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់ ច។

ចំiញ ៣៧-៤៤%), រត់បន្ថយរញ់Fzំ ៤៣%, និង
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កំiើនទិន្នផលប¨្ល ១៥% (ឬកំiើនÂក់
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ចំនួន ៩១៨µក់ (៣៤៦µក់ ®្តី),

xរឬd?

២៧៩៧µក់

 ក"#ចUគួរ¹ថយចុះគួរឲ្យកត់សំ¢ល់។ ជំ?នចុង

/ើ$នរ>0លអ្វីខ្លះរងមុនលក$¦ត់

និង

(៩៩៧µក់

®្តី)

កសិករប±្ចកdស
និងកសិករធម្ម"

យ
 លក$¦ត"
់ មប±្ចក
 dសន3ស
ើ ីសuះ? /ើអខ
ី្វ ះ្ល

១៩៨.៨៩៥µក់ (៩២.៥៥៤µក់ ®្តី) អំពីរំ®ូវ ប¨្ល

xល¢ត់ន្វើ ើយហុចលទ្ធផលល្អ? ហុចលទ្ធផលមិនល្អ?

និងដំJំf្សងៗ (NIPMP 2013) ។ លទ្ធផលAំងuះបÃញ

/ើដំJំកំពុងំuះ គួរបំស់មួយដំJំf្សងxរឬd?

ចÒស់F របណ្ណុះបJ្ខលវិនរ IPM នជួយបÖ្កើន

កសិករវ ¹+យ
ើ្ល សំណរ, Aំងuះឲ្យន ពី¯ះ ជួយឲ្យ¢ត់

និរន្តរព

>ចំដុះនន់¹;ើរKzំ

បន្ថយផលប៉ះjល់ើព័ន្ធþកូឡូសុី និងរបំពុលបរិ´ន,

យៗdៀត។

និងត់បន្ថយបន្ទុកចំJយផលិតកម្ម,

ត់

ត់បន្ថយប¿Ãសុខពរណៈ និងកសំណល់ពុលក្នុង

5

ម្ហូប>?រ, ជួយ4លំអជីវពរស់K ជីវចុះ និងរលក់
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>ទិពរបស់រçភិលកម្ពុ (NIPMP 2012)។
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Sយ
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វ័យ©្មងAំងuះ
¥ប់¥ង

និង

៥)

កបSយរទទួលខុសវខ្ពស់

Æើម្បី

គួរបÖ្កើនរអប់រំ

និងផ្សព្វផ¬យដល់កសិករ

វិនរ

Sយ$នបញ្ចូលនូវរµំពីវិធី

IPM

ស្តីអំពី

រ4លំអវិធីÁើ

និងស$1រៈ

ស«ប់ញ់Fzំកសិកម្ម Æើម្បីត់បន្ថយyះFzក់ពី

អនុម័តចÒប់¥ប¥
់ ងFzំកសិកម្ម និងជីគីមី ដូ±្នះវ¹

Fzំកសិកម្ម,

អនុវត្តឲ្យនចÒស់ស់។ រកពិន័យ ឬរក់

របÖ្កើនរយល់ដឹងពីyះFzក់Fzំ

កសិកម្មចំ×ះបរិ´ន និងសុខព, និងរបÖ្កើត និង

វ¹អនុវត្តើឈ្មួញAំង§យJ

ព'ឹងសហគមន៍កសិករ IPM Æើម ។ Aំងអស់uះ

xលលក់ ឬµំចូលFzំពុលកសិកម្មខុសចÒប់ ក៏ដូច

>ច្វ
ើ នSយគជ័យ "មរយៈកសិករ

ព័ត$នប់
៌

xលកម្មវិធី IPM Fzក់តិ ន4ស0ល និងអនុវត្ត

Aក់ទងនឹងចÒប់uះ គួរផ្សព្វផ¬យឲ្យនទូលំទូយ

Rើង។ ក្នុងuះ កសិករ>ចៀនសូ"មរ

ដល់កសិករ អ្នកលក់Fzំដុំ6យ អ្នកµំចូល និងអ្នក

អនុវត្តក់ß្តង, >ចកល្បងÁើប±្ចកdសថ្មីៗ,

"មរយៈព័ន្ធផ្សព្វផ¬យ

និង>ចäករំ$កបទពិធន៍¢z។

ដូច រព័ត៌$ន ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ Æើម។

រçភិលក៏គួរ

$ន¸លនយតង់ទិស $នផ្តល់ជំនួយ¢ំ}

គួរកងទំµក់ទន
ំ ងរងវិនរ IPM និងរៀបរបប

°្នកប±្ចកdស និងថវិ Sយ្វើសហតិបត្តិរ

កសិកម្មល្អរបស់>Iន (ASEAN GAP) ។ Kzំ

៉ងជិតស្និទ្ធមួយអង្គរសង្គមសុីវិល

២០១៥ សហគមន៍;ដ្ឋកិច>I
្ច
ន នឹងចរូប6ង
ើយKល£ះ

ន់¹$នសិទ្ធពើក"#ចU

សត្វ$នជន៍,

គីមកសិ
ី
កម្ម។ KDមក6 ២០១២ dសកម្ពុន

Rើង

ពី

ß្វង
 រក និងស$Oល
់ ននូវក"#ចU និងពីតួµទរី បស់

ត់បន្ថយផលប៉ះjល់ និងyះFzក់ រÁើFzំ

៣)

វ

f្សងៗ។

បទប¿À

ចÒប់ស្តីពី ររjរបរិ´ន និងរÁើÂស់Fzំពុល

0តពិនិត្យ"មFកំxន

>ចជួយពu្លឿនរវ

វិនរ IPM ស«ប់ដំJំនីមួយៗ និងប±្ចកdស

$នជន៍ក្នុងរក$¦ត់ក"#ចU។

កសិករxលÁើÂស់FzំAំង£ះxរ។

°្នករ្វើចំJត់Fzក់ដំJំ

វិទ¤
 ®ដ
្ត ី និងរប្កតព
់ ជ
ូ រុក
្ខ តិ។ អ្នកវិទ¤
 ®្ត

ធន់ំនឹងក"#ចU ឬ្វើរ3ើសីសរjង្គយ

Eសទ័ណÙ

"មរក់

ណក®្ត ជំងរឺ ក
ុ 
្ខ តិ វិទ¤
 ®TE
្ត
កវប្បកម្ម

និងរុក្ខជãើសវិទូ ក្នុងរß្វងរកពូជរុក្ខតិxល>ច

កសិកម្ម

ព័នអប់
្ធ រគួ
ំ រ4លំអប¨្ថម

ជំµញអនុវត្តក់ß្តង

គួរ្វើ

ដំJំនីមួយៗ។ បញ្ជីuះសំIន់បំផុតស«ប់_ុមហ៊ុន

គួរព'ឹងរអនុវត្ត¸លនយ

និងរMរក¬

និងរចុះសិក¬ដល់ក¨្លង Æើម្បីឲ្យនិស្សិតទទួលន

បច្ចុប្បន្នពំនូវ បញ្ជីវត្ត$នក"#ចUបំញ

២)

វ

បញ្ចល
ូ ក្នង
ុ កម្មវធ
ិ ស
ី ក
ិ ¬
 នូវ¸លរណ៍លI
្អ ងþកឡ
ូ ស
ូ ីុ

គួរ)#តរសិក¬ើក"#

ចUចម្បងៗ xលបំញØទដំJំនីមួយៗ 
ពិ;សដំJំប¨្ល

IPM

គួរ)#តIំងើវិនរ IPM ស«ប់ដំJំនីមួយៗ

គួររក¬¸លរអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម
រjរដំJំ។

ពីវិនរ

ដល់កសិករK"មត្តសំIន់ៗ។ រវ

រ/IើលJើញKអFគត
១)

គួរផ្សព្វផ¬យឲ្យនទូលំទូយ

នរçភិល

6ល់ផលិតផលកសិកម្ម

កសិករ។
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អង្គរមិន

Æើម្បីព'ីកកម្មវិធីអប់រំ"ម

សំIន់ដូច¢zxរ

គឺវជំរុញស$ជិក

សហគមន៍នម
ី យ
ួ ៗ ឲ្យ្វ
ើ ររលក្ខណៈសមូហព

ស្តង
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 >Iន

Æើម្បីÓុំងឲ្យ$នរស់ប្តូរ

ឯdៀត។ ដូ±្នះ វ¹$នរឹង>ង្វើរអប់រំ

និងទទួលនលទ្ធផល

"មបំណងÂFz។

ពិ;ស Kកិតកសិករ Æើម្បីព'ឹងរ¸រព"ម
>ចជួបរលំក
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់ ទ
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នជួយត់បន្ថយរÁើÂស់Fzំពុលគីមី
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