
្រតកួនេគក ឬ្រតកួនចិន Water Convolvulus 

្រតកួនឋិតេនកនុងស ្ត ន Convolvulaccae មន 

‐ េឈម ះវទិយ ្រស្ត : Ipmoea aguatica 

‐ េឈម ះជភ អង់េគ្លស : Water convolvulus, Water spinach, kang kong 

‐ េឈម ះជភ ប ងំ : Liseron déau 

I.  រះសំខន់ 

  ្រតកួនជដំ ំបែន្លមួយ្របេភទែដលងយ្រសួល ំដុះជងេគ។ មន យុ 

កលដុះលូត ស់ខ្លីេហើយ ចបរេិភគបនទំងេដើមទំងស្លឹក។ ្រតកួនសមបូរេទេ យ 

របូធតុចិញច ឹម ជពិេសសដូចជ្របូេតអីុន ែដក បូ៉ សយូម និងវ ិ មីន  េប និងេស ។ល។ 

ដំ ំ្រតកួន ច ំដុះេលើដី្រគប់្របេភទ ច ំកនុងទឹកបឹង ្រសះ ្រតពំង ចមក រ និងដី 

មមត់ទេន្ល។ បែន្ល្រតកួន ចេឆ្លើយតបបន មេសចក្តី្រតូវករ និងឆប់រហ័សទន់ចិត្ត 

បំផុតេបើេគេ្រ ចជីអុ៊យេរ ៉ឬជីធមមជតិ។ េគនិយមបរេិភគ្រតកួនជអន្លក់្រសស់ 

ឬ្រសុះ ស្លរ ឆ េ ង រ ញំុ ។ល។ ្រតកួន ច ំបនេន្រគប់រដូវ គឺ ំបន្តរហូតេ យែត 

មនទឹក្រគប់្រគន់ ។ ពពួក្រតកួន ំេនេលើេគក េគនិយមេ ថ្រតកួនេគក ឬ្រតកួនចិន 

II. ករេ្រជើសេរ ើសពូជ 

្រគប់ពូជ្រតកួនល្អ្រតូវមនលកខណះដូចតេទ ៖ 

‐ ្រគប់ធំល្អ មនអ្រ ដុះខពស់ 

‐ េដើមេថ្ល សៗ ដូះឈរ្រតង់េហើយែវងែខនងរេង្វើលៗ 

‐ គម នជមងឺ ឬសត្វល្អិតសីុបំផ្ល ញ 

‐ ្រគប់ពូជថមីសុទធល្អ 



III. រដូវកល ដុំះ 

្រតកួនេគកេគ ច ំបន្រគប់រដូវ េ យែតដីលបយខ ច់ធូរមនជីវជតិ្រគប់្រគន់ខពស់ 

មិនលិចទឹក និងមន្របភពទឹកេ្រ ច្រសព្រគប់្រគន់ ។ 

IV. បេចចកេទស ដុំះ 

១. ករេរៀបចំដី 

កប់ផ្ល ក់ ឬភជួរ ស់ដីេ យបនេ្រចើន រេហើយ លដីរយះេពលពី ៧េទ ១០ៃថងមុន 

នឹងយក្រគប់េទ ំសំ តេ ម េចញេ យ ្អ ត ។ 

២. ករេធ្វើរង 

‐ េលើករងទំហំ ៖ ទទឹង ១ែម៉្រត បេ ្ត យេទ មលទធភពដីែដលមនឬ មេសចក្តី្រតូវករ 

របស់អនក ំ និងកមពស់រង្របែហលពី ១៦ េទ ២០ សងទីែម៉្រត ។ 

‐ ្រតូវ ក់ជី មកេគ ឬជីកំបុ៉ស្ត៏្របមណពី ៣ េទ ៥គ្រក េលើៃផទដី ១ែម៉្រតបួន្រជុង។ 

‐ កប់ដី្រជំុ យជមួយជី្រតឡប់ រចុះ រេឡើង រចួ ស់េ យបនេសមើរល្អ។ ្រតកួន 

ជដំ ំបៃន្លមយ៉ងែដរែដលទមទរទឹកេ្រចើន ស្រមប់េ្រ ច្រសព។ ដូេចនះករេធ្វើរង ំ 

្រតកួនេធ្វើយ៉ង េ យមន្របភពទឹកេនជិត ជពិេសសេនរដូវ្របំង ។ 

៣. ករ ដុំះ 

‐ ្រតូវយកេឈើឆូតជកូនចង្អូរតូចៗកត់ទទឹងរងេហើយចេន្ល ះជួរពីកូនចង្អូរមួយេទមួយ 

ចមង យ ២០ ស.ម ជេ្រម្របែហលពី ១ស.ម េទ ១.៥ស.ម ។ 

‐ េ យ្រគប់ មកូនចង្អូរ េ យេ យេសមើរល្អ ចមង យពី្រគប់មួយេទ្រគប់មួយ្របែហល 



២ េទ ៣ស.ម ។ េបើ្រគប់ពូជនុះដុះល្អ េគេ្របើ្រគប់អស់ពី ៦០ េទ ៧០គ.្រក កនុងៃផទដី 

មួយហិក  ។ 

‐ ចំេពះរដូវ្របំងមនធតុ កសេក្ត ខ្ល ំងេនកែន្លងខ្វះទឹកេ្រ ចមិន្រគប់្រគន់ ឬេន 

េលើដី្របេភទ ដីខ ច់ មុនេពលេ្រពស ឬ បេគ្រតូវ្រ ំ្រគប់ពូជសិន ។ ករ្រ ំ្រគប់ 

ពូជរយះេពល ១២េម៉ង គឺេដើមបីេ យ្រគប់ពូជនុះដុះពន្លកឆប់ បនទ ប់មកេទើបេគយក  

េទ ំ ។ េ្រកយេពល ំរចួេគ្រតូវករ្រកលរងេ យកំ ត់ចំេបើងខ្លីៗ េ ម ងប់ៗ ឬ 

េដើមកំេប្ល ក េដើមបីរក សំេណើ មេនបនយូរ រក ដីេ យធូរ មិនងយ ប់ក្ត ំង និងបនថយ 

ករដុះរបស់េ ម  ។ ករ្រ ំ្រគប់មុន ំ ចដុះេចញ ពន្លកេ្រកយេពលេ្រពស ឬ ំកនុង 

កំឡុងេពល ពី២ េទ ៣ៃថង ។ 

 

 

៤. ករែថទំ 

ក. ករ្រជួយដី និងេធ្វើេ ម  

‐ ្រតូវ្រជួយដីេនជំុវញិគល់្រតកួនេ យបនញឹកញប់ េដើមបីេ យដីធូរ ងយ្រជបទឹក  

េហើយ ចរក សំេណើ មបនយូរ ខយល់ កសេចញចូលបន្រសួលេធ្វើេ យ្រតកួនដុះ 

បនល្អ ។ 

‐ ដកេ ម េ យបនល្អ ្អ ត 

ខ. ករេ្រ ចទឹក 

េ្រ ចទឹក្រពឹក ង ចេ យបនេជកល្អ េ្រពះដំ ំ្រតកួន្រតូវករទឹកេ្រចើន កង្វះខត 



ទឹកេធ្វើេ យេដើមដងដុះលូត ស់មិនបនខចីល្អ ្រកិនរងឹ ឬចស់ៗ 

គ. ករ ក់ជី គិតកនុងៃផទដីមួយែម៉្រតកេរ ៉

‐  ក់ជី មកេគ ឬជីកំបុ៉ស្ត៏ពី ២ េទ ៣គ្រក ឬជី មក្របេចៀវ ឬ មកមន់ចំនួន  

១គ.្រក 

‐  ក់ជីអុ៊យេរពី៉ ២០ េទ ៣០្រកម (មួយក្ត ប់) យជមួយទឹក ២០លី្រត ។ េ្រ ច 

រយះេពលពី ៥ េទ ៧ៃថងម្តង ។ 

‐ កំណត់សំគល់ 

១. ករ្របមូលជីធមមជតិ ក់េនេ្រកយេពលកត់ភ្ល ម ឬេនមុខេពលកត់មួយ ទិតយ 

២. ករ ក់ជី្រជួយដី្រតូវេធ្វើេនេ្រកយេពលកត់ភ្ល ម េដើមបីេ យគល់ដំ ំឆប់េចញ 

្រតួយថមី ។ េ្រកយពីករកត់េដើមេលើកទី១ េគ ចកត់ រជថមីកនុងរយះេពលពី ១៥ េទ 

២០ៃថងម្តងៗជបន្តបនទ ប់ ។ 

V. ករ្របមូលផល 

ករ្របមូលផល្រតកួន ចកត់បនកនុងរយះេពលពី ២៥ ៣០ ៃថងេ្រកយេពល ំ ។ េបើសិន 

ជមនករែថទំបន្រតឹម្រតូវ មករែណនំខងេលើ េគ ច្របមូលផលបនឆប់រហ័ស 

បំផុត ។ េបើ្របមូលផល្រតកួនេ យដកទំងឬសែតម្តង ចេ យអនកផលិតខតបង់ 

េ្រចើនេលើករចំ យ ។ ករ្របមូលផល កត់េដើមទុកគល់ពី ២ េទ ៣ ស.ម ពីដី ចេ យ 

គល់ដុះ្រតួយថមី និង ចេ យេដើម្រតកួនដុះលូត ស់ េថ្ល សធំល្អដូចដុះេចញពី្រគប់ែដរ 

េបើេយើងែថទំបន្រតឹម្រតូវ ។ កនុងករ ្ំរគប់ម្តង េគ ច្របមូលផលបនពី ៣ េទ ៥ដង។ 


