្រគប់្រសូវផ ំេឡើងេ

យអំ្រប៊ីយ៉ុង

្រសូវដុះេចញពីអំ្រប៊ីយ៉ុង

េ

ច់្រគប់ និងសមបក្រគប់ (អងកម)។ េដើម

យេ្របើ្របស់

រធតុចិញចឹមែដលមនេនកនុង

្រគប់។ ដូេចនះ្រគប់្រសូវទុំេនេពលែដលអំ្រប៊ីយ៉ុងេពញរូប ង និង
្រតូវបន្របមូលផ្តំុ េនកនុង

ច់

រធតុចិញចឹម

ច់្រគប់េពញេលញ។ ជទូេទ េនកនុងលកខខណ្ឌ

ំ

ដុះល្អ ្រគប់្រសូវទុំលេ្អ នកនុងរយៈេពល ២៧ ៃថង បនទប់ពីេចញផក្រសុះ ប៉ុែន្តរយៈ
េពលេនះ

ចែ្រប្របួលេទ

មជីជតិដី ពន្លឺ និង

ថ នភពទឹក ែដលមនសភព

ខុសៗគនរ ងែ្រសមួយេទែ្រសមួយេទៀត។ ដូេចនះេហើយបនជករកំណត់សភព្រគប់ទុំ គឺជករចំបច់ស្រមប់េធ្វើករ
្រចូតកត់។
ករខតបង់េ

យ្រចូតកត់្រគប់្រសូវទុំេសទរើ
មនអំ្រប៊ីយ៉ុងមិនទន់េពញរូប ងល្អ

្រគប់្រសូវទុំេសទើរ

រធតុចិញចឹម្រគប់្រគន់ ែដលេធ្វើឲយ

ច់្រគប់មិនទន់មន

ច់្រគប់មនសភពទន់ និងមិនថ្លល្អ

លកខណៈពូជ។ ្រគប់្រសូវ្របេភទេនះ េនេពលយកេទកិន នឹងប

ម

្ដ លឲយមន

ករបត់បង់អងករស្របមណ ២ គ.្រក និងអងករេដើម ្របមណ ៥,៥ គ.្រក េធៀប
ជមួយ្រគប់្រសូវទុំលក
្អ ុងបរ
ន
ិមណ្រសូវកិន ១០០ គ.្រក។
ករខតបង់េ

យ្រចូតកត់្រគប់្រសូវទុំ្រជុល

្រគប់ពូជ្រសូវទុំ្រជុលមនដំណុះ្រគប់ ៨ ភគរយ ទបជង្រគប់ពូជ្រសូវទុំល។
្អ
្រគប់្រសូវទុំ្រជុលមន

ច់្រគប់េ្របះេ្រចើន េហើយ្រជុះេ្រចើន ងយបក់េនេពល

េបកែបន។ ្រគប់្រសូវ ែដលមន
បនអងករសកនុងបរ ិមណ្រប
អងករេដើមវ ិញ គឺ

ច់្រគប់េ្របះ ឬបក់េនះ ថ្វីេបើេនេពលកិន

ក់្របែហល្រគប់្រសូវទុំលែ្អ មន

ែតចំេពះបរ ិមណ

ចទបជង្រគប់្រសូវទុំលរ្អ ហូតដល់ ៨ គ.្រក កនុងបរ ិមណកិន

១០០ គ.្រក។ ក៏ដូចគនែដរចំេពះ្រគប់ពូជ្រសូវ គឺមិនមនភពខុសគនចំេពះអ្រ
ែដលដុះលូត

ប

ស់លវ្អ ិញ មនបរ ិមណគឺទបជង្រគប់ពូជ្រសូវទុំលរ្អ ហូតដល់ ១០-១៥ ភគរយ។ េនះក៏េ្រពះែតថ

ច់្រគប់បក់ ប
កសិករភគេ្រចើនមិន

្ដ លឲយេដើម្រសូវ ឬសំ
ច្រគប់្រគងលកខខណ្ឌ

ប មិនមន
ំដុះដំ

រធតុចិញចឹម្រគប់្រគន់ នេពលដុះលូត

ចេធ្វើេឡើង

មវ ិធី

្រស្តពីរយ៉ ង េទ

ស់ដំបូង។ េ

យ

ំ ្រសូវឲយបនល្អ ដូចេនះករកំណត់រយៈេពលទុំ ២៧ ៃថង បនទប់ពី

្រសូវេចញផក្រសុះ គឺមិនសូវ្រតឹម្រតូវេទ។ កនុងករណីេនះ ករកំណត់សភពទុំល្អ

ករកំណត់េនះ

ដំណុះ ែតចំេពះេដើម្រសូវ ឬសំ

ម

ថ នភពជក់ែស្តង គឺជករចំបច់។

មលទធភពរបស់កសិករ ដូចខងេ្រកម។

1

មឧបករណ៍ ស់សេំ ណើម

ករកំណត់

សំេណើម្រគប់្រសូវែដលទុំល្អ គឺមនពី ២១ េទ ២៥ ភគរយ។ ចំេពះ្រគប់
្រសូវែដលមនសំេណើមទបជង ២១ ភគរយ គឺជ្របេភទ្រគប់្រសូវែដល
ទុំ្រជុល េហើយ្រគប់្រសូវែដលមនសំេណើមខពស់ជង ២៥ ភគរយ គឺជ
្របេភទ្រគប់្រសូវែដលទុំេសទើរ។
ករកំណត់េ
ជទូេទ
ពក់ក
ក

យពិនិតយសភពកួ រ្រសូ វ

កួរ្រសូវែដលមន្រគប់ទុំល្អ

គឺជកួរ្រសូវែដលមន្រគប់ចប់ពី

្ដ លកួរេឡើងេទមនពណ៌េលឿងទុំចស់

ល េហើយ្រគប់សក
ក វ ិញ មន

្ដ លកួរចុះេ្រកមមនពណ៌េលឿងទុំ្រ

ពណ៌

្ល បេសកចស់។

និង្រគប់េពញពក់

ចំេពះកួរ្រសូវែដលទុំ្រជុល

ខងគល់កួរពណ៌េលឿងទុំចស់

ក់ែផនក

មន្រគប់

និង្រគប់សក
ក មនពណ៌េលឿងទុំ្របេផះ។

ចំេពះកួរ្រសូវែដលទុំេសទើរមន្រគប់

ក់ែផនកគល់កួរពណ៌

្ល បេសកចស់ និង្រគប់សក
ក ពណ៌ៃបតងចស់។

ងសេងខបករកំណត់សភព្រសូវទុំ
ពណ៌្រគប់
សភពទុំ

សំេណើម្រគប់ (%)

ពក់ក

ក់កុងកួ
ន រ
ពក់ក

្ត លខងេលើ

ទុំេសទើរ

ខពស់ជង ២៥

េលឿងទុំ្រ

ទុំល្អ

២១-២៥

េលឿងទុំចស់

ទុំ្រជុល

<២១

េលឿងទុំចស់

ពណ៌្រគប់សក
ក កនុងកួរ
្ត លខង

េ្រកម

ល

្ល បេសកចស់
េលឿងទុំ្រ

ល

េលឿងទុំចស់

ក

្ត លខងេ្រកម
ៃបតងចស់
្ល បេសកចស់
េលឿងទុំ្របេផះ

កំណត់សមគល់
- ករកំណត់្រគប់្រសូវទុំល្អ េដើមបី្រចូតកត់េ
កែន្លង េទ

យឧបករណ៍ ស់សំេណើមក្តី េ

យពិនិតយសភពកួរ្រសូវក្តី ្រតូវេធ្វើេ្រចើន

មសភពទុំ និងទំហំដីែ្រស។

- កនុងករណីែដល្រសូវទុំ្រសុះគន ករេ្របើ្របស់វ ិធី

្រស្តកំណត់ស្រមប់កួរ្រសូវទំងអស់ គឺជករ្រតឹម្រតូវ។

- កនុងករណីែដលកួរ្រសូវទុំមិន្រសុះគន ឬបេណើ្ដ រកូន ្រតូវ្រចូតកត់េនេពលែដលកួរ្រសូវ ៨៥-៩០ ភគរយ មនសភព

ទុំល្អ ចំែណក ១០-១៥ ភគរយេទៀត មនសភពទុំេសទើរ។
្របករគួរចងច ំ
- េបើសិនជ

ចេធ្វើបន ្រតូវបងខះទឹកែ្រសបនទប់ពី្រសូវេចញផក្រសុះ និងបនរយៈេពលពី ១៧-២០ ៃថង។

- េចៀស ង្រចូតកត់្រសូវបនទប់ពីេភ្ល ងរួចភ្លមៗ។
- ករ

លក

្ដ ប់កុងែ្រស
ន
្រតូវេចៀស ងកុំឲយក

- ្រតូវ្របញប់េបកែបន

ល សម្អត និងទុក

្ដ ប់្រតូវទឹក។
ក់បនទប់ពី្រចូតរួច។

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករ ិយល័យវ ិស្វកមមកសិកមម មជឈមណ្ឌលបណុ្ត ះប

ៃនវ ិទយ

ថ ន្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ sbunna@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

