
ការដាំបន្លែនៅរដូវន្ែៀង 

ខឹមបឺលី ដុលនខល,(Kimberly Duncan)លីអីុមីត ឆុម្ូធូង( Niemet Chompoothong ) 
លិង រចិ បឺលិត(Rick Burnette) 

 

នេលត្តជាក់, 
រដូវនដៅ គឺជានេលលអបាំផុតសាំរាប់ដាំបន្លែនៅតាំបល់ត្តេិូច,នដយសលមុតមានទលកឹកត្គប់ត្់ល់សាំរាប់ផតុតផត
ង់បន្លែ។សាំពាតនលសតវលអិតលិងជាំងឺនទលអត្ាទាបលិងសីណ្ហុ ភាេលមមអាចកកួលយកបាល។ 
ន្តផតុយនៅវញិ,រដូវន្ែៀងគឺនាំមកនៅសីណ្ហុ ភាេខពស់លិងភាេសញួតន្ដលនលើកកឹកចិតតឲេេួកខចងលិងសតវ
លអិតដនកនកៀតមក។នទលល័យមាបន្លែន្ដលចង់បាលដូចជាសាឡាត់លិងនប៉េនបាោះ 
,គឺេិបាកដាំដុសនៅរដូវន្ែៀងណាស់លុោះត្ាន្តនទលសាំភារោះជាំលួយដូចជាថង់ផ្លែ សទិចសាំរាប់ស្សបេីនលើលិ
ងមាន ាំសាំលាប់សតវលអិតជានដើម។ 

កនុងការគិតកុកជាមុលនលរដូវន្ែៀង,បុកតលិកធាន់ត្់ប់េូជអីុកូអាសីុបាលចូលនដ ន់ នធវើការចងត្កងជា
លីសនលបន្លែ៣២មុខន្ដលអាចដាំនៅរដូវន្ែៀងបាល។ដាំណាាំទាាំងនលោះគឺបន្លែត្ប ាំំនាំន ាំលិងកុកបាលនត្ចើលនាំន ាំ
ន្ដរ,ន្ដលសាាំលិងសតវលអិតលិងជាំងឺវាយលុក(ឧ. ខចង លិង 
នមនរាគសតវលអិត)លិងជាបន្លែផៅល់នៅថមេលលិងងអាហាបាំ ៉្េលត្ប ាំំនថញនកៀតផង។ការអលុវតតនលការដាំ
ជាត្ប ាំំនាំន ាំលិងជានត្ចើលនាំន ាំលិងនធវើន ើងត្តណាល ន់ លិងផៅល់នៅផលលអលិងអាហាបាំប៉េលលិងចាស់លាស់
នលេូជបន្លែណាមួយបាត់បង់នៅជាបនទ ល់លិងបន្លែននោះអាចជាំលួសបាល។ 
នៅកនុងបញ្ជ ីន ម្ ោះបន្លែនលោះនយើងបាលយកបន្លែចាំបងន្ដលអាចញុាំបាលនលសែឹកលិងកងសែឹក។ 

នៅអាសីុលិរតីិ,សែឹកលិងកងសែឹកនធវើការត្បមូលផលនេលវានៅខចីន្មល,បាំលាស់កីរវាងសពីសី(species)លិងេូ
ជនៅនលើមូលដា លន្ដលអាចត្បដូចលិងចាំណី្សតវ។នទលបន្លែជានត្ចើលត្បមូលាមរនបៀបន្បបនលោះលិងអាច
ផតុតផតុង់អាហារបាលរយោះនេលន្វងឬអាចេត្ងីកបាលរយោះនេលន្វងបាលនកៀត។បន្លែមនកៀត,េេួកេូជគ
ល់លិងផ្លា ជាការត្បនេសាំរាប់នរៀបចាំដូចជាបន្លែសាំរាប់“ជលែុក”(ឧ.នត្បើសាំរាប់ជលែុកកឹកត្បហុកឬការជីានដើម) 
ំត់កុកជាអាហារចាំបង។ ដូនចនោះ,បន្លែត្បន្កនលោះមិលត្តូវការនលើសលប់នេកនក។ 

នៅាមបន្លែនលការន្ណ្នាំសាំរាប់រដូវន្ែៀងគឺបាលនរៀបចាំាមលាំដប់អកសរាមធមមា។រមួបញ្ជូ លទាាំងរកុខ
ជាតិជាកូនៅរកន ើញនៅសួលបន្លែាមផទោះលិងាមារាងរបស់សបុកាលិកនលធាន់ត្់ប់េូជអីុកូលិងផៅ
ល់ជូលនេលផៅល់នអាយ,។សាំរាប់ត្់ប់េូជឬេូជន្ដលកាត់េីនដើមយកមកដាំ,សូមនមាត រកនមើលនៅនគនគ



ហរកាំេ័ររបស់េួកនយើង ECHO Asia seed Bank Catalog 

.នទាោះជាយ៉េងណាក៏នដយ,មិលន្មលេូជទាាំងអស់អាចនទលឲទាាំងននោះនកាមរយោះធាន់ត្់ប់េូជរប
ស់អីុកូអាចនមើលាមនគហកាំេ័រECHO International Seed Bank 
ន្ដលបាលកត់កុក,នទលេូជេីរនៅបីជាបន្លែនត្េ,លិងេួកវាអាចរកបាលយ៉េងងាយបាំផុតនៅកីផារបស់ន
ក់។ 
ជាធមមា,ធាន់ត្់ប់េូជរបស់អីុកូនទលការនលើកកឹកចិតតយ៉េងខពស់នធវើការសនងាតត្់ប់េូជលិងត្បន្ក
ន្ដលនទលនៅកនុងតាំបល់របស់អនក។ 

ការដាំបន្លែនៅរដូវន្ែៀង៖  

គល់តាំពាាំង‒ត្បន្ក Dendrocalamus, Gigantochlo លិង Thyrsostachy 
លិងត្បន្កដនកនកៀត 

លកខណ្ោះ ៖    ត្បន្កតាំពាាំងនៅកនុងស្សុកលិរតីិនលកវីបអាសីុនទលនត្ចើលណាស់, 
បនងាើតជានដើមនម ធាងជានត្ចើល(“ គល់”)នៅកនងគុមពជានត្ចើល។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ គល់តាំពាាំងគឺជាអាហារនទលជាតិបាំប៉េលខពស់។ 

នបើនត្បៀបនធៀបនៅលឹងបន្លែន្ដលអាចញុាំបាលដ៏នកនកៀត,គល់តាំពាាំងមិលសូវនទលជាតិអាមីលូអាសីុត,ន្ត
នទលត្បនូតអីុល, ចាំណុ្ោះជាតិនហវប័រត្ប ាំំនថញ។ ប៉េន្លតនលើកន្លងន្តត្បន្កបន្លែនសព(Brassica) 
,េួកវាេនេញនៅនដយជាតិវាិមីលនស(Vitamin 

C)។គល់តាំពាាំងនកើបន្តដស់ថមីនហើយអាចញុាំបាលណាមួយគឺដុោះនៅអាំ ុងនេលរដូវន្ែៀងចុងនត្កាយជា
លិច។ គល់របស់វាត្តូវនសាញ រជាមុលសិលនកើបញុាំបាល,នជៀល,ឬក៏ការឬីនធវើត្ជក់ក៏បាល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ការដាំតាំពាាំងជាធមមាជាត្បន្កបន្លែន្ដលនទលដុោះសុោះសាយនត្ចើល,ឧទាហណ៏្ាមរយោះគល់រាលដល
លិងនដើម/ឬាមរយោះការកាត់នមកធាងយកមកដាំក៏បាល,បនចចកនកសនៅាមត្បន្ក។ 
ាមឪកាសបចជុបបលន,បន្លែនត្េន្ដលនទលេលែកនចញេីត្់ប់អាចយកនៅនត្បើត្បាស់បាល។ការដាំគល់តាំពាាំ
ងត្តូវកីធាែ នត្ចើលបលតិច,ត្បន្ហលជា៣នៅ៥ន្ម៉េត( ១០នៅ១៦ហវិត)េី ន់ ។ 



ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ 
នដើមនទលចុោះត្បនហាង,សតវសីុនហើយបលសល់ដូចនមស៉េ,សតវលអិតសីុ,ជាធមមាវានទលលកខណ្ោះមិលលអ។ 

 

 

 

 

 

នាំយ៉េ‒Cnidoscolus , chayamansa 

លកខណ្ោះ ៖    

នកើបន្តនលចនចញមកដល់អាសីុនក,នាំយ៉េគឺជាបន្លែយូរនាំន ាំលិងនដើមត្កាស់,នទលរស់ជាតិនាំញ ញ់,ន្ផនកខាង
នលើនលនដើមន្ដលនទលសែឹករាងមូល។ 
ធាន់ត្់ប់េូជរបស់នអកូលិងធាន់អលតរជាតិត្់ប់េូជរបស់នអកូបាលផតល់ជូលន្ដលកាត់តដាំត ន់ ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
នដើមនាំយ៉េន្ដលនៅខចីគឺនទលជាតិត្បូនតអីុលជានត្ចើល,កាល់សយូម,ផូសវ័រ,ជាតិន្ដក,លីអាសីល,របូីហាវែ វលិ,កីអា
នទញ,លិងវាីមីលអាលឹងវាីមីលនស។ កាំណ្ត់សាំខាល់៖  
នាំយ៉េន្ដលនៅនៅទាាំងសែឹកទាាំងគល់នដើមនទលផនុកសារជាតិមយ៉េងន ម្ ោះ 
សីុអានញ(Cyanide)ន្ដលនទលជាតិេល់។ 
មុលលិងញុាំត្តូវនសាញ រឲបាល១០នកីជាមុលសិលលិងំក់កឹកនំលសិលនកើបបរនិភាគបាល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ រកុខជាតិត្បន្កនលោះកាត់ត្បន្វង៥០សង់កីន្ម៉េត( 
១.៦ហវិត)ឬក៏កន្លែងន្ដលអាចញុាំបាល។ 



នាំយ៉េជាត្បន្ករកុខជាតិត្តវូការត្េោះអាកិតយឬនទលមែប់បលតិច,ចង់ដុោះនលើលវាត្តូវការកឹកប៉េុន្លតវាមិលអាចរស់
នៅកនុងកឹកបាលនក។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ មិលនទល។ 

ស  ូស ‒ូSechium edule 

លកខណ្ោះ ៖    ជាវលែ័,រស់បាលយូរនាំន ាំ,ត្បន្ករកុខជាតិវលែ័, 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ ន្ផែ,ឬស,នដើម,ត្់ប់លឹងសែឹក។ 
ន្ផែវាអាចញុាំបាលទាាំងនៅទាាំងចាំអិល។កងសែឹក,ភាគនត្ចើលនទលនៅនេលរដូវន្ែៀង
, នេលត្បមូលផលលិងនរៀបចាំដូចជានពព លិងថែកន្ដរ‒ 
កន្លែងន្ដលេិបាកគឺបកសាំបកនលសនសនចញ,ននោះលិងន ើញកន្លែងន្ដលអាច
ញុាំបាល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ការដាំគឺត្កាល់ន្តយកផ្លា នៅដក់ដាំនៅលឹងនៅកនុងដី។ដក់របងគឺជាការសាំខាល់របស់រកុខជាតិនលោះ, 
ដាំនាំញ យេី ន់ ត្បន្ហល២នៅ៣ន្ម៉េត( ត្បន្ហល ៧នៅ១០ហវិត)។នៅតាំបល់ត្តេិូច, ស ូ
ស ូដុោះយ៉េងលអន្ដលកាំេស់ខពស់ជាងសមុត្ក(៨០០ន្ម៉េតឬខពស់ជាងនលោះ)លិងតាំរវូឲនទលដីសញតួសាំរាប់នធវើការ
ដុោះលូតលាស់លិងផលិត។ 

 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ អាហវិត(Aphids) , រយុលិងចត្ងឹត។ 

ថមទាប់‒Acacia pennata 

លកខណ្ោះ ៖ សែឹកអាចញុាំបាល, ថមទាប់គឺជារកុខជាតិន្ដលដុោះជាគុមព, បន្លែ
 យូរនាំន ាំនៅត្បនកស មីយ៉េលនទ៉េ  នថ លិងកមពុជា។  

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ ថមទាប់ នទលសែឺក លិងកងន្ដលអាចញុាំបាលជា 
 នរៀងរាល់នាំន ាំ ជាេិនសសនៅរដូវន្ែៀង កងនទលរសជាតិអារ ៉េនូទ៉េ  (Aroma)  

ន្ដលនទលរសជាតិនាំា ញ់ , ភាគនត្ចើលនគយកនៅនចៀលជាមួយេងទា ឬក៏ នធវើជាអលែក់។  



នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ រកុខជាតិអាចកាត់នដើមយកនៅដាំ ឬក៏អាចដាំាមត្់ប់េូជក៏បាល។ 
ការដាំាមត្់ប់េូជយ៉េងនហាចណាស់ នទលគាំលាតេី ន់  ១ន្ម៉េត្ត (3.3 ft.)។  

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ មិលនទល។ 

សន្ណ្ត ក អងតុយ - Vigna Unguiculata 

លកខណ្ោះ ៖ បន្លែវលែិ៍ត្ប ាំំនាំន ាំ។ ធន់រត្់ប់េូជេិ្េនលាករបស់ ECHO 

បាលផតល់នអាយេូជមយ៉េងន ម្ ោះ “សានមឿង” ជាេូជន្ដលនទលផ្លា េណ៍្ស 
លិង េូជមយ៉េងនកៀតន ម្ ោះ “ឡាហ ូ ឬ មីុអីុ” ជាេូជត្បន្កគុមព។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ កងលិងន្ផែ, ឬត្់ប់ន្ដលំស់លមម។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំត្់ប់នដយគាំលាតេី ន់ ត្បន្វត ៣០សងទីន្ម៉េត្ត (១១.៨ in), 
រកុខជាតិនលោះត្តវូការេលែឺនថាជាលិចច។  

 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាប ូ។ 

 

 

ត្តសក់ - Cucumis Sativus 

លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កវលែិ៍ន ើងនត្កើង នទលសែឹកនត្ចើល 
ជាត្បន្កបន្លែត្ប ាំំនាំន ាំ ធល់រត្់ប់េូជរបស់ ECHO បាលផតល់េូជន្ខមរ 
ន្ដលនទលន្ផែធាំ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ ន្ផែខចី ឬ ំស់លមម។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនាំា យេី ន់  ៣០ សងទីន្ម៉េត្ត លិង នធវើនត្កើងនដើមបកីប់វាកុាំនអាយដួល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ន្ថត្តសក់។ ដាំនណាោះស្សាយ ន្ថវានអាយសាអ ត ឬចងនសាង។ 

ត្តប់ - Solanum Melongena 



លកខណ្ោះ ៖ នទឌធាំ នទលសែឹកនត្ចើល ន្ផែវានទលរាងេងត្កនេើជាេូជកនុងស្សុក 
ភាគនត្ចើលនទលន្ផែធាំដូចជាន្ផែន ើ ត្តប់នទលន្ផែសាអ តនៅន្ខត្តជាក់។ ត្បន្ក 

ធមមជាតិន ម្ ោះ Solanum (e.g Solanum Torvum) ភាគនត្ចើលនអាយផលនៅ     

រដូវន្ែៀងធាែ ក់។ ធន់រត្់ប់េូជរបស់ ECHO 

បាលផតល់េូជមយ៉េងនកៀតន ម្ ោះ េណ៍្នលឿង (Salanum Melongena) 

ជាត្បន្ករស់បាលយូរ លិង នទលនទឌធាំដូចជាន្ផែន ើ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ ន្ផែ, 
េូជេណ៍្នលឿងអាចញុាំបាលនៅនេលវានៅខចីនទលេណ៍្នបតង ឬ 
អាចញុាំបាលនៅនេលវាំស់លមមនទលេណ៍្នលឿង ប៉េុន្លតវានទលរសជាតិលវីងបលតិច។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនាំា យេី ន់  ៣០ សងទីន្ម៉េត្ត, 
លកខណ្ៈដីនាំប់ត្ជាបកឹក, នទលេលែឺត្េោះអាកិតយត្គប់ត្់ល់។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ជាំងឺផសិតនកើតចាំនពាោះ ឫស នហើយលិងនដើម។ 
ដាំនណាោះស្សាយ ដកនដើមណាន្ដលនទលជមាឺផសតិនំល 
នហើយបតូកន្លែងដាំត្់ប់េូជថមី។ ការសនទែ ប់នមនរាគដី 
នត្បើត្បាស់ថង់បាែ សទិកស ត្គបេីនលើដីនៅរដូវនដត ។ 

 

 

សែកឹតូញ - Diplazium Esculentum  

លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កបន្លែនត្េ រស់នៅាមដងសទឹងឬត្បលាយកឹក រកុខជាតិអាចផតល់លូវ កង 
លិងសែឹកន្ដលអាចញុាំបាល។ បន្លែត្បន្កនលោះអាចរកន ើញនៅកីផារកនុងស្សុកផងន្ដរ 
រកុខជាតិត្បន្កនលោះមិលងាយកនុងការដដុោះនក។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ កង នហើយលិង សែឹកខចី។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ់ស់កូលរកុខជាតិន្ដលនៅេីនត្កាមវាយកនៅដាំ រកុខជាតិដុោះលអនៅកន្លែងមែប់ 
លិងនទលកឹក។ 



ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ខយង។ 

កលាយតូច - Caryota Mitis  

លកខណ្ោះ ៖ នដើមរបស់វាបនងាើតនដើមជានត្ចើល នយើងអាចញុាំសនូលនលនដើមវាបាលាមរយៈការបកសាំបក។ 
វានទលកមពស់ត្បន្ហល ២ នៅ ៣ ន្ម៉េត្ត         (7-10ft) លិង សែឹករាងដូចកលទុយត្តី 
នយើងអាចរករកុខជាតិត្បន្កនលោះន ើញនៅកនុងនត្េ ភាគនត្ចើលនគអាចយករកុខជាតិត្បន្កនលោះនៅដាំ ឬ 
បរនិភាគបាល 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ នយើងអាចញុាំសនូលនលនដើមវាបាលាមរយៈការបកសាំបក។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនៅកន្លែងន្ដលនទលេលែឺនថាត្គប់ត្់ល់ នហើយនទលគាំលាតេី ន់ ត្បន្ហល 
៣ន្ម៉េត្ត (10ft) េី ន់ ។ រកុខជាតិត្បន្កនលោះដាំរយៈនេល៣នាំន ាំ នកើបអាវញុាំបាល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ មិលនទល។ 

ត្បពាយន្សបក - Canavalia Ensiformis 

 លកខណ្ោះ ៖ ជាបន្លែងវលែិ៍ត្ប ាំំនាំន ាំ នទលផ្លា េណ៌្សាវ យ លិងត្់ប់ធាំ។ 
ធន់រត្់ប់េូជបាលផតល់ត្់ប់េូជមយ៉េងន ម្ ោះ នថ ជាត្បន្កេូជគុមព។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ ត្់ប់ នដើម លិង ផ្លា  ណាន្ដលនទលន្ផនកខចីបាំផុត។  

កាំណ្ត់ចាំណាាំ ត្់ប់ត្បពាយន្សបកផទុកសារធាតុេុលនេលវានទលអាយុំស់ 
លិងមិលអាចញុាំបាលនកត្បសិលនបើ ម់ លការនរៀបចាំចាស់លាស់។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមត្់ប់ ន្ដលនទលចាំងាយនាំា យេី ន់  ៣០ សងទីន្ម៉េត្ត (11.8in)។ 

ដាំនៅកន្លែងន្ដលនទលេលែឺនថាត្គប់ត្់ល់។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ នេលត្់ប់ំស់នទលសតវនំោះជារលធតូចៗ 
ជាេិនសសបនទ ប់េីន្ែៀងធាែ ក់។ 

សែកឹងប់ - Sauropus Androgynus  



លកខណ្ោះ ៖បន្លែយូរនាំន ាំ នដើមននោះបនងាើតសែឹកេណ៌្នបតង 
លិងនទលរាងត្តន្វងមូល ធន់រត្់ប់េូជរបស់ ECHO បាលផតល់េូជមយ៉េង
នៅមា នថ ូខូល។  

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ នដើម លិង សែឹកខចី   

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ កាតនដើមយកមកដាំ រចួដាំនាំា យេី ន់   

៣០សងទីន្ម៉េត្ត (11.8in)។ ដាំកន្លែងនទលេលែឺនថាត្គប់ត្់ល់ ប៉េុន្លតវាក៏ត្តវូការមែប់ផងន្ដរ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ សតវលអិតសីុសែឹក ។ ដាំនណាោះស្សាយបាញ់កឹកនខមោះ ឬ Cornell។ នត្បងនាំ ៥សាែ ប 
ត្ពាបាយ នមសនមដាំន្បរសាំរាប់នធវើលាំប័ុង ១សាែ បត្ពាបាយ លិងសាប ូSafer ៤សាែ បត្ពាបាយ ឬ 
នយើងអាចនត្បើសាប ូលាងំល ២សាែ បត្ពាកានហវ។ 

កាវ ងកុងជីមលីនទ៉េ  - Gymnema inodorum  

លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កវលែិ៍ នទលអាយុយូរនាំន ាំ ភាគនត្ចើលដុោះលូវអាសីុខាងតបូង អាសីុអានគនយ៍ 
ភាគខាងតបូងត្បនកសចិល េលីអូ ឥណ្ឌូ នលសីុ លិង ្ីលីេីល។ 
នយើងអាចរកន ើញបន្លែត្បន្កនលោះនៅាមសួលបន្លែ លិងកីផារ។ រកុខជាតិត្បន្កនលោះអាចដុោះន្វងជាង 
១ន្ម៉េត្ត។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ សែឺកលិងកង នហើយវាដុោះជានរៀងរាល់នាំន ាំ។ 
អាយកវានៅនចៀលជាមួយេងទាក៏បាល។ ន្ផនកនវជជសាស្រសតន្ដលបាលសិកាេីរកុខជាតិនលោះ 

បាលរកន ើញមាបាលផទុកសារធាតុម 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ កាត់នដើមយកនៅដាំ។
នហើយដាំជាមួយកូលរបងផទោះឬបនងាត លន ើ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

សែកឹនត្មច- Piper sarmentosum 



  លកខណ្ោះ ៖ 

ត្បន្កវលែ័លឹងរាងមូលត្តន្វង។ដុោះាមនត្េលឹងអាចរកន ើញាមសួលបន្លែាមផទោះឬកីផយ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
កន្លែងផុយលិងនដើមន្ដលខចី,អាចបរនិភាគនៅបាល,អាចបង់នៅកនុងការបីាល,រកុខជាតិនលោះផទុកនៅសារធាតុ
ត្បនាំាំងលិងអុកសីុដកមម។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ កាត់នដើមលឹងឬស,សូមដាំកន្លែងនទលមែប់។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

សន្ណ្ៅ កកួរ-Vigna Unguiculata ssp.sesquipedalis 

 លកខណ្ោះ ៖ 

ជាត្បន្កវលែ័ន្វងលិងជាបន្លែត្ប ាំំនាំន ាំ។លិងផៅល់ផលជាត្់ប់ន្ផែន្វងៗត្បន្ហលជា៥០ស.ម
(២០អីុច)។ដុោះពាសនេញលឹងនទលលក់ត្គប់កីផា។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ កួរ,រាងន្វង។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមត្់ប់ជាមូយបនងាត លន ើ,កាំលាតត្បន្ហល៥០សង់កីន្ម៉េតឬ១ន្ម៉េត(
ត្បន្ហលជា២០អីុចនៅ៣ហវិត)នាំញ យេី ន់ ។ដាំនៅកន្លែងនទលនថញលឹងមែប់។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖  អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ 
ឬកឹកសាប ូ។ជលែង់-Basella alba 



 លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កបន្លែយូរលឹងសែឹករាងត្កន្វង។ធន់រត្់ប់េូជរបស់ 
ECHO បាលផតល់េូជមយ៉េងនៅមា បង់ខាែ នដស 
េូជនលោះនទលនដើមសវិតលិងសែឹកធាំ។េូជដនកនកៀតនទលេូជមិលសូវធាំនក។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ សែឹកខចី,(អាចចាំអិលជាមួយលឹងសាំលរឬការ)ី។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ៖ 
ដាំាមត្់ប់េូជឬកាត់,កាំលាតនាំញ យេី ន់ ៣០នៅ៥០សង់កីន្ម៉េត។(ត្បន្ហល១២នៅ២០អីុច)។អាចរស់
នៅបាលនៅកនុងមែប់ឬនៅនថញ។ជលែង់រស់យ៉េងលអនៅនេលនទលបនងាត លន ើ។ 

 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ 
ជាំងឺនៅាមឬស(នដើមបីត្គប់ត្គងជាំងឺនលោះត្តវូដក់ជីកាំេុសឲនត្ចើល,លឹងសាំលាប់នមនរាគដីជាថង់បាែ សទិចសរ
មុលសិលនកើបដាំ)។ 

នដើមនទ៉េ រងិ-Moringa aleifera 

  លកខណ្ោះ ៖ 

នដើមរាងមូល,សែឹករាងមិលដូចសែឹកន ើេិបាកេលយល់។បុន្លៅ៉េធន់រត្់ប់េូជរបស់ECHOបាលផៅល់ជូលេូ
ជចាំរោុះមួយ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
សែឹកនទលត្បូនតអីុលខពស់បាំផុត,កាល់សយូម,លឹងវាីមីលអា,នប,នស.......លិងអាចបរនិភាគនៅបាលនកៀតផង,
ឬចាំអិល,ហាលនថញនដើមន្ដលនៅខចីអាចនធវើជាសាំលរការក៏ីបាលន្ដល។(
សនូលខាងកនុងរបស់នដើមអាចបរនិភាគបាលន្ដរ)ចាំន្ណ្កឬសរបស់វាអាចយកនៅនធវើនត្គឿងនកសនកៀតផង
។ខាងECHOបាលផៅល់េូជRegional Mix។ 



នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
អាចដាំបាលាមត្់ប់នៅលឹងចាំការឬសួល។ប៉េន្លៅជាការលអន្ដលនយើងបណ្ៅុ ោះវាជាមុលសិលនកើបយកនៅដាំ
។នដើមលិងនមកធាងវាកាត់នហើយក៏អាចដុោះជាឬសបាលន្ដរ។ដាំន្តមួយនដើមនកែៀតេី ន់ ត្បន្ហល២នៅ៣
ន្ម៉េត
នបើដីតូចអាចដាំនាំញ យេី ន់ ៥០សង់កីន្ម៉េត(២០in)វាអាចដុោះយ៉េងលអនៅដីន្ដល ម់ លជីវជាតិលិងនទលត្េោះ
អាកិតយ, 
ប៉េន្លៅត្តវូដាំកន្លែងនទលកឹកលឹងងាយស្សបូកឹក,នបើនដើមនទលសែឹករបស់វាេណ៏្នលឿងនទលល័យមាកឹកនត្ចើល
។ឧហាស៏លុោះន្មកនដើមបងីាយស្សួលត្បមូលផល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

ត្តកួល-Ipomoea aquatic/Ipomea reptans 

 លកខណ្ោះ ៖ 

ជាត្បន្កបន្លែដាំបាលយូនាំន ាំ,លឹងជាវល័ែដីនកៀប(I.aquatic)ដីខពស់(I.reptans)ចាំន្ណ្កត្បន្កដីខពស់គឺដុោះនៅ
នលើមាន លនហើយចាំន្ណ្កត្បន្កមួយនកៀតគឺដុោះនៅកនុងកឹក។េូជទាាំងេីនលោះអាចរកបាលនៅកីផាតាំបល់អា
សីុអានគនណ៏្។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ នដើមខចីលិងសែឹករបស់វា,ត្តកួលអាចយកនៅសែរលិងនាំ,នធវើជាជលែក់បាល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំត្់ប់វានៅមកនុងមាន លកាំេស់១០-១៥ស.ម(ត្បន្ហល៤-

៦in)នលោះជាត្បន្កដីខពស់។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ Caterpillars( កានថើផិនលើ)។ 

នសពរនមម -Brassica juncea 



  លកខណ្ោះ ៖ 

ជាត្បន្កបន្លែមួយនាំន ាំ,សែឹកេណ៏្នបតងលិងនទលរស់ជាតិដូចនត្គឿងនកស។បន្លែនលោះដុោះយ៉េងលអនៅរដូវ
ន្ែៀង(េីនត្ពាោះវាសាាំលឹងសតវលអិតត្គប់រដូវន្ែៀង)ភាគបន្លែនលោះដាំនៅសួលបន្លែឬចាំការ។ធន់ត្់ប់េូជរ
បស់ECHOបាលផៅល់េូជមយ៉េងន ម្ ោះ ខាសី។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ សែឹកវា។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំនៅកនុងមាន លនហើយនខែៀតេី ន់ ១០-១៥ស.ម(ត្បន្ហល៤-៦in)។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ខចងឬត្បន្កសតិវលអិតសីុសែឹកដ៏នកនកៀត។ 

នពាតបារាាំង-Abelmoschus esculentum 

 លកខណ្ោះ ៖ 

ជាត្បន្កបន្លែត្ប ាំំនាំន ាំលិងត្បន្ក ត្តង់,នទលសែឹកនត្ចើល។ធន់ត្់ប់េូជរបស់អីុកូបាលផៅល់េូជមយ៉េ
ងគឺ Clemson Spineless( ខែិមសុលសពិលនលស)ន្ដលដុោះត្់ប់នទលបនែ ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
ន្ផែវាន្តមតង(សែឹកក៏អាចបរនិភាគបាលន្ដរ)នាំជាមួយនមទសឬចាំអិលលិងន្ថមអាំបិលលិងត្កូចនាំម នដើមកាត់សារ
ធាតុMucilageនត្ពាោះន្ផែនលោះផទុកសារធាតុនលោះ។ 



នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់ជាជួរនាំញ យេី ន់ ៦០ស.ម(២៤in)ត្បសិលនបើនទលកួលគួរដាំនាំញ យេី ន់ ៣០ស.ម(១២in)នហើយ
អាចដាំចាំកនណាៅ លនថញបាល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាប ូ។ 

នពព -Cucurbita moschata 

 លកខណ្ោះ ៖ 
ត្បន្កវលែ័លិងជាបន្លែត្ប ាំំនាំន ាំជាមួយសែឹកនត្ចើលនដើមនត្ចើលផងន្ដរ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 

សែឹកនដើមខចី,ផ្លា រឲលិងន្ផែន ើ។សកសាំបកនចញនកើបអាចបរនិភាគបាល។នេលរកុខជាតិនលោះំប់នផៅើមនៅរដូ
វន្ែៀង។នដើមវាលមិលអាចំស់នកលុោះត្ាន្តន្ខត្តជាក់មកដល់។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់នាំញ យេី ន់ ៥០ស.ម(១.៦ft)។លិងនៅកនុងេលែឺនថញលិងលមប់ផងគួដក់បនងាត លផងនបើចង់ខាែ ាំង។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

នដៅ ន្ត្កក-Calamus viminalis 

    លកខណ្ោះ ៖ 

នដើមនលោះជាត្បន្កនទលនដើមនត្ចើលលឹងសែឹករាងសែឹកនាន ត,ចាំន្ណ្កនដើមខចីន្ដលវលែិត្គប់នេល,ត្បន្កនដើម



ត្តង់។នដើមត្បន្កនលោះនទលបនែ នត្ចើលលឹងអាចរកន ើញាមនត្េ(គួឲនសាកសាៅ យមិលសូវរកន ើញប៉េុនម ល
នក)ប៉េុន្លៅនគសាំរាប់កីផានៅអាសីុអានគនណ៏្។នដើមន្ដលំស់នហើយនគយកវានៅនធវើសាំភារោះ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
សនូលខាងកនុងនដើមវាអាចបរនិភាគបាល។បនែ របស់គួលាស់នចញនដើមបីអាចបរនិភាគបាល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់លឹងនាំញ យេី ន់ ត្បន្ហល១.៥ន្ម៉េត(ត្បន្ហល៥ft)នៅចាំកណាៅ លនថញ។នដើមនលោះដាំត្បន្ហល៣
នាំន ាំនកើបអាចបរនិភាគបាល។បនទ ប់មកត្បមូលផលរហូតនដើមបបីលៅការលូតលាស់របស់វា។នហើយនដើមនលោះ
អាចរកបាលនៅន្ខនមសារដល់ន្ខមិថុណាាមរយោះធន់ត្់ប់េូជECHOអាសីុន្ដលំប់នដជាមួយ 

upland Holistic Development Project( UHDP), នមនអ/ហាវ ង 
,ត្បនកសនថ។នដើមនលោះនទលកាថយចុោះបលតិចមុលនេលត្បមូលផល,នហើយត្់ប់េូជរបស់វាអាចរកបាលនៅ
UHDP ក៏បាល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

 

នដើមត្កហម-Ficus virens 

 លកខណ្ោះ ៖ ជាត្បន្កនដើមអាចដាំសាំរាប់នដើមន ើ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 

នេលវានៅខចី,សែឹកនដើមបនទ ប់េីពាក់កណាៅ លរដូវត្បាាំងនដើមនលោះនៅបលៅផលិតសែឹកលិងនដើមអាចបរនិភាគ
បាលនៅចាំរដូវត្បាាំងលិងរដូវវសាផងន្ដរ។នហើយក៏អាចយករកុខជាតិនៅនាំឬការ។ី 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំត្់ប់ចាំកនណាៅ លនថញលិងមែប់។នដើមនលោះអាចយ៉េងធាំការលអនយើងលាស់នដើមនលោះត្តឹម១នៅ២ន្ម៉េត(ត្ប
ន្ហល៣នៅ៧ft)នដើមបីងាយត្គប់ត្គងលិងត្បមូលផល។នហើយអាចដាំាមការកាត់នដើមក៏បាល។ 



ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

នដើមនសនទល់- Hibiscus sabdariffa 

លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កនដើមន្ផែរាងដូចន្ផែបឺរ,ីនដើមលឹងផ្លា ផងន្ដរ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 

សែឹកលឹងផន្ផែ(នទលជាតិជូរបលតិច)ន្ផែរបស់ក៏នទលរស់ជាតិជូរន្ដលនហើយនគយកនៅនធវើជាកឹកន្តរ។នដើមំ
ប់នផៅើមដុោះនៅរដូវន្ែៀងនហើយវាដុោះយ៉េងលអនៅរដូវន្ែៀង។នហើយន្ផែរបស់អាចត្បមូលផលបាលនៅរដូវត្ត
ជាក់។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់លឹងនាំញ យេី ន់ ៥០ស.ម(១.៦ft)គួនទលេលែឺនថញនេញ។ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOបាលផៅល់េូ
ជមួយគឺ បឺមីសន្ដលផលិតនដើមយ៉េងលអ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ត្បន្កខចងអាចនៅរចួ។ 

សែកឹបាស-Coccinia grandis 

  លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កវលែិន្ដលនទលរាងសែឹកដូចអកសរវជីាអង់នគែស,លឹងផ្លា        
េណ៏្សន្ផែតូចៗ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
សែឹកលឹងនដើមវលែិ,ន្ផែន្ដលំស់ក៏អាចបរនិភាគបាលន្ដរ។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
រកុខជាតិជាត្បន្កនដើមនត្េ,នដើមវាភាគនត្ចើលនបោះនដយអនករកចាំណី្សតវ,នទាោះជាយ៉េងណាក៏នដយត្់ប់
ឬវាមកេីនត្េក៏អាចយកនៅដាំនៅកនុងសួលបនលែបាលន្ដរ។នដើមបីឲកាល់ន្តនទលផលយ៉េងលអគួដក់នៅជា
មួយបនងាត លន ើឬអវីសាំរាប់ឲវានាង។នហើយអាចនៅចាំេលែឺនថញឬមែប់ក៏បាល,សែឹកបាសជាត្បន្ករកុខជាតិ



នាំប់រកិដុោះដលនលឿលេីតាំបល់នៅតាំបល់មួយនកៀតដូចជាេីអាត្េិចនៅអាសីុ។ធល់ត្់ប់េូជរបស់ECHO

អាចផៅល់េូជបាលប៉េុន្លៅយល់ដាំេូជកនុងស្សុកជាការលអ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ Powdery mildew( នដដឺរ ីនមលដូ)។ 

នដើមអងាត ដី-Sesbania grandiflora 

 លកខណ្ោះ ៖ 

នដើមនលោះដុោះកាំេស់៥ន្ម៉េតលឹងជាបន្លែយូនាំន ាំ,សែឹកេិបាកេណ៏្នលិងធាំេណ៏្សរ,េណ៏្ផ្លា  ក,ត្កហម,ឬ
ផ្លា េណ៏្នលឿង។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
ផ្លា (ភាគនត្ចើល)សែឹកខចីលិងនដើមនៅាមរដូវ។នហើយវាអាចដក់នៅកនុងការដូីងបាលនកៀតផង។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់កន្លែងសញតួប៉េុន្លៅនាំប់នត្ជៀបកឹក។ដាំយ៉េងនៅកន្លែងនទលេលែឺលិងមែប់ដាំនាំញ យេីយ៉េងតិច២
នៅ៣ន្ម៉េត(៦-9Ft)េី ន់ ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ សតវសីុសែឹក,នដើម,ឬស នេលខែោះនទលជាំងឺផសតិនកៀតផង។ 

ផ្លា អងាត រដី-Senna siamea 

    លកខណ្ោះ ៖ 



នដើមន ើត្បន្កបន្លែលឹងសែឹករាងមិលចាស់លាស់នហើយកាំេស់១៥នៅ២០ន្ម៉េត។ភាគនត្ចើលរកន ើញនៅ
ាមនត្េ,ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់ឲេូជនៅកនុងស្សុកបាល។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល 
៖សែឹកលិងផ្លា ។រស់ជាតិលវិងបលៅិចប៉េុន្លៅវាអាចសែលិងដក់នៅកនុងការនី្ថមនមទស។រកុខជាតិនលោះនទលផទុកសារ
ធាតុglycosidesប៉េុន្លៅអាចកាល់បលែយនដយចាំអិល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់,នបើអនកដាំាមនដើមគួដាំឲនាំញ យេី ន់ ត្បន្ហល១នៅ២ន្ម៉េត(៣នៅ៧ft)។នបើដាំាមត្់ប់គួដាំ
េី ន់ ៣ន្ម៉េត(៩.៨ft)ឬនត្ចើលជាងនលោះនបើនដើមដាំ។គួដាំចាំេលែឺលិងលមប់,នដើមនលោះដុោះមិលសូវលអន្កនបើខពស់ជាង
១៣០០ន្ម៉េតនលលីវសូមុត្ត។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

កក់កុង-Crotalaria Juncea 

  លកខណ្ោះ ៖ 

ត្បន្កបន្លែត្ប ាំំនាំន ាំលិងនដើមវាដុោះត្បន្ហល១ន្ម៉េតឬខពស់ជាងនលោះនហើយនទលផ្លា េណ៏្នលឿងលិងរាងធាត់
លអលិងត្់ប់ន្ផែដូចកមញី។នដើមនលោះនទលភាេស្សស់សាអ តជាលិចចនបើដីសញូតលមម,អាចយកនៅនធវើជីឬត្កប់ដីក៏
បាល។ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់េូជបាលន ម្ ោះ នឆៀងនម៉េ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ ផ្លា (សាំរាប់នធវើសាំលរឬនចៀលជាេងស ុត)។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់លឹងនាំញ យេី ន់ ត្បន្ហល៣០សង់កីន្ម៉េត(១១.៨in)។ដុោះយ៉េងលអនៅចាំកណាៅ លនថញនហើយមិល
នទលកឹកនត្ចើលនេក។ 



ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ជាំងឺនៅនលើនដើមាមរដូវន្ខរបស់វា។ 

ដាំ ូងជាវ -Ipomoea batatas 

   លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កវលែិ លិងវារ, រកុខជាតិយូរនាំន ាំ 
ន្ដលនទលសែឹករាងដូចនបោះដូង លិង នទលនមើម។ នទលេូជជានត្ចើល (ឧទាហណ៍្ 
នមើមេូជេណ៍្ស កឹត្កចូ     េណ៍្សាវ យ ) 
េូជន្បបនលោះអាចរកកិញបាលត្គប់កីកន្លែងនៅនលើកីផារ។  

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ នដើម នហើយលិងសែឹកខចី ឬ នមើមក៏បាល។ 
នគអាចយកវានៅនធវើជាមហូប ដូចជា នាំ សាំល លិង សមែការជីានដើម។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមនមើម ឬក៏កាត់វលែិ៍យកនៅដក៏បាល នដើមបី    
នអាយកាល់ន្តលអនកៀតននោះនយើងអាចដាំគនទែ តេី ន់  ៥០ ស.ម ក៏បាល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ខយងចូលចិតតសីុបាំផ្លែ ញរកុខជាតិត្បន្កនលោះអាំ ុងនេលវានៅខចី។ 

 

សាលាដឥណាឌ  - Ladtuca Indica 

     លកខណ្ោះ ៖ ដុោះនលឿល លិង បលតេូជនដយខែួលវា សែឹករាងន្វង ធន់រត្់ប់េូជរបស់ ECHO 

អាចផតល់េូជមយ៉េងន ម្ ោះ នអកូត្តេិូច។  

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ សែឹក ផទុកនដយវាីមីល នអ លិង នស វាអាចញុាំនៅនៅនេលសែឹកខចី 
ដល់នេលសែឹកំស់នយើងអាចយកវានៅសែ ឬ នសាា របាល។  
 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំត្់ប់េូជនាំា យេី ន់  ៥០ នៅ ៦០ស.ម (១.៦នៅ២ហវីត) 
នដើមបីនអាយវាដុោះបាលលអ នដើមនលោះដុោះលអនៅរដូវនដត លមម ឬនេលសាតួ។ 
នដើមត្បន្កនលោះអាចដាំនៅរដូវន្ែៀង ន្ដលនទលកត្មិតកឹកន្ែៀង៣៥០០មម កនុង១នាំន ាំ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖  អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាប ូ។ 

ត្ាវ - Colocasia esulemta  



  លកខណ្ោះ ៖ ត្បន្កនដើមរកុខជាតិយូរនាំន ាំ នទលនដើមស្សស់ សែឹករាងេងត្កនេើ លិងនទលនមើម។ 
រកុខជាតិវត្បន្កនលោះដុោះនៅអាសីុបា៉េ សីុ្ិច នហើយក៏អាចរកកិញវាបាលនៅកីផារផងន្ដរ។  

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ អាស្ស័យនៅាមេូជ សែឹខចី នដើម លិងនមើម។ 
េូជន្ដលអាចញុាំបាលភាគនត្ចើលនៅអាសីុអនគនយ៍។ ចាំណាាំ៖ ជាកូនៅេូជត្ាវនទលផទុកសារធាតុេុល 
(Toxic oxalate crystals) 

ន្ដលអាចនសាញ របាល/ឬនទលវធីិនផសៀងនកៀតនដើមបញុីាំបាលនដយសុវតែភាេ,េូជខែោះនកៀតនទលកាំលាាំងខាែ ាំង
ជាងេូជនផសៀងនដយប៉េោះបាល់ដល់ការបរនិភាគ។រកេណ៏្នទលអាំេីេូជនៅកនុងស្សុកលឹងញុាំបាលជាមុលសិ
ល។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមនមើមនៅចាំេលែឺឬមែប់,ដាំនាំញ យេី ន់ ១ន្ម៉េត(៣.៣ft)ជាការលអ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ ម់ លជាំងឺ។ 

 

 

 

ត្តលាច-Benincasa hispida 

 លកខណ្ោះ ៖ 

ត្បន្កវលែិវារត្ប ាំំនាំន ាំ(មួយនាំន ាំ)លិងន្ផែធាំត្បន្វងត្បនទណ្៤៥នៅ៦០សង់កីន្ម៉េត,ធន់ត្់ប់េូជរបស់EC

HOអាចផៅល់េូជនៅកនុងស្សុកបាល។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ 
សែឹកអាចញុាំបាលនៅរដូវន្ែៀងនេលវលែិកាំេុងដុោះ ,ន្ផែលិងត្់ប់េូជអាចរកបាលនៅរដូវត្បាាំង។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំាមត្់ប់នាំញ យេី ន់ ៥០សង់កីន្ម៉េតនៅ១ន្ម៉េត(១.៦នៅ៣.៣ft)។ដាំចាំេលែឺនថញឬមែប់ក៏បាល។ 



ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖សតវលអិតសីុ,សតវលអិតសីុសែឹកេណ៏្នលឿង។ 

េពាយ-Psophocarpus tetragonolobus 

  លកខណ្ោះ ៖ 

ត្បន្កយូរនាំន ាំ,ជាវលែិន ើងនត្កើង,ន្ផែន្វងលិងនទលត្់ប់។ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់េូជន ម្ ោះ 
នថញធមមជាតិ ន្ដលផៅល់ផលជានរៀងរាល់នាំន ាំ(នេលនវលានថញន្វងេូជខែោះអាចឲផលន្ផែនៅរដូវន្ខត្តជាក់)។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖ សែឹកលិងន្ផែ។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំត្់ប់នាំញ យេី ន់ ត្បន្ហល៣០សង់កីន្ម៉េត(១១.៨in)ជាមួយនត្កើងឬបនងាត លន ើ,ដាំនៅកន្លែងនទលេលែឺ
ឬមែប់ក៏បាល។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖  អាហវីតស៍ (Aphids) ។ ដាំនណាោះស្សាយ នយើងអាចបាញ់កឹកនខមោះ ឬកឹកសាប ូ។ 

ការបញ្ជជ ក់៖ 
េួកនយើងបាលផៅល់ឲេណ៏្នទលរបស់បន្លែាមជាន្ផនកដច់េី ន់ ,េួកនទលការលូតលាស់នៅនេលនទលន្ែៀ
ងប៉េុន្លតបនទ ប់នទលជាំងឺសតវលអិតជានត្ចើល។ជាកូនៅនទលេូជ៣ន្ដលដុោះយ៉េងលអនៅចុងរដូវន្ែៀងឬរដូវត្បាាំង
។ 

 

 

 

ត្មោះ-Momordica charantia 



  លកខណ្ោះ ៖ 

ជាបន្លែយូរនាំន ាំ,ត្បន្កន ើងនត្កើងលិងសែឹកនត្ចើលនហើយន្ផែនត្កើមៗ,វាន្ត្បេណ៏្នលឿងលិងកឹត្កូចនៅនេលវា
ំស់លមម។ជាត្បន្កបន្លែងាយរកនៅត្គប់កីផារ។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖កងសែឹកលិងន្ផែនៅខចី,នេលន្ផែំស់វាេិតជាលវិងន្មល 
នយើងអាចសែវានៅនេលវានៅខចីឬនធវើជាកឹកត្កលុក,នាំ,នសាញ រក៏បាលន្ដរ។                           

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំឲនាំញ យេី ន់ ត្បន្ហល៣០សង់កីន្ម៉េត(១១.៨in)ជាមួយលឹងនត្កើងឬបនងាត លន ើ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖  សតវលអិតបឺតឬជញ្ជួ ក( នដើមបកីប់សាា ត់គឺបាញ់កឹកនខមសឬកឹកសាប៉េូលាងំល)។ 

ធែក-Lagenaria siceraria 

    លកខណ្ោះ ៖ 

ត្បន្កបន្លែមួយនាំន ាំ,ជាបន្លែន ើងនត្កើងនហើយនទឌន្ផែនផសៀង ន់ (នៅាមេូជ),ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHO

អាចផៅល់េូជ ដូចជា បឺនមស , អ ាំគ័ ុង , ដបនអកូ។ 



ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖សែឹកខចី,នដើមលិងន្ផែេណ៏្នបតង។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ ដាំាមនត្កើងនទាំទាាំងលអ,នហើយេី ន់ ត្បន្ហល៥០សង់កីន្ម៉េត(១.៦នៅ៣.៣ft)។
គួដាំកន្លែងនទលេលែឺឬមែប់បលតិច។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ សតវលអិតសីុ,សតវលអិតសីុសែឹកេណ៏្នលឿង។ 

លននងត្បនហើរឬលននងមូល-Luffa cylindrical 

     លកខណ្ោះ ៖ 
ត្បន្កបន្លែមួយនាំន ាំ,វលែិន ើងនត្កើងលិងផ្លា េណ៏្នលឿងនហើយន្ផែន្វង។
ធន់ត្់ប់េូជរបស់ECHOអាចផៅល់េូជន ម្ ោះ នអកូ  , នថ ុង  
ដនល់ៀបាល។ 

ន្ផនកន្ដលអាចញុាំបាល ៖សែឹកលិងន្ផែនៅនេលខចី។ 

នយបល់នលការដាំដុោះ ៖ 
ដាំត្់ប់នាំញ យេីត្បន្ហល១ន្ម៉េត(៣.៣ft)ជាមួយបនងាត លឬនត្កើងលិងកន្លែងនទលេលែឺ។ 

ជាំងឺសតវលអិត/នមនរាគ ៖ 
ខចងឬសតវលអិតជញ្ជ ក់ឬបឺត។រកុខំតិដុោះលអនៅនេលនដើមរដូវន្ែៀង,ប៉េុន្លៅមិលអាចរស់បាលយូរនកេីនត្ពាោះជាំ
ងឺសតវលអិតជញ្ជ ក់លិងខចង។ 

នដើមបីចូលរមួកិចចត្បជុាំonlineចុចនៅត្តង់នលោះ http://www.echocommunity.org/forums/Default.aspx 

ខឹមបឺលី ដុលនខល,(Kimberly 

Duncan)ជាអតីតអនកចុោះមកនធវើការវគតខែីរបស់ECHOនៅឯកសិដា លកែូប័លកនុងFt.Myers(នម៉េអឺរ)គឺជាអនកចុោះម
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