ពូជសែណ្ដកបយ សុីអឹមប៊ី០១ “ CMB01 ” ្រតូវបនបេញចញេ
ៃន្រកសួងកសិកមមរក
ុ ខ ្របម៉ ញ់ និងេន

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ (កឌី)

ទ នេដើមឆនំ ២០០៩ បនទប់ពីបនេធ្វើករពិេ

ធន៍អស់រយៈេពល្របំបីរដូវ (បួន

មរយៈថវ ិករគេ្រមង CARF និងកឌី។ ពូជេនះមន្របភពេដើមេចញពី្រស

ឆនំ) ចប់ពីឆនំ ២០០៥ កន្លងមក
VC4152 របស់មជឈមណ្ឌល្រ

យវ ិទយ

វ្រជវនិងអភិវឌ ន៍ដំ

ំ បែន្ល

យ

សុី (AVRDC) ែដលសថិតេនេកះៃត ៉ ន់។

លកខណៈពិេសសៗរបស់ពូជសែណ្ដកបយ ”សុអ
ី ុឹមប៊ី ០១”

សែណ្ដកបយ “សុីអឹមប៊ី០១” េចញផករយៈេពល ៣៥ ៃថង និងទុំ្របមូលផលេលើកទីមួយរយៈេពល ៦០ ៃថង បនទប់ពី
េដើមដងមនពណ៌ៃបតង

ំ។

ង្រជុងឈរ្រតង់ កមពស់េដើមែ្រប្របួលពី ៤៣-៦៧ ស.ម ែបកែមកពី ២-៤ ែមក។ េនេលើេដើម

និងែមកមនេ មតូចៗឆមរ។ ្របព័នធឬស មនឬសែកវ និងឬសរយងែដល

ចចក់ចូលេទកនុងដីជេ្រម ពី ៥០-៦០ ស.ម

ប៉ុែន្ត ៨០ ភគរយ ៃន្របព័នធឫសសថិតេនជេ្រមពី ៥-២០ ស.ម។ េនេលើឫសមនកំពកឫសតូចៗ បេងកើតេឡើងេ

យ

វត្តមនៃនបក់េតរ ីមួយចំនួនកនុងពួករ ីហ ូ ប ូ ម ែដលមនសមតថភព្រសូប និងភជប់ សូត (N) េសរ ីពីបរ ិយកស និងកនុងដី។
ទ្រមង់សឹក
្ល មនលកខណៈពិេសសងយរលួយេនកនុងដី ែដលជ្របភពជីធមមជតិដ៏្របេសើរស្រមប់ដំ
ំ េផ ងៗេទៀត។ ផក
ជកញុច ំ េពលរ ីកមនពណ៌េលឿង ែផ្លមន ងជសុី
ំងមូល្រទែវង ែផ្លខីម
ច នពណ៌ៃបតងចស់ និងែផ្លទុំមនពណ៍េខម។
្រគប់មនពណ៌ៃបតង្របេផះ ចំនួនែផ្លកុនង ១ េដើមពី ១០-១៩ ែផ្ល។ ចំនួន្រគប់កុងមួ
ន
យែផ្លពី ៧-១៣ ្រគប់ ទមងន់ ១០០០
្រគប់េសមើនឹង ៧០ ្រកម និងទិននផលជមធយម ៨៥២ គីឡូ្រកមកនុងមួយហិក

កនុងមួយហិក

។

វិធី

ំដុះ

្រស្ត

ពូជសែណ្ដកបយ “សុីអឹមប៊ី០១”

ចេធ្វើករ

ំដុះបនេពញមួយឆនំេ

េ្រពះ្រគប់េទេលើដីែដលភជួររួច េហើយ ស់លប់។ ចំេពះករ

ំេ

និងមនសក្តនុពលទិននផល ២,៣ េ

យករបុក

យបុក

ំជជួរ ឬ

ន

ំ

មចង្អូរ និង ំេ យ
ំជជួរគួរេ្របើគម្លតគុមព ២៥-៣០ គុណនឹង

៣៥-៤០ ស.ម និងជេ្រមពី ២-៣ ស.ម េ
“សុីអឹមប៊ី០១” េលើៃផទដីមួយហិក

យកនុងមួយរេ ្ដ
ក់្រគប់ចំនួន ៣-៤ ្រគប់។ ករ ំដុះពូជសែណ្ដកបយ
ំេ យបុក ំជជួរ្រតូវករ្រគប់ពូជពី ១៥-២០ គ.្រក/ហ.ត និងេបើ ំេ យេ្រពះ

គឺេបើ

្រតូវករ្រគប់ពូជពី ៣០-៤០ គ.្រក/ហ.ត។
េ្រកយពី

ំបន ១០-១៥ ៃថង គួរកត់រ ំេ

មួយគុមព និង្រតូវដកេ

ម ចៃ្រងឲយបន

ះកូនេ

យទុកែតេដើម

ែដលេថ្លស និងរ ឹងមំលជ
្អ ងេគចំនួន ១-២ េដើមកនុង

្អ ត េចៀស ងករដេណើ្ដ មជីជតិពីដំ

1

ំ ែដលនំឲយដំ

ំ ដុះលូត

ស់យឺត។

ករដុះលូត

ស់

ករេធ្វើដីបនផុសល្អ ដីមនជីជតិសំេណើម្រគប់្រគន់ និងធតុ
េផ្តើមដុះទូលដីមកខងេលើ។ ចប់ពីេពលដុះពន្លករហូតដល់
ប៉ុនមនេទ ែត

កសអំេ

យផល េ្រកយពី

ំបន ៣ ៃថង ្រគប់ចប់

យុ ១៥ ៃថង សែណ្ដកមនករដុះលូត

យុកលចប់ពី ២០ ៃថងេឡើងេទ សែណ្ដកបយមនករដុះលូត

ស់ពុំសូវេលឿន

ស់យ៉ងេលឿន។

ករេ្របើ្របស់ជី
ករេ្របើ្របស់ជី
េពលេវ

មបេចចកេទស និង្រតឹម្រតូវ

េធ្វើឲយដំ

ំ ដុះលូត

បនទិននផលខពស់។
អ៊ុយេរ ៉ េដ

ជីែដល

ម

ស់លទ
្អ ទួល

ចេ្របើ្របស់គឺជី

សយូម។ ករេ្របើ្របស់ជី
ក់កល គឺជីេដ េប៉ និង

ក្រមិតជីេទ
េឈមះជី

េប៉ និងប៉ូ

ែចកេចញជពីរដំ
ប៉ូ

សយូម (១០០ ភគរយ)
ក់្រទប់បតមុន
េពល ំ។ ចំែណកជីអ៊ុយេរ ៉េនសល់ េ្របើស្រមប់
ក់បំប៉នមួយេលើកេទៀត េ្រកយពី

ៃថង េដើមបីជំរញ
ុ ករលូត

ំបន ២០

ស់ និងករបេងកើតកំពក

ង

កំពង់េសៀម

បនេសៀក

(ដខ
ច់-លបយខ ច់)
ី

ទួ លសំេ ង

(ដល
ី បយឥដ្ឋ)

ៃ្រពែខមរ

អ៊ុយេរ ៉
េដ
ប៉ូ

ម្រកុមដី (គ.្រក / ហ.ត)

្របទះ

េកៀន

្វ យ

(ដល
ី បយ)

១៤៥

១៥

១៣

េប៉

១៣០

១៥៧

១៣៣

សយូម

៥០

៥៨

៦៧

ឫស។ ចំែណកឯដីខ ច់ ដូ ចជ្រកុមដី្របទះ

ង និងដីៃ្រពែខមរេគចំបច់្រតូវេ្របើជីជីអ៊ុយេរ ៉ កនុងបរ ិមណេ្រចើនេដើមបីឲយ
ស់ល្អ និងបេងកើនកំពកឫស។ ជី្រតូវ ក់ឃ្លតពីគល់ ៥-១០ ស.ម រួចពួនដីលប់ឲយជិតេដើមបីទប់គល់ដំ
ំ

ដំ

ំ លូត

ផង

និងករពរជីមិនឲយបត់បង់

មកេគ ឬកំប៉ុសិ៍្ត កសិករ

ដីរបស់គត់ខះ
្វ

មរយៈករេហើរេទកនុងបរ ិយកស

និងករហូរេ្រចះេ

យ

រទឹកផង។

ចំេពះជី

ចេ្របើេនេពល្រទប់បតកនុងក្រមិត ៥ ត/ហ.ត ឬ ០,៥ គ.្រក/ម២ បែនថមេលើជីគីមី េបើសិនជ

រធតុសរ ី ងគ។

ករ្របមូលផល
ែផ្លសែណ្ដកទុំ

ច្របមូលផលេនរយៈេពល ៣០ ៃថង េ្រកយេចញផក (ចំនួនែផ្លេលើសពី ៩០ ភគរយ ចប់េផ្តើមែ្របពណ៌ពី

ច្របមូលផលបន ២-៣ េលើក កនុងមួយវដ្តជីវ ិតរបស់ ។ គម្លតេពល្របមូលផលពីមួយ
េលើកេទមួយេលើកមនរយៈេពល ៥-៧ ៃថង។ ប៉ុែន្តករ្របមូលផលេលើកទីបី ពុំសូវទទួលបនទិននផលេ្រចើន ដូចេលើកទី
ៃបតង្រកេម៉េទជេខម)។ េគ

មួយ និងទីពីរេទ។ ករយឺតយ៉ វកនុងករ្របមូលផល ជេហតុេធ្វើឲយទិននផលមនករបត់បង់េ
្រគប់េនរដូវ្របំង ឬ្រគប់សែណ្ដក

ករទុក

យ

រែផ្លទុំេ្របះនំឲយ្រជុះ

ចដុះេនកនុងែផ្លេបើមនេភ្ល ងធ្លក់ជប់យូរៃថងេនរដូវវស ។

ក់េ្រកយ្របមូលផល

ជមធយមសំេណើម្រគប់េ្រកយេពល្របមូលផលពី ១៥-១៨ ភគរយ ដូេចនះត្រមូវឲយេយើងេធ្វើករ
េ

លសមងួតបែនថមេទៀត
ក់្រគប់មិនបន្រតឹម្រតូវ គឺងយ

យកេម្តៃថង។ ករយឺតយ៉ វកនុងករ

លសមងួតេ្រកយេពល្របមូលផល និងករទុក
រងករបំផ្លញពីពពួកសត្វលិត
្អ ចៃ្រង ដូចជខមូតជេដើម េ យ សុីេចះែផនកខងកនុងរបស់្រគប់ែដលេធ្វើឲយមនករបត់បង់

ទំងទិននផលគុណភព និងតៃម្ល។
កររក ទុក្រគប់ពជ
ូ
ពូជសែណ្ដកបយ

“សុីអឹមប៊ី០១”

ជពូជែដល

ចរក ទុក្រគប់ពូជ

ំ បន

េទៀតពី

២-៣ រដូវកល ្របសិនេបើេយើងេធ្វើករបន ុ ទធពូជបន្រតឹម្រតូវ។ ករ
រក ទុក្រគប់ពូជស្រមប់េ្របើ្របស់េនរដូវបនទប់ គឺ្រគប់ពូជ្រតូវមនសំេណើម
ពី ១២-១៣ ភគរយ េហើយ្រតូវរក ទុកេនកែន្លងែដលគមនសត្វលិត
្អ
គមន

ខយល់េចញចូល

ឬទុកេនកនុងធុងបិទជិត

ឬ

ចរក ទុកេ

យេ្របើ្របស់ថនំ

ករពរសត្វលិត
្អ ។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យរុកជ
ខ េ្រមើសវ ិទយ មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប
ៃនវ ិទយ

ថ ន្រ
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