១-លកខណៈទូេទៃនមូសផ្លង
ុ និងករបំផ្លញរបស់
មូសផ្លុង (Orseolia oryzae) ជសត្វលិត
្អ ែដលមនរូប ងតូច ដូចសត្វមូសធមម

ែដរ។

ចំេពះមូសផ្លុងេឈមលេពញវ ័យ ខ្លួនរបស់ មនពណ៌េលឿងេ ន ត និងមនខ្លួនតូចជង

មូសផ្លុងញី ែដលមនេពះពណ៌្រកហម។

មូសផ្លុងេពញវ ័យេហើរេចញពីេ

េនេពលេភ្ល ងចប់េផ្តើមធ្លក់នេដើមរដូវវស
មករកជ្រមកថមីែដលមនចំណី និង

ចបន្តពូជបន។ ចំេពះមូសផ្លុងញីនិមួយៗ

ពងបនពី ១-៤ េនេលើសឹក
្ល ្រសូវ និងមនជីវ ិត្រតឹមែត ៤ ឬ ៥ ៃថងប៉ុេ
េពលេពញវ ័យរហូតដល់ងប់េទវ ិញ

ចពងបន ប់រយឯេ

ដងកូវមូសផ្លុង
្រស

្រសូវមិនេចញកួរ។

សំ

្ណ ះ ប៉ុែន្តចប់ពី

ែដលញស់េចញពីពងមនពណ៌ស

ប់ េហើយចូល

េនះ មនស

ច

ះ។

ក់ខួនេនកន
្ល
ុងេដើម្រសូវ និងសុី

បំផ្លញបណូ្ដ លកនុងៃនេដើម្រសូវ

ែដលេគនិយមេ

ម ចៃ្រង

ែដលជេហតុេធ្វើឲយ

ករបំផ្លញដល់បណូ្ដ លខងកនុង

្ឋ នជបំពង់

ក់ដូចស្លឹកខទឹមប ង
ំ

ថ “ពកស្លឹកខទឹមប ង
ំ ”។ ឯករបំផ្លញរបស់ មនចប់

ំងពីេនវគគ

ប រហូតដល់ចុងបញចប់ៃនវគគែបកគុមព។ េនកនុង្របេទសកមពុជេយើង មូសផ្លុងមិន

្រតូវបនេគចត់ទុកជក ្ត ចៃ្រងធងន់ធងរេទ។

កនុងេនះមនេខត្តមួយចំនួនែដលទទួលរង

នូវករបំផិច
្ល បំផ្លញគួរឲយកត់សមគល់េនះមនដូចជ េនេខត្ត

្វ យេរៀង ៃ្រពែវង កំពត

និងកំពង់ចម។
២-វិធនករណ៍ករពរ

ករបំផ្លញរុកជ
ខ តិទំង
េនេពល

យជជ្រមក៖ េធ្វើករកប់ឆករសម្អតេ

ំដុះ និងេ្រកយេពល្របមូលផល។

ភជួរែ្រសបនទប់ពី្របមូលផល៖ េធ្វើដីឲយ
េពលេវ

ំដុះ៖

្រតូវពនយេពល

្អ តល្អ កុំឲយមនរុកខជតិជ្រមក បនទប់ពី្រចូតកត់រច
ួ ។
ំដុះកនុងរដូវវស ឲយបនសម្រសបេបើ

េលើពូជ្រសូវ្របកន់រដូវ េដើមបីកត់បនថយវគគលូត
ដុះពូជ្រសូវមិន្របកន់រដូវ
បញចប់វគគលូត

ម ចៃ្រង ឬ្រសែងែដលេនជុំវ ិញបរ ិេវណែ្រស និងកនុងែ្រស

ស់របស់្រសូវឲយេនខ្លី។ ផទុយេទវ ិញ េធ្វើករ

ឲយបនឆប់រហ័សេនេពលេដើមរដូវវស

ស់មុនេពលមូសផ្លុង បំ

ចេធ្វើេទបន គឺេធ្វើ

េដើមបីឲយដំ

ស់ទីមកពីរក
ុ ខជតិជ្រមក ជករ្របេសើរ។

1

ំ

ំ ្រសូវបន

េចៀស ងករ
ករ

ំដុះបន្តបនទប់គនឥត

ច់៖ ្រតូវ

ំដុះកុំឲយយឺតជងែ្រសជិតខង ៣ សប្តហ៍។

ក់ជី៖ ករេ្របើ្របស់ជីអ៊ុយេរ ៉ កនុងក្រមិតមធយម េហើយបច ជបីដំ

ក់កល (ដំ

ក់កលសំ

ប ែបកគុមព និង

កំណរកំេណើតកួរ) ជវ ិធីដ៏លក
្អ ុងករករពរជមួ
ន
យមូសផ្លុង ែដលមនករបំផ្លញ និង តតបត។

ដំ

ំ បង្វិល (Crop Rotation)៖ ករ

ំ្រសូវបន្តគនរហូត

ចេធ្វើឲយ្របជកររបស់

មូសផ្លុងេកើនេឡើង។ ផទុយមកវ ិញករទុកដីែ្រសឲយេនទំេនរ ឬករអនុវត្តករ
ដំ

ំ បង្វិល

េ

យករែថទំមិនឲយមនេ

ម

ចកត់បនថយ្របជករមូសផ្លុង

បនែដរ។

ករេ្របើ្របស់ពូជធន់៖ ករ

ំដុះពូជធន់ គឺជវ ិធនករមួយ្របកបេ

ភពល្អបំផុតកនុងករករពរពីករបំផ្លញរបស់មូសផ្លុង។ ករពិេ
ពូជ្រសូវធន់្រទំេទនឹងករបំផ្លញរបស់មូសផ្លុង
្របេទសកមពុជ។

មលទធផលពិេ

ំ

យ្របសិទធ
ធន៍

ម

ន

កំពុងែត្រប្រពឹត្តេទេនកនុង

ធន៍ដំបូងខងេលើេនះ គឺមនពូជ្របៃពណី

កមពុជមួយចំនួនដូចជ ឈុតថន នងមិញ និងសូម៉លី េហើយនិងពូជ្រសូវទំេនើប
ដូចជ IR36 និង IR42 ែដល

ចយកមកេ្របើ្របស់ជេមបកនុងករបេងកើតពូជថមី

គឺមនភពធន់េទនឹងករបំផ្លញរបស់មូសផ្លុង។
៣-ករកមចត់
្អ ្របេភទពុលខ្លំង
ករបញ់ថនំសម្លប់សត្វលិត
េ

យមូសផ្លុងកន់ែតខ្លំងេឡើងែថមេទៀត គឺេ

េដើមបីកមចត់្របេភទសត្វលិត
្អ ចៃ្រង
យ

មួយ

ចេធ្វើឲយមនករ តតបត

រថនំេនះបនសម្លប់ពពួកសត្វលិត
្អ មន្របេយជន៍ ដូចជពីងពង

ពួកឪម៉ ល់ និងប៉ ៉ សុីត ែដលជស្រតូវធមមជតិស្រមប់ករសម្លប់មូសផ្លុង។ ករកមចត់មូសផ្លុង េ

ល្អិត មនករលំបកជទីបំផុត េ្រពះដងកូវមូសផ្លុង

យេ្របើថនំសម្លប់សត្វ

រស់េនកនុងេដើម្រសូវ។ ្របេភទថនំសម្លប់សត្វលិត
្អ ្រជប (Systemic

insecticide) ែដលមន្របសិទធភពខពស់កុងករកម
ន
ច ត់មូសផ្លុងេនះ គឺមនែតថនំរ ីែជន (Regen) ឬ (Fipronil) មួយគត់ េន

កនុង្របេទសកមពុជ។

ថនំេនះមនទ្រមង់ពីរយ៉ ង មួយជ

្រគប់ និងមួយេទៀតជទឹក។ ថនំហី្រ្វ បូនីល (Fipronil) ទ្រមង់
ជ្រគប់

មន្របសិទធភពខពស់កុងករកម
ន
ច ត់មូសផ្លុង

ជង្របេភទថនំទឹក

ជ

េបើសិនជេនកនុងែ្រសេនះមនទឹកជ

អចិៃ្រន្តយ៍។ ករេ្របើថនំ្រគប់ហី្រ្វ បូនីល (Fipronil) េលើថនល
សំ

បមុននឹងយកេទសទូងកនុងរយៈេពលពី ១ េទ ២

សប្តហ៍

សរុបមក

ចករពរករបំផ្លញធងន់ធងរពីមូសផ្លុងបន។
មុនេពលសេ្រមចចិត្តេ្របើ្របស់ថនំគីមីេនះ

គិតេទដល់េសដ្ឋកិចច បរ ិ

្រតូវ

ថ ន និងសុខភពជមុនសិន ថ

េតើគួរេ្របើ ឬមិនគួរ េហើយ្រតូវកំណត់ឲយបនចបស់េចៀស

តំបន់ តលបតេ

ង ករេ្របើទំង្របថុយ្របថន។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យករពរដំ
វ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ plap@cardi.org.kh

មបេ

ំ មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

្ត ល និងព័ត៌មន ករ ិយល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម ៃន

្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងកត់្របទះ

trin@cardi.org.kh
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យមូស្រសូវ

ង ខណ្ឌដេងក ភនំេពញ ឬ

ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ
េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

hunyadana@cardi.org.kh

