
វធីិ ្រស្តកនុងករ បំែន្លេប៉ងេប៉ះ 

I. រះសំខន់ 

េប៉ងេប៉ះជដំ ំបែន្លមួយ្របេភទែដលសមបូរេទេ យជីវជតិ A,  B,  C  និងជួយ្រទ្រទង់សុខ
ភពមនុស េ យមំមួន។ េន្របេទសកមពុជេគនិយម ំេដើមបីបំេរ ើេសដ្ឋកិចច្រគួ រ។ េគេ្រចើន 

ំេនេលើដីភូមិែកបរផទះ និងដី មមតទេន្ល។ េគ ចយក េទលក់េន មទីផ រ េដើមបីរក 
្របក់ចំណូល្របចំៃថង។ ែផ្លេប៉េប៉ះ ចយកេទស្លរ ឆ ញំុ្រសស់ េធ្វើជបែង្អម រេឺធ្វើជដំ ប់ 

េប៉ងេប៉ះឋិតេនកនុងស ្ឋ ន Solanaceac មន៖ 

‐ េឈម ះវទិយ ្រស្ត   ៖ Lycopersicon esculentum 

‐ េឈម ះជភ អង់េគ្លស ៖ Tomato  

‐ េឈម ះជភ ប ងំ ៖ Tomate 

II.ករេ្រជើសេរ ើសពូជ 

‐ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសពូជ ែដលសុទធល្អ មនអ្រ ដុះេ្រចើន និងរយះេពលលូត ស់ខ្លី 
‐ ពូជធន់នឹងសត្វល្អិតចៃ្រង រជំឺងឺេផ ងៗ 

‐ ពូជែដល ច ំដុះសម្រសបនឹង កសធតុ ទឹកដី នឹងតំបន់ផលិតរបស់េយើង 

‐ ពូជែដលមនែផ្លធំៗ និងទិននផលខពស់ គុណភពឆង ញ់ពិ រ 
‐ ចំេពះពូជែផ្លតូច េយើង្រតូវគិតគូរពិចរ ពីតៃម្លេនេលើទីផ រ និងគុណភពរបស់  

III.ករេ្រជើសេរ ើសដី 

‐ ្រតូវេ្រជើសេរ ើសដីទួលេ្រ ះទឹក មិនជំទឹក មន្របភពទឹកេនជិតងយ្រសួលកនុងករ 
េ្រ ច្រសព េហើយេនឆង យពីម្លប់េឈើធំៗផង 

‐ េ្រជើសេរ ើសដីកែន្លង ែដលមនជីវជតិល្អ ពិេសសដីលបយខ ច់ែដលមនេន ម 
មត់ទេន្ល និងដីេនជិតភូមិ ្ឋ ន រផឺទះសែមបង ។ល។ 

 



IV.រដូវកល ដុំះ 

េគេ្រចើន ំដុះេប៉ងេប៉ះេនចុងរដូវេភ្ល ង ររឺដូវ្របំងចប់ពីែខកញញ  តុ  វចិចក និងធនូ។ រដូវ 
េភ្ល ងធ្ល ក់ខ្ល ំង េគមិន ំេប៉ងេប៉ះេទ េ្រពះេធ្វើេ យរលួគល់ និងរេលើងឬស ែផ្លងយស្អុយខូច 
និងសមបូរសត្វល្អិតចៃ្រងសីុបំផ្ល ញ។ 

V.បេចចកេទសៃនករ ដុំះ 

១. ករេរៀបចំដី ៖ 

‐ ្រតូវភជូរដីឬកប់ដីេ យបនេ្រជ (ជេ្រម ២ចបកប់ ឬ៣តឹក ) េរ ើសេ ម េ យ ្អ ត លដី
េ យសងួតល្អ ។ 

‐  កប់ដី រចុះ រេឡើងេ យបនេ្រចើន រេដើមបីេធ្វើេ យឬសេប៉ងេប៉ះងយចក់ចូល
េ្រជ និងងយ្រសួលកនុងករ្រសូបយកដីជីជតិ និងទឹក េហើយេធ្វើេ យដីរក សំេណើ មបន
យូរស្រមប់ករលូត ស់របស់ដំ ំ។ 

២. ករេរៀបចំេធ្វើថន លបណ្តុ ះកូន ៖ 

‐ េលើករងទំហំ ៖ ទទឹង ១ែម៉្រត និងបេ ្ត យ មលទធភពដីែដលេយើងចង់បន េហើយកំពស់ 
ថន ល ០.១៥ែម៉្រត ។ រងទំហំ ១ែម៉្រតបួន្រជុង ច បពូជចំនួន ៥្រកមេដើមបី ំេនេលើៃផទដី 
១  ឬ១០ែម៉្រត បួន្រជុង ។ 

‐  ក់ជី មកេគ ឬជីកំបុ៉ស្ត ៥គីឡូ្រកម និងជី 15‐15‐15 ឬជី 16‐20‐0  ចំនួន ២០េទ ៣០
្រកមកនងៃផទដី ១ែម៉្រតបួន្រជុង ។ 

‐ កប់្រតឡប់ជីេទកនុងដី រចួយករនស់ៃដ ស់េ យេសមើរល្អ  

‐ េនរដូវេភ្ល ងេគ ចបណ្តុ ះកូនេប៉ងេប៉ះេនកនុង ំងេឈើខពស់ផុតពីដី ែដលមនទំហំ ១ែម៉្រត 
បួន្រជុងជេ្រមពី ៣ េទ ៤តឹក ឬេនកនុងកេនទ ងក៏បន ។ 

 



៣. រេបៀបបណ្តុ ះកូន 

‐  យក្រគប់ពូជចំនួនមួយ្រកម យជមួយដីខ ច់ម៉ត់ ឬេផះ ១ភគ៤ៃន្រគប់ពូជ េដើមបី 
ងយ្រសួលកនុងករ ប្រគប់ពូជេ យបនេសមើល្អេនេលើថន ល ១ែម៉្រតបួន្រជុង។ 

‐ ្រតូវ បេ យបនេសមើៃដ រចួយករនស់ៃដ ស់លុបថនមៗ 

‐ ្រតូវកត់ចំេបើងខមីៗ ្រគបពីេលើថន ល ប េហើយេ្រ ចទឹកេ យេសើមជនិចច 

‐  បរចួ្រតូវយកថន ំ េដ េដ េត (DDT) ឬេផះេ យជំុវញិថន លេដើមបីកំុេ យ្រសេមចសីុ្រគប់
ពូជ 

‐  បន្តករេ្រ ចទឹក្រពឹក ង ច រហូតដល់កូនេប៉ងេប៉ះដុះស្លឹកបនពី ៣េទ ៤សន្លឹក ឬមន 
យុពី ២០ េទ ២៥ៃថង។ 

៤. ករេធ្វើរងឬថន លស្រមប់  ំ៖ 

‐  េលើករងទំហំពី ០.៩០ េទ ១ែម៉្រត បេ ្ត យេទ មលទធភពដីែដលេយើងចង់បន និង កំ
ពស់ថន ល ១.៥ េទ ២តឹក ។ 

‐ ថន ល ឬរង ១ែម៉្រតបួន្រជុង ច ក់ជីធមមជតិ ៥គីឡូ្រកម និងជីគីមី 15‐15‐15 ឬ 16‐20‐0 
៥០្រកម ។ 

‐  េន មតំបន់មត់ទេន្ល ករ ំេប៉ងេប៉ះេគពំុសូវេលើករងេទ េគនិយមជីករេ ្ត ំជជួរែត
ម្តង ។ 

‐ េធ្វើរបងព័ទធជំុវញិចមក រដំ ំ េដើមបីករពរសត្វចូលសីុបំផ្ល ញ 

‐  េ្រ ចទឹកជ្របចំ្រពឹក ង ច ែតេបើដី មមត់ទេន្ល េគ ចេ្រ ចែតេពល ំ ឬបនថយករ 
េ្រ ចទឹក ្របចំៃថង ។ 

‐ ជំរះេ ម  ្រជួយដីេ យធូរ ពូនគល់េប៉ងេប៉ះេនេពលេចញស្លឹកពី ៣ េទ ៥សន្លឹក  



 ‐ ករ ក់ជីែចកេចញជ ៣េលើក មបទ ្ឋ នកនុងៃផទដី ១ែម៉្រតកេរ ៉

េលើកទី១៖  ក់េនេពលភជួរ ស់មុនេពល ំ ឬសទូង 

  ‐ េ្រ ចជីអុ៊យេរ ៉ចំនួនពី ៣០េទ ៥០្រកម 

េលើកទី២៖ េ្រកយេពល ំបន ១សប្ត ហ៏ េទ ១០ៃថង 

េ្រ ចជីអុ៊យេរចំ៉នួនពីរ ២០េទ ៣០្រកម យជមួយទឹក ២០លី្រត ឬ១េប៉ត 
េ្របងកត ។ 

េលើកទី៣៖ េប៉ងេប៉ះេចញផក  ឬក្តឹប (ទំហំពី ៣េទ៤សងទីែម៉្រត) 

ជីគីមី 15‐15‐15 ឬ 16‐20‐0  ចំនួនពី ២០ េទ៣០្រកម ្រតូវេជៀស ងករេ្របើជី 
អុ៊យេរ ៉សុទធ ចប ្ត លេ យ្រជុះផក  ឬក្តឹបេប៉ងេប៉ះ ។ 

‐  ក់ជីស រចួ្រតូវ្រជំុដីេនជំុវញិគល់េប៉ងេប៉ះេ យសព្វចូលគន រចួេ្រ ចទឹក 

‐ បញ់ថន ំករពរសត្វល្អិតចៃ្រងដូចជដងកូវ េចះែផ្ល (Heliothis) ដងកូវសីុស្លឹកនិងែផ្ល (Spodoptera) 
ថន ំពុលគីមីែដលេ្របើស្រមប់កំចត់ មនថន ំហ្វូស្រឌីន 25%  ថន ំេម ងំហ្វូសចំនួនពី ១េទ២

្ល ប្រពបយ ឬថន ំេសរនី 85% ចំនួន ១០ ្ល ប្រពបយ យជមួយទឹក ២០លី្រតបញ់កនុង 
រយះេពលពី៥ េទ ៧ៃថងម្តង ។ 

‐ កំចត់ជមងឺ (Virus) េពលេឃើញស្លឹកេប៉ងេប៉ះេឡើងពណ៌េលឿងេហើយរញួ។ េគសេងកតេឃើមន 
ជំងឺ (Nemathode,  Fasrium)  ឬ (Mildion)  និង (Rhixoptera  solanie)  (ជមងឺរចិគល់)  ែថមេទៀត។ 
េពលេឃើញជមងឺទំង យេនះេកើងមនេឡើង ្រតូវដកេដើមែដលេកើតជមងឺដុត ឬកប់េចល េដើមបី 

េជៀស ងករឆ្លង ល ល។ េគ ចករពរជមុនេ យបញ់ថន ំពពួក (Manble)  ឬពពួកថន ំ 
(Fungicikdes) ។ 

 

 



VII. ករ្របមូលផល ៖ 

រយះេពល៩០ៃថងេ្រកយេពល ប េគ ចចប់េផ្តើម្របមូលផលែផ្លេប៉ងេប៉ះបន។ េគ ច 
េបះែផ្លេប៉ងេប៉ះេនេពលេឃើញ ចស់ ទំុ ឬពណ៌េលឿង ឬពណ៌្រកហម្រពលៗេនែផនកខង
ចុងែផ្ល។ ករ្របមូលផល ចមនរយះេពល ១ែខកន្លះេទើបចប់សព្វ្រគប់។ េ្រកយេពល្របមូល 
ផលរចួ ្រតូវកប់ឬដកេដើមេចល េដើមបីកប់ឬភជួរដី ល ំជថមី ។ 

IIX. កររក ទុកពូជ ៖ 

‐ េបះែផ្លេប៉ងេប៉ះែដលធំ ទំុល្អមុនេគ គម នជមងឺ ឬសត្វល្អិតសីុបំផ្ល ញ  

‐ េបះរក ទុកពី ៣េទ ៥ៃថងេដើមបីេ យ្រគប់េប៉ងេប៉ះរេបះេចញពី ច់ រចួទុកពី ៣េទ ៥ៃថង 
េដើមបីេ យ្រគប់រេបះេចញពី ច់ រចួទុកពី ២េទ៣ៃថងេទៀត េទើប្រចបច់យក្រគប់េទ ង 
ទឹកេ យបន ្អ ត េហើយ លៃថងេ យបនសងួតល្អ ។ 

‐  ្រចកចូលកនុងែកវ ឬដប្រគបេ យជិតេជៀស ង ក់េនកែន្លងែដលេក្ត  ឬេសើមខ្ល ំង ។ ្រតូវ
ទុក ក់េនកែន្លង្រតជក់មនខយល់េចញចូលល្អ្រគប់្រគន់ មនសីតុណ្ហ ភពមិនេលើសពី  ១៣
អង េស។ 

 

ដក្រសង់េចញពីេសៀវេភ វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីផលិតកមមដំ ំ្រសូវ និងបែន្ល 

របស់អងគករសីុដេស កមពុជ  

 

យអតថបទ រេឡើងវញិេ យ 

ទូច ឌីវណ្ណពិសិដ្ឋ 

វសិ្វករសំណង់ 

 


