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ជ្រើ��ើសជ្រើើ ើស ភាសា
English            Select Language                       ខ្មែ�ែើ

ការថែ�ទាំដំំណំាំដំំំឡូងូមីី
វិិធីីងាាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងាក្នុារស្រួ�ប់់ស្រួ�ងា�ត្វវលិ�ត្វចង្រៃស្រួងានិ�ងាជំំងាឺ

Taking care of cassava
Easy ways to manage pest and disease



តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវថែ�ទាំ�ដំ�ណាំ�ដំ�ឡូូងមីីរបស់់ខ្ញុំំ�� ត្រូ�មីទាំ�ងត្រូ�ប់ត្រូ�ង
ស់�វល្អិិ��ចង្រៃត្រូងនិ�ងជំ�ងឺ តើ�យរតើបៀបណាំថែដំរ?
សត្វវល្អិិ�ត្វនិ�ង�ំងខឺ្មែ�ល្អិជ្រើ�ើត្វជ្រើ�ជ្រើល្អិើ�ណំាំ�ំឡូំូងមី ីបានិក្លាា យជ្រើ�ជាបញ្ហាា

 ទូូជ្រើ�ជ្រើ��ុ�ងតំ្វបនិអ់ាស�ីអាជ្រើ�យុ។៍ �បជ្រើ�ទូ�ំង�ូឺចជា�ំងអំឺំជ្រើបាសធ្មែបន់ិ�ង 
�ងំមឺីូសូាអំ��ច �ំពុ�ងខ្មែត្វឆ្លាងរាត្វត្វាត្វជ្រើល្អិើ�ណំាំ�ំឡូំូងមីជី្រើ��ុ�ង�បជ្រើទូស

 �មុី�ជា ជ្រើ�ើយ�ស��ើជាជ្រើ�ចើនិមី�និបានិ�ឹងអំំពីុវិ �ធ្មទីូបស់ាា ត្វ�់ងំទឺាំងំអំស់
 ជ្រើនិះជ្រើទូ។ វាជ្រើធ្មវើឱ្យយទូ�នុិផល្អិ�ំណាំធំ្លាា �ច់�ះ ជ្រើ�ើយ�ម៏ី�និអាចទូទួូល្អិបានិ 

នូិវិត្វម្លៃមីាល្អិខិ្មែ�ើ។ �ូនិជ្រើសៀវិជ្រើ�ជ្រើនិះ �យួខ្មែច�ើខំ្មែល្អិ�ពុវីិ �ធ្មសីាស្ត្រសរងាយៗនិ�ង  
ចណំាំយថវិ �ក្លាត្វ�ច�ុ�ងក្លាើ��ប�់�ងសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ងនិ�ង�ំង ឺជ្រើ�ើមីី ី

 ទូទួូល្អិបានិនូិវិ�ំណាំ�ំឡូំូងមីខី្មែ�ល្អិល្អិជិ្រើ�ើយផរល់្អិទូ�នុិផល្អិ�ុស់។

វិធីីសាស្ត្រស់រងាយត្រូស់ួល្អិនិ�ងច�ណាំយ��ច ៤ យ៉ាាង ស់ត្រូ�ប់ត្រូ�ប់ត្រូ�ងជំ�ងឺនិ�ង
ស់�វល្អិិ��ចង្រៃត្រូង ថែដំល្អិអ្ននកអាចអ្ននិុវ�រ តើដំើមី្បីីឱ្្យដំ�ណាំ�របស់់អ្ននក�និស់ុខ្ញុំភា� 
ល្អិិ និ�ងទទួល្អិបានិទ�និនផល្អិខ្ញុំពស់់ ៖

១. �ត្វវូិជ្រើ��ើសជ្រើើ ើសជ្រើ�ើមីពូុ�ខ្មែ�ល្អិមានិស��ភាពុល្អិិ
២. �ត្វូវិ��ជ្រើចញ ជ្រើ�ើយ��ត្វជ្រើ�ល្អិជ្រើ�ើមីពូុ�ណាំខ្មែ�ល្អិមានិ�ំងឺ
៣. �ត្វូវិតាមីដានិនិ�ង�មាា ត្វស់ត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ងនិ�ង�ំងឺ
៤. �ត្វូវិជ្រើធ្មវើឱ្យយ�បជ្រើសើើជ្រើឡូើងនូិវិស��ភាពុើបស់�ី
វិ �ធ្មសីាស្ត្រសរល្អិិៗ ជ្រើផេងជ្រើទូៀត្វើមួីមានិ�ូចជា៖ ទំូនា�ទ់ូនំិងនិ�ងស�ក្លាើណ៍៍  
ជាមីយួអុំ���ត្វខាងចមាា ើនិ�ងមី�ត្វរ��រ� ជ្រើ�ើមីីកី្លាើពាើ��ឱំ្យយ�ងំរឺាត្វត្វាត្វ សំអាត្វ 

 ឧប�ើណ៍៍ជ្រើធ្មវើចមាា ើ �ពុមីទាំងំជ្រើ��ើសជ្រើើ ើសពូុ��ំឡូូងមីខី្មែ�ល្អិធ្មនិន់ិងឹ�ំង.ឺ..។ល្អិ។

ទូំពុើ័ ២ ទូំពុើ័ ៣

How do I take care of my Cassava 
crop and manage pest and disease?
Cassava pests and diseases are becoming more common in South-East Asia.

Diseases such as Cassava Witches Broom and Cassava Mosaic Disease are 
spreading in Cambodia. 

Many farmers don’t know what to do about these diseases.

Pest and disease on your crop can reduce your yield and your ability to sell 
and get a good price for your Cassava.

This pamphlet shares some simple and low-cost ways you can manage pest 
and diseases to have a healthy cassava crop and good yields.

4 simple and low-cost ways you can manage pest 
and diseases to have a healthy cassava crop and 
good yields:

 1. Select healthy planting material
 2. Remove and burn diseased plants 
 3. Monitor and treat pests 
 4. Improve soil health
There are other good management practices such as talking to and working 
with neighbours and friends to prevent the spread of disease, cleaning tools, 
and selecting Cassava varieties that are resistant to pests and diseases.

Page 2 Page 3



១. តើត្រូជំើស់តើរ�ស់តើដំើមី�ជូំថែដំល្អិ�និស់ខុ្ញុំភា�ល្អិិ
 ជ្រើ��ើសយ�ជ្រើ�ើមីពូុ��ំឡូូងណាំខ្មែ�ល្អិល្អិ ិមី�និមានិសុាមីបំផ្លាា ញជ្រើដាយ�ងំឬឺ 
 សត្វវល្អិិ�ត្វជ្រើផេងៗ

 �បស�និជ្រើបើអាច ចូើជ្រើ��ើសជ្រើើ ើស�បជ្រើ�ទូពូុ�ខ្មែ�ល្អិធ្មនិន់ិងឹ�ំងនឺិ�ងសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង

 ��ទំូ�ញឬជ្រើ�បើ�បាស់ជ្រើ�ើមី�ំឡូូងណាំ ខ្មែ�ល្អិជ្រើ�ើញមានិសុាមីបំផ្លាា ញជ្រើដាយ 
 សត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង និ�ង�ំងឱឺ្យយជ្រើសាះ

១. 
�បស�និជ្រើបើអាច ចូើជ្រើ�បើ�បាស់ជ្រើ�ើមីពូុ�ខ្មែ�ល្អិល្អិិ  
ទូទូួល្អិបានិពីុ�ុ�ងចមាា ើើបស់អំុ� ជាជាងទូ�ញ 
ជ្រើ�ើមីពូុ�ពីុឈ្មួែួញ ជ្រើ�ើយើ�ាវាទូ�� ជ្រើ��ុ�ងមីាប់

 ើ�ូត្វ�ល់្អិជ្រើពុល្អិដាំ

៣. 
ក្លាបជ់្រើ�ើមី�ំឡូូងមី�ីបខ្មែវិង�បខ្មែ�ល្អិ១៥ ជ្រើ� ៣០  
សងទ់ូខី្មែមី�ូត្វ និ�ងពុាយាមីជ្រើ��ើសយ�ជ្រើ�ើមីខ្មែ�ល្អិមានិ  
ទូ�ំអំំងាត្វផ់ា�ត្វសមីល្អិែមី�បខ្មែ�ល្អិ២ជ្រើ�៤សងទ់ូខី្មែមី�ូត្វ  
ជ្រើ�ើយមានិចជ្រើនាា ះខ្មែ�ុ��បខ្មែ�ល្អិ៥សងទ់ូខី្មែមី�ូត្វ។

៤. 
ដាជំ្រើ�ើមីពូុ��ំឡូូងមីខី្មែ�ល្អិល្អិិ ជ្រើ��ុ�ងចមាា ើ

២. 
�ត្វួត្វពុ�និ�ត្វយជ្រើមីើល្អិជ្រើ�ើមីពូុ�ខ្មែ��ងមានិសុាមីបំផ្លាា ញ 
ជ្រើដាយ�ំងឺឬសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង ។ �ត្វូវិជ្រើបាះជ្រើ�ល្អិជ្រើ�ើមីពូុ�
�ំឡូូងមី ីខ្មែ�ល្អិមានិខ្មែ�ុ�មី�និជ្រើសែើគុ្នា ជ្រើ�ើមីខ្មែ�ល្អិមានិ

 
��ះ�ត្វួយសាឹ� ជ្រើ�ើមីណាំខ្មែ�ល្អិមានិពុណ៌៍ជ្រើតុាត្វ ឬមានិ
ជ្រើរា�សញ្ហាា បំផ្លាា ញជ្រើដាយសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង ។

ទូំពុើ័ ៤ ទូំពុើ័ ៥

1. Select healthy planting material
 Choose healthy planting material without signs  
 of pest and disease

 If available, choose varieties that are resistant  
 to pest and disease 

 Do not buy or use stakes that have signs of pest  
 and disease.

1. 
Where possible, use your own 
stems that you know are healthy 
rather than buying stems and store 
them in the shade until ready  
to use.

3. 
Cut stakes to the appropriate 
length (15-30cm long) and try to 
use stakes with a good diameter 
(2-4cm) and with regular nodes 
(roughly every 5cm).

4. 
Plant the good stakes in your field.

2. 
Check your stakes for pests and  
diseases. Discard any stakes that 
have irregular nodes, sprouts, 
brown streaks or pests.
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២. ដំកតើចញនិ�ងដំ�ុតើ�ល្អិតើដំើមីដំ�ឡូូងមីីថែដំល្អិ�និជំ�ង ឺ ជំ�ហានិកន�ងការត្រូ�ប់ត្រូ�ងជំ�ងឺដំ�ឡូូងមីី

១.
�ត្វួត្វពុ�និ�ត្វយចមាា ើអំុ�ជា�ប� ំជ្រើ�ើមីីើី�ជ្រើមីើល្អិ 

 
ជ្រើរា�សញ្ហាា បងាជ្រើឡូើងជ្រើដាយ�ំងឺ។

២. 
ចូើ��ជ្រើ�ើមីខ្មែ�ល្អិមានិ�ំងឺជ្រើ�ល្អិទាំងំឫស។  
ចូើ��ំទូ��ជ្រើ�ើមីខ្មែ�ល្អិមានិ�ំងឺ ជ្រើបើជ្រើទាំះបីជាជ្រើ�ើមី 
ជ្រើនាះជ្រើមីើល្អិជ្រើ�មានិស��ភាពុល្អិិ�ជ៏្រើដាយ។

៣. 
ក្លាើ��និ�ង��ត្វជ្រើ�ល្អិជ្រើ�ើមីខ្មែ�ល្អិមានិ�ំងឺ  
�ឺជា�តារ �សំ៏ខានិប់ំផ�ត្វ ខ្មែ�ល្អិអុំ�អាចជ្រើធ្មវើ 
ជ្រើ�ើមីីកី្លាើពាើ�ំណំាំ�ំឡូូងមីើីបស់អុំ�ជ្រើ� 
�ុ�ងចមាា ើទាំងំមូីល្អិ។

ចូើ�តួ្វត្វពុ�និ�ត្វយ�ំណាំើំបស់អុំ� ជ្រើ�ើមីីើី�ជ្រើមីើល្អិជ្រើរា�សញ្ហាា បផំ្លាា ញជ្រើដាយ�ងំ ឺ�ូចជា�ំងអំឺំជ្រើបាសធ្មែបឬ់�ំង�ឺញ្ចុំា� ំសាឹ� 
 និ�ង�ំងមឺីូសូាអំ��ច ខ្មែ�ល្អិអាចឆ្លាងរាល្អិដាល្អិយូាងជ្រើល្អិឿនិ និ�ងជ្រើធ្មវើឱ្យយបះូពាល់្អិ�ល់្អិ�ណំំាំ�ុ�ងចមាា ើើបស់អុំ�។

�ងំអំឺំជ្រើបាសធ្មែប�់ឡូំូងមី ី(ឬ�ំង�ឺញ្ចុំា� ំសាឹ��ំឡូូងមី)ី �ងំមឺីូសូាអំ��ច�ំឡូូងមីី

ទូំពុើ័ ៦ ទូំពុើ័ ៧

2. Remove and burn diseased plants Steps for managing disease

1. 
Monitor fields regularly for sign of 
disease 

2. 
Remove any diseased plants by 
pulling the whole plant out from 
the roots.  
Do not leave a healthy-looking 
stem from a diseased plant.

3. 

Removing and burning diseased  
plants is the most important  
thing you can do to protect  
your cassava crop.

Monitor your crop for signs of disease such as Cassava Witches Broom disease 
and Cassava Mosaic Disease which can spread quickly and affect your crop.

Cassava Witches Broom disease Cassava Mosaic Disease
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៣. ត្រូ�ួ���និ��្យ និ�ងក�ា�ស់់�វល្អិិ��ចង្រៃត្រូង
ចូើ�ត្វួត្វពុ�និ�ត្វយើ�ជ្រើមីើល្អិសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង�ុ�ងចមាា ើ�ំណាំំអំុ�ឱ្យយបានិជ្រើទូៀងទាំត្វ។់ សត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង�ាះ

 អាចជ្រើ�ើត្វជ្រើឡូើង ជ្រើ�ើយ�ប៏ាត្វជ់្រើ�វិ �ញជ្រើ�តាមីធ្មមីែជាត្វ� �ូចជាជ្រើពុល្អិមានិជ្រើ�ា�ងធ្លាា �ជ់ាជ្រើ�ើមី។ សំរាប់
 

�បជ្រើ�ទូសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ងជ្រើផេងជ្រើទូៀត្វ អំុ��ត្វូវិក្លាត្វជ់្រើ�ល្អិខ្មែផុ��ាះម្លៃនិជ្រើ�ើមីខ្មែ�ល្អិមានិក្លាើបំផ្លាា ញជ្រើដាយ 
សត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង ឬ�ជ៏្រើ�បើ�បាស់ថុ្នាំ�ំមាា ត្វស់ត្វវល្អិិ�ត្វ ខ្មែ�ល្អិបានិច�ះបញីី្ចុំនិ�ងអំនិ�ញ្ហាា ត្វឱ្យយជ្រើ�បើ ។

ជំ�ហានិនានាកន�ងការត្រូ�ប់ត្រូ�ងស់�វល្អិិ��ចង្រៃត្រូង

ទូំពុើ័ ៨ ទូំពុើ័ ៩

ពុងីពាង���មី �ំបងូបំផ្លាា ញជ្រើ�ជ្រើល្អិើសាឹ��ស់ៗ  
ខ្មែផុ�ខាងជ្រើ�ក្លាមីជ្រើ�ើមី

ពុពួុ�ម្លៃចសឬម្លៃចជ្រើមីៅ ភា�ជ្រើ�ចើនិជ្រើ�ើញមានិជ្រើ�ជ្រើល្អិើពុនិា� ឬ �តួ្វយសាឹ��ាី 

ពុពួុ�ើ�យស  
ភា�ជ្រើ�ចើនិសិ�ត្វជ្រើ�ខាងជ្រើ�ក្លាមីសាឹ�

១.
�ត្វួត្វពុ�និ�ត្វយជ្រើមីើល្អិ�ំណាំំើបស់អំុ�ជាជ្រើើៀងរាល់្អិ  
២ ជ្រើ�៤សបារ �៍មីរង ជ្រើ�ើមីីើី�ជ្រើមីើល្អិ 
ខ្មែ��ងជ្រើ�ើត្វមានិសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ងជ្រើផេងៗ

២.
�បស�និជ្រើបើអុំ�ជ្រើ�ើញមានិសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង 
ត្វ�ចតួ្វចជ្រើទូ អុំ�មី�និ�បំាចជ់្រើធ្មវើអំវ�ីប៏ានិ ឬ� ៏
�មាា ត្វស់ត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ងទាំងំជ្រើនាះ តាមី 
ធ្មមីែជាត្វ�។

៣. 
អំុ�អាចជ្រើ�បើ�បាស់ថុ្នាំសំមាា បស់ត្វវល្អិិ�ត្វបានិ �ុ�ង�ើណី៍ខ្មែ�ល្អិមានិក្លាើបំផ្លាា ញខាា ងំ។ បូ�ខ្មែនិរ 

 
ថុ្នាំសំមាា បស់ត្វវល្អិិ�ត្វ អាចបះូពាល់្អិ�ល់្អិស��ភាពុើបស់អំុ� ��ូ៏ចជាបើ �សិានិផងខ្មែ�ើ។  
�បស�និជ្រើបើអំុ�ជ្រើ�បើ�បាស់ថុ្នាំសំមាា បស់ត្វវល្អិិ�ត្វ អំុ��ត្វូវិ�បា��ថ្នាំជ្រើ�បើ�បាស់វាជ្រើដាយមានិ

 
ស�វិត្វិ�ភាពុ។ ចូើជ្រើ�បើ�បាស់ខ្មែត្វថុ្នាំសំមាា បស់ត្វវល្អិិ�ត្វណាំខ្មែ�ល្អិមានិច�ះបញីី្ចុំទូទូួល្អិសាា ល់្អិ 
�ត្វឹមី�ត្វូវិ ជ្រើ�ើយអានិក្លាើខ្មែណ៍នាពំុីើជ្រើបៀបជ្រើ�បើ�បាស់ និ�ងជ្រើសា��សំជ្រើល្អិៀ�បំពា�ក់្លាើពាើ�ាួនិ 

 មី�និនឹិងជ្រើ�បើ�បាស់វា។

3. Monitor and treat pests
Monitor your crop regularly for pests. Some pests will come and go or may 
be controlled naturally (for example, when it rains). For other pests, you 
can remove the affected part of the plant or apply an approved pesticide.

Steps for managing pests

Red spider mites first attack 
mature leaves on the lower 

part of the plant

Mealy bug is often found in 
new growth or leaf-buds

White flies are generally  
on the underside of leaves

1. 
Check your crop for pests every  
2 - 4 weeks.

2. 
If you only find a small number  
of pests, you can leave them alone  
or manage them naturally.

3. 
Pesticides can be used, particularly if there is a large outbreak of pests

However, pesticides can be harmful to your health and the environment. 
If you use pesticides, make sure you use them safely. Only use registered 
chemicals and always read the label and wear protective clothing when 
using them.
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ជំ�ហានិនានាតើដំើមី្បីីបតើងើើនិស់ុខ្ញុំភា�ដំី

៤. តើធីវើឱ្្យត្រូបតើស់ើរតើឡូើងនិូវស់ខុ្ញុំភា�ដំី
�ីមានិស��ភាពុមី�និល្អិិ អាចជ្រើធ្មវើឱ្យយទូ�និុផល្អិ�ំណាំំទាំប និ�ងទូទូួល្អិើងក្លាើ�ូចខាត្វជ្រើ�ចើនិពីុ�ំងឺ និ�ងសត្វវល្អិិ�ត្វ

 ចម្លៃ�ងនានា។ ក្លាើអំនិ�វិត្វរងាយៗ�ូចជា ��មីះជ្រើ�ែ  ដា��់�ីបំូ�សរ� បខ្មែនិិមីក្លា�សំណ៍ល់្អិ��មីប�ី និ�ងដា�ំណំាំំ
វិ �ល្អិ��ំផ្លាា ស់បរូើ ើវាង�ំឡូូងមីជីាមីយួ�ំណាំំជ្រើពាត្វឬពុពុួ�សខ្មែណ៍រ � អាច�ួយក្លាត្វប់និិយក្លាើ�ូើជ្រើ��ះ�ី  
ជ្រើធ្មវើឱ្យយ�ីមានិស��ភាពុក្លានិខ់្មែត្វល្អិិ និ�ងបជ្រើងាើនិទូ�និុផល្អិ�ំណាំំផងខ្មែ�ើ។ ក្លាើអំនិ�វិត្វរទាំងំជ្រើនិះ អាចជ្រើ�បើជ្រើពុល្អិ

 
ជ្រើវិលាជ្រើ�ចើនិ បូ�ខ្មែនិរវាផរល់្អិ�ត្វឡូបម់ី�វិ �ញនូិវិអំត្វិ�បជ្រើយា�និើ៍យៈជ្រើពុល្អិខ្មែវិងជាជ្រើ�ចើនិស�មាបច់មាា ើើបស់អំុ�។ 

១. 
��មីះជ្រើ�ែ ឱ្យយបានិសិាត្វ ឬជ្រើ�បើក្លា�សំណ៍ល់្អិ 
ើ��ខជាត្វ� ជ្រើ�ើមីីកី្លាត្វប់និិយក្លាើ��ះ�បខ្មែ�ង 
ជាមីយួ�ំណាំំ

៣. 
ដា�ំំណាំំឆ្លាា ស់ជាមីយួពុពុួ�សខ្មែណ៍រ �ជ្រើ�ើមីី ី
ផរល់្អិសាើធ្លាត្វ�ច�ញ្ចុំា ឹមី�ល់្អិ �ីចមាា ើអំុ� 

ក្លាើជ្រើ�បើក្លា�សំណ៍ល់្អិើ��ខជាត្វ� 
ជ្រើ�ើមីី�ី�ប�់�ងជ្រើ�ែ

២. 
ជ្រើ�បើ�ីធ្មមីែជាត្វ� មានិ�ូច ជាលាមី�សត្វវ ឬ�ី�ំបូ�សរ�

៤. 
�ួើពុ��ើណាំដា�ំំណាំំបងវ�ល្អិ��ំ ើវាង�ំឡូូងមី ី
និ�ងជ្រើពាត្វឬសខ្មែណ៍រ � ជ្រើ�ើមីី ីក្លាត្វប់និិយ 
ក្លាើ�ូើជ្រើ��ះ�ពុមីទាំងំបជ្រើងាើនិ ស��ភាពុ�ីផងខ្មែ�ើ

�ងវះសាើធ្លាត្វ�ច�ញ្ចុំា ឹមី
ើបស់�ណំាំ�ំឡូំូងមីី

ក្លាើ�ូើជ្រើ��ះ�ី

ទូំពុើ័ ១១ទូំពុើ័ ១០

Steps for healthy soils

4. Improve Soil Health
Poor soil health can result in low yields and increased damage from pests 
and diseases.

Simple practices like weeding, composting, mulching, and rotating cassava 
with maize or legumes can reduce erosion, improve soil health and  
increase yield.

These may be time consuming, but they have many positive benefits for 
your field.

1. 
Weed your fields or apply mulch to 
reduce plant competition.

3. 
Intercrop with legumes to return  
nutrients to the soil.

Mulching to  
manage weeds

2. 
Apply organic matter such as manure 
or compost to your soils. 

4. 
Consider rotating cassava with maize 
or legumes to reduce soil erosion  
and improve soil health. 

Nutrient deficiency  
in cassava Soil erosion
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អ្ន��ីកូនិតើស់ៀវតើ�តើនិះ

�ូនិជ្រើសៀវិជ្រើ�ជ្រើនិះ �ត្វូវិបានិបជ្រើងាើត្វជ្រើឡូើង ជ្រើដាយខ្មែផិ�ជ្រើ�ជ្រើល្អិើ�ំនិួបពុ�ភា�ាើវាងអំុ��សាវិ�ជាវិ និ�ង��ុមី 
�ស��ើ�ុ�ង�ូមី�ភា�ពាយពុយម្លៃនិ�បជ្រើទូស�មីុ�ជា ជ្រើ�អំំឡូ�ង ខ្មែ�ធ្មុូ ឆុ្លា ំ២០១៨។ �ូនិជ្រើសៀវិជ្រើ�ជ្រើនិះ �ត្វូវិបានិ

 ផល្អិ�ត្វជ្រើឡូើងជ្រើ�ើមីីខី្មែច�ើខំ្មែល្អិ�ចំជ្រើណ៍ះ�ឹងខ្មែ�ល្អិបានិមី�ពីុ�ំនិួបពុ�ភា�ាទាំងំជ្រើនាះ ឱ្យយជ្រើ��ស��ើ�មីុ�ជា
 ជ្រើផេងជ្រើទូៀត្វ ជ្រើ�ើមីីឱី្យយពុួ�គ្នាត្វអ់ាច��ប�់�ងនិ�ងក្លាើពាើសត្វវល្អិិ�ត្វចម្លៃ�ង និ�ង�ំងឺខ្មែ�ល្អិជ្រើ�ើត្វមានិជ្រើល្អិើ

 �ំណាំំ�ំឡូូងមីើីបស់ពុួ�គ្នាត្វ។់

តើយើងចង់សាាប់តើយ៉ាបល្អិ់�ីអ្ននក!
សូមី�ួយផរល់្អិពុត័្វម៌ានិឱ្យយ��ុមីក្លាើងាើជ្រើយើង�ំ� ំបានិ�ឹង �បស�និជ្រើបើអំុ�យល់្អិថ្នាំ �ូនិជ្រើសៀវិជ្រើ�ជ្រើនិះ បានិផរល់្អិ

 
អំត្វិ�បជ្រើយា�និ�៍ល់្អិអំុ�។ �បស�និជ្រើបើអំុ�មានិចមីងល់្អិ ឬសំណូ៍មីពុើជ្រើផេងៗ សូមីទូំនា�ទ់ូំនិងតាមីើយៈ៖ 

ជ្រើលា� ផ្លានិ ់ស�ផ្លាណាំរូា ជ្រើលា� ផ្លានិ ់ស�ផ្លាណាំរូា 
�បធ្លានិក្លាើ �យាល័្អិយជ្រើ�េត្វសាស្ត្រសរ �ប�មំីនិីីើ�ស��មីែ ើ�ក្លាខ �បមាញ់និ�ងជ្រើនិសាទូ ជ្រើ�ត្វរម្លៃបលូ្អិ�និ 
�បធ្លានិក្លាើ �យាល័្អិយជ្រើ�េត្វសាស្ត្រសរ �ប�មំីនិីីើ�ស��មីែ ើ�ក្លាខ �បមាញ់និ�ងជ្រើនិសាទូ ជ្រើ�ត្វរម្លៃបលូ្អិ�និ 
ទូូើស័ពុីជ្រើល្អិ�៖ ០១២ ៦៤៨ ០៤៥ ឬ ០៩៣ ៦៤៨ ០៤៥ទូូើស័ពុីជ្រើល្អិ�៖ ០១២ ៦៤៨ ០៤៥ ឬ ០៩៣ ៦៤៨ ០៤៥

Dr Brian Cook 
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និ�ពុនិធជ្រើដាយ៖ ទីូនិ អាយ, �បាយអំ��និ ���, ខ្មែអំែនិ�� អាឡូ�ចសានិ�់ដា
�ូើើបូភាពុជ្រើដាយ៖ ជ្រើ�ៀ� វិឡីា
ប�ខ្មែ�បជ្រើដាយ៖ យឹមី មូានិីក្លា
ើចនាជ្រើសៀវិជ្រើ�ជ្រើដាយ៖ ហ្គាា វិ �និ ជ្រើឡូយ
ខ្មែ�ស�មីួល្អិជ្រើដាយ៖ ខ្មែអំែនិ�� បាប�និ

ជ្រើបាះពុ�មុីជ្រើដាយសា�ល្អិវិ �ទូាល័្អិយ ខ្មែមីល្អិបែនិ និ�ង អំងាក្លាើម្លៃ��ូជ្រើ�ើមីីកី្លាើអំ��វិឌ្ឍឍ�និបទូ ជ្រើ�ក្លាមី��ចាគ្នា�ំទូពីុ 
 

មី�ឈមីណ៍ឌ ល្អិអំសូ្ត្រសារ លី្អិជ្រើ�ើមីីកី្លាើ�សាវិ�ជាវិ�ស��មីែអំនិរើជាត្វ� (ACIAR)។ ជ្រើយើង�ំ��ំសូ៏មីខ្មែថាងអំំណ៍ើ��ណ៍
 ជ្រើ��ល់្អិជ្រើលា� ចូណាំថ្នាំនិ ់ញូវិបាយ មី�ពុ ីCIAT និ�ងជ្រើលា� ស ខ្មែវិង មី�ពីុ CIRAD 

 
ខ្មែ�ល្អិបានិ�យួ�ត្វតួ្វពុ�និ�ត្វយផងខ្មែ�ើ។

About this pamphlet
This pamphlet is based on discussions between a group of farmers and 
researchers held in North-West Cambodia in December 2018.  
The pamphlet has been produced to share knowledge from these 
discussions to help other Cambodian farmers manage pest and disease  
in their cassava crop.

We would like to hear from you!
Please let us know if you found this pamphlet helpful or have any questions
or suggestions.  

You can get in contact with us via:
Mr. Phan Sophannara
Chief of Agronomy Department
Pailin Department of Agriculture
Tel: 012/093 648045
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