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[កំណត់រារបស់អនកនិពនធ៖ ការណណនំជាជំហានៗននេះ នធវើាមរបព័នធផលិតកមម រុយនមម ននមជឈមណឌ ល
ធនធានកសិដ្ឋា នខ្នន តតូច នអកូអាសុ៊ី នៅនឈៀងនម៉ៃននរបនទសនថ។ ននេះរាន់ណតជាឧទាហរណ៍មួយននរបព័នធមុខ
ងារមួយណតប៉ៃុន ណ្ េះ នហើយគួរណតរតូវបានណកសរមួលនៅាមបរបិទកនុងស្សុក និងធាតុចូលណដលអាចរកបាន។  
អតថបទននេះមាននាលបំណងពនយល់លមអិតអំព៊ីរបព័នធ 'ពរង៊ីក' មួយ នដ្ឋយបណនថមនៅនលើសមាា រៈជានរចើន ណដល
បានសរនសរព៊ីជំុវញិបរនិវណផទេះ និងការផលិតរុយនមម ាមផទេះ។] 
 
ការខែនាំព៊ីផលតិកម្មរ  យអមម  

សារៈសំខ្នន់ចំន េះភាពនជាគជ័យននកសិដ្ឋា នខ្នន តតូច គឺសមតថភាពរបស់វាកនុងការបំណបលងកាកសំណល់ព៊ី
កសិដ្ឋា ននៅជាផលិតផលណដលមានតនមលបណនថមមកជំនួស។ ាមរយៈការរួមបញ្ចូ លរុយនមម  (Hermetia illucens) 
នៅនលើកសិដ្ឋា ន សហរាសខ្នន តតូចអាចនធវើដូនចនេះបាន។ ការទទួលយកផលិតផលកាកសំណល់ទូនៅ ដូចជា
សំណល់អាហារ និងលាមកសតវ រុយនមម អាចរតូវបាននរបើ នដើមប៊ីបំណបលងវតថុធាតុនដើមកាកសំណល់ឱ្យនៅជារបភព
ចំណ៊ី របូនតអុ៊ីនដ៏ខពស់សរមាប់បសុសតវរបកបនដ្ឋយរបសិទធផល កនុងនពលដំ្លាន នឹងការផលិតអនុផលមួយ
ណដលសមស្សបសរមាប់ការណកណរបដ៊ី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

របូទ៊ី១៖ អនកនិពនធបងាា ញដងកូវរយុនមម ណដល
មានសុខភាពលអ នៅអនកចូលរមួសិកាា សាលា
នៅមជឈមណឌ លធនធានកសិដ្ឋា នខ្នន តតូច
របស់នអកូអាសុ៊ី។ 

ផលតិកម្មដ ក្ូវខដលញាសអ់េញព៊ីព្រ  យអមម  
គុណសមបតតិ 

 កាកសំណល់អាចរតូវបានបំណបលងយ៉ៃងមានរបសិទធផល នៅជា
របភពចំណ៊ី ណដលមានជាតិរបូនតអុ៊ីនខពស់ និងមានរបនយជន៍ 

 ដងកូវណដលញាស់ព៊ីរុយនមម  រតូវបានរបមូលផតុំនដ្ឋយថាមពលនពញ
នលញ 

 តនមលផលិតកមមសរុបទាប 
 ដងកូវអាចជាភាន ក់ងារបងកជំងឺអសកមមនៅកនុងកាកសំណល់ននេះ 
 មិនរតូវបាននគចាត់ទុកថាជាកាត ចនរងសរមាប់មនុសសនទ នហើយក៏

មិនណមនជាវុចិទ័រននជំងឺណដរ។ 
 អនុផល (ឬកាកសំណល់) អាចរតូវបាននរបើកនុងការណកណរបដ៊ីដ៏មាន

តនមល 
 រុយនមម មានវដតជ៊ីវតិខល៊ី នហើយរតូវបានផលិតយ៉ៃងរហ័ស 

គុណវបិតតិ 
 សកាត នុពលសរមាប់កលិនមិនលអ 
 សមាព ធព៊ីកាត ចនរង (សតវសាល ប និងកណតុ រ) 
 ការទទួលយកាមវបបធម៌ 

 

ការផលិតដងកូវព៊ីរុយនមម  ក៏មានសកាត នុពលពិនសសសរមាប់តំបន់ណដលរបភពចំណ៊ី របូនតអុ៊ីន ពិបាកកនុងការ
រក។ ជាឧទាហរណ៍នៅតំបន់ភនំដ្ឋច់ស្សយល ការចិញ្ច ឹមរជូក បសុបកស៊ី និងរត៊ី នរចើនណតមានករមិត នដ្ឋយលទធ
ភាពរកបានធាតុចូលរបូនតអុ៊ីនណដលមានតនមលសមរមយ ដូចជាអាហាររត៊ី និង/ឬសណណត កនសៀង។ ការផលិតកូនដងកូវ
ននរុយនមម  អាចសាកសមជាជនរមើសណដលមានតនមលសមរមយ។ នៅខណៈនពលណដលមនុសសអាចនរបើរបាស់ដងកូវ
ណដលបានព៊ីរុយនមម នដ្ឋយសុវតថិភាពផងណដរ ការនតត តអារមមណ៍ននអតថបទននេះ នឹងនតត តនលើការផលិតរបភពចំណ៊ី
សរមាប់បសុសតវ។ 

មានគុណសមបតតិជាសកាត នុពលជានរចើនកនុងការផលិតរុយនមម  និងគុណវបិតតិមួយចំនួន។ ជាពិនសស រុយ
នមម  គឺជាអនកបំណបលងកាកសំណល់ដ៏មានរបសិទធភាពបំផុត អាចផលិតបានយ៉ៃងឆាប់រហ័ស និងរតូវការជំហានតូច
មួយនធៀបនៅនឹងបសុសតវ ឬសហរាសកសិកមមនផសងនទៀត។ វាក៏មានសារៈសំខ្នន់ ផងណដរកនុងការកត់សមាា ល់
ថា រុយនមម មិនរតូវបានចាត់ទុកថា ជាកាត ចនរងមួយណដលជាការយល់ខុសទូនៅននេះនទ។ រុយនមម មិនណមនជាវុចិទ័រ
ននជំងឺណដលនគសាា ល់នទ នហើយក៏មិនខំ្ន ឬទិចណដរ។ 

 

តម្ម្ៃអាហារបូតថម្ភម្ន្ដ ក្ូវខដលអកើតព៊ីរ  យអមម  
ដងកូវណដលនកើតព៊ីរុយនមម  សំបូរនៅនដ្ឋយសារធាតុចិញ្ច ឹម ទំាងបរមិាណ និងគុណភាព។ បណនថមព៊ីនលើករមិត

ភាគរយខពស់ននរបូនតអុ៊ីន និងខ្នល ញ់របស់វា ដងកូវផតល់នូវសារធាតុចិញ្ច ឹមនពញនលញ រួមទំាងម៊ីរកូសារធាតុ chitins 



អាសុ៊ីតអាម៊ីណូ និងវ ៊ីាម៊ីន។ រូបទ៊ី១ ខ្នងនរកាមផតល់នូវរូបភាពននសារធាតុចិញ្ច ឹមណដលបនងកើតនឡើងនដ្ឋយដងកូវ ព៊ី
រុយនមម ។ សរមាប់ព័ត៌មានលមអិតបណនថម និងការបំណបកសមាសធាតុអាហារូបតថមានដ្ឋយណឡកព៊ីាន ននដងកូវណដលនកើត
ព៊ីរុយនមម  សូមនមើលអតថបទសនងាបនដ្ឋយ Barragan-Fonseca et al., 2017។ 

 

 

របូទ៊ី២៖ ការបំណបកអាហារបូតថមានន [នខទេះជាតិទឹក]  ដងកូវណដលនកើតព៊ីរយុនមម  (Hermetia illucens) 
របភពៈ Feedipedia, 2021 

 
ការខែនាំជាជាំហាន្ៗកន ្ ការពប្ ៊្ីកផលតិកម្មរ  យអមម  

មគាុនទទសក៍របូភាពននេះ ាមដ្ឋនរបព័នធផលិតកមមរុយនមម បចចុបបនន នៅមជឈមណឌ លធនធានកសិដ្ឋា នខ្នន ត
តូចនអកូអាសុ៊ី ណដលមានទ៊ីាំងនៅខ្នងនរៅទ៊ីរកុងនឈៀងនម៉ៃននរបនទសនថ។ របព័នធពិនសសននេះមាន នាល
បំណងបនងកើតលំហូរជាលំដ្ឋប់ននដងកូវណដលនកើតព៊ីរុយនមម  សរមាប់ផតល់ជាចំណ៊ី ឱ្យមាន់ និងរត៊ីនៅកនុងកសិដ្ឋា ន 
ប៉ៃុណនតមិនគួររតូវបានចាត់ទុកថាជារទង់រទាយធំ ឬជាឧសទហកមមនដ្ឋយមនធោបាយ្មួយនឡើយ។ ធនធានជា
នរចើន បចចុបបននមាននៅនលើអុ៊ីនធឺណិតសរមាប់ការដំនឡើង និងណថទំារបព័នធរុយនមម ខ្នងនរកាយផទេះតូចៗ ដូចជា
ផលិតផលណដលផលិតកនុងថំាង ធុងសរមាម និងធុងធំៗជានដើម ប៉ៃុណនតរបព័នធននេះមាននាលបំណងផលិតដងកូវកនុង
បរមិាណកាន់ណតនរចើននៅដំ្ក់កាលផលិតកមម និងវដតជ៊ីវតិនផសងៗ។ នៅខណៈនពលកំពុងសរនសរននេះ របព័នធ
ននេះ ផលិតដងកូវជារបចំាកនុងបរមិាណ ១០គ៊ីឡូរកាមកនុងមួយសបាត ហ៍។ 

 
ជាំហាន្រ៊ី១៖ ការចាប់អផតើម្ 

 

របូទ៊ី៣៖ របូភាពរយុនមម នពញវយ័មួយ (Hermetia illucens) 
 



ដូចណដលបានកត់រាព៊ីដំបូងនៅកនុងអតថបទននេះ Hermetia illucens (រូបទ៊ី២) អាចរតូវបានរកនឃើញនៅកនុង
ណផនកភាគនរចើនននពិភពនលាក នដ្ឋយបានបនទុខំលួនវាព៊ីតំបន់នដើមរបស់វានៅអានមរកិ នៅជារបនភទសតវលអិតណដល
នគនឃើញជាទូនៅ។ នដើមប៊ីចាប់នផតើមរបព័នធផលិតកមមរុយនមម  សតវរុយអាចរតូវបានចាប់យកព៊ីនរព ឬទិញព៊ីរបភព
កនុងស្សុក។ អតថបទននេះសនមត់ថា អនកអានចាប់នផតើមជាមួយនឹងពង ដងកូវ ឬរុយនពញវយ័ណដលមាននៅកនុងនដរួច 
នហើយ។ 

 
ជាំហាន្រ៊ី២៖ ការបអ ក្ើតរបា ា្ំ ហ  ៊ុំព័រធជ ាំវិញមួ្យសប្ាប់រ  យអមម បង្កក ត់គ្នន  

 

របូទ៊ី៤៖ របំាងហ ុ៊ុំព័ទធសរមាប់ការបងាក ត់ាន របស់រយុនមម  រមួទំាងបនទប់ងងឹត និងឧបករណ៍បាញ់ទឹកខ្នងនលើសរមាប់
ការរគប់រគងសំនណើ ម នៅទ៊ីននេះរយុនពញវយ័បងាក ត់ាន  នហើយរយុញ៊ីនឹងរកាបពងរបស់វា។ 

 
ការបនងកើតរបំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិមួយសរមាប់រុយនមម បងាក ត់ាន  គឺមានសារៈសំខ្នន់សរមាប់ការផលិតពង ណដល

ជាជំហានចមបងកនុងការផលិតដងកូវព៊ីរុយនមម ។ របំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិណបបននេះ អាស្ស័យនលើករមិតនាលនៅរបស់សហ
រាស នដ្ឋយមានជនរមើស និងការបនទុំជានរចើន។ របំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិសរមាប់ការបងាក ត់ អាចមានចាប់ព៊ីបនទប់ណដល
មានរបំាងធំទូលាយ ដូចជាឧទាហរណ៍ខ្នងនលើព៊ីកសិដ្ឋា ននអកូអាសុ៊ី ឬរបព័នធតូចៗណដលនរបើមុង ឬសូមប៊ីណតកន្តនតក 
សំ្ញ់។ មិនថាមានទំហំប៉ៃុន្ ឬការរចនននេះនទ វាចំាបាច់ណដលរបំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិរកទសំនណើ ម និង 
ស៊ីតុណា ភាពរគប់រាន់។ វាក៏សំខ្នន់ផងណដរ ណដលរបំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិទំាងននេះ នៅណតរកទបរសិាថ នបិទជិត ទំាង
នដើមប៊ីរកទរុយនមម នៅកនុង និងការ រកាត ចនរង ដូចជាបកស៊ី និងកណតុ របាន។ 

នៅកនុងបរនិវណននេះ ការនរៀបចំមួយចំនួនគួរណតរតូវបាននធវើនឡើងសរមាប់សតវរុយនពញវយ័ រួមទំាងរបភព
ទឹក រទង់រទាយ និងនផទខ្នងមុខ សរមាប់លាក់ខលួន និងបងាក ត់ រពមទំាងនៅខ្នងកនុង “បនទប់ងងឹត” រុយញ៊ីនឹងរកាប 
ពង។ នៅដំ្ក់កាលវដតជ៊ីវតិរបស់វា ទំាងដឹកន ឿ ឬរុយនពញវយ័ មិនសុ៊ីអាហារ្មួយនឡើយ ដូនចនេះមានណត
របភពអាហារតូចមួយប៉ៃុន ណ្ េះ ណដលរតូវបានផតល់ជូនសរមាប់នាលបំណងននការទាក់ទាញរុយញ៊ីឱ្យរកាបពង
របស់វា។ 



ជាំហាន្រ៊ី៣៖ ការប្បមូ្លព្រ  យអមម  

 

 

របូទ៊ី៥៖ នៅខ្នងកនុងដំុនឈើាន់សរមាប់បងាក ត់ពូជ ដំុនឈើណដលមានសាន មនរបេះតូចៗ រតូវបានផតល់ឱ្យសរមាប់ រយុនមម
ញ៊ីនដើមប៊ីរកាបពងរបស់វា។ ដំុនឈើរតវូបានដ្ឋក់នៅព៊ីនលើរបភពអាហារ ប៉ៃុណនតមិនមានទំនក់ទំនងនដ្ឋយតទ ល់ជាមួយរបភព

អាហារននេះនទ។ 
 

នដើមប៊ីរបមូលពងរុយនមម ននរុយញ៊ីនពញវយ័ ការផតល់ឱ្យ រតូវណតនធវើនឡើងនៅកនុងរបំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិននការ 
បងាក ត់។ នៅកសិដ្ឋា ននអកូអាសុ៊ី នយើងបានរកនឃើញថា ដំុនឈើតូចៗ ដំនណើ រការបានលអ នដ្ឋយផតល់ទំាង
បរយិកាសរកាបពងសរមាប់សតវរុយញ៊ី និងរនបៀបរបមូលពងដ៏ងាយស្សួលសរមាប់បុគាលិក។ វាជាការអនុវតតរួម
កនុងការនរបើរកដ្ឋសកាតុងសរមាប់ជាសមាា រៈរកាបពង (Wong, 2020) នទាេះជាយ៉ៃង្ នយើងចូលចិតតវធិ៊ីសាស្តសត
ណដលបាននរៀបរាប់ខ្នងនលើ នរ េះវាងាយស្សួលសរមាប់ការរបមូលពងរុយ នហើយនំឱ្យបានពងនរចើន។ នៅ
ដំ្ក់កាលននេះ វាមានសារៈសំខ្នន់កនុងការកត់សមាា ល់ថា រុយនមម មិនរកាបពងរបស់វានដ្ឋយតទ ល់ព៊ីនលើ (ឬនៅ
កនុង) របភពអាហារននេះនទ ប៉ៃុណនតវារកាបពងនៅណកបរៗននេះ។  ដូនចនេះ ដំុនឈើសរមាប់រកាបពង គួរណតសថិតនៅណកបរ
របភពអាហារ ដូចណដលបានបងាា ញកនុងរូបទ៊ី៤។ 
 

 



 

របូទ៊ី៦៖ នៅនពលណដលពងរយុរតូវបានរកាប ដំុនឈើអាចរតូវបានយកនចញ នហើយយកវានចញ នដើមប៊ីងាយស្សួលរយុរកាបព
ង។ នឈើចាក់នធមញរតូវបាននរបើ នដើមប៊ីបំណបករនុធណដលបិទជិត នដើមប៊ីផតល់ចននល េះតូចៗ ណដលរយុញ៊ីអាចរកាបពងរបស់វាបាន។ 

 
នដើមប៊ីរបមូលពងរុយ រុនធណដលបិទជិតគួរណតរតវូបានយកនចញ បំណបក និងកាត់នចញនដ្ឋយរបុងរបយ័តន។ វា

ជាការសំខ្នន់កនុងការកត់សមាា ល់នៅដំ្ក់កាលននេះ ណដលថាពងរុយអាចមានអាយុខុសាន  របសិននបើរុនធបិទជិត
មិនរតូវបានយកនចញជានរៀងរាល់នថៃនទ។ នដ្ឋយមានពងរុយណដលមានអាយុខុសៗាន  កូនដងកូវនឹងញាស់ និងលូត
លាស់នៅដំ្ក់កាលនផសងៗាន  ទាមទារការតនរមៀបបណនថម និងបំណបកនៅនពលនពញវយ័។ ាមការគិត នៅ
នពលផលិតពំនូកធំននរុយនមម  វាជាការលអរបនសើរ នដើមប៊ីឱ្យដងកូវមានអាយុ និងភាពនពញវយ័រពមៗាន ។ ជា 
ធមមា រុយនមម ញ៊ីនពញវយ័មួយ នឹងបនងកើតពងបានព៊ីប៊ីនៅបួនរយពងកនុងមួយជ៊ីវតិរបស់វា។ 
 



ជាំហាន្រ៊ី៤៖ ការផ្លៃ សប់តូរព៊ីព្អៅជាដ ក្ូវ 

 

 

របូទ៊ី៧៖ ពងរយុណដលរបមូលបាន អាចរតវូបានដ្ឋក់ថនមៗនៅនលើបំផុតននរបភពអាហារ។ ពងរតវូបានដ្ឋក់នៅនលើសំ្ញ់
ណដលលាតរតដ្ឋង នដើមប៊ីនជៀសវាងការប៉ៃេះ ល់នដ្ឋយតទ ល់ជាមួយអាហារណដលមានសំនណើ ម។ នៅនពលណដលពងរយុញាស់ 

វានឹងណសវងរកផលូវនៅកាន់របភពអាហារយ៉ៃងរហ័ស។ 
 
នៅនពលណដលពងរតូវបានរបមូលរួច ពួកវាអាចតល ស់ទ៊ីនៅកាន់របភពអាហារ នៅនពលពួកវានឹងញាស់ 

និងវារនៅកណនលងចំណ៊ី ណដលនៅជិតននេះ។ ជាធមមាពងនឹងញាស់កនុងរយៈនពល ៤នថៃ បនទ ប់ព៊ីការដ្ឋក់នលើ
សំ្ញ់ណដលលាតននេះ។ នៅដំ្ក់កាលននេះ នៅនពលណដលដងកូវនៅតូចនៅនឡើយ ថាសបាល សទិកអាចនរបើ
សរមាប់ផទុកចំណ៊ី / កាកសំណល់ និងដងកូវកនុងបរមិាណតិចតួច។ សំ្ញ់ រតូវបាននរបើនដើមប៊ីរកទពងមិនឱ្យប៉ៃេះ
តទ ល់នឹងរបភពអាហារ។ 



ជាំហាន្រ៊ី៥៖ ការអប្ជើសអរ ើសេាំែ៊ី ខដលសម្ប្សប 

 

 

 

របូទ៊ី៨៖ ជនរមើសរបភពអាហារជានរចើន មានសរមាប់ការផលិតដងកូវណដលនកើតព៊ីរយុនមម  ដូចជាអនុផលននកាកសំណល់ព៊ីណផល
មាន ស់ណដលរបមូលបានព៊ីទ៊ីផទរ ដូចណដលបាននឃើញនៅទ៊ីននេះស្សាប់។ 

 
អតថរបនយជន៍ដ៏អសាច រយមួយរបស់រុយនមម  គឺសមតថភាពកនុងការនរបើរបាស់ផលិតផលនផសងៗាន ជានរចើន ការ

នរបើរបាស់កាកសំណល់ទ៊ីផទរ (បណនល និងណផលនឈើ) លាមកសតវ សំណល់នលើតុ អាហារឆអឹង និងផលិតផលនផសងៗ
នទៀត។ អតថបទននេះនឹងមិនផតល់បញ្ជ ៊ីរា៉ៃយរា៉ៃប់ជាមុនននរបភពចំណ៊ី ននេះនទ ប៉ៃុណនតនលើកទឹកចិតតអនកផលិតឱ្យកំណត់
អតតសញ្ញា ណធនធានណដលនៅថា "កាកសំណល់" ណដលមានសរមាប់ាត់។ ាមឧតដមគតិ សំណល់ផលិតផល
ណដលមានតនមលទាប ឬសូមប៊ីណតឥតគិតនថល គួរណតរតូវបានកំណត់នាលនៅ រួមទំាងកាកសំណល់ទ៊ីផទរ សំណល់
អាហារកនុងហាងកានហវ កនទក់ រាប់ធញ្ាជាតិ ណដលបានចំ្យរបស់អនកផលិត នំណដលនធវើព៊ីសណណក ក 
នសៀង។ល។ 



 

 

របូទ៊ី៩៖ នដើមប៊ីធានថាដងកូវណដលនកើតព៊ីរយុនមម  លូតលាស់រងឹមំា និងមានសុខភាពលអ វាអាចនធវើនៅបានកនុងការលាយអនុផល
ព៊ីកាកសំណល់ណដលមានគុណភាពខពស់ ដូចជាកនទក់ និងនមស៉ៃសណណត កនសៀង ជាមួយនឹងអនុផលកាកសំណល់ណដលមាន

គុណភាពទាប។ 
 

នដើមប៊ីធានបាននូវរបភពចំណ៊ី ណដលមានតុលយភាព ឬ 'នពញនលញ' វារតូវបាននគផដល់អនុសាសន៍ ឱ្យ
លាយធនធានកាកសំណល់នផសងាន មួយចំនួនជាមួយាន ។ ននេះជួយ 'បនងកើន' បរមិាណចំណ៊ី  នដើមប៊ីធានបាននូវ
ទិននផលខពស់ននដងកូវណដលបានផលិត ប៉ៃុណនតននេះមិនចំាបាច់នទ។ 



ជាំហាន្រ៊ី៦៖ ការបអ ក្ើន្ផលតិកម្ម 

 

 

របូទ៊ី១០៖ របព័នធននការចិញ្ច ឹមរយុនមម ណដលបានពរង៊ីកមួយ នៅកសិដ្ឋា នកនុងស្សុកមួយកនុងភាគខ្នងនជើងននរបនទសនថ។  
កសិដ្ឋា នននេះនរបើរបន េះខ័ណឌ ន៊ីមួយៗណដលមានរបភពកាកសំណល់នផសងៗាន  នដើមប៊ីការលូតលាស់របស់ដងកូវណដលនកើតព៊ី

រយុនមម នៅដំ្ក់កាលនផសងៗននវដតជ៊ីវតិរបស់ពួកវា។ 
 

នៅនពលណដលដងកូវញាស់ និងផតល់ចំណ៊ី  ពួកវានឹងរតូវ 'បាននលើកនឡើង' នៅដ្ឋក់កនុងធុងធំ សរមាប់ការ 
ផលិតឱ្យបានរគប់រាន់។ កនុងដំ្ក់កាលននេះ ចំណ៊ី បណនថមរតូវបានផតល់ឱ្យ នហើយដងកូវរតូវបានទុកឱ្យសុ៊ី។ 

 
*** ចំ្ំ៖ វាមានសារៈសំខ្នន់្ស់កនុងការរគប់រគងសំនណើ ម នដើមប៊ីនជៀសវាងកលិនសអុយ និងសមាា រៈ

ចំណ៊ី ណដលរលួយ។ គំនរចំណ៊ី  ឬកាកសំណល់ មិនគួររតូវបានទុកវាឱ្យហប់ខយល់នឡើយ។ ថាស ឬរបន េះ 
ខ័ណឌ ននេះ គួរការ រវាកំុឱ្យរតូវសំនណើ ម នដើមប៊ីនចៀសវាងវតថុរាវណដលនៅជាប់។ នៅនលើកសិដ្ឋា ននអកូអាសុ៊ី នយើង
នរបើរបាស់សមាា រៈសៃួត ដូចជាកនទក់ ឬនមសអងករ នដើមប៊ីស្សូបយកសំនណើ មបានយ៉ៃងឆាប់រហ័សនៅនពលចំាបាច់។ 

 
ជាំហាន្រ៊ី៧៖ ការដឹ្ព៊ីអពលអវលាខដលប្តូវប្បមូ្លផលដ ក្ូវ 

 

 



 

 

របូទ៊ី១១៖ វដតជ៊ីវតិរបស់រយុនមម  (Hermetia illucens) មានរយៈនពលរបណហល ៤៥នថៃនពញរបស់វា។ មុននពលឈានដល់
ដំ្ក់កាលមុនបនងកើតកូន ដងកូវណដលនកើតព៊ីរយុនមម  សថិតកនុងគុណភាពអាហារបូតថមាកនុងករមិតអតិបរមារបស់ពួកវា ជា

ធនធានចំណ៊ី មួយ។ របភព៖ Nutrinews 2020។ 
 

កនុងរយៈនពលព៊ី ១៣ នៅ ១៨ នថៃបនទ ប់ ដងកូវនឹងសុ៊ីចំណ៊ី យ៉ៃងសាវ ហាប់ នដ្ឋយសុ៊ីនរចើនជាងព៊ីរដងននទមៃន់
ខលួនរបស់វាកនុងមួយនថៃ។ វាមានសារៈសំខ្នន់កនុងអំឡុងនពលននេះ នដើមប៊ីកំណត់ដំ្ក់កាលណដលចង់បាននដើមប៊ី
របមូលផលដងកូវ។ នៅចុងបញ្ច ប់ននដំ្ក់កាលដងកូវ មុននពលឈានដល់ដំ្ក់កាលមុនកាល យជាដឹកន ឿ (រូបទ៊ី
១០) ដងកូវនឹងឈានដល់សមតថភាពមានអាហារូបតថមាដល់ករមិតអតិបរមារបស់វា ជាធនធានចំណ៊ី មួយ 
(Barragan-Fonseca et al., 2017)។ របសិននបើការរបមូលផលយឺតនពក អនកផលិតនឹងមានហានិភ័យននគុណភាព
ចំណ៊ី ទាប ការរបមូលផលនលឿន អាចមានន័យថាបាត់បង់ទមៃន់ និងទំហំបណនថម ដូនចនេះនហើយអាចផតល់ទិននផល
ខពស់ជាង។ 

វាជាការសំខ្នន់កនុងការកត់សមាា ល់ថា ការសនរមចចិតតរបមូលផលដងកូវនៅដំ្ក់កាលននេះ មុននពល
ឈានដល់នពញវយ័ ទំនងជាតរមូវឱ្យមានទរមង់ននការតនរមៀប ឬទំហំ ឬការណបងណចកដងកូវនចញព៊ីសមាា រៈចំណ៊ី
របស់វា។ ននេះអាចជាការងារដ៏លំបាកមួយ នហើយវារតូវបានណណនំឱ្យនរបើរបំាងហ ុ៊ុំព័ទធណដលមានទំហំនផសងៗាន នៅ
កនុងដំនណើ រការននេះ។ មា៉ៃសុ៊ីនរកឡុកនមកានិកមានស្សាប់ នហើយអាចនរបើនឡើងវញិសរមាប់នាលបំណងននេះ ឬវា
អាចរតូវបាននធវើនដ្ឋយនដ។ 
 

ការបងាក ត់ពូជ 

ណផនកខ្នងនរកាម
ជំនួសឱ្យសារ
ធាតុសរ ៊ីរាងា 

រយុនពញវយ័ងាប់
កនុង១សបាត ហ៍ 

រយុនពញវយ័ 
ដឹកន ឿ (របណហល
២នៅ៣សបាត ហ៍) 

មុនកាល យជា
ដឹកន ឿ  

ជាចំណ៊ី
សតវ 

ពងរយុ 

៥នៅ៦ 

សបាត ហ៍ 



ជាំហាន្រ៊ី៨៖ ការតអប្ម្ៀប និ្្រាំហាំ 

 

 

របូទ៊ី១២៖ ការតនរមៀប និងណញកដងកូវណដលនកើតនចញព៊ីរយុនមម ាមទំហំរបស់វា 
 

នដើមប៊ីផលិតដងកូវនៅដំ្ក់កាលណដលវាផទុកអាហារូបតថមាខពស់បំផុត ពួកនគរតូវណត 'របមូលផល' ព៊ីសមាា រៈ
ចំណ៊ី របស់វា។ ននេះ ក់ព័នធនឹងករមិតមួយចំនួនននការតនរមៀប និងការពិនិតយនដើមប៊ីណញកដងកូវ។ ននេះអាចរតូវបាន
នធវើជាមួយនឹងទំហំនផសងៗននរបំាងហ ុ៊ុំព័ទធជំុវញិ នហើយរតូវបាននធវើឱ្យកាន់ណតងាយស្សួល នដ្ឋយការនផទរដងកូវនៅ
របភពចំណ៊ី ដ៏លអនៅចុងបញ្ច ប់ននការផលិតរបស់វា ណដលអនុញ្ញា តឱ្យមានការបំណបកកាន់ណតងាយស្សួល។ ននេះអាច
រតូវបាននធវើនដ្ឋយនដ ឬាមរយៈការវនិិនយគនៅកនុងមា៉ៃសុ៊ីនរកឡុកនមកានិច ណដលស្សនដៀងនៅនឹងបនចចកវទិោ
ណដលនរបើនៅកនុងរបព័នធបំណបលងនដ្ឋយនរបើដងកូវ។ ចំន េះដងកូវណដលរតូវផតល់ចំណ៊ី នដ្ឋយតទ ល់ របណហលជាមិនចំាបាច់
សមាអ តវាទំាងស្សុងននេះនទ។ 



ជាំហាន្រ៊ី៩៖ ផលតិផលេ ្អប្កាយ 

 

 

របូទ៊ី១៣៖ ផលិតផលចុងនរកាយ! ដងកូវទំាងននេះសថិតកនុងដំ្ក់កាលចុងនរកាយរបស់វា និងសមបូរសារធាតុចិញ្ច ឹមបំផុត មុន
នឹងណរបនៅជាដឹកន ឿ នៅនពលននេះតនមលអាហារបូតថមារបស់វានឹងចាប់នផតើមធាល ក់ចុេះ។ 

 
ជាំហាន្រ៊ី១០៖ ការេិញ្ចមឹ្ដឹកអ ឿសប្ាប់អគ្នលបាំែ្បន្តពូជ 

 



 

 

 

របូទ៊ី១៤៖ ដងកូវណដលនកើតព៊ីរយុនមម  'របន េះខ័ណឌ ណដលរបមូលផលនដ្ឋយខលួនឯង'។ នៅនពលណដលដឹកន ឿបានឈានដល់ចុង
បញ្ច ប់ននវដតជ៊ីវតិដឹកន ឿរបស់វា ពួកវានឹងវារនចញព៊ីរបភពអាហាររបស់វា នហើយនឹងធាល ក់ចូលនៅកនុងរនតត ណដលជាកណនលងអាច

រតូវបាននគរបមូលវា។ 
 

របព័នធរុយនមម ជានរចើនទាញយកអតថរបនយជន៍ព៊ីធមមជាតិ 'ការរបមូលផលនដ្ឋយខលួនឯង' ននដឹកន ឿណដល
នកើតព៊ីរុយនមម ។ នៅដំ្ក់កាលននេះ កនុងជ៊ីវតិរបស់វា ដឹកន ឿណដលនកើតព៊ីរុយនមម នឹងនធវើបំលាស់ទ៊ីព៊ីរបភពអាហារ
របស់វា នដើមប៊ីណសវងរកកណនលងសាៃ ត់ងងឹតកនុងការបំណបលងនៅជាសតវរុយនពញវយ័។ ដូចណដលបាននឃើញនៅកនុង
ឧទាហរណ៍ខ្នងនលើ (រូបទ៊ី១៣) ការនរៀបចំជានរចើន រតូវបាននរៀបចំនឡើងនដើមប៊ីនរៀបចំដឹកន ឿណដលវារនចញព៊ីរបភព
អាហារ និងចូលនៅកនុងធុង ឬការនរៀបចំនផទទទួលរងនផសងនទៀត។ ននេះគឺជាបាតុភូតដ៏ងាយស្សួលបំផុត ប៉ៃុណនត
ដូចណដលបានកត់សមាា ល់មុនននេះ វានកើតនឡើងណតនៅដំ្ក់កាលដឹកន ឿ នៅនពលណដលរុយនមម បានឆលងកាត់ព៊ី
ដំបូងរបស់វា ណដលជារបភពចំណ៊ី មួយ។ 

នៅកសិដ្ឋា ននអកូអាសុ៊ី នយើងបានរកនឃើញថា របព័នធ 'ការរបមូលផលនដ្ឋយខលួនឯង' ដំនណើ រការបានយ៉ៃង
លអសរមាប់ការផាត់ផាង់ការបងាក ត់ាន នឡើងវញិ។ របសិននបើពិនិតយឱ្យបាននទៀងទាត់ វាអាចមានភាពងាយស្សួល និង
មានសមតថភាពផាត់ផាង់ដឹកន ឿជារបចំា សរមាប់នាលបំណងបនតពូជ។ 

 

បញ្ញា ប្បឈម្កន ្ ផលតិកម្មខដលប្តូវពិចារណា 
 

កត្តត េម្ប្្ 

កាត ចនរង ដូចជាសតវសាល ប កណតុ រ និងសតវចនរងនផសងនទៀត គួរណតរតូវបានពិចារ្ មុននឹងបនងកើតរបព័នធ 
រុយនមម កនុងករមិត្មួយ។ របព័នធបិទ គឺចំាបាច់កនុងការរកទរុយទុកនៅខ្នងកនុង និងការ រកាត ចនរងនផសងៗនៅ



ខ្នងនរៅ។ ជាអកុសល ដំនណើ រការចំាបាច់ននការដំនឡើងរបំាងបិទជិត និងសំ្ញ់អាចមានតនមលនថល នហើយបណនថម
យ៉ៃងសំខ្នន់ដល់ណខសបនទ ត់ខ្នងនរកាមរបស់អនកផលិត។ 
 

កៃិន្សអ យ 

ដូចណដលបានបញ្ញជ ក់រចួមកនហើយ វាមានសារៈសំខ្នន់ចំន េះភាពនជាគជ័យននរបព័នធរយុនមម  នដើមប៊ី
រគប់រគងសំនណើ មឱ្យបានរតឹមរតូវ។ កាកសំណល់អាហារជានរចើន ដូចជាសំណល់ណផលនឈើ ផទុកនូវជាតិសំនណើ ម
ខពស់ និងអាចនំឱ្យរបព័នធកាល យនៅជាហប់។ ការទប់សាក ត់កំុឱ្យនកើតមាននឡើងននេះ គឺមិនរតឹមណតមានសារៈសំខ្នន់
ចំន េះភាពនជាគជ័យននរបព័នធទំាងមូលប៉ៃុន ណ្ េះនទ ប៉ៃុណនតវាក៏ជាកលិនទូនៅ និងការយល់នឃើញជាបនតបនទ ប់របស់អនក
ជិតខ្នង និងអតិថិជនផងណដរ។ ដូចណដលបាននរៀបរាប់ព៊ីមុន វារតូវបានផដល់អនុសាសន៍ឱ្យដំនឡើងជនរមើសបងាូរទឹក
នចញ និងរកទទុក ដូចជាកនទក់ និងនមសអងករណដលអាចរតូវបានបណនថម នដើមប៊ីស្សូបយកសំនណើ មយ៉ៃងឆាប់រហ័ស។ 

 

ការអប្បើប្បាសផ់លតិផលរ  យអមម  

 

េាំែ៊ី បស សតវ 

ខណៈនពលណដលវាអាចផលិតរុយនមម  សរមាប់ការនរបើរបាស់របស់មនុសស កមាល ំងជំរុញចមបងសរមាប់អនក 
ផលិតនៅណតជារបភពសរមាប់ចំណ៊ី សតវ ជាពិនសសរត៊ី និងសតវសាល ប។ ដងកូវអាចរតូវបានផតល់អាហារនដ្ឋយតទ ល់ 
ឬពួកវាអាចរតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លនៅកនុងចំណ៊ី អាហារណដលមានស្សាប់។ បុគាលិកនៅកសិដ្ឋា ននអកូអាសុ៊ីបចចុបបនន
កំពុងពិនសាធជាមួយចំណ៊ី រត៊ី និងមាន់ ណិជជកមម បណនថមជាមួយនឹងអរានផសងៗននដងកូវ ណដលនកើតព៊ីរុយនមម  (រូប
ទ៊ី១៤)។ នដើមប៊ីនរបើដងកូវណដលអនុវតត និងបាននទៀងទាត់ ពួកវាអាចរតូវបានផតល់អាហារទំាងស្សស់ ទំាងមូល សៃួត 
ឬកក អាស្ស័យនលើបរបិទ និងឧបករណ៍ណដលមានសរមាប់អនកផលិត។ 
 

 

 

របូទ៊ី១៥៖ ការនរបៀបនធៀបចំណ៊ី មាន់ ណិជជកមមណដលបណនថមនដ្ឋយអរានផសងៗននដងកូវរយុនមម  នៅកសិដ្ឋា ននអកូអាសុ៊ី។ កនុង
ករណ៊ី ននេះដងកូវកំពុងរតូវបានរមួបញ្ចូ លទំាងមូល។ 

 



ការខកខប្បដ៊ី 
បណនថមព៊ីនលើដងកូវណដលបានផលិតរួច រុយនមម ក៏បនសល់ទុកនូវលាមកដ៏មានតនមលស្សនដៀងនៅនឹងការបំណបលង

នដ្ឋយនរបើដងកូវណដរ។ 'ការនដញ' ឬ 'frass' ទំាងននេះអាចរតូវបានអនុវតតនៅនលើដ៊ី ជាការណកណរបដ៏សមបូរណបប នដ្ឋយ 
ផតល់នូវតនមលបណនថមដល់របព័នធផលិតកមមទំាងមូល។ នៅកនុងសហរាស ណិជជកមម អនុផលននេះនរចើនណតរតូវបាន
នវចខចប់ និងលក់ជាផលិតផលដ្ឋច់នដ្ឋយណឡក វាជាសមាសធាតុបនងកើតរបាក់ចំណូលមួយនផសងនទៀត ណដលអនក 
ផលិតខ្នន តតូច និងមធយមអាចពិចារ្។ យ៉ៃងនហាច ផលិតផលននេះអាចរតវូបានបញ្ចូ លនៅកនុងកសិដ្ឋា ន កនុង
រានបណនល លាយដ្ឋក់កនុងថាន ល។ល។ 

ចុងនរកាយ ក៏មានការផលិតរុយនមម  ណដលជាផលិតផលរាវ ណដលអាចរតូវបានរបមូល និងនរបើរបាស់នដើមប៊ី
ណកណរបដ៊ី។ អងាធាតុរាវននេះអាចរតូវបានរបមូលកនុងអំឡុងនពលដំនណើ រការផតល់ចំណ៊ី  នៅនពលណដលដងកូវសុ៊ី
ផលិតផលកាកសំណល់យ៉ៃងខ្នល ំងកាល  ដូចជាសំណល់អាហារ លាមកសតវ និងសមាា រៈចំណ៊ី នផសងៗនទៀត។ 

 

 

 

របូទ៊ី១៦៖ រយុនមម  'casts' ឬ 'frass' ។ អនុផលដ៏មានតនមលណដលមានសកាត នុពលមួយននរបព័នធផលិតកមមរយុនមម ។ 

 
អសេកត៊ីសន្និដ្ឋា ន្ 
 

ផលិតកមមរុយនមម  អាចមាន ឬាម នរបនយជន៍នៅរគប់កសិដ្ឋា ន ឬរគប់បរបិទននេះនទ។ សារៈសំខ្នន់
ចំន េះភាពនជាគជ័យ្មួយ នឹងជាការកំណត់អតតសញ្ញា ណននធនធានកាកសំណល់ណដល ាម នតនមល នដើមប៊ីនធវើ
ជាចំណ៊ី សរមាប់ផលិតកមមរុយនមម ។ កនុងករណ៊ី ជានរចើន រុយនមម រតូវបាននគកំណត់ថា ជាដំន្េះស្សាយសនសំ
សំនចសរមាប់ការរគប់រគងកាកសំណល់កសិកមមណដលមានស្សាប់ ដូចជាលាមកសតវ និងផលិតផលណដលមិនបាន
នរបើរបាស់នផសងនទៀត។ 

 



ការររួលសាា ល់ 
អនកនិពនធសូមណថលងអំណរគុណចំន េះនលាក នផ ព៊ីនអកូកសិដ្ឋា នរុយនមម នផ CNX ណដលសម័រគចិតតណចករណំលក

ជាចំនណេះដឹង និងបទពិនសាធន៍របស់ាត់។ នយើងនរៀនបាននរចើនព៊ីអនក អរគុណ។ 
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