវជម្្សាច់ដីនៅខងលើ 

ស្ាប់ថ្មខងក្្ម ឬដីស្ាប់ខងក្្ម។ បញ្ហ្ន្ះអាចបន្ថយជម្្ ឬសរបស់ 

រ៊ក្ខជាតិ និងសមត្ថភាពដី ដ្លអាចផ្ទុកទឹកបាន និងបង្កើននូវប្សិទ្ធភាពន្ការហូរ 

ច្ញសារធាត៊ចិញ្ចឹមោយទឹកភ្លៀង និងការហូរច្្ះ (រូបភាព១២.១)។

រូបភាព១២.១. គោលគំនិតពីការងារបងា្ហញ្ពីប្សិទ្ធភាព ន្ការហូរច្្ះនៅកន្លង្ច្ើនន្ 

សណ្ឋ្នដី ៅលើជម្្ដីការច្កចាយសារធាត៊ចិញ្ចឹម និងការលូតលាស់ 

របស់ដំណំ

ការហូរច្្ះដី និងការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹម

ផលិតភាពដីថយច៊ះ

កន្ល្ងប្មូលផ្តុំកករ ក្នុងផ្លូវទឹក

ការប្មូលផ្តុំសាច់ដី

ស្ាប់ថ្ម

ដីស្ាប់ក្្ម

ការបាត់បង់សារធាត៊

ចិញ្ចឹមន្ដី និងប្ជាករ

អតិស៊ខ៊មប្្ណ
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ការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹមនៅក្នុងកំណកកករដីដ្លហូរច្្ះ និង 
ហូរច្ញ និងឥទ្ធិពលរបស់ាៅលើទិន្នផល

ោះបីជាមានព័ត៌មានតិចតួចស្តីពីបរិមាណន្ការបាត់បង់សារធាតចិ៊ញ្ចឹម 

នៅក្នុងកំណកកករដីដ្លហូរច្្ះ និងហូរច្ញ ក៏ការងារពិសោធន៍បានបងា្ហ្ញថា 

ការបាត់បង់សារធាត៊ចិញ្ចឹម គឺជាម៊ខងារផ្ទ្ល់ន្បរិមាណដី ដ្លហូរច្្ះ៖ ការ 

អន៊វត្តន៍ដ្លបានកាត់បន្ថយការហូរច្្ះោះ ានឹងកាត់បន្ថយការបាត់បង់សារធាត៊ 

ចិញ្ចឹមោយស្វ័យប្វត្តិ។ ការហូរច្្ះបានធ្វើឲ្យខូចលក្ខណៈរូប និងលក្ខណៈគីមី 

របស់ដី ដ្លធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពន្ផលិតភាពដី។ ក្នុងប្ទ្សកូឡុំបី៊ ទិន្ន 

ផលដំណំដំឡូងមីក្នុងដីដ្លមានការហូរច្្ះធ្ងន់ធ្ងរ មានប្ហ្ល ៥០% ធៀបៅ 

នឹងដីដ្លមិនមានការហូរច្្ះ (ក្្ហ្វិក១២.២) ប៉៊ន្ត្បញ្ហ្ន្ះ ាអាស្័យៅ 

លើការប្ើប្្ស់ជី និងភាពមិនធន់ទ្្ំរបស់ពូជ។

ក្្ហ្វកិ១២.២.  ប្សិទ្ធភាពន្ជីផូស្វ័ លើទិន្នផលដំឡូងមី ដ្លបានដំក្នុងដីហូរច្្ះ និងដីមិន 

ហូរច្្ះ Mondomo , Cauca នៅប្ទ្សកូឡុំប៊ី

ទិន
្នផល

ម
ើមដ

ំឡ
ូងម

ី (
ត/

ហ
.ត

)

ដីមានការហូរច្្ះ

0 P

0 P

50 P

30

20

10

0

50 P

ដីមិនមានការហូរច្្ះ
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ប្សិទ្ធភាពន្ដំណំផ្ស្ងៗគា្ន្ៅលើការហូរច្្ះ
ជារឿយៗគ្ត្ងត្គិតថា ដំឡូងមីជាដំណំដ្លបណ្ត្លឲ្យមានការហូរ

ច្្ះដីយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ នៅព្លដ្លដំណំន្ះ ត្ូវបានគ្ដំានៅតាមជម្្លភ្នំ។ ជា 

ការពិតការដំដ៊ះដំណំប្ចាំឆ្ន្ំនៅតាមាលជម្្លភ្នំ ជាទូៅបានបង្កើននូវទំហំ 

ការហូរច្្ះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ បើប្ៀបធៀបៅនឹងការរក្សាទ៊កព្្ឈើ ឬាលស្ម្។ ដូច្ន្ះ 

ដំឡូងមីបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដី ជាងដំណំស្បៀងដទ្ទៀត ាអាស្័យៅ 

នឹងកាលៈទ្សៈ។

ការពិសោធន៍ជាច្ើនស្តពីីវិធានការទប់សា្កត់្ការហូរច្្ះ   បានធ្វើនៅក្នងុប្ទ្ស 

ប្្ស៊ីល បងា្ហ្ញថាការបាត់បង់ដីច្ើនបំផ៊ត និងការហូរច្ញត្ូវបានកើតមានលើ 

ដំណំល្ហុងប្្ង សណ្ត្កខ្ម្ (Phaseolus vulgaris) និងដំឡូងមី បនា្ទ្ប់មក 

ដំណំសណ្ត្កដី ស្ូវ និងកប្បាស សណ្ត្កសៀង ដំឡូងបារាំង អំពៅ ោត និង 

ដំឡូងជា្វ្។ ក្នុងពិសោធន៍ដទ្ទៀត  ដ្លបានធ្វើក្នុងរយៈព្ល ១០ឆ្ន្ំនៅក្នុងប្ទ្ស 

ប្្ស៊ីលបានរកឃើញថា ការដំដ៊ះដំឡូងមី បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីប្ចាំឆ្ន្ំច្ើនជាង 

កប្បាស ោត សណ្ត្ក (Mucuna  sp.)  និងស្ម្ក្បី (Panicum maximum) 

ខណៈដ្លការបាត់បង់ដីនៅលើដីាលគា្ម្នស្ម្ គឺមានកម្ិតខ្ពស់បំផ៊ត។ ោះបីជា 

យ៉្ងណក៏ោយ ការបាត់បង់ដីប្ចាំឆ្ន្ំនៅក្នុងរដ្ឋ Pernambuco គឺមានកម្ិតាប 

ជាងខ្ល្ំងបើធៀបៅនឹងលទ្ធផលពិសោធន៍នៅក្នុងរដ្ឋសប៉ូឡូ (Sao Paulo) ហើយ 

កម្ិតរបស់ាស្ថិតនៅតាមលំដប់លំោយន្ដំណំដូចរៀបរាប់ខងលើន្ះដ្រ។

តារាង១២.១ បងា្ហ្ញទិន្នន័យចំោះការបាត់បង់ដីនៅលើដំណំ ៨ម៊ខ ដ្ល 

បានដំក្នុងរយៈព្ល ៤ឆ្ន្ំ នៅលើដីចមា្ក្រដ្លមានជម្្ល ៧%នៅក្នុងប្ទ្សថ្។ 

កម្ិតបាត់បង់ដីខ្ពស់បំផ៊តត្ូវបានគ្សង្ក្តឃើញចំោះដំណំដំឡូងមីយកមើម 

(ដំចោ្ល្ះ ១ x១ ម) បនា្ទ្ប់មកដំណំដំឡូងមី សម្្ប់ផលិតកម្មចំណីសត្វ (ដំ 

ចោ្លះ្ ០,៥ x ០,៥ ម) បនា្ទប់្មក សណ្តក្បាយ ោតសាឡី (sorghum) សណ្តក្ដី 

ោត និងមា្ន្ស់។ ការបាត់បង់ដីោយការហូរច្្ះប្ចាំឆ្ន្ំសម្្ប់ដំឡូងមីជា 

មធ្យមមានប្ហ្ល ៧៥ ត/ហត ខណៈដ្លទិន្នផលមើមដំឡូងមីស្ស់មានជា 

មធ្យមគឺ ១៦ ត/ហត។ ដូច្ន្ះរាល់ការផលិតទិន្នផលមើមដំឡូងមីឲ្យបានទម្ងន់មួយ 
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តន តូ្វបាត់បង់ដីស្ងតួទម្ងន់ជិត ៥ តន។ ាំងន្ះជាការហូរច្្ះដីក្នងុកមិ្ត 

មួយយ៉្ងខ្ពស់បំផ៊តនៅលើដីជម្្ល ៧%។

នៅក្្មលក្ខខណ្ឌដី និងអាកាសធាត៊  នៅខ្ត្តស្ីរា៉្ឆ(Sri Racha) 

ដំណំដំឡូងមីសម្្ប់ផលិតកម្មយកមើម បានបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដី 

ធ្ងន់ធ្ងរជាងដំណំដទ្ទៀត។ បញ្ហ្ន្ះ គឺបណ្ត្លមកពីដំណំដំឡូងមីមាន 

គមា្ល្តដើមឆ្ង្យពីគា្ន្ ខណៈដ្លការលូតលាស់យឺតយ៉្វខ្ល្ំងពីដំបូងដ្លជា 

ហ្ត៊នាំឲ្យផ្ទ្ដីងាយទទួលរងឥទ្ធិពលោយផ្ទ្ល់ពីទឹកភ្លៀងក្នុងអំឡុងព្ល 

២-៣ខ្ដំបូង បនា្ទ្ប់ពីដំ។ ម្យា៉្ងវិញទៀត ចោ្ល្ះគ៊ម្ពរ៊ក្ខជាតិជិតៗគា្ន្ និងការ 

លូតលាស់ឆប់រហ័សន្ដំណំដទ្ទៀតស្ទើរត្ាំងអស់អាចបង្កើតបានគម្ប 

ម្កប្កគ្បយ៉្ងរហ័ស ដ្លអាចការពារដីពីការសាចខ្ទ្តោយដំណក់

ទឹកភ្លៀង។ លើសពីន្ះទៀត រដូវភ្លៀងកាន់ត្ខ្លីអាចដំដំណំដ្លមានវដ្តជីវិត 

ដំណំ
ចំនួនវដ្តន្

ដំណំ

អំឡុងព្លទី១

(២២ខ្)

អំឡុងព្លទី២

(២៨ខ្)

សរ៊ប

(៥០ខ្)

មធ្យម

(ត/ហត/ឆ្ន្ំ)

ដំឡូងមីសម្្ប់ផលិតកម្មយកមើម ៤ ១៤៣ ១៦៩ ៣១២ ៧៥

ដំឡូងមីសម្្ប់ផលិតកម្មចំណីសត្វ ២ ៦៩ ១៣៩ ២០៨ ៥០

ោត ៥ ២៩ ៣៦ ៦៥ ១៦

ោតសាឡី (sorghum) ៥ ៤៣ ៤៦ ៨៩ ២១

សណ្ត្កដី ៥ ៣៨ ៣៦ ៧៤ ១៨

សណ្ត្កបាយ ៦ ៧១ ៥៥ ១២៦ ៣០

មា្ន្ស់1) ២ ៣១ ២១ ៥២ ១២

អំពៅ1) ២ - ៩៤ - -

តារាង១២.១. ការបាត់បង់បរិមាណដីស្ងួតោយការហូរច្្ះ (ត/ហត) ោយសារការដំដ៊ះដំណំប្្ំបីម៊ខ ក្នុងរយៈព្ល ៤ឆ្ន្ំ នៅលើដីជម្្ល ៧% 

ជាមួយនឹងប្ភ្ទដីល្បាយខ្សាច់ ក្នុងខ្ត្តស្ីរា៉្ឆ  (Sri Racha) ប្ទ្សថ្ពីឆ្ន្ំ១៩៨៩ ដល់ ១៩៩៣។

1) វដ្តដំណំទី២ ជាដំណំដ៊ះសារ, ដំអំពៅនៅក្នុងអំឡុងព្ល ២៨ខ្ ក្នុងរយៈទី២

ក្នងុចំណោមដំណំ ៨ ម៊ខបានសាកល្បងដំឡូងមី សម្្ប់ 

ផលិតកម្មមើម បណ្ត្លឲ្យមានបាត់បង់ដីក្នុងបរិមាណ

ច្ើនតាមរយៈការហូរច្្ះ
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ខ្លីបានម្តងក្នុងមួយឆ្ន្ំដូចជា៖ ដំណំោត ោតសាឡី (sorghum) និងសណ្ត្កដី 

ខណៈដ្លបនា្ទ្ប់ពីការប្មូលផល របស់ា ដីអាចរក្សា និងការពារបានល្អោយសារ 

កាកសំណល់ដំណំ និងស្ម្។

ឥទ្ធពិលន្ការអន៊វត្តន៍ដំដ៊ះៅលើទិន្នផលដំណំដំឡូងមី និងការហូរ 
ច្្ះដី
ក.ការរៀបចំដី

វិធីសាស្្តក្នុងការរៀបចំដីមានការប្្ប្ួលពីការដំដ៊ះោយមិនភ្ជួរ ឬជីកជា 

រណៅ្ត្ដំ រហូតដល់ការរៀបចំោយប្ើប្្ស់នង្គ័លរនាស់ និងឧបករណ៍លើករងគឺ 

មានឥទ្ធិពលខ្ល្ំងៅលើទិន្នផលដំណំដំឡូងមី និងកមា្ល្ំងន្ការហូរច្្ះដី។

លទ្ធផលពិសោធន៍ចំនួនពីរដ្លបានធ្វើនៅប្ទ្សថ្បានបងា្ហ្ញ នៅក្នុង 

តារាង១២.២។ នៅសា្ថ្នីយ៍ Sri Racha ក្នុងខ្ត្ត Chonburi ការដំោយមិនភ្ជួរ 

ទទួលរងការហូរច្្ះខ្ល្ំងជាងគ្ ព្លភ្លៀងធា្ល្ក់ខ្ល្ំងនៅដើមរដូវវស្សា។ ផ្ទុយមកវិញ 

នៅសា្ថ្នីយ៍ Pluak Daeng ក្នុងខ្ត្ត Rayong ការដំោយមិនភ្ជួរដីទទួលរងការ

ហូរច្្ះាបជាងគ្។ ពិសោធន៍ាំងពីរកន្លង្ន្ះទទួលឥទ្ធពិលហូរច្្ះដីធ្ងន់ធ្ងរ 

នៅព្លបានដំដំណំដំឡូងមីបនា្ទ្ប់ពីការរៀបចំដីជាលក្ខណៈសាមញ្ញោយភ្ជួរ 

ធម្មតាមួយដងជាមួយ នឹងនង្គ័លផល និងត្្ក់ទ័រ ប៉៊ន្ត្មិនលើករង ឬប្ើប្្ស់ជីគីមី 

ទ្។ លទ្ធផលន្ះទទួលបានទិន្នផលដំណំដំឡូងមីាប។ ការប្ើប្្ស់ជីគីមីបាន 

បច្ច័យពិសោធន៍

បាត់បង់ដីស្ងួត(ត/ហត) ទិន្នផលដំឡូងមី(ត/ហត)

Sri Racha

(៨៧/៨៨)

Pluak Daeng

(៨៩/៩០)

Sri Racha

(៨៧/៨៨)

Pluak Daeng
(៨៩/៩០)

មិនភ្ជួរ, ប្ើជីគីមី ៥០ ១១ ២៩ ១៧

ភ្ជួររាស់ធម្មតា, មិនលើករង, ប្ើជីគីមី ២១ ១៨ ២៩ ១៤

ភ្ជួររាស់ធម្មតាជាមួយការលើករងបត់ប្ន, ប្ើជីគីមី ៨ ១៣ ៣៣ ១៦

ភ្ជួររាស់ធម្មតា, លើករងពីលើច៊ះក្្ម, ប្ើជីគីមី ២៤ ២០ ២៩ ១៦

ភ្ជួររាស់ធម្មតា, មិនលើករង, មិនប្ើជីគីមី ៣៦ ២៦ ២២ ១២

តារាង១២.២. ឥទ្ធិពល ន្ការរៀបចំដីោយភ្ជួរ និងការប្ើប្្ស់ជីគីមីៅលើការបាត់បង់ដី គិតជាមធ្យមប្ចាំឆ្ន្ំ តាមរយៈការហូរច្្ះ និងទិន្នផល 

ដំណំដំឡូងមីដំ ក្នុងជម្្ល ៥-៨% នៅសា្ថ្នីយ៍ Sri Racha ខ្ត្ត Chonburi និងសា្ថ្នីយ៍ Pluak Daeng ខ្ត្ត Rayong  
ន្ប្ទ្សថ្។

1)ភ្ជួររាស់ធម្មតា គឺភ្ជួរជាមួយនង្គ័លផល ៣ ហើយរាស់ោយរនាស់ផល ៧
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កាត់បន្ថយការបាត់បង់ដីចំនួន ៤២% នៅសា្ថ្នីយ៍ Sri Racha និង ៣២% នៅសា្ថ្នីយ៍ 

Pluak Daeng ។ ការលើករងបត់ប្ន និងប្ើប្្ស់ជីគីមី គឺមានឥទ្ធិពលខ្ល្ំងក្នុងការកាត់ 

បន្ថយការហូរច្្ះដី ក្នុងករណីរៀបចំដីោយភ្ជួររាស់ធម្មតា។

ខ.ការដំរ៊ក្ខជាតិជារបាំងការពារ
ក្នុងចំណោមការអន៊វត្តន៍នូវវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការហូរច្្ះឃើញថា 

វិធីសាស្្តដំរ៊ក្ខជាតិជារបាំងការពារ ដើម្បីកាត់បន្ថយទឹកហូរ គឺជាវិធីសាស្្តមួយដ្លមាន 

ប្សិទ្ធភាព និងជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដីោយការហូរច្្ះ។

ពិសោធន៍ចំនួនពីរបានធ្វើនៅសា្ថ្នីយ៍ Jatikerto ជិត Malang កោះជា្វ្ខងកើត 

ន្ប្ទ្សឥណ្ឌន្ូសី៊ លើដីជម្្ល ៥% ដ្លពិសោធន៍ទីមួយមានរយៈព្លបួនឆ្ន្ចំាប់ 

ពីឆ្ន្ំ១៩៨៧ ដល់ឆ្ន្ំ១៩៩០ និងពិសោធន៍ទី២ មានរយៈព្ល ៥ឆ្ន្ំ ចាប់ពីឆ្ន្ំ១៩៩១ ដល់ 

ឆ្ន្ំ១៩៩៥។ លទ្ធផលពិសោធន៍ទីមួយក្នុង តារាង១២.៣ បងា្ហ្ញថា ពពួកស្ម្ ឬពពួក 

រ៊ក្ខជាតិសណ្ត្កដំជារបាំងការពារត្ូវបានដំគ្ប់លើរងបត់ប្នទី៦។ ការអន៊វត្តន៍របៀប 

ន្ះ មិនបានបង្កើនទិន្នផលដំណំដំឡូងមីទ្ក្នុងរយៈព្ល ២ៅ ៣ឆ្ន្ំដំបូង ក៏ប៉៊ន្ត្ពពួក 

បច្ច័យពិសោធន៍
បាត់បង់ដីស្ងួត (ត/ហត) ទិន្នផលដំឡូងមី (ត/ហត)

៨៧/៨៨ ៨៨/៨៩ ៨៩/៩០ ៩០/៩១ ៨៧/ ៨៨ ៨៨/៨៩ ៨៩/៩០ ៩០/៩១

C+M, CR, no HR ៩៨ ៤៥ ២១ ១៩ ២១ ២៨ ២២ ១៨

C+M, CR, elephant grass HR ៦៩ ២០ ១៤ ១៣ ២៥ ២៦ ២០ ១៩

C+M, CR, Setaria grass HR ៨០ ៣៤ ១៥ ១៣ ២១ ២០ ២២ ១៧

C+M, CR, Gliricidia HR ៩១ ៣៩ ១៨ ៨ ២០ ១៨ ២៥ ២៥

C+M, CR, Leucaena HR ៨៦ ៤១ ១៦ ១១ ២៤ ២៥ ២៧ ២៨

C+M, CR, peanut strips ៩៤ ៣៧ ១៧ ១៦ ២០ ១៨ ២២ ១៦

C+M, no CR, Setaria grass HR ១១៥ ៥០ ២៩ ២៦ ២៤ ២៦ ១៨ ១៤

C+M, no CR, peanut strips ១២៧ ៥៤ ២៣ ២៤ ២៣ ២៥ ១៩ ១៣

Control of bare soil ២២៤ ១១៩ ៦២ - - - - -

តារាង១២.៣. ឥទ្ធិពល ន្ដំណំផ្ស្ងៗ/ការគ្ប់គ្ងការបាត់បង់ដីស្ងួត  ោយសារ ការហូរច្្ះ និងទិន្នផលដំណំដំឡូងមី  រយៈព្ល ៤ឆ្ន្ំក្នុងកម្ិត  

ជម្្ល ៥% នៅសា្ថ្នីយ៍ពិសោធន៍ Jatikerto  ជិត Malang ប្ទ្សឥណ្ឌូន្ស៊ី ពីឆ្ន្ំ១៩៨៧/៨៨ ដល់ឆ្ន្ំ១៩៩០/៩១។

C+M = ដំណំដំឡូងមីដំឆ្ល្ស់ជាមួយដំណំោត,  CR = លើករងបត់ប្ន,  HR = ដំរ៊ក្ខជាតិជារបាំងការពារ
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រ៊ក្ខជាតិសណ្ត្ក Leucaena leucocephala និង Gliricidia sepium បានបង្កើន 

ទិន្នផលដំណំក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំទី៣ និងជាពិស្សក្នុងអំឡុងឆ្ន្ំទី៤ ន្ការដំដ៊ះ។ ក្នុង 

អំឡុងឆ្ន្ំទី៤ ដំណំដំឡូងមី គ្ប់ស្្ាំងអស់ខ្វះសារធាត៊ N លើកល្ង ត្ស្្ ២ 

ដំដំណំសណ្ត្កជារ៊ក្ខជាតិរបាំង ធ្វើឲ្យដំណំដំឡូងមីមានស្លឹកពណ៌ប្តង ចាស់ និង 

ដ៊ះលូតលាស់រឹងមាំ។ ន្ះបញ្ជ្ក់ថា ការតាក់ត្ងម្ករ៊ក្ខជាតិាំងន្ះបានជួយផ្តល់ 

ជីជាតិដីជា ពិស្សសារធាត៊អាសូត (N)។

លទ្ធផលក៏បានបញ្ជ្ក់ផងដ្រថា រ៊ក្ខជាតិដំជារបាំងការពារាំងអស់ស៊ទ្ធត្ 

ជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដី តាមរយៈការហូរច្្ះនៅក្នងុឆ្ន្ទីំ២ និងមានប្សិទ្ធភា ព 

កាន់ត្ខ្ល្ំងឡើងនៅ ២ឆ្ន្ំក្្យ។ រ៊ក្ខជាតិរបាំងការពារពពួក Leucaena leuco- 
cephala និង Gliricidia sepium មានប្សិទ្ធភាពខ្ល្ំងជាងគ្ បនា្ទ្ប់មកពពួកស្ម្ 

២ប្ភ្ទ និងដំណំសណ្ត្កដី។ ការដំដំណំដំឡូងមីនៅលើរងបត់ប្ន ក៏អាចជួយ

កាត់បន្ថយការហូរច្្ះបានដ្រ ព្្ះនៅព្លដ្លទ៊ក្ខដីឲ្យនៅទំន្រគា្ម្នដំណំអ្វី

សោះ ធ្វើឲ្យកម្ិតន្ការបាត់បង់ដីខ្ពស់ោយសារការហូរច្្ះ។

លទ្ធផលមានភាពស្ដៀងគា្ន្យ៉្ងខ្ល្ំងក្នុងពិសោធន៍លើកទីពីរ។ ក្នុងករណី 

ន្ះ កូនស្្ពិសោធន៍ខ្លះដ្លបានដំស្ម្ដំរី (elephant grass) ដើមឈើ ក្នុងអំបូរ 

សណ្ត្ក (Gliricidia sepium) និងរ៊ក្ខជាតិក្នុងអំបូរសណ្ត្ក (Flemingia macro-
phylla) ជារបំាងការពារ ឬពំ៊មានដំរ៊ក្ខជាតិជារបំាងការពារខណៈដ្លកូនស្្ពិសោធន៍ 

ខ្លះមានដំណំគម្បដូចជា បនា្ល្ស្អិត (Mimosa envisa) ឬដំណំឆ្លស់្ សណ្ត្កដី 

ជាមួយនឹងដំឡូងមី ដ្លដំជារងបត់ប្នោយប្ើប្្ស់ជី ឬមិនប្ើប្្ស់ ជី។ បច្ច័យ 

ដ្លដំរ៊ក្ខជាតិជារបំាងការពារ តូ្វបានដំម្តងទៀត នៅរាល់រងបត់ប្នទី៦។ នៅក្នងុ 

អំឡុងព្ល ៣ឆ្ន្ំដំបូង បច្ច័យដ្លដំរ៊ក្ខជាតិ ជារបាំងការពារបានធ្វើឲ្យទិន្នផល 

ដំឡូងមីថយច៊ះ ោយសារការយកដីន្ះ ដំជារ៊ក្ខជាតិធ្វើជារបាំងការពារ ប៉៊ន្ត្នៅឆ្ន្ំ 

ទី៤ និងទី៥ ាបានធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីកើនឡើងច្ើនគួរសម ោយសារការចូលរួម 

ផ្តល់សារធាត៊ចិញ្ចឹមតាមរយៈការព៊កផ៊យន្ស្លឹកឈើដ្លបានមកពីការតាក់ត្ងម្ក 

ឬកាត់ច្ញ។ ម្យា៉្ងវិញទៀត ការចាប់ផ្តើមន្ឆ្ន្ំទី២ បច្ច័យដ្លដំរ៊ក្ខជាតិជារបាំង 

ការពារបានកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដីោយការហូរច្្ះដីតាមរយៈការគ្បដីជាមួយ  

នឹងអំព៊កផ្ស្ងៗ និងបន្ថយល្បឿនទឹកហូរ ហើយាបានជួយបន្ថយការបាត់បង់ដីបាន 

ប្ហ្ល  ៤០% នៅក្នងុឆ្ន្ទីំ៤ និងទី៥។ ដូច្នះ្នៅខណៈព្លដ្លការដំរ៊ក្ខជាតិក្នងុ 

អំបូរសណ្ត្ក (ដើមឈើ ឬគ៊ម្ពឈើ) ជារបាំងការពារ នឹងមិនអាច មានឥទ្ធិពលល្អប៉៊នា្ម្ន 

ទ្នៅឆ្ន្ំទី១ ប៉៊ន្ត្តាមរយៈការតាក់ត្ងម្កន្ដើមឈើ និងការប្ើប្្ស់ម្កដ្ល 

ការដំដំឡូងក្នងុចោ្លះ្រងបត់ប្នន  ្Leucaena leuco-
cephala (ខងក្្យ)មិនត្ឹមត្បានបង្កើនទិន្នផល 

ប៉៊ណោ្ណ្ះទ្ ត្ក៏អាចកាត់បន្ថយការហូរច្្ះ។ កង្វះអាសូត 

ន្ដំណំដ្លដំោយមិនមានការលើករងបត់ប្ន
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កាត់ច្ញធ្វើជាគម្បដីោះ ានឹងមានឥទ្ធិពលល្អ សម្្ប់រយៈព្លវ្ងតាមរយៈការ 

បង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី និងកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដីបានច្ើនគួរសម។

គ. ការអន៊វត្តន៍វិធីសាស្្តដំដ៊ះផ្ស្ងៗ
ពិសោធន៍ជាច្ើនត្ូវបានរៀបចំធ្វើឡើងោយប្ើលំដប់ជួរធំទូលាយន្ការ 

អន៊វត្តន៍វិធីសាស្្តដំដ៊ះដើម្បីបញ្ជ្ក់ថា តើការអន៊វត្តន៍មួយណដ្ល មានប្សិទ្ធភាព 

បំផ៊តក្នងុការកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដី។ ពិសោធន៍ាំងន្ះជាទូៅមានបច្ចយ័ជាច្ើន 

ដូចជា៖ មិនលើករង លើករងបត់ប្ន លើករងឡើងលើ-ច៊ះក្្ម ការប្ើជី និងមិនប្ើ 

ជី ការរៀបចំដីតាមវិធីសាស្្តផ្ស្ងៗ គា្ន្ប្ព័ន្ធដំណំឆ្ល្ស់ ចោ្ល្ះគ៊ម្ពដំណំជិតៗគា្ន្  

និងដំជារបាំងខ៊សៗគា្ន្។

ក្នុងពិសោធន៍មួយដ្លបានធ្វើឡើង នៅវិទ្យាសា្ថ្នស្្វជ្្វដំណំអន៊តំបន់ 

ត្ូពិកន្ខ្ត្តកា្វ្ងស៊ី (GSCRI) ក្នុងប្ទ្សចិនបានបងា្ហ្ញថាបច្ច័យដំស្ម្ 

បច្ច័យ
ទិន្នផលដំឡូងមី 

(ត/ហត)

ការបាត់បង់ដី

ស្ងួត (ត/ហត)

ភ្ជួរ+នង្គ័លផល, គា្ម្នរងបត់ប្ន, មិនប្ើជី ១៥ ២០

ភ្ជួរ+នង្គ័លផល, គា្ម្នរងបត់ប្ន, ប្ើជី ២១ ១០

ភ្ជួរ+នង្គ័លផល, មានរងបត់ប្ន, ប្ើជី ២២ ៤

ភ្ជួរ+នង្គ័លផល, គា្ម្នរងបត់ប្ន, ប្ើជី, ដំណំឆ្ល្ស់សណ្ត្កដី ២៣ ៦

ភ្ជួរ+នង្គ័លផល, គា្ម្នរងបត់ប្ន, ប្ើជី, ដំណំឆ្ល្ស់ Crotalaria ធ្វើជាគម្បដី ២២ ១០

គ្្ន់ត្ភ្ជួរ, គា្ម្នរងបត់ប្ន, ប្ើជី ១៩ ១១

គ្្ន់ត្ភ្ជួរ, គា្ម្នរងបត់ប្ន, ប្ើជី; ដំស្ម្ vetiver ជារបាំងបត់ប្ន ២៣ ៣

តារាង១២.៤. ប្សិទ្ធភាព ន្វិធីសាស្្តដំដ៊ះមួយចំនួន  លើការបាត់បង់ដីស្ងួតជាមធ្យម ោយសារ ការហូរច្្ះដី និងទិន្នផលមើមដំឡូងមី ដ្លបាន 

ដំលើដីជម្្ល ១២% នៅវិទ្យាសា្ថ្នស្្វជ្្វដំណំអន៊តំបន់ត្ូពិក ន្ខ្ត្តកា្វ្ងស៊ ី(GSCRI) ពីឆ្ន្ំ ១៩៩៣-១៩៩៥ (៣ឆ្ន្ំ)។

ការដំដំឡូងមីោយមិនប្ើជី (ខងម៊ខ) បានផ្តល់ទិន្នផលាប 

និងបាត់បង់ដី ច្ើន ោយការហូរច្្ះនៅព្លដំជាមួយសារប្ើ 

ជី និងលើកជារងបត់ប្ន ោយដំ ពពួកស្ម្  vetiver grass 

(ខងក្្យ) បានផ្តល់ផលច្ើន និងបរិមាណការហូរច្្ះតិច
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vetiver (Vetiveria zizanioides) ជារបាំងបត់ប្ន រួមជាមួយនឹងការប្ើប្្ស់ជី

មានប្សិទ្ធភាពពបំផ៊តក្នុងការកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដីពី ២០ ត/ហត មកត្ឹម ៣ 

ត/ហតវិញ និងទិន្នផលកើនឡើងពី ១៥ ៅ ២៣ ត/ហត (តារាង១២.៤)។ ប្សិទ្ធ 

ភាពដូចគា្ន្ដ្រចំោះការដំដំឡូងមីលើរងបត់ប្ន  ឬតាមប្ព័ន្ធដំណំឆ្ល្ស់ជាមួយ 

នឹងដំណំសណ្ត្កដី។ ការប្ើប្្ស់ជី និងការប្ើប្្ស់កំទ្ចកំទីរ៊ក្ខជាតិធ្វើជា 

គម្បដីដូចជា កំទ្ចកំទីដំណំឆ្ល្ស់ក៏មានប្សិទ្ធភាពផងដ្រ ក្នងុការកាត់បន្ថយការ 

ហូរច្្ះដី និងបង្កើនទិន្នផល។

ក្្ហ្វិក១២.៣. ប្សិទ្ធភាព ន្ការអន៊វត្តន៍ផ្ស្ងៗ លើការគ្ប់គ្ងដី  និងដំណំលើការបាត់បង់ 

ដីស្ងតួ ោយសារ ការហូរច្្ះនៅសា្ថនី្យ៍ Sri Racha ប្ទ្សថ្ រយៈព្ល ៩ខ្ 

ន្ការលូតលាស់របស់ដំឡូងមី ឆ្ន្ំ១៩៨៨/១៩៨៩

ការដំដំឡូងមីោយមិនប្ើជី (លើខងម៊ខ) ជាលទ្ធផលមានការបាត់បង់ដី ច្ើនោយ 

ការហូរច្្ះ នៅព្លដំោយលើករងបត់ប្ន (ក្្មខងម៊ខ) បណ្ត្លឲ្យមានការហូរ

ច្្ះតិចជាងដំរងលើច៊ះក្្ម (ខងក្្យ)

មិនប្ើជី

រងបត់ប្នឡើងលើ 

  កា
រប

្មូល
ផ្តុំន

្កា
របា

ត់ប
ង់ដ

ីស
្ងួត(

ត/
ហ

.ត
)

មិនមានរងបត់ប្ន

មិនភ្ជួរ
រងបត់ប្ន
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ដីស្ាប់ក្្ម

លំដប់ខ្ន្ឆ្ន្ំ (ចាប់ផ្តើមពីខ្ឧសភា)
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ក្្ហ្វិក១២.៣ បងា្ហ្ញថាពិសោធន៍មួយដ្លបានធ្វើនៅក្នុងប្ទ្សថ ្  

បច្ច័យដ្លមិនបានប្ើប្្ស់ជីបណ្ត្លឲ្យមានការបាត់បង់ដីោយសារការហូរ 

ច្្ះ យ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរបំផ៊ត ោយសារដំណំដំឡូមីមានការដ៊ះលូតលាស់យឺត ហើយ 

និងកមា្ល្ំងលូតលាស់ខ្សាយ ដ្លជាហ្ត៊នាំឲ្យការដ៊ះម្ក ជាគម្បដីយឺត។ បច្ចយ័ 

មិនភ្ជរួដី subsoiling និងដំជារងបត់ប្នមានប្សិទ្ធភាពបំផ៊តក្នងុការកាត់បន្ថយ 

ការហូរច្្ះដី ខណៈដ្លការបាត់បង់ដីមានប្ហ្លតឹ្មពាក់កណ្តល្ន្បច្ចយ័

ដ្លភ្ជួរដីពីរដង ោយប្ើនង្គ័លថាស ៣ និងរាស់ោយ រនាស់ថាស៧ និងព៊ំមានការ 

ដំបត់ប្ន។

ពិសោធន៍ស្តីពីការទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះភាគច្ើនបានធ្វើបន្តរយៈព្ល ២-៣ 

ឆ្ន្ំ នៅកន្ល្ងដដ្ល ដ្លមានបច្ច័យដូចគា្ន្ ក្្យមកបច្ច័យមួយចំនួនមិនបានធ្វើ 

បន្តទ្ ក្នុងព្លោះដ្រ បច្ច័យដទ្ទៀតត្ូវបានបន្ថ្ម។ ោះបីជាយ៉្ងណក្តី នៅ

ក្នុងមជ្ឍមណ្ឌលស្្វជ្្វកសិកម្ម ហ៊៊ង លឿក ខ្ត្តដូងណ្ ប្ទ្សវៀតណម 

តារាង១២.៥. ប្សិទ្ធភាព ន្ការអន៊វត្តន៍ផ្ស្ងៗ ក្នុងការគ្ប់គ្ងដី និងដំណំលើទិន្នផលដំឡូងមី និងការបាត់បង់ដីោយការហូរច្្ះ និងចំណូល 

ដ៊លទទួលបាននៅព្លដំឡូងមី SM 937-26 ត្ូវបានដំដ៊ះរយៈព្ល ១៦ដង ន្ការដំដ៊ះដំណំជាប់ៗ គា្ន្លើសណ្ឋ្នដី  

ដ្លមានជម្្ល ១១% នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលស្្វជ្្វកសិកម្ម ហ៊៊ង លឿក ខ្ត្តដូងណ្ ប្ទ្សវៀតណមខងត្បូង ឆ្ន្ំ២០១២/ 

២០១៣។

បច្ច័យ១)

បាត់បង់ដី

ស្ងួត

(ត/ហត)

ទិន្នផល

មើម

(ត/ហត)

ចំណ៊ះ

ម្ៅ

(%)

កាកសំណល់

ដំណំឆ្ល្ស់ 

ទម្ងន់ស្ស់

(ត/ហត)

ប្្ក់ចំណូលដ៊ល

(ដ៊លា្លរ្/ហត)

ថ្ល្ផលិតកម្ម

(ដ៊លា្ល្រ/ហត)

ប្្ក់

ចំណ្ញស៊ទ្ធ

គិតជាពាន់ដ៊ង២) ក្នុងហត

ដំឡូងមី (ដ) ៣៨ ២៤ ២៥ - ១ ១០៤ ៦៦១ ៤៤៣

ដ+សណ្ត្កបាយ GM ៣១ ២៧ ២៦ ១,៧ ១ ២៧៧ ៨៣៩ ៤៣៨

ដ+សណ្ត្កដី២) IC ២៥ ២៩ ២៧ ៣,១ ១ ៥៥៩ ៨៨៦ ៦៧៣

ដ+vetiver HR ១២ ២៨ ២៧ ១០,២ ១ ៣១១ ៧១៧ ៥៩៤

ដ+Leucaena HR ១៧ ២៩ ២៧ ៩,៦ ១ ៣៥១ ៧១៧ ៦៣៤

ដ+Gliricidia HR ១៨ ២៨ ២៧ ៧,១ ១ ២៨៨ ៧១៧ ៥៧១

១)GM=ជីស្ស់   IC=ដំណំឆ្ល្ស់   HR(Hedgerow)=  របាំងការពារ  

២)ទិន្នផលសណ្ត្កដី ២៥៥ គក្ ន្គ្្ប់ស្ងួត/ហត
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ខងត្បូង បច្ច័យដូចគា្ន្ត្ូវបានធ្វើបន្តរយៈព្ល ១៦ដង ន្ការដំដ៊ះដំណំជាប់ៗគា្ន្ពី 

ឆ្ន្ំ១៩៩៧/ ២០១២។

តារាង១២.៥ បងា្ហញ្លទ្ធផលន្ការដំដ៊ះដំណំន្ឆ្ន្ទីំ១៦។ ដំណំឆ្លស់្ាំងអស់ 

និងបច្ចយ័ដំដើមឈើជារងការពារ បានបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី តាមរយៈការផ្តល់សារធាត៊  

សរីរាង្គ និងសារធាត៊ចិញ្ចឹមពីកាកសំណល់រ៊ក្ខជាតិ ឬការតាក់ត្ងម្កដំណំ។ ដំណំ 

ឆ្ល្ស់ជាមួយសណ្ត្កដី និងការដំពពួករ៊ក្ខជាតិ Leucaena leucocephala គឺមាន 

ប្សិទ្ធភាពខ្ពស់បំផ៊ត ក្នុងការបង្កើនទិន្នផលព្លោះដ្រការដំពពួកស្ម្ vetiver ក៏

មានប្សិទ្ធភាពក្នងុការកាត់បន្ថយការហូរច្្ះជាងការដំពពួក Leucaena ឬ Gliricidia 
sepium។

ព៊ំមានប្ភ្ទណមួយន្រ៊ក្ខជាតិរបាំងាំងបីប្ភ្ទខងលើមានប្សិទ្ធភាព 

ក្នុងការកាត់ទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះដីក្នុងឆ្ន្ំដំបូងន្ការដ៊ះលូតលាស់របស់ាទ្ ត្ប្សិទ្ធ 

ភាពរបស់ាមានការកើនឡើងតាមព្លវ្លាហើយចាប់ពីឆ្ន្ំទី៥ តៅរ៊ក្ខជាតិរបាំងាំង 

ន្ះបានបន្ថយការហូរច្្ះដីពី ២០-៥០% បើធៀបនឹងកូនស្្ដ្លមិនដំរ៊ក្ខជាតិរបាំង 

ន្ះ។ ស្ម្ vetiver គឺមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដីខ្ល្ំងជាងការដំ 

ជារបាំងការពារោយរ៊ក្ខជាតិ Leucaena និង Gliricidia។ ចំោះពូជស្ម្ vetiver 
មិនអាចផលិតជាគ្្ប់ពូជបានទ្។ ដូចន្ះ ចំាបាច់តូ្វដំាោយប្ើដើមឲ្យដ៊ះលូតលាស់ 

បានច្ើនថ្មទៀត។ គ៊ណប្ោជន៍ន្ស្ម្ន្ះ គឺមិនផ្តល់គ្្ប់ ហើយាអាចកា្ល្យជា 

បញ្ហស្្មច្ង្្វិញ។ ការដំប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិរបំាងការពារាំងបីបានបង្កើនទិន្នផលដំឡូងមី 

ប្មាណជា ១០-២០% ហើយជាទូៅប្ភ្ទរ៊ក្ខជាតិ  Leucaena  ាមានប្សិទ្ធភាពល្អ 

ជាងគ្។

លទ្ធផលន្ះស្ដៀងនឹងលទ្ធផលន្ប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំណំបណ្តក់្ (Alley cropping 
systems) ដ្លរៀបរាប់ក្នងុ ជំពូក១១  ដ្លក្នងុោះប្ព័ន្ធដំដ៊ះ បណ្តក់្ោយប្ើរ៊ក្ខជាតិ 

Leucaena leucocephala និង Gliricidia sepium  នៅក្នុងពិសោធន៍មួយផ្ស្ងទៀត 

នៅមជ្ឍមណ្ឌលស្្វជ្្វកសិកម្ម ហ៊៊ង លឿក បានផ្ដល់នូវទិន្នផលប្្ក់ចំណ្ញខ្ពស់

បំផ៊ត។ ពិសោធន៍ផ្ស្ងៗទៀតបានបងា្ហ្ញថា ស្ម្ Paspalum atratum ដ្លអាចដំ 

ជាគ្្ប់ពូជ ឬដើម និងអាចប្ើជាចំណីសត្វដ៏ល្អ ហើយាមានប្សិទ្ធភាពដូចស្ម្  

vetiver ក្នងុការកាត់ បន្ថយការហូរច្្ះដីដ្រ។  ម្៉យាងទៀត ពពួករ៊ក្ខជាតិឈ្មះ្ Tephrosia 
candida ច្ើនដំជារបាំងបត់ប្ននៅប្ទ្សវៀតណមខងជើង ដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរ 

ឡើងនូវជីជាតិដី និងមានប្សិទ្ធភាពខ្ពស់ ជាវិធានការទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះ។ រ៊ក្ខជាតិ 
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ន្ះអាចដ៊ះបានល្អក្នុងសីត៊ណ្ហភាពដូចនៅប្ទ្ស្វៀតណមខងជើង និងប្ទ្ស 

ចិន។

បង្កើនការប្ើប្្ស់បច្ច្កទ្សអភិរក្សដី
មានវិធានការអន៊វត្តន៍តាមលក្ខណៈបច្ច្កទ្សដំដ៊ះ និងការអភិរក្សដីមួយ 

ចំនួន ដ្លជួយកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដីោយសារទឹកហើយថ្មាំងបង្កើនទិន្ន 

ផលដំណំ។ វិធានការាំងោះមានដូចជា៖

 y ដំដំឡូងឲ្យមានចោ្ល្ះជិតគា្ន្ (ក្នុងកម្ិតដង់ស៊ីត្ឲ្យបានច្ើនជាង ១០ ០០០ 

ដើម/ហត)។

 y ប្ើជីគីមី ឬជីធម្មជាតិ ដំប្ភ្ទស្ម្មួយចំនួនលើរងបត់ប្ន ឬដើមឈើប្ភ្ទ 

រ៊ក្ខជាតិឡ្គ៊យមីណឺ។

 y ភ្ជួរជាគំនូសបត់ប្ន និងលើកជារង ប្ើប្្ស់គម្បដី និងដំឆ្ល្ស់ជាមួយ 

សណ្ត្កដី ឬដំ្ំពពួកដំណំស្លឹកធំដូចជានោង ឬម្ឡុងជាដើម។

ោះជាយ្៉ងណក្ដ ីការអន៊វត្តន៍ាំងអស់ន្ះមានគ៊ណសម្បត្ត ិនិងគ៊ណវិបត្ត។ិ 

ការអន៊វត្តន៍មួយចំនួនមានប្សិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយការហូរច្្ះដី ប៊៉ន្ត្ ាបន្ថយ 

ទិន្នផលដំណំផងដ្រ និងមានតំល្ថ្ល ្ឬតូ្វការពលកម្មច្ើន ដើម្បីរៀបចំ និងថ្ាំ។ 

ម៊នព្លរៀបចំពិសោធន៍លើចមា្ករ្កសិករោយមានការចូល 

រួមពីកសិករ កសិករដ្លមកពីបណ្ត្លភូមិ បានធ្វើការាយ

តម្ល្ពីសកា្ត្ន៊ពលន្បច្ច័យនីមួយៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការ 

ហូរច្្ះ

ក្្យព្លពិភាក្សា និងជ្ើសរីសនូវបច្ច័យសមស្បបំផ៊ត 

អ្នកផ្សព្វផ្សាយអាចជួយកសិករ ដើម្បីរៀបចំពិសោធន៍លើ 

ចមា្ក្ររបស់ពួកគាត់

ព្លកសិកររៀបចំពិសោធន៍ការទប់សា្កត់្ការហូរច្្ះលើចមា្ករ្របស់ 

គាត់ និងមើលឃើញការអន៊វត្តន៍ដ្លកាត់បន្ថយ ការហូរច្្ះ ពួក

គាត់នឹងទទួលយកការអន៊វត្តន៍ាំងន្ះ ដូចជា ការដំស្ម្លើរង 

បត់ប្ន ក្នងុចមា្ករ្ផលិតកម្មរបស់គាត់
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ការអន៊វត្តន៍វិធានការ

ទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះដី

ការទប់សា្ក្ត់

ការហូរច្្ះដី

សណ្ឋ្ន

ជម្្លដី

ឥទ្ធិពលលើ

ទិន្នផល

ដំឡូងមី

តម្ូវការ

ពលកម្ម

តម្ល្

ថវិកា

 អត្ថប្ោជន៍

រយៈព្លវ្ង

គ៊ណវិបត្តិ

សំខន់ៗ

ភ្ជួរកម្ិតអប្បបរមា ឬមិនភ្ជួរ ++ - - + - - + ដីហាប់ ស្ម្ច្ើន

គម្បដី (អន៊វត្តជាប់លាប់) ++++ - ++ +++ + ++
ភាពអាចរកគម្ប

ដីបាន ការដឹកជញ្ជូន

គម្បដី (ផលិតកម្ម

នៅនឹងកន្ល្ង)
+++ - ++ ++ + ++ ការប្កួតប្ជ្ង

ភ្ជួរបត់ប្ង +++ + + + + ++

ភ្ជួរលើករងបត់ប្ង +++ + ++ ++ ++ +
មិនសមស្បលើ

ដីជម្្លខ្ល្ំង

ដើមឈើសាកជាតិជារបាំង ++ ++ + +++ + +++ 1) ពន្យាប្្ក់ចំណ្ញ

/អត្ថប្ោជន៍

ដំពពួកស្ម្-កាត់តំរឹម ++ ++ - - +++ + +++ 1) ការប្កួតប្ជ្ង

ការថ្ាំ

ស្ម្ vetiver ជារបងការពារ +++ +++ + + + +++
ភាពអាចរក

ដើម ពូជបាន

ស្ម្ធម្មជាតិ-កាត់តំរឹម ++ ++ - + - ++ តម្ល្ថ្ាំខ្ពស់

ដំណំគម្ប (គម្បស្ស់) ++ - - - - +++ ++ + ប្កួតប្ជ្ងខ្ល្ំង

ប្ើជីលាមកសត្វ ឬជីគីមី ++++ - +++ + +++ +++ ថ្ល្ខ្ពស់

ដំដំណំឆ្ល្ស់ ++ - - ++ ++ +++ ពលកម្មជាប់លប់

ដំញឹក +++ - + + + ++

តារាង១២.៦. ប្សិទ្ធភាព ន្ការអន៊វតន៍វិធានការគ្ប់គ្ងដី ដំណំលើការហូរច្្ះដី ទិន្នផលដំឡូងមី តម្ូវការកំលាំងពលកម្ម ថវិកា និងអត្ថ 

ប្ោជន៍រយៈព្លវ្ង  ក្នុងប្ព័ន្ធដំដ៊ះដំឡូងមីជាមូលដ្ឋ្ន

+  =  ប្សិទ្ធភាពវិជ្ជមាន ឬខ្ពស់

-  =   គា្ម្នប្សិទ្ធភាពអវិជ្ជមាន ឬាប

1)  =  មានតម្ល្បន្ថ្មសម្្ប់ចំណីសត្វ ប្ើកំណត់ឈើ ឬឧសដ៊ត
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តារាង១២.៦ បងា្ហញ្ពីទំនាក់ទំនងគា្នដ៏្សំខន់ ន្ផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន សម្្ប់ 

ការអន៊វត្តន៍វិធានការអភិរក្សដីខ៊សៗគា្ន្។

ោយសារការអន៊វត្តន៍ាំងអស់ោះមានគ៊ណសម្បត្តិ និងគ៊ណវិបត្តិដូច 

ន្ះ ចាំបាច់ត្ូវធ្វើការថ្លឹងថ្ល្ង។ កសិករខ្លួនឯងផ្ទ្ល់ជាអ្នកធ្វើការងារាំងន្ះ  

ដ្លគាត់ពឹងផ្អ្កាំងស្៊ងលើលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៅកន្ល្ងនីមួយៗ។ ដូច្នះ្ 

កសិករ ត្ូវបានលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីរៀបចំពិសោធន៍សាមញ្ញពីការទប់សា្ក្ត់ការហូរ 

ច្្ះ និងប្ភ្ទពិសោធន៍ផ្ស្ងៗទៀតនៅលើស្្របស់ពួកគាត់ ោយមានការ 

ណ្នាំពីអ្នកស្្ជ្្វ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយ ដើម្បីកំណត់ពីការអន៊វត្តន៍ដ្លមាន 

ប្សិទ្ធបំផ៊តសម្្ប់សា្ថ្នភាពជាក់លាក់របស់គាត់។ ការអន៊វត្តន៍ប្បន្ះហៅថា 

ការពិសោធន៍ស្្វជ្្វោយមានការចូលរួមពីកសិករ (FPR)។

ការដំប្ភ្ទស្ម្ vetiver លើរបាំងបត់ប្ន គឺមានប្សិទ្ធភាពណស់  

ក្នងុកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដី  ោយការហូរច្្ះតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ ក្នងុសា្ថនី្យ៍ 

និងពិសោធន៍លើស្្កសិករដ្លមានទំហំស្្តូច លើជម្្លមិនខ៊សគា្ន្ខ្ល្ំង 

ប៉៊ន្ត្ នៅព្លការអន៊វត្តន៍ន្ះបានពង្ីកលើចមា្ក្រធំៗ ាមិនផ្ដល់លទ្ធផលគួរ   

ជាទីព្ញចិត្តទ្។ នៅកន្ល្ងដីជម្្លបរិមាណទឹកហូរច្ញមានចំនួនច្ើន 

ហើយអាចប្មូលផ្តុំ និងហូរច៊ះក្្មច្ញពីជម្្លៅក្នុងផ្លូវទឹកធម្មជាតិ។ 

កមា្ល្ំងទឹកហាក់ដូចជា ហូរៅប៉ះស្ម្ vetiver ដ្លដំថ្មីៗតាមបណោ្ត្យរងបត់ 

ប្នកាត់ផ្លូវទឹកបង្ហូរច្ញដ្លការន្ះ ាអាចបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះយ៉្ង 

ធ្ងន់ធ្ងរបង្កើតជាចង្អូរៗ។ ការជួសជ៊ល ការហូរបាក់ដីោយដក់បាវខ្សាច់ ឬវិធានការ 

មួយចំនួនទៀតកាត់ប្ឡាយទឹកហូរ ជានិច្ចជាកាលមិនទទួលបានផលទ ្

ោយសារាខូចខតោយទឹកហូរដច់ដ្រ។

ការដក់បាវដីកាត់ប្ឡាយហូរច្្ះនឹងជួយចាប់កំណកដីឲ្យកកនៅលើបាវដី

ាំងន្ះបានឆប់ហើយអាចឲ្យគ្ដំស្មន្ៅលើាបាន ដើម្បីជួយចាប់យកកំណកដី 

បន្ថម្ទៀត  ដ្លការន្ះនំាឲ្យមានកំណកស្ាប់ ដីជាថា្ន្ក់ៗដ្លនឹងជួយកាត់ 

បន្ថយការបាត់បង់ទឹក និងជួយចាក់ដី បំព្ញប្ឡាយហូរច្្ះឡើងវិញ
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រូបភាព ១២.៤. មធ្យាបាយសាមញ្ញ និងមានប្សិទ្ធភាព ក្នងុការជួសជ៊លប្ឡាយហូរច្្ះ  តូ្វដក់បាវខ្សាច់កាត់ប្ឡាយ និងដំស្ម្ 

លើដីប្មូលផ្តុំ ដើម្បីធ្វើជារបាំងការពារខងលើ

របាំងដំស្ម្បានហូរច្ញបង្កើតជាផ្លូវទឹកធម្មជាតិ

ដី ឬបាវខ្សាច់

ដីប្មូលផ្តុំ

ដីប្មូលផ្តុំ

Terrace 
riser

ទឹកហូរ

ដី ឬបាវខ្សាច់
ទឹកហូរ

កង់ដំឡូងធំដក់ទ្

បាវខ្សាច់

ស្ម្បានដំលើដីប្មូលផ្តុំខងលើ

របាំងបាវខ្សាច់

ការដំស្ម្បានដ៊ះឡើងវិញជ៊ំវិញប្ឡាយហូរច្្ះ

បាវខ្សាច់នឹងបាត់បង់ក្នុង

រយៈ ព្លណមួយ

កង់ដំឡូងធំដក់ទ្បាវខ្សាច់
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ក្នុងរយៈព្ល ២- ៣ឆ្ន្ំកន្លងៅន្ះ  កសិករ និងអ្នកផ្សព្វផ្សាយមាន 

បទពិសោធន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយល្បឿនទឹកហូរចំោះការហូរច្្ះជាចង្អូរៗប្ប 

ន្ះ។ គាត់បានរកឃើញថា ត្ូវដក់បាវខ្សាច់ជាជួរកាត់តាមចង្អូរត្ឲ្យនៅខង 

ក្្មកន្ល្ងដ្លស្ម្ vetiver ហូរច្្ះ។ បាវខ្សាច់ត្ូវដក់ធានាស៊វត្ថិភាពោយ 

ប៊កបង្គ្លប្ញស្សីចូលក្នុងដីនៅពីក្្យបាវខ្សាច់ (រូបភាព១២.៤)។ ដីហូរច្្ះ 

ត្ូវបានៅហូរទើរៅលើបាវខ្សាច់ ដូចន្ះ គ្អាចដំស្ម្ vetiver លើដីសើមាំង 

ន្ះដ្លជាដីមានជីជាតិល្អ។  នៅព្លដ្លស្ម្បានដ៊ះល្អលើទំនប់ការពារ ាក៏ 

អាចកាត់បន្ថយនូវល្បឿនទឹកហូរផងដ្រ។

ការធើ្វឲ្យស្មដ៊្ះឡើងវិញនៅបាតខងក្្ម ន្ប្ឡាយអាចការពារប្ឡាយ 

ពីការហូរច្្ះនាព្លខងម៊ខ។ ក្នងុការភ្ជរួតាមបណោ្តយ្ខ្ស្របត់ប្ន ស្បជាមួយ 

រងដំដំណំ ជាទូៅ ចង្អូរទឹកត្ូវបានបំព្ញដីជាថ្មីម្តងទៀត ព្លោះរបងដំដើម 

ឈើអាចការពារពីការហូរបាក់ (រូបភាព១២.៤)។ នៅកន្ល្ងមួយចំនួន នៅប្ទ្ស 

ថ្ ដីជម្្លមានកំពស់ ១ ម អាចក្ប្្ក្នុងរយៈព្ល ២ឆ្ន្ំ តាមរយៈការដក់ 

បាវដី និងដំស្ម្ជារបងកាត់ តាមចង្អូរទឹក។ ការទទួលយកប្ព័ន្ធដំដ៊ះជារបងបត់  

ប្ន បានបង្កើនប្សិទ្ធភាពគួរឲ្យកាត់សមា្គ្ល់ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌស្្ចមា្ក្ររបស់ 

កសិករ។

ជាការសន្និដ្ឋ្ន យើងអាចធ្វើការតាមដន និងផ្តល់ជាអន៊សាសន៍មួយចំនួន 

ដូចខងក្្ម៖

 y ដំណំដំឡូងមីអាចបណ្ត្លឲ្យមានការហូរច្្ះដីយ៉្ងធ្ងន់ធ្ងរ ព្លដំលើដី 

ជម្្ល បើោះបីជម្្លតិចក្ដ ីព្្ះដំណំន្ះតូ្វបានដំចោ្លះ្គ៊ម្ពធំទូលាយ  

ហើយការលូតលាស់ពីដំបូងយឺត ដ្លធ្វើឲ្យផ្ទដី្មួយភាគធំទទួលរងដំណក់ 

ទឹកភ្លៀងោយផ្ទ្ល់។

 y ដំឡូងមី ជាទូៅច្ើនដំលើដីមានាយនភាពខ្សាច់ខ្ល្ំង ដ្លមានកម្ិតសារ 

ធាត៊សរីរាង្គាប។ ដីប្បន្ះមិនមានភាពស្ថិតថ្រជាដ៊ំទ្ ហើយងាយទទួល 

រងការហូរច្្ះដីយ៉្ងខ្ល្ំង។

 y ដើម្បីទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះដី និងទ៊ព្វលភាពដី គួរដំដំឡូងមីលើដីរាបោយ 

ប្ើពូជ ដ្លអាចដ៊ះលូតលាស់ខ្ល្ំងក្នុងដំណក់កាលដំបូង។
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 y ការប្ើជីគីមីដ្លមានត៊ល្យភាពអាសូត ផូសា្វ្ត ប៉ូតាស្ស គ្ប់គ្្ន់កម្ិត 

សមស្បព្លវ្លាតឹ្មតូ្វ និងរបៀបដក់តឹ្មតូ្វគឺជាការអន៊វត្តន៍ដ៏ល្អបំផ៊តក្នងុ 

ការបន្ថយការហូរច្្ះដី និងជម៊្ញឲ្យដំណំដ៊ះលឿន។ បញ្ហន្្ះ ាអាចកាត់បន្ថយ 

ការធ្វើស្ម្បង្កើនទិន្នផល និងប្្ក់ចំណូល។

 y ការរៀបចំភ្ជួរដីអាចបន្ថយក្នុងកម្ិតអប្បបរមាជាការចាំបាច់សម្្ប់ការដំដ៊ះ 

ស្ម្គម្ប ឬកាកសំណល់ដំណំផ្ស្ងៗត្ូវទ៊កលើផ្ទ្ដីហើយត្ូវណ្នាំឲ្យប្ើ 

ឧបករណ៍ជ្ួយដីជំនួសន័ង្គលវិញ។

 y ដំដំឡូងមីនៅចោ្លះ្គ៊ម្ពជិតគា្ន ្(៨០x៨០ ស.ម) នឹងពន្លឿនការដ៊ះលូត លាស់ដំណំ 

និងបន្ថយហូរច្្ះដី។

 y ការដំដំឡូងមីលើរងបត់ប្នប្សើរជាងដំលើករង ត្ង់ពីលើច៊ះក្្មនឹងកាត់ 

បន្ថយការហូរច្្ះដីបានខ្ល្ំងនៅកន្ល្ងដ្លមិនមានជម្្លខ្ល្ំង និងទឹកភ្លៀង 

តិចតួច។ នៅទីកន្ល្ងមានជម្្លខ្ល្ំង ឬភ្លៀងធា្ល្ក់ច្ើនដ្លមានទឹកច្ើនលើស 

លប់ ហូរផ្តុំក្្យរងធ្វើឲ្យបាក់រង ហើយបណ្ត្លឲ្យហូរច្្ះបាក់ដីជាចង្អូរៗ។

 y ដំស្ម្ vetiver លើរងរាងបត់ប្ន ជាវិធីសាស្្តដ៏មានប្សិទ្ធភាពបំផ៊ត ក្នុង 

ការបន្ថយការហូច្្ះដី តាមរយៈការទប់ដីហូរពីលើកាត់បន្ថយការហូច្្ះដីច្ញ 

ពីចមា្ក្រ។ កាត់ស្ម្ដំរីម៊នព្លដំដំឡូង ហើយស្ម្ន្ះអាចផ្តល់ជាគម្បដី។ ក្នុង 

រយៈព្លយូរដីដ្លហូរច្្ះពីលើបានមកប្មូលផ្ដុំលើរងស្ម្ vetiver ហើយ 

ាបង្កើតបានជាសណ្ឋ្នដីថា្ន្ក់ៗ ោយធម្មជាតិដ្លជួយទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះ

ដី និងទឹកច្ញពីចមា្ក្រ។

 y ប្សិនពូជស្ម្មិនអាចរកបាន ឬទើសទ្ងខ្ល្ំង ដើម្បីដំាលើចមា្ក្រធំ កសិករអាច 

ដំស្ម្ម៉្យាងឈ្ម្ះ  Paspalum atratum  ដ្លាមិនប្តួតប្ជ្ងជាមួយដំណំ 

ដំឡូងដ្លដំជិត ាហើយកាត់ាធ្វើចំណីសត្វ។ នៅតំបន់ត្ជាក់បង្គរួ ការដំប្ភ្ទ 

ស្ម្ឈ្ម្ះ Tephrosia candida ក៏មានប្សិទ្ធភាពខ្ល្ំង ដើម្បីទប់សា្ក្ត់ការហូរ 

ច្្ះដ្រ។ ស្ម្ាំងពីរប្ភ្ទ ន្ះអាចដំោយគ្្ប់។

 y រងបត់ប្នសម្្ប់ដំស្ម្ដទ្ៗទៀត ដូចជាស្ម្  Panicum  maximum, 
Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha ឬ elephant grass  ាប្កួត 

ប្ជ្ងគា្ន្ខ្ល្ំងណស់ ធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងដំជិតាធា្ល្ក់ច៊ះយ៉្ងខ្ល្ំង ាអាចជា 

ប្ភ្ទស្ម្ចង្្បំផ៊ត។
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 y ការដំពពួករ៊ក្ខជាតិសាកជាតិ ឬប្ភ្ទឈើដូចជា Leucaena leucocephala, 
Gliricidia sepium, និង Flemingia macrophylla នឹងជួយទប់សា្ក្ត់ការហូរ 

ច្្ះដី ោយកាត់ម្កាធ្វើជាដំណំគម្បដក់ចោ្លះ្ដើមដំឡូងមី ការតាក់ត្ង  

ម្កន្រ៊ក្ខជាតិ បានផ្តល់ផងដ្រនូវសារធាត៊ចិញ្ចឹម និងសារធាត៊សរីរាង្គធ្វើឲ្យ 

ប្សើរឡើងទ្ង់ទ្្យដី សម្ួលការបង្ហូរទឹកច្ញ និងបង្កើនការលូតលាស់ 

និងទិន្នផលដំណំ។

 y ការដំដំណំឆ្លស់្អាយ៊កាលខ្ល ីនៅចោ្លះ្ជួរដំឡូងមី ដូចជា សណ្តក្ដី សណ្តក្ 

អង្គុយ សណ្ត្កបាយ ល្ព្ ឪឡឹក ស្ូវចមា្ក្រ ឬោត ផ្តល់ការលូតលាស់លឿន 

ក្នុងចោ្ល្ះជួរ និងបន្ថយការហូរច្្ះដី។

 y បើមានសា្ន្មហូរច្្ះបាក់ដី អាចជួសជ៊លោយបំព្ញដីដក់ក្នុងបាវជី កាត់ 

ចង្អរូ ឬដក់របំាងបង្គល្ឬស្សី។ បនា្ទប់្ពីមានទំនប់មួយចំនួនដ្លដីច្្ះតូ្វ 

បានប្មូលផ្ដុំនៅពីក្្យបាវដី ត្ូវដំស្ម្តាមបណោ្ត្យទំនប់ោះ។ ក្នុងរយៈ 

ព្លយូរ ដីដ្លហូរច្្ះពីលើបានមកប្មូលផ្ដុំលើរងស្ម្ vetiver ហើយា 

បង្កើតបានជាសណ្ឋ្នដីថា្ន្ក់ៗោយធម្មជាតិ ដ្លជួយទប់សា្ក្ត់ការហូរច្្ះ 

ដី និងទឹកច្ញពីចមា្ក្រ។
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សេចក្តីសង្ខេប
ការរៀបចំដី

ក្នុងតំបន់ដីជមេេលខ្លេំង តេូវអនុវត្តដូចខងកេេម៖ 

 y កាត់ ឬដកចេញរុក្ខាតិបេកួតបេជេងាមួយដំណាំ ហើយរកេសាទុករុក្ខាតិាប់ 

នៅលើផ្ទេដី។

 y តេវូជេេយបន្ធរូដីដោយចបកាប់ ពេលរណ្តេាំមានគមា្លេតតូច (៣០ x ៣០ ស.ម)។

 y ាំ ១កង់ក្នុង ១រណ្តេ ដោយាំបញេឈរ ឬាំបញ្ឆិត ឬាំផ្តេក (វិធីមួយណា ក៏ 

បាន)។

 y បេើជីគីមី ១ស្លេបពេេបាយ ដូចាជី ១៥-១៥-១៥ នៅជិតកង់នីមួយៗ ដើមេបី 

បង្កើនការលូតលាស់ដំបូង និងទិន្នផល។ ជី ១៥- ១៥-១៥ មានអាសូត ១៥% 

ផូស្វេត ១៥% និងប៉ូតាសេស ១៥%។ 

ដីចមា្កេរមានទំហំមធេយមដីរាបស្មើ ឬដីជមេេលតិច ការរៀបចំដីតេូវអនុវត្តដូចខង 

កេេម៖

 y ភ្ជួរដីដោយបេើកមា្លេំងអូសទាញចំនួន ១ទៅ ២ដង ដើមេបីបន្ធូរដី និងភ្ជួរតេឡប់កាក 

សំណល់ដំណាំ និងស្មេចូលក្នុងដី។

 y ចំពោះដីជមេេល តេូវភ្ជួរឲេយសេបទៅនឹងរងដេលកេងនឹងទិសជមេេល ដើមេបីកាត់ 

បន្ថយការហូរចេេះ។

ជំពូក១៣

របៀបគ្រប់គ្រងដំឡូងមីដើម្របីទទួលបានទិន្នផល និងប្រ្រក់ចំណ្រញ 

ខ្ពស់ និងមាននិរន្ដរភាពបរិស្ថ្រន
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 y លើករងដោយបេើចបឲេយកេង នឹងជមេេលដី បើមានកមា្លេំងពលកម្ម ឬបេើ នង័្គល 

ភ្ជួរដោយគោ។

 y ាំកង់ដំឡូងលើរង ដេលបានលើក។

 y បេើជីគីមី ១ស្លេបពេេបាយ (ដូចាជី ១៥- ១៥-១៥) នៅជិតកង់នីមួយៗ ដើមេបី 

បង្កើនការលូតលាស់ដំបូង និងទិន្នផល។

ការរៀបចំដីសមេេប់ាំដុះដំឡូងមីដោយបេើតេេក់ទ័រ តេូវអនុវត្តដូចតទៅ៖

 y បេើថ្នេំសមា្លេប់ស្មេឃ្លីផូរស្វេត (Glyphosate) ដើមេបីសមា្លេប់ស្មេ។

 y ជេេយដីដោយបេើឧបករណ៍ជេេយដីជមេេ ៤០-៥០ ស.ម ដើមេបីបំបេកអាចម៌ដី 

ឲេយបានល្អ។ បេសិនាមិនអាច រកឧបករណ៍ជេេយបានទេ តេូវបេើនង្គ័លាល

ជេេយដីឲេយបានជមេេដល់ ២០-៣០ ស.ម។

 y ជេេយដី និងពងេេបដីឲេយបានរាបស្មើល្អដោយររស់ថស។

 y លើករងឲេយកេងនឹងជមេេលដី ដើមេបីកុំឲេយដំឡូងរងការបំា្លេញពីជំងឺរលួយ មើម ឬ 

ាំទឹក ពេលមានភ្លៀងខ្លេំង។

 y ាំដំឡូងនៅលើរង ឬ ដីរាបស្មើ។

 y តេូវរៀបចំដីពេលមានសំណើមល្អ មិនតេូវបេើគេឿងចកេធុនធ្ងន់ចូលក្នុងចមា្កេរនៅ 

ពេលដីសើមខ្លេំង។

 y បេើជីគីមី ១ស្លេបពេេបាយ (ដូចាជី ១៥- ១៥-១៥) នៅជិតកង់នីមួយៗ ដើមេបី 

បង្កើនការលូតលាស់ដំបូង និងទិន្នផល។

ការរៀបចំដើមពូជដំឡូងមី
 y កាត់ដើមមេសមេេប់យកទៅាំដេលមានអាយុ ៨-១៨ខេ តេូវរើសដើម មាន 

សុខភាពល្អ ដោយគ្មេនសត្វល្អិត និងជំងឺបំា្លេញ។
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 y បេើបេេស់ដើមផ្នេកខងកេេម និងកណា្តេលនេដើមទាំងមូល កាត់ដើមខ្ចីោល 

នៅផ្នេកខងលើ។

 y កាត់ដើមមេដេលដុះលើដីសមេបូរជីាតិ ឬកន្លេងដេលបេើជី ាពិសេសចមា្កេរបេើជី 

ប៉ូតាសេស។

 y កាត់យកកំណាត់ដើមចេញពីដើមមេទាំងឡាយណា ដេលផ្តល់ផលល្អ។

 y បេសិនាមានការចាំបាច់ តេូវទុកដើមសមេេប់រដូវាំដុះបរ្ទេប់ ដោយទុកបាច់ 

ដើមដំឡូងឈរទៅលើ នៅកេេមម្លប់ដើមឈើ ឬកន្លេងសមសេប។ ជេេយដីឲេយបាន 

ល្អ ដោយចបកាប់រួចាក់បាច់ដំឡូងនៅកន្លេងដីសើមតិចៗ តេូវសេេចទឹកពេល 

ដីស្ងួត។

 y មុនពេលកាត់ដើមដំឡូងាកង់ខ្លីៗ តេូវកាត់ដើមផ្នេកខងលើោលបើសិនមាន 

ផ្នេករលួយ និងស្ងួត។

 y កាត់ដើមដំឡូងាកង់ខ្លីៗ  នៅឯចមា្កេរដេលតេវូាំ ជៀសវាងការដឹកជញ្ជនូទៅឆ្ងេយ។

 y តេូវកាត់កង់ដើមដំឡូងមីាមួយកាំបិតមុត ឬរណារដេលមានមុខកាត់ស្អេត ហើយ 

កាត់ក្នុងកមេិតមំុ ៩០ដឺកេេ។

 y នៅតំបន់ដេលមានការបំា្លេញធ្ងន់ធ្ងរពីសត្វល្អិតចងេេ និងជំងឺតេូវធ្វើបេពេឹត្តកម្ម 

(ជេលក់) កង់ដំឡូងមី ក្នុងសូលុយសេយុងថ្នេំសមា្លេប់សត្វល្អិត ថ្នេំកមា្ចេត់ជំងឺផេសិត 

សរធាតុចិញ្ចឹមមីកេូ រយៈពេល ១០រទី។

ពេលវេលាាំដុះ
 y នៅតំបន់តេូពិក និងតំបន់ដេលមានរដូវវសេសាវេងតេ ១ដង ដំឡូងមីតេូវាំ នៅដើម 

រដូវវសេសានិងបេមូលផលនៅពាក់កណា្តេលរដូវបេេំង។

 y ដំឡូងមីក៏អាចាំបាននៅចុងរដូវវសេសាបានដេរ  ដរាបណាមានសំណើមដីគេប់គេេន់ 
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ក្នុងរយៈពេល ២ខេដំបូង នេវដ្តជីវិតដំណាំហើយវាអាចបេមូលផលយ៉េងហោច 

ណាស់ រយៈពេល ១០-១១ ខេកេេយពេលាំ។

 y នៅតំបន់តេូពិកដេលមានរដូវវសេសាខ្លី២លើក គេអាចាំដំឡូងរពេលចាប់ ផ្ដើម 

រដូវវសេសាណាមួយក៏បាន។

 y នៅតំបន់ដេលមានសីតុណ្ហភភាពតេាក់ (រដូវរារ) គេអាចាំដំឡូងមីបានល្អបំផុត 

នៅដើមនិទាឃរដូវ និងបេមូលផលររដូវរារនៅពេលសមាសភាពមេសៅខ្ពស់ 

បំផុត។

ចន្លេះគុម្ព
 y គមា្លេតនេចន្លេះគុម្ពដំឡូងមីអាចបេេបេួល អាសេ័យនឹងការបេកមេករបស់ពូជ ជី 

ាតិដីលក្ខខណ្ឌអអាកាសធាតុ ការាំាឯកវបេបកម្មដំណាំ ឬការាំាបេព័ន្ធ 

ដំណាំឆ្លេស់។

 y ក្នុងលក្ខខណ្ឌអអាកាសធាតុសមសេប និងដីសមេបូរជីាតិ គេអាចាំដំឡូង  មីតេ 

មួយមុខក្នុងកមេិតដង់សុីតេដើម ពី ១០ ០០០-១២ ០០០ដើម ក្នុង ១ ហត ឬ  

ចន្លេះ ១០០x១០០ ឬ ៩០x៩០ ស.ម។

 y ក្នងុលក្ខខណ្ឌអអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដីមិនសមេបូរជីាតិគេអាចាំដំឡូងមី 

តេមួយមុខដោយបេើដង់សុីតេពី ១២ ០០០-១៨ ០០០ដើម ក្នុង  ១ ហត តេូវនឹង 

ចន្លេះគុម្ព ៩០x៩០ ឬ ៧៥x៧៥ ស.ម។

 y នៅពេលដំឡូងមីាំាដំណាំឆ្លេស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌអសមសេបតេូវពងេីកចន្លេះជួរ 

និងបន្ថយចន្លេះគុម្ព ដើមេបីឲេយបានដង់សុីតេដើមពី ៨ ០០០- ១០ ០០០ដើម ក្នុង 

១ ហត។
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 y នៅពេលដំឡូងមី ាំាដំណាំឆ្លេស់ ក្នុងលក្ខខណ្ឌអមិនអំណោយផល តេូវបង្កើន 

ដង់សីុតេដើមឲេយបាន ពី ១០ ០០០- ១២ ០០០ដើម ក្នងុ ១ ហត ាមួយ នឹងចន្លេះ 

ជួរ និងចន្លេះគុម្ពកេតមេូវសមសេបទៅនឹងការាំដុះដំឡូងមី។

 y ពូជមានការបេកមេកខ្លេំង តេូវការគមា្លេតទូលាយាងពូជដេលមានការ បេកមេក 

តិច។

វិធីសសេ្តាំដុះ និងការពូនរង
 y ចំពោះដីខេសាច់ ឬដីលេបាយខេសាច់ការាំកង់ដើមដំឡូងមីផ្តេក ឬបញ្ឆិត ាវិធីសសេ្ត 

ដ៏ល្អបំផុត ាពិសេសាំនៅរដូវបេេំង។

 y ចំពោះបេភេទដីឥដ្ឋ ការាំផ្តេកាការចាំបាច់ ដើមេបីឲេយមើមចាក់ចូលរាក់ទៅក្នុង

ដីាយសេួលបេមូលផល។

 y ចំពោះការាំដំឡូងនៅរដូវវសេសាទិន្នផលនេការាំបញេឈរ ាំបញ្ឆិត ឬផ្តេក មិន 

មានភាពខុសគ្នេទេ។

 y តេូវាំកង់ដើមដំឡូងឲេយភ្នេក និងពន្លកដុះតេួយឡើងលើពេលណាាំ បញេឈរ ឬាំ 

បញ្ឆិត។

 y ការាំនៅលើរង តេូវបានណេរំនៅរដូវវសេសាមានភ្លៀងខ្លេំង តេការាំដោយគ្មេន 

រងតេូវាំពេលរដូវបេេំង។

ការកមា្ចេត់ស្មេចងេេ
 y សមា្អេតស្មេចំនួន ២-៤ដង ក្នុងរយៈពេល ៣ខេដំបូង នេការលូតលាស់ដំណាំ 

ដោយចាប់ផ្តើម ២-៤សបា្តេហ៍ កេេយពេលាំ។

 y សមា្អេតស្មេដោយដេ ដោយបេើចបកាប់ បេាប់ធ្វើស្មេ ឬបេើបេេស់ថ្នេំសមា្លេប់ 
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ស្មេ ឬវិធីសសេ្តផេសេងៗទៀត។

 y ក្នុងករណីខ្វះកមា្លេំងពលកម្ម ឬកមា្លេំងពលកម្មថ្លេ តេូវណេរំឲេយបេើថ្នេំ សមា្លេប់ 

ស្មេមុនពេលដុះពន្លក កេេយពេលាំ ទោះបីាាំាំបញេឈរ ឬាំ បញ្ឆិតយ៉េង 

ណាក៏ដោយ។

 y ការបេើថ្នេំសមា្លេប់ស្មេមុនពេលដុះពន្លក តេូវការសមា្អេតស្មេ ដោយដេ  ១ដង ឬ 

២ដង បរ្ទេប់មកតេូវបេើថ្នេំសមា្លេប់ស្មេកេេយពេលដុះ ពន្លក រយៈពេល ៤-៥ខេ 

កេេពេលាំ។ ថ្នេំសមា្លេប់ស្មេកេេយពេលដុះ ពន្លក តេូវបេើាមួយកេបាលទុយោ

បាញ់ថ្នេំ ដើមេបីការពារការប៉ះទង្គិចាមួយដើមខងកេេម និងស្លឹកដំឡូង។

 y ហាមបេើថ្នេសំមា្លេប់ស្មេកេេយពេលដុះពន្លក នៅពេលថ្ងេមានខេយល់ ពេេះ អាចបាញ់ 

ប៉ះាមួយដើមដំឡូង។

ការគេប់គេងពេលបេមូលផល
 y ដំឡូងមីដេលបេើបេេស់សមេេប់ការបរិភោគ គឺាទូទៅតេូវបេមូលផលពេលមាន 

អាយុកាល ៦-១០ខេ បើបេើបេេស់សមេេប់ការកេច្នេតេូវបេមូលផលអាយុកាល 

១០-១៨ខេ កេេយពេលាំាការបេសើរ។

 y ការពនេយារពេលបេមូលរហូតដល់ ១៨ខេ កេេយពេលាំ ធ្វើឲេយដំឡូងមីកើនទិន្នផល 

យ៉េងខ្លេំងពេលតម្លេបន្ថេមអបេបបរមាពេលនះវាមានបេសិទ្ធភាពតិចតួចលើ 

កមេិតាតិមេសៅ។

 y នៅតំបន់ដេលរដូវបេេំងមានរយៈពេលវេង ដំឡូងមីអាចបេមូលផលសមសេប

បំផុតនៅពាក់កណា្តេលរដូវបេេងំ ពេលដេលសីតុណ្ហភភាពបរិយកាសល្អ ដំឡូងមី

អាចបេមូលផលនៅរដូវតេាក់នៅពេលមានកមេតិាតិមេសៅខ្ពស់បំផុត។

 y នៅចមា្កេរមានដីធូរ គេអាចដកមើមចេញពីដីដោយចាប់ដើមផ្នេកខងកេេម តេ 
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នៅពេលដីហាប់រឹង  តេូវបេមូលផលដោយឧបករណ៍បេមូលផលសមញ្ញ ឬ 

ឧបករណ៍បេមូលផលដោយភា្ជេប់ាមួយតេេក់ទ័រ។

ការាំដំណាំឆ្លេស់
 y ដើមេបីកាត់បន្ថយការបេកួតបេជេងរវាងដំឡូងមី ាមួយដំណាំដទេទៀត   តេូវាំ

ដំឡូងមីឆ្លេស់ាមួយដំណាំមានអាយុកាលខ្លី  ដូចា ពោត សេូវ ចមា្កេរ សណ្តេកដី  

សណ្តេកអង្គុយ សណ្តេកសៀង សណ្តេកបាយ ឬដំណាំវិល្លិ៍ជាតិ ដូចា ឪឡឹក 

ដំណាំស្លឹកធំ។ល។

 y ដំឡូងមីអាចាំបាននៅចន្លេះកូនកៅស៊ូ ស្វេយចន្ទី ឬចេក ឬដើមដូងចាស់ៗ 

ដ៏រាបណាមានពន្លឺគេប់គេេន់។

 y គេទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បំផុត និងបេេក់ចំណូលចេើននៅពេលាំដំឡូងមី និង 

ដំណាំឆ្លេស់ ក្នុងពេលដំណាលគ្នេ ឬខុសគ្នេ ១-២សបា្តេហ៍ នេការាំដុះដំណាំ 

នីមួយៗ។

 y ចន្លេះគុម្ព អាសេ័យទៅនឹងការបេកមេកនេពូជ ចំពោះពូជបេកមេកចេើន តេូវការ 

ចន្លេះជួរធំាងពូជមានបេកមេកមធេយម ឬពូជមានដើមតេង់ទៅលើ។

 y នៅតំបន់ដេលមានរដូវវសេសាវេង ដំឡូងមីអាចាំឆ្លេស់បន្តបរ្ទេប់ាមួយដំណាំ ២ 

ទៅ ៣មុខ ផេសេងទៀត ក្នងុឆ្នេតំេមួយ ដោយមានចន្លេះគុម្ពធំទូលាយ(១,៨- ២,០ ម) 

ដើមេបីឲេយមានពន្លឺគេប់គេេន់រវាងដំឡូងមី និងដំណាំ ឆ្លេស់ទី២ និងទី៣ ដុះបាន 

ល្អ។

 y នៅតំបន់ដេលរដូវវសេសាមានរយៈពេលខ្លី ដំឡូងមីអាចាំឆ្លេស់ាមួយដំណាំមួយ 

ផេសេងទៀត ពីពេេះាទូទៅដំណាំឆ្លេស់ទី២ មិនអាចដុះលូតលាស់បានល្អ ដោយ 

សរខ្វះសំណើមដី។
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 y ក្នងុករណី ដំឡូងមី អាចាំចន្លេះគុម្ពរាងាការរ៉េ ដូចាាំចន្លេះ ១,០ x ១,០ ម 

ាមួយដំណាំឆ្លេស់ ១ ទៅ ២ជួរ រវាងជួរដំឡូងមីនះចន្លេះជួរនេដំណាំឆ្លេស់ 

តេវូមានទំហំធំគេប់គេេន់ ដើមេបីឲេយដំណាំឆ្លេស់អាចាំបានចេើនជួរ។

 y គេប់ដំណាំធញ្ញាតិ គួរាំនៅគមា្លេតយ៉េងហោចណាស់ ៥០-៧០ ស.ម ពីជួរ 

ដំឡូង ជិតាងគេបំផុត និងមានបេវេង ៣០-៥០ ស.ម រវាងជួរដំណាំឆ្លេស់។

 y ដើមេបីទទួលផលអតិបរមាទំាងដំណំាដំឡូងមី និងដំណំាឆ្លេស់ គួរបេើជីឲេយបានគេប់ 

គេេន់ចំពោះជី N និង K សមេេប់ដំណាំដំឡូងមី និង NPK សមេេប់ដំណាំឆ្លេស់ 

ធញ្ញេាតិនិងជី PK សមេេប់ដំណាំឆ្លេស់ពពួកសណ្តេក។

 y កំឡុងពេលដេលដំណំាឆ្លេស់ បានដុះលូតលាស់លឿនហើយ អាចជួយកាត់បន្ថយ 

បរិមាណស្មេចងេេចាំបាច់តេូវធ្វើស្មេដោយដេយ៉េងហោចណាស់ឲេយបាន ១ដង។ 

កេេយពេលដំណំាទំាងពីរដំឡូង និងដំណំាឆ្លេស់មានស្លកឹនះ វាអាចការពារ និង 

ទប់ស្កេត់ការលូតលាស់របស់ស្មេ។

 y កមា្ចេត់ស្មេចងេេដោយបេើថ្នេំសមា្លេប់ស្មេមុនពេលដុះពន្លក និងថ្នេំស្មេជមេើស  

ទាំងដំណាំដំឡូងមី និងដំណាំរួមផេសំមួយចំនួនទៀត។

ការគេប់គេងសត្វល្អិតចងេេ និងជំងឺ
 y ាំពូជដំឡូងមីធន់ នឹងជំងឺសំខន់ៗនិងសត្វល្អិតចងេេភាគចេើន។

 y បេើបេេស់ដើមពូជមានគុណភាពខ្ពស់ដោយកាត់ចេញពីដើមមេ  ាដើមដេល 

គ្មេនការបំា្លេញពីសត្វល្អិត និងជំងឺ។

 y ាការបេុងបេយ័ត្ន តេូវជេលក់កង់ដើមដំឡូងដោយលាយាមួយថ្នេំសមា្លេប់ផេសិត 

និងថ្នេំសមា្លេប់សត្វល្អិត មុនពេលយកទៅាំ។
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 y តេវូបេើបរិមាណជីគីមី និងជីសរើរាង្គឲេយបានគេប់គេេន់ ដើមេបីបង្កើនកំលំាងលូត លាស់ 

របស់ដំណាំ ដេលធ្វើឲេយបេសើរឡើងនូវភាពធន់របស់វា។

 y ហាមបេើថ្នេំសមា្លេប់សត្វល្អិតលើដំណាំ ដេលអាចសមា្លេប់ភា្នេក់ារការពារជីវធម្ម 

ាតិ (សត្វមានបេយោជន៍)។ ថ្នេំសមា្លេប់សត្វល្អិតអាចបេើក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៅ 

កន្លេងមានការបំា្លេញធ្ងន់ធ្ងរ ហើយតេូវតាមានសមា៉េសភាពចងេេាមុនសិន 

នៅពេលសត្វល្អិតកើតមានឡើងនៅដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណំា។ ថ្នេំ 

សមា្លេប់សត្វល្អិត អាចបេើទប់ស្កេត់សត្វល្អិតចងេេបំា្លេញក្នុងដី ដូចាកណ្តៀរ 

ដេលមិនប៉ះពាល់សតេូវធម្មាតិរបស់សត្វល្អិតចងេេខងលើដី។

 y តេូវាំដំណាំបង្វិលាមួយដំណាំដទេទៀត ាពិសេសពពួកធញ្ញាតិ ឬពពួកស្មេ 

ដើមេបីកាត់បន្ថយការកើតមានជំងឺ នៅក្នុងដីសំខន់ជំងឺរលួយមើម។

 y តាមានដំណាំាប់ាបេចាំ និងដកដើមដេលមានសត្វល្អិត និងជំងឺចេញ។ 

ដុតដើមមានការបំា្លេញោល បរ្ទេប់ពីបេមូលផលរួច។

 y ជៀសវាងការបំលាស់ទីពូជដើមដំឡូងមីរងនូវការបំា្លេញពីសត្វល្អិតនិង ជំងឺពី 

ចមា្កេរមានបញ្ហភេ ទៅចមា្លេរគ្មេនបញ្ហភេ។

 y ហាមទិញពូជដើមដំឡូងមីដោយមិនស្គេល់បេភពចេបាស់លាស់ ពេេះអាចជួប 

បេទះនូវហានិភ័យខ្ពស់។

ការបេើបេេស់ជីអាសូត (N)
 y ក្នុងបេភេទដីាចេើនទិន្នផលមើមដំឡូងមីអាចកើនឡើងាមួយការបេើបេេស់ 

ជីអាសូតក្នុងកមេិតពី ៨០-១០០ គកេ/ហត។ តេូវាក់ជីនៅពេលាំ ឬ ៣០ថ្ងេ 

កេេយពេលាំ។

 y បើសិនាស្លកឹតេវូបានកាត់ចេញាញឹកញាប់ នៅដំណាក់កាលលូតលាស់ ហើយ   
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ដើម និងស្លឹកតេូវបានយកចេញពីចមា្កេរពេលបេមូលផលនះកមេិតបេើជីអាសូត 

តេូវកើនឡើងពី ១២០-២០០ គកេ/ហត។

 y ចំពោះបេភេទដីខេសាច់មានការហូរចេេះខ្លេំង តេូវបេើជីអាសូតបំណេកាពីរ ឬចេើន 

ដង ដូចា ១/២ នេជីអាសូតបេើពេលាំ និង ១/២ ទៀតបេើ ១-២ខេកេេយ ពេល 

ាំ ឬបេើ ១/៣ នេជីសរុបនៅពេលាំនិង ១/៣ ទៀតាក់ ៣០ថ្ងេ និង ១/៣ កេេយ 

ទៀតាក់ ៦០ថ្ងេកេេយ ពេលាំ។

 y ាទូទៅបេភពផេសេងៗនេជីអាសូតពុំមានការខុសគ្នេប៉ុរ្មេនទេ ដូចាជីអ៊ុយ រ៉េ  

អាមូ៉ញ៉ូមស៊ុលហា្វេត អាម៉ូញ៉ូមនីតេេត ឬម៉ូណូ ឬឌីអាម៉ូញ៉ូមផូស្វេត។ បេភពជីពីរ 

ចុងកេេយក៏មានផូស្វេតផងដេរ។

 y គេប់ជីអាសូតអាចរលាយបានឆប់រហ័សក្នុងសូលុយសេយុងដី ដូចនេះគួរាក់ជី 

ក្នុងរណ្តេ ឬធ្វើចង្អូរខ្លីឆូតដោយចបកាប់ ាក់នៅជិតកង់ដើមដំឡូងនីមួយៗ រួច 

ហើយតេូវកាយដីលប់។

 y ហាមាក់ជីអាសូតលើផ្ទេដី ពេេះថ ជីអាសូតនឹងាយបាត់បង់ដោយហើរ ទៅ 

បរិយកាស។

ការបេើបេេស់ជីផូស្វេត (P)
 y ដំឡូងមីអាចដុះល្អនៅលើបេភេទដីដេលមានផូស្វេតតិចដោយមិនតេូវការជី ផូ

ស្វេតបន្ថេមនៅកន្លេងដេលដំណាំផេសេងៗាចេើនអាចតេូវការបេើបេេស់ជីនេះ 

ចេើនសមេេប់ការលូតលាស់ធម្មតា។

 y នៅលើដីមានកង្វះផូស្វេតខ្លេំងបំផុត ាពិសេសដីមានផូស្វេតតិចាង ៤ ppm 

ដំឡូងមីអាចឆ្លើយតបនឹងកមេតិជីខ្ពស់បេមាណា ១០០-២០០ គកេ/ហត ក្នងុរយៈ 

ពេល ១-២ឆ្នេំដំបូង តេបរ្ទេប់ពីនេះកមេិតជីអាចបន្ថយតេឹមតេ ៤០-៥០ គកេ/ហត
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ដោយសរជីផូស្វេតបានបនេសល់ទុកក្នុងដី។

 y គេប់ជីផូស្វេតអាចរលាយបានឆប់រហ័ស ដូចា ជីទោល ឬជីទេសូ៊ីព័រផូស្វេត និង 

ឌីអាម៉ូញ៉ូមផូស្វេត (មានអាសូតផងដេរ) ដេលគួរាក់នៅជិត កង់ដើមដំឡូង 

នីមួយៗ រួចហើយតេូវកាយដីលប់។

 y បេភេទជីផូស្វេតផេសេងទៀត អាចរលាយយឺត ដេលគួរបាចទៅលើដីចមា្កេរ ទាំង 

មូល រួចភ្ជួរលប់មុនពេលាំ។ បេភេទជីនេះ ក៏មានកាល់សេយូមខ្ពស់ ដូចនេះ វាអាច 

ជួយក្នុងការកាត់បន្ថយាតិអាសុីតនេដី។

 y នៅគេប់ដីអាសុីតទាំងអស់ ការបេើជីថ្មផូស្វេត (rock phosphates) ក៏មាន 

បេសិទ្ធភាពផងដេរ ប៉ុន្តេ ជីថ្មផូស្វេតដេលបានមកពីបេភពខុសគ្នេ មានភាព 

រលាយ ក៏ខុសគ្នេដេរ។ ដូចនេះ ជីថ្មផូស្វេតដេលរលាយយឺតគួរបាចលើដី រួចភ្ជួរ 

លប់មុនពេលាំ។

 y គេប់ជីថ្មផូស្វេតទាំងអស់ គួរាក់នៅពេលាំ ឬ ៣០ថ្ងេ កេេយពេលាំ។

ការបេើបេេស់ជីប៉ូតាសេស (K)
 y កង្វះជីប៉ូតាសេស គឺាទូទៅកើតមាននៅលើបេភេទដីខេសាច់ ឬលេបាយខេសាច់ ឬលើដី 

អាសុីតខ្លេំង ដេលមានកមេិតប៉ូតាសេស កាល់សេយូម និងមា៉េញេសេយូមទាប។

 y នៅពេលដំឡូងមីតេូវបានាំដុះពីមួយឆ្នេំទៅមួយឆ្នេំ លើដីដដេលនះ កង្វះជី 

បូ៉តាសេស អាចបណា្តេលឲេយមានកង្វះសរធាតុចិញ្ទមឹចំបងៗ ហើយការបេើជីបូ៉តាសេស 

អាចទទួលបានបេេក់ចំណេញចេើនបំផុត។

 y ដើមេបីការពារដីពីការបាត់បង់ាតិប៉ូតាសេសចាំបាច់ តេូវបេើជីប៉ូតាសេសក្នុងកមេិត 

៨០-១២០ គកេ/ហត ដើមេបីបំពេញជីប៉ូតាសេសឲេយដីវិញ។

 y ការបេើជីប៉ូតាសេសសមសេបបំផុត នៅពេលាំ ឬ ៣០ថ្ងេ កេេយពេលាំដោយ 
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តេូវាក់នៅជិតកង់ដើមដំឡូងនីមួយៗរួចហើយតេូវកាយដីលប់។

 y កសិករភាគចេើនបេើបេេស់ជីប៉ូតាសេយូមក្លរួ (KCl) ដេលាបេភេទជីមានតម្លេ 

ថោកបំផុត ប៉ុន្តេគួរបេើជីប៉ូតាសេយូមស៊ុលាតវិញ បើពិនិតេយឃើញដី មានកង្វះធាតុ 

ស្ពេន់ធ័រ។

ជីកាល់សេយូម មា៉េញ៉េសេយូម និងស្ពេន់ធ័រ (Ca, Mg, S)
 y រោគសញ្ញេនេកង្វះសរធាតុកាល់សេយូម និងស្ពេន់ធ័រ គឺកមេឃើញមាន នៅក្នុងចមា្កេរ 

ណាស់ ចំណេកកង្វះសរធាតុមា៉េញ៉េសេយូម គឺកើតមានារឿយៗ និងាយសេួល 

កត់សមា្គេល់។

 y កង្វះកាល់សេយូម មា៉េញ៉េសេយូម កើតមានលើដីអាសុីតខ្លេំង ដេលាបេភេទដីមាន 

កមេិតកាល់សេយូមមា៉េញ៉េសេយូម និងប៉ូតាសេសទាប។

 y នៅក្នុងដីមានកមេិត Ca ទាប តេូវបេើកាល់សេយូម ១០០ គកេ/ហត ក្នុងទមេង់ា 

កំបោរ gypsum  (១ ត/ហត) ឬបេើកាល់សេយូម ៤០០ គកេ/ហត ក្នុងទមេង់ា 

កំបោរ calcitic lime (១,៣ ត/ហត)។

 y កំបោរទាំងពីរបេភេទនេះ (gypsum និង calcitic lime) អាចបាចទៅលើចមា្កេរ 

រួចភ្ជួរលប់មុនពេលាំ។

 y ចំពោះដីមានកមេិតមា៉េញ៉េសេយូមទាប ឬពេលដំណាំបានបា្ហភេញសញ្ញេកង្វះធាតុ 

មា៉េញ៉េសេយូម តេូវបេើមា៉េញ៉េសេយូម ៥០ គកេ/ហត ក្នុងទមេង់ា Sulphomag ដេល 

មានប៉ូតាសេស មា៉េញ៉េសេយូម និងស្ពេន់ធ័រ ឬបាចមា៉េញ៉េសេយូមស៊ុលហា្វេត (៥០០ គកេ/

ហត) រួចភ្ជួរលប់ទៅក្នុងដី។

 y ក្នុងករណីដេលដំឡូងមី ទទួលរងពីកង្វះស្ពេន់ធ័រតេូវបេើស្ពេន់ធ័រកមេិត ២០-៤០ 

គកេ/ហត ក្នុងទមេង់ាប៉ូតាសេយូម មា៉េញ៉េសេយូមស៊ុលហា្វេតឬ Sulphomag។
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សរធាតុចិញ្ចឹមមីកេូនិងកំបោរ
 y សញ្ញេនេកង្វះសរធាតុចិញ្ចឹមមីកេូមិនសូវសង្កេតឃើញមានទេ លើកលេងតេនៅលើ 

ដីអាល់កាឡាំង ឬដីថ្មកំបោរ រើឯកង្វះស័ង្កសីតេងតេកើតមាននៅលើដីអាសុីត និងដី 

អាល់កាឡាំង។

 y លើបេភេទដីអាល់កាឡាំង ឬដីថ្មកំបោរដំណាំដំឡូងមីអាចបេេសភាពពណ៌លឿង ឬ 

ពណ៌សដោយសរកង្វះាតិដេក។ ជួនកាលវាបា្ហភេញចង្អូរស្លឹកពណ៌លឿង នៅផ្នេកពាក់ 

កណា្តេលដើមដោយសរកង្វះម៉ង់កាណេស។

 y បញ្ហភេទាំងនេះ អាចដោះសេេយបានតាមរយៈការបាញ់លើស្លឹកនូវសូលុយសេយុង ដេល 

មានាតិដេក ឬមា៉េញ៉េសេយូមស៊ុលហា្វេត ២% ឬតេេំកង់ដើមដំឡូងរយៈពេល ១៥ រទី 

នៅក្នុងសូលុយសេយុងដេក ឬមា៉េញ៉េសេយូមស៊ុលហា្វេត ២-៤% មុនពេលាំ។

 y សញ្ញេកង្វះស័ង្កសីអាចសង្កេតឃើញ ទំាងនៅលើដីអាល់កាឡំាង និងដីអាសីុតាពិសេស 

ដីអាសុីតដេលមានការបេើកំបោរ ឬផូស្វេត។ នៅលើដី អាសុីតអាចបាច ស័ង្កសីទៅឲេយ  

ដីក្នុងកមេិត ១០ គកេ/ហត ក្នុងទំរង់ាស័ង្កសីសុ៊លហា្វេតចំនួន ៥០ គកេ/ហត ហើយ 

លើដីអាសុីត និងដីអាល់កាឡាំងតេូវតេេំកង់ដើមដំឡូងមី ក្នុងសូលុយសេយុង ស័ង្កសីស៊ុល 

ហា្វេត ២-៤% រយៈពេល ១៥រទី មុនពេលាំ។

 y នៅទ្វីបអាសុី ដំណាំដំឡូងមីតេូវបានាំនៅលើគេប់បេភេទដីស្ទើរតេទាំងអស់ដោយពុំ

ចាំបាច់បេើសរធាតុចិញ្ចឹមមីកេូនះទេ ដោយសរបេភេទដីទាំងនះមានសរធាតុ 

ចិញ្ចឹមបេបនេះគេប់គេេន់សមេេប់ការលូតលាស់ដំណាំ។ ាមួយគ្នេនេះដេរនៅលើ 

បេភេទដីភាគចេើនក៏មិនចាំបាច់បេើកំបោរដេរ។

 y លើដីអាសុីតខ្លេំង គេអាចបេើកំបោរចំនួន ១-២ ត/ហត ដើមេបីបង្កើន pH ឬផ្តល់កាល់ 

សេយូមបន្ថេមដល់រុក្ខាតិ។ ការបេើកមេិតកំបោរខ្ពស់អាចឲេយធា្លេក់ចុះទិន្នផល និងាហេតុ 

ឲេយមានកង្វះស័ង្កសី។
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 y នៅបេទេសាចេើន កសិករគួរដឹងថ  អ្នកលក់ខិតខំលក់ផលិតផលមិនមាន 

បេយោជន៍ដោយទាមទារថ ផលិតផលនេះមានសរធាតុចិញ្ចមឹមីកេដូេលធ្វើ

ឲេយកើនទិន្នផលគួរឲេយកត់សមា្គេល់។ កសិករគួរទិញជីគីមីតេពីកេុមហ៊ុនលេបី

ឈ្មេះបុ៉ណោ្ណេះ។

សមតុលេយនេការគេប់គេងជីាតិដីដោយបេើជីគីមី និងជីសរើរាង្គ
 y កំណត់សរធាតុចិញ្ចឹមដេលប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលតាមរយៈការពិនិតេយឲេយបាន 

ដិតដល់រោគសញ្ញេកង្វះសរធាតុចិញ្ចឹមតាមរយៈការយកសំណាករុក្ខាតិ

ទៅធ្វើវិភាគ ឬការធ្វើ ពិសោធន៍នៅលើដីចមា្កេរា្ទេល់ (សូមមើល ជំពូក៧)។

 y បេសិនព័ត៌មាននេះមិនអាចរកបាន អនុសសន៍ទូទៅនេការបេើជី គឺអាសូត 

៨០-៩០ គកេ/ហត ផូស្វេត ៤០-៥០ គកេ/ហត ប៉ូតាសេស ១០០-១២០ គកេ/

ហត ដោយបេើបេភេទជីទោល ដូចា ជីអុ៊យរ៉េ ឬជីទេសុ៊ីបពេផូស្វេត និងបូ៉តា 

សេយូមក្ល័រួាដើម។

 y បើសិនជីសមា៉េសអាចរកបានសូមបេើជី ១៥-១៥-១៥, ១៦-១៦-១៦ ចំនួន 

៦០០ គកេ/ហត ឬបេើជី ១៥-៧ -១៨ ចំនួន ៦០០ គកេ/ហត ាការបេសើរ។

 y បើសិនាដំណំាដំឡូងមីតេវូាំឆ្លេស់ាមួយដំណំាធញ្ញាតិ ដូចា ពោត សេវូ 

តេូវបេើជីដូចបានណេរំខងលើ និងបេើជីអាសូត និងផូស្វេតកមេតិខ្ពស់ 

ចំពោះដំណំាធញ្ញាតិ បើសិនាឆ្លេស់ាមួយពពួកសណ្តេក ដូចាសណ្តេក 

សៀង សណ្តេកដី ឬសណ្តេក អង្គុយ តេូវបេើជីផូស្វេតដល់ដំណាំទាំងនះ។

 y បើសិនាដំណំាដំឡូងមី តេវូបានគេាំលើដីដដេលៗាចេើនឆ្នេ ំនះតេវូបន្ថយ 

បរិមាណជី P ហើយបង្កើនជីប៉ូតាសេសដូចា ២០ គកេ/ហត នេផូស្វេតអុកសុីត 

(P2O5) និង ១២០ គកេ/ហត នេបូ៉តាសេយូមអុកសុីត (K2O) ឬ ៥០០ គកេ/

ហត នេជី ១៤-៤-២៤។
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 y បើសិនាអាចរកបានតេូវបេើាគីមីលាយាមួយជីលាមកសត្វ ឬកំប៉ុស្ដិ៍ជចំនួន 

៤-៥ ត/ហត។

 y តេូវបាចជីលាមកសត្វ និងជីកំប៉ុស្ដិ៍ជ ទៅលើដីរួចភ្ជួរលប់មុនពេលាំពេល នះ 

ជីគីមីតេូវាក់នៅក្នុងរណ្តេ ឬចង្អូរខ្លីនៅជិតកង់ដើមដំឡូង ឬជិតដើមខ្ចីៗ រួច 

កាយដីលប់តេូវាក់ជីនៅពេលាំ ឬបេមាណ ១ខេ កេេយពេលាំ។

 y បើសិនាពុំមានបញ្ហភេចំពោះសត្វល្អិត និងជំងឺទេ គេអាចភ្ជួរលប់កាកសំណល់ 

ដំណាំ និងស្មេចងេេចូលទៅក្នុងដីមុនពេលាំ ឬទុកលើដីចមា្កេរធ្វើាដំណាំ 

គមេបដី ដើមេបីបង្កើនជីាតិដី និងកាត់បន្ថយការហូរចេេះ។ វាមានបេសិទ្ធភាពដូច 

គ្នេនឹងការបេើជីសរើរាង្គដេរ។

ការធ្វីឲេយជីាតិដីបេសើរឡីងតាមរយៈមធេយាបាយជីវសសេ្ត
 y រយៈពេលកន្លងមក ការធ្វើកសិកម្មពនេចរ តេវូបានអនុវត្តនៅពេលដីមានលក្ខណៈ 

ទូលំ ទូលាយ ហើយពុំមានវិធានការកេបេេជីាតិដី ដើមេបីអនុវត្តកេេយពេល 

ាំដុះដំណាំអស់មួយរយៈពេលកន្លងនះទេ។ យ៉េងណាមិញ បេទេសាចេើន 

មានការខ្វះខតដី និងមិនមានដីគេប់គេេន់សមេេប់ទុកដីឲេយទំនេរ រយៈពេលយូរ 

ដូច្នេះ ចាំបាច់តេូវថេររកេសាជីាតិដី។

 y ហេតុនេះ តេូវណេរំឲេយបេើជីគីមីលាយាមួយជីលាមកសត្វ ឬជីកំប៉ុស្ដិ៍ជ និង 

បើសិនាមិនមានបញ្ហភេសត្វល្អិតចងេេ និងជំងឺទេ តេូវភ្ជួររលប់កាកសំណល់ 

ដំណាំដំឡូងទាំងអស់ទៅក្នុងដី ដើមេបីផ្តល់តេឡប់ទៅដីវិញនូវសរធាតុសរើរាង្គ 

និងសរធាតុចិញ្ចឹមមានក្នុងដើម។

 y ដំណំាគមេបភាគចេើននឹងមានការបេកួតបេជេងខ្លេងំាមួយដំឡូងមី នៅដំណាក់ 

កាលលូតលាស់ដំបូង ាហេតុធ្វើឲេយទិន្នផលទាប។ គេប់ដំណាំឆ្លេស់ ពពួកជី 

សេស់ ឬដំណាំឆ្លេស់រយៈពេលវេង នឹងអាចធ្វើឲេយទិន្នផលដំឡូងថយចុះដេរ។
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 y បេភេទជីសេស់បានផ្តល់អត្ថបេយោជន៍មួយចំនួននៅពេលាំវា និងភ្ជួរលប់ក្នុង

ដីមុនពេលាំដំឡូងមី។ ដំណាំជីសេស់នេះអាចាំបាននៅតំបន់ដេលមានរដូវ 

វសេសាវេង និងផ្តល់សំណើមគេប់គេេន់រដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំឡូងមី។

 y ក្នុងចំណោមដំណោះសេេយតាមបេបជីវសសេ្ត ដេលបានរៀបរាប់ខងលើការាំ

ដំណាំបេភេទពពួកសណ្តេកនៅលើរងពុះទទឹងចមា្កេររយៈពេលវេង វាហាក់ដូចា 

ផ្តល់នូវអត្ថបយោជន៍លើទិន្នផលដំឡូងមី និងជីាតិដី។ ការលើកភ្លាំឺដើមឈើ 

តាមកំណាត់ពុះទទឹង ទាមទារការថេទំាកេេពីការតាក់តេងមេកាបេចំាដំណំានេះ

អាចរស់យ៉េងតិច ១៥-២០ឆ្នេំ ដោយពុំចំាបាច់ាំឡើងវិញឡើយ។ កេេពីបង្កើន 

ជីាតិដី មេកតាក់តេងអាចបេើគេបដី ដើមេបីជួយការពារ ស្មេចងេេការហូរចេេះ 

បន្ថយសីតុណ្ហភភាពដីបង្កើនសំណើម។

 y បេសិទ្ធភាព និងអត្ថបេយោជន៍ដំណាំគមេបបានមកពីការដកស្មេ និងគេបទៅ 

លើដី មុនពេលាំដំឡូងមី និងអាចបន្ថយការភ្ជួររាស់ឲេយបានកមេិតអបេបបរមា។

 y ក្នុងករណីមិនអាចរកជីគីមីបាន ឬតម្លេជីថ្លេពេកការបង្កើនជីាតិ ដីអាចស្តេរឡើង 

វិញបានតាមដំណោះសេេយបេបជីវសសេ្តដូចបានរៀបរាប់ក្នុង ជំពូក១១។

វិធានការទប់ស្កេត់ការហូរចេេះ
 y ដំណំាដំឡូងមីអាចបណា្តេលឲេយមានការហូរចេេះយ៉េងធ្ងន់ធ្ងរ ពេលាំលើដីជមេេល 

ទោះបីជមេេលតិច ពេេះដំណាំនេះតេូវាំចន្លេះធំទូលាយ និងដុះយឺតបន្តិចពី  

ដំបូង ធ្វើឲេយផ្ទេដីខងលើរងនូវការប៉ះពាល់យ៉េងខ្លេំងពីដំណក់ទឹកភ្លៀង។

 y ាទូទៅ ដំឡូងមីចេើនាំលើដីខេសាច់ ដេលមានកមេិតសរធាតុសរើរាង្គទាប ាដី 

មានធាតុរួមផេសំតិច និងាយទទួលរងទៅ នឹងការហូរចេេះយ៉េងខ្លេំង។
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 y ដើមេបីទប់ស្កេត់ការហូរចេេះនេដី និងទុព្វលភាពដី គួរាំដំឡូងមីលើដីរាបទាបស្មើ 

ដោយបេើពូជដុះលូតលាស់ខ្លេំងនៅដំណាកកាលដំបូង។

 y ការបេើជីគីមីដេលមានតុលេយភាពអាសូត- ផូស្វេត- ប៉ូតាសេស គេប់គេេន់មានកមេិត 

សមសេបពេលវេលាតេឹមតេូវ និងរបៀបាក់តេឹមតេូវ គឺាការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អបំផុត 

ក្នងុការបន្ថយការហូរចេេះ និងជំរុញឲេយដំណំាដុះលឿន។ ការនេះវាអាចកាត់បន្ថយ 

ការធ្វើស្មេបង្កើនទិន្នផល និងបេេក់ចំណូល។

 y ការរៀបចំដីអាចបន្ថយក្នុងកមេិតអបេបបរមា ាការចាំបាច់សមេេប់ការាំដុះ ស្មេ 

គមេប ឬកាកសំណល់ដំណាំតេូវទុកលើផ្ទេដីតេូវណេរំឲេយបេើឧបការណ៍ជេួយដី 

ជំនួសន័ង្គលវិញ។

 y ាំដំឡូងមីនៅចន្លេះគុម្ពជិតគ្នេ (៨០x៨០ ស.ម) នឹងពន្លឿនការដុះលូតលាស់ 

ដំណាំ និងបន្ថយការហូរចេេះ។

 y ការាំដំឡូងមី លើរងរាងបត់បេនបេសើរាង ាំលើរងពីលើចុះកេេមនឹងកាត់បន្ថយ 

បានខ្លេំងនៅពេលមិនមានជមេេលខ្លេំង និងទឹកភ្លៀងមិនចេើន។ នៅកន្លេងជមេេល 

ខ្លេងំ ឬភ្លៀងចេើន ដេលមានទឹកចេើនលើសលប់ ហូរផ្តុកំេេយរង វាបណា្តេលឲេយបាក់ 

រងាហេតុរំឲេយហូរចេេះបាក់ដីយ៉េងធ្ងន់ធ្ងរ។

 y ាំស្មេដំរើលើរងរាងបត់បេន ាវិធីសសេ្តដ៏មានបេសិទ្ធភាពបំផុត ក្នុងការបន្ថយ 

ការហូចេេះ តាមរយៈការទប់ដីហូរពីលើ និងកាត់បន្ថយការហូចេេះដីចេញពីទី 

ចមា្កេរ។ កាត់ស្មេដំរើមុនពេលាំដំឡូង ហើយស្មេនេះអាចបេើាគមេបដីបាន។

 y បេសិនមិនអាចរកបានគេប់ពូជស្មេ ឬទើសទេងខ្លេំង ដើមេបីាំវា លើចមា្កេរធំកសិករ 

អាចាំស្មេម៉េយាងឈ្មេះ Paspalum atratum ដេលវាមិនបេកួតបេជេងាមួយ 
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ដំណាំដំឡូង ដេលាំជិតហើយកាត់វាធ្វើចំណីសត្វ។ នៅក្នុងតំបន់តេាក់បង្គួរ 

តេវូាំបេភេទស្មេឈ្មេះ Tephrosia candida  ដេលស្មេនេះ ក៏មានបេសិទ្ធភាពខ្លេងំ 

ដើមេបីទប់ស្កេត់ការហូរចេេះដេរ។ ស្មេទំាងពីរបេភេទនេះអាចាំដោយគេេប់បាន។

 y រងបត់បេនសមេេប់ាំស្មេដទេៗទៀតដូចា ស្មេ  Panicum  maximum, 

Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha  ឬ elephant grass វា 

បេកួតបេជេងគ្នេខ្លេំងណាស់ធ្វើឲេយទិន្នផលដំឡូងមីាំជិត វាធា្លេក់ចុះយ៉េងខ្លេំង។ 

ដូច្នេះ វាអាចាបេភេទស្មេចងេេបំផុត។ 

 y ការាំពពួកសកាតិ ឬបេភេទឈើដូចា Leucaena leucocephala, Gliricidia 

sepium និង Flemingia macrophylla  នឹងជួយទប់ស្កេត់ការហូរចេេះ ដោយ 

កាត់មេកវាធ្វើាដំណាំគមេបដី ាក់ចន្លេះដើមដំឡូងមី ការតាក់តេងមេករុក្ខាតិ 

បានផ្តល់ផងដេរ នូវសរធាតុចិញ្ចឹម និងសរធាតុសរើរាង្គ ធ្វើឲេយបេសើរឡើងទេង់ 

ទេេយដី សមេលួភាពចេេះទឹកនេដី និងបង្កើនការលូតលាស់ និងទិន្នផលដំណំា។ 

រុក្ខាតិតេូវតាក់តេងមេកតេូវកាត់ចំាយ ៥០ ស.ម ពីដីយ៉េងហោចណាស់ ១ឆ្នេំ 

ម្តង ដើមេបីការពារគេេប់ និងបញ្ហភេស្មេចងេេ។

 y ការាំដំណំាឆ្លេស់អាយុកាលខ្ល ីនៅចន្លេះជួរដំឡូងមីដូចា សណ្តេកដី សណ្តេក 

អង្គុយ សណ្តេកបាយ ល្ពេ ឪឡឹក សេូវចមា្កេរ ឬពោត ផ្តល់ការលូតលាស់លឿន 

ក្នុងចន្លេះជួរ និងបន្ថយការហូរចេេះ។

 y បើមានស្នេមហូរចេេះបាក់ដី អាចជួសជុលដោយបំពេញដីាក់ក្នុងបាវជី រួចាក់ 

កាត់ចង្អូរ ឬាក់របាំងបង្គេលឬសេសី។ បរ្ទេប់ពីមានកន្លេងដីហូរចេេះមួយចំនួន

តេូវបេមូលអាចម៍ ដីាក់កេេយបាវជី ឬាំស្មេតាមបណោ្តេយទំនប់។ ពេលនះ 

ដីដេលហូរមកផ្តុំគ្នេនៅពីកេេយស្មេ អាចបង្កើតារបាំងការពារ។ ដូចនេះ វាអាច 

កាត់បន្ថយការជេេបទឹក និងបំពេញស្នេមហូរបាក់នះបាន។
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