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The project ¨Strengthening the Fisheries Administration’s Gender Strategy of
Cambodia, and its implementation in Stung Treng and Ratanakiri provinces,
11-PR1-0795¨ funded by AECID (Spanish Agency for International Development
Cooperation), modification of some draws and pictures in order to mainstream
gender. The text has not suffered and change.
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អារម្កថា

កម្មវធ
ិ អ
ី ភិវឌឈ្ នវា
៍ រវី បប្ កម្មបានឈានចល
ូ ដល់ដណា
ំ
ក់កាលគួរឲ្យកត់សំគាល់ ដែល
ប្រជាកសិករមានចំណាប់អារម្មណ៍យ
 ៉ាងខ្លាំង ព្រោះវាជាផ្នែកម
 ួយន
 ៃការបង្កើនន
 ូវស
 ន្តិសុខ
ស្បៀងអាហារ។
ត ម្រូ វ កា រកូ ន ត្រី ពូ ជ បា នកើ ន ឡើ ង ជាលំ ដា ប់ ពី មួ យ ឆ្នាំទៅ មួ យ ឆ្នាំ ។ តម្រូ វកា រជា
មធ្យមកូនត្រីចម្រុះពី៤០០ ទៅ ៤៥០ លានកូន ។
បច្ចុប្បន្ន ក្នុងទូទាំងប្រទេសតាមបណ្តាខេត្តានា
ន
ក្រុមឯកជនផលិតកូនត្រីពូជទាំង
ទ្រង់ទ្រាយតូច និងមធ្យមមានប្រមាណ២៦៤ កន្លែង។ កិច្ចដំណើរការផលិតកូនត្រីពូជ
នៅតាមមូលដ្ឋាននៅជួបបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា ខ្វះទឹកសម្រាប់ពេលពេលបង្កាត់ភ្ញាស់
បច្ចេកទេសប
 ទពិសោធន៍នៅ
 ម
 ិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ និងមានការខ្វះខាតនូវផ
 ្នែកឥ
 ណទាន។
ទឹក និងភ្លើងជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលមានឥទ្ធិពល
ទ ៅលើតម្លៃផលិតកម្ម។
បច្ចេកទេសបង្កាត់ត្រីពូជ តាមរបៀបពាក់កណ្តាលសិប្បនិម្មិត ដោយធ្វើឲ្យមេត្រី
បញ្ចេញព
 ងដោយខ្លួនវា
 ។
 ត្រូវផ
 ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងប
 រិមាណយ៉ាងច្រើនដ
 ើម្បីប
 ង្កើនន
 ូវចរន្តទឹក
វិលក
 ្នុងអា
 ងរហូតដល់ត
 ្រីជ
 ម្រុះព
 ងអស់។
 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកខាងលើ ត្រូវប
 ្រើព
 េលវេលាយ
 ៉ាង
ហោចណាស់ក
 ្នុងរយៈពេលពី ៦-៨ ម៉ោង ។
សៀវភៅនេះ បានណែនាំពីបច្ចេកទេសបង្កាត់ត្រីពូជកាបសដោយវិធីច្បូត ដែល
យកពងត្រី និងស្ពែមមកផ្សំកំណើតខាងក្រៅ។ វិធីនេះអាចយកទៅអនុវត្តជាមួយប
 ្រភេទ
ត្រីផ
 ្សេងៗទៀតមាន ដូចជាត្រីកាបក្បាលធំ ត្រីឆ្ពិន និងត្រីម្រីហ្គាល(កាបឥណ្ឌា) ។ល។
វិធីន
 េះប្រើទឹកតិចអាចការត់បន្ថយតម្លៃផលិតកម្មបានពី ២០-៣០ ភាគរយ ។
យ
 ើងខ្ញុំអ
 ្នកនិពន្ធ សូមស្វាគមន៍ច
 ំពោះមតិក
 ែលម្អស្ថាបនាទាំងឡាយរបស់ឯកឧត្តម
លោក លោកស្រី និងមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដោយក្តីសោមមនស្សរីករាយជាទីបំផុត ។
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១. សេចក្តីផ្តើម

ត្រីកាបសមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា

Hypophthalmichthys molitrix មាន

ដើមក
 ំណើតនៅ
 ទ
 ន្លេយ៉ាងស
 េ (Yangtze) នៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិច
 ិន និងទ
 ន្លេអាមរួ 
(Amur)នៃអតីតសហភាពសូវៀត។ ប្រភទ
េ តន
ី្រ ះេ ត្រវូ បាននាំចល
ូ មកបទ
្រ េសកម្ពុជាយើង

នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៦០ ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វាមានលក្ខណៈសុំាទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋាន
រស់នៅក្នុងទឹក និងជាពិសេសគឹការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះ។ វាជាប្រភេទត្រីងាយស្រួល
ចិញ្ចឹមចំណីសំខាន់ៗរបស់វាគឺប្លង់តុងរុក្ខជាតិ ដែលយើងងាយបង្កើតបាននៅក្នុងស្រះ

ដោយគ្រាន់តែដាក់ជីទៅក្នុងស្រះត្រី ទៅតាមកម្រិតបច្ចេកទេសដែលផ្នែកជំនាញបានធ្វើ
ការណែនាំ។ ក្រៅពីចំណីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងស្រះ យើងត្រូវបន្ថែមចំណីខ្លះទៀត

ដូចជាកន្ទក់ ម្សៅត
 ្រី និងច
 ុងអង្ករ ឬម្សៅដំឡូង។
 ល
 ។
 ដើម្បីក
 ម្រិតល
 ូតលាស់កា
 ន់តែលឿន។
ប្រ ភេ ទ ត្រី នេះ ត្រូ វ បានប្រជា កសិ ក រចូ ល ចិ ត្ត ចិ ញ្ចឹ ម ស ម្រា ប់ ធ្វើកា រផ្គ ត់ ផ្គ ង់ជាម្ហូ ប

អាហារប្រចាំថ្ងៃ និងជាពិសេសគេបានប្រើប្រាស់វានៅក្នុងព
 ិធ ីជ
 ប់លៀងផ្សេងៗទៀតផង។

វាក៍មានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅលើទ
 ីផ្សារ បើប្រៀបធៀបជាមួយប
 ្រភេទត
 ្រីផ្សេងៗទៀត។
ក្រុមឯកជនផលិតកូនត្រីពូជទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផលិតនូវប្រភេទត្រីនេះ

 នៅតាមមល
ូ ដ្ឋន
ា ក្នង
ុ ទង
្រ ទ
់ យ
ា្រ តច
ូ មធយ្ ម និងធំ តែត្រវូ ចណា
ំ
យទៅលើការផ្គតផ
់ ង
្គ ់ទក
ឹ
ភ្លើង អគ្គស
ិ នី និងឧបករណ៍ផស្ ង
េ ៗទៀតអស់ចំនួនចើ្រនធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតកម្មកើនឡើង។
បញ្ហល
ា បា
ំ កខាងលើទប
ើ មជ្ឈមណ្ឌលស្រវា

ជ្រវា និងអ
 ភិវឌ្ឍន៍វា
 រីវប្បកម្មទ
 ឹកសាបដែលមាន
ទីតាំងនៅភូមិបាទីឃុំពាមរក៍ ស្រុកពាមរក៍

ខេត្តព្រៃវែង បា
 នធ្វើការស្រាវជ្រាវន
 ូវប្រធានបទ

ខាងលើ។
 គោ
 លបំណងនៃការសិក្សាស
 ្រាវជ្រវ
ា

គឺ
 ក
 ែសម្រួលន
 ូវប
 ទដ្ឋានប
 ច្ចេកទេស ដែលប្រព័ន្ធ

ស្រះនៅ
 ម
 ជ្ឈមណ្ឌលបាទីបា
 នអនុវត្តព
 ីមុនមក

ប្រព័ន្ធស្រះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបាទី

ឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងមុន និងជាពិសេសគ
 ឺច
 ំណាយអស់ទ
 ុនផលិតត
 ិចជាងមុន។


២. លក្ខណៈជីវសាស្ត្រត្រីកាបស
	២.១ ចំណាត់ថ្នាក់

		ត្រីកាបសត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសា្រស្តធចំណា
ើ្វ
ត់ថក
ា្ន ដ
់ ចខា
ូ
ងក្រម
ោ នះេ ៖
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-	ថ្នាក់ (Class):		

 ctinopterygii
A
-	លំដាប់ (Order):	
Cypriniformes
-	អំបូរ (Family):		
Cyprinidae
-	ប្រភេទ (Species):	Hypophtalmichthys molitrix
-	ឈ្មោះពា
 ណិជ្ជកម្ម:
(Common name):	
Silver carp
-	ឈ្មោះខ
 ្មែរៈ		ត្រីកាបស

២.២ លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

ត
 ្រីន
 េះមានរាងសំប៉ែតទ
 ្រវែង គ្របដណ្តប់ដោយស្រការតូចល
 ្អិតៗ និងមានព៌ណ
 

ប្រាក់ប
 បូរមាត់ខាងក្រោមលយទៅមុខជាងបបូរមាត់ខាងលើបន្ទិច។ ព្រុយទ
 ្រូងនៅពេល
សណ្តូកទៅក្រោយ មានប្រវែងមិនលើសពីព្រុយពោះឡើយ។ គំរបស្រកីគ្របពីលើស្និត

ស្រកីដែលមានលក្ខណៈញឹ កក្រា ស់ ស ម្រា ប់ ត្រ ងច្រោះចំ ណី ប្ល ង់ តុ ង ដែ ល មាននៅ ក្នុ ង
ស្រះ។វាមានពោះវៀនប្រវែងពី៦-១០ ដង
នៃប្រវែងដងខ្លួន តែវាគ្មានមានក្រពះទេ។

ត្រីកាបសពេញវ័យអាចធ្វើការបន្តពូជបាន
នៅក្នុងរ យៈពេលជាង១ឆ
 ្នាំ ដែលស
 ្ថិតនៅក្នុង

លក្ខខណ្ឌ នៃប្រទេសក
 ម្ពុជាតែនៅប្រទេស

ចិ ន មានមានរ យៈពេ ល វែ ង ជាងនេះ ព្រោះ
សីតុណ្ហភាពត្រជាក់ជាង។

ទម្រង់ត្រីកាបស

២.៣ ចរិតស៊ីច
 ំណី

ក
 ្រោយពេលញា
 ស់ហ
 ើយអ
 ស់អា
 ហារបម្រុង រយៈពេលព
 ី២
 ៥-៣០ម៉ោង វាចាប់ផ្តើម

ស៊ច
ី ំណ ប
ី ្លង់តុងស
 ត្វ បន្ទាប់មកនៅពេលដែល

ស្និ ត ស្រ កី មា នការលួ ត លា ស់ ល្អ ទើ បវាប្តូ រ

ទៅ ស៊ី ប្ល ង់ តុ ង រុ ក្ខ ជា តិ វិ ញ ។ ស្និ ត ស្រ កី
នៃប្រភេទត្រីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់

ព្រោះវាមានតួនាទីក្នុងការត្រងច្រោះចំណី
ធម្មជាតិដែលមាននៅក្មុងទឹកស្រះ។ ចំណី
ធម្មជាតិសំខាន់សម្រាប់កូនត្រីកាបសមាន
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រ៉ូទ
 ីហ
 ្វ័រ (Rotifer)។ ម៉ូយណា (Moina) និងកូប៉េប៉ូត (Copepoda)។ ក្នុងការ
ថែបំប៉នកូនត្រី ដើម្បីឲ្យវាមានការលូតលាស់លឿន យើងត្រូវបន្ថែមចំណីក្រៅទៀត។
ដូចជាកន្ទក់ ម្សៅត្រី ចុងអង្ករ ម្សៅដំឡូង។ល
 ។

៣. ការថែបំប៉នត
 ្រីមេពូជ
៣.១ ការរៀបចំស
 ្រះ

	ជារៀងរាល់ឆ្នាំត
 ្រូវស្តារបាតស្រះត
 ្រីច
 េញប្រមូលយកកាកសំណល់ដ
 ែលបា
 នមកពី
លាមកត្រី កាកសំណល់ជី និងកាកសំណល់ចំណីជាដើម។ល។ ការបន្សល់ទុកនូវកា
 ក

សំ ណ ល់ ទាំ ង ឡាយខាងលើ បណ្តា ល ឲ្ យ ខូ ច ប រិ ស្ថា ននៅបាតស្រះ ដែ ល ស ម្ បូ រ ដោ យ
ឧស្ម័ ន ពុ ល ដូ ច ជាឧស្ម័ ន អ៊ី ទ្រូ ស៊ុ ហ្វូ រ ( HSO 4) មេត្តា ( CH 4) និ ង ម៉ូ ញា ក់ ( NH 3)
ជាដើម។ល។

	ដូចនេះ ក្រៅពីបូមបាតពង្រីងស្រះរួច ត្រូវបាចកំបោរសដើម្បីស
 ម្លាប់ពពួកសត្វ
ផ្សេងៗដែលមិនផ្តល់ផ
 លល្អដល់ត្រីពូជ ក្នុងបរិមាណពី ៥-៧ គីឡូក្រាម ក្នុង ១០០ម២ ។
រួចត្រូវហាលថ្ងៃឲ្យបានពី ២-៣ ថ្ងៃ ទើប
បញ្ចូ ល ទឹ ក និ ង ដាក់ ជី លា មកស ត្វ (គោ ឬ
ក្របី)
 ក្នុងប
 រិមាណពី ៨០-១០០គីឡូក
 ្រាម
ក្នុង១០០ម២ តែបើប
 ្រើជីលា
 មកមាន់ទា បរិមាណត្រូវថ
 យចំនួន ២ភាគ៣ នៃលាមកគោ។

ក្រោយពីដាក់ជីរ យៈពី ៣-៥ ថ្ងៃ ហើយទ
 ើប
បន្ថែមទឹកហូរដល់ពេញស្រះត្រី។

សកម្មភាពសម្អាតបាតស្រះ

ក្រោ យ ពេ ល ស្តុ ក ត្រី មេ ពូ ជ រួ ច យើ ង ត្រូ វ ដាក់ ជី ទៀតក្នុ ង ប រិ មា ណពី ១ ៥-២០

គីឡូក្រាមក្នុង១០០ម២ រយៈពេល ១អាទិត្យម្តង។ ជាប្រចាំ យើងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

ពណ៌ទឹក ករណីទឹកមានពណ៌បៃតងចាស់ ឬនៅពេលព្រឹកព្រលឹម ត្រីហើបឡើងលើផ្ទៃ
ទឹករយៈពេលយូរយ
 ើងត្រូវបន្ថយ ឬផ្អាកការដាក់ជី និងការដាក់ចំណីមួយរយៈ។ ករណី
ខាងលើត្រូវប្តូរទ
 ឹកស្រះពី ២០-៣០% នៃមាឌទឹកស្រះរួម។

	ស្រះត
 ម
ី្រ ពូ
េ ជគួរមានទហ
ំ ធ
ំ ព
ំ ៦
ី ០០-១២០០ម២ និងមានជម្រយ៉
ៅ ង
ា តិច២
 ម៉ត
ែ ។
្រ

បរិវេណជុំវិញស
 ្រះត្រី ត្រូវសម្អាតឲ្យបានស្រឡះល្អ ជៀសវាងមានដើមឈើធំៗបាំ
 ងពន្លឺ

ថ្ងៃ និងខ្យល់មិនអាចបក់ចូលបាន។ កត្តាខាងលើអាចជួយបន្ថែមបរិមាណអុកស៊ីសែន
រលាយក្នុងទឹកបានច្រើនជាង។
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២.៣ ការស្តុកទ
 ុកត
 ្រីមេពូជ
	

ត្រីម
 េពូជដ
 ែលមានទំហំធ
 ំនិងមានអាយុព
 េញវ័យល
 ្អគឺ១
 ឆ
 ្នាំកន្លះឡ
 ើងទៅជាពិសេស

ត្រូវរ
 ើសត្រីដែលមានគ្រប់លក្ខណៈមិនពិការរាងកាយ។

	នៅខែ ធ្នូ យើ ង ត្រូ វ ចា ប់ ផ្តើ ម រៀបចំ និ ង ស្តុ ក ត្រី មេពូ ជ ក្នុ ង ប រិ មា ណដ ង់ ស៊ី តែពី

១០០-១៥០ក្បាលក្នុងផ្ទៃស្រះ ៦០០ម២ គឺប្រមាណ ៤-៥ម២ ក្នុងត្រី ១ក្បាល។ ប្រភេទ
ត្រីនេះយ
 ើងអាចស្តុកត្រីញី និងឈ្មោល
ជ ាមួយគ្នាបានក្នុងសមាមាត្រស្មើគ្នា។
៣.៣ ចំណី និងកា
 ផ្តល់ច
 ំ ណ ី

	ស្រះត្រី ត្រូវរៀបចំកន្លែងផ្តល់ចំណីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការឲ្យចំណីត្រី
ដោយមន
ិ កណ
ំ ត់ទក
ី ន្លង
ែ ចបា
្ ស់លាស់។ ក្រព
ៅ ច
ី ណ
ំ ធ
ី មា
្មជ តិ (បង
្ល ត
់ ង
ុ ) ដល
ែ មាននៅក្នុង
ស្រះដោយសារការដាក់ជី យើងត្រូវបន្ថែមចំណីក្រៅទៀតដែលមានគុណភាពល្អគឺមាន
បរិមាណប្រូតេអុីនយ៉ាងតិច ៣០%។ សមាសភាគចំណីដែលត្រូវយកមកផ្សំមានដូចជា

កន្ទ ក់ ម្ សៅ ត្រី ចុ ង អង្ក រ ឬម្ សៅ ដំ ឡូ ង សណ្តែ ក សៀង អំ បិ ល ខ្លា ញ់ ត្រី និ ង វី តា មី ន អឺ ។

រយៈពេ ល ៤ ខែ ដំ បូ ង ចា ប់ ពី ខែ ធ្នូ ដ ល់ ខែមិ នា ត្រូ វ ផ្ត ល់ ចំ ណី ក្នុ ង ប រិ មា ណ៣ % នៃទម្ង ន់
ដងខ្លន
ួ ស
 រុប តែត្រវូ ប
 ន្ថយនៅ
 ត
 ២
ី្រ % ក្នង
ុ ខ
 បន្ទ
ែ ប
ា ។
់ ដើមប្ ជ
ី ៀសវាងបាត់បង់ចណ
ំ ដោ
ី យវារ 

លាយនៅក្នុងទឹក យើងគួរផលិតជាចំណីគ្រាប់ដោយឧបករណ៍ ដែលរវៃដោយដៃ ហើយ
ហាលថ្ងៃឲ្យស
 ្ងួត។
តារាងទី១:

រូបមន្តផ្សំចំណីត្រីមេពូជ ដែលមានកំរិតប្រូតេអុីន៣០%

សមាសធាតុចំណី

បរិមាណប្រូតេអុីន

ចំនួនផ្សំ

ភាគរយប្រូតេអុីន

ម្សៅត្រី

៧០

១០

៧.០

កន្ទក់

១២

៣២.៨

៣.៩៣

៨

៩

០.៨

សណ្តែកសៀង

៤០

៤១.៥

១៦.៦០

ខ្លាញ់ត្រី

៣៥

៥

១.៧៥

ម្សៅដំឡូង ឬចុងអង្ករ

(%)

អំបិល

(%)

ក្នុងចំណី (%)

០.៧

វីតាមីនអឺ

១
សរុប

១០០
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៣០.០០

បច្ចេកទេសផលិតពូជត្រីកាបស ដោយសិប្បនិម្និត (ច្បូត)

ឧបករណ៍ផលិតចំណីគ្រាប់

ការហាលសម្ងួតចំណីគ្រាប់

៣.៤ ការជ្រើសរើសត្រីមេពូជ

	រយៈពេលថ
 ែបំប៉នចំនួន ៤-៥ខែ ត្រីមេពូជមានការវិវត្តន៍សរីរាង្គបន្តពូជ។ ត្រូវ

ជ្រើសរើសត
 ្រីម
 េណាដែលមានពោះប៉ោងធ
 ំទន់ បើយ
 ើងច
 ្បូតល
 ើពោ
 ះត្រីថ
 ្នមៗឃើញមាន

ត្រីចេញមកក្រៅ។ ចំណែកឯតីឈ
្រ
ោល
្ម ពេលយើងច្បូតពោះវាថ្នមៗឃើញមានសែម
្ព ហូរ

ចេញមកក្រៅមានពណ៌សខាប់។ត្រីឈ្មោល ពេលយើងច្បូតព្រុយទ្រូង ឃើញមានភាព
គ្រាតៗដែលខ
 ុសពីត្រីមេ គឺរលោងមិនគ
 ្រាតទេ។បច្ចេកទេសផ
 លិតពូជដោយសិប្បនិម្មិត

ត្រូវការត្រីឈ្មោលត
 ិចតូច១:៣ (ត្រីឈ្មោល ១ និងត្រីមេ ៣ក្បាល) ខុសពីបច្ចេកទេស
ផលិតដោយពាក់កណ្តាលសិប្បនិម្មិត គឺ ១:១។

ត្រីកាបសមេ

ត្រីកាបសឈ្មោល

៤. ប្រភេទអ
 ័រម៉ូនសម្រាប់ប
 ង្កាត់ត
 ្រី

	យើងបា
 នសក
ិ សា
្ ស
 វា្រ ជ្រវា ប
 ភ
្រ ទ
េ អ
 រ័ ម៉ន
ូ ជាច្រន
ើ សម្រប
ា ប
់ ង្កត
ា ក
់ ន
ូ តកា
ី្រ បសមាន

ដូចជា អូវ៉ាថាយ (Ovatide) អូវ៉ាព្រីម (Ovaprim) hasesehs (HCG) និងស៊ុប
ព្រីហ្វិក (Suprefact)លទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថា មានប្រភេទអ័រម៉ូនស៊ុបព្រីហ្វិក តែមួយ
មុខគ
 ត់ដ
 ែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាំងត
 ម្លៃ និងភាគរយនៃត្រីទម្លាក់ពង។ អ័រម៉ូនន
 េះត្រូវ
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បច្ចេកទេសផលិតពូជត្រីកាបស ដោយសិប្បនិម្និត (ច្បូត)

លាយ ជាមួយនិងថ្នាំគ្រាប់ម្សៅទៀត គឺដុំប៉េរីដុន(Domperidno) ដែលខ្នាតវាគឺ ១
គ្រាប់ មានទម្ងន់ ១០ មីល្លីក្រាម។

៤.១ របៀបលាយអ័ម៉ូនស៊ុបព
 ្រីហ្វិក

ទឹកអ័រម៉ូនស៊ុបព្រីហ្វិកសុទ្ធចំនួន ១សេសេ មានកម្លាំងថ្នាំចំនួន១០០ ម៉ីក្រូក្រាម

(ug) ត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធចំនួន ៩សេសេ។ លាយអ័រម៉ូនខាងលើចំនួន ១០
សេសេ ត្រូ វលា យជាមួ យ ថ្នាំ គ្រា ប់ ដុំ ប៉េរីដុ ន ចំ នួ ន ២៥គ្រា ប់ ។ ដូ ច នេះ ល្ បាយអ័ រ ម៉ូ ន
ខាងលើ ចំនួន១សេសេ មានកម្លាំងថ្នាំចំនួន១០០ មីក
 ្រូក្រាម។
តារាងទី២
 : កម្រិតអ័រម៉ូនសម្រាប់ឲ្យត្រី

ប្រភេទអ័រម៉ូន

បរិមាណអ័រម៉ូន
ចាក់លើកទី១

(µg. គក្រ មេ)
ស៊ុបព្រីហ្វិក

ចាក់លើកទី២

រយៈពេលច្បូត

បរិមាណអ័រម៉ូន

ពេលវេលា

២០

៦

(µg. គក្រមេ)

៥

(ម៉ោង)

(ម៉ោង)

ក្រោយចាក់
លើកទី ១

អ័រម៉ូនប្រើសម្រាប់បង្កាត់ត្រី

ពងត្រី

៦-៨

ក្រោយចាក់
លើកទី ២

របៀបចាក់ថ្នាំត្រី

បញ្ជាក់ៈ ត្រីឈ្មោលត
 ្រូវចាក់ថ្នាំនៅពេលជាមួយចា
 ក់ត្រីមេ ដោយបរិមាណថ្នាំច
 ំ ន ួ ន

ពាក់កណ្តាលន
 ៃត្រីមេ។

៤.២ របៀបចាក់អ័រម៉ូនត
 ្រី

	ការថែរក្សា និងទុកដាក់ត្រីមេពូជនៅពេលបង្កាត់ ត្រូវរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាម

បច្ចេកទេស ដូចជាត្រូវផ្លាស់ប្ត
 ូរទឹកក
 ្នុងធ
 ុង ឬ អាងត្រី និងធ
 ្វើការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែនឲ
 ្យបា
 ន
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គ្រប់គ្រាន់ ជៀសវាងត្រីអ
 ន់គុណភាព (stress)។ ដោយឡែក នៅពេលចាប់ត
 ្រីចា
 ក់អ័
 រម៉ូន
ម្តងៗត្រូវធ្វើឲ
 ្យរ ហ័សដោយមានប្រើក្រណាត់ ឬកន្សែងសើម ជៀសវាងអស់រំអិលត្រី។
ឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាជញ្ជឹងថ្លឹងត្រី និងអ័រម៉ូនត្រូវរៀបចំជាមុន។

បង់លេខចំណាំលើក្បាលត្រី

របៀបច្បូតពងត្រី

ដើម្បីជ
 ៀសវាងមានការថ្លឹងត្រីច្រើនដង មេត្រីត្រូវសរសេរលេខចំណាំ ដោយមាន

ការកត់ ត្រាស ម្រាប់ ចា ក់ ថ្នាំនៅលើ ក ទី ២ ។ ស៊ី រាំ ង ចា ក់ ប្រើ ខ្នា ត តូ ច ដែ ល មានចំ ណុះ ១
សេសេ វាអាចបន្ថយកម្រិតល្អៀងបានល្អជាងគេ តែថ្នាំត្រូវកិនឲ្យហ
 ្មត់ល្អ។ កន្លែងដែល

ត្រូវចា
 ក់គឺនៅគល់ព្រុយទ្រូងដោយបញ្ចូលម្ចុលយ៉ាងជ្រៅជម្រៅពី ៣-៥ មីល្លីម៉ែត្រ ត្រូវ

ផ្តេកស៊ីរាំងក្នុងកម្រិតមុំ៤៥០។ ក្រោយពីចាក់អ័រម៉ូនរួចត្រីម
 េឈ្មោលត្រូវដាក់ដោយឡែក
គ្នាងាយស្រួលជ្រើសរើសនៅពេលផ្សំកំណើតពងត្រី។

៥. វិធីសាស្ត្របង្កាត់ត
 ្រី

	រយៈពេល៦
 -៨ ម៉ោងក្រោយចាក់អ័រម៉ូនលើកទី២ ជាពេលវេលាដ
 ែលត្រូវច
 ្បូត

ពងត្រី។
 យើងត
 ្រូវព
 ិនិត្យមើលនៅក្នុងធ
 ុង ឬក្នុងអា
 ងដែលស
 ្តុងត្រីមេ នៅពេលឃើញមាន
ពងត្រីម
 ួយៗ នោះមានន័យថាត្រីម
 េឈានដល់ដ
 ំណាក់កាលបញ្ចេញព
 ងហើយ។
 ជាពិសេស

នៅពេលដែលយ
 ើងចា
 ប់ត
 ្រីម
 េហើយផ
 ្ងាពោះឡើង វាហាក់ដូចមានរំញ
 េកដោយប្រឹងខ
 ្លួនវា
ឡើងញ
 ័រ ហើយព
 េលនោះត្រីបា
 នបាញ់ពងចេញមកខាងក្រៅ ដោយយើងគ
 ្រាន់តែសង្កត់
នៅលើពោ
 ះវាដោយថើរៗប៉ុណ្ណោះ។
 

៥.១ វិធីសាស្ត្រផ្សំកំណើតព
 ងត្រី

	នៅពេលដ
 ល់ដ
 ំណាក់កាលច្បូតព
 ងត្រី យើងត
 ្រូវត
 ្រៀមនូវឧ
 បករណ៍ស
 ំភារៈមួយ

ចំនួនដូចជាចា នជ័រ ឬចានដែក ដែលមានទំហំល្មមចំណុះទឹកពី ៣-៤ លីត្រ ស្លាបមាន់

សម្រាប់កូរពងត្រី កន្សែងសើមសម្រាប់ទ្រាប់ចាប់ត្រី នឹងទឹកស្អាត។ យើងច្បូតពងត្រី
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មេម្តង២-៣ ត្រីដាក់ចូលទៅក្នុងចានស្ងួត រួចទើបច្បូតស្ពែមត្រីឈ្មោលចូលទៅក្នុងចាន
ពងត្រី ដោយយកស្លាបមាន់កូររលាយពងត្រី និងស្ពែមឲ្យបានសព្វល្អ។ បន្ទាប់មកត្រូវ
ចាកទឹ ក ស្អា ត ចូ ល ឲ្ យ លិ ច ព ងត្រី ភ្លា ម ៗនោះត្រូ វ កូ រ ព ងត្រី រ យៈពេ ល ពី ១ ០-១៥ វិ នា ទី

ទើ ប ចា ក់ ទឹ ក នោះចេ ញ ហើ យ ចា ក់ ទឹ ក ថ្មី ចូ ល ម្ត ង ទៀត។ នៅដំ ណា ក់ កា លនេះ យើ ង
អាចយកពងត្រីទៅដាក់កន្លែងភ
 ្លាស់ ដែលយ
 ើងបា
 នរៀបចំជាមុនស្រេច ទៅតាមដង់ស៊ីតេ
ត្រឹមត្រូវនៃឧបករណ៍ភ្ងាស់ពងត្រី។

ការច្បូតស្ពែនត្រីឈ្មោល

ការកូរពងត្រីដើម្បីផ្សំកំណើត

យើងធ្វើរបៀបនេះរហូតទាល់តែអស់ត្រីមេ។ ករណីមេត្រីណាដែលមិនទាន់ជម្រុះ

ពងត្រូវទុកវាបន្តទៀត ដោយឆែកវានៅលើកទី២ រយៈពេលកន្លះម៉ោងក្រោយ។
៥.២ ឧបករណ៍ភ
 ្ញាស់ព
 ងត្រី
	

ឧបករណ៍ភ្ញាស់ពងត្រីមានច្រើន

យ៉ាងដូចជាអាងមូលប្រព័ន្ធគំរូប្រទេសចិន

ដែ ល មានទឹ ក ចូ ល ពី បា តអា ង។ អាងមាន

ប្រ សិ ទ្ធភាពខ្ព ស់ តែប្រើ ទឹ ក អ ស់ ច្រើ ន ។ វា
អាចស្តុកពងត្រីបាន៣០ម៉ឺន ទៅ ៥០ ម៉ឺន
ពងត្រី ក្នុង ១ ម៉ែត្រគូបទឹក។

ប្រព័ន្ធអាងភ្ញាស់គំរូប្រទេសចិន

	ម្យ៉ាងទៀត យើងអា
 ចប្រើថ
 ង់ក្រណាត់ដែ
 លមានរាងជាសាជីមានចំណុះពី ១០-

១៥លីត្រទ
 ឹ ក។
 នៅបាតសាជីយ
 ើងអា
 ចភ្ជាប់វាដោយទុយោដើម្បីធ្វ
 ើឲ
 ្ យព
 ងត្រីអ
 ណ្តែតឡ
 ើ ង

លើ។
 ដង់ស៊ីតេពងត្រីអា
 ចស្តុកទ
 ុកបានពី ១៥០០-២០០០ ពងក្នុង១លីត្រទឹ
 ក។ នៅក្នុង

រយៈពេលពី ១-២ ម៉ោង យើងត្រូវដុសលាងសម្អាតក្រណាត់ម្តងដើម្បីឲ្យទឹកចេញចូល
បានល្អ។
 ឧបករណ៍ន
 េះមានប្រសិទ្ធភាពភ្ញាស់ព
 ងត្រីបានល្អ ហើយប
 ្រើទ
 ឹកត
 ិចដែ
 លស
 ម្រប
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ទៅនឹងការផលិតកូនត្រីទ្រង់ទ្រាយតូចនៅ
មូលដ្ឋាន។

យ
 ើងក៏អាចប្រើនូវឧបករណ៍សា
 មញ្ញ

ផ្សេងទៀតក្នុងការភ្ញាស់ព
 ងត្រី គឺគ
 ្រាន់តែប្រើ

ហាប៉ាក្រណាត់ ដែ ល មានរា ងបួ ន ជ្រុ ង ចង

ពន្លិចកុង
្ន អាងជម្រៅពី ០.២-០.៣ ម៉ែត្រតែ
បាតហាប៉ាត្រូវចងឲ្យបានតឹងល្អជៀសវាង

ប្រព័ន្ធអាងភ្ញាស់គំរូប្រទេសចិន

ពងត្រីរ មៀលទៅកន្លែងទ
 ំនាប។ យើងត
 ្រូវប
 ន្ថែមខ
 ្យល់ ឬសាចទឹកព
 ីលើដើម្បីឲ
 ្យប
 រិមាណ
អុកស៊ីសែនរ លាយក្នុងទ
 ឹកបានគ្រប់គ្រាន់។ឧបករណ៍ន
 េះ អាចស្តុកព
 ងត្រីបានពី១
 ០០០១៥០០ពង ក្នង
ុ ១លត
ី ។
្រ ដើមប្ ថ
ី រែ កសា
្ គណ
ុ ភាពទក
ឹ បានល្អ ត្រវូ ឧសសា
្ ហ៍បរូ្ត ទក
ឹ ក្នង
ុ ហាប៉ា
និងលាងហាប៉ាដើម្បីទ
 ឹកមានលទ្ធភាពប្តូរបានល្អ។
៥.៣ កម្លាំងប
 ន្តព
 ូជ

តារាងទី ៣ កម្លាំងបន្តពូជត្រីកាបស
ចំនួនគ្រាប់ពងក្នុង
១ក្រាម

ទម្ងន់ពងត្រីធៀប

នឹងទម្ងន់ខ្លួន (%)

ទំហំគ្រាប់ពង

ចំនួនគ្រាប់ពង

៧០០

៥.៨២-៦.៤២

១.១-១.៣

៨ម៉ឺន-១០ម៉ឺន

(ម.ម)

ក្នុង១គក្រមេ

តារាងទី ៤ អត្រាផ្សំាកំណើត អត្រាញាស់  និងទំហំកូនត្រី
អត្រាផ្សំកំណើត

អត្រាញាស់

ចំនួនកូនត្រី

ទំហំកូនត្រីទើប
ញាស់(ម.ម)

ក្នុងអាង(ម៉ោង)

៨០.០-៨៥.០

៧៨.៥-៩២.៥

៣០០

៤.៩៥

២០-២៥

(%)

(%)

(%)

រយៈពេលស្តុក

កូនត
 ្រីស
 ្តុកក
 ្នុងអា
 ងក្រោយពេលញា
 ស់

រហូតដល់មុនពេលអស់អាហារបម្រុងរយៈ
ពេលប្រមាណពី២០-២៥ម៉ោងបុណ
៉
ះោ្ណ ត្រូវ
ផ្ទេរកូនត្រីទាំងអស់ទៅស្តុកទុកនៅស្រះថែ

បំប៉នក
 ូនត
 ្រីវ ិញដែលបា
 នរៀបចំជាស្រេច។

ទើបទ
 ុ កក
 ូ នត
 ្រីនៅ
 ក្នុងអា
 ងកាន់ត
 ែយូរកូនត
 ្រី
នឹងងាប់កាន់តែច្រើនឡើង។

ការសម្អាតកោណភ្ញាស់ពងត្រី
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៦. ការរៀបចំស
 ្រះសម្រាប់ផ
 ្សាំកូនត
 ្រី
៦.១ ការរៀបចំស
 ្រះ

	ស្រះសម្រាប់ផ្សាំកូនត្រី មិនគួរមានទំហំធំពេកទេ ជាមធ្យមមានទំហំពី ៣០០ -

៦០០ម២ ជម្រៅ១.២០-១.៥០ ម៉ែត្រ។ ក្រោយពេលប្រមូលផល ត្រូវសម្អាតបាតស្រះឲ្យ
ស្អាត និងបាចកំបោរចំនួនពី ៥-៧ គឺឡូក្រាម ក្នុង១០០ម២ ដោយហាលថ្ងៃ ២-៣ ថ្ងៃ។

មុនប
 ញ្ចូលទ
 ឹកត
 ្រូវដាក់ជ
 ីលាម
 កសត្វច
 ំនួនព
 ី ៨០-១០០ គីឡូក្រាមក
 ្នុង ១០០ម២ (លាមក
គោ ឬក្របី) បើលាមកមាន់ត្រូវបន្ថយ
នៅចំនួននៅត្រឹម ១ភាគ៣ ។
៦.២ ការថែរក្សាកូនត
 ្រីក្នុងអាង

	កូ ន ត្រី ក្រោ យ ពេ ល ញា ស់ ត្រូ វ ថែ រ ក្ សា ប ន្ត នៅ ក្នុ ងអាងរ យៈពេ ល ពី ២០-២៥

ម៉ោងអាស្រ័យទៅតាមប្រភ
 េទត្រី។ មុនអ
 ស់

អាហារបម្រុងនៅពេលក
 ូ នត
 ្រីប
 ើកមាត់យើង
ត្រវូ រ
 ៀបចំផរេ្ទ ក
ន
ូ ត
 ទៅដា
ី្រ
ក់ផ
 សា
្ នៅ
ំ ក្នង
ុ ស
 ះ្រ ។


ការផ្ទេរកូនតី្រដើម្បីសុក
្ត នៅក្នុងសះ្រ គួរធ្វើ

នៅពេលអា
 កាសធាតុតា
្រជ ក់ព
 ល
េ ព្រក
ឹ ម
 ង
ោ៉ 

៨-៩ឬព
 េលល្ងាចម
 ៉ោង ៥-៦។ ដើម្បីដ
 ឹងន
 ូ វ
បរិមាណដងស៊ីតេស្តុកក
 ូ នត
 ្រីត
 ្រូវវា
 ល់ឲ
 ្ យដ
 ឹ ង

ការគណនាកូនត្រីម្សៅ

ចំនួនស
 ម្រាប់កា
 រគណនាទៅតាមទំហំស
 ្រះ។
 កូនត
 ្រីកាបស ១ មីល
 ្លីល
 ីត្រ មានចំនួន ៣០០

កូន។ យើងអាចប្រើកែវដែលមានចំណុះប្រមាណ ៣០-៥០ មីល្លីលីត្រ សម្រាប់វាល់កូន
ត្រី។ ការងារខាងលើត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនជៀសវាងមានការប៉ះពាល់សុខភាពកូនត្រី។

ការថែទាំកូនត្រីនៅក្នុងអាងមិនបាច់ឲ្យចំណីទេ មុនកូនត្រីអស់អាហារបម្រុង និងត្រៀម
ផ្ទេរទៅស្តុកនៅក្នុងស្រះថែបំប៉ន។ ចំពោះដង់ស៊ីតេស្តុកកូនត្រីច
 ំនួនពី ៣០០-៥០០ កូន
ក្នុង ១ម២ ករណីដ
 ង់ស៊ីតេលើសពីនេះក
 ៏អាចស្តុកបា
 នដែរ តែក្រោយរ យៈពេល ២អាទិត្យ
ត្រូវល
 ែងកូនត្រីនោះឲ្យទ
 ូលាយទើបវាឆាប់ធំ ។
៦.៣ ការស្តុកក
 ូនត
 ្រី

	ថង់ក
 ូ នត
 ្រីដ
 ែលមានទំហំ ០.៥x០.៨ ម៉ែត្រអា
 ចដាក់ក
 ូ នត
 ្រីប
 ្រមាណពី ៧-១០ ពាន់

កូនស
 ម្រាប់ដ
 ឹកជ
 ញ
 ្ជួន
 ។
 ថង់ក
 ូនត
 ្រីត្រូវប
 ញ្ចូលខ
 ្យល់អ
 ុកស៊ីសែន និងច
 ងមាត់ឲ
 ្យល
 ្អស
 ម្រាប់

ការដឹកជញ្ជូនរយៈពេលវែងតែដឹកជញ្ជូនក្នុងចម្ងាយជិត យើងអាចជញ្ជួនកូនត្រីដោយ
ប៉ោត ឬធុងក៏បាន។ ការលែងកូនត
 ្រីចូលទៅក្នុងស្រះត្រូវលែងពេលឲ្យបានច្បាស់លាស់
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គឺរ យៈពេលក
 ្រោយបញ្ចូលទឹកស្រះឲ្យបា
 នពី ៤ ទៅ ៥ថ្ងៃ ។
	ករណីឆាប់ល
 ែងក
 ូនត
 ្រព
ី េកក
 ំ ណ ើ ន

នៃបរិមាណប្លង់តុងនៅ
 ក្នុងស
 ្រះមានតិចត
 ួច

បណ្តាលឲ
 ្ យក
 ូ នត
 ្រីខ
 ្វះច
 ំណីតែបើបញ្ចូលទ
 ឹ ក

ទុកយូរពេកបណ្តាលឲ្យប្លង់តុងដែលទើប
ញាស់មានទំហំកា
 ន់តែធំប
 ណ្តាលឲ
 ្ យក
 ូនត
 ្រី

ស៊ីមិនចូល។ជាពិសេសកា
 របញ្ចូលទឹកទុក

ការវេចខ្ចប់កូនត្រីម្សៅ

យូរធ
 ្វើឲ្យកា
 រកើតកូនសត្វផ្សេងៗ ដែលស៊ី
កូនត
 ្រីមានចំនួនច
 ្រើននិងទ
 ំ ហ ំធ
 ំជាងកូនត
 ្រី។


ករណីខាងលើអ
 ត្រារស់រ បស់ក
 ូនត
 ្រីទា
 ប
 ឬ
មិនមាននៅសល់ឡ
 ើ យ។
 ដូចច
 ្នេះកា
 ររៀបចំ

ស្រះនិងបញ្ចូលទ
 ឹកមុនរង់ចាំកូនត្រី ត្រូវតែ
កំណត់ពេលវេលាឲ
 ្យបា
 នហ្មត់ចត់ជាទីបំផុត
ទើបទទួលបានអត្រារស់ច្រើន។

៧. ការផ្តល់ច
 ំណីក
 ូនត
 ្រី

ចំណីផ្សំសម្រាប់កូនត្រី

	ចំណីក
 ូ នត
 ្រីដ
 ែ លល
 ្អប
 ំផុត គឹព
 ពួក

កូនស
 ត្វ ប្លង់តុង (Rotifer, Moina and Copepod) និងរ ុក្ខជាតិប្លង់តុង។ ពួកនេះ
កើ ត ឡើ ង ច្រើ ន ដោយសារដាក់ ជី ចូ ល ទៅក្នុ ង ស្រះ ។ មុ ន ស្តុ ក កូ ន ត្រី ត្រូ វ ពិ និ ត្ យ មើ ល
នៅក្នុងទឹកស្រះផ្សាំមានពពួកសត្វខាងលើច្រើន ឬតិច បើមានចំណីប្លង់តុង គ្រប់គ្រាន់

ក្រោយពេលស្តុកមិនបាច់ឲ្យចំណីបន្ថែមពីក្រៅក៏បានក្នុងរយៈពេលអាទិត្យទី១។ តែបើ
យើងព
 ិ ន ិ ត ្ យម
 ើលឃើញថាពពួកប
 ្លង់តុងមានតិចត
 ូច អាចបន្ថែមច
 ំ ណ ីឲ
 ្ យក
 ូ នត
 ្រីទ
 ៀត ដូចជា
ម្សៅសណ្តែកសៀង ម្សៅត្រី និងប្រភេទវិតាមិន។


តារាងទី ៥  ការផ្តល់ចំណីកូនត្រី

អាយុកូនត្រី

ប្រភេទចំណី

បរិមាណ(គក្រ/

រយៈពេលឲ្យចំណី

អាទិត្យទី១

ម្សៅសណ្តែកសៀង

០.២៥០

៣-៤ដង។ចំណីម្សៅលាយ

១០ម៉ឺនកូន/ថ្ងៃ
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១ដងក្នុង/ថ្ងៃ

ទឹកបាចពេញផ្ទៃស្រះ
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អាទិត្យទី២

អាទិតយ្ ទី៣-៤

ម្សៅត្រី

០.២៤៥

វិតាមីនព្រីមិច

០.០០៥

ម្សៅសណ្តែកសៀង

០.៤៩០

២ដង។ចំណីម្សៅលាយ

ម្សៅត្រី

០.៥០០

ទឹកបាចពេញផ្ទៃស្រះ

វីតាមីនព្រីមិច

០.០១០

ម្សៅសណ្តែកសៀង

០.៣៥០

ម្សៅត្រី

០.៧៨៥

កន្ទក់

០.៧៨៥

វីតាមីនព្រីមិច

០.០១៥

ពូតដុំៗដាក់ក្នុងកញ្ច្រែង
ព្យូរក្នុងទឹកស្រះ ជម្រៅ

០.២-០.៣ម៉ែត្រ។១ស្រះ
ដាក់ពី ២-៣ កន្លែង។

ក្រោយពេលស្តុកក
 ូនត្រីរយៈពេលពី ៧ ទៅ ១០ ថ្ងៃ ត្រូវប
 ង្ហូរទឹកជីដ
 ែលបានរៀបចំ

ស្រេចនៅក្នុងរណ្តៅជីចូលទៅក្នុងស្រះកូនត្រី។ រៀបចំរណ្តៅជី ត្រូវប្រើជីលាមគោ ក្របី

មាន់ ជ្រូក និងដ
 ើ មទ
 ន្ទ្រានខែត្រ ដាក់ត
 ្រាំក
 ្នុងរ ណ្តៅយ៉ាងហោចណាស់ឲ
 ្យបា
 នមួយស
 ប្តាហ៍
មុនតម្រូវការប្រើប្រាស់។
 ការបង្ហូរទ
 ឹ កជ
 ីច
 ូលទៅក្នុងស
 ្រះ ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលថ
 ្ងៃមានកំដៅ

ល្អជ
 ៀសវាងបង្ហូរទឹកជ
 ីច
 ូលនៅ
 ពេលព
 ្រឹកព
 ្រលឹម នៅពេលល្ងាចត
 ្រជាក់ ឬ នៅពេលម
 េឃ
ជិតភ
 ្លៀង កំពុងភ
 ្លៀង ឬក្រោយពេលភ
 ្លៀងរួច។
 ការបង្ហូរទ
 ឹកជ
 ីច
 ូលទៅក្នុងស
 ្រះក
 ូនត
 ្រីត្រូវ
បង្ហូរច
 ូលបន្តិចម
 ្តងៗ ចៀសវាងបង្ហូរច
 ូលស
 ្រះមានចំនួនច្រើនក
 ្នុងពេលត
 ែមួយ ដើម្បីកុំឲ
 ្យ
ទឹកស្រះស្អុយខ្វះអុកស៊ីសែនបណ្តាលឲ្យក
 ូនត្រីងាប់។

	នៅពេលទ
 ឹកស្រះសម្បូរចំណីធម្មជាតិ គឺមានចំនួនប្លង់តុងគ្រប់គ្រាន់ពេលនោះ

រូបមុខកាត់រណ្តៅជី

រណ្តៅជីដែលរៀបចំដោយលូស៊ីម៉ង់ត៏
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ទឹ ក ស្រះ មានព ណ៌ បៃ ត ងត្រូ វ ការផ្អាកកា របង្ហូ រ ទឹ ក ជី ចូ ល ក្នុ ង ស្រះ ត្រី មួ យ រយៈ។ ករណី

ទឹកស្រះមានពណ៌បៃតងចាស់ ហើយនៅ
 ព េ លព
 ្រឹក យើងព
 ិនិត្យឃើញមានកូនត
 ្រីហ
 ើ បឡ
 ើង
លើផ
 ្ទៃទឹកច
 ្រើនត
 ្រូវផ
 ្អាកកា
 រដាក់ជ
 ីនិងប
 ន្ថយន
 ូវប
 រិមាណចំណីដ
 ែលត
 ្រូវផ
 ្តល់ជាប្រចាំថ្ងៃ។
ករណីខាងលើត្រូវធ្វើការប្តូរទឹកពី ៣០-៤០% នៃមាឌទឹកស្រះសរុប។
៨. ការប្រមូលផ
 ល

	កូនត្រីដែលមានអាយុ ៣-៤ សប្តាហ៍ ក្នុង ១អា ទិត្យម្តង យើងគួរកៀរកូនត្រី

មើលដើម្បីបង្ហាត់ឲ្យវាសាំ និងពិនិត្យមើលចាប់សត្វផ្សេងៗដែលស៊ីកូនត្រីចេញ ដូចជា
ក្តាម ត្រីកាច កង្កែប ពស់ និងអន្ទង់។ល។

	នៅពេលប
 ្រមូលផ
 ល និងម
 ុ នវ
 េ ចខ
 ្ចប់ ត្រូវចា
 ប់ក
 ូ នត
 ្រីដាក់ក
 ្នុងធ
 ុង ឬអាង ដែលមាន

ប្រព័ន្ធទឹក និងអុកស៊ីសែនបា
 នគ្រប់គ្រាន់ រយៈពេលយ៉ាងត
 ិច ២-៣ ម៉ោង ដើម្បីឲ
 ្យក
 ូនត
 ្រី

បញ្ចេញលាមកអស់បើមិនធ្វើដូចនេះទេ នៅពេលដឹកជញ្ចួនកូនត្រី នឹងងាប់ច្រើន។ ថង់
សម្រាប់វេចខ្ចប់កូនត្រីដែលមានទំហំ០.៥x០.៨ម៉ែត្រ អាចដាក់កូនត្រីដែលមានទំហំពី

៥-៧
 សង្ទីម៉ែត្រ បានពី ៥០០-៦០០កូន។ ថង់កូនត
 ្រី ដែលបា
 នបញ្ចូលខ
 ្យល់អុកស៊ីសែន
បានណែនល្អ អាចដឹកជញ្ចូនបានក្នុងរយៈពេលពី៨-១០ម៉ោង៕

កូនត្រីពូជកាបស

ត្រីមេពូជកាបស
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បណ្ណាល័យសាស្រ្ត

3

Asian – Pacific Regional Research and Training Center in Integrated Fish
Farming, Wuxi, China, 1989. Integrated Fish Farming in, Pp. 278.
Department of Aquaculture Development (Fia), 2008. Raising technique
	fo Tilapia, puntius gonionotus and Silver carp. Pages. 7 - 8
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លោក ហ៊យ
ុ សុផល ២០០១ ប្រសទ
ិ ខ
ិ្ធ ស
ុ គ្ននៃ
ា ឧបករណ៍ភ
 ស
ា្ង ព
់ ងត្រកា
ី ប
 ស។
ថ្នក
ា ម
់ ធយ្ មជលផល។ ៥៨ ទំពរ័ ។

របាយការណ៍

លោក ផែន ប៊ុនធឿន ២០០៣ វិធីសាស្ត្រដឹកជ
 ញ
 ្ជូនត
 ី្រមេពូជឆ
 ្ពិន និងត្រីកា
 បសដោ
 យប្រើ
ថ្នាំសណ្តំ។
 របាយការណ៍កម្មសិក្សាបញ្ចាក់ការសិក្សា។ ៥១ទំព័រ។
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