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រសនក�ីរផ��ម

• ជំឺរុ�ជាតជជាមេលាុតំសំខជនដ រនជចំែំ�ុកររាខបខទត �ំផមដំណរំបតខ
្បជតតរ ទំងុុណភ តំបរ តមុណ

• េន្បេទតជកុជភំុមំករតតេសដរំទាមំទាលដ អំភីទត �ំផមែដមរាខ
បខេេដយរករបំរប ំផំជំឺេ ងំដណ ប៉ែុ �ំតំរបខទត �ំផមដំណំ�ុភតពភេល
ទំជាម កររាខបខេេដយរ ជំឺ តា�ម�តា តំ រុ�ជាតចផ្រនជ �ួ មំំរ តាភី
៣១%-៤២% តំរបខដំណទំំអតខេន�ុភតពភេលណ �ុចំេណជេេន៖

 ១៤.១% ផំកររាខងឺេេដយរជំឺ

 ១០.២% រាខបខេេដយរតា�ម�តាបំរប ំ

 ១២.២% រាខបខេេដយររុ�ជាតចផ្

• ប៉ែុ �ំទត �ំំដ័ផំកររាខបខសេមងមំំរ តា កំតខជេំនតំរបខ្ បេទតំភុអពតំ
ឌំ្ំន ដាចជ្បេទតជកុជណ



• ករ្ងបខ្ ងជំឺជនដ្បបេេដេជងជដ័ស្ត័ដទំ្តស េមងករេេ�ងេរងំ តចិដ័
ច្តខលតខផំជំឺេេនណ

• ជទាេេមំជំឺ្បេពទ បំនមំណភមដ្តាម�ុករេេ�ងេរងំ តចិដ័ណ ជំឺទំេេន
តុទ�តឹជ្បេពទជំឺែដមេដងេ្ចងំ ជនប្បទន េលងដសច្ារំរំេេ�ងរុ�ំ តំ តចិដ័្ាឹជ
្ារំ េេដ្ួំខែាភត ត្ំ ាេមងេរងតេរ របតខ�េនេមងតររីលរុ�ជាតណ ជំឺទំេេនរនជ
មំ



ជំអឺខ្ រខុ ា ត (Anthracnose) េមងយ� ដែដម
ប�រេំងេេដភភនផផ តា Colletotrichum sp.



Root knot nematode 
(Meloidogyne sp.)

Club root  crucifer 
(Meloidogyne sp.)



Rust ផំដំណតំែ �ុ ដី Smut ផំដំណេំេា



• ប៉ែុ �ំមំជំឺ្បេពទ បំនមំេរងតេរ តសុយស ំ ដាចជ េដងជ តំតបឹ្តេេំ
(wilting) ្តំ (stunting) រតឺបឹមំភពុ េមល (leaf yellowing) ភតរ�ុករ
េេ�ងេរងំ តំ តចិដ័ ែដមទជទរេសដមំករភត តំាពរជេំេន�ុជ េំរីភតេយេំន
េេដេ្បង្រតខ ជី្ រត�ុបណ 

េរងតេរ ្តេេំផំ
េដងជេប៉េរ៉ន
Wilting of tomato



តបឹផំេដងជ្តរំមំ ភពុ េមល (Yellowing of rice)



េរងតេរ េដងជ្តំ ផំដណំេំេា (Stunting of corn)



លំកឹៈ សខុភាពូរេសបកុ�ជាគ

• តុំណភរបតខរុ�ជាត ងឺជរ� ំុ ាខជនដផំទតំ �ផមដំណំ ំត្រខចំ ាុ មរបតខ្បជ
តតរណ

ករេធ�រអ�
្រស�រេ�ងងវសខុ

ភាកុ�ជាគ

រង��វវូពគវ�ផល
ដំណ ំ

រង��វវូ្រកប
នំណូលសបកសគក/  

អ�កផលគា

• ជំងឺឺជរ� ជនដ ែដមមំនទ�តភមដមខតុំណភរបតខរុ�ជាតណ ាំំមំរ� េផផេទៀាន
មំនទ�ភមែដរដាចជ រ� តា�ម�តា េសស ចផ្ យររាុចតចឹិជ ថ� ភុំមតតជស រ� ដី
ំត ម�ំ័ុ � សកតរាុណ





កត� កុ�ជាគនង្ង

• ភភនតា�ម�តាបំរប ំ តំជំឺរុ�ជាតជនដចំំនំ េំ េ្បង្រតខរុ�ជាតចផ្ជជំរ
េនេភមែដមភំុមំំា�មំផំដំណណំ

• ដាេច�ន ករ្ងបខ្ ង ាំំេសស ចផ្មំយរតំសំខេន�ុកររនជចំែំ �ុែផ�ជនដ
ផំំ តរំករ នុ ចំរនុ�ុករ្ងបខ្ ងជំឺ្បបេេដ្បតតទ�ណភណ

• េមងតភីេំនេេេទៀា ករបេណ� ដេសដរុ�ជាតចផ្ដុនមាាលតខលដំំជ
ជនដដំណំ �ំឹេេ�ងករ្បនា្បែជេេេមងទឹ យររាុចតចឹិជ តំភ បំឺ ែដម
បេ�ងំ េ�ត�ត “Stress” េេេមងដំណំ តំ បេ�ងំ ាំំណភេធំ ខេធរផំជំឺណ





កត� សាធលលគាំំ ផ ា

• ករបំរប ំរបតខរបតខតា�ម�តាេេេមងដំណំ សចប�រេសដមំេរងតេរ
្បបខ្ បែលម �ួ េេំឹជំឺណ ឧទលរ ណុ ភភនផច ភភនជមច ភភន្ទីប ជ
េដងជែដមសចេេ�ងេសដេរងតេរ េនេមងតបឹរុ�ជាតមំម�ុ ្បបខ
្បែលមេេំឹេរងតេរ របតខជំឺណ

• ភភនតា�ម�តាទំេំននសចជណ� ខមរចជប ាំំភភន ំរី ៉តុ តំរខេារ ី

• ភភនដ�ាំតីុរាេដងជ តំដ�ាំតីុឫត សចប�រេសដមំកររសំំដមខ ករ្តរប

តំដឹេទឹំ ភី្បភ័ំ �ឫតេេេដងជំឹតបឹ ែដមសចេេ�ងេសដរុ�ជាត្តេេំ
្បបខ្ បែលមំឹជំឺែដមបំរប ំ្បភ័ំ �ឫត តំតផតេណំ







កត� មម�នំវមវរពទាតដលង�រអ�វភា
ខុស្្កាីរល�កលាូលសបសបដំណ ំ

• ករេ្បង្រតខថ� ភុំម តំជីតតជសជតំ រំ្ាឹជ

• �ន ាំំយររាុចតចឹិជ

• ម�ំ័ុ � ដី

• ម�ំ័ុ � សកតរាុ

• តំ ្បំា�តេដុំនរបតខដំណំ
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