
សតវលអិតនិងៃម៉ត៌ចៃរងេលើដំណារំតប់

    េសៀវេភៅែណនំាសតពីកីារអនវុតតនដំ៍ាដះុនងិវធិានការរគប់រគង  

នាយកដាឋ នសាកវបបកមមនិងដណំាំរួមផសំ
មជឈមណឌ លដណំាំបែនលពិភពេលាក

 



 

ŌĳЊŁũΒĳ□Ġ◦ 

Ζũņĸ˝▫ 

 

Ю₤ş˝ ŉБЯℓų₣Βе‗ũÐН‗ 

 

I. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ ................................................................................................................................................1 

II. ŁũŢеřНйřе₧еŪĳĠс ....................................................................................................................................4 

III. Βĳŉ₤Ŕň ‗₤ĳſŲΔЊĳşаŪ₣ЮŲЧŪĳĠс ..............................................................................................14 

 

ដងកូវេចះ្រតួយ .........................................................................................................15 
មមច  ...............................................................................................................................26 
រយុស  ...............................................................................................................................31 
្រទីប ...............................................................................................................................38 
ៃច ហ្វីដ  ....................................................................................................................44 
អេណ្តើ កមស ្ល បអុច  ..............................................................................................49 
ដងកូវមូរស្លឹក ....................................................................................................................55 
ដងកូវេចះេដើម  .........................................................................................................59 
កែញច រ ក  ...................................................................................................................62 
ៃម៉ត៍ពីងពង្រកហម  .........................................................................................................65 
ជំងឺស្លឹកតូច  ....................................................................................................................70 
 

IV.  ŷЋēĕŁũşеũНйŪÐĠсŪÐ₣˝″ŉ şаŪ₣   ..........................................................................................................73 

 

₤ĈĀ ĕНŪ˝ņ   ……………………………………………………………………………………..81 

 

υ˝⅜ũЮŗ₣   

 
 
 
 
 
 
 



 

Ζũņĸ˝▫ 
ĠЯĕųÐ ЙďŪĠķĮΖΉũРĠĳ□ņĸřчŌĕ⅜ũк₤еžĕсĠеĩНĳЯřŲĩĀО̋ ЮĉЮŢŎ⅜ũēĳНЯũмĕЊ₣ŷВ″ņБĕ 

ďЮŪşЧĕ₤ŪŌĠсŪ◦Ū◦₣с₤ũВŬ₣ðŁŎĕЊ₣ĄУŎ◦Ġс⅜̨ĳсĄе₣ЙŬĳĳĤĳЮĩ℮₣⁸ĮЊЮ₤₤₤ŪŌĠс Н̋ŌũĕЊ₣ū₤ŉБ⁴Ġ

ЯĕųŪÐĠсŪĠЮķ◦ĩŉŲсĕРŷ⅜ũк₤еžĕсņУŎşеĕУĕřРşď⁷ ĠЯĕųďŪĠķĮşе‗РŲ₤ŪŌĠсŪÐФ⅜ũ ˝₤Њ˝ũĳРş″ş 

ĄĕĠ◦ĠЯĕųĄУŎŪ◦Ū◦₣сĄБŷЋĳŪĠŎН◦ťŪĠĂе₣ĕЕ₣˝₣ſй⅜ũēĳН₤ũВŬ₣ðĠЯĕųŌĕ⅜ũк₤еžĕсĄУŎũ˝⅝ĳНŲŏļ

Į ũĠĠΖΉũĕЊ₣₤НŠ НŌŲļĮ₤₣ðņĕЊ₣ĠЯĕųЯŪĮ₤еĠРũЮŢŎ⅜ũēĳН şЊŃĆ ЕņŌĕŪĠЮŗĄĕч ₤ŪŌĠс 

ĄĕŪ˝ БŪ˝ĠũЋЮļÐ⁴  

ŪĳĠсďřе₧еĠЯĕų₤еžĕс˝ ĖО₣şеЮ₧ņĠЯĕų₤еžĕс⁸ĜĜЮĝΖ₤НБЯřŲďĳеĠĕсĩŲЊĳŪĳĠсŪĠŌ‗៩ֳ% 

ЮŲЧĮЊķĮЮŵ˝⁴ ŪĳĠс₤еĠРũЮŢŎĄБŷďĳЊЯũм  ŷВ″ņБĕ ĕЊ₣ďĳЊ₤ũЯ₤ũ˝ ĖО₣ũĠĠΖΉũũĠ₤сņĕН₤℮ĮЊЮ₤₤ 

ЮĝũřРŷŷ₤⅝ŪĮņЮĮŲЯřŲřе₧еřЯ◦Ю◦ЬĳĮНеŌĕŲ◦ťļĮĩ ðĳсĩ ð₣сĳеĠĕсĄĕĠ◦ ĕЊ₣ĳеĠĕс◦БŪĠĄНеĄĕŪ Б̋Ū˝ Ĝ 

Ĝ⁴ ĠşĆОĠġĕĖŌĕ Њ̋şĆŠЊĳŠ еŪĠЕ₣ЯŪĠ₣ďЮŪşЧĕ ЮřЧņġБŢ с̋ĄеĕУ₤ŁũЮŪĠЧŪģ₤с▫Ė еÐБņБ΅У₤ŪĠŌ‗˝ ĖО₣ŁũŪÐĠс 

ŪÐ₣₤Ō₤ļĮşЯŪ₣˝ ĖО₣ĩŲЊĳ˝ņŊřе₧еŪĳĠс⁴ ЮŢŎ⅜ũĳаņųаĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с▫Ė е̋ ₤Њ˝ņŊ Ю˝ ЧĕЮΌЧ₣Łĕс 

Яĳžų е₣ ģĕЮĊſЧЮΖŎЮřЧņ◦НĕĩŲЊĳ˝ņŊ є̋Ю˝ ЧĕЮΌЧ₣Яřũ ЮĜйĳаņųĠЯĕųŁĕсЯĳЮ Ч̋ĕЮΌЧ₣Š į₤с ņЊĕ₤ņŪ₤Ġ 

şеЮĵйΒĖ˝Ū˝ БŪ˝⁴ ņŜл ₣Ю◦ЬĳŁũЮŪĠЧŪģ₤с▫Ė е ˝₤Њ˝ņŊņЊĕŪĳЕņŪĳСŷĕЊ₣ŁũЮģйĠ₣сЮČŲ ₤е‗Ųс▫Ė еņЊĕ₤ņ 

Ū₤ĠÐ ЙďΉĕЊķњŎŠ į₤сşеЮĵй₤НŠ ļĮΒĖ˝ŢеřНйĬĀ ŲсΒĖ˝ĠũЋЮļÐ ĕЊ₣Ţ с̋◦ņĞĕсŗл ₣ĊĞĕсĊĞũřŲсĠũЋ⅜□ ĕ 

ĩ₣Яřũ⁴ ЮřЧņġБЮđųЧŎĳĠЮĉĕЕ₣ĠŔΆ Ĉе₣Юĕй Ю◦ЧĠŌĕŁũ₤Њ̋ ⅝Ū⅜ŷŪďŷďЮŪşЧĕĈе₣ ˝ ĖО₣ĕЊ₣ЮŪłŪĠЮ◦₤ 

″ņũŎк⅜□ ĕБŎчĮЊЮ⅜ĊĕчŪ⅜ŷŪďŷЮŢŎũУņ₤΅ŁũďņУŎņĄęņ‗Ź Ųřе₧еĠЯĕųĮЊķĮЮŵ˝ ģĕΒķЊŷűΘĕє 

ĕЊ₣ĩ℮Įſĩ⅝ŎŎН◦ť⅜ū₤ŉΒеĮБ ŷЋēĕŁũşеũНйŪÐĠсŪÐ₣řе₧е ЮřЧņġБŪĳФĳĮЊĕЊĳŏř₣̨СŷĠеĬų ŀЯĩų ĕЊ₣ЮřЧņŪĳĠс Юĝ 

Ζ₤НБďĠĕŉĠĜĀ ĠсČĠс″е₣ĮБĂĖ еֳֳֳֵņ˝Юņųй⁴ 

Ġ₧ŉ ˝₤Њ˝ũĈе₣ΐŎ˝ ĖО₣ĳеĠĕсģĕ◦◦УŲŎ˝ŷЋēĕŁũЯĠĠЮĕйũУşďЮŪ₤ş ĮБЮŪĵйǻģĕĄУŎŁĳс 

Ġĕ□ŎŁũЮŪĠЧŪģ₤с▫Ė е₤Ōų Ġс₤ĳſŲΔЊĳĕЊ₣˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ₤ŪŌĠсŁũŢеřНй ЮŢŎģĕşРŲũУņĠЮ₣̨ЧĕŪģ с̋ 

şе‗РŲŪÐ Ф⅜ũ ĕЊ₣ĜеЮĉũ˝ŁŵĕНŷĳŉļĮЯĕŁũĠЮ₣̨ЧĕĩŲЊĳ˝ņŊřе₧еŪĳĠс⁴ 

 ŷЋēĕŁũşеũНйŪÐĠсŪÐ₣řе₧еģĕĕЕ₣ е̋ĮН₣ΒĕНŷĳŉĕчŗл ₣◦РŲе◦РŵŎЮĝĳеĠĕсЮĝΖ₤НБЮ΅ЧŎΖşŎ˝ 

ЮĉΒĕНĳŉЮĝĳеĠĕсЮĩ℮₣⁸Ю◦ЬĳЮŲЧřе₧еĠЯĕų₤еžĕс⁸řЯ◦Ю◦Ьĳģĕ⁴ 

Ю₤ЬŷЮŅЯ‗Ĝе₤ŪŌĠсŁũΒĕНŷĳŉĕчЮĕйģĕĩŉŲсĮĳхŌĕΒеĮБ₤ĳſŲΔЊĳĕЊ₣Яņлĳх₤еžĕс⁸ ЯřŲĠеĬų ŀ 



 

řе₧еŪĳĠс⁴Ю₤ЬŷЮŅЮĕй˝ чģĕĮЊĮ‗хĜĕЊ₣ĮЊļ˝⅝ΒеĮБŲ˝ š‗кĄБŷк⅜ū₤ŉаĕĮРĄ₤ĳſŲΔЊĳĕЊ₣ΒņЮŢŎũРĠℓĳ 

ЯřŲĠŔą ˝ сΒеĮБЮŬÐ₤Ŕň ЯĕŁũĠеĬų ŀЯřŲΖşěĕЮĉ˝ е‗ĳсĮБŲ˝ š‗к аĕŁũĠеĬų ŀĕЊ₣ĠŔΆ Ąе₣Й ЯřŲ 

Ю˝ ЧĳŌĕЮΌЧ₣⁴ 

Ю₤ЬŷЮŅЯ‗ĜеΒеĮБ₤ĳſŲΔЊĳĕЊ₣˝Ю‗ŉ ЭũşЯŪ₣ЮŲЧřе₧еŪĳĠс ÐЙďĄеĕУŎŁũЮΖŎΒĖ˝ĄеĜŀĩ℮Įſĩ⅝Ŏ 

ĕЊ₣˝₤Њ˝ũ˝ ĖО₣ŁũЯ‗ĜеΒĕНĳŉĕчĬĀ ŲсЮĝ◦БǻŲЮřЧņġБ˝ е‗ĳсũ˝ĠŔΆ ĕЊ₣Я₤ſ₣ũ˝ ιČĳс ŷЋēĕŁũЮŢйŪ⅜Ŏ 

ŗл ₣ŌĕŪĠ₤Њ◦ťļĮĠеĩНĳ⁴ 

 

ែខ សី  ឆន ំ២០១២ 

 
 

សូ ខនឬទីធគុណ 

អគគនយក 

អគគនយក ្ឋ នកសិកមម 
 

J.D.H. Keatinge 

Director General 

AVRDC - World Vegetable Center 

 
 
 
 



 

Ю₤ş ŉ̋БЯℓų₣Βе‗ũÐ Н‗  
₤РņЯℓų₣Βе‗ũÐН‗ŗл ₣ŪďŲЮŪĐĄРĕşеЮĵй Dr.S.Uthamasamy, ΒĳБĳģ‗˝⅜ū₤ŉĕЊ₣ďĜŎ˝ 

ΒĠсũжĩ℮Įſĩ⅝Ŏ Яĕ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎ  Tamil Nadu India ĕЊ₣ Dr.Syed Nurul Alam ďņūĕŉБ ŷЋ◦Ŝ⅜ū₤ŉ 

ďĕсŠ į₤сģ‗˝⅜ū₤ŉЯĕŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕŪ⅜ŷŪďŷ˝₤Њ˝ņŊĠ₣сŁų Юř₤Юĝ Gazipur ЯřŲģĕĄУŎĮЊĕЊĳŏĕЊ₣ 

Я˝ŲеΒЮ₤ЬŷЮŅЯ‗Ĝе ΒĕНŷĳŉĕчЮĕйŪĠ˝ĠЮŢŎΒĳ□ĕњŎŗл ₣ŲΔŪĠЮ₤Чũ⁴ 

₤Рņ₤еЯř₣ĕРŷ˝ĳЮŷ◦Њ″şеЮĵйŁũýеŪ◦ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĮБЮŷ◦ЊŁΖ₤НБģл ₤НБ ſ̈́ Њş₤ŪŌĠсĠũЋ⅜□ ĕĕЊ₣ ŁũΒķЊŷűΘĕч⁴ 

₤Рņ₤еЯř₣ĕРŷΒе‗ũÐН‗ĄРĕşеЮĵйĠ‗Ź Њĳ J.D.H. Keatinge ďΒÐðĜŎ˝ņĄęņ‗ŹŲřе₧еĠЯĕų 

ĮЊķĮЮŵ˝ ĕЊ₣ Dr.Robert J. Holmer ďĜŎ˝ŪĠČеĳеĠĕсΖ₤НБΒЮÐĖŎч ЯřŲģĕĄУŎĩŉŲсďυ˝⅜ũ 

₤ŪŌĠсŁũЮũЬĠЮũЬ₣ďЮ₤ЬŷЮŅЮĕйЮΌЧ₣⁴ 

₤Рņ₤еЯř₣ĕРŷ˝ĳЮŷ◦Њ″şеЮĵйŁũĄУŎýеŪ◦ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĮБŪ˝₤У₣˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ 

˝ņįОďЯřŲģĕýеŪ◦ Њ̈́ũŃňŷĳ□О˝ ĖО₣ŁũЮģйĮНņįďļ⅜ũЯŠ ŊũĕЊ₣ є̋₤Рņ₤еЯř₣Βе‗ũÐН‗ ŗл ₣ŪďŲЮŪĐ 

ĄРĕşеЮĵйΒÐðĜŎ˝Ţť ĕ˝₤Њ˝ņŊ ĜŎ˝Ţť ĕũřťģŲЯĩĕŁũ Ð‗ЮĕŎŏ ĕЊ₣₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũΒĕŉũďĳЊ 

ŪĮņĈе₣ĜŎ˝Ţť ĕ⅜˝ŷĠġ˝ņŊĕЊ₣řе₧еũУņĩ℮ е ЯřŲģĕ₤ŪņĠ₤ŪņФŲĠ˝ЯŪĠ₤ŪņФŲ ĕЊ₣ЮũЬĠЮũЬ₣ 

ЮΖŎЮ Ч̋ĳďЮ₤ЬŷЮŅЮĕйЮΌЧ₣◦Н˝₤ŪŌĠсЮŪĠЧŪģ₤сďŪĠЮŗĄĕч◦РЮĉ ĮЊЮ₤₤₤ŪŌĠсΒĖ˝ŢеřНйΒĖ˝ 

ĩ℮Įſĩ⅝Ŏ˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣˝₤Њ˝ũĄĕĠ◦⁴  

ď◦БĠŃĆ Ġс ч̋₤Рņ₤еЯř₣ĕРŷΒе‗ũÐН‗ŗл ₣ŪďŲЮŪĐ ĄРĕşеЮĵй₤΅ŁũВ ĕЊ₣Ū О̋ņŁũİũаĕ 

ĜŎ˝Ţť ĕ⅜˝ŷĠġ˝ņŊ ĕЊ₣řе₧еũУņĩ℮ еŪĮņĈе₣ĜŎ˝Ţť ĕĄеĜŀĜĜ аĕΒÐðĜŎ˝Ţť ĕ˝₤Њ˝ņŊ ЯřŲģĕ 

ĄУŎĩŉŲсďũРĠℓĳĕЊ₣₤ŪņĠ₤ŪņŲЮŲЧŁũİũŪĠņРŲĩŉОеş₣Ū˝₣ĕЊ₣ЮũЬĠЮũЬ₣ЮģйĮНņĸ ЮΖŎЮ Ч̋ĳď 

Ю₤ЬŷЮŅЮĕйЮΌЧ₣⁴ 

  

 



1 

 

I. សេចក្តីស ត្ើម  

ត្រប់(SolanummelongenaL.) ជាររភេទដំណំមួយក្នុងចំភណម 
រន្លលសំខាល់ៗទំង10ភលើពិេពភលក្។ វររូវបាលដំដុុះភលើផ្ទទដីជាង  
2លលហិចតាលិងទលផ្លទលិរក្មមសររុជិរ33លលភតាលន្ដលក្នុង
ភ ុះ ចិលគឺជាររភទសដំដុុះរររ់ភរចើលរំទុរភលើពិេពភលក្ន្ដលរមួ
ចំន្ែក្ជាងពាក់្ក្ណត លផ្លផ្ទទដីដំដុុះសររុភលើភលក្ភហើយឥណា
ជាររភទសចំណរ់ថ្នន ក់្ភលខពីរន្ដលមាលផ្ទទដីដំដុុះររន្ហល1/4ផ្ល
ផ្ទទដីដំដុុះសររុភលើពិេពភលក្។ ឥែាូ ភលសីុ ភអហសីរ ទួគី អីុរ៉ា ក់្ 
លិងហវីលីពីល ជារណត ររភទសចំរងៗន្ដលដំដុុះដំណំរររ់។ ទវីរ
អាសីុរមួចំន្ែក្ 94% ផ្លផ្ទទដីដំដុុះសររុភលើពិេពភលក្ភដយមាល
ទលរមួចំន្ែក្សររុ 92% (FAO 2007)។ ររភទសឥណា លិងរណត
ររភទសក្នុងឥែាូ ចិលររូវបាលភគចារ់ទុក្ថ្នជាមជឈមែា លផ្លភដើម
កំ្ភែើ រដំណំរររ់យ៉ាងសំខាល់ (Vavilov 1951)។ 

 ដំណំរររ់ជាដំណំន្ដលសរមរខលួលបាលយ៉ាងលអភៅលឹងកំ្ពស់
ទឹក្ភេលៀងលិងសីរុែហ ភាពខពស់។មយ៉ាងភទៀររររ់ក៏្ជាពពួក្រន្លលមួយ
ររភេទក្នុងចំណមររភេទរន្លលមួយចំលួលន្ដលទតល់ទិលនទលខពស់ក្នុង
ររសិ្ថថ លភតត ភសើម (Hanson et al. 2006)។ ន្ទលរររ់ទទុក្លូវស្ថរធារុ
ចិញ្ច ឹមដូចជាជារិសផ្សសំររ់រររអាហារររចំាផ្ងៃវតីាមីលភរវតីាមីល
ភស វតីាមីលកា លីយ៉ា សីុល វតីាមីលភរ6 អាសីុររ៉ាង់រូភរលិក្ រ៉ាូតាសយូម 
ន្ដក្ មា៉ា ភញ៉ាសយូម ម៉ាង់កាន្ែស ទូសវ័រ លិងទង់ន្ដង (USDA 2009)។ 



2 

 

ស្ថរធារុចិញ្ច ឹមទំងឡាយណន្ដលរួមចំន្ែក្ក្នុងអាហារររចំាផ្ងៃ
ររស់ររជាជលរកី្រក្គឺមាលស្ថរៈសំខាល់ជាពិភសសក្នុងភពលរលលដផ្ទ
ភទៀរមាលការខវុះខារ។ 
 ភៅរំរល់ររូពិចទលិរក្មមដំណំរររ់ររឈមមុខលឹងឧរសគគ
រំផ្លល ញយ៉ាងធ្ៃល់ធ្ៃរពីសំណក់្សរវលអិរលិងក្ភែត ៀរចផ្រងមួយចំលួល 
។ ក្តាត ចផ្រងសំខាល់ៗរមួមាល ដងកូវភចាុះររួយលិងផ្ទលរររ់ មមាច រុយ
ស  រទីរ ផ្ចអាហវីដ អភែតើ ក្មាសស្ថល រអ ុច ដងកូវមូរសលឹក្ ដងកូវភចាុះ
ភដើម ក្ន្ញ្ច រ ក្ភែត ៀរ ពីងពាងរក្ហម លិងជំងឺអុចសលឹក្រូចៗ។ អនក្ដំ
ដុុះទំងឡាយពឹងន្ទអក្យ៉ាងខាល ំងភលើថ្នន ំក្សិក្មមភដើមបីការពារដំណំ
រររ់ររស់ពួក្ភគ។ ឧទហរែ៍ ក្សិក្រក្នុងរំរល់មួយចំលួលផ្ល
ររភទសហវី  លីពីលបាលភធ្វើការបាញ់ថ្នន ំសមាល រ់សរវលអិររហូរដល់56
ដងក្នុងមួយរដូវដំដុុះ។ ររមិាែសររុផ្លថ្នន ំពុលន្ដលភររើរបាស់ក្នុង
ដីមួយហិចតាផ្លដំណំរររ់គឺររន្ហល 41លីររ ផ្លថ្នន ំពុលន្ដលមាល
ស្ថល ក្សញ្ញា ខុសៗគ្នន ន្ដលសថិរភៅក្នុងរក្ុមថ្នន ំពុលសំខាល់ៗទំងរួល
(Gapud and Canapi 1994; Orden et al. 1994)។ ក្នុងររភទស 
រង់កាល ភដស ក្សិក្រមួយចំលួលភររើរបាស់ថ្នន ំពុលររន្ហល 180ដង 
ក្នុងមួយរដូវដំដុុះ (SUSVEG-Asia 2007)។ ការភររើរបាស់ថ្នន ំពុល
ខុសរភចចក្ភទសទតល់លូវទលវបិាក្ភលើររ ិ ស្ថថ លលិងសុខភាពមលុសស 
ភហើយរភងកើលចំណយទលិរក្មមភទៀរទង។ ការចំណយភលើថ្នន ំពុល
ភធ្ៀរភៅលឹងការចំណយទលិរក្មមសររុគឺររមាែ 55% សំររ់
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ដំណំរររ់ ភធ្ៀរភៅលឹងដំណំផ្សពភកាត រ (49%) លិង ភរ៉ាងភបា៉ា ុះ(31%) 
ក្នុងររភទសហវីលីពីល (Orden et al. 1994) ភហើយរួមចំន្ែក្ 
40%-50% ក្នុងររភទសរង់កាល ភដស(SUSVEG-Asia 2007)។ ក្សិក្រ
ជាភរចើលមាលការរួញរក្នុងការដំដុុះដំណំរររ់ភដយស្ថរន្រការ
ចំណយភលើថ្នន ំពុលទំងភលុះ។ 
 ភសៀវភៅន្ែ ំភលុះទតល់លូវពរ៌មាលភក្បុះក្បយសំររ់អនក្ដំ
ដុុះដំណំរររ់លិងភាន ក់្ងារទសពវទាយអំពីសរវលអិរលិងក្ភែត ៀរចផ្រង
សំខាល់ៗភហើយលិងវធិាលការរគរ់រគងររស់វ។ វធិាលការចំរុុះរគរ់ 
រគងក្តាត ចផ្រង (IPM) ន្ដលស្ថមញ្ាភហើយចំណយរិចន្ដលបាល
ភរៀរររ់ក្នុងភសៀវភៅភលុះ ភផ្លត រភលើការរគរ់រគងន្ដលមាលលិរលតរភ៍ាព
លិងទតល់ររសិទធភាពជាទីគ្នរ់ចិរត ភហើយអាចជួយអនក្ដំដុុះរររ់  
ភអាយការ់រលថយការពឹងន្ទអក្ភលើថ្នន ំក្សិក្មម។មជឈមែា លដំណំ
រន្លលពិេពភលក្បាលអេិវឌ្ឍលិងភធ្វើភអាយមាលសុពលភាពយ៉ា ភជាគ 
ជ័យ ភហើយរភងកើលការទសពវទាយលិងភររើរបាស់វធីិ្ស្ថស្រសត IPM សំ
ររ់ការរគរ់រគងដងកូវភចាុះររួយលិងន្ទលរររ់ក្នុងរំរល់អាសីុពាយ័ពយពី
ឆ្ន ំ 2000-2005 (Alam et al. 2003; Alam et al. 2006)។ 
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II.  ការដាំដ ុះដាំណាំត្រប ់

ររបម់ានចររើនរបចភទដូរជាររប ់ ពុរញង ររបរ់រួយ ររប់ខារឬ
ររបព់ងមាន ់ ររបរ់រាំងរមារឬររប ់រណ្តា យដដលមានដផលរាំដប៉ែរឬមូល 
ដរពណ៌របចផេះឬបបរង។ ជាទូចៅចេពិនិរយច ើញមានរាំនួន២២របចភទបន
ររុមរូឡានូមចៅរនុងរបចទរឥណ្តា ។ 

ចៅរបចទររមពុជាចយើងររប់ជារបចភទបដនលមយួា៉ែ ងមញមញដែ ដដល
របជាជនរេប់គ្នន ដរងដរបរចិោេជាបដនលរនុងជីវោពរបចាំបងៃ។ចេដាំដុេះវាជា
លរខណៈរាំររធាំៗតាមបចណ្តា យទចនលចមេងគ និងរាំបនផ់សងៗចទៀរជាចររើន 
ដរដាំជាលរខណៈរួនបដនលរាំរុេះ។ 
១ .លរខខណា អាររធារុ 

ដាំណ្តាំររបរ់េប់របចភទឆាបទ់ទួលរងនូវអាំចពើដរបរបួលពីអាររធារុ
ជាពិចររចៅចពលរីរុណហ ោពររជាររ់ាំចណើ មបរាិររខពរ់។ 
របរិនចបើរីរុណហ ោពមធយមរបចាំបងៃរច ល្ េះពី១៨-២៥អងាចរចធវើឲ្យររ
ដុេះលូរលារ់និងទិននផលខពរ់ជាទីបាំផុរេឺដុេះលូរលារ់ចលឿនផ្កា ចរររុេះ 
គ្នន លអរាំររិបនាពូជនិងររធាំធាររ់បរ់ដផលបានលអ។ចៅចពលរីរុណហ ោច ើង 
ខពរ់ពី៣០-៣៣អងាចរ និងមានខយល់បរ់ខាល ាំងរនុងអាំ ុងចពលររបច់រញ 
ផ្កា វាចធវើឲ្យមានឥទធិពលអារររដ់ល់ផ្កា ររីច ើយលទធផលទិនននយ័ងយរុេះរ៏
រនដ់រខាល ាំង។ រគ្នបពូ់ជដុេះពនលរបានលអ េឺជាមធយម ២៥អងាចរ។ 
២ . អាំពលីរខខណា ដ ី

ររបេ់ឺជារបចភទដាំណ្តាំមយួដដលអារដុេះលូរលារ់បានចលើផទដីចរទើរ 
រេបរ់បចភទដូរជារបចភទដីខាររ់មញលខារម់ធយម ខារធ់ៃន ់ដីឥដឋចខាយ 
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ឥដឋមធយម និងដីឥដឋ របចភទដីដដលរមររបររមាបដ់ាំណ្តាំចនេះ េឺដីឥដឋ
លាយនិងដីលាយខារ ់ ចធវើឲ្យររបទ់ទួលបានទិននផលខពរ់។ប៉ែុដនាដីររមា
បដ់ាំររបេ់ួរដរររទាប់ដាំដុេះចរៅនិងចប៉ែហារ់ចបព់ី៥.៥-៦ចទើបទទលួ
បានលអរបចរើរជាងដីដដលមានររទាបដ់ាំដុេះរារ់ៗ ។របរិនចបើចប៉ែហារ់  
ទាបជាង៥ ឬខពរ់ជាង៨ វាដរងដរចធវើឲ្យររបជ់ួបរបទេះនូវបញ្ហហ ជមៃរឺងវេះមញរ
ធារុរិញដច ឹមចររើនចលើដផល ។ 

៣. បចរចរចទរដាំដុេះ 

៣.១ .ររចរជើរចរ ើរពូជនងិរាំររិរាំរាាំងរូន 
-ររចរជើរចរ ើរពូជ៖ ដាំណ្តាំររបរ់ដូ៏រជាដាំណ្តាំឯចទៀរដដរ ររចរជើរចរ ើរ
ពូជមានមញរៈរាំខានប់ាំផុរេឺ រាំចៅចៅររលូរលារ់និងឲ្យផលខពរ់។ពូជ
ររូវដឹងរបភពររឹមររូវ របចភទពូជពាណិជជរមមមនិអារទុរដាំបានច ើយ។
ពូជរនុងររុរមានអាយុរលលូរលារ់រមររបនឹងរាំបនដ់ាំដុេះរពមទាាំង
ចពញនិយមចរបើរបារ់អារទុរ ដាំបនាចទៀរបាន។ រគ្នបពូ់ជមានរុខោពលអ 
ោពរុទធ រររាំណរ់ចរបើជារ់លារ។់ 
-ររមញបរូននិងដងទាាំរូនររប៖់  រគ្នបរ់របរូ់រលអិរ រាំដប៉ែរ រាំបររងឹ
ច ើយរររ់ ជាទូចៅរាំនួន ២៥០ រគ្នបឲ់្យទមៃន១់ររម។ចដើមបដីាំចលើបផទដី
១ .រចេររូវចរបើរេបពូ់ជរាំនួន ៣៧៥ ចៅ ៥០០ររម ។ 
មុននឹងមញបរគ្នបពូ់ជររូវយរមររាំអារជាមុន ប ទ្ បម់រយរចៅដរ់
ហាលបងៃរយៈចពល១-២ចមា៉ែ ងចររយមរ ចទៀរយរចៅរតាាំទឹរចតា ឧណហ ៗ 
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រយៈចពល១៥-២០្ទីចទើបរតាាំទឹរររជារធ់មមតាមយួយប ់ចររយមរយរ
ចៅ ផ្កអ បព់ីរយប ់ចៅចពលរគ្នបរ់របដុ់េះពនលររៗ ដាំបូងអារយរចៅមញប 
ឬដររ់នុងរច ទ្ ងរ៏បាន។ រចបៀបមញប ឬបណាុ េះររប់មានចររើនវធិីដូរខាង
ចររមចនេះ៖ 
-វធិីមញបនឹងថ្នន លធមមតា៖ ដាំបូងររូវររទីតាាំងថ្នន លមញបេឺររ េះ ដីទួល 
រររ់ទឹរ មានជីជារិលអ ប ទ្ ប់មរររូវរប់ហាលដីឲ្យរៃួរ ចទើបចលើររងឲ្យ
បានររឹមររូវ ដីចលើរងេឺឲ្យម៉ែដឋលមមចរៀរឲ្យចរមើរ(េួរចធវើដាំបូល របរ់ចពលចម 
ចភលៀង) ចទើបយរជីរបចភទរ ុបដពផូមញវ រមរបារពីចលើរាំនួន១៥០ររម
ររមាបប់ផទថ្នន ល១០ម២ ឬជ១ី៥.១៥.១៥ រាំននួ២០០ររម ប ទ្ បម់ររារ់
លុបជីទាាំងច្េះឲ្យរបច់រៅចៅរនុងដី។ ររមញបរគ្នបពូ់ជ ររូវចធវើច ើងជា
ប ទ្ ន ់ចដយមញបឲ្យរចងវើលលមម ចររយមញបច ើយររូវចរាយរាំចទររាំចបើង
រិញ្ចញ្ហច ាំខលីៗពីចលើតាម ចររយ ចដើមបរីរពាររាំចណើ មដី ប ទ្ បម់រចរមញរទឹរ
ឲ្យចជារ ច ើយចរមញររូលូរយុងថ្នន ាំផសរិដូរជា ម៉ែងរូ់ដរប ររពារជមៃឺ
រលួយរូនចៅចពលវាដុេះងមីៗ។ររចរមញរទឹរដរចមម និងជីបាំប៉ែនររូវចធវើច ើង
ជារបចាំ ចដើមបឲី្យរូនដាំណ្តាំ លូរលារ់លអ ចររយពីមញបរយៈចពល៣-៤ 
អាទិរយអារដរយរចៅដាំបាន ។ 

-ររមញបនឹងថ្នន លដីខារ៖់ ដាំបូងររូវចធវើឡាាំងឬចររដដលមានទទឹង០,៥ម 
បចណ្តា យ១ម ជចរៅ៥រម បារចររររូវមានរនធរូរៗ។យរដីខារម់៉ែដឋ
មរដុររមាល បច់មចរាេជាមុនច ើយទុរឲ្យររជារច់ទើបចររូ់លរនុង ចររឲ្យ
ចពញចរមញរទឹរឲ្យចជាេ ប ទ្ ប់មរយររគ្នប់ដដលដុេះពនលររៗចៅមញប
តាមរងអូរជចរៅ១រម រច ល្ េះ ជួរ៥រម ចររយមញបច ើយររូវលុបដីខារ់
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ច្េះពីចលើឲ្យជិរ រេបរាំចបើងរៃួរពីចលើច ើយចរមញរទឹរឲ្យចជាេ រពឹរលាៃ រ
រយៈចពល២-៣បងៃអារបររាំចបើងច្េះចរញ េឺចពលររបដុ់េះទូដីខារច់រញ 
មរខាងចរត។ 

ចររយពីវាដុេះមានរនលឹររាំចណើ រពីដាំបូងមានអាយុ៧-១០បងៃអារ
ដររូនពីចររដីខារច់ៅរទូងចលើថ្នន ល ឫរច ទ្ ងដដលបានបាំចពញចដយដី
មានជីជារិជីរាំប៉ែុរា និងអង្កា ម ។ 
ររដងទាាំចរមញរទឹរ ចរមញរជី អារចធវើច ើងដូរគ្នន នឹងររមញបថ្នន លធមមតា
ដដរ ដរររមញបរចបៀបចនេះ ចរបើរគ្នបពូ់ជរាំនួនរិរអារដាំបានបផទដីធាំ ច ើយ
រូនររបឆ់ាបប់ានយរចៅដាំេឺរយៈចពលដរ៣អាទិរយប៉ែុចណ្តណ េះ។ 
៣.២. រដូវរលដាំដុេះ 

ររបជ់ារបចភទដាំណ្តាំមយួដដលលូរលារ់ចពញមយួឆាន ាំចដយមនិ
របរនរ់ដូវរប៏៉ែុដនាចៅចពលរីរុណហ ោព ច ើងខពរ់ចធវើឲ្យររបប់នថយររចរញ
ផ្កា ឬចពលរាំចណើ មដីមនិរេបរ់គ្ននច់ធវើឲ្យររបដ់ផលមនិបានដវង ច ើយមានររ 
ជារិលវីងខារ។ ចៅរបចទររមពុជាចយើងចេដបងដរររដូវដាំដុេះជាពីរេឺរដូវ
របាាំងនិងរដូវវរា។ចៅរាំបនទ់ាំ្បទចនល ចមេងគនិងជុាំវញិទចនលមញបររដាំ
ដុេះចបច់ផាើមពីរដូវទឹរររមរចៅដខរុលា-វរិឆិរដល់ដខររាដ-រីហានិងចៅ
រាំបន ់ខពងរ់ាបនិងភនាំ េឺពីដខឧរោដល់ដខវរិឆិរ ដដលោេចររើនចរមញរររព
ចដយទឹរចភលៀង ។ 
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៣.៣. ររចរៀបរាំដ ី

ររចរៀបរាំដីមានមញរៈរាំខានប់ាំផុរររមាប់ររដាំនិងដុេះលូរលារ់។
ដាំបូងររូវរារ់របមូលនូវចមម  រររាំណល់ដាំណ្តាំចរ់ ដុរឬយរចរញពីរាំ
ររ ប ទ្ បម់រភជួរហាលដីរយៈចពល៥-៧បងៃឲ្យចមម ង្កប់ និងផ្កា រ ់ជីវរិពពួរ
ររវលអិររបរងចផសងៗចៅរនុងដី ចររយមរចទើបរារ់បាំដបរដីឲ្យម៉ែដឋនិងចរៀរ
ឲ្យចរមើ។ ចដើមបចីលើររងដាំ បានររូវភជួររារ់ដីឲ្យបាន៣-៤ចលើរ។ររដាំតាម
រចបៀបររិររចេមនិចលើររងច ើយដរចដើមបឲី្យង្កយររួលចរមញរ ចេចលើររ
ង។ររចលើររងមានមញរៈរាំខានប់ាំផុរ ដូរជាចៅរដូវវរាររចលើររងឲ្យ
មានរាំពរ់ខពរ់ចធវើឲ្យទឹរ ូរ ចរញពីរាំររបានរ ័រ។ចៅរដូវរបាាំងររណី
រងខពរ់ង្កយបញដចូ លទឹរ។ រងឬថ្នន លររមាប់ដាំររបេ់ឺមានទទឹង១ម រាំពរ់ 
២០-២៥រ.ម បចណ្តា យតាមលទធោព ឬ រោពរបរ់ដី ។ 

៣.៤. រចបៀបដាំដុេះ 

ប ទ្ បព់ីចលើររងច ើយររូវរប់ជារចតា តាមបចណ្តា យរងឬថ្នន លដាំ
មយួជួរេឺរច ល្ េះ១-១,២ម រច ល្ េះេុមព ៧០-៨០រ.មមយួេុមពមយួចដើម។
ជចរៅរចតា ដដលរបេ់ឺ ៨-១០រ.ម រនុងររណីរូនររប់មញបចលើថ្នន ល
ផ្កទ ល់ ចេររូវចរមញរទឹររូនររបឲ់្យចជាេរយៈចពល២០-៣០្ទីមុនដរ
ចដើមបបីនធូរនូវររដរឫ់រ។ រូនររបរ់រូវដរពីចពលរពឹរប ទ្ បម់រយរវា
ចៅដររ់នុងឧបររណ៍ដូរជារចញដជ ើលអីរចញដឆ។ល។ ច ើយចរមញរទឹរឲ្យចជាេ
ររាទុរ ចៅចររមមលប់ចធវើឲ្យរូនររបម់ានរោពរងឹមាាំធនរ់ាំចៅបងៃ ចររយ
មរចទើបយរចៅដាំចៅចពលរចរៀលចបព់ីចមា៉ែ ង២រ ូរដល់ចពលលាៃ រ
ររជារ ់ចររយពីដាំោល មររូវ ចរមញរទឹរឲ្យចជាេតាមរចតា នីមយួៗ ។ 
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៣.៥. ររចរមញរររព 

ទឹរជារតាា រាំខានរ់រមាបប់ាំដលងមញរធារុរិញដច ឹមេឺចធវើឲ្យជីជារិ
ទាាំងឡាយចៅរនុងដីរលាយ ច ើយអារឲ្យដាំណ្តាំររូបយរបានចៅរិញដច ឹម 
រររីាងគ ។ ររបជ់ារបចភទដាំណ្តាំមយួដដលររូវររទឹរជារបចាំ ចដើមបរីរា 
រាំចណើ មដី ដូរចនេះចបព់ីចពលដាំោល មររូវដរចរមញរទឹរជាប ទ្ នច់ ើយបនា
ចរមញរជាធមមតាមយួបងៃេឺពី១-២ ចលើរ រពឹរលាៃ រ ប៉ែុដនាចៅចពលររបច់បច់ផាើ
មចរញផ្កា  រ ូរដល់ចពលរបមូលផលវាររូវររទឹរចររើនជាងចពលដាំ។ រនុង
ដាំណ្តររ់លចនេះចេអារបញដចូ លចដយមា៉ែ រីុនចៅតាមរច ល្ េះរងរប៏ាច ើយ 
បាញ់ឲ្យចជាេរ៏បានចធវើា៉ែ ងណ្តឲ្យដីមានរាំចណើ មរនដ់រខាល ាំងរនុងដាំណ្តរ់
រលចនេះ ជាពិចររចៅរដូវរបាាំង  ។ 

៣.៦. ររចរបើរបារ់ជ ី

ររបរ់រូវររមញរធារុរិញដច ឹមរេប់មុខ េឺវាររូវររដីដដលមានជីជារិ
ចររើនដដលជារមារធារុររមាបផ់ាល់ដល់ររលូរលារ់និងមានទិននផល
ខពរ់។ ជីធមមជារិដូរជារាំប៉ែុរាផសាំ លាមរររវរេបរ់បចភទ ជីរររ់ ឫជី 
បបរងរុទធរឹងជារមារធារុដដលបណ្តា លឲ្យលូរលារ់ចលឿននិងទិនន
ផលខពរ់។ ជីអារម៍មានច់េចរបើរាំររិពី៨ ចៅ១០ចតាន/ .រ ជលីាមរចគ្ន-
ររបីរាំនួនព១ី៥-២០ចតាន/ .រ ជាពិចររេឺដរច់ៅចពលដាំ ដដលចៅថ្ន 
ជីរទាបប់ារ។ដាំណ្តាំចនេះររូវររមញរធារុរាំខាន់ៗ ដូរជា អារូរ,ផូរវ័ររ,ប៉ែូ
តារយូម និងបរ័ ។ 
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ដាំណ្តាំចនេះចេចរបើជីមានចររើនដាំណ្តររ់លដូរជា៖មុនចពលដាំ 
(រទាបប់ារ) ចរបើជី  ១៥.១៥.១៥រាំនួន ២០០េររ/ រ ចររយដាំរយៈ
ចពល៧-១០បងៃចរបើជីអ ុយចរ ៉ែរាំនួន៦៥េររ/ .រ ចដយលាយទឹរចរមញរ 
ឬដរ ់ដរបរេុមពច ើយចរមញរទឹររប៏ាន ។ រយៈចពល៣អាទិរយចររយដាំចេ
ដរជ់ីបាំប៉ែនរបចភទ ១៥.១៥.១៥ រាំនួន ២០០េររ/ រចដយដរត់ាម
រច ល្ េះេុមពច ើយលុបដីឲ្យជិរចរមញរទឹរឲ្យចជាេ។ចលើររុងចររយេឺដរជ់ី
អ ុយចរ ៉ែ រាំនួន៨៤េររលាយជាមយួជីផូមញវ ររាំនួន១០០េររចដើមបដីរច់លើ
បផទដី១ .រចៅចពលររប់ចបច់ផាើមរបមូលផល ចលើរទីមយួមានរយៈចពល
៦៥-៧០បងៃចររយដាំ។ 

៣.៧. រររាំចរច់មម  

រររាំចរ់ចមម  េឺចេចប់ចផាើមអនុវរាតាាំងពីចប់ចផាើមភជួរដីមរ ចដយ
រារ់របមូលដុរចចលចទើបភជួរដី។ ររដាំដុេះលរខណៈទីផារធាំៗមុនរារ់យរ
ចមម ចរញចេចរបើថ្នន ាំរមាល ប់ចមម េល ីវូមញរឬេលរីុីន៤៨ មយួ ិរតាបផទដី ចរបើ
២,៥លីររ។វធិីចរបើេឺរាំររិ៦០-៧០ចរចរលាយទឹរ២០លីររបាញ់ចលើបផទដី
២០០ម២ចររយពីបាញ់រយៈចពល ៧បងៃចទើបចប់ចផាើមរារ់របមូលផលយរ
ចមម ចរញច ើយភជួរហាលដី។វធិីមញញ្ចរាចធវើចដយរបេឺចររយដាំ២អាទិរយ 
ចេររូវរជាំចរជាយដីឲ្យផុរលអហាលដី២បងៃចទើបពូនរងច ើងវញិចដើមបឲី្យចមម
របរងង្កប។់ ចលើរទី២ចេអារ ជាំរេះយរចមម ចរញដរមនិរជាំចរជាយដីច ើយ។ 
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៤ .វធិានរររេបរ់េងជាំងនឺងិររវលអិរ 
៤.១. ជាំងឺ 

ររបជ់ារបចភទដាំណ្តាំមយួដដលទទួលរងររបាំផ្កល ញពីជមៃផឺសរិចលើ
ចដើម រលឹរ ឫរ និងដផល ។ 

ជមៃរឺលួយេល់រូនររប៖់ តាមធមមតាជមៃផឺសរិដរងដរចរើរច ើងចដយ
លរខខណា អាររធារុ និង បណ្តា លមរពីរតាា រាំចណើ មបនដី។ របចភទជមៃឺ
រលួយេល់រូនររប់ចនេះេឺបាំផ្កល ញរូនររបច់ទើបនឹងដុេះរ ូរដល់ រូនររបម់ាន
រនលឹរពិរ លរខណៈពិចរររបរ់វាេឺបណ្តា លមរពីដីដដលមានចមចរាេ។ 
វធិានររររពារ៖ 

ររូវបាររាំចបាររាំនួន២៥០ចៅ៣៥០េររ / . រ ច ើយភជួរលុបរយៈ
ចពលពីររបាា  ៍ចទើបចរៀបរាំដីដាំ បាញ់ថ្នន ាំផសរិមយួអាទិរយមាងៗចបព់ីមញ
បរ ូរដល់ររបច់រញផ្កា និងដផល ។ 
៤.២. ររវលអិរ 

ររវលអិរដដលបាំផ្កល ញដាំណ្តាំររបម់ានពីរររុមធាំៗ េឺររមុចចេះ នងិរីុ
បាំផ្កល ញ រពមទាាំងររមុជញដជរ ់យររុរខររ។ ររុមរីុបាំផ្កល ញ ៖ ដងាូវរីុរូងដផល 
ចដើម រលឹរដូរជា : 

-ដងាូវរីុរូងដផលនងិចដើម  ៖ លរខណៈបនររបាំផ្កល ញ ចមអាំចៅេឺដរងពង
ដររ់លឹរ ដផនរខាងចររម រាយៗ ជាររុមខលេះចទៀរពងដរច់លើផ្កា និងចដើម
ចររយមរពងវាញារ់ច ើយចចេះរូលចៅរនុងចដើមដផនរខចីបនររួយឬរាឹបខចីៗ 
ចធវើឲ្យររួយបនដាំណ្តាំររប់ររចពាន ដផលររបរ់អុយមនិអារលូរលារ់បានជា
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ពិចររវាបងារាំចណើ រចៅចលើរេបដ់ាំណ្តាំ អាំបូររូឡាណ្តចរចធវើឲ្យវាមាន
លទធោពពរងីររបជាររបានា៉ែ ងចលឿន រនុងលរខខណា អាររធារុចតា ។ 

ចដើមបរីរពារចៅនឹងរតាា របរងដបបចនេះ ចេររូវអនុវរាតាមវធិីមញញ្ចរា
ចររើនា៉ែ ងដូរជា ៖ 

ចរជើរចរ ើរពូជធនរ់ទាាំលអ ចរៀបរាំដីឲ្យររឹមររូវ ផ្កល រ់បាូរមុខដាំណ្តាំ 
ចរជើរចរ ើររដូវដាំឲ្យមានរច ល្ េះជួរ និងេុមពឲ្យបានររឹមររូវ រររ់ ាំចលាេះរលឹរ
ចចលខលេះ រាំអារចមម រនុងរាំរររពមទាាំងវធិានររេីម ីចដើមបរីមួផសាំ ចពលររវ
លអិរចទើបនឹងចរើរ ។ 

៥ .រររបមលូផល 
ររបអ់ាររបមូលផលបានចររយពីដាំរយៈចពលខុរៗគ្នន ចៅតាម

របចភទរបរ់ររបន់ិងរបចភទរបរ់ពូជ។ 
-របចភទររប់ដផលខលីដូរជា ររបព់ងមាន ់ ររបរ់រាំងរមារ និងររបរ់

ណ្តា យដផលខលីេឺរច ល្ េះពី៧០ -៧៥បងៃ ច ើយរររបមូលផលអារចររើនចលើរ
អាររ័យចៅចលើរដងទាាំជាពិចររេឺររររ់រលឹរចរ់ចចល ដរជ់ីបដនថម 
និងចរមញរទឹរ។រាំចពាេះទិននផលជាមធយមររប់ររាំងរមារេឺ១១-១៣ចតាន/
រ.  ររបព់ងមានរ់ច ល្ េះពី៨-១០ចតាន រ. /  រឯីររបរ់ណ្តា យដផលខលី
រច ល្ េះពី ៧-៩ចតានរ. / ។ 

-របចភទររបរ់ណ្តា យដផលដវងអារមានអាយុរបដ លគ្នន នឹងររប់
ខាងចលើដដរាររ័យចៅតាមរបចភទពូជ ពូជទាំចនើបរច ល្ េះពី៦៥ចៅ៧៥បងៃ 

រនុងររុររច ល្ េះពី៧៥ចៅ៨០បងៃ រឯីទិននផលរច ល្ េះពី ៨-១៣ ចតាន. /រ ។ 
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ររបអ់ាររបមូលផលបានចររើនមញរអាររ័យចលើររដងទាាំ និងររររ់រលឹរ
ចរ់ៗចចលចៅចពលវាបនថយផ្កា  ។ ចដើមបឲី្យដផលររបរ់រាបាននូវចមញភ័ណ
ោពលអនិងេុណោពចេដរងចធវើរររបមូលផលចពលរពឹររពលឹមឬលាៃ រ
ររជារច់ររយពីចរមញរទឹរច ើយ។ចបេះច ើយររូវយរចៅចផសើមទឹររាំហាយ
បនាិរៗ ចទើបចរៀបរាំទុរដររ់នុងឧបររណ៍ ដឹរជញដជូ ន  ។ 

  



14 

 

III. អរតេញ្ញា ណេរវល្អិរចង្ត្ៃសល្ើដាំណាំត្រប ់
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ដង្កូវច ោះត្រួយនិង្ផ្ផែត្រប់                              
Eggplant fruit and shoot borer (EFSB)       

Leucinodes orbonalis Guenee 

(Lepidoptera: Pyralidae) 

ដង្កូវច ោះត្រួយនិង្ផ្ផែជាសរវលអិរចង្ត្ង្មួយត្បចភដផ្ដលបផ ែ្ ធ្ងនន់ 
្ងនរចលើដផណផត្រប់ចៅអាស ៊ីអាចនេយ៍និង្អាស ៊ីពាយ័ពយ។ វាត្រូវបានចន
ត្បដោះច ើធចៅដូទផង្រផបន់ត្រូពិចង្នដវ៊ីបអាស ៊ី និង្អាហ្រ្វិចផ្ដលច្វើ
ចអាយបារ់បង់្ដិនេផលរ្ូរដល់ ៧០%។ ច្រ ដូចចេោះត្បជាកសិករ
ចៅរផបន់ចនោះពឹង្ផ្ផអកភសទើរន្រទំងស្សុងភលើការភររើរបាស់ថ្នន ំក្សិក្មម
ភដើមបីទរ់ទល់លឹងដងកូវភចាុះររួយលិងន្ទលភលុះន្ដលជាលទធទលរងកភអា
យមាលការភររើរបាស់ថ្នន ំពុលគីមីខុសរភចចក្ភទសយ៉ាងភរចើលភលើស
លរ់ភដយស្ថរន្រអនក្ដំដុុះចង់បាលន្ទលរររ់ន្ដលមាលភស្ថេែា័ ភាព
លអគ្នម លការរំផ្លល ញសំររ់លក់្ដូរភលើទីទារ។ ភទុះរីមាលការភររើ
របាស់ថ្នន ំពុលភរចើលន្ររភលុះក្តី ក៏្ក្សិក្រភៅន្រមិលអាចរគរ់រគងសរវ
លអិរចផ្រងភលុះបាលន្ដរភដយស្ថរន្រភាពសំ្ថររស់វភៅលឹងររភេទ
ថ្នន ំគីមីន្ដលក្សិក្រភររើញឹក្ញារ់។ 
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លក្ខណៈជវីសាស្រ្ត 
Biology 

ដំណក់្កាលពងៈ ភមអំភៅញីទំលក់្ពងរយមួយៗរជឺាក្ញ្ចុ ំ
ន្ដលមាលពងពី 2-5រគ្នរ់ភៅភលើផ្ទទភរកាមសលឹក្ (ររូទី1) ភៅភលើររួយ 
ពលលក្ផ្លក  រភឺលើទងន្ទលខចី។ ភមអំភៅញីមួយក្បលអាចពងបាល 250ពង 
ន្ដលពងទំងភ ុះភរកាយពីទំលក់្ ភាល មៗមាលពែ៍សភលឿង ន្រ
ភរកាយមក្ភទៀរភពលជិរញាស់ក៏្ន្ររភៅជាពែ៍រក្ហម។ ដំណក់្
កាលពងមាលរយៈភពលពី 3-5 ផ្ងៃ។ 

ដំណាក្់កាលដង្កូវៈ ភៅដំណក់្កាលដំរូងកូ្លដងកូវអាចន្ររររួលពី
ពែ៌សភលឿងភៅផ្លក ឈូក្។ ដងកូវភពលធំ្ភឡើងមាលពែ៌ផ្លក ឈូក្
ភដយមាលភរមដុុះភសតើងមួយៗភលើក្ង់ផ្លដងខលួល ភហើយវមាលក្បល
ពែ៌ភតាន រចាស់រភឺមម  (ររូទី2)។ ដងកូវធំ្ភពញលក្ខែៈមាលររន្វង 
16-23 ម.ម ភហើយជាធ្មមតាដំណក់្កាលដងកូវន្ចក្ភចញជាវគគរូចៗ
របំារជួឺលកាលរបំាមួយ។ ដំណក់្កាលដងកូវមាលរយៈភពលពីរសបាត
ហ៍ភៅរដូវភតត  លិង រីសបាត ហ៍ភៅរដូវរងារ។ 

ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿៈ ដងកូវសំងំលក់្ខលួលភដើមបីកាល យភៅជាឌុ្ក្ភឌ្ឿ
ភលើន្ទនក្ភទសងៗររស់ភដើមរកុ្ខជារិ រភឺលើកំ្ភទចកំ្ទីរកុ្ខជារិន្ដលធាល ក់្
ភលើដី រមឺតងមាក លវសំងំភៅភរកាមដី។ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿភក្ើរភឡើង
ក្នុងសំរុក្ សូររដ៏រងឹមំា (រូរទី3) ភហើយឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលពែ៌ភតាន ររក្
ភ ៉ា។ ឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលររន្វងររមាែជា 13ម.ម។ ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿ
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មាលរយៈភពលពី 1-2 សបាត ហ៍។ 
ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ ភមអំភៅមាលពែ៌ស រសឺលអក់្ភដយមាល
ចំែុចពែ៌ភមម រភឺតាន រភាល វភៅភលើរទូងលិងភពាុះន្ទនក្ខាងខនង (ររូទី4)
។ ស្ថល រមាលពែ៌សលយផ្លក ឈូក្ រភឺខៀវភរពឿងៗ ភហើយស្ថល រមុខ
មាលចំែុចពែ៌រក្ហមលយភតាន រ រផឺ្លក ឈូក្។ ភមអំភៅញីធំ្ជាង
ភមអំភៅភមម ល ភហើយមាលភពាុះភបា៉ាង។ ភពាុះររស់ភមអំភៅញីមាល
លក្ខែៈងភឡើងភលើ។ដំណក់្កាលភពញវយ័មាលរយៈភពល
ររន្ហលមួយសបាត ហ៍ ន្ដលជាធ្មមតាន្វងជាងភមម ល។ 
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Plate 1: Leucinodes orbonalis - eggs  ពង្ 

 

Plate 2: Leucinodes orbonalis - larva ដង្កូវ 
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Plate 3: Leucinodes orbonalis - pupa ឌុកឌឌឿ  

Plate 4: Leucinodes orbonalis - adult moth - ឌមអំឌៅចំណាស់ 
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ភរគសញ្ញា រំផ្លល ញ 
Damage symptoms 

ដងកូវភចាុះររួយលិងន្ទលរររ់(EFSB)ភាគភរចើលរំទុរជាររភេទ
សរវលអិររំផ្លល ញដំណំន្រមួយររភេទ រ៉ាុន្លតជួលកាលក៏្រំផ្លល ញភលើ
ភរ៉ាងភបា៉ា ុះ ដំឡូងបារងំ ដំណំ Solanum indicum L. ដំណំS. 

xanthocarpum Schrad. & Wendl. ដំណំ S. torvum Swartz. លិង
ដំណំ S. nigrum L. (David 2001; Alam et al. 2003)។ ភរកាយញា
ស់កូ្លដងកូវចារ់ភទតើមភចាុះរងូន្ក្បរររួយររស់រកុ្ខជារិ រភឺចាុះចូលភៅ
ក្នុងពលលក្ផ្លក រនឺ្ទល។ ភៅដំណក់្កាលលូរលស់ដងភដើម ដងកូវសីុ
រំផ្លល ញភលើររួយខចីៗ។ 

ភរកាយភចាុះចូលភៅក្នុងររួយលិងស ៊ីភាល ម កូ្លដងកូវភធ្វើការរិទ
េជិរមារ់រលធភដយកាក្សំែល់លិងលមក្ររស់វ។ ការរំផ្លល ញភលុះ
ភធ្វើភអាយររួយខចីស្សភពាល (ររូទី 5) រ ទ រ់មក្សៃួរ (ររូទី6) ភហើយ
រជុុះ ន្ដលលក្ខែៈភលុះរលថយការលូរលស់ររស់រកុ្ខជារិ។ ភលើសពី
ភលុះវភធ្វើភអាយមាលការរភងកើរពលលក្ររួយងមីន្ដលពលយភពលរកុ្ខជារិ
ហុចទល។ ភៅដំណក់្កាលរកុ្ខជារិរលតពូជដំរូង ជួលកាលកូ្លដងកូវ
សីុរំផ្លល ញភៅភលើពលលក្ផ្លក លិងផ្លក ។ភទុះរីជាយ៉ាងណក៏្ភដយ ភពល
រកុ្ខជារិសថិរក្នុងដំណក់្កាលភចញន្ទល វចូលចិរតសីុរំផ្លល ញភលើន្ទល
ជាងន្ទនក្ភទសងៗភទៀរ។ ន្ទលន្ដលទទួលរងការរំផ្លល ញ ភយើងអាច
ភឃើញរលធភចាុះភលើផ្ទទខាងភរត(ររូទី7)ន្ដលភាគភរចើលររូវបាលេជិរ
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ភដយលមក្ររស់វ។ កូ្លដងកូវសីុរំផ្លល ញភៅខាងក្នុងន្ទល រភងកើរភអា
យមាលចងអូរមួយចំលួលន្ដលរំភពញភដយកាក្សំែល់ដងកូវ (ររូទី8)
។ ភហរុភលុះ វភធ្វើភអាយន្ទលរររ់ខូចគុែភាពភររើរបាស់លិងលក់្ដូរ។ 
ក្រែីមាលការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ ន្ទលរររ់មួយអាចមាលដងកូវភរចើលជាង
មួយសីុរំផ្លល ញ។ 
វធិាលការរគរ់រគង 
Management  

លគឹក្ណអនក្ដំដុុះភររើរបាស់វធិាលការរគរ់រគងក្តាត ចផ្រងន្រ
មួយឯក្ឯងភ ុះលឹងមិលទទួលបាលលទធទលភជាគជ័យភឡើយក្នុងការ
រគរ់រគងសរវលអិរចផ្រងភលុះ។ ការភររើរបាស់រភចចក្ភទសងាយភហើយ
ចំភែញគឺវធិាលការចំរុុះរគរ់រគងក្តាត ចផ្រង(IPM)ន្ដលអាចទតល់លូវ
លទធទលភជាគ ជ័យជាទីគ្នរ់ចិរត។ វធិាលការចំរុុះភ ុះរមួមាល៖ 

 ភជៀសវងការភធ្វើឯក្វរបក្មមភហើយររូវភធ្វើដំណំរងវិល។ខ
ែៈន្ដលសរវលអិរភលុះជាររភេទរំផ្លល ញភលើដំណំន្រមួយររភេទ 
ដូភចនុះការផ្លអ ក្ការដំដុុះរររ់ទូទំងសហគមល៍ភអាយបាល 2-3 រដូវ
អាចជួយការ់រលថយររជាក្រសរវចផ្រងភលុះបាលយ៉ាងភរចើល។ 

 ភជៀសវងដំកូ្លរររ់ន្ក្បរចំការន្ដលមាលររភេទដំណំខពស់
ពីដី រនឺ្ក្បរ/សថិរភលើក្ន្លលងធាល រ់ដំរររ់ពីមុលមក្ រដំឺន្ក្បរពំលូក្ភដើម
រររ់ភសសសល់សៃួរៗ។ ររសិលភរើមិលអាចភជៀសរួច ររូវរគររង
ភដយភររើសំណញ់លីឡុងរក្ឡា30-mesh(មាលល័យថ្នស្ថច់
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សំណញ់ររន្វង2អីុញររឺរន្ហល 25ម.ម មាលររភហាង 30 ន្ដល
ររភហាងលីមួយៗមាលររន្វងររន្ហល 0.59ម.ម) ភដើមបីរភញ្ច ៀសកំុ្
ភអាយភមអំភៅផ្លដងកូវចផ្រងភលុះភរជៀរចូលបាល។ 

 ភរជើសភរ ើសពូជធ្ល់ន្ដលមាលភៅក្នុងរំរល់។ឩទហរែ៍ ពូជ
EG058 ពូជពុយស្ថន្ទលន្វងពែ៍ស្ថវ យ (Pusa Purple Long) ពូជពុយ
ស្ថន្ទលចភងាក មពែ៍ស្ថវ យ(Pusa Purple Cluster) ពូជពុយស្ថន្ទលមូល
ពែ៍ ស្ថវ យ (Pusa Purple Round) ពូជH128 ពូជH-129 ពូជAushey 

ភទលឌី្មាលរ ល (Thorn Pendy) ភទលឌី្ពែ៌ភមម (Black Pendy) ពូជ
H165 ពូជH-407 ពូជDorley ពូជPPC-17-4 ពូជPVR-195 ពូជShyamla 

Dhepa ពូជបាណរន្ទលន្វងពែ៍ស្ថវ យ (Banaras Long Purple) ពូជ
Arka Kesav ពូជArka Kusmakar ពូជPunjab Barsati, ពូជPunjab 

Chamkila, ពូជKalyanpur-2 ពូជGote-2 ពូជEPK1ន្ទលធំ្ន្វង សុទធន្រជា
ពូជន្ដលររូវបាលភគរយការែ៍ថ្នមាលភាពធ្ល់រទំ (Parker et al. 

1995; Alam et al. 2003; Shivalingaswamy and Satpathy 2007)។ 

ភលើក្ន្លងន្រ ពូជEG058 ន្ដលររូវបាលរភងកើរភឡើងភដយ AVRDC 
ភរតពីភលុះភាគភរចើលរំទុរមាលររេពពីររភទសឥណា ។ សូមន្សវង
រក្ពរ៍មាលពូជធ្ល់ ពីភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 

 ររមូលលិងកំ្ភទចភចាលជារ ទ ល់លូវន្ទលលិងររួយរងការ
រំផ្លល ញ ជាភទៀងទរ់រហូរដល់ការររមូលទលចុងភរកាយ។ 

 ការពារពួក្សរវបា៉ារ៉ា សីុរដូចជាសរវ Trathala 
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flavoorbitalis (Cameron), សរវ iborus sinicus Holmgren, លិង 
សរវ Pristomerus testaceus Morley។ ការការ់រលថយការភររើរបាស់
ថ្នន ំគីមីអាចជួយជំរញុសក្មមភាពផ្លសររូវធ្មមជារិទំងអស់ភលុះ។ 
ជាងភលុះភៅភទៀរការរពន្លងសរវបា៉ារ៉ា សីុរភលើពងដងកូវររភេទ 
Trichogramma chilonis Ishii ភរៀងរល់សបាត ហ៍ក្នុងទមៃល់មួយរកាម
ពងដងកូវន្ដលទទុក្បា៉ារ៉ា សីុរក្នុងមួយហិចតាក្នុងមួយសបាត ហ៍ ភហើយ
រ ទ រ់មក្ភទៀរដក់្បា៉ារ៉ា សីុរដងកូវររភេទ Bracon habetor Say កំ្ររិ 

800-1000 ភមចំណស់/1ហ.រ/       1សបាត ហ៍ (Alam et al. 2006a)។ 

 រភមលើងអ ទ ក់្ភសនហ៍ផ្លសរវលអិរចផ្រងភលុះចំលួល 100អ ទ ក់្
ក្នុងដី1ហិចតា។ អ ទ ក់្អាចដក់្ភសមើកំ្ពស់ភដើមរខឺពស់ជាងភដើមរររ់
រលតិចភដើមបីភអាយការទក់្ទញកាល់ន្រមាលររសិទធភាពខពស់។ 
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Plate 5: Wilted shoot of eggplant damaged by Leucinodes orbonalis 

ត្រួយត្របខ់្ចីៗក្លា យជាឌលា កស្សឌោនឌោយទទួលរង្ក្លរបំផ្លា ញ 

 

 
Plate 6: Dried shoot of eggplant damaged by Leucinodes orbonalis 

ឌដើមត្របខ់្ចីៗក្លា យជាសងួរឌោយទទួលរង្ក្លរបំផ្លា ញ 
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Plate 7: Leucinodes orbonalis feeding damage on eggplant fruit 

ដង្កូវឌ ោះបំផ្លា ញចូលឌៅរស់ឌៅកនុង្ផ្ផាត្រប ់

 
Plate 8: Leucinodes orbonalis feeding tunnels filled with excreta inside 
the damaged eggplant fruit 

ទិដឋភាពដង្កូវសុបីំផ្លា ញនិង្រស់ឌៅកនុង្ផ្ផាត្របឌ់ោយបនសលក់្លកសំណលក់នុង្ផ្ផាត្រប ់
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មមាច                                  
Leafhopper Amrasca devastans distant 

(Hemiptera: Cicadellidae) 

ភមម ុះវទិយស្ថស្រសតន្ដលភគលិយមភររើសំររ់មមាចភលុះគឺ 
Amrasca biguttula biguttula Ishida (CABI 2007)។ សរវលអិរភលុះ
ភក្ើរមាលភៅររភទសមួយចំលួលដូចជា ឥណា  រង់កាល ភដស ចិល មីយ៉ា
ល់មា៉ា  អាហ្រហវិក្ខាងភជើង បា៉ា គីស្ថថ ល ហវីលីពីល ស្សីលងាក រ លិង ផ្រវ៉ាល់។ 
ក្តាត អាកាសធារុសមស្សរសំររ់កំ្ភលើលររជាក្រសរវលអិរចផ្រងភលុះ
គឺ សីរុែហ ភាពមធ្យមររមាែ 32°C លិងសំភែើ មរឡឺាទីរ 70%។ 
លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology  

ដំណក់្កាលពងៈ ភមចំណស់ញីទំលក់្ពងតាមរភណត យរទលុង     
ក្ណត លលិងសផ្សន្វ ៉ាលសលឹក្។ដំណក់្កាលពងមាលរយៈភពលពី 
4-11ផ្ងៃ។ 

ដំណក់្កាលកូ្លៈ កូ្លមាលរូររងដូចភមចំណស់ខុសររង់ន្រវគ្នម ល
ស្ថល រ(ររូទី9)។ ទទុយមក្វញិ វមាលរលទុះស្ថល រធំ្រលតិច(កូ្លស្ថល រន្ដល
លឹងលូរលស់ភៅជាស្ថល រភពញភលញភពលសរវភពញវយ័)។ វមាល
ពែ៌ផ្ររងភរពឿងៗ។ ភពលរ៉ាុះ ពួក្វន្រងន្រមាលរភំញាចររ់ភគចភៅ 
ខាង។ ដំណក់្កាលជាកូ្លមាលរយៈភពលពី1-4សបាត ហ៍អាស្ស័យភលើ
សីរុែហ ភាព។ 
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ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ ភមចំណស់មាលរងដូចភសនៀរ ពែ៌ផ្ររង
ភរពឿងៗ(ររូទី10)។ ពួក្វមាលស្ថល រលូរលស់យ៉ាងភពញភលញ
ភដយមាលចំែុចភមម ចបស់មួយភៅភលើស្ថល រមុខលីមួយៗ។ ភម
ចំណស់មួយអាចរស់ភៅបាលពី 1-2 ន្ខ។ 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms  

 

ទំងភមចំណស់លិងកូ្ល ជញ្ជ ក់្យក្រកុ្ខរសពីផ្ទទសលឹក្ន្ទនក្ខាង
ភរកាមតាមរយៈទំរង់មារ់ជញ្ជ ក់្ស្សួចដូចមជុលររស់វ។ ភពលកំ្ពុង
ជញ្ជ ក់្យក្រកុ្ខរស វក៏្រញ្ចូ លស្ថរធារុពុលតាមទឹក្មារ់ភៅក្នុងជា
លិការកុ្ខជារិន្ដលភធ្វើភអាយសលឹក្ន្ររពែ៌ភលឿង។ភៅភពលន្ដល
សលឹក្មួយររូវបាលសរវជាភរចើលជញ្ជ ក់្ភ ុះលឹងភធ្វើភអាយភក្ើរមាល
ស្ថន មអ ុចភលឿងៗភលើសលឹក្រ ទ រ់មក្ន្ររដូចស្ថន មទក់្ទីភហើយរួញ 
ភរកាយមក្ក៏្ន្ររពែ៌ទង់ន្ដងរចួសៃួររភឺៅមយ៉ាងភទៀរថ្ន«ស្ថន ម
ភខាល ចមមាច»(ររូទី11)។ ពួក្មមាចក៏្រំផ្លល ញភលើភពារបារងំ ក្របស 
លិងដំឡួងបារងំទងន្ដរ។ 
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Plate 9: Amrasca devastans - nymphs - កូនមមាច 

Plate 10: Amrasca devastans - adult - ឌមមមាចឌខ្ៀវចំណាស់  
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វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

▪ ភរជើសភរ ើសពូជធ្ល់រទំន្ដលសលឹក្មាលភរមភរចើល ភរពាុះររន្វង
លិងដង់សីុភរភរមររងំពួក្មមាចភលុះ។ ពូជមក្ពីឥណា ដូចជាពូជ
Manjari Gota, ពូជVaishali, ពូជMukta Kesi, ពូជRound Green, លិង 
ពូជKalyanipur T3 លិងពូជពីរង់កាល ភដសBagun 6 ររូវបាលភគភជឿ
ជាក់្ថ្នរងការរំផ្លល ញរិចរួចរធឺ្ល់រទំភៅលឹងការរំផ្លល ញ។ សូមន្សវង
រក្ពរ៍មាលពូជធ្ល់ ពីភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 

 តាមដលសរវលអិរភដយភររើរបាស់អ ទ ក់្សអិរពែ៌ភលឿង
(570-580 nm) ដក់្រយបាយក្នុងចំការ។ 

 ដំភពារបារងំជាដំណំអ ទ ក់្តាមរពំចំការរររ់។ ររសិល
ភរើចំាបាច់ ភយើងអាចភររើថ្នន ំកំ្ចារ់ក្តាត ចផ្រងភលើដំណំអ ទ ក់្ភលុះ។ 

 ភជៀសវងភររើថ្នន ំពហុភគ្នលភៅភដើមបីរភងកើលសមរថភាព
សររូវធ្មមជារិររឆំ្ងក្តាត ចផ្រង។ សររូវធ្មមជារិររស់វជាទូភៅរមួ
មាលដូចជាអភែតើ ក្មាស (ladybird beetle) លិងសរវលអិរក្លទុយពីរ
ផ្ររង(green lacewings) មាលររសិទធភាពខពស់ក្នុងការវយររហារ
ពួក្មមាច។ 

 ភររើរបាស់ថ្នន ំពុលធ្មមជារិទសំពីភតត តាមកំ្ររិន្ែ ំ។ 
ររសិលភរើថ្នន ំភគចំរញ់លក់្ររូមលតពីភតត មិលអាចរក្បាល ភយើងអាចចំ
រញ់រគ្នរ់ភតត កំ្ររិកំ្ហារ់ 5% យក្មក្ភររើរបាស់។ 
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 ចូរភររើរបាស់ន្រររភេទថ្នន ំពុលរជារតាមការន្ែ ំររស់
ភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ មិលររូវភររើរបាស់រក្ុមថ្នន ំពុលដន្ដ
លៗរហូរ ភដើមបីកំុ្ភអាយសរវលអិរអេិវឌ្ឍភាពសំ្ថលឹងថ្នន ំ។ 

 
 

Plate 11: Hopper burn caused by Amrasca devastans 

សាឹកត្របឌ់ ោះរួញបង្ករឌឡើង្ឌោយមមាចឌខ្ៀវជញ្ជ ក់សាឹក 

 

 



31 

 

រុយស                              

Whitefly 
Bemisia tabaci Gennadius 

(Hemiptera: Aleyrodidae) 

រយុសជាសរវលអិរចផ្រងរកី្រលដលពាសភពញរំរល់ររូពិច 
អលុរំរល់ររូពិច លិងក្នុងទទុះក្ញ្ច ក់្ផ្លរំរល់ររជាក់្រងគួរ។ រុយស (B. 
tabaci)ជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើដំណំយ៉ាងភរចើលររភេទភហើយ
ររូវបាលភគក្រ់សំគ្នល់ថ្នរំផ្លល ញភលើរន្លលមួយចំលួលដូចជាភរ៉ាងភបា៉ា ុះ 
រររ់ លិងភពារបារងំរពមទំងភលើដំណំចំការលិងភតម ។ លក្ខខែា
អាកាសធារុសៃួរភហើយភតត សមស្សរសំររ់រុយស។ចំន្ែក្ឯ
លក្ខខែា ភេលៀងធាល ក់្ខាល ំងជួយការ់រលថយកំ្ភែើ លររជាក្រសរវចផ្រង
ភលុះបាលយ៉ាងភរចើល។សរវលអិរភលុះមាលសក្មមភាពភៅភពលផ្ងៃ 
ភហើយសំងំពួលភលើផ្ទទសលឹក្ន្ទនក្ខាងភរកាមភៅភពលយរ់។ 
លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ដំណក់្កាលពងៈ រយុញីភាគភរចើលរំទុរទំលក់្ពងន្ក្បរសផ្សន្វ ៉ាល
ផ្លផ្ទទសលឹក្ភរកាម។ ពួក្វចូលចិរតផ្ទទសលឹក្ន្ដលមាលភរមភរចើលភដើមបី
ពងបាលភរចើលជាងមុល។ រយុញីមួយអាចពងបាលររន្ហល 300រគ្នរ់
ក្នុងមួយវដតជិវរិររស់វ។ ពងមាលទំហំរូច(ររន្ហល 0.25ម.ម)មាល
រងដូចន្ទលស្ថរ ី ភហើយសថិរភៅរញ្ឈរភាជ រ់ភៅលឹងផ្ទទសលឹក្ភដយស្ថរ
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ទងរូចមួយ ។ ពងន្ដលភទើរទំលក់្ភាល មៗមាលពែ៌ស ភហើយ
ភរកាយមក្ន្ររជាពែ៌ភតាន រ(ររូទី12)។ ពងមិលអាចភមើលភឃើញ
ភដយន្េនក្ទភទរបាលភឡើយ ទមទរការសភងករភរកាមន្ក្វពរងីក្ រមីឺ
រក្ូទសសល៍។ ដំណក់្កាលពងមាលរយៈភពលររន្ហល 3-5ផ្ងៃ ភៅរដូ
វភតត  លិង3-33ផ្ងៃ ភៅ   រដូវរងារ។ 
ដំណក់្កាលកូ្លៈភរកាយញាស់ កូ្លក្នុងវគគទី1 ភធ្វើចល ភលើផ្ទទសលឹក្
ភដើមបីន្សវងរក្ចំែុចសមសរសីុរំផ្លល ញ។ ភហរុភលុះ ជាធ្មមតាភគ
ស្ថគ ល់វថ្នជា «កូ្លវរ»។ រ ទ រ់មក្ភទៀរ វចាក់្មារ់មជុលររស់វ
រញ្ចូ លភដើមបីរឺររកុ្ខរសពីសផ្សរលូន្អម។ កូ្លវគគទី1មាលអង់ន្រល ន្េនក្ 
លិងភជើងភពញភលញ3គូ។ កូ្លមាលរងមូលរពឺងរក្ភពើសំន្រ៉ារភហើយ
មាលពែ៌ភលឿងផ្ររង។ ភជើងលិងអង់ន្រលសវិរន្លងលូរលស់ភៅ
ភពលកូ្លសថិរក្នុងវគគទី3 ភហើយចារ់ពីភពលភ ុះមក្វមិលរំលស់ទី
ភទ រហូរចរ់ដំណក់្កាលកូ្ល។ ដំណក់្កាលកូ្លវគគចុងភរកាយ ពួក្
វមាលន្េនក្ពែ៌រក្ហម(ររូទី13)។ វគគភលុះហាក់្រីដូចជាដំណក់្
កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿភទុះរីជាសរវលអិរក្នុងលំដរ់ភលុះ(Hemiptera)មិលមាល
ដំណក់្ កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿភពញភលញក៏្ភដយ។ ដំណក់្កាលជាកូ្ល
មាលរយៈភពលររន្ហល 9-14ផ្ងៃ ភៅរដូវភតត  លិង 17-73ផ្ងៃ ភៅរដូវរ
ងារ។ ភមចំណស់សក្ភចញពីកូ្លដូចឌុ្ក្ភឌ្ឿភដយភររុះជារងអក្សរ 
T ភលើឌុ្ក្ភឌ្ឿភហើយរលសល់លូវសំរក្រសំឺែក្ឌុ្ក្ភឌ្ឿទភទរ។ 
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ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈរយុសភពញវយ័មាលខលួលទល់មាលសណា ល
ដូចភមអំភៅ(ររូទី14)។ ស្ថល រររស់វពាសភដយរក្មួលភមៅៗ ភហើយ
ខលួលមាលពែ៌ភលឿងស្ស្ថល។ ស្ថល ររគរដែត រ់ភលើខលួលដូចបា៉ារ៉ារ
ង់។ រយុសភមម លមាលទំហំរូចជាងរុយសញីរលតិច។ សរវភពញវ ័
យអាចរស់ភៅបាលពី 1-3សបាត ហ៍។ 
 
 
 

  

កូនរុយសផ្ភនកត្កហមនិង្ពង្របស់វា 
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Plate 14: Bemisia tabaci - adults  ឌមរុយសចំណាស់ 
 

ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 

ទំងរុយលិងកូ្ល ជញ្ជ ក់្រកុ្ខរសភហើយរលថយកំ្លំងលូរលស់
ររស់រកុ្ខជារិ។ ភពលមាលការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ សលឹក្ទំងឡាយលឹងន្ររ
ពែ៌ភលឿងភហើយរជុុះ។ ភៅភពលររជាក្រសរវចផ្រងខពស់ ពួក្វ
រភញ្ចញទឹក្ដមក្នុងររមិាែដ៏ភរចើលន្ដលជំរុញដល់ការលូរលស់
ទសិរចផ្រងភមម ុះ ទសិរភមៅភមម (sooty mould) (ររូទី 16) ភលើផ្ទទសលឹក្
ន្ដលរលថយររសិទធភាពផ្លការធ្វីរសមីសំភយគររស់រកុ្ខជារិ។ 
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វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

 រយុសគឺជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើដំណំភរចើលររភេទ 
ភដយវមាលរកុ្ខជារិជំរក្មួយចំលួលសំររ់សីុលិងរស់ភៅចារ់ពីដំណំ
រហូរដល់ភតម ។ ទីតំាងភរជើសភរ ើសសំររ់ដំលិងរែតុ ុះកូ្លគួរន្រជា
ក្ន្លលងស្ថអ រ លិងមិលសថិរភៅន្ក្បរដំណំរភឺតម ជំរក្សរវចផ្រងភលុះ។ 

 រែតុ ុះកូ្លរររ់ក្នុងទទុះសំណញ់អាចការពារសរវលអិរបាល
(រក្ឡា 50-64 mesh) រដំឺក្នុងរងសំណញ់ទទុះក្ញ្ច ក់្ រទឺទុះបាល សទិច។ 

 ររសិលភរើរែតុ ុះកូ្លរររ់ភៅទីវល ចូរភររើអ ទ ក់្សអិរពែ៌
ភលឿងក្នុងអរតា 1-2អ ទ ក់្/50-100ម២ភដើមបីចារ់រុយស។ ចូរដក់្
អ ទ ក់្ររឹមកំ្ពស់ភដើម រខឺពស់ជាងភដើមរលតិចភដើមបីទក់្ទញសរវបាល
លអ។ 

 ររូវរគរ់រគងភតម ចផ្រងភអាយបាលលអក្នុងក្ន្លលងរែតុ ុះកូ្ល
លិង ចំការរររ់ភដើមបីការ់រលថយអរតារកុ្ខជារិជំរក្។ 

 ដំដុុះដំណំលូរលស់ភលឿលដូចជា ភពារ សូគូម មីភល
(pearl millet) តាមរពំចំការភដើមបីជារបំាងការ់រលថយការរំផ្លល ញររស់
រយុស។ ការភររើគំររដីចំភរើង របឺាល សទិចចំាងផ្លល រអាចការ់រលថយការ
ចុុះរំផ្លល ញផ្លពួក្រុយសភលើដំណំរររ់។ 

 ថ្នន ំទសំពីភតត លិងអីុមីដក្លូររ ីរ(imidacloprid)(ររសិលភរើមាល) 
គួរបាញ់ភលើដី រភឺលើសលឹក្ភដើមបីរគរ់រគងរុយសភលើកូ្លរររ់។ 
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ចូរភររើរបាស់ន្រររភេទថ្នន ំរជារន្ដលន្ែ ំភដយភាន ក់្ងារ
ទសពវទាយក្នុងរំរល់។ មិលររូវភររើរបាស់រក្ុមថ្នន ំដន្ដលៗរហូរ ភដើមបី
កំុ្ភអាយសរវលអិរសំុ្ថលឹងថ្នន ។ 
 

 
 
 
 

 
Plate 15: Crowding of Bemisia tabaci  ត្បជាកររុយសដឌ៏ត្ចើនកុោះករឌលើផ្ផទសាឹក 
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Plate 16: Sooty mould on Bemisia tabaci infested leaves 

លំអង្សំណកឌមៅពណ៌ឌមៅ ឌលើសាឹកត្របផ់្ដលរង្ក្លរបំផ្លា ញ 
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ត្ទីប 

Thrips palmi Karny 
(Thysanoptera: Thripidae) 

រទីរ(Thrips palmi)រកី្រលដលទូទំងអាសីុពាយ័ពយ អាសីុ
អាភគនយ៍ លិងរណត ភកាុះផ្លមហាសមុរទបា៉ា សីុហវិច។ ភទុះរីជាវចូល
ចិរតសីុរំផ្លល ញភលើដំណំអំរូរររសក់្ ក៏្ជួលកាលវរំផ្លល ញភលើដំណំ
រររ់ធ្ៃល់ធ្ៃរន្ដរ។ សរវភលុះវយររហារដំណំរររ់ភរចើលរំទុរភៅរដូវ
របំាង។ 

លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ដំណក់្កាលពងៈ សរវញីទំលក់្ពងក្នុងជាលិកាសលឹក្។ សរវញីមួយ
អាចពងបាលររន្ហល200រគ្នរ់។ពងមាលរងដូចរគ្នរ់សន្ែត
ក្ភហើយ មាលពែ៌សភលឿង រ៉ាុន្លតទំលងជាមិលអាចភមើលភឃើញភដយ
ន្េនក្ទភទបាលភឡើយ។ ដំណក់្កាលពងមាលការន្ររររួលពី3ផ្ងៃ-2 
សបាត ហ៍អាស្ស័យភលើសីរុែហ ភាព។ 
ដំណក់្កាលដងកូវៈ ដងកូវមាលលក្ខែៈដូចភមចំណស់រគ្នល់ន្ររូច
ជាងភហើយគ្នម លស្ថល រ។ ដំណក់្កាលដងកូវន្ចក្ភចញជា2វគគន្ដលសីុ
យ៉ាងសក្មមភហើយដំណក់្កាលភលុះមាលរយៈភពលន្ររររួលពី4ផ្ងៃ-2
សបាត ហ៍អាស្ស័យភលើសីរុែហ ភាព។ ភពលមលដល់ដំណក់្កាល
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រញ្ច រ់ផ្លដងកូវវគគទី២កូ្លដងកូវឈរ់សីុចំែីភហើយភធ្វើដំភែើ រចុុះដី
ភដើមបីសំងំខលួលកាល យជាឌុ្ក្ភឌ្ឿភៅក្នុងដី រភឺរកាមកំ្ភទចកំ្ទីរុក្ខជារិ។ 
ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿៈ ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿន្ចក្ភចញជាវគគមុលឌុ្ក្
ភឌ្ឿលិងវគគឌុ្ក្ភឌ្ឿ(ជាវគគមិលសីុចំែី)។វគគមុលឌុ្ក្ភឌ្ឿវមាលរលទុះ
ស្ថល រខលីពីរ លិងអង់ន្រលររ់ន្រលបាលចំលួលពីរ។ វគគឌុ្ក្ភឌ្ឿមមាលន្រ
រលទុះស្ថល រន្វង លិងអង់ន្រលជារ់លិងរួខលួល។ វគគមុលឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលរយៈ
ភពល 1-2ផ្ងៃ ភហើយវគគឌុ្ក្ភឌ្ឿរលត1-3ផ្ងៃភទៀរ។ 
ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ ភមចំណស់មាលពែ៌ភលឿង(ររូទី17)។ ការ
កំ្ែរ់អរតសញ្ញា ែរទីរភអាយចបស់ភដយន្េនក្ទភទរគឺមាលការ
លំបាក្ណស់។ ពួក្វចំាបាច់ររូវកំ្ែរ់អរតសញ្ញា ែភដយមីរក្ូ     
ទសសល៍ក្នុងមលទីរពិភស្ថធ្ល៍។ ររភេទសរវលអិរទំងឡាយក្នុងអំរូររទី
រអង់ន្រលររស់វមាល 7 ក្ង់។ រទីរ T. palmi លិង T. tabaci lindeman 
គឺជារទីរពីរររភេទន្ដលភគររទុះភឃើញភលើដំណំរន្លលភរចើលរំទុរ។ 
រទីរ T. palmi មាលស្ថរជារិភអាយពែ៌ន្េនក្រក្ហម មាលន្េនក្ធ្មមតា
រីរំភរៀរជាររីភកាែភៅភលើក្បលន្ដលមាលភរមមួយគូដុុះភៅខាង
ក្នុងទំរង់ររីភកាែភ ុះ លិងមាលរលទុះរងឹភលើចំភហៀងខនងន្ទនក្ភពាុះ
(pleurotergites)ភដយគ្នម លភរម។ រទីរ T. tabaci មាលស្ថរជារិភអា
យពែ៌ន្េនក្ររភទុះ មាលភរមមួយគូដុុះភៅខាងក្នុងទំរង់ររីភកាែផ្ល
ន្េនក្ធ្មមតាទំងរីភ ុះភហើយលិងមាល រលទុះរងឹភលើចំភហៀងខនងន្ទនក្
ភពាុះ(pleurotergites)ភដយមាលភរមភសតើង( microtrichia)ដុុះជាជួរ។ 
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ភមចំណស់រស់ភៅបាលពី2សបាត ហ៍-2ន្ខ។ 
 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 

 

រទីរ T. palmi ជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើដំណំភរចើល
ររភេទភហើយររូវបាលភគសភងករភឃើញថ្នរំផ្លល ញភលើដំណំភរ៉ាងភបា៉ា ុះ 
ដំឡូងបារងំ ភមទស ឪឡឹក្ មីឡុង ភលល ក្ ររសក់្ ភពព ធំ្ ភពព កាត ម 
។ល។ សរវរទីរររភេទភលុះររូវភគស្ថគ ល់ជាទូភៅថ្នជា «រទីរឪឡឹក្» 
ភដយស្ថរវចូលចិរតសីុរំផ្លល ញភលើដំណំអំរូរររសក់្។ ភមចំណស់
លិងកូ្លដងកូវជញ្ជ ក់្យក្រកុ្ខរសរកុ្ខជារិ។ រទីរចូលចិរតរំផ្លល ញភរចើល

 

 Plate 17: Adult of Thrips palmi 

មេទ្របីចណំា្ ់
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រំទុរភលើសលឹក្ន្រជួលកាលក៏្រំផ្លល ញភលើន្ទលន្ដរ។សលឹក្ន្ដលមាលការ
រំផ្លល ញរិចរួចភលចភចញលូវស្ថន មជញ្ជ ក់្រំផ្លល ញពែ៌របាក់្ភៅភលើ
ផ្ទទសលឹក្ភរកាមជាពិភសសតាមរភណត យរទលុងក្ណត លលិងសផ្សន្វ ៉ា
ល។ ភពលមាលការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ សលឹក្ន្ររពែ៌ភលឿងរភឺតាន រ(ររូទី18) 
ភហើយសៃួរភលើផ្ទទសលឹក្ន្ទនក្ខាងភរកាម។ន្ទលន្ដលរងការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ
មាលស្ថន មរំផ្លល ញ(ររូទី19) ភហើយខូចរទង់រទយ។ 
 
វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

 ភទុះរីជារទីរ T. palmi ជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើដំណំ
ភរចើលររភេទ ក៏្ក្រែីភរចើលរំទុរវចូលចិរតសីុរំផ្លល ញភលើដំណំអំរូរ 
ររសក់្។ ទីក្ន្លលងភរជើសភរ ើសសំររ់ដំដុុះរររ់លិងរែតុ ុះកូ្លគួរន្រ
សថិរភៅឆ្ៃ យពីចំការដំណំអំរូរររសក់្។ 

 រែតុ ុះកូ្លរររ់ក្នុងទទុះសំណញ់អាចការពារសរវលអិរបាល
(រក្ឡា 50-64mesh) ។ ររូវដំក្នុងសំណញ់ទទុះក្ញ្ច ក់្រទឺទុះបាល សទិច
ភដើមបីរភញ្ច ៀសការរំផ្លល ញដំណក់្កាលដំរូងជាពិភសសភៅរដូវរបំា
ង។ 

 ពួក្ភររដក្ទ័រដូចជា សរវក្លទុយពីរពែ៌ផ្ររង (green 
lacewings) ពួក្ផ្ម៉ារ៍ភររដក្ទ័រ លិងរទីរភររដក្ទ័រអាចសីុពួក្រទីរ 
T. palmi ។ ភទុះរីជាយ៉ាងណក៏្ភដយ ភររដក្ទ័រមិលអាចជួយ
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រគរ់រគងក្តាត ចផ្រងបាលទំងស្សុងភ ុះភឡើយ។ ររូវភររើរបាស់អ ទ ក់្
សអិរពែ៌ភខៀវភដើមបតីាមដលពួក្រទីរភអាយបាលភទៀងទរ់ភហើយ
កំ្លរ់ភពលណន្ដលររូវអលុវរតរចឺារ់វធិាលការភដយភររើវធីិ្ស្ថស្រសត
រគរ់រគងក្តាត ចផ្រងភទសងភទៀរ។ 

 ភររើរបាស់គំររដីលិងសមាា រៈទំងឡាយណន្ដលមាល
ចំណំងផ្លល រក្នុងចំការភដើមបីការ់រលថយការរំផ្លល ញផ្លរទីរ T. palmi ។ 
មិលររូវរគរ់រគងសរវលអិរភលុះភដយថ្នន ំគីមីពហុភគ្នលភៅភរពាុះអាច
រណត លភអាយមាលការទទុុះភឡើងវញិផ្លពួក្រទីរ T. palmi ។ 
ររសិលភរើចំាបាច់ភគររូវភររើថ្នន ំរជារភដយររឹក្ាជាមួយភាន ក់្ងារ
ទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 
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Plate 19: Thrips palmi feeding damage on the fruits 

ឌោគសញ្ញា ត្ទីបជញ្ជ ក់បំផ្លា ញឌលើផ្ផាត្រប ់

 

Plate 18: Thrips palmi feeding damage on the leaves 

ឌោគសញ្ញា ត្ទីបជញ្ជ ក់បំផ្លា ញឌលើសាឹកត្រប ់
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ចចអាហវដី                                
Aphis gossypii Glover(Hemiptera: Aphididae) 

វជាសរវលអិរសក្ល ភហើយជាររភេទរំផ្លល ញភលើដំណំភរចើល
ររភេទ។ វចូលចិរតសីុរំផ្លល ញភលើដំណំក្របស ពពួក្ររសក់្ រររ់ 
លិងភពារបារងំ។ ផ្ចអាហវីដភក្ើរភឡើងភៅអំឡុងរដូវរបំាងអាកាស
ធារុររជាក់្។ 

លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ ខុសន្រលក្ពីសរវលអិរដផ្ទភទៀរជាភរចើល ផ្ច
អាហវីដភាគភរចើលរំទុរមិលពងភទ។ ពួក្វជាធ្មមតារលតពូជភដយឯក្
ភេទ (parthenogenesis)(ជាការវវិរតល៍ផ្លអំររ ីយ៉ាូភដយមិលមាលការ
រលតពូជជាមួយសរវភមម ល) ភហើយជាររភេទវវីបីា៉ា  (ទតល់កំ្ភែើ រកូ្ល
ភដយផ្លទ ល់មិលឆលងការ់ដំណក់្កាលពង)។ ភមចំណស់មាលពែ៌
ន្ររររួលន្រលក្ៗគ្នន យ៉ាងខាល ំង ភហើយវន្ររររួលពីពែ៌ផ្ររងស្ស្ថល
ភៅភតាន រផ្ររង។ ភមចំណស់អាចមាលស្ថល រ រអឺរ់ស្ថល រ។ ទំរង់មាល
ស្ថល រភក្ើរភឡើងភរចើលភរកាមលក្ខខែា ដង់សីុភរររជាក្រខពស់ គុែ
ភាពផ្លដំណំលិងជំរក្ជាភដើម។ ទំរង់អរ់ស្ថល រ(ររូភាពទី20) ភក្ើរ
ភឡើងទូភៅរភឺាគភរចើលជាង។ វមាលកំ្ពក្(cornicles) ពែ៌ភមម មួយគូ
ភៅភលើខនងន្ទនក្ភពាុះ។ផ្ចអាហវីដររូវបាលររទុះភឃើញភាគភរចើលរំទុរ
សថិរភៅជារក្ុម។ ផ្ចញីមួយរភងកើរកូ្លបាល 20 ក្នុងមួយផ្ងៃន្ដលលូរ
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លស់កាល យជាភមចំណស់ក្នុងរយៈភពលមួយសបាត ហ៍។ 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 
  

ភទុះរីជាផ្ចអាហវីដ A. gossypii ជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញ
ភលើដំណំភរចើលររភេទក៏្ភដយ វចូលចិរតរំផ្លល ញជាងភគភលើដំណំ
ក្របស លិងពួក្រន្លលររសក់្។ វជាធ្មមតាររូវបាលភគស្ថគ ល់ថ្ន«ផ្ច
ក្របស»រ«ឺផ្ចមីឡុង»។ទំងកូ្លលិងភមចំណស់មាលទំរង់មារ់ជញ្ជ ក់្ 
។ វររមូលទតុំគ្នន យ៉ាងភរចើលភលើន្ទនក្លួរលស់ខចី លិងផ្ទទសលឹក្ភរកាម 
ភហើយជញ្ជ ក់្យក្រកុ្ខរសរកុ្ខជារិ។ សលឹក្ន្ដលទទួលរងការរំផ្លល ញរិច
រួចភលចភចញលូវលក្ខែៈន្ររពែ៌ភលឿង។ ការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរពីពួក្
ផ្ចអាហវីដភធ្វើភអាយសលឹក្ខចីរញួ ភហើយខូចរទង់រទយ(ររូទី21)។ ដូច
រយុសន្ដរ ផ្ចអាហវីដរភញ្ចញទឹក្ដមន្ដលរងកភអាយភក្ើរមាលទសិរ
ចផ្រងភមម ុះទសិរភមៅភមម (sooty mould)។ 
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Plate 20: Aphids on underside of leaf. 

ពពកួចចអាហវដីត្បមូលផតុ ំគ្នន ឌលើផ្ផទសាឹកខាង្ឌត្ក្លម 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 

 

វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

 ភទុះរីជាផ្ចអាហវីដ A. gossypii ជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញ
ភលើដំណំភរចើលររភេទក៏្ភដយ ក៏្ភាគភរចើលរំទុរវចូលចិរតសីុ
រំផ្លល ញភលើពួក្ររសក់្លិងក្របស។ ភហរុដូភចនុះ ទីតំាងភរជើសភរ ើស
ដំដុុះរររ់លិងរែតុ ុះកូ្លគួរន្រសថិរភៅឆ្ៃ យពីពពួក្ដំណំររសក់្លិង
ក្របស។ 

 រែតុ ុះកូ្លរររ់ក្នុងទទុះសំណញ់ការពារសរវលអិរបាល
(រក្ឡា 50-64mesh)។ រងសំណញ់ ទទុះក្ញ្ច ក់្ រទឺទុះបាល សទិចអាច
រភញ្ច ៀសការរំផ្លល ញភៅដំណក់្កាលដំរូង។ 

 អភែតើ ក្មាស(Menochilus sp. និង Coccinella sp.) លិងសរវ
ក្លទុយពីរពែ៌ផ្ររងជាភររដក្ទ័រមាលររសិទធភាពកំ្ចារ់ផ្ចអាហវី
ដ។ការពារររជាក្រភររដក្ទ័រទំងភលុះភដយភជៀសវងការភររើ
របាស់ថ្នន ំពុលពហុភគ្នលភៅ។ រពន្លងអភែតើ ក្មាសក្នុងចំលួលភរចើល 
គឺ200គូ ក្នុងមួយហិចតា រយៈភពលពីរសបាត ហ៍មតង អាចការ់រលថយ
ររជាក្រផ្ចភលុះបាល។ 

 ផ្ចអាហវីដ A. gossypii អាចអេិវឌ្ឍភាពសំុ្ថលឹងថ្នន ំ។ ដូភចនុះ
ររូវភររើរបាស់ថ្នន ំពុលទំងឡាយណន្ដលន្ែ ំភអាយភររើរបាស់
ភដយភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។មិលររូវភររើរបាស់រក្ុមថ្នន ំរ ឺ
សមាសធារុទសំដន្ដលៗភដើមបីកំុ្ភអាយសរវលអិរសំុ្ថលឹងថ្នន ំ។ 



48 

 

 
Plate 21: Aphis gossypii - damage on the plant and honeydew 
deposit  
on the mulch surface  

លកខណៈបំផ្លា ញពីផ្ចអាហវដិឌលើត្របន់ិង្ក្លរបនសលទ់ុកនូវក្លកសំណលទ់ឹកលាមក      
ឌលើគំរបផ្លា សទិច 
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  អឌណតើ កមាសលា បអុច                        
Spotted beetles Epilachna dodecastigma 

(wiedemann) and E. vigintioctopunctata fabricius  
(Coleoptera: Coccinellidae) 

អភែតើ ក្មាសស្ថល រអ ុចសថិរភៅរយបាយពីអាសីុរូព៌ាភៅ
អាសីុពាយ័ពយលិងអូស្រស្ថត លី។ពួក្វជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើ
ដំណំភរចើលររភេទភហើយសីុរំផ្លល ញភរចើលរំទុរភលើពួក្ររសក់្ 
ភរ៉ាងភបា៉ា ុះ ដំឡូង សន្ែត ក្ kidney bean ក៏្ដូចជាដំណំរររ់។ 
ភលើសពីភលុះភទៀរវក៏្រំផ្លល ញភលើដំណំរគួស្ថរសូឡាណភស
(រគួស្ថរភមទសររឺររ់)ដូចជាដំណំររភេទ S. nigrum, S. xanthocarpum, 
S. torvum, Datura sp., Physalis sp. លិង Withania somnifera (L.) 
Dunal (David 2001)។ 
លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ដំណក់្កាលពងៈ អភែតើ ក្មាសញីភាគភរចើលរំទុរពងភលើផ្ទទសលឹក្
ភរកាម។ សរវញីមួយពងបាលររន្ហល 100-400រគ្នរ់។ ពងមាលរង
រវរទន្វងភហើយមាលពែ៌ភលឿង(ររូទី22)។ពងររូវបាលទំលក់្ជា
ក្ញ្ចុ ំពី 10-40រគ្នរ់។ ដំណក់្កាលពងន្ររររួលពី 2-5 ផ្ងៃ។ 
ដំណក់្កាលកូ្លៈកូ្លមាលពែ៌សភលឿងរភឺលឿងភដយមាលភរម
រ ល ពែ៌ភមម ភលើខលួល(ររូទី23)។ដំណក់្កាលកូ្លមាលរយៈភពលពី 
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2-5 សបាត ហ៍អាស្ស័យភលើសីរុែហ ភាព។ កូ្លសំងំកាល យជាឌុ្ក្ភឌ្ឿភលើ
សលឹក្លិងភដើម។ 
ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿៈឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលររូរងដូចកូ្លន្ដររ៉ាុន្លតមួយចំលួលធំ្
មាលពែ៌រក្ភ ៉ាជាង ភទុះរីជាជួលកាលមាលពែ៌ភលឿងក៏្ភដយ។  
ឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលភរមរ ល ភលើន្ទនក្ក្លទុយ ន្រមិលមាលភៅន្ទនក្ក្បលភទ។ 
ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលរយៈភពល 1-3សបាត ហ៍។ 
ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ អលុរគួស្ថរ Epilachninae រមួមាលអភែតើ ក្
មាសសីុរំផ្លល ញរកុ្ខជារិ ន្រអភែតើ ក្មាសភទសងពីភលុះភរចើលភទៀរជា
ភររដក្ទ័រមិលន្មលជាសរវលអិរចផ្រងសីុរុក្ខជារិភឡើយ។អភែតើ ក្
មាសន្ដលមាលរងពាក់្ក្ណត លន្សវ  ពែ៌ររភទុះ រទឹឺក្រក្ូចទំងភលុះ
(ររូទី24)គឺមាលទំហំធំ្ជាងររភេទអភែតើ ក្មាសដផ្ទភទៀរ។ អភែតើ ក្
មាស E. vigintioctopunctata (ជាអក្សរឡាតំាង viginti មាលល័យថ្ន 
20 ភហើយ octo មាលល័យថ្ន 8) មាលចំលុចភមម ចំលួល28ភលើស្ថល រមុខ
(elytra) ។ អភែតើ ក្មាស E. dodecastigma (dodecaមាលល័យថ្ន12
ក្នុងភាស្ថរកិ្ច) មាលចំែុចភមម 12ភលើស្ថល រមុខ។ ភទុះរីជាយ៉ាង
ណក៏្ភដយអភែតើ ក្មាសន្ដលមាលចំែុចចំលួល 14, 16, 18, 20, 
22, 24, រ2ឺ6 ររូវបាលភគសភងករភឃើញក្នុងចំការភដយស្ថរការរលតពូជ
រវងអភែតើ ក្មាសញី  E. dodecastigma លិងអភែតើ ក្មាសភមម ល E. 
vigintioctopunctata (Lall and Mandal 1958)។ 
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Plate 23: Epilachna beetle - grub ដង្កូវអឌណតើ កមាស 
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ឌោគសញ្ាបំផ្លា ញ 
Damage symptoms 
  

កូ្លលិងភមចំណស់មាលទំរង់មារ់ទំពារ។ ភហរុដូភចនុះពួក្វសីុ
ក្ភក្រក្លរ ៉ាូេីលពីស្សទរ់ភអពីន្ឌ្មសលឹក្។លទធទលផ្លការរំផ្លល រលសល់ 
ទុក្លូវស្ថន មររភហាងដូចរងអួចមាលកំាដូចជភែតើ រដូចៗគ្នន (ររូទី25)។ 
រងអួចទំងភ ុះលឹងសៃួរភហើយធាល ក់្ចុុះ រលសល់ទុក្ររភហាងៗភៅភលើ
សលឹក្។ ភពលមាលការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ រងអួចមួយចំលួលរភាជ រ់គ្នន ភហើយ
រភងកើរបាលជាសលឹក្ភរគ្នងឆអឹង រសឺលឹក្មាលន្ររទលុង រជឺាភរគ្នងភាន សដូច
រក្ដសភលើសលឹក្។ 
 

វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

 ភរជើសភរ ើសពូជធ្ល់ន្ដលអាចរក្បាលភៅក្នុងរំរល់។ ពូជពី
ររភទសឥណា ដូចជា ពូជArka Shirish, ពូជHissar Selection 14, លិង
ពូជShankarVijay ររូវបាលភគរយការែ៍មក្ថ្នមាលភាពធ្ល់រទំលឹង  
អភែតើ ក្មាសអំរូរ Epilachna ជាពិភសស E.viginioctopunctata 
(Parker et al. 1995)។ ន្សវងរក្ពរ៌មាលពូជធ្ល់ពីភាន ក់្ងារទសពវទាយ
ក្នុងរំរល់។ 

 រគរ់ដំណក់្កាលទំងអស់ភពញមួយជីវរិ ពួក្វសថិរភលើផ្ទទ
សលឹក្រហូរ ភហើយកូ្លឌុ្ក្ភឌ្ឿ លិងភមចំណស់អាចសភងករភឃើញយ៉ាង
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ងាយភលើសលឹក្ភរគ្នងឆអឹង។ ររសិលភរើដំណំរររ់ដំដុុះភលើផ្ទទដីរូច 
ភយើងអាចចារ់លិងរំផ្លល ញសរវលអិរចផ្រងភលុះភដយផ្ដ។ 

 ការពារររជាក្រពួក្បា៉ារ៉ា សីុរដូចជាសរវ Pediobius foveltus 
(crawford)។ ការការ់រលថយការភររើរបាស់ររភេទថ្នន ំពុលសំភយគ
អាចជួយរភងកើលសក្មមភាពពួក្សររូវធ្មមជារិររស់អភែតើ ក្មាសច
ផ្រង។ 

 ររសិលភរើចំាបាច់ររូវភររើថ្នន ំក្សិក្មម។រ៉ាុន្លតមុលលឹងភររើររូវ
ររឹក្ាភយរល់ជាមួយភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 
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Plate 24: Epilachna beetle - adult ឌមអឌណតើ កមាសចំណាស់ 
 

Plate 25: Ladder-like windows caused by Epilachna beetle feeding          
លន មបំផ្លា ញឌលើសាឹកោង្ដូចបង្អួច 
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ដង្កូវមូរសាកឹ                                     
Leaf roller Eublemma olivacea walker 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

ដងកូវមូរសលឹក្ជាររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើដំណំភរចើលររភេទ
ន្ដលសីុដំណំរររ់ជាចំរងភហើយជួលកាលដំណំរគួស្ថរសូឡាណ
ភសដផ្ទភទៀរ។ ភទុះរីជាវមិលន្មលជាររភេទក្តាត ចផ្រងសំខាល់ន្រ
ភពលខលុះការរំផ្លល ញររស់វអាចមាលលក្ខែៈធ្ៃល់ធ្ៃរន្ដរ។ 
លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ដំណក់្កាលពងៈ ភមអំភៅញីភាគភរចើលរំទុរពងភលើសលឹក្ខចីជាក្ញ្ចុ ំ 
ភហើយមួយក្ញ្ចុ ំអាចមាលពងពី10-20រគ្នរ់។ ដំណក់្កាលពងមាល     
រយៈភពលពី 3-5ផ្ងៃ។ 
ដំណក់្កាលដងកូវៈ ដងកូវមាលលក្ខែៈភថ្នល សភហើយមាលពែ៌ររភទុះ
ស្ថវ យ មាលភរមន្វងៗភលើកំ្ពក្ (tubercles) ពែ៌ភលឿង រសឺភលឿង
ភលើខនងរចំឺភហៀងខលួល(ររូទី26)។ ដំណក់្កាលដងកូវមាលរយៈភពលពី
2-3   សបាត ហ៍។ 
ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿៈ ដងកូវន្ដលលូរលស់ភពញលក្ខែៈសំងំខលួល
កាល យជាឌុ្ក្ភឌ្ឿក្នុងសលឹក្រមូរ។ ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿមាលរយៈភពលពី 
7-10ផ្ងៃ។ 
ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ ភមអំភៅមាលទំហំមធ្យមមាលពែ៌ផ្ររង
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ភាល វ។ ស្ថល រមុខមាលពែ៌ផ្ររងភដយមាលចំែុចយ៉ាងធំ្មួយរង
ររីភកាែភលើក្បល(ររូទី27)។ 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 
  

ដងកូវមូរសលឹក្មាលរងរទន្វងភហើយសីុភៅខាងក្នុងសលឹក្រមូរ  
(ររូទី28) ភដយក្ភក្រយក្ជាលិកាពែ៌ផ្ររង។ សលឹក្ន្ដលរងការ
រំផ្លល ញន្ររពែ៌ភតាន រស្សភពាលភហើយសៃួរ។ 
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Plate 26: Leaf roller – larva   ដង្កូវមូរសាឹកឌពញវយ័ 

 

Plate 27: Leaf roller - adult   ឌមដង្កូវមូរសាឹកចំណាស់ 
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វធិាលការរគរ់រគង                                      
Management  

 តាមដលដំណំរក្ភរគសញ្ញា ផ្លការរំផ្លល ញ។ររមូលលិង   
រំផ្លល ញភចាលសលឹក្រមូរលិងដងកូវភដយផ្ដ ក្នុងកំ្ឡុងភពលមាលការ
រំផ្លល ញភក្ើរភឡើងរិចរួច។ 

 ររសិលភរើចំាបាច់ររូវភររើរបាស់ថ្នន ំក្សិក្មម។ រ៉ាុន្លតររូវមាល
ការររឹក្ាភយរល់ជាមួយភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 
 

 

Plate 28: Feeding damage by Leaf roller                                         
ដង្កូវមូរសាឹកសុបីំផ្លា ញឌោយឌធវើឌអាយសាឹករួញរមូរ 
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ដង្កូវឌ ោះឌដើម                                    
Stem borer Euzophera perticella ragonot 

(Lepidoptera: Pyralidae) 

ការរកី្រលដលររស់សរវលអិរភលុះមាលកំ្ែរ់។ វររូវបាល
ភគររទុះភឃើញភាគភរចើលភៅអលុទវីរឥណា ។ សរវលអិរភលុះជាររភេទ
រំផ្លល ញភលើដំណំភរចើលររភេទន្រជាចំរងរំផ្លល ញភលើដំណំរររ់ 
ភហើយជួលកាលភលើដំណំរគួស្ថរសូឡាណភសដូចជា ភរ៉ាងភបា៉ា ុះ ដំ
ឡួង លិងភមទស។ ភទុះរីជាវមិលន្មលជាក្តាត ចផ្រងសំខាល់ ក៏្ជួលកាល
ការរំផ្លល ញររស់វអាចធ្ៃល់ធ្ៃរ។ដូភចនុះមាលន្រការតាមដលដំណំ
ភដើមបីន្សវងរក្ភរគសញ្ញា រំផ្លល ញគឺជាការររភសើររំទុរ។ 
លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ដំណក់្កាលពងៈ ពងន្ដលមាលពែ៌សភលឿងររូវបាលទំលក់្រយ  
មួយៗរជឺាក្ញ្ចុ ំភលើសលឹក្ខចី ន្ទនក្លូរលស់ លិងទងសលឹក្។ ពងមាលរង
រទន្វង ភហើយសំន្រ៉ារ។ ដំណក់្កាលពងមាលរយៈភពលន្ររររួល      
ពី 3-10ផ្ងៃ។ 
ដំណក់្កាលដងកូវៈ ដងកូវមាលពែ៌ស រសឺភលឿង ភដយមាលភរម
រ ល មួយចំលួល ភហើយមាលក្បលពែ៌រក្ហមរភឺតាន រទឹក្រក្ូច។ ដងកូវ
លូរលស់ភពញលក្ខែៈមាលររន្វង1.5-2 សម។ ដំណក់្កាលដងកូវ
មាល រយៈភពលររន្ហល 4-8សបាត ហ៍អាស្ស័យភលើសីរុែហ ភាព។ 
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ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿៈ ដងកូវសំងំលក់្ខលួលកាល យជាឌុ្ក្ភឌ្ឿក្នុងសំរុក្ 
សូររតាមចងអូរន្ដលវសីុខាងក្នុងភដើម រកឺ្នុងដី។ ដំណក់្កាលឌុ្ក្ភឌ្ឿ
មាលរយៈភពលររន្ហល 1-2សបាត ហ៍។ 
ដំណក់្កាលភពញវយ័ៈ ភមអំភៅរររីមាលទំហំមធ្យម ភហើយមាល
ពែ៌ភសលក្។ ស្ថល រមុខមាលពែ៌ភលឿងភសលក្ រភឺតាន រររភទុះភដយ
មាលឆនូរពែ៌ភមម ចំក្ណត ល។ ស្ថល រភរកាយមាលពែ៌ស។ 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 
  

ភរកាយញាស់ភាល មដងកូវចារ់ភទតើមសីុរងូភៅក្នុងភដើមន្ក្បរដី។ 
ភាគភរចើលរំទុរវសីុរងូក្នុងន្ទនក្ន្មក្រអ័ឺក្សសលឹក្ភហើយរិទេជិររលា 
ភដយកាក្សំែល់ររស់វ។ដងកូវសីុទិសភៅចុុះភរកាមតារភណត យ
ភដើមភមន្ដលភធ្វើភអាយការលូរលស់រកិ្លភហើយស្សភពាលភដើមទំងមូ
ល។ចុងដំណក់្កាលលូរលស់ផ្លដំណំជាភពលងាយរងភរគ្នុះ
ភដយសរវចផ្រងភលុះ។ 
វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

 ររមូលលិងរំផ្លល ញភចាលភាល មៗលូវរកុ្ខជារិន្ដលរងការ
រំផ្លល ញ 

 ភជៀសវងការដំដុុះភដយភររើវធីិ្ស្ថស្រសតការ់ភដើមភមភហើយ 
ភអាយវលូរពលលក្ងមី។ 
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 ការពារររជាក្រពួក្បា៉ារ៉ា សីុរដូចជាសរវ Pristomerus euzop
herae Viereck។ ការការ់រលថយការភររើរបាស់ថ្នន ំក្សិក្មមសំភយគ   
អាចជួយរភងកើលសក្មមភាពសររូវធ្មមជារិទំងភលុះ។ 

 បាញ់ថ្នន ំទសំពីសំរក្ភតត ភៅភលើដីភដើមបីការ់រលថយអរតាភក្ើរ
មាលដងកូវភចាុះភដើម។ 

 ក្រែីមាលការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ ររូវបាញ់ថ្នន ំគីមីភលើដី រ៉ាុន្លតររូវ
ពិភាក្ាភយរល់ជាមួយភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 
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កផ្ញ្ច រលាក                                     
Blister beetle Mylabris pustulata thunberg 

(Coleoptera: Meloidae) 

ពូក្ក្ន្ញ្ច ទំងភលុះជាសរវលអិរមាលពែ៌ភឆើរឆ្យន្ដលអាច
រភញ្ចញស្ថរធារុមាលជារិកាល់តារឌីី្ល (cantharidin) ភពលរ៉ាុះវ។ 
កាល់តារឌីី្លជាស្ថរធារុគីមីសររីងគមួយររភេទរងករភអាយរលក្
ពងន្រក្ភលើន្សបក្មលុសសភរកាយរ៉ាុះពាល់។ភហរុដូភចនុះភហើយក្ន្ញ្ច
ទំងភលុះររូវបាលភគភអាយភមម ុះថ្នក្ន្ញ្ច រលក្។ក្ន្ញ្ច ភលុះជា
ររភេទសរវលអិររំផ្លល ញភលើដំណំភរចើលររភេទភហើយវសីុរំផ្លល ញផ្លក
ផ្លរកុ្ខជារិមួយចំលួលក្នុងរគួស្ថរររកួ្ល រគួស្ថរររសក់្ រគួស្ថរសន្ែត
ក្លិងរគួស្ថរផ្លក រភំយល(Malvaceae) ជាភដើម។ ជាទូភៅវជាររភេទ
សរវលអិររូចតាចភទុះរីជាការទទុុះរកី្រលដលភដយកំ្រអាចភក្ើរ
មាលភឡើងក៏្ភដយ។ 
លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 
  

ភមក្ន្ញ្ច ចំណស់ Mylabris pustulata មាលររន្វងររន្ហល 
2-2.5ស.ម ភហើយមាលឆនូរឆ្ល ស់ភមម លិងរក្ហម រទឹឺក្រក្ូចរក្ហមភលើ
ស្ថល រមុខ(ររូទី29)។ សរវញីមួយអាចពងបាលររន្ហល 100-2000 
រគ្នរ់ អាស្ស័យភលើគុែភាពអាហារន្ដលវសីុ។ ជាធ្មមតាវពងក្នុង
ដី។ ភរកាយញាស់កូ្លវសីុសរវលអិរក្នុងដីរមូទំងសរវលអិរចផ្រងទង
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ន្ដរ ភហើយមិលរងករការរំផ្លល ញអវីដល់ដំណំភទ។ ដំណក់្កាលដងកូវ
ន្ចក្ជាវគគរូចៗមួយចំលួលភទៀរភដយដងកូវមាលររូរងពីររភឺរចើររភេទ 
ខុសគ្នន ។ ដងកូវវគគទី1ន្ដលមាលចល ររូវបាលភគភអាយភមម ុះថ្នកូ្ល
រក្ញំាភជើងរី។ ភៅវគគដងកូវភរកាយភទៀរ វចារ់ភទតើមរលថយសក្មមភាព 
ភហើយរ ទ រ់មក្សំងំលក់្ខលួលកាល យជាឌុ្ក្ភឌ្ឿ។ 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 
  

ដំណក់្កាលភពញវយ័គឺជាដំណក់្កាលរំផ្លល ញ។ភពលន្ដល
សរវភលុះសីុភលើន្ទនក្រលតពូជររស់រកុ្ខជារិ ពួក្វអាចរងករការខូចខារ
ទិលនទលយ៉ាងធ្ៃល់ធ្ៃរ។ 
 

 

Plate 29: Mylabris pustulata - adult    ឌមកផ្ញ្ច ចំណាស់ 
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វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
 

 ចារ់ក្ន្ញ្ច ភចញភដយផ្ដភហើយរំផ្លល ញភចាល(ពាក់្ភស្ស្ថម
ផ្ដរភឺររើសំណញ់ចារ់សរវលអិរ)។ 

 ថ្នន ំក្សិក្មមទំលងជាមិលមាលររសិទធភាពភទភដយស្ថរក្ន្ញ្ច
ភលុះជាររភេទសរវលអិរផ្លល ស់ទីភលឿល។រក្ុមថ្នន ំពីររីរយ 
(pyrethroids) សំភយគអាចភររើភដើមបីទទួលបាលររសិទធភាពរញ្ចុ ុះ
ររជាក្រភលឿលរ៉ាុន្លតបាលន្រភៅភពលន្ដលដង់សីុភរសរវចផ្រងភលុះ
ខពស់រំទុររ៉ាុភណណ ុះ។ភរើមិលដូភចនុះភទរក្ុមថ្នន ំពីររីរយសំភយគលឹងរងក
រការរងំសទុះដល់ររសិទធភាពរភចចក្ភទស។ដូភចនុះវធិាលការចំរុុះរគរ់ 
រគងក្តាត ចផ្រង(IPM)ភលើដំណំរររ់ដផ្ទភទៀរទំលងជាមាលររសិទា
ភាពជាងភគ។ 
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ចម៉ៃរព៍ងី្ោង្ត្កហម                                        
Red spider mite Tetranychusurticae Koch 

(Acarina: Tetranychidae) 

ផ្ម៉ារ៍ពីងពាងរក្ហមជាសរវលអិរចផ្រងន្ដលមាលភរគ្នុះថ្នន ក់្សំ
ររ់ដំណំរន្លលរមួមាល រររ់ ភរ៉ាងភបា៉ា ុះ សន្ែត ក្បារងំ លិងររសក់្ 
ភហើយលិងដំណំចំការដផ្ទភទៀរភៅអាសីុអាភគនយ៍ អាសីុពាយ័ពយ 
អាហ្រហវិក្ អឺុរ ៉ារុ លិងរណត ររភទសភៅរំរល់ន្ម៉ាឌី្ន្ទរ៉ា ភែ។ សំភែើ ម
ភររៀរភធ្ៀរទរជាលក្ខែា សមស្សរសំររ់ការរភងកើលចំលួលររជាក្រ
សរវចផ្រងភលុះ រឯីរបាយទឹក្ភេលៀងគឺជាក្តាត អជីវៈសំខាល់ន្រមួយគរ់
ន្ដលកំ្ររិររជាក្រផ្ម៉ារ៍ពីងពាងភលុះ។ 

លកខណៈជីវលស្រសត 
Biology 

ផ្ម៉ារ៍ T. urticae ជាទូភៅររូវបាលភគស្ថគ ល់ថ្នជាផ្ម៉ារ៍ពីង 
ពាងរក្ហម រផឺ្ម៉ារ៍ពីងពាងន្ដលមាលចំែុចពីរ។ ពួក្វមាលទំហំរូច
យ៉ាងខាល ំងភហើយមាលពែ៌ន្ររររួល (ផ្ររងភលឿង ផ្ររងភតាន រ រ ឺ
រក្ហមទឹក្រក្ូច) ភដយមាលចំែុចស្សគំ្នពីរភៅភលើខលួល។ ពងមាល
រងមូល ពែ៌ស រសឺភលឿង។ ដំណក់្កាលពងមាលរយៈភពលពី 
2-4ផ្ងៃ។ ភរកាយញាស់វឆលងការ់ដំណក់្កាលដងកូវលិងដំណក់្កាល
កូ្លពីរភទៀរ(protonymph និង្ deutonymph) មុលភពលកាល យជាភមចំ
ណស់។ មួយ វដតជីវរិមាលរយៈភពល 1-2សបាត ហ៍។ ក្នុងមួយឆ្ន ំមាល
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ជំ ល់មួយចំលួលជាល់គ្នន ។ ភមចំណស់អាចរស់ភៅបាលរហូរដល់ 
3-4សបាត ហ៍។ 

ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms  

ផ្ម៉ារ៍ពីងពាងជាធ្មមតាស្សូរយក្ស្ថរធារុពីភកាសិកាសលឹក្
ភដយភររើរបាស់ទំរង់មារ់មជុលររស់វ។លក្ខែៈភលុះរងករភអាយមាល
ការងយចុុះជារិពែ៌ក្លរ ៉ាេីូលក្នុងសលឹក្ន្ដលភធ្វើភអាយក្ភក្ើរស្ថន មអ ុច
រគ្នរ់ៗពែ៌ភលឿងរសឺភលើសលឹក្ (ររូទី30)។ ភពលមាលការរំផ្លល ញ
ធ្ៃល់ធ្ៃរ សលឹក្លឹងសៃួរទំងស្សុងភហើយធាល ក់្ចុុះ។ ផ្ម៉ារ៍ក៏្ទលិរសរផ្ស
សូររដូចសំរុក្ពីងពាងភលើផ្ទទសលឹក្ក្នុងភពលមាលការរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរ 
(ររូទី31)។ ភរកាមដង់សីុភរររជាក្រខពស់ ផ្ម៉ារ៍ភធ្វើដំភែើ រភៅកាល់ចុង
សលឹក្រភឺដើមភហើយររមូលទតុំគ្នន រភងកើរដំុមា៉ា ស់ដូចបាល់ភដយររ 
រក្ភពញសូររររស់វ  (ររូទី32) ន្ដលអាចរក់្ភបាក្តាមខយល់ភៅ
កាល់សលឹក្ររឺុក្ខជារិងមីភរកាមដំភែើ រការមួយន្ដលភគភអាយភមម ុះថ្ន 
«ចល បាឡុង»។ 
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Plate 31: Webbing of leaves by spider mites 

លន មសរផ្សសំណាញរួ់ញឌលើសាឹកផ្ដលបំផ្លា ញឌោយចម៉ៃរព៍ីង្ោង្ចផ្ត្ង្ 

 

Plate 30: White and yellow speckles   ស្ថន មអុចៗពែ៌សលិងភលឿងភលើសលឹក្ 
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វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
  

 ភររដក្ទ័រសីុផ្ម៉ារ៍ពីងពាងមួយចំលួលភក្ើរមាលភៅក្នុង
ររភទសជាភរចើល។ ឧទហរែ៍ ភររដក្ទ័រ សរវStethorus spp., 

សរវOligota spp., សរវAnthrocnodax occidentalis Felt, សរវ
Feltiella minuta Felt ជាភដើមររូវបាលភគររទុះភឃើញភៅផ្រវ៉ាល់(Ho 
2000)។ ការបាញ់ថ្នន ំក្សិក្មមពហុភគ្នលភៅអាចសំលរ់ពួក្ភររដក្
ទ័រភហើយ ំភអាយផ្ម៉ារ៍ពីងពាងទទុុះភឡើង ដូភចនុះគួរភជៀសវងភររើ
របាស់ថ្នន ំគីមីររភេទភលុះ។ 

 ផ្ម៉ារ៍ជាភររដក្ទ័រដូចជា ផ្ម៉ារ៍Phytoseiulus persimilis 

Athias-Henriot លិងររភេទមួយចំលួលផ្លអំរូរ Amblyseius ជា
ពិភសសររភេទ A. womersleyi Schicha លិងA. fallacies Garman 

អាចររូវភររើរបាស់ភដើមបីរគរ់រគងផ្ម៉ារ៍ពីងពាង។ពួក្វលឹងទតល់
ររសិទធភាពខពស់ជាង មុលភរើមាលរច សមព័លធការពារលិងសថិរក្នុង
លក្ខខែា សំភែើ មខពស់។ 

 សរវក្លទុយពីរពែ៌ផ្ររង(Mallada basalis Walker and 

Chrysoperla carnea Stephens)ក៏្ជាភររដក្ទ័រទូភៅន្ដលកំ្ចារ់ផ្ម៉ា
រ៍ពីងពាងររក្រភដយររសិទធភាពន្ដរ។ កូ្លសថិរក្នុងវគគទី3ផ្ល
ររភេទសរវ C. carnea មួយអាចសីុផ្ម៉ារ៍ពីងពាងភពញវយ័បាលពី 
25-30ក្បលក្នុងមួយផ្ងៃ។ ភទុះរីជាយ៉ាងភលុះក្តី វររូវការអាហារ



69 

 

រន្លថមភដើមបីអាចរស់រលក្នុងរយៈភពលន្វង (Hazarika et al. 2001)។ 
 បាញ់ថ្នន ំផ្ម៉ារ៍តាមការន្ែ ំររស់ភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុង

រំរល់។ ជាធ្មមតារក្ុមថ្នន ំ មា៉ា រក្ូសីុក្លីក្ ឡាក់្រូល (macrocyclic 
lactones ដូចជាពួក្ avermectins លិង milbemycins) ទតល់ររសិទធ
ភាពខពស់។ ភទុះរីជាយ៉ាងណក៏្ភដយ ការបាញ់រភឺររើរបាស់ឥរ
ឈរ់ឈរអាចភធ្វើភអាយពួក្ផ្ម៉ារ៍មាលភាពសំុ្ថថ្នន ំ។ ភធ្វើការឆ្ល ស់ថ្នន ំ
ភហើយភររើរបាស់ភអាយបាលសមស្សរលិងទុក្ចភ ល ុះភពលទំភលរ
ភដយមិលបាញ់ថ្នន ំភរកាមការន្ែ ំពីភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ 
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ជំង្សឺាកឹរចូចលំង្ឌោយមមាច                        
Little leaf disease transmitted by       

plant hopper 
ជំងឺភលុះភាគភរចើលរំទុរភក្ើរភៅចុងរដូវដំដុុះ។ ជំងឺសលឹក្រូច

ភលើភដើមរររ់រងករភដយពួក្ហវីរូបាល ស្ថម  (phytoplasma ជាស្ថរពាងគ
កាយមាលលក្ខែៈដូចមីកូ្បាល ស្ថម )។ជំងឺភលុះចំលងតាមរយៈការរំភៅ
ក៍្ដូចជាតាមរយៈពួក្មមាច Hishimonus phycitis Distant 

(Hemiptera: Cicadellidae) ន្ដលចំលងជំងឺហវីរូបាល ស្ថម លៃទងន្ដរ។ 
ជំងឺភលុះររូវបាលភគរក្ភឃើញភៅររភទសឥណា ។ ភទុះរីន្ររភលុះក្តី 
ជំងឺសលឹក្រររ់រងករភដយហវីរូបាល ស្ថម ររូវបាលភគរក្ភឃើញភៅភរ៉ាងហគូ
ភកាុះផ្រវ៉ាល់(Yang and Chen 1988) ។ 
ឌោគសញ្ញា បំផ្លា ញ 
Damage symptoms 
  

រកុ្ខជារិន្ដលរងការរំផ្លល ញមាលសលឹក្ជាក្ញ្ចុ ំៗរូចៗ(ររូទី33)
ភហើយសលឹក្មាលលក្ខែៈទល់ភហើយលអិរ។សលឹក្ទំងភ ុះជាទូភៅមាល
ពែ៌ភលឿងរភឺលឿងស្ស្ថល។ ទងសលឹក្ន្ដលទទួលរងការរំផ្លល ញមាល
ររន្វងខលីយ៉ាងខាល ំង។ភដើមន្ដលរងការរំផ្លល ញមិលភចញផ្លក រនឺ្ទលភទ។
ឫសរកុ្ខជារិន្ដលរងការរំផ្លល ញក៏្មាលលក្ខែៈរកិ្លខាល ំងន្ដរ 
Anupam Varma 1975)។ 
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វធិានក្លរត្គបត់្គង្ 
Management 
 

 ភរជើសភរ ើសពូជធ្ល់ន្ដលមាលក្នុងរំរល់។ ពូជពីររភទស
ឥណា ដូចជា ពូជពុយស្ថន្ទលពែ៍ស្ថវ យរទន្វង(Pusa Purple Long), 

ពូជពុយស្ថន្ទលពែ៍ស្ថវ យមូល(Pusa Purple Round), ពូជពុយស្ថ
ន្ទលពែ៍ស្ថវ យចភងាក ម(Pusa Purple Cluster), ពូជNurki, ពូជHisar 

Shyamal លិងពូជH-10 ររូវបាលភគរយការែ៍ថ្នមាលភាពធ្ល់រទំលអ 
(Sidhu and Dhatt 2007) ។ ពរ៌មាលអំពីពូជធ្ល់អាចន្សវងរក្បាលពី
ភាន ក់្ងារទសពវ ទាយក្នុងរំរល់។ 

 ររមូលលិងរំផ្លល ញភចាលជារ ទ ល់លូវរកុ្ខជារិន្ដលរងការ
រំផ្លល ញភដើមបីភជៀសវងការរកី្រលដលរភៅភទៀរ។ 

 ភររើរបាស់ថ្នន ំអង់ទីរ ីយ៉ាូទិច ភររតាសីុក្លីល(Tetracycline anti
biotics ) ភលើរកុ្ខជារិន្ដលមាលការរំផ្លល ញ។ 

 បាញ់ថ្នន ំក្សិក្មមររភេទរជាររ៉ាុន្លតររូវររឹក្ាភយរល់
ជាមួយភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់ភដើមបីរគរ់រគងសរវលអិរជា
ភាន ក់្ងារចំលង។ 
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Plate 33: Little leaf disease caused by phytoplasma and vectored  
by Hishimonus phycitis 

ជំង្សឺាឹករចូរួញបណាត លពីហវីរូប្លា លៅ និង្វចិទរ័ចមាង្ឌោគ 
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IV.  ិធានការចាំរ ុះត្រប់ត្រៃក្ត្តត ចង្ត្ៃសល្ើដាំណាំត្រប់                
Integrated pest management        

approaches on eggplant 

ពជូត្របផ់្ផាផ្វង្ពណ៍លវ យ
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វធិានក្លរោដំុោះ        
Cultural control  

1.ភជៀសវងការភធ្វើឯក្វរបក្មមដំណំរររ់ ភហើយររូវអលុវរតដំ
ណំរងវិល។ ភដយស្ថរន្រដងកូវភចាុះររួយលិងន្ទលរររ់ជាររភេទសរវ
លអិររំផ្លល ញភលើដំណំន្រមួយររភេទភលើដំណំរររ់ដូភចនុះររូវការ
ផ្លអ ក្ការដំដុុះដំណំរររ់2-3រដូវទូទំងសហគមល៍លឹងអាចការ់
រលថយររជាក្របាលយ៉ាងភរចើល។ 

2.ភជៀសវងដំដុុះដំណំរររ់ន្ក្បរដំណំររកូ្លររសក់្រចំឺការ
ក្របស ក្រែីរំរល់ភ ុះសំរូរភៅភដយពួក្រទីរលិងផ្ចអាហវីដ។ 

3.ររូវរគរ់រគងភតម ចផ្រងភអាយបាលភៅក្ន្លលងរែតុ ុះកូ្លរររ់
ក៏្ដូចជាចំការភដើមបីការ់រលថយរកុ្ខជារិជំរក្ឆ្ល ស់សំររ់សរវលអិរ
ចផ្រងចំរងៗមួយចំលួល។ 

4. ដំភពារបារងំជាដំណំអ ទ ក់្តាមរពំចំការរររ់ (ររូទី34) 
ភហើយបាញ់ថ្នន ំគីមីភផ្លត រភលើដំណំអ ទ ក់្ភដើមបីរគរ់រគងមមាច។ដំ
ដុុះដំណំខពស់ៗតាមរពំចំការដូចជា ភពារ សូគូម រមីឺភល (pearl 
millet)  (ររូទី35) ភដើមបីការ់រលថយការវយររហារពីរុយស។ 

5.ភជៀសវងការដំដុុះភដយវធីិ្ស្ថស្រសតការ់ភដើមចាស់ភអាយ
ដុុះពលលក្ងមី ក្រែីដងកូវភចាុះភដើមរំផ្លល ញធ្ៃល់ធ្ៃរភៅរំរល់ភ ុះ។ 
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វធិានក្លររុកខជារិជំរកធនត់្រ ំ   

Host plant resistance  

6. ភររើរបាស់រកុ្ខជារិជំរក្ធ្ល់រទំរពូឺជធ្ល់រទំចំភពាុះសរវលអិរ
ចផ្រងចំរងៗ រ៉ាុន្លតររូវពិភាក្ាភយរល់ជាមួយភាន ក់្ងារទសពវទាយ។ 

វធិានក្លរឌមក្លនិច                         
Mechanical control  

7. មិលររូវរែតុ ុះកូ្លលិងដំដុុះរររ់ន្ក្បរដីចំការរររ់ចាស់រគំឺល
ភសសសល់ផ្លកំ្ភទចកំ្ទីភដើមរររ់សៃួរៗ។ររសិលភរើចំាបាច់ររូវ     
រែតុ ុះកូ្លភៅទីភ ុះលិងររូវរគររងកូ្លភដយសំណញ់លីឡុងរក្ឡា 
30-meshភដើមបីរភញ្ច ៀសការភរជៀរចូលផ្លភមអំភៅដងកូវភចាុះររួយលិង
ន្ទលរររ់ន្ដលអាចពងភលើកូ្លរររ់ក្នុងដំណក់្កាលលូរលស់។ 
ក្រែីរំរល់ភ ុះសំរូរភដយសរវលអិរជញ្ជ ក់្ដូចជារយុស រទីរ ររូវ
ភររើរបាស់សំណញ់លីឡុងរក្ឡា 50-64 mesh រគររងកូ្ល។ ររូវភររើ
របាស់ចាលរកឺ្លទូងភដើមបីរែនុ ុះកូ្លភរកាមរងសំណញ់រទឺទុះសំណញ់។ 

8. ររមូលលិងរំផ្លល ញភចាលររួយលិងន្ទលន្ដលរងការរំផ្លល ញ   
(ររូទី38) ជារ ទ ល់ ភហើយភអាយបាលភទៀងទរ់រហូរដល់ការររមូល
ទលចុងភរកាយភដើមបីរគរ់រគងសរវលអិរដងកូវភចាុះររួយលិងន្ទល។ វធីិ្  
ស្ថស្រសតភលុះមាលររសិទធភាពខពស់កាលណក្សិក្រទូទំងសហគមល៍
អលុវរតទំងអស់គ្នន ។ 
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Plate 34: Trap cropping with okra to manage leafhoppers  

ក្លរោអំូត្ក្លោក់អន្ទទ ក់ឌដើមបីត្គបត់្គង្មមាចឌខ្ៀវជញ្ជក់សាកឹ 

Plate 35: Barrier cropping with maize to manage whitefly  
ក្លរោឌំោរជារប្លងំ្ឌដើមបីត្គបត់្គង្រុយស 

Plate 36: Eggplant seedling production under net tunnel  

ក្លរផលិរកូនត្របឌ់ត្ក្លមផ្សបមុង្ 
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វធិានក្លរឥរយិាបទលស្រសត  
Behavioral control  

9. តាមដលររជាក្រសរវលអិរភដយភររើរបាស់អ ទ ក់្សរវលអិរ
ពែ៌ភលឿង (ររូទី39) ភដើមបីទក់្ទញរុយសលិងមមាចភខៀវជញ្ជ ក់្
សលឹក្ភហើយលិងអ ទ ក់្សអិរពែ៌ភខៀវភដើមបីទក់្ទញរទីរ។ 

10. ភររើរបាស់គំររបាល សទិចរចំឺភរើងភដើមបីការ់រលថយអរតាភក្ើរ
មាលរុយសលិងរទីរភលើដំណំរររ់។ 
 

វធិានក្លរជីវលស្រសត  
Biological control  

11.ភររើរបាស់ថ្នន ំររូមលតទសំពីភតត ក្រែីភគន្ែ ំភអាយភររើ
ភៅរំរល់ភ ុះតាមរយៈការបាញ់ភលើដីរភឺលើសលឹក្ភដើមបីរគរ់រគងរយុស
ភលើកូ្លរររ់។ 

12.ភររើរបាស់ថ្នន ំពុលជីវៈទសំពីភតត ន្ដលមិលរ៉ាុះពាល់ដល់
សក្មមភាពពួក្ភររដក្ទ័រលិងបា៉ារ៉ា សីុរភលើររព័លធដំណំរររ់។ 

13.ភររើសំរក្ភតត ក្នុងដីភដើមបីការ់រលថយអរតាភក្ើរដងកូវភចាុះ 
14. រំភឡើងអ ទ ក់្ភហវរ៉ាម៉ាូលដងកូវភចាុះររួយលិងន្ទល (ររូទី40-42) 

ក្នុងអរតា 100 អ ទ ក់្ក្នុងដី1ហិចតា។ ររូវដក់្អ ទ ក់្ររឹមកំ្ពស់ភដើម
រភឺលើរលតិចភដើមបីទទួលបាលររសិទធភាពខពស់។  
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Plate 40: Sex pheromone trap to mass-trap EFSB moths – water trap 
 

 

 

ក្លរផលិរកូនត្របឌ់ោយឌត្បើត្ប្លស់ថាសជរ័ឌត្ក្លមផ្សបមុង្ 

ក្លរក្លរយ់កចំផ្ណកបំផ្លា ញឌចញពឌីដើមត្រប ់

39. អន្ទទ ក់ត្កោស់សអរិពណ៍ឌលឿង្ឌដើមបីត្រួរពនិិរយរុយសនិង្មមាចឌខ្ឿវជញ្ជក់សាកឹ 

អន្ទទ ក់ឌហវោ ៉ៃម៉ៃូនឌដើមបី បស់រវឌមៅ លកនុង្ត្ទង្ត់្រយធំ-អន្ទទ ក់ទឹក 
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វធិានក្លរគីម ី  
Chemical control  

15.មិលររូវបាញ់ថ្នន ំពុលពហុភគ្នលភៅររឆំ្ងសរវលអិរជញ្ជ ក់្
រំផ្លល ញភៅភដើមរដូវ។ ភធ្វើដូភចនុះអាចរងាអ ក់្កំ្ភែើ រសររូវធ្មមជារិក្នុង
ររព័លធភអកូ្ឡូសីុភហើយ ំភៅដល់ការទទុុះភឡើងវញិផ្លសរវលអិរជញ្ជ ក់្
ភលុះ។ររសិលភរើចំាបាច់ររូវភររើថ្នន ំពុលររភេទរជារន្ដលន្ែ ំ   
ភអាយភររើរបាស់ភដយភាន ក់្ងារទសពវទាយក្នុងរំរល់។ មិលររូវភររើ    
របាស់រក្ុមថ្នន ំរសឺមាសធារុដន្ដលរហូរភដើមបីការ់រលថយការអេិវឌ្ឍ
ល៍ភាពសំុ្ថលឹងថ្នន ំររស់សរវលអិរ។ 
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Plate 41: Sex pheromone trap to mass-trap EFSB moths – funnel trap 

អន្ទទ ក់ឌហវោ ៉ៃម៉ៃូនឌដើមបី បស់រវឌមៅ លកនុង្ត្ទង្ត់្រយធំ-អន្ទទ ក់ជីឡាវ 

 
 
Plate 42: Sex pheromone trap to mass-trap EFSB moths – winged trap 

អន្ទទ ក់ឌហវោ ៉ៃម៉ៃូនឌដើមបី បស់រវឌមៅ លកនុង្ត្ទង្ត់្រយធំ-អន្ទទ ក់លា ប 
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េន្ទា ន ត្ក្ម 

Acaricides or 
Miticides 

ជាថាន សំមាា បស់រវលអិរផ្ដលសមាា បព់ពកួផ្ម៉ៃរច៍ផ្ត្ង្-កឌណត ៀរចផ្ត្ង្ 

Atrophied ក្លរឌធវើឌអាយចុោះថយនូវបំផ្ណកោង្ក្លយ សរោីង្គ ឬឌក្លសិក្ល 

Axil មុំសថិរឌៅចឌន្ទា ោះទង្សាកឹនិង្ផ្មក ឬធាង្ ផ្ដលរភាជ បឌ់ៅមុំ 

Broad-spectrum 
pesticide 

ថាន សំមាា បស់រវលអរិពហឌុគ្នលឌៅ ផ្ដលអាចសមាា បត់្គបព់ជូសរវ
រងំ្អសឌ់ៅកនុង្បរលិថ នធមៅជារិ 

Canopy  គត្មបផ្ផទសាកឹរុកខជារផិ្ផនកខាង្ឌលើរងំ្ស្សុង្ 

Chlorophyll 
លរធារុពណ៌ផ្បរង្ផ្ដលមានកនុង្សាកឹ ទង្ ឬផ្មករុកខជារ ិផ្ដលបំឌរ ើ 
ឌអាយក្លរឌធវើរសៅសីឌំយាគ 

Cocoon  សបំកឬសបំុកដង្កូវន្ទង្ ផ្ដលជាទូឌៅឌធវើអំពីសតូ្រ 

Cornicles or  
Siphunculi 

ទត្មង្ជ់ាបំពង្ម់ួយគូភាជ បឌ់ៅខាង្ចុង្ឌោោះ។ វាជារន្ទងំ្កបំង្ 

Desiccate ឌធវើឌអាយសងួរ 

Deutonymph ដំណាក់ក្លលទីពរីផ្នកូនផ្ម៉ៃរ ៍ផ្ដលឌសទើរផ្រក្លា យជាឌមផ្ម៉ៃរច៍ំណាស់ 

Dorsum ខ្នង្។ វាជាភាលរឡាតងំ្ 

Elytra (singular: 
elytron) 

ផ្ផនកលា បរងឹ្ផ្នពពកួសរវលអិរកូឌឡអុបរឺោ ៉ៃ 

Excreta ក្លរបឌញ្ចញក្លកសំណលព់ីោង្ក្លយដូចជា ឌញើស លាមក ទឹកឌន្ទម 
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Exuvia (also 
exuvium; plural: 
exuviae) 

សំណកផ្សបក បន្ទទ បព់ីសករួច 

Frass លបយកំឌទចកំទីក្លកសំណលរ់ុកខជារ ិលាមក និង្ទឹកម៉ៃូរ 

Honey dew 
ទឹកដមផ្ដលបឌញ្ចញឌោយសរវលអិរកនុង្លំោបអ់ូម៉ៃុបរឺោ ៉ៃ។ ទឹកដម
ឌន្ទោះមានជារិសករនិង្អាសុីរអាមីឌណ 

Instar 
ដំណាក់ក្លលរកីចំឌរ ើនផ្នដង្កូវ ផ្ដលជាឌពលឌវលាចឌន្ទា ោះក្លរសកពីរ
ដង្ជាបគ់្នន ឌគឌៅថា Stadium  

Lacerate ផ្ហកោចឌ់ចញពគី្នន  

Macrocyclic 
lactones 

ផលិរផលឬផលរិផលបំផ្លង្គីមី ផ្នអាក់ទីណូប្លឌររកីនុង្ដី ផ្ដលជា 
របស់ពជូ Streptomyces 

Microtrichia ឌោមរចូលអិរឌៅឌលើផ្សបកសរវលអិរ 

Midrib  សរផ្សត្ទនុង្សាកឹ 

Monoculture ឯកវបបកមៅដំណា។ំ ក្លរអនុវរតនោ៍ដំុោះផ្រមួយមុខ្ដំណាជំាប់ៗ គ្នន  

Monophagous សរវលអិរ ផ្ដលចិញ្ច មឹជីវរិឌលើរុកខជារជិំរកផ្រមួយពជូប៉ៃុឌណាណ ោះ 

Nymph 

កូនដង្កូវ។ ដំណាក់ក្លលដង្កូវផ្នលំោបព់ួក hemiptera . 
កូនដង្កូវនឹង្វវិរតនផ៍្លទ លឌ់ៅជាឌមចំណាស់ ឌោយពុំ បំ្លច ់ាង្ក្លរ់
ដំណាក់ក្លលឌឹកឌឌឿឌឡើយ។ 



83 

 

Ocelli (singular: 
ocellus) 

ផ្ភនកធមៅតជាមួយកញ្ច ក់និង្ឌក្លសិក្លទទួលរសៅមីួយចំនួន 

Oligophagous  សរវលអិរ ផ្ដលចិញ្ច មឹជីវរិឌលើពជូរុកខជារិជំរកមួយចំនួន 

Parasitoid 

ប្ល៉ៃោ ៉ៃសុីរឌលើសរវលអិរ។ សរោីង្គផ្ដលចំណាយឌពលឌវលាឌសទើរផ្រ
មួយជីវរិឌៅឌលើសរវលអិរ ឌដើមបីឌធវើជាអាហារ ក្លរោរខ្ាួន និង្ទីបញ្ចប ់
សមាា បស់រវលអិរឌន្ទោះ។ 

Parthenogenesis រឌបៀបសរវឌភទញបីង្កកំឌណើ រឌោយពុំ បំ្លចម់ានឌភទឌមៅ ល 

Pesticide 
resistance 

ភាពធនត់្រថំាន សំមាា បស់រវលអិរ។ សរវលអិរបឌង្កើរផ្សនធនត់្រនំឹង្ថាន  ំ
សមាា បស់រវលអិរកនុង្ចំឌណាមពជូសរវឌផសង្ៗឌទៀរ 

Phytoplasma 

ត្កុមប្លក់ឌររផី្ដលគ្នៅ នជញ្ញជ ងំ្ឌក្លសិក្ល ឬទត្មង្ឌ់ក្លសិក្លសរផ្សរ។ 
ឌគលគ លម់យ ៉ៃង្ឌទៀរថា Mycoplasma ផ្ដលជាសរោីង្គ ឬ សរោីង្គ
ផ្កផ្ចនបផ្នថម Modified Living Organisms (MLOs) 

Pleurotergite បំផ្ណកខ្នង្ត្រង្ត់្បអបត់្ទូង្ផ្នសរវលអិរ 

Polyphagous សរវលអិរ ផ្ដលចិញ្ច មឹជីវរិឌលើពជូរុកខជារិជំរកជាឌត្ចើន 

Protonymph ឌដើមដំណាក់ក្លលដំបូង្ផ្នកូនដង្កូវពពកួផ្ម៉ៃរច៍ផ្ត្ង្ 

Puparium 
(plural: puparia) 

សបំកក្លរោរត្គបពីឌលើឌឹកឌឌឿផ្នពពកួរុយ Diptera 
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Ratoon crop ដំណា ំឬ រុកខជារដិុោះមួរ 

Setae (singular: 
seta) 

មានទត្មង្ជ់ាឌោមកផ្ត្មង្ ឬ ឌោមឆ្មៅ ៗដូចសរផ្សសតូ្រ 

Skeletonization ទត្មង្ដ់ូចឌត្គ្នង្ អឹង្ខ្នង្។ ដំឌណើ របំផ្លា ញឌក្លសិក្លសាកឹរុកខជារិ 

Solanaceous 
ពជូដំណាផំ្ដលសថិរឌៅកនុង្ត្គួលរសូឡាណាឌស-ដូចជាត្របជ់ា
ឌដើម 

 
 

ខែក្ក្កដា ឆ្ន ំ២០១២ 

អគ្គនាយក្ដាា នក្្ិក្េម 

នាយក្ដាា នសាក្វបបក្េមនិង្ដំណំារួេផ្ស ំ

អា្យ័ដាា នៈ ៥៥មប/៤៩មអហ្វ ផ្លូវមលែ ៣៩៥-៦៥៦  

្ង្កក ត់រកឹ្លអក្់៣ ែ័ណឌ រួលមោក្ រាជធានភី្នំមពញ 

រូរ្័ពទមលែៈ ០២៣ ៨៨៣ ៤២៧  នងិ្ររូសារមលែៈ ០២៣ ៨៨៣ ៤២៧ 
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សថបន័នងិ្អាស័យោឋ នទំន្ទកទ់នំង្ 
- អគ្គនាយក្ដាា នក្្ិក្េម ជាម្នាធិការមអាយទ្ក្្ួង្ក្្ិក្េម  រុកាខ

ទ្បមាញ់ និង្មនសារ និង្មានសាា ប័ចំណុុះចំនួន៩គ្ ៈ 

 ១. នាយក្ដាា ន រដាបាល ខផ្នការ គ្ណមនយយ និង្្ហ្ទ្បតិបតិតការអនតរ
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 ៣. នាយក្ដាា ន សាក្វបបក្េម និង្ដំណំារួេផ្ស ំ
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 ៧. នាយក្ដាា ន មទ្គ្ឿង្យនតក្្ិក្េម 

 ៨. នាយក្ដាា នផ្សពវផ្ាយក្្ិក្េម 

 ៩. េនីទរពិមសាធន៍ជាតិក្្ិក្េម 
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