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ជម្ងសឺខំាន់ៗ  ល ើដណំបំន្នអំ បំន រ

ត្របន ់លបន៉េងល ៉េ ៉ោះ លម្េស



2008Pepper anthracnose
pathogen: Colletotrichum spp. (C. acutatum, C. capsici & others) 

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់ពូជធកា់្រ ាំ

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ រកពាកមុកាបពលជាំងឺបម្ចើ ប ើង

 ្រមូលបោលកូាិរម្ចសាំណល់កុម្ចខជា ិ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងាំ

 អារសន ុបតៅ ប ើយបសើម

បោគសញ្ញា

 ដាំរូងាកាស្នន មជាាំទឹម្ចោង ូចបលើផ្ផ្ែ រន្ទា រ់

មម្ចស្នន មបកាេះកមី្ចោលដាលបៅជាោងមូល,ស្នន ម

ជាាំបមៅ ោងកងវង់ កាិងាកាសព ័កផ្សិ ពណឹទឹម្ច្មូ្ចច

 រករាំផ្លែ ញបលើដាំណាំដនទបទៀ អាចាកាបោគ

សញ្ញា ដូចជាងារ់បដើម ផ្ដលរងកប ើងបដាយ C. 

capsici



2008
ជំងឺរលាក Phytophthora blight

pathogen: Phytophthora capsici

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ្រមូលបោលកូាិរម្ចសាំណល់បដើមផ្ដលាកាជាំងឺ

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ ដូចជា metalaxyl ឬ mefenoxam

 ប្រើ្ាស់ពូជធកា់្រ ាំ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិបតៅ ប ើយបសើម

 ភ្នន ម់្ចងាករងកបៅម្ចនងដី

បោគសញ្ញា

 កលាម្ចគល់ បៅដាំណម្ច់រលមូ្ចកាសាំណរ

 ស្នន មជាាំទឹម្ចបលើសែ ឹម្ច ឬផ្ផ្ែ

 ស្នន មពណឹស្នវ យ្ម្ចប ៉ៅ ផ្ដលាកាោងមិកាបទៀង

រ ់បលើបដើមផ្ផ្នម្ចខាងបលើ

 កលួយរញស បធវ ើបអាយបដើមផ្្រជា្សបពាកា



2008Pepper frog eye/Cercopsora leaf spot 

pathogen: Cercospora capsici

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា  លា ឬមូ្ចកាសាំណរផ្ដលាកា

សុខភ្នពលា

 ្រមូលបោលកូាិរម្ចសាំណល់បដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺ

 រកាញ់ថ្ន ាំផ្សិ ាកាភ្នពោាំាច់ម្ចន ុងលម្ចខខណឌ ជាំងឺ

ម្ចាំពុងិ ធិាឌ្ឍក៍ា

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 អារសន ុបតៅ ប ើយបសើម

បោគសញ្ញា

 ស្នន មអ ុចបនន  ោងមូល (ដូចផ្ននម្ចម្ចផ្ងករ) បៅ

បលើសែ ឹម្ច

 ស្នន ម្ម្ចប ៉ៅ បៅបលើ្ទកុាងសែ ឹម្ច ផ្ផ្ែ ឬបដើម

 សែ ឹម្ចា ់ពណឹម្ចែ ក  ូវ ីល ប ើយ្ជ រេះជាប្ចើកា



2008Powdery mildew 

ភ្នា ក់ងារចំលង: Leveillula taurica (Oidiopsis sicula)

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ បៅដាំណម់្ចរលជាំងឺវិ ធិា ឌ្ឍក៍ាដាំរូង

 ្រមូលបោលកូាិរម្ចសាំណល់បដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 អារសន ុ្ ជាម្ច់ ឬរងគ កួ ជាពិបសសចបន្ទែ េះ

បពលពីកដូិបតៅ បៅកដូិិសា

បោគសញ្ញា

 ស្នន មអ ុចពណឹបលឿង កិាងកលាម្ចបលើនផ្ាសែ ឹម្ចខាង

បលើ

 បយើងអាចបមើលប ើញផ្សិ បមៅពណឹសបៅបលើ

សែ ឹម្ចផ្ផ្នម្ចខាងប្រម

 បៅដាំណម់្ចរលរាំផ្លែ ញចុងប្រយ សែ ឹម្ច្ជ រេះ

យ៉ៅ ងប្ចើកា



2008Southern blight
ភ្នា ក់ងារចំលង: Sclerotium rolfsii

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 អារសន ុបតៅ ប ើយបសើម

 សព ័កាកាម្ចន ុងដី កាិងម្ចន ុងម្ចាំបទចម្ចាំទីកុម្ចខជា ិ

បោគសញ្ញា

 សែ ឹម្ចប្រមៗផ្្រជាពណឹបលឿង ប ើយ្សបពាកា

 រន្ទា រ់ពី្សបពាកាបដើមដួលកលាំ

 បមៅសៗ ោងមូល កាិងាកាសព ័កផ្ម្ចែ កទូីញ៉ៅ ពណឹ

បនន  ឬទង់ផ្ដង្ពផ្ល 

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់មូ្ចកាសាំណរាកាសុខភ្នពលា

 បធវ ើអន្ទម័យចាំរក កាិងដាាំដាំណាំរងវ ិល

 ្រមូលបោលកូាិបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺ

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ បៅបពលសទ ងូមូ្ចកា



2008Pepper bacterial spot 
ភ្នា ក់ងារចំលង: Xanthomonas euvesicatoria, X. perforans, X. vesicatoria,

and X.gardneri

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ រកពាក ដូចជា cooper 

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា ាំ កិាងមូ្ចកាសាំណរផ្ដលាកា

សុខភ្នពលា

 ប្រើ្ាស់ពូជធកា់្រ ាំ

 ្រមូលបោលកូាិបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិបតៅ ប ើយបសើម

បោគសញ្ញា

 ស្នន មោងមូល ឬមិកាបទៀងរ ់ ផ្ដលាកាពណឹ

បនន  កាិងផ្គមពណឹបលឿងពម្ច ិចៗ បៅបលើ

នផ្ាសែ ឹម្ចប្រមៗ

 សែ ឹម្ចា ់ពណឹម្ចែ ក  ូវ ីល ប ើយ្ជ រេះ

 បៅបលើផ្ផ្ែាកាស្នន មកញួសវ ិ  ិចៗ កាិងសង  ួ



2008Tomato fusarium wilt

ភ្នា ក់ងារចំលង: Fusarium oxysporum fsp. lycopersici

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា  កាិងមូ្ចកាសាំណរផ្ដល

ាកាសុខភ្នពលា

 ្រមូលបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 ឆ្លែ ស់ដាំណាំជាមួយដាំណាំផ្ដលមិកាផ្មកាជាកុម្ចខ

ជា ិជ្មម្ចករស់ជាំងឺ

 ប្រើ្ាស់ពូជធកា់្រ ាំ ឬបជើងទ្មជាដាំណា្ំ  រ់

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិបតៅ

 ភ្នន ម់្ចងាកចាំលងាកាម្ចន ុងដី

បោគសញ្ញា

 សែ ឹម្ចផ្្រជាពណឹបលឿង ជាធមៅនគឺបលឿងផ្ 

ាខ ងនកាបដើម

 សកនសន្ទាំទឹម្ចា ់រង់ពណឹ



2008Tomato late blight 

ភ្នា ក់ងារចំលង: Phytophthotra infestans

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់មូ្ចកាសាំណរផ្ដលាកាសុខភ្នពលា

 ដម្ចបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ ដូចជា azoxystrobin ឬ

biopesticide (phosphorous acid, H3PO3) 

មុកាបពលជាំងឺិ ធិា ឌ្ឍក៍ា

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិ្ ជាម់្ចបសើម

បោគសញ្ញា

 ដាំរូងាកាស្នន មជាាំទឹម្ចោងមិកា្រ្ម្ច ី បៅបលើ

សែ ឹម្ច រន្ទា រ់មម្ចសែ ឹម្ចផ្្រជាកលាម្ច

 បពលជាំងឺម្ចាំពុងិ ធិាឌ្ឍក៍ា បៅបលើផ្ផ្ែ បដើម កាិង

្ទកុាងសែ ឹម្ច ាកាស្នន មកលាម្ចពណឹបនន  ្ពផ្ល 

ឬ្ម្ចប ៉ៅ រន្ទា រ់មម្ចបដើមរាំងមូលម៏្ចងារ់



2008Tomato early blight

ភ្នា ក់ងារចំលង: Alternaria solani, A. tomatophila

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា  កាិងមូ្ចកាសាំណរផ្ដលាកា

សុខភ្នពលា

 ដម្ចបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ បៅដាំណម់្ចរលជាំងឺរាំផ្លែ ញដាំរូង

 ប្រើ្ាស់ពូជធកា់្រ ាំ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិបតៅ

បោគសញ្ញា

 ដាំរូងាកាស្នន មជាាំទឹម្ច ោងកងវង់ពណឹបលឿងបលើសែ ឹម្ច

រន្ទា រ់មម្ចស្នន មបកាេះោលដាលបៅជាស្នន មអ ុចកលាម្ច

ពណឹបនន  កិាងអ ុចោងមូលបៅម្ចណៅ ល

 បោគសញ្ញា ផ្ររបកាេះម្ច៏ាកាបៅបលើបដើម កិាង្ទកាុងសែ ឹម្ច

ផ្ដក

 សែ ឹម្ចផ្្រជាសថ  ួ ប ើយ្ជ រេះ បៅដាំណម្ចរ់លចុងប្រយ



2008Tomato grey leaf spot
ភ្នា ក់ងារចំលង: Stemphylium solani, S. lycopersici & other Stemphylium spp. 

Control

 ប្រើ្ាស់មូ្ចកាសាំណរផ្ដលាកាសុខភ្នពលា

 ដម្ចបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ បៅដាំណម់្ចរលជាំងឺរាំផ្លែ ញដាំរូង

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិបតៅ ប ើយបសើម

បោគសញ្ញា

 ដាំរូងាកាស្នន មជាាំទឹម្ច ផ្ដលាកាោងកងវង់

ពណឹបលឿងបៅបលើសែ ឹម្ច រន្ទា រ់មម្ចវាវកមី្ចោល

ដាលបៅជាស្នន មអ ុចបនន  កិាងកលាម្ច

 បោគសញ្ញា ្សបដៀងាន បកាេះម៏្ចបម្ចើ ាកាប ើង

បៅបលើ្ទកុាងសែ ឹម្ច កាិងបដើមផ្ដក

 សែ ឹម្ចផ្្រជាសថ  ួ ប ើយ្ជ រេះ បៅដាំណម្ច់រលចុង

ប្រយ



2008Tomato bacterial spot 
ភ្នា ក់ងារចំលង: Xanthomonas euvesicatoria, X. perforans, X. vesicatoria, and X.gardneri

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ាញ់ថ្ន ាំផ្សិ រកពាក ដូចជា cooper 

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា ាំ កាិងមូ្ចកាសាំណរផ្ដល

ាកាសុខភ្នពលា

 ប្រើ្ាស់ពូជធក់ា្រាំ

 ្រមូលបោលកូាិបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍក៍ានកាជាំងឺ

 កដូិបតៅ ប ើយបសើម

បោគសញ្ញា

 ស្នន មោងមូល ឬមិកា្រ្ម្ច ី ពណឹបនន  ព័ទធជុាំ

វិ ធាញបដាយពម្ច ិចៗពណបលឿងបៅបលើសែ ឹម្ចប្រ

មៗ

 សែ ឹម្ចា ់ពណឹនរ ង ប ើយ្ជ រេះ

 ផ្ផ្ែសវ ិ ្ជួញ កាិងសង  ួ



2008Tomato powdery mildew

ភ្នា ក់ងារចំលង: Oidium neolycopersici, O. lycopersici, Leveillula taurica

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ាញ់ប្រងផ្លក ឈូម្ចក ័ន oil (0.5%) មុកាបពលជាំងឺិ ធិា ឌ្ឍ

ក៍ា

 ាញ់ថ្ន ាំម្ចាត  ់ផ្សិ បៅដាំណម្ច់រលជាំងឺិ ធិា ឌ្ឍក៍ា

ដាំរូង

 ដម្ចបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 ប្រើ្ាស់ពូជធកា់្រ ាំ

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍកានកាជាំងឺ

 អារសន ុ្ ជាម់្ច ឬរងគ កួ ជាពិបសសចបន្ទែ េះ

បពលពីកដូិបតៅ បៅកដូិិសា

បោគសញ្ញា

 ស្នន មអ ុចពណឹបលឿង កាិងកលាម្ចជាប្ចើកាម្ចផ្កាែងបៅ

បលើនផ្ាសែ ឹម្ចខាងបលើ

 ជាលិរផ្សិ បមៅពណឹសបៅបលើសែ ឹម្ច

 សែ ឹម្ចសង  ួ កិាង្ជ រេះបៅដាំណម់្ចរលចុងប្រយ



2008Bacterial wilt 

pathogen: Ralstonia solanacearum

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា  កាិងមូ្ចកាសាំណរ

ាកាសុខភ្នពលា

 ដម្ចបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 រងវ ិលដាំណាំជាមួយដាំណាំណផ្ដលមិកាផ្មកា

ជាជ្មម្ចករស់ជាំងឺ

 ប្រើ្ាស់ពូជ ឬបជើងទ្មធកា់

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍកានកាជាំងឺ

 អារសន ុបតៅ ប ើយបសើម

 ភ្នន ម់្ចងាកចាំលងាកាម្ចន ុងដី

បោគសញ្ញា

 ោរ់បផ្ៅើម្សបពាកាពីសែ ឹម្ចរាំរៗមម្ចមុកា

 ដួលបដើមរន្ទា រ់ពី្សបពាកា

 សកនសន្ទាំទឹម្ចា ់ពណឹម្ចែ ក ូវ ីល



2008Eggplant Phomopsis blight and fruit rot

pathogen: Phomopsis revens

លម្ចខខណឌ ិ ធិា ឌ្ឍកានកាជាំងឺ

 អារសន ុបតៅ កិាងាកាសាំបណើម

វិ ធានការកម្ចាត  ់

 ប្រើ្ាស់្ារ់ពូជស្នា  កាិងមូ្ចកាសាំណរផ្ដលាកាសុខភ្នពលា

 ដម្ចបដើមផ្ដលបម្ចើ ជាំងឺបោល

 រងវ ិលដាំណាំជាមួយដាំណាំផ្ដលមិកាផ្មកាជកុម្ចខជា ិជ្មម្ចករស់ជាំងឺ

 ប្រើ្ាស់ពូជ ឬបជើងទ្មធកា់

បោគសញ្ញា

 ស្នន មខូងផ្ ពណឹ្ម្ចប ៉ៅ ឬបនន  បៅបលើបដើម, រន្ទា រ់

មម្ចផ្្រជាដាំបៅ, កលាម្ចបដើមប ើយម៏្ចដួលបដើម

 បៅបលើផ្ផ្ែដាំរូងាកាស្នន មអ ុច ូច រន្ទា រ់មម្ចផ្្រជាខូង

ផ្ ោង្ទផ្ិងាកាពណឹ្ពផ្ល ជាប្ចើកាម្ចផ្កាែង បៅបលើ

នផ្ាផ្ផ្ែបន្ទេះ

 សកនសមីបសលយូ មពណឹបមៅ ផ្ ងផ្ ាកាបៅបលើស្នន មដាំបៅ



2008Chilli veinal mottle virus (ChiVMoV; 
Potyvirus)

• វ ៉ិចទរ័ចំលងគឺអាហ្វីដ
• ស្នា មក្រលលក្រឡាលលើផ្ទៃស្លឹរ ន៉ិងឆ្ាូត
ពណ៌ផ្ៃតងចាស់្តាមក្ទន ងស្លឹរ

ChiVMoV on Chili pepper ChiVMoV on Chili pepper ChiVMoV on Eggplant



2008
Potato virus Y (PVY; Potyvirus)

• វ ៉ិចទរ័ចំលងគឺអាហ្វីដ
• ក្ទន ងស្លឹរលមើលល ើញចាស់្ ន៉ិងមានឆ្ាូតផ្ៃតងតាមក្ទន ង, លហ្ើយស្លឹរ
មានស្នា មក្រលលក្រឡា ។  ស្នា មរលារតាមក្ទន ងស្លឹរ ទងស្លឹរ ន៉ិងលដើម
ជាមយួនឹងឆ្ាូតពណ៌ស្នវ យ លហ្ើយលដើមទងំមូលប្ក្ៃជាក្រ៉ិន

PVY on Chili pepper PVY on Tomato PVY on Tomato



2008
Pepper mild mottle virus (PMMV; 
Tobamovirus)

• ចំលងតាមក្ាៃពូ់ជ ន៉ិងលមកាន៉ិច
• ស្លឹរបាតព់ណ៌រលរ  ូហ្វីល លដើមក្រ៉ិន លហ្ើយប្ទលមានរាងម៉ិនក្ៃក្រតី ខូច
ក្ទងក់្ទយ

PMMV on Chili pepper PMMV on Chili pepper



2008
Tobacco mosaic virus (TMV; 
Tobamovirus)

• ចម្លងតាម្រយៈការប ៉ះពាល់ដំណំ
• មានពណ៌ចមម្រ៉ះ, រញួ, ខូចមរងម់ាយស្លឹក, និងកាតប់នថយរំសំស្លឹក ផ្លល
និងចំនួនផ្លល

TMV on Chili pepper TMV on Tomato



2008
Tomato mosaic virus (ToMV; 
Tobamovirus)

• ចម្លងតាម្រយៈការកកិតគ្នា របស់្ដំណំ
• ស្នា ម្រញួពណ៌ខ្មៅ និងភ្លខឺ្លើផ្លៃស្លឹក, រញួ ខ្តឿ
ខូចមរងម់ាយផ្លល និងកាតប់នថយចំនួនផ្លល

ToMV on Tomato
ToMV on Chili pepper

ToMV on Tomato

ToMV on Chili pepper



2008
Pepper mottle virus (PepMoV; 
Potyvirus)

• មានពណ៌បៃតងក្រម ៉ៅតាមសបសវ ៉ៅន, ម៉ៅ៉ូសាអ ៊ិរ
• ចមលងមោយអាហ្វីដ

PepMoV on TomatoPepMoV on Chili pepper



2008
Tomato spotted wilt virus (TSWV; 
Tospovirus)

• ចមលងមោយក្រីៃ
• រញួ, មានសាា មអ  ចជារងវង់ម ើបលល សលឹរ
ន៊ិងម្វើឱ្យក្ាៃ់បាត់ពណ៌

TSWV on Chili pepper TSWV on Tomato TSWV on Tomato

TSWV on Tomato



2008
Begomoviruses (Geminiviridae)

• ចមលងមោយរ យស Bemisia tabaci (Aleyrodidae)
• សលឹររញួក្តង់ម ើងម ើ ម៉ៅ៉ូសាអ ីរម ើសលឹរ ន៊ិងអ  ចសលឹរម្វើឱ្យបាត់ៃង់ជាត៊ិពណ៌, មដើមមតឿ

Chili pepper

Yard long bean Bitter gourd

Cucumber

EggplantTomato



2008

ជម្ងសឺខំាន់ៗ  ល ើដណំបំន្នអំ បំន រ

ត្រសក់



2008
Powdery mildew 

Pathogen: Podosphaera xanthii, Golovinomyces cichoracearum

Control

 Apply sunflower oil (0.5%) before disease 

development

 Use fungicide at initial disease stage

 Remove disease plant debris

 Use resistant variety

Condition for development

 Cool or warm condition, particularly during 

transition of dry to wet season

Symptom

 Yellowish spot or blotches with scattered 

areas of necrosis on leaf.

 Visible white powdery-like fungal tissue on 

the underside. 

 Extensive drops at the late stage



2008
Downy mildew
pathogen: Pseudoperonospora cubensis

Control

 Use of resistant/tolerant cultivar

 Apply fungicide at initial disease stage

 Remove disease plant debris

Condition for development

 Cool or warm with wet condition

Symptom

 Yellowish, angular lesion on the upper 

surface corresponding to a fluffy grey 

fungal structure on lower surface of the 

lesions

 Extensive leaf dry and collapse at the late 

stage



2008Gummy stem blight

Pathogen: Didymella bryoniae

Control

 Use health seedlings

 Apply fungicide at initial disease stage

 Remove disease plant debris

Condition for development

 Warm and wet season

Symptom

 Water-soaked lesion first appear on leave 

or stem, then expand into irregular necrotic 

brown lesion with gummy substance.  

 Infected stem was girdled to result to vein 

collapse 

 Visible dark pynidia or perithecia found on 

infected lesions



2008Target spot

pathogen: Corynespora cassicola

Control

 Use health seedlings

 Apply fungicide at initial disease stage

 Remove disease plant debris

Condition for development

 Warm and wet condition

Symptom

 Tinny water-soaked lesion spot first 

appear and delimited by small veins, but 

soon enlarged to form circular, zonate tan 

spots. 

 Extensive leaf dry and collapse at the late 

stage



2008Fusarium wilt on bitter gourd

pathogen: Fusarium oxysporum f.sp. momordicae

Control

 Rotate with non-host crop

 Remove disease plants 

 Use grafted seedlings e.g. pumkin or 

luffa rootstock

Condition for development

 Warm season

 Soil-borne

Symptom

 Yellowing from lower leave, eventually 

result to plant wilt and collapse

 Vascular decoration



2008
Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV; 
Potyvirus)

• transmitted by aphids

• induced yellow mosaic, severe malformation, blisters, 

reduction in the size of leaf lamina, necrosis, and severe 

plant stunting 

ZYMV on Bitter gourd



2008Papaya ringspot virus (PRSV; Potyvirus)

• transmitted by aphids

• induced mosaic and chlorosis on leaves, and distortion on 

leaves  and fruits 

PRSV on Cucumber PRSV on Cucumber PRSV on Bitter gourd



2008

ជម្ងសឺខំាន់ៗ  ល ើដណំបំន្នអំ បំន រ

ស្សៃ Cruciferous 



2008Damping off 
pathogen: Rhizoctonia solani ;  Pythium sylvaticum

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 រដូវលតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមដី

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 ក្ៃឡារក់្ាៃពូ់ជជាមយួថ្ា សំ្មាល ៃទ់ស៉ិត
 ដដំំណៃំងវ៉ិល

លរាគស្ញ្ញា
 វាៃំផ្លល ញលលើរូនសំ្ណៃខាីៗ  ន៉ិងក្ៃពន័ធឫស្ប្ដលលៅ
ជាៃផ់្លៃ ល់នឹងដី ល វ្ើលអាយមានស្នា មជា ំន៉ិងងាៃ់

 ការឆ្លងរាលដលផ្នទស៉ិត R. solani ល វ្ើលអាយរូន
សំ្ណៃប្ក្ៃជាពណ៌ស្នវ យ លហ្ើយលៅរស់្ប្តស្រផ្ស្ 
ឬក្ទន ងលដើម



2008
Downy mildew
pathogen: Peronospora parasitica

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ពូជ្នក់្ទំ
 បាញ់ថ្ា ទំស៉ិតលៅដំណរក់ាលៃំផ្លល ញដំៃងូ
 ក្ៃមូលលចាលនូវការសំ្ណល់រ រខជាត៉ិប្ដលមានជងំឺ

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 រដូវក្តជារ ់លហ្ើយលស្ើម

លរាគស្ញ្ញា
 ផ្ទៃស្លឹរប្ទារខាងលលើមានស្នា មរលឆ្ចរឆ្ចូពណ៌លលឿង 
ប្ដលវាស្ ីឆ្ល ុះាា លៅនឹងផ្ទៃស្លឹរប្ទារខាងលក្កាមប្ដល
លមើលលៅមានទស៉ិតពណ៌ស្ៗ



2008Anthracnose
pathogen: Colletotrichum higginsianum

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ពូជស្នា តលា
 ក្ៃមូលលចាលនូវការសំ្ណល់លដើមប្ដលមានជំងឺ
 ដដំំណៃំងវ៉ិល

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 រដូវលតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមដ ីន៉ិងក្ាៃពូ់ជ
លរាគស្ញ្ញា
 ស្នា មតូចៗរាងមលូ ឬម៉ិនក្ៃក្រត ីពណ៌ក្ៃលទុះក្ស្នល ឬ
ក្ពប្លតលៅលលើស្លឹរ

 ស្នា មជារំាងក្ទប្វងពណ៌ក្ៃលទុះក្ស្អាៃ ់ន៉ិងមានប្គមពណ៌
លមៅ  លៅលលើពាររ់ណៅ លក្ទន ងស្លឹរ ទងស្លឹរ ន៉ិងលដើមផ្ស្ៃ



2008Web blight

pathogen: Rhizoctonia sonali

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 ក្ៃមូលលចាលនូវការសំ្ណល់លដើមប្ដលមានជំងឺ
 ការពាររ ំលអាយដីខាៃ ត ឬបាចស្នចលៅលលើលដើមផ្ស្ៃ
 ដដំំណៃំងវ៉ិល ជាមយួដំណបំ្ដលម៉ិនប្មនជារ រខជាត៉ិជំររ
រៃស់្ទស៉ិតលនុះ

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 រដូវលតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមដី
លរាគស្ញ្ញា
 ស្នា មលៅលលើស្លឹរប្ដលមានរាងម៉ិនក្ៃក្រតី
 ស្នា មជាទំឹរលលើស្លឹរប្ដលលៅទៃៗៃ ុះផ្លៃ ល់នឹងដី



2008
Alternaria leaf spot/Black leaf spot 
pathogen: Alternaria brassicae and A. brassicicola

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 អាកាស្ធាត ប្ដលមានសំ្លណើ ម លហ្ើយលតៅ
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមក្ាៃ ់ន៉ិងខយល់
លរាគស្ញ្ញា
 ស្នា មអ  ចរាលមូលពណ៌លតាា តក្ស្នល លៅលតាា ត
ចាស់្ ន៉ិងមានប្គមពណ៌លលឿង

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ក្ាៃពូ់ជស្នា តលា
 ដដំំណៃំងវ៉ិល ន៉ិងល វ្ើអនាមយ័ចកំារ



2008Soft rot 
pathogen: Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 អាកាស្ធាត លតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នគលក្ចើនភ្នា រង់ារចលំងតាមដ ីលហ្ើយវារាលដលចូលរា ងរ រខ
ជាត៉ិតាមរយៈទឹរល ល្ៀងប្ដលបាចស្នចពដីីលស្ើមមានលមលរាគ

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 ដដំំណៃំងវ៉ិល ន៉ិងអនាមយ័ចកំារ
 លជៀស្វាងល វ្ើការរា ងចកំារលៅលពលប្ដលលដើមផ្ស្ៃលស្ើម

លរាគស្ញ្ញា
 ស្នា មរលួយពណ៌ក្ៃលទុះលតាា ត ល្លឺៅលលើស្លឹរ ន៉ិងមានរល៉ិន
ស្ា យ



2008
Black rot 
pathogen: Xanthomonas campestris pv. campestris

លរាគស្ញ្ញា
 ស្នា មរលួយពណ៌លលឿងរាងអរសរ V ចាៃព់បី្គមស្លឹរ 
ន៉ិងមានស្រផ្ស្ក្ទន ងពណ៌ក្រល  

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 អាកាស្ធាត លតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមក្ាៃពូ់ជ

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្ាៃពូ់ជស្នា តលា
 ដដំំណៃំងវ៉ិល ន៉ិងល វ្ើអនាមយ័ចកំារ
 លជៀស្វាងល វ្ើរា ងចកំារលៅលពលលដើមផ្ស្ៃលស្ើម



2008Bacterial leaf spot
pathogen: Xanthomonas campestris pv. Armoraciae, X. campestris pv. raphani

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ក្ាៃពូ់ជស្នា តលា
 ក្ៃមូលលចាលនូវការសំ្ណល់លដើមប្ដលលរើតជងំឺ
 ដដំំណៃំងវ៉ិល

លរាគស្ញ្ញា
 ស្នា មអ  ចលណក្រូស្ ីស្ពណ៌លតាា ត រាងម៉ិនចាស់្លាស់្ ន៉ិងមាន
ប្គមជាទំឹរបាតព់ណ៌រល រ  ូ្ លី

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 រដូវលតៅ លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមក្ាៃពូ់ជ



2008

 វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ពូជស្នា តលា ប្ដលម៉ិនមានជាៃទ់ស៉ិតលរលរ  ទូញី 
 ក្ៃមូលលចាលនូវការសំ្ណល់លដើមប្ដលលរើតជងំឺ
 លជៀស្វាងដីលស្ើមរហូ្ត

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 រដូវលតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមដី

លរាគស្ញ្ញា
 រលួយជាទំឹរលៅលលើលដើម ន៉ិងលមើម
 មានស្រផ្ស្មលីស្លយូមពណ៌ស្លៅលលើផ្ទៃផ្នលដើម រា ងលរខខណឌ លស្ើម
 ស្ៃ័រប្រលរ  ទូីញ ពណ៌លមៅ វ ៉ិវឌ្ឍលៅរា ងជាល៉ិកាប្ដលមានជងំឺ

Pythium blight 
pathogen: Pythium sp. 



2008
Turnip mosaic virus (TuMV; Potyvirus)

• ចមលងមោយបច
• ម៉ៅ៉ូសាអ ីរ, ពណ៌ចក្មរុះ, ខ៉ូចក្រង់ក្ាយ, សាា មអ ច
បាត់ៃង់ជាត៊ិពណ៌

Brassica juncea Brassica rapa var. 

chinensis

Brassica rapa var. 

parachinensis
Brassica oleracea



2008

ជម្ងសឺខំាន់ៗ  ល ើដណំបំន្នអំ បំន រ

ស្តែ ក



2008Damping-off 
pathogen: Rhizoctonia sp., Phythium sp., Fusarium sp.

http://www.infonet-biovision.org

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 អាកាស្ធាត លតៅ  លហ្ើយលស្ើម
 ភ្នា រង់ារចំលងតាមដ ីន៉ិងក្ាៃ់
លរាគស្ញ្ញា
 ក្ាៃអ់ាចរលួយម នលពលដ ុះល ើងពដី ីលហ្ើយរូនស្ប្ណៅ
រងាៃ់

 មានល ើញការសំ្ណល់លដើមស្ប្ណៅ រប្ដលម៉ិនទនរ់លួ
យ ជាលក្ចើនលៅលលើដី

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ក្ាៃពូ់ជប្ដលាៅ នជងំឺ
 លជៀស្វាងដដំ ុះលៅលលើដលីស្ើម



2008Fusarium wilt
Pathogen: Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum

លរខខណឌ រលរើតជំងឺ
 លរខខណឌ លតៅ  ន៉ិងមានសំ្លណើ ម
 ភ្នា រង់ារចំលងរស់្លៅរា ងដ ីន៉ិងការសំ្ណល់រ រខជាត៉ិ

លរាគស្ញ្ញា
 មយួចំលហ្ៀងផ្នស្លឹរប្ដលលៅលក្កាមៗប្ក្ៃជាពណ៌លលឿង
 ប្ក្ៃជាក្ស្លពាន ន៉ិងក្រ៉ិន
 ស្រផ្ស្នាទំឹរផ្នលដើមប្ក្ៃជាពណ៌លតាា ត

វ ៉ិធានការរមាា ត់
 លក្ៃើក្បាស់្ពូជ្នក់្ទំ
 ល វ្ើអនាមយ័ចំការ



2008Sooty blotch and leaf spot
Pathogen: Pseudocercosopora cruenta

Condition for development

 Warm and humid condition

 Air born 

Symptom

 First symptoms appear as water-

soaked on leave, then expand into 

large necrotic brown to reddish spots 

with dark powdery appearance 

 Similar lesion sometimes show on 

pedicels, and pod

 Leaf dry and extensive drops at the 

late stage

Control

 Remove disease plants 

 Use fungicide at initial disease stage



2008Anthracnose
Pathogen: Colletotrichum lindemuthanium

http://kmweb.coa.gov.tw/techcd

Condition for development

 Warm and wet season

 Seeds-borne

 Air-borne (with rain splash)

Symptom

 All aboveground parts can be affected

 Brown, sunken lesions that expand quickly 

and combine to girdle stem, peduncles and 

petioles

Control

 Use clean seeds & seed treatment

 Remove diseased plant debris

 Use fungicide at initial disease stage



2008
Choanephora wet blight

pathogen: Choanephora cucurbitarum

Control

 Remove disease plant debris

 Use fungicide at initial disease stage

Condition for development

 Warm to hot with very wet condition

Symptom

 First appear as small water-soaked 

spot, then expand to large necrotic 

lesion

 Pod rot or tip die-back of plant shoot 

 Visible hairy mycelium with dark heads 

of sporangia on infected site of leaves, 

flower, fruit or stem



2008
Root knot nematod
pathogen: Meloidogyne spp.

Control

 Use resistant or tolerant varieties 

 Remove diseased plant debris

 Flooding the field for a few weeks and rotate 

with non-host crops

Yang, 2011

Condition for development

 Warm condition

 Soil-borne

Symptom

 Stunting, wilting

 Formation of root galls



2008
Bean common mosaic virus (BCMV;  
Potyvirus)

BCMV on Yard long bean

• transmitted by 

aphids

• induced light and 

dark green mosaic, 

blistering, distortion, 

curling, yellow or 

necrotic local 

lesions, plant 

growth reduction

BCMV on Yard long bean

BCMV on Yard long bean

BCMV on Yard long bean



2008
Cucumber mosaic virus (CMV; Bromoviridae)

• transmitted by aphids

• induced mosaic, mottle, deformation, blistering and chlorotic local lesions

CMV on Eggplant

CMV on Tomato

CMV on Yard long bean

CMV on Cucumber

CMV on Chili pepper


