ពូជស្រូវ ផ្ការំដួលស្រំង
ពូជស្រូវ ”ផ្ការ ំដួលររំង” ជាពូជស្រូវរបកាន់ រដូវខ្សោយ ដដលរនខ្ធវើការបខ្ចេញនិងផសពវផោយជូនករិករខ្របើ រររ់ខ្ោយ
វ ិទាស្ថថនស្ស្ថវរជាវនិងអភិ វឌ្ឍន៏ករិកមមកមពុជា ននរករួងករិកមម រុកាារបមាញ់ និងខ្នស្ថទ នាខ្ដើមឆ្នំ២០១៥។ ពូជស្រូវ
”ផ្ការ ំដួលររំង”

ជាពូជស្រូវដដលរនររមិតររមាំងតាមវ ិធីស្ថស្តរតជខ្រមើ រឯកតតៈ

ពីពូជស្រូវផ្ការ ំដួ លចាប់ ពីឆ្នំ២០០៦

រំខ្ៅឲ្យករិករមានលទធភាពោំដុុះពូជស្រូវដដលមានគុ ណភាពរបណីតនិងតនមលសពរ់កុងរដូ
ន
វររំង។
លក្ខណៈពិសេេៗរបេ់ពូជស្េូវផ្ការ ំដួលស្រ ំង
ពូជស្រូវ ”ផ្ការ ំដួលររំង” ជាពូជស្រូវរបកាន់ រដូវខ្សោយ ដដលទាមទារខ្ពលខ្វលាោំដុុះច្បារ់លារ់ ចាប់ពីច្បុងដសតុ លាខ្ៅ
ដល់ច្បុងដសវ ិច្បឆិកា ខ្

ើយមានអាយុកាលពី៩០‒៩៥នថៃ គឺ រមរបកបខ្ៅនឹងដស្ររបខ្ដញទឹកដផនកខាងខ្លើ ។ កមពរ់ខ្ដើមដរប

របួលពី១០០-១២០រ.ម ច្បំ នួនរាប់កុនងមួយកួ រមានចាប់ ពី១០០-១២០រាប់និងមានរបដវងកួ រ២២រ.ម។ រាប់ ស្រូវ១០០
រាប់ មានទមៃន់២,៩រក និងអាច្បផតល់ផលដល់៤,៥ត/

ត។

អងាររលូនដវង មានរបដវងរាប់ជាមធយម៧,២ម.ម បនាទរ

ករមារ់ជាមធយម២,១ម.ម និងមានអាមីឡូរ១៤,៨%។ ខ្ោយស្ថរពូជ ផ្ការ ំដួលររំង ខ្ៅរបកាន់ រដូ វខ្សោយនិងសពរ់បនតិច្ប
ខ្នាុះ ពូ ជខ្នុះខ្ៅខ្ច្បញបខ្ណើត រកូនខ្រច្បើនជាងពូជស្រូវស្ស្ថលមិនរបកាន់ រដូវដនទខ្ទៀត និងងាយដួ លខ្ដើម។ ដូ ខ្ច្បនុះ ការោំដុុះ
ពូជស្រូវខ្នុះ ទាមទារឲ្យមានការយកច្បិតតទុកោក់ខ្លើវ ិធី ស្ថស្តរតោំដុុះនិងការខ្របើ រររ់ជីឲ្យរនរតឹមរតូវ។
វិធីសាស្តេរដ ំដុះ
ររមាប់ផលិតកមមៈ ខ្ោយស្ថរពូជស្រូវខ្នុះបខ្ចេញររមាប់ដស្ររបខ្ដញទឹកឬខ្ៅតំ បន់ណាដដលមានទឹកខ្ស្ស្ថច្បស្រពនិង
ោំដុុះចាប់ពីច្បុងដសតុលាខ្ៅច្បុ ងដសវ ិច្បឆិកា រពមទាំងឲ្យទុំកុងរយៈខ្ពលសល
ន
ី ជាង១០០នថៃ ការោំដុុះខ្ោយពខ្រងាុះគឺជាវ ិធី ស្ថស្តរត
រមស្របបំផុត។ ការខ្ររុះខ្នុះក៏ កាត់បនថយច្បំនួនខ្ដើមដបកមកខ្ៅរបមាណ២‒៣ខ្ដើម ខ្ដើមបីឲ្យស្រូវខ្ច្បញស្ររុះរនខ្រច្បើន។
កនុងករណីខ្នុះ ករមិតរាប់ពូជខ្ររុះខ្ោយនដកនុងមួ យ ិកតាគឺ ១២០គ.រកររមាប់ដីមានជីជាតិ និង១៥០គ.រកររមាប់ដី
មិនរូវមានជី ជាតិ ខ្ ើយររមាប់ការខ្របើឧបករណ៍អូ រវ ិញគឺ១០០គ.រកខ្ោយឲ្យមានច្បខ្នាលុះជួ រញឹក។
ររមាប់ផលិតរាប់ពូជៈ ខ្ពលខ្វលាស្ថបរតូវខ្ធវើដូច្បពខ្រងាុះដដរដតយ៉ា ងយូរបំផុតរតឹមនថៃទី ២០ ដសវ ិច្បឆិកា ខ្ោយស្ថបរាប់
ពូជ១គីឡូរកាមខ្លើថ្ននលរំណាប១០ដម៉ារតកាខ្រ ៉ា និងខ្របើ រាប់ពូជ ៣០‒៤០គ.រកកនុងមួ យ

ិកតា។ រតូវរទូងរំណាបដដល

មានអាយុមិនខ្លើរពី១៥នថៃ កនុងច្បខ្នាលុះគុមព១០x១០រ.មនិងច្បំនួនរំណាបកនុងមួ យគុ មពខ្ៅតាមច្បំ ណាត់ថ្ននក់ ននផលិតកមម
រាប់ពូជស្រូវដដលផលិត។ ដស្រអាច្បបខ្ចេញបចូេ លទឹករនបនាទប់ ពីរូងឬខ្ររុះរន២០នថៃ
ទ
រតូវបខ្ចេញទឹកឲ្យអរ់ពីកុង
ន
ដស្រ៤‒៥នថៃ រួច្បបចូេ លទឹកថមីវ ិញ។ ខ្ធវើរខ្បៀបខ្នុះ គឺ ខ្ដើមបីខ្ធវើឲ្យស្រូវដុុះឬររនខ្រៅរកោខ្ដើមដងមិនឲ្យងាយដួ ល។

1

ការសស្បើស្រេ់ជី
ការខ្របើរររ់ជីរមស្របតាមករមិតដណនាំនឹងមិនបណា
ា លឲ្យមានការថយច្បុុះគុណភាពខ្ឡើយ។ គួរោក់ជី ២ដង កនុងមួយ
វដតជីវ ិតរបរ់ស្រូវ។ រច្បរទាប់រតមុនខ្ពលរទូងខ្ោយខ្របើជីធមមជាតិពី៥ខ្តាន (២០ រខ្ទុះ) កនុង១ ិកតា ររមាប់ ដស្រដដល
មានរករមដី នរពដសមរនិងរបទុះឡាង និងរួមផសំជាមួយជីគីមីដូច្បមានកនុងតារាង១។
ខ្ោយពខ្រងាុះខ្នុះ

ច្បំខ្រុះពូជស្រូវផ្ការ ំដួ លររំងដដលោំដុុះ

ការរច្បជីរទាប់ រត គឺ ខ្ៅខ្ពលដដលបចូេ លទឹកបនាទប់ពីខ្ររុះរនរបដ

ចូរចងចំថា ពូជស្រូវផ្ការំដួលស្រំងននេះ មិននឆលើយតបនៅនឹងបរមា
ិ ណជី នស្ចើនដូចពូជស្រូវអីអអ៊ែរន ើយ។

លមួ យររត

៍កនលងមក។

តារាង១ បរ ិមាណនិងខ្ពលវាលារច្បជីគីមីតាមរករមដីរបរ់ពូជស្រូវផ្ការ ំដួលររំង
បាចស្ាប់បាត (គ.ស្រ/ហត)

ស្រុមដី

បំប៉ន (គ.ស្រ/ហត)

អ៊ែយនរ៉

នដ អា នប៉

ប៉ូតារស

អ៊ែយនរ៉

ដីព្ស្ពអមែរ

២០

២៥

៥០

២៥

ដីស្រទេះឡាង

២៥

៥០

៥០

៥០

ដីបាកាន ឬអូរូង

៥០

៦០

៥០

៥០

ដីទួលរំនោង

៥០

៥០

០

៥០

ដីនោគស្តប់

២៥

៥០

៥០

៥០

ដីរំពងនរៀម

៥០

០

០

៥០

ដីនរៀនស្វាយ

៥០

០

០

៥០

ដីស្រគរ

៥០

៥០

០

៥០

ដីរាលនោធិ៍

០

០

០

៧៥

ការស្បមូលផល
- រតូវរបមូលផលស្រូវខ្ៅខ្ពលរាប់ទុំលអ

គឺខ្ៅខ្ពលដដលកួរស្រូវមានរាប់ចាប់ពីរក់កណា
ា លកួរខ្ឡើងខ្ៅមានពណ៌

ខ្លឿងទុំចារ់ និងរាប់ខ្ពញរក់ កណា
ា លកួរច្បុុះខ្រកាមមានពណ៌ខ្លឿងទុំស្ស្ថល ខ្

ើយរាប់ រក
ា វ ិញមានពណ៌ស្ថលប

ខ្រកចារ់។
- ខ្គអាច្បហាលរមៃួតស្រូវខ្ៅខ្លើកខ្នទល រំណាញ់មុង តង់ខ្ៅរូ និងលានរុីម៉ាង់ត៍ គឺមិនបណា
ា លឲ្យគុណភាពរាប់
ស្រូវឬរាប់ ស្រូវពូជសុ រានខ្ឡើយ។
ករមារ់រាប់ ស្រូវដដលរមស្របររមាប់ ការហាលរមៃួតគឺ ២-៣រ.ម
ដដល
ករមារ់រាប់និងរភាពពនលឺនថៃគឺជាកតាតច្បមបងកនុងការកំ ណត់រយៈ
ខ្ពលហាលនិងគុណភាពរាប់ស្រូវ៖

 នថៃស្រឡុះលអ ហាលដត១នថៃប៉ាុខ្ណាណុះ ខ្ោយកនលុះខ្មា៉ា ងវ ីមតង។
 នថៃស្រឡុះបងគួរ ហាលរមៃួតរយៈខ្ពល២នថៃខ្ោយ១ខ្មា៉ា ងវ ី
មតង។

 នថៃមិនស្រឡុះខ្គរតូវហាលរ

ូតដល់ ៣នថៃខ្ោយ២ខ្មា៉ា ងវ ីមតង។

- ច្បំខ្រុះរាប់ពូជ រតូវរច្បកទុកខ្ៅកនុងថង់ រលរទិកច្បងឲ្យជិត រួច្បោក់

កនុងរវមួ យជាន់ខ្ទៀត
ខ្ ើយទុកោច្ប់ ខ្ោយដឡកពី រាប់ស្រូវ
ច្បំណីខ្ៅកដនលងដដលរៃួតលអនិងាមនការបំ ផ្កលញពី រតវកណុា រ មាន់
ទាជាខ្ដើម។ រតូវររខ្ររខ្្មុះពូជនិងនថៃដសរច្បូតកាត់ ោក់ខ្ៅខ្លើ
រវឲ្យរនរតឹមរតូវលអ។

- ផលស្រូវដដលរបមូ លរន រតូវទុកោក់ កុងជរងរ
ន
កឲ្យរនលអ ខ្ោយ
ការររកុំឲ្យរតវកណុា រ មាន់ ទារុី និងមិនឲ្យទទឹក។
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