
 

ការពតិ ទំាង១០យ៉ាងអំព ីជវីបេចចកវិទយា/ ដណំាំ GM េនៅកនងុឆាន ំ ២០១៤ 

ការពិតទី១៖ ឆាន ំ ២០១៤ គឺជាឆាន ំ ទី ១៩ ៃនភាពេជាគជ័យ កនុងការេធវើជំនួញ ដំណាំជីវបេចចកវិទយា ។ ចាប់តំាងពីការដំា េលើកដំបូង េនៅកនុង ឆាន ំ ១៩៩៦ 

គឺវាបានេកើនេឡើងឆាប់រហ័ស ែដលមិនធាល ប់មានពីមុនមក គឺមានេរចើនជាង ១.៨ ពាន់ លាន ហិចតា (េរចើនជាង ៤ ពាន់លាន ៃរ៉ សំរាប់ការដំាេលើកទីមួយ) 

ែដលដំាដុះបានេជាគជ័យ េសមើេទៅនិង ៨០% គឺេរចើនជាង ៃផទដីសរុប ៃន របេទសចិន ឬ សហរដឋអាេមរិក ។ ដំណាំជីវ ជាេរចើនហិកតា រតូវបានដាំដុះ េនៅកនុងរបេទស ចំនួន 

២៨ េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤ េហើយវានបានេកើនេឡើងជាេរចើន ហិកតា គឺេរចើនជាង ១០០ ដង ពី ១. ៧ លានហិកតា េនៅកនុងឆាន ំ ១៩៩៦ េទៅ ១៨១.៥ លានហិកតា េនៅកនុងឆាន ំ 

២០១៤ ។ ការេកើនេឡើង ៦.៣ លានហិកតា េបើេរបៀបេធៀប េទៅ និងឆាន ំ ២០១៣ ែដលមានរតឹមែត ៥ លានហិកតា ែដលជាអរតាៃន ការដំារបចំាឆាន ំ ចេនាល ះ ពី ៣ េទៅ ៤% 
។ ការេកើនេឡើង ១០០ ដង េធវើេអាយដំណាំជីវ ជាបេចចកវិទយាដំណាំែដលមានការទទួលយកេលឿនជាងេគ េនៅកនុង េពលថមីៗេនះ ែដលវាជាេហតុផល េនៅកនុងការផតល់នូវគុណសមបតតិ 
។ ចំនួន ៃនរបេទស ែដលអនុវតតដំណាំបេចចកវិទយាជីវ គឺមាន ការេកើនេឡើង ៤ដង គឺពី ៦ េនៅកនុង ឆាន ំ ១៩៩៦ េទៅ ២៨ េនៅកនុង ២០១៤ និងមានការេកើនេឡើងមួយ ពីឆាន ំ ២០១៣ 
។ 

ការពិតទី២៖ ចំនួនកសិករ ែដលកំពុងេធវើការដំាដុះ ដំណាំជីវេនៅកនុងឆាន ំ២១០៤ កសិករចំនួន ១៨ លាននាក់ ែដលមានចំនួន ៩០% ែដលរកីរក បានដាំ និងគួរឲយកត់សំគាល់
េន◌ា◌ះ ១៨១ លានហិកតា ៃនដំណាំជីវ េនៅកនុងរបេទស ចំនួន ២៨ ែដលកសិករ គឺជាមាច ស់កនុងការការរគប់រគង ហានិភ័យ និងការេធវើេអាយរបេសើរេឡើងនូវផលិតភាព 

តាមរយៈេសថរភាព របពលវបបកមម (ការកំណត់តាមរយៈការដំាដុះ េទៅេលើៃផទដី ១.៥ ពាន់លាន ហិកតា ៃនៃផទដីដំណាំ េដាយអនុវតតតាម ការែថរកសា ៃរពេឈើ និងជីវចំរុះ។ 

េហតុដូចេនះ ៧.១ លាន កសិករ រគួសារតូចៗ េនៅកនុងរបេទសចិន និង ៧.៧ លាន េនៅកនុងរបេទសឥណាឌ  បានេរជើសេរីសេទៅដំា កបបាសរបេភទ Bt េនៅេលើៃផទដី ១៥ 
ពាន់លានហិកតា េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤ ពីេរពាះេដាយសារ សារៈសំខាន់ ៃនតំៃលរបស់វា។  

ការពិតទី៣៖ េដាយសារឆនទះនេយាបាយខាល ំងកាល  បានអនុញាញ តតិេអាយ បង់កាល េដស ឈានេទៅរកសាកល ពហុពាណិជជកមម Bt brinjal	 (រតប) ជាេលើកទី១ ។ 

គួរេអាយកត់សំគាល់េន◌ា◌ះ របេទសបង់កាល េដស គឺជារបេទសតូច រក ជាមួយនិង របជាជនចំនួន ១៥ លាននាក់  បានេអាយសចាច នុម័ត រងាវ ន់បែនល Bt	brinjal/ រតប 

េនៅៃថងទី ៣០ តុលា ឆាន ំ ២០១៣ េហើយេនៅកនុងកំណត់រតាសំគាល់ គឺតិចជាង ១០០ ៃថងបនាទ ប់ពី កិចចរពមេរពៀង ។ រគួសារកសិករតូចៗ បានដាំដុះ Bt brinjal	េនៅៃថងទី 
២២ ែខ មករា ឆាន ំ ២០១៤ ។ ការេជាគជ័យ េនះមិនអាចសំេរចេទៅបាន េបើគាម នការគាំរទដ៏ខាល ំងកាល ពី រាជរដាឋ ភិបាល និងឆនទៈនេយាបាយ ជាក់ែសតងមកពី រដឋមរនតី កសិកមម េលាក 

Matia Chowdhury  ែដលេនះ គឺជា បទពិេសាធន៍សំរាប់របេទសតូច និងរកីរក។ របេទសបង់កាល េដស គឺបានេធវើ ែរសពិេសាធន៍ ដំឡុងបារាងំ ជីវ 
និងបានេធវើការរសាវរជាវ េលើបេចចកវិទយាជីវ េលើដំណាំ កបបាស និងរសូវ។  

ការពិតទី៤៖ របេទសមួយចំនួន បានអនុញាញ តតិេអាយមានការ ដំាដំណាំបេចចកវិទយាជីវថមីៗ ែដលបញចូលនូវ អាហារធញញជាតិ ដំឡូងបារាងំ េនៅសហរដឋអាេមរិក និងបែនល រតប 

េនៅកនុងរបេទសបង់កាល េដស ។ េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤ សហរដឋអាេមរិក បានអនុញាញ តតិ េអាយមានការដំាដុះដំណាំបេចចកវិទយា ជីវ៖  ដំឡូងបារាងំ Innate™ ជាអាហាធញញជាតិ 

ែដលមានកំរិតទាបៃន អារគីលាម៉ាយ និងផទុកេទៅេដាយសារធាតុ ខាសីុណូែជន (carcinogen) េហើយមានការខាតបង់តិចតួច េដាយសារ ការខូចខាត  និងកាត់បនថយ 

ជាតិ លិជលីន អាហាវ ហាវ  KK179 (HarvXtra™)  ជាមួយការរលាយខពស់ និងមាន ទិននផលខពស់ជាង (អាល់ហាវ ហាវ  គឺជាដំណាចំំណីសតវ េលខមួយ 

កនុងពិភពេលាក)។ របេទសឥណឌូ េនសីុ បានេធវើការអនុញាញ តតិអនុវតតេទៅេលើ អំេពៅែដលធន់រទំាេទៅនិងភាពរាំងសអួត។ របេទសេរបសីុល បានអនុញាញ តិ 

លកខណ:ជាសាកល ៃនពាណិជជកមម បេចចកវទិយាជីវ/ ដំណំាGM : ឆាន ំ ២០១៤  

នពិនធេដាយេលាក ឃលីវ ែជម ជា សាថ បនកិ នងិ សារសាត ចារយដកឹនំា ISAAA 



េអាយេធវើការដំាដុះសែណត កេសៀងរបេភទ CultivanceTM របេភទសែណត កេសៀង HM និងរបេភទ សែណត កបារាងំពូជកនុងរសុក ែដលមានភាពធន់រទំា 

េទៅនិងពពួកវីរុស និងមានការេរៀបចំេអាយេរសចសំរាប់ការដំាដុះកនុងឆាន ំ ២០១៦ ។ េវៀតណាម បានេធវើការសំេរចេអាយដំាដុះ នូវរបេភទេពាតជីវ (HT និង IR) 

សំរាប់ការដំាជាេលើកដំបូង េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត ទាក់ទងេទៅនិងអាហារដំណាំជីវ ែដលផតល់អតថរបេយាជន៍េទៅ អនក េរបើរបាស់េដាយផាទ ល់ (េពាតស 

េនៅអារហិវចខាងតបូង ៃថថាវ និង េពាតែផអមេនៅសហរដឋអាេមរិក និងកាណាដា លហុងនិង េលៅព  េនៅសហរដឋអាេមរិក)បេចចកវិទយាអាហារ ដំណាំ ជីវថមី ែដលរួមបញចូលទំាង េសតចៃនបែនល 

(brinjal) េនៅកនុងរបេទសបង់កាល េដស េហើយនិងដំឡូងបារាំង េនៅសហរដឋអាេមរិក។ ដំឡូងបារាំង គឺជាអាហារេសបៀងសំខាន់ ទីបួននិង បានរួមចំែណកេទៅសនតិសុខ េសបៀង 

េនៅកនុងរបេទស ដូចជា ចិន (៦ លានហិកតា ៃនដំឡូងបារាងំ) ឥណាឌ (២ លាន) និងសហគមន៍អឺរ៉ុប (២ លាន)។ 

ការពិតទី ៥ ៖ របេទសលំដាប់ទំាង ៥ កំពុងដំាដំណាំបេចចកជីវ។ សហរដខអាេមរិកបាន បានបនតជារបេទសនាំមុខ ជាមួយៃផទដី ៧៣.១ លានហិកតា (៤០ % ៃនពិភពេលាក) 

ជាមួយនិង ការទទួលយកនូវការដំាដុះ ជាង ៩០% សំរាប់ដំណាំទូេទៅ  ដំណាំេពាត (ទទួលយក ៩០%) សែណត កេសៀង (៩៤%) និង កបបាស (៩៦%)។ ចំែណក 
របេទសេរបសីុល ធាល ប់បានជាប់ចំណាត់ថាន ក់ េលខ ១ េនៅឆាន ំជាបនតបនាទ ប់ េនៅកនុងៃផទដី ដំាដុះ សំរាប់រយេពល ៥ឆាន ំចុងេរកាយ  េហើយសហរដឋអាេមរិក ឈរេនៅេលខេរៀងទី ១ 

េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤ ជាមួយ ៃផទដី ៣ លានហិកតា េរបៀបេធៀបេទៅនិងរបេទសេរបសុីលគឺ ១.៩ លានហិកតា។ គួរេអាយកត់សំគាល់ផងែដរ របេទសេរបសីុលបានដំា 

សែណត កេសៀងរបេភទ HT/IR េនៅេលើៃផទដី ៥.២ លាន ហិកតា េនៅកនុង ឆាន ំទី២ បនាទ ប់ពីដំេណើរការរបស់វា។ របេទស អាសសង់ទីន បានរកសានូវេលខេរៀង ទី ៣ 

ែដលបានធាល ក់ចុះ មក ៃផទដី ២៤.៣ លានហិកតា  មកពី ២៤.៤ លានហិកតា េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៣ ។ ឥណាឌ  បានឈរេនៅេលើ េលខេរៀង ទី៤ ែដលមានៃផទដី ១១.៦ 

លានហិកតា ៃនដំណាំកបបាស របេភទ Bt ( ១១.០ េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៣) េហើយមានការទទួលយក ៩៥% ។ របេទសកាណាដា សថិតេនៅចំណាត់ថាន ក់េលខ ៥ ែដលមាន 

ៃផទដី ១១.៦ លានហិកតា ផងែដរ ជាមួយនិងការដំាដុះ នូវ ខាណូឡា ែដលមានកាទទួលយក ៩៥% ។ េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤ របេទសនីមួយៗ កនុងចំេណាមរបេទសកំពូលទំាង ៥ 
េនះ បានដាំជាង ១០ លានហិកតា ែដលបានផតល់ការនំាេចញ យ៉ាងទូលំទួលាយ និងជួយកនុងការែកលំអរដី សំរាប់ការដំាែដលមានេសថរភាព នាេពលអនាគត ។  

ការពិតទី៦៖ ការដំាដំណាំ េពាតបេចចកជីវែដលធន់រទំា និងភាពរាំងសងូត ជាេលើកទី១ េនៅសហរដឋអាេមរិក េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៣ បានេកើនេឡើង ជាង ៥ ដង ពី ៥០, ០០០ ហិកតា 

េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៣ េទៅ ២៧៥, ០០០ ហិកតា េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៤ ែដលបានឆលុះបញាច ំងពី ការទទួលយករបស់កសិករ។ រពិតតការណ៍ដូចគាន  េនះែដរគឺបានេធវើការបរចិាច ក េទៅកាន់ 

ៃដគូ សាធារណ ឲកជន  របសិទធភាពការេរបើរបាស់ទឹក េលើដំណាំេពាត សំរាប់ អារហិវក (WEMA) ែដលមានបំណងកនុងការេផទរ បេចចកវិទយាជីវ ភាពធន់រទំា 
េទៅនិងការរាំងសងួត េលើដំណាំ េពាត េទៅឲយរបេទសែដលបានេរជើសេរីស េនៅអារហិវក េនៅឆាន ំ ២០១៧។  

ការពិតទី ៧៖ សារសំខាន់ដំណាំបេចចកវិទយា េនៅអារហវិក។ ផលប៉ះពាល់ េនៅអារហវិកខាងតបងូ ែដលមានជាង ២.៧ លានហិកតា គឺកតាត សំខាន់បណាត លមកពី ភាពរាងំសងួត ។ 

សូ៊ដង់ បានបេងកើនៃផទដីដំាដុះ របេភទ កបបាស Bt ែដលេសទើរែត ៥០% ខណ:ែដល ភាពរាំងសងួត បានេធវើេអាយរាំងសទះ ដល់សកាត នុពលទិននផល ជាង ០.៥ 

ហិកតាេនៅកនុងតំបន់ Burkina Faso ។ បែនថមពីេនះេទៀត របេទសចំនួន ៧ (កាេមរូន េអសសុីប ហាកណា េកនយ៉ា  ម៉ាឡាវី នីេសសរីយ៉ា និង អូ៊ហាក ន់ដា) 

បានេធវើែរសពិេសាធន៍ េទៅេលើដំណាំ ែដលមានគុណសមបតតិដល់កសិកររកីរក ជំហានទីពីរបនាទ ប់ពីចុងេរកាយ មុនការអនុញាញ តតិ។ ជាសំខាន់ គំេរាង WEMA 

គឺបានេធវើកាលវិភាគ េដើមបីេផទរចំេណះដឹងជាេលើកទីមួយ នូវបេចចកវិទយាជីវ ភាពធន់រទំានិងការរាងំសងួត េលើដំណាំេពាត ជាមួយនិង ការរគប់រគងសតវលអិត (Bt) េនៅអារហវិក 
ខាងតបូង េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៧។ ភាពខវះខាតនូវ មូលដាឋ នវិទយាសារសត និងរបសិទធភាពកនុងការរគប់រគងរបព័នធ ៃនតៃមល និង េពលេវលា គឺជា ឲបសគគដ៏ចំបងេទៅនិងការទទួលយក។ 
ការទទួលខុសរតួវ ែដលមានភាពម៉ត់ចត់ បុ៉ែនតមិនទាមទារកំលំាង បញរបាក់េរចើន  និង វិន័យ គឺរតូវការជាចំាបាច់ េដើមបីភាពសមរសប េទៅនិងតរមូវការ ៃនកសិករតូចៗ 
កនុងរបេទសរកីរកកំពុងអភិវឌឍន៍។ 



ការពិតទី៨៖ លកខណ:ដំណាំបេចចកវិទយា ជីវ េនៅកនុងសហគមន៍អឺរ៉ុប។ របេទស 5 កនុងសហគមន៍អឺរ៉ុប បាន បនតដំា ១៤៣, ០១៦ ហិកតា ែដលមានថយចុះ ៣% េនៅកនុងឆាន ំ 

២០១៣។ របេទសេអសប៉ាញ បាន ឈានមុខ កនុងការដាំដុះ ជាមួយ ៃផទដី ១៣១, ៥៣៨ ហិកតា ៃន េពាត Bt ែដលមានការថយចុះ ៣% ពីឆាន  ំ ២០១៣ បុ៉ែនត 

មានការទទួលយក ៣១.៦%។ ជាសេងខប មានការទទួលយកជា មធយម េនៅកនុងរបេទសបី ៃនសហគមន៍អឺរ៉ុប និង មានការថយចុះ េនៅរបេទសចំនួនពីរ ពឹងែផអកសំខាន់ 
េទៅេលើការដំាដុះតិចតួច ៃន េពាត និង មរនតីការិយាល័យ។ 

ការពិតទី៩៖ អតថរបេយាជន៍ ែដលផតល់េដាយ ដំណាំបេចចកវិទយា។  កាវិភាគ េមតា ថមី កនុងឆាន ំ ២០១៤ បានបញាជ ក់ពី ពហុសារ:សំខាន់ កំឡុងេពល ២០ ឆាន ំចុងេរកាយ។ ការវិភាគ 

កលូបាល េមតា ៃនការសិកសាចំនួន ១៤៧ េនៅកនុង ២០ ឆាន ំចុងេរកាយ បានបញាជ ក់ថា   ការទទួលជាមធយមៃន បេចចវិទយា GM បានកាត់បនថយ ការេរបើរបាស់ថាន ំ គីមី ៣៧% 

និងបេងកើនទិននផលដំណាំដល់េទៅ ២២% េហើយបេងកើនចំណូលដល់កសិករ ៦៨%។ ការរកេឃើញទំាងេនះ គឺបានអះអាងពីខាងេដើម េហើយលទធផល ដូចគាន  ែដលបានមកពី 
ការសិកសា ជារបចាំាឆាន ំេលើសកលេលាក។ ទិននន័យថមី ចុងេរកាយ សំរាប់ឆាន ំ ១៩៩៦ េទៅ ២០១៣  បានបងាហ ញថា បេចចកវិទយា ដំណាំបានចូលរួមចំែណក កនុងសនតិសុខេសបៀង 

និរនតភាព និង ការែរបរបួល បរសិាថ ន និង អាកាសធាតុ េដាយ បេងកើនតៃមល ផលិតកមមដំណាំ  ១៣៣  ពាន់លាន US ដុលាល  ការផតល់បរិសាថ នលអរបេសើរ េដាយសនសំ ៥០០ 

លាន គីឡូរកាម a.i  ៃនថាន ំគីមី ពីឆាន ំ ១៩៩៦ េទៅ ឆាន ំ ២០១២ ។ េនៅកនុងឆាន ំ ២០១៣ វាបានកាត់បនថយ ការបេញចញឲសម័នកាបូនិច ២៨ ពាន់លាន គីឡូរកាម ែដលេសមើេទៅនិង 

រសូបយកពី រថយនត ចំនួន ១២.៤ លាន េនៅេលើផលូវសំរាប់រយ:េពល មួយឆាន ំ។ ការអភិរកស ជីវចំរុះ េដាយរកសា ១៣២ លាន ហិកតា ៃនដី ពីឆាន ំ ១៩៩៦ េទៅ  ឆាន ំ ២០១៣ 

និងបានជួយកាត់បនថយភាពរកីរក ជាង ១៦.៥ លាន កសិករតូច េហើយរគួសាររបស់េគ ែដលសរុប ជាង ៦៥ លាននាក់ ែដលអនកខលះជាមនុសសរកីរកបំផុតកនុង ពិភពេលាក។ 
បេចចកវិទយាដំណាំ គឺមានសារសំខាន់ បុ៉ែនតគឺមិនែមនជាដំេណ◌ា◌ះរសាយេនៅេឡើយេទ ការេដើរតាម ការអនុវតតន៍ការដំាដុះលអ ដូចជា កាដំាដុះដំណាំបងវិល និងការរគប់រគងភាពធន់រទំា 
គឺរតូវការជាចំាបាច់ សំរាប់់ បេចចកវិទយាដំណាំ ែដលរតូវការដូចជា ការដំាដំណាំតាមទំេនៀមទមាល ប់។  

ការពិតទី ១០៖ ការរំពឹងទុកនាេពលអនាគត។ សុទិដឋិនិយម កនុងការេកើនេឡើង ជារបចាំឆាន ំ េដាយសារ មានការទទួលយកមានករមិតខពស់ (៩០ េទៅ ១០០%) 

េនៅកនុងការអនុវតតន៍បេចចកវិទយាជីវដំណាំ នាេពល បចចុបបនន សំរាប់ការពរងីកទីផសារ ទំាងពីរកនុងរបេទសកំពុងអភិវឌឍន៍ និង របេទសឲសសាហកមម។  Pipeline គឺ
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