ឯកសារអេកូអាស ៊ី អេខ៣២ ខខស៊ីហា ឆ្ន ាំ២០១៧

បអចេកអេសវិបេកម្មទ្េង់ទ្ាយធាំខែេមានតាំលេាបសទ្មាប់ការខែន ាំេាំព៊ី
ពូជបសិែឋែាំឡងបារ
ាំង អៅតាំបន់ទ្តូពិច
ូ

ដោយបណ្ិឌ ត Tapani Haapala, FELM (ដបសកកម្មបញ្ច ប់លូធឺរែនននលទ្ធិព្រះដយសូ) រាជធានី
ភ្នំដរញននព្បដទ្សកម្ពុជា។
បករព្បដោយដោក បុិច សុីថន

កំណ្ត់សម្គាល់ែបស់អ្នកនិរនធៈ បណ្ិឌ ត Tapani Haapala គឺជាសាស្ត្សាាចាែយជំនួយ ម្គនក់ជំនាញ

កសិកម្ម សាកវបបកម្ម និងអ្នកស្រសាវព្ជាវ។ ថមីៗដនះ គាត់ដធវើកាែជាអ្នកផ្ាល់ព្បឹការផ្នកសនាិសុខដសបៀង
សាកលសព្ម្គប់ FELM (ដបសកកម្មបញ្ច ប់លូធឺរែនននលទ្ធិព្រះដយសូ) ដ

ើយជាអ្នកព្គប់ព្គងអ្ភ្ិវឌ្ឍន៍

តំបន់សំរាប់ FELM ដៅកម្ពុជា។
ពាកយគន្ឹះ៖ Solanum tuberosum ដំឡូងបារាំង យុវកម្ម (កាែសាាែដឡើងវ ិញ) វ ិបុលកម្មននកាែកាត់

(កាែរព្ងីកផ្ាយននរូជែុកខជាតិ) លកខខណ្ឌម្ិនអាែ (លកខខណ្ឌអាចបនារូជបាន)។
គំ និតគន្ឹះ៖
o
o
o
o

ដំឡូងបារាំងអាចផ្លិតព្បូដតអ្ុីនបានដព្ចើន និងសាែធាតុចិញ្ចឹម្ចាំបាច់ជាដព្ចើនដទ្ៀត។
វារិបាកោំដុះដៅតំបន់ព្តូរិចដោយសាែអាកាសធាតុដតា។
រូជថមីអាចែកបានសព្ម្គប់ោំដុះដៅតំបន់ព្តូរិច។
វ ិធីរ

ុកម្មដ៏ម្គនព្បសិទ្ធភារ និងម្គនតនម្្ទាបនានា សព្ម្គប់កាែផ្លិតសម្គាែៈដំបូង គឺ

ព្តូវកាែចាំបាច់។
o

វ ិធីសាស្ត្សាថីមៗននរ

ុកម្ម គឺព្តូវបានដគកំរុងសាកលបង។

សអងេប
ដំឡងបារាំ
ង (Solanum tuberosum) ម្គនផ្ទុកអាហាែរដលម្គនគុណ្ភារខពស់ ដ
ូ

ព្បូដតអ្ុីន និងថាម្រលលអបំផ្ុត ដោយរផ្អកដលើផ្លិតកម្មជា

ើយវាជាព្បភ្រ

ិកតាព្បចាំនថៃ (Frusciante et al. 2000)។

ដំឡងបារាំ
ងព្តូវបានោំដុះភាគដព្ចើនដៅកនងតំ
បន់អាកាសធាតុព្តជាក់។ ដៅតំបន់ព្តូរិចវា ងាយទ្ទ្ួល
ូ
ុ

ែងនូវភារតានតឹងដផ្េងៗគាន រដលទាក់ទ្ងនឹងអាកាសធាតុដតា រដលដរលខ្ះវាបណ្ត
ា លឱ្យម្គនបញ្ហ
ា
1

ដូចជាកាែវាយព្បហាែរីជំងឺផ្េិត។ រូជដំឡងបារាំ
ងថមីរដលព្តូវបានបនាុំដៅនឹងអាកាសធាតុដតា អាច
ូ
ជួយអ្ភ្ិវឌ្ឍផ្លិតកម្មដំឡងដៅតំ
បន់ព្តូរិច
ូ

និងជាសកាានុរលផ្ាល់នូវឱ្កាសចិញ្ចឹម្ជីវ ិតដល់កសិកែ

ខ្ននតតូច។ ដទាះជាយ៉ា ងណ្តក៏ដោយ កាែផ្ាល់សម្គាែៈសាកទ្ុ
កព្គប់ព្គាន់ ដដើម្បីបំដរញតាម្តព្ម្ូវកាែជា
ុ
សកាានុរល អាចជាបញ្ហ
ា ព្បឈម្។

ម្ីព្កូវ ិបុលកម្ម គឺជាវ ិធីសាស្ត្សាម្ួយរដលម្គនព្បសិទ្ធភារដដើម្បីដធវើយុវកម្ម (សាាែដឡើងវ ិញ) និង
បដងកើនសម្គាែៈែុកខជាតិដំឡងបារាំ
ង។ ភាគដព្ចើនវាព្តូវបានដគដព្បើ ដដើម្បីបដងកើន រូជដំឡងបារាំ
ងរដលគាមន
ូ
ូ
ជំងឺ។ ជាដែឿយៗ ព្គាន់រតកាែកាត់ដចញរីែុកជា
ខ តិ ខីៗ
ច ប៉ាុដណ្តណះ រដលងាយនឹងបដងកើតឫសបាន សម្តថភារ
ដនះព្តូវបានបាត់បង់ដៅដរលរដលែុកខជាតិកាន់រតចាស់ ដ

ើយរួកវាឈានដល់វ ័យចំណ្តស់។ យុវកម្ម

(កាែសាាែដឡើងវ ិញ) គឺព្តូវកាែជាចាំបាច់ ដដើម្បីបដងកើនសម្គាែៈែុកខជាតិឱ្យម្គនព្បសិទ្ធភារ។ ដទាះជាយ៉ា ង
ណ្តក៏ដោយ វ ិធីសាស្ត្សាម្ីព្កូវ ិបុលកម្មជាធម្មតាម្គនតនម្្នថ្ណ្តស់ ដ

ើយព្តូវកាែបុគល
ា រដលម្គនកាែ

អ្ប់ែ ំខពស់។ ព្បសិនដបើវ ិធីសាស្ត្សាម្ួយ ដដើម្បីដធវើយុវកម្មដំឡងបារាំ
ង គឺសម្ស្រសប និងអាចម្គនលទ្ធភារ
ូ
ទ្ទ្ួលបានសព្ម្គប់បុគាលិកអ្ងាកាែម្ិនរម្នែោាភ្ិបាល ស

គម្ន៍ និងកសិកែ កាែបនាុយ
ំ ៉ា ងែ ័សនូវ
រូជដំឡងបារាំ
ងថមីៗសព្ម្គប់តំបន់ព្តូរិចអាចជាលទ្ធផ្ល កាែបរនថម្ឧបកែណ្៍ម្ួយដផ្េងដទ្ៀត ដៅកនុង
ូ
ព្បអ្ប់ឧបកែណ្៍កនុងកាែរសវងែកសព្ម្គប់សនាិសុខដសបៀង។ ដៅទ្ីដនះ ដយើងរចកែ ំរលកអ្ំរីវ ិធីសាស្ត្សា
ចំណ្តយអ្ស់តិចរបបដនះម្ួយ រដលព្តូវបានសិកាដោយដជាគជ័យ ដ

ើយវាហាក់ដូចជាម្គនសកាានុ

រលខ្ន្ំង។

រូជ ឬដម្ើម្ដំឡងបារាំ
ង
ូ

សាកលបងដម្ើម្
កាែោំកុងថាស
ន
ជាម្ួយដី

វិបុលកម្មទ្ូលំ
ទ្ូោយ

ែូបទ្ី១៖ ដាព្កាម្ននបដចចកដទ្សរ

ថូ
រូជ ឬដម្ើម្ដំឡងបារាំ
ង
ូ

ុកម្មរីែដផ្េងគាន។ ១A: កាែបដងកើតរូជដំឡូងបារាំង ដោយកាែដព្បើជាលិកាវបបកម្មជាសម្គាែៈ

សព្ម្គប់ោំ និងកាែកាត់ោំកុ ង
ន ១A១: ដី ឬ ១A២: ថាសោំដុះម្ួយជាម្ួយវិបុលកម្មជាព្ទ្ង់ព្ទាយធំ កុ ងដគាលគំ
ន
និត។ ១B: កាែ
បដងកើតរូជដំឡូងបារាំង ដោយដព្បើកាែកាត់រម្កចាស់ និងធំ រីែុកខជាតិដរញវ័យរដលោំដោយដម្ើម្ ដូចជាកាែសាុកែបស់ដម្
សព្ម្គប់កាែោំដឡើងវិញជាថមី

តូច

(បងាាញដោយ Katariina Koponen)។

ិ ុលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំននរូជដំឡូងបារាំង
រដលជាលទ្ធផ្លសព្ម្គប់សម្តថភារកនុងកាែដធវើវប

2

និយម្ន័យ
យុវកម្ម គឺជាដំណ្តក់កាលែុកខជាតិចាប់រីដំណ្ុះែ

ូតដល់កាែបដងកើតផ្កកដំបូង។ ដៅដរលរដលែុកខ

ជាតិយុវកម្មលូតោស់ដល់ដំណ្តក់កាលដរញវ ័យ វាឆ្្ងកាត់អ្ីរវ ដលដគដៅថា "កាែផ្ក្ស់បូែដំ
ា ណ្តក់
កាល"។ កាែដចញផ្កក គឺម្ិនអាចដៅែួចដទ្ែ

ូតដល់កាែផ្ក្ស់បូែដនះបានដកើ
ា
តដឡើង។ ែុកខជាតិយុវកម្មម្គន

លកខណ្ៈរិដសសម្ួយចំនួន រដលជាដែឿយៗម្ិនដលចដឡើងដៅកនុងែុកខជាតិចាស់ដទ្ ព្បរ

លជាលកខណ្ៈ

ដសដាកិចចសំខ្នន់បំផ្ុត គឺសម្តថភារននកាែកាត់ដចញរីែុកខជាតិ យុវកម្មដដើម្បីបដងកើតជាឫស។ ែុកខជាតិដរញ
វ ័យ (ចាស់) ជាដព្ចើន បាត់បង់រផ្នកខ្ះ ឬទាំងស្រសុងននសម្តថភារដនះ ខណ្ៈដរលរដលែុកខជាតិវ ័យដកមង
ចាក់ឫសយ៉ា ងងាយរីព្បដភ្ទ្ដផ្េងៗននកំណ្តត់ែុកខជាតិ។
ម្ី ព្កូវ ិបុ លកម្ម គឺជាកាែអ្នុវតាននកាែបដងកើនចំនួនសម្គាែៈែុកខជាតិយ៉ាងែ

័ស ដដើម្បីផ្លិតកូនែុកខ

ជាតិម្ួយចំនួនធំ ជាធម្មតា កាែដព្បើវ ិធីសាស្ត្សាជាលិកាវបបកម្មែុកខជាតិទ្ំដនើប។ ម្ីព្កូវ ិបុលកម្ម ព្តូវបានដធវើ
ដឡើងជាញឹកញាប់ ដោយដព្បើជាលិកាវបបកម្ម និងបដចចកដទ្សឯកដទ្សដផ្េងដទ្ៀត រដលទាម្ទាែឱ្យ
សំអាតបែ ិសាថន ករន្ងលូតោស់ ព្បរ័នធផ្េរវផ្ាយ និងធាតុចូលរដលម្គនតនម្្នថ្ដផ្េងដទ្ៀត។
យុវកម្ម (កាែសាាែដឡើងវ ិញ) គឺផ្ុយរី
ទ
ភារដរញវ ័យ និងភារចាស់។ ដំដណ្ើែកាែននយុវកម្មអាច
ដកើតដឡើងដោយធម្មជាតិតាម្ែយៈកាែបនារូជតាម្ដភ្ទ្
(ដៅដរលរដលផ្កកែបស់ែុកខជាតិព្តូវបានបងក
កំដណ្ើត និងបដងកើតព្គាប់រូជ) ឬដោយម្គនកាែចូលែួម្រីម្នុសេ ដោយកាែដព្បើម្ីព្កូវ ិបុលកម្ម ឬកំណ្តត់
ដដើម្ែុកខជាតិ។
ផ្លិតកម្មដំឡងបារាំ
ង ព្តូវបានអ្នុវតាជាញឹកញាប់បំផ្ុត ដោយកាែោំដម្ើម្ដំឡងបារាំ
ងរដល
ូ
ូ

ដរញវ ័យ (ដដើម្ដថា្សដព្កាម្ដី/ សែ ីរាងាសកទ្ុ
ាុ
ក) រីរូជដំ ឡងបារាំ
ង ជាលទ្ធផ្លែុកខជាតិដំឡងបារាំ
ង
ូ
ូ

នឹងជាកាែចម្្ង (ក្ន)
រីែក
ុ ខជាតិដម្ ដ ើយនឹងបដងកើតជាដម្ើម្រដលម្គនរសនដូចនឹងដម្។ ដម្ើម្ដំឡង
ូ
ូ
បារាំងព្តូវបានដគចាត់ទ្ុកថាម្គនលកខណ្ៈសែ ីែៈដរញវ ័យ
ដូដចនះជាលទ្ធផ្លែុកខជាតិរដលបានចម្្ង
(ក្ូន) នឹងម្ិនឆ្្ងកាត់ដំណ្តក់កាលយុវភារដទ្។ ែុកខជាតិដុះដចញរីព្គាប់ ដំឡងបារាំ
ង រដលនឹងឆ្្ងកាត់
ូ
ដំណ្តក់កាលយុវភារ ម្គនចែ ិតលកខណ្ៈម្ិនអាចទាយទ្ុកជាម្ុនបាន និងម្ិនម្គនព្បដយជន៍ដព្ចើន
សព្ម្គប់ផ្លិតកម្មម្គនលកខណ្ៈជាពាណ្ិជជកម្មដំឡងបារាំ
ងដនាះដទ្។
ូ
ម្ីព្កូវ ិបុលកម្ម ព្តូវបានដព្បើជាទ្ូដៅបំផ្ុត ដដើម្បីដធវើយុវកម្មសម្គាែៈដំឡងបារាំ
ងដរញវ ័យ (ចាស់)
ូ

ខណ្ៈដរលែកាទ្ុករ័ត៌ម្គនរសនរដលចង់បាន។ ដទាះជាយ៉ា ងណ្តក៏ដោយ វាជាវ ិធីសាស្ត្សារដលម្គន

តនម្្នថ្ខ្ន្ំងកនុងកាែរព្ងីកសម្គាែៈែុកខជាតិ។ កាែសិការដលបានរិរណ្៌នាដៅកនុងអ្តថបទ្ដនះ ព្តូវបាន
ដធវើដឡើងដដើម្បីកំណ្ត់នូវវ ិធីសាស្ត្សាដដើម្បីទ្ទ្ួលបានធាតុចូលតិច និងម្គនតនម្្ទាប ដដើម្បីចម្្ង (ក្ូន) និង

ដធវើយុវកម្មរូជដំឡូងបារាំង អាចព្តូវបានដព្បើដៅកនុងតំបន់ព្តូរិចដដើម្បីរណ្នាំសម្គាែៈតំណ្រូជថមី និងរូជ
ដំឡូងបារាំង។

3

សមាារៈ និងវិធ៊ីសាស្រសត
រូជដំឡូងបារាំងម្គនដឈាមះតាម្ដលខកូដរីែ

សាស្ត្សាាចាែយ

ុងម្ករីព្បដទ្សដវៀតណ្តម្

(PO7

និងPO3)

រដលទ្ទ្ួលបានដោយព្កុម្

ព្តូវបានសាកលបងសព្ម្គប់ផ្លិតកម្ម

និងផ្លិតភារដៅ

កម្ពុជា។ ដយើងបានដព្បើដម្ើម្រដលម្គនរន្ករីែបី ដុះដឡើងតាម្ែយៈម្ីព្កូវ ិបុលកម្ម រីកូនដបជាលិកាវបប
កម្មម្ួយ និងរន្កដុះដលើដម្ើម្ខ្ះៗ ដដើម្បីសាកលបងបដចចកដទ្សវ ិបុលកម្មកុងតនម្្
ន
ទាបរីែយ៉ា ង (ែូបទ្ី១
ទ្ំរ័ែ២) ។ បដចចកដទ្សទាំងដនះ ដទាះបីជាព្តូវបានដព្បើដៅកនងកាែសិ
កានាដរលថមីៗដនះ រតដៅដលើរូជ
ុ
ដំឡងបារាំ
ងរដលម្គនដឈាមះតាម្ដលខកូដទាំងរីែដនះក៏ដោយ
ូ
បារាំងដនទ្ជាដព្ចើនដទ្ៀតរដែ។

ក៏វាអាចព្តូវបានដព្បើដលើរូជដំឡង
ូ

កាែរិដសាធដនះ បានដព្បើព្បាស់រូជដំឡងបារាំ
ងថមីរីព្បដទ្សដវៀតណ្តម្ ដ
ូ

ើយបានដកើតដឡើង

ដៅកនុងកាែ ិយល័យផ្្ូវកាែម្ួយដៅរាជធានីភ្ំដន រញននព្បដទ្សកម្ពុជា។ ែុកខជាតិព្តូវបានដគោក់ដៅជិត
បងអួច ដដើម្បីទ្ទ្ួលរន្ឺធម្មជាតិដោយព្បដយល អ្ំរូលចដងកៀងរីែបានផ្ាល់រន្ឺបរនថម្ ដ យ
ើ ព្តូវបានដព្បើ
ដដើម្បីផ្ាល់ែយៈរន្ឺ ១៦ដម្គ៉ា ង (ែូបទ្ី២) ។ ដដើម្តូចៗព្តូវបានដគោំដៅសីតុណ្ាភារចដនា្ះរី ២៣ ដៅ ៣៦

អ្ងាដស។ កាែរិដសាធបរនថម្ដទ្ៀតដលើកាែលូតោស់ និងរផ្នកននែុកខជាតិដុះឫសម្គនស្ឹករតម្ួយ បាន
ដធវើដឡើងដៅខ្នងដព្ត ដព្កាម្លកខខណ្ឌអាកាសធាតុធម្មតាដៅកម្ពុជា ។

ែូបទ្ី២៖ រន្ឺព្រះអាទ្ិតយព្បដយល និងអ្ំរូលចដងកៀងរីែ បានផ្ាល់នូវរន្ឺរដលព្តូវកាែ សព្ម្គប់ែយៈរន្ឺ ១៦ដម្គ៉ា ង។ ែូបថតដនះ គឺ
ដដើម្បីបងាាញរីែដបៀបរដលទ្ីករន្ងព្តូវបានរករព្ប ដដើ ម្បីដធវើកាែដៅកនុងបែិសាថនសាម្ញ្ញ និងបែិសាថនម្នទីែរិដសាធន៍រដលម្គន
តនម្្ទាប។

4

វ ិធីសាស្ត្សារីែដផ្េងគានព្តូវបានដព្បើ ដដើម្បីបញ្ហ
ជ ក់ថា ដតើបែ ិម្គណ្សាកដំ
ឡងបារាំ
ងថមីម្ួយចំនួនតូច
ុ
ូ

អាចព្តូវបានរព្ងីដៅដព្កាម្លកខខណ្ឌ រដលទ្ំនងជាព្តូវបានជួបព្បទ្ះដៅកនុងតំបន់ព្តូរិច(ែូបទ្ី១ ទ្ំរ័ែ
ទ្ី២) ។ បដចចកដទ្សដំបូង បានដព្បើកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនស្ឹកម្ួយ យកដចញរីែុកជា
ខ តិរដលចាប់

ដផ្ាើម្រីជាលិកាវបបកម្ម (ែូបទ្ី១A និងែូបទ្ី៣) ។ កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនស្ឹកម្ួយទាំងដនះ ព្តូវបានែកា
ឱ្យម្គនសំដណ្ើម្ែ

ូតដល់រួកវាព្តូវបានដគោំដៅកនុងដីននថាសម្ួយ

និងែូបទ្ី៤)។ រួកវាព្តូវបានែកាទ្ុកែ

ូតដល់ឫសចាប់ដផ្ាើម្ដុះ ដ

រដលម្គនសំដណ្ើម្

(ែូបទ្ី២A២

ើយែុកខជាតិតូចៗបានដុះស្ឹកថមីជាបនា

បនាទប់។ ដៅចំណ្ុចដនាះ ែុកខជាតិតូចៗនីម្ួយៗអាចបដងកើតបានស្ឹកដព្ចើនជាងម្ួយសន្ឹកបរនថម្ដទ្ៀត
ដោយចាប់ដផ្ាើម្វ ិបុលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំ។
ម្៉ាាងដទ្ៀត កូនែុកខជាតិតូចៗរដលម្គនស្ឹកម្ួយ អាចព្តូវបានដគោក់ោំដៅកនុងចម្គកែ និងោំដុះ

ដៅកនុងផ្លិតកម្មរូជដំឡងបារាំ
ង (ែូបទ្ី១A១)។ កនុងកែណ្ីទាំងរីែ រូជដំឡងបារាំ
ងនឹងទ្ទ្ួលបានលទ្ធ
ូ
ូ
ផ្លជាម្ួយនឹងដម្ើម្រដលអាចព្តូវបានកាត់ និងបានោំសព្ម្គប់ផ្លិតកម្មដំឡងបារាំ
ងបនាបនាទប់។
ូ

ែូបទ្ី៣៖ រន្កដំឡូងបារាំងរដលបានរីជាលិកាវបបកម្មផ្កទល់ ព្តូវបានកាត់រីកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនស្ឹកម្ួ យ ដ
ដលើព្កោសរដលម្គនសំដណ្ើម្ ែ

ូតដល់រួកវាព្តូវបានដគោំ ដៅកនុងព្បរ័នធរដលគាមនដី ដដើ ម្បីជំែញ
ុ កាែដុះបញស។

5

ើយទ្ុកដៅ

ែូបទ្ី៤៖ កំណ្តត់ែក
ុ ខជាតិ តូចៗ ព្តូវបានោំភាគដព្ចើនដៅកនុងថាសបា្សទិក Vefi®(PK060) ប៉ាុរនាក៏ម្គនដៅកនុង ព្បអ្ប់បា្សទិច
អាហាែនថៃព្តង់ផ្ងរដែ។

ដដើម្បីដធវើឱ្យព្បដសើែដឡើងនូវដំដណ្ើែកាែននកាែចាក់ឫស និងរដន្ឿនវា ដយើងក៏បានរាយម្ោក់
បញ្ូច លគល់ែុកខជាតិដៅកនុងែនធ ដៅកនុងព្កោសអាលុយម្ីញូ ម្ដលើ
៉ា
ទ្ឹកម្ួយររង ដដើម្បីជួយកាត់បនថយកាែ
ួត និងបដងកើនសំដណ្ើម្ជុំវ ិញឫស (ែូបទ្ី៥)។ ដៅកនុងទ្ឹក ែុកខជាតិបានបដងកើតឫសដំបូងកនងែយៈដរលបួ
ន
ុ

នថៃ (ែូបទ្ី៦)។ ដៅដរលទ្ុកែយៈដរលយូែដៅកនុងទ្ឹក កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនស្ឹកម្ួយសន្ឹក បានដុះ
រន្ករវងជាងម្ុនជាម្ួយស្ឹកថមីៗជាដព្ចើន និងបានបដងកើតឫសដំបូង និងឫសទ្ីរីែបនាបនាទប់ (ែូបទ្ី៧) ។

6

ែូបទ្ី៥៖ កាែចាក់ឫសដំបូងព្តូវបានដធវើដឡើងដៅកនុងទ្ឹក ដោយដព្បើសម្គាែៈែុកខជាតិដូចកនុងែូបទ្ី៣។ អាកាសធាតុ ព្តូរិចបានដធវើឱ្យ
វាម្គនកាែរិបាកកនុងកាែែកាសំដណ្ើម្បែិយកាស

រដលព្តូវកាែកនុងអ្ំឡុងដំណ្តក់កាលដំបូងននកាែចាក់បញស។

ដៅទ្ីដនះ

កំណ្តត់ែុកខជាតិតូចៗជាដព្ចើន ដោតចូលដៅកនុងទ្ឹកតាម្ែយៈព្កោសអាលុយម្ីញូ ម្
៉ា ដដើម្បីកាត់បនថយែំ ួត និងែកាសំដណ្ើម្
ឱ្យខពស់។

ែូបទ្ី៦៖ ដៅកនុងទ្ឹកែយៈដរល ៤នថៃ គឺព្គប់ព្គាន់សព្ម្គប់កាែបដងកើតឫសដំបូង ដ
យកដៅោំដៅកនុងដី។
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ើយកំណ្តត់ែុកខជាតិ គឺែួចរាល់ជាដស្រសចសព្ម្គប់

ែូបទ្ី៧៖ ដៅដរលទ្ុកដចាលកនុងទ្ឹក កំណ្តត់ែុកខជាតិបដងកើតឫសដំបូង និងឫសទ្ីរីែបនាបនាទប់ ដ

កំណ្តត់ែុកខជាតិរដលចាស់ដ

ើយលូតបានខពស់។

ើយដថា្ស ដចញរីែុកខជាតិរដលដុះរីដម្ើម្ចាស់ ក៏អាចព្តូវបានដព្បើ

ដដើម្បីដធវើយុវកម្ម និងដធវើវ ិបុលកម្មែក
ុ ខជាតិដំឡងបារាំ
ងផ្ងរដែ (ែូបទ្ី១B)។ ដៅកនងរិ
ដសាធន៍ដនះ កំណ្តត់
ូ
ុ
8

ែុកខជាតិក៏ព្តូវបានយកដចញរីែក
ុ ខជាតិរដលដុះដចះរីដម្ើម្ផ្ងរដែ។ យកស្ឹកដចញទាំងអ្ស់ដលើករលងរត
ស្ឹកដលើបងអស់។

បនាទប់ម្ក

កំណ្តត់ែក
ុ ជា
ខ តិព្តូវបានដគោក់កងទ្ឹ
ុន ក

បដចចកដទ្សខ្នងដលើ (ែូបទ្ី៨) ។ រកចំដ

ដ

ើយទ្ុកវាឱ្យដៅដរដលដូច

ៀងតូចៗ (០,៨-១,២ស.ម្) ននកំណ្តត់ែក
ុ ខជាតិទាំងដនះ បាន

កា្យជាសម្គាែៈសព្ម្គប់ចាក់ឫសននែុកខជាតិយុវកម្មថីម (ែូបទ្ី៩) ។

ែូបទ្ី៨៖ ស្ឹកភាគដព្ចើនននរន្កដំឡូងបារាំងចាស់ ព្តូវបានកាត់ដចាល ដដើម្បីកាែពាែកាែសៃួតកនុងអ្ំឡុងដរលដំ ណ្តក់កាលបញស
ដៅកនុងទ្ឹក។
(ែូបទ្ី៩) ។

ព្បដភ្ទ្ននកាែកាត់ដនះបានផ្ាល់រន្កចំ ដ

ៀងដុះលូតោស់ដឡើងវិញ
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សព្ម្គប់កាែរិដសាធវិបុលកម្មបនាដទ្ៀត

ែូបទ្ី៩៖ កំណ្តត់ែុកខជាតិសព្ម្គប់រិដសាធយុវកម្មម្គនព្បរវងរី ១,២ ស.ម្ ដៅ ១,៨ ស.ម្។

ដំដណ្ើែកាែចាក់ឫសននកំណ្តត់ែុកខជាតិចាស់ គឺយឺតណ្តស់ ដ

ើយដយើងម្ិនោំកំណ្តត់ែក
ុ ខជាតិ

ទាំងដនះរីែុកខជាតិរដលបានដុះដចញរីដម្ើម្ដនាះដទ្។ ផ្ទុយដៅវ ិញ រន្កចំដ

ៀងតូចៗ រដលបានដុះលូត

ោស់កុងដំ
ន
ណ្តក់កាលចាក់ឫសកនុងទ្ឹក ព្តូវបានយកដចញ និងោក់ោំឱ្យចាក់ឫសកនុងដី (ែូបទ្ី១B)។
រន្ករដលម្គនព្បរវងរី ១,២ ដៅ ១,៨ស.ម្ (ែូបទ្ី៩) បានបដងកើតឫសដំបូងយ៉ា ងឆាប់ែ
រដលបានព្គបវាដោយរកវបា្សទិចតូចៗ ដដើម្បីជួយែកាសំដណ្ើម្បែ ិយកាស (ែូបទ្ី១០)។

ែូបទ្ី១០៖ កំណ្តត់ែុកខជាតិតូចៗរដលចាក់ឫសយ៉ា ងងាយដៅដព្កាម្រកវបា្សទិច។
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័សដៅដរល

ដៅដរលបានបដងកើតដឡើង ែុកខជាតិតូចៗរីព្បដភ្ទ្ណ្តម្ួយននកំណ្តត់ែក
ុ ខជាតិទាំងបីព្បដភ្ទ្ (ោំ
ដោយផ្កទល់កុងដី
ន
ននកំណ្តត់ែុកខជាតិម្គនស្ឹកម្ួយ
ទ្ឹក ដ

កំណ្តត់ែុកខជាតិម្គនស្ឹកម្ួយបានដុះឫសដំបូងកនង
ុ

ើយបនាទប់ម្កសទងវាដៅកន
ងដី
និងកំណ្តត់ែុកខជាតិដុះរន្កចំដ
ូ
ុ

ៀងតូចៗរីកំណ្តត់ែុកខជាតិចាស់

ដៅកនុងទ្ឹក) បានចាប់ដផ្ាើម្កនុងកាែអ្នុវតាដូចរន្កដផ្េងៗ រីបដចចកដទ្សម្ីព្កូវ ិបុលកម្មដំបូងដគ ដ
អាចព្តូវបានដព្បើសព្ម្គប់កាែដធវើវ ិបុលកម្មដ៏ធំ ដដើម្បីបដងកើតរូជដំឡងបារាំ
ង (ែូបទ្ី១១)។
ូ

ើយ

ែូបទ្ី១១៖ ថាសតូចម្ួយ អាចជាថានលម្ួយននកំណ្តត់ ែុកខជាតិស្ឹកម្ួយរាប់ែយកំណ្តត់។ វាគឺ ជាវិធីសាស្ត្សាម្ួយរដលម្គនតនម្្
ទាប កនុងកាែផ្លិតសម្គាែៈដំបូងម្គនសុខភារលអសំរាប់ ផ្លិតកម្មរូជដំឡូងបារាំង។

េេធផេ និងពិភាកា
កំ ណ្ត ត់ ែុ កខ ជា តិ រដលម្គនស្ឹ ក ម្ួ យ ដុះ ឫស និ ង លូ ត ោស់ ដូ ច គាន នឹ ង រិ ដសាធន៍ ម្ុ ន ៗរដែ
(Haapala, 2004; Haapala 2005; Haapala et al. 2008)។ កាែចាក់ឫសដោយផ្កទល់ននកំណ្តត់ែុកខជាតិ
ដៅកម្ពុជា គឺម្គនកាែលំបាកជាងដៅព្បដទ្សហាវំងឡង់ (ករន្ងរដលរិដសាធដនះ ព្តូវបានដធវើដឡើងកាល
រីដរលម្ុន) ដោយសាែរតលកខខណ្ឌធាតុអាកាសដៅតំបន់ព្តូរិច ួសព្បម្គណ្។ “ផ្ទះកញ្ចក់ខ្ននតតូច”
(ឧទា
ដ

ែណ្៍រកវថា្ព្គបដលើកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលបានោំ)

ដយើងដព្បើព្កោសអាលុយម្ីញូ ម្ដជាកទ្ឹ
៉ា
ក

ើ យ គព្ម្បបា្ សទិ ក ម្ួ យចំ នួ ន ព្គបរី ដលើ កូ នែុ កខ ជា តិ រដលោំ ថីម រដលដធវើ ឱ្យកាែងាែទ្ទ្ួ លបាន

ដជាគជ័យ។
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ែុកខជាតិតូចៗរដលកំរុងចាក់ឫសដៅកនុងដីដោយដព្បើវ ិធីខ្នងដលើ

គឺងាយនឹងដកើតជំងឺដៅគល់

ឫស រដលសនមត់ថាបងកម្ករីផ្េិត។ កាែដស្រសាចទ្ឹកដៅខ្នងដព្កាម្ថាសដី វាចាស់ណ្តស់ជួយឱ្យកដកើត
នូវបញ្ហ
ា ដនះ។
រន្កចំដ

ៀងតូចៗ (ែូបទ្ី៩) រី កំណ្តត់ែុកជា
ខ តិរដលដុះរីដម្ើម្ (ែូបទ្ី៨) ចាក់ឫសយ៉ា ងលអដៅ

ដព្កាម្រកវបា្សទិចតូចៗ។ ដៅដរលរដលវាដុះលូតោស់ធំដឡើង វាចាប់ដផ្ាើម្ដុះដូចរន្កដនទ្ដផ្េងដទ្ៀត
រដលបានម្ករីម្ីព្កូវ ិបុលកម្មរដែ។ ស្ឹករីែក
ុ ជា
ខ តិដំឡងបារាំ
ងរដលបានដធវើយុវកម្ម វាខុសគានខ្ន្ំងរីស្ឹក
ូ

ននែុកខជាតិចាស់ ដូដចនះដយើងសនមត់ថា សម្គាែៈែុកខជាតិកុងអ្ំ
ន
ឡងរី
ែដំណ្តក់កាលននកាែចាក់ឫស ព្តូវបាន
ុ
ដធវើយុវកម្ម ដ

ើយអាចព្តូវបានដព្បើសព្ម្គប់ វ ិបុលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំ។ កំណ្តត់ែុកខជាតិយកដចញរីរន្កនន

វតថុធាតុដដើម្ចាស់ រដលម្គនលកខណ្ៈម្ិនខុសរី កំណ្តត់ែុកខជាតិស្ឹកម្ួយ រដលបានដុះឫស ដផ្េងដទ្ៀត
ដទ្។

អសចកត៊ីសននិដ្ឋឋន
កាែដធវើវ ិបុលកម្មតាម្ែយៈកំណ្តត់ែុកខជាតិរដលម្គនស្ឹកម្ួយ
អ្ស់តិច និងម្គនព្បសិទ្ធភារជារ

អាចជាវ ិធីសាស្ត្សាម្ួយចំ ណ្តយ

ុព្បដយជន៍ សព្ម្គប់រូជដំឡងបារាំ
ងថមី រដលម្គនន័យសព្ម្គប់
ូ

តំបន់ព្តូរិចរដលជួយបដងកើតែុកខជាតិជាដព្ចើនរីចំនួនររួកែុកខជាតិចាប់ដផ្ាើម្ដំបូងតូចៗ។

ដំដណ្ើែកាែនន

កាែដធវើយុវកម្ម ជាធម្មតាព្តូវបានដធវើដឡើងតាម្ែយៈម្ីព្កូវ ិបុលកម្មដៅកនុងបែ ិសាថនលអសាអត ប៉ាុរនាដយើងបាន
បងាា ញថាវាអាចព្តូ វ បានដធវើ ដៅកនុងកាែ យ
ិ ល័ យ ធម្ម តា ដៅតំ ប ន់ ព្តូ រិច ដោយដព្បើ ជា លិ កា វបបកម្ម ឬ
រន្កចំដ

ៀងតូចៗ រដលព្តូវបានដគយកដចញរី កំណ្តត់ែុកខជាតិននដម្ើម្ដំឡងបារាំ
ង។
ូ

ការេេួេសាាេ់
ខញំុសូម្រថ្ងអ្ំណ្ែគុណ្ចំដពាះសាស្ត្សាាចាែយ ុង (ែូបទ្ី១២) និងព្កុម្ កាែងាែែបស់គាត់ដៅឯ
សាកលវ ិទ្យល័យភ្ូម្ិនទកសិកម្ម (RUA) សព្ម្គប់កិចចស ព្បតិបតាិកាែដ៏លអកងអ្ំ
ឡងដរល
៣ឆានំចុង
ុន
ុ
ដព្កាយដនះ។
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ែូបទ្ី១២៖ សាស្ត្សាាចាែយ
កម្ពុជា។

ុងជាម្ួយនឹងកាែសាកលបងដំឡូងបារាំង រដលទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យដៅដខតាម្ណ្ឌលគីែនី នព្បដទ្ស
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ែូបទ្ី ១៖ ដាព្កាម្ននបដចចកដទ្សរ

ុកម្មរីែដផ្េងគាន។ ១A: កាែបដងកើតរូជដំឡូងបារាំង ដោយកាែដព្បើជា

លិកាវបបកម្មជាសម្គាែៈសព្ម្គប់ោំ និងកាែកាត់ោំកុ ង
ន ១A១: ដី ឬ ១A២: ថាសោំដុះម្ួ យជាម្ួយវ ិបុល

កម្មជាព្ទ្ង់ព្ទាយធំកុ ងដគាលគំ
ន
និត។ ១B: កាែបដងកើតរូជដំឡូងបារាំង ដោយដព្បើកាែកាត់រម្កចាស់ និង
ធំ រីែុកខជាតិដរញវ ័យរដលោំដោយដម្ើម្ ដូចជាកាែសាុកែបស់ដម្សព្ម្គប់កាែោំដឡើងវ ិញជាថមី តូច រដល
ជាលទ្ធផ្លសព្ម្គប់សម្តថភារកនុងកាែដធវើវ ិបុលកម្មព្ទ្ង់ព្ទាយធំននរូជដំឡូងបារាំង
Katariina Koponen)។

(បងាាញដោយ

ែូបទ្ី ២៖ រន្ឺព្រះអាទ្ិតយព្បដយល និងអ្ំរូលចដងកៀងរីែ បានផ្ាល់នូវរន្ឺរដលព្តូវកាែ សព្ម្គប់ែយៈរន្ឺ

១៦ដម្គ៉ា ង។ ែូបថតដនះ គឺដដើម្បីបងាាញរីែដបៀបរដលទ្ីករន្ងព្តូវបានរករព្ប ដដើម្បីដធវើកាែដៅកនុងបែ ិសាថ
នសាម្ញ្ញ និងបែ ិសាថនម្នទីែរិដសាធន៍រដលម្គនតំនលទាប។

ែូបទ្ី ៣៖ រន្កដំឡូងបារាំងរដលបានរីជាលិកាវបបកម្មផ្កទល់ ព្តូវបានកាត់រីកំណ្តត់ែក
ុ ខជាតិរដលម្គន
ស្ឹកម្ួយ ដ

ើយទ្ុកដៅដលើព្កោសរដលម្គនសំដណ្ើម្ ែ

រដលគាមនដី ដដើម្បីជំែុញកាែដុះបញស។

ូតដល់រួកវាព្តូវបានដគោំ ដៅកនុងព្បរ័នធ

ែូបទ្ី ៤៖ កំ ណ្តត់ែុកខជាតិ តូចៗ ព្តូវបានោំភាគដព្ចើនដៅកនុងថាសបា្សទិក Vefi®(PK060) ប៉ាុរនាក៏ម្គនដៅ
កនុង ព្បអ្ប់បា្សទិចអាហាែនថៃព្តង់ផ្ងរដែ។
ែូបទ្ី ៥៖

កាែចាក់ឫសដំបូងព្តូវបានដធវើដឡើងដៅកនុងទ្ឹក

ដោយដព្បើសម្គាែៈែុកខជាតិដូចកនុងែូបទ្ី៣។

អាកាសធាតុព្តូរិចបានដធវើឱ្យវាម្គនកាែរិបាកកនុងកាែែកាសំដណ្ើម្បែ ិយកាស រដលព្តូវកាែកនុងអ្ំឡុង

ដំណ្តក់កាលដំបូងននកាែចាក់បញស។ ដៅទ្ីដនះ កំណ្តត់ែុកខជាតិតូចៗជាដព្ចើន ដោតចូលដៅកនុងទ្ឹកតាម្
ែយៈព្កោសអាលុយម្ីញូ ម្
៉ា ដដើម្បីកាត់បនថយែ ំ ួត និងែកាសំដណ្ើម្ឱ្យខពស់។
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ែូបទ្ី ៦៖ ដៅកនុងទ្ឹកែយៈដរល ៤នថៃ គឺព្គប់ព្គាន់សព្ម្គប់កាែបដងកើតឫសដំបូង ដ
ែួចរាល់ជាដស្រសចសព្ម្គប់យកដៅោំដៅកនុងដី។

ើយកំណ្តត់ែុកខជាតិ គឺ

ែូបទ្ី ៧៖ ដៅដរលទ្ុកដចាលកនុងទ្ឹក កំណ្តត់ែក
ុ ខជាតិបដងកើតឫសដំបូង និងឫសទ្ីរីែបនាបនាទប់ ដ
បានខពស់។

ើយលូត

ែូបទ្ី ៨៖ ស្ឹកភាគដព្ចើនននរន្កដំឡូងបារាំងចាស់ ព្តូវបានកាត់ដចាល ដដើម្បីកាែពាែកាែសៃួតកនុងអ្ំឡុង
ដរលដំណ្តក់កាលបញសដៅកនុងទ្ឹក។ ព្បដភ្ទ្ននកាែកាត់ដនះបានផ្ាល់រន្កចំដ
វ ិញ សព្ម្គប់កាែរិដសាធវ ិបុលកម្មបនាដទ្ៀត (ែូបទ្ី៩) ។

ៀងដុះលូតោស់ដឡើង

ែូបទ្ី ៩៖ កំណ្តត់ែុកខជាតិសព្ម្គប់រិដសាធយុវកម្មម្គនព្បរវងរី ១,២ ស.ម្ ដៅ ១,៨ ស.ម្។
ែូបទ្ី ១០៖ កំណ្តត់ែុកខជាតិតូចៗរដលចាក់ឫសយ៉ា ងងាយដៅដព្កាម្រកវបា្សទិច។
ែូបទ្ី ១១៖

ថាសតូចម្ួយ

អាចជាថានលម្ួ យននកំណ្តត់ែុកខជាតិស្ឹកម្ួយរាប់ែយកំណ្តត់។

វាគឺជាវ ិធី

សាស្ត្សាម្ួយរដលម្គនតនម្្ទាប កនុងកាែផ្លិតសម្គាែៈដំបូងម្គនសុខភារលអសំរាប់ផ្លិតកម្មរូជដំឡូង
បារាំង។
ែូបទ្ី ១២៖ សាស្ត្សាាចាែយ

ុងជាម្ួយនឹងកាែសាកលបងដំឡូងបារាំង រដលទ្ទ្ួលបានដជាគជ័យដៅដខតា

ម្ណ្ឌលគីែនី នព្បដទ្សកម្ពុជា។
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