ពូជ “អុីែអ៊រ ៦៦” ជពូជ្រសូវ្រ
្រ

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៏កសិកមមកមពុជ ៃន្រកសួងកសិកមម រុកខ្របមញ់ និងេន

អុីែអ៊រ ៦៦ បននឹងកំពុងរ ីក

យ វ ិទយ

ល ែដលបនេធ្វើករបេញចញ និងផ ព្វផ យជូនកសិករេ្របើ្របស់េ

យភយេនកនុង្រពះ ជ

អងករល្អមនភពថ្លែវងរលូន និងមន

យុកលខ្លី។

ច្រកកមពុជ េ

ទ នឆនំ ១៩៩០។

ថន

បចចុបបនន ពូជ្រសូវ

យពូជ្រសូវេនះផ្តល់នូវទិននផលខពស់ គុណភព

លកខណៈពិេសសៗរបស់ពូជ្រសូវ អុីែអ៊រ ៦៦
ពូជ្រសូវអុីែអ៊រ ៦៦ ជពូជមិន្របកន់រដូវ ដូចេនះពូជេនះ
អំេ

យផល។

្រស័យេ

យេហតុផលខងេលើេនះ េទើបពូជអុីែអ៊រ ៦៦

ដូវ ឬ្រសូវេដើមរដូវ) កនុងរដូវវស
និងល័កខខ័ណ្ឌ្របំងេ្រ

ចេចញផកបន្រគប់េពលេវ

(ដំ

ច្រសព។

ំ ទីពីរៃនរដូវ) ចុងរដូវវស
ពូជ្រសូវអុីែអ៊រ ៦៦ មន

ច

ំដុះេនេដើមរដូវវស

្រសូវេ្របដញទឹក (ដំ
យុកលចប់ពីៃថង

ដ ប

ល័កខខណ័្ឌ
(ដំ

ំ ចេន្លះរដូវវស

ំដុះ

ំ ទីមួយៃនរ
និងរដូវ្របំង)

បរហូតដល់ៃថង្របមូលផលពី ១០៥-

១១៥ ៃថង។ កមពស់េដើមែ្រប្របួលពី ៨០-១១៨ ស.ម និងចំនួន េដើមែបកផ្តល់ផល់ពី ១២-១៨ េដើមកនុងមួយគុមព ។ ចំនួន្រគប់
កនុងមួយកួរមនចប់ពី ៩៥-១០២ ្រគប់

និងមន្របែវងកួរពី ២៥-២៦ ស.ម។ ពូជ្រសូវអុីែអ៊រ ៦៦ មិនធន់េទនឹងមមច

េ ន តេទ និង

ចផ្តល់ផលពី ៤,០ េទ ៦,៥ េ

វិធី

ំដុះ

្រស្ត

នកនុង ១ ហិក

។

ស្រមប់្រសូវសនទូង បរ ិមណ្រគប់ពូជែដលចំបច់គឺពី ៣០-៤០ គីឡូ្រកម កនុង ១ ហិក
សុទ្ឋ និងមនសុខភពល្អ បរ ិមណ្រគប់ពូជ ែដល្រតូវករកនុងមួយហិក

លូត
ទឹក
សំ

ស់ធំធត់ល្អ េគ្រតូវ

ែត្រតូវឆងយពីម្លប់ៃ្រព
បែដលមន

ឬកែន្លងមនេភ្លើងអគគីសនី

ពូជែដលចំបច់គឺ ៦០ គីឡូ្រកមកនុង ១ ហិក

។ គួរ

េរៀបចំដីឲយបនល្អ និង បេសមើមុនសទូង ឬេ្រពះ។ ករភជួរ

្របសិនេបើែ្រស

២-៣

រជករល្អ្របេសើរ។

ទ
ចបេញចញបញូច លទឹកបន បនទប់ពីសូង

ឬេ្រពះបន ២០ ៃថង

ចបេញចញទឹកឲយអស់ពីកុងែ្រស
ន

២-៤ ៃថង រួចបញូច លទឹកថមីវ ិញ។ េធ្វើរេបៀបេនះគឺេដើមបីេធ្វើឲយ
្រសូវកន់ែតែបកគុមពល។
្អ

1

បដុះ

ប្រតូវេធ្វើេនជិត្របភព

េដើមបីេចៀស ងករបំផ្លញពីសត្វលិត
្អ ចៃ្រង។

យុ ១៨-២២ ៃថង េហើយកនុងមួយគុមព

គួរែតេធ្វើឲយបន

គឺពី ១៥-២០ គីឡូ្រកម។ េដើមបីឲយសំ

ប្រគប់ពូជមួយគីឡូ្រកមេលើៃផទដីថនល ១០ ែម៉្រតកេរ ៉។ ទីសំ

ចំនួន ២-៣ េដើម។ ស្រមប់្រសូវពេ្រងះ បរ ិមណ្រគប់

ស់

ប៉ុែន្តកុងករណ
ន
ី ែដល្រគប់ពូជ

ជករល្អគួរសទូង

ករេ្របើ្របស់ជី
ករេ្របើ្របស់ជីសម្រសប

មក្រមិតែណនំ នឹងមិនប

ដង កនុងមួយវដ្តជីវ ិតរបស់្រសូវេ

្ដ លឲយមនករថយគុណភព្រគប់្រសូវេឡើយ។ គួរ

យៈ
ន (២០ រេទះ) កនុង ១ ហិក

-បចេលើកទី១៖ ្រទប់បតមុនេពលសទូងេ្របើជីធមមជតិពី ៥ េ

មនកនុង

ងទី ១។ ស្រមប់េពលេវ

េ្រកយ

បសំ

ក់ជី ២-៣

និងរួមផ ំជមួយជីគីមីដូច

ៃនករបចជីបំប៉ន គឺ្រតូវេធ្វើេឡើងេនរយៈេពល ៤៥ ៃថង េ្រកយពេ្រងះ ឬ ៥០ ៃថង

ប។

ងទី ១៖ ក្រមិ តជី ែណនំ
្រសូវ្រ

ម្របេភទដី
លមិ ន្របកន់ រដូ វ (្រសូវ្របំង និ ង្រសូវវស )

បច្រទប់ បតមុ នសទូង ឬេ្រពះ (គ.្រក/ហត)

្រកុមដី

អ៊ុយេរ ៉

េដ

េប៉

ប៉ូ

ស

បំ ប៉ន (គ.្រក/ហត)
អ៊ុ យេរ ៉

៤៦-០-0

១៨-៤៦-0

០-០-៦០

៤៦-០-0

២០

២៥

៥០

២៥

២៥

៥០

៥០

៥០

ដី បកន ឬអូររូង

៥០

៦០

៥០

៨០

ដី ទួលសំេ ង

៥០

៥០

០

១០០

ដី េគគ្រតប់

៥០

៧៥

៥០

៧៥

ដី កំពង់េសៀម

៥០

០

០

៥០

ដី ៃ្រពែខមរ
ដី ្របទះ

ង

ដី េកៀន

្វ យ

ដី ្រកគរ
ដី កបលេពធិ

៦០

០

០

៦០

១០០

៥០

០

១០០

៨៥

០

០

៨៥

ករ្របមូលផល
- ្រតូវ្របមូលផល្រសូវេនេពល្រគប់ទុំល្អ
េលឿងទុំចស់ និង្រគប់េពញពក់ក

គឺេនេពលែដលកួរ្រសូវមន្រគប់ចប់ពីពក់ក
្ដ លកួរចុះេ្រកមមនពណ៌េលឿងទុំ្រ

្ដ លកួរេឡើងេទមនពណ៌

ល េហើយ្រគប់សក
ក វ ិញមនពណ៌

្ល ប

េសកចស់។
- េគ
និង

ច

លសមងួត្រសូវេនេលើកេនទល សំ
ញ់មុង តង់េកស៊ូ
នសុីម៉ង់ត៍ គឺមិនប ្ដ លឲយគុណភព្រគប់្រសូវ ឬ្រគប់

្រសូវពូជខុសគនេឡើយ។ ក្រមស់្រគប់្រសូវែដលសម្រសបស្រមប់
ករ

លសមងួត គឺ ២-៣ ស.ម ែដលក្រមស់្រគប់ និងសភពពន្លឺ
ៃថងគឺជក ្ត ចមបងកនុងករកំណត់រយៈេពល
ល
និងគុណភព

្រគប់្រសូវ៖

លែត ១ ៃថង ប៉ុេ

 ៃថង្រសឡះល្អ

្ណ ះ េ

យកន្លះេម៉ ងវ ីម្តង។

លសមងតរយៈេពល
២ ៃថង េ យមួយេម៉ ងវ ីម្តង។
ួ
 ៃថងមន
ិ ្រសឡះ េគ្រតូវ លរហូតដល់ ៣ ៃថង េ យ ២ េម៉ ង វ ីម្តង។
 ៃថង្រសឡះបងគរួ

- ្រគប់ពូជ្រតូវ្រចកទុកេនកនុងថង់ប្លសទិកចងឲយជិត
មួយជន់េទៀត

េហើយទុក

ច់េ

រួច

ក់កុងបវ
ន

យែឡកពី្រគប់្រសូវចំណី

េន

កែន្លងែដលសងួតល្អ និងគមនករបំផ្លញពីសត្វកណុ្ដ រ មន់ ទជ
េដើម។ ្រតូវសរេសរេឈមះពូជ និងៃថងែខ្រចូតកត់

ក់េនេលើបវឲយ

បន្រតឹម្រតូវល្អ។
- ផល្រសូវែដល្របមូលបន ្រតូវទុក

ន
កឲយបនល្អ េ
ក់កុងជ្រងុ

យករពរកុំឲយសត្វកណុ្ដ 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

