
ជំងឺមូ៉សា អិុចលើដំណា ំដំឡូងមី និង
វិធា នកា រគ ប់គ ងកា ររា តតបោ ត

១.  គស  
 គស  ភា គច ើន គឺពណ៌មិនប ក តីនស្ល កឹដលប ប លួពីពណ៌បតងព លត  លឿង។ ដើមដលរងកា របំផា ញខា ងំមា នសភា ពក និតឿ

និងលូតលា ស់យឺត។ ស្ល ឹកមា នទំហំតូច និងរួញ ហើយ  លើស្ល ឹកមា នសា មអុចៗដូចៗគា ជា លក្ខ ណៈឯកសណា្ឋ នភា គច ើនមា ន  គល់ស្ល ឹក។

អគ្គ នា យកដា នកសិកម្ម 

២. កតា ចម្ល ង
ជំងឺនះឆ្ល ងតា មរយៈ៖
 យកពូជដលមា នជំងឺមកដា ំ
 រុយសដលជា ភា ក់ងា រចម្ល ង
 សមា រៈប ើប ស់  ក្ន ុងផលិតកម្ម ដំឡូងមី

៣. វិធា នកា រគ ប់គ ង
 ត ូវមា នកា រត ួតពិនិតយភូតគា មអនា ម័យឲយបា នមឺុងមា៉ត់បំផុត  លើពូជដំឡូងមីនា ំចូល និងកា រចល័តពូជពីតំបន់ដលមា ន

ជំងឺមូ៉សា អិុច  ដា ំកន្ល ងផសងទៀត។
 ជ ើសរីសពូជដលធន់នឹងជំងឺមូ៉សា អិុចមកដា ំ។ ត ូវប កដថា ពូជដលយើងយកមកដា ំជា ពូជដលមា នសុខភា ពល្អ  និង

ពំុមា នជំងឺ។  មិនត ូវរកសោ ពូជពីចមា្ក រដលរងកា របំផា ញពីជំងឺមូ៉សា អិុចដើមបីទុកដា ំ  រដូវក យឡើយ។
 ចុះពិនិតយចមា្ក រដំឡូងមីជា ប ចា ំ បើសិនឃើញ  គស  ជំងឺនះ ត ូវដកយកដើមដលមា នជំងឺ  ដុត  ល និងចា ត់វិធា ន

កា រកមា ត់រុយសដលជា ភា ក់ងា រចម្ល ងជំងឺ។
 ត ូវសមា ត  ឲយបា នសា ត និងរៀបចំដីឲយបា នល្អ មុនពលដា ំ។ ត ូវប ើប ស់ជីឲយត ូវតា មបច្ច កទស។
 ក យពលប មូលផល ត ូវសមា តកា កសំណល់ដំឡូង និង  ចង យក  ដុត  ល ហា លដីមួយរយៈពលខ្ល ីដើមបី

កា ត់បន្ថ យកា រចម្ល ងវីរុសសម ប់កា រដា ំដុះ  រដូវក យ។
 ក្ន ុងករណីមា នកា របំផា ញធ្ង ន់ធ្ង រពីជំងឺមូ៉សា អិុច គួរដា ំដំណា ំផសងជំនួសដូចជា សណ្ដ កសៀង ឬ  ត  រដូវបនា ប់ដើមបី

កា ត់ផា ច់ជំងឺនះ។
 ជូនដំណឹង  កា រិយា ល័យកសិកម្ម ស ុក ឬមន្ទ ីរកសិកម្ម  ប សិនបើសងស័យថា ចមា្ក រដំឡូងរបស់អ្ន កឆ្ល ងជំងឺ។

 គស  បំផា ញលើស្ល ឹក
(រូបខា ងឆ្វ ងចមា្ក រដំឡូង  ខត្ត រតនគិរី រូបកណា្ដ លចមា្ក រដំឡូង  ខត្ត ក ចះ រូបខា ងសា ំចមា្ក រដំឡូង  ខត្ត តបូងឃ្ម ុំ រូបភា ព  យអង្គ កា រ FAO) 

រៀបចំ  យ នា យកដា នកា រពា រដំណា ំ អនា ម័យ និងភូតគា មអនា ម័យ ក មជំនួយបច្ច កទស
ពីគម ងបង្ក ើនសមត្ថ ភា ពគ ប់គ ងកា ររា តតបោ តនជំងឺមូ៉សា អិុចលើដំណា ំដំឡូងមី 

គា ំទ មូលនិធិ  យអង្គ កា រសបៀង និងកសិកម្ម នសហប ជា ជា តិ

៥៤ប/៤៩អហ្វ  ផ្ល ូវលខ ៣៩៥-៦៥៦ សងា្ក ត់ទឹកល្អ ក់៣ ខ័ណ ទួល  ក រា ជធា នីភ្ន ំពញ

(០២៣) ៨៨៣ ៤២៧ (០២៣) ៨៨៣ ៤២៧

រុយសដលជា ភា ក់ងា រចម្ល ងជំងឺ
រូបភា ព  យ  Neil Palmer, CIAT រូបភា ព  យ Stephen Ausmus


