
 

 
ឯកសារអេកអូាស ៊ី  

 
 

ការបន្នថមមួយក្នុងតំបន់ទៅទលើកំ្ណត់សម្គគ ល់
អភិវឌ្ឍន៍ទអកូ្ 

 

កក     អោយ  Patrick Trail, Daniela Riley & Eduardo Sabio កែស៊ីហា ឆ្ន ាំ២០២០/ អលែ ៤៣ 
 
ការផសាំអប៉េងអ ៉េ ៉ោះអៅតាំបន់អាស ៊ីអាអននយ៖៍ 
បអចេកអេសដ៏មានប្បអជនន៍មួយសប្មាប់ផលតិកមមអៅរដូវវសស 
ទោយ Rick Bates Ph.D.1 និង Patrick Trail2 
1នាយក្ោា នសាក្វបបក្មម ទៅសាក្លវទិាល័យ Penn State, PA, USA 
2មជ្ឈមណឌ លផលប៉ៃ៉ះពាល់ទអកូ្អាសុ៊ី ទៅទ ៀងមម៉ៃ របទទសមថ 
  

[កំ្ណត់រារបស់អនក្និពនធ៖ ទោក្បណឌិ ត Bates គឺជាមិតតភ័ក្តិ និងជាមៃគូៃ៏យូរលង់មក្ទ ើយរបស់ទអកូ្ ទ ើយបានបទរមើ 
បណ្តត ញកាន់ន្តធំាមវធិ៊ីទផេងៗជាទររើនឆ្ន ំក្នលងមក្ រមួទំងកិ្រចស ការស្រសាវរជាវ ការរប្ក្ន និងការសរទសរបទរចក្ទទស  
ខ្ល្មសារមនអតថបទទន៉ះ គឺជាលទធផលមនការរូលរមួរបស់បណឌិ ត Bates ទៅក្នុងគទរម្គងអភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មមរបស់ USAID ទៅក្មពុជា 
ន្ៃលបានគំរទទោយ Feed the Future Innovation Lab for Collaborative Research on Sustainable Intensification (SIIL) ] 



 
របូទ៊ី១៖ ពូជ្ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ 'Makis' រតូវបានផនំទៅទលើទៃើមទរមរតប់ន្វងមនមជ្ឈមណឌ លបន្នលពិភពទោក្  ឧទ រណ៍ ១៩០ 
(របូខាងទវវង) និងរកុ្ខជាតិសរម្គប់ាមោនទោយមិនផនំ (របូខាងសាត ំ) ទៅទលើទ៊ីវាលលិរទ្ក្ខ្ល៉ះៗ ៃូរជា ទខ្តតបាត់ៃំបង 
មនរបទទសក្មពុជា (របូភាពទោយ Channaty Ngang of Ohio State Extension)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

របូទ៊ី២៖ ន៊ីតិវធិ៊ីមនការផនំ និងលក្ខខ្ណឌ បរសិាថ នក្នុងអំុុងទពលកំ្ណត់ជាទូទៅ ៥សបាត  ៍ (ន្ក្សរមួលព៊ី៖ CL Rivard, Kansas 
State Univ.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥សបាត  ៍ 

សំទណើ មបរយិាកាស 
 

                
 

                
 

ន្ផនក្ខ្ល៉ះ 

ងង្ត 

មថៃ 
មថៃ មថៃ 

មថៃ 



លកខែណ្ឌ  និងនិយមន័យ 
      Cambium 
តំបន់មនទៃើមន្ៃលរបព័នធ                    រតូវបានបទងកើតទ ើុង  ក្នុងអំុុងទពលមនការផនំ ស្រសទប់ទន៉ះ 
រតូវន្ត      រវាង    /ន្មក្ផន ំ និងទៃើមទរម ទៃើមប៊ីឱ្យរបព័នធ                    អារផេុ៊ីគន ទៅវញិ 
ទៅមក្    
           (                   ) 
រំណុរន្ៃល    /ន្មក្ផន ំនិងទៃើមទរមរតូវបានផេុ៊ីគន  ន្ៃល                  រតវូបានបទងកើតទ ើុង  
អដើមេប្ម (                             ) 
ន្ផនក្ខាងទរកាម ឬ    ៃ៊ី                               ជាទរឿយៗរតូវបានទរជ្ើសទរ ើសសរម្គប់ការ      
           ទៅន្ងៃ៊ីក្នុងតំបន់ និងលក្ខខ្ណឌ     លូតោស់ (ឧ       ៃ៊ីលិរទ្ក្)  
    /កមកផសាំ  
ន្ផនក្ខាងទលើមនរកុ្ខជាតិន្ៃល          ន្ៃលរង់បាន ឬលក្ខណៈសរម្គប់ផលិត    (ឧទ រណ៍             
ន្ផល រូបរាង រសជាតិ ភាពធន់ន្ងជំ្ងឺ      ល ) 
ប្បព័នធ                     
បណតុំ មនជាលិការុក្ខជាតិចំបារ់សរម្គប់ការៃ្ក្ជ្ញ្ជូ នទ្ក្ និងសារធាតុរិញ្ច ្ម  ឫស       សល្ក្  
 
 

បញ្ហា ប្បឈមននផលតិកមមអប៉េងអ ៉េ ៉ោះអៅរដូវវសស 
 ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះពិបាក្ោំៃុ៉ះក្នុងរៃូវទភលមងមូសុងសំទណើ ម និងទតត ទៅតំបន់អាសុ៊ីអាទគនយ៍  ការរួមបញ្ចូ លគន មន 
ៃ៊ីន្ៃលជំាទ្ក្ បានទក្ើនទ ើុងនូវសម្គព ធជំ្ងឺ និងស៊ីតុណហ ភាពខ្ពស់ ជាទរឿយៗវាសម្គល ប់កូ្នទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះន្ៃលសទូងរួរ 
ឬកាត់បនថយទិននផលយា៉ៃងខាល ំង  ជាៃំណំ្តន្ៃលរតូវបាននំារូល ន្ៃលម្គនទៃើមកំ្ទណើ តមក្ព៊ីអាទមរកិ្ខាងតបូង 
ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះមិនរតូវបានបននុំលអទៅន្ងអាកាសធាតុ និងៃ៊ីអាសុ៊ីអាទគនយ៍ទំងអស់ទនា៉ះទទ ទ ើយទគអារតស ូផលិតក្នុង 
លក្ខខ្ណឌ ទសើមមនតំបន់  
 
 ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះជាទររើនន្ៃលបានរក្ទ ើញទៅទលើទ៊ីផនរ ទ ើយបានទរបើរបាស់ទោយទភាជ្ន៊ីយោា ន និង 
សណ្តា គរក្នុងរៃូវវសន គឺរតូវបាននំារូល ឬោំៃុ៉ះាមផទ៉ះក្ញ្ច ក់្ ន្ៃលម្គនតមមលមថលជាពិទសស  ទន៉ះផតល់ឱ្កាស 
ពិទសសមួយសរម្គប់ក្សិក្រក្នុងស្រសុក្ណ្តមួយន្ៃលម្គនសមតថភាពផលិតទោយទជាគជ័្យទៅកាន់ទ៊ីផនរក្នុងអំុុង
ទពលមន "រៃូវន្ៃលម្គនគម នទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ" ទន៉ះ  ខ្ណៈទពលន្ៃលការោំទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះទៅទលើទធនើរ ឬទៅទរកាមៃំបូល 
ការពារទ្ក្ទភលមងកំ្ពុងកាល យជាការអនុវតតទូទៅ ការផនំទន៉ះ គឺជាវធិានបន្នថមន្ៃលអារទរបើទោយក្សិក្រ ទៃើមប៊ីផលិត 
ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ ជាមួយន្ងរបាក់្រំទណញបានរបទសើរទ ើុង  
 
 



 

ការផសាំអប៉េងអ ៉េ ៉ោះអៅអលើអដើមេប្មប្តប់កវងកដលបនស ាំកន ងមូលោា ន 
 ទោយការផនំន្មក្ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះន្ៃលតរមូវាមទ៊ីផនរ ទលើទៃើមរតប់ន្វងន្ៃលបានទរជ្ើសទរ ើស (រូបទ៊ី១) ន្ៃលជា 
ៃំណំ្តមួយម្គនទៃើមកំ្ទណើ តទៅអាសុ៊ី ទយើងអារបទងកើនក្ម្គល ំងធន់រទំរបស់រតប់ន្វង ទៅន្ងទ្ក្ជំ្នន់ ជំ្ងឺទសាល ក្សល្ក្ 
ទោយសារបាក់្ទតរ ៊ី ជំ្ងឺទសាល ក្សល្ងទោយសារ fusarium និងជំ្ងឺពក្ឫសទោយសារពពួក្ទណម្គ៉ៃ តូត  ទៅទ៊ីបញ្ច ប់ 
រុក្ខជាតិន្ៃលបានផនំ ន្ងរមួបញ្ចូ លគន នូវលក្ខណៈម្គនរបទយាជ្ន៍ ទំងរកុ្ខជាតិន្ខ្នង/ន្មក្ផនំ និងទៃើមទរម  
ៃំទណើ រការទន៉ះទៅន្តម្គនលក្ខណៈរគប់រគន់ ទ ើយរំទណ៉ះៃ្ងន្ៃលរតូវការ គឺតិរតួរ ន្ៃលទធវើឱ្យវាកាល យជាជ្ទរមើស 
ៃ៏ម្គនអតថរបទយាជ្ន៍សរម្គប់ក្សិោា នរគប់ខាន ត  
 
 ក្ត់សម្គគ ល់ថា ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ (Solanum lycopersicum) និងរតប់ន្វង (Solanum melongena) 
គឺជាសម្គជិ្ក្មនរគួសាររុក្ខសាស្តសតៃូរគន  Solanaceae ន្ៃលទធវើឱ្យពួក្វាភាជ ប់ជាមួយគន បាន  ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ គឺអារផន ំ
ន្ងពូជ្ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះៃមទទទៀត ក៏្ៃូរជារបទភទទផេងទទៀតទៅក្នុងរគួសារទន៉ះ ន្ៃលផតល់នូវសកាត នុពលមនការផនំររមុ៉ះ  
 [កំ្ណត់សម្គគ ល់របស់អនក្និពនធ: របូភាពទំងអស់ទៅទលើទំព័រទន៉ះ រតូវបានបញ្ចូ លទៅក្នុងការផេពវផនយរបស់សាក្លវទិាល័យ 
មនរៃា Ohio  ] 

 
របូទ៊ី៣៖ ទរជ្ើសទរ ើសកូ្នរកុ្ខជាតិន្ៃលម្គនសុខ្ភាពលអ និងម្គនសល្ក្ពិត ២-៤សនល្ក្ 



របូទ៊ី៤៖ ការទរបើកូ្នរកុ្ខជាតិទៃើមទរម និងន្ខ្នង/ន្មក្ផនំ ន្ៃលម្គនអងកត់ផចិតទៃើមស្រសទៃៀងគន  វាន្ងជួ្យតរម្មផលូ វ 
(បញ្ជូ នសារធាតុរិញ្ច ្ម) ទៅក្ន្នលងតំណភាជ ប់ផន ំ 
 
 

 

របូទ៊ី៥៖ ជ្រមុ៉ះទរញនូវន្ផនក្ខាងទលើមនទៃើមទរម 



របូទ៊ី៦៖ ន្ផនក្ខាងទលើបំផុតមនទៃើមទរមរតូវបានទគជ្រមុ៉ះទចល និងទៅសល់ន្តទៃើមទទ 
 

របូទ៊ី៧៖ ទស្រសាមរតូវបានទគទរបើសរម្គប់ការពារទៃើមផនំ 



របូទ៊ី៨៖ ពុ៉ះទរជ្មក្រំក្ណ្តត លមនទៃើមទរម 
 

របូទ៊ី៩៖ កាត់ទចលនូវន្ផនក្ខាងទលើមនកូ្នន្មក្ផន ំររួរិតវាជាព៊ីរសងខាង 



 
របូទ៊ី១០៖ កាត់តរម្មសល្ក្មនន្មក្ផនំទៃើមប៊ីជួ្យកាត់បនថយការបាត់បង់ទ្ក្ 

 
របូទ៊ី១១៖ ទររមក្តរម្មន្ផនក្ខាងទរកាមមនកូ្នន្មក្ផនំ ទៃើមប៊ីស ក្បញ្ចូ ល ទោយទររមក្តរម្មន្ផនក្និមួយៗមនន្មក្ផន ំ



របូទ៊ី១២៖ ស ក្បញ្ចូ លរុងស្រសួររតន្ប៉ៃតមនន្ខ្នង/ន្មក្ផនំ 
 

របូទ៊ី១៣៖ រុទំក្នមបបាល សទិក្ជំុ្វញិក្ន្នលងផន ំ



របូទ៊ី១៤៖ ក្ន្នលងតំណភាជ ប់ផនំចប់ទផតើមសុ៊ីគន  (របូភាពទោយ រ ៊ី សាន្រ ៉ៃន)  
 
ការ   អដើមអប៉េងអ ៉េ ៉ោះអោយអោនន័យមាន៣ដាំណាក់កាល៖ 
 ១. មុនទពលផនំៈ ក្ន្នលងផនំ ឧបក្រណ៍ និងការផគត់ផគង់ ទ ើយទៃើមទរម និងន្ខ្នង/ន្មក្ផនំ 
ន្ៃលម្គនសុខ្ភាពលអ បានទរៀបរំ និងរបមូលផតុំ 
 ២. ការផនំន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំនិងទៃើមទរម 
 ៣. ទរកាយការផនំៈ ទៃើមន្ៃលបានផន ំ រតវូបានអនុញ្ញា តឱ្យវាសុ៊ីគន ជាមុនសិន មុនទពលយក្វាទៅោំទៅ
ទ៊ីវា/រម្គក រ  ៃំទណើ រការទំងមូល ចប់ព៊ីការផនំទលើថាន លរ ូតៃល់ការោំទលើៃ៊ី ជាធមមារតូវរំណ្តយទពលរបន្ ល 
៥សបាត  ៍ (រូបទ៊ី២ ទំព័រទ៊ី៥)  
 អតថបទទន៉ះន្ណនំាព៊ីបទរចក្ទទសជាមូលោា នមនការផនំទោយបំន្បក្ ទោយទញទរញព៊ីបទពិទសាធន៍ 
ជាមួយក្សិក្រខាន តតូរទៅក្មពុជា  
ការអរៀបចាំពូនននកែនង/កមកផសាំ និងអដើមេប្ម 
 ទៃើមប៊ីឱ្យការទរៀបរំផនទំទួលបានទជាគជ័្យ ស្រសទប់ cambium មនទៃើមទរម និងន្ខ្នងផន ំ រតូវន្ត 
តរម្មវាឱ្យបានលអ និងោក់្វាឱ្យរតតួសុ៊ីគន ទៅវញិទៅមក្  ៃូទរន៉ះទៃើមរុក្ខជាតិមនន្ខ្នងផន ំ និងទៃើមទរម 
រតូវន្តម្គនអងកត់ផចិតទៃើមរបហាក់្របន្ លគន ទៅទពលផនំ (រូបទ៊ី៤)  ទទ៉ះជាយា៉ៃងណ្តក៏្ទោយ រុក្ខជាតិទៃើមទរម និង 



ន្ខ្នងផនំ អារន្ងមិនៃុ៉ះ ឬលូតោស់ក្នុងអរាៃូរគន ទនា៉ះទទ  អនុវតតបរច័យពិទសាធន៍ៃំបូងមួយ ទៃើមប៊ីកំ្ណត់ 
អរាលូតោស់មនរុក្ខជាតិទៃើមទរម និងន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំ ទៅក្នុងបរយិាកាសលូតោស់របស់អនក្  ទោយន្ផអក្ទលើ 
លទធផលពូជ្ទំងព៊ីរមនទៃើមទរម និងន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំ ពួក្វារួររាល់សរម្គប់ការផនំក្នុងរយៈទពល ១៤-២១មថៃ  
ទៅក្នុងបទពិទសាធន៍របស់ទយើងមនការផនំន្មក្ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះទៅទលើទៃើមទរមរតប់ន្វង ការបណតុ ៉ះរតប់ន្វង ២-៤មថៃ 
មុនទពលន្ៃលទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះផតល់ផលមនអងកត់ផចិតទៃើមស្រសទៃៀងគន   ពូជ្រុក្ខជាតិរតូវោំឱ្យទររើនជាងតរមូវការ ទៃើមប៊ី 
ឱ្យអនក្ម្គនជ្ទរមើសកាន់ន្តទររើន ក្នុងការទរជ្ើសទរ ើសបាននូវរុក្ខជាតិន្ៃលម្គនអងកត់ផចិតទៃើមរតវូគន   វាក្រមន្ង 
ទទួលបានការទៅរស់រ ូតៃល់ ១០០ភាគរយណ្តស់ ៃូទរន៉ះវាន្តងន្តរតូវបានន្ណនំាទអាយផនំរុក្ខជាតិបន្នថម 
ទៃើមប៊ីជំ្នួសឱ្យ រុក្ខជាតិផនំទទួលបរាជ័្យ  
 
និតិវិធ៊ីកន ងការផសាំ
 វធិ៊ីសាស្តសតទូទៅរំនួនព៊ីរសរម្គប់ការផនំទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះទៅទលើទៃើមទរមរតប់ន្វង គឺការផនំទោយទររមក្ពុ៉ះ 
ទៃើមទរម (ទៃើមទរមធំជាងន្មក្ផនំ) និងការផនំទោយតភាជ ប់ (មុខ្មនទៃើមទរម និងន្មក្ផនំសុ៊ីគន )  វធិ៊ីសាស្តសតមនការ 
ផនំមួយ អាររតូវបានទរជ្ើសទរ ើសទោយន្ផអក្ទលើអងកត់ផចិតទៃើមមនន្មក្ផនំ និង ទៃើមទរម  ការផនំទោយតភាជ ប់ទមទរ
ឱ្យអងកត់ផចិតមនទៃើមទរម និងន្មក្ផនំសស្ងន្តៃូរគន ទប៉ះបិទ  ការផនំទោយទររមក្ពុ៉ះទៃើមទរម ទំទនារអនុញ្ញា ត 
ឱ្យម្គនភាពខុ្សគន ខាល ំងជាងគន បនតិរមនអងកត់ផចិតរបស់ទៃើមទរម និងន្មក្ផន ំ ៃូទរន៉ះ ការផនំទោយទររមក្ពុ៉ះ 
ទៃើមទរម អារជាការលអសរម្គប់អនក្ផនថំម៊ី ឬទៅទពលម្គនភាពខុ្សគន ខាល ំងមនទំ ំរបស់ទៃើមទរម និងន្មក្ផន ំ 
ៃូរគន ទន៉ះផងន្ៃរ ទ៊ីាំងមនការផនំទៅទលើទៃើមមនន្មក្ផនំទន៉ះ អាររតូវបានមលតរមូវ ទៃើមប៊ីទទួលបានការផគូផគង 
ឱ្យរបហាក់្របន្ លគន បំផុតជាមួយន្ងអងកត់ផចិតមនទៃើមទរម ន្ៃលការកាត់ទៃើមទរមរតូវបានទធវើទ ើុង  សរម្គប់ 
ការងារផនំទប៉ៃងទបា៉ះទៅក្មពុជា ទយើងបានទរបើការផនំទោយទររមក្ពុ៉ះទៃើមទរមទំងស្រសុង ទោយទទួលបានលទធផល 
លអ  ការផនំមនពូជ្ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះាមតរមូវការទ៊ីផនរ បានផនទំលើទៃើមទរមមនទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះន្ៃលធន់ន្ងជំ្ងឺ រតូវបានបងាហ ញ 
ទៅទំព័រ៧  
 ការផនំភាគទររើន រួមទំងការផនំទោយទររមក្ពុ៉ះទៃើមទរម ន្ៃលបានបងាហ ញទៅទ៊ីទន៉ះ ម្គនជំ្ហាន 
ជាមូលោា នរំនួនប៊ី៖ 
 ១. ការទរៀបរំទៃើមទរម 
 ២. ការទរៀបរំន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំ
 ៣. រួមគន ជាមួយទៃើមទរម និងន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំ 
 
ការអរៀបចាំអដើមេប្ម
 បនាទ ប់ព៊ីរគប់ទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះបានៃុ៉ះ ទ ើយសំណ្តបបានៃុ៉ះពនលក្ រតូវរបាក្ៃថា ទរជ្ើសទរ ើសគំរូន្ៃលម្គន 
សុខ្ភាពលអបំផុតសរម្គប់ការផនំ ន្ៃលន៊ីមួយៗម្គនសល្ក្ពិតព៊ី ២-៤សនល្ក្ (រូបទ៊ី៣ ទំព័រទ៊ី៧)  ការទរបើរបាស់ទៃើមទរម 
និងន្មក្ផន ំ ន្ៃលម្គនអងកត់ផចិតទៃើមស្រសទៃៀងគន  ន្ងជួ្យតរម្មផលូវ (សរមសនំារុក្ខរស) ទៅក្ន្នលងតំណភាជ ប់ផន ំ
(រូបទ៊ី៣ និទ៊ី៤)  
 



 កាត់ន្ផនក្ខាងទលើមនទៃើមទរមទរញ ទោយកាត់បញ្ឈិតមួយ  ន្ផនក្ខាងទលើមនទៃើមទរមរតូវបានទគយក្ទរញ 
ទ ើយទៅសល់ន្តទៃើមប៉ៃុទណ្តណ ៉ះ (រូបទ៊ី៥ និង៦)  
 ទក្នមបរុរំតូវបានទរបើទៃើមប៊ីការពារក្ន្នលងតំណភាជ ប់ផនំ  របសិនទបើការទរបើទក្នមបរុបំាល សទិក្ន្ៃលផលិតទោយខ្លួន 
ឯង ោក់្វាទៅទលើន្ផនក្ន្ៃលទៅសល់មនទៃើមទរមភាល មៗ បនាទ ប់ព៊ីកាត់រួរ ទ ើយរុញវារុ៉ះទៅៃ៊ី (រូបទ៊ី៧)  
 ទធវើការកាត់បញ្ឈរទៅរំក្ណ្តត លទៃើមទរម  ក្នុងរូបភាពទន៉ះ ទគកាត់ជ្ទរៅរបន្ ល ៤ម.ម ន្ៃលរតូវន្ង 
សាន មរនធទៅទលើឡាម (រូបទ៊ី៨)  
 
ការអរៀបចាំកែនង/កមកផសាំ
 យក្ន្ផនក្ខាងទរកាមមនន្ខ្នង/ន្មក្ផនំទរញទោយកាត់ជាព៊ីរ  កាត់ឫសន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំ ទោយកាត់ៃំបូង  
ទធវើការកាត់ទ៊ីព៊ីរទៅរំណុរន្ៃលអងកត់ផចិតទៃើមមនន្មក្ផនំរតូវគន ន្ងអងកត់ផចិតទៃើមរបស់ទៃើមទរម (រូបទ៊ី៩)  
 កាត់តរម្មសល្ក្មនន្មក្ផនពំ៊ីរប៊ីសល្ក្ទរញ ទៃើមប៊ីកាត់បនថយការបាត់បង់ទ្ក្  ទុក្ន្តសល្ក្តូរមួយ ឬព៊ីរ
ប៉ៃុទណ្តណ ៉ះ (រូបទ៊ី១០)  
 ទររមក្តរម្មន្ផនក្ខាងទរកាមមនកូ្នន្មក្ផនំទៃើមប៊ីស ក្បញ្ចូ ល ទោយទររមក្តរម្មន្ផនក្និមួយៗមនន្មក្ផនំ  
ន្ថរក្នមផទកាត់ឱ្យសាអ ត ទ ើយកំុ្ប៉ៃ៉ះវាន្ងរម្គមមៃរបស់អនក្ (រូបទ៊ី១១)  

ភ្ជា ប់កែនង/កមកផសាំ និងអដើមេប្មោមួយ ន្  
 ស ក្បញ្ចូ លរុងស្រសួររតន្ប៉ៃតមនន្មក្ផនំ (រូបទ៊ី១២)  ោក់្រុទំក្នមបបបាល សទិរព៊ីគល់ទៃើមមនទៃើមទរមទ ើុងទលើ 
ទ ើយោក់្ទក្នមបរុជំុំ្វញិក្ន្នលងតំណភាជ ប់ផនំ  ការោក់្រុបំំពង់ទក្នមប ន្ងទោយខ្លួនឯង រតូវបានបងាហ ញក្នុងរូបទ៊ី១៣  
របសិនទបើទក្នមបរុសំរម្គប់ផនំម្គនលក្ខណៈជាពាណិជ្ជក្មមកំ្ពុងរតូវបានទរបើរបាស់ សូមអនុវតតវាទៅក្ន្នលងតំណភាជ ប់ 
ផនំទៅទពលទន៉ះ  
 
ការកែរកសរ  កខោតិកដលផសាំរចួ
 ោក់្រុក្ខជាតិន្ៃលទទើបន្ងផនំ    (រូបទ៊ី១៤ ទំព័រ៨) ទៅក្នុង                      
(ទរាងសរម្គប់ោក់្រុក្ខជាតិបនាទ ប់ព៊ីផនំររួ-ន្ស រ) ឱ្យបានឆ្ប់ាមន្ៃលអារទធវើបានបនាទ ប់ព៊ីការផនំ              
                 គឺជាររនាសមព័នធរគបៃណត ប់ តូរមួយ ន្ៃលរតូវបានររនាទ ើុងទៃើមប៊ីរក្នសំទណើ ម 
ខ្ពស់ និងកាត់បនថយអំាងតង់សុ៊ីទតពនលឺ ទៃើមប៊ីកាត់បនថយការ ទ ើុងកំ្ទៅខ្ណៈទពលន្ៃលរុក្ខជាតិន្ៃល  ផន ំ    
          (រូបទ៊ី១៥)  ទគលបំណង     មន                          គឺទៃើមប៊ីកាត់បនថយ 
ការបាត់បង់ទ្ក្ព៊ី             បនទ៉ះផ្លល សទិរថាល រតូវបានទរបើ ទៃើមប៊ីរក្នសំទណើ មន្ៃល ួតទរញព៊ី     ន្ៃល 
ទពារទពញទោយទ្ក្ ឬ         ទ្ក្ន្ៃលោក់្ទៅ                                               
រតូវបានរគបទោយបាល សទិក្ទមម  ទៃើមប៊ីកាត់បនថយការទរជ្មតរូលមនពនលឺ  សំណ្តញ់    ោក់្   ព៊ីទលើក៏្អាររតូវបាន 
ទរបើទៃើមប៊ីកាត់បនថយពនលឺ និងអនុញ្ញា តឱ្យម្គនររនតខ្យល់លអ  អំាងតង់សុ៊ីទតពនលឺ អាររតូវបានរគប់រគងាមតរមូវការ 
ទោយការបន្នថម ឬការយក្ទរញមនសំណ្តញ់មលប់                                 ទរកាមមលប់ធមមជាតិ 
ក៏្អារកាត់បនថយតរមវូការសរម្គប់ការោក់្    សិបបនិមមិតផងន្ៃរ  ទំ ំ និងការររនា                



       អាស្រស័យទលើទំ ំមនការផលិតរុក្ខជា  ផនំ  ក្សិោា នតូរមួយ ឬអនក្    សួន  ផទ៉ះ អារបទងកើត      
                តូរមួយ ព៊ី    បណតុ ៉ះកូ្ន           ក្ន្នលងបណតុ ៉ះ                ផ្លល សទិរ    
ថង់បាល សទិក្    ឬសូមប៊ីន្តន្ពងបាល សទិក្ន្តមួយ               
 
 ក្នុងអំុុងទពលសបាត  ៍ៃំបូងបនាទ ប់ព៊ីការផន ំ            មិនអារទទួលបានទ្ក្ព៊ី           ៃូទរន៉ះ 
វាម្គនសារៈសំខាន់ណ្តស់ក្នុងការន្ថរក្នលក្ខខ្ណឌ បរសិាថ នឱ្យបានរត្មរតូវ ទៃើមប៊ីការពារការបាត់បង់ទ្ក្ ព៊ី      
       និងជំ្រុញការ                  យា៉ៃងឆ្ប់រ ័ស  វារតូវរំណ្តយទពលជាមធយមព៊ី ៧ទៅ១០មថៃ 
បនាទ ប់ព៊ីការផនំ        និង            ទៃើមប៊ីបទងកើត   ភាជ ប់សរមស       និងរ ូតៃល់ ១៤មថៃ សរម្គប់ 
           ផនំទៃើមប៊ីឱ្យ        ទំងស្រសុង អាស្រស័យទលើទ៊ីាំង និងសមតថភាពរបស់អនក្ក្នុងការរគប់រគង 
ស៊ីតុណហ ភាព សំទណើ ម និងពនលឺ (រូប១៦)។ 
 
 ក្នុងកំ្ុុងសបាត  ៍ៃំបូងមន            ង    ការ  រក្នសំទណើ មទលើសព៊ី ៩០% និងស៊ីតុណហ ភាព 
របន្ ល ២១-២៧/២៩°C យប់/មថៃ             បំផុត  ផលប៉ៃ៉ះពាល់មនក្រមិតពនលឺ គឺទោយផ្លទ ល់ 
និងទោយរបទយាល ទ ើយរតូវន្តគិតទោយរបុងរបយ័តន  អំាងតង់សុ៊ីទតពនលឺខ្ពស់អារផតល់អតថរបទយាជ្ន៍ៃល់ 
ៃំទណើ រការ            ង    របសិនទបើសំទណើ ម និងស៊ីតុណហ ភាពអាររក្នបានទៅក្រមិតទគលទៅ  
ទទ៉ះជាយា៉ៃងណ្តក៏្ទោយ ទៅក្នុងអាកាសធាតុរតូពិរ ស៊ីតុណហ ភាព និងក្រមិតពនលឺជាធមមាខ្ពស់ ទ ើយកា          
គឺរតូវបាន      ទៃើមប៊ី       ស៊ីតុណហ ភាព និងសំទណើ ម        
 
 ចប់ព៊ីសបាត  ៍ទ៊ី២ មនការ               សំទណើ ម      អាររតូវបាន       បនតិរមតងៗ ខ្ណៈទពល 
ន្ៃលក្រមិតពនលឺគួរន្តរតូវបានទក្ើនទ ើុងទោយការៃក្ផ្លល សទិក្ទមម  និង/ឬសំណ្តញ់         ៃំទណើ រការទន៉ះទធវើឱ្យ 
រុក្ខជាតិន្ៃលផនំ                                   រព៉ះអាទិតយទពញ       វាល  



 
របូទ៊ី១៥៖ សម្គា រៈន្ៃលម្គនរបភពក្នុងស្រសុក្ជាទររើនរបទភទ    អាររតូវបានទរបើទៃើមប៊ីបទងកើត                 
          (របូភាពទោយ Channaty Ngang of Ohio State Extension)  
 



 

 

របូទ៊ី១៦៖                   យា៉ៃងទពញទលញ  ការបទងកើតទកាសិការ               (scar tissue)   រតូវបានផន 
ភាជ ប់ជាមួយន្ងរកុ្ខជាតិ   ន្ៃលម្គនសុខ្ភាពលអ    ន្ៃលស័ក្តិសមសរម្គប់ការទរបើរបាស់ក្នុងទ៊ីវាល  ជាធមមារកុ្ខជាតិ 
រតូវបានទរតមមររួរាល់សរម្គប់ការទផទរទៅ       វាល ២-៣សបាត  ៍បនាទ ប់ព៊ីការផន ំ (របូភាពទោយ Channaty Ngang of Ohio 
State Extension)  
 

 



 

របូទ៊ី១៧៖ សទូងទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ      ជាមួយន្ងការផនំទៅទលើមផទៃ៊ី ទ ើយទរបើ    សរ៊ីរាងគ ទៃើមប៊ីការពារការរជាប 
រូលៃ៊ីទៅ    ជាលិការ            (របូភាពទោយ Rick Bates)  
 
 



 
របូទ៊ី១៨៖ ក្សិក្រ   តូរ       ព៊ីទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះន្ៃល     ាមតរមូវការទ៊ីផនរ (របូភាពទោយ by Ry Saren)  

ការយកកនូរ  កខោតិកដលផសាំអៅោាំ/សទងូអៅេ៊ីវាលចមាា រ
 ទទ៉ះប៊ីជាន្ខ្នង/ន្មក្ផន ំ និងទៃើមទរមបទងកើតការផេុ៊ីគន មនសរមសររុក្ខរសរបន្ ល ៧មថៃក៏្ទោយ វាអារ 
រំណ្តយទពលរ ូតៃល់ ១៤មថៃ ព៊ីការផន ំសរម្គប់ទធវើឱ្យម្គនការផេុ៊ីគន ទៅក្ន្នលងផនទំនា៉ះ (រូបទ៊ី១៦)  
 បនាទ ប់ព៊ីយក្រុក្ខជាតិទរញព៊ីទរាងោក់្រុក្ខជាតិបនាទ ប់ព៊ីផនមំក្ (ន្ស រ) ោក់្វាឱ្យផនុំន្ងអាកាសធាតុទៅក្នុង 
ទ៊ីាំង ន្ៃលម្គនមលប់ការពារព៊ីខ្យល់រយៈទពល ៥-៧មថៃ មុនទពលសទូងទៅទ៊ីវាល  វាក៏្ម្គនរបទយាជ្ន៍ផងន្ៃរ 
ក្នុងការោក់្វាឱ្យរតូវពនលឺរព៉ះអាទិតយទោយផ្លទ ល់ព៊ីរទៅប៊ីទម្គ៉ៃងមុនទពលសទូង  ន្ក្សរមួលកាលវភិាគទន៉ះរបសិនទបើ 
ចំបារ់ ទៃើមប៊ីកំុ្ឱ្យរុក្ខជាតិានត្ងទៅទពលន្ៃលោំវាទៅក្នុងបរយិាកាសវាល  
 ទៅទពលសទូង          រតូវរបាក្ៃ                 ទៅព៊ីទលើ   ៃ៊ី (   ទ៊ី១៧)  របសិនទបើ      
          រតវូបានក្ប់  ទនា៉ះ            ន្ងចក់្ឬសរូលទៅក្នុងៃ៊ី ទ ើយគុណសមបតតិណ្តមួយន្ៃលន្ងរតូវ 
បានផតល់ទោយ        ៃូរជាភាពធន់ន្ងជំ្ងឺន្ៃលបណ្តត លមក្ព៊ីៃ៊ី ន្ងរតវូចត់ទុក្ជាទម្គ ៈ  
 ទៅទពលន្ៃល                ៃុ៉ះលូតោស់ទ ើយ សូមពិនិតយទមើល និងៃក្     ន្ៃលៃុ៉ះទៅទលើ
ទៃើម   ទរញ     ក៏្ៃក្ឫសន្ៃលទក្ើតទរញព៊ី           ទនា៉ះផងន្ៃរ  ទៃើមប៊ីបងាក រការវលង ជំ្ងឺព៊ីៃ៊ី ជាលិកា 
               មិនរតូវប៉ៃ៉ះន្ងៃ៊ីទ ើុយ              ៃ៊ីឱ្យបានទររើនបនាទ ប់ព៊ីសទូង   ររួ ទៃើមប៊ីកាត់បនថយការឃ្ទទ  ៃ៊ី
មក្ទលើទៃើមទពលម្គនទភលមងធាល ក់្ ឬទស្រសារស្រសព  រុក្ខជាតិន្ៃលផនំគួររតូវ     ព៊ីព៊ីរទៅប៊ីសបាត  ៍បនាទ ប់ព៊ី សទូង  
វាម្គនសារៈសំខាន់ខាល ំងណ្តស់ ន្ៃលរុក្ខជាតិរតូវបានរងទោយសុវតថិភាព                 ទន៉ះន្ងការពារ 
           ព៊ីការរអិលរុ៉ះទរកាម ទ ើយ                 ប៉ៃ៉ះៃ៊ី  
អសចកត៊ីសននិោា ន



 ការទធវើពិពិធក្មមក្សិោា នខាន តតូរ ម្គនសារៈសំខាន់រំទពា៉ះការបទងកើតរបព័នធអាហារន្ៃលធន់រទំ ជាពិទសស 
ទៅក្នុងរបទទសៃូរជារបទទសក្មពុជា ន្ៃលងាយរងទរគ៉ះខាល ំងរំទពា៉ះជំ្ងឺ ន្ៃលទក់្ទងន្ងការន្របរបួលអាកាសធាតុ   
បទរចក្វជិាជ មនការផនំបន្នល អារជាវធិានៃ៏ម្គនសារៈរបទយាជ្ន៍មួយ ក្នុងការន្ក្លមអសនតិសុខ្ទសបមងទៅទពលជួ្បបញ្ញហ  
ៃ៏លំបាក្បំផុតមួយក្នុងមួយឆ្ន ំៗ  ទលើសព៊ីទន៉ះ ការផលិតបន្នលាមផទ៉ះ និងទ៊ីផនរ ទៅន្តជាស រគសស្តសត៊ីទៅ 
ក្មពុជា  ការអភិវឌ្ឍ 'ក្ញ្ច ប់ឧបក្រណ៍ផលិតក្មមបន្នលរៃូវវសន' រួមទំងការផនំទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះ ជំ្រុញការពរង្ងសិទធិអំណ្តរ 
របស់ស្តសត៊ីាមរយៈការបទងកើនលទធភាពទទួលបានទ៊ីផនរ និងការរូលរួម (រូបទ៊ី១៨)  ការផលិតទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះន្ៃលផនំ 
ផតល់នូវរំណុររូលទៅក្នុងទ៊ីផនរផលិតផលក្នុងស្រសុក្ ន្ៃលរក្ក្មរមបានសរម្គប់ក្សិក្រស្តសត៊ីខាន តតូរទៅរៃូវវសន 
ទ ើយម្គនសកាត នុពលក្នុងការន្ក្លមអទំងអាហារូបតថមា និងផលទសៃាកិ្រច  របាក់្រំណូលបន្នថមក្នុងរគួសារព៊ីការ 
ទក្ើនទ ើុងមនការរូលរួមមនទ៊ីផនរ ក៏្ទទួលបានសកាត នុពលក្នុងការផតល់អតថរបទយាជ្ន៍ទោយផ្លទ ល់ៃល់កុ្ម្គរាមរយៈ 
ការន្ក្លមអលទធភាពទទួលបានការអប់រ ំការន្ថទំសុខ្ភាព និងអាហារបំប៉ៃន  
 សំណួរាមោនបនតទលើរបធានបទទន៉ះ អាររតូវបានោក់្ទៅទលើអុ៊ីនធឺណិតទៅក្នុងទវទិកា 'ទវទិកាមនការ 
ផនំទប៉ៃងទបា៉ៃ ៉ះទៅទលើការសនទនាស គមន៍ទអកូ្’  ទយើងសូមអទញ្ជ ើញអនក្ផងន្ៃរ ទៃើមប៊ីន្រក្រនំ្លក្បទពិទសាធន៍ 
របស់អនក្ (ភាពទជាគជ័្យ ឬភាពបរាជ័្យ) និងគនល្៉ះសរម្គប់ជារបទយាជ្ន៍ៃល់អនក្ៃមទទៅក្នុងបណ្តត ញទអកូ្ទៅអាសុ៊ី 
និងទលើសព៊ីទន៉ះ  
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