ពូជ្រសូវ ”ដំេណើបៃសបមងគល” ជពូជ្រសូវដំេណើបទី១ ែដលបនេធ្វើករបេញចញ និងផ ព្វផ យជូនកសិករេ្របើ្របស់េ
វ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៏កសិកមមកមពុជ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

ទ នចុងឆនំ២០១៣។ ពូជ្រសូវ

មបេចចកេទសរុកខជេ្រមើសវ ិទយ ពីពូជ្រសូវ្របៃពណីែដលបន

”ដំេណើបៃសបមងគល” ជពូជ្រសូវែដលបនស្រមិតស្រមំង
្របមូលយកមករក ទុកេនកនុងធនគរពនធុកនុងវ ិទយ

យ

ថ ន។

លកខណៈពិេសសៗរបស់ពូជ្រសូវដំេណើបៃសបមងគល
ពូជ្រសូវ ”ដំេណើបៃសបមងគល” ជពូជ្រសូវធងន់្របកន់រដូវ ចប់េចញផកកនុង
ធតុ និងេពលេវ

ទិតយទី២ ែខវ ិចឆិក

្រស័យេទេលើ

ំដុះ។ កមពស់េដើមរបស់ពូជ្រសូវដំេណើបៃសបមងគល ែ្រប្របួលពី១៤០-១៦០ ស.ម និងចំនួនេដើមែបក

ផ្តល់ផលគឹចប់ពី៨-១០ េដើមកនុងមួយគុមព

្រស័យេទ

ម្របេភទដី។ ចំនួន្រគប់កុងមួ
ន
យកួរមនចប់ពី១០០-១២០្រគប់

និងមន្របែវងកួរ២៦-៣០ ស.ម។ ្រគប់្រសូវ១០០ ្រគប់មនទមងន់៣,៤ ្រកម និងមនទិននផលជមធយម៣,២ េ

ហិក

។ អងកររលូនែវង មន្របែវង្រគប់ជមធយម៧,២ មីលែី ម្រត បនទរក្រមស់ជមធយម២,១ មីលែី ម្រត និងមន

១,៦ ភគរយ។ ពូជ្រសូវដំេណើបៃសបមងគល ធន់មធយមេទនឹង ង
ំ សងួត និងធន់បនល្អនឹងទឹកជំនន់។
វិធី

្រស្ត

កស

នកនុង១
មីឡស
ូ

ំដុះ

ស្រមប់្រសូវសនទូង បរ ិមណ្រគប់ពូជែដលចំបច់គឺពី៣០-៤០ គីឡូ្រកម កនុងមួយហិក
ប៉ុែន្តកុងករណ
ន
ី ែដល្រគប់ពូជ
សុទ្ឋ និងមនសុខភពល្អ ្រពមទំង្រគប់្រគងទឹកបន និងែថទំបនល្អ បរ ិមណ្រគប់ពូជែដល្រតូវករកនុងមួយហិក គឺពី
១៥-២០ គីឡូ្រកមប៉ុេ

១០ ែម៉្រតកេរ ៉។ ទីសំ

្ណ ះ។ េដើមបីឲយសំ

បដុះលូត

ស់ធំធត់ល្អ េគ្រតូវ

ប្រគប់ពូជ មួយគីឡូ្រកមេលើៃផទដីថនល

ប្រតូវេធ្វើេនជិត្របភពទឹក ែត្រតូវឆងយពីមប
្ល ់ៃ្រព ឬកែន្លងមនេភ្លើងអគគីសនី េដើមបីេចៀស ងករ

បំផ្លញពីសត្វលិត
្អ ចៃ្រង។ ជករល្អ គួរសទូងសំ

បែដលមន

យុ២៥-៣០ ៃថង េហើយកនុងមួយគុមពចំនួន២-៣ េដើម។

ស្រមប់្រសូវពេ្រងះ បរ ិមណ្រគប់ពូជែដលចំបច់គឺពី៦០-៨០ គីឡូ្រកមកនុងមួយហិក

។ គួរេរៀបចំដីឲយបនល្អ និង

បេសមើមុនសទូង ឬេ្រពះ។ ករភជួរ ស់ គួរែតេធ្វើឲយបន២-៣
រជករល្អ្របេសើរ។ ្របសិនេបើែ្រស ចបេញចញបញូច លទឹក
បនបនទប់ពីសូង
ទ ឬេ្រពះបន២០ ៃថង ចបេញចញទឹកឲយអស់ពីកុងែ្រស២-៤
ន
ៃថងរច
ួ បញូច លទឹកថមីវ ិញ។ េធ្វើរេបៀបេនះ គឺ
េដើមបីេធ្វើឲយ្រសូវកន់ែតែបកគុមពល។
្អ

1

ករេ្របើ្របស់ជី
ករេ្របើ្របស់ជីសម្រសប

ក់ជី២-៣ ដងកនុង
មួយវដ្តជីវ ិតរបស់្រសូវ។ បច្រទប់បតមុនេពលសទូងេ យេ្របើជីធមមជតិពី៥ េ ន (២០ រេទះ) កនុង១ ហិក
និងរួមផ ំ
ង១។ បរ ិមណជីបចបំប៉នេលើកទីមួយ និងេលើកទីពីរ ្រតូវអនុេ
ម ម
ង១ េហើយ
ជមួយជីគីមីដូចមនកនុង

េពលេវ

មក្រមិតែណនំ នឹងមិនប

ៃនករបច ្រតូវអនុេ

ម

ម

្ដ លឲយមនករថយចុះគុណភពេឡើយ។ គួរ

ង២។

ង១

្រសូវធងន់ (្រសូវវស )
បច្រទប់ បតមុ នសទូង ឬេ្រពះ (គ.្រក/ហត)

្រកុមដី

អ៊ុ យេរ ៉

េប៉

ប៉ូ

ស

េលើកទី ២

១៨-៤៦-0

១០

២០

៤០

២០

១០

១០

៥០

២៥

២៥

២៥
២៥

ង

០-០-៦០

េលើកទី ១

៤៦-០-0
ដី ៃ្រពែខមរ
ដី ្របទះ

េដ

បំ ប៉នអ៊ុយេរ ៉ (គ.្រក/ហត)

ដី បកន ឬអូររូង

២៥

២៥

២៥

៥០

ដី ទួលសំេ ង

២៥

៥០

០

២៥

២៥

ដី េគគ្រតប់

១០

៥០

៥០

៤០

៣៥

ដី កំពង់ េសៀម

៣០

០

០

៤០

៣០

ដី េកៀន

្វ យ

ជដី

ដី ្រកគរ

មមត់្រចំងទេន្ល និ ងជ្រមលពី្រចំងទេន្លសម្រសបស្រមប់ ្រសូវ្រ

ល

ជដីលិចទឹករយៈេពលយូរ ែដលកសិករេធ្វើ្រសូវេឡើងទឹក ឬ្របេដញទឹក

ដី កបលេពធិ

ង២
េពលេវ

ប

១-៣១ មិ ថុន
១-១៥ កកក

ករ្របមូលផល
គឺេនេពលែដលកួរ្រសូវមន្រគប់ចប់ពីពក់ក

៣០ ៃថងេ្រកយសទូង

៥-៩ កញញ

៣០ ៃថងេ្រកយសទូង

១០-១៤ កញញ
១៥-១៩ កញញ

្ដ លកួរេឡើងេទមនពណ៌េលឿងទុំចស់ និង្រគប់េពញពក់ក

ល េហើយ្រគប់សក
ក វ ិញមនពណ៌

កួរចុះេ្រកមមនពណ៌េលឿងទុំ្រ

បំប៉នេលើកទី ២

៣០ ៃថងេ្រកយសទូង

១៦-៣០ កកក

- ្រតូវ្របមូលផល្រសូវេនេពល្រគប់ទុំល្អ

បំប៉នេលើកទី ១

្ដ ល

្ល បេសកចស់។

នសុីម៉ង់ត៍ គឺមិនប ្ដ លឲយគុណភព្រគប់
លសមងួត្រសូវេនេលើកេនទល សំ
ញ់មុង តង់េកស៊ូ និង
្រសូវ ឬ្រគប់្រសូវពូជខុសគនេឡើយ។ ក្រមស់្រគប់្រសូវែដលសម្រសបស្រមប់ករ
លសមងួតគឺ២-៣ ស.ម ែដល
ក្រមស់្រគប់ និងសភពពន្លឺៃថងគឺជ ក ្ត ចមបងកនុងករកំណត់រយៈេពល
លនិងគុណភព្រគប់្រសូវ៖

- េគ

ច

លែត១ ៃថង ប៉ុេ

 ៃថង្រសឡះល្អ

 ៃថង្រសឡះបងគួរ

យកន្លះេម៉ ងវ ីម្តង។

យ១ េម៉ ងវ ី

លសមងួតរយៈេពល២ ៃថងេ

ម្តង។

 ៃថងមិន្រសឡះ

្ណ ះ េ

េគ្រតូវ

យ២ េម៉ ងវ ី

លរហូតដល់៣ ៃថងេ

ម្តង។
- ្រគប់ពូជ្រតូវ្រចកទុកេនកនុងថង់ប្លសទិកចងឲយជិត
មួយជន់េទៀត

េហើយទុក

ច់េ

រួច

ក់កុងបវ
ន

យែឡកពី្រគប់្រសូវចំណីេន

កែន្លងែដលសងួតល្អ និងគមនករបំផ្លញពីសត្វកណុ្ដ រ

េដើម។ ្រតូវសរេសរេឈមះពូជ និងៃថងែខ្រចូតកត់

មន់ ទជ
ក់េនេលើបវ

ឲយបន្រតឹម្រតូវល្អ។
- ផល្រសូវែដល្របមូលបន ្រតូវទុក

ក់កុងជ្រងុ
ន
កឲយបនល្អ េ

យ

ករពរកុំឲយសត្វកណុ្ដ រ មន់ ទសុី និងមិនឲយទទឹក។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យរុកជ
ខ េ្រមើសវ ិទយ មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

ៃនវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ ssophany@cardi.org.kh

មបេ

្ត ល និងព័ត៌មន ករ ិយល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម

្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងកត់្របទះ

trin@cardi.org.kh
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ង ខណ្ឌដេងក ភនំេពញ ឬ

ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ
េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

hunyadana@cardi.org.kh

