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ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ប៉េ�វ�ឱ្យយប្រ�ប៉េស�រដំល់្អិណែខុសសងាវ ក់�លិ្អិ�ក�ម ការរកាទុក និិងការប៉េវចខុេ�់ និិង�ប៉េងើ�និស��ថភាព័កំ��់អ�តសញ្ញាា �  

និិងប្រគឺ�់ប្រគឺងជំងឺនាំនាំប៉េល្អិ�ដំំណំាំ�ណែនិោ។ ការងារ�និតប៉េ��ុខុប៉េទៀ� ទទួល្អិ�និ�ូល្អិនិិ�ិសប្រ��់ពំានំាំយកល្អិទធ�ល្អិស្រា�វប្រជាវ 

ទំាងប៉េនិ� ប៉េ�កាន់ិអុកអានិឱ្យយ�និទូលំ្អិទូលាយប៉េ�កុុងប្រ�ប៉េទសក�ុុជា និិងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ។ កុុងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ អុក�ំ
 �ណែនិោណែដំល្អិនិិ�យភា�ណែខុមរភាគឺប៉េប្រច�និ�ំដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់។ ទំាងកុុង 

ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ និិងប្រ�ប៉េទសក�ុុជា �ិនិ�និនូិវកីួនិណែ�នំាំស�រ�យណែដំល្អិងាយស្រាសួល្អិប៉េប្រ�� ប៉េដំ��ីីជួយដំល់្អិអុក�ំដុំ�កុុងការ
 កំ��់អ�តសញ្ញាា �ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រងសំខាន់ិៗ សប្រ�ូវ��មជា�ិរ�ស់ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រងទំាងប៉េនិ� (សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ) ជំងឺប៉េល្អិ� 

ដំំណំាំ ឬជំងឺកងវ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�។

កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�នឹិងជួយដំល់្អិកសិករ ទីប្រ�ឹកា កសិករ និិង�ន្ត្រីនិតី�សព័វ�ាយកុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំ

ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់ តា�រយៈការ�ា ល់្អិឱ្យយ�និចាស់អំពី័�ូល្អិប៉េហឹ�ុង្រៃនិការ�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំ។ ជំហ្គានិ 
សំខាន់ិៗកុុងប្រ�ព័័និធង្រៃនិវធិានិការចប្រ�ះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ង្រៃប្រង គឺឺប្រ�ូវដឹំងថាសររី៉ាងាង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រងអវីខុោ� ណែដំល្អិ�និ 
កុុងដំំណំាំ និិងប្រ�ូវយល់្អិអំពី័ជីវ�ស្រ្តាសតជា�ូល្អិ�ឋ និង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រងទំាងប៉េនាំ� ប៉េ��វា�យភាយ�េ ងដូំចប៉េ�តច ប៉េហឹ�យប៉េ�� 
កតាត អវីខុោ�ណែដំល្អិអាចកប្រ�ិ� ឬប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រងទំាងប៉េនាំ��និ។ កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ� �តល់្អិនូិវព័័�៌�និអំពី័ស�សភាព័ 
ចង្រៃប្រង និិងជំងឺសំខាន់ិៗណែដំល្អិអាចជួ�ប្រ�ទ�ប៉េ�កុុងប្រ�ប៉េទសក�ុុជា និិងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ ប្រព័�ទំាងព័័�៌�និ�ូល្អិ�ឋ និអំពី័ការ

 
កា�់�និថយការរកុរ៉ានិរ�ស់ស�សភាព័ចង្រៃប្រង និិងការ�ំផ្ទាោ ញ។

 

បណិ្ឌិ� ត  Nick Austin
ប្រ�ធានិនាំយកប្រ��ិ��តិ �ជឈ��ឌ ល្អិអូស្រា�ត លី្អិសប្រ��់ការស្រា�វប្រជាវកសិក�មអនិតរជា�ិ (ACIAR)
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6 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ   
និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី

ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ ............................................................................................... ៣១

Mites - Order Acari (ង្រៃចង្រៃ�េ —លំ្អិ��់អាការ)ី ........................................................................................៣២
Family Eriophyidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េអរយីេូហឹវីអី�ប៉េអ)

Aculops lycopersici (ង្រៃចង្រៃ�េ អាគូឺ�ូ� លី្អិកូណែព័រសីុសីុ ឬ ង្រៃចង្រៃ�េព័�៌ទង់ណែដំងប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �)
Family Tetranychidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េ�ប្រតានីិជី�ប៉េអ)

Tetranychus ludeni (ង្រៃចង្រៃ�េ ប៉េ�ប្រតានីិគុឺស លូ្អិប៉េដំនីិ ឬ ង្រៃចង្រៃ�េរ៉ាងពី័ងពាងប៉េល្អិ�សណែ�ត ក)
Tetranychus urticae (ង្រៃចង្រៃ�េរ៉ាងពី័ងពាង�និ�ុ�អុចពី័រ)

Family Tarsonemidae (ប្រគឺួ�រ តារសូប៉េ��ី�ប៉េអ)
Polyphagotarsonemus latus (ង្រៃចង្រៃ�េ �េូលី្អិហ្គាវ ហឹាូតារសូប៉េ�ប៉េ��ស ឬ ង្រៃចង្រៃ�េ�ំ ឬកំប៉េ�េ ង)

Thrips Thysanoptera (ប្រទី�—លំ្អិ��់ទី��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ..........................................................................៣៤
Family Thripidae (ប្រគឺួ�រ ប្រទីពី័�ប៉េអ)

Frankliniella occidentalis (ប្រទី� ណែន្ត្រីហឹវងលី្អិនីិប៉េញេឡា អុកសីុដំង់តាលី្អិស ឬ ប្រទី�ប៉េល្អិ�ផ្ទាើ ប្រ�ប៉េទស
ប៉េលាកខាងលិ្អិច)

Frankliniella schultzei (ប្រទី� ណែន្ត្រីហឹវងលី្អិនីិប៉េញេឡា សាុល្អិប៉េហឹស ឬ ប្រទី�ប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �)
Scirtothrips dorsalis (ប្រទី� ប៉េសៀ�ូប្រទី� ឌ័្ឍរ�លី្អិស ឬ ប្រទី�ប៉េល្អិ�ប៉េ�េស)
Thrips imaginis (ប្រទី� អីុ�េ ជីនីិស ឬ ប្រទី�ចង្រៃប្រង)
Thrips palmi  (ប្រទី� ផ្ទា�ី ឬ ប្រទី�ប៉េល្អិ�ប្រ�សក់ណែ�ិ�)
Thrips tabaci (ប្រទី� តា�សីុ ឬ ប្រទី�ប៉េល្អិ�ខុេឹ��រ៉ាងំ)

Bugs—Order Hemiptera (ស្រាសឹង -  លំ្អិ��់ ប៉េហឹ�ី�ប៉េ�រ៉ាេ )
Family Aphididae (ប្រគឺួ�រ អាហឹវីឌី្ឍ�  ប៉េអ)  .................................................................................៣៦

Aphis gossypii (ង្រៃច អាហឹវីស ប៉េហ្គាា សីុពី័ ឬ ង្រៃចក�ាស)
Aulacorthum solani (ង្រៃច អូឡាគ័ឺរទុ� សូឡានីិ ឬ ង្រៃចប៉េល្អិ�ផ្ទាើ ក�តឹ ង)
Macrosiphum euphorbiae (ង្រៃច �េ ប្រកូសីុ�ូ� អឺហឹវ័រ�េី�ប៉េអ ឬ ង្រៃចប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �/ដំំ�ូង�រ៉ាងំ)
Myzus persicae (ង្រៃច �ីហឹសូស ណែព័រសីុកាប៉េអ ឬ ង្រៃចង្រៃ��ងប៉េល្អិ�ណែ�ោណែ�េស)

Family Cicadellidae (ប្រគឺួ�រ សីុកាប៉េដំលី្អិ�ប៉េអ) ...........................................................................៣៨
Amrasca devastans (��ច អំរ៉ាេ�ើ  ប៉េដំវាេ�ត និស៍ ឬ ��ចសោឹកប៉េល្អិ�ក�ាស)
Austroasca viridigrisea (��ច អូស្រ្តាសត�អា�ើ  វរីឌីី្ឍន្ត្រីហឹាីប៉េសអា ឬ ��ចសោឹកប៉េល្អិ��ណែនិោ)
Orosius orientalis (��ច អូរ េបូ៉េសុ�ស អូប៉េរៀនិតាលី្អិស ឬ ��ចសោឹកព័�៌ប៉េតុា���មតា)

Family Aleyrodidae (ប្រគឺួ�រ អាង្រៃល្អិរ េឌីូ្ឍ�ប៉េអ) ...............................................................................៤០
Aleurodicus dispersus (រយុស អា�ឺរ េឌីូ្ឍប៉េក�ស ឌី្ឍណែសសុេុស ឬ រយុសដូំចរស័ឺរ)
Bemisia tabaci (រយុស ប៉េ��ីសា តា�សីុ ឬ រយុសដូំចសោឹកព័�៌ប្រ�ក់)
Trialeurodes vaporariorum (រយុស ប្រទីអា�ឺរបូ៉េដំស វាេ�េូរ៉ាេ រយីេូរ�ុ ឬ រយុសកុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់)

Family Pseudococcidae (ប្រគឺួ�រ �សឺដូំកុកសីុ�ប៉េអ) .................................................................... ៤២
Paracoccus marginatus (ង្រៃចប៉េ�ៅ �េ រ៉ាេ កុកគុឺស �េ ជីណាំទុស ឬ ង្រៃចប៉េ�ៅប៉េល្អិ�ល្អិុុង)
Phenacoccus solenopsis (ង្រៃចប៉េ�ៅ ប៉េហឹវណាំកុកគុឺស សូប៉េល្អិ�ុ�សីុស ឬ ង្រៃចប៉េ�ៅប៉េល្អិ�ក�ាស)

Family Pentatomidae (ប្រគឺួ�រ �េង់តា�ូ�ី�ប៉េអ) ..........................................................................៤៤
Nezara viridula (ស្រាសឹង ប៉េ�ហឹារ៉ាេ  វរីឌុី្ឍលាោ  ឬ ស្រាសឹងង្រៃ��ង)

Family Lygaeidae (ប្រគឺួ�រ លី្អិហ្គាា អី�ប៉េអ) ...................................................................................៤៦
Nysius vinitor (ស្រាសឹង នីិប៉េសយ�ស វនីីិទ័រ ឬ ស្រាសឹង រណូែឌ្ឍរណែគឺោនិ)

Caterpillars—Order Lepidoptera (ដំងើូវ—លំ្អិ��់ប៉េ�ពី័ដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ )
Family Gelechiidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េហឹាប៉េល្អិជីអីុ�ប៉េអ) ............................................................................៤៨

Phthorimaea operculella (ដំងើូវ �តូរ�ីេ ប៉េអអា អូណែព័គុឺប៉េល្អិឡា ឬ ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�ដំំ�ូង�រ៉ាងំ)
Family Noctuidae (ប្រគឺួ�រ �ុកទូអីុ�ប៉េអ)

Spodoptera exigua (ដំងើូវ សីេូដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ  ប៉េអហឹសុីហឹាូអា ឬ ដំងើូវរយ ខុេឹ��រ៉ាងំ) .............................៥០
Spodoptera litura (ដំងើូវ សីេូដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ  លី្អិទុយរ៉ាេ  ឬ ដំងើូវរយ ឬសំ�ុក)



7តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

Anomis flava (ដំងើូវ អា�ូ�ីស ហ្គាវោ វាេ ឬ ដំងើូវ�ក់ខុុងប៉េល្អិ�ក�ាស) ........................................ ៥២

 Agrotis infusa (ដំងើូវ អាន្ត្រីហឹា�ទីស អីុនិហឹវូហឹា ឬ ដំងើូវកា�់ប៉េដំ����មតា)  .....................................................៥៤
Agrotis ipsilon (ដំងើូវ អាន្ត្រីហឹា�ទីស អីុ�សីុ�ុនិ ឬ ដំងើូវកា�់ប៉េដំ��ព័�៌ប៉េ�ម )
Agrotis porphyricollis (ដំងើូវ អាន្ត្រីហឹា�ទីស ព័័រហឹវីរកូីលី្អិស ឬ ដំងើូវកា�់ប៉េដំ��)
Helicoverpa armigera (ដំងើូវ ប៉េអលី្អិកូណែវរ�េ  អា�ីប៉េជរ៉ាេ  ឬ ដំងើូវសីុប៉េស�ុ�ប៉េពា� ឬ 

 
ដំងើូវសីុប្រ�ួយប៉េ�េងប៉េ�េ �  .............................................................................................៥៦

Helicoverpa punctigera (ដំងើូវ ប៉េអលី្អិកូណែវរ�េ  ពុ័ងទីប៉េជរ៉ាេ  ឬ ដំងើូវកា�់ប្រ�ួយ )
Chrysodeixis acuta (ដំងើូវ ប្រគីឺហឹសូប៉េដំអីុសីុស អាគូឺតា ឬ ដំងើូវ�ក់ខុុង) ......................................៥៨
Chrysodeixis chalcites (ដំងើូវ ប្រគីឺហឹសូប៉េដំអីុសីុស ឆ្នាំល់្អិសីុប៉េ�ស ឬ ដំងើូវ�ក់ខុុង)
Chrysodeixis eriosoma (ដំងើូវ ប្រគីឺហឹសូប៉េដំអីុសីុស ប៉េអរយីេូហឹសូ�េ  ឬ ដំងើូវ�ក់ខុុង)

Family Pyralidae (ប្រគឺួ�រ ពី័រ៉ាេលី្អិ�ប៉េអ)
Ostrinia furnacalis (ដំងើូវ អូស្រ្តាសេីនីិញ៉ាេ  ប៉េហឹវ�ណាំកាលី្អិស ឬ ដំងើូវប៉េចា�ណែ�ោប៉េពា�អាសីុ) ...................៦០
Spoladea recurvalis (ដំងើូវ សីេូឡា�ប៉េអ រគួីឺវាេលី្អិស ឬ ដំងើូវរុសំោឹក) ......................................... ៦២
Sceliodes cordalis (ដំងើូវ ប៉េសលី្អិយេូប៉េដំស គ័ឺរ�លី្អិស ឬ ដំងើូវប៉េចា�ណែ�ោប្រ��់) ...............................៦៤
Leucinodes orbonalis (ដំងើូវ �ឺសីុ�ូណែដំស អ័រ�ូណាំលី្អិស ឬ ដំងើូវប៉េចា�ណែ�ោ និិងប្រ�ួយប្រ��់) ......៦៦

Family Sphingidae (ប្រគឺួ�រ សវីងជី�ប៉េអ)
Acherontia styx (ដំងើូវ អាប៉េ�រ េនុិទីអា សេីកស៍ ឬ ដំងើូវខុាយ) ........................................................៦៨

Flies—Order Diptera (រយុ—លំ្អិ��់ ឌី្ឍ�ប៉េ�រ៉ាេ )
Family Tephritidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េ�ន្ត្រីហឹវីទី�ប៉េអ) ................................................................................៧០

Bactrocera cucurbitae (រយុ �ក់ប្រ�ូប៉េសរ៉ាេ  គូឺគូឺ�េីតាប៉េអ ឬ រយុទិចណែ�ោប្រ�សក់ណែ�ិ�)
Bactrocera dorsalis (រយុ �ក់ប្រ�ូប៉េសរ៉ាេ  ឌ័្ឍរ�លី្អិស ឬ រយុ ប៉េចា�ណែ�ោ)
Bactrocera latifrons (រយុ �ក់ប្រ�ូប៉េសរ៉ាេ  ឡាទីន្ត្រីហឹវ�និស៍ ឬ រយុទិចណែ�ោ សូឡាណាំប៉េស)
Bactrocera tryoni (រយុ �ក់ប្រ�ូប៉េសរ៉ាេ  ប្រទីយេូនីិ ឬ រយុទិចណែ�ោពី័ឃ្វីវីនិណែ�និស៍)

Family Sciaridae (ប្រគឺួ�រ សសុី�េ រ�ីប៉េអ) ...................................................................................៧២
Bradysia spp. (សុច ប្រ�ឌី្ឍសា ប៉េអស�ី�ី ឬ សុច�សិ�)

Family Cecidomyiidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសសីុដូំ�ីអីុ�ប៉េអ) .....................................................................៧៤
Asphondylia capsici (រយុ អាសវុនិឌី្ឍលី្អិ�េ  កា�សីុសីុ ឬ រយុប៉េ�េស)

Family Agromyzidae (ប្រគឺួ�រ អាន្ត្រីហឹា��ីហឹសី�ប៉េអ) ........................................................................៧៦
Liriomyza huidobrensis (ដំងើូវ លី្អិរយីេូ�ីហឹា ហឹេូអីុដូំប៉េប្រ�និសីុស ឬ ដំងើូវសីុប៉េញេចល្អិនាំដូំចព័ស់)
Liriomyza sativae (ដំងើូវ លី្អិរយីេូ�ីហឹា �ទីវាប៉េអ ឬ ដំងើូវសីុប៉េញេសោឹកប៉េល្អិ��ណែនិោ)

Beetles—Order Coleoptera (ព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ—លំ្អិ��់ កូប៉េ�អុ�ប៉េ�រ៉ាេ )
Family Scarabidae (ប្រគឺួ�រ �ើ រ៉ាេ�េី�ប៉េអ) .................................................................................៧៨

Heteronychus arator (ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ ប៉េអប៉េ�រ េនីូិគុឺស អារ៉ាេ ទ័រ ឬ ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹព័�៌ប៉េ�ម  
�កពី័អាន្ត្រីហឹវិក)

Family Elateridae (ប្រគឺួ�រ ប៉េអឡាប៉េ�រ�ីប៉េអ ឬ ដំងើូវណែខុស) ...............................................................៨០
Family Tenebrionidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិ�ប៉េអ ឬ ដំងើូវណែខុស�ិនិពិ័�)
Family Curculionidae (ប្រគឺួ�រ គូឺគូឺលី្អិយេូនីិ�ប៉េអ) ........................................................................ ៨២

Graphognathus leucoloma (ខុមូ� ន្ត្រីហ្គាា ហឹវក់ណាំទុស �ឺកូ�ូ�េ  ឬ ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវង�ុូ�ចំប៉េហឹៀងព័�៌ស)
Hypomeces squamosus (ខុមូ�ហីុឹ�េូប៉េ�ប៉េសស  �ើវ �េូសេុស ឬ ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវងព័�៌�ស)
Listroderes difficilis (ខុមូ� លី្អិស្រ្តាសត�ប៉េដំប៉េរស ឌី្ឍហឹវីសីុលី្អិស ឬ ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវងប៉េល្អិ��ណែនិោ)

Family Chrysomelidae (ប្រគឺួ�រ ប្រគីឺសូប៉េ�លី្អិ�ប៉េអ) .......................................................................៨៤
Monolepta signata (ស�វល្អិិិ� �េូ�ូ�ិ�តា សីុកណាំតា ឬ �េូ�ូប៉េ��តា)

Grasshoppers, crickets and locusts—Order Orthoptera (ក�តូ � ចប្រងិ� និិងក�តូ �យកស—លំ្អិ��់អ័រ�ុ�ប៉េ�រ៉ាេ )  ....៨៦
Family Acrididae (ប្រគឺួ�រ អាប្រគីឺឌី្ឍ�ប៉េអ)

Chortoicetes terminifera (ក�តូ �យកស �័រ�ូអីុប៉េសប៉េ�ស ណែទ�ីនីិប៉េហឹវរ៉ាេ  ឬ ក�តូ �យកសចង្រៃប្រងអូស្រ្តា�ត លី្អិ)
Locusta migratoria (ក�តូ �យកស �ូគុឺ�ត  �ីន្ត្រីហ្គាា �ូរ�ិេ  ឬ ក�តូ �យកសអនិតប្រ�ប៉េវសតន៍ិ)

Family Gryllidae (ប្រគឺួ�រ ន្ត្រីហឹាីលី្អិ�ប៉េអ)
Teleogryllus commodus (ចប្រងិ� ប៉េ�ប៉េ�អូហឹារ�ឺីស កុ�េូឌឺ្ឍស ឬ ចប្រងិ�វាល្អិព័�៌ប៉េ�ម )

Family Gryllotalpidae (ប្រគឺួ�រ ន្ត្រីហឹាី�ូតាល់្អិពី័�ប៉េអ)
Gryllotalpa spp. (ខុមុល្អិ ប្រគីឺ�ូតាល់្អិ�េ  ប៉េអស�ី�ី ឬ ខុមុល្អិ)
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សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ...................................................................................................៨៩

Beetles—Order Coleoptera (ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ—លំ្អិ��់ កូប៉េ�អុ�ប៉េ�រ៉ាេ )

 Family Coccinellidae (ប្រគឺួ�រ កុកសីុប៉េ�លី្អិ�ប៉េអ) ......................................................................៩០
Cheilomenes sexmaculata (អប៉េ�ត� ក�ស ប៉េ�អីុ�ូប៉េ�ប៉េ�ស សិច�េ គុឺល្អិឡាតា ឬ  

អប៉េ�ត� ក�សប្រ�ំ�ួយចំ�ុច)
Coccinella transversalis (អ�តី ក �ស កុកសីុប៉េ�ឡា ប្រតាន់ិប៉េសវ��លី្អិស ឬ អប៉េ�ត� ក�ស

�នាំេ �់កា�់ទទឹង)
Diomus notescens (អប៉េ�ត� ក�ស ឌី្ឍយេូ�ុស �ូប៉េ�សិនិ ឬ អប៉េ�ត� ក�សពី័រច�ុច�ូចៗ)
Harmonia conformis (អប៉េ�ត� ក�ស ហ្គា�េូនីិញ៉ាេ  កុនិហឹវ័�ីស ឬ អប៉េ�ត� ក�សចំ�ុចអុច��មតា)
Hippodamia variegate (អប៉េ�ត� ក�ស ហីុឹ��េូ��ីញ៉ាេ  វាេរបី៉េអប៉េហឹា� ឬ អប៉េ�ត� ក�ស�ុ�អុចជ័រប៉េ��)
Micraspis frenata (អប៉េ�ត� ក�ស �ីប្រកាសុីស  ប៉េប្រហឹណាំតា ឬ អប៉េ�ត� ក�ស�ុូ�)
Stethorus spp. (អប៉េ�ត� ក�ស ប៉េសត�ូប៉េរ �ស ប៉េអស�ី�ី ឬ អប៉េ�ត� ក�សសីុង្រៃចង្រៃ�េ)

 Family Carabidae (ប្រគឺួ�រ ការ៉ាេ�េី�ប៉េអ ឬ ខុមូ�ដីំ) ....................................................................... ៩២
Family Cantharidae (ប្រគឺួ�រ កង់តារ�ីប៉េអ)

Chauliognathus lugubris (ស�វល្អិិិ� �ូលី្អិយេក់ណាំទុស លូ្អិហឹាូប្រ�េីស ឬ ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹទាហ្គានិ)
Family Melyridae (ប្រគឺួ�រ ប៉េ�លី្អិរ�ីប៉េអ)

Dicranolaius bellulus (ស�វល្អិិិ� ឌី្ឍប្រកា�ូឡាអីុស ណែ�េលូ្អិលុ្អិស ឬ  
ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹព័�៌ប្រកហឹ� និិងព័�៌ប៉េខុៀវ ឬ ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ សីុលំ្អិអងផ្ទាើ )

Family Staphylinidae (ប្រគឺួ�រ �ត ហឹវីលី្អិនីិ�ប៉េអ ឬ ខុមូ�គូឺថុស្រាសួច)

Predatory bugs—Order Hemiptera (ព័ពួ័ក ស្រាសឹងប៉េប្រ��ទ័រ—លំ្អិ��់ប៉េហឹ�ី�ប៉េ�រ៉ាេ ) ..................................៩៤

Family Anthocoridae  (ប្រគឺួ�រ អាន់ិ�ូកូរ�ីប៉េអ)
Orius spp. (ស្រាសឹង អូរអីេុស ប៉េអស�ី�ី ឬ ស្រាសឹងវាយប្រ�ហ្គារខុោួនិ�ូច)

Family Lygaeidae (ប្រគឺួ�រ លី្អិហ្គាា ប៉េអអីុ�ប៉េអ)
Geocoris lubra (ស្រាសឹង ប៉េជអូកូរសី លូ្អិប្រ� ឬ ស្រាសឹងណែ�ុក�ំ)

Family Nabidae (ប្រគឺួ�រ ណាំ�េី�ប៉េអ)
Nabis kingbergii (ស្រាសឹង ណាំ�េីស ឃី្វីង�័រជីអីុ ឬ ស្រាសឹងខុោួនិស្រាស�ូនិ)

Family Pentatomidae (ប្រគឺួ�រ �េង់តា�ូ�ី�ប៉េអ)
Oechalia schellenbergii (ស្រាសឹង អូប៉េអឆ្នាំលី្អិ�េ  ប៉េសើណែ�និប៉េ�េ�ជីអីុ ឬ ស្រាសឹងណែខុល្អិប៉េប្រ��ទ័រ)

Family Reduviidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េរ េឌូ្ឍវអីុី�ប៉េអ)
Pristhesancus spp. (ស្រាសឹង ប្រពី័ប៉េសត�ន់ិគុឺស ប៉េអស�ី�ី ឬ ស្រាសឹងប៉េព័ជឈឃា�)

Lacewings—Order Neuroptera (ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់—លំ្អិ��់ �ឺរ េ�ុប៉េ�រ៉ាេ ) ...................................៩៦
Family Chrysopidae (ប្រគឺួ�រ ប្រគីឺសូ�ី�ប៉េអ)

Mallada signatus (ស�វល្អិិិ� �េ ឡា� សីុកណាំទុស ឬ ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ព័�៌ង្រៃ��ង)
Family Hemerobiidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េហឹប៉េ�រ េ�ូេីអីុ�ប៉េអ)

Micromus tasmaniae (ស�វល្អិិិ� �ីប្រកូ�ុស តា�ម នីិញ៉ាេ ប៉េអ ឬ ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ព័�៌ប៉េតុា�)

Predatory flies—Order Diptera (ព័ពួ័ករយុប៉េប្រ��ទ័រ—លំ្អិ��់ ឌី្ឍ�ប៉េ�រ៉ាេ ) .................................................៩៨
Family Syrphidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសៀហឹវី�ប៉េអ ឬ រយុសំកំាង)

Predatory thrips—Order Thysanoptera (ព័ពួ័កប្រទី�ប៉េប្រ��ទ័រ—លំ្អិ��់ ទី��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ )  ....................១០០
Family Phlaeothripidae (ប្រគឺួ�រ ហ្គាវោ ប៉េអអូប្រទីពី័�ប៉េអ)

Haplothrips spp. (ប្រទី� ហ្គា�់�ូប្រទី� ប៉េអស�ី�ី ឬ ប្រទី��ំព័ង់)
Family Thripidae (ប្រគឺួ�រ ប្រទីពី័�ប៉េអ)

Scolothrips spp. (ប្រទី� សើូ�ូប្រទី� ប៉េអស�ី�ី)
Family Aeolothripidae (ប្រគឺួ�រ អាប៉េអអូ�ូប្រទីពី័�ប៉េអ ឬ ប្រទី�ណែខុសអងើ�់)

Predatory wasps—Order Hymenoptera (ព័ពួ័កឪ�េ ល់្អិប៉េប្រ��ទ័រ—លំ្អិ��់ ហីឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ................១០២
Family Vespidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េវសុី�ប៉េអ ឬ ឪ�េ ល់្អិសំ�ុកឆំុ្នាំងដីំ  និិង ឪ�េ ល់្អិសំ�ុកប្រក�ស)
Family Sphecidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសវសីុ�ប៉េអ)

ឪ�េ ល់្អិ Sceliphron spp. (ឪ�េ ល់្អិរ៉ាងប៉េរៀវប៉េ�វ�សំ�ុកប៉េ�យដីំ�ក់)

Ants—Order Hymenoptera (ស្រាសប៉េ�ច—លំ្អិ��់ ហីឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) .......................................................១០៤
Family Formicidae (ប្រគឺួ�រ ហឹវ័រ�ីសីុ�ប៉េអ ឬ ស្រាសប៉េ�ច)

Earwigs—Order Dermaptera (ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ—លំ្អិ��់ ណែឌ្ឍរ�េ �់ប៉េ�រ៉ាេ ) .........................................១០៦
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Family Forficulidae (ប្រគឺួ�រ ហឹវ័រទីគុឺល្អិលី្អិ�ប៉េអ)
Forficula auricularia (ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ ហឹវ័រទីគុឺលា អូរគុីឺលារ�ីេ  ឬ ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រអឺរ េ�ុ)

Family Labiduridae (ប្រគឺួ�រ ឡា�េីឌុ្ឍយរ�ីប៉េអ)
Labidura truncate (ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ ឡា�េីឌុ្ឍយរ៉ាេ  ប្រទះនិកា� ឬ ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រព័�៌ប៉េតុា���មតា)
Nala lividipes (ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ ណាំឡា លី្អិវឌីី្ឍណែព័ស័ ឬ ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រតា�វាល្អិព័�៌ប៉េ�ម )

Mantids—Order Mantodea (ក�តូ ��ុកស្រាសូវ—លំ្អិ��់�េ និ�ូ�ប៉េអ) ...................................................១០៨
Family Mantidae (ប្រគឺួ�រ �េ និទី�ប៉េអ ឬ ក�តូ ��ុកស្រាសូវ)

Predatory mites—Order Acari (ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ—លំ្អិ��់អាការ)ី .......................................................១១០
Family Laelapidae (ប្រគឺួ�រ ឡាប៉េអឡាពី័�ប៉េអ)

Hypoaspis spp.(ង្រៃចង្រៃ�េ ហីុឹ�េូអាសុីស ប៉េអស�ី�ី)
Family Parasitidae (ប្រគឺួ�រ �េ រ៉ាេ សីុទី�ប៉េអ)

Pergamasus spp. (ង្រៃចង្រៃ�េ ណែព័រហ្គាា �េ សេុស ប៉េអស�ី�ី)
Family Phytoseiidae (ប្រគឺួ�រ ហឹវី�ូប៉េសអីុ�ប៉េអ)

Galendromus occidentalis (ង្រៃចង្រៃ�េ ហ្គាា ប៉េ�និប្រដំូ�ុស អុកសីុដំង់តាលី្អិស ឬ  
ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រប្រ�ប៉េទសប៉េលាកខាងលិ្អិច)

Neoseiulus cucumeris (ង្រៃចង្រៃ�េ ប៉េ�អូសីអេូលុ្អិស គូឺគូឺប៉េ�រសី ឬ ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រគូឺគូឺណែ�រសី)
Phytoseiulus persimilis (ង្រៃចង្រៃ�េ ហឹវី�ូសីអេូលុ្អិស ណែព័រសីុ�ីលី្អិស ឬ ប៉េប្រ��ទ័រង្រៃចង្រៃ�េពី័ងពាង 

ណែព័រសីុ�ីលី្អិសសីុក)
Typhlodromips montdorensis (ង្រៃចង្រៃ�េ ទីហឹវោូ

ប្រដំូ�ី�ស័ �េុងដូំរ េង់សីុស ឬ ប្រ��ទ័រ�េុងដូំប៉េរ េនិសីុសសីុប្រទី�)

Spiders—Order Araneae (ពី័ងពាង—លំ្អិ��់អារ៉ាប៉េ�អាអីុ) ..............................................................១១២
Family Araneidae (ប្រគឺួ�រ អារ៉ាេ ប៉េ�អីុ�ប៉េអ ឬ ពី័ងពាងព័័ទធសំ�ុក)
Family Lycosidae (ប្រគឺួ�រ លី្អិកូសីុ�ប៉េស ឬ ពី័ងពាងចចក)
Family Oxyopidae (ប្រគឺួ�រ អុកសីុអូពី័�ប៉េអ ឬ ពី័ងពាងឆ្នាំម ង្រៃប្រព័)
Family Salticidae (ប្រគឺួ�រ �ល់្អិទី��ប៉េអ ឬ ពី័ងពាងប៉េលា�)
Family Thomisidae (ប្រគឺួ�រ ថូុ�ីសីុ�ប៉េអ ឬ ពី័ងពាងកាត �)

Moth egg parasitoids—Order Hymenoptera (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ងប៉េ�អំប៉េ�—លំ្អិ��់ហីុឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ...១១៤
Family Trichogrammatidae (ប្រគឺួ�រ ប្រទីកូប្រកា�េ ទី�ប៉េអ)

Trichogramma spp. (ឪ�េ ល់្អិ�ូច)
Family Scelionidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសសលី្អិយេូនីិ�ប៉េអ)

Telenomus spp. (ឪ�េ ល់្អិ�ូច ប៉េ�ប៉េល្អិ�ូ�ុស ប៉េអស�ី�ី)

Caterpillar parasitoids—Order Hymenoptera (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ—លំ្អិ��់ហីុឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ....១១៦
Family Braconidae (ប្រគឺួ�រ ប្រ�កូនីិ�ប៉េអ)

Microplitis demolitor  (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� �ីប្រកះ�លី្អិទីស ប៉េដំ�េូលី្អិទ័រ)
Cotesia spp.  (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� កូប៉េ�សា ប៉េអស�ី�ី)

Family Ichneumonidae (ប្រគឺួ�រ អីុ�ុឺ�េូនីិ�ប៉េអ)
Netelia spp. (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� ប៉េ�តាលី្អិ�េ  ប៉េអស�ី�ី)

Caterpillar parasitoids—Order Diptera (រយុ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ—លំ្អិ��់ឌី្ឍ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ..............................១១៦
Family Tachinidae (ប្រគឺួ�រ តាជីនីិ�ប៉េអ)

Aphid parasitoids—Order Hymenoptera (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ង្រៃច—លំ្អិ��់ហីុឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ..............១១៨
Family Aphelinidae (ប្រគឺួ�រ អាប៉េហឹវលី្អិនីិ�ប៉េអ)

Aphelinus spp. (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� អាប៉េហឹវលី្អិនុិស ប៉េអស�ី�ី)
Family Braconidae (ប្រគឺួ�រ ប្រ�កូនីិ�ប៉េអ)

Aphidius colemani (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� អាហឹវីឌី្ឍអេុស  កូប៉េល្អិ�េ នីិ)

Whitefly parasitoids—Order Hymenoptera (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�រយុស—លំ្អិ��់ ហីុឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ....១២០
Family Aphelinidae (ប្រគឺួ�រ អាប៉េហឹវលី្អិនីិ�ប៉េអ)

Encarsia Formosa (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� អង់ការសា ហឹវ័រ�េូហឹា)
Eretmocerus hayati (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� ប៉េអប៉េរ េ��េូប៉េសរសុ ហ្គា�េទី)

Nezara parasitoids—Order Hymenoptera (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ងស្រាសឹងង្រៃ��ង  —លំ្អិ��់ហីុឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ... ១២២
Family Scelionidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសសលី្អិយេូនីិ�ប៉េអ)

Trissolcus basalis (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� ប្រទីសសូល្អិគុឺស �ហឹាលី្អិស)
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Nezara parasitoids—Order Diptera (រយុ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ស្រាសឹងង្រៃ��ង—លំ្អិ��់ឌី្ឍ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ........................១២២
Family Tachinidae (ប្រគឺួ�រ តាជីនីិ�ប៉េអ)

Trichopoda giacomellii (រយុ�េ រ៉ាេ សីុ� ប្រទីកូ�េូ� ជី�េ កូណែ�ល្អិលិ្អិអី)

Phthorimaea parasitoids—Order Hymenoptera (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវហឹវតូ
រ�ីេ អីុអា —លំ្អិ��់ហីុឹប៉េ��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ ) ...១២៤

Orgilus Lepidus (ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� អ័រជីលុ្អិស ប៉េ�ពី័ឌុ្ឍស)

Insect-feeding nematodes—Rhabditida (ប៉េ��េ �ូ�សីុស�វល្អិិិ�—លំ្អិ��់ រ៉ាេ�ឌី្ឍទី�) ......................១២៥
Family Steinernematidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសត�័រប៉េ��េ ទី�ប៉េអ)

Steinernema feltiae (ប៉េ��េ �ូ� ប៉េសត�័រប៉េ��េ  ប៉េហឹវល្អិទីអាប៉េអ)
Family Heterorhabditidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េហឹប៉េ�រ េរូ៉ាេ�ឌី្ឍ�ី�ប៉េអ)

Heterorhabditis spp. (ប៉េ��េ �ូ�ប៉េហឹប៉េ�រ េរូ៉ាេ�ឌី្ឍទីស ប៉េអស�ី�ី)

Insect viral diseases—Group 1 dsDNA (ជំងឺវរីសុ�ងើប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�—ប្រកះ�ទី១៖ វរីសុ ឌី្ឍប៉េអសឌី្ឍអិនិប៉េអ) .....១២៦
Family Baculoviridae (ប្រគឺួ�រ �គុឺ�ូវរី�ីប៉េអ)

Nuclear polyhedrosis (វរីសុ នុិយប៉េកោណែអេរ �េូលី្អិប៉េហឹប្រដំូហឹសុីស)

Insect bacterial diseases—Bacillales (ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ�ីងើប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�—�សីុឡាប៉េ�ស) ..................... ១២៧
Family Bacillaceae (ប្រគឺួ�រ �សីុឡាប៉េសអាអីុ)

Bacillus thuringiensis (�ក់ប៉េ�រ ី�សីុលុ្អិស �ូរងីប៉េចៀនិសសុីស)

Insect fungal diseases—Hypocreales (ជំងឺ�សិ�ប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�—ហីុឹ�េូប្រគីឺប៉េល្អិស) ..................................១២៨
Family Clavicipitaceae (ប្រគឺួ�រ កាោ វសីុីពី័តាប៉េសអាអីុ)

Metarhizium spp. (�សិ� ប៉េ�តារហីឹសូ� ប៉េអស�ី�ី ឬ ជំងឺ�េ �ើ ឌី្ឍនិព័�៌ង្រៃ��ង)
Nomuraea rileyi (�សិ� �ូ�ូរ៉ាេ ប៉េអអា ឬ ជំងឺ�េ �ើ ឌី្ឍនិព័�៌ង្រៃ��ង)

Family Cordycipitaceae (ប្រគឺួ�រ គ័ឺរឌី្ឍសីុពី័តាប៉េសអាអីុ)
Beauveria bassiana (�សិ� �ូប៉េវរ�ីេ  �សសុី�េណាំ ឬ ជំងឺ�េ �ើ ឌី្ឍនិព័�៌ស)

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី......................................................................................................១៣១

Order Actinomycetales (លំ្អិ��់ អាក់ទី�ូ�ីប៉េសតាប៉េល្អិស) ..............................................................១៣២
Family Microbacteriaceae (ប្រគឺួ�រ �ីប្រកូ�ក់ប៉េ�រ�ីេ ប៉េសអាប៉េអ)

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (�ក់ប៉េ�រ ីកាោ វ�ីក់ប៉េ� �ីជីហ្គាា �ិនិសីុស  
��់ប៉េអស�ី �ីជីហ្គាា �ិនិសីុស) 

(�ក់ប៉េ�រ ី�ីជីហ្គាា �ិនិសីុស ឬ ជំងឺដំំប៉េ�រលួ្អិយប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី

Order Enterobacteriales (លំ្អិ��់ អង់ប៉េ�រ េ�ូក់ប៉េ�ប៉េរៀប៉េល្អិស) ............................................................. ១៣៤
Family Enterobacteriaceae (ប្រគឺួ�រ  អង់ប៉េ�រ េ�ូក់ប៉េ�រ�ីេ ប៉េសអាប៉េអ)

Pectobacterium carotovorum subsp.  carotovorum (�ក់ប៉េ�រ ី�ិុច�ូ�ក់ប៉េ�រយីេូ� ការ េ�ូូវ េរូ េ�ូ  
��់ប៉េអស�ី ការ េ�ូូវ េរូ េ�ូ ឬ ជំងឺរលួ្អិយទន់ិប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី

Order Pseudomonadales (លំ្អិ��់ �សឺដូំ�េូណាំ�ប៉េល្អិស)
Family Pseudomonadaceae (ប្រគឺួ�រ �សឺដូំ�េូណាំ�ប៉េសអាអីុ)

Pseudomonas corrugate (�ក់ប៉េ�រ ី�សឺដូំ�េូណាំស គ័ឺររបូ៉េហឹា�)  
(ជំងឺងា�់ប៉េកាសិកាប៉េ�េងប៉េ�េ �) ................................................................................១៣៦

Pseudomonas syringae pv. Tomato (�ក់ប៉េ�រ ី�សឺដូំ�េូណាំស  
សីុរងីហ្គាា ប៉េអ �ីវ ីប៉េ�េងប៉េ�េ � ឬ ជំងឺរទុ�សោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី ......................................១៣៨

Order Burkholderiales(លំ្អិ��់ ប៉េ�េ�កហូឹដឺំរ�ីេ ប៉េល្អិស)  .......................................................................១៤០
Family Ralstoniaceae (ប្រគឺួ�រ រ៉ាេល់្អិសតូនីិញ៉ាេ ប៉េសអាប៉េអ)

Ralstonia solanacearum (�ក់ប៉េ�រ ីរ៉ាេល់្អិសតូនីិញ៉ាេ  សូឡាណាំប៉េសអារ�ុ ឬ ជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ ី)

Order Xanthomonadales(លំ្អិ��់ �ន់ិ�ូ�េូណាំ�ប៉េល្អិស) ................................................................១៤២
Family Xanthomonadaceae (ប្រគឺួ�រ �ន់ិ�ូ�េូណាំ�ប៉េសអាប៉េអ)

Xanthomonas euvesicatoria (�ក់ប៉េ�រ ី�ន់ិ�ូ�េូណាំស់ អឺប៉េវ េសីុកា�ូរ�ីេ  ឬ ជំងឺអុចសោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី
Xanthomonas vesicatoria (�ក់ប៉េ�រ ី�ន់ិ�ូ�េូណាំស់ ប៉េវ េសីុកា�ូរ�ីេ  ឬ ជំងឺអុចសោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី
Xanthomonas perforans (�ក់ប៉េ�រ ី�ន់ិ�ូ�េូណាំស់ ណែព័រហឹវូរ៉ាេ ន់ិស៍ ឬ ជំងឺអុចសោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី
Xanthomonas gardneri (�ក់ប៉េ�រ ី�ន់ិ�ូ�េូណាំស់ ហ្គាា ដំ�ឺរ)ី  

(ជំងឺអុចសោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ)ី
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ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�  ១៤៥

Order Pythiales (លំ្អិ��់ ពី័�ីអាប៉េល្អិស) .............................................................................................១៤៦
Family Pythiaceae (ប្រគឺួ�រ ពី័�ីអាប៉េសអាប៉េអ)

Phytophthora infestans (�សិ� ហឹវី�ុ��ូរ៉ាេ  អីុនិប៉េហឹវ�ត និស៍ ឬ ជំងឺប៉េប្រក��សោឹក)
Damping off—various species (ជំងឺរលាកគឺល់្អិ—ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�សងៗគុាំ) ..................................................១៤៨
Fruit rot—various species (ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោ—ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�សងៗគុាំ) ...........................................................១៥០
Order Capnodiales (លំ្អិ��់ កា��ូឌី្ឍ�េ ប៉េល្អិស)

Family Mycosphaerellaceae (ប្រគឺួ�រ �ីកូ�វ ប៉េអប៉េរ េឡាប៉េសអាប៉េអ)
Cercospora capsici (�សិ� ប៉េសកូសេីូរ៉ាេ  កា�សីុសីុ ឬ ជំងឺអុចសោឹក) ........................................១៥៤
Fulvia fulva (�សិ� ហឹវុល្អិវ�ីេ  ហឹវុល្អិវាេ ឬ ជំងឺដុំ��សិ�ប៉េល្អិ�សោឹក) ...............................................១៥៦
Septoria lycopersici (�សិ� សិ��ូរ�ីេ  លី្អិកូណែព័សីុសីុ) (ជំងឺអុចសោឹកប៉េ�យ�សិ� ប៉េស��ូរ�ីេ ) ..១៥៨

Order Diaporthales (លំ្អិ��់ ឌី្ឍ�េ ព័័រតាប៉េល្អិស)................................................................................១៦០
Family Diaporthaceae (ប្រគឺួ�រ ឌី្ឍ�េ ព័័រតាប៉េសអាប៉េអ)

Phomopsis vexans (�សិ� ហឹវូ�េុ�សីុស ប៉េវ�ន់ិស័ ឬ ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ� ហឹវូ�េុ�សីុស)
Order Erysiphales (លំ្អិ��់ ប៉េអរសីុីហ្គាវ ប៉េល្អិស) ..................................................................................១៦២

Family Erysiphaceae (ប្រគឺួ�រ ប៉េអរសីុីហ្គាវ ប៉េសអាប៉េអ ឬ ជំងឺប៉េ�ៅប៉េល្អិ�សោឹក)
Leveillula taurica (�សិ� ប៉េ�ប៉េវ េលុ្អិឡា �ូរកីា)
Oidium lycopersici (�សិ� អ័រឌី្ឍយេូ� លី្អិកូណែព័រសីុសីុ)
Oidium neolycopersici (�សិ� អ័រឌី្ឍយេូ� ប៉េ�អូលី្អិកូណែព័រសីុសីុ)

Order Helotiales (លំ្អិ��់ ប៉េហឹ�ូសាប៉េល្អិស)
Family Sclerotiniaceae (ប្រគឺួ�រ ប៉េសោរ េទីូនីិញ៉ាេ ប៉េសអាប៉េអ)

Botrytis cinerea (�សិ� �ូប្រទីទីស សីុប៉េ�ប៉េរ េអា ឬ ជំងឺរលួ្អិយប៉េ�យ�សិ��ូប្រទីទីស  
ជំងឺអុចប្រពាល្អិៗ ជំងឺ�សិ�ព័�៌ប្រ�ប៉េ��) ....................................................................១៦៤

Sclerotinia sclerotiorum (�សិ� ប៉េសោរ េទីូនីិញ៉ាេ  ប៉េសោរ េទីូយេូរ�ូ) (ជំងឺរលួ្អិយប៉េដំ��ប៉េ�យ�សិ� ប៉េកោរ េទីូនីិញ៉ាេ )  ១៦៦
Sclerotinia minor (�សិ� ប៉េសោរ េទីូនីិញ៉ាេ  �ីន័ិ ឬ ជំងឺរលួ្អិយគឺល់្អិប៉េ�យ�សិ�ប៉េកោរ េទីូនីិញ៉ាេ )
Sclerotium rolfsii (�សិ� ប៉េសោរ េទីូយេូ� រ េហូឹវសីុអីុ) (ជំងឺរលួ្អិយប៉េដំ��ប៉េ�យ�សិ�ប៉េកោរ េទីូអូ�) ...............១៦៨

Order Mucorales (លំ្អិ��់ �ូកូរ៉ាេ ប៉េល្អិស) .......................................................................................... ១៧០
Family Choanephoraceae (ប្រគឺួ�រ ចូអាប៉េ�ហឹវូរ៉ាេ ប៉េសអាប៉េអ)

Choanephora curcurbitarum (�សិ� ចូអាប៉េ�ហឹវូរ៉ាេ  គូឺគូឺ�េីតារ�ូ ឬ ជំងឺប៉េ��សោឹកប៉េ�យ�សិ�  
កូអាប៉េ�ហឹវូរ៉ាេ )

Order Pleosporales (លំ្អិ��់ ប៉េ�ោអូសីេូរ៉ាេ ប៉េល្អិស)
Family Pleosporaceae (ប្រគឺួ�រ ប៉េ�ោអូសីេូរ៉ាេ ប៉េសអាប៉េអ)

Alternaria solani (�សិ� អាល់្អិណែទរណាំរ�ីេ  សូឡានីិ ឬ ជំងឺអុចឫជំងឺប៉េប្រក��សោឹកដំំ�ូង) ..........១៧២
�ិនិ�និប្រគឺួ�រ

Phoma destructive (�សិ� ហឹវូ�េ  ប៉េដំស្រ្តា�ត ក់ទីវ ឬ ជំងឺរលួ្អិយគឺល់្អិប៉េ�យ�សិ�ហឹវូ�េ ) ................  ១៧៤
Stemphylium spp. (�សិ� ប៉េសត�ហឹវីលី្អិយេូ� ប៉េអស�ី�ី ឬ ជំងឺអុចសោឹកព័�៌ប្រ�ប៉េ��) .................. ១៧៦

Order Hypocreales (លំ្អិ��់ ហីុឹ�េូប៉េប្រកអាប៉េល្អិស)
Family Nectriaceae (ប្រគឺួ�រ �ិចប្រទី�េ ប៉េសអាប៉េអ)

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (�សិ� ហឹវូ�រយីេូ� អុកសីុសីេូរ េ�ូ ប៉េអហឹវ ប៉េអស�ី 
 

ឬ ជំងឺអុចសោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�យ�សិ� ហឹវូហឹា រយីេូ�) ............................................... ១៧៨
�ិនិ�និប្រគឺួ�រ

Verticillium dahlia (�សិ� ណែវរទីសីុលី្អិយេូ� �លី្អិ�េ ) 
(ជំងឺអុចសោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�យ�សិ� ប៉េវ �ទីសីុលី្អិយេូ�)  ................................................១៨០

ជំងឺវរីសុ ...........................................................................................................១៨៣

Group II: ssDNA viruses: unassigned order (ប្រកះ�ទី២៖ វរីសុ ប៉េអសប៉េអស ឌី្ឍអិនិប៉េអ៖ �ិនិ�និលំ្អិ��់) ១៨៤
Family Geminiviridae (ប្រគឺួ�រ ប៉េជ�ីនីិវរី�ីប៉េអ)

Begomovirus (វរីសុ ប៉េ�ហឹាូ�េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុរញួសោឹកប៉េល្អិ�ប៉េ�េស - CLCV)
Begomovirus (វរីសុ ប៉េ�ហឹាូ�េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុរញួសោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - TYLCV)
Begomovirus (វរីសុ ប៉េ�ហឹាូ�េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុ�េូ�អិកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ប្រ��់ - EYMV)
Begomovirus (វរីសុ ប៉េ�ហឹាូ�េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុរញួសោឹកប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ToLCV)

Group IV ssRNA(+ve) Picornavirales (ប្រកះ�ទី៤៖ ជំងឺវរីសុ ពី័គ័ឺរណាំវរី៉ាេល់្អិ ប៉េអសប៉េអស អាអិនិប៉េអ (វជិជ�និ) ..១៨៦
Family Secoviridae (ប្រគឺួ�រ  ប៉េសកូវរី�ីប៉េអអា)
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Torradovirus (វរីសុ �ូរ៉ាេ ដូំវរីសុ)(ជំងឺវរីសុ�ូរ៉ាេ ដូំប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - TTV)

Group IV ssRNA(+ve) unassigned order (ប្រកះ�ទី៤៖ ប៉េអសប៉េអស អាអិនិប៉េអ (វជិជ�និ) �ិនិ�និលំ្អិ��់)  ...១៨៧
Family Luteoviridae (ប្រគឺួ�រ លូ្អិប៉េ�អូវរី�ីប៉េអ)

Polerovirus (វរីសុ �េូប៉េ�រ េវូរីសុ) (ជំងឺវរីសុរ�ូរសោឹកដំំ�ូង�រ៉ាងំ ឬ ជំងឺវរីសុចុងព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - PLRV)
Family Bromoviridae (ប្រគឺួ�រ ប្រ�ូ�េូវរី�ីប៉េអ)

Alfamovirus (វរីសុ អាល់្អិហ្គាវ �េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុ �េូ�អិកអាល់្អិហ្គាវ ល់្អិហ្គាវ  - AMV) ..................១៨៨
Cucumovirus (វរីសុ គូឺគូឺ�េូវរីសុ ឬ ជំងឺ វរីសុ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ប្រ�សក់ ឬ ជំងឺវរីសុអុចរញួសោឹក - CMV) ..១៨៩

Family Potyviridae (ប្រគឺួ�រ �េូទីវរី�ីប៉េអ) ..................................................................................១៩០
Potyvirus (វរីសុ �េូទីវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុព័�៌ចប្រ�ះ�ប៉េល្អិ�សរង្រៃសរកុខរសង្រៃនិដំំណំាំប៉េ�េស - ChiVMV)
Potyvirus (វរីសុ �េូទីវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុY ប៉េល្អិ�ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ឬ ជំងឺវរីសុសួួ�សោឹកប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �] - PVY)
Potyvirus (វរីសុ �េូទីវរីសុ)  (ជំងឺវរីសុកា�់សោឹកប៉េល្អិ�ថំុាជក់ - TEV)

Group IV ssRNA(+ve) unassigned order (ប្រកះ�ទី៤៖ ប៉េអសប៉េអស អាអិនិប៉េអ (វជិជ�និ) �ិនិ�និលំ្អិ��់)  . ១៩២
Family Virgaviridae (ប្រគឺួ�រ វហី្គាា វរី�ីប៉េអ)

Tobamovirus (វរីសុ �ូ��េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ToMV)
Tobamovirus (វរីសុ �ូ��េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ថំុាជក់ - TMV)
Tobamovirus (វរីសុ �ូ��េូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុព័�៌ចប្រ�ះ�ប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - PMMoV)

Family Tombusviridae  (ប្រគឺួ�រ �ុ��េុសវរី�ីប៉េអ) ......................................................................១៩៤
Tombusvirus (វរីសុ �ុ��េុសវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុប្រកិនិប៉េដំ��ដូំចគុឺប៉េ�ុ�ង្រៃប្រព័ប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - TBSV)

Group V ssRNA(–ve) viruses unassigned (ប្រកះ�ទី៥៖ ប៉េអសប៉េអស អាអិនិប៉េអ (អវជិជ�និ) �ិនិ�និលំ្អិ��់វរីសុ)   ១៩៦
Family Bunyaviridae (ប្រគឺួ�រ �េុនិ�េ វរី�ីប៉េអ)

Tospovirus (វរីសុ �ូសីេូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុអុចស្រាសប៉េពានិប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � - TSWV)
Tospovirus (វរីសុ �ូសីេូវរីសុ ឬ ជំងឺវរីសុខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - CaCV) 

ជំងឺដំង្រៃទប៉េទៀ� ................................................................................................... ១៩៩

Order Acholeplasmatales (លំ្អិ��់ អាកូប៉េល្អិ�ោ �ម តាប៉េល្អិស) ............................................................២០០
Family Acholeplasmataceae (ប្រគឺួ�រ អាកូប៉េល្អិ�ោ �ម តាប៉េសអាប៉េអ)

Phytoplasma (ជំងឺ ហឹវី�ូ�ោ �ម  ឬ ជំងឺកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ �ំ)

Nematode diseases (ជំងឺ ប៉េ��េ �ូដំ ឬជ�ួឺព័កឬសប៉េ�យប៉េ��េ �ូដំ) ..............................................២០២
Order Tylenchida (លំ្អិ��់ ទី�ង់ជី�)

Family Meloidogynidae (ប្រគឺួ�រ ប៉េ��ូអីុដូំជីនីិ�ប៉េអ)
Meloidogyne spp. (ជំងឺ ប៉េ��ូអីុដូំជីនិ ប៉េអស�ី�ី ឬ ជំងឺព័កឫសប៉េ�យប៉េ��េ �ូដំ) 

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី ........................................................................................ ២០៥

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីប៉េ�យ�រកងវ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�
កងវ��រធា�ុកាល់្អិសយូ� (រលួ្អិយគូឺថុណែ�ោ) ....................................................................................២០៦
កងវ��រធា�ុណែដំក ....................................................................................................................២០៨
កងវ��រធា�ុ�េ ប៉េញេសយូ� .........................................................................................................២១០
កងវ��រធា�ុ�េង់កាណែ�ស ..................................................................................................... ២១២
កងវ��រធា�ុ�េូលី្អិ�ណែដំនិ  ........................................................................................................២១៣
កងវ��រធា�ុអាសូ� ................................................................................................................២១៤
កងវ��រធា�ុ�ូសវ័រ ..................................................................................................................២១៥
កងវ��រធា�ុ�េូតាសយូ�............................................................................................................២១៦
កងវ��រធា�ុសងើ័សី ...............................................................................................................២១៧
ពុ័ល្អិ�រធា�ុកោរ ួ.......................................................................................................................២១៨

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីប៉េ�យ�រ�រ�ិថ និ
ប្រជួញគូឺថុណែ�ោ ..............................................................................................................................២១៩
ប៉េប្រ��ណែ�ោ ឬ ស្រា�ំណែ�ោ ................................................................................................................... ២២០ 
ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ..................................................................................................................... ២២២
រលាកណែ�ោប៉េ�យកំប៉េ�ប្រព័�អាទិ�យ .............................................................................................. ២២៤

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីប៉េ�យ�រ�រធា�ុគីឺ�ី
ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យ�រថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  ......................................................................................... ២២៦
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 ប៉េសចកតីណែថុោងអំ�រគុឺ�
ព័័�៌�និប៉េ�កុុងកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ� គឺឺជាល្អិទធ�ល្អិង្រៃនិការស្រា�វប្រជាវរ�ស់គឺប៉េប្រ�ង ACIAR HORT/2006/107 (ព័ប្រងឹងឧសាហឹក�ម

 
�ណែនិោក�ុុជា និិងអូស្រ្តា�ត លី្អិ តា�រយៈការអនុិវ�ត�លិ្អិ�ក�មណែដំល្អិ�និល្អិកខ�ៈល្អិបិ្រ�ប៉េស�រ និិងការអនុិវ�តការងារប៉េប្រកាយប៉េព័ល្អិ
ប្រ��ូល្អិ�ល្អិ) ណែដំល្អិ�តល់្អិ�ូល្អិនិិ�ិប៉េ�យ�ជឈ��ឌ ល្អិអូស្រ្តា�ត លី្អិសប្រ��់ការស្រា�វប្រជាវកសិក�មអនិតរជា�ិ (ACIAR) និិងនាំយក 
�ឋ និឧសាហឹក�ម�ឋ� ញេូ ប៉េ�ប៉េវល្អិ (NSW DPI)។ សហឹការបី៉េ�វទិា�ថ និស្រា�វប្រជាវ និិងអ�ិវឌ្ឍឍន៍ិកសិក�មក�ុុជា (CARDI)  
និិងអគឺានាំយក�ឋ និកសិក�ម (GDA) �កល្អិវទិាល័្អិយឆ្នាំល្អិប៉េសេ�� និិង AVRDC - �ជឈ��ឌ ល្អិ�ណែនិោពិ័�ព័ប៉េលាក �និជួយ 
�លិ្អិ�កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�។

រ�ូភាព័វដំតជីវ�ិគូឺរប៉េ�យ អាឡាំង ប៉េវសើុ� ប្រ�េីយេូនីិ ខូុវប៉េ�� ប្រគីឺសេីណាំ ហ្គានីិវដូំ និិង�ន់ិប្រ� �េ ក់ឌូ្ឍហ្គាា ល់្អិ។

ប៉េយ�ងសូ�ណែថុោងអំ�រគុឺ�ដំល់្អិអុកទំាងឡាយ ណែដំល្អិ�និ�តល់្អិរ�ូថុ�នាំនាំសប្រ��់ប៉េប្រ��កុុងកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�។ លុ្អិ�ប្រតាណែ�ពំុ័
�និណែថុោងអំ�រគុឺ�ទទួល្អិ�ា ល់្អិ រ�ូថុ�ណែដំល្អិប៉េប្រ��ប៉េនិ�ទទួល្អិ�និ�កពី័�ណាំា ល័្អិយរ�ូភាព័ រ�ស់នាំយក�ឋ និឧសាហឹក�ម 
�ឋ� ញេូ ប៉េ�ប៉េវល្អិ (NSW DPI) ឬ�និពី័ការសប្រ�ំងទុករ�ស់�ុគឺាលិ្អិក។

អុកណែដំល្អិ�និ�តល់្អិរ�ូថុ�រ�ួ�និ៖

• NSW DPI – ចនិ ហ្គា�ីល្អិ�ុនិ �េ កស ហីុឹល្អិ ន្ត្រីហ្គាើ ហ្គា� ចនិ�ន់ិ ប៉េជរ៉ាដំ ណែកលី្អិ របូ៉េ�េ�� (�ុ�) �េ ទីនិ �ន់ិប្រ� �េ ក់ឌូ្ឍហ្គាា ល់្អិ  
�េ រលីី្អិនិ ប៉េសេប៉េនិ�រ ប៉េ�និ ប៉េ�សូរបី៉េយរ េ ូ�ូវាេន់ិ ប៉េ��ថុុនិ និិង អាន់ិប្រឌ្ឍូ វាេ�់សុនិ

• �ជឈ��ឌ ល្អិ�ណែនិោពិ័�ព័ប៉េលាក (AVRDC) – ជានិ ហួឹយ ចិនិ ច រងុ ចិនិ �េូល្អិ នីិហឹវប៉េកល្អិ ជីនិ ហួឹយ �េ  ស្រាសះីនីិវាេ�និ រ៉ាេ�េ  
��ី និិង ប៉េវ េនិ សីុ ង្រៃស

• អងាការស្រា�វប្រជាវឧសាហឹក�ម និិងវទិា�ស្រ្តាសតកំ�េុនិណែវ េល្អិ (CSIRO) – �េូល្អិ ប៉េដំ�រ េ ូប៉េ�រលី្អិ �េ ប៉េរស និិ ងថាន់ិ�េ  សមី�

• នាំយក�ឋ និកសិក�ម ប៉េនិ�ទ និិងរកុខក�មឃ្វីវីនិស៍ណែ�និ- ហ្គាក់ប្រ�យប៉េអ�រ �ូនីិ ឃុ្វីគឺ ប៉េដំវ ហូឹល្អិដុំ� ប៉េដំវ�ី អាយរ េនុិ�យ  
អាយប៉េអនិ កាយ ប៉េដំនីិស ប៉េព័�ប៉េសោ ប្រ�ដំ សើូល្អិ ប៉េអៀនិ វ េកប៉េគឺ� និិង ចូ ប៉េវ េសសល្អិស៍

• នាំយក�ឋ និឧសាហឹក�ម�ឋ� និិងប៉េនិ�ទ �័រប៉េឌ្ឍ�និ ប៉េ�រ�ូីរ ី- ង្រៃហឹឌី្ឍ ប៉េប្រ�និ និិង ចនិ �ហឹវ។

អុកថុ�រ�ូប៉េ�សងៗប៉េទៀ� រ�ួ�និ ជីនិ ប៉េ�និ�៍�ី (Jean Bentley) (នាំយក�ឋ និ�រ�ិថ និ និិងឧសាហឹក�ម�ឋ� វចិ�ូប៉េរៀ) ចូសិហឹវ  
ប៉េ�េ�ប៉េហឹា� (Joseph Berger) ប៉េដំនីិស ប្រកហឹវ� (Denis Crawford) (វទិា�ស្រ្តាសតប្រកាហឹវិក) អង់ប៉េប្រដំ ប្រដិំនិ (Andre Drenth) (សកល្អិ  
វទិាល័្អិយ ឃ្វីវីនិស៍ណែ�និ) ប៉េវស លី្អិដំហ្គា� (Wes Leedham) ចាន់ិ�ី �េុល្អិ (Chanthy Pol) (CARDI) ប៉េក� ផ្ទាប៉េវ � (Keith Power)  
ណែ�ល៍្អិ ប៉េស�េ � (Merle Separd) (�កល្អិវទិាល័្អិយ ប៉េកោ��ន់ិ) ប៉េជរ៉ាេល់្អិ អា ខាប៉េនិ�រ (Gerald R. Carner) (�កល្អិវទិាល័្អិយ  
ប៉េកោ��ន់ិ) និិង ប៉េ�ប៉េ�� អូនិ �ួនិ អ័រ (Peter Aun-Chuan Ooi) (អងាការកសិក�ម និិងប៉េសី�ងអាហ្គារអងាការសហឹប្រ�ជាជា�ិ) 
និិង អឹ� ប៉េស�េ  (M Shepard) (�កល្អិវទិាល័្អិយឃ្វីវីនិស៍ណែ�និ)។ �កល្អិវទិាល័្អិយកាលី្អិហឹវ័រញ៉ាេ  ក៏�និ�តល់្អិរ�ូថុ��ួយ 
សនិោឹក�ងណែដំរ។

សូ�ណែថុោងអំ�រគុឺ�ដំល់្អិ រ េ�ូេីនិ ប្រ�ូល្អិ�ល់្អិ (Robyn Troldahl) ណែដំល្អិ�និប៉េ�វ�ការងារជា�ួយអុកនិិព័និធទំាងឡាយកុុងការចងប្រកង
កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ� និិងរករ�ូថុ�នាំនាំ ដំល់្អិ វាេល់្អិប៉េ�រ ីប្រ�ប៉េព័� (Valerie Draper) ដំល់្អិ�ូរ េង់ ណែគឺនិយេុង (Lawrence Kenyon) 

 
(AVRDC) និិង ច ណែហឹវនិវាេង (Jaw-Fen Wang) (AVRDC) ណែដំល្អិ�និពិ័និិ�យ�ប៉េចេកប៉េទសណែ�ុកជំងឺកុុងកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�។



14 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 វ�ីិប៉េប្រ��កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�
ប្រ�សិនិប៉េ���និការសងស័យចំប៉េពា��ូល្អិប៉េហឹ�ុង្រៃនិ�ញុ្ញា ប៉េគឺ
គួឺរណែ�ប៉េ�ើ�រសំណាំកគំឺរបូ៉េ�កាន់ិ�និេីរពិ័ប៉េ��ន៍ិប៉េរ៉ាគឺវនិិិច័័យ។ 
ជំងឺនាំនាំ�និការលំ្អិ�កកំ��់អ�តសញ្ញាា �ណាំស់  
ប៉េ��ប៉េ��ល្អិប្រ�ឹ�ណែ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សញ្ញាា �ំផ្ទាោ ញប៉េល្អិ�រកុខជា�ិ។

ប៉េ�កុុងណែ�ុកអំពី័ព័ពួ័កស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ និិងជំងឺ 
ប៉េ�សងៗ  �និតារ៉ាងប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�ង្រៃនិទំព័័រអ�ថ�ទនីិ�ួយៗ  
ណែដំល្អិ�ងុាញអំពី័ណែ�ុករកុខជា�ិណែដំល្អិទទួល្អិឥទធិព័ល្អិពី័ស�ស
ភាព័ចង្រៃប្រង ឬក៏ជំងឺនាំនាំ។ ណែ�ុកអំពី័ជំងឺ�ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិ�ងណែដំរ  
នូិវតារ៉ាងរហូឹ�ដំល់្អិ២០វធិានិការប្រគឺ�់ប្រគឺង ណែដំល្អិអាចប៉េប្រ�� 
ប្រ�ស់សប្រ��់ប្រគឺ�់ប្រគឺងជំងឺ។ ការអនុិវ�ត�និកុុង�ញ្ចឹជ ីទំព័័រ
ខាងកុុងង្រៃនិប្រក�ខាងប៉េប្រកាយរ�ស់កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�។

វិ �ធីីឈ្មោះ�ប�ព្វត័ម៌ានខុែីៗស�មាបច់ងិុលបង្ហាា ញ 
�ោ កព័�៌ប្រ��់អំពី័ណែ�ុកសំខាន់ិៗនាំនាំ។

អ�ថ�ទព័�៌ពិ័ព័�៌នាំអំពី័ការចា�់ជាប្រកះ��ំ រ�ស់សររី៉ាងា
នាំនាំ។

និិ�ិ�តរ�ូណែ�ោប៉េ�� (fruit icon) �ងុាញនូិវភាព័ងាយទទួល្អិរង
ជំងឺរ�ស់ជប្រ�ក (host susceptibility) និិងនិិ�ិ�តរ�ូប្រ�ប៉េទស 
�ងុាញពី័វ�ត�និង្រៃនិសររី៉ាងាកុុងប្រ�ប៉េទសៈ

• និិ�ិ�តរ�ូប៉េព័ញ = វ�ត�និណែដំល្អិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិ

• និិ�ិ�តរ�ូប៉េប្រគាំង = �ិនិ�ា ល់្អិ ឬកប្រ��និ

• គាំម និនិិ�ិ�តរ�ូ = គាំម និវ�ត�និ

និិ�ិ�តរ�ូទំាងប៉េនិ�ប្រ�ូវ�និប៉េប្រ��កុុង�ំ�ងប៉េ�វ�ជាឯក�រ 
ប៉េ�ងរ�ូភាព័-ព័័�៌�និល្អិ�ិិ��ណែនិថ��និព័�៌នាំ 
ប៉េ�កុុងអ�ថ�ទ។

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិជា��មតាពំុ័�និប៉េ�ប៉េល្អិ� 
ដំំណំាំជាក់លាក់ណាំ�ួយប៉េ��យ ដូំប៉េចុ�និិ�ិ�តរ�ូ 
ដំំណំាំ ពំុ័�និប៉េប្រ��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ទំព័័រណែដំល្អិនិិ�យអំពី័ 
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េ��យ។ ប្រគឺួ�រ  
និិងប្រ�ប៉េ�ទទំាងឡាយ �ងុាញកុុងទំព័័រសររី៉ាងា 
�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ប្រ�ណែហឹល្អិជានឹិងងាយប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ
ប៉េ�កុុងប្រ�ប៉េទសទំាងពី័រ ដូំប៉េចុ�និិ�ិ�តរ�ូប្រ�ប៉េទស 
ពំុ័ប្រ�ូវ�និប៉េប្រ��កុុងណែ�ុកប៉េនិ�ប៉េ��យ។

និិ�ិ�តរ�ូណែ�ោប៉េ�� និិងនិិ�ិ�តរ�ូប្រ�ប៉េទស �ិនិ�និរ៉ា�់ 
�ញ្ចឹេូ ល្អិកុុងណែ�ុកល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីង្រៃនិកីួនិ

 ណែ�នំាំប៉េនិ�ប៉េ��យ ពី័ប៉េប្រពា�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទ
ដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់  
ទំាងប៉េ�កុុងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ និិងប្រ�ប៉េទសក�ុុជា 
ប្រ�ូវ�និរងឥទធិព័ល្អិពី័ភាព័កងវ�ជីវជា�ិ និិងភាព័ 
�ិនិប្រ�ប្រក�ី�ណាំត ល្អិ�កពី័�រ�ិថ និ និិង�រធា�ុ 
គីឺ�ី ដូំចណែដំល្អិ�និព័�៌នាំរចួ�ក។

កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ� ប្រ�ូវ�និ�ប៉េងើ��ប៉េ��ងប៉េដំ��ីីជួយដំល់្អិអុក 
�ំដុំ� ក�មករ និិសិស� �ន្ត្រីនិតី �សព័វ�ាយ និិងទីប្រ�ឹកាកសិក�ម  
កុុងការកំ��់អ�តសញ្ញាា �ព័ពួ័កស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា 
�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិនាំនាំ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីប៉េ�ប៉េល្អិ� 
ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ 
និិងដំំណំាំប្រ��់។ កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ� ប៉េប្រ��កុុងប៉េគាំល្អិ�ំ�ងប៉េ�វ�

 
ជាឧ�ករ�៍សប្រ��់វធិានិការចប្រ�ះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ 
ចង្រៃប្រង។ ណែ�ុកខាង�ុខុង្រៃនិកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ� �និប៉េសចកតីណែ�នំាំ 
ទូប៉េ� អំពី័ការប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រង និិងតារ៉ាងសប៉េងខ� 
ប៉េកសប្រ��ស្រ្តាសតសំខាន់ិៗ�ួយចំនួិនិ។ ណែ�ុកប៉េ�សងប៉េទៀ�ប៉េរៀ�រ៉ា�់
អំពី័ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ (mites) សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ 
ជំងឺ ឬល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីនាំនាំ ណែដំល្អិអាចជួ�ប្រ�ទ�កុុង 
ដំំណំាំទំាងប៉េនិ� ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ ឬប្រ�ប៉េទសក�ុុជា។

សររី៉ាងាទំាងប៉េនិ� ប្រ�ូវ�និចា�់ជាប្រកះ�ប៉េ�តា�ណែ�ុកប៉េល្អិខុកូដំ
ព័�៌ៈ

• ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ (ប្រកហឹ�)

• សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ (ង្រៃ��ង)

• ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី(ប៉េខុៀវ)

• ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ� (�វ យ)

• ជំងឺវរីសុ (ប៉េល្អិឿង)

• ជំងឺដំង្រៃទប៉េទៀ� (ទឹកប្រកូច)

• ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី (�វ យ-ប្រកហឹ�ចាស់)

ទំព័័រនីិ�ួយៗ �និអ�ថ�ទសប៉េងខ�ព័័�៌�និសំខាន់ិៗសប្រ��់ 
កំ��់អ�តសញ្ញាា � ឬប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រងនីិ�ួយៗ 
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិនីិ�ួយៗ ជំងឺ ឬល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី  
នីិ�ួយៗ និិងអ�ប៉េ�យរ�ូថុ�ព័�៌។ កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�អាច 
ប៉េប្រ��ប៉េ�យការចូល្អិប៉េ�ប៉េ��ល្អិផ្ទាេ ល់្អិ កុុង�ញ្ចឹជ ី��ិកា�និត  
(ទំព័័រទី៦-១២) នូិវសររី៉ាងា ឬល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី�ួយ
ណែដំល្អិប៉េគឺ�ា ល់្អិ ឬប្រ�សិនិប៉េ���ូល្អិប៉េហឹ�ុ�ងើ�ញុ្ញា �ិនិប្រ�ូវ  
�និប៉េគឺ�ា ល់្អិ ប៉េគឺអាចប៉េប្រ��តារ៉ាង�ងុាញសញ្ញាា ង្រៃនិការ�ំផ្ទាោ ញ
រកុខជា�ិ (ទំព័័រទី២៦-២៩) ប៉េដំ��ីី�ប្រងួញការរកប៉េ��ល្អិប៉េ�តា�
កណែនិោង�និប៉េក��ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េល្អិ�រកុខជា�ិ (កូនិដំំណំាំ ប៉េដំ��  
ឫស ណែ�ក សោឹក ផ្ទាើ  ឬណែ�ោ)។

សូ�ក�់ចំណំាំថា ដំាប្រកា�វដំតជីវ�ិ�និប៉េ�កុុងណែ�ុកសតីអំពី័ 
ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ និិងសររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ចងិុល្អិ 
�ងុាញនូិវវដំតជីវ�ិរ�ស់ពួ័កវា ណែដំល្អិ�និដំំណាំក់កាល្អិកូនិ 
ញ៉ាស់ ឬក៏�ងុាញនូិវដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវណែ��ួយ ប៉េហឹ�យរ�ូ 
គំឺនូិរពំុ័ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវតា�ប៉េរ៉ាគឺវនិិិច័័យប៉េ��យ។ ចប៉េនាំោ �ប៉េព័ល្អិង្រៃនិវដំត 
ជីវ�ិ ប្រ�ូវ�និ�តល់្អិសប្រ��់ប៉េ�វ�ជាការណែ�នំាំណែ��េុប៉េណាំា �។  
ប៉េគឺរកវា�និពី័ការសិកាប៉េ��និេីរពិ័ប៉េ��ន៍ិ ឬពី័កីួនិណែ�នំាំ 
ដំង្រៃទប៉េទៀ� ប៉េហឹ�យជា��មតា ប៉េគឺយក�កពី័ការពិ័ប៉េ��ន៍ិ  
�កល្អិីង ណែដំល្អិប៉េ�វ�ប៉េ��ងកុុងសី�ុ�ុភាព័ប៉េថុររវាង២៣°C  
និិង២៨°C។ ប៉េព័ល្អិប៉េវលាណែដំល្អិ�តល់្អិប៉េ�កុុងចំ�ុចកណាំត ល្អិ  
ង្រៃនិរ�ូភាព័វដំតជីវ�ិ គឺឺជាការ�េ ន់ិ�ម និពី័ប៉េព័ល្អិប៉េវលា រវាងការ 
ជប្រ�ះ�ព័ង និិងការកាោ យជាស�វប៉េព័ញវយ័។ រយៈប៉េព័ល្អិង្រៃនិវដំត 
ជីវ�ិទទួល្អិឥទធិព័ល្អិ�េ ងខាោ ំងពី័សី�ុ�ុភាព័ និិងពី័គុឺ� 
ភាព័ចំ�ីអាហ្គារ និិងអាចយូរជាង ឬឆ្នាំ�់ជាងដូំចណែដំល្អិ 
�និ�ងុាញ។



15តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

 វធិានិការចប្រ�ះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រង

ជំហាន�ី១ - ចំឈ្មោះណ្ឌិ�ដុះឹង
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងសំខាន់ិៗ
វដំតជីវ�ិស�សភាព័ចង្រៃប្រង
សប្រ�ូវ��មជា�ិ
ល្អិកខខុ�ឌ ស�ស្រាស�

ជំហាន�ី២ - ការីការីពារី៖ វិ �ធីី�បឈ្មោះ�ល
ការប៉េប្រជ�សប៉េរ �សទីតំាង
ពូ័ជ�ន់ិ
ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ំដុំ�
ការប្រគឺ�់ប្រគឺងទឹក និិង�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�
ការប៉េ�វ�អនាំ�័យ
�ំ��់រកុខជា�ិ�និជំងឺ
�ជួរសំអា�ដីំភាោ ��នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ
ការប្រគឺ�់ប្រគឺងជប្រ�ក

ជំហាន�ី៣ - តាមដំាន�តួតព្វ�ន�តយ
ស�សភាព័ចង្រៃប្រង ស�វល្អិិិ��និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ដីំ ទឹក 
�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� ធា�ុអាកាស
គំឺរនូាំនាំសប្រ��់ការព័ាករ�៍

ជំហាន�ី៤ - ការីឈ្មោះធីវ�អំនីរាគុមន៖៍ វិ �ធីីផ្លាា ល់
វ�ីិក�េ �់ប៉េ�កានិិក
វ�ីិក�េ �់តា�ជីវ�ស្រ្តាសត
វ�ីិក�េ �់គីឺ�ី

ជំហាន�ី៥ - ការីកត�់តា/ការីព្វ�ន�តយឈ្មោះម�ល
ឈ្មោះ��ងវិ �ញ/ការីឈ្មោះធីវ�ថ្លែផ្សិនការី
កំ��់ប្រតាអំពី័ដំំណំាំ (ជំហ្គានិទី២-៤)
និិ�យ អានិ �ត �់ គិឺ�ពិ័ចារណាំ
ការផ្ទាោ ស់�តូរ�ប៉េចេកប៉េទសប្រគឺ�់ប្រគឺង

វិដុះដង្រៃនវិ �ធានការីច�មះ��គុប�់គុងសមាសភាព្វ 
ចង្រៃ�ង

ស�សភាព័ចង្រៃប្រង រ�ួ�និស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង ង្រៃចង្រៃ�េ ជំងឺប៉េ�
�េ �ូដំ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង និិងស�សភាព័ចង្រៃប្រង�និ�ិឹងខុុង។ 
យុទធ�ស្រ្តាសតប៉េ�សងៗជាប៉េប្រច�និ និិងជប៉េប្រ��សវធិានិការក�េ �់  
ឬយុទធវ�ីិនាំនាំ អាចយក�កប៉េប្រ��ប៉េ�កុុង និិងប៉េ�ជំុវញិច�ើ រ  
ប៉េដំ��ីីប្រគឺ�់ប្រគឺង�ញុ្ញាស�សភាព័ចង្រៃប្រង �េុណែនិតពំុ័�និការ
អនុិវ�តប៉េទាល្អិណាំ�ួយ ណែដំល្អិអាចការពារស�សភាព័ចង្រៃប្រង 
ពី័ការ�ងើឱ្យយ��់�ង់�ល្អិដំំណំាំ និិងអាជីវក�មរ�ស់អុក
ទំាងស្រាសះងប៉េ��យ។

ជប៉េប្រ��សនីិ�ួយៗសប្រ��់ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រង�និ
ប៉េគាំល្អិ�ំ�ងប៉េ�វ�ឱ្យយ៖

• �និ�ល្អិ�េ�ពាល់្អិប៉េ�សងៗគុាំ

• �និឥទធិព័ល្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�ស�សភាព័ចង្រៃប្រងប៉េ�សងៗគុាំ

• �និ�ង្រៃ�ោ ឬអ�ថប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េ�សងៗគុាំ

គឺនិោឹ�សប្រ��់ការប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រងឱ្យយ�និប្រ�សិទធិ
ភាព័កុុងការចំណាំយ គឺឺការ�ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិគុាំនូិវយុទធ�ស្រ្តាសត

 
ស�ស្រាស��ំ�ុ� ណែដំល្អិ�និ�កពី័ជប៉េប្រ��សប្រ�ប៉េស�រជាងប៉េគឺ 
និិង�ប៉េងើ��ក�មវ�ីិការពាររងឹ�ំ ណែដំល្អិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិថា  
ជាវធិានិការចប្រ�ះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រង ឬអាយ�ីអឹ� 
(IPM)។ 

ប៉េគាំល្អិ�ំ�ងអាយ�ីអឹ� គឺឺ�ិនិណែ�និណែ�ងណែ�ប៉េដំ��ីីលុ្អិ� 
�ំ��់�ញុ្ញាប៉េ��យ ពី័ប៉េប្រពា�ថាជួនិកាល្អិប៉េយ�ងទទូល្អិ�និ 
�ល្អិចំប៉េ�ញ�កពី័ភាព័អ�់ប្រទំា ប៉េ�នឹិងស�សភាព័ចង្រៃប្រង 
កុុងចំនួិនិ�និតិច�និតួច ជាងការចំណាំយប្រ�ក់ជាប៉េប្រច�និប៉េ�

 
ប៉េល្អិ�ការប៉េប្រ��វធិានិការក�េ �់។

វ�ីិ�ួយង្រៃនិការគិឺ�អំពី័វធិានិការចប្រ�ះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័
ចង្រៃប្រង គឺឺជាវដំតណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយប្រ�ប៉េស�រជា�់ជានិិចេ៖ ចំប៉េ��ដឹំង - 
ការការពារ - ការតា��និប្រ�ួ�ពិ័និិ�យ - ការប៉េ�វ�អនិតរ៉ាគឺ�ន៍ិ- 
ការក�់ប្រតា ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិប៉េ��ងវញិ និិងប៉េ�វ�ណែ�និការ (សូ�
ប៉េ��ល្អិគំឺនូិស�ំប្រព័ួញប៉េ�ជិ�គុាំ)។ ចំប៉េពា�ដំំណំាំនីិ�ួយៗ  
ឬរដូំវនីិ�ួយៗ ប៉េគឺប្រ�ូវប៉េផ្ទាត �ជាសំខាន់ិប៉េ�ប៉េល្អិ�យុទធ�ស្រ្តាសត
ការពារ និិងរកចំប៉េ��ដឹំងអំពី័ល្អិកខខុ�ឌ ស�ប្រ�ក� និិង�ិនិ 
ស�ប្រ�ក� ចំប៉េពា�ការប៉េក�និប៉េ��ងង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រង  
និិងកតាត ណែដំល្អិកា�់�និថយចំនួិនិស�សភាព័ចង្រៃប្រង។ ការដឹំង 
អំពី័ស�សភាព័ចង្រៃប្រងរ�ស់អុក គឺឺជាជំហ្គានិទី១ ប៉េហឹ�យ 
កីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�នឹិងជួយអុក កុុងការកំ��់អ�តសញ្ញាា � 
ព័ពួ័កស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ  
និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី ណែដំល្អិអុកអាចជួ�ប្រ�ទ�ប៉េ�ប៉េល្អិ� 
ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ 
និិងដំំណំាំប្រ��់។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាចប៉េ�វ��និ សូ�រកការ�ញ្ញាជ ក់ 
ពី័អុកជំនាំញ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិអុកកំពុ័ងប៉េរៀនិសូប្រ� និិងប៉េប្រ��ប្រ�ស់
ប៉េសវាប៉េ�វ�ប៉េរ៉ាគឺវនិិិច័័យណែដំល្អិអាចរក�និ។



16 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 កីួនិណែ�នំាំការ�ំដុំ�

លកខខុណិ្ឌិដំាដំុះុ��បឈ្មោះស�រីបំផ្សិុត
តារ៉ាងខាងប៉េប្រកា�ប៉េនិ��តល់្អិនូិវ ការណែ�នំាំ ប៉េដំ��ីីធានាំឱ្យយ�និល្អិកខខុ�ឌ លូ្អិ�លាស់ល្អិ�ំិ�ុ� សប្រ��់ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក 
ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់។  

ដុះំណាំក់កាលដុះំណាំំ ដុះំណាំឈំ្មោះបៃងឈ្មោះបាៃ�
�បឈ្មោះ��ដុះំណាំឈំ្មោះមាសឈ្មោះបាែ ក 
ន�ងដុះំណាំឈំ្មោះមាសហឹឹរី  ដុះំណាំ�ំតប់

សី�ុ�ុភាព័ដីំល្អិ�ំិ�ុ�សប្រ��់
��តុ �កូនិ

២៣–២៨ °C ២០–២៥ °C ២៤–៣២ °C

សី�ុ�ុភាព័ល្អិ�ំិ�ុ�សប្រ��់�ំដុំ� ២០–៣០ °C ២០–៣០ °C ២០–៣០ °C

កតាត កប្រ�ិ�សប្រ��់��តុ � ព័ា��ប៉េជៀសវាង�ំដុំ�ប៉េ�រដូំវប៉េ�ត ខាោ ំង ឬរដូំវណែដំល្អិខុវ�ទឹក

រយៈប៉េព័ល្អិពី័�ំ រហូឹ�ដំល់្អិចាស់ 
(អាស្រាស័យប៉េល្អិ�ពូ័ជ និិង�ំ�ន់ិ�ំដុំ�) 

៩–១៤ អាទិ�យ ១០–១២ អាទិ�យ ៩–១៤ អាទិ�យ

ពី័��តុ �កូនិ ដំល់្អិសេូងកូនិ ៣–៤ អាទិ�យ ៤-៦ អាទិ�យ ៤-៦ អាទិ�យ

លូ្អិ�លាស់ ដំល់្អិប៉េចញផ្ទាើ ២-៣ អាទិ�យ ៣–៤ អាទិ�យ ៣–៤ អាទិ�យ

ប៉េចញផ្ទាើ  ដំល់្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ ៤-៦ អាទិ�យ ៤-៥ អាទិ�យ ៤-៥ អាទិ�យ

រយៈប៉េព័ល្អិអាចប្រ��ូល្អិ�ល្អិ�និ 
(អាស្រាស័យប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទ និិងពូ័ជដំំណំាំ)

៤-៨ អាទិ�យ ៣–៥ អាទិ�យ ឬអាចណែវង
ជាងប៉េនិ�សប្រ��់ប៉េ�េស 

៤-៨ អាទិ�យ

pH ដីំ ៥,៥–៦,៨ ៥,៧–៦,៨ ៦,០–៦,៨

ភាព័�ន់ិនឹិងជា�ិង្រៃប្រ� ��យ� ប៉េ��ល្អិកុុងតារ៉ាងខាងប៉េប្រកា� (ភាព័�ន់ិដីំ និិងទឹក�និជា�ិង្រៃប្រ�)

ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ (��យ� អាស្រាស័យប៉េល្អិ�
វ�ីិប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ពូ័ជ  និិងល្អិកខខុ�ឌ  
រដូំវកាល្អិ)

៤,៥–៨ ប៉េ�ហ្គាា លី្អិប្រ�/ហឹ� ៣,៥–៥,៥ ប៉េ�ហ្គាា លី្អិប្រ�/ហឹ� ៣,៥–៥,៥ប៉េ�ហ្គាា លី្អិប្រ�/ហឹ�

ប្រ�ប៉េ�ទប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ប្រទី� �ងុូរតា�រង  ឬប៉េប្រ��ប្រ�ព័័និធ�ចសប្រ��់ប្រគឺ�់ដំំណំាំ

ចប៉េនាំោ �រង (អាស្រាស័យប៉េល្អិ�ពូ័ជ) ពី័រជួរ ទុកចប៉េនាំោ �រវាងជួរ  
០,៥ �

ពី័រជួរ ទុកចប៉េនាំោ �រវាងជួរ  
០,៥ �

ពី័រជួរ ទុកចប៉េនាំោ �រវាងជួរ   
០,៥ �

ចប៉េនាំោ �គុឺ�ុ (អាស្រាស័យប៉េល្អិ�ពូ័ជ) ០,៤–០,៨ � ០,៣–០,៦ � ០,៥–០,៨ �

ការវចិខុេ�់សប្រ��់ទី�ារ ប៉េប្រ��ថុង់�ោ សេិក ឬកន្ត្រីនិតក 
ណែដំល្អិអាចប្រចក�និ  
១០ - ២០ គឺក 

ប៉េប្រ��ថុង់�ោ សេិក ឬកន្ត្រីនិតក 
ណែដំល្អិអាចប្រចក�និ  
១០ - ២០ គឺក 

ប៉េប្រ��ថុង់�ោ សេិក ឬកន្ត្រីនិតក  
ណែដំល្អិអាចប្រចក�និ  
១០ - ២០ គឺក 

ទិនិុ�ល្អិ��យ� (អាស្រាស័យប៉េល្អិ�ពូ័ជ) ៣៥ ប៉េតានិ/ហឹ� ២២ ប៉េតានិ/ហឹ� ២២ ប៉េតានិ/ហឹ�

សី�ុ�ុភាព័សតុកទុកប៉េប្រកាយប៉េព័ល្អិ
ប្រ��ូល្អិ�ល្អិ

៧–១៣ °C ៧–១៣ °C ៧–១០ °C

ល្អិកខខុ�ឌ សំប៉េ�� �សតុកទុក
ប៉េប្រកាយប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ (ប៉េដំ��ីីឱ្យយ
ការ��់�ង់ជា�ិទឹកពី័ណែ�ោយឺ�)

៨៥–៩៥% ៨៥–៩៥% ៩០–៩៥%

ប្រ��់�ិនិ�និរកាទុកប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ
ល្អិ ិ(�និយូរ�ំ�ុ�ចប៉េនាំោ � ៥ 
ប៉េ�៧ង្រៃថុួ ប៉េ�កុុងទូរប្រ�ជាក់)

ha = hectare; kg = kilogram; m = metre; ML = megalitre



17តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

ភាព្វធីននឹងដុះី ន�ង�ឹកជាត�ង្រៃ�ប
កប្រ�ិ�ជា�ិង្រៃប្រ�រ�ស់ដីំ និិងទឹកប្រ�ូវណែ�ប៉េ�វ�ប៉េ�សតប៉េដំ��ីីពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ ប្រ�សិនិប៉េ��ដំំណំាំអាច�ំ�និប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំប៉េនាំ�។ កប្រ�ិ�ជា�ិង្រៃប្រ�
អាចវាស់�និប៉េ�យប៉េប្រ��ការច�ោងកំប៉េ�ដីំ (ECe) ឬទឹក (ECw) កុុងកប្រ�ិ�ដឺំសីុ-ប៉េសណែ�និ កុុង�ួយណែ�ប្រ� (deci-Sciemens per 
metre = dS/m)។ ចំ�ុចចា�់ប៉េ�ត��ជា�ិង្រៃប្រ� គឺឺកប្រ�ិ�ជា�ិង្រៃប្រ�ជាអ�ិ�រ� ណែដំល្អិដំំណំាំអាចដុំ�លូ្អិ�លាស់ប៉េ�យពំុ័�និការ
ធាោ ក់ចុ�ង្រៃនិទិនិុ�ល្អិ។ ការ��់�ង់ទិនិុ�ល្អិ២៥% គឺឺជាកប្រ�ិ�ណែដំល្អិទិនិុ�ល្អិថុយចុ�២៥%។

ជាត�ង្រៃ�បង្រៃនដុះី (ECe [ឈ្មោះដុះសុីឈ្មោះសថ្លែមន កែុងម�យថ្លែមៃ�ត]) ជាត�ង្រៃ�បង្រៃន�ឹក (ECw [ឈ្មោះដុះសុីឈ្មោះសថ្លែមន កែុងម�យថ្លែមៃ�ត])

ដុះំណាំំ ចំណុ្ឌិចចាបឈ់្មោះផ្សិី�ម ការីបាតប់ង�់�នែផ្សិល ២៥% ចំណុ្ឌិចចាបឈ់្មោះផ្សិី�ម ការីបាតប់ង�់�នែផ្សិល ២៥%

ប៉េ�េងប៉េ�េ � ២,៥ ៥,០ ១,៧ ៣,៤

ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក/ 
ប៉េ�េសហឹឹរ

១,៥ ៣,៣ ១,០ ២,២

ប្រ��់ ១,១ ៣,០ ១,០ ២,០

អំនុសាសនក៍�ម�តជី��បប់ាត
កប្រ�ិ�ជីណែដំល្អិប៉េប្រ�� គួឺរណែ�ណែ�ិកប៉េ�ប៉េល្អិ�ល្អិទធ�ល្អិប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ។ កប្រ�ិ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�គួឺរណែ�វាស់តា�ការវភិាគឺប៉េ�សតសោឹករកុខជា�ិ 
សួួ� ឬការប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរស។ ការប៉េប្រ��ប្រ�ស់ជី អាចប៉េ�វ�តា�រ�ូ�និតប៉េ�យប៉េប្រ��ល្អិទធ�ល្អិទំាងប៉េនិ�។ ការប៉េប្រ���រធា�ុ�េូតាសយូ� 
និិងការ�ញ់ជី�ំ�េនិដំង្រៃទប៉េទៀ� អាចអនុិវ�តប៉េព័ញ�ួយរដូំវ�ំដុំ� ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាងកងវ�ជីវជា�ិ។

អំនសុាសនឈ៍្មោះ�ប�ជ�ី�បប់ាតឈ្មោះ�តាមក�ម�ត�ប ឬខុពស់ង្រៃនល�ធផ្សិលឈ្មោះតសីដុះី

ល�ធផ្សិលឈ្មោះតសីដុះី អាសូត (N)  
(គុ�ក/ហឹត)

ផ្សិូសវ័រី (P) (គុ�ក/ហឹត) បៃូតាសយូម (K)  
(គុ�ក/ហឹត)

កាលស់យូម(Ca) 
ជាកំឈ្មោះបារី  
(ត/ហឹត)

មាៃឈ្មោះញៃសិូមជា 
ថ្លែរី ៃខុន�ជព្វណ៌្ឌិស្រាសាល 
(Mg) (ត/ហឹត)

ល្អិទធ�ល្អិប៉េ�សត 
កុុងកប្រ�ិ�ទា� 
(កងវ��រធា�ុ)

២៤០ ប៉េ�េងប៉េ�េ �/ប្រ��់ ១១០ 
ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក/ប៉េ�េសហឹឹរ 
១០០

ប៉េ�េងប៉េ�េ �/ប្រ��់ ១៣៥ 
ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក/ប៉េ�េសហឹឹរ  
១៧០

៥ ៤

ល្អិទធ�ល្អិប៉េ�សត 
កុុងកប្រ�ិ�ខុុស់ 
(�រធា�ុខុុស់
ជាង��យ�ភាគឺ

៣០ ប៉េ�េងប៉េ�េ �/ប្រ��់ ២០

ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក/ប៉េ�េសហឹឹរ  
៣០

៣០ ០–១,២៥ ០

ហឹ� = ហិឹកតា គឺប្រក=គីឺ�ូប្រកា� �=ប៉េតានិ

ក �ួនឈ្មោះ�ប��បាស់ជីចាបព់្វីឈ្មោះព្វលឈ្មោះចញផ្លាា រីហឹូត ដុះលឈ់្មោះព្វល�បមូលផ្សិល

ឈ្មោះព្វលឈ្មោះវិលា ឈ្មោះ�ប�ជី ជី ក�ម�ត (គុ�ក/ហឹត) ឈ្មោះ�បល់

ចា�់ពី័ប៉េចញផ្ទាើ  ដំល់្អិប៉េចញណែ�ោ �េូតាសយូ�នីិប្រតា� (KNO3) ១២,៥–២៥ �ក់�ួយស�ត ហ៍ឹ�តង

ចា�់ពី័ប៉េចញផ្ទាើ  ដំល់្អិប៉េចញណែ�ោ កាល់្អិសយូ�នីិប្រតា� 
(Ca(NO3)2)

១០–២០ �ក់�ួយស�ត ហ៍ឹ�តង

ចា�់ពី័ប៉េចញណែ�ោ ដំល់្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ កាល់្អិសយូ�នីិប្រតា� 
(Ca(NO3)2)

១២,៥-២៥ �ក់ពី័រស�ត ហ៍ឹ�តង

ចា�់ពី័ប៉េចញណែ�ោ ដំល់្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ �េូតាសយូ�នីិប្រតា� (KNO3) ១០–៣០ �ក់ឆ្នាំោ ស់ស�ត ហ៍ឹគុាំជា�ួយនឹិង 
កាល់្អិសយូ�នីិប្រតា�

�ក់កុុងស�ត ហ៍ឹជា�ួយគុាំ �េុណែនិត
�ច់ប៉េ�យណែ�កពី័គុាំចំប៉េពា�ការ�ក់ជី
ទឹក�ូសវ័រ

ចា�់ពី័ប៉េចញណែ�ោ ដំល់្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ ជីទឹក�ូសវ័រ ១០–២០ �ក់ឆ្នាំោ ស់ស�ត ហ៍ឹគុាំជា�ួយនឹិង 
កាល់្អិសយូ�នីិប្រតា�

�ក់កុុងស�ត ហ៍ឹជា�ួយគុាំ �េុណែនិត
�ច់ប៉េ�យណែ�កពី័គុាំចំប៉េពា�ការ�ក់ 
�េូតាសយូ�នីិប្រតា�



18 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

បញី្ជីីឈ្មោះផ្សិា�ងផ្លាា តម់ុនឈ្មោះព្វលដំាដំុះុ�
�និ�ញុ្ញាជាប៉េប្រច�និណែដំល្អិប្រ�ូវពិ័ចារណាំ និិង�និសក�មភាព័ជាប៉េប្រច�និណែដំល្អិប្រ�ូវប៉េ�វ��ុនិនឹិង�ំដុំ�។ វាក៏ជាការសំខាន់ិ�ងណែដំរកុុង
ការកំ��់ទី�ារ និិងពូ័ជស�ស្រាស�សប្រ��់�ំដុំ� ប៉េប្រជ�សប៉េរ �សកាល្អិ�របិ៉េច័ទសប្រ��់ប៉េប្រពា�ប្រគាំ�់ដំំណំាំ និិងពិ័ចារណាំប្រ�វ�តិង្រៃនិ 
ទីកណែនិោង�ំដុំ�។

ប៉េ�េ�ងផ្ទាេ �់

ទី�ារ �ញ្ញាជ ទិញប្រគាំ�់ ឬកូនិដំំណំាំ 	�  
ដីំ ប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ 	�  
ប្រ�វ�ិតចំការ ពិ័ចារណាំអំពី័ដំំណំាំនាំនាំណែដំល្អិ�ំពី័�ុនិ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ជំងឺ ឬ�ញុ្ញាស�សភាព័ 

ចង្រៃប្រង ពិ័ចារណាំអំពី័ការ�ំដំំណំាំ�ងវិល្អិ 	�  

ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ដំំប៉េ��ងប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័ 	�  
ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េរៀ�នឹិងសេូងកូនិ ប្រ�សិនិចំា�ច់ 	�  

ក�េ �់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ពិ័ចារណាំការប៉េប្រ��ប្រ�ស់ប៉េ�សេូ�ោ សេិកប្រគឺ�រង និិង/ឬថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  និិង�ញ់ថំុា
ស�ោ �់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង �ុនិប៉េព័ល្អិវាដុំ�ព័និោកប៉េ��ង 	�  

ការប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសំប៉េ�� � ដំំប៉េ��ងឧ�ករ�៍ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសំប៉េ�� �ដីំ (ប្រ�សិនិ�និប៉េប្រ��) 	�  
ប្រគាំ�់ ឬកូនិដំំណំាំ
សប្រ��់�ំ

កំ��់ប្រគាំ�់ ឬកូនិដំំណំាំណែដំល្អិអាចរក�និ 	�  
�ញ្ញាជ ទិញកូនិដំំណំាំសប្រ��់�ំ ឬប្រគាំ�់�ុនិប៉េព័ល្អិកំ��់ប៉េដំ��ីីធានាំឱ្យយទាន់ិប៉េព័ល្អិ 	�  
ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិជំងឺ និិងស�សភាព័ចង្រៃប្រងប៉េល្អិ�កូនិដំំណំាំសប្រ��់�ំប៉េ�ប៉េព័ល្អិដឹំក
�កដំល់្អិ 	�  

គឺ�ោ �ប៉េដំ�� សប៉េប្រ�ចចិ�តប៉េល្អិ�គឺ�ោ �ប៉េដំ�� ប៉េ�យណែ�ិកប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ និិងពូ័ជ 	�  
ប៉េ�វ�ណែ�និការ�ក់ប៉េប្រទ�ង ឬជនិោង់ 	�  

ការប៉េរៀ�ចំដីំ ប្រជះំដីំឱ្យយប៉េប្រ� ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាងការពិ័�កចាក់ឫស និិង ប៉េដំ��ីីជួយក�េ �់ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ
ដំងើូវ

	�  

ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិប៉េ��េ �ូដំ និិង�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ��េ �ូ� ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់ 	�  
ណែថុ�កំប៉េ�រប៉េដំ��ីីណែក�ប្រ�ូវ pH ប្រ���ជា៨ស�ត ហ៍ឹ �ុនិនឹិង��ប្រគាំ�់ដំំណំាំ 
ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់ 	�  

ធានាំថារ៉ាល់្អិប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប្រ�ូវ�និក�េ �់ ប៉េហឹ�យសំ�ល់្អិដំំណំាំប្រ�ូវ�និ�ំណែ�ក
ឱ្យយប៉េ�ជាជី 	�  

�ក់ជីប្រទា�់��ចូល្អិប៉េ�កុុងដីំ។ ជីប៉េនិ�ប្រ�ូវណែ�ជាជី�ូសវ័រ (P) ១០០ភាគឺរយតា�
�ប្រ�ូវការដំំណំាំ និិងប្រ���៦០%ង្រៃនិជីអាសូ� (N) និិង�េូតាសយូ� (K)  
(សូ�ប៉េ��ល្អិតារ៉ាងកុុងណែ�ុក "អនុិ�សន៍ិកប្រ�ិ�ជីប្រទា�់��”)

	�  

ប៉េល្អិ�ករង 	�  
ប្រ�សិនិប៉េ��ប៉េប្រ��ប៉េ�សេូប្រកាល្អិរង ប្រ�ូវប៉េរៀ�ប្រ�ព័័និធដំំ�ក់ និិងប៉េ�សេូប្រកាល្អិរងជា�ុនិ 
�ុនិនឹិង��ប្រគាំ�់ដំំណំាំ 	�  



19តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

បញីី្ជីឈ្មោះផ្សិា�ងផ្លាា តច់ាបព់្វីដំា ំដុះល�់បមូលផ្សិល
តារ៉ាងខាងប៉េប្រកា� ព័�៌នាំសក�មភាព័ចំា�ច់នាំនាំ កុុងការធានាំ�និនូិវសុខុភាព័ដំំណំាំណែដំល្អិ�តល់្អិនូិវទិនិុ�ល្អិណែ�ោល្អិ។ិ

ប៉េ�េ�ងផ្ទាេ �់

ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េដំ��ីីធានាំ�និនូិវការលូ្អិ�លាស់ល្អិរិ�ស់ដំំណំាំ និិងណែ�ោប៉េប្រច�និ។ 
ប៉េជៀសវាងប៉េស្រា�ចទឹកប៉េល្អិ�ស ប៉េហឹ�យប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រ��ឧ�ករ�៍ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យ
ប៉េ��ល្អិទឹកប៉េដំ��ីី�េ ន់ិប្រ���សំប៉េ�� �ប៉េ�កុុងដីំ

	�  

ជំងឺ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិជំងឺប៉េ�ប៉េព័ញរដូំវ�ំដុំ� និិងព័ា��ព័ា�ល្អិ �ុនិប៉េព័ល្អិវាកាោ យប៉េ� 
ជា�ញុ្ញា។ ដំកប៉េដំ��ណែដំល្អិ�និជំងឺប៉េចាល្អិ គឺឺជាជប៉េប្រ��សប្រ�ប៉េស�រ�ំ�ុ�។ ចូល្អិប៉េ��ល្អិ 
ទំព័័រនិិ�យអំពី័ជំងឺប៉េ�កុុងកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�

	�  

ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃច ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េប៉េ�ប៉េព័ញរដូំវ�ំដុំ�។ ការប៉េប្រ��ប៉េសហ៍ុឹស្រា�ំង 
(Pheromone trap) អនាំេ ក់ប៉េសហ៏ុឹ និិងប៉េដំ�រល្អិា�ប៉េ��ល្អិ នឹិងជួយ។ ប្រ�ូវ�ញ់ថំុាឱ្យយ
ស�ស្រាស� ប្រ�សិនិប៉េ��ស�សភាព័ចង្រៃប្រង�និចំនួិនិប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ នឹិង�ងើឱ្យយដំំណំាំ
ខូុចខា�។ សូ�ប៉េ��ល្អិទំព័័រនិិ�យអំពី័ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ ប៉េ�កុុងកីួនិ
ណែ�នំាំប៉េនិ�

	�  

ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ទុកប៉េ�ម ចង្រៃប្រងឱ្យយ�និ�ិច�ំ�ុ�ប៉េ�កុុងដំំណំាំ និិងកំចា�់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�ជំុវញិ
ដំំណំាំ និិងប៉េ�កុុងចំការទំប៉េនិរ ប៉េដំ��ីីកំចា�់ជប្រ�កស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ
ទំាងឡាយ និិងជំងឺនាំនាំ

	�  

�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� �ក់ជី�ំ�េនិជំុវញិដំំណំាំ ឬជីងាយរលាយតា�ប្រ�ព័័និធដំំ�ក់ទឹក ប៉េដំ��ីី�ប៉េងើ�និ
ការប៉េចញណែ�ោ និិងគុឺ�ភាព័ណែ�ោ។ ប៉េ�វ�ប៉េ�សតប៉េ��ល្អិរកុខរសអាចជួយកំ��់ការខុវ� 
ជីជា�ិ�និ។ ការប៉េប្រ��ជីអាសូ�ប៉េល្អិ�សល្អិ�់ប៉េព័ក អាចឱ្យយដំំណំាំប្រកចាស់ឬទំុ ថុយ
ទិនិុ�ល្អិ និិងប៉េ�វ�ឱ្យយដំំណំាំងាយនឹិង�ោងជំងឺ�សិ�។ សូ�ប៉េ��ល្អិទំព័័រនិិ�យអំពី័
ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីប៉េ�កុុងកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�

	�  

ការ�ក់ប៉េប្រទ�ង ឬជនិោង់ ចា�់ ឬចងប៉េដំ��ប៉េ�េងប៉េ�េ �ឱ្យយប៉េ��ងប៉េប្រទ�ង និិងតាក់ណែ�ងណែ�ក។ ការតាក់ណែ�ងណែ�ក
�និប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ អាចជួយ�ប៉េងើ�និទិនិុ�ល្អិ។ 	�  

ប្រ��ូល្អិ�ល្អិ ប្រ�ូវប្រ��ូល្អិ�ល្អិប៉េ�យប្រ�យ័�ុ ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាងការខូុចណែ�ោ។ ប៉េ��ណែ�ោណែដំល្អិល្អិក់
�ិនិប៉េក��ប៉េចាល្អិ 	�  

បញីី្ជីឈ្មោះផ្សិា�ងផ្លាា តឈ់្មោះ�កាយឈ្មោះព្វល�បមូលផ្សិល
តារ៉ាងខាងប៉េប្រកា�ព័�៌នាំអំពី័សក�មភាព័សំខាន់ិៗ ណែដំល្អិចំា�ច់សប្រ��់កា�់�និថយស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េប៉េល្អិ�ដំំណំាំ ជំងឺ 
ឬប៉េ�ម ចង្រៃប្រងណែដំល្អិរខំានិដំំណំាំណែកីរខាង ឬដំំណំាំណែដំល្អិ�ំប៉េប្រកាយ�កប៉េទៀ�។

ប៉េ�េ�ងផ្ទាេ �់

ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង កំុឱ្យយចំការ�និប៉េ�ម ដុំ�ប៉េប្រច�និប៉េព័ក ប្រ�ូវកំចា�់ប៉េ�ម ទំាងប៉េ�ប៉េល្អិ�រងដំំណំាំ និិងប៉េ�
ប៉េល្អិ�ដីំទំប៉េនិរប៉េ�កុុងចំការ ប៉េដំ��ីី�ំ��់ជប្រ�កស�វល្អិិិ� និិងជំងឺ។ កំុទុកប៉េ�ម ឱ្យយ
ប៉េចញប្រគាំ�់ទាន់ិ និិងរកាកំ��់ប្រតាអំពី័ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងទំាងប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ និិងដីំទំប៉េនិរ
កុុងចំការ។

	�  

ប៉េប្រកាយប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ �នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួភាោ � ប្រ�ូវ�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំណែដំល្អិប៉េ�ប៉េសសសល់្អិឱ្យយអស់។ 
ប្រ�សិនិប៉េ���ិនិអាច�ជួរលុ្អិ�ប៉េ�កុុងដីំ ឬយកប៉េចញពី័ចំការ�និប៉េទ ប្រ�ូវប៉េប្រ��ថំុាប៉េ�ម
ណែដំល្អិ�និកប្រ�ិ�ខាោ ំងកំចា�់វា ប៉េដំ��ីី�ំ��់ជប្រ�ក និិង�ងាើ រការប៉េក�និប៉េ��ងង្រៃនិ
ស�វល្អិិិ� និិងជំងឺ។ ប៉េរ �ប៉េ�សេូប្រគឺ�រងប៉េចញ ប្រ�សិនិប៉េ���ជួរលុ្អិ�កាកសំ�ល់្អិដំំណំាំ
ប៉េ�កុុងដីំវញិ។ ប្រ�ូវ�ជួរដីំទុកប៉េចាល្អិ ឬ�ំដំំណំាំប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�សង ឬ�ំដំំណំាំគឺប្រ��ដីំ 
ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាង ឬកា�់�និថយការហូឹរប៉េប្រចា� និិង�ំណែ�កវដំតង្រៃនិជំងឺ និិងស�វល្អិិិ�
ចង្រៃប្រង។

	�  



20 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 អំពី័ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េ

រីូបវិ �វិតី�នឈ៍្មោះព្វញឈ្មោះលញ 
• ស�វប៉េ��ូចប៉េ��ល្អិប៉េ�ខុុសគុាំទំាងស្រាសះងពី័ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័។

• ស�វប៉េ��ូចប៉េ�ថាដំងើូវ ដំងើូវរយុ ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ� 
 ដំងើូវកាយ ឬកូនិញ៉ាស់។

• ស�វប៉េ��ូចសថិ�កុុងដំំណាំក់កាល្អិ�ំ�េនិចំ�ីដំំ�ូង 
និិងសកជាប៉េប្រច�និដំង ប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាលូ្អិ�លាស់។

• �និដំំណាំក់កាល្អិដឹំកប៉េឌ្ឍឿ។

• ព័ពួ័កប៉េ�អំប៉េ� រយុស ព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ  
ព័ពួ័កឪ�េ ល់្អិ ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ និិងរយុនាំនាំ
សថិ�កុុងប្រកះ�ប៉េនិ�។

ការីបំផ្លាែ ញរីបស់សតវលិ�តចង្រៃ�ង ន�ងង្រៃចង្រៃមៃ
ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េ�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំតា�ការទំពារ ប៉េ�យ
�និសល់្អិនូិវ�ុ�ចុច�ូចៗ ឬ�ុ�ព័�៌ស ប៉េ�វ�ឱ្យយ�និ�ុ�
ជំាណែ�ោ សោឹកថាោ  �ងិាក់ការលូ្អិ�លាស់ ប៉េ�យការសីុឫស 
កា�់ផ្ទាត ច់ប៉េដំ��រ�ស់កូនិដំំណំាំ កា�់�និថយក�ោ ំងលូ្អិ�លាស់  
រ�ស់រកុខជា�ិ ប៉េ�យ�រទឹកដំ�រកុខជា�ិ�ប៉េញ្ចឹេ ញប៉េ�យ
ស�វល្អិិិ� ប៉េហឹ�យច�ោងជំងឺវរីសុ ឬប៉េ�វ�ឱ្យយដំំណំាំ�ោងជំងឺ។ 
ប្រកះ�ស�វល្អិិិ�ប៉េ�សងៗគុាំ �ងើឱ្យយ�និការ�ំផ្ទាោ ញខុុសៗគុាំ 
ណែដំល្អិទាក់ទងប៉េ�នឹិងទំហំឹរ�ស់វា ប្រ�អ�់��់ និិងកណែនិោង
ណែដំល្អិវាសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��។

ចំថ្លែណ្ឌិករីបស់សតវលិ�ត ន�ងង្រៃចង្រៃមៃ
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិប៉េ�វ�អ�តសញ្ញាា �ស�វល្អិិិ� ប្រ�ូវប្រ�កដំថាអុកដឹំង
ចាស់អំពី័ដំំណាំក់កាល្អិជីវ�ិណែដំល្អិអុកកំពុ័ងណែ�ប៉េ��ល្អិ។ 
ចំប៉េពា�ស�វល្អិិិ�ខុោ� ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ និិងស�វប៉េ��ូចប៉េ��ល្អិប៉េ�
ខុុសគុាំទំាងស្រាសះង។ ង្រៃចង្រៃ�េប៉េព័ញវយ័�និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ី  
និិងស�វល្អិិិ�ប៉េព័ញវយ័�និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ួយ។

វិដុះីជីវិ �តរីបស់សតវលិ�ត ន�ងង្រៃចង្រៃមៃ
ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េ�ោងកា�់ដំំណាំក់កាល្អិជីវ�ិប៉េ�សងៗ
�ួយចំនួិនិ។ លំ្អិនំាំង្រៃនិវដំតជិវ�ិប៉េនិ� សថិ�ប៉េ�កុុចំណាំ�់ថុាក់១  
ង្រៃនិចំណាំ�់ថុាក់ទំាង៣៖ ��ញ្ចឹា រ�ូវវិ�តន៍ិ�ិប៉េព័ញប៉េល្អិញ  
ឬរ�ូវវិ�តន៍ិប៉េព័ញប៉េល្អិញ។

វិដុះីជីវិ �តសាមញ្ជីា
• ដំំណាំក់កាល្អិនីិ�ួយៗ អាស្រាស័យភាគឺប៉េប្រច�និប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�

ភាព័ខុុសគុាំង្រៃនិទំហំឹ

• ប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិទំាងអស់ពំុ័�និ�ោ �ប៉េ��យ

• ង្រៃចង្រៃ�េសថិ�ប៉េ�កុុងប្រកះ�ប៉េនិ�។

រីូបវិ �វិតី�នម៍�នឈ្មោះព្វញឈ្មោះលញ (ផ្លាែ ស់បីូរីបន�ីចមីងៗ)
• ស�វប៉េ��ូចប៉េ��ល្អិប៉េ�ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិនឹិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ 

�េុណែនិតពំុ័�និ�ោ �ប៉េ��យ (ប៉េ��ូច�ិនិណែដំល្អិដុំ��ោ �
ប៉េ��យ)។

• ស�វប៉េ��ូច ជា��មតាប៉េគឺប៉េ�ថាកូនិញ៉ាស់ និិង�និ
សកជាប៉េប្រច�និដំងប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាលូ្អិ�លាស់។

• ដំំណាំក់កាល្អិប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ជា��មតា�និ�ោ � �េុណែនិត�ិនិ
�និ�ោ �ជានិិចេកាល្អិប៉េ��យ។

• ពំុ័�និដំំណាំក់កាល្អិដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ��យ។

• ង្រៃច ប្រទី� ស្រាសឹង ស�វកនិេុយពី័រ ចប្រងិ�និិងក�តូ � 
សថិ�កុុងប្រកះ�ប៉េនិ�។

ដុះងាូវិ

អំងថ់្លែតន

កបាល

��រូង

ឈ្មោះពា�

ឈ្មោះជ�ង

ដុះឹកឈ្មោះ�ឿ

ព្វង

ព្វង
ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័

កូនញាស់



21តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េណែដំល្អិ�និប្រ�អ�់��់ជញ្ចឹជ ក់ (ដូំចជាង្រៃច
ប្រទី� ង្រៃចង្រៃ�េរ៉ាងដូំចពី័ងពាង (spider mites) ��ចសោឹក និិង
រយុស) ចុចប៉េកាសិកាដំំណំាំប៉េដំ��ីីជញ្ចឹជ ក់ទឹកដំ� និិងអាច
�និសល់្អិនូិវល្អិកខ�ៈ�ុ�អុច�ូចៗ។ ស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិ�និ 
ប្រ�អ�់��់ទំពារខំាឱ្យយ�និប្រ�ប៉េហ្គាង ណែដំល្អិជាការ�ងុាញពី័
ទំហំឹរ�ស់ស�វល្អិិិ�ប៉េនាំ�។ ដំងើូវភាគឺប៉េប្រច�និណែដំល្អិសីុសោឹក 
�និរ�ូរ៉ាង�ូចណាំស់ប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាញ៉ាស់ និិងសីុសោឹកណែ� 
�ួយចំប៉េហឹៀង�េុប៉េណាំា � �ណាំត ល្អិឱ្យយសោឹកប៉េសត�ងថាោ ។ ប៉េទា��ី 
ជា�េ ងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ វា�និលូ្អិ�លាស់�េ ងរហ័ឹស និិង 
�និសល់្អិនូិវសំ�ល់្អិប្រ�ប៉េហ្គាងៗ។ ស�វល្អិិិ�ខុោ� (ដូំចជាដំងើូវ
សីុប៉េញេ និិងដំងើូវ�ូរសោឹក) �និសល់្អិនូិវ�ុ�ព័�៌សប៉េ�កុុង
សោឹក ឬប៉េ�វ�សំ�ុក�ងើឱ្យយសោឹករ�ូល្អិ។ ស�វល្អិិិ�ខុោ�លាក់ខុោួនិ 
ឬរស់ប៉េ�កុុងដីំណែដំល្អិ�ិនិងាយនឹិងប៉េឃ្វី�ញប៉េ��យ �េុណែនិតប៉េដំ��
ដំំណំាំអាចស្រាសប៉េពានិ ឬក៏�ិនិសូវលូ្អិ�លាស់ប៉េ�យ�រការ
សីុរ�ស់វា។

ការអនុិវ�តការប្រគឺ�់ប្រគឺងទួប៉េ�ខុោ�ប៉េដំ��ីីក�េ �់ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង 
និិងង្រៃចង្រៃ�េ�និរ៉ាយ�ញ្ចឹជ ីប៉េ�ទំព័័រទី២៣២។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៍
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ អាចជួយប្រគឺ�់ប្រគឺងស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង 
និិងង្រៃចង្រៃ�េ�និ។ សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិសំខាន់ិ�ំ�ុ� 
ណែប្រ�ប្រ�ួល្អិខុុសគុាំប៉េ�តា�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំ និិងប៉េ�តា��ំ�ន់ិ។ 
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិខុោ�សីុស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រងជា 
ប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ ណែដំល្អិប៉េគឺប៉េ�ថា “ប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ�”។ សររី៉ាងា
�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិខុោ�ប៉េទៀ�សីុស�វល្អិិិ� ឬង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រងប្រ�ឹ�ណែ�
�ួយប្រកះ��េុប៉េណាំា � ណែដំល្អិប៉េគឺ�ក់ប៉េ�ម �ថា “ប៉េប្រ��ទ័រ 
ជំនាំញ”។ ព័ពួ័កឪ�េ ល់្អិជាប៉េប្រច�និប្រកះ� និិងរយុ�ួយចំនួិនិ 
គឺឺជាព័ពួ័ក ”�េ រ៉ាេ សីុ�” �និន័ិយថាដំងើូវរ�ស់វាសីុ និិងស�ោ �់ 
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងឯក�ត�េុប៉េណាំា �។

ចំប៉េពា�ដំំណំាំ�ំប៉េ�តា�វាល្អិ ឬច�ើ រ ជាទូប៉េ� សររី៉ាងា�និ 
ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ�ួយចំនួិនិ�ំ �តុំគុាំជាហឹវូងប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��ដំំណំាំ និិង
ជួយប្រគឺ�់ប្រគឺងស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង។ ប៉េ�កុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់ 
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ �ិនិអាច�និល្អិទធភាព័ខាោ ំង�តុំគុាំជា
ហឹវូងណែ����មជា�ិប៉េ��យ និិងជា��មតាប៉េគឺប្រ�ូវយកវា�ក�ក់។ 
កណែនិោងចិញ្ចឹេ ឹ�ស�វល្អិិិ�ណែ��ពា�ិជជក�ម ចិញ្ចឹេ ឹ�សររី៉ាងា�និ 
ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិសំខាន់ិៗសប្រ��់ជាវ និិងប្រព័ណែល្អិង។ ប៉េគាំល្អិប៉េ�
ប្រព័ណែល្អិងស�វល្អិិិ��និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េ�កុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់ �និ
ភាព័ប៉េជាគឺជ័យ�េងខាោ ំង កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងស�វល្អិិិ� និិងង្រៃច
ង្រៃ�េចង្រៃប្រង�ួយចំនួិនិ�ំ។

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េខុោ�ណែដំល្អិជាសររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិនឹិង
ប្រ�ូវ�និស�ោ �់ ប្រ�សិនិប៉េ��ប៉េគឺប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិ
�និកប្រ�ិ�ពុ័ល្អិខាោ ំង និិងស�ោ �់�ិនិប៉េប្រជ�ស។ សូ�ក�់ 
ស�ា ល់្អិថា ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ជំនាំន់ិថុមី អាចជ�ឥទធិព័ល្អិប៉េ� 
ប៉េល្អិ�សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ�ួយចំនួិនិ �េុណែនិត�ិនិទំាងអស់ 
ប៉េ��យ។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាចសូ�ប៉េ�វ�ការកំ��់អ�តសញ្ញាា � 
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េ�កុុង�ំ�ន់ិ�ំដុំ�រ�ស់អុក ប៉េ�វ�ការ
តា��និ និិង�ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិពួ័កវាប៉េ�កុុងការប៉េ�វ�ប៉េសចកតីសប៉េប្រ�ច 
ចិ�តប៉េល្អិ�ការប៉េប្រ��ប្រ�ស់ថំុាកសិក�ម។ 

ព័័��និអំពី័�ល្អិ�េ�ពាល់្អិង្រៃនិថំុាកសិក�មប៉េ�ប៉េល្អិ�សររី៉ាងា
�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ប្រ�ូវ�និ�ប៉េងើ��ប៉េ��ងភាគឺប៉េប្រច�និប៉េ�យ
កណែនិោងចិញ្ចឹេ ឹ�ស�វល្អិិិ��និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិសប្រ��់ប៉េ�វ� 
ពា�ិជជក�ម។ សូ�ក�់ស�ា ល់្អិថា ប្រកះ�ព័ពួ័ក�ោ �រងឹខុោ�
ដូំចជាកុកសីុណែនិល្អិលី្អិប៉េដំ ភាព័�ន់ិរ�ស់វាប៉េ�នឹិងថំុាកសិក�ម
ណែប្រ�ប្រ�ួល្អិតា�ពូ័ជ។

ពួ័ជ�ួយចំនួិនិអាចរកជាវទិញ�និប៉េ�កុុងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ  
(សូ�ប៉េ��ល្អិ�ញ្ចឹជ ីតា�ប៉េគឺហឹទំព័័រ៖ www.goodbugs.org.au) 
និិង�ងុាញប្រ��់ប៉េ�យអកសរ CA �នាំេ �់ពី័ប៉េ�ម �រ�ស់វា 
កុុងណែ�ុកសតីអំពី័ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង ឬអំពី័សររី៉ាងា�និ 
ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េ�កុុងកីួនិណែ�នំាំប៉េនិ�។



22 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 អំពី័ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ីរ�ស់ដំំណំាំ
ជំងឺដំំណំាំគឺឺជាល្អិកខខុ�ឌ ណាំ�ួយប៉េ�កុុងដំំណំាំ ណែដំល្អិរខំានិ 
ដំល់្អិដំំប៉េ�� រការង្រៃនិ�ុខុងារ ឬការលូ្អិ�លាស់។ ជំងឺដំំណំាំ
អាចណែចកប៉េចញជា២ប្រ�ប៉េ�ទ គឺឺជំងឺ�ោង (�ងើរប៉េ�យភុាក់ងារ
ច�ោងជំងឺ) និិងជំងឺ�ិនិ�ោង (ជាទូប៉េ�ប៉េប្រច�និប៉េ�ថា ល្អិកខ�ៈ
ខុុសប្រ�ប្រក�ី)។។

ជំងឺឆ្លែង អាចច�ោងពី័ដំំណំាំ�ួយប៉េ�ដំំណំាំ�ួយ និិង�ប៉េងើ��
ជាសញ្ញាា នាំនាំ ណែដំល្អិ�ណាំត ល្អិ�កពី័អនិតរក�មរ�ស់ភុាក់ងារ 
�ងើជំងឺ ជប្រ�ក និិង�រ�ិថ និ។ ជំងឺ�ោងប៉េល្អិ�ដំំណំាំ�និចំនួិនិ
�ីប្រ�ប៉េ�ទគឺឺជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ីជំងឺ�សិ� និិងជំងឺវរីសុ។

ជំងឺម�នឆ្លែង (លកខណ្ឌិៈខុុស�ប�កតី) �ងើប៉េ��ងប៉េ�យភុាក់ងារ 
គាំម និជីវ�ិ�ួយចំនួិនិ�ំដូំចជា អ�ុល្អិយភាព័ង្រៃនិ�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�  
ភាព័ខុុសណែ�ោកង្រៃនិ�រ�ិថ និ �រធា�ុគីឺ�ីពុ័ល្អិ �ុ�រ�ួសប៉េ�
កានិិក និិង�ញុ្ញាណែហឹសនិ។ ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី អាច�ប៉េងើ��
ជាសញ្ញាា  ណែដំល្អិ�និល្អិកខ�ៈប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិប៉េ�នឹិងជំងឺ 
�ោង និិងអាចប៉េ�វ�ឱ្យយដំំណំាំងាយ�ោងជំងឺ។  

ការអនុិវ�តទូប៉េ�ខុោ�សប្រ��់ក�េ �់ជំងឺនាំនាំ �និរ៉ាយ�ញ្ចឹជ ី 
ប៉េ�ណែ�ុកខាងកុុងង្រៃនិគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ។

ភាែ ក់ង្ហារីបងាជំងឺឈ្មោះល�ដុះំណាំំ
បាក់ឈ្មោះតរី ី
�ក់ប៉េ�រណីែដំល្អិ�ងើរជំងឺប៉េល្អិ�ដំំណំាំ�និប៉េកាសិកាប៉េទាល្អិ ណែដំល្អិ
អាច�ំណែ�កខុោួនិជាប៉េប្រច�និ�េ ងរហ័ឹសកុុងល្អិកខខុ�ឌ ស� 
ប្រ�ក�។ ជាទូប៉េ� �ក់ប៉េ�រ�ីនិប៉េ�កុុង�ំណែ�កង្រៃនិរកុខជា�ិ
ណែដំល្អិ�និជំងឺ �េុណែនិតអាចរស់ប៉េ�កុុងដីំ និិងប៉េល្អិ�ង្រៃ�េរកុខជា�ិ 
�និរយៈប៉េព័ល្អិ�េ ងយូរ ប៉េទា��ីកុុងល្អិកខខុ�ឌ សួួ�ហួឹ�ណែហឹង 
ក៏ប៉េ�យ។ �ក់ប៉េ�រអីាច�ោងប៉េ�ដំំណំាំ�និតា��ុខុរ�ួស  
ឬតា�រយៈរនិធ��មជា�ិ ដូំចជាសតូ�េ តា។ 

�ក់ប៉េ�រអីាចច�ោងប៉េ�យ៖

• ទឹក (ប៉េ�ោ�ង ឬទឹកប៉េស្រា�ចស្រាសព័)

• ប្រគាំ�់ពូ័ជ

• ស�ា រៈ�ំប៉េ�/�ាំ

• ស�វល្អិិិ�

• សក�មភាព័រ�ស់�នុិសស ដូំចជាការចំាង សេូង ប្រ��ូល្អិ
�ល្អិ ចល្អិនាំ និិងការប៉េ��ក�រប្រតាក់ទ័រ�ោងកា�់ដីំ។

ផ្សិិ�ត
�សិ��និជា�ិសរង្រៃស ណែដំល្អិចាក់ប៉េចញប៉េ�ខាងប៉េប្រ�ប៉េដំ��ីី 
រកចំ�ី។ �សិ�អាចរស់ប៉េ�កុុងជប្រ�កប៉េប្រច�និ�េ ងប៉េ�សងៗគុាំ  
រ�ួ�និរកុខជា�ិរស់ និិងងា�់ និិងដីំ។ ពួ័កវា�និតពូ័ជ និិងរកី
រ៉ាល្អិ�ល្អិប៉េ�យការ�លិ្អិ�ជាសរុ។ ប៉េទា��ីជាសរុនីិ�ួយៗ 
�ិនិអាចប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញប៉េ�យណែ�ុកទប៉េទក៏ប៉េ�យ ក៏ដំុំ��តុំ សរុ 
ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញ�និប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំជាញឹកញ៉ា�់។ 
�សិ�អាច�ោងប៉េ�ដំំណំាំ�និតា�រយៈរនិធ��មជា�ិ ដូំចជា 
សតូ�េ តា តា�រយៈស�ុ�ប៉េប្រគឺឿង�េ សីុនិ ឬ�ុខុរ�ួស។

�សិ�អាចច�ោងតា�៖

• ទឹក និិង ខុយល់្អិ

• ដីំ

• ប្រគាំ�់ពូ័ជ

• ស�វល្អិិិ� និិងស�វដំង្រៃទប៉េទៀ�

• សក�មភាព័�នុិសស ដូំចជាការចំាង ការសេូង ចល្អិនាំ 
និិងការប៉េ��ក�រប្រតាក់ទ័រ�ោងកា�់ដីំ។

វិរីីុស
វរីសុ�ំណែ�កខុោួនិណែ�ប៉េ�កុុងប៉េកាសិកា�និជីវ�ិ�េុប៉េណាំា �។ 
ពួ័កវាប៉េប្រ��ប្រ�ស់ដំំប៉េ�� រការ��មតារ�ស់ដំំណំាំ ប៉េដំ��ីី�ំណែ�ក
ខុោួនិវា។ វរីសុខុោ��និល្អិកខ�ៈ�ំ�រពូ័ជ ខុោ�ប៉េទៀ��ិនិ
�និសល់្អិនូិវជំងឺវរីសុដំល់្អិជាលិ្អិកាដំំណំាំប៉េ��យ។ ពំុ័�និការ 
ព័ា�ល្អិសប្រ��់ដំំណំាំណែដំល្អិ�និ�ោងជំងឺវរីសុប៉េ��យ ដូំប៉េចុ� 
ការកំចា�់វា គឺឺអាស្រាស័យប៉េ�ប៉េល្អិ�ការការពារ។ វរីសុប្រ�ូវ�និ
�ក់ប៉េ�ម ��នាំេ �់ពី័ដំំណំាំដំំ�ូងណែដំល្អិប៉េគឺ�និសិកា និិងប៉េ�
តា�សញ្ញាា ជំងឺជាក់ណែសតង�ំ�ុ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េនាំ�។

វរីសុអាចច�ោងតា�៖

• ភុាក់ងារច�ោង�និជីវ�ិ ដូំចជាស�វល្អិិិ� ង្រៃចង្រៃ�េ  
ប៉េ��េ �ូដំ និិង�សិ�

• ភុាក់ងារច�ោងប៉េ�កានិិក ដូំចជាឧ�ករ�៍  
ឬតា�ការ�េ�សោឹកនឹិងសោឹក

• ប្រគាំ�់ពូ័ជ និិងលំ្អិអង

ហឹវីតូបាែ សាះ   
ហឹវី�ូ�ោ �ម �និទំហំឹ�ូចណាំស់ គឺឺជា�ក់ប៉េ�រ�ីេ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�
ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំណាំ�ួយ ប៉េហឹ�យវារស់ប៉េ�កុុងសរង្រៃស�ោូអឹុ� 
(សរង្រៃសរសប្រ��់នំាំសើរ និិង�រធា�ុប៉េ�សងប៉េទៀ�ពី័សោឹក)។ 
ពួ័កវាប្រ�ូវ�និច�ោង ប៉េ�យព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ឺ�សរង្រៃសរ�ោូអឹុ�  
ដូំចជាព័ពួ័ក��ចសោឹក។ ភុាក់ងារ�ងើជំងឺទំាងប៉េនិ� �ងើនូិវ
សញ្ញាា ប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ ចា�់ពី័សោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងល្អិម� រហូឹ�ដំល់្អិ
ដំំណំាំងា�់ និិងការលូ្អិ�លាស់�ួយចំនួិនិ ណែដំល្អិ�ប៉េងើ��ជា
ការផ្ទាោ ស់�តូរប៉េ�សងៗដូំចជា “អំប៉េ�សប៉េ��ម�់” (ចំនួិនិណែខុុងប៉េក�និ
ប៉េ��ង និិងចប៉េនាំោ �ថំុាងណែវង)។ ពំុ័�និវធិានិការក�េ �់ជំងឺ 
ហឹវី�ូ�ោ �ម  ណែដំល្អិ�ោងប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ��យ។ ភាព័�ន់ិរ�ស់ 
ពូ័ជ និិងការក�េ �់ភុាក់ងារច�ោង គឺឺជាវធិានិការប្រគឺ�់ប្រគឺង
ណែ��ួយគឺ�់។ 



23តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

ឈ្មោះណ្ឌិមាៃតូដុះ
ប៉េ��េ �ូដំ គឺឺជាដំងើូវរ៉ាង�ូល្អិ និិងទំហំឹ�ូច�ំ�ុ�។ ប៉េ��េ �ូដំ
�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ�និ�ីប្រ�ប៉េ�ទ។ 
ប្រ�ប៉េ�ទណែដំល្អិរ៉ាល្អិ�ល្អិ និិងខា��ង់ប៉េសដំឋកិចេខាោ ំង�ំ�ុ�គឺឺ
ជាប៉េ��េ �ូដំ�ងើឱ្យយ�និជំងឺព័កឫស (ប៉េ��យដូំហឹសុីនិ  
ប៉េអស�ី�ី- Meloidogyne spp.)។ ជំងឺប៉េ��េ �ូដំព័កឫស  
គឺឺជា�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ឫស ង្រៃនិប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�សងៗគុាំជាប៉េប្រច�និ
ពាន់ិ និិងប៉េ�វ�ឱ្យយព័កឫស�េងចណែ�ោក។ �និប្រ�ប៉េ�ទ  
ប៉េ��យដូំហឹសុីនិ (Meloidogyne) ជាង៦០ប្រ�ប៉េ�ទ ប៉េហឹ�យភាគឺ
ប៉េប្រច�និ �និអំ�ូរប៉េ�សងៗគុាំ (several races)។ ដំំណំាំណែដំល្អិ 
�ោងជំងឺប៉េនិ� �ងុាញនូិវការថុយចុ�ទិនិុ�ល្អិ និិងគុឺ�ភាព័
ណែ�ោ និិងងាយទទួល្អិរងឥទធិព័ល្អិពី័ ល្អិកខខុ�ឌ �ិនិអំប៉េណាំយ�ល្អិ
(ប៉េស្រ្តាសតស)�េងឆ្នាំ�់។ 

លកខណ្ឌិៈខុុស�ប�កតី
ល្អិកខខុ�ឌ ណែដំល្អិជប្រ�ះញឱ្យយប៉េក���និនូិវល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំរ�ួ�និ៖

• សី�ុ�ុភាព័�ិនិអំប៉េណាំយ�ល្អិ

• សំប៉េ�� �ដីំ�ិនិអំប៉េណាំយ�ល្អិ

• សំប៉េ�� ��រ�ិកាស�ិនិអំប៉េណាំយ�ល្អិ

• រចនាំស�ុ័និធដីំ�ិនិអំប៉េណាំយ�ល្អិ

• pH ដីំ�ិនិប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ

• កងវ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� និិង�និ�រធា�ុពុ័ល្អិ

• �រធា�ុ�ំផ្ទាោ ញ

• រ�ួសប៉េ�យប៉េ�កានិិក

• ភាព័ខុុសប្រ�ប្រក�ីង្រៃនិណែហឹសនិ

ការីឆ្លែង ន�ងការីរាតតបាត

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី�ិនិអាច�ោងប៉េ��យ។ ល្អិកខ�ៈខុុស 
ប្រ�ប្រក�ីណែដំល្អិ�ងើប៉េ��ងប៉េ�យកងវ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� ឬ�រ
ធា�ុពុ័ល្អិ អាចប៉េល្អិចប៉េ��ងស្រាសប៉េដំៀងគុាំ និិង�និភាព័ប្រច�ំ
គុាំ។ ប៉េដំ��ីីកំ��់នូិវ�ូល្អិប៉េហឹ�ុ�ងើពិ័�ប្រ�កដំ ប៉េគឺប្រ�ូវប៉េ�វ� 
ប៉េ�សតរ�ូធា�ុសួួ�រ�ស់សោឹក រកុខរស ឬដីំ។

ការីឈ្មោះធីវ�ឈ្មោះរាគុវិ �ន�ច័យ័ជំងឺ ន�ងលកខណ្ឌិៈខុុស�ប�កតី
ប៉េដំ��ីីប៉េ�វ�ប៉េរ៉ាគឺវនិិិច័័យជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី ប៉េគឺប្រ�ូវ៖

• ប៉េ��ល្អិប៉េដំ��ដំំណំាំទំាង�ូល្អិ

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិការ�ំផ្ទាោ ញ ឫស សោឹក និិងផ្ទាើ

• ក�់ស�ា ល់្អិការណែចកចាយសញ្ញាា ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ 
ឧទាហឹរ�៍៖ ប៉េ���និណែ�ប្រ�ួយលាស់ថុមីប៉េទណែដំល្អិប៉េក��ជំងឺ 
 ឬក៏�និណែ�ប៉េដំ��ប៉េទណែដំល្អិប៉េក��ជំងឺ?

• ក�់ស�ា ល់្អិលំ្អិនំាំង្រៃនិប៉េដំ��ប៉េក��ជំងឺប៉េ�កុុងចំការ

• ក�់ស�ា ល់្អិការផ្ទាោ ស់�តូររ�ស់ដំំណំាំប្រគឺ�់ប៉េព័ល្អិ ប៉េប្រពា�
ជាប៉េរឿយៗ សញ្ញាា ណែដំល្អិ�ប៉េងើ��ប៉េ��ងប៉េ�យជំងឺដំំណំាំ
ណែប្រ�ល្អិប្រ�ួល្អិប៉េ�តា�ល្អិកខខុ�ឌ អាកាសធា�ុ ឬអាយុ
រ�ស់ដំំណំាំ។

ការីរីស់រាន

កំប៉េទចកំទី សរុ ដំំណំាំ�ោង
ជំងឺ ទឹក ដីំ ប្រគាំ�់ពូ័ជ

ការីរាលដំាល

តា�ខុយល់្អិ ទឹក ដីំ ស�វល្អិិិ�
ប្រគាំ�់ពូ័ជ �ុ�កា�់  

និិង�នុិសស

សារីធាតុចមែង

�សិ� 
�ក់ប៉េ�រ ី

វរីសុ ការីឆ្លែង ន�ងការីរីុករាន

អាស្រាស័យប៉េល្អិ�អនិតរអំប៉េព័�រវាង
ជប្រ�ក ភុាក់ងារ�ងើ ជំងឺ  

និិង�រ�ិថ និ

ការីលូតលាស់  
ន�ងការីបនីព្វូជ

ការីវិ �វិតីនង៍្រៃនសញ្ញាា



24 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 សញ្ញាា �ំផ្ទាោ ញដំំណំាំ

ជំងឺបាក់ឈ្មោះតរី ី
ក្លាា វីបីាក់់ទ័័រ មីីគីីហ្គាា ណិិនស៊ីីីស៊ី សាប់់អេ�ស៊ីអេប់េ  
មីីគីីហ្គាា ណិិនស៊ីីីស៊ី

ស៊ីីី�ឹមី�ឹមី

ផ្សឺឺ�ដូូមីេូណាស៊ី់ ក់ូរូហ្គាា តា ភីីស៊ីីី

ប់ីិចតូូបាក់់អេតូរយី៉ូេូមី ក្លារ េូតូូវី េូរូមី សាប់់អេ�ស៊ីអេប់េ  
ក្លារ េូតូូវី េូរូមី

ភីីស៊ីីីស៊ីីី

ផ្សឺឺ�ដូូមីេូណាស៊ី់ ស៊ីីីរងីហ្គាា  អេប់េអេវី េ អេ�ើដូំណាអំេប់េងអេបាេ� ភីីអេ�ស៊ីធីី

រ៉ា េ�់ស៊ីូូអេណិៀ ស៊ីូឡាណាអេស៊ីរ េូមី អាអេ�ស៊ី

ស៊ីង់តូូមីេូណាស៊ី់ អេ�ស៊ីអេប់េអេប់េ �ិចអេ�ស៊ីភីីភីី

ជំងឺផ្សិិ�ត
អា�់តែតូណាអេរៀ ស៊ីូឡានី អេ�អេ�ស៊ី

ប់ូទ្រីទ័ីទ័ីស៊ី ស៊ីីីអេណិអេរៀ ប់ីីស៊ីីី

អេស៊ីក់ូស៊ីូេូរ៉ា េ ក្លាប់់ស៊ីីីស៊ីីី ស៊ីីីស៊ីីី

ក់ូអេណិហ្វូូូរ៉ា េ គីូគី�ប់ីីតារ េូមី ស៊ីីីអេ�ចស៊ីីី

ជំងឺរលាកគឺល់្អិ ឌី្ឍអូ

ហ្វូូី�អេវីៀ ហ្វូូី�វ៉ា េ អេ�ហ្វូូអេ�ហ្វូូ

ជំំង��ីចស៊ីាឹក់ពណ៌ិអេ�ឿង ហ្វូូីយ៉ូសារ េូមី �ីក់ស៊ីីីស៊ីូេូរ េូមី 
ហ្វូូអេ�ស៊ីអេប់េ �ីក់ូអេប់េស៊ីីីស៊ីីី

អេ�ហ្វូូ�ូ�ិ�

ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោ ប៉េអហឹវអា

ឡឺ�វៃវី�ីយ៉ូតា តូូរកី្លា �ិ�ធីី

�័រឌីីយ៉ូេូមី �ីក់ូតែពស៊ីីីស៊ីីី �ូ�ិ�

�័រឌីីយ៉ូេូមី អេណិ�ូ�ីក់ូតែពស៊ីីីស៊ីីី �ូ�ិន

ហ្វូូូម៉ាេ អេដូស្រ្តាសូាក់់ទ័ីវ៉ា េ ភីីឌីី

ហ្វូូីតូីប់តូូរ៉ា េ �ីីនអេហ្វូូស៊ីូង់ ភីីអាយ៉ូ

ហ្វូូូមីេីប់ស៊ីីីស៊ី អេវី េសាន ភីីវី ី

រហី្វូឺីក់តូូនីយ៉ាេ ស៊ីូឡានី អាអេ�ចអេ�ស៊ី

ស៊ីូឹមីហ្វូូី ី�ីយ៉ូេូមី អេ�ស៊ីអេប់េអេប់េ អេ�ស៊ីអេ�ស៊ី
ភីីភីី

ស៊ីិប់តូូរយី៉ាេ �ីក់ូតែពស៊ីីីស៊ីីី អេ�ស៊ី�ិ�

អេក់ារ េូទ័ីណា មីីណិរ អេ�ស៊ី�ិមី

អេក់ារ េូទ័ីណា រ េូហ្វូូស៊ីីី�ីី អេ�អា

អេក់ារ េូទ័ីណា អេក់ារ េូទ័ីយ៉ូេូរ េូមី អេ�ស៊ីអេ�ស៊ី

តែវីទ័ីស៊ីីី�ីយ៉ូេូមី ដា�ីអា វីឌីីី

តារ៉ាងនាំនាំប៉េ�កុុងណែ�ុកប៉េនិ� ប៉េប្រ��ពាកយកា�់ដូំចខាងប៉េប្រកា�៖

សតវលិ�ត

ង្រៃចង្រៃ�េ ឬអាការ ី ប៉េអសីុប៉េអ

អាគីូឡឺីប់ �ីក់ូអេប់េស៊ីីីស៊ីីី អេ��ិ�

ប់េូ�ីហូ្គាអេហ្គាា តាស៊ីូណិ� អេមីើស៊ីឡាអេទ័ើស៊ី ភីី�ិ�

អេតូទ្រីតានីអេក់ើស៊ី អេ�ីើទ័ីអេស៊ី ធីីយ៉ូូ

អេតូទ្រីតានីអេក់ើស៊ី �ីយ៉ូឌី�នី ធីី�ិ�

ប្រទី�ទីហឹា�ុ�ប៉េ�រ៉ាេ �ីប៉េអចវាេយ

ប៉េហឹ�ី�ប៉េ�រ៉ាេ

អា�ីរ េឌីូ្ឍដំស៍ ប៉េអអិល្អិអីុ

ង្រៃច ប៉េអ�ីប៉េអច

��ច សីុកាប៉េដំលី្អិដំ សីុអាយសីុ

ណិ� ហ្វូារ៉ាេ វីរីឌីីីយ៉ូឡា �ិនវី ី

ស្រឹស៊ីឹង នីស៊ីឺីីស៊ី វីនីីទ័័រ �ិនវ៉ា េយ៉ូវី ី

�សឺដូំកូសីុដំ �ីប៉េអសអីុ

លឺ្អិពី័ដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ អិល្អិអីុ�ី

អាហ្គ្រូហ្វូា�ទ័ីស៊ី អេ�ស៊ីអេប់េអេប់េ អេ�អេ�ស៊ីភីីភីី
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ងា

�់
� ិ�

�ូ,
 អេ�

ស៊ី
ស៊ី

ី ី
សុី

ប៉េអ
–

ប៉េដំ
��

ប៉េ�
�ង

ព័
�៌

ប៉េតា
�

 និ
ង

ងា
�់

�ី
�ី

វី

ងា
�់

ស
ោឹក

ទា
ង

អ
ស់

ប៉េល្អិ
�ក

ណែល្អិ
ង

ណែ�
ប្រ�

ួយ
ធី ីយ៉ូ

ូ
អេ�

ស៊ី
�

ិ�
�ី

អូ
�ី

ចុ
ង

�ិ
និ

សូ
វល្អិ

�
លា

ស់
 និ

ង
ប៉េ�

�ង
ប៉េស

ោក
ភី ី�

ូ
អិ

និ
–

ប្រកិ
និ

ប៉េអ
អិ

ល្អិ
អុី

 អិ
និ

វ ី
�ី

អូ
 សុី

យូ
អា

ស៊ី
ី ី� ឹមី

�
ឹមី

អា
អេ�

ចអេ
�ស៊ី

អា
អឹ

�
វ ី

�
េី អុី

ជី
សុី

ប៉េអ
សុី

វ ី
�ី

អូ
�ី

 �ី
�

េី ប៉េអ
ស

វ ី
�ី

អូ
�

េី  
�ី

អិ
ល្អិ

អា
វី

អឹ
�

អូ
– 

�ី
– 

ហឹ
សិ�

អិ
និ

– 
សុី

អិ
ល្អិ

+ 
ប៉េអ

ច
អុី

អា
�

េី ឌ្ឍ

ប៉េដំ
��

ប្រ�
ង់

/�ិ
និ

ទ
និ

�ី
ប៉េអ

ច
វា

េ យ

ស្រាស
ប៉េពា

និ
ប៉េអ

សុី
ប៉េអ

 អិ
និ

វា
េ យ

វ ី
 

ប៉េអ
ស

សុី
 អិ

ល្អិ
អូ

 �
េី ប៉េអ

ស
�ី

�ី
 ប៉េ

អ
ស

សុី
ប៉េអ

 សុី
យូ

អា
 អុី

អិ
ល្អិ

ប៉េអ
 �ី

អុី
អិ

និ
  

ជី
ប៉េអ

ស
�ី

�ី

ភី ីស៊ី
ី ីស៊ី

ី ី អា
អេ�

ស៊ី
 ភី

ីស៊ី
ី ី

សុី
ប៉េអ

ច
សុី

 ប៉េ
អ

ហឹ
វអូ

អិ
ល្អិ

ប៉េអ
ស

អា
 ប៉េ

អ
ស

ប៉េអ
ស

 
ប៉េអ

ស
អឹ

�
 វ

ឌ្ឍ

អិ
និ

អុី
អឹ

�
សុី

អិ
ល្អិ

+

 ឫស ស
ញ្ញា

ា
ស

តវល
ិ �ត

ជម
ឹ ឹបា

ក ់ឈ្មោះ
តរី

ី
ជម

ឹ ឹផ្សិិ
�ត

ជំង
ឺវិរីុស

ជំង
ឺហឹ

វ ីតូបា
ែសា

ះ /
ជំង

ឺឈ្មោះណ្ឌិ
មា

ៃតូដុះ
ល

កខណ្ឌិ
ៈខុ

ុស
�ប

�ក
តី

ប៉េ�
�ង

ព័
�៌

ប៉េតា
�

ប់ីី អេ
�

ស៊ី
ភី

ីភី
ី

អា
អេ�

ចអេ
�ស៊ី

 ឌី
�ូ

ព័
ក

ឫ
ស

អិ
និ

អុី
អឹ

�

ប្រ�
ព័

និ
ធឫ

ស
ប៉េខុ

ា
យ

ប៉េអ
ស

សុី
ប៉េអ

 អុី
អិ

ល្អិ
ប៉េអ

 �ី
អុី

អិ
និ

�ី
–

 ថ្លែម
ក

ស
ញ្ញា

ា
ស

តវល
ិ �ត

ជម
ឹ ឹបា

ក ់ឈ្មោះ
តរី

ី
ជម

ឹ ឹផ្សិិ
�ត

ជំង
ឺវិរីុស

ជំង
ឺហឹ

វ ីតូបា
ែសា

ះ /
ជំង

ឺឈ្មោះណ្ឌិ
មា

ៃតូដុះ
ល

កខណ្ឌិ
ៈខុ

ុស
�ប

�ក
តី

រ�
ក

សំ
�

ក
ស៊ី

ី ីអេ�
ចស៊ី

ី ី

សុី
រងូ

�ូអេ
�

ហ្វូ
ូ �

ិ�
�ូ 

អេ�
ស៊ី

ស៊ី
ី ី

ក
ង

រង
វង់

ស៊ី
ី ីស៊ី

ី ី អេ�
អេ�

ស៊ី

�ុ
�

ស្រា�
ំនិ

ង
ដំ

ប៉េ�
ខុ

ង
រល្អិ

យ
ភី ីវី

ី

រល្អិ
យ

ព័
ទ

ធជុំ
វញិ

គឺ
ល្អិ

សុី
យូ

អា
អា

អេ�
ចអេ

�ស៊ី
 អេ�

ស៊ី
អា

ប្រ�
ប៉េហ្គា

ង
ក

ុ ុង
ស៊ី

ី ី� ឹមី
�

ឹមី 
ភី

ីស៊ី
ី ី

រ�ួ
ស

� ិ�
�ូ

ស៊ី
ី ី� ឹមី

�
ឹមី 

�ីិក់
អេ�

ស៊ី
ភី

ីភី ី 
ភី ីស៊ី

ី ី
ប់ីី ស៊ី

ី ី ស៊ី
ី ីស៊ី

ី ី អេ�
ស៊ី

អេ�
ស៊ី

, 
អេ�

ស៊ី
�

ឹមី

ប៉េ�
�ង

ប្រក
�

រ
ភី ីស៊ី

ី ីស៊ី
ី ី

�
និ

�ុ
�

�
ុ ូ�

ណែវ
ង

ៗ
�ី

អូ
�ី

 �ី
អ

�
�់

�
េល្អិ

យូ
វី
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 ស
ែ ឹក

ស
ញ្ញា

ា
ស

តវល
ិ �ត

ជម
ឹ ឹបា

ក ់ឈ្មោះ
តរី

ី
ជម

ឹ ឹផ្សិិ
�ត

ជំង
ឺវិរីុស

ជំង
ឺហឹ

វ ីតូបា
ែសា

ះ /
ជំង

ឺឈ្មោះណ្ឌិ
មា

ៃតូដុះ
ល

កខណ្ឌិ
ៈខុ

ុស
�ប

�ក
តី

�ុ
�

អុ
ច

រ៉ា
ង

ក
ង

រង
វង់

ស៊ី
ី ីស៊ី

ី ី អេ�
អេ�

ស៊ី

ស
រង្រៃ

ស
ស

ោឹក
ប៉េ�

�ង
ព័

�៌
ប៉េ�

ម
ភី ីស៊ី

ី ីស៊ី
ី ី

�ី
អូ

�ី
សុី

អិ
ល្អិ

+

�ុ
�

អុ
ច

ព័
�៌

ប៉េ�
ម 

និ
ង

រ�ួ
ស

ភី ីអេ
�ស៊ី

ធី
ី

ប់ីី ស៊ី
ី ី អេ�

ស៊ី
អេ�

ស៊ី
ភី

ីភី ី 
ភី

ី
អា

យ៉ូ
 ភី

ីវី ីភី
ឌី ី

�ី
អិ

ល្អិ
អា

វី
�ី

–

ប្រ�
ប៉េហ្គា

ង
ខុ

ស
ប្រ�

ប្រក
�ី

/�ុ
�

ទំ
ពា

រ
អិ

ល្អិ
អុី

�ី
 សុី

អូ
អិ

ល្អិ
 អូ

អា
�ី

ស
ោឹក

រ�ួ
ល្អិ

 ល្អិ
�

លា
ស់

ខុ
ស

�
�

មតា
អេ�

ភី ីអេ
�

ច 
អេ�

�
ិ�

� ី ី 
ភី

ី�
ិ�

ទា
ង

អ
ស់

�ី
ប៉េអ

ច
វា

េ យ
ហឹ

សិ�
អិ

និ
– 

ប៉េអ
ច

អុី
អា

�
េី ឌ្ឍ

�ុ
�

សុី
ប៉េញ

េ 
(ណែ

ខុ
សព័

�៌
ទឹ

ក
ប្រ�

ក់
ប៉េ�

ប៉េល្អិ
�ស

ោឹក
)

� ិ�
អេ�

ច 
�

ិ�
អេ�

ស៊ី
 ភី

ី�
ូ

ប៉េ�
�ង

ព័
�៌

�
វយ

 ឬ
ព័

�៌
ទ

ង់
ណែដំ

ង
ប៉េអ

សុី
ប៉េអ

� ិហ្វូ
ូ�

ិហ្វូ
ូ

�ី
ប៉េអ

ស
�

�់
�

េល្អិ
យូ

វ ី
 

�ី
�

េី ប៉េអ
ស

វី
�ី

– 
អិ

និ
–

ប្រ�
ប៉េហ្គា

ង
រ៉ា

ង
�ូ

ល្អិ
/�

ោ ុ�
� ឹមី

អេ�
ស៊ី

ស៊ី
ី ីស៊ី

ី ី
�ី

�ី
វី

�ុ
�

ប៉េខា
ោច

ប៉េល្អិ
�ស

ោឹក
ប៉េទ

��
ដំ

�
សុី

ប៉េអ
–

ប៉េ�
�ង

ព័
�៌

ទឹ
ក

ប្រ�
ក់

 (�ុ
�

ចុ
ច

�ូ
ច

ៗ
)

ប៉េអ
សុី

ប៉េអ
 �ី

ប៉េអ
ច

វា
េ យ

 ប៉េ
អ

អិ
ល្អិ

អុី
 

�ី
ប៉េអ

ស
អុី

ង្រៃ�
េស

ោឹក
�

និ
ប៉េរ៉ា

�
ឆ្នាំ

មរ
ព័

�៌
ទឹ

ក
ប្រ�

ក់
ធី ីយ៉ូ

ូ ភី
ីអេ�

ស៊ី
� ី ី 

អេ�
� ិ�

� ី ី
ស៊ី

ី ីអេ�
ចស៊ី

ី ី

ស
ោឹក

ប៉េច
ញ

ប៉េប្រ
គាំ

ង
�

ិឹង
អិ

ល្អិ
អុី

�ី
 ប៉េ

អ
ស

សុី
ប៉េអ

 សុី
យូ

អា

�ុ
�

អុ
ច

�ូ
ច

ៗ
ប៉េអ

សុី
ប៉េអ

 សុី
អា

យ
សុី

អេ�
ស៊ី

អេ�
ស៊ី

 អេ�
ស៊ី

�
ិមី

�
សិ�

ដំ
ច

ល្អិ
អ

ង
ណែ�

សង
ប៉េអ

�ី
ប៉េអ

ច
 �ី

ប៉េអ
ស

អុី
 ប៉េ

អ
អិ

ល្អិ
អុី

ស
ោឹក

កា
ច់

សំ
�ុ

ក
អេ�

ស៊ី
អា

ដំ
��

សិ�
សំ

�ី
�ី

ប៉េអ
ស

អុី
 ប៉េ

អ
អិ

ល្អិ
អុី

� ិ�
ធី

ី �
ូ�ិ�

 �
ូ�

ិន

ស
ោឹក

ណែ�
ុក

ខា
ង

ប៉េប្រ
កា

�
ស្រាស

ប៉េពា
និ

អេ�
� ិ�

 ធី
ី� ិ�

 ធី
ីយ៉ូ

ូ
អេ�

ហ្វូ
ូ�ូ�

ិ�
 អេ�

ស៊ី
អេ�

ស៊ី
ភី

ី
ភី ី 

វីឌី
អឹ

�
ជី

– 
ប៉េអ

ហឹ
វអី

– 
អឹ

�
អូ

– 
 

សុី
អិ

ល្អិ
+

ព័
និ

ោក
ស្រាស

ប៉េពា
និ

� ិ�
�

ូ ភី
ី� ិ�

 ភី
ី�ូ

�ី
ប៉េអ

ស
�

�់
�

េល្អិ
យូ

វី

ណែគឺ
�

ស
ោឹក

ប៉េ�
�ង

ព័
�៌

ប៉េល្អិ
ឿង

ប៉េឃ្វី
– 

�ី
– 

សុី
អិ

ល្អិ
+

ប៉េ�
�ង

ព័
�៌

ប៉េល្អិ
ឿង

 ប៉េ
�

�ង
ព័

�៌
ង្រៃ�

�
ង

 
ប៉េ�

�ង
ព័

�៌
ច

ប្រ�
ះ�

�ី
ប៉េអ

ស
អុី

ភី ីស៊ី
ី ីស៊ី

ី ី
ទា

ង
អ

ស់
ប៉េអ

ហឹ
វអុី

– 
អឹ

�
ជី

– 
អឹ

�
អិ

និ
– 

អឹ
�

អូ
– 

អិ
និ

– 
ហឹ

សិ�
អិ

និ
– 

ប៉េអ
ច

អុី
អា

�
េី ឌ្ឍ
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 ផ្លាា ស
ញ្ញា

ា
ស

តវល
ិ �ត

ជម
ឹ ឹបា

ក ់ឈ្មោះ
តរី

ី
ជម

ឹ ឹផ្សិិ
�ត

ជំង
ឺវិរីុស

ជំង
ឺហឹ

វ ីតូបា
ែសា

ះ /
ជំង

ឺឈ្មោះណ្ឌិ
មា

ៃតូដុះ
ល

កខណ្ឌិ
ៈខុ

ុស
�ប

�ក
តី

រ�ួ
ល្អិ

 ឬ
�ំ

ឆ្នាំ
�់

ប៉េព័
ក

ស៊ី
ី ីអេ�

ចស៊ី
ី ី

�ី
ប៉េអ

ច
វា

េ យ
ប៉េឃ្វី

–

ប្រជ
ះ�

�ី
ប៉េអ

ច
វា

េ យ
 �ី

ប៉េអ
ស

អុី
� ិច

អេ�
ស៊ី

ភីភី
ី

អេ�
ហ្វូ

ូអេ�
ហ្វូ

ូ
�

េី អុី
ជី

 �ី
អូ

�ី
�ី

– 
ហឹ

សិ�
អិ

និ
–

 ថ្លែផ្សិ
ែ

ស
ញ្ញា

ា
ស

តវល
ិ �ត

ជម
ឹ ឹបា

ក ់ឈ្មោះ
តរី

ី
ជម
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ង្រៃចង្រៃ�េ — អាការ ី(Acari)
ង្រៃចង្រៃ�េព័�៌ទង់ណែដំងប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � អាគូឺ�ូ�ស៍ លី្អិកូណែព័
សីុសីុ (ប៉េអអិល្អិ)១- Aculops lycopersici (Al)1 ង្រៃចង្រៃ�េរ៉ាង
ពី័ងពាងប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណាំសណែ�ត ក ប៉េ�ប្រតានីិគុឺស លូ្អិប៉េដំនីិ  
(�ីអិល្អិ) ២ - Tetranychus ludeni (Tl)2 ង្រៃចង្រៃ�េរ៉ាងដូំចពី័ងពាង
�និ�ុ�អុចពី័រ �ី យទីកា (�ីយូ) ៣- T. urticae (Tu)3  
ង្រៃចង្រៃ�េ�ំ ឬកំប៉េ�េ ង ប់េូ�ីហូ្គាហ្វូាូតាស៊ីូអេណិមីីស៊ី ឡាទី័ស  
(�ីអិល្អិ)៤- Polyphagotarsonemus latus (Pl)4។

សារីៈសំខាន៖់ ប៉េអអិល្អិ គឺឺជាស�ភាព័ចង្រៃប្រងច�ីង និិងប៉េក�� 
ប៉េ��ងជាញឹកញ៉ា�់ ចំណែ�កឯ�ីអាយ និិង�ីយូ គឺឺជាស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រង��មតា។ �ីអិល្អិ គឺឺជាស�សភាព័ចង្រៃប្រងណែដំល្អិ
ភាគឺប៉េប្រច�និប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ព័ពួ័កសណែ�ត ក ការ េ�ុ អំ�ូរប្រ�សក់ �លាដំ  
ដំំ�ូង�រ៉ាងំ និិងប៉េពា�ណែ�ិ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ង្រៃចង្រៃ�េប៉េ�សងៗប៉េទៀ�។ ការ�ំផ្ទាោ ញ
ប៉េល្អិ�សោឹក ស្រាសប៉េដំៀងនឹិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យកំ�កសប៉េនិស��ប៉េល្អិ� 
សោឹក ឬការ�េឺ�ជញ្ចឹជ ក់ប៉េ�យស�វល្អិិិ�ប៉េ�សងប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ �ូចល្អិិិ� រ៉ាង�ូល្អិ �និព័�៌សថាោ  ប៉េ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង
ស្រាសអា�់។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ប្រទង់ប្រទាយ និិងព័�៌ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិ
ប៉េ�នឹិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ �េុណែនិតទំហំឹ�ូចជាង។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េអអិល្អិ និិង�ីអិល្អិ�និព័�៌ស ប៉េ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង 
និិង�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ០,២��។ ប៉េអអិល្អិ �និរ៉ាងប្រជះង 
និិង�ីអិល្អិ�និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័�។ �ីយូ និិង�ីអិល្អិ �និទំហំឹ 
�ំជាងគឺឺ០,៥��។ ខុោួនិរ�ស់ �ីយូ �និព័�៌ង្រៃ��ង
ប៉េល្អិឿង និិង�និចំ�ុចប៉េ�ម ពី័រ �ោ ��ខ ងៗ�និចំ�ុច
ប៉េ�ម �ួយ។ �ីអិល្អិ �និព័�៌ប្រកហឹ�ប៉េ�ម ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ �ីអិល្អិចាក់�ញ្ចឹេូ ល្អិ�រធា�ុពុ័ល្អិ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាសីុ
ចំ�ី ណែដំល្អិប៉េនាំ�រ�ឹណែ��ប៉េងើ�និការ�ំផ្ទាោ ញ។ �ិនិដូំចជា ប៉េអ
អិល្អិ �ីអាយ និិង�ីយូ ប៉េ��យ ជា��មតាប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញការ�ំផ្ទាោ ញ
ដំំ�ូងរ�ស់វា ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រ�ួយ�ណាំត ល្អិឱ្យយរ�ួល្អិ និិងប៉េ��ង 
ព័�៌ទង់ណែដំង។ សញ្ញាា �ំផ្ទាោ ញ�ឋ�រ�ស់ ប៉េអអិល្អិ �ីអិល្អិ 
និិង�ីយូ គឺឺ�និព័�៌ទឹកប្រ�ក់ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េខាងប៉េប្រកា�សោឹក 
ប៉េហឹ�យកាោ យប៉េ�ជាព័�៌ទង់ណែដំង�ុនិនឹិងប្រជះ�។ ការ�ំផ្ទាោ ញ
រ៉ាល្អិ�ល្អិពី័ប៉េប្រកា�ប៉េ��ងប៉េល្អិ�។ ប៉េដំ�� ឬណែ�កប៉េ�េងប៉េ�េ �ប្រជះ� 
ប៉េរ៉ា��ូចៗ ប៉េហឹ�យណែប្រ�ប៉េ�ជា�ោឺរប៉េលាង និិង�និព័�៌ប៉េតុា�។ 
ណែ�ោងាយចាញ់កំប៉េ�ប្រព័�អាទិ�យ ប៉េ�យ�រការ��់�ង់
សោឹក។ �ីយូ អាច�ប៉េញ្ចឹេ ញសំណាំញ់ព័័ទធពី័ប៉េល្អិ�ប៉េដំ�� និិងសោឹក
�និ�ុ�អុចៗព័�៌សប៉េ�កណែនិោងវាសីុ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េប្រកា�សោឹក ណែ�ក ឬប៉េដំ��។  
�ីអិល្អិ ក៏�និប៉េ�តា�ប្រ�ួយណែដំល្អិកំពុ័ងលូ្អិ�លាស់នាំនាំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រដំង្រៃទប៉េទៀ� រ�ួ�និ  
ណែព័សីុ�ីលី្អិស (ហឹវី�ូសឺ�ឺស ណែព័សីុ�ីលី្អិស - Phytoseiulus 
persimilis)CA គូឺគូឺប៉េ��រសី (ប៉េ�អូសឺ�ឺស គូឺគូឺប៉េ��រសី 
-Neoseiulus cucumeris)CA �េុងទី (ប្រ�ិនិសឺស �េុងដូំប៉េរ េនិសីុស 
-Transeius montdorensis)CA និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃច ប្រ�ប៉េទសប៉េលាក
ខាងលិ្អិច (ហ្គាា �ង់ប្រដំូ�ឺស អុកសីុដំង់តាលី្អិស -Galendromus 
occidentalis )CA ចិញ្ចឹេ ឹ�ជីវ�ិប៉េ�យសីុង្រៃចង្រៃ�េ �ីអិល្អិ �ីយូ  
និិង�ីអិល្អិ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េប្រ��រ�ំងខុយល់្អិ (�ំប៉េដំ��ប៉េ��ខុុស់ៗជារ�ងព័័ទធជំុវញិ
ចំការ) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយខុយល់្អិ�ក់នំាំ�ូលី្អិដីំ ប៉េប្រពា�ង្រៃចង្រៃ�េ
អាច�ោងរ៉ាល្អិ�ល្អិខាោ ំងប៉េ�ប៉េព័ល្អិសំ�ូរ�ូលី្អិដីំ ដូំចជា
ចំការណែដំល្អិប៉េ�ជា�់�ោូវដីំ ឬ�ោូវទីវាល្អិ។  

• កា�់�និថយសំប៉េ�� �ប៉េ�យប៉េប្រ��ចប៉េនាំោ �គុឺ�ុស�ស្រាស� 
ចងប៉េដំ��កំុប៉េអាយខុយល់្អិ�ក់ដួំល្អិរលំ្អិ អនុិវ�តន៍ិការប៉េស្រា�ច 
ស្រាសព័ប៉េអាយ�និស�ស្រាស� - �ីអិល្អិ ចូល្អិចិ�តល្អិកខខុ�ឌ
ប៉េ�ត  (២៥°C) ប៉េហឹ�យប៉េស�� (សំប៉េ�� �ពី័៨០-៩០%)។ 

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកូនិដំំណំាំ និិងដំំណំាំ �េ ង�ិចណាំស់ 
ក៏�ួយស�ត ហ៍ឹ�តង ប៉េដំ��ីីរកសញ្ញាា �ំផ្ទាោ ញ។

២ ង្រៃ�ឹ

១

២

៤

៣

៣ ង្រៃ�ឹ

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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• ជាដំំ�ូងប៉េ�វ�ការងារប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិ�ិនិ�និការ�ោងជំងឺ 
និិងប្រ�ូវលាងង្រៃដំ និិងសំប៉េល្អិៀក�ំពាក់កខុវក់ឱ្យយ�ិ�
ជាប្រ�ចំា។

• កា�់�និថយការប៉េប្រ��ប្រ�ស់ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិ
�និល្អិកខ�ៈស�ោ �់�ិនិជប៉េប្រ��ស ប៉េដំ��ីី�ងើរល្អិកខ�ៈ
ឱ្យយណែចង្រៃ�េប្រ��ទ័រប្រ��ូល្អិ�តុំតា�ណែ����មជា�ិ ប៉េហឹ�យ
អាចកា�់�និថយចំនួិនិប្រ�ជាករង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង។

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Aculops lycopersici

ការ�ំផ្ទាោ ញសឹោកប៉េ�យ 
Aculops lycopersici

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�ោប៉េ�យ Aculops lycopersici

ការ�ំផ្ទាោ ញសឹោកប៉េ�យ Tetranychus 
urticae (S. Ramasamy)

Aculops lycopersici ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�កប៉េ�យ 
Aculops lycopersici

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Tetranychus ludeni

ការ�ប៉េងើ��សំ�ុកសំណាំញ់ប៉េ�យ 
Tetranychus urticae (S. Ramasamy)

ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យ Aculops lycopersici 
infestation - សោឹកចាស់ងា�់

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�ោប៉េ�យ Aculops lycopersici

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Tetranychus urticae

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�ោប៉េ�យ 
Polyphagotarsonemus latus

• ប៉េប្រ��ថំុាកំចា�់ង្រៃចង្រៃ�េ ប្រ�សិនិប៉េ��ប្រ�ជាករប៉េក�និប៉េ��ងខាោ ំង 
�េុណែនិតង្រៃចង្រៃ�េអាចពិ័�កកំចា�់ប៉េ�យប៉េប្រ��វធិានិការគីឺ�ី 
ប៉េ�យ�រវា�និភាព័�ុំជា�ួយថំុា �េាងប៉េទៀ�
ប្រ�ជាករវាអាចប៉េក�និប៉េ��និ�េ ងឆ្នាំ�់រហ័ឹសកុុងរយៈ 
ប៉េព័ល្អិខុោី �នាំេ �់ពី័ការប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�ព័ពួ័ក�ីរ ី
ប្រដំូអីុ��និស�ោ �់ព័ពួ័កប្រ��ទ័រង្រៃ�េកុុងដំំណំាំអស់។ 
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ប្រទី
�

ប្រទី� - ទី��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ  (Thysanoptera)

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ុកទំាងអស់រ�ស់ប៉េដំ��រកុខ 
ជា�ិប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប្រ��ទ័រប្រទី� និិងប្រ��ទ័រង្រៃ�េ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រគឺ�់ប្រគឺងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�កុុងចំការ និិងជំុវញិដំំណំាំ 
ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយកណែនិោង�ងើកំប៉េ�� �រ�ស់ប្រទី�។

• ��តុ �កូនិដំំណំាំប៉េ�កុុងប៉េរ៉ាង��តុ �ណែដំល្អិ�និ
សំណាំញ់ការពារប្រទី� ឬ�ំដំំណំាំប៉េ�កុុងប៉េរ៉ាងណែដំល្អិ
�និរ�ំងការពារប្រទី� ឬ�េ�កញ្ចឹេ ក់។

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិចំនួិនិប្រទី� ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់សិិ� 
ព័�៌ប៉េល្អិឿង ឬព័ប៉េ�៌ប៉េខុៀវ ឬប៉េ�យការប៉េគាំ�ផ្ទាើ ប៉េល្អិ�
ប្រក�សព័�៌ស ឬថាស។

• សូ�ក�់ចំណំាំថា ចំនួិនិប៉េប្រ��ទ័រប៉េប្រច�និអាចក�េ �់ប្រទី�
ចង្រៃប្រង�និ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់ ចូរប៉េប្រ��ថំុាកសិក�ម �េុណែនិតប្រ�ូវប្រ�យ័�ុ 
ប្រ�ណែយងកំុប៉េប្រ��ឱ្យយហួឹសកំ��់ ប៉េ�យ�រវាអាច
ស�ោ �់ប៉េប្រ��ទ័រ�និ។

• សូ�ក�់ចំណំាំថា ប៉េអហឹវអូ �និភាព័�ន់ិប្រទំា�េ ងខាោ ំង 
ប៉េ�នឹិងថំុាកសិក�មភាគឺប៉េប្រច�និ។

• ដំកប៉េដំ��ណែដំល្អិ�ងុាញសញ្ញាា ជំងឺវរីសុប៉េចាល្អិ និិងប្រ�ូវ 
�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំប៉េចាល្អិ�នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ ប៉េដំ��ីី
កា�់�និថយការច�ោងវរីសុពី័ដំំណំាំ�ួយ ប៉េ�ដំំណំាំ�ួយ
ប៉េ�កុុងចំការ។

ប្រទី�ប៉េល្អិ�ផ្ទាើ ប្រ�ប៉េទសប៉េលាកខាងលិ្អិច ន្ត្រីហឹវង់គឺោីប៉េ�ឡា អុកសីុ
ប៉េដំនិតាលី្អិស (ប៉េអហឹវអូ) – Franklinniella occidentalis (Fo) 
ប្រទី�ប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប៉េអហឹវ សាុល្អិប៉េហឹសអីុ (ប៉េអហឹវប៉េអស) - F. 
schultzei (Fs) ប្រទី�ប៉េល្អិ�ប៉េ�េស សាី�ូប្រទី� ដូំ�លី្អិស  
(ប៉េអសឌី្ឍ) - Scirtothrips dorsalis (Sd) ប្រទី�ចង្រៃប្រង ប្រទី�  
អីុ�េ ជីនីិស (�ីអាយ) - Thrips imaginis (Ti) ប្រទី�ប៉េល្អិ� 
ប្រ�សក់ណែ�ិ� �ី �េ ល់្អិ�ី (�ី�ី) - T. palmi (Tp) ប្រទី�ប៉េល្អិ� 
ខុេឹ��រ៉ាងំ �ី តា�សីុ (�ី�ី) – T. tabaci (Tt)។

សារីៈសំខាន៖់ �ិច�ួច �េុណែនិតញឹកញ៉ា�់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េអហឹវប៉េអស ប៉េអហឹវអូ និិងប៉េអសឌី្ឍ �និ
ជប្រ�កជាដំំណំាំ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។ �ី�ី ប្រ�ូវ
�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ�និប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំ�ូង�រ៉ាងំ អំ�ូរប្រ�សក់ 
និិងសណែ�ត ក។ �ី�ី ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញ�និប៉េ�ប៉េល្អិ�អំ�ូរ
ខុេឹ��រ៉ាងំ។

លកខណ្ឌិ៖ ស្រាសប៉េដំៀងនឹិងប្រទី�ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ប៉េ�ប្រទី�ព័ង�ក់ចូល្អិប៉េ�កុុងជាលិ្អិកាសោឹក កំពុ័ង
លូ្អិ�លាស់ខាោ ំង កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ  និិងណែ�ោកំពុ័ងលូ្អិ�លាស់។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវគាំម និ�ោ � �និព័�៌ស ឬ
ព័�៌ប៉េល្អិឿងប្រព័ណែល្អិ� ណែដំល្អិ�និដំងខុោួនិប្រទណែវង ប្រ�ណែវង
ប្រ�ណែហឹល្អិ០,៥-១��។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប្រទី�គឺឺជាស�វល្អិិិ��ូច�ំ�ុ��និ រ៉ាងដូំច
ប្រគាំ�់ណែ�ក និិង�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ ១-១,៥��។ វា�និ
�ោ �ពី័រគូឺរ �និប៉េរ៉ា�ឆ្នាំម រៗ ប៉េ�ជំុវញិណែគឺ��ោ �។ ប្រទី� 
�និព័�៌ និិងទំហំឹខុុសៗគុាំ អាស្រាស័យប៉េ�តា�ប្រ�ប៉េ�ទ
រ�ស់វា។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ការសីុ�ំផ្ទាោ ញ�និប៉េល្អិចប៉េ��ងនូិវព័�៌ប្រ�ក់ 
និិង�ុ�អុចប៉េល្អិ�សោឹកកូនិដំំណំាំ។ ប៉េដំ��ណែដំល្អិទទួល្អិរង
ការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ សោឹក�និព័�៌ប្រ�ក់ ឬទង់ណែដំង សោឹក  
និិងណែ�កប្រកិនិណែល្អិងលូ្អិ�លាស់ ណែ�ោស�ោ ក និិងខូុចប្រទង់ប្រទាយ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ ប៉េអហឹវប៉េអស ប៉េអហឹវអូ �ី�ី ប៉េអសឌី្ឍ និិង�ី�ី 
គឺឺជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺវរីសុអុច ស្រាសប៉េពានិប៉េល្អិ�ដំំណំាំ
ប៉េ�េងប៉េ�េ �។ �ី�ី និិងប៉េអហឹវប៉េអស គឺឺជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺ 
វរីសុព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក (chlorosis virus) ប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំ
ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �  (�ចេុ�ីនិុប៉េនិ�ប្រ�ូវ�និ
ប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ��ំ�ន់ិប្រ�ូពិ័ក និិង�ំ�ន់ិណែកីរប្រ�ូពិ័ក)។

¢ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក ¢ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ ¢ ក�ុុជា (Tp, Tt)



35 ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Frankliniella occidentalis

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Frankliniella schultzei

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Thrips imaginis

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Thrips tabaci

កូនិ Frankliniella occidentalis

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Scirtothrips dorsalis

ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យ Thrips palmi

ការ�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំប៉េ�យ 
Frankliniella occidentalis 

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Scirtothrips dorsalis

ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យ Thrips palmi



36 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ស
�

ស
ភា

ព័
ច

ង្រៃប្រ
ង

ជ
ញ្ចឹ

ជក់
 - 

ង្រៃច

ង្រៃច (ប៉េអ�ីប៉េអច)- Aphids (Aph)

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ ង្រៃច គឺឺជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺវរីសុប៉េប្រច�និប៉េ�ទ 
ប៉េ�កុុងដំំណំាំណែ�ោង្រៃនិអំ�ូរសូឡាណាំប៉េស រ�ួ�និជំងឺវរីសុ 
�េូ�អិកអាល់្អិហ្គាវ ល្អិហ្គាវ  �ុ�អុចចប្រ�ះ�ព័�៌ប៉េល្អិ�សរង្រៃស
រកុខរសដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ  ជំងឺ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ�សក់ 
(ណែដំល្អិប៉េគឺប៉េប្រច�និប៉េ�ថាសោឹកប៉េហឹវ�និ) ជំងឺវរីសុរ៉ាងដូំចរ�ូច�ោ ក់
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំថំុាជក់ និិងជំងឺវរីសុ ចុងព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំ
ប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងជំងឺវរីសុវាេយ (Y) ប៉េល្អិ�ដំំណំាំដំំ�ូង�រ៉ាងំ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ជា��មតា ង្រៃចសីុចំ�ីប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�  
សោឹក �េុណែនិតអាច�ំផ្ទាោ ញប្រ�ួយទន់ិៗ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ង្រៃច�និប៉េប្រ��ទ័រជាប៉េប្រច�និ រ�ួទំាង 
ព័ពួ័កអប៉េ�ត� ក�ស (ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹកុកសីុប៉េ�លី្អិប៉េដំ-  
Coccinellidae)CA ស�វល្អិិិ� �ោ �សំណាំញ់(�ឺរ េ�ូប៉េ�រ៉ាេ -  
Neuroptera)CA ប៉េសៀរហឹវីដំ(syrphids) ណាំ�េីដំ(nabids)CA  
និិង�េ រ៉ាេ សីុ�ឪ�េ ល់្អិ(parasitic wasps)CA។

ការី�គុប�់គុង៖

• សូ�ក�់ចំណំាំថា ជា��មតាស�វល្អិិិ� �និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ 
អាចប្រគឺ�់ប្រគឺងប្រ�ជាករង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រង�និ 
លុ្អិ�ប្រតាណែ�កសិករ��់ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិ
ស�ោ �់�ិនិជប៉េប្រ��ស។

• សូ�ក�់ចំណំាំថាកុុងល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស�� �សិ��ំផ្ទាោ ញ 
ស�វល្អិិិ� អាចកា�់�និថយហឹវូងង្រៃច�និ�េ ងឆ្នាំ�់ 
រហ័ឹស។

• ចូរប៉េប្រ��ថំុាកសិក�ម ប្រ�សិនិប៉េ���និង្រៃច�ងើនូិវការ�ំផ្ទាោ ញ
�ំដំុំ ឬប្រ�សិនិប៉េ���និការប៉េក��ប៉េ��ងនូិវវ�ត�និដ៏ំប៉េប្រច�និ 
ង្រៃនិព័ពួ័កង្រៃចណែដំល្អិជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺវរីសុ។ ប៉េ�កណែនិោង
ណែដំល្អិអាចប៉េ�វ��និ ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �សប៉េប្រ���រធា�ុគីឺ�ី
ស�ោ �់ប៉េប្រជ�ស (ឧ៖ ប្រពី័�ីកា�- primicarb ឬពី័ប៉េ�ប្រ�ូហឹសុីនិ
-pymetrozine) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញពួ័កប៉េប្រ��ទ័រ
ប៉េល្អិ�ង្រៃច និិងពួ័កប៉េប្រ��ទ័រប៉េល្អិ�ស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទ 
ប៉េទៀ�។

ង្រៃចក�ាស អាហឹវីស ន្ត្រីហឹា�សសីុពី័អីុ (អាជី)១- Aphis 
grossypii (Ag)1 ង្រៃចប៉េល្អិ�ផ្ទាើ ក�តឹ ង អូឡាកូទុ� សូឡានីិ  
(ប៉េអយូប៉េអស)២- Aulacorthum solani (Aus)2 ង្រៃចប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �/
ដំំ�ូង�រ៉ាងំ �េ ប្រកូហឹសីហឹវូ� អឺហឹវូប៉េ�ៀ (អឹ�អីុ)២- 

 Macrosiphum euphorbiae (Me)2 ង្រៃចង្រៃ��ងប៉េល្អិ�ណែ�ោណែ�េសត  
�ីហឹសូស ណែព័សីុការ (អឹ��ី)២- Myzus persicae (Mp)2។

សារីៈសំខាន៖់ អឹ�អីុ គឺឺជាង្រៃចណែដំល្អិប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េប្រច�និជាង
ប៉េគឺប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ អំ�ូរសូឡាណាំប៉េស និិងជា��មតាប្រគាំន់ិណែ� 
ជាស�សភាព័ចង្រៃប្រង�នាំេ �់�និសំ�េុប៉េណាំា � ប៉េទា��ីជាប៉េក�� 
ប៉េ��ងជាញឹកញ៉ា�់ក៏ប៉េ�យ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង៏្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �លាដំ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ប៉េពា�ណែ�ិ�  
និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។ 

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ប្រ�ប៉េ�ទង្រៃចដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ណ្ឌិព្វន៌ាំ៖ 

ព្វង៖ ជា��មតា ង្រៃច�ប៉េងើ��កូនិរស់ �េុណែនិតវាអាចព័ងកុុង 
ឱ្យកាសកប្រ�ណាំ�ួយ�និណែដំរ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ង្រៃច�ិនិទាន់ិប៉េព័ញវយ័ �និរ�ូរ៉ាង
ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ណែដំរ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ង្រៃចគឺឺជាស�វល្អិិិ��និខុោួនិទន់ិ និិង�និប៉េជ�ង
ប្រ�ំ�ួយ។ ប៉េអជី គឺឺជាង្រៃច�ូច�ំ�ុ�ណែដំល្អិ�និប្រ�ណែវង
ប្រ�ណែហឹល្អិ២�� ចំណែ�កឯប្រ�ប៉េ�ទដំង្រៃទប៉េទៀ��និប្រ�ណែវង 
ប្រ�ណែហឹល្អិ៣��។ ង្រៃចអាច�និ�ោ � ឬគាំម និ�ោ �។ �ោ � 
�និរ៉ាងដូំចជាដំំ�ូល្អិប្រគឺ�ពី័ប៉េល្អិ�ប៉េពា�វា ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវា
ប៉េ�ប៉េស�ួ�។ ព័�៌�និភាព័ខុុសគុាំរវាងប្រ�ប៉េ�ទនាំនាំ 
និិងរវាងប្រ�ប៉េ�ទ�និ�ោ � និិងអ�់�ោ �។ អឹ��ី និិង 
ប៉េអជី ជា��មតា�និព័�៌ង្រៃ��ងខុេីប៉េ�ង្រៃ��ងចាស់ ប៉េហឹ�យ 
អឹ�អីុ �និព័�៌ង្រៃ��ងខុេីលាយជា�ួយព័�៌ផ្ទាើ �ូក 
ប៉េប្រព័ឿងៗ និិងប៉េអយូប៉េអស �និព័�៌ង្រៃ��ងលាយប៉េល្អិឿង 
ប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េសេ�រ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ហឹវូងង្រៃចកុុងចំនួិនិប៉េប្រច�និ ប៉េ�កុុងដំំណាំក់កាល្អិ
កូនិដំំណំាំ អាច�ងើឱ្យយសោឹករញួ ប៉េហឹ�យសោឹក ឬប្រ�ួយងា�់�ុនិ
អាយុ។ ចំប៉េពា�ដំំណំាំ�ំ ទិនិុ�ល្អិអាចថុយចុ�។ ង្រៃច�និសល់្អិ
នូិវ�រធា�ុសិិ��ាេងប៉េ�ថា ទឹកដំ�រកុខជា�ិ(honeydew) 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក និិងប្រ�ួយ ណែដំល្អិជួយជំរញុដំល់្អិការលូ្អិ�លាស់
�សិ�ព័�៌ប៉េ�ម  និិងកា�់�និថយក�ោ ំងលូ្អិ�លាស់រ�ស់ប៉េដំ��។ 
ង្រៃចក៏អាចច�ោងជំងឺវរីសុ�ំផ្ទាោ ញប៉េដំ��ណែដំរ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាសីុ។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £  ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ



37 ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័គាំម និ�ោ � Aphis gossypii

Aphis gossypii  
កំពុ័ងប្រ�ូវ�និការពារប៉េ�យស្រាសប៉េ�ច

កូនិ Macrosiphum euphorbiae

Myzus persicae (ក�់ស�ា ល់្អិ�និ 
�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ង្រៃចប៉េ�យ�និរនិធប្រចកប៉េចញ 
រ�ស់�េ រ៉ាេ សីុ�)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និ�ោ � Aphis gossypii

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និ�ោ � 
Aulacorthum solani 

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និ�ោ � 
Macrosiphum euphorbiae 

Aphis gossypii ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស

កូនិ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ គាំម និ�ោ �  
Aulacorthum solani 

កូនិ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័គាំម និ�ោ � 

Myzus persicae
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��ចសោឹក - សីុកាប៉េដំល្អិលី្អិប៉េដំ (សីុអាយសីុ) -  
Cicadellidae (Cic)

ការី�គុប�់គុង៖

• ជាទូប៉េ�ពំុ័�និ�ញុ្ញាប៉េ��យ។ ប្រ�សិនិប៉េ��ចំនួិនិស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រងប៉េក�និប៉េ��ងប៉េប្រច�និ ឬ�និវ�ត�និជំងឺហឹវី�ូ�ោ �ម  
ប្រ�ូវប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ� �េុណែនិតការប៉េប្រ��ប៉េនិ�អាច�ងើ 
ឱ្យយង្រៃចង្រៃ�េ ប្រទី� ឬរយុសប៉េក��ប៉េ��ងប៉េប្រច�និ។

��ចសោឹកប៉េល្អិ�ក�ាស អំរ៉ាេ�ើ  ប៉េដំវាេ�ត និ = ប៉េអ �េីហឹាូទូឡា 
(ប៉េអឌី្ឍ�េី) – Amrasca devastans = A. biguttula (Adb) ��ច
សោឹកប៉េល្អិ��ណែនិោ អូស្រ្តាសត�អា�ើ  វរីឌីី្ឍប្រគីឺប៉េស (ប៉េអវ)ី - Austroasca 
viridigrisea (Av) ��ចសោឹកព័�៌ប៉េតុា���មតា អូរ េសីុូអុស  
អូប៉េរៀនិតាលី្អិស = អូ អាចិនិតា�ឺស (អូអូ) – Orosius  
orientalis = O. argentatus (Oo)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិសូវញឹកញ៉ា�់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ អូអូ �និជប្រ�កជាប៉េប្រច�និ។ ប៉េអវ ីភាគឺប៉េប្រច�និ 
�ំផ្ទាោ ញ�ណែនិោសោឹក ការ េ�ុ ព័ពួ័កសណែ�ត ក និិងដំំ�ូង�រ៉ាងំ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ រយុសប៉េព័ញវយ័ (ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិ)។

ព្វ�ណ្ឌិព្វន៌ាំ៖ 

ព្វង៖ �និព័�៌ប៉េសោក រ៉ាងប្រទណែវង ប៉េហឹ�យព័ង�ក់ប៉េ�កុុង
ជាលិ្អិកាសោឹក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ �និព័�៌ប៉េសោក ពី័ស ប៉េ�ង្រៃ��ង  
�និកាល្អិ�ូល្អិ ឬស្រាសួច។ រ�ូរ៉ាងស្រាសប៉េដំៀងនឹិងប៉េ�
ប៉េព័ញវយ័។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ឧសាហ៍ឹខាោ ំង។ �និរ៉ាងប្រជះង �និព័�៌
ប៉េ�សងៗគុាំ ប៉េ�តា�ប្រ�ប៉េ�ទ អាចជាព័�៌ស ឬព័�៌ប៉េតុា� 
ង្រៃ��ង ឬប៉េល្អិឿង។ ប៉េជ�ងខាងប៉េប្រកាយសប្រ��់ប៉េលា�។ 
ដុំ��ោ �រ៉ាងដូំចដំំ�ូល្អិ�េ� ប៉េ�ពី័ប៉េល្អិ�ប៉េពា�។ 

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ប៉េ�ប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិទំាងអស់ វាជញ្ចឹជ ក់ 
រកុខរស។ ការ�ំផ្ទាោ ញ�និល្អិកខ�ៈ ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិប៉េ� 
នឹិងការ�ំផ្ទាោ ញ�ងើប៉េ�យប្រទី� ឬង្រៃចង្រៃ�េ។ សីុចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិប៉េ� 
ង្រៃ�េសោឹក ណែ�ុកខាងប៉េប្រកា� �ងើឱ្យយសោឹករ�ួល្អិ និិងប៉េ�វ�ឱ្យយប្រកិនិ 
ដំល់្អិការលូ្អិ�លាស់ថុមី។ ជាប៉េរឿយៗ វា�និសល់្អិទុកអាច�៍  
ប៉េ�ពី័ប៉េប្រកាយវា ណែដំល្អិ�និ�ុ�អុចព័�៌ប៉េ�ម ។ ប៉េដំ��ដំំណំាំ 
ណែដំល្អិទទួល្អិការរកុរ៉ានិ�េ ងខាោ ំង កាោ យប៉េ�ជាប្រកិនិ និិង 
ព័�៌ប្រ�ប៉េ��។ ណែ�ោអាចប្រ�ូវ�ំផ្ទាោ ញ ណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយ�និ�ុ� 
អុចៗព័�៌សស្រាសអា�់។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ អូអូ អាចជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺ ហឹវី�ូ�ោ �ម ប៉េល្អិ� 
កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកដំំណំាំ។ ប៉េព័ល្អិ�និការ
រខំានិ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េហឹ�រ ឬ ប៉េលា� ប៉េចញ។ កូនិ�ិនិអាចប៉េហឹ�រ 
ឬប៉េលា�ប៉េចញ�និប៉េ��យ �េុណែនិតប៉េ�ណែ�អាច�ំលាស់ទី�េ ង 
រហ័ឹសប៉េ�កាន់ិណែ�ក�ូចៗ ឬសោឹកប៉េ��ខ ងប៉េទៀ� ប៉េ�យប៉េដំ�រ 
ចំប៉េហឹៀងខុោួនិ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ពំុ័ប្រ�ូវ�និប៉េគឺដឹំងថា�និសប្រ�ូវ
��មជា�ិប៉េ��យ។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ (Oo Av) ¢ ក�ុុជា (Adb)
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Amrasca devastans

កូនិញ៉ាស់ Austroasca 

Orosius - ជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺហឹវី�ូ�ោ �ម
ណែដំល្អិប៉េល្អិចប៉េចញសញ្ញាា ប៉េល្អិ�ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �

ការ�ំផ្ទាោ ញសោឹកប្រ��់ (S. Ramasamy)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Austroasca viridigrisea

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Orosius orientalis

ការ�ំផ្ទាោ ញសោឹកប៉េ�េងប៉េ�េ �

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Austroasca viridigrisea

កូនិញ៉ាស់ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Orosius

ការ�ំផ្ទាោ ញសោឹក
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រយុស - អា�ីរ េឌីូ្ឍប៉េដំ (ប៉េអអិល្អិឌី្ឍ) – Aleyrodidae (Ald)

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�សិនិប៉េ��រយុសជាស�សភាព័ចង្រៃប្រង សំខាន់ិ�េ ង 
ប៉េហ្គាចណាំស់រយៈប៉េព័ល្អិ២ណែខុកុុង�ួយឆំុ្នាំៗប៉េ�កណែនិោង 
�ំដំំណំាំ �ិនិប្រ�ូវឱ្យយ�និដំំណំាំណែដំល្អិជាជប្រ�ករ�ស់ 
រយុស ឬប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ��យ ប៉េ���ិនិដូំប៉េចុា�ប៉េទ ចំនួិនិរ�ស់ 
វានឹិងប៉េក�និប៉េ��ងខាោ ំង ណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយពិ័�កប្រគឺ�់ប្រគឺង។

• ប៉េប្រ��រ�ំងការពារ �ិនិឱ្យយរយុសចូល្អិប៉េ�កុុងថុាល្អិកូនិ
ដំំណំាំ ឬប៉េប្រ��ប្រ�ព័័និធដំំណំាំការពារ។

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យចំនួិនិរយុស ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់សិិ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង 
ឬព័�៌ង្រៃ��ង ឬក៏ប៉េ��ល្អិប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សោឹក។

• ក�េ �់រយុស ប៉េ�យប្រព័ណែល្អិងសររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ 
ចិញ្ចឹេ ឹ�ជាល្អិកខ�ៈពា�ិជជក�ម ដូំចជាអង់ការសា  
ហឹវ័រ�ូហឹា - Encarsia formosa ប៉េ�កុុងប្រ�ព័័និធដំំណំាំ
ការពារ។

• សូ�ក�់ស�ា ល់្អិថា ចំនួិនិប៉េប្រ��ទ័រប៉េប្រច�និ អាចក�េ �់ 
រយុសចង្រៃប្រង�និ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់ ប្រ�ូវប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ប៉េ�យ
ប្រ�យ័�ុប្រ�ណែយង ពី័ប៉េប្រពា�ថាការប៉េប្រ��ប៉េល្អិ�សកំ��់ 
អាច�ងើឱ្យយ�និ�ញុ្ញាប៉េ�ស�ោ �់ប៉េប្រ��ទ័រ�និ។

• សូ�ក�់ស�ា ល់្អិថា ចំនួិនិ�េី�ីប៉េអខុោ� �និការ�ន់ិប្រទំា 
ខុុស់ប៉េ�នឹិងថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�។

• ដំកប៉េដំ��ណែដំល្អិ�និសញ្ញាា ជំងឺវរីសុប៉េចញ និិង�ំផ្ទាោ ញ 
ដំំណំាំប៉េចាល្អិ�នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយ 
ការច�ោងជំងឺវរីសុប៉េ�កុុងដំំណំាំ និិង�ោងប៉េ�ដំំណំាំ 
ជិ�ខាង។

រយុសដូំចរស័ឺរ អា�ឺរ េឌីូ្ឍកូស ឌី្ឍប៉េសុ�សុស - Aleurodicus 
dispersus រយុសដូំចសោឹក ព័�៌ប្រ�ក់ ប៉េ��ីសីុ�េ  តា�សីុ 
(�េី�ីប៉េអ)  – Bemisia tabaci (Bta) រយុស�េ�កញ្ចឹេ ក់  
ប្រទីអា�ឺរ េបូ៉េដំស វាេ�េូរ៉ាេ រអូីរ�ូ - Trialeurodes vaporariorum។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិសូវញឹកញ៉ា�់។ �េី�ីប៉េអ 
�និ�រៈសំខាន់ិខាោ ំងជាង កុុងនាំ�ជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺ
វរីសុ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ព័ពួ័កសណែ�ត ក អំ�ូរប៉េ�ុ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រង
�ួយចំនួិនិ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ គាំម និ។

ព្វ�ណ្ឌិព្វន៌ាំ៖ 

ព្វង៖ �ូច�និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េល្អិឿង �តូរប៉េ�ជាព័�៌ប៉េតុា�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិជិ�ញ៉ាស់។ ព័ង�ក់ខាងប៉េប្រកា�សោឹក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័��និព័�៌សង្រៃ��ង។ 
ដុំកប៉េឌ្ឍឿ�និព័�៌ប៉េល្អិឿង �និប៉េរ៉ា��នាំេ �់�និសំ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ១-១,៥�� និិង�និ
រ�ូរ៉ាងដូំចព័ពួ័កប៉េ�អំប៉េ�ណែដំល្អិ�និ�ោ �ព័�៌ស។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ជញ្ចឹជ ក់រកុខរសពី័ប៉េដំ��។ ការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរអាចប៉េ�វ� 
ឱ្យយដំំណំាំលូ្អិ�លាស់ប៉េខុាយ សោឹកប៉េ��ងព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប៉េដំ��
��់�ង់ក�ោ ំងលូ្អិ�លាស់។ ទឹកដំ�រកុខជា�ិ (honeydew)  
ប្រ�ូវ�និ�លិ្អិ�ប៉េចញ�ក ជប្រ�ះញឱ្យយ�និការដុំ��សិ�ព័�៌ 
ប៉េ�ម  ណែដំល្អិកាន់ិណែ�កា�់�និថយក�ោ ំងលូ្អិ�លាស់រ�ស់ប៉េដំ��។ 

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �េី�ីប៉េអ គឺឺជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺវរីសុ រញួសោឹក
ព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស  
ប៉េ�ោ ក។ 

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ជា��មតាប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េព័ញវយ័  
និិងកូនិចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សោឹក។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ� (ឧ៖ អង់កាសា  
ហឹវ័រ�ូហឹា - Encarsia formosaCA និិងប៉េអប៉េរ េ��េូប៉េសរសឺ  
ហ្គា�េទី - Eretocerus hayatiCA) ង្រៃចង្រៃ�េ និិងប្រទី�ប៉េប្រ��ទ័រ  
និិងស�វល្អិិិ��ោ � សំណាំញ់ព័�៌ង្រៃ��ង។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £  ណែ�ក ¢សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ



41 ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Aleurodicus dispersus

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Bemisia tabaci

កូនិញ៉ាស់ Bemisia (P. De Barro) 
“ណែ�ុកប្រកហឹ�”

ព័ងរ�ស់ Trialeurodes

ព័ង Aleurodicus (S. Ramasamy) 
�និរ៉ាងដូំចរស័ឺរខុុសៗគុាំ

ដុំកប៉េឌ្ឍឿ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Bemisia

ការសីុ�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំរ�ស់ Bemisia  
(P. De Barro) �ណាំត ល្អិឱ្យយទំុ�ិនិស្រាសះ�គុាំ 

Trialeurodes �តុំគុាំជាហឹវូង  
(ក�់ស�ា ល់្អិ �សិ��ំផ្ទាោ ញប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�)

កូនិញ៉ាស់ Aleurodicus ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិទី៣ 

ព័ង Bemisia

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Trialeurodes vaporariorum



42 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់
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ង្រៃចប៉េ�ៅ - ពឺ័ដូំកុកសីុប៉េដំ (�ីប៉េអសអីុ) –  
Pseudococcidae (Pse)

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ហឹវូងង្រៃចប៉េ�ៅ អាចប៉េឃ្វី�ញ�និប៉េ�
ប៉េល្អិ�ព័និោក ណែ�ក និិងសោឹក និិងជួនិកាល្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ   
និិងទងសោឹក។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ង្រៃនិព័ពួ័កស�វ 
ល្អិិិ��ោ �រងឹកូសីុប៉េ�លី្អិប៉េដំ- CoccinellidaeCA ដំងើូវ�ឺរ េុ
�ប៉េ�រ៉ាេ CA និិង ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�។

ការី�គុប�់គុង៖

• ក�់ឬដុំ�កំប៉េទចប៉េដំ�� ណែដំល្អិទទួល្អិរងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េចាល្អិ  
ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការរ៉ាល្អិ�ល្អិ។

• �ញ់ទឹកប៉េ�យប៉េប្រ��កាល្អិទុប៉េ��និស�ុ�ខុុស់ 
ប៉េដំ��ីីជួយស�ោ �់ដំងើូវវារ និិង�ប៉េ�ត ញប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ 
ប៉េចញ។

• ការប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�សីុណែសត�ិក �និប្រ�សិទធិភាព័ 
�េុណែនិតជា��មតា �ិនិប្រ�ូវការប៉េប្រ��ប៉េ��យ។

ង្រៃចប៉េ�ៅប៉េល្អិ�ដំំណំាំល្អិុុង �េ រ៉ាេ កុកគុឺស �េ ជីណាំទុស- 
Paracoccus marginatus ង្រៃចប៉េ�ៅប៉េល្អិ�ដំំណំាំក�ាស 
ប៉េហឹវណាំកុកគុឺស សូប៉េ�និ�ុ�សីុស - Phenacoccus 
solennopsis ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�សងៗប៉េទៀ�។

សារីៈសំខាន៖់ កប្រ��និ (ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ) �និ�ិច�ួច  
(ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសក�ុុជា)។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និជប្រ�កជាប៉េប្រច�និសប្រ��់ប្រ�ប៉េ�ទ 
ខុុសៗគុាំ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ង្រៃចប៉េ�ៅដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ង្រៃចប៉េ�ៅញីទុកព័ងប៉េ�កុុងសំ�ុកប៉េពា�(ovisac) រ�ស់
វា។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិញ៉ាស់ដំំណាំក់កាល្អិទី�ួយ ប៉េ�ថា 
”ដំងើូវវារ” និិងវារប៉េចញពី័ប៉េ�វា ប៉េ�រកកណែនិោងថុមី�ួយប៉េ�ប៉េល្អិ�
រកុខជា�ិ ប៉េដំ��ីីប៉េ�វ�ជាជប្រ�ករ�ស់វា។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និជប្រ�ក
ប៉េហឹ�យ វាចាក់�ញ្ចឹេូ ល្អិ�័ុល្អិណែវងង្រៃនិប្រ�អ�់��់រ�ស់វា ចូល្អិ
ប៉េ�កុុងប៉េដំ�� និិងជញ្ចឹជ ក់ចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិវា។ ង្រៃចប៉េ�ៅ�និចំនួិនិ 
៤-៥ ដំំណាំក់កាល្អិ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ញី �និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� ប្រ�ណែវង
ប្រ�ណែហឹល្អិ៣-៦�� និិងប្រគឺ�ដំ�ត �់ប៉េ�យស្រាសទា�់ប្រក�ួនិ 
ព័�៌ស ណែដំល្អិជាប៉េរឿយៗ�និសរង្រៃសប្រក�ួនិប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែគឺ�
ខុោួនិ។ ង្រៃចប៉េ�ៅប៉េ�ម ល្អិ �និរ�ូ�ឌ្ឍ�ូចដូំចង្រៃច(aphid) 
និិង�ិនិសីុអវីប៉េ��យ។ពួ័កវា�និជីវ�ិខុោី និិងកប្រ��និ 
ប៉េឃ្វី�ញណាំស់។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ប៉េដំ��ទទួល្អិរងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េប្រច�និប្រកិនិ។ ប៉េ�ប៉េល្អិ� 
ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ង្រៃចប៉េ�ៅប៉េ�វ�ឱ្យយខូុចប្រទង់ប្រទាយ និិងរខំានិដំល់្អិ 
ការលូ្អិ�លាស់ប្រ�ួយ ប៉េហឹ�យប៉េ�ចុងប៉េប្រកាយ ប៉េ�វ�ឱ្យយណែ�ក និិង
សោឹករ�ួល្អិ និិងរញួរ៉ាងជី� និិងប្រជួញសោឹក។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និ 
ការប៉េក��ប៉េ��ងប៉េប្រច�និង្រៃនិង្រៃចប៉េ�ៅប៉េនិ� កណែនិោងណែដំល្អិទទួល្អិការ 
រកុរ៉ានិ�ួន់ិ�ួរ ប៉េ��ងព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងងា�់ (រ�ួទំាងការ��់ 
�ង់កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ  ផ្ទាើ  និិងណែ�ោខុេីៗ)។ �សិ�ព័�៌ប៉េ�ម ដុំ��េងប៉េប្រច�និ 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ទឹកដំ�រកុខជា�ិ ណែដំល្អិង្រៃចប៉េ�ៅ�លិ្អិ�ប៉េ��ង។ ទឹកដំ�
រកុខជា�ិ ក៏អាចទាក់ទាញស្រាសប៉េ�ចណែដំល្អិអាចជួយការពារ 
ង្រៃចប៉េ�ៅពី័ការវាយប្រ�ហ្គារប៉េ�យប៉េប្រ��ទ័រ និិងឪ�េ ល់្អិ 
�េ រ៉ាេ សីុ�។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢សោឹក ¢ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �

កូនិញ៉ាស់

Paracoccus marginatus (S. Ramasamy)  
�តុំគុាំជាហឹវូងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់

កូនិញ៉ាស់

កូនិញ៉ាស់ Phenacoccus solenopsis (I. Walker)
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ស្រាសឹងង្រៃ��ង - Green vegetable bug

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�សិនិប៉េ��ស�សភាព័ចង្រៃប្រង�និចំនួិនិប៉េប្រច�និប៉េព័ក  
ប្រ�ូវប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�។ ប៉េទា�ជា�េងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ 
ការប៉េ�វ�ដូំចប៉េនិ� អាច�ងើឱ្យយស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទ 
ប៉េទៀ�កប៉េន្ត្រីញ្ញាជ ល្អិប៉េ��ង រ�ួ�និង្រៃចង្រៃ�េ ប្រទី� ឬរយុស  
និិងស�ោ �់សប្រ�ូវ��មជា�ិរ�ស់អិនិវ។ី

ប៉េ�ហឹារ៉ាេ  វរីឌូី្ឍឡា (អិនិវ)ី – Nezara viridula (Nv)។

សារីៈសំខាន៖់ �ិច�ួច និិង�ិនិញឹកញ៉ា�់ប៉េ��យ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ សណែ�ត ក ង្រៃស ុ�លាដំ និិងដំំ�ូង�រ៉ាងំ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ស្រាសឹងកោិនិសិុយដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េសោក ប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ប្រកហឹ�  
�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ១�� និិង�ញ្ចឹឈរកុុងចប៉េងាើ �ណែ�និ 
ណែដំល្អិ�និប្រ�ណែហឹល្អិ៤០-៨០ព័ង កុុង�ួយចប៉េងាើ �ៗ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិរ�ូរ៉ាងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិប៉េ�នឹិងប៉េ� 
ប៉េព័ញវយ័ និិងសក៥ដំងប៉េ�ចប៉េនាំោ �ប៉េព័ល្អិព័ង និិងប៉េ�ប៉េព័ញ 
វយ័។ កូនិញ៉ាស់ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិដំំ�ូង�និប្រ�ណែវង 
ប្រ�ណែហឹល្អិ១,៥�� ប៉េហឹ�យកូនិញ៉ាស់ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ 
�នាំេ �់�និទំហំឹប៉េក�និប៉េ��ង។ កូនិញ៉ាស់�និ�ុ�ព័�៌ 
ប្រកហឹ� ង្រៃ��ង ប៉េ�ម  និិងទឹកប្រកូច។ កូនិញ៉ាស់ប៉េ�ដំំណាំក់
កាល្អិទីប្រ�ំ ភាគឺប៉េប្រច�និ�និព័�៌ង្រៃ��ង។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និព័�៌ង្រៃ��ង�ោឺ ជាល្អិកខ�ៈ 
ឯកសណាំឋ និ និិង�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ១២-១៥�� 
ប៉េ�យ�និដំងខុោួនិរ៉ាងដូំចណែខុល្អិ។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័រស់ប៉េ�
កុុងសិសិររដូំវ អាចកាោ យប៉េ�ជាព័�៌�វ យ លាយប៉េតុា�  
កុុងប៉េព័ល្អិស�ួំប៉េស�ួ�ប៉េ�សិសិររដូំវ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ��មជា�ិង្រៃនិការ�ឺ�រកុខរសរ�ស់ស�សភាព័
ចង្រៃប្រងប៉េនិ� �ងើឱ្យយ�និ�ុ�រ�ួស ជំាទឹក �ប៉េងើ��ជាភាព័ខុុស 
ប្រទង់ប្រទាយង្រៃនិការលូ្អិ�លាស់ប៉េ�ជំុវញិកណែនិោង�ំផ្ទាោ ញ។ ចំនួិនិ
ស្រាសឹងប៉េប្រច�និកា�់�និថយក�ោ ំងលូ្អិ�លាស់រ�ស់រកុខជា�ិ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ពី័ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប្រទីសូល្អិកឺស �ហឹាលី្អិស (ឪ�េ ល់្អិ) 
– Trissocus basalis ប្រទីកូ�េូ� ចាកូប៉េ�លី្អិ (រយុ) –  
Trichopoda giacomellii។

£កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢សោឹក ¢ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

កូនិញ៉ាស់ប៉េទ��ញ៉ាស់ប៉េចញ�ក (J. Wessels)

កូនិញ៉ាស់ដំំណាំក់កាល្អិទី៣

កូនិញ៉ាស់ដំំណាំក់កាល្អិទី៥

ព័ងថុមី�ប៉េប្រ���ជាជួរ  (H. Brier)

កូនិញ៉ាស់ដំំណាំក់កាល្អិទី១

កូនិញ៉ាស់ដំំណាំក់កាល្អិទី៤

ការសីុ�ំផ្ទាោ ញណែ�ោ
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ស្រាសឹងរណូែឌ្ឍរណែគឺោនិ - Rutherglen bug
នីិសីុអេុស វនីីិទ័រ (អិនិវាេយវ)ី – Nysius vinitor (Nyv)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិញឹកញ៉ា�់ប៉េ��យ។ �ួន់ិ�ួរ
កុុងល្អិកខខុ�ឌ សួួ�។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ង្រៃស ុអំ�ូរប៉េ�ុ �លាដំ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ 
ដំំណំាំតា�វាល្អិ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ព័ពួ័កស្រាសឹងប៉េគាំកព័�៌ង្រៃ��ងកុុង
អំ�ូរ�ីរបី៉េដំ និិងស្រាសឹង�ូចៗប៉េប្រ��ទ័រដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ប្រ�ណែវង១�� និិង�និព័�៌ណែប្រក�។ ព័ងជាចប៉េងាើ �
ណែដំល្អិ�និចំនួិនិប្រ�ំ�ួយ �ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ចុងផ្ទាើ ង្រៃនិប៉េ�ម ចង្រៃប្រង  
ឬសំរ៉ា�ប៉េ�ដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ រ�ូរ៉ាងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិនឹិងប៉េ�ប៉េព័ញ 
វយ័។ កូនិញ៉ាស់ធា�់ខុោី�និព័�៌ប៉េតុា�ប៉េល្អិឿងប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
ញ៉ាស់ �េុណែនិត�នាំេ �់�កភាោ � កាោ យជាព័�៌ប៉េ�ម ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងខុោួនិរ៉ាងប៉េរៀវ ព័�៌ប៉េតុា�ប្រ�ប៉េ�� �និណែ�ុក
ព័�៌ប៉េ�ម ។ �ោ ��និព័�៌ប្រ�ក់ �ប៉េងើ��ជាប្រកឡាដូំច
សញ្ញាា ណែខុវង ប៉េ�ប៉េល្អិ�ខុុងរ�ស់វា។ 

ការីបំផ្លាែ� ញ៖ �និចំនួិនិប៉េប្រច�និជញ្ចឹជ ក់សោឹក អាច�ណាំត ល្អិឱ្យយ
ប៉េដំ��សវិ�។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិប៉េ�ម ចង្រៃប្រងសួួ�  
អិនិវាេយវ ីអាចចាកប៉េចញប៉េ�កាន់ិដំំណំាំអំ�ូរសូឡាណាំប៉េស។ 
ប៉េគឺអាចប៉េឃ្វី�ញពួ័កវា ទំប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រគឺ�់ណែ�ុកប៉េល្អិ�ដីំទំាងអស់រ�ស់ 
ប៉េដំ��។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េគឺ�ិនិ�ា ល់្អិសប្រ�ូវ��មជា�ិរ�ស់វា
ប៉េប្រច�និប៉េ��យ។ ឪ�េ ល់្អិ ប៉េ�ប៉េ��ូ�ឺស- Telenomus 
�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�សិនិប៉េ��ស�សភាព័ចង្រៃប្រង�និចំនួិនិប៉េប្រច�និ ប្រ�ូវប៉េប្រ�� 
ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�។ ប៉េទា�ជា�េងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ 
ការប៉េប្រ��ថំុាប៉េនិ�អាច�ណាំត ល្អិឱ្យយង្រៃចង្រៃ�េ ប្រទី� ឬរយុស 
ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េប្រច�និ។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢សោឹក ¢ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

កូនិញ៉ាស់

ព័ង

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង



48 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់
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ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�ដំំ�ូង�រ៉ាងំ- Potato moth

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ូវប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឺប៉េ�ោ�ងប៉េដំ��ីីពិ័និិ�យសក�មភាព័រ�ស់
ប៉េ�អំប៉េ�។

• ជា��មតា ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិសោឹកប៉េដំ��ីីរកព័ង និិងដំងើូវ 
សក�មភាព័សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការ�ំផ្ទាោ ញ 
ប៉េ�យការសីុ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ� 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា �សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិ
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

�តូរ�ីេ ប៉េអ អូណែព័គុឺល្អិប៉េ�ឡា (�ីអូ) – Phthorimaea operculella 
(Po)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�តង�ើ ល្អិ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរ សូឡាណាំប៉េស។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវដំង្រៃទប៉េទៀ�កុុងប្រគឺួ�រ
 

ប៉េចប៉េ�ជីអីុប៉េដំ (Gelechiidae)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ �ូចរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� �និព័�៌សទឹកប៉េ��ប៉េគាំ។  
ព័ងរ៉ាយ�ួយៗ�ួយ�ក់ប៉េល្អិ�សោឹក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ព័�៌ង្រៃ��ង ប៉េតុា� ឬផ្ទាើ �ូក។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�អំប៉េ��និ�ឌ្ឍ�ូច ព័�៌ប៉េតុា�ប្រ�ប៉េ��។ 
ចុង�ោ �ខាង�ុខុ និិងណែគឺ��ោ �ខាងប៉េប្រកាយទំាងអស់ 
�និដុំ�ប៉េរ៉ា�ណែវងៗ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងចុងណែ�ក និិងទំលុ្អិ�ចុ�
�កប៉េប្រកា� �ណាំត ល្អិឱ្យយងា�់ចុង និិង�េ�ពាល់្អិ�ួន់ិ�ួរដំល់្អិ
ការលូ្អិ�លាស់។ ដំងើូវអាចប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងណែ�ោតា�ចុង
ទង ឬប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិណែ�ោ�េ�គុាំ។ ចំប៉េពា�ប៉េដំ��ចាស់ ដំងើូវ
�ប៉េងើ���ុ�ជំាកុុងសោឹក។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ព័ងប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សោឹក ប៉េហឹ�យដំងើូវ
ប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងសោឹក និិងណែ�ក�េងរហ័ឹស។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិអ័រជី�ឺស ប៉េ�ពី័ឌឺ្ឍស-  
Orgilus lepidus អាចប្រគឺ�់ប្រគឺងដំងើូវ ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំ�ូង

 
�រ៉ាងំ �និ�េង�និប្រ�សិទធភាព័ ប្រ�សិនិប៉េ��វា�ិនិប្រ�ូវ�និ 
ស�ោ �់ប៉េ�យថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�។ ប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ�ក៏សីុ
ចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិវាប៉េ�ប៉េល្អិ�ព័ង និិងដំងើូវប៉េនិ��ងណែដំរ។

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢សោឹក £ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័  (D. Crawford)

ដំងើូវ

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�ក

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�ោ

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ដំងើូវ និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (Shepard, Carner and Ooi)

ការ�ំផ្ទាោ ញសោឹក

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង



50 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់
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ដំងើូវហឹវូង- Armyworm

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសក�មភាព័ប៉េ�អំប៉េ� ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឺ 
ប៉េ�ោ�ង និិងអនាំេ ក់ប៉េសហ៍ុឹស្រា�ំង (pheromone traps)។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិសោឹក ប៉េដំ��ីីរកកញ្ចឹេុ ំព័ងដំងើូវ សក�មភាព័
សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការសីុ�ំផ្ទាោ ញ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ� 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាចប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា�សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

ដំងើូវរយខុេឹ��រ៉ាងំសីេូដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ  អិកសីុហ្គាា  (ប៉េអសអីុ) 
– Spodoptera exigua (Se) ដំងើូវរយ ប៉េអស លី្អិទូរ៉ាេ   
(ប៉េអសអិល្អិ) – S. litura (Sl)។

សារីៈសំខាន៖់ ប៉េអសអិល្អិ ជាដំងើូវ�នាំេ �់�និសំប៉េ�ប្រ�ប៉េទស
អូស្រ្តា�ត លី្អិ។ ប៉េអសអីុ ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េទៀងទា�់ និិង�និល្អិកខ�ៈ
ចំ�ងខាោ ំង។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ង្រៃស ុ�លាដំ រកុខជា�ិព័ពួ័កខុេឹ� និិងដំំណំាំ
សោឹក�ំ តា�វាល្អិជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវ និិងប៉េ�អំប៉េ� កុុងប្រគឺួ�រ
 

�ុកទុយអីុប៉េដំ (Noctuidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ងជាចប៉េងាើ � និិងរុបំ៉េ�យស្រាសកាខុោួនិព័�៌ប៉េតុា�។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិដំងើូវ�និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក និិង
ប៉េ��ងព័�៌ប្រ�ប៉េ�� ប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ចាស់ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវា 
�ំ។ ប៉េអសអិល្អិ �និប្រ�ីប៉េកា�ព័�៌ប៉េ�ម ពី័រជួរ និិងណែខុស
ព័�៌ប៉េល្អិឿង ប៉េល្អិចប៉េចញចាស់ប៉េ�តា�ចំប៉េហឹៀងខុោួនិ 
ទំាងសងខាង។ ដំងើូវប៉េអសអីុ �និខុោួនិរប៉េលាង និិង�និ 
ព័�៌ង្រៃ��ង និិង�ុូ�ព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េសោកប៉េ�តា�ដំងខុោួនិ។ 
ដំងើូវអាច�និ�ុ� ប៉េ�ម ប៉េ�ប៉េល្អិ�អងើ�់ទី�ីង្រៃនិដំងខុោួនិ 

 
និិងព័�៌ប៉េ�ម ប៉េព័ញប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាប៉េព័ញវយ័។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �ោ ��ុខុប៉េ�ម  �និល្អិកខ�ៈជាប្រ�ប៉េ�ទជាក់ 
លាក់។ វា�និ�ុ��ិនិជាក់លាក់ ព័�៌ស និិង�និណែខុស 
ប៉េ�ជាយ�ោ �។ �ោ �ប៉េប្រកាយ�និព័�៌សដូំចគុឺជ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ កូនិដំងើូវសីុចំ�ីជាប្រកះ� �ប៉េញ្ចឹេ ញនូិវប៉េប្រគាំង�ិឹង 
សោឹក។ ដំងើូវ�ំរស់ប៉េ�ណែ�ឯង និិងសីុផ្ទាើ  សោឹក និិងប្រ�ួយលូ្អិ� 
លាស់រ�ស់រកុខជា�ិ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញ�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។ ដំងើូវប៉េអសអិល្អិ  
ប៉េ��ូចៗ�តុំគុាំជាប្រកះ�ប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សោឹក។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA – Trichogram-
ma CA និិង ប៉េ�ប៉េ��ូ�ឺស –Telenomus  �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង
ប៉េ�អំប៉េ�។ រយុតាជីនីិ�- Tachinid �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ  
និិងប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ�សីុព័ង និិងដំងើូវ។

¢ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢សោឹក ¢ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ដំងើូវ Spodoptera exigua

Spodoptera exigua  ប៉េចា�ចូល្អិកុុងណែ�ោប៉េ�េស

ដំងើូវ Spodoptera litura  ប៉េទ��ញ៉ាស់

ដំងើូវ Spodoptera exigua (ក�់ស�ា ល់្អិ ព័ង

រ�ស់ tachinid parasitoid ប៉េ�ប៉េល្អិ�ខុោួនិដំងើូវ)

ប៉េ�អំប៉េ� Spodoptera litura (W. Leedham)

ដំងើូវ Spodoptera litura (W. Leedham)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ Spodoptera exigua 

ព័ង Spodoptera litura

ប៉េ�អំប៉េ� Spodoptera litura

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវ�ក់ខុុងប៉េល្អិ�ក�ាស- Cotton semi-looper

ការី�គុប�់គុង៖

• ការក�េ �់�ិនិណែ�និជាការចំា�ច់ប៉េ��យ �េុណែនិត�លិ្អិ��ល្អិ 
�ក់សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) �និប្រ�សិទធិភាព័ណាំស់កុុងការ
ក�េ �់វា។

អា�ូ�ីស ហ្គាវោ វាេ – Anomis flava។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ អូប្រកា ប្រ��់លាវ ក�ាស សណែ�ត កអងាុយ 
សណែ�ត ក�យ ដំំ�ូងជាវ  និិងប្រ�សក់ណែ�ិ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវ�ក់ខុុងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័ង�និព័�៌ង្រៃ��ងរ៉ាងប៉េខុៀវប៉េសោក និិងជា��មតា  
ព័ងរ៉ាយ�ួយៗប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�ង្រៃ�េសោឹក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�និព័�៌ង្រៃ��ង �និប្រ�ណែវង
រហូឹ�ដំល់្អិ៤០�� និិងអាច�និ�ុូ�ព័�៌សប៉េ�ប៉េល្អិ�
ដំងខុោួនិ។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿប្រ�ូវ�និប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�កុុងរ�ូរសោឹក។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�អំប៉េ��និប្រ�ណែវង២០�� និិង�និ�ោ �
�ុខុព័�៌ប៉េតុា�ប្រកហឹ� និិង�ុ�ព័�៌ប៉េតុា�ប្រ�ប៉េ��ចាស់ 
ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកាយ�ោ � (ចុង�ោ �)។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវចញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិប៉េ�យសីុសោឹក �េុណែនិត�តង�ើ ល្អិវា
 

អាចចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិប៉េ�យសីុណែ�ោខុេីៗ។ កូនិដំងើូវសីុសោឹកប៉េ�យ
 

�និសល់្អិទុកប្រទនុិងសោឹក។ ដំងើូវ�ំសីុប៉េចា�ជារនិធ�ិនិប៉េសម�គុាំប៉េ�
ប៉េល្អិ�សោឹក។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ប៉េ�ប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិ 
ទំាងអស់រ�ស់ដំំណំាំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ជាទូប៉េ� ព័ងទទួល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េ�យ
ឪ�េ ល់្អិ ប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA – Trichogramma CA។ យូរៗ�តង ដំងើូវ 
រ�ស់ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េនិ� ទទួល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េ�យឪ�េ ល់្អិ  
ប្រ�កូនីិដំ –  Braconid និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿទទួល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ�  
ប៉េ�យឪ�េ ល់្អិ កាល់្អិសីុសីុដំ– Chalcicid។

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢សោឹក £ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ (W. Leedham)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (W. Leedham)

ដំងើូវ (W. Leedham)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវកា�់ប៉េដំ�� (ប៉េអប៉េអស�ី�ី)- Cutworm (Aspp)
ដំងើូវកា�់ប៉េដំ����មតា អាន្ត្រីហឹា�ទីស អីុនិហឹវូហឹា– Agrotis 
infusa ដំងើូវកា�់ប៉េដំ��ព័�៌ប៉េ�ម  ឬព័�៌ប៉េប្រ�ង ប៉េអ អីុ�សីុ�ុនិ

 
– A. ipsilon ដំងើូវកា�់ប៉េដំ�� ប៉េអ ព័័រហឹវីរកូីលី្អិស –  
A. porphyricollis។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិងញឹកញ៉ា�់ ប៉េក��ប៉េល្អិ�ណែ�ដំំណំាំ
�ំតា�វាល្អិ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ការ េ�ុ ង្រៃស ុអំ�ូរប៉េ�ុ �លាដំ អំ�ូរខុេឹ� 
�រ៉ាងំ ប៉េពា�ណែ�ិ� និិងដំំណំាំ�ំតា�វាល្អិជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ�ុកទុយអីុប៉េដំ 
(Noctuidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័ងជាកញ្ចឹេុ ំ�ក់ប៉េល្អិ�សោឹកដំំណំាំ ឬប៉េ�ម ចង្រៃប្រង 
ប៉េ�ជិ�ដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�និប្រ�ណែវងចា�់ពី័២៥�� ប៉េ� 
៥០��។ ដំងើូវកា�់ប៉េដំ��អាច�និព័�៌ខុុសៗគុាំ �េុណែនិតជា
��មតា �និព័�៌ប៉េតុា�ប្រ�ប៉េ��ចាស់។ ដំងើូវ�ប្រងួញខុោួនិ 
រ៉ាងជាអកសរ “C” ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និការរខំានិ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�អំប៉េ��និដំងខុោួនិធា�់ ប៉េ�យ�ោ ��ុខុ
�និព័�៌ប្រកប៉េ�េ។ �ោ ��ុខុ�និប្រកឡា ណែដំល្អិ�និ�ុ�
អុចស្រា�ល្អិ�ី�ួយជួរ �េុយគុាំពី័ង្រៃ�េប៉េ�ម ។ �ោ �ប៉េប្រកាយ
�និព័�៌ប៉េសោក។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវ�ំកា�់កូនិដំំណំាំប៉េសម�ដីំ �ណាំត ល្អិឱ្យយប៉េដំ��
រលំ្អិ និិងងា�់។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ជា��មតា ដំងើូវកា�់ប៉េដំ��រកសីុប៉េព័ល្អិ
ប្រព័ល្អិ�់ ឬប៉េព័ល្អិយ�់ និិងលាក់ខុោួនិកុុង ដីំប៉េ�ប៉េព័ល្អិង្រៃថុួ។ ប៉េគឺ
អាចប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញដំងើូវប៉េ�គឺល់្អិ ប៉េដំ��ណែដំល្អិដួំល្អិរលំ្អិ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA -Trichogram-
ma CA និិង ប៉េ�ប៉េ��ូ�ឺស ប៉េអស�ី�ី –Telenomus spp. 
�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ងរ�ស់ប៉េ�អំប៉េ�។ ដំងើូវព័ពួ័កស�វល្អិិិ� 
�ោ �រងឹប៉េប្រ��ទ័រសីុដំងើូវ ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េ�កុុងដីំ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ូវប៉េជៀសវាងការរកុរ៉ានិរ�ស់ដំងើូវ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំទំប៉េនិរ
ប៉េចាល្អិយូរប៉េព័ក �ុនិនឹិង�ំដុំ�។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកញ្ចឹេុ ំព័ង និិងការ�ំផ្ទាោ ញពី័ការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ� 
កូនិដំំណំាំ។

• ប្រ�សិនិប៉េ���និការ�ំផ្ទាោ ញកូនិដំំណំាំ ជីកដីំប៉េ�ណែកីរ
ប៉េនាំ�ប៉េដំ��ីីរកប៉េ��ល្អិដំងើូវ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ប្រ�ូវការប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ� ប្រ�ូវ�ញ់វា 
ប៉េព័ល្អិយ�់ គឺឺប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិដំងើូវកំពុ័ង�និសក�មភាព័។ 
ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ីដូំចជា  
�ក់សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus  
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយ�ល្អិ�េ�ពាល់្អិដំល់្អិ 
ព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័រ រ�ស់ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រប៉េល្អិ� 
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង ឬដំងើូវប៉េចញ។

¢ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢សោឹក £ផ្ទាើ £ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ ¢ ក�ុុជា (Aip)
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ដំងើូវ

ព័ង

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង



56 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ស
�

ស
ភា

ព័
ច

ង្រៃប្រ
ង

សុី
ទំ

ពា
រ 

- ដំ
ង

ើ ូវ

ដំងើូវប៉េហឹលី្អិយេូទីស - Heliothis
ដំងើូវសីុប៉េស�ុ�ប៉េពា� ឬដំងើូវសីុប្រ�ួយប៉េ�េងប៉េ�េ � ប៉េហឹលី្អិកូណែវរ�េ  
អារ�ីប៉េចរ៉ាេ  (ប៉េអចប៉េអ) – Helicoverpa armigera (Ha) និិងដំងើូវ
កា�់ប្រ�ួយ ប៉េអច ពុ័និទីប៉េជរ៉ាេ  – H. punctigera។

សារីៈសំខាន៖់ សំខាន់ិ និិងញឹកញ៉ា�់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ព័ពួ័កសណែ�ត ក �លាដំ ប៉េពា�ណែ�ិ�  
ដំំណំាំ�ំតា�វាល្អិ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ �ុកទុយអីុប៉េដំ 
(Noctuidae)ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និរ៉ាងប្រក�ូ�( domes)ព័�៌ស �និអងើ�់
�ប៉េប្រ���គុាំដូំច�ិឹងជំនីិ ណែដំល្អិ�និអងើ�់�េិ�១��។ ប៉េ� 
ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិអំប្រ�េីយេុងវវិ�តន៍ិ ព័ង�តូរព័�៌ប៉េ�ជាប៉េល្អិឿង 
�នាំេ �់�កព័�៌ទឹកប្រកូច និិងព័�៌ប៉េតុា��ុនិប៉េព័ល្អិញ៉ាស់
ណែ��និតិច។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិដំងើូវណែដំល្អិប៉េទ��ញ៉ាស់�និប្រ�ណែវង  
១,៥�� �និប៉េរ៉ា� និិងព័�៌ណែប្រក� ប៉េ�យ�និកាល្អិ
ព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ។ ដំងើូវ�ំអាច�និព័�៌ង្រៃ��ង 
ផ្ទាើ �ូក ព័�៌ប៉េតុា�ប្រព័ណែល្អិ� ឬប៉េតុា�។ ដំងើូវ�និ�ុូ�
ចំប៉េហឹៀង សប្រ��់ស�ា ល់្អិ និិង�និប៉េរ៉ា�ប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ព័�៌រ�ស់ប៉េ�អំប៉េ�អាចខុុសៗគុាំ។ �ោ �
�ុខុ �និព័�៌ប៉េតុា�ប្រព័ណែល្អិ� ប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ប្រកហឹ� 
ប៉េ�យ�និ�ុ�ប៉េ�ម ។ �ោ �ប៉េប្រកាយ�និព័�៌ប្រ�ប៉េ��
ប៉េសោក ជា�ួយណែខុសប្រកប៉េ�េប៉េ�ណែគឺ�ខាងប៉េប្រកា�។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវប៉េហឹលី្អិយេូទីសអាចសីុទំពារសោឹក ឬណែ�ោ។ 
ពួ័កវាអាចប៉េ�វ�ឱ្យយប្រជះ�សោឹក និិងស�ោ �់ប៉េដំ��ប៉េ�កុុងដំំណាំក់ 
កាល្អិកូនិដំំណំាំ�និ។ ដំងើូវអាចទំពារ�ប៉េងើ��ជារនិធកុុងណែ�ោ 
�ងើឱ្យយ�និ�ុ�ជំា និិង�ប៉េងើ��រនិធចូល្អិសប្រ��់ប៉េក��ជាជំងឺ 
និិងរលួ្អិយ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េល្អិ� ឬខាងចុងង្រៃនិប៉េដំ��
រកុខជា�ិ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិសីុ ពួ័កវាចូល្អិចិ�តការពារខុោួនិ និិងប៉េឃ្វី�ញ 
វាកុុងកណែនិោងអាចលាក់ខុោួនិ�និប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក និិងក�់ខុោួនិវា
ចូល្អិប៉េ�កុុងណែ�ោ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA-Trichogramma 
CA និិងប៉េ�ប៉េ��ូ�ឺស ប៉េអស�ី�ី–Telenomus spp. �េ រ៉ាេ សីុ�
ប៉េល្អិ�ព័ងរ�ស់ប៉េ�អំប៉េ�។ ឪ�េ ល់្អិជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទដូំចជា  
(�ីប្រកូ�លី្អិទីស ប៉េអស�ី�ី–Microplitis spp., កូប៉េ�ហឹា ប៉េអស
�ី�ី –Cotesia spp. �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ។ ទំាងព័ង និិងដំងើូវ 
ប្រ�ូវ�និសីុប៉េ�យប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ� រ�ួ�និពី័ងពាង ឪ�េ ល់្អិ 
ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ និិងស្រាសឹងប៉េប្រ��ទ័រ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសក�មភាព័ដំងើូវ ប៉េ�យប៉េប្រ��ព័និោឹប៉េ�ោ�ង  
និិងអនាំេ ក់ប៉េសហ៍ុឹស្រា�ំង។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិព័ង ដំងើូវ និិងសក�មភាព័ស�វល្អិិិ��និ 
ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា�សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ឬវរីសុ �េូលី្អិប៉េហឹប្រឌ្ឍូអីុ�នុិយប៉េកោណែអេរ 
ជាក់លាក់ សប្រ��់ដំងើូវប៉េហឹលី្អិកូណែវរ�េ  (អិនិ�ីវ)ី ប៉េដំ��ីី
កា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិព័ពួ័កប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� 
និិងប៉េប្រ��ទ័រ ប៉េល្អិ�ស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• សូ�ក�់ស�ា ល់្អិថា ប៉េអចប៉េអ ប៉េ�វ�ការវវិ�តន៍ិ ភាព័�ន់ិ 
រ�ស់វាប៉េ�នឹិងថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ� ពី័ប៉េរ េប្រដំូអីុដំ 
និិងកា�ប៉េ�េ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

• �ជួរដីំជប៉េប្រ�១០ស� ឬប៉េ�វ�ការកំប៉េទចដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�នាំេ �់ពី័ 
ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ ប៉េដំ��ីីជួយកា�់�និថយវ�ត�និដំងើូវ  
ប៉េ�ដំំណំាំប៉េប្រកាយប៉េទៀ�។

£កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢សោឹក ¢ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ ¢ ក�ុុជា (Ha)
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ព័ងជិ�ញ៉ាស់ “ដំំណាំក់កាល្អិប៉េនិ��និកាល្អិព័�៍ប៉េ�ម ” (B. Scholz)

ដំងើូវ

ដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ-ក�់ស�ា ល់្អិ ការណែប្រ�ប្រ�ួល្អិព័�៌រ�ស់ដំងើូវ

ព័ង

ការញ៉ាស់រ�ស់ព័ង (B. Scholz)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ- H. armigera (ខាងប៉េល្អិ�), H. punctigera (ខាងប៉េប្រកា�)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវ�ក់ខុុង - Loopers
ប្រគីឺហឹសូប៉េដំអីុសីុស អាគូឺតា – Chrysodeixis acuta, សីុកាល់្អិ
សីុប៉េ�ស – C. chalcites (Ha) សីុ ប៉េអរយីេូហឹសូ�េ  –  
C. eriosoma។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�តង�ើ ល្អិ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ព័ពួ័កសណែ�ត ក ក�ាស អំ�ូរង្រៃស ុ�លាដំ 
និិងង្រៃ�ថាវប្រកញ៉ាេញ់ (silverbeet)។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ �ូចរ៉ាង�ូល្អិ និិង�និព័�៌ប៉េសោក។ ជា��មតា  
ព័ងរ៉ាយ�ួយៗ ឬជាកញ្ចឹេុ ំ�ូចៗប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សោឹក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក និិងលូ្អិ� 
លាស់រហូឹ�ដំល់្អិប្រ�ណែវង៤០��។ វារប៉េលាង និិងរ៉ាងស្រា�វ  
និិងប៉េ�វ�ចល្អិនាំជារងវង់ ឬប៉េកាង។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �ោ ��ុខុ�និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ ប៉េហឹ�យ�និ 
�ុ�ព័�៌សទឹកប្រ�ក់។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវអាចសីុ�ំផ្ទាោ ញ ប៉េហឹ�យ�និសល់្អិទុកណែ�ប្រទនុិង
សោឹក ឬរនិធប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។ ចំប៉េពា�ការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ ដំងើូវអាច
សីុសោឹកអស់។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការីជ�ប�ប��ជា�ូឈ្មោះ�៖ វាប៉េប្រច�និប៉េ�ប៉េប្រកា�សោឹក ប៉េ�វ�ឱ្យយពិ័�ក
ប៉េ��ល្អិ ប្រ�ូវរកប៉េ��ល្អិលា�ក ឬកាកសំ�ល់្អិសីុ�ំផ្ទាោ ញរ�ស់
វាប៉េ�សោឹកប៉េប្រកា�ៗ ឬប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំណែកីរៗគឺល់្អិដំំណំាំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិ ប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA-Trichogram-
ma CA និិងប៉េ�ប៉េ��ូ�ឺស –Telenomus �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង។  
រយុតា�ីនីិ� - Tachinid �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ និិងប៉េប្រ��ទ័រ 
ទូប៉េ�សីុព័ង និិងដំងើូវ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ពិ័និិ�យសក�មភាព័ប៉េ�អំប៉េ� ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឺប៉េ�ោ�ង។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិព័ង ដំងើូវ សក�មភាព័សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ 
និិងការ�ំផ្ទាោ ញពី័ការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា�សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់  
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢សោឹក £ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ

ដំងើូវ

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង



60 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ស
�

ស
ភា

ព័
ច

ង្រៃប្រ
ង

សុី
ទំ

ពា
រ 

- ដំ
ង

ើ ូវ

ដំងើូវប៉េចា�ណែ�ោប៉េពា�អាសីុ - Asian corn borer
អូស្រ្តាសេីនីិ�េ  ប៉េហឹវ�ណាំកាលី្អិស (អូប៉េអហឹវ) – Ostrinia 
furnacalis (Of)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំប៉េ�ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េពា� ព័ពួ័កដំំណំាំ�ញ្ចឹាជា�ិ ស្រាសូវ�លី្អិ  
និិងប៉េ�ម ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ ពី័រ៉ាេលី្អិប៉េដំ 
 

(Pyralidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� �និព័�៌ប៉េល្អិឿងខុេី ឬព័�៌ ណែប្រក�  
ណែប្រ�ប៉េ�ជាព័�៌ប៉េ�ម  �ុនិនឹិងញ៉ាស់។ ព័ងជាកញ្ចឹេុ ំគឺរប្រ�ួ� 
ពី័ប៉េល្អិ�គុាំ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកខាងប៉េល្អិ� និិងញ៉ាស់កុុងរយៈប៉េព័ល្អិ 
៣-៥ង្រៃថុួ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិដំងើូវ�និព័�៌ផ្ទាើ �ូក ឬប្រ�ប៉េ��
ប៉េល្អិឿង។ ដំងើូវប៉េព័ញវយ័�និប្រ�ណែវងរហូឹ�ដំល់្អិ៥០��  
និិង�និព័�៌ស ជា�ួយនឹិង�ុ�ព័�៌ប៉េ�ម ដូំចដុំ�ឫស
ប៉េ�ប៉េល្អិ�អងើ�់ខុោួនិនីិ�ួយៗ។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿប្រ�ូវ�និប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ
ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិដំងើូវសីុចំ�ីចុងប៉េប្រកាយ។ 

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និព័�៌ប៉េតុា� ឬព័�៌ចំប៉េ��ង 
និិង�និសនិធឹង�ោ �ប្រ�ណែហឹល្អិ៣០��។ កុុង�ួយជីវ�ិ
រ�ស់វា ប៉េ�អំប៉េ�ញី�ួយអាចព័ង�និរហូឹ�ដំល់្អិ 
១៥០០ព័ង និិងប៉េហឹ�រ�និ១,៥គឺ�។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ការប៉េចា�រងូប៉េដំ��ប៉េ�វ�ឱ្យយ��់�ង់ទិនិុ�ល្អិ ណែដំល្អិ 
�ងើរប៉េ�ជារលួ្អិយ ប៉េហឹ�យអាចរលំ្អិដួំល្អិប៉េដំ��។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ សោឹក ប៉េដំ��ឬណែ�ក និិងណែ�ោ។

សតវលិ�តមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិ ប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA-Trichogram-
ma CA ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ �ឺរ េ�ុប៉េ�រ៉ាេ CA-NeuropteraCA 
ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ- earwing និិងស្រាសឹងអូរអឺីស 
CA-OriusCA។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសក�មភាព័ប៉េ�អំប៉េ� ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឺ 
ប៉េ�ោ�ង និិងអនាំេ ក់ប៉េសហ៍ុឹស្រា�ំង (pheromone traps)។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកញ្ចឹេុ ំព័ងដំងើូវ សក�មភាព័សររី៉ាងា�និ
 

ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា�សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប្រ��ទ័រ រ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

£កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢ ណែ�ក ¢សោឹក £ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ (W. Leedham)

ដំងើូវលូ្អិ�លាស់កុុងប្រ�ួយ

ដំងើូវ (W. Leedham)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (W. Leedham)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវរុសំោឹក - Beet webworm
សីេូឡាប៉េដំ របី៉េឃ្វី�វាេលី្អិស (ប៉េអសអា) – Spoladea recurvalis 
(Sr)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ។

ដុះំណាំ៖ំ ប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ����េី�ប្រកហឹ� ប៉េដំ���េី�ព័�៌ស និិងប៉េ�ម  

ជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។ ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ ពី័រ៉ាេលី្អិប៉េដំ 
 

(Pyralidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័�៌ប៉េខុៀវ រ៉ាងដូំចស្រាសកា និិងព័ងរ៉ាយ�ួយៗ  
ឬជាគូឺរ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េសោឹកខាងប៉េប្រកា�។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិដំងើូវ�និព័�៌សណែប្រក� �េុណែនិតវវិ�ត
ប៉េ�ព័�៌ង្រៃ��ងប្រ�ប៉េ�� �និណែខុសប៉េ�ម ស�ា ល់្អិពី័ប៉េប្រកា�
ពាក់កណាំត ល្អិខុុង។ ដំងើូវលូ្អិ�លាស់ប៉េព័ញប៉េល្អិញ�និ
ប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ២៥�� �និរ៉ាងដូំចណែ�ោរហ្គា�់ និិងជា
��មតាលា�សនិធឹង ដូំប៉េចុ�អាចប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញប៉េជ�ងទំាងពី័រ
ណែដំល្អិប៉េ�អងើ�់ប៉េពា�ខាងប៉េប្រកាយ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េព័ញ 
វយ័ វាទ�ោ ក់ខុោួនិប៉េ�ដីំ និិងកាច់សំ�ុកនាំងរ៉ាងជា�ំព័ង់
ប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ១២�� ប៉េ�កុុងដីំជា�់គឺល់្អិរ�ស់រកុខជា�ិ 
ប៉េហឹ�យវាកាោ យជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ�ពី័ប៉េប្រកា�ស្រាសទា�់ង្រៃ�េដីំប៉េនាំ�។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ 
ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ �និប្រ�ណែវង 
១៩�� និិង�និ�ោ �លា�ប៉េចញ។ �ោ ��ុខុ�និណែខុស
ព័�៌សពី័រ រ៉ាង�ញិ័្ចឹ�។ �ោ �ប៉េប្រកាយណែចកប៉េ�យណែខុស
ព័�៌ស រ៉ាង�ញិ័្ចឹ��ំ�ួយ។ �ោ �ទំាងពី័រ�និរ៉ាង 
ប្រ�ីប៉េកា� ប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាទំសប្រ�ក។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ជា��មតាដំងើូវសីុ�ំផ្ទាោ ញសោឹក �េុណែនិតអាចសីុផ្ទាើ   
និិងណែ�ោ។ ដំងើូវដំំណាំក់កាល្អិដំំ�ូងសីុ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េ
សោឹកខាងប៉េប្រកា�។ ដំំណាំក់កាល្អិ�នាំេ �់ សីុសោឹកទំាង�ូល្អិ 
�និសល់្អិទុកណែ�ប៉េប្រគាំង�ិឹងរ�ស់សោឹក និិងរុណំែ�ុករ�ស់ប៉េដំ��
ចូល្អិគុាំប៉េហឹ�យសីុចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិវាប៉េ�កុុងប៉េនាំ�។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប���ីញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកប៉េ�ប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិ
ទំាងអស់រ�ស់ដំំណំាំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ CA- 
Trichogramma CA ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ �ឺរ េ�ុប៉េ�រ៉ាេ CA- 
Neuroptera CA ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ- earwing និិងស្រាសឹង 
អូរបី៉េអ�ស CA-OriusCA។

ការី�គុប�់គុង៖ 

• �ំផ្ទាោ ញជប្រ�កង្រៃប្រព័ប៉េ�ជំុវញិដំំណំាំ ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយ 
ភាព័ណែដំល្អិអាច�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំ�និ ជាពិ័ប៉េសសដំំណំាំ
ប៉េ�សរទរដូំវ។

• សំអា�ច�ើ រកំុឱ្យយ�និប៉េ�ម ចង្រៃប្រង �ុនិនឹិង�ំដុំ�។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកញ្ចឹេុ ំព័ងដំងើូវ សក�មភាព័សររី៉ាងា�និ
 

ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា �សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

 

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក ¢ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ (W. Leedham)

ដំងើូវ (S. Ramasamy)

ដំងើូវ (W. Leedham)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវប៉េចា�ណែ�ោប្រ��់ - Eggfruit caterpillar
ប៉េសលី្អិយេូដំ គ័ឺរ�លី្អិស (ប៉េអសសីុ) – Sceliodes cordalis 
(Sc)។

សារីៈសំខាន៖់ សំខាន់ិសប្រ��់ដំំណំាំប្រ��់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖  ប៉េដំ��ឡាក់ (thornapple) និិងប្រ�ប៉េ�ទរកុខជា�ិ
កុុងស្រាសះកង្រៃនិសូឡានុិ�- Solanum (ស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី)។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ ពី័រ៉ាេលី្អិប៉េដំ 
 

(Pyralidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័ងព័�៌សណែប្រក� �និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� និិងរ៉ាង 
ប្រក�ូ�។ ប៉េជ�ង�ួយ ឬពី័រ�ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ទំរទងណែ�ោនីិ�ួយៗ 
(calyx)។ ប៉េ�អំប៉េ��ួយ �និស��ថភាព័ព័ង�និចំនួិនិ 
១០០ព័ង កុុង�ួយយ�់។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិដំងើូវប៉េទ��នឹិងញ៉ាស់ �និកាល្អិ
ព័�៌ប៉េតុា� ដំងខុោួនិ�ិនិ�និព័�៌ប៉េទ(ព័�៌ស)។ 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េព័ញវយ័ វាណែប្រ�ប៉េ�ជាព័�៌ផ្ទាើ �ូក  
និិង�និរ�ូរ៉ាងរប៉េលាង �ប៉េញ្ចឹេ ញព័និោឺប្រពាចៗ។ ដំងើូវលូ្អិ� 
លាស់ប៉េព័ញប៉េល្អិញអាច�និប្រ�ណែវង២៥��។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និប្រ�ណែវងសនិធឹង�ោ � 
ប្រ�ណែហឹល្អិ២៥��។ �ោ ��និព័�៌ប៉េតុា�ប៉េល្អិឿង និិង�និ 
�ុ�កា�់ទទឹង។�ោ ��ុខុ�និចុងព័�៌ទឹក�ស  
និិង�និណែគឺ�ព័�៌ប៉េ�ម ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវភាគឺប៉េប្រច�និប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងណែ�ោ �ណាំត ល្អិ
ឱ្យយវាប៉េប្រ�� និិងរលួ្អិយ។ ដំងើូវខុោ�ប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងប៉េដំ�� 

 
ប៉េ�វ�ឱ្យយប៉េដំ��ស្រាសប៉េពានិ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�អំប៉េ�សក�មប៉េ�ប៉េព័ល្អិយ�់។  
ជា��មតា វាព័ង�ក់ប៉េល្អិ�ទំរទងណែ�ោ ប៉េហឹ�យដំងើូវប៉េចា�រនិធចូល្អិ 
កុុងណែ�ោខាងចុងណែ�ក។

សតវលិ�តមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ�ជាប៉េប្រច�និសីុព័ង  
និិងដំងើូវ រ�ួ�និស្រាសឹង ឪ�េ ល់្អិ ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ  
និិងពី័ងពាងប៉េប្រ��ទ័រ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសក�មភាព័ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឹ 
ប៉េ�ោ�ង និិងប៉េសហ៍ុឹស្រា�ំង។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិព័ង ដំងើូវ សក�មភាព័សររី៉ាងា�និ 
ប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា �សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយ�ល្អិ�េ�ពាល់្អិដំល់្អិ
ព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ (I. Kay)

ព័ង

រនិធប៉េចញ (I. Kay)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ដំងើូវ (I. Kay)

ការ�ំផ្ទាោ ញ

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ស
�

ស
ភា

ព័
ច

ង្រៃប្រ
ង

សុី
ទំ

ពា
រ 

- ដំ
ង

ើ ូវ

ដំងើូវប៉េចា�ណែ�ោ និិងប្រ�ួយប្រ��់- Eggplant fruit and  
shoot borer

�ឺសីុ�ូដំ អ័រ�ូណាំលី្អិស (អិល្អិអូ) – Leucinodes 
orbonalis (Lo)។

សារីៈសំខាន៖់ សប្រ��់ណែ�ដំំណំាំប្រ��់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងដំំណំាំប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរសូឡាណាំប៉េស។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ ពី័រ៉ាេលី្អិប៉េដំ 
 

(Pyralidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និព័�៌សណែប្រក� ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងប៉េចញ�ក  
និិងណែប្រ�ជាព័�៌ប្រកហឹ��ុនិប៉េព័ល្អិញ៉ាស់។ វា�និរ៉ាង 
ព័ងប្រកប៉េព័�រ៉ា� និិង�និប្រ�ណែវងអងើ�់�េិ�០,៥��។ 
ប៉េ�អំប៉េ��និ�ប៉េញ្ចឹេ ញព័ង�ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េខាងប៉េប្រកា�ង្រៃនិ
ប្រ�ួយឬសោឹកខុេីៗ ណែ�កខុេី កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ  ឬទំរទងណែ�ោ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិដំងើូវប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងព័និោកខុេី
ណែកីរចំ�ុចលូ្អិ�លាស់ ចូល្អិប៉េ�កុុងកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ  ឬចូល្អិប៉េ�
កុុងណែ�ោ។ ដំងើូវ�ំចូល្អិចិ�តណែ�ោជាងណែ�ុកនាំនាំរ�ស់ប៉េដំ��។ 
ដំងើូវ�ំប៉េព័ញប៉េល្អិញ�និប្រ�ណែវង១៨-២៣��។ ដំងើូវកាោ យជា
ដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ�កុុងសំ�ុកនាំង សវិ�រុព័ំ័ទធប៉េ�យសរង្រៃសសូប្រ� 
កុុងចំប៉េណាំ�សោឹកប្រជះ�ប៉េល្អិ�ដីំជិ�គឺល់្អិប៉េដំ��ប្រ��់។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េ��ូច ជាទូប៉េ�ប្រ�ូវប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញ
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េសោឹកខាងប៉េប្រកា��នាំេ �់ពី័ប៉េក��។ ប៉េ�អំប៉េ��និ
សនិធឹង�ោ �២០-២២��។ �ោ �ព័�៌ស �និ�ុ�
ព័�៌ផ្ទាើ �ូក ឬប៉េ�ម  និិង�និប៉េរ៉ា�ឆ្នាំម រៗប៉េ�ណែគឺ��ោ �។ 
�ោ ��ុខុ�និ�ុ�អុច ព័�៌ប៉េ�ម ប៉េសោក និិងប៉េតុា�ខុេី
�ួយចំនួិនិ។ ដំងខុោួនិ�និព័�៌ស �និ�ុ�អុច
ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េសោក ឬប៉េ�ម  ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកាយង្រៃនិប្រទូង  
និិងប៉េពា�។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ �នាំេ �់ពី័ញ៉ាស់ភាោ � ដំងើូវប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុង 
ព័និោកខុេី ផ្ទាើ  ឬណែ�ោ ណែដំល្អិប៉េ�ជិ��ំ�ុ� និិង�ិទរនិធចូល្អិប៉េ�យ
អាច�៍រ�ស់វា។ ការសីុរ�ស់ដំងើូវប៉េ�វ�ឱ្យយព័និោកខុេីស្រាសប៉េពានិ 
ណែដំល្អិប៉េនិ�ជាសញ្ញាា ទូប៉េ�រ�ស់ស�សភាព័ចង្រៃប្រងប៉េនិ�។ 
ព័និោក ផ្ទាើ  និិងណែ�ោណែដំល្អិទទួល្អិរងការ�ំផ្ទាោ ញ�និសវិ�  
និិងប្រជះ� ប៉េ�វ�ឱ្យយការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ប៉េដំ��អន់ិថុយ និិង��់ 
�ង់ទិនិុ�ល្អិដំំណំាំ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ផ្ទាើ  និិងណែ�ោ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ �និ�េ រ៉ាេ សីុ�ចំនួិនិ១៦ប្រ�ប៉េ�ទ  
ប៉េប្រ��ទ័រចំនួិនិ៣ និិងសររី៉ាងា�ងើជំងឺប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� 
(entomopathogen) ចំនួិនិ៣ប្រ�ប៉េ�ទ។ �និណែ�ឪ�េ ល់្អិ 
ប្រតាថាឡា ហ្គាវោ វ េអ័ូរ�េីតាលី្អិស-Trathala flavoorbitalis កុុង
ប្រគឺួ�រ អីុស�ឺ�េូនីិប៉េដំ - Ichneumonidae �េុប៉េណាំា �  
ណែដំល្អិជា�េ រ៉ាេ សីុ��និប្រ�សិទធភាព័កប្រ�ិ�ខុុស់។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េប្រ��ពូ័ជដំំណំាំណែដំល្អិ�និភាព័�ន់ិប្រទំា។

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសក�មភាព័ប៉េ�អំប៉េ� ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឺ 
ប៉េ�ោ�ង និិងប៉េសហ៍ុឹស្រា�ំង។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិព័ង ដំងើូវ សក�មភាព័សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ  
និិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការសីុប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក សោឹក កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ   
និិងណែ�ោ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី 
ដូំចជា �សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប្រ��ទ័ររ�ស់ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិ
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

• លុ្អិ��ំ��់ជា�នាំេ ន់ិនូិវគឺល់្អិប៉េដំ��ប្រ��់ណែដំល្អិសល់្អិពី័
ដំំណំាំចាស់ ប៉េដំ��ីីការពារចល្អិនាំ ឬការ�ោងរ�ស់  
អិល្អិអូ ប៉េ�កាន់ិដំំណំាំថុមី ឬពី័រដូំវ�ួយប៉េ�រដូំវ�ួយ 
ប៉េទៀ�។

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក ¢ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ (S. Ramasamy)

ដំងើូវ (S. Ramasamy)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (S. Ramasamy)

ការ�ំផ្ទាោ ញ (S. Ramasamy)

ព័ង (S. Ramasamy)

ដំងើូវ (S. Ramasamy)

ការ�ំផ្ទាោ ញ (S. Ramasamy)

ការ�ំផ្ទាោ ញ (S. Ramasamy)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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 ដំងើូវខុាយ - Death’s head hawkmoth
អាប៉េគឺរ េនូិទីអា សេីក – Acherontia styx។

សារីៈសំខាន៖់ �ិនិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិប៉េ��យ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ អំ�ូរប្រ�សក់ និិងព័ពួ័កសណែ�ត ក។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវកុុងប្រគឺួ�រ សុីនិហឹសីប៉េដំ 
(Sphigidae) ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� ប្រ�ណែវង ១,២- ១,៥�� ព័�៌ង្រៃ��ង
ប៉េសោករប៉េលាង ណែប្រ�ប៉េ�ជាព័�៌ង្រៃ��ងប៉េល្អិឿង �ុនិប៉េព័ល្អិ
ញ៉ាស់។ ព័ងរ៉ាយ�ួយៗប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក និិងជា��មតា 
ញ៉ាស់កុុងរយៈប៉េព័ល្អិ ៣-៥ង្រៃថុួប៉េប្រកាយ�ក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវប៉េទ��នឹិងញ៉ាស់រចួ �និប្រ�ណែវង 
៥�� �និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េល្អិឿង ប៉េ�យ�និខុាយដូំចចុង
ស�ណែវងព័�៌ប៉េ�ម ។ ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិទីពី័រ ដំងើូវ�និ�ុូ�
ចំប៉េហឹៀងព័�៌ស និិង�ុ�អុចៗ (ព័ក) ព័�៌ស�ូចៗ
�ួយចំនួិនិប៉េល្អិចប៉េ��ង។ ដំងើូវលូ្អិ�លាស់ប៉េព័ញប៉េល្អិញ�និ
ប្រ�ណែវង៩០-១២០�� អាច�និព័�៌ង្រៃ��ង ប៉េល្អិឿង  
ឬប៉េតុា� និិង�និ�ុូ�ចំប៉េហឹៀង និិង�ុ�អុចៗ និិង�និ 
ខុាយខាងប៉េប្រកាយចាស់។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�និល្អិកខ�ៈរប៉េលាង 
និិងព័�៌ប៉េតុា�ខុេី។ ជាទូប៉េ�ប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញវាប៉េ�ដីំស្រាសទា�់ប៉េល្អិ�
ជប៉េប្រ�១០ស�។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �និទំហំឹ�ំ �ំ �និ�ោ ��ុខុ�ំព័�៌ប៉េ�ម   
ជា�ួយនឹិងណែខុសកណាំត ល្អិពី័រប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកា�។ ប្រ�ណែវង
សនិធឹង�ោ � (ពី័ចុង�ោ ��ខ ងប៉េ�ចុង�ោ ��ខ ងប៉េទៀ�) គឺឺ 
៩០-១២០��។ �ោ �ប៉េប្រកាយ�និព័�៌ប៉េល្អិឿង �និណែខុស
ណែគឺ�ព័�៌ប៉េ�ម ។ ង្រៃ�េប្រទូងប្រ�ង់ខុុង�និ�ុ�ដូំចល្អិលាដ៏ំ
កាល្អិ។ អង់ណែ�និរ�ស់វារងឹ�ំ �និកប្រ�ស់ប៉េសម�គុាំ  
និិង�និទំព័ក់ខាងចុង�ូច។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវសីុសោឹកខុេី និិងព័និោក។ វា�និសកាត នុិព័ល្អិ
ជប្រ�ះ�សោឹកដំំណំាំទំាង�ូល្អិ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រ�ួយ ឬព័និោក។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ រយុតា�ីនីិដំពី័រប្រ�ប៉េ�ទជា�េ រ៉ាេ សីុ�
ប៉េល្អិ�ដំងើូវ៖ ប្រឌី្ឍ�ូ (ហឹសុីហឹាូ�ូប្រទី�េ ) អាប្រ�ូពី័វ េរូ៉ាេ  - Drino 
(Zygobothrina) atropivora និិង ឌី្ឍ សីុលី្អិ�េ តា - D. ciliata។ 
ប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ  ប៉េអស�ី�ី - Trichogramma spp. ជាប្រ�ប៉េ�ទ
�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង។

ការី�គុប�់គុង៖ 

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យសក�មភាព័ប៉េ�អំប៉េ� ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ព័និោឹ
ប៉េ�ោ�ង។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិសោឹករកព័ង ដំងើូវ និិងសក�មភាព័សររី៉ាងា
�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ និិងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការសីុ។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់កុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ 
ប៉េប្រ��ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ��ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ព័ពួ័កប្រជា�
តា�ប្រ�ព័័និធ ឬសីុណែសត��ិក កំ��់ប៉េព័ល្អិប៉េវលា�ញ់ប៉េ�
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិព័ងញ៉ាស់ និិងប៉េព័ល្អិដំងើូវប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
ទី១។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �ស�រធា�ុគីឺ�ី
ដូំចជា �សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) – Bacillus 
thuringiensis (Bt) ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ
ព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� និិងប៉េប្រ��ទ័រង្រៃនិស�ស 
ភាព័ចង្រៃប្រងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

• ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ូចៗ ប្រ�ូវប៉េ��ព័ង និិងដំងើូវប៉េចញ។

• �ជួរដីំជប៉េប្រ�១០ស� ឬ ប៉េ�វ�ការកប៉េ�េចដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�នាំេ �់ពី័ 
ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ ប៉េដំ��ីីជួយកា�់�និថយវ�ត�និដំងើូវប៉េ�
ដំំណំាំប៉េប្រកាយប៉េទៀ�។

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ដំងើូវ (W. Leedham)

ព័ង- លូ្អិ�លាស់�និពាក់កណាំត ល្អិ (ក�់ស�ា ល់្អិព័�៌ប៉េល្អិឿង)

ដំងើូវ (W. Leedham)

ព័ង-ព័ងភាោ �ៗ�និព័�៌ស ព័ងព័�៌ប៉េ�ម គឺឺ�និទទួល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ�

ដំងើូវ (W. Leedham)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (W. Leedham)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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រយុទិចណែ�ោ — ប៉េ�ន្ត្រីហឹវីទីប៉េដំ (�ីអីុ�ី) –  
Tephritidae (Tep)

រយុទិចណែ�ោប្រ�សក់ណែ�ិ� �ក់ប្រ�ូប៉េសរ៉ាេ  គូឺគួឺរ�េីតា (�េីប៉េអសីុ) 
– Bactrocera cucurbitae (Bac) រយុប៉េចា�ណែ�ោ �េី ឌ័្ឍរ�លី្អិស 
(�េីឌី្ឍ) – B. dorsalis (Bd) រយុទិចណែ�ោសូឡាណាំប៉េស  
�េី ឡាទីន្ត្រីហឹវ�និ (�េីអិល្អិ) – B. latifrons (Bl), រយុទិចណែ�ោ 
ឃ្វីវីនិណែ�និស៍ �េីប្រទីយេូនីិ (�េីប៉េអ�ី) – B. tryoni (Bt)។

សារីៈសំខាន៖់ សំខាន់ិ និិងញឹកញ៉ា�់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ អាស្រាស័យប៉េ�តា�ប្រ�ប៉េ�ទ ដំំណំាំយកណែ�ោ 
ជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ រយុតា��េ�ណែដំល្អិ�និព័�៌�ោឺ។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័�៌ស �និរ៉ាងណែ�ោប៉េចក និិងព័ងជាប្រកះ��និចំនួិនិ 
៦-១២ ប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សំ�កណែ�ោ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�និពី័ព័�៌សប៉េ�ព័�៌ណែប្រក� 
ស្រាសួចខាងចុង គាំម និប៉េជ�ង ឬកាល្អិ�និប្រ�ណែវង៦-៨ ��។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ រយុ�និប្រ�ណែវង៦-៨�� �និ�ុ�ប៉េ� 
ចំប៉េហឹៀងដំងខុោួនិ ព័�៌ប៉េតុា�ប្រកហឹ� ប៉េ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង។ 
រយុទិចណែ�ោកុុងប្រគឺួ�រ ប៉េ�ន្ត្រីហឹវីទីប៉េដំ (Tephritidae) អាច
រស់ប៉េ�កុុងសិសិររដូំវ ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិ�និជប្រ�ក។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ រយុព័ង�ក់ប៉េ�កុុងណែ�ោចាស់ៗ និិងណែ�ោទំុ និិងការ 
ចិញ្ចឹេ ឹ�ជីវ�ិរ�ស់ដំងើូវជា�និត�នាំេ �់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ជាលិ្អិកាណែ�ោ  
ជប្រ�ះញឱ្យយ�និសររី៉ាងាប៉េ�វ�ឱ្យយរលួ្អិយណែ�ោ។។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ជាប៉េរឿយៗ ប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញវាប៉េដំ�រប៉េ�ខាង 
ប៉េប្រកា�សោឹក ឬប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េណែ�ោ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិកុុងប្រគឺួ�រ ប្រ�កូនីិប៉េដំ 
(Braconidea) �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង។ ស្រាសប៉េ�ច និិងព័ពួ័កខុមូ�ដីំ 
សីុដំងើូវ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យប្រ�ជាកររយុទិចណែ�ោ ប៉េ�យប៉េប្រ��អនាំេ ក់ប៉េសហ៍ុឹ 
ស្រា�ំង (ប៉េ�ម ល្អិ) និិងអនាំេ ក់នុិយប្រ�ូប៉េ�អីុនិ (ញី)។

• ប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ជានុិយ ប៉េ�យ�ញ់វាប៉េ�ប៉េល្អិ��ួ 
ប៉េដំ�� ឬប៉េ�ជំុវញិរកុខជា�ិនាំនាំ ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយប្រ�ជាករ 
ដ៏ំប៉េប្រច�និរ�ស់រយុទិចណែ�ោ។

• ប៉េ��ណែ�ោចាស់ណែដំល្អិ�ិនិ�និប្រ��ូល្អិ�ល្អិប៉េចញ និិង�ំផ្ទាោ ញ
ដំំណំាំឱ្យយ�និឆ្នាំ�់រហ័ឹស �នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ។

• ប្រគឺ�់ប្រគឺងរយុទិចណែ�ោប៉េ�រកុខជា�ិជប្រ�កណែកីរគុាំដំង្រៃទប៉េទៀ�។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ (Bat, Bac) ¢ ក�ុុជា (Bac, Bd, Bl)
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Bactrocera cucurbitae (Shepard, Carner and Ooi)

Bactrocera tryoni (J. Bentley)

ដំងើូវ Bactrocera tryoni

Bactrocera tryoni �ំផ្ទាោ ញប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស

Bactrocera tryoni

ព័ង Bactrocera tryoni

ដុំកប៉េឌ្ឍឿ Bactrocera tryoni

Bactrocera tryoni �ំផ្ទាោ ញណែ�ោណែ�េស

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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សុច�សិ� — សាីអារបី៉េដំ (Sciaridae)
ប្រ�ឌី្ឍហឹា ប៉េអស�ី�ី  (�េីប៉េអស�ី�ី  ) – Bradysia spp.។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ �និ�ញុ្ញាប៉េប្រច�និប៉េ�កុុង�េ�
កញ្ចឹេ ក់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �ណែនិោភាគឺប៉េប្រច�និប៉េ�កុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់ កំពុ័ក
រកុខជា�ិ និិង�សិ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ រយុ�ូចៗដំង្រៃទប៉េទៀ� និិង�ូស។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និទំហំឹ�ូចណាំស់ �និព័�៌ស ព័ង�ក់កុុង 
កណែនិោងដីំប៉េប្រ�� និិងកុុងប្រកណែហឹងដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ព័�៌ស �ិនិសូវជាថាោ �េុនាំម និប៉េទ  
និិង�និរ៉ាងដូំចដំងើូវ ណែដំល្អិ�និកាល្អិព័�៌ប៉េ�ម �េង
ចាស់។ �ប៉េងើ��ដឹំកប៉េឌ្ឍឿកុុងដីំ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ សុច�និរ៉ាង�ូចស្រា�វ ព័�៌ប៉េ�ម  ឬប៉េតុា�
ចាស់ �និប៉េជ�ងប៉េ�ល្អិ និិងអង់ណែ�និណែវង។ វាជាស�វ
ពំុ័សូវពូ័ណែកប៉េហឹ�រប៉េទ និិង�និសរង្រៃស��រ៉ាងអកសរ “Y” 
ប៉េ�ចុង�ោ �។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវសីុចំ�ីចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិប៉េល្អិ��ប៉េ�ក និិងឫស 
ជាពិ័ប៉េសសសីុចីូ�ប៉េរ៉ា�ឫស ង្រៃនិកូនិដំំណំាំ និិងប៉េដំ��ខុេី
ប៉េចញ។ វាប៉េចា�រនិធចូល្អិប៉េ�កុុងប៉េដំ�� ប៉េ�ប៉េសម�នឹិងង្រៃ�េដីំ ឬប៉េ� 
ខាងប៉េប្រកា�ដីំ �ណាំត ល្អិឱ្យយ�ក់ស្រាសះ�ជាលិ្អិកា។ ដំងើូវ  
និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ អាចច�ោងជំងឺ�សិ��និ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ ដំងើូវអាចប៉េល្អិ�សរុ�សិ�ដូំចជា ពី័�យូ� – 
 

Pythium និិង ហឹវូហឹារអូី� – Fusarium និិងច�ោងវាប៉េ�កុុង 
ដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័អាច
ច�ោងជំងឺសោឹកដូំចជា �ូប្រទីទីស – Botrytis។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ កុុងដីំ ឬង្រៃ�េស្រាសទា�់ប៉េប្រកា� និិងសោឹក 
(ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័) និិងជិ�ឫស (ដំងើូវ)។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រCA (Predatory 
mites) CA ប៉េ��េ �ូដំ �ងើជំងឺប៉េល្អិ�ដំងើូវសុច CA  
(entomopathogenic nemathodes)CA ព័ពួ័កខុមូ��ោ �រងឹ
គូឺថុស្រាសួច (�ត ហឹវីលី្អិនីិប៉េដំ) CA-Staphylinidae CA ឪ�េ ល់្អិ
�េ រ៉ាេ សីុ�។ 

ការី�គុប�់គុង៖  

• ធានាំនូិវការ�ងុូរទឹកប៉េចញ�និល្អិបិ៉េ��ំ�ន់ិឫសង្រៃនិ 
ដំំណំាំ។

• ប៉េជៀសវាង�ំដំំណំាំប៉េ�កណែនិោងប៉េស��។

• ប៉េប្រ��ណែ�ដីំ��តុ �ណែដំល្អិ�និស�ោ �់ប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺរចួ។

• ចំប៉េពា�ប្រ�ព័័និធ�ំប៉េល្អិ�ទឹក ប្រ�ូវធានាំថាណែខុសទុប៉េ�សប្រ��់
ប៉េស្រា�ចស្រាសព័�ិ�ល្អិរិវាងដំំណំាំ�ំវគឺា�ុនិ និិងវគឺា
ប៉េប្រកាយ។  

• ប៉េប្រ��ថំុាជីវ�ស្រ្តាសត �ក់សីុលី្អិស ប៉េ��រនីិជីណែអនិសីុស  
ឬ�េី�ី ប្រ�ប៉េ�ទអីុស្រា�ណែអល្អិណែល្អិនិសីុស ឬប៉េ��េ �ូ� 
�ងើរជំងឺ ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់។ កុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់ ការប្រព័ណែល្អិង 
ង្រៃចង្រៃ�េ ប៉េប្រ��ទ័រ ឬព័ពួ័កខុមូ��ោ �រងឹគូឺថុស្រាសួច អាច 
ជួយក�េ �់ហឹវូងសុច�និ។

¢ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស £ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ដំងើូវ

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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រយុប៉េ�េស — ប៉េសសីុដូំ�ីអីុប៉េដំ (Cecidomyiidae)
អាសហឹវុនិឌី្ឍលី្អិ�េ  កា�សីុសីុ (ប៉េអសីុ) – Asphondylia 
capsici (Ac)។

សារីៈសំខាន៖់ ជាស�សភាព័ចង្រៃប្រង�តង�ើ ល្អិ។ ប៉េ�ប្រ�ប៉េទស
ឥ�ឌូ ប៉េនិសីុ ការ�ំផ្ទាោ ញ�និភាព័�ួន់ិ�ួរខាោ ំងប៉េ�ប៉េដំ��រដូំវ 
ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិអប្រតា�េ រ៉ាេ សីុ�ចុ�ទា�។

ដុះំណាំ៖ំ ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងប៉េ�េសហឹឹរ។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �ិនិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិប៉េ��យ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ រយុ�ូចៗដំង្រៃទប៉េទៀ� និិង�ូស។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និទំហំឹ�ូចណាំស់ ប៉េ�រយុព័ង�ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិប៉េ�
កុុងដំំណំាំប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវព័�៌ស �ិនិសូវជាថាោ �េុនាំម និប៉េទ 
ចិញ្ចឹេ ឹ�ជីវ�ិប៉េ�កុុងដំំណំាំប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងដំំណំាំ 
ប៉េ�េសហឹឹរ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ រយុ�និ�ឌ្ឍ�ូច ពិ័�កនឹិងប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ប៉េព័ល្អិរយុទិចប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ដំំ�ូង
អាច�ងើរឱ្យយណែ�ោ�ូចខូុចប្រទង់ប្រទាយ�ិច�ួច ចំណែ�កកាល្អិ
�ំផ្ទាោ ញប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ណែ�ោ�និត�នាំេ �់�កប៉េទៀ� 
និិងប៉េ�វ�ឱ្យយណែ�ោរ�ួល្អិខូុចប្រទង់ប្រទាយទំាងស្រាសះង។ 

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ចំណែ�កខុោ�ង្រៃនិដឹំកប៉េឌ្ឍឿ ប្រ�ូវ�និប៉េគឺ
ប៉េឃ្វី�ញល្អិយប៉េចញពី័ណែ�ោប៉េ�េស។ 

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសឥ�ឌូ ប៉េនិសីុ �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ� 
ដំងើូវរយុ�និ�រៈសំខាន់ិកុុងការប្រគឺ�់ប្រគឺងប្រ�ជាកររយុប៉េនិ�។

ការី�គុប�់គុង៖ �ិនិប្រ�ូវ�និប៉េគឺសិកាទូលំ្អិទូលាយប៉េ��យ។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ដំងើូវ (Shepard, Carner and Ooi)

ការ�ំផ្ទាោ ញ (Shepard, Carner and Ooi)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (Shepard, Carner and Ooi)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវសីុប៉េញេ— អាន្ត្រីហឹា��ីហឹសីប៉េដំ (Agromyzidae)
ដំងើូវសីុប៉េញេចល្អិនាំដូំចព័ស់ លី្អិរយីេូ�ីហឹា យូអីុដូំប្រ�េិនិសីុស 
(អិល្អិប៉េអច) – Liriomyza huidobrensis (Lh) ដំងើូវសីុប៉េញេសោឹក
�ណែនិោ អិល្អិ �ទីវាេ (អិល្អិប៉េអស) – L. sativae (Ls)។

សារីៈសំខាន៖់ ទូប៉េ� អាច�និសកាត នុិព័ល្អិសំខាន់ិ ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំណំាំ�ណែនិោដំង្រៃទប៉េទៀ� និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រង 
ជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ រយុ�ូចៗដំង្រៃទប៉េទៀ� (ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័) 
ឬដំងើូវសីុប៉េញេ (ដំងើូវ)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ រយុព័ង�ក់រ៉ាយ�ួយៗ�ញ្ចឹេូ ល្អិប៉េ�ប៉េប្រកា�ង្រៃនិង្រៃ�េសោឹក
ខាងប៉េល្អិ�។ ព័ងជាប៉េប្រច�និ អាច�ប៉េញ្ចឹេ ញ�ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក
ណែ��ួយ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�ូច�និព័�៌ប៉េល្អិឿង (ពំុ័�និ 
កប៉េនិា�កាល្អិ) សីុជាលិ្អិការកុខជា�ិខាងប៉េប្រកា�ង្រៃនិង្រៃ�េសោឹក
ខាងប៉េល្អិ� �ប៉េងើ���និជា�ុ�សីុប៉េញេខុុសពី័��មតា។ ដំងើូវ 
ប៉េព័ញវយ័�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ៣�� �ុនិនឹិងកាោ យជា 
ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ ដំងើូវចូល្អិប៉េ�កុុងដីំ ឬប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ជារយុ�ូច (ប្រ�ណែវង១,៥��) ចំាង�ោឺ�និ
ព័�៌ប៉េ�ម  និិងប៉េល្អិឿង និិង�និណែ�ុកប្រកហឹ�។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ការរកុរ៉ានិ�ួន់ិ�ួរ �ណាំត ល្អិឱ្យយសោឹកប៉េប្រក��  
និិងប្រជះ�។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ជាប៉េប្រច�និ។

ការី�គុប�់គុង៖ 

• ��តុ �ប្រគាំ�់ពូ័ជប៉េ�កុុងប៉េរ៉ាងសំណាំញ់�ិទជិ�ប៉េដំ��ីី
ការពារការ�ំផ្ទាោ ញពី័ដំំ�ូងប៉េព័ល្អិដំំណំាំប៉េ��ូច។

• �ំផ្ទាោ ញជប្រ�កប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�កុុង និិងជំុវញិដំំណំាំ។

• �ំផ្ទាោ ញដំំណំាំភាោ �ៗ �នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ  
ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការប៉េក�និប៉េ��ងនូិវហឹវូងដំងើូវសីុប៉េញេ។ 

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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រយុប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកប៉េ�េងប៉េ�េ �

ដំងើូវអាចយកប៉េចញពី័�ុ�សីុប៉េញេប៉េល្អិ�សឹោកប៉េ�េងប៉េ�េ �

រយុប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់

�ុ�សីុប៉េញេប៉េល្អិ�សោឹកប៉េ�េងប៉េ�េ �

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវដួំងស កណែញ្ចឹេ  ឬខុមូ� (ប៉េអសសីុប៉េអ) – White 
grubs, cockchafers or scarabs (Sca)

ព័ពួ័ក�ោ �រងឹព័�៌ប៉េ�ម �កពី័អាន្ត្រីហឹវិក ប៉េហឹប៉េ�រ េនីូិកឺស អារ៉ាេ
�័រ (ប៉េអចប៉េអអា) – Heteronychus arator (Har) ប្រ�ប៉េ�ទ
ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិញឹកញ៉ា�់ និិងប៉េក��ចំប៉េពា� 
ណែ�ដំំណំាំតា�វាល្អិ�េុប៉េណាំា �។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ព័ពួ័កង្រៃស ុដំំ�ូង�រ៉ាងំ និិងវាល្អិប៉េ�ម ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ព័ពួ័កខុមូ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�កុុងប្រគឺួ�រ 
 

�ើ រ៉ាេ�េីប៉េដំ (Scarabidae)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ �និព័�៌សប្រ�ប៉េ�� រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� ព័ង�ក់កុុងដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវរញួ ព័�៌ស �និប្រ�ណែវងរហូឹ� 
ដំល់្អិ២៥�� �និប៉េជ�ង�ីគូឺរប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រទូង និិង�និកាល្អិ
ព័�៌ប៉េតុា�ល្អិយប៉េចញ (ព័ក) �និថាា �ព័�៌ប៉េ�ម ។ ប៉េពា�
រ�ស់វាប៉េ�េ ងអនិធិល្អិៗ ព័�៌ប្រ�ប៉េ�� ឬប៉េខុៀវ-ង្រៃ��ង
អាស្រាស័យនឹិងចំ�ីអាហ្គារ និិងដីំណែដំល្អិវាសីុ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េអចប៉េអអា �និប្រ�ណែវង១៥�� �ោឺប៉េ�ោក�និ
ព័�៌ប៉េ�ម  និិងគឺប្រ���ោ �ប្រជួញអងាើ ញ់។ ប្រ�ប៉េ�ទដំង្រៃទ 
ប៉េទៀ�អាច�និព័�៌ប៉េតុា� ទឹកប្រកូច ង្រៃ��ង ឬព័�៌
ប្រ�ស្រាសីណែ�ុក និិង�និប្រ�ណែវងរហូឹ�ដំល់្អិ៣០��។ វាប៉េ�វ�
ចល្អិនាំយឺ� និិងភាគឺប៉េប្រច�និប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ� 
កុុងដីំ�និប្រ�វ�តិជាវាល្អិប៉េ�ម ចំ�ីស�វ។ ស�វល្អិិិ�ទំាង 
ប៉េនិ�រស់ប៉េ�សិសិររដូំវ ប៉េ�វ�ជាប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�ិនិ�និតពូ័ជ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េអចប៉េអអា សីុទំពារប៉េដំ��ប៉េ�ប៉េប្រកា�
ដីំប៉េ�យ�និសល់្អិទុកនូិវ�ុ��ច់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែគឺ�។ ប៉េដំ��អាច
ស្រាសប៉េពានិ និិងរលំ្អិ។ ហឹវូងរ�ស់ ប៉េអចប៉េអអា រ�ឹណែ�រកីរ៉ាល្អិ 
�ល្អិខាោ ំង �នាំេ �់ពី័ធា�ុអាកាសសួួ�អូស�នាំោ យប៉េព័ល្អិ 
យូរ។ ព័ពួ័កខុមូ�ខុោ�សីុសោឹកដំំណំាំ �និសល់្អិទុកនូិវប្រ�ប៉េហ្គាងដ៏ំ
�ំ និិង�ុ�ប៉េប្រគាំងប្រទនុិងសោឹក។ កូនិដំងើូវសីុរ�ូធា�ុសររី៉ាងា 
ងា�់ប៉េ�កុុងដីំ។ ដំងើូវ�ំអាចសីុឫស។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ ប៉េអចប៉េអអា ជា��មតា
ប្រ�ូវប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េល្អិ� ឬប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំ។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ង្រៃនិ
ប្រ�ប៉េ�ទខុោ�ប៉េទៀ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកដំំណំាំ។ ទំាងដំំណាំក់កាល្អិ
ព័ង ដំងើូវ និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿ វវិ�តន៍ិប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំ។ �និណែ�ប៉េប្រកាយ 
ប៉េព័ល្អិកាោ យជាស�វល្អិិិ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េទ ណែដំល្អិវាសថិ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ។

សតវលិ�តមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េ��េ �ូដំ ប៉េអប៉េ�រ េរូ៉ាេ �់ឌី្ឍទីស  
ប៉េហឹស�ង់ឌី្ឍកាCA-Heterorhabditis zealandicaCA និិងភុាក់ងារ 
�ងើជំងឺ�សិ�ប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�។

ការី�គុប�់គុង៖

• ជាទូប៉េ��ិនិណែ�និជា�ញុ្ញាប៉េទ ណែ�គួឺរណែ�រកាកំ��់ប្រតា 
អំពី័ប៉េព័ល្អិប៉េវលា និិងទីកណែនិោង�ំផ្ទាោ ញ ប៉េដំ��ីីប៉េ�វ�ការកំចា�់ 
ប៉េ�យកណែនិោងប៉េ�ប៉េព័ល្អិចំា�ច់។

• វាអាចជាការចំា�ច់ កុុងការប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�  
�ុនិប៉េព័ល្អិ�ំប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិ�និការរកុរ៉ានិជា��មតា 
និិង�ួន់ិ�ួរ។

• យកប៉េចញ ឬ�ំផ្ទាោ ញដំំណំាំណែដំល្អិទទួល្អិការរកុរ៉ានិភាោ �
�នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ និិង�ជួររ៉ាស់ដីំ ប៉េដំ��ីី�ំផ្ទាោ ញប៉េ�
ប៉េព័ញវយ័ និិងដំងើូវប៉េ�រស់។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ដំងើូវ

ការ�ំផ្ទាោ ញណែ�ក

ដំងើូវ

ដំងើូវ

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ដំងើូវណែខុស និិងដំងើូវណែខុស�ិនិពិ័� – 
 Wireworm and false wireworm

ដំងើូវណែខុស- ប៉េអឡាប៉េ�រដីំ (អីុអិល្អិប៉េអ)១– elaterids (Ela)1 ដំងើូវ
ណែខុស�ិនិពិ័� - ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិដំ (�ីអីុអិនិ)២– tenebrionids 
(Ten)2។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិញឹកញ៉ា�់ និិងប៉េក��ប៉េ��ង
ណែ�ចំប៉េពា�ដំំណំាំតា�វាល្អិ�េុប៉េណាំា �។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំណំាំ�ណែនិោភាគឺប៉េប្រច�និណែដំល្អិ�ំប៉េ�តា�វាល្អិ  
ដំំណំាំវាល្អិ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រង។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ដំងើូវដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ងប៉េអឡាប៉េ�រដីំ និិង ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិដំ�និទំហំឹ�ូច
ល្អិិិ� ព័�៌សដូំចគុឺជ រ៉ាង�ូល្អិ និិងព័ង�ួយៗប្រ�ូវ�និ
�ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិប៉េ�កុុងដំុំដីំ�ូចៗ ដូំប៉េចុ�ប៉េហឹ�យប៉េទ���និជា
កប្រ�នឹិងប៉េឃ្វី�ញ។ ប៉េអឡាប៉េ�រដីំ ចូល្អិចិ�តដីំប៉េស��សប្រ��់
ព័ងចូល្អិ រឯីប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិដំចូល្អិចិ�តដីំសួួ�។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវប៉េអឡាប៉េ�រដីំ�និខុោួនិទន់ិ រប៉េលាង 
ប៉េសេ�រសំណែ�េ� �និព័�៌សដូំចណែប្រក� ឬប៉េល្អិឿងប៉េសោក 
ប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ២០-៤០��។ វា�និកាល្អិរ៉ាងប្រជះង
ព័�៌ប្រកប៉េ�េ និិងចុងកនិេុយដូំចប៉េ�មញស�។ ដំងើូវ 
ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិដំ �និខុោួនិរងឹ �ូល្អិ រប៉េលាង�និព័�៌ 
ប៉េល្អិឿង-ប៉េតុា� ឬប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ �និកនិេុយផួ្ទារស្រាសួច  
និិង�និប្រ�ណែវងខុុសៗគុាំរហូឹ�ដំល់្អិ៥០��។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េអឡាប៉េ�រដីំ ជា��មតាប្រ�ូវ�និ
ប៉េគឺ�ា ល់្អិថា “ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ�ប៉េញ្ចឹេ ញសូរប្រកិកៗ”។ ពួ័កវា
�និព័�៌ប៉េតុា� ឬប៉េ�ម  និិង�និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ួយ និិងខុោួនិ
�និរ៉ាងដូំចប្រគាំ�់កំាប៉េ�ោ�ង (torpedo)។ ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ 
ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិដំ �និព័�៌ប្រ�ប៉េ��ស្រាសអា�់ ព័�៌ប៉េតុា�  
ឬប៉េ�ម  និិងអាច�និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� ឬស្រា�វ។ ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិដំ
�ប៉េងើ��កូនិពី័រជំនាំន់ិកុុង�ួយឆំុ្នាំ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ការ�ំផ្ទាោ ញភាគឺប៉េប្រច�និសថិ�ប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំ ណែដំល្អិ
�និដំងើូវសីុប្រគាំ�់ដុំ�ប៉េចញព័និោក និិងឫស និិងព័និោកកូនិ
ដំំណំាំ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ជា��មតា ដំងើូវប៉េអឡាប៉េ�រដីំប្រ�ូវ�និ
ប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េប្រកា�ង្រៃ�េដីំប៉េស�� ចំណែ�កឯដំងើូវប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីនីិ 
យេូនីិដំ ជា��មតាប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញប៉េ�កុុងដីំសួួ�។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េ��េ �ូ�ប៉េប្រ��ទ័រ និិងភុាក់ងារ�ងើ 
ជំងឺ�សិ�ប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ូវដឹំងអំពី័ប្រ�វ�តិច�ើ ររ�ស់អុក - ប៉េ��ពី័�ុនិវាជាច�ើ រ
ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ឬវាល្អិប៉េ�ម  ប៉េនាំ�វានឹិង�និហ្គានិិ�័យខុុស់។

• ប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ �ុនិប៉េព័ល្អិ��តុ �កូនិ  
ប្រ�សិនិប៉េ���និវ�ត�និស�សភាព័ចង្រៃប្រងប៉េប្រច�និ។

• សូ�ក�់ស�ា ល់្អិថា វធិានិការក�េ �់�នាំេ �់ពី័ដំំណំាំ 
�និដុំ� អាច�និការលំ្អិ�ក និិងកប្រ�ប៉េ�វ�ឱ្យយប្រ�ូវណាំស់។

• �ប៉េញ្ចឹជ �សការរកុរ៉ានិរ�ស់ស�សភាព័ចង្រៃប្រង ប៉េ�យទុក
ឱ្យយដីំប៉េ�ទំប៉េនិរ៣-៦ ណែខុ �ុនិនឹិង�ំដុំ�។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស £ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ



81 

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Elaterid

ដំងើូវ Elaterid

ដំងើូវ Tenebrionid

ដំងើូវ Elaterid

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Tenebrionid

ដំងើូវ Tenebrionid

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវង — ហឹាួរគុឺលី្អិយេូនីិប៉េដំ (សីុយូអា) – 
 

Curculionidae (Cur)
ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវងចំប៉េហឹៀងព័�៌ស ន្ត្រីហ្គាា ហឹវូណាំ�ឺស �ឺកូ�ូ�េ ១ 
(ជីអិល្អិ) – Graphognathus leucoloma1 (Gl) ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវង
ព័�៌�ស ហីឹ�េូប៉េ�េប៉េសស ខាវ �េូសឺស២ (ប៉េអចប៉េអស) 
– Hypomeces squamosus2 (Hs) ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវងប៉េល្អិ��ណែនិោ  
លី្អិស្រ្តាសត�ដឺំប៉េរស ឌី្ឍហឹវីសីុលី្អិស១ (អិល្អិឌី្ឍ) – Listroderes 
difficilis1 (Ld)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិញឹកញ៉ា�់ សប្រ��់ណែ�
ដំំណំាំ�ំតា�វាល្អិ�េុប៉េណាំា �។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំណំាំ�ណែនិោ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវងដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� និិង�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ 
១�� និិងព័ង�ក់ប៉េល្អិ�ដីំ ឬសំរ៉ា�ប៉េល្អិ�ដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវងញ៉ាស់ជាដំងើូវគាំម និប៉េជ�ង។ 
អិល្អិឌី្ឍ �និព័�៌ណែប្រក� ប៉េ�ព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក និិងជីអិល្អិ   
�និព័�៌ស ឬប្រ�ប៉េ��។ ដំងើូវ�និប្រ�ណែវងរហូឹ�ដំល់្អិ 
១២��។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ខុមូ�ប្រច�ុ�ណែវង គឺឺជាស�វល្អិិិ�ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ 
�និរ៉ាងដូំចប្រ�អ�់ �និ ”ប្រច�ុ�ណែវង” ជាស�ា ល់្អិ និិង
គឺប្រ���ោ �រងឹ។ អិល្អិឌី្ឍ �និប្រ�ណែវង១០�� ព័�៌ប្រ�ប៉េ�� 
- ប៉េតុា� និិង�និ�ុ�ណែដំល្អិ�និល្អិកខ�ៈជាអកសរ “V” 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�គឺប្រ���ោ �។ ជីអិល្អិ �និប្រ�ណែវង១០��  
និិង�និណែខុសព័�៌ស ប៉េ�ជំុវញិណែគឺ�គឺប្រ���ោ �។  
ប៉េអប៉េអចប៉េអស�និព័�៌ប៉េល្អិឿង ចប៉េអស�និព័�៌ប៉េល្អិឿង
�និព័�៌ប៉េល្អិឿង និិង/ឬព័�៌ប្រ�ប៉េ�� និិង�និប្រ�ណែវង
រហូឹ�ដំល់្អិ១៥��។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ដំងើូវសីុចិញ្ចឹេ ឹ�ជីវ�ិប៉េ�ប៉េល្អិ�ឫស និិងប៉េដំ��ដំំណំាំ
ប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំ។ ប៉េដំ��ប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំអាច�ច់សំ�ករ៉ាងជាកង 
ឬប្រ�ូវ�ំផ្ទាោ ញ�េ ងដំំ�ំ �ណាំត ល្អិឱ្យយប្រកិនិ និិងប៉េដំ��ខុោ�ងា�់។ 
ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័អាចទំពារជាប្រ�ប៉េហ្គាងប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ដំងើូវអាចប្រ�ូវ�និប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ� 
ប៉េល្អិ�ឫស ប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំ។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប្រ�ូវ�និប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ ឬស�ា រៈ�ំដុំ�។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េប្រ��ទ័រដំងើូវព័ពួ័ក�ោ �រងឹ ដូំចជា

ការ៉ាេ�េីដំ ប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិថាប្រ�ឆំ្នាំងប៉េ�នឹិងដំងើូវ ជីអិល្អិ។

ការី�គុប�់គុង៖ 

• សូ�ក�់ចំណំាំថា ការក�េ �់ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ 
ជាការលំ្អិ�ក ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិដំំណំាំ�និទទួល្អិរង
ការវាយប្រ�ហ្គារ។

• �ប៉េញ្ចឹជ �សការរកុរ៉ានិ ប៉េ�យទុកដីំឱ្យយប៉េ�ទំប៉េនិរ៣-៦ណែខុ 
និិងប៉េ�វ�ការក�េ �់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង �ុនិនឹិង�ំដុំ�។

• ប្រ�សិនិប៉េ��ចំា�ច់ ប្រ�ូវប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ� ក�េ �់ប៉េ�
ប៉េព័ញវយ័។ ប៉េទា��ីជា�េងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ ថំុាក�េ �់
ស�វល្អិិិ�ខុោ�អាច�ងើឱ្យយប្រ�ជាករង្រៃចង្រៃ�េ ប្រទី� រយុសក
ប៉េក��ប៉េប្រច�និប៉េ��ង។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត ល្អិ (Ld, Gl) ¢ ក�ុុជា (Hs)
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Graphognathus leucoloma

ដុំកប៉េឌ្ឍឿ Graphognathus

ព័ង ដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Listroderes difficilis

ដំងើូវ Graphognathus

Hypomeces squamous (W. Leedham)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ�េូ�ូប៉េ��តា – Monolepta beetle
មីេូណូិអេឡឺប់តា ស៊ីីីក់ណាតា (�ឹមីអេ�ស៊ី) – Monolepta signata  
(Ms)។

សារីៈសំខាន៖់ សំខាន់ិប៉េ�ប៉េល្អិ�កូនិដំំណំាំ។

ដុះំណាំ៖ំ ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ សណែ�ត កប៉េសៀង ស្រាសូវ�ីប៉េយេ និិងព័ពួ័កង្រៃស។ុ

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ�ូចៗ
ដំង្រៃទប៉េទៀ� ដូំចជាប៉េទៀកគូឺ។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័ង�ូចប្រ�ូវ�និ�ប៉េញ្ចឹេ ញ�ក់ចូល្អិប៉េ�កុុងប្រកណែហឹងដីំ
ជំុវញិគឺល់្អិង្រៃនិរកុខជា�ិជប្រ�ក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវរ�ូរ៉ាង�ូច រស់ប៉េ�កុុងដីំ និិងសីុ
ចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ឫសរកុខជា�ិ�ូចៗ និិងឫសរ�ង។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �ោ ��ុខុណែដំល្អិរងឹ�និព័�៌ប៉េ�ម  �និ�ុ�
ព័�៌ប៉េល្អិឿងពី័រ �ួយប៉េ�ខាង�ុខុ និិង�ួយប៉េទៀ�ប៉េ�ពី័ 
ប៉េប្រកាយកណាំត ល្អិ�ោ �។ កាល្អិ ប្រទូង និិងប៉េពា��និ
ព័�៌ប៉េតុា�ប្រកហឹ�ចំប៉េពា�ស�វល្អិិិ��ំ និិង�និព័�៌�ោឺ 
ខាោ ំងចំប៉េពា�ស�វល្អិិិ��ូច។ ព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ោ �រងឹប៉េនិ� 
�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ៣-៣,៨�� និិង�និអង់ណែ�និណែវង។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័សីុសោឹកប៉េ�វ�ឱ្យយ�និប្រ�ប៉េហ្គាង�េ ង�ំ
ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិ�និ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប៉េល្អិចប្រចប៉េងាប៉េ�ប៉េល្អិ�
សោឹក។

សតវលិ�តមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ �និ�ិច�ួចណាំស់ណែដំល្អិប៉េគឺដឹំង។

ការី�គុប�់គុង៖

• កា�់�និថយការ�ំផ្ទាោ ញប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េគាំល្អិប៉េ� ប៉េ�យ�ំ 
ដំំណំាំអនាំេ ក់ទាក់ទាញឱ្យយ�និប៉េប្រច�និ (វ�ីិប៉េនិ�ទទួល្អិ�និ
ប៉េជាគឺជ័យចំប៉េពា�ព័ពួ័កប៉េទៀកគូឺ)។

• ប៉េប្រ��រ�ំងការពារកូនិដំំណំាំ ឬប៉េប្រ��គឺប្រ��ដំំណំាំអណែ�ត �។

• ប្រ�សិនិប៉េ��អាច �ំដំំណំាំ ឬកូនិដំំណំាំប៉េ�កុុង�ថ និ 
ភាព័ខុុស់ (ឧ៖ ប៉េល្អិ��ុ)។

¢ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង
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ចប្រងិ� និិងក�តូ �យកស (អូអា�ី) – Crickets and 
locusts (Ort)

ក�តូ �យកសចង្រៃប្រងអូស្រ្តា�ត លី្អិ គ័ឺរ�ូអីុប៉េសប៉េ�ស ណែទរ�ីនីិប៉េហឹវរ៉ាេ  
(សីុប៉េអហឹវ) – Chortoicetes terminifera (Ct) ក�តូ �យកស
អប៉េនាំត ប្រ�ប៉េវសន៍ិ �ូគុឺ�ត  �ីន្ត្រីហ្គាា �ូរអីា (អិល្អិអឹ�) – Locusta 
migratoria (Lm) ចប្រងិ�វាល្អិព័�៌ប៉េ�ម  ប៉េ�ប៉េ�អូន្ត្រីហឹាី�ុស  
កូ�េូឌុ្ឍស (�ីសីុ) – Teleogryllus commodus (Tc) ខុមុល្អិ  
ន្ត្រីហឹាី�ូតាល់្អិ�េ  ប៉េអស�ី�ី (ជីប៉េអស�ី�ី) – Gryllotalpa spp. 
(Gspp)។

សារីៈសំខាន៖់ �នាំេ �់�និសំ និិង�ិនិញឹកញ៉ា�់ ប៉េ�តា�វាល្អិ
ណែ��េុប៉េណាំា �។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំណំាំ�ណែនិោ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

លកខណ្ឌិៈស្រាសឈ្មោះដុះៀងឈ្មោះ�នឹង៖ ស�វល្អិិិ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�កុុងលំ្អិ��់  
អ័រ�ុ�ប៉េ�រ៉ាេ  (Orthoptera)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ក�តូ �យកស និិងចប្រងិ��និព័ងព័�៌ណែប្រក�  
រ៉ាងដូំចណែ�ោប៉េចក។ ជីប៉េអស�ី�ី �និព័ងព័�៌ប៉េតុា�។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិអ័រ�ុ�ប៉េ�រ៉ាេ�និរ�ូរ៉ាងដូំចនឹិង 
ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ �េុណែនិត�និព័�៌�ោ ំងជាង និិង�ិនិ�និ�ោ �
ប៉េទ។ កូនិញ៉ាស់សកប្រ�ំ�ួយដំង �ុនិនឹិងកាោ យជាប៉េ�
ប៉េព័ញវយ័។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �ីសីុ �និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ �និប្រ�ណែវង
ប្រ�ណែហឹល្អិ២៥��។ អិល្អិអឹ� និិងសីុ�ី �និប្រ�ណែវងរហូឹ� 
ដំល់្អិ៦៥�� និិង�និ�ោ �ពី័រគូឺរ (�ោ �ប៉េប្រកាយប៉េសត�ង 
��់ពី័ប៉េប្រកា��ោ ��ុខុណែដំល្អិខុោីជាង និិង�និ�នាំោ រ) និិង
�និប៉េជ�ងប៉េប្រកាយ�ំរងឹ�ំប៉េប្រ��សប្រ��់ប៉េលា�។ ជីប៉េអស�ី�ី 
�និព័�៌រ៉ាងប៉េល្អិឿង ប៉េ�ប៉េតុា� និិង�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ 
៣០��។ វា�និ�ោ �ពី័រគូឺរ ណែដំល្អិ�ោ �ប៉េប្រកាយល្អិយ 
ប៉េចញពី័ខាងប៉េប្រកា��ោ ��ុខុ ជាទប្រ�ង់កញ្ចឹេុ ំ។

ការីបំផ្លាែ ញ៖ ចប្រងិ� និិងក�តូ �យកស�ំផ្ទាោ ញរកុខជា�ិខុេី 
ប៉េ�យការទំពារសីុណែ�ក និិងឫស ណែដំល្អិ�ណាំត ល្អិឱ្យយកូនិ
ដំំណំាំងា�់ និិងប៉េដំ��ចាស់ស្រាសប៉េពានិខាោ ំង។ ចប្រងិ�ក៏ជំនាំញ
ខាងទំពារជាប្រ�ប៉េហ្គាងប៉េ�ប៉េល្អិ��ំព័ង់ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប្រឌី្ឍ�។ 
ក�តូ �យកស�ងើជា�ញុ្ញាប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវា�តុំគុាំណែ��េុប៉េណាំា � 
- ប៉េព័ល្អិប៉េនាំ�ពួ័កវាគឺឺជាសររី៉ាងា�ួយដ៏ំ�ំអ�េ រយ។

ភាែ ក់ង្ហារីចមែង៖ �ិនិណែ�និជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េ��យ។

ការី�ប��ឈ្មោះ��ញជា�ូឈ្មោះ�៖ ព័ងប្រ�ូវ�និ�ប៉េញ្ចឹេ ញកុុងចំនួិនិដ៏ំ
ប៉េប្រច�និកុុងប្រ�ប៉េហ្គាងរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័�កុុងដីំ។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ប្រ�ូវ
�និប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េល្អិ�និិងកុុងដីំ និិងសំរ៉ា�ប៉េល្អិ�ដីំ។

សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៖៍ ប៉េ��ំ�ន់ិ�និប៉េ�ោ�ងធាោ ក់ខាោ ំង �និ
�េ រ៉ាេ សីុ�ជាប៉េប្រច�និចិញ្ចឹេ ឹ�ជីវ�ិ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ជប្រ�ករ�ស់វាដូំចជា 
ចប្រងិ� និិងក�តូ � (Orthoptera) រ�ួទំាង�េ រ៉ាេ សីុ�សីុប៉េល្អិ�
ព័ង (ប៉េសើលី្អិយេូ ហ្គាវ ល់្អិជីឌឺ្ឍស - Scelio fulgidus៖ ឪ�េ ល់្អិប៉េសើ
លី្អិយេូនីិដំ- Scelionid wasp) ព័ពួ័ករយុ ង្រៃចង្រៃ�េ ពួ័កប៉េ��េ �ូដំ
និិង�សិ�ណែដំល្អិជាសររី៉ាងា�ងើជំងឺប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� ជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។ 
ជា��មតា ប៉េប្រ��ទ័រ រ�ួ�និរយុកុុងប្រគឺួ�រ អាសីុលី្អិប៉េដំ  
(Asilidae) ចា� ព័ពូ័កថុនិិកស�វ និិងឧរងាស�វ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េប្រ��នុិយណែដំល្អិ�និថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ប៉េដំ��ីីក�េ �់ 
ចប្រងិ�។

• ប៉េប្រ���ំព័ង់ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េ�យដំំ�ក់ទឹក �ួន់ិប៉េដំ��ីី
កា�់�និថយពី័ការ�ំផ្ទាោ ញរ�ស់ចប្រងិ�។

• ប៉េប្រ���សិ�ប៉េ�តារហីឹសូ� (metarhizium) ប៉េដំ��ីីក�េ �់
ក�តូ �យកស (�និល្អិក់សប្រ��់ការក�េ �់ក�តូ �
យកសកុុងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ)។

• ប៉េប្រ��គឺប្រ��រងប៉េដំ��ីីការពារដំំណំាំពី័ការសីុ�ំផ្ទាោ ញរ�ស់
ក�តូ �យកស។

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ ¢ ក�ុុជា (except Ct)
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Locusta migratoria

ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យ Teleogryllus (QDAFF)

Teleogryllus commodus (QDAFF)

Gryllotalpa spp. (QDAFF)

ស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េចង្រៃប្រង





 សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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អប៉េ�ត� ក�ស — កុកសីុណែនិល្អិលី្អិប៉េដំ (Coccinellidae) 
�និប្រ�ប៉េ�ទប៉េប្រ��ទ័រអប៉េ�ត� ក�សជាប៉េប្រច�និ។ ប៉េប្រ��ទ័រ 

�ួយចំនួិនិណែដំល្អិប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញគឺឺៈ

• អប៉េ�ត� ក�សប្រ�ំ�ួយចំ�ុច ប៉េចអីុ�ូប៉េ�ប៉េ�ស  
សិក�េ គូឺឡាតា១– Cheilomenes sexmaculata1។

• អប៉េ�ត� ក�ស�នាំេ �់កា�់ទទឹង កុកសីុណែនិល្អិឡា  

ប្រតានិសវឺ�លី្អិស១– Coccinella transversalis 1។

• អប៉េ�ត� ក�សពី័រចំ�ុច�ូចៗ ឌី្ឍអូ�ុស  

�ូប៉េ�សសិនិស៍៣– Diomus notescens3។

• អប៉េ�ត� ក�សចំ�ុចអុច��មតា ហ្គា�េូនីិអា  

កុនិហឹវ័រ�ីស១– Harmonia conformis1។

• អប៉េ�ត� ក�ស�ុ�អុចជ័រប៉េ�� អីុ�េូ��ីអា  

វាេរអីុីហ្គាា តា២,CA– Hippodamia variegata2,CA។

• អប៉េ�ត� ក�ស�ុូ� �ីប្រកាសុីស ប៉េន្ត្រីហឹវណាំតា២–  

Micraspis frenata 2។

• អប៉េ�ត� ក�សសីុង្រៃចង្រៃ�េ ប៉េសត�ូរសុ ប៉េអស�ី�ី៣–  

Stethorus spp.3។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័ងព័�៌ប៉េល្អិឿង�ញ្ចឹឈរប៉េចញ�កជាចប៉េងាើ � ឬកញ្ចឹេុ ំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវរ៉ាងដូំចប្រកប៉េព័� ជា��មតា�និ

ព័�៌ប្រ�ប៉េ�� ឬប៉េ�ម  �និ�ុ�ព័�៌ស ឬព័�៌ទឹកប្រកូច 

ណែដំល្អិជាប៉េរឿយៗ�និ�ិឹងខុុងរ៉ាងដូំច�នាំោ �ូចៗ។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ

�និរ៉ាងចំប៉េកាង។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �និរ៉ាងប្រក�ូ�(dome) ព័ងប្រកប៉េព័� និិង�ោឺ

ចំាង។ ជា��មតា�និព័�៌ប៉េ�ម  ឬព័�៌ទឹកប្រកូច និិងភាគឺ 

ប៉េប្រច�និ�និព័�៌ទឹកប្រកូចលាយ�ុូ�ប៉េ�ម  �ុ�អុចប៉េ�ម   
ឬ�និប្រកឡាប៉េល្អិចប៉េចញប៉េ�ប៉េល្អិ�គឺប្រ���ោ �រ�ស់វា។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖ 

• ទំាងដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ� និិងសីុ

ស�វល្អិិិ�ប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទតា�ណែដំល្អិវាអាចចា�់�និ។

• អប៉េ�ត� ក�សប៉េព័ញវយ័ អីុ�េូ��ីញ៉ាេ  �ីប្រកាសុីស ប៉េចអីុ

�ូប៉េ�ប៉េ�ស កូសីុប៉េ�ឡា និិង ហ្គា�េូនីិញ៉ាេ  សីុង្រៃច ព័ង

ប៉េ�អំប៉េ� និិងដំងើូវ�ូចៗ។

• អប៉េ�ត� ក�ស ឌី្ឍយេូប៉េ��ស សីុប្រទី� និិងង្រៃចង្រៃ�េ។

• អប៉េ�ត� ក�ស ប៉េសត�ូរសុ ប៉េអស�ី�ី សីុង្រៃចង្រៃ�េ។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Cheilomenes

ព័ង ដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Coccinella

ដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Harmonia

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Stethorus

ដំងើូវ  Cheilomenes

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Diomus

ដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Hippodamia

ដុំកប៉េឌ្ឍឿ  Cheilomenes

ដំងើូវ Diomus

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Micraspis 

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ



92 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ប៉េប្រ
�

�
ទ័

រទូ
ប៉េ�

 - ព័
ព័

ក
ស

�
វល្អិ

ិិ�
�

ោ�
រងឹ

ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹប៉េប្រ��
ទ័រដំង្រៃទប៉េទៀ� — 
កូប៉េ�អុ�ប៉េ�រ៉ាេ  (Coleop-
tera)
ខុមូ�ដីំ ឬការ៉ាេ�េីដំ១– Carabids1 ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹទាហ្គានិ  
ចូលី្អិអូណាំទុស លូ្អិហឹាូប្រ�េីស២ (សីុអិល្អិ) – Chauliognathus 
lugubris2(Cl) ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹព័�៌ប្រកហឹ� និិងប៉េខុៀវ ឬសីុ
លំ្អិអងផ្ទាើ  ឌី្ឍប្រកា�ូឡាអីុស ណែ�លូ្អិ�ឺស៣ (ឌី្ឍ�េី) – Dicrano-
laius bellulus3(Db) ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹប៉េដំ�រប្រតាច់ចរ ឬខុមូ�គូឺថុ
ស្រាសួច�ត ហឹវីលី្អិនីិដំ៤,CA– staphilinids4,CA។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ងជាចប៉េងាើ �ប៉េ�កុុងកប៉េ�េចក�េីដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿ
ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�កុុងដីំ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ ឌី្ឍ�េី និិង សីុអិល្អិ  
ណែសវងរកចំ�ី�េ ងសក�មកុុងប៉េព័ល្អិង្រៃថុួប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ចំណែ�ក
ឯព័ពួ័ក�ោ �រងឹប៉េប្រ��ទ័រដំង្រៃទប៉េទៀ�ណែសវងរកចំ�ីកុុង 
សំរ៉ា�ប៉េ�ដីំ។ ស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ ឌី្ឍ�េី និិង សីុអិល្អិ ក៏ចូល្អិ 
ចិ�តរកសីុចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិប៉េល្អិ�លំ្អិអងផ្ទាើ �ងណែដំរ។ ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ
សីុអិល្អិ អាចប៉េហឹ�រចូល្អិដំំណំាំកុុងចំនួិនិដ៏ំប៉េប្រច�និ។ ស�វល្អិិិ�
�ោ �រងឹ �ត ហឹវីលី្អិនីិដំ�និព័�៌ និិងទំហំឹខុុសៗគុាំ 
អាស្រាស័យប៉េ�តា�ប្រ�ប៉េ�ទវា។ ពួ័កវា�និគឺប្រ���ោ �ខុោី
ណែដំល្អិ�ងុាញនូិវអងើ�់ប៉េពា�រ�ស់ពួ័កវា។ ស�វល្អិិិ��ោ �
រងឹការ៉ាេ�េីដំ(ខុមូ�ដីំ)�និប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។ វា�និទំហំឹខុុសៗ
គុាំអាស្រាស័យប៉េ�នឹិងប្រ�ប៉េ�ទ និិងជា��មតា�និព័�៌ប៉េ�ម
រប៉េលាង រស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េដីំ និិងចូល្អិចិ�តប៉េ�វ�សក�មភាព័ប៉េព័ល្អិ 
យ�់។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និការរខំានិ ព័ពួ័ក�ោ �រងឹប៉េប្រ��ទ័រ 
ប៉េព័ញវយ័ នឹិងចូល្អិប៉េ�ប្រជកកណែនិោងប៉េប្រ��កុុងដីំ ឬកុុងកប៉េ�េច
សោឹក។ ចរកិប៉េនិ�អាចជួយពួ័កវាឱ្យយរស់ប៉េ�កុុងដំំណំាំ
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�ញ់ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�។ ជាទូប៉េ� វដំតជីវ�ិ
រ�ស់វា�និប្រ�ណែហឹល្អិ១ឆំុ្នាំ។ ពួ័កវារស់ប៉េ�កុុងសិសិររដូំវ
ជាប៉េ�ប៉េព័ញវយ័។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

• ទំាងដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ� ណែដំល្អិ
ណែសវងរកស�វល្អិិិ��ូចៗ ព័ង និិងដំងើូវ�ូចៗ�េ ង 
សក�ម�កប៉េ�វ�ជាចំ�ី។

• ដំងើូវ គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រសក�មកុុងដីំ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ជា
 

ប៉េប្រ��ទ័រសក�មប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េដីំ និិងប៉េល្អិ�ប៉េដំ��ដំំណំាំ។

• ដំងើូវ�ំអាចសីុ អាន្ត្រីហឹា�ទីស - Agrotis និិង ប៉េអឡាប៉េ�របី៉េដំ 
- Elateridae និិង�និសកាត នុិព័ល្អិសីុដឹំកប៉េឌ្ឍឿ ប៉េហឹលី្អិកូ
ណែវរ�េ  - Helicoverpa ចំណែ�កឯដំងើូវ�ូច អាចសីុដំងើូវ 
ប្រ�ឌី្ឍសីុ�េ  - Bradysia និិង �ើ ប៉េ�ឡា - Scatella  
និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿប្រទី�។

• ខុមូ�ដីំការ៉ាេ�េីដំក៏អាចជាប៉េប្រ��ទ័រសំខាន់ិ ណែដំល្អិសីុស�វ
ដូំចខុយងអ�់សំ�ក (slugs) �ងណែដំរ។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Carabid

ដំងើូវ Carabid (Calleida sp.) ក៏ជាព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័រណែដំរ  
(Shepard, Carner and Ooi)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Dicranolaius

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Staphalinid (Shepard, Carner and Ooi)

Carabid (Calleida sp.) (Shepard, Carner and Ooi)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Chauliognathus

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Staphalinid

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ស្រាសឹងប៉េប្រ��ទ័រ — ប៉េហឹ�ី�ប៉េ�រ៉ាេ  (Hemiptera)

ស្រាសឹងប៉េប្រ��ទ័រ �និប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ �េុណែនិតព័ពួ័កណែដំល្អិប៉េគឺ 
សប៉េងើ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េប្រច�និជាងប៉េគឺ រ�ួ�និ៖

• ស្រាសឹងវាយប្រ�ហ្គារខុោួនិ�ូច អូរយុីស ប៉េអស�ី�ី១  

CA– Orius spp.1 CA - សីុ ប្រទី� ព័ងប៉េ�អំប៉េ�  
និិងដំងើូវ�ូចៗ។

• ស្រាសឹងណែ�ុក�ំ ប៉េជអូកូរសី លូ្អិប្រ�២– Geocoris lubra2 - ប៉េ�វ�
ចល្អិនាំរហ័ឹសរហួឹនិប៉េ�ប៉េព័ល្អិង្រៃថួុប៉េដំ��ីណីែសវងរកស�វល្អិិិ� 
ខុោួនិទន់ិ ព័ងប៉េ�អំប៉េ� និិងដំងើូវ�ូចៗជាចំ�ី។

• ស្រាសឹងខុោួនិស្រាស�ូនិ ណាំ�េីស ឃី្វីនិប៉េ�េ�ជីអីុ៣ CA– Nabis 
kinbergii3 CA - សីុព័ងប៉េ�អំប៉េ� និិងដំងើូវ�ូចៗ និិងង្រៃច  
(aphids)។

• ស្រាសឹងណែខុល្អិ អូប៉េអចាលី្អិអា ប៉េសើណែ�និប៉េ�េ�ជីអីុ៤– Oechalia 
schellenbergii4 - សីុដំងើូវជាចំ�ង។

• ស្រាសឹងប៉េព័ជឈឃា� ប្រពី័ប៉េសតហឹានិគុឺស ប៉េអស�ី�ី៥–  
Pristhesancus spp5 - សីុស�វល្អិិិ�ប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ  
និិងអាចចា�់ដំងើូវ�ំគួឺរស�ប៉េ�វ�ជាចំ�ី�និ។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ជាប៉េរឿយៗ ព័ង�និរ៉ាងដូំច�ុង និិង�ប៉េញ្ចឹេ ញ�កជា 
ប្រកះ� ប៉េ�យ�ប៉េប្រ���គុាំតា�លំ្អិ��់លំ្អិប៉េ�យ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិញ៉ាស់�និរ៉ាងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិ
នឹិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ �េុណែនិតគាំម និ�ោ �ប៉េ��យ និិងអាច�និ
ព័�៌ប៉េ�សងៗគុាំ (ឧ៖ អូអីុខាលី្អិ�េ  – Oechalia)។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និ�ោ �ណែដំល្អិ�ួយចំណែ�ក
រ៉ាងដូំចសំ�កខុយង និិង�ួយចំណែ�កប៉េទៀ�ជាស្រាសទា�់
ប៉េសត�ង (ភុាស) និិង�ោ �ទំាងប៉េនិ�សថិ�ប៉េ�រ៉ា�ប៉េសម�ពី័ប៉េល្អិ�
ប៉េពា� ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវា�ិនិប៉េប្រ��។ ស្រាសឹងពិ័�ប្រ�កដំ�និ�ជុល្អិ 
និិងប្រ�អ�់��់ជញ្ចឹជ ក់។ កូនិញ៉ាស់ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័
ចល័្អិ�ចុ�ប៉េ��ងៗ។ ស្រាសឹងប៉េប្រ��ទ័រ អាចងាយប្រច�ំនឹិង 
ស្រាសឹងសីុរកុខជា�ិ។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

ស្រាសឹងប៉េប្រ��ទ័រ�និប្រ�អ�់��់ណែដំល្អិ�និ�ជុល្អិ និិងជញ្ចឹជ ក់ 
យក�រធា�ុណែ�ុកខាងកុុងរ�ស់ស�វល្អិិិ� ឬរ�ស់ព័ង។  
វាជាប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ� និិងជាអុកប្រ��ញ់�េ ងសក�ម។ វាសីុ
អវីណែដំល្អិវារក�និ និិងជា��មតាចា�់ចំ�ីណែដំល្អិ�និ�ឌ្ឍ 
�ូចជាងខុោួនិវា។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Geocoris (C. Mares)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Oechalia (W. Leedham)

កូនិញ៉ាស់ដំំណាំក់កាល្អិទី១ រ�ស់ Oechalia 

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Pristhesancus (M. Shephard)

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Nabis (D. Ironside)

ព័ង�ប៉េប្រ���ជាជួរ Oechalia 

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Orius

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់—�ឺរ េ�ុប៉េ�រ៉ាេ  (Neuroptera)
ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ព័�៌ង្រៃ��ង �េ ឡា�  
សីុកណាំតា១ CA (អឹ�ប៉េអស) – Mallada signata1 CA (Ms) 
ស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ព័�៌ប៉េតុា� �ីប្រកូ�ុស  
តា�ម នីិអា២ CA (អឹ��ី) – Micromus tasmaniae2 CA (Mt)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� និិង�និព័�៌ស ឬព័�៌ណែប្រក�។  
ព័ងអឹ�ប៉េអស ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ�និរ៉ាយ�ួយៗ  
ឬជាប្រកះ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�កប៉េសត�ងទន់ិ។ ព័ងអឹ��ី ប្រ�ូវ�និប៉េគឺ
ប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ �និរ៉ាយ�ួយៗប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់�និដំង 
ខុោួនិទន់ិ និិងព័�៌ប៉េសោក ព័�៌ប៉េតុា�ចប្រ�ះ� �និថាា ��ំរ៉ាង
ជាកប៉េ�ត �វប៉េប្រ��សប្រ��់ចាក់ និិងជញ្ចឹជ ក់�ឺ�ប៉េចញនូិវ�រ 
ធា�ុណែ�ុកខាងកុុងចំ�ីរ�ស់វា។ អឹ��ី �និប្រ�ណែវង៥��  
អឹ�ប៉េអស �និប្រ�ណែវង៨�� ប៉េហឹ�យដំងើូវអាច�និោំខុោួនិវា 
ជា�ួយនឹិងសំ�ល់្អិចំ�ីរ�ស់វា។ ដំងើូវកាោ យជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿ
ប៉េ�កុុងសំ�ុប្រកសូប្រ�ប៉េសត�ង។ 

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ អឹ�ប៉េអស �និប្រ�ណែវង ១០-១៥�� 
និិងរ៉ាងស្រា�វ �និខុោួនិព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក ណែដំល្អិ�ោ �វា
�និសរង្រៃស�ូចៗចាស់។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ អឹ��ី �និ
ប្រ�ណែវង៨-១០�� និិង�និដំងខុោួនិព័�៌ប៉េតុា�ចប្រ�ះ�រ៉ាង
ដូំចណែខុស �និ�ោ ��និប៉េរ៉ា��ិចៗ ណែ�ុក�ំ និិង�និ
អង់ណែ�និណែវង។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ អឹ��ី គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រ 
ចំណែ�កឯប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ អឹ�ប៉េអស ប្រគាំន់ិណែ�សីុទឹកដំ�  
និិងលំ្អិអងផ្ទាើ �េុប៉េណាំា �។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

• ដំងើូវង្រៃនិស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័  
អឹ��ី ជាប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ�។ ជាពិ័ប៉េសស ពួ័កវាសីុង្រៃច 
(អាចសីុ�និ៦០កុុង១ប៉េ�េ ង) �េុណែនិតនឹិងវាយប្រ�ហ្គារ
ស�វល្អិិិ�ខុោួនិទន់ិដំង្រៃទប៉េទៀ�ដូំចជា ង្រៃចប៉េ�ៅ ប្រទី� ង្រៃចង្រៃ�េ 
ដំងើូវ�ូចៗ និិងព័ងប៉េ�អំប៉េ�។

• ដំងើូវ អាចសីុដំងើូវស�វល្អិិិ��ោ �សំណាំញ់ប៉េ�សងប៉េទៀ�  
 

ប៉េ�ប៉េព័ល្អិប្រកចំ�ីអាហ្គារ។

• អឹ��ី សក�មកុុងប៉េព័ល្អិង្រៃថុួ និិងជា��មតាប្រ�ូវប៉េគឺប្រ�ទ� 
ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�តា�ដំំណំាំតា�វាល្អិ។

• អឹ�ប៉េអស គឺឺជាស�វរ៉ាប្រ�ីចរ ប៉េហឹ�យព័ងរ៉ាងជាទងរ�ស់
វាងាយនឹិងប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញណាំស់។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Mallada  (�ិនិណែ�និព័ពួ័កប៉េប្រ��ទ័រ) (J. Berger)

ដំងើូវ Mallada

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Micromus (ប៉េប្រ��ទ័រ)

ព័ង Micromus

ព័ង Mallada 

ដំងើូវ Mallada

ព័ង Micromus

ដំងើូវ Micromus សីុង្រៃច (J. Bentley)

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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រយុសំកំាង—ឌី្ឍ�ប៉េ�រ៉ាេ  (Diptera)

ប៉េសៀរហឹវីប៉េដំ- Syrphidae

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ងព័�៌ស រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� ប្រ�ូវ�និព័ង�ក់ប៉េ� 
ចំប៉េហឹៀង��តុំ ហឹវូងង្រៃច (aphids)។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�និរ៉ាងដូំចខុយងអ�់សំ�ក 
(slug-like) �និប្រ�ណែវង២-៦�� �និព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�
ព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក �និ�ុូ�ព័�៌ចប្រ�ះ�ប៉េ�តា�
�ប៉េណាំត យខុុង។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ រយុប៉េព័ញវយ័រ៉ាងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិនឹិងឃ្វីមុំ 
និិងឪ�េ ល់្អិ �និណែខុសព័�៌ប៉េ�ម  និិងប៉េល្អិឿងកា�់ប៉េពា�រ�ស់
វា និិងងាយកំ��់អ�តសញ្ញាា � ប៉េ�យការប៉េហឹ�រសំកំាង
រ�ស់វា ប៉េ�ណែកីរប៉េដំ��ដំំណំាំ។ រយុប៉េព័ញវយ័សីុទឹកដំ� 
និិងលំ្អិអងផ្ទាើ  ដូំប៉េចុ�វា�និចំនួិនិ�េ ងប៉េប្រច�និង្រៃប្រកណែល្អិងប៉េ�
ណែកីររកុខជា�ិផ្ទាើ ។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖ ដំងើូវរយុសំកំាង គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់ង្រៃច 
និិងអាចសីុព័ង ដំងើូវ�ូចៗ និិងប្រទី�។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័សីុលំ្អិអង 
ផ្ទាើ ។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Syrphid

ដុំកប៉េឌ្ឍឿ Syrphid (ប៉េល្អិ�)  និិងដំងើូវ (ប៉េប្រកា�)

ដុំកប៉េឌ្ឍឿ Syrphid

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Syrphid

ដំងើូវ Syrphid សីុង្រៃច (Shepard, Carner and Ooi)

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ប៉េប្រ
�

�
ទ័

រ -
 ប្រទី

�

ព័ពួ័កប្រទី�ប៉េប្រ��ទ័រ — ទី��ុ�ប៉េ�រ៉ាេ   
(Thysanoptera)

ហ្គា�ោូប្រទី� វចិ�ូរយីេង់សីុស (ប៉េអចវ)ី – Haplothrips 
victoriensis  (Hv)  សើូ�ូប្រទី� រ៉ាេ ប៉េច�េីអានុិស (ប៉េអសអា) 
– Scolothrips rhagebianus (Sr)  អាប៉េអអូ�ូប្រទីពី័ប៉េដំ–  
Aeolothripidae។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និរ៉ាងដូំចប្រគាំ�់កំាប៉េ�ោ�ង ឬរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័�ប្រទណែវង 
�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ០,២�� និិងព័ង�ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េផ្ទាើ  
ឬសោឹកជាប្រកះ� ឬរ៉ាយ�ួយៗ។ ព័ង ប៉េអចវ ី�តូរព័�៌ពី័ស 
ទឹកប៉េ��ប៉េគាំ ប៉េ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប៉េ�ព័�៌ទឹកប្រកូច 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិវាលូ្អិ�លាស់។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវប្រទី� �និរ៉ាងដូំចប្រគាំ�់កំាប៉េ�ោ�ង 
ឬរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័�ប្រទណែវង �និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ០,៥-១,៥�� 
និិង�ិនិ�និ�ោ �ប៉េ��យ។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�និរ៉ាងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិ
គុាំ �េុណែនិត�ិនិ�និប៉េជ�ងប៉េ��យ។ �និព័�៌ប៉េ�សងៗគុាំរវាង
ប្រ�ប៉េ�ទនាំនាំ។ ដំងើូវ ប៉េអចវ ី�និព័�៌ប្រកហឹ��ោឺ។ ដំងើូវ 
ហ្គា�ោូប្រទី� និិង សើូ�ូប្រទី� ភាគឺប៉េប្រច�និ�និព័�៌ប្រកហឹ� 
ឬទឹកប្រកូចខុោ� ប៉េទា��ីជាដំងើូវ ប៉េអសអា �និព័�៌ប៉េល្អិឿង
ក៏ប៉េ�យ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប្រទី�ជាស�វល្អិិិ��ូច�និរ៉ាងដូំចប្រគាំ�់ណែ�ក 
និិង�និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ ១,៥-១,៩��។ វា�និ�ោ �ពី័រ
គូឺរ ណែដំល្អិ�និប៉េរ៉ា�ឆ្នាំម រៗប៉េ�ណែគឺ��ោ �។ ប៉េអចវ ី�និព័�៌
ប៉េ�ម  �និ�ោ �ថាោ ។ អាប៉េអអូ�ូប្រទីពី័ប៉េដំ �និព័�៌ប៉េ�ម  
ជា�ួយនឹិងណែខុសអងើ�់ខុោួនិព័�៌ស និិង�និ�ោ ��ុូ�
ព័�៌ស-ប៉េ�ម ជាស�ា ល់្អិ។ ចំណែ�កឯ ប៉េអសអា �និ
ព័�៌ប៉េល្អិឿង និិង�និ�ុ�អុចព័�៌ប្រកប៉េ�េចំនួិនិប្រ�ំ�ួយ
ប៉េល្អិ��ោ �។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

ប្រទី�ប៉េប្រ��ទ័រ ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ�និ�ីប្រគឺួ�រ។  
ប្រ�ប៉េ�ទភាគឺប៉េប្រច�និសថិ�កុុងប្រគឺួ�រអាប៉េអអូ�ូប្រទីពី័ប៉េដំ

 
(Aeolothripidae) ជាប៉េប្រ��ទ័រសីុង្រៃចង្រៃ�េ និិងស�វល្អិិិ��ូចៗ
ដំង្រៃទប៉េទៀ�។ កុុងចំប៉េណាំ�ប្រគឺួ�រ �ូ�េូលី្អិប៉េហឹវរ៉ាេ (Tubulifera) 
ពួ័កប្រទី� ហ្គា�ោូប្រទី� (Haplothrips) ឬប្រទី��ំព័ង់�និប្រ�ប៉េ�ទ
ប៉េប្រ��ទ័រ�ួយចំនួិនិ។ ប៉េទា��ីជាប្រ�ប៉េ�ទប្រទី�ភាគឺប៉េប្រច�និកុុង
ប្រគឺួ�រ ប្រទីពី័ប៉េដំ (Thripidae) ជាប្រទី�សីុរកុខជា�ិក៏ប៉េ�យ 
�េុណែនិតពួ័កប្រទី� សើូ�ូប្រទី� (Scolothrips) គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រ។ កុុង

 ករ�ីប្រទី�ប៉េប្រ��ទ័រ វាប៉េប្រ����់�ជុល្អិរ�ស់វាសប្រ��់ជញ្ចឹជ ក់ 
�ឺ��រធា�ុណែ�ុកខាងកុុងរ�ស់ស�វល្អិិិ� ឬរ�ស់ព័ង។ ពួ័ក 
វាជាប៉េប្រ��ទ័រទូប៉េ� និិងជាអុកប្រ��ញ់�េ ងសក�ម �េុណែនិត
ប៉េ�យ�រទំហំឹ�ូចរ�ស់វា វាអាចប្រ�ឹ�ណែ�សីុចំ�ីណែដំល្អិ�ូច
ណែ�និណែទនិ ដូំចជាប្រទី�ដំង្រៃទប៉េទៀ� ង្រៃចង្រៃ�េ និិងព័ង�ូចៗ�េុប៉េណាំា �។ 
ជាប៉េរឿយៗ ប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញវាប៉េ�កុុងចំប៉េណាំ�ប្រទី�សីុរកុខជា�ិនាំនាំ  
ប៉េទា��ីជា��មតា វា�និព័�៌ប៉េ�សងស្រាសួល្អិស�ា ល់្អិក៏ប៉េ�យ។ 
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Haplothrips

ដំងើូវ Haplothrips

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Scolothrips rhagebianus (H. Brown)

ដំងើូវ Haplothrips

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Scolothrips rhagebianus

ដំងើូវប្រទី� Scolothrips rhagebianus (J. Duff)

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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េល្អិ

ឪមាៃលឈ់្មោះ�បដំា�រ័ី—ហឹុីឈ្មោះមណុ្ឌិបឈ្មោះតរា ៃ (Hymenoptera)

ប៉េវ េសុីប៉េដំ- Vespidae ប៉េសវសីុប៉េដំ- Sphecidae។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ងប្រ�ូវ�និ�ប៉េញ្ចឹេ ញ�ក់ប៉េ�កុុងរនិធ�ក់  
ឬរនិធប្រក�ស។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវរ៉ាងដូំចដំងើូវដួំងកុុងសំ�ុក
ឪ�េ ល់្អិ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ឪ�េ ល់្អិ�ំ និិង��យ� (២-៣ស�)។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

ឪ�េ ល់្អិប៉េប្រ��ទ័រ�កពី័ប្រគឺួ�រ ប៉េវ េសុីប៉េដំ និិង ប៉េសវសីុប៉េដំ 
គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រសក�ម ណែដំល្អិចា�់ស�វល្អិិិ�នាំនាំ ជាពិ័ប៉េសស 
ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ� និិងពី័ងពាង។ ស�វល្អិិិ�ខុោ�វាទុកសីុខុោួនិឯង 
ប៉េហឹ�យប៉េ�សងប៉េទៀ �វាប៉េ�វ�ឱ្យយវលិ្អិសេុង និិង�និសភាព័ងីប៉េង� 
ប៉េហឹ�យ�ក់ចូល្អិប៉េ�កុុងរនិធប្រក�ស ឬរនិធសំ�ុក�ក់ ណែដំល្អិវា 
�ិទ�ជិ��នាំេ �់ពី័ព័ង�ក់រចួ។ ដំងើូវញ៉ាស់ប៉េ�កុុងរនិធប្រ�អ�់ 

 
និិងសីុ�ច់ស�វល្អិិិ� (�ិនិទាន់ិងា�់)។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េក��ប៉េ�កុុង 
រនិធ ប៉េហឹ�យប៉េព័ល្អិប៉េព័ញវយ័ប៉េហឹ�រប៉េចញពី័រនិធ។
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ឳ�េ ល់្អិ Sceliphron spp.

ឳ�េ ល់្អិប៉េប្រ��ទ័រ ណែសវងរកចំ�ីប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �

ឳ�េ ល់្អិប៉េប្រ��ទ័រ ណែសវងរកចំ�ីប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �

ឳ�េ ល់្អិប៉េប្រ��ទ័រ ណែសវងរកចំ�ីប៉េល្អិ�ដីំ

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ស្រាសឈ្មោះមាច—ហឹវ័រីមីសុីឈ្មោះដុះ (Formicidae)

ហឹវ័រ�ីសីុប៉េដំ- Formicidae។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ព័ង�និទំហំឹ�ូច ព័�៌ណែប្រក� និិង�និរ៉ាងប្រទណែវង។  
ស្រាសប៉េ�ចរ៉ាជនីិ �ប៉េញ្ចឹេ ញព័ងកុុងចំនួិនិដ៏ំប៉េប្រច�និប៉េ�កុុង 
សំ�ុកស្រាសប៉េ�ច។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវស្រាសប៉េ�ច�និរ៉ាងដូំចដំងើូវរយុ 
 

និិងរស់ប៉េ��េងប៉េប្រ�កុុងសំ�ុកស្រាសប៉េ�ច។ ដំងើូវប្រ�ូវ�និ
ចិញ្ចឹេ ឹ� និិងណែថុទំាប៉េ�យស្រាសប៉េ�ចក�មករ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ស្រាសប៉េ�ចប៉េព័ញវយ័�និទំហំឹ និិងរ�ូរ៉ាង 
ខុុសៗគុាំប៉េ�កុុងប្រ�ប៉េ�ទណែ��ួយ អាស្រាស័យប៉េ�នឹិង�ួនាំទី
រ�ស់វាកុុង��តុំ ហឹវូងវា។ ស្រាសប៉េ�ចក�មករ ជា��មតា�និ
ទំហំឹ�ូច។ ស្រាសប៉េ�ចទាហ្គានិ�និទំហំឹ�ំជាង និិង�និ
កាល្អិ និិងថាា ��ំជាង។ ស្រាសប៉េ�ច�និប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ 
ខុុសៗគុាំ និិងជា��មតា�និប្រ�ណែវង៣-១០�� �េុណែនិតអាច
�និរហូឹ�ដំល់្អិ២៥��។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

�និណែ�ប្រ�ប៉េ�ទស្រាសប៉េ�ចខុោ��េុប៉េណាំា �ណែដំល្អិជាប៉េប្រ��ទ័រ។ 
ពួ័កវាសីុស�វល្អិិិ��ូចៗ ព័ង ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ� ង្រៃចប៉េ�េៅ និិងង្រៃច។ 
ប្រ�ប៉េ�ទស្រាសប៉េ�ចខុោ�ប៉េ�កណែនិោងង្រៃច ប៉េដំ��ីីទទួល្អិ�និទឹកដំ�
រកុខជា�ិ សប្រ��់ចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិវា និិងការពារង្រៃចទំាងប៉េនាំ�ពី័ 
ប៉េប្រ��ទ័រ និិង�េ រ៉ាេ សីុ�នាំនាំ។
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ស្រាសប៉េ�ចសីុចំ�ី

ស្រាសប៉េ�ចនំាំយកដំងើូវ Helicoverpa (P. Chanty) �កសំ�ុក 

ស្រាសប៉េ�ចសីុចំ�ី

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ—ណែឌ្ឍរ�េ �់ប៉េ�រ៉ាេ  (Dermaptera)

ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រអឺរ េ�ុ ហឹវ័រហឹវីគូឺឡា អូរគូីឺឡារអីា 
– Forficula auricularia ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ ��មតាព័�៌ប៉េតុា� 
ឡា�េីឌុ្ឍយរ៉ាេ  ប្រតាន់ិកាតា – Labidura truncata ស�វល្អិិិ�កនិេុយ
ពី័រតា�វាល្អិព័�៌ប៉េ�ម  ណាំឡា លី្អិវឌីី្ឍណែ�េស – Nala lividipes  
និិងប្រ�ប៉េ�ទ�សងៗជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� ព័�៌ស �ប៉េញ្ចឹេ ញព័ង�ក់ 
ចូល្អិប៉េ�កុុងប្រកណែហឹងដីំពី័��មជា�ិ ឬរងូប៉េ�កុុងដីំ។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិញ៉ាស់រ៉ាងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិនឹិង 
ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ណែដំរណែដំល្អិគាំម និ�ោ � ព័�៌ប៉េសោក ប៉េហឹ�យជា
��មតាប៉េ�កុុងរងូ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ�និប្រ�ណែវង១,៥-៣ស�  
និិង�និដំប៉េងើ��ប៉េល្អិចចាស់ប៉េ�កនិេុយ ណែដំល្អិជាប៉េរឿយៗ
ប៉េប្រ��សប្រ��់ចា�់ប៉េល្អិ�កចំ�ីប៉េព័ល្អិវាស�ោ �់�និ។ 
ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រលាក់ខុោួនិប៉េ�ប៉េល្អិ� និិងប៉េ�កុុងដីំ 

 កុុងប៉េព័ល្អិង្រៃថុួ និិងណែសវងរកចំ�ីប៉េ�ប៉េព័ល្អិយ�់។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រ ពំុ័�និការស្រា�វប្រជាវ�និល្អិបិ៉េ��យ។  
ប្រ�ប៉េ�ទជាប៉េប្រច�និប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិថាជាប៉េប្រ��ទ័រ និិងជា
ស�វសីុរកុខជា�ិ។ ការស្រា�វប្រជាវខុោ�ណែ�នំាំថា ប្រ�ប៉េ�ទ�ំ�ន់ិ
ប្រ�ូពិ័ក ជា��មតា វាជាប៉េប្រ��ទ័រជាជាងស�វសីុរកុខជា�ិ 
ចំណែ�កឯប្រ�ប៉េ�ទ�ំ�ន់ិប្រ�ជាក់ ចូល្អិចិ�តសីុរកុខជា�ិជាង។ 
ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រចូល្អិចិ�តប៉េ�ប៉េប្រកា�វ�ថុនាំនាំ ឬកុុងប្រកណែហឹង

 
ដីំប៉េ�ប៉េព័ល្អិង្រៃថុួ និិង�និសក�មភាព័ប៉េ�ប៉េព័ល្អិយ�់សីុដំងើូវ 
ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ ព័ង និិងស�វល្អិិិ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�។
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ស�វល្អិិិ�កនិេុយពី័រក�ុុជា (W. Leedham)

Labidura truncata សីុដំងើូវ Helicoverpa larva (M. Shephard)

Nala lividipes 

Forficula auricularia -ប៉េ�ម ល្អិ (ខាងប៉េ�វង) ញី (ខាង�ត ំ)

Labidura truncata 

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ក�តូ ��ុកស្រាសូវ—ប៉េ�េនិទីប៉េដំ (Mantidae)

ប៉េ�េនិទីប៉េដំ- Mantidae

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ង�និព័�៌ស �ប៉េញ្ចឹេ ញ�កកុុងចំនួិនិ�េ ងប៉េប្រច�និ
ជាកញ្ចឹេុ ំព័ង។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិញ៉ាស់ក�តូ ��ុកស្រាសូវ�និទំហំឹ�ូច
គាំម និ�ោ � ញ៉ាស់ប៉េចញពី័ចំនួិនិព័ងដ៏ំប៉េប្រច�និ ប៉េហឹ�យណែ�ក 
ណែខុើកប៉េចញពី័កញ្ចឹេុ ំព័ង ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាងការសីុពី័កូនិញ៉ាស់
ដំង្រៃទប៉េទៀ�។ កូនិញ៉ាស់�និរ�ូសណាំឋ និដូំចប៉េ�នឹិងប៉េ�
ប៉េព័ញវយ័ណែដំល្អិ�និ�ឌ្ឍ�ូច �េុណែនិតគាំម និ�ោ �។ 

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ស�វល្អិិិ��និ�ឌ្ឍ�ំរ៉ាងដូំចប៉េ��ប្រច�់ ណែដំល្អិ
ប៉េជ�ង ឬង្រៃដំខាង�ុខុ�និទំព័ក់ ឬប៉េងៀងប៉េល្អិចប៉េចញ�េង
ចាស់ជាស�ា ល់្អិ សប្រ��់ចា�់ចំ�ី។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

ក�តូ ��ុកស្រាសូវទំាងអស់ជាប៉េប្រ��ទ័រ។ ក�តូ ��ុកស្រាសូវ
 

ណែដំល្អិប៉េទ��នឹិងញ៉ាស់ រកចំ�ីប៉េ�ជិ�ៗវាជាទី�ំ�ុ�  
ណែដំល្អិប៉េនាំ�អាចជាកូនិក�តូ ��ុកស្រាសូវប៉េទ��ញ៉ាស់ថុមី ឬស�វ
ល្អិិិ��ូចៗ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវាលូ្អិ�លាស់�ំ ពួ័កវាសីុស�វ 
ល្អិិិ�រ�ឹណែ��ំ។ ក�តូ ��ុកស្រាសូវ គឺឺជាប៉េប្រ��ទ័រពួ័និ�េ ក់
វាយ�មក់ រង់ចំាប៉េ��េងប៉េស�ួ� ជាប៉េរឿយៗលាក់ខុោួនិ និិង
ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិចំ�ីចូល្អិ�កជិ�វាស�ល្អិម�ប៉េហឹ�យ វាកន្ត្រីនិេ�់
យក�េ ងរហ័ឹស និិងជា��មតា សីុកាល្អិ�ុនិ។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ព័ងជាកញ្ចឹេុ ំ

កូនិញ៉ាស់

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័

ព័ងជាកញ្ចឹេុ ំ

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ—អាការ ី(Acari) 

ង្រៃចង្រៃ�េដីំប៉េប្រ��ទ័រដូំចជា ហីុឹ�េូអាពី័ស ប៉េអស�ី�ី២–  
Hypoaspis spp.2 និិងណែព័រហ្គាា �េ សេូស ប៉េអស�ី�ី២ CA–  
Pergamasus spp.2 CA ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រប្រ�ប៉េទសប៉េលាកខាង 
លិ្អិច ហ្គាា �ង់ប្រដំូ�ឺស (=ទី�ោូប្រដំូ�ូស) អុកសីុដំង់តាលី្អិស១ CA 

(ជីអូ) – Galendromus (= Typhlodromus) occidentalis1 CA 
(Go) ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រគូឺគូឺ�ឺរសី ប៉េ�អូប៉េសអីុអេូលូ្អិស  
គូឺគូឺ�ឺរសី២ CA (អិនិសីុ) – Neoseiulus cucumeris2 CA (Nc) ង្រៃច
ង្រៃ�េពី័ងពាងណែព័រសីុ�ីលី្អិសប៉េប្រ��ទ័រ ហឹវី�ូប៉េសអីុអេូលូ្អិស  
ណែព័រសីុ�ីលី្អិស១ CA (�ី�ី) – Phytoseiulus persimilis1,CA(Pp) 
ប៉េប្រ��ទ័ររ�ស់ប្រទី��េុងដូំរ េង់សីុស ទី�ោូប្រដំូ�ី�  
�េុងដូំរ េង់សីុស១ CA (�ីអឹ�) – Typhlodromips  
montdorensis1,CA(Tm)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ជា��មតា ព័ង�និព័�៌សចាស់ (ព័�៌ទឹកប្រកូច
ប៉េប្រព័ឿងៗ) �និរ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័��និតិច ប្រ�ណែវង០,១-០,១៥�� 
និិងព័ង�ក់ប៉េល្អិ�ដីំ ឬង្រៃ�េសោឹក ជាប៉េរឿយៗប៉េ�កុុងហឹវូងង្រៃចង្រៃ�េ

 
ពី័ងពាង។ ព័ងង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ�និទំហំឹប្រ�ណែហឹល្អិ១,៥ដំង 
ង្រៃនិទំហំឹព័ងង្រៃចង្រៃ�េពី័ងពាង។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ �និរ៉ាងគុឺជថាោ  និិងប៉េ�វ�ចល្អិនាំរហ័ឹស 
រហួឹនិ។ ដំំណាំក់កាល្អិដំំ�ូង�និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ួយ និិងដំំណាំក់
កាល្អិទីពី័រ �និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ី។ ដំងើូវ�ី�ី �និព័�៌ទឹក 
ប្រកូច។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �និព័�៌ណែប្រក� រ៉ាងគុឺជ និិងប៉េ�វ�ចល្អិនាំ
រហ័ឹសរហួឹនិ និិង�និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ី។ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ �ី�ី  
�និព័�៌ទឹកប្រកូច។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖

ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ គឺឺជាប្រ�ប៉េ�ទកុុងចំប៉េណាំ�ប៉េប្រ��ទ័រ �និ
ប្រ�សិទធិភាព័�ំ�ុ�ង្រៃនិង្រៃចង្រៃ�េសីុរកុខជា�ិ។ វាជាប៉េប្រ��ទ័រសក�ម  
ណែដំល្អិប្រ�ូវ�និប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ ប៉េ�កុុងហឹវូងង្រៃចង្រៃ�េពី័ងពាង។ ង្រៃច
ង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ ណែសវងរកសោឹក និិងជាប៉េរឿយៗប៉េឃ្វី�ញវាប៉េ�ខាង 
ប៉េប្រកា�សោឹក កុុងផ្ទាើ  និិងប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េដីំ។ ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រណែដំល្អិ 
ប៉េគឺចិញ្ចឹេ ឹ�សប្រ��់ប៉េ�វ�ពា�ិជជក�ម អាចប្រព័ណែល្អិងចូល្អិប៉េ�កុុង 
�េ�កញ្ចឹេ ក់ និិងអាចជាភុាក់ងារក�េ �់ជីវ�ស្រ្តាសត �និប្រ�សិទធិ 
ភាព័។ ការប្រព័ណែល្អិងចូល្អិប៉េ�កុុងដំំណំាំ ទីវាល្អិ ជានិិចេកាល្អិ 
ពំុ័អាចទទួល្អិ�និប៉េជាគឺជ័យប៉េ��យ។ ប្រ�ជាករង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ
ណែដំល្អិប៉េក��ប៉េ�ទីប៉េនាំ�ប៉េ�យ��មជា�ិស្រា��់ អាចជួយកុុង
ការប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រង។

• ង្រៃចង្រៃ�េដីំប៉េប្រ��ទ័រ (ណែព័រហ្គាា �េ សេុស ប៉េអស�ី�ី និិងហីុឹ�េូ
អាសុី ប៉េអស�ី�ី) អាចសីុសុច�សិ� (ដំងើូវរយុ) ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ
ង្រៃច និិងប្រទី�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េដីំ និិងប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកដំំណំាំ។

• ជីអូ សីុង្រៃចង្រៃ�េពី័ងពាង (ប៉េ�ប្រតានីិកឺស ប៉េអស�ី�ី- 
Tetranychus spp.) ប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិទំាងអស់។  
វា�ណែនិថ��ន្ត្រីងា�់ ឱ្យយង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រណែព័រសីុ�ីលី្អិសកុុង�េ�
កញ្ចឹេ ក់ប៉េ�ត សួួ� �េុណែនិតវាវវិ�ិត�េ ងយឺ�។ វា�ន់ិប្រទំាប៉េ�នឹិង
ថំុាកសិក�ម�ួយចំនួិនិ។

• អិនិសីុ សីុដំងើូវប្រទី� និិងង្រៃចង្រៃ�េពី័ងពាង (ប៉េ�ប្រតានីិកឺស 
ប៉េអស�ី�ី-Tetranychus spp.)។ វាសីុលំ្អិអងផ្ទាើ �ួយ 
ចំនួិនិ និិងចូល្អិចិ�តល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស��។

• �ី�ី សីុង្រៃចង្រៃ�េពី័ងពាង (ប៉េ�ប្រតានីិកឺស ប៉េអស�ី�ី 
-Tetranychus spp.) ជាពិ័ប៉េសស �ី អឺុទីកាប៉េអ -  
T. urticae។ វា�ន់ិប៉េ�នឹិងថំុាកសិក�ម�ួយចំនួិនិ។ �ី�ី 
�និព័�៌ទឹកប្រកូចប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិទំាងអស់ និិង 
ចូល្អិចិ�តល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស��។

• �ីអឹ� សីុដំងើូវប្រទី� �េុណែនិតក៏សីុង្រៃចង្រៃ�េប៉េ�សងៗ ប៉េទៀ�ណែដំរ 
រ�ួ�និង្រៃចង្រៃ�េប៉េអរយីេូហឹវីដំ (eriophyid mites)។ ប្រគឺ�់
ដំំណាំក់កាល្អិទំាងអស់សីុចំ�ី។ វាចំណាំយប៉េព័ល្អិ 
ប៉េវលាភាគឺប៉េប្រច�និរ�ស់វាប៉េ�ប៉េប្រកា�សោឹក �េុណែនិតប៉េគឺក៏អាច
ប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ និិងផ្ទាើ �ងណែដំរ។ វាសីុលំ្អិអងផ្ទាើ
�ួយចំនួិនិ។

• ការចិញ្ចឹេ ឹ�ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រសប្រ��់ប៉េ�វ�ពា�ិជជក�ម  
ជា��មតាប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េប្រ��ប្រ�ស់�េ ង�និប្រ�សិទធិភាព័កុុង
�េ�កញ្ចឹេ ក់។ ការប្រព័ណែល្អិងតា�ទីវាល្អិ �ិនិ�និការស្រា�វ 
ប្រជាវប៉េប្រច�និប៉េ��យ។ ប៉េទា��ីជា�េងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ ក៏�និ 
ង្រៃចង្រៃ�េប៉េប្រ��ទ័រ�ំុំគុាំប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ�ំតា�ទីវាល្អិ តា�
ណែ����មជា�ិណែដំរ។
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ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Hypoaspis

ព័ង និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Cucumeris

កូនិ Persimilis សីុពួ័ក Tetranychus urticae

ព័ង រ�ស់ Montdorensis

Cucumeris ចូល្អិប៉េ�ជិ�កូនិប្រទី�

ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ Persimilis សីុពួ័ក Tetranychus urticae

Montdorensis សីុកូនិប្រទី�

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ពី័ងពាង—អារ៉ាេ ប៉េ�អា (Araneae)

ពី័ងពាងព័័ទធសំ�ុក (អារ៉ាេ ប៉េ�អីុដំ - araneids) (៧-៤០��)។

ពី័ងពាងចចក (លី្អិកូសីុដំ - lycosids) (១៥-៥០��)។

ពី័ងពាងឆ្នាំម ង្រៃប្រព័ (អុកសីុយេូពី័ដំ - oxyopids) (១២-២០��)។

ពី័ងពាងប៉េលា� (�ល្អិទីសីុដំ - salticids) (៤-១៥��)។

ពី័ងពាងកាត � (�ូ�ីសីុដំ - thomisids) (៥-១០��)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ ជា��មតាព័ងសថិ�ប៉េ�កុុងថុង់�និរ៉ាង�ូល្អិដូំច�ល់្អិ
ប្រគឺ�ដំ�ត �់ប៉េ�យសរង្រៃសសូប្រ� ព័�៌ស។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ កូនិពី័ងពាង គឺឺជារ�ូសណាំឋ និ�ូចង្រៃនិប៉េ� 
ប៉េព័ញវយ័។ 

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័�និកាល្អិ�ួយ ដំងខុោួនិ�ួយ 
�និប៉េជ�ងប្រ�ំ�ី និិងប៉េពា��ួយ។ វា�និទំហំឹប៉េ�សងៗគុាំ
អាស្រាស័យប៉េ�នឹិងប្រ�ប៉េ�ទរ�ស់វា។

សកមះភាព្វឈ្មោះ�បដំា�រ័ី៖ 

ប្រកះ�ពី័ងពាងប៉េ�សងគុាំ ប៉េប្រ��ប្រ�ស់យុទធ�ស្រ្តាសតចា�់ស�វខុុសៗ 
គុាំ៖

• លី្អិកូសីុដំ ពូ័ណែកចា�់ស�វល្អិិិ�រស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ។

• �ូ�ីសីុដំ និិងអុកសីុយេូពី័ដំ ពូ័ណែកចា�់ស�វល្អិិិ�រស់ប៉េ�
ប៉េល្អិ�សោឹករកុខជា�ិ។

• អារ៉ាេប៉េ�អីុដំ គឺឺជាពី័ងពាងសំណាំញ់។

ពី័ងពាងប្រ��ញ់ ឬចា�់ស�វល្អិិិ��ួយចំនួិនិ រ�ួ�និ��ច
សោឹក ដំងើូវ ប្រទី� និិងង្រៃចង្រៃ�េ។ ជា��មតា ប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញពី័ង 
ពាងប៉េព័ញ�ួយឆំុ្នាំ និិងចំនួិនិរ�ស់វា�ិនិប៉េក�និប៉េ��ងតា�ចំនួិនិ 
ស�សភាព័ចង្រៃប្រងប៉េ��យ។ ពួ័កវាអាច�ន់ិប្រទំានឹិងថំុា
កសិក�មជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។ 
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Araneid

Oxyopid

Thomisid (�កល្អិវទិាល័្អិយ រដំឋកាលី្អិហឹវ័រញ៉ាេ )

Lycosid

Salticid សីុស�វកនាំោ �

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ងប៉េ�អំប៉េ� - Moth egg  
parasitoids 

ប្រទីកូន្ត្រីហ្គាា �េ  ប៉េអស�ី�ី១,CA (�ីប៉េអស�ី�ី) – Trichogramma 
spp.1 CA(Tspp) ប៉េ�ប៉េ��ូ�ឺស ប៉េអស�ី�ី២ (�ីអីុប៉េអស�ី�ី) 
– Telenomus spp.2 (Tespp)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

ព្វង៖ �ូច �ប៉េញ្ចឹេ ញចូល្អិប៉េ�កុុងព័ងប៉េ�អំប៉េ�។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ វាសីុដំងើូវ
លូ្អិ�លាស់ប៉េ�ខាងកុុងព័ងប៉េ�អំប៉េ�។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិដំងើូវ
��់លូ្អិ�លាស់ ពួ័កវា�ប៉េងើ��ដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ�កុុងព័ង ប៉េហឹ�យ
សំ�កព័ងណែប្រ�ប៉េ�ជាឯកសណាំឋ និប៉េល្អិចប៉េចញចាស់  
និិង�និព័�៌ប៉េ�ម  ទឹកប្រ�ក់។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �ីប៉េអស�ី�ី �និទំហំឹ�ូច (ប្រ�ណែវង០,៥��) 
និិង�និព័�៌ចា�់ពី័ប៉េល្អិឿង-ប៉េតុា� ប៉េ�ព័�៌ប៉េ�ម  អាស្រាស័យ
ប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទវា។ ឪ�េ ល់្អិ �ីអីុប៉េអស�ី�ី �និប្រ�ណែវង០,៨�� 
និិង�និព័�៌ប៉េ�ម ។ វាទំាងពី័រ�និអង់ណែ�និរ៉ាងណែកងង្រៃដំ 
និិង�និ�ោ ��ួនិ។

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖ 

�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង វវិ�តន៍ិប៉េ�កុុងព័ង និិងស�ោ �់ព័ងណែដំល្អិជា 
ជប្រ�ករ�ស់វា។ �ីប៉េអស�ី�ី និិង�ីអីុប៉េអស�ី�ី គឺឺជា�េ រ៉ាេ សីុ�
ប៉េល្អិ�ព័ងប៉េ�អំប៉េ� (ប៉េ�ពី័ដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ - Lepidoptera) �ួយចំនួិនិ 
ជាពិ័ប៉េសស ប៉េហឹលី្អិកូណែវរ�េ  ប៉េអស�ី�ី- Helicoverpa spp. 
និិងសេីូដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ  ប៉េអស�ី�ី-spodoptera spp.។ ព័ងដំងើូវ�ិនិ
�និ�េ រ៉ាេ សីុ� ជាដំំ�ូង�និព័�៌ស ណែប្រក� �នាំេ �់�កវវិ�ត
ប៉េ�ជារ៉ាងកងព័�៌ទឹកប្រកូច �ងុាញនូិវដំងើូវកំពុ័ងលូ្អិ�លាស់ 
(ជាពិ័ប៉េសស កប៉េនិា�កាល្អិព័�៌ប៉េ�ម រ�ស់វា) �ុនិប៉េព័ល្អិវា 
ញ៉ាស់។ ព័ងប៉េ�អំប៉េ�ណែដំល្អិរងនូិវ�េ រ៉ាេ សីុ�ណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េ�ម
ទឹកប្រ�ក់ និិងព័�៌ផ្ទាើ �ូក ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ�េ រ៉ាេ សីុ��ប៉េងើ��
ដុំកប៉េឌ្ឍឿ។ ឪ�េ ល់្អិ�ូច�ំ�ុ� ណែដំល្អិ�និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ 
ប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េល្អិឿង ប៉េចា�ជារនិធ�ូល្អិប៉េ�កុុងសំ�កព័ង 
ប៉េ�អំប៉េ�ប៉េដំ��ីីប៉េហឹ�រប៉េចញ។ ជា��មតា ឪ�េ ល់្អិ �ីប៉េអស�ី�ី 
ពី័រ ឬ�ីកាល្អិ ប៉េក��ប៉េចញពី័ព័ងប៉េ�អំប៉េ�រង�េ រ៉ាេ សីុ��ួយ  
�េុណែនិត�និណែ�ឪ�េ ល់្អិ �ីអីុប៉េអស�ី�ី �ួយកាល្អិ�េុប៉េណាំា �ណែដំល្អិ
ប៉េក��ប៉េចញពី័ព័ងប៉េ�អំប៉េ�រង�េ រ៉ាេ សីុ��ួយ។ ឪ�េ ល់្អិញីអាច
�េ រ៉ាេ សីុ�ព័ងប៉េ�អំប៉េ�ប៉េប្រច�និជាង៥០ព័ង កុុង�ួយជីវ�ិរ�ស់
វា ណែដំល្អិ�និរយៈប៉េព័ល្អិ៧-១០ង្រៃថុួ។ ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង
ប៉េ�អំប៉េ� ពំុ័សូវ�និសក�មភាព័ប៉េ��យប៉េ�កុុងល្អិកខខុ�ឌ
ប៉េ�ោ�ង។

ប្រ�ូវប្រ�ួ�ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិសោឹករកព័ងប៉េ�ម ណែដំល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ�  
និិងប្រ�ូវប្រ��ូល្អិព័ងព័�៌ស រចួទុកវាពី័រ�ីង្រៃថុួប៉េដំ��ីីពិ័និិ�យ 
ប៉េ��ល្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�។
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Trichogramma carverae ញី (ខាង�ត ំ)  ប៉េ�ម ល្អិ (ខាងប៉េ�វង)
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ព័ងព័ពួ័កប៉េ�អំប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ស្រា�ល្អិដូំចណែ�ោប៉េ�េ �

ព័ង Helicoverpa - ប៉េ�ខាងប៉េល្អិ� ព័ងណែដំល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ� 
�និព័�៌ប្រ�ប៉េ��ទឹកប្រ�ក់

Trichogramma pretiosum  ប៉េ�វ��េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ង heliothis

ពួ័ក Telenomus sp. ប៉េ�វ��េ រ៉ាេ សីុ�ព័ងប៉េ�អំប៉េ� 
heliothis eggs (B. Scholz)

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ - Caterpillar parasitoidss
ប្រ�កូនីិដំ (Braconids)៖ �ីប្រកូ�ោីទីស ប៉េដំ�េូលី្អិទ័រ១ (អឹ�ឌី្ឍ) 
– Microplitis demolitor1(Md) និិង កូប៉េ�សីុ�េ  ប៉េអស�ី�ី១ 
(សីុប៉េអស�ី) – Cotesia spp.1 (Csp) អីុច�ឺ�េូនីិដំ 
(Ichneumonids)៖ ប៉េ�ប៉េ�លី្អិ�េ  ប៉េអស�ី�ី២ (អិនិប៉េអស�ី) 
– Netelia spp.2(Nsp) រយុតា�ីនីិដំ៣– tachinid flies3។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

�និ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�ួយចំនួិនិប៉េ�កុុងប្រគឺួ�រ
ឪ�េ ល់្អិប្រ�កូនីិប៉េដំ(Braconidae) និិងអីុច�ឺ�េូនីិប៉េដំ 
(Ichneumonidae) និិងរយុតា�ីនីិដំ (tachinid flies)។

ព្វង៖ ព័ងប៉េ�ប៉េល្អិ� ឬកុុងដំងើូវ។ រយុតា�ីនីិដំខុោ� ព័ងប៉េ�
ប៉េល្អិ�សោឹកណែដំល្អិ�និដំងើូវកំពុ័ងសីុ ណែដំល្អិព័ងរយុនឹិងញ៉ាស់
ប៉េ�កុុងប៉េពា�ប៉េវៀនិដំងើូវ �នាំេ �់ពី័វាសីុរចួ។ ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�
ប៉េល្អិ�ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ ព័ង�ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ� ឬប៉េ�កុុងដឹំកប៉េឌ្ឍឿរ�ស់
ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�េ រ៉ាេ សីុ� �និព័�៌ប៉េសោក រស់ប៉េ�
ខាងកុុងដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�។ អឹ�ឌី្ឍ ប៉េ�វ�សំ�ុកសូប្រ� (ប្រ�ណែវង 
៥-៧��) ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រ�ខុោួនិដំងើូវណែដំល្អិ

 
�ិនិប៉េ�វ�ចល្អិនាំ (�េុណែនិតប៉េ�រស់ប៉េ�ប៉េ��យ) ប៉េដំ��ីី�ប៉េងើ��ដឹំក 
ប៉េឌ្ឍឿ។ សីុប៉េអស�ី សីុដំងើូវទំាង�ូល្អិ និិង�ប៉េងើ��សំ�ុកសូប្រ�
ព័�៌ប៉េល្អិឿងណែប្រក�ជាប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ អិនិប៉េអស�ី គឺឺជាឪ�េ ល់្អិ �និព័�៌ទឹកប្រកូច 
�និទំហំឹ��យ� (ប្រ�ណែវង២៥��)។ អឹ�ឌី្ឍ (ប្រ�ណែវង៣��) 
និិងសីុប៉េអស�ី (ប្រ�ណែវង២��) គឺឺជាឪ�េ ល់្អិ�និ�ឌ្ឍ�ូច 
�និព័�៌ពី័ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ ប៉េ�ប៉េ�ម  និិង�និប្រ���់សប្រ��់ 
ប្រទព័ង (ovipositor) ណែវង។ តា�ីនីិ គឺឺជារយុ�ំ�ួនិ 
(៧-១០��)។

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖

ឪ�េ ល់្អិប៉េព័ញវយ័ និិងរយុតា�ីនីិ ណែសវងរកសោឹកណែដំល្អិ�និ
ដំងើូវ ឬដឹំកប៉េឌ្ឍឿ ណែដំល្អិវាអាចព័ង�ក់�និ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ
វា�និព័ង�ក់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រ�ជប្រ�ករចួប៉េហឹ�យ ព័ងញ៉ាស់ 
ប៉េហឹ�យដំងើូវប៉េចា�រងូចូល្អិប៉េ�កុុងខុោួនិដំងើូវរ�ស់ប៉េ�អំប៉េ� ឬដឹំក
ប៉េឌ្ឍឿប៉េដំ��ីីសីុ។ ដំងើូវរងនូិវ�េ រ៉ាេ សីុ� �និតសីុចិញ្ចឹេ ឹ�ខុោួនិវា �េុណែនិត
�និការលូ្អិ�លាស់យឺ�ខាោ ំង ជាង��មតា។ �េ រ៉ាេ សីុ�ចាក 
ប៉េចញពី័ខុោួនិដំងើូវ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវា�និ�ញ្ចឹេ �់ការសីុ និិងកាោ យ
ជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រ�ដំងើូវកំពុ័ងណែ�ងា�់។ កុុងករ�ី 
អិនិប៉េអស�ី ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ��ប៉េងើ��ជារនិធដឹំកប៉េឌ្ឍឿរ�ស់វាប៉េ�កុុង
ដីំ �ុនិនឹិងឪ�េ ល់្អិប៉េក��ប៉េចញពី័ដំងើូវជប្រ�ក ប៉េដំ��ីីកាោ យជាដឹំក
ប៉េឌ្ឍឿ។
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ឪ�េ ល់្អិ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េព័ញវយ័ Cotesia

ឪ�េ ល់្អិ Microplitis demolitor ប៉េ�វ��េ រ៉ាេ សីុ�

ប៉េល្អិ�ដំងើូវ Helicoverpa (M. Shephard)

ព័ងឪ�េ ល់្អិ Netelia ប៉េ�ខាងប៉េប្រកាយកាល្អិដំងើូវ

ព័ងរយុ Tachinid egg (D. Ironside)

ដំងើូវឪ�េ ល់្អិ Cotesia ប៉េចញពី័ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�

ដុំកប៉េឌ្ឍឿឪ�េ ល់្អិ Microplitis demolitor 
ភាជ �់ប៉េ�នឹិងដំងើូវ Helicoverpa 

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ Netelia

ដំងើូវរយុ Tachinid larva (W. Leedham)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿឪ�េ ល់្អិ Cotesia �និ�ប៉េងើ��
ប៉េ�ជំុវញិ�កសព័ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�

ឪ�េ ល់្អិប៉េព័ញវយ័ Netelia (K. Power)

រយុ Tachinid (W. Leedham)

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿរ�ស់រយុ Tachinid

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ង្រៃច - Aphid parasitoids
អាប៉េហឹវលី្អិនូិស ប៉េអស�ី�ី – Aphelinus spp. អាហឹវីឌី្ឍអេុស  
ប៉េអស�ី�ី – Aphidius spp.។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ �និទំហំឹ�ូច ព័ងចូល្អិប៉េ�ណែ�ុកខាងកុុងខុោួនិង្រៃច។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិរ៉ាងដូំចដំងើូវ វាសីុ
វ�ថុរ៉ាវកុុងខុោួនិរ�ស់ង្រៃច ណែដំល្អិចុងប៉េប្រកាយ�ណាំត ល្អិឱ្យយង្រៃច
ងា�់។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ឪ�េ ល់្អិ�ូចព័�៌ប៉េ�ម ប៉េក��ប៉េចញតា�រយៈ 
ប្រ�ប៉េហ្គាង�ូល្អិកុុងប៉េពា�ង្រៃនិសំ�កខុោួនិង្រៃច។

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖

ពួ័ក�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ង្រៃច អាចក�េ �់ប្រ�ប៉េ�ទង្រៃចខុោ��េង�និ 
ប្រ�សិទធិភាព័។ ង្រៃចរង�េ រ៉ាេ សីុ���់សីុចំ�ី និិងប៉េ��ងប៉េ�េ ង។ 
សំ�កខុោួនិង្រៃចណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េ�ម  (ប៉េអហឹវឺលី្អិ�ឺស ប៉េអស�ី�ី 
– Aphelinus spp.) ឬព័�៌ទង់ណែដំង (ប៉េអហឹវីឌី្ឍអឺស ប៉េអស�ី�ី 
– Aphidius spp.)។ ទំាងប៉េនិ�ប៉េ�ថា “សព័ង្រៃចណែដំល្អិប៉េគឺរកា 
ទុក�ិនិឱ្យយរលួ្អិយ (aphid mummies)”។

ប៉េអហឹវីឌី្ឍអឺស កូប៉េ��េ នីិCA– Aphidius colemani CA ប្រ�ូវ�និ
ប៉េគឺប៉េប្រ��សប្រ��់ក�េ �់ង្រៃច �ីហឹសូស ណែព័រសីុកាប៉េអ – Myzus 
persicae។
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�កសព័ង្រៃច ណែដំល្អិប្រ�ូវ�និ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េ�យឪ�េ ល់្អិ Aphelinus sp

ឪ�េ ល់្អិប៉េព័ញវយ័ Aphidius colemani 

“�កសព័ង្រៃច” ណែដំល្អិប្រ�ូវ�និ�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េ�យឪ�េ ល់្អិ 

Aphidius colemani និិងកូនិ ង្រៃច Myzus persicae

Aphidius colemani ប៉េ�វ��េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ង្រៃច

Aphidius colemani ប៉េក��ប៉េចញពី័ស�វង្រៃច “�កសព័ង្រៃច” 

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�រយុស - Whitefly parasitoids

ប៉េអនិកាសីុអា ហឹវ័រ�េូ�CA (អីុប៉េអហឹវ) – Encarsia  
formosaCA (Ef) ប៉េអប៉េរ េ��េូសឺរសុ ហ្គា�េទីCA (អីុប៉េអច) 
– Eretmocerus hayatiCA(Eh)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ជា��មតា គឺឺជាព័ងប៉េទាល្អិ�ក់ចូល្អិប៉េ�កុុងកូនិញ៉ាស់
រ�ស់រយុសប៉េ�ចុងដំំណាំក់កាល្អិទី�ី និិងប៉េដំ��ដំំណាំក់ 
កាល្អិទី�ួនិ (ណែដំល្អិប៉េគឺ�ា ល់្អិថា “ស្រាសកា - scale”)។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ�និខុោួនិទន់ិ សីុ និិង
 

�ប៉េងើ��ដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ�ខាងកុុងស្រាសការយុស។ ដឹំកប៉េឌ្ឍឿរយុស
រង�េ រ៉ាេ សីុ� ណែប្រ�ប៉េ�ជាព័�៌ប៉េ�ម  និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�ិនិរងនូិវ
�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េ�រកាព័�៌សប៉េល្អិឿង។ ជា��មតា ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ�និ
ព័�៌ប៉េ�ម  ឬព័�៌ប៉េតុា� ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េល្អិ�
សោឹក ណែដំល្អិ�និអាយុជាង៣ស�ត ហ៍ឹ (សោឹកប៉េ�ប៉េប្រកា�ប៉េគឺ
�ងិស់)។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ អីុប៉េអហឹវ ញី (ប្រ�ណែវង០,៦��) �និកាល្អិ 
និិងប្រទូងព័�៌ប្រកប៉េ�េ និិង�និប៉េពា�ព័�៌ប៉េល្អិឿង។ អីុប៉េអហឹវ 
ប៉េ�ម ល្អិ �និប៉េពា�ព័�៌ប្រកប៉េ�េជាង និិងជាឪ�េ ល់្អិកប្រ� 
�និ។ អីុប៉េអចញី (ប្រ�ណែវង០,៧��) �និព័�៌ប៉េល្អិឿង�ោឺ។ 
ឪ�េ ល់្អិប៉េ�ម ល្អិ�និល្អិកខ�ៈ��មតា និិង�និព័�៌ប៉េល្អិឿង
ប្រកប៉េ�េ។ 

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖

• អីុប៉េអហឹវ វាយប្រ�ហ្គាររយុសប៉េ�កុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់។ វាអាច
ស�ោ �់កូនិញ៉ាស់រយុសប៉េ��ូចប៉េ�យការសីុផ្ទាេ ល់្អិ  
និិង�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�កូនិរយុស�ំ។ វា�និស��ថភាព័ខាង
ការណែសវងរក�េ ងពូ័ណែក និិង�និប្រ�សិទធិភាព័ប៉េ�កុុង�េ�
កញ្ចឹេ ក់ណែដំល្អិ�និការប្រគឺ�់ប្រគឺងអាកាសធា�ុ។

• អីុប៉េអច ប្រ�ូវ�និនំាំចូល្អិប៉េ�ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិកុុងឆំុ្នាំ 
២០០៤ ប៉េដំ��ីីក�េ �់ ប៉េ��ីសា តា�សីុ - Bemisia 
tabaci ជំពូ័កជីវពិ័និធុ B។ វា�និ�យភាយ�េ ងទូលំ្អិ 
ទូលាយ និិងជួយកា�់�និថយប្រ�ជាកររ�ស់ ប៉េ��ីសា 
តា�វាល្អិ។
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ឪ�េ ល់្អិ Encarsia formosa (ខាង�ត ំ) �និប៉េក��ប៉េចញពី័
ដឹំកប៉េឌ្ឍឿរយុស ណែដំល្អិ�និទទួល្អិរង�េ រ៉ាេ សីុ� (ខាងប៉េ�វង)

ឳ�េ ល់្អិញី Eretmocerus hayati (P. De Barro)

រយុស Trialeurodes vaporariorum (ខាងប៉េ�វង) កូនិ និិងដឹំកប៉េឌ្ឍឿ  
(�និ�េ រ៉ាេ សីុ�=ព័�៌ប៉េ�ម  �ិនិ�និ�េ រ៉ាេ សីុ�= ព័�៌ប៉េល្អិឿង/ព័�៌ស)  
និិងឳ�េ ល់្អិ Encarsia (ខាង�ត ំ)

ឳ�េ ល់្អិប៉េ�ម ល្អិ Eretmocerus hayati (P. De Barro)

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ស្រាសឹងង្រៃ��ង - Nezara parasitoids
អីុប៉េ�េ�ុ�ប៉េ�រ៉ាេ  (Hymenoptera)៖ ប្រទីសូល្អិគូឺស ��លី្អិស១  
(�ី�េី) – Trissolcus basalis1(Tb) ឌី្ឍ�ប៉េ�រ៉ាេ  (Diptera)៖  
ប្រទីកូ�េូ� ជីអាកូប៉េ�េលី្អិអីុ២ (�ីជី) – Trichopoda  
giacomellii2(Tg)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ �ី�េី �ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិព័ង�ូចប៉េ�កុុងព័ងស្រាសឹងង្រៃ��ង 
(អិនិវ)ី ណែដំល្អិជា�និត�នាំេ �់�កណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េ�ម ។ �ីជី 
�ប៉េញ្ចឹេ ញព័ងប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ១�� ព័�៌សប៉េល្អិឿង 
រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រទូង (ប៉េ�ពី័ប៉េប្រកាយកាល្អិ) រ�ស់
កូនិញ៉ាស់�ំ  ឬប៉េ�ប៉េព័ញវយ័ង្រៃនិស្រាសឹងង្រៃ��ង (អិនិវ ី)។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ �ី�េី �និរ៉ាងដូំចដំងើូវណែដំល្អិវវិ�តប៉េព័ញ 
ប៉េល្អិញប៉េ�កុុងព័ង អិនិវ។ី �នាំេ �់ពី័ញ៉ាស់ ដំងើូវ�ីជី ជីក
រងូចូល្អិប៉េ�កុុងខុោួនិ អិនិវ ីប៉េដំ��ីីសីុចិញ្ចឹេ ឹ�ជីវ�ិកុុងរយៈ

 ប៉េព័ល្អិ២ស�ត ហ៍ឹ �ុនិនឹិងចាកប៉េចញពី័អិនិវ ីប៉េដំ��ីីប៉េក��ជា
ដឹំកប៉េឌ្ឍឿកុុងដីំ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ �ី�េី គឺឺជាឪ�េ ល់្អិ�ូច�និព័�៌ប៉េ�ម  (ប្រ�ណែវង 
០,៥��) �និអង់ណែ�និដូំចណែកងង្រៃដំ��់ចុ�ប៉េប្រកា� �និ 
ប៉េពា��ូច និិងសំណែ�េ� ណែដំល្អិប៉េក��ប៉េចញតា�រយៈប្រ�ប៉េហ្គាង 
រ៉ាងរងវង់ប៉េ�កុុងព័ង អិនិវ ីណែដំល្អិ�និព័�៌ប៉េ�ម ។ �ីជី គឺឺជា 
រយុ តា�ីនីិដំ �និប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ៨��។ រយុប៉េ�ម ល្អិ
�និព័�៌ប៉េតុា�ប៉េល្អិឿង �និប៉េពា�ព័�៌ទឹកប្រកូច និិងរយុ
ញី�និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ ប៉េ�ព័�៌ប៉េ�ម ។ រយុទំាងពី័រ
ប៉េ�ទប៉េនិ� �និប្រព័ះយប៉េល្អិចប៉េចញចាស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េជ�ងប៉េប្រកាយ។

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖

• �ី�េី កប្រ�នឹិងប៉េ�វ��េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�កញ្ចឹេុ ំ (raft) ព័ងរ�ស់អិនិវ ី
ទំាង�ូល្អិណាំស់ ប៉េទា��ីជាអប្រតា�េ រ៉ាេ សីុ�អាច�និ
ដំល់្អិ៨០%ង្រៃនិកញ្ចឹេុ ំព័ង និិង៨៧%ង្រៃនិព័ងកុុង�ួយកញ្ចឹេុ ំ
ក៏ប៉េ�យ។ អប្រតាប៉េ�ទលំ្អិប៉េអៀងប៉េ�រកប៉េ�ទញី �និរហូឹ� 
ដំល់្អិ៥:១ �ប៉េងើ�និនូិវប្រ�សិទធិភាព័ង្រៃនិការប៉េ�វ��េ រ៉ាេ សីុ�។

• �ីជី ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រព័ណែល្អិងប៉េ�វ�ជាភុាក់ងារក�េ �់ជីវ�ស្រ្តាសត
កុុងកណែនិោងប៉េ�សងៗរ�ស់ពិ័�ព័ប៉េលាក រ�ួទំាងប្រ�ប៉េទស 
អូស្រ្តា�ត លី្អិ�ង ប៉េដំ��ីីក�េ �់អិនិវ។ី អប្រតា�េ រ៉ាេ សីុ�រហូឹ� 
ដំល់្អិ៧២% ប្រ�ូវ�និប៉េគឺវាស់សេង់។ ប៉េទា��ីជា អិនិវ ី
អាចប៉េ�វ�ឱ្យយ�េ រ៉ាេ សីុ��ីជីរស់�និណែ�និ ប៉េនាំ�គឺឺជាប៉េ�ទញី
ប៉េទ ណែដំល្អិ�និស��ថភាព័កា�់�និថយ�េ ងសំខាន់ិដំល់្អិ
ការ�និតពូ័ជ។
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ឳ�េ ល់្អិ Trissolcus basilis �េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ព័ងស្រាសឹងង្រៃ��ង (T. Smith)

រយុ Trichopoda giacomellii (W. Leedham)

ឳ�េ ល់្អិ Trissolcus ប៉េក��ប៉េចញពី័ព័ងស្រាសឹងង្រៃ��ង  
Nezara (J. Wessels)

ព័ងរ�ស់រយុ Trichopoda ប៉េ�ប៉េល្អិ�ស្រាសឹងង្រៃ��ង  
Nezara (J. Wessels)

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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�េ រ៉ាេ សីុ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ�តូរបី៉េ�អា (ដំងើូវប៉េចា�ប៉េ���ដំំ�ូង�រ៉ាងំ) 
– Phthorimaea (potato moth) parasitoid

ឪ�េ ល់្អិប៉េព័ញវយ័ព័ង�ក់ប៉េ�កុុងដំងើូវ  Phthorimaea 
operculella ប៉េ�ខាងកុុងសោឹក (D. Crawford) 

ឪ�េ ល់្អិអ័រជីលូ្អិស ប៉េ�ពី័ឌឺ្ឍសCA– Orgilus lepidusCA។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ព័ងរប៉េលាង�និព័�៌សល្អិក់ិ និិង�និចុងស្រាសួច។ 
�ប៉េញ្ចឹេ ញព័ង�ក់ចូល្អិប៉េ�កុុងដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវរ�ស់
ប៉េ�អំប៉េ�ដំំ�ូង�រ៉ាងំ �តូរបី៉េ�អា។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវឪ�េ ល់្អិលូ្អិ�លាស់ប៉េ�កុុងជប្រ�ក
និិង�និ�ីដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ។ 

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ឪ�េ ល់្អិ�និ�ឌ្ឍ�ូច ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េល្អិឿង។ 
ឪ�េ ល់្អិញី�និប្រ���់ប្រទព័ង(ovipositor) ប្រ�ង់ណែវង  
ណែដំល្អិ�និប្រ�ណែវងប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិគុាំនឹិងប្រ�ណែវងដំងខុោួនិ 
និិង�និអង់ណែ�និណែវង។

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖ ឪ�េ ល់្អិប៉េព័ញវយ័ (ប្រ�ណែវង៩��) ព័ង 
�ក់�ួយៗប៉េ�កុុងដំងើូវប៉េចា�ប៉េ���ដំំ�ូង�រ៉ាងំ (�តូរបី៉េ�អា 

 អូណែព័រគុឺល្អិប៉េ�ឡា– Phthorimaea operculella) នីិ�ួយៗ។ 
�នាំេ �់ពី័ញ៉ាស់ ដំងើូវឪ�េ ល់្អិ អ័រជី�ឺស សីុ និិងលូ្អិ�លាស់
ប៉េ�កុុងខុោួនិដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�។ ដំងើូវឪ�េ ល់្អិ អ័រជី�ឺស �ប៉េងើ��
សំ�ុកនាំ ងប៉េ�កុុងសំ�ុកនាំងរ�ស់ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ�ប៉េដំ��ីី
កាោ យជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿ។ ប៉េប្រកាយ�ក ឪ�េ ល់្អិប៉េព័ញវយ័ប៉េក��ប៉េចញ 
ពី័សំ�ុកនាំងប៉េនាំ�។
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ជំ
ងឺ

ប៉េល្អិ
�ស

�
វល្អិ

ិិ�

ប៉េ��េ �ូដំ�ំផ្ទាោ ញស�វល្អិិិ� – Insect-feeding  
nematodes

ប៉េ��េ �ូ�ណែដំល្អិ�ងើប៉េរ៉ាគឺប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� (ណែកវព័ប្រងីក x ៨០ដំង)

ដំងើូវណែដំល្អិប្រ�ូវ�និ�ងើប៉េរ៉ាគឺប៉េ�យប៉េ��េ �ូ�

ប៉េសតអីុ�ឺប៉េ��េ  ណែហឹវល្អិទីអាអីុCA– Steinernema feltaeCA 
ប៉េហឹប៉េ�រ េរូរ័ហ្គា�់ឌី្ឍទីស ប៉េអស�ី�ីCA (ប៉េអចប៉េអស�ី�ី) 
– Heterorhabditis spp.CA។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ព្វង៖ ជា��មតា ព័ង�ក់កុុងស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិជាជប្រ�ក
រ�ស់វា។

ម�ន�នឈ់្មោះព្វញវិយ័៖ ដំងើូវ�ិនិ�និខុោួនិជាអងើ�់ៗប៉េទ �និព័�៌
ល្អិក់ិ �និទំហំឹ�ូចល្អិិិ� (�ូចជាង១��) (សូ�ស�ា ល់្អិថា  
ជប៉េនិោនិ�និខុោួនិជាអងើ�់ៗ និិង�និទំហំឹ�ំជាងខាោ ំង)។ ពី័រ 
ឬ�ីដំំណាំក់កាល្អិដំងើូវ ប្រ�ូវ�និ�ញ្ចឹេ �់ប៉េ�ខាងកុុងខុោួនិ
ស�វល្អិិិ�ជប្រ�ក។ ការប៉េ�វ�រ�ូ�និតពា�ិជជក�មល្អិក់ 
ប៉េ��េ �ូដំ ជាដំងើូវដំំណាំក់កាល្អិទី�ី�ងើជំងឺ ណែដំល្អិប៉េនាំ�
ជាដំំណាំក់កាល្អិណែ��ួយគឺ�់ ណែដំល្អិវាអាចរស់ប៉េ�ខាង 
ប៉េប្រ�ជប្រ�ក�និ។

ឈ្មោះមឈ្មោះព្វញវិយ័៖ ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិប៉េ�នឹិងដំំណាំក់កាល្អិ�ិនិ 
ទាន់ិប៉េព័ញវយ័ �េុណែនិត�និទំហំឹ�ំជាង (ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិ  
១,៥��)។  ប៉េ��េ �ូដំ �ិនិអាចទ�់ទល់្អិនឹិងល្អិកខខុ�ឌ
សួួ��និប៉េ��យ។

សកមះភាព្វបាៃរា ៃសុីត៖ 

ដំងើូវប៉េ��ូចដំំណាំក់កាល្អិទី�ី �ងើជំងឺចូល្អិប៉េ�កុុងជប្រ�ក
តា�រយៈ�ុខុចំហឹពី័��មជា�ិ។ ប៉េអច ប៉េអស�ី�ី អាចប៉េប្រជ�� 
ចូល្អិកុុងណែសីកប៉េដំ��ីីរស់ប៉េ�កុុងជប្រ�កថុមី។ វា�ប៉េញ្ចឹេ ញនូិវ
ប៉េកាសិកា�ក់ប៉េ�ររីស់�តុំគុាំ (symbiotic) ណែដំល្អិ�ំណែ�កខុោួនិ
�េ ងរហ័ឹស និិងស�ោ �់ជប្រ�កកុុងរយៈប៉េព័ល្អិ២៤-៤៨ប៉េ�េ ង។  
�នាំេ �់�កប៉េ��េ �ូដំសីុ�ក់ប៉េ�រ ីនិិងជាលិ្អិកាជប្រ�ក។ ពី័រ 
ឬ�ីជំនាំន់ិប៉េប្រកាយ�ក ពួ័កវាចាកប៉េចញពី័�កសព័ស�វល្អិិិ� 
ជាដំងើូវប៉េ��ូច ដំំណាំក់កាល្អិទី�ី�ងើជំងឺ និិងណែសវងរកជប្រ�ក
ប៉េ�សងប៉េទៀ�។ ជប្រ�កណែដំល្អិប្រ�ូវ�និរកុរ៉ានិ កាោ យជាព័�៌ប៉េតុា� 
ប៉េ�ព័�៌ទង់ណែដំង (ប៉េសតអីុនឺិប៉េ��េ ទីដំ- steinernematid) ឬ 
ព័�៌ប្រកហឹ� (ប៉េហឹប៉េ�ររ័ហ្គា�់ឌី្ឍទីដំ- heterorhabditids) និិង
��់សីុចំ�ី �ុនិនឹិងងា�់។

ប៉េគឺអាចរក�និរ�ូ�និតពា�ិជជក�ម សប្រ��់ការក�េ �់ណែ��
ជីវ�ស្រ្តាសតប៉េ�ប៉េល្អិ�ព័ពួ័ករយុ ប្រទី� ព័ពួ័ក�ោ �រងឹ កប៉េ�ត �រ 
ឪ�េ ល់្អិ និិងដំងើូវ។ ការប៉េ�វ�រ�ូ�និតទំាងប៉េនិ� អនុិវ�តចំប៉េពា�ដីំ
ជ�់ទឹក �េុណែនិតព័ពួ័កប៉េ��េ �ូដំក៏អាចរស់ប៉េ��តុំគុាំណែ����មជា�ិ 
ប៉េ�កុុងល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស��ណែដំរ។

 

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ជំងឺវរីសុ�ងើប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� – Insect viral diseases

NPV-�និ�ងើប៉េរ៉ាគឺប៉េល្អិ�ដំងើូវ Helicoverpa ណែដំល្អិប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�ចុងប៉េដំ�� 

ដំំណំាំ ប៉េហឹ�យងា�់ប៉េ�ទីប៉េនាំ�

ជំងឺវរីសុ នុិយប៉េកោណែអេរ �េូលី្អិប៉េហឹប្រដំូសីុស (អិនិ�ីវ)ី –  
Nuclear polyhedrosis virus (NPV)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

ដំងើូវអាចរងឥទធិព័ល្អិពី័ប្រ�ប៉េ�ទអិនិ�ីវជីាក់លាក់។ ប៉េហឹលី្អិយេូ
ទីស អិនិ�ីវ ីCA សីេូដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ  លី្អិ�ូរ៉ាេ  អិនិ�ីវ ីនិិង សីេូដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ  
ប៉េអសីុហឹាូអា អិនិ�ីវ ីអាចរកទិញ�និសប្រ��់យក�កប៉េ�វ�ជា
ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ជីវ�ស្រ្តាសត។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�ោងជំងឺ ដំងើូវ�និ
ប៉េ�រកភាព័ប៉េហឹ��ប៉េ�េ ង និិងណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េតុា�ប៉េសោក ប៉េ�ប៉េតុា�
ប្រកប៉េ�េ។ ជា��មតា ពួ័កវាងា�់ពី័៤ប៉េ�៩ង្រៃថុួ �នាំេ �់ពី័�ោងជ�ោឺ
ប៉េ�ណែកីរខាងចុងប៉េដំ��រកុខជា�ិ ប៉េហឹ�យណែ�កជាដំុំៗ�ប៉េញ្ចឹេ ញនូិវ
វ�ថុធា�ុរ៉ាវណែដំល្អិ�និ�េុកនូិវជំងឺវរីសុ�េ ង�ួន់ិ�ួរ។ ដំងើូវ
ប៉េ�សងៗប៉េទៀ�អាច�ោងជំងឺពី័ការ�ញ់អិនិ�ីវ ីឬពី័ការសីុសោឹក
ជា�់ភាព័ប្រកខុវក់ពី័ដំងើូវ�ោងជំងឺពី័�ុនិ។

ការ�ញ់អិនិ�ីវ៖ី �និប្រ�សិទធិភាព័ខុុស់ប៉េប្រកា��ថ និភាព័
សំប៉េ�� �ខុុស់ ឬសោឹកប៉េស��។ ថំុា�ញ់ប៉េ�វ�ពី័ដំងើូវ�ោងជំងឺ
ប្រ��ូល្អិ�និ�កពី័វាល្អិ  ប៉េ�វ�ឱ្យយជំងឺរកីរ៉ាល្អិ�ល្អិ�និ�េង
ប៉េជាគឺជ័យ។ ការច�ោងជំងឺណែ����មជា�ិរ�ស់អិនិ�ីវ ីប្រ�ូវ
�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញ�តង�ើ ល្អិប៉េ�កុុងដំំណំាំតា�វាល្អិ។
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ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ�ីងើប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� – Insect bacterial 
diseases

ថំុាជីវ�ស្រ្តាសត Bt - �និ�ងើប៉េរ៉ាគឺប៉េល្អិ�ដំងើូវ Helicoverpa (QDAFF)

�សីុ�ឺស �ូរងីជានិសីុស (�េី�ី) –  
Bacillus thuringiensis (Bt)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖

�េី�ី គឺឺជាជំងឺ�ក់ប៉េ�រ�ីងើប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�តា�ណែ����មជា�ិ។ 
ប្រ�ប៉េ�ទ (strains) រ�ស់�ក់ប៉េ�របី៉េនិ� �និភាព័ប្រ�ឆំ្នាំងជាក់ 
លាក់ ប៉េ�នឹិងប្រកះ�ស�វល្អិិិ�ប៉េ�សងៗគុាំ និិងប្រ�ប៉េ�ទ�ួយចំនួិនិ 
ប្រ�ូវ�និប៉េគឺយក�កប៉េ�វ�ពា�ិជជក�មជាថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�។ 
ប៉េដំ��ីីទទួល្អិឥទធិព័ល្អិជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ីដំងើូវប្រ�ូវណែ�សីុសោឹកដំំណំាំ
ណែដំល្អិជា�់ប្រ�ឡាក់ថំុាប្រគឺ�់ ឬដំល់្អិកប្រ�ិ��ោ �់។ ជា��មតា 
ការសីុប្រ�ូវ�ញ្ចឹឈ�់ភាោ �ៗ �នាំេ �់ពី័ការប៉េល្អិ�ចូល្អិ។ ប៉េទា�ជា
�េ ងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ វាប្រ�ូវការប៉េព័ល្អិ២-៥ ង្រៃថុួប៉េដំ��ីីស�ោ �់
ដំងើូវ។ ដំងើូវ�ោងជំងឺ�េី�ី�ិនិ�តូរព័�៌ប៉េ��យ �េុណែនិតវាពិ័�ជា
�និភាព័ទន់ិប៉េខុាយ។

• �េី�ីប៉េឃ្វី - Btk (ប្រ�ប៉េ�ទ ប៉េគឺ��ត គីឺ- kurstaki strain) CA 
និិង�េី�ីប៉េអ - Bta (ប្រ�ប៉េ�ទ ង្រៃអហឹាង្រៃវ េ- aizawai strain)
CA �និឥទធិព័ល្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំងើូវ�ឺពី័ដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ   
(Lepidoptera) ជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។

• �េី�ីអាយ - Bti (ប្រ�ប៉េ�ទ អីុស្រា�ណែអ�ង់សីុស-  
israelensis strain) CA �និប្រ�សិទធិភាព័ប្រ�ឆំ្នាំងនឹិង
ដំងើូវ�ូស និិងសុច�សិ�។

• ប្រ�ប៉េ�ទដំង្រៃទប៉េទៀ� (�និ ដីំប៉េយេហឹាូ- san diego / 
ប៉េ�ប៉េ�ប្រ�េីយេូនីិស- tenebrionis) �និប្រ�សិទធិភាព័
ប្រ�ឆំ្នាំងនឹិងដំងើូវព័ពួ័កស�វល្អិិិ��ោ �រងឹ។

• ដំងើូវ�និ�ឌ្ឍ�ំប្រ�ូវសីុ�េី�ី  ប៉េប្រច�និជាងដំងើូវ�ូច  
ប៉េដំ��ីីប៉េល្អិ�ចូល្អិរហូឹ�ដំល់្អិកប្រ�ិ�ងា�់។

• �លិ្អិ��ល្អិ�េី�ី ប្រ�ូវ�និ�ំណែ�កប៉េ�យព័និោឺកំារសមីអេុល្អិ 
ប្រតាវយីេូប៉េល្អិ ដូំប៉េចុ�ប្រ�ូវប៉េរៀ�ចំកាល្អិវភិាគឺ�ញ់ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
ប្រព័ល្អិ�់ និិងប៉េព័ល្អិប្រព័លឹ្អិ�។

• �េី�ី គឺឺប៉េប្រ��ល្អិ�ំិ�ុ�ប៉េ�វដំតដំំណំាំដំំ�ូង សប្រ��់ដំំណំាំ
�ូចៗ ប៉េដំ��ីីក�េ �់កូនិដំងើូវ�ូចៗ។

• �េី�ី គឺឺចំា�ច់ប្រ�ូវ�ញ់ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកា�ង្រៃនិសោឹក
ដំំណំាំ ណែដំល្អិជាកណែនិោងណែដំល្អិកូនិដំងើូវ�ូចៗសីុដំំណំាំ 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិដំងើូវ�ូចៗ (ប៉េល្អិ�ចូល្អិ) កាកសំ�ល់្អិ�េី�ី 
ប៉េនាំ�ប៉េ�វ�ឲ្យយវាពុ័ល្អិ។

• ប៉េប្រ���េី�ី គឺឺ�និសុវ�ថិភាព័ដំល់្អិ�នុិសស ស�វ និិងសប្រ�ូវ 
��មជា�ិ ប៉េប្រពា�វាពុ័ល្អិប៉េ�ប៉េព័ល្អិណាំណែដំល្អិធា�ុសក�ម
សថិ�ប៉េ�កុុង�ជឈ�ឋ និ�ស ប៉េ�កុុងប្រកព័�រ�ស់កូនិ
ដំងើូវ�ូចៗ។ ចំប៉េពា�ប្រកព័�រ�ស់�នុិសស និិងស�វវញិ 
គឺឺសថិ�ប៉េ�កុុង�ជឈ�ឋ និអាសីុ�។ 

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
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ជំងឺ�សិ��ងើប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� – Insect fungal diseases

ប៉េ�តារហីឹសូ� ប៉េអស�ី�ីCA (អឹ�ប៉េអស�ី�ី) – Metarhizum spp.CA 
(Mspp) �ូ�ូរ៉ាេ ប៉េអអា របី៉េ�យី (អិនិអា) – Nomuraea rileyi 
(Nr) �េីអូប៉េវ េរ�ីេ  �សីុអាណាំ (�េី�េី) – Beauveri bassiana 
(Bb)។

ព្វ�ព្វណ៌្ឌិនាំ៖ 

�និប្រកះ��សិ�ខុុសៗគុាំជាប៉េប្រច�និ វាយប្រ�ហ្គារប៉េ�ប៉េល្អិ�ស�វ 
ល្អិិិ�។ ពួ័កវាចូល្អិចិ�តរស់ប៉េ�កុុងល្អិកខខ័ុ�ឌ ប៉េ�ត  ប៉េហឹ�យប៉េស��  
ជាកណែនិោងណែដំល្អិសរុរ�ស់វា ច�ោងជ�ួឺ�េ ងឆ្នាំ�់រហ័ឹស។ វា
អាច�ងើឱ្យយស�វល្អិិិ�ជាប៉េប្រច�និងា�់ ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ
ប្រ�ជាករស�វល្អិិិ��និចំនួិនិប៉េប្រច�និ។ ភុាក់ងារច�ោងជំងឺ�សិ�
ខុោ� ប្រ�ូវការជប្រ�កជាក់លាក់ (អិនិអា) ចំណែ�កឯខុោ�ប៉េទៀ�
�និជប្រ�កប៉េ�សងៗជាប៉េប្រច�និ (អឹ�ប៉េអស�ី�ី)។ ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�សងៗ 
គុាំង្រៃនិជំងឺ�សិ�ណែ��ួយ អាច�និជប្រ�កប៉េ�សងៗគុាំ (�េី�េី)។

សរុ�សិ�ដុំ�ប៉េ�ប៉េល្អិ� ឬប៉េ�កុុងខុោួនិស�វល្អិិិ�។ �សិ�ចិញ្ចឹេ ឹ�
 

ខុោួនិប៉េ�កុុងស�វល្អិិិ�ជាជប្រ�ក និិង�នាំេ �់ពី័ស�ោ �់ជប្រ�ក
ប៉េហឹ�យវាប៉េប្រជ��ប៉េចញប៉េ�ស្រាសទា�់ណែសីកខាងប៉េប្រ�រ�ស់ជប្រ�ក 
ប៉េ�វ�ឱ្យយប៉េរ៉ា�វា�និល្អិកខ�ៈប្រគឺ�ប៉េ�យព័�៌ស ព័�៌ប៉េល្អិឿង 
ឬព័�៌ង្រៃ��ង។ ប្រ�ប៉េ�ទ�សិ���មតាខុោ� ណែដំល្អិវាយប្រ�ហ្គារ
ប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ��និ៖

• �េី�េី - វដំតជីវ�ិ�និរយៈប៉េព័ល្អិ៥-១៥ង្រៃថុួ �េុណែនិតជា��មតា
ស�ោ �់ជប្រ�កកុុងរយៈប៉េព័ល្អិ២-៩ង្រៃថុួ។

• អិនិអា - វាយប្រ�ហ្គារប៉េល្អិ�ដំងើូវប៉េ�អំប៉េ� (ប៉េ�ពី័ដុំ�ប៉េ�រ៉ាេ )។ 
វដំតជីវ�ិរ�ស់វាគឺឺ១០-២០ង្រៃថុួ និិងប៉េ�វ�ឱ្យយជប្រ�កងា�់កុុង 
រយៈប៉េព័ល្អិ៦-៧ង្រៃថុួ។

• អឹ�ប៉េអស�ី�ី - ស�វល្អិិិ�ប៉េប្រច�និជាង២០០ប្រ�ប៉េ�ទ �កពី័
ជាង៥០ប្រគឺួ�រ ទទួល្អិរងការវាយប្រ�ហ្គារប៉េ�យ  
អឹ�ប៉េអស�ី�ី និិងប្រ�ប៉េ�ទខុោ�ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េ�វ�រ�ូ�និតសប្រ��់
ប៉េ�វ�ពា�ិជជក�ម។ ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ ប្រ�ប៉េ�ទ (strain) 
ណែ��ួយគឺ�់ណែដំល្អិប៉េគឺប៉េ�វ�ពា�ិជជក�មគឺឺ អឹ�ប៉េអស�ី�ី 
ណែដំល្អិប៉េប្រ��សប្រ��់ក�េ �់ស�វក�តូ �យកស។

• �ក់ប៉េ�រ ីនិិង�សិ��ួយចំនួិនិ អាចច�ោងប៉េរ៉ាគឺ និិងស�ោ �់
ស�វល្អិិិ��និ។ ពួ័កវាទំាប៉េនិ�ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េ�ថា�សិ�
ភុាក់ងារ�ងើប៉េរ៉ាគឺជីវ�ស្រ្តាសត។ �ួយចំនួិនិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ
យកប៉េ�ប៉េ�វ�អាជីវក�ម សប្រ��់ប៉េ�វ�ថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�។ 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិប៉េគឺ�ញ់វាប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ ប៉េនាំ�ពួ័កវា�ងើប៉េរ៉ាគឺ 
និិងរកីរ៉ាល្អិ�ល្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�ខុោួនិស�វល្អិិិ� ប៉េហឹ�យក៏ស�ោ �់ 
ស�វល្អិិិ�។ ប៉េ�យ�ណែ�ពួ័កវាជា�រពាងាកាយ�និ 
ជីវ�ិ ប៉េហឹ�ុដូំចប៉េនិ�ពួ័កវាប្រ�ូវការសំប៉េ�� � (ទឹកប៉េ�ោ�ង  
ឬសប៉េនិស��ប៉េជាគឺ) �និស��ថភាព័ច�ោងប៉េរ៉ាគឺ។

• �សិ�ភុាក់ងារ�ងើប៉េរ៉ាគឺជីវ�ស្រ្តាសត ប្រ�ូវការសំប៉េ�� �ប៉េដំ��ីី 
ដំំ�ុ� និិងច�ោងប៉េរ៉ាគឺប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ� ប៉េហឹ�យ�និប្រ�សិទធ 
ភាព័�ំ�ុ�ប៉េ�កំ�ុងប៉េព័ល្អិ�និប៉េ�ោ�ងប្រ�ចំា ឬប៉េព័ល្អិ�និ 
សប៉េនិស��ប៉េប្រច�និ។ ណែ�ប៉េទា�ជា�េងណាំក៏ប៉េ�យ ល្អិកខ 
ខុ�ឌ ទំាងអស់ប៉េនិ�វាក៏ស�ស្រាស��ំ�ុ�ដំល់្អិព័ពួ័កជំងឺ 
�សិ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ�ងណែដំរ។

• �សិ�ភុាក់ងារ�ងើប៉េរ៉ាគឺជីវ�ស្រ្តាសត �ញ់ប៉េហឹ�យ�និ
សក�មភាព័យឺ� ប៉េហឹ�យកាកសំ�ល់្អិណែដំល្អិប៉េ�ប៉េសស 
សល់្អិប៉េល្អិ�រកុខជា�ិប៉េនាំ� វានឹិងងា�់ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និសី�ុ�ុ
ភាព័ប៉េ�ត  ឬសួួ�។

• �សិ�ភុាក់ងារ�ងើប៉េរ៉ាគឺជីវ�ស្រ្តាសត គឺឺ�ិនិអាចលាយ
ជា�ួយនឹិងថំុាក�េ �់ជំងឺ�សិ�ប៉េនាំ�ប៉េទ ប៉េប្រពា�វានឹិង
ស�ោ �់�សិ�ណែដំល្អិជាភុាក់ងារជីវ�ស្រ្តាសត។
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�សិ� Nomuraea rileyi - �និ�ងើប៉េរ៉ាគឺ 
ប៉េល្អិ�ដំងើូវ  (D. Holdom)

�សិ� Beauveria bassiana - �ងើប៉េរ៉ាគឺ 
ប៉េល្អិ�រយុ sciarid

�សិ� - �និ�ងើជំងឺប៉េល្អិ�ដឹំកប៉េឌ្ឍឿដំងើូវ  
Helicoverpa

�សិ� - �និ�ងើជំងឺប៉េល្អិ�ង្រៃច  
(Shepard, Carner and Ooi)

�សិ� Nomuraea rileyi - �និ�ងើប៉េរ៉ាគឺ 
ប៉េល្អិ�ដំងើូវ Helicoverpa

�សិ� Beauveria bassiana - �ងើប៉េរ៉ាគឺ 
ប៉េល្អិ�ស្រាសឹង Nysius vinitor

�សិ�-�និ�ងើជំងឺប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�

�ោ �រងឹ  tenebrionid

�សិ� Beauveria bassiana - �ងើប៉េរ៉ាគឺ 
ប៉េល្អិ�ដំងើូវ�ូច Helicoverpalarva 
(D. Holdom)

�សិ� Beauveria bassiana - �ងើប៉េរ៉ាគឺ 
ប៉េល្អិ�រយុស

�សិ� - �និ�ងើជំងឺប៉េល្អិ�ដំងើូវខុមូ�

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ





 ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី



132 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
ក់

ប៉េ�
រី

ជំងឺដំំប៉េ�រលួ្អិយប៉េ�យ �ក់ប៉េ�រ ី- Bacterial canker
ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ កាោ វ�ីក់ទ័រ �ី�ីហ្គាា �ង់សីុស ��់ប៉េអស�ី 
�ី�ីហ្គាា �ង់សីុស – Clavibacter michiganensis subsp 
michiganensis។

ដុះំណាំ៖ំ ដំំណំាំប៉េ�សងប៉េទៀ�កុុងអំ�ូរប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប្រ�ប៉េ�ទ�ួយចំនួិនិង្រៃនិព័ពួ័កស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី 
(ប្រ�ប៉េ�ទសូឡា�ូ�-Solanum species)។ 

សញ្ញាា ៖ កូនិដំំណំាំប៉េក��ជំងឺអាចងា�់ ប្រកិនិ ឬខូុចប្រទង់ប្រទាយ 
ឬ�ិនិ�ងុាញប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិសេូងរចួ។ ចំប៉េពា�
ប៉េដំ���ំ សញ្ញាា ដំំ�ូងគឺឺ�ុ�ប៉េខាោ ចឬ “ប៉េ��” ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក 
និិងស្រាសប៉េពានិសោឹកខាងប៉េប្រកា�។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិការ�ោងជំងឺ
�និការវវិ�តន៍ិតា�ប្រ�ព័័និធសរង្រៃសរកុខរស ការស្រាសប៉េពានិវវិ�តន៍ិ
រហូឹ�ដំល់្អិប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិស្រាសប៉េពានិប៉េហឹ�យរលំ្អិដួំល្អិ។ ប៉េព័ល្អិខុោ�
�និណែ�កូនិសោឹក�ួយចំនួិនិប៉េ��ួយចំប៉េហឹៀង�ងាុំសោឹកទំាង 
�ួល្អិណែដំល្អិ�ោងជ�ួឺ។ កូនិសោឹកទំាងប៉េនិ�ណែប្រ�ប៉េ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង 
�នាំេ �់�កព័�៌ប៉េតុា� រចួងា�់។ ចំណែ�ក ខុោ�ង្រៃនិខុោឹ� អាច
ប្រ�ប៉េហ្គាងប៉េហឹ�យរលំ្អិដូំល្អិ។ ប៉េយ�ងអាចប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញសរង្រៃសនំាំ 
រកុខរស និិងខុោឹ�ណែដំរ�និព័�៌ប៉េតុា �ប៉េ�យទាញ�កសោឹកប៉េចញ
ប្រ�ង់ថំុាងង្រៃនិប៉េដំ�� (ចំ�ុចណែដំល្អិសោឹកជា�់នឹិងណែ�ក)។ កុុង
ល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស�� ប៉េដំ�� ណែ�ក និិងណែ�ោ �និប៉េល្អិចប៉េចញប៉េ�ដំំប៉េ�
រលួ្អិយព័�៌ប៉េតុា�។ ដំំប៉េ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ�និរ៉ាងដូំចប៉េលាកណែខុ 
�ំង�័ប្រ�ប៉េសោក ណែដំល្អិប៉េគឺប៉េប្រច�និប៉េ�ថាអុចណែ�ុក�កសី។ ឬស 
និិងគឺល់្អិ�ងុាញសញ្ញាា �ិច�ួចង្រៃនិការ�ោងជ�ួឺ ប៉េប្រ�ពី័សរង្រៃស
នំាំរកុខរស�និព័�៌ប៉េតុា� ប៉េ�ប៉េព័ល្អិពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រគាំ�់ពូ័ជ និិងកូនិដំំណំាំជាប្រ��ព័ច�ោងច�ីង
ង្រៃនិជ�ួឺប៉េនិ�។ �ក់ប៉េ�របី្រ�ប៉េ�ទប៉េនិ�អាចរស់ប៉េ�កុុងកាក 
សំ�ល់្អិដំំណំាំកុុងដីំ�និរហូឹ�ដំល់្អិ៦ណែខុ ឬយូរជាងប៉េនិ�
ប្រ�សិនិប៉េ��កាកសំ�ល់្អិដំំណំាំសួួ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ។ �ក់ប៉េ�រ ី
ប្រ�ប៉េ�ទប៉េនិ��ិនិអាចរស់ប៉េ�កុុងដីំ ឬកុុងទឹកប៉េប្រ�ដំំណំាំ�និ
យូរប៉េទ។ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប្រ��ព័សំខាន់ិសប្រ��់ច�ោងប៉េ�
ដំំណំាំប៉េប្រកាយប៉េទៀ�។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ កូនិដំំណំាំ�និជ�ួឺ២ ប៉េ�៣ប៉េដំ��អាចរ៉ាល្អិ  
�ល្អិប៉េព័ល្អិថុាល្អិសំណាំ� ឬប៉េរ៉ាង��តុ �កូនិ។  ទ�ោ �់ង្រៃនិ 
ការ�ំដុំ� ប៉េ�វ�ឱ្យយរ៉ាល្អិ�ល្អិជំងឺ�េ ងងាយកុុងប៉េព័ល្អិសេូង 
តាក់ណែ�ងណែ�ក ការចង និិងការប៉េ��។ �ក់ប៉េ�រកីុុងរកុខរស 
ចូល្អិប៉េ�កុុងប៉េដំ��តា�រយៈ�ុ�រ�ួស ឬ�ុ�រលា�់�ងើ
ប៉េ�យទ�ោ �់ង្រៃនិការ�ំដុំ� ប៉េហឹ�យ�ក់ប៉េ�រអីាចរ៉ាល្អិ�ល្អិពី័
ដំំប៉េ�រលួ្អិយប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក និិងសោឹកណែដំល្អិដំក់ដំំ�ក់ទឹកប៉េ�ោ�ង  
ទឹកសប៉េនិស�� ឬការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ពី័ខាងប៉េល្អិ�។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ សី�ុ�ុភាព័១៨-២៤អងាប៉េស 
ជា�ួយនឹិងសំប៉េ�� �ខុុស់។  

ការី�គុប�់គុងជំងឺបាក់ឈ្មោះតរី៖ី

• ប៉េប្រ��ប្រគាំ�់ពូ័ជណែដំល្អិ�និគុឺ�ភាព័ខុុស់ ពី័�ណាំត ប្រកះ�
ហឹេុនិល្អិីីៗ�ួយចំនួិនិ ប៉េហឹ�យជំងឺ�ក់ប៉េ�របី៉េល្អិ�សោឹកភាគឺ 
ប៉េប្រច�និ អាច�ណាំត ល្អិ�កពី័ជំងឺ�និប៉េ�កុុងប្រគាំ�់ពូ័ជ។

o  ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិថុាល្អិ��តុ �កូនិ ប៉េ�យដំកកូនិដំំណំាំ
ណាំណែដំល្អិខូុចប្រទង់ប្រទាយ ឬ�និអុចប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។ 
ពួ័កវាអាច�ណាំត ល្អិ�កពី័ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ីឬជំងឺ�សិ�។ 

o  �ញ់ ទង់ណែដំង (copper) ភាោ �ៗ�នាំេ �់ពី័ប៉េឃ្វី�ញ
ដំំណំាំចា�់ប៉េ�ត��លូ្អិ�លាស់។ វាអាចជួយការពារកំុ 
ឱ្យយជំងឺ�ក់ប៉េ�របី៉េក��ប៉េ�ង្រៃ�េខាងប៉េល្អិ�ង្រៃនិសោឹក ប៉េហឹ�យ
�នាំេ �់�កវាច�ោងដំល់្អិដំំណំាំ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និ 
អាកាសធា�ុប៉េស��។ 

o  ចំប៉េពា�ដំំណំាំណែដំល្អិ�និដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់
ណែវង ប៉េនាំ�ក�មវ�ីិ�ញ់ថំុាទង់ណែដំងជាប៉េល្អិ�កទីពី័រ  
ប្រ�ូវ�និប៉េ�វ�ប៉េ��ងប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�នាំេ �់ ប៉េប្រពា�វា�និ 
ប្រ�សិទធភាព័កុុងការក�េ �់ជំងឺ�ួយចំនួិនិ�ងើប៉េ�យ
�សិ�ទូប៉េ� និិងព័ពួ័ក�សិ�ទឹក។ 

• អង់ទី�េីប៉េ�ទិក �និដូំចជា streptomycin  និិង  
kasugamycin គឺឺ�និប្រ�សិទធភាព័ �េុណែនិត�ក់ប៉េ�រអីាច
ងាយ�ុំប៉េ�នឹិងថំុា។ ពួ័កវាគួឺរប៉េប្រ��លាយ�ញ្ចឹេូ ល្អិគុាំ
ជា�ួយនឹិងទង់ណែដំង។ ប៉េប្រ��អង់ទី�េីប៉េ�ទិកជាប្រ�ចំា 
អាច�ណាំត ល្អិឱ្យយភុាក់ងារ�ងើប៉េរ៉ាគឺ�និប៉េ�កុុងខុោួនិ 
�នុិសស និិងស�វ�ំុប៉េ�នឹិងថំុា។ 

• �ញ់ថំុាទងណែដំង ឬថំុាអង់ទី�េីប៉េ�ទិក ប៉េល្អិ�សោឹកដំំណំាំ 
�ិនិអាចក�េ �់ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ីណែដំល្អិ�និប៉េ�កុុងដីំប៉េនាំ�ប៉េទ 
�និដូំចជាជំងឺ�ក់ប៉េ�រសី្រាសប៉េពានិជាប៉េដំ��។ 

• ការអនុិវ�តវធិានិការ�ំដុំ� �និដូំចជាប្រ��ូល្អិកាក 
សំ�ល់្អិដំំណំាំចាស់ ដំំណំាំ�ួរ និិងដំំណំាំជប្រ�ក�ួយ 
ចំនួិនិរ�ួ និិងការផ្ទាោ ស់�តូរ�ុខុដំំណំាំ កំុ�ំដំំណំាំដំណែដំល្អិៗ 
ប៉េ�កុុងអំ�ូរជា�ួយគុាំប៉េនាំ� វានឹិងជួយកា�់�និថយជំងឺ
�ក់ប៉េ�រ។ី 

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - អុចដូំចណែ�ុក�កសី

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�សំលាកប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃសរកុខរស�និព័�៌ប៉េតុា�

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោក�ួយណែ�ុកងា�់

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�សំលាកប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��រកុខជា�ិ�និព័�៌ប្រ�ក់ ណែដំល្អិសោឹក�និ�ុ�សំលាក

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី



134 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
ក់

ប៉េ�
រី

ជំងឺរលួ្អិយទន់ិប៉េ�យ
�ក់ប៉េ�រ ី- Bacterial soft 
rot
ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �ិុច�ូ�ក់ប៉េ�រយីេូ� ការ េ�ូូវ េរូ េ�ូ ��់ប៉េអស�ី  
ការេ�ូូវ េរូ េ�ូ – Pectobacterium carotovorum subsp 
carotovorum។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ រកុខជា�ិជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ រ�ួទំាងដំំណំាំ�ណែនិោ
ជាប៉េប្រច�និ។

សញ្ញាា ៖ សញ្ញាា ដំំ�ូងប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកដំំណំាំប្រ�ប៉េ�ទ
ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក �ងុាញនូិវសរង្រៃសរកុខរសព័�៌ប្រកប៉េ�េ �នាំេ �់�ក
សោឹកខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ (ជា�ិព័�៌ង្រៃ��ង) និិងងា�់ប៉េកាសិកា។ 
ខុោឹ� និិងប្រ�ព័័និធសរង្រៃសនំាំរកុខរស ង្រៃនិណែ�ក ឬប៉េដំ��ជិ�គុាំអាច
ប៉េល្អិចប៉េចញនូិវព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ។ ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិជំងឺវវិ�តន៍ិ 
ដំំប៉េ�រលួ្អិយ ប៉េដំ��សួួ��និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ� ឬព័�៌ប៉េ�ម ក៏
ប៉េក��ប៉េ��ងណែដំរ ណែដំល្អិជាប៉េរឿយៗ�ណាំត ល្អិឱ្យយ�ក់ណែ�ក។ ប៉េគឺ 
ប៉េប្រច�និប៉េឃ្វី�ញ�និការប៉េហឹៀរប៉េចញង្រៃនិហឹវូង�ក់ប៉េ�រពីី័ប៉េកាសិកា
ប៉េក��ជ�ួឺប៉េ�ប៉េព័ល្អិខុោ� �េុណែនិត�ិនិណែ�កប្រគឺ�់ករ�ីទំាងអស់ប៉េទ។   
រកុខជា�ិណែដំល្អិប៉េក��ជំងឺប៉េនិ� ស្រាសប៉េពានិ និិងងា�់។ �ច់ង្រៃនិណែ�ោ
ជា�់ទងជាកណែនិោងណែដំល្អិងាយទទួល្អិរងជ�ួឺ ប៉េហឹ�យជាប៉េរឿយៗ 
ជាចំ�ុច�ោងជ�ួឺ។ ទំាងណែ�ោខុេី និិងទំុអាច�ោងជំងឺ។ ជាដំំ�ូង 
ដំំប៉េ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ �និព័�៌ស្រា�ល្អិប៉េ�ប្រកប៉េ�េដូំចជំាទឹក និិង 
ខូុង�និតិច។ �របិ៉េវ��ំផ្ទាោ ញរកីរ៉ាល្អិ�ល្អិ�េងរហ័ឹស  
ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ប៉េប្រកា��រ�ិកាសប៉េ�ត  (២៥-៣០អងាប៉េស) 
ប៉េហឹ�យប៉េស��។ ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិចុងប៉េប្រកាយ ហឹវូង�ក់ប៉េ�រ ី
អាចប៉េហឹៀរប៉េចញពី័�របិ៉េវ��ំផ្ទាោ ញ និិងជាប៉េរឿយៗ សររី៉ាងា
ទីពី័រ�ក�រយីជាលិ្អិការលួ្អិយ។ ណែ�ោ�និជំងឺ ព័យួរប៉េល្អិ�ប៉េដំ�� 
ដូំចជាថុង់�ក់ទឹក ទន់ិ និិងអាចភាយកោិនិរលួ្អិយ។ 

�ប�ព្វឆ្លែង៖ ជា��មតា ប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺ�ក់ប៉េ�រ ីសថិ�ប៉េ�កុុងដីំ និិង
អាចរស់រ៉ានិប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េប្រគាំ�់។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ទឹកប៉េស្រា�ចស្រាសព័ និិងការ�េ�ពាល់្អិរវាងណែ�ោ។  
�ក់ប៉េ�រអីាចប៉េប្រជ��ចូល្អិតា�រយៈ�ុ�រ�ួស �ណាំត ល្អិ�ក
ពី័ប៉េប្រគឺឿង�េ សីុនិ ការសីុរ�ស់ស�វល្អិិិ� ឬ�ុ�ចំហឹពី័��ម 
ជា�ិ។ ស�វល្អិិិ�ដូំចជាព័ពួ័ករយុ ក៏អាចប៉េ�វ�ឱ្យយរ៉ាល្អិ�ល្អិជំងឺ
�ក់ប៉េ�រ�ីនិណែដំរ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ល្អិកខខុ�ឌ ប៉េ�ត ប៉េហឹ�យប៉េស��។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
ដំំណំាំ�និ�ោងជ�ួឺប៉េនិ� ប៉េហឹ�យសីុ�ុ�ុភាព័២៥ ប៉េ�៣០ 
អងាប៉េស និិងសំប៉េ�� ��រ�ិកាសខុុស់ជាង៩៥%ប៉េដំ��

ប៉េក��ជ�ួឺ និិងរលំ្អិដួំល្អិ�េងឆ្នាំ�់រហ័ឹស។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - រលួ្អិយណែ�ោប៉េ��ំណាំក់កាល្អិណែ�ោដំំ�ូង (AVRDC)
ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - រលួ្អិយណែ�ោប៉េ��ំណាំក់កាល្អិណែ�ោចុងប៉េប្រកាយ  

(AVRDC)

�ប�ព្វឆ្លែង៖ ជា��មតា ប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺ�ក់ប៉េ�រ ីសថិ�ប៉េ�កុុងដីំ និិង
អាចរស់រ៉ានិប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េប្រគាំ�់។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ទឹកប៉េស្រា�ចស្រាសព័ និិងការ�េ�ពាល់្អិរវាងណែ�ោ។  
�ក់ប៉េ�រអីាចប៉េប្រជ��ចូល្អិតា�រយៈ�ុ�រ�ួស �ណាំត ល្អិ�ក
ពី័ប៉េប្រគឺឿង�េ សីុនិ ការសីុរ�ស់ស�វល្អិិិ� ឬ�ុ�ចំហឹពី័��ម 
ជា�ិ។ ស�វល្អិិិ�ដូំចជាព័ពួ័ករយុ ក៏អាចប៉េ�វ�ឱ្យយរ៉ាល្អិ�ល្អិជំងឺ
�ក់ប៉េ�រ�ីនិណែដំរ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ល្អិកខខុ�ឌ ប៉េ�ត ប៉េហឹ�យប៉េស��។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
ដំំណំាំ�និ�ោងជ�ួឺប៉េនិ� ប៉េហឹ�យសីុ�ុ�ុភាព័២៥ ប៉េ�៣០ 
អងាប៉េស និិងសំប៉េ�� ��រ�ិកាសខុុស់ជាង៩៥%ប៉េដំ��

ប៉េក��ជ�ួឺ និិងរលំ្អិដួំល្អិ�េងឆ្នាំ�់រហ័ឹស។

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី



136 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
ក់

ប៉េ�
រី

ជំងឺងា�់ប៉េកាសិកាប៉េ�េងប៉េ�េ � - Tomato pith necrosis
ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ ពឺ័ដូំ�េូណាំស កូរហូ្គាា តា – Pseudomonas 
corrugata។

និិងប្រ�ប៉េ�ទ ពឺ័ដូំ�េូណាំស ដំង្រៃទប៉េទៀ�– Pseudomonas 
species។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ អាចរស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�ឫសរកុខជា�ិជាប៉េប្រច�និ។

សញ្ញាា ៖ ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជ�ួឺងា�់ប៉េកាសិកាប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � 
ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិនឹិងជំងឺដំំប៉េ�រលួ្អិយ។ ជ�ួឺប៉េនិ�ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�
ប៉េដំ��ចាស់ៗ ណែដំល្អិសញ្ញាា ដំំ�ូងគឺឺសោឹកខុេីៗ�និព័�៌ប៉េល្អិឿង
�នាំេ �់�កប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិស្រាសប៉េពានិ។ ណែ�ក ឬប៉េដំ��អាច�និ
ដំំប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា� ឬប៉េ�ម ពី័ខាងប៉េប្រ� ខុោឹ�ខាងកុុងប្រ�ណែហឹល្អិ
�និព័�៌ប៉េ�ម ណែដំរ ឬប្រ�ប៉េហ្គាង។ �និឬស�ូចៗជាប៉េប្រច�និដុំ�
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��កណែនិោង�និការ�ំផ្ទាោ � ឬប៉េ�គឺល់្អិដំំណំាំ។

�ប�ព្វចមែង៖ �ក់ប៉េ�របី៉េប្រច�និ�និប៉េ�កុុងដីំ �េុណែនិតសញ្ញាា �ំផ្ទាោ ញ
អាចរ៉ាយ�េ យប៉េព័ញចំការ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ឧ�ករ�៍សប្រ��់តាក់ណែ�ងណែ�ក ឬង្រៃដំរ�ស់
អុកប៉េ�វ�ការកុុងចំការ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ អំ�ុងប៉េព័ល្អិ�និសំប៉េ�� �ខុុស់ និិង
សី�ុ�ុភាព័ទា�ប៉េ�ប៉េព័ល្អិយ�់។ �និកប្រ�ិ�អាសូ�ខុុស់
ជាពិ័ប៉េសសអា�ូញូ� (�និប៉េ�កុុងលា�ក�ន់ិទាស្រាសស់ៗ) 
�និទំនាំក់ទំនិង ជា�ួយនឹិងការកប៉េក��ជំងឺ។

ការី�គុប�់គុង៖

• កំុប៉េប្រ��ប្រ�ស់ជីអាសូ�ឱ្យយហួឹសកប្រ�ិ�។ ប៉េជៀសវាង
ការប៉េប្រ��លា�ក�ន់ិទាស្រាសស់ៗ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ឫសលូ្អិ�លាស់ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិប៉េកាសិកាប៉េដំ��រកុខជា�ិងា�់ ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��រកុខជា�ិ�និព័�៌ប៉េ�ម   និិង�និប្រ�ប៉េហ្គាងណែ�ុកខាងកុុង

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី



138 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
ក់

ប៉េ�
រី

ជំងឺរទុ�សោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ ី- Bacterial speck
ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ សេូដូំ�ូណាំស សីុរងីហ្គាា អីុ �ីវ ី�ូ�េ �ូ –  
Pseudomonas syringae pv. tomato។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �ិនិ�និ។

សញ្ញាា ៖ �ុ�អុចប្រកប៉េ�េ�ូចៗ វវិ�តប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក�និជំងឺ 
ប៉េហឹ�យ�និតរកីរ៉ាល្អិ�ល្អិតា�រយៈជាលិ្អិកា និិងប្រ�សិនិប៉េ��
�ុ�អុច�និចំនួិនិប៉េប្រច�និណែគឺ�សោឹក និិងណែប្រ�ប៉េ�ជាព័�៌ 
ប៉េល្អិឿង។ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ�� ឬណែ�ក�និដំំប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា� ឬប៉េ�ម ។ 
ណែ�ោណែដំល្អិ�និជ�ួឺ និិង�និប្រក�េអុច�ូចៗ�ុសប៉េ��ង�និតិចប៉េ�
ប៉េល្អិ�ណែ�ោព័�៌ប៉េ�ម  �និទំហំឹ២�ីលី្អិណែ�េប្រ�។ �ុ�អុច�ិនិចាក់
ប៉េប្រ�ប៉េ�កុុងណែ�ោប៉េ��យ។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រគាំ�់ពូ័ជ កូនិដំំណំាំ និិងដីំណែដំល្អិ�និប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺ
ជាប្រ��ព័ច�ីងង្រៃនិការច�ោងជ�ួឺ។ ជ�ួឺប៉េនិ��ោងរ៉ាល្អិ�ល្អិ
�េ ងឆ្នាំ�់រហ័ឹសប៉េ�កុុងថុាល្អិសំណាំ� ប៉េហឹ�យកូនិដំំណំាំ
ខុោ�អាច�ោងប៉េ�ប៉េព័កសេូងរចួ។ �ក់ប៉េ�រអីាចរស់ប៉េ�កុុងកំទិច
កំទីរកុខជា�ិកុុងដីំ រហូឹ�ដំល់្អិ៣០ស�ត ហ៍ឹ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ទ�ោ �់�ំដុំ� (ប៉េព័ល្អិ�ំ និិងការណែ�ងណែ�ក)។ 
�ក់ប៉េ�រអីាចលាងប៉េចញពី័�ុ�អុច តា�រយៈដំំ�ក់ទឹក
ប៉េ�ោ�ង សប៉េនិស�� និិងការប៉េស្រា�ចពី័ខាងប៉េល្អិ�។ 

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស�� និិងសី�ុ�ុភាព័ 
១៨-២៤អងាប៉េស។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សោឹក�និ�ុ�អុចៗ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�ណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ករកុខជា�ិ�និព័�៌ប៉េ�ម   

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�សោឹក

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី



140 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
ក់

ប៉េ�
រី

ជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ ី- Bacterial wilt
ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ រ៉ាេសតូនីិញ៉ាេ  សូឡាណាំប៉េសអារ�ូ – Ralstonia 
solanacearum។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ថំុាជក់ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រង
ជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�កុុងអំ�ូរសូឡាណាំប៉េស ប្រ�ូវ�និច�ោងពី័
ប្រ�ប៉េ�ទខុោ�ង្រៃនិប្រកះ��ក់ប៉េ�របី៉េនិ� ប៉េហឹ�យប្រ�ប៉េ�ទខុោ�ប៉េទៀ�អាច
ច�ោងប៉េ�ដំំណំាំប៉េ�សងៗជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ។

សញ្ញាា ៖ រកុខជា�ិ�ោងជ�ួឺ�ក់ប៉េ�រសី្រាសប៉េពានិប៉េនិ��េ ងឆ្នាំ�់ 
រហ័ឹស និិងងា�់ប៉េ�យពំុ័�និ�ុ�អុច ឬព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�
ប៉េល្អិ�សោឹកប៉េ��យ។ ប្រ�សិនិប៉េ��ប៉េយ�ងកា�់គឺល់្អិប៉េកៀកណែកីរដីំ
រ�ស់រកុខជា�ិណែដំល្អិស្រាសប៉េពានិ ប៉េយ�ងនឹិងប៉េឃ្វី�ញសរង្រៃសនំាំ
រកុខរស�និព័�៌ប្រកប៉េ�េដូំចជំាទឹក និិង�និព័�៌ប៉េល្អិឿង
ប្រ�ប៉េ��។ ជួនិកាល្អិប៉េយ�ងអាចប៉េឃ្វី�ញ�និតុំ�ក់ប៉េ�របី៉េចញ�ក 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិប្រច�ច់ប៉េដំ��ណែដំល្អិប៉េក��ជ�ួឺ។ ភាព័ស្រាសប៉េពានិ�េ ង
ឆ្នាំ�់រហ័ឹសប៉េនិ� ជាល្អិកខ�ៈ�ច់ប៉េ�យណែ�កជាក់លាក់
�ួយ អាចឱ្យយប៉េយ�ងណែញកជ�ួឺប៉េនិ� ពី័ជ�ួឺ�ក់ប៉េ�ររីលួ្អិយ  
និិងជ�ួឺស្រាសប៉េពានិ�ណាំត ល្អិ�កពី័ប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺ�សិ�។

�ប�ព្វចមែង៖ �ក់ប៉េ�រ�ីនិកប៉េក��ប៉េ�កុុងដីំ និិងអាចរស់ប៉េ�
�និយូរអណែងវង ប៉េ�យ�រប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំណែដំល្អិអ�់
�ំដំំណំាំ។ �ក់ប៉េ�រអីាចចូល្អិប៉េ�កុុងដីំ តា�ការលាងប៉េ�យ
ទឹកប៉េ�ោ�ង ឬការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ពី័ង្រៃ�េខាងប៉េល្អិ�។ ការ�ោងប៉េក�� 
ប៉េ��ងតា�រយៈឫសណែដំល្អិអាចប្រ�ូវ�ំផ្ទាោ ញ ឬតា�ការសីុ 
រ�ស់ប៉េ��េ �ូដំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ឧ�ករ�៍កសិក�ម�ោងជំងឺ និិងដីំជា�់កង់
ប្រតាក់ទ័រ និិងណែសីកប៉េជ�ងរ�ស់ក�មករ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ សី�ុ�ុភាព័ខុុស់ និិងជា��មតា វា�និ 
កប្រ�ិ��ំផ្ទាោ ញខាោ ំងប៉េ�សី�ុ�ុភាព័ រវាង២១អងាប៉េស 
និិង៣២អសាប៉េស។ ជាប៉េរឿយៗ ជំងឺ�និភាព័�ួន់ិ�ួរប៉េ� 
កណែនិោង�ិនិ�និការ�ងុូរទឹក�និល្អិ ិឬ�នាំេ �់ពី័ធា�ុអាកាស
ប៉េស�� �េុណែនិតវាក៏អាចវវិ�តន៍ិប៉េ�កុុងដីំសួួ�ណែដំរ។ ដីំប៉េស��ខាោ ំង 
ហ្គាក់ដូំចជា�ងើល្អិកខ�ៈដំល់្អិការ�ោងពី័ដំំ�ូង �េុណែនិតប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
វា�ោង ប៉េហឹ�យរកុខជា�ិរ�ឹណែ�ស្រាសប៉េពានិ ប៉េ�ប៉េប្រកា�ល្អិកខខុ�ឌ ដីំ
សួួ�។

ការី�គុប�់គុង៖

• �ប្រ�ួយពូ័ជសប្រ��់ប៉េ�វ�ពា�ិជជក�មណែដំល្អិ�ិនិ�និភាព័
�ន់ិជា�ួយប៉េជ�ងទប្រ�ណែដំល្អិជាពូ័ជ�ន់ិ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��រកុខជា�ិទំាងអស់ស្រាសប៉េពានិ�ួន់ិ�ួរ (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជាលិ្អិកាប៉េដំ��រកុខជា�ិ�និព័�៌ប៉េតុា�

ប្រ��់ -   ស្រាសប៉េពានិប៉េ��ំណាំក់កាល្អិដំំ�ូង

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ស្រាសប៉េពានិ�ួន់ិ�ួរ (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េកាសិកាសឹោកងា�់

ប្រ��់ -   ស្រាសប៉េពានិ (AVRDC)

ប្រ��់ -  ប៉េដំ��រកុខជា�ិប្រកិនិ

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី



142 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
ក់

ប៉េ�
រី

ជំងឺ អុចសោឹកប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ ី- Bacterial spot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �និថូុ�េូណាំស អឺប៉េវ េហឹសុីកា�ូរ�ីេ  –  
Xanthomonas euvesicatoria អិក ប៉េវ េហឹសុីកា�ូរ�ីេ  – X. 
vesicatoria, អិក ណែព័រហឹវូរ៉ាេនិស៍ – X. perforans អិក  
ហ្គាា ដំប៉េ�រ ី– X. gardneri។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងខុោ�កុុងអំ�ូរ សូឡាណាំប៉េស 
ជាពិ័ប៉េសសព័ពួ័ករកុខជា�ិស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី។

សញ្ញាា ៖ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ង្រៃ�េ�ូចៗ�ិនិប៉េទៀងទា�់�និសណាំឋ និ
ដូំចប៉េ�ម  ប៉េក��ជំងឺ�ុនិប៉េគឺ។ ង្រៃ�េសោឹកទំាងប៉េនិ�សួួ� និិង�ប៉េងើ��
�ុ�អុចសួួ�ប៉េល្អិចប៉េចញ�និតិច ណែដំល្អិអាច�និព័�៌ប៉េតុា�
ប្រ�ប៉េ�� ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ចំកណាំត ល្អិ។ ជាប៉េរឿយៗ ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី
�យពី័កណែនិោងទំាងប៉េនិ� ប៉េហឹ�យប៉េ�ប៉េព័ល្អិសួួ� វា�ប៉េងើ��ជា 
ស្រាសទា�់ប៉េសត�ងព័�៌ស-ប៉េល្អិឿងស្រាសអា�់ប៉េ�ប៉េល្អិ� និិងជំុវញិ
រ�ួស។ ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិ�និការ�ោង�ួន់ិ�ួរ ណែ�ុកណែដំល្អិសួួ�
អាច�ញ្ចឹេូ ល្អិគុាំ និិងស�ោ �់�របិ៉េវ��ំរ�ស់សោឹក។ ជាប៉េរឿយៗ  
ប៉េគឺស�ា ល់្អិប៉េឃ្វី�ញ�និ�ុ�ប៉េខាោ ចប៉េ�ណែគឺ� និិងចុងសោឹក។ 

ប៉េ�ប៉េល្អិ�ផ្ទាើ  �និការកប៉េក���របិ៉េវ�ជំាទឹក �និព័�៌ប៉េតុា�
ប្រកប៉េ�េប៉េ�ប៉េ�ម  ណែដំល្អិប៉េប្រកាយ�កសួួ�អស់ និិងណែប្រ�ជាព័�៌ 
ប្រ�ប៉េ��។ ជាប៉េរឿយៗ ការ�ោងជំងឺប៉េល្អិ�ផ្ទាើ �ណាំត ល្អិឱ្យយផ្ទាើ   
និិងណែ�ោខុេីសវិ� និិងប្រជះ�។

�តង�ើ ល្អិ ណែ�កសំខាន់ិៗរងនូិវការវាយប្រ�ហ្គារ។ ជាប៉េរឿយៗ
�ុ�អុចនាំនាំ�និរកីណែវង �េុណែនិតរកា�និនូិវល្អិកខ�ៈដូំច 
ប្រក�េព័�៌ប្រ�ប៉េ�� ដូំចគុាំប៉េ�នឹិងណែ�ុក�ំផ្ទាោ ញដំង្រៃទប៉េទៀ�ណែដំរ។

�របិ៉េវ��ូចជំាទឹកវវិ�តន៍ិប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោខុេី។ កណែនិោងទំាងប៉េនិ�នឹិង
សួួ�ប៉េ�វញិ និិង�ប៉េងើ��ជាប្រក�េព័�៌ប៉េតុា� ប៉េ�ព័�៌ប្រ�ប៉េ�� 
�និ�ុ�ប្រជួញប៉េល្អិចប៉េចញ�ក�និតិច ប៉េ�វ�ឱ្យយណែ�ោគាំម និទី�ារ 
និិងងាយទទួល្អិរងនូិវប្រ�ប៉េ�ទជំងឺរលួ្អិយប៉េ�សងប៉េទៀ�ណែដំល្អិ 
�និល្អិកខ�ៈ�នាំេ �់�និសំ។

�ប�ព្វចមែង៖ ជា��មតា ជំងឺប៉េនិ�ប្រ�ូវ�និប៉េគឺរកប៉េឃ្វី�ញជាដំំ�ូង 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រគាំ�់ពូ័ជ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ប្រគាំ�់ពូ័ជ�ោងជំងឺ និិងដំំ�ក់ទឹក។ ចំនួិនិ
ជំងឺ�ក់ប៉េ�រជីាប៉េប្រច�និប៉េក��ប៉េ��ង ប៉េ�កុុង�ុ�អុចនាំនាំ  
និិងប៉េគឺចប៉េចញ�េ ងរហ័ឹសប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិង្រៃ�េប៉េស��។ ជំងឺ
�ក់ប៉េ�រណីែដំល្អិសថិ�ប៉េ�កុុងដំំ�ក់ទឹក អាច�ប៉េងើ��ជា�ុ�
អុចថុមីប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ណែ�ក ឬណែ�ោ ប៉េ��របិ៉េវ�ណែដំល្អិដំំ�ក់ទឹក
��់ប៉េស�ួ�។ ប៉េ�កុុងធា�ុអាកាសប៉េស�� ជាពិ័ប៉េសស ប្រ�សិនិ
ប៉េ���និខុយល់្អិ�ក់ខាោ ំង ជំងឺអាចរ៉ាល្អិ�ល្អិ�េ ងរហ័ឹស ពី័រកុខ 
ជា�ិ�និជំងឺ�េុនាំម និ ប៉េដំ��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំទំាង�ូល្អិ។ ការប៉េស្រា�ច
ស្រាសព័ពី័ខាងប៉េល្អិ� �និសក�មភាព័ប្រ�ណែហឹល្អិគុាំប៉េ�នឹិងប៉េ�ោ�ង។  
ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺ�និ�ប៉េងើ��ប៉េ��ងប៉េ�កុុងដីំ វាអាចរស់ប៉េ�
យូរអណែងវង កុុងរយៈប៉េព័ល្អិ២ ឬ៣ឆំុ្នាំ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ប៉េស�� ធា�ុអាកាស�និខុយល់្អិ  
និិងសី�ុ�ុភាព័២៤-៣០អងាប៉េស។ 

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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កូនិប៉េ�េងប៉េ�េ � (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�សោឹក (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ងា�់សឹោក (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�សោឹក  (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -�ុ�អុចៗប៉េល្អិ�ប៉េដំ�� (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�ណែ�ោ (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�សោឹក  (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - អុចសឹោក និិង�និព័�៌ប៉េល្អិឿង
ប៉េ�គឺល់្អិប្រ�ួយ  (I. Walker)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - �ុ�អុចៗប៉េល្អិ�សោឹក

ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី





 ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំ
ងឺ

ដំ
ច

�
សិ�

ជំងឺប៉េប្រក��សោឹក - Late blight

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� ហឹវី�ូហឹវ�ូរ៉ាេ  អីុនិប៉េហឹវ�ត និ – Phytophtora 
infestans។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងប្រ��់។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំ�ូង�រ៉ាងំគឺឺជាជប្រ�កសំខាន់ិ �េុណែនិតរកុខជា�ិ
ដំង្រៃទប៉េទៀ�កុុងប្រគឺួ�រសូឡាណាំប៉េស អាចជាជប្រ�ករ�ស់ 
ភុាក់ងារច�ោងជំងឺប៉េនិ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ប៉េ�េងប៉េ�េ �អាច�ោងជំងឺកុុងដំំណាំក់កាល្អិណាំ�ួយ
ង្រៃនិការលូ្អិ�លាស់រ�ស់វា។ ការ��់�ង់�េ ង�ួន់ិ�ួរពី័�សិ�
�ងើជំងឺប៉េប្រក��សោឹកចជួនិកាល្អិ�ងើប៉េ�កុុងថុាល្អិ��តុ �តា�

 
រយៈជំងឺរលាកគឺល់្អិ (damping off)។ �របិ៉េវ�ប្រកប៉េ�េ វវិ�តន៍ិ 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��ជា�់ដីំ ឬប៉េ�ណែកីរដីំ។ ជាលិ្អិកាកុុង�របិ៉េវ�ទំាង 
ប៉េនិ�ប៉េ��ងសួួ� និិងប៉េដំ��ដំំណំាំទំាង�ូល្អិប៉េកាងទន់ិ និិងសវិ�។ 
ជំងឺប៉េប្រក��សោឹក ក៏�ណាំត ល្អិឱ្យយ�និការវវិ�តន៍ិនូិវ�របិ៉េវ�ជំងឺ
ព័�៌ប្រកប៉េ�េ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�កង្រៃនិប៉េដំ��ចាស់ៗ។ �របិ៉េវ�ជំាទឹក 
ព័�៌ប្រកប៉េ�េប៉េក��ប៉េ��ងជាច�ីងប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែគឺ�សោឹក និិងរកី
�េ ងប៉េល្អិឿនិរហូឹ�ដំល់្អិសោឹកទំាង�ូល្អិរងការ�ំផ្ទាោ ញ។ សោឹក
អាចប៉េ��ងព័�៌ប៉េ�ម  និិងសួួ� ឬរលួ្អិយប្រ�សិនិប៉េ��ធា�ុអាកាស 
ប៉េស��។ ប៉េ�ដំំណាំក់ដំំ�ូង �សិ�សំ�ីដុំ�ប៉េចញ�កអាចប៉េឃ្វី�ញ
ប៉េ�ជា�់នឹិងជាលិ្អិកា�និសុខុភាព័ល្អិ ិជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ខាង 
ប៉េប្រកា�សោឹក។ �នាំេ �់�ក �របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េ�ម ប្រទណែវងអាចប៉េក��
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ទងសោឹក។ ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �កំពុ័ងលូ្អិ�លាស់ក៏អាចទទួល្អិ
រងការ�ំផ្ទាោ ញ។ �របិ៉េវ�ជំាទឹក �និព័�៌ង្រៃ��ងប្រកប៉េ�េ
ប៉េល្អិចប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េណែ�ោ ប៉េហឹ�យ�សិ�សំ�ីអាចដុំ�ប៉េចញប៉េ�ប៉េល្អិ�
ជាលិ្អិកា�និរ�ួស។ ជួនិកាល្អិ ការ�ំផ្ទាោ ញ�ិនិប្រ�ូវ�និ 
ប៉េឃ្វី�ញប៉េ��យ រហូឹ�ដំល់្អិណែ�ោ�និដឹំកដំល់្អិទី�ារ។

�ប�ព្វចមែង៖ សរុ�សិ�អាចរស់ប៉េ�កុុងកាកសំ�ល់្អិដំំណំាំ 
និិងដីំ។ 

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុណែដំល្អិប៉េក��ប៉េចញពី័�សិ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��
ប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងដំំ�ូង�រ៉ាងំ�និជំងឺ អាចប្រ�ូវ�និខុយល់្អិ  
និិងទឹក�ចនំាំយកប៉េ�។ ប៉េ�ប៉េប្រកា�ល្អិកខខុ�ឌ ស�ប្រ�ក� 
សរុនីិ�ួយៗ �ប៉េងើ��សរុ�ូចៗ�ួយចំនួិនិណែដំល្អិអាចប៉េ�វ�ចល្អិនាំ
កុុងសំប៉េ�� �ប៉េល្អិ�សោឹក។ សរុ�ូចៗនីិ�ួយៗទំាងប៉េនិ� អាច�ងើ
នូិវការច�ោងជំងឺថុមីកុុងរយៈ�េុនាំម និប៉េ�េ ង�េុប៉េណាំា �។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ទឹក អាកាសធា�ុប៉េស��ប្រ�ជាក់ប៉េព័ល្អិ 
យ�់ (១០ ប៉េ�១៥អងាប៉េស) ប៉េហឹ�យប៉េ�ត ប៉េ�ប៉េព័ល្អិង្រៃថុួ (២១ 
ប៉េ�២៧អងាប៉េស)។ ខុយល់្អិសួួ�អាចកា�់�និថយការលូ្អិ� 
លាស់ង្រៃនិជ�ួឺ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ូវប្រ�កដំថាប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរ សូឡាណាំប៉េស  
�និក�េ �់ប្រ�ឹ�ប្រ�ូវប៉េ�កុុង និិងជំុវញិដំំណំាំ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េ�ម  ជំាទឹកណែដំល្អិរ៉ាល្អិ�ល្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែគឺ�សឹោក   
និិងណែ�ក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��ព័�៌ប៉េ�ម

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េ�ម  ជំាទឹកណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយប៉េខាោ ចគូឺទណែ�ោ  
(T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោខូុចខា� (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោកអាចណែប្រ�ព័�៌ប៉េ�ម  និិងសួួ� (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ�សំ�ីដុំ�ប៉េចញប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិ�និរ�ួស (A. Drenth)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោខូុចខា� (AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំងឺ
�ស

�ិ 
និង

ជំងឺ
ដំច

�ស
�ិ

ជំងឺរលាកគឺល់្អិ - Damping off

ភាែ ក់ង្ហារីបងាៈ ប្រ�ប៉េ�ទ�សិ� ពី័�យូ� – Pythium, ហឹវី�ូហឹវ�ូរ៉ាេ  
– Phytophthora ហឹវុយហឹារយីេូ� – Fusarium, ហឹវូ�េុ�សីុស 
– Phomopsis និិង រហីឹសេុក�ូនីិញ៉ាេ  – Rhizoctonia។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ជាប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ជំងឺប៉េនិ�ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�តា�វាល្អិ ឬថុាល្អិ��តុ � 
ណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយកូនិដំំណំាំ�ិនិអាចដុំ�ប៉េចញ�និ ឬប្រ�សិនិប៉េ��វា
ដុំ��និ វាអាចដួំល្អិ និិងរលួ្អិយ។ ជំងឺប៉េនិ�អាចរ៉ាល្អិ�ល្អិ
�េ ងឆ្នាំ�់រហ័ឹស។

�ប�ព្វចមែង៖ ដីំ�និ�ោងជំងឺ ភាព័ចប្រ�ះ�ង្រៃនិការ�ា/ំ�ំប៉េ�  
ឬប្រគាំ�់ពូ័ជ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ តា�រយៈដីំពី័ថុាល្អិ��តុ �ប៉េ�ចំការ រ�ួទំាង
ដីំជា�់ណែសីកប៉េជ�ង និិងឧ�ករ�៍ប៉េប្រ��ប្រ�ស់ និិងទ�ោ �់�ំដុំ�។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ប៉េស�� ល្អិកខខុ�ឌ ចប៉េងិ��ប៉េ�កុុងថុាល្អិ
��តុ � និិងប្រ�អ�់��តុ �។ ចំប៉េពា�កូនិដំំណំាំ�ំតា�វាល្អិ 
ល្អិកខខុ�ឌ ប៉េស�� អនុិប៉េប្រគាំ�ដំល់្អិជំងឺ។

ការី�គុប�់គុង៖ 

• ស�ោ �់ប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺដីំថុាល្អិ��តុ �។

• កំ��់ប៉េព័ល្អិ�ំដុំ� ប៉េដំ��ីីឱ្យយដំំណំាំដុំ�ប៉េចញរហ័ឹស។

• កា�់�និថយប៉េស្រ្តាសតស (ល្អិកខខុ�ឌ �ិនិអំប៉េណាំយ�ល្អិ)  
ប៉េល្អិ�កូនិដំំណំាំពី័ការប៉េស្រា�ចទឹកប៉េប្រច�និប្រជះល្អិ ឬពី័ការ�ងុូរ 
ទឹកប៉េចញ�ិនិ�និល្អិ។ិ

• ប៉េប្រ��ប្រ�ស់ទឹក�ិ�ប៉េស្រា�ចកូនិដំំណំាំប៉េ�កុុងកប៉េនាំេ ង 
��តុ �កូនិដំំណំាំ។

• ប៉េប្រ��ថំុា�សិ�ប្រ�ឡាក់ប្រគាំ�់ពូ័ជ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

¢ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ថាសកូនិដំំណំាំណែដំល្អិទទួល្អិរងការ�ោងជំងឺ ទំាងកណែនិោង
ណែដំល្អិប្រគាំ�់�ិនិដុំ� និិងទំាងជាយជំុវញិ ថាសណែដំល្អិកូនិដំំណំាំងា�់

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលាកគឺល់្អិប៉េ�យ�សិ� Pythium (I. Walker)

កូនិដំំណំាំប៉េ�េស - ជាប៉េប្រច�និណែដំល្អិងា�់ប៉េ�យ�សិ� Pythium  (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - កូនិដំំណំាំប៉េ�ខាងប៉េ�វងលូ្អិ�លាស់ល្អិ ិកូនិដំំណំាំប៉េ�សងប៉េទៀ� 
ប៉េ�ខាង�ត ំ គឺឺ�និជំងឺ រលាកគឺល់្អិប៉េ�យ�សិ� Pythium

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ក�់ស�ា ល់្អិកូនិដំំណំាំប្រ�ឹងលូ្អិ�លាស់ឫសថីុម 
ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េល្អិ�ណែដំល្អិប៉េក��ជំងឺ (I. Walker)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



150 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំងឺ
�ស

�ិ 
និង

ជំងឺ
ដំច

�ស
�ិ

ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោ - Fruit rots

ភាែ ក់ង្ហារីបងាៈ ប្រ�ប៉េ�ទ�សិ�ប៉េ�សងៗង្រៃនិប្រគឺួ�រ អាល់្អិណែទណាំរ�ីេ  
– Alternaria (ជំងឺអុច) កូប៉េ��ូប្រទីកូ� –Colletotrichum (ជំងឺ
អង់ប្រតាក់�ូស) ហឹវុយហឹារយីេូ� – Fusarium ប៉េ�េនីិសីុលី្អិយេូ
� – Penicillium ហឹវូ�េ  – Phoma ហឹវូ�េុ�សីុស – Phomopsis 
ហឹវី�ូហឹវ�ូរ៉ាេ  – Phytophthora (ជំងឺប៉េប្រក��សោឹក) និិង រហីឹសុក�ូ
នីិញ៉ាេ  – Rhizoctonia។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ដុះំណាំដំុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោ�និភាព័ខុុសៗគុាំ 
�េុណែនិត ជាទូប៉េ�ណែ�ោកាោ យជាទន់ិប៉េ�យ�និ ឬគាំម និការប៉េល្អិច 
ប៉េ��ងនូិវការដុំ��សិ�។ ណែ�ោអាច�ិនិ�ងុាញប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា រហូឹ� 
ដំល់្អិប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ។

ណែ�ោរងជំងឺអង់ប្រតាក់�ូស (កូប៉េ��ូប្រទីកូ� ប៉េអស�ី�ី -  
Colletotrichum  spp.) ជាដំំ�ូង �ងុាញ�ុ�អុច�ូចៗរ៉ាង
ខូុង�និតិច ប៉េស��ជំាទឹក និិងរ៉ាងជារងវង់ណែដំល្អិប៉េ��ងប៉េ�ម ជាង
ជាលិ្អិកាប៉េ�ជំុវញិ។ �ុ�អុចទំាងប៉េនិ�ស្រាសះ�ចុ�វញិ និិង�និ
ទំហំឹប្រ�ណែវង១២�� និិងវវិ�តន៍ិជា�ុ�កណាំត ល្អិ។ ចំ�ុច
កណាំត ល្អិកាោ យជាព័�៌ទង់ណែដំង និិង�ងុាញ�ុ�រទុ�ព័�៌
ប្រកប៉េ�េ ណែដំល្អិប៉េនាំ�ជាខុោួនិ�សិ�ប៉េចញណែ�ោ។ រហីឹសុក�ូនីិញ៉ាេ  អាច
ប៉េ�វ�ឱ្យយណែ�ោណែដំល្អិ�េ�ដីំ�ោងជំងឺ�និ។ ណែ�ោខុេី�និប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា �ុ�
អុច�ូចៗរ៉ាងរងវង់ព័�៌ប៉េតុា� �និកងប៉េ�ចំកណាំត ល្អិចាស់។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រគាំ�់ពូ័ជ�និជំងឺ (កូប៉េ��ូប្រទីកូ� និិងអាល់្អិណែទរ 
ណាំរ�ីេ ) ណែ�ោ និិងកំប៉េទចដីំ�និជំងឺ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ខុយល់្អិ ទឹក�ច និិងការ�េ� ជា�ួយណែ�ោ�និ
ជំងឺ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ការ�េ�ជា�ួយដីំ តា�រយៈ�ុ�រ�ួស
សំ�ក និិងសី�ុ�ុភាព័ប៉េ�ប៉េព័ល្អិរកាទុក។

ចំប៉េពា� កូប៉េ��ូប្រទីកូ� និិងរហីឹសុក�ូនីិញ៉ាេ  សី�ុ�ុភាព័ណែដំល្អិ 
ប្រ�ប៉េស�រ�ំ�ុ�គឺឺប្រ�ណែហឹល្អិ២៦អងាប៉េស និិងសំប៉េ�� �ប៉េល្អិ�សពី័  
៩៣%។ ហឹវូ�េុ�សីុស ចូល្អិចិ�តសី�ុ�ុភាព័ចប៉េនាំោ �២៩-៣២
អងាប៉េស និិងសំប៉េ�� �ប៉េល្អិ�សពី័៥៥%។ ហឹវី�ូហឹវ�ូរ៉ាេ  ចូល្អិចិ�ត
ទឹកប៉េសរ ីនិិងធា�ុអាកាសប៉េស�� ណែដំល្អិប្រ�ជាក់ប៉េព័ល្អិយ�់ 
(១០-១៥អងាប៉េស) និិងង្រៃថុួប៉េ�ត  (២១-២៧អងាប៉េស)។

សូ�ប៉េ��ល្អិព័័�៌�និអំពី័ប្រ�ប៉េ�ទជាក់លាក់សប្រ��់ប្រគឺួ�រ 
អាល់្អិណែទរណាំរ�ីេ  ហឹវុយហឹារយីេូ� ហឹវូ�េ  ហឹវូ�េុ�សីុស 

 ហឹវី�ូហឹវ�ូរ៉ាេ  និិង រហីឹសុក�ូនីិញ៉ាេ។ 

ការី�គុប�់គុង៖ កណែនិោងណែដំល្អិ�និ�សិ��ងើជំងឺប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ុក 
ប៉េ�សងៗង្រៃនិប៉េដំ��រកុខជា�ិ ដូំចជាសោឹក និិងណែ�ក។ ការក�េ �់
ជំងឺប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ុកទំាងប៉េនិ�នឹិងកា�់�និថយកប្រ�ិ��ោងជំងឺ 
រ�ស់ណែ�ោ។ ការច�ោងជំងឺរ�ស់ណែ�ោនឹិងប្រ�ូវកា�់�និថយប៉េ� 
ប៉េព័ល្អិ៖

• ប្រតំាប្រគាំ�់ពូ័ជជា�ួយទឹកប៉េ�ត  �ុនិប៉េព័ល្អិ�ំប៉េដំ��ីីកា�់ 
�និថយការ�ោង កូប៉េ��ូប្រទីកូ� ប៉េអស�ី�ី និិងអាល់្អិណែទរ 
ណាំរ�ីេ  សូឡានីិ។

• កំុឱ្យយណែ�ោ�េ�ដីំ។

• រកាណែ�ោឱ្យយប៉េ�ប្រ�ជាក់ និិងសួួ� �នាំេ �់ពី័ប៉េ��វា ប៉េដំ��ីី 
កា�់�និថយការលូ្អិ�លាស់រ�ស់�សិ�។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�  
Alternaria

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�  
anthracnose

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�  
Phoma (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ� 
Phytophthora (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោព័�៌ប្រកហឹ�ប៉េ�យ�សិ� 
Rhizoctonia

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�  
anthracnose

ប៉េ�េស -  ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ� 
anthracnose (AVRDC)

ប្រ��់ -   ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ� 
Phomopsis (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ� 
Phytophthora  (AVRDC)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�  

anthracnose (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�  
Penicillium (T. Cooke)

ប៉េ�េស -   ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ� 
Phomopsis (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោព័�៌ង្រៃ��ងប៉េ�យ�សិ� 
Rhizoctonia

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺរលួ្អិយប៉េដំ�� ឫស និិងណែ�ោប៉េ�យ�សិ�រហីឹសុក�ូនីិញ៉ាេ  
- Rhizoctonia stem, root and fruit rot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�រហីឹសុក�ូនីិញ៉ាេ  សូឡានីិ – Rhizoctonia 
solani។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �ុ�ដំំប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ចាស់ ជួនិកាល្អិរ៉ាងខូុង 
ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��ជិ�ដីំ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិកូនិដំំណំាំ�ូចៗរងការ
�ោងជំងឺប៉េគឺប៉េ�ថា “ជំងឺរលាកគឺល់្អិ- damping off”។ ឫស
រលួ្អិយ�និព័�៌ប៉េតុា� និិងប៉េស្រា�� (ជាលិ្អិកាខាងប៉េប្រ�) 
អាចស�ត កប៉េចញ�េងងាយ។ ប៉េដំ���និរ�ួស ជាប៉េរឿយៗ
�ូចជាងប៉េដំ���និសុខុភាព័ល្អិ ិនិិង�ិនិអាចរស់ប៉េ��និយូរ
រហូឹ�ដំល់្អិចប៉េងាើ �ណែ�ោដំំ�ូងចាស់ប៉េ��យ។ ណែ�ោអាច�ោងជំងឺ 
ប្រ�សិនិប៉េ��វា�េ�នឹិងដីំ។ ណែ�ោខុេី�ងុាញ�ុ�អុច�ូចៗ រ៉ាងរងវង់ 
ព័�៌ប៉េតុា� �និកងប៉េ�ចំកណាំត ល្អិចាស់។ ណែ�ោទំុរ�ឹណែ�ងាយ
ប៉េក��ជំងឺប៉េនិ�។

�ប�ព្វជំងឺ៖ �សិ�ប្រ�ប៉េ�ទប៉េនិ�ប៉េប្រច�និរស់ប៉េ�កុុងដីំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ដីំ ទឹក ឧ�ករ�៍ និិងណែ�ុកប៉េដំ��រកុខជា�ិ
ណែដំល្អិ�ោងជំងឺ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ប៉េដំ��អាច�ោងជ�ួឺប៉េ�ប៉េព័ល្អិដីំប៉េស�� ។ 
អាកាសធា�ុប៉េ�ត ប៉េហឹ�យប៉េស��ស�ប្រ�ក�សប្រ��់ការ�ោង
ជ�ួឺប៉េ�ណែ�ោ និិងការវវិ�តន៍ិង្រៃនិជ�ួឺ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េជៀសវាងប៉េ�វ�ឱ្យយណែ�ោ�េ�ដីំ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - កូនិ ដំំណំាំ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�រ�ួសប៉េ�ប៉េដំ�� និិងឫស

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយណែ�ោព័�៌ង្រៃ��ង

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�រ�ួសប៉េ�ប៉េដំ��

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយណែ�ោប៉េ��ំណាំក់កាល្អិដំំ�ូង

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺអុចសោឹកប៉េសកូសីេូរ៉ាេ  - Cercospora leaf spot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� ប៉េសកូសេីូរ៉ាេ  កា�់សីុសីុ – Cercospora 
capsici។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �ិនិ�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សោឹក ទងសោឹក និិងណែ�ក អាចទទួល្អិរងជំងឺ។ 
ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងនូិវ�ុ�រ�ួស�ូច និិង�ូល្អិណែដំល្អិ�និ 
ប៉េចញទឹក។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ�ុ�អុចរកី�ំ វា�និព័�៌ប៉េតុា�
ខុេីប៉េ�ចំកណាំត ល្អិ និិងព័�៌ប៉េតុា�ចាស់ប៉េ�ណែគឺ�។ �ុ�អុច
អាចវវិ�តន៍ិជាកងរងវង់ និិងប្រព័�ច័និេ�ំង�័ប្រ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង  
ប៉េ�ជំុវញិរងវង់ណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយ�និរ៉ាងដូំច “ណែ�ុកកណែងើ�”។  
�ុ�អុចចាស់អាចសួួ� ប៉េហឹ�យជាលិ្អិកាអាចប៉េប្រ��។

�ប�ព្វចមែង៖ កំប៉េទចកំទីដំំណំាំ�និជំងឺ គឺឺជាប្រ��ព័ច�ីងង្រៃនិ
ការ�ោងជំងឺ។

រាលដំាយឈ្មោះដំាយ៖ ទឹក�ច ប៉េ�ោ�ង�និខុយល់្អិ ខុយល់្អិ ឧ�ករ�៍
សប្រ��់ប៉េ�វ�ចំការ ក�មករ និិងសោឹក�េ�គុាំ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសប៉េ�ត  ប៉េហឹ�យប៉េស��។ ជំងឺ 
ប៉េនិ�ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប្រ�ទ�ប៉េឃ្វី�ញប៉េ��ំ�ន់ិប្រ�ូពិ័ក និិង�ំ�ន់ិណែកីរ 
ប្រ�ូពិ័ក។

ការី�គុប�់គុង៖

• ជាប៉េរឿយៗ ជំងឺប៉េនិ�ជាជំងឺ�នាំេ �់�និសំ និិងជា��មតា�ិនិ
ប្រ�ូវការការក�េ �់ប៉េ��យ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក ¢ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - �ុ�អុចថាោ ដូំចទឹក (T. Cooke)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  �ុ�អុចដូំចកងរងវង់�និចំ�ុចកណាំត ល្អិរ�ួ  
(AVRDC)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  កងរងវង់�និចំ�ុចកណាំត ល្អិរ�ួព័�៌ប៉េល្អិឿង  
(AVRDC)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  អុចរយៈប៉េព័ល្អិយូរ�ណាំត ល្អិឱ្យយសួួ� និិង�ុ�ស្រា� ំ 
(AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺដុំ��សិ�ប៉េល្អិ�សោឹក - Leaf mould

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� ហឹវុល្អិវ�ីេ  ហឹវុល្អិវាេ – Fulvia fulva។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងណែដំល្អិជាស�ជិកង្រៃនិពួ័ក 
សូឡា�ូ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �ុ�អុចព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក ណែដំល្អិប៉េប្រកាយ�ក
ណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�ង្រៃ�េសោឹកខាងប៉េល្អិ�រ�ស់សោឹកចាស់។ 
ការដុំ��សិ�ណែដំល្អិ�និសរង្រៃសទន់ិដូំចសំ�ី ព័�៌ង្រៃ��ង
ប៉េល្អិឿង (ឬង្រៃ��ងអូលី្អិវ) ប៉េល្អិចប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�សោឹក ពី័ប៉េប្រកា�
�របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង។ ប៉េប្រកា�ល្អិកខខុ�ឌ ស�ស្រាស� ការលូ្អិ� 
លាស់រ�ស់�សិ�ដូំចសំ�ី រកី�េ ងរហ័ឹស ណែប្រ�ព័�៌ពី័ស 
ប៉េ�ជា�ិនិចំសប៉េសោក �នាំេ �់�កប៉េ�ជាប៉េតុា�ស្រា�ល្អិ។ ប៉េ�
ដំំណាំក់កាល្អិប៉េនិ� �សិ�ដុំ��និភាព័រប៉េលាង និិងទន់ិ ប៉េហឹ�យ
�របិ៉េវ�នីិ�ួយៗ�និ�សិ�ដូំចសំ�ីព័�៌សប៉េ�ណែគឺ�។ ប៉េ�
ចុង�ញ្ចឹេ �់ សោឹកងា�់ ប៉េហឹ�យការលូ្អិ�លាស់រ�ស់�សិ�ណែប្រ�ជា 
ព័�៌�វ យ។

�តង�ើ ល្អិ ផ្ទាើ  និិងណែ�ក ឬប៉េដំ��ខុេី �និប៉េក��ជំងឺ។ ផ្ទាើ �និជំងឺ
�ិនិអាចប៉េចញណែ�ោប៉េ��យ។ ការ��់�ង់ទិនិុ�ល្អិអាស្រាស័យប៉េល្អិ� 
ដំំណាំក់កាល្អិណែដំល្អិរកុខជា�ិទទួល្អិរងការ�ោងជំងឺ។ ប៉េដំ���ំ
ប៉េព័ញវយ័�ន់ិនឹិងជំងឺ�និល្អិជិាងប៉េដំ���ូច។

�ប�ព្វចមែង៖ ការច�ោងជំងឺ�សិ�ថុមី វវិ�តន៍ិ�កពី័សំ�ល់្អិដំំណំាំ
�និជំងឺ ដំំណំាំប៉េព័ញវយ័�និជំងឺ និិងដំុំរងឹង្រៃនិ�ីប៉េសលី្អិយេូ� 
រ�ស់�សិ� (sclerotia) កុុងដីំ។ សរុអាចរស់ប៉េ�កុុងរដូំវប៉េ�ត  
និិងច�ោងជំងឺ ដំល់្អិដំំណំាំប៉េ�រដូំវ�នាំេ �់។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុនំាំយកប៉េ�យខុយល់្អិ និិងប៉េ�ោ�ង និិង
ឧ�ករ�៍នាំនាំ។ សរុជាប៉េប្រច�និប្រ�ូវ�និ�ប៉េងើ��ប៉េ�ប៉េល្អិ��សិ� 
រប៉េលាងទន់ិ និិងរប៉េ��ប៉េចញ�េ ងងាយ និិងនំាំប៉េ�ប៉េ�យចរនិត
ខុយល់្អិ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ សី�ុ�ុភាព័ប៉េ�ត  សំប៉េ�� �ខុុស់ និិង
�ោ�់។ សី�ុ�ុភាព័ប្រ�ណែហឹល្អិ២១អងាប៉េស គឺឺជាល្អិកខខុ�ឌ
ស�ប្រ�ក�សប្រ��់ការលូ្អិ�លាស់�េ ងរហ័ឹសរ�ស់�សិ� 
�េុណែនិតការ�ោងជំងឺ�ួន់ិ�ួរ អាចលូ្អិ�លាស់យឺ�ៗប៉េ�សី�ុ�ុភាព័ 
១០អងាប៉េស ឱ្យយណែ�សំប៉េ�� �ខុុស់។

ការី�គុប�់គុង៖

• ក�េ �់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរ សូឡាណាំប៉េស ឱ្យយ�និល្អិិ
ប៉េ�កុុង និិងជំុវញិដំំណំាំ។

• កំ��់សំប៉េ�� �ប៉េ�កុុង�េ�កញ្ចឹេ ក់។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ង្រៃ�េសោឹកខាងប៉េប្រកា� (ខាងប៉េ�វង) ង្រៃ�េសឹោកខាងប៉េល្អិ� (ខាង�ត ំ)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ង្រៃ�េសឹោកខាងប៉េប្រកា��ងុាញពី័�សិ�សំ�ីដុំ�លូ្អិ�លាស់ 
�និព័�៌ស និិងព័�៌ប៉េតុា�

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ�សំ�ីដុំ�លូ្អិ�លាស់ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េសឹោកខាងប៉េប្រកា� (AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



158 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺអុចសោឹកប៉េ�យ�សិ�សិ��ូរ�ីេ  - Septoria spot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�សិ��ូរ�ីេ  លី្អិកូណែព័រសីុសីុ – Septoria 
lycopersici។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �ិនិ�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �ុ�អុច�ូចៗរ៉ាងរងវង់វវិ�តន៍ិប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក និិង 
�តង�ើ ល្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក ឬប៉េដំ�� និិងណែ�ោ។ �ុ�អុចប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញ 
ជាដំំ�ូងប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េសោឹកខាងប៉េប្រកា� �េុណែនិតវាលូ្អិ�លាស់�េ ង
រហ័ឹស និិងប្រ�ូវ�និប៉េឃ្វី�ញភាោ �ប៉េ�ង្រៃ�េខាងប៉េល្អិ�។ ជា��មតា 
�ុ�អុច�និអងើ�់�េិ�៣�� និិងព័�៌ស ឬព័�៌ប្រ�ប៉េ�� 
ណែដំល្អិ�និណែគឺ�ព័�៌ប៉េតុា�ចាស់។ សោឹករ�ួសខាោ ំង ណែប្រ�ជា 
ព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប្រជះ� និិងជាចុងប៉េប្រកាយ ប៉េ�សល់្អិណែ�កញ្ចឹេុ ំ
សោឹក�ូចៗ ព័�៌ង្រៃ��ងប៉េ�ចុងណែ�ក។ �របិ៉េវ��ិនិសូវ�និ
សោឹកព័និយឺ�ដំល់្អិការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ប៉េដំ�� និិងណែ�ោ និិងណែ�ោ
ណែដំល្អិប៉េល្អិចប៉េចញ�កខាងប៉េប្រ� ចាញ់នឹិងកំប៉េ�ប្រព័�អាទិ�យ។

�ប�ព្វចមែង៖ កប៉េ�េចកំទីដំំណំាំ�និជំងឺ គឺឺជាប្រ��ព័សំខាន់ិង្រៃនិ
ការ�ោងជំងឺ។ ប៉េទា�ជា�េ ងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ ប្រគាំ�់ពូ័ជ�ោងជំងឺ
ក៏អាចនំាំភុាក់ងារច�ោងជំងឺ ប៉េ�កាន់ិទីកណែនិោង�ិនិ�និជំងឺ
ពី័�ុនិ�ក�និណែដំរ។ ខុោួនិ�និណែ�ោ (ពី័ចនីិឌី្ឍ�េ - pycnidia) 
ព័�៌ប៉េ�ម �េុនិ�ជុល្អិ ប៉េក��ប៉េ�ចំកណាំត ល្អិ�ុ�អុច និិង�ប៉េងើ�� 
ជាសរុ�សិ�ណែដំល្អិរ៉ាល្អិ�ល្អិនូិវការ�ោង។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុនំាំយកប៉េ�ប៉េ�យដំំ�ក់ទឹកកុុងប៉េព័ល្អិ 
ប៉េ�ោ�ង ឬកុុងប៉េព័ល្អិប៉េស្រា�ចស្រាសព័។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ សី�ុ�ុភាព័ខុុស់ និិងសំប៉េ�� �ខុុស់។ 

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចប៉េល្អិ�សោឹក (T. Cooke)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



160 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោប៉េ�យ�សិ�ហឹវូ�េុ�សីុស -  
Phomopsis fruit rot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�ហឹវូ�េុ�សីុស ប៉េវ�និ – Phomopsis 
vexans។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺសំខាន់ិប៉េ� ប៉េល្អិ�ប្រ��់
ណែ��េុប៉េណាំា �។ ប៉េទា�ជា�េ ងប៉េនិ�ក៏ប៉េ�យ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរ
សូឡាណាំប៉េស អាចជាជប្រ�ក�ួយ ដូំចខា�់ណាំផ្ទាើ   
និិងការ េ�ុណែដំរ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ជំងឺរលួ្អិយហឹវូ�េុ�សីុស អាចប៉េក���និប៉េ�ប៉េល្អិ�
សោឹកប្រ��់ ណែ�ក និិងណែ�ោ។ ជំងឺរលាកគឺល់្អិប៉េ�ប៉េល្អិ�កូនិដំំណំាំ 
ក៏អាចប៉េក��ប៉េ��ង�ងណែដំរ ប៉េ�ប៉េប្រកាយប៉េព័ល្អិជំងឺ�សិ�ប៉េល្អិច
�ីង។ ដំំ�ូង �ុ�អុចប៉េល្អិ�សោឹកប៉េល្អិចប៉េ��ងជា�ុ�ដំំប៉េ�
�ូចៗ ព័�៌ប្រ�ប៉េ�� ប៉េ�ប៉េតុា� រ៉ាង�ោឺប៉េ�ចំកណាំត ល្អិ។ �ុ� 
ដំំប៉េ��និចំនួិនិប៉េក�និប៉េ��ង និិងរ�ួចូល្អិគុាំប្រគឺ�ប៉េល្អិ�សោឹកកុុង 
�របិ៉េវ��េង�ំ។ ការ�ោង�ួន់ិ�ួរ�ណាំត ល្អិឱ្យយសោឹករណែហឹក 
ប៉េ��ងព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងសវិ� ប៉េហឹ�យប៉េចញ�ុ�ប៉េប្រក��សោឹក។ 
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ�� និិងណែ�កដំំប៉េ�ប៉េល្អិចប៉េ��ងជាដំំប៉េ�រលួ្អិយសួួ� 
ព័�៌ប៉េតុា� ប៉េប្រ�� និិងខូុង។ ប្រ�សិនិដំំប៉េ�ប៉េនិ�ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�
គឺល់្អិ វាអាចរ�ឹជំុវញិប៉េដំ�� និិងស�ោ �់ប៉េដំ���និ។ អវីណែដំល្អិ
សំខាន់ិគឺឺដំំប៉េ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ ណែដំល្អិដំំ�ូងប៉េ��ង�និ�ុ�អុច
�ូចៗរ៉ាងខូុង �និព័�៌ប្រ�ប៉េ��ប៉េ�ចំកណាំត ល្អិ និិង�និណែគឺ� 
ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េ�ប៉េ�ម ។ ចំ�ុចអុចៗទំាងប៉េនិ�រកីប៉េ��ង និិងរ�ួ
ចូល្អិគុាំ �ប៉េងើ���និជាកងរងវង់ង្រៃនិ�របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង និិង 
ប៉េតុា�។ ប្រ�សិនិប៉េ��ល្អិកខខុ�ឌ សួួ�ប៉េក���និ �នាំេ �់ពី័ណែ�ោ�ោង
ជំងឺ ណែ�ោនឹិងសួួ�ខាោ ំង។ ជំងឺរលួ្អិយណែ�ោអាចប៉េ��ល្អិ�ិនិប៉េឃ្វី�ញ 
រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រគាំ�់ពូ័ជ ឬកូនិដំំណំាំ�ោងជំងឺ។ ភុាក់ងារច�ោង 
ជំងឺអាចរស់ប៉េ�កុុងដីំ និិងប៉េល្អិ�កំប៉េទចប៉េដំ��។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ដំំ�ក់ទឹក�និសរុ�សិ�។ សរុប្រ�ូវការទឹក
ប៉េដំ��ីីដុំ�លូ្អិ�លាស់។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសប៉េ�ត  និិងប៉េស��។ សី�ុ�ុ 
ភាព័២៩-៣២អងាប៉េស ណែដំល្អិ�និសំប៉េ�� �ប៉េល្អិ�ស៥៥% 
គឺឺជាល្អិកខខុ�ឌ ល្អិ ិសប្រ��់ការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ជំងឺ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប្រ��់  - រលួ្អិយណែ�ោ (T. Cooke)

ប៉េ�េស - រ�ួសណែ�ក (AVRDC)

ប្រ��់  - រលួ្អិយណែ�ោ (C. Chen)

ប៉េ�េស - រលួ្អិយណែ�ោ (AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



162 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺប៉េ�ៅប៉េល្អិ�សោឹក - Powdery mildew

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� �ឺង្រៃវលូ្អិឡា �ូរកីា (អិល្អិ�ី) – Leveillula 
taurica (Lt) អ័រឌី្ឍយេូ� លី្អិកូណែព័សីុសីុ – Oidium lycopersici, 
អូអីុឌី្ឍយេូ� ប៉េ�អូលី្អិកូណែព័សីុសីុ – Oidium neolycopersici។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�សងៗ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ជំងឺដុំ��សិ�ដូំចប៉េ�ៅ �និល្អិកខ�ៈប្រ�ហ្គាក់
ប្រ�ណែហឹល្អិគុាំសប្រ��់ជំងឺប៉េ�ៅប៉េល្អិ�សោឹកទំាងអស់ វា�និភាព័
ខុុសគុាំ�និតិច�និតួច ប៉េ�យ�រភុាក់ងារច�ោងជំងឺខុុសៗគុាំ។ 
កុុងករ�ីប្រ�ប៉េ�ទ�សិ� អ័រឌី្ឍយេូ� �ុ�អុចព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េសោក 
ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ប៉េ�យ�និដុំ��សិ�ដូំចប៉េ�ៅព័�៌សប៉េល្អិ�
�ុ�អុចប៉េ�ប៉េល្អិ�ង្រៃ�េសោឹកទំាងពី័រ។ កុុងករ�ី អិល្អិ�ី សរុ 
ប៉េក��ប៉េ�ណែ�ប៉េប្រកា�សោឹក�េុប៉េណាំា �។ �ុ�អុច�និទំហំឹ និិង 
ចំនួិនិប៉េក�និប៉េ��ង និិងសោឹកងា�់ជាយថាប៉េហឹ�ុ។ ការប្រជះ�សោឹក 
អាច�ណាំត ល្អិឱ្យយណែ�ោរលាកកំប៉េ�ង្រៃថុួ�និ។ ជាប៉េរឿយៗ ជំងឺ
ប៉េ�ៅប៉េល្អិ�សោឹកប៉េក��ប៉េ��ងយឺ�កុុងវដំតដំំណំាំ។

�ប�ព្វចមែង៖ ជំងឺប៉េ�ៅប៉េល្អិ�សោឹក ប្រ�ូវការជប្រ�កសប្រ��់ប៉េ� ឬ 
ជប្រ�ក�ប៉េណាំត �អាសនិុសប្រ��់រស់រ៉ានិ។ ប៉េទា�ជា�េ ងប៉េនិ�
ក៏ប៉េ�យ ជំងឺខុោ�អាច�ប៉េងើ��ប្រ�ប៉េ�ទសរុ�ួយ ណែដំល្អិអាចរស់
�និប៉េ�ប៉េល្អិ�ជប្រ�កជាសររី៉ាងាងា�់។ 

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុអាចដឹំកជញ្ចឹជូ និប៉េ�យចល្អិនាំរ�ស់ 
�នុិសស ឧ�ករ�៍ ការ�ចរ�ស់ប៉េ�ោ�ង និិងខុយល់្អិ។ ប៉េព័ល្អិ 
ខុោ�ស�វល្អិិិ� ប្រទី� ង្រៃច និិងរយុស ក៏អាចនំាំសរុ�និណែដំរ 
�េុណែនិតប៉េនិ��ិនិណែ�និជាប្រ��ព័��មតាប៉េ��យ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ អិល្អិ�ី ប្រ�ូវការង្រៃថុួ
ប៉េ�ត  (២៥អងាប៉េស) និិងសួួ� (សំប៉េ�� ��ិចជាង៨០%) និិង
សប៉េនិស��ប៉េព័ល្អិយ�់ (សំប៉េ�� �ប៉េប្រច�និជាង៨៥%)។ ប៉េដំ���ូច
ងាយរងជំងឺ�ិចជាងប៉េដំ���ំ។ សំប៉េ�� �ខុុស់ និិងការប៉េស្រា�ច 
ស្រាសព័ពី័ខាងប៉េល្អិ� អាចកា�់�និថយកប្រ�ិ�ជំងឺប៉េ�ៅប៉េល្អិ�សោឹក។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស £ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ�សំ�ីដុំ�លូ្អិ�លាស់ប៉េល្អិ�សឹោក ប៉េល្អិចប៉េចញអុចព័�៌ប៉េល្អិឿង
គឺឺជា�សិ� Oidium sp.

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ� Oidium sp. (T. Cooke)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  សឹោក�និជំងឺ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ� Oidium sp. (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ� Oidium sp.

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - សឹោកងា�់ (T. Cooke)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



164 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺរលួ្អិយប៉េ�យ�សិ��ូប្រទីទីស ជំងឺអុចប្រពាល្អិៗ 
ជំងឺ�សិ�ប្រ�ប៉េ�� - Botrytis rot, ghost spot, grey 
mould

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ ជំងឺរលួ្អិយប៉េ�យ�សិ��ូប្រទីទីស សីុប៉េ�ប៉េរ េអា 
– Botrytis cinerea។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ជប្រ�កជាប៉េប្រច�និណែដំល្អិរ�ួ�និដំំណំាំហូឹ�ណែ�ោ 
និិង�ណែនិោជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �នាំេ �់ពី័ការច�ោងជំងឺពី័ដំំ�ូង ការរលួ្អិយពុ័ក
�និរកីលូ្អិ�លាស់�េ ងរហ័ឹសជា�របិ៉េវ� រ៉ាងខូុង�និតិច 
ប៉េស��ជំាទឹក ព័�៌ង្រៃ��ងប្រ�ប៉េ��ណែដំល្អិ�និណែគឺ�ចាស់។ 
�ុ�រ�ួសព័�៌ប៉េតុា�កប៉េក��ប៉េល្អិ�សោឹក និិងណែ�ក ឬប៉េដំ��។ 
ដំំប៉េ�សោឹក�និ�របិ៉េវ�ព័�៌ប្រកប៉េ�េប៉េ�ចំកណាំត ល្អិ។ 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិធា�ុអាកាសប៉េស�� ដំុំសរុព័�៌ប្រ�ប៉េ��ប៉េក���និ
ប៉េ�ប៉េល្អិ�រកុខជា�ិណែដំល្អិរលួ្អិយ។ �សិ�រ៉ាល្អិ�ល្អិ�េ ងរហ័ឹស
តា�រយៈជាលិ្អិកាដំំណំាំ និិងអាចរុជំុំវញិណែ�ក និិងស�ោ �់ណែ�ុក
ទំាងអស់ង្រៃនិប៉េដំ��ប៉េ�ពី័ប៉េល្អិ�ដំំប៉េ�។ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ខុេី 
�ុ�អុចប្រពាល្អិៗ�ប៉េងើ��ជា�ុ�អុចព័�៌ស រ៉ាងរងវង់  
និិង�និកងប៉េស�ៗ ណែដំល្អិជា��មតា�និទំហំឹ៣-៦��។ 

�ប�ព្វចមែង៖ �រធា�ុសររី៉ាងាងា�់ អាចប៉េ�វ�ឱ្យយសរុ�សិ�
�ំណែ�កខុោួនិ�និ�េ ងរហ័ឹស។ ណែ�ោអាចច�ោងជំងឺតា�រយៈ
ប្រ��កផ្ទាើ ងា�់ ឬការច�ោងអាចប៉េក��តា�រយៈ�ុ�ប៉េប្រ�� 
ចំ�ុចប៉េល្អិ�សោឹក ឬ�ុ�រ�ួសនាំនាំប៉េល្អិ�ប៉េដំ��។ 

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុប្រ�ូវ�និនំាំយកប៉េ�ប៉េ�យចរនិតខុយល់្អិ។ 
ប្រ��ព័ចំ�ីអាហ្គារ�សិ� (ដូំចជាសំ�កផ្ទាើ ពុ័ក) ជួយដំល់្អិ
ដំំប៉េ�� រការ�ោងរ�ស់ជំងឺ។ ជាប៉េរឿយៗ ជំងឺ�សិ�ព័�៌ប្រ�ប៉េ��
ប៉េល្អិ�សោឹក �និការពាក់ព័័និធជា�ួយ�ុ�រ�ួសប៉េដំ��។ ជងួឺអុច
ប្រពាល្អិៗ ប៉េក���និប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិសរុ�សិ�ដុំ�ប៉េ�ណែ�ោខុេី 
�ណាំត ល្អិឱ្យយ�និប្រ��ិតក�មប៉េ�យ�រជា�ិពុ័ល្អិកុុងណែ�ោ។ 

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសប្រ�ជាក់ ទឹក និិងសំប៉េ�� �
ខុុស់។ ទឹកសប៉េនិស�� អ័ព័េ និិងសំប៉េ�� � ឬដំំណំាំ�និសោឹក
សេុ�ប្រទះ� អាច�ងើជាល្អិកខខុ�ឌ ស�ប្រ�ក��និ។

ការី�គុប�់គុង៖

• �ំផ្ទាោ ញសោឹកងា�់ ឬសោឹកកំពុ័ងងា�់ និិងយកណែ�ក
កា�់ប៉េចាល្អិ ឬ�រធា�ុសររី៉ាងាពុ័កដំង្រៃទប៉េទៀ�ប៉េចញ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�រ�ួសអាចរុព័ំ័ទឋជំុវញិណែ�ករកុខជា�ិ ណែដំល្អិ�ណាំត ល្អិឱ្យយ 
ប៉េកាសិកាណែ�ុកខាងប៉េល្អិ�ងា�់

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចប្រពាល្អិៗប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សរុប៉េក���និប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ដំុំសរុព័�៌ប្រ�ប៉េ�� ប៉េក��ប៉េ�ជាលិ្អិការកុខជា�ិ�និជំងឺ  
(AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សរុព័�៌ប្រ�ប៉េ��ប្រគឺ�ដំ�ត �់ប៉េល្អិ�ទំរទងណែ�ោ   និិងរលួ្អិយណែ�ោ  
(AVRDC)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - សរុព័�៌ប្រ�ប៉េ��ប្រគឺ�ដំ�ត �់ប៉េល្អិ�ណែ�ោរលួ្អិយ  
(AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



166 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺរលួ្អិយប៉េដំ��ប៉េ�យ�សិ�ប៉េកោរ េទីូនីិញ៉ាេ  
- Sclerotinia rot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�ប៉េកោរ េទីូនីិញ៉ាេ  ប៉េកោរ េទីូយេូរ�ូ – Sclerotinia 
sclerotiorum ប៉េកោរ េទីូនីិញ៉ាេ  �ីន័ិរ – Sclerotinia minor។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ជំងឺរលួ្អិយ�និជា�ិទឹក ព័�៌ប៉េតុា�ស្រា�ល្អិ  
និិងរ៉ាល្អិ�ល្អិ�េ ងរហ័ឹស ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��ណែដំល្អិប៉េ�ជា�់ដីំ 
ឬប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក។ ណែ�ុកនាំនាំប៉េ�ខាងប៉េល្អិ��របិ៉េវ�ទំាងប៉េនិ� 
ស្រាសប៉េពានិ។ កុុងល្អិកខខុ�ឌ សំប៉េ�� � �របិ៉េវ�រលួ្អិយ�និ
ប្រគឺ�ប៉េ�យការដុំ�ប៉េរ៉ា�ប្រ�សុល្អិ (សរង្រៃស�សិ�) ព័�៌ស 
ណែដំល្អិប៉េ�កុុងប៉េរ៉ា�ប្រ�សុល្អិប៉េនាំ� �សិ�ប៉េអស ប៉េកោរ េទីូយេូរ�ូ –  
S. sclerotiorum �ប៉េងើ��ដំងខុោួនិព័�៌ប៉េ�ម ខុុសពី័��មតា  
(ប៉េកោរ េទីូ�េ  - Sclerotia) ណែដំល្អិជា��មតា�និប្រ�ណែវង៥-១០�� 
�េុណែនិតជួនិកាល្អិ �សិ�ប៉េអស �ីន័ិរ – S. minor �ំ �ប៉េងើ��ប៉េកោរ េទីូ�េ
�ូចជាង និិង�ូល្អិជាងណែដំល្អិ�និអងើ�់�េិ�០,៥-២��។ ដំុំ
�សិ�ប៉េកោរ េទីូ�េ  ក៏កប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�កុុងណែ�ក�និរ�ួស�ងណែដំរ។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រ�សិនិប៉េ��ដីំប៉េ�ណែ�ប៉េស��កុុងរយៈប៉េព័ល្អិ�េុនាំម និ 
ស�ត ហ៍ឹ ប៉េកោរ េទីូ�េ ប៉េ�កុុងដីំកំរ៉ាស់៥០��ខាងប៉េល្អិ�អាចដុំ�
�និ។ ចំប៉េពា�ដំុំ�សិ�ប៉េកោរ េទីូ�េ ង្រៃនិ�សិ� ប៉េអស ប៉េកោរ េទីូយេូរ�ូ  
ដុំ�ប៉េចញ�ប៉េងើ��ជាដំងខុោួនិ�ូចព័�៌ប៉េតុា�ស្រា�ល្អិ រ៉ាងដូំច
ចានិប្រទនាំ�់ (អា�េូប៉េ�សា- apothecia) ឬពួ័កវាដុំ�ប៉េចញ
ផ្ទាេ ល់្អិណែ��តង។ ចំប៉េពា�ដំុំ�សិ�ប៉េកោរ េទីូ�េ ង្រៃនិ�សិ� ប៉េអស �ីន័ិរ 
ដុំ�ប៉េចញ�ក និិងច�ោងជំងឺដំល់្អិប៉េដំ��ឬណែ�កខាងប៉េប្រកា�  
ឬសោឹកខាងប៉េល្អិ�ដីំប៉េ�យផ្ទាេ ល់្អិ។ ចំនួិនិ ប៉េកោរ េទីូ�េ  កាន់ិណែ�ប៉េក�និ
ប៉េ��ងប៉េប្រច�និ ប៉េ�កុុងដីំណែដំល្អិ�និដុំ�ដំំណំាំ�ោងជំងឺ។ ប៉េកោរ េទីូ�េ
អាចរស់ប៉េ��និកុុងរយៈប៉េព័ល្អិប៉េប្រច�និជាងពី័រឆំុ្នាំ ណែដំល្អិប៉េនាំ�
ជួយដំល់្អិ�សិ�ឱ្យយរស់ប៉េ�កុុងរដូំវនាំនាំ�និ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុរ�ស់�សិ� ប៉េអស ប៉េកោរ េទីូយូរ�ូ �ោងប៉េ� 
កាន់ិរកុខជា�ិជិ�ខាងប៉េ�យ�រចរនិតខុយល់្អិ។ ប៉េប្រកា�ល្អិកខ 
ខុ�ឌ សំប៉េ�� �ដីំណែដំល្អិ�និសរុដុំ� នឹិង�ោងជំងឺដំល់្អិរកុខជា�ិ។ 
ប៉េទា��ីជា�េងណាំក៏ប៉េ�យ ការច�ោងជ�ួឺប៉េនិ�ប្រ�ូវការ 
ប៉េកាសិកាចាស់ងា�់ខុោ�ៗដូំចជាផ្ទាើ និិងសោឹក។ ប៉េកោរ េទីូ�េ
រ�ស់ប្រ�ប៉េ�ទ�សិ�ទំាងពី័រ �ោងរ៉ាល្អិ�ល្អិតា�រយៈការនំាំ
យកដីំ ឬរកុខជា�ិ�ោងជំងឺ ប៉េ�កណែនិោងប៉េ�សងៗ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ល្អិកខខុ�ឌ ប្រ�ជាក់ ប៉េស��។ ការប៉េ�វ�ឱ្យយ
សួួ� និិងការប៉េ�វ�ឱ្យយប៉េស��ង្រៃ�េដីំប៉េ��ងវញិ របំ៉េញ៉ាចប៉េកោរ េទីូ�េ
ណែដំល្អិប៉េ�ជិ�ស្រាសទា�់ង្រៃ�េដីំខាងប៉េល្អិ� ប៉េដំ��ីី�ប៉េងើ��នូិវសរង្រៃស
�សិ�។ 

ការី�គុប�់គុង៖

• �ំ��់ជប្រ�កប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េដំ��ីីកា�់�និថយសំប៉េ�� �ប៉េ�
ជំុវញិប៉េដំ��ដំំណំាំ និិង�ំផ្ទាោ ញអា�េូប៉េ�សា(apothecia)
ប៉េ�ប៉េប្រកា�ដំំណំាំ។

• �ញ់ថំុាស�ោ �់�សិ�ណែដំល្អិប៉េគឺ�តល់្អិអនុិ�សន៍ិឱ្យយប៉េប្រ��។ 
ប៉េព័ល្អិធា�ុអាកាសសួួ� ជា��មតាប៉េគឺអាចក�េ �់ជំងឺ
�និប៉េ�យ�ញ់ថំុាកុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ចុង 
ប៉េប្រកាយរ�ស់ដំំណំាំ។ ប្រ�សិនិប៉េ��ធា�ុអាកាសប៉េស�� 
ឬក៏ជ�ួឺប៉េនិ�ធាោ �់ប៉េក���និប៉េប្រច�និប៉េ�កណែនិោងប៉េនិ�ពី័�ុនិ�ក 
ចំា�ច់ប្រ�ូវណែ��ញ់ថំុាប៉េព័ល្អិដំំណំាំប៉េ��ូច។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��រកុខជា�ិស្រាសប៉េពានិណែ�ុកខាងប៉េល្អិ�ណែ�ក�និជំងឺ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ� S. sclerotiorum  �និដំុំ�សិ� sclerotia  
កុុងប៉េដំ��រកុខជា�ិងា�់ (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ�ប៉េអស S. minor �និដំុំ�សិ� sclerotia  
និិង�និសរង្រៃស�ីប៉េសលី្អិយេូ�

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ� S. sclerotiorum  �ណាំត ល្អិឱ្យយប៉េដំ��រកុខជា�ិងា�់  
(AVRDC)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �សិ�ប៉េអស S. minor �និដំុំ�សិ� sclerotia  
ប៉េ�ណែ�ុកគឺល់្អិង្រៃនិប៉េដំ��

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ��ព័�៌ង្រៃ��ង�និសរង្រៃស�ីប៉េសលី្អិយេូ�

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺរលួ្អិយប៉េដំ��ប៉េ�យ�សិ�ប៉េកោរ េទីូយេូ� -  
Sclerotium stem rot or southern blight

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� ប៉េកោរ េទីូយេូ� រ េហូឹវសីុអីុ – Sclerotium rolfsii។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និជប្រ�កប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ រ�ួ�និ
ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ព័ពួ័កសណែ�ត ក ការ េ�ុ អំ�ូរប្រ�សក់  
និិងប៉េ����េី� ឬង្រៃ�ថាវប្រកហឹ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ជំងឺ�សិ�វាយប្រ�ហ្គារប៉េដំ��ដំំណំាំជិ�ដីំ �ប៉េងើ��
�និជាការលូ្អិ�លាស់ដូំចសរង្រៃសអំប៉េ�� �និព័�៌ស
ចាស់។ �នាំេ �់�កវារ៉ាល្អិ�ល្អិ�េ ងឆ្នាំ�់រហ័ឹសប៉េ��ងប៉េ�
ណែ�ក និិងចុ�ប៉េ�ឫស �ំភាយចូល្អិប៉េ�កុុងដីំប៉េ�ជំុវញិ។ 
ដំំណំាំស្រាសប៉េពានិ និិងងា�់�េ ងរហ័ឹស។ ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ�សិ�
ប៉េព័ញវយ័ វាកាោ យជា�ុ�ចុច និិងកំប៉េ�េ យព័�៌សណែដំល្អិ
វវិ�តន៍ិចូល្អិប៉េ�កុុងរ៉ាងកាយ�ូច�ូល្អិ �និទំហំឹប្រ�ណែហឹល្អិ 
១-១,២��។ វាទំាងប៉េនិ��និព័�៌សពី័ដំំ�ូង �េុណែនិតប៉េប្រកាយ 
�កកាោ យជាព័�៌ប៉េតុា�។ ព័ពួ័កប៉េកោរ េទីូ�េ�និព័�៌ស 
�នាំេ �់�កណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េតុា� ប៉េហឹ�យវាជាកណែនិោង��់សប្រ�ក
រ�ស់ព័ពួ័ក�សិ�។ ណែ�ោ�េ�នឹិងដីំ ក៏អាច�ោងជំងឺ�និណែដំរ។ 
ដំំណំាំអាចរងការវាយប្រ�ហ្គារកុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់
ណាំ�ួយ។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រ��ព័ង្រៃនិការច�ោងជំងឺថុមី ជាទូប៉េ�គឺឺ�រធា�ុ
រកុខជា�ិពី័ដំំណំាំ�ុនិៗណែដំល្អិ�ិនិ�ំណែ�កធា�ុ។ �សិ�ទំាងប៉េនិ�
អាចរស់ប៉េ�យូរអណែងវងប៉េល្អិ�ជប្រ�ក�ប៉េណាំត �អាសនិុ កុុងរយៈ 
ប៉េព័ល្អិជាប៉េប្រច�និឆំុ្នាំ ប៉េ�ប៉េល្អិ��រធា�ុសររី៉ាងាកុុងដីំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ការចល័្អិ�យកដីំជា�់ជំងឺ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ល្អិកខខុ�ឌ ប៉េ�ត ។ ប៉េកោរ េទីូ�េ ប៉េ�ណែកីរ
ង្រៃ�េដីំ ប្រ�ូវ�និរបំ៉េញ៉ាចឱ្យយដុំ�ប៉េ�យ�រភាព័សួួ� និិងប៉េស��
ប៉េ��ងវញិរ�ស់ង្រៃ�េដីំ។ ការ�េុ�ជំងឺជា��មតាប៉េក��ប៉េ��ងកុុង
ល្អិកខខុ�ឌ សួួ� �នាំេ �់ពី័ប៉េ�ោ�ង ឬការប៉េស្រា�ចស្រាសព័។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ូវ�ជួរដីំឱ្យយប៉េប្រ�ប៉េដំ��ីីក�់ប៉េកោរ េទីូ�េ ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយគឺល់្អិ  (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សរង្រៃស�ីប៉េសលី្អិយេូ� និិងដំុំ�សិ� sclerotia ប៉េ�គឺល់្អិ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��ប៉េក��ជំងឺ �ណាំត ល្អិឱ្យយស្រាសប៉េពានិ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ ��េ�នឹិងដីំ �ណាំត ល្អិឱ្យយប៉េក��ជំងឺ  (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយគឺល់្អិ (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃស�ីប៉េសលី្អិយេូ� និិងដំុំ�សិ� sclerotia ប៉េ�គឺល់្អិ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��ប៉េក��ជំងឺ �ណាំត ល្អិឱ្យយស្រាសប៉េពានិ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ ��េ�នឹិងដីំ �ណាំត ល្អិឱ្យយប៉េក��ជំងឺ (T. Cooke)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�
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ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺប៉េប្រក��សោឹកប៉េ�យ�សិ�កូអាប៉េ�ហឹវូរ៉ាេ  -  
Choanephora blight

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�កូអាប៉េ�ហឹវូរ៉ាេ  គូឺគូឺរ�េីតារ�ូ –  
Choanephora cucurbitarum។

ដុះំណាំ៖ំ ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ សណែ�ត ក ប្រ�សក់ សណែ�ត ក�រ៉ាងំ និប៉េនាំង 
និិងប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�សងៗប៉េទៀ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ដំំណំាំប៉េ�េស និិងដំំណំាំប្រ��់ងាយទទួល្អិរងជំងឺ
ចា�់ពី័ដំំណាំក់កាល្អិកូនិដំំណំាំ ដំល់្អិប៉េចញផ្ទាើ ដំំ�ូង។ �ុ� 
រ�ួសជំាទឹក ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក និិង�និ�ុ�ប៉េប្រក��ណែគឺ� 
និិងចុងសោឹក។ ប៉េប្រកា�ល្អិកខខុ�ឌ ស�ប្រ�ក�នឹិងជំងឺ ប៉េដំ��
ដំំណំាំទំាង�ូល្អិអាចស្រាសប៉េពានិ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិរកុខជា�ិប៉េក��ជំងឺ 
ផ្ទាើ ទំាងអស់ឆ្នាំ�់�ំ �ណាំត ល្អិឱ្យយជាលិ្អិកាទន់ិរ�ស់ដំំណំាំ 
�និ��តុំ ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េ�ប៉េ�ម ។ �នាំេ �់�កប៉េទៀ� ទងផ្ទាើ  
ព័និោកប្រ�ួយ និិងសោឹក អាចរងការលុ្អិកលុ្អិយពី័ជំងឺ។ ល្អិកខ�ៈ
ជំងឺប៉េល្អិចប៉េ��ងនូិវ��តុំ ប៉េរ៉ា�រងឹ ព័�៌ទឹកប្រ�ក់ ដុំ�ប៉េចញពី័
ជាលិ្អិកាសោឹក�និរ�ួស �និតុ�ពី័ប៉េល្អិ�ប៉េ�យប្រគាំ�់�ូល្អិព័�៌ 
ប៉េ�ម ។ ណែ�ក�ោងជំងឺ ប៉េ��ងប៉េស�� និិង�និព័�៌ង្រៃ��ង  
និិងសំ�ករ�កប៉េចញជាចំណែ�ក�ូចៗ�េ ងងាយ។

�ប�ព្វចមែង៖ ជា��មតា �ោងពី័កំប៉េទចកំទីរកុខជា�ិណែដំល្អិធាោ ក់ 
ប៉េ�ដីំ និិង�ោងជំងឺ។ សរុង្រៃនិភុាក់ងារច�ោងជំងឺ រស់ប៉េ�កុុងដីំ
ប៉េល្អិ�កំប៉េទចកំទីរកុខជា�ិកុុងរយៈប៉េព័ល្អិយូរ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ដំុំសរុប៉េក��ប៉េ�ខាងចុងសរង្រៃសព័�៌ស 
ណែដំល្អិប្រ�ូវ�ំណែ�កប៉េ�យ�ប៉េ�ា�យប៉េ�សងៗដូំចជាខុយល់្អិ  
ទឹកខាេ � ស�វល្អិិិ� និិងប៉េប្រគឺឿង�េ សីុនិ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ការ�និតប៉េព័ល្អិប៉េ�ោ�ងធាោ ក់ សំប៉េ�� �ខុុស់ 
និិងសី�ុ�ុភាព័ប៉េ�ត  (២៥-៣០អងាប៉េស)។ ល្អិកខខុ�ឌ ទំាង 
ប៉េនិ�អនុិប៉េប្រគាំ�ដំល់្អិចល្អិនាំសរុ ប៉េចញពី័កំប៉េទចកំទីរកុខជា�ិ 
ប៉េ�កាន់ិជាលិ្អិការស់។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ប៉េរ៉ា�រងឹឆ្នាំម ៗដុំ�ប៉េចញពី័ជាលិ្អិការកុខជា�ិ 

ណែដំល្អិ�និជំងឺ (AVRDC) ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ប៉េដំ��រកុខជា�ិទំាង�ូល្អិស្រាសប៉េពានិ (AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



172 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺអុច (ជំងឺប៉េប្រក��សោឹកដំំ�ូង) –  
Target spot (early blight)

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�អាល់្អិណែទរណាំរ�ីេ  សូឡានីិ –  
Alternaria solani។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀតៈ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរ
 

សូឡាណាំប៉េស រ�ួទំាងប៉េដំ��ឡាក់ និិងព័ពួ័កស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី  
(ព័ពួ័ករកុខជា�ិ �និផ្ទាើ ព័�៌�វ យ)។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ប្រគឺ�់ណែ�ុកទំាងអស់ង្រៃនិប៉េដំ��រកុខជា�ិ អាច�ោងជំងឺ
�និ រ�ួទំាងសោឹក ប៉េដំ�� ឬណែ�ក និិងណែ�ោ។ �ុ�អុចទំហំឹ�ិនិ 
ពិ័�ប្រ�កដំ�និព័�៌ប៉េតុា� ជាប៉េរឿយៗព័័ទធជំុវញិប៉េ�យរ៉ាង
ប្រព័�ច័និេ�ំង�័ប្រ��និព័�៌ប៉េល្អិឿងលូ្អិ�លាស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។ 
�ុ�អុចរកី�ំ និិងអាច�យភាយ�ប៉េងើ��ជា�របិ៉េវ�ងា�់ 
រ�ូរ៉ាងខុុសប្រ�ប្រក�ី �និទំហំឹ�ំ។ ដំំប៉េ�ណែដំល្អិប៉េ��ច់ពី័ប៉េគឺ 
រ៉ាងព័ងប្រកប៉េព័� និិងអាច�និអងើ�់�េិ�៦-១៣��។ សោឹកចាស់ 
ជាងប៉េគឺ �ងុាញ�ុ�ដំំប៉េ��េង�ំជាងប៉េគឺ និិងងា�់�េ ង
រហ័ឹស ប៉េទា�ជាជូនិកាល្អិវា�ិនិប្រជះ�ក៏ប៉េ�យ។ វាប៉េ�វ�ឱ្យយណែ�ុក
ខាងប៉េប្រកា�ប៉េដំ��ដំំណំាំងា�់ �និអាការៈស្រាសប៉េពានិ និិង�និត
ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េល្អិ� ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិជំងឺវវិ�តន៍ិប៉េ��ុខុ។ កុុងករ�ី
ជាប៉េប្រច�និ ដំំប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក និិងសោឹក�ប៉េងើ��ជាប៉េសេរកីងរងវង់�ុស 
ប៉េ��ង ដូំប៉េចុ�ប៉េហឹ�យប៉េទ���និប៉េ�ម �ថា “ជំងឺអុច”។ ជួនិកាល្អិ 
ដំំប៉េ�ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េល្អិ�ប៉េដំ��ណែ�ុកខាងប៉េល្អិ� �និ�របិ៉េវ�ណែវង�និតិច  
ព័�៌ប្រកប៉េ�េ និិងជាប៉េរឿយៗ�និព័�៌ប្រ�ប៉េ��ប៉េ�កណាំត ល្អិ។ 
ជំងឺ�សិ� �ិនិអាចប៉េប្រជ��ចូល្អិណែ�ោណែដំល្អិ�និសំ�ក�ិនិខូុច
ប៉េ��យ ប៉េហឹ�យភាគឺប៉េប្រច�និប៉េគឺសប៉េងើ�ប៉េឃ្វី�ញដំំប៉េ�ណែ�ោប៉េ�ជំុវញិ
�ុ�ទងណែ�ោ។ �របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េតុា�ចាស់ប៉េ�ប៉េ�ម  �និរ៉ាង
ខូុង�និតិច កប៉េក��ប៉េ��ងភាគឺប៉េប្រច�និប៉េ�ណែ��ខ ង �និរ៉ាង
ប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិនឹិង�ុ�ប្រកប៉េ�េង្រៃដំ។ ជំងឺ�សិ�ប៉េប្រជ��ចូល្អិ
កុុងណែ�ោ ជារ៉ាងដំុំណែសវរព័�៌ប៉េ�ម ។ �របិ៉េវ��និរ�ួស ប៉េប្រកាយ 
�ក�និណែ�ក ប៉េហឹ�យណែ�ោរលួ្អិយ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិធា�ុអាកាសប៉េស�� 
ណែ�ោណែដំល្អិ�ងុាញ�ុ�ប៉េប្រ��រ៉ាងផ្ទាើ យ ទទួល្អិការវាយប្រ�ហ្គារ
ពី័�សិ�ណែដំល្អិស្រាសប៉េដំៀងគុាំប៉េ�នឹិង�សិ� ប៉េអ សូឡានីិ និិងវវិ�តន៍ិ
ជាសញ្ញាា ណែដំល្អិងាយនឹិងប្រច�ំជា�ួយនឹិងជំងឺអុច។

�ប�ព្វចមែង៖ ជំងឺចា�់ប៉េ�ត��ពី័ប្រគាំ�់ពូ័ជ�ោងជំងឺ សំ�ល់្អិ
ដំំណំាំ�ោងជំងឺ ឬប៉េ�ម ចង្រៃប្រង�ោងជំងឺ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុណែដំល្អិខុយល់្អិ និិងទឹក�ចនំាំយកប៉េចញ
ពី័ការ�ោងជំងឺណែដំល្អិ�និស្រា��់។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសប៉េស�� និិង ប៉េ�ត ។ ប៉េដំ��
ដំំណំាំ�និជំងឺប៉េស្រ្តាសតស ក៏ងាយនឹិង�ោងជំងឺ�ងណែដំរ។  

 

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចសឹោកជាចំនុិចៗ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចណែ�កជាចំនុិចៗ (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចសឹោកជាចំនុិចៗ  (T. Cooke)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - រលួ្អិយណែ�ោ

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



174 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺរលួ្អិយគឺល់្អិប៉េ�យ�សិ�ហឹវូ�េ  – Phoma rot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�ហឹវូ�េ  ប៉េដំស្រ្តា�ត ក់ទីវាេ – Phoma destructiva។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងប៉េ�េសហឹឹរ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងង្រៃនិប្រ�ប៉េ�ទ សូឡា�ូ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �ុ�អុច�ូច�និទំហំឹ�ិនិពិ័�ប្រ�កដំប៉េក��ប៉េ�
ប៉េល្អិ�សោឹក ជា��មតា�និកងរងវង់។ កូនិដំំណំាំអាច�ោងជំងឺ
�ុនិនឹិងសេូង។ �ុ�អុចព័�៌ប៉េតុា�ខូុង�និតិច ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�
ណែ�ោជិ�ណែ�កណែដំល្អិ�និស�ោ ក។ ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិណែ�ោទំុ �ុ�អុច
អាចរកីខុោួនិ�េ ងរហ័ឹស និិង�និអងើ�់�េិ�ប៉េល្អិ�សពី័២៥��។ 
�របិ៉េវ�រ�ួសកាោ យជាព័�៌ប៉េតុា� និិងព័�៌ណែសីកស�វ  
និិង�និ�ុ�ចុច ប៉េ�យ�និរ�ូរ៉ាងណែ�ោ�សិ�ព័�៌ប៉េ�ម �ូច។ 
ជំងឺរលួ្អិយគឺល់្អិព័�៌ប៉េ�ម  ប៉េក��ប៉េល្អិ�ជាលិ្អិកាខាងប៉េប្រកា�។ 

�ប�ព្វចមែង៖ �សិ�រស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�កាកសំ�ល់្អិដំំណំាំ។ ការ�ោង 
ជំងឺប៉េល្អិ�ណែ�ោប៉េក��តា�រយៈ�ុ�រ�ួស។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុណែដំល្អិប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ��ុ�អុចសោឹក ប្រ�ូវ
�និ�ំណែ�កប៉េ�យទឹកប៉េ�ោ�ង ទឹកប៉េស្រា�ចដំំណំាំ ឬការកាន់ិណែថុ
ណែ�ោ។ សរុអាចរ៉ាល្អិ�ល្អិប៉េព័ញណែ�ោកុុងប៉េព័ល្អិប៉េ�� និិងដឹំក 
ជញ្ចឹជូ និ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសប៉េស��ប៉េ�វ�ឱ្យយរកុខជា�ិ�ោង
ជំងឺអាច�ប៉េញ្ចឹេ ញសរុ�និប៉េ�យងាយ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

¢  កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢  ណែ�ក £សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - រលួ្អិយណែ�ោ  (T. Cooke)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



176 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺអុចសោឹកព័�៌ប្រ�ប៉េ�� – Grey leaf spot

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ�សតឹ�ហឹវីលី្អិយេូ� ប៉េអស�ី�ី – Stemphylium 
spp។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងប៉េ�េសហឹឹរ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ជំងឺប៉េក��ប៉េ��ងជាចំ�ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក និិង�តង�ើ ល្អិ
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក។ វា�ិនិច�ោងណែ�ោប៉េ��ូចប៉េ��យ �េុណែនិតអាចច�ោង
ណែ�ោចាស់។ សោឹកខាងប៉េប្រកា��ោងជំងឺ�ុនិប៉េគឺ។ �ុ�អុច�ូចៗ
ជាប៉េប្រច�និព័�៌ប៉េតុា�ប្រកប៉េ�េ ណែដំល្អិអាចលូ្អិ�លាស់ដំល់្អិអងើ�់ 
�េិ�៣�� �និតចូល្អិប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកា�សោឹក។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ
�ុ�អុចរកី�ំ វា�ប៉េងើ��ជារ�ូរ៉ាងព័�៌ប៉េតុា�ប្រ�ប៉េ��រប៉េលាង 
ប៉េហឹ�យចំ�ុចកណាំត ល្អិអាចប៉េប្រ�� និិងរណែហឹក។ សោឹក�ោងជំងឺ
�ួន់ិ�ួរណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង សវិ� និិងប្រជះ�។ ប៉េ�ប៉េប្រកា�ល្អិកខ 
ខុ�ឌ ស�ស្រាស�សប្រ��់ជំងឺសោឹកទំាងអស់ ប៉េល្អិ�កណែល្អិងណែ�
សោឹកខុេីជាងប៉េគឺប៉េចញ នឹិងប្រ�ូវងា�់ ប៉េហឹ�យ�លិ្អិ�ក�ម ណែ�ោនឹិង
ប្រ�ូវធាោ ក់ចុ��េងខាោ ំង។

�ប�ព្វចមែង៖ ប្រ��ព័ច�ោងជំងឺ គឺឺ�កពី័សំរ៉ា�ដំំណំាំ�និជំងឺ 
និិងដំំណំាំចាស់ៗ�និជំងឺ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ សរុនំាំយកប៉េ�ប៉េ�យខុយល់្អិ ប៉េ�ោ�ង�និ
ខុយល់្អិ�ក់ ឬទឹក�ច។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសប៉េ�ត  ប៉េស��។ 

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £ ឫស ¢  ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ



177 

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោករកុខជា�ិប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកា�ប៉េក��ជំងឺ�ុនិប៉េគឺ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោករកុខជា�ិ�ោងជំងឺ�េ ង�ួន់ិ�ួរ�ណាំត ល្អិឱ្យយសវិ�  
(T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - �ុ�អុចរកី�ំប៉េ��ងៗពាសប៉េព័ញង្រៃ�េសឹោក ប៉េហឹ�យចំ�ុច
កណាំត ល្អិង្រៃនិ�ុ�អុច �និ�ុ�ស្រា�ំ  និិង�ោុ� (J. Chen)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ការ�ោងជំងឺដំំណាំក់កាល្អិដំំ�ូង (J. Chen)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



178 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ�សិ�ហឹវូហឹារយីេូ� –  
Fusarium wilt

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� ហឹវូហឹារយីេូ� អុកសីេូរ�ូ ប៉េអហឹវ ប៉េអស�ី 
លី្អិកូណែព័រសីុសីុ – Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �សិ� ហឹវូហឹារយីេូ� អុកសីេូរ�ូ ប៉េអហឹវ 
 

ប៉េអស�ី លី្អិកូណែព័រសីុសីុ គឺឺជា�សិ��ងើជំងឺណែ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �
�េុប៉េណាំា � �េុណែនិត�និជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ�សិ� ហឹវូហឹារយីេូ� 
ជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ� ណែដំល្អិអាច�ងើជំងឺជាក់លាក់ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ ឬជប្រ�ក
ដំង្រៃទប៉េទៀ� ប៉េហឹ�យវា�ងុាញប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប្រ�ណែហឹល្អិគុាំ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �សិ�ប៉េ�កុុងដីំច�ោងជំងឺដំល់្អិឫស និិងលុ្អិកលុ្អិយ
ដំល់្អិជាលិ្អិកាសរង្រៃសរកុខរស (ការនំាំទឹក) �ណាំត ល្អិឱ្យយស្រាសប៉េពានិ 
�និព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងព័�៌ប៉េតុា�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។ ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា
ទំាងប៉េនិ� ប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េឃ្វី�ញជាដំំ�ូងប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកនាំនាំប៉េ�
ណែ�ុកខាងគឺល់្អិដំំណំាំ និិងរ៉ាល្អិ�ល្អិជា�ប៉េ�ត� រៗប៉េ��ងប៉េ� 
ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��។ ប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិអាចស្រាសប៉េពានិ និិងងា�់។ ពំុ័�និ 
�ុ�ខាងប៉េប្រ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�កប៉េ��យ �េុណែនិតប្រ�សិនិប៉េ��ណែ�កង្រៃនិ
ប៉េដំ���និរ�ួសណែ�កតា��ប៉េណាំត យប៉េដំ�� ប៉េគឺនឹិងប៉េឃ្វី�ញ�និ
ប៉េចញព័�៌ប៉េតុា�ពី័ជាលិ្អិកាសរង្រៃសរកុខរស។

�ប�ព្វចមែង៖ ភុាក់ងារច�ោងជំងឺសថិ�ប៉េ�កុុងដីំ និិងអាចរស់ 
ប៉េ��េងយូរកុុងដីំប៉េ�យពំុ័ចំា�ច់ �និរកុខជា�ិជប្រ�ក។ 
ការច�ោងជំងឺតា�សំប៉េ�� � ប៉េក��ប៉េចញ�កពី័ជំងឺ�សិ�ប៉េ�
លាយ�ំជា�ួយកំប៉េទចកំទីប៉េ�េងប៉េ�េ ��និជំងឺ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ដីំណែដំល្អិ�េុកប៉េ�ប៉េ�យ�សិ� ឬ�ោងជំងឺ  
និិងឧ�ករ�៍ប៉េ�វ�ចំការ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ដីំប៉េ�ត  ប៉េស��។ ភុាក់ងារច�ោងជំងឺអាច 
សថិ�ប៉េ�កុុងដីំកុុងរយៈប៉េព័ល្អិជាប៉េប្រច�និឆំុ្នាំ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ូវធានាំថា ឧ�ករ�៍ទំាងអស់ពំុ័�និជា�់ប្រ�លាក់ដីំ 
�ុនិនឹិងយកវាប៉េ�ប៉េប្រ��កុុងចំការ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ក�ងុាញជលិ្អិកាសរង្រៃសរកុខរស�និព័�៌ប៉េតុា� 
ប៉េ�ណែ�ុកខាងកុុង (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សញ្ញាា ដំំ�ូងប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ជិ�គឺល់្អិណែកីរដីំ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -សឹោក�និព័�៌ប៉េល្អិឿង និិង�នាំេ �់�កណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េតុា�

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េដំ��រកុខជា�ិទំាង�ូល្អិអាចស្រាសប៉េពានិ (I. Walker)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�



180 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ជំ
ងឺ

�
សិ�

ជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ�សិ�ណែវរទីសីុលី្អិយេូ� –  
Verticillium wilt 

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ �សិ� ណែវរទីសីុលី្អិយេូ� �លី្អិអាប៉េអ –  
Verticillium dahliae

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំណំាំ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទប៉េទៀ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សញ្ញាា ដំំ�ូងរ�ស់ជំងឺគឺឺសោឹកចាស់ៗប៉េ��ងស្រាសប៉េពានិ 
�នាំេ �់�កព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប៉េប្រកាយ�កងា�់ ណែដំល្អិជាប៉េរឿយៗ
�និរ៉ាងជាអកសរ “V” ប៉េចញពី័ណែគឺ�សោឹក។ ប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិអាច
ស្រាសប៉េពានិ និិងងា�់។ ស្រាសប៉េដំៀងគុាំប៉េ�នឹិងជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ
�សិ� ហឹវូហឹារយីេូ� – Fusarium ណែដំរ ជំងឺប៉េនិ�ពំុ័�និ�ុ� 
ខាងប៉េប្រ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�កប៉េ��យ �េុណែនិតប្រ�សិនិប៉េ��ណែ�ករ�ស់ប៉េដំ�� 
�និរ�ួសណែ�កតា��ប៉េណាំត យណែ�ក ប៉េគឺនឹិងប៉េឃ្វី�ញជាលិ្អិកា
សរង្រៃសរកុខរសប៉េចញព័�៌ប៉េតុា�។

�ប�ព្វចមែង៖ ដីំ�ោងជំងឺ។ �សិ��ោងតា�រយៈឫស និិងលុ្អិក 
លុ្អិយចូល្អិប៉េ�ជាលិ្អិកាសរង្រៃសរកុខរស (ការនំាំទឹក)។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ដីំ�និ�េុកប៉េ�ប៉េ�យ�សិ� ឬ�ោងជំងឺ។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ សី�ុ�ុភាព័ប្រ�ណែហឹល្អិ ២០-២៤អងា
ប៉េស។ សូ�ចំណំាំថា សី�ុ�ុភាព័ទា�ជាងប៉េនិ��និតិច �និ
ភាព័ប្រ�ប៉េស�រចំប៉េពា�ជំងឺស្រាសប៉េពានិប៉េ�យ�សិ� ហឹវូហឹារយីេូ� 
– Fusarium។

ការី�គុប�់គុង៖

• ទុកដីំ�និជំងឺឱ្យយប៉េ�ឆួ្នាំយពី័កណែនិោងគាំម និជំងឺ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស ¢  ណែ�ក ¢ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក (T. Cooke)

ប្រ��់ - សញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងដំំ�ូងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - សឹោកស្រាសប៉េពានិ (AVRDC)

ជំងឺ�សិ� និិងជំងឺដូំច�សិ�





 ជំងឺវរីសុ
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ជំងឺរញួសោឹកប៉េល្អិ�ប៉េ�េសឬប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ជំងឺវរីសុ�េូ�អិក
ប៉េល្អិ�ប្រ��់ និិងជំងឺរញួសោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�
ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក/ប៉េ�េងប៉េ�េ �

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�េីហឹាូ�េូ (Begomoviruses)៖ ជំងឺវរីសុរញួ
សោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ីវាេយអិល្អិសីុវ-ី  
TYLCV) ជំងឺវរីសុរញួសោឹកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ីអូអិល្អិសីុវ ី
-ToLCV) និិងប្រ�ប៉េ�ទជំងឺវរីសុដំង្រៃទជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ� អាស្រាស័យ
ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ និិងទីកណែនិោង។ ឧទាហឹរ�៍កុុង�ំ�ន់ិរ�ួ�និ 
ជំងឺរញួសោឹកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស ជំងឺរញួសោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�
ដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក និិងជំងឺវរីសុ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់  
(អាស្រាស័យប៉េល្អិ�វ�ត�និប្រ�ប៉េ�ទវរីសុ�េីហឹាូ�េូ)។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ជប្រ�ក�ប៉េណាំត �អាសនិុរ�ស់ �ីវាេយអិល្អិសីុវ ី
រ�ួ�និព័ពួ័កស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី (ប្រ�ប៉េ�ទសូឡា�ូ� 
- Solanum) ប៉េដំ��ឡាក់ (ប្រ�ប៉េ�ទ�ទុយរ៉ាេ  - Datura) និិង
សណែ�ត ក�រ៉ាងំ (ហ្គាវ ប៉េសអូ�ឺស វាេល់្អិហ្គាា រ ី- Phaseolus 
vulgaris)។ ជប្រ�ក�ប៉េណាំត �អាសនិុរ�ស់ �ីអូអិល្អិសីុវ ីក៏
រ�ួ�ញ្ចឹេូ ល្អិនូិវព័ពួ័កស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី និិងប៉េដំ��ឡាក់�ងណែដំរ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ វរីសុ�េីហឹាូ�េូទំាងអស់�ណាំត ឱ្យយ�និសញ្ញាា ណែដំល្អិ 
រ�ួ�ញ្ចឹេូ ល្អិនូិវជំងឺ�េូ�អិកប៉េល្អិ�សោឹក�និព័�៌ប៉េល្អិឿង�ោឺ ប៉េ�
ខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ ណែដំល្អិជា��មតាសោឹកខុោ�រ�ួល្អិ និិងរញួ។ រកុខជា�ិ
�ោងជំងឺ �ីវាេយអិល្អិសីុវ ីឬ �ីអូអិល្អិសីុវ ីប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិ
លូ្អិ�លាស់ដំំ�ូង នឹិងកាោ យប៉េ�ជាប្រកិនិខាោ ំង។ សោឹក�ូចៗ�និ
ទំហំឹថុយចុ� និិងខូុចរ�ូរ៉ាង។ សោឹកដុំ�ប៉េចញ�កផ្ទាើ �់ចុ�ប៉េប្រកា�
ដូំចណែព័ង។ សោឹកដុំ��កតា�ប៉េប្រកាយ�រ និិង�និព័�៌ប៉េល្អិឿង
ប៉េ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស។ ណែគឺ�សោឹករ�ស់វារ�ូល្អិប៉េ��ងប៉េល្អិ�។ 
ប៉េដំ���ោងជំងឺប៉េព័ល្អិវាប៉េ��ូច ��់�ង់ថា�ព័ល្អិ ប្រជះ�ផ្ទាើ  និិង
��់�លិ្អិ�ណែ�ោណែដំល្អិអាចល្អិក់ដូំរ�និ។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិការ�ោង
ជំងឺប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�ប៉េដំ���ំ ប៉េហឹ�យណែ�ោណែដំល្អិ�និវ�ត�និរចួ 
ប៉េហឹ�យទំុ��មតា �េុណែនិតវាណែល្អិងប៉េចញណែ�ោ�និតប៉េទៀ�ប៉េហឹ�យ។ 

�ប�ព្វចមែង៖ ដំំណំាំ�ោងជំងឺចាស់ៗ គឺឺជាប្រ��ព័សំខាន់ិង្រៃនិ
ការ�ោងជំងឺថុមី។ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងដូំចជា ប៉េដំ��ឡាក់ និិងព័ពួ័ក
ស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី អាច�ោងជំងឺ �ីវាេយអិល្អិសីុវ។ី

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ រយុសសោឹកប្រ�ក់ (ណែ�េ�ីសីុ�េ  តា�សីុ -  
Bemisia tabaci)។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េប្រ��ប៉េ�សេូប្រកាល្អិរងចំាងព័និោឹ ប៉េដំ��ីីប៉េ�វ�ឱ្យយរយុសខាោ ច 
ប៉េព័ល្អិដំំណំាំប៉េ��ូច។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü

£  កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស £  ណែ�ក ¢ សោឹក £  ផ្ទាើ £  ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ
Tomato/yellow leaf curl

¢ ក�ុុជា
Chilli/pepper leaf curl 
Eggplant yellow mosaic  
Pepper/yellow leaf curl
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ប្រ��់ - ជំងឺ mosaic ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់

ប្រ��់ - ជំងឺ mosaic ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់  
(W. Tsai)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិឿង 
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (T. Cooke)

ប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស  
(W. Tsai)

ប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស  
(W. Tsai)

ប្រ��់ - ជំងឺ mosaic ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់  
(W. Tsai)

ប្រ��់ -  ជំងឺ mosaic ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់  
(W. Tsai)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោក 
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស (C. Chen) 

ប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស  
(W. Tsai)

ប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស  
(W. Tsai)

ប្រ��់ - ជំងឺ mosaic ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ��់  
(W. Tsai)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺរញួប៉េល្អិ�សឹោក ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោក 
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស (C. Chen)

ប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស  
(W. Tsai)

ប៉េ�េស - ជំងឺរញួប៉េល្អិឿងសឹោកប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េស  
(W. Tsai)

ជំងឺវរីសុ
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ជំងឺវរីសុ�ូរ៉ាេ ដូំប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � –  
Tomato torrado disease

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េ�គឺល់្អិសោឹក�ូចៗ ឬប្រ�ួយ (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ �  (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោកព័�៌ប៉េតុា� និិងរ�ួល្អិ (T. Cooke)

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�ូរ៉ាេ ដូំ (Torradovirus)៖  ជំងឺវរីសុ�ូរ៉ាេ ដូំប៉េល្អិ�
ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ី�ីវ ី- TTV)។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�ម ចង្រៃប្រង�ួយចំនួិនិកុុងអំ�ូររកុខជា�ិ
�ួយចំនួិនិ រ�ួ�និអំ�ូរ�េី អំ�ូរផ្ទាើ កាប៉េ�សិនិ អំ�ូរផ្ទាើ រ៉ាង
ដូំច�េី អំ�ូរង្រៃស ុអំ�ូររកុខជា�ិ�េ �ូវ និិងអំ�ូរប៉េ�ម ផ្ទាើ ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សញ្ញាា ដំំ�ូងរ�ួ�និ�ុ�អុចព័�៌ប៉េតុា�ប៉េ�ប៉េល្អិ�
សោឹក ណែដំល្អិជាប៉េរឿយៗ�ំណែ�កជាដំុំ�ូចៗ និិង�និសល់្អិនូិវប្រ�ប៉េហ្គាង
�ួយ។ សោឹក�ូចៗអាច�និ�របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�គឺល់្អិ។ 
ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ�ោងជំងឺ�ួន់ិ ប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េតុា� 
និិងងា�់សោឹក។

�ប�ព្វចមែង៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងអាច�ោងជំងឺប៉េ�យ�រវរីសុ �េុណែនិត
ប៉េ�យ�រជំងឺវរីសុថុមីចំប៉េពា�ប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ ជប្រ�កសំខាន់ិៗ
�ិនិទាន់ិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ញ្ញាជ ក់ប៉េ��យ។ 

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ រយុស�េ�កញ្ចឹេ ក់ (ប្រទី�េ ប៉េល្អិ�រ េដូំ វាេ�េូរ៉ាេ រយីេូរ�ូ 
- Trialeurodes vaporariorum) និិងរយុស សោឹកប្រ�ក់  
(ប៉េ��ីសីុ�េ  តា�សីុ - Bemisia tabaci)។

ការី�គុប�់គុង៖ 

• ប៉េប្រ��ប៉េ�សេូប្រកាល្អិរងចំាងព័និោឹ ប៉េដំ��ីីប៉េ�វ�ឱ្យយរយុសខាោ ច 
ប៉េព័ល្អិដំំណំាំប៉េ��ូច។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü

£  កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស £  ណែ�ក ¢ សោឹក £  ផ្ទាើ £  ណែ�ោ
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ជំងឺវរីសុចុងប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងជំងឺវរីសុប៉េល្អិឿង
ប៉េល្អិ�ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក - Tomato yellow top and pepper 
yellows

ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េល្អិ�សឹោកប៉េ�េងប៉េ�េ � (T. Cooke)

ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េល្អិ�សឹោកប៉េ�េងប៉េ�េ �

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�េូប៉េ�រ េ ូ(Polerovirus)៖ ជំងឺវរីសុរ�ូរសោឹក
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំដំំ�ូង�រ៉ាងំ (=ជំងឺវរីសុចុងប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំ
ប៉េ�េងប៉េ�េ �) (�ីអិល្អិអាវ ី- PLRV)

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ព័ពួ័កស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី
ដំង្រៃទប៉េទៀ� (ប្រ�ប៉េ�ទសូឡា�ូ�- Solanum) ប៉េដំ��ឡាក់ 
(ប្រ�ប៉េ�ទ�ទុយរ៉ាេ - Datura)។ 

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សញ្ញាា វវិ�តន៍ិប៉េ��ងកុុងរយៈប៉េព័ល្អិ១៨-២១ង្រៃថុួ 
�នាំេ �់ពី័�ោងជំងឺ។ ប៉េដំ���ោងជំងឺប៉េ��ងប្រកិនិ រងឹ លូ្អិ�ប្រ�ង់ប៉េ� 
ប៉េល្អិ�ប៉េ�ប្រ�ង់ចំ�ុចលូ្អិ�លាស់។ ណែគឺ�សោឹក�ូចៗ�និព័�៌ 
ប៉េល្អិឿង និិងចុង និិងណែគឺ�រញួចុ�ប៉េប្រកា�។ សោឹក និិងសោឹក�ូចៗ
�និទំហំឹ�ូចជាង និិងសោឹក�ូចៗ�និទំហំឹ�ំទូលាយជាង 
��មតា។ �ុ�អុចងា�់ព័�៌ប៉េតុា� ជួនិកាល្អិប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ� 
ជាលិ្អិកាណែដំល្អិ�និព័�៌ប៉េល្អិឿង�េ ង�ួន់ិ�ួរ។ ទិនិុ�ល្អិថុយ
ចុ� និិងណែ�ោ�ូច ប្រ�សិនិប៉េ��ការច�ោងប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�ដំំណាំក់ 
កាល្អិដំំ�ូង។ ប៉េដំ��កាន់ិណែ��ំ ការ�ោងជំងឺកាន់ិណែ��ិច។

�ប�ព្វចមែង៖ រកុខជា�ិ�ោងជំងឺដុំ�ប៉េ�កុុង ឬប៉េ�ណែកីរដំំណំាំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ង្រៃច (�ីហឹសឺស ណែព័រសីុកាប៉េអ - Myzus 
persicae និិង �េ ប្រកូហឹសុីហឹវូ� យូហឹវ័រ�េីអាប៉េអ - Macrosiphum 
euphorbiae)។ ង្រៃច�ោងជំងឺណែដំល្អិ�និ�ងាើ �់ពូ័ជប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ��
ប៉េ�េងប៉េ�េ � �ោងជំងឺពី័ដំំ�ូង គឹឺជាកតាត ប៉េ�វ�ឱ្យយ�និការ�េុ�ជំងឺ 
ខាោ ំងកាោ  ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិវារ៉ាល្អិ�ល្អិកុុងចំប៉េណាំ�ដំំណំាំ។ 

ជំងឺវរីសុ

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü

£  កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស £  ណែ�ក ¢ សោឹក £  ផ្ទាើ ¢  ណែ�ោ



188 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

វរី
សុ

អា
ល្អិ

ហ្គា
វ�

េូ—
ច

�
ោង

តា
�

ង្រៃច
 និ

ង
 ប៉េ�

េកា
និ

ក

ជំងឺវរីសុ�េូ�អិកអាល់្អិហ្គាវ ល់្អិហ្គាវ  - Alfalfa mosaic

ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េល្អិ�សឹោកប៉េ�េស (AVRDC)

ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េល្អិ�សឹោក និិងណែ�ោប៉េ�េស (AVRDC)

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü

£  កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស £  ណែ�ក ¢ សោឹក £  ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុអាល់្អិហ្គាវ �េូ(Alfamovirus)៖  ជំងឺវរីសុ 
�េូ�អិកអាល់្អិហ្គាវ ល់្អិហ្គាវ  (ប៉េអអឹ�វ ី- AMV)។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ អាល់្អិហ្គាវ ល់្អិហ្គាវ  (alfalfa) ប៉េដំ���ីសនិោឹក 
(clover) ព័ពួ័កប្រកះ�សណែ�ត កជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សោឹកង្រៃនិប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស និិងសោឹកប៉េ�េសប៉េក�� 
ជំងឺវរីសុ�េូ�អិកព័�៌ស ឬប៉េល្អិចរ�ូរ៉ាងព័�៌ស ណែដំល្អិជា
��មតា�ិនិ�និរ�ួល្អិប៉េ��យ។ ការ�ោងប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំកុុង
ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ដំំ�ូង �ណាំត ល្អិឱ្យយប្រកិនិ និិងណែ�ោ
លូ្អិ�លាស់ខុុសប្រទង់ប្រទាយ។ 

សោឹកប៉េ�េងប៉េ�េ ��និរ៉ាងខុុសពី័��មតា និិងប៉េល្អិចនូិវ�របិ៉េវ�
ព័�៌ប៉េល្អិឿង�ោឺ និិងជាប៉េរឿយៗ�និព័�៌សំរទិធ។ ការ�ោងជំងឺ
�ួន់ិ�ួរប៉េ�វ�ឱ្យយសោឹករញួចុ�ប៉េប្រកា�។ ណែ�ោខុុសប្រទង់ប្រទាយ�និ 
�ុ�ចំ�ិ� ឬកងខុុសប្រ�ប្រក�ីជា�ួយនឹិង�ុ�ដំំប៉េ�ខូុង 
ឬ�ុ��េ�។

�ប�ព្វចមែង៖ ដំំណំាំណែដំល្អិ�ោងជំងឺ និិងតា�រយៈប្រគាំ�់ពូ័ជ�ោង
ជំងឺ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ពួ័កង្រៃច។ ប៉េទា�ជា�េ ងណាំក៏ប៉េ�យ ការ
ច�ោងតា�ប៉េ�កានិិក និិងការ�ំប៉េ�ណែ�កក៏�ណាំត ល្អិឱ្យយ�និ 
ការ�ោងជំងឺថុមីណែដំរ។ 
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ជំងឺវរីសុអុចរញួសោឹក (Fern leaf)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងដំំ�ូងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺវរីសុណែខុសអាច�ងើប៉េ��ងប៉េ�យជំងឺវរីសុ�េូ�អិក

ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ�សក់ (CMV) និិងដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (ToMV)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក  (C. Chen)

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

£  កូនិដំំណំាំ £ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស £  ណែ�ក ¢ សោឹក £  ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុគូឺគូឺ�េូ (Cucumovirus)៖ ជំងឺវរីសុ�េូ�អិក
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ�សក់ (សីុអឹ�វ ី- CMV)

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ជប្រ�កនាំនាំជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សញ្ញាា លូ្អិ�លាស់ជាប៉េល្អិ�កដំំ�ូង គឺឺប្រ�ណែហឹល្អិរយៈ
ប៉េព័ល្អិ១០ង្រៃថុួ �នាំេ �់ពី័�ោងជំងឺ។ ចំប៉េពា�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � 
ជាលិ្អិកាសោឹកប្រ�ូវ�និថុយចុ� ឬអវ�ត�និ �េុណែនិតប្រទនុិងសោឹក
លូ្អិ�លាស់កុុងប្រ�ណែវង��មតា។ សោឹក�និជំងឺ រ�ួល្អិ និិងរញួ 
ប៉េហឹ�យសោឹកទំាងអស់រ�ស់ប៉េដំ���ោងជំងឺ �ងុាញនូិវលំ្អិនំាំជំងឺ
�េូ�អិកព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងង្រៃ��ង។ ប៉េដំ��ដំំណំាំ�ោងជំងឺ�ិនិ
�និណែ�ោប៉េ��យ។ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស សញ្ញាា រ�ួ�និ
លំ្អិនំាំជាជំងឺ�េូ�អិក ឬព័�៌ចប្រ�ះ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។ ណែ�ោអាច
ខូុចប្រទង់ប្រទាយ �និ�ុ�អុចកង ឬ�ុ�ជំាព័�៌ប៉េល្អិឿង។ 
វាប្រគាំន់ិណែ�ជាជំងឺសោូ��េុប៉េណាំា � �េុណែនិតអាច�ួន់ិ�ួរចំប៉េពា�ប្រ�ប៉េ�ទ
ដំំណំាំប៉េ�េស។

�ប�ព្វចមែង៖ រកុខជា�ិ�ោងជំងឺ ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ប៉េ�ណែកីរ
ដំំណំាំ។

រាលដំាយឈ្មោះដំាយ៖ ប្រ�ប៉េ�ទង្រៃច�ួយចំនួិនិ ប្រគាំ�់ពូ័ជ�ោងជំងឺ  
និិង�ប៉េ�ា�យប៉េ�កានិិក។

ជំងឺវរីសុ
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ជំងឺព័�៌ចប្រ�ះ�ប៉េល្អិ�សរង្រៃសរកុខរស ង្រៃនិដំំណំាំប៉េ�េស  

ជំងឺវរីសុ Y ប៉េល្អិ�ដំំ�ូង�រ៉ាងំ (ឬជំងឺសួួ�សោឹកប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �) 
 

និិងជំងឺវរីសុកា�់សោឹកប៉េល្អិ�ថំុាជក់ (tobacco etch)
ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�េូទី(Potyviruses)៖ ជំងឺវរីសុព័�៌ចប្រ�ះ�
ប៉េល្អិ�សរង្រៃសរកុខរស ង្រៃនិដំំណំាំប៉េ�េស (ChiVMV) ជំងឺវរីសុY (�ី
វវីាេយ - PVY) ប៉េល្អិ�ដំំណំាំដំំ�ូង�រ៉ាងំ ជំងឺវរីសុកា�់សោឹក
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំថំុាជក់ (�ីអីុវ ី- TEV)។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់  
(អាស្រាស័យប៉េល្អិ�វ�ត�និប្រ�ប៉េ�ទវរីសុ�េូទី)។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ថំុាជក់ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរប៉េ�េងប៉េ�េ �  
និិងអំ�ូរ�េី។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សោឹកដំំណំាំ�ោងជំងឺ ជាទូប៉េ�វវិ�តន៍ិជារ�ូរ៉ាង�និ
ព័�៌ចប្រ�ះ� ឬជំងឺ�េូ�អិក �និសរង្រៃសរកុខរសព័�៌ង្រៃ��ង
ចាស់រុគុំាំ ណែដំល្អិភាគឺប៉េប្រច�និ�និប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកខុេីៗ។ ការច�ោង
ប៉េល្អិ�កូនិដំំណំាំ និិងដំំណំាំប៉េ��ូច �ណាំត ល្អិឱ្យយវាប្រកិនិ  
និិង�និ�ុ��ើូ�ព័�៌ង្រៃ��ងប្រកប៉េ�េប៉េ�ប៉េល្អិ�កំណាំ�់ប៉េដំ�� 
និិងណែ�ក។ ការប៉េចញណែ�ោប្រ�ូវ�និ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យការប្រជះ�ផ្ទាើ ពី័
ប៉េព័ល្អិដំំ�ូង។ ជាទូប៉េ� ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ និិង�និព័�៌
ចប្រ�ះ�។

�ប�ព្វចមែង៖ ជប្រ�ក�ោងជំងឺ ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�ណែកីរ
ដំំណំាំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ង្រៃច និិង�ប៉េ�ា�យប៉េ�កានិិកនាំនាំដូំចជា 
ការប្រកីណែ�ក ឬតាក់ណែ�ងណែ�ក ការ�ា ំ�ំប៉េ� និិងការអនុិវ�ត
ការ�ំដុំ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�។ វា�ិនិច�ោងតា�ប្រគាំ�់ពូ័ជប៉េ��យ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

¢ កូនិដំំណំាំ £  ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក £  ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ

¢ អូស្រ្តា�ត លី្អិ  
Potato virus Y

¢ ក�ុុជា
Potato virus Y  
Chilli veinal mottle 
Tobacco etch (?)
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ប៉េ�េស - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជំងឺវរីសុ ChiVMV ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក

ប៉េ�េស - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជំងឺវរីសុ ChiVMV  ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក និិងណែ�ោ 

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ណែ�ោប៉េ�េសប៉េ�ោ កប៉េក��ជំងឺវរីសុ PVY

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ណែ�ោប៉េ�េសប៉េ�ោ កប៉េក��ជំងឺវរីសុ TEV (AVRDC)

ប៉េ�េស - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជំងឺវរីសុ ChiVMV ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េដំ�� 

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - សឹោកប៉េ�េសប៉េក��ជំងឺវរីសុ PVY 

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - សោឹកប៉េ�េសប៉េក��ជំងឺវរីសុ TEV (C. Chen)

ជំងឺវរីសុ
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ជំងឺវរីសុ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ថំុាជក់ និិងជំងឺចប្រ�ះ�ព័�៌ប៉េល្អិ�
ប៉េ�េសប៉េ�ោ ក

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�ូ��េូ (Tobamoviruses)៖ ជំងឺវរីសុ�េូ�អិក
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ីអូអឹ�វ ី- ToMV) ជំងឺវរីសុ�េូ�អិក
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំថំុាជក់ (�ីអឹ�វ ី- TMV) ជំងឺវរីសុចប្រ�ះ�ព័�៌ប៉េល្អិ�
ដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក (�ីអឹ�អឹ�អូវ-ី PMMoV)។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 
(អាស្រាស័យប៉េល្អិ�វ�ត�និរ�ស់ប្រ�ប៉េ�ទវរីសុ�ូ��េូ)។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងកុុងអំ�ូរប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងអំ�ូរ�េី។ 

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�ការលូ្អិ�លាស់ថុមី 
១០-២០ង្រៃថុួ�នាំេ �់ពី័ការ�ោង។ សោឹក�និព័�៌ចប្រ�ះ� �និ
�របិ៉េវ��ិនិប៉េសម�គុាំ ព័�៌ង្រៃ��ងខុេី និិងង្រៃ��ងចាស់។ ប្រ��ទ
ជំងឺខុោ��ងើប៉េ�យវរីសុ �ប៉េងើ��ជា�របិ៉េវ�ព័�៌ប៉េល្អិឿងកុុង 
វរីសុ�េូ�អិក។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិប៉េដំ���និសុខុភាព័ល្អិ ិសោឹកប៉េចញ
�ក�និល្អិកខ�ៈ��មតា។ ការ�និព័�៌ចប្រ�ះ�គុាំណែប្រ�ប្រ�ួល្អិ
ប៉េ�តា�ភាព័�ួន់ិ�ួររ�ស់ជំងឺ ប៉េហឹ�យសោឹក�និព័�៌ចប្រ�ះ�
ប៉េប្រច�និប៉េព័កអាចប៉េ�វ�ឱ្យយវា�និរ�ូរ៉ាងជី�ប៉េ�េ ង។ ប៉េព័ល្អិធា�ុ 
អាកាសប្រ�ជាក់ ជា�ួយនឹិងប៉េព័ល្អិង្រៃថុួខុោី និិងក�ោ ំងព័និោឺប៉េខុាយ  
សោឹក�ោងជំងឺអាចកាោ យជា�ូចប៉េរៀវ និិងស្រាសួច ដូំចនឹិងជំងឺវរីសុ
អុចរញួសោឹក(Fern leaf disease) ណែដំរ។ ចំប៉េពា�ប៉េដំ��ដំំណំាំ
ប៉េ��ូច ការ�ំផ្ទាោ ញសំខាន់ិប៉េនាំ�គឺឺការប្រកិនិ�និតិច�និតួច ប៉េទា��ី
ជាប្រ�ប៉េ�ទវរីសុខុោ� អាចស�ោ �់ប៉េដំ��ប៉េ��ូចក៏ប៉េ�យ។ ចំប៉េពា�
ប៉េដំ���ំ ភាព័ប្រកិនិ និិងការប៉េចញផ្ទាើ �ិនិ�និល្អិអិាចប៉េ�វ�ឱ្យយទិនិុ 
�ល្អិថុយចុ� ជួនិកាល្អិ�េ ងប៉េប្រច�និង្រៃប្រកណែល្អិង។ ណែ�ោណែដំល្អិប៉េចញ
�ក អាចទំុ�ិនិប៉េសម�គុាំ �និ�ុ�ជំា និិង�ិនិអាចល្អិក់ដូំរ�និ។

�ប�ព្វចមែង៖ ដំំណំាំអាច�ោងជំងឺតា�វ�ីិ�ួយចំនួិនិ រ�ួទំាង
តា�ប្រគាំ�់ពូ័ជ។ ប្រគាំ�់ពូ័ជ�លិ្អិ�ប៉េចញពី័ប៉េដំ���ោងជំងឺ ជា
��មតា�និ�េុកជំងឺវរីសុប៉េ�ប៉េល្អិ�សំ�ក �េុណែនិតជួនិកាល្អិជំងឺ 
វរីសុប៉េ�កុុងសំ�កប្រគាំ�់ ឬអង់ដូំណែសុេ�។ វា�ិនិ�និវ�ត�និ
ប៉េ�កុុងអំប្រ�េីយេុងប៉េទ។ កូនិដំំណំាំ�លិ្អិ�ប៉េចញពី័ប្រគាំ�់ពូ័ជ�ោង
ជំងឺ វានឹិង�ោងជំងឺប៉េ�ប៉េព័ល្អិដុំ�ព័និោក។ កុុងថុាល្អិ��តុ �ប្រគាំ�់ 
ជំងឺអាចរ៉ាល្អិ�ល្អិពី័កូនិដំំណំាំ�ោងជំងឺ�េុនាំម និប៉េដំ�� កុុងប៉េព័ល្អិ
សេូង។ ជំងឺវរីសុ�ន់ិប្រទំាណាំស់ ប៉េហឹ�យប៉េ�ណែ��ោងកុុងកប៉េ�េច

 
កំទីដំំណំាំងា�់កុុងប៉េព័ល្អិ�េុនាំម និឆំុ្នាំ។ កប៉េ�េចកំទីឫស�ោងជំងឺ 
អាចប៉េឃ្វី�ញ�និកុុងជប៉េប្រ�ដីំ�េុនាំម និណែ�េប្រ� ណែដំល្អិ�និ�ំ 
ដំំណំាំ�និជំងឺ។ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងអាច�េុកជំងឺវរីសុពី័ឆំុ្នាំ�ួយប៉េ�
ឆំុ្នាំ�ួយប៉េទៀ��និ។ 

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ការច�ោងតា�រកុខរសកុុងប៉េព័ល្អិប្រកីណែ�ក  
និិងទ�ោ �់ង្រៃនិការ�ំដុំ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េ�ៅទឹកប៉េ��ប៉េគាំ (២០% wt/vol) �និប្រ�សិទធិភាព័
ចំប៉េពា�ជំងឺវរីសុ�ូ��េូកំពុ័ងស�ួំ។ ប៉េប្រ��វាលាងង្រៃដំ  
និិងលាងឧ�ករ�៍ប៉េប្រ��ប៉េ�ង្រៃដំ និិងប្រជល្អិក់ប្រ�អ�់ង្រៃដំ 
ចូល្អិប៉េ�កុុងទឹកប៉េ��ប៉េគាំប៉េរៀងរ៉ាល់្អិ៥នាំទី�តង ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
កាន់ិប៉េដំ��ដំំណំាំ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  សោឹកប៉េ�េសប៉េក��ជំងឺវរីសុ PMMoV (C. Chen)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ណែ�ោប៉េ�េសប៉េ�ោ កប៉េក��ជំងឺវរីសុ PMMoV  
(ការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ)  (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជំងឺវរីសុ ToMV ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជំងឺវរីសុ�េូ�អិក TMV ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ� 
ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ � (T. Cooke)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ណែ�ោប៉េ�េសព័�៌ង្រៃ��ងប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
PMMoV (C. Chen)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -   ណែ�ោប៉េ�េសព័�៌ង្រៃ��ងប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
PMMoV (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ជំងឺវរីសុណែខុស អាច�ងើប៉េ��ងប៉េ�យជំងឺវរីសុ�េូ�អិក 
ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប្រ�សក់ CMV និិងដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ToMV

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ង្រៃនិជំងឺវរីសុ�េូ�អិកប៉េល្អិ�ប៉េ�េងប៉េ�េ �  
TMV ប៉េល្អិចប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោកប៉េ�េស (C. Chen)

ជំងឺវរីសុ
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ជំងឺប្រកិនិប៉េដំ��ដូំចគុឺប៉េ�ុ�ង្រៃប្រព័ - Bushy stunt

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�ំុ�ស (Tombusvirus)៖ ជំងឺវរីសុប្រកិនិ
ប៉េដំ��ដូំចគុឺប៉េ�ុ�ង្រៃប្រព័ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ី�េីប៉េអសវ ី
-TBSV)។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ �និជប្រ�កជាប៉េប្រច�និប្រ�ប៉េ�ទ រ�ួ�និ 
�លាដំ ប៉េ�េ � �ឺរ។ី

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ សញ្ញាា �និការណែប្រ�ប្រ�ួល្អិប៉េ�សងៗគុាំ។ សោឹកអាច 
�ងុាញល្អិកខ�ៈដូំចចងរ�ឹខុុសប្រ�ប្រក�ីព័�៌ស ប៉េ�ជាដំំប៉េ�
ងា�់ប៉េកាសិកា ឬជាកង និិងណែប្រ�ពី័ព័�៌ង្រៃ��ង ប៉េ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង
ប៉េសោក ធាោ ក់ចុ�ពី័ប៉េដំ��ប៉េ�ដំំណាំក់កាល្អិប៉េប្រកាយ�ក។ ជាប៉េរឿយៗ 
ការលូ្អិ�លាស់ថុមីដុំ�ប៉េចញ�ករ�ួល្អិ និិង�និព័និោកជាប៉េប្រច�និ
ដុំ�ប៉េចញពី័ចំប៉េហឹៀង �ណាំត ល្អិឱ្យយប៉េដំ��ដូំចជាគុឺប៉េ�ុ�ង្រៃប្រព័  
និិងប្រកិនិ។ សោឹកខាងប៉េប្រកា�ៗកាោ យជាខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ និិង�និ
ព័�៌�វ យ ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិជំងឺវវិ�តន៍ិប៉េ��ុខុ។ ណែ�ោនាំនាំជាទូប៉េ�
�និទំហំឹ�ូច �និ�ុ�ជំា ខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ រ៉ាងកង និិងងា�់
ប៉េកាសិកា។

�ប�ព្វចមែង៖ ភុាក់ងារច�ោង�ិនិប្រ�ូវ�និប៉េគឺ�ា ល់្អិប៉េ��យ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ការ�ចទឹក ការ�ា/ំ�ំប៉េ�ង្រៃនិចំណែ�ក�ោង
ជំងឺ និិងប្រគាំ�់ពូ័ជ (កប្រ�ិ��ោងជំងឺទា�)។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោកថុមីដុំ�ប៉េចញ�ករ�ួល្អិ (C. Chen) ប៉េ�េងប៉េ�េ � - សឹោកថុមីដុំ�ប៉េចញ�ករ�ួល្អិ (C. Chen)

ជំងឺវរីសុ



196 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

វរី
សុ

�ូ
ស

�
េូ—

ច
�

ោង
តា

�
ប្រទី

�

ជំងឺអុចសោឹកស្រាសប៉េពានិ (Spotted wilt) និិងជំងឺងា�់
ប៉េកាសិកាប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស  
(Capsicum chlorosis)

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ វរីសុ�ូស�េូ (Tospoviruses)៖ ជំងឺវរីសុអុចសោឹក 
ស្រាសប៉េពានិប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ីប៉េអស��េល្អិយូវ ី- TSWV) 
ជំងឺវរីសុងា�់ប៉េកាសិកាប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំ ប៉េ�េស (សីុប៉េអសីុវ ី
- CaCV)។

ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសង្រៃថុ ជំងឺពាក់ព័័និធ (ប្រកះ�ប៉េសរ េ៤ូ) នឹិងវរីសុ�ូស�េូ
�និជំងឺវរីសុអុចសោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េល្អិ�ដំំណំាំ ប្រ�សក់ណែ�ិ� 
(អឹ�វាេយប៉េអសវ ី- MYSV) ជំងឺវរីសុចប្រ�ះ�ព័�៌ទឹកប្រ�ក់ប៉េល្អិ�
ដំំណំាំឪ�ឹក (��េល្អិយូប៉េអសអឹ�អូវ ី- WSMoV) និិងជំងឺវរីសុ
អុចកងងា�់ប៉េកាសិកាប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � (�ីអិនិអាវ ី- TNRV) 
ក៏ប្រ�ូវ�និប៉េគឺរ៉ាយការ�៍ថា �ងើឱ្យយប៉េក��ជំងឺស្រាសប៉េដំៀងគុាំប៉េ�
នឹិងជំងឺអុចសោឹកស្រាសប៉េពានិប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងប៉េល្អិ�ប្រ�ប៉េ�ទ 
ដំំណំាំប៉េ�េស។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់   
(ណែ� �ីប៉េអស��េល្អិយូវ�ីេុប៉េណាំា �)។

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ប្រ�ប៉េ�ទជាប៉េប្រច�និង្រៃនិដំំណំាំ�ណែនិោ រកុខជា�ិតំាង
លំ្អិអ ដំំណំាំតា�វាល្អិ និិងប៉េ�ម ចង្រៃប្រង។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ �ីប៉េអស��េល្អិយូវ ី(TSWV) �និប៉េល្អិចសញ្ញាា
កុុងរយៈប៉េព័ល្អិ៧-២០ង្រៃថុួ �នាំេ �់ពី័�ោងជំងឺ។ �របិ៉េវ��ូច�និ 
ព័�៌សំរទឺធប៉េក��ប៉េ�ខាងប៉េល្អិ�ប្រ�ួយចុងប៉េដំ�� និិងរ៉ាល្អិ�ល្អិ
ប៉េព័ញសោឹកទំាង�ូល្អិ។ ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកចាស់ ជា��មតាជំងឺប៉េល្អិច 
ប៉េ��ងនូិវ�ុ�អុចព័�៌សំរទឹធ ឬកងប៉េ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខ 
រស។ �ុ�អុចទំាងប៉េនិ�អាច�និតប៉េក�� និិងរ�ួចូល្អិគុាំ។  
ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិជំងឺវវិ�តន៍ិប៉េ��ុខុ ជាលិ្អិការងការ�ំផ្ទាោ ញប៉េ��ង 
ព័�៌ប៉េ�ម  និិងសួួ� រហូឹ�ដំល់្អិព័និោក ឬប្រ�ួយប៉េ��ល្អិប៉េ�ដូំចជា
ប្រ�ូវអណាំត �ប៉េ�ោ�ងប៉េ��ប៉េខាោ ច។ �ុ��ុូ�ណែវងព័�៌ប៉េ�ម លាយ
ប៉េតុា�អាចប៉េល្អិចប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក និិងទងសោឹក។ ប៉េដំ��រកុខជា�ិប៉េ�
�ូច�និក�ោ ំងលូ្អិ�លាស់ប៉េព័ញ�រ�ូិរ�៍ អាចប្រ�ូវស�ោ �់
កុុងប៉េព័ល្អិ�េុនាំម និង្រៃថុួ�េុប៉េណាំា �។ ចំប៉េពា�ប៉េដំ���ំ ជំងឺអាចប្រ�ូវការ
ប៉េព័ល្អិពី័រ�ីស�ត ហ៍ឹប៉េដំ��ីីវវិ�តន៍ិប៉េព័ញប៉េល្អិញ។ ណែ�ោនាំនាំប៉េ�ប៉េល្អិ�
ប៉េដំ��ណែដំល្អិ�និជំងឺ ជាប៉េរឿយៗ�ងុាញ�ុ�ជំាខុុសប្រ�ប្រក�ី  
ឬរ៉ាងរងវង់ប៉េ�ប៉េព័ល្អិទំុ។ ណែ�ោ�ូចខុេីៗជាប៉េប្រច�និប៉េ��ងសួួ� 
និិងប្រជះ�។

សីុប៉េអសីុវ ី(CaCV) �និល្អិកខ�ៈស្រាសប៉េដំៀងប៉េ�នឹិង  
�ីប៉េអស��េល្អិយូវ ីប៉េ�យប្រ�ួយ�និព័�៌ប៉េល្អិឿងប៉េ�ចប៉េនាំោ �
សរង្រៃសរកុខរសនិិងប៉េ�តា�ណែគឺ�។ សោឹកចាស់អាច�ងុាញ 
�ុ�អុចកងប្រ�ណែហឹល្អិគុាំ ប៉េ�នឹិង�ីប៉េអស��េល្អិយូវណីែដំរ។ 
ណែ�ោ�ោងជំងឺអាច�ូច និិងរ�ួល្អិ។ ប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិប្រកិនិ។ 

�ប�ព្វចមែង៖ រកុខជា�ិ�ោងជំងឺ ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�ណែកីរ
ដំំណំាំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ប្រ�ប៉េ�ទប្រទី�។ �ីប៉េអស��េល្អិយូវ ីច�ោង
ប៉េ�យប្រទី� ប្រទី� តា�សីុ - Thrips tabaci, �ី �េ ល់្អិ�ី - T. 
palmi ន្ត្រីហឹវង់គឺោីនីិប៉េអឡា អុកសីុដំង់តាលី្អិស - Frankliniella 
occidentalis, ប៉េអហឹវ សាុល្អិប៉េហឹស - F. schultzei និិង ប៉េសើ��ូប្រទី�  
ឌ័្ឍរ�លី្អិស - Scirtothrips dorsalis។ សីុប៉េអសីុវ ីរ៉ាល្អិ�ល្អិ
ប៉េ�យ �ី �េ ល់្អិ�ី ប៉េអហឹវ សាុល្អិប៉េហឹស និិង ប៉េអស ឌ័្ឍរ�លី្អិស។ 
ប៉េ�ប្រ�ប៉េទសង្រៃថុ ភុាក់ងារច�ោង សីុប៉េអសីុវ ីប្រ�ូវ�និប៉េគឺរ៉ាយ 
ការ�៍ថាជា ប៉េសរ៉ាេ �ូប្រទី�េូអីុដំ កាោ រ៉ាេ ទីស - Ceratothripoides 
claratris។

ការី�គុប�់គុង៖

• សូ�ក�់ចំណំាំថា ការក�េ �់ប្រទី�ប៉េ�យប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់
ស�វល្អិិិ��និការលំ្អិ�ក ពី័ប៉េប្រពា�ដំងើូវដំំណាំក់កាល្អិ
ទី�ួយ និិងទីពី័រ (ណែដំល្អិ�និជំងឺវរីសុ) ជា��មតាលាក់ខុោួនិ
ប៉េ�កុុងកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ  ឬកុុងរ�ូរសោឹក (leaf fold) ពី័ការ�ញ់ថំុា 
កសិក�ម។ ពួ័កវាប៉េក��ជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿប៉េ�ប៉េប្រកា�ដីំ ប៉េហឹ�យ
ប្រ�ប៉េ�ទ�ួយចំនួិនិ�ន់ិប៉េ�នឹិងថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ� និិងប្រទី� 
អាចចូល្អិពី័ខាងប៉េប្រ� �កកុុងកណែនិោងប៉េ�វ�ប្រ�ប្រពឹ័�តក�ម�និ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោកង្រៃនិជំងឺវរីសុ 
TSWV 

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោប៉េក��ជំងឺវរីសុ 
TSWV (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោព័�៌ប្រកហឹ�ប៉េក��ជំងឺវរីសុ 

TSWV (I. Walker)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ណែ�ោប៉េ�េសប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
TSWV

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកង្រៃនិ
ជំងឺវរីសុ CaCV (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោកង្រៃនិជំងឺវរីសុ  
TSW

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោព័�៌ង្រៃ��ងប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
TSWV (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោង្រៃនិជំងឺវរីសុ  
TSWV (I. Walker)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -  ណែ�ោប៉េ�េសប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
TSWV (I. Walker)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស -   ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ 
ព័�៌ង្រៃ��ងង្រៃនិជំងឺវរីសុ CaCV  (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោកង្រៃនិជំងឺវរីសុ  
TSWV  (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោព័�៌ង្រៃ��ងប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
TSWV  (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ណែ�ោព័�៌ប្រកហឹ�ប៉េក��ជំងឺវរីសុ  
TSWV

ប៉េ�េស - ប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ប៉េ�ប៉េល្អិ�សឹោកនិិងណែ�ោង្រៃនិ 
ជំងឺវរីសុ TSWV 

ជំងឺវរីសុ





 ជំងឺដំង្រៃទប៉េទៀ�
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វី�ូ

�
ោ�

ម

ជំងឺកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ �ំ - Big bud

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ ជំងឺកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ �ំហឹវី�ូ�ោ �ម  ឬជំងឺកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ �ំ�ងើ
 ប៉េ��ងប៉េ�យ�ោ �ម រកុខជា�ិ។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ �លាដំ និិងប្រកះ�ង្រៃនិប្រ�ប៉េ�ទ 
ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ�។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ អាច�ិនិ�និការលូ្អិ�លាស់រហូឹ�ដំល់្អិ៦ស�ត ហ៍ឹ 
�នាំេ �់ពី័�ោងជំងឺ ឬប៉េប្រកាយពី័ប៉េនាំ�ប៉េទៀ�។ ណែ�កប៉េ��ងប្រកាស់ 
ប៉េហឹ�យប៉េដំ��ប៉េ��ល្អិប៉េ�រងឹ និិង�រប្រ�ង់។ ណែ�កដំំណំាំណែ�ក 
�យដុំ�ព័និោក�ូចៗរងឹជាប៉េប្រច�និ�និចប៉េនាំោ �ថំុាងខុោី។ កាល្អិ
ឫស (root initials) អាចដុំ�ណែវងប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ក និិងណែ�កអាច
ណែ�ក។ កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ រកី�េ ង�ំ និិង�ិនិ�និការលូ្អិ�លាស់ប្រ�ឹ� 
ប្រ�ូវប៉េ��យ។ ជាប៉េរឿយៗ ប្រ��កផ្ទាើ �ិនិអាចណែញកប៉េចញពី័គុាំ
ប៉េ��យ និិងកញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ ទំាង�ូល្អិ�និព័�៌ង្រៃ��ង។ ផ្ទាើ �និ
ល្អិកខ�ៈខុុសពី័��មតា �ិនិប៉េចញណែ�ោប៉េ��យ។ ណែ�ោ�ិនិទាន់ិ
ចាស់ប៉េ�ចំប៉េព័ល្អិ�ោងជំងឺ កាោ យជារ�ួល្អិ និិង�និ��តូ ល្អិ 
ប៉េ���ំ។

�ប�ព្វចមែង៖ រកុខជា�ិ�ោងជំងឺ ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�ណែកីរ
ដំំណំាំ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ ��ចសោឹកព័�៌ប៉េតុា���មតា (អូរ េសីុូអឺស 
អារចិនិតា�ឺស - Orosius argentatus) គឺឺជាស�វល្អិិិ��និ
ប្រ�ណែវងប្រ�ណែហឹល្អិ៣�� �និព័�៌ប៉េតុា� និិង�ុ�អុចៗ។ វា
�និតពូ័ជប៉េ�ប៉េល្អិ�ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ណែដំល្អិអាច�និប៉េក��ជំងឺហឹវី�ូ�ោ �ម
ប៉េល្អិ�កញ្ចឹេុ ំផ្ទាើ ។ ជា��មតា ស�វ��ចសោឹកប៉េ�វ�ចំណាំកស្រាសះក
ប៉េ�ចុងនិិទាឃ្វីរដូំវ ប៉េ�ណែ�េកខាង�ីួងប្រ�ប៉េទសអូស្រ្តា�ត លី្អិ 
ជាពិ័ប៉េសស�នាំេ �់ពី័ធា�ុអាកាសប៉េ�ត  ប៉េចញពី័ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងសួួ�
ប៉េ�កាន់ិដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � និិងដំំណំាំដំង្រៃទប៉េទៀ�។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ធា�ុអាកាសសួួ� ល្អិម� ប៉េ�ប៉េ�ត ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យហឹវូង��ចសោឹក និិងក�េ �់ប្រ�ប៉េ�ទជាភុាក់ងារ
ច�ោងជំងឺប៉េចាល្អិ។

 

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü

£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ £  ឫស ¢ ណែ�ក ¢ សោឹក ¢ ផ្ទាើ ¢ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � 

ប៉េ�េងប៉េ�េ � (I. Walker)

ប្រ��់ 

ប៉េ�េងប៉េ�េ � 

ប្រ��់ 

ជំងឺដំង្រៃទប៉េទៀ�



202 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

ប៉េ�
�

េ�ូ
ដំ

ជំងឺព័កឫសប៉េ�យប៉េ��េ �ូដំ  
– Root knot nematode

ភាែ ក់ង្ហារីបងា៖ ប៉េ��េ �ូដំប៉េ��ូអីុដូំជីនិ ប៉េអស�ី�ី -  
Meloidogyne spp។

ដុះំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ប៉េ�េសហឹឹរ និិងប្រ��់ 

ជ�មកដុះង្រៃ�ឈ្មោះ�ៀត៖ ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង និិងប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំ
�ណែនិោជាប៉េប្រច�និប៉េទៀ� ដំំណំាំតា�វាល្អិ រកុខជា�ិតំាងលំ្អិអ  
និិងដំំណំាំប៉េ��ហូឹ�ណែ�ោ។

ឈ្មោះរាគុសញ្ញាា ៖ រកុខជា�ិ�ោងជំងឺប៉េ�ជាប្រកិនិ �និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក
ជាង��មតា និិងស្រាសប៉េពានិប៉េព័ល្អិធា�ុអាកាសប៉េ�ត ។ កុុងករ�ី
�ួន់ិ�ួរខាោ ំង រកុខជា�ិអាចងា�់។ ប៉េប្រ�ពី័ការ�ងិាក់ប៉េ�យចល្អិ 
នាំ��មតាង្រៃនិ�រធា�ុទឹក និិងចំ�ីអាហ្គារតា�រយៈប៉េដំ�� 
កំព័កឫស ប៉េ�វ�ឱ្យយរកុខជា�ិកាន់ិណែ�ងាយទទូល្អិរងនូិវជំងឺរលួ្អិយ 
ឫស និិងស្រាសប៉េពានិសរង្រៃសរកុខរស។ ឫសប៉េ��ូច�និលុ្អិក 
លុ្អិយប៉េ�យប៉េ��េ �ូដំ និិងប៉េ��ងប៉េហឹ�� (រលាក) ណែដំល្អិប៉េ�វ�
ឱ្យយប៉េ��េ �ូដំលូ្អិ�លាស់ប៉េព័ញ�ួយវដំតជីវ�ិរ�ស់វា។ �ុ�
ប៉េហឹ��អាច�ូច ឬអាចរកី�ំរហូឹ�ដំល់្អិអងើ�់�េិ�២,៥ស�។

�ប�ព្វចមែង៖ ដីំទទួល្អិការរកុរ៉ានិពី័ជំងឺ។ ប៉េ��េ �ូដំញី�ួយ
អាច�ប៉េងើ��ព័ងចំនួិនិ១០០០ ឬប៉េប្រច�និជាងប៉េនិ�។ កុុងល្អិកខ 
ខុ�ឌ ស�ស្រាស� ព័ងញ៉ាស់កុុង រយៈប៉េព័ល្អិ�េុនាំម និង្រៃថុួ�េុប៉េណាំា � 
និិង�ប៉េងើ��ជាប៉េ��េ �ូដំ ប៉េព័ញវយ័កុុងរយៈប៉េព័ល្អិ�ួយណែខុ។ 
ប៉េ��ំ�ន់ិណែកីរប្រ�ូពិ័ក កុុង�ួយឆំុ្នាំ ប៉េ��េ �ូដំអាច�និតពូ័ជ
�និ១០ជំនាំន់ិ។

រាលដំាលឈ្មោះដំាយ៖ កូនិដំំណំាំ ប៉េ��� និិងដំំណំាំប៉េ��ូចណែដំល្អិ
�ោងជំងឺ។ ទឹកហូឹរ និិងដីំជា�់នឹិងឧ�ករ�៍�ំដុំ� កង់រថុយនិត  
ស�វ និិងណែសីកប៉េជ�ង។

លកខខុណិ្ឌិសម�បកប៖ ដីំខុាច់ និិង ដីំល្អិា�់ និិងធា�ុអាកាស
ប៉េ�ត ។

ការី�គុប�់គុង៖

• ប៉េជៀសវាងប៉េប្រ��ដីំច�ើ រណែដំល្អិ�ោងជំងឺ សប្រ��់�ំដំំណំាំ
ងាយ�ោងជំងឺ ជាពិ័ប៉េសសដំំណំាំរដូំវប៉េ�ត ។

• កំុ�ំដំំណំាំណែដំល្អិងាយ�ោងជំងឺ �និត�នាំេ �់គុាំ។

• ប៉េប្រ��ដំំណំាំ�ំណែ�ក ដូំចជាព័ពួ័ក�ញ្ចឹាជា�ិ។

• កា�់�និថយប្រ�ជាករប៉េ��េ �ូដំ ប៉េ�យទុកដីំឱ្យយប៉េ� 
ទំប៉េនិរ៣-៦ណែខុ។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ�ប៉េ��េ �ូដំតា�រយៈការប៉េ�វ�ប៉េ�សត
ដីំ។

• ការប៉េប្រ��ថំុាក�េ �់ប៉េ��េ �ូដំប្រ�ូវអនុិវ�ត �នាំេ �់ពី័�ក 
ល្អិីងនូិវរ៉ាល់្អិវ�ីិ�ស្រ្តាសតក�េ �់ដំង្រៃទប៉េទៀ�រចួអស់ប៉េហឹ�យ
ណែ��េុប៉េណាំា �។

• �ំផ្ទាោ ញកាកសំ�ល់្អិឱ្យយរហ័ឹស �នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ  
ពី័ប៉េប្រពា�ប៉េ��េ �ូដំ និិងព័ង�និប៉េ�កុុងជំងឺប៉េហឹ��ឫស។  
ប្រ�ូវយកឫសប៉េចញ និិង�ំផ្ទាោ ញវាប៉េចាល្អិឱ្យយ�និប៉េប្រច�និ 
តា�ណែដំល្អិអាចប៉េ�វ��និ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង (សូ�ប៉េ��ល្អិណែ�ុកខាងកុុងគឺប្រ��ខាងប៉េប្រកាយ)

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០
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£ កូនិដំំណំាំ ¢ ប៉េដំ��ដំំណំាំ ¢ ឫស £ ណែ�ក £ សោឹក £ ផ្ទាើ £ ណែ�ោ
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � - កំព័កឫសប៉េ�យប៉េ��េ �ូដំប៉េ�ប៉េល្អិ�ឫស ប៉េ�េងប៉េ�េ � - ឫសប៉េក��ជំងឺ�ួន់ិ�ួរ

ជំងឺដំង្រៃទប៉េទៀ�





 ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី



206 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់
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កងវ��រធា�ុកាល់្អិសយូ� (រលួ្អិយគូឺថុណែ�ោ)  
– Calcium (Ca) deficiency (blossom end rot)

សញ្ញាា ៖ សោឹកដុំ�ប៉េចញ�ក�និ�ុ�ប៉េខាោ ច និិងរ�ួល្អិ និិងអាច
�និរ៉ាងដូំចណែព័ងផ្ទាើ �់ចុ�ប៉េប្រកា� ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិណែគឺ�សោឹក�ិនិ
អាចលា�ឱ្យយ�និប៉េព័ញប៉េល្អិញ។ ចំ�ុចលូ្អិ�លាស់ប៉េ��ង 
ព័�៌ប៉េ�ម  និិងជួនិកាល្អិងា�់។ ណែ�ោ�និ�ុ�ដូំចណែសីកស�វ
ព័�៌ប្រកប៉េ� ឬប៉េ�ម �និរ៉ាង�� ណែដំល្អិអាចរកីរ៉ាល្អិ�ល្អិប្រគឺ�
ដំ�ត �់ប៉េព័ញគូឺថុណែ�ោ។ �ុ�ប៉េប្រ���ូច ឬ�ំប៉េ�ប៉េល្អិ� និិងជំុវញិ
គូឺថុណែ�ោ ប្រ�ូវ�និប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េល្អិ�ពូ័ជខុោ�។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ កងវ��រធា�ុកាល់្អិសយូ� ឬ
ការស្រាសូ�ចូល្អិ និិងការផ្ទាោ ស់កណែនិោងង្រៃនិ�រធា�ុកាល់្អិសយូ�
�ិនិ�និប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិប៉េ�ដំល់្អិចំ�ុចលូ្អិ�លាស់។ អាចប៉េក�� 
ប៉េ��ងប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិរកុខជា�ិលូ្អិ�លាស់រហ័ឹស ប៉េហឹ�យ�ប្រ�ូវ 
ការ�រធា�ុកាល់្អិសយូ��ិនិ�និ�ំប៉េព័ញ។ ទំាងសំប៉េ�� �ដីំ 
ទា� និិងខុុស់ អាចហ្គា�ឃា�់ការស្រាសូ�យក�រធា�ុកាល់្អិ 
សយូ� និិង�ណាំត ល្អិឱ្យយ�និភាព័�ិនិប៉េសម�គុាំង្រៃនិ�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�  
(ឧ៖ �រធា�ុ�េូតាសយូ�ខុុស់ �រធា�ុ�េូតាសយូ�ខុុស់ 

 
ឬ�រធា�ុ�ូរ េនុិ (boron) �ិនិប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ)។ ភាគឺប៉េប្រច�និប៉េគឺ
ប៉េឃ្វី�ញវា�និប៉េ�កុុងដីំជា�ិអាសីុ�ណែដំល្អិ�និ pH �ិចជាង 
៥,៥។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិព្វ�ន�តយឈ្មោះម�ល៖ កុុងប៉េព័ល្អិលូ្អិ�លាស់រ�ស់រកុខជា�ិ 
ប៉េ��ល្អិសោឹកណែដំល្អិ�និ�ុ�ប៉េខាោ ច រ�ួល្អិ ឬផ្ទាើ �់ចុ�ប៉េប្រកា�ដូំច
ណែព័ង។ កុុងដំំណាំក់កាល្អិណែ�ោ សញ្ញាា ប៉េល្អិចចាស់ប៉េ�ប៉េល្អិ�គូឺថុ
ណែ�ោ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ប៉េងើ�និកប្រ�ិ� ភាព័ញឹកញ៉ា�់ និិងប៉េព័ល្អិ 
ប៉េវលាង្រៃនិការប៉េប្រ���រធា�ុកាល់្អិសយូ� ប៉េ�យប៉េប្រ��ជីសប្រ��់
�ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ឬជីរលាយ�ញ្ចឹេូ ល្អិតា�ប្រ�ព័និធប៉េស្រា�ច 
ស្រាសព័ប៉េ�យប៉េប្រ��ជីកាល់្អិសយូ�នីិប្រតា� ឬជីកាល់្អិសយូ�ប៉េ�សង

 
ប៉េទៀ�។ �ញ់ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ឬប៉េស្រា�ចតា�រយៈប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ច 
ស្រាសព័។ ប្រ�ូវពិ័ចារណាំប៉េប្រ���រធា�ុជី�ូរ េនុិ ប្រព័�គុាំនឹិង�រ 
ធា�ុកាល់្អិសយូ�ប៉េដំ��ីីឱ្យយ�និ�ុល្អិយភាព័ជី។ 

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ល្អិទធ�ល្អិប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ ប៉េ�យកប្រ�ិ�កាល់្អិសយូ�
ប្រ�ប៉េស�រ�ំ�ុ�គឺឺ៦៥-៨០% ង្រៃនិស��ថភាព័ផ្ទាោ ស់�តូរអីុយេុង
វជិជ�និសរ�ុ និិងស��ប្រ�កាល់្អិសយូ�ៈ�េ ប៉េញេសយូ� ១:១ 
- ៦:១។ �រធា�ុកាល់្អិសយូ�ប៉េល្អិ�សប៉េប្រច�និប៉េព័ក អាចហ្គា� 
ឃា�់ការស្រាសូ�ចូល្អិនូិវ�រធា�ុ�ូរ េនុិ �េង់ហ្គាា ណែ�ស  
សងើ័សី និិងណែដំក។

ការីការីពារី៖

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ pH ដីំ និិងកប្រ�ិ�កាល់្អិសយូ�កុុងប៉េព័ល្អិ
ប៉េរៀ�ចំដីំ និិង�ុនិប៉េព័ល្អិ�ំដុំ�។ ណែកល្អិ�ិដីំអាសីុ�ប៉េ�យ
ប៉េប្រ��កំប៉េ�រ។ ណែកល្អិ�ិដីំអាល់្អិកាឡាំងប៉េ�យប៉េ�វ�ឱ្យយវាប៉េ�
ជាជូ ឬជាទំរង់ជីសេុល្អិហ្គាវ � (ឧ៖ អា�េូនីិញ៉ាេសេុល្អិហ្គាវ � 
�េូតាសយូ�សេុល្អិហ្គាវ �)។

• រកាសំប៉េ�� �ដីំឱ្យយ�និប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ និិងប៉េជៀសវាងកប្រ�ិ�
អាសូ�ខុុស់។

• ប៉េប្រ���រធា�ុកាល់្អិសយូ�ឱ្យយ�និប៉េទៀ�ទា�់ កុុងប៉េព័ល្អិ
ដំំណំាំលូ្អិ�លាស់ ចា�់ពី័ការប៉េចញផ្ទាើ ដំំ�ូង រហូឹ�ដំល់្អិ
ប៉េចញណែ�ោ រហូឹ�ដំល់្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ�កាល់្អិសយូ� និិងពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ�
អាសូ� ឱ្យយវា�និ�ុល្អិយភាព័ជា�ួយ�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�
ដំង្រៃទប៉េទៀ� តា�រយៈការប៉េ�វ�ប៉េ�សតប៉េល្អិ�រកុខរសង្រៃនិទងសោឹក
ចាស់ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ� កុុងដំំណាំក់កាល្អិដំំ�ូងង្រៃនិ
ការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ដំំណំាំ។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ប្រទង់ប្រទាយណែ�ុកខាងប៉េប្រ�ង្រៃនិសោឹក�និ�ុ�ប៉េខាោ ច

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោព័�៌ប្រកហឹ�រលួ្អិយប៉េ�ណែ�ុកគូឺថុ (C. Chen)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - �ុ�លួ្អិយព័�៌ប៉េ�ម �និរ៉ាង��ប៉េ�គូឺថុណែ�ោ

ប្រ��់ - រលួ្អិយគូឺថុណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោព័�៌ង្រៃ��ងរលួ្អិយប៉េ�ណែ�ុកគូឺថុ (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�លួ្អិយព័�៌ប៉េ�ម �និរ៉ាង��ប៉េ�គូឺថុណែ�ោ

ប៉េ�េស -   �ុ�លួ្អិយព័�៌ប៉េ�ម �និរ៉ាង��ប៉េ�គូឺថុណែ�ោ (C. Ma)

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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កងវ��រធា�ុណែដំក - Iron (Fe) deficiency
សញ្ញាា ៖ សោឹកខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ� វវិ�តន៍ិប៉េ�ជាជំងឺខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ 
ណែដំល្អិ�និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េប្រព័ឿងៗង្រៃនិប្រគឺ�់ជាលិ្អិកាទំាងអស់
ប៉េ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស។ ល្អិកខ�ៈណែ��ប៉េនិ� ប៉េ�វ�ឱ្យយប៉េចញ
នូិវ�ុ�ចាស់ �ប៉េងើ��ប៉េ��ងប៉េ�យប្រទនុិងសោឹក និិងសរង្រៃស
រកុខរស ណែដំល្អិដំំ�ូងប៉េ��និព័�៌ង្រៃ��ង។ ប្រ�សិនិប៉េ��ល្អិកខ 
ខុ�ឌ �និសភាព័�ួន់ិ�ួរ និិងយូរអណែងវង ជំងឺខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិនឹិង
កាោ យប៉េ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង ឬព័�៌ស និិង�និ�ុ�ប៉េ��ប៉េក�� 
ប៉េ��ងកុុង�របិ៉េវ�កោរ េហូឹវីល្អិ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ កងវ��រធា�ុណែដំក ក៏ប្រ�ូវ
�និប៉េគឺ�ា ល់្អិថាជំងឺខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ�ងើប៉េ��ងប៉េ�យ�រធា�ុ 
ណែដំក ឬកំប៉េ�រ ពី័ប៉េប្រពា�ជាប៉េរឿយៗ វាប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
ដំំណំាំណែដំល្អិ�និ�ំប៉េល្អិ�ដីំ�និជា�ិកំប៉េ�រ ណែដំល្អិជាដីំ
អាល់្អិកាឡាំង (pH ខុុស់) ប៉េ�វ�ឱ្យយ�រធា�ុណែដំក�ិនិអាចប៉េក�� 
ប៉េ��ង�និ។ វាក៏អាចប៉េក��ប៉េ��ងកុុងដីំណែដំល្អិ�និ�រធា�ុ
កំប៉េ�រប៉េសរ ីឬស្រាសទា�់ថុមកំប៉េ�រ ណែដំល្អិឫសរកុខជា�ិចាក់ចូល្អិ
ប៉េ��ងណែដំរ។ ដីំណែដំល្អិ�និ�ោូវទឹកប៉េប្រកា�ដីំខុុស់ និិងសី�ុ�ុ 
ភាព័ដីំទា� អាច�ណែនិថ��ញុ្ញាកាន់ិណែ�ប៉េប្រច�និ។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ pH ដីំ និិងកប្រ�ិ��រធា�ុណែដំក 
ជា�ួយនឹិងការប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ កុុងប៉េព័ល្អិប៉េរៀ�ចំដីំ។ ប្រ�ូវសប៉េងើ�
ប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ទំាងអស់ រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិ
កំពុ័ងប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ប៉េងើ�និកប្រ�ិ� ភាព័ញឹកញ៉ា�់ និិងប៉េព័ល្អិ 
ប៉េវលាង្រៃនិការប៉េប្រ���រធា�ុណែដំកតា�ការ�ញ់�រធា�ុ�និ
អីុយេុងណែដំក (iron chelate) ណែដំកសេុល្អិហ្គាវ � និិងជីជា�ិ
�រធា�ុណែដំកដំង្រៃទប៉េទៀ� ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ �ិនិ�និ។

ការីការីពារី៖

• កា�់�និថយដីំអាល់្អិកាឡាំង (pH ខុុស់) ឱ្យយប៉េ�ប៉េប្រកា� 
pH ៧,៥។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុណែដំក និិងពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ�
អាសូ��និ�ុល្អិយភាព័ ជា�ួយនឹិង�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�
ដំង្រៃទប៉េទៀ� ប៉េ�យការប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរសទងសោឹកចាស់
ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ� កុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់
ដំំ�ូងរ�ស់ដំំណំាំ។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សោឹកព័�៌ង្រៃ��ងខុេីខុវ�កោរហូឹវីល្អិ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ខូុចសឹោកខុេីៗ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ប៉េដំ��ប៉េ�េងប៉េ�េ ��ិនិទទួល្អិរងការ�ំផ្ទាោ ញទំាងអស់ប៉េនាំ�ប៉េទ  
(I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃសរកុខរស�និព័�៌ង្រៃ��ងចាស់ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  កងវ�កោរហូឹវីល្អិណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿងឬព័�៌សកុុងករ�ី�និ 
ការ�ំផ្ទាោ ញ�ួន់ិ�ួរ

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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កងវ��រធា�ុ�េ ប៉េញេសយូ� - Magnesium (Mg)  
deficiency

សញ្ញាា ៖ សោឹកចាស់�និព័�៌ប៉េល្អិឿង�ោឺ ណែដំល្អិរ៉ាល្អិ�ល្អិចា�់ពី័
ចុង និិងណែគឺ�សោឹកប៉េ�សរង្រៃសរកុខរសសំខាន់ិៗ ជាប៉េរឿយៗ
�និសល់្អិនូិវ�របិ៉េវ�ដូំចប្រ�ីប៉េកា�ព័�៌ង្រៃ��ង ប៉េ�ជិ�គឺល់្អិ
សោឹក។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ភាគឺប៉េប្រច�និប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�ប៉េល្អិ�
ដីំអាសីុ� និិងដីំ�និវាយនិភាព័ស្រា�ល្អិ ឬដីំខុាច់។ វាក៏អាច
ប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�ប៉េព័ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុ�េូតាសយូ� និិងកាល់្អិសយូ�
ខុុស់ប៉េព័ក តា�រយៈការប៉េប្រ��ជី�េូតាសយូ�ប៉េល្អិ�សកប្រ�ិ� ឬ�នាំេ �់
ពី័ការប៉េប្រ��កំប៉េ�រកសិក�មប៉េប្រច�និប្រជះល្អិប៉េព័ក។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��េ ប៉េញេសយូ�ប៉េ�យការ 
ប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ ប៉េព័ល្អិប៉េរៀ�ចំដីំ។ សប៉េងើ�ប៉េ��ល្អិប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិ
លូ្អិ�លាស់ទំាងអស់រហូឹ�ដំល់្អិ និិងកំពុ័ងប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ប៉េងើ�និកប្រ�ិ� ភាព័ញឹកញ៉ា�់ និិងប៉េព័ល្អិ 
ប៉េវលាប៉េប្រ���រធា�ុ�េ ប៉េញេសយូ� ប៉េ�យ�ញ់�េ ប៉េញេសយូ�
សេុល្អិហ្គាវ � ឬជី�រធា�ុ�េ ប៉េញេសយូ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក 
ឬ�ក់តា�ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័។

ព្វត័ម៌ានសំខាន់ៗ ៖ កប្រ�ិ��េ ប៉េញេសយូ�ប្រ�ប៉េស�រ�ំ�ុ�តា�ការ
ប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំគឺឺ ១០-១៥% ង្រៃនិស��ថភាព័ផ្ទាោ ស់�តូរអីុយេុង
វជិជ�និ។

ការីការីពារី៖ 

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ pH ដីំ និិងកប្រ�ិ��េ ប៉េញេសយូ��ុនិនឹិង�ំ 
ដុំ�។ ណែក�ប្រ�ូវដីំអាសីុ�ប៉េ�យប៉េប្រ��ដូំ�ូ�ី�- dolomite  
(កាល់្អិសយូ� �េ ប៉េញេសយូ�កា�ូណាំ�) ឬ�េ ប៉េញេសីុ� 

 
(�េ ប៉េញេសយូ�កា�ូណាំ� MgCO3)។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��េ ប៉េញេសយូ� និិងពិ័និិ�យថាកប្រ�ិ� 
អាសូ��និ�ុល្អិយភាព័ ជា�ួយនឹិង�ធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�
ដំង្រៃទប៉េទៀ� តា�រយៈការប៉េ�វ�ប៉េ�សតប៉េល្អិ�រកុខរសង្រៃនិទងសោឹក
ចាស់ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ� កុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់
ដំំ�ូងរ�ស់ដំំណំាំ។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សោឹកចាស់ៗ�និព័�៌ប៉េល្អិឿងខីុេ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃសរកុខរស�និព័�៌ង្រៃ��ង (C. Chen)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ប៉េ�ណែ�ុកគឺល់្អិសោឹកណែ�ងណែ��និព័�៌ង្រៃ��ងជាប្រ�ចំា

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃសរកុខរស�និព័�៌ង្រៃ��ង (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃសរកុខរស�និព័�៌ង្រៃ��ង (C. Chen)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ព័�៌ប៉េល្អិឿងចា�់ប៉េ�ត��ពី័ចុងប្រ�ួយ

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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កងវ��រធា�ុ�េង់កាណែ�ស -  
Manganese (Mn) deficiency

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សោឹកខុេីលូ្អិ�លាស់ដូំចប្រកឡាសំណាំញ់

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ជាលិ្អិកាព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោកព័័ទឋជំុវញិសរង្រៃសរកុខរស

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ការវវិ�តន៍ិចា�់ប៉េ�ត��ពី័សឹោកព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក (កណាំត ល្អិ)  
ណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង  (ខាងប៉េ�វង)  ប៉េ�ប៉េព័ល្អិភាព័�ួន់ិ�ួរប៉េក�និប៉េ��ង

សញ្ញាា ៖ សោឹកខុេីរ�ស់ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � �ប៉េងើ��នូិវ�ុ�ដូំច
សំណាំញ់ ណែដំល្អិសរង្រៃសរកុខរសសំខាន់ិ និិង�នាំេ �់�និសំប៉េ� 
ណែ��និព័�៌ង្រៃ��ង ប៉េហឹ�យជាលិ្អិកាចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស
កាោ យជាព័�៌ប៉េល្អិឿងជាង�ុនិ។ កងវ�កោរ េហូឹវីល្អិប៉េ�យ�រ
កងវ��រធា�ុ�េង់កាណែ�ស កាន់ិណែ��និការវវិ�តន៍ិពី័ព័�៌ 
ង្រៃ��ងប៉េសោក ប៉េ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង ជាជាងព័�៌សណែប្រក�ណែដំល្អិប៉េគឺ 
ប៉េឃ្វី�ញប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និកងវ��រធា�ុណែដំក�ួន់ិ�ួរ។ ចប៉េប្រ��ក
ជាលិ្អិកាព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក ព័័ទធជំុវញិសរង្រៃសរកុខរសកុុងករ�ី
កងវ��រធា�ុ�េង់កាណែ�ស។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ការលូ្អិ�លាស់ឆ្នាំ�់រហ័ឹសប៉េព័ក 
និិងដីំអាល់្អិកាឡាំង។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ�រធា�ុ�េង់កាណែ�សប៉េ�យ
ការប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ កុុងប៉េព័ល្អិប៉េរៀ�ចំដីំ។ សប៉េងើ�ប៉េ��ល្អិរ៉ាល់្អិ
ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ ទំាងអស់រហូឹ�ដំល់្អិ និិងកុុងប៉េព័ល្អិ
កំពុ័ងប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ប៉េងើ�និអប្រតា ភាព័ញឹកញ៉ា�់ និិងប៉េព័ល្អិប៉េវលា
ប៉េប្រ���រធា�ុ�េង់កាណែ�ស ប៉េ�យ�ញ់�រធា�ុ�េង់កាណែ�ស
សេុល្អិហ្គាវ � ឬ�រធា�ុ�េង់កាណែ�សដំង្រៃទប៉េទៀ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក។

ព្វត័ម៌ានសំខាន់ៗ ៖ ដូំច�រធា�ុណែដំកណែដំរ �រធា�ុ�េង់កាណែ�ស
�ិនិសូវ�និប៉េ��យប៉េ�កុុងដីំជា�ិកំប៉េ�រ�និ pH ខុុស់។ ការ 
ប៉េប្រ��កំប៉េ�រប៉េប្រច�និប៉េព័ក ជាពិ័ប៉េសសដីំល្អិាយខុាច់ស្រា�ល្អិ 
�ិនិសូវ�និ�រធា�ុល្អិ ិជួនិកាល្អិប៉េចញសញ្ញាា ពី័ស្រា�ល្អិ 
ប៉េ���យ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ �។

ការីការីពារី៖ 

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��េង់កាណែ�ស និិងពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិថា 
កប្រ�ិ�អាសូ��និ�ុល្អិយភាព័ជា�ួយ�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�
ដំង្រៃទប៉េទៀ� តា�រយៈការប៉េ�វ�ប៉េ�សតប៉េល្អិ�រកុខរសង្រៃនិទងសោឹក
ចាស់ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ� កុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់
ដំំ�ូងរ�ស់ដំំណំាំ។

• កំុប៉េប្រ��កំប៉េ�រកសិក�មប៉េល្អិ�សចំនួិនិប៉េប្រច�និប៉េព័ក។

• កា�់�និថយដីំអាល់្អិកាឡាំង (pH ខុុស់) ឱ្យយប៉េ�ប៉េប្រកា� 
pH ៧,៥។
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កងវ��រធា�ុ�េូលី្អិ�ណែដំនិ -  
Molybdenum (Mo) deficiency

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សឹោកចាស់ប៉េល្អិចប៉េចញព័�៌ចប្រ�ះ�ខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ (QDAFF)

សញ្ញាា ៖ សោឹកចាស់ៗកាោ យជាខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ និិងប៉េសោក �នាំេ �់ 
�កព័�៌ប៉េតុា� និិង�និណែគឺ�រលួ្អិយ។ សោឹកប៉េ�េងប៉េ�េ ��និ
ព័�៌ប៉េសោក ប្រកាស់ និិងរញួប៉េ��ងប៉េល្អិ� ប៉េ�យ�រងា�់ណែគឺ�
សោឹក។ សោឹកអាច�ុយស្រាសួយ ខូុចប្រទង់ប្រទាយ និិងកុុងករ�ី
�ួន់ិ�ួរ ណែគឺ�សោឹកនឹិងរញួ ប៉េហឹ�យសោឹកនឹិងងា�់។ ប៉េដំ��ដំំណំាំ
ប្រកិនិ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ �និល្អិកខ�ៈទូប៉េ�ចំប៉េពា�ដីំ
អាសីុ�ណែដំល្អិ�និ pH �ិចជាង៦,០។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ សប៉េងើ�ប៉េ��ល្អិពី័ដំំណាំក់កាល្អិកូនិដំំណំាំ 
រហូឹ�ដំល់្អិដំំណាំក់កាល្អិប៉េចញផ្ទាើ ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ញ់ អា�េូញេូ ��េូលី្អិ�ប៉េដំ� ឬ សូដំយូ��េូ
លី្អិ�ប៉េដំ� ពី័រ ឬ�ីដំងប៉េ�ប៉េល្អិ�ដំំណំាំ កុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ� 
លាស់ដំំ�ូង។

ព្វត័ម៌ានសំខាន់ៗ ៖ ចំប៉េពា�ដីំអាសីុ� (pH ដីំ�ូចជាង៦,០) 
�រធា�ុ�េូលី្អិ�ណែដំនិកុុងដីំសប្រ��់ដំំណំាំប្រ�ូវ�និកា�់ 
�និថយ ដូំប៉េចុ�ប៉េគឺប្រ�ូវប៉េប្រ���រធា�ុ�េូលី្អិ�ណែដំនិ�ញ់ប៉េល្អិ�សោឹក
ជាការចំា�ច់។

ការីការីពារី៖

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ pH ដីំ និិងកប្រ�ិ�ជីជា�ិប៉េ�យការប៉េ�វ�ប៉េ�សត
ដីំកុុងប៉េព័ល្អិប៉េរៀ�ចំដីំ និិង�ុនិប៉េព័ល្អិ�ំដុំ�។

• ណែក�ប្រ�ូវដីំអាសីុ� ប៉េ�យការប៉េប្រ��កំប៉េ�រ។

• ប៉េប្រ���រធា�ុ�េូលី្អិ�ណែដំនិ កុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់
ដំំ�ូងរ�ស់ដំំណំាំ ប្រ�សិនិប៉េ��ការប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរស 
ទងសោឹក�ងុាញពី័កងវ��រធា�ុ�េូលី្អិ�ណែដំនិ ឬ pH  
ដីំ�ូចជាង៦,០។

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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កងវ��រធា�ុអាសូ� - Nitrogen (N) deficiency

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ប្រ�ួយ�និព័�៌ប៉េសោក និិងលូ្អិ�លាស់ប៉េខុាយ

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោកប៉េ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿងជាសឹោក
កងវ��រធា�ុអាសូ�   (ខាង�ត ំ)   សឹោកលូ្អិ�លាស់ល្អិ ិ(ខាងប៉េ�វង)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សោឹកចាស់�និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក

សញ្ញាា ៖ ប្រ�ួយ�និព័�៌ប៉េសោក និិងប៉េខុាយ។ សោឹកចាស់ៗ
�និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោកប៉េ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប៉េ��ងសួួ�
ជាយថាប៉េហឹ�ុ។ សោឹកនាំនាំអាចវវិ�តន៍ិប៉េ�ជាព័�៌�វ យ។ 
ប៉េដំ���ូច�ិនិលូ្អិ�លាស់�ំធា�់ប៉េ��យ �និផ្ទាើ �និតិច�និតួច 
�ិនិសូវប៉េចញណែ�ោ និិង�និណែ�ោ�ូចណែដំល្អិ�និសំ�កប៉េសត�ង។  
ណែ�ោរ៉ាងស្រា�វ និិងខុជឹ�ប៉េ�គូឺថុ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ �និ�រធា�ុអាសូ��ិច
ប៉េព័កណែដំល្អិ�និប៉េប្រ�� ឬ�រធា�ុអាសូ�ប៉េប្រចា�ប៉េ�យ�រ
ប៉េស្រា�ចទឹកប៉េប្រច�និប៉េព័ក។ ប្រគឺ�រងប៉េ�យ�រធា�ុសររី៉ាងា  
(ឧ៖ ចំប៉េ��ង) ប៉េ�ជំុវញិប៉េដំ��អាចនំាំឱ្យយ�និកងវ�អាសូ� 
ពី័ប៉េប្រពា�ចំប៉េ��ងទំាងប៉េនិ�ប៉េប្រ��អាសូ� ប៉េដំ��ីីប៉េ�វ�ឱ្យយខុោួនិវាពុ័ក។ 
ការលូ្អិ�លាស់ប្រ�ព័័និធឫស�ិនិ�និល្អិ ិជំងឺឫស និិងជំងឺ  
កំព័កឫសប៉េ�យប៉េ��េ �ូដំ នឹិងកប្រ�ិ�ការស្រាសូ��រធា�ុ
អាសូ�រ�ស់ប៉េដំ��។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ សប៉េងើ�ប៉េ��ល្អិប្រគឺ�់ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ 
ទំាងអស់ រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិចា�់ប៉េ�ត��ប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ញ់�រធា�ុអាសូ�ប៉េល្អិ�សោឹក �ក់ជី
អាសូ�តា�ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ឬ�ចជីអាសូ�ខាងៗ  
(ឧ៖ �េូតាសយូ�នីិប្រតា� កាល់្អិសយូ�នីិប្រតា� អេុយប៉េរ េ សេុល្អិហ្គាវ �

 
អា�េូញ៉ាក់)។ ប្រ�សិនិប៉េ��កងវ��រធា�ុអាសូ� �ណាំត ល្អិ�ក
ពី័ការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ឫស�ិនិល្អិ ិប៉េ�យ�រជំងឺ ប៉េ��េ �ូដំ 
ឬល្អិកខខុ�ឌ ដីំដំង្រៃទប៉េទៀ� ប៉េគឺប្រ�ូវណែ�ប៉េ�វ�ការព័ា�ល្អិប៉េដំ��ីីជួយ
ណែក�ប្រ�ូវកងវ��រធា�ុអាសូ�។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ កប្រ�ិ��រធា�ុអាសូ�ទាក់ទងប៉េ�នឹិងជីវ 
ជា�ិដំង្រៃទប៉េទៀ� ប្រ�ូវណែ�ប្រ�ួ�ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ និិងរកា�ុល្អិយភាព័ 
សប្រ��់ការលូ្អិ�លាស់ និិងគុឺ�ភាព័ល្អិរិ�ស់ប៉េដំ�� និិងណែ�ោ។ 
ប៉េដំ��ដំំណំាំចូល្អិចិ�តស្រាសូ��រធា�ុអាសូ�ប៉េល្អិ�សល្អិ�់ ជាង
ជីវជា�ិដំង្រៃទប៉េទៀ� ណែដំល្អិ�ណាំត ល្អិឱ្យយ�និកងវ��រធា�ុជីវ 
ជា�ិដំង្រៃទប៉េទៀ�។ សូ�ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុ�េូតាសយូ�
�រធា�ុ�ូរ េនុិ �រធា�ុកាល់្អិសយូ� និិង�រធា�ុទង់ណែដំង 
ប៉េ�យប៉េប្រ���ប៉េ�ៀ�ប៉េ�នឹិងកប្រ�ិ��រធា�ុអាសូ� ចា�់ពី័
�ុនិប៉េព័ល្អិប៉េចញផ្ទាើ  ដំល់្អិប៉េព័ល្អិប៉េចញណែ�ោ។

ការីការីពារី៖

• ប៉េប្រ���រធា�ុអាសូ�តា�កប្រ�ិ�ណែ�នំាំ ប៉េ�យណែចកជា
ការប៉េប្រ��ប្រ�ស់�ិចៗណែ�ញឹកញ៉ា�់។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុអាសូ�ឱ្យយប៉េទៀ�ទា�់  
តា�រយៈការប៉េ�វ�ប៉េ�សតប៉េល្អិ�រកុខរសង្រៃនិទងសោឹកចាស់ណែដំល្អិ
ខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ�

• ប៉េ�វ�ឱ្យយប្រ�ប៉េស�រប៉េ��ងដំល់្អិការប្រគឺ�់ប្រគឺងការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ 
ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ��់�ង់ប៉េ�យការប៉េប្រចា� 
និិងសំប៉េ�� �ដីំប៉េល្អិ�សល្អិ�់។
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កងវ��រធា�ុ�ូសវ័រ - Phosphorus (P) deficiency

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សោឹកចាស់ណែប្រ�ព័�៌ប៉េល្អិឿង លាយព័�៌ប៉េតុា��តុំៗ   
(C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ណែ�ុកណែគឺ�សឹោក�និព័�៌ប្រកហឹ�

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   កូនិដំំណំាំខុវ��រធា�ុ�ូសវ័រ (ខាង�ត ំ) 
�និព័�៌ប្រកហឹ�ចាស់ និិងប្រកិនិ

សញ្ញាា ៖ ការដុំ�ព័និោក�ិនិល្អិ ិនិិងការលូ្អិ�លាស់�ិនិល្អិរិ�ស់ 
កូនិដំំណំាំ។ សោឹក�ូច�និព័�៌ប្រកប៉េ�េ និិងព័�៌ប្រ�ប៉េ��-
ង្រៃ��ងស្រាសអា�់។ កូនិដំំណំាំ�ងុាញណែគឺ�សោឹកព័�៌ប្រកហឹ� 
ឬព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប៉េចញព័�៌�វ យប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េប្រកា� 
សោឹក។ សោឹកចាស់ណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង�ោឺ �េុណែនិតសោឹកប៉េ�ប្រ�ង់
ចំពី័ប៉េល្អិ�ប៉េ��និព័�៌ង្រៃ��ងប្រកប៉េ�េ។ �ុ�ព័�៌ប៉េតុា�ប៉េល្អិច 
ប៉េចញប៉េ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរសប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹកចាស់។ ប៉េ�
ដំំណាំក់កាល្អិប៉េចញផ្ទាើ  ដំំណំាំ�និផ្ទាើ �ិច។ ប៉េដំ��អាច�និ
ប្រ�ព័័និធឫសប៉េខុាយ និិងចប៉េនាំោ �ថំុាងខុោី ប៉េហឹ�យប្រកិនិ និិងលូ្អិ� 
លាស់យឺ�។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ជី�ូសវ័រ�និចំនួិនិ�ិនិប្រគឺ�់ 
ប្រគាំន់ិ�ុនិប៉េព័ល្អិ�ំដុំ� និិងល្អិកខខុ�ឌ ដីំអាសីុ� ឬដីំប្រ�ជាក់។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ�រធា�ុ�ូសវ័រ ប៉េ�យការប៉េ�វ� 
ប៉េ�សតដីំ កុុងប៉េព័ល្អិប៉េរៀ�ចំដីំ។ សប៉េងើ�ប៉េ��ល្អិប្រគឺ�់ដំំណាំក់ 
កាល្អិលូ្អិ�លាស់ទំាងអស់ រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិចា�់ប៉េ�ត��ប្រ��ូល្អិ
�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ ការប៉េប្រ��ជី�ូសវ័រ (ឧ៖ កប្រ�ិ� MAP tech  
អាសីុ��ូសវ័រកិ (ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប្រ�ព័័និធដំំ�ក់) ជីប៉េដំអាប៉េ�េ 
(DAP) ឬជី�ូសវ័រល្អិក់ដំង្រៃទប៉េទៀ�) អាច�ប៉េងើ�និការប៉េចញផ្ទាើ  
និិងសុខុភាព័ដំំណំាំ ប៉េល្អិ�ដីំខុវ��រធា�ុ�ូសវ័រ។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ �រធា�ុ�ូសវ័រអាចជា�់ប៉េ�នឹិងដំុំដីំ និិងប៉េ�វ� 
ចល្អិនាំយឺ�ៗប៉េ�កុុងប្រ�ព័័និធប៉េដំ��។ ជា��មតាប៉េគឺប៉េប្រ��ជី�ូសវ័រ
កុុង�រ�ិ�ប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិកុុងប៉េព័ល្អិ ឬ�ុនិប៉េព័ល្អិ�ំ ប៉េដំ��ីី�ំប៉េព័ញ
ប៉េ�តា��ប្រ�ូវការរ�ស់ដំំណំាំ។ ការ�ក់ជីប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�
ប្រគាំ�់ពូ័ជ ឬកូនិដំំណំាំជប៉េប្រ�ប្រ�ណែហឹល្អិ១០ស� គឺឺជាការល្អិិ
�ំ�ុ�។

ការីការីពារី៖

• ប្រ�សិនិប៉េ��ការប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ ឬជាលិ្អិកាសោឹក �ងុាញនូិវ
កងវ��រធា�ុ�ូសវ័រ ប្រ�ូវ�ប៉េងើ�និអប្រតា ភាព័ញឹកញ៉ា�់ 
និិងប៉េព័ល្អិប៉េវលាង្រៃនិការប៉េប្រ��ប្រ�ស់�រធា�ុ�ូសវ័រ។

• ប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំប៉េដំ��ីីកំ��់កប្រ�ិ��រធា�ុ�ូសវ័រ 
និិងណែក�ប្រ�ូវតា�ការចំា�ច់-។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុ�ូសវ័រជាប្រ�ចំា 
ប៉េ�យការប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរសទងសោឹកចាស់ណែដំល្អិ
ខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ�។

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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កងវ��រធា�ុ�េូតាសយូ� -  
Potassium (K) deficiency

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ណែគឺ�សោឹក�និ�ុ�ប៉េខាោ ច

សញ្ញាា ៖ ណែគឺ�សោឹកអាច�និព័�៌ប៉េល្អិឿង ឬ�ុ�ប៉េខាោ ច�និ
សញ្ញាា រ៉ាល្អិ�ល្អិប៉េ��របិ៉េវ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស �នាំេ �់ 
�កប៉េ�កណាំត ល្អិសោឹក។ �ុ�ប៉េខាោ ចណែគឺ�សោឹកអាច�ងើឱ្យយ
សោឹករញួចុ�ប៉េប្រកា� និិងផួ្ទារប៉េ��ងប៉េល្អិ�ដូំចណែព័ង។ ចំប៉េពា�
ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ស�ុ�លូ្អិ�លាស់�ងុាញនូិវល្អិកខ�ៈ
ចប៉េនាំោ �ថំុាងខុោី។ ជាប៉េរឿយៗ ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ខុវ��រធា�ុ
�េូតាសយូ� �និព័�៌�ិនិល្អិ ិឬ�ិនិប៉េសម�គុាំ ឬរ�ួល្អិ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ជី�េូតាសយូ��ិនិប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ 
ឬ�ិនិ�និ�ុល្អិយភាព័ជា�ួយជីជា�ិដំង្រៃទប៉េទៀ�។ �រធា�ុ
�េូតាសយូ� ជា�ប្រ�ូវការប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំល្អិាយខុាច់ស្រា�ល្អិ។ ការ
ប៉េស្រា�ចទឹកប៉េល្អិ�សល្អិ�់ ឬធាោ ក់ប៉េ�ោ�ងខាោ ំង អាច�ណាំត ល្អិឱ្យយ
�និការប៉េប្រចា�ជី។ សញ្ញាា អាចវវិ�តន៍ិ�េ ងរហ័ឹសកុុងធា�ុ 
អាកាសប៉េ�ត ។ 

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុ�េូតាសយូ� 
ប៉េ�យការប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ កុុងប៉េព័ល្អិប៉េរៀ�ចំដីំ។ សប៉េងើ�ប៉េ��ល្អិប្រគឺ�់
ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ទំាងអស់រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិ និិងកុុង
ប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ញ់�េូតាសយូ�នីិប្រតា� �េូតាសយូ�សេុល្អិផ្ទា� 
ឬជី�េូតាសយូ�ដំង្រៃទប៉េទៀ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ឬលាយជា�ួយការ 
ប៉េស្រា�ចស្រាសព័ ឬក៏�ចប៉េ�ខាងៗ។ 

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ល្អិទធ�ល្អិប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ ប៉េ�យកប្រ�ិ��រធា�ុ
�េូតាសយូ�ល្អិ�ំិ�ុ�គឺឺ ១-៥% ង្រៃនិស��ថភាព័ផ្ទាោ ស់�តូរអីុយេុង
វជិជ�និសរ�ុ (CEC) និិងអប្រតា�េ ប៉េញេសយូ�ៈ�េូតាសយូ� 

 
២:១ - ៤:១។ ទំនាំក់ទំនិងប៉េ�វញិប៉េ��កង្រៃនិជីជា�ិ រ�ួទំាង
�រធា�ុអាសូ� និិងកាល់្អិសយូ�ប៉េល្អិ�សល្អិ�់ អាចទ�់�ើ �់
ការស្រាសូ�យកនូិវ�រធា�ុ�េូតាសយូ�។ �រធា�ុ�េូតាសយូ�
ប៉េល្អិ�សល្អិ�់ប៉េព័ក អាចទ�់�ើ �់ការស្រាសូ�យកនូិវ�រធា�ុ
�េង់កាណែ�ស និិង�រធា�ុ�ូរ េនុិ។ ការប៉េប្រ���រធា�ុ
�េូតាសយូ�កោរ�ីប៉េ�កុុងដីំង្រៃប្រ� អាចប៉េ�វ�ឱ្យយសញ្ញាា សោឹកកាន់ិណែ�
�ួន់ិ�ួរ។ កងវ��រធា�ុ �េូតាសយូ�អាចនឹិងប៉េក��ប៉េ��ងប៉េ�
ប៉េល្អិ�ដីំល្អិាយខុាច់ស្រា�ល្អិ។

ការីការីពារី៖

• ប្រ�សិនិប៉េ��ការប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ ឬជាលិ្អិកាសោឹក �ងុាញនូិវ
កងវ��រធា�ុ�េូតាសយូ� ប្រ�ូវ�ប៉េងើ�និអប្រតា ភាព័ញឹក 
ញ៉ា�់ និិងប៉េព័ល្អិប៉េវលា ង្រៃនិការប៉េប្រ��ប្រ�ស់ជី�េូតាសយូ�។

• ប៉េប្រ��ជី�េូតាសយូ��ុនិប៉េព័ល្អិ�ំដុំ� និិងប៉េទៀងទា�់កុុង 
ប៉េព័ល្អិដំំណំាំកំពុ័ងលូ្អិ�លាស់ ជាពិ័ប៉េសសចា�់ពី័ប៉េព័ល្អិ
ប៉េចញផ្ទាើ ដំំ�ូង រហូឹ�ដំល់្អិប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុ�េូតាសយូ�ជាប្រ�ចំា ប៉េ�យ
ការប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរសទងសោឹកចាស់ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ�។
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កងវ��រធា�ុសងើ័សី - Zinc (Zn) deficiency

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សោឹក�ូចៗ  �និព័�៌ប៉េសោក និិងរ�ូល្អិ

សញ្ញាា ៖ សោឹក�ូច និិងរ�ួល្អិ។ ប្រ�ណែវងព័និោកកាោ យជាខុោី ប៉េ�វ�ឱ្យយ 
សោឹកប៉េរៀ�ជាចប៉េងាើ �ប៉េ�ណែកីរប្រ�ួយ។ ដំំណំាំប្រកិនិប៉េ��ល្អិពី័
ច�ួយ�និព័�៌ប៉េសោក �េុណែនិតប៉េព័ល្អិប៉េ��ល្អិជិ� វា�ងុាញនូិវ
ព័�៌ប៉េល្អិឿងចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស ប្រព័�ទំាងភាព័ប៉េសោករ�ស់
ប៉េដំ��ទំាង�ូល្អិ។ ផ្ទាើ អាចប្រជះ� និិង�ិនិ�និណែ�ោប៉េ��យ។ 

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ជាទូប៉េ�ប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដីំ ណែដំល្អិ
�និ pH ប៉េល្អិ�សពី័៧,៥ (ដីំអាកាឡាំង) ឬទា�ជាង៥,០  
(ដីំអាសីុ�)។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិដំំណំាំចា�់ពី័ដំំណាំក់កាល្អិកូនិ 
រហូឹ�ដំល់្អិប៉េចញផ្ទាើ  ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ ការ�ញ់�រធា�ុសងើ័សីសេុល្អិហ្គាវ � 
ឬ�រធា�ុសងើ័សីដំង្រៃទប៉េទៀ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក កុុងដំំណាំក់កាល្អិ
លូ្អិ�លាស់ដំំ�ូង គឺឺជាការចំា�ច់ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយប៉េរ៉ាគឺ 
សញ្ញាា ។ 

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ �រធា�ុសងើ័សីណែដំល្អិ�និសប្រ��់ដំំណំាំ
ប្រ�ូវកា�់�និថយ កុុងដីំអាសីុ� (ដីំ�និ pH �ូចជាង៦,០) 
ដូំប៉េចុ�ប្រ�ូវប៉េប្រ���រធា�ុសងើ័សី�ញ់ប៉េល្អិ�សោឹក។ 

ការីការីពារី៖

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ pH ដីំ និិងកប្រ�ិ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� ប៉េ�យប៉េ�វ�
ប៉េ�សតដីំ�ុនិនឹិង�ំដុំ�។

• វាអាចជួយដំល់្អិការប៉េប្រ��ប្រ�ស់ជី�និ�រធា�ុសងើ័សី
�ុនិនឹិង�ំដុំ�។

• ណែក�ប្រ�ូវដីំអាសីុ� ប៉េ�យប៉េប្រ��កំប៉េ�រ។

• ណែក�ប្រ�ូវដីំអាល់្អិកាឡាំង ប៉េ�យប៉េប្រ��ជីណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយដីំជូរ។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិកប្រ�ិ��រធា�ុសងើ័សីជាប្រ�ចំា ប៉េ�យការ
ប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរសទងសោឹកចាស់ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ�។

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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ពុ័ល្អិ�រធា�ុកោរ ួ- Chloride (Cl) toxicity

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សឹោកព័�៌ប៉េ�ម ដូំចណែសីកស�វណែដំល្អិ�និ�ុ�ប៉េខាោ ច 
ប៉េ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   សឹោកព័�៌ប៉េ�ម ដូំចណែសីកស�វណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េល្អិឿង 
ប៉េ�ជាប៉េ��ណែគឺ�សឹោក

សញ្ញាា ៖ សោឹកដូំចណែសីកស�វ�និព័�៌ស្រាសអា�់ ប្រកប៉េ�េ។ 
ណែគឺ�សោឹកព័�៌ប៉េល្អិឿង ប៉េល្អិចនូិវ�ុ�ប៉េខាោ ច និិងសោឹកប្រជះ�
�ុនិប៉េព័ល្អិកំ��់។ ជា��មតា សោឹកចាស់ៗ�ងុាញសញ្ញាា
�ុនិប៉េគឺ។ ប៉េដំ���ិនិសូវរងឹ�ំ និិងស្រាសប៉េពានិ ប៉េទា�ជាប៉េ�ប៉េព័ល្អិ
�និសំប៉េ�� �ដីំប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិក៏ប៉េ�យ។ 

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ដីំង្រៃប្រ� ប្រ��ព័ទឹកប៉េប្រកា�ដីំ
ប៉េ��ងដំល់្អិ�របិ៉េវ�ឫស ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េ�យទឹកង្រៃប្រ�
ណែដំល្អិ�និការច�ោងកំប៉េ�អគឺាិសនីិ�ំជាង៨០០ ប៉េដំសីុ ប៉េស
ណែ�និ កុុង�ួយណែ�េប្រ� ឬជីសេុល្អិហ្គាវ �ចូល្អិប៉េ�ដំល់្អិ�របិ៉េវ�
ឫស។ �ញុ្ញារ�ឹណែ�អាប្រកក់ប៉េ��ង គឺឺប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិប្រ�ព័័និធ
�ងុូរទឹក�ិនិល្អិ។ិ ប្រ�ូវប្រ�ះងប្រ�យ័�ុប្រ�សិនិប៉េ��ប៉េប្រ��ជី�េូតាសយូ�
កោរ ួប៉េ�យ�រណែ�វា�និ�រធា�ុកោរ ួ៥០% ប៉េ�ប៉េហឹ�យ។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ប្រ�សិនិប៉េ��ប៉េឃ្វី�ញ�និសញ្ញាា  ប៉េនាំ�គឺឺហួឹស 
ប៉េព័ល្អិប៉េ�ប៉េហឹ�យ ដូំប៉េចុ�ប្រ�ូវប៉េប្រ��វធិានិការការពារ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ ជា��មតា ការណែកល្អិកខខុ�ឌ ជា�ិង្រៃប្រ� 
ប្រ�ូវការប៉េព័ល្អិប៉េវលា និិងការប៉េ�វ�ណែ�និការ។ ប៉េដំ��ីីណែកដីំង្រៃប្រ� ប្រ�ូវ
ប៉េប្រចា�ជា�ិអំ�ិល្អិពី័�របិ៉េវ�ឫស ប៉េ�យប៉េ�វ�ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័
ទឹក���និគុឺ�ភាព័ល្អិ។ិ ប៉េដំ��ីីណែកទឹកង្រៃប្រ� ប៉េជៀសវាងប៉េប្រ��
ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័�ច ណែដំល្អិប៉េប្រ��ទឹកង្រៃប្រ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក
ដំំណំាំ។ ប្រ�សិនិប៉េ���ិនិអាចប៉េជៀសវាង�និ ប្រ�ូវប៉េស្រា�ចស្រាសព័
ប៉េព័ល្អិយ�់។ ប្រ�សិនិប៉េ��ប៉េប្រ��ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េ�យដំំ�ក់ 
ទឹក វាអាច�ន់ិនឹិងកប្រ�ិ�ជា�ិង្រៃប្រ�ខុុស់�និកុុងរយៈប៉េព័ល្អិ
ខុោី។ ប្រ�សិនិប៉េ��អាច ប្រ�ូវប៉េ�វ�ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េ�យប៉េប្រចា� 
ប៉េដំ��ីីលាងជា�ិអំ�ិល្អិប៉េចញពី័�របិ៉េវ�ឫស។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ជា�ិអំ�ិល្អិប៉េប្រច�និហួឹស (កោរ ួសូដំយូ� �េ ប៉េញេ 
សយូ� សេុល្អិហ្គាវ � កា�ូណាំ� �េីកា�ូណាំ� និិង�ូរ៉ាេ�) អាច
�ំផ្ទាោ ញឫស និិង�ណាំត ល្អិឱ្យយប្រកិនិដំំណំាំ និិងទិនិុ�ល្អិថុយ
ចុ�។ ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េ�យដំំ�ក់ទឹកប្រគាំ�់ប្រគាំន់ិ អាច
ជួយយកជា�ិអំ�ិល្អិប៉េចញពី័�របិ៉េវ�ឫស។ ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ច 
ស្រាសព័ពំុ័ប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ នឹិង�ណាំត ល្អិឱ្យយប៉េក�និប៉េ��ងនូិវជា�ិង្រៃប្រ�កុុង
�របិ៉េវ�ឫស។ ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិប៉េប្រ��ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ចប៉េនាំោ �
រង ការ�ំដំំណំាំប៉េ�ចំប៉េហឹៀងរង អាចប៉េ�វ�ឱ្យយវាប៉េគឺច�ុ�ពី័ជា�ិ
អំ�ិល្អិប៉េប្រច�និប៉េល្អិ�សល្អិ�់�និ។

ការីការីពារី៖

• ប៉េ�វ�ប៉េ�សតដីំ �ុនិនឹិង�ំដុំ� ប៉េដំ��ីីកំ��់កប្រ�ិ�ជា�ិ
អំ�ិល្អិ។ ប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកកប្រ�ិ�កោរ ួនិិងសូដំយូ�។

• �នាំេ �កំព័ស់ប្រ��ព័ទឹកប៉េប្រកា�ដីំ ប៉េ�យប៉េ�វ�ឱ្យយប្រ�ប៉េស�រ
ប៉េ��ងដំល់្អិការប្រគឺ�់ប្រគឺងង្រៃនិការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ និិង/ឬ 
ប្រ�ព័័និធ�ងុូរទឹកខាងប៉េប្រកា�ង្រៃ�េដីំ។

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិដំំប៉េ�� រការរ�ស់ប្រ�ព័័និធ�ងុូរទឹកប៉េប្រកា�
ង្រៃ�េដីំណែដំល្អិ�និដំំប៉េ��ងរចួ។ ប៉េប្រចា�ជា�ិអំ�ិល្អិប៉េចញពី័
�របិ៉េវ�ឫស ប៉េ�យប៉េប្រ��ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េប្រចា�។

• ប៉េ�វ�ប៉េ�សត និិងពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិគុឺ�ភាព័ទឹកប៉េស្រា�ចស្រាសព័។

• កំុយកទឹកង្រៃប្រ�ប៉េ�ប៉េស្រា�ចស្រាសព័។

• ប៉េជៀសវាងប៉េប្រ��ជី�េូតាសយូ�កោរ ួប្រ�សិនិប៉េ���និ�ញុ្ញាជា�ិ
ង្រៃប្រ�ប៉េក���និរចួប៉េហឹ�យ។
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ប្រជួញគូឺថុណែ�ោ - Catface

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   �និ�ោ ក�ុ�ពី័��យ�ប៉េ�ប៉េប្រច�និប៉េ�គូឺថុណែ�ោ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   �និ�ោ ក�ុ�ប៉េ�គូឺថុណែ�ោ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -   ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ប្រជួញគូឺថុណែ�ោដូំច�ុខុឆ្នាំម  (I. Walker)

សញ្ញាា ៖ ការខូុចប្រទង់ប្រទាយ�េ ងខាោ ំង និិង�ុ�ស�ោ កប៉េ�
គូឺថុណែ�ោ។ ប្រ�ប៉េហ្គាងណែដំល្អិរ�់ជួរជា�ួយ នឹិងជាលិ្អិកាស�ោ ក
សថិ�ប៉េ�ចប៉េនាំោ ��របិ៉េវ�ជី� ឬ�របិ៉េវ�ប៉េហឹ��ប៉េ�េ ង។ 
ប្រ�ប៉េហ្គាង�ូចៗ (ថុ��និប្រគាំ�់) រ�ស់ណែ�ោ ជួនិកាល្អិប៉េ��ល្អិប៉េឃ្វី�ញ។ 
ការ�ំផ្ទាោ ញ�ណាំត ល្អិឱ្យយការទំុ�ិនិប៉េសម� និិង�ុ�សញ្ញាា ខុោ�ប៉េ�វ�
ឱ្យយណែ�ោ�ិនិអាចល្អិក់�និ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ការរខំានិដំល់្អិការលូ្អិ�លាស់
កុុងប៉េព័ល្អិប៉េចញផ្ទាើ  (ការកប៉េក��សីូនិផ្ទាើ ) គឺឺជា�ូល្អិប៉េហឹ�ុណែដំល្អិ
ប៉េគឺគិឺ�ថាប៉េ�វ�ឱ្យយ�និប្រជួញគូឺថុណែ�ោ។ កតាត �ួយចំនួិនិ�ុនិប៉េព័ល្អិ 
និិងកុុងប៉េព័ល្អិប៉េចញផ្ទាើ  (រ�ួ�និ សី�ុ�ុភាព័ប្រ�ជាក់�ិនិប្រ�ូវ
តា�រដូំវ�និតរយៈប៉េព័ល្អិយូរ ប្រទី�សីុណែ�ោប៉េ�ខុេី និិងជីអាសូ�
ប៉េល្អិ�សលុ្អិ�) អាចប៉េ�វ�ឱ្យយ�ញុ្ញាកាន់ិណែ��ួន់ិ�ួរ និិង�ំផ្ទាោ ញដំល់្អិ 
ការវវិ�តន៍ិរ�ស់ណែ�ោ។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ ប្រជួញគូឺថុណែ�ោ អាចប៉េឃ្វី�ញជាក់ណែសតងកុុង
ដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់រ�ស់ណែ�ោ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ិនិ�និ។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ប៉េប្រច�និណែ��ំផ្ទាោ ញប៉េល្អិ�ពូ័ជប៉េ�េងប៉េ�េ �ណែដំល្អិ�និ 
ណែ�ោ�ំ ស្រាសស់ ណែដំល្អិសប្រ��់ល្អិក់ដូំរ។ ពូ័ជ�ិនិ�និការ�ងាើ �់ 
គុាំឆ្នាំ�់ប៉េក��នូិវប្រជួញគូឺថុណែ�ោ ជាងពូ័ជ�ងាើ �់គុាំ។

ការីការីពារី៖

• ប៉េប្រ��ពូ័ជណែដំល្អិ�ន់ិ ឬពូ័ជណែដំល្អិ�ិនិធាោ �់ប៉េចញប្រជួញគូឺថុ 
ណែ�ោ។

• ធានាំការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ឱ្យយ�និប្រ�ប៉េស�រ�ំ�ុ� និិងធានាំ
ការប្រគឺ�់ប្រគឺង�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� និិងសី�ុ�ុភាព័កុុង�េ� 
កញ្ចឹេ ក់ ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ��់�ង់។

• ការពារដីំកំុឱ្យយជំាទឹក។

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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ប៉េប្រ��ណែ�ោ ឬស្រា�ំណែ�ោ - Fruit splitting or skin cracking

សញ្ញាា ៖ ការប៉េប្រ��រ៉ាងដូំចកំា និិងប៉េប្រ��ចំ�ុចកណាំត ល្អិ គឺឺជា
ការប៉េប្រ��ពី័រប្រ�ប៉េ�ទណែដំល្អិប៉េក��ប៉េ�ប៉េល្អិ�ណែ�ោ។ ការប៉េប្រ��ដូំចកំា 
គឺឺជាការប៉េប្រច�កពី័ចុងទងណែ�ោ ប៉េ�គូឺថុណែ�ោ។ ការប៉េប្រ��ចំ�ុច
កណាំត ល្អិ ប៉េក��ប៉េ��ងជា�ុ�រងវង់ ឬសញ្ញាា ប៉េ�ជំុវញិចុងទង
ណែ�ោ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ �និល្អិកខខុ�ឌ �ួយចំនួិនិ  
រ�ួ�និ៖

• រយៈប៉េព័ល្អិង្រៃនិការលូ្អិ�លាស់រ�ស់ណែ�ោរហ័ឹសប៉េព័ក 
ប៉េ�យ�និកប្រ�ិ�សី�ុ�ុភាព័ និិងសំប៉េ�� �ខុុស់។

• ការលូ្អិ�លាស់ណែ�ោពី័ដំំ�ូង កុុងកំ�ុងប៉េព័ល្អិរ៉ាងំសួួ� �និត
ប៉េ�យប៉េ�ោ�ងខាោ ំង ឬការប៉េស្រា�ចស្រាសព័កុុងប៉េព័ល្អិណែ�ោទំុ។

• ការប្រកីណែ�ក ឬតាក់ណែ�ងណែ�កប្រជះល្អិ ឬខុវ�សោឹកប្រគឺ�ណែ�ោ។

• សី�ុ�ុភាព័ប៉េព័ល្អិង្រៃថុួ និិងប៉េព័ល្អិយ�់ណែប្រ�ប្រ�ួល្អិខាោ ំង។

• កប្រ�ិ�អាសូ�ខុុស់ និិងកប្រ�ិ��េូតាសយូ�ទា�។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ កុុងប៉េព័ល្អិណែ�ោកំពុ័ងលូ្អិ�លាស់។ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែ�ោ
ចាស់ វាងាយរងនូិវការប៉េប្រ�� ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិ
ព័�៌លូ្អិ�លាស់។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ិនិ�និ។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ការប៉េប្រ��ណែ�ោប៉េក��ជាញឹកញ៉ា�់ ចំប៉េពា�
�លិ្អិ�ក�មប៉េ�េងប៉េ�េ �ទំុ ជាង�លិ្អិ�ក�មប៉េ�េងប៉េ�េ �ខុេី-ចាស់។ 
ជា��មតា �ញុ្ញាកាន់ិណែ��ួន់ិ�ួរចំប៉េពា�ណែ�ោប៉េ�ខាងប៉េប្រកា�ប៉េ�� 
ទល់្អិ។ ពូ័ជណែដំល្អិងាយរងនូិវការប៉េប្រ��ណែ�ោ ប៉េប្រ��កុុងដំំណាំក់ 
កាល្អិខុេី-ចាស់ និិងពូ័ជ�ន់ិជាង ប៉េប្រ��កុុងដំំណាំក់កាល្អិ
ប៉េប្រកាយ�កប៉េទៀ�។

ការីការីពារី៖

• ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិសំប៉េ�� �ដីំ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិ និិងប្រគឺ�់ប្រគឺង
ការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ឱ្យយ�និល្អិ។ិ កំុប៉េស្រា�ចស្រាសព័ប៉េល្អិ�ស 
កប្រ�ិ� និិងកា�់�និថយ ការណែប្រ�ប្រ�ួល្អិសំប៉េ�� �ដីំ 
ជាពិ័ប៉េសសប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែ�ោចាស់។

• រកាក�មវ�ីិ�ក់ជីឱ្យយ�និ�ុល្អិយភាព័ ប៉េដំ��ីីការពារការ 
�ប៉េញ្ចឹេ ញទឹកដំ�ប៉េល្អិ�សរ�ស់ប៉េដំ��។

• រកាគឺប្រ��សោឹកឱ្យយ�និល្អិ ិពី័ប៉េប្រពា�ណែ�ោណែដំល្អិប៉េល្អិចប៉េចញ
�កងាយនឹិងប៉េប្រ��។

• ប៉េប្រជ�សប៉េរ �សពូ័ជណែដំល្អិ�ន់ិនឹិងការប៉េប្រ��។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�ប៉េប្រ��រ៉ាងដូំចកំាប៉េ�យកប៉េ�ំង្រៃថុួ

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ព័�៌ង្រៃ��ង�និ�ុ�ប៉េប្រ��ជា�ុូ�ៗ (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ ��និ�ុ�ប៉េប្រ��ជារងវង់ (I. Walker)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - �ុ�ប៉េប្រ��ប៉េ�គូឺទណែ�ោ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ព័�៌ង្រៃ��ង�និ�ុ�ប៉េប្រ��ជារងវង់ (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ព័�៌ប្រកហឹ��និ�ជ �ប៉េប្រ��ជា�ុូ�ៗ (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោប៉េ�េងប៉េ�េ �ប៉េប្រ��ប៉េ�គូឺទណែ�ោ (I. Walker)

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ - Misshapen fruit 

សញ្ញាា ៖ ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ �ងុាញនូិវសញ្ញាា �ួយចំនួិនិ 
រ�ួ�និណែ�ោ�ិនិប្រ�ឹ�ប្រ�ូវ រ៉ាងខុុសប្រ�ប្រក�ី និិងខុវ�នូិវ
ការលូ្អិ�លាស់ប៉េព័ញប្រទង់ប្រទាយ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ការរខំានិដំល់្អិការប៉េរ៉ាយ
លំ្អិអងផ្ទាើ  និិងដំំប៉េ�� រការប៉េចញផ្ទាើ ប៉េ�យល្អិកខខុ�ឌ �រ�ិថ និ 
ដូំចជាខុយល់្អិខាោ ំង ឬសី�ុ�ុភាព័ហួឹសប្រ���។ �តង�ើ ល្អិ 
ណែ�ោកុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់ដំំ�ូង អាចប្រ�ូវ�ំផ្ទាោ ញ
ប៉េ�យស�វល្អិិិ� ជំងឺ ឬការ�ំដុំ� ណែដំល្អិនំាំប៉េ�ដំល់្អិការប៉េ�វ�ឱ្យយ
ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ សញ្ញាា អាចប៉េឃ្វី�ញជាក់ណែសតង កុុងដំំណាំក់ 
កាល្អិលូ្អិ�លាស់រ�ស់ណែ�ោណែ��េុប៉េណាំា �។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ �ិនិ�និ។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ចំប៉េពា�ដំំណំាំ�និ�ង្រៃ�ោខុុស់ ប៉េគឺអាចយកណែ�ោ
ខូុចប្រទង់ប្រទាយប៉េចញ ប៉េ�យការប៉េ��នឹិងង្រៃដំ កុុងដំំណាំក់ 
កាល្អិដំំ�ូង។

ការីការីពារី៖

• �ំរកុខជា�ិ�ំណែ�កខុយល់្អិ ប៉េដំ��ីី�តល់្អិការការពារដំំណំាំពី័ 
ខុយល់្អិ។ រកុខជា�ិ�ំណែ�កខុយល់្អិ ជួយដំល់្អិដំំណំាំកុុង 
ដំំណាំក់កាល្អិប៉េចញផ្ទាើ ។

• ប៉េប្រជ�សប៉េរ �សថំុាកសិក�ម�និកប្រ�ិ�ពុ័ល្អិទា� (និិង�ញ់
ប៉េល្អិ�សោឹក) ប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�ញ់កុុងដំំណាំក់កាល្អិប៉េចញផ្ទាើ ។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ (I. Walker)

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ (I. Walker)

ប្រ��់  - ណែ�ោខូុចប្រទង់ប្រទាយ (I. Walker)

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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រលាកកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ - Sunburn
សញ្ញាា ៖ ការ�ំផ្ទាោ ញប៉េក��ប៉េ��ងនូិវ�ុ����និព័�៌ប៉េតុា� 
ចាស់ប៉េ�ព័�៌ប៉េតុា�ខុេី ប៉េ�ចំប៉េហឹៀង ឬប៉េ�ប៉េល្អិ��ម ណែ�ោ។ 
ចំប៉េពា�ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស �របិ៉េវ�ព័�៌ស ទន់ិ �� �និ
វវិ�តន៍ិ ណែដំល្អិប៉េប្រកាយ�កសួួ� និិងកាោ យជារ៉ាងដូំចប្រក�ស។ 
ចំប៉េពា�ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � �របិ៉េវ��ំផ្ទាោ ញ�និព័�៌ស �ោុ� 
និិងព័ង�ូចៗ ណែដំល្អិ�និរ៉ាង�� និិងប្រជួញ។ សញ្ញាា ប៉េក�� 
�និប៉េល្អិ�ណែ�ោប្រគឺ�់ទំហំឹ ប៉េទា��ីជាណែ�ោចាស់ ងាយរងនូិវការ 
�ំផ្ទាោ ញជាងក៏ប៉េ�យ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ការការពារសោឹក�ិនិ�និ
ប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ ជាពិ័ប៉េសសកុុងប៉េព័ល្អិល្អិកខខុ�ឌ ប៉េ�ត ខាោ ំង និិង/ឬ
�និសំប៉េ�� �ខាោ ំង ណែដំល្អិ�ប៉េណាំត យឱ្យយណែ�ោកំពុ័ងលូ្អិ�លាស់
ប្រ�ូវនឹិងប្រព័�អាទិ�យ។ ការការពារសោឹក�ិនិ�និល្អិ ិអាច 
�ណាំត ល្អិ�កពី័វ�ីិ�ស្រ្តាសត�ក់ប៉េប្រទ�ងជី�ិនិប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ ណែដំល្អិ
ប៉េ�វ�ឱ្យយសោឹកលូ្អិ�លាស់�ិនិ�និល្អិ ិឬការប្រកីណែ�ក ឬយកណែ�ក
ប៉េចញប៉េប្រច�និប្រជះល្អិ។ ការរលាកកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ គឺឺជា�ញុ្ញា
រ�ូវន័ិត និិង�ិនិណែ�និ�ណាំត ល្អិ�កពី័ស�វល្អិិិ� ជំងឺ�សិ� ជំងឺ
�ក់ប៉េ�រ ីឬភុាក់ងារច�ោងជំងឺដំង្រៃទប៉េទៀ�ប៉េ��យ។ 

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ កុុងដំំណាំក់កាល្អិលូ្អិ�លាស់រ�ស់ណែ�ោ  
និិងប៉េព័ល្អិ�និតប៉េ�យសី�ុ�ុភាព័ប៉េ�ត ខាោ ំង។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែមៗ៖ �ិនិ�និ។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ �ិនិ�និ។

ការីការីពារី៖

• ធានាំនូិវការប្រគឺ�់ប្រគឺងជី និិងការប៉េស្រា�ចស្រាសព័ឱ្យយ�និល្អិ ិ
ណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយរកុខជា�ិលូ្អិ�លាស់�និប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ និិង�និ
សោឹកប្រគឺ�ណែ�ោ។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  រលាកប៉េ�យកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ (QDAFF)

ប្រ��់  -  រលាកប៉េ�យកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - រលាកប៉េ�យកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  រលាកប៉េ�យកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ

ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េស - រលាកប៉េ�យកប៉េ�ំប្រព័�អាទិ�យ (I. Walker)

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី
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�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យ�រថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  -  
Herbicide damage

សញ្ញាា ៖ សោឹកខុេីរញួប្រ�ង់ប៉េ�ប៉េល្អិ� �និព័�៌ង្រៃ��ងប៉េសោក ប៉េ�
ព័�៌ប៉េល្អិឿង និិងប៉េដំ��ប្រកិនិខាោ ំង។ អាចប៉េក��ប៉េ��ងនូិវការ
រ�ួល្អិសោឹក និិងព័និោកនិិងសរង្រៃសរកុខរសថាោ ។ ប៉េក��ប៉េ��ងនូិវ
សញ្ញាា សោឹក ខុវ�កោរ េហូឹវីល្អិ ណែដំល្អិ�ិនិពាក់ព័័និធប៉េ�នឹិងសរង្រៃស
រកុខរសកុុងសោឹកប៉េ��យ។ ជាប៉េរឿយៗភាព័ កងវ�កោរ េហូឹវីល្អិ  
�និព័�៌ប៉េល្អិឿងលាំថាោ  ព័�៌ទឹកប្រកូចលាំថាោ  ព័�៌ណែប្រក� 
ឬព័�៌សលាំថាោ ។

មូលឈ្មោះហឹតុ/លកខខុណិ្ឌិសមស្រាសប៖ ថំុា�ញ់រ��់កុុងល្អិកខខុ�ឌ
�និខុយល់្អិ ឬប៉េ�ប៉េព័ល្អិ�និស្រាសទា�់សី�ុ�ុភាព័�ន្ត្រីញ្ញាេ ស
ប៉េក��ប៉េ��ង ណែដំល្អិអាចចា�់ដំំ�ក់ថំុា�ញ់ប៉េ�កុុងដំុំខុយល់្អិ
ខាងប៉េប្រកា�ណែដំល្អិប៉េ�វ�ចល្អិនាំពី័ចំប៉េហឹៀង ជាជាងលាយជា�ួយ
�រ�ិកាសខាងប៉េល្អិ�។ កាកសំ�ល់្អិថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  �និសល់្អិ
ប៉េ�កុុង�ុងថំុា ណែដំល្អិ�នាំេ �់�កប្រ�ូវ�និប៉េគឺប៉េប្រ��សប្រ��់�ញ់ 
ថំុាក�េ �់�សិ� ឬក�េ �់ស�វល្អិិិ�។

ឈ្មោះព្វល�តរូវិឈ្មោះម�ល៖ �នាំេ �់ពី័�ញ់ថំុា និិងចា�់ពី័ដំំណាំក់កាល្អិ
កូនិដំំណំាំ ដំល់្អិប៉េព័ល្អិប្រ��ូល្អិ�ល្អិ។

ការីថ្លែកត�មរូវិភាែ មៗ៖ ដំំណំាំ�ំផ្ទាោ ញប៉េ�យថំុាក�េ �់ប៉េ�ម   
អាចជាប៉េ��ងវញិ ប៉េ�យការប្រគឺ�់ប្រគឺងទឹក និិងជីឱ្យយ�និល្អិ។ិ 
ការវភិាគឺជាលិ្អិកាប៉េដំ�� អាច�ងុាញពី័ការប៉េប្រ��ប្រ�ស់�រ 
ធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ� ណែដំល្អិអាចប៉េ�វ�ឱ្យយប្រ�ប៉េស�រប៉េ��ងដំល់្អិការលូ្អិ�លាស់
រ�ស់ប៉េដំ�� និិងសុខុភាព័ដំំណំាំ។

ព្វត័ម៌ានសំខាន៖់ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិការព័ាករ�៍អាកាសធា�ុ 
សី�ុ�ុភាព័ និិងប៉េល្អិីឿនិខុយល់្អិ �ុនិនឹិង�ញ់ថំុា ជាពិ័ប៉េសស
ការ�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម ។

ការីការីពារី៖

• �ញ់ថំុាប៉េប្រកា�ល្អិកខខុ�ឌ ស�រ�យ ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាងការ 
រ��់ង្រៃនិថំុាណែដំល្អិ�និ�ញ់។

• អនុិវ�តតា�ការណែ�នំាំប៉េ�ប៉េល្អិ��ោ ក�រធា�ុគីឺ�ី  
និិងកំ��់ប្រតា�ញ់។

• លាងស�ួួ��ុងថំុា�ីដំង �នាំេ �់ពី័ប៉េប្រ��រចួ។
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ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ឫសដំំណំាំរញួ�ណាំត ល្អិ�កពី័សំ�ល់្អិថំុាក�េ �់ប៉េ�ម ប៉េ�កុុងដីំ   
និិងកា�់�និថយការស្រាសូ�យក�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  សរង្រៃសរកុខរសប៉េល្អិចប៉េចញចាស់�ណាំត ល្អិ�កពី័ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�រ�ួសប៉េ�យការ�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  2,4-D  
ប៉េល្អិ�ណែ�ោ ប៉េ�េងប៉េ�េ �ប្រកអូ� (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�រ�ួសប៉េ�យការ�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម គីឺោ�ូ�វ � 

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  ការខូុចខា�ប៉េ�យ�រថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  អាច�ណាំត ល្អិឱ្យយខុវ� 
កោរហូឹវីល្អិប៉េ�ជិ�ប្រ�ួយសឹោក

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�រ�ួសប៉េ�យការ�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  2,4-D

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�រ�ួសប៉េ�យការ�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម ឌី្ឍកកំា�  
និិងថំុា 2,4-D (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉េ�េ � -  �ុ�រ�ួសប៉េ�យការ�ញ់ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម គីឺោ�ូ�វ �  
(I. Walker)

ល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី



228 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 សនាំេ នុិប្រក�
ដីំអាសីុ� (acidic soil) ដីំណែដំល្អិ�និ pH �ិចជាង ៦។

អង់ណែ�និ (antennae) ណែខុុងជាអងើ�់ៗ�ួយគូឺរប៉េ�សងខាងកាល្អិដំងើូវ និិងកាល្អិស�វល្អិិិ�ប៉េព័ញវយ័ 
ណែដំល្អិ�និ�ុខុងារជាសររី៉ាងាវញិ្ញាា �។

សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ (beneficial) ស�វល្អិិិ� ង្រៃចង្រៃ�េ �សិ� និិងសររី៉ាងាដំង្រៃទប៉េទៀ� ណែដំល្អិ�តល់្អិប៉េសវាដំល់្អិ�នុិសស  
ប៉េ�យសីុសររី៉ាងាង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រង ការពារការ�ោងជំងឺ ឬប៉េរ៉ាយលំ្អិអង។

ការក�េ �់តា�ណែ��ជីវ�ស្រ្តាសត 
(biocontrol/biological control)

�នុិសសប៉េប្រ��សររី៉ាងា�និជីវ�ិ ដូំចជាប៉េប្រ��ទ័រ �េ រ៉ាេ សីុ� និិងភុាក់ងារច�ោងជំងឺ 
ប៉េដំ��ីីក�េ �់ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង ឬជំងឺនាំនាំ។

ជំងឺរលាកប៉េកាសិកា (blight) សញ្ញាា ជំងឺ ណែដំល្អិ�និសភាព័រលួ្អិយប៉េកាសិកា�ួន់ិ�ួរភាោ �ៗ ប៉េ�ណែ�ុកខាងប៉េល្អិ�ដីំរ�ស់ប៉េដំ��។

ជំងឺព័�៌ទង់ណែដំង (bronzing) សញ្ញាា �ំផ្ទាោ ញណែដំល្អិ�និសល់្អិនូិវភាព័�ោឺថាោ ព័�៌ប៉េតុា�ប្រកហឹ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�សោឹក ឬណែ�ក  
ណែដំល្អិអាច�ណាំត ល្អិ�កពី័ការសីុរ�ស់ស�វល្អិិិ� ឬង្រៃចង្រៃ�េ (mites) ភុាក់ងារច�ោងជំងឺរកុខជា�ិ  
ឬល្អិកខខុ�ឌ �រ�ិថ និ។ 

ជំងឺដំំប៉េ�រលួ្អិយ�ងើប៉េ�យ�ក់ប៉េ�រ ី
(canker) 

�របិ៉េវ��និជំងឺ ប៉េ�ប៉េល្អិ�ឫស ឬណែ�ក ណែដំល្អិជាលិ្អិការ�ស់វា�� និិងប៉េប្រ��ចំហឹ។ 

ស��ថភាព័ផ្ទាោ ស់�តូរអីុយេុងវជិជ�និ 
(cation exchange capacity) 

រងាវ ស់ង្រៃនិស��ថភាព័ដីំ កុុងការ�េុកនូិវអីុយេុងវជិជ�និ (កាចុង)។

កងវ�កោរ េហូឹវីល្អិ/កងវ�ជា�ិង្រៃ��ង 
(chlorosis/chlorotic) 

ការប៉េចញព័�៌ប៉េល្អិឿង ឬព័�៌សប៉េ�ប៉េល្អិ�ជាលិ្អិកាណែដំល្អិ�និព័�៌ង្រៃ��ង��មតា។

សំ�ុកនាំង (cocoon) ការប្រគឺ�ដំ�ត �់ប៉េ�យសរង្រៃសសូប្រ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ។

ជំងឺរលាកគឺល់្អិ (damping off) ការរលួ្អិយកូនិដំំណំាំប៉េ�ប៉េសម�ដីំ ឬខាងប៉េប្រកា�ដីំ។

ការច�ោងកប៉េ�ត អគឺាិសនីិ (electrical 
conductivity (EC)) 

 វ�ីិ�ស្រ្តាសតវាស់កប្រ�ិ��រ�ិ�អំ�ិល្អិ។

ការ�ក់ជីតា�ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័ 
(fertigation) 

ការ�ក់ ឬប៉េប្រ��ប្រ�ស់�រធា�់ចិញ្ចឹេ ឹ�ឱ្យយដំំណំាំតា�ប្រ�ព័័និធប៉េស្រា�ចស្រាសព័  
ណែដំល្អិប៉េ�វ�ឱ្យយ�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�ចូល្អិប៉េ�ដំល់្អិ�របិ៉េវ�ឫស។

ថំុាក�េ �់�សិ� (fungicide) �រធា�ុគីឺ�ីប៉េប្រ��សប្រ��់ក�េ �់�សិ�។

�សិ� (fungus (pl. fungi) អ�ិសុខុុ�ប្រ�� ណែដំល្អិ�និប៉េកាសិកា ដូំចសរង្រៃសអំប៉េ��ដុំ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�រកុខជា�ិ  
ឬប៉េល្អិ�ស�វល្អិិិ�រស់ និិង/ឬងា�់។

រលាក (gall) ការប៉េហឹ��ឫស ប៉េដំ�� និិងសោឹក �ណាំត ល្អិ�កពី័ការលូ្អិ�លាស់ខុុសប្រ�ប្រក�ីរ�ស់ជាលិ្អិកា។

ថំុាក�េ �់ប៉េ�ម  (herbicide) �រធា�ុណែដំល្អិប៉េគឺប៉េប្រ��សប្រ��់ក�េ �់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រង។

ទឹកដំ�រកុខជា�ិ (honeydew) វ�ថុរ៉ាវរសជា�ិណែ�ិ��លិ្អិ�ប៉េ�យស�វល្អិិិ�ជញ្ចឹជ ក់រកុខរសខុោ� ដូំចជាង្រៃច និិងរយុស។

ការ�ោង (infection) ដំំប៉េ�� រការណែដំល្អិសររី៉ាងា�ួយ�ំផ្ទាោ ញរកុខជា�ិណាំ�ួយ។ 

ដំំណាំក់កាល្អិស�វល្អិិិ� (instar) ដំំណាំក់កាល្អិរ�ស់ស�វល្អិិិ��ួយ ប៉េ�ចប៉េនាំោ �ប៉េព័ល្អិសក�ុនិនឹិងប៉េព័ញវយ័។

ដំងើូវ (larva) ដំំណាំក់កាល្អិប៉េ��ូចង្រៃនិស�វល្អិិិ��ួយ ណែដំល្អិគាំម និល្អិកខ�ៈប្រ�ហ្គាក់ប្រ�ណែហឹល្អិគុាំនឹិងប៉េ�
ប៉េព័ញវយ័ប៉េ��យ។

ការប៉េប្រចា� (leaching) ការ��់�ង់�រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�រលាយកុុងទឹករ�ស់រកុខជា�ិ ប៉េចញពី័ដីំ។

�ុ�ដំំប៉េ� (lesion) �របិ៉េវ��និជំងឺ�និល្អិកខ�ៈចាស់លាស់ �េុណែនិត�និកប្រ�ិ�ប៉េ�ប៉េល្អិ�រកុខជា�ិ�ួយ។

រ�ូវវិ�តន៍ិ (metamorphosis) ការផ្ទាោ ស់�តូរទំាងស្រាសះងរ�ស់ស�វល្អិិិ��ួយ ណែដំល្អិប៉េព័ល្អិប៉េ��ូចខុុសគុាំខាោ ំងពី័ប៉េ�ប៉េព័ញវយ័។

ជំងឺ�េូ�អិក (mosaic) �ុ�ង្រៃនិ�របិ៉េវ��និព័�៌ស្រា�ល្អិ និិងប្រកប៉េ�េប៉េ�ប៉េល្អិ�រកុខជា�ិ�ួយ ប៉េហឹ�យជា��មតាប៉េ� 
ប៉េល្អិ�សោឹកណែដំល្អិ�ងើប៉េ�យពួ័កវរីសុ ឬកងវ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�។

សក (moult) ការ�កណែសីករងឹខាងប៉េប្រ�រ�ស់ស�វ កុុងកំ�ុងប៉េព័ល្អិវាលូ្អិ�លាស់។

ងា�់ប៉េកាសិកា (necrotic) ជាលិ្អិកាណែដំល្អិណែប្រ�ជាព័�៌ប៉េតុា� ប៉េហឹ�យងា�់។

ប៉េ��េ �ូដំ (nematode) ដំងើូវ�ូចល្អិិិ�ណែដំល្អិអាចរស់ប៉េ�កុុងរកុខជា�ិ ស�វ ដីំ ឬទឹក។



229តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

កូនិញ៉ាស់ (nymph) ដំំណាំក់កាល្អិប៉េ��ូចរ�ស់ស�វល្អិិិ��ួយ។

�េ រ៉ាេ សីុ� (parasitise) ដំំប៉េ�� រការព័ង�ក់ប៉េ�កុុង ឬប៉េ�ប៉េល្អិ�ជប្រ�ក�ួយ។ �នាំេ �់�ក ព័ងញ៉ាស់ 
និិងប៉េព័ល្អិប៉េ��ូចវាសីុជប្រ�ក។

ស�វល្អិិិ��េ រ៉ាេ សីុ� (parasitoid) ស�វល្អិិិ��ួយណែដំល្អិជាទូប៉េ� លូ្អិ�លាស់ប៉េ�ប៉េល្អិ� ឬប៉េ�កុុងព័ង ដំងើូវ ឬដំំណាំក់កាល្អិ
ប៉េព័ញវយ័ង្រៃនិជប្រ�ករ�ស់វា និិងស�ោ �់ជប្រ�កទំាងប៉េនាំ�។

ភុាក់ងារ�ងើជំងឺ (pathogen) ភុាក់ងារណែដំល្អិ�ងើជំងឺ។

ទងសោឹក (petiole) ទងសោឹក។

pH រងាវ ស់ជា�ិអាសីុ� ឬជា�ិអាល់្អិកាឡាំងរ�ស់ដីំ ឬសូលុ្អិយសយុង។

��តូ ល្អិប៉េ�� (pith) ជាលិ្អិកាទន់ិ ប៉េ�ុ� ប៉េ�កណាំត ល្អិប៉េដំ��រកុខជា�ិ�ួយ។

ប៉េប្រ��ទ័រ (predator) សររី៉ាងា�ួយ ណែដំល្អិសីុសររី៉ាងាឯប៉េទៀ�ជាចំ�ី។

ដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (pupa) ដំំណាំក់កាល្អិរ�ូវវិ�តន៍ិង្រៃនិស�វល្អិិិ�ខុោ� ប៉េ�ចប៉េនាំោ �ប៉េព័ល្អិដំងើូវ និិងប៉េ�ប៉េព័ញវយ័។

ការកាោ យជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿ (pupation) ដំំប៉េ�� រការណែដំល្អិស�វល្អិិិ��ួយផ្ទាោ ស់�តូរពី័ប្រទង់ប្រទាយចាស់�ួយ (ឧ៖ ដំងើូវ) ប៉េ�ជា
ប្រទង់ប្រទាយ�ួយប៉េទៀ� (ឧ៖ ប៉េរ�ុ�ី�តស�វ ឬប៉េ�អំប៉េ�ប៉េខាម ច�ូចៗ (moth)។ �និណែ�
ស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិ�និវដំតជីវ�ិរ�ូវវិ�តន៍ិប៉េព័ញប៉េល្អិញ�េុប៉េណាំា � អាចកាោ យជាដឹំកប៉េឌ្ឍឿ។

ដីំង្រៃប្រ� (saline soil) ដីំណែដំល្អិ�និអំ�ិល្អិអាចរលាយ�និប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ នឹិងប៉េ�វ�ឱ្យយអន់ិថុយដំល់្អិការលូ្អិ�លាស់ 
រ�ស់រកុខជា�ិ។

ប៉េ�វ�ប៉េ�សតរកុខរស (ទងសោឹក)  
sap test (petiole) 

ការប៉េ�វ�ប៉េ�សត ណែដំល្អិ�ងុាញកប្រ�ិ��រធា�ុចិញ្ចឹេ ឹ�រ�ស់រកុខជា�ិ ប៉េចញពី័រកុខរសសោឹកចាស់
ណែដំល្អិខុេីជាងប៉េគឺ�ំ�ុ�។ 

ប៉េកោរ េទីូយេូ�  
(sclerotium (pl. sclerotia) 

រចនាំស�ុ័និធរស់សប្រ��់�និតពូ័ជ�និល្អិកខ�ៈរងឹ ព័�៌ប៉េ�ម រ�ស់�សិ�ខុោ�។

ជា�់នឹិងប្រគាំ�់ពូ័ជ (seed-borne) ណែដំល្អិ�និប៉េ�ប៉េល្អិ� ឬប៉េ�កុុងប្រគាំ�់។

�ុ��ោុ� (shot hole) សញ្ញាា ស�សភាព័ចង្រៃប្រង ឬសញ្ញាា ជំងឺ ណែដំល្អិចំប៉េរៀកសោឹកងា�់រណែហឹកប៉េចញ�ប៉េងើ��ជារនិធ។ 
រនិធជាប៉េប្រច�និប៉េក��ប៉េ��ងដំំណាំល្អិគុាំ។

ប៉េ�វ�ឱ្យយប៉េចញប៉េប្រគាំង�ិឹង (skeletonise) ទប៉េងវ�ង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រងណែដំល្អិសីុជាលិ្អិកាសោឹកប៉េ�ចប៉េនាំោ �សរង្រៃសរកុខរស។

�កពី័ឬង្រៃនិអំ�ូរសូឡាណាំប៉េស 
(solanaceous) 

រកុខជា�ិកុុងអំ�ូរស្រាសប៉េ�ល្អិរ៉ាប្រ�ី រ�ួ�និថំុាជក់ ប៉េ�េងប៉េ�េ � ដំំ�ូង�រ៉ាងំ ប្រ��់ ប្រ�ប៉េ�ទ
ដំំណំាំប៉េ�េស និិងប៉េ�េស។

សរុ (spore) រ៉ាងកាយ�និតពូ័ជ (ប៉េកាសិកាប៉េទាល្អិ ឬប៉េកាសិកាប៉េប្រច�និ) ណែដំល្អិ�និ�ំណែ�កខុោួនិប៉េចញពី័ប៉េ� 
និិង�តល់្អិកំប៉េ�� �ប៉េ�យផ្ទាេ ល់្អិ ឬប៉េ�យប្រ�ប៉េ�ល្អិប៉េ�ឱ្យយឯក�តជនិថុមី�ួយ (ឧ៖ សរុ�សិ�)។

សីុសតឹ��ិក (systemic) ការរ៉ាល្អិ�ល្អិ ឬការ�យភាយខាងកុុងទូទំាងប៉េដំ��រកុខជា�ិ។

ប្រទូងស�វល្អិិិ� (thorax) ណែ�ុកកណាំត ល្អិង្រៃនិដំងខុោួនិប៉េ�ចប៉េនាំោ �កាល្អិ និិងប៉េពា�។

ស្រាសអា�់ (translucent) ពាក់កណាំត ល្អិថាោ �ោុ� ណែដំល្អិឱ្យយព័និោឺ�ោងកា�់�និ។

សរង្រៃសរកុខជា�ិ (vascular) សំប៉េ�ប៉េ�រកប្រ�ព័័និធនំាំកំប៉េ�រ�ស់រកុខជា�ិ (�រធា�ុស្រាសូ�ទឹក និិងណែរ េខុនិិជ “xylem”   
និិងជាលិ្អិកាសំប៉េ�គឺ�រធា�ុចំ�ី “phloem”)។

ភុាក់ងារច�ោង (vector) ស�វណែដំល្អិអាចច�ោងភុាក់ងារ�ងើជំងឺ។

ជំងឺវរីសុ (virus) អនុិអ�ិសុខុុ�ប្រ���ងើជំងឺ ឬភុាក់ងារ�ងើជំងឺណែដំល្អិ�និទំហំឹ�ូចង្រៃប្រកណែល្អិង។

ជំាទឹក (water-soaked) �ុ�ដំំប៉េ� ឬ�ុ�អុចណែដំល្អិ�និល្អិកខ�ៈប៉េស�� ព័�៌ប្រកប៉េ�េ និិងជា��មតា រ៉ាង�� 
និិងព័�៌ស្រាសអា�់។

ស្រាសប៉េពានិ (wilt) ការ��់�ង់ភាព័រងឹ�ិឹង និិងស្រាសះ�ចុ�ណែ�ុកប៉េដំ�� ប៉េ�យ�រពំុ័�និការ�ា�់�ាង់ទឹក 
ប្រគឺ�់ប្រគាំន់ិ ឬប៉េ�យ�ររកុខជា�ិ��់�ង់ទឹកប៉េប្រច�និខាោ ំងប៉េព័ក។

�ូចជាង (<) 

�ំជាង (>) 

�ូចជាង ឬ�ិចជាង។ 

�ំជាង ឬប៉េប្រច�និជាង។ 
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ង្រៃថុួទី១៩ ណែខុកកើ� ឆំុ្នាំ២០១៣។

http://era.deedi.qld.gov.au/1655/
http://era.deedi.qld.gov.au/1651/
http://www.daff.qld.gov.au/26_19759.htm


231តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

ផ្សិលបៃ�ពាលង់្រៃនថាែ កំស�កមះឈ្មោះ�ឈ្មោះល�សរីរីាងគមាន�បឈ្មោះ�ជន៍
Kovach J., Petzoldt C., Degni J. and Tette J. [គាំម និកាល្អិ�របិ៉េច័ទ] វ�ីិ�ស្រ្តាសតវាស់�ល្អិ�េ�ពាល់្អិ�រ�ិថ ង្រៃនិថំុាកសិក�ម។  
ក�មវ�ីិវធិានិការចប្រ�ះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺងស�សភាព័ចង្រៃប្រង រដំឋញេូ វយក៖ ញេវយក។ ប៉េគឺហឹទំព័័រ  <nysipm.cornell.edu/publications/eiq> 
ចូល្អិប៉េ��ល្អិ ង្រៃថុួទី១៩ ណែខុកកើ� ឆំុ្នាំ២០១៣។

�លិ្អិ�ករពី័ររ�ូង្រៃនិសររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េ�អឺរ េ�ុ �និប្រ�ព័័និធទិនិុន័ិយ�េងល្អិតិា�អីុនិប៉េ��ណែ��សតីអំពី័�ល្អិ�េ�ពាល់្អិរ�ស់ថំុា 
កសិក�មប៉េ�ប៉េល្អិ�សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ �េុណែនិតសូ�ក�់ចំណំាំថាប្រ�ព័័និធទិនិុន័ិយប៉េនាំ� និិ�យជាចំ�ងអំពី័សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ
ណែដំល្អិប៉េគឺចិញ្ចឹេ ឹ�សប្រ��់ប៉េ�វ�ពា�ិជជក�ម។ �លិ្អិ�ករទំាងពី័ររ�ូ �និចា�់កំណែ�តា�ទូរស័ព័េ៖

• Biobest. ប៉េគឺហឹទំព័័រ <biobest.be/neveneffecten/3/3> ចូល្អិប៉េ��ល្អិ ង្រៃថុួទី១៩ ណែខុកកើ� ឆំុ្នាំ២០១៣។

• Koppert. ប៉េគឺហឹទំព័័រ  <side-effects.koppert.nl> ចូល្អិប៉េ��ល្អិ ង្រៃថុួទី១៩ ណែខុកកើ� ឆំុ្នាំ២០១៣។



232 ដំំណំាំប៉េ�េងប៉េ�េ � ប្រ�ប៉េ�ទដំំណំាំប៉េ�េសប៉េ�ោ ក ដំំណំាំប៉េ�េសហឹឹរ និិងដំំណំាំប្រ��់

 ការអនុិវ�តនូិវការប្រគឺ�់ប្រគឺងស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េ 
	£ ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិអាចប៉េ�វ��និ ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �សពូ័ជ�ន់ិ ឬពូ័ជ�ិនិងាយទទួល្អិរងនូិវជំងឺ។ 

	£ �ំកូនិដំំណំាំប៉េល្អិ�ដីំ�ិ�គាំម និប៉េរ៉ាគឺប៉េ�ប៉េល្អិ��ុខុុស់ ប៉េ�យប្រគឺ�ដំ�ត �់នឹិងរ�ំងការពារ�ិនិឱ្យយស�វល្អិិិ�ចូល្អិ។

	£ ប៉េប្រ��កូនិដំំណំាំណែដំល្អិគាំម និស�វល្អិិិ� និិងគាំម និង្រៃចង្រៃ�េ។ 

	£ ក�េ �់ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�កុុង និិងប៉េ�ជំុវញិដំំណំាំ (ប៉េ�ម ចង្រៃប្រងអាចជាប្រ��ព័ង្រៃនិស�សភាព័ចង្រៃប្រង)។

	£ ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិស�វល្អិិិ� និិងង្រៃចង្រៃ�េ និិងការ�ំផ្ទាោ ញរ�ស់វា និិងសររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិប៉េល្អិ�ដំំណំាំ។

	£ �នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួភាោ � ប្រ�ូវ�ំ��់ដំំណំាំប៉េ�សល់្អិប៉េចញ ប៉េដំ��ីីការពារការប៉េក�និប៉េ��ងនូិវស�សភាព័ចង្រៃប្រង។

	£ ប្រ�ូវ�ំ��់ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង តា�ល្អិកខ�ៈរ�ូវន័ិត ប្រ�សិនិប៉េ���និ (ឧ៖ តា�ទីដីំ�ូចៗ)។ 

	£ ប្រ�សិនិប៉េ��ការក�េ �់ជាការចំា�ច់ ប្រ�ូវប៉េប្រជ�សប៉េរ �សថំុាស�ោ �់ស�វល្អិិិ�ប៉េប្រជ�ស។

	£ ប្រ�ូវដឹំងថា ការ�ញ់ថំុាក�េ �់ស�វល្អិិិ�ពុ័ល្អិខាោ ំងស�ោ �់�ិនិប៉េប្រជ�ស អាច�ងើឱ្យយប៉េក�និប៉េ��ងនូិវប្រ�ជាករង្រៃនិង្រៃចង្រៃ�េប្រ�ប៉េ�ទ
ខុោ� រយុសប្រ�ប៉េ�ទខុោ� និិងប្រទី�ប្រ�ប៉េ�ទខុោ�។ 

	£ ប៉េ�វ�ការងារ�ុនិប៉េគឺ ប៉េ��របិ៉េវ�គាំម និស�វល្អិិិ� ឬគាំម និង្រៃចង្រៃ�េ។

	£ ប៉េ�វ�ណែ�និការ�ំដំំណំាំ�ងវិល្អិ ប៉េ�យ�ក់�ញ្ចឹេូ ល្អិនូិវដំំណំាំ�ិនិណែ�និជាជប្រ�ករ�ស់ស�វល្អិិិ�ចង្រៃប្រង និិងង្រៃចង្រៃ�េ។



តារ៉ាងប៉េ�ម �ស�សភាព័ចង្រៃប្រង សររី៉ាងា�និប្រ�ប៉េ�ជន៍ិ ជំងឺ និិងល្អិកខ�ៈខុុសប្រ�ប្រក�ី 

 ការអនុិវ�តនូិវការប្រគឺ�់ប្រគឺងជំងឺ

១.  ប៉េប្រ��ពូ័ជ�ន់ិ ឬប្រ��ព័ប៉េដំ���ន់ិ (ប៉េជ�ងទំរ) ប៉េ�កណែនិោងណែដំល្អិអាចប៉េ�វ��និ។

២. ប៉េប្រ��ប្រគាំ�់ពូ័ជ កូនិដំំណំាំ ឬប៉េដំ���ំប៉េ�/ប៉េដំ���ាគំាំម និជំងឺ។

៣.  ប្រតំាប្រគាំ�់ពូ័ជជា�ួយទឹកប៉េ�ត  ប៉េដំ��ីីកា�់�និថយការ�ោងជំងឺប៉េ�ជា�់ប្រគាំ�់ពូ័ជ។

៤.   ��តុ �ប្រគាំ�់កុុងដីំណែដំល្អិ�ិ� គាំម និភុាក់ងារ�ងើប៉េរ៉ាគឺ ប៉េប្រ��រ�ំងការពារស�វល្អិិិ�ណែដំល្អិជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺ 
 

និិងប៉េ��ប៉េចាល្អិកូនិដំំណំាំណែដំល្អិ�ិនិ�និសុខុភាព័ល្អិ ិ�ុនិនឹិង�ំដុំ�។

៥.  �ុនិនឹិង�ំដំំណំាំថុមី ប្រ�ូវចាស់ថាកាកសំ�ល់្អិដំំណំាំ�ុនិរលួ្អិយ�េ�់ល្អិ។ិ

៦.  �ំដំំណំាំថុមីឱ្យយប៉េ��ច់ប៉េ�យណែ�កពី័ដំំណំាំចាស់។

៧.  ធានាំថាប៉េ�ម ចង្រៃប្រងប៉េ�កុុង និិងប៉េ�ជំុវញិដំំណំាំប្រ�ូវ�និក�េ �់ប៉េចាល្អិ។

៨.  អនុិវ�តការកា�់�និថយសំប៉េ�� �ប៉េ�កុុងចំការ ដូំចជា�ប៉េងើ�និគំឺលា�ចប៉េនាំោ �គុឺ�ុ ប្រកីណែ�កឬសោឹកណែ�ុកខាងប៉េប្រកា�  
និិងប៉េ�វ�ប្រ�ព័័និធចងិូរ�ងុូរទឹក។ 

៩.  ប៉េជៀសវាងប៉េស្រា�ចស្រាសព័ដំំណំាំពី័ខាងប៉េល្អិ�។

១០.  ប៉េប្រ��គឺប្រ��ប្រកាល្អិរងប៉េដំ��ីីការពារការទឹកខាេ �ពី័ដីំ ប៉េ�ដំំណំាំ។

១១.  ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិប៉េរ៉ាគឺសញ្ញាា ជំងឺប៉េល្អិ�ដំំណំាំឱ្យយ�និប៉េទៀងទា�់។

១២.  ពិ័និិ�យប៉េ��ល្អិស�វល្អិិិ�ជាភុាក់ងារច�ោងជំងឺនឹិងណែ�ុក ឬប៉េប្រ��អនាំេ ក់សិិ� និិងក�េ �់វ�ត�និរ�ស់វា ប្រ�សិនិប៉េ���និវ�ត�និ
ជំងឺ�ោងកុុងដំំណំាំ ឬជំុវញិ�របិ៉េវ�ដំំណំាំ។

១៣.  �ញ់ថំុាប៉េ�យប៉េប្រ���រធា�ុគីឺ�ីតា�អនុិ�សន៍ិ ប៉េ�ប៉េព័ល្អិចំា�ច់។

១៤.  អនុិវ�តភាព័ប្រ�ះងប្រ�យ័�ុ ខាងអនាំ�័យប៉េ�យប៉េ�វ�ការងារ�ុនិប៉េគឺ ប៉េ�កណែនិោងគាំម និជំងឺ�ោង ស�ោ �់ប៉េ�ប៉េរ៉ាគឺប៉េល្អិ�ឧ�ករ�៍ 
ប៉េ�យប៉េប្រ��សូលុ្អិយសយុង សូដំយូ�កោរ១ួ០% (ជាពិ័ប៉េសស�នាំេ �់ពី័�េ�ជា�ួយប៉េដំ���និជំងឺ)។ លាងង្រៃដំ និិងប៉េ�កសំប៉េល្អិៀក

 
�ំពាក់កខុវក់ជាប្រ�ចំា និិងប៉េជៀសវាងប៉េ�វ�សក�មភាព័នាំនាំប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិសោឹកប៉េស��។

១៥.  កាន់ិប៉េដំ��ដំំណំាំ និិងណែ�ោប៉េ�យថុុ�ង្រៃដំ ប៉េដំ��ីីប៉េជៀសវាងការខូុចខា�កុុងប៉េព័ល្អិប៉េ�វ� ឬជប្រ��ប៉េ�ម  ចង្រៃប្រង ប្រកីណែ�ក និិងប្រ��ូល្អិ
�ល្អិ។

១៦.  �ំ��់ប៉េដំ��ដំំណំាំ�និជំងឺប៉េចញពី័កណែនិោង�ំដុំ� រ�ួទំាងឫស (ប្រ�ូវប្រ�យ័�ុកំុឱ្យយ�ោងជំងឺដំល់្អិដំំណំាំប៉េ�ជិ�ខាង)។  
ប្រចកវាចូល្អិប៉េ�កុុងថុង់�ោ សេិក និិងទុកវាប៉េចាល្អិហ្គាល្អិង្រៃថុួ �ុនិនឹិងដុំ� ឬជីកក�់។

១៧.  យកណែ�ោ�ោងជំងឺប៉េចាល្អិ �ុនិនឹិង�ញ្ចឹជូ និណែ�ោល្អិ�ិិ�ប៉េ�ទី�ារ។

១៨.  �ំផ្ទាោ ញកាកសំ�ល់្អិដំំណំាំឱ្យយ�និឆ្នាំ�់ �នាំេ �់ពី័ប្រ��ូល្អិ�ល្អិរចួ។

១៩.  �ំដំំណំាំ�ងវិល្អិជា�ួយនឹិងដំំណំាំ�ិនិណែ�និជាជប្រ�កទាក់ទងគុាំ (ឧ៖ ព័ពួ័ក�ញ្ចឹាជា�ិ ណែដំល្អិវា�ិនិណែ�និជាជប្រ�កសប្រ��់
ជំងឺប៉េល្អិ�ដំំណំាំ�ណែនិោជាប៉េប្រច�និ)។

២០.  ប៉េ�ប៉េព័ល្អិណែដំល្អិទីកណែនិោង�ំដុំ��និ�ញុ្ញាប៉េក��ជំងឺ�ក់ប៉េ�រ ី�សិ� វរីសុ ឬប៉េ��េ �ូដំ ចូរកំុ�ំដំំណំាំងាយទទួល្អិរងនូិវការ
�ោង៤ឆំុ្នាំ។

ការប្រគឺ�់ប្រគឺង

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
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