
សញ្ញា ណវារីវប្បកម្ម

១- និយម្ន័យ

វារីវប្បកម្មៈ វារី “ទឹក” +វប្បកម្ម 

“ការចញិ្ច ឹម្ ឬ ការប្ណ្ដ ុះប្ណ្្ដល”

Aquaculture : Aqua “ទឹក + Culture”ការ

ចិញ្ច មឹ្ ឬ ការប្ណ្ដ ុះប្ណ្្ដល”



ចំណាតន់ៃប្រពៃ័ ធវារវីរបកម្ម

- វារីវរបកម្មទឹកសារ (Fresh water Aquaculture)

- វារីវរបកម្មទឹកភ្លា វ (Brackish water Aquaculture

    -    វារីវរបកម្មទឹកសម្ុប្ទ (Marin culture)          

    -    វារិវរបកម្មទឹកនប្រនៅកនុងអាងរារនសមើ 

    -    ការប្រីសនរីសទីតងំប្សះចិញ្ចឹម្ប្តី



ទីតងំសំរារ់សាា រនាប្សះប្តូវមាៃ

- ម្ិៃលិចទឹកនៅរដូវវសា

- មាៃប្រភពទឹកសាា ត ៃិង ប្ររ់ប្ាៃ់ 

- ជាកន្ៃាងប្សលះពុំមាៃនដើម្ន ើធំៗដុះនប្ចើៃដីមាៃរីជាតិល ា ម្ិៃប្ជារទឹក 

អាចអៃុវតដតម្វិធីសាម្័ញ្ ញ២យ៉ា ងរ ឺៈ



-  វិធីសា្សដទី ១   ពូតដីន ះន ើងនលើ

-  វិធីសា្សដទី ២  រីករនដដ ការផ្គត់ផ្ គង់ទឹក

- នតើទឹកសំរារ់ប្សះចិញ្ចឹម្ប្តី ៃម្កពីណាខ្ាះ?

ទឹកសំរារ់ចិញ្ចឹម្ប្តី ៃម្កពីប្រភពជានប្ចើៃដូចជាឺៈ

- ទឹកនភាៀង



- ទឹកហូរម្កពីតំរៃ់ខ្ ខស់

    ទឹកធម្មជាតិឺៈ ទឹកនប្កាម្ដី ឬ អណ្ដូង ទឹក ប្រឡាយ(អូរ) ទនៃា ឬ រឹង។

ទឹកនប្កាម្ដីឺៈ ទឹកអណ្ដូង អាងសដកុទឹក

សំាល់ឺៈ ទឹកអណ្ដូង ៃិង ទឹកនៅនប្កាម្ដីមាៃអុកសីុន្សៃតិច។



នាលការណ្៍នៃវារីវរបកម្ម

ប្ទឹសដីររស់នោក RUSSEL *១៩៣១* ៃិង Beverton et Holt *១៩៥៧* 

ទំហ ៊ំនៃការសដកុអាចនធវើអារីវកម្ម ៃ រឹ កំណ្ត់នោយកកាដ សំខាៃ់រួៃឺៈ អប្តកំនៃើៃ 

អប្តលូតោស់ អប្តសាា រ់នោយធម្មជាតិ ៃិង អប្តសាា រ់នោយនធវើអារីវកម្ម។



លកខខ្ណ័្ឌ ន្ប្រប្រួលនៃម្រឈោា ៃខាងនប្ៅ

អប្តនៃការលតូោស់      កំនៃើៃ

 -ការរៃដពូរ

 -អប្តរង់វងសនៃស តុ

អប្តកំនៃើៃ -អប្តរង់វងសនៃកូៃតូចៗ ៃិង 

ការប្រន្រងចំណ្ី  ការលតូោស់

ផ្លសដកុធម្មជាតិអាចនធវើអារីវកម្ម ៃ

អប្តសាា រព់កីារនៃសាទ អប្តម្រណ្ឺៈ

-កតដ ម្រឍោា ៃខាងនប្ៅ

-រំង 

-ររាភ្លព

នោយធម្មជាតិ

ការរំផ្លា ញនោយសារពាងគកាយធជំាងការប្ររ់ប្រងអប្តសាា រ់ពកីារនៃសាទ



កកាដ ទំងឡាយមាៃឥទធិពលនលើផ្លសដកុធម្មជាតិ

លកខណ្ឺៈពិនសសនៃវារីវរបកម្ម

ក/វារីវរបកម្ម ៃផ្ដល់ៃូវផ្លិតផ្លនប្ចើៃ នរើនប្រៀរនធៀរៃឹង         

         កសិកម្មរុរាណ្ ឬ ការចិញ្ចឹម្សតវ។

  ខ្/កនុងវារីវរបកម្មអាចចិញ្ចឹម្ប្តី ៃកនុងកំរិតដង់សីុនតខ្ពស់     

         “២០០ កាលកនុងម្ួយន្ម្៉ាតកានរ៉េ” ៃិង អាចចិញឹម្ ៃនៅ



តម្តំរៃ់ជានប្ចើៃន្ដលមាៃទឹកសូម្បីន្តកនុងប្រព័ៃ ធ Water recirculation តម្

រយឺៈនៃការចិញ្ចឹម្រនរៀរនៃះនរអាចទទួលផ្ល ៃ រហូត ២៥ នតៃកនុងម្ួយហិច

តកនុងម្ួយឆ្ន ំ។

រ/នទះរីជាចំណី្ប្តូវផ្ ដល់រន្ៃ ាម្នអាយប្តីមាៃ ១,៥ ដង តិច ជាងចំណី្

សំរារ់ប្រូក ៃិង មាៃ់ ៃិង ពីរដង តិចជាងចំណ្ីសំរារ់នា ៃិង នចៀម្ រ៉ាុន្ៃ ដវា

 ៃផ្ដល់ផ្លម្កវិញនប្ចើៃជាងផ្លនៃការចិញ្ចឹម្ ពពួកសតវទំងននាះ។



ឃ. វារីវរបកម្ម ៃនប្រើប្ ស់កាកសំណ្ល់កសិកម្ម ៃិង សតវ ទំងឡាយន្ដលអាច  ផ្ ដល់

នអាយមាៃប្រប្កតីភ្លពដល់ររិសាា ៃរុំវិញ ។

ង. ជាពិនសសវារីវរបកម្មចំរុះជាម្ួយប្សូវ ឬ ជាម្ួយសតវអាចនអាយនរទទួទ ៃផ្ល

នប្ចើៃជាងការនធវើ ឯកវរបកម្ម។

ច. តំនលនសដាកិច ចដ៏ខ្ ពស់នៃប្រនភទរង្គគ  រង កង នលា កន្ង ករ ប្តី កៃ ទយុរី ៃិង Artemia, 

cysts ន្ដល ផ្លិតម្កតម្វារីវរបកម្ម អាចនអាយនររកចំណ្លូជារូរីយរ័ណ្ឌយ៉ា ង

នប្ចើៃ។



ឆ. វារីវរបកម្មអាចរួយរុំរុញនអាយមាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ដល់តំរៃ់កសិកម្មជាពិនសស

កនុងប្រនទសកំពុងអភិវឌ្ឍៃ៍ន្ដលអាច ប្សូរយកអនកឥតការង្គរនធវើម្ួយ

ចំៃួៃធំ។ នហតុនៃះវាអាចរួយ រំ ត់ភ្លពខ្ុសាន ររវាង ដង់សុីនតប្រជា

រៃនៅតំរៃ់រៃរទ ៃិង ទីប្កុង។

រ.  រនលើទសសៃឺៈរររអាហារសាច់ប្តីសំរូរនៅនោយ អាម្ីណ្អូាសុីតសំខាៃ់ៗ

រីដូចជាឺៈលីសុីៃ“Lysine”នម្តយូៃីៃ



(ethionine) ៃិង អាសុីតខាា ញ់ម្ិៃទៃ់ន្ឆាត “Eicosapen-taeonic acid” នៃ

ប្តី ៃរួយរៃាយៃូវកំរិត “Cholesterol” នៃឈាម្ន្ដលរួយនអាយខ្ាៃួនយើង

នរៀសផ្ុតពីឈាម្ប្តជាក់ “Coronary”។ នលើសពីនៃះនទៀត វិតម្ីៃ A, B, 

C, D, B12, B-complex ៃិងសារធាតុខ្ៃិច ដូចជាឺៈ Ca, P, Na, K, ៃិង

ស ុលផ្ួរក៏មាៃនប្ចើៃនៅកនុងសាច់ប្តីន្ដរ។



ការនប្រើសនរីសពូរោក់ចិញ្ចឹម្

ប្រនភទប្តីន្ដលអាចចិញ្ចឹម្ ៃប្តូវមាៃលកខណ្ឺៈដូចខាងនប្កាម្ឺៈ

- ជាប្រនភទប្តីង្គយរកពូរ

- ជាប្រនភទង្គយចិញ្ចឹម្ ឆ្រ់ធំ ៃិង ផ្ ដល់ទិៃ នផ្លខ្ខស់

- មាៃតំនលនសដាកិច ចខ្ ខស់ មាៃម្ៃុសសភ្លរនប្ចើៃររិនភ្លរ

- ជាប្រនភទប្តីង្គយរកចំណ្ីផ្ ដល់នអាយ

- មាៃរំងឹតិច ធៃ់ៃឹងម្រឈោា ៃរស់នៅ



រច ចរុបៃ ននៃះប្តីន្ដលនរៃិយម្ចូលចិតដចិញឹម្មាៃឺៈ

ប្តីកនុងប្សុក

-ប្តីប្ - ប្តីឆពិៃ

-ប្តីកាន្ហរ - ប្តីអន្ណ្ដង

-ប្តីប្ពលូង - ប្តីរស់

-ប្តីន្ក -         ប្តីនឆ្ដ

-ប្តីប្ពួល - ប្តីនពាធិ។ល។



ប្តីនាចំូល

-ប្តីការសាម្ញ្ញ - ប្តីការសីុនមម

-ប្តីការស - ប្តីទីឡាពា

-ប្តីការកាលធំរម្នារម្ៃ៍ ៃិង ទីផ្ាររម្នារម្ៃ៍

- ជាតំរៃ់សាិតនៅរិតប្រភពចំណី្ ដូចជា នៅរិតនរាងចប្ក



ផ្លិតចំណី្ រិតផ្ារ រិតមា៉ា សីុៃកិៃប្សូវ។ល។

- ជាតំរៃ់មាៃលកខណ្ឺៈង្គយប្សួលកនុងការដឹករញ្ជៃូតម្ ផ្ាវូទឹក ឬ ផ្ ាវូ

នាកៃូវចំណ្ីប្តី ពូរប្តី ឬ ផ្លិតផ្លប្តីន្ដល ចិញ្ចឹម្ ៃ។

-ប្តូវនៅឆ្ា យពីតំរៃ់ោដុំះន្ដលនប្រើថ្ន សំំោរ់សតវល ាិតទីផ្ារ

- ប្រនភទណាន្ដលមាៃតំនលនសដាកិច ចខ្ ពស់ ង្គយរកពូរ ឆ្រ់ធំ ៃិង ជាទី

នពញៃិយម្ ការររិនភ្លរររស់ ប្រជារៃ។ 



ការសាងសង់ប្សះ

នាលរំណ្ង

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី លកខណ្ឺៈនៃការសាងសង់ប្សះ (រំរាល, រំនៅ, ភា 

ប្សះ)

- យល់ដឹងពីការនធវើប្រព័ៃ ធរនញ្ចញរញ្ចលូទឹកន្ផ្ នកនផ្សងៗនៃប្សះ



ទំរង់ប្សះប្តី

ប្សះន្ដលមាៃរាងរួៃប្រុងប្ទន្វង មាៃលកខណ្ឺៈល ាប្រនសើរ ជាងប្សះមាៃរាងជាកានរ៉េ ឬ 

ម្ូលន្ដលង្គយ ប្សួលដល់ការ ចារ់ប្តី។ ជាទូនៅប្សះចិញ្ចឹម្ប្តីមាៃរចនាសម្ព័ៃ ធដូចត

នៅឺៈ 

- ទំហ ៊ំ ៃិង រំនៅខាន តនៃប្សះចញិ្ចមឹ្ប្តី  

- រំរាលភាឹប្សះ 

- រនដដ  ឬ ន្ផ្ នកទរសំរារ់ការប្រម្ូលផ្ល ( តប្សះ) 

- ការសង់ភាឹប្សះ



- រំពង់រនញ្ចញរញ្ចលូទឹកទំហំ ៃិង រំនៅខាន តនៃប្សះចិញ្ចឹម្ប្តីទំហំប្សះរឹជាការ

ន្ផ្ ាកនៅនលើប្រនភទវារីវរបកម្មឬ ការរក ៃៃូវទំហំដីធំរឺតូចទីតងំភូម្ិសា្សដ

ជាលកខណ្ឺៈធម្មជាតិតំនលនៃការសាងសង់ប្ពម្ទំងនសចកដីប្តូវការផ្លទ ល់ខ្ាៃួ។

- ប្សះន្ដលមាៃលកខណ្ឺៈសម្ប្សរសំរារ់ចិញ្ចឹម្ប្តី មាៃ ទំហំចារ់ពី ១០០០-

១០.០០០ម្២ ៃិង រំនៅចារ់ ពី១,៥-២ម្។ 



-ចំនពាះប្សះតូចៗប្តូវ ៃនរនប្រើប្ ស់ជាប្សះពិនសាធៃ៍ ពីនប្ពាះប្សះទំងននាះ

ប្តូវការនឆាើយតរៃូវលទធផ្លនៃការ ពិនសាធៃ៍ 

រំនៅទឹកប្សះសរុរ

Dry slope 1:1

ៃីវូទឹកប្សះ

Core trench

ទទឹង ទប្សះ

១

១ ១



នម្នរៀៃទី៤  លកខណ្ឺៈប្សះចិញ្ចមឹ្ប្តី

នាលរំណ្ង

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពីកតដ សំខាៃ់ៗនៃប្សះចិញ្ចឹម្ប្តី ។

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពីចំណាត់ថ្ន ក់ប្សះ ។

លកខណ្ះប្សះចិញ្ចឹម្ប្តី

១-កតដ សំខាៃ់ៗនៃប្សះចិញ្ចឹម្ប្តី 



២- ចំណាត់ថ្ន ក់ប្សះ

ប្សះប្តូវន្រងន្ចកជាប្រនភទដូចខាងនប្កាម្ឺៈ

- ប្សះសដកុទឹក

 - ប្សះផ្លិតពូរ 

- ប្សះផ្ាំកូៃប្តីនម្ស៉ា

- ប្សះរំរ៉ាៃកូៃប្តីពរូ

 - ប្សះប្តីសាច់

 - ប្សះប្តីនម្ពូរ

- ប្សះធានា

- ប្សះរកាប្តី  



នម្នរៀៃទី៥ រនច ចកនទសនៃការប្ររ់ប្រងវារវីរបកម្ម

នាលរំណ្ង

កនុងនម្នរៀៃនៃះចង់នអាយៃិសសុិតយល់ដឹងពីឺៈ

- នហតុអវី ៃជានរចា ំច់ប្តូវន្តសអំាតប្សះ?

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី ការនប្រើសារធាតុរីម្ីកនុងប្សះ ចិញ្ចិម្ប្តី។

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី លកខណ្ឺៈសម្បតិនៃដី ៃិង ទឹកកនុង 

ប្សះចិញ្ចិម្ប្តី។



- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពីការនប្រើប្ ស់រីកនុងវិស័យវារី វរបកម្ម

    - នអាយៃិសសិតនចះវិៃិច ឆ័យនលើម្រឈោា ៃទឹកន្ដលប្តូវោក់ប្តី ចិញ្ចិម្។

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី ការនប្រើប្ ស់ទឹកសាយុ ម្ុុុៃៃឹងយក ម្កនប្រើ

កនុងការចិញ្ចឹម្ប្តី។

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី ដឹងពីលកខណ្ឺៈនៃការដឹករញ្ជៃូកូៃ ប្តី ៃិង វិធី

សា្សដនៃការន្លងកូៃប្តី។

- នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី រនច ចកនទសនៃការនអាយចំណី្។



- នអាយៃិសសិតនចះតម្ោៃៃូវការលូតោស់់ររស់ប្តី។

- ចង់នអាយៃិសសិតយល់ដឹងពី លកខណ្ឺៈនៃការប្រម្ូលផ្ល ៃិង 

នចះរកទីផ្ារ។ ការសំអាតប្សះម្ុៃនពលោក់ប្តីចិញ្ចឹម្

លកខណ្ឺៈសំខាៃ់នៃការន្ែរកាប្សះ 

ការរសំអាតប្សះនអាយ ៃល ាិតល ាៃ់ម្ដងកនុងម្ួយឆ្ន ំមាៃ



អតាប្រនយរៃ៏ដូចខាងនប្កាម្ឺៈ

១- ប្សះៃឹងកាា យជាមាៃរីជាតិ 

២- សម្តាភ្លពន្ែររំរ៉ាៃប្សះអាចនកើតនទបើង 

៣- រំង ប្តីប្តូវែយចុះ 

៤- ប្សះលិចអាចរួសរុលនទបើងវិញ 

៥- ប្រនភទសតវចនប្ងអាចកំចាត់នចាល ។

៦- សារពាងគកាយនធវើនអាយខ្ូចប្រនយរៃ៏

៧- ភក់ តប្សះអាចនប្រើប្ ស់សំរារ់នធវើជារីចំនពាះដីដំណា។ំ



៨-  មាឌ្ររស់ប្សះអាចនកើតនទបើងនោយប្ាៃ់ន្តសង់ន្រម្ររស់វា

  វិធីន្ែរកាប្សះ

 វិធីយកភក់នចញឺៈ នៅ ២០-៣០ នែម្ុៃនពលោក់កូៃប្តី ចូលប្សះប្តូវរង ហរូ

នចញរនាទ រ់ម្កភក់   ត ប្សះ ររបីយកនចញ។ 

១- ការនប្រើសារធាតុរីម្ី ៃិង ឥទាិពលររស់វា

- កំន រ (CaO)

ក/ ការនប្រើនៅកនុងប្សះរងហរូឺៈ នៅកនុងប្សះរំនៅ៥-៨ ស.ម្ នប្រើប្រហាក់ 

ប្រន្ហល ១.០០០រីទបូប្កាម្/ហិចត។ 



 វិធីឺៈ រីកកូៃែ ាកុតូចៗនៅរុំវិញប្សះ រនាទ រ់ម្កោក់កំន រ នៅកនុងែ ាកុ

ៃិម្ួយៗ។

ខ្. ការនប្រើប្ ស់នៅកនុងប្សះម្ិៃរងហរូឺៈ  អាចប្រប្ពតឹដនៅ នោយទឹកនៅកនុងននាះ

ប្សារ់ន្តរ៉ាុនណាណ ះ។ ចំៃួៃកំន រន្ដលប្តូវ ោក់រ  ១.២០០ រីទបូប្កាម្ / ហិចត 

កនុងម្ួយន្ម្៉ាប្តនៃរំនៅ។

 វិធីឺៈ រីករនដដ តូចតម្រនណាដ យប្សះ ។ 

ការោក់ប្តីចិញ្ចឹម្អាចនធវើនៅ ៃកនុងរយឺៈនពល១០ នៅ ១២ នែ ារនាទ រ់ពីការ

 ចរួច។ 

- ឥទធិពលនៃការរំ ត់ ន្លងនអាយមាៃប្តី ៃិង ពិៃិតយរំង 



- ឥទធិពលនៅនលើផ្លិតផ្ល

- ឥទធិពលនៅនលើសារពាងគកាយតូចៗ

- ឥទធិពលនៅនលើរាង់តុង

- ឥទធិពលនៅនលើ pH



ប្រនភទដីន្ដលអាចផ្ដល់ៃូវសារធាតុចិញ្ចឹម្

តរាងតំនល pH

ចំៃុចណ្ ត

0 1 2 3 987654 10 11 141312

ម្ិៃល ា
ប្ររ់ប្រង

ពិនសស

ល ាល មម្ ល ាសម្រម្យ ប្ររ់ប្រង

ពិនសស

ល ាល មម្
ម្ិៃល ា



លកខណ្ឺៈសម្បតដនិៃដីកនងុប្សះចិញ្ចមឹ្ប្តី

- លកខណ្ឺៈរូរនៃ ដីឺៈ សមាសធាតុផ្ស,ំ រចនាសម្ពៃ ធ័, ដង់សុីនត, ៃិង ពណ៌្នៃដីរ  

“ ៥០-៦០%“ រួម្ផ្សៃំិងធាតុ នផ្សងៗ នទៀត ។ ប្សះប្តីន្ដលមាៃែម ប្រួស ៃិង 

ខ្ាច់នៅ តាម ៃលកខណ្ឺៈ ល ាប្រនសើរសំរារ់សំណ្ង់ប្សះ ចិញ្ចឹម្ប្តីនទ ។

- លកខណ្ឺៈរីម្ី នៃដីឺៈ ប្រតិកម្មនៃដី , ការូៃសរីរាង , វតដមាៃ នៃអាស ូត , 

ផ្ូសវ័រ , រ  ជាកតដ សំខាៃ់ន្ដល កំណ្ត់ រុណ្ភ្លព ដីប្សះកនុងកំរិតម្ួយឺៈ ទរ , 

ម្ធយម្ , ល ាប្រនសើរ ។

- លកខណ្ឺៈរីវសា្សដនៃដី



លកខណ្ឺៈសម្បតដ ិនៃទឹកកនងុប្សះចិញ្ចមឹ្ប្តី 

១-លកខណ្ឺៈររូនៃទឹក

សីុតណ្ហភ្លព, ពណ្,៌ ភ្លពថ្ា , ឬល ាក់ រ  ជាសំណ្ ុំលកខណ្ឺៈ រូរនៃប្សះ ។

រនច ចកនទសនអាយចំណ្ី

ការនប្រើឧរករណ៍្នៃះមាៃប្រនយរៃ៍ង្គយប្សួលកនុងការប្តួតពិៃិតយ 

- រៃាយការ ត់រង់ចំណ្ី 

- ង្គយប្សួលោក់ចំណី្

ការនប្រើប្ ស់ប្រព័ៃ ធនម្កាៃិក



-ង្គយប្សួលដល់ប្តីកនុងការចារ់ចំណី្-រៃាយការ ត់រង់ចំណី្

  -ង្គយប្សួលដល់អនកផ្ ដល់ចំណី្

                  លកខណ្ឺៈរីម្ីនៃទឹក

១- អុកសុីន្សៃ “O2 ”

អុកសីុន្សៃន្ដលមាៃនៅកនុងទឹកអាប្ស័យនោយកតដ សំខាៃ់ៗរ ឺៈ

- អាប្ស័យនោយការរោយអុកសីុន្សៃនៅកនុងររិយកាស

- នោយសារឥទធិពលសីតុណ្ហភ្លព ឬ ចរៃ ដខ្យល់រក់



- អាប្ស័យនោយការនធវើរសមីសំនយរនៃពពួកវារីរុកខជាតិប្រភពសំខាៃ់ន្ដល

ផ្ដល់អុកសុីន្សៃដល់ប្សះទឹករ ឺៈ

    - រៃាយនៃអុកសីុន្សៃនសរីនៅកនុងររិយកាស

    - ផ្លិតផ្លរសមីសំនយរនៃពពួក Phytoplankton

ឧសម័ៃការូៃិក “CO2”

CO2 ន្ដលមាៃនៅកនុងទឹកធម្មជាតិមាៃប្រភពពី CO2 នៅ កនុង ររិយកាស

ន្ដលរោយផ្ង ៃិង ៃម្កពីការដកដនង ហើម្នៃ ពពួកវារីរីវសា្សដ ។ 



៣- អុីប្ដូន្សៃស ុលផ្ួរ “H2S” ឧសម័ៃH2S ជាឧសម័ៃម្ា៉ា ងន្ដលមាៃឥទធិពលអាប្កក់

ដល់វារីសតវរុកខជាតិ។ វាជាឧសម័ៃពុលន្ដលមាៃឥទធិពលផ្លទ ល់នៅនលើវារីសតវៃិង

នោយប្រនយលនៅនលើវារីរុកខជាតិ។

      អតាៃ័យនៃការនប្រើប្ ស់រី

លកខណ្ឺៈរួម្នៃការនប្រើប្ ស់រី

ការនប្រើប្ ស់រីមាៃរំណ្ងសំខាៃ់ ចង់រនង កើតនអាយមាៃអំនពើរ កនុងម្រឈោា ៃ

ទឹក រងកលកខខ្័ណ្ឌកនកើតចំណី្ធម្មជាតិ។



នៅនពលន្ដលនយើងនធវើការោក់រីកនុងម្រឈោា ៃម្ួយ នធវើនអាយ ម្រឈោា ៃននាះមាៃអំនពើ ៃិង 

មាៃឥទធពិលនលើលកខខ័្ណ្ឌរស់នៅ ររស់វារីសតវតម្សង្គវ ក់ដូចខាងនប្កាម្ឺៈ

ម្រឈោា ៃដី ម្រឈោា ៃទឹក ការោក់រី  ក់ត រី វារីរុកខជាតិ

ពពកួរាង់តុង សតវប្សទរ់ ត ប្តី



    ប្រសិទធិភ្លពនៃការនប្រើប្ ស់រី អាប្ស័យៃឹងកតដ ជានប្ចើៃដូចជាឺៈ

- សីតុណ្ហភ្លពទឹក - pH នៃម្រឈោា ៃទឹក 

- កំរិតឧសម័ៃអុកសីុន្សៃរោយកនុងទឹក - លកខណ្ឺៈដី តប្សះ

- លកខខ្័ណ្ឌនៃប្សះ

- អាប្ស័យនោយការនធវើរសមីសំនយរនៃពពួកវារីរុកខជាតិរីនរតងជារី

មាៃតំនលនថ្កង្គយរកកនុងម្រឈោា ៃដូចជា ទ្នាទ ង ន្ខ្ប្ត សាឹកអង្គគ សដី, សាឹក

សន្ណ្ដកប្ររ់ប្រនភទ ៃិង សាឹក រុកខជាតិ ដ៏នទនទៀតន្ដលមាៃ សភ្លពទៃ់ ៃិង 

ង្គយរលួយ ។



ទំនាក់ទំៃងរវាងចំណី្ធម្មជាតិ ៃិង ប្តី

រី

ធាតុចិពាចឹ ម្ ឬ ធាតុរង ករីវិតរោយកនុងទឹក

 ក់នតរីកនុងទឹក ៃិង រុកខជាតរិ ាង់តុង រុកខជាតិប្សទរ់ ត

សតវរាងត់ុង សតវប្សទរ ់ត

ប្តី អង គធាតុសរីរាង គ ប្តី

ប្តី

កាកសំណ្ល់ ៃិង អង គធាតុសរីរាង គន្ដលប្តូវពកួ ក់នតរីរំោយ



ការសំអាតទឹកសាយុមុ្ៃយកម្កនប្រើ

- ការរងហរូទឹកនៅតម្ប្សះជានប្ចើៃរៃដរនាទ រ់ាន

- នប្ចាះទឹកសាយុទំងននាះពីដំណាក់កាលរៃដរនាទ រ់ាន

- នធវើ Aeration ទឹក

- ោយទឹកប្កខ្វក់ននាះជាម្ួយទឹកសាា តតម្សមាមាប្ត ១/៥  ទឹកសាយុមាៃ

សារឺៈ ប្រនយរៃ៍សំរារ់ការចិពាចឹ ម្ប្តីនប្ពាះ

- ភ្លរល ាិតន្ដលមាៃកនុងទឹកសាយុនៃះជាចំណី្នៃពួក Benthos ៃិង សតវរាង់តុង

- រំន្ៃកកំនទចកំទីនផ្សងៗនទៀតអាចជាចំណ្ីប្តីផ្លទ ល់ន្តម្ដង។



- សារធាតុសរីរាង គន្ដលរោយប្តូវ ៃនប្រើប្ ស់ផ្លទ ល់នោយ រុកខជាតិ ៃិង 

សំរារ់នធវើរសមីសំនយរ ៃិង នោយសតវរាង់តុងសំរារ់ ជាចំណ្ី។

ចំណី្ធម្មជាតិសំខាៃ់ៗ

ចំណី្ធម្មជាតិទំងនៃះពួក ក់នតរី (Bacteria) ពួករាង់តុង (Zooplankton) 

ពពួករុកខជាតិរ ាង់តុង (Phytoplankton) ពពួកសតវប្សទរ់ ត 

(Zoobenthos) ៃិង អង គធាតុសរីរាង គ (Matier organique)។

ការវិៃិច ឆ័យនលើម្រឈោា ៃន្ដលប្តូវោក់កនុងកូៃប្តីចិពាចឹ ម្



- កនុងប្សះរំរ៉ាៃសំរូរចំណី្ធម្មជាតិ ពិនសសពពួក Rប្ុនុៀតិែនរា ៃិង រោនដៀច

នរា។

- ប្តូវនធវើការ ៉ា ៃ់ប្រមាណ្ប្រនភទ ៃិង ររិមាណ្រាង់តុង

- អាចោក់កូៃប្តីចិពាចឹ ម្នោយររិមាណ្២០០-៣០០កប/ម្២ ចំនពាះប្សះកូៃប្តី

នម្ស៉ា  ៃិង ៣០-៤០កប/ម្២ ចំនពាះប្សះប្តីពូរ។

ការនរៀរចំចំណ្ីរន្ៃ ាម្

១-ការកំណ្ត់អប្តប្រូនតអុីៃ

នដើម្បីនអាយការផ្ដល់ចំណ្ីមាៃប្រសិទធិភ្លព



អតាប្រនយរៃ៍នៃការផ្ដល់ចំណី្

- រៃាយការ ត់រង់ធាតុចិពាចឹ ម្

- ការពារភ្លពប្កខ្វក់នៃទឹក នោយរៃាយសំណ្ល់ចំណី្កនុងប្សះ

- រការររ O2 រោយកនុងទឹក ៃសម្ប្សរល ា

- រនង កើៃប្រសិទធិភ្លពនប្រើប្ ស់ចំណី្ ២៥-៣០%

- រៃាយនម្រុណ្ចំណ្ី ៃិង សៃសសំំនចប្រភពចំណី្

          កតដ ន្ដលមាៃឥទធិពលនៅនលើនម្រុណ្ចំណ្ី



- ការនរៀរចំប្សះ  - ការនរៀរចំចំណ្ី - កាកសំណ្ល់សាយុរលួយ

- កនុងប្សះន្ដលមាៃចំណ្ីធម្មជាតិនប្ចើៃ - កតដ សំខាៃ់ៗនៃម្រឈោា ៃទឹក

- ចំណ្ីន្តម្ួយប្រនភទ -  កន្ៃាងនរៀរចំចំណ្ី  - ររិមាណ្ចំណ្ីប្រចានំែ ា

 ការប្ររ់ប្រង ៃិង ការតម្ោៃ

- នរៀរចំចំណ្ី ៃិង កំណ្តរ់រិមាណ្

- ផ្ដល់ចំណ្ីនអាយ ៃនទៀងទត់

- តម្ោៃរររឧសម័ៃរោយកនុងទឹក

- តម្ោៃសកម្មភ្លពររស់ប្តី ៃិង ការសុីចំណ្ី

- តម្ោៃការធំធាតត់ម្ន្ខ្ៃិម្ួយៗ



ការប្រម្ូផ្ល

- ចារ់រំនោះ ៃិង ោក់រំនពញ  -ប្សះពុំមាៃទឹកប្ររ់ប្ាៃ់

ការចិពាចឹ ម្ប្តីតម្ន្ររ Cage Culture

រូរភ្លពម្ច ឆវរបកម្មកនុងន្ររនលើសកលនោក

-  ឥណ្ទូ នៃសីុ ៖ អៃុវតដការចិពាចឹ ម្ប្តីតម្ន្ររតងំពីឆ្ន ំ ១៩៦៦ ម្កនម្ាះ។

ប្រនទសររ៉ាុៃ ៖ ន្ររនធវើពីន ើ ហ ុ៊ំព័ទធរុំវិញនោយនសប ៃី ុង។ 

នរចិពាចឹ ម្ប្តីការសាម្ញ្ញជាសំខាៃ់ នហើយផ្ដល់ដឹកនឌ្ឿជា ចំណី្សំខាៃ់។



រណាដ ប្រនទសន្រ៉ាកអ រ៉េុរនរនប្រើសនរីសយកប្តនី្ដលមាៃតំនលនសដាកិច ចខ្ ពស់ សាច់មាៃ រសជាតិ

ឆ្ា ញ់ នហើយង្គយប្សួលចិញ្ចឹម្ ដូចជា ការសាម្ញ្ញ អន្ណ្ដង ប្តីសណាដ យ...។

១-១ គោលការណម៍្ចឆវប្បកម្មកនដងបប្រ

ផ្ដល់ទិៃ នផ្លខ្ពស់ជាងការចិពាចឹ ម្ប្តីតម្រូរភ្លពនផ្សងៗ ។នោយកនុងន្ររមាៃ ររិមាណ្

អុកសុនី្សៃរោយកនុងទឹកប្ររ់ប្ាៃ់ប្តី ចិពាចឹ ម្កនុងន្ររមាៃ

ដង់សុីនតខ្ពស់ 

លកខណ្ឺៈពនិសសនៃម្ច ឆវរបកម្មកនុងន្ររ

 - ផ្ដល់ទិៃ នផ្លខ្ពស់ - ពុចំា ំច់ចំណាយនផ្ទដីសំរារ់រីកប្សះ

- ង្គយប្សួលកនុងការប្ររ់ប្រង  - ធានាសុវតាភិ្លពកនុងការចិពាចឹ ម្



- ប្តីមាៃការធំធាត់ឆ្រ់រហ័ស

- ផ្ដល់តំនលពលកម្មខ្ពស់ប្រនភទនផ្សងៗនៃន្ររ

- អចល័ត (Fixed)

- រន្ណ្ដក (Floating)

ទំហំន្ររចិញ្ចឹម្ប្តីអាប្ស័យនលើកតដ រួម្ាន កំណ្ត់

- ប្រនភទប្តីចិពាចឹ ម្



- លកខខ្័ណ្ឌនៃម្រឈោា ៃចិពាចឹ ម្

-  វិធីសា្សដនៃការចិពាចឹ ម្

- ធៃធាៃ តំនល ៃិង សំភ្លរឺៈន្ដលមាៃ

- រនច ចកនទសតម្តំរៃ់

ររូភ្លពទូនៅនៃន្ររ

មាៃរាងជារូរ រិទរិតនោយន ើ ឬ ឫសសីតាញ នហើយោក់ រន្ណ្ដតកនុងទឹក

នោយពឹងន្ផ្ ាកនលើប្រព័ៃ ធនពាងរន្ណ្ដត។  ន្ររផ្ស ំន ើងពីឺៈ តួន្ររ, នពាង, ៃិង 

យុថ្ក ។



សំភ្លរឺៈសាងសង់ន្ររប្តូវន្តឺៈ

- មា ំ

- ភា  “អាចនអាយពៃា ឆាងកាត់ប្ទុងន្ររ ៃ”

 -  ធៃៃឹងធាតុអាកាស កំៃួត ៃិង ការពុកផ្ុយ

- ធៃ់ៃឹងភ្លពរម្ូរ រំពាក់ “ករណី្ប្ទុងន្ររនធវើពីសាច់អួៃ”

- ង្គយនប្រើប្ ស់ ៃិង រួសរុល  - ង្គយដល់ការប្រម្ូលផ្ល

- មាៃនផ្ទរនោង

- តំនលនថ្ក



រំរូរុរាណ្ឺៈ សំភ្លរឺៈមាៃ ឫសសី ៃិង ន ើ។

ការនប្រើសនរីសទីតងំរន្ណ្ដតន្ររ

- តំរៃ់មាៃទឹកហូរ 

- តំរៃ់ាម ៃជាតិពុល

- តំរៃ់ទឹកន្ដលមាៃកំពស់នប្ៅជាងកំពស់ន្ររ 

 - មាៃចរៃដទឹកជាប្រចាំ

- នរើកនុងតំរៃ់ទឹកមាៃចរាចរនៅម្ក

- ជាតំរៃ់សាិតនៅរិតប្រភពចំណី្ប្តី

- ជាតំរៃ់មាៃលកខណ្ឺៈង្គយប្សួលកនុងការដឹករញ្ជៃូតម្ ផ្ ាវូទឹក។

- ប្តូវនៅឆ្ា យពីតំរៃ់ោដំុះ ន្ដលមាៃនប្រើថ្ន សំំោរ់សតវល ាិត



ការគ្រើសគរីស្រីពូរចិព្ចឹ ម្កនដងបប្រ

- ជាប្រនភទប្តីង្គយរកពូរ

- ង្គយចិពាចឹ ម្ ឆ្រ់ធំ ៃិង ផ្ ដល់ទិៃ នផ្លខ្ពស់

- មាៃតំនលនសដាកិច ចខ្ ពស់ ម្ៃុសសភ្លរនប្ចើៃៃិយម្ររិនភ្លរ

- ង្គយប្សួលរកចំណី្ផ្ ដល់នអាយជាពិនសសប្តីន្ដលប្តូវការចំណ្ីនប្ចើៃយ៉ា ង

មាៃតំនល នថ្ក

- មាៃរំង តិច ធៃ់ៃឹងម្រឈោា ៃរស់នៅ ជាពិនសសធៃ់ៃឹងតំរៃ់ ន្ដលមាៃទឹកហូរ 

ខាា ំង។ ម្ុៃៃឹងោក់ប្តីចិពាចឹ ម្កនុងន្ររនយើងប្តូវចារ់អារម្មណ៍្នលើកតដ សំខាៃ់ៗ

ដូចខាងនប្កាម្ឺៈ



- ពូរប្តីន្ដលោក់ចិពាចឹ ម្ប្តូវមាៃទំហំប្រហាក់ប្រន្ហលាន

- ប្តីពូរប្តូវមាៃសុខ្ភ្លពល ា កំោងំខាា ំងកាា

- នរើកូៃប្តីពូរប្តូវដឹកនាចំំង្គយផ្ាវូឆ្ា យ នយើងប្តូវនប្ ះវា

- នរើប្តីពូរ ៃម្កពីការភ្លា ស់តម្ន្ររសរបៃិម្មិត ប្តូវនប្រើស នរីសនម្ពូរ

ណាន្ដល  ៃម្កពីនម្ពូរល ាម្ុៃនពលោក់ចិពាចឹ ម្ប្តីពូរ ប្តវូោក់ោងកនុងទឹក

អំរិល ៤ ភ្លររយ

- រួរោក់ចិពាចឹ ម្សាកកនុងន្ររពី១០០-២០០ កាលកនុងរយឺៈ នពលខ្ាីម្ួយ

-   កូៃប្តីប្តូវន្លងយ៉ា ងែ មម្ៗជាទីរំផ្ុតនៅកនុងន្ររ



ដង់សីុនតប្តីចិពាចឹ ម្កនុងន្ររ

ប្រនភទប្តី ទំហំ (ស.ម្) ដង់សីុនត (កប/ម្៣)

ប្តបី្  ៣-៦ ៩០ 

ប្តីនឆ្ដ រ ៣-៦ ៩០ 

ប្តបី្ នមម  ៤-៦ ៩០ 

ប្តីនពាធិ ៤-៦ ៩០ 

ប្តីការសាម្ញ្ញ ៨-១០ ៩០ 

ប្តីការសីុនមម  ១២-១៥ ៩០ 

ប្តបី្ពលូង ១២-១៥ ៩០ 

ប្តីទីឡាពា ៤-៦ ៩០ 



ចំណី្ ៃិង ការផ្ដល់ចំណ្ី

ចំៃុចសំខាៃ់ៗន្ដលប្តូវយកចិតដទុកោក់នពលផ្ដល់ចំណី្ ៖

-  ប្តូវោក់ចំណ្ីនអាយប្តីសុីនប្ចើៃកន្ៃ ាង នដើម្បីនអាយប្តីតូច អាចដនណ្ដ ើម្ចំណី្

សុី ៃ

-  នរើដឹងថ្ប្តីមាៃរំង  ប្តូវរៃ ាយការផ្ដល់ចំណី្ នហើយនធវើការ តម្ោម្ 

ៃិង ពា លរំង 

-  នរើមាៃការផ្លា ស់រដរូចំណី្ ប្តូវនធវើរៃ ដិចម្ដងៗ

-  ប្តូវតម្ោៃការធំធាត់ ៃិង កំរិតសីុចំណី្ររស់ប្តីជាប្រចាំ

-  លាយចំណី្ប្តូវកិៃនអាយម្៉ាត់រញ្ចលូាន  នទើរសូៃជាចំណី្ ប្ារ់នអាយ

ប្តីសុី។



ការប្ររ់ប្រង

- ធុង ក្ៃ ដងប្តីសំរារ់នប្រើប្ ស់កនុងនពលប្រម្ូលផ្ល ឬ ពិៃិតយប្តីនពលមាៃរំង 

- អួៃអូសប្តីទំហំ ១០ ម្ x ៥ ម្ នប្រើសំរារ់អូសប្តី

- កន្ៃាងផ្ ទកុចំណី្ប្តី

- មា៉ា សីុៃរូម្ខ្យល់ សំរារ់នប្រើប្ ស់នពលកំរិតអុកសីុន្សៃ រោយកនុងទឹកមាៃតិច

- ទូកតូចសំរារ់ដឹកចំណី្

- ន្ខ្សការម្ួយចំៃួៃសំរារ់អូសន្ររនៅជាប្រចាំ

 ការង្គរន្ដលប្តូវអៃុវតដជាប្រចាំ



- ជានរៀងរាល់នែ ាប្តួតពិៃតិយនលើចំណី្ប្តី សកម្មភ្លពររស់ប្តី

- ប្តូវប្រុងប្រយ័តននៅរដូវទឹកពុំសូវសំរូរ

- នៅរដូវនភាៀងនពលន្ដលទឹកទនៃ ានាលំបរ់នប្ចើៃម្កកក អាច 

នធវើនអាយន្ររលិច

- ប្តូវពិៃិតយនម្ើលន្ខ្សយុថ្ក

- ប្តូវពិៃិតយនម្ើលរំុវិញន្ររ ៃិង នពាងផ្លវិ កខ្ាះន្ដលអាច

រួរប្រទះ

- មាៃនពលខ្ាះមាៃប្រភពទឹកម្ិៃសាា ត

- ចំនពាះន្ររន្ដលតងំនៅន្កបរតំរៃ់កសិកម្ម

- នៅរដូវទឹករំៃៃ់មាៃន្ររខ្ាះោច់ន្ខ្សយុថ្ក



ការប្រម្ូលខ្យល់

ជាទូនៅ នរនប្ចើៃប្រម្ូលផ្លនៅន្ខ្ ៦-៨។ នយើងប្តូវផ្លា កផ្ ដល់ ចំណ្ីនអាយសុី

ម្ួយ នែ ាម្ុៃនពលប្រម្ូលផ្ល

ការចិពាចឹ ម្ប្តីកនុងន្ប្សប្សូវ

- វរបកម្មចំរុះ

- វរបកម្មឆ្ា ស

លកខណ្ឺៈសំខាៃ់ៗនៃម្ច ឆវរបកម្មកនុងន្ប្ស

- រនង កើៃទិៃ នផ្លប្សូវ     

- រៃាយែវិកាចំណាយនលើថ្ន សំំោរ់សតវល ាិត

- រៃាយកំោងំពលកម្មនដើម្បីសំអាតនមម កនុងន្ប្ស



- រៃាយែវិកាចំណាយនលើការោក់រីសំរារ់ដំណាបំ្សូវ

- ន្ប្សន្ដល ៃោក់ប្តីចិពាចឹ ម្មាៃដីធូរ

- ប្តីឆ្រ់ធំធាត់ នោយសំរូរចំណ្ីធម្មជាតិ

- ចំណាយនលើនផ្ ទដីតូច នដើម្បីរីកប្សះចិពាចឹ ម្ប្តី

- អនកចិពាចឹ ម្ទទួល ៃទិៃនផ្លនប្ចើៃប្រនភទ ៃិង ទិៃ នផ្លខ្ពស់



ការស្ថា ប្នា្ប្ព័នធម្ចឆវប្បកម្មកនដងប្ស

លកខណ្ឺៈប្សះ

- មាៃទំហំតូចរំផ្ុត ៥.០០០ ម្៣

-មាៃទឹកដក់ ៃយូរ

-ទឹករំៃៃ់ម្ិៃលិច

-មាៃដីជាប្រនភទម្ិៃប្ជារទឹក

-សាិតនៅន្កបរប្រភពទឹកសាា ត

-សាិតនៅន្កបរលំនៅោា ៃ នដើម្បីង្គយប្សួលកនុងការន្ែរកា



រគប្ៀប្រីក្ប្ឡាយ និង ្សុះកនដងប្ស

ទំៃរ់ភា ន្ប្ស

-ប្សះ

+ប្រឡាយ

-ន្ប្ស ៃិង ប្សះ

+ផ្ាវូសំរារ់នអាយៃងគ័លរនាស់នចញចូល ៃ

-ន្ប្ស ៃិង ប្សះ -រ ងំការពារ

-ម្ុខ្កាត់ទទឹងភា ន្ប្ស -រំពង់ទឹក

-សំណាញ់ការពារ -ទវ រទឹកនចញចូល



ការគរៀប្ចំប្សម្ុនគពលដាក់ចិព្ចឹ ម្

ប្តួតពិៃិតយនម្ើលន្ប្កងមាៃពពួកសតវចនប្ងកនុងន្ប្ស នធវើការោក់រី

ការនប្រើសនរីសប្តីពូរោក់ចិពាចឹ ម្កនុងន្ប្ស

-ង្គយរកពូរ

-មាៃតំនលនសដាកិច ចខ្ ពស់ មាៃម្ៃុសសភ្លរនប្ចើៃចូលចិតដ ររិនភ្លរ

-ង្គយចិញ្ចឹម្ ឆ្រ់ធំ ផ្ ដល់ទិៃ នផ្លខ្ពស់

-សុីចំណ្ីចំរុះ -មាៃរំង តិច

ប្រនភទប្តីន្ដលមាៃលកខណ្ឺៈខាងនលើនហើយនរៃិយម្យកម្ក ចិញ្ចឹម្ឺៈ

-ប្តីទីឡាពា -ប្តីឆពិៃ



-ប្តីការសាម្ញ្ញ

-ប្តីកៃ ធរ

-ប្តីអន្ណ្ដង

ដង់សុីនតសម្ប្សរដូចខាងនប្កាម្ឺៈ

-០,៥ កាល/ម្២ កនុងកំរិតម្ិៃផ្ ដល់ចំណី្រន្ៃ ាម្

-១ កាល/ម្២ កនុងកំរិតផ្ ដល់ចំណី្រន្ៃ ាម្ខ្ាះ

-២ កាល/ម្២ កនុងកំរិតផ្ ដល់ចំណី្រន្ៃ ាម្ខ្ាះ



្ប្គេទ្រីចញ្ច មឹ្



ការ្រប្់្រង

 -ពិៃិតយផ្ ាវូទឹកនចញចូល ៃិង ភា ន្ប្ស

-រកាកំពស់ទឹកកនុងន្ប្សនអាយ ៃ ២០-៣០ ស.ម្ 

-រដរូទឹកកនុងន្ប្សជាប្រចាំ

-នៅនពលរដូវទឹករំៃៃ់នយើងប្តូវរនង កើៃការការពារ

-កំចាត់សតវចនប្ងន្ដលសីុរំផ្លា ញប្តី ឬ ដនណ្ដ ើម្ចំណ្ី

-ន ចនមម

-នរើកនុងករណី្ចា ំច់ប្តូច ញ់ថ្ន បំ្សូវ នយើងប្តូវរនញ្ចញទឹក នអាយអស់ពីន្ប្ស

ទុកន្តប្រឡាយ ៃិង ប្សះ



ការ្ប្ម្ូលផល

អាចប្រម្ូលផ្លដំណាលាន ៃឹងនពលប្រម្ូលផ្លប្សូវ ឬ អាច រៃដរហូតដល់ឆ្ន ំ

ទី ២ ឬ ឆ្ន ំទី ៣

ក៏ ៃ។  នៅរដូវទី ១ តិចរំផ្ុត ៦ ន្ខ្

កំណ្ត់សំាល់

-ម្ិៃប្តូវន្លងប្តីការសីុនមម កនុងន្ប្សោច់ខាត

-ម្ិៃប្តូវចិពាចឹ ម្ប្តីការស ៃិង ការកាលធំកនុងន្ប្សនទ

-ចំណី្រន្ៃ ាម្ប្តូវោក់កនុងកន្្ញ្ចង

-កនុងករណី្ន្ដលអាចនរៀសវាង ៃ ម្ិៃរួរនប្រើជាតិរីម្ី



រំៃូសរំប្ពួញនៃការនប្រើប្ ស់ធៃធាៃកនុងកសិោា ៃសំរារ់ការចិពាចឹ ម្ប្តី



 វិរុលវរបកម្ម

ពឹងន្ផ្ ាកទំងប្សុង នលើ

ចំណ្ីធម្មជាតិ

ម្ិៃនប្រើប្ ស់ចំណ្ីរន្ៃាម្

នប្រើប្ ស់ដង់សុីនតទរ 

ចំណាយនផ្ទដីធំ

ពាក់កណាដ លប្រពលវរបកម្ម

ការចិពាចឹ ម្កនុងចននាា ះវិរុល 

ៃិង ប្រពលវរបកម្ម

នប្រើប្ ស់ចំណ្ីរន្ៃាម្ ន្តម្ិៃ 

 ៃនពញនលញកនុងរដូវចិពាចឹ ម្

នប្រើប្ ស់រីនដើម្បីរនង កើៃ 

ចំណ្ីធម្មជាតិ



ប្រព័ៃ ធប្រពលវរបកម្ម រួរន្តមាៃលកខណ្ឺៈដូចខាងនប្កាម្ ៖

-មាៃធុងសំរារ់ោក់កូៃប្តីតូចៗ, ន្ររ, ប្សះ ...។ល។

-ប្សះន្ដលម្ិៃទៃ់ោក់រី

-ប្សះន្ដលមាៃប្រព័ៃ ធផ្លា ស់រដរូ

-ប្តូវមាៃចំណី្សិរបៃិម្មិត

-ប្តូវមាៃការោក់ចិពាចឹ ម្កនុងកំរិតដង់សីុនតខ្ពស់

-ទិៃ នផ្លប្រចាឆំ្ន ំពី ៥០ ០០០ រី ូប្កាម្/ហិចត



រូប្ភាពម្ចឆវប្បកម្មដាក់្រីចិព្ចឹ ម្បរម្ួយ្ប្គេទ

១-ម្ច ឆវរបកម្មនទល

២-ម្ច ឆវរបកម្មចំរុះ

-ាម ៃប្រនភទណាម្ួយនលើសពី ៦០%

-នប្រើប្ ស់អស់លទធភ្លពចំណី្ធម្មជាតិកនុងតំរៃ់ទឹក

-រៃាយនម្រុណ្ចំណ្ី

-ទទួល ៃទិៃ នផ្លខ្ពស់ ៃិង ផ្លិតផ្លប្តីនប្ចើៃប្រនភទការចិពាចឹ ម្រួម្ផ្ស ំការចិពាចឹ

ម្សតវ ប្រូក មាៃ់

ទ ៃិង ដំណាកំសិកម្ម ការចិពាចឹ ម្លកខណ្ឺៈង្គយប្សួល ៃិង  សៃសសំំនចខ្ពស់

ោក់ប្តីចិពាចឹ ម្ន្តម្ួយប្រនភទ

ពុំ ៃនប្រើប្ ស់លទធភ្លពចំណ្ីធម្មជាតិ



៣-ពហវុរបកម្ម ការចិពាចឹ ម្រួម្ផ្ស ំការចិពាចឹ ម្សតវ ប្រូក មាៃ់ ទ ៃិង ដំណាកំសិកម្ម

ការចិពាចឹ ម្លកខណ្ឺៈង្គយប្សួល ៃងិ  សៃសសំំនចខ្ពស់

កាកសំណ្ល់ផ្ ដល់ផ្លប្រនយរៃ៍ាន នៅវិញនៅម្ក

៤-ម្ច ឆវរបកម្មឯកនភទ ការោក់ចិពាចឹ ម្ន្តម្ួយប្រនភទ (នឈាម លទំងអស់ ឬ ញីទំងអស់

ការចិពាចឹ ម្ជាលកខណ្ឺៈរំរ៉ាៃប្តីនម្ពូរ៥-ន្ររន្ផ្ៃម្ច ឆវរបកម្ម

នរអាចនធវើម្ច ឆវរបកម្មតម្ន្ររន្ផ្ៃជានប្ចើៃដូចជា ៖

-ម្ច ឆវរបកម្មកនុងប្សះ ប្សះទឹកៃឹង

ប្សះទឹកហរូ-ម្ច ឆវរបកម្មកនុងន្ររ

-ម្ច ឆវរបកម្មកនុងរឹងធម្មជាតិ

-ម្ច ឆវរបកម្មកនុងអាងធារាសា្សដ

-ម្ច ឆវរបកម្មកនុងន្ប្ស

-ម្ច ឆវរបកម្មកនុងស ង



ម្ចឆវប្បកម្មចំរុុះ និង ដំណ្ដកំនដងការចិព្ចឹ ម្សរវ

-ការចិពាចឹ ម្រួម្ផ្សកំនុងប្រព័ៃ ធប្រូក ៃិង ប្តី

-ផ្លិតកម្មរួម្ផ្សបំ្រូក ៃិង ប្តី

-ប្រព័ៃ ធវរបកម្មទ-ប្តី

+ វិរុលវរបកម្ម

+ប្រពលវរបកម្ម

-ប្រព័ៃ ធចិពាចឹ ម្រួម្ផ្សមំាៃ់-ប្តី



ការដឹករញ្ជូនកូន្រី និង គម្ពូរ

កនុងការធានារុណ្ភ្លពប្តីដឹករញ្ជៃូ ប្តូវចារ់អារម្មណ៍្ដល់កតដ ម្ួយចំៃួៃដូចខានប្កាម្ឺៈ

-ប្រនភទប្តី

-ទំហំប្តី

-ចំង្គយផ្ាវូ ឬ រយឺៈនពលដឹករញ្ជៃូ

-រុណ្ភ្លព

-សំភ្លរឺៈសំរារ់ោក់កូៃប្តីដឹករញ្ជៃូ

-ដង់សុីនត

-កំរិតឧសម័ៃរោយកនុងទឹក

-សីតុណ្ហភ្លពររិយកាស ៃិង ទឹក



ការដឹករញ្ជូនចំហរ

-ប្តីទំងៃ់ ៤-៥ ប្ក/កប អាចដឹក ៃ ៦០-៨០ រ.ប្ក/១ម្៣ ទឹក

-ប្តីទំងៃ់ ១០-១៥ ប្ក/កប អាចដឹក ៃ ៩០-១០០ រ.ប្ក/១ម្៣ ទឹក

-ប្តីទំងៃ់ ៣០០-៧០០ ប្ក/កប អាចដឹក ៃ ១២០-១៥០ រ.ប្ក/១ម្៣ ទឹក

ការដឹករញ្ជៃូរិទរិត

-ភ្លរនប្ចើៃនរអៃុវតដនៅនលើការដឹករញ្ជៃូកូៃប្តី 

-ែង់មាៃចំណ្ះុទឹក ៨ លបី្ត 

-ោក់ទឹកប្រភពនដើម្សាា តល ាពី ១/៣ នៅ ២/៣ រនាទ រ់ម្ក យកូៃប្តីន្ដលអត់អាហារ

១ នែ ា រនាទ រ់ម្ករញ្ចលូអុកសុនី្សៃ។នដើម្បីរំ ត់ឧសម័ៃពលុអាម្៉ាូញាក់ ៃិងការពារសុវតាិ

ភ្លពដលក់ូៃប្តី 



នររន្ៃ ាម្អងគធាតុណាម្ួយខាងនប្កាម្នៅកនុងែង់នពល កំពុងដឹករញ្ជៃូ ៖

-Synthethic amberlite resin

-Pulversied earth

-Permutit

-Clinoptilolite 

នដើម្បីនរៀសវាងការរងកនរារនោយ ក់នតរី ឬ ផ្សិត រួរន្តោងសំអាតប្តី

នម្ពូរនៅកនុង 

សូលុយសយុងណាម្ួយដូចខាងនប្កាម្ឺៈ

-នម្ទីន្ ៃ ២ ppm

-Acriflavine ១០ ppm

-ទង់ន្ដងស ុលផ្លត ០,៥ ppm



-រ៉ាូតសយូម្ន្ពរម្៉ាង់កាណាត៣ ផ្ផ្ម្

-ការ៉េូម្ីនសទីៃ ៨-១០ ppm ឬ

-សូដយូម្ការីក ៣ %

.៤.១ នាលការណ្៍ជាម្ូលោា ៃនៃនអកូ ូសុី

នអកូ ូសុី ន្ដលសម្ប្សររួម្មាៃឺៈ

-ប្តី ៃរស់នៅនោយនសរីនៅប្សទរនលើនៃនផ្ ទទឹក  ប្សទរកណាដ លទឹក ៃិង 

ប្សទរ ត។

-ការផ្គត់ផ្ គង់ចំណ្ី 9តនរៀផ្ហិច ៃិចហនរ នៅនអាយពពួកប្តីសុីរុកខជាតិ 

ពពួកប្តីសុីចំរុះ ៃិង ពពួកប្តីសុីសាច់។

-ប្តីរស់នៅប្តូវការររិសាា ៃសម្ប្សរដូចជា សុីតុណ្ហភ្លព កំហារ់អំរិល 

ៃឹងអុកសុីន្សៃ។



៤.៤.២ ការអៃុវតដៃ៍ចំនពាះវារីវរបកម្ម 

ប្តី ៃរស់នៅកនុងប្សទរទឹកនផ្សងៗាន  នហើយចរិកកនុងការសុីចំណី្ក៏នផ្សងាន ន្ដរដូនច នះ ពកួវា  

 ៃសុីន្តចំណី្ រន្ៃ ាម្នប្ចើៃជាងការប្រកួតប្រន្រងាន នៅវិញនៅម្ក។ការចិញ្ចឹម្ចំរុះនធវើនអាយ 

មាៃតុលយភ្លពរវាងចំៃួៃប្តីនៅប្ររ់ ប្សទរ់។ចំណី្ធម្មជាតិមាៃសារឺៈសំខាៃ់ណាស់ 

នៅរីជាយ៉ា ងណាក៏នោយការចិញ្ចឹម្ចំរុះ រ វាសម្ប្សរសំរារ់វិរុលវរបកម្ម 

ៃិងប្រព័ៃ ធពាកក់ណាដ លប្រពលវរបកម្ម។

ទំោរ់នៃការរស់នៅ ៃិងសុីចំណី្នៃប្រនភទប្តីនានានៅកនុងប្រនភទនៃប្តីការចិៃន្ដលជារំរូ 

-ប្តីការសុីនមម  9រតនៃៀផ្ហារយៃនងៀនដៀៃ ុិដនលលុសរ  សុីសាឹករុកខជាតិទឹក ។ 

-ប្តីការកាលធំ (Aristichtys nobili) ពកួវាសុសីតវរ ាង់តុងនហើយរស់នៅប្សទរកណាដ ល

- ប្តីការស (Hypophthalmichtys molitrix)  ពកួវាសុីរុកខជាតិរាង់តុង រស់នៅប្សទរ ក

ណាដ ល។ 



-ប្តី Mud carp (Cirrhinus molitorella) ពពកួសុីសតវប្សទរ់ ត ៃិងកំនទចកំទីនៅ

ប្សទរ ត នោយរារ់រញ្ចលូទំងកាកសំណ្ល់ររស់ប្តីការសុីនមម ផ្ង។ 

-ប្តីការសាម្ញ្ញ (Cyprinus carpio) ជាប្រនភទប្តីសុីសតវប្សទរ់ ត ៃិង កំនទចកំទី 

នៅប្សទរ  តនោយរារ់រញ្ចលូទំងកាកសំណ្ល់ររស់ប្តីការសុីនមម ។

 -Black carp (Mylopharyngodon picus) សុពីពកួសិរបីសតវ (នមច  ខ្ចង ...)។

(Bardach, Ryther & M’Larney, 1972).



ចំណី (FEED)

១. ប្រនភទចំណ្ីឺៈ ចំណ្ីមាៃ៣ប្រនភទ

១.១ ចំណ្ីធម្មជាតិឺៈ

ចំណ្ីធម្មជាតិរ នកើតន ើងនោយឯងៗមាៃៃ័យថ្វានកើតន ើងនៅប្ររ់ទីកន្ៃ ាងជាធម្មត

ចំណី្ធម្មជាតិមាៃ រុណ្ភ្លពខ្ពសរ់ ប្រូនតអុីៃពី ៥០%-៧០ 5 ។

ឧទហរណ្៍ ៖- Bacterioplankton     ១ - ២ ម្ីប្កនូ្ម្៉ាប្ត

- Phytoplankton ១ - ៥០ ម្ីប្កនូ្ម្៉ាប្ត

- Zooplankton ២០ -៥០ ម្បី្កនូ្ម្៉ាប្ត

- Insect Larvar and Adults

- Worms

- Snails 



ចំណ្ីធម្មជាតិមាៃពពកួរាង់តុងន្ដលរស់នៅប្សទរនលើ ៃិងមាៃពពកួ Benthos នៅ

ប្សទរ់ ត។ ជាធម្មត Aquatic Macrophytes ម្ិៃនកើតន ើងនោយសារការ ប្ររ់ 

ប្រងល ាននាះនទ នទះរីជាពួកវាទំង នៃះមាៃនៅកនុងប្រពៃធ័វិរុលវរបកម្ម ៃិងពាក់ 

កណាដ លប្រពលវរបកម្ម។ ចំណី្ធម្មជាតិនកើតន ើងនោយសារការោក់រីឺៈ

ឧទហរណ៍្ ៖ រីសរីរាងគ ដូចជា កាកសំណ្ល់ផ្ទះ យ  រុកខជាតិនរតង  រីោម្កសតវ។ 

រីអសរីរាងគ ដូចជា រីអ ុយនរ៉េ  រី TSP។

នៅកនុងប្រព័ៃ ធវិរុលវរបកម្មពឹងន្ផ្ ាកនៅនលើចំណី្ធម្មជាតិទំងប្សុងនោយាម ៃការ 

នអាយចំណី្ពីម្ៃសុស។ ប្រសិៃនរើនប្រើប្ ស់រីនរចាត់វាចូលកនុងប្រពៃ័ ធពាកក់ណាដ ល 

ប្រពលវរបកម្ម។



១.២ ចំណី្រន្ៃាម្

នៃះរ ជាការរំនពញ ឬ រន្ៃ ាម្ចំណី្នៅនលើចំណី្ធម្មជាតិន្ដលមាៃនៅកនុងប្រព័ៃ ធ

-ការនកើតន ើងនោយធម្មជាតិ

-ការនកើតន ើងនោយសារការោក់រីជាតិ (ឬរីជាតិន្ដលនៅសល់)

ចំណី្រន្ៃាម្ ប្តូវរិតអពំីររិមាណ្ ៃិង រុណ្ភ្លព។ ចំណី្ធម្មជាតិមាៃរុណ្ភ្លពខ្ពស់ 

នហើយក៏ 

ជាចំណ្ីរន្ៃ ាម្ ន្ដលសំរូរប្រូនតអុីៃ(ពាកកណាដ លប្រពលវរបកម្ម)្។

   ទំងៃ់(Biomass)នកើៃន ើងនានំអាយប្តីលូតោស់នលឿៃការសដកុប្តីកំរិតខ្ពស់រ ប្តូវការ

ចំណ្ីនប្ចើៃ

-ររិមាណ្ចំណី្ធម្មជាតិម្ិៃប្ររ់ប្ាៃ់

-ប្តីម្ិៃអាចសុីចណំ្ីធម្មជាតិប្ររ់ប្ាៃ់នទ



នៃះជាតំរូវការម្ួយន្ដលនយើងផ្ ដល់ចំណី្នអាយប្តី។ នៅកនុងការចិញ្ចឹម្ពាក់កណាដ ល

ប្រពលវរបកម្មការលូតោស់មាៃរីឺៈ 

ប្តីប្តូវការផ្ គត់ផ្ គង់ទំងរំណី្ ៃិងថ្ម្ពលជាទូនៅ ៃម្កពចំីណី្ប្រម្ូលផ្ដុំ។ 

រួរន្តរន្ៃាម្ជាតិ ភនហៀសផ្នហៀរនស ផ្ងន្ដរ ប្រសិៃនរើរុកខជាតិប្តូវ ៃនប្រើជាប្រូនតអុីៃ 

កនុងការរំៃួសនអាយ អាហារប្តី។ ចំណី្រន្ៃ ាម្មាៃឺៈ

១) នោយផ្លិតផ្លកសកិម្ម ឧ. កៃទក,់ កាកសំណ្ល់ផ្ ទះ យ, កាកសំណ្ល់រន្ៃា

២) ចំណី្កាកសណំ្ល់កនុងផ្ ទះ ឧ. កាកសំណ្លផ់្ ទះ យ, នភ្លរៃយីោា ៃ

៣) ការោដំំណានំប្ចើៃប្រនភទ ឧ. នមម , រុកខជាតិតូចៗ

៤) Macrophytes ន្ដលោកំនុងទឹកឺៈ ឧ. រុកខទឹក រុកខជាតិតូចៗដុះកនុងប្សះ

៥) ផ្លិផ្លនោយកសឧិសាហកម្ម មាៃដូចជា កៃទក់ ៃិង អង្គក ម្ ន្ែម្ទំងនប្រងៃំ

កាកសំណ្ល់ រុយទវ កាកសំណ្ល់ទីសតវឃាដ ដូចជាឆាឹង ឈាម្ជានដើម្

៦) ចំណ្ីប្ារ់



១.៣ ចំណ្នី្ដលនរៀចំរួចជានប្សច

ទំងអស់នៃះរំនពញរាល់តំរូវការសារធាតុចិញ្ចឹម្នៃសតវ។ ចំណី្ធម្មជាតិមាៃតួនាទីតិចតួច 

 រឺក៏ាម ៃ។ 

-ប្រភពធម្មតឺៈ ឧ. កាកសំណ្ល់ប្តី (ប្តីទឹកសារ ៃិងទឹកនប្រ) ន្ែម្ទំងកាកសំណ្លព់កីន្ៃ ាងសំ

ោរ់ សតវ។

-ចំណី្នសើម្ ៃិងសាតួ (ការនរៀរចំជាកោ់ក់) ន្ដលមាៃធាតុផ្សនំប្ចើៃជាង ១០ប្រនភទ ប្តូវ ៃ

ោយ ចូលាន   ឧ. កាកសំណ្ល់ប្តីតំនលនថ្ក ៃិង កៃទក់។ 

វារពិ កកនុងការនអាយចំណី្នៅប្រនភទប្តីន្ដលសុីសាច់ជាអាហារយ៉ា ងនហាចណាស់ជាម្ួយប្តី

ប្សស់ម្ួយ ចំៃួៃនោយសាន្តវាមាៃរសជាតិ។

-ការនរៀរចំចំណី្ប្ារ់សាតួ  ធាតុផ្សនំ្ដលសំខាៃ់ននាះរ ប្តី។មាៃការប្សាវប្ជាវជានប្ចើៃអំពី

ប្រភពនៃ ប្រូនតអីុៃន្ដលមាៃនៅកនុងសន្ណ្ដកនសៀង។សន្ណ្ដកនសៀងរ រុកខជាតិន្ដលសំរូរប្រូ

នតអីុៃន្ដលនរយក ម្កនប្រើប្ សក់នុងការផ្សចំំណី្ រ៉ាុន្ៃ ដប្តូវការោយជា Lysine ៃិង 

Methionine នហើយៃិង ភូសវ័រ។



៣.១ ការវាយតំនលចំណ្ីឺៈ

ប្ចាសសមាមាប្តនៃចំណ្ី (FCR) រ ជាទំងៃ់ចំណី្ ន្ដលនធវើនអាយប្តីធំធាត់កនុងម្ួយឯកតដ ។

FCR =

FCR មាៃៃ័យថ្ទំងៃ់នៃចំណ្ីនដើម្បីរនង កើៃទំងៃ់ប្តីម្ួយរ  ូប្កាម្

ការអៃុវតដៃ៍ជាកន្សដងនៅកនុងវារីវរបកម្ម ធប្រ រ រណ្នានៅនលើទំងៃ់ប្តបី្សស់ ឬ ទំងៃ់ពិតទំងពីរ 

ន្ផ្ នកចំណី្ ៃិង ប្តី។ ចំណី្មាៃនប្ចើៃប្រនភទ ម្ិៃន្ម្ៃមាៃប្តឹម្ន្តនៅកនុងសារធាតុចញ្ចមឹ្រ៉ាុនណាណ ះនទ ន្ែម្

ទំងមាៃនៅ កនុងទកឹនទៀតផ្ង។ វាមាៃសារឺៈសំខាៃ់ណាស់ នដើម្បីនអាយដឹងថ្ចំណី្មាៃសំនណ្ើម្រ៉ាុនាម ៃ។ 

ឧ. នប្រៀរនធៀរ ុំុ ចនរៀផ្ហយតនស នៃវារីសតវ ឬរុកខជាតិ នហើយៃឹងនមម នៅកនុងតរាងខាងនប្កាម្ឺៈ នហត ុ

នៃះការរណ្នា ធប្រ ជាលកខណ្ះវិទាសា្សដ ប្តូវនធវើនៅចំណី្សាតួ។

ទំងៃ់ចំណ្ី (រី ូប្កាម្)

ទំងៃ់សុទធនៃការធធំាត់ររសប់្តី (រ ីបូ្កាម្)



ចំណី្ FCR

 (ទំងៃ់ប្តពីិត)

សំនណ្ើម្នៅកនុង 

ចំណ្ី %
ចំណី្សាតួ %

FCR

ចំណី្សាតួ

សតវៃិងរុកខជាតិ 

Macrophytes ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

នមម  ៣០ ៣០ ៣០ ៣០

ប្ារ់ធញ្ញជាតិ ៥ ៥ ៥ ៥

ចំណ្ីសម្ប្សម្ ១ - ២,៥ ១ - ២,៥ ១ - ២,៥ ១ - ២,៥



FCR សុទធ ៃិង FCR ពិត

Gross FCR ម្ិៃរិតអពំីផ្លិតផ្លប្តីន្ដល ៃម្កពចំីណ្ីធម្មជាតិ

ចំណ្ីធម្មជាតិអាច ៃម្កពឺីៈ

១) រីន្ដលមាៃប្សារ់

២) ការោក់រី

៣) ការោក់រីន្ដលនៅសល់ នលើសពី ៥០ 5 នៃសារធាតុចិញ្ចឹម្ន្ដលម្ិៃរោយ។ 

FCR ពតិរិតអពំផី្លិតផ្លប្តីន្ដល ៃម្កពចំីណ្ធីម្មជាតិ។

ប្រសិទធភ្លពការផ្ាស់រដរូចំណី្ឺៈ

តម្តរាង FCR ម្ួយ ៃម្កទំងពីរ ចំណី្ប្ារ់ ៃិង ចំណី្ន្ដលផ្ដល់នអាយ ពិត

មាៃ ប្រសិទធភ្លព ១០០ %។



រញ្ហនៃះរ ម្ិៃសម្ប្សរតម្ចារ់ទី២ររស់ នោក Thermodynamics។ ប្រសិទធ 

ភ្លពការផ្ាស់រដរូចំណី្ (FCE) នប្រើប្ ស់ជាទូនៅរ ថ្ ចំណី្សាតួ ៃិងប្តីហាល។  FCE 

រ មាៃន្ត ២៨ % នៃ FCR កនុងតរាងទីម្ួយ 

ការសៃនិោា ៃ

១. ប្តីមាៃសំនណ្ើម្ ៧៥ % ៃិង  ទំងៃ់សាតួ  ២៥°

២. ចំណី្ប្ារ់មាៃនសើម្  ១០° ៃិង ទំងៃ់សាតួ ៩០°

ជាម្ួយ FCR តរាងម្ួយ  ១រី ូប្កាម្នៃចំណី្ (៩០០ ប្កាម្ទំងៃ់សាតួ ) ផ្លិត ៃ 

១ រី ូប្កាម្នៃប្តី (២៥០ ប្កាម្ទំងៃ់សាតួ )។

FCE = X  ១០០ =  ២៨  %

៩០០

២៥០



៣.២ ប្រសិទធភ្លពការផ្លា ស់រដរូប្រូនតអីុៃឺៈ

នៃះមាៃសារឺៈសំខាៃ់ណាស់ប្រសៃិនរើប្រនទសម្ួយ ៃពាកព់ៃ័ ធនៅនលើការនកើៃន ើង

នៃចំៃួៃប្រូនតអីុៃនៅកនុងអាហារររស់រៃជាតិននាះ។

ប្រសិទធភ្លពការសំនយរប្រូនតអុីៃ = X ១០០

ការសៃនិោា ៃឺៈ

-ចំណ្ីប្ារ់មាៃប្រូនតអុីៃ ៣០ % (ម្ូលោា ៃនៃទំងៃព់ិត)

-ប្តីមាៃប្រូនតអុីៃ ១៨ % (ម្ូលោា ៃនៃទំងៃ់នសើម្)

ជាម្ួយ FCR នៃតរាងទី១ ម្ួយរី ូប្កាម្នៃចំណី្មាៃ ៣០០ប្កាម្នៃប្រូនតអុីៃ 

នហើយ ម្ួយរី ូប្កាម្ប្តីមាៃ ១៨០ ប្កាម្ នៃប្រូនតអុីៃ។

ប្រូនតអុីៃន្ដល ៃម្កពបី្តី

ប្រូនតអុីៃសំរារ់ចិញ្ចឹម្ប្តី



PCE =                X  =  ៦០ %

ប្រូនតអុីៃន្ដល ៃម្ក តរ់ង់ ៤០%

ជាម្ួយ FCR ១,៥ នសមើ ៣០ % ៃិង  FCR ២  នសមើ ៧០ % ចំន្ណ្កឯ  FCE  ៃិងប្រនតអុីៃសុទធ 

 ៃ ត់រង់ រឹ ៤០% ៃិង ៦០ %។ ប្រពៃធប័្រពលវរបកម្មអាចរក ៃប្ ក់កំនរនប្ចើៃរ៉ាុន្ៃ ដការ ត់រង់

ប្រូនតអុីៃសុទធរឹប្តវូន្តរិត។

តំរូវការប្សាវប្ជាវឺៈ

តំរូវចំណី្អាហារសំរារ់ប្តបី្តូវដឹងឺៈ

១) ប្រព័ៃ ធប្រពលវរបកម្មឺៈ  កតដ ចំរងរឹការផ្ ដល់់ចំណ្ីន្ដលនធវើពបី្តីឺៈ

ចំណ្ីសន្ណ្ដកនសៀង ៃរំៃួសចំណ្ីន្ដលនធវើពីប្ត ីយ៉ា ងនហាចណាស់ក៏សំរារ់ពពកួប្តនី្ដលសីរុកខជាតិ រ៉ាុន្ៃ ដ

 ចំនពាះពពកួសីុសាច់ ៃិងរង្គគ ប្តូវការចំណី្ន្ដលនធវើពីប្តីខ្ ពស់នៅកនុងរររអាហារ។

១៨០

៣៥០



២) ពាកក់ណាដ លប្រព័ៃ ធប្រពលវរបកម្ម រញ្ហហ សខំាៃ់រ ឺៈ

- ការកំណ្ត់សារធាតុចិញ្ចឹម្ន្ដលមាៃនៅកនុងប្សះន្ដល ៃោក់រី

- កានរៀរចំចំណ្ីន្ដលមាៃជាតិប្រនតអុីៃនដើម្បីី់ផ្ ដល់នអាយប្តី


