
វិធានការចម្រុះ

មរប់មរង និង ការពារដំណ ំ IPM



1. បរសិ្ថា ន (អាកាសធាតុ)
2. ការគ្របគ់្រងកត្តា ចង្គ្ង និង ជម្ងឺ
3. អនុវតា ការដាំដុុះ
4. ការគ្របគ់្រងទឹក និង ការស្គ្ស្ថចគ្សព
5. អាហារចិញ្ច ឹម្

កត្តា ដដលមានឥទ្ធិពលលលើផលតិក្មដំណ ំ



 កត្តា ចង្គ្ង (Pest)
រឺជាសតវដដលមានឆ្អឹងកង ឬ គ្មា នឆ្អឹងកងទាំងឡាយណា ដដលមានឥទធិពលស្ៅស្លើ
ស្សដឋកិចចរបស់ដាំណាាំ។ ឧៈ សតវលអិត, ពីងពាង (arachnids), កណ្ាុ រ, ស្ណ្មា៉ា តូត...

 ជម្ងឺ (Diseases)
ពពកួអតិសុខុម្គ្ាណ្ ឬ ភ្នា កង់ារចម្លងទាំងឡាយណា ដដលអាចមានឥទធិពលស្ៅស្លើ
ស្សដឋកិចចដាំណាាំ។  ឧៈ ាតស់្តរ,ី ផ្សតិ, វរីសុ

កត្តា ដដលមានឥទ្ធិពលលលើផលតិក្មដំណ ំ



សតវលអិតៈ រយុស, ង្ច, គ្ទីប, ឃាុ ាំ ។ល។ 
 ដងខលួនមាន៣ចាំដណ្ក
 មានស្ជើង៦
 មានអងដ់តន២
 មានស្ថល ប២ ឬ ៤
 បាំដរបាំរលួជីវតិៈ ពង, កូនញាស់, ដឹកស្ ឿ, 

ស្ម្ចាំណាស់។
 សីុចាំណី្ៈ សលឹក, ផ្កា , ស្ដើម្, ឬស, ដផ្ល, 

គ្គ្មប,់ ឬជញ្ជក។់

ពងីពាងៈ Broad mites, Spider mites, 
Ticks, etc.
 ដងខលួនមាន២ចាំដណ្ក
 មានស្ជើង៨
 គ្មា នអងដ់តន
 គ្មា នស្ថល ប
 បាំដរបាំរលួជីវតិៈ ពង, កូនញាស់, ស្ម្

ចាំណាស់
 សីុចាំណី្ៈ ជញ្ជករ់កុខរស(suckers)

ទ្ស្សនៈទានលលើកត្តា ចង្មង និងម្ងឺ
សតវលអិត
Insects

ពងីពាង
arachnids



សត្វល្អិត្អង់តត្ន ជ ើង

ពីងពាង

ជ ើង

ដផ្ាករបស់សតវលអិត/ពងីពាង

ដផ្ាករបស់សតវលអិត/ពងីពាង



• ស្ដើម្បសី្អាយដឹងថា វាមានឥទធិពលស្លើដាំណាាំ, ជាសតវមានគ្បស្ោជន ៍(អាកបងាា តល់ាំអង, 
សគ្តូវធម្ាជាតិ, អាកបដម្លងស្ថរធាតុសររីាងគ)។ ជាសតវចង្គ្ង (ដងាូវ, ភ្នា កង់ារចម្លងជម្ង ឺ) ឬ
ម្និបងារការខូចខាត។

• ស្ដើម្បកីាំណ្តស់្អាយានការគ្របគ់្រងវាោ៉ា ងដូចស្ម្ាច, ការស្ថគ ល់ទីជគ្ម្ក, ចរកិសីុចាំណី្,
វដាជីវតិ, ឥរោិបទ ។ល។

• ស្យើងស្ថគ ល់កត្តា ចង្គ្ងានស្គ្ចើន, មានភ្នពងាយគ្សួលស្គ្ចើន ស្លើការ ការារ និង  កមាច ត។់

លេតុអ្វី បានជាការល្វើកណំត់ស្គំាលល់លើស្តវលអតិ មាន
សារៈស្ខំាន់?

កត្តា ចង្មង



ស្តើអាកស្គ្បើវធីិស្ថស្រសាអវ ីដដលអាចសាំគ្មល់ស្ៅស្លើសតវលអិត ?
• ការដណ្នាំ ស្លើការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់
• Internet: Google images, ស្គ្បើពាកយរនលុឹះ, ស្ ា្ ុះទូស្ៅ, ស្ ា្ ុះវទិា

ស្ថស្រសា
• កបនួ (បស្ចចកស្ទស) ដាំដុុះដាំណាាំ
• ការគ្បម្ូលសតវលអិត
• ម្ណ្ឌ លស្ធវើវភិ្នរ

កត្តា ចង្មង



ស្តើសតវលអិតលូតលាស់ោ៉ា ងដូចស្ម្ាច? 
ស្តើអវសី្ៅជាម្លូដឋ នង្នវដាជវីតិទាំងពរី ?

• សតវលអិតទាំងអស់បងារកាំស្ណ្ើ តត្តម្ការរមូ្ស្េទ បស្ងាើតជា
ពង, ប៉ាុដនា វា មានការស្លើកដលងចាំស្ពាុះង្ច។

• ជាទូស្ៅសតវលអិតមានវដាជីវតិ២ ស្ផ្សងគ្មា ៖
1. សតវលអិតដដលឆ្លងកាតត់្តម្ដាំណាកក់ាលជាដងាូវ មាន វដាជីវតិ៤ ។
2. សតវលអិតដដលឆ្លងកាតត់្តម្ដាំណាកក់ាលជា កូនតូច (Nymph)

មាន វដាជីវតិ៣ ។

កត្តា ចង្មង



ង្ចទាំងអស់ រជឺាស្េទញី ស្ ើយផ្ាល់ 
កាំស្ណ្ើ តជាកូនង្ចបនាស្ទៀត

វដាជីវតិ៣ដាំណាកក់ាល
ង្ច បងារកាំស្ណ្ើ តស្ដយគ្មា នការរមួ្ស្េទ

កត្តា ចង្មង



ការកាំណ្តស់ាំគ្មល់សតវលអិត
មុ្នដាំបូង អាកគ្តូវកាំណ្តស់្ៅស្លើកូនញាស់ ស្ទុះជាវាមាន៖

1. ដាំណាកក់ាល កូនតូច ឬ នីម្ៈ មានលកខណ្ៈដូចស្ម្ា
ស្គ្ចើន, ប៉ាុដនាម្និអាចស្ ើរានៈ មាន ៣ ដាំណាកក់ាល

2. កាំណាកក់ាលដងាូវ ឬ ដឹកស្ ឿៈ មាន ៤ ដាំណាកក់ាល

កត្តា ចង្មង



ពង

កូនតូ្ច
(nymph)ស្ម្ចាំណាស់

ស្ៅស្ពលាញ់ថាា ាំ ស្យើង
សមាល បដ់តស្ម្ចាំណាស់ នងិ 

កូនតូចៗដតប៉ាសុ្ណាណ ុះ

សតវលអិតដដលមាន វដាជីវតិ ៣ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល
• ស្ម្ចាំណាស់ និងកូនតូច មានលកខណ្ៈដូចគ្មា
• ស្ម្ចាំណាស់ និងកូនតូច ត្តម្ធម្ាត្តអាចស្ឃើញវារស់ស្ៅកដនលងដូចគ្មា  និង សីុចាំណី្ដូចគ្មា ។ 
• ស្ៅស្ពលគ្តូវានកាំចាតស់្ដយថាា ាំពុល រឺកាំចាតា់នដត២ដាំណាកក់ាល ដត ប៉ាសុ្ណាណ ុះ។ 

ដាំណាកក់ាលពងអាចស្រចផុ្តពីការកាំចាត ់ពីស្គ្ពាុះវាលាកខ់លួន និង ម្និសីុចាំណី្។
• ការរាតតាតស្ ើងវញិ រឺអាគ្ស័យស្ៅស្លើលទធភ្នពរបស់ពង និងការម្ក ដល់របស់សតវថ្ាីៗ

ស្ទៀត។ គ្បយត័ា ទីជគ្ម្ក (Alternative Host !!!)

កត្តា ចង្មង



សតវលអិតដដលមាន វដាជីវតិ ៣ដាំណាកក់ាល

កណ្ាូ បៈ Othoptera.
មានគ្បអបម់ាតទ់ាំពារ, ស្ជើងរូរទី៣

ដគ្បកាល យជាស្ជើងសគ្មាបស់្លាតបាំលាស់ទី 

កនុ្ាំរយុៈ Odonata.
មានមានអងដ់តនោ៉ា ងខលី,  គ្បអបម់ាតទ់ាំពារ
កូនតូច ស់ស្ៅកាុងទឹក, ជាសតវរ ាំពារទាំងអស់

កត្តា ចង្មង



ស្ម្ចាំណាស់ កូនតូច (នមី្)

សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល

ម្មាចស្ខៀវៈ Hemiptera.
មានគ្បអបម់ាតចុ់ចជញ្ជក,់ ចម្លងវរីសុ,  វីតូាល ស្ថា  និង ាតស់្តរ ី

កត្តា ចង្មង



ស្ម្ចាំណាស់

កូនតូច (នមី្)

ពង

សតវលអិតដដលមាន វដាជីវតិ ៣ដាំណាកក់ាល
រយុសៈ Hemiptera.
មានគ្បអបម់ាតចុ់ចជញ្ជក,់

ចម្លងវរីសុ

កត្តា ចង្មង



ង្ច (HEMIPTERA) មានចាំននួគ្បមាណ្ ២៥០ គ្បស្េទ រឺជាសតវចង្គ្ង, ជា
ភ្នា កង់ារចម្លងជម្ងវឺរីសុ ម្និអចិង្ស្រនាយ,៍ ខលួនរាងដូចដផ្លពរ័ មានដសាងពីរស្ៅស្លើស្ពាុះ

សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល
ង្ច ផ្លិតស្ចញនូវស្ថរជាតិ
ដផ្អម្ ដដលជាស្ តុស្អាយវា
រស់ស្ៅាន ជាម្យួគ្សស្មាច 
ស្ដយ ផ្ាល់ស្អាយវានូវការ
ការពារ និង ដឹកជញ្ជូ ន។ 
វតាមានរបស់គ្សស្មាច អាច
មាននយ័ថា មានវតាមាន

របស់ង្ចផ្ងដដរ។

កត្តា ចង្មង



សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល

ង្ចស្ម្៉ាៅ Mealy bug (Soft scales): HEMIPTERA. ជាសតវលអិតបឺតជញ្ជក ់ស្ធវើចលន បាំ
លាស់ទីោ៉ា ងយឺត, រស់ស្ៅជាសម្ពន័ជាម្យួគ្សស្មាច ស្ដើម្បដីឹកនាំវាស្ៅរកទីជគ្ម្កដង៏្ទស្ទៀត 

កត្តា ចង្មង



សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល

គ្ទីប THYSANOTPERA. គ្បអបម់ាតស់្កាសជញ្ជក,់ ស្ធវើស្អាយមានសញ្ញា ស្ខាល ច
ខូចខាត, ខលួនវាមានទាំ ាំតូច អាចជាភ្នា កង់ារចម្លងជម្ងវឺរីសុ (វរីសុ អចិង្ស្រនាយ)៍ ។

កត្តា ចង្មង



សញ្ញា បាំផ្កល ញរបស់ពងីពាង ស្ៅស្លើសលឹកស្មា ពងីពាង ស្ៅស្លើស្មា

សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល

ពីងពាងតូច (Spidermites): វាម្និដម្នជាសតវលអិតស្ទ, មានស្ជើង
៨, មានទាំ ាំខលួនតូច, ការខូចខាតរឺបងារស្អាយមានស្ខាល ចសលឹក

កត្តា ចង្មង



សញ្ញា បាំផ្កល ញរបស់ពងីពាងស្ៅស្លើដផ្លស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ

សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៣ដាំណាកក់ាល

សញ្ញា បាំផ្កល ញរបស់ពងីពាងស្ៅស្លើសលឹកស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ

កត្តា ចង្មង



ពង

កូនញាស់
ឬ ដងាូវ

ស្ម្ចាំណាស់
ស្ពលាញ់ថាា ាំ ស្យើងសមាល ប ់
ដងាូវ ស្ពលខលុះ ានសមាល ប់

ស្ម្ចាំណាស់។

ដកឹស្ ឿ ឬ
សាំបកុសូត

សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



សតវលអិតដដលមាន វដាជវីតិ ៤ដាំណាកក់ាល
• ស្ម្ចាំណាស់ និង ដងាូវ (កូនញាស់) រឺមានលកខណ្ៈខុសគ្មា , ម្៉ាាងស្ទៀតវា ម្និាន

រស់ស្ៅកដនលងដូចគ្មា  ស្ ើយកម៏្និសីុចាំណី្ដូចគ្មា ដដរ។ 
• ដាំណាកក់ាលពង និង ដឹកស្ ឿ ត្តម្ធម្ាត្តអាចស្រចផុ្តពីការកាំចាត ់ស្គ្ពាុះ វាលាក់

ខលួន និង ម្និសីុចាំណី្។
• ស្ៅស្ពលាញ់ថាា ាំ ស្យើងសមាល បដ់ត១ដាំណាកក់ាល ឬ ២ដាំណាកក់ាលោ៉ា ងស្គ្ចើន, 

ពង និង ដឹកស្ ឿ ស្រចផុ្តពីការកាំចាត។់
• ត្តម្ធម្ាត្ត កសិករដឹងគ្តឹម្ដតដាំណាកក់ាល ដដលបងារការបាំផ្កល ញ ប៉ាុដនា ត្តម្ធម្ា

ត្តដតងម្និស្អើស្ពើអាំពី វដាជីវតិស្នុះស្ ើយ។

កត្តា ចង្មង



ពងស្ម្ចាំណាស់

ដកឹស្ ឿ កូនញាស់

វដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដងាូវ Lepidoptera (Caterpillar) កាំពុង
បាំផ្កល ញង្ឆ្ថាវ

ដងាូវ Lepidoptera (Caterpillar) 
កាំពុងបាំផ្កល ញសលឹកស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ

ដងាូវ Lepidoptera (Caterpillar) កាំពុង
បាំផ្កល ញ ដផ្លស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ

ពពួកដងាូវកាុងគ្កមុ្ Lepidoptera បាំផ្កល ញគ្របដ់ផ្ាកទាំងអស់ង្នរមុ្ខជាតិៈ
សលឹក, ឬស, ដផ្ល និង ស្ដើម្

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដងាូវ Lepidoptera កាំពុង
ញាស់ស្ចញពសីាំបកុពង

ដងាូវ Lepidoptera កាំពុង បាំផ្កល ញដថ្ល
ស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ ស្ម្ើលស្ៅធងនធ់ងរង្គ្កដលង។

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដកឹស្ ឿ ឬ សាំបកុសូត  Lepidoptera 
កាំពុងលាកខ់លួន ស្ៅកាុងសកស់្ពាត

ដងាូវ Lepidoptera. កាំពុង
បាំផ្កល ញ ដផ្លស្ម្្សហាង្វ

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



Diaphania hyalinata (ដងាូវស្ម្ ុង) សាិតស្ៅកាុងគ្កុម្ Lepidoptera ស្រអាចរកស្ឃើញវាស្ស្ើរដតគ្របព់រ
លស្វលា ស្ៅស្លើគ្តួយដាំណាាំ រូរូប តី សតវស្នុះបាំផ្កល ញស្ៅស្លើដាំណាាំដដលសាិតស្ៅកាុងគ្រួស្ថរ Cucurbits 
។ ស្ៅស្ពលដដលគ្បជាករវាស្គ្ចើន ការឆ្លល ស់ម្ុខដាំណាាំ អាចជាជស្គ្ម្ើសម្យួលអ។

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដងាូវ Diptera កាំពុងបាំផ្កល ញ
ដផ្លគ្តសក់

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដងាូវរយុស្ចាុះដផ្ល (Fruit Fly) សាិតស្ៅកាុងគ្កុម្ Diptera កាំពុងបាំផ្កល ញដផ្លគ្ម្ុះ, វាបាំផ្កល ញដត
ដាំណាាំស្ៅកាុងគ្រួស្ថរ Cucurbits. ការឆ្លល ស់ម្នុដាំណាាំរឹមានស្ថរៈសាំខាន ់និងចាាំាច់

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ការស្គ្បើអន្ក ់អរ័ម្៉ានូ អាចជយួ កាតប់នាយ គ្បជាករស្ម្ចាំណាស់របស់រយុស្ចាុះ
ដផ្ល, អរ័ម្៉ានូ រសឺ្ផ្កា តដតស្ៅស្លើរយុស្ចាុះដផ្លម្យួស្នុះ

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដងាូវសីុរងូជាលិកាសលឹក សាិស្ៅកាុងគ្កុម្ Diptera វាដតងសាិតស្ៅដផ្ាកខាងស្គ្កាម្ង្នសលឹកចាស់ៗ, ការ កាត់
សលឹកចាស់ស្ចញរជឺាករណី្យម្យួស្ដើម្បកីាំចាតវ់ា។ គ្បសិនស្បើម្និដូស្ចាុះស្ទ ការស្គ្បើផ្លិតផ្ល 

Translaminar ដូចជា Abamectin អាចស្គ្បើស្ដើម្បកីាំចាតវ់ា។

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ទរូរ សាិតស្ៅកាុងគ្កុម្ Coleoptera វាកាំពុងដតបាំផ្កល ញសលឹកដាំណាាំស្គ្ចើនគ្បស្េទខុសៗគ្មា  វាជា
សតវចង្គ្ង ស្ៅកាុងដាំណាល់កាលស្ម្ចាំណាស់ដតប៉ាសុ្ណាណ ុះ

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



ដងាូវ ងួពណ៌្ស សាិតស្ៅកាុងគ្កមុ្ Coleoptera វា
បាំផ្កល ញឬសដាំណាាំស្គ្ចើនគ្បស្េទ និងជាសតវចង្គ្ងស្ៅ

កាុងដាំណាកក់ាល កូនញាស់ដតប៉ាសុ្ណាណ ុះ។

ដងាូវស្េលើង សាិតស្ៅកាុងគ្កមុ្ Coleoptera វាបាំផ្កល ញ
ឬសដាំណាាំស្គ្ចើនគ្បស្េទ និងជាសតវចង្គ្ងស្ៅកាុង

ដាំណាកក់ាល កូនញាស់ដតប៉ាសុ្ណាណ ុះ។

សតវលអិតដដលមានវដាជីវតិ ៤ដាំណាកក់ាល
កត្តា ចង្មង



កត្តា ចង្មង

LEPIDOPTERA

 ស្ជើងម្ុខពតិ៣រូរ
 ស្ជើងបស្ញ្ញោ តខាងស្គ្កាយ៤រូរ
 ស្ជើងម្ុខពតិ ស្ៅជិតកាល 
ស្ ើយមានកង។់ 

COLEOPTERA DIPTERA

 គ្មា នកាល
 គ្មា នស្ជើង

 មានដតស្ជើងម្ុខពតិ៣រូរ 
ប៉ាុស្ណាណ ុះ។

 គ្មា នស្ជើងបស្ញ្ញោ ត
 មានកាលអាចស្ម្ើលស្ឃើញ 

គ្បស្េទដងាូវ និង រស្បៀបស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់



LEPIDOPTERA

 ស្ជើងម្ុខពតិ៣រូរ
 ស្ជើងបស្ញ្ញោ តស្គ្កាយ៤រូរ
 ស្ជើងម្ុខពតិ ស្ៅជិតកាល 
ស្ ើយមានកង។់ 

COLEOPTERA

 មានដតស្ជើងម្ុខពតិ៣រូរ 
 គ្មា នស្ជើងបស្ញ្ញោ ត
 មានកាលអាចស្ម្ើលស្ឃើញ 

DIPTERA

 គ្មា នកាល
 គ្មា នស្ជើង

គ្បស្េទដងាូវ និង រស្បៀបស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់
កត្តា ចង្មង



LEPIDOPTERA

 ស្ម្អាំស្ៅង្ថ្ង និង ស្ម្អាំស្ៅយប់

 ដងាូវស្ស្ើរដតទាំងអស់បាំផ្កល ញ
សលឹក, ដផ្ល និង ស្ដើម្

 ថាា ាំពុលភ្នរស្គ្ចើនផ្លិត ស្ដើម្ប ី
កាំចាតដ់ងាូវ Lepidoptera 
ដតប៉ាុស្ណាណ ុះ។

COLEOPTERA DIPTERA

  ួង និងដងាូវស្េលើង ជាសតវចង្គ្ង
កាុងដាំណាកក់ាល កូនញាស់ 
ស្ ើយបាំផ្កល ញ គ្បពន័ធឬស។

 ស្ម្ចាំណាស់មានស្ថល ប២រូរៈ 
ស្ថល បរងឹស្ៅខាងស្គ្ៅ ការពារ 
ស្ថល បទនខ់ាងកាុងសាំរាបស់្ ើរ។

 ស្ម្ចាំណាស់ជាសតវចង្គ្ង ម្ក 
ស្លើសគ្តូវធម្ាជាតិ ស្ៅកាុងដាំ 
ណាកក់ាលស្ពញវយ័។

 ដងាូវសីុរងូជាលិការសលឹក និង 
រយុ ស្ចាុះដផ្ល ជាសតវចង្គ្ងស្ៅ
ស្លើ កសិកម្ាម្យួចាំនួន។

 វាជាសតវចង្គ្ង កាុងដាំណាក ់
កាលដងាូវ។

 ស្ម្ចាំណាស់មានស្ថល បដត១រូរ

គ្បស្េទដងាូវ និង រស្បៀបស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់
កត្តា ចង្មង



ស្តើសតវលអិតចង្គ្ង ចូលស្ៅកាុងដាំណាាំោ៉ា ងដូចស្ម្ាច?
• ការស្ ើរៈ ស្ម្ចាំណាស់របស់វាស្ស្ើរដតទាំងអស់មានស្ថល ប

• ការស្ដើរៈ មានករណី្យពិស្សសចាំស្ពាុះដងាូវម្យួចាំននួ

• នាំម្កជាម្យួស្ដយម្នុសស និង សតវ

• នាំម្កស្ដយខយល់

កត្តា ចង្មង



ស្ៅស្ពលគ្មា នដាំណាាំ
ស្តើសតវលអិតចង្គ្ងអាចមានស្ៅកដនលងណាខលុះ ? 

• វាសីុចាំណី្ និង បងារកាំស្ណ្ើ តស្ៅស្លើជគ្ម្ក (Alternate Host): ស្មៅ ។
• ទីជគ្ម្កអាចជារកុខជាតិកាុងគ្រួស្ថរដតម្យួ ឬគ្រួស្ថរស្ផ្សងគ្មា  ង្នដាំណាាំ ដដលវាគ្តូវបាំផ្កល ញ។

ឧៈ Plutella (ដងាូវស្ោលស្ទង) សីុស្លើង្សពស្កាា ប, Mustard, បលកច់យ, ង្សពគ្កញា៉ា ញ់ 
និងគ្របដ់ាំណាាំកាុងគ្រួស្ថរ Crucifers.

រយុស សីុស្លើស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ, សដណ្ា ក, ស្ម្ ុង និងរកុខជាតិកាុងគ្រួស្ថរស្ផ្សងៗស្ទៀត។

• ស្គ្កាយម្កស្ទៀត ស្យើងនឹងស្ឃើញចាស់ថា ស្តើរកុខជាតិជគ្ម្កស្នុះ មានស្គ្គ្មុះថាា កប់៉ាណុាណ  
សគ្មាបស់្គ្មលចាំណ្ង ផ្លិតកម្ា។

កត្តា ចង្មង



• កាតប់នាយទាំ ាំសលឹកៈ ឧ. ដងាូវ, សតវស្ថល បរងឹ (Beetles)

• កាតប់នាយគ្បពន័ធឬស (គ្សូបយកស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម្ និង ទឹក) ឧ. ស្ណ្មា៉ា តូត, ដងាូវ ងួ

• ខូចខាតស្លើដផ្លៈ ឧ. ដងាូវ, កណ្ាុ រ, គ្រឹង

• ការគ្សូបជញ្ជកៈ់ បឺតយកស្ថរធាតុដដលគ្តូវស្ៅបស្ងាើតសលឹក និង ដផ្ល ឧ. ង្ច, គ្ទីប

• ចម្លងវរីសុៈ ឧ. រយុស, ង្ច, គ្ទីប និង ពីងពាង

ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង

កត្តា ចង្មង



 កាតប់នាយង្ផ្្សលឹក

គ្មា នរសាីសាំស្ោរ = គ្មា នថាម្ពលសាំរាបលូ់តលាស់

ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង

កត្តា ចង្មង



ស្ណ្មា៉ា តូត បាំផ្កល ញស្លើឬសស្ម្ស្

• កាតប់នាយគ្បពន័ធឬសៈ គ្សូបយកទឹក និងស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម្
ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង

កត្តា ចង្មង



ដងាូវ ួង បាំផ្កល ញឬសង្សពស្កាា ប

• កាតប់នាយគ្បពន័ធឬសៈ គ្សូបយកទឹក និងស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម្
ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង

កត្តា ចង្មង



ស្ណ្មា៉ា តូត ស្លើស្ថលាដ

• កាតប់នាយគ្បពន័ធឬសៈ គ្សូបយកទឹក និងស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម្

ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង

កត្តា ចង្មង



ដងកូវសីុបាំផ្កល ញសកស់្ពាតកណ្ាុ រ សីុបាំផ្កល ញដផ្លស្ម្្សដផ្អម្ ដងាូវសីុបាំផ្កល ញដផ្លគ្តសក់

• កាតប់នាយផ្លិតកម្ា របស់ដផ្ល

ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង
កត្តា ចង្មង



• កាតប់នាយការលូតលាស់របស់សលឹក

សញ្ញា បាំផ្កល ញរបស់ពងីពាង 
ស្ៅស្លើសលឹករបស់ស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ

សញ្ញា បាំផ្កល ញរបស់ពងីពាង
ស្ៅស្លើសលឹករបស់ស្ម្្សដផ្អម្

ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង
កត្តា ចង្មង



• ការងចម្លង វរីសុ

សលឹក នងិ ដផ្លគ្តសករ់ងការខូចខាត ស្ដយស្ថរ
ការឆ្លងវរីសុ ត្តម្រយៈសតវលអិត

ការបាំផ្កល ញរបស់កត្តា ចង្គ្ង

កត្តា ចង្មង



ភ្នា កង់ារចម្លង
(ផ្សតិ, ាកស់្តរ ីឬ វរីសុ)

លកខខណ័្ឌ បរសិ្ថា ន
មានលកខណ្ៈសម្គ្បកប

ទីជគ្ម្ក ដដល
ងាយទទួលជម្ងឺ

(រកុខជាតិ) ម្ងឺ

ម្ងឺ



• រកុខជាតិជគ្ម្កងាយរងជម្ងៈឺ រូរូប តី

• ភ្នា កង់ារចម្លងៈ Pseudoperonospora
cubensis (Downy Mildiu)

• លកខខណ័្ឌ បរសិ្ថា នសម្គ្សបៈ សីតុណ្ហ
ភ្នពពី ២៥-៣០ អងាស្ស សាំស្ណ្ើ ម្
ស្លើសពី៧៥%។ 

ការការពារ និង កំចាត់ម្ងឺ
ម្ងឺ



គ្រួស្ថរ រូរូប តី

25-30 ºC 
នងិសាំស្ណ្ើ ម្
ស្លើសព ី75%

Downy Mildew 
ជម្ងឺ

ពូជ ធន់

ាញ់ថាា ាំផ្សតិៈ
Chlorotalonil,

Mancozeb,Metalaxyl. 

កាតដ់តងសលឹក
គ្របរង និង ត្តម្ចស្នល ុះរង

ស្លើករងខពស់ និង
មានគ្បពន័ធបងហូរទឹកលអ

កាតប់នាយដស្ងើសីុស្តដាំណាាំ
ស្ជៀងវាងដាំកាុងដខស្េលៀង

សាំអាតដាំណាាំចាស់

ឆ្លល ស់ម្ុខដាំណាាំ

ការការពារ និង កំចាត់ម្ងឺ



ភ្នា កង់ារចម្លងដដលស្ធវើស្អាយរកុខជាតខូិចខាតស្ៅថា 
phytopathogens.
ចាំណាតថ់ាា ករ់បស់ជម្ងៈឺ

1. ជម្ងផឺ្សតិ
2. ជម្ងាឺកស់្តរ ី
3. ជម្ង ឺវរីសុ 

ជម្ងអឺាចរស់ស្ៅកាុងដី, រកុខជាតិ, ទឹក និងសតវលអិត ដដលទាំងអស់
ស្នុះរឺជាគ្បេពចម្លងជម្ងឺ

ម្ងឺ



រស្បៀបង្នការរកីរាលដលជម្ង ឺផ្សតិ និងាកស់្តរៈី
• ខយល់
• ទឹកស្េលៀង
• សតវលអិត
• ទឹកសាំរាបស់្គ្ស្ថចគ្សព
• គ្គ្មបពូ់ជ
• សមាា រៈ និង ស្គ្រឿងយនាកសិកម្ា
• សកម្ាភ្នពរបស់ម្នុសស (សស្ម្លៀកបាំពាក,់ ដសបកស្ជើង... )

ម្ងឺ



រស្បៀបង្នការរកីរាលដលជម្ង ឺវរីសុ
• សតវលអិត
• គ្គ្មបពូ់ជ
• ឧបករណ៍្ស្គ្បើគ្ាស់
• ប៉ាុះពាល់ដាំណាាំស្ដយកាំលាាំងស្ម្កានចិ

ម្ងឺ



ស្ោលបណំង
• កាតប់នាយការស្គ្បើគ្ាស់ស្ថរធាតុរីម្កីសិកម្ា ស្ដើម្ប ីទបស់្ថា តឥ់ទធពិល 

ស្ៅស្លើបរសិ្ថា នស្អាយានកាុងកគ្ម្តិអបបរមា។
• ការគ្របគ់្រងដាំណាាំមានគ្បសិទធភ្នព ស្ដើម្បបីនាយតង្ម្លស្លើការកាំចាតជ់ម្ងឺ

និង កត្តា  ចង្គ្ងស្ផ្សងៗ និង បស្ងាើនគ្ាកច់ាំស្ណ្ញ។

វិធីសាស្រ្ត
• វធិីស្ថស្រសាទូស្ៅ ដដលស្រនិយម្ស្គ្បើរឺ៖ ជីវស្ថស្រសា, ដាំដុុះ និង រីម្សី្ថស្រសា 

Integrated Pest Management (IPM)



ការស្ធវើ្ ណំាក
• ស្គ្មលបាំណ្ងស្ដើម្ប ីសាំគ្មល់វតាមាន និងកគ្ម្តិរាលដលង្នកត្តា ចង្គ្ង ឬជ

ម្ង ឺម្ុនស្ពលមានស្លចស្ចញនូវស្រារសញ្ញា ។ ស្ៅស្ពលស្យើងស្ឃើញមានស្រារ
សញ្ញា  (ករណី្យពិស្សស ចាំស្ពាុះវរីសុ) រឺវាយឺតស្ពលកាុងការ កាំចាតវ់ារចួ
ស្ៅស្ ើយ។

• កសិករគ្តូវដឹង ស្តើគ្តូវស្ម្ើលស្ៅស្លើអវី និងស្ៅកដនលងណា
• ជាការចាាំាចគ់្តូវស្ធវើស្ ើងស្អាយានោ៉ា ងតិច ៣ដង/សាា  ៍
• ការស្ធវើកាំណ្តគ់្ត្ត កគ៏្តូវានកតគ់្ត្តទុកដដរ។

យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



ការស្ធវើសាំណាក នងិ ការគ្តួតពនិតិយ

អន្កស់អិតពណ៌្ស្លឿង

អន្ទា ក់្ អតិ ពណ៌ស្លឿង
• ស្គ្បើស្ដើម្បសីាំគ្មល់ស្ម្ចាំណាស់របស់ រយុស, គ្ទីប 

និងង្ចស្ថល ប
• វាម្និដម្នជាការកាំចាតក់ត្តា ចង្គ្ងស្ទ
• ជយួ កាុងការកាំណ្តពី់ទិសស្ៅរបស់កត្តា ចង្គ្ង 

ដដលម្កដល់កាុងចាំការ 

យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



ការស្ធវើសាំណាក នងិ ការគ្តួតពនិតិយ
យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



មានរាងដូចដផ្លពរ័ ដសាង២ស្ៅដផ្ាកខាងស្គ្កាយ រជឺាលកខណ្ៈសាំគ្មល់របស់
ង្ចោ៉ា ងងាយគ្សួល  ស្ ើយម្និចាាំាចរ់តិស្ៅស្លើ Species របស់វាស្ទ។

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ កត្តា ចង្គ្ង   (រូរបូង្ច)

យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



មានរាងដូចដផ្លពរ័ ដសាង២ស្ៅដផ្ាកខាងស្គ្កាយ 
រជឺាលកខណ្ៈសាំគ្មល់របស់ង្ចោ៉ា ងងាយ
គ្សួល  ស្ ើយម្និចាាំាចរ់តិ ស្ៅស្លើ

Species របស់វាស្ទ។

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ កត្តា ចង្គ្ង   (ង្ច)
យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



• ស្យើងគ្តូវដងឹថា ស្តើគ្តូវដសវងរកអវ!ី
• ជាការចាាំាចគ់្តូវសាំគ្មល់ទីស្លើកត្តា ចង្គ្ង ស្ដើម្បសី្ធវើការសស្គ្ម្ចិតាចាតវ់ធិាន

ការកាំចាត។់
• ចងចាាំថា កត្តា ចង្គ្ងមានដាំណាកក់ាលស្ផ្សងៗគ្មា  ស្ ើយពួកវាម្យួចាំនួន 

ស្ម្ើលស្ៅហាក ់ដូចជាខុសដបលកពគី្មា  ដូស្ចាុះការសាំគ្មល់វា រឺជាគ្បការម្យួ
ោ៉ា ងចាាំាចប់ាំផុ្ត។

• ដកវពគ្ងកី រឺជាដផ្ាកម្យួង្នសមាា រៈស្កសគ្តស្ថស្រសា, ស្យើងម្និអាចចូលស្ៅ
កាុងចាំការស្ដយ គ្មា នវាានស្ទ។

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ កត្តា ចង្គ្ង
យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



ដាំណាាំកក់ាល ង្ថ្ង
ពង 4 to 7

កូនញាស់ 9 to 14
ដឹកស្ ឿ 7 to 10

ស្ម្ចាំណាស់ 15
ពងរបស់ស្ម្ញីម្យួ 1,500

វដាជីវតិរបស់
Spodoptera sp.

Several species 
Lepidoptera

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ កត្តា ចង្គ្ង
យទុ្ធសាស្រស្ា IPM



Polyphagotarsonemus latus Banks 
(Broad mite)

ស្ៅកដនលងស្ៅា  វដាជីវតិចាបព់ីពងរ ូត
ដល់ស្ម្ចាំណាស់រឺមានរយៈស្ពលដត៥
ង្ថ្ង ប៉ាុស្ណាណ ុះ។ ស្ម្ញី១កាល អាច
ពគ្ងាយពងានរ ូតដល់ ១០០ពង, 
១៥ង្ថ្ងស្គ្កាយម្ក ចាំនួនគ្បជាករដដល 
ស្កើតស្ចញពីស្ម្ ញីម្យួកាលស្នុះ អាច
ស្កើនស្ ើង ស្លើសពី ១០,០០០ កាល។

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ កត្តា ចង្គ្ង



បណាា លម្កពមី្លូស្ តុណាម្យួ៖
ខវុះទឹក, ស្ណ្មា៉ា តូត, ផ្សតិ  វុយស្ថរយូីម្ (ឬ ផ្សតិស្ផ្សងស្ទៀត) ឬ ាកស់្តរ ី

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់កត្តា ចង្គ្ង
(ភ្នពសវិតគ្សស្ពាន)



បញ្ញហ ម្ូលស្ តុ អាចស្កើតស្ ើង អស្ងាតស្ៅស្លើអវី ?

រកុខជាតិ 
គ្សស្ពាន

ខវុះទឹក
សាំស្ណ្ើ ម្ស្ៅកាុងដី

ស្ុះទុស្ោគ្ ីប

ស្ណ្មា៉ា តូត
ដករកុខជាតិ ស្ ើយពិនិតយស្លើឬស

គ្តួតពិនិតយកាំពកស្ៅស្លើឬស

ស្ណ្មា៉ា តូត ដដលអាចស្ម្ើលស្ឃើញ ត្តម្រយៈម្គី្កូទសសន៍

ផ្សតិ (Fusaiurm)

រកុខជាតិពណ៌្ស្លឿង ស្ ើយដផ្ាកខាងស្លើង្នដាំណាាំសវិតគ្សស្ពានម្ុនស្រ

ស្ៅស្ពលគ្តជាក ់រកុខជាតិស្ម្ើលស្ៅានរស់ស្ ើងវញិ

ស្ៅស្ពលស្ៅា ខាល ាំង វាចាបស់្ផ្ាើម្គ្សស្ពានោ៉ា ងខាល ាំង

ដផ្ាកខាងកាុងង្នស្ដើម្មានពណ៌្ស្ត្តា ត

ាកស់្តរ ី

រកុខជាតិស្ៅមានពណ៌្ង្បតង ស្ ើយសលឹកជាស្គ្ចើនចាបស់្ផ្ាើម្គ្សស្ពានមុ្នស្រ

ដផ្ាកង្នរកុខជាតិដដលានរងឥទធិពល ម្និអាចរស់ស្ ើងវញិានស្ទ។

រកុខជាតិគ្សស្ពានគ្របស់្ពល ស្ដយម្និចាាំាចម់្កពីសីតុណ្ហ ភ្នពស្ ើយ

គ្តួតពិនិតយ សង្សាកស់្តរសី្ៅស្លើទីវាលស្ដយស្គ្បើដកវទឹក

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់កត្តា ចង្គ្ង  (ភ្នពសវិតគ្សស្ពាន)



ស្ណ្មា៉ា តូតបាំផ្កល ញស្លើឬស ស្ម្្ស, កាំពករបស់វាអាចស្ម្ើលស្ឃើញ
ស្ដយដេាកទស្ទ។ ស្ណ្មា៉ា តូតម្យួចាំននួ អាចស្ម្ើលស្ឃើញស្ដយ

ការស្គ្បើគ្ាស់ម្គី្កូទសស។

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់កត្តា ចង្គ្ង  (ភ្នពសវិតគ្សស្ពាន)



សង្សាកស់្តរ ីអាចស្ម្ើលស្ឃើញោ៉ា ងចាស់ ស្ៅ
កាុងរយៈស្ពល ៥ ស្ៅ ១០នទី

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់កត្តា ចង្គ្ង  (ភ្នពសវិតគ្សស្ពាន)



ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ វរីសុ



វរីសុ
 ស្រារសញ្ញា ស្លញស្ ើងម្នុដាំបងូស្ៅ
ស្លើសលឹកថ្ាី (គ្តួយ)

 សញ្ញា វរីសុ បងាហ ញស្លើរកុខជាតិ ស្ៅ
កដនលងខុសៗគ្មា ។

 រកុខជាតិម្និចាាំាច ់ស្ៅដកបរគ្មា  ស្នុះស្ទ

 របបដីសវងរកវតាមានភ្នា ក ់ងារចម្លង។

កងវុះស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម្
 ស្រារសញ្ញា ស្កើតមានស្លើសលឹកចាស់ និងថ្ាី 
អាគ្ស័យ ស្ៅស្លើគ្បស្េទស្ថរធាតុចិញ្ច ឹម្។

 ត្តម្ធម្ាត្ត រកុខជាតិបងាហ ញសញ្ញា ខវុះស្ថរ
ធាតុចិញ្ច ឹម្ទូទាំងកដនលងដុុះលូតលាស់។

 រកុខជាតិសាិតស្ៅជិតៗគ្មា ។

 ម្និស្ឃើញមានវតាមានភ្នា កង់ារចម្លងជម្ង។ឺ

ការស្ធវើកាំណ្តស់ាំគ្មល់ៈ  វរីសុ និង កងវុះស្ថធាតុចិញ្ច ឹម្



វិធានការ

កំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



វិ្ីសាស្រស្ាទ្ូលៅ ដដលមតូវបានយក្កអ្នុវតារឺ៖ 

១. វធិានការកាំចាតត់្តម្ដបប មីវសាស្រស្ា

២. វធិានការកាំចាតត់្តម្ដបប ដដំុុះ

៣. វធិានការកាំចាតត់្តម្ដបប រី្ី

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• ភ្នា កង់ារកាំចាតត់្តម្ដបបជីវស្ថស្រសា (សគ្តូវធម្ាជាតិ, សតវមានគ្បស្ោជន)៍ វា
អាចជាសតវរ ាំពារ, ា៉ា រា៉ា សីុត និងភ្នា កង់ារបងារស្រារ (ផ្សតិ, ាកស់្តរ ីឬ វរីសុ)

• មានគ្បសិទធភ្នពោ៉ា ងលអ ស្ៅស្ពលស្រស្គ្បើវាសគ្មាបក់ារពារ។

• ស្ដយស្ថរបស្ចចកវទិាមានការរកីចាំស្រ ើន ស្រានផ្លិតវាស្ ើង ជាគ្បស្េទ
ផ្លិតផ្លសគ្មាបស់្គ្បើគ្ាស់កាុងវស័ិយកសិកម្ា ស្ដយមានស្ ា្ ុះថា 
ភ្នា កង់ារការពារជីវស្ថស្រសា (Biological Control Agent (BCA) ស្ៅ កម្ពុជាក៏
មានផ្លិតផ្លទាំងស្នុះដកល់កស់្ៅស្លើទីផ្ារផ្ងដដរ។

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែជវីសាស្រ្ត
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ្តវរំពារ លលី្្តវល្អតិ
សតវលអិតរ ាំពារ ជាសតវលអិត ដដលវាយ
គ្បហារ និងសមាល ប ់សតវលអិតដង៏្ទស្ធវើ
ជាចាំណី្ ស្គ្ចើនជាងម្យួគ្បស្េទ ស្ៅ
កាុងកាំ ុងស្ពលដដលវាមានជវីតិរស់
ស្ៅ។ ពួកវាធម្ាត្តមានខលួនធាំជាង 
ចាំណី្ររបស់វា។ 

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



អស្ណ្ាើ កមាស ( អាំបូរ Coleoptera)

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ្តវរំពារ លលី្្តវល្អតិ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



គ្សឺង រ ាំពារ  (អាំបរូ Hemiptera) កនុ្ាំរយុ (អាំបរូ Odonata)

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ្តវរំពារ លលី្្តវល្អតិ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



កណ្ាូ បបកុគ្សូវ (អាំបរូ Mantodea)

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ្តវរំពារ លលី្្តវល្អតិ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• សររីាងគតូចៗ ដដលរស់ស្ៅ និងសីុចាំណី្រស្ៅកាុង ឬ
កស៏្ៅស្លើសររីាងគជគ្ម្កដដលធាំៗ។

• សតវលអិតា៉ា រា៉ា សីុតស្ស្ើរដតទាំងអស់សាិតកាុងអាំបូរ 
Hymenotera(wasps) និង Diptera(flies)។

• ដាំណាកក់ាលស្ម្ចាំណាស់ រស់ស្ៅខាងស្គ្ៅ និង
ដាំណាកក់ាលកូនញាស់ រស់ស្ៅ និង វវិ ឍស្ៅកាុង
សររីាងគជគ្ម្ក។

• ា៉ា រា៉ា សីុតមាន២គ្បស្េទ រឺ ា៉ា រា៉ា សីុតទូស្ៅ និង ា៉ា រា៉ា
សីុតជាកល់ាក។់ 

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ភ្នា កប់៉ា រ៉ា ្៊តី
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



Cotesia spp. ជាឪមា៉ា ល់សាិតកាុងអាំបរូ Hymentera, ស្ធវើជាសាំបុកនង និងជាដឹក
ស្ ឿ ស្ៅពទ័ិធជុាំវញិស្ថកសពកូនដងាូវតូចៗ ដដលជាកដនលងដដលវាានពងដក។់

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ភ្នា កប់៉ា រ៉ា ្៊តី
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• ាកស់្តរៈី Bacillus thuringiensis (Bt) រឺជាាកស់្តរមី្យួ
គ្បស្េទ ដដលស្រនិយម្ស្គ្បើជាទូស្ៅ ស្ដើម្បកីាំចាតស់តវលអិត។

• ផ្សតិៈ Beauveria bassiana, Metarhizium spp,
Trichoderma spp.

• វរីសុៈ Nucleopoliedrovirus (NPV).

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ភ្នា កង់ារែង្ករជមងឺ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្ថកសពដងាូវ ដដលបាំផ្កល ញស្ដយភ្នា កង់ារកាំចាត់ ផ្លិតផ្ល Bacillus thuringiensis

វិធីសាស្រ្តជីវសាស្រ្ត៖ ភ្នា កង់ារែង្ករជមងឺ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• វធិានការដាំដុុះ គ្តូវានស្រស្ថគ ល់ោ៉ា ងលាស់, ស្ថម្ញ្ា  និង មានតង្ម្ល
ស្ថាក។ វារួរដតជាដផ្ាកម្យួង្នការគ្របគ់្រងកសិដឋ ន។ វារួរដតជាការ
អនុតាស្ៅកាុងកសិកដឋ ន។

• តគ្ម្ូវស្អាយមានការយល់ដឹងានលអ ស្ៅស្លើដាំណាាំ នងិ ជីវស្ថស្រសា
របស់កត្តា ចង្គ្ង។ 

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែដំដុ៊ះ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• ការស្គ្បើគ្ាស់ពូជធន់
• វាយតង្ម្លបឋម្ស្លើទីកដនលងដាំដុុះ 
• គ្តួតពិនិតយ អន្កព់ណ៌្ស្លឿង
• ដាំណាាំអន្ក់
• គ្របគ់្រងស្មា  ១០០%
• ស្ធវើអនម្យ័
• កាតដ់តងដម្ក
• ដងសីុ់ស្តដាំណាាំ

• ស្គ្បើគ្ាស់ទឹកមានរុណ្ភ្នពលអ
• គ្របគ់្រងទឹកានលអ
• ឆ្លល ស់ម្ខុដាំណាាំ
• សាំអាតដាំណាាំចាស់ស្ចញពីចាំការ

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែដំដុ៊ះ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• តង្ម្លសគ្មាបទ់ិញថាា ាំកាំចាតស់តវលអិត រួរគ្តូវានសនស ាំ
ទុក គ្បសិនស្បើវាគ្តូវការ ចាំណាយស្គ្ចើនជាងការស្គ្បើគ្ាស់
ពូជបងាា ត ់ដដលមានភ្នពធន ់។

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ល្រី្ា្ព់ជូធ់់
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្ថា នីយគ្ស្ថវគ្ជាវ បងាា តពូ់ជ ស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ ចាំននួ១០០គ្បស្េទ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ល្រី្ា្ព់ជូធ់់
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ពូជធន់ពូជម្និធន់

ការគ្ស្ថវគ្ជាវគ្តូវានស្ធវើស្ ើង ស្ដើម្បសី្គ្បៀបស្ធៀបពូជស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ២គ្បស្េទ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ល្រី្ា្ព់ជូធ់់
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



 ពិនិតយជុាំវញីកដនលងដាំដុុះ និងស្ធវើការសនឋិដឋ ន ស្តើមានអវីស្កើតស្ ើង ស្ៅ
ស្ពលដដលអាកដាំដាំណាាំ

ស្មា ដដលមានកត្តា ចង្គ្ងស្មា ដដលមានស្រារសញ្ញា វរីសុ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ពិ់ិតយ ់ិង្ វាយតម្មៃកប់ៃង្ដំដុ៊ះ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ពិ់ិតយ ់ិង្ វាយតម្មៃកប់ៃង្ដំដុ៊ះ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដងាូវញាស់ គ្តូវានរកឃញ់ស្ៅស្លើស្មា ចង្គ្ង វរីសុ ដដលរកស្ឃើញស្ៅស្លើសដណ្ា កកួរចាស់ៗ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ពិ់ិតយ ់ិង្ វាយតម្មៃកប់ៃង្ដំដុ៊ះ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា ចង្គ្ងកាុង ជុាំវញិចាំការ រឺជាកដនលងស្ថា កស់្ៅរបស់កត្តា ចង្គ្ង និងជម្ងសឺ្ផ្សងៗ 

Cercospora

កូនដងកូវ

 ម្ងឺ ផ្សិត្ជម្សៅ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ពិ់ិតយ ់ិង្ វាយតម្មៃកប់ៃង្ដំដុ៊ះ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• ស្គ្មលបាំណ្ងសាំខានរ់ឺ បស្ងាើតរបូរាងរាាំង ដូស្ចាុះសតវលអិត អាចស្ធវើការ
សាំអាត វរីសុម្និអចិង្ស្រនាយ ៍និងស្ម្ើលម្និស្ឃើញដាំណាាំ។

• ដាំណាាំអន្ករ់ួរមានកគ្មាស់ ៥០ ស្ៅ ១០០ស.ម្ ស្ទើបលអ។
• ដាំណាាំអន្ករ់ួរមានកាំពស់ ៣០ ស្ៅ ៤០ស.ម្ ស្ៅស្ពលដដល គ្តវូស្ូងកូន

ដាំណាាំ ស្ទើបមានគ្បសិទធភ្នពការពារ វរីសុម្និអចងិ្ស្រនាយ។៍
• ស្ពាត, សគួយ, អាំស្ៅ និងឬសស ីអាចស្គ្បើគ្ាស់ដាំណាាំអន្កា់ន

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក់
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



វរីសុម្និអចិង្ស្រនាយ ៍ឆ្លងត្តម្រយៈ ង្ច
• វាទទួលស្ដយស្ថរការចម្លង កាុងរយៈស្ពលោ៉ា ងខលី (វនិទី, នទី)
• វមិ្និដម្នជា ភ្នា កង់ារចម្លង វរីសុអចិង្ស្រនាយ ៍ស្ទ, ភ្នា កង់ារចម្លង នាំយកវរីុ

សស្ៅដផ្ាកខាងស្គ្ៅ, ស្ៅស្លើម្ជុលជញ្ជក ់(មាត)់
• ភ្នា កង់ារចម្លង នឹងាតប់ងវ់រីសុស្ដយការចាកជ់ាប់ៗ គ្មា  
• ភ្នា កង់ារចម្លង គ្តូវានសាំអាត ស្ដយស្ថរស្មា  ឬ ដាំណាាំអន្ក ់ដដល

ជារកុខជាតិសលឹកស្ទលដង៏្ទស្ទៀត។  

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក់
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ភ្នា កង់ារចម្លងមានផ្្ុកវរីសុ
ម្និអចិង្ស្រនាយ ៍ដសវងរកចាំណី្

ភ្នា កង់ារចម្លងម្យួចាំនួនគ្តូវាន សាំអាតវរីសុ មុ្នស្ពលវាម្កដល់កាុងដាំណាាំ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក់
វរីសុម្និអចិង្ស្រនាយ ៍ឆ្លងត្តម្រយៈ ង្ច

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដាំណាាំអន្កគ់្តូវដត៖
• ទទួលានការស្គ្ស្ថចគ្សព
• ទទួលានការដកជី់
• ដាំដុុះស្ៅស្លើរងដដលានស្លើកគ្តឹម្គ្តូវ
• មានការគ្របរង
• ពណ៌្ង្បតងអាចជាការទកទ់ញកត្តា ចង្គ្ង
• ដាំស្ៅជុាំវញិចាំការ
• ម្និមានកត្តា ចង្គ្ង និងជម្ងឺ
• បណ្ាុ ុះកូនស្ៅកាុងថាសជានិចច

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក់
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដាំណាាំអន្កគ់្តូវទទលួានការស្គ្ស្ថចគ្សព

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក ់(25-40DBT)
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដាំណាាំអន្ក ់គ្តូវានដាំដុុះ ត្តម្រស្បៀប២ោ៉ា ង ស្ផ្សងៗគ្មា

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក ់(25-40DBT)
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដាំណាាំអន្កដ់ដលដាំានលអគ្តមឹ្គ្តូវ
ដាំណាាំអន្ក ់គ្តូវានដាំដុុះ
ស្ៅស្លើរងនងិ មានការគ្របរង

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក ់(25-40DBT)
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដាំណាាំអន្កដ់ាំានលអគ្តមឹ្គ្តូវ នងិ
ដាំណាាំគ្តបគ់្មា នរងនូវជម្ងវឺរីសុ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក ់(25-40DBT)
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ការគ្របគ់្រងដាំាំណាាំអន្កម់្និានគ្តមឹ្គ្តូវ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក ់(25-40DBT)
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដាំណាាំអន្កដ់ដលានដាំ 25-40 DBT ដាំណាាំអន្កខ់ពស់ជាង ដាំណាាំផ្លិតកម្ា

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដំដំណំអន្ទា ក ់(25-40DBT)
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



សូម្ចងចាាំថា៖
• រកាតាំបនជុ់ាំវញិចាំការព ី១០-២០ម្ កុាំស្អាយមានស្មា
• គ្មា នជគ្ម្ក = គ្មា នភ្នា កង់ារចម្លង = គ្មា នការរាតាត
• គ្មា នស្មា  = គ្មា នសតវលអិត = គ្មា នវរីសុ
• គ្មា នទឹកដក ់= គ្មា នម្ូស = គ្មា នគ្រុនចាញ់
• ស្តើកត្តា ចង្គ្ងភ្នរស្គ្ចើន ម្កពីកដនលងណា ? 

ម្កពីតាំបនដ់ដលស្ៅជុាំវញិចាំការ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០%
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា ចង្គ្ងដស្ណ្ាើ ម្៖
1. ពនលឺ
2. ទកឹ
3. ស្ថរធាតុចញិ្ច ឹម្

ស្មា ចង្គ្ងជគ្ម្ករបស់៖
1. សតវលអិត
2. ផ្សតិ
3. ាកស់្តរ ី
4. វរីសុ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០%
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



កាុងសួនដាំណាាំគ្រួស្ថរ ស្ពញស្ៅស្ដយស្មា , ដាំណាាំគ្ម្ុះទទួលរងការខូចខាតស្ដយស្ថរង្ច

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្តើស្នុះជាគ្បស្េទកសិករ នងិសួនដាំណាាំ ដដលស្យើងចងស់្លើកតស្ម្ាើងដម្នស្ទ ?

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា កាុងគ្រួស្ថរ រូរូប តិ ដដលស្កើតជម្ង ឺានសាិតស្ៅជុាំវញិដាំណាាំរបស់ស្យើង

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ដងាូវគ្តូវានរកស្ឃើញស្ៅស្លើស្មា កាុងគ្រួស្ថរ brassica

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



វរីសុ ម្យួចាំនួន គ្តូវានរកស្ឃើញស្ៅស្លើស្មា  កាុងគ្រួស្ថរ Solanceas

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ង្ច គ្តូវានរកស្ឃើញស្ៅស្លើស្មា  កាុងគ្រួស្ថរ Amaranthus

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា  រងនូវជម្ង ឺផ្សតិ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា កាុងគ្រួស្ថរ Cucurbit រងនូវការបាំផ្កល ញោ៉ា ងធងនធ់ងររបស់ រយុស

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា  រងនូវជម្ង ឺវរីសុ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្មា  ស្ៅជតិទតី្តាំងផ្លិតកម្ាដាំណាាំ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ្ំអាតលមៅ ១០០% (20DBT-Crop End)

វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ម្ុនស្ពលាញ់ស្ថរធាតុរីម្ ីគ្តូវគ្បម្ូលសលឹកដដលមានការខូចខាតស្ចញសិន ស្ដើម្បសី្អាយដាំស្ណ្ើ រការ 
កាំចាតម់ានគ្បសិទធភ្នពកានដ់តលអ និងជួយ បនាយចាំនួនង្នការស្គ្បើគ្ាស់។

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការកាតប់តង្បមក
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• ស្ៅកាុងរដូវស្ៅា  ឬ រដូវស្េលៀង ចាំននួដាំណាាំកាុងម្យួដម្៉ាគ្តកាស្រ ៉ា អាចគ្តូវាន
កាតប់នាយ ស្ដើម្បជីយួ ស្អាយ៖
1. បស្ងាើនចរនាខយល់
2. ស្ជៀសវាងការប៉ាុះគ្មា រវាងសលឹក និង សលឹក
3. កាតប់នាយសាំស្ណ្ើ ម្
4. ស្ធវើស្អាយដាំស្ណ្ើ រការគ្បតាបតាិការស្ផ្សងៗ មានភ្នពងាយគ្សួល និង 

មានគ្បសិទធិភ្នព

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដង្់្ ៊ីលតដំណំ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



20 cm.

1.5 m. 1.5 m.
រដូវសងួត/រដូវគ្តជាក់

30 
cm.

1.5 m.

រដូវស្េលៀង/រដូវស្ៅា
1.5 m.

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ដង្់្ ៊ីលតដំណំ
វិធានការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• ទឹកស្គ្ចើនស្លើសកាំណ្តស់្លើឬ
សដាំណាាំ បស្ងាើតានលកខខ័
ណ្ឌ  ោ៉ា ងលអសគ្មាបក់ារវវិ ឍ 
ផ្សតិ និងាកស់្តរ។ី

• ការគ្របគ់្រងទកឹានលអ អាច
ការពារ, កាតប់នាយ និង កាំ
ចាត ់នូវវតាមានរបស់ជម្ង។ឺ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការ្រែ់្ រង្ទឹក
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• រកុខជាតិកាុងគ្រសួ្ថរដូចគ្មា  ចម្លងជម្ង ឺនិងកត្តា ចង្គ្ងស្អាយគ្មា

ឧ. ខាតណ់ាផ្កា  និង ង្សពស្កាា ប, វារឺជា Crucifers.

• ជារាំនិតរឺគ្តូវឆ្លល ស់ដាំណាាំ ដដលសាិតស្ៅកាុងគ្រសួ្ថរខុសគ្មា  ស្ដើម្បបីាំដបកវ
ដាជីវតិ កត្តា ចង្គ្ង និង ជម្ង។ឺ

• រកុខជាតិ Gramineas គ្តូវានដណ្នាំស្អាយដាំឆ្លល ស់ជាម្យួ ដាំណាាំបន ្
ដល។

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការឆ្លៃ ្ម់ខ៊ដដំណំ
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• កត្តា ចង្គ្ង និងជម្ងមឺ្យួចាំនួន ស្កើតស្លើគ្រសួ្ថរដាំណាាំជាកល់ាក់
• ដងាូវស្ម្ ុង (Diaphana hyalinata) ស្កើតស្ ើងស្ៅស្លើ ដាំណាាំកាុងគ្រួស្ថរ 

Cucurbits ដតប៉ាុស្ណាណ ុះ។
• ជម្ងផឺ្សតិ Downy Mildew (Pseudoperenospora cubensis) ស្កើត

ស្ ើងស្ៅស្លើដាំណាាំកាុងគ្រួស្ថរ Cucurbits ដតប៉ាុស្ណាណ ុះ។
• ការឆ្លល ស់គ្រួស្ថរដាំណាាំ អាចបាំដបកវដដជីវតិរបស់កត្តា ចង្គ្ង និង ជម្ងាឺន។

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការឆ្លៃ ្ម់ខ៊ដដំណំ
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



• CUCURBITS: ស្ម្ ុង, ឪ ឹក, គ្តសក,់ គ្តឡាច...

• SOLANACEAS: ស្ប៉ាងស្ា៉ា ុះ, ស្ម្្ស, គ្តប,់ ថាា ាំជក,់ ដាំ ូងារា ាំង.

• CRUCIFERS: ង្សពស្កាា ប, ខាតណ់ាផ្កា , គ្បូរូលី, ង្សពស្តឿ.

• LEGUMINOSEAS: សដណ្ា ក

• GRAMINEAS: គ្សូវ, ស្ពាត, អាំស្ៅ, សគួយ, ឬសស ី

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការឆ្លៃ ្ម់ខ៊ដដំណំ
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ចាំការថ្ាី

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការ្ំអាតដំណំចា្់

ចាំការចាស់

វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



គ្តូវអនុតាភ្នល ម្ៗ ស្គ្កាយស្ពលបញ្ចបក់ារគ្បម្លូផ្លស្លើកចុងស្គ្កាយ)

គ្តសកច់ាស់ៗ ដដលកសិករម្ទិនច់ងស់ាំអាតស្ចញ 
ស្គ្ពាុះគ្មតច់ងទុ់កស្អាយវាសងួតស្ដើម្បគី្សួលសាំអាត

ដផ្លមានដងាូវស្ៅខាងកាុង គ្តូវានរកស្ឃើញស្ៅស្លើ
ដាំណាាំចាស់ៗ ដដលស្មានានសាំអាតស្ចញភ្នល ម្ៗ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការ្ំអាតដំណំចា្់
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ង្សពស្កាា បចាស់ៗ ដដលស្មានានសាំអាតស្អាយអស់ 
ស្យើងស្ឃើញដងាូវកាំពុងសីុសលឹករបស់វា

គ្តូវអនុតាភ្នល ម្ៗ ស្គ្កាយស្ពលបញ្ចបក់ារគ្បម្លូផ្លស្លើកចុងស្គ្កាយ)
វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការ្ំអាតដំណំចា្់

វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



គ្តូវអនុតាភ្នល ម្ៗ ស្គ្កាយស្ពលបញ្ចបក់ារគ្បម្លូផ្លស្លើកចុងស្គ្កាយ)

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  ការ្ំអាតដំណំចា្់
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



 អន្ក ់អរ័ម្៉ាូន
 ចាបក់ត្តា ចង្គ្ងស្ដយង្ដ

វិធីសាស្រ្តតាមដំដុ៊ះ  អន្ទា កអ់ម័៉ា ូ់
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ថាា ាំកាំចាតស់តវលអិត, ថាា ាំកាំចាតផ់្សតិ, ថាា ាំកាំចាតា់កស់្តរ ី
• វរីសុ ម្និអាចកាំចាតា់នស្ទ, អាចកាំចាតា់នដតភ្នា កច់ម្លងប៉ាសុ្ណាណ ុះ
• ស្គ្បើថាា ាំរីម្ឆី្លល ស់គ្មា  រឺជាករណី្យោ៉ា ងមានស្ថរៈសាំខានម់្យួ ស្ដើម្ប ីកាត់

បនាយលទធភ្នពបនាុាំរបស់កត្តា ចង្គ្ងជាម្យួថាា ាំរីម្។ី
• ស្យើងគ្តូវដតដងឹ ស្ថរធាតុសកម្ារបស់ថាា ាំ
• គ្តូវស្គ្បើគ្ាស់ឧបករណ៍្ាញ់ថាា ាំដដលគ្តមឹ្គ្តូវជានិចច ស្គ្ពាុះអាករឺជា

ម្នុសសមាា កដ់ដលគ្តូវមានជម្ងសឺ្ដយស្ថរការស្គ្បើគ្ាស់ថាា ាំ។

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែគីមី
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



ស្តើអាកានស្គ្បើធុងាញ់ថាា ាំ
ដដលស្ថព យស្ៅខាង

ស្គ្កាយខាង ាញ់ស្លើបដនល
ានប៉ាុនា នដង?

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែគីមី
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



កត្តា ដដលមានឥទធិពលស្លើគ្បសិទធភ្នពស្ៅស្ពលាញ់ថាា ាំ
1. ទឹកសាំរាបា់ញ់គ្តូវមាន pHចស្នល ុះពី ៥-៦,៥ គ្តូវពិនិតយស្ម្ើល ស្ថល កសញ្ញា របស់ថាា ាំ។
2. រុណ្ភ្នពទឹក, ឥដឋនឹងស្ធវើស្អាយផ្លិតផ្លម្និមានសកម្ាភ្នព, គ្តូវស្គ្បើគ្ាស់ទឹកថាល  

ស្ ើយស្ថអ ត សាំរាបា់ញ់។
3. ភ្នពគ្របដណ្ា ប,់ កត្តា ចង្គ្ងភ្នរស្គ្ចើនស្ៅដផ្ាកខាងស្គ្កាម្សលឹកដដលមានសាូមា៉ា តស្គ្ចើន
4. ស្ថរធាតុសអិត, គ្តូវលាយជាម្យួលាយថាា ាំជានិចច ម្និគ្តូវស្គ្បើវា ដតស្ៅកាុងរដូវស្េលៀងស្ទ. 

វាជយួ ស្អាយលាយថាា ាំសអិតជាបជ់ាម្យួសលឹកានយូរ។
5. កគ្ម្តិស្គ្បើ, ស្ម្ើលស្ថល កសញ្ញា  ស្ដើម្បដឹីងពីកគ្ម្តិស្គ្បើ និង ចាំនូនដង ង្នការស្គ្បើគ្ាស់ 

ស្ៅកាុងម្យួវដាជីវតិរបស់ដាំណាាំ។

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែគីមី
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



កត្តា ដដលមានឥទធិពលស្លើគ្បសិទធភ្នពស្ៅស្ពលាញ់ថាា ាំ

6. ស្ពលស្វលាង្នការាញ់, កាុងរដូវស្េលៀងៈ ាញ់ស្ពលគ្ពឹកគ្ពលឹម្, កាុងរដូវគ្ាាំងៈ ាញ់
ស្ពលគ្ពឹកគ្ពលឹម្ ឬ ស្ពលរស្សៀល

7. លកខខណ័្ឌ ង្នឧបករណ៍្ាញ់. មានដាំណ្កទឹ់កតូចលអិត រឺជាអវីដដលស្យើងចងា់ន, គ្តូវ 
ស្អាយគ្ាកដថា ស្យើងានស្គ្បើគ្ាស់សាំពាធគ្តឹម្គ្តូវកាុងស្ពលាញ់។

8. ស្គ្បើផ្លិតផ្លស្អាយគ្តូវជាម្យួកត្តា ចង្គ្ង និងជម្ង ឺដដលគ្តូវកាំចាត,់ ថាា ាំកាំចាតស់តវលអិត 
រឺអាចសមាល បា់នដតសតវលអិតប៉ាសុ្ណាណ ុះ, ម្និដម្នថាា ាំកាំចាតស់តវលអិតទាំងអស់ អាច 
សមាល បស់តវលអិតានគ្របគ់្បស្េទស្នុះស្ទ។ ម្និដម្នថាា ាំកាំចាតផ់្សតិទាំងអស់ អាច កាំចាត ់
ផ្សតិានគ្របគ់្បស្េទស្នុះស្ទ។

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែគីមី
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM



គ្តូវស្គ្បើស្ថរធាតុសអិតជានិចច, ម្និចាាំាចស់្គ្បើដតកាុងរដូវស្េលៀងស្ទ, 
វាជួយ ស្អាយជាតិថាា ាំសអិតជាបជ់ាម្យួសលឹកានយូរ

វិធីសាស្រ្តកំចាតត់ាមបែែគីមី
វិធា្ការកំចាត់ត្ត្រលបៀប IPM


