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ខ្ញុំសង្សយ័ថា នៅកសដិ្ឋា នរបសខ់្ញុំមានវីរ ញសនប៉េសតជ្រូកអាហ្រ វ្កិ -  
នែើមានរុំហានអ្វីខលះខ្ញុំគួរតែន្វើ? 

បកប្របដោយ ប ៉ិច ស ៊ីថន 

 

១. ោក់ឱ្យោច់ដោយប្ែកព៊ីគ្នា នូវររូកណាប្ែលបង្ហា ញដោគសញ្ញា ។ ការពារការចម្លងដម្ដោគដៅ
ររូកែទៃដៃៀត តាម្រយៈឧបករណ៍ ប្សែកដរើងកប្វង ចំណ៊ី  ន៉ិងរបភពដសេងដៃៀត ដោយសម្លល ប់ដម្
ដោគដលើវតថ ទំងដ ោះជាចំបាច់។ វាជាការសំខាន់ប្ែលកស៉ិោា នរបស់អ្ាក ម្៉ិនកាល យជាម្រឈម្ណឌ ល
មួ្យទនការរ ៊ីកោលោលរំងឺដនោះ។ 

 

២. សូម្រូនែំណឹងជាប ា ន់ែល់ម្ន្រនត៊ីស ខភាពសតវកា ងស្សុក។ ថវ៊ីដបើដនោះអាច ំម្កនូវការរតួត 
ព៉ិន៉ិតយជាសកាត ន ពលែល់កស៉ិោា នក៏ដោយ វាជាការរបដសើរកា ងការោយការណ៍ព៊ីការសងេ័យទន 
វ ៊ីរ សដប៉េសតររូកអាន្រ វ្៉ិកដនោះ ជាងការប្ែលដគចប់បាន។ ម្ន្រនត៊ីស ខភាពសតវកា ងតំបន់ ក៏នឹងម្លន
ព័ត៌ម្លនថម៊ីៗ ដែើម្ែ៊ីដ្វើការរតតួព៉ិន៉ិតយ ន៉ិងកំចត់ដម្ដោគដនោះរបកបដោយរបស៉ិៃធភាព។ 

 

៣. អ្ន វតតតាម្អ្ន សាសន៍របស់ម្ន្រនត៊ីស ខភាពសតវកា ងស្សុក ប ា ប់ព៊ីការដ្វើដតសត ន៉ិងបញ្ញា ក់ព៊ីការ
ឆ្លងដម្ដោគ ASFV ដនោះ - ដនោះៃំនងជារួម្បញ្ចូ លទំងការរបមូ្លររូកទំងអ្ស់ោក់ដៅមួ្យកប្នលង 
ន៉ិងកា ងអំ្ែ ងដពលផ្អា ក (រ្ូតែល់មួ្យឆ្ា ំ) ម្ នដពលររូកថម៊ីអាចរតូវបានោក់ឱ្យែំដណើ រការដែើង 
វ ៉ិញ។ 

  

៤. អ្ន វតតតាម្អ្ន សាសន៍របស់ម្ន្រនត៊ីស ខភាពសតវកា ងស្សុក សាកសពររកូរតូវែ ត ឬកប់ជាមួ្យ
កំដបារ ដែើម្ែ៊ីការពារការរ ៊ីកោលោលទនដម្ដោគឆ្លង។ 
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៥. បរ ៉ិដវណទំងមូ្ល ទំងកា ង ន៉ិងរ ំវ ៉ិញកប្នលងច៉ិញ្ច ឹម្ររូកទនកស៉ិោា ន ចំបាច់រតូវដ្វើការកំចត់ដម្
ដោគឱ្យបានសម្ស្សប ជាមួ្យនឹងសម្លា រៈ រតូវសម្លល ប់ដម្ដោគឱ្យរតឹម្រតូវ។ កា ងករណ៊ី វ ៊ីរ សមួ្យដនោះ
ម្លន “ដស្សាម្ DNA ព័ៃធរ ំវ ៉ិញ”  វ ៊ីរ សដប៉េសតររូកអាន្រ វ្៉ិកអាចរស់បានយូរដៅនឹងកប្នលង (រ្ូតែល់
មួ្យឆ្ា ំ)។ សូម្ដម្ើលការសម្លល ប់ដម្ដោគសរម្លប់ដរបើរបឆំ្ងនឹងរបភពវ ៊ីរ ស ASFV សរម្លប់ជា
ព័ត៌ម្លនបប្នថម្។ 
 

៦. សម្លា រៈណាប្ែលម្៉ិនអាចសម្លា ត ឬសម្លល ប់ដម្ដោគបានរតឹម្រតូវដៃ គួរប្តរតវូបានែ ត ឬកប់
ដោយបាចកំដបារ ែូចជាសម្លា រៈករម្លលបាតដរកាម្ ន៉ិងកាកសំណល់លាម្កសតវ។ 
 

៧. ប ា ប់ព៊ីអ្ន វតតតាម្អ្ន សាសន៍ទំងអ្ស់របស់ម្ន្រនត៊ីស ខភាពសតវកា ងស្សុក ន៉ិងការអ្ន ម័្តជា
បនតប ា ប់ គួរប្តពាយាម្បដងកើតកស៉ិោា នជាមួ្យនឹងររកូថម៊ីៗដែើងវ ៉ិញ។ 
៨. ដៅដពលប្ែលររូកមួ្យរតូវបានោក់ឱ្យែំដណើ រការដែើងវ ៉ិញ ប្សនការរ៊ីវ-ស វតថ៉ិភាពកស៉ិោា នគួរ
ប្តរតូវបានរបកាន់ខាា ប់យា៉េងតឹងរ ងឹ ដែើម្ែ៊ីក ំឱ្យម្លនការសា ោះដម្ដោគដនោះដែើងម្តងដៃៀត៕ 
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ការសនទនាននស្គមន៍នអ្ក៖ូ តសវង្រកចនមលើយអ្នញវែតជាក់តសតង្ពីបណ្តត ញអ្នក
កសកិមមសកល 

 ភាពខាល ំងបំស តរបស់ដអ្កូ សថ៉ិតដៅកា ងបណាត ញែ៏ៃូលំៃូលាយរបស់ខលួនទនបៃព៉ិដសា្ន៍របស់
អ្ាកអ្ន វតតដលើការអ្ភ៉ិវឌ្ឍកស៉ិកម្ម ន៉ិងស្គម្ន៍ផ្អា ល់ ប្ែលកំព ងដ្វើការដៅរ ំវ ៉ិញព៉ិភពដលាក។ ឥែូវដនោះ 
អ្ាកអាចចូលដៅកា ងបណាត ញដនោះដោយផ្អា ល់តាម្រយៈការសនា ទនស្គម្ន៍ដអ្កូ ដែើម្ែ៊ីសួរសំណួរ 
ប្សវងរកែំបូ ម ន ន៉ិងដរៀនសូរតព៊ីអ្ាកប្ែលកំព ងដ្វើការដៅថ្នា ក់ដរកាម្កា ងបរ ៉ិបៃស្សដែៀងគ្នា ។ ដោយម្៉ិន
គ៉ិតទថល! 
 

 

 

 ចូលរមួការសនទនា! 
• ចូលដៅកា ងបណាត ញមួ្យ ជាមួ្យកម្មករអ្ភ៉ិវឌ្ឍន៍របប្្ល ២០.០០០ ក់ដៅៃូទំងព៉ិភពដលាក 
• ប្សវងរកែំដណាោះស្សាយកា ងការអ្ន វតតជាក់ប្សតង សរម្លប់បញ្ញា របឈម្ករម្៉ិតកស៉ិោា ន ន៉ិងករម្៉ិត

ស្គម្ន៍ 
• សតល់ចំដណោះែឹងខាងកា ង ន៉ិងបៃព៉ិដសា្ន៍របស់អ្ាក ដែើម្ែ៊ីឱ្យអ្ាកែទៃអាចដរៀន 

ការសនទនាចាប់ន ត្ើមឥឡវូននះ៖ 
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• ប្ចករបំ្លកនវាន វតតន៍ (គំន៉ិតទចារបឌ្៉ិត) របស់អ្ាក ន៉ិងែំដណាោះស្សាយ  
• ភាា ប់ៃំ ក់ៃំនងជាមួ្យអ្ាកែទៃ ដែើម្ែ៊ីកំណត់ៃ៊ីតំាង្នធាន ដលើកៃឹកច៉ិតតគ្នា ដៅវ ៉ិញដៅម្ក ន៉ិង 

 ដ្វើការជាមួ្យគ្នា ។ 
 

 ដែើម្ែ៊ីចូលរមួ្ការសនា  សូម្ចូលដៅកាន់ការសនា ដអ្កូស្គម្ន៍។ ដែើម្ែ៊ីដ្វើការបដង្ហា ោះ ឬ
ម្លនដយាបល់ រគ្នន់ប្តច ោះដ ម្ ោះជាសម្លរ៉ិកម្លា ក់ទនស្គម្ន៍ដអ្កូ។ វាង្ហយស្សួល ន៉ិងឥតគ៉ិតទថល! 
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កនញង្ករណីអ្នកនលលចវា ... 
_________________________________________________ 

... ចញចែុំណភ្ជា ប់ខាង្នជ្កាម ន ើមបអីានអ្ែថបទកុំណែ់ជ្ា
របសន់អ្កអូាសញី 

 

កុំណែ់ជ្ានអ្កអូាសញនីលខ ៤៥ 
   ការច៉ិញ្ច ឹម្ឃម ំ (Meliponiculture) ដៅ Java 
   សល៉ិតកម្មបប្នល (Diplazium esculentum Reytz.) សថ៉ិតដរកាម្   
   ករម្៉ិតការប្របរបួលទនម្លប់ 
 

កុំណែ់ជ្ានអ្កអូាសញនីលខ ៤៤ 
   ម្ល៉េស ៊ីនបូម្ៃឹកបញ្ាូ នដោយខយល់ Martinez: បញ្ាូ នៃឹកដោយ  
   ខយល់ 
   Do All parts of the Chaya Plant Contain Cyanide?  
   Cyantesmo Paper for Detecting Cyanide 
 

 

កុំណែ់ជ្ានអ្កអូាសញនីលខ ៤៣ 
   សេ៉ិត Mycorrhizal - Our Tiny Underground Allies  
   ការសសំដប៉េងដបា៉េ ោះដៅអាស ៊ីអាដគាយ៍ៈ បដចចកដៃសប្ែលម្លនសារៈ 
   របដយារន៍សរម្លប់ការសល៉ិតដៅរែូវវសស 
 
 
 

 

កុំណែ់ជ្ានអ្កអូាសញនីលខ ៤២ 

   ដ្វើចំណ៊ី ររូកដៅកស៉ិោា នៈ របូម្នតបដងកើតដោយកស៉ិោា ន ដសេងព៊ី  

   ចំណ៊ី ពាណ៉ិ រាកម្ម 
   វ ៉ិធានការចរម្ុោះរគប់រគងសម្លសធាត ចទរងដៅដកាោះបាល៊ី 
   ការសម្ងួតការដ វ្ជាករម្លលសរម្លប់សល៉ិតកម្មបប្នល  
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មន្ោបាយកនញង្ការរកាទុំនាក់ទុំនង្ ... 
________________________________ 

(ន្ើយបនត) 

 

សូម្ចងចំថ្ន សម្លរ៉ិក “កម្មករអ្ភ៉ិវឌ្ឍន៍” ម្លា ក់ ម្លនស៉ិៃធ៉ិៃៃួល
បានរគ្នប់ពូរឥតគ៉ិតទថលចំនួន ១០កញ្ច ប់ កា ងមួ្យឆ្ា ំ! របស៉ិនដបើអ្ាក
ចង់បានរគ្នប់ពូរបប្នថម្ដៃៀត ឬបរ ៉ិម្លណដរចើនទនរគ្នប់ពូរដសេង
ដៃៀត (ជាព៉ិដសសរ៊ីទបតង/ ែំណំាគរម្បែ៊ី) ដយើងម្លនកញ្ច ប់រគ្នប់
ពូរបប្នថម្ ន៉ិងរគ្នប់ពូរដរចើនសរម្លប់លក់ ដ ើ្យកាតាែ ក
្ គ្នររគ្នប់ពូររបស់ដយើង អាចរកបានតាម្អ្ ៊ីន្ឺប្ណត។  

 

សូម្ែឹងសងប្ែរថ្ន ដរៅព៊ីការសរដសរជាភាសាអ្ង់ដគលស កំណត់
រតាដអ្កូអាស ៊ីរបស់ដយើង រតូវបានបកប្រប ន៉ិងអាចទញយកដោយ
ឥតគ៉ិតទថលជា ភាសាទថ ប្ខមរ ភូម្ល ច៉ិន ឥណឌូ ដនស ៊ី ដវៀតណាម្ ន៉ិង 
ភាសា ៊្ីនឌ្៊ី។ 
 

 

របស៉ិនដបើអ្ាកម្៉ិនប្ែលចូលរួម្ជាមួ្យដយើងសរម្លប់រពឹតត៉ិការណ៍
ណាមួ្យដៃ សូម្ព៉ិចរណាចូលរួម្ ដៅដពលណាប្ែលដយើងម្លន
រពឹតត៉ិការណ៍ ដយើងចង់ដអាយអ្ាកចូលរួម្! សូម្ចូលដៅកាន់ដគ្
ៃំព័ររពឹតត៉ិការណ៍ ECHOcommunity.org ដែើម្ែ៊ីប្សវងយល់បប្នថម្។ 
 

 

ដយើងដលើកៃឹកច៉ិតតអ្ាកឱ្យប្ចករបំ្លកដរឿងដជាគរ័យ ដម្ដរៀនជាបៃ
ព៉ិដសា្ន៍ ការរបកាសតាម្ដ វ្សប  ក។ល។ ជាមួ្យដយើង ដែើម្ែ៊ី
រកសដយើងឱ្យទន់ៃនាឹម្គ្នា  អំ្ព៊ីអ្វ៊ីប្ែលអ្ាកកំព ងពាយាម្ ន៉ិងអ្វ៊ី
ប្ែលកំព ងែំដណើ រការដៅកា ងបរ ៉ិបៃរបស់អ្ាក។ 
 

 

 

ដលើសព៊ីដនោះ របស៉ិនដបើអ្ាកម្លនគំន៉ិតដសេងៗ ឬចង់សរដសរអ្តថបៃ
សរម្លប់កំណត់រតាដអ្កូអាស ៊ី ដពលខាងម្ ខដនោះ ដយើងសូម្
អ្ដញ្ា ើញអ្ាកឱ្យដ្វើ! សូម្អ្រគ ណចំដពាោះការអាន ដ ើ្យសូម្រកស
ៃំ ក់ៃំនង! 
អ្ ៊ីប្ម្លម្កដយើងខ្ ំ echoasia@echocommunity.org! 

 


