ពូជស្រូវស្ាល ខា១៥
ពូជស្រូវ

“ខា១៥”

ជាពូជស្រូវស្ាលដែលបានធធវើការបធចេញ

និងផសពវផាយជូ នករិករធរបើរបារ់ធោយវ ិទាាថន

ស្ាវរជាវនិងអភិ វឌ្ឍន៏ ករិកមមកមពុជា ននរករួងករិកមម រុកាារបមាញ់ និងធនាទនាធែើ មឆ្នាំ២០១៥។ បច្េុបបនន ពូជស្រូវ
ខា១៥ បាននឹងកាំពុងផសពវផាយធៅកនុងរពះរាជាណាច្រកកមពុជា ធោយពូជស្រូវធនះមានអាយុកាលខ្លី ផតល់ទិននផលខ្ពរ់
គុណភាពអងករលអ ថ្លល ដវងស្រលូន និងបាយទន់ឆ្ាញ់ពិារធទៀតផង។
លក្ខណៈពិសេេៗរបេ់ពូជស្េូវ ខា១៥
ពូជស្រូវខា១៥

ជាពូ ជស្រូវស្ាលមិនរបកាន់រែូ វ

ពូ ជធនះអាច្ធច្ញផ្កកបានរគប់ ធពលធវលាែរាបណាលកាខ្ណឌោាំែុះ

អាំធណាយផល។ អាស្រ័យធោយធេតុ ផលខាងធលើធនះ ធទើបពូជស្រូវខា១៥ អាច្ោាំែុះធៅធែើ មរែូ វវរា (ែាំណាាំទីមួយនន
រែូវ ឬស្រូវធែើ មរែូ វ) កនុងរែូ វវរា (ែាំណាាំទីពីរននរែូ វ) ច្ុងរែូវវរា ស្រូវរបធែញទឹក (ែាំ ណាាំច្ធនាលះរែូ វវរា និងរែូវរបាាំង)
និងលកាខ្ណឌរបាាំងធស្ាច្ស្រព។

ពូជស្រូវខា១៥ មានអាយុកាលចាប់ពនី ថាាបរេូតែល់នថារបមូលផលគឺពី៩៥-១០៥នថា។

កមពរធ់ ែើម១០០រ.ម និងច្ាំនន
ួ ធែើមដបកផតលផ
់ លពី៨-១០ធែើមកនងមួ
ព ច្ាំនន
ួ រាប់កងមួ
ី ០៤-១១៨រាប់
ុ យគុម។
ុន យកួរមានចាប់ព១
និងមានរបដវងកួរពី២០-២៩រ.ម។ ពូជស្រូវខា១៥ មានរភាពធន់ ររាំមធយមធៅនឹងមមាច្ធននត និងអាច្ផតល់ផលពី ៤ ធៅ
៧,៤ធននកនុង១េិកន។ អងកររលូនដវង មានរបដវងរាប់ជាមធយម៧,០ មីលីដមរត បនាទរករមារ់ជាមធយម២,១ មីលីដមរត
និងមានអាមីឡរ
ូ ២១,៦ ភាគរយ។ ពូជស្រូវខា១៥ ធន់មធយមធៅនឹងការបាំ ផ្កលញរបរ់ពពួកមមាច្ធននត។
វិធីសាស្តេរដ ាំដុះ

ររមាប់ស្រូវរនទូង បរ ិមាណរាប់ពូជដែលចាាំបាច្់គឺពី៣០-៤០គីឡូរកាមកនុង១េិកន ប៉ុដនតកុងករណ
ន
ី ដែលរាប់ពូជរុទឋ
និងមានរុខ្ភាពលអ

បរ ិមាណរាប់ពូជដែលរតូវការកនុងមួយេិកនគឺពី១៥-២០គីឡូរកាម។

ធែើមបីឲ្យរាំណាបែុ ះលូត

លារ់ធាំធាត់លអ ធគរតូវាបរាប់ពូជមួ យគីឡូរកាមធលើនផទែីថ្លនល១០ដម៉ រតកាធរ ៉។ ទីរាំណាបរតូវធធវើធៅជិតរបភពទឹ ក ដត
រតូវឆ្ាយពី មលប់នរព

ឬកដនលងមានធភលើងអគគិរនី

ធែើមបីធច្ៀរវាងការបាំ ផ្កលញពី រតវលិត
អ ច្នរង។

ជាការលអគួររទូងរាំណាប

ដែលមានអាយុ១៨-២២នថា ធេើយកនុងមួ យគុមពច្ាំនួន២-៣ធែើម។ ររមាប់ ស្រូវពធររះ បរ ិមាណរាប់ពូជដែលចាាំបាច្់គឺ
១៥០គីឡូរកាមកនុង១េិកន។ គួរធរៀបច្ាំែីឲ្យបានលអ និងរាបធរមើមុនរទូង ឬធររះ។ ការភជួររារ់ គួ រដតធធវើឲ្យបាន២-៣ារ
ជាការលអរបធរើរ។ របរិនធបើ ដស្រអាច្បធចេញបចូេ លទឹកបាន បនាទប់ ពីរូង
ទ ឬធររះបាន២០នថា អាច្បធចេញទឹកឲ្យអរ់ពី
កនុងដស្រ២-៤នថា រួច្បចូេ លទឹ កថមីវ ិញ។ ធធវើរធបៀបធនះ គឺ ធែើ មបីធធវើឲ្យស្រូវកាន់ ដតដបកគុមពល។
អ
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ការសស្បើស្ាេ់ជី
ការធរបើរបារ់ជីរមស្របនមករមិតដណនាាំ នឹងមិនបណា
ា លឲ្យមានការថយគុណភាពរាប់ស្រូវធឡើយ។ គួរោក់ជី ២-៣ែង
កនុងមួយវែតជីវ ិតរបរ់ស្រូវធោយ៖
-បាច្ធលើកទី១៖ ររប់បាតមុ នធពលរទូងធរបើជីធមមជាតិពី ៥ធនន (២០ រធទះ) កនុង១េិកន និងរួមផសាំជាមួយជីគីមីែូច្មាន
កនុងនរាងទី១។ ររមាប់ ធពលធវលាននការបាច្ជីបាំប៉នគឺរតូវធធវើធឡើងធៅរយៈធពល ៤៥នថា ធរកាយពធររះ ឬ ៥០នថា ធរកាយ
ាបរាំណាប។

នរាងទី ១៖ ករមិតជីដណនាាំនមរបធភទែី
ស្រូវស្ាលមិនរបកាន់រែូវ (ស្រូវរបាាំង និងស្រូវវរា)
រកុមែី

បាច្ររប់បាតមុនរទង
ូ ឬធររះ (គ.ក/េត)
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ែីរកគរ
ែីកាលធរធិ៍

ការស្បមូលផល
- រតូវរបមូលផលស្រូវធៅធពលរាប់ទុាំលអ

គឺធៅធពលដែលកួរស្រូវមានរាប់ចាប់ពីរក់កណា
ា លកួរធឡើងធៅមានពណ៌

ធលឿងទុាំចារ់ និងរាប់ធពញរក់កណា
ា លកួរច្ុះធរកាមមានពណ៌ធលឿងទុាំស្ាល ធេើយរាប់ រក
ក វ ិញមានពណ៌ាលប
ធរកចារ់។
- ធគអាច្ហាលរមាួតស្រូវធៅធលើកធនទល រាំណាញ់មុង តង់ធៅរ៊ូ និង
លានរុីម៉ង់ត៍ គឺមិនបណា
ា លឲ្យគុណភាពរាប់ ស្រូវឬរាប់ស្រូវពូ ជខ្ុរ
ានធឡើយ។ ករមារ់រាប់ស្រូវដែលរមស្របររមាប់ ការហាលរមាួតគឺ

២-៣រ.ម ដែលករមារ់រាប់ និងរភាពពនលឺនថាគឺជាកនតច្មបងកនុងការ
កាំណត់រយៈធពលហាល និងគុណភាពរាប់ ស្រូវ៖

 នថាស្រឡះលអ ហាលដត១នថាប៉ុធណាណះ ធោយកនលះធមា៉ ងវ ីមតង។
 នថាស្រឡះបងគួរហាលរមាួតរយៈធពល២នថា ធោយ១ធមា៉ ងវ ីមតង។

ខា១៥

 នថាមិនស្រឡះធគរតូវហាលរេូតែល់ ៣នថា ធោយ២ធមា៉ ងវ ីមតង។
- រាប់ពូជរតូវរច្កទុកធៅកនុងថង់បាលរទិកច្ងឲ្យជិត
ជាន់ធទៀត

រួច្ោក់ កុងបាវមួ
ន
យ

ធេើយទុកោច្់ធោយដឡកពីរាប់ស្រូវច្ាំណីធៅកដនលងដែល

រាួតលអ និងាមនការបាំ ផ្កលញពីរតវកណុា រ មាន់ រជាធែើ ម។ រតូវររធររ
ធ្មះពូជ និងនថាដខ្រច្ូតកាត់ ោក់ ធៅធលើបាវឲ្យបានរតឹ មរតូវលអ។
- ផលស្រូវដែលរបមូ លបាន រតូវទុកោក់ កុងជរងុ
ន
កឲ្យបានលអធោយការររកុាំឲ្យរតវកណុា រ មាន់ ររុី និងមិនឲ្យទទឹក។
សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមសូមធ្វើការទាក់ទង ការ ិយាល័យរុកខជធម្រមើសវ ិទា មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ្ ុះបណ្ត
្ ល និងព័ត៌ាន ការយា
ិ ល័យន្ផនការ សហម្របតិបត្ិការ និងពាណ្ិជជកមម
ននវ ិទាស្ថែនម្រស្ថវម្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុា ធៅតាមបធណ្ត
្ យផលូវាតិធលខ ៣ សង្កាត់ម្របទុះឡាង ខណ្ឌដធង្កា ភនំធពញ ឬតាមម្របអប់សំបុម្រតធលខ ០១ ភនំធពញ
ទូរស័ពទធលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ vathany_thun@yahoo.com

ធគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh
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