ប័ ណ�ព័ត៌មាន
ជំ ងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច (Citrus canker)
ជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច គឺជា្របេភទជំងឺធន
� ់មួយៃនពពួកេដម្រក�ច។

ជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច បណា
� លមកពី្របេភទេមេរគបាក់េតរ ីេឈ�ះ សនថូមូណាស់ សុី្រទី សប់
សុី្រទី(Xanthomonas citri subsp. citri) (ក៏មានេឈ�ះម្យោ៉ ងេទៀតេហថា X. axonopodis pv.

citri និង X. campestris pv. Citri ផងែដរ)។
េតអីេ� ទជាជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច?
ជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច
គឺជាជំងឺធ�ន់មួយ្របេភទៃនពពួកេដម្រក�ច។
ជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច
ចម�ងេមេរគេទេលេដមរុក�ជាតិតមរយៈដំេប
ឬរបួសមួយចំនួន និងកែន�ង
រលត់ចំហេចញេដយធម�ជាតិេនេលសឹក
� , េដម,
ែមក, ទង, បនា� និងែផ�។ ជំ ងឺេនះបង�េចញជា
ដំេបជាំរលក េនកែន�ងែដលឆ�ងេមេរគ និង
បណា
� លឲ្យមានផលប៉ ះពល់ធន
� ់ ធ�រេទេលគុណភា
ពៃនែផ�្រក�ច និងទិន�ផល ។
េរគស��មួយចំនួនអចមានលក�ណៈកន់ ែតធ�ន់
ធ�រេនេពលែដលេដមរុកជា
� តិ ្រត�វរបួ ស

ពណ៌ដំែដង េហយវ ិវត�ែ្របេទជាព៌ណេត�ត ឬ្របេផះ។
ដំ េបេនះអចនឹងរ ីកធំ បំផុត ក�ុងវ ិជ្ឈមា្រត្របមាណជា 2

េទ 10 មី លីែម៉ ្រត េហយេឡង្រកស និ ងទន់រដិ បរដុ ប។
េនជុំ វ ិញដំ េបមានលក�ណៈេសមដូចជាតិទឹក ឬេ្របង
និ ងេនេលសឹក
� និ ងែផ�
េនជុំ វ ិញដំ េបមានរង�ង់�សេមាលព៌ ណេលឿង។
ករ្រជ�ះធា�ក់ ែផ�ែដលមិនទន់ ចស់
ជាមួ យនឹ ងករ្រជ�ះស�ឹកនឹ ងេក តមានេឡង
រួមជាមួយែមកេឈ ងប់បន�ិចម�ងៗ
េហយនឹងករចុ ះអន់ ថយៃនេដមរុកជា
� តិ ជាទូ េទេនក�ុង
ចមា�រ។

េនក�ុងករណីធ�ន់ធ�រ ជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ចអច
នាំឲ្យេដម្រក�ចងប់បាន។ ជំ ងឺ្របេភទេនះគឺ មាន

ក�ុង្រគាមានសកម�ភាពសុីបំផា�ញស�ឹក្រក�ចពីសំណា

លក�ណៈធ�ន់ធ�រេឡងេនតំ បន់្រត�ពិច និ ងអនុតំបន់

និងកូនេទបញាស់ៃនសត�លិត
� បំផា�ញដំណាំេនទូ

ឬេនេពលមានវត�មានសត�លិត
� បំ ផា�ញស�ឹក្រក�ច។

ក់សត�លិត
� ចៃ្រង(Phyllocnitis citrella)

ទំង្របេទសអូ�ស�លី។ ជំងឺដំេបេដម្រក�ចេនះ
បច�ុប្បន�គា�នវត�មានេន្របេទសអូ �ស�លីេទ។
េទះបីជាយា៉ ងេនះក�ី

ជំងឺរក
ុ ជា
� តិ្របេភទេនះធា�ប់ យាយី្របេទសេនះ
ែត្រត�វបានកមា�ត់លប់បំបាត់ អស់េទវ ិញេហយ។
េតខំគ
ុ� ួរសេង�តរកេមលជំងឺេនះយា៉ ងដូចេម�៉ច?

េរគស��មួយចំនួនៃនជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច
គឺមានទ្រមង់ជាដំេប ែដលមានលក�ណៈរ ឹបរ ឹត
េនែផ�កគល់រក
ុ �ជាតិផុតពី ៃផ�ដីៃនេដ ម្រក�ច ដូចជា
េលសឹក
� , េដម, ែមក, ទង, បនា� និ ងែផ�។
ដំេបេនះពីដំបូងគឺេចញជា ស�មជាំអុចតូចៗ

្រត�ពិច

េតជំងឺ្របេភទេនះអច្រចឡំជាមួយនឹងជំងឺេផ្សងែដរឬេទ
?
ជំ ងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច អចនឹ ង្រត�វ្រចឡំជាមួ យ
នឹ ងជំ ងឺដំណាំ្រក�ចេឡង្រកមរ(Elsinoe fawcettii) ែដល
េក តមានេនតំបន់ េឆ�រសមុ ្រទ្របេទសអូ�ស�លី។
េទះបី ជាយា៉ ងេនះក�ី ដំ េបៃនជំងឺដំណាំ្រក�ចេឡង្រកមរ
គឺ មានលក�ណៈស�តជាងជំ
ងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច
ួ
េហយគា�នពណ៌េលឿងេនជុំ វ ិញដំ េបេឡយ។

ជំ ងឺេមេរគអុ ចេលដំណាំ្រក�ច/ជំងឺសឹក
� ្របាក់ េលដំណាំ
្រក�ច (Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis)
ែដលកំពុងេកតមានេនសហរដ�អេម៉ រ ិក(េនរដ� Florida)

មានេរគ

ញឹកញាប់ េដ ម្បីពិនិត្យេម លរកវត�មានៃនសត�លិត
�

ស��េនេលសឹក
� ដូចគា�នឹងជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�

ថ�ីៗ និ ង្រត�វតមដនេមល

ចែដរ ប៉ុែន�ដំេបមានលក�ណៈរប េហយក្រមបង�

េដ មេឈ ណាែដលមានជំងឺ

ដំេបេលែផ�្រក�ចណាស់។

េដយពិនិត្យែ្រកងមានេរគស��ែដល
មិ នធម�តណាមួ យ។ េធ�ឲ្យ្របាកដថា
អ�កបានស�ល់េនសត�លិត
� ទូ េទទំងអស់ែដលយា

េតជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ចរ ីករលដលដូចេម�៉ច?

យីដំណាំ្រក�ច េដម្បីឲ្យអ�កដឹ ង េនេពល

លំអងរុក�ជាតិ ្រក�ចែដលមានជំងឺដំេបអច
នឹ ងរ ីករលដលយា៉ ងឆាប់រហ័សេនក�ុងចមា�យ

ែដលមានអ�ីមួយខុសែប�កពី ធម�ត។

អកសធាតុ្រត�ពិច និងអនុតំបន់្រត�ពិចត

និ ងេធ�ឲ្យបានថា បុ គល
� ិក

ជិតៗ ជាពិេសសេនក�ុងតំបន់ែដលមាន

រក្សោទុ កកំណត់ ្រតនូ វអ�ីែដលេកតេឡងខុសពីធម�ត

តមរយៈទឹកែដលសច្រត�វ េនេពលេភ��ងធា�ក់

និ ងអ�កមកេលងចមា�រអ�កទំងអស់ បានេគារព
េហយអនុ វត�តមជី វសុវត�ិភាព

េហយ្រត�វខ្យល់បក់េបាក ឬក៏ តមរយៈ

និ ងក្បួនអនាម័យេនចមា�ររបស់េលកអ�ក។

្របព័ន�េ�សច�សពកសិកម�។ ករឆ�ង

េតបច�ប្បន�
េនះជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ចេកតមានេន
ុ

ឬរ ីករលដលចមា�យឆា�យេកតេឡងេន

កែន�ងណា?

េពលមានទឹកជំនន់, ព្យុះ

ជំ ងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ច កំ ពុងមានវត�មានេនក�ុង

ឬតមរយៈមនុ ស្សែដល

្របេទសេនតំបន់ អសុី និ ងអេម៉ រ ិកខងត្បូង,

បានេធ�បនា�ស់បូរទី
� តំងៃនសមា�រៈេ្រគ�ងយន�

តំ បន់ ែដនេកះមួយចំនួនេនសមុ ្រទបា៉ សុីហិក
�

និងបរ ិក�រេ្រប្របាស់ឬឧបករណ៍ែដលឆ�ងជំងឺ។

និ ងសមុ្រទឥណា
� , ្រពមទំងែផ�កមួ យចំ នួនៃនតំបន់

ខណៈេពលែដល

មជ្ឈិមបូព៌ និ ងេនសហរដ�អេម៉រ ិក(រដ� Florida)។

ជំងឺដំេបេលដំណាំ្រក�ចនឹ ងេរ េឡងខ�ំងេនេព
លែដលមានសត�លិត
� សុីសឹក
� រុកជា
� តិ

ព័ ត៌មានេនះផ�ល់េដយស�ប័ នសុខភាពរុកជា
� តិអូ�ស�លី

ែតសត�លិត
� បំផា�ញស�ឹករុកជា
� តិ

(Plant Health Australia) មានេគហទំព័រ
www.planthealthaustralia.com.au។

មិ នែមនជាសត�ចម�ងជំងឺេនះេទ។
េតខំអ
ុ� ចករពរចមា�រដំណាំខំព
ុ� ីជំងឺដំេបេលដំ
ណាំ្រក�ចេដយរេបៀបណា?
្រត�វ្របាកដថា
សមា�រៈទក់ទងនឹងករបង�ត់ រក
ុ �ជាតិ ្រត�វ
បានទិញពីអ�កផ�ត់ផង
� ់ ទំងឡាយណា ែដល
យកកូនរុក�ជាតិដំណាំ្រក�ចមកពី ្រក�មហ៊ុន
សមាគមបង�ត់ដំណាំ្រក�ចអូ �ស�លី
(Auscitrus)ែតប៉ុេណា�ះ។

ករ្របកស៖ ព័ត៌មានេនក�ុងករេបាះពុម�ផ្សោយេនះ
គឺជាព័ត៌មានទូេទែតប៉ុ េណា�ះ េហយមិនមានបុគ�លណាមា�ក់្រត�វេធ�
ឬមិនេធ�សកម�ភាពណាមួ យ តមព័ត៌មានេនះ េដយមិន
បានពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួ យអ�កជំនាញករជាមុនេនាះេទ។
ស�ប័នសុខភាពរុក�ជាតិអូ�ស�លី និងបុគ�លទំងអស់ែដលេធ�ករ
ឲ្យស�ប័នសុខភាពរុក�ជាតិអូ�ស�លី មិនទទួលខុ ស្រត�វេឡយ
ចំេពះករេធ�តមែតឯកសរេបាះពុម�េនះ៕

្រត�តពិនិត្យចំមា�រដំណាំរបស់េលកអ�កឲ្យបាន

្របសិនេបអ�កេឃញមានអ�ីមិនធម�ត, សូមទូរស័ព�មក
្រក�មករងរសត�លិត
� ក្រមមាន េលខ 1800 084 881

ប្

្របសិនេបអ�កេឃញមានអ�ីមិនធម�ត, សូមទូរស័ព�មក
្រក�មករងរសត�លិត
� ក្រមមាន េលខ 1800 084 881

