
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ការ្រគប្់រគងសមាសភាពចៃ្រងេល�ដំណំាេមៀន 

ៃបល៉�ន ៃថ�ទ�០៩-១១ ែខ ធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ 
 

សរ ចានធ់� អន្ុរ�ធានការ�យាលយ័្រសាវ្រជាវអ�វឌ្ឍបេច�ក�ទ� 
 
                    ការពារដំណំាន�ង �ន�ច�យ័សមាសភាពចៃ្រង  
 



 ករពរកររកីរលដល សមាសភាពចៃ្រងេលដំណាំេមៀន 
 
 ករពរករហូរចូលសមាសភាពចៃ្រងេលដំណាំេមៀនមាន្របភពពីខងេ្រក 

 
 កតប់ន�យកំេណ ន្របជាករសមាសភាពចៃ្រង េលដំណាំេមៀន 

 
 ករពរករថយចុះៃនផលដំណាំេមៀន 

 
 បេង�នៃផ�ដីដដុំះដំណាំេមៀន 
 
 បេង�ន្របាកច់ណូំល 
 

 

I- េគាលបំណងៃនការ្រគប្់រគងសមាសភាពចៃ្រង 
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II- សត�ល��តចៃ្រងបំផា� ញដំណំាេមៀន   

3 

ល.រ េឈ� ះវទិ្យោ
ស�ស� 

េឈ� ះភាស
អងេ់គ�ស 

លំដប ់ ្រគ�សរ ែផ�កបផំា� ញ េយាង 

១ Bactrocera dorsalis Oriental fruit fly Diptera 
 

Tephritidae ែផ� CABI 2007 

២ Bactrocera  
correcta 

guava fruit fly Diptera Tephritidae ែផ� 
 

CABI 2007 
 

៣ Eudocima fullonia  fruit-piercing 
moth 

 Lepidoptera  Noctuidae ែផ� េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 

៤ Hypomeces 
squamosus  

Green weevil Coleoptera Curculionidae ស�ឹក Waterhouse 
1993 

៥ Conogethes 
punctiferalis  

castor capsule 
borer 

 Lepidoptera Crambidae ផា�  Waterhouse 
1993. 

៦ Ceroplastes 
ceriferus 

Indian wax scale Hemiptera Coccidae ែផ� ស�ឹក េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 



 II- សត�ល��តចៃ្រងបំផា� ញដំណំាេមៀន(ត)   
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ល.រ េឈ� ះវទិ្យោ
ស�ស� 

េឈ� ះភាស
អងេ់គ�ស 

លំដប ់ ្រគ�សរ ែផ�កបផំា� ញ េយាង 

៧ Archips micaceana Lepidoptera Tortricidae ស�ឹក េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 

៨ Oxyodes 
scrobiculata 

leaf eating Lepidoptera Noctuidae េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 
 

៩ Tessaratoma 
papillosa (Drury) 

litchi stink bug Hemiptera Pentatomidae ផា�  ស�ឹក េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 
 

១០ Zeuzera coffeae 
Nietner 

coffee carpenter Lepidoptera Cossidae ែផ�កខ�ីៗ  េសៀវេភ
បេច�កេទសដំណាំ
េមៀនៃបលិ៉ន 
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2-របូភាពសត�ល��តចៃ្រងបំផា� ញដំណំាេមៀន  

Bactrocera dorsalis Bactrocera  correcta Ceroplastes ceriferus  

Eudocima fullonia  

Tessaratoma papillosa 

Zeuzera coffeae Nietner Hypomeces squamosus 
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របូភាពសត�ល��តចៃ្រងបំផា� ញដំណំាេមៀន  

Archips micaceana Conogethes punctiferalis 

Oxyodes scrobiculata 
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III- �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាពចៃ្រង  

ច�ប ់ បេច�កេទស 

ការ្រគប្់រគងសមាសភាពចៃ្រង 

ច្បោបភ់តូគាមអនាមយ័ 

ច្បោបវ់ភិាគហនភិយ័
សមាសភាពចៃ្រង 

ករដដុំះ 

វធិានករេមកនចិ 

វធិានករជវីស�ស� 

វធិានករគមី ី

េហដ� រចនាសម�ន័� 

ករកចំតេ់ដយ
ចហំយកេំដ 

ករកចំតេ់ដយប��ុ ះ
សីតុណ� ភាព 

ករកចំត ់
លក�ណៈរូប 
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III- �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាពចៃ្រង  

 
  អនុ្រកឹត្យ   េលខ១៥ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៣ ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាមយ័  
 ្របកសេលខ ៣៤៦ ្របក.កសក ចុះៃថ�ទី១០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពីនតីិវធិីៃនករ្រត�ត

ពិនិត្យ ភូតគាមអនាមយ័   
កិច�សន្យោពណិជ�កម� កិច�្រពមេ្រព�ង អនុស��  និងបណា� ឯកសរដៃទេទៀតស�ីពីលក�ខណ�  
 ភូតគាមអនាមយ័ៃន្របេទសនាចូំល 

1- ែផ�កច�បភ់តូគាមអនាមយ័  
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III-  �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាចៃ្រង(ត)  

ករ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាមយ័េលករដឹកជ��ូ នទំនិញឆ�ងកតទឹ់កដីៃន្រពះរជា
ណាច្រកកម�ុជា្រត�វេគារពតមបទប�� ត�ិ  
  អនុ្រកឹត្យ   េលខ១៥ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៣ ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាមយ័  
ច្បោបស់�ីពីករអនុមត័យល់្រពមេលពិធីសរ ទី៨ស�ីពីវធិានករ អនាមយ័     និងភូតគាមអនាមយ័ 

និង កិច�្រពមេ្រព�ង្រកបខណ�័ អស៊នអពំីករស្រមបស្រម�លទំនិញឆ�ងកតចុ់ះៃថ�ទី១៦ ែខធ�ូ 
ឆា� ១ំ៩៩៨  

  ពិធីសរ ទី៧ស�ីពី្របពន័�ឆ�ងកតគ់យចុះៃថ�ទី២៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៥ 
 

1- ែផ�កច�បភ់តូគាមអនាមយ័(ត)  
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III- �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាចៃ្រង  

ករ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាមយ័ជាភារកិច�របស់នាយកដ� នករពរដំណំា អនាមយ័ 
និងភូតគាមអនាមយ័ ែដលមានករយិាល័យភូតគាមអនាមយ័ជាេសនាធិករ។ 

2- ការ្រត�តព�ន�ត្យភតូគាមអនាមយ័ 
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III- �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាចៃ្រង(ត)  

2- ការ្រត�តព�ន�ត្យភតូគាមអនាមយ័(ត) 
បច�ុប្បន�បានកសងស� កក់រ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាមយ័ថា� កត់បំនច់ំននួ្របារំចួរល់។ េដយរងច់ំ
បំពកស់មា� រៈបំេរ ដល់ករ្រត�តពិនិត្យទំនិញមានកំេណ តពីផលិតផលកសិកម�នាេពលឆាប់ៗ ។ 
ស� កក់រ្រត�តពិនិត្យភូតគាមអនាមយ័ថា� កត់ំបនទ់ងំ៥ស�ិតេនៈ 
១- ្រស�កបេវល(េខត�បាតដ់ំបង) 
២- ្រស�កៃ្រពនប ់(េខត�្រពះសីហនុ) 
៣- ្រក�ងស� យេរៀង(េខត�ស� យេរៀង) 
៤- ្រស�កពញាែ្រកក េខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ 
៥- ្រក�ងស�ឹងែ្រតង (េខត�ស�ឹងែ្រតង) 
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III- �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាចៃ្រង  

3- �ភាគហាន�ភយ័សមាសភាពចៃ្រង 
 នាយកដ� នករពរដំណាំ  អនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ជាអ�ករ៉បរ់ងករងរេនះ។ រល់ពូជ
ដំណាំនាចូំលពីបររេទស  មុននឹងេធ�ករនាចូំល្រត�វែតសំុករករអនុ�� តច្បោបជ់ាមុន ពីនាយកដ� ន
ករពរដំណាំ អនាមយ័ និងភូតគាមអនាមយ័ េដយ្រត�វផ�ល់សំណាកពូជដំណាំប្រម�ងនាចូំល មកដំ
សកល្បងជាមុន េនស� នីយពិេសធនក៍រពរដំណាំរបស់នាយកដ� ន។ េបលទ�ផលដដុំះ  
ពុំមានសមាភាពចៃ្រងហមឃាត ់ េនាះនឹង្រត�វផ�ល់ករអនុ�� តេអយនាចូំល ែតផ�ុយេទវញិេបពូជ
ដំណាំមានផ�ុកសមាសភាពចៃ្រងហមឃាត ់េនាះនាយកដ� ននឹងបដិេសធករនាចូំល។ 
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III- �ធានការ្រគប្់រគងសមាសភាចៃ្រង  
រូបភាពដពំេិសធនរ៍កសមាសភាពចៃ្រងេលពូជដណំានំាចូំលវភិាគហនភិយ័សមាសភាពចៃ្រង 

សកម�ភាពករដពូំជនាចូំល ែថទ ំយកសំណាក នងិករកណំតអ់ត�ស�� ណកម� 
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IV-ែផ�កបេច�កេទស  

1- ការកសាងេហដា� រចនាសម�ន័�ក�ងុចំការេមៀន  

 មាន្របពន័�្របឡាយបង�ូរទឹក 
 
មាន្របពន័�េ្រសច្រសព�សម្រសប (េដមេមៀនកម�ស់៧ម ្រត�វករទឹក ២០០-៣០០ល/ េដម, ១សបា� ហ៍ 
 ផ�ល់២ដង។ 
 
្រសះ  ្រតពងំ  បាសំង ស�ុកទឹក  ស្រមាបេ់្រសច្រសព 
 
 បាងំរបាងំ និង្រគបសំណាញ់ចំករេមៀន េបអច។ 
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2-  �ធានការដំាដះុ  

 
 េ្រជសេរ សពូជធន្់រទ(ំកត� ចៃ្រង  អកសធាតុ) 
 
 ចេនា� ះេដមសម្រសប ៦ម x ៦មឬ ៧ម x ៧ម  
 
 ដដំំណាំគ្រមប ដីចេនា� ះជួរ ្របេយាជន ៍ជួយ  ដល់ ករ ទប ់ទល់នឹង ករហូរ េ្រចះ រក្សោ សំេណ ម ដី េហយ 
   
ជួយ  ក�ុងករ កតប់ន�យ ករ រហំួត េពលេក� ខ� ងំ ។ដដំំណាំគំរប ដី មានដូចជា ពពួក សែណ� ក ដីសែណ� ក 
   បាយ សែណ� កេសៀង។ល។ 
 
 បេង�នៃផ�ដីដដុំះដណំាំេមៀន 

 
 
 

 
 
 
 



16 

3-  ការកំចាតេ់ដាយលក�ណៈរបូ  

 ែផ�េមៀន្រចកថង.់......... 
 
េ្របក�ន�កឬស្សេីក� ប្រចកែផ� 
 
េ្របអនា� កស់�ិតពណ៌េលឿងេដម្បជីាជំនួយក�ុងចបស់ត� 
 
េ្របអនា� កេ់ហ�រូមូន ទករុ់យេចះែផ�េឈ 
 
 ដកប់េង� លស� កស�� ហមយកែផ�េឈចូលតំបន ់
ផលិតកម�ដំណាំេមៀន 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
  

 
 

 
 
 
 



17 

3-  ការកំចាតេ់ដាយលក�ណៈរបូ  
 រូបភាពករកំចតស់មាសភាពចៃ្រងេដយលក�ណៈរូប 
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 សំអតេស� ចៃ្រង(ជ្រមកសត�ល�ិត  ដេណ� មជីវជាតិ  ្របភពជម�)ឺ 
 តកែ់តងែមកេមៀន 
 ករចបស់ត�ល�ិតឬ ដង�ូវេចញ ពីេមៀន( េដម ែមក ផា�  ែផ�) 
 េរ សែផ�េមៀន្រជ�ះកបច់ល 
េនេពល្របមូលផលកុំទុកផលដំណាំផា� ល់នឹងដី ឬទុកហលៃថ�។  
 េនេពល្របមូលផលេគអចយកជកេ់បាសទំលកក់ំេទចេចលពួកៃចេម្សៅ 
ឬ សមាសភាពចៃ្រងេផ្សងៗេទៀត្របសិនេប មានេនេលទងែផ� 
លងសំអតែផ�េមៀន 
 

 
 

4-  �ធានការេមកាន�ច   
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5- �ធានការជីវសា�ស�  
 ែថរក្សោស្រត�វធម�ជាតិដូចជា Biosteres arisanus Sonan,  Diachasmimorpha kraussii 
 (Fullaway), Psyttalia incisi Silvestri, Trybliographa daci Weld,  Tetrastichus giffardianus 
 Silvestri សត�ល�ិតទងំអស់េនះវចុចេលដង�ូវរុយ េចះែផ�។ 
 
 Ooencyrtus sp.,  Ooencyrtus crassulus ,  Winthemia caledoniae ,  Winthemia sp.,  
Telenomus lucullus Nixon …ស្រត�វធម�ជាតេិនះវចុចេលដង�ូវេមអេំប Eudocima fullonia។  
 
 

 
 

 Palexorista parachrysops (Bezzi), Phanerotoma hendecasiella Cameron, Apechthis 
scapulifera ,  Trathala flavoorbitalis (Cameron) ស្រត�វធម�ជាតេិនះវចុចេលដង�ូវេមអេំប 
 Conogethes punctiferalis ។ 
 

 
 

 

Xanthopimpla sp. 
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5- �ធានការជីវសា�ស�  
ចិ�� ឹមសត�មាន្របេយាជន ៍កែង�ប មាន.់......  
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6-�ធានការ�ម�   

វធីិកំចតស់មាសភាពចៃ្រងេដយគីម ី
ធូបទកម� សមាសភាពចៃ្រងហម

ឃាត ់
្របេភទទនំិញ ទីតងំេ្រប 

Methyl 
bromide 
(CH3Br) 

សត�ល�ិតេលទំនិញស�ុក  
សមាសភាពចៃ្រងេលរកុ�
ជាតិរស េឈ េណម៉ាតូត 

្រគាបធ់��ជាតិ បែន� ែផ�
េឈ ផា�    

Warehouse, silo, 
ship container... 

Aluminum 
phosphide 
(AlP) 

សត�ល�ិតេលទំនិញស�ុក  
khapra beetle, សមាសភាព
ចៃ្រងេលរកុ�ជាតិរស 

្រគាបធ់��ជាតិ បែន� ែផ�
េឈ ផា�    
 

Warehouse, silo, 
ship container... 
 

Carbon dioxide 
(CO2) 

សត�ល�ិតេលទំនិញស�ុក  
khapra beetle, 

ផលិតផលស�ុក Warehouse, silo 
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6-�ធានការ�ម�   
របូភាពករេធ�ធូបទកម�ទំនិញកសិកម� 
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6-�ធានការ�ម�   

របូភាពករបមូ្រស�វេចញពីនាវដកក់�ងសយឡូេដម្បេីធ�ធូបទកម�េនកំពងែ់ផ គូេប ្របេទសជប៉នុ 
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7- ការកំចាតេ់ដាយចំហាយកំេ�(Vapor Heat Treatment)   

ករកំចតព់ង និងដង�ូវរុយ(ែផ�ស� យ)េនសីតុណ� ភាព ៤៧ អង្សោេស រយៈេពល ២០នាទី ។ 
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8- ការកំចាតេ់ដាយប��ុ ះស�តណុ� ភាព   

រូបភាពទូប��ុ ះសីតុណ� ភាពសមា� បព់ង ដង�ូវរុយេចះែផ�្រក�ច 
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9- ការកំចាតត់ាមលក�ណៈេហ្សេនទ�ច(រយុេចាះែផ�េឈ�)   

ផ�ុករយុេចះែផ�េឈចំននួ១០០០-
៣០០០ក�ុង១ថង ់

ផ�ុកដឹកេឌឿចំននួ១០០.០០០ក�ុង
១បំពង ់

របូភាព្របពន័�ៃនករកំចតរ់យុេចះែផ�េឈេដយេ្របបេច�កេទសSterile Insect Technique (SIT) 
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10- ការកំចាតត់ាមលក�ណៈេហ្សេនទ�ច(រយុេចាះែផ�េឈ�)   
របូភាពសុវត�ិភាពទំនិញមានកំេណ តពីផលិតផលកសិកម�ក�ុងករ្រត�តតពិនិត្យសមាសភាពចៃ្រងទុកដក ់េវចខ�ប ់និងដឹកជ��ូ ន   



 
សមូអរគណុ 
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