
នៅរដ្ឋ Oregon ទីផ្សារសម្រាប់ផ្សសិតដដ្ល

ម្របមូលពីព្ម្រព ន ើនន ើងយ៉ា ងខ្ល ាំង 

នោយសារដតការនពញនិយមនម្របើម្រាស់

នម្ររឿងផ្សស ាំម្រសស់ៗ ន ុងមូលោឋ ន។ ប៉ា៉ុដនែ  

ផ្សសិតព្ម្រពមួយចាំនួនដដ្លានជាតិព៉ុល

ខ្ល ាំងបាំផ្ស៉ុត អាចនឹងពិា  ន ុងការ

ដបងដច ឱ្យោច់ពីគ្នា ពីម្របនេទផ្សសិត

ដដ្លអាចបរនិោរាន។ ម្ររឹឹះសាា ននសវា

ចាំណីអាហារ ដដ្លទិញផ្សសិតព្ម្រពពីម្របេព

មិនដមនពាណិជ្ជ មម ម្រតូវដត

សាា ល់ និងនោឹះម្រសាយតម្រមូវការ

សម្រាប់ មម វធិី ាំណត់ 

អតែសញ្ញា ណដដ្លម្រតឹមម្រតូវនដ្ើមបី

ឱ្យការផ្សដល់នូវផ្សសិតព្ម្រពដដ្លាន

ស៉ុវតា ិោព។ 

 

 វនិនអមមយយចាំណីអាហារព្ន

រដ្ឋ Oregon តម្រមូវឱ្យានការ

 ាំណត់អតែសញ្ញា ណម្របនេទផ្សសិត

ដដ្លដ្ ពី ន ុងព្ម្រពនដ្ើមបីឱ្យាន

ការបញ្ញជ  ់ពីអា ទិញជា

លាយល ខណ៍អ សរដូ្ចខ្ង

នម្រកាម៖ 

• ការ ាំណត់អតែសញ្ញា ណ

ម្របនេទផ្សសិតតាមន ម្ ឹះ 

 វទិសាសា្សែ  និងន ម្ ឹះទូនៅ 

• ម្រតវូដត ាំណត់អតែសញ្ញា ណ

ផ្សសិត ន ុងនពលដដ្លវានៅ

សោពម្រសស់ (មិនទាន់ានដ ព្ចា 

ឬសមង តួ) 

• ន ម្ ឹះ និងពយត៌ានទាំម ់ទាំនងព្ន

អា ដដ្លាន ាំណត់អតែសញ្ញា ណ

ផ្សសិត និងអា ល ់ផ្សសិត 

• នសច ដ ីដលលងអាំពីរ៉ុណវ៉ុឌ្ឍិ និងការ

បណុ្ឹះបណ្ដដ លរបស់អា  ាំណត់ 

អតែសញ្ញា ណ ជាពិនសសពា ់ពយនធ

នឹងការ ាំណត់អតែសញ្ញា ណផ្សសិត 

 

 

ការបញ្ញជ  ់ជាលាយល ខណ៍អ សរទាាំងននឹះ 

ម្រតវូរ ាទ៉ុ នៅ ន ុងសាំណ៉ុ ាំឯ សារនៅ ន ុង

ម្ររឹឹះសាា នចាំណីអាហារសម្រាប់រយៈនពល

អបបបរា 90 ព្លៃរិតចាប់ពីព្លៃល ់ ឬ

ផ្សដល់នសវា មម។  

 

ម្ររឹឹះសាា នចាំណីអាហារដដ្លផ្សដល់នសវា មម

ផ្សសិតដដ្លដ្ ពី ន ុងព្ម្រព ម្រតវូនមថា 

ផ្សសិតម្រតូវាន ាំណត់អតែសញ្ញា ណយ៉ា ង

ចាស់លាស់នោយោ ់សាល   ផ្ទ ាំងម្របកាស 

ឬ ាំណត់សាា ល់ ន ុងម៉ុ៉ឺន៉ុយ  

 

(1) ន ម្ ឹះទូនៅ និងន ម្ ឹះធមមតារបស់

ផ្សសិត និង 

(2) រាយការណ៍ថា "ផ្សសិតព្ម្រព៖ មិន

ដមនជាផ្សលិតផ្សលដដ្លាន 

ម្រតួតពិនិតយនទ"។  

 

ផ្សិតព្រៃ  

ឯ សារពយតា៌នអាំពីម្រ មចាំណីអាហារ #8 
ម្របការ ដដ្លអា  រួ រយល់ដ្ឹងអាំពី ម្រ ម   

www.healthoregon.org/

foodsafety  

 មម វធីិបង្កា រជ្ាំង៉ឺឆ្លងតាមអាហារ 
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ជំៃូកទី 3-201.16 
 

(A) នលើ ដលងដតានបញ្ញជ  ់នៅ ន ុង

ចាំណ៉ុ ច (B) ការ ាំណត់អតែសញ្ញា ណម្របនេទ

ផ្សសិតដដ្លានដ្ នៅ ន ុងព្ម្រព ម្រតូវដត

ានការបញ្ញជ  ់ពីអា ទិញជាលាយល ខណ៍

អ សរ ដដ្លម្រតូវរ ាទ៉ុ នៅ ន ុងសាំណ៉ុ ាំឯ 

សារនៅ ន ុងម្ររឹឹះសាា ន 

ចាំណីអាហារសម្រាប់រយៈនពលអបបបរា 

90 ព្លៃរិតចាប់ពីព្លៃល ់ ឬផ្សដល់នសវា មម។
Pf ការបញ្ញជ  ់ពីអា ទិញជាលាយល ខណ៍

អ សរននឹះ ម្រតូវរមួបញ្ច លូនូវ៖ 

(1) អតែសញ្ញា ណតាមន ម្ ឹះវទិសាសា្សែ  និង

ន ម្ ឹះទូនៅព្នម្របនេទផ្សសិត P 

(2) អតែសញ្ញា ណនៅ ន ុងសោពម្រសស់ Pf 

(3) ន ម្ ឹះ និងពយត៌ានទាំម ់ទាំនងព្ន

អា ដដ្លាន ាំណត់អតែសញ្ញា ណផ្សសិត 

និងអា ល ់ផ្សសិត Pf និង 

(4) នសច ដ ីដលលងអាំពីរ៉ុណវ៉ុឌ្ឍិ និងការបណុ្ឹះ

បណ្ដដ លរបស់អា  ាំណត់ 

អតែសញ្ញា ណ ជាពិនសសពា ់ពយនធនឹងការ

 ាំណត់អតែសញ្ញា ណផ្សសិត។ Pf 

(B)  ថាខណឌ  (A) ព្ន 3-201.16 មិន 

អន៉ុវតែចាំនពាឹះម្របនេទផ្សសិតព្ម្រពបណុ្ឹះ ដដ្ល

ម្រតូវានោាំ ម្របមូលផ្សល និងដ ព្ចានៅ ន ុង

ម្របតិបតែ ិការដដ្លម្រតូវានម្រតួតពិនិតយ

នោយទីោា  ់ង្ករនិយយត មមចាំណីអាហារ 

ដដ្លានដដ្នយ៉ុតាែ ធិការនៅនលើម្របតិបតែ ិ

ការនមឹះ។ 

(C) ម្ររឹឹះសាា នចាំណីអាហារដដ្លល ់  

នម្របើម្រាស់ ឬផ្សដល់នសវា មមផ្សសិតដដ្លដ្ ពី

 ន ុងព្ម្រព ម្រតូវនមថា ផ្សសិតម្រតូវាន ាំណត់

អតែសញ្ញា ណយ៉ា ងចាស់លាស់នោយោ ់

សាល   ផ្ទ ាំងម្របកាស ឬ ាំណត់សាា ល់ ន ុងម៉ុ៉ឺ

ន៉ុយ នោយាន៖ 

(1) ន ម្ ឹះទូនៅ និងន ម្ ឹះធមមតារបស់ផ្សសិត
Pf និង 

(2) នសច ដ ីដលលងថា "ផ្សសិតព្ម្រព៖ មិនដមនជា

ផ្សលិតផ្សលដដ្លានម្រតួតពិនិតយនទ"។ Pf 

ហេតផុ្លសុខភាៃសាធារណៈ៖ 

ានផ្សសិតនលើសពី 5000 ម្របនេទដដ្លដ្៉ុឹះ

តាមធមមជាតនិៅអានមរ ិខ្ងនជ្ើង។ 

ផ្សសិតោរនម្រចើនរ៉ឺមិនដដ្លាននធវ ើនត

សែ រ ជាតិព៉ុលនមឹះនទ។ នរដឹ្ងថា ផ្សសិត

ម្របាណជា 15 ម្របនេទរ៉ឺជាផ្សសិតាន

នម្រគ្នឹះថាា  ់ដ្ល់ជី្វតិ និងម្របាណជា 60 

ម្របនេទនទៀត រ៉ឺនធវ ើឱ្យមន៉ុសសព៉ុល មិន

ថាបរនិោរនៅ ឬឆ្អ ិនន ើយ។ 

ផ្សសិតព្ម្រពមួយចាំនួនដដ្លានជាតពិ៉ុល

ខ្ល ាំងបាំផ្ស៉ុត អាចនងឹពាិ  ន ុងការ

ដបងដច ឱ្យោចព់គី្នា ពីម្របនេទផ្សសតិ

ដដ្លអាចបរនិោរាន។ ម្របសិននបើ

ម្ររឹឹះសាា នចាំណីអាហារនម្រជ្ើសនរ ើសល ់ផ្សសិត

ព្ម្រព រណៈម្ររប់ម្ររងម្រតវូដតនមថា 

ផ្សសិតព្ម្រពរ៉ឺានម ពីម្របេពដដ្លាន

ស៉ុវតា ិោព។  
ដខវចិឆ ិកា ឆ្ា ាំ 2014 

Golden Chanterelle (Cantharellus  

cibarius) 


