ពូជស្រូវស្ាល ខា១៤
ពូជស្រូវ

“ខា១៤”

ជាពូជស្រូវស្ាលដែលបានធធវើការបធចេញ

និងផសពវផាយជូ នករិករធរបើរបារ់ធោយវ ិទាាថន

ស្ាវរជាវ និងអភិ វឌ្ឍន៏ករិកមមកមពុជា ននរករួងករិកមម រុកាារបមាញ់ និងធនាទនាធែើមឆ្នាំ២០១៥។ បច្េុបបនន ពូ ជស្រូវ
ខា១៤ បាននឹងកាំពុងផសពវផាយធៅកនុងរពះរាជាណាច្រកកមពុជា ធោយពូជស្រូវធនះមានអាយុកាលខ្លី ផតល់ទិននផលខ្ពរ់
គុណភាពអងករលអ ថ្លល ដវងស្រលូន និងបាយទន់ ឆ្ាញ់ពិារធទៀតផង។
លក្ខណៈពិសេេៗរបេ់ពូជស្េូវ ខា១៤
ពូជស្រូវខា១៤

ជាពូជស្រូវស្ាលមិនរបកាន់ រែូវ

ពូ ជធនះអាច្ធច្ញផ្កកបានរគប់ធពលធវលា

ែរាបណាលកាខ្ណឌោាំែុះ

អាំធណាយផល។ អាស្រ័យធោយធេតុផលខាងធលើធនះ ធទើបពូជស្រូវខា១៤ អាច្ោាំែុះធៅធែើមរែូវវរា (ែាំណាាំទម
ី ួយនន រែូវ
ឬស្រូវធែើមរែូ វ) កនុងរែូ វវរា (ែាំណាាំទីពីរននរែូ វ) ច្ុងរែូ វវរា ស្រូវរបធែញទឹក (ែាំ ណាាំច្ធនាលះរែូ វវរា និងរែូវរបាាំង) និង
លកាខ្ណឌរបាាំងធស្ាច្ស្រព។ ពូជស្រូវខា១៤ មានអាយុកាលចាប់ពីនថាាបរេូតែល់នថារបមូ លផលពី ៩៥-១០៥នថា។
កមពរ់ធែើម៩០រ.ម និងច្ាំនួនធែើមដបកផតល់ផលជាមធយម១២ធែើមកនុងមួ យគុមព។

ច្ាំនួនរាប់កុងមួ
ន
យកួ រមានចាប់ ពី១២៨-

១៦៥រាប់ និ ងមានរបដវងកួ រពី ២៤-៣០រ.ម។ ពូជស្រូវខា១៤ អាច្ផតល់ផលពី៤,២ ធៅ ៧,៥ត/េ.ត។ អងកររលូនដវង មាន
របដវងរាប់ជាមធយម៦,៨ មីលីដមរត បនាទរករមារ់ជាមធយម១,៨ មីលីដមរត និងមានអាមីឡូរ ២៥,៦ ភាគរយ។ ពូ ជស្រូវខា
១៤ ធន់មធយមធៅនឹងជាំ ងឺបាលរ។
វិធីសាស្តេរដ ាំដុះ
ររមាប់ស្រូវរនទូង បរ ិមាណរាប់ពូជដែលចាាំបាច្់គឺពី៣០-៤០គីឡូរកាមកនុង១េិកតា ប៉ុដនតកុងករណ
ន
ី ដែលរាប់ពូជរុទឋ
និងមានរុខ្ភាពលអ

បរ ិមាណរាប់ពូជដែលរតូវការកនុងមួយេិកតាគឺពី១៥-២០គីឡូរកាម។

ធែើមបីឲ្យរាំណាបែុ ះលូត

លារ់ធាំធាត់លអ ធគរតូវាបរាប់ពូជមួ យគីឡូរកាមធលើនផទែីថ្លនល១០ដម៉ រតកាធរ ៉។ ទីរាំណាបរតូវធធវើធៅជិតរបភពទឹ ក ដត
រតូវឆ្ាយពី មលប់នរព

ឬកដនលងមានធភលើងអគគិរនី

ធែើមបីធច្ៀរវាងការបាំ ផ្កលញពី រតវលិត
អ ច្នរង។

ជាការលអគួររទូងរាំណាប

ដែលមានអាយុ១៨-២២នថា ធេើយកនុងមួ យគុមពច្ាំនួន២-៣ធែើម។ ររមាប់ ស្រូវពធររះ បរ ិមាណរាប់ពូជដែលចាាំបាច្់គឺ
១៥០គីឡូរកាមកនុង១េិកតា។ គួរធរៀបច្ាំែីឲ្យបានលអ និងរាបធរមើមុនរទូង ឬធររះ។ ការភជួររារ់ គួ រដតធធវើឲ្យបាន២-៣រម
ជាការលអរបធរើរ។ របរិនធបើ ដស្រអាច្បធចេញបចូេ លទឹកបាន បនាទប់ ពីរូង
ទ ឬធររះបាន២០នថា អាច្បធចេញទឹកឲ្យអរ់ពី
កនុងដស្រ២-៤នថា រួច្បចូេ លទឹ កថមីវ ិញ។ ធធវើរធបៀបធនះ គឺ ធែើ មបីធធវើឲ្យស្រូវកាន់ ដតដបកគុមពល។
អ

1

ការសស្បើស្ាេ់ជី
ការធរបើរបារ់ជីរមស្របតាមករមិតដណនាាំ នឹងមិនបណា
ា លឲ្យមានការថយគុណភាពរាប់ស្រូវធឡើយ។ គួរោក់ជី ២-៣ែង
កនុងមួយវែតជីវ ិតរបរ់ស្រូវធោយ៖
-បាច្ធលើកទី១៖រាប់បាតមុ នធពលរទូងធរបើជីធមមជាតិពី ៥ធតាន (២០រធទះ) កនុង១េិកតា និ ងរួមផសាំជាមួ យជីគីមីែូច្មាន
កនុងតារាងទី១។ ររមាប់ ធពលធវលាននការបាច្ជីបាំប៉នគឺរតូវធធវើធឡើងធៅរយៈធពល ៤៥នថា ធរកាយពធររះ ឬ ៥០នថា ធរកាយ
ាបរាំណាប។

តារាងទី ១៖ ករមិតជីដណនាាំតាមរបធភទែី
ស្រូវស្ាលមិនរបកាន់រែូវ (ស្រូវរបាាំង និងស្រូវវរា)
បាច្រាប់បាតមុនរទង
ូ ឬធររះ (គ.ក/េត)

រកុមែី
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ែីរកគរ
ែីកាលធរធិ៍

ការស្បមូលផល
- រតូវរបមូលផលស្រូវធៅធពលរាប់ទុាំលអ
ធលឿងទុាំចារ់

គឺធៅធពលដែលកួរស្រូវមានរាប់ចាប់ពីរក់កណា
ា លកួរធឡើងធៅមានពណ៌

និងរាប់ ធពញរក់កណា
ា លកួរច្ុះធរកាមមានពណ៌ធលឿងទុាំ

ស្ាល ធេើយរាប់រក
ក វ ិញមានពណ៌ាលបធរកចារ់។
- ធគអាច្ហាលរមាួតស្រូវធៅធលើកធនទល
រាំណាញ់មុង
តង់ធៅរ៊ូនិង
លានរុីម៉ង់ត៍គឺមិនបណា
ា លឲ្យគុណភាពរាប់ស្រូវឬរាប់ស្រូវពូជខ្ុ រាន
ធឡើយ។ ករមារ់រាប់ស្រូវដែលរមស្របររមាប់ ការហាលរមាួតគឺ២-៣
រ.ម ដែល ករមារ់រាប់ និងរភាពពនលឺនថាគឺជាកតាតច្មបងកនុងការកាំ ណត់
រយៈធពលហាល និងគុ ណភាពរាប់ ស្រូវ៖

 នថាស្រឡះលអហាលដត ១នថា ប៉ុធណាណះ ធោយកនលះធមា៉ ងវ ីមតង។
 នថាស្រឡះបងគួរ ហាលរមាួតរយៈធពល ២នថា ធោយ១ធមា៉ ងវ ីមតង។

 នថាមិនស្រឡះ ធគរតូវហាលរេូតែល់ ៣នថា ធោយ២ធមា៉ ងវ ីមតង។
- រាប់ពូជរតូវរច្កទុកធៅកនុងថង់បាលរទិកច្ងឲ្យជិត រួច្ោក់ កុងបាវមួ
ន
យ ជាន់
ធទៀត

ធេើយទុកោច្់ធោយដឡកពី រាប់ស្រូវច្ាំណីធៅកដនលងដែលរាួតលអ

និងាមនការបាំ ផ្កលញពី រតវកណុា រ មាន់ ាជាធែើម។ រតូវររធររ ធ្មះពូជ
និងនថាដខ្រច្ូតកាត់ ោក់ធៅធលើបាវឲ្យបានរតឹមរតូវលអ។

- ផលស្រូវដែលរបមូ លបាន រតូវទុកោក់ កុងជរងុ
ន
កឲ្យបានលអធោយការររកុាំឲ្យរតវកណុា រ មាន់ ារុី និងមិនឲ្យទទឹក។
សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមសូមធ្វើការទាក់ទង ការ ិយាល័យរុកខជធម្រមើសវ ិទា មជឈមណ្ឌលបណ្ុ ្ ុះបណ្ត
្ ល និងព័ត៌ាន ការ ិយាល័យន្ផនការ សហម្របតិបត្ិការ និងពាណ្ិជជកមម
ននវ ិទាស្ថែនម្រស្ថវម្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុា ធៅតាមបធណ្ត
្ យផលូវាតិធលខ ៣ សង្កាត់ម្របទុះឡាង ខណ្ឌដធង្កា ភនំធពញ ឬតាមម្របអប់សំបុម្រតធលខ ០១ ភនំធពញ
ទូរស័ពទធលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤
ទូរអកខរៈ vathany_thun@yahoo.com

ធគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

chanthypol@gmail.com
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yadanahun@gmail.com

