
 

 

�រ្រគប់្រគងដង� �វសីុេញ៉ស� ឹកបត់ចុះបត់េឡើង 

ែខធ� � �� ំ 2020, Primefact PUB20/933 េ�ះពុម�េលើកទ១ី 

Sylvia Jelinek, Jonathan Eccles េស�កម�ដីធ� ីក� �ងតំបន់ សុដីនីយ

ដង� �វសុីេញស៉� ឹកបត់ចុះបត់េឡើង  
ដង� �វសុីេញស៉� ឹកបត់ចុះបត់េឡើង (Liriomyza 
huidobrensis) 
្រត�វ�នេគរកេឃើញេ�េលើដំ�បំែន�េ� Sydney 
Basin (តបំនជ់្រ�លសុីដនយី) ក� �ងែខត�ុ  

��  ំ2020។ 
េគមនិ�នរកេឃើញ�េ�ក� �ង្របេទសអូ��� លី ពីមនុៗេទ 
េហើយ្រត�វ�ន�តទ់ុក��សត�ល� ិតរុក��តែិដល 
្រត�វ�ត់វ ��ន�រប�� ន់េ�ក� �ង្របេទសអូ��� លី។ 
�្រត�វ�ន េគរកេឃើញេ�រដ�ឃ� នីែស�នែប៉ក�ងត្ប� ង។ 

ដង� �វសុីេញស៉� ឹកបត់ចុះបត់េឡើង (SLM) 
�្របេភទសត�ល� ិត ចៃ្រងមួយេ�ជំុវ �ញពភិពេ�ក 
ែដលប៉ះ�ល់�៉ង�� ំងដល់ ឧស�ហកម��កវប្បកម�។ 

��រយុេ�� តូចមួយែដលសុី 
េហើយពង�កេ់លើស� ឹករុក��តិ។ 

េ�េពលែដលកូនដង� �វ�ស់ � “ខួង” 
�តចូ់លេ��ងក� �ង ស� ឹក 
េហើយបន្សល់ទកុនូវផ� �វបតច់ុះបតេ់ឡើង ែដល�ចេមើល 
េឃើញេ�យែភ�កទេទ។ 

ក្រមតិខ�ស់ៃន�រ�ល�លកូនដង� �វ 
ប៉ះ�ល់ដលស់មត��ព 
របសរ់កុ��តិក� �ង�រេធ� ើរស� ីសេំ�គ 
�តប់ន�យ�រលូត�ស ់របស់រកុ��តិ 
និងទនិ�ផលដំ�។ំ 

SLM �� យ�ដុកេដឿេ�ែផ�ក�ងេ្រ�មៃនស� កឹ 

(សបំុក�ង តូចពណ៌េ�� ត្របែវង 1-3 មម) 
ប៉ុែន���ច្រត�វ�នប៉ះ�� ក់ េ�េលើដី�៉ង�យ 
ឬ�� កចូ់លេ�ក� �ងរន�បែន�យកស� ឹក។ 

រុក��តិជ្រមកៃន SLM �នេ្រចើន្របេភទ រមួ�នបែន�  
រុក��តលិម� 
និងរកុ��តតូិចៗឥត្របេ�ជន�៍េ្រចើន្របេភទ។ 
�រ្រគប់្រគង្របកបេ�យ្របសទិ��ពៃនសត�ល� តិចៃ្រង
េនះ គពឺ�ិក�ស់។ 

 
របូ�ពទី 1 ដង� �វសីុេញ៉ស� ឹកបត់ចុះបត់េឡើង 
(Liriomyza huidobrensis) 

 វ �ធី��ស� ច្រម �ះក� �ង�រ្រគប់្រគងសត�ល� ិត
ចៃ្រង  

 វ �ធី��ស� ច្រម �ះក� �ង�រ្រគប់្រគងសត�ល� ិតចៃ្រង (IPM) 
្របកប េ�យ្របសទិ��ព 
គឺ�វ �ធី��ស� រយៈេពលែវងដ៏ល�បំផុតក� �ង �រ្រគប់្រគង 

SLM។ 

IPM 
�ក់ទងនឹង�រ្រគប្់រគងសត�ល� តិេ�យេ្របើបេច�កេទស 
រមួផ្ស ំដូច��រ្រគប់្រគងេ�យជីវ��ស�  
�រែកែ្របទ�� ប់� ំដំ� ំ�រ�� េំមើលសត�ល� ិតចៃ្រង 
និង�រេ្របើ្រ�ស�់� សំ�� ប់ 

សត�ល� ិត�មែបបមតិ��ពែដលមនិ្រប�ងំនងឹ IPM។ 

េ��មប�� ្របេទសេ្រ��េ្រចើន 
�រពងឹែផ�កេ្រចើនេលើស 
លប់េលើ�រេ្របើ្រ�ស�់� សំ�� បស់ត�ល� ិត 
�ន�ឱំ្យ�ន�រ េកើនេឡើងនូវ�ពធន្់រ�េំ�ក� �ង 

IPM  ែដល�ំឱ្យ�ន�រ 
េកើនេឡើងនូវក្រមិតៃន�រប�ំ� ញរកុ��តិ 
េ�យ�រស�� ធ សត�ល� ិតធ�ន់។ 
�រេ្របើ្រ�ស់គមីីសេំ�េ�េលើ្របេភទសត�ល� ិត ដៃទេទៀត 
�ពិេសស�� សំ�� បស់ត�ល� ិតែដល�នវ ��លគម 

ទូលទូំ�យ �ចេ្រជ�តែ្រជកដលក់ម� វ �ធី IPM 
និង�ច�ឱំ្យ �ន�រផ� �ះេឡើងប�� បប់ន្សៃំន SLM 
ក� �ងករណីអវត��នៃន សត�រ��ែដល�ន្របេ�ជន៍។ 
្របសិនេបើ្រត�វេ្របើ�រ�តុគមីី �ជេ្រមើសេដើម្ប្ីរគប់្រគង 
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ចូរេ្រជើសេរ �សមួយ�ែដល�មិត� �ពមិន្រប�ងំនងឹ 

IPM។។ 

�ន្របេភទពពួកឪ�៉ល�៉់�� សុតីតយមួយចំនួន 
ែដលកំណត់ 
េ�លេ�ស្រ�បដ់ង� �វសុីេញ៉ស� កឹបតច់ុះបត់េឡើងរចួេហើ
យេ� ក� �ង្របេទសអូ��� ល ី
េហើយផ�ល់នូវជេ្រមើស្រត�តពិនតិ្យ�� ន 
�រ�តុគីមីែដល�ន្របសទិ��ព។ 

ឪ�៉ល�៉់�� សុីតតយ �ចចូលេ�ដលកូ់នដង� �វ SLM 
េ�ក� �ង ស� ឹក េហើយ�កព់ងរបស់�េ�េលើ 

ឬេ�ក� �ងកូនដង� �វ (របូ�ព ទី 2)។ ្របព័ន� IPM 
ែដល្រគប្់រគង�នល�  �ចេឃើញអ្រ� �ប់ៃន SLM 

�នដលេ់� 80 �គរយ។ 

�នឪ�៉ល�៉់�� សុតីតយ�ង 50  ្របេភទែដលកណំត់ 
េ�លេ�េលើរយុដង� �វសុេីញស៉� កឹបតច់ុះបត់េឡើង េ�ះ� 
�៉ង�ក�  ី

�នបួន្របេភទែដលល�ក� �ង�រកណំតេ់�លេ� SLM៖ 

• Opius spp. 
• Diglyphus isaea 
• Hemiptarsenus varicornis 
• Zagrammosoma latilineatum 

�រ្រគប់្រគង�រ�ដំំ�ំ 

 វ �ធីល� បផុំតេដើម្ប្ីរគប់្រគង SLM 
គឺ�ត់បន�យ�នភិយ័ៃន 
សត�ល� ិតចៃ្រងចូលក� �ង្រទព្យសម្បត� ិរបសអ់�ក។ 

• េ�កែន�ង�ែដល�ចេធ�ើេ��ន 
ទិញស� �កដំ�ពំី 
គេ្រ�ង�រទទួល�� ល�់ផ� �វ�រៃនឧស�ហកម�ប

ណ� � ះ កូនរុក��តិអូ��� លី (NIASA) 
អ�កផ�តផ់�ង់ែដល�ន �រទទួល�� ល�់ផ� �វ�រ។ 
្របសិនេបើទញិពីអ�កផ�ត់ផ�ង់ 
ែដលមិន�ន�រទទួល�� ល�់ផ� �វ�រ 
សូមសួររក�រ េផ��ង�� ត�់ 
�ជីវកម��នែផន�រ្រគប់្រគងសត�ល� ិត 
ចៃ្រងជំងឺ 
និងរកុ��តតូិចៗឥត្របេ�ជន្៍រគប់្រ�នរ់ចួ 
េ្រសចឬេ�។  

• ពិនតិ្យស� �កចូល�ងំអស់ 
េដើម្បរីកសត�ល� ិតចៃ្រងជំងឺ 
និងរកុ��តតូិចៗឥត្របេ�ជន។៍ 
បំែបកស� �កថ�ពីីដំ� ំ
រហូតដល់�្រត�វ�នប�� ក�់�� នេ�គស��  

SLM។ 

• ្រគប្់រគងរកុ��តិតូចៗឥត្របេ�ជន៍ែដលេ�ជំុវ �
ញ ដំ� ំនងិសួនច�រ 
�ពិេសសដំ�ែំដល្រត�វ�ន 

េគ�� ល�់រកុ��តិជ្រមកៃន SLM។ 

• ពិនតិ្យស� ឹករុក��ត�ិេទៀង�ត់ 
េដើម្បរីកដង� �វសុីេញស៉� ឹក បត់ចុះបត់េឡើង។ 

• ប�� បព់ី្របមូលផល 
ភ� �រ�សដំ់�ែំដលេ�សល�់� មៗ េដើម្បីកបស់ណំល់។ 

• �រ�ក់គ្រមបបែណ� តេលើដំ�ែំដល�យរងផល
ប៉ះ�ល់ �ច�រ�រសត�រយុព�ីរ�កព់ង។ 

 
របូ�ពទី 2 ពពួកឪ�៉ល់�៉�� សីុតតយ Zagrammosoma 
latilineatum 

• ក្រ�ល 
និងផ� �វេដើរេ�ក� �ងផ�ះក��ក់គួរែត�នរច� 
េឡើងេដើម្ប�ីរ�រសត�រយុ�� យ�ដុកេដឿេ�ក� �ងដី

។ �� ស� ិចេ��  �ក្់រក�ស ឬេបតុងជេ្រ�សរបុ 75 
មីល� ីែម៉្រត ជួយ�រ�រ�រចម�ងេ�គ 
និងេធ� ើឱ្យអ�មយ័ ទូេ��ន្របេសើរេឡើង។ 

• យកេចញ�កសណំលៃ់បតង�ងំអស ់ដូច��ង 
ឬែមក�ត់ និងស� ឹកែដលេ�េសសសល់ 
េហើយកប�់។ 

• ទិញស�� រៈែដល�នេវចខ�ប់ក� �ងថង់ 
ពីអ�កផ�ត់ផ�ង់ល្បី េ�� ះ។ 
ទិញស�� រៈែដលេ��ចព់�ី�   ពីអ�កផ�តផ់�ង់ 

�ន�រទទួល�� ល�់ផ� �វ�រ NIASA 
មុនេពលេ្របើ។ 

• េបើ�ដំំ�ែំតមួយមុខ េពល�ដំំ�ចំប ់
ចូរប�្ឈប�់រ េ្រ�ច្រសព 
េហើយបទិ�� រផ�ះេដើម្បបីេង� ើនសតីណុ� �ព 
�ងក� �ង។ សីតណុ� �ពខ�ស់ 

គឺ�នេ្រ�ះ�� ក់ប�� ល ឱ្យ�បដ់ល ់SLM។ 

• គួរស�� តកែន�ងអង� �យ និងៃផ�រ �ង រ�ងដំ�។ំ 

�រ្រគប់្រគងផលដំ�ំ 

េ��ម្រទព្យសម្បត� ិែដល�ន�នភិ័យ (អ�កែដល�ដុំះ 
រុក��តិជ្រមក្របេភទសត�ល� តិចៃ្រង) ្រត�វែត្រគប្់រគង 

SLM �៉ងសកម� 
េ��មបេ�� យែខ្សស�� ក់ផ�ត់ផ�ង�់ងំមូល 

េដើម្ប្ីរគប់្រគង SLM េ�ក� �ងតបំន់ផលតិកម�។ 

ជេ្រមើស្រត�តពិនតិ្យស្រ�ប់ SLM 
មិនប�្ឈប់េ�ដំ�េំ�ះ េទ។ 

�រ្រគប់្រគង�និភយ័ជីវសន�សិុខៃន SLM េ�ក� �ង 
ផលិតកម�រុក��តិ 
គឺ�ែផ�កមួយដ៏សំ�ន់ៃន�តព�កចិ�ជីវសន� ិ 

សុខទូេ�របស់េយើងេដើម្បី��� SLM 
មិន្រត�វ�នដឹក 
ជ�� �នេ�យៃចដន្យេ��ន់តបំន់ផលិតកម�ថ�។ី 
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�តុផ្សៃំនជីវវ �ទ�សត�ល� ិត 

�ច��ងំដលក់ិច�ខិតខ្ំរបងឹែ្របង ្រគប្់រគង។ SLM 
�ន�ពធន្់រ�នំងឹសេន្សើមកក េហើយ�ច 

រស�់នក� �ងសតីណុ� �ព�� ក់ចុះដល់េ្រ�ម 20° 
អង�េស 
េហើយពង�នដំ�ក�់លជីវ �តែដលធន់្រ�បំំផុត។ 
�រស� �ក ទុក្រត�ក�់ពិេសស 
មិនែមន�ជេ្រមើសដ៏ល� ស្រ�បប់ែន�េទ 
ដ្បិតអសីីតណុ� �ព�ប�� ំង 
�ចបង�េ្រ�ះ�� ក់ដល់ផលិត ផល។ 

ជេ្រមើស�រ�តុគីម ី

�នជេ្រមើស្រគប់្រគងេ�យេ្របើ�រ�តុគីមមួីយចនួំន

ស្រ�ប ់SLM។ េ�ះ�៉ង�កេ៏�យ 

�នែតពរីបបី៉ុេ�� ះែដលសុី �� �មួយនងឹ IPM។ 

កូនដង� �វែដលរសេ់��ងក� �ងស� ឹក 
្រត�វ�ន�រ�រ�គេ្រចើនពី 
�រ�ញ�់� សំ�� បស់ត�ល� តិ�មទ�� ប់។ 

�� សំ�� បស់ត�ល� ិត ពុល្រ�បេលើៃផ��ងំមូល (systemic 
insecticides)  
និង�� សំ�� បស់ត�ល� ិតពុល្រ�បក� �ងតបំន់ 

(translaminar insecticides) 
គឺល� ្របេសើរេ្រ�ះ��ច្រ�បេ�ដល់ដង� �វ។ 

�� សំ�� បស់ត�ល� ិត�េ្រចើន 
នឹង�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��ន 

ដលស់ត�រ��ែដល�ន្របេ�ជន៍ SLM 
ដូច�ឪ�៉ល�៉់��  សុីតតយ។ 
កម�វ �ធ�ីញ�់� មំនិ្រតមឹ្រត�វ នងឹ�នផលប៉ះ�ល់ 

�៉ងធ�ន់ធ�រដល់កម� វ �ធី IPM 

េហើយ�ច�ឱំ្យ�ន�រេកើន េឡើងៃនចនួំន SLM។ 

�រេ្រជើសេរ �ស�រ�តុគីមី 
និង�រ�� ស�់� សំ�� បស់ត�ល� ិត 
ពី្រក �ម�រ�តគុីមេីផ្សងៗ��  
គឺ�ន�រៈសំ�ន់ក� �ង�រ�ត់ បន�យ�និភយ័ៃន 
SLM បេង�ើត�ពធន្់រ�នំឹង�� សំ�� ប់ សត�ល� ិត។ SLM 
្រត�វ�នេគដឹង�បេង�ើត�ពធន្់រ�េំ�នឹង 
�រ�តុគីម�ីេ្រចើនេ�បរេទស 
េហើយរេបៀបៃន�រធន់្រ� ំខុស�� ព្ីរបេទសមួយ 
េ�្របេទសមួយេ�យែផ�កេលើរបប �ញ�់� ែំដលេ្របើ។ 

អង��ព�រធន្់រ�នំងឹ�� សំ�� ប់សត�ល� តិរបស ់NSW 
DPI កំពុង�យតៃម�ហ� �ងៃន SLM 
េ�រដ�ញូវេ�ែវលេដើម្បីកណំត់ 
�េតើ�ពធន្់រ�នំងឹ�រ�តគុីម�ីនរចួេហើយឬអត់។ 
្របសិន េបើ�រេនះ្រត�វ�នរកេឃើញ 
អនុ�សន្៍រត�តពនិិត្យ�រ�តុ 
គីមីនងឹ្រត�វ�នែកស្រម�ល�មេ�ះ។ 

ប�� ី�យេ�� ះជេ្រមើស�រ�តគុីមីែដល�នចុះប�� ី�ន់ 
បច� �ប្បន��ព 
និង��� បណ័� ែដលមនិ�នយល់្រពម�ផ� �វ�រ ស្រ�ប ់

SLM �ចរក�នេ��មទពំ័រវុ�បៃសថ៍របស ់NSW 
DPI 
�រ្រគប់្រគង�រ�តុគមីីស្រ�ប់ដង� �វសុីេញស៉� ឹកបត់ចុះ 

បត់េឡើង 
និងទពំរ័វុ�បៃសថ៍របសប់�� ចីុះេ�� ះ��� ធរ្រគប ់
្រគង�� សំ�� បស់ត�ល� ិត និង�� �ំរ�រជំងឺសត�អូ��� លី 
េហើយនងិ��� បណ័� ។ 

�តព�កិច�ជីវសន� ិសុខទូេ� 

ែផ�កទី 3 ៃនច�បជី់វសន� ិសខុ (��  ំ2015) ពពិណ�៌អពំ ី
េពល�អ�ក�ន�តព�កចិ�ជីវសន� ិសខុទូេ� 
េដើម្ប�ីរ�រ លបុប�ំត ់
ឬ�តប់ន�យ�និភយ័ៃនដង� �វសុីេញ៉ស� កឹបត់ចុះ 
បត់េឡើងក� �ងរដ�ញូវេ�ែវល។  

អ�កែដល�ក់ទងនឹងរុក��តិជ្រមកៃន SLM 
ែដលេឃើញ�ន ស�� ៃន�រខូច�តស� កឹ 
េ�យដង� �វសុីេញស៉� ឹកបត់ចុះបត់ េឡើង 
្រត�វែត�ត់វ ��ន�រេដើម្បី���ពួកេគកពំុងបំេពញ 
�តព�កិច�ជីវសន�សិុខទូេ�េនះ។ ឱ្យ�យយល ់
អ�ក្រត�វែត �ត់វ ��ន�រ�និច� 

េដើម្ប�ីរ�រ�រឆ�ង�ល�លៃន SLM 
�៉ងេ្រចើនក� �ងរដ�ញូវេ�ែវល 
ប�ំត់េ�ល�រ�ល�លៃន សត�ល� តិចៃ្រង 

និង�តប់ន�យផលប៉ះ�លៃ់ន SLM េ�ក� �ង 
្របព័ន�ផលិតកូនរុក��ត។ិ   

�តព�កិច�េនះ 
�ច្រត�វ�នបំេពញេ�យមេធ��យ�មួយ 
ែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក� 

��រអនវុត��រ្រគប្់រគងល�បំផុត ស្រ�ប ់SLM 
រមួ�ន៖ 

• មិនលករ់ុក��តិជ្រមកែដល�ន�រ�ល�ល 

SLM �៉ងេ្រចើន  

• �មរយៈ�រេ្របើ្រ�សៃ់ន IPM 
េដើម្ប�ីត់បន�យផល ប៉ះ�ល់ៃន SLM 
េ�ក� �ង្របព័ន�ផលិតកម� 

• �រ្រប�ន់�� ប់នូវស�ង�់ឧស�ហកម� ដូច� 

Biosecure HACCP 
ឬ�រេរៀបច�ំរចូលេ��ន ់ទីផ�រដូច� 
ICA29។ 

• �រព��លរុក��តិជ្រមក 
�មួយ�� សំ�� បស់ត�ល� ិត 
�រ�ញ�់� សំ�� បេ់មេ�គសត�ល� ិត ឬ�រព��ល 
េ�យេ្របើ�រំស� ែីដល�នយល់្រពម 
េដើម្ប�ីរ�រ�ររ �ក �ល�លៃនផលិតផលជ្រមក។ 

�តព�កិច�ជីវសន�សិុខទូេ� 
គឺ�យន��រនីតបិ្ប�� ត� ិេ�យ�រ 
�និភយ័ៃនផលប៉ះ�លអ់វ �ជ��នដល់េសដ�កចិ� 
និងសហ គមន៍ែដលេកើតេឡើងពីវត��ន 
�រឆ�ង�ល�ល ឬ�រេកើន 
េឡើងៃនដង� �វសុីេញស៉� ឹកបត់ចុះបត់េឡើង 
េ�រដ�ញូវេ�ែវល។ 

េសចក� ែីថ�ងអណំរគណុ 

របូ�ពទី 1 របស់ Merle Shepard, Gerald R.Carner, និង 
P.A.C Ooi សត�ល� ិត និងស្រត�វធម��តិរបស់ពួក� 

https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://www.dpi.nsw.gov.au/biosecurity/plant/insect-pests-and-plant-diseases/exotic-leaf-miners/chem-man
https://portal.apvma.gov.au/permits
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Bugwood.org 

របូ�ពទី 2 របស់េវជ�បណ� ិត Dr Elia Pirtle, Cesar 
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© រដ�ញូវេ�ែវល �មរយៈ Regional NSW 2021។ 
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ឬទី្របឹក�ឯក�ជ្យរបស់អ� កេ្របើ្រ�ស់។ 

 


	ការគ្រប់គ្រងដង្កូវស៊ីញ៉េស្លឹកបត់ចុះបត់ឡើង
	ដង្កូវស៊ីញ៉េស្លឹកបត់ចុះបត់ឡើង
	វិធីសាស្រ្តចម្រុះក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចង្រៃ
	ការគ្រប់គ្រងការដាំដំណាំ
	ការគ្រប់គ្រងផលដំណាំ
	ជម្រើសសារធាតុគីមី
	កាតព្វកិច្ចជីវសន្តិសុខទូទៅ

