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ើយនិង្វាសវវង្វាចោយចរៀបណា?
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អនរសម័ររេិតចត ៅមជ្ឈមណឌលជ្ះឥទធិពលទូទាំង្អាសុី វម៉ែថ្អ របចទសថ្ថ
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អនរបចេេរចទសព័ត៌មានធនាគាររគាប់ពូជ្ចអរូអាសុីនិង្ការររប់ររង្រុណភាព
3

របធានមជ្ឈមណឌលជ្ះឥទធិពលទូទាំង្អាសុី

បរវរបចោយចោរ ចសៀម សុន

ព័ត៌មានទូចៅ
ចាប់ពីថ្ខរញ្ញដរ

ូតដល់វខវ ិេឆិការ ឆ្នាំ ២០១៤ ច

ើយមតង្ចទៀតចៅថ្ខររកោនិង្សីហា ២០១៥ ចអរូអាសុីាន

ចធវើនិង្ពិចោធន៍ថ្នការចរបើរាស់ថ្នាំសាំោប់ចមមជាជ្ាំ ចរ ើសលអ

ចោយចរបើរាស់ចររឿង្ផសាំវដលមានចៅរនុង្តាំបន់

ចៅធនាគាររគាប់ពូជ្ចអរូ អាសុី ថ្ម៉ែថ្អ របចទសថ្ថ (សូមចមើល រាំណត់រារបស់ចអរូ អាសុីចលខ ២៦ ពីការបចង្កើត
និង្ពិចោធន៍ ថ្នាំសាំោប់ចមមជាជ្ាំចរ ើសលអសាំរាប់ការចរបើ រាស់រសិរមមខ្ននតតូេ ) (See ECHO Asia Note #26: “Making
and Testing an Alternative Herbicide for Smallholder Applications”) វដលានបង្ហាញភសតុាង្របសិទិភា
ធ ពថ្នការ

ររប់ររង្ចមមេថ្រង្ចៅរវនលង្ពិចោធន៍មួយ។ ថ្នាំសាំោប់ ចមមចនះមានដូេជា លាុង្ទាំ និង្មានស់ អាំបិល និង្លាយ
អាល់កាឡាំង្ (វដលមានជាតិអាល់កាឡាំង្ខ្នលាំង្) ចយើង្មានចង្ឿង្ឆ្ៃល់ពីរចបៀបថ្នការាញ់ថ្នាំសាំោប់ចមមអាល់

កាឡាំង្ចនះវដលអាេប៉ែះពាល់ដល់ចប៉ែហាសដី លរខណះដី សុខភាពរបស់ររ
ុ ខជាតិ និង្ដង្់សុីចតរបស់េាំនួនមី ររុ
ប។

អនរវ ិទាោស្តសតដថ្ទចទៀតានររច

យផ្លលស់បូរេាំ
ត នួនមីររុបាន។

ើញពីធាតុេូលសាំរាប់រសិរមមដូេជាថ្នាំសាំោប់ចមមនិង្ផសិតអាេចធវើចអា

ចរពាះចសថរភាពចៅរនុង្េាំនួនមីររូសរ ីរាង្គមានោរសាំខ្នន់ណាស់សាំរាប់ដាំចណើរការ

ដូេជា វដតថ្នជ្ីវជាតិនិង្េាំនួនសរុបថ្នដី ចយើង្េង្់រតួតពិនិតយនូវការផ្លលស់បូរជាសកា
ត
ត នុពលណាមួ យេាំ ចពាះសរ ីរាង្គ
ទាំង្អស់ចនះ។វតចទះជាយ៉ែ ង្ណារ៏ចោយរ៏ េាំនួនមីររុបរឺជាទូចៅ រតូវពី ការពិ ចោធន៍និង្មានតាំ ថ្លថ្ថល ចអរូ
អាសុីមានោរ់ចេញនូវការចរៀបេាំោរលបង្ចដើមបីបចង្កើតចអាយមានចគាលការណ៍ជាថមីដ៏សមរមយ
របចយជ្ន៍ សាំរាប់រាំណត់ការផ្លលស់បូតរដល់ទាំ

និង្មាន

ាំេាំនួនមីររុបដល់ដី។

ចសេរតីវណនាាំ
អតិសុខុមរាណឬមីររូសរ ីរាង្គ រតូវានចរចអាយនិ យមន័ យថ្ជារបស់មានជ្ីវ ិតវដលតូេវមនវទនវដលវភនរ
មិនអាេចមើ លច

ើញ វដលមានដូេជា ពពួរផសិត ោរាយ និង្ារ់ចតរ ី (ចៅ ១៩៩៥ Rao, 1995) សរ ីរាង្គដ៏តូេទាំង្

ចនះអាេរតូវានររច

ើញចៅររប់ទីរវនលង្ ចៅរនុង្ទឹរ ខយល់ និង្រនុង្ដី។ ចៅចលើរសិោាន េាំនួនអតិសុខុមរាណ

ឬមីររូសរ ីរាង្គរឹមានចរេើនចៅរនុង្ជ្ីរាំប៉ែុសត អាេម៌សតវ និង្ទឹរវផលច
ទឹរវផលច

ើ ពី អាយអិម ( អតិសុខុមរាណជ្នជាតិ ឬ

ើ ពីអីអិម វដលជាអតិសុខុមរាណវដលមានរបសិទិធភាព។ អតិសុខុមរាណជាធាតុដ៏សាំខ្នន់មួយថ្នដី

ពួរវាជ្ួយរ ាំោយចៅជាជ្ីរាំប៉ែុសិន
ត ូវោរធាតុរុង្ដី
ន
ខណះចពលវដលរាំពុង្ជ្ួ យបចង្កើតចៅជាអាហាររូបតថមភវដលរុរខ
ជាតិអាេររានពីថមនិង្ខយល់ ច

ើយនិង្ជ្ួ យដល់ដីចអាយសអិត (ធិសោល ១៩៩៤(Tisdall, 1994; Hayat et al.

2010).) អតិសុខុមរាណដីចនះរ៏ចដើរតួ យ៉ែង្សាំខ្នន់ចដរនិ ង្ការចធវើចអាយរុរខជាតិ មានសុខភាពលអ ចរពាះវាជ្ួយវដត
ខ្នង្អាហារូបតថមភ បាំវបរថ្នាំសាំោប់ចមម និង្ ចបើអតិសុខុមរាាំណលអវមនវទន រឺអាេជ្ួយកាត់ បនថយជ្ាំង្ឺររ
ុ ខជាតិ
ពិារ់ចតរ ី (Anderson, 1984; Mendes et al., 2011).
សុខភាពរបស់អតិសុខុមរាណនិង្េាំនួនវារឺមានានចោយោរវតរាតខុសគានជាចរេើ នដូេជា

ចប៉ែហាសដី

សាំចណើមដី សុីតុណាភាព ភាពថ្រប អុរសុីវសន និង្ោរធាតុរុង្ដី
ន
(Schnürer et al., 1986; Matthias et al., 1995;
Graeme et al., 2008; Tourna et al., 2008). ធាតុេូលសាំរាប់រសិរមមដូេជា អាេម៌សតវ ជ្ីរាំប៉ែុសិត ទឹរអាយអិម ជ្ី
ថ្នាំសាំោប់ ផសិត និង្ថ្នាំសាំោប់សតវលិត
អ រ៏អាេប៉ែះពាល់ដល់ទាំ

ាំេាំនួននិង្របចភទថ្នអតិសុខុមរាណវដលមាន

វតតមាន (Bünemann et al., 2005).
អតិសុខុមរាណជាញឹរញ៉ែ ប់រតូវានច

ើញមានចៅស្សទប់ចលើថ្នដីដូេជាដី ចលើនិង្ថ្ផទចលើដី។

តាំបន់ចនះរឺ

ទាំនង្បាំផុតជាប់ ទរ់ទង្នឹង្ថ្នាំសាំោប់ ចមម ជ្ី និង្ថ្នាំសាំោប់សតវលិត
អ និង្ជាមួយនិ ង្ធាតុេូលសរ ីរាង្គដូេជាសលឹរ
ច

ើ ជ្ីអាេម៌សតវ ជ្ីរាំប៉ែុសិត និង្ទឹរអាយអិម។ អតិសុខុមរាណភារចរេើនេូ លេិតតជាតិចប៉ែហាស របវ

៧ (មានចប៉ែហាសស្សចដៀង្នឹ ង្ទឹរវដរ)។ ការច
សមព័នីធដីស

ល ៥ចៅ

ើង្េុះថ្នជាតិចប៉ែហាសរនុង្ដី អាេផ្លលស់បូរអតិ
ត
សុខុមរាណរេនា

រមន៍ ាន(Lauber et al., 2009). ដីចៅតាំ បន់រតូពិរទាំនង្ជាមានជាតិ អាសុីតចរេើ នជាង្ (ចប៉ែហាស

វដលទប់ ជាង្រឺ៤ចៅ៥ជាធមមា)

ដូចេនះសរ ីរាង្គវដលេូ លេិតតដីវដលមានជាតិ អាសុីតជាង្នឹង្កាន់កាប់ដីចនាះ។

មីររុបរតូវការជាតិកាចាន អុរសុីវសន អាសូត សុល
ដថ្ទចទៀតចៅរនុង្េាំនួនវដលតិជាង្។

ឺវ ប៉ែូាសយូម មា៉ែ ចញ៉ែសយូម មង្់កាវនស វដរ និង្ជាតិវដរ

អាហារូបតថមភចាាំាេ់ភារចរេើន

រតូវានទទួលចៅចពលវដលអតិ សុខុម

រាណបាំ វបរជ្ីរាំប៉ែុសិចត ៅរនុង្សាំភារះង្ហប់ឬសុីគានចៅវ ិញចៅមរ។ អតិសុខុមរាណេូ លេិតតដីរបចហាង្វដលមាន
ជាតិោរធាតុខពស់ ចដើមបីចអាយមានអាហារររប់ រគាន់ ទឹរ និង្អុរសុីវសនររប់ រគាន់ ។(Hassink, 1993).

ភាពថ្របថ្នដីរឺជាការវាស់វវង្ថ្នរុណភាពអាំបិលចៅរនុង្ដី អាំបិលទាំង្ចនះមានដូេជា សូដយូម មា៉ែ ចញ៉ែសយូម

កាល់សយូម សុលហាវត និង្បីកាបូចនត។ ការសង្ក់តអាំបិលអាេបនថយលទធភាពថ្នការបាំវលង្អាហារថ្នេាំនួនមីររុប

(Rietz & Haynes, 2003). ការរជាប់េូលថ្នទឹរអាំបិលអាេចរើតមានចៅរនុង្រវនលង្វដលចៅជ្ិតមា៉ែ ស់ទឹរអាំបិល ទឹរ
វដលមានជាតិថ្រប ឬទឹរសមុរទ។ ការផ្លលស់បូបវនថ
ត
មចៅរនុង្ជាតិអាំបិលដីានមរពីការផ្លលស់បូេាំ
ត ចពាះទឹរនិង្ការ
ចរបើ រាស់ថ្នជ្ី ទាំង្ពីរចនះអាេកាត់បនថយសុខភាពមី ររុបនិង្េាំនួនរបស់វា។

ការចរបើ រាស់ដីវដលជារបវ ិតតិោស្តសតរ៏អាេមានផលប៉ែះពាល់យូរវដរចៅចលើេាំនួនអតិសុខុមរាណរបស់ដី។
រាតមួយេាំ នួនដូេជារាំ រ ិតចប៉ែ ហាស
ច

ភាពថ្រប

និង្ការចរបើរាស់រាស់ថ្នាំសាំោប់សតវលិត
អ រ៏អាេមានចៅរនង្ដី

ើយរ៏អាេពិារផ្លលស់បូរាន។
ត
ដូចេនះរាតជាចរេើនអាេប៉ែះពាល់ដល់េាំនួនស

ញ្េឹង្ច

រមន៍របស់អតិ សុខុមរាណអ

ើយវាជាញឹរញ៉ែ ប់ពិាររនុង្ការបរង្ួមបញ្ញ
ា របស់វាណាស់។ ចទះជាយ៉ែ ង្ណារ៏ចោយ វាចៅវតមានោរ

សាំខ្នន់រុង្ការរតួ
ន
តពិនិតយេាំនួនអតិសុខុមរាណចៅចលើរសិោាន
បចេេរចទសថមីៗនិង្បចេេរវ ិទាថមីៗ។

ជាពិចសសចៅចពលវដលពាយមចរបើ រាស់

អតថបទចនះពិពណ៌នាពីជ្ាំចរ ើសខុសគានសាំរាប់ ការរតួតពិនិតយេាំនួនវដលមាន

ជាប់ទរ់ទង្គានថ្នអតិ សុខុមរាណចៅរនុង្ដី ជាជ្ាំចរ ើសវដលមានតាំ ថ្លចថ្ររនុង្ការចធវើចតសតពិចោធន៍។
ដង្់សុីចតេាំ នួនមីររុបមានទាំ នារ់ទាំនង្ជាមួយនឹង្ការរ ាំោយជ្ីនិង្ដចង្ាើមដី

ការសនមត់រឺថ្ដង្់សុីចតថ្នមីររុប

ដីកាន់វតអោេរយ ដល់េាំណុេមួយ អាេបណា
ត លចអាយមានការរ ាំោយោរធាតុរុង្ដី
ន
ានឆ្ប់ រ
តិេជាង្ថ្នមីររុបរនុង្ដី ដូេគាន។

័សជាង្េាំនួន

កាលពីមុនេាំ នួនមីររុបរនុង្ចពលណាមួ យរតូវានចរបើរាស់ជាសូេនាររថ្នអនរ

ចធវើចអាយដី ររខវរ់ (Van Bruggen & Semenov, 2000). ចរពាះវដតថ្នអាហារូបតថមភវដលមានទាំង្ការរ ាំោយជ្ីរាំប៉ែុសិត
រឺមានោរសាំខ្នន់ណាស់សាំរាប់រុណភាពដី

ច

ចយើង្េង្់ ចធវើការរតួតពិនិតយការវរបរបួលរនុង្ទាំ

ើយអតិ សុខុមរាណទាំង្ចនះបវនថមជ្ួយដល់ដាំចណើរការចនះវដរ

ាំេាំនួនរបស់វាចដើមបីចឆ្លើយតបចៅនឹង្ធាតុ េូលថមី។ចយើង្មានការ

រពួយារមមណ៍ថ្ថ្នាំសាំោប់ចមមអាេនឹង្ចធវើចអាយប៉ែះពាល់ដល់អតិសុខុមរាណនិង្កាត់បនថយេាំនួនរបស់វា។
ការតាំ ណាង្ានបង្ហាញការកាត់បនថយចនះរបសិនចបើររោស់តាំរង្រនុង្រវនលង្ាញ់ថ្នាំសាំោប់ចមមមានការរលួយ
យឺតជាង្រវនលង្វដលានាញ់ជាមួ យនឹង្ការររប់ររង្ចោយទឹរ។

ានចរបើ រាស់វ ិធីោស្តសតដូេខ្នង្ចរកាមចនះចដើ មបីចធវើចតសតពីផល់ប៉ែះពាល់និង្របសិទិធ

[រាំណត់រារបស់ចអរូ អាសុី

ភាពថ្នាំសាំោប់ ចមមវដលចធវើចោយខលួនឯង្ ចយើង្ានចរបៀបចធៀបថ្នាំសាំោប់ចមមពីមានស់ ពីលុង្
ា និង្ការចរបើ រាស់
ទឹរធមមាចដើមបីការពារ។

សាំរាប់ជាឯរោរចយង្ដល់អនរអាន

តាំបន់វដលានពិ ចោធន៍រតូវានបាំ វបរជា១ម

រុណនឹង្២ម ការចរបើរាស់ (ថ្នាំពីមានស់ ថ្នាំពីលុង្
ា ឬទឹរធមមា) រតូវានចាប់ចោយថ្េដនយជាមួ យនឹង្៣ដង្ថ្នការ
េាំលង្សាំរាប់រវនលង្ពិ ចោធន៍ េាំនួន៩ វដលវា ការចរបើ រាស់៣ដង្ រុណនឹង្ការេាំ លង្ចធវើរវនលង្ដវដល៣) ច

ើយ

ការចរបើ រាស់នីមួយៗរតូវានចរបើ ចៅដល់រវនលង្វដលមានចមមសាំរាប់ ១នាទីេាំនួន ៥០០មលរនុង្មួ យវម៉ែ រតកាចរ ៉ែ
សូមចមើ ល ECHO Asia Note 26 សាំរាប់ ព័ត៌មានបវនថម] Please see ECHO Asia Note 26 for more information]
វ ិធីោស្តសតររោសតរមង្
វ ិធីោស្តសតវដលចធវើចតសតដាំបូង្ចនះទមទរនូ វចពលអនុ វតតន៍ផ្លទល់បនតិេ វតេាំ ណាយចពលជាចរេើនសាត

ការចរៀបេាំ មុនចពលវដលលទធផលទទួ លាន។ វាទមទរនូ វធនធានមួយេាំនួនចទៀតជាង្វ ិធី ោស្តសតទី២ ច
អាេផតល់ចអាយទាំង្ព័ត៌មានបរ ិមាណនិ ង្
សុខុមរាណចោយខលួនឯង្ច
រាណ។

៍រុង្
ន

ើយ

រុណភាព។វ ិធីោស្តសតររោសតរមង្ចនះមិនានវាស់វវង្េាំនួនថ្នអតិ

ើយ វតអារាថ្នការចធវើចអាយរលួយជាង្សាំរាប់ជ្ីថ្នោរធាតុរុង្ដី
ន
ចោយអតិសុខុម

អតិសុខុមរាណមានភាពចាាំាេ់ណាស់សាំរាប់ការចធវើចអាយរោយជាជ្ី

ដូចេនះវាមានទាំ នារ់ទាំនង្ជា

វ ិជ្ជមានរវាង្េាំនួនអតិ សុខុមរាណនិង្អារាចធវើចអាយរលួយ។ ចោយចរពាះថ្េាំនួនអតិសុខុមរាណទទួ លខុ ស
រតូវេាំ ចពាះការបចង្កើនការរោយ ដូចេនះចធវើចអាយអារាវដលតរមង្ររោសបាំ វបរ។ (រាតេាំនួនមី ររុបដថ្ទចទៀត
ដូេជាសីតុណាភាពនិង្សាំចណើមដីរ៏អាេប៉ែះពាល់ដល់អារាចធវើចអាយរលួយចៅជាជ្ី វដរ)

សមាភរះ


ររោសតរមង្ (តរមង្កាច

វ ឬររោសតរមង្បនទប់ពីចោ

ធន៍ដូេជា ររោសតរមង្ Whatman)


ថង្់តរមង្ឬមុង្(ចយើង្ានចរបើថង្់ចារររ់សាំរាប់ ចារ
ចស្ោមចជ្ើង្)



វប៉ែល



របោប់ ចធវើបលង្់/រវនលង្ (អាេជាទង្់ េាំណង្ផ្លលសទិរ ឬរ៏េង្កឹះធមមា)



វម៉ែរតវាស់វវង្

រ ូបទី១ វិ ធីីស្រ្តក្ រដាសតម្រងដោសបោរបើ
រដាសតម្រងដោៅដានុដថដ់ងុដ ដូ ចរ ូបោ េះ

វ ិធីោស្តសត
1. ចាប់ចផតើមជាមួ យថ្ដោអតនិង្ថង្់តូេមួយោអត
2. ថលឹង្េាំវណរររោសតរមង្១ចៅ៣និង្ោរ់វារនុង្ថង្់ រារដថ្មានររមាស់មួយជាន់ ច

ើយមិនចអា

យជាន់ គាន (បវនថមររោសតរមង្ចៅរនុង្ថង្់ចនះនឹង្ចធវើចអាយអនរបវនថមភាពជាន់ គាន(រូបទី១)

3. ចៅរនង្តាំបន់មួយៗឬរវនលង្វដលរតូវចរបើ រាស់អនរមានវផនការតួតពិ និតយេាំនួនមី ររុបវដលទរ់ទង្
គាន សូមជ្ីររនធមួយវដលមានទាំ

ាំប៉ែុនថង្់តរមង្ដល់ជ្ាំចៅ ៤ចៅ៦ស.ម សូមរារដថ្ាតចរកាមថ្ន

រនធមានថ្ផទរាប់ ចសមើរ។
4. សូមោរ់ថង្់តូេចនះ ជាមួ យនឹង្តរមង្ររោសចៅរនុង្វា ចៅចលើាតថ្នរនធច
ចេញចដើមបីចអាយរាំ រ ិតានចពញជាមួ យនឹង្ដី ចនាះ

5. សូមរូសេាំ ណាាំរវនលង្ចនាះចដើ មបីចអាយអនរអាេររវាច
6. ទុរវាចអាយចៅរ

ើញវ ិញ

ូតដល់៦អាទិតយ

7. ៦អាទិតយចរកាយមរ សូមជ្ីរយរចេញច
ង្់(ចយើង្អាេចមើ លច

ើយរប់ដីវដលអនរយរ

ើយចរបៀបចធៀបការរលួយថ្នររោសតរមង្ចនាះចៅរនុង្បល

ើញនឹង្វភនរ ចោយការចធវើការា៉ែ នោមនចោយវភនរថ្មួ យណាមានការរោយ

តិេចរេើនជាង្ សាំរាប់ ការវាស់វវង្វដលេាស់ោស់ជាង្សូមចមើលជ្ាំ ហាន៨)
8. សាំរាប់ការវាស់វវង្វដលរតឹមរតូវជាង្ថ្នអារារលួយជាជ្ី
ច

សូមយរតរមង្ររោសចេញពីថង្់តូេ

ើយរោរ់ដីចេញ (ដុាំដីវដលសអិតជាប់នឹង្ររោស់សូមចរះយរចេញចោយរបុង្របយ័តន)

ហាលតរមង្ចនះចៅចលើេង្រ្ង្ហកនវដលមានសីតុណាភាព៦០អង្ាចសរយះចពល២៤ចមា៉ែ ង្។
វដលវាសៃួតចពញចលញច

ើយ

សូម
ចពល

សូមថលឹង្វាមតង្ចទៀតនូ វតរមង្ចនះ។រូបមនតខ្នង្ចរកាមនឹ ង្ផតល់នូវភាព

ផ្លលស់បូតរេុង្ចរកាយរនុង្ទាំង្ន់ ភាររយថ្នការលួយតូេជាង្េង្អុលបង្ហាញថ្មានការរលួយចរើតច
តិេតួេ

ច

ើយេាំនួនភាររយថ្នការរលួយធាំបង្ហាញថ្មានការចធវើចអាយរលួយចរេើនជាង្។

ើង្

ចយើង្

ពិចារណាពិ សុខភាពមី ររុបនិ ង្េាំនួនរបស់វាពីេាំនួនទាំង្ចនះ េាំនួនភាររយខពស់ជាង្សាំរាប់ការរលួយ
បញ្ញ
ជ រ់ន័យថ្ភាររយថ្នវតតមានមីររុបចរេើ នជាង្។

ការរលួ ប % =

ទំងន់ដ ើម ទំងន់ុងងដរោយ
ទំងន់ដ ើម

x 100

វ ិធីរាប់េាំនួនារ់ចតរ ី
ការរាប់េាំនួនារ់ ចតរ ីអាេផតល់នូវទិននន័យចលខរនុង្រយះចពលតិេជាង្២៤ចមា៉ែ ង្ ច

ើយជាការសនមត់េាំនួន

អតិសុខុមរាណវដលមានមានវតតមានចៅរនុង្រាំ រព
ូ ិត (រូបទី២) ជាការបវនថមចៅដល់ឬសរុរខជាតិ សតវលិត
អ ធាំ និង្
តូេ មា៉ែ ររូនិង្មី ររូ អតិសុខុមរាណជាវផនរមួយថ្នធាតុជ្ីវវ ិទាថ្នរបព័នធដី។ បនទប់ពិចោធន៍ ជាចរេើនានចរបើ
រាស់វ ិធី ោស្តសតចនះចដើមបីវ ីភារទាំ

ាំេាំនួនមី ររុបដីជាសូេនាររមួ យថ្នការផ្លលស់បូតរសុខភាពរបព័នធដី។ វ ិធីោស្តសត

ចនះានេូ លរួមចរេើ នជាមួ យនឹង្ចពលចវោចរៀបេាំ ច

ើយទមទរធនធានចរេើនជាង្ចនះ

វតលទធផលអាេនឹង្

េាស់ោស់ជាង្។ ការវថររាាននូវបរ ិោថនការង្ហរវដលមិនមានចរាររឺ មានោរះសាំខ្នន់ ណាស់ដល់ការរតឹម
រតូវេាស់ោស់ថ្នវ ិធីោស្តសតចនះ។

ឯង្ច

មិនដូេជាការពិ ចោធន៍រុង្បនទ
ន
ប់ពិចោធន៍ ជាចរេើនច

ើយ

ចយើង្ានផលិតលាយចមមអារឺចោយខលួន

ើយោរ់វាចៅរនុង្ចានររប់បិទចៅសីតុណាភាពទប់ មួយ (២៧អង្ាជាជាង្ សតង្់ោ ២៥ឬ៣០អង្ា) ចនះ

មានន័យថ្

ការរាប់េាំនួនពីបនទប់ពីចោធន៍ដថ្ទចទៀតឬចគាលការណ៍បនទប់ពិចោធន៍ អាេនឹង្មានការខុសគានថ្ន

ការរាប់េាំនួន CFU ជាង្អវីវដលចយើង្ទទួ លាន។ វតចទះជាយ៉ែ ង្ណារ៏រាំរូជាទូចៅរនុង្ការពិ ចោធន៍ មានចពលវា
ការចរើនច
ររច

ើង្ ការថយេុះថ្នេាំនួនមីររុបរឺ ចៅដវដល រួរវតស្សចដៀង្គានចៅនឹង្អវីវដលបនទប់ពិចោធន៍ដថ្ទចទៀត

ើញ។ ចោយោរវតារ់ចតរ ីនិង្ផសិតមានភាពេាំរះ
ុ ចរេើន ដូចេនះតរមូវការអាហាររូបតតមភមានសមាមារតខុ សគាន

សាំរាប់ពូជ្នីមួយៗច
សុខុមរាណច
ច

ើយអត់ មានរបចភទណាមួយថ្នអាហាររូបតថមភពីអារឺ អាេគាាំរទររប់របចភទខុសគាន ថ្នអតិ

ើយ។ ពូជ្ខលះអាេរតូវការអាហាររូបតថមភបវនថមចទៀតនិ ង្បរ ិចវណដថ្ទចទៀតចដើមបីបចង្កើនចអាយចរេើន

ើង្ចោយចជារជ្័ យចៅជាេាំនួនវដលអាេចមើលច

ើញ។ ចោយោរវតចរឿង្ចនះ អារឺអាហាររូបតថមភរបស់ចយើង្

អាេគាាំរទានវតមួ យេាំនួនថ្នារ់ចតរ ីនិង្ផសិតវដលមានចៅរនង្ដីវតប៉ែុចណាណះ

វតចៅវតអាេបង្ហាញនិននការជា

ទូចៅានសាំរាប់ារ់ ចតរ ីវដលអាេចរបើ រាស់វាាន។
សមាភរះ
 ស្រាបរាបាបអរ
 ាដរដាឡ/ថដ់ផ្លាតទ ិដាគំរ ូ
 5 mL ឧបដារណ៍ពិោពពិោស្រី ៍(x2)
 20 mL បំពដ់ោម្តក្ /កដាិម្ូ ចៗ(x7)
 ចា អាដាឺ (អាចោីវ ើបា តូ ងោងើលខាដ
ោរកាង)
 ោ ើដាូ
 របសប់ពរាបបាដា់ោម្រ ី
 អាល់ដាុល/ចំោ េះ
[ ដាម្់ចំណំ ឧបដារណ៍កនែ ដា ិ ធទាស្រ្តក្ ចា អា
ដាឺ បំពដ់ោម្តក្ ោ ើដាូ ិដរបសប់ពរាបបាដា់

រ ូបទីពីរ៖ការបោដក ើម្ចា អាដាឺ ិដការរាប់ចំ ួ បាដា់ោម្រ ីគឺជា ិ ធីី
ស្រ្តក្ ងួ បកដលចដអុលបាាញការផ្លាត់បតរដា
ូ ន ុ ដតុខភាពរបព័ ធ ដី

ោម្រ ី អាចទិញោៅ Union Science, Suthep Rd., Chiang Mai, Thailand.]
វ ិធីោស្តសត

រូបភាពទីបី ការបចង្កើតលាយសូលុយសយុង្សាំរាប់ចធវើចអាយរាវសាំរាប់ វ ិធីោស្តសតថ្នការរាប់ េាំនួនារ់ចតរ ី
1. បិតោលរ៧បាំពង្់ចតសត និង្៧ចានអារឺ ជាមួ យនឹង្ “1, 10-1,10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6.” សូមចសទរ ិលវា
ចោយការរាាំវារនុង្លាយវដលមានទឹរ៩ភារ និង្បលិេ១ភារសាំរាប់ រយះចពល២៤ចមា៉ែ ង្ ឬរ៏ោរ់ ចលើ
េង្រ្ង្ហកនរយះចពល ២០នាទីចៅសីតុណាភាព១២១អង្ាចសចៅសាំពាធ ១០៣.៤រី
2. បាំចពញបាំពង្់១ជាមួ យទឹរចសទរ ិល១០មលច

ូា៉ែ ោកល់

ើយទុរវារនុង្បាំ ពង្់ជាមួយទឹរចសទរ ិល៩មល

3. សូមចរបើោលបរពាាយអរចសទរ ិលរនុង្ការរបមូ លសាំណារដី យ៉ែង្ចហាេណាស់១រកាម ច
រនុង្ធុង្ចសទរ ិល

4. វាស់ចេញដីមួយរកាមច

ើយោរ់វាចៅ

ើយវថមវាចៅរនុង្ទឹរទឹរបនសុត១០មលចៅរនុង្បាំពង្់ ចតសត១

5. ោយវាចអាយានលអ (ចោយចរបើដង្រូ ចសតរ ិលចបើ ចាាំាេ់ ចដើមបីបាំវបរដុាំ )

6. សូមចរបើពិចពចសទរ ិលរនុង្ការយរចេញនូ វលាយភរ់១មលពីបាំពង្់ចតសត១ច
10-1សូមោយវាចអាយលអ

7. សូមចរបើពិចពដូេគាន យរចេញនូវលាយភរ់ ១មលពី 10-1 ច
ោយវាចអាយលអ
8. សូមយរលាយ១មលពីចតសត 10-2 ច
ាមលាំោប់ ចលខចរៀង្ រ

ើយោរ់ វាចៅរនុង្បាំ ពង្់ចតសត

ើយយរវាចៅោរ់រុង្បាំ
ន
ពង្់តសត 10-2

ើយចផទរវាចៅរនុង្បាំពង្់ចតសត 10-3បនតរចធវើរុង្លរខ
ន
ណះដូេគាន ចធវើ

ូតដល់បាំពង្់ចតសតមានលាយចៅរនុង្ចនាះ (រូបទី៣)

9. សូមចធវើការចសទរ ិលរបោប់ពរង្ហយ អនរអាេចធវើវាាមអណា
ត តចភលើង្រ
យវារតជារ់ ឬចារ់វាជាមួ យនឹង្ទឹរអាល់រុលចអទិ ល៧០%ច

ូតដល់វាព័ណ៌ររ

មច

ើយទុរចអា

ើយទុរចអាយវាសៃួត។

10. សូមចរបើពិចពចសទរ ិលទីពីរ យរ០.៥មលថ្នលាយពីបាំពង្់ ចតសត 10-6 ចៅរនុង្ចាន់ អារឺ 10-6

11. សូមចរបើរបោប់ពរង្ហយចសទរ ិលចដើមបីពរង្ហយលាយចអាយសពវថ្ផទចានពីរជ្ុង្មួ យចៅមួយចទៀត បង្វិល
ចានចៅរតង្់៩០ដឺចររច

ើយទុរអាយវារាយ បង្វិល២ដង្ចទៀត ចអាយវាររបសពវ (រូបទី ៤)ភាលមៗសូម

ររបចានវ ិញ

2

1

3

4

រូបទី៤ វ ិធីោស្តសតពរង្ហយសាំរាប់ការបវនថមារ់ចតរ ីចៅរនុង្ចានអារឺ
12. សូមចធវើការចសទរ ិលរបោប់ពរង្ហយចទៀត ច

ើយសិមបតូរវាចៅ០.៥មលថ្នលាយពីបាំពង្់ ចតសត 10-5 ចៅ

រនុង្ចានអារឺ សូមពរង្ហយវាាមការចរៀបរាប់ចៅជ្ាំហានទី ១១

13. សូមចធវើជ្ាំហានទី១០ចៅ១២មតង្ចទៀត សាំរាប់បាំពង្់ចតសតវដលចៅសល់ /ចានអារឺ ចៅរនុង្លាំោប់ ចលខ
ចរៀង្ យរចេញពី 10-6 ដល់10-1.

14. សូមោរ់ ចានអារឺររឡប់ េុះចរកាមច
វដលចយើង្សង្់ ច

ើយោរ់វាចៅរនង្ទូ រាំចៅ (ចអរូ អាសុីចរបើ រាស់ទូបណុត ះរគាប់ពូជ្

ើង្ សូមចមើ លព័ត៌មាន[https://www.youtube.com/watch?v=k6lux5EVUuI]

េាំចពាះវ ីឌីអូយូធយូបពនយល់ពីដាំចណើរការចនះ) រយះចពល២៤ចមា៉ែ ង្ចៅសីតុណាភាព២៧អង្ាចស

15. បនាទប់ពី២៤ចមា៉ែ ង្ថ្នរយះចពលការភាញស់ សូមចមើលចានវដលមានពី ៣០ចៅ៣០០រាល ច
ថ្នេាំណុេវដលោេ់ពីចរ (ពួរ) វដលអាេខុ សពីរទង្់រទយ ទាំ

ើយរាប់េាំនួន

ាំនិង្ពណ៌ (រូបទី២) វាសាំខ្នន់ ណាស់រុង្
ន

ការរត់ សាំគាល់ថ្ ចបើពួរវា ជាបនាទត់ រ ឹង្មួ យវដលអនរោរ់ចអាយវាវវង្ ឬបនាទប់ពីវតរយះចពល២៤ចមា៉ែ ង្
ពួរវាានចាប់យរនូ វេាំនួនភារដ៏ធាំថ្នចានអញ្េឹង្លាយមិនានបរង្ហវររប់ រគាន់ចទឬរ៏សមាភរះវដល
ចយើង្ចរបើ រាស់អាេនឹង្មានចមចរារ។ ជ្ាំនួសចអាយការបចង្កើតចកាសិការចដើម វតមួយចនាះ វារួរវតមានជា
ចរេើនវដលានបង្ហាញរួមគានវដលចធវើចអាយវាអាេចៅរួេរនុង្ការរាប់ យ៉ែង្លអ(រូបទី៥)

រូបទី ៥ ឧទ

រណ៍ថ្នបញ្ញ
ា ជាទូចៅវដលចរើតច

ើង្ចៅចពលវដលពរង្ហយវាចអាយវវង្ចៅរនុង្ចាន ទាំង្ពីរបង្ហាញពីការឆ្លង្ចមចរារឬរ៏មាន

ារ់ចតរ ីរាំរ ិតខអស់ រូបថតចៅខ្នង្ចឆ្វង្មានឆ្នូតវវង្រ ឹង្មាាំវដលចធវើចអាយវាមិនអាេរាប់ាន រូបចៅខ្នង្ោតប
ាំ ង្ហាញពីេាំនួនវដលរបវ
ច

ើង្រួមគានច

ើយជាមូលច

លជាចរើត

តុេាំណុេខលះធាំណាស់

16. ការរណនាអង្គភាពបចង្កើតានជាពួរ

អង្គភាពបចង្កើតានជាពួរវាចនះរឺជាការា៉ែ ន់ របមាណថ្នេាំ នួនអតិសុខុមរាណ(វដលមានសុខភាពលអ)វដលអាេ
សាំចរេានចៅរនុង្វូលូមរាំ រវូ ដលចរចអាយមួ យ។
ានជាររុមមួ យវដលអាេចមើ លច

ចកាសិការផសិតឬារ់ ចតរ ីមួ យៗអាេបាំវបរខលួនវាច

ើញ។ អង្គភាពចនះជាធមមារតូវានដាំណាង្ជា ររុម/មល។ អង្គភាពឬររុម

បង្ហាញពី វតតមានអតិសុខុមរាណចរេើនជាង្រាំរូជាមួ យនឹ ង្អង្គភាពទប។
ចអាយរាវថ្នអតិ សុខុមរានដី

ើយបចង្កើត

រាំរចូ ៅរនុង្បនទប់ពីចោធន៍ ភារចរេើនចធវើ

ុេលទធផលរនុង្ការរាប់រវាង្ពី104 to 1012 CFUs សាំរាប់ ដីមួយរកាម វតអវីវដលចរ

ពិចារណាជាធមមារឺខុសគានយ៉ែ ង្ខ្នលាំង្។ សូមរត់េាំណាាំថ្វ ិធីោស្តសតវដលានបង្ហាញចៅទីចនះ ចទះជាបរ ិមាណ
រ៏ចោយ រ៏ានបង្ហាញនិននការាមចពលចៅរនុង្រវនលង្មួ យជាង្ការផតល់េាំនួនវដលចរអាេចរបៀបចធៀបជាមួ យនឹង្

ដីពីរវនលង្ដថ្ទចទៀត។ជាមួយគានវដរ

សូមរត់សាំគាល់ថ្ការមាននិង្ទាំ

ខុសគានាមជ្ាំ ចៅនឹង្ទីរវនលង្។

ាំេាំនួនអតិ សុខុមរាណចៅរនុង្ដីពិតជា

ទរ់ទង្នឹង្សុវតថិភាព វាមានោរសាំខ្នន់រុង្ការរត់
ន
េាំណាាំថ្ វាអាេចៅរួេរនុង្ការោាំារ់ចតរ ី/ផសិតវដលមានជាតិ

ពុល/ភានរង្ហរេាំលង្ ចោយចរបើវ ិធីោស្តសតចនះ។ចដើមបីបរង្ួមចអាយតូេនូ វរាំរូចនះ សូមរុាំទុរពួរវាចអាយចៅសីតុណា
ភាពខពស់ជាង្សីតុណាភាពរនុង្បនទប់ច

ើយចៅអាំ

ុង្ចពលវដលញស់របស់វា (ជាពីចសសជាសវាង្ ពី៣៦ចៅ៣៨

អង្ាចស ចដើមបីការពារការរស់របស់វានិង្ការេាំ លង្គានថ្នារ់ចតរ ីវដលជាធមមាមានចៅរនុង្ថនិរសតវ)។

ការបចង្កើតចានអារឺពិចោធន៍
សមាភរះ


ចាន់ចពរទីពិចោធន៍េាំនួន១២



ទឹរពីរវពង្



ចមៅអារឺេាំនួន២ោលបរពា



ចររឿង្សល២វពង្



សក៤ោលបរពា



របោប់ រេរទឹរ១វដលអាេោរ់ទឹរានេាំ នួន
ចទវរដង្ថ្នទឹរ(សាំរាចបើ ចសទរ ិល)



េង្រ្ង្ហកនអរគីសនីមួយ



វទម៉ែូវមរតមួ យ(ចសទរ ិលជាមួ យបលិេ)



ររោសដុតអាលុយមី ញូ ៉ែម

រ ូបទី៦តម្ភារេះកដលបា ោរបើរបាត់តំរាប់ការបោដក ើម្ចា អាដាឺម្ភ
តក ោរគឿដតា កពដ ោងៅអាដាឺ ិដទឹដា

វ ិធីោស្តសត
1. សទីមចានរនុង្ឆ្នាំង្អរគីសនី រយះចពល២០នាទីចៅសីតុណាភាព១២១អង្ាចសច
១០៣.៤រី

ើយសាំពាធចៅេាំណុេ

ន
ិេ វដលមានទឹរ៩ភារនិង្១ភារបលិេរយះចពល២៤ចមា៉ែ ង្។
ួា៉ែ ោកល់ ឬរាាំរុង្លាយបល

2. ោយអារឺ ចររឿង្សល សក និង្ទឹរចៅរនុង្ថូវរវវដលអាេទុ រទឹរានចទវរដង្ សូមដុតជាមួយថ្ម៉ែ ររូចវវចៅ
ចលើេង្រ្ង្ហកនរ

ូតដល់លាយរោយទាំង្ស្សុង្។ ររវលង្វាចដើមបីធានាថ្អត់ មានដុាំ ណាវដលមិនទន់

ានរោយអស់ច

ើយ។

3. សូមរុ ាំធុង្រេរទឹរជាមួ យនឹង្ររោសអាលុយមី ញូ ៉ែមច
វណនាាំរបស់ររុម

ើយោរ់វាសទីមឬរនុង្ឆ្នាំង្អរគីសនី សូមចធវើាមការ

ុិន រាំចៅចៅេាំណុេ ១២១អង្ាចស និង្១០៣.៤រី

4. សូមយរធុ ង្ទឹរចេញពី ឆ្នាំង្ច

ើយរង្ចាាំរ

ូាោកល់រយះចពល២០នាទី

ូតដល់សីតុណាភាព៤៥អង្ាចស

5. សូមចារ់ លាយអារឺ ចៅរនុង្ាតថ្នចានចពរទីពិចោធន៍ ច

ើយធានាថ្ាតវាានររប់ អស់ច

ើយវតសូម

រុាំចអាយចារ់ចលើសពី ពារ់រណា
ត ល។

6. ភាលមៗសូមររបចានចពរទីមួយៗជាមួ យនឹង្រាំ របរ ឹង្មាាំច

ើយទុរចអាយអារឺ រតជារ់ ចពលវដលអារឺ

ើយ សូមោរ់ ចានផ្លកប់ វ ិញ។

(ោរាយ)រ ឹង្ច

វ ិធីោស្តសតវដលជាជ្ាំចរ ើសចបើអរ
ន មិនេង្់ចរបើោរាយ
1. សូមចធវើាមជ្ាំហានទី ២ និង្៣ សាំរាប់ោរាយអារឺ វតសូមចរបើររ
ច

ើយវដរ បនាទប់ពីោរាយថ្នានចសទរ ិលច

វរវររ

។ ោរាយអារឺនឹង្ពរង្ឹង្ច

ើយ សូមចធវើការចធវើសាំពានរនុង្ឆ្នាំអរគីសនីច

ើយអាេររាានរ

2. ចពលវដលអនររតូវការចរបើ រាស់វា សូមោរ់ វរវររ
ទឹរពុះចទ) រ

វរវវដលមានរាំ របវដលានចសទរ ិល
ើយោរ់រាំរបចលើ

ូតដល់ចៅ១អាទិតយ។

ចពញចោយោរាយអារឺរុង្ទឹ
ន
រចតតតិេៗ(មិនវមន

ូតដល់ោរាយរោយ/ឈានដល់៤៥អង្ាចស

3. Follow steps 5 & 6.សូមចធវើាមជ្ាំហានទី ៥និង្៦

រូបទី៧ ឆ្នាំង្សាំពាធមានរាំ របពីចលើានចរបើ រាស់សាំរាប់ចសទរ ិលោរាយអារឺនិង្ឧបររណ៍ដថ្ទចទៀត រទនាប់
រតូវានោរ់ចៅរនុង្ឆ្នាំង្ច

ើយចរបវនថមទឹរ២ចៅ៣ស.មចៅាតចរកាមថ្នឆ្នាំង្ (ចដើមបីរុាំចអាយវាប៉ែះចៅនឹង្

ាតវរវ) វរវបិតជ្ិតជាមួ យនឹង្ររោសដុតោរ់ចៅេាំរណា
ត ល ទុរវាយ៉ែ ង្ចហាេណាស់ ២ស.មរវាង្រាំរប
ចលើវរវនិង្រាំរបឆ្នាំង្
លទធផល
[រាំណត់េាំណាាំ ចគាលបាំណង្បឋមថ្នរាំណត់ រារបស់ចអរូ អាសុីរឺចដើមបីបង្ហាញជ្ាំចរ ើសសាំរាប់បណា
ត ញរបស់ចអ
រូអាសុីចដើមបីររេាំនួនច

ើយចរបៀបចធៀបេាំនួនមី ររុបដី ចដើមបីា៉ែន់ពីសុខភាពដី

ជាវផនរមួ យថ្នការពិ ចោធន៍ដ៏

សាំខ្នន់ធាំមួយចដើមបីចធវើចតសតពីឥទធិពលរបស់ថ្នាំសាំោប់ចមមាមវបបធមមជាតិ ចៅចលើចមមេថ្រង្និង្សុខភាពដី
ចយើង្ានោរលបង្វ ិធីោស្តសតទាំង្ពី រចនះចដើមបីចមើ លថ្ចតើនិនានការរនុង្អង្គភាពបចង្កើតជាររុមចនះចៅរនុង្

បនទប់ពិចោធន៍ របស់ចអរូ អាសុីមាននិតិវ ិធីយ៉ែង្ណាចបើចរបៀបចធៀបចៅនឹង្ររោស់តាំរង្មីររុបនិង្លទធផល

CFU ពីបនទប់ពីចោធន៍វ ិភារដីជាលរខណះជ្ាំនាញ។ ចអរូ អាសុីមិនានចរៀបេាំចាត់វេង្ររប់រគាន់ចទសាំរាប់េាំ
លង្ចៅចលើការោរលបង្ចអាយានោវហាប់ ចនាះច

ើយ

រតឹមវតចអាយច

ើញថ្ចតើ ការពិ តអង្គការវដល

មានធនធានមានរាំ រ ិតអាេចរបើរាស់និតិវ ិធីបនទប់ពិចោធន៍វដលចរទទួ លយរចនះចទចៅរនុង្តថ្មលចថ្រចដើមបី
ចរបើ រាស់ជាតាំណាង្សាំរាប់ ការរាំណត់ សុខភាពមីររុបរបស់ដី ដូចេនះច

ើយ ខណះចពលវដលទិននន័យវដល

មានខ្នង្ចរកាមជាចលខ លទធផលរួររតូវានយល់ជារុ ណភាពជាជាង្បរ ិមាណ

វាអាេរតូវានចរបើរាស់

ចដើមបីចរបៀបចធៀបការពាាលចៅរនុង្ការពិ ចោធន៍ដូេគានវតមិនានឆ្លង្កាត់ ការពិ ចោធនជាចរេើន
លទធផលរឺ ចៅរនង្តាំបន់ ចៅនឹ ង្ោថនភាពបរ ិោថនជារ់ោរ់មួយថ្នបលង្់វដលចយើង្ានចធវើចតសត

ចរពាះ

ចយើង្ចៅវត

ចរជ្ើ សចរ ើសរនុង្ការបញ្ូេ លលទធផលចនះពី ការោរលបង្របស់ចយើង្ចដើ មបីវេររ ាំវលរអវីវដលចយើង្ានចរៀន
ានជាមួ យសមាជ្ិរបណា
ត ញរបស់ចយើង្មុនវដលវដលចរោរចមើ លវ ិធីោស្តសតចនះចោយខលួនឯង្។
េង្់ឭពីបទពិចោធន៍ របស់អនរពីវ ិធីោស្តសតចនះ ]
ចៅចពលវដលចធវើចតសតវ ិធីោស្តសតររោសតាំ រង្

ចយើង្ររច

ចយើង្

ើញថ្រកាោសតាំ រង្រឺ មានរតូវជាង្ពី ចពលវដលវា

ចៅានយូរប៉ែុ នានចៅរនុង្ដី ជាង្អវីវដលចយើង្រ ាំពឹង្ទុរ។ ចោយវផអរចលើលរខខ័ណឌអាកាសធាតុនិង្ការវរបរបួលដី អា
រាថ្នការចធវើចអាយរលួយអាេខុសគាន

ចបើអនររាំពុង្ចរបើ រាស់វ ិធី ោស្តសតចនះចដើមបីចធវើការោរលបង្ពីការចរបៀប

ចធៀបឬចធវើការស្ោវរជាវសាំរាប់ខួនឯង្
ល
ចយើង្សូមផតល់អនុ ោសន៍ថ្មុនចពលោរលបង្ចធវើការវាស់វវង្អតិសុខុម
រាណរនុង្ការពិចោធន៍
ចពលថ្នសាត

សូមអនររប់ររោសតាំរង្រនុង្ដីរបស់អនរផ្លទល់សិនច

៍ ចដើមបីវសវង្ររចអាយច

ើយទទួ លផលវាមតង្មួ យៗាម

ើញថ្ចតើររោសចនះចៅានយូរប៉ែុនានមុនចពលវដលវាបាំវបរទាំង្ស្សុង្។

អនររតូវវតមានអវីមួយសាំរាប់វាស់វវង្និង្ចរបៀបចធៀបចៅេុង្បញ្េប់ដូចេនះចបើវារលួយជាង្៩០%

ចយើង្សូមចសនើរជា

ចយបល់ថ្សូមរប់រុង្រយះចពលវដលខល
ន
ី ជាង្ចនះ។ចៅចពលវដលអនរទទួ លានចៅរាំចរាង្ចនះសាំរាប់ ថ្ចតើ តាំរង្
នឹង្ចៅានយូរប៉ែុ នានចៅរនុង្ដី អនរអាេចាប់ចផតើមចធវើការពិ ចោធន៍ ឬោរលបង្ាន។

ការពិ ចោធន៍ របស់ចយើង្ានបង្ហាញពី ភាពខុ សគានតិ េតួេ ទាំង្ពី រានបង្ហាញពីការវរបរបួលយ៉ែ ង្ខ្នលាំង្រនុង្ដី

និង្រាំរខ
ូ ុសគានេាំ ចពាះដីមួយណាវដលចៅដូេគាននិង្ធាលរ់ េុះ។
ភាពខុសគានធាំដុាំច
មានស់ឬលាុង្

ើយរនុង្សុខភាពមីររុបរនុង្ដីវដលានទទួលការចរបើ រាស់ចោយទឹ រ

(ារាង្ទី១)

ការវរបរបួលរឺខពស់ជាង្រនុង្ការចរបើ រាស់ជាង្ពីមុន

រាស់ជាមួ យនឹង្មានស់និង្បលង្់ររប់ររង្។
សចង្កតច
ច

ចតសតររោសតាំ រង្ានផតល់ជាចយបល់ថ្អត់មាន

ចទះបីជាទាំ

ថ្នាំសាំោប់ចមមចោយ

ជាពិចសសសាំរាប់បលង្់វដលចរបើ

ាំរាំរវា
ូ តូេមិនអាេចរៀបេាំ ជាសតិតិានរ៏ចោយ

ចយើង្ាន

ើញថ្ររោសតាំរង្វដលមានរប់ ចៅរនុង្ដី វដលរបរាស់ចោយថ្នាំពីលុង្ដូ
ា
េជាាត់បង្់ ទាំង្ន់តិេជាង្

ើយរលួយយឺតជាង្ររោសវដលរប់រុង្ដី
ន
ចរបើ រាស់ដថ្ទចទៀត។ ការចនះបង្ហាញថ្េាំនួនអតិ សុខុមរាណរនុង្

ដីរបវ

លជាមានការថយេុះចរេើនជាង្ចៅរនុង្ដីចដលចរបើរាស់ជាមួ យថ្នាំពីលុង្ជាង្ដី
ា
ដថ្ទចទៀត។

ការោរបើរបាត់
M1
M2
M3
P1
P2
P3
C1
C2
C3

ទំដ ់ចាប់ោនក្ ើង(g)
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21
1.21

ការរលួ ប
0.15
0.25
0.49
1.06
0.34
0.65
0.38
0.80
0.69

ទំដ ់ចុដបញ្ច ប់ (g)
1.06
0.96
0.72
0.15
0.87
0.56
0.83
0.41
0.52

ារាង្ទី១ លទធផលថ្នររោសតាំរង្ចធវើចតសតរុង្ដី
ន
វដលចរបើរាស់លុង្សាំ
ា
ររាប់សាំោប់ចមម (M) និង្មានស់សាំរាប់ សាំ
ោប់ចមម (P) ច

ើយនិង្ដីវដលចរបើរាស់ទឹរសាំរាប់ររប់ ររង្ (C) ទូទាំង្ការេាំ លង្បី ចនះ។ ការរលួយរឺខុសគាន

រវាង្ទាំង្ន់ថ្នការចាប់ ចផតើមនិង្េុង្បញ្េប់
ចទៀតពី សរមមភាពមីររុបរនុង្ដីចនាះ។

ចយើង្យរេាំនួនវដលខពស់ជាង្រនុង្រាំរ ិតរលួយចដើមបីេង្អុលបង្ហាញចថៀម

ចៅរនុង្ចានចពរទីពិចោធន៍ CFU ភាពខុសគានថ្ន CFU ចៅរនុង្ដីវដលចាប់ចផតើមរឺអោេរយដូេជាការផ្លលស់បូតរ

រនុង្អង្គភាពបចង្កើតជាររុមរបស់វាដូចចានះវដរ ចោយចធវើចអាយមានរាំ រជា
ូ រ់ោរ់ មួយវដលពិាររនុង្ការវេរចអាយ
ោេ់ .ខណះចពលវដលេាំនួនអតិសុខុមរាណានថយេុះជាមួយនឹង្ការចរបើរាស់ថ្នាំសាំោប់ចធវើពីមានស់ ដីវដល
ចរបើ រាស់ជាមួយនឹង្លាុង្ឬជាមួយនឹង្ការររប់ ររង្ពិតមានចរើនច

ើង្េាំនួនថ្នអតិសុខុមរាណ

(ារាង្ទី២)។

ាមការជារ់វសតង្ផតល់ជាចយបល់ថ្នឹង្មានការថយេុ ះរនុង្CFU ឬតិេជាង្1.0 x 104 ពីការរាប់េាំនួនររុមវដល
ានចាប់ ចផតើមរបសិនចបើ ថ្នាំមានផលប៉ែះពាល់ជាអវ ិជ្ជមានដល់សុខភាពមី ររុបរនុង្ដី។
រនុង្ CFUs សាំរាប់ លុង្និ
ា
ង្ការចរបើ រាស់ការររប់ររង្របវ
ចពលោរលបង្

ចោយផតល់ចអាយនូ វការចរើនច

វដលមានការចរើនច

ចយើង្រិតថ្ការចរើនច

ើង្

លជាអាេមរពី ចភលៀង្មូសុង្វដលានចាប់ចផតើមអាំ

ុង្

ើង្ថ្នសាំចណើម។ការពិចោធន៍បវនថមចទៀតជាមួ យនឹង្ការេាំ លង្

ើង្ថ្នការោរលបង្ថ្នាំសាំោប់ ចមមអាេបង្ហាញចអាយច

វដលជាលទធផលពី ភាពវរបរបួលដ៏ធាំរវាង្បលង្់

ើញថ្ចតើការខវះខ្នតថ្នរាំ រដ
ូ វដលៗ

ឬថ្ចតើ មិនមានភាពខុសគានចទសាំរាប់ ការចរបើ រាស់ ថ្នាំទាំង្ពី រមុខ

ចៅចលើសុខភាពមីររុបរនុង្ដី ។
ការោរបើរបាត់
M
P
C

ចាប់ោនក្ ើង CFU
5
5.24 x 10
5
4.04 x 10
5
4.16 x 10

ចុដបញ្ច ប់ CFU
6
1.28 x 10
4
3.32 x 10
5
8.4 x 10

CFU ផ្លាត់បត ូ
5
+ 7.56 x 10
4
- 7.20 x 10
5
+ 4.24 x 10

ារាង្ទី២ លទធផលថ្នការរាប់េាំនួនពីចានចពរទីពិចោធន៍ ថ្នដីវដលានពីការចធវើចតសតថ្នាំពីលុង្
ា (M)ថ្នាំពិមានស់

(P)និង្ដីវដលមានការររប់ ររង្ចោយទឹរ (C). ការផ្លលស់បូររន
ត ុង្ CFU រឺមានភាពខុ សគានពីេាំនួនរាប់េុង្បញ្េប់ ចៅ
នឹង្ការរាប់ ពីការចាប់ ចផតើម។
ការសននោាន

ការចធតើចតសតចនះអាេជ្ួ យអនរយ៉ែ ង្ចរេើនជាសកាតនុពលរនុង្ការវាយតថ្មលទាំ
របស់អនរ ដីនីមួយៗមានរុ ណសមបតតិខុសៗគានច

ើយរ៏ មានេាំនួនអតិ សុខុមរាណខុ សគានវដរ។ ការចធវើចតសតចនះ

អាេរតូវានចរបើមុននិង្ចរកាយការចរបើរាស់ធាតុេូលដល់ដីឬការវរវរបដី
ចៅចលើសុខភាពដី។
អនរ

ជាពិចសស

ាំេាំនួនថ្នអតិ សុខុមរាណរនុង្ដី
ចដើមបីវាយតថ្មលផលប៉ែះពាល់ របស់វា

វារ៏អាេរតូវានចរបើរាស់វដរចដើ មបីចរបៀបចធៀបដីពីរវនលង្ខុសៗគានចៅចលើរសិោានរបស់

ចបើអនររិតថ្អវីមួយអាេនឹង្មានផលជាអវ ិជ្ជមានប៉ែះពាល់ដល់អតិ សុខុមរាណរនុង្រវនលង្ណា

មួយចនាះ។ ចទះជាយ៉ែ ង្ណារ៏ចោយ ការចធវើចតសតចនះអាេរាប់រតឹមវត ថ្ចតើ មានផលប៉ែះពាល់ឬរ៏អត់ វាមិន
អាេរាប់ពីអីវវដលជារាតវដលបណា
ត លចអាយេាំនួនអតិ សុខុមរាណធាលរ់េុះឬចរើនច
របស់អនរកាន់ វតមានសុខភាពលអ

ើង្ច

ចនាះអតិ សុខុមរាណនឹង្បង្ហាញវតតមានកាន់វតចរេើនច

ើយ។ជាធមមា ចបើដី
ើង្

ច

ើយជាការរួម

េាំវណររនុង្របព័នធថ្នការផលិតវដលកាន់ វតមានសុខភាពលអវដរ។
ដាំណម្់ចំណំ ការោីវ ើោម្តក្ ោសបកឡដាតំរាប់តំោណើងដី លដាខ ណេះដី ិដោប៉េហាត កដលោគអាចរដាបា ោៅ ECHO Asia
Note 15 “Soil Quality Assessment: Why and How” by Marcia Croft.
ចំណុចដែលបានលលើកល
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