ពូជ្រសូវ “ខ ៦” ជពូជ្រសូវធងន់ែដលបនេធ្វើករបេញចញ និងផ ព្វផ យជូនកសិករេ្របើ្របស់េ
និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

បននឹងកំពុងេពញនិយមកនុងចំេ

ម្របជកសិករេនកនុង្រពះ ជ

ខពស់ គុណភពអងករល្អ មនភពថ្ល និងបយទន់ឆងញ់ពិ

លកខណៈពិេសសៗរបស់ពូជ្រសូវ “ខ ៦”

ថ ន្រ
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ពូជ្រសូវ “ខ ៦” ជពូជ្រសូវធងន់ និងចប់េចញផកកនុងកំឡុងៃថងទី ០៩-១៦ ែខវ ិចឆិក
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្រស័យេទេលើ

កសធតុ និងេពល
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វិធី ្រស្ត ំដុះ
ស្រមប់្រសូវសនទូង បរ ិមណ្រគប់ពូជែដលចំបច់គឺពី ៣០-៤០ គីឡូ្រកមកនុងមួយហិក
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្អ
េនះ គឺេដើមបីេធ្វើឲយ្រសូវកន់ែតែបកគុមពល។

ករេ្របើ្របស់ជី

ករេ្របើ្របស់ជីសម្រសប
គួរ

ក់ជី

មក្រមិតែណនំ និងមិនប
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លសមងួត្រសូវេនេលើកេនទល សំ
ញ់មុង តង់េកស៊ូ និង
នសុីម៉ង់ត៍ គឺមិនប ្ដ លឲយគុណភព្រគប់
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រយៈេពល
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លែត ១ ៃថង ប៉ុេ

យកន្លះេម៉ ងវ ី

ម្តង។
 ៃថង្រសឡះបងគួរ
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 ៃថងមិន្រសឡះ េគ្រតូវ
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ក់កុង
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មន់ ទជេដើម។ ្រតូវសរេសរេឈមះពូជ និងៃថងែខ្រចូតកត់
ក់េនេលើបវឲយបន្រតឹម្រតូវល្អ។
- ផល្រសូវែដល្របមូលបន
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យករពរកុំឲយសត្វកណុ្ដ រ មន់ ទសុី និងមិនឲយទទឹក។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យរុកជ
ខ េ្រមើសវ ិទយ មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

ៃនវ ិទយ
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