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រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។
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ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។

Khmer 

ដ ើមកំដលោ ក
Eichhornia crassipes

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។
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ដ ើមកំដលោ ក
Eichhornia crassipes

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ពិ្ន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។

Khmer 

ដ ើមកំដលោ ក
Eichhornia crassipes

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។

Khmer 

ដ ើមកំដលោ ក
Eichhornia crassipes

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។
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ដ ើមកំដលោ ក
Eichhornia crassipes

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ ំបញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។
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ដ ើមកំដលោ ក
Eichhornia crassipes

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។



Please call us on 136 186 or email us at  
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au if you  
have water hyacinth. We will remove it  
from your garden and dispose of it for free.

Please tell us if you see water hyacinth in  
your local river, lake or stream so we can  
safely remove it and help protect the  
Australian environment.
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Platypus image courtesy of the Australian Platypus Conservancy

Disclaimer 
This publication may be of assistance to you but the State of Victoria and its 
employees do not guarantee that the publication is without flaw of any kind  
or is wholly appropriate for your particular purposes and therefore disclaims  
all liability for any error, loss or other consequence which may arise from you 
relying on any information in this publication.

For more information about Agriculture Victoria go to agriculture.vic.gov.au 
or phone the Customer Service Centre on 136 186.

This plant, known as water hyacinth, is a 
noxious weed in Australia. In Victoria it is a 
State prohibited weed.

In Victoria it is against the law to buy or sell water 
hyacinth. Selling or sharing these plants in the 
community is against the law. It is also against the law 
to place this plant into a local waterway.  

If you let us know that you have water hyacinth plants 
there will not be a penalty and we will remove and 
safely dispose of the plants.

At Agriculture Victoria we are working hard to 
protect our environment from this weed and we 
need your help.

This plant is harmful to native Australian animals, 
like the platypus, because it blocks waterways and 
reduces their food. 

It stops people from enjoying activities such as fishing, 
kayaking and water skiing. In rivers, lakes and streams, 
it can increase costs to farmers and makes our food 
more expensive. 
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ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញដ ើមកំដលោ ក សូមទូរស័ព្ទដេខ 136 186 ឬអ្ ើដម៉េេ 
weed.spotters@ecodev.vic.gov.au។ វានឹងប្រូវលនយកដេញព្ើ 
សួនេារររស់អ្នក ដ ើយដលោះដោេដោយមិនគិរថ្លោ។

រ កខជារិដនោះប្រូវលនដគស្គា េ់ថា ដ ើមកំដលោ ក 
(water hyacinth) ជារុកខជាឥតប្រដោជន៏ 
 អ៏ាប្កក់មយួដៅកន ងប្រដទសអូ្ស្ត្ស្គា េើ។ ដៅរ ឋ 
វេិលូដរៀ  ជារ ឋដ េហាមឃារ់មិនឱ្យមាន 
រ កខជារិដនោះ។ 
ដៅកសិកមមរ ឋវេិលូដរៀ ដយើងខំុ្កំព្ ងខិរខំដ ើមបើ 
ការពារររសិ្គា នររស់ដយើង ព្ើរុកខជាតិឥត 
ប្រដោជន៏ដនោះ។ 
យដយើងប្រូវការជនំយួររស់អ្នក។

ដៅកន ងរ ឋវេិលូដរៀ វាជាការប្រឆងំនឹងេារដ់ លទិញ ឬេក់ដ ើមកំដលោ ក។ ការេក ់ឬដែក 
ចាយរ កខជារិទងំដ េះកន ងស គមន ៍ក៏ជាការប្រឆងំនឹងេារ់ដ រ។ វាជាការខ សេារ់កន ង 
ការោក់រ កខជារិដនោះដៅកន ងផ្ោូវទឹកកន ងរំរន់។ 

ប្រសិនដរើអ្នកអ្ន ញ្ញា រឱ្យកសិកមមវេិលូដរៀល  ឹង ថាអ្នកមានដ ើមកំដលោ ក អ្នកនឹងមិនជាប់ 
ព្ិន័យដទ ដ ើយរ កខជារិដ េះនឹងប្រូវលនយកដេញ និងដលោះដោេដោយស វរាិភាព្។ 

រ កខជារិដនោះមានដ្រេះថ្នន ក់ េ់សរវ្រុកអូ្ស្ត្ស្គា េើ ូេជា platypus  បតិអ្ើវាដ្វើឱ្យរងំរទេះ 
ផ្ោូវទឹក និងការ់រនាយអាហារដ េមានរ្ាប់រតវ្រុក។ 

ដ ើមកំដលោ កក៏រញ្ឈរ់មន សសមិនឱ្យរ ើករយនឹងសកមមភាព្ទងំឡាយដ រ  ូេជាការសទូេប្រើ 
ការជិោះទូកអ្ ំរូេ និងការជិោះសាើទឹក។ ប្រសិនដរើរ កខជារិដនោះេូេដៅកន ងទដនោ រឹង និងប្រឡាយ 
ទឹក វាអាេរដងកើនការេំណាយ េ់កសិករ ដ េជាេទធផ្េរដងកើនថ្លោមហូរអាហារ។ 

ទក់ទងមកដយើងខ្ុ ំ
សូមប្លរ់ដយើងខ្ ំ ប្រសិនដរើអ្នកដ ើញមានដ ើមកំដលោ កដៅកន ងទដនោ 
រឹង និងប្រឡាយទឹកកន ងរំរន់ររស់អ្នក ដ ើមបើឱ្យដយើងខ្ ំអាេយកវា 
ដេញ ដ ើយជួយការពារររសិ្គា នអូ្ស្ត្ស្គា េើ។

អ្នកប្រូវលនហាមឃារ់មិនឱ្យទិញ ឬេកដ់ ើមកំដលោ ក ដ ើមកំដលោ កការ់រនាយអាហារដ េមាន 
សប្មារស់រវ platypus 

អ្នកអាេជួយដយើងខ្ បំញ្ឈបកំុ់ឱ្យរ កខជារិ 
ឥរប្រដោជន៏ដនោះ េូេមកកន ងររសិ្គា ន 

Khmer

Water  
hyacinth
Eichhornia crassipes

You are not allowed to buy or sell water hyacinth. Water hyacinth reduces the food 
available for platypus.

You can help us stop this weed 
entering the environment.


