
 

ឯកសាររបស់អេកូអាស ៊ី 
ការផលិតជ៊ីវគ្រប់គ្រង សំរាប់ផសតិគ្រ៊ីកូអេមនិងអបអវ ើអរៀ 

កំណត់គ្ារបស់អេកូ 

អោយ គ្បកូម៉ាសបឹន និមិតតជំពូថង និងអវជជ អាគ្ាមបិរសលឺ មជឈមណឌ លជះឥរធិពលេល់អាស ៊ី 

បអងកើត ខែមករា ឆ្ន ំ ២០១៤ 

អសចកត៊ីខណនំ  

ជាធមមជាតិ ពូជផសតិខេលបំផ្លល ញជាអគ្ចើនជាអគ្ចើនគ្បអេរអាចសំលាប់រ កខជាតិានយ៉ាឆ្បរហ័ស រាប់
ទំងផសតិហវូសាអរៀម Fusarium spp ខេលជាភ្នន ក់ងារធមមាមួយនន
ផសតិអនះ អហើយនិងផសតិផ្លកូសពូរា៉ា  Phakospora pachyrhizi, ខេលជា
ភ្នន ក់ងារធមមាមួយអកើតអ ើងអលើសខណត កអសៀង(របូភ្នពរ៊ី១)។ផសតិ
មិនអាចបអងកើតអាហាររបូតថមភអោយែលួនវា េូអចនះវាគ្តូវខសវងរកគ្បេព
ធនធាន ជួនកាលធនធានអនះរឺជានំប ័ងចាស់ សំបកគ្កូច អេើមអ ើ
ខេលរលួយ ឬជាលិកាអៅាមរ កខជាតិ។  

 ភ្នន ក់ងារផសិតអនះពាយមលូតលាស់កន ងលកខែណឌ ខេលការចលន
របស់ែយល់ែសត់អែោយ បំពងរឹកហូខេលហូរតិចៗ ធារាសាស្រសតឬអេល ង
ធាល ក់អជារជំាអពក។ លកខែណឌ ខបបអនះអាចគ្តូវានការពារជាញឹក
ញាប់អោយការោក់រ កខជាតិអអាយានសមរមយជាចអនល ះ អធវើាមកាល

វភិ្នរគ្បព័នធអរសាចរសព អហើយកំចាត់អចាលនូវកំអរចកំរ៊ីផសិតអអាយានឆ្ប់ េូចជាសំភ្នរះរ កខជាតិ
ខេលចាស់ៗនិងអមម ។ គ្មម នបញ្ហា ចំអពាះេវ៊ីខេលអយើងអធវើអ ើយ ខតវាជាឧកាសខេលផសតិនិងចំលងេល់
រ កខជាតិអយើងអៅអពលមួយអៅមួយអរៀត 

របូរ៊ី១ ផសតិFusarium wilt អៅអលើ
អប៉ាងអាះ. Fusarium oxysporum រឺ
ជាផសតិខេលប៉ាះពាល់េល់ពូជរ កខ
ជាតិរាប់រយគ្បអេរ 



ការផលិតខផនកកសិកមម បណ្តត លអអាយមនការបំព លបរសិាថ នយ៉ាងធងន់ធងរ ការអគ្បើវធិ៊ីសាស្រសតខបប
កសិកមមអនះអាចនំអអាយកសិករមនការពឹងខផែកអលើែលួនឯងានអៅអលើធាត ចូលអគ្ចើនអ ើងៗ អគ្ពាះ
េត លយភ្នពបរសិាថ នមនការធាន។ 

ជាការលែ អាណ្តចគ្ករបស់ផសតិរឺមិនមនការរ ៊ីករាលសាយធំអោយភ្នន ក់ងារអនះអ ើយ ការរស់អៅ
អោយមិនមនការគ្រប់គ្រងកន ងគ្ជុងលែក់កករននពិេពខេលមនអាចអមើលអ ើញ។ ពិេពផសិតខេលមន
គ្បអយជន៍ចំនួនព៊ីរសំខាន់ រឺគ្រ៊ីកូអេមនិងបូអវ ើអរៀ Trichoderma spp. and Beauveria bassiana,គ្តូវាន
អរយកមកសិកោយ៉ាងរូលំរូលាយសំរាប់ជាធនធានេ៏មនគ្បអយជន៍របស់វាកន ងការផលិតកសិកមម។ 
សកាត ន ពលននពូជផសតិអនះជាការរអំេើបអគ្ពាះខតលរធភ្នពរបស់វាកន ងការអលើកកំពស់ផលិតផលកសិកមម
ែណះអពលខេលមនការថយច ះននការេេិវឌ្ឍន៍ភ្នន ក់ងារគ្បឆំ្ងនឹងផសតិអកើតអ ើង។ 

បូអវ ើអរៀប ាស ៊ីអនៀ 

បូអវ ើអរៀប ាស ៊ីអនៀ រឺជាផសតិខេលអកើតព៊ីេ៊ីខេលអកើតអ ើងរូទំងព៊ីេពអលាក។ វាជាផសតិព៊ីសតវលែិត អៅ
អពលខេលអកាសិការខតមួយរបស់វាប៉ាះជាមួយអកាសិការរបស់សតវលែិតអហើយវាអចាះរំល ះសំបកខាង
អគ្ៅនិងចាប់អផតើមផលិតជាតិព លខេលអរអៅថាបូអវ ើរ ៊ីស ៊ីន ខេលអធវើអអាយអែោយគ្បព័នធការពាររាង
កាយរហូតេល់សតវលែិតងាប់ ច ងអគ្កាយ ផសតិនឹងបំអពញរាងកាយទំងមូលខេលមនគ្បអហាង។ 
អគ្កាមលកខែណឌ ខេលមនសំអណើ មែពស់ ផសតិអនះនឹងលូតលាស់ាមរយះរាងកាយខេលរន់ អោយ
បអងកើតជាគ្រង់គ្ទយ ផ្លក រ ៊ីកពណ៌ស អលចអ ើងជាផសតិជ ំវ ៊ីញែលួនសតវ(របូភ្នពរ៊ី២) 

េំអណើ រការទំងមូលរឺយឺត អោយអកើតអ ើងព៊ី៣អៅ៧នថង េូអចនះវាគ្តវូការអពលអវលាអេើមប៊ីោក់រំនប
អៅអលើការរ ៊ីកសាយននសតវលែិតអហើយការេន វតតន៍ខតមួយរឺមិនគ្រប់គ្គ្មន់អ ើយ ផងខេរអនះសូមកត់
សំគ្មល់ថា បូអវ ើអរៀ នឹងោក់រំនប់និងមិនកំចាត់ការរ ៊ីកសាយននសតវលែិតអ ើយ ការសំលាប់៥០អៅ៧០
ភ្នររយននចំនួនជាមធយម។ ការាញ់អៅអពលខេលមនជាតិសំអណើ មែពស់និងកន ងេំណ្តក់កាលេំបូង
ននសតវលែិតនិងបអងកើនគ្បសិនភ្នពខេរ។ 

បូអវ ើអរៀ គ្តូវានខននំជាអគ្ចើនសំរាប់ការពារសតវបំផ្លល ញខបបរំពារ រ យសនិងេអណតើ កមស អោយសារ
ខតគ្តូវការប៉ាះពាល់ជាមួយនឹងេអណតើ កមស វាអាចគ្តូវានអរអគ្បើគ្ាស់វាគ្រប់អពលអោយគ្មម នហានិ
េ័យធំអ ើយេល់ហវូង ម ំ អគ្ពាះសំប ក ម ំអៅកខនលងអផសងអរៀត។ េូអចនះក៏អោយសូមក ំយកអៅាញ់អៅ
អពលខេល ម ំកំព ងខតគ្បតិបតតិការណ៍។ ជាការបខនថមសំរាប់ការការពារសតវលែិតចនគ្ងេល់កសិកមម 
ផសតិបូអវ ើអរៀមួយចំនួនមនគ្បសិរធិភ្នពណ្តស់គ្បឆំ្ងនឹងសអងកើចនិងកអនត រ។ ម នអពលខេលេនកររិញវតថ 



អនះព៊ីផោរ សូមអធវើការរសាវគ្ជាវឬក៏អានសាល កសញ្ហា អេើមប៊ីខសវងយល់ព៊ីអមអរារអនះវាមនគ្បសិរធិភ្នព
សំរាប់គ្បឆំ្ង។ ែណះខេលការរសាវគ្ជាវជាអគ្ចើនគ្តូវានអធវើអ ើងជាមួយនឹងសកមមភ្នពអគ្បើថាន ំសំ
លាប់សតវលែិត ការសិកោែលះានបងាា ញថាបូអវ ើអរៀមនអធវើសកមមភ្នពគ្បឆំ្ងនឹងផសតិព៊ីេ៊ីេូចជា រ ៊ីតសូតូ
អនៀ Rhizoctonia, ជាភ្នន ក់ងារផសតិខេលបណ្តត លអអាយមនការែូចខាត ឬសរលួយ និងលកខែណឌ ធាត 
បងករជំងឺេនរអរៀតកន ងរ កខជាតិជាអគ្ចើន។ 

 

គ្រ៊ីកូអេម អេសេ៊ី 

គ្រ៊ីកូអេមជាេំបូរផសតិក៏មនការអកើតអ ើងជារូអៅខេលរូរទំង
ពិេពអលាក ជាមួយនឹងគ្បអេរពូចែ សៗគ្មន ចំអពាះតំបន់ែ សៗ

គ្មន ។ ជាការកំណត់អេសេ៊ីខាងអលើ។  គ្បអេរអនះជាញឹកញាប់
គ្តូវានអ ើញថាអៅោច់ព៊ីេ៊ីកសិកមមឬក៏អរអ ើញថាជាចំណ ច

នបតងអៅអលើសំបកអេើមអ ើនិងអ ើខេលែូចងាប់(របូភ្នពរ៊ី៣) 

អមអរារជាអគ្ចើនននគ្រ៊ីកូអេមគ្តូវានបអងកើតអ ើងជាភ្នន ក់ងារជ៊ីវគ្រប់គ្រ
ង។ អោយសារជាេនកអធវើអអាយកាល យជាជ៊ីកំប៉ា សតិ ផសតិគ្រ៊ីកូអេមគ្តូវ
ានអគ្បើអេើមប៊ីជួយពអនលឿនរំនរជ៊ីកំប៉ា សតិ។គ្រ៊ីកូអេមអេសេ៊ី មនគ្បសិរធិ
ភ្នពណ្តស់សំរាប់ការពាាលេល់គ្គ្មប់ពូជ អេើមប៊ីការពារការងាប់ព៊ី
ផសតិេនរអរៀតខេលអកើងអ ើងនិងរ កខជាតិអៅតូច កន ងតួនរ៊ីអនះ គ្រ៊ីកូ
អេម អាចផតល់នូវការរ ៊ីកចំអរ ើនអៅអលើការពាាលគ្គ្មប់ពូជខេលមន
ជាតិរ៊ីម៊ី។ ទំងអលើកកំពស់ការេ ះលូតលាស់ គ្រ៊ីកូអេមអៅជាប់

រង់វងសកន ងេ៊ីនិងរ កខជាតិ អោយផតល់នូវគ្បអយជន៍រយះអពលខវងខេលការរ កខជាតិអគ្បើរ៊ីម៊ីមិនអាចអធវើា
ន។អោយអគ្ពាះខតជារបស់ាញ់ខេលរអលាយ គ្រ៊ីកូអេមរឺមមនគ្បអយជន៍ណ្តស់អៅអពលខេលអរ
អគ្បើអៅអលើផ្លក  អេើមប៊ីការពារការលូតលាស់ននផសតិខេលបំផ្លល ញេល់គ្បព័នធខផល។ 

រហូតេល់ថម៊ីអនះ គ្បអយជន៍ននផសតិគ្រ៊ីកូអេមគ្តូវានរិតថាមកព៊ីលរធភ្នពរបស់វាកន ងការផលិតេង់ស ៊ីម
ខេលផតល់រិសអៅនិងកាត់បនថយរ៊ីរ៊ីន ខេលជាធាត ផសំជាគ្បព័នធកន ងជញ្ហជ ងំអកាសិការរបស់ផសិតកន ង
សតវលែិត។ អទះជាយ៉ាងណ្តក៏អោយ ការរសាវគ្ជាវថម៊ីអនះានបងាា ញថា គ្បអយជន៍ជាអគ្ចើនននគ្រ៊ីកូអេ

របូរ៊ី២ កាកអកើតអ ើងននផសតិសរអគ្កាម
លកខែណឌ មនសំអណើ ម (Photo: 

Surendra, 2013) 

Figure 1:របូរ៊ី៣ ផសតិគ្រ៊ីកូអេម 

Trichoderma fungus occurring អកើត
អៅអលើសំបកអ ើជាធមមជាតិ (Photo: 

Samuels, 2014) 



មរឺបណ្តត លមកព៊ីយនតការអផសងៗគ្មន ។ វាគ្តូវានអរបងាា ញកន ងការពគ្ងឹងការផលិតជ៊ីវម៉ា ស់របស់រ កខ
ជាតិរូអៅកន ងការលូតលាស់របស់រ កខជាតិអពលអគ្កាយ ាមរយះេនតរសកមមខេលអលើកកំពស់ការផលិត
េូស ៊ីនេ័ម៉ាូនរបស់រ កខជាតិកន ងរ កខជាតិអម។ 

េូស ៊ីនេ័ម៉ាូនរឺជាថាន ក់ននេ័រម៉ាូនរបស់រ កខជាតិខេលបញ្ចូ លកន ងការលូតលាស់របស់រ កខជាតិនិងការេេិវឌ្ឃ
ន៍។ គ្រ៊ីកូអេមអាចបអងកើតការរំនក់រំនងជានិមិតតសញ្ហា ជាមួយរ កខជាតិែលះ អទះប៊ីជារស់អៅកន ងគ្បព័នធស
នសឈាមរបស់រ កខជាតិក៏អោយនិងរវាងអកាសិការក៏អោយ អោយានជួយអអាយរ កខជាតិរប់រល់នឹងអម
អរារផសតិអៅអលើសលឹក(េូចជាការបំផ្លល ញអៅអលើរ កខជាតិរសូវ)។ ផសិតអនះអាចជួយេល់រ កខជាតិផងខេរអអា
យរប់រល់នឹងបញ្ហា េជ៊ីវតិអបើអគ្ប បអធៀបអៅនឹងរ កខជាតិខេលមិនានបញ្ចូ លសារធាត ។អទះជាយ៉ាង
ណ្តក៏អោយលរធភ្នពខេលអាចគ្បឆំ្ងនឹងផសតិអាចអធវើអអាយគ្រ៊ីកូអេមមនផល់មិនលែជ ំវ ៊ីញការផលិត
ផសតិ។ 

ការផលិតបូអវ ើអរៀនិងគ្រ៊ីកូអេម 

ការងារទំងបូអវ ើអរៀនិងគ្រ៊ីកូអេមគ្តវូានសិកោកន ងលកខែណឌ ពិអសាធន៍ អមអរារអនះខេលជាធនធានមន
គ្បអយជន៍េ៏សំខាន់គ្តូវានរ កអោយខ កនិងមនការផលិតអ ើងវញិ អហើយអាចរកានាមខបប
ពាណិជជកមមកន ងតំបន់អាស ៊ីអាអរនយ៍។ េង់ស ៊ីខេលានបអងកើតអ ើងអោយអមអរារផសិតអនះែ សព៊ីអរខផែក
អៅអលើអមអរារ អោយអធវើអអាយផលប៉ាះពាល់របស់វាមនសកាត ន ពលខេលមិនអាចទយាន។ សំរាប់
អហត ផលអនះ ខេលេនកអធវើការអេើមប៊ីបអងកើតលកខែណឌ េ៊ីខេលនិងអលើកកំពស់ការលូតលាស់ននផសិតេ៏
មនគ្បអយជន៍អនះអៅកន ងេ៊ីរបស់េនក។ េនកអធវើការអនះានអោយអគ្បើគ្ាស់ការេជួររាស់េ៊ីតិចតួចឬមិន
ចំាាច់េជួររាស់េ៊ី អោយការគ្រប់រល់េំណំ្ត និងអោយមិនចំាាច់ាញ់ថាន ំសំលាប់ផសិតអ ើយ។ 

ជាសំណ្តងលែ ការផលិតបូអវ ើអរៀឬគ្រ៊ីកូអេមាញ់អោយែលួនេនកអៅផទះរឺអាចអធវើានអហើយងាយរសួល។
េំបូងេនករិញជាតិរ៊ីម៊ីអស្រសតន ជាធមមាអាចរកានជាអមៅសងតួ សូមរកោវាជាធនធានចាប់អផតើមសំរាប់
ការលូតលាស់ននផសិតេនរអរៀត។ ផសិតអាចនិងវវិតតន៍យ៉ាងងាយរសួលជាអគ្ចើនជំនន់ គ្បសិនអបើេនក
អៅខតបនតបខនថមសារធាត អមអចញព៊ីគ្កមុម ន ខតព៊ីរប៊ីជំនន់ប៉ា អណ្តណ ះេនកនឹងររួលានេវ៊ីឌ្ខេលខផលកព៊ី
អរ(អហើយមនគ្បសិរធិភ្នពតិចជាងឆ្ង យ)ព៊ីធាត អេើម។វាមនគ្បអយជន៍ចំអពាះតនមលកន ងការអគ្បើគ្ាស់អម
អរារព៊ីពាណិជជកមមកន ងអពលន៊ីមួយៗអៅអពលខេលេនកបអងកើតគ្កមុថម៊ី។ 

 



ការផគត់ផគង់ 

សូមគ្បយ័តនជាសវាងការមនផសតិ មិនសំខាន់ថាវាមនគ្បអយជន៍ប៉ានន អនះអ ើយ ក ំអអាយវាចូលអៅកន 
សួតនិងខេនករបស់េនក។ អយើងសូមនននំអអាយេនកអគ្បើខវនាធំ ម៉ាសបិតម ែនិងអរសាមនេអៅអពល
ខេលេនកអធវើការបញ្ចូ លជាគ្បព័នធលូតលាស់។ជាពិអសសបូអវ ើអរៀអាចប៉ាះពាល់េល់មន សស ខតគ្គ្មន់ខតកា
លះអរសពិអសសប៉ា អណ្តណ ះ។ ករណ៊ី ទំងបួនខេលានអរៀបរាប់ានអកើតអ ើងអៅអពលខេលគ្បព័នធភ្នព

សា ំគ្តូវានសគ្មបសគ្មលួរចួអហើយ។ 

ការផគត់ផគង់េនរអរៀតខេលេនកនិងគ្តវូការមនរមួ េងករសាែ តឬ
េំអៅខរ រឹក ឆ្ន ំងោំាយនិងសាល បគ្ពា ថងធំថាល  អៅស ូកង 
មជ ល និងគ្រ៊ីកូអេមឬបូអវ ើអរៀអមៅ(របូរ៊ី៤) 

រំរង់ការ 

1. លាយេងករប៊ីភ្នរកន ងរឹកព៊ីរភ្នរ កន ឆ្ន ំងោំាយ។ 
េំអៅខរអាចគ្តវូានអគ្បើ
ជំនួសេងករ គ្បសិនអបើវា

អថាកជាងឬក៏រសួលរកជាង។ ោក់វាអអាយលមមនឹងឆ្ន ំងោំ
ាយរបស់េនក អហើយអបើកអេលើងោំ។ 

2.  អពលខេលាយឆ្ែិនអហើយ សូមោក់ាយខេលានោំ
អហើយព៊ីរឬប៊ីសាល បគ្ពាធំ(សាល បគ្ពាញា ំាយ)អៅកន ងថង់ធំ
ថាល ។ សូមែចប់ាយ បនទ ប់មកោក់ថងអអាយរាប់អសមើនិងមូរ
ចងថង់អេើមប៊ីក ំអអាយមនែយល់(ការររួលានអមអរារអផសង)
ព៊ីការចូលអៅកន ងែណះអពលខេលាយគ្តជាក់។ រ កអអាយាយគ្តជាក់រហូតេល់អាចោក់
អៅអលើខសបកាន។ 

3. សូមអបើកថង់អហើយាចកនលះសាល បគ្ពាននគ្រ៊ីកូអេមឬបូអវ ើអរៀអមៅអៅអលើាយ(របូរ៊ី៥)។បិតថង់
អហើយចងអអាយតឹងជិតជាមួយនឹងអៅស ូកងអៅអលើថង(របូរ៊ី៦)។ សូមក ំអអាយែយល់អចញេស់
ព៊ីថង់ខេលលាយាយជ ំវញិអេើមប៊ីអអាយអមរ ៊ីករាលោលកន ងចំអណ្តមាយ។ បនទ ប់មកសូមែចប់
ាយអរៀត។ 

Figure 2: របូរ៊ី៤ សំភ្នរះផគត់ផគង់សំរាប់ការផលិ
តថាន ំាញ់ផសតិ។របូភ្នពគ្បេប់េបមនផសតិ 

Beaveria. (Photo: Brock Mashburn) 

របូរ៊ី៥ អមមិនសូវអគ្ចើនអរខេលអរគ្តវូ
ការអេើមប៊ីបអងកើតអៅកន ងកញ្ច ប់ាយ 

(Photo: Brock Mashburn) 



4. ជាមួយនឹងមជ លសូមអចាះរនធ១០អៅ១៥អៅខផនកខាងអលើននថង់ខេលេត់មនាយ។ រនធនឹងអអា
យែយល់អចញចូលាន។ ជាការលែ សូមអធវើការផ្លល ស់បតូរចំនួនព៊ីរប៊ីចំអពាះរំរង់ការអនះអេើមប៊ីកាត់
បនថយភ្នពខេលអាចឆ្លងជំងឺ។ ជំនួសអោយការចងថង់ជាមួយអៅស ូនិងការអចាះរនធជាមួយ
មជ ល េនកអាចអេរថង់ជា១ខផនក៣សង់រ៊ីខម៉ាគ្តជាមួយនឹងបំពង់រឹកនិងអគ្បើកូនាល់សំ ៊ីឬគ្ក
ណ្តត់អេើមប៊ីបំអពញរនធ។ កូនាល់សំ ៊ីឬគ្កណ្តត់នឹងអអាយែយល់អចញចូលែណះអពលអធវើការ
ការពារការចំលងអរារ ខេលមនរំនងជាងការអចាះរនធកន ងការចងជាមួយអៅស ូកងអៅអរៀត។ 

5. សូមរ កោក់ថង់កន ងរ៊ីាំងខេលសាែ តនិងមនស ៊ីត ណា ភ្នពលែ។ សូមរ កអៅកខនលងខេលមន
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Figure 3: របូរ៊ី៦ វធិ៊ីសាស្រសតព៊ីរននការ
រ កោក់ ខាងអលើរឺថង់បិរជិតជាមួយ
អៅស ូកង អហើយអចាះរនធជ ំវញិខាងអលើ
របូរ៊ី២ខាងអគ្កាម ថង់គ្តវូានភ្នជ ប់
ជាមួយបំពង់ជ័រ អហើយញាត់គ្កណ្តស់
ឬសំ ៊ីចូលបតិរនធ (Photos: Brock 

Mashburn) 

របូរ៊ី៧ និមិតតជំពូថង កំព ងអធវើការ
ជាមួយនឹងជ៊ីវភ្នពរបស់អេកូអៅ
កខនលង (Photo: Brock Mashburn7) 
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