
ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍យនៅក្នុងបននលែ

ទិដ្ឋភាពទូយទៅ 

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍្រយ្កើនចំណាយក្នុ្ការដាដំុះ្រននលែ កាត់្រន្ថយទិន្ផល 

និ្គុណភាពដំណា ំនិ្្រ៉ះពាលដ់លយ់េចក្តីេយបរេចចិត្ក្នុ្ការបគ្រ់បគ្កេិដ្ាន  

ដូចជា ការកំណត់យពលប្ររេូលផល និ្ការយបជើេយរើេថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ ។ 

ការរើកលូតលាេន់នរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យនៅក្នុ្ប្រព័ន្ធផលិតករេមៅ្រននលែបតូវបាន 

យ្វតីឱ្យប្រយេតីរយដាយ ការរុះយរើដើ ប្រព័ន្ធធារាសាបេ្ និ្ការយប្រតីបបាេជ់ើ។ រុក្ខជាតិតូចៗ 

ឥតប្រយោជន៍ផ្លក់ននលែ្បជកយកានដលជ់ំ្ឺ្រននលែ េតវយ�ៀន េតវល្ិតបេយដៀ្ពតី្ពា្ 

និ្េតវល្ិតយផសេ្យទៀតជាយបចតីន ជាពិយេេេតវល្ិតជញ្ជក់រុក្ខជាតិ (aphids) និ្  

េតវល្ិតជញ្ជក់រុក្ខជាតិម្នសាលែ ្រពណ៌យ្មៅៅ (thrips) នដលចរេលែ្វីរ៉ុេនានា។  

េម្ពា ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ជាទូយទៅម្នកបរេិតកាន់នត្ពាេយ់នៅយពលលក្ខ្ណ្ឌ ដើរេិនល្ 

អាបេ័យយដាយការដំាដំណាយំបចតីនយពក។ 

េនលែលឹកព័ត៌ម្នយនះផ្លដ់ល�់្កដាដំុះ និ្ទតីប្រលឹកសានូវទិដ្ភាពរួរេនន៖ 

• ប្រយេទពូជរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យនៅក្នុ្្រននលែ�ូបស្ាលតី 

និ្ផល្រ៉ះពាលរ់្រេវ់ាយលតីផលចំយណញ 

• វិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ និ្កត្្យជាគជ័យេំ្ ាន់ៗ

• លក្ខណៈពិយេេននវិ្តីសាបេ្ក្នុ្ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍នដលបាន 

រួរេ្រញ្ចូលគ្្។

គយបម្្យនះបតូវបានផ្លរ់េូលនិ្ិយដាយបកុរេហ៊ុនការនកនច្
ការសាកវ្រ្បករេមៅ�ូបស្ាលតីម្នកំណត់ (Horticulture 
Innovation Australia Limited) យដាយ 
យប្រតីបបាេប់បាក់កំនររដ្ាេិបាល និ្រេូលនិ្ិពតីរដ្ាេិបាល�ូបស្ាលតី។

សារសខំាន ់

• រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍្រយ្កើនចំណាយក្នុ្ការដាដំុះ្រននលែ 

កាត់្រន្ថយគុណភាព និ្ទិន្ផលដំណា ំនិ្្រ៉ះពាល់ដល់ផលចំយណញ 

និ្ការបគ្រ់បគ្កសិដ្ាន 

• ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍គឺជាសមាសភាគសំខាន់មួយននវិធី

សាបស្រការពារផលដំណានំដលបានរមួ្រញ្ចូលគ្្ - ការរមួ្រញ្ចូលគ្្វិធីសាបស្រ

នផ្កគីមី នផ្កវ្រ្បធម៌ និ្នផ្កជើវវិទយា យដើម្បីរកសារុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោ

ជន៍ សមាពា ធននសត្វល្ិតចន្្ និ្ជំ្ឺឱ្យបានកបមិតទា្របគ្រ់បគ្ន់ យដើម្បីទ្រ់

សាក ត់ការបាត់្រ្់សំខាន់នផ្កយសដ្កិច្ 

• យបជើសយរើសវិធីសាបស្រសមបស្រតាមរយៈជយបមីសនានានដលមាន 

• ពិចារណាយលីការកំណត់យពលយវលា ដូចជា អាកាសធាតុ 

និ្វដ្រជើវិតផលដំណា ំ

• បតូវឧសសាហ៍ដកយកយចញរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យនៅមុនយពលវាយកីតជា

បគ្្រ់ ឬរើករាលដាលនែមយទៀត 

• មានចំយណះដឹ្ល្អំពីរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍សំខាន់ៗរ្រស់អ្ក 

និ្ចរឹកលក្ខណៈរ្រស់វា 

• ្រយ្កើតនផនការ និ្អនុវត្រយុទ្សាបស្រការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥត 

ប្រយោជន៍នដលបានរមួ្រញ្ចូលគ្្ (IWM)

• ពិនិត្យយដាយប្រុ្ប្រយ័ត្យលីធន់នឹ្ែ្ាសំមាលែ ្រ់យ ម្ៅ  និ្រុក្ខជាតិតូចៗឥត 

ប្រយោជន៍នដលបាន្រ្្ា្រ់ និ្រាយការណ៍ យ្រីបាយនកយ�ីញវា

ឯកសារ ICP/019/1512

រូ្រភាពទតី 1៖ ប្រយេទពូជរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍េំ្ ាន់ៗ កាកេណំលប់ាលែ េ្ិកម្នរេុ្បេរួចដូចយ ម្ៅ ម្ន 

បគ្្រ់ផកាយនៅក្នុ្ដំណាបំកុរេេន្ានយ ល្ែ ក (រូ្រ្ា្យលតីនផ្ក្ា្យ្វ្) និ្យ ម្ៅ ជ្្គ្់ទា (រូ្រ្ា្យលតីនផ្ក្ា្ស្ា)ំ  
(ប្រេព៖ Sindel et al. 2011; Kristiansen 2015)

ការទទួលសាគា ល ់

ព័ត៌ម្ននដលម្នយនៅក្នុ្េនលែលឹកព័ត៌ម្នយនះបតូវបាននកេបរេរួលពតីការបគ្រ់បគ្

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍េបម្្រ់ឧេសាហករេមៅ្រននលែ - ការេិកសាវិសាលភាព 

(VG13079) បានដឹកនាយំដាយ្រណ្ឌ ិត Paul Kristiansen, 
េកលវិទយាល័យ New England។

Khmer

កិច្ការពារដំណានំដលរមួ្រញ្ចូលគ្្ ការការពារដំណាំ



ទិន្ផល និង្រុណភាពដំណាថំយចុះ 

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យនៅយពលរួរេ្រញ្ចូលជារេរួយនលឹ្ជំ្ឺ និ្េតវល្ិតចន្្នានា  

អាចកាត់្រន្ថយទិន្ផលយនៅក្្ដំណា្ំរននលែពតី 10 យទៅ 70% យដាយប្រករួតគ្្្រឺតយកទលឹក  

ជើវជាតិដើ ពនលែឺ និ្កននលែ្នដលកបរេិតកំណត់ការលូតលាេន់នរុក្ខជាតិ។ ផល្រ៉ះពាលទ់ិន្ផលអា 

បេ័យយលតីប្រយេទដំណា ំនិ្ដំណាក់កាល ឧទាហរណ ៍ការេិកសានានាបាន្រ្្ាញនូវការកាត ់

្រន្ថយទិន្ផលប្រនហល 20% យនៅក្នុ្ផកានេពារេ៉យា្ពណ៌ន្រត្ 25% យនៅសាឡាត់យក្ា្រ  

ក៏្រ៉ុនន្រហូតដល ់90% យនៅក្នុ្ការ៉ុត នដលគ្មៅ នេករេមៅភាពបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រ 

យោជន៍បតូវបានយ្វតី។ កត្្យផសេ្យទៀតនដលជះឥទ្ធិពលយលតីទិន្ផល រួរេម្ន ប្រយេទេតវល្ិតចន្្  

ប្រយេទដើ លក្ខ្ណ្ឌ អាកាេធាតុ ការកំណត់យពលននការ្លែ្រាលដាល និ្ការបគ្រ់បគ្ដំណា។ំ 

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យ្វតីជាជបរេកឱ្យេតវលិ្តចន្្ និ្ជំ្ឺនានានដលកាត់្រន្ថយទិន្ផល 

និ្គុណភាពដំណា ំក៏ដូចជាការយកតីនយ�តី្ចំណាយយប្រតីបបាេយ់លតីថ្ាេំម្លែ ្រ់េតវល្ិត។  

េតវល្ិតចន្្យ្វតីឱ្យរើករាលដាលភាគយបចតីនននវីរ៉ុេយនៅក្នុ្ដំណា ំឬពតីរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជ 

ន៍យទៅដំណា។ំ ឧទាហរណន៏នេតវល្ិតចន្្ និ្ជំ្ឺនានានដលអាចយ្វតីជាជបរេកយដាយរុក្ខជាត ិ

តូចៗឥតប្រយោជន៍ រួរេម្ន៖ 

• វីរ៉ុេយ្វតីឱ្យយហតីរពណ៌យរេ៉្េយបាលែ កយនៅក្នុ្យរេ៉្េយបាលែ ក 

• ការដុះផសេសិតម្នយរេ៉សៅពណ៌េ (Erysiphe heraclei) យនៅក្នុ្ការ៉ុត និ្ 

parsnips

• ផសេសិតយជើ្ពណ៌យ្មៅៅ (Phoma lingam) យនៅក្នុ្ពពរួក្រននលែដូចជានេពា នេពាយក្ា្រ 

• ចំណុចេលែលឹកយបកៀរេ (Xanthomonas camestris pv. vitians) 
យនៅក្នុ្សាឡាត់យក្ា្រ 

• ការ្ូចដុះផសេសិតឬេ (រួរេម្ន Pythium, Rhizoctonia និ្ 

Fusarium) យនៅក្នុ្ប្រយេទ្រននលែ យផសេ្ៗ 

• េតវល្ិតជញ្្ជ ក់រុក្ខជាតិ និ្ េតវល្ិតជញ្ជក់រុក្ខជាតិម្នសាលែ ្រពណ៌យ្មៅៅ 

(ប្រយេទពូជជាយបចតីន) យនៅក្នុ្្រននលែយផសេ្ៗ 

• េតវល្ិតបេយដៀ្ពតី្ពា្ និ្េតវយ�ៀន (ប្រយេទពូជជាយបចតីន) យនៅក្នុ្ប្រយេទ្រននលែ 

យផសេ្ៗ។ 

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍យនៅក្នុងបននលែ
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គបយេទពូជរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍  

និងផលប៉ះពាលរ់បសវ់ាយលើលទ្ធភាពរកបានផលចំយណញ 

គបយេទពូជរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍ 

ប្រយេទពូជរុក្ខជាតិេំ្ ាន់្រំផុតកំពូលចំនរួនបបាយំនៅក្នុ្ផលិតករេមៅ្រននលែ�ូបស្ាលតីនដលទនំ្ជាប្រ 

យេទពូជម្នេលែលឹក្ំបគ្្រ់្្ងន់យកតីតម្នប្រចាំឆំ្្ ឬយកតីតម្នរេ្្ជាយរៀ្រាលព់តីរឆ្្ំ និ្រួរេម្ន៖ 

1. យ ម្ៅ ជ្្គ្់ទា (Chenopodium album) (រូ្រភាពទតី 1)

2. យដើរេកយន្ចអាលម្នបទនិច (Urtica urens)

3. យដើរេ្ំយ្ត (Malva parviflora)

4. យ ម្ៅ ម្នបគ្្រ់ផកា (Cyperus rotundus) (រូ្រភាពទតី 1)

5. យដើរេ Pigweed (Portulaca oleracea). 

យទាះ្រតីោ៉្ណាក៏យដាយ រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍េំ្ ាន់្រំផុតអាចនប្រប្ររួលអាបេ័យយទៅ

តយលតីតំ្រន់ ដំណា ំប្រយេទដើ និ្យពលននរដូវ។ យ ម្ៅ ម្នបគ្្រ់ផកា (4) ម្ន្រញ្្យដាយសា

រនតនផ្កក្នុ្ដើរ្រេវ់ា្ន់ និ្ពិបាកបគ្រ់បគ្យដាយយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ នដលយបជើេយរើេ 

រេិនដូចយ ម្ៅ  និ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ដូចបកញាបំជូកយផសេ្យទៀត។ វាកាលែ យជាម្ន្រញ្្

យនៅក្នុ្ប្រព័ន្ធនដលគ្មៅ នការេ្ជជួររាេ។់

ចំណាយផលិតកម្មយកើនយ�ើង 

ចំណាយក្នុ្ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍បតូវបានប៉ាន់សាមៅ នម្នប្រនហល $479  

ក្នុ្រេរួយហិចត្ គិតជារេ្្យរេយនៅក្នុ្ដំណា្ំរននលែ�ូស្ាបលតី នដលម្នប្រនហល 11% ននច ំ

ណាយផលិតករេមៅ�យថររេុនយពលប្ររេូលផល (ត្រា្ទតី 1)។ ចំណាយននការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗ 

ឥតប្រយោជន៍នប្រប្ររួលយទៅត្រេប្រយេទដំណា ំនិ្ចំណាយពាក់ព័ន្ធយផសេ្យទៀត ឧ.ហ. ពលករេមៅ  

ការដាដំុះ និ្ផលិតផលវត្ថនុយដើរេ។

តារាងទើ 1៖ ការប៉ាន់សា្ម នចំណាយក្នុងការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍ សគរាប់ការយគជើសយរើសដំណាយំផសេងៗគ្្ (គបេព៖ ថវិកាអប្បហារដុល NSW DPI ឆំ្្ 2009 និងឆំ្្ 2013)

ដំណា ំ វិធីសាបស្របគ្រ់បគ្ ចំណាយបគ្រ់បគ្រុក្ខជាត ិ
តូចៗឥតប្រយោជន៍  
($/ហិចតា)

ចំណាយសរុ្រផលិតកមមៅអយែរ
មុនយពលប្រមូលផល  
($/ហិចតា)

ចំណាយបគ្រ់បគ្រុក្ខជាត ិ
តូចៗឥតប្រយោជន៍  
(% សរុ្រ)

នេពាយក្ា្រ ថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ រេុនភាពអាេន្ ការបចលឹ្រ និ្ការដករុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យចញ  

េករេមៅនានាយផសេ្យទៀតនដលរេិនបាន្រញ្្ជ ក់ 

$1,039 $4,228 25%

យរេ្េយបាលែ ក ការយរៀ្រចំដើ ការយរៀ្រជាបេទា្រ់កាកេណំលប់ាលែ េ្ិក $152 $9,004 2%

ការ៉ុត ការដាដំុះ និ្ការ្រយ្កើតដើរ្ ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យនៅរេុន និ្យបកាយភាពអាេន្ $165 $2,809 6%

សាឡាត់ យក្ា្រ ការ្រយ្កើតដើរ្ និ្ចំណាយពលករេមៅ - ការការបចលឹ្រ និ្ការដករុក្ខជាតិតូចៗឥត 

ប្រយោជន៍យចញ 

$1,164 $7,189 16%

យ ព្ា  ការយរៀ្រចំនផ្ដើ និ្ដើរ្ ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យនៅរេុន និ្យបកាយភាពអាេន្ $121 $1,715 7%

យរេតីរេនេពាបកហរេ 

(កំពុ្ដំយណតីរការ) 
ការយរៀ្រចំនផ្ដើ ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យនៅរេុន និ្យបកាយភាពអាេន្ $230 $1,982 12%

ជាមធ្យម $479 $4,488 11%



តារាងទើ 2៖ វិធើសាគស្រគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍  

និងគបសិទ្ធភាពនិងភាពអាចលលលកបាននដលពាក់ព័ន្ធ

វិធីសាបស្របគ្រ់បគ្ ប្រសិទ្ធភាព ភាពអាចនលលកបាន 

គីមី 

ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ រេុនភាពអាេន្ ្ពាេ ់ ្ពាេ ់

ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យបកាយភាពអាេន្ រេ្្យរេ ្ពាេ ់

ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យលតីដើឥតដា�ំតី ្ពាេ ់ ្ពាេ ់

ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យលតី�ន្រជរួរនដលម្នរបាំ្  រេ្្យរេ ្ពាេ ់

ការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យលតីកននលែ្បតូវបាញថ់្ា ំ រេ្្យរេ ទា្រ 

ការលា្េម្លែ ្រ់យរេយរាគ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

ជើវថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ  (េំ្ ាន់គលឹ�្កផលិតដំណាេំរើរា្្គ) រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

ការ�នុញ្ញា តឱ្យយប្រតីបបាេត់ិចតូច - -

យមកានិក 

ការបចលឹ្រ និ្ការដកយចញរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យដាយនដ ្ពាេ ់ ទា្រ 

ការេ្ជជួរាេយ់នៅក្នុ្�ំ�នុ្យពលឥតដា�ំតី 

និ្�ំ�នុ្យពលសា្រយបពាះ ឬដាដំំណា ំ

្ពាេ ់ ្្ពេ់ 

ការេ្ជជួររាេ�់ន្រជរួរ រេ្្យរេ ្ពាេ ់

ការេ្ជជួររាេ�់ន្រជរួរ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

កាកសំណល់ 

កាកេណំលប់ាលែ េ្ិក ្ពាេ ់ ទា្រ 

កាកេណំលរ់លាយ ្ពាេ ់ ទា្រ

កាកេណំលេ់រើរា្្គ ទា្រ ទា្រ

នផ្កវ្រ្បធម៌ (ការបគ្រ់បគ្)

ការ្រ្វសិលដំណា ំ រេ្្យរេ ្ពាេ ់

ដ្់េុតីយតរុក្ខជាតិយកតីនយ�តី្ ទា្រ ្ពាេ ់

�នារេ័យកេិដ្ាន រេ្្យរេ ្ពាេ ់

ការបគ្រ់បគ្ប្រព័ន្ធធារាសាបេ្ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

ការហ៊ុរេព័ទ្ធនិ្ការទម្លែ ក់ (េំ្ ាន់គលឹ�្កផលិតដំណា ំេរើរា្្គ) រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

លក្ខណៈនច្ប្រឌិត (រ្ូរភាពទី 2)

ការយប្រតីពនលែឺបពះអាទិត្យ រេ្្យរេ ទា្រ

ការបគ្រ់បគ្កំយដៅរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

ដំណាជំើបេេ់ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

ជើវការលា្េម្លែ ្រ់យរេយរាគ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 

ដើរ្�ចិន្តន្យ ៍និ្ការយរៀ្រចំចរាចរណក៍េិដ្ាននដលម្ន

ការបគ្រ់បគ្ 

រេ្្យរេ ្ពាេ់

កេិករេមៅម្នភាពជាក់លាក់ ្ពាេ ់ ្ពាេ់

្រយច្កវិទយាចា្រ់រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ ្ពាេ ់ ្ពាេ់

ដើរ្្រណ្នុ ះបគ្្រ់ពូជយបកៀរេ និ្រេិនបតលឹរេបតូវ ្ពាេ ់ ្ពាេ ់

ការបគ្រ់បគ្េតវល្ិតចន្្នដលម្ន្្លឹ្្្្ រេ្្យរេ រេ្្យរេ 
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ផលប៉ះពាលយ់លើការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន 

រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍អាច្រ៉ះពាលដ់លក់ារបគ្រ់បគ្កេិដ្ានត្រេរយ្រៀ្ររេរួយចំនរួន៖ 

• កាត់្រន្ថយប្រេិទ្ភាពននការយប្រតីបបាេថ់្ា្ំរំផលែាញេតវល្ិត និ្ថ្ាេំម្លែ ្រ់ផសេសិត 

អាបេ័យយដាយដ្់េុតីយតរុក្ខជាតិ 

• ្រយ្កើនការលបំាកយនៅក្នុ្ការប្ររេូលផលដំណា ំ្លែ្ត្រេរយៈការចូលយប្រតីបបាេប់ានថយចុះ 

ឬឧ្រករណ្៍រលែនុក 

• កបរេិតកំណត់យលតីថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ នដលបានចុះ្រញ្ជតីេបម្្រ់បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោ 

ជន៍យនៅក្នុ្ជរួរដំណា ំជាពិយេេេបម្្រ់រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍នដលម្នេលែលឹក្ ំ

យបកាយពតីភាពអាេន្ដំណា។ំ ការយនះនាឱំ្យម្នការយកតីនយ�តី្នូវការយប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ  

រេុនភាពអាេន្ កាកេណំលប់ាលែ េ្ិក ភាពជាក់លាក់ននការដាដំុះរាក់ៗ និ្ការដកយចញរុក្ខ 

ជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យដាយនដយនៅយពលនដលអាច�នុវត្បាន 

• ្រយ្កើនភាព្ាយរ្យបគ្ះននដំណាយំនៅរេុនយពលគបរេ្រដំណាលំូតលាេយ់នៅក្នុ្ពតីរ្រតី

េប្ាហដ៍ំ្រូ្ យបកាយពតីភាពអាេន្ ឧទាហរណ ៍ការ៉ុត នេពាយក្ា្រ និ្ន្ថាវរេយ៉ា្។ 

ដំណារំេរួយចំនរួននដលរេិន្រយ្កើតគបរេ្រ ដូចជា ្លែលឹរេបារាំ្  និ្គុយឆ្យរេយ៉ា្យដើរេ្ំ  

នលឹ្យនៅនតប្រករួតប្រនជ្រេិនឈ្ះរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ និ្ម្នការប្រឈរេកាន់នត

យបចតីនយដើរេ្បតីបគ្រ់បគ្។ 

វិធើសាគស្រគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍ និងកតា្រ យជា្រជ័យសខំាន់ 

ម្នវិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍រេរួយចំនរួនេបម្្រ់�្កដំាដំណា�ំូបស្ាលតី 

នដលអាចបតូវបាននចកជាបកុរេត្រេ វិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្នផ្កគតីរេតី វិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូច

ៗឥតប្រយោជន៍នផ្កយរេកានិក នផ្កកាកេណំល ់នផ្កវ្រ្ប្រេ៌ (ឬការបគ្រ់បគ្) និ្វិ្តីសា 

បេ្បគ្រ់បគ្នផ្កនច្ប្រឌិត ។ ការដាក់ឱ្យ�នុវត្ វិ្តីសាបេ្ទាំ្ យនាះអាបេ័យយទៅយលតីយពលយវលានន  

រដូវ ប្រព័ន្ធផលិតករេមៅ និ្ភាព្្រគ្្យទៅវិញយទៅរេក យនៅយពលនដលវាកបរេបតូវបានយគយប្រតីបបាេ់

យនៅក្នុ្ការដាក់ឱ្យឯយកា។ ប្រេិទ្ធភាពននការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ និ្ភាព 

អាចនលលកបាននដលពាក់ព័ន្ធននវិ្តីសាបេ្នតីរេរួយៗយដើរេ្បតី�នុវត្ នប្រប្ររួលយដាយនផ្កយលតីរេត ិ

សា្ថ ្រនាពតី�្កដាដំំណា ំនិ្ទតីប្រលឹកសាយនៅទូទាំ្ ប្រយទេ (ត្រា្ទតី 2)។ 

កត្្យជាគជ័យេំ្ ាន់េបម្្រ់ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍រួរេម្ន៖ 

• យបជើសយរើសវិធីសាបស្រសមបស្រ យដាយពិចារណាជយបរេតីេថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ នានានដល

ម្ន យរៀ្រចំដើរ្យដើរេ្បតីកាត់្រន្ថយកននលែ្េ្នុកទុកបគ្្រ់រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ 

ក៏ដូចជាតរួនាទតីននការេ្ជជួររាេ ់ដំណាដំាបំគ្រដើឱ្យម្នជើជាតិ និ្ការ្រ្វសិលដំណាយំនៅក្នុ្ 

ប្រព័ន្ធរ្រេយ់យតី្ 

• ពិចារណាយលីការកំណត់យពល ដូចជា អាកាេធាតុ និ្ការចូលយប្រតីបបាេវ់ាលយ ម្ៅ

ម្នរ្រ្ព័ទ្ធជុំ វិញ ដំណាក់កាលជើវិតរ្រេរ់ុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ វដ្សិជើវិតដំណា ំ

និ្លក្ខ្ណ្ឌ ដើ ជាពិយេេេយំណតីរេ 

• បតូវឧសសាហ៍ យប្រតីបបាេ់វិ្តីសាបេ្េរេបេ្រក្នុ្ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍  

យផ្ាតយលតីការដកយកយចញរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យនៅរេុនយពលវាយចញបគ្្រ់ 

ឬរើករាលដាល្រនន្ថរេយទៀត 

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍យនៅក្នុងបននលែ



រូ្រភាពទតី 2៖ ឧទាហរណន៍នវិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍នដលម្នលក្ខណៈនច្ប្រឌិត ដំណាដំាបំគ្រដើឱ្យម្នជើជាតិននជើវសារធាតលា្េម្លែ ្រ់យរេយរាគ Caliente 
(្ា្យ្វ្) និ្ម៉្េុតីនការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ត្រេលក្ខណៈរេនុេសេយន្ ‘េតវ�យណ្តីកម្េ’ (ប្រេព៖ AHR 2015; េកលវិទយាល័យ Sydney 2014)

• មានចំយណះដឹ្ល្ �ំពតីរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍រ្រេ�់្ក និ្ចរឹកលក្ខណៈរ្រេវ់ា 

ឧ.ហ. ការសាកល្ប្ថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ យនៅយលតីកេិដ្ាន។ បតូវប្រកាន់ភា្ជ ្រ់ជានិច្យទៅត្រេការ

នណនាយំលតីសាលែ កថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ  និ្ទទរួលបានដំ្រូនមៅាន ប្រេិនយ្រតី�្ករេិនបបាកដយលតី�វតីនដល

បតូវយ្វតី។ ការយនះ រួរេម្នការេរួរ�ំពតីសារធាតុយ្វតីឱ្យនផ្រយលា្ កបាលទុយោ េម្ពា ្  

និ្យល្បឿនម៉្េុតីនយដើរេ្បតីយប្រតីបបាេ ់

• ្រយ្កើតនផនការ និ្�នុវត្យុទ្ធសាបេ្ក្នុ្ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ 

(IWM) នដលរួរេ្រញ្ចូលនូវវិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្រេរួយចំនរួន និ្យរេតីល្ុេបតូវយលតីការបគ្រ ់

បគ្ភាព្ន់ (នលឹ្ម្នយនៅក្នុ្នផ្ក្រន្ា្រ់)។

ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍នដលបានរមួបញ្ចូលគ្្

ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍នដលបានរួរេ្រញ្ចូលគ្្ (IWM) 
គឺជាប្រព័ន្ធបគ្រ់បគ្ម្នចតីរភាព នដលរួរេ្រញ្ចូលនូវវិ្តីសាបេ្បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោ

ជន៍នដលេរេបេ្រទាំ្ �េេ់បម្្រ់ដំណា្ំរននលែពិយេេ។ យគ្ល្រំណ្នន IWM គឺយដើរេ្បតី៖

•  កាត់្រន្ថយលទ្ធភាពននការ្ររាជ័យក្នុ្ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍ 

•  កាត់្រន្ថយផល្រ៉ះពាលន់នេករេមៅភាពក្នុ្ការបគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យទៅយលតី 

្ររិសា្ថ ន 

•  ្រយ្កើនទិន្ផល និ្គុណភាពដំណា ំ្ណៈយពលជរួយបគ្រ់បគ្យលតីេតវល្ិតចន្្ ជំ្ឺនានា 

និ្េុ្ភាពដើ 

•  ្រយ្កើនលទ្ធភាពនដលការលាយចបរេុះននវិ្តីសាបេ្នានានដលបានយប្រតីបបាេន់លឹ្្រន្ដំយណតីរការ 

ឧទាហរណ ៍ការទ្រ់សាក ត់ការ្ន់នលឹ្ថ្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ ។ 

IWM គឺយលតីេពតីការនផ្កយលតីការ�នុវត្កតិកាេញ្ញា រេរួយចំនរួន ដូចជា ថ្ាេំម្លែ ្រ់េតវល្ិត 

ការេ្ជជួររាេ ់និ្ការដកយចញរុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យដាយនដ។ ឧទាហរន៍ននយុទ្ធសាបេ្ 

IWM េបម្្រ់ផលិតករេមៅដំណាបំកុរេេន្ានយ ល្ែ កគឺ៖ 

• យប្រតីបបាេថ់្ាេំម្លែ ្រ់យ ម្ៅ រេុនដា ំ

• យប្រតីបបាេក់ាកេណំលប់ាលែ េ្លឹកយនៅយពលេរេបេ្រ 

• �នុវត្ប្រព័ន្ធធារាសាបេ្បេក់ (នផ្ដើរ្ ប្រេិនយ្រតីអាច�នុវត្បាន)

• បគ្រ់បគ្រុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យនៅចយនលែាះ�ន្រជរួរយនៅរេុនយពលវលលែិដំណាបំានរើករាលដាល

• បចលឹ្រ ឬដករុក្ខជាតិតូចៗឥតប្រយោជន៍យចញពតីដើរ្ដំណា ំ

• យប្រតីបបាេក់ារបគ្រ់បគ្�ន្រជរួរយរេកានិក 

• ពិចារណាយលតីការ្រ វ្សិលដំណា ំ

• យប្រតីបបាេដ់ំណាដំាបំគ្រដើឱ្យម្នជើជាតិ 

• ធានាឱ្យម្ន�នារេ័យកេិដ្ាន (រូ្រភាពទតី 3) 

• យផ្ាតយលតីការបគ្រ់បគ្េុ្ភាពដើ។ 

IWM ក៏ជាេម្េភាគេំ្ ាន់រេរួយននវិ្តីសាបេ្ការពារដំណានំដលបានរួរេ្រញ្ចូលគ្្  

នដលរួរេ្រញ្ចូលនូវវិ្តីសាបេ្នផ្កគតីរេតី នផ្កវ្រ្ប្រេ៌ និ្នផ្កជើវវិទយាយដើរេ្បតីរកសាឱ្យេម្ពា ្រុក្ខជាតិ

តូចៗឥតប្រយោជន៍ េតវល្ិតចន្្ និ្ជំ្ឺឱ្យយនៅទា្របគ្រ់បគ្ន់យដើរេ្បតីទ្រ់សាក ត់ការបាត់្រ្់ 

េំ្ ាន់នផ្កយេដ្កិច្។ 

�្កដាដំំណារំេរួយចំនរួននដលទាក់ទ្នលឹ្កននលែ្្រ្្ាញគយបម្្ការពារដំណានំដលបាន

រួរេ្រញ្ចូលគ្្ យនៅទូទាំ្ ប្រយទេបាន�នុវត្យុទ្ធសាបេ្ IWM បានប្រក្រយជាគជ័យ។ 

ជាពិយេេ ការដាក់្រ្្ាញដំ្រូ្�ំពតីដំណាដំាបំគ្រដើឱ្យម្នជើជាតិយនៅក្នុ្ប្រព័ន្ធផលិតករេមៅ 

នដលបាន្រ្្ាញលទ្ធផលជាវិជ្ជម្ន។

រូ្រភាពទតី 3៖ េញ្ញា ជើវេុវត្ថិភាពផសេពវផសាយ�នារេ័យយនៅកេិដ្ាន (ប្រេព៖ AUSVEG 2015)
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ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍យនៅក្នុងបននលែ

គបយ័ត្
រានជើវសុវត្ិភាព កសិដ្ឋាន

សូមទាក់ទងការិោល័យមុននឹងចូល។

កុំចូលក្នុងអចលនគទព្យយដាយគ្្ម នការយលគ់ពមជាមុន។  
យធវើដំយណើរតាមផលែចូវ និងតាម្រនលែងផលែចូវ។ កុំចូលតំបន់ដាដំុះ។

警告
农场生物安全正在实施

进入前请联系办公室。

未获得事先许可不要进入农场。 
留在车道和小路上。不要进入种植区。



បកុរេហ៊ុនការនច្ប្រឌិតការសាកវ្រ្បករេមៅ�ូបស្ាលតីម្នកំណត់ (HIA Ltd), បកុរេហ៊ុនបសាវបជាវការេកវ្រ្បករេមៅ Pty Ltd (AHR), បកុរេពិយបគ្ះយោ្រល ់(RMCG) និ្បកុរេហ៊ុន្រយច្កវិទយា IPM Pty Ltd រេិនយ្វតីជាតំណា្ និ្រេិនទទរួល្ុេបតូវជាក់លាក់យលតីការធានាទាំ្ �េ ់

(ម្នវិសាលភាពនដលបាន�នុញ្ញា តយដាយចបា្រ)់ �ំពតីភាពបតលឹរេបតូវ ភាពយពញយលញ ឬការទទរួលយកព័ត៌ម្នយនៅក្នុ្េនលែលឹកព័ត៌ម្នយនះយទ។ �្កយប្រតីបបាេេ់ម្ភា រយនះបតូវប្រកាន់យកេករេមៅភាពយដាយឯករាជ្យជារេុន យដាយនផ្កយលតីភាពបតលឹរេបតូវណារេរួយរ្រេេ់នលែលឹកព័ត៌ម្នយនះ។ 

ការពលឹ្នផ្កយលតីព័ត៌ម្ននដលបានផ្លឱ់្យយដាយ HIA Ltd, AHR, RMCG or IPM Technologies Pty Ltd គឺជាហានិេ័យផ្ាល់្ លែជួនរ្រេ�់្កទាំ្ ្េុ្។ HIA Ltd, AHR, RMCG ឬ បកុរេហ៊ុន្រយច្កវិទយា IPM Pty Ltd រេិនទទរួល្ុេបតូវ 

និ្រេិនម្នការទទរួល្ុេបតូ ចំយពាះការបាត់្រ្់ ការ្ូច្ាត ការទារេទារ ការចំណាយ ចំណាយនថលែយដើរេ (រួរេម្នចំណាយផលែចូវចបា្រ)់ ឬការទទរួល្ុេបតូវយផសេ្យទៀតត្រេរយ្រៀ្រណារេរួយ (រួរេម្នពតី HIA Ltd, AHR, RMCG, ្រយច្កវិទយា IPM Pty Ltd ឬការយ្វេប្រនហេរ្រ

េន់រណាម្្ក់យផសេ្យទៀត ឬយផសេ្ពតីយនះ) ពតីការយប្រតីបបាេ ់ឬរេិនយប្រតីបបាេព់័ត៌ម្នពតីគយបម្្ VG13078 ការព្្ើកននព័ត៌ម្នេ្តីពតីការការពារដំណានំដលបានរួរេ្រញ្ចូលគ្្ យនៅក្នុ្េនលែលឹកព័ត៌ម្នយនះ ឬពតីការពលឹ្នផ្កយលតីព័ត៌ម្ននដលម្នយនៅក្នុ្េម្ភា រយនះ ឬនដល HIA Ltd, AHR, 
RMCG ឬ្រយច្កវិទយា IPM Pty Ltd ផ្លយ់ទៅឱ្យ�្កត្រេរេយ្យាបាយណារេរួយយផសេ្យទៀត។

ធនធានបនន្ម 

• ការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍សគរាប់ឧសសាហកម្មបននលែ - ការសិកសាវិសាលភាព (VG13079), េកលវិទយាល័យ New England, 
http://ausveg.com.au/intranet/technical-insights/docs/VG13079.pdf

• សរាសភា្រការគ្រប់គ្រងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍នដលបានរមួបញ្ចូលគ្្សគរាប់បននលែ, បកេរួ្កេិករេមៅ និ្យនសាទ, Queensland, 
https://www.daf.qld.gov.au/plants/fruit-and-vegetables/vegetables/weed-management-for-vegetables 

• យុទ្ធសាគស្រគ្រប់គ្រងការធន់នឹងថ្ាសំរាលែ ប់សតវល្ិត, CropLife Australia, http://www.croplife.org.au/files/resistancemanagemen/
herbicides/2010%20Herbicde%20Resistance%20Management%20Strategies.pdf 

• អត្រសញ្ញា ណរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍៖ កម្មវិធើម្រគាយទទេសក៍ Ute សគរាប់ឧបករណច៍ល័ត, ការបសាវបជាវបគ្្រ់្ញញាជាតិ និ្កិច្េហការ�េិវឌ្ឍន,៍ 
https://itunes.apple.com/au/app/weeds-the-ute-guide/id482862261?mt=8 

• កម្មវិធើ NSW WeedWise សគរាប់ឧបករណច៍ល័ត, បកេរួ្ឧេសាហករេមៅនកនច,្ New South Wales,  
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/pests-weeds/weeds/images/wid-documents/weed-wise-spotlight 

• កម្មវិធើអ្កឯកយទសយលើរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍ សគរាប់ឧបករណច៍ល័ត, Dow AgroSciences Australia,  
https://itunes.apple.com/us/app/woody-weed-specialists/id668582351?mt=8 

• កម្មវិធើ APVMA សគរាប់ឧបករណច៍ល័ត, អាជ្ា្រទទរួល្រន្នុកថ្ាេំម្លែ ្រ់េតវល្ិត និ្ថមៅា ំពយាបាលេតវ�ូបស្ាលតី,  
https://itunes.apple.com/us/app/apvma/id564121943

• គបព័ន្ធឃ្លែ ំយមើលថ្ាក់ជាតិសគរាប់រុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍ និងសតវល្ិតចល្ងយលើរុក្ខជាតិ, Plant Health Australia,  
http://www.planthealthaustralia.com.au/national-surveillance-system-for-weeds-and-plant-pests/

“Caliente [ដំណាដំាគំ្របដើឱ្យរានជើជាតិ] ្រឺមិននមនជាគគ្ប់ពណ៌ទឹកគបាក់យទ 
នតជាមយធយោបាយមួយយទៀតនដលរានសុវត្ិភាព និងគបសិទ្ធភាព 
នដលកសិករអាចបយងកើនជើដើរបសព់ួកយ្រ ក៏ដូចជាឧបករណម៍ួយគបយុទ្ធគបឆំ្ងនឹងធាតុ
បងកជំងឺនដលបានរានយនៅនឹងដើ និងរុក្ខជាតិតូចៗឥតគបយោជន៍។” 

–  David East, Bewray Produce, WA  
(សាឡាត់យកា្រ ប និងសលែឹកសាឡាតតូចៗ)

“ជាមួយនឹងដំណាដំាគំ្របដើឱ្យរានជើជាតិ ្រុយឆ្យយដើមធំម៉យោង 
នឹងរានឬសពណ៌សរានសុខភាពល្ រឹងរំា និងរានសលែឹកនដកអាចបកគត�ប់
បានងាយគសួល និងស្ាត – ជា្រុណភាពខ្ពសច់ង់បាន យនៅយពលយធវើការតគមឹម 
និងសរ្ាតបានកាន់នតងាយគសួលយគចើន និងបានយលឿន យដាយចំណាយយពលកាន់នតតិ
ចក្នុងការគបមូលផល។” 
–  យោក Adam Schreurs, Schreurs & Sons, VIC  

(បននលែ celery, ្រុយឆ្យយដើមធំមយោង និងសលែឹកសាឡាត់តូចៗ)
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ព័ត៌រានបនន្ម 

្រន្ទទរួលបានព័ត៌ម្នថមៅើៗ ឬេបម្្រ់ព័ត៌ម្ន្រនន្ថរេ៖ 

• ទូរសពទេ ឬអុើនមល៖ Anne-Maree Boland, RMCG ត្រេយល្  

0427 679 042 ឬ anne-mareeb@rmcg.com.au  

ឬ Gordon Rogers, AHR ត្រេយល្ 0418 517 777 ឬ  

gordon@ahr.com.au

• យនៅយលើអុើនធឺណិត៖ www.integratedcropprotection.com.au, 
ឬចុះយ ម្ៅ ះការចា្រ់អាររេមៅណរ៍្រេ�់្កយនៅឯ  

https://www.surveymonkey.com/s/soilwealth_ICP_EoI

• គបព័ន្ធផសេពវផសាយសងគាម៖ ត្រេដានយយតី្យនៅយលតី Twitter @ProtectingCrops 

ឬេហគរេន៍ននការ�នុវត្រ្រេយ់យតី្យនៅយលតី Facebook យនៅឯ  

https://www.facebook.com/protectingcrops

• ជួបផទេាលម់ុខ៖ យនៅឯេិកា្ខ សាលារេរួយននេិកា្ខ សាលាជាយបចតីនរ្រេយ់យតី្  

បពលឹត្ិការណ ៍និ្នថ្ងនានាយនៅនលឹ្ទតីកននលែ្ផ្ាល ់នដលម្នយនៅទូទាំ្ ប្រយទេ  

េូរេពិនិត្យយរេតីលយគហទពំ័រ្ា្យលតីេបម្្រ់ព័ត៌ម្នលរេ្ិត។
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