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ពូូជបន្លែ�ែថ្មីី�នានា ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរដល់់ទម្លាាប់់ធ្វើ��ផលិ
ើ
ិតកម្មម ដូូចជាអនុុសាសន៍៍ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជីី លើ�ើករង ការគ្រ�បរង និិងការ

ស្រោ��ចស្រ�ព ធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរដល់់ខ្សែ�ែសង្វាាក់់ផលិិតកម្មម ការរក្សាាទុុក និិងការវេេចខ្ចចប់់ និិងបង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាពកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ

និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺនានាលើ�ើដំំណាំំបន្លែ�ែ។ ការងារបន្តតទៅ�មុុខទៀ�ៀត ទទួួលបានមូូលនិិធិិសម្រា�ប់់ពាំំនាំំយកលទ្ធធផលស្រា�វជ្រា�វ

ទាំំងនេះ�ះ ទៅ�កាន់់អ្ននកអានឱ្យយបានទូូលំំទូូលាយនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី។ ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី អ្ននកដាំំ

បន្លែ�ែដែ�លនិិយាយភាសាខ្មែ�ែរភាគច្រើ�ើ�នដាំំដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់។ ទាំំងក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា មិិនមាននូូវក្បួួ�នណែ�នាំំសមរម្យយដែ�លងាយស្រួ�ួលប្រើ�ើ� ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់អ្ននកដាំំដុះះ�ក្នុុ�ងការ
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃសំំខាន់់ៗ សត្រូ�ូវធម្មមជាតិិរបស់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃទាំំងនេះ�ះ (សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍) ជំំងឺឺលើ�ើ

ដំំណាំំ ឬជំំងឺឺកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម។

ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះនឹឹងជួួយដល់់កសិិករ ទីីប្រឹ�ឹក្សាា កសិិករ និិងមន្ត្រី�ី�ផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំ
ម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់ តាមរយៈៈការស្គាាល់់ឱ្យយបានច្បាាស់់អំំពីីមូូលហេ�តុុនៃ�ការបំំផ្លាា ញដំំណាំំ។ ជំំហាន

សំំខាន់់ៗក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�វិ ិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពង្រៃ�ៃ គឺឺត្រូ�ូវដឹឹងថាសរី ីរាង្គគនៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃអ្វីី�ខ្លះះ� ដែ�លមាន
ក្នុុ�ងដំំណាំំ និិងត្រូ�ូវយល់់អំំពីីជីីវសាស្រ្ត�តជាមូូលដ្ឋាាននៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃទាំំងនោះ�ះ តើ�ើវាសាយភាយយ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច ហើ�ើយតើ�ើ
កត្តាាអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លអាចកម្រិ�ិត ឬគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃទាំំងនោះ�ះបាន។ ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ ផ្តតល់់នូូវព័័ត៌៌មានអំំពីីសមាសភាព

ចង្រៃ�ៃ និិងជំំងឺឺសំំខាន់់ៗដែ�លអាចជួួបប្រ�ទះះនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី ព្រ�មទាំំងព័័ត៌៌មានមូូលដ្ឋាានអំំពីីការ
កាត់់បន្ថថយការរុុករានរបស់់សមាសភាពចង្រៃ�ៃ និិងការបំំផ្លាា ញ។

បណ្ឌិិ�ត Nick Austin
ប្រ�ធាននាយកប្រ�តិិបត្តិិ� មជ្ឈឈមណ្ឌឌលអូូស្រា្ត�តលីីសម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វកសិិកម្មមអន្តតរជាតិិ (ACIAR)
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តារាងឈ្មោះ�ះ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃ សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ជំំងឺឺ
និិងលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី
សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ................................................................................................ ៣១
Mites - Order Acari (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ —លំំដាប់់អាការី ី).........................................................................................៣២
Family Eriophyidae (គ្រួ�ួសារ អេ�រី ីយ៉ូូ�ហ្វីី�អីីដាអេ�)
Aculops lycopersici (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ អាគូូឡូូប លីីកូូពែ�រស៊ីី�ស៊ីី� ឬ ចៃ�ម៉ៃ�ៃពណ៌៌ទង់់ដែ�ងលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�)
Family Tetranychidae (គ្រួ�ួសារ តេ�ត្រា�នីីជីីដាអេ�)
Tetranychus ludeni (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ តេ�ត្រា�នីីគុុស លូូដេ�នីី ឬ ចៃ�ម៉ៃ�ៃរាងពីីងពាងលើ�ើសណ្តែ�ែក)
Tetranychus urticae (ចៃ�ម៉ៃ�ៃរាងពីីងពាងមានស្នាាមអុុចពីីរ)
Family Tarsonemidae (គ្រួ�ួសារ តារសូូណេ�មីីដាអេ�)
Polyphagotarsonemus latus (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ប៉ូូ�លីីហ្វាាហ្គូូ�តារសូូណេ�មើ�ើស ឬ ចៃ�ម៉ៃ�ៃធំំ ឬកំំប៉ោ�ោ ង)

Thrips Thysanoptera (ទ្រី�ីប—លំំដាប់់ទីីសាណុុបតេ�រ៉ាា )...........................................................................៣៤
Family Thripidae (គ្រួ�ួសារ ទ្រី�ីពីីដាអេ�)
Frankliniella occidentalis (ទ្រី�ីប ហ្វ្រែ��ែងលីីនីីញ៉េ�េឡា អុុកស៊ីី�ដង់់តាលីីស ឬ ទ្រី�ីបលើ�ើផ្កាា ប្រ�ទេ�ស
លោ�កខាងលិិច)
Frankliniella schultzei (ទ្រី�ីប ហ្វ្រែ��ែងលីីនីីញ៉េ�េឡា ស្គុុ�លហ្សេ�េ ឬ ទ្រី�ីបលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�)
Scirtothrips dorsalis (ទ្រី�ីប សៀ�ៀតូូទ្រី�ីប ឌ័័រសាលីីស ឬ ទ្រី�ីបលើ�ើម្ទេ�េស)
Thrips imaginis (ទ្រី�ីប អ៊ីី�ម៉ាាជីីនីីស ឬ ទ្រី�ីបចង្រៃ�ៃ)
Thrips palmi (ទ្រី�ីប ផាមីី ឬ ទ្រី�ីបលើ�ើត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម)
Thrips tabaci (ទ្រី�ីប តាបាស៊ីី� ឬ ទ្រី�ីបលើ�ើខ្ទឹឹ�មបារាំង
ំ )

Bugs—Order Hemiptera (ស្រឹ�ឹង- លំំដាប់់ ហេ�មីីបតេ�រ៉ាា )
Family Aphididae (គ្រួ�ួសារ អាហ្វីី�ឌីីដាអេ�) ..................................................................................៣៦
Aphis gossypii (ចៃ� អាហ្វីី�ស ហ្គោ�ោស៊ីី�ពីី ឬ ចៃ�កប្បាាស)
Aulacorthum solani (ចៃ� អូូឡាគ័័រទុុម សូូឡានីី ឬ ចៃ�លើ�ើផ្កាា កណ្តឹឹ� ង)
Macrosiphum euphorbiae (ចៃ� ម៉ាាក្រូ�ូស៊ីី�ភូូម អឺឺហ្វ័័�រប៊ីី�ដាអេ� ឬ ចៃ�លើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�/ដំំឡូូងបារាំំង)
Myzus persicae (ចៃ� មីីហ្សូូ� ស ពែ�រស៊ីី�កាអេ� ឬ ចៃ�បៃ�តងលើ�ើផ្លែ�ែប៉ែ�ែស)
Family Cicadellidae (គ្រួ�ួសារ ស៊ីី�កាដេ�លីីដាអេ�)............................................................................៣៨
Amrasca devastans (មមាច អំំរ៉ាាស្កាា ដេ�វ៉ាាស្តាានស៍៍ ឬ មមាចស្លឹឹ�កលើ�ើកប្បាាស)
Austroasca viridigrisea (មមាច អូូស្ត្រូ�ូ�អាស្កាា វី ីរី ីឌីីហ្គ្រី�ី�សេ�អា ឬ មមាចស្លឹឹ�កលើ�ើបន្លែ�ែ)
Orosius orientalis (មមាច អូូរ៉ូូ�ស៊ើ�ើ�ស អូូរៀ�ៀនតាលីីស ឬ មមាចស្លឹឹ�កពណ៌៌ត្នោ�ោតធម្មមតា)
Family Aleyrodidae (គ្រួ�ួសារ អាលៃ�រ៉ូូ�ឌីីដាអេ�)................................................................................៤០
Aleurodicus dispersus (រុុយស អាឡឺឺរ៉ូូ�ឌីីកើ�ើស ឌីីស្ពែ�ែស៊ុុ�ស ឬ រុុយសដូូចរឺ ឺស័័រ)
Bemisia tabaci (រុុយស បេ�មីីស្យាា តាបាស៊ីី� ឬ រុុយសដូូចស្លឹឹ�កពណ៌៌ប្រា�ក់់)
Trialeurodes vaporariorum (រុុយស ទ្រី�ីអាឡឺឺរូដេ�
ូ ស វ៉ាាប៉ូូ�រ៉ាារី ីយ៉ូូ�រុុម ឬ រុុយសក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់)
Family Pseudococcidae (គ្រួ�ួសារ ផ្សឺឺ�ដូូកុុកស៊ីី�ដាអេ�)..................................................................... ៤២
Paracoccus marginatus (ចៃ�ម្សៅ�ៅ ប៉ាា រ៉ាាកុុកគុុស ម៉ាាជីីណាទុុស ឬ ចៃ�ម្សៅ�ៅលើ�ើល្ហុុ�ង)
Phenacoccus solenopsis (ចៃ�ម្សៅ�ៅ ហ្វេ�េណាកុុកគុុស សូូលេ�ណុុបស៊ីី�ស ឬ ចៃ�ម្សៅ�ៅលើ�ើកប្បាាស)
Family Pentatomidae (គ្រួ�ួសារ ប៉៉ង់់តាតូូមីីដាអេ�)...........................................................................៤៤
Nezara viridula (ស្រឹ�ឹង ណេ�ហ្សាារ៉ាា វី ីរី ីឌុុល្លាា ឬ ស្រឹ�ឹងបៃ�តង)
Family Lygaeidae (គ្រួ�ួសារ លីីហ្គាាអីីដាអេ�)....................................................................................៤៦
Nysius vinitor (ស្រឹ�ឹង នីីស្យើ�ើ�ស វី ីនីីទ័័រ ឬ ស្រឹ�ឹង រូូឌែ�រគ្លែ�ែន)

Caterpillars—Order Lepidoptera (ដង្កូូ�វ—លំំដាប់់ឡេ�ពីីដុុបតេ�រ៉ាា )
Family Gelechiidae (គ្រួ�ួសារ ហ្គេ�េលេ�ជីីអ៊ីី�ដាអេ�).............................................................................៤៨
Phthorimaea operculella (ដង្កូូ�វ ផ្តូូ�រី ីម៉ាាអេ�អា អូូពែ�គុុលេ�ឡា ឬ ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�ដំំឡូូងបារាំំង)
Family Noctuidae (គ្រួ�ួសារ ណុុកទូូអ៊ីី�ដាអេ�)
Spodoptera exigua (ដង្កូូ�វ ស្ប៉ូូ��ដុុបតេ�រ៉ាា អេ�ហ្ស៊ីី��ហ្គូូ�អា ឬ ដង្កូូ�វរយ ខ្ទឹឹ�មបារាំំង)..............................៥០
Spodoptera litura (ដង្កូូ�វ ស្ប៉ូូ��ដុុបតេ�រ៉ាា លីីទុុយរ៉ាា ឬ ដង្កូូ�វរយ ឬសំំបុុក)
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

Anomis flava (ដង្កូូ�វ អាណូូមីីស ហ្វ្លាា�វ៉ាា ឬ ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននងលើ�ើកប្បាាស)......................................... ៥២

Agrotis infusa (ដង្កូូ�វ អាហ្គ្រូ�ូ�ទីីស អ៊ីី�នហ្វូូ�ហ្សាា ឬ ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើមធម្មមតា) ......................................................៥៤
Agrotis ipsilon (ដង្កូូ�វ អាហ្គ្រូ�ូ�ទីីស អ៊ីី�បស៊ីី�ឡុុន ឬ ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើមពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ)
Agrotis porphyricollis (ដង្កូូ�វ អាហ្គ្រូ�ូ�ទីីស ព័័រហ្វីី�រី ីកូូលីីស ឬ ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើម)
Helicoverpa armigera (ដង្កូូ�វ អេ�លីីកូូវែែរប៉ាា អាមីីជេ�រ៉ាា ឬ ដង្កូូ�វស៊ីី�ស្នៀ�ៀ�តពោ�ត ឬ
ដង្កូូ�វស៊ីី�ត្រួ�ួយប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ..............................................................................................៥៦
Helicoverpa punctigera (ដង្កូូ�វ អេ�លីីកូូវែែរប៉ាា ពុុងទីីជេ�រ៉ាា ឬ ដង្កូូ�វកាត់់ត្រួ�ួយ)
Chrysodeixis acuta (ដង្កូូ�វ គ្រី�ីហ្សូូ�ដេ�អ៊ីី�ស៊ីី�ស អាគូូតា ឬ ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននង).......................................៥៨
Chrysodeixis chalcites (ដង្កូូ�វ គ្រី�ីហ្សូូ�ដេ�អ៊ីី�ស៊ីី�ស ឆាល់់ស៊ីី�តេ�ស ឬ ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននង)
Chrysodeixis eriosoma (ដង្កូូ�វ គ្រី�ីហ្សូូ�ដេ�អ៊ីី�ស៊ីី�ស អេ�រី ីយ៉ូូ�ហ្សូូ�ម៉ាា ឬ ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននង)
Family Pyralidae (គ្រួ�ួសារ ពីីរ៉ាាលីីដាអេ�)
Ostrinia furnacalis (ដង្កូូ�វ អូូស្ទ្រី�ី�នីីញ៉ាា ហ្វើ�ើ�ណាកាលីីស ឬ ដង្កូូ�វចោះ�ះផ្លែ�ែពោ�តអាស៊ីី�)....................៦០
Spoladea recurvalis (ដង្កូូ�វ ស្ប៉ូូ��ឡាដាអេ� រី ីគួួវ៉ាាលីីស ឬ ដង្កូូ�វរុំំ�ស្លឹឹ�ក).......................................... ៦២
Sceliodes cordalis (ដង្កូូ�វ សេ�លីីយ៉ូូ�ដេ�ស គ័័រដាលីីស ឬ ដង្កូូ�វចោះ�ះផ្លែ�ែត្រ�ប់់)................................៦៤
Leucinodes orbonalis (ដង្កូូ�វ ឡឺឺស៊ីី�ណូូដែ�ស អ័័របូូណាលីីស ឬ ដង្កូូ�វចោះ�ះផ្លែ�ែ និិងត្រួ�ួយត្រ�ប់់).......៦៦
Family Sphingidae (គ្រួ�ួសារ ស្វីី�ងជីីដាអេ�)
Acherontia styx (ដង្កូូ�វ អាឆេ�រ៉ុុ�នទីីអា ស្ទីី�ក្ស៍៍� ឬ ដង្កូូ�វខ្នាា យ).........................................................៦៨

Flies—Order Diptera (រុុយ—លំំដាប់់ ឌីីបតេ�រ៉ាា )
Family Tephritidae (គ្រួ�ួសារ តេ�ហ្វ្រី�ី�ទីីដាអេ�).................................................................................៧០
Bactrocera cucurbitae (រុុយ បាក់់ត្រូ�ូសេ�រ៉ាា គូូគូូប៊ីី�តាអេ� ឬ រុុយទិិចផ្លែ�ែត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម)
Bactrocera dorsalis (រុុយ បាក់់ត្រូ�ូសេ�រ៉ាា ឌ័័រសាលីីស ឬ រុុយចោះ�ះផ្លែ�ែ)
Bactrocera latifrons (រុុយ បាក់់ត្រូ�ូសេ�រ៉ាា ឡាទីីហ្រ្វុ�ុ�នស៍៍ ឬ រុុយទិិចផ្លែ�ែសូូឡាណាសេ�)
Bactrocera tryoni (រុុយ បាក់់ត្រូ�ូសេ�រ៉ាា ទ្រី�ីយ៉ូូ�នីី ឬ រុុយទិិចផ្លែ�ែពីីឃ្វីី�នឡែ�នស៍៍)
Family Sciaridae (គ្រួ�ួសារ ស្ស៊ីី��យ៉ាារី ីដាអេ�)....................................................................................៧២
Bradysia spp. (សុុច ប្រា�ឌីីស្យាា អេ�សភីីភីី ឬ សុុចផ្សិិ�ត)
Family Cecidomyiidae (គ្រួ�ួសារ សេ�ស៊ីី�ដូូមីីអ៊ីី�ដាអេ�)......................................................................៧៤
Asphondylia capsici (រុុយ អាស្វុុ�នឌីីលីីយ៉ាា កាបស៊ីី�ស៊ីី� ឬ រុុយម្ទេ�េស)
Family Agromyzidae (គ្រួ�ួសារ អាហ្គ្រូ�ូ�មីីហ្សីី�ដាអេ�).........................................................................៧៦
Liriomyza huidobrensis (ដង្កូូ�វ លីីរី ីយ៉ូូ�មីីហ្សាា ហ៊ូូ�អ៊ីី�ដូូប្រេ�េនស៊ីី�ស ឬ ដង្កូូ�វស៊ីី�ញ៉េ�េចលនាដូូចពស់់)
Liriomyza sativae (ដង្កូូ�វ លីីរី ីយ៉ូូ�មីីហ្សាា សាទីីវាអេ� ឬ ដង្កូូ�វស៊ីី�ញ៉េ�េស្លឹឹ�កលើ�ើបន្លែ�ែ)

Beetles—Order Coleoptera (ពពួួកសត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង—លំំដាប់់ កូូឡេ�អុុបតេ�រ៉ាា )
Family Scarabidae (គ្រួ�ួសារ ស្កាា រ៉ាាប៊ីី�ដាអេ�)..................................................................................៧៨
Heteronychus arator (ពពួួកស្លាាបរឹ ឹង អេ�តេ�រ៉ូូ�នីីគុុស អារ៉ាាទ័័រ ឬ សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ
មកពីីអាហ្វ្រិ�ិ�ក)
Family Elateridae (គ្រួ�ួសារ អេ�ឡាតេ�រី ីដាអេ� ឬ ដង្កូូ�វខ្សែ�ែ)................................................................៨០
Family Tenebrionidae (គ្រួ�ួសារ តេ�ណេ�ប៊្រី�ី�យ៉ូូ�នីីដាអេ� ឬ ដង្កូូ�វខ្សែ�ែមិិនពិិត)
Family Curculionidae (គ្រួ�ួសារ គូូគូូលីីយ៉ូូ�នីីដាអេ�)......................................................................... ៨២

Graphognathus leucoloma (ខ្មូូ�ត ហ្គ្រា�ាហ្វវក់់ណាទុុស ឡឺឺកូូឡូូម៉ាា ឬ ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងឆ្នូូ�តចំំហៀ�ៀងពណ៌៌ស)
Hypomeces squamosus (ខ្មូូ�តហ៊ីី�ប៉ូូ�មេ�សេ�ស ស្ក្វាា�ម៉ូូ�ស៊ុុ�ស ឬ ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងពណ៌៌មាស)
Listroderes difficilis (ខ្មូូ�ត លីីស្រ្តូ�ូ�ដេ�រេេស ឌីីហ្វីី�ស៊ីី�លីីស ឬ ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងលើ�ើបន្លែ�ែ)
Family Chrysomelidae (គ្រួ�ួសារ គ្រី�ីសូូមេ�លីីដាអេ�)........................................................................៨៤
Monolepta signata (សត្វវល្អិ�ត
ិ ម៉ូូ�ណូូឡិិបតា ស៊ីី�កណាតា ឬ ម៉ូូ�ណូូឡេ�បតា)

Grasshoppers, crickets and locusts—Order Orthoptera (កណ្តូូ�ប ចង្រិ�ិត និិងកណ្តូូ�បយក្សស—លំំដាប់់អ័័រតុុបតេ�រ៉ាា ) .....៨៦
Family Acrididae (គ្រួ�ួសារ អាគ្រី�ីឌីីដាអេ�)
Chortoicetes terminifera (កណ្តូូ�បយក្សស ឆ័័រតូូអ៊ីី�សេ�តេ�ស ទែ�មីីនីីហ្វេ�េរ៉ាា ឬ កណ្តូូ�បយក្សសចង្រៃ�ៃអូូស្រ្តា�ាលីី)
Locusta migratoria (កណ្តូូ�បយក្សស ឡូូគុុស្តាា មីីហ្រ្គា�ាតូូរិ ិយ៉ាា ឬ កណ្តូូ�បយក្សសអន្តតប្រ�វេេស្តតន៍៍)
Family Gryllidae (គ្រួ�ួសារ ហ្គ្រី�ី�លីីដាអេ�)
Teleogryllus commodus (ចង្រិ�ិត តេ�ឡេ�អូូហ្គគរី ីឡឺឺស កុុម៉ូូ�ឌឺឺស ឬ ចង្រិ�ិតវាលពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ)
Family Gryllotalpidae (គ្រួ�ួសារ ហ្គ្រី�ី�ឡូូតាល់់ពីីដាអេ�)
Gryllotalpa spp. (ខ្មុុ�ល គ្រី�ីឡូូតាល់់ប៉ាា អេ�សភីីភីី ឬ ខ្មុុ�ល)
តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍....................................................................................................៨៩
Beetles—Order Coleoptera (ពពួួកស្លាាបរឹ ឹង—លំំដាប់់ កូូឡេ�អុុបតេ�រ៉ាា )

Family Coccinellidae (គ្រួ�ួសារ កុុកស៊ីី�ណេ�លីីដាអេ�).......................................................................៩០
Cheilomenes sexmaculata (អណ្តើ��ើ កមាស ឆេ�អ៊ីី�ឡូូមេ�ណេ�ស សិិចម៉ាាគុុលឡាតា ឬ
អណ្តើ��ើ កមាសប្រាំ�ំមួួយចំំណុុច)
Coccinella transversalis (អណ្តីី� កមាស កុុកស៊ីី�ណេ�ឡា ត្រា�ន់់ស្វើ�ើ�សាលីីស ឬ អណ្តើ��ើ កមាស
បន្ទាាត់់កាត់់ទទឹឹង)
Diomus notescens (អណ្តើ��ើ កមាស ឌីីយ៉ូូ�មុុស ណូូតេ�សិិន ឬ អណ្តើ��ើ កមាសពីីរចណុុចតូូចៗ)
Harmonia conformis (អណ្តើ��ើ កមាស ហាម៉ូូ�នីីញ៉ាា កុុនហ្វ័័�មីីស ឬ អណ្តើ��ើ កមាសចំំណុុចអុុចធម្មមតា)
Hippodamia variegate (អណ្តើ��ើ កមាស ហ៊ីី�បប៉ូូ�ដាមីីញ៉ាា វ៉ាារី ីអេ�ហ្គេ�េត ឬ អណ្តើ��ើ កមាសស្នាាមអុុចជ័័រឈើ�ើ )
Micraspis frenata (អណ្តើ��ើ កមាស មីីក្រា�ស្ពីី�ស ហ្រេ��ណាតា ឬ អណ្តើ��ើ កមាសឆ្នូូ�ត)
Stethorus spp. (អណ្តើ��ើ កមាស ស្តេ�េតូូរើើ �ស អេ�សភីីភីី ឬ អណ្តើ��ើ កមាសស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃ)

Family Carabidae (គ្រួ�ួសារ ការ៉ាាប៊ីី�ដាអេ� ឬ ខ្មូូ�តដីី)........................................................................ ៩២
Family Cantharidae (គ្រួ�ួសារ កង់់តារី ីដាអេ�)
Chauliognathus lugubris (សត្វវល្អិ�ត
ិ ឆូូលីីយ៉៉ក់់ណាទុុស លូូហ្គូូ�ប្រ៊ី�ី�ស ឬ សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងទាហាន)
Family Melyridae (គ្រួ�ួសារ មេ�លីីរី ីដាអេ�)
Dicranolaius bellulus (សត្វវល្អិ�ត
ិ ឌីីក្រា�ណូូឡាអ៊ីី�ស ប៊ែ�ែលូូលុុស ឬ
សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងពណ៌៌ក្រ�ហម និិងពណ៌៌ខៀ�ៀវ ឬ សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងស៊ីី�លំំអងផ្កាា )
Family Staphylinidae (គ្រួ�ួសារ ស្តាាហ្វីី�លីីនីីដាអេ� ឬ ខ្មូូ�តគូូថស្រួ�ួច)

Predatory bugs—Order Hemiptera (ពពួួក ស្រឹ�ឹងប្រេ�េដាទ័័រ—លំំដាប់់ហេ�មីីបតេ�រ៉ាា )...................................៩៤
Family Anthocoridae (គ្រួ�ួសារ អាន់់តូូកូូរី ីដាអេ�)
Orius spp. (ស្រឹ�ឹង អូូរី ីអ៊ុុ�ស អេ�សភីីភីី ឬ ស្រឹ�ឹងវាយប្រ�ហារខ្លួួ�នតូូច)
Family Lygaeidae (គ្រួ�ួសារ លីីហ្គាាអេ�អ៊ីី�ដាអេ�)
Geocoris lubra (ស្រឹ�ឹង ជេ�អូូកូូរី ីស លូូប្រា� ឬ ស្រឹ�ឹងភ្នែ�ែកធំំ)
Family Nabidae (គ្រួ�ួសារ ណាប៊ីី�ដាអេ�)
Nabis kingbergii (ស្រឹ�ឹង ណាប៊ីី�ស ឃីីងប័័រជីីអ៊ីី� ឬ ស្រឹ�ឹងខ្លួួ�នស្រ�ឡូូន)
Family Pentatomidae (គ្រួ�ួសារ ប៉៉ង់់តាតូូមីីដាអេ�)
Oechalia schellenbergii (ស្រឹ�ឹង អូូអេ�ឆាលីីយ៉ាា ស្កេ�េឡែ�នប៊ើ�ើ�ជីីអ៊ីី� ឬ ស្រឹ�ឹងខែ�លប្រេ�េដាទ័័រ)
Family Reduviidae (គ្រួ�ួសារ រ៉េេ�ឌូូវី ីអ៊ីី�ដាអេ�)
Pristhesancus spp. (ស្រឹ�ឹង ព្រី�ីស្តេ�េសាន់់គុុស អេ�សភីីភីី ឬ ស្រឹ�ឹងពេ�ជ្ឈឈឃាត)

Lacewings—Order Neuroptera (សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់—លំំដាប់់ ណឺឺរ៉ុុ�បតេ�រ៉ាា )....................................៩៦
Family Chrysopidae (គ្រួ�ួសារ គ្រី�ីសូូភីីដាអេ�)
Mallada signatus (សត្វវល្អិ�ត
ិ ម៉ាា ឡាដា ស៊ីី�កណាទុុស ឬ សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ពណ៌៌បៃ�តង)
Family Hemerobiidae (គ្រួ�ួសារ ហេ�មេ�រ៉ូូ�ប៊ីី�អ៊ីី�ដាអេ�)
Micromus tasmaniae (សត្វវល្អិ�ត
ិ មីីក្រូ�ូមុុស តាស្មាានីីញ៉ាាអេ� ឬ សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ពណ៌៌ត្នោ�ោត)

Predatory flies—Order Diptera (ពពួួករុុយប្រេ�េដាទ័័រ—លំំដាប់់ ឌីីបតេ�រ៉ាា )..................................................៩៨
Family Syrphidae (គ្រួ�ួសារ សៀ�ៀហ្វីី�ដាអេ� ឬ រុុយសំំកាំំង)
Predatory thrips—Order Thysanoptera (ពពួួកទ្រី�ីបប្រេ�េដាទ័័រ—លំំដាប់់ ទីីសាណុុបតេ�រ៉ាា ) .....................១០០
Family Phlaeothripidae (គ្រួ�ួសារ ហ្វ្លាា�អេ�អូូទ្រី�ីពីីដាអេ�)
Haplothrips spp. (ទ្រី�ីប ហាប់់ឡូូទ្រី�ីប អេ�សភីីភីី ឬ ទ្រី�ីបបំំពង់់)
Family Thripidae (គ្រួ�ួសារ ទ្រី�ីពីីដាអេ�)
Scolothrips spp. (ទ្រី�ីប ស្កូូ�ឡូូទ្រី�ីប អេ�សភីីភីី)
Family Aeolothripidae (គ្រួ�ួសារ អាអេ�អូូឡូូទ្រី�ីពីីដាអេ� ឬ ទ្រី�ីបខ្សែ�ែអង្កកត់់)

Predatory wasps—Order Hymenoptera (ពពួួកឪម៉ាាល់់ប្រេ�េដាទ័័រ—លំំដាប់់ ហីីមេ�ណុុបតេ�រ៉ាា ).................១០២
Family Vespidae (គ្រួ�ួសារ វេេស្ពីី�ដាអេ� ឬ ឪម៉ាាល់់សំំបុុកឆ្នាំំ�ងដីី និិង ឪម៉ាាល់់សំំបុុកក្រ�ដាស)
Family Sphecidae (គ្រួ�ួសារ ស្វេ�េស៊ីី�ដាអេ�)
ឪម៉ាាល់់ Sceliphron spp. (ឪម៉ាាល់់រាងរៀ�ៀវធ្វើ��ើសំំបុុកដោ�យដីីភក់់)

Ants—Order Hymenoptera (ស្រ�មោ�ច—លំំដាប់់ ហីីមេ�ណុុបតេ�រ៉ាា )........................................................១០៤
Family Formicidae (គ្រួ�ួសារ ហ្វ័័�រមីីស៊ីី�ដាអេ� ឬ ស្រ�មោ�ច)
Earwigs—Order Dermaptera (សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ—លំំដាប់់ ឌែ�រម៉ាាប់់តេ�រ៉ាា )..........................................១០៦
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Family Forficulidae (គ្រួ�ួសារ ហ្វ័័�រទីីគុុលលីីដាអេ�)
Forficula auricularia (សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ ហ្វ័័�រទីីគុុលា អូូរី ីគុុលារី ីយ៉ាា ឬ សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរអឺឺរ៉ុុ�ប)
Family Labiduridae (គ្រួ�ួសារ ឡាប៊ីី�ឌុុយរី ីដាអេ�)
Labidura truncate (សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ ឡាប៊ីី�ឌុុយរ៉ាា ទ្រុ�ុនកាត ឬ សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរពណ៌៌ត្នោ�ោតធម្មមតា)
Nala lividipes (សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ ណាឡា លីីវី ីឌីីពែ�ស័័ ឬ សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរតាមវាលពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ)

Mantids—Order Mantodea (កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវ—លំំដាប់់ម៉ាានតូូដាអេ�)....................................................១០៨
Family Mantidae (គ្រួ�ួសារ ម៉ាានទីីដាអេ� ឬ កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវ)

Predatory mites—Order Acari (ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រ—លំំដាប់់អាការី ី)........................................................១១០
Family Laelapidae (គ្រួ�ួសារ ឡាអេ�ឡាពីីដាអេ�)
Hypoaspis spp.(ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ហ៊ីី�ប៉ូូ�អាស្ពីី�ស អេ�សភីីភីី)
Family Parasitidae (គ្រួ�ួសារ ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ទីីដាអេ�)
Pergamasus spp. (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ពែ�រហ្គាាម៉ាាស៊ុុ�ស អេ�សភីីភីី)
Family Phytoseiidae (គ្រួ�ួសារ ហ្វីី�តូូសេ�អ៊ីី�ដាអេ�)
Galendromus occidentalis (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ហ្គាាឡេ�នដ្រូ�ូមុុស អុុកស៊ីី�ដង់់តាលីីស ឬ
ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រប្រ�ទេ�សលោ�កខាងលិិច)
Neoseiulus cucumeris (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ណេ�អូូសីីអ៊ូូ�លុុស គូូគូូមេ�រី ីស ឬ ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រគូូគូូមែ�រី ីស)
Phytoseiulus persimilis (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ហ្វីី�តូូសីីអ៊ូូ�លុុស ពែ�រស៊ីី�មីីលីីស ឬ ប្រេ�េដាទ័័រចៃ�ម៉ៃ�ៃពីីងពាង
ពែ�រស៊ីី�មីីលីីសស៊ីី�ក)
Typhlodromips montdorensis (ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ទីីហ្វ្លូូ��ដ្រូ�ូមីីបស័័ ម៉ុុ�ងដូូរ៉៉ង់់ស៊ីី�ស ឬ ប្រ�ដាទ័័រម៉ុុ�ងដូូរ៉េេ�នស៊ីី�សស៊ីី�ទ្រី�ីប)

Spiders—Order Araneae (ពីីងពាង—លំំដាប់់អារាណេ�អាអ៊ីី�)...............................................................១១២
Family Araneidae (គ្រួ�ួសារ អារ៉ាាណេ�អ៊ីី�ដាអេ� ឬ ពីីងពាងព័័ទ្ធធសំំបុុក)
Family Lycosidae (គ្រួ�ួសារ លីីកូូស៊ីី�ដាសេ� ឬ ពីីងពាងចចក)
Family Oxyopidae (គ្រួ�ួសារ អុុកស៊ីី�អូូពីីដាអេ� ឬ ពីីងពាងឆ្មាាព្រៃ�ៃ)
Family Salticidae (គ្រួ�ួសារ សាល់់ទីីសាដាអេ� ឬ ពីីងពាងលោ�ត)
Family Thomisidae (គ្រួ�ួសារ ថូូមីីស៊ីី�ដាអេ� ឬ ពីីងពាងក្តាាម)
Moth egg parasitoids—Order Hymenoptera (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពងមេ�អំំបៅ�—លំំដាប់់ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា )....១១៤
Family Trichogrammatidae (គ្រួ�ួសារ ទ្រី�ីកូូក្រា�ម៉ាាទីីដាអេ�)
Trichogramma spp. (ឪម៉ាាល់់តូូច)
Family Scelionidae (គ្រួ�ួសារ ស្សេ�េលីីយ៉ូូ�នីីដាអេ�)
Telenomus spp. (ឪម៉ាាល់់តូូច តេ�លេ�ណូូមុុស អេ�សភីីភីី)

Caterpillar parasitoids—Order Hymenoptera (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ—លំំដាប់់ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា ).....១១៦
Family Braconidae (គ្រួ�ួសារ ប្រា�កូូនីីដាអេ�)
Microplitis demolitor (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត មីីក្រុ�ុបលីីទីីស ដេ�ម៉ូូ�លីីទ័័រ)
Cotesia spp. (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត កូូតេ�ស្សាា អេ�សភីីភីី)
Family Ichneumonidae (គ្រួ�ួសារ អ៊ីី�ឆ្នឺឺ�ម៉ូូ�នីីដាអេ�)
Netelia spp. (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត ណេ�តាលីីយ៉ាា អេ�សភីីភីី)

Caterpillar parasitoids—Order Diptera (រុុយប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ—លំំដាប់់ឌីីបតេ�រ៉ាា )...............................១១៦
Family Tachinidae (គ្រួ�ួសារ តាជីីនីីដាអេ�)

Aphid parasitoids—Order Hymenoptera (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើចៃ�—លំំដាប់់ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា )...............១១៨
Family Aphelinidae (គ្រួ�ួសារ អាហ្វេ�េលីីនីីដាអេ�)
Aphelinus spp. (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត អាហ្វេ�េលីីនុុស អេ�សភីីភីី)
Family Braconidae (គ្រួ�ួសារ ប្រា�កូូនីីដាអេ�)
Aphidius colemani (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត អាហ្វីី�ឌីីអ៊ុុ�ស កូូលេ�ម៉ាានីី)

Whitefly parasitoids—Order Hymenoptera (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើរុុយស—លំំដាប់់ ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា ).....១២០
Family Aphelinidae (គ្រួ�ួសារ អាហ្វេ�េលីីនីីដាអេ�)
Encarsia Formosa (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត អង់់ការស្សាា ហ្វ័័�រម៉ូូ�ហ្សាា)
Eretmocerus hayati (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត អេ�រ៉េេ�តម៉ូូ�សេ�រុុស ហាយ៉ាាទីី)

Nezara parasitoids—Order Hymenoptera (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពងស្រឹ�ឹងបៃ�តង —លំំដាប់់ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា ).... ១២២
Family Scelionidae (គ្រួ�ួសារ ស្សេ�េលីីយ៉ូូ�នីីដាអេ�)
Trissolcus basalis (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត ទ្រី�ីសសូូលគុុស បាហ្សាាលីីស)

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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Nezara parasitoids—Order Diptera (រុុយប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើស្រឹ�ឹងបៃ�តង—លំំដាប់់ឌីីបតេ�រ៉ាា ).........................១២២
Family Tachinidae (គ្រួ�ួសារ តាជីីនីីដាអេ�)
Trichopoda giacomellii (រុុយប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត ទ្រី�ីកូូប៉ូូ�ដា ជីីយ៉ាាកូូមែ�លលិិអីី)
Phthorimaea parasitoids—Order Hymenoptera (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វហ្វ្តូូ��រីីម៉ាាអ៊ីី�អា —លំំដាប់់ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា )....១២៤
Orgilus Lepidus (ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត អ័័រជីីលុុស ឡេ�ពីីឌុុស)

Insect-feeding nematodes—Rhabditida (ណេ�ម៉ាាតូូតស៊ីី�សត្វវល្អិ�ត
ិ —លំំដាប់់ រ៉ាាបឌីីទីីដា).......................១២៥
Family Steinernematidae (គ្រួ�ួសារ ស្តេ�េណ័័រណេ�ម៉ាាទីីដាអេ�)
Steinernema feltiae (ណេ�ម៉ាាតូូត ស្តេ�េណ័័រណេ�ម៉ាា ហ្វេ�េលទីីអាអេ�)
Family Heterorhabditidae (គ្រួ�ួសារ ហេ�តេ�រ៉ូូ�រ៉ាាបឌីីធីីដាអេ�)
Heterorhabditis spp. (ណេ�ម៉ាាតូូតហេ�តេ�រ៉ូូ�រ៉ាាបឌីីទីីស អេ�សភីីភីី)
Insect viral diseases—Group 1 dsDNA (ជំំងឺឺវី ីរុុសបង្កកលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ —ក្រុ�ុមទីី១៖ វី ីរុុស ឌីីអេ�សឌីីអិិនអេ�)...... ១២៦
Family Baculoviridae (គ្រួ�ួសារ បាគុុឡូូវី ីរី ីដាអេ�)
Nuclear polyhedrosis (វី ីរុុស នុុយក្លេ�េអ៊ែ�ែរ ប៉ូូ�លីីហេ�ដ្រូ�ូហ្ស៊ីី��ស)

Insect bacterial diseases—Bacillales (ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីបង្កកលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ —បាស៊ីី�ឡាឡេ�ស)...................... ១២៧
Family Bacillaceae (គ្រួ�ួសារ បាស៊ីី�ឡាសេ�អាអ៊ីី�)
Bacillus thuringiensis (បាក់់តេ�រី ី បាស៊ីី�លុុស ធូូរី ីងចៀ�ៀនស្ស៊ីី��ស)

Insect fungal diseases—Hypocreales (ជំំងឺឺផ្សិិ�តលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ —ហ៊ីី�ប៉ូូ�គ្រី�ីលេ�ស)...................................១២៨
Family Clavicipitaceae (គ្រួ�ួសារ ក្លាាវី ីស៊ីី�ពីីតាសេ�អាអ៊ីី�)
Metarhizium spp. (ផ្សិិ�ត មេ�តារី ីហ្សូូ�ម អេ�សភីីភីី ឬ ជំំងឺឺម៉ាាស្កាាឌីីនពណ៌៌បៃ�តង)
Nomuraea rileyi (ផ្សិិ�ត ណូូមូូរ៉ាាអេ�អា ឬ ជំំងឺឺម៉ាាស្កាាឌីីនពណ៌៌បៃ�តង)
Family Cordycipitaceae (គ្រួ�ួសារ គ័័រឌីីស៊ីី�ពីីតាសេ�អាអ៊ីី�)
Beauveria bassiana (ផ្សិិ�ត បូូវេេរី ីយ៉ាា បាស្ស៊ីី��យ៉ាាណា ឬ ជំំងឺឺម៉ាាស្កាាឌីីនពណ៌៌ស)

ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី .ី. .....................................................................................................១៣១
Order Actinomycetales (លំំដាប់់ អាក់់ទីីណូូមីីសេ�តាលេ�ស)............................................................... ១៣២
Family Microbacteriaceae (គ្រួ�ួសារ មីីក្រូ�ូបាក់់តេ�រី ីយ៉ាាសេ�អាអេ�)
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (បាក់់តេ�រី ី ក្លាាវី ីបាក់់តេ� មីីជីីហ្គាាណិិនស៊ីី�ស
សាប់់អេ�សភីី មីីជីីហ្គាាណិិនស៊ីី�ស)
(បាក់់តេ�រី ី មីីជីីហ្គាាណិិនស៊ីី�ស ឬ ជំំងឺឺដំំបៅ�រលួួយដោ�យបាក់់តេ�រី ី)

Order Enterobacteriales (លំំដាប់់ អង់់តេ�រ៉ូូ�បាក់់តេ�រៀ�ៀលេ�ស).............................................................. ១៣៤
Family Enterobacteriaceae (គ្រួ�ួសារ អង់់តេ�រ៉ូូ�បាក់់តេ�រី ីយ៉ាាសេ�អាអេ�)
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (បាក់់តេ�រី ី ប៉ិិ�ចតូូបាក់់តេ�រី ីយ៉ូូ�ម ការ៉ូូ�តូូវ៉ូូ�រ៉ូូ�ម
សាប់់អេ�សភីី ការ៉ូូ�តូូវ៉ូូ�រ៉ូូ�ម ឬ ជំំងឺឺរលួួយទន់់ដោ�យបាក់់តេ�រី ី)

Order Pseudomonadales (លំំដាប់់ ផ្សឺឺ�ដូូម៉ូូ�ណាដាលេ�ស)
Family Pseudomonadaceae (គ្រួ�ួសារ ផ្សឺឺ�ដូូម៉ូូ�ណាដាសេ�អាអ៊ីី�)
Pseudomonas corrugate (បាក់់តេ�រី ី ផ្សឺឺ�ដូូម៉ូូ�ណាស គ័័ររូូហ្គេ�េត)
(ជំំងឺឺងាប់់កោ�សិិកាប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�).................................................................................១៣៦
Pseudomonas syringae pv. Tomato (បាក់់តេ�រី ី ផ្សឺឺ�ដូូម៉ូូ�ណាស
ស៊ីី�រី ីងហ្គាាអេ� ភីីវី ី ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ឬ ជំំងឺឺរទុះះ�ស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី).......................................១៣៨
Order Burkholderiales(លំំដាប់់ ប៊ើ�ើ�កហូូដឺឺរី ីយ៉ាាលេ�ស) ........................................................................១៤០

Family Ralstoniaceae (គ្រួ�ួសារ រ៉ាាល់់ស្តូូ�នីីញ៉ាាសេ�អាអេ�)
Ralstonia solanacearum (បាក់់តេ�រី ី រ៉ាាល់់ស្តូូ�នីីញ៉ាា សូូឡាណាសេ�អារុុម ឬ ជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យបាក់់តេ�រី ី )

Order Xanthomonadales(លំំដាប់់ សាន់់តូូម៉ូូ�ណាដាលេ�ស).................................................................១៤២
Family Xanthomonadaceae (គ្រួ�ួសារ សាន់់តូូម៉ូូ�ណាដាសេ�អាអេ�)
Xanthomonas euvesicatoria (បាក់់តេ�រី ី សាន់់តូូម៉ូូ�ណាស់់ អឺឺវ៉េេ�ស៊ីី�កាតូូរី ីយ៉ាា ឬ ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី)
Xanthomonas vesicatoria (បាក់់តេ�រី ី សាន់់តូូម៉ូូ�ណាស់់ វ៉េេ�ស៊ីី�កាតូូរី ីយ៉ាា ឬ ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី)
Xanthomonas perforans (បាក់់តេ�រី ី សាន់់តូូម៉ូូ�ណាស់់ ពែ�រហ្វូូ�រ៉ាាន់់ស៍៍ ឬ ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី)
Xanthomonas gardneri (បាក់់តេ�រី ី សាន់់តូូម៉ូូ�ណាស់់ ហ្គាាដណឺឺរី ី)
(ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី)
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត ១៤៥
Order Pythiales (លំំដាប់់ ពីីធីីអាលេ�ស)..............................................................................................១៤៦
Family Pythiaceae (គ្រួ�ួសារ ពីីធីីអាសេ�អាអេ�)
Phytophthora infestans (ផ្សិិ�ត ហ្វីី�តុុបតូូរ៉ាា អ៊ីី�នហ្វេ�េស្តាានស៍៍ ឬ ជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�ក)

Damping off—various species (ជំំងឺឺរលាកគល់់—ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា )...................................................១៤៨

Fruit rot—various species (ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែ—ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗគ្នាា )............................................................១៥០

Order Capnodiales (លំំដាប់់ កាបណូូឌីីយ៉ាាលេ�ស)
Family Mycosphaerellaceae (គ្រួ�ួសារ មីីកូូស្វាាអេ�រ៉េេ�ឡាសេ�អាអេ�)
Cercospora capsici (ផ្សិិ�ត សេ�កូូស៉្បូូ�� រ៉ាា កាបស៊ីី�ស៊ីី� ឬ ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�ក).........................................១៥៤
Fulvia fulva (ផ្សិិ�ត ហ្វុុ�លវី ីយ៉ាា ហ្វុុ�លវ៉ាា ឬ ជំំងឺឺដុះះ�ផ្សិិ�តលើ�ើស្លឹឹ�ក)................................................១៥៦
Septoria lycopersici (ផ្សិិ�ត សិិបតូូរី ីយ៉ាា លីីកូូពែ�ស៊ីី�ស៊ីី�) (ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កដោ�យផ្សិិ�ត សេ�បតូូរី ីយ៉ាា )...១៥៨

Order Diaporthales (លំំដាប់់ ឌីីយ៉ាា ព័័រតាលេ�ស)................................................................................១៦០
Family Diaporthaceae (គ្រួ�ួសារ ឌីីយ៉ាា ព័័រតាសេ�អាអេ�)
Phomopsis vexans (ផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស វេេសាន់់ស័័ ឬ ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែដោ�យផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស)

Order Erysiphales (លំំដាប់់ អេ�រី ីស៊ីី�ហ្វាាលេ�ស)...................................................................................១៦២
Family Erysiphaceae (គ្រួ�ួសារ អេ�រី ីស៊ីី�ហ្វាាសេ�អាអេ� ឬ ជំំងឺឺម្សៅ�ៅលើ�ើស្លឹឹ�ក)
Leveillula taurica (ផ្សិិ�ត ឡេ�វ៉េេ�លុុឡា តូូរី ីកា)
Oidium lycopersici (ផ្សិិ�ត អ័័រឌីីយ៉ូូ�ម លីីកូូពែ�រស៊ីី�ស៊ីី�)
Oidium neolycopersici (ផ្សិិ�ត អ័័រឌីីយ៉ូូ�ម ណេ�អូូលីីកូូពែ�រស៊ីី�ស៊ីី�)

Order Helotiales (លំំដាប់់ ហេ�ឡូូស្យាាលេ�ស)
Family Sclerotiniaceae (គ្រួ�ួសារ ស្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាាសេ�អាអេ�)
Botrytis cinerea (ផ្សិិ�ត បូូទ្រី�ីទីីស ស៊ីី�ណេ�រ៉េេ�អា ឬ ជំំងឺឺរលួួយដោ�យផ្សិិ�តបូូទ្រី�ីទីីស
ជំំងឺឺអុុចព្រា�លៗ ជំំងឺឺផ្សិិ�តពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ).....................................................................១៦៤
Sclerotinia sclerotiorum (ផ្សិិ�ត ស្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា ស្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�រូម
ូ ) (ជំំងឺឺរលួួយដើ�ើមដោ�យផ្សិិ�ត ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា) .១៦៦
Sclerotinia minor (ផ្សិិ�ត ស្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា មីីន័័ ឬ ជំំងឺឺរលួួយគល់់ដោ�យផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា)
Sclerotium rolfsii (ផ្សិិ�ត ស្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�ម រ៉ូូ�ហ្វវស៊ីី�អ៊ីី�) (ជំំងឺឺរលួួយដើ�ើមដោ�យផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីអូូម)................១៦៨
Order Mucorales (លំំដាប់់ មូូកូូរ៉ាាលេ�ស)........................................................................................... ១៧០
Family Choanephoraceae (គ្រួ�ួសារ ចូូអាណេ�ហ្វូូ�រ៉ាាសេ�អាអេ�)
Choanephora curcurbitarum (ផ្សិិ�ត ចូូអាណេ�ហ្វូូ�រ៉ាា គូូគូូប៊ីី�តារូូម ឬ ជំំងឺឺឆេះ�ះស្លឹឹ�កដោ�យផ្សិិ�ត
កូូអាណេ�ហ្វូូ�រ៉ាា )

Order Pleosporales (លំំដាប់់ ប្លេ�េអូូស្ប៉ូូ�� រ៉ាាលេ�ស)
Family Pleosporaceae (គ្រួ�ួសារ ប្លេ�េអូូស្ប៉ូូ�� រ៉ាាសេ�អាអេ�)
Alternaria solani (ផ្សិិ�ត អាល់់ទែ�រណារី ីយ៉ាា សូូឡានីី ឬ ជំំងឺឺអុុចឫជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�កដំំបូូង)........... ១៧២
មិិនមានគ្រួ�ួសារ
Phoma destructive (ផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ម៉ាា ដេ�ស្ត្រា�ាក់់ទីីវ ឬ ជំំងឺឺរលួួយគល់់ដោ�យផ្សិិ�តហ្វូូ�ម៉ាា )................. ១៧៤
Stemphylium spp. (ផ្សិិ�ត ស្តេ�េមហ្វីី�លីីយ៉ូូ�ម អេ�សភីីភីី ឬ ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ)................... ១៧៦

Order Hypocreales (លំំដាប់់ ហ៊ីី�ប៉ូូ�ក្រេ�េអាលេ�ស)
Family Nectriaceae (គ្រួ�ួសារ ណិិចទ្រី�ីយ៉ាាសេ�អាអេ�)
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (ផ្សិិ�ត ហ្វូូ�សារី ីយ៉ូូ�ម អុុកស៊ីី�ស្ប៉ូូ��រ៉ូូ�ម អេ�ហ្វវ អេ�សភីី
ឬ ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងដោ�យផ្សិិ�តហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម)................................................ ១៧៨
មិិនមានគ្រួ�ួសារ
Verticillium dahlia (ផ្សិិ�ត វែែរទីីស៊ីី�លីីយ៉ូូ�ម ដាលីីយ៉ាា )
(ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងដោ�យផ្សិិ�ត វើើ �ទីីស៊ីី�លីីយ៉ូូ�ម) .................................................១៨០

ជំំងឺឺវី ីរុុស............................................................................................................១៨៣
Group II: ssDNA viruses: unassigned order (ក្រុ�ុមទីី២៖ វី ីរុុស អេ�សអេ�ស ឌីីអិិនអេ�៖ មិិនមានលំំដាប់់).១៨៤
Family Geminiviridae (គ្រួ�ួសារ ជេ�មីីនីីវី ីរី ីដាអេ�)
Begomovirus (វី ីរុុស បេ�ហ្គូូ�ម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសរួួញស្លឹឹ�កលើ�ើម្ទេ�េស - CLCV)
Begomovirus (វី ីរុុស បេ�ហ្គូូ�ម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសរួួញស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - TYLCV)
Begomovirus (វី ីរុុស បេ�ហ្គូូ�ម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើត្រ�ប់់ - EYMV)
Begomovirus (វី ីរុុស បេ�ហ្គូូ�ម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសរួួញស្លឹឹ�កលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ToLCV)
Group IV ssRNA(+ve) Picornavirales (ក្រុ�ុមទីី៤៖ ជំំងឺឺវី ីរុុស ពីីគ័័រណាវី ីរ៉ាាល់់ អេ�សអេ�ស អាអិិនអេ� (វិ ិជ្ជជមាន)...១៨៦
Family Secoviridae (គ្រួ�ួសារ សេ�កូូវី ីរី ីដាអេ�អា)
តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ

11

Torradovirus (វី ីរុុស តូូរ៉ាាដូូវី ីរុុស)(ជំំងឺឺវី ីរុុសតូូរ៉ាាដូូលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - TTV)

Group IV ssRNA(+ve) unassigned order (ក្រុ�ុមទីី៤៖ អេ�សអេ�ស អាអិិនអេ� (វិ ិជ្ជជមាន) មិិនមានលំំដាប់់) ....១៨៧
Family Luteoviridae (គ្រួ�ួសារ លូូតេ�អូូវី ីរី ីដាអេ�)
Polerovirus (វីីរុស
ុ ប៉ូូ�ឡេ�រ៉ូូ�វីីរុស
ុ ) (ជំំងឺឺវីរុី ស
ុ រមូូរស្លឹឹ�កដំំឡូូងបារាំំង ឬ ជំំងឺឺវីរុី ស
ុ ចុុងពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - PLRV)
Family Bromoviridae (គ្រួ�ួសារ ប្រូ�ូម៉ូូ�វី ីរី ីដាអេ�)
Alfamovirus (វី ីរុុស អាល់់ហ្វាាម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុស ម៉ូូ�សាអិិកអាល់់ហ្វាាល់់ហ្វាា - AMV)...................១៨៨
Cucumovirus (វី ីរុុស គូូគូូម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺ វី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើត្រ�សក់់ ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសអុុចរួួញស្លឹឹ�ក - CMV)... ១៨៩
Family Potyviridae (គ្រួ�ួសារ ប៉ូូ�ទីីវី ីរី ីដាអេ�)...................................................................................១៩០
Potyvirus (វី ីរុុស ប៉ូូ�ទីីវី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�លើ�ើសរសៃ�រុុក្ខខរសនៃ�ដំំណាំំម្ទេ�េស - ChiVMV)
Potyvirus (វី ីរុុស ប៉ូូ�ទីីវី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសY លើ�ើដំំឡូូងបារាំំង ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសស្ងួួ�តស្លឹឹ�កលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�] - PVY)
Potyvirus (វី ីរុុស ប៉ូូ�ទីីវី ីរុុស) (ជំំងឺឺវី ីរុុសកាត់់ស្លឹឹ�កលើ�ើថ្នាំំ�ជក់់ - TEV)
Group IV ssRNA(+ve) unassigned order (ក្រុ�ុមទីី៤៖ អេ�សអេ�ស អាអិិនអេ� (វិ ិជ្ជជមាន) មិិនមានលំំដាប់់) .. ១៩២
Family Virgaviridae (គ្រួ�ួសារ វី ីហ្គាាវី ីរី ីដាអេ�)
Tobamovirus (វី ីរុុស តូូបាម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ToMV)
Tobamovirus (វី ីរុុស តូូបាម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើថ្នាំំ�ជក់់ - TMV)
Tobamovirus (វី ីរុុស តូូបាម៉ូូ�វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�លើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - PMMoV)
Family Tombusviridae (គ្រួ�ួសារ តុុមប៊ុុ�សវី ីរី ីដាអេ�).......................................................................១៩៤
Tombusvirus (វី ីរុុស តុុមប៊ុុ�សវី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសក្រិ�ិនដើ�ើមដូូចគុុម្ពោ�ោតព្រៃ�ៃលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - TBSV)
Group V ssRNA(–ve) viruses unassigned (ក្រុ�ុមទីី៥៖ អេ�សអេ�ស អាអិិនអេ� (អវិ ិជ្ជជមាន) មិិនមានលំំដាប់់វី ីរុុស) . ១៩៦
Family Bunyaviridae (គ្រួ�ួសារ ប៊ុុ�នយ៉ាាវី ីរី ីដាអេ�)
Tospovirus (វី ីរុុស តូូស្ប៉ូូ��វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសអុុចស្រ�ពោ�នលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - TSWV)
Tospovirus (វី ីរុុស តូូស្ប៉ូូ�� វី ីរុុស ឬ ជំំងឺឺវី ីរុុសខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�លលើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - CaCV)

ជំំងឺឺដទៃ�ទៀ�ៀត.................................................................................................... ១៩៩
Order Acholeplasmatales (លំំដាប់់ អាកូូលេ�ប្លាាស្មាា តាលេ�ស).............................................................២០០
Family Acholeplasmataceae (គ្រួ�ួសារ អាកូូលេ�ប្លាាស្មាា តាសេ�អាអេ�)
Phytoplasma (ជំំងឺឺ ហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា ឬ ជំំងឺឺកញ្ចុំំ��ផ្កាាធំំ)

Nematode diseases (ជំំងឺឺ ណេ�ម៉ាាតូូដ ឬជម្ងឺឺ�ពកឬសដោ�យណេ�ម៉ាាតូូដ)...............................................២០២
Order Tylenchida (លំំដាប់់ ទីីឡង់់ជីីដា)
Family Meloidogynidae (គ្រួ�ួសារ មេ�ឡូូអ៊ីី�ដូូជីីនីីដាអេ�)
Meloidogyne spp. (ជំំងឺឺ មេ�ឡូូអ៊ីី�ដូូជីីន អេ�សភីីភីី ឬ ជំំងឺឺពកឫសដោ�យណេ�ម៉ាាតូូដ)

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី......................................................................................... ២០៥
លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីដោ�យសារកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
កង្វះះ�សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�ម (រលួួយគូូថផ្លែ�ែ).....................................................................................២០៦
កង្វះះ�សារធាតុុដែ�ក.....................................................................................................................២០៨
កង្វះះ�សារធាតុុម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម..........................................................................................................២១០
កង្វះះ�សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស...................................................................................................... ២១២
កង្វះះ�សារធាតុុម៉ូូ�លីីបដែ�ន .........................................................................................................២១៣
កង្វះះ�សារធាតុុអាសូូត.................................................................................................................២១៤
កង្វះះ�សារធាតុុផូូស្វ័័�រ...................................................................................................................២១៥
កង្វះះ�សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម............................................................................................................២១៦
កង្វះះ�សារធាតុុសង្ក័័�សីី................................................................................................................ ២១៧
ពុុលសារធាតុុក្លលរួ.ួ .......................................................................................................................២១៨

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីដោ�យសារបរិ ិស្ថាាន
ជ្រួ�ួញគូូថផ្លែ�ែ...............................................................................................................................២១៩
ប្រេះ��ះផ្លែ�ែ ឬ ស្រាំ�ំផ្លែ�ែ.................................................................................................................... ២២០
ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ..................................................................................................................... ២២២
រលាកផ្លែ�ែដោ�យកំំដៅ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ............................................................................................... ២២៤

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីដោ�យសារសារធាតុុគីីមីី
ការបំំផ្លាា ញដោ�យសារថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ.......................................................................................... ២២៦
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ
ព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ គឺឺជាលទ្ធធផលនៃ�ការស្រា�វជ្រា�វរបស់់គម្រោ��ង ACIAR HORT/2006/107 (ពង្រឹ�ឹងឧស្សាាហកម្មម
បន្លែ�ែកម្ពុុ�ជា និិងអូូស្តា្រ�រលីី តាមរយៈៈការអនុុវត្តតផលិិតកម្មមដែ�លមានលក្ខខណៈៈល្អអប្រ�សើ�ើរ និិងការអនុុវត្តតការងារក្រោ��យពេ�ល
ប្រ�មូូលផល) ដែ�លផ្តតល់់មូូលនិិធិិដោ�យមជ្ឈឈមណ្ឌឌលអូូស្រ្តា�ាលីីសម្រា�ប់់ការស្រា�វជ្រា�វកសិិកម្មមអន្តតរជាតិិ (ACIAR) និិងនាយក
ដ្ឋាានឧស្សាាហកម្មមបឋម ញ៉ូូ�សៅ�វេេល (NSW DPI)។ សហការី ីនៅ�វិ ិទ្យាាស្ថាានស្រា�វជ្រា�វ និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កសិិកម្មមកម្ពុុ�ជា (CARDI)
និិងអគ្គគនាយកដ្ឋាានកសិិកម្មម (GDA) សាកលវិ ិទ្យាាល័័យឆាលស្ទើ�ើ�ត និិង AVRDC - មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបន្លែ�ែពិិភពលោ�ក បានជួួយ
ផលិិតក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ។
រូូបភាពវដ្តតជីីវិ ិតគូូរដោ�យ អាឡាំំង វេេស្កុុ�ត ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីី ខូូវភើ�ើ គ្រី�ីស្ទីី�ណា ហានីីវូដ
ូ និិងសាន់់ដ្រា� ម៉ាាក់់ឌូូហ្គាាល់់។
យើ�ើងសូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណដល់់អ្ននកទាំំងឡាយ ដែ�លបានផ្តតល់់រូបថតនានា
ូ
សម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�ក្នុ�ងក្បួួ�នណែ�នាំំ
ុ
នេះ�ះ។ លុះះ�ត្រា�តែ�ពុំំ�
បានថ្លែ�ែងអំំណរគុុណទទួួលស្គាាល់់ រូូបថតដែ�លប្រើ�ើ�នេះ�ះទទួួលបានមកពីីបណ្ណាាល័័យរូូបភាព របស់់នាយកដ្ឋាានឧស្សាាហកម្មម
បឋម ញ៉ូូ�សៅ�វេេល (NSW DPI) ឬបានពីីការសម្រាំ�ំងទុុករបស់់បុុគ្គគលិិក។
អ្ននកដែ�លបានផ្តតល់់រូបថតរួ
ូ
មមាន
ួ
៖
•

NSW DPI – ចន ហាមីីលតុុន ម៉ាាក្សស ហ៊ីី�ល ហ្ក្រា�ាហាម ចនសាន់់ ជេ�រាដ កែ�លីី រូូប៊ើ�ើ�ត (បុុប) ម៉ាាទីីន សាន់់ដ្រា� ម៉ាាក់់ឌូូហ្គាាល់់
ម៉ាារី ីលីីន ស្ទេ�េនើ�ើរ ឡេ�ន តេ�សូូរី ីយេ�រ៉ូូ� ឡូូវ៉ាាន់់ ធើ�ើថុុន និិង អាន់់ឌ្រូ�ូ វ៉ាាត់់សុុន

•

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបន្លែ�ែពិិភពលោ�ក (AVRDC) – ជាន ហួួយ ចិិន ច រុុង ចិិន ប៉ូូ�ល នីីហ្វកេ�ល
វ
ជីីន ហួួយ ម៉ាា ស្រ៊ី�ី�នីីវ៉ាាសាន រ៉ាាម៉ាា
សាមីី និិង វ៉េេ�ន ស៊ីី� សៃ�

•

អង្គគការស្រា�វជ្រា�វឧស្សាាហកម្មម និិងវិ ិទ្យាាសាស្រ្ត�តកំំម៉ុុ�នវ៉ែែ�ល (CSIRO) – ប៉ូូ�ល ដេ�បារ៉ូូ� ឆេ�រី ីល ម៉ាារេេស និិ ងថាន់់យ៉ាា ស្មីី�ត

•

នាយកដ្ឋាានកសិិកម្មម នេ�សាទ និិងរុុក្ខខកម្មមឃ្វីី�នស៍៍ឡែ�ន- ហាក់់ប្រា�យអើ�ើរ តូូនីី ឃុុគ ដេ�វ ហូូលដុុម ដេ�វី ីត អាយរ៉ុុ�នសាយ
អាយអេ�ន កាយ ដេ�នីីស ពើ�ើស្លេ�េ ប្រា�ដ ស្កូូ�ល អៀ�ៀន វ៉៉កគើ�ើ និិង ចូូ វ៉េេ�សសលស៍៍

•

នាយកដ្ឋាានឧស្សាាហកម្មមបឋម និិងនេ�សាទ ណ័័រឌើ�ើន តេ�រី ីតូូរី ី - ហៃ�ឌីី ប្រោ��ន និិង ចន ដាហ្វវ។

អ្ននកថតរូូបផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត រួួមមាន ជីីន បេ�នត៍៍ឡីី (Jean Bentley) (នាយកដ្ឋាានបរិ ិស្ថាាន និិងឧស្សាាហកម្មមបឋម វិ ិចតូូរៀ�ៀ) ចូូសិិហ្វវ
ប៊ើ�ើ�ហ្គើ�ើ� (Joseph Berger) ដេ�នីីស ក្រ�ហ្វវត (Denis Crawford) (វិ ិទ្យាាសាស្រ្ត�តក្រា�ហ្វិិ�ក) អង់់ដ្រេ�េ ដ្រិ�ិន (Andre Drenth) (សកល
វិ ិទ្យាាល័័យ ឃ្វីី�នស៍៍ឡែ�ន) វេេស លីីដហាម (Wes Leedham) ចាន់់ធីី ប៉ុុ�ល (Chanthy Pol) (CARDI) កេ�ត ផាវើើ � (Keith Power)
មែ�ល៍៍ សេ�ប៉ាាត (Merle Separd) (សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ ក្លេ�េមសាន់់) ជេ�រ៉ាាល់់ អា ខានើ�ើរ (Gerald R. Carner) (សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ
ក្លេ�េមសាន់់) និិង ភេ�ធើ�ើ អូូន ឈួួន អ័័រ (Peter Aun-Chuan Ooi) (អង្គគការកសិិកម្មម និិងស្បៀ�ៀ�ងអាហារអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ)
និិង អឹឹម សេ�ប៉ាា (M Shepard) (សាកលវិ ិទ្យាាល័័យឃ្វីី�នស៍៍ឡែ�ន)។ សាកលវិ ិទ្យាាល័័យកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា ក៏៏បានផ្តតល់់រូបថតមួ
ូ
ួយ
សន្លឹឹ�កផងដែ�រ។
សូូមថែ្ល�លងអំំណរគុុណដល់់ រ៉ូូ�ប៊ីី�ន ត្រូ�ូលដាល់់ (Robyn Troldahl) ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការងារជាមួួយអ្ននកនិិពន្ធធទាំំងឡាយក្នុុ�ងការចងក្រ�ង
ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ និិងរករូូបថតនានា ដល់់ វ៉ាាល់់ឡេ�រី ី ដ្រា�ពើ�ើ (Valerie Draper) ដល់់ឡូូរ៉៉ង់់ គែ�នយ៉ុុ�ង (Lawrence Kenyon)
(AVRDC) និិង ច ហ្វែ�ែនវ៉ាាង (Jaw-Fen Wang) (AVRDC) ដែ�លបានពិិនិិត្យយបច្ចេ�េកទេ�សផ្នែ�ែកជំំងឺឺក្នុ�ងក្បួួ�នណែ�នាំំ
ុ
នេះ�ះ។

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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វិ ិធីីប្រើ�ើ�ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ
ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់អ្ននក
ដាំំដុះះ� កម្មមករ និិសិ្សស�ត មន្រ្តី�ី� ផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងទីីប្រឹ�ឹក្សាាកសិិកម្មម
ក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណពពួួកសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ សរី ីរាង្គគ
មានប្រ�យោ�ជន៍៍នានា ជំំងឺឺ និិងលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីនៅ�លើ�ើ
ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ
និិងដំំណាំំត្រ�ប់់។ ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ ប្រើ�ើ�ក្នុ�ងគោ�លបំំ
ុ
ណងធ្វើ��ើ
ជាឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់វិ ិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាព
ចង្រៃ�ៃ។ ផ្នែ�ែកខាងមុុខនៃ�ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ មានសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំ
ទូូទៅ� អំំពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃ និិងតារាងសង្ខេ�េប
ក្សេ�េត្រ�សាស្រ្ត�តសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួន។ ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតរៀ�ៀបរាប់់
អំំពីីសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ (mites) សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍
ជំំងឺឺ ឬលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីនានា ដែ�លអាចជួួបប្រ�ទះះក្នុុ�ង
ដំំណាំំទាំំងនេះ�ះ នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ឬប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
សរី ីរាង្គគទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានចាត់់ជាក្រុ�ុមទៅ�តាមផ្នែ�ែកលេ�ខកូូដ
ពណ៌ៈៈ�
•

សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ (ក្រ�ហម)

•

សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ (បៃ�តង)

•

ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី (ខៀ�ៀវ)

•

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត (ស្វាា យ)

•

ជំំងឺឺវី ីរុុស (លឿ�ឿង)

•

ជំំងឺឺដទៃ�ទៀ�ៀត (ទឹឹកក្រូ�ូច)

•

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី (ស្វាា យ-ក្រ�ហមចាស់់)

ទំំព័័រនីីមួួយៗ មានអត្ថថបទសងេ្ខ�ខបព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់
កំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ ឬគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃនីីមួួយៗ
សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍នីីមួួយៗ ជំំងឺឺ ឬលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី
នីីមួួយៗ និិងអមដោ�យរូូបថតពណ៌៌។ ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះអាច
ប្រើ�ើ�ដោ�យការចូូលទៅ�មើ�ើលផ្ទាាល់់ ក្នុុ�ងបញ្ជីី�មាតិិកាបន្តត
(ទំំព័័រទីី៦-១២) នូូវសរី ីរាង្គគ ឬលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីមួួយ
ដែ�លគេ�ស្គាាល់់ ឬប្រ�សិិនបើ�ើមូូលហេ�តុុបង្កកបញ្ហាា មិិនត្រូ�ូវ
បានគេ�ស្គាាល់់ គេ�អាចប្រើ�ើ�តារាងបង្ហាា ញសញ្ញាានៃ�ការបំំផ្លាា ញ
រុុក្ខខជាតិិ (ទំំព័័រទីី២៦-២៩) ដើ�ើម្បីី�បង្រួ�ួញការរកមើ�ើលទៅ�តាម
កន្លែ�ែងមានកើ�ើតការបំំផ្លាា ញលើ�ើរុុក្ខខជាតិិ (កូូនដំំណាំំ ដើ�ើម
ឫស មែ�ក ស្លឹឹ�ក ផ្កាា ឬផ្លែ�ែ)។
សូូមកត់់ចំំណាំំថា ដ្យាាក្រា�មវដ្តតជីីវិ ិតមាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកស្តីី�អំំពីី
សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ និិងសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ចង្អុុ�ល
បង្ហាា ញនូូវវដ្តតជីីវិ ិតរបស់់ពួួកវា ដែ�លមានដំំណាក់់កាលកូូន
ញាស់់ ឬក៏៏បង្ហាា ញនូូវដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វតែ�មួួយ ហើ�ើយរូូប
គំំនូូរពុំំ�ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតាមរោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ ឡើ�ើយ។ ចន្លោះ�ះ �ពេ�លនៃ�វដ្តត
ជីីវិ ិត ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់សម្រា�ប់់ធ្វើ��ើជាការណែ�នាំំតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
គេ�រកវាបានពីីការសិិក្សាានៅ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ឬពីីក្បួួ�នណែ�នាំំ
ដទៃ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយជាធម្មមតា គេ�យកមកពីីការពិិសោ�ធន៍៍
សាកល្បបង ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងសីីតុុណ្ហហ ភាពថេ�ររវាង២៣°C
និិង២៨°C។ ពេ�លវេេលាដែ�លផ្តតល់់នៅ�ក្នុុ�ងចំំណុុចកណ្តាាល
នៃ�រូូបភាពវដ្តតជីីវិ ិត គឺឺជាការប៉ាាន់់ស្មាានពីីពេ�លវេេលា រវាងការ
ជម្រុះ�ះ�ពង និិងការក្លាា យជាសត្វវពេ�ញវ័ ័យ។ រយៈៈពេ�លនៃ�វដ្តត
ជីីវិ ិតទទួួលឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងពីីសីីតុុណ្ហហ ភាព និិងពីីគុុណ
ភាពចំំណីីអាហារ និិងអាចយូូរជាង ឬឆាប់់ជាងដូូចដែ�ល
បានបង្ហាា ញ។
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ប្រ�សិិនបើ�ើមានការសង្ស័័�យចំំពោះ�ះមូូលហេ�តុុនៃ�បញ្ហាា គេ�
គួួរតែ�ផ្ញើ��ើរសំំណាកគំំរូទៅូ �កាន់់មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ ។
ជំំងឺឺនានាមានការលំំបាកកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណណាស់់
បើ�ើមើ�ើលត្រឹ�ឹមតែ�ទៅ�លើ�ើសញ្ញាាបំំផ្លាា ញលើ�ើរុុក្ខខជាតិិ។
នៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកអំំពីីពពួួកសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ និិងជំំងឺឺ
ផ្សេ�េងៗ មានតារាងនៅ�ខាងក្រោ��មនៃ�ទំំព័័រអត្ថថបទនីីមួួយៗ
ដែ�លបង្ហាា ញអំំពីីផ្នែ�ែករុុក្ខខជាតិិដែ�លទទួួលឥទ្ធិិ�ពលពីីសមាស
ភាពចង្រៃ�ៃ ឬក៏៏ជំំងឺឺនានា។ ផ្នែ�ែកអំំពីីជំំងឺឺដាក់់បញ្ចូូ�លផងដែ�រ
នូូវតារាងរហូូតដល់់២០វិ ិធានការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដែ�លអាចប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺ។ ការអនុុវត្តតមានក្នុ�ងបញ្ជីី�ទំំ
ុ
ព័័រ
ខាងក្នុុ�ងនៃ�ក្រ�បខាងក្រោ��យរបស់់ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ។

វិិធីីប្រើ�ើ�ព័ត៌
័ មា
៌ នខ្លីី�ៗសម្រា�ប់ច
់ ង្អុុ�លបង្ហាាញ
ស្លាា កពណ៌៌ប្រា�ប់់អំំពីីផ្នែ�ែកសំំខាន់់ៗនានា។

អត្ថថបទពណ៌៌ពិិពណ៌៌នាអំំពីីការចាត់់ជាក្រុ�ុមធំំ របស់់សរី ីរាង្គគ
នានា។
និិមិិត្តតរូបផ្លែ
ូ �ែឈើ�ើ (fruit icon) បង្ហាា ញនូូវភាពងាយទទួួលរង
ជំំងឺឺរបស់់ជម្រ�ក (host susceptibility) និិងនិិមិិត្តតរូប
ូ ប្រ�ទេ�ស
បង្ហាា ញពីីវត្តតមាននៃ�សរី ីរាង្គគក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សៈៈ
•

និិមិិត្តតរូបពេ�
ូ
ញ = វត្តតមានដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់

•

និិមិិត្តតរូបគ្រោ��
ូ
ង = មិិនស្គាាល់់ ឬកម្រ�មាន

•

គ្មាាននិិមិិត្តតរូប
ូ = គ្មាានវត្តតមាន

និិមិិត្តតរូបទាំ
ូ
ំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ក្នុ�ងបំំ
ុ
ណងធ្វើ��ជា
ើ ឯកសារ
យោ�ងរូូបភាព-ព័័ត៌៌មានលម្អិ�តបន្ថែ�ែមមានពណ៌
ិ
៌ នា
នៅ�ក្នុុ�ងអត្ថថបទ។

សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ជាធម្មមតាពុំំ�មាននៅ�លើ�ើ
ដំំណាំំជាក់់លាក់់ណាមួួយឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�និិមិិត្តតរូប
ូ
ដំំណាំំ ពុំំ�មានប្រើ�ើ�នៅ�លើ�ើទំំព័័រដែ�លនិិយាយអំំពីី
សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ឡើ�ើយ។ គ្រួ�ួសារ
និិងប្រ�ភេ�ទទាំំងឡាយ បង្ហាា ញក្នុុ�ងទំំព័័រសរី ីរាង្គគ
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ ប្រ�ហែ�លជានឹឹងងាយប្រ�ទះះឃើ�ើញ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ ដូូច្នេះ�ះ�និិមិិត្តតរូប
ូ ប្រ�ទេ�ស
ពុំំ�ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ក្នុ�ងផ្នែ
ុ �ែកនេះ�ះឡើ�ើយ។

និិមិិត្តតរូបផ្លែ
ូ �ែឈើ�ើ និិងនិិមិិត្តតរូប
ូ ប្រ�ទេ�ស មិិនបានរាប់់
បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងផ្នែ�ែកលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីនៃ�ក្បួួ�ន
ណែ�នាំំនេះ�ះឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទ
ដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់
ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ត្រូ�ូវបានរងឥទ្ធិិ�ពលពីីភាពកង្វះះ�ជីីវជាតិិ និិងភាព
មិិនប្រ�ក្រ�តីីបណ្តាាលមកពីីបរិ ិស្ថាាន និិងសារធាតុុ
គីីមីី ដូូចដែ�លបានពណ៌៌នារួួចមក។

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

វិ ិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃ
សមាសភាពចង្រៃ�ៃ រួួមមានសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ជំំងឺឺណេ�
ម៉ាាតូូដ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ និិងសមាសភាពចង្រៃ�ៃមានឆ្អឹឹ�ងខ្ននង។
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រផ្សេ�េងៗជាច្រើ�ើ�ន និិងជម្រើ�ើ�សវិ ិធានការកម្ចាាត់់
ឬយុុទ្ធធវិ ិធីីនានា អាចយកមកប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ង និិងនៅ�ជុំំ�វិ ិញចម្កាា រ
ដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហាា សមាសភាពចង្រៃ�ៃ ប៉ុុ�នែ្ត�តពុំំ�មានការ
អនុុវត្តតទោ�លណាមួួយ ដែ�លអាចការពារសមាសភាពចង្រៃ�ៃ
ពីីការបង្កកឱ្យយបាត់់បង់់ផលដំំណាំំ និិងអាជីីវកម្មមរបស់់អ្ននក
ទាំំងស្រុ�ុងឡើ�ើយ។
ជម្រើ�ើ�សនីីមួួយៗសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃមាន
គោ�លបំំណងធ្វើ��ឱ្យ
ើ យ៖
•

មានផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្សេ�េងៗគ្នាា

•

មានឥទ្ធិិ�ពលទៅ�លើ�ើសមាសភាពចង្រៃ�ៃផ្សេ�េងៗគ្នាា

•

មានតម្លៃ�ៃ ឬអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ផ្សេ�េងៗគ្នាា

គន្លឹះះ��សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃឱ្យយមានប្រ�សិិទ្ធិិ�
ភាពក្នុុ�ងការចំំណាយ គឺឺការដាក់់បញ្ចូូ�លគ្នាានូូវយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
សមស្រ�បបំំផុុត ដែ�លបានមកពីីជម្រើ�ើ�សប្រ�សើ�ើរជាងគេ�
និិងបង្កើ�ើ�តកម្មមវិ ិធីីការពាររឹ ឹងមាំំ ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថា
ជាវិ ិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃ ឬអាយភីីអឹឹម
(IPM)។
គោ�លបំំណងអាយភីីអឹឹម គឺឺមិិនមែ�នតែ�ងតែ�ដើ�ើម្បីី�លុុប
បំំបាត់់បញ្ហាាឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះថាជួួនកាលយើ�ើងទទូូលបាន
ផលចំំណេ�ញមកពីីភាពអត់់ទ្រាំ�ំ ទៅ�នឹឹងសមាសភាពចង្រៃ�ៃ
ក្នុុ�ងចំំនួួនបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច ជាងការចំំណាយប្រា�ក់់ជាច្រើ�ើ�នទៅ�
លើ�ើការប្រើ�ើ�វិ ិធានការកម្ចាាត់់។
វិ ិធីីមួួយនៃ�ការគិិតអំំពីីវិ ិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាព
ចង្រៃ�ៃ គឺឺជាវដ្តតដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរជាប់់ជានិិច្ចច៖ ចំំណេះ�ះដឹឹង ការការពារ - ការតាមដានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ - ការធ្វើ��ើអន្តតរាគមន៍៍ការកត់់ត្រា� ពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើងវិ ិញ និិងធ្វើ��ផែើ �នការ (សូូម
មើ�ើលគំំនូូសបំំព្រួ�ួញនៅ�ជិិតគ្នាា )។ ចំំពោះ�ះដំំណាំំនីីមួួយៗ
ឬរដូូវនីីមួួយៗ គេ�ត្រូ�ូវផ្តោ�ោតជាសំំខាន់់ទៅ�លើ�ើយុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត
ការពារ និិងរកចំំណេះ�ះដឹឹងអំំពីីលក្ខខខណ្ឌឌសមប្រ�កប និិងមិិន
សមប្រ�កប ចំំពោះ�ះការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃ
និិងកត្តាាដែ�លកាត់់បន្ថថយចំំនួួនសមាសភាពចង្រៃ�ៃ។ ការដឹឹង
អំំពីីសមាសភាពចង្រៃ�ៃរបស់់អ្ននក គឺឺជាជំំហានទីី១ ហើ�ើយ
ក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះនឹឹងជួួយអ្ននក ក្នុុ�ងការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
ពពួួកសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ជំំងឺឺ
និិងលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី ដែ�លអ្ននកអាចជួួបប្រ�ទះះនៅ�លើ�ើ
ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ
និិងដំំណាំំត្រ�ប់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាចធ្វើ��បាន
ើ
សូូមរកការបញ្ជាាក់់
ពីីអ្ននកជំំនាញ នៅ�ពេ�លអ្ននកកំំពុុងរៀ�ៀនសូូត្រ� និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
សេ�វាធ្វើ��ើរោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ ដែ�លអាចរកបាន។

ជំំហានទីី១ - ចំំណេះ�ះដឹឹង

សមាសភាពចង្រៃ�ៃសំំខាន់់ៗ
វដ្តតជីីវិ ិតសមាសភាពចង្រៃ�ៃ
សត្រូ�ូវធម្មមជាតិិ
លក្ខខខណ្ឌឌសមស្រ�ប

ជំំហានទីី២ - ការការពារ៖ វិិធីប្រ�យោ
ី �ល

ការជ្រើ�ើ�សរើើ �សទីីតាំំង
ពូូជធន់់
ពេ�លវេេលាដាំំដុះះ�
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទឹឹក និិងសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
ការធ្វើ��ើអនាម័័យ
បំំបាត់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិមានជំំងឺឺ
ភ្ជួួ�រសំំអាតដីីភ្លាាមបន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជម្រ�ក

ជំំហានទីី៣ - តាមដានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

សមាសភាពចង្រៃ�ៃ សត្វវល្អិ�តមាន
ិ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ ដីី ទឹឹក
សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម ធាតុុអាកាស
គំំរូនានា
ូ
សម្រា�ប់់ការព្យាាករណ៍៍

ជំំហានទីី៤ - ការធ្វើ�ើ�អន្តតរាគមន៍៍៖ វិិធីីផ្ទាាល់់

វិ ិធីីកម្ចាាត់់មេ�កានិិក
វិ ិធីីកម្ចាាត់់តាមជីីវសាស្រ្ត�ត
វិ ិធីីកម្ចាាត់់គីីមីី

ជំំហានទីី៥ - ការកត់់ត្រា�/ការពិិនិិត្យយមើ�ើល
ឡើ�ើងវិិញ/ការធ្វើ�ើ�ផែ�នការ

កំំណត់់ត្រា�អំំពីីដំំណាំំ (ជំំហានទីី២-៤)
និិយាយ អាន ស្តាាប់់ គិិតពិិចារណា
ការផ្លាាស់់ប្តូូ�របច្ចេ�េកទេ�សគ្រ�ប់់គ្រ�ង

វដ្ដដនៃ�វិិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់គ្រ�
់ ងសមាសភាព
ចង្រៃ�ៃ

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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ក្បួួ�នណែ�នាំំការដាំំដុះះ�
លក្ខខខណ្ឌឌដាំដុះ
ំ ះ�ប្រ�សើ�ើរបំផុ
ំ ុត

តារាងខាងក្រោ��មនេះ�ះផ្តតល់់នូូវ ការណែ�នាំំ ដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយមានលក្ខខខណ្ឌឌលូូតលាស់់ល្អអបំំផុុត សម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក
ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់។

ដំំណាក់់កាលដំំណាំ ំ

ដំំណាំប៉េ�េ
ំ ងប៉ោះ�ះ�

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំម្ទេ�េ
ំ សប្លោ�ោ ក
និិងដំំណាំម្ទេ�េ
ំ សហឹឹរ

ដំំណាំត្រ�ប់
ំ ់

សីីតុុណ្ហហ ភាពដីីល្អអបំំផុុតសម្រា�ប់់
បណ្តុះះ� �កូូន

២៣–២៨ °C

២០–២៥ °C

២៤–៣២ °C

សីីតុុណ្ហហ ភាពល្អអបំំផុុតសម្រា�ប់់ដាំំដុះះ� ២០–៣០ °C

២០–៣០ °C

២០–៣០ °C

កត្តាា កម្រិ�ិតសម្រា�ប់់បណ្តុះះ� �

ព្យាាយាមជៀ�ៀសវាងដាំំដុះះ�នៅ�រដូូវក្តៅ�ៅខ្លាំំ�ង ឬរដូូវដែ�លខ្វះះ�ទឹឹក

រយៈៈពេ�លពីីដាំំ រហូូតដល់់ចាស់់
(អាស្រ័�័យលើ�ើពូូជ និិងតំំបន់់ដាំំដុះះ�)

៩–១៤ អាទិិត្យយ

១០–១២ អាទិិត្យយ

៩–១៤ អាទិិត្យយ

ពីីបណ្តុះះ� �កូូន ដល់់ស្ទូូ�ងកូូន

៣–៤ អាទិិត្យយ

៤-៦ អាទិិត្យយ

៤-៦ អាទិិត្យយ

លូូតលាស់់ ដល់់ចេ�ញផ្កាា

២-៣ អាទិិត្យយ

៣–៤ អាទិិត្យយ

៣–៤ អាទិិត្យយ

ចេ�ញផ្កាា ដល់់ប្រ�មូូលផល

៤-៦ អាទិិត្យយ

៤-៥ អាទិិត្យយ

៤-៥ អាទិិត្យយ

៤-៨ អាទិិត្យយ
រយៈៈពេ�លអាចប្រ�មូូលផលបាន
(អាស្រ័�័យលើ�ើប្រ�ភេ�ទ និិងពូូជដំំណាំំ)

៣–៥ អាទិិត្យយ ឬអាចវែែង
ជាងនេះ�ះសម្រា�ប់់ម្ទេ�េស

៤-៨ អាទិិត្យយ

pH ដីី

៥,៥–៦,៨

៥,៧–៦,៨

៦,០–៦,៨

ភាពធន់់នឹឹងជាតិិប្រៃ�ៃ

មធ្យយម មើ�ើលក្នុុ�ងតារាងខាងក្រោ��ម (ភាពធន់់ដីី និិងទឹឹកមានជាតិិប្រៃ�ៃ)

ស្រោ��ចស្រ�ព (មធ្យយម អាស្រ័�័យលើ�ើ
វិ ិធីីស្រោ��ចស្រ�ព ពូូជ និិងលក្ខខខណ្ឌឌ
រដូូវកាល)

៤,៥–៨ មេ�ហ្គាាលីីត្រ�/ហត ៣,៥–៥,៥ មេ�ហ្គាាលីីត្រ�/ហត ៣,៥–៥,៥មេ�ហ្គាាលីីត្រ�/ហត

ប្រ�ភេ�ទស្រោ��ចស្រ�ព

ទ្រី�ីប បង្ហូូ�រតាមរង ឬប្រើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធសាចសម្រា�ប់់គ្រ�ប់់ដំំណាំំ

ចន្លោះ�ះ �រង (អាស្រ័�័យលើ�ើពូូជ)

ពីីរជួួរ ទុុកចន្លោះ�ះ �រវាងជួួរ
០,៥ ម

ពីីរជួួរ ទុុកចន្លោះ�ះ �រវាងជួួរ
០,៥ ម

ពីីរជួួរ ទុុកចន្លោះ�ះ �រវាងជួួរ
០,៥ ម

ចន្លោះ�ះ �គុុម្ពព (អាស្រ័�័យលើ�ើពូូជ)

០,៤–០,៨ ម

០,៣–០,៦ ម

០,៥–០,៨ ម

ការវិ ិចខ្ចចប់់សម្រា�ប់់ទីីផ្សាារ

ប្រើ�ើ�ថង់់ប្លាាស្ទិិ�ក ឬកន្រ្ត�តក
ដែ�លអាចច្រ�កបាន
១០ - ២០ គក

ប្រើ�ើ�ថង់់ប្លាាស្ទិិ�ក ឬកន្រ្ត�តក
ដែ�លអាចច្រ�កបាន
១០ - ២០ គក

ប្រើ�ើ�ថង់់ប្លាាស្ទិិ�ក ឬកន្រ្ត�តក
ដែ�លអាចច្រ�កបាន
១០ - ២០ គក

ទិិន្ននផលមធ្យយម (អាស្រ័�័យលើ�ើពូូជ)

៣៥ តោ�ន/ហត

២២ តោ�ន/ហត

២២ តោ�ន/ហត

សីីតុុណ្ហហ ភាពស្តុុ�កទុុកក្រោ��យពេ�ល
ប្រ�មូូលផល

៧–១៣ °C

៧–១៣ °C

៧–១០ °C

លក្ខខខណ្ឌឌសំំណើ�ើមស្តុុ�កទុុក
ក្រោ��យពេ�លប្រ�មូូលផល (ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ
ការបាត់់បង់់ជាតិិទឹឹកពីីផ្លែ�ែយឺឺត)

៨៥–៩៥%

៨៥–៩៥%

៩០–៩៥%

ha = hectare; kg = kilogram; m = metre; ML = megalitre
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ត្រ�ប់់មិិនបានរក្សាាទុុកត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ
ល្អអ (បានយូូរបំំផុុតចន្លោះ�ះ � ៥
ទៅ�៧ថ្ងៃ�ៃ នៅ�ក្នុុ�ងទូូរត្រ�ជាក់់)

ភាពធននឹឹងដីី និិងទឹឹកជាតិិប្រៃ�ៃ

កម្រិ�ិតជាតិិប្រៃ�ៃរបស់់ដីី និិងទឹឹកត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ��ើតេ�ស្តតដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើល ប្រ�សិិនបើ�ើដំំណាំំអាចដាំំបាននៅ�លើ�ើដីីនោះ�ះ។ កម្រិ�ិតជាតិិប្រៃ�ៃ
អាចវាស់់បានដោ�យប្រើ�ើ�ការចម្លលងកំំដៅ�ដីី (ECe) ឬទឹឹក (ECw) ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដឺឺស៊ីី�-សេ�មែ�ន ក្នុុ�ងមួួយមែ�ត្រ� (deci-Sciemens per
metre = dS/m)។ ចំំណុុចចាប់់ផ្តើ��ម
ើ ជាតិិប្រៃ�ៃ គឺឺកម្រិ�ិតជាតិិប្រៃ�ៃជាអតិិបរមា ដែ�លដំំណាំំអាចដុះះ�លូូតលាស់់ដោ�យពុំំ�មានការ
ធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�ទិិន្ននផល។ ការបាត់់បង់់ទិិន្ននផល២៥% គឺឺជាកម្រិ�ិតដែ�លទិិន្ននផលថយចុះះ�២៥%។

ដំំណាំ ំ

ជាតិិប្រៃ�ៃនៃ�ដីី (ECe [ដេ�ស៊ីី�សេ�មែ�ន ក្នុុ�ងមួួយម៉ែ�ែត្រ�]) ជាតិិប្រៃ�ៃនៃ�ទឹឹក (ECw [ដេ�ស៊ីី�សេ�មែ�ន ក្នុុ�ងមួួយម៉ែ�ែត្រ�])
ចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ការបាត់់បង់់ទិិន្ននផល ២៥%

ចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ការបាត់់បង់់ទិិន្ននផល ២៥%

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

២,៥

៥,០

១,៧

៣,៤

ម្ទេ�េសប្លោ�ោក/
ម្ទេ�េសហឹឹរ

១,៥

៣,៣

១,០

២,២

ត្រ�ប់់

១,១

៣,០

១,០

២,០

អនុុសាសន៍ក
៍ ម្រិ�ិតជីីទ្រា�ប់បា
់ ត

កម្រិ�ិតជីីដែ�លប្រើ�ើ� គួួរតែ�ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើលទ្ធធផលធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដីី។ កម្រិ�ិតសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មគួួរតែ�វាស់់តាមការវិ ិភាគតេ�ស្តតស្លឹឹ�ករុុក្ខខជាតិិ
ស្ងួួ�ត ឬការធ្វើ��ើតេ�ស្តតរុក្ខ
ុ ខរស។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជីី អាចធ្វើ��ើតាមរូូបមន្តតដោ�យប្រើ�ើ�លទ្ធធផលទាំំងនេះ�ះ។ ការប្រើ�ើ�សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម
និិងការបាញ់់ជីីបំំប៉៉នដទៃ�ទៀ�ៀត អាចអនុុវត្តតពេ�ញមួួយរដូូវដាំំដុះះ� ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងកង្វះះ�ជីីវជាតិិ។

លទ្ធធផលតេ�ស្តតដីី

អនុុសាសន៍៍ប្រើ�ើ�ជីទ្រាី �ប់់បាតទៅ�តាមកម្រិ�ិតទាប ឬខ្ពពស់នៃ�
់ លទ្ធធផលតេ�ស្តតដីី

អាសូូត (N) ផូូស្វ័័�រ (P) (គក្រ�/ហត)
(គក្រ�/ហត)

លទ្ធធផលតេ�ស្តត
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទាប
(កង្វះះ�សារធាតុុ)

២៤០

លទ្ធធផលតេ�ស្តត
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់
(សារធាតុុខ្ពពស់់
ជាងមធ្យយមភាគ

៣០

ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម (K)
(គក្រ�/ហត)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�/ត្រ�ប់់ ១១០
ម្ទេ�េសប្លោ�ោក/ម្ទេ�េសហឹឹរ
១០០

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�/ត្រ�ប់់ ១៣៥
ម្ទេ�េសប្លោ�ោក/ម្ទេ�េសហឹឹរ
១៧០

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�/ត្រ�ប់់ ២០

៣០

កាល់់ស្យូូ� ម(Ca)
ម៉ាាញ៉េ�េស្សូូ�មជា
ជាកំំបោ�រ
រ៉ែែ�ខនិិជពណ៌៌ស្រា�ល
(Mg) (ត/ហត)
(ត/ហត)
៥

៤

០–១,២៥

០

ម្ទេ�េសប្លោ�ោក/ម្ទេ�េសហឹឹរ
៣០

ហត = ហិិកតា គក្រ�=គីីឡូូក្រា�ម ត=តោ�ន

ក្បួួ�នប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជីីចាប់ពី
់ ីពេ�លចេ�ញផ្កាារហូូត ដល់ពេ�
់ លប្រ�មូូលផល
ពេ�លវេេលា ប្រើ�ើ�ជីី

ជីី

កម្រិ�ិត (គក្រ�/ហត) យោ�បល់់

ចាប់់ពីីចេ�ញផ្កាា ដល់់ចេ�ញផ្លែ�ែ

ប៉ូូ�តាស្យូូ�មនីីត្រា�ត (KNO3)

១២,៥–២៥

ដាក់់មួួយសប្តាាហ៍៍ម្តតង

ចាប់់ពីីចេ�ញផ្កាា ដល់់ចេ�ញផ្លែ�ែ

កាល់់ស្យូូ�មនីីត្រា�ត
(Ca(NO3)2)

១០–២០

ដាក់់មួួយសប្តាាហ៍៍ម្តតង

ចាប់់ពីីចេ�ញផ្លែ�ែ ដល់់ប្រ�មូូលផល កាល់់ស្យូូ�មនីីត្រា�ត
(Ca(NO3)2)

១២,៥-២៥

ចាប់់ពីីចេ�ញផ្លែ�ែ ដល់់ប្រ�មូូលផល ប៉ូូ�តាស្យូូ�មនីីត្រា�ត (KNO3)

១០–៣០

ដាក់់ពីីរសប្តាាហ៍៍ម្តតង
ដាក់់ឆ្លាាស់់សប្តាាហ៍៍គ្នាា ជាមួួយនឹឹង
កាល់់ស្យូូ�មនីីត្រា�ត

ដាក់់ក្នុ�ងសប្តាាហ៍៍
ុ
ជាមួួយគ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាាចំំពោះ�ះការដាក់់ជីី
ទឹឹកផូូស្វ័័�រ
ចាប់់ពីីចេ�ញផ្លែ�ែ ដល់់ប្រ�មូូលផល ជីីទឹឹកផូូស្វ័័�រ

១០–២០

ដាក់់ឆ្លាាស់់សប្តាាហ៍៍គ្នាា ជាមួួយនឹឹង
កាល់់ស្យូូ�មនីីត្រា�ត

ដាក់់ក្នុ�ងសប្តាាហ៍៍
ុ
ជាមួួយគ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាាចំំពោះ�ះការដាក់់
ប៉ូូ�តាស្យូូ�មនីីត្រា�ត
តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់មុ
់ ុនពេ�លដាំដុះ
ំ ះ�

មានបញ្ហាា ជាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវពិិចារណា និិងមានសកម្មមភាពជាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ��ើមុុននឹឹងដាំំដុះះ�។ វាក៏៏ជាការសំំខាន់់ផងដែ�រក្នុុ�ង
ការកំំណត់់ទីីផ្សាារ និិងពូូជសមស្រ�បសម្រា�ប់់ដាំំដុះះ� ជ្រើ�ើ�សរើើ �សកាលបរិ ិច្ឆេ�េទសម្រា�ប់់ព្រោះ��ះគ្រា�ប់់ដំំណាំំ និិងពិិចារណាប្រ�វត្តិិ�នៃ�
ទីីកន្លែ�ែងដាំំដុះះ�។
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ទីីផ្សាារ

បញ្ជាាទិិញគ្រា�ប់់ ឬកូូនដំំណាំំ

ដីី

ធ្វើ��តេើ �ស្តតដីី

ប្រ�វតិ្តត�ចំំការ

ពិិចារណាអំំពីីដំំណាំំនានាដែ�លដាំំពីីមុុន ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ ជំំងឺឺ ឬបញ្ហាា សមាសភាព
ចង្រៃ�ៃ ពិិចារណាអំំពីីការដាំំដំំណាំំបង្វិិ�ល

ការស្រោ��ចស្រ�ព

ដំំឡើ�ើងប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព
ស្រោ��ចស្រ�ពរៀ�ៀបនឹឹងស្ទូូ�ងកូូន ប្រ�សិិនចាំំបាច់់

កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ

ពិិចារណាការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កៅ�ស៊ូូ�ប្លាាស្ទិិ�កគ្រ�បរង និិង/ឬថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ និិងបាញ់់ថ្នាំំ�
សម្លាាប់់ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ មុុនពេ�លវាដុះះ�ពន្លលកឡើ�ើង

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសំំណើ�ើម

ដំំឡើ�ើងឧបករណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសំំណើ�ើមដីី (ប្រ�សិិនមានប្រើ�ើ�)

គ្រា�ប់់ ឬកូូនដំំណាំំ
សម្រា�ប់់ដាំំ

កំំណត់់គ្រា�ប់់ ឬកូូនដំំណាំំដែ�លអាចរកបាន
បញ្ជាាទិិញកូូនដំំណាំំសម្រា�ប់់ដាំំ ឬគ្រា�ប់់មុុនពេ�លកំំណត់់ដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយទាន់់ពេ�ល
ពិិនិិត្យយមើ�ើលជំំងឺឺ និិងសមាសភាពចង្រៃ�ៃលើ�ើកូូនដំំណាំំសម្រា�ប់់ដាំំនៅ�ពេ�លដឹឹក
មកដល់់

គម្លាាតដើ�ើម

សម្រេ�េចចិិត្តតលើ�ើគម្លាាតដើ�ើម ដោ�យផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើដំំណាំំ និិងពូូជ
ធ្វើ��ផែើ �នការដាក់់ទ្រើ�ើ�ង ឬជន្លលង់់

ការរៀ�ៀបចំំដីី

ជ្រុំ�ំ�ដីីឱ្យយជ្រៅ�� ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការពិិបាកចាក់់ឫស និិង ដើ�ើម្បីី�ជួួយកម្ចាាត់់ដឹឹកឌឿ�ឿ
ដង្កូូ�វ
ពិិនិិត្យយមើ�ើលណេ�ម៉ាាតូូដ និិងបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ណេ�ម៉ាាតូូត ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់
ថែ�មកំំបោ�រដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រូ�ូវ pH ប្រ�មាណជា៨សប្តាាហ៍៍ មុុននឹឹងសាបគ្រា�ប់់ដំំណាំំ
ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់














ធានាថារាល់់ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃត្រូ�ូវបានកម្ចាាត់់ ហើ�ើយសំំណល់់ដំំណាំំត្រូ�ូវបានបំំបែ�ក
ឱ្យយទៅ�ជាជីី



ដាក់់ជីីទ្រា�ប់់បាតចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីី។ ជីីនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�ជាជីីផូូស្វ័័�រ (P) ១០០ភាគរយតាម
តម្រូ�ូវការដំំណាំំ និិងប្រ�មាណ៦០%នៃ�ជីីអាសូូត (N) និិងប៉ូូ�តាស្យូូ�ម (K)
(សូូមមើ�ើលតារាងក្នុុ�ងផ្នែ�ែក "អនុុសាសន៍៍កម្រិ�ិតជីីទ្រា�ប់់បាត”)



លើ�ើករង




ប្រ�សិិនបើ�ើប្រើ�ើ�កៅ�ស៊ូូ�ក្រា�លរង ត្រូ�ូវរៀ�ៀបប្រ�ព័័ន្ធធដំំណក់់ និិងកៅ�ស៊ូូ�ក្រា�លរងជាមុុន
មុុននឹឹងសាបគ្រា�ប់់ដំំណាំំ
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់ចា
់ ប់ពី
់ ីដាំ ំ ដល់ប្រ�មូ
់ ូលផល

តារាងខាងក្រោ��ម ពណ៌៌នាសកម្មមភាពចាំំបាច់់នានា ក្នុុ�ងការធានាបាននូូវសុុខភាពដំំណាំំដែ�លផ្តតល់់នូូវទិិន្ននផលផ្លែ�ែល្អអ។
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ការស្រោ��ចស្រ�ព

ស្រោ��ចស្រ�ពដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវការលូូតលាស់់ល្អអរបស់់ដំំណាំំ និិងផ្លែ�ែច្រើ�ើ�ន។
ជៀ�ៀសវាងស្រោ��ចទឹឹកលើ�ើស ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
មើ�ើលទឹឹកដើ�ើម្បីី�ប៉ាាន់់ប្រ�មាណសំំណើ�ើមនៅ�ក្នុុ�ងដីី



ជំំងឺឺ

ពិិនិិត្យយមើ�ើលជំំងឺឺនៅ�ពេ�ញរដូូវដាំំដុះះ� និិងព្យាាយាមព្យាាបាល មុុនពេ�លវាក្លាា យទៅ�
ជាបញ្ហាា ។ ដកដើ�ើមដែ�លមានជំំងឺឺចោ�ល គឺឺជាជម្រើ�ើ�សប្រ�សើ�ើរបំំផុុត។ ចូូលមើ�ើល
ទំំព័័រនិិយាយអំំពីីជំំងឺឺនៅ�ក្នុុ�ងក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ



សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�

ពិិនិិត្យយមើ�ើលសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃនៅ�ពេ�ញរដូូវដាំំដុះះ�។ ការប្រើ�ើ�ស្នេ�េហ៍៍ស្រាំ�ំង
(Pheromone trap) អន្ទាាក់់ស្នេ�េហ៏៏ និិងដើ�ើរល្បាាតមើ�ើល នឹឹងជួួយ។ ត្រូ�ូវបាញ់់ថ្នាំំ�ឱ្យយ
សមស្រ�ប ប្រ�សិិនបើ�ើសមាសភាពចង្រៃ�ៃមានចំំនួួនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ នឹឹងបង្កកឱ្យយដំំណាំំ
ខូូចខាត។ សូូមមើ�ើលទំំព័័រនិិយាយអំំពីីសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ នៅ�ក្នុុ�ងក្បួួ�ន
ណែ�នាំំនេះ�ះ



ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ

ទុុកស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃឱ្យយមានតិិចបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំ និិងកំំចាត់់ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ជុំំ�វិ ិញ
ដំំណាំំ និិងនៅ�ក្នុុ�ងចំំការទំំនេ�រ ដើ�ើម្បីី�កំំចាត់់ជម្រ�កសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ
ទាំំងឡាយ និិងជំំងឺឺនានា



សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម

ដាក់់ជីីបំំប៉៉នជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ ឬជីីងាយរលាយតាមប្រ�ព័័ន្ធធដំំណក់់ទឹឹក ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន
ការចេ�ញផ្លែ�ែ និិងគុុណភាពផ្លែ�ែ។ ធ្វើ��តេើ �ស្តតមើ�ើលរុុក្ខខរសអាចជួួយកំំណត់់ការខ្វះះ�
ជីីជាតិិបាន។ ការប្រើ�ើ�ជីីអាសូូតលើ�ើសលប់់ពេ�ក អាចឱ្យយដំំណាំំក្រ�ចាស់់ឬទុំំ� ថយ
ទិិន្ននផល និិងធ្វើ��ឱ្យ
ើ យដំំណាំំងាយនឹឹងឆ្លលងជំំងឺឺផ្សិិ�ត។ សូូមមើ�ើលទំំព័័រនិិយាយអំំពីី
លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីនៅ�ក្នុុ�ងក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ



ការដាក់់ទ្រើ�ើ�ង ឬជន្លលង់់

ចាប់់ ឬចងដើ�ើមប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ឱ្យយឡើ�ើងទ្រើ�ើ�ង និិងតាក់់តែ�ងមែ�ក។ ការតាក់់តែ�ងមែ�ក
បានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ អាចជួួយបង្កើ�ើ�នទិិន្ននផល។



ប្រ�មូូលផល

ត្រូ�ូវប្រ�មូូលផលដោ�យប្រ�យ័័ត្នន ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការខូូចផ្លែ�ែ។ បេះ�ះផ្លែ�ែដែ�លលក់់
មិិនកើ�ើតចោ�ល



បញ្ជីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់ក្រោ់ ��យពេ�លប្រ�មូូលផល

តារាងខាងក្រោ��មពណ៌៌នាអំំពីីសកម្មមភាពសំំខាន់់ៗ ដែ�លចាំំបាច់់សម្រា�ប់់កាត់់បន្ថថយសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃលើ�ើដំំណាំំ ជំំងឺឺ
ឬស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃដែ�លរំ ំខានដំំណាំំក្បែ�ែរខាង ឬដំំណាំំដែ�លដាំំក្រោ��យមកទៀ�ៀត។
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់
ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ

កុំំ�ឱ្យយចំំការមានស្មៅ�ៅដុះះ�ច្រើ�ើ�នពេ�ក ត្រូ�ូវកំំចាត់់ស្មៅ�ៅទាំំងនៅ�លើ�ើរងដំំណាំំ និិងនៅ�
លើ�ើដីីទំំនេ�រនៅ�ក្នុុ�ងចំំការ ដើ�ើម្បីី�បំំបាត់់ជម្រ�កសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងជំំងឺឺ។ កុំំ�ទុុកស្មៅ�ៅឱ្យយ
ចេ�ញគ្រា�ប់់ទាន់់ និិងរក្សាាកំំណត់់ត្រា�អំំពីីស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃទាំំងនៅ�លើ�ើដំំណាំំ និិងដីីទំំនេ�រ
ក្នុុ�ងចំំការ។



ក្រោ��យពេ�លប្រ�មូូលផល បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ ភ្លាាម ត្រូ�ូវបំំផ្លាា ញដំំណាំំដែ�លនៅ�សេ�សសល់់ឱ្យយអស់់។
ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនអាចភ្ជួួ�រលុុបទៅ�ក្នុុ�ងដីី ឬយកចេ�ញពីីចំំការបានទេ� ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�ស្មៅ�ៅ
ដែ�លមានកម្រិ�ិតខ្លាំំ�ងកំំចាត់់វា ដើ�ើម្បីី�បំំបាត់់ជម្រ�ក និិងបង្កាា រការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងជំំងឺឺ។ រើើ �កៅ�ស៊ូូ�គ្រ�បរងចេ�ញ ប្រ�សិិនបើ�ើភ្ជួួ�រលុុបកាកសំំណល់់ដំំណាំំ
ទៅ�ក្នុុ�ងដីីវិ ិញ។ ត្រូ�ូវភ្ជួួ�រដីីទុុកចោ�ល ឬដាំំដំំណាំំប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េង ឬដាំំដំំណាំំគម្រ�បដីី
ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាង ឬកាត់់បន្ថថយការហូូរច្រោះ��ះ និិងបំំបែ�កវដ្តតនៃ�ជំំងឺឺ និិងសត្វវល្អិ�ត
ិ
ចង្រៃ�ៃ។



តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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អំំពីីសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ
ចំំណែ�ករបស់់សត្វវល្អិិ�ត និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ

អង់តែន

នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�អត្តតសញ្ណាាណសត្វវល្អិ�ត
ិ ត្រូ�ូវប្រា�កដថាអ្ននកដឹឹង
ច្បាាស់់អំំពីីដំំណាក់់កាលជីីវិ ិតដែ�លអ្ននកកំំពុុងតែ�មើ�ើល។
ចំំពោះ�ះសត្វវល្អិ�តខ្លះះ
ិ
� មេ�ពេ�ញវ័ ័យ និិងសត្វវនៅ�តូូចមើ�ើលទៅ�
ខុុសគ្នាាទាំំងស្រុ�ុង។ ចៃ�ម៉ៃ�ៃពេ�ញវ័ ័យមានជើ�ើងប្រាំ�ំបីី
និិងសត្វវល្អិ�តពេ�
ិ
ញវ័ ័យមានជើ�ើងប្រាំ�ំមួួយ។

ក្បាល
ទ្រូង

ពោះ
ជ�ើង

វដ្តតជីីវិតិ របស់់សត្វវល្អិិ�ត និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃឆ្លលងកាត់់ដំំណាក់់កាលជីីវិ ិតផ្សេ�េងៗ
មួួយចំំនួួន។ លំំនាំំនៃ�វដ្តតជិិវិ ិតនេះ�ះ ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់១
នៃ�ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទាំំង៣៖ សាមញ្ញញ រូូបវិ ិវត្តតន៍៍មិិពេ�ញលេ�ញ
ឬរូូបវិ ិវត្តតន៍៍ពេ�ញលេ�ញ។

រូបវិវត្តិនពេ
៍ ញលេញ
•

សត្វវនៅ�តូូចមើ�ើលទៅ�ខុុសគ្នាាទាំំងស្រុ�ុងពីីមេ�ពេ�ញវ័ ័យ។

វដ្តជីវិតសាមញ្ញ

•

សត្វវនៅ�តូូចហៅ�ថាដង្កូូ�វ ដង្កូូ�វរុុយ ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�
ដង្កូូ�វកាយ ឬកូូនញាស់់។

•

សត្វវនៅ�តូូចស្ថិិ�តក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលបំំប៉៉នចំំណីីដំំបូូង
និិងសកជាច្រើ�ើ�នដង នៅ�ពេ�លវាលូូតលាស់់។

•

មានដំំណាក់់កាលដឹឹកឌឿ�ឿ។

•

ពពួួកមេ�អំំបៅ� រុុយស ពពួួកសត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង
ពពួួកឪម៉ាាល់់ សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ និិងរុុយនានា
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងក្រុ�ុមនេះ�ះ។

•

ដំំណាក់់កាលនីីមួួយៗ អាស្រ័�័យភាគច្រើ�ើ�នទៅ�លើ�ើតែ�
ភាពខុុសគ្នាានៃ�ទំំហំំ

•

គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលទាំំងអស់់ពុំំ�មានស្លាាបឡើ�ើយ

•

ចៃ�ម៉ៃ�ៃស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមនេះ�ះ។

រូបវិវត្តិនម
៍ ិនពេញលេញ (ផ្លា ស់ប្តូរបនិ្តចម្តងៗ)
•

សត្វវនៅ�តូូចមើ�ើលទៅ�ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ
ប៉ុុ�នែ្ត�តពុំំ�មានស្លាាបឡើ�ើយ (នៅ�តូូចមិិនដែ�លដុះះ�ស្លាាប
ឡើ�ើយ)។

•

សត្វវនៅ�តូូច ជាធម្មមតាគេ�ហៅ�ថាកូូនញាស់់ និិងបាន
សកជាច្រើ�ើ�នដងនៅ�ពេ�លវាលូូតលាស់់។

•

ដំំណាក់់កាលមេ�ពេ�ញវ័ ័យជាធម្មមតាមានស្លាាប ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិន
មានស្លាាបជានិិច្ចចកាលឡើ�ើយ។

•

ពុំំ�មានដំំណាក់់កាលដឹឹកឌឿ�ឿឡើ�ើយ។

•

ចៃ� ទ្រី�ីប ស្រឹ�ឹង សត្វវកន្ទុុ�យពីីរ ចង្រិ�ិតនិិងកណ្តូូ�ប
ស្ថិតក្នុងក្រុមនេះ។

ដង្កូវ

ដឹកឌ�ឿ

ពង
ពង

មេពេញវ ័យ

ការបំំផ្លាាញរបស់់សត្វវល្អិិ�តចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ

មេពេញវ ័យ

កូនញាស់

20

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃបំំផ្លាា ញដំំណាំំតាមការទំំពារ ដោ�យ
បន្សសល់់នូូវស្នាាមចុុចតូូចៗ ឬស្នាាមពណ៌៌ស ធ្វើ��ើឱ្យយមានស្នាាម
ជាំំផ្លែ�ែ ស្លឹឹ�កថ្លាា បង្អាាក់់ការលូូតលាស់់ ដោ�យការស៊ីី�ឫស
កាត់់ផ្តាាច់់ដើ�ើមរបស់់កូូនដំំណាំំ កាត់់បន្ថថយកម្លាំំ�ងលូូតលាស់់
របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ ដោ�យសារទឹឹកដមរុុក្ខខជាតិិបញ្ចេ�េញដោ�យ
សត្វវល្អិ�ត
ិ ហើ�ើយចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុស ឬធ្វើ��ើឱ្យយដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺ។
ក្រុ�ុមសត្វវល្អិ�តផ្សេ
ិ �េងៗគ្នាា បង្កកឱ្យយមានការបំំផ្លាា ញខុុសៗគ្នាា
ដែ�លទាក់់ទងទៅ�នឹឹងទំំហំំរបស់់វា ប្រ�អប់់មាត់់ និិងកន្លែ�ែង
ដែ�លវាស៊ីី�នៅ�លើ�ើដើ�ើម។

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃដែ�លមានប្រ�អប់់មាត់់ជញ្ជជក់់ (ដូូចជាចៃ�
ទ្រី�ីប ចៃ�ម៉ៃ�ៃរាងដូូចពីីងពាង (spider mites) មមាចស្លឹឹ�ក និិង
រុុយស) ចុុចកោ�សិិកាដំំណាំំដើ�ើម្បីី�ជញ្ជជក់់ទឹឹកដម និិងអាច
បន្សសល់់នូូវលក្ខខណៈៈស្នាាមអុុចតូូចៗ។ សត្វវល្អិ�តដែ�លមាន
ិ
ប្រ�អប់់មាត់់ទំំពារខាំំឱ្យយមានប្រ�ហោ�ង ដែ�លជាការបង្ហាា ញពីី
ទំំហំំរបស់់សត្វវល្អិ�តនោះ�ះ
ិ
។ ដង្កូូ�វភាគច្រើ�ើ�នដែ�លស៊ីី�ស្លឹឹ�ក
មានរូូបរាងតូូចណាស់់នៅ�ពេ�លវាញាស់់ និិងស៊ីី�ស្លឹឹ�កតែ�
មួួយចំំហៀ�ៀងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � បណ្តាាលឱ្យយស្លឹឹ�កស្តើ�ើ�ងថ្លាា ។ ទោះ�ះបីី
ជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ វាបានលូូតលាស់់យ៉ាា ងរហ័័ស និិង
បន្សសល់់នូូវសំំណល់់ប្រ�ហោ�ងៗ។ សត្វវល្អិ�តខ្លះះ
ិ
� (ដូូចជាដង្កូូ�វ
ស៊ីី�ញ៉េ�េ និិងដង្កូូ�វមូូរស្លឹឹ�ក) បន្សសល់់នូូវស្នាាមពណ៌៌សនៅ�ក្នុុ�ង
ស្លឹឹ�ក ឬធ្វើ��សំ
ើ ំបុុកបង្កកឱ្យយស្លឹឹ�ករមូូល។ សត្វវល្អិ�តខ្លះះ
ិ
�លាក់់ខ្លួួ�ន
ឬរស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីីដែ�លមិិនងាយនឹឹងឃើ�ើញឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម
ដំំណាំំអាចស្រ�ពោ�ន ឬក៏៏មិិនសូូវលូូតលាស់់ដោ�យសារការ
ស៊ីី�របស់់វា។

ព័័តមានអំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ថ្នាំំ�កសិិកម្មមទៅ�លើ�ើសរី ីរាង្គគ
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងភាគច្រើ�ើ�នដោ�យ
កន្លែ�ែងចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវល្អិ�តមាន
ិ
ប្រ�យោ�ជន៍៍សម្រា�ប់់ធ្វើ��ើ
ពាណិិជ្ជជកម្មម។ សូូមកត់់សម្គាាល់់ថា ក្រុ�ុមពពួួកស្លាាបរឹ ឹងខ្លះះ�
ដូូចជាកុុកស៊ីី�នែ�លលីីដេ� ភាពធន់់របស់់វាទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�កសិិកម្មម
ប្រែ�ែប្រួ�ួលតាមពូូជ។
ពួួជមួួយចំំនួួនអាចរកជាវទិិញបាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី
(សូូមមើ�ើលបញ្ជីី�តាមគេ�ហទំំព័័រ៖ www.goodbugs.org.au)
និិងបង្ហាា ញប្រា�ប់់ដោ�យអក្សសរ CA បន្ទាាប់់ពីីឈ្មោះ�ះ�របស់់វា
ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកស្តីី�អំំពីីសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ ឬអំំពីីសរី ីរាង្គគមាន
ប្រ�យោ�ជន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងក្បួួ�នណែ�នាំំនេះ�ះ។

ការអនុុវត្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទួួទៅ�ខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ
និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃមានរាយបញ្ជីី�នៅ�ទំំព័័រទីី២៣២។

សររាី ង្គមានប្រយោជន ៍

សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ អាចជួួយគ្រ�ប់់គ្រ�ងសត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ
និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃបាន។ សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍សំំខាន់់បំំផុុត
ប្រែ�ែប្រួ�ួលខុុសគ្នាាទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទដំំណាំំ និិងទៅ�តាមតំំបន់់។
សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ខ្លះះ�ស៊ីី�សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃជា
ច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ ដែ�លគេ�ហៅ�ថា “ប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ�”។ សរី ីរាង្គគ
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ខ្លះះ�ទៀ�ៀតស៊ីី�សត្វវល្អិ�ត
ិ ឬចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃត្រឹ�ឹមតែ�
មួួយក្រុ�ុមប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ដែ�លគេ�ដាក់់ឈ្មោះ�ះ�ថា “ប្រេ�េដាទ័័រ
ជំំនាញ”។ ពពួួកឪម៉ាាល់់ជាច្រើ�ើ�នក្រុ�ុម និិងរុុយមួួយចំំនួួន
គឺឺជាពពួួក ”ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត” មានន័័យថាដង្កូូ�វរបស់់វាស៊ីី� និិងសម្លាាប់់
សមាសភាពចង្រៃ�ៃឯកត្តតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ចំំពោះ�ះដំំណាំំដាំំនៅ�តាមវាល ឬចម្កាា រ ជាទូូទៅ� សរី ីរាង្គគមាន
ប្រ�យោ�ជន៍៍មួួយចំំនួួនធំំ ផ្តុំំ��គ្នាា ជាហ្វូូ�ងនៅ�លើ�ើដើ�ើមដំំណាំំ និិង
ជួួយគ្រ�ប់់គ្រ�ងសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ។ នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់
សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ មិិនអាចមានលទ្ធធភាពខ្លាំំ�ងផ្តុំំ��គ្នាា ជា
ហ្វូូ�ងបែ�បធម្មមជាតិិឡើ�ើយ និិងជាធម្មមតាគេ�ត្រូ�ូវយកវាមកដាក់់។
កន្លែ�ែងចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវល្អិ�តបែ
ិ �បពាណិិជ្ជជកម្មម ចិិញ្ចឹឹ�មសរី ីរាង្គគមាន
ប្រ�យោ�ជន៍៍សំំខាន់់ៗសម្រា�ប់់ជាវ និិងព្រ�លែ�ង។ គោ�លដៅ�
ព្រ�លែ�ងសត្វវល្អិ�តមាន
ិ
ប្រ�យោ�ជន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ មាន
ភាពជោ�គជ័័យយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�
ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃមួួយចំំនួួនធំំ។
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃខ្លះះ�ដែ�លជាសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍នឹឹង
ត្រូ�ូវបានសម្លាាប់់ ប្រ�សិិនបើ�ើគេ�ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តដែ�ល
ិ
មានកម្រិ�ិតពុុលខ្លាំំ�ង និិងសម្លាាប់់ មិិនជ្រើ�ើ�ស។ សូូមកត់់
សម្គាាល់់ថា ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�តជំ
ិ ំនាន់់ថ្មីី� អាចជះះឥទ្ធិិ�ពលទៅ�
លើ�ើសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍មួួយចំំនួួន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាំំងអស់់
ឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាចសូូមធ្វើ�ើ�ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ
សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដាំំដុះះ�របស់់អ្ននក ធ្វើ��កា
ើ រ
តាមដាន និិងដាក់់បញ្ចូូ�លពួួកវាទៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ��សេ�
ើ ចក្តីី�សម្រេ�េច
ចិិត្តតលើ�ើការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំ�កសិិកម្មម។

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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អំំពីីជំំងឺឺ និិងលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីរបស់់ដំំណាំំ
ជំំងឺឺដំំណាំំគឺឺជាលក្ខខខណ្ឌឌណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំ ដែ�លរំ ំខាន
ដល់់ដំំណើ�ើរការនៃ�មុុខងារ ឬការលូូតលាស់់។ ជំំងឺឺដំំណាំំ
អាចចែ�កចេ�ញជា២ប្រ�ភេ�ទ គឺឺជំំងឺឺឆ្លលង (បង្កករដោ�យភ្នាាក់់ងារ
ចម្លលងជំំងឺឺ) និិងជំំងឺឺមិិនឆ្លលង (ជាទូូទៅ�ច្រើ�ើ�នហៅ�ថា លក្ខខណៈៈ
ខុុសប្រ�ក្រ�តីី)។។

ជំំងឺឺឆ្លលង អាចចម្លលងពីីដំំណាំំមួួយទៅ�ដំំណាំំមួួយ និិងបង្កើ�ើ�ត
ជាសញ្ញាានានា ដែ�លបណ្តាាលមកពីីអន្តតរកម្មមរបស់់ភ្នាាក់់ងារ
បង្កកជំំងឺឺ ជម្រ�ក និិងបរិ ិស្ថាាន។ ជំំងឺឺឆ្លលងលើ�ើដំំណាំំមានចំំនួួន
បីីប្រ�ភេ�ទគឺឺជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺវី ីរុុស។
ជំំងឺឺមិិនឆ្លលង (លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី) បង្កកឡើ�ើងដោ�យភ្នាាក់់ងារ

គ្មាានជីីវិ ិតមួួយចំំនួួនធំំដូូចជា អតុុល្យយភាពនៃ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
ភាពខុុសប្លែ�ែកនៃ�បរិ ិស្ថាាន សារធាតុុគីីមីីពុុល ស្នាាមរបួួសមេ�
កានិិក និិងបញ្ហាាហ្សែ�ែន។ លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី អាចបង្កើ�ើ�ត
ជាសញ្ញាា ដែ�លមានលក្ខខណៈៈប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លទៅ�នឹឹងជំំងឺឺ
ឆ្លលង និិងអាចធ្វើ��ឱ្យ
ើ យដំំណាំំងាយឆ្លលងជំំងឺឺ។
ការអនុុវត្តតទូូទៅ�ខ្លះះ�សម្រា�ប់់កម្ចាាត់់ជំំងឺឺនានា មានរាយបញ្ជីី�
នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងនៃ�គម្រ�បខាងក្រោ��យ។

ភ្នា ក់ងារបង្កជំងឺល�ើដំណា ំ
បាក់តេរ ី

បាក់់តេ�រី ីដែ�លបង្កករជំំងឺឺលើ�ើដំំណាំំមានកោ�សិិកាទោ�ល ដែ�ល
អាចបំំបែ�កខ្លួួ�នជាច្រើ�ើ�នយ៉ាា ងរហ័័សក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសម
ប្រ�កប។ ជាទូូទៅ� បាក់់តេ�រី ីមាននៅ�ក្នុុ�ងបំំណែ�កនៃ�រុុក្ខខជាតិិ
ដែ�លមានជំំងឺឺ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី និិងលើ�ើផ្ទៃ�ៃរុុក្ខខជាតិិ
បានរយៈៈពេ�លយ៉ាា ងយូូរ ទោះ�ះបីីក្នុ�ងលក្ខខ
ុ
ខណ្ឌឌស្ងួួ�តហួួតហែ�ង
ក៏៏ដោ�យ។ បាក់់តេ�រី ីអាចឆ្លលងទៅ�ដំំណាំំបានតាមមុុខរបួួស
ឬតាមរយៈៈរន្ធធធម្មមជាតិិ ដូូចជាស្តូូ�ម៉ាា តា។
បាក់់តេ�រី ីអាចចម្លលងដោ�យ៖
•

ទឹឹក (ភ្លៀ�ៀ�ង ឬទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ព)

•

គ្រា�ប់់ពូូជ

•

សម្ភាារៈ�បំំបៅ�/ផ្សាំំ�

•

សត្វវល្អិ�ត
ិ

•

សកម្មមភាពរបស់់មនុុស្សស ដូូចជាការចាំំង ស្ទូូ�ង ប្រ�មូូល
ផល ចលនា និិងការបើ�ើកបរត្រា�ក់់ទ័័រឆ្លលងកាត់់ដីី។
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ផ្សិត

ផ្សិិ�តមានជាតិិសរសៃ� ដែ�លចាក់់ចេ�ញទៅ�ខាងក្រៅ��ដើ�ើម្បីី�
រកចំំណីី។ ផ្សិិ�តអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងជម្រ�កច្រើ�ើ�នយ៉ាា ងផ្សេ�េងៗគ្នាា
រួួមមានរុក្ខ
ុ ខជាតិិរស់់ និិងងាប់់ និិងដីី។ ពួួកវាបន្តតពូូជ និិងរី ីក
រាលដាលដោ�យការផលិិតជាស្ពពរ។ ទោះ�ះបីីជាស្ពពរនីីមួួយៗ
មិិនអាចមើ�ើលឃើ�ើញដោ�យភ្នែ�ែកទទេ�ក៏៏ដោ�យ ក៏៏ដុំំ�បណ្តុំំ��ស្ពពរ
ត្រូ�ូវបានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញមាននៅ�លើ�ើដំំណាំំជាញឹឹកញាប់់។
ផ្សិិ�តអាចឆ្លលងទៅ�ដំំណាំំបានតាមរយៈៈរន្ធធធម្មមជាតិិ ដូូចជា
ស្តូូ�ម៉ាា តា តាមរយៈៈសម្ពាាធគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ន ឬមុុខរបួួស។
ផ្សិិ�តអាចចម្លលងតាម៖
•

ទឹឹក និិង ខ្យយល់់

•

ដីី

•

គ្រា�ប់់ពូូជ

•

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងសត្វវដទៃ�ទៀ�ៀត

•

សកម្មមភាពមនុុស្សស ដូូចជាការចាំំង ការស្ទូូ�ង ចលនា
និងការប�ើកបរត្រាក់ទ័រឆ្លងកាត់ដី។

វីរុស

វី ីរុុសបំំបែ�កខ្លួួ�នតែ�នៅ�ក្នុុ�ងកោ�សិិកាមានជីីវិ ិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ពួួកវាប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដំំណើ�ើរការធម្មមតារបស់់ដំំណាំំ ដើ�ើម្បីី�បំំបែ�ក
ខ្លួួ�នវា។ វី ីរុុសខ្លះះ�មានលក្ខខណៈៈតំំណរពូូជ ខ្លះះ�ទៀ�ៀតមិិន
បន្សសល់់នូូវជំំងឺឺវី ីរុុសដល់់ជាលិិកាដំំណាំំឡើ�ើយ។ ពុំំ�មានការ
ព្យាាបាលសម្រា�ប់់ដំំណាំំដែ�លបានឆ្លលងជំំងឺឺវី ីរុុសឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�
ការកំំចាត់់វា គឺឺអាស្រ័�័យទៅ�លើ�ើការការពារ។ វី ីរុុសត្រូ�ូវបាន
ដាក់់ឈ្មោះ�ះ�បន្ទាាប់់ពីីដំំណាំំដំំបូូងដែ�លគេ�បានសិិក្សាា និិងទៅ�
តាមសញ្ញាាជំំងឺឺជាក់់ស្តែ�ែងបំំផុុតនៅ�លើ�ើដំំណាំំនោះ�ះ។
វី ីរុុសអាចចម្លលងតាម៖
•

ភ្នាាក់់ងារចម្លលងមានជីីវិ ិត ដូូចជាសត្វវល្អិ�ត
ិ ចៃ�ម៉ៃ�ៃ
ណេ�ម៉ាាតូូដ និិងផ្សិិ�ត

•

ភ្នាាក់់ងារចម្លលងមេ�កានិិក ដូូចជាឧបករណ៍៍
ឬតាមការប៉ះះ�ស្លឹឹ�កនឹឹងស្លឹឹ�ក

•

គ្រា�ប់់ពូូជ និិងលំំអង

ហ្វីតូប្លាស្មា

ហ្វីី�តូូប្លាាស្មាាមានទំំហំំតូូចណាស់់ គឺឺជាបាក់់តេ�រី ីប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើ
ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំណាមួួយ ហើ�ើយវារស់់នៅ�ក្នុុ�ងសរសៃ�ផ្លូូ�អ៊ឹឹ�ម
(សរសៃ�រសម្រា�ប់់នាំំស្កករ និិងសារធាតុុផ្សេ�េងទៀ�ៀតពីីស្លឹឹ�ក)។
ពួួកវាត្រូ�ូវបានចម្លលង ដោ�យពពួួកសត្វវល្អិ�តបឺ
ិ ឺតសរសៃ�រផ្លូូ�អ៊ឹឹ�ម
ដូូចជាពពួួកមមាចស្លឹឹ�ក។ ភ្នាាក់់ងារបង្កកជំំងឺឺទាំំងនេះ�ះ បង្កកនូូវ
សញ្ញាាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ ចាប់់ពីីស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងល្មមម រហូូតដល់់
ដំំណាំំងាប់់ និិងការលូូតលាស់់មួួយចំំនួួន ដែ�លបង្កើ�ើ�តជា
ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រផ្សេ�េងៗដូូចជា “អំំបោ�សមេ�ធ្មមប់់” (ចំំនួួនខ្នែ�ែងកើ�ើន
ឡើ�ើង និិងចន្លោះ�ះ �ថ្នាំំ�ងវែែង)។ ពុំំ�មានវិ ិធានការកម្ចាាត់់ជំំងឺឺ
ហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា ដែ�លឆ្លលងទៅ�លើ�ើដំំណាំំឡើ�ើយ។ ភាពធន់់របស់់
ពូូជ និិងការកម្ចាាត់់ភ្នាាក់់ងារចម្លលង គឺឺជាវិ ិធានការគ្រ�ប់់គ្រ�ង
តែ�មួួយគត់់។

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ណេម៉ាតូដ

ណេ�ម៉ាាតូូដ គឺឺជាដង្កូូ�វរាងមូូល និិងទំំហំំតូូចបំំផុុត។ ណេ�ម៉ាាតូូដ
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដំំណាំំ ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញមានបីីប្រ�ភេ�ទ។
ប្រ�ភេ�ទដែ�លរាលដាល និិងខាតបង់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចខ្លាំំ�ងបំំផុុតគឺឺ
ជាណេ�ម៉ាាតូូដបង្កកឱ្យយមានជំំងឺឺពកឫស (មេ�ឡយដូូហ្ស៊ីី��ន
អេ�សភីីភីី- Meloidogyne spp.)។ ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដពកឫស
គឺឺជាប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើឫស នៃ�ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំផ្សេ�េងៗគ្នាា ជាច្រើ�ើ�ន
ពាន់់ និិងធ្វើ��ើឱ្យយពកឫសយ៉ាា ងចម្លែ�ែក។ មានប្រ�ភេ�ទ
មេ�ឡយដូូហ្ស៊ីី��ន (Meloidogyne) ជាង៦០ប្រ�ភេ�ទ ហើ�ើយភាគ
ច្រើ�ើ�ន មានអំំបូូរផ្សេ�េងៗគ្នាា (several races)។ ដំំណាំំដែ�ល
ឆ្លលងជំំងឺឺនេះ�ះ បង្ហាា ញនូូវការថយចុះះ�ទិិន្ននផល និិងគុុណភាព
ផ្លែ�ែ និិងងាយទទួួលរងឥទ្ធិិ�ពលពីី លក្ខខខណ្ឌឌមិិនអំំណោ�យផល
(ស្រេ្ត��តស)យ៉ាា ងឆាប់់។

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

លក្ខខខណ្ឌឌដែ�លជម្រុ�ុញឱ្យយកើ�ើតមាននូូវលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី
លើ�ើដំំណាំំរួមមាន
ួ
៖
•

សីីតុុណ្ហហ ភាពមិិនអំំណោ�យផល

•

សំំណើ�ើមដីីមិិនអំំណោ�យផល

•

សំំណើ�ើមបរិ ិយាកាសមិិនអំំណោ�យផល

•

រចនាសម្ព័័�ន្ធធដីីមិិនអំំណោ�យផល

•

pH ដីីមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

•

កង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម និិងមានសារធាតុុពុុល

•

សារធាតុុបំំផ្លាា ញ

•

របួួសដោ�យមេ�កានិិក

•

ភាពខុុសប្រ�ក្រ�តីីនៃ�ហ្សែ�ែន

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីីមិិនអាចឆ្លលងឡើ�ើយ។ លក្ខខណៈៈខុុស
ប្រ�ក្រ�តីីដែ�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម ឬសារ
ធាតុុពុុល អាចលេ�ចឡើ�ើងស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា និិងមានភាពច្រ�ឡំំ
គ្នាា ។ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់នូូវមូូលហេ�តុុបង្កកពិិតប្រា�កដ គេ�ត្រូ�ូវធ្វើ��ើ
តេ�ស្តតរូប
ូ ធាតុុស្ងួ�ត
ួ របស់់ស្លឹឹ�ក រុុក្ខខរស ឬដីី។

ការធ្វើ�ើ�រោ�គវិិនិិច្ឆ័័យ
� ជំំងឺឺ និិងលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

ិនិិច្ឆ័�យ
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��រោ�គវិ
ើ
័ ជំំងឺឺ និិងលក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី គេ�ត្រូ�ូវ៖
•

មើ�ើលដើ�ើមដំំណាំំទាំំងមូូល

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលការបំំផ្លាា ញ ឫស ស្លឹឹ�ក និិងផ្កាា

•

កត់់សម្គាាល់់ការចែ�កចាយសញ្ញាាលើ�ើដំំណាំំ
ឧទាហរណ៍៍៖ តើ�ើមានតែ�ត្រួ�ួយលាស់់ថ្មីី�ទេ�ដែ�លកើ�ើតជំំងឺឺ
ឬក៏៏មានតែ�ដើ�ើមទេ�ដែ�លកើ�ើតជំំងឺឺ?

•

កត់់សម្គាាល់់លំំនាំំនៃ�ដើ�ើមកើ�ើតជំំងឺឺនៅ�ក្នុុ�ងចំំការ

•

កត់់សម្គាាល់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�ររបស់់ដំំណាំំគ្រ�ប់់ពេ�ល ព្រោះ��ះ
ជារឿ�ឿយៗ សញ្ញាាដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យជំំងឺឺដំំណាំំ
ប្រែ�ែលប្រួ�ួលទៅ�តាមលក្ខខខណ្ឌឌអាកាសធាតុុ ឬអាយុុ
របស់់ដំំណាំំ។

សារធាតុុចម្លលង
ការរស់់រាន
កំំទេ�ចកំំទីី ស្ពពរ ដំំណាំំឆ្លលង
ជំំងឺឺ ទឹឹក ដីី គ្រា�ប់់ពូូជ

ផ្សិិ�ត
បាក់តេរ ី
វ ីរុស

ការរាលដាល
តាមខ្យយល់់ ទឹឹក ដីី សត្វវល្អិ�ត
ិ
គ្រា�ប់់ពូូជ ស្នាាមកាត់់
និិងមនុុស្សស

ការឆ្លលង និិងការរុុករាន
អាស្រ័�័យលើ�ើអន្តតរអំំពើ�ើរវាង
ជម្រ�ក ភ្នាាក់់ងារបង្កក ជំំងឺឺ
និិងបរិ ិស្ថាាន

ការលូូតលាស់់
និិងការបន្តតពូូជ
ការវិ ិវត្តតន៍៍នៃ�សញ្ញាា

ការឆ្លលង និិងការរាតត្បាាត
តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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សញ្ញាាបំំផ្លាា ញដំំណាំំ
តារាងនានានៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះ ប្រើ�ើ�ពាក្យយកាត់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖

ជំងឺបាក់តេរ ី

សត្វល្អិត
ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ឬអាការី ី

អេស៊ីអេ

អាគូូឡុុប លីីកូូប៉េ�េស៊ីី�ស៊ីី�

អេ�អិិល

ប៉ូូ�លីីហ្វាាហ្គោ�ោ តាសូូណឺឺមើ�ើសឡាទើ�ើស

ភីីអិិល

តេ�ត្រា�នីីកើ�ើស អ៊ើ�ើ�ទីីសេ�

ធីីយូូ

តេ�ត្រា�នីីកើ�ើស លុុយឌឺឺនីី

ធីីអិិល

ទ្រីបទីហ្សាណុបតេរ៉ា

ធីអេចវ៉ាយ

ហេមីបតេរ៉ា

ក្លាាវី ីបាក់់ទ័័រ មីីគីីហ្គាាណិិនស៊ីី�ស សាប់់អេ�សប៉េ�េ
មីីគីីហ្គាាណិិនស៊ីី�ស

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម

ផ្សឺឺ�ដូូម៉ូូ�ណាស់់ កូូរូូហ្គាាតា

ភីីស៊ីី�

ប៉ិិ�ចតូូបាក់់តេ�រី ីយ៉ូូ�ម ការ៉ូូ�តូូវ៉ូូ�រូូម សាប់់អេ�សប៉េ�េ
ការ៉ូូ�តូូវ៉ូូ�រូូម

ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

ផ្សឺឺ�ដូូម៉ូូ�ណាស់់ ស៊ីី�រី ីងហ្គាា ប៉េ�េវ៉េេ� លើ�ើដំំណាំប៉េ�
ំ េងប៉ោះ�ះ�

ភីីអេ�សធីី

រ៉ាាល់់ស្តូ�ណៀ�
ូ
ៀ សូូឡាណាសេ�រ៉ូូ�ម

អាអេ�ស

សង់់តូូម៉ូូ�ណាស់់ អេ�សប៉េ�េប៉េ�េ

អាឡីរឌ
ូ ៉ ីដស៍

អេអិលអ៊ី

ចៃ

អេភីអេច

មមាច ស៊ីី�កាដេ�លីីដ

ជំងឺផ្សិត

អិិចអេ�សភីីភីី

អាល់់តែ�ណារៀ�ៀ សូូឡានីី

អេ�អេ�ស

ស៊ីអាយស៊ី

បូូទ្រី�ីទីីស ស៊ីី�ណេ�រៀ�ៀ

ប៊ីី�ស៊ីី�

ណឺឺហ្សាារ៉ាា វី ីរី ីឌុុយឡា

អិិនវី ី

សេ�កូូស្ប៉ូូ��រ៉ា ា កាប់់ស៊ីី�ស៊ីី�

ស៊ីី�ស៊ីី�

ស្រឹ�ឹង នីីស្ស៊ុុ��ស វី ីនីីទ័័រ

អិិនវ៉ាាយវី ី

កូូណេ�ហ្វូូ�រ៉ាា គូូគឺឺប៊ីី�តារ៉ូូ�ម

ស៊ីី�អេ�ចស៊ីី�

ផ្សឺដូកូស៊ីដ

ភីអេសអ៊ី

ជំងឺរលាកគល់

ឌីអូ

លឺពីដុបតេរ៉ា

អិលអ៊ីភី

ហ្វុុ�លវៀ�ៀ ហ្វុុ�លវ៉ាា

អេ�ហ្វវអេ�ហ្វវ

អាហ្គ្រូ�ូ�ទីីស អេ�សប៉េ�េប៉េ�េ

អេ�អេ�សភីីភីី

ឡឺឺស៊ីី�ណូូដ អ័័របូូណាលីីស

អិិលអូូ

អូូស្ទ្រី�ី�ញ៉ាា ហ្វឺឺ�ណាកាលីីស

អូូអេ�ហ្វវ

ហ្វ្តូូ��រី ីម៉ាាអ៊ីី� អូូប៉ឺឺ�គូូឡេ�ឡា

ភីីអូូ

សេ�លីីយ៉ូូ�ដ កូូដាលីីស

អេ�សស៊ីី�

ស៉្បូូ��ឡាដេ� រី ីកូូវ៉ា ាលីីស

អេ�សអា

ឌីបតេរ៉ា

ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿង ហ្វុុ�យសារ៉ូូ�ម អុុកស៊ីី�ស្ប៉ូូ��រ៉ូូ�ម អេ�ហ្វវអូូអិិល
ហ្វវអេ�សប៉េ�េ លីីកូូប៉េ�េស៊ីី�ស៊ីី�
ជំងឺរលួយផ្លែ

អេហ្វអា

ឡឺឺវៃៃលុុយតា តូូរី ីកា

អិិលធីី

អ័័រឌីីយ៉ូូ�ម លីីកូូពែ�ស៊ីី�ស៊ីី�

អូូអិិល

អ័័រឌីីយ៉ូូ�ម ណេ�អូូលីីកូូពែ�ស៊ីី�ស៊ីី�

អូូអិិន

ហ្វូូ�ម៉ាា ដេ�ស្រ្តា�ា ក់់ទីីវ៉ា ា

ភីីឌីី

ហ្វីី�តុុបតូូរ៉ា ា អ៊ីី�នហ្វេ�េស្តតង់់

ភីីអាយ

ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស វ៉េេ�សាន

ភីីវី ី

រី ីហ្សុុ�កតូូនីីយ៉ាា សូូឡានីី

អាអេ�ចអេ�ស

ស្តឹឹ�មហ្វ៊ីី��លីីយ៉ូូ�ម អេ�សប៉េ�េប៉េ�េ

អេ�សអេ�ស
ភីីភីី

អាស្វុុ�ងឌីីលីយ៉ា
� ី�
ី ា កាបស៊ីីស៊ី

អេ�ស៊ីី�

ប្រា�ឌីីហ្សាា អេ�សប៉េ�េប៉េ�េ

ប៊ីី�អេ�សភីីភីី

លីីរី ីយ៉ូូ�មីីហ្សាា ហ៊ូូ�ដូូប្រែ�ែនហ្សីី�ស

អិិលអេ�ច

លីីរី ីយ៉ូូ�មីីហ្សាា សាទីីវ៉ា ា

អិិលអេ�ស

រុុយ ទេ�ហ្វ្រី�ី�ទីីដ

ធីអ៊ីភី

សិិបតូូរី ីយ៉ាា លីីកូូពែ�ស៊ីី�ស៊ីី�

អេ�សអិិល

កូឡេអុបតេរ៉ា

ស៊ីអូអិល

ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីណា មីីណរ

អេ�សអិិម

កឺកុយលីយ៉ូនីដ

ស៊ីយូអា

ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីណា រ៉ូូ�ហ្វវស៊ីី�អ៊ីី�

អេ�អា

អេឡាតេរ ីដ

អ៊ីអិលអេ

ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីណា ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�រ៉ូូ�ម

អេ�សអេ�ស

ម៉ូូ�ណូូឡិិបតា ស៊ីី�កណាតា

អឹឹមអេ�ស

វែែទីីស៊ីី�លីីយ៉ូូ�ម ដាលីីអា

វី ីឌីី

ខ្មូតស្ការ៉ាប់

អេសស៊ីអេ

តេណេប្រ៊ីយ៉ូនីដ

ធីអ៊ីអិន

អ័រតុបតេរ៉ា

អូអាធី

គ្រី�ីឡូូតាល់់ប៉ាា អេ�សប៉េ�េប៉េ�េ

ជីីអេ�សភីីភីី
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ជំងឺវរី ុស
ជំំងឺឺវី ីរុុស អាល់់ហ្វាាល់់ហ្វាា ម៉ូូ�ហ្សាាអិិច

អេអឹមវ ី

ជំំងឺឺវី ីរុុស ប៊ីី�ហ្គូូ�ម៉ូូ�

ប៊ីអ៊ីជី

ជំំងឺឺ ក្លូូ�រ៉ូូ�ស៊ីី�ស លើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស

ស៊ីអេស៊ីវ ី

ជំំងឺឺវី ីរុុស ម៉ូូ�ហ្សាាអិិច លើ�ើដំំណាំំត្រ�សក់់

ស៊ីអឹមវ ី

ជំំងឺឺវី ីរុុសរមូូលស្លឹឹ�ក លើ�ើដំំណាំំដំំឡូូង

ភីអិលអាវ ី

ជំំងឺឺវី ីរុុស ប៉ូូ�ទីី

ភីអូធី

ជំំងឺឺវី ីរុុស តូូបាម៉ូូ�

ធីអូប៊ី

ជំំងឺឺវី ីរុុសក្រិ�ិន លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ធីប៊ីអេសវ ី

ជំំងឺឺវី ីរុុសអុុចធ្វើ��ើឱ្យយស្រ�ពោ�នលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ធីអេសដាប់ប៊លយូវ ី

ជំំងឺឺវី ីរុុស តូូរ៉ាាដូូ លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ធីធីវ ី

ជំងឺដទៃទ�ៀត
ជំំងឺឺ ហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា

ភីអេចវ៉ាយ

ជំំងឺឺ ណេ�ម៉ាាតូូដ

អិនអ៊ីអឹម

លក្ខណៈខុសប្រក្រតី
កង្វះសារធាតុកាល់ស្យូម

ស៊ីអេ–

កង្វះសារធាតុដែក

អេហ្វអ៊ី–

កង្វះសារធាតុម៉ាញ៉េស្យូម

អឹមជី–

កង្វះសារធាតុម៉ង់ហ្គាណែស

អឹមអិន–

កង្វះសារធាតុម៉ូលីដែន

អឹមអូ–

កង្វះសារធាតុអាហ្សូត

អិន–

កង្វះសារធាតុផូស្វ័រ

ភី–

កង្វះសារធាតុប៉ូតាស្យូម

ឃេ–

កង្វះសារធាតុសង្ក័សី

ហ្សិតអិន

ពុលសារធាតុក្លរួ

ស៊ីអិល+

ជ្រួញគូថផ្លែ

ស៊ីអេហ្វ

ផ្លែខូចទ្រង់ទ្រាយ

អឹមអេសអេហ្វ

រលាកកំដៅព្រះអាទិត្យ

អេសប៊ី

បំផ្លា ញដោយថ្នា ំកម្ចាត់ស្មៅ

អេចអ៊ីអាប៊ីឌី

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

អេស៊ីអេ

ធីីអេ�ចវ៉ាាយ អេ�ភីីអេ�ច
ស៊ីី�អាយស៊ីី� អេ�អិិលអ៊ីី�
អ៊ីី�អិិលអេ� ធីីអ៊ីី�អិិន
អេ�សស៊ីី�អេ�

ស្នាមអុចតូចៗ ខុសពីធម្មតា

ស្រពោន

អិិលអូូ, អេ�សស៊ីី�

ពន្លកស្លឹកឡ�ើងពណ៌ត្នោត និងងាប់

អេ�អិិលអ៊ីី� អិិនវី ី ភីីអូូ ស៊ីី�
យូូអា

ក្រិន

ស្រពោន

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម

ជម្ងឹបាក់តេរ ី

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម

ជម្ងឹឹ�បាក់់តេ�រីី

ភីីស៊ីី�ស៊ីី� អាអេ�ស ភីីស៊ីី�
អេ�ស៊ីី�អេ� អិិនវ៉ាា យវី ី
អេ�សស៊ីី� អិិលអូូ ប៊ីី�អេ�ស
ភីីភីី អេ�សស៊ីី�អេ� ស៊ីី�យូូ
អា អ៊ីី�អិិលអេ� ធីីអ៊ីី�អិិន
ជីីអេ�សភីីភីី

ភីីអូូ

ចុងមិនសូវលូតលាស់ និងឡ�ើងស្លេក

ដ�ើមត្រង់/មិនទន់

ធីីយូូ

ងាប់ស្លឹកទាំងអស់ល�ើកលែងតែត្រួយ

ដ�ើមឡ�ើងពណ៌ត្នោត និងងាប់

សត្វល្អិត

សញ្ញា

ដើ�ើម

ប៊ីី�អេ�សភីីភីី

សត្វវល្អិិ�ត

អេ�អេ�សភីីភីី អេ�សស៊ីី�អេ�

ងាប់

គល់ឡ�ើងខ្មៅ

ស្នាមមុត

សញ្ញាា

កូូនសំំណាប

ស៊ីី�អេ�ចស៊ីី� អេ�ហ្វវអូូអិិល
អេ�សអា អេ�សអេ�ស
អេ�សអឹឹម វី ីឌីី

អាអេ�ចអេ�ស

អេ�សអិិល

ជម្ងឹផ្សិត

ឌីអូ

ភីវ ី

ឌីីអូូ ភីីអាយ ភីីវី ី

ឌីអូ ភីអាយ

ជម្ងឹឹ�ផ្សិិ�ត

អាអឹឹមវី ី ប៊ីី�អ៊ីី�ជីីស៊ីី�អេ�ស៊ីី�វី ី
ភីីអូូធីី ធីីប៊ីី�អេ�សវី ី ធីីអូូប៊ីី�
ភីីអិិលអាវី ី

ភីអូធី

ធីធីវ ី

ជំងឺវរី ុស

ធីអេសដាប់ប៊លយូវ ី

ជំំងឺឺវីរុី ុស

អិនអ៊ីអឹម

ភីអេចវ៉ាយ
ស៊ីអិល+

អឹឹមអូូ– ភីី– ហ្សិិ�ត
អិិន– ស៊ីី�អិិល+ អេ�ចអ៊ីី�
អាប៊ីី�ឌីី

អិន–

ស៊ីអេ–

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ លក្ខណៈខុសប្រក្រតី

អិនអ៊ីអឹម

ភី–

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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មានស្នាមឆ្នូតវែងៗ

ឡ�ើងក្រមរ

របួស

ប្រហោងក្នុង

អិិលអូូ
ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម អ៊ិិ�កអេ�សភីីភីី
ភីីស៊ីី�

ប៊ីី�ស៊ីី� ស៊ីី�ស៊ីី� អេ�សអេ�ស,
អេ�សអឹឹម

អាអេ�ចអេ�ស អេ�សអា

រលួយព័ទ្ធជុំវ ិញគល់

ស៊ីយូអា

ភីីវី ី

ជម្ងឹឹ�ផ្សិិ�ត

ស៊ីី�អេ�ចស៊ីី�

អាអេ�ចអេ�ស ឌីីអូូ

ជម្ងឹឹ�ផ្សិិ�ត

ស្នាមស្រាំនិងដំបៅខូងរលួយ

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម ភីីស៊ីី�

ជម្ងឹឹ�បាក់់តេ�រីី

ជម្ងឹឹ�បាក់់តេ�រីី

ស៊ីី�ស៊ីី� អេ�អេ�ស

អូូអេ�ហ្វវ អិិលអូូ អេ�សស៊ីី�

សត្វវល្អិិ�ត

អេ�សស៊ីី�អេ� អ៊ីី�អិិលអេ� ធីី
អ៊ីី�អិិន

ប៊ីី�អេ�សភីីភីី

សត្វវល្អិិ�ត

កងរង្វង់

ស៊ីរង
ូ

របកសំបក

សញ្ញាា

មែ�ក

ប្រព័ន្ធឫសខ្សោយ

ពកឫស

ឡ�ើងពណ៌ត្នោត

សញ្ញាា

ឫស

ភីីអូូធីី ធីីអដាប់់ប៊៊លយូូវី ី

ជំំងឺឺវីរុី ុស

ជំំងឺឺវីរុី ុស

ភី–

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

អិនអ៊ីអឹម

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

អេ�ភីីអេ�ច ភីីអេ�សអ៊ីី� អេ�អិិលអ៊ីី�

អេ�សអា

ភីីអេ�សអ៊ីី� អេ�អិិលអ៊ីី�

អេ�អិិល ធីីអិិល ធីីយូូ

អិិលអូូ ភីីអិិល ភីីអូូ

ផ្សិតដូចលំអងផ្សែង

ស្លឹកកាច់សំបុក

ដុះផ្សិតសំឡី

ស្លឹកផ្នែកខាងក្រោមស្រពោន

ពន្លកស្រពោន

ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

អេ�ស៊ីី�អេ� ស៊ីី�អាយស៊ីី�

ស្នាមអុចតូចៗ

ឡើ�ើងពណ៌៌លឿ�ឿង ឡើ�ើងពណ៌៌បៃ�តង
ឡ�ើងពណ៌ចម្រុះ

ភីអេសអ៊ី

អេ�ហ្វវអូូអិិល អេ�សអេ�សភីី
ភីី វី ីឌីី

អិិលអ៊ីី�ភីី អេ�សស៊ីី�អេ� ស៊ីី�យូូអា

ស្លឹកចេញគ្រោងឆ្អឹង

គែមស្លឹកឡ�ើងពណ៌ល�ឿង

អិិលធីី អូូអិិល អូូអិិន

ធីីយូូ ភីីអេ�សអ៊ីី� អេ�អិិលអ៊ីី�

ផ្ទៃស្លឹកមានរោមឆ្មា រពណ៌ទឹកប្រាក់

អេ�សអេ�ស អេ�សអិិម

អេ�ស៊ីី�អេ� ធីីអេ�ចវ៉ាាយ អេ�អិិលអ៊ីី�
ភីអេសអ៊ី

ឡ�ើងពណ៌ទឹកប្រាក់ (ស្នាមចុចតូចៗ)

ទាំងអស់

ធីអេសដាប់ប៊លយូវ ី

អឹឹមអេ�ស

ប្រហោងរាងមូល/ធ្លុះ

ស៊ីី�អេ�ចស៊ីី�

ធីធីវ ី

ស៊ីីស៊ី
� ី�

អេស៊ីអេ

ឡ�ើងពណ៌ស្វា យ ឬពណ៌ទង់ដែង

ស្នាមខ្លោ ចល�ើស្លឹកទ�ើបដុះ

ធីីអេ�សដាប់់ប៊៊លយូូវី ី
ធីីប៊ីី�អេ�សវី ី

អិិហ្វវអិិហ្វវ

អិិលអេ�ច អិិលអេ�ស ភីីអូូ

ស្នាមស៊ីញ៉េ
(ខ្សែពណ៌ទឹកប្រាក់នៅល�ើស្លឹក)

ទាំងអស់

អេ�ភីីអេ�ច អេ�អិិលអ៊ីី� ភីីអិិល

ស្លឹឹ�ករមួួល លូូតលាស់់ខុុសធម្មមតា

ភីអិលអាវ ី

ភីអូធី

ជំំងឺឺវីរុី ុស

អិិលអ៊ីី�ភីី ស៊ីី�អូូអិិល អូូអាធីី

ប៊ីី�ស៊ីី� អេ�សអេ�សភីីភីី ភីី
អាយ ភីីវី ី ភីីឌីី

ស៊ីី�ស៊ីី� អេ�អេ�ស

ជម្ងឹឹ�ផ្សិិ�ត

ប្រហោងខុសប្រក្រតី/ស្នាមទំពារ

ភីីអេ�សធីី

ស្នាមអុចពណ៌ខ្មៅ និងរបួស

ជម្ងឹឹ�បាក់់តេ�រីី
ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

សត្វវល្អិិ�ត

សរសៃស្លឹកឡ�ើងពណ៌ខ្មៅ

ស្នាមអុចរាងកងរង្វង់

សញ្ញាា

ស្លឹឹ�ក

ភីអេចវ៉ាយ

អេ�ហ្វវអ៊ីី�– អឹឹមជីី– អឹឹម
អិិន– អឹឹមអូូ– អិិន– ហ្សិិ�ត
អិិន– អេ�ចអ៊ីី�អាប៊ីី�ឌីី

ឃេ�– ភីី– ស៊ីី�អិិល+

អឹឹមជីី– អេ�ហ្វវអីី– អឹឹមអូូ–
ស៊ីី�អិិល+

ស៊ីអេ–

ភីី– អិិន–

ហ្សិិ�តអិិន– អេ�ចអ៊ីី�អាប៊ីី�ឌីី

ភី–

ស៊ីអិល+

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /
ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ
លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ

29

អេអិលអ៊ី

អិនវ ី

ទុំមិនស្ើគ្នា
ម

របួសដោយសារជាំទឹក

ស្នាមអុចៗខូង

ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

ភីីស៊ីី�ស៊ីី�

រលួយ

រាងស្រាវ និងខ្ជឹបនៅគូថផ្លែ

ស៊ីី�អឹឹមអឹឹម ភីីអេ�សធីី
អិិចអេ�សភីីភីី

ជម្ងឹឹ�បាក់់តេ�រីី

អិចអេសភីភី

ជម្ងឹឹ�បាក់់តេ�រីី

ស្នាមអុចផុសឡ�ើង

អិិលអ៊ីី�ភីី ធីីអ៊ីី�ភីី

អិលអ៊ីភី

ប្រហោង

ខុសទ្រង់ទ្រាយ ឬមានស្នាមនៅគូថផ្លែ

ធីីអេ�ចវ៉ាាយ អេ�ស៊ីី�

សត្វវល្អិិ�ត

ធីីអេ�ចវ៉ាាយ ភីីអេ�សអ៊ីី�

សត្វវល្អិិ�ត

រមួួល ឬតូូច និិងខុុសទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

ស្នាមអុចៗដូចកងរង្វង់

សញ្ញាា

ផ្លែ�ែ

ជ្រុះ

រមួល ឬធំឆាប់ពេក

សញ្ញាា

ផ្កាា

ភីីអាយ

អេ�អេ�ស

អេ�ហ្វវអា អេ�សអេ�ស
អេ�សអឹឹម អេ�អេ�ស

អេ�អេ�ស

ជម្ងឹឹ�ផ្សិិ�ត

អេ�ហ្វវអេ�ហ្វវ

ស៊ីី�អេ�ចស៊ីី�

ជម្ងឹឹ�ផ្សិិ�ត
ភីី– ហ្សិិ�តអិិន–

ឃេ–

ឃេ�– ស៊ីី�អេ�ហ្វវ

ស៊ីី�អឹឹមវី ី ធីីប៊ីី�អេ�សវី ី ធីីអូូ
ប៊ីី� ធីីអេ�សដាប់់ប៊៊លយូូវី ី

អិន–

ស៊ីី�អេ�– ស៊ីី�អេ�ហ្វវ អឹឹម
អេ�សអេ�ហ្វវ

ហ្សិតអិន–

ស៊ីី�អេ�– អេ�សប៊ីី�

ភីអេចវ៉ាយ

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

ភីអេចវ៉ាយ

ជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា /ជំំងឺឺណេ�ម៉ាាតូូដ លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

អេអឹមវ ី

អេ�អឹឹមវី ី ស៊ីី�អេ�ស៊ីី�វី ី ភីី
អិិលអាវី ី ភីីអូូធីី ធីីប៊ីី�អេ�
សវី ី ធីីអូូប៊ីី� ធីីប៊ីី�ដាប់់ប៊៊
លយូូវី ី

ស៊ីអឹមវ ី

ជំំងឺឺវីរុី ុស

ប៊ីី�អ៊ីី�ជីី ភីីអូូធីី

ជំំងឺឺវីរុី ុស

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ

សមាសភាពចង្រៃ�ៃជញ្ជជក់់ - ចៃ�ម៉ៃ�ៃ

ចៃ�ម៉ៃ�ៃ — អាការី ី (Acari)
ចៃ�ម៉ៃ�ៃពណ៌៌ទង់់ដែ�ងនៅ�លើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� អាគូូឡូូបស៍៍ លីីកូូពែ�
ស៊ីី�ស៊ីី� (អេ�អិិល)១- Aculops lycopersici (Al)1 ចៃ�ម៉ៃ�ៃរាង
ពីីងពាងនៅ�លើ�ើដំំណាសណ្តែ�ែក តេ�ត្រា�នីីគុុស លូូដេ�នីី
(ធីីអិិល) ២ - Tetranychus ludeni (Tl)2 ចៃ�ម៉ៃ�ៃរាងដូូចពីីងពាង
មានស្នាាមអុុចពីីរ ធីី យទីីកា (ធីីយូូ) ៣- T. urticae (Tu)3
ចៃ�ម៉ៃ�ៃធំំ ឬកំំប៉ោ�ោ ង ប៉ូូ�លីីហ្វាាហ្គូូ� តាសូូណេ�មុុស ឡាទុុស
(ភីីអិិល)៤- Polyphagotarsonemus latus (Pl)4។

២ ថ្ងៃ

១

សារៈៈសំំខាន់់៖ អេ�អិិល គឺឺជាសមាភាពចង្រៃ�ៃចម្បបង និិងកើ�ើត

៣ ថ្ងៃ

៤

ឡើ�ើងជាញឹឹកញាប់់ ចំំណែ�កឯធីីអាយ និិងធីីយូូ គឺឺជាសមាស
ភាពចង្រៃ�ៃធម្មមតា។ ភីីអិិល គឺឺជាសមាសភាពចង្រៃ�ៃដែ�ល
ភាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតនៅ�លើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ពពួួកសណ្តែ�ែក ការ៉ុុ�ត អំំបូូរត្រ�សក់់ សាលាដ
ដំំឡូូងបារាំំង និិងពោ�តផ្អែ�ែម។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ចៃ�ម៉ៃ�ៃផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ ការបំំផ្លាា ញ
លើ�ើស្លឹឹ�ក ស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងការបំំផ្លាា ញដោ�យកំំណកសន្សើ�ើ�មលើ�ើ
ស្លឹឹ�ក ឬការប៊ឺឺ�តជញ្ជជក់់ដោ�យសត្វវល្អិ�តផ្សេ
ិ �េងទៀ�ៀត។

២

៣

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ តូូចល្អិិ�ត រាងមូូល មានពណ៌៌សថ្លាា ទៅ�ពណ៌៌លឿ�ឿង
ស្រ�អាប់់។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ទ្រ�ង់់ទ្រា�យ និិងពណ៌៌ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល

ទៅ�នឹឹងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ ប៉ុុ�នែ្ត�តទំំហំំតូូចជាង។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ អេ�អិិល និិងភីីអិិលមានពណ៌៌ស ទៅ�ពណ៌៌លឿ�ឿង

និិងមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល០,២មម។ អេ�អិិល មានរាងជ្រុ�ុង
និិងភីីអិិលមានរាងពងក្រ�ពើ�ើ។ ធីីយូូ និិងធីីអិិល មានទំំហំំ
ធំំជាងគឺឺ០,៥មម។ ខ្លួួ�នរបស់់ ធីីយូូ មានពណ៌៌បៃ�តង
លឿ�ឿង និិងមានចំំណុុចខ្មៅ�ៅពីីរ ស្លាាបម្ខាា ងៗមានចំំណុុច
ខ្មៅ�ៅមួួយ។ ធីីអិិល មានពណ៌៌ក្រ�ហមខ្មៅ�ៅ។

ការបំំផ្លាាញ៖ ភីីអិិលចាក់់បញ្ចូូ�លសារធាតុុពុុល នៅ�ពេ�លវាស៊ីី�
ចំំណីី ដែ�លនោះ�ះរឹ ឹតតែ�បង្កើ�ើ�នការបំំផ្លាា ញ។ មិិនដូូចជា អេ�
អិិល ធីីអាយ និិងធីីយូូ ឡើ�ើយ ជាធម្មមតាគេ�ឃើ�ើញការបំំផ្លាា ញ
ដំំបូូងរបស់់វា នៅ�លើ�ើត្រួ�ួយបណ្តាាលឱ្យយរមួួល និិងឡើ�ើង
ពណ៌៌ទង់់ដែ�ង។ សញ្ញាាបំំផ្លាា ញបឋមរបស់់ អេ�អិិល ធីីអិិល
និិងធីីយូូ គឺឺមានពណ៌៌ទឹឹកប្រា�ក់់លើ�ើផ្ទៃ�ៃខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក
ហើ�ើយក្លាា យទៅ�ជាពណ៌៌ទង់់ដែ�ងមុុននឹឹងជ្រុះ�ះ�។ ការបំំផ្លាា ញ
រាលដាលពីីក្រោ��មឡើ�ើងលើ�ើ។ ដើ�ើម ឬមែ�កប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ជ្រុះ�ះ�
រោ�មតូូចៗ ហើ�ើយប្រែ�ែទៅ�ជាភ្លឺឺ�រលោ�ង និិងមានពណ៌៌ត្នោ�ោត។
ផ្លែ�ែងាយចាញ់់កំំដៅ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ ដោ�យសារការបាត់់បង់់
ស្លឹឹ�ក។ ធីីយូូ អាចបញ្ចេ�េញសំំណាញ់់ព័័ទ្ធធពីីលើ�ើដើ�ើម និិងស្លឹឹ�ក
មានស្នាាមអុុចៗពណ៌៌សនៅ�កន្លែ�ែងវាស៊ីី�។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
32

£ ឫស

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�ក្រោ��មស្លឹឹ�ក មែ�ក ឬដើ�ើម។

ភីីអិិល ក៏៏មាននៅ�តាមត្រួ�ួយដែ�លកំំពុុងលូូតលាស់់នានា។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រដទៃ�ទៀ�ៀត រួួមមាន
ពែ�ស៊ីី�មីីលីីស (ហ្វីី�តូូសឺឺឡឺឺស ពែ�ស៊ីី�មីីលីីស - Phytoseiulus
persimilis)CA គូូគូូមើ�ើរី ីស (ណេ�អូូសឺឺឡឺឺស គូូគូូមើ�ើរី ីស
-Neoseiulus cucumeris)CA ម៉ុុ�ងទីី (ត្រិ�ិនសឺឺស ម៉ុុ�ងដូូរ៉េេ�នស៊ីី�ស
-Transeius montdorensis)CA និិងប្រេ�េដាទ័័រចៃ� ប្រ�ទេ�សលោ�ក
ខាងលិិច (ហ្គាាឡង់់ដ្រូ�ូមឺឺស អុុកស៊ីី�ដង់់តាលីីស -Galendromus
occidentalis )CA ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិ ិតដោ�យស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ធីីអិិល ធីីយូូ

និិងភីីអិិល។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ប្រើ�ើ�របាំំងខ្យយល់់ (ដាំំដើ�ើមឈើ�ើខ្ពពស់់ៗជារបងព័័ទ្ធធជុំំ�វិ ិញ
ចំំការ) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយខ្យយល់់បក់់នាំំធូូលីីដីី ព្រោះ��ះចៃ�ម៉ៃ�ៃ
អាចឆ្លលងរាលដាលខ្លាំំ�ងនៅ�ពេ�លសំំបូូរធូូលីីដីី ដូូចជា
ចំំការដែ�លនៅ�ជាប់់ផ្លូូ�វដីី ឬផ្លូូ�វទីីវាល។

•

កាត់់បន្ថថយសំំណើ�ើមដោ�យប្រើ�ើ�ចន្លោះ�ះ �គុុម្ពពសមស្រ�ប
ចងដើ�ើមកុំំ�អោ�យខ្យយល់់បក់់ដួួលរលំំ អនុុវត្តតន៍៍ការស្រោ��ច
ស្រ�ពអោ�យបានសមស្រ�ប - ភីីអិិល ចូូលចិិត្តតលក្ខខខណ្ឌឌ
ក្តៅ�ៅ (២៥°C) ហើ�ើយសើ�ើម (សំំណើ�ើមពីី៨០-៩០%)។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើលកូូនដំំណាំំ និិងដំំណាំំ យ៉ាា ងតិិចណាស់់
ក៏៏មួួយសប្តាាហ៍៍ម្តតង ដើ�ើម្បីី�រកសញ្ញាាបំំផ្លាា ញ។

¢ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Aculops

lycopersici

ការបំំផ្លាា ញសឹ្លល�កដោ�យ

ការបំំផ្លាា ញមែ�កដោ�យ

Aculops lycopersici

ការបំំផ្លាា ញផ្លែ�ែដោ�យ Aculops

Aculops lycopersici នៅ�លើ�ើមែ�ក

Aculops lycopersici

lycopersici

ការបំំផ្លាា ញសឹ្លល�កដោ�យ Tetranychus
urticae (S. Ramasamy)

ludeni

ការបង្កើ�ើ�តសំំបុុកសំំណាញ់់ដោ�យ

Tetranychus urticae (S. Ramasamy)

ជាដំំបូូងធ្វើ��ើការងារនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមិិនមានការឆ្លលងជំំងឺឺ
និិងត្រូ�ូវលាងដៃ� និិងសំំលៀ�ៀកបំំពាក់់កខ្វវក់់ឱ្យយស្អាាត
ជាប្រ�ចាំំ។

•

កាត់់បន្ថថយការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តដែ�ល
ិ
មានលក្ខខណៈៈសម្លាាប់់មិិនជម្រើ�ើ�ស ដើ�ើម្បីី�បង្កករលក្ខខណៈៈ
ឱ្យយចែ�ម៉ៃ�ៃប្រ�ដាទ័័រប្រ�មូូលផ្តុំំ��តាមបែ�បធម្មមជាតិិ ហើ�ើយ
អាចកាត់់បន្ថថយចំំនួួនប្រ�ជាករចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ។

-

ការបំំផ្លាា ញផ្លែ�ែដោ�យ Aculops

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Tetranychus

•

ការបំំផ្លាា ញដោ�យ Aculops lycopersici
infestation ស្លឹឹ�កចាស់់ងាប់់

•

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Tetranychus

lycopersici

urticae

ការបំំផ្លាា ញផ្លែ�ែដោ�យ

Polyphagotarsonemus latus

ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កំំចាត់់ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ជាករកើ�ើនឡើ�ើងខ្លាំំ�ង
ប៉ុុ�ន្តែ�ែចៃ�ម៉ៃ�ៃអាចពិិបាកកំំចាត់់ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធានការគីីមីី
ដោ�យសារវាមានភាពស៊ាំំ�ជាមួួយថ្នាំំ� ម៉្យាា�ងទៀ�ៀត
ប្រ�ជាករវាអាចកើ�ើនឡើ�ើនយ៉ាា ងឆាប់់រហ័័សក្នុុ�ងរយៈៈ
ពេ�លខ្លីី� បន្ទាាប់់ពីីការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តពពួ
ិ
ួកភីីរី ី
ដ្រូ�ូអ៊ីី�តបានសម្លាាប់់ពពួួកប្រ�ដាទ័័រម៉ៃ�ៃក្នុុ�ងដំំណាំំអស់់។

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃជញ្ជ ក់ - ទ្រីប

ទ្រី�ីប - ទីីសាណុុបតេ�រ៉ាា (Thysanoptera)
ទ្រី�ីបលើ�ើផ្កាា ប្រ�ទេ�សលោ�កខាងលិិច ហ្វ្រ�រង់់គ្លីី�ណេ�ឡា អុុកស៊ីី�
ដេ�នតាលីីស (អេ�ហ្វវអូូ) – Franklinniella occidentalis (Fo)
ទ្រី�ីបលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� អេ�ហ្វវ ស្គុុ�លហ្សេ�េអ៊ីី� (អេ�ហ្វវអេ�ស) - F.
schultzei (Fs) ទ្រី�ីបលើ�ើម្ទេ�េស ស្គីី�តូូទ្រី�ីប ដូូសាលីីស
(អេ�សឌីី) - Scirtothrips dorsalis (Sd) ទ្រី�ីបចង្រៃ�ៃ ទ្រី�ីប
អ៊ីី�ម៉ាាជីីនីីស (ធីីអាយ) - Thrips imaginis (Ti) ទ្រី�ីបលើ�ើ
ត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម ធីី ប៉ាាល់់មីី (ធីីភីី) - T. palmi (Tp) ទ្រី�ីបលើ�ើ
ខ្ទឹឹ�មបារាំំង ធីី តាបាស៊ីី� (ធីីធីី) – T. tabaci (Tt)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ តិិចតួួច ប៉ុុ�ន្តែ�ែញឹឹកញាប់់។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អេ�ហ្វវអេ�ស អេ�ហ្វវអូូ និិងអេ�សឌីី មាន
ជម្រ�កជាដំំណាំំ និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។ ធីីភីី ត្រូ�ូវ
បានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញមាននៅ�លើ�ើដំំឡូូងបារាំំង អំំបូូរត្រ�សក់់
និិងសណ្តែ�ែក។ ធីីធីី ត្រូ�ូវបានគេ�ឃើ�ើញមាននៅ�លើ�ើអំំបូូរ
ខ្ទឹឹ�មបារាំំង។
លក្ខខណ៖ ស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងទ្រី�ីបដទៃ�ទៀ�ៀត។

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកទាំំងអស់់របស់់ដើ�ើមរុក្ខ
ុ ខ
ជាតិិនៅ�លើ�ើដីី។

ពិិពណ៌៌នា៖

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ប្រ�ដាទ័័រទ្រី�ីប និិងប្រ�ដាទ័័រម៉ៃ�ៃ។

ពង៖ មេ�ទ្រី�ីបពងដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងជាលិិកាស្លឹឹ�ក កំំពុុង

លូូតលាស់់ខ្លាំំ�ង កញ្ចុំំ��ផ្កាា និិងផ្លែ�ែកំំពុុងលូូតលាស់់។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វគ្មាានស្លាាប មានពណ៌៌ស ឬ
ពណ៌៌លឿ�ឿងព្រ�លែ�ត ដែ�លមានដងខ្លួួ�នទ្រ�វែែង ប្រ�វែែង
ប្រ�ហែ�ល០,៥-១មម។

•

គ្រ�ប់់គ្រ�ងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ងចំំការ និិងជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ
ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយកន្លែ�ែងបង្កកកំំណើ�ើតរបស់់ទ្រី�ីប។

•

បណ្តុះះ� �កូូនដំំណាំំនៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងបណ្តុះះ� �ដែ�លមាន
សំំណាញ់់ការពារទ្រី�ីប ឬដំាាដំំណាំំនៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងដែ�ល
មានរបាំំងការពារទ្រី�ីប ឬផ្ទះះ�កញ្ចចក់់។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើលចំំនួួនទ្រី�ីប ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ស្អិ�ត
ិ
ពណ៌៌លឿ�ឿង ឬពណ៌េ�េខៀ�ៀវ ឬដោ�យការគោះ�ះផ្កាាលើ�ើ
ក្រ�ដាសពណ៌៌ស ឬថាស។

•

សូូមកត់់ចំំណាំំថា ចំំនួួនប្រេ�េដាទ័័រច្រើ�ើ�នអាចកម្ចាាត់់ទ្រី�ីប
ចង្រៃ�ៃបាន។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ ចូូរប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កសិិកម្មម ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្នន
ប្រ�យែ�ងកុំំ�ប្រើ�ើ�ឱ្យយហួួសកំំណត់់ ដោ�យសារវាអាច
សម្លាាប់់ប្រេ�េដាទ័័របាន។

•

សូូមកត់់ចំំណាំំថា អេ�ហ្វវអូូ មានភាពធន់់ទ្រាំ�ំយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង
ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�កសិិកម្មមភាគច្រើ�ើ�ន។

•

ដកដើ�ើមដែ�លបង្ហាា ញសញ្ញាាជំំងឺឺវី ីរុុសចោ�ល និិងត្រូ�ូវ
បំំផ្លាា ញដំំណាំំចោ�លបន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ ដើ�ើម្បីី�
កាត់់បន្ថថយការចម្លលងវី ីរុុសពីីដំំណាំំមួួយ ទៅ�ដំំណាំំមួួយ
នៅ�ក្នុុ�ងចំំការ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ទ្រី�ីបគឺឺជាសត្វវល្អិ�តតូ
ិ ូចបំំផុុតមាន រាងដូូច

គ្រា�ប់់បែ�ក និិងមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល ១-១,៥មម។ វាមាន
ស្លាាបពីីរគូូរ មានរោ�មឆ្មាា រៗ នៅ�ជុំំ�វិ ិញគែ�មស្លាាប។ ទ្រី�ីប
មានពណ៌៌ និិងទំំហំំខុុសៗគ្នាា អាស្រ័�័យទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទ
របស់់វា។

ការបំំផ្លាាញ៖ ការស៊ីី�បំំផ្លាា ញមានលេ�ចឡើ�ើងនូូវពណ៌៌ប្រា�ក់់
និិងស្នាាមអុុចលើ�ើស្លឹឹ�កកូូនដំំណាំំ។ ដើ�ើមដែ�លទទួួលរង
ការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ ស្លឹឹ�កមានពណ៌៌ប្រា�ក់់ ឬទង់់ដែ�ង ស្លឹឹ�ក
និិងមែ�កក្រិ�ិនលែ�ងលូូតលាស់់ ផ្លែ�ែសម្លាា ក និិងខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ អេ�ហ្វវអេ�ស អេ�ហ្វវអូូ ធីីភីី អេ�សឌីី និិងធីីធីី
គឺឺជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុសអុុច ស្រ�ពោ�នលើ�ើដំំណាំំ
ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។ ធីីភីី និិងអេ�ហ្វវអេ�ស គឺឺជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺ
វី ីរុុសពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក (chlorosis virus) លើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំ
ម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះត្រូ�ូវបាន
ប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�តំំបន់់ត្រូ�ូពិិក និិងតំំបន់់ក្បែ�ែរត្រូ�ូពិិក)។

¢ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

£ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាលីី

¢ កម្ពុុ�ជា (Tp, Tt)

34

£ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Frankliniella occidentalis

កូូន

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Frankliniella schultzei

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Thrips

imaginis

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Thrips

tabaci

Frankliniella occidentalis

Scirtothrips dorsalis

ការបំំផ្លាា ញដោ�យ Thrips

palmi

ការបំំផ្លាា ញដំំណាំំដោ�យ

Frankliniella occidentalis

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Scirtothrips dorsalis

ការបំំផ្លាា ញដោ�យ Thrips

palmi

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃជញ្ជ ក់ - ចៃ

ចៃ� (អេ�ភីីអេ�ច)- Aphids (Aph)
ចៃ�កប្បាាស អាហ្វីី�ស ហ្គូ្រ�រ�សស៊ីី�ពីីអ៊ីី� (អាជីី)១- Aphis
grossypii (Ag)1 ចៃ�លើ�ើផ្កាា កណ្តឹឹ� ង អូូឡាកូូទុុម សូូឡានីី
(អេ�យូូអេ�ស)២- Aulacorthum solani (Aus)2 ចៃ�លើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�/
ដំំឡូូងបារាំំង ម៉ាាក្រូ�ូហ្សីី�ហ្វូូ�ម អឺឺហ្វូូ�បៀ�ៀ (អឹឹមអ៊ីី�)២Macrosiphum euphorbiae (Me)2 ចៃ�បៃ�តងលើ�ើផ្លែ�ែប៉ែ�ែស្តត
មីីហ្សូូ� ស ពែ�ស៊ីី�ការ (អឹឹមភីី)២- Myzus persicae (Mp)2។

សារៈៈសំំខាន់់៖ អឹឹមអ៊ីី� គឺឺជាចៃ�ដែ�លគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញច្រើ�ើ�នជាង
គេ�នៅ�លើ�ើដំំណាំំ អំំបូូរសូូឡាណាសេ� និិងជាធម្មមតាគ្រា�ន់់តែ�
ជាសមាសភាពចង្រៃ�ៃបន្ទាាប់់បន្សំំ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ទោះ�ះបីីជាកើ�ើត
ឡើ�ើងជាញឹឹកញាប់់ក៏៏ដោ�យ។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀត៖ សាលាដ ដំំឡូូងបារាំំង ពោ�តផ្អែ�ែម
និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ប្រ�ភេ�ទចៃ�ដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិណព៌៌នា៖

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ជាធម្មមតា ចៃ�ស៊ីី�ចំំណីីនៅ�ខាងក្រោ��ម

ពង៖ ជាធម្មមតា ចៃ�បង្កើ�ើ�តកូូនរស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាអាចពងក្នុុ�ង

ស្លឹឹ�ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចបំំផ្លាា ញត្រួ�ួយទន់់ៗ។

ឱកាសកម្រ�ណាមួួយបានដែ�រ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ចៃ�មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ មានរូូបរាង

ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លមេ�ពេ�ញវ័ ័យដែ�រ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ចៃ�គឺឺជាសត្វវល្អិ�តមានខ្លួួ�ន
ិ
ទន់់ និិងមានជើ�ើង
ប្រាំ�ំមួួយ។ អេ�ជីី គឺឺជាចៃ�តូូចបំំផុុតដែ�លមានប្រ�វែែង
ប្រ�ហែ�ល២មម ចំំណែ�កឯប្រ�ភេ�ទដទៃ�ទៀ�ៀតមានប្រ�វែែង
ប្រ�ហែ�ល៣មម។ ចៃ�អាចមានស្លាាប ឬគ្មាានស្លាាប។ ស្លាាប
មានរាងដូូចជាដំំបូូលគ្រ�បពីីលើ�ើពោះ�ះវា នៅ�ពេ�លដែ�លវា
នៅ�ស្ងៀ�ៀ�ម។ ពណ៌៌មានភាពខុុសគ្នាា រវាងប្រ�ភេ�ទនានា
និិងរវាងប្រ�ភេ�ទមានស្លាាប និិងអត់់ស្លាាប។ អឹឹមភីី និិង
អេ�ជីី ជាធម្មមតាមានពណ៌៌បៃ�តងខ្ចីី�ទៅ�បៃ�តងចាស់់ ហើ�ើយ
អឹឹមអ៊ីី� មានពណ៌៌បៃ�តងខ្ចីី�លាយជាមួួយពណ៌៌ផ្កាាឈូូក
ព្រឿ��ឿងៗ និិងអេ�យូូអេ�ស មានពណ៌៌បៃ�តងលាយលឿ�ឿង
ទៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតស្ទើ�ើ�រ។
ការបំំផ្លាាញ៖ ហ្វូូ�ងចៃ�ក្នុុ�ងចំំនួួនច្រើ�ើ�ន នៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាល
កូូនដំំណាំំ អាចបង្កកឱ្យយស្លឹឹ�ករួួញ ហើ�ើយស្លឹឹ�ក ឬត្រួ�ួយងាប់់មុុន
អាយុុ។ ចំំពោះ�ះដំំណាំំធំំ ទិិន្ននផលអាចថយចុះះ�។ ចៃ�បន្សសល់់
នូូវសារធាតុុស្អិ�តម្យ៉ា
ិ
ា� ងហៅ�ថា ទឹឹកដមរុុក្ខខជាតិិ(honeydew)
នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក និិងត្រួ�ួយ ដែ�លជួួយជំំរុញ
ុ ដល់់ការលូូតលាស់់
ផ្សិិ�តពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងកាត់់បន្ថថយកម្លាំំ�ងលូូតលាស់់របស់់ដើ�ើម។
ចៃ�ក៏៏អាចចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុសបំំផ្លាា ញដើ�ើមដែ�រ នៅ�ពេ�លវាស៊ីី�។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
36

£ ឫស

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ ចៃ� គឺឺជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុសច្រើ�ើ�នភេ�ទ
នៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំផ្លែ�ែនៃ�អំំបូូរសូូឡាណាសេ� រួួមមានជំំងឺឺវី ីរុុស
ម៉ូូ�សាអិិកអាល់់ហ្វាាលហ្វាា ស្នាាមអុុចចម្រុះ�ះ�ពណ៌៌លើ�ើសរសៃ�
រុុក្ខខរសដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ ជំំងឺឺម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើដំំណាំំត្រ�សក់់
(ដែ�លគេ�ច្រើ�ើ�នហៅ�ថាស្លឹឹ�កហ្វើ�ើ�ន) ជំំងឺឺវី ីរុុសរាងដូូចរូូបចម្លាាក់់
នៅ�លើ�ើដំំណាំំថ្នាំំ�ជក់់ និិងជំំងឺឺវី ីរុុស ចុុងពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំ
ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងជំំងឺឺវី ីរុុសវ៉ាាយ (Y) លើ�ើដំំណាំំដំំឡូូងបារាំំង។

£

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ចៃ�មានប្រេ�េដាទ័័រជាច្រើ�ើ�ន រួួមទាំំង
ពពួួកអណ្តើ��ើ កមាស (សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងកុុកស៊ីី�ណេ�លីីដេ�Coccinellidae)CA សត្វវល្អិ�ត
ិ ស្លាាបសំំណាញ់់(ណឺឺរ៉ូូ�បតេ�រ៉ាា Neuroptera)CA សៀ�ៀរហ្វីី�ដ(syrphids) ណាប៊ីី�ដ(nabids)CA
និិងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តឪម៉ាាល់់(parasitic wasps)CA។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

សូូមកត់់ចំំណាំំថា ជាធម្មមតាសត្វវល្អិ�ត
ិ មានប្រ�យោ�ជន៍៍
អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ជាករនៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃបាន
លុះះ�ត្រា�តែ�កសិិករឈប់់ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តដែ�ល
ិ
សម្លាាប់់មិិនជម្រើ�ើ�ស។

•

សូូមកត់់ចំំណាំំថាក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើម ផ្សិិ�តបំំផ្លាា ញ
សត្វវល្អិ�ត
ិ អាចកាត់់បន្ថថយហ្វូូ�ងចៃ�បានយ៉ាា ងឆាប់់
រហ័័ស។

•

ចូូរប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កសិិកម្មម ប្រ�សិិនបើ�ើមានចៃ�បង្កកនូូវការបំំផ្លាា ញ
ធំំដុំំ� ឬប្រ�សិិនបើ�ើមានការកើ�ើតឡើ�ើងនូូវវត្តតមានដ៏៏ច្រើ�ើ�ន
នៃ�ពពួួកចៃ�ដែ�លជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុស។ នៅ�កន្លែ�ែង
ដែ�លអាចធ្វើ��ើបាន ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សប្រើ�ើ�សារធាតុុគីីមីី
សម្លាាប់់ជ្រើ�ើ�ស (ឧ៖ ព្រី�ីមីីកាប- primicarb ឬពីីមេ�ត្រូ�ូហ្ស៊ីី��ន
-pymetrozine) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញពួួកប្រេ�េដាទ័័រ
លើ�ើចៃ� និិងពួួកប្រេ�េដាទ័័រលើ�ើសមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�
ទៀ�ៀត។

មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យគ្មាានស្លាាប Aphis

gossypii

Aphis gossypii

កំំពុុងត្រូ�ូវបានការពារដោ�យស្រ�មោ�ច

កូូន

Macrosiphum euphorbiae

មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានស្លាាប Aphis

gossypii

មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានស្លាាប

Aphis gossypii លើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

កូូន និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យគ្មាានស្លាាប

Aulacorthum solani

Aulacorthum solani

មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានស្លាាប

កូូន និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យគ្មាានស្លាាប

Macrosiphum euphorbiae

Myzus persicae

Myzus persicae (កត់់សម្គាាល់់បាន
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើចៃ�ដោ�យមានរន្ធធច្រ�កចេ�ញ
របស់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត)
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃជញ្ជ ក់ - មមាចស្លឹក

មមាចស្លឹឹ�ក - ស៊ីី�កាដេ�លលីីដេ� (ស៊ីី�អាយស៊ីី�) Cicadellidae (Cic)
មមាចស្លឹឹ�កលើ�ើកប្បាាស អំំរ៉ាាស្កាា ដេ�វ៉ាាស្តាាន = អេ� ប៊ីី�ហ្គូូ�ទូូឡា
(អេ�ឌីីប៊ីី�) – Amrasca devastans = A. biguttula (Adb) មមាច
ស្លឹឹ�កលើ�ើបន្លែ�ែ អូូស្ត្រូ�ូ�អាស្កាា វី ីរី ីឌីីគ្រី�ីសេ� (អេ�វី ី) - Austroasca
viridigrisea (Av) មមាចស្លឹឹ�កពណ៌៌ត្នោ�ោតធម្មមតា អូូរ៉ូូ�ស៊ីី�អុុស
អូូរៀ�ៀនតាលីីស = អូូ អាចិិនតាតឺឺស (អូូអូូ) – Orosius
orientalis = O. argentatus (Oo)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនសូូវញឹឹកញាប់់។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អូូអូូ មានជម្រ�កជាច្រើ�ើ�ន។ អេ�វី ី ភាគច្រើ�ើ�ន
បំំផ្លាា ញបន្លែ�ែស្លឹឹ�ក ការ៉ុុ�ត ពពួួកសណ្តែ�ែក និិងដំំឡូូងបារាំំង។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ រុុយសពេ�ញវ័ ័យ (ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល)។
ពិិណព៌៌នា៖
ពង៖ មានពណ៌៌ស្លេ�េក រាងទ្រ�វែែង ហើ�ើយពងដាក់់ទៅ�ក្នុុ�ង
ជាលិិកាស្លឹឹ�ក។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ មានពណ៌៌ស្លេ�េក ពីីស ទៅ�បៃ�តង
មានក្បាាលមូូល ឬស្រួ�ួច។ រូូបរាងស្រ�ដៀ�ៀងនឹឹងមេ�
ពេ�ញវ័ ័យ។

ជាទូូទៅ�ពុំំ�មានបញ្ហាាឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើចំំនួួនសមាស
ភាពចង្រៃ�ៃកើ�ើនឡើ�ើងច្រើ�ើ�ន ឬមានវត្តតមានជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា
ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការប្រើ�ើ�នេះ�ះអាចបង្កក
ឱ្យយចៃ�ម៉ៃ�ៃ ទ្រី�ីប ឬរុុយសកើ�ើតឡើ�ើងច្រើ�ើ�ន។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ឧស្សាាហ៍៍ខ្លាំំ�ង។ មានរាងជ្រុ�ុង មានពណ៌៌

ផ្សេ�េងៗគ្នាា ទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទ អាចជាពណ៌៌ស ឬពណ៌៌ត្នោ�ោត
បៃ�តង ឬលឿ�ឿង។ ជើ�ើងខាងក្រោ��យសម្រា�ប់់លោ�ត។
ដុះះ�ស្លាាបរាងដូូចដំំបូូលផ្ទះះ� នៅ�ពីីលើ�ើពោះ�ះ។

ការបំំផ្លាាញ៖ នៅ�គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលទាំំងអស់់ វាជញ្ជជក់់
រុុក្ខខរស។ ការបំំផ្លាា ញមានលក្ខខណៈៈ ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លទៅ�
នឹឹងការបំំផ្លាា ញបង្កកដោ�យទ្រី�ីប ឬចៃ�ម៉ៃ�ៃ។ ស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�ននៅ�
ផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�ក ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម បង្កកឱ្យយស្លឹឹ�ករមួួល និិងធ្វើ��ើឱ្យយក្រិ�ិន
ដល់់ការលូូតលាស់់ថ្មីី�។ ជារឿ�ឿយៗ វាបន្សសល់់ទុុកអាចម៍៍
នៅ�ពីីក្រោ��យវា ដែ�លមានស្នាាមអុុចពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ ដើ�ើមដំំណាំំ
ដែ�លទទួួលការរុុករានយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង ក្លាា យទៅ�ជាក្រិ�ិន និិង
ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ។ ផ្លែ�ែអាចត្រូ�ូវបំំផ្លាា ញ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានស្នាាម
អុុចៗពណ៌៌សស្រ�អាប់់។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ អូូអូូ អាចជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺ ហ្វីី�តូូប្លាាស្មាាលើ�ើ
កញ្ចុំំ��ផ្កាា ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កដំំណាំំ។ ពេ�លមានការ

រំ ំខាន មេ�ពេ�ញវ័ ័យហើ�ើរ ឬ លោ�ត ចេ�ញ។ កូូនមិិនអាចហើ�ើរ
ឬលោ�តចេ�ញបានឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�អាចបំំលាស់់ទីីយ៉ាា ង
រហ័័សទៅ�កាន់់មែ�កតូូចៗ ឬស្លឹឹ�កនៅ�ម្ខាា ងទៀ�ៀត ដោ�យដើ�ើរ
ចំំហៀ�ៀងខ្លួួ�ន។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ពុំំ�ត្រូ�ូវបានគេ�ដឹឹងថាមានសត្រូ�ូវ
ធម្មមជាតិិឡើ�ើយ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

£ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាលីី (Oo Av)

¢ កម្ពុុ�ជា (Adb)
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£ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Amrasca

devastans

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Austroasca

កូូនញាស់់ Austroasca

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Orosius - ជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា
ដែ�លលេ�ចចេ�ញសញ្ញាាលើ�ើផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ការបំផ្លា ញស្លឹកប៉េងប៉ោះ

ការបំំផ្លាា ញស្លឹឹ�កត្រ�ប់់

viridigrisea

Orosius orientalis

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Austroasca

viridigrisea

កូូនញាស់់ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Orosius

ការបំផ្លា ញស្លឹក

(S. Ramasamy)
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃជញ្ជ ក់ - រុយស

រុុយស - អាឡីីរ៉ូូ�ឌីីដេ� (អេ�អិិលឌីី) – Aleyrodidae (Ald)
រុុយសដូូចរឺ ឺស័័រ អាឡឺឺរ៉ូូ�ឌីីកូូស ឌីីស្ពើ�ើ�សុុស - Aleurodicus
dispersus រុុយសដូូចស្លឹឹ�ក ពណ៌៌ប្រា�ក់់ បេ�មីីស៊ីី�យ៉ាា តាបាស៊ីី�
(ប៊ីី�ធីីអេ�) – Bemisia tabaci (Bta) រុុយសផ្ទះះ�កញ្ចចក់់
ទ្រី�ីអាឡឺឺរ៉ូូ�ដេ�ស វ៉ាាប៉ូូ�រ៉ាារី ីអូូរូម
ូ - Trialeurodes vaporariorum។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនសូូវញឹឹកញាប់់។ ប៊ីី�ធីីអេ�
មានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ�ងជាង ក្នុុ�ងនាមជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺ
វី ីរុុស។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ពពួួកសណ្តែ�ែក អំំបូូរល្ពៅ�ៅ និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ

មួួយចំំនួួន។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ គ្មាាន។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ពិិណព៌៌នា៖

•

ប្រ�សិិនបើ�ើរុុយសជាសមាសភាពចង្រៃ�ៃ សំំខាន់់យ៉ាា ង
ហោ�ចណាស់់រយៈៈពេ�ល២ខែ�ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�ៗនៅ�កន្លែ�ែង
ដាំំដំំណាំំ មិិនត្រូ�ូវឱ្យយមានដំំណាំំដែ�លជាជម្រ�ករបស់់
រុុយស ឬស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃឡើ�ើយ បើ�ើមិិនដូូច្នោះ�ះ �ទេ� ចំំនួួនរបស់់
វានឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងខ្លាំំ�ង ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយពិិបាកគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

•

ប្រើ�ើ�របាំំងការពារ មិិនឱ្យយរុុយសចូូលទៅ�ក្នុុ�ងថ្នាាលកូូន
ដំំណាំំ ឬប្រើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធដំំណាំំការពារ។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយចំំនួួនរុយ
ុ ស ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ស្អិ�តពណ៌
ិ
៌ លឿ�ឿង
ឬពណ៌៌បៃ�តង ឬក៏៏មើ�ើលនៅ�ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក។

ឱ្យយដំំណាំំលូូតលាស់់ខ្សោ�ោយ ស្លឹឹ�កឡើ�ើងពណ៌៌លឿ�ឿង និិងដើ�ើម
បាត់់បង់់កម្លាំំ�ងលូូតលាស់់។ ទឹឹកដមរុុក្ខខជាតិិ (honeydew)
ត្រូ�ូវបានផលិិតចេ�ញមក ជម្រុ�ុញឱ្យយមានការដុះះ�ផ្សិិ�តពណ៌៌
ខ្មៅ�ៅ ដែ�លកាន់់តែ�កាត់់បន្ថថយកម្លាំំ�ងលូូតលាស់់របស់់ដើ�ើម។

•

កម្ចាាត់់រុយ
ុ ស ដោ�យព្រ�លែ�ងសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍
ចិិញ្ចឹឹ�មជាលក្ខខណៈៈពាណិិជ្ជជកម្មម ដូូចជាអង់់ការស្យាា
ហ្វ័័�រមូូហ្សាា - Encarsia formosa នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធដំំណាំំ
ការពារ។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ ប៊ីី�ធីីអេ� គឺឺជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុស រួួញស្លឹឹ�ក
ពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស
ប្លោ�ោក។

•

សូូមកត់់សម្គាាល់់ថា ចំំនួួនប្រេ�េដាទ័័រច្រើ�ើ�ន អាចកម្ចាាត់់
រុយសចង្រៃបាន។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�តដោ
ិ �យ
ប្រ�យ័័ត្ននប្រ�យែ�ង ពីីព្រោះ��ះថាការប្រើ�ើ�លើ�ើសកំំណត់់
អាចបង្កកឱ្យយមានបញ្ហាាទៅ�សម្លាាប់់ប្រេ�េដាទ័័របាន។

•

សូូមកត់់សម្គាាល់់ថា ចំំនួួនប៊ីី�ធីីអេ�ខ្លះះ� មានការធន់់ទ្រាំ�ំ
ខ្ពពស់់ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។

•

ដកដើ�ើមដែ�លមានសញ្ញាាជំំងឺឺវី ីរុុសចេ�ញ និិងបំំផ្លាា ញ
ដំំណាំំចោ�លបន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ
ការចម្លលងជំំងឺឺវី ីរុុសនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំ និិងឆ្លលងទៅ�ដំំណាំំ
ជិិតខាង។

ពង៖ តូូចមានពណ៌៌បៃ�តងលឿ�ឿង ប្តូូ�រទៅ�ជាពណ៌៌ត្នោ�ោត
នៅ�ពេ�លជិិតញាស់់។ ពងដាក់់ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនរាងពងក្រ�ពើ�ើមានពណ៌៌សបៃ�តង។
ដុុកឌឿ�ឿមានពណ៌៌លឿ�ឿង មានរោ�មបន្ទាាប់់បន្សំំ�។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល១-១,៥មម និិងមាន

រូូបរាងដូូចពពួួកមេ�អំំបៅ�ដែ�លមានស្លាាបពណ៌៌ស។

ការបំំផ្លាាញ៖ ជញ្ជជក់់រុក្ខ
ុ ខរសពីីដើ�ើម។ ការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរអាចធ្វើ��ើ

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ជាធម្មមតាគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញមេ�ពេ�ញវ័ ័យ

និិងកូូនចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�ននៅ�ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត (ឧ៖ អង់់កាស្យាា
ហ្វ័័�រមូូហ្សាា - Encarsia formosaCA និិងអេ�រ៉េេ�តម៉ូូ�សេ�រឺ ឺស
ហាយ៉ាាទីី - Eretocerus hayatiCA) ចៃ�ម៉ៃ�ៃ និិងទ្រី�ីបប្រេ�េដាទ័័រ
និិងសត្វវល្អិ�តស្លាាប
ិ
សំំណាញ់់ពណ៌៌បៃ�តង។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

£

មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Aleurodicus

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

dispersus

Bemisia tabaci

Bemisia (P. De Barro)
“ភ្នែ�ែកក្រ�ហម”
កូូនញាស់់

ពងរបស់់

Trialeurodes

ពង Aleurodicus (S. Ramasamy)
មានរាងដូូចរឺ ឺស័័រខុុសៗគ្នាា

ដុុកឌឿ�ឿ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Bemisia

Bemisia
(P. De Barro) បណ្តាាលឱ្យយទុំំ�មិិនស្រុះ�ះ�គ្នាា

ការស៊ីី�បំំផ្លាា ញដំំណាំំរបស់់

កូូនញាស់់ Aleurodicus នៅ�ដំំណាក់់កាលទីី៣

ពង

Bemisia

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Trialeurodes

vaporariorum

Trialeurodes ផ្តុំំ��គ្នាា ជាហ្វូូ�ង
(កត់់សម្គាាល់់ ផ្សិិ�តបំំផ្លាា ញលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ )
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃជញ្ជ ក់ - ចៃម្សៅ

ចៃ�ម្សៅ�ៅ - ពឺឺដូូកុុកស៊ីី�ដេ� (ភីីអេ�សអ៊ីី�) –
Pseudococcidae (Pse)
ចៃ�ម្សៅ�ៅលើ�ើដំំណាំំល្ហុ�ង
ុ ប៉ាា រ៉ាាកុុកគុុស ម៉ាាជីីណាទុុសParacoccus marginatus ចៃ�ម្សៅ�ៅលើ�ើដំំណាំំកប្បាាស
ហ្វេ�េណាកុុកគុុស សូូឡេ�នណុុបស៊ីី�ស - Phenacoccus
solennopsis ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

សារៈៈសំំខាន់់៖ កម្រ�មាន (នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី) មានតិិចតួួច
(នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា)។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មានជម្រ�កជាច្រើ�ើ�នសម្រា�ប់់ប្រ�ភេ�ទ

ខុុសៗគ្នាា ។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ចៃ�ម្សៅ�ៅដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ចៃ�ម្សៅ�ៅញីីទុុកពងនៅ�ក្នុុ�ងសំំបុុកពោះ�ះ(ovisac) របស់់

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនញាស់់ដំំណាក់់កាលទីីមួួយ ហៅ�ថា

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ហ្វូូ�ងចៃ�ម្សៅ�ៅ អាចឃើ�ើញមាននៅ�
លើ�ើពន្លលក មែ�ក និិងស្លឹឹ�ក និិងជួួនកាលនៅ�លើ�ើកញ្ចុំំ��ផ្កាា
និិងទងស្លឹឹ�ក។

វា។

”ដង្កូូ�វវារ” និិងវារចេ�ញពីីមេ�វា ទៅ�រកកនែ្ល�លងថ្មីី�មួួយនៅ�លើ�ើ
រុុក្ខខជាតិិ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើជាជម្រ�ករបស់់វា។ នៅ�ពេ�លមានជម្រ�ក
ហើ�ើយ វាចាក់់បញ្ចូូ�លម្ឆុុ�លវែែងនៃ�ប្រ�អប់់មាត់់របស់់វា ចូូល
ទៅ�ក្នុុ�ងដើ�ើម និិងជញ្ជជក់់ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នវា។ ចៃ�ម្សៅ�ៅមានចំំនួួន
៤-៥ ដំំណាក់់កាល។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យញីី មានរាងពងក្រ�ពើ�ើ ប្រ�វែែង
ប្រ�ហែ�ល៣-៦មម និិងគ្រ�បដណ្តតប់់ដោ�យស្រ�ទាប់់ក្រ�មួួន
ពណ៌៌ស ដែ�លជារឿ�ឿយៗមានសរសៃ�ក្រ�មួួននៅ�លើ�ើគែ�ម
ខ្លួួ�ន។ ចៃ�ម្សៅ�ៅឈ្មោ�ោល មានរូូបមាឌតូូចដូូចចៃ�(aphid)
និិងមិិនស៊ីី�អ្វីី�ឡើ�ើយ។ពួួកវាមានជីីវិ ិតខ្លីី� និិងកម្រ�បាន
ឃើ�ើញណាស់់។
ការបំំផ្លាាញ៖ ដើ�ើមទទួួលរងការបំំផ្លាា ញច្រើ�ើ�នក្រិ�ិន។ នៅ�លើ�ើ
ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ចៃ�ម្សៅ�ៅធ្វើ��ើឱ្យយខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ និិងរំ ំខានដល់់
ការលូូតលាស់់ត្រួ�ួយ ហើ�ើយនៅ�ចុុងក្រោ��យ ធ្វើ��ើឱ្យយមែ�ក និិង
ស្លឹឹ�ករមួួល និិងរួួញរាងជីីប និិងជ្រួ�ួញស្លឹឹ�ក។ នៅ�ពេ�លមាន
ការកើ�ើតឡើ�ើងច្រើ�ើ�ននៃ�ចៃ�ម្សៅ�ៅនេះ�ះ កន្លែ�ែងដែ�លទទួួលការ
រុុករានធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឡើ�ើងពណ៌៌លឿ�ឿង និិងងាប់់ (រួួមទាំំងការបាត់់
បង់់កញ្ចុំំ��ផ្កាា ផ្កាា និិងផ្លែ�ែខ្ចីី�ៗ)។ ផ្សិិ�តពណ៌៌ខ្មៅ�ៅដុះះ�យ៉ាា ងច្រើ�ើ�ន
នៅ�លើ�ើទឹឹកដមរុុក្ខខជាតិិ ដែ�លចៃ�ម្សៅ�ៅផលិិតឡើ�ើង។ ទឹឹកដម
រុុក្ខខជាតិិ ក៏៏អាចទាក់់ទាញស្រ�មោ�ចដែ�លអាចជួួយការពារ
ចៃ�ម្សៅ�ៅពីីការវាយប្រ�ហារដោ�យប្រេ�េដាទ័័រ និិងឪម៉ាាល់់
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យនៃ�ពពួួកសត្វវ
ល្អិិ�តស្លាាបរឹ ឹងកូូស៊ីី�ណេ�លីីដេ�- CoccinellidaeCA ដង្កូូ�វណឺឺរ៉ុុ�
បតេ�រ៉ាា CA និិង ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

កប់់ឬដុុតកំំទេ�ចដើ�ើម ដែ�លទទួួលរងការបំំផ្លាា ញចោ�ល
ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការរាលដាល។

•

បាញ់់ទឹឹកដោ�យប្រើ�ើ�ក្បាាលទុុយោ�មានសម្ពាាធខ្ពពស់់
ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្លាាប់់ដង្កូូ�វវារ និិងបណ្តេ�េញមេ�ពេ�ញវ័ ័យ
ចេ�ញ។

•

ការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តស៊ីី�ស្តែ�ែមិ
ិ
ិក មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព
ប៉ុនែ្តជាធម្មតា មិនត្រូវការប្រើឡ�ើយ។

¢ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យល�ើដំណាំប៉េងប៉ោះ

កូនញាស់

កូនញាស់

កូូនញាស់់

Phenacoccus solenopsis (I. Walker)

Paracoccus marginatus (S. Ramasamy)
ផ្តុំំ��គ្នាា ជាហ្វូូ�ងលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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ស្រឹ�ឹងបៃ�តង - Green vegetable bug
ណេ�ហ្សាារ៉ាា វី ីរី ីឌូូឡា (អិិនវី ី) – Nezara viridula (Nv)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ តិិចតួួច និិងមិិនញឹឹកញាប់់ឡើ�ើយ។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ សណ្តែ�ែក ស្ពៃ�ៃ សាលាដ និិងដំំឡូូងបារាំំង។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ស្រឹ�ឹងក្លិិ�នស្អុុ�យដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពណ៌៌លឿ�ឿងស្លេ�េក ទៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ហម
មានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល១មម និិងបញ្ឈឈរក្នុុ�ងចង្កោ�ោមណែ�ន
ដែ�លមានប្រ�ហែ�ល៤០-៨០ពង ក្នុុ�ងមួួយចង្កោ�ោមៗ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនរូបរា
ូ
ងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លទៅ�នឹឹងមេ�
ពេ�ញវ័ ័យ និិងសក៥ដងនៅ�ចន្លោះ�ះ �ពេ�លពង និិងមេ�ពេ�ញ
វ័ ័យ។ កូូនញាស់់នៅ�ដំំណាក់់កាលដំំបូូងមានប្រ�វែែង
ប្រ�ហែ�ល១,៥មម ហើ�ើយកូូនញាស់់នៅ�ដំំណាក់់កាល
បន្ទាាប់់មានទំំហំំកើ�ើនឡើ�ើង។ កូូនញាស់់មានស្នាាមពណ៌៌
ក្រ�ហម បៃ�តង ខ្មៅ�ៅ និិងទឹឹកក្រូ�ូច។ កូូនញាស់់នៅ�ដំំណាក់់
កាលទីីប្រាំ�ំ ភាគច្រើ�ើ�នមានពណ៌៌បៃ�តង។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានពណ៌៌បៃ�តងភ្លឺឺ� ជាលក្ខខណៈៈ
ឯកសណ្ឋាាន និិងមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល១២-១៥មម
ដោ�យមានដងខ្លួួ�នរាងដូូចខែ�ល។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យរស់់នៅ�
ក្នុុ�ងសិិសិិររដូូវ អាចក្លាា យទៅ�ជាពណ៌៌ស្វាា យ លាយត្នោ�ោត
ក្នុុ�ងពេ�លសម្ងំំ�ស្ងៀ�ៀ�មនៅ�សិិសិិររដូូវ។

ប្រ�សិិនបើ�ើសមាសភាពចង្រៃ�ៃមានចំំនួួនច្រើ�ើ�នពេ�ក
ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ
ការធ្វើ��ើដូូចនេះ�ះ អាចបង្កកឱ្យយសមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�
ទៀ�ៀតកញ្ជ្រោ��ោលឡើ�ើង រួួមមានចៃ�ម៉ៃ�ៃ ទ្រី�ីប ឬរុុយស
និិងសម្លាាប់់សត្រូ�ូវធម្មមជាតិិរបស់់អិិនវី ី។

ការបំំផ្លាាញ៖ ធម្មមជាតិិនៃ�ការបឺឺតរុក្ខ
ុ ខរសរបស់់សមាសភាព
ចង្រៃ�ៃនេះ�ះ បង្កកឱ្យយមានស្នាាមរបួួស ជាំំទឹឹក បង្កើ�ើ�តជាភាពខុុស
ទ្រ�ង់់ទ្រា�យនៃ�ការលូូតលាស់់នៅ�ជុំំ�វិ ិញកន្លែ�ែងបំំផ្លាា ញ។ ចំំនួួន
ស្រឹ�ឹងច្រើ�ើ�នកាត់់បន្ថថយកម្លាំំ�ងលូូតលាស់់របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�ពីីលើ�ើដំំណាំំ។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ទ្រី�ីសូូលកឺឺស បាហ្សាាលីីស (ឪម៉ាាល់់)
– Trissocus basalis ទ្រី�ីកូូប៉ូូ�ដា ចាកូូមេ�លីី (រុុយ) –
Trichopoda giacomellii។

£កូូនដំំណាំំ
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£ ដើ�ើមដំំណាំំ

£ ឫស

¢ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

កូូនញាស់់ទើ�ើបញាស់់ចេ�ញមក

ពងថ្មីី�តម្រៀ��ៀបជាជួួរ

(J. Wessels)

(H. Brier)

កូនញាស់ដំណាក់កាលទី១

កូនញាស់ដំណាក់កាលទី៣

កូនញាស់ដំណាក់កាលទី៤

កូនញាស់ដំណាក់កាលទី៥

ការស៊ីបំផ្លា ញផ្លែ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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ស្រឹ�ឹងរូូឌែ�រគ្លែ�ែន - Rutherglen bug
នីីស៊ីី�អ៊ុុ�ស វី ីនីីទ័័រ (អិិនវ៉ាា យវី ី) – Nysius vinitor (Nyv)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនញឹឹកញាប់់ឡើ�ើយ។ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌស្ងួួ�ត។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្ពៃ�ៃ អំំបូូរល្ពៅ�ៅ សាលាដ ដំំឡូូងបារាំំង
ដំំណាំំតាមវាល និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ពពួួកស្រឹ�ឹងគោ�កពណ៌៌បៃ�តងក្នុុ�ង
អំំបូូរមីីរី ីដេ� និិងស្រឹ�ឹងតូូចៗប្រេ�េដាទ័័រដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ប្រ�វែែង១មម និិងមានពណ៌៌ក្រែ�ែម។ ពងជាចង្កោ�ោម
ដែ�លមានចំំនួួនប្រាំ�ំមួួយ ដាក់់នៅ�លើ�ើចុុងផ្កាានៃ�ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ
ឬសំំរាមនៅ�ដីី។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ រូូបរាងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងមេ�ពេ�ញ

វ័ ័យ។ កូូនញាស់់ធាត់់ខ្លីី�មានពណ៌៌ត្នោ�ោតលឿ�ឿងនៅ�ពេ�ល
ញាស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាាប់់មកភ្លាាម ក្លាា យជាពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដងខ្លួួ�នរាងរៀ�ៀវ ពណ៌៌ត្នោ�ោតប្រ�ផេះ�ះ មានភ្នែ�ែក
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ ស្លាាបមានពណ៌៌ប្រា�ក់់ បង្កើ�ើ�តជាក្រ�ឡាដូូច
សញ្ញាាខ្វែ�ែង នៅ�លើ�ើខ្ននងរបស់់វា។
ការបំំផ្លា្ញញ� ញ៖ មានចំំនួួនច្រើ�ើ�នជញ្ជជក់់ស្លឹឹ�ក អាចបណ្តាាលឱ្យយ

ដើ�ើមស្វិិ�ត។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�ពេ�លដែ�លស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃស្ងួ�ត
ួ

អិិនវ៉ាា យវី ី អាចចាកចេ�ញទៅ�កាន់់ដំំណាំំអំំបូូរសូូឡាណាសេ�។
គេ�អាចឃើ�ើញពួួកវា ទំំនៅ�លើ�ើគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកលើ�ើដីីទាំំងអស់់របស់់
ដើ�ើម។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ គេ�មិិនស្គាាល់់សត្រូ�ូវធម្មមជាតិិរបស់់វា
ច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ។ ឪម៉ាាល់់ តេ�ឡេ�ណូូមឺឺស- Telenomus
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ប្រ�សិិនបើ�ើសមាសភាពចង្រៃ�ៃមានចំំនួួនច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�
ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ
ការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�នេះ�ះអាចបណ្តាាលឱ្យយចៃ�ម៉ៃ�ៃ ទ្រី�ីប ឬរុុយស
កើ�ើតឡើ�ើងច្រើ�ើ�ន។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

£ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

ពង

កូនញាស់

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�ដំំឡូូងបារាំំង- Potato moth
ផ្តូូ�រី ីម៉ាាអេ� អូូពែ�គុុលឡេ�ឡា (ភីីអូូ) – Phthorimaea operculella
(Po)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងម្តតងម្កាាល។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរ សូូឡាណាសេ�។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វដទៃ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ
ចេ�ឡេ�ជីីអ៊ីី�ដេ� (Gelechiidae)។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ តូូចរាងពងក្រ�ពើ�ើ មានពណ៌៌សទឹឹកដោះ�ះគោ�។
ពងរាយមួួយៗមួួយដាក់់លើ�ើស្លឹឹ�ក។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ពណ៌៌បៃ�តង ត្នោ�ោត ឬផ្កាាឈូូក។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�អំំបៅ�មានមាឌតូូច ពណ៌៌ត្នោ�ោតប្រ�ផេះ�ះ។
ចុុងស្លាាបខាងមុុខ និិងគែ�មស្លាាបខាងក្រោ��យទាំំងអស់់
មានដុះះ�រោ�មវែែងៗ។
ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងចុុងមែ�ក និិងទំំលុះះ�ចុះះ�
មកក្រោ��ម បណ្តាាលឱ្យយងាប់់ចុុង និិងប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់
ការលូូតលាស់់។ ដង្កូូ�វអាចចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងផ្លែ�ែតាមចុុង
ទង ឬនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លផ្លែ�ែប៉ះះ�គ្នាា ។ ចំំពោះ�ះដើ�ើមចាស់់ ដង្កូូ�វ
បង្កើ�ើ�តស្នាាមជំាាក្នុ�ងស្លឹឹ�ក។
ុ

•

ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឺឺ�ភ្លើ�ើ�ងដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយសកម្មមភាពរបស់់
មេ�អំំបៅ�។

•

ជាធម្មមតា ពិិនិិត្យយមើ�ើលស្លឹឹ�កដើ�ើម្បីី�រកពង និិងដង្កូូ�វ
សកម្មមភាពសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការបំំផ្លាា ញ
ដោ�យការស៊ីី�។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជា បាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រេ�េដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�
សមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ពងនៅ�ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក ហើ�ើយដង្កូូ�វ
ចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងស្លឹឹ�ក និិងមែ�កយ៉ាា ងរហ័័ស។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់អ័័រជីីឡឺឺស ឡេ�ពីីឌឺឺសOrgilus lepidus អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងដង្កូូ�វ មេ�អំំបៅ�នៅ�លើ�ើដំំឡូូង

បារាំំង បានយ៉ាា ងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ប្រ�សិិនបើ�ើវាមិិនត្រូ�ូវបាន
សម្លាាប់់ដោ�យថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។ ប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ�ក៏៏ស៊ីី�
ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នវានៅ�លើ�ើពង និិងដង្កូូ�វនេះ�ះផងដែ�រ។

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

¢ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

(D. Crawford)

មេពេញវ ័យ

ដង្កូវ

ដង្កូូ�វ និិងដឹឹកឌឿ�ឿ

ការបំផ្លា ញមែក

ការបំផ្លា ញស្លឹក

(Shepard, Carner and Ooi)

ការបំផ្លា ញផ្លែ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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ដង្កូូ�វហ្វូូ�ង- Armyworm
ដង្កូូ�វរយខ្ទឹឹ�មបារាំំងស្ប៉ូូ��ដុុបតេ�រ៉ាា អិិកស៊ីី�ហ្គាា (អេ�សអ៊ីី�)
– Spodoptera exigua (Se) ដង្កូូ�វរយ អេ�ស លីីទូូរ៉ាា
(អេ�សអិិល) – S. litura (Sl)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ អេ�សអិិល ជាដង្កូូ�វបន្ទាាប់់បន្សំំ�នៅ�ប្រ�ទេ�ស
អូូស្រ្តា�ាលីី។ អេ�សអ៊ីី� កើ�ើតឡើ�ើងទៀ�ៀងទាត់់ និិងមានលក្ខខណៈៈ
ចំំបងខ្លាំំ�ង។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្ពៃ�ៃ សាលាដ រុុក្ខខជាតិិពពួួកខ្ទឹឹ�ម និិងដំំណាំំ
ស្លឹឹ�កធំំ តាមវាលជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វ និិងមេ�អំំបៅ� ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ
ណុុកទុុយអ៊ីី�ដេ� (Noctuidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងជាចង្កោ�ោម និិងរុំំ�ដោ�យស្រ�កាខ្លួួ�នពណ៌៌ត្នោ�ោត។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនដង្កូូ�វមានពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក និិង
ឡើ�ើងពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ ទៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតចាស់់នៅ�ពេ�លដែ�លវា
ធំំ។ អេ�សអិិល មានត្រី�ីកោ�ណពណ៌៌ខ្មៅ�ៅពីីរជួួរ និិងខ្សែ�ែ
ពណ៌៌លឿ�ឿង លេ�ចចេ�ញច្បាាស់់នៅ�តាមចំំហៀ�ៀងខ្លួួ�ន
ទាំំងសងខាង។ ដង្កូូ�វអេ�សអ៊ីី� មានខ្លួួ�នរលោ�ង និិងមាន
ពណ៌៌បៃ�តង និិងឆ្នូូ�តពណ៌៌លឿ�ឿងស្លេ�េកនៅ�តាមដងខ្លួួ�ន។
ដង្កូូ�វអាចមានស្នាាម ខ្មៅ�ៅនៅ�លើ�ើអង្កកត់់ទីីបីីនៃ�ដងខ្លួួ�ន
និិងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅពេ�ញនៅ�ពេ�លវាពេ�ញវ័ ័យ។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាពមេ�អំំបៅ� ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឺឺ�
ភ្លើ��ើង និិងអន្ទាាក់់ស្នេ�េហ៍៍ស្រាំ�ំង (pheromone traps)។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលស្លឹឹ�ក ដើ�ើម្បីី�រកកញ្ចុំំ��ពងដង្កូូ�វ សកម្មមភាព
សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការស៊ីី�បំំផ្លាា ញ។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាចត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជាបាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រេ�េដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�សមាស
ភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ស្លាាបមុុខខ្មៅ�ៅ មានលក្ខខណៈៈជាប្រ�ភេ�ទជាក់់
លាក់់។ វាមានស្នាាមមិិនជាក់់លាក់់ ពណ៌៌ស និិងមានខ្សែ�ែ
នៅ�ជាយស្លាាប។ ស្លាាបក្រោ��យមានពណ៌៌សដូូចគុុជ។
ការបំំផ្លាាញ៖ កូូនដង្កូូ�វស៊ីី�ចំំណីីជាក្រុ�ុម បញ្ចេ�េញនូូវគ្រោ��ងឆ្អឹឹ�ង
ស្លឹឹ�ក។ ដង្កូូ�វធំំរស់់នៅ�តែ�ឯង និិងស៊ីី�ផ្កាា ស្លឹឹ�ក និិងត្រួ�ួយលូូត
លាស់់របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។ ដង្កូូ�វអេ�សអិិល
នៅ�តូូចៗផ្តុំំ��គ្នាា ជាក្រុ�ុមនៅ�ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CA – Trichogramma CA និិង តេ�ឡេ�ណូូមឺឺស –Telenomus ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង

មេ�អំំបៅ�។ រុុយតាជីីនីីត- Tachinid ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ
និិងប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ�ស៊ីី�ពង និិងដង្កូូ�វ។

¢ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

£ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

ដង្កូូ�វ

Spodoptera exigua

Spodoptera exigua

ដង្កូូ�វ

ចោះ�ះចូូលក្នុ�ុងផ្លែ�ែម្ទេ�េស

Spodoptera litura

ទើ�ើបញាស់់

ដង្កូូ�វ

Spodoptera exigua (កត់់សម្គាាល់់ ពង
tachinid parasitoid នៅ�លើ�ើខ្លួួ�នដង្កូូ�វ)

របស់់

មេ�អំំបៅ�

ដង្កូូ�វ

Spodoptera litura (W. Leedham)

Spodoptera litura (W. Leedham)

ដឹឹកឌឿ�ឿ

ពង

Spodoptera exigua

Spodoptera litura

មេ�អំំបៅ�

Spodoptera litura

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ដង្កូវ

ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននងលើ�ើកប្បាាស- Cotton semi-looper
អាណូូមីីស ហ្វ្លាា�វ៉ាា – Anomis flava។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ�។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អូូក្រា� ត្រ�ប់់លាវ កប្បាាស សណ្តែ�ែកអង្គុុ�យ
សណ្តែ�ែកបាយ ដំំឡូូងជ្វាា និិងត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននងដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានពណ៌៌បៃ�តងរាងខៀ�ៀវស្លេ�េក និិងជាធម្មមតា
ពងរាយមួួយៗនៅ�ខាងក្រោ��មផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�ក។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វមានពណ៌៌បៃ�តង មានប្រ�វែែង
រហូូតដល់់៤០មម និិងអាចមានឆ្នូូ�តពណ៌៌សនៅ�លើ�ើ
ដងខ្លួួ�ន។ ដឹឹកឌឿ�ឿត្រូ�ូវបានប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងរមូូរស្លឹឹ�ក។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�អំំបៅ�មានប្រ�វែែង២០មម និិងមានស្លាាប

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

មុុខពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ហម និិងស្នាាមពណ៌៌ត្នោ�ោតប្រ�ផេះ�ះចាស់់
នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��យស្លាាប (ចុុងស្លាាប)។

ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វចញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នដោ�យស៊ីី�ស្លឹឹ�ក ប៉ុុ�នែ្ត�តម្តតងម្កាាលវា
អាចចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នដោ�យស៊ីី�ផ្លែ�ែខ្ចីី�ៗ។ កូូនដង្កូូ�វស៊ីី�ស្លឹឹ�កដោ�យ
បន្សសល់់ទុុកទ្រ�នុុងស្លឹឹ�ក។ ដង្កូូ�វធំំស៊ីី�ចោះ�ះជារន្ធធមិិនស្មើ�ើ�គ្នាានៅ�
លើ�ើស្លឹឹ�ក។

ការកម្ចាាត់់មិិនមែ�នជាការចាំំបាច់់ឡើ�ើយ ប៉ុុ�នែ្ត�តផលិិតផល
បាក់់ស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពណាស់់ក្នុ�ងការ
ុ
កម្ចាាត់់វា។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក នៅ�គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាល
ទាំំងអស់់របស់់ដំំណាំំ។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ជាទូូទៅ� ពងទទួួលរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តដោ�យ
ឪម៉ាាល់់ ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CA – Trichogramma CA។ យូូរៗម្តតង ដង្កូូ�វ

របស់់មេ�អំំបៅ�នេះ�ះ ទទួួលរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តដោ�យឪម៉ាាល់់
ប្រា�កូូនីីដ – Braconid និិងដឹឹកឌឿ�ឿទទួួលរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
ដោ�យឪម៉ាាល់់ កាល់់ស៊ីី�ស៊ីី�ដ– Chalcicid។

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

£ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដឹឹកឌឿ�ឿ

(W. Leedham)

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

(W. Leedham)
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ដង្កូវ

ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើម (អេ�អេ�សភីីភីី)- Cutworm (Aspp)
ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើមធម្មមតា អាហ្គ្រូ�ូ�ទីីស អ៊ីី�នហ្វូូ�ហ្សាា– Agrotis
infusa ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើមពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ឬពណ៌៌ប្រេ�េង អេ� អ៊ីី�បស៊ីី�ឡុុន
– A. ipsilon ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើម អេ� ព័័រហ្វីី�រី ីកូូលីីស –
A. porphyricollis។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងញឹឹកញាប់់ កើ�ើតលើ�ើតែ�ដំំណាំំ
ដាំំតាមវាល។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ការ៉ុុ�ត ស្ពៃ�ៃ អំំបូូរល្ពៅ�ៅ សាលាដ អំំបូូរខ្ទឹឹ�ម
បារាំំង ពោ�តផ្អែ�ែម និិងដំំណាំំដាំំតាមវាលជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារណុុកទុុយអ៊ីី�ដេ�

(Noctuidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងជាកញ្ចុំំ��ដាក់់លើ�ើស្លឹឹ�កដំំណាំំ ឬស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ

នៅ�ជិិតដីី។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វមានប្រ�វែែងចាប់់ពីី២៥មម ទៅ�

៥០មម។ ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើមអាចមានពណ៌៌ខុុសៗគ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែជា
ធម្មមតា មានពណ៌៌ត្នោ�ោតប្រ�ផេះ�ះចាស់់។ ដង្កូូ�វបង្រួ�ួញខ្លួួ�ន
រាងជាអក្សសរ “C” នៅ�ពេ�លមានការរំ ំខាន។

•

ត្រូ�ូវជៀ�ៀសវាងការរុុករានរបស់់ដង្កូូ�វ នៅ�លើ�ើដីីទំំនេ�រ
ចោ�លយូូរពេ�ក មុុននឹឹងដាំំដុះះ�។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកញ្ចុំំ��ពង និិងការបំំផ្លាា ញពីីការស៊ីី�នៅ�លើ�ើ
កូូនដំំណាំំ។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើមានការបំំផ្លាា ញកូូនដំំណាំំ ជីីកដីីនៅ�ក្បែ�ែរ
នោះដ�ើម្បីរកម�ើលដង្កូវ។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើត្រូ�ូវការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ត្រូ�ូវបាញ់់វា
ពេ�លយប់់ គឺឺនៅ�ពេ�លដែ�លដង្កូូ�វកំំពុុងមានសកម្មមភាព។
ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីីដូូចជា
បាក់់ស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
ពពួួកប្រេ�េដាទ័័រ របស់់ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រលើ�ើ
សមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង ឬដង្កូូ�វចេ�ញ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�អំំបៅ�មានដងខ្លួួ�នធាត់់ ដោ�យស្លាាបមុុខ
មានពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ។ ស្លាាបមុុខមានក្រ�ឡា ដែ�លមានស្នាាម
អុុចស្រា�លបីីមួួយជួួរ ផ្ទុុ�យគ្នាាពីីផ្ទៃ�ៃខ្មៅ�ៅ។ ស្លាាបក្រោ��យ
មានពណ៌៌ស្លេ�េក។
ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វធំំកាត់់កូូនដំំណាំំស្មើ�ើ�ដីី បណ្តាាលឱ្យយដើ�ើម
រលំំ និិងងាប់់។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ជាធម្មមតា ដង្កូូ�វកាត់់ដើ�ើមរកស៊ីី�ពេ�ល
ព្រ�លប់់ ឬពេ�លយប់់ និិងលាក់់ខ្លួួ�នក្នុ�ង
ុ ដីីនៅ�ពេ�លថ្ងៃ�ៃ។ គេ�
អាចប្រ�ទះះឃើ�ើញដង្កូូ�វនៅ�គល់់ ដើ�ើមដែ�លដួួលរលំំ។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CA -Trichogramma CA និិង តេ�ឡេ�ណូូមឺឺស អេ�សភីីភីី –Telenomus spp.

ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពងរបស់់មេ�អំំបៅ�។ ដង្កូូ�វពពួួកសត្វវល្អិ�ត
ិ
ស្លាាបរឹ ឹងប្រេ�េដាទ័័រស៊ីី�ដង្កូូ�វ មេ�អំំបៅ�នៅ�ក្នុុ�ងដីី។

¢ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

£ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាលីី

¢ កម្ពុុ�ជា (Aip)

54

¢ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

ពង

ដង្កូវ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ដង្កូវ

ដង្កូូ�វហេ�លីីយ៉ូូ�ទីីស - Heliothis
ដង្កូូ�វស៊ីី�ស្នៀ�ៀ�តពោ�ត ឬដង្កូូ�វស៊ីី�ត្រួ�ួយប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ហេ�លីីកូូវែែរប៉ាា
អារមីីចេ�រ៉ាា (អេ�ចអេ�) – Helicoverpa armigera (Ha) និិងដង្កូូ�វ
កាត់់ត្រួ�ួយ អេ�ច ពុុនទីីជេ�រ៉ាា – H. punctigera។

សារៈៈសំំខាន់់៖ សំំខាន់់ និិងញឹឹកញាប់់។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ពពួួកសណ្តែ�ែក សាលាដ ពោ�តផ្អែ�ែម
ដំំណាំំដាំំតាមវាល និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ណុុកទុុយអ៊ីី�ដេ�

(Noctuidae)ដទៃ�ទៀ�ៀត។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CA-Trichogramma

ពិិពណ៌៌នា៖

និិងតេ�ឡេ�ណូូមឺឺស អេ�សភីីភីី–Telenomus spp. ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
លើ�ើពងរបស់់មេ�អំំបៅ�។ ឪម៉ាាល់់ជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទដូូចជា
(មីីក្រូ�ូបលីីទីីស អេ�សភីីភីី–Microplitis spp., កូូតេ�ហ្សាា អេ�ស
ភីីភីី –Cotesia spp. ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ។ ទាំំងពង និិងដង្កូូ�វ
ត្រូ�ូវបានស៊ីី�ដោ�យប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ� រួួមមានពីីងពាង ឪម៉ាាល់់
សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង និិងស្រឹ�ឹងប្រេ�េដាទ័័រ។
CA

ពង៖ ពងមានរាងក្រ�ឡូូប( domes)ពណ៌៌ស មានអង្កកត់់

តម្រៀ��ៀបគ្នាាដូូចឆ្អឹឹ�ងជំំនីី ដែ�លមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត១មម។ នៅ�
ពេ�លដែ�លអំំប៊្រី�ី�យ៉ុុ�ងវិ ិវត្តតន៍៍ ពងប្តូូ�រពណ៌៌ទៅ�ជាលឿ�ឿង
បន្ទាាប់់មកពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច និិងពណ៌៌ត្នោ�ោតមុុនពេ�លញាស់់
តែ�បន្តិិ�ច។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនដង្កូូ�វដែ�លទើ�ើបញាស់់មានប្រ�វែែង
១,៥មម មានរោ�ម និិងពណ៌៌ក្រែ�ែម ដោ�យមានក្បាាល
ពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ។ ដង្កូូ�វធំំអាចមានពណ៌៌បៃ�តង
ផ្កាាឈូូក ពណ៌៌ត្នោ�ោតព្រ�លែ�ត ឬត្នោ�ោត។ ដង្កូូ�វមានឆ្នូូ�ត
ចំំហៀ�ៀង សម្រា�ប់់សម្គាាល់់ និិងមានរោ�មមើ�ើលឃើ�ើញ។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ពណ៌៌របស់់មេ�អំំបៅ�អាចខុុសៗគ្នាា ។ ស្លាាប
មុុខ មានពណ៌៌ត្នោ�ោតព្រ�លែ�ត ទៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ហម
ដោ�យមានស្នាាមខ្មៅ�ៅ។ ស្លាាបក្រោ��យមានពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ
ស្លេ�េក ជាមួួយខ្សែ�ែក្រ�ម៉ៅ�ៅនៅ�គែ�មខាងក្រោ��ម។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាពដង្កូូ�វ ដោ�យប្រើ�ើ�ពន្លឹឹ�ភ្លើ�ើ�ង
និិងអន្ទាាក់់ស្នេ�េហ៍៍ស្រាំ�ំង។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលពង ដង្កូូ�វ និិងសកម្មមភាពសត្វវល្អិ�តមាន
ិ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការបំំផ្លាា ញដោ�យការស៊ីី�នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជាបាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ឬវី ីរុុស ប៉ូូ�លីីហេ�ឌ្រូ�ូអ៊ីី�តនុុយក្លេ�េអ៊ែ�ែរ
ជាក់់លាក់់ សម្រា�ប់់ដង្កូូ�វហេ�លីីកូូវែែរប៉ាា (អិិនភីីវី ី) ដើ�ើម្បីី�
កាត់់បន្ថយ
ថ ការបំំផ្លាា ញដល់់ពពួួកប្រ�ដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ�
និិងប្រេ�េដាទ័័រ លើ�ើសមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

សូូមកត់់សម្គាាល់់ថា អេ�ចអេ� ធ្វើ��ើការវិ ិវត្តតន៍៍ ភាពធន់់
របស់វាទៅនឹងថ្នា ំកម្ចាត់សត្វល្អិត ពីរ៉ េដ្រូអ៊ីដ
និងកាបាម៉េត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

•

ភ្ជួួ�រដីីជម្រៅ��១០សម ឬធ្វើ��ើការកំំទេ�ចដឹឹកឌឿ�ឿបន្ទាាប់់ពីី
ប្រ�មូូលផលរួច
ួ ដើ�ើម្បីី�ជួួយកាត់់បន្ថថយវត្តតមានដង្កូូ�វ
នៅ�ដំំណាំំក្រោ��យទៀ�ៀត។

ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វហេ�លីីយ៉ូូ�ទីីសអាចស៊ីី�ទំំពារស្លឹឹ�ក ឬផ្លែ�ែ។
ពួួកវាអាចធ្វើ��ើឱ្យយជ្រុះ�ះ�ស្លឹឹ�ក និិងសម្លាាប់់ដើ�ើមនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់
កាលកូូនដំំណាំំបាន។ ដង្កូូ�វអាចទំំពារបង្កើ�ើ�តជារន្ធធក្នុ�ងផ្លែ
ុ �ែ
បង្កកឱ្យយមានស្នាាមជាំំ និិងបង្កើ�ើ�តរន្ធធចូូលសម្រា�ប់់កើ�ើតជាជំំងឺឺ
និិងរលួួយ។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�ផ្នែ�ែកខាងលើ�ើ ឬខាងចុុងនៃ�ដើ�ើម

រុុក្ខខជាតិិ។ នៅ�ពេ�លស៊ីី� ពួួកវាចូូលចិិត្តតការពារខ្លួួ�ន និិងឃើ�ើញ
វាក្នុុ�ងកន្លែ�ែងអាចលាក់់ខ្លួួ�នបាននៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក និិងកប់់ខ្លួួ�នវា
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងផ្លែ�ែ។

£កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

£ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាលីី

¢ កម្ពុុ�ជា (Ha)

56

£ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

ពងជិិតញាស់់ “ដំំណាក់់កាលនេះ�ះមានក្បាាលពណ៍៍ខ្មៅ�ៅ”

ពង

(B. Scholz)

ដង្កូវ

ការញាស់់របស់់ពង

ដឹឹកឌឿ�ឿ-

(B. Scholz)

H. armigera (ខាងលើ�ើ), H. punctigera (ខាងក្រោ��ម)

ដំណាក់កាលដង្កូវ-កត់សម្គាល់ ការប្រែប្រួលពណ៌របស់ដង្កូវ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ

57

សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ដង្កូវ

ដង្កូូ�វបាក់់ខ្ននង - Loopers
គ្រី�ីហ្សូូ�ដេ�អ៊ីី�ស៊ីី�ស អាគូូតា – Chrysodeixis acuta, ស៊ីី�កាល់់
ស៊ីី�តេ�ស – C. chalcites (Ha) ស៊ីី� អេ�រី ីយ៉ូូ�ហ្សូូ�ម៉ាា –
C. eriosoma។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងម្តតងម្កាាល។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ពពួួកសណ្តែ�ែក កប្បាាស អំំបូូរស្ពៃ�ៃ សាលាដ
និិងឆៃ�ថាវក្រ�ញ៉ាាញ់់ (silverbeet)។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ តូូចរាងមូូល និិងមានពណ៌៌ស្លេ�េក។ ជាធម្មមតា
ពងរាយមួួយៗ ឬជាកញ្ចុំំ��តូូចៗនៅ�ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វមានពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក និិងលូូត

លាស់់រហូូតដល់់ប្រ�វែែង៤០មម។ វារលោ�ង និិងរាងស្រា�វ
និិងធ្វើ��ើចលនាជារង្វវង់់ ឬកោ�ង។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ស្លាាបមុុខមានពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ ហើ�ើយមាន

•

ពិិនិិត្យយសកម្មមភាពមេ�អំំបៅ� ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឺឺ�ភ្លើ�ើ�ង។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលពង ដង្កូូ�វ សកម្មមភាពសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍
និិងការបំំផ្លាា ញពីីការស៊ីី�នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជាបាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រ�ដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័ររបស់់
សមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

ស្នាាមពណ៌៌សទឹឹកប្រា�ក់់។

ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វអាចស៊ីី�បំំផ្លាា ញ ហើ�ើយបន្សសល់់ទុុកតែ�ទ្រ�នុុង
ស្លឹឹ�ក ឬរន្ធធនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។ ចំំពោះ�ះការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដង្កូូ�វអាច
ស៊ីី�ស្លឹឹ�កអស់់។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការជួួបប្រ�ទះះជាទូូទៅ�៖ វាច្រើ�ើ�ននៅ�ក្រោ��មស្លឹឹ�ក ធ្វើ��ើឱ្យយពិិបាក
មើ�ើល ត្រូ�ូវរកមើ�ើលលាមក ឬកាកសំំណល់់ស៊ីី�បំំផ្លាា ញរបស់់
វានៅ�ស្លឹឹ�កក្រោ��មៗ ឬនៅ�លើ�ើដីីក្បែ�ែរៗគល់់ដំំណាំំ។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CA-Trichogramma CA និិងតេ�ឡេ�ណូូមឺឺស –Telenomus ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង។

រុុយតាឈីីនីីត - Tachinid ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ និិងប្រេ�េដាទ័័រ
ទូូទៅ�ស៊ីី�ពង និិងដង្កូូ�វ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
58

£ ឫស

£ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

ដង្កូវ

ដឹកឌ�ឿ

សត្វវល្អិ�ត
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ដង្កូូ�វចោះ�ះផ្លែ�ែពោ�តអាស៊ីី� - Asian corn borer
អូូស្ទ្រី�ី�នីីយ៉ាា ហ្វើ�ើ�ណាកាលីីស (អូូអេ�ហ្វ)វ – Ostrinia
furnacalis (Of)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ�នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ពោ�ត ពពួួកដំំណាំំធញ្ញញ ជាតិិ ស្រូ�ូវសាលីី
និិងស្មៅ�ៅដទៃ�ទៀ�ៀត។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ពីីរ៉ាាលីីដេ�

(Pyralidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ពង៖ រាងពងក្រ�ពើ�ើ មានពណ៌៌លឿ�ឿងខ្ចីី� ឬពណ៌៌ ក្រែ�ែម

ប្រែ�ែទៅ�ជាពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ មុុននឹឹងញាស់់។ ពងជាកញ្ចុំំ��គរត្រួ�ួត
ពីីលើ�ើគ្នាា នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កខាងលើ�ើ និិងញាស់់ក្នុ�ងរយៈៈពេ�ល
ុ
៣-៥ថ្ងៃ�ៃ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនដង្កូូ�វមានពណ៌៌ផ្កាាឈូូក ឬប្រ�ផេះ�ះ

លឿ�ឿង។ ដង្កូូ�វពេ�ញវ័ ័យមានប្រ�វែែងរហូូតដល់់៥០មម
និិងមានពណ៌៌ស ជាមួួយនឹឹងស្នាាមពណ៌៌ខ្មៅ�ៅដូូចដុះះ�ឫស
នៅ�លើ�ើអង្កកត់់ខ្លួួ�ននីីមួួយៗ។ ដឹឹកឌឿ�ឿត្រូ�ូវបានប្រ�ទះះឃើ�ើញ
នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លដង្កូូ�វស៊ីី�ចំំណីីចុុងក្រោ��យ។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាពមេ�អំំបៅ� ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឺឺ�
ភ្លើង និងអន្ទា ក់ស្នេហ៍ស្រាំង (pheromone traps)។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកញ្ចុំំ��ពងដង្កូូ�វ សកម្មមភាពសរី ីរាង្គគមាន
ប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការបំំផ្លាា ញដោ�យការស៊ីី�នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជាបាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រ�ដាទ័័រ របស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�សមាស
ភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានពណ៌៌ត្នោ�ោត ឬពណ៌៌ចំំបើ�ើង
និិងមានសន្ធឹឹ�ងស្លាាបប្រ�ហែ�ល៣០មម។ ក្នុុ�ងមួួយជីីវិ ិត
របស់់វា មេ�អំំបៅ�ញីីមួួយអាចពងបានរហូូតដល់់
១៥០០ពង និិងហើ�ើរបាន១,៥គម។
ការបំំផ្លាាញ៖ ការចោះ�ះរូូងដើ�ើមធ្វើ�ើ�ឱ្យយបាត់់បង់់ទិិន្ននផល ដែ�ល
បង្កករទៅ�ជារលួួយ ហើ�ើយអាចរលំំដួួលដើ�ើម។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ស្លឹឹ�ក ដើ�ើមឬមែ�ក និិងផ្លែ�ែ។
សត្វវល្អិិ�តមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CA-Trichogramma CA ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ ណឺឺរ៉ុុ�បតេ�រ៉ាា CA-NeuropteraCA

សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ- earwing និិងស្រឹ�ឹងអូូរី ីអឺឺស
CA-OriusCA។

£កូូនដំំណាំំ
60

£ ដើ�ើមដំំណាំំ

¢ ឫស

¢ មែ�ក

¢ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

(W. Leedham)

ដង្កូវលូតលាស់ក្នុងត្រួយ

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

ដឹឹកឌឿ�ឿ

(W. Leedham)

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ដង្កូវ

ដង្កូូ�វរុំំ�ស្លឹឹ�ក - Beet webworm
ស្ប៉ូូ��ឡាដេ� រី ីឃើ�ើវ៉ាាលីីស (អេ�សអា) – Spoladea recurvalis
(Sr)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ�។
ដំំណាំ៖ំ ត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មើ�ើមប៊ីី�តក្រ�ហម ដើ�ើមប៊ីី�តពណ៌៌ស និិងស្មៅ�ៅ
ជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។ ។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ពីីរ៉ាាលីីដេ�

(Pyralidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពណ៌៌ខៀ�ៀវ រាងដូូចស្រ�កា និិងពងរាយមួួយៗ
ឬជាគូូរ នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�កខាងក្រោ��ម។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនដង្កូូ�វមានពណ៌៌សក្រែ�ែម ប៉ុុ�ន្តែ�ែវិ ិវត្តត
ទៅ�ពណ៌៌បៃ�តងប្រ�ផេះ�ះ មានខ្សែ�ែខ្មៅ�ៅសម្គាាល់់ពីីក្រោ��ម
ពាក់់កណ្តាាលខ្ននង។ ដង្កូូ�វលូូតលាស់់ពេ�ញលេ�ញមាន
ប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល២៥មម មានរាងដូូចផ្លែ�ែរហាត់់ និិងជា
ធម្មមតាលាតសន្ធឹឹ�ង ដូូច្នេះ�ះ�អាចមើ�ើលឃើ�ើញជើ�ើងទាំំងពីីរ
ដែ�លនៅ�អង្កកត់់ពោះ�ះខាងក្រោ��យ។ នៅ�ពេ�លដង្កូូ�វពេ�ញ
វ័ ័យ វាទម្លាាក់់ខ្លួួ�នទៅ�ដីី និិងកាច់់សំំបុុកនាងរាងជាបំំពង់់
ប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល១២មម នៅ�ក្នុុ�ងដីីជាប់់គល់់របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ
ហើ�ើយវាក្លាា យជាដឹឹកឌឿ�ឿនៅ�ពីីក្រោ��មស្រ�ទាប់់ផ្ទៃ�ៃដីីនោះ�ះ។

•

•

សំំអាតចម្កាា រកុំំ�ឱ្យយមានស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ មុុននឹឹងដាំំដុះះ�។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកញ្ចុំំ��ពងដង្កូូ�វ សកម្មមភាពសរី ីរាង្គគមាន
ប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការបំំផ្លាា ញដោ�យការស៊ីី�នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជា បាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រ�ដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�សមាស
ភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖

មេ�អំំបៅ�ពេ�ញវ័ ័យមានពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ មានប្រ�វែែង
១៩មម និិងមានស្លាាបលាតចេ�ញ។ ស្លាាបមុុខមានខ្សែ�ែ
ពណ៌៌សពីីរ រាងបញ្ឆិិ�ត។ ស្លាាបក្រោ��យចែ�កដោ�យខ្សែ�ែ
ពណ៌៌ស រាងបញ្ឆិិ�តធំំមួួយ។ ស្លាាបទាំំងពីីរមានរាង
ត្រី�ីកោ�ណ នៅ�ពេ�លវាទំំសម្រា�ក។

ការបំំផ្លាាញ៖ ជាធម្មមតាដង្កូូ�វស៊ីី�បំំផ្លាា ញស្លឹឹ�ក ប៉ុុ�នែ្ត�តអាចស៊ីី�ផ្កាា
និិងផ្លែ�ែ។ ដង្កូូ�វដំំណាក់់កាលដំំបូូងស៊ីី�បំំផ្លាា ញនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃ
ស្លឹឹ�កខាងក្រោ��ម។ ដំំណាក់់កាលបន្ទាាប់់ ស៊ីី�ស្លឹឹ�កទាំំងមូូល
បន្សសល់់ទុុកតែ�គ្រោ��ងឆ្អឹឹ�ងរបស់់ស្លឹឹ�ក និិងរុំំ�ផ្នែ�ែករបស់់ដើ�ើម
ចូូលគ្នាាហើ�ើយស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នវានៅ�ក្នុុ�ងនោះ�ះ។

បំំផ្លាា ញជម្រ�កព្រៃ�ៃនៅ�ជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ
ភាពដែ�លអាចបំំផ្លាា ញដំំណាំំបាន ជាពិិសេ�សដំំណាំំ
នៅ�សរទរដូូវ។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។

ការប្រ�ទះះឃីីញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កនៅ�គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាល
ទាំំងអស់់របស់់ដំំណាំំ។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា CATrichogramma CA ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ ណឺឺរ៉ុុ�បតេ�រ៉ាា CANeuroptera CA សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ- earwing និិងស្រឹ�ឹង
អូូរី ីអើ�ើស CA-OriusCA។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

£ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

(S. Ramasamy)

សត្វវល្អិ�ត
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ដង្កូូ�វចោះ�ះផ្លែ�ែត្រ�ប់់ - Eggfruit caterpillar
សេ�លីីយ៉ូូ�ដ គ័័រដាលីីស (អេ�សស៊ីី�) – Sceliodes cordalis
(Sc)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ សំំខាន់់សម្រា�ប់់ដំំណាំំត្រ�ប់់។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដើ�ើមឡាក់់ (thornapple) និិងប្រ�ភេ�ទរុុក្ខខជាតិិ
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកនៃ�សូូឡានុុម- Solanum (ស្រ�មោ�លរាត្រី�ី)។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ពីីរ៉ាាលីីដេ�

(Pyralidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងពណ៌៌សក្រែ�ែម មានរាងពងក្រ�ពើ�ើ និិងរាង
ក្រ�ឡូូប។ ជើ�ើងមួួយ ឬពីីរដាក់់នៅ�លើ�ើទំំរទងផ្លែ�ែនីីមួួយៗ
(calyx)។ មេ�អំំបៅ�មួួយ មានសមត្ថថភាពពងបានចំំនួួន
១០០ពង ក្នុុ�ងមួួយយប់់។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនដង្កូូ�វទើ�ើបនឹឹងញាស់់ មានក្បាាល
ពណ៌៌ត្នោ�ោត ដងខ្លួួ�នមិិនមានពណ៌៌ទេ�(ពណ៌៌ស)។
នៅ�ពេ�លដង្កូូ�វពេ�ញវ័ ័យ វាប្រែ�ែទៅ�ជាពណ៌៌ផ្កាាឈូូក
និិងមានរូូបរាងរលោ�ង បញ្ចេ�េញពន្លឺឺ�ព្រា�ចៗ។ ដង្កូូ�វលូូត
លាស់់ពេ�ញលេ�ញអាចមានប្រ�វែែង២៥មម។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាពមេ�អំំបៅ�ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឹឹ�
ភ្លើង និងស្នេហ៍ស្រាំង។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលពង ដង្កូូ�វ សកម្មមភាពសរី ីរាង្គគមាន
ប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការបំំផ្លាា ញដោ�យការស៊ីី�នៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជា បាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
ពពួួកប្រេ�េដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�សមាស
ភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�អំំបៅ�ពេ�ញវ័ ័យមានប្រ�វែែងសន្ធឹឹ�ងស្លាាប
ប្រ�ហែ�ល២៥មម។ ស្លាាបមានពណ៌៌ត្នោ�ោតលឿ�ឿង និិងមាន
ស្នាាមកាត់់ទទឹឹង។ស្លាាបមុុខមានចុុងពណ៌៌ទឹឹកមាស
និិងមានគែ�មពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។
ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វភាគច្រើ�ើ�នចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងផ្លែ�ែ បណ្តាាល
ឱ្យយវាប្រេះ��ះ និិងរលួួយ។ ដង្កូូ�វខ្លះះ�ចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដើ�ើម
ធ្វើ��ើឱ្យយដើ�ើមស្រ�ពោ�ន។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ មេ�អំំបៅ�សកម្មមនៅ�ពេ�លយប់់។
ជាធម្មមតា វាពងដាក់់លើ�ើទំំរទងផ្លែ�ែ ហើ�ើយដង្កូូ�វចោះ�ះរន្ធធចូូល
ក្នុុ�ងផ្លែ�ែខាងចុុងមែ�ក។

សត្វវល្អិិ�តមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ�ជាច្រើ�ើ�នស៊ីី�ពង
និិងដង្កូូ�វ រួួមមានស្រឹ�ឹង ឪម៉ាាល់់ សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង
និិងពីីងពាងប្រេ�េដាទ័័រ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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¢ មែ�ក

£ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

(I. Kay)

ពង

រន្ធធចេ�ញ

មេពេញវ ័យ

ដង្កូូ�វ

(I. Kay)

(I. Kay)

ការបំផ្លា ញ
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ដង្កូូ�វចោះ�ះផ្លែ�ែ និិងត្រួ�ួយត្រ�ប់់- Eggplant fruit and
shoot borer
ឡឺឺស៊ីី�ណូូដ អ័័របូូណាលីីស (អិិលអូូ) – Leucinodes
orbonalis (Lo)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ សម្រា�ប់់តែ�ដំំណាំំត្រ�ប់់។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងដំំណាំំត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរសូូឡាណាសេ�។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ពីីរ៉ាាលីីដេ�

(Pyralidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖
ពង៖ ពងមានពណ៌៌សក្រែ�ែម នៅ�ពេ�លពងចេ�ញមក
និិងប្រែ�ែជាពណ៌៌ក្រ�ហមមុុនពេ�លញាស់់។ វាមានរាង
ពងក្រ�ពើ�ើរាប និិងមានប្រ�វែែងអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត០,៥មម។
មេ�អំំបៅ�បានបញ្ចេ�េញពងដាក់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃខាងក្រោ��មនៃ�
ត្រួ�ួយឬស្លឹឹ�កខ្ចីី�ៗ មែ�កខ្ចីី� កញ្ចុំំ��ផ្កាា ឬទំំរទងផ្លែ�ែ។

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ផ្កាា និិងផ្លែ�ែ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនដង្កូូ�វចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងពន្លលកខ្ចីី�
ក្បែ�ែរចំំណុុចលូូតលាស់់ ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងកញ្ចុំំ��ផ្កាា ឬចូូលទៅ�
ក្នុុ�ងផ្លែ�ែ។ ដង្កូូ�វធំំចូូលចិិត្តតផ្លែ�ែជាងផ្នែ�ែកនានារបស់់ដើ�ើម។
ដង្កូូ�វធំំពេ�ញលេ�ញមានប្រ�វែែង១៨-២៣មម។ ដង្កូូ�វក្លាា យជា
ដឹឹកឌឿ�ឿនៅ�ក្នុុ�ងសំំបុុកនាង ស្វិិ�តរុំំ�ព័័ទ្ធធដោ�យសរសៃ�សូូត្រ�
ក្នុុ�ងចំំណោ�មស្លឹឹ�កជ្រុះ�ះ�លើ�ើដីីជិិតគល់់ដើ�ើមត្រ�ប់់។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យនៅ�តូូច ជាទូូទៅ�ត្រូ�ូវគេ�ឃើ�ើញ

នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�កខាងក្រោ��មបន្ទាាប់់ពីីកើ�ើត។ មេ�អំំបៅ�មាន
សន្ធឹឹ�ងស្លាាប២០-២២មម។ ស្លាាបពណ៌៌ស មានស្នាាម
ពណ៌៌ផ្កាាឈូូក ឬខ្មៅ�ៅ និិងមានរោ�មឆ្មាា រៗនៅ�គែ�មស្លាាប។
ស្លាាបមុុខមានស្នាាមអុុច ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅស្លេ�េក និិងត្នោ�ោតខ្ចីី�
មួួយចំំនួួន។ ដងខ្លួួ�នមានពណ៌៌ស មានស្នាាមអុុច
ពណ៌៌ត្នោ�ោតស្លេ�េក ឬខ្មៅ�ៅ នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��យនៃ�ទ្រូ�ូង
និិងពោះ�ះ។

ការបំំផ្លាាញ៖ បន្ទាាប់់ពីីញាស់់ភា្លលម ដង្កូូ�វចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ង

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ មានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តចំំនួួន១៦ប្រ�ភេ�ទ
ប្រេ�េដាទ័័រចំំនួួន៣ និិងសរី ីរាង្គគបង្កកជំំងឺឺលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ
(entomopathogen) ចំំនួួន៣ប្រ�ភេ�ទ។ មានតែ�ឪម៉ាាល់់
ត្រា�ថាឡា ហ្វ្លាា�វ៉ូូ�អ័័រប៊ីី�តាលីីស-Trathala flavoorbitalis ក្នុុ�ង
គ្រួ�ួសារ អ៊ីី�សណឺឺម៉ូូ�នីីដេ� - Ichneumonidae ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �
ដែ�លជាប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តមានប្រ�សិិទ្ធធភាពកម្រិ�ិតខ្ពពស់់។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ប្រើ�ើ�ពូូជដំំណាំំដែ�លមានភាពធន់់ទ្រាំ�ំ។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាពមេ�អំំបៅ� ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឺឺ�
ភ្លើង និងស្នេហ៍ស្រាំង។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលពង ដង្កូូ�វ សកម្មមភាពសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍
និិងការបំំផ្លាា ញដោ�យការស៊ីី�នៅ�លើ�ើមែ�ក ស្លឹឹ�ក កញ្ចុំំ��ផ្កាា
និិងផ្លែ�ែ។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជា បាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រ�ដាទ័័ររបស់់ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�
សមាសភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

•

លុុបបំំបាត់់ជាបន្ទាាន់់នូូវគល់់ដើ�ើមត្រ�ប់់ដែ�លសល់់ពីី
ដំំណាំំចាស់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារចលនា ឬការឆ្លលងរបស់់
អិិលអូូ ទៅ�កាន់់ដំំណាំំថ្មីី� ឬពីីរដូូវមួួយទៅ�រដូូវមួួយ
ទៀ�ៀត។

ពន្លលកខ្ចីី� ផ្កាា ឬផ្លែ�ែ ដែ�លនៅ�ជិិតបំំផុុត និិងបិិទរន្ធធចូូលដោ�យ
អាចម៍៍របស់់វា។ ការស៊ីី�របស់់ដង្កូូ�វធ្វើ��ើឱ្យយពន្លលកខ្ចីី�ស្រ�ពោ�ន
ដែ�លនេះ�ះជាសញ្ញាាទូូទៅ�របស់់សមាសភាពចង្រៃ�ៃនេះ�ះ។
ពន្លលក ផ្កាា និិងផ្លែ�ែដែ�លទទួួលរងការបំំផ្លាា ញបានស្វិិ�ត
និិងជ្រុះ�ះ� ធ្វើ��ឱ្យ
ើ យការលូូតលាស់់របស់់ដើ�ើមអន់់ថយ និិងបាត់់
បង់់ទិិន្ននផលដំំណាំំ។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

¢ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

¢ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

(S. Ramasamy)

(S. Ramasamy)

ដឹឹកឌឿ�ឿ

(S. Ramasamy)

ការបំំផ្លាា ញ

(S. Ramasamy)

ពង

(S. Ramasamy)

ដង្កូូ�វ

(S. Ramasamy)

ការបំំផ្លាា ញ

(S. Ramasamy)

ការបំំផ្លាា ញ

(S. Ramasamy)
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ដង្កូវ

ដង្កូូ�វខ្នាា យ - Death’s head hawkmoth
អាគេ�រ៉ូូ�នទីីអា ស្ទីី�ក – Acherontia styx។

សារៈៈសំំខាន់់៖ មិិនត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ឡើ�ើយ។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អំំបូូរត្រ�សក់់ និិងពពួួកសណ្តែ�ែក។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ស្ពីី�នហ្សីី�ដេ�
(Sphigidae) ដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ រាងពងក្រ�ពើ�ើ ប្រ�វែែង ១,២- ១,៥មម ពណ៌៌បៃ�តង

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ស្លេ�េករលោ�ង ប្រែ�ែទៅ�ជាពណ៌៌បៃ�តងលឿ�ឿង មុុនពេ�ល
ញាស់់។ ពងរាយមួួយៗនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក និិងជាធម្មមតា
ញាស់់ក្នុ�ងរយៈៈពេ�ល
ុ
៣-៥ថ្ងៃ�ៃក្រោ��យមក។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វទើ�ើបនឹឹងញាស់់រួច
ួ មានប្រ�វែែង
៥មម មានពណ៌៌បៃ�តងលឿ�ឿង ដោ�យមានខ្នាា យដូូចចុុង
សមវែែងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ នៅ�ដំំណាក់់កាលទីីពីីរ ដង្កូូ�វមានឆ្នូូ�ត
ចំំហៀ�ៀងពណ៌៌ស និិងស្នាាមអុុចៗ (ពក) ពណ៌៌សតូូចៗ
មួួយចំំនួួនលេ�ចឡើ�ើង។ ដង្កូូ�វលូូតលាស់់ពេ�ញលេ�ញមាន
ប្រ�វែែង៩០-១២០មម អាចមានពណ៌៌បៃ�តង លឿ�ឿង
ឬត្នោ�ោត និិងមានឆ្នូូ�តចំំហៀ�ៀង និិងស្នាាមអុុចៗ និិងមាន
ខ្នាា យខាងក្រោ��យច្បាាស់់។ ដឹឹកឌឿ�ឿមានលក្ខខណៈៈរលោ�ង
និិងពណ៌៌ត្នោ�ោតខ្ចីី�។ ជាទូូទៅ�គេ�ឃើ�ើញវានៅ�ដីីស្រ�ទាប់់លើ�ើ
ជម្រៅ��១០សម។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មានទំំហំំធំំ មាំំ មានស្លាាបមុុខធំំពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ
ជាមួួយនឹឹងខ្សែ�ែកណ្តាាលពីីរនៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម។ ប្រ�វែែង
សន្ធឹឹ�ងស្លាាប (ពីីចុុងស្លាាបម្ខាា ងទៅ�ចុុងស្លាាបម្ខាា ងទៀ�ៀត) គឺឺ
៩០-១២០មម។ ស្លាាបក្រោ��យមានពណ៌៌លឿ�ឿង មានខ្សែ�ែ
គែ�មពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ ផ្ទៃ�ៃទ្រូ�ូងត្រ�ង់់ខ្ននងមានស្នាាមដូូចលលាដ៏៏
ក្បាាល។ អង់់តែ�នរបស់់វារឹ ឹងមាំំ មានកម្រា�ស់់ស្មើ�ើ�គ្នាា
និិងមានទំំពក់់ខាងចុុងតូូច។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសកម្មមភាពមេ�អំំបៅ� ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ពន្លឹឹ�
ភ្លើ��ើង។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលស្លឹឹ�ករកពង ដង្កូូ�វ និិងសកម្មមភាពសរី ីរាង្គគ
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងការបំំផ្លាា ញដោ�យការស៊ីី�។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តបាញ់
ិ
់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ពពួួកជ្រា�ប
តាមប្រ�ព័័ន្ធធ ឬស៊ីី�ស្តែ�ែមមិិក កំំណត់់ពេ�លវេេលាបាញ់់ទៅ�
នៅ�ពេ�លពងញាស់់ និិងពេ�លដង្កូូ�វនៅ�ដំំណាក់់កាល
ទីី១។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សសារធាតុុគីីមីី
ដូូចជា បាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) – Bacillus
thuringiensis (Bt) ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញដល់់
ពពួួកប្រេ�េដាទ័័ររបស់់មេ�អំំបៅ� និិងប្រេ�េដាទ័័រនៃ�សមាស
ភាពចង្រៃ�ៃដទៃ�ទៀ�ៀត។

•

ចំំពោះ�ះដើ�ើមតូូចៗ ត្រូ�ូវបេះ�ះពង និិងដង្កូូ�វចេ�ញ។

•

ភ្ជួួ�រដីីជម្រៅ��១០សម ឬ ធ្វើ��ើការកម្ទេ�េចដឹឹកឌឿ�ឿបន្ទាាប់់ពីី
ប្រ�មូូលផលរួច
ួ ដើ�ើម្បីី�ជួួយកាត់់បន្ថថយវត្តតមានដង្កូូ�វនៅ�
ដំណាំក្រោយទ�ៀត។

ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វស៊ីី�ស្លឹឹ�កខ្ចីី� និិងពន្លលក។ វាមានសក្តាានុុពល
ជម្រុះ�ះ�ស្លឹឹ�កដំំណាំំទាំំងមូូល។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើត្រួ�ួយ ឬពន្លលក។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ រុុយតាឈីីនីីដពីីរប្រ�ភេ�ទជាប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
លើ�ើដង្កូូ�វ៖ ឌ្រី�ីណូូ (ហ្ស៊ីី��ហ្គូូ�បូូទ្រី�ីយ៉ាា ) អាត្រូ�ូពីីវ៉ូូ�រ៉ាា - Drino
(Zygobothrina) atropivora និិង ឌីី ស៊ីី�លីីយ៉ាា តា - D. ciliata។

ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា អេ�សភីីភីី - Trichogramma spp. ជាប្រ�ភេ�ទ
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង។

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

¢ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

ពង-លូតលាស់បានពាក់កណ្តាល (កត់សម្គាល់ពណ៌ល�ឿង)

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

ពង-ពងភ្លាាមៗមានពណ៌៌ស ពងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅគឺឺបានទទួួលរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត

ដង្កូូ�វ

(W. Leedham)

ដឹឹកឌឿ�ឿ

(W. Leedham)
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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រុុយទិិចផ្លែ�ែ — តេ�ហ្វ្រី�ី�ទីីដេ� (ធីីអ៊ីី�ភីី) –
Tephritidae (Tep)
រុុយទិិចផ្លែ�ែត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម បាក់់ត្រូ�ូសេ�រ៉ាា គូូគួួរប៊ីី�តា (ប៊ីី�អេ�ស៊ីី�)
– Bactrocera cucurbitae (Bac) រុុយចោះ�ះផ្លែ�ែ ប៊ីី� ឌ័័រសាលីីស
(ប៊ីី�ឌីី) – B. dorsalis (Bd) រុុយទិិចផ្លែ�ែសូូឡាណាសេ�
ប៊ីី� ឡាទីីហ្វ្រុ�ុ�ន (ប៊ីី�អិិល) – B. latifrons (Bl), រុុយទិិចផ្លែ�ែ
ឃ្វីី�នឡែ�នស៍៍ ប៊ីី�ទ្រី�ីយ៉ូូ�នីី (ប៊ីី�អេ�ធីី) – B. tryoni (Bt)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ សំំខាន់់ និិងញឹឹកញាប់់។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អាស្រ័�័យទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទ ដំំណាំំយកផ្លែ�ែ

ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ រុុយតាមផ្ទះះ�ដែ�លមានពណ៌៌ភ្លឺឺ�។

•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយប្រ�ជាកររុុយទិិចផ្លែ�ែ ដោ�យប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ស្នេ�េហ៍៍
ស្រាំ�ំង (ឈ្មោ�ោល) និិងអន្ទាាក់់នុុយប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន (ញីី)។

•

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វមានពីីពណ៌៌សទៅ�ពណ៌៌ក្រែ�ែម
ស្រួ�ួចខាងចុុង គ្មាានជើ�ើង ឬក្បាាលមានប្រ�វែែង៦-៨ មម។

ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ជានុុយ ដោ�យបាញ់់វានៅ�លើ�ើតួួ
ដើ�ើម ឬនៅ�ជុំំ�វិ ិញរុុក្ខខជាតិិនានា ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយប្រ�ជាករ
ដ៏៏ច្រើ�ើ�នរបស់់រុយ
ុ ទិិចផ្លែ�ែ។

•

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ រុុយមានប្រ�វែែង៦-៨មម មានស្នាាមនៅ�

បេះ�ះផ្លែ�ែចាស់់ដែ�លមិិនបានប្រ�មូូលផលចេ�ញ និិងបំំផ្លាា ញ
ដំំណាំំឱ្យយបានឆាប់់រហ័័ស បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ ។

•

គ្រ�ប់់គ្រ�ងរុុយទិិចផ្លែ�ែនៅ�រុុក្ខខជាតិិជម្រ�កក្បែ�ែរគ្នាាដទៃ�ទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពណ៌៌ស មានរាងផ្លែ�ែចេ�ក និិងពងជាក្រុ�ុមមានចំំនួួន
៦-១២ នៅ�ខាងក្រោ��មសំំបកផ្លែ�ែ។

ចំំហៀ�ៀងដងខ្លួួ�ន ពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ហម ទៅ�ពណ៌៌លឿ�ឿង។
រុុយទិិចផ្លែ�ែក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ តេ�ហ្វ្រី�ី�ទីីដេ� (Tephritidae) អាច
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងសិិសិិររដូូវ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានជម្រ�ក។

ការបំំផ្លាាញ៖ រុុយពងដាក់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្លែ�ែចាស់់ៗ និិងផ្លែ�ែទុំំ� និិងការ
ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិ ិតរបស់់ដង្កូូ�វជាបន្តតបន្ទាាប់់នៅ�លើ�ើជាលិិកាផ្លែ�ែ
ជម្រុ�ុញឱ្យយមានសរី ីរាង្គគធ្វើ�ើ�ឱ្យយរលួួយផ្លែ�ែ។។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ជារឿ�ឿយៗ គេ�ឃើ�ើញវាដើ�ើរនៅ�ខាង
ក្រោ��មស្លឹឹ�ក ឬនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃផ្លែ�ែ។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ក្នុ�ងគ្រួ�ួ
ុ
សារ ប្រា�កូូនីីដេ�
(Braconidea) ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង។ ស្រ�មោ�ច និិងពពួួកខ្មូូ�តដីី
ស៊ីី�ដង្កូូ�វ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

£ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាលីី (Bat, Bac)

¢ កម្ពុុ�ជា (Bac, Bd, Bl)
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£ មែ�ក

£ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

Bactrocera cucurbitae (Shepard, Carner and Ooi)

Bactrocera tryoni

Bactrocera tryoni (J. Bentley)

ពង

ដង្កូូ�វ

Bactrocera tryoni

Bactrocera tryoni បំំផ្លាា ញប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស

Bactrocera tryoni

ដុុកឌឿ�ឿ

Bactrocera tryoni

Bactrocera tryoni បំំផ្លាា ញផ្លែ�ែប៉ែ�ែស
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សុុចផ្សិិ�ត — ស្គីី�អារី ីដេ� (Sciaridae)
ប្រា�ឌីីហ្សាា អេ�សភីីភីី (ប៊ីី�អេ�សភីីភីី ) – Bradysia spp.។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� មានបញ្ហាាច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�

កញ្ចចក់់។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ បន្លែ�ែភាគច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ កំំពុុក
រុុក្ខខជាតិិ និិងផ្សិិ�ត។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ រុុយតូូចៗដទៃ�ទៀ�ៀត និិងមូូស។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានទំំហំំតូូចណាស់់ មានពណ៌៌ស ពងដាក់់ក្នុ�ង
ុ
កន្លែ�ែងដីីប្រេះ��ះ និិងក្នុុ�ងក្រ�ហែ�ងដីី។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ពណ៌៌ស មិិនសូូវជាថ្លាាប៉ុុ�ន្មាានទេ�

និិងមានរាងដូូចដង្កូូ�វ ដែ�លមានក្បាាលពណ៌៌ខ្មៅ�ៅយ៉ាា ង
ច្បាាស់់។ បង្កើ�ើ�តដឹឹកឌឿ�ឿក្នុុ�ងដីី។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ សុុចមានរាងតូូចស្រា�វ ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ឬត្នោ�ោត

ចាស់់ មានជើ�ើងយោ�ល និិងអង់់តែ�នវែែង។ វាជាសត្វវ
ពុំំ�សូូវពូូកែ�ហើ�ើរទេ� និិងមានសរសៃ�ឈាមរាងអក្សសរ “Y”
នៅ�ចុុងស្លាាប។

ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វស៊ីី�ចំំណីីចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នលើ�ើមមោ�ក និិងឫស
ជាពិិសេ�សស៊ីី�ច្បូូ�តរោ�មឫស នៃ�កូូនដំំណាំំ និិងដើ�ើមខ្ចីី�
ចេ�ញ។ វាចោះ�ះរន្ធធចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដើ�ើម នៅ�ស្មើ�ើ�នឹឹងផ្ទៃ�ៃដីី ឬនៅ�
ខាងក្រោ��មដីី បណ្តាាលឱ្យយបាក់់ស្រុ�ុតជាលិិកា។ ដង្កូូ�វ
និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ អាចចម្លលងជំំងឺឺផ្សិិ�តបាន។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ធានានូូវការបង្ហូូ�រទឹឹកចេ�ញបានល្អអនៅ�តំំបន់់ឫសនៃ�
ដំណាំ។

•

ជៀ�ៀសវាងដាំំដំំណាំំនៅ�កន្លែ�ែងសើ�ើម។

•

ប្រើ�ើ�តែ�ដីីបណ្តុះះ� �ដែ�លបានសម្លាាប់់មេ�រោ�គរួួច។

•

ចំំពោះ�ះប្រ�ព័័ន្ធធដាំំលើ�ើទឹឹក ត្រូ�ូវធានាថាខ្សែ�ែទុុយោ�សម្រា�ប់់
ស្រោ��ចស្រ�ពស្អាាតល្អអរវាងដំំណាំំដាំំវគ្គគមុុន និិងវគ្គគ
ក្រោ��យ។

•

ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�ជីីវសាស្ត្រ�រ បាក់់ស៊ីី�លីីស ធើ�ើរី ីនជីីអែ�នស៊ីី�ស
ឬប៊ីី�ធីី ប្រ�ភេ�ទអ៊ីី�ស្រា�អែ�លលែ�នស៊ីី�ស ឬណេ�ម៉ាាតូូត
បង្កករជំំងឺឺ ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។ ក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ ការព្រ�លែ�ង
ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ប្រេ�េដាទ័័រ ឬពពួួកខ្មូូ�តស្លាាបរឹ ឹងគូូថស្រួ�ួច អាច
ជួួយកម្ចាាត់់ហ្វូូ�ងសុុចបាន។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ ដង្កូូ�វអាចលេ�បស្ពពរផ្សិិ�តដូូចជា ពីីត្យូូ�ម –
Pythium និិង ហ្វូូ�ហ្សាារី ីអូូម – Fusarium និិងចម្លលងវានៅ�ក្នុុ�ង
ដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យអាច
ចម្លលងជំំងឺឺស្លឹឹ�កដូូចជា បូូទ្រី�ីទីីស – Botrytis។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ក្នុុ�ងដីី ឬផ្ទៃ�ៃស្រ�ទាប់់ក្រោ��ម និិងស្លឹឹ�ក
(មេ�ពេ�ញវ័ ័យ) និិងជិិតឫស (ដង្កូូ�វ)។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រCA (Predatory

mites) CA ណេ�ម៉ាាតូូដ បង្កកជំំងឺឺលើ�ើដង្កូូ�វសុុច CA
(entomopathogenic nemathodes)CA ពពួួកខ្មូូ�តស្លាាបរឹ ឹង
គូូថស្រួ�ួច (ស្តាាហ្វីី�លីីនីីដេ�) CA-Staphylinidae CA ឪម៉ាាល់់
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត។

¢ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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¢ ឫស

£ មែ�ក

£ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

មេពេញវ ័យ

ដង្កូវ

ដឹកឌ�ឿ

សត្វវល្អិ�ត
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - រុយ

រុុយម្ទេ�េស — សេ�ស៊ីី�ដូូមីីអ៊ីី�ដេ� (Cecidomyiidae)
អាសហ្វុុ�នឌីីលីីយ៉ាា កាបស៊ីី�ស៊ីី� (អេ�ស៊ីី�) – Asphondylia
capsici (Ac)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ ជាសមាសភាពចង្រៃ�ៃម្តតងម្កាាល។ នៅ�ប្រ�ទេ�ស
ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� ការបំំផ្លាា ញមានភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ�ងនៅ�ដើ�ើមរដូូវ
ពេ�លដែ�លអត្រា�ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តចុះះ�ទាប។
ដំំណាំ៖ំ ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងម្ទេ�េសហឹឹរ។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មិិនត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ឡើ�ើយ។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ រុុយតូូចៗដទៃ�ទៀ�ៀត និិងមូូស។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានទំំហំំតូូចណាស់់ មេ�រុុយពងដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�
ក្នុុ�ងដំំណាំំប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វពណ៌៌ស មិិនសូូវជាថ្លាាប៉ុុ�ន្មាានទេ�
ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិ ិតនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងដំំណាំំ
ម្ទេ�េសហឹឹរ។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ រុុយមានមាឌតូូច ពិិបាកនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញ។

ការបំំផ្លាាញ៖ ពេ�លរុុយទិិចនៅ�ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ដំំបូូង
អាចបង្កករឱ្យយផ្លែ�ែតូូចខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យតិិចតួួច ចំំណែ�កកាល
បំំផ្លាា ញនៅ�ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ផ្លែ�ែបន្តតបន្ទាាប់់មកទៀ�ៀត
និិងធ្វើ��ើឱ្យយផ្លែ�ែរមួួលខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យទាំំងស្រុ�ុង។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ចំំណែ�កខ្លះះ�នៃ�ដឹឹកឌឿ�ឿ ត្រូ�ូវបានគេ�
ឃើ�ើញលយចេ�ញពីីផ្លែ�ែម្ទេ�េស។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ នៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើ
ដង្កូូ�វរុុយមានសារៈ�សំំខាន់់ក្នុ�ងការគ្រ�ប់់
ុ
គ្រ�ងប្រ�ជាកររុុយនេះ�ះ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖ មិិនត្រូ�ូវបានគេ�សិិក្សាាទូូលំំទូូលាយឡើ�ើយ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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£ ឫស

£ មែ�ក

£ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

¢ ផ្លែ�ែ

ដង្កូូ�វ

(Shepard, Carner and Ooi)

ការបំំផ្លាា ញ

ដឹឹកឌឿ�ឿ

(Shepard, Carner and Ooi)

(Shepard, Carner and Ooi)
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីញ៉េ - រុយ

ដង្កូវស៊ីញ៉េ— អាហ្គ្រូមីហ្សីដេ (Agromyzidae)
ដង្កូូ�វស៊ីី�ញ៉េ�េចលនាដូូចពស់់ លីីរី ីយ៉ូូ�មីីហ្សាា យូូអ៊ីី�ដូូប្រ៊ិ�ិ�នស៊ីី�ស
(អិិលអេ�ច) – Liriomyza huidobrensis (Lh) ដង្កូូ�វស៊ីី�ញ៉េ�េស្លឹឹ�ក
បន្លែ�ែ អិិល សាទីីវ៉ាា (អិិលអេ�ស) – L. sativae (Ls)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ ទូូទៅ� អាចមានសក្តាានុុពលសំំខាន់់ ។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំ ណាំំ បន្លែ�ែដទៃ�ទៀ� ៀត និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ

ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ រុុយតូូចៗដទៃ�ទៀ�ៀត (មេ�ពេ�ញវ័ ័យ)

ឬដង្កូូ�វស៊ីី�ញ៉េ�េ (ដង្កូូ�វ)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ រុុយពងដាក់់រាយមួួយៗបញ្ចូូ�លទៅ�ក្រោ��មនៃ�ផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�ក
ខាងលើ�ើ។ ពងជាច្រើ�ើ�ន អាចបញ្ចេ�េញដាក់់នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក
តែ�មួួយ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វតូូចមានពណ៌៌លឿ�ឿង (ពុំំ�មាន
កន្សោ�ោបក្បាាល) ស៊ីី�ជាលិិការុុក្ខខជាតិិខាងក្រោ��មនៃ�ផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�ក
ខាងលើ�ើ បង្កើ�ើ�តបានជាស្នាាមស៊ីី�ញ៉េ�េខុុសពីីធម្មមតា។ ដង្កូូ�វ
ពេ�ញវ័ ័យមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល៣មម មុុននឹឹងក្លាា យជា
ដឹឹកឌឿ�ឿ ដង្កូូ�វចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីី ឬនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ជារុុយតូូច (ប្រ�វែែង១,៥មម) ចាំំងភ្លឺឺ�មាន
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងលឿ�ឿង និិងមានភ្នែ�ែកក្រ�ហម។

ការបំំផ្លាាញ៖ ការរុុករានធ្ងងន់់ធ្ងងរ បណ្តាាលឱ្យយស្លឹឹ�កក្រៀ��ៀម

និិងជ្រុះ�ះ�។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។
សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តជាច្រើ�ើ�ន។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

បណ្តុះះ� �គ្រា�ប់់ពូូជនៅ�ក្នុុ�ងរោ�ងសំំណាញ់់បិិទជិិតដើ�ើម្បីី�
ការពារការបំំផ្លាា ញពីីដំំបូូងពេ�លដំំណាំំនៅ�តូូច។

•

បំំផ្លាា ញជម្រ�កស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ង និិងជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ។

•

បំំផ្លាា ញដំំណាំំភ្លាាមៗ បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ
ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវហ្វូូ�ងដង្កូូ�វស៊ីី�ញ៉េ�េ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
76

£ ឫស

£ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

រុយនៅល�ើស្លឹកប៉េងប៉ោះ

រុយនៅល�ើដំណាំត្រប់

ដង្កូវអាចយកចេញពីស្នាមស៊ីញ៉េល�ើសឹក
្ល ប៉េងប៉ោះ

ស្នាមស៊ីញ៉េល�ើស្លឹកប៉េងប៉ោះ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - សត្វល្អិតស្លាបរ ឹង

ដង្កូូ�វដួួងស កញ្ចែ�ែ ឬខ្មូូ�ត (អេ�សស៊ីី�អេ�) – White
grubs, cockchafers or scarabs (Sca)
ពពួួកស្លាាបរឹ ឹងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅមកពីីអាហ្វ្រិ�ិ�ក ហេ�តេ�រ៉ូូ�នីីកឺឺស អារ៉ាា
ត័័រ (អេ�ចអេ�អា) – Heteronychus arator (Har) ប្រ�ភេ�ទ
ដទៃ�ទៀ�ៀត។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនញឹឹកញាប់់ និិងកើ�ើតចំំពោះ�ះ
តែ�ដំំណាំំតាមវាលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ពពួួកស្ពៃ�ៃ ដំំឡូូងបារាំំង និិងវាលស្មៅ�ៅ។

លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ពពួួកខ្មូូ�តដទៃ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ
ស្កាា រ៉ាាប៊ីី�ដេ� (Scarabidae)។
ពិិពណ៌៌នា៖

សត្វវល្អិិ�តមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ណេ�ម៉ាាតូូដ អេ�តេ�រ៉ូូ�រ៉ាាប់់ឌីីទីីស
ហ្សេ�េឡង់់ឌីីកាCA-Heterorhabditis zealandicaCA និិងភ្នាាក់់ងារ
បង្កកជំំងឺឺផ្សិិ�តលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ ។

ពង៖ មានពណ៌៌សប្រ�ផេះ�ះ រាងពងក្រ�ពើ�ើ ពងដាក់់ក្នុ�ងដីី
ុ
។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វរួួញ ពណ៌៌ស មានប្រ�វែែងរហូូត
ដល់់២៥មម មានជើ�ើងបីីគូូរនៅ�លើ�ើទ្រូ�ូង និិងមានក្បាាល
ពណ៌៌ត្នោ�ោតលយចេ�ញ (ពក) មានថ្គាាមពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ ពោះ�ះ
របស់់វាប៉ោ�ោ ងអន្ធិិ�លៗ ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ ឬខៀ�ៀវ-បៃ�តង
អាស្រ័�័យនឹឹងចំំណីីអាហារ និិងដីីដែ�លវាស៊ីី�។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ អេ�ចអេ�អា មានប្រ�វែែង១៥មម ភ្លឺឺ�ផ្លេ�េកមាន
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងគម្រ�បស្លាាបជ្រួ�ួញអង្កាាញ់់។ ប្រ�ភេ�ទដទៃ�
ទៀ�ៀតអាចមានពណ៌៌ត្នោ�ោត ទឹឹកក្រូ�ូច បៃ�តង ឬពណ៌៌
ប្រ�ស្រី�ីភ្នែ�ែក និិងមានប្រ�វែែងរហូូតដល់់៣០មម។ វាធ្វើ��ើ
ចលនាយឺឺត និិងភាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�
ក្នុុ�ងដីីមានប្រ�វត្តិិ�ជាវាលស្មៅ�ៅចំំណីីសត្វវ។ សត្វវល្អិ�តទាំ
ិ
ំង
នេះ�ះរស់់នៅ�សិិសិិររដូូវ ធ្វើ��ើជាមេ�ពេ�ញវ័ ័យមិិនបន្តតពូូជ។

•

ជាទូូទៅ�មិិនមែ�នជាបញ្ហាាទេ� តែ�គួួរតែ�រក្សាាកំំណត់់ត្រា�
អំំពីីពេ�លវេេលា និិងទីីកន្លែ�ែងបំំផ្លាា ញ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើការកំំចាត់់
ដោ�យកន្លែ�ែងនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។

•

វាអាចជាការចាំំបាច់់ ក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ
មុុនពេ�លដាំំនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានការរុុករានជាធម្មមតា
និិងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

•

យកចេ�ញ ឬបំំផ្លាា ញដំំណាំំដែ�លទទួួលការរុុករានភ្លាាម
បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ និិងភ្ជួួ�ររាស់់ដីី ដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាា ញមេ�
ពេ�ញវ័ ័យ និិងដង្កូូ�វនៅ�រស់់។

ការបំំផ្លាាញ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យអេ�ចអេ�អា ស៊ីី�ទំំពារដើ�ើមនៅ�ក្រោ��ម
ដីីដោ�យបន្សសល់់ទុុកនូូវស្នាាមដាច់់នៅ�លើ�ើគែ�ម។ ដើ�ើមអាច
ស្រ�ពោ�ន និិងរលំំ។ ហ្វូូ�ងរបស់់ អេ�ចអេ�អា រឹ ឹតតែ�រី ីករាល
ដាលខ្លាំំ�ង បន្ទាាប់់ពីីធាតុុអាកាសស្ងួួ�តអូូសបន្លាា យពេ�ល
យូូរ។ ពពួួកខ្មូូ�តខ្លះះ�ស៊ីី�ស្លឹឹ�កដំំណាំំ បន្សសល់់ទុុកនូូវប្រ�ហោ�ងដ៏៏
ធំំ និិងស្នាាមគ្រោ��ងទ្រ�នុុងស្លឹឹ�ក។ កូូនដង្កូូ�វស៊ីី�រូូបធាតុុសរី ីរាង្គគ
ងាប់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី។ ដង្កូូ�វធំំអាចស៊ីី�ឫស។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យ អេ�ចអេ�អា ជាធម្មមតា
ត្រូ�ូវគេ�ឃើ�ើញនៅ�លើ�ើ ឬនៅ�ក្រោ��មដីី។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យនៃ�
ប្រ�ភេ�ទខ្លះះ�ទៀ�ៀតនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កដំំណាំំ។ ទាំំងដំំណាក់់កាល
ពង ដង្កូូ�វ និិងដឹឹកឌឿ�ឿ វិ ិវត្តតន៍៍នៅ�ក្រោ��មដីី។ មានតែ�ក្រោ��យ
ពេ�លក្លាា យជាសត្វវល្អិ�តពេ�
ិ
ញវ័ ័យទេ� ដែ�លវាស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើដីី។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
78

¢ ឫស

£ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

ដង្កូវ

ដង្កូវ

ដង្កូវ

ការបំផ្លា ញមែក

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - សត្វល្អិតស្លាបរ ឹង

ដង្កូូ�វខ្សែ�ែ និិងដង្កូូ�វខ្សែ�ែមិិនពិិត –
Wireworm and false wireworm
ដង្កូូ�វខ្សែ�ែ- អេ�ឡាតេ�រី ីដ (អ៊ីី�អិិលអេ�)១– elaterids (Ela)1 ដង្កូូ�វ
ខ្សែ�ែមិិនពិិត - តេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីីដ (ធីីអ៊ីី�អិិន)២– tenebrionids
(Ten)2។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនញឹឹកញាប់់ និិងកើ�ើតឡើ�ើង
តែ�ចំំពោះ�ះដំំណាំំតាមវាលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំណាំំបន្លែ�ែភាគច្រើ�ើ�នដែ�លដាំំនៅ�តាមវាល
ដំំណាំំវាល និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ដង្កូូ�វដទៃ�ទៀ�ៀត។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងអេ�ឡាតេ�រី ីដ និិង តេ�ណេ�ប៊្រី�ី�យ៉ូូ�នីីដមានទំំហំំតូូច
ល្អិិ�ត ពណ៌៌សដូូចគុុជ រាងមូូល និិងពងមួួយៗត្រូ�ូវបាន
ដាក់់បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងដុំំ�ដីីតូូចៗ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបបានជា
កម្រ�នឹឹងឃើ�ើញ។ អេ�ឡាតេ�រី ីដ ចូូលចិិត្តតដីីសើ�ើមសម្រា�ប់់
ពងចូូល រី ីឯតេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីីដចូូលចិិត្តតដីីស្ងួ�ត
ួ ។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វអេ�ឡាតេ�រី ីដមានខ្លួួ�នទន់់ រលោ�ង

ស្ទើ�ើ�រសំំប៉ែ�ែត មានពណ៌៌សដូូចក្រែ�ែម ឬលឿ�ឿងស្លេ�េក
ប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល២០-៤០មម។ វាមានក្បាាលរាងជ្រុ�ុង
ពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ និិងចុុងកន្ទុុ�យដូូចធ្មេ�េញសម។ ដង្កូូ�វ
តេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីីដ មានខ្លួួ�នរឹ ឹង មូូល រលោ�ងមានពណ៌៌
លឿ�ឿង-ត្នោ�ោត ឬត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ មានកន្ទុុ�យផ្ងាា រស្រួ�ួច
និិងមានប្រ�វែែងខុុសៗគ្នាា រហូូតដល់់៥០មម។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ណេ�ម៉ាាតូូតប្រេ�េដាទ័័រ និិងភ្នាាក់់ងារបង្កក
ជំំងឺឺផ្សិិ�តលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ ។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ត្រូ�ូវដឹឹងអំំពីីប្រ�វត្តិិ�ចម្កាា ររបស់់អ្ននក - បើ�ើពីីមុុនវាជាចម្កាា រ
ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ ឬវាលស្មៅ�ៅ នោះ�ះវានឹឹងមានហានិិភ័័យខ្ពពស់់។

•

ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�តទៅ
ិ �លើ�ើដីី មុុនពេ�លបណ្តុះះ� �កូូន
ប្រ�សិិនបើ�ើមានវត្តតមានសមាសភាពចង្រៃ�ៃច្រើ�ើ�ន។

•

សូូមកត់់សម្គាាល់់ថា វិ ិធានការកម្ចាាត់់បន្ទាាប់់ពីីដំំណាំំ
បានដុះះ� អាចមានការលំំបាក និិងកម្រ�ធ្វើ��ើឱ្យយត្រូ�ូវណាស់់។

•

បញ្ជៀ�ៀ �សការរុុករានរបស់់សមាសភាពចង្រៃ�ៃ ដោ�យទុុក
ឱ្យយដីីនៅ�ទំំនេ�រ៣-៦ ខែ� មុុននឹឹងដាំំដុះះ�។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យអេ�ឡាតេ�រី ីដ ជាធម្មមតាត្រូ�ូវបាន
គេ�ស្គាាល់់ថា “ពពួួកស្លាាបរឹ ឹងបញ្ចេ�េញសូូរក្រិ�ិកៗ”។ ពួួកវា
មានពណ៌៌ត្នោ�ោត ឬខ្មៅ�ៅ និិងមានជើ�ើងប្រាំ�ំមួួយ និិងខ្លួួ�ន
មានរាងដូូចគ្រា�ប់់កាំំភ្លើ��ើង (torpedo)។ ពពួួកស្លាាបរឹ ឹង
តេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីីដ មានពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះស្រ�អាប់់ ពណ៌៌ត្នោ�ោត
ឬខ្មៅ�ៅ និិងអាចមានរាងពងក្រ�ពើ�ើ ឬស្រា�វ។ តេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីីដ
បង្កើ�ើ�តកូូនពីីរជំំនាន់់ក្នុ�ងមួួ
ុ
យឆ្នាំំ�។

ការបំំផ្លាាញ៖ ការបំំផ្លាា ញភាគច្រើ�ើ�នស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មដីី ដែ�ល
មានដង្កូូ�វស៊ីី�គ្រា�ប់់ដុះះ�ចេ�ញពន្លលក និិងឫស និិងពន្លលកកូូន
ដំំណាំំ។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។

ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ជាធម្មមតា ដង្កូូ�វអេ�ឡាតេ�រី ីដត្រូ�ូវបាន
គេ�ឃើ�ើញនៅ�ក្រោ��មផ្ទៃ�ៃដីីសើ�ើម ចំំណែ�កឯដង្កូូ�វតេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�នីី
យ៉ូូ�នីីដ ជាធម្មមតាត្រូ�ូវបានគេ�ឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងដីីស្ងួ�ត
ួ ។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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¢ ឫស

£ មែ�ក

£ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Elaterid

ដង្កូូ�វ

Elaterid

ដង្កូូ�វ

Elaterid

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

Tenebrionid

ដង្កូូ�វ

Tenebrionid

Tenebrionid
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ

81

សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - សត្វល្អិតស្លាបរ ឹង

ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែង — ហ្គួួ�រគុុលីីយ៉ូូ�នីីដេ� (ស៊ីី�យូូអា) –

Curculionidae (Cur)

ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងចំំហៀ�ៀងពណ៌៌ស ហ្រ្គា�ាហ្វូូ�ណាតឺឺស ឡឺឺកូូឡូូម៉ាា ១
(ជីីអិិល) – Graphognathus leucoloma1 (Gl) ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែង
ពណ៌៌មាស ហីីប៉ូូ�ម៉េ�េសេ�ស ខ្វាាម៉ូូ�សឺឺស២ (អេ�ចអេ�ស)
– Hypomeces squamosus2 (Hs) ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងលើ�ើបន្លែ�ែ
លីីស្ត្រូ�ូ�ដឺឺរេេស ឌីីហ្វីី�ស៊ីី�លីីស១ (អិិលឌីី) – Listroderes
difficilis1 (Ld)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនញឹឹកញាប់់ សម្រា�ប់់តែ�
ដំំណាំំដាំំតាមវាលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំណាំំបន្លែ�ែ និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងដទៃ�ទៀ�ៀត។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ ប្រេ�េដាទ័័រដង្កូូ�វពពួួកស្លាាបរឹ ឹង ដូូចជា

ការ៉ាាប៊ីី�ដ ត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថាប្រ�ឆាំំងទៅ�នឹឹងដង្កូូ�វ ជីីអិិល។

ពិិពណ៌៌នា៖

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ពង៖ ពងមានរាងពងក្រ�ពើ�ើ និិងមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល

១មម និិងពងដាក់់លើ�ើដីី ឬសំំរាមលើ�ើដីី។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែងញាស់់ជាដង្កូូ�វគ្មាានជើ�ើង។
អិិលឌីី មានពណ៌៌ក្រែ�ែម ទៅ�ពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក និិងជីីអិិល
មានពណ៌៌ស ឬប្រ�ផេះ�ះ។ ដង្កូូ�វមានប្រ�វែែងរហូូតដល់់
១២មម។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ខ្មូូ�តច្រ�មុះះ�វែែង គឺឺជាសត្វវល្អិ�តពពួ
ិ
ួកស្លាាបរឹ ឹង
មានរាងដូូចប្រ�អប់់ មាន ”ច្រ�មុះះ�វែែង” ជាសម្គាាល់់ និិង
គម្រ�បស្លាាបរឹ ឹង។ អិិលឌីី មានប្រ�វែែង១០មម ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ
- ត្នោ�ោត និិងមានស្នាាមដែ�លមានលក្ខខណៈៈជាអក្សសរ “V”
នៅ�លើ�ើគម្រ�បស្លាាប។ ជីីអិិល មានប្រ�វែែង១០មម
និិងមានខ្សែ�ែពណ៌៌ស នៅ�ជុំំ�វិ ិញគែ�មគម្រ�បស្លាាប។
អេ�អេ�ចអេ�សមានពណ៌៌លឿ�ឿង ចអេ�សមានពណ៌៌លឿ�ឿង
មានពណ៌៌លឿ�ឿង និិង/ឬពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ និិងមានប្រ�វែែង
រហូូតដល់់១៥មម។

•

សូូមកត់់ចំំណាំំថា ការកម្ចាាត់់នៅ�ដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វ
ជាការលំំបាក នៅ�ពេ�លដែ�លដំំណាំំបានទទួួលរង
ការវាយប្រ�ហារ។

•

បញ្ជៀ�ៀ �សការរុុករាន ដោ�យទុុកដីីឱ្យយនៅ�ទំំនេ�រ៣-៦ខែ�
និងធ្វើការកម្ចាត់ស្មៅ ចង្រៃ មុននឹងដាំដុះ។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់ ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ កម្ចាាត់់មេ�
ពេ�ញវ័ ័យ។ ទោះ�ះបីីជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់
សត្វវល្អិ�តខ្លះះ
ិ
�អាចបង្កកឱ្យយប្រ�ជាករចៃ�ម៉ៃ�ៃ ទ្រី�ីប រុុយសក
កើ�ើតច្រើ�ើ�នឡើ�ើង។

ការបំំផ្លាាញ៖ ដង្កូូ�វស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិ ិតនៅ�លើ�ើឫស និិងដើ�ើមដំំណាំំ
នៅ�ក្រោ��មដីី។ ដើ�ើមនៅ�ក្រោ��មដីីអាចដាច់់សំំបករាងជាកង
ឬត្រូ�ូវបំំផ្លាា ញយ៉ាា ងដំំណំំ បណ្តាាលឱ្យយក្រិ�ិន និិងដើ�ើមខ្លះះ�ងាប់់។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យអាចទំំពារជាប្រ�ហោ�ងនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។
ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ដង្កូូ�វអាចត្រូ�ូវបានប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�
លើ�ើឫស នៅ�ក្រោ��មដីី។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យត្រូ�ូវបានប្រ�ទះះឃើ�ើញ
នៅ�លើ�ើដីី ឬសម្ភាារៈ�ដាំំដុះះ�។

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

¢ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាល (Ld, Gl)

¢ កម្ពុុ�ជា (Hs)
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¢ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

Graphognathus leucoloma

ដុុកឌឿ�ឿ

Graphognathus

ពង ដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

Graphognathus

Hypomeces squamous (W. Leedham)

Listroderes difficilis
សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - សត្វល្អិតស្លាបរ ឹង

ពពួួកស្លាាបរឹ ឹងម៉ូូ�ណូូឡេ�បតា – Monolepta beetle
ម៉ូូ�ណូូឡេ�បតា ស៊ីី�កណាតា (អឹឹមអេ�ស) – Monolepta signata
(Ms)។
សារៈៈសំំខាន់់៖ សំំខាន់់នៅ�លើ�ើកូូនដំំណាំំ។
ដំំណាំ៖ំ ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ សណ្តែ�ែកសៀ�ៀង ស្រូ�ូវមីីយ៉េ�េ និិងពពួួកស្ពៃ�ៃ។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ ពពួួកសត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងតូូចៗ
ដទៃ�ទៀ�ៀត ដូូចជាទៀ�ៀកគូូ។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងតូូចត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េញដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�ហែ�ងដីី
ជុំំ�វិ ិញគល់់នៃ�រុក្ខ
ុ ខជាតិិជម្រ�ក។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វរូូបរាងតូូច រស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី និិងស៊ីី�

ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�ន នៅ�លើ�ើឫសរុុក្ខខជាតិិតូូចៗ និិងឫសរយាង។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ស្លាាបមុុខដែ�លរឹ ឹងមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ មានស្នាាម

ពណ៌៌លឿ�ឿងពីីរ មួួយនៅ�ខាងមុុខ និិងមួួយទៀ�ៀតនៅ�ពីី
ក្រោ��យកណ្តាាលស្លាាប។ ក្បាាល ទ្រូ�ូង និិងពោះ�ះមាន
ពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ហមចំំពោះ�ះសត្វវល្អិ�តធំ
ិ ំ និិងមានពណ៌៌ភ្លឺឺ�
ខ្លាំំ�ងចំំពោះ�ះសត្វវល្អិ�តតូ
ិ ូច។ ពពួួកសត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងនេះ�ះ
មានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល៣-៣,៨មម និិងមានអង់់តែ�នវែែង។

សត្វវល្អិិ�តមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ មានតិិចតួួចណាស់់ដែ�លគេ�ដឹឹង។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

កាត់់បន្ថថយការបំំផ្លាា ញលើ�ើដំំណាំំគោ�លដៅ� ដោ�យដាំំ
ដំំណាំំអន្ទាាក់់ទាក់់ទាញឱ្យយបានច្រើ�ើ�ន (វិ ិធីីនេះ�ះទទួួលបាន
ជោ�គជ័័យចំំពោះ�ះពពួួកទៀ�ៀកគូូ)។

•

ប្រើ�ើ�របាំំងការពារកូូនដំំណាំំ ឬប្រើ�ើ�គម្រ�បដំំណាំំអណ្តែ�ែត។

•

ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ដាំំដំំណាំំ ឬកូូនដំំណាំំនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាន
ភាពខ្ពពស់់ (ឧ៖ លើ�ើតុុ)។

ការបំំផ្លាាញ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យស៊ីី�ស្លឹឹ�កធ្វើ��ើឱ្យយមានប្រ�ហោ�ងយ៉ាា ងធំំ
នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមាន។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យលេ�ចច្រ�ងោ�នៅ�លើ�ើ

ស្លឹឹ�ក។

¢ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ
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¢ ឫស

£ មែ�ក

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

មេពេញវ ័យ

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ
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សមាសភាពចង្រៃស៊ីទំពារ - ចង្រិត និង កណ្តូប

ចង្រិ�ិត និិងកណ្តូូ�បយក្សស (អូូអាធីី) – Crickets and
locusts (Ort)
កណ្តូូ�បយក្សសចង្រៃ�ៃអូូស្រ្តា�ាលីី គ័័រតូូអ៊ីី�សេ�តេ�ស ទែ�រមីីនីីហ្វេ�េរ៉ាា
(ស៊ីី�អេ�ហ្វវ) – Chortoicetes terminifera (Ct) កណ្តូូ�បយក្សស
អន្តោ�ោ ប្រ�វេេសន៍៍ ឡូូគុុស្តាា មីីហ្គ្រា�ាតូូរី ីអា (អិិលអឹឹម) – Locusta
migratoria (Lm) ចង្រិ�ិតវាលពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ តេ�ឡេ�អូូហ្គ្រី�ី�ឡុុស
កូូម៉ូូ�ឌុុស (ធីីស៊ីី�) – Teleogryllus commodus (Tc) ខ្មុុ�ល
ហ្គ្រី�ី�ឡូូតាល់់ប៉ាា អេ�សភីីភីី (ជីីអេ�សភីីភីី) – Gryllotalpa spp.
(Gspp)។

សារៈៈសំំខាន់់៖ បន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងមិិនញឹឹកញាប់់ នៅ�តាមវាល
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំណាំំបន្លែ�ែ និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។
លក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង៖ សត្វវល្អិ�តដទៃ�ទៀ�
ិ
ៀតក្នុុ�ងលំំដាប់់
អ័័រតុុបតេ�រ៉ាា (Orthoptera)។
ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ កណ្តូូ�បយក្សស និិងចង្រិ�ិតមានពងពណ៌៌ក្រែ�ែម
រាងដូូចផ្លែ�ែចេ�ក។ ជីីអេ�សភីីភីី មានពងពណ៌៌ត្នោ�ោត។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនអ័័រតុុបតេ�រ៉ាាមានរូូបរាងដូូចនឹឹង
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ ប៉ុុ�នែ្ត�តមានពណ៌៌ស្លាំំ�ងជាង និិងមិិនមានស្លាាប
ទេ�។ កូូនញាស់់សកប្រាំ�ំមួួយដង មុុននឹឹងក្លាា យជាមេ�
ពេ�ញវ័ ័យ។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ធីីស៊ីី� មានពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ មានប្រ�វែែង
ប្រ�ហែ�ល២៥មម។ អិិលអឹឹម និិងស៊ីី�ធីី មានប្រ�វែែងរហូូត
ដល់់៦៥មម និិងមានស្លាាបពីីរគូូរ (ស្លាាបក្រោ��យស្តើ�ើ�ង
បត់់ពីីក្រោ��មស្លាាបមុុខដែ�លខ្លីី�ជាង និិងមានបន្លាា រ) និិង
មានជើ�ើងក្រោ��យធំំរឹ ឹងមាំំប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់លោ�ត។ ជីីអេ�សភីីភីី
មានពណ៌៌រាងលឿ�ឿង ទៅ�ត្នោ�ោត និិងមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល
៣០មម។ វាមានស្លាាបពីីរគូូរ ដែ�លស្លាាបក្រោ��យលយ
ចេ�ញពីីខាងក្រោ��មស្លាាបមុុខ ជាទម្រ�ង់់កញ្ចុំំ��។

សរីីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍៖ នៅ�តំំបន់់មានភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់ខ្លាំំ�ង មាន
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តជាច្រើ�ើ�នចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិ ិត នៅ�លើ�ើជម្រ�ករបស់់វាដូូចជា
ចង្រិ�ិត និិងកណ្តូូ�ប (Orthoptera) រួួមទាំំងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តស៊ីី�លើ�ើ
ពង (ស្កេ�េលីីយ៉ូូ� ហ្វាាល់់ជីីឌឺឺស - Scelio fulgidus៖ ឪម៉ាាល់់ស្កេ�េ
លីីយ៉ូូ�នីីដ- Scelionid wasp) ពពួួករុុយ ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ពួួកណេ�ម៉ាាតូូដ
និិងផ្សិិ�តដែ�លជាសរី ីរាង្គគបង្កកជំំងឺឺលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។
ជាធម្មមតា ប្រេ�េដាទ័័រ រួួមមានរុយ
ុ ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ អាស៊ីី�លីីដេ�
(Asilidae) ចាប ពពូូកថនិិកសត្វវ និិងឧរង្គគសត្វវ។

ការបំំផ្លាាញ៖ ចង្រិ�ិត និិងកណ្តូូ�បយក្សសបំំផ្លាា ញរុុក្ខខជាតិិខ្ចីី�
ដោ�យការទំំពារស៊ីី�មែ�ក និិងឫស ដែ�លបណ្តាាលឱ្យយកូូន
ដំំណាំំងាប់់ និិងដើ�ើមចាស់់ស្រ�ពោ�នខ្លាំំ�ង។ ចង្រិ�ិតក៏៏ជំំនាញ
ខាងទំំពារជាប្រ�ហោ�ងនៅ�លើ�ើបំំពង់់ស្រោ��ចស្រ�ពឌ្រី�ីប។
កណ្តូូ�បយក្សសបង្កកជាបញ្ហាានៅ�ពេ�លដែ�លវាផ្តុំំ��គ្នាាតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �
- ពេ�លនោះ�ះពួួកវាគឺឺជាសរី ីរាង្គគមួួយដ៏៏ធំំអស្ចាារ្យយ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ភ្នាាក់់ងារចម្លលង៖ មិិនមែ�នជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺឡើ�ើយ។
ការប្រ�ទះះឃើ�ើញជាទូូទៅ�៖ ពងត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េញក្នុុ�ងចំំនួួនដ៏៏
ច្រើ�ើ�នក្នុ�ងប្រ�ហោ�ងរាងពងក្រ�ពើ�ើក្នុុ
ុ
�ងដីី។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យត្រូ�ូវ
បានប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�លើ�ើនិិងក្នុុ�ងដីី និិងសំំរាមលើ�ើដីី។

ប្រើ�ើ�នុុយដែ�លមានថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�តដើ�ើម្បី
ិ
ី�កម្ចាាត់់
ចង្រិ�ិត។

•

ប្រើ�ើ�បំំពង់់ស្រោ��ចស្រ�ពដោ�យដំំណក់់ទឹឹក ធ្ងងន់់ដើ�ើម្បីី�
កាត់់បន្ថថយពីីការបំំផ្លាា ញរបស់់ចង្រិ�ិត។

•

ប្រើ�ើ�ផ្សិិ�តមេ�តារី ីហ្សូូ�ម (metarhizium) ដើ�ើម្បីី�កម្ចាាត់់
កណ្តូូ�បយក្សស (មានលក់់សម្រា�ប់់ការកម្ចាាត់់កណ្តូូ�ប
យក្សសក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី)។

•

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

¢ ឫស

¢ អូូស្រ្តា�ាលីី

¢ កម្ពុុ�ជា (except Ct)
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•

¢ មែ�ក

ប្រើ�ើ�គម្រ�បរងដើ�ើម្បីី�ការពារដំំណាំំពីីការស៊ីី�បំំផ្លាា ញរបស់់
កណ្តូូ�បយក្សស។

¢ ស្លឹឹ�ក

ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

£ ផ្កាា

£ ផ្លែ�ែ

Teleogryllus commodus (QDAFF)

Locusta migratoria

ការបំំផ្លាា ញដោ�យ Teleogryllus

(QDAFF)

Gryllotalpa spp. (QDAFF)

សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃចង្រៃ�ៃ

87

សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍

អណ្តើ��ើ កមាស — កុុកស៊ីី�នែ�លលីីដេ� (Coccinellidae)
ប្រេដាទ័រទូទៅ - ពពួកសត្វល្អិតស្លាបរ ឹង

មានប្រ�ភេ�ទប្រេ�េដាទ័័រអណ្តើ��ើ កមាសជាច្រើ�ើ�ន។ ប្រេ�េដាទ័័រ

មួួយចំំនួួនដែ�លគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញគឺៈៈ�
•

អណ្តើ��ើ កមាសប្រាំ�ំមួួយចំំណុុច ចេ�អ៊ីី�ឡូូមេ�ណេ�ស

•

អណ្តើ��ើ កមាសបន្ទាាត់់កាត់់ទទឹឹង កុុកស៊ីី�នែ�លឡា

សិិកម៉ាាគូូឡាតា១– Cheilomenes sexmaculata1។
ត្រា�នស្វឺឺ�សាលីីស១– Coccinella transversalis 1។

•

អណ្តើ��ើ កមាសពីីរចំំណុុចតូូចៗ ឌីីអូូមុុស

ណូូតេ�សសិិនស៍៍៣– Diomus notescens3។

•

អណ្តើ��ើ កមាសចំំណុុចអុុចធម្មមតា ហាម៉ូូ�នីីអា

•

អណ្តើ��ើ កមាសស្នាាមអុុចជ័័រឈើ�ើ អ៊ីី�ប៉ូូ�ដាមីីអា

•

អណ្តើ��ើ កមាសឆ្នូូ�ត មីីក្រា�ស្ពីី�ស ហ្វ្រេ��េណាតា២–

កុុនហ្វ័័�រមីីស១– Harmonia conformis1។

វ៉ាារី ីអ៊ីី�ហ្គាាតា២,CA– Hippodamia variegata2,CA។

Micraspis frenata 2។

អណ្តើ��ើ កមាសស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ស្តេ�េតូូរុស
ុ អេ�សភីីភីី៣–

•

Stethorus spp.3។

ពិិពណ៌៌នា៖
ពង៖ ពងពណ៌៌លឿ�ឿងបញ្ឈឈរចេ�ញមកជាចង្កោ�ោម ឬកញ្ចុំំ��។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វរាងដូូចក្រ�ពើ�ើ ជាធម្មមតាមាន

ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ ឬខ្មៅ�ៅ មានស្នាាមពណ៌៌ស ឬពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច

ដែ�លជារឿ�ឿយៗមានឆ្អឹឹ�ងខ្ននងរាងដូូចបន្លាាតូូចៗ។ ដឹឹកឌឿ�ឿ
មានរាងចំំកោ�ង។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មានរាងក្រ�ឡូូម(dome) ពងក្រ�ពើ�ើ និិងភ្លឺឺ�
ចំាាង។ ជាធម្មមតាមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ឬពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច និិងភាគ
ច្រើ�ើ�នមានពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូចលាយឆ្នូូ�តខ្មៅ�ៅ ស្នាាមអុុចខ្មៅ�ៅ

ឬមានក្រ�ឡាលេ�ចចេ�ញនៅ�លើ�ើគម្រ�បស្លាាបរបស់់វា។

សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
•
•

ទាំំងដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យគឺឺជាប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ� និិងស៊ីី�

សត្វវល្អិ�តច្រើ�ើ
ិ
�នប្រ�ភេ�ទតាមដែ�លវាអាចចាប់់បាន។

អណ្តើ��ើ កមាសពេ�ញវ័ ័យ អ៊ីី�ប៉ូូ�ដាមីីញ៉ាា មីីក្រា�ស្ពីី�ស ចេ�អ៊ីី�

ឡូូមេ�ណេ�ស កូូស៊ីី�ណេ�ឡា និិង ហាម៉ូូ�នីីញ៉ាា ស៊ីី�ចៃ� ពង
មេ�អំំបៅ� និិងដង្កូូ�វតូូចៗ។

•

អណ្តើ��ើ កមាស ឌីីយ៉ូូ�មើ�ើស ស៊ីី�ទ្រី�ីប និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ។

•

អណ្តើ��ើ កមាស ស្តេ�េតូូរុស
ុ អេ�សភីីភីី ស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃ។
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ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Cheilomenes

ពង ដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Coccinella

ដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ Harmonia

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

Cheilomenes

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Diomus

ដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ Hippodamia

ដុុកឌឿ�ឿ

ដង្កូូ�វ

Cheilomenes

Diomus

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Micraspis

Stethorus
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័រទូទៅ - ពពួកសត្វល្អិតស្លាបរ ឹង

សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងប្រេ�េដា
ទ័័រដទៃ�ទៀ�ៀត —
កូូឡេ�អុុបតេ�រ៉ាា (Coleoptera)
ខ្មូូ�តដីី ឬការ៉ាាប៊ីី�ដ១– Carabids1 សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងទាហាន
ចូូលីីអូូណាទុុស លូូហ្គូូ�ប្រ៊ី�ី�ស២ (ស៊ីី�អិិល) – Chauliognathus
lugubris2(Cl) សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងពណ៌៌ក្រ�ហម និិងខៀ�ៀវ ឬស៊ីី�
លំំអងផ្កាា ឌីីក្រា�ណូូឡាអ៊ីី�ស បែ�លូូឡឺឺស៣ (ឌីីប៊ីី�) – Dicranolaius bellulus3(Db) សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹងដើ�ើរត្រា�ច់់ចរ ឬខ្មូូ�តគូូថ
ស្រួ�ួចស្តាាហ្វីី�លីីនីីដ៤,CA– staphilinids4,CA។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងជាចង្កោ�ោមនៅ�ក្នុុ�ងកម្ទេ�េចកម្ទីី�ដីី។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វ និិងដឹឹកឌឿ�ឿ
កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងដីី។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ពពួួកសត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង ឌីីប៊ីី� និិង ស៊ីី�អិិល

ស្វែ�ែងរកចំំណីីយ៉ាា ងសកម្មមក្នុ�ងពេ�លថ្ងៃ�ៃនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក
ុ
ចំំណែ�ក
ឯពពួួកស្លាាបរឹ ឹងប្រេ�េដាទ័័រដទៃ�ទៀ�ៀតស្វែ�ែងរកចំំណីីក្នុុ�ង
សំំរាមនៅ�ដីី។ សត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង ឌីីប៊ីី� និិង ស៊ីី�អិិល ក៏៏ចូូល
ចិិត្តតរកស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នលើ�ើលំំអងផ្កាាផងដែ�រ។ ពពួួកស្លាាបរឹ ឹង
ស៊ីី�អិិល អាចហើ�ើរចូូលដំំណាំំក្នុ�ងចំំ
ុ នួួនដ៏៏ច្រើ�ើ�ន។ សត្វវល្អិ�ត
ិ
ស្លាាបរឹ ឹង ស្តាាហ្វីី�លីីនីីដមានពណ៌៌ និិងទំំហំំខុុសៗគ្នាា
អាស្រ័�័យទៅ�តាមប្រ�ភេ�ទវា។ ពួួកវាមានគម្រ�បស្លាាបខ្លីី�
ដែ�លបង្ហាា ញនូូវអង្កកត់់ពោះ�ះរបស់់ពួួកវា។ សត្វវល្អិ�តស្លាាប
ិ
រឹ ឹងការ៉ាាប៊ីី�ដ(ខ្មូូ�តដីី)មានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។ វាមានទំំហំំខុុសៗ
គ្នាា អាស្រ័�័យទៅ�នឹឹងប្រ�ភេ�ទ និិងជាធម្មមតាមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ
រលោ�ង រស់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី និិងចូូលចិិត្តតធ្វើ��ើសកម្មមភាពពេ�ល
យប់់។ នៅ�ពេ�លមានការរំ ំខាន ពពួួកស្លាាបរឹ ឹងប្រេ�េដាទ័័រ
ពេ�ញវ័ ័យ នឹឹងចូូលទៅ�ជ្រ�កកន្លែ�ែងប្រេះ��ះក្នុុ�ងដីី ឬក្នុុ�ងកម្ទេ�េច
ស្លឹឹ�ក។ ចរិ ិកនេះ�ះអាចជួួយពួួកវាឱ្យយរស់់នៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំ
នៅ�ពេ�លបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។ ជាទូូទៅ� វដ្តតជីីវិ ិត
របស់់វាមានប្រ�ហែ�ល១ឆ្នាំំ�។ ពួួកវារស់់នៅ�ក្នុុ�ងសិិសិិររដូូវ
ជាមេ�ពេ�ញវ័ ័យ។

សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
•

ទាំំងដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ គឺឺជាប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ� ដែ�ល
ស្វែ�ែងរកសត្វវល្អិ�តតូ
ិ ូចៗ ពង និិងដង្កូូ�វតូូចៗយ៉ាា ង
សកម្មមមកធ្វើ��ជា
ើ ចំំណីី។

•

ដង្កូូ�វ គឺឺជាប្រេ�េដាទ័័រសកម្មមក្នុ�ងដីី
ុ
មេ�ពេ�ញវ័ ័យជា
ប្រេ�េដាទ័័រសកម្មមនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី និិងលើ�ើដើ�ើមដំំណាំំ។

•

ដង្កូូ�វធំំអាចស៊ីី� អាហ្គ្រូ�ូ�ទីីស - Agrotis និិង អេ�ឡាតេ�រី ីដេ�
- Elateridae និិងមានសក្តាានុុពលស៊ីី�ដឹឹកឌឿ�ឿ ហេ�លីីកូូ
វែែរប៉ាា - Helicoverpa ចំំណែ�កឯដង្កូូ�វតូូច អាចស៊ីី�ដង្កូូ�វ
ប្រា�ឌីីស៊ីី�យ៉ាា - Bradysia និិង ស្កាាតេ�ឡា - Scatella
និិងដឹឹកឌឿ�ឿទ្រី�ីប។

•

ខ្មូូ�តដីីការ៉ាាប៊ីី�ដក៏៏អាចជាប្រេ�េដាទ័័រសំំខាន់់ ដែ�លស៊ីី�សត្វវ
ដូូចខ្យយងអត់់សំំបក (slugs) ផងដែ�រ។
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មេ�ពេ�ញវ័ ័យ Carabid

Carabid (Calleida sp.) (Shepard, Carner and Ooi)

Carabid (Calleida sp.) ក៏៏ជាពពួួកប្រេ�េដាទ័័រដែ�រ
(Shepard, Carner and Ooi)

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Chauliognathus

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Staphalinid

ដង្កូូ�វ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Dicranolaius

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Staphalinid (Shepard, Carner and Ooi)
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័រទូទៅ - ពពួកស្រឹង

ស្រឹ�ឹងប្រេ�េដាទ័័រ — ហេ�មីីបតេ�រ៉ាា (Hemiptera)
ស្រឹ�ឹងប្រេ�េដាទ័័រ មានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពពួួកដែ�លគេ�
សង្កេ�េតឃើ�ើញច្រើ�ើ�នជាងគេ� រួួមមាន៖
•

ស្រឹ�ឹងវាយប្រ�ហារខ្លួួ�នតូូច អូូរី ីយុុស អេ�សភីីភីី១
CA
– Orius spp.1 CA - ស៊ីី� ទ្រី�ីប ពងមេ�អំំបៅ�
និិងដង្កូូ�វតូូចៗ។

•

ស្រឹ�ឹងភ្នែ�ែកធំំ ជេ�អូូកូូរី ីស លូូប្រា�២– Geocoris lubra2 - ធ្វើ��ើ
ចលនារហ័័សរហួួននៅ�ពេ�លថ្ងៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកសត្វវល្អិ�ត
ិ
ខ្លួួ�នទន់់ ពងមេ�អំំបៅ� និិងដង្កូូ�វតូូចៗជាចំំណីី។

ស្រឹ�ឹងខ្លួួ�នស្រ�ឡូូន ណាប៊ីី�ស ឃីីនប៊ើ�ើ�ជីីអ៊ីី�៣ CA– Nabis
kinbergii3 CA - ស៊ីី�ពងមេ�អំំបៅ� និិងដង្កូូ�វតូូចៗ និិងចៃ�
(aphids)។

•

•

ស្រឹ�ឹងខែ�ល អូូអេ�ចាលីីអា ស្កេ�េឡែ�នប៊ើ�ើ�ជីីអ៊ីី�៤– Oechalia
schellenbergii4 - ស៊ីី�ដង្កូូ�វជាចំំបង។

•

ស្រឹ�ឹងពេ�ជ្ឈឈឃាត ព្រី�ីស្តេ�េហ្សាានគុុស អេ�សភីីភីី៥–
Pristhesancus spp5 - ស៊ីី�សត្វវល្អិ�តច្រើ�ើ
ិ
�នប្រ�ភេ�ទ
និិងអាចចាប់់ដង្កូូ�វធំំគួួរសមធ្វើ�ើ�ជាចំំណីីបាន។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ជារឿ�ឿយៗ ពងមានរាងដូូចធុុង និិងបញ្ចេ�េញមកជា
ក្រុ�ុម ដោ�យតម្រៀ��ៀបគ្នាា តាមលំំដាប់់លំំដោ�យ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនញាស់់មានរាងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល
នឹឹងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាានស្លាាបឡើ�ើយ និិងអាចមាន
ពណ៌៌ផ្សេ�េងៗគ្នាា (ឧ៖ អូូអ៊ីី�ខាលីីយ៉ាា – Oechalia)។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានស្លាាបដែ�លមួួយចំំណែ�ក
រាងដូូចសំំបកខ្យយង និិងមួួយចំំណែ�កទៀ�ៀតជាស្រ�ទាប់់
ស្តើ�ើ�ង (ភ្នាា ស) និិងស្លាាបទាំំងនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�រាបស្មើ�ើ�ពីីលើ�ើ
ពោះ�ះ ពេ�លដែ�លវាមិិនប្រើ�ើ�។ ស្រឹ�ឹងពិិតប្រា�កដមានម្ជុុ�ល
និិងប្រ�អប់់មាត់់ជញ្ជជក់់។ កូូនញាស់់ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ
ចល័័តចុះះ�ឡើ�ើងៗ។ ស្រឹ�ឹងប្រេ�េដាទ័័រ អាចងាយច្រ�ឡំំនឹឹង
ស្រឹ�ឹងស៊ីី�រុុក្ខខជាតិិ។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
ស្រឹ�ឹងប្រេ�េដាទ័័រមានប្រ�អប់់មាត់់ដែ�លមានម្ជុុ�ល និិងជញ្ជជក់់
យកសារធាតុុផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងរបស់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ឬរបស់់ពង។
វាជាប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ� និិងជាអ្ននកប្រ�មាញ់់យ៉ាា ងសកម្មម។ វាស៊ីី�
អ្វីី�ដែ�លវារកបាន និិងជាធម្មមតាចាប់់ចំំណីីដែ�លមានមាឌ
តូូចជាងខ្លួួ�នវា។
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មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Geocoris (C. Mares)

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Oechalia (W. Leedham)

ពងតម្រៀ��ៀបជាជួួរ

កូូនញាស់់ដំំណាក់់កាលទីី១របស់់

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Oechalia

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Nabis (D. Ironside)

Oechalia

Orius

Pristhesancus (M. Shephard)
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័រទូទៅ - សត្វល្អិតស្លាបស្តើង

សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់—ណឺឺរ៉ុុ�បតេ�រ៉ាា (Neuroptera)
សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ពណ៌៌បៃ�តង ម៉ាា ឡាដា
ស៊ីី�កណាតា១ CA (អឹឹមអេ�ស) – Mallada signata1 CA (Ms)
សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ពណ៌៌ត្នោ�ោត មីីក្រូ�ូមុុស
តាស្មាានីីអា២ CA (អឹឹមធីី) – Micromus tasmaniae2 CA (Mt)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ រាងពងក្រ�ពើ�ើ និិងមានពណ៌៌ស ឬពណ៌៌ក្រែ�ែម។

ពងអឹឹមអេ�ស ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញមានរាយមួួយៗ
ឬជាក្រុ�ុមនៅ�លើ�ើមែ�កស្តើ�ើ�ងទន់់។ ពងអឹឹមធីី ត្រូ�ូវបានគេ�
ប្រ�ទះះឃើ�ើញ មានរាយមួួយៗនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វសត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់មានដង
ខ្លួួ�នទន់់ និិងពណ៌៌ស្លេ�េក ពណ៌៌ត្នោ�ោតចម្រុះ�ះ� មានថ្គាាមធំំរាង
ជាកណ្តៀ�ៀ�វប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់ចាក់់ និិងជញ្ជជក់់បឺឺតចេ�ញនូូវសារ
ធាតុុផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងចំំណីីរបស់់វា។ អឹឹមធីី មានប្រ�វែែង៥មម
អឹឹមអេ�ស មានប្រ�វែែង៨មម ហើ�ើយដង្កូូ�វអាចបន្លំំ�ខ្លួួ�នវា
ជាមួួយនឹឹងសំំណល់់ចំំណីីរបស់់វា។ ដង្កូូ�វក្លាា យជាដឹឹកឌឿ�ឿ
នៅ�ក្នុុ�ងសំំបុុក្រ�សូូត្រ�ស្តើ�ើ�ង។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យ អឹឹមអេ�ស មានប្រ�វែែង ១០-១៥មម

និិងរាងស្រា�វ មានខ្លួួ�នពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក ដែ�លស្លាាបវា
មានសរសៃ�តូូចៗច្បាាស់់។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យ អឹឹមធីី មាន
ប្រ�វែែង៨-១០មម និិងមានដងខ្លួួ�នពណ៌៌ត្នោ�ោតចម្រុះ�ះ�រាង
ដូូចខែ្ស�ស មានស្លាាបមានរោ�មតិិចៗ ភ្នែ�ែកធំំ និិងមាន
អង់់តែ�នវែែង។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យ អឹឹមធីី គឺឺជាប្រេ�េដាទ័័រ
ចំំណែ�កឯមេ�ពេ�ញវ័ ័យ អឹឹមអេ�ស គ្រា�ន់់តែ�ស៊ីី�ទឹឹកដម
និិងលំំអងផ្កាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។

សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
•

ដង្កូូ�វនៃ�សត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ
អឹឹមធីី ជាប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ�។ ជាពិិសេ�ស ពួួកវាស៊ីី�ចៃ�
(អាចស៊ីី�បាន៦០ក្នុុ�ង១ម៉ោ�ោ ង) ប៉ុុ�នែ្ត�តនឹឹងវាយប្រ�ហារ
សត្វវល្អិ�តខ្លួួ�ន
ិ
ទន់់ដទៃ�ទៀ�ៀតដូូចជា ចៃ�ម្សៅ�ៅ ទ្រី�ីប ចៃ�ម៉ៃ�ៃ
ដង្កូូ�វតូូចៗ និិងពងមេ�អំំបៅ�។

•

ដង្កូូ�វ អាចស៊ីី�ដង្កូូ�វសត្វវល្អិ�តស្លាាបសំ
ិ
ំណាញ់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នៅ�ពេ�លក្រ�ចំំណីីអាហារ។

•

អឹឹមធីី សកម្មមក្នុ�ងពេ�លថ្ងៃ�ៃ
ុ
និិងជាធម្មមតាត្រូ�ូវគេ�ប្រ�ទះះ
ឃើ�ើញនៅ�តាមដំំណាំំតាមវាល។

•

អឹឹមអេ�ស គឺឺជាសត្វវរាត្រី�ីចរ ហើ�ើយពងរាងជាទងរបស់់
វាងាយនឹឹងមើ�ើលឃើ�ើញណាស់់។
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មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

Mallada

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ពង

Mallada (មិិនមែ�នពពួួកប្រេ�េដាទ័័រ) (J. Berger)

Micromus (ប្រេ�េដាទ័័រ)

Micromus

ពង

Mallada

ដង្កូូ�វ

ពង

Mallada

Micromus

ដង្កូូ�វ

Micromus ស៊ីី�ចៃ� (J. Bentley)
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័ររបស់ចៃ - រុយ

រុុយសំំកាំំង—ឌីីបតេ�រ៉ាា (Diptera)
សៀ�ៀរហ្វីី�ដេ�- Syrphidae

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងពណ៌៌ស រាងពងក្រ�ពើ�ើ ត្រូ�ូវបានពងដាក់់នៅ�
ចំំហៀ�ៀងបណ្តុំំ��ហ្វូូ�ងចៃ� (aphids)។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វមានរាងដូូចខ្យយងអត់់សំំបក
(slug-like) មានប្រ�វែែង២-៦មម មានពណ៌៌លឿ�ឿងទៅ�
ពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក មានឆ្នូូ�តពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�នៅ�តាម
បណ្តោ�ោ យខ្ននង។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ រុុយពេ�ញវ័ ័យរាងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងឃ្មុំំ��
និិងឪម៉ាាល់់ មានខ្សែ�ែពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងលឿ�ឿងកាត់់ពោះ�ះរបស់់
វា និិងងាយកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណ ដោ�យការហើ�ើរសំំកាំំង
របស់់វា នៅ�ក្បែ�ែរដើ�ើមដំំណាំំ។ រុុយពេ�ញវ័ ័យស៊ីី�ទឹឹកដម
និិងលំំអងផ្កាា ដូូច្នេះ�ះ�វាមានចំំនួួនយ៉ាា ងច្រើ�ើ�នក្រៃ�ៃលែ�ងនៅ�
ក្បែ�ែររុុក្ខខជាតិិផ្កាា ។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖ ដង្កូូ�វរុុយសំំកាំំង គឺឺជាប្រេ�េដាទ័័ររបស់់ចៃ�
និិងអាចស៊ីី�ពង ដង្កូូ�វតូូចៗ និិងទ្រី�ីប។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យស៊ីី�លំំអង
ផ្កាា ។
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មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Syrphid

ដុុកឌឿ�ឿ

Syrphid (លើ�ើ) និិងដង្កូូ�វ (ក្រោ��ម)

ដុុកឌឿ�ឿ

Syrphid

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

Syrphid

Syrphid ស៊ីី�ចៃ� (Shepard, Carner and Ooi)

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័រ - ទ្រីប

ពពួួកទ្រី�ីបប្រេ�េដាទ័័រ — ទីីសាណុុបតេ�រ៉ាា
(Thysanoptera)
ហាប្លូូ�ទ្រី�ីប វិ ិចតូូរី ីយ៉៉ង់់ស៊ីី�ស (អេ�ចវី ី) – Haplothrips
victoriensis (Hv) ស្កូូ�ឡូូទ្រី�ីប រ៉ាាចេ�ប៊ីី�អានុុស (អេ�សអា)
– Scolothrips rhagebianus (Sr) អាអេ�អូូឡូូទ្រី�ីពីីដេ�–
Aeolothripidae។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានរាងដូូចគ្រា�ប់់កាំំភ្លើ��ើង ឬរាងពងក្រ�ពើ�ើទ្រ�វែែង
មានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល០,២មម និិងពងដាក់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃផ្កាា
ឬស្លឹឹ�កជាក្រុ�ុម ឬរាយមួួយៗ។ ពង អេ�ចវី ី ប្តូូ�រពណ៌៌ពីីស
ទឹឹកដោះ�ះគោ� ទៅ�ជាពណ៌៌លឿ�ឿង និិងទៅ�ពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច
នៅ�ពេ�លវាលូូតលាស់់។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វទ្រី�ីប មានរាងដូូចគ្រា�ប់់កាំំភ្លើ��ើង
ឬរាងពងក្រ�ពើ�ើទ្រ�វែែង មានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល០,៥-១,៥មម
និិងមិិនមានស្លាាបឡើ�ើយ។ ដឹឹកឌឿ�ឿមានរាងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល
គ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមានជើ�ើងឡើ�ើយ។ មានពណ៌៌ផ្សេ�េងៗគ្នាា រវាង
ប្រ�ភេ�ទនានា។ ដង្កូូ�វ អេ�ចវី ី មានពណ៌៌ក្រ�ហមភ្លឺឺ�។ ដង្កូូ�វ
ហាប្លូូ�ទ្រី�ីប និិង ស្កូូ�ឡូូទ្រី�ីប ភាគច្រើ�ើ�នមានពណ៌៌ក្រ�ហម
ឬទឹឹកក្រូ�ូចខ្លះះ� ទោះ�ះបីីជាដង្កូូ�វ អេ�សអា មានពណ៌៌លឿ�ឿង
ក៏៏ដោ�យ។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ទ្រី�ីបជាសត្វវល្អិ�តតូ
ិ ូចមានរាងដូូចគ្រា�ប់់បែ�ក
និិងមានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល ១,៥-១,៩មម។ វាមានស្លាាបពីីរ
គូូរ ដែ�លមានរោ�មឆ្មាា រៗនៅ�គែ�មស្លាាប។ អេ�ចវី ី មានពណ៌៌
ខ្មៅ�ៅ មានស្លាាបថ្លាា ។ អាអេ�អូូឡូូទ្រី�ីពីីដេ� មានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ
ជាមួួយនឹឹងខ្សែ�ែអង្កកត់់ខ្លួួ�នពណ៌៌ស និិងមានស្លាាបឆ្នូូ�ត
ពណ៌៌ស-ខ្មៅ�ៅជាសម្គាាល់់។ ចំំណែ�កឯ អេ�សអា មាន
ពណ៌៌លឿ�ឿង និិងមានស្នាាមអុុចពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅចំំនួួនប្រាំ�ំមួួយ
លើ�ើស្លាាប។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
ទ្រី�ីបប្រេ�េដាទ័័រ ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញមានបីីគួ្រ�រសារ។
ប្រ�ភេ�ទភាគច្រើ�ើ�នស្ថិិ�តក្នុ�ងគ្រួ�ួ
ុ
សារអាអេ�អូូឡូូទ្រី�ីពីីដេ�
(Aeolothripidae) ជាប្រេ�េដាទ័័រស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃ និិងសត្វវល្អិ�តតូ
ិ ូចៗ
ដទៃ�ទៀ�ៀត។ ក្នុុ�ងចំំណោ�មគ្រួ�ួសារ ធូូប៊ូូ�លីីហ្វេ�េរ៉ាា (Tubulifera)
ពួួកទ្រី�ីប ហាប្លូូ�ទ្រី�ីប (Haplothrips) ឬទ្រី�ីបបំំពង់់មានប្រ�ភេ�ទ
ប្រេ�េដាទ័័រមួួយចំំនួួន។ ទោះ�ះបីីជាប្រ�ភេ�ទទ្រី�ីបភាគច្រើ�ើ�នក្នុ�ង
ុ
គ្រួ�ួសារ ទ្រី�ីពីីដេ� (Thripidae) ជាទ្រី�ីបស៊ីី�រុក្ខ
ុ ខជាតិិក៏៏ដោ�យ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកទ្រី�ីប ស្កូូ�ឡូូទ្រី�ីប (Scolothrips) គឺឺជាប្រេ�េដាទ័័រ។ ក្នុុ�ង
ករណីីទ្រី�ីបប្រេ�េដាទ័័រ វាប្រើ�ើ�មាត់់ម្ជុុ�លរបស់់វាសម្រា�ប់់ជញ្ជជក់់
បឺឺតសារធាតុុផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងរបស់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ឬរបស់់ពង។ ពួួក
វាជាប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ� និិងជាអ្ននកប្រ�មាញ់់យ៉ាា ងសកម្មម ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ដោ�យសារទំំហំំតូូចរបស់់វា វាអាចត្រឹ�ឹមតែ�ស៊ីី�ចំំណីីដែ�លតូូច
មែ�នទែ�ន ដូូចជាទ្រី�ីបដទៃ�ទៀ�ៀត ចៃ�ម៉ៃ�ៃ និិងពងតូូចៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ជារឿ�ឿយៗ គេ�ឃើ�ើញវានៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មទ្រី�ីបស៊ីី�រុក្ខ
ុ ខជាតិិនានា
ទោះ�ះបីីជាធម្មមតា វាមានពណ៌៌ផ្សេ�េងស្រួ�ួលសម្គាាល់់ក៏៏ដោ�យ។

100 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វ

Haplothrips

Haplothrips

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Scolothrips rhagebianus (H. Brown)

ដង្កូូ�វ

Haplothrips

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

ដង្កូូ�វទ្រី�ីប

Scolothrips rhagebianus

Scolothrips rhagebianus (J. Duff)
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍

101

ប្រេដាទ័រទូទៅ - ឪម៉ាល់

ឪម៉ាាល់ប្រេ់ �េដាទ័រ័ —ហ៊ីី�មេ�ណុុបតេ�រ៉ាា (Hymenoptera)
វ៉េេ�ស្ពីី�ដេ�- Vespidae ស្វេ�េស៊ីី�ដេ�- Sphecidae។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងត្រូ�ូវបានបញ្ចេ�េញដាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងរន្ធធភក់់
ឬរន្ធធក្រ�ដាស។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វរាងដូូចដង្កូូ�វដួួងក្នុុ�ងសំំបុុក

ឪម៉ាាល់់។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ឪម៉ាាល់់ធំំ និិងមធ្យយម (២-៣សម)។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
ឪម៉ាល់ប្រេដាទ័រមកពីគ្រួសារ វ៉ េស្ពីដេ និង ស្វេស៊ីដេ
គឺជាប្រេដាទ័រសកម្ម ដែលចាប់សត្វល្អិតនានា ជាពិសេស
ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ� និិងពីីងពាង។ សត្វវល្អិ�តខ្លះះ
ិ
�វាទុុកស៊ីី�ខ្លួួ�នឯង
ហើ�ើយផ្សេ�េងទៀ�ៀ តវាធ្វើ��ើឱ្យយវិ ិលស៊ុុ�ង និិងមានសភាពងីីងើ�ើ
ហើ�ើយដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងរន្ធធក្រ�ដាស ឬរន្ធធសំំបុុកភក់់ ដែ�លវា
បិិទផ្ជិិ�តបន្ទាាប់់ពីីពងដាក់់រួច
ួ ។ ដង្កូូ�វញាស់់នៅ�ក្នុុ�ងរន្ធធប្រ�អប់់
និិងស៊ីី�សាច់់សត្វវល្អិ�ត
ិ (មិិនទាន់់ងាប់់)។ ដឹឹកឌឿ�ឿកើ�ើតនៅ�ក្នុុ�ង
រន្ធធ ហើ�ើយពេ�លពេ�ញវ័ ័យហើ�ើរចេ�ញពីីរន្ធធ។

102 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ឳម៉ាាល់់

Sceliphron spp.

ឳម៉ាាល់់ប្រេ�េដាទ័័រ ស្វែ�ែងរកចំំណីីលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ឳម៉ាាល់់ប្រេ�េដាទ័័រ ស្វែ�ែងរកចំំណីីលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ឳម៉ាាល់់ប្រេ�េដាទ័័រ ស្វែ�ែងរកចំំណីីលើ�ើដីី

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍

103

ប្រេដាទ័រទូទៅ - ស្រមោច

ស្រ�មោ�ច—ហ្វ័័�រមីីស៊ីី�ដេ� (Formicidae)
ហ្វ័័�រមីីស៊ីី�ដេ�- Formicidae។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានទំំហំំតូូច ពណ៌៌ក្រែ�ែម និិងមានរាងទ្រ�វែែង។
ស្រ�មោ�ចរាជនីី បញ្ចេ�េញពងក្នុុ�ងចំំនួួនដ៏៏ច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ង
សំំបុុកស្រ�មោ�ច។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វស្រ�មោ�ចមានរាងដូូចដង្កូូ�វរុុយ
និិងរស់់នៅ�យ៉ាា ងជ្រៅ��ក្នុុ�ងសំំបុុកស្រ�មោ�ច។ ដង្កូូ�វត្រូ�ូវបាន
ចិិញ្ចឹឹ�ម និិងថែ�ទាំំដោ�យស្រ�មោ�ចកម្មមករ។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ស្រ�មោ�ចពេ�ញវ័ ័យមានទំំហំំ និិងរូូបរាង
ខុុសៗគ្នាានៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ភេ�ទតែ�មួួយ អាស្រ័�័យទៅ�នឹឹងតួួនាទីី
របស់់វាក្នុុ�ងបណ្តុំំ��ហ្វូូ�ងវា។ ស្រ�មោ�ចកម្មមករ ជាធម្មមតាមាន
ទំំហំំតូូច។ ស្រ�មោ�ចទាហានមានទំំហំំធំំជាង និិងមាន
ក្បាាល និិងថ្គាាមធំំជាង។ ស្រ�មោ�ចមានច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ
ខុុសៗគ្នាា និិងជាធម្មមតាមានប្រ�វែែង៣-១០មម ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាច
មានរហូូតដល់់២៥មម។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
មានតែប្រភេទស្រមោចខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលជាប្រេដាទ័រ។
ពួួកវាស៊ីី�សត្វវល្អិ�តតូ
ិ ូចៗ ពង ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ� ចៃ�ម៉្សៅ�ៅ� និិងចៃ�។
ប្រ�ភេ�ទស្រ�មោ�ចខ្លះះ�នៅ�កន្លែ�ែងចៃ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានទឹឹកដម
រុុក្ខខជាតិិ សម្រា�ប់់ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នវា និិងការពារចៃ�ទាំំងនោះ�ះពីី
ប្រេ�េដាទ័័រ និិងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តនានា។

104 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ស្រមោចស៊ីចំណី

ស្រ�មោ�ចនាំំយកដង្កូូ�វ

ស្រមោចស៊ីចំណី

Helicoverpa (P. Chanty) មកសំំបុុក

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍

105

ប្រេដាទ័រទូទៅ - សត្វល្អិតកន្ទុយពីរ

សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ—ឌែ�រម៉ាាប់់តេ�រ៉ាា (Dermaptera)
សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរអឺឺរ៉ុុ�ប ហ្វ័័�រហ្វីី�គូូឡា អូូរី ីគូូឡារី ីអា
– Forficula auricularia សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ ធម្មមតាពណ៌៌ត្នោ�ោត
ឡាប៊ីី�ឌុុយរ៉ាា ត្រា�ន់់កាតា – Labidura truncata សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យ
ពីីរតាមវាលពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ណាឡា លីីវី ីឌីីប៉ែ�ែស – Nala lividipes
និិងប្រ�ភេ�ទផ្សសងៗជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានរាងពងក្រ�ពើ�ើ ពណ៌៌ស បញ្ចេ�េញពងដាក់់
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងក្រ�ហែ�ងដីីពីីធម្មមជាតិិ ឬរូូងនៅ�ក្នុុ�ងដីី។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនញាស់់រាងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹង
មេ�ពេ�ញវ័ ័យដែ�រដែ�លគ្មាានស្លាាប ពណ៌៌ស្លេ�េក ហើ�ើយជា
ធម្មមតានៅ�ក្នុុ�ងរូូង។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរមានប្រ�វែែង១,៥-៣សម

និិងមានដង្កៀ�ៀ�បលេ�ចច្បាាស់់នៅ�កន្ទុុ�យ ដែ�លជារឿ�ឿយៗ
ប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់ចាប់់លើ�ើកចំំណីីពេ�លវាសម្លាាប់់បាន។
សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរលាក់់ខ្លួួ�ននៅ�លើ�ើ និិងនៅ�ក្នុុ�ងដីី
ក្នុុ�ងពេ�លថ្ងៃ�ៃ និិងស្វែ�ែងរកចំំណីីនៅ�ពេ�លយប់់។

សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖

សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរ ពុំំ�មានការស្រា�វជ្រា�វបានល្អអឡើ�ើយ។
ប្រ�ភេ�ទជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថាជាប្រេ�េដាទ័័រ និិងជា
សត្វវស៊ីី�រុក្ខ
ុ ខជាតិិ។ ការស្រា�វជ្រា�វខ្លះះ�ណែ�នាំំថា ប្រ�ភេ�ទតំំបន់់
ត្រូ�ូពិិក ជាធម្មមតា វាជាប្រេ�េដាទ័័រជាជាងសត្វវស៊ីី�រុក្ខ
ុ ខជាតិិ
ចំំណែ�កឯប្រ�ភេ�ទតំំបន់់ត្រ�ជាក់់ ចូូលចិិត្តតស៊ីី�រុក្ខ
ុ ខជាតិិជាង។
សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរចូូលចិិត្តតនៅ�ក្រោ��មវត្ថុុ�នានា ឬក្នុុ�ងក្រ�ហែ�ង
ដីីនៅ�ពេ�លថ្ងៃ�ៃ និិងមានសកម្មមភាពនៅ�ពេ�លយប់់ស៊ីី�ដង្កូូ�វ
ដឹឹកឌឿ�ឿ ពង និិងសត្វវល្អិ�តដទៃ�ទៀ�
ិ
ៀត។

106 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

សត្វវល្អិ�ត
ិ កន្ទុុ�យពីីរកម្ពុុ�ជា

(W. Leedham)

Labidura truncata ស៊ីី�ដង្កូូ�វ Helicoverpa larva (M. Shephard)

Forficula auricularia -ឈ្មោ�ោល (ខាងឆ្វេ�េង) ញីី (ខាងស្តាំំ�)

Labidura truncata

Nala lividipes
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័រទូទៅ - កណ្តូបបុកស្រូវ

កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវ—ម៉េ�េនទីីដេ� (Mantidae)
ម៉េ�េនទីីដេ�- Mantidae

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងមានពណ៌៌ស បញ្ចេ�េញមកក្នុុ�ងចំំនួួនយ៉ាា ងច្រើ�ើ�ន
ជាកញ្ចុំំ��ពង។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនញាស់់កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវមានទំំហំំតូូច
គ្មាានស្លាាប ញាស់់ចេ�ញពីីចំំនួួនពងដ៏៏ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយបែ�ក
ខ្ញែ�ែកចេ�ញពីីកញ្ចុំំ��ពង ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការស៊ីី�ពីីកូូនញាស់់
ដទៃ�ទៀ�ៀត។ កូូនញាស់់មានរូប
ូ សណ្ឋាានដូូចទៅ�នឹឹងមេ�
ពេ�ញវ័ ័យដែ�លមានមាឌតូូច ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាានស្លាាប។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ សត្វវល្អិ�តមានមាឌធំ
ិ
ំរាងដូូចឈើ�ើច្រ�ត់់ ដែ�ល
ជើ�ើង ឬដៃ�ខាងមុុខមានទំំពក់់ ឬងៀ�ៀងលេ�ចចេ�ញយ៉ាា ង
ច្បាាស់់ជាសម្គាាល់់ សម្រា�ប់់ចាប់់ចំំណីី។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវទាំំងអស់់ជាប្រេ�េដាទ័័រ។ កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវ
ដែ�លទើ�ើបនឹឹងញាស់់ រកចំំណីីនៅ�ជិិតៗវាជាទីីបំំផុុត
ដែ�លនោះ�ះអាចជាកូូនកណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវទើ�ើបញាស់់ថ្មីី� ឬសត្វវ
ល្អិិ�តតូូចៗ។ នៅ�ពេ�លដែ�លវាលូូតលាស់់ធំំ ពួួកវាស៊ីី�សត្វវ
ល្អិិ�តរឹ ឹតតែ�ធំំ។ កណ្តូូ�បបុុកស្រូ�ូវ គឺឺជាប្រេ�េដាទ័័រពួួនស្ទាាក់់
វាយឆ្មមក់់ រង់់ចាំំនៅ�យ៉ាា ងស្ងៀ�ៀ�ម ជារឿ�ឿយៗលាក់់ខ្លួួ�ន និិង
ពេ�លដែ�លចំំណីីចូូលមកជិិតវាសមល្មមមហើ�ើយ វាកន្ទ្រ�រប់់
យកយ៉ាា ងរហ័័ស និិងជាធម្មមតា ស៊ីី�ក្បាាលមុុន។

108 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

មេពេញវ ័យ

មេពេញវ ័យ

ពងជាកញ្ចុំ

ពងជាកញ្ចុំ

កូនញាស់

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេ�េដាទ័័រទូូទៅ� - ចៃ�ម៉ៃ�ៃ

ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រ—អាការី ី (Acari)
ចៃ�ម៉ៃ�ៃដីីប្រេ�េដាទ័័រដូូចជា ហ៊ីី�ប៉ូូ�អាពីីស អេ�សភីីភីី២–
Hypoaspis spp.2 និិងពែ�រហ្គាាម៉ាាស៊ូូ�ស អេ�សភីីភីី២ CA–
Pergamasus spp.2 CA ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រប្រ�ទេ�សលោ�កខាង
លិិច ហ្គាាឡង់់ដ្រូ�ូមឺឺស (=ទីីផ្លូូ�ដ្រូ�ូមូូស) អុុកស៊ីី�ដង់់តាលីីស១ CA
(ជីីអូូ) – Galendromus (= Typhlodromus) occidentalis1 CA
(Go) ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រគូូគូូមឺឺរី ីស ណេ�អូូសេ�អ៊ីី�អ៊ូូ�លូូស
គូូគូូមឺឺរី ីស២ CA (អិិនស៊ីី�) – Neoseiulus cucumeris2 CA (Nc) ចៃ�
ម៉ៃ�ៃពីីងពាងពែ�រស៊ីី�មីីលីីសប្រេ�េដាទ័័រ ហ្វីី�តូូសេ�អ៊ីី�អ៊ូូ�លូូស
ពែ�រស៊ីី�មីីលីីស១ CA (ភីីភីី) – Phytoseiulus persimilis1,CA(Pp)
ប្រេ�េដាទ័័ររបស់់ទ្រី�ីបម៉ុុ�ងដូូរ៉៉ង់់ស៊ីី�ស ទីីផ្លូូ�ដ្រូ�ូមីីប
ម៉ុុ�ងដូូរ៉៉ង់់ស៊ីី�ស១ CA (ធីីអឹឹម) – Typhlodromips
montdorensis1,CA(Tm)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ជាធម្មមតា ពងមានពណ៌៌សច្បាាស់់ (ពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច

ព្រឿ��ឿងៗ) មានរាងពងក្រ�ពើ�ើបន្តិិ�ច ប្រ�វែែង០,១-០,១៥មម
និិងពងដាក់់លើ�ើដីី ឬផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�ក ជារឿ�ឿយៗនៅ�ក្នុុ�ងហ្វូូ�ងចៃ�ម៉ៃ�ៃ
ពីីងពាង។ ពងចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រមានទំំហំំប្រ�ហែ�ល១,៥ដង
នៃ�ទំំហំំពងចៃ�ម៉ៃ�ៃពីីងពាង។

•

ជីីអូូ ស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃពីីងពាង (តេ�ត្រា�នីីកឺឺស អេ�សភីីភីីTetranychus spp.) គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលទាំំងអស់់។
វាបន្ថែ�ែមបង្គ្រ�រប់់ ឱ្យយចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រពែ�រស៊ីី�មីីលីីសក្នុុ�ងផ្ទះះ�
កញ្ចចក់់ក្តៅ�ៅស្ងួួ�ត ប៉ុុ�នែ្ត�តវាវិ ិវិ ិត្តតយ៉ាា ងយឺឺត។ វាធន់់ទ្រាំ�ំទៅ�នឹឹង
ថ្នាំំ�កសិិកម្មមមួួយចំំនួួន។

•

អិិនស៊ីី� ស៊ីី�ដង្កូូ�វទ្រី�ីប និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃពីីងពាង (តេ�ត្រា�នីីកឺឺស
អេ�សភីីភីី-Tetranychus spp.)។ វាស៊ីី�លំំអងផ្កាាមួួយ
ចំំនួួន និិងចូូលចិិត្តតលក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើម។

•

ភីីភីី ស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃពីីងពាង (តេ�ត្រា�នីីកឺឺស អេ�សភីីភីី
-Tetranychus spp.) ជាពិិសេ�ស ធីី អ៊ឺឺ�ទីីកាអេ� T. urticae។ វាធន់់ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�កសិិកម្មមមួួយចំំនួួន។ ភីីភីី
មានពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូចគ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលទាំំងអស់់ និិង
ចូូលចិិត្តតលក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើម។

•

ធីីអឹឹម ស៊ីី�ដង្កូូ�វទ្រី�ីប ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៏៏ស៊ីី�ចៃ�ម៉ៃ�ៃផ្សេ�េងៗ ទៀ�ៀតដែ�រ
រួួមមានចៃ�ម៉ៃ�ៃអេ�រី ីយ៉ូូ�ហ្វីី�ដ (eriophyid mites)។ គ្រ�ប់់
ដំំណាក់់កាលទាំំងអស់់ស៊ីី�ចំំណីី។ វាចំំណាយពេ�ល
វេេលាភាគច្រើ�ើ�នរបស់់វានៅ�ក្រោ��មស្លឹឹ�ក ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�ក៏៏អាច
ប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ និិងផ្កាាផងដែ�រ។ វាស៊ីី�លំំអងផ្កាា
មួួយចំំនួួន។

•

ការចិិញ្ចឹឹ�មចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រសម្រា�ប់់ធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មម
ជាធម្មមតាត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់យ៉ាា ងមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�កញ្ចចក់់។ ការព្រ�លែ�ងតាមទីីវាល មិិនមានការស្រា�វ
ជ្រា�វច្រើ�ើ�នឡើ�ើយ។ ទោះ�ះបីីជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ក៏៏មាន
ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រផ្ដុំំ��គ្នាានៅ�លើ�ើដំំណាំំដាំំតាមទីីវាល តាម
បែ�បធម្មមជាតិិដែ�រ។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ មានរាងគុុជថ្លាា និិងធ្វើ��ច
ើ លនារហ័័ស

រហួួន។ ដំំណាក់់កាលដំំបូូងមានជើ�ើងប្រាំ�ំមួួយ និិងដំំណាក់់
កាលទីីពីីរ មានជើ�ើងប្រាំ�ំបីី។ ដង្កូូ�វភីីភីី មានពណ៌៌ទឹឹក
ក្រូ�ូច។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មានពណ៌៌ក្រែ�ែម រាងគុុជ និិងធ្វើ��ើចលនា

រហ័័សរហួួន និិងមានជើ�ើងប្រាំ�ំបីី។ មេ�ពេ�ញវ័ ័យ ភីីភីី
មានពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច។

សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រ គឺឺជាប្រ�ភេ�ទក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រេ�េដាទ័័រ មាន
ប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពបំំផុុតនៃ�ចៃ�ម៉ៃ�ៃស៊ីី�រុុក្ខខជាតិិ។ វាជាប្រេ�េដាទ័័រសកម្មម
ដែ�លត្រូ�ូវបានប្រ�ទះះឃើ�ើញ នៅ�ក្នុុ�ងហ្វូូ�ងចៃ�ម៉ៃ�ៃពីីងពាង។ ចៃ�
ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រ ស្វែ�ែងរកស្លឹឹ�ក និិងជារឿ�ឿយៗឃើ�ើញវានៅ�ខាង
ក្រោ��មស្លឹឹ�ក ក្នុុ�ងផ្កាា និិងនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី។ ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រដែ�ល
គេ�ចិិញ្ចឹឹ�មសម្រា�ប់់ធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មម អាចព្រ�លែ�ងចូូលទៅ�ក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ និិងអាចជាភ្នាាក់់ងារកម្ចាាត់់ជីីវសាស្រ្ត�ត មានប្រ�សិិទ្ធិិ�
ភាព។ ការព្រ�លែ�ងចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំ ទីីវាល ជានិិច្ចចកាល
ពុំំ�អាចទទួួលបានជោ�គជ័័យឡើ�ើយ។ ប្រ�ជាករចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រេ�េដាទ័័រ
ដែ�លកើ�ើតនៅ�ទីីនោះ�ះដោ�យធម្មមជាតិិស្រា�ប់់ អាចជួួយក្នុុ�ង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃ។
•

ចៃ�ម៉ៃ�ៃដីីប្រេ�េដាទ័័រ (ពែ�រហ្គាាម៉ាាស៊ុុ�ស អេ�សភីីភីី និិងហ៊ីី�ប៉ូូ�
អាស្ពីី� អេ�សភីីភីី) អាចស៊ីី�សុុចផ្សិិ�ត (ដង្កូូ�វរុុយ) ដឹឹកឌឿ�ឿ
ចៃ� និិងទ្រី�ីបនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃដីី និិងនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កដំំណាំំ។
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មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Hypoaspis

ពង និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ

កូូន

Cucumeris

Persimilis ស៊ីី�ពួួក Tetranychus urticae

ពងរបស់់

Cucumeris ចូូលទៅ�ជិិតកូូនទ្រី�ីប

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ

Persimilis ស៊ីី�ពួួក Tetranychus urticae

Montdorensis ស៊ីី�កូូនទ្រី�ីប

Montdorensis
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប្រេដាទ័រទូទៅ - ពីងពាង

ពីីងពាង—អារ៉ាាណេ�អា (Araneae)
ពីីងពាងព័័ទ្ធធសំំបុុក (អារ៉ាាណេ�អ៊ីី�ដ - araneids) (៧-៤០មម)។
ពីីងពាងចចក (លីីកូូស៊ីី�ដ - lycosids) (១៥-៥០មម)។
ពីីងពាងឆ្មាាព្រៃ�ៃ (អុុកស៊ីី�យ៉ូូ�ពីីដ - oxyopids) (១២-២០មម)។
ពីីងពាងលោ�ត (សាលទីីស៊ីី�ដ - salticids) (៤-១៥មម)។
ពីីងពាងក្តាាម (តូូមីីស៊ីី�ដ - thomisids) (៥-១០មម)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ជាធម្មមតាពងស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងថង់់មានរាងមូូលដូូចបាល់់
គ្រ�បដណ្តតប់់ដោ�យសរសៃ�សូូត្រ� ពណ៌៌ស។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ កូូនពីីងពាង គឺឺជារូូបសណ្ឋាានតូូចនៃ�មេ�

ពេ�ញវ័ ័យ។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ មេ�ពេ�ញវ័ ័យមានក្បាាលមួួយ ដងខ្លួួ�នមួួយ
មានជើ�ើងប្រាំ�ំបីី និិងពោះ�ះមួួយ។ វាមានទំំហំំផ្សេ�េងៗគ្នាា
អាស្រ័�័យទៅ�នឹឹងប្រ�ភេ�ទរបស់់វា។
សកម្មមភាពប្រេ�េដាទ័័រ៖
ក្រុ�ុមពីីងពាងផ្សេ�េងគ្នាា ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់យុុទ្ធសាស្ត្រ�រ
ធ
ចាប់់សត្វវខុុសៗ
គ្នាា ៖
•

លីីកូូស៊ីី�ដ ពូូកែ�ចាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ រស់់នៅ�លើ�ើដីី។

•

តូូមីីស៊ីី�ដ និិងអុុកស៊ីី�យ៉ូូ�ពីីដ ពូូកែ�ចាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ រស់់នៅ�
លើ�ើស្លឹឹ�ករុុក្ខខជាតិិ។

•

អារ៉ាាណេ�អ៊ីី�ដ គឺឺជាពីីងពាងសំំណាញ់់។

ពីីងពាងប្រ�មាញ់់ ឬចាប់់សត្វវល្អិ�តមួ
ិ ួយចំំនួួន រួួមមានមមាច
ស្លឹឹ�ក ដង្កូូ�វ ទ្រី�ីប និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ។ ជាធម្មមតា គេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញពីីង
ពាងពេ�ញមួួយឆ្នាំំ� និិងចំំនួួនរបស់់វាមិិនកើ�ើនឡើ�ើងតាមចំំនួួន
សមាសភាពចង្រៃ�ៃឡើ�ើយ។ ពួួកវាអាចធន់់ទ្រាំ�ំនឹឹងថ្នាំំ�
កសិិកម្មមជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។
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Araneid

Lycosid

Oxyopid

Salticid ស៊ីី�សត្វវកន្លាាត

Thomisid (សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា )
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប៉ារ៉ា ស៊ីត - ពង

ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពងមេ�អំំបៅ� - Moth egg
parasitoids
ទ្រី�ីកូូហ្គ្រា�ាម៉ាា អេ�សភីីភីី១,CA (ធីីអេ�សភីីភីី) – Trichogramma
spp.1 CA(Tspp) តេ�ឡេ�ណូូមឺឺស អេ�សភីីភីី២ (ធីីអ៊ីី�អេ�សភីីភីី)
– Telenomus spp.2 (Tespp)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ តូូច បញ្ចេ�េញចូូលទៅ�ក្នុុ�ងពងមេ�អំំបៅ�។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ នៅ�ដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វ វាស៊ីី�ដង្កូូ�វ
លូូតលាស់់នៅ�ខាងក្នុុ�ងពងមេ�អំំបៅ�។ នៅ�ពេ�លដង្កូូ�វ
ឈប់់លូូតលាស់់ ពួួកវាបង្កើ�ើ�តដឹឹកឌឿ�ឿនៅ�ក្នុុ�ងពង ហើ�ើយ
សំំបកពងប្រែ�ែទៅ�ជាឯកសណ្ឋាានលេ�ចចេ�ញច្បាាស់់
និិងមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ទឹឹកប្រា�ក់់។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ធីីអេ�សភីីភីី មានទំំហំំតូូច (ប្រ�វែែង០,៥មម)

និិងមានពណ៌៌ចាប់់ពីីលឿ�ឿង-ត្នោ�ោត ទៅ�ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ អាស្រ័�័យ
លើ�ើប្រ�ភេ�ទវា។ ឪម៉ាាល់់ ធីីអ៊ីី�អេ�សភីីភីី មានប្រ�វែែង០,៨មម
និិងមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ វាទាំំងពីីរមានអង់់តែ�នរាងកែ�ងដៃ�
និិងមានស្លាាបបួួន។

សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង វិ ិវត្តតន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងពង និិងសម្លាាប់់ពងដែ�លជា
ជម្រ�ករបស់់វា។ ធីីអេ�សភីីភីី និិងធីីអ៊ីី�អេ�សភីីភីី គឺឺជាប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
លើ�ើពងមេ�អំំបៅ� (ឡេ�ពីីដុុបតេ�រ៉ាា - Lepidoptera) មួួយចំំនួួន
ជាពិិសេ�ស ហេ�លីីកូូវែែរប៉ាា អេ�សភីីភីី- Helicoverpa spp.
និិងស៉្បូូ��ដុុបតេ�រ៉ាា អេ�សភីីភីី-spodoptera spp.។ ពងដង្កូូ�វមិិន
មានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត ជាដំំបូូងមានពណ៌៌ស ក្រែ�ែម បន្ទាាប់់មកវិ ិវត្តត
ទៅ�ជារាងកងពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច បង្ហាា ញនូូវដង្កូូ�វកំំពុុងលូូតលាស់់
(ជាពិិសេ�ស កន្សោ�ោបក្បាាលពណ៌៌ខ្មៅ�ៅរបស់់វា) មុុនពេ�លវា
ញាស់់។ ពងមេ�អំំបៅ�ដែ�លរងនូូវប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តប្រែ�ែជាពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ
ទឹឹកប្រា�ក់់ និិងពណ៌៌ផ្កាាឈូូក នៅ�ពេ�លដែ�លប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តបង្កើ�ើ�ត
ដុុកឌឿ�ឿ។ ឪម៉ាាល់់តូូចបំំផុុត ដែ�លមានពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ
ទៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតលឿ�ឿង ចោះ�ះជារន្ធធមូូលនៅ�ក្នុុ�ងសំំបកពង
មេ�អំំបៅ�ដើ�ើម្បីី�ហើ�ើរចេ�ញ។ ជាធម្មមតា ឪម៉ាាល់់ ធីីអេ�សភីីភីី
ពីីរ ឬបីីក្បាាល កើ�ើតចេ�ញពីីពងមេ�អំំបៅ�រងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តមួួយ
ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានតែ�ឪម៉ាាល់់ ធីីអ៊ីី�អេ�សភីីភីី មួួយក្បាាលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �ដែ�ល
កើ�ើតចេ�ញពីីពងមេ�អំំបៅ�រងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តមួួយ។ ឪម៉ាាល់់ញីីអាច
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តពងមេ�អំំបៅ�ច្រើ�ើ�នជាង៥០ពង ក្នុុ�ងមួួយជីីវិ ិតរបស់់
វា ដែ�លមានរយៈៈពេ�ល៧-១០ថ្ងៃ�ៃ។ ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង
មេ�អំំបៅ� ពុំំ�សូូវមានសកម្មមភាពឡើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌ
ភ្លៀ�ៀ�ង។
ត្រូ�ូវត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើលស្លឹឹ�ករកពងខ្មៅ�ៅដែ�លរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
និិងត្រូ�ូវប្រ�មូូលពងពណ៌៌ស រួួចទុុកវាពីីរបីីថ្ងៃ�ៃដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយ
មើ�ើលប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត។
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Trichogramma carverae ញីី (ខាងស្តាំំ�) ឈ្មោ�ោល (ខាងឆ្វេ�េង)
នៅ�លើ�ើពងពពួួកមេ�អំំបៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតស្រា�លដូូចផ្លែ�ែប៉ោ�ោម

Trichogramma pretiosum ធ្វើ��ើប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពង heliothis

ពង Helicoverpa - នៅ�ខាងលើ�ើ ពងដែ�លរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
មានពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះទឹឹកប្រា�ក់់

ពួួក Telenomus sp. ធ្វើ��ើប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តពងមេ�អំំបៅ�
heliothis eggs (B. Scholz)

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប៉ារ៉ា ស៊ីត - ដង្កូវ

ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ - Caterpillar parasitoidss
ប្រា�កូូនីីដ (Braconids)៖ មីីក្រូ�ូភ្លីី�ទីីស ដេ�ម៉ូូ�លីីទ័័រ១ (អឹឹមឌីី)
– Microplitis demolitor1(Md) និិង កូូតេ�ស៊ីី�យ៉ាា អេ�សភីីភីី១
(ស៊ីី�អេ�សភីី) – Cotesia spp.1 (Csp) អ៊ីី�ចណឺឺម៉ូូ�នីីដ
(Ichneumonids)៖ ណេ�តេ�លីីយ៉ាា អេ�សភីីភីី២ (អិិនអេ�សភីី)
– Netelia spp.2(Nsp) រុុយតាឈីីនីីដ៣– tachinid flies3។

ពិិពណ៌៌នា៖
មានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វ និិងដឹឹកឌឿ�ឿមួួយចំំនួួននៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ
ឪម៉ាាល់់ប្រា�កូូនីីដេ�(Braconidae) និិងអ៊ីី�ចណឺឺម៉ូូ�នីីដេ�
(Ichneumonidae) និិងរុុយតាឈីីនីីដ (tachinid flies)។

ពង៖ ពងនៅ�លើ�ើ ឬក្នុុ�ងដង្កូូ�វ។ រុុយតាឈីីនីីដខ្លះះ� ពងនៅ�
លើ�ើស្លឹឹ�កដែ�លមានដង្កូូ�វកំំពុុងស៊ីី� ដែ�លពងរុុយនឹឹងញាស់់
នៅ�ក្នុុ�ងពោះ�ះវៀ�ៀនដង្កូូ�វ បន្ទាាប់់ពីីវាស៊ីី�រួួច។ ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត
លើ�ើដឹឹកឌឿ�ឿ ពងដាក់់នៅ�លើ�ើ ឬនៅ�ក្នុុ�ងដឹឹកឌឿ�ឿរបស់់
ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត មានពណ៌៌ស្លេ�េក រស់់នៅ�

ខាងក្នុុ�ងដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�។ អឹឹមឌីី ធ្វើ��សំ
ើ ំបុុកសូូត្រ� (ប្រ�វែែង
៥-៧មម) ពណ៌៌ត្នោ�ោតនៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកខាងក្រៅ��ខ្លួួ�នដង្កូូ�វដែ�ល
មិិនធ្វើ�ើ�ចលនា (ប៉ុុ�នែ្ត�តនៅ�រស់់នៅ�ឡើ�ើយ) ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តដឹឹក
ឌឿ�ឿ។ ស៊ីី�អេ�សភីី ស៊ីី�ដង្កូូ�វទាំំងមូូល និិងបង្កើ�ើ�តសំំបុុកសូូត្រ�
ពណ៌៌លឿ�ឿងក្រែ�ែមជាច្រើ�ើ�ន។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ អិិនអេ�សភីី គឺឺជាឪម៉ាាល់់ មានពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច
មានទំំហំំមធ្យយម (ប្រ�វែែង២៥មម)។ អឹឹមឌីី (ប្រ�វែែង៣មម)
និិងស៊ីី�អេ�សភីី (ប្រ�វែែង២មម) គឺឺជាឪម៉ាាល់់មានមាឌតូូច
មានពណ៌៌ពីីត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ ទៅ�ខ្មៅ�ៅ និិងមានប្រ�ដាប់់សម្រា�ប់់
ទ្រ�ពង (ovipositor) វែែង។ តាឈីីនីី គឺឺជារុុយមាំំមួួន
(៧-១០មម)។
សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖
ឪម៉ាាល់់ពេ�ញវ័ ័យ និិងរុុយតាឈីីនីី ស្វែ�ែងរកស្លឹឹ�កដែ�លមាន
ដង្កូូ�វ ឬដឹឹកឌឿ�ឿ ដែ�លវាអាចពងដាក់់បាន។ នៅ�ពេ�លដែ�ល
វាបានពងដាក់់នៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកខាងក្រៅ��ជម្រ�ករួួចហើ�ើយ ពងញាស់់
ហើ�ើយដង្កូូ�វចោះ�ះរូូងចូូលទៅ�ក្នុុ�ងខ្លួួ�នដង្កូូ�វរបស់់មេ�អំំបៅ� ឬដឹឹក
ឌឿ�ឿដើ�ើម្បីី�ស៊ីី�។ ដង្កូូ�វរងនូូវប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត បន្តតស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មខ្លួួ�នវា ប៉ុុ�នែ្ត�ត
មានការលូូតលាស់់យឺឺតខ្លាំំ�ង ជាងធម្មមតា។ ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តចាក
ចេ�ញពីីខ្លួួ�នដង្កូូ�វ នៅ�ពេ�លដែ�លវាបានបញ្ចចប់់ការស៊ីី� និិងក្លាា យ
ជាដឹឹកឌឿ�ឿនៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រៅ��ដង្កូូ�វកំំពុុងតែ�ងាប់់។ ក្នុុ�ងករណីី
អិិនអេ�សភីី ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�បង្កើ�ើ�តជារន្ធធដឹឹកឌឿ�ឿរបស់់វានៅ�ក្នុុ�ង
ដីី មុុននឹឹងឪម៉ាាល់់កើ�ើតចេ�ញពីីដង្កូូ�វជម្រ�ក ដើ�ើម្បីី�ក្លាា យជាដឹឹក
ឌឿ�ឿ។

116 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ឪម៉ាាល់់ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តពេ�ញវ័ ័យ

ឪម៉ាាល់់

Cotesia

Microplitis demolitor ធ្វើ��ប៉ាា
ើ រ៉ាាស៊ីី�ត
Helicoverpa (M. Shephard)

លើ�ើដង្កូូ�វ

ពងឪម៉ាាល់់

ពងរុុយ

Netelia នៅ�ខាងក្រោ��យក្បាាលដង្កូូ�វ

Tachinid egg (D. Ironside)

ដង្កូូ�វឪម៉ាាល់់

Cotesia ចេ�ញពីីដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�

ដុុកឌឿ�ឿឪម៉ាាល់់

Microplitis demolitor
Helicoverpa

ភ្ជាាប់់ទៅ�នឹឹងដង្កូូ�វ

ដឹឹកឌឿ�ឿ

Netelia

ដង្កូូ�វរុុយ

Tachinid larva (W. Leedham)

ដឹឹកឌឿ�ឿឪម៉ាាល់់ Cotesia បានបង្កើ�ើ�ត
នៅ�ជុំំ�វិ ិញសាកសពដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�

ឪម៉ាាល់់ពេ�ញវ័ ័យ

រុុយ

Netelia (K. Power)

Tachinid (W. Leedham)

ដឹឹកឌឿ�ឿរបស់់រុយ
ុ

Tachinid

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប៉ារ៉ា ស៊ីត - ចៃ

ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើចៃ� - Aphid parasitoids
អាហ្វេ�េលីីនូូស អេ�សភីីភីី – Aphelinus spp. អាហ្វីី�ឌីីអ៊ុុ�ស
អេ�សភីីភីី – Aphidius spp.។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ មានទំំហំំតូូច ពងចូូលទៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងខ្លួួ�នចៃ�។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ នៅ�ដំំណាក់់កាលរាងដូូចដង្កូូ�វ វាស៊ីី�

វត្ថុុ�រាវក្នុុ�ងខ្លួួ�នរបស់់ចៃ� ដែ�លចុុងក្រោ��យបណ្តាាលឱ្យយចៃ�
ងាប់់។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ឪម៉ាាល់់តូូចពណ៌៌ខ្មៅ�ៅកើ�ើតចេ�ញតាមរយៈៈ
ប្រ�ហោ�ងមូូលក្នុ�ងពោះ�ះនៃ�សំំ
ុ
បកខ្លួួ�នចៃ�។

សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖

ពួួកប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើចៃ� អាចកម្ចាាត់់ប្រ�ភេ�ទចៃ�ខ្លះះ�យ៉ាា ងមាន
ប្រសិទ្ធិភាព។ ចៃរងប៉ារ៉ា ស៊ីតឈប់ស៊ីចំណី និងឡ�ើងប៉ោ ង។
សំំបកខ្លួួ�នចៃ�ប្រែ�ែជាពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ (អេ�ហ្វឺឺ�លីីណឺឺស អេ�សភីីភីី
– Aphelinus spp.) ឬពណ៌៌ទង់់ដែ�ង (អេ�ហ្វីី�ឌីីអឺឺស អេ�សភីីភីី
– Aphidius spp.)។ ទាំំងនេះ�ះហៅ�ថា “សពចៃ�ដែ�លគេ�រក្សាា
ទុុកមិិនឱ្យយរលួួយ (aphid mummies)”។
អេ�ហ្វីី�ឌីីអឺឺស កូូឡេ�ម៉ាានីីCA– Aphidius colemani CA ត្រូ�ូវបាន
គេ�ប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់កម្ចាាត់់ចៃ� មីីហ្សូូ� ស ពែ�រស៊ីី�កាអេ� – Myzus
persicae។

118 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

សាកសពចៃ� ដែ�លត្រូ�ូវបានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តដោ�យឪម៉ាាល់់ Aphelinus

ឪម៉ាាល់់ពេ�ញវ័ ័យ Aphidius

colemani

sp

Aphidius colemani ធ្វើ��ើប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើចៃ�

Aphidius colemani កើ�ើតចេ�ញពីីសត្វវចៃ� “សាកសពចៃ�”

“សាកសពចៃ�” ដែ�លត្រូ�ូវបានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តដោ�យឪម៉ាាល់់

Aphidius colemani និិងកូូនចៃ� Myzus persicae
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប៉ារ៉ា ស៊ីត - រុយស

ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើរុុយស - Whitefly parasitoids
អេ�នកាស៊ីី�អា ហ្វ័័�រម៉ូូ�សាCA (អ៊ីី�អេ�ហ្វវ) – Encarsia
formosaCA (Ef) អេ�រ៉េេ�តម៉ូូ�សឺឺរុស
ុ ហាយ៉ាាទីីCA (អ៊ីី�អេ�ច)
CA
– Eretmocerus hayati (Eh)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ជាធម្មមតា គឺឺជាពងទោ�លដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងកូូនញាស់់

របស់់រុយ
ុ សនៅ�ចុុងដំំណាក់់កាលទីីបីី និិងដើ�ើមដំំណាក់់
កាលទីីបួួន (ដែ�លគេ�ស្គាាល់់ថា “ស្រ�កា - scale”)។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វមានខ្លួួ�នទន់់ ស៊ីី� និិង
បង្កើ�ើ�តដឹឹកឌឿ�ឿនៅ�ខាងក្នុុ�ងស្រ�ការុុយស។ ដឹឹកឌឿ�ឿរុុយស
រងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត ប្រែ�ែទៅ�ជាពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងដឹឹកឌឿ�ឿមិិនរងនូូវ
ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តនៅ�រក្សាាពណ៌៌សលឿ�ឿង។ ជាធម្មមតា ដឹឹកឌឿ�ឿមាន
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ ឬពណ៌៌ត្នោ�ោត ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�លើ�ើ
ស្លឹឹ�ក ដែ�លមានអាយុុជាង៣សប្តាាហ៍៍ (ស្លឹឹ�កនៅ�ក្រោ��មគេ�
បង្អអស់់)។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ អ៊ីី�អេ�ហ្វវ ញីី (ប្រ�វែែង០,៦មម) មានក្បាាល

និិងទ្រូ�ូងពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ និិងមានពោះ�ះពណ៌៌លឿ�ឿង។ អ៊ីី�អេ�ហ្វវ
ឈ្មោ�ោល មានពោះ�ះពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅជាង និិងជាឪម៉ាាល់់កម្រ�
មាន។ អ៊ីី�អេ�ចញីី (ប្រ�វែែង០,៧មម) មានពណ៌៌លឿ�ឿងភ្លឺឺ�។
ឪម៉ាាល់់ឈ្មោ�ោលមានលក្ខខណៈៈធម្មមតា និិងមានពណ៌៌លឿ�ឿង
ក្រ�ម៉ៅ�ៅ។

សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖
•

អ៊ីី�អេ�ហ្វវ វាយប្រ�ហាររុុយសនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់។ វាអាច
សម្លាាប់់កូូនញាស់់រុយ
ុ សនៅ�តូូចដោ�យការស៊ីី�ផ្ទាាល់់
និិងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើកូូនរុយ
ុ សធំំ។ វាមានសមត្ថថភាពខាង
ការស្វែ�ែងរកយ៉ាា ងពូូកែ� និិងមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�
កញ្ចចក់់ដែ�លមានការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាកាសធាតុុ។

•

អ៊ីី�អេ�ច ត្រូ�ូវបាននាំំចូូលទៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីីក្នុ�ងឆ្នាំ
ុ
ំ�
២០០៤ ដើ�ើម្បីី�កម្ចាាត់់ បេ�មីីស្យាា តាបាស៊ីី� - Bemisia
tabaci ជំំពូូកជីីវពិិន្ធុុ� B។ វាបានសាយភាយយ៉ាា ងទូូលំំ
ទូូលាយ និិងជួួយកាត់់បន្ថថយប្រ�ជាកររបស់់ បេ�មីីស្យាា
តាមវាល។

120 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ឪម៉ាាល់់ Encarsia formosa (ខាងស្តាំំ�) បានកើ�ើតចេ�ញពីី
ដឹឹកឌឿ�ឿរុុយស ដែ�លបានទទួួលរងប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត (ខាងឆ្វេ�េង)

ឳម៉ាាល់់ញីី

Eretmocerus hayati (P. De Barro)

រុុយស Trialeurodes vaporariorum (ខាងឆ្វេ�េង) កូូន និិងដឹឹកឌឿ�ឿ
(បានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត=ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ មិិនបានប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត= ពណ៌៌លឿ�ឿង/ពណ៌៌ស)
និិងឳម៉ាាល់់ Encarsia (ខាងស្តាំំ�)

ឳម៉ាាល់់ឈ្មោ�ោល

Eretmocerus hayati (P. De Barro)

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប៉ារ៉ា ស៊ីត - ស្រឹងបៃតង

ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើស្រឹ�ឹងបៃ�តង - Nezara parasitoids
អ៊ីី�ម៉េ�េណុុបតេ�រ៉ាា (Hymenoptera)៖ ទ្រី�ីសូូលគូូស បាសាលីីស១
(ធីីប៊ីី�) – Trissolcus basalis1(Tb) ឌីីបតេ�រ៉ាា (Diptera)៖
ទ្រី�ីកូូប៉ូូ�ដា ជីីអាកូូម៉េ�េលីីអ៊ីី�២ (ធីីជីី) – Trichopoda
giacomellii2(Tg)។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ធីីប៊ីី� ដាក់់បញ្ចូូ�លពងតូូចទៅ�ក្នុុ�ងពងស្រឹ�ឹងបៃ�តង
(អិិនវី ី) ដែ�លជាបន្តតបន្ទាាប់់មកប្រែ�ែជាពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ ធីីជីី
បញ្ចេ�េញពងប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល១មម ពណ៌៌សលឿ�ឿង
រាងពងក្រ�ពើ�ើនៅ�លើ�ើទ្រូ�ូង (នៅ�ពីីក្រោ��យក្បាាល) របស់់
កូូនញាស់់ធំំ ឬមេ�ពេ�ញវ័ ័យនៃ�ស្រឹ�ឹងបៃ�តង (អិិនវី ី )។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ធីីប៊ីី� មានរាងដូូចដង្កូូ�វដែ�លវិ ិវត្តតពេ�ញ
លេ�ញនៅ�ក្នុុ�ងពង អិិនវី ី។ បន្ទាាប់់ពីីញាស់់ ដង្កូូ�វធីីជីី ជីីក
រូូងចូូលទៅ�ក្នុុ�ងខ្លួួ�ន អិិនវី ី ដើ�ើម្បីី�ស៊ីី�ចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិ ិតក្នុុ�ងរយៈៈ
ពេ�ល២សប្តាាហ៍៍ មុុននឹឹងចាកចេ�ញពីីអិិនវី ី ដើ�ើម្បីី�កើ�ើតជា
ដឹឹកឌឿ�ឿក្នុុ�ងដីី។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ធីីប៊ីី� គឺឺជាឪម៉ាាល់់តូូចមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ (ប្រ�វែែង
០,៥មម) មានអង់់តែ�នដូូចកែ�ងដៃ�បត់់ចុះះ�ក្រោ��ម មាន
ពោះ�ះតូូច និិងសំំប៉ែ�ែត ដែ�លកើ�ើតចេ�ញតាមរយៈៈប្រ�ហោ�ង
រាងរង្វវង់់នៅ�ក្នុុ�ងពង អិិនវី ី ដែ�លមានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ ធីីជីី គឺឺជា
រុុយ តាឈីីនីីដ មានប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល៨មម។ រុុយឈ្មោ�ោល
មានពណ៌៌ត្នោ�ោតលឿ�ឿង មានពោះ�ះពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូច និិងរុុយ
ញីីមានពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ ទៅ�ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ រុុយទាំំងពីីរ
ភេ�ទនេះ�ះ មានព្រុ�ុយលេ�ចចេ�ញច្បាាស់់នៅ�លើ�ើជើ�ើងក្រោ��យ។

សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖
•

ធីីប៊ីី� កម្រ�នឹឹងធ្វើ��ប៉ាា
ើ រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើកញ្ចុំំ�� (raft) ពងរបស់់អិិនវី ី
ទាំំងមូូលណាស់់ ទោះ�ះបីីជាអត្រា�ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តអាចឈាន
ដល់់៨០%នៃ�កញ្ចុំំ��ពង និិង៨៧%នៃ�ពងក្នុុ�ងមួួយកញ្ចុំំ��
ក៏៏ដោ�យ។ អត្រា�ភេ�ទលំំអៀ�ៀងទៅ�រកភេ�ទញីី មានរហូូត
ដល់់៥:១ បង្កើ�ើ�ននូូវប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ការធ្វើ��ើប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�ត។

•

ធីីជីី ត្រូ�ូវបានគេ�ព្រ�លែ�ងធ្វើ��ើជាភ្នាាក់់ងារកម្ចាាត់់ជីីវសាស្ត្រ�រ
ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗរបស់់ពិិភពលោ�ក រួួមទាំំងប្រ�ទេ�ស
អូូស្រ្តា�ាលីីផង ដើ�ើម្បីី�កម្ចាាត់់អិិនវី ី។ អត្រា�ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តរហូូត
ដល់់៧២% ត្រូ�ូវបានគេ�វាស់់ស្ទទង់់។ ទោះ�ះបីីជា អិិនវី ី
អាចធ្វើ��ើឱ្យយប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តធីីជីីរស់់បានមែ�ន នោះ�ះគឺឺជាភេ�ទញីី
ទេ� ដែ�លមានសមត្ថថភាពកាត់់បន្ថថយយ៉ាា ងសំំខាន់់ដល់់
ការបន្តតពូូជ។

122 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ឳម៉ាាល់់ Trissolcus

រុុយ Trichopoda

basilis ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើពងស្រឹ�ឹងបៃ�តង (T. Smith)

giacomellii (W. Leedham)

Trissolcus កើ�ើតចេ�ញពីីពងស្រឹ�ឹងបៃ�តង
Nezara (J. Wessels)

ឳម៉ាាល់់

ពងរបស់់រុយ
ុ Trichopoda នៅ�លើ�ើស្រឹ�ឹងបៃ�តង
Nezara (J. Wessels)

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ប៉ារ៉ា ស៊ីត - ផ្តូរ ីមេអា

ប៉ាា រ៉ាាស៊ីី�តលើ�ើដង្កូូ�វផ្តូូ�រី ីមេ�អា (ដង្កូូ�វចោះ�ះមើ�ើមដំំឡូូងបារាំំង)
– Phthorimaea (potato moth) parasitoid
ឪម៉ាាល់់អ័័រជីីលូូស ឡេ�ពីីឌឺឺសCA– Orgilus lepidusCA។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ពងរលោ�ងមានពណ៌៌សល្អអក់់ និិងមានចុុងស្រួ�ួច។
បញ្ចេ�េញពងដាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វរបស់់
មេ�អំំបៅ�ដំំឡូូងបារាំំង ផ្តូូ�រី ីមេ�អា។

មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វឪម៉ាាល់់លូូតលាស់់នៅ�ក្នុុ�ងជម្រ�ក
និិងមានបីីដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វ។
មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ឪម៉ាាល់់មានមាឌតូូច ពណ៌៌ត្នោ�ោតលឿ�ឿង។

ឪម៉ាាល់់ញីីមានប្រ�ដាប់់ទ្រ�ពង(ovipositor) ត្រ�ង់់វែែង
ដែ�លមានប្រ�វែែងប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាានឹឹងប្រ�វែែងដងខ្លួួ�ន
និិងមានអង់់តែ�នវែែង។

សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖ ឪម៉ាាល់់ពេ�ញវ័ ័យ (ប្រ�វែែង៩មម) ពង
ដាក់់មួួយៗនៅ�ក្នុុ�ងដង្កូូ�វចោះ�ះមើ�ើមដំំឡូូងបារាំំង (ផ្តូូ�រី ីមេ�អា
អូូពែ�រគុុលឡេ�ឡា– Phthorimaea operculella) នីីមួួយៗ។
បន្ទាាប់់ពីីញាស់់ ដង្កូូ�វឪម៉ាាល់់ អ័័រជីីឡឺឺស ស៊ីី� និិងលូូតលាស់់
នៅ�ក្នុុ�ងខ្លួួ�នដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�។ ដង្កូូ�វឪម៉ាាល់់ អ័័រជីីឡឺឺស បង្កើ�ើ�ត
សំំបុុកនា ងនៅ�ក្នុុ�ងសំំបុុកនាងរបស់់ដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ�ដើ�ើម្បីី�
ក្លាា យជាដឹឹកឌឿ�ឿ។ ក្រោ��យមក ឪម៉ាាល់់ពេ�ញវ័ ័យកើ�ើតចេ�ញ
ពីីសំំបុុកនាងនោះ�ះ។

ឪម៉ាាល់់ពេ�ញវ័ ័យពងដាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងដង្កូូ�វ Phthorimaea
operculella នៅ�ខាងក្នុុ�ងស្លឹឹ�ក (D. Crawford)
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ណេ�ម៉ាាតូូដបំំផ្លាា ញសត្វវល្អិ�ត
ិ – Insect-feeding
nematodes
ស្តេ�េអ៊ីី�ណឺឺណេ�ម៉ាា ហ្វែ�ែលទីីអាអ៊ីី�CA– Steinernema feltaeCA
ហេ�តេ�រ៉ូូ�រ័ ័រហាប់់ឌីីទីីស អេ�សភីីភីីCA (អេ�ចអេ�សភីីភីី)
– Heterorhabditis spp.CA។

ពិិពណ៌៌នា៖

ពង៖ ជាធម្មមតា ពងដាក់់ក្នុ�ងសត្វវ
ុ
ល្អិ�តដែ�ល
ិ
ជាជម្រ�ក
របស់់វា។
មិិនទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ៖ ដង្កូូ�វមិិនមានខ្លួួ�នជាអង្កកត់់ៗទេ� មានពណ៌៌

ល្អអក់់ មានទំំហំំតូូចល្អិិ�ត (តូូចជាង១មម) (សូូមសម្គាាល់់ថា
ជន្លេ�េនមានខ្លួួ�នជាអង្កកត់់ៗ និិងមានទំំហំំធំំជាងខ្លាំំ�ង)។ ពីីរ
ឬបីីដំំណាក់់កាលដង្កូូ�វ ត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់នៅ�ខាងក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
សត្វវល្អិ�ត
ិ ជម្រ�ក។ ការធ្វើ��រូើ បមន្ត
ូ
តពាណិិជ្ជជកម្មមលក់់
ណេ�ម៉ាាតូូដ ជាដង្កូូ�វដំំណាក់់កាលទីីបីីបង្កកជំំងឺឺ ដែ�លនោះ�ះ
ជាដំំណាក់់កាលតែ�មួួយគត់់ ដែ�លវាអាចរស់់នៅ�ខាង
ក្រៅ��ជម្រ�កបាន។

មេ�ពេ�ញវ័ ័យ៖ ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លទៅ�នឹឹងដំំណាក់់កាលមិិន
ទាន់់ពេ�ញវ័ ័យ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានទំំហំំធំំជាង (ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�ល
១,៥មម)។ ណេ�ម៉ាាតូូដ មិិនអាចទប់់ទល់់នឹឹងលក្ខខខណ្ឌឌ
ស្ងួួ�តបានឡើ�ើយ។

សកម្មមភាពប៉ាារ៉ាាស៊ីី�ត៖

ដង្កូូ�វនៅ�តូូចដំំណាក់់កាលទីីបីី បង្កកជំំងឺឺចូូលទៅ�ក្នុុ�ងជម្រ�ក
តាមរយៈៈមុុខចំំហពីីធម្មមជាតិិ។ អេ�ច អេ�សភីីភីី អាចជ្រៀ��ៀត
ចូូលក្នុ�ុងស្បែ�ែកដើ�ើម្បីី�រស់់នៅ�ក្នុុ�ងជម្រ�កថ្មីី�។ វាបញ្ចេ�េញនូូវ
កោ�សិិកាបាក់់តេ�រី ីរស់់ផ្តុំំ��គ្នាា (symbiotic) ដែ�លបំំបែ�កខ្លួួ�ន
យ៉ាា ងរហ័័ស និិងសម្លាាប់់ជម្រ�កក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២៤-៤៨ម៉ោ�ោ ង។
បន្ទាាប់់មកណេ�ម៉ាាតូូដស៊ីី�បាក់់តេ�រី ី និិងជាលិិកាជម្រ�ក។ ពីីរ
ឬបីីជំំនាន់់ក្រោ��យមក ពួួកវាចាកចេ�ញពីីសាកសពសត្វវល្អិ�ត
ិ
ជាដង្កូូ�វនៅ�តូូច ដំំណាក់់កាលទីីបីីបង្កកជំំងឺឺ និិងស្វែ�ែងរកជម្រ�ក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ជម្រ�កដែ�លត្រូ�ូវបានរុុករាន ក្លាា យជាពណ៌៌ត្នោ�ោត
ទៅ�ពណ៌៌ទង់់ដែ�ង (ស្តេ�េអ៊ីី�នឺឺណេ�ម៉ាាទីីដ- steinernematid) ឬ
ពណ៌៌ក្រ�ហម (ហេ�តេ�រ័ ័រហាប់់ឌីីទីីដ- heterorhabditids) និិង
ឈប់់ស៊ីី�ចំំណីី មុុននឹឹងងាប់់។

ណេម៉ាតូតដែលបង្ករោគល�ើសត្វល្អិត (កែវពង្រីក x ៨០ដង)

គេ�អាចរកបានរូូបមន្តតពាណិិជ្ជជកម្មម សម្រា�ប់់ការកម្ចាាត់់បែ�ប
ជីីវសាស្ត្រ�រទៅ�លើ�ើពពួួករុុយ ទ្រី�ីប ពពួួកស្លាាបរឹ ឹង កណ្តៀ�ៀ�រ
ឪម៉ាាល់់ និិងដង្កូូ�វ។ ការធ្វើ��ើរូបមន្ត
ូ
តទាំំងនេះ�ះ អនុុវត្តតចំំពោះ�ះដីី
ជប់់ទឹឹក ប៉ុុ�ន្តែ�ែពពួួកណេ�ម៉ាាតូូដក៏៏អាចរស់់នៅ�ផ្តុំំ��គ្នាាបែ�បធម្មមជាតិិ
នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើមដែ�រ។

ដង្កូូ�វដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កករោ�គដោ�យណេ�ម៉ាាតូូត

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ជំំងឺឺវី ីរុុសបង្កកលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ – Insect viral diseases
ជំំងឺឺវី ីរុុស នុុយក្លេ�េអ៊ែ�ែរ ប៉ូូ�លីីហេ�ដ្រូ�ូស៊ីី�ស (អិិនភីីវី ី) –
Nuclear polyhedrosis virus (NPV)។

ពិិពណ៌៌នា៖
ដង្កូូ�វអាចរងឥទ្ធិិ�ពលពីីប្រ�ភេ�ទអិិនភីីវី ីជាក់់លាក់់។ ហេ�លីីយ៉ូូ�
ទីីស អិិនភីីវី ី CA ស្ប៉ូូ��ដុុបតេ�រ៉ាា លីីធូូរ៉ាា អិិនភីីវី ី និិង ស្ប៉ូូ��ដុុបតេ�រ៉ាា
អេ�ស៊ីី�ហ្គូូ�អា អិិនភីីវី ី អាចរកទិិញបានសម្រា�ប់់យកមកធ្វើ��ជា
ើ
ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�តជី
ិ ីវសាស្រ្ត�ត។ នៅ�ពេ�លឆ្លលងជំំងឺឺ ដង្កូូ�វឈាន
ទៅ�រកភាពហើ�ើមប៉ោ�ោ ង និិងប្រែ�ែជាពណ៌៌ត្នោ�ោតស្លេ�េក ទៅ�ត្នោ�ោត
ក្រ�ម៉ៅ�ៅ។ ជាធម្មមតា ពួួកវាងាប់់ពីី៤ទៅ�៩ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីឆ្លលងជម្លឺឺ�
នៅ�ក្បែ�ែរខាងចុុងដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិ ហើ�ើយបែ�កជាដុំំ�ៗបញ្ចេ�េញនូូវ
វត្ថុុ�ធាតុុរាវដែ�លមានផ្ទុុ�កនូូវជំំងឺឺវី ីរុុសយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ ដង្កូូ�វ
ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតអាចឆ្លលងជំំងឺឺពីីការបាញ់់អិិនភីីវី ី ឬពីីការស៊ីី�ស្លឹឹ�ក
ជាប់់ភាពក្រ�ខ្វវក់់ពីីដង្កូូ�វឆ្លលងជំំងឺឺពីីមុុន។
ការបាញ់់អិិនភីីវី ី៖ មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពខ្ពពស់់ក្រោ��មស្ថាានភាព
សំំណើ�ើមខ្ពពស់់ ឬស្លឹឹ�កសើ�ើម។ ថ្នាំំ�បាញ់់ធ្វើ��ពី
ើ ីដង្កូូ�វឆ្លលងជំំងឺឺ
ប្រ�មូូលបានមកពីីវាល ធ្វើ��ឱ្យ
ើ យជំំងឺឺរី ីករាលដាលបានយ៉ាា ង
ជោ�គជ័័យ។ ការចម្លលងជំំងឺឺបែ�បធម្មមជាតិិរបស់់អិិនភីីវី ី ត្រូ�ូវ
បានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញម្តតងម្កាាលនៅ�ក្នុុ�ងដំំណាំំតាមវាល។

NPV-បានបង្កករោ�គលើ�ើដង្កូូ�វ Helicoverpa ដែ�លឡើ�ើងទៅ�លើ�ើចុុងដើ�ើម
ដំំណាំំ ហើ�ើយងាប់់នៅ�ទីីនោះ�ះ
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ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីបង្កកលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ – Insect bacterial
diseases
បាស៊ីី�ឡឺឺស ធូូរី ីងជានស៊ីី�ស (ប៊ីី�ធីី) –
Bacillus thuringiensis (Bt)។

ពិិពណ៌៌នា៖
ប៊ីី�ធីី គឺឺជាជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីបង្កកលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ តាមបែ�បធម្មមជាតិិ។
ប្រ�ភេ�ទ (strains) របស់់បាក់់តេ�រី ីនេះ�ះ មានភាពប្រ�ឆាំំងជាក់់
លាក់់ ទៅ�នឹឹងក្រុ�ុមសត្វវល្អិ�តផ្សេ
ិ �េងៗគ្នាា និិងប្រ�ភេ�ទមួួយចំំនួួន
ត្រូ�ូវបានគេ�យកមកធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មមជាថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលឥទ្ធិិ�ពលជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី ដង្កូូ�វត្រូ�ូវតែ�ស៊ីី�ស្លឹឹ�កដំំណាំំ
ដែ�លជាប់់ប្រ�ឡាក់់ថ្នាំំ�គ្រ�ប់់ ឬដល់់កម្រិ�ិតស្លាាប់់។ ជាធម្មមតា
ការស៊ីី�ត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ភ្លាាមៗ បន្ទាាប់់ពីីការលេ�បចូូល។ ទោះ�ះជា
យ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ វាត្រូ�ូវការពេ�ល២-៥ ថ្ងៃ�ៃដើ�ើម្បីី�សម្លាាប់់
ដង្កូូ�វ។ ដង្កូូ�វឆ្លលងជំំងឺឺប៊ីី�ធីីមិិនប្តូូ�រពណ៌៌ឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាពិិតជា
មានភាពទន់់ខ្សោ�ោយ។
•

ប៊ីី�ធីីឃេ� - Btk (ប្រ�ភេ�ទ គើ�ើស្តាាគីី- kurstaki strain) CA
និិងប៊ីី�ធីីអេ� - Bta (ប្រ�ភេ�ទ អៃ�ហ្សាាវ៉ៃៃ�- aizawai strain)
CA មានឥទ្ធិិ�ពលទៅ�លើ�ើដង្កូូ�វឡឺឺពីីដុុបតេ�រ៉ាា
(Lepidoptera) ជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។

•

ប៊ីី�ធីីអាយ - Bti (ប្រ�ភេ�ទ អ៊ីី�ស្រា�អែ�ឡង់់ស៊ីី�សisraelensis strain) CA មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពប្រ�ឆាំំងនឹឹង
ដង្កូូ�វមូូស និិងសុុចផ្សិិ�ត។

•

ប្រ�ភេ�ទដទៃ�ទៀ�ៀត (សាន ដីីយ៉េ�េហ្គូូ�- san diego /
តេ�ណេ�ប្រ៊ី�ី�យ៉ូូ�នីីស- tenebrionis) មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងដង្កូូ�វពពួួកសត្វវល្អិ�តស្លាាបរឹ
ិ
ឹង។

•

ដង្កូូ�វមានមាឌធំំត្រូ�ូវស៊ីី�ប៊ីី�ធីី ច្រើ�ើ�នជាងដង្កូូ�វតូូច
ដើ�ើម្បីី�លេ�បចូូលរហូូតដល់់កម្រិ�ិតងាប់់។

•

ផលិិតផលប៊ីី�ធីី ត្រូ�ូវបានបំំបែ�កដោ�យពន្លឺឺ�កាំំរស្មីី�អ៊ុុ�ល
ត្រា�វី ីយ៉ូូ�លេ� ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំកាលវិ ិភាគបាញ់់នៅ�ពេ�ល
ព្រ�លប់់ និិងពេ�លព្រ�លឹឹម។

•

ប៊ីី�ធីី គឺឺប្រើ�ើ�ល្អអបំំផុុតនៅ�វដ្តតដំំណាំំដំំបូូង សម្រា�ប់់ដំំណាំំ
តូូចៗ ដើ�ើម្បីី�កម្ចាាត់់កូូនដង្កូូ�វតូូចៗ។

•

ប៊ីី�ធីី គឺឺចាំំបាច់់ត្រូ�ូវបាញ់់នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��មនៃ�ស្លឹឹ�ក
ដំំណាំំ ដែ�លជាកន្លែ�ែងដែ�លកូូនដង្កូូ�វតូូចៗស៊ីី�ដំំណាំំ
នៅ�ពេ�លដង្កូូ�វតូូចៗ (លេ�បចូូល) កាកសំំណល់់ប៊ីី�ធីី
នោះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយវាពុុល។

•

ប្រើ�ើ�ប៊ីី�ធីី គឺឺមានសុុវត្ថិិ�ភាពដល់់មនុុស្សស សត្វវ និិងសត្រូ�ូវ
ធម្មមជាតិិ ព្រោះ��ះវាពុុលនៅ�ពេ�លណាដែ�លធាតុុសកម្មម
ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានបាស នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�ពះះរបស់់កូូន
ដង្កូូ�វតូូចៗ។ ចំំពោះ�ះក្រ�ពះះរបស់់មនុុស្សស និិងសត្វវវិ ិញ
គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈដ្ឋាានអាស៊ីី�ត។

ថ្នាំំ�ជីីវសាស្រ្ត�ត

Bt - បានបង្កករោ�គលើ�ើដង្កូូ�វ Helicoverpa (QDAFF)

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍
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ជំងឺល�ើសត្វល្អិត

ជំំងឺឺផ្សិិ�តបង្កកលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ – Insect fungal diseases
មេ�តារី ីហ្សូូ�ម អេ�សភីីភីីCA (អឹឹមអេ�សភីីភីី) – Metarhizum spp.CA
(Mspp) ណូូមូូរ៉ាាអេ�អា រី ីឡេ�យីី (អិិនអា) – Nomuraea rileyi
(Nr) ប៊ីី�អូូវ៉េេ�រី ីយ៉ាា បាស៊ីី�អាណា (ប៊ីី�ប៊ីី�) – Beauveri bassiana
(Bb)។

•

ពិិពណ៌៌នា៖

•

មានក្រុ�ុមផ្សិិ�តខុុសៗគ្នាា ជាច្រើ�ើ�ន វាយប្រ�ហារទៅ�លើ�ើសត្វវ
ល្អិិ�ត។ ពួួកវាចូូលចិិត្តតរស់់នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខ័័ណ្ឌឌក្តៅ�ៅ ហើ�ើយសើ�ើម
ជាកន្លែ�ែងដែ�លស្ពពររបស់់វា ចម្លលងជម្ងឺឺ�យ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស។ វា
អាចបង្កកឱ្យយសត្វវល្អិ�ត
ិ ជាច្រើ�ើ�នងាប់់ ជាពិិសេ�សនៅ�ពេ�លដែ�ល
ប្រ�ជាករសត្វវល្អិ�តមានចំ
ិ
ំនួួនច្រើ�ើ�ន។ ភា្ននក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺផ្សិិ�ត
ខ្លះះ� ត្រូ�ូវការជម្រ�កជាក់់លាក់់ (អិិនអា) ចំំណែ�កឯខ្លះះ�ទៀ�ៀត
មានជម្រ�កផ្សេ�េងៗជាច្រើ�ើ�ន (អឹឹមអេ�សភីីភីី)។ ប្រ�ភេ�ទផ្សេ�េងៗ
គ្នាានៃ�ជំំងឺឺផ្សិិ�តតែ�មួួយ អាចមានជម្រ�កផ្សេ�េងៗគ្នាា (ប៊ីី�ប៊ីី�)។

ផ្សិិ�តភ្នាាក់់ងារបង្កករោ�គជីីវសាស្រ្ត�ត បាញ់់ហើ�ើយមាន
សកម្មមភាពយឺឺត ហើ�ើយកាកសំំណល់់ដែ�លនៅ�សេ�ស
សល់់លើ�ើរុក្ខ
ុ ខជាតិិនោះ�ះ វានឹឹងងាប់់នៅ�ពេ�លមានសីីតុុណ្ហហ
ភាពក្តៅ�ៅ ឬស្ងួួ�ត។
ផ្សិិ�តភ្នាាក់់ងារបង្កករោ�គជីីវសាស្រ្ត�ត គឺឺមិិនអាចលាយ
ជាមួួយនឹឹងថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ជំំងឺឺផ្សិិ�តនោះ�ះទេ� ព្រោះ��ះវានឹឹង
សម្លាាប់់ផ្សិិ�តដែ�លជាភ្នាាក់់ងារជីីវសាស្រ្ត�ត។

ស្ពពរផ្សិិ�តដុះះ�នៅ�លើ�ើ ឬនៅ�ក្នុុ�ងខ្លួួ�នសត្វវល្អិ�ត
ិ ។ ផ្សិិ�តចិិញ្ចឹឹ�ម
ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងសត្វវល្អិ�ត
ិ ជាជម្រ�ក និិងបន្ទាាប់់ពីីសម្លាាប់់ជម្រ�ក
ហើ�ើយវាជ្រៀ��ៀតចេ�ញទៅ�ស្រ�ទាប់់ស្បែ�ែកខាងក្រៅ��របស់់ជម្រ�ក
ធ្វើ��ើឱ្យយរោ�មវាមានលក្ខខណៈៈគ្រ�បដោ�យពណ៌៌ស ពណ៌៌លឿ�ឿង
ឬពណ៌៌បៃ�តង។ ប្រ�ភេ�ទផ្សិិ�តធម្មមតាខ្លះះ� ដែ�លវាយប្រ�ហារ
លើ�ើសត្វវល្អិ�តមាន
ិ
៖
•

ប៊ីី�ប៊ីី� - វដ្តតជីីវិ ិតមានរយៈៈពេ�ល៥-១៥ថ្ងៃ�ៃ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាធម្មមតា
សម្លាាប់់ជម្រ�កក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២-៩ថ្ងៃ�ៃ។

•

អិិនអា - វាយប្រ�ហារលើ�ើដង្កូូ�វមេ�អំំបៅ� (ឡេ�ពីីដុុបតេ�រ៉ាា )។
វដ្តតជីីវិ ិតរបស់់វាគឺឺ១០-២០ថ្ងៃ�ៃ និិងធ្វើ��ឱ្យ
ើ យជម្រ�កងាប់់ក្នុ�ង
ុ
រយៈៈពេ�ល៦-៧ថ្ងៃ�ៃ។

•

អឹឹមអេ�សភីីភីី - សត្វវល្អិ�តច្រើ�ើ
ិ
�នជាង២០០ប្រ�ភេ�ទ មកពីី
ជាង៥០គ្រួ�ួសារ ទទួួលរងការវាយប្រ�ហារដោ�យ
អឹឹមអេ�សភីីភីី និិងប្រ�ភេ�ទខ្លះះ�ត្រូ�ូវបានគេ�ធ្វើ�ើ�រូបមន្ត
ូ
តសម្រា�ប់់
ធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មម។ នៅ�ប្រ�ទេ�សអូូស្ត្រា�ាលីី ប្រ�ភេ�ទ (strain)
តែ�មួួយគត់់ដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ�ពាណិិជ្ជជកម្មមគឺឺ អឹឹមអេ�សភីីភីី
ដែ�លប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់កម្ចាាត់់សត្វវកណ្តូូ�បយក្សស។

•

បាក់់តេ�រី ី និិងផ្សិិ�តមួួយចំំនួួន អាចចម្លលងរោ�គ និិងសម្លាាប់់
សត្វវល្អិ�តបាន
ិ
។ ពួួកវាទាំំនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�ហៅ�ថាផ្សិិ�ត
ភ្នាាក់់ងារបង្កករោ�គជីីវសាស្រ្ត�ត។ មួួយចំំនួួនត្រូ�ូវបានគេ�
យកទៅ�ធ្វើ��ើអាជីីវកម្មម សម្រា�ប់់ធ្វើ��ថ្នាំំ�
ើ សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។
នៅ�ពេ�លគេ�បាញ់់វាទៅ�លើ�ើដំំណាំំ នោះ�ះពួួកវាបង្កករោ�គ
និិងរី ីករាលដាលនៅ�លើ�ើខ្លួួ�នសត្វវល្អិ�ត
ិ ហើ�ើយក៏៏សម្លាាប់់
សត្វវល្អិ�ត
ិ ។ ដោ�យសាតែ�ពួួកវាជាសារពាង្គគកាយមាន
ជីីវិ ិត ហេ�តុុដូូចនេះ�ះពួួកវាត្រូ�ូវការសំំណើ�ើម (ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង
ឬសន្សើ�ើ�មជោ�គ) មានសមត្ថថភាពចម្លលងរោ�គ។

•

ផ្សិិ�តភ្នាាក់់ងារបង្កករោ�គជីីវសាស្រ្ត�ត ត្រូ�ូវការសំំណើ�ើមដើ�ើម្បីី�
ដំំណុះះ � និិងចម្លលងរោ�គលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ ហើ�ើយមានប្រ�សិិទ្ធធ
ភាពបំំផុុតនៅ�កំំឡុុងពេ�លមានភ្លៀ�ៀ�ងប្រ�ចាំំ ឬពេ�លមាន
សន្សើ�ើ�មច្រើ�ើ�ន។ តែ�ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ លក្ខខ
ខណ្ឌឌទាំំងអស់់នេះ�ះវាក៏៏សមស្រ�បបំំផុុតដល់់ពពួួកជំំងឺឺ
ផ្សិិ�តលើ�ើដំំណាំំផងដែ�រ។

128 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ផ្សិិ�ត Nomuraea rileyi
លើ�ើដង្កូូ�វ (D. Holdom)

ផ្សិិ�ត Beauveria
លើ�ើរុុយ sciarid

- បានបង្កករោ�គ

bassiana - បង្កករោ�គ

ផ្សិិ�ត - បានបង្កកជំំងឺឺលើ�ើដឹឹកឌឿ�ឿដង្កូូ�វ

Helicoverpa

ផ្សិិ�ត Nomuraea rileyi
លើ�ើដង្កូូ�វ Helicoverpa

- បានបង្កករោ�គ

ផ្សិិ�ត Beauveria bassiana
លើ�ើស្រឹ�ឹង Nysius vinitor

ផ្សិិ�ត-បានបង្កកជំំងឺឺលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ

ស្លាាបរឹ ឹង

tenebrionid

- បង្កករោ�គ

ផ្សិិ�ត Beauveria bassiana - បង្កករោ�គ
លើ�ើដង្កូូ�វតូូច Helicoverpalarva

(D. Holdom)

ផ្សិិ�ត Beauveria
លើ�ើរុុយស

bassiana - បង្កករោ�គ

ផ្សិិ�ត - បានបង្កកជំំងឺឺលើ�ើដង្កូូ�វខ្មូូ�ត

ផ្សិិ�ត - បានបង្កកជំំងឺឺលើ�ើចៃ�

(Shepard, Carner and Ooi)
សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍

129

ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី

ជំងឺបាក់តេរ ី

ជំំងឺឺដំំបៅ�រលួួយដោ�យ បាក់់តេ�រី ី - Bacterial canker
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ក្លាាវី ីបាក់់ទ័័រ មីីឈីីហ្គាាណង់់ស៊ីី�ស សាប់់អេ�សភីី
មីីឈីីហ្គាាណង់់ស៊ីី�ស – Clavibacter michiganensis subsp
michiganensis។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺបាក់់តេ�រីី៖
•

ដំំណាំ៖ំ ដំំណាំំផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងអំំបូូរប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ប្រើ�ើ�គ្រា�ប់់ពូូជដែ�លមានគុុណភាពខ្ពពស់់ ពីីបណ្តាាក្រុ�ុម
ហ៊ុុ�នល្បីី�ៗមួួយចំំនួួន ហើ�ើយជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីលើ�ើស្លឹឹ�កភាគ
ច្រើ�ើ�ន អាចបណ្តាាលមកពីីជំំងឺឺមាននៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�ប់់ពូូជ។

o ពិិនិិត្យយមើ�ើលថ្នាាលបណ្តុះះ� �កូូន ដោ�យដកកូូនដំំណាំំ
ណាដែ�លខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ ឬមានអុុចនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។
ពួួកវាអាចបណ្តាាលមកពីីជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី ឬជំំងឺឺផ្សិិ�ត។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ប្រ�ភេ�ទមួួយចំំនួួននៃ�ពពួួកស្រ�មោ�លរាត្រី�ី
(ប្រ�ភេ�ទសូូឡាណូូម-Solanum species)។
សញ្ញាា៖ កូូនដំំណាំំកើ�ើតជំំងឺឺអាចងាប់់ ក្រិ�ិន ឬខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ
ឬមិិនបង្ហាា ញរោ�គសញ្ញាារហូូតដល់់ពេ�លស្ទូូ�ងរួួច។ ចំំពោះ�ះ
ដើ�ើមធំំ សញ្ញាាដំំបូូងគឺឺស្នាាមខ្លោ�ោចឬ “ឆេះ�ះ” នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក
និិងស្រ�ពោ�នស្លឹឹ�កខាងក្រោ��ម។ នៅ�ពេ�លដែ�លការឆ្លលងជំំងឺឺ
មានការវិ ិវត្តតន៍៍តាមប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�រុុក្ខខរស ការស្រ�ពោ�នវិ ិវត្តតន៍៍
រហូូតដល់់ដើ�ើមទាំំងមូូលស្រ�ពោ�នហើ�ើយរលំំដួួល។ ពេ�លខ្លះះ�
មានតែ�កូូនស្លឹឹ�កមួួយចំំនួួននៅ�មួួយចំំហៀ�ៀងបង្គុំំ��ស្លឹឹ�កទាំំង
មួួលដែ�លឆ្លលងជម្ងឺឺ�។ កូូនស្លឹឹ�កទាំំងនេះ�ះប្រែ�ែទៅ�ជាពណ៌៌លឿ�ឿង
បន្ទាាប់់មកពណ៌៌ត្នោ�ោត រួួចងាប់់។ ចំំណែ�ក ខ្លះះ�នៃ�ខ្លឹឹ�ម អាច
ប្រ�ហោ�ងហើ�ើយរលំំដូូល។ យើ�ើងអាចមើ�ើលឃើ�ើញសរសៃ�នាំំ
រុុក្ខខរស និិងខ្លឹឹ�មដែ�រមានពណ៌៌ត្នោ�ោ តដោ�យទាញបកស្លឹឹ�កចេ�ញ
ត្រ�ង់់ថ្នាំំ�ងនៃ�ដើ�ើម (ចំំណុុចដែ�លស្លឹឹ�កជាប់់នឹឹងមែ�ក)។ ក្នុុ�ង
លក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើម ដើ�ើម មែ�ក និិងផ្លែ�ែ មានលេ�ចចេ�ញនៅ�ដំំបៅ�
រលួួយពណ៌៌ត្នោ�ោត។ ដំំបៅ�នៅ�លើ�ើផ្លែ�ែមានរាងដូូចលោ�កខែ�
បាំំងឆ័័ត្រ�ស្លេ�េក ដែ�លគេ�ច្រើ�ើ�នហៅ�ថាអុុចភ្នែ�ែកបក្សីី�។ ឬស
និិងគល់់បង្ហាា ញសញ្ញាាតិិចតួួចនៃ�ការឆ្លលងជម្ងឺឺ� ក្រៅ��ពីីសរសៃ�
នាំំរុក្ខ
ុ ខរសមានពណ៌៌ត្នោ�ោត នៅ�ពេ�លពិិនិិត្យយមើ�ើល។

o បាញ់់ ទង់់ដែ�ង (copper) ភ្លាាមៗបន្ទាាប់់ពីីឃើ�ើញ
ដំំណាំំចាប់់ផ្តើ��មលូ
ើ
ូតលាស់់។ វាអាចជួួយការពារកុំំ�
ឱ្យយជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីកើ�ើតនៅ�ផ្ទៃ�ៃខាងលើ�ើនៃ�ស្លឹឹ�ក ហើ�ើយ
បន្ទាាប់់មកវាចម្លលងដល់់ដំំណាំំ នៅ�ពេ�លមាន
អាកាសធាតុុសើ�ើម។
o ចំំពោះ�ះដំំណាំំដែ�លមានដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
វែែង នោះ�ះកម្មមវិ ិធីីបាញ់់ថ្នាំំ�ទង់់ដែ�ងជាលើ�ើកទីីពីីរ
ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ពេ�លបន្ទាាប់់ ព្រោះ��ះវាមាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងការកម្ចាាត់់ជំំងឺឺមួួយចំំនួួនបង្កកដោ�យ
ផ្សិិ�តទូូទៅ� និិងពពួួកផ្សិិ�តទឹឹក។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ គ្រា�ប់់ពូូជ និិងកូូនដំំណាំំជាប្រ�ភពចម្លលងចម្បបង
នៃ�ជម្ងឺឺ�នេះ�ះ។ បាក់់តេ�រី ីប្រ�ភេ�ទនេះ�ះអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងកាក
សំំណល់់ដំំណាំំក្នុ�ងដីី
ុ
បានរហូូតដល់់៦ខែ� ឬយូូរជាងនេះ�ះ
ប្រ�សិិនបើ�ើកាកសំំណល់់ដំំណាំំស្ងួ�តនៅ
ួ �លើ�ើដីី។ បាក់់តេ�រី ី
ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះមិិនអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី ឬក្នុុ�ងទឹឹកក្រៅ��ដំំណាំំបាន
យូូរទេ�។ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាប្រ�ភពសំំខាន់់សម្រា�ប់់ចម្លលងទៅ�
ដំំណាំំក្រោ��យទៀ�ៀត។

•

អង់់ទីីប៊ីី�យោ�ទិិក មានដូូចជា streptomycin និិង
kasugamycin គឺឺមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាក់់តេ�រី ីអាច
ងាយស៊ាំំ�ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�។ ពួួកវាគួួរប្រើ�ើ�លាយបញ្ចូូ�លគ្នាា
ជាមួួយនឹឹងទង់់ដែ�ង។ ប្រើ�ើ�អង់់ទីីប៊ីី�យោ�ទិិកជាប្រ�ចាំំ
អាចបណ្តាាលឱ្យយភ្នាាក់់ងារបង្កករោ�គមាននៅ�ក្នុុ�ងខ្លួួ�ន
មនុុស្សស និិងសត្វវស៊ាំំ�ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�។

•

បាញ់់ថ្នាំំ�ទងដែ�ង ឬថ្នាំំ�អង់់ទីីប៊ីី�យោ�ទិិក លើ�ើស្លឹឹ�កដំំណាំំ
មិិនអាចកម្ចាាត់់ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងដីីនោះ�ះទេ�
មានដូូចជាជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីស្រ�ពោ�នជាដើ�ើម។

•

ការអនុុវត្តតវិ ិធានការដាំំដុះះ� មានដូូចជាប្រ�មូូលកាក
សំំណល់់ដំំណាំំចាស់់ ដំំណាំំមួួរ និិងដំំណាំំជម្រ�កមួួយ
ចំំនួួនរួម
ួ និិងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រមុុខដំំណាំំ កុំំ�ដាំំដំំណាំំដដែ�លៗ
នៅ�ក្នុុ�ងអំំបូូរជាមួួយគ្នាានោះ�ះ វានឹឹងជួួយកាត់់បន្ថថយជំំងឺឺ
បាក់់តេ�រី ី។

រាលដាលដោ�យ៖ កូូនដំំណាំំមានជម្ងឺឺ�២ ទៅ�៣ដើ�ើមអាចរាល
ដាលពេ�លថ្នាាលសំំណាប ឬរោ�ងបណ្តុះះ� �កូូន។ ទម្លាាប់់នៃ�
ការដាំំដុះះ� ធ្វើ��ើឱ្យយរាលដាលជំំងឺឺយ៉ាា ងងាយក្នុុ�ងពេ�លស្ទូូ�ង
តាក់់តែ�ងមែ�ក ការចង និិងការបេះ�ះ។ បាក់់តេ�រី ីក្នុុ�ងរុុក្ខខរស
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដើ�ើមតាមរយៈៈស្នាាមរបួួស ឬស្នាាមរលាត់់បង្កក
ដោ�យទម្លាាប់់នៃ�ការដាំំដុះះ� ហើ�ើយបាក់់តេ�រី ីអាចរាលដាលពីី
ដំំបៅ�រលួួយនៅ�លើ�ើមែ�ក និិងស្លឹឹ�កដែ�លដក់់ដំំណក់់ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង
ទឹឹកសន្សើ�ើ�ម ឬការស្រោ��ចស្រ�ពពីីខាងលើ�ើ។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សីីតុុណ្ហហ ភាព១៨-២៤អង្សាាសេ�
ជាមួួយនឹឹងសំំណើ�ើមខ្ពពស់់។

ការគ្រប់គ្រង (សូមម�ើលផ្នែកខាងក្នុងគម្របខាងក្រោយ)
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ប៉េងប៉ោះ - អុចដូចភ្នែកបក្សី

ប៉េងប៉ោះ - សឹក
្ល មួយផ្នែកងាប់

ប៉េងប៉ោះ - ស្នាមសំលាកនៅល�ើសឹក
្ល

ប៉េងប៉ោះ - ស្នាមសំលាកនៅល�ើសឹក
្ល

ប៉េងប៉ោះ -សរសៃរុក្ខរសមានពណ៌ត្នោត
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ជំំងឺឺរលួួយទន់់ដោ�យ
បាក់់តេ�រី ី - Bacterial soft
rot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ប៉ិិ�ចតូូបាក់់តេ�រី ីយ៉ូូ�ម ការ៉ូូ�តូូវ៉ូូ�រ៉ូូ�ម សាប់់អេ�សភីី
ការ៉ូូ�តូូវ៉ូូ�រ៉ូូ�ម – Pectobacterium carotovorum subsp
carotovorum។

ប្រ�ភពឆ្លលង៖ ជាធម្មមតា មេ�រោ�គបាក់់តេ�រី ី ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងដីី និិង
អាចរស់់រាននៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃគ្រា�ប់់។
រាលដាលដោ�យ៖ ទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ព និិងការប៉ះះ�ពាល់់រវាងផ្លែ�ែ។
បាក់់តេ�រី ីអាចជ្រៀ��ៀតចូូលតាមរយៈៈស្នាាមរបួួស បណ្តាាលមក
ពីីគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ន ការស៊ីី�របស់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ឬស្នាាមចំំហពីីធម្មម
ជាតិិ។ សត្វវល្អិ�តដូ
ិ ូចជាពពួួករុុយ ក៏៏អាចធ្វើ��ើឱ្យយរាលដាលជំំងឺឺ
បាក់់តេ�រី ីបានដែ�រ។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ លក្ខខខណ្ឌឌក្តៅ�ៅហើ�ើយសើ�ើម។ នៅ�ពេ�ល
ដំំណាំំបានឆ្លលងជម្ងឺឺ�នេះ�ះ ហើ�ើយស៊ីី�តុុណ្ហហ ភាព២៥ ទៅ�៣០
អង្សាាសេ� និិងសំំណើ�ើមបរិ ិយាកាសខ្ពពស់់ជាង៩៥%ដើ�ើម

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ រុុក្ខខជាតិិជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ រួួមទាំំងដំំណាំំបន្លែ�ែ

កើ�ើតជម្ងឺឺ� និិងរលំំដួួលយ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស។

ជាច្រើ�ើ�ន។

សញ្ញាា៖ សញ្ញាាដំំបូូងលេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កដំំណាំំប្រ�ភេ�ទ

ម្ទេ�េសប្លោ�ោក បង្ហាា ញនូូវសរសៃ�រុុក្ខខរសពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ បន្ទាាប់់មក
ស្លឹឹ�កខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល (ជាតិិពណ៌៌បៃ�តង) និិងងាប់់កោ�សិិកា។
ខ្លឹឹ�ម និិងប្រ�ព័័ន្ធធសរសៃ�នាំំរុក្ខ
ុ ខរស នៃ�មែ�ក ឬដើ�ើមជិិតគ្នាា អាច
លេ�ចចេ�ញនូូវពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ។ ពេ�លដែ�លជំំងឺឺវិ ិវត្តតន៍៍
ដំំបៅ�រលួួយ ដើ�ើមស្ងួួ�តមានពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�មៅ� ឬពណ៌៌ខ្មៅ�ៅក៏៏
កើ�ើតឡើ�ើងដែ�រ ដែ�លជារឿ�ឿយៗបណ្តាាលឱ្យយបាក់់មែ�ក។ គេ�
ច្រើ�ើ�នឃើ�ើញមានការហៀ�ៀរចេ�ញនៃ�ហ្វូូ�ងបាក់់តេ�រី ីពីីកោ�សិិកា
កើ�ើតជម្ងឺឺ�នៅ�ពេ�លខ្លះះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�កគ្រ�ប់់ករណីីទាំំងអស់់ទេ�។
រុុក្ខខជាតិិដែ�លកើ�ើតជំំងឺឺនេះ�ះ ស្រ�ពោ�ន និិងងាប់់។ សាច់់នៃ�ផ្លែ�ែ
ជាប់់ទងជាកន្លែ�ែងដែ�លងាយទទួួលរងជម្ងឺឺ� ហើ�ើយជារឿ�ឿយៗ
ជាចំំណុុចឆ្លលងជម្ងឺឺ�។ ទាំំងផ្លែ�ែខ្ចីី� និិងទុំំ�អាចឆ្លលងជំំងឺឺ។ ជាដំំបូូង
ដំំបៅ�នៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ មានពណ៌៌ស្រា�លទៅ�ក្រ�ម៉ៅ�ៅដូូចជាំំទឹឹក និិង
ខូូងបន្តិិ�ច។ បរិ ិវេេណបំំផ្លាា ញរី ីករាលដាលយ៉ាា ងរហ័័ស
ជាពិិសេ�សនៅ�ក្រោ��មបរិ ិយាកាសក្តៅ�ៅ (២៥-៣០អង្សាាសេ�)
ហើ�ើយសើ�ើម។ នៅ�ដំំណាក់់កាលចុុងក្រោ��យ ហ្វូូ�ងបាក់់តេ�រី ី
អាចហៀ�ៀរចេ�ញពីីបរិ ិវេេណបំំផ្លាា ញ និិងជារឿ�ឿយៗ សរី ីរាង្គគ
ទីីពីីរមកយារយីីជាលិិការលួួយ។ ផ្លែ�ែមានជំំងឺឺ ព្យួួ�រលើ�ើដើ�ើម
ដូូចជាថង់់ដាក់់ទឹឹក ទន់់ និិងអាចភាយក្លិិ�នរលួួយ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ជំំងឺឺងាប់់កោ�សិិកាប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - Tomato pith necrosis
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ពឺឺដូូម៉ូូ�ណាស កូូរូហ្គា
ូ ា តា – Pseudomonas
corrugata។
និិងប្រ�ភេ�ទ ពឺឺដូូម៉ូូ�ណាស ដទៃ�ទៀ�ៀត– Pseudomonas

species។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អាចរស់់នៅ�លើ�ើឫសរុុក្ខខជាតិិជាច្រើ�ើ�ន។
សញ្ញាា៖ រោ�គសញ្ញាានៃ�ជម្ងឺឺ�ងាប់់កោ�សិិកាលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងជំំងឺឺដំំបៅ�រលួួយ។ ជម្ងឺឺ�នេះ�ះកើ�ើតនៅ�លើ�ើ
ដើ�ើមចាស់់ៗ ដែ�លសញ្ញាាដំំបូូងគឺឺស្លឹឹ�កខ្ចីី�ៗមានពណ៌៌លឿ�ឿង
បន្ទាាប់់មកដើ�ើមទាំំងមូូលស្រ�ពោ�ន។ មែ�ក ឬដើ�ើមអាចមាន
ដំំបៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោត ឬខ្មៅ�ៅពីីខាងក្រៅ�� ខ្លឹឹ�មខាងក្នុុ�ងប្រ�ហែ�ល
មានពណ៌៌ខ្មៅ�ៅដែ�រ ឬប្រ�ហោ�ង។ មានឬសតូូចៗជាច្រើ�ើ�នដុះះ�
នៅ�លើ�ើដើ�ើមកន្លែ�ែងមានការបំំផ្លាះះ � ឬនៅ�គល់់ដំំណាំំ។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ បាក់់តេ�រី ីច្រើ�ើ�នមាននៅ�ក្នុុ�ងដីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែសញ្ញាាបំំផ្លាា ញ
អាចរាយប៉ាា យពេ�ញចំំការ។

រាលដាលដោ�យ៖ ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់់តាក់់តែ�ងមែ�ក ឬដៃ�របស់់
អ្ននកធ្វើ��ើការក្នុុ�ងចំំការ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ អំំឡុុងពេ�លមានសំំណើ�ើមខ្ពពស់់ និិង
សីីតុុណ្ហហ ភាពទាបនៅ�ពេ�លយប់់។ មានកម្រិ�ិតអាសូូតខ្ពពស់់
ជាពិិសេ�សអាមូូញូូម (មាននៅ�ក្នុុ�ងលាមកមាន់់ទាស្រ�ស់់ៗ)
មានទំំនាក់់ទំំនង ជាមួួយនឹឹងការកកើ�ើតជំំងឺឺ។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

កុំំ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជីីអាសូូតឱ្យយហួួសកម្រិ�ិត។ ជៀ�ៀសវាង
ការប្រើ�ើ�លាមកមាន់់ទាស្រ�ស់់ៗ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េងប៉ោះ - ឫសលូតលាស់នៅកន្លែងដែលកោសិកាដ�ើមរុក្ខជាតិងាប់

ប៉េងប៉ោះ - ដ�ើមរុក្ខជាតិមានពណ៌ខ្មៅនិងមានប្រហោងផ្នែកខាងក្នុង
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ជំំងឺឺរទុះះ�ស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី - Bacterial speck
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ស៊ូូ�ដូូមូូណាស ស៊ីី�រី ីងហ្គាាអ៊ីី� ភីីវី ី តូូម៉ាាតូូ –
Pseudomonas syringae pv. tomato។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មិិនមាន។

សញ្ញាា៖ ស្នាាមអុុចក្រ�ម៉ៅ�ៅតូូចៗ វិ ិវត្តតនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កមានជំំងឺឺ
ហើ�ើយបន្តតរី ីករាលដាលតាមរយៈៈជាលិិកា និិងប្រ�សិិនបើ�ើ
ស្នាាមអុុចមានចំំនួួនច្រើ�ើ�នគែ�មស្លឹឹ�ក និិងប្រែ�ែទៅ�ជាពណ៌៌
លឿ�ឿង។ នៅ�លើ�ើដើ�ើម ឬមែ�កមានដំំបៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោត ឬខ្មៅ�ៅ។
ផ្លែ�ែដែ�លមានជម្ងឺឺ� និិងមានក្រ�ម៉៉អុុចតូូចៗផុុសឡើ�ើងបន្តិិ�ចនៅ�
លើ�ើផ្លែ�ែពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ មានទំំហំំ២មីីលីីម៉ែ�ែត្រ�។ ស្នាាមអុុចមិិនចាក់់
ជ្រៅ��ទៅ�ក្នុុ�ងផ្លែ�ែឡើ�ើយ។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ គ្រា�ប់់ពូូជ កូូនដំំណាំំ និិងដីីដែ�លមានមេ�រោ�គ
ជាប្រ�ភពចម្បបងនៃ�ការចម្លលងជម្ងឺឺ�។ ជម្ងឺឺ�នេះ�ះឆ្លលងរាលដាល
យ៉ាា ងឆាប់់រហ័័សនៅ�ក្នុុ�ងថ្នាាលសំំណាប ហើ�ើយកូូនដំំណាំំ
ខ្លះះ�អាចឆ្លលងនៅ�ពេ�កស្ទូូ�ងរួួច។ បាក់់តេ�រី ីអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងកំំទិិច
កំំទីីរុក្ខ
ុ ខជាតិិក្នុ�ងដីី
ុ
រហូូតដល់់៣០សប្តាាហ៍៍។
រាលដាលដោ�យ៖ ទម្លាាប់់ដាំំដុះះ� (ពេ�លដាំំ និិងការតែ�ងមែ�ក)។
បាក់់តេ�រី ីអាចលាងចេ�ញពីីស្នាាមអុុច តាមរយៈៈដំំណក់់ទឹឹក
ភ្លៀ�ៀ�ង សន្សើ�ើ�ម និិងការស្រោ��ចពីីខាងលើ�ើ។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ លក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើម និិងសីីតុុណ្ហហ ភាព

១៨-២៤អង្សាាសេ�។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េងប៉ោះ - ស្លឹកមានស្នាមអុចៗ

ប៉េងប៉ោះ - មែករុក្ខជាតិមានពណ៌ខ្មៅ

ប៉េងប៉ោះ - ស្នាមអុចៗល�ើផ្លែ

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - ស្នាមអុចៗល�ើស្លឹក
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ជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យបាក់់តេ�រី ី - Bacterial wilt
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ រ៉ាាស្តូូ�នីីញ៉ាា សូូឡាណាសេ�អារូូម – Ralstonia
solanacearum។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំឡូូងបារាំំង ថ្នាំំ�ជក់់ និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ
ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតក្នុុ�ងអំំបូូរសូូឡាណាសេ� ត្រូ�ូវបានចម្លលងពីី
ប្រ�ភេ�ទខ្លះះ�នៃ�ក្រុ�ុមបាក់់តេ�រី ីនេះ�ះ ហើ�ើយប្រ�ភេ�ទខ្លះះ�ទៀ�ៀតអាច
ចម្លលងទៅ�ដំំណាំំផ្សេ�េងៗជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សីីតុុណ្ហហ ភាពខ្ពពស់់ និិងជាធម្មមតា វាមាន
កម្រិ�ិតបំំផ្លាា ញខ្លាំំ�ងនៅ�សីីតុុណ្ហហ ភាព រវាង២១អង្សាាសេ�
និិង៣២អស្សាាសេ�។ ជារឿ�ឿយៗ ជំំងឺឺមានភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរនៅ�
កន្លែ�ែងមិិនមានការបង្ហូូ�រទឹឹកបានល្អអ ឬបន្ទាាប់់ពីីធាតុុអាកាស
សើ�ើម ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាក៏៏អាចវិ ិវត្តតន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងដីីស្ងួ�តដែ�
ួ
រ។ ដីីសើ�ើមខ្លាំំ�ង
ហាក់់ដូូចជាបង្កកលក្ខខណៈៈដល់់ការឆ្លលងពីីដំំបូូង ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ពេ�ល
វាឆ្លលង ហើ�ើយរុុក្ខខជាតិិរឹ ឹតតែ�ស្រ�ពោ�ន នៅ�ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌដីី
ស្ងួួ�ត។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

សញ្ញាា៖ រុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជម្ងឺឺ�បាក់់តេ�រី ីស្រ�ពោ�ននេះ�ះយ៉ាា ងឆាប់់

រហ័័ស និិងងាប់់ដោ�យពុំំ�មានស្នាាមអុុច ឬពណ៌៌លឿ�ឿងនៅ�
លើ�ើស្លឹឹ�កឡើ�ើយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងកាត់់គល់់កៀ�ៀកក្បែ�ែរដីី
របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិដែ�លស្រ�ពោ�ន យើ�ើងនឹឹងឃើ�ើញសរសៃ�នាំំ
រុុក្ខខរសមានពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅដូូចជាំំទឹឹក និិងមានពណ៌៌លឿ�ឿង
ប្រ�ផេះ�ះ។ ជួួនកាលយើ�ើងអាចឃើ�ើញបន្តុំំ��បាក់់តេ�រី ីចេ�ញមក
នៅ�ពេ�លច្រ�បាច់់ដើ�ើមដែ�លកើ�ើតជម្ងឺឺ�។ ភាពស្រ�ពោ�នយ៉ាា ង
ឆាប់់រហ័័សនេះ�ះ ជាលក្ខខណៈៈដាច់់ដោ�យឡែ�កជាក់់លាក់់
មួួយ អាចឱ្យយយើ�ើងញែ�កជម្ងឺឺ�នេះ�ះ ពីីជម្ងឺឺ�បាក់់តេ�រី ីរលួួយ
និិងជម្ងឺឺ�ស្រ�ពោ�នបណ្តាាលមកពីីមេ�រោ�គផ្សិិ�ត។

•

តត្រួ�ួយពូូជសម្រា�ប់់ធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មមដែ�លមិិនមានភាព
ធន់់ជាមួួយជើ�ើងទម្រ�ដែ�លជាពូូជធន់់។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ បាក់់តេ�រី ីបានកកើ�ើតនៅ�ក្នុុ�ងដីី និិងអាចរស់់នៅ�
បានយូូរអង្វែ�ែង ដោ�យសារស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�លើ�ើដីីដែ�លអត់់
ដាំំដំំណាំំ។ បាក់់តេ�រី ីអាចចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីី តាមការលាងដោ�យ
ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ឬការស្រោ��ចស្រ�ព ពីីផ្ទៃ�ៃខាងលើ�ើ។ ការឆ្លលងកើ�ើត
ឡើ�ើងតាមរយៈៈឫសដែ�លអាចត្រូ�ូវបំំផ្លាា ញ ឬតាមការស៊ីី�
របស់់ណេ�ម៉ាាតូូដ។
រាលដាលដោ�យ៖ ឧបករណ៍៍កសិិកម្មមឆ្លលងជំំងឺឺ និិងដីីជាប់់កង់់
ត្រា�ក់់ទ័័រ និិងស្បែ�ែកជើ�ើងរបស់់កម្មមករ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិទាំំងអស់់ស្រ�ពោ�នធ្ងងន់់ធ្ងងរ (AVRDC)

ប៉េងប៉ោះ - កោសិកាសឹក
្ល ងាប់

ប៉េងប៉ោះ - ជាលិកាដ�ើមរុក្ខជាតិមានពណ៌ត្នោត

ត្រ�ប់់ - ស្រ�ពោ�ន

ត្រប់ - ស្រពោននៅតំណាក់កាលដំបូង

ត្រប់ -ដ�ើមរុក្ខជាតិក្រិន

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្រ�ពោ�នធ្ងងន់់ធ្ងងរ

(AVRDC)

(AVRDC)
ជំងឺបាក់តេរី
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ជំងឺបាក់តេរ ី

ជំំងឺឺ អុុចស្លឹឹ�កដោ�យបាក់់តេ�រី ី - Bacterial spot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ សានថូូម៉ូូ�ណាស អឺឺវ៉េេ�ហ្ស៊ីី��កាតូូរី ីយ៉ាា –
Xanthomonas euvesicatoria អិិក វ៉េេ�ហ្ស៊ីី��កាតូូរី ីយ៉ាា – X.
vesicatoria, អិិក ពែ�រហ្វូូ�រ៉ាានស៍៍ – X. perforans អិិក
ហ្គាាដណេ�រី ី – X. gardneri។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃខ្លះះ�ក្នុុ�ងអំំបូូរ សូូឡាណាសេ�
ជាពិិសេ�សពពួួករុុក្ខខជាតិិស្រ�មោ�លរាត្រី�ី។

សញ្ញាា៖ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ផ្ទៃ�ៃតូូចៗមិិនទៀ�ៀងទាត់់មានសណ្ឋាាន
ដូូចស្មៅ�ៅ កើ�ើតជំំងឺឺមុុនគេ�។ ផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�កទាំំងនេះ�ះស្ងួួ�ត និិងបង្កើ�ើ�ត
ស្នាាមអុុចស្ងួួ�តលេ�ចចេ�ញបន្តិិ�ច ដែ�លអាចមានពណ៌៌ត្នោ�ោត
ប្រ�ផេះ�ះ ជាពិិសេ�សនៅ�ចំំកណ្តាាល។ ជារឿ�ឿយៗ ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី
សាយពីីកន្លែ�ែងទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើយនៅ�ពេ�លស្ងួួ�ត វាបង្កើ�ើ�តជា
ស្រ�ទាប់់ស្តើ�ើ�ងពណ៌៌ស-លឿ�ឿងស្រ�អាប់់នៅ�លើ�ើ និិងជុំំ�វិ ិញ
របួួស។ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានការឆ្លលងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ផ្នែ�ែកដែ�លស្ងួួ�ត
អាចបញ្ចូូ�លគ្នាា និិងសម្លាាប់់បរិ ិវេេណធំំរបស់់ស្លឹឹ�ក។ ជារឿ�ឿយៗ
គេ�សម្គាាល់់ឃើ�ើញមានស្នាាមខ្លោ�ោចនៅ�គែ�ម និិងចុុងស្លឹឹ�ក។

រាលដាលដោ�យ៖ គ្រា�ប់់ពូូជឆ្លលងជំំងឺឺ និិងដំំណក់់ទឹឹក។ ចំំនួួន
ជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ីជាច្រើ�ើ�នកើ�ើតឡើ�ើង នៅ�ក្នុុ�ងស្នាាមអុុចនានា
និិងគេ�ចចេ�ញយ៉ាា ងរហ័័សនៅ�ពេ�លដែ�លផ្ទៃ�ៃសើ�ើម។ ជំំងឺឺ
បាក់់តេ�រី ីដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងដំំណក់់ទឹឹក អាចបង្កើ�ើ�តជាស្នាាម
អុុចថ្មីី�នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក មែ�ក ឬផ្លែ�ែ នៅ�បរិ ិវេេណដែ�លដំំណក់់ទឹឹក
ឈប់់ស្ងៀ�ៀ�ម។ នៅ�ក្នុុ�ងធាតុុអាកាសសើ�ើម ជាពិិសេ�ស ប្រ�សិិន
បើ�ើមានខ្យយល់់បក់់ខ្លាំំ�ង ជំំងឺឺអាចរាលដាលយ៉ាា ងរហ័័ស ពីីរុក្ខ
ុ ខ
ជាតិិមានជំំងឺឺប៉ុុ�ន្មាាន ដើ�ើមទៅ�លើ�ើដំំណាំំទាំំងមូូល។ ការស្រោ��ច
ស្រ�ពពីីខាងលើ�ើ មានសកម្មមភាពប្រ�ហែ�លគ្នាាទៅ�នឹឹងភ្លៀ�ៀ�ង។
ពេ�លដែ�លមេ�រោ�គបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងដីី វាអាចរស់់នៅ�
យូូរអង្វែ�ែង ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល២ ឬ៣ឆ្នាំំ�។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សើ�ើម ធាតុុអាកាសមានខ្យយល់់
និិងសីីតុុណ្ហហ ភាព២៤-៣០អង្សាាសេ�។

នៅ�លើ�ើផ្កាា មានការកកើ�ើតបរិ ិវេេណជំាាទឹឹក មានពណ៌៌ត្នោ�ោត
ក្រ�ម៉ៅ�ៅទៅ�ខ្មៅ�ៅ ដែ�លក្រោ��យមកស្ងួួ�តអស់់ និិងប្រែ�ែជាពណ៌៌
ប្រ�ផេះ�ះ។ ជារឿ�ឿយៗ ការឆ្លលងជំំងឺឺលើ�ើផ្កាាបណ្តាាលឱ្យយផ្កាា
និិងផ្លែ�ែខ្ចីី�ស្វិិ�ត និិងជ្រុះ�ះ�។
ម្តតងម្កាាល មែ�កសំំខាន់់ៗរងនូូវការវាយប្រ�ហារ។ ជារឿ�ឿយៗ
ស្នាាមអុុចនានាបានរី ីកវែែង ប៉ុុ�ន្តែ�ែរក្សាាបាននូូវលក្ខខណៈៈដូូច
ក្រ�ម៉៉ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ ដូូចគ្នាាទៅ�នឹឹងផ្នែ�ែកបំំផ្លាា ញដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ។
បរិ ិវេេណតូូចជាំំទឹឹកវិ ិវត្តតន៍៍នៅ�លើ�ើផ្លែ�ែខ្ចីី�។ កន្លែ�ែងទាំំងនេះ�ះនឹឹង
ស្ងួួ�តទៅ�វិ ិញ និិងបង្កើ�ើ�តជាក្រ�ម៉៉ពណ៌៌ត្នោ�ោត ទៅ�ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ
មានស្នាាមជ្រួ�ួញលេ�ចចេ�ញមកបន្តិិ�ច ធ្វើ��ើឱ្យយផ្លែ�ែគ្មាានទីីផ្សាារ
និិងងាយទទួួលរងនូូវប្រ�ភេ�ទជំំងឺឺរលួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�ល
មានលក្ខខណៈៈបន្ទាាប់់បន្សំំ�។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ជាធម្មមតា ជំំងឺឺនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�រកឃើ�ើញជាដំំបូូង
នៅ�លើ�ើគ្រា�ប់់ពូូជ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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កូូនប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចៗលើ�ើស្លឹឹ�ក

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចៗលើ�ើស្លឹឹ�ក

(I. Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ងាប់់សឹ្លល�ក (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� -ស្នាាមអុុចៗលើ�ើដើ�ើម

(I. Walker)

(T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចៗលើ�ើផ្លែ�ែ (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចៗលើ�ើស្លឹឹ�ក

(I. Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - អុុចសឹ្លល�កនិិងមានពណ៌៌លឿ�ឿង
នៅ�គល់់ត្រួ�ួយ (I. Walker)

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - ស្នាមអុចៗល�ើស្លឹក
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ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត

ជំងឺដូចផ្សិត

ជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�ក - Late blight
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត ហ្វីី�តូូហ្វតូ
វ ូរ៉ាា អ៊ីី�នហ្វេ�េស្តាាន – Phytophtora
infestans។

រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរដែ�លកើ�ើតចេ�ញពីីផ្សិិ�តនៅ�លើ�ើដើ�ើម
ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងដំំឡូូងបារាំំងមានជំំងឺឺ អាចត្រូ�ូវបានខ្យយល់់
និិងទឹឹកសាចនាំំយកទៅ�។ នៅ�ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌសមប្រ�កប
ស្ពពរនីីមួួយៗ បង្កើ�ើ�តស្ពពរតូូចៗមួួយចំំនួួនដែ�លអាចធ្វើ��ើចលនា
ក្នុុ�ងសំំណើ�ើមលើ�ើស្លឹឹ�ក។ ស្ពពរតូូចៗនីីមួួយៗទាំំងនេះ�ះ អាចបង្កក
នូូវការចម្លលងជំំងឺឺថ្មីី�ក្នុ�ងរយៈៈប៉ុុ�ន្មាានម៉ោ�ោ
ុ
ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងត្រ�ប់់។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំឡូូងបារាំំងគឺឺជាជម្រ�កសំំខាន់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែរុុក្ខខជាតិិ

ដទៃ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារសូូឡាណាសេ� អាចជាជម្រ�ករបស់់
ភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺនេះ�ះ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ទឹឹក អាកាសធាតុុសើ�ើមត្រ�ជាក់់ពេ�ល
យប់់ (១០ ទៅ�១៥អង្សាាសេ�) ហើ�ើយក្តៅ�ៅនៅ�ពេ�លថ្ងៃ�ៃ (២១
ទៅ�២៧អង្សាាសេ�)។ ខ្យយល់់ស្ងួ�ត
ួ អាចកាត់់បន្ថថយការលូូត
លាស់់នៃ�ជម្ងឺឺ�។

រោ�គសញ្ញាា៖ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�អាចឆ្លលងជំំងឺឺក្នុ�ងដំំ
ុ ណាក់់កាលណាមួួយ

នៃ�ការលូូតលាស់់របស់់វា។ ការបាត់់បង់់យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរពីីផ្សិិ�ត
បង្កកជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�កចជួួនកាលបង្កកនៅ�ក្នុុ�ងថ្នាាលបណ្តុះះ� �តាម
រយៈៈជំំងឺឺរលាកគល់់ (damping off)។ បរិ ិវេេណក្រ�ម៉ៅ�ៅ វិ ិវត្តតន៍៍
នៅ�លើ�ើដើ�ើមជាប់់ដីី ឬនៅ�ក្បែ�ែរដីី។ ជាលិិកាក្នុុ�ងបរិ ិវេេណទាំំង
នេះ�ះឡើ�ើងស្ងួួ�ត និិងដើ�ើមដំំណាំំទាំំងមូូលកោ�ងទន់់ និិងស្វិិ�ត។
ជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�ក ក៏៏បណ្តាាលឱ្យយមានការវិ ិវត្តតន៍៍នូូវបរិ ិវេេណជំំងឺឺ
ពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ នៅ�លើ�ើមែ�កនៃ�ដើ�ើមចាស់់ៗ។ បរិ ិវេេណជាំំទឹឹក
ពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅកើ�ើតឡើ�ើងជាចម្បបងនៅ�លើ�ើគែ�មស្លឹឹ�ក និិងរី ីក
យ៉ាា ងលឿ�ឿនរហូូតដល់់ស្លឹឹ�កទាំំងមូូលរងការបំំផ្លាា ញ។ ស្លឹឹ�ក
អាចឡើ�ើងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងស្ងួួ�ត ឬរលួួយប្រ�សិិនបើ�ើធាតុុអាកាស
សើ�ើម។ នៅ�ដំំណាក់់ដំំបូូង ផ្សិិ�តសំំឡីីដុះះ�ចេ�ញមកអាចឃើ�ើញ
នៅ�ជាប់់នឹឹងជាលិិកាមានសុុខភាពល្អអ ជាពិិសេ�សនៅ�ខាង
ក្រោ��មស្លឹឹ�ក។ បន្ទាាប់់មក បរិ ិវេេណពណ៌៌ខ្មៅ�ៅទ្រ�វែែងអាចកើ�ើត
នៅ�លើ�ើទងស្លឹឹ�ក។ ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�កំំពុុងលូូតលាស់់ក៏៏អាចទទួួល
រងការបំំផ្លាា ញ។ បរិ ិវេេណជាំំទឹឹក មានពណ៌៌បៃ�តងក្រ�ម៉ៅ�ៅ
លេ�ចនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃផ្លែ�ែ ហើ�ើយផ្សិិ�តសំំឡីីអាចដុះះ�ចេ�ញនៅ�លើ�ើ
ជាលិិកាមានរបួួស។ ជួួនកាល ការបំំផ្លាា ញមិិនត្រូ�ូវបាន
ឃើ�ើញឡើ�ើយ រហូូតដល់់ផ្លែ�ែបានដឹឹកដល់់ទីីផ្សាារ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ត្រូ�ូវប្រា�កដថាស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរ សូូឡាណាសេ�
បានកម្ចាាត់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ង និិងជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ស្ពពរផ្សិិ�តអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងកាកសំំណល់់ដំំណាំំ

និិងដីី។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - បរិ ិវេេណពណ៌៌ខ្មៅ�ៅជាំំទឹឹកដែ�លរាលដាលនៅ�លើ�ើគែ�មសឹ្លល�ក
និិងមែ�ក

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សឹ្លល�កអាចប្រែ�ែពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងស្ងួួ�ត

ប៉េងប៉ោះ - ដ�ើមពណ៌ខ្មៅ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�តសំំឡីីដុះះ�ចេ�ញនៅ�កន្លែ�ែងដែ�លមានរបួួស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - បរិ ិវេេណពណ៌៌ខ្មៅ�ៅជាំំទឹឹកដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្លោ�ោចគូូទផ្លែ�ែ

(T. Cooke)

(AVRDC)

(A. Drenth)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែខូូចខាត (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែខូូចខាត (AVRDC)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត

ជំំងឺឺរលាកគល់់ - Damping off
ភ្នាាក់់ងារបង្កៈៈ� ប្រ�ភេ�ទផ្សិិ�ត ពីីត្យូូ�ម – Pythium, ហ្វីី�តូូហ្វតូ
វ ូរ៉ាា
– Phytophthora ហ្វុុ�យហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម – Fusarium, ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស
– Phomopsis និិង រី ីហ្ស៊ុុ��កតូូនីីញ៉ាា – Rhizoctonia។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ជាច្រើ�ើ�ន។

រោ�គសញ្ញាា៖ ជំំងឺឺនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�តាមវាល ឬថ្នាាលបណ្តុះះ� �
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយកូូនដំំណាំំមិិនអាចដុះះ�ចេ�ញបាន ឬប្រ�សិិនបើ�ើវា
ដុះះ�បាន វាអាចដួួល និិងរលួួយ។ ជំំងឺឺនេះ�ះអាចរាលដាល
យ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ ដីីមានឆ្លលងជំំងឺឺ ភាពចម្រុះ�ះ�នៃ�ការផ្សាំំ�/បំំបៅ�

•

សម្លាាប់់មេ�រោ�គដីីថ្នាាលបណ្តុះះ� �។

•

កំំណត់់ពេ�លដាំំដុះះ� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយដំំណាំំដុះះ�ចេ�ញរហ័័ស។

•

កាត់់បន្ថថយស្រ្តេ��េស (លក្ខខខណ្ឌឌមិិនអំំណោ�យផល)
លើ�ើកូូនដំំណាំំពីីការស្រោ��ចទឹឹកច្រើ�ើ�នជ្រុ�ុល ឬពីីការបង្ហូូ�រ
ទឹឹកចេ�ញមិិនបានល្អអ។

•

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹកស្អាាតស្រោ��ចកូូនដំំណាំំនៅ�ក្នុុ�ងកន្ទោ�ោ ង
បណ្តុះះ� �កូូនដំំណាំំ។

•

ប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�ផ្សិិ�តប្រ�ឡាក់់គ្រា�ប់់ពូូជ។

ឬគ្រា�ប់់ពូូជ។

រាលដាលដោ�យ៖ តាមរយៈៈដីីពីីថ្នាាលបណ្តុះះ� �ទៅ�ចំំការ រួួមទាំំង

ដីីជាប់់ស្បែ�ែកជើ�ើង និិងឧបករណ៍៍ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ និិងទម្លាាប់់ដាំំដុះះ�។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សើ�ើម លក្ខខខណ្ឌឌចង្អៀ�ៀ�តនៅ�ក្នុុ�ងថ្នាាល
បណ្តុះះ� � និិងប្រ�អប់់បណ្តុះះ� �។ ចំំពោះ�ះកូូនដំំណាំំដាំំតាមវាល
លក្ខខខណ្ឌឌសើ�ើម អនុុគ្រោះ��ះដល់់ជំំងឺឺ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ថាសកូូនដំំណាំំដែ�លទទួួលរងការឆ្លលងជំំងឺឺ ទាំំងកន្លែ�ែង
ដែ�លគ្រា�ប់់មិិនដុះះ� និិងទាំំងជាយជុំំ�វិ ិញថាសដែ�លកូូនដំំណាំំងាប់់

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺរលាកគល់់ដោ�យផ្សិិ�ត Pythium

(I. Walker)

កូូនដំំណាំំម្ទេ�េស - ជាច្រើ�ើ�នដែ�លងាប់់ដោ�យផ្សិិ�ត Pythium

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - កូូនដំំណាំំនៅ�ខាងឆេ្វ�វងលូូតលាស់់ល្អអ កូូនដំំណាំំផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នៅ�ខាងស្តាំំ� គឺឺមានជំំងឺឺរលាកគល់់ដោ�យផ្សិិ�ត Pythium

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - កត់់សម្គាាល់់កូូនដំំណាំំប្រឹ�ឹងលូូតលាស់់ឫសថី្មម�
នៅ�ផ្នែ�ែកខាងលើ�ើដែ�លកើ�ើតជំំងឺឺ (I. Walker)

(AVRDC)
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ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែ - Fruit rots
ភ្នាាក់់ងារបង្កៈៈ� ប្រ�ភេ�ទផ្សិិ�តផ្សេ�េងៗនៃ�គ្រួ�ួសារ អាល់់ទែ�ណារី ីយ៉ាា
– Alternaria (ជំំងឺឺអុុច) កូូឡេ�តូូទ្រី�ីកូូម –Colletotrichum (ជំំងឺឺ
អង់់ត្រា�ក់់ណូូស) ហ្វុុ�យហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម – Fusarium ប៉េ�េនីីស៊ីី�លីីយ៉ូូ�
ម – Penicillium ហ្វូូ�ម៉ាា – Phoma ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស – Phomopsis
ហ្វីី�តូូហ្វតូ
វ ូរ៉ាា – Phytophthora (ជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�ក) និិង រី ីហ្សុុ�កតូូ
នីីញ៉ាា – Rhizoctonia។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖ កន្លែ�ែងដែ�លមានផ្សិិ�តបង្កកជំំងឺឺនៅ�លើ�ើផ្នែ�ែក
ផ្សេ�េងៗនៃ�ដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិ ដូូចជាស្លឹឹ�ក និិងមែ�ក។ ការកម្ចាាត់់
ជំំងឺឺនៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកទាំំងនេះ�ះនឹឹងកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតឆ្លលងជំំងឺឺ
របស់់ផ្លែ�ែ។ ការចម្លលងជំំងឺឺរបស់់ផ្លែ�ែនឹឹងត្រូ�ូវកាត់់បន្ថថយនៅ�
ពេ�ល៖

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ដំំណាំដទៃ
ំ �ទៀ�ៀត៖ មានច្រើ�ើ�ន។

រោ�គសញ្ញាា៖ រោ�គសញ្ញាាជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែមានភាពខុុសៗគ្នាា

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ជាទូូទៅ�ផ្លែ�ែក្លាា យជាទន់់ដោ�យមាន ឬគ្មាានការលេ�ច
ឡើ�ើងនូូវការដុះះ�ផ្សិិ�ត។ ផ្លែ�ែអាចមិិនបង្ហាា ញរោ�គសញ្ញាារហូូត
ដល់់ពេ�លប្រ�មូូលផលរួច
ួ ។

•

ត្រាំ�ំគ្រា�ប់់ពូូជជាមួួយទឹឹកក្តៅ�ៅ មុុនពេ�លដាំំដើ�ើម្បីី�កាត់់
បន្ថថយការឆ្លលង កូូឡេ�តូូទ្រី�ីកូូម អេ�សភីីភីី និិងអាល់់ទែ�រ
ណារី ីយ៉ាា សូូឡានីី។

•

កុំំ�ឱ្យយផ្លែ�ែប៉ះះ�ដីី។

•

រក្សាាផ្លែ�ែឱ្យយនៅ�ត្រ�ជាក់់ និិងស្ងួួ�ត បន្ទាាប់់ពីីបេះ�ះវា ដើ�ើម្បីី�
កាត់់បន្ថថយការលូូតលាស់់របស់់ផ្សិិ�ត។

ផ្លែ�ែរងជំំងឺឺអង់់ត្រា�ក់់ណូូស (កូូឡេ�តូូទ្រី�ីកូូម អេ�សភីីភីី Colletotrichum spp.) ជាដំំបូូង បង្ហាា ញស្នាាមអុុចតូូចៗរាង
ខូូងបន្តិិ�ច សើ�ើមជាំំទឹឹក និិងរាងជារង្វវង់់ដែ�លឡើ�ើងខ្មៅ�ៅជាង
ជាលិិកានៅ�ជុំំ�វិ ិញ។ ស្នាាមអុុចទាំំងនេះ�ះស្រុ�ុតចុះះ�វិ ិញ និិងមាន
ទំំហំំប្រ�វែែង១២មម និិងវិ ិវត្តតន៍៍ជាស្នាាមកណ្តាាល។ ចំំណុុច
កណ្តាាលក្លាា យជាពណ៌៌ទង់់ដែ�ង និិងបង្ហាា ញស្នាាមរទុះះ�ពណ៌៌
ក្រ�ម៉ៅ�ៅ ដែ�លនោះ�ះជាខ្លួួ�នផ្សិិ�តចេ�ញផ្លែ�ែ។ រី ីហ្សុុ�កតូូនីីញ៉ាា អាច
ធ្វើ��ើឱ្យយផ្លែ�ែដែ�លប៉ះះ�ដីីឆ្លលងជំំងឺឺបាន។ ផ្លែ�ែខ្ចីី�មានរោ�គសញ្ញាាស្នាាម
អុុចតូូចៗរាងរង្វវង់់ពណ៌៌ត្នោ�ោត មានកងនៅ�ចំំកណ្តាាលច្បាាស់់។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ គ្រា�ប់់ពូូជមានជំំងឺឺ (កូូឡេ�តូូទ្រី�ីកូូម និិងអាល់់ទែ�រ
ណារី ីយ៉ាា ) ផ្លែ�ែ និិងកំំទេ�ចដីីមានជំំងឺឺ។
រាលដាលដោ�យ៖ ខ្យយល់់ ទឹឹកសាច និិងការប៉ះះ� ជាមួួយផ្លែ�ែមាន

ជំំងឺឺ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ការប៉ះះ�ជាមួួយដីី តាមរយៈៈស្នាាមរបួួស
សំំបក និិងសីីតុុណ្ហហ ភាពនៅ�ពេ�លរក្សាាទុុក។
ចំំពោះ�ះ កូូឡេ�តូូទ្រី�ីកូូម និិងរី ីហ្សុុ�កតូូនីីញ៉ាា សីីតុុណ្ហហ ភាពដែ�ល
ប្រ�សើ�ើរបំំផុុតគឺឺប្រ�ហែ�ល២៦អង្សាាសេ� និិងសំំណើ�ើមលើ�ើសពីី
៩៣%។ ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស ចូូលចិិត្តតសីីតុុណ្ហហ ភាពចន្លោះ�ះ �២៩-៣២
អង្សាាសេ� និិងសំំណើ�ើមលើ�ើសពីី៥៥%។ ហ្វីី�តូូហ្វតូ
វ ូរ៉ាា ចូូលចិិត្តត
ទឹឹកសេ�រី ី និិងធាតុុអាកាសសើ�ើម ដែ�លត្រ�ជាក់់ពេ�លយប់់
(១០-១៥អង្សាាសេ�) និិងថ្ងៃ�ៃក្តៅ�ៅ (២១-២៧អង្សាាសេ�)។
សូូមមើ�ើលព័័ត៌៌មានអំំពីីប្រ�ភេ�ទជាក់់លាក់់សម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារ
អាល់់ទែ�រណារី ីយ៉ាា ហ្វុុ�យហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម ហ្វូូ�ម៉ាា ហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស
ហ្វីី�តូូហ្វតូ
វ ូរ៉ាា និិង រី ីហ្សុុ�កតូូនីីញ៉ាា។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

ü

២

៣

ü

៤

៥

ü

៦

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

៧

ü

៨

£ ឫស

៩

១០

១១

ü

£ មែ�ក

១២ ១៣ ១៤

ü

£ ស្លឹឹ�ក
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ü

១៦ ១៧ ១៨
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ü

ü

១៩

ü

¢ ផ្លែ�ែ
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែដោ�យផ្សិិ�ត

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែពណ៌៌បៃ�តងដោ�យផ្សិិ�ត

Alternaria

anthracnose

Phoma (T. Cooke)

Phytophthora (T. Cooke)

anthracnose

anthracnose (AVRDC)

Phomopsis (C. Chen)

Phytophthora (AVRDC)

anthracnose (AVRDC)

Penicillium (T. Cooke)

Phomopsis (AVRDC)

Rhizoctonia

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែពណ៌៌ក្រ�ហមដោ�យផ្សិិ�ត

Rhizoctonia
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ជំងឺផ្សិត

ជំំងឺឺរលួួយដើ�ើម ឫស និិងផ្លែ�ែដោ�យផ្សិិ�តរី ីហ្សុុ�កតូូនីីញ៉ាា
- Rhizoctonia stem, root and fruit rot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តរី ីហ្សុុ�កតូូនីីញ៉ាា សូូឡានីី – Rhizoctonia
solani។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មានច្រើ�ើ�ន។

រោ�គសញ្ញាា៖ ស្នាាមដំំបៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតចាស់់ ជួួនកាលរាងខូូង
កើ�ើតនៅ�លើ�ើដើ�ើមជិិតដីី។ នៅ�ពេ�លកូូនដំំណាំំតូូចៗរងការ
ឆ្លលងជំំងឺឺគេ�ហៅ�ថា “ជំំងឺឺរលាកគល់់- damping off”។ ឫស
រលួួយមានពណ៌៌ត្នោ�ោត និិងស្រោ��ម (ជាលិិកាខាងក្រៅ��)
អាចសណ្តតកចេ�ញយ៉ាា ងងាយ។ ដើ�ើមមានរបួួស ជារឿ�ឿយៗ
តូូចជាងដើ�ើមមានសុុខភាពល្អអ និិងមិិនអាចរស់់នៅ�បានយូូរ
រហូូតដល់់ចង្កោ�ោមផ្លែ�ែដំំបូូងចាស់់ឡើ�ើយ។ ផ្លែ�ែអាចឆ្លលងជំំងឺឺ
ប្រ�សិិនបើ�ើវាប៉ះះ�នឹឹងដីី។ ផ្លែ�ែខ្ចីី�បង្ហាា ញស្នាាមអុុចតូូចៗ រាងរង្វវង់់
ពណ៌៌ត្នោ�ោត មានកងនៅ�ចំំកណ្តាាលច្បាាស់់។ ផ្លែ�ែទុំំ�រឹ ឹតតែ�ងាយ
កើ�ើតជំំងឺឺនេះ�ះ។
ប្រ�ភពជំំងឺឺ៖ ផ្សិិ�តប្រ�ភេ�ទនេះ�ះច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី។

រាលដាលដោ�យ៖ ដីី ទឹឹក ឧបករណ៍៍ និិងផ្នែ�ែកដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិ

ដែ�លឆ្លលងជំំងឺឺ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ដើ�ើមអាចឆ្លលងជម្ងឺឺ�នៅ�ពេ�លដីីសើ�ើម ។
អាកាសធាតុុក្តៅ�ៅហើ�ើយសើ�ើមសមប្រ�កបសម្រា�ប់់ការឆ្លលង
ជម្ងឺឺ�ទៅ�ផ្លែ�ែ និិងការវិ ិវត្តតន៍៍នៃ�ជម្ងឺឺ�។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ជៀ�ៀសវាងធ្វើ��ើឱ្យយផ្លែ�ែប៉ះះ�ដីី។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

២

៣

៤

៥

៦

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

៧

៨

៩
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ü

១១
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ü
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ü
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ü
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ü
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ប៉េងប៉ោះ - កូនដំណាំ

ប៉េងប៉ោះ - ស្នាមរបួសនៅដ�ើម

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមរបួួសនៅ�ដើ�ើម និិងឫស

ប៉េងប៉ោះ - រលួយផ្លែ

ប៉េងប៉ោះ - រលួយផ្លែពណ៌បៃតង

ប៉េងប៉ោះ - រលួយផ្លែនៅតំណាក់កាលដំបូង

ប៉េងប៉ោះ - រលួយផ្លែ

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត

153

ជំងឺផ្សិត

ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កសេ�កូូស្ប៉ូូ�� រ៉ាា - Cercospora leaf spot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត សេ�កូូស៉្បូូ�� រ៉ាា កាប់់ស៊ីី�ស៊ីី� – Cercospora
capsici។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មិិនមាន។

រោ�គសញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�ក ទងស្លឹឹ�ក និិងមែ�ក អាចទទួួលរងជំំងឺឺ។
រោ�គសញ្ញាាលេ�ចឡើ�ើងនូូវស្នាាមរបួួសតូូច និិងមូូលដែ�លមាន
ចេ�ញទឹឹក។ នៅ�ពេ�លដែ�លស្នាាមអុុចរី ីកធំំ វាមានពណ៌៌ត្នោ�ោត
ខ្ចីី�នៅ�ចំំកណ្តាាល និិងពណ៌៌ត្នោ�ោតចាស់់នៅ�គែ�ម។ ស្នាាមអុុច
អាចវិ ិវត្តតន៍៍ជាកងរង្វវង់់ និិងព្រះ�ះច័័ន្ទទបាំំងឆ័័ត្រ�ពណ៌៌លឿ�ឿង
នៅ�ជុំំ�វិ ិញរង្វវង់់ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានរាងដូូច “ភ្នែ�ែកកង្កែ�ែប”។
ស្នាាមអុុចចាស់់អាចស្ងួួ�ត ហើ�ើយជាលិិកាអាចប្រេះ��ះ។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ កំំទេ�ចកំំទីីដំំណាំំមានជំំងឺឺ គឺឺជាប្រ�ភពចម្បបងនៃ�
ការឆ្លលងជំំងឺឺ។

រាលដាយដោ�យ៖ ទឹឹកសាច ភ្លៀ�ៀ�ងមានខ្យយល់់ ខ្យយល់់ ឧបករណ៍៍
សម្រា�ប់់ធ្វើ��ើចំំការ កម្មមករ និិងស្លឹឹ�កប៉ះះ�គ្នាា ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសក្តៅ�ៅ ហើ�ើយសើ�ើម។ ជំំងឺឺ
នេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញនៅ�តំំបន់់ត្រូ�ូពិិក និិងតំំបន់់ក្បែ�ែរ
ត្រូ�ូពិិក។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ជារឿ�ឿយៗ ជំំងឺឺនេះ�ះជាជំំងឺឺបន្ទាាប់់បន្សំំ� និិងជាធម្មមតាមិិន
ត្រូ�ូវការការកម្ចាាត់់ឡើ�ើយ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១
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៤

៥
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ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្នាាមអុុចថ្លាាដូូចទឹឹក

(T. Cooke)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្នាាមអុុចដូូចកងរង្វវង់់មានចំំណុុចកណ្តាាលរួួម

(AVRDC)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - កងរង្វវង់់មានចំំណុុចកណ្តាាលរួួមពណ៌៌លឿ�ឿង

(AVRDC)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - អុុចរយៈៈពេ�លយូូរបណ្តាាលឱ្យយស្ងួួ�ត និិងស្នាាមស្រាំ�ំ

(AVRDC)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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ជំំងឺឺដុះះ�ផ្សិិ�តលើ�ើស្លឹឹ�ក - Leaf mould
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត ហ្វុុ�លវី ីយ៉ាា ហ្វុុ�លវ៉ាា – Fulvia fulva។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃដែ�លជាសមាជិិកនៃ�ពួួក

សូូឡាណូូម។

រោ�គសញ្ញាា៖ ស្នាាមអុុចពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក ដែ�លក្រោ��យមក

ប្រែ�ែជាពណ៌៌លឿ�ឿងនៅ�ផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�កខាងលើ�ើរបស់់ស្លឹឹ�កចាស់់។
ការដុះះ�ផ្សិិ�តដែ�លមានសរសៃ�ទន់់ដូូចសំំឡីី ពណ៌៌បៃ�តង
លឿ�ឿង (ឬបៃ�តងអូូលីីវ) លេ�ចនៅ�ខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក ពីីក្រោ��ម
បរិ ិវេេណពណ៌៌លឿ�ឿង។ ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌសមស្រ�ប ការលូូត
លាស់់របស់់ផ្សិិ�តដូូចសំំឡីី រី ីកយ៉ាា ងរហ័័ស ប្រែ�ែពណ៌៌ពីីស
ទៅ�ជាមិិនចំំសស្លេ�េក បន្ទាាប់់មកទៅ�ជាត្នោ�ោតស្រា�ល។ នៅ�
ដំំណាក់់កាលនេះ�ះ ផ្សិិ�តដុះះ�មានភាពរលោ�ង និិងទន់់ ហើ�ើយ
បរិ ិវេេណនីីមួួយៗមានផ្សិិ�តដូូចសំំឡីីពណ៌៌សនៅ�គែ�ម។ នៅ�
ចុុងបញ្ចចប់់ ស្លឹឹ�កងាប់់ ហើ�ើយការលូូតលាស់់របស់់ផ្សិិ�តប្រែ�ែជា
ពណ៌៌ស្វាា យ។
ម្តតងម្កាាល ផ្កាា និិងមែ�ក ឬដើ�ើមខ្ចីី� មានកើ�ើតជំំងឺឺ។ ផ្កាាមានជំំងឺឺ
មិិនអាចចេ�ញផ្លែ�ែឡើ�ើយ។ ការបាត់់បង់់ទិិន្ននផលអាស្រ័�័យលើ�ើ
ដំំណាក់់កាលដែ�លរុុក្ខខជាតិិទទួួលរងការឆ្លលងជំំងឺឺ។ ដើ�ើមធំំ
ពេ�ញវ័ ័យធន់់នឹឹងជំំងឺឺបានល្អអជាងដើ�ើមតូូច។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ការចម្លលងជំំងឺឺផ្សិិ�តថ្មីី� វិ ិវត្តតន៍៍មកពីីសំំណល់់ដំំណាំំ

មានជំំងឺឺ ដំំណាំំពេ�ញវ័ ័យមានជំំងឺឺ និិងដុំំ�រឹ ឹងនៃ�មីីសេ�លីីយ៉ូូ�ម
របស់់ផ្សិិ�ត (sclerotia) ក្នុុ�ងដីី។ ស្ពពរអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងរដូូវក្តៅ�ៅ
និិងចម្លលងជំំងឺឺ ដល់់ដំំណាំំនៅ�រដូូវបន្ទាាប់់។

រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរនាំំយកដោ�យខ្យយល់់ និិងភ្លៀ�ៀ�ង និិង
ឧបករណ៍៍នានា។ ស្ពពរជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តនៅ�លើ�ើផ្សិិ�ត
រលោ�ងទន់់ និិងរបេះ�ះចេ�ញយ៉ាា ងងាយ និិងនាំំទៅ�ដោ�យចរន្តត
ខ្យយល់់។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សីីតុុណ្ហហ ភាពក្តៅ�ៅ សំំណើ�ើមខ្ពពស់់ និិង
ម្លលប់់។ សីីតុុណ្ហហ ភាពប្រ�ហែ�ល២១អង្សាាសេ� គឺឺជាលក្ខខខណ្ឌឌ
សមប្រ�កបសម្រា�ប់់ការលូូតលាស់់យ៉ាា ងរហ័័សរបស់់ផ្សិិ�ត
ប៉ុុ�នែ្ត�តការឆ្លលងជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ អាចលូូតលាស់់យឺឺតៗនៅ�សីីតុុណ្ហហ ភាព
១០អង្សាាសេ� ឱ្យយតែ�សំំណើ�ើមខ្ពពស់់។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរ សូូឡាណាសេ� ឱ្យយបានល្អអ
នៅ�ក្នុុ�ង និិងជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ។

•

កំំណត់់សំំណើ�ើមនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�កញ្ចចក់់។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េងប៉ោះ - ផ្ទៃស្លឹកខាងក្រោម (ខាងឆ្វេង) ផ្ទៃសឹក
្ល ខាងល�ើ (ខាងស្តា ំ)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�តសំំឡីីដុះះ�លូូតលាស់់លើ�ើផ្ទៃ�ៃសឹ្លល�កខាងក្រោ��ម

(AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្ទៃ�ៃសឹ្លល�កខាងក្រោ��មបង្ហាា ញពីីផ្សិិ�តសំំឡីីដុះះ�លូូតលាស់់
មានពណ៌៌ស និិងពណ៌៌ត្នោ�ោត
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ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កដោ�យផ្សិិ�តសិិបតូូរី ីយ៉ាា - Septoria spot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តសិិបតូូរី ីយ៉ាា លីីកូូពែ�រស៊ីី�ស៊ីី� – Septoria
lycopersici។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មិិនមាន។
រោ�គសញ្ញាា៖ ស្នាាមអុុចតូូចៗរាងរង្វវង់់វិ ិវត្តតន៍៍នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក និិង

ម្តតងម្កាាលនៅ�លើ�ើមែ�ក ឬដើ�ើម និិងផ្លែ�ែ។ ស្នាាមអុុចមើ�ើលឃើ�ើញ
ជាដំំបូូងនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�កខាងក្រោ��ម ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាលូូតលាស់់យ៉ាា ង
រហ័័ស និិងត្រូ�ូវបានឃើ�ើញភ្លាាមនៅ�ផ្ទៃ�ៃខាងលើ�ើ។ ជាធម្មមតា
ស្នាាមអុុចមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត៣មម និិងពណ៌៌ស ឬពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ
ដែ�លមានគែ�មពណ៌៌ត្នោ�ោតចាស់់។ ស្លឹឹ�ករបួួសខ្លាំំ�ង ប្រែ�ែជា
ពណ៌៌លឿ�ឿង និិងជ្រុះ�ះ� និិងជាចុុងក្រោ��យ នៅ�សល់់តែ�កញ្ចុំំ��
ស្លឹឹ�កតូូចៗ ពណ៌៌បៃ�តងនៅ�ចុុងមែ�ក។ បរិ ិវេេណមិិនសូូវមាន
ស្លឹឹ�កពន្យឺឺ�តដល់់ការលូូតលាស់់របស់់ដើ�ើម និិងផ្លែ�ែ និិងផ្លែ�ែ
ដែ�លលេ�ចចេ�ញមកខាងក្រៅ�� ចាញ់់នឹឹងកំំដៅ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ កម្ទេ�េចកំំទីីដំំណាំំមានជំំងឺឺ គឺឺជាប្រ�ភពសំំខាន់់នៃ�

ការឆ្លលងជំំងឺឺ។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ គ្រា�ប់់ពូូជឆ្លលងជំំងឺឺ
ក៏៏អាចនាំំភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺ ទៅ�កាន់់ទីីកន្លែ�ែងមិិនមានជំំងឺឺ
ពីីមុុនមកបានដែ�រ។ ខ្លួួ�នមានផ្លែ�ែ (ពីីចនីីឌីីយ៉ាា - pycnidia)
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅប៉ុុ�នម្ជុុ�ល កើ�ើតនៅ�ចំំកណ្តាាលស្នាាមអុុច និិងបង្កើ�ើ�ត
ជាស្ពពរផ្សិិ�តដែ�លរាលដាលនូូវការឆ្លលង។

រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរនាំំយកទៅ�ដោ�យដំំណក់់ទឹឹកក្នុុ�ងពេ�ល
ភ្លៀ�ៀ�ង ឬក្នុុ�ងពេ�លស្រោ��ចស្រ�ព។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សីីតុុណ្ហហ ភាពខ្ពពស់់ និិងសំំណើ�ើមខ្ពពស់់។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចលើ�ើស្លឹឹ�ក (T.

Cooke)
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ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែដោ�យផ្សិិ�តហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស Phomopsis fruit rot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស វេេសាន – Phomopsis
vexans។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺសំំខាន់់នៅ� លើ�ើត្រ�ប់់
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរ
សូូឡាណាសេ� អាចជាជម្រ�កមួួយ ដូូចខាត់់ណាផ្កាា
និិងការ៉ុុ�តដែ�រ។
រោ�គសញ្ញាា៖ ជំំងឺឺរលួួយហ្វូូ�ម៉ុុ�បស៊ីី�ស អាចកើ�ើតមាននៅ�លើ�ើ
ស្លឹឹ�កត្រ�ប់់ មែ�ក និិងផ្លែ�ែ។ ជំំងឺឺរលាកគល់់នៅ�លើ�ើកូូនដំំណាំំ
ក៏៏អាចកើ�ើតឡើ�ើងផងដែ�រ នៅ�ក្រោ��យពេ�លជំំងឺឺផ្សិិ�តលេ�ច
ឡីីង។ ដំំបូូង ស្នាាមអុុចលើ�ើស្លឹឹ�កលេ�ចឡើ�ើងជាស្នាាមដំំបៅ�
តូូចៗ ពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ ទៅ�ត្នោ�ោត រាងភ្លឺឺ�នៅ�ចំំកណ្តាាល។ ស្នាាម
ដំំបៅ�មានចំំនួួនកើ�ើនឡើ�ើង និិងរួួមចូូលគ្នាាគ្រ�បលើ�ើស្លឹឹ�កក្នុុ�ង
បរិ ិវេេណយ៉ាា ងធំំ។ ការឆ្លលងធ្ងងន់់ធ្ងងរបណ្តាាលឱ្យយស្លឹឹ�ករហែ�ក
ឡើ�ើងពណ៌៌លឿ�ឿង និិងស្វិិ�ត ហើ�ើយចេ�ញស្នាាមក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�ក។
នៅ�លើ�ើដើ�ើម និិងមែ�កដំំបៅ�លេ�ចឡើ�ើងជាដំំបៅ�រលួួយស្ងួួ�ត
ពណ៌៌ត្នោ�ោត ប្រេះ��ះ និិងខូូង។ ប្រ�សិិនដំំបៅ�នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�
គល់់ វាអាចរឹ ឹតជុំំ�វិ ិញដើ�ើម និិងសម្លាាប់់ដើ�ើមបាន។ អ្វីី�ដែ�ល
សំំខាន់់គឺឺដំំបៅ�នៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ ដែ�លដំំបូូងឡើ�ើងមានស្នាាមអុុច
តូូចៗរាងខូូង មានពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះនៅ�ចំំកណ្តាាល និិងមានគែ�ម
ពណ៌៌ត្នោ�ោតទៅ�ខ្មៅ�ៅ។ ចំំណុុចអុុចៗទាំំងនេះ�ះរី ីកឡើ�ើង និិងរួួម
ចូូលគ្នាា បង្កើ�ើ�តបានជាកងរង្វវង់់នៃ�បរិ ិវេេណពណ៌៌លឿ�ឿង និិង
ត្នោ�ោត។ ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខខណ្ឌឌស្ងួួ�តកើ�ើតមាន បន្ទាាប់់ពីីផ្លែ�ែឆ្លលង
ជំំងឺឺ ផ្លែ�ែនឹឹងស្ងួួ�តខ្លាំំ�ង។ ជំំងឺឺរលួួយផ្លែ�ែអាចមើ�ើលមិិនឃើ�ើញ
រហូូតដល់់ពេ�លប្រ�មូូលផលរួច
ួ ។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ គ្រា�ប់់ពូូជ ឬកូូនដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺ។ ភ្នាាក់់ងារចម្លលង
ជំំងឺឺអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី និិងលើ�ើកំំទេ�ចដើ�ើម។
រាលដាលដោ�យ៖ ដំំណក់់ទឹឹកមានស្ពពរផ្សិិ�ត។ ស្ពពរត្រូ�ូវការទឹឹក
ដើ�ើម្បីី�ដុះះ�លូូតលាស់់។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសក្តៅ�ៅ និិងសើ�ើម។ សីីតុុណ្ហហ
ភាព២៩-៣២អង្សាាសេ� ដែ�លមានសំំណើ�ើមលើ�ើស៥៥%
គឺឺជាលក្ខខខណ្ឌឌល្អអ សម្រា�ប់់ការលូូតលាស់់របស់់ជំំងឺឺ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

២

៣

៤

៥

ü

៦

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

៧

ü

៨

£ ឫស

៩

ü

១០

ü

១១

ü

¢ មែ�ក

១២ ១៣ ១៤

ü

¢ ស្លឹឹ�ក
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ü

១៥

ü

១៦ ១៧ ១៨

£ ផ្កាា

ü

១៩

ü

¢ ផ្លែ�ែ

២០

ត្រ�ប់់ - រលួួយផ្លែ�ែ

(T. Cooke)

ម្ទេ�េស - របួួសមែ�ក (AVRDC)

ត្រ�ប់់ - រលួួយផ្លែ�ែ

(C. Chen)

ម្ទេ�េស - រលួួយផ្លែ�ែ

(AVRDC)
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ជំំងឺឺម្សៅ�ៅលើ�ើស្លឹឹ�ក - Powdery mildew
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត ឡឺឺវៃៃលូូឡា តូូរី ីកា (អិិលធីី) – Leveillula
taurica (Lt) អ័័រឌីីយ៉ូូ�ម លីីកូូពែ�ស៊ីី�ស៊ីី� – Oidium lycopersici,
អូូអ៊ីី�ឌីីយ៉ូូ�ម ណេ�អូូលីីកូូពែ�ស៊ីី�ស៊ីី� – Oidium neolycopersici។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃផ្សេ�េងៗ។

រោ�គសញ្ញាា៖ ជំំងឺឺដុះះ�ផ្សិិ�តដូូចម្សៅ�ៅ មានលក្ខខណៈៈប្រ�ហាក់់
ប្រ�ហែ�លគ្នាា សម្រា�ប់់ជំំងឺឺម្សៅ�ៅលើ�ើស្លឹឹ�កទាំំងអស់់ វាមានភាព
ខុុសគ្នាាបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច ដោ�យសារភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺខុុសៗគ្នាា ។
ក្នុុ�ងករណីីប្រ�ភេ�ទផ្សិិ�ត អ័័រឌីីយ៉ូូ�ម ស្នាាមអុុចពណ៌៌លឿ�ឿងស្លេ�េក
កើ�ើតនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ដោ�យមានដុះះ�ផ្សិិ�តដូូចម្សៅ�ៅពណ៌៌សលើ�ើ
ស្នាាមអុុចនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃស្លឹឹ�កទាំំងពីីរ។ ក្នុុ�ងករណីី អិិលធីី ស្ពពរ
កើ�ើតនៅ�តែ�ក្រោ��មស្លឹឹ�កប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។ ស្នាាមអុុចមានទំំហំំ និិង
ចំំនួួនកើ�ើនឡើ�ើង និិងស្លឹឹ�កងាប់់ជាយថាហេ�តុុ។ ការជ្រុះ�ះ�ស្លឹឹ�ក
អាចបណ្តាាលឱ្យយផ្លែ�ែរលាកកំំដៅ�ថ្ងៃ�ៃបាន។ ជារឿ�ឿយៗ ជំំងឺឺ
ម្សៅ�ៅលើ�ើស្លឹឹ�កកើ�ើតឡើ�ើងយឺឺតក្នុ�ងវដ្តត
ុ
ដំំណាំំ។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ជំំងឺឺម្សៅ�ៅលើ�ើស្លឹឹ�ក ត្រូ�ូវការជម្រ�កសម្រា�ប់់នៅ� ឬ
ជម្រ�កបណ្តោះ�ះ �អាសន្ននសម្រា�ប់់រស់់រាន។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងនេះ�ះ
ក៏៏ដោ�យ ជំំងឺឺខ្លះះ�អាចបង្កើ�ើ�តប្រ�ភេ�ទស្ពពរមួួយ ដែ�លអាចរស់់
បាននៅ�លើ�ើជម្រ�កជាសរី ីរាង្គគងាប់់។
រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរអាចដឹឹកជញ្ជូូ�នដោ�យចលនារបស់់
មនុុស្សស ឧបករណ៍៍ ការសាចរបស់់ភ្លៀ�ៀ�ង និិងខ្យយល់់។ ពេ�ល
ខ្លះះ�សត្វវល្អិ�ត
ិ ទ្រី�ីប ចៃ� និិងរុុយស ក៏៏អាចនាំំស្ពពរបានដែ�រ
ប៉ុុ�នែ្ត�តនេះ�ះមិិនមែ�នជាប្រ�ភពធម្មមតាឡើ�ើយ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ការលូូតលាស់់របស់់ អិិលធីី ត្រូ�ូវការថ្ងៃ�ៃ

ក្តៅ�ៅ (២៥អង្សាាសេ�) និិងស្ងួួ�ត (សំំណើ�ើមតិិចជាង៨០%) និិង
សន្សើ�ើ�មពេ�លយប់់ (សំំណើ�ើមច្រើ�ើ�នជាង៨៥%)។ ដើ�ើមតូូច
ងាយរងជំំងឺឺតិិចជាងដើ�ើមធំំ។ សំំណើ�ើមខ្ពពស់់ និិងការស្រោ��ច
ស្រ�ពពីីខាងលើ�ើ អាចកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតជំំងឺឺម្សៅ�ៅលើ�ើស្លឹឹ�ក។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

២

៣

៤

៥

៦

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

៧

៨

£ ឫស

៩

១០

ü

១១

ü

£ មែ�ក

១២ ១៣ ១៤

ü

¢ ស្លឹឹ�ក
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ü

១៥

១៦ ១៧ ១៨

£ ផ្កាា

ü

១៩

ü

£ ផ្លែ�ែ

២០

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�តសំំឡីីដុះះ�លូូតលាស់់លើ�ើសឹ្លល�ក លេ�ចចេ�ញអុុចពណ៌៌លឿ�ឿង
គឺឺជាផ្សិិ�ត Oidium sp.

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�ត

Oidium sp. (T. Cooke)

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - សឹក
្ល មានជំងឺ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�ត

Oidium sp. (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�ត

Oidium sp.

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - សឹ្លល�កងាប់់

(T. Cooke)
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ជំំងឺឺរលួួយដោ�យផ្សិិ�តបូូទ្រី�ីទីីស ជំំងឺឺអុុចព្រា�លៗ
ជំំងឺឺផ្សិិ�តប្រ�ផេះ�ះ - Botrytis rot, ghost spot, grey
mould
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ជំំងឺឺរលួួយដោ�យផ្សិិ�តបូូទ្រី�ីទីីស ស៊ីី�ណេ�រ៉េេ�អា
– Botrytis cinerea។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

បំំផ្លាា ញស្លឹឹ�កងាប់់ ឬស្លឹឹ�កកំំពុុងងាប់់ និិងយកមែ�ក
កាត់់ចោ�ល ឬសារធាតុុសរី ីរាង្គគពុុកដទៃ�ទៀ�ៀតចេ�ញ។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ជម្រ�កជាច្រើ�ើ�នដែ�លរួមមាន
ួ
ដំំណាំំហូូបផ្លែ�ែ
និិងបន្លែ�ែជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។
រោ�គសញ្ញាា៖ បន្ទាាប់់ពីីការចម្លលងជំំងឺឺពីីដំំបូូង ការរលួួយពុុក
បានរី ីកលូូតលាស់់យ៉ាា ងរហ័័សជាបរិ ិវេេណ រាងខូូងបន្តិិ�ច
សើ�ើមជាំំទឹឹក ពណ៌៌បៃ�តងប្រ�ផេះ�ះដែ�លមានគែ�មច្បាាស់់។
ស្នាាមរបួួសពណ៌៌ត្នោ�ោតកកើ�ើតលើ�ើស្លឹឹ�ក និិងមែ�ក ឬដើ�ើម។
ដំំបៅ�ស្លឹឹ�កមានបរិ ិវេេណពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅនៅ�ចំំកណ្តាាល។
នៅ�ពេ�លធាតុុអាកាសសើ�ើម ដុំំ�ស្ពពរពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះកើ�ើតមាន
នៅ�លើ�ើរុុក្ខខជាតិិដែ�លរលួួយ។ ផ្សិិ�តរាលដាលយ៉ាា ងរហ័័ស
តាមរយៈៈជាលិិកាដំំណាំំ និិងអាចរុំំ�ជុំំ�វិ ិញមែ�ក និិងសម្លាាប់់ផ្នែ�ែក
ទាំំងអស់់នៃ�ដើ�ើមនៅ�ពីីលើ�ើដំំបៅ�។ នៅ�លើ�ើផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ខ្ចីី�
ស្នាាមអុុចព្រា�លៗបង្កើ�ើ�តជាស្នាាមអុុចពណ៌៌ស រាងរង្វវង់់
និិងមានកងសើ�ើៗ ដែ�លជាធម្មមតាមានទំំហំំ៣-៦មម។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ សារធាតុុសរី ីរាង្គគងាប់់ អាចធ្វើ��ឱ្យ
ើ យស្ពពរផ្សិិ�ត
បំំបែ�កខ្លួួ�នបានយ៉ាា ងរហ័័ស។ ផ្លែ�ែអាចចម្លលងជំំងឺឺតាមរយៈៈ
ត្រ�បកផ្កាា ងាប់់ ឬការចម្លលងអាចកើ�ើតតាមរយៈៈស្នាាមប្រេះ��ះ
ចំំណុុចលើ�ើស្លឹឹ�ក ឬស្នាាមរបួួសនានាលើ�ើដើ�ើម។
រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរត្រូ�ូវបាននាំំយកទៅ�ដោ�យចរន្តតខ្យយល់់។
ប្រ�ភពចំំណីីអាហារផ្សិិ�ត (ដូូចជាសំំបកផ្កាាពុុក) ជួួយដល់់
ដំំណើ�ើរការឆ្លលងរបស់់ជំំងឺឺ។ ជារឿ�ឿយៗ ជំំងឺឺផ្សិិ�តពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ
លើ�ើស្លឹឹ�ក មានការពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួយស្នាាមរបួួសដើ�ើម។ ជង្ងឺឺ�អុុច
ព្រា�លៗ កើ�ើតមាននៅ�ពេ�លដែ�លស្ពពរផ្សិិ�តដុះះ�នៅ�ផ្លែ�ែខ្ចីី�
បណ្តាាលឱ្យយមានប្រ�តិ្តត�កម្មមដោ�យសារជាតិិពុុលក្នុ�ងផ្លែ
ុ �ែ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសត្រ�ជាក់់ ទឹឹក និិងសំំណើ�ើម

ខ្ពពស់់។ ទឹឹកសន្សើ�ើ�ម អ័័ព្ទទ និិងសំំណើ�ើម ឬដំំណាំំមានស្លឹឹ�ក
ស៊ុុ�បទ្រុ�ុប អាចបង្កកជាលក្ខខខណ្ឌឌសមប្រ�កបបាន។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមរបួួសអាចរុំំ�ព័័ទ្ឋឋជុំំ�វិ ិញមែ�ករុុក្ខខជាតិិ ដែ�លបណ្តាាលឱ្យយ
កោ�សិិកាផ្នែ�ែកខាងលើ�ើងាប់់

ប៉េងប៉ោះ - ស្នាមអុចព្រាលៗនៅល�ើផ្លែ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្ពពរកើ�ើតមាននៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ដុំំ�ស្ពពរពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ កើ�ើតនៅ�ជាលិិការុុក្ខខជាតិិមានជំំងឺឺ

(AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្ពពរពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើទំំរទងផ្លែ�ែ និិងរលួួយផ្លែ�ែ

(AVRDC)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្ពពរពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះគ្រ�បដណ្តតប់់លើ�ើផ្លែ�ែរលួួយ

(AVRDC)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត

165

ជំងឺផ្សិត

ជំំងឺឺរលួួយដើ�ើមដោ�យផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា
- Sclerotinia rot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�រូម
ូ – Sclerotinia
sclerotiorum ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីនីីញ៉ាា មីីន័័រ – Sclerotinia minor។

រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពររបស់់ផ្សិិ�ត អេ�ស ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយូូរូម
ូ ឆ្លលងទៅ�
កាន់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិជិិតខាងដោ�យសារចរន្តតខ្យយល់់។ ក្រោ��មលក្ខខ
ខណ្ឌឌសំំណើ�ើមដីីដែ�លមានស្ពពរដុះះ� នឹឹងឆ្លលងជំំងឺឺដល់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ។
ទោះ�ះបីីជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ការចម្លលងជម្ងឺឺ�នេះ�ះត្រូ�ូវការ
កោ�សិិកាចាស់់ងាប់់ខ្លះះ�ៗដូូចជាផ្កាា និិងស្លឹឹ�ក។ ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា
របស់់ប្រ�ភេ�ទផ្សិិ�តទាំំងពីីរ ឆ្លលងរាលដាលតាមរយៈៈការនាំំ
យកដីី ឬរុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺ ទៅ�កន្លែ�ែងផ្សេ�េងៗ។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មានច្រើ�ើ�ន។

រោ�គសញ្ញាា៖ ជំំងឺឺរលួួយមានជាតិិទឹឹក ពណ៌៌ត្នោ�ោតស្រា�ល
និិងរាលដាលយ៉ាា ងរហ័័ស កើ�ើតនៅ�លើ�ើដើ�ើមដែ�លនៅ�ជាប់់ដីី
ឬនៅ�លើ�ើមែ�ក។ ផ្នែ�ែកនានានៅ�ខាងលើ�ើបរិ ិវេេណទាំំងនេះ�ះ
ស្រ�ពោ�ន។ ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌសំំណើ�ើម បរិ ិវេេណរលួួយបាន
គ្រ�បដោ�យការដុះះ�រោ�មត្រ�សុុល (សរសៃ�ផ្សិិ�ត) ពណ៌៌ស
ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងរោ�មត្រ�សុុលនោះ�ះ ផ្សិិ�តអេ�ស ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�រូម
ូ –
S. sclerotiorum បង្កើ�ើ�តដងខ្លួួ�នពណ៌៌ខ្មៅ�ៅខុុសពីីធម្មមតា
(ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា - Sclerotia) ដែ�លជាធម្មមតាមានប្រ�វែែង៥-១០មម
ប៉ុុ�ន្តែ�ែជួួនកាល ផ្សិិ�តអេ�ស មីីន័័រ – S. minor ធំំ បង្កើ�ើ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា
តូូចជាង និិងមូូលជាងដែ�លមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត០,៥-២មម។ ដុំំ�
ផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា ក៏៏កកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងមែ�កមានរបួួសផងដែ�រ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ លក្ខខខណ្ឌឌត្រ�ជាក់់ សើ�ើម។ ការធ្វើ��ើឱ្យយ
ស្ងួួ�ត និិងការធ្វើ��ើឱ្យយសើ�ើមផ្ទៃ�ៃដីីឡើ�ើងវិ ិញ រំ ំញោ�ចក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា
ដែ�លនៅ�ជិិតស្រ�ទាប់់ផ្ទៃ�ៃដីីខាងលើ�ើ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តនូូវសរសៃ�
ផ្សិិ�ត។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ប្រ�សិិនបើ�ើដីីនៅ�តែ�សើ�ើមក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាាន
សប្តាាហ៍៍ ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាានៅ�ក្នុុ�ងដីីកំំរាស់់៥០មមខាងលើ�ើអាចដុះះ�
បាន។ ចំំពោះ�ះដុំំ�ផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាានៃ�ផ្សិិ�ត អេ�ស ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�រូម
ូ
ដុះះ�ចេ�ញបង្កើ�ើ�តជាដងខ្លួួ�នតូូចពណ៌៌ត្នោ�ោតស្រា�ល រាងដូូច
ចានទ្រ�នាប់់ (អាប៉ូូ�តេ�ស្យាា- apothecia) ឬពួួកវាដុះះ�ចេ�ញ
ផ្ទាាល់់តែ�ម្តតង។ ចំំពោះ�ះដុំំ�ផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាានៃ�ផ្សិិ�ត អេ�ស មីីន័័រ
ដុះះ�ចេ�ញមក និិងចម្លលងជំំងឺឺដល់់ដើ�ើមឬមែ�កខាងក្រោ��ម
ឬស្លឹឹ�កខាងលើ�ើដីីដោ�យផ្ទាាល់់។ ចំំនួួន ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា កាន់់តែ�កើ�ើន
ឡើ�ើងច្រើ�ើ�ន នៅ�ក្នុុ�ងដីីដែ�លមានដុះះ�ដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺ។ ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា
អាចរស់់នៅ�បានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នជាងពីីរឆ្នាំំ� ដែ�លនោះ�ះ
ជួួយដល់់ផ្សិិ�តឱ្យយរស់់នៅ�ក្នុុ�ងរដូូវនានាបាន។

•

បំំបាត់់ជម្រ�កស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយសំំណើ�ើមនៅ�
ជុំំ�វិ ិញដើ�ើមដំំណាំំ និិងបំំផ្លាា ញអាប៉ូូ�តេ�ស្យាា(apothecia)
នៅ�ក្រោ��មដំំណាំំ។

•

បាញ់់ថ្នាំំ�សម្លាាប់់ផ្សិិ�តដែ�លគេ�ផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ឱ្យយប្រើ�ើ�។
ពេ�លធាតុុអាកាសស្ងួួ�ត ជាធម្មមតាគេ�អាចកម្ចាាត់់ជំំងឺឺ
បានដោ�យបាញ់់ថ្នាំំ�ក្នុ�ងដំំ
ុ
ណាក់់កាលលូូតលាស់់ចុុង
ក្រោ��យរបស់់ដំំណាំំ។ ប្រ�សិិនបើ�ើធាតុុអាកាសសើ�ើម
ឬក៏៏ជម្ងឺឺ�នេះ�ះធ្លាាប់់កើ�ើតមានច្រើ�ើ�ននៅ�កន្លែ�ែងនេះ�ះពីីមុុនមក
ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវតែ�បាញ់់ថ្នាំំ�ពេ�លដំំណាំំនៅ�តូូច។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េងប៉ោះ - ដ�ើមរុក្ខជាតិស្រពោនផ្នែកខាងល�ើមែកមានជំងឺ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�ត S. sclerotiorum មានដុំំ�ផ្សិិ�ត
ក្នុុ�ងដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិងាប់់ (AVRDC)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�តអេ�ស S. minor មានដុំំ�ផ្សិិ�ត
និិងមានសរសៃ�មីីសេ�លីីយ៉ូូ�ម

sclerotia

sclerotia

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�ត

(AVRDC)

S. sclerotiorum

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្សិិ�តអេ�ស S.
នៅ�ផ្នែ�ែកគល់់នៃ�ដើ�ើម

បណ្តាាលឱ្យយដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិងាប់់

minor មានដុំំ�ផ្សិិ�ត sclerotia

ប៉េងប៉ោះ - ផ្លែប៉េងបោះពណ៌បៃតងមានសរសៃមីសេលីយ៉ូម

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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ជំំងឺឺរលួួយដើ�ើមដោ�យផ្សិិ�តក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�ម Sclerotium stem rot or southern blight
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�ម រ៉ូូ�ហ្វវស៊ីី�អ៊ីី� – Sclerotium rolfsii។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មានជម្រ�កច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ រួួមមាន
ដំំឡូូងបារាំំង ពពួួកសណ្តែ�ែក ការ៉ុុ�ត អំំបូូរត្រ�សក់់
និិងមើ�ើមប៊ីី�ត ឬឆៃ�ថាវក្រ�ហម។

រោ�គសញ្ញាា៖ ជំំងឺឺផ្សិិ�តវាយប្រ�ហារដើ�ើមដំំណាំំជិិតដីី បង្កើ�ើ�ត
បានជាការលូូតលាស់់ដូូចសរសៃ�អំំបោះ�ះ មានពណ៌៌ស
ច្បាាស់់។ បន្ទាាប់់មកវារាលដាលយ៉ាា ងឆាប់់រហ័័សឡើ�ើងទៅ�
មែ�ក និិងចុះះ�ទៅ�ឫស បំំភាយចូូលទៅ�ក្នុុ�ងដីីនៅ�ជុំំ�វិ ិញ។
ដំំណាំំស្រ�ពោ�ន និិងងាប់់យ៉ាា ងរហ័័ស។ ពេ�លដែ�លផ្សិិ�ត
ពេ�ញវ័ ័យ វាក្លាា យជាស្នាាមចុុច និិងកំំប៉ោ�ោ យពណ៌៌សដែ�ល
វិ ិវត្តតន៍៍ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងរាងកាយតូូចមូូល មានទំំហំំប្រ�ហែ�ល
១-១,២មម។ វាទាំំងនេះ�ះមានពណ៌៌សពីីដំំបូូង ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រោ��យ
មកក្លាា យជាពណ៌៌ត្នោ�ោត។ ពពួួកក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាាមានពណ៌៌ស
បន្ទាាប់់មកប្រែ�ែជាពណ៌៌ត្នោ�ោត ហើ�ើយវាជាកន្លែ�ែងឈប់់សម្រា�ក
របស់់ពពួួកផ្សិិ�ត។ ផ្លែ�ែប៉ះះ�នឹឹងដីី ក៏៏អាចឆ្លលងជំំងឺឺបានដែ�រ។
ដំំណាំំអាចរងការវាយប្រ�ហារក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
ណាមួួយ។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ ប្រ�ភពនៃ�ការចម្លលងជំំងឺឺថ្មីី� ជាទូូទៅ�គឺឺសារធាតុុ
រុុក្ខខជាតិិពីីដំំណាំំមុុនៗដែ�លមិិនបំំបែ�កធាតុុ។ ផ្សិិ�តទាំំងនេះ�ះ
អាចរស់់នៅ�យូូរអង្វែ�ែងលើ�ើជម្រ�កបណ្តោះ�ះ �អាសន្នន ក្នុុ�ងរយៈៈ
ពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� នៅ�លើ�ើសារធាតុុសរី ីរាង្គគក្នុុ�ងដីី។
រាលដាលដោ�យ៖ ការចល័័តយកដីីជាប់់ជំំងឺឺ។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ លក្ខខខណ្ឌឌក្តៅ�ៅ។ ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាានៅ�ក្បែ�ែរ
ផ្ទៃ�ៃដីី ត្រូ�ូវបានរំ ំញោ�ចឱ្យយដុះះ�ដោ�យសារភាពស្ងួួ�ត និិងសើ�ើម
ឡើ�ើងវិ ិញរបស់់ផ្ទៃ�ៃដីី។ ការផ្ទុះះ��ជំំងឺឺជាធម្មមតាកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ង
លក្ខខខណ្ឌឌស្ងួួ�ត បន្ទាាប់់ពីីភ្លៀ�ៀ�ង ឬការស្រោ��ចស្រ�ព។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ត្រូ�ូវភ្ជួួ�រដីីឱ្យយជ្រៅ��ដើ�ើម្បីី�កប់់ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ាា ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រលួួយគល់់

(I. Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សរសៃ�មីីសេ�លីីយ៉ូូ�ម និិងដុំំ�ផ្សិិ�ត

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រលួួយគល់់

sclerotia នៅ�គល់់

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សរសៃ�មីីសេ�លីីយ៉ូូ�ម និិងដុំំ�ផ្សិិ�ត

sclerotia នៅ�គល់់

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ដើ�ើមកើ�ើតជំំងឺឺបណ្តាាលឱ្យយស្រ�ពោ�ន (I.

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ដើ�ើមកើ�ើតជំំងឺឺបណ្តាាលឱ្យយស្រ�ពោ�ន

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ប៉ះះ�នឹឹងដីី បណ្តាាលឱ្យយកើ�ើតជំំងឺឺ

(T. Cooke)

(I. Walker)

Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ប៉ះះ�នឹឹងដីី បណ្តាាលឱ្យយកើ�ើតជំំងឺឺ

(T. Cooke)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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ជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�កដោ�យផ្សិិ�តកូូអាណេ�ហ្វូូ�រ៉ាា Choanephora blight
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តកូូអាណេ�ហ្វូូ�រ៉ាា គូូគូូរប៊ីី�តារូូម –
Choanephora cucurbitarum។
ដំំណាំ៖ំ ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ សណ្តែ�ែក ត្រ�សក់់ សណ្តែ�ែកបារាំំង ននោ�ង
និិងប្រ�ភេ�ទស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។
រោ�គសញ្ញាា៖ ដំំណាំំម្ទេ�េស និិងដំំណាំំត្រ�ប់់ងាយទទួួលរងជំំងឺឺ
ចាប់់ពីីដំំណាក់់កាលកូូនដំំណាំំ ដល់់ចេ�ញផ្កាា ដំំបូូង។ ស្នាាម
របួួសជាំំទឹឹក កើ�ើតនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក និិងមានស្នាាមក្រៀ��ៀមគែ�ម
និិងចុុងស្លឹឹ�ក។ ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌសមប្រ�កបនឹឹងជំំងឺឺ ដើ�ើម
ដំំណាំំទាំំងមូូលអាចស្រ�ពោ�ន។ នៅ�ពេ�លរុុក្ខខជាតិិកើ�ើតជំំងឺឺ
ផ្កាាទាំំងអស់់ឆាប់់ធំំ បណ្តាាលឱ្យយជាលិិកាទន់់របស់់ដំំណាំំ
មានបណ្តុំំ��ពណ៌៌ត្នោ�ោតទៅ�ខ្មៅ�ៅ។ បន្ទាាប់់មកទៀ�ៀត ទងផ្កាា
ពន្លលកត្រួ�ួយ និិងស្លឹឹ�ក អាចរងការលុុកលុុយពីីជំំងឺឺ។ លក្ខខណៈៈ
ជំំងឺឺលេ�ចឡើ�ើងនូូវបណ្តុំំ��រោ�មរឹ ឹង ពណ៌៌ទឹឹកប្រា�ក់់ ដុះះ�ចេ�ញពីី
ជាលិិកាស្លឹឹ�កមានរបួួស បន្តុុ�បពីីលើ�ើដោ�យគ្រា�ប់់មូូលពណ៌៌
ខ្មៅ�ៅ។ មែ�កឆ្លលងជំំងឺឺ ឡើ�ើងសើ�ើម និិងមានពណ៌៌បៃ�តង
និិងសំំបករបកចេ�ញជាចំំណែ�កតូូចៗយ៉ាា ងងាយ។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ ជាធម្មមតា ឆ្លលងពីីកំំទេ�ចកំំទីីរុក្ខ
ុ ខជាតិិដែ�លធ្លាាក់់
ទៅ�ដីី និិងឆ្លលងជំំងឺឺ។ ស្ពពរនៃ�ភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺ រស់់នៅ�ក្នុុ�ងដីី
លើ�ើកំំទេ�ចកំំទីីរុក្ខ
ុ ខជាតិិក្នុ�ងរយៈៈពេ�លយូូ
ុ
រ។
រាលដាលដោ�យ៖ ដុំំ�ស្ពពរកើ�ើតនៅ�ខាងចុុងសរសៃ�ពណ៌៌ស
ដែ�លត្រូ�ូវបំំបែ�កដោ�យមធ្យោ�ោបាយផ្សេ�េងៗដូូចជាខ្យយល់់
ទឹឹកខ្ទាាត សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងគ្រឿ��ឿងម៉ាាស៊ីី�ន។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ការបន្តតពេ�លភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់ សំំណើ�ើមខ្ពពស់់
និិងសីីតុុណ្ហហ ភាពក្តៅ�ៅ (២៥-៣០អង្សាាសេ�)។ លក្ខខខណ្ឌឌទាំំង
នេះ�ះអនុុគ្រោះ��ះដល់់ចលនាស្ពពរ ចេ�ញពីីកំំទេ�ចកំំទីីរុក្ខ
ុ ខជាតិិ
ទៅ�កាន់់ជាលិិការស់់។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រោ�មរឹ ឹងឆ្មាា ៗដុះះ�ចេ�ញពីីជាលិិការុុក្ខខជាតិិ
ដែ�លមានជំំងឺឺ

(AVRDC)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិទាំំងមូូលស្រ�ពោ�ន (AVRDC)
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ជំំងឺឺអុុច (ជំំងឺឺក្រៀ��ៀមស្លឹឹ�កដំំបូូង) –
Target spot (early blight)
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តអាល់់ទែ�រណារី ីយ៉ាា សូូឡានីី –
Alternaria solani។

រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរដែ�លខ្យយល់់ និិងទឹឹកសាចនាំំយកចេ�ញ
ពីីការឆ្លលងជំំងឺឺដែ�លមានស្រា�ប់់។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសសើ�ើម និិង ក្តៅ�ៅ។ ដើ�ើម
ដំំណាំំមានជំំងឺឺស្រ្តេ��េស ក៏៏ងាយនឹឹងឆ្លលងជំំងឺឺផងដែ�រ។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀតៈៈ ដំំឡូូងបារាំំង និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរ
សូូឡាណាសេ� រួួមទាំំងដើ�ើមឡាក់់ និិងពពួួកស្រ�មោ�លរាត្រី�ី
(ពពួួករុុក្ខខជាតិិ មានផ្កាាពណ៌៌ស្វាា យ)។
រោ�គសញ្ញាា៖ គ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់នៃ�ដើ�ើមរុក្ខ
ុ ខជាតិិ អាចឆ្លលងជំំងឺឺ
បាន រួួមទាំំងស្លឹឹ�ក ដើ�ើម ឬមែ�ក និិងផ្លែ�ែ។ ស្នាាមអុុចទំំហំំមិិន
ពិិតប្រា�កដមានពណ៌៌ត្នោ�ោត ជារឿ�ឿយៗព័័ទ្ធធជុំំ�វិ ិញដោ�យរាង
ព្រះ�ះច័័ន្ទទបាំំងឆ័័ត្រ�មានពណ៌៌លឿ�ឿងលូូតលាស់់នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។
ស្នាាមអុុចរី ីកធំំ និិងអាចសាយភាយបង្កើ�ើ�តជាបរិ ិវេេណងាប់់
រូូបរាងខុុសប្រ�ក្រ�តីី មានទំំហំំធំំ។ ដំំបៅ�ដែ�លនៅ�ដាច់់ពីីគេ�
រាងពងក្រ�ពើ�ើ និិងអាចមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�ត៦-១៣មម។ ស្លឹឹ�កចាស់់
ជាងគេ� បង្ហាា ញស្នាាមដំំបៅ�យ៉ាា ងធំំជាងគេ� និិងងាប់់យ៉ាា ង
រហ័័ស ទោះ�ះជាជូូនកាលវាមិិនជ្រុះ�ះ�ក៏៏ដោ�យ។ វាធ្វើ��ើឱ្យយផ្នែ�ែក
ខាងក្រោ��មដើ�ើមដំំណាំំងាប់់ មានអាការៈ�ស្រ�ពោ�ន និិងបន្តត
ទៅ�ផ្នែ�ែកខាងលើ�ើ ពេ�លដែ�លជំំងឺឺវិ ិវត្តតន៍៍ទៅ�មុុខ។ ក្នុុ�ងករណីី
ជាច្រើ�ើ�ន ដំំបៅ�លើ�ើមែ�ក និិងស្លឹឹ�កបង្កើ�ើ�តជាស៊េ�េរី ីកងរង្វវង់់ផុុស
ឡើ�ើង ដូូចេ្នះ�ះ�ហើ�ើយទើ�ើបមានឈ្មោះ�ះ�ថា “ជំំងឺឺអុុច”។ ជួួនកាល
ដំំបៅ�កើ�ើតឡើ�ើងលើ�ើដើ�ើមផ្នែ�ែកខាងលើ�ើ មានបរិ ិវេេណវែែងបន្តិិ�ច
ពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ និិងជារឿ�ឿយៗមានពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះនៅ�កណ្តាាល។
ជំំងឺឺផ្សិិ�ត មិិនអាចជ្រៀ��ៀតចូូលផ្លែ�ែដែ�លមានសំំបកមិិនខូូច
ឡើ�ើយ ហើ�ើយភាគច្រើ�ើ�នគេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញដំំបៅ�ផ្លែ�ែនៅ�ជុំំ�វិ ិញ
ស្នាាមទងផ្លែ�ែ។ បរិ ិវេេណពណ៌៌ត្នោ�ោតចាស់់ទៅ�ខ្មៅ�ៅ មានរាង
ខូូងបន្តិិ�ច កកើ�ើតឡើ�ើងភាគច្រើ�ើ�ននៅ�តែ�ម្ខាា ង មានរាង
ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លនឹឹងស្នាាមក្រ�យ៉ៅ�ៅដៃ�។ ជំំងឺឺផ្សិិ�តជ្រៀ��ៀតចូូល
ក្នុុ�ងផ្លែ�ែ ជារាងដុំំ�ស្វែ�ែរពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ។ បរិ ិវេេណមានរបួួស ក្រោ��យ
មកបានបែ�ក ហើ�ើយផ្លែ�ែរលួួយ។ នៅ�ពេ�លធាតុុអាកាសសើ�ើម
ផ្លែ�ែដែ�លបង្ហាា ញស្នាាមប្រេះ��ះរាងផ្កាា យ ទទួួលការវាយប្រ�ហារ
ពីីផ្សិិ�តដែ�លស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�នឹឹងផ្សិិ�ត អេ� សូូឡានីី និិងវិ ិវត្តតន៍៍
ជាសញ្ញាាដែ�លងាយនឹឹងច្រ�ឡំំជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺអុុច។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ ជំំងឺឺចាប់់ផ្តើ��មពី
ើ ីគ្រា�ប់់ពូូជឆ្លលងជំំងឺឺ សំំណល់់
ដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺ ឬស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃឆ្លលងជំំងឺឺ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

២

៣

ü

៤

៥

ü

៦

£ កូូនដំំណាំំ £ ដើ�ើមដំំណាំំ

៧

ü

៨

៩

ü

£ ឫស

១០

ü

១១

ü

¢ មែ�ក

១២ ១៣ ១៤

ü

ü

¢ ស្លឹឹ�ក

172 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

១៥

១៦ ១៧ ១៨

ü

£ ផ្កាា

ü

១៩

ü

¢ ផ្លែ�ែ

២០

ប៉េងប៉ោះ - ស្នាមអុចសឹក
្ល ជាចំនុចៗ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចមែ�កជាចំំនុុចៗ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចសឹ្លល�កជាចំំនុុចៗ

(T. Cooke)

(T. Cooke)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រលួួយផ្លែ�ែ
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ជំំងឺឺរលួួយគល់់ដោ�យផ្សិិ�តហ្វូូ�ម៉ាា – Phoma rot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តហ្វូូ�ម៉ាា ដេ�ស្រ្តា�ាក់់ទីីវ៉ាា – Phoma destructiva។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងម្ទេ�េសហឹឹរ

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៃ�ប្រ�ភេ�ទ សូូឡាណូូម។
រោ�គសញ្ញាា៖ ស្នាាមអុុចតូូចមានទំំហំំមិិនពិិតប្រា�កដកើ�ើតនៅ�
លើ�ើស្លឹឹ�ក ជាធម្មមតាមានកងរង្វវង់់។ កូូនដំំណាំំអាចឆ្លលងជំំងឺឺ
មុុននឹឹងស្ទូូ�ង។ ស្នាាមអុុចពណ៌៌ត្នោ�ោតខូូងបន្តិិ�ច កើ�ើតនៅ�លើ�ើ
ផ្លែ�ែជិិតមែ�កដែ�លមានសម្លាា ក។ ពេ�លដែ�លផ្លែ�ែទុំំ� ស្នាាមអុុច
អាចរី ីកខ្លួួ�នយ៉ាា ងរហ័័ស និិងមានអង្កកត់់ផ្ចិិ�តលើ�ើសពីី២៥មម។
បរិ ិវេេណរបួួសក្លាា យជាពណ៌៌ត្នោ�ោត និិងពណ៌៌ស្បែ�ែកសត្វវ
និិងមានស្នាាមចុុច ដោ�យមានរូូបរាងផ្លែ�ែផ្សិិ�តពណ៌៌ខ្មៅ�ៅតូូច។
ជំំងឺឺរលួួយគល់់ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ កើ�ើតលើ�ើជាលិិកាខាងក្រោ��ម។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ ផ្សិិ�តរស់់នៅ�លើ�ើកាកសំំណល់់ដំំណាំំ។ ការឆ្លលង
ជំំងឺឺលើ�ើផ្លែ�ែកើ�ើតតាមរយៈៈស្នាាមរបួួស។
រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរដែ�លកើ�ើតនៅ�លើ�ើស្នាាមអុុចស្លឹឹ�ក ត្រូ�ូវ
បានបំំបែ�កដោ�យទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ទឹឹកស្រោ��ចដំំណាំំ ឬការកាន់់ថែ�
ផ្លែ�ែ។ ស្ពពរអាចរាលដាលពេ�ញផ្លែ�ែក្នុុ�ងពេ�លបេះ�ះ និិងដឹឹក
ជញ្ជូូ�ន។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសសើ�ើមធ្វើ�ើ�ឱ្យយរុុក្ខខជាតិិឆ្លលង
ជំំងឺឺអាចបញ្ចេ�េញស្ពពរបានដោ�យងាយ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រលួួយផ្លែ�ែ

(T. Cooke)
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ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះ – Grey leaf spot
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�តស្តឹឹ�មហ្វីី�លីីយ៉ូូ�ម អេ�សភីីភីី – Stemphylium
spp។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងម្ទេ�េសហឹឹរ
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មានច្រើ�ើ�ន។

រោ�គសញ្ញាា៖ ជំំងឺឺកើ�ើតឡើ�ើងជាចំំបងនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក និិងម្តតងម្កាាល

នៅ�លើ�ើមែ�ក។ វាមិិនចម្លលងផ្លែ�ែនៅ�តូូចឡើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចចម្លលង
ផ្លែ�ែចាស់់។ ស្លឹឹ�កខាងក្រោ��មឆ្លលងជំំងឺឺមុុនគេ�។ ស្នាាមអុុចតូូចៗ
ជាច្រើ�ើ�នពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ម៉ៅ�ៅ ដែ�លអាចលូូតលាស់់ដល់់អង្កកត់់
ផ្ចិិ�ត៣មម បន្តតចូូលទៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��មស្លឹឹ�ក។ នៅ�ពេ�លដែ�ល
ស្នាាមអុុចរី ីកធំំ វាបង្កើ�ើ�តជារូូបរាងពណ៌៌ត្នោ�ោតប្រ�ផេះ�ះរលោ�ង
ហើ�ើយចំំណុុចកណ្តាាលអាចប្រេះ��ះ និិងរហែ�ក។ ស្លឹឹ�កឆ្លលងជំំងឺឺ
ធ្ងងន់់ធ្ងងរប្រែ�ែជាពណ៌៌លឿ�ឿង ស្វិិ�ត និិងជ្រុះ�ះ�។ នៅ�ក្រោ��មលក្ខខ
ខណ្ឌឌសមស្រ�បសម្រា�ប់់ជំំងឺឺស្លឹឹ�កទាំំងអស់់ លើ�ើកលែ�ងតែ�
ស្លឹឹ�កខ្ចីី�ជាងគេ�ចេ�ញ នឹឹងត្រូ�ូវងាប់់ ហើ�ើយផលិិតកម្មម ផ្លែ�ែនឹឹង
ត្រូ�ូវធ្លាាក់់ចុះះ�យ៉ាា ងខ្លាំំ�ង។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ប្រ�ភពចម្លលងជំំងឺឺ គឺឺមកពីីសំំរាមដំំណាំំមានជំំងឺឺ
និិងដំំណាំំចាស់់ៗមានជំំងឺឺ។
រាលដាលដោ�យ៖ ស្ពពរនាំំយកទៅ�ដោ�យខ្យយល់់ ភ្លៀ�ៀ�ងមាន
ខ្យយល់់បក់់ ឬទឹឹកសាច។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសក្តៅ�ៅ សើ�ើម។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េងប៉ោះ - សឹក
្ល រុក្ខជាតិនៅផ្នែកខាងក្រោមក�ើតជំងឺមុនគេ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សឹ្លល�ករុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរបណ្តាាលឱ្យយស្វិិ�ត

(T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមអុុចរី ីកធំំឡើ�ើងៗពាសពេ�ញផ្ទៃ�ៃសឹ្លល�ក ហើ�ើយចំំណុុច
កណ្តាាលនៃ�ស្នាាមអុុច មានស្នាាមស្រាំ�ំ និិងធ្លុះះ�� (J. Chen)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ការឆ្លលងជំំងឺឺដំំណាក់់កាលដំំបូូង (J.

Chen)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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ជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យផ្សិិ�តហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម –
Fusarium wilt
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម អុុកស្ប៉ូូ��រូូម អេ�ហ្វវ អេ�សភីី
លីីកូូពែ�រស៊ីី�ស៊ីី� – Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម អុុកស្ប៉ូូ��រូូម អេ�ហ្វវ

អេ�សភីី លីីកូូពែ�រស៊ីី�ស៊ីី� គឺឺជាផ្សិិ�តបង្កកជំំងឺឺតែ�លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម
ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត ដែ�លអាចបង្កកជំំងឺឺជាក់់លាក់់លើ�ើដំំណាំំ ឬជម្រ�ក
ដទៃ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយវាបង្ហាា ញរោ�គសញ្ញាាប្រ�ហែ�លគ្នាា ។

រោ�គសញ្ញាា៖ ផ្សិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងដីីចម្លលងជំំងឺឺដល់់ឫស និិងលុុកលុុយ

ដល់់ជាលិិកាសរសៃ�រុុក្ខខរស (ការនាំំទឹឹក) បណ្តាាលឱ្យយស្រ�ពោ�ន
មានពណ៌៌លឿ�ឿង និិងពណ៌៌ត្នោ�ោតនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។ រោ�គសញ្ញាា
ទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានគេ�ឃើ�ើញជាដំំបូូងនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កនានានៅ�
ផ្នែ�ែកខាងគល់់ដំំណាំំ និិងរាលដាលជាបណ្តើ��ើ រៗឡើ�ើងទៅ�
លើ�ើដើ�ើម។ ដើ�ើមទាំំងមូូលអាចស្រ�ពោ�ន និិងងាប់់។ ពុំំ�មាន
ស្នាាមខាងក្រៅ��នៅ�លើ�ើមែ�កឡើ�ើយ ប៉ុុ�នែ្ត�តប្រ�សិិនបើ�ើមែ�កនៃ�
ដើ�ើមមានរបួួសបែ�កតាមបណ្តោ�ោ យដើ�ើម គេ�នឹឹងឃើ�ើញមាន
ចេ�ញពណ៌៌ត្នោ�ោតពីីជាលិិកាសរសៃ�រុុក្ខខរស។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងដីី និិងអាចរស់់
នៅ�យ៉ាា ងយូូរក្នុុ�ងដីីដោ�យពុំំ�ចាំំបាច់់ មានរុុក្ខខជាតិិជម្រ�ក។
ការចម្លលងជំំងឺឺតាមសំំណើ�ើម កើ�ើតចេ�ញមកពីីជំំងឺឺផ្សិិ�តនៅ�
លាយឡំំជាមួួយកំំទេ�ចកំំទីីប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�មានជំំងឺឺ។
រាលដាលដោ�យ៖ ដីីដែ�លផ្ទុុ�កទៅ�ដោ�យផ្សិិ�ត ឬឆ្លលងជំំងឺឺ
និិងឧបករណ៍៍ធ្វើ��ើចំំការ។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ដីីក្តៅ�ៅ សើ�ើម។ ភា្ននក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺអាច
ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងដីីក្នុ�ងរយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�
ុ
នឆ្នាំំ�។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ត្រូ�ូវធានាថា ឧបករណ៍៍ទាំំងអស់់ពុំំ�មានជាប់់ប្រ�លាក់់ដីី
មុុននឹឹងយកវាទៅ�ប្រើ�ើ�ក្នុ�ងចំំ
ុ
ការ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - មែ�កបង្ហាា ញជលិិកាសរសៃ�រុុក្ខខរសមានពណ៌៌ត្នោ�ោត
នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ង (T. Cooke)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សញ្ញាាដំំបូូងលេ�ចឡើ�ើងនៅ�ជិិតគល់់ក្បែ�ែរដីី

(I. Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� -សឹ្លល�កមានពណ៌៌លឿ�ឿង និិងបន្ទាាប់់មកប្រែ�ែជាពណ៌៌ត្នោ�ោត

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិទាំំងមូូលអាចស្រ�ពោ�ន

(I. Walker)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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ជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យផ្សិិ�តវែែរទីីស៊ីី�លីីយ៉ូូ�ម –
Verticillium wilt
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ផ្សិិ�ត វែែរទីីស៊ីី�លីីយ៉ូូ�ម ដាលីីអាអេ� –
Verticillium dahliae
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំណាំំ និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទទៀ�ៀត។
រោ�គសញ្ញាា៖ សញ្ញាាដំំបូូងរបស់់ជំំងឺឺគឺឺស្លឹឹ�កចាស់់ៗឡើ�ើងស្រ�ពោ�ន

បន្ទាាប់់មកពណ៌៌លឿ�ឿង និិងក្រោ��យមកងាប់់ ដែ�លជារឿ�ឿយៗ
មានរាងជាអក្សសរ “V” ចេ�ញពីីគែ�មស្លឹឹ�ក។ ដើ�ើមទាំំងមូូលអាច
ស្រ�ពោ�ន និិងងាប់់។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�នឹឹងជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យ
ផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម – Fusarium ដែ�រ ជំំងឺឺនេះ�ះពុំំ�មានស្នាាម
ខាងក្រៅ��នៅ�លើ�ើមែ�កឡើ�ើយ ប៉ុុ�នែ្ត�តប្រ�សិិនបើ�ើមែ�ករបស់់ដើ�ើម
មានរបួួសបែ�កតាមបណ្តោ�ោ យមែ�ក គេ�នឹឹងឃើ�ើញជាលិិកា
សរសៃ�រុុក្ខខរសចេ�ញពណ៌៌ត្នោ�ោត។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ដីីឆ្លលងជំំងឺឺ។ ផ្សិិ�តឆ្លលងតាមរយៈៈឫស និិងលុុក
លុុយចូូលទៅ�ជាលិិកាសរសៃ�រុុក្ខខរស (ការនាំំទឹឹក)។
រាលដាលដោ�យ៖ ដីីមានផ្ទុុ�កទៅ�ដោ�យផ្សិិ�ត ឬឆ្លលងជំំងឺឺ។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ សីីតុុណ្ហហ ភាពប្រ�ហែ�ល ២០-២៤អង្សាា
សេ�។ សូូមចំំណាំំថា សីីតុុណ្ហហ ភាពទាបជាងនេះ�ះបន្តិិ�ច មាន
ភាពប្រ�សើ�ើរចំំពោះ�ះជំំងឺឺស្រ�ពោ�នដោ�យផ្សិិ�ត ហ្វូូ�ហ្សាារី ីយ៉ូូ�ម
– Fusarium។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ទុុកដីីមានជំំងឺឺឱ្យយនៅ�ឆ្ងាា យពីីកន្លែ�ែងគ្មាានជំំងឺឺ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

ü
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សញ្ញាានៅ�លើ�ើសឹ្លល�ក

(T. Cooke)

ត្រប់ - សញ្ញាលេចឡ�ើងដំបូងនៅល�ើសឹក
្ល

ប៉េងប៉ោះ - សញ្ញានៅល�ើមែក

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - សឹ្លល�កស្រ�ពោ�ន (AVRDC)

ជំំងឺឺផ្សិិ�ត និិងជំំងឺឺដូូចផ្សិិ�ត
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វ ីរុសប៊ីហ្គូម៉ូ—ចម្លងតាមរុយស

ជំំងឺឺរួញ
ួ ស្លឹឹ�កលើ�ើម្ទេ�េសឬម្ទេ�េសប្លោ�ោក ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក
លើ�ើត្រ�ប់់ និិងជំំងឺឺរួញ
ួ ស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើ
ម្ទេ�េសប្លោ�ោក/ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសប៊ីី�ហ្គូូ�ម៉ូូ� (Begomoviruses)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសរួួញ
ស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីវ៉ាា យអិិលស៊ីី�វី ីTYLCV) ជំំងឺឺវី ីរុុសរួួញស្លឹឹ�កលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីអូូអិិលស៊ីី�វី ី
-ToLCV) និិងប្រ�ភេ�ទជំំងឺឺវី ីរុុសដទៃ�ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត អាស្រ័�័យ
ទៅ�លើ�ើដំំណាំំ និិងទីីកន្លែ�ែង។ ឧទាហរណ៍៍ក្នុុ�ងតំំបន់់រួមមាន
ួ
ជំំងឺឺរួញ
ួ ស្លឹឹ�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស ជំំងឺឺរួញ
ួ ស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើ
ដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក និិងជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺចាស់់ៗ គឺឺជាប្រ�ភពសំំខាន់់នៃ�
ការឆ្លលងជំំងឺឺថ្មីី�។ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃដូូចជា ដើ�ើមឡាក់់ និិងពពួួក
ស្រ�មោ�លរាត្រី�ី អាចឆ្លលងជំំងឺឺ ធីីវ៉ាា យអិិលស៊ីី�វី ី។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
(អាស្រ័�័យលើ�ើវត្តតមានប្រ�ភេ�ទវី ីរុុសប៊ីី�ហ្គូូ�ម៉ូូ�)។

•

រាលដាលដោ�យ៖ រុុយសស្លឹឹ�កប្រា�ក់់ (ប៊ែ�ែមីីស៊ីី�យ៉ាា តាបាស៊ីី� Bemisia tabaci)។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
ប្រើ�ើ�កៅ�ស៊ូូ�ក្រា�លរងចាំំងពន្លឹឹ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឱ្យយរុុយសខ្លាា ច
ពេ�លដំំណាំំនៅ�តូូច។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ជម្រ�កបណ្តោះ�ះ �អាសន្ននរបស់់ ធីីវ៉ាា យអិិលស៊ីី�វី ី

រួួមមានពពួួកស្រ�មោ�លរាត្រី�ី (ប្រ�ភេ�ទសូូឡាណូូម
- Solanum) ដើ�ើមឡាក់់ (ប្រ�ភេ�ទដាទុុយរ៉ាា - Datura) និិង
សណ្តែ�ែកបារាំំង (ហ្វាាសេ�អូូឡឺឺស វ៉ាាល់់ហ្គាារី ី - Phaseolus
vulgaris)។ ជម្រ�កបណ្តោះ�ះ �អាសន្ននរបស់់ ធីីអូូអិិលស៊ីី�វី ី ក៏៏
រួួមបញ្ចូូ�លនូូវពពួួកស្រ�មោ�លរាត្រី�ី និិងដើ�ើមឡាក់់ផងដែ�រ។

រោ�គសញ្ញាា៖ វី ីរុុសប៊ីី�ហ្គូូ�ម៉ូូ�ទាំំងអស់់បណ្តាា ឱ្យយមានសញ្ញាាដែ�ល
រួួមបញ្ចូូ�លនូូវជំំងឺឺម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើស្លឹឹ�កមានពណ៌៌លឿ�ឿងភ្លឺឺ� ទៅ�
ខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល ដែ�លជាធម្មមតាស្លឹឹ�កខ្លះះ�រមួួល និិងរួួញ។ រុុក្ខខជាតិិ
ឆ្លលងជំំងឺឺ ធីីវ៉ាា យអិិលស៊ីី�វី ី ឬ ធីីអូូអិិលស៊ីី�វី ី នៅ�ដំំណាក់់កាល
លូូតលាស់់ដំំបូូង នឹឹងក្លាា យទៅ�ជាក្រិ�ិនខ្លាំំ�ង។ ស្លឹឹ�កតូូចៗមាន
ទំំហំំថយចុះះ� និិងខូូចរូូបរាង។ ស្លឹឹ�កដុះះ�ចេ�ញមកផ្កាាប់់ចុះះ�ក្រោ��ម
ដូូចពែ�ង។ ស្លឹឹ�កដុះះ�មកតាមក្រោ��យឈរ និិងមានពណ៌៌លឿ�ឿង
នៅ�ចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស។ គែ�មស្លឹឹ�ករបស់់វារមូូលឡើ�ើងលើ�ើ។
ដើ�ើមឆ្លលងជំំងឺឺពេ�លវានៅ�តូូច បាត់់បង់់ថាមពល ជ្រុះ�ះ�ផ្កាា និិង
ឈប់់ផលិិតផ្លែ�ែដែ�លអាចលក់់ដូូរបាន។ នៅ�ពេ�លការឆ្លលង
ជំំងឺឺកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ដើ�ើមធំំ ហើ�ើយផ្លែ�ែដែ�លមានវត្តតមានរួច
ួ
ហើ�ើយទុំំ�ធម្មមតា ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាលែ�ងចេ�ញផ្លែ�ែបន្តតទៀ�ៀតហើ�ើយ។

ការគ្រប់គ្រង (សូមម�ើលផ្នែកខាងក្នុងគម្របខាងក្រោយ)
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Tomato/yellow leaf curl
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Chilli/pepper leaf curl
Eggplant yellow mosaic
Pepper/yellow leaf curl
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ត្រ�ប់់ - ជំំងឺឺ mosaic លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់

ត្រ�ប់់ - ជំំងឺឺ

mosaic លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់

(W. Tsai)

ត្រ�ប់់ - ជំំងឺឺ

mosaic លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់

ត្រ�ប់់ - ជំំងឺឺ mosaic លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់

(W. Tsai)

ត្រ�ប់់ - ជំំងឺឺ

(W. Tsai)

mosaic លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំត្រ�ប់់

(W. Tsai)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺរួញ
ួ លើ�ើសឹ្លល�ក លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលឿ�ឿង
លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (T. Cooke)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�ក
លើ�ើដំំណាំំម្ទេ�ស
េ (C. Chen)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�ក
លើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស (C. Chen)

ម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

ម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

ម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

ម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

ម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

ម្ទេ�េស - ជំំងឺឺរួញ
ួ លឿ�ឿងសឹ្លល�កលើ�ើដំំណាំំម្ទេ�េស

(W. Tsai)

(W. Tsai)

(W. Tsai)

(W. Tsai)

(W. Tsai)

(W. Tsai)
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វ ីរុសតូរ៉ាដូ—ចម្លងតាមរុយស

ជំំងឺឺវី ីរុុសតូូរ៉ាាដូូលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� –
Tomato torrado disease
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសតូូរ៉ាាដូូ (Torradovirus)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសតូូរ៉ាាដូូលើ�ើ
ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីធីីវី ី - TTV)។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ប្រ�ភេ�ទស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃមួួយចំំនួួនក្នុ�ងអំំ
ុ បូូររុុក្ខខជាតិិ

មួួយចំំនួួន រួួមមានអំំបូូរផ្ទីី� អំំបូូរផ្កាា កាណេ�សិិន អំំបូូរផ្កាារាង
ដូូចផ្ទីី� អំំបូូរស្ពៃ�ៃ អំំបូូររុុក្ខខជាតិិម៉ាាឡូូវ និិងអំំបូូរស្មៅ�ៅផ្កាា ។

រោ�គសញ្ញាា៖ សញ្ញាាដំំបូូងរួួមមានស្នាាមអុុចពណ៌៌ត្នោ�ោតនៅ�លើ�ើ

ស្លឹឹ�ក ដែ�លជារឿ�ឿយៗបំំបែ�កជាដុំំ�តូូចៗ និិងបន្សសល់់នូូវប្រ�ហោ�ង
មួួយ។ ស្លឹឹ�កតូូចៗអាចមានបរិ ិវេេណពណ៌៌លឿ�ឿងនៅ�គល់់។
នៅ�ពេ�លដែ�លឆ្លលងជំំងឺឺធ្ងងន់់ ដើ�ើមទាំំងមូូលប្រែ�ែជាពណ៌៌ត្នោ�ោត
និិងងាប់់ស្លឹឹ�ក។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃអាចឆ្លលងជំំងឺឺដោ�យសារវី ីរុុស ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ពណ៌៌ត្នោ�ោតនៅ�គល់់ស្លឹឹ�កតូូចៗ ឬត្រួ�ួយ

ដោ�យសារជំំងឺឺវី ីរុុសថ្មីី�ចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី ជម្រ�កសំំខាន់់ៗ
មិិនទាន់់ត្រូ�ូវបានគេ�បញ្ជាាក់់ឡើ�ើយ។

(T. Cooke)

រាលដាលដោ�យ៖ រុុយសផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ (ទ្រី�ីយ៉ាាលើ�ើរ៉ូូ�ដ វ៉ាាប៉ូូ�រ៉ាារី ីយ៉ូូ�រូូម
- Trialeurodes vaporariorum) និិងរុុយស ស្លឹឹ�កប្រា�ក់់
(បេ�មីីស៊ីី�យ៉ាា តាបាស៊ីី� - Bemisia tabaci)។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ប្រើ�ើ�កៅ�ស៊ូូ�ក្រា�លរងចាំំងពន្លឹឹ� ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឱ្យយរុុយសខ្លាា ច
ពេ�លដំំណាំំនៅ�តូូច។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សឹ្លល�កពណ៌៌ត្នោ�ោត និិងរមួួល

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

ü

£

២

៣

កូូនដំំណាំំ

៤

៧

៨

¢ ដើ�ើមដំំណាំំ £

ឫស

ü

៥

៦

ü

ü

៩

១០

£

១១

ü

មែ�ក

(T. Cooke)

(T. Cooke)
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ü

¢ ស្លឹឹ�ក

186 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

១៥

១៦ ១៧ ១៨
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ផ្កាា

១៩

£
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ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសប៉ូូ�ឡេ�រ៉ូូ� (Polerovirus)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសរមូូរស្លឹឹ�ក
លើ�ើដំំណាំំដំំឡូូងបារាំំង (=ជំំងឺឺវី ីរុុសចុុងលឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំ
ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�) (ភីីអិិលអាវី ី - PLRV)
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំឡូូងបារាំំង ពពួួកស្រ�មោ�លរាត្រី�ី
ដទៃ�ទៀ�ៀត (ប្រ�ភេ�ទសូូឡាណូូម- Solanum) ដើ�ើមឡាក់់
(ប្រ�ភេ�ទដាទុុយរ៉ាា - Datura)។

រោ�គសញ្ញាា៖ សញ្ញាាវិ ិវត្តតន៍៍ឡើ�ើងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១៨-២១ថ្ងៃ�ៃ
បន្ទាាប់់ពីីឆ្លលងជំំងឺឺ។ ដើ�ើមឆ្លលងជំំងឺឺឡើ�ើងក្រិ�ិន រឹ ឹង លូូតត្រ�ង់់ទៅ�
លើ�ើនៅ�ត្រ�ង់់ចំំណុុចលូូតលាស់់។ គែ�មស្លឹឹ�កតូូចៗមានពណ៌៌
លឿ�ឿង និិងចុុង និិងគែ�មរួួញចុះះ�ក្រោ��ម។ ស្លឹឹ�ក និិងស្លឹឹ�កតូូចៗ
មានទំំហំំតូូចជាង និិងស្លឹឹ�កតូូចៗមានទំំហំំធំំទូូលាយជាង
ធម្មមតា។ ស្នាាមអុុចងាប់់ពណ៌៌ត្នោ�ោត ជួួនកាលកើ�ើតនៅ�លើ�ើ
ជាលិិកាដែ�លមានពណ៌៌លឿ�ឿងយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ ទិិន្ននផលថយ
ចុះះ� និិងផ្លែ�ែតូូច ប្រ�សិិនបើ�ើការចម្លលងកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ដំំណាក់់
កាលដំំបូូង។ ដើ�ើមកាន់់តែ�ធំំ ការឆ្លលងជំំងឺឺកាន់់តែ�តិិច។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ រុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺដុះះ�នៅ�ក្នុុ�ង ឬនៅ�ក្បែ�ែរដំំណាំំ។

រោ�គសញ្ញាាលេ�ចឡើ�ើងលើ�ើសឹ្លល�កប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

(T. Cooke)

រាលដាលដោ�យ៖ ចៃ� (មីីហ្សឺឺ�ស ពែ�រស៊ីី�កាអេ� - Myzus
persicae និិង ម៉ាាក្រូ�ូហ្ស៊ីី��ហ្វូូ�ម យូូហ្វ័័�រប៊ីី�អាអេ� - Macrosiphum
euphorbiae)។ ចៃ�ឆ្លលងជំំងឺឺដែ�លបានបង្កាាត់់ពូូជនៅ�លើ�ើដើ�ើម

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ឆ្លលងជំំងឺឺពីីដំំបូូង គឹឹជាកត្តាាធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការផ្ទុះះ��ជំំងឺឺ
ខ្លាំំ�ងក្លាា នៅ�ពេ�លដែ�លវារាលដាលក្នុុ�ងចំំណោ�មដំំណាំំ។

រោគសញ្ញាលេចឡ�ើងល�ើសឹក
្ល ប៉េងប៉ោះ

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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វ ីរុសប៉ូឡេរ—
ូ ៉ ចម្លងតាមចៃ

ជំំងឺឺវី ីរុុសចុុងលឿ�ឿងលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងជំំងឺឺវី ីរុុសលឿ�ឿង
លើ�ើម្ទេ�េសប្លោ�ោក - Tomato yellow top and pepper
yellows

វ ីរុសអាល់ហ្វាម៉ូ—ចម្លងតាមចៃ និង ម៉េកានិក

ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកអាល់់ហ្វាាល់់ហ្វាា - Alfalfa mosaic
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសអាល់់ហ្វាាម៉ូូ�(Alfamovirus)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុស
ម៉ូូ�សាអិិកអាល់់ហ្វាាល់់ហ្វាា (អេ�អឹឹមវី ី - AMV)។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ អាល់់ហ្វាាល់់ហ្វាា (alfalfa) ដើ�ើមបីីសន្លឹឹ�ក
(clover) ពពួួកក្រុ�ុមសណ្តែ�ែកជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

រោ�គសញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កនៃ�ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស និិងស្លឹឹ�កម្ទេ�េសកើ�ើត
ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកពណ៌៌ស ឬលេ�ចរូូបរាងពណ៌៌ស ដែ�លជា
ធម្មមតាមិិនមានរមួួលឡើ�ើយ។ ការឆ្លលងទៅ�លើ�ើដំំណាំំក្នុ�ង
ុ
ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ដំំបូូង បណ្តាាលឱ្យយក្រិ�ិន និិងផ្លែ�ែ
លូូតលាស់់ខុុសទ្រ�ង់់ទ្រា�យ។
ស្លឹឹ�កប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�មានរាងខុុសពីីធម្មមតា និិងលេ�ចនូូវបរិ ិវេេណ
ពណ៌៌លឿ�ឿងភ្លឺឺ� និិងជារឿ�ឿយៗមានពណ៌៌សំំរិ ិទ្ធធ។ ការឆ្លលងជំំងឺឺ
ធ្ងងន់់ធ្ងងរធ្វើ��ើឱ្យយស្លឹឹ�ករួួញចុះះ�ក្រោ��ម។ ផ្លែ�ែខុុសទ្រ�ង់់ទ្រា�យមាន
ស្នាាមចំំណិិត ឬកងខុុសប្រ�ក្រ�តីីជាមួួយនឹឹងស្នាាមដំំបៅ�ខូូង
ឬស្នាាមប៉ះះ�។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ដំំណាំំដែ�លឆ្លលងជំំងឺឺ និិងតាមរយៈៈគ្រា�ប់់ពូូជឆ្លលង

រោ�គសញ្ញាាលេ�ចឡើ�ើងលើ�ើសឹ្លល�កម្ទេ�េស

ជំំងឺឺ។

(AVRDC)

រាលដាលដោ�យ៖ ពួួកចៃ�។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ការ
ចម្លលងតាមមេ�កានិិក និិងការបំំបៅ�មែ�កក៏៏បណ្តាាលឱ្យយមាន
ការឆ្លលងជំំងឺឺថ្មីី�ដែ�រ។

រោ�គសញ្ញាាលេ�ចឡើ�ើងលើ�ើសឹ្លល�ក និិងផ្លែ�ែម្ទេ�េស (AVRDC)

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១
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ü
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£

ü
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ü

១៩

¢ ផ្លែ�ែ
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ជំំងឺឺវី ីរុុសអុុចរួួញស្លឹឹ�ក (Fern leaf)
វ ីរុសគូគូម៉ូ—ចម្លងតាមចៃ,គ្រាប់ពូជនិងមេកានិក

ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសគូូគូូម៉ូូ� (Cucumovirus)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក
លើ�ើដំំណាំំត្រ�សក់់ (ស៊ីី�អឹឹមវី ី - CMV)
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ជម្រ�កនានាជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត

រោ�គសញ្ញាា៖ សញ្ញាាលូូតលាស់់ជាលើ�ើកដំំបូូង គឺឺប្រ�ហែ�លរយៈៈ

ពេ�ល១០ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីឆ្លលងជំំងឺឺ។ ចំំពោះ�ះដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�
ជាលិិកាស្លឹឹ�កត្រូ�ូវបានថយចុះះ� ឬអវត្តតមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែទ្រ�នុុងស្លឹឹ�ក
លូូតលាស់់ក្នុ�ងប្រ�វែែងធម្មម
ុ
តា។ ស្លឹឹ�កមានជំំងឺឺ រមួួល និិងរួួញ
ហើ�ើយស្លឹឹ�កទាំំងអស់់របស់់ដើ�ើមឆ្លលងជំំងឺឺ បង្ហាា ញនូូវលំំនាំំជំំងឺឺ
ម៉ូូ�សាអិិកពណ៌៌លឿ�ឿង និិងបៃ�តង។ ដើ�ើមដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺមិិន
មានផ្លែ�ែឡើ�ើយ។ នៅ�លើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស សញ្ញាារួួមមាន
លំំនាំំជាជំំងឺឺម៉ូូ�សាអិិក ឬពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។ ផ្លែ�ែអាច
ខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ មានស្នាាមអុុចកង ឬស្នាាមជាំំពណ៌៌លឿ�ឿង។
វាគ្រា�ន់់តែ�ជាជំំងឺឺស្លូូ�តប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះប្រ�ភេ�ទ
ដំំណាំំម្ទេ�េស។

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - រោគសញ្ញាលេចឡ�ើងដំបូងនៅល�ើសឹក
្ល

ប្រ�ភពចម្លលង៖ រុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺ ជាពិិសេ�សស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ នៅ�ក្បែ�ែរ

ដំំណាំំ។

រាលដាយដោ�យ៖ ប្រ�ភេ�ទចៃ�មួួយចំំនួួន គ្រា�ប់់ពូូជឆ្លលងជំំងឺឺ
និិងមធ្យោ�ោបាយមេ�កានិិក។

(C. Chen)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាាលេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើសឹ្លល�ក

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺវី ីរុុសខ្សែ�ែអាចបង្កកឡើ�ើងដោ�យជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក

លើ�ើដំំណាំំត្រ�សក់់

(CMV) និិងដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ToMV)

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ជំងឺវ ីរុស
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វ ីរុសប៉ូទី—ចម្លងតាមចៃ និងមេកានិក

ជំំងឺឺពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�លើ�ើសរសៃ�រុុក្ខខរស នៃ�ដំំណាំំម្ទេ�េស

ជំំងឺឺវី ីរុុស Y លើ�ើដំំឡូូងបារាំំង (ឬជំំងឺឺស្ងួ�តស្លឹឹ�
ួ
កលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�)
និិងជំំងឺឺវី ីរុុសកាត់់ស្លឹឹ�កលើ�ើថ្នាំំ�ជក់់ (tobacco etch)
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសប៉ូូ�ទីី(Potyviruses)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�
លើ�ើសរសៃ�រុុក្ខខរស នៃ�ដំំណាំំម្ទេ�េស (ChiVMV) ជំំងឺឺវី ីរុុសY (ភីី
វី ីវ៉ាាយ - PVY) លើ�ើដំំណាំំដំំឡូូងបារាំំង ជំំងឺឺវី ីរុុសកាត់់ស្លឹឹ�ក
លើ�ើដំំណាំំថ្នាំំ�ជក់់ (ធីីអ៊ីី�វី ី - TEV)។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
(អាស្រ័�័យលើ�ើវត្តតមានប្រ�ភេ�ទវី ីរុុសប៉ូូ�ទីី)។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ថ្នាំំ�ជក់់ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

និិងអំំបូូរផ្ទីី�។

រោ�គសញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កដំំណំាាឆ្លលងជំំងឺឺ ជាទូូទៅ�វិ ិវត្តតន៍៍ជារូូបរាងមាន
ពណ៌៌ចម្រុះ�ះ� ឬជំំងឺឺម៉ូូ�សាអិិក មានសរសៃ�រុុក្ខខរសពណ៌៌បៃ�តង
ចាស់់រុំំ�គ្នាា ដែ�លភាគច្រើ�ើ�នមាននៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កខ្ចីី�ៗ។ ការចម្លលង
លើ�ើកូូនដំំណាំំ និិងដំំណាំំនៅ�តូូច បណ្តាាលឱ្យយវាក្រិ�ិន
និិងមានស្នាាមឆ្កូូ�តពណ៌៌បៃ�តងក្រ�ម៉ៅ�ៅនៅ�លើ�ើកំំណាត់់ដើ�ើម
និិងមែ�ក។ ការចេ�ញផ្លែ�ែត្រូ�ូវបានបំំផ្លាា ញដោ�យការជ្រុះ�ះ�ផ្កាាពីី
ពេ�លដំំបូូង។ ជាទូូទៅ� ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ និិងមានពណ៌៌
ចម្រុះ�ះ�។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ ជម្រ�កឆ្លលងជំំងឺឺ ជាពិិសេ�សស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្បែ�ែរ

ដំំណាំំ។

រាលដាលដោ�យ៖ ចៃ� និិងមធ្យោ�ោបាយមេ�កានិិកនានាដូូចជា
ការក្រី�ីមែ�ក ឬតាក់់តែ�ងមែ�ក ការផ្សាំំ� បំំបៅ� និិងការអនុុវត្តត
ការដាំំដុះះ�ដទៃ�ទៀ�ៀត។ វាមិិនចម្លលងតាមគ្រា�ប់់ពូូជឡើ�ើយ។

ការគ្រប់គ្រង (សូមម�ើលផ្នែកខាងក្នុងគម្របខាងក្រោយ)
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Potato virus Y
Chilli veinal mottle
Tobacco etch (?)
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ម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

ChiVMV លេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើសឹ្លល�ក

ម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស ChiVMV លេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើសឹ្លល�ក និិងផ្លែ�ែ

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសប្លោ�ោកកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

PVY

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសប្លោ�ោកកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស TEV

ម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស

ChiVMV លេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើដើ�ើម

- សឹ្លល�កម្ទេ�េសកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស PVY

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្លឹឹ�កម្ទេ�េសកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស TEV

(C. Chen)

(AVRDC)
ជំងឺវ ីរុស
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វ ីរុសតូបាម៉ូ—ចម្លងតាមមេកានិក ឬគ្រាប់ពូជ

ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើថ្នាំំ�ជក់់ និិងជំំងឺឺចម្រុះ�ះ�ពណ៌៌លើ�ើ
ម្ទេ�េសប្លោ�ោក
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសតូូបាម៉ូូ� (Tobamoviruses)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ដំំណាំំអាចឆ្លលងជំំងឺឺតាមវិ ិធីីមួួយចំំនួួន រួួមទាំំង
តាមគ្រា�ប់់ពូូជ។ គ្រា�ប់់ពូូជផលិិតចេ�ញពីីដើ�ើមឆ្លលងជំំងឺឺ ជា
ធម្មមតាមានផ្ទុុ�កជំំងឺឺវី ីរុុសនៅ�លើ�ើសំំបក ប៉ុុ�នែ្ត�តជួួនកាលជំំងឺឺ
វី ីរុុសនៅ�ក្នុុ�ងសំំបកគ្រា�ប់់ ឬអង់់ដូូស្ព៊ែ�ែ�ម។ វាមិិនមានវត្តតមាន
នៅ�ក្នុុ�ងអំំប្រ៊ី�ី�យ៉ុុ�ងទេ�។ កូូនដំំណាំំផលិិតចេ�ញពីីគ្រា�ប់់ពូូជឆ្លលង
ជំំងឺឺ វានឹឹងឆ្លលងជំំងឺឺនៅ�ពេ�លដុះះ�ពន្លលក។ ក្នុុ�ងថ្នាាលបណ្តុះះ� �គ្រា�ប់់
ជំំងឺឺអាចរាលដាលពីីកូូនដំំណាំំឆ្លលងជំំងឺឺប៉ុុ�ន្មាានដើ�ើម ក្នុុ�ងពេ�ល
ស្ទូូ�ង។ ជំំងឺឺវី ីរុុសធន់់ទ្រាំ�ំណាស់់ ហើ�ើយនៅ�តែ�ឆ្លលងក្នុុ�ងកម្ទេ�េច
កំំទីីដំំណាំំងាប់់ក្នុ�ងពេ�លប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំ
ុ
ំ�។ កម្ទេ�េចកំំទីីឫសឆ្លលងជំំងឺឺ
អាចឃើ�ើញមានក្នុុ�ងជម្រៅ��ដីីប៉ុុ�ន្មាានម៉ែ�ែត្រ� ដែ�លបានដាំំ
ដំំណាំំមានជំំងឺឺ។ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃអាចផ្ទុុ�កជំំងឺឺវី ីរុុសពីីឆ្នាំំ�មួួយទៅ�
ឆ្នាំំ�មួួយទៀ�ៀតបាន។

លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីអូូអឹឹមវី ី - ToMV) ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក
លើ�ើដំំណាំំថ្នាំំ�ជក់់ (ធីីអឹឹមវី ី - TMV) ជំំងឺឺវី ីរុុសចម្រុះ�ះ�ពណ៌៌លើ�ើ
ដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក (ភីីអឹឹមអឹឹមអូូវី ី- PMMoV)។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់
(អាស្រ័�័យលើ�ើវត្តតមានរបស់់ប្រ�ភេ�ទវី ីរុុសតូូបាម៉ូូ�)។
ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងអំំបូូរផ្ទីី�។

រោ�គសញ្ញាា៖ រោ�គសញ្ញាាលេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើការលូូតលាស់់ថ្មីី�
១០-២០ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ពីីការឆ្លលង។ ស្លឹឹ�កមានពណ៌៌ចម្រុះ�ះ� មាន
បរិ ិវេេណមិិនស្មើ�ើ�គ្នាា ពណ៌៌បៃ�តងខ្ចីី� និិងបៃ�តងចាស់់។ ប្រ�ភទ
ជំំងឺឺខ្លះះ�បង្កកដោ�យវី ីរុុស បង្កើ�ើ�តជាបរិ ិវេេណពណ៌៌លឿ�ឿងក្នុុ�ង
វី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក។ នៅ�ពេ�លដើ�ើមមានសុុខភាពល្អអ ស្លឹឹ�កចេ�ញ
មកមានលក្ខខណៈៈធម្មមតា។ ការមានពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�គ្នាាប្រែ�ែប្រួ�ួល
ទៅ�តាមភាពធ្ងងន់់ធ្ងងររបស់់ជំំងឺឺ ហើ�ើយស្លឹឹ�កមានពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�
ច្រើ�ើ�នពេ�កអាចធ្វើ��ើឱ្យយវាមានរូូបរាងជីីបប៉ោ�ោ ង។ ពេ�លធាតុុ
អាកាសត្រ�ជាក់់ ជាមួួយនឹឹងពេ�លថ្ងៃ�ៃខ្លីី� និិងកម្លាំំ�ងពន្លឺឺ�ខ្សោ�ោយ
ស្លឹឹ�កឆ្លលងជំំងឺឺអាចក្លាា យជាតូូចរៀ�ៀវ និិងស្រួ�ួច ដូូចនឹឹងជំំងឺឺវី ីរុុស
អុុចរួួញស្លឹឹ�ក(Fern leaf disease) ដែ�រ។ ចំំពោះ�ះដើ�ើមដំំណាំំ
នៅ�តូូច ការបំំផ្លាា ញសំំខាន់់នោះ�ះគឺឺការក្រិ�ិនបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច ទោះ�ះបីី
ជាប្រ�ភេ�ទវី ីរុុសខ្លះះ� អាចសម្លាាប់់ដើ�ើមនៅ�តូូចក៏៏ដោ�យ។ ចំំពោះ�ះ
ដើ�ើមធំំ ភាពក្រិ�ិន និិងការចេ�ញផ្កាាមិិនបានល្អអអាចធ្វើ��ើឱ្យយទិិន្នន
ផលថយចុះះ� ជួួនកាលយ៉ាា ងច្រើ�ើ�នក្រៃ�ៃលែ�ង។ ផ្លែ�ែដែ�លចេ�ញ
មក អាចទុំំ�មិិនស្មើ�ើ�គ្នាា មានស្នាាមជាំំ និិងមិិនអាចលក់់ដូូរបាន។

រាលដាលដោ�យ៖ ការចម្លលងតាមរុុក្ខខរសក្នុុ�ងពេ�លក្រី�ីមែ�ក
និិងទម្លាាប់់នៃ�ការដាំំដុះះ�ដទៃ�ទៀ�ៀត។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ម្សៅ�ៅទឹឹកដោះ�ះគោ� (២០% wt/vol) មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព
ចំំពោះ�ះជំំងឺឺវី ីរុុសតូូបាម៉ូូ�កំំពុុងសម្ងំំ�។ ប្រើ�ើ�វាលាងដៃ�
និិងលាងឧបករណ៍៍ប្រើ�ើ�នៅ�ដៃ� និិងជ្រ�លក់់ប្រ�អប់់ដៃ�
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកដោះ�ះគោ�រៀ�ៀងរាល់់៥នាទីីម្តតង នៅ�ពេ�ល
កាន់់ដើ�ើមដំំណាំំ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្លឹឹ�កម្ទេ�េសកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

PMMoV (C. Chen)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសប្លោ�ោកកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស
(ការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ) (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

PMMoV

ToMV លេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើសឹ្លល�ក

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក TMV លេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើ
ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (T. Cooke)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសពណ៌៌បៃ�តងកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

PMMoV (C. Chen)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសពណ៌៌បៃ�តងកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

PMMoV (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ជំំងឺឺវី ីរុុសខ្សែ�ែ អាចបង្កកឡើ�ើងដោ�យជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិក
លើ�ើដំំណាំំត្រ�សក់់ CMV និិងដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ToMV

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុសម៉ូូ�សាអិិកលើ�ើប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�
TMV លេ�ចឡើ�ើងនៅ�លើ�ើសឹ្លល�កម្ទេ�េស (C. Chen)

ជំងឺវ ីរុស
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វ ីរុសតុំបាស—ចម្លងតាមមេកានិក

ជំំងឺឺក្រិ�ិនដើ�ើមដូូចគុុម្ពោ�ោតព្រៃ�ៃ - Bushy stunt
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសតុំំ�បាស (Tombusvirus)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសក្រិ�ិន
ដើ�ើមដូូចគុុម្ពោ�ោតព្រៃ�ៃលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីប៊ីី�អេ�សវី ី
-TBSV)។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ មានជម្រ�កជាច្រើ�ើ�នប្រ�ភេ�ទ រួួមមាន
សាលាដ ប៉ោ�ោម ឆឺឺរី ី។

រោ�គសញ្ញាា៖ សញ្ញាាមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលផ្សេ�េងៗគ្នាា ។ ស្លឹឹ�កអាច

បង្ហាា ញលក្ខខណៈៈដូូចចងរឹ ឹតខុុសប្រ�ក្រ�តីីពណ៌៌ស ទៅ�ជាដំំបៅ�
ងាប់់កោ�សិិកា ឬជាកង និិងប្រែ�ែពីីពណ៌៌បៃ�តង ទៅ�ពណ៌៌លឿ�ឿង
ស្លេ�េក ធ្លាាក់់ចុះះ�ពីីដើ�ើមនៅ�ដំំណាក់់កាលក្រោ��យមក។ ជារឿ�ឿយៗ
ការលូូតលាស់់ថ្មីី�ដុះះ�ចេ�ញមករមួួល និិងមានពន្លលកជាច្រើ�ើ�ន
ដុះះ�ចេ�ញពីីចំំហៀ�ៀង បណ្តាាលឱ្យយដើ�ើមដូូចជាគុុម្ពោ�ោតព្រៃ�ៃ
និិងក្រិ�ិន។ ស្លឹឹ�កខាងក្រោ��មៗក្លាា យជាខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល និិងមាន
ពណ៌៌ស្វាា យ ពេ�លដែ�លជំំងឺឺវិ ិវត្តតន៍៍ទៅ�មុុខ។ ផ្លែ�ែនានាជាទូូទៅ�
មានទំំហំំតូូច មានស្នាាមជាំំ ខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល រាងកង និិងងាប់់
កោ�សិិកា។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ភ្នាាក់់ងារចម្លលងមិិនត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ឡើ�ើយ។
រាលដាលដោ�យ៖ ការសាចទឹឹក ការផ្សាំំ�/បំំបៅ�នៃ�ចំំណែ�កឆ្លលង
ជំំងឺឺ និិងគ្រា�ប់់ពូូជ (កម្រិ�ិតឆ្លលងជំំងឺឺទាប)។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
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(C. Chen)
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Chen)
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វ ីរុសតូសប៉ូ—ចម្លងតាមទ្រីប

ជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កស្រ�ពោ�ន (Spotted wilt) និិងជំំងឺឺងាប់់
កោ�សិិកាលើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស
(Capsicum chlorosis)
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ វី ីរុុសតូូសប៉ូូ� (Tospoviruses)៖ ជំំងឺឺវី ីរុុសអុុចស្លឹឹ�ក
ស្រ�ពោ�នលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីអេ�សដាប៊៊លយូូវី ី - TSWV)
ជំំងឺឺវី ីរុុសងាប់់កោ�សិិកាលើ�ើប្រ�ភេ�ទដំំណាំំ ម្ទេ�េស (ស៊ីី�អេ�ស៊ីី�វី ី
- CaCV)។
នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� ជំំងឺឺពាក់់ព័័ន្ធធ (ក្រុ�ុមសេ�រ៉ូូ�៤) នឹឹងវី ីរុុសតូូសប៉ូូ�
មានជំំងឺឺវី ីរុុសអុុចស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿងលើ�ើដំំណាំំ ត្រ�សក់់ផ្អែ�ែម
(អឹឹមវ៉ាា យអេ�សវី ី - MYSV) ជំំងឺឺវី ីរុុសចម្រុះ�ះ�ពណ៌៌ទឹឹកប្រា�ក់់លើ�ើ
ដំំណាំំឪឡឹឹក (ដាប៊៊លយូូអេ�សអឹឹមអូូវី ី - WSMoV) និិងជំំងឺឺវី ីរុុស
អុុចកងងាប់់កោ�សិិកាលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� (ធីីអិិនអាវី ី - TNRV)
ក៏៏ត្រូ�ូវបានគេ�រាយការណ៍៍ថា បង្កកឱ្យយកើ�ើតជំំងឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�
នឹឹងជំំងឺឺអុុចស្លឹឹ�កស្រ�ពោ�នលើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងលើ�ើប្រ�ភេ�ទ
ដំំណាំំម្ទេ�េស។

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ប្រ�ភពចម្លលង៖ រុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺ ជាពិិសេ�សស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្បែ�ែរ

ដំំណាំំ។

រាលដាលដោ�យ៖ ប្រ�ភេ�ទទ្រី�ីប។ ធីីអេ�សដាប៊៊លយូូវី ី ចម្លលង
ដោ�យទ្រី�ីប ទ្រី�ីប តាបាស៊ីី� - Thrips tabaci, ធីី ប៉ាាល់់មីី - T.
palmi ហ្វ្រ�រង់់គ្លីី�នីីអេ�ឡា អុុកស៊ីី�ដង់់តាលីីស - Frankliniella
occidentalis, អេ�ហ្វវ ស្គុុ�លហ្សេ�េ - F. schultzei និិង ស្កៀ�ៀ�តូូទ្រី�ីប
ឌ័័រសាលីីស - Scirtothrips dorsalis។ ស៊ីី�អេ�ស៊ីី�វី ី រាលដាល
ដោ�យ ធីី ប៉ាាល់់មីី អេ�ហ្វវ ស្គុុ�លហ្សេ�េ និិង អេ�ស ឌ័័រសាលីីស។
នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� ភ្នាាក់់ងារចម្លលង ស៊ីី�អេ�ស៊ីី�វី ី ត្រូ�ូវបានគេ�រាយ
ការណ៍៍ថាជា សេ�រ៉ាាតូូទ្រី�ីប៉ូូ�អ៊ីី�ដ ក្លាា រ៉ាាទីីស - Ceratothripoides
claratris។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

(តែ� ធីីអេ�សដាប៊៊លយូូវី ីប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �)។

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ប្រ�ភេ�ទជាច្រើ�ើ�ននៃ�ដំំណាំំបន្លែ�ែ រុុក្ខខជាតិិតាំំង
លំំអ ដំំណាំំតាមវាល និិងស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ។
រោ�គសញ្ញាា៖ ធីីអេ�សដាប៊៊លយូូវី ី (TSWV) មានលេ�ចសញ្ញាា
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៧-២០ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីឆ្លលងជំំងឺឺ។ បរិ ិវេេណតូូចមាន
ពណ៌៌សំំរឺ ឺទ្ធធកើ�ើតនៅ�ខាងលើ�ើត្រួ�ួយចុុងដើ�ើម និិងរាលដាល
ពេ�ញស្លឹឹ�កទាំំងមូូល។ នៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កចាស់់ ជាធម្មមតាជំំងឺឺលេ�ច
ឡើ�ើងនូូវស្នាាមអុុចពណ៌៌សំំរឹ ឹទ្ធធ ឬកងនៅ�ចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខ
រស។ ស្នាាមអុុចទាំំងនេះ�ះអាចបន្តតកើ�ើត និិងរួួមចូូលគ្នាា ។
ពេ�លដែ�លជំំងឺឺវិ ិវត្តតន៍៍ទៅ�មុុខ ជាលិិការងការបំំផ្លាា ញឡើ�ើង
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងស្ងួួ�ត រហូូតដល់់ពន្លលក ឬត្រួ�ួយមើ�ើលទៅ�ដូូចជា
ត្រូ�ូវអណ្តាាតភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះខ្លោ�ោច។ ស្នាាមឆ្នូូ�តវែែងពណ៌៌ខ្មៅ�ៅលាយ
ត្នោ�ោតអាចលេ�ចនៅ�លើ�ើមែ�ក និិងទងស្លឹឹ�ក។ ដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិនៅ�
តូូចមានកម្លាំំ�ងលូូតលាស់់ពេ�ញបរិ ិបូូរណ៍៍ អាចត្រូ�ូវសម្លាាប់់
ក្នុុ�ងពេ�លប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។ ចំំពោះ�ះដើ�ើមធំំ ជំំងឺឺអាចត្រូ�ូវការ
ពេ�លពីីរបីីសប្តាាហ៍៍ដើ�ើម្បីី�វិ ិវត្តតន៍៍ពេ�ញលេ�ញ។ ផ្លែ�ែនានានៅ�លើ�ើ
ដើ�ើមដែ�លមានជំំងឺឺ ជារឿ�ឿយៗបង្ហាា ញស្នាាមជាំំខុុសប្រ�ក្រ�តីី
ឬរាងរង្វវង់់នៅ�ពេ�លទុំំ�។ ផ្លែ�ែតូូចខ្ចីី�ៗជាច្រើ�ើ�នឡើ�ើងស្ងួួ�ត
និិងជ្រុះ�ះ�។

សូូមកត់់ចំំណាំំថា ការកម្ចាាត់់ទ្រី�ីបដោ�យប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់
សត្វវល្អិ�តមាន
ិ
ការលំំបាក ពីីព្រោះ��ះដង្កូូ�វដំំណាក់់កាល
ទីីមួួយ និិងទីីពីីរ (ដែ�លមានជំំងឺឺវី ីរុុស) ជាធម្មមតាលាក់់ខ្លួួ�ន
នៅ�ក្នុុ�ងកញ្ចុំំ��ផ្កាា ឬក្នុុ�ងរមូូរស្លឹឹ�ក (leaf fold) ពីីការបាញ់់ថ្នាំំ�
កសិិកម្មម។ ពួួកវាកើ�ើតជាដឹឹកឌឿ�ឿនៅ�ក្រោ��មដីី ហើ�ើយ
ប្រ�ភេ�ទមួួយចំំនួួនធន់់ទៅ�នឹឹងថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�ត
ិ និិងទ្រី�ីប
អាចចូូលពីីខាងក្រៅ�� មកក្នុុ�ងកន្លែ�ែងធ្វើ��ើប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតកម្មមបាន។

ស៊ីី�អេ�ស៊ីី�វី ី (CaCV) មានលក្ខខណៈៈស្រ�ដៀ�ៀងទៅ�នឹឹង
ធីីអេ�សដាប៊៊លយូូវី ី ដោ�យត្រួ�ួយមានពណ៌៌លឿ�ឿងនៅ�ចន្លោះ�ះ �
សរសៃ�រុុក្ខខរសនិិងនៅ�តាមគែ�ម។ ស្លឹឹ�កចាស់់អាចបង្ហាា ញ
ស្នាាមអុុចកងប្រ�ហែ�លគ្នាា ទៅ�នឹឹងធីីអេ�សដាប៊៊លយូូវី ីដែ�រ។
ផ្លែ�ែឆ្លលងជំំងឺឺអាចតូូច និិងរមួួល។ ដើ�ើមទាំំងមូូលក្រិ�ិន។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

ü

២

៣

៤

ü

៥

៦

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ

៧

៨

£

ឫស

ü

៩

១០

១១

ü

¢ មែ�ក

១២ ១៣ ១៤

ü

¢ ស្លឹឹ�ក
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១៥

១៦ ១៧ ១៨

ü

£

ü

ផ្កាា

១៩

¢ ផ្លែ�ែ

២០

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើសឹ្លល�កនៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

TSWV

TSW

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើសឹ្លល�កនៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើសឹ្លល�កនៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែពណ៌៌បៃ�តងកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែពណ៌៌បៃ�តងកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

ប៉េងប៉ោះ - ផ្លែពណ៌ក្រហមក�ើតជំងឺវ ីរុស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើផ្លែ�ែនៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែពណ៌៌ក្រ�ហមកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែម្ទេ�េសកើ�ើតជំំងឺឺវី ីរុុស

ម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើសឹ្លល�កនិិងផ្លែ�ែនៃ�
ជំំងឺឺវី ីរុុស TSWV

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កនៃ�
ជំំងឺឺវី ីរុុស CaCV (T. Cooke)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រោ�គសញ្ញាានៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ
ពណ៌៌បៃ�តងនៃ�ជំំងឺឺវី ីរុុស CaCV (T. Cooke)

TSWV (I. Walker)

TSWV (I. Walker)

TSWV

TSWV (I. Walker)

TSWV (I. Walker)

TSWV (I. Walker)

TSWV (I. Walker)

TSWV(I. Walker)

TSWV

ជំងឺវ ីរុស
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ជំំងឺឺដទៃ�ទៀ�ៀត

ជំងឺហ្វីតូប្លាស្មា

ជំំងឺឺកញ្ចុំំ��ផ្កាាធំំ - Big bud
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ជំំងឺឺកញ្ចុំំ��ផ្កាាធំំហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា ឬជំំងឺឺកញ្ចុំំ��ផ្កាាធំំបង្កក
ឡើ�ើងដោ�យប្លាាស្មាារុុក្ខខជាតិិ។
ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំឡូូងបារាំំង សាលាដ និិងក្រុ�ុមនៃ�ប្រ�ភេ�ទ
ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។
រោ�គសញ្ញាា៖ អាចមិិនមានការលូូតលាស់់រហូូតដល់់៦សប្តាាហ៍៍
បន្ទាាប់់ពីីឆ្លលងជំំងឺឺ ឬក្រោ��យពីីនោះ�ះទៀ�ៀត។ មែ�កឡើ�ើងក្រា�ស់់
ហើ�ើយដើ�ើមមើ�ើលទៅ�រឹ ឹង និិងឈរត្រ�ង់់។ មែ�កដំំណាំំបែ�ក
សាយដុះះ�ពន្លលកតូូចៗរឹ ឹងជាច្រើ�ើ�នមានចន្លោះ�ះ �ថ្នាំំ�ងខ្លីី�។ ក្បាាល
ឫស (root initials) អាចដុះះ�វែែងនៅ�លើ�ើមែ�ក និិងមែ�កអាច
បែ�ក។ កញ្ចុំំ��ផ្កាារី ីកយ៉ាា ងធំំ និិងមិិនមានការលូូតលាស់់ត្រឹ�ឹម
ត្រូ�ូវឡើ�ើយ។ ជារឿ�ឿយៗ ត្រ�បកផ្កាាមិិនអាចញែ�កចេ�ញពីីគ្នាា
ឡើ�ើយ និិងកញ្ចុំំ��ផ្កាាទាំំងមូូលមានពណ៌៌បៃ�តង។ ផ្កាាមាន
លក្ខខណៈៈខុុសពីីធម្មមតា មិិនចេ�ញផ្លែ�ែឡើ�ើយ។ ផ្លែ�ែមិិនទាន់់
ចាស់់នៅ�ចំំពេ�លឆ្លលងជំំងឺឺ ក្លាា យជារមួួល និិងមានបណ្តូូ�ល
ឈើ�ើធំំ។
ប្រ�ភពចម្លលង៖ រុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺ ជាពិិសេ�សស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្បែ�ែរ

ដំំណាំំ។

រាលដាលដោ�យ៖ មមាចស្លឹឹ�កពណ៌៌ត្នោ�ោតធម្មមតា (អូូរ៉ូូ�ស៊ីី�អឺឺស
អារចិិនតាតឺឺស - Orosius argentatus) គឺឺជាសត្វវល្អិ�តមាន
ិ
ប្រ�វែែងប្រ�ហែ�ល៣មម មានពណ៌៌ត្នោ�ោត និិងស្នាាមអុុចៗ។ វា
បន្តតពូូជនៅ�លើ�ើស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ ដែ�លអាចមានកើ�ើតជំំងឺឺហ្វីី�តូូប្លាាស្មាា
លើ�ើកញ្ចុំំ��ផ្កាា ។ ជាធម្មមតា សត្វវមមាចស្លឹឹ�កធ្វើ��ចំ
ើ ំណាកស្រុ�ុក
នៅ�ចុុងនិិទាឃរដូូវ នៅ�ប៉ែ�ែកខាងត្បួួ�ងប្រ�ទេ�សអូូស្រ្តា�ាលីី
ជាពិិសេ�សបន្ទាាប់់ពីីធាតុុអាកាសក្តៅ�ៅ ចេ�ញពីីស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃស្ងួ�ត
ួ
ទៅ�កាន់់ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� និិងដំំណាំំដទៃ�ទៀ�ៀត។
លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ធាតុុអាកាសស្ងួួ�ត ល្មមម ទៅ�ក្តៅ�ៅ។
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយហ្វូូ�ងមមាចស្លឹឹ�ក និិងកម្ចាាត់់ប្រ�ភេ�ទជាភ្នាាក់់ងារ
ចម្លលងជំំងឺឺចោ�ល។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

២

៣

៤

៥

៦

៧

៨

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ £

ឫស

ü

៩

១០

១១
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¢ ស្លឹឹ�ក
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១៥

១៦ ១៧ ១៨

¢ ផ្កាា

១៩

¢ ផ្លែ�ែ

២០

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�

(I. Walker)

ត្រ�ប់់

ត្រ�ប់់

ជំងឺដទៃទ�ៀត
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ណេម៉ាតូដ

ជំំងឺឺពកឫសដោ�យណេ�ម៉ាាតូូដ
– Root knot nematode
ភ្នាាក់់ងារបង្កក៖ ណេ�ម៉ាាតូូដមេ�ឡូូអ៊ីី�ដូូជីីន អេ�សភីីភីី Meloidogyne spp។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង៖
•

ដំំណាំ៖ំ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទម្ទេ�េសប្លោ�ោក ម្ទេ�េសហឹឹរ និិងត្រ�ប់់

ជម្រ�កដទៃ�ទៀ�ៀត៖ ដំំឡូូងបារាំំង ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃ និិងប្រ�ភេ�ទដំំណាំំ
បន្លែ�ែជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត ដំំណាំំតាមវាល រុុក្ខខជាតិិតាំំងលំំអ
និិងដំំណាំំឈើ�ើហូូបផ្លែ�ែ។
រោ�គសញ្ញាា៖ រុុក្ខខជាតិិឆ្លលងជំំងឺឺទៅ�ជាក្រិ�ិន មានពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក

ជាងធម្មមតា និិងស្រ�ពោ�នពេ�លធាតុុអាកាសក្តៅ�ៅ។ ក្នុុ�ងករណីី
ធ្ងងន់់ធ្ងងរខ្លាំំ�ង រុុក្ខខជាតិិអាចងាប់់។ ក្រៅ��ពីីការបង្អាាក់់ដោ�យចល
នាធម្មមតានៃ�សារធាតុុទឹឹក និិងចំំណីីអាហារតាមរយៈៈដើ�ើម
កំំពកឫស ធ្វើ��ើឱ្យយរុុក្ខខជាតិិកាន់់តែ�ងាយទទូូលរងនូូវជំំងឺឺរលួួយ
ឫស និិងស្រ�ពោ�នសរសៃ�រុុក្ខខរស។ ឫសនៅ�តូូចបានលុុក
លុុយដោ�យណេ�ម៉ាាតូូដ និិងឡើ�ើងហើ�ើម (រលាក) ដែ�លធ្វើ�ើ�
ឱ្យយណេ�ម៉ាាតូូដលូូតលាស់់ពេ�ញមួួយវដ្តតជីីវិ ិតរបស់់វា។ ស្នាាម
ហើ�ើមអាចតូូច ឬអាចរី ីកធំំរហូូតដល់់អង្កកត់់ផ្ចិិ�ត២,៥សម។

ជៀ�ៀសវាងប្រើ�ើ�ដីីចម្កាា រដែ�លឆ្លលងជំំងឺឺ សម្រា�ប់់ដាំំដំំណាំំ
ងាយឆ្លលងជំំងឺឺ ជាពិិសេ�សដំំណាំំរដូូវក្តៅ�ៅ។

•

កុំំ�ដាំំដំំណាំំដែ�លងាយឆ្លលងជំំងឺឺ បន្តតបន្ទាាប់់គ្នាា ។

•

ប្រើ�ើ�ដំំណាំំបំំបែ�ក ដូូចជាពពួួកធញ្ញញជាតិិ។

•

កាត់់បន្ថថយប្រ�ជាករណេ�ម៉ាាតូូដ ដោ�យទុុកដីីឱ្យយនៅ�
ទំំនេ�រ៣-៦ខែ�។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតណេ�ម៉ាាតូូដតាមរយៈៈការធ្វើ��ើតេ�ស្តត
ដីី។

•

ការប្រើ�ើ�ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ណេ�ម៉ាាតូូដត្រូ�ូវអនុុវត្តត បន្ទាាប់់ពីីសាក
ល្បបងនូូវរាល់់វិ ិធីីសាស្ត្រ�រកម្ចាាត់់ដទៃ�ទៀ�ៀតរួួចអស់់ហើ�ើយ
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។

•

បំំផ្លាា ញកាកសំំណល់់ឱ្យយរហ័័ស បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ
ពីីព្រោះ��ះណេ�ម៉ាាតូូដ និិងពងមាននៅ�ក្នុុ�ងជំំងឺឺហើ�ើមឫស។
ត្រូ�ូវយកឫសចេ�ញ និិងបំំផ្លាា ញវាចោ�លឱ្យយបានច្រើ�ើ�ន
តាមដែ�លអាចធ្វើ��ើបាន។

ប្រ�ភពចម្លលង៖ ដីីទទួួលការរុុករានពីីជំំងឺឺ។ ណេ�ម៉ាាតូូដញីីមួួយ
អាចបង្កើ�ើ�តពងចំំនួួន១០០០ ឬច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងលក្ខខ
ខណ្ឌឌសមស្រ�ប ពងញាស់់ក្នុ�ង
ុ រយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �
និិងបង្កើ�ើ�តជាណេ�ម៉ាាតូូដ ពេ�ញវ័ ័យក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយខែ�។
នៅ�តំំបន់់ក្បែ�ែរត្រូ�ូពិិក ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� ណេ�ម៉ាាតូូដអាចបន្តតពូូជ
បាន១០ជំំនាន់់។
រាលដាលដោ�យ៖ កូូនដំំណាំំ មើ�ើម និិងដំំណាំំនៅ�តូូចដែ�ល

ឆ្លលងជំំងឺឺ។ ទឹឹកហូូរ និិងដីីជាប់់នឹឹងឧបករណ៍៍ដាំំដុះះ� កង់់រថយន្តត
សត្វវ និិងស្បែ�ែកជើ�ើង។

លក្ខខខណ្ឌឌ សមប្រ�កប៖ ដីីខ្សាាច់់ និិង ដីីល្បាាប់់ និិងធាតុុអាកាស

ក្តៅ�ៅ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង (សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកខាងក្នុុ�ងគម្រ�បខាងក្រោ��យ)
១

ü

២

ü

៣

៤

ü

៥

ü

៦

៧

៨

£ កូូនដំំណាំំ ¢ ដើ�ើមដំំណាំំ ¢ ឫស

៩

១០

១១

ü

£ មែ�ក

១២ ១៣ ១៤

ü

£ ស្លឹឹ�ក
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១៥
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ü

£ ផ្កាា

១៩

ü
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២០

ü

ប៉េងប៉ោះ - កំពកឫសដោយណេម៉ាតូដនៅល�ើឫស

ប៉េងប៉ោះ - ឫសក�ើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ជំងឺដទៃទ�ៀត

203

លក្ខខណៈៈខុុសប្រ�ក្រ�តីី

លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារធាតុចិញ្ចឹម

កង្វះះ�សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�ម (រលួួយគូូថផ្លែ�ែ)
– Calcium (Ca) deficiency (blossom end rot)
សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កដុះះ�ចេ�ញមកមានស្នាាមខ្លោ�ោច និិងរមួួល និិងអាច

មានរាងដូូចពែ�ងផ្កាាប់់ចុះះ�ក្រោ��ម នៅ�ពេ�លដែ�លគែ�មស្លឹឹ�កមិិន
អាចលាតឱ្យយបានពេ�ញលេ�ញ។ ចំំណុុចលូូតលាស់់ឡើ�ើង
ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅ និិងជួួនកាលងាប់់។ ផ្លែ�ែមានស្នាាមដូូចស្បែ�ែកសត្វវ
ពណ៌៌ក្រ�មៅ� ឬខ្មៅ�ៅមានរាងផត ដែ�លអាចរី ីករាលដាលគ្រ�ប
ដណ្តតប់់ពេ�ញគូូថផ្លែ�ែ។ ស្នាាមប្រេះ��ះតូូច ឬធំំនៅ�លើ�ើ និិងជុំំ�វិ ិញ
គូូថផ្លែ�ែ ត្រូ�ូវបានឃើ�ើញនៅ�លើ�ើពូូជខ្លះះ�។

មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ កង្វះះ�សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�ម ឬ

ការស្រូ�ូបចូូល និិងការផ្លាាស់់កន្លែ�ែងនៃ�សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�ម
មិិនបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទៅ�ដល់់ចំំណុុចលូូតលាស់់។ អាចកើ�ើត
ឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លរុុក្ខខជាតិិលូូតលាស់់រហ័័ស ហើ�ើយតម្រូ�ូវ
ការសារធាតុុកាល់់ស្យូូ�មមិិនបានបំំពេ�ញ។ ទាំំងសំំណើ�ើមដីី
ទាប និិងខ្ពពស់់ អាចហាមឃាត់់ការស្រូ�ូបយកសារធាតុុកាល់់
ស្យូូ�ម និិងបណ្តាាលឱ្យយមានភាពមិិនស្មើ�ើ�គ្នាានៃ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
(ឧ៖ សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�មខ្ពពស់់ សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�មខ្ពពស់់
ឬសារធាតុុបូូរ៉ុុ�ន (boron) មិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់)។ ភាគច្រើ�ើ�នគេ�
ឃើ�ើញវាមាននៅ�ក្នុុ�ងដីីជាតិិអាស៊ីី�តដែ�លមាន pH តិិចជាង
៥,៥។

ពេ�លត្រូ�ូវពិិនិិត្យយមើ�ើល៖ ក្នុុ�ងពេ�លលូូតលាស់់របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ

មើ�ើលស្លឹឹ�កដែ�លមានស្នាាមខ្លោ�ោច រមួួល ឬផ្កាាប់់ចុះះ�ក្រោ��មដូូច
ពែ�ង។ ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលផ្លែ�ែ សញ្ញាាលេ�ចច្បាាស់់នៅ�លើ�ើគូូថ
ផ្លែ�ែ។

ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត ភាពញឹឹកញាប់់ និិងពេ�ល

វេេលានៃ�ការប្រើ�ើ�សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�ម ដោ�យប្រើ�ើ�ជីីសម្រា�ប់់
បាញ់់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ឬជីីរលាយបញ្ចូូ�លតាមប្រ�ពន្ធធស្រោ��ច
ស្រ�ពដោ�យប្រើ�ើ�ជីីកាល់់ស្យូូ�មនីីត្រា�ត ឬជីីកាល់់ស្យូូ�មផ្សេ�េង
ទៀ�ៀត។ បាញ់់ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ឬស្រោ��ចតាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ច
ស្រ�ព។ ត្រូ�ូវពិិចារណាប្រើ�ើ�សារធាតុុជីីបូូរ៉ុុ�ន ព្រ�មគ្នាានឹឹងសារ
ធាតុុកាល់់ស្យូូ�មដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានតុុល្យយភាពជីី។

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ លទ្ធធផលធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដីី ដោ�យកម្រិ�ិតកាល់់ស្យូូ�ម

ប្រ�សើ�ើរបំំផុុតគឺឺ៦៥-៨០% នៃ�សមត្ថថភាពផ្លាាស់់ប្តូូ�រអ៊ីី�យ៉ុុ�ង
វិ ិជ្ជជមានសរុុប និិងសមាមាត្រ�កាល់់ស្យូូ�មៈៈម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម ១:១
- ៦:១។ សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�មលើ�ើសច្រើ�ើ�នពេ�ក អាចហាម
ឃាត់់ការស្រូ�ូបចូូលនូូវសារធាតុុបូូរ៉ុុ�ន ម៉៉ង់់ហ្គាាណែ�ស
សង្ក័័�សីី និិងដែ�ក។

ការការពារ៖
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើល pH ដីី និិងកម្រិ�ិតកាល់់ស្យូូ�មក្នុ�ងពេ�ល
ុ
រៀ�ៀបចំំដីី និិងមុុនពេ�លដាំំដុះះ�។ កែ�លម្អអដីីអាស៊ីី�តដោ�យ
ប្រើ�ើ�កំំបោ�រ។ កែ�លម្អអដីីអាល់់កាឡាំំងដោ�យធ្វើ��ើឱ្យយវាទៅ�
ជាជូូ ឬជាទំំរង់់ជីីស៊ុុ�លហ្វាាត (ឧ៖ អាម៉ូូ�នីីញ៉ាាស៊ុុ�លហ្វាាត
ប៉ូូ�តាស្យូូ�មស៊ុុ�លហ្វាាត)។

•

រក្សាាសំំណើ�ើមដីីឱ្យយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងជៀ�ៀសវាងកម្រិ�ិត
អាសូូតខ្ពពស់់។

•

ប្រើ�ើ�សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�មឱ្យយបានទៀ�ៀតទាត់់ ក្នុុ�ងពេ�ល
ដំំណាំំលូូតលាស់់ ចាប់់ពីីការចេ�ញផ្កាា ដំំបូូង រហូូតដល់់
ចេ�ញផ្លែ�ែ រហូូតដល់់ប្រ�មូូលផល។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតកាល់់ស្យូូ�ម និិងពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិត
អាសូូត ឱ្យយវាមានតុុល្យយភាពជាមួួយសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
ដទៃ�ទៀ�ៀត តាមរយៈៈការធ្វើ��ើតេ�ស្តតលើ�ើរុក្ខ
ុ ខរសនៃ�ទងស្លឹឹ�ក
ចាស់់ដែ�លខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលដំំបូូងនៃ�
ការលូូតលាស់់របស់់ដំំណាំំ។

206 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ប៉េងប៉ោះ -ទ្រង់ទ្រាយផ្នែកខាងក្រៅនៃស្លឹកមានស្នាមខ្លោ ច

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែពណ៌៌ក្រ�ហមរលួួយនៅ�ផ្នែ�ែកគូូថ

(C. Chen)

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - ស្នាមលួយពណ៌ខ្មៅមានរាងផតនៅគូថផ្លែ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែពណ៌៌បៃ�តងរលួួយនៅ�ផ្នែ�ែកគូូថ

(C. Chen)

ប៉េងប៉ោះ -ស្នាមលួយពណ៌ខ្មៅមានរាងផតនៅគូថផ្លែ

ម្ទេ�េស - ស្នាាមលួួយពណ៌៌ខ្មៅ�ៅមានរាងផតនៅ�គូូថផ្លែ�ែ

(C. Ma)

ត្រប់ - រលួយគូថផ្លែ
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កង្វះះ�សារធាតុុដែ�ក - Iron (Fe) deficiency
សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត វិ ិវត្តតន៍៍ទៅ�ជាជំំងឺឺខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល

ដែ�លមានពណ៌៌បៃ�តងព្រឿ��ឿងៗនៃ�គ្រ�ប់់ជាលិិកាទាំំងអស់់
នៅ�ចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស។ លក្ខខណៈៈបែ�បនេះ�ះ ធ្វើ��ើឱ្យយចេ�ញ
នូូវស្នាាមច្បាាស់់ បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យទ្រ�នុុងស្លឹឹ�ក និិងសរសៃ�
រុុក្ខខរស ដែ�លដំំបូូងនៅ�មានពណ៌៌បៃ�តង។ ប្រ�សិិនបើ�ើលក្ខខ
ខណ្ឌឌមានសភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងយូូរអង្វែ�ែង ជំំងឺឺខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�លនឹឹង
ក្លាា យទៅ�ជាពណ៌៌លឿ�ឿង ឬពណ៌៌ស និិងមានស្នាាមឆេះ�ះកើ�ើត
ឡើ�ើងក្នុុ�ងបរិ ិវេេណក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល។

មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ កង្វះះ�សារធាតុុដែ�ក ក៏៏ត្រូ�ូវ
បានគេ�ស្គាាល់់ថាជំំងឺឺខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�លបង្កកឡើ�ើងដោ�យសារធាតុុ
ដែ�ក ឬកំំបោ�រ ពីីព្រោះ��ះជារឿ�ឿយៗ វាកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�ល
ដំំណាំំដែ�លបានដាំំលើ�ើដីីមានជាតិិកំំបោ�រ ដែ�លជាដីី
អាល់់កាឡាំំង (pH ខ្ពពស់់) ធ្វើ��ើឱ្យយសារធាតុុដែ�កមិិនអាចកើ�ើត
ឡើ�ើងបាន។ វាក៏៏អាចកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងដីីដែ�លមានសារធាតុុ
កំំបោ�រសេ�រី ី ឬស្រ�ទាប់់ថ្មមកំំបោ�រ ដែ�លឫសរុុក្ខខជាតិិចាក់់ចូូល
ទៅ�ផងដែ�រ។ ដីីដែ�លមានផ្លូូ�វទឹឹកក្រោ��មដីីខ្ពពស់់ និិងសីីតុុណ្ហហ
ភាពដីីទាប អាចបន្ថែ�ែមបញ្ហាា កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។

ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើល pH ដីី និិងកម្រិ�ិតសារធាតុុដែ�ក
ជាមួួយនឹឹងការធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីី ក្នុុ�ងពេ�លរៀ�ៀបចំំដីី។ ត្រូ�ូវសង្កេ�េត
គ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ទាំំងអស់់ រហូូតដល់់ពេ�ល
កំំពុុងប្រ�មូូលផល។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត ភាពញឹឹកញាប់់ និិងពេ�ល

វេេលានៃ�ការប្រើ�ើ�សារធាតុុដែ�កតាមការបាញ់់សារធាតុុមាន
អ៊ីី�យ៉ុុ�ងដែ�ក (iron chelate) ដែ�កស៊ុុ�លហ្វាាត និិងជីីជាតិិ
សារធាតុុដែ�កដទៃ�ទៀ�ៀត ទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ មិិនមាន។
ការការពារ៖
•

កាត់់បន្ថថយដីីអាល់់កាឡាំំង (pH ខ្ពពស់់) ឱ្យយនៅ�ក្រោ��ម
pH ៧,៥។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុដែ�ក និិងពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិត
អាសូូតមានតុុល្យយភាព ជាមួួយនឹឹងសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
ដទៃ�ទៀ�ៀត ដោ�យការធ្វើ��ើតេ�ស្តតរុក្ខ
ុ ខរសទងស្លឹឹ�កចាស់់
ដែ�លខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
ដំំបូូងរបស់់ដំំណាំំ។

208 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

(I. Walker)

ប៉េងប៉ោះ -ស្លឹកពណ៌បៃតងខ្ចីខ្វះក្លរហ្វីល
ូ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សរសៃ�រុុក្ខខរសមានពណ៌៌បៃ�តងចាស់់

ប៉េងប៉ោះ -ខូចសឹក
្ល ខ្ចីៗ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - កង្វះះ�ក្លលរូូហ្វីី�លប្រែ�ែជាពណ៌៌លឿ�ឿងឬពណ៌៌សក្នុុ�ងករណីីមាន
ការបំំផ្លាា ញធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ដើ�ើមប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�មិិនទទួួលរងការបំំផ្លាា ញទាំំងអស់់នោះ�ះទេ�

(I. Walker)
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កង្វះះ�សារធាតុុម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម - Magnesium (Mg)
deficiency
សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កចាស់់មានពណ៌៌លឿ�ឿងភ្លឺឺ� ដែ�លរាលដាលចាប់់ពីី
ចុុង និិងគែ�មស្លឹឹ�កទៅ�សរសៃ�រុុក្ខខរសសំំខាន់់ៗ ជារឿ�ឿយៗ
បន្សសល់់នូូវបរិ ិវេេណដូូចត្រី�ីកោ�ណពណ៌៌បៃ�តង នៅ�ជិិតគល់់
ស្លឹឹ�ក។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ភាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�លើ�ើ

ដីីអាស៊ីី�ត និិងដីីមានវាយនភាពស្រា�ល ឬដីីខ្សាាច់់។ វាក៏៏អាច
កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លកម្រិ�ិតសារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម និិងកាល់់ស្យូូ�ម
ខ្ពពស់់ពេ�ក តាមរយៈៈការប្រើ�ើ�ជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�មលើ�ើសកម្រិ�ិត ឬបន្ទាាប់់
ពីីការប្រើ�ើ�កំំបោ�រកសិិកម្មមច្រើ�ើ�នជ្រុ�ុលពេ�ក។

ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មដោ�យការ

ធ្វើ��តេើ �ស្តតដីី ពេ�លរៀ�ៀបចំំដីី។ សង្កេ�េតមើ�ើលគ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាល
លូូតលាស់់ទាំំងអស់់រហូូតដល់់ និិងកំំពុុងប្រ�មូូលផល។

ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បង្កើ�ើ�នកម្រិ�ិត ភាពញឹឹកញាប់់ និិងពេ�ល

វេេលាប្រើ�ើ�សារធាតុុម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម ដោ�យបាញ់់ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម
ស៊ុុ�លហ្វាាត ឬជីីសារធាតុុម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មដទៃ�ទៀ�ៀតទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក
ឬដាក់់តាមប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព។

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់ៗ៖ កម្រិ�ិតម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មប្រ�សើ�ើរបំំផុុតតាមការ
ធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីីគឺឺ ១០-១៥% នៃ�សមត្ថថភាពផ្លាាស់់ប្តូូ�រអ៊ីី�យ៉ុុ�ង
វិ ិជ្ជជមាន។
ការការពារ៖
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើល pH ដីី និិងកម្រិ�ិតម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មមុុននឹឹងដាំំ
ដុះះ�។ កែ�តម្រូ�ូវដីីអាស៊ីី�តដោ�យប្រើ�ើ�ដូូឡូូមីីត- dolomite
(កាល់់ស្យូូ�ម ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មកាបូូណាត) ឬម៉ាាញ៉េ�េស៊ីី�ត
(ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មកាបូូណាត MgCO3)។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�ម និិងពិិនិិត្យយថាកម្រិ�ិត
អាសូូតមានតុុល្យយភាព ជាមួួយនឹឹងសាធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
ដទៃ�ទៀ�ៀត តាមរយៈៈការធ្វើ��ើតេ�ស្តតលើ�ើរុក្ខ
ុ ខរសនៃ�ទងស្លឹឹ�ក
ចាស់់ដែ�លខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
ដំំបូូងរបស់់ដំំណាំំ។

210 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ប៉េងប៉ោះ - ស្លឹកចាស់ៗមានពណ៌ល�ឿងខី្ច

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សរសៃ�រុុក្ខខរសមានពណ៌៌បៃ�តង (C.

Chen)

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - ពណ៌ល�ឿងចាប់ផ្ើមព
ត ីចុងត្រួយ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សរសៃ�រុុក្ខខរសមានពណ៌៌បៃ�តង

(C. Chen)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សរសៃ�រុុក្ខខរសមានពណ៌៌បៃ�តង

(C. Chen)

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - នៅផ្នែកគល់ស្លឹកតែងតែមានពណ៌បៃតងជាប្រចាំ

លក្ខណៈខុសប្រក្រតី
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កង្វះះ�សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស Manganese (Mn) deficiency
សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កខ្ចីី�របស់់ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� បង្កើ�ើ�តនូូវស្នាាមដូូច

សំំណាញ់់ ដែ�លសរសៃ�រុុក្ខខរសសំំខាន់់ និិងបន្ទាាប់់បន្សំំ�នៅ�
តែ�មានពណ៌៌បៃ�តង ហើ�ើយជាលិិកាចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស
ក្លាា យជាពណ៌៌លឿ�ឿងជាងមុុន។ កង្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�លដោ�យសារ
កង្វះះ�សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស កាន់់តែ�មានការវិ ិវត្តតន៍៍ពីីពណ៌៌
បៃ�តងស្លេ�េក ទៅ�ពណ៌៌លឿ�ឿង ជាជាងពណ៌៌សក្រែ�ែមដែ�លគេ�
ឃើ�ើញនៅ�ពេ�លមានកង្វះះ�សារធាតុុដែ�កធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ ចម្រៀ��ៀក
ជាលិិកាពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក ព័័ទ្ធធជុំំ�វិ ិញសរសៃ�រុុក្ខខរសក្នុុ�ងករណីី
កង្វះះ�សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស។

មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ការលូូតលាស់់ឆាប់់រហ័័សពេ�ក
និិងដីីអាល់់កាឡាំំង។

ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើលសារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�សដោ�យ
ការធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីី ក្នុុ�ងពេ�លរៀ�ៀបចំំដីី។ សង្កេ�េតមើ�ើលរាល់់
ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ ទាំំងអស់់រហូូតដល់់ និិងក្នុុ�ងពេ�ល
កំំពុុងប្រ�មូូលផល។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បង្កើ�ើ�នអត្រា� ភាពញឹឹកញាប់់ និិងពេ�លវេេលា

ប៉េងប៉ោះ - ស្លឹកខ្ចីលូតលាស់ដូចក្រឡាសំណាញ់

ប្រើ�ើ�សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស ដោ�យបាញ់់សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស
ស៊ុុ�លហ្វាាត ឬសារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�សដទៃ�ទៀ�ៀតទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក។

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់ៗ៖ ដូូចសារធាតុុដែ�កដែ�រ សារធាតុុម៉៉ង់់កាណែ�ស

មិិនសូូវមានឡើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងដីីជាតិិកំំបោ�រមាន pH ខ្ពពស់់។ ការ
ប្រើ�ើ�កំំបោ�រច្រើ�ើ�នពេ�ក ជាពិិសេ�សដីីល្បាាយខ្សាាច់់ស្រា�ល
មិិនសូូវមានសារធាតុុល្អអ ជួួនកាលចេ�ញសញ្ញាាពីីស្រា�ល
ទៅ�មធ្យយមនៅ�លើ�ើដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�។

ការការពារ៖
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតម៉៉ង់់កាណែ�ស និិងពិិនិិត្យយមើ�ើលថា
កម្រិ�ិតអាសូូតមានតុុល្យយភាពជាមួួយសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម
ដទៃ�ទៀ�ៀត តាមរយៈៈការធ្វើ��ើតេ�ស្តតលើ�ើរុក្ខ
ុ ខរសនៃ�ទងស្លឹឹ�ក
ចាស់់ដែ�លខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
ដំំបូូងរបស់់ដំំណាំំ។

•

កុំំ�ប្រើ�ើ�កំំបោ�រកសិិកម្មមលើ�ើសចំំនួួនច្រើ�ើ�នពេ�ក។

•

កាត់់បន្ថថយដីីអាល់់កាឡាំំង (pH ខ្ពពស់់) ឱ្យយនៅ�ក្រោ��ម
pH ៧,៥។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ការវិ ិវត្តតន៍៍ចាប់់ផ្តើ��មពី
ើ ីសឹ្លល�កពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក (កណ្តាាល)
ប្រែ�ែជាពណ៌៌លឿ�ឿង (ខាងឆ្វេ�េង) នៅ�ពេ�លភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរកើ�ើនឡើ�ើង

ប៉េងប៉ោះ - ជាលិកាពណ៌បៃតងស្លេកព័ទ្ឋជុំវ ិញសរសៃរុក្ខរស

212 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កចាស់់ៗក្លាា យជាខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល និិងសេ្ល�លក បន្ទាាប់់
មកពណ៌៌ត្នោ�ោត និិងមានគែ�មរលួួយ។ ស្លឹឹ�កប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�មាន
ពណ៌៌សេ្ល�លក ក្រា�ស់់ និិងរួួញឡើ�ើងលើ�ើ ដោ�យសារងាប់់គែ�ម
ស្លឹឹ�ក។ ស្លឹឹ�កអាចផុុយស្រួ�ួយ ខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ និិងក្នុុ�ងករណីី
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ គែ�មស្លឹឹ�កនឹឹងរួួញ ហើ�ើយស្លឹឹ�កនឹឹងងាប់់។ ដើ�ើមដំំណាំំ
ក្រិ�ិន។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ មានលក្ខខណៈៈទូូទៅ�ចំំពោះ�ះដីី
អាស៊ីី�តដែ�លមាន pH តិិចជាង៦,០។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ សង្កេ�េតមើ�ើលពីីដំំណាក់់កាលកូូនដំំណាំំ
រហូូតដល់់ដំំណាក់់កាលចេ�ញផ្កាា ។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បាញ់់ អាម៉ូូ�ញ៉ូូ�មម៉ូូ�លីីបដេ�ត ឬ សូូដ្យូូ�មម៉ូូ�

លីីបដេ�ត ពីីរ ឬបីីដងទៅ�លើ�ើដំំណាំំ ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូត
លាស់់ដំំបូូង។

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់ៗ៖ ចំំពោះ�ះដីីអាស៊ីី�ត (pH ដីីតូូចជាង៦,០)
សារធាតុុម៉ូូ�លីីបដែ�នក្នុ�ងដីី
ុ
សម្រា�ប់់ដំំណាំំត្រូ�ូវបានកាត់់
បន្ថថយ ដូូច្នេះ�ះ�គេ�ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�សារធាតុុម៉ូូ�លីីបដែ�នបាញ់់លើ�ើស្លឹឹ�ក
ជាការចាំំបាច់់។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សឹ្លល�កចាស់់លេ�ចចេ�ញពណ៌៌ចម្រុះ�ះ�ខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល (QDAFF)

ការការពារ៖
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើល pH ដីី និិងកម្រិ�ិតជីីជាតិិដោ�យការធ្វើ��ើតេ�ស្តត
ដីីក្នុ�ងពេ�លរៀ�ៀបចំំ
ុ
ដីី និិងមុុនពេ�លដាំំដុះះ�។

•

កែ�តម្រូ�ូវដីីអាស៊ីី�ត ដោ�យការប្រើ�ើ�កំំបោ�រ។

•

ប្រើ�ើ�សារធាតុុម៉ូូ�លីីបដែ�ន ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
ដំំបូូងរបស់់ដំំណាំំ ប្រ�សិិនបើ�ើការធ្វើ��ើតេ�ស្តតរុក្ខ
ុ ខរស
ទងស្លឹឹ�កបង្ហាា ញពីីកង្វះះ�សារធាតុុម៉ូូ�លីីបដែ�ន ឬ pH
ដីីតូូចជាង៦,០។

លក្ខណៈខុសប្រក្រតី 
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កង្វះះ�សារធាតុុម៉ូូ�លីីបដែ�ន Molybdenum (Mo) deficiency

លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារធាតុចិញ្ចឹម

កង្វះះ�សារធាតុុអាសូូត - Nitrogen (N) deficiency
សញ្ញាា៖ ត្រួ�ួយមានពណ៌៌ស្លេ�េក និិងខ្សោ�ោយ។ ស្លឹឹ�កចាស់់ៗ

មានពណ៌៌បៃ�តងសេ្ល�លកទៅ�ពណ៌៌លឿ�ឿង និិងឡើ�ើងស្ងួួ�ត
ជាយថាហេ�តុុ។ ស្លឹឹ�កនានាអាចវិ ិវត្តតន៍៍ទៅ�ជាពណ៌៌ស្វាា យ។
ដើ�ើមតូូចមិិនលូូតលាស់់ធំំធាត់់ឡើ�ើយ មានផ្កាាបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច
មិិនសូូវចេ�ញផ្លែ�ែ និិងមានផ្លែ�ែតូូចដែ�លមានសំំបកស្តើ�ើ�ង។
ផ្លែ�ែរាងស្រា�វ និិងខ្ជឹឹ�បនៅ�គូូថ។

មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ មានសារធាតុុអាសូូតតិិច
ពេ�កដែ�លបានប្រើ�ើ� ឬសារធាតុុអាសូូតច្រោះ��ះដោ�យសារ
ស្រោ��ចទឹឹកច្រើ�ើ�នពេ�ក។ គ្រ�បរងដោ�យសារធាតុុសរី ីរាង្គគ
(ឧ៖ ចំំបើ�ើង) នៅ�ជុំំ�វិ ិញដើ�ើមអាចនាំំឱ្យយមានកង្វះះ�អាសូូត
ពីីព្រោះ��ះចំំបើ�ើងទាំំងនេះ�ះប្រើ�ើ�អាសូូត ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឱ្យយខ្លួួ�នវាពុុក។
ការលូូតលាស់់ប្រ�ព័័ន្ធធឫសមិិនបានល្អអ ជំំងឺឺឫស និិងជំំងឺឺ
កំំពកឫសដោ�យណេ�ម៉ាាតូូដ នឹឹងកម្រិ�ិតការស្រូ�ូបសារធាតុុ
អាសូូតរបស់់ដើ�ើម។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ សង្កេ�េតមើ�ើលគ្រ�ប់់ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់
ទាំំងអស់់ រហូូតដល់់ពេ�លចាប់់ផ្តើ��ម
ើ ប្រ�មូូលផល។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ត្រួ�ួយមានពណ៌៌ស្លេ�េក និិងលូូតលាស់់ខ្សោ�ោយ

ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បាញ់់សារធាតុុអាសូូតលើ�ើស្លឹឹ�ក ដាក់់ជីី
អាសូូតតាមប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព ឬបាចជីីអាសូូតខាងៗ
(ឧ៖ ប៉ូូ�តាស្យូូ�មនីីត្រា�ត កាល់់ស្យូូ�មនីីត្រា�ត អ៊ុុ�យរ៉េេ� ស៊ុុ�លហ្វាាត
អាម៉ូូ�ញាក់់)។ ប្រ�សិិនបើ�ើកង្វះះ�សារធាតុុអាសូូត បណ្តាាលមក
ពីីការលូូតលាស់់របស់់ឫសមិិនល្អអ ដោ�យសារជំំងឺឺ ណេ�ម៉ាាតូូដ
ឬលក្ខខខណ្ឌឌដីីដទៃ�ទៀ�ៀត គេ�ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ��ើការព្យាាបាលដើ�ើម្បីី�ជួួយ
កែ�តម្រូ�ូវកង្វះះ�សារធាតុុអាសូូត។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ កម្រិ�ិតសារធាតុុអាសូូតទាក់់ទងទៅ�នឹឹងជីីវ

ជាតិិដទៃ�ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវតែ�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមើ�ើល និិងរក្សាាតុុល្យយភាព
សម្រា�ប់់ការលូូតលាស់់ និិងគុុណភាពល្អអរបស់់ដើ�ើម និិងផ្លែ�ែ។
ដើ�ើមដំំណាំំចូូលចិិត្តតស្រូ�ូបសារធាតុុអាសូូតលើ�ើសលប់់ ជាង
ជីីវជាតិិដទៃ�ទៀ�ៀត ដែ�លបណ្តាាលឱ្យយមានកង្វះះ�សារធាតុុជីីវ
ជាតិិដទៃ�ទៀ�ៀត។ សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម
សារធាតុុបូូរ៉ុុ�ន សារធាតុុកាល់់ស្យូូ�ម និិងសារធាតុុទង់់ដែ�ង
ដោ�យប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងកម្រិ�ិតសារធាតុុអាសូូត ចាប់់ពីី
មុុនពេ�លចេ�ញផ្កាា ដល់់ពេ�លចេ�ញផ្លែ�ែ។

ការការពារ៖
•

ប្រើ�ើ�សារធាតុុអាសូូតតាមកម្រិ�ិតណែ�នាំំ ដោ�យចែ�កជា
ការប្រើប្រាស់តិចៗតែញឹកញាប់។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុអាសូូតឱ្យយទៀ�ៀតទាត់់
តាមរយៈៈការធ្វើ��ើតេ�ស្តតលើ�ើរុក្ខ
ុ ខរសនៃ�ទងស្លឹឹ�កចាស់់ដែ�ល
ខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត

•

ធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងដល់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការស្រោ��ចស្រ�ព
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ដោយការច្រោះ
និងសំណ�ើមដីល�ើសលប់។

ប៉េងប៉ោះ - ស្លឹកចាស់មានពណ៌បៃតងស្លេក

ប្រភេទដំណាំម្ទេស - ពណ៌បៃតងស្លេកទៅជាពណ៌ល�ឿងជាសឹក
្ល
កង្វះសារធាតុអាសូត(ខាងស្តា ំ) សឹ
 ក
្ល លូតលាស់ល្អ (ខាងឆ្វេង)

214 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

កង្វះះ�សារធាតុុផូូស្វ័័�រ - Phosphorus (P) deficiency
លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារធាតុចិញ្ចឹម

សញ្ញាា៖ ការដុះះ�ពន្លលកមិិនល្អអ និិងការលូូតលាស់់មិិនល្អអរបស់់
កូូនដំំណាំំ។ ស្លឹឹ�កតូូចមានពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ និិងពណ៌៌ប្រ�ផេះ�ះបៃ�តងស្រ�អាប់់។ កូូនដំំណាំំបង្ហាា ញគែ�មស្លឹឹ�កពណ៌៌ក្រ�ហម
ឬពណ៌៌លឿ�ឿង និិងចេ�ញពណ៌៌ស្វាា យនៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម
ស្លឹឹ�ក។ ស្លឹឹ�កចាស់់ប្រែ�ែជាពណ៌៌លឿ�ឿងភ្លឺឺ� ប៉ុុ�នែ្ត�តស្លឹឹ�កនៅ�ត្រ�ង់់
ចំំពីីលើ�ើនៅ�មានពណ៌៌បៃ�តងក្រ�ម៉ៅ�ៅ។ ស្នាាមពណ៌៌ត្នោ�ោតលេ�ច
ចេ�ញនៅ�ចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរសនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�កចាស់់។ នៅ�
ដំំណាក់់កាលចេ�ញផ្កាា ដំំណាំំមានផ្កាាតិិច។ ដើ�ើមអាចមាន
ប្រ�ព័័ន្ធធឫសខ្សោ�ោយ និិងចន្លោះ�ះ �ថ្នាំំ�ងខ្លីី� ហើ�ើយក្រិ�ិន និិងលូូត
លាស់់យឺឺត។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ជីីផូូស្វ័័�រមានចំំនួួនមិិនគ្រ�ប់់
គ្រា�ន់់មុុនពេ�លដាំំដុះះ� និិងលក្ខខខណ្ឌឌដីីអាស៊ីី�ត ឬដីីត្រ�ជាក់់។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើលសារធាតុុផូូស្វ័័�រ ដោ�យការធ្វើ��ើ
តេ�ស្តតដីី ក្នុុ�ងពេ�លរៀ�ៀបចំំដីី។ សង្កេ�េតមើ�ើលគ្រ�ប់់ដំំណាក់់
កាលលូូតលាស់់ទាំំងអស់់ រហូូតដល់់ពេ�លចាប់់ផ្តើ��ម
ើ ប្រ�មូូល
ផល។

ប៉េងប៉ោះ - កូនដំណាំខ្វះសារធាតុផូស្វ័រ(ខាងស្តា ំ)
មានពណ៌ក្រហមចាស់និងក្រិន

ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ ការប្រើ�ើ�ជីីផូូស្វ័័�រ (ឧ៖ កម្រិ�ិត MAP tech
អាស៊ីី�តផូូស្វ័័�រិ ិក (ការស្រោ��ចស្រ�ពប្រ�ព័័ន្ធធដំំណក់់) ជីីដេ�អាប៉េ�េ
(DAP) ឬជីីផូូស្វ័័�រលក់់ដទៃ�ទៀ�ៀត) អាចបង្កើ�ើ�នការចេ�ញផ្កាា
និិងសុុខភាពដំំណាំំ លើ�ើដីីខ្វះះ�សារធាតុុផូូស្វ័័�រ។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ សារធាតុុផូូស្វ័័�រអាចជាប់់ទៅ�នឹឹងដុំំ�ដីី និិងធ្វើ��ើ
ចលនាយឺឺតៗនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធដើ�ើម។ ជាធម្មមតាគេ�ប្រើ�ើ�ជីីផូូស្វ័័�រ
ក្នុុ�ងបរិ ិមាណគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក្នុ�ងពេ�ល
ុ
ឬមុុនពេ�លដាំំ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញ
ទៅ�តាមតម្រូ�ូវការរបស់់ដំំណាំំ។ ការដាក់់ជីីនៅ�ខាងក្រោ��ម
គ្រា�ប់់ពូូជ ឬកូូនដំំណាំំជម្រៅ��ប្រ�ហែ�ល១០សម គឺឺជាការល្អអ
បំំផុុត។
ការការពារ៖
•

ប្រ�សិិនបើ�ើការធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីី ឬជាលិិកាស្លឹឹ�ក បង្ហាា ញនូូវ
កង្វះះ�សារធាតុុផូូស្វ័័�រ ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�នអត្រា� ភាពញឹឹកញាប់់
និិងពេ�លវេេលានៃ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សារធាតុុផូូស្វ័័�រ។

•

ធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីីដើ�ើម្បីី�កំំណត់់កម្រិ�ិតសារធាតុុផូូស្វ័័�រ
និិងកែ�តម្រូ�ូវតាមការចាំំបាច់់-។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុផូូស្វ័័�រជាប្រ�ចាំំ
ដោ�យការធ្វើ��ើតេ�ស្តតរុក្ខ
ុ ខរសទងស្លឹឹ�កចាស់់ដែ�ល
ខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត។

ប៉េងប៉ោះ - ផ្នែកគែមសឹក
្ល មានពណ៌ក្រហម

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្លឹឹ�កចាស់់ប្រែ�ែពណ៌៌លឿ�ឿង លាយពណ៌៌ត្នោ�ោតម្តុំំ��ៗ

(C. Chen)

លក្ខណៈខុសប្រក្រតី 
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លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារធាតុចិញ្ចឹម

កង្វះះ�សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម Potassium (K) deficiency
សញ្ញាា៖ គែ�មស្លឹឹ�កអាចមានពណ៌៌លឿ�ឿង ឬស្នាាមខ្លោ�ោចមាន
សញ្ញាារាលដាលទៅ�បរិ ិវេេណចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស បន្ទាាប់់
មកនៅ�កណ្តាាលស្លឹឹ�ក។ ស្នាាមខ្លោ�ោចគែ�មស្លឹឹ�កអាចបង្កកឱ្យយ
ស្លឹឹ�ករួួញចុះះ�ក្រោ��ម និិងផ្ងាា រឡើ�ើងលើ�ើដូូចពែ�ង។ ចំំពោះ�ះ
ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� សម្ពាាធលូូតលាស់់បង្ហាា ញនូូវលក្ខខណៈៈ
ចន្លោះ�ះ �ថ្នាំំ�ងខ្លីី�។ ជារឿ�ឿយៗ ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ខ្វះះ�សារធាតុុ
ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម មានពណ៌៌មិិនល្អអ ឬមិិនស្មើ�ើ�គ្នាា ឬរមួួល។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�មមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់
ឬមិិនមានតុុល្យយភាពជាមួួយជីីជាតិិដទៃ�ទៀ�ៀត។ សារធាតុុ
ប៉ូូ�តាស្យូូ�ម ជាតម្រូ�ូវការនៅ�លើ�ើដីីល្បាាយខ្សាាច់់ស្រា�ល។ ការ
ស្រោ��ចទឹឹកលើ�ើសលប់់ ឬធ្លាាក់់ភ្លៀ�ៀ�ងខ្លាំំ�ង អាចបណ្តាាលឱ្យយ
មានការច្រោះ��ះជីី។ សញ្ញាាអាចវិ ិវត្តតន៍៍យ៉ាា ងរហ័័សក្នុុ�ងធាតុុ
អាកាសក្តៅ�ៅ។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម
ដោ�យការធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីី ក្នុុ�ងពេ�លរៀ�ៀបចំំដីី។ សង្កេ�េតមើ�ើលគ្រ�ប់់
ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ទាំំងអស់់រហូូតដល់់ពេ�ល និិងក្នុុ�ង
ពេ�លប្រ�មូូលផល។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ បាញ់់ប៉ូូ�តាស្យូូ�មនីីត្រា�ត ប៉ូូ�តាស្យូូ�មស៊ុុ�លផាត

ប៉េងប៉ោះ - គែមស្លឹកមានស្នាមខ្លោ ច

ឬជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�មដទៃ�ទៀ�ៀតនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ឬលាយជាមួួយការ
ស្រោ��ចស្រ�ព ឬក៏៏បាចនៅ�ខាងៗ។

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ លទ្ធធផលធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដីី ដោ�យកម្រិ�ិតសារធាតុុ
ប៉ូូ�តាស្យូូ�មល្អអបំំផុុតគឺឺ ១-៥% នៃ�សមត្ថថភាពផ្លាាស់់ប្តូូ�រអ៊ីី�យ៉ុុ�ង
វិ ិជ្ជជមានសរុុប (CEC) និិងអត្រា�ម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មៈៈប៉ូូ�តាស្យូូ�ម
២:១ - ៤:១។ ទំំនាក់់ទំំនងទៅ�វិ ិញទៅ�មកនៃ�ជីីជាតិិ រួួមទាំំង
សារធាតុុអាសូូត និិងកាល់់ស្យូូ�មលើ�ើសលប់់ អាចទប់់ស្កាាត់់
ការស្រូ�ូបយកនូូវសារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម។ សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម
លើ�ើសលប់់ពេ�ក អាចទប់់ស្កាាត់់ការស្រូ�ូបយកនូូវសារធាតុុ
ម៉៉ង់់កាណែ�ស និិងសារធាតុុបូូរ៉ុុ�ន។ ការប្រើ�ើ�សារធាតុុ
ប៉ូូ�តាស្យូូ�មក្លលរី ីតនៅ�ក្នុុ�ងដីីប្រៃ�ៃ អាចធ្វើ��ើឱ្យយសញ្ញាាស្លឹឹ�កកាន់់តែ�
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ កង្វះះ�សារធាតុុ ប៉ូូ�តាស្យូូ�មអាចនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�
លើ�ើដីីល្បាាយខ្សាាច់់ស្រា�ល។
ការការពារ៖
•

ប្រ�សិិនបើ�ើការធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីី ឬជាលិិកាស្លឹឹ�ក បង្ហាា ញនូូវ
កង្វះះ�សារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�ម ត្រូ�ូវបង្កើ�ើ�នអត្រា� ភាពញឹឹក
ញាប់់ និិងពេ�លវេេលា នៃ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�ម។

•

ប្រើ�ើ�ជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�មមុុនពេ�លដាំំដុះះ� និិងទៀ�ៀងទាត់់ក្នុ�ង
ុ
ពេ�លដំំណាំំកំំពុុងលូូតលាស់់ ជាពិិសេ�សចាប់់ពីីពេ�ល
ចេ�ញផ្កាា ដំំបូូង រហូូតដល់់ពេ�លប្រ�មូូលផល។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុប៉ូូ�តាស្យូូ�មជាប្រ�ចាំំ ដោ�យ
ការធ្វើ��តេើ �ស្តតរុក្ខ
ុ រខ សទងស្លឹឹ�កចាស់់ដែ�លខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត។
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កង្វះះ�សារធាតុុសង្ក័័�សីី - Zinc (Zn) deficiency
លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារធាតុចិញ្ចឹម

សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កតូូច និិងរមួួល។ ប្រ�វែែងពន្លលកក្លាា យជាខ្លីី� ធ្វើ��ើឱ្យយ
ស្លឹឹ�ករៀ�ៀបជាចង្កោ�ោមនៅ�ក្បែ�ែរត្រួ�ួយ។ ដំំណាំំក្រិ�ិនមើ�ើលពីី
ចម្ងាា យមានពណ៌៌ស្លេ�េក ប៉ុុ�នែ្ត�តពេ�លមើ�ើលជិិត វាបង្ហាា ញនូូវ
ពណ៌៌លឿ�ឿងចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស ព្រ�មទាំំងភាពស្លេ�េករបស់់
ដើ�ើមទាំំងមូូល។ ផ្កាា អាចជ្រុះ�ះ� និិងមិិនមានផ្លែ�ែឡើ�ើយ។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ជាទូូទៅ�កើ�ើតនៅ�លើ�ើដីី ដែ�ល
មាន pH លើ�ើសពីី៧,៥ (ដីីអាកាឡាំំង) ឬទាបជាង៥,០
(ដីីអាស៊ីី�ត)។

ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើលដំំណាំំចាប់់ពីីដំំណាក់់កាលកូូន
រហូូតដល់់ចេ�ញផ្កាា ។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ ការបាញ់់សារធាតុុសង្ក័័�សីីស៊ុុ�លហ្វាាត
ឬសារធាតុុសង្ក័័�សីីដទៃ�ទៀ�ៀតទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាល
លូូតលាស់់ដំំបូូង គឺឺជាការចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយរោ�គ
សញ្ញាា។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ សារធាតុុសង្ក័័�សីីដែ�លមានសម្រា�ប់់ដំំណាំំ

ត្រូ�ូវកាត់់បន្ថថយ ក្នុុ�ងដីីអាស៊ីី�ត (ដីីមាន pH តូូចជាង៦,០)
ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�សារធាតុុសង្ក័័�សីីបាញ់់លើ�ើស្លឹឹ�ក។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្លឹឹ�កតូូចៗមានពណ៌៌សេ្ល�លក និិងរមូូល

ការការពារ៖
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើល pH ដីី និិងកម្រិ�ិតសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម ដោ�យធ្វើ��ើ
តេ�ស្តតដីីមុុននឹឹងដាំំដុះះ�។

•

វាអាចជួួយដល់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជីីមានសារធាតុុសង្ក័័�សីី
មុុននឹឹងដាំំដុះះ�។

•

កែ�តម្រូ�ូវដីីអាស៊ីី�ត ដោ�យប្រើ�ើ�កំំបោ�រ។

•

កែ�តម្រូ�ូវដីីអាល់់កាឡាំំង ដោ�យប្រើ�ើ�ជីីដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយដីីជូូរ។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលកម្រិ�ិតសារធាតុុសង្ក័័�សីីជាប្រ�ចាំំ ដោ�យការ
ធ្វើ��ើតេ�ស្តតរុក្ខ
ុ ខរសទងស្លឹឹ�កចាស់់ដែ�លខ្ចីី�ជាងគេ�បំំផុុត។

លក្ខណៈខុសប្រក្រតី 
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ពុុលសារធាតុុក្លលរួួ - Chloride (Cl) toxicity
សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កដូូចស្បែ�ែកសត្វវមានពណ៌៌ស្រ�អាប់់ ក្រ�ម៉ៅ�ៅ។
គែ�មស្លឹឹ�កពណ៌៌លឿ�ឿង លេ�ចនូូវស្នាាមខ្លោ�ោច និិងស្លឹឹ�កជ្រុះ�ះ�
មុុនពេ�លកំំណត់់។ ជាធម្មមតា ស្លឹឹ�កចាស់់ៗបង្ហាា ញសញ្ញាា
មុុនគេ�។ ដើ�ើមមិិនសូូវរឹ ឹងមាំំ និិងស្រ�ពោ�ន ទោះ�ះជានៅ�ពេ�ល
មានសំំណើ�ើមដីីគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ក៏៏ដោ�យ។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ដីីប្រៃ�ៃ ប្រ�ភពទឹឹកក្រោ��មដីី
ឡើ�ើងដល់់បរិ ិវេេណឫស ការស្រោ��ចស្រ�ពដោ�យទឹឹកប្រៃ�ៃ
ដែ�លមានការចម្លលងកំំដៅ�អគ្គិិ�សនីីធំំជាង៨០០ ដេ�ស៊ីី� សេ�
មែ�ន ក្នុុ�ងមួួយម៉ែ�ែត្រ� ឬជីីស៊ុុ�លហ្វាាតចូូលទៅ�ដល់់បរិ ិវេេណ
ឫស។ បញ្ហាារឹ ឹតតែ�អាក្រ�ក់់ឡើ�ើង គឺឺនៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធ
បង្ហូូ�រទឹឹកមិិនល្អអ។ ត្រូ�ូវប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននប្រ�សិិនបើ�ើប្រើ�ើ�ជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�ម
ក្លលរួួ ដោ�យសារតែ�វាមានសារធាតុុក្លលរួួ ៥០% ទៅ�ហើ�ើយ។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ប្រ�សិិនបើ�ើឃើ�ើញមានសញ្ញាា នោះ�ះគឺឺហួួស
ពេ�លទៅ�ហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�វិ ិធានការការពារ។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ ជាធម្មមតា ការកែ�លក្ខខខណ្ឌឌជាតិិប្រៃ�ៃ
ត្រូ�ូវការពេ�លវេេលា និិងការធ្វើ��ើផែ�នការ។ ដើ�ើម្បីី�កែ�ដីីប្រៃ�ៃ ត្រូ�ូវ
ច្រោះ��ះជាតិិអំំបិិលពីីបរិ ិវេេណឫស ដោ�យធ្វើ��ើការស្រោ��ចស្រ�ព
ទឹឹកសាបមានគុុណភាពល្អអ។ ដើ�ើម្បីី�កែ�ទឹឹកប្រៃ�ៃ ជៀ�ៀសវាងប្រើ�ើ�
ប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ពសាច ដែ�លប្រើ�ើ�ទឹឹកប្រៃ�ៃទៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក
ដំំណាំំ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនអាចជៀ�ៀសវាងបាន ត្រូ�ូវស្រោ��ចស្រ�ព
ពេ�លយប់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ពដោ�យដំំណក់់
ទឹឹក វាអាចធន់់នឹឹងកម្រិ�ិតជាតិិប្រៃ�ៃខ្ពពស់់បានក្នុ�ងរយៈៈពេ�ល
ុ
ខ្លីី�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអាច ត្រូ�ូវធ្វើ��ើការស្រោ��ចស្រ�ពដោ�យច្រោះ��ះ
ដើ�ើម្បីី�លាងជាតិិអំំបិិលចេ�ញពីីបរិ ិវេេណឫស។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ ជាតិិអំំបិិលច្រើ�ើ�នហួួស (ក្លលរួួ សូូដ្យូូ�ម ម៉ាាញ៉េ�េ
ស្យូូ�ម ស៊ុុ�លហ្វាាត កាបូូណាត ប៊ីី�កាបូូណាត និិងបូូរ៉ាាត) អាច
បំំផ្លាា ញឫស និិងបណ្តាាលឱ្យយក្រិ�ិនដំំណាំំ និិងទិិន្ននផលថយ
ចុះះ�។ ប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ពដោ�យដំំណក់់ទឹឹកគ្រា�ប់់គ្រា�ន់់ អាច
ជួួយយកជាតិិអំំបិិលចេ�ញពីីបរិ ិវេេណឫស។ ប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ច
ស្រ�ពពុំំ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ នឹឹងបណ្តាាលឱ្យយកើ�ើនឡើ�ើងនូូវជាតិិប្រៃ�ៃក្នុ�ង
ុ
បរិ ិវេេណឫស។ នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លប្រើ�ើ�ការស្រោ��ចស្រ�ពចន្លោះ�ះ �
រង ការដាំំដំំណាំំនៅ�ចំំហៀ�ៀងរង អាចធ្វើ��ើឱ្យយវាគេ�ចផុុតពីីជាតិិ
អំំបិិលច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់បាន។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សឹ្លល�កពណ៌៌ខ្មៅ�ៅដូូចស្បែ�ែកសត្វវដែ�លមានស្នាាមខ្លោ�ោច
នៅ�ចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស

ការការពារ៖
•

ធ្វើ��ើតេ�ស្តតដីី មុុននឹឹងដាំំដុះះ� ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់កម្រិ�ិតជាតិិ
អំំបិិល។ ធ្វើ��តេើ �ស្តតរកកម្រិ�ិតក្លលរួួ និិងសូូដ្យូូ�ម។

•

បន្ទាាបកំំពស់់ប្រ�ភពទឹឹកក្រោ��មដីី ដោ�យធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងដល់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៃ�ការស្រោ��ចស្រ�ព និិង/ឬ
ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកខាងក្រោមផ្ទៃដី។

•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលដំំណើ�ើរការរបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធបង្ហូូ�រទឹឹកក្រោ��ម
ផ្ទៃ�ៃដីីដែ�លបានដំំឡើ�ើងរួួច។ ច្រោះ��ះជាតិិអំំបិិលចេ�ញពីី
បរិ ិវេេណឫស ដោ�យប្រើ�ើ�ការស្រោ��ចស្រ�ពច្រោះ��ះ។

•

ធ្វើ��តេើ �ស្តត និិងពិិនិិត្យយមើ�ើលគុុណភាពទឹឹកស្រោ��ចស្រ�ព។

•

កុំំ�យកទឹឹកប្រៃ�ៃទៅ�ស្រោ��ចស្រ�ព។

•

ជៀ�ៀសវាងប្រើ�ើ�ជីីប៉ូូ�តាស្យូូ�មក្លលរួួ ប្រ�សិិនបើ�ើមានបញ្ហាា ជាតិិ
ប្រៃក�ើតមានរួចហ�ើយ។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - សឹ្លល�កពណ៌៌ខ្មៅ�ៅដូូចស្បែ�ែកសត្វវប្រែ�ែជាពណ៌៌លឿ�ឿង
ទៅ�ជាឆេះ�ះគែ�មសឹ្លល�ក

218 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ជ្រួ�ួញគូូថផ្លែ�ែ - Catface
លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារបរ ិស្ថាន

សញ្ញាា៖ ការខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង និិងស្នាាមសម្លាា កនៅ�
គូូថផ្លែ�ែ។ ប្រ�ហោ�ងដែ�លរត់់ជួួរជាមួួយ នឹឹងជាលិិកាសម្លាា ក
ស្ថិិ�តនៅ�ចន្លោះ�ះ �បរិ ិវេេណជីីប ឬបរិ ិវេេណហើ�ើមប៉ោ�ោ ង។
ប្រ�ហោ�ងតូូចៗ (ថតមានគ្រា�ប់់) របស់់ផ្លែ�ែ ជួួនកាលមើ�ើលឃើ�ើញ។
ការបំំផ្លាា ញបណ្តាាលឱ្យយការទុំំ�មិិនស្មើ�ើ� និិងស្នាាមសញ្ញាាខ្លះះ�ធ្វើ��ើ
ឱ្យយផ្លែ�ែមិិនអាចលក់់បាន។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ការរំ ំខានដល់់ការលូូតលាស់់

ក្នុុ�ងពេ�លចេ�ញផ្កាា (ការកកើ�ើតស្បូូ�នផ្កាា ) គឺឺជាមូូលហេ�តុុដែ�ល
គេ�គិិតថាធ្វើ��ើឱ្យយមានជ្រួ�ួញគូូថផ្លែ�ែ។ កត្តាាមួួយចំំនួួនមុុនពេ�ល
និិងក្នុុ�ងពេ�លចេ�ញផ្កាា (រួួមមាន សីីតុុណ្ហហ ភាពត្រ�ជាក់់មិិនត្រូ�ូវ
តាមរដូូវបន្តតរយៈៈពេ�លយូូរ ទ្រី�ីបស៊ីី�ផ្លែ�ែនៅ�ខ្ចីី� និិងជីីអាសូូត
លើ�ើសលុុប) អាចធ្វើ��ឱ្យ
ើ យបញ្ហាា កាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងបំំផ្លាា ញដល់់
ការវិ ិវត្តតន៍៍របស់់ផ្លែ�ែ។

ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ជ្រួ�ួញគូូថផ្លែ�ែ អាចឃើ�ើញជាក់់ស្តែ�ែងក្នុុ�ង
ដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់របស់់ផ្លែ�ែ។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ មិិនមាន។

ប៉េងប៉ោះ - មានស្លា កស្នាមពីមធ្យមទៅច្រើននៅគូថផ្លែ

ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ ច្រើ�ើ�នតែ�បំំផ្លាា ញលើ�ើពូូជប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ដែ�លមាន
ផ្លែ�ែធំំ ស្រ�ស់់ ដែ�លសម្រា�ប់់លក់់ដូូរ។ ពូូជមិិនមានការបង្កាាត់់
គ្នាាឆាប់់កើ�ើតនូូវជ្រួ�ួញគូូថផ្លែ�ែ ជាងពូូជបង្កាាត់់គ្នាា ។
ការការពារ៖
•

ប្រើ�ើ�ពូូជដែ�លធន់់ ឬពូូជដែ�លមិិនធ្លាាប់់ចេ�ញជ្រួ�ួញគូូថ
ផ្លែ។

•

ធានាការស្រោ��ចស្រ�ពឱ្យយបានប្រ�សើ�ើរបំំផុុត និិងធានា
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម និិងសីីតុុណ្ហហ ភាពក្នុុ�ងផ្ទះះ�
កញ្ចចក់់ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបាត់់បង់់។

•

ការពារដីីកុំំ�ឱ្យយជាំំទឹឹក។

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - មានស្លាា កស្នាាមនៅ�គូូថផ្លែ�ែ (I.

Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ជ្រួ�ួញគូូថផែ្ល�លដូូចមុុខឆ្មាា

(I. Walker)
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ប្រេះ��ះផ្លែ�ែ ឬស្រាំ�ំផ្លែ�ែ - Fruit splitting or skin cracking
សញ្ញាា៖ ការប្រេះ��ះរាងដូូចកំាា និិងប្រេះ��ះចំំណុុចកណ្តាាល គឺឺជា
ការប្រេះ��ះពីីរប្រ�ភេ�ទដែ�លកើ�ើតនៅ�លើ�ើផ្លែ�ែ។ ការប្រេះ��ះដូូចកាំំ
គឺឺជាការច្រៀ��ៀកពីីចុុងទងផ្លែ�ែ ទៅ�គូូថផ្លែ�ែ។ ការប្រេះ��ះចំំណុុច
កណ្តាាល កើ�ើតឡើ�ើងជាស្នាាមរង្វវង់់ ឬសញ្ញាានៅ�ជុំំ�វិ ិញចុុងទង
ផ្លែ�ែ។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ មានលក្ខខខណ្ឌឌមួួយចំំនួួន

រួួមមាន៖
•

រយៈៈពេ�លនៃ�ការលូូតលាស់់របស់់ផ្លែ�ែរហ័័សពេ�ក
ដោ�យមានកម្រិ�ិតសីីតុុណ្ហហ ភាព និិងសំំណើ�ើមខ្ពពស់់។

•

ការលូូតលាស់់ផ្លែ�ែពីីដំំបូូង ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លរាំំងស្ងួួ�ត បន្តត
ដោ�យភ្លៀ�ៀ�ងខ្លាំំ�ង ឬការស្រោ��ចស្រ�ពក្នុុ�ងពេ�លផ្លែ�ែទុំំ�។

•

ការក្រី�ីមែ�ក ឬតាក់់តែ�ងមែ�កជ្រុ�ុល ឬខ្វះះ�ស្លឹឹ�កគ្រ�បផ្លែ�ែ។

•

សីីតុុណ្ហហ ភាពពេ�លថ្ងៃ�ៃ និិងពេ�លយប់់ប្រែ�ែប្រួ�ួលខ្លាំំ�ង។

•

កម្រិ�ិតអាសូូតខ្ពពស់់ និិងកម្រិ�ិតប៉ូូ�តាស្យូូ�មទាប។

ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ក្នុុ�ងពេ�លផ្លែ�ែកំំពុុងលូូតលាស់់។ នៅ�ពេ�លផ្លែ�ែ
ចាស់់ វាងាយរងនូូវការប្រេះ��ះ ជាពិិសេ�សនៅ�ពេ�លដែ�ល
ពណ៌៌លូូតលាស់់។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ មិិនមាន។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ ការប្រេះ��ះផ្លែ�ែកើ�ើតជាញឹឹកញាប់់ ចំំពោះ�ះ
ផលិិតកម្មមប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ទុំំ� ជាងផលិិតកម្មមប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ខ្ចីី�-ចាស់់។
ជាធម្មមតា បញ្ហាា កាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះផ្លែ�ែនៅ�ខាងក្រោ��មឈើ�ើ
ទល់់។ ពូូជដែ�លងាយរងនូូវការប្រេះ��ះផ្លែ�ែ ប្រេះ��ះក្នុុ�ងដំំណាក់់
កាលខ្ចីី�-ចាស់់ និិងពូូជធន់់ជាង ប្រេះ��ះក្នុុ�ងដំំណាក់់កាល
ក្រោ��យមកទៀ�ៀត។
ការការពារ៖
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលសំំណើ�ើមដីី ពិិនិិត្យយមើ�ើល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ការស្រោ��ចស្រ�ពឱ្យយបានល្អអ។ កុំំ�ស្រោ��ចស្រ�ពលើ�ើស
កម្រិ�ិត និិងកាត់់បន្ថថយ ការប្រែ�ែប្រួ�ួលសំំណើ�ើមដីី
ជាពិិសេ�សនៅ�ពេ�លផ្លែ�ែចាស់់។

•

រក្សាាកម្មមវិ ិធីីដាក់់ជីីឱ្យយមានតុុល្យយភាព ដើ�ើម្បីី�ការពារការ
បញ្ចេ�េញទឹឹកដមលើ�ើសរបស់់ដើ�ើម។

•

រក្សាាគម្រ�បស្លឹឹ�កឱ្យយបានល្អអ ពីីព្រោះ��ះផ្លែ�ែដែ�លលេ�ចចេ�ញ
មកងាយនឹឹងប្រេះ��ះ។

•

ជ្រើ�ើ�សរើើ �សពូូជដែ�លធន់់នឹឹងការប្រេះ��ះ។
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមប្រេះ��ះរាងដូូចកាំំដោ�យកម្ដៅ�ៅថ្ងៃ�ៃ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ពណ៌៌បៃ�តងមានស្នាាមប្រេះ��ះជារង្វវង់់ (C.

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ពណ៌៌បៃ�តងមានស្នាាមប្រេះ��ះជាឆ្នូូ�តៗ (C. Chen)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ពណ៌៌ក្រ�ហមមានស្ជាាមប្រេះ��ះជាឆ្នូូ�តៗ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�មានស្នាាមប្រេះ��ះជារង្វវង់់ (I.

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ប្រេះ��ះនៅ�គូូទផ្លែ�ែ (I.

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ស្នាាមប្រេះ��ះនៅ�គូូទផ្លែ�ែ

Walker)

Chen)

(C. Chen)

Walker)

(I. Walker)
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ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ - Misshapen fruit
សញ្ញាា៖ ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ បង្ហាា ញនូូវសញ្ញាាមួួយចំំនួួន
រួួមមានផ្លែ�ែមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ រាងខុុសប្រ�ក្រ�តីី និិងខ្វះះ�នូូវ
ការលូូតលាស់់ពេ�ញទ្រ�ង់់ទ្រា�យ។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ការរំ ំខានដល់់ការរោ�យ
លំំអងផ្កាា និិងដំំណើ�ើរការចេ�ញផ្កាាដោ�យលក្ខខខណ្ឌឌបរិ ិស្ថាាន
ដូូចជាខ្យយល់់ខ្លាំំ�ង ឬសីីតុុណ្ហហ ភាពហួួសប្រ�មាណ។ ម្តតងម្កាាល
ផ្លែ�ែក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់ដំំបូូង អាចត្រូ�ូវបំំផ្លាា ញ
ដោ�យសត្វវល្អិ�ត
ិ ជំំងឺឺ ឬការដាំំដុះះ� ដែ�លនាំំទៅ�ដល់់ការធ្វើ��ើឱ្យយ
ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ សញ្ញាាអាចឃើ�ើញជាក់់ស្តែ�ែង ក្នុុ�ងដំំណាក់់
កាលលូូតលាស់់របស់់ផ្លែ�ែតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ មិិនមាន។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ ចំំពោះ�ះដំំណាំំមានតម្លៃ�ៃខ្ពពស់់ គេ�អាចយកផ្លែ�ែ
ខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យចេ�ញ ដោ�យការបេះ�ះនឹឹងដៃ� ក្នុុ�ងដំំណាក់់
កាលដំំបូូង។
ការការពារ៖
•

ដាំំរុក្ខ
ុ ខជាតិិបំំបែ�កខ្យយល់់ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ការការពារដំំណាំំពីី
ខ្យយល់់។ រុុក្ខខជាតិិបំំបែ�កខ្យយល់់ ជួួយដល់់ដំំណាំំក្នុ�ង
ុ
ដំំណាក់់កាលចេ�ញផ្កាា ។

•

ជ្រើ�ើ�សរើើ �សថ្នាំំ�កសិិកម្មមមានកម្រិ�ិតពុុលទាប (និិងបាញ់់
លើ�ើស្លឹឹ�ក) នៅ�ពេ�លបាញ់់ក្នុ�ងដំំ
ុ
ណាក់់កាលចេ�ញផ្កាា ។
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ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ (I.

Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

(I. Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ (I.

Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

(I. Walker)

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

(I. Walker)

ត្រ�ប់់ - ផ្លែ�ែខូូចទ្រ�ង់់ទ្រា�យ (I.

Walker)
លក្ខណៈខុសប្រក្រតី
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រលាកកម្ដៅ�ៅព្រះ�ះអាទិិត្យយ - Sunburn
សញ្ញាា៖ ការបំំផ្លាា ញកើ�ើតឡើ�ើងនូូវស្នាាមផតមានពណ៌៌ត្នោ�ោត
ចាស់់ទៅ�ពណ៌៌ត្នោ�ោតខ្ចីី� នៅ�ចំំហៀ�ៀង ឬនៅ�លើ�ើស្មាាផ្លែ�ែ។
ចំំពោះ�ះប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស បរិ ិវេេណពណ៌៌ស ទន់់ ផត បាន
វិ ិវត្តតន៍៍ ដែ�លក្រោ��យមកស្ងួួ�ត និិងក្លាា យជារាងដូូចក្រ�ដាស។
ចំំពោះ�ះដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� បរិ ិវេេណបំំផ្លាា ញមានពណ៌៌ស ឆ្លុះះ��
និិងពងតូូចៗ ដែ�លមានរាងផត និិងជ្រួ�ួញ។ សញ្ញាាកើ�ើត
មានលើ�ើផ្លែ�ែគ្រ�ប់់ទំំហំំ ទោះ�ះបីីជាផ្លែ�ែចាស់់ ងាយរងនូូវការ
បំំផ្លាា ញជាងក៏៏ដោ�យ។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ការការពារស្លឹឹ�កមិិនបាន
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងពេ�លលក្ខខខណ្ឌឌក្តៅ�ៅខ្លាំំ�ង និិង/ឬ
មានសំំណើ�ើមខ្លាំំ�ង ដែ�លបណ្តោ�ោ យឱ្យយផ្លែ�ែកំំពុុងលូូតលាស់់
ត្រូ�ូវនឹឹងព្រះ�ះអាទិិត្យយ។ ការការពារស្លឹឹ�កមិិនបានល្អអ អាច
បណ្តាាលមកពីីវិ ិធីីសាស្ត្រ�រដាក់់ទ្រើ�ើ�ងជីីមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ដែ�ល
ធ្វើ��ើឱ្យយស្លឹឹ�កលូូតលាស់់មិិនបានល្អអ ឬការក្រី�ីមែ�ក ឬយកមែ�ក
ចេ�ញច្រើ�ើ�នជ្រុ�ុល។ ការរលាកកម្ដៅ�ៅព្រះ�ះអាទិិត្យយ គឺឺជាបញ្ហាា
រូូបវ័ ័ន្តត និិងមិិនមែ�នបណ្តាាលមកពីីសត្វវល្អិ�ត
ិ ជំំងឺឺផ្សិិ�ត ជំំងឺឺ
បាក់់តេ�រី ី ឬភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺដទៃ�ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលលូូតលាស់់របស់់ផ្លែ�ែ
និិងពេ�លបន្តតដោ�យសីីតុុណ្ហហ ភាពក្តៅ�ៅខ្លាំំ�ង។
ការកែ�តម្រូ�ូវភា្លលមៗ៖ មិិនមាន។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ មិិនមាន។
ការការពារ៖
•

ធានានូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជីី និិងការស្រោ��ចស្រ�ពឱ្យយបានល្អអ
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយរុុក្ខខជាតិិលូូតលាស់់បានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ និិងមាន
ស្លឹឹ�កគ្រ�បផ្លែ�ែ។

224 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រលាកដោ�យកម្ដៅ�ៅព្រះ�ះអាទិិត្យយ

(QDAFF)

ត្រប់- រ លាកដោយកម្ដៅព្រះអាទិត្យ

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រលាកដោ�យកម្ដៅ�ៅព្រះ�ះអាទិិត្យយ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - រលាកដោ�យកម្ដៅ�ៅព្រះ�ះអាទិិត្យយ

ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េស - រលាកដោ�យកម្ដៅ�ៅព្រះ�ះអាទិិត្យយ

(I. Walker)

(I. Walker)
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លក្ខណៈខុសប្រក្រតីដោយសារធាតុគីមី

បំំផ្លាា ញដោ�យសារថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ Herbicide damage
សញ្ញាា៖ ស្លឹឹ�កខ្ចីី�រួួញត្រ�ង់់ទៅ�លើ�ើ មានពណ៌៌បៃ�តងស្លេ�េក ទៅ�
ពណ៌៌លឿ�ឿង និិងដើ�ើមក្រិ�ិនខ្លាំំ�ង។ អាចកើ�ើតឡើ�ើងនូូវការ
រមួួលស្លឹឹ�ក និិងពន្លលកនិិងសរសៃ�រុុក្ខខរសថ្លាា ។ កើ�ើតឡើ�ើងនូូវ
សញ្ញាាស្លឹឹ�ក ខ្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល ដែ�លមិិនពាក់់ព័័ន្ធធទៅ�នឹឹងសរសៃ�
រុុក្ខខរសក្នុុ�ងស្លឹឹ�កឡើ�ើយ។ ជារឿ�ឿយៗភាព កង្វះះ�ក្លលរ៉ូូ�ហ្វីី�ល
មានពណ៌៌លឿ�ឿងលាំំថ្លាា ពណ៌៌ទឹឹកក្រូ�ូចលាំំថ្លាា ពណ៌៌ក្រែ�ែម
ឬពណ៌៌សលាំំថ្លាា ។
មូូលហេ�តុុ/លក្ខខខណ្ឌឌ សមស្រ�ប៖ ថ្នាំំ�បាញ់់រសាត់់ក្នុ�ងលក្ខខ
ុ
ខណ្ឌឌ
មានខ្យយល់់ ឬនៅ�ពេ�លមានស្រ�ទាប់់សីីតុុណ្ហហ ភាពបញ្ច្រា�ា ស
កើ�ើតឡើ�ើង ដែ�លអាចចាប់់ដំំណក់់ថ្នាំំ�បាញ់់នៅ�ក្នុុ�ងដុំំ�ខ្យយល់់
ខាងក្រោ��មដែ�លធ្វើ�ើ�ចលនាពីីចំំហៀ�ៀង ជាជាងលាយជាមួួយ
បរិ ិយាកាសខាងលើ�ើ។ កាកសំំណល់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ បន្សសល់់
នៅ�ក្នុុ�ងធុុងថ្នាំំ� ដែ�លបន្ទាាប់់មកត្រូ�ូវបានគេ�ប្រើ�ើ�សម្រា�ប់់បាញ់់
ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ផ្សិិ�ត ឬកម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ។
ពេ�លត្រូ�ូវមើ�ើល៖ បន្ទាាប់់ពីីបាញ់់ថ្នាំំ� និិងចាប់់ពីីដំំណាក់់កាល
កូូនដំំណាំំ ដល់់ពេ�លប្រ�មូូលផល។
ការកែ�តម្រូ�ូវភ្លាា មៗ៖ ដំំណាំំបំំផ្លាា ញដោ�យថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ
អាចជាឡើ�ើងវិ ិញ ដោ�យការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទឹឹក និិងជីីឱ្យយបានល្អអ។
ការវិ ិភាគជាលិិកាដើ�ើម អាចបង្ហាា ញពីីការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សារ
ធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម ដែ�លអាចធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងដល់់ការលូូតលាស់់
របស់់ដើ�ើម និិងសុុខភាពដំំណាំំ។
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់៖ ពិិនិិត្យយមើ�ើលការព្យាាករណ៍៍អាកាសធាតុុ
សីីតុុណ្ហហ ភាព និិងល្បឿ�ឿ�នខ្យយល់់ មុុននឹឹងបាញ់់ថ្នាំំ� ជាពិិសេ�ស
ការបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ។
ការការពារ៖
•

បាញ់់ថ្នាំំ�ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌសមរម្យយ ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការ
រសាត់់នៃ�ថ្នាំំ�ដែ�លបានបាញ់់។

•

អនុុវត្តតតាមការណែ�នាំំនៅ�លើ�ើស្លាា កសារធាតុុគីីមីី
និិងកំំណត់់ត្រា�បាញ់់។

•

លាងសម្ងួួ�តធុុងថ្នាំំ�បីីដង បន្ទាាប់់ពីីប្រើ�ើ�រួច
ួ ។

226 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ឫសដំំណាំំរួញ
ួ បណ្តាាលមកពីីសំំណល់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅនៅ�ក្នុុ�ងដីី
និិងកាត់់បន្ថថយការស្រូ�ូបយកសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ការខូូចខាតដោ�យសារថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ អាចបណ្តាាលឱ្យយខ្វះះ�
ក្លលរូូហ្វីី�លនៅ�ជិិតត្រួ�ួយសឹ្លល�ក

ប៉េងប៉ោះ -សរសៃរុក្ខរសលេចចេញច្បាស់បណ្តាលមកពីថ្នា ំកម្ចាត់ស្មៅ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមរបួួសដោ�យការបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមរបួួសដោ�យការបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅ 2,4-D
លើ�ើផ្លែ�ែប៉េ�េងប៉ោះ�ះ�ក្រ�អូូប (I. Walker)

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមរបួួសដោ�យការបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅឌីីកកាំំបា
និិងថ្នាំំ� 2,4-D (I. Walker)

ប៉េងប៉ោះ -ស្នាមរបួសដោយការបាញ់ថ្នា ំកម្ចាត់ស្មៅគី្លផូស្វាត

(I. Walker)

2,4-D

ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� - ស្នាាមរបួួសដោ�យការបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅគី្លល�ផូូស្វាាត
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សន្ទាានុុក្រ�ម
ដីអាស៊ីត (acidic soil)

ដីដែលមាន pH តិចជាង ៦។

អង់តែន (antennae)

ខ្នែងជាអង្កត់ៗមួយគូរនៅសងខាងក្បាលដង្កូវ និងក្បាលសត្វល្អិតពេញវ ័យ
ដែលមានមុខងារជាសរ ីរាង្គវ ិញ្ញាណ។

សរ ីរាង្គមានប្រយោជន៍ (beneficial) សត្វវល្អិ�ត
ិ ចៃ�ម៉ៃ�ៃ ផ្សិិ�ត និិងសរី ីរាង្គគដទៃ�ទៀ�ៀត ដែ�លផ្តតល់់សេ�វាដល់់មនុុស្សស
ដោ�យស៊ីី�សរី ីរាង្គគនៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃ ការពារការឆ្លលងជំំងឺឺ ឬរោ�យលំំអង។
ការកម្ចាត់តាមបែបជីវសាស្ត្រ
(biocontrol/biological control)

មនុស្សប្រើសរ ីរាង្គមានជីវ ិត ដូចជាប្រេដាទ័រ ប៉ារ៉ា ស៊ីត និងភ្នា ក់ងារចម្លងជំងឺ
ដ�ើម្បីកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ ស្មៅ ចង្រៃ ឬជំងឺនានា។

ជំំងឺឺរលាកកោ�សិិកា (blight)

សញ្ញាាជំំងឺឺ ដែ�លមានសភាពរលួួយកោ�សិិកាធ្ងងន់់ធ្ងងរភ្លាាមៗ នៅ�ផ្នែ�ែកខាងលើ�ើដីីរបស់់ដើ�ើម។

ជំងឺពណ៌ទង់ដែង (bronzing)

សញ្ញាាបំំផ្លាា ញដែ�លបន្សសល់់នូូវភាពភ្លឺឺ�ថ្លាាពណ៌៌ត្នោ�ោតក្រ�ហមនៅ�លើ�ើស្លឹឹ�ក ឬមែ�ក
ដែ�លអាចបណ្តាាលមកពីីការស៊ីី�របស់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ឬចៃ�ម៉ៃ�ៃ (mites) ភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺរុក្ខ
ុ ខជាតិិ
ឬលក្ខខខណ្ឌឌបរិ ិស្ថាាន។

ជំំងឺឺដំំបៅ�រលួួយបង្កកដោ�យបាក់់តេ�រី ី បរិ ិវេេណមានជំំងឺឺ នៅ�លើ�ើឫស ឬមែ�ក ដែ�លជាលិិការបស់់វាផត និិងប្រេះ��ះចំំហ។
(canker)
សមត្ថភាពផ្លា ស់ប្តូរអ៊ីយ៉ុងវ ិជ្ជមាន
(cation exchange capacity)

រង្វា ស់នៃសមត្ថភាពដី ក្នុងការផ្ទុកនូវអ៊ីយ៉ុងវ ិជ្ជមាន (កាចុង)។

កង្វះក្លរហ្វីល
ូ៉
/កង្វះជាតិបៃតង
(chlorosis/chlorotic)

ការចេញពណ៌ល�ឿង ឬពណ៌សនៅល�ើជាលិកាដែលមានពណ៌បៃតងធម្មតា។

សំបុកនាង (cocoon)

ការគ្របដណ្តប់ដោយសរសៃសូត្រទៅល�ើដឹកឌ�ឿ។

ជំងឺរលាកគល់ (damping off)

ការរលួយកូនដំណាំនៅស្ើដ
ម ី ឬខាងក្រោមដី។

ការចម្លងកម្តៅ អគ្គិសនី (electrical
conductivity (EC))

វ ិធីសាស្រ្តវាស់កម្រិតបរ ិមាណអំបិល។

ការដាក់ជីតាមប្រព័ន្ធស្រោចស្រព
(fertigation)

ការដាក់់ ឬប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សារធាត់់ចិិញ្ចឹឹ�មឱ្យយដំំណាំំតាមប្រ�ព័័ន្ធធស្រោ��ចស្រ�ព
ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មចូូលទៅ�ដល់់បរិ ិវេេណឫស។

ថ្នា ំកម្ចាត់ផ្សិត (fungicide)

សារធាតុគីមីប្រើសម្រាប់កម្ចាត់ផ្សិត។

ផ្សិត (fungus (pl. fungi)

អតិិសុុខុុមប្រា�ណ ដែ�លមានកោ�សិិកា ដូូចសរសៃ�អំំបោះ�ះដុះះ�នៅ�លើ�ើរុុក្ខខជាតិិ
ឬលើ�ើសត្វវល្អិ�ត
ិ រស់់ និិង/ឬងាប់់។

រលាក (gall)

ការហ�ើមឫស ដ�ើម និងស្លឹក បណ្តាលមកពីការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់ជាលិកា។

ថ្នា ំកម្ចាត់ស្មៅ (herbicide)

សារធាតុដែលគេប្រើសម្រាប់កម្ចាត់ស្មៅ ចង្រៃ។

ទឹកដមរុក្ខជាតិ (honeydew)

វត្ថុុ�រាវរសជាតិិផ្អែ�ែមផលិិតដោ�យសត្វវល្អិ�ត
ិ ជញ្ជជក់់រុក្ខ
ុ ខរសខ្លះះ� ដូូចជាចៃ� និិងរុុយស។

ការឆ្លង (infection)

ដំណ�ើរការដែលសរ ីរាង្គមួយបំផ្លា ញរុក្ខជាតិណាមួយ។

ដំណាក់កាលសត្វល្អិត (instar)

ដំំណាក់់កាលរបស់់សត្វវល្អិ�តមួ
ិ ួយ នៅ�ចន្លោះ�ះ �ពេ�លសកមុុននឹឹងពេ�ញវ័ ័យ។

ដង្កូវ (larva)

ដំណាក់កាលនៅតូចនៃសត្វល្អិតមួយ ដែលគ្មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងមេ
ពេញវ ័យឡ�ើយ។

ការច្រោះ (leaching)

ការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមរលាយក្នុងទឹករបស់រក
ុ ្ខជាតិ ចេញពីដី។

ស្នាមដំបៅ (lesion)

បរិ ិវេេណមានជំំងឺឺមានលក្ខខណៈៈច្បាាស់់លាស់់ ប៉ុុ�នែ្ត�តមានកម្រិ�ិតនៅ�លើ�ើរុុក្ខខជាតិិមួួយ។

រូបវ ិវត្តន៍ (metamorphosis)

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រទាំំងស្រុ�ុងរបស់់សត្វវល្អិ�តមួ
ិ ួយ ដែ�លពេ�លនៅ�តូូចខុុសគ្នាាខ្លាំំ�ងពីីមេ�ពេ�ញវ័ ័យ។

ជំងឺម៉ូសាអិក (mosaic)

ស្នាាមនៃ�បរិ ិវេេណមានពណ៌៌ស្រា�ល និិងក្រ�ម៉ៅ�ៅនៅ�លើ�ើរុុក្ខខជាតិិមួួយ ហើ�ើយជាធម្មមតានៅ�
លើ�ើស្លឹឹ�កដែ�លបង្កកដោ�យពួួកវី ីរុុស ឬកង្វះះ�សារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�ម។

សក (moult)

ការបកស្បែករ ឹងខាងក្រៅរបស់សត្វ ក្នុងកំឡុងពេលវាលូតលាស់។

ងាប់កោសិកា (necrotic)
ណេម៉ាតូដ (nematode)

ជាលិកាដែលប្រែជាពណ៌ត្នោត ហ�ើយងាប់។

ដង្កូូ�វតូូចល្អិិ�តដែ�លអាចរស់់នៅ�ក្នុុ�ងរុុក្ខខជាតិិ សត្វវ ដីី ឬទឹឹក។

228 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

កូនញាស់ (nymph)

ដំណាក់កាលនៅតូចរបស់សត្វល្អិតមួយ។

ប៉ារ៉ា ស៊ីត (parasitise)

ដំណ�ើរការពងដាក់នៅក្នុង ឬនៅល�ើជម្រកមួយ។ បន្ទាប់មក ពងញាស់
និងពេលនៅតូចវាស៊ីជម្រក។

សត្វល្អិតប៉ារ៉ា ស៊ីត (parasitoid)

សត្វវល្អិ�តមួ
ិ ួយដែ�លជាទូូទៅ� លូូតលាស់់នៅ�លើ�ើ ឬនៅ�ក្នុុ�ងពង ដង្កូូ�វ ឬដំំណាក់់កាល
ពេ�ញវ័ ័យនៃ�ជម្រ�ករបស់់វា និិងសម្លាាប់់ជម្រ�កទាំំងនោះ�ះ។

ភ្នា ក់ងារបង្កជំងឺ (pathogen)

ភ្នា ក់ងារដែលបង្កជំងឺ។

ទងស្លឹក (petiole)

ទងស្លឹឹ�ក។

pH

រង្វាាស់់ជាតិិអាស៊ីី�ត ឬជាតិិអាល់់កាឡាំំងរបស់់ដីី ឬសូូលុុយស្យុុ�ង។

បណ្តូលឈ�ើ (pith)

ជាលិកាទន់ ស្ពោត នៅកណ្តាលដ�ើមរុក្ខជាតិមួយ។

ប្រេដាទ័រ (predator)

សរ ីរាង្គមួយ ដែលស៊ីសរ ីរាង្គឯទ�ៀតជាចំណី។

ដឹកឌ�ឿ (pupa)

ដំំណាក់់កាលរូូបវិ ិវត្តតន៍៍នៃ�សត្វវល្អិ�តខ្លះះ
ិ
� នៅ�ចន្លោះ�ះ �ពេ�លដង្កូូ�វ និិងមេ�ពេ�ញវ័ ័យ។

ការក្លា យជាដឹកឌ�ឿ (pupation)

ដំំណើ�ើរការដែ�លសត្វវល្អិ�តមួ
ិ ួយផ្លាាស់់ប្តូូ�រពីីទ្រ�ង់់ទ្រា�យច្បាាស់់មួួយ (ឧ៖ ដង្កូូ�វ) ទៅ�ជា
ទ្រ�ង់់ទ្រា�យមួួយទៀ�ៀត (ឧ៖ រេេណុុប្បបត្តតសត្វវ ឬមេ�អំំបៅ�ខ្មោ�ោ ចតូូចៗ (moth)។ មានតែ�
សត្វវល្អិ�តដែ�លមាន
ិ
វដ្តតជីីវិ ិតរូូបវិ ិវត្តតន៍៍ពេ�ញលេ�ញប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ � អាចក្លាា យជាដឹឹកឌឿ�ឿ។

ដីប្រៃ (saline soil)

ដីីដែ�លមានអំំបិិលអាចរលាយបានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ នឹឹងធ្វើ��ើឱ្យយអន់់ថយដល់់ការលូូតលាស់់
របស់រក
ុ ្ខជាតិ។

ធ្វើ��តេើ �ស្តតរុក្ខ
ុ ខរស (ទងស្លឹឹ�ក)
sap test (petiole)

ការធ្វើតេស្ត ដែលបង្ហា ញកម្រិតសារធាតុចិញ្ចឹមរបស់រក
ុ ្ខជាតិ ចេញពីរក
ុ ្ខរសស្លឹកចាស់
ដែលខ្ចីជាងគេបំផុត។

ក្លេ�េរ៉ូូ�ទីីយ៉ូូ�ម
(sclerotium (pl. sclerotia)

រចនាសម្ព័័�ន្ធធរស់់សម្រា�ប់់បន្តតពូូជមានលក្ខខណៈៈរឹ ឹង ពណ៌៌ខ្មៅ�ៅរបស់់ផ្សិិ�តខ្លះះ�។

ជាប់នឹងគ្រាប់ពូជ (seed-borne)

ដែ�លមាននៅ�លើ�ើ ឬនៅ�ក្នុុ�ងគ្រា�ប់់។

ស្នាមធ្លុះ (shot hole)

សញ្ញា សមាសភាពចង្រៃ ឬសញ្ញា ជំងឺ ដែលចំរ�ៀកស្លឹកងាប់រហែកចេញបង្កើតជារន្ធ។
រន្ធជាច្រើនក�ើតឡ�ើងដំណាលគ្នា ។

ធ្វើ��ើឱ្យយចេ�ញគ្រោ��ងឆ្អឹឹ�ង (skeletonise) ទង្វើ�ើ�នៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃដែ�លស៊ីី�ជាលិិកាស្លឹឹ�កនៅ�ចន្លោះ�ះ �សរសៃ�រុុក្ខខរស។
មកពីីឬនៃ�អំំបូូរសូូឡាណាសេ�
(solanaceous)

រុុក្ខខជាតិិក្នុ�ងអំំ
ុ
បូូរស្រ�មោ�លរាត្រី�ី រួួមមានថ្នាំំ�ជក់់ ប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ដំំឡូូងបារាំំង ត្រ�ប់់ ប្រ�ភេ�ទ
ដំំណាំំម្ទេ�េស និិងម្ទេ�េស។

ស្ពពរ (spore)

រាងកាយបន្តតពូូជ (កោ�សិិកាទោ�ល ឬកោ�សិិកាច្រើ�ើ�ន) ដែ�លបានបំំបែ�កខ្លួួ�នចេ�ញពីីមេ�
និិងផ្តតល់់កំំណើ�ើតដោ�យផ្ទាាល់់ ឬដោ�យប្រ�យោ�លទៅ�ឱ្យយឯកត្តតជនថ្មីី�មួួយ (ឧ៖ ស្ពពរផ្សិិ�ត)។

ស៊ីស្តឹមមិក (systemic)

ការរាលដាល ឬការសាយភាយខាងក្នុុ�ងទូូទាំំងដើ�ើមរុុក្ខខជាតិិ។

ទ្រូងសត្វល្អិត (thorax)

ផ្នែ�ែកកណ្តាាលនៃ�ដងខ្លួួ�ននៅ�ចន្លោះ�ះ �ក្បាាល និិងពោះ�ះ។

ស្រអាប់ (translucent)

ពាក់់កណ្តាាលថ្លាាឆ្លុះះ�� ដែ�លឱ្យយពន្លឺឺ�ឆ្លលងកាត់់បាន។

សរសៃរុក្ខជាតិ (vascular)

សំំដៅ�ទៅ�រកប្រ�ព័័ន្ធធនាំំកំំដៅ�របស់់រុក្ខ
ុ ខជាតិិ (សារធាតុុស្រូ�ូបទឹឹក និិងរ៉ែែ�ខនិិជ “xylem”
និិងជាលិិកាសំំយោ�គសារធាតុុចំំណីី “phloem”)។

ភ្នា ក់ងារចម្លង (vector)

សត្វដែលអាចចម្លងភ្នា ក់ងារបង្កជំងឺ។

ជំងឺវ ីរុស (virus)

អនុអតិសុខុមប្រាណបង្កជំងឺ ឬភ្នា ក់ងារបង្កជំងឺដែលមានទំហំតូចក្រៃលែង។

ជាំទឹក (water-soaked)

ស្នាាមដំំបៅ� ឬស្នាាមអុុចដែ�លមានលក្ខខណៈៈសើ�ើម ពណ៌៌ក្រ�ម៉ៅ�ៅ និិងជាធម្មមតា រាងផត
និិងពណ៌៌ស្រ�អាប់់។

ស្រពោន (wilt)

ការបាត់់បង់់ភាពរឹ ឹងឆ្អឹឹ�ង និិងស្រុ�ុតចុះះ�ផ្នែ�ែកដើ�ើម ដោ�យសារពុំំ�មានការផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹក
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ឬដោ�យសាររុុក្ខខជាតិិបាត់់បង់់ទឹឹកច្រើ�ើ�នខ្លាំំ�ងពេ�ក។

តូចជាង (<)

តូូចជាង ឬតិិចជាង។

ធំជាង (>)

ធំំជាង ឬច្រើ�ើ�នជាង។

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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ឯកសារ និិងអំំណានបន្ថែ�ែម
Alam S.N., Rashid M.A., Rouf F.M.A., Jhala R.C., Patel J.R., Satpathy S., et al. 2003. Development of
an integrated pest management strategy for eggplant fruit and shoot borer in South Asia. Technical
Bulletin No. 28. AVRDC Publication No. 03–548. The World Vegetable Center: Shanhua, Taiwan.
Fullelove G., Wright R., Meurant N., Barnes J., O’Brien R. and Lovatt J. 1998. Tomato information kit:
Agrilink, your growing guide to better farming guide. Department of Primary Industries, Queensland
Horticulture Institute: Brisbane. At <era.deedi.qld.gov.au/1655>, accessed 19 July 2013.
Goodwin S. and Steiner M. 2008. Pests, diseases, disorders and beneficials in greenhouse vegetables:
field identification guide. Second edition. New South Wales Department of Primary Industries:
Orange.
McDougall S., Creek A., Duff J., Goodwin S. and Watson A. 2003. Pests, diseases, disorders and
beneficials in lettuce: field identification guide. NSW Agriculture: Orange.
Meurant N., Wright R., Olsen J., Fullelove G. and Lovatt J. 1999. Capsicum and chilli information kit:
Agrilink, your growing guide to better farming guide. Department of Primary Industries, Queensland
Horticulture Institute: Brisbane. At <era.deedi.qld.gov.au/1651>, accessed 19 July 2013.
Muniappan R., Shepard B.M., Carner G.R. and Ooi P.A.C. 2012. Arthropod pests of horticultural crops in
tropical Asia. CABI: Wallingford.
Napier T., McDougall S., Watson A. and Kelly G. 2009. Pests, beneficials, diseases and disorders in
cucurbits: field identification guide. New South Wales Department of Primary Industries: Orange.
Persley D. and Gambley C. 2010. Integrated virus disease management: viruses in vegetable crops
in Australia. Queensland Department of Employment, Economic Development and Innovation:
Brisbane. At <daff.qld.gov.au/26_19759.htm>, accessed 19 July 2013.
Persley D., Cooke T. and House S. (eds) 2010. Diseases of vegetable crops in Australia. CSIRO
Publishing: Collingwood, Victoria.
Pol C., Belfield S. and Martin R. 2010. Insects of upland crops in Cambodia. ACIAR Monograph No. 143.
Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra.
Shepard B.M., Carner G.R., Barrion A.T., Ooi P.A.C. and van den Berg H. 1999. Insects and their natural
enemies associated with vegetables and soybean in Southeast Asia. Clemson University Coastal
Research and Education: Charleston, South Carolina.

គេ�ហទំំព័រសំ
័ ំខាន់ៗ
់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលបន្លែ�ែពិិភពលោ�ក AVRDC។ គេ�ហទំំព័័រ <avrdc.org> ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣។
ប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យសម្រាំ�ំងអំំពីីការការពារដំំណាំំរបស់់ CABI។ គេ�ហទំំព័័រ <cabi.org/cpc> ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា
ឆ្នាំំ�២០១៣។
ជំំងឺឺវី ីរុុសរុុក្ខខជាតិិតាមអ៊ីី�នធើ�ើណែ�ត៖ ពិិពណ៌៌នា និិងបញ្ជីី�មកពីីប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យ VIDE។ ច្បាាប់់កំំណែ�៖ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�សីីហា
ឆ្នាំំ� ១៩៩៦។
គេ�ហទំំព័័រ <pvo.bio-mirror.cn/refs.htm> ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣ [មិិនមានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពតាំំងពីី
ឆ្នាំំ�១៩៩៦]។
ប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យធនធានបន្លែ�ែ។ នាយកដ្ឋាានឧស្សាាហកម្មមបឋម ញ៉ូូ� វ សៅ� វ៉េេ�លស៍៍។ គេ�ហទំំព័័រ <dpi.nsw.gov.au/agriculture/
horticulture/vegetables> ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣ ឬគេ�ហទំំព័័រ <vegdb.arris.com.au> ចូូលមើ�ើល
ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣។

230 ដំំណាំំប៉េ�េងប៉ោះ�ះ� ប្រ�ភេ�ទដំំណាំំម្ទេ�េសប្លោ�ោក ដំំណាំំម្ទេ�េសហឹឹរ និិងដំំណាំំត្រ�ប់់

ផលប៉ះះ�ពាល់នៃ�ថ្នាំំ�
កសិិកម្មមទៅ�លើ�ើសរីរាី ង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍ ៍
់

Kovach J., Petzoldt C., Degni J. and Tette J. [គ្មាានកាលបរិ ិច្ឆេ�េទ] វិ ិធីីសាស្ត្រ�រវាស់់ផលប៉ះះ�ពាល់់បរិ ិស្ថាានៃ�ថ្នាំំ�កសិិកម្មម។
កម្មមវិ ិធីីវិ ិធានការចម្រុះ�ះ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងសមាសភាពចង្រៃ�ៃ រដ្ឋឋញ៉ូូ� វយក៖ ញ៉៉វយក។ គេ�ហទំំព័័រ <nysipm.cornell.edu/publications/eiq>
ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣។
ផលិិតករពីីររូូបនៃ�សរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍នៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប មានប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យយ៉ាា ងល្អអតាមអ៊ីី�នធើ�ើណែ�តស្តីី�អំំពីីផលប៉ះះ�ពាល់់របស់់ថ្នាំំ�
កសិិកម្មមទៅ�លើ�ើសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសូូមកត់់ចំំណាំំថាប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យនោះ�ះ និិយាយជាចំំបងអំំពីីសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍
ដែ�លគេ�ចិិញ្ចឹឹ�មសម្រា�ប់់ធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មម។ ផលិិតករទាំំងពីីររូូប មានច្បាាប់់កំំណែ�តាមទូូរស័័ព្ទទ៖
•

Biobest. គេ�ហទំំព័័រ <biobest.be/neveneffecten/3/3> ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣។

•

Koppert. គេ�ហទំំព័័រ <side-effects.koppert.nl> ចូូលមើ�ើល ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣។
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ការអនុុវត្តតនូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ
£

នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លអាចធ្វើ��ើបាន ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សពូូជធន់់ ឬពូូជមិិនងាយទទួួលរងនូូវជំំងឺឺ។

£

ដាំំកូូនដំំណាំំលើ�ើដីីស្អាាតគ្មាានរោ�គនៅ�លើ�ើតុុខ្ពពស់់ ដោ�យគ្រ�បដណ្តតប់់នឹឹងរបាំំងការពារមិិនឱ្យយសត្វវល្អិ�តចូ
ិ ូល។

£

ប្រើ�ើ�កូូនដំំណាំំដែ�លគ្មាានសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងគ្មាានចៃ�ម៉ៃ�ៃ។

£

កម្ចាាត់់ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ង និិងនៅ�ជុំំ�វិ ិញដំំណាំំ (ស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃអាចជាប្រ�ភពនៃ�សមាសភាពចង្រៃ�ៃ)។

£

ពិិនិិត្យយមើ�ើលសត្វវល្អិ�ត
ិ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ និិងការបំំផ្លាា ញរបស់់វា និិងសរី ីរាង្គគមានប្រ�យោ�ជន៍៍លើ�ើដំំណាំំ។

£

បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ ភ្លាាម ត្រូ�ូវបំំបាត់់ដំំណាំំនៅ�សល់់ចេ�ញ ដើ�ើម្បីី�ការពារការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវសមាសភាពចង្រៃ�ៃ។

£

ត្រូ�ូវបំំបាត់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ តាមលក្ខខណៈៈរូូបវ័ ័ន្តត ប្រ�សិិនបើ�ើមាន (ឧ៖ តាមទីីដីីតូូចៗ)។

£

ប្រ�សិិនបើ�ើការកម្ចាាត់់ជាការចាំំបាច់់ ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ �សថ្នាំំ�សម្លាាប់់សត្វវល្អិ�តជ្រើ�ើ
ិ
�ស។

£

ត្រូ�ូវដឹឹងថា ការបាញ់់ថ្នាំំ�កម្ចាាត់់សត្វវល្អិ�តពុ
ិ ុលខ្លាំំ�ងសម្លាាប់់មិិនជ្រើ�ើ�ស អាចបង្កកឱ្យយកើ�ើនឡើ�ើងនូូវប្រ�ជាករនៃ�ចៃ�ម៉ៃ�ៃប្រ�ភេ�ទ
ខ្លះះ� រុុយសប្រ�ភេ�ទខ្លះះ� និិងទ្រី�ីបប្រ�ភេ�ទខ្លះះ�។

£

ធ្វើ��ើការងារមុុនគេ� នៅ�បរិ ិវេេណគ្មាានសត្វវល្អិ�ត
ិ ឬគ្មាានចៃ�ម៉ៃ�ៃ។

£

ធ្វើ��ើផែ�នការដំាាដំំណាំំបង្វិិ�ល ដោ�យដាក់់បញ្ចូូ�លនូូវដំំណាំំមិិនមែ�នជាជម្រ�ករបស់់សត្វវល្អិ�ត
ិ ចង្រៃ�ៃ និិងចៃ�ម៉ៃ�ៃ។
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ការអនុុវត្តតនូូវការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជំំងឺឺ
ការគ្រប់គ្រង
១

ü

២

ü

៣

ü

៤

ü

៥

ü

៦

ü

៧

ü

៨

ü

៩

ü

១០

ü

១១

ü

១២ ១៣ ១៤

ü

ü

ü

១៥

ü

១៦

ü

១៧ ១៨

ü

ü

១៩

ü

២០

ü

១. ប្រើ�ើ�ពូូជធន់់ ឬប្រ�ភពដើ�ើមធន់់ (ជើ�ើងទំំរ) នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លអាចធ្វើ��ើបាន។
២.

ប្រើ�ើ�គ្រា�ប់់ពូូជ កូូនដំំណាំំ ឬដើ�ើមបំំបៅ�/ដើ�ើមផ្សាំំ�គ្មាានជំំងឺឺ។

៣. ត្រាំ�ំគ្រា�ប់់ពូូជជាមួួយទឹឹកក្តៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការឆ្លលងជំំងឺឺនៅ�ជាប់់គ្រា�ប់់ពូូជ។
៤. បណ្តុះះ� �គ្រា�ប់់ក្នុ�ងដីី
ុ
ដែ�លស្អាាត គ្មាានភ្នាាក់់ងារបង្កករោ�គ ប្រើ�ើ�របាំំងការពារសត្វវល្អិ�តដែ�ល
ិ
ជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺ
និិងបោះ�ះចោ�លកូូនដំំណាំំដែ�លមិិនមានសុុខភាពល្អអ មុុននឹឹងដាំំដុះះ�។
៥. មុុននឹឹងដាំំដំំណាំំថ្មីី� ត្រូ�ូវច្បាាស់់ថាកាកសំំណល់់ដំំណាំំមុុនរលួួយម៉៉ត់់ល្អអ។
៦. ដាំំដំំណាំំថ្មីី�ឱ្យយនៅ�ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីដំំណាំំចាស់់។
៧.
៨.

ធានាថាស្មៅ�ៅចង្រៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ង និិងនៅ�ជុំំ�វិ ិញដំំណាំំត្រូ�ូវបានកម្ចាាត់់ចោ�ល។

អនុុវត្តតការកាត់់បន្ថថយសំំណើ�ើមនៅ�ក្នុុ�ងចំំការ ដូូចជាបង្កើ�ើ�នគំំលាតចន្លោះ�ះ �គុុម្ពព ក្រី�ីមែ�កឬស្លឹឹ�កផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម
និិងធ្វើ��ើប្រ�ព័័ន្ធធចង្អូូ�របង្ហូូ�រទឹឹក។

៩. ជៀ�ៀសវាងស្រោ��ចស្រ�ពដំំណាំំពីីខាងលើ�ើ។
១០. ប្រើ�ើ�គម្រ�បក្រា�លរងដើ�ើម្បីី�ការពារការទឹឹកខ្ទាាតពីីដីី ទៅ�ដំំណាំំ។
១១. ពិិនិិត្យយមើ�ើលរោ�គសញ្ញាាជំំងឺឺលើ�ើដំំណាំំឱ្យយបានទៀ�ៀងទាត់់។
១២. ពិិនិិត្យយមើ�ើលសត្វវល្អិ�ត
ិ ជាភ្នាាក់់ងារចម្លលងជំំងឺឺនឹឹងភ្នែ�ែក ឬប្រើ�ើ�អន្ទាាក់់ស្អិ�ត
ិ និិងកម្ចាាត់់វត្តតមានរបស់់វា ប្រ�សិិនបើ�ើមានវត្តតមាន
ជំំងឺឺឆ្លលងក្នុុ�ងដំំណាំំ ឬជុំំ�វិ ិញបរិ ិវេេណដំំណាំំ។

១៣. បាញ់់ថ្នាំំ�ដោ�យប្រើ�ើ�សារធាតុុគីីមីីតាមអនុុសាសន៍៍ នៅ�ពេ�លចាំំបាច់់។

១៤. អនុុវត្តតភាពប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន ខាងអនាម័័យដោ�យធ្វើ��ើការងារមុុនគេ� នៅ�កន្លែ�ែងគ្មាានជំំងឺឺឆ្លលង សម្លាាប់់មេ�រោ�គលើ�ើឧបករណ៍៍
ដោ�យប្រើ�ើ�សូូលុុយស្យុុ�ង សូូដ្យូូ�មក្លលរួ១
ួ ០% (ជាពិិសេ�សបន្ទាាប់់ពីីប៉ះះ�ជាមួួយដើ�ើមមានជំំងឺឺ)។ លាងដៃ� និិងបោ�កសំំលៀ�ៀក
បំំពាក់់កខ្វវក់់ជាប្រ�ចាំំ និិងជៀ�ៀសវាងធ្វើ��ើសកម្មមភាពនានានៅ�ពេ�លដែ�លស្លឹឹ�កសើ�ើម។
១៥. កាន់់ដើ�ើមដំំណាំំ និិងផ្លែ�ែដោ�យថ្ននមដៃ� ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការខូូចខាតក្នុុ�ងពេ�លធ្វើ�ើ� ឬជម្រះ�ះស្មៅ�ៅ ចង្រៃ�ៃ ក្រី�ីមែ�ក និិងប្រ�មូូល
ផល។
១៦. បំំបាត់់ដើ�ើមដំំណាំំមានជំំងឺឺចេ�ញពីីកន្លែ�ែងដាំំដុះះ� រួួមទាំំងឫស (ត្រូ�ូវប្រ�យ័័ត្ននកុំំ�ឱ្យយឆ្លលងជំំងឺឺដល់់ដំំណាំំនៅ�ជិិតខាង)។
ច្រ�កវាចូូលទៅ�ក្នុុ�ងថង់់ប្លាាស្ទិិ�ក និិងទុុកវាចោ�លហាលថ្ងៃ�ៃ មុុននឹឹងដុុត ឬជីីកកប់់។

១៧. យកផ្លែ�ែឆ្លលងជំំងឺឺចោ�ល មុុននឹឹងបញ្ជូូ�នផ្លែ�ែល្អអស្អាាតទៅ�ទីីផ្សាារ។

១៨. បំំផ្លាា ញកាកសំំណល់់ដំំណាំំឱ្យយបានឆាប់់ បន្ទាាប់់ពីីប្រ�មូូលផលរួច
ួ ។
១៩. ដាំំដំំណាំំបង្វិិ�លជាមួួយនឹឹងដំំណាំំមិិនមែ�នជាជម្រ�កទាក់់ទងគ្នាា (ឧ៖ ពពួួកធញ្ញញជាតិិ ដែ�លវាមិិនមែ�នជាជម្រ�កសម្រា�ប់់
ជំំងឺឺលើ�ើដំំណាំំបន្លែ�ែជាច្រើ�ើ�ន)។
២០. នៅ�ពេ�លដែ�លទីីកន្លែ�ែងដាំំដុះះ�មានបញ្ហាាកើ�ើតជំំងឺឺបាក់់តេ�រី ី ផ្សិិ�ត វី ីរុុស ឬណេ�ម៉ាាតូូដ ចូូរកុំំ�ដាំំដំំណាំំងាយទទួួលរងនូូវការ
ឆ្លលង៤ឆ្នាំំ�។

តារាងឈ្មោះសមាសភាពចង្រៃ សរីរាង្គមានប្រយោជន៍ ជំងឺ និងលក្ខណ
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