
ផលិតកម្មមម្ផសិត នងិផសិតអំម ោះ

1



ប្រភេទផ្សិត

. ប្រភេទផ្សិតសំរារ់ភ្វើថ្ន ំ

. ប្រភេទផ្សិតសំរារ់ហូរ
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Reishi Monkey head 

ប្រមេទផសិតសំរារ់ម្វើថ្ន ំ
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ប្រមេទផសិតសំរារ់ម្វើថ្ន ំ
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ប្រមេទផសិតសំរារ់ហូរ

Sajo caju Oyster

Abalone Kon-kao
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Lom-Pa Shiitake

Yanangi Jew‘s ear
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Nang-nual Krang

Lom-Luang

ប្រមេទផសិតសំរារ់ហូរ
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ប្រមេទផសិតសំរារ់ហូរ
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ប្រេពវតថធុាតុម ើម្
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ចំមរើង

កំមទចម ើ

ចំមរើង

មមម ទឹក
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កាកអំមៅ

អង្កា ម្កំមទចម ើ

កំមទចដ ក ូសម ើស្វវ យ
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អាចម៍្រណារមៅស ូ
អាចម៍្រណារម ើ

សំរកសដតែ ក សំរកសដតែ ក
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ជំហានននការផលិតមម្ផសិត នងិផសិត

១.ការផលិតមម្សព័រផសិតអំម ោះ

២.ការពប្ងីកមម្ផសិតអំម ោះមៅមលើប្ារ់្ញ្ញជាតិ

៣.ការមរៀរចំលាយលាយអាចម្៍រណាជាម្ួយស្វរធាតុ ផស ំនិងប្ចកចូលថង់

៤.ការរញ្ចូលមម្ផសិតមៅកនុងថង់លាយ

៥.ការរនទំថង់លាយកនុងមរាង និងពយួរ
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ជំហានទ១ី

-ការផលិតមម្សពរ័ផសិតអំម ោះ
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ឧរករត/៍សំភារៈសំរារ់រំមរើ ល់ការផលិតមម្ផសិត

- មរាង ឬ រនទរ់មប្កាម្ផទោះសំរារ់ផលិតមម្ផសិត

- ទូរសំរារ់អនុវតដ កនុងការផលិតមម្ផសិត 

- កូនកំារិតប្រមេទវៈកាត់ (មលខ១១) ចំនួន ១ 

- ម្ជលុឆាឹោះនតវ យ ូផសិតរញ្ចូលមៅកនុង រ      និងមផទរស្វរាយផសិតមៅ រមផសងៗ

- ចមងាៀងអាល់កុលមប្រើសំរារ់ ុតសំលារ់មម្មរាគមៅមលើសំភារៈ

- ឧរករត៍សរំារ់ម្វើមម្ផសិត
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- ឆ្ន ំងមប្រើសំរារ់មស្វង រ ំឡូង រំាង,  ំឡូងជាវ , មម្ើម្ការ ុត, ប្ារ់្ញ្ញជាតិ

- ដកវទឹកមប្រើសំរារ់លាយលាយ មរ -ម -អា និងចំអិន ចំនួន ១ មប្គឿង

-ឆ្ន ំងអូតូកាល វមប្រើសំរារ់មសដរើលសំលារ់មម្មរាគមលើលាយ មរ -ម -អា   កនុង រ 

និងមសដរើលប្ារ់្ញ្ញជាត ិចំនួន ១ មប្គឿង 

-  រសំដរ តមប្រើសំរារ់រញ្ចូលសូលុយសសុងលាយ មរ -ម -អា និងមម្ផសិត 

- នសៃមប្រើសំរារ់មប្រោះកាក ំឡូង រំាង, មម្ើម្ការ ុត និង ំឡូងជាវ

- ប្កដាស់មប្រើសំរារ់ប្គរមាត់ រមប្កាយពីរញ្ចូលមម្ផសិត

- មៅស ូកងមប្រើសំរារ់ចងរឹតមលើប្កដាស់ប្គរមាត់ រ
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ចង្ក្ង្កា នហាគ សមប្រើសំរារ់ចំអិន ំឡូង រំាង មម្ើម្ការ ុត,  ំឡូងជាវ , ប្ារ់្ញ្ញជាតិ

ជញ្ជីងមប្រើសំរារ់ថលឹងស្វរធាតុផសវំតថធុាតុម ើម្មម្ផសិត (ខា្ន តប្កាម្ពី ១-៣ គប្ក) 

ចំនួន ១ មប្គឿង ។

ជីឡាវមប្រើសំរារ់រក់ទឹក ំឡូង រំាង និងប្ារ់្ញ្ញជាតិចូលមៅកនុង រ

អាល់កុលមប្រើសំរារ់ជូតសំលារ់មម្មរាគមលើសំភារៈ/ឧរករត៍ម្វើមម្ផសិត

ដវកមប្រើសំរារ់កូរលាយសូលុយសយុង។

សឺរំាងមប្រើសំរារ់រូម្លាយសូលុយសយុង ញ់រញ្ចូលមៅកនុង រ
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វតថធុាតុម ើម្កនុងការផលិតមម្ផសិត

វតថធុាតុម ើម្សំខា្ន់ៗរួម្មានៈ

មម្ស ស្វរាយ    ២០ប្ក

មម្ស គលុយកូស    ២០ ប្ក

 ំឡូង រំាង   ២០០ ប្ក

ទឹកស្វអ ត                 ១ លីប្ត
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វតថធុាតុម ើម្

Potatoes

Glucose

Agar powder
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 ំឡងូ រំាងចិតជារនទោះ
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ដាក់មស្វង រកនុងឆ្ន ំង
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រក់មប្រោះយកទឹកពី ំ់ឡូង រំាងដ លមស្វង រដត ១លីប្ត

១លីប្ត
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រក់ទឹក ំឡូង រំាងលាយជាមួ្យមម្សស្វរាយ 

និងកលុយកូស
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មប្រោះមហើយរក់ចូលកនុង រសំដរ ត
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Steam under pressure 15 lb/inch2 ,30 minute

ចំហុយមប្កាម្សមាព ្ រយៈមពល ៣០នាទី
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ដាក់ រមផដកម ើម្ៃីមអាយនផទស្វរាយលាត ន្ំ
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វវធ្ីផលិតមម្ផសិត
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ផសិតប្សស់សំរារ់ម្វើមម្
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1 lamp

2 needles

3 70% alchohol

4 PDA

5 mushroom

សំភារៈ
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ទូរមផទរមម្
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ស្វរាយចិញ្ច ឹម្
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មឆាោះយកជាលិកាម្ួយប្សទារព់ីផសិតប្សស់
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ដាក់រនទោះផសិតដ លមឆាោះមៅមលើស្វរាយចិញ្ច ឹម្
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សរនសរសព័រមម្ផសិតររ់មផដើម្ ុោះ
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13 2

សរនសរផសតិររ់ ុោះមានសណាា នពីមលខ 1-3

សរនសរសពរ័មម្ផសតិ ុោះលអរយៈមពល ១៥ នថង
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ជំហានទ២ី

ការពប្ងីកមម្ផសិតអំម ោះមៅមលើប្ារ់្ញ្ញជាតិ
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មរៀរចំប្ារ់្ញ្ញជាតិជាស្វរធាតុទប្ម្សំរារ់រតដុ ោះ

មម្ផសិត

អាចមប្ជើសយកប្ារ់សគួយ ប្សូវស្វល ីឬ ប្សូវ
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ប្រំប្ារ់្ញ្ញជាតិរយៈមពល ៨មមា ង (១យរ់)

ករណីភប្រើសយកប្ារ់សគយួ
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ដាក់មស្វង រមអាយឆអនិដប្រោះសំរក
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មហើយរក់សំ ិលមអាយប្តជាក់
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ប្ចកចូល រមអាយជិតមពញ រ
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Steam under pressure 15 lb/inch2,  30 minutes

ចំហុយមប្កាម្សមាព ្ រយៈមពល ៣០ នាទី
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ទុកមអាយប្តជាក់មុ្ននឹងរញ្ចូលមម្
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មរើមប្ជើសយកប្សូវប្តូវមស្វង រមអាយឆអនិដប្រោះសំរក
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ចំហុយមប្កាម្សមាព ្ រយៈមពល ៣០នាទី
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 រលាយមប្កាយពីចំហុយមប្តៀម្រញ្ជូលមម្

46



 រលាយមប្កាយមពលរញ្ជូលមម្មដាយកាត់ ំុរនទោះស្វរាយ

ដ លប្គរមដាយសពរ័ផសតិ

សរនសរសពរ័មម្ផសតិររ់មផដើម្ ុោះ១៥នថងមទើរមពញ ល់ ត រ
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ជំហានទី៣

ការមរៀរចំលាយលាយអាចម្៍រណាជាម្ួយស្វរ

ធាតុផស ំនិងប្ចកចូលថង់
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អាចម៍រណារកៅស ៊ូ ១០០គក្រ

រំកោរ ១គក្រ

រន្ទរ់ ៥គក្រ

កមៅម្នា ងសិលា ២០០ក្រ

សំក ើម ៥០កៅ៦០ភាគរយ

49

សមាសធាតុផស ំ



ការលាយលាយ

មម្សមាន ងសិលា

អាចម៍្រណារ

កនទក់

កំម រ
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លាយប្ចរលម់អាយសពវ
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ការប្ចកលាយ
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ប្ចកចលូថង ់ល សទិកចតំោុះ ៨០០-១០០០ប្ក
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្ុងចំហយុដកនចន
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្ុងចំហយុដកនចនពី្ុងស្វងំ
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្ុងចំហយុដកនចន
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ម្វើចមងអើរ ត្ុង
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ដាក់ថង់លាយចំហុយរយៈមពល ៣មមា ង
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ចំហុយរយៈមពល៣មមា ងគិតររ់ពីទឹកពុោះ
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ទុកថង់មអាយប្តជាក់មុ្ននឹងម្វើការរញ្ជូលមម្
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ជំហានទី៤

ការរញ្ចូលមម្ផសិតមៅថង់លាយ
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មម្ផសតិដ ល ុោះលអ
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ថងល់ាយប្ចកមហើយមប្តៀម្រញ្ចូលមម្
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រមរៀររញ្ចូលមម្ មឆាោះរញ្ចូលពី ១០មៅ២០ប្ារ់
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ប្គរេ ជតិមាត់មដាយប្កដាស់ និងរធតមៅស កូង
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ជំហានទី៥

ការរនទុំថង់លាយកនុងមរាង
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ការរនទុំថង់លាយកនុងមរាង
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ការពយួរថង់លាយកនុងមរាង
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មរាងរតដុ ោះផសិត
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Shiitake mushroom house

មរាងរតដុ ោះផសិត

70



Sajo cuju mushroom house

មរាងផសិតអំម ោះ
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មរាងផសិតអំម ោះ
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មរាងផសិតប្តមចៀកកតដុ រ
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Lom-pa mushroom house

មរាងរតដុ ោះផសិត
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Incubation period

Shiitake, Lom-pa    4 mths.

Oyster Sajo cuju,          1  mth.

Kon-kao     

Abalone,Jew’s ear   1.5-2 mths.
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Studies
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Material Harvesting 
period (days)

Yield  (kg./100 bags)

Rice stalk 60 15 (1) *

Soybean Stalk 22 0.19

Glass water 30 4.9

Mimosa spp. 1 63 9.36

Mimosa spp. 2 65 10.4 (3) *

Rice bran 17 0.99

Sugarcane Stalk 60 9.7 (5)

Mango 63 10.1(4)

Para rubber 64 13.9 (2) *

Jamjuree tree 59 9.46 (6)
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Students Training Farmers Training

Training
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Visitors

StudentsFarmers and people interested 
in mushroom
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