ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី
ការផលិតជ៊ីវគ្រប់គ្រង សំរាប់ផសិតគ្រ៊ីកូអេមនិងអបអវ ើអរៀ
កំ ណត់គ្ារបស់អេកូ
អោយ គ្បូកម៉ា សបឹន និ មិតតជំពូថង និ ងអវជជ អាគ្ាមបិ រសលឺ មជឈមណឌលជះឥរធិពលេល់អាស៊ី
បអងកើត ខែមករា ឆ្នំ ២០១៤

អសចកត៊ីខណនំ
ជាធមមជាតិ ពូជផសិតខេលបំ ផ្លលញជាអគ្ចើ នជាអគ្ចើនគ្បអេរអាចសំលាប់ រកខជាតិានយ៉ា ឆ្បរហ័ស រាប់
ទំងផសិតហវូសាអរៀម Fusarium spp ខេលជាភ្ននក់ ងារធមមាមួ យនន
ផសិតអនះ អហើយនិងផសិតផ្លកូ សរា៉ា
ូព Phakospora pachyrhizi, ខេលជា
ភ្ននក់ ងារធមមាមួ យអកើតអ

ើងអលើសខណតកអសៀង(រូបភ្នពរ៊ី ១)។ផសិត

មិ នអាចបអងកើតអាហាររូបតថមភអោយែលួនវា េូអចនះវាគ្តូវខសវងរកគ្បេព
ធនធាន ជួ នកាលធនធានអនះរឺ ជានំប័ងចាស់ សំបកគ្កូច អេើមអ

ើ

ខេលរលួយ ឬជាលិកាអៅាមរកខជាតិ។
រូបរ៊ី១ ផសិតFusarium wilt អៅអលើ
អប៉ាងអាះ. Fusarium oxysporum រឺ
ជាផសតិខេលប៉ាះពាល់េល់ពូជរកខ
ជាតិរាប់រយគ្បអេរ

ភ្ននក់ ងារផសិតអនះពាយមលូតលាស់កងលកខ
ន
ែណឌខេលការចលន
របស់ែយល់ែសត់អែោយ បំពងរឹ កហូខេលហូរតិចៗ ធារាសាស្រសតឬអេល ង
ធាលក់ អជារជាំអពក។ លកខែណឌខបបអនះអាចគ្តូវានការពារជាញឹក
ញាប់ អោយការោក់ រកខជាតិ អអាយានសមរមយជាចអនលះ អធវើាមកាល

វ ិភ្នរគ្បព័នធអរសាចរសព អហើយកំ ចាត់ អចាលនូ វកំ អរចកំរ៊ីផសិតអអាយានឆ្ប់ េូ ចជាសំភ្នរះរកខជាតិ
ខេលចាស់ៗនិងអមម។ គ្មមនបញ្ហ
ា ចំ អពាះេវ៊ីខេលអយើងអធវើអ
រកខជាតិអយើងអៅអពលមួ យអៅមួ យអរៀត

ើយ ខតវាជាឧកាសខេលផសិតនិ ងចំ លងេល់

ការផលិតខផនកកសិកមម បណ្ត
ត លអអាយមនការបំពលបរ ិសាថនយ៉ា ងធងន់ធរង ការអគ្បើ វ ិធ៊ីសាស្រសតខបប
កសិកមមអនះអាចនំអអាយកសិករមនការពឹ ងខផែកអលើែួ នឯងានអៅអលើ
ល
ធាតចូ លអគ្ចើ នអ

ើងៗ អគ្ពាះ

េតលយភ្នពបរ ិសាថនមនការធាន។
ជាការលែ

អាណ្តចគ្ករបស់ផសិតរឺ មិនមនការរ ៊ីករាលសាយធំអោយភ្ននក់ ងារអនះអ

អោយមិ នមនការគ្រប់ គ្រងកនងគ្ជុងលែក់កករននពិេពខេលមនអាចអមើ លអ

ើយ

ការរស់អៅ

ើញ។ ពិ េពផសិតខេលមន

គ្បអយជន៍ ចំនួនព៊ី រសំខាន់ រឺ គ្រ៊ីកូអេមនិ ងបូ អវ ើអរៀ Trichoderma spp. and Beauveria bassiana,គ្តូវាន
អរយកមកសិកោយ៉ា ងរូលំរូលាយសំរាប់ ជាធនធានេ៏ មនគ្បអយជន៍របស់វាកនងការផលិតកសិកមម។
សកាតនពលននពូ ជផសិតអនះជាការរ ំអេើបអគ្ពាះខតលរធភ្នពរបស់វាកនងការអលើកកំពស់ផលិតផលកសិកមម
ែណះអពលខេលមនការថយចះននការេេិ វឌ្ឍន៍ ភ្ននក់ ងារគ្បឆ្ំងនឹងផសិតអកើតអ

ើ ង។

បូ អវ ើអរៀប ាស៊ីអនៀ
បូ អវ ើអរៀប ាស៊ីអនៀ រឺ ជាផសិតខេលអកើតព៊ី េ៊ីខេលអកើតអ

ើងរូ ទំងព៊ីេពអលាក។ វាជាផសិតព៊ី សតវលិត
ែ អៅ

អពលខេលអកាសិការខតមួយរបស់វាប៉ា ះជាមួ យអកាសិការរបស់សតវលិត
ែ អហើយវាអចាះរំ លះសំបកខាង
អគ្ៅនិងចាប់អផតើមផលិតជាតិ ពលខេលអរអៅថាបូ អវ ើរ ៊ីស៊ីន
កាយរហូតេល់សតវលិត
ែ ងាប់

ចងអគ្កាយ

អគ្កាមលកខែណឌខេលមនសំអណើមែពស់

ខេលអធវើអអាយអែោយគ្បព័ នធការពាររាង

ផសិតនឹងបំអពញរាងកាយទំងមូ លខេលមនគ្បអហាង។

ផសិតអនះនឹងលូតលាស់ាមរយះរាងកាយខេលរន់

បអងកើតជាគ្រង់ គ្ទយ ផ្លករ ៊ីកពណ៌ស អលចអ
េំ អណើរការទំងមូ លរឺ យឺត អោយអកើ តអ

អោយ

ើងជាផសិតជំវ ៊ីញែលួនសតវ(រូបភ្នពរ៊ី២)
ើងព៊ី ៣អៅ៧នថង េូ អចនះវាគ្តូវការអពលអវលាអេើ មប៊ីោក់រំនប

អៅអលើការរ ៊ីកសាយននសតវលិត
ែ អហើយការេនវតតន៍ខតមួ យរឺ មិនគ្រប់ គ្គ្មន់អ
សំគ្មល់ថា បូ អវ ើអរៀ នឹ ងោក់ រំនប់ និងមិ នកំ ចាត់ ការរ ៊ីកសាយននសតវលិត
ែ អ

ើយ

ផងខេរអនះសូមកត់

ើយ ការសំលាប់ ៥០អៅ៧០

ភ្នររយននចំនួនជាមធយម។ ការាញ់អៅអពលខេលមនជាតិ សំអណើមែពស់និងកនងេំណ្តក់ កាលេំ បូង
ននសតវលិត
ែ និ ងបអងកើនគ្បសិនភ្នពខេរ។
បូ អវ ើអរៀ គ្តូវានខននំជាអគ្ចើ នសំរាប់ ការពារសតវបំផ្លលញខបបរំ ពារ រយសនិ ងេអណើ ត កមស អោយសារ
ខតគ្តូវការប៉ា ះពាល់ជាមួ យនឹ ងេអណើ ត កមស
េ័ យធំ អ

ើយេល់ហង
ូវ

អពលខេល

ំ ម អគ្ពាះសំបក

ំក
ម ំពងខតគ្បតិបតតិការណ៍។

វាអាចគ្តូវានអរអគ្បើ គ្ាស់វាគ្រប់អពលអោយគ្មមនហានិ

ំអម ៅកខនលងអផសងអរៀត។ េូ អចនះក៏អោយសូមកំ យកអៅាញ់អៅ
ជាការបខនថមសំរាប់ ការការពារសតវលិត
ែ ចនគ្ងេល់កសិកមម

ផសិតបូ អវ ើអរៀមួ យចំ នួនមនគ្បសិរិ ភ្ន
ធ ពណ្តស់គ្បឆ្ំងនឹ ងសអងកើចនិងកអនត រ។ មនអពលខេលេនកររិ ញវតថ

អនះព៊ី ផោរ

សូមអធវើការរសាវគ្ជាវឬក៏ អានសាលកសញ្ហាអេើមប៊ីខសវងយល់ព៊ីអមអរារអនះវាមនគ្បសិរិ ភ្ន
ធ ព

សំរាប់ គ្បឆ្ំង។

ែណះខេលការរសាវគ្ជាវជាអគ្ចើនគ្តូវានអធវើអ

ើងជាមួ យនឹ ងសកមមភ្នពអគ្បើ ថានំសំ

លាប់ សតវលិត
ែ ការសិកោែលះានបងាាញថាបូ អវ ើអរៀមនអធវើសកមមភ្នពគ្បឆ្ំងនឹងផសិតព៊ីេ៊ីេូចជា រ ៊ីតសូតូ
អនៀ Rhizoctonia, ជាភ្ននក់ងារផសិតខេលបណ្ត
ត លអអាយមនការែូចខាត ឬសរលួយ និ ងលកខែណឌធាត
បងករជំងឺេនរអរៀតកនងរកខជាតិ ជាអគ្ចើ ន។

គ្រ៊ីកូអេម អេសេ៊ី
គ្រ៊ីកូអេមជាេំ បូរផសិតក៏ មនការអកើ តអ

ើងជារូ អៅខេលរូ រទំង

ពិ េពអលាក ជាមួ យនឹងគ្បអេរពូចែសៗគ្មនចំអពាះតំបន់ែសៗ
គ្មន។ ជាការកំណត់អេសេ៊ីខាងអលើ។ គ្បអេរអនះជាញឹកញាប់

រូបរ៊ី២ កាកអកើតអ

គ្តូវានអ

Surendra, 2013)

ើញថាអៅោច់ព៊ីេ៊ីកសិកមមឬក៏អរអ

ើញថាជាចំ ណច

នបតងអៅអលើសំបកអេើ មអ

ើ និងអ

ើងននផសិតសរអគ្កាម

លកខែណឌមនសំអណើម (Photo:

ើ ខេលែូចងាប់ (រូបភ្នពរ៊ី ៣)

អមអរារជាអគ្ចើ នននគ្រ៊ីកូអេមគ្តូវានបអងកើតអ

ើងជាភ្ននក់ ងារជ៊ីវគ្រប់គ្រ

ង។ អោយសារជាេនកអធវើអអាយកាលយជាជ៊ី កំប៉ាសតិ ផសិតគ្រ៊ី កូអេមគ្តូវ
ានអគ្បើ អេើ មប៊ីជួយពអនលឿនរំ នរជ៊ីកំប៉ាសតិ។គ្រ៊ី កូអេមអេសេ៊ី មនគ្បសិរិ ធ
ភ្នពណ្តស់សំរាប់ ការពាាលេល់គ្គ្មប់ពូជ អេើ មប៊ីការពារការងាប់ព៊ី
Figure 1:រូបរ៊ី៣ ផសិតគ្រ៊ីកូអេម
Trichoderma fungus occurring អកើត
អៅអលើសំបកអ
Samuels, 2014)

ើជាធមមជាតិ (Photo:

ផសិតេនរអរៀតខេលអកើ ងអ

ើងនិងរកខជាតិអៅតូច កនងតួ នរ៊ី អនះ គ្រ៊ី កូ

អេម អាចផតល់នូវការរ ៊ីកចំអរ ើនអៅអលើការពាាលគ្គ្មប់ ពូជខេលមន
ជាតិ រ៊ីម៊ី។ ទំងអលើកកំ ពស់ការេះលូតលាស់ គ្រ៊ី កូអេមអៅជាប់

រង់វងសកនងេ៊ីនិងរកខជាតិ អោយផតល់នូវគ្បអយជន៍ រយះអពលខវងខេលការរកខជាតិ អគ្បើ រ៊ីម៊ីមិនអាចអធវើា
ន។អោយអគ្ពាះខតជារបស់ាញ់ខេលរអលាយ គ្រ៊ី កូអេមរឺ មមនគ្បអយជន៍ណ្តស់អៅអពលខេលអរ
អគ្បើអៅអលើផ្លក អេើ មប៊ីការពារការលូតលាស់ននផសិតខេលបំ ផ្លលញេល់គ្បព័នធខផល។
រហូតេល់ថ៊ី អម នះ គ្បអយជន៍ ននផសិតគ្រ៊ីកូអេមគ្តូវានរិ តថាមកព៊ី លរធភ្នពរបស់វាកនងការផលិតេង់ ស៊ីម
ខេលផតល់រិសអៅនិ ងកាត់បនថយរ៊ី រ៊ីន

ខេលជាធាតផសំជាគ្បព័នធកងជញ្ហ
ន
ជ ង
ំ អកាសិការរបស់ផសិតកនង

សតវលិត
ែ ។ អទះជាយ៉ា ងណ្តក៏ អោយ ការរសាវគ្ជាវថម៊ីអនះានបងាាញថា គ្បអយជន៍ ជាអគ្ចើ នននគ្រ៊ីកូអេ

មរឺបណ្ត
ត លមកព៊ី យនតការអផសងៗគ្មន។

វាគ្តូវានអរបងាាញកនងការពគ្ងឹងការផលិតជ៊ី វម៉ា ស់របស់រកខ

ជាតិ រូអៅកនងការលូតលាស់របស់រកខជាតិអពលអគ្កាយ ាមរយះេនតរសកមមខេលអលើកកំពស់ការផលិត
េូ ស៊ីនេ័ ម៉ាូនរបស់រកខជាតិកងរ
ន កខជាតិ អម។
េូ ស៊ីនេ័ ម៉ាូនរឺ ជាថានក់ ននេ័ រម៉ាូ នរបស់រកខជាតិ ខេលបញ្ូច លកនងការលូតលាស់របស់រកខជាតិនិងការេេិ វឌ្ឃ
ន៍ ។ គ្រ៊ីកូអេមអាចបអងកើតការរំ នក់រំនងជានិ មិតតសញ្ហាជាមួ យរកខជាតិែលះ អទះប៊ី ជារស់អៅកនងគ្បព័ នធស
នសឈាមរបស់រកខជាតិ ក៏អោយនិ ងរវាងអកាសិការក៏ អោយ អោយានជួ យអអាយរកខជាតិរប់ រល់នឹងអម
អរារផសិតអៅអលើសឹក
ល (េូចជាការបំ ផ្លលញអៅអលើរកខជាតិ រសូវ)។ ផសិតអនះអាចជួយេល់រកខជាតិផងខេរអអា
យរប់រល់នឹងបញ្ហ
ា េជ៊ី វ ិតអបើ អគ្ប បអធៀបអៅនឹ ងរកខជាតិ ខេលមិនានបញ្ូច លសារធាត។អទះជាយ៉ា ង
ណ្តក៏ អោយលរធភ្នពខេលអាចគ្បឆ្ំងនឹ ងផសិតអាចអធវើអអាយគ្រ៊ី កូអេមមនផល់មិនលែជំ វ ៊ីញការផលិត
ផសិត។

ការផលិតបូអវ ើអរៀនិងគ្រ៊ីកូអេម
ការងារទំងបូ អវ ើអរៀនិ ងគ្រ៊ីកូអេមគ្តូវានសិកោកនងលកខែណឌពិ អសាធន៍ អមអរារអនះខេលជាធនធានមន
គ្បអយជន៍ េ៏សំខាន់ គ្តូវានរកអោយខ

កនិងមនការផលិតអ

ពាណិជជកមមកនងតំ បន់ អាស៊ីអាអរនយ៍។ េង់ ស៊ីខេលានបអងកើតអ

ើងវ ិញ

អហើយអាចរកានាមខបប

ើងអោយអមអរារផសិតអនះែសព៊ីអរខផែក

អៅអលើអមអរារ អោយអធវើអអាយផលប៉ា ះពាល់របស់វាមនសកាតនពលខេលមិនអាចទយាន។ សំរាប់
អហតផលអនះ

ខេលេនកអធវើការអេើ មប៊ីបអងកើតលកខែណឌេ៊ី ខេលនិងអលើកកំពស់ការលូតលាស់ននផសិតេ៏

មនគ្បអយជន៍អនះអៅកនងេ៊ី របស់េក
ន ។

េនកអធវើការអនះានអោយអគ្បើ គ្ាស់ការេជួររាស់េ៊ីតិចតួចឬមិន

ចាំាច់ េួររាស់
ជ
េ៊ី អោយការគ្រប់ រល់េំណ្តំ និងអោយមិ នចាំាច់ ាញ់ថានំសំលាប់ ផសិតអ

ើយ។

ជាសំណ្តងលែ ការផលិតបូ អវ ើអរៀឬគ្រ៊ី កូអេមាញ់អោយែលួនេនកអៅផទះរឺ អាចអធវើានអហើយងាយរសួល។
េំ បូងេនករិ ញជាតិរ៊ីម៊ីអស្រសតន ជាធមមាអាចរកានជាអមៅសងត
សូមរកោវាជាធនធានចាប់អផតើមសំរាប់
ួ
ការលូតលាស់ននផសិតេនរអរៀត។

ផសិតអាចនិងវ ិវតតន៍យ៉ាងងាយរសួលជាអគ្ចើនជំ នន់

អៅខតបនតបខនថមសារធាតអមអចញព៊ី គ្កុមមន

គ្បសិនអបើេនក

ខតព៊ី រប៊ី ជំនន់ ប៉ាអណ្តណះេនកនឹងររួ លានេវ៊ីឌ្ខេលខផលកព៊ី

អរ(អហើយមនគ្បសិរិ ភ្ន
ធ ពតិ ចជាងឆ្ងយ)ព៊ី ធាតអេើម។វាមនគ្បអយជន៍ចំអពាះតនមលកងការអគ្បើ
ន
គ្ាស់អម
អរារព៊ី ពាណិជជកមមកនងអពលន៊ី មួយៗអៅអពលខេលេនកបអងកើតគ្កុមថម៊ី។

ការផគត់ផង
គ ់
សូមគ្បយ័តនជាសវាងការមនផសិត មិ នសំខាន់ ថាវាមនគ្បអយជន៍ប៉ាននអនះអ
សួតនិងខេនករបស់េនក។

អយើងសូមនននំអអាយេនកអគ្បើ ខវនាធំ

ើយ កំ អអាយវាចូ លអៅកន

ម៉ា សបិ តមែនិ ងអរសាមនេអៅអពល

ខេលេនកអធវើការបញ្ូច លជាគ្បព័នធលូតលាស់។ជាពិ អសសបូ អវ ើអរៀអាចប៉ា ះពាល់េល់មនសស ខតគ្គ្មន់ខតកា
លះអរសពិអសសប៉ា អណ្តណះ។ ករណ៊ីទំងបួនខេលានអរៀបរាប់ ានអកើ តអ

ើងអៅអពលខេលគ្បព័នធភ្នព

សាំគ្តូវានសគ្មបសគ្មួលរួចអហើយ។
ការផគត់ផង
គ ់ េនរអរៀតខេលេនកនិ ងគ្តូវការមនរួម េងករសាែតឬ
េំ អៅខរ រឹ ក ឆ្នំងោំាយនិ ងសាលបគ្ពា ថងធំ ថាល អៅសូកង
មជល និងគ្រ៊ី កូអេមឬបូអវ ើអរៀអមៅ(រូបរ៊ី ៤)

រំរង់ការ
1. លាយេងករប៊ី ភ្នរកនងរឹ កព៊ីរភ្នរ កនឆ្នំងោំាយ។

Figure 2: រូបរ៊ី៤ សំភ្នរះផគត់ផង
គ ់សំរាប់ការផលិ
តថានំាញ់ផសិត។រូបភ្នពគ្បេប់េបមនផសិត
Beaveria. (Photo: Brock Mashburn)

េំ អៅខរអាចគ្តូវានអគ្បើ
ជំ នួសេងករ គ្បសិនអបើវា

អថាកជាងឬក៏ រសួលរកជាង។ ោក់វាអអាយលមមនឹ ងឆ្នំងោំ
ាយរបស់េក
ន អហើយអបើកអេលើងោំ។
2.

អពលខេលាយឆ្ែិនអហើយ សូមោក់ ាយខេលានោំ
អហើយព៊ី រឬប៊ីសាលបគ្ពាធំ(សាលបគ្ពាញាំាយ)អៅកនងថង់ធំ
ថាល។ សូមែចប់ាយ បនទប់មកោក់ ថងអអាយរាប់អសមើនិងមូ រ
ចងថង់អេើមប៊ីកំ អអាយមនែយល់(ការររួ លានអមអរារអផសង)

រូបរ៊ី៥ អមមិនសូវអគ្ចើនអរខេលអរគ្តូវ
ការអេើមប៊ីបអងកើតអៅកនងកញ្ចប់ាយ
(Photo: Brock Mashburn)

ព៊ី ការចូ លអៅកនងែណះអពលខេលាយគ្តជាក់។ រកអអាយាយគ្តជាក់ រហូតេល់អាចោក់
អៅអលើខសបកាន។
3. សូមអបើកថង់អហើយាចកនលះសាលបគ្ពាននគ្រ៊ី កូអេមឬបូ អវ ើអរៀអមៅអៅអលើាយ(រូបរ៊ី៥)។បិ តថង់
អហើយចងអអាយតឹងជិតជាមួ យនឹងអៅសូកងអៅអលើថង(រូបរ៊ី ៦)។ សូមកំអអាយែយល់អចញេស់
ព៊ី ថង់ ខេលលាយាយជំវ ិញអេើ មប៊ីអអាយអមរ ៊ីករាលោលកនងចំ អណ្តមាយ។ បនទប់មកសូមែចប់
ាយអរៀត។

4. ជាមួ យនឹងមជលសូមអចាះរនធ១០អៅ១៥អៅខផនកខាងអលើននថង់ ខេលេត់ មនាយ។ រនធនឹងអអា
យែយល់អចញចូ លាន។ ជាការលែ សូមអធវើការផ្លលស់បូរចំ
ត នួនព៊ីរប៊ីចំអពាះរំ រង់ ការអនះអេើមប៊ីកាត់
បនថយភ្នពខេលអាចឆ្លងជំងឺ។ ជំនួសអោយការចងថង់ ជាមួ យអៅសូនិងការអចាះរនធជាមួ យ
មជល េនកអាចអេរថង់ ជា១ខផនក៣សង់រ៊ីខម៉ា គ្តជាមួ យនឹ ងបំ ពង់រឹកនិងអគ្បើ កូនាល់សំ
ណ្តត់ អេើមប៊ីបំអពញរនធ។ កូនាល់សំ

៊ីឬគ្ក

៊ីឬគ្កណ្តត់នឹងអអាយែយល់អចញចូ លែណះអពលអធវើការ

ការពារការចំ លងអរារ ខេលមនរំនងជាងការអចាះរនធកងការចងជាមួ
ន
យអៅសូកងអៅអរៀត។
5. សូមរកោក់ថង់ កងរ៊ី
ន
ាំងខេលសាែតនិងមនស៊ីតណាភ្នពលែ។ សូមរកអៅកខនលងខេលមន
ពនលឺធមមជាតិឬសិបបនិមិត។
ត
6. ព៊ី រនថងអគ្កាយមកសូមលាយាយមតងអរៀតកនងថង់អហើយែចប់វា
7. ៧នថងអគ្កាយមកផសិតនិ ងអ

ើងអពញថង់ វាអាចអគ្បើានអហើយ ខតអាចរស់អៅកនងថង់ខតប៊ី អៅ

បួ នអារិ តយអរៀតប៉ា អណ្តណះ។ គ្រ៊ីកូអេមខេលមនសែភ្នពលែអាចមនកលិនេូងគ្កេូ បអហើយជា
រូ អៅរឺពណ៌នបតងចាស់ (រូបរ៊ី ៨) ខតអាចមនពណ៌សរនិ ងអលឿងរសាលខេរ។ បូ អវ ើអរៀរឺមិន
មនកលិនអហើយអាចមនពណ៌សរ(រូបរ៊ី ៦ រូបភ្នពអៅខាងសាតំ)
ថង់របស់េនកអពលមនចំលងជំងឺអោយផសិតអផសងអរៀតេនកនឹងអ

ើញពណ៌

អផសង ជាពិ អសសអមម អហើយកលិនរឺ សយរលួ
ែ
យ ។សូមកំអគ្បើគ្ាស់វាខេលឆ្លង
ជំ ងឺ អទះប៊ី ជាខផនកែលះអមើ លអៅលែក៏អោយ សូមអាះចូលទំងេស់អៅ។
អបើបញ្ហ
ា អៅមន សូមបំ អពញេំ អណើរការទំងរសុងអគ្កាមអោយអគ្បើជ៊ីវភ្នព
ឬម៉ា ស៊ីនជ៊ី វេនម័ យរសអេៀងគ្មន។ ការខននំសំរាប់ការសាងសង់ សំរាប់
ជ៊ី វភ្នពអៅផទះអាចរកានព៊ី អវបសាយអេកូ
Figure 3: រូបរ៊ី៦ វ ិធ៊ីសាស្រសតព៊ីរននការ
រកោក់ ខាងអលើរឺថង់បិរជិតជាមួយ
អៅសូកង អហើយអចាះរនធជំវ ិញខាងអលើ
រូបរ៊ី២ខាងអគ្កាម ថង់គ្តូវានភ្នជប់
ជាមួយបំពង់ជ័រ អហើយញាត់គ្កណ្តស់
ឬសំ

ច
៊ី ូលបតិរនធ (Photos: Brock

Mashburn)

អនះ។

ECHOcommunity.org (រូបរ៊ី ៧)
សំរាប់ វ ិធ៊ី សាស្រសតអផសងមួ យអរៀតនន
ការចាក់ បញ្ូច លអមអពាតជាមួ យគ្រ៊ីកូ
អេម សូមអមើ ល “PhilRice,”អគ្កាម
ធនធានេ៏ មនគ្បអយជន៍ខាងអគ្កាម

រូបរ៊ី៧ និមិតជ
ត ំពូថង កំពងអធវើការ
ជាមួយនឹងជ៊ីវភ្នពរបស់អេកូអៅ
កខនលង (Photo: Brock Mashburn7)

ការអគ្បើបូអវ ើអរៀនិងគ្រ៊ីកូអេម
អៅអពលខេលថង់បូអវ ើអរៀនិងគ្រ៊ី កូអេមរបស់េក
ន រួចរាល់អហើយ
២០០ល៊ីគ្តអេើមប៊ីបអងកើតជាលាយខេលអាចាញ់ាន។

សូមបញ្ូច លាយអម១រគ្កអៅកនងរឹក

សូមធានថាានលាងសំអាតថង់ និងាយ

អេើមប៊ីររួ លានអម។ សូមខញកាយព៊ីរឹក អៅអពលខេលគ្រ៊ី កូអេមឬបូ អវ ើអរៀគ្តូវានលាយជាមួ យរឹ ក
អហើយ អរគ្តូវអគ្បើ វាឬអចាលវា។លាយខេលលាយនិ ងមិ នមនគ្បសិរិ ភ្ន
ធ ពរយះអពលខវងអ

ើយ។

សូមាញ់អរៀងរាល់ប៊ីអៅបួននថងែណះអពលខេលសតវលិត
ែ អៅមន ជាពិ អសសអៅខផនកខាងអគ្កាមននសលឹ
ក។ ការាញ់មនគ្បសិរិភ្ន
ធ ពណ្តស់អៅអពលខេលសតវលិត
ែ អៅតូច អៅអពលខេលមនសំអណើមខាលំង
អៅអពលខេលការាញ់រឺមនលាយអមែពស់។

េនកអាចបនតរាញ់មង
ត កនងមួយអារិ តយអៅអពលខេល

ជាតិ ផសិតនិ ងសតវលិត
ែ សថិតអគ្កាមការគ្តួតពិ និតយ។ សូមកំ លាយជាមួ យលាយេនរអរៀតអេើ មប៊ីជាស់វាង
ការាញ់ផលិតផលេនរអរៀតរយះអពល៤នថងមនឬអគ្កាយការាញ់គ្រ៊ី កូអេមឬបូ អវ ើអរៀ។
ាយខេលានបញ្ូច លគ្រ៊ីកូអេមក៏ អាចយកអៅោក់កនងរំ នរជ៊ីកំប៉ាសតិខេរ។ េ៊ីកងអផើ
ន
ងឬកខនលងោំេះ(៣
នថងមនអពលោំ)

ការសននិោាន
វ ិធ៊ី សាស្រសតកសិកមមាមខបបធមមជាតិអលើករឹ កចិតតអអាយមនការអគ្បើ
គ្ាស់េំអណើរការខបបធមមជាតិ អេើមប៊ីជំនួសថានំពលឬថានំសំលាប់ សតវលិត
ែ
ខេលមនផល់ប៉ាះពាល់ េូចជាជ៊ីរ៊ីម៊ីឬថានំសំលាប់ ផសិត។ វ ិធ៊ីសាស្រសតជា
រូបរ៊ី៨ ការផលិតេ៏អគ្ចើននន គ្រ៊ីកូ
អេមអៅគ្បអរសនថ (Photo: IPM
Thailand, 2013)

អគ្ចើនមិនគ្តូវានររួ លសាគល់ជារូ លំរូលាយអៅអ

ើយអរកនងកសិកមម

អៅខប៉ាកអលាកខាងលិចឬអៅកនងអាណ្តចគ្កននការសិកោ។អទះប៊ី ជា
យ៉ា ងណ្តក៏ អោយផល់ប៉ាះពាល់ននផសិតគ្រ៊ីកូអេមនិងបូ អវ ើអរៀជាភ្ននក់ ងារជ៊ីវ

គ្រប់ គ្រងខេលមនគ្បអយជន៍គ្តូវានសិកោយ៉ា ងរូលំរូលាយអហើយអាចរកានរូ ទំងព៊ីេពអលាក។
ផសិតទំងព៊ី រអនះងាយរសួលបអងកើតកនងតំ នលអថាក អហើយសកាតនពលរបស់វាបអងកើតអអាយវាសមនឹងយក
ចិ តរ
ត កោក់ ខេលវាររួ លានកនងពិេពសិកោនិងកនងចំអណ្តមកសិករអៅរវ៊ីបអាស៊ី។
ការងារខេលអលើកអ
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