េហតុអ្វីបនជច ំបច់

លសមងត្រសូ
វ?
ួ

សំេណើម្រគប់្រសូវសម្រសបនេពល្រចូតកត់ គឺកុងចេន
ន
្ល ះពី ២១ េទ

២៥ ភគរយ។ សថិតកនុង
ទុកបនេទ
ប

ថ នភពសំេណើមេនះ ្រគប់្រសូវមិន

ពីេ្រពះថ

ចរក

សកមមភពដំណកដេង្ហើមេនមន

្ដ លឲយេកើនកេម្តេនកនុងគំនរ្រគប់្រសូវ។

កល

ែដល

កេម្តេកើន

េឡើងេនះ សំេណើមេនកនុងគំនរ្រគប់្រសូវ្រតូវេកើនេឡើងែដរ ែដលបងក

ជលកខខណ្ឌសម្រសបស្រមប់សត្វលិត
្អ លូត

ស់ និងបំផ្លញ ទំង

បរ ិមណ និងគុណភព្រគប់្រសូវ។ ចំេពះ្រគប់្រសូវ

នឹងបនថយនូវ

បរ ិមណអងករែដលកិនបន អងករបក់េ្រចើន មនពណ៌េលឿង េហើយ
បយមនក្លិនផ្អួរ ពណ៌េលឿង និងមិនមនរសជតិឆងញ់។ ចំេពះ្រគប់

្រសូវពូជ

នឹងបនថយនូវអ្រ

ដំណុះ្រគប់ េហើយជពិេសស េដើម្រសូវ

ែដលដុះមនសភពេខ យ និងងយរងនូវករបំផ្លញពីក ្ត េផ ងៗ។
ដូេចនះ

ករកត់បនថយដំេណើរករដំណកដេង្ហើមរបស់្រគប់្រសូវឲយេន

ទបបំផុត

គឺជករចំបច់

េ

យេធ្វើករសមងួត្រគប់្រសូវឲយមន

សំេណើមទបជង ១៤ ភគរយ។ វ ិធី
េ

យពន្លឺៃថង និងសមងួត

ករសមងួតេ
ករសមងួតេ

មែបបេមកនិក៖

យពន្លឺៃថង
យពន្លឺៃថង ជវ ិធី

កសិករេ្របើ្របស់ជយូរលង់
មិនប

្រស្តសមងួតមនពីរគឺ សមងួត

្រស្ត

មញញ មិនទមទរករចំ

ស់មកេហើយ។ ករសមងួត្រសូវេលើកេនទល សំ

្ដ លឲយគុណភព្រគប់្រសូវ

យេម៉ ងប៉ុេ
ឆប់សួតជង្របែហលមួ
ង

ឬ្រគប់្រសូវពូជខុសគនេឡើយ

ញ់មុង តង់េកស៊ូ និង

េលើកែលងែតករ

លសមងួតេនេលើ

នសុីម៉ង់ត៍ គឺ
នសុីម៉ង់ត៍

្ណ ះ។ ផទុយេទវ ិញ ក្រមស់្រគប់្រសូវគឺជក ្ត ចមបងកនុងករកំណត់រយៈេពល

និងគុណភព្រគប់្រសូវ។ ក្រមស់្រគប់្រសូវ

្រកសជងេនះ នឹងប

យថវ ិក ែត្រតូវករកម្លំងពលកមមេ្រចើន េហើយែដល

លែដលល្អបំផុត គឺ ២ េទ ៣ ស.ម។ ករ

្ដ លឲយ្រគប់អងករបក់េ្រចើន អ្រ

ដំណុះ្រគប់ទប និងទមទរេពលេវ

្រគប់្រសូវសងួតសព្វល្អ េគ្រតូវឧស ហ៍វ ីឲយបនេ្រចើនដង។
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ល

ល្រគប់្រសូវកនុងក្រមស់

លយូរ។ េដើមបីឲយ

សភពពន្លឺៃថង

ក្រមស់

ល (ស.ម)

រយៈេពល

ល (ៃថង)

រយៈេពលវ ី

ៃថង្រសឡះល្អ

២-៣

១

កន្លះេម៉ ងម្តង

ៃថង្រសឡះបងគួរ

២-៣

២

មួយេម៉ ងម្តង

ៃថងមិន្រសឡះ

២-៣

៣

១-២ េម៉ ងម្តង

ករសមងួត

មែបបេមកនិក

ករសមងួត

មែបបេមកនិក គឺជករសមងួតេ

សមងួតមនពីរ្របេភទគឺ

យេ្របើឡសមងួត។ ឡ

្របេភទែដល្រគប់្រសូវរត់កត់បុកខយល់
្ល
េក្ត

និង្របេភទែដលខយល់េក្តរត់កត់បុក្រគប់
្ល
្រសូវ។ ចំេពះ្របេភទទីមួយ

គឺឡសមងួតមនទំហំខនតពណិជជកមម ចំែណក្របេភទទីពីរ គឺឡសមងួត

មនទំហំតូចលមម សម្រសបស្រមប់្រកុមកសិករេ្របើ្របស់ជលកខណៈ
្រគួ

រ (៥-១០ ្រគួ

ឡសមងួតខនតតូច

រ)។
គឺជួយឲយកសិករសមងួត្រសូវបន

េពលែដលគមនពន្លឺៃថង

លបនទប់ពី្រចូតកត់រច
ួ ។

្របេដញទឹកែ្រសេ្រកម ែ្រសបេងកើនរដូវ និង្រសូវ្រ
ែតជួប្របទះនូវបញ
្ហ េនះជេរៀង ល់ឆនំ។
យវ ិទយ

អភិវឌ ន៍េ

ថ ន្រ

កសិករេធ្វើ្រសូវ
លរដូវវស

ែតង

ឡសមងួតខនតតូចែដល

វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ មន

សមតថភពសមងួត្រសូវ ្របែហល ២ េ

ន កនុងរយៈេពលយ៉ ងយូរ ១០

េម៉ ង ដូចេនះ កនុងរយៈេពលមួយៃថងមួយយប់គឺ

េ

ជពិេសសេន

ចសមងួត្រសូវបន ៤

ន។ ឡសមងួតេនះេ្របើ្របស់អងកម និងអុសដុត

យគន។ ្រសូវ្រតូវ

េ្រជយ្រតឡប់ម្តងបនទប់ពី សមងួតបនពី ៤ េទ ៥ េម៉ ង។ ្រសូវែដល
សមងួតេ

យឡសមងួតេនះ

សមងួតេ

យពន្លឺៃថងចំនួន ៣ គ.្រក កនុងបរ ិមណ្រសូវកិន ១០០ គ.្រក។

េ

យពន្លឺៃថង។

គឺមនគុណភពល្អជង្រសូវែដលសមងួត

អងករស និងអងករេដើមបនមកពីករកិន្រសូវ ែដលសមងួតេ

បញ
្ហ េបើសេំ ណើមខពសជ
់ ង

អ្រ

យឡសមងួត គឺមនបរ ិមណេ្រចើនជងករ

សំេណើម

រយៈេពលទុក

េកើតផ ិត ខូចពណ៌ បត់បង់ដេង្ហើម និងសត្វលិត
្អ

១៤-១៨ ភគរយ

សត្វលិត
្អ បំផ្លញ

១៣ ភគរយ ឬទបជង

៨ - ១២ ែខ

បត់បង់គុណភព

៩ ភគរយ ឬទបជង

េលើសពី ១ ឆនំ

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
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ទិតយ

្ត ល និងព័ត៌មន ករ ិយល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម

្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងកត់្របទះ

trin@cardi.org.kh

២-៣

ក់

ង ខណ្ឌដេងក ភនំេពញ ឬ

ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ
េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh

hunyadana@cardi.org.kh

