ការដាំបន្លែនៅរដូវន្ែៀង
ខឹ មបឺ លី ដុ លនខល,(Kimberly Duncan)លីអុីមីត ឆុ ម្ូ ធូង( Niemet Chompoothong )
លិ ង រ ិច បឺលិត(Rick Burnette)

នេលត្តជាក់,
រដូ វនដៅគឺ ជានេលលអបាំផុតសាំរាប់ ដាំបន្លែនៅតាំបល់ ត្តូេិច,នដយសលមុតមានទលកឹកត្គប់ ត្់ល់ សាំរាប់ផុតផត
ត
ង់ បន្លែ។សាំពាតនលសតវលិត
អ លិងជាំងឺនទលអត្ាទាបលិងសីណ្ុហ ភាេលមមអាចកកួលយកបាល។
ន្តផតុយនៅវ ិញ,រដូវន្ែៀងគឺនាំមកនៅសីណ្ុហ ភាេខពស់លិងភាេសញតន្ដលនលើ
កកឹកចិតតឲេេួ កខចងលិងសតវ
ួ
លអិតដនកនកៀតមក។នទលល័យមាបន្លែន្ដលចង់ បាលដូចជាសាឡាត់ លិងនប៉េ នបាោះ
,គឺេិបាកដាំដុសនៅរដូ វន្ែៀងណាស់លុោះត្ាន្តនទលសាំភារោះជាំ លួយដូចជាថង់ ផ្លែសទិចសាំរាប់ ស្សបេី នលើលិ
ងមានាំសាំលាប់ សតវលិត
អ ជានដើ ម។
កនុងការគិតកុកជាមុលនលរដូវន្ែៀង,បុកតលិកធាន់ត្់ប់ េូជអុីកូអាសុីបាលចូ លនដ់ននធវើការចងត្កងជា
លីសនលបន្លែ៣២មុ ខន្ដលអាចដាំនៅរដូ វន្ែៀងបាល។ដាំ ណាាំទាាំងនលោះគឺបន្លែត្បំាំនាំនាំលិងកុ កបាលនត្ចើលនាំនាំ
ន្ដរ,ន្ដលសាាំលិងសតវលិត
អ លិ ងជាំ ងឺវាយលុក(ឧ. ខចង លិង
នមនរាគសតវលិត
អ )លិ ងជាបន្លែផៅល់នៅថមេលលិ ងងអាហាបាំ ្៉េលត្បំាំនថញនកៀតផង។ការអលុ វតតនលការដាំ
ជាត្បំាំនាំនាំលិងជានត្ចើលនាំនាំលិងនធវើន

ើងត្តណាល់នលិងផៅល់នៅផលលអលិងអាហាបាំ ប៉េលលិ ងចាស់លាស់

នលេូ ជបន្លែណាមួ យបាត់បង់ នៅជាបនទល់លិងបន្លែននោះអាចជាំលួសបាល។
នៅកនុងបញ្ជីន្មោះបន្លែនលោះនយើងបាលយកបន្លែចាំបងន្ដលអាចញ
ុ ាំបាលនលសែឹកលិងកងសែឹក។
នៅអាសុីលិរ ិតី ,សែឹកលិងកងសែឹកនធវើការត្បមូ លផលនេលវានៅខចីន្មល,បាំ លាស់កីរវាងសពីសី(species)លិ ងេូ
ជនៅនលើមូលដាលន្ដលអាចត្បដូចលិងចាំ ណ្ីសតវ។នទលបន្លែជានត្ចើលត្បមូ លាមរនបៀបន្បបនលោះលិងអាច
ផតុតផតុង់ អាហារបាលរយោះនេលន្វងឬអាចេត្ងី កបាលរយោះនេលន្វងបាលនកៀត។បន្លែមនកៀត,េេួកេូជគ
ល់លិងផ្លាជាការត្បនេសាំរាប់ នរៀបចាំ ដូចជាបន្លែសាំរាប់ “ជលែុក”(ឧ.នត្បើ សាំរាប់ ជលែុកកឹ កត្បហុកឬការ ីជានដើម)
ំត់ កុកជាអាហារចាំ បង។ ដូ នចនោះ,បន្លែត្បន្កនលោះមិ លត្តូវការនលើសលប់ នេកនក។
នៅាមបន្លែនលការន្ណ្នាំសាំរាប់ រដូ វន្ែៀងគឺ បាលនរៀបចាំ ាមលាំដប់ អកសរាមធមមា។រួមបញ្ូជ លទាាំងរុកខ
ជាតិ ជាកូ នៅរកន

ើញនៅសួលបន្លែាមផទោះលិ ងាមារាងរបស់សបុ កាលិកនលធាន់ត្់ប់ េូជអុីកូលិងផៅ

ល់ជូលនេលផៅល់នអាយ,។សាំរាប់ ត្់ប់េូជឬេូជន្ដលកាត់ េីនដើមយកមកដាំ,សូមនមាតរកនមើ លនៅនគនគ

ហរកាំ េ័ររបស់េួកនយើង ECHO Asia seed Bank Catalog
.នទាោះជាយ៉េ ងណាក៏ នដយ,មិលន្មលេូជទាាំងអស់អាចនទលឲទាាំងននោះនកាមរយោះធាន់ត្់ប់ េូជរប
ស់អុីកូអាចនមើ លាមនគហកាំ េ័រECHO International Seed Bank
ន្ដលបាលកត់ កុក,នទលេូ ជេី រនៅបី ជាបន្លែនត្េ,លិ ងេួកវាអាចរកបាលយ៉េ ងងាយបាំ ផុតនៅកី ផារបស់ន
ក់ ។
ជាធមមា,ធាន់ត្់ប់េូជរបស់អុីកូនទលការនលើកកឹកចិតតយ៉េងខពស់នធវើការសនងាតត្់ប់េូជលិងត្បន្ក
ន្ដលនទលនៅកនុងតាំបល់ របស់អនក។
ការដាំបន្លែនៅរដូវន្ែៀង៖
គល់តាំពាង
ាំ ‒ត្បន្ក Dendrocalamus, Gigantochlo លិង Thyrsostachy
លិងត្បន្កដនកនកៀត
លកខណ្ោះ ៖

ត្បន្កតាំ ពាាំងនៅកនុងស្សុកលិ រ ិតីនលកវីបអាសុីនទលនត្ចើ លណាស់,

បនងាើតជានដើមនម

ធាងជានត្ចើល(“ គល់”)នៅកនងគុមជា
ព នត្ចើល។

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ គល់តាំពាាំងគឺ ជាអាហារនទលជាតិបាំប៉េលខពស់។
នបើ នត្បៀបនធៀបនៅលឹ ងបន្លែន្ដលអាចញ
ុ ាំបាលដ៏ នកនកៀត,គល់តាំពាាំងមិលសូវនទលជាតិ អាមីលូអាសុីត,ន្ត
នទលត្បូនតអុីល, ចាំ ណ្ុោះជាតិនហវប័រត្បំាំនថញ។ ប៉េន្លតនលើកន្លងន្តត្បន្កបន្លែនសព(Brassica)
,េួកវាេនេញនៅនដយជាតិ វ ិាមីលនស(Vitamin
C)។គល់តាំពាាំងនកើ បន្តដស់ថី នម ហើយអាចញ
ុ ាំបាលណាមួ យគឺ ដុោះនៅអាំ

ងនេលរដូ
វន្ែៀងចុ ងនត្កាយជា
ុ

លិ ច។ គល់របស់វាត្តូវនសាញរជាមុ លសិលនកើបញ
ុ ាំបាល,នជៀល,ឬក៏ ការ ីឬនធវើត្ជក់ ក៏បាល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ការដាំតាំពាាំងជាធមមាជាត្បន្កបន្លែន្ដលនទលដុ ោះសុោះសាយនត្ចើល,ឧទាហណ្៏ាមរយោះគល់រាលដល
លិ ងនដើម/ឬាមរយោះការកាត់ នមកធាងយកមកដាំក៏បាល,បនចចកនកសនៅាមត្បន្ក។
ាមឪកាសបចជុបបលន,បន្លែនត្េន្ដលនទលេលែកនចញេី ត្់ប់ អាចយកនៅនត្បើ ត្បាស់បាល។ការដាំគល់តាំពាាំ
ងត្តូវកី ធាែនត្ចើ លបលតិច,ត្បន្ហលជា៣នៅ៥ន្ម៉េត( ១០នៅ១៦ហវិត)េី ់ន។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖
នដើមនទលចុ ោះត្បនហាង,សតវសុីនហើយបលសល់ដូចនមស៉េ,សតវលិត
អ សុី,ជាធមមាវានទលលកខណ្ោះមិលលអ។

នាំយ៉េ ‒Cnidoscolus , chayamansa
លកខណ្ោះ ៖

នកើបន្តនលចនចញមកដល់អាសុីនក,នាំយ៉េ គឺ ជាបន្លែយូរនាំនាំលិងនដើមត្កាស់,នទលរស់ជាតិ នាំញញ់,ន្ផនកខាង
នលើនលនដើមន្ដលនទលសែឹករាងមូ ល។
ធាន់ត្់ប់ េូជរបស់នអកូ លិងធាន់អលតរជាតិ ត្់ប់ េូជរបស់នអកូ បាលផតល់ជូលន្ដលកាត់តដាំត់ន។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
នដើមនាំយ៉េ ន្ដលនៅខចីគឺនទលជាតិ ត្បូនតអុី លជានត្ចើល,កាល់សយូម,ផូ ស័រវ ,ជាតិ ន្ដក,លី អាសីល,រ ីបូ ហាែវ វ ិល,កី អា
នទញ,លិងវ ីាមីលអាលឹ ងវ ីាមី លនស។ កាំ ណ្ត់ សាំខាល់ ៖

នាំយ៉េ ន្ដលនៅនៅទាាំងសែឹកទាាំងគល់នដើ មនទលផនុកសារជាតិមយ៉េ ងន្មោះ
សុីអានញ(Cyanide)ន្ដលនទលជាតិេល់។
មុ លលិ ងញ
ុ ាំត្តូវនសាញរឲបាល១០នកី ជាមុលសិលលិងំក់ កឹកនំលសិលនកើបបរ ិនភាគបាល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ រុកជា
ខ តិ ត្បន្កនលោះកាត់ត្បន្វង៥០សង់ កីន្ម៉េត(
១.៦ហវិត)ឬក៏កន្លែងន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល។

នាំយ៉េ ជាត្បន្ករុកខជាតិ ត្តូវការត្េោះអាកិតយឬនទលមែប់បលតិច,ចង់ ដុោះនលើលវាត្តូវការកឹកប៉េុ ន្លតវាមិលអាចរស់
នៅកនុងកឹកបាលនក។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ មិលនទល។
សូ ស‒
ូ Sechium edule
លកខណ្ោះ ៖

ជាវលែ័,រស់បាលយូរនាំនាំ,ត្បន្ករុកខជាតិវលែ័,

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ ន្ផែ,ឬស,នដើម,ត្់ប់លឹងសែឹក។
ន្ផែវាអាចញ
ុ ាំបាលទាាំងនៅទាាំងចាំអិល។កងសែឹក,ភាគនត្ចើលនទលនៅនេលរដូ វន្ែៀង
, នេលត្បមូ លផលលិងនរៀបចាំដូចជានពពលិ ងថែកន្ដរ‒
កន្លែងន្ដលេិ បាកគឺ បកសាំបកនលសនសនចញ,ននោះលិងន

ើញកន្លែងន្ដលអាច

ញ
ុ ាំបាល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ការដាំគឺត្កាល់ ន្តយកផ្លានៅដក់ ដាំនៅលឹងនៅកនុងដី។ដក់ របងគឺ ជាការសាំខាល់របស់រក
ុ ខជាតិនលោះ,
ដាំនាំញយេី ់នត្បន្ហល២នៅ៣ន្ម៉េ ត( ត្បន្ហល ៧នៅ១០ហវិត)។នៅតាំ បល់ ត្តូេិច, សូ
សូដុោះយ៉េ ងលអន្ដលកាំ េស់ខពស់ជាងសមុ ត្ក(៨០០ន្ម៉េតឬខពស់ជាងនលោះ)លិងតាំ រវូ ឲនទលដី សតសាំ
រាប់ នធវើការ
ួញ
ដុ ោះលូតលាស់លិងផលិត។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ អាហវិត(Aphids) , រុយលិ ងចត្ងឹត។
ថមទាប់‒Acacia pennata
លកខណ្ោះ ៖ សែឹកអាចញ
ាំ ល, ថមទាប់គឺជារុកខជាតិន្ដលដុ ោះជាគុ មព, បន្លែ
ុ បា
យូរនាំនាំនៅត្បនកស មី យ៉េលនទ៉េ នថ លិ ងកមពុជា។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ ថមទាប់ នទលសែឺក លិងកងន្ដលអាចញ
ុ ាំបាលជា
នរៀងរាល់នាំនាំ ជាេិ នសសនៅរដូ វន្ែៀង កងនទលរសជាតិ អារនទ
ូ ៉េ ៉េ (Aroma)
ន្ដលនទលរសជាតិ នាំាញ់ , ភាគនត្ចើ លនគយកនៅនចៀលជាមួ យេងទា ឬក៏ នធវើជាអលែក់។

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ រុកជា
ខ តិ អាចកាត់ នដើ មយកនៅដាំ ឬក៏ អាចដាំាមត្់ប់េូជក៏ បាល។
ការដាំាមត្់ប់ េូជយ៉េ ងនហាចណាស់ នទលគាំ លាតេី ់ន ១ន្ម៉េត្ត (3.3 ft.)។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ មិលនទល។
សន្ណ្តក អងតយ
ុ - Vigna Unguiculata
លកខណ្ោះ ៖ បន្លែវលែិ៍ត្បំាំនាំនាំ។ ធន់រត្់ប់េូជេិ្េនលាករបស់ ECHO
បាលផតល់នអាយេូ ជមយ៉េ ងន្មោះ “សានមឿង” ជាេូ ជន្ដលនទលផ្លាេណ្៍ស
លិ ង េូជមយ៉េ ងនកៀតន្មោះ “ឡាហូ ឬ មុីអុី” ជាេូ ជត្បន្កគុ ម។
ព
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ម ។
ុ ាំបាល ៖ កងលិ ងន្ផែ, ឬត្់ប់ ន្ដលំស់លម
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំត្់ប់ នដយគាំ លាតេី ់នត្បន្វត ៣០សងទីន្ម៉េ ត្ត (១១.៨ in),
រុកខជាតិនលោះត្តូវការេលែឺនថាជាលិ ច។
ច

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាបូ។

ត្តសក់ - Cucumis Sativus
លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កវលែិ៍ន

ើងនត្កើ ង នទលសែឹកនត្ចើ ល

ជាត្បន្កបន្លែត្បំាំនាំនាំ ធល់រត្់ប់ េូជរបស់ ECHO បាលផតល់េូជន្ខមរ
ន្ដលនទលន្ផែធាំ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ម ។
ុ ាំបាល ៖ ន្ផែខី ច ឬ ំស់លម
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនាំាយេី ់ន ៣០ សងទីន្ម៉េត្ត លិ ង នធវើនត្កើ ងនដើមបីកប់វាកុាំនអាយដួ ល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ន្ថត្តសក់។ ដាំ នណាោះស្សាយ ន្ថវានអាយសាអត ឬចងនសាង។
ត្តប់ - Solanum Melongena

លកខណ្ោះ ៖ នទឌធាំ នទលសែឹកនត្ចើ ល ន្ផែវានទលរាងេងត្កនេើ ជាេូជកនុងស្សុក
ភាគនត្ចើ លនទលន្ផែធាំដូចជាន្ផែន

ើ ត្តប់ នទលន្ផែសាអតនៅន្ខត្តជាក់ ។ ត្បន្ក

ធមមជាតិ ន្មោះ Solanum (e.g Solanum Torvum) ភាគនត្ចើ លនអាយផលនៅ
រដូ វន្ែៀងធាែក់ ។ ធន់រត្់ប់ េូជរបស់ ECHO
បាលផតល់េូជមយ៉េ ងនកៀតន្មោះ េណ្៍នលឿង (Salanum Melongena)
ជាត្បន្ករស់បាលយូរ លិង នទលនទឌធាំ ដូចជាន្ផែន

ើ។

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ ន្ផែ,
េូ ជេណ្៍នលឿងអាចញ
ុ ាំបាលនៅនេលវានៅខចីនទលេណ្៍នបតង ឬ
អាចញ
ម នទលេណ្៍នលឿង ប៉េុន្លតវានទលរសជាតិ លីង
វ បលតិច។
ុ ាំបាលនៅនេលវាំស់លម
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនាំាយេី ់ន ៣០ សងទីន្ម៉េត្ត,
លកខណ្ៈដី នាំប់ ត្ជាបកឹក, នទលេលែឺត្េោះអាកិតយត្គប់ ត្់ល់ ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ជាំងឺផសិតនកើតចាំនពាោះ ឫស នហើយលិ ងនដើម។
ដាំ នណាោះស្សាយ ដកនដើមណាន្ដលនទលជមាឺផសិតនំល
នហើយបតូកន្លែងដាំត្់ប់ េូជថមី។ ការសនទែប់ នមនរាគដី
នត្បើត្បាស់ថង់ បាែសទិកស ត្គបេី នលើដីនៅរដូ វនដត។

សែក
ឹ តូញ - Diplazium Esculentum
លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កបន្លែនត្េ រស់នៅាមដងសទឹងឬត្បលាយកឹ ក រុកខជាតិ អាចផតល់លូវ កង
លិ ងសែឹកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល។ បន្លែត្បន្កនលោះអាចរកន

ើញនៅកី ផារកនុងស្សុកផងន្ដរ

រុកខជាតិត្បន្កនលោះមិលងាយកនុងការដដុ ោះនក។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ កង នហើយលិង សែឹកខចី។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ់ស់កូលរុកខជាតិ ន្ដលនៅេីនត្កាមវាយកនៅដាំ រុកខជាតិដុោះលអនៅកន្លែងមែប់
លិ ងនទលកឹក។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ខយង។
កលាយតូច - Caryota Mitis
លកខណ្ោះ ៖ នដើមរបស់វាបនងាើតនដើមជានត្ចើល នយើងអាចញ
មវាបាលាមរយៈការបកសាំបក។
ុ ាំសលនលនដើ
ូន
វានទលកមពស់ត្បន្ហល ២ នៅ ៣ ន្ម៉េ ត្ត
នយើងអាចរករុកខជាតិ ត្បន្កនលោះន

(7-10ft) លិ ង សែឹករាងដូ ចកលទុយត្តី

ើញនៅកនុងនត្េ ភាគនត្ចើ លនគអាចយករុកខជាតិត្បន្កនលោះនៅដាំ ឬ

បរ ិនភាគបាល
ន្ផនកន្ដលអាចញ
មវាបាលាមរយៈការបកសាំបក។
ុ ាំបាល ៖ នយើងអាចញ
ុ ាំសលនលនដើ
ូន
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនៅកន្លែងន្ដលនទលេលែឺនថាត្គប់ ត្់ល់ នហើយនទលគាំលាតេី ់នត្បន្ហល
៣ន្ម៉េ ត្ត (10ft) េី ់ន។ រុកជា
ខ តិ ត្បន្កនលោះដាំរយៈនេល៣នាំនាំ នកើ បអាវញ
ុ ាំបាល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ មិលនទល។
ត្បពាយន្សបក - Canavalia Ensiformis
លកខណ្ោះ ៖ ជាបន្លែងវលែិ៍ត្បំាំនាំនាំ នទលផ្លាេណ្៌សាវយ លិ ងត្់ប់ធាំ។
ធន់រត្់ប់ េូជបាលផតល់ត្់ប់ េូជមយ៉េ ងន្មោះ នថ ជាត្បន្កេូជគុមព។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ ត្់ប់ នដើ ម លិង ផ្លា ណាន្ដលនទលន្ផនកខចីបាំផុត។
កាំ ណ្ត់ចាំណាាំ ត្់ប់ ត្បពាយន្សបកផទុកសារធាតុេុលនេលវានទលអាយុំស់
លិ ងមិ លអាចញ
ុ ាំបាលនកត្បសិលនបើ ់មលការនរៀបចាំចាស់លាស់។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមត្់ប់ ន្ដលនទលចាំ ងាយនាំាយេី ់ន ៣០ សងទីន្ម៉េត្ត (11.8in)។
ដាំនៅកន្លែងន្ដលនទលេលែឺនថាត្គប់ត្់ល់។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ នេលត្់ប់ ំស់នទលសតវនំោះជារលធតូចៗ
ជាេិ នសសបនទប់ េីន្ែៀងធាែក់ ។
សែក
ឹ ងប់ - Sauropus Androgynus

លកខណ្ោះ ៖បន្លែយូរនាំនាំ នដើមននោះបនងាើតសែឹកេណ្៌នបតង
លិ ងនទលរាងត្តន្វងមូ ល ធន់រត្់ប់េូជរបស់ ECHO បាលផតល់េូជមយ៉េ ង
នៅមា នថ

ូខូ ល។

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ នដើ ម លិង សែឹកខចី
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ កាតនដើ មយកមកដាំ រួចដាំនាំាយេី ់ន
៣០សងទីន្ម៉េ ត្ត (11.8in)។ ដាំកន្លែងនទលេលែឺនថាត្គប់ត្់ល់ ប៉េុ ន្លតវាក៏ត្តូវការមែប់ផងន្ដរ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ សតវលិត
អ សុីសឹក
ែ ។ ដាំ នណាោះស្សាយបាញ់កឹកនខមោះ ឬ Cornell។ នត្បងនាំ ៥សាែប
ត្ពាបាយ នមសនមដាំន្បរសាំរាប់នធវើលាំបុ័ង ១សាែបត្ពាបាយ លិ ងសាបូSafer ៤សាែបត្ពាបាយ ឬ
នយើងអាចនត្បើ សាបូលាងំល ២សាែបត្ពាកានហវ។
កាវងកុងជីមលីនទ៉េ - Gymnema inodorum
លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កវលែិ៍ នទលអាយុយូរនាំនាំ ភាគនត្ចើលដុ ោះលូ វអាសុីខាងតបូង អាសុីអានគនយ៍
ភាគខាងតបូងត្បនកសចិល េលីអូ ឥណ្ូឌ នលសុី លិង ្ី លីេីល។
នយើងអាចរកន

ើញបន្លែត្បន្កនលោះនៅាមសួលបន្លែ លិ ងកី ផារ។ រុកខជាតិ ត្បន្កនលោះអាចដុ ោះន្វងជាង

១ន្ម៉េ ត្ត។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ សែឺកលិងកង នហើយវាដុ ោះជានរៀងរាល់នាំនាំ។
អាយកវានៅនចៀលជាមួ យេងទាក៏ បាល។ ន្ផនកនវជជសាស្រសតន្ដលបាលសិកាេី រក
ុ ខជាតិ នលោះ
បាលរកន

ើញមាបាលផទុកសារធាតុម

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ កាត់ នដើ មយកនៅដាំ។
នហើយដាំជាមួ យកូ លរបងផទោះឬបនងាតលន
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ់មលជាំងឺ។
សែក
ឹ នត្មច- Piper sarmentosum

ើ។

លកខណ្ោះ ៖

ត្បន្កវលែ័លឹងរាងមូ លត្តន្វង។ដុ ោះាមនត្េលឹ ងអាចរកន

ើញាមសួលបន្លែាមផទោះឬកីផយ។

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
កន្លែងផុ យលិងនដើ មន្ដលខចី,អាចបរ ិនភាគនៅបាល,អាចបង់នៅកនុងការ ីបាល,រុកខជាតិ នលោះផទុកនៅសារធាតុ
ត្បនាំាំងលិងអុកសុីដកមម។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ កាត់ នដើ មលឹ ងឬស,សូមដាំកន្លែងនទលមែប់។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ់មលជាំងឺ។
សន្ណ្ៅកកួរ-Vigna Unguiculata ssp.sesquipedalis
លកខណ្ោះ ៖

ជាត្បន្កវលែ័ន្វងលិងជាបន្លែត្បំាំនាំនាំ។លិ ងផៅល់ផលជាត្់ប់ ន្ផែន្វងៗត្បន្ហលជា៥០ស.ម
(២០អុីច)។ដុ ោះពាសនេញលឹងនទលលក់ ត្គប់កីផា។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ាំ ល ៖ កួ រ,រាងន្វង។
ុ បា
នយបល់នលការដាំដុោះ

៖

ដាំាមត្់ប់ ជាមូ យបនងាតលន

ើ ,កាំ លាតត្បន្ហល៥០សង់ កីន្ម៉េតឬ១ន្ម៉េត(

ត្បន្ហលជា២០អុីចនៅ៣ហវិត)នាំញយេី ់ន។ដាំនៅកន្លែងនទលនថញលឹងមែប់។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ
ឬកឹកសាបូ ។ជលែង់-Basella alba

លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កបន្លែយូរលឹ ងសែឹករាងត្កន្វង។ធន់រត្់ប់េូជរបស់
ECHO បាលផតល់េូជមយ៉េ ងនៅមា បង់ ខាែនដស
េូ ជនលោះនទលនដើ មសវិតលិងសែឹកធាំ។េូជដនកនកៀតនទលេូ ជមិ លសូវធាំនក។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ សែឹកខចី,(អាចចាំអិលជាមួ យលឹ ងសាំលរឬការ ី)។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ៖
ដាំាមត្់ប់េូជឬកាត់ ,កាំលាតនាំញយេី ់ន៣០នៅ៥០សង់កីន្ម៉េ ត។(ត្បន្ហល១២នៅ២០អុី ច)។អាចរស់
នៅបាលនៅកនុងមែប់ឬនៅនថញ។ជលែង់រស់យ៉េងលអនៅនេលនទលបនងាតលន

ើ។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖
ជាំ ងឺនៅាមឬស(នដើមបីត្គប់ ត្គងជាំ ងឺនលោះត្តូវដក់ជីកាំេុសឲនត្ចើល,លឹងសាំលាប់ នមនរាគដី ជាថង់ បាែសទិចសរ
មុ លសិលនកើ បដាំ)។
នដើមនទ៉េ រ ិង-Moringa aleifera
លកខណ្ោះ ៖

នដើមរាងមូ ល,សែឹករាងមិលដូ ចសែឹកន

ើ េិបាកេលយល់។បុន្លៅ៉េធន់រត្់ប់ េូជរបស់ ECHOបាលផៅល់ជូលេូ

ជចាំរោះ
ុ មួ យ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
សែឹកនទលត្បូនតអុី លខពស់បាំផុត,កាល់សយូម,លឹងវ ីាមីលអា,នប,នស.......លិងអាចបរ ិនភាគនៅបាលនកៀតផង,
ឬចាំអិល,ហាលនថញនដើមន្ដលនៅខចីអាចនធវើជាសាំលរការ ីក៏ បាលន្ដល។(
សនលខាងកន
ូ
ុងរបស់នដើមអាចបរ ិនភាគបាលន្ដរ)ចាំន្ណ្កឬសរបស់វាអាចយកនៅនធវើនត្គឿងនកសនកៀតផង
។ខាងECHOបាលផៅល់េូជRegional Mix។

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
អាចដាំបាលាមត្់ប់នៅលឹ ងចាំ ការឬសួល។ប៉េន្លៅជាការលអន្ដលនយើងបណ្ុៅ ោះវាជាមុ លសិលនកើ បយកនៅដាំ
។នដើ មលិ ងនមកធាងវាកាត់ នហើយក៏ អាចដុ ោះជាឬសបាលន្ដរ។ដាំន្តមួ យនដើមនកែៀតេី ់នត្បន្ហល២នៅ៣
ន្ម៉េត
នបើដីតូចអាចដាំនាំញយេី ់ន៥០សង់ កីន្ម៉េត(២០in)វាអាចដុ ោះយ៉េ ងលអនៅដី ន្ដល់មលជីវជាតិលិងនទលត្េោះ
អាកិ តយ,
ប៉េ ន្លៅត្តូវដាំកន្លែងនទលកឹកលឹ ងងាយស្សូបកឹ ក,នបើ នដើ មនទលសែឹករបស់វាេណ្៏នលឿងនទលល័ យមាកឹកនត្ចើល
។ឧហាស៏លុោះន្មកនដើមបីងាយស្សួលត្បមូ លផល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ់មលជាំងឺ។
ត្តកួល-Ipomoea aquatic/Ipomea reptans
លកខណ្ោះ ៖

ជាត្បន្កបន្លែដាំបាលយូនាំនាំ,លឹងជាវ ័លែដីនកៀប(I.aquatic)ដី ខពស់(I.reptans)ចាំ ន្ណ្កត្បន្កដីខពស់គឺដុោះនៅ
នលើមានលនហើយចាំ ន្ណ្កត្បន្កមួ យនកៀតគឺ ដុោះនៅកនុងកឹ ក។េូជទាាំងេីនលោះអាចរកបាលនៅកីផាតាំបល់ អា
សុីអានគនណ្៏។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ នដើ មខចីលិងសែឹករបស់វា,ត្តកួលអាចយកនៅសែរលិ ងនាំ,នធវើជាជលែក់បាល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំត្់ប់ វានៅមកនុងមានលកាំេស់១០-១៥ស.ម(ត្បន្ហល៤៦in)នលោះជាត្បន្កដី ខពស់។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ Caterpillars( កានថើ ផិនលើ)។
នសពរនមម-Brassica juncea

លកខណ្ោះ ៖

ជាត្បន្កបន្លែមួយនាំនាំ,សែឹកេណ្៏នបតងលិងនទលរស់ជាតិ ដូចនត្គឿងនកស។បន្លែនលោះដុ ោះយ៉េ ងលអនៅរដូវ
ន្ែៀង(េី នត្ពាោះវាសាាំលឹងសតវលិត
អ ត្គប់ រដូ វន្ែៀង)ភាគបន្លែនលោះដាំនៅសួលបន្លែឬចាំ ការ។ធន់ត្់ប់ េូជរ
បស់ECHOបាលផៅល់េូជមយ៉េ ងន្មោះ ខាសី។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ សែឹកវា។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនៅកនុងមានលនហើយនខែៀតេី់ន១០-១៥ស.ម(ត្បន្ហល៤-៦in)។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ខចងឬត្បន្កសតិវលអិតសុីសឹក
ែ ដ៏នកនកៀត។
នពាតបារាាំង-Abelmoschus esculentum
លកខណ្ោះ ៖

ជាត្បន្កបន្លែត្បំាំនាំនាំលិងត្បន្ក

ត្តង់ ,នទលសែឹកនត្ចើល។ធន់ត្់ប់េូជរបស់អុីកូបាលផៅល់េូជមយ៉េ

ងគឺ Clemson Spineless( ខែិមសុលសពិលនលស)ន្ដលដុ ោះត្់ប់ នទលបនែ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
ន្ផែវាន្តមតង(សែឹកក៏ អាចបរ ិនភាគបាលន្ដរ)នាំជាមួ យនមទសឬចាំអិលលិងន្ថមអាំ បិលលិងត្កូចនាំមនដើមកាត់ សារ
ធាតុMucilageនត្ពាោះន្ផែនលោះផទុកសារធាតុនលោះ។

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់ ជាជួ រនាំញយេី់ន៦០ស.ម(២៤in)ត្បសិលនបើ នទលកួ លគួ រដាំនាំញយេី់ន៣០ស.ម(១២in)នហើយ
អាចដាំចាំកនណា
ៅ លនថញបាល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាបូ។
នពព-Cucurbita moschata
លកខណ្ោះ ៖
ត្បន្កវលែ័លិងជាបន្លែត្បំាំនាំនាំជាមួ យសែឹកនត្ចើលនដើមនត្ចើ លផងន្ដរ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖

សែឹកនដើមខចី,ផ្លារឲលិ ងន្ផែន

ើ ។សកសាំបកនចញនកើបអាចបរ ិនភាគបាល។នេលរុកខជាតិ នលោះំប់ នផៅើមនៅរដូ

វន្ែៀង។នដើ មវាលមិលអាចំស់នកលុោះត្ាន្តន្ខត្តជាក់ មកដល់។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់ នាំញយេី ់ន៥០ស.ម(១.៦ft)។លិងនៅកនុងេលែឺនថញលិងលមប់ផងគួ ដក់បនងាតលផងនបើចង់ ខាែាំង។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ់មលជាំងឺ។
នដៅន្ត្កក-Calamus viminalis
លកខណ្ោះ ៖

នដើមនលោះជាត្បន្កនទលនដើមនត្ចើ លលឹងសែឹករាងសែឹកនានត,ចាំ ន្ណ្កនដើ មខចីន្ដលវលែិត្គប់នេល,ត្បន្កនដើម

ត្តង់ ។នដើមត្បន្កនលោះនទលបនែនត្ចើ លលឹងអាចរកន

ើញាមនត្េ(គួ ឲនសាកសាៅយមិ លសូវរកន

ើញប៉េុ នមល

នក)ប៉េុ ន្លៅនគសាំរាប់កីផានៅអាសុីអានគនណ្៏។នដើមន្ដលំស់នហើយនគយកវានៅនធវើសាំភារោះ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
សនលខាងកន
ូ
ុងនដើ មវាអាចបរ ិនភាគបាល។បនែរបស់គួលាស់នចញនដើមបីអាចបរ ិនភាគបាល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់លឹងនាំញយេី ់នត្បន្ហល១.៥ន្ម៉េ ត(ត្បន្ហល៥ft)នៅចាំកណា
ៅ លនថញ។នដើមនលោះដាំត្បន្ហល៣
នាំនាំនកើ បអាចបរ ិនភាគបាល។បនទប់មកត្បមូ លផលរហូតនដើ មបីបលៅការលូតលាស់របស់វា។នហើយនដើ មនលោះ
អាចរកបាលនៅន្ខនមសារដល់ន្ខមិថុណាាមរយោះធន់ត្់ប់ េូជECHOអាសុីន្ដលំប់ នដជាមួ យ
upland Holistic Development Project( UHDP), នមនអ/ហាវង
,ត្បនកសនថ។នដើ មនលោះនទលកាថយចុ ោះបលតិចមុ លនេលត្បមូ លផល,នហើយត្់ប់េូជរបស់វាអាចរកបាលនៅ
UHDP ក៏ បាល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ់មលជាំងឺ។

នដើមត្កហម-Ficus virens
លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កនដើមអាចដាំសាំរាប់នដើមន

ើ។

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖

នេលវានៅខចី,សែឹកនដើមបនទប់ េីពាក់ កណា
ៅ លរដូ វត្បាាំងនដើមនលោះនៅបលៅផលិតសែឹកលិងនដើ មអាចបរ ិនភាគ
បាលនៅចាំរដូវត្បាាំងលិងរដូ វវសាផងន្ដរ។នហើយក៏ អាចយករុកខជាតិ នៅនាំឬការ ី។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំត្់ប់ ចាំកនណា
ៅ លនថញលិងមែប់។នដើ មនលោះអាចយ៉េ ងធាំការលអនយើងលាស់នដើមនលោះត្តឹ ម១នៅ២ន្ម៉េត(ត្ប
ន្ហល៣នៅ៧ft)នដើ មបីងាយត្គប់ត្គងលិ ងត្បមូ លផល។នហើយអាចដាំាមការកាត់ នដើមក៏ បាល។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ់មលជាំងឺ។
នដើមនសនទល់- Hibiscus sabdariffa
លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កនដើមន្ផែរាងដូ ចន្ផែបឺរ ី,នដើ មលឹងផ្លាផងន្ដរ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖

សែឹកលឹងផន្ផែ(នទលជាតិជូរបលតិច)ន្ផែរបស់ក៏នទលរស់ជាតិ ជូរន្ដលនហើយនគយកនៅនធវើជាកឹ កន្តរ។នដើមំ
ប់ នផៅើមដុ ោះនៅរដូ វន្ែៀងនហើយវាដុ ោះយ៉េ ងលអនៅរដូ វន្ែៀង។នហើយន្ផែរបស់អាចត្បមូ លផលបាលនៅរដូ វត្ត
ជាក់ ។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់លឹងនាំញយេី ់ន៥០ស.ម(១.៦ft)គួ នទលេលែឺនថញនេញ។ធន់ត្់ប់ េូជរបស់ECHOបាលផៅល់េូ
ជមួ យគឺ បឺ មីសន្ដលផលិតនដើ មយ៉េ ងលអ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ត្បន្កខចងអាចនៅរួច។
សែក
ឹ បាស-Coccinia grandis
លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កវលែិន្ដលនទលរាងសែឹកដូ ចអកសរវ ីជាអង់ នគែស,លឹងផ្លា
េណ្៏សន្ផែតូចៗ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
សែឹកលឹងនដើ មវលែិ,ន្ផែន្ដលំស់ក៏អាចបរ ិនភាគបាលន្ដរ។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
រុកខជាតិ ជាត្បន្កនដើ មនត្េ,នដើមវាភាគនត្ចើលនបោះនដយអនករកចាំ ណ្ីសតវ,នទាោះជាយ៉េ ងណាក៏ នដយត្់ប់
ឬវាមកេី នត្េក៏ អាចយកនៅដាំនៅកនុងសួលបនលែបាលន្ដរ។នដើ មបីឲកាល់ ន្តនទលផលយ៉េ ងលអគួដក់ នៅជា
មួ យបនងាតលន

ើ ឬអវីសាំរាប់ ឲវានាង។នហើយអាចនៅចាំ េលែឺនថញឬមែប់ក៏បាល,សែឹកបាសជាត្បន្ករុកខជាតិ

នាំប់ រ ិកដុ ោះដលនលឿលេី តាំបល់នៅតាំបល់មួយនកៀតដូចជាេី អាត្េិចនៅអាសុី។ធល់ត្់ប់ េូជរបស់ECHO
អាចផៅល់េូជបាលប៉េុន្លៅយល់ដាំេូជកនុងស្សុកជាការលអ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ Powdery mildew( នដដឺរ ី នមលដូ )។
នដើមអងាតដី-Sesbania grandiflora
លកខណ្ោះ ៖

នដើមនលោះដុ ោះកាំ េស់៥ន្ម៉េ តលឹងជាបន្លែយូនាំនាំ,សែឹកេិ បាកេណ្៏នលិងធាំ េណ្៏សរ,េណ្៏ផ្លា

ក,ត្កហម,ឬ

ផ្លាេណ្៏នលឿង។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
ផ្លា(ភាគនត្ចើល)សែឹកខចីលិងនដើ មនៅាមរដូ វ។នហើយវាអាចដក់ នៅកនុងការ ីដូងបាលនកៀតផង។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់កន្លែងសញតប៉េ
ួ ុ ន្លៅនាំប់ នត្ជៀបកឹក។ដាំយ៉េងនៅកន្លែងនទលេលែឺលិងមែប់ដាំនាំញយេី យ៉េងតិ ច២
នៅ៣ន្ម៉េ ត(៦-9Ft)េី ់ន។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ សតវសុីសឹក
ែ ,នដើ ម,ឬស នេលខែោះនទលជាំ ងឺផសិតនកៀតផង។
ផ្លាអងាតរដី-Senna siamea
លកខណ្ោះ ៖

នដើមន

ើ ត្បន្កបន្លែលឹងសែឹករាងមិលចាស់លាស់នហើយកាំ េស់១៥នៅ២០ន្ម៉េត។ភាគនត្ចើលរកន

ើញនៅ

ាមនត្េ,ធន់ត្់ប់ េូជរបស់ECHOអាចផៅល់ឲេូជនៅកនុងស្សុកបាល។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល
៖សែឹកលិងផ្លា។រស់ជាតិ លិង
វ បលៅិចប៉េុន្លៅវាអាចសែលិងដក់ នៅកនុងការ ីន្ថមនមទស។រុកខជាតិ នលោះនទលផទុកសារ
ធាតុglycosidesប៉េុ ន្លៅអាចកាល់ បលែយនដយចាំ អិល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់,នបើ អក
ន ដាំាមនដើ មគួ ដាំឲនាំញយេី ់នត្បន្ហល១នៅ២ន្ម៉េ ត(៣នៅ៧ft)។នបើ ដាំាមត្់ប់ គួដាំ
េី ់ន៣ន្ម៉េត(៩.៨ft)ឬនត្ចើ លជាងនលោះនបើនដើមដាំ។គួ ដាំចាំេលែឺលិងលមប់,នដើមនលោះដុ ោះមិលសូវលអន្កនបើ ខពស់ជាង
១៣០០ន្ម៉េតនលលី វស
ូ មុ ត្ត។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖់មលជាំងឺ។
កក់កុង-Crotalaria Juncea
លកខណ្ោះ ៖

ត្បន្កបន្លែត្បំាំនាំនាំលិងនដើមវាដុ ោះត្បន្ហល១ន្ម៉េតឬខពស់ជាងនលោះនហើយនទលផ្លាេណ្៏នលឿងលិងរាងធាត់
លអលិងត្់ប់ ន្ផែដូចកមញី។នដើមនលោះនទលភាេស្សស់សាអតជាលិ ចចនបើដីសតលម
ម,អាចយកនៅនធវើជីឬត្កប់ដីក៏
ូញ
បាល។ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់េូជបាលន្មោះ នឆៀងនម៉េ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ ផ្លា(សាំរាប់ នធវើសាំលរឬនចៀលជាេងសុត)។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់លឹងនាំញយេី ់នត្បន្ហល៣០សង់កីន្ម៉េ ត(១១.៨in)។ដុ ោះយ៉េ ងលអនៅចាំកណា
ៅ លនថញនហើយមិ ល
នទលកឹកនត្ចើលនេក។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ ជាំងឺនៅនលើនដើមាមរដូ វន្ខរបស់វា។
ដាំ

ងជា
ូ វ -Ipomoea batatas
លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កវលែិ លិ ងវារ, រុកខជាតិ យូរនាំនាំ
ន្ដលនទលសែឹករាងដូ ចនបោះដូ ង លិង នទលនមើម។ នទលេូជជានត្ចើ ល (ឧទាហណ្៍
នមើមេូជេណ្៍ស កឹត្កូច

េណ្៍សាវយ )

េូ ជន្បបនលោះអាចរកកិ ញបាលត្គប់កីកន្លែងនៅនលើកីផារ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ នដើ ម នហើយលិងសែឹកខចី ឬ នមើមក៏ បាល។
នគអាចយកវានៅនធវើជាមហូប ដូ ចជា នាំ សាំល លិង សមែការ ីជានដើម។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមនមើម ឬក៏ កាត់ វលែិ៍យកនៅដក៏ បាល នដើមបី
នអាយកាល់ ន្តលអនកៀតននោះនយើងអាចដាំគនទែតេី ់ន ៥០ ស.ម ក៏ បាល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ខយងចូ លចិ តតសុីបាំផ្លែញរុកខជាតិ ត្បន្កនលោះអាំ

ុងនេលវានៅខចី។

សាលាដឥណា
ឌ - Ladtuca Indica
លកខណ្ោះ ៖ ដុ ោះនលឿល លិង បលតេូជនដយខែួលវា សែឹករាងន្វង ធន់រត្់ប់ េូជរបស់ ECHO
អាចផតល់េូជមយ៉េ ងន្មោះ នអកូត្តូេិច។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ សែឹក ផទុកនដយវ ីាមីល នអ លិ ង នស វាអាចញ
ុ ាំនៅនៅនេលសែឹកខចី
ដល់នេលសែឹកំស់នយើងអាចយកវានៅសែ ឬ នសាារបាល។

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំត្់ប់ េូជនាំាយេី ់ន ៥០ នៅ ៦០ស.ម (១.៦នៅ២ហវីត)
នដើមបីនអាយវាដុ ោះបាលលអ នដើ មនលោះដុ ោះលអនៅរដូ វនដតលមម ឬនេលសាត។
ួ
នដើមត្បន្កនលោះអាចដាំនៅរដូ វន្ែៀង ន្ដលនទលកត្មិតកឹ កន្ែៀង៣៥០០មម កនុង១នាំនាំ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាបូ។
ត្ាវ - Colocasia esulemta

លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កនដើមរុកខជាតិ យូរនាំនាំ នទលនដើមស្សស់ សែឹករាងេងត្កនេើ លិ ងនទលនមើម។
រុកខជាតិវត្បន្កនលោះដុ ោះនៅអាសុីបា៉េសុី្ិច នហើយក៏ អាចរកកិ ញវាបាលនៅកីផារផងន្ដរ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ អាស្ស័យនៅាមេូជ សែឹខី ច នដើម លិងនមើម។
េូ ជន្ដលអាចញ
ុ ាំបាលភាគនត្ចើលនៅអាសុីអនគនយ៍។ ចាំណាាំ៖ ជាកូនៅេូជត្ាវនទលផទុកសារធាតុេុល
(Toxic oxalate crystals)
ន្ដលអាចនសាញរបាល/ឬនទលវ ិធី នផសៀងនកៀតនដើមបីញ
ាំ លនដយសុវតែភាេ,េូជខែោះនកៀតនទលកាំ លាាំងខាែាំង
ុ បា
ជាងេូជនផសៀងនដយប៉េ ោះបាល់ដល់ការបរ ិនភាគ។រកេណ្៏នទលអាំេីេូជនៅកនុងស្សុកលឹងញ
ុ ាំបាលជាមុលសិ
ល។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមនមើមនៅចាំេលែឺឬមែប់,ដាំនាំញយេី ់ន១ន្ម៉េ ត(៣.៣ft)ជាការលអ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖់មលជាំងឺ។

ត្តលាច-Benincasa hispida
លកខណ្ោះ ៖

ត្បន្កវលែិវារត្បំាំនាំនាំ(មួយនាំនាំ)លិងន្ផែធាំត្បន្វងត្បនទណ្៤៥នៅ៦០សង់កីន្ម៉េត,ធន់ត្់ប់េូជរបស់EC
HOអាចផៅល់េូជនៅកនុងស្សុកបាល។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖
សែឹកអាចញ
ុ ាំបាលនៅរដូ វន្ែៀងនេលវលែិកាំេុងដុ ោះ ,ន្ផែលិងត្់ប់េូជអាចរកបាលនៅរដូ វត្បាាំង។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំាមត្់ប់ នាំញយេី ់ន៥០សង់ កីន្ម៉េតនៅ១ន្ម៉េត(១.៦នៅ៣.៣ft)។ដាំចាំេលែឺនថញឬមែប់ក៏បាល។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖សតវលិត
អ សុី,សតវលិត
អ សុីសឹក
ែ េណ្៏នលឿង។
េពាយ-Psophocarpus tetragonolobus
លកខណ្ោះ ៖

ត្បន្កយូរនាំនាំ,ជាវលែិន

ើងនត្កើង,ន្ផែន្វងលិងនទលត្់ប់។ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់េូជន្មោះ

នថញធមមជាតិ ន្ដលផៅល់ផលជានរៀងរាល់នាំនាំ(នេលនវលានថញន្វងេូ ជខែោះអាចឲផលន្ផែនៅរដូ វន្ខត្តជាក់ )។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖ សែឹកលិងន្ផែ។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំត្់ប់ នាំញយេី ់នត្បន្ហល៣០សង់ កីន្ម៉េត(១១.៨in)ជាមួ យនត្កើងឬបនងាតលន

ើ ,ដាំនៅកន្លែងនទលេលែឺ

ឬមែប់ក៏បាល។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាបូ។
ការបញ្ជ
ជ ក់៖
េួ កនយើងបាលផៅល់ឲេណ្៏នទលរបស់បន្លែាមជាន្ផនកដច់ េី់ន,េួកនទលការលូតលាស់នៅនេលនទលន្ែៀ
ងប៉េុន្លតបនទប់ នទលជាំងឺសតវលិត
អ ជានត្ចើ ល។ជាកូនៅនទលេូជ៣ន្ដលដុោះយ៉េ ងលអនៅចុងរដូវន្ែៀងឬរដូវត្បាាំង
។

ត្មោះ-Momordica charantia

លកខណ្ោះ ៖

ជាបន្លែយូរនាំនាំ,ត្បន្កន

ើងនត្កើ ងលិងសែឹកនត្ចើ លនហើយន្ផែនត្កើមៗ,វាន្ត្បេណ្៏នលឿងលិងកឹ ត្កូចនៅនេលវា

ំស់លម
ម ។ជាត្បន្កបន្លែងាយរកនៅត្គប់ កីផារ។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖កងសែឹកលិ ងន្ផែនៅខចី,នេលន្ផែំស់វាេិ តជាលវិងន្មល
នយើងអាចសែវានៅនេលវានៅខចីឬនធវើជាកឹ កត្កលុក,នាំ,នសាញរក៏ បាលន្ដរ។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំឲនាំញយេី ់នត្បន្ហល៣០សង់កីន្ម៉េ ត(១១.៨in)ជាមួយលឹ ងនត្កើងឬបនងាតលន

ើ។

ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ សតវលិត
អ បឺ តឬជញ្ួជ ក( នដើ មបីកប់ សាាត់គឺបាញ់កឹកនខមសឬកឹកសាប៉េូ លាងំល)។
ធែក-Lagenaria siceraria
លកខណ្ោះ ៖

ត្បន្កបន្លែមួយនាំនាំ,ជាបន្លែន

ើងនត្កើ ងនហើយនទឌន្ផែនផសៀង់ន(នៅាមេូជ),ធន់ត្់ប់ េូជរបស់ECHO

អាចផៅល់េូជ ដូចជា បឺនមស , អាំគ័

ង
ុ , ដបនអកូ។

ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖សែឹកខចី,នដើ មលិ ងន្ផែេណ្៏នបតង។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមនត្កើ ងនទាំទាាំងលអ,នហើយេី ់នត្បន្ហល៥០សង់កីន្ម៉េត(១.៦នៅ៣.៣ft)។
គួ ដាំកន្លែងនទលេលែឺឬមែប់បលតិច។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖ សតវលិត
អ សុី,សតវលិត
អ សុីសឹក
ែ េណ្៏នលឿង។
លននងត្បនហើរឬលននងមូល-Luffa cylindrical
លកខណ្ោះ ៖
ត្បន្កបន្លែមួយនាំនាំ,វលែិន

ើងនត្កើ ងលិងផ្លាេណ្៏នលឿងនហើយន្ផែន្វង។

ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់េូជន្មោះ នអកូ , នថ

ុង

ដនល់ៀបាល។
ន្ផនកន្ដលអាចញ
ុ ាំបាល ៖សែឹកលិងន្ផែនៅនេលខចី។
នយបល់នលការដាំដុោះ ៖
ដាំត្់ប់ នាំញយេីត្បន្ហល១ន្ម៉េត(៣.៣ft)ជាមួ យបនងាតលឬនត្កើ ងលិងកន្លែងនទលេលែឺ។
ជាំ ងឺសតវលិត
អ /នមនរាគ ៖
ខចងឬសតវលិត
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