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ច្រកទ្វារកសថិដ្វា�
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ចបយ័ត្
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សូមទវាក់ទងការិយាល័យមុ��ឹង្រូល។

កុំ្រូលក្នុងអ្រល�ចទព្យនដវាយគ្មា �ការយលច់ពមជវាមុ�។  
ន្្ើដំន�ើរតាមផ្លូវ �ថិងតាមគ�្ងផ្លូវ។ កុំ្រូលតំប�់ដវាដំុះ។

Figure 2: Examples of innovative weed control methods, Caliente biofumigant cover crop (left)  
and ‘Ladybird’ robotic weed management machine (Source: AHR 2015; University of Sydney 2014)

•	 Have	good	knowledge of your main weeds and their 
characteristics e.g. trial herbicides on-farm. Always 
adhere to herbicide label recommendations, and get 
advice if you’re not sure what to do. This might include 
asking about the best surfactants, nozzles, pressure 
and machinery speed to use

•	 Develop	a	plan, and implement an Integrated 
Weed Management (IWM) strategy that combines a 
number of control methods and looks after resistance 
management (covered in the next section).

Integrated Weed Management
Integrated Weed Management (IWM) is a sustainable 
management system that combines all appropriate weed 
control methods for a particular vegetable crop(s). The 
purpose of IWM is to: 
•	 Reduce the possibility of weed control failure
•	 Reduce the impact of weed management activities on 

the environment 
•	 Increase crop yield and quality, while assisting to 

manage insect pests, diseases and soil health
•	 Increase the possibility that the mix of methods used 

will continue to work, for example preventing herbicide 
resistance.

IWM is more than just relying on a few conventional 
practices, such as herbicides, tillage and hand weeding. 
An example of an IWM strategy for cucurbit production is:
•	 Apply pre-plant herbicide 
•	 Use plastic mulch where appropriate
•	 Implement drip irrigation (subsurface if feasible) 
•	 Control of weeds in the inter-row space before the crop 

vines had spread

•	 Chipping or hand weeding within the crop beds
•	 Use mechanical inter row management 
•	 Consider crop rotation
•	 Use cover crops
•	 Ensure farm hygiene (Figure 3)
•	 Focus on soil health management.

IWM is also an important component of the integrated 
crop protection approach, which combines chemical, 
cultural and biological methods to keep weeds, insect 
pests and disease pressure low enough to prevent 
significant	economic	loss.

A number of growers involved in the Integrated Crop 
Protection project demonstration sites around the 
country have successfully implemented an IWM strategy. 
In particular, the introduction of cover crops into the 
production system has shown positive results. 

Figure 3: Biosecurity sign promoting farm hygiene  
(Source: AUSVEG 2015)
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ស�្ឹកព័ត៌មា�

នដីម្ើឱ្យមា�ចបសថិទ្ធភាព សញ្ញា ចតូវ៖

•  ដវាក់ន�ៅកន�្ងនដលអ្ក្រូលទស្ស�វាមថិ�អា្រប៉ះពាលប់ា� 

នតអា្រកត់សមាគា លប់ា�

•  ចតូវ្របាស ់អា្រនមើលន�ើញ �ថិងមា�ការកសាទុកបា�ល្អ

•  ចតូវដវាក់ន�ៅទើតំាងចតង់ច្រក្រូលសខំវា�់ៗនទៅកា�់អ្រល�ចទព្យ

•  មា�សារសាមញញាៗ

•  ចតូវបា�ពងងរឹងជវាមួយ�ឹងវិធា�ការជីវសុវត្ថិភាព�វា�វានផ្សងនទៀត

នដលន�ៅនលើកសថិដ្វា�
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