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រៀបរៀងដោយ

លោក ង៉ាន់ ហេង ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល

លោក សំ ណារិទ្ធ អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល

លោក រស់ ណារិន មន្រ្តីបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌល

កែសម្រួលដោយ

ឯកឧត្តម ណៅ ធួក ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលជលផល
ឯកឧត្តម ស្រ៊ុន លឹមសុង អនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផល

ឧបត្ថម្ភបោះពុម្ពផ្សាយដោយ
រដ្ឋបាលជលផល និង MRC
ឆ្នាំ ២០១១
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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

	កម្មវិធីអ
 ភិវឌ្ឍន៍វា
 រីវប្បកម្ម បានរីកច
 ម្រើនគ
 ួ រឲ
 ្ យក
 ត់សម្គាល់ដោយមានការចូលរួមព
 ី
ស្ថាប័នជាតិ អង្កការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងប
 ្រជាកសិករដើម្បីប
 ង្កើនស
 ន្តិសុខស
 ្បៀងអាហារ។
សារធាតុប្រូតេអុីនដែល បា នមកពី សាច់ ស ត្វ សម្រា ប់ជាអាហាររូ ប ត្ថ ម្ភ ផ្គ ត់ ផ្គ ង់ ជូ ន ដ ល់
ប្រជាជនទទៅ
ូ មានប្រមាណ៨១.៥០%បានមកពីសាច់ត។
ី្រ  ជាទូទៅបា
្រជ ជនខរែ្ម ចល
ូ ចិត្ត
ហូបសាច់ត្រីជាម្ហូបប្រចាំថ្ងៃ ជាងសាច់សត្វដ៏ទៃទៀត។
	បច្ចុប្បន្ន អ្នកផ
 លិតក
 ូ នត
 ្រីព
 ូ ជឯ
 កជនទាំងទ
 ្រង់ទ្រាយត
 ូច និងម
ធ
ម
 ្ យម
 មានប្រមាណ
១៩៥ កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមឆ្នាំ២០០៩។ កិច្ចដំណើរការផលិតកូនត្រីពូជ
នៅតាមមូលដ្ឋាន នៅមានជូប
ប
 ញ្ហាមួយចំនួនដ
 ូចជា ខ្វះទ
 ឹកស
 ម្រាប់ផ
 ្គត់ផ្គង់នៅពេលប
 ង្កាត់
ភ្ញាស់ បញ្ហាបច្ចេកទេស បទពិសោធន៍នៅមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ និងមាននៅខ្វះខាតនូវ
ផ្នែកឥ
 ណទាន។ ទឹក និងភ
 ្លើងអគ្គិសនីជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដ
 ែលជ
 ះឥទ្ធិពលទៅលើត
 ម្លៃ
ផលិតផល។
	បច្ចេកទេសផ
 លិតត
 ្រីក
 ្រាញ់ព
 ូជ តាមរបៀបពាក់កណ្តាលស
 ិប្បនិម្មិត តាមវិធីទ
 ុ ក
មេត្រីឲ
 ្ យប
 ញ្ចេញព
 ង ដោយខ្លួនឯងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិក្រោយពីចា
 ក់ថ្នាំរ យៈពេល ១០-១៤
ម៉ោង។
 បន្ទាប់មកយើងប
 ្រមូលព
 ងដាក់ភ
 ្ញាស់នៅ
 ក្នុងធ
 ុង ចានដែក ឬអាងដែលមានផ្ទៃទឹកព
 ី
០.៥-២.០ម២ ដោ
 យមិនបាច់មានចរន្តទឹកហ
 ូរទ
 េ តែទឹកត
 ្រូវមានគុណភាពល្អ។
  ការណែនាំ
មានលក្ខណៈសាមញ្ញងាយនឹងអនុវត្ត។ ដោយឡែកប្រភេទត្រីនេះមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប
 ្រភេទត្រីផ្សេងទៀតហើយជាទូទៅប្រជាជននិយមចូលចិត្តហូប។
សៀវភៅេនះ បានណែនាំពីបច្ចេកទេសបង្កាត់ត្រីក្រាញ់ពូជ តាមវិធីសាស្រ្តសាមញ្ញ
និងងាយយល់។
 យើងខ្ញុំអ
 ្នកនិពន្ធសូមស្វាគមន៍ច
 ំពោះមតិក
 ែលម្អទាំងឡាយរបស់ឯ
 កឧត្តម
អស់ លោក លោកស្រី និងម
 ិត្តអ្នកអានទាំងអស់ ដោយក្តីសោមនស្សរ ីករាយជាទីបំផុត ។

2

បច្ចេកទេសផលិតពូជត្រីក្រាញ់ ដោយពាក់កណ្តាលសប្បនិម្មិត

១. សេចក្តីផ្តើម

ត្រីក្រាញ់ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថា

Anabas testudineus មានដើមកំណើត

នៅប្រទេសកម្ពុជា និងនៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនទៀត ដូចជាប្រទេសវៀតណាម ឡាវ

ថៃឡង់ ម៉ាឡេស៊ី និងឥណ្ឌូនេស៊ី។ល។ វាចូលចិត្តរស់នៅតាមទន្លេវបឹងបួ ត្រពាំង ស្រះ
ដែលមានរុក្ខជាតិបណ្តែតច្រើន។

ជាប្រភេទត្រីដែលធន់នឹងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅដែលមានគុណភាពមិនសូវល្អ ព្រោះវា

អាចដកដង្ហើមយ
 កអុកស៊ីសែនព
 ីបរិយាកាសបាន ជាពិសេសវា
 ធ
 ន់ន
 ឹងជ
 ំងឺ។ វាជាប្រភេទ
ត្រីងាយស្រួលចិញ្ចឹម

ចំណីសំខាន់របស់វាគឺប
 ្លង់តុងសត្វ  នៅក្នុងដំណាក់កាលកូនត្រី

ទើបញាស់រហូតដល់កូនត្រីពូជ។ ដោយឡែក ចំណីសម្រាប់ត្រីសាច់ត្រូវមានបរិមាណ
ប្រូតេអុីនពី ២០-២៥% ដោយផ្សំឡើងពីកន្ទក់ សណ្តែកសៀង ម្សៅដំឡូង ម្សៅត្រី នឹង
វិតាមីនព្រីមិច។

ប្រភេទត
 ្រីន
 េះ ត្រូវបានប្រជាកសិករនិយមចូលចិត្តស
 ម្រាប់ផ
 ្តត
 ់ផ
 ្គង់ជាអាហារប្រចាំថ្ងៃ

ដែលមានលទ្ធភាពអាចធ្វើនេសាទបាននៅតាមវាលស្រែ និងថ្លុកត្រពាំងនៅរដូវវស្សា។

វាជាប្រភេទត្រីដែលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅលើទីផ្សារ បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រភេទ

ត្រីផ្សេងទៀត គឺមានតម្លៃ ៨០០០-១២០០០រៀល ក្នុង១គីឡូក្រាម។

ទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធស្រះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបាទី

ត្រីក្រាញ់មេពូជ

២.លក្ខណៈជីវសាស្ត្រត្រីក្រាញ់
២.១ ចំណាត់ថ្នាក់

ត្រីក
 ្រាញ់ ត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោមៈ

-	លំដាប់រង

(suborder) :			Anabantoidei
-	ប្រភេទ (Species) :			Anabas testudineus
-	ឈ្មោះពា
 ណិជ្ជកម្ម (Common name):	Climbing perch
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-ឈ្មោះខ្មែរៈ	

ត្រីក្រាញ់

២.២ លក្ខណៈរូបសាស្ត្រ

ដ ងខ្លួ ន ត្រី នេះ មានរា ងស្វែរទ្រ វែ ង

គ្របដណ្តប់ដោយស្រការតូចៗតែរឹង និង

មានពណ៌ប
 ្រផេះក្រម៉ៅ។ ស្រកីមានឆែក

ពីរបញ្ចេញមុខនៅពេលវាផ្លាស់ទី។ ព្រុយ
ខ្នងដ
 ុះតា
 មបណ្តាយដងខ្លួន រហូតជ
 ិតដ
 ល់

កន្ទុ យ ហាក់ ដូ ច ជាអាវុ ធ ស ម្រា ប់ កា រពារ

ខ្លួន ដែលមានប្រវែងវែងជាងព្រុយគូទ។
ចំណែកឯកន្ទុយវាមានរាងមូល។

ទម្រង់ត្រីក្រាញ់

២.៣ ចរិតស៊ីច
 ំណី

	ក្រោយពេលញា
 ស់ហ
 ើ យអ
 ស់អា
 ហារបម្រុង រយៈពេលព
 ី ៥៥-៦០ម៉ោងវា
 ចា
 ប់ផ្តើម

ស៊ីចំណីប្លង់តុងសត្វរួមជាមួយចំណីបន្ថែមពីក្រោយ ដូចជាម្សៅសណ្តែកសៀង ម្សៅទឹក
ដោះគោ ម្សៅត
 ្រី នឹងក
 ន្ទក់។
 ល
 ។
 នៅពេលវា
 ធ
 ំ វាអាចស៊ីក
 ូនស
 ត្វផ
 ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង

ស្រះ ។ វាជាប្រ ភេ ទ ត្រី ស៊ី ច ម្រុះ តែលម្អៀ ងទៅស៊ី សា ច់ ភា គច្រើ ន ដូ ច ជាចំ ណី ស ម្រា ប់
ប្រភេទត្រីនេះត្រូវផ្សំមានកម្រិតប
 ្រូតេអុីនច្រើនជាងប្រភេទត្រីស៊ីចម្រុះ និងស៊ីប្លង់តុងជា

អាហារ ទើបវាលួតលាស់ និងពេញវ័យបានលឿន។នៅតាមវាលស្រែ ពេលខ្លះវាលោត
ចាប់កូនសត្វផ្សេងៗដែលតោងតាមស្លឹកស្រូវ ឬមាននៅលើស្លឹករុក្ខជាតិបណ្តែតផ្សេងៗ
ធ្វើជាចំណី។

៣. ការថែបំប៉នត
 ្រីមេពូជ
៣.១ ការរៀបចំស
 ្រះ

	ជារាងរាល់ឆ្នាំ ស្រះត្រីត្រូវស្តារបាតស្រះចេញ ដោយប្រមូលយកកាកសំណល់

ចេញដែលបានមកពីលាមកត្រី កាកសំណល់ជី និងកាកសំណល់ចំណីជាដើម។ ដែល
បន្សល់ទុកន
 ូវកា
 កសំណល់ទា
 ំងឡាយខាងលើ វាបណ្តាលឲ
 ្យខ
 ូចប
 រិស្ថានបាតស្រះ ដែល

សម្បូរទៅ
 ដោយឧស្ម័នពុល ដូចជាឧស្ម័នអុីដ្រូសែលហ្វួរ (HSO) មេតាន (CH3) និង
អាម៉ូញា
 ក់ (NH3)។ល។

ដូចនេះ ក្រោយពីបូមបាចពង្រីងស្រះរួចយើងត្រូវបាចកំបោរសដើម្បីសម្លាប់ពពួក

សត្វផ្សេងៗដែលមិនផ្តល់ផលល្អដល់ត្រី ក្នុងបរិមាណពី ៥-៧ គីឡូក្រាម/១០០ម២។ រួច
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ត្រូវហា
 លថ្ងៃឲ្យបា
 នពី ២-៣ ថ្ងៃ ទើបបញ្ចូលទឹករហូតពេញស្រះ។ ក្រោយរយៈពេល៣ថ្ងៃ

ទើ បស្តុ ក ត្រី មេពូ ជ ចិ ញ្ចឹ ម ។ ស្រះ ត្រី មេពូ ជ មានទំ ហំ ពី ៣ ០០-៦០០ម ២ និ ង មានជ ម្រៅ
យ៉ាងតិចពី ១.០.-១.២ ម៉ែត្រ។ បរិវេណជុំវិញស្រះត្រីត្រូវសំអាតចេញឲ្យបានស្រឡះ

ល្អជៀសវាងមានដើមឈើធំៗបាំងពន្លឺថ្ងៃ និងខ្យល់មិនអាចបក់បោកចូលបាន។ កត្តា
ខាងលើ វា អា ចជួ យ ប ន្ថែ មបាននូ វ ប រិ មា ណអុ ក ស៊ី សែ ន រ លាយក្នុ ង ទឹ កបា នច្រើ នជាង។

នៅជុំវិញស្រះត្រីត្រូវបាំងដោយព្រួលឬស្សី ឬផ្ទាំងកៅស៊ូ ដែលមានកម្ពស់ពី០.៤-០.៥
ម៉ែត្រ ជៀសវាងត្រីមេពូជវាចេញក្រៅស្រះ នៅពេលមានភ្លៀង។

សកម្មភាពបាចកំបោរសបាតស្រះ

ការបញ្ចូលទឺកស្រះដោយមានចម្រោះ

៣.២ ត្រីមេពូជ

ត្រ
 ីម
 ព
េ ជ
ូ ដ
 ល
ែ មានទហ
ំ ធ
ំ ំ និងមានអាយុព
 ញ
េ វ័យល
 គ
្អ ចា
ឺ ប់ព៨
ី ខែដល់១
 ឆ
 ា្នំ ជាពិសេស

ត្រី ដែ ល មានចំ នួ ន ពី ៧-១៥ក្ បា ល/ ១គី ឡូ ក្រា ម អាចស្តុ ក ធ្វើជា ត្រី ពូ ជ បា ន។ ដង់ ស៊ី
តេត្រីមេពូជ គឺ ១គីឡូក្រាម/ម២ នៃផ្ទៃស្រះអាចស្តុកត្រីញី និង ឈ្មោលជ ាមួយ គ្នាបា ន
ក្នុងសមាមាត្រ១:១។ ត្រីមេពូជត្រូវបានថែបំប៉ននៅខែធ្នូ ឬខែមករា រហូតដល់ខែកុម្ភៈ
ឬខែមីនា អាចចាប់ផ្តើមបង្កាត់ពូជបាន។ ក្រោយបង្កាត់ពូជរួចត្រូវថែបំប៉នរយៈពេលពី

៤-៦ សប្តាហ៍ ជាមួយនឹងការផ្តល់ចំណីដែលមានគុណភាពល្អ ទើបអាចធ្វើការបង្កាត់
សារឡើងវិញបា
 ន។

៣.៣ ចំណី និងកា
 រផ្តល់ច
 ំណី

	ស្រះត
 ្រីត្រូវរ
 ៀបចំកន្លែងស
 ម្រាប់ឲ
 ្យច
 ំណីបា
 នត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការឲ្យច
 ំណីត
 ្រី

ដោយមិនក
 ំណត់ទ
 ីកន្លែងបា
 នច្បាស់លាស់។
 ចំណីស
 ម្រាប់ត
 ្រីម
 េពូជត
 ្រូវមានគុណភាពល្អ

ដែលមានបរិមាណប្រូតេអុីនយ៉ាងតិច៣០%។ សមាសភាពចំណីដែលត្រូវយកមកផ្សំ
មានដូចជាកន្ទក់ ម្សៅត្រី ម្សៅដំឡូង អំបិល និងវីតាមិនអឺ។
 សមាមាត្រចំណីពី ៥-៧%
នៃទម្ងន់ដងខ្លួនត្រី ហើយឲ្យស
 ៊ីចំនួន២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។
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ចំណីត្រូវចំអិន ពូតដុំៗដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងចងព្យូរក្នុងទឹកស្រះជម្រៅពី០.២-

០-៣ម៉ែត្រ ក្បែរកន្លែងឲ្យចំណី ឬកិនធ្វើចំណីគ្រាប់ហាលឲ្យស្ងួត។
 ទឹកស្រះត្រូវប្តូរយ៉ាង
ហោចណាស់ប
 ្រមាណពី៣០-៤០% នៃមាឌទឹករួមក្នុងមួយខែម្តង។

ឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតចំណីគ្រាប់
តារាងទី១:

ចំណីគ្រាប់ដែលបានសម្ងួត

រូបមន្តផ្សំចំណីត្រីមេពូជ

សមាសធាតុចំណី

បរិមាណប្រូតេអុីន

ចំនួនផ្សំ

ភាគរយប្រូតេអុីន

ម្សៅត្រី

៦៨

៣៥

២៣.៨០

កន្ទក់

១២

៤៥

៥.៤០

៨

១៨.៣

១.៤៦

ម្សៅដំឡូង ឬចុងអង្ករ

%

អំបិល

%

%

០.៧

វីតាមិនអឺ

១
សរុប

១០០

៣០.៦៦

៣.៤ ការជ្រើសរើសត្រីមេពូជ

រយៈពេលថ
 ែបំប៉នចំនួនពី ២-៣ ខែ ត្រីម
 េពូជមានការវិវត្តន៍ផ្នែកសរីរាង្គបន្តពូជ។

ត្រូវជ្រើសរើសត
 ្រីមេណាដែលមានពោះប៉ោងធ
 ំ ទន់ បើយើងច្បូតលើពោះត្រីថ្នមៗឃើញ
មានពងត្រីចេញមកក្រៅ។ ចំណែកឯត្រីឈ្មោល ពេលយ
 ើងច្បូតពោះវាថ្នមៗឃើញមាន
ស្ពែមហូរចេញមកក្រៅមានពណ៌សខាប់ ។ បច្ចេកទេសផលិតពូជដោយពាក់កណ្តាល
សិប្បនិម្មិត ត្រូវការត្រីឈ

្មោលញ
 ី១
 :១ (ត្រីឈ

្មោល១
 និងត
 ្រីមេ១ក្បាល) ខុសពីប
 ច្ចេកទេស
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ផលិតដោយសិប្បនិម្មិត គឺ១:៣ ។
៤. ប្រភេទអ
 ័រម៉ូនស
 ម្រាប់ប
 ង្កាត់ត
 ្រី

យើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនូវប្រភេទអ័រម៉ូនជាច្រើន សម្រាប់បង្កាត់កូនត្រីក្រាញ់

មានដូចជា អូវាថាយ (Ovatids) អូវាព្រីម (Ovaprim) ហាសសេហ្សេ (HCG)
និងស៊ុបព្រីហ្វិក (Supreact) ។ លទ្ធផលបានបញ្ចាក់ថា ប្រភេទអ័រម៉ូនស៊ុបព្រីហ្វិក
តែមួយមុខគត់ ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ទាំងតម្លៃ និងភាគរយនៃត្រីទម្លាក់ពង។

	អ័រម៉ូននេះ ត្រូវរលាយជាមួយ និងថ្នាំគ្រាប់ម្សៅទៀត គឺដុំប
 ៉េរីដុន (Domperi-

dun) ដែលខ្នាតវាគឺ១គ
 ្រាប់មានទម្ងន់១០ មីល្លីក្រាម ។

អ័រម៉ូនស៊ុបព្រីហ្វិក

របៀបចាក់អ័រម៉ូន

៤.១ របៀបលាយអ័រម៉ូនស
 ៊ុបព
 ្រីហ្វិក

	អ័រម៉ូនស៊ុបព្រីហ្វិកសុទ្ធចំនួន១សេសេ មានកម្លាំងថ្នាំចំនួន១០០០ មីក្រូក្រាម

( ug ) ត្រូ វ លា យជាមួ យ នឹ ង ទឹ ក សុ ទ្ធ ចំ នួ ន ៩សេសេ ។ ល្ យា យ អ័ រ ម៉ូ ន ខាងលើ ចំ នួ ន
១០សេសេត្រូវលា
 យជាមួយថ្នាំគ្រាប់ដុំប៉េរីដុនចំនួន ២៥ គ្រាប់ គឺស្មើនឹង ៥ មីលីក្រាម
/គីឡូក្រាមត្រីមេ។ ដូចនេះ ល្បាយអ័រម៉ូនខាងលើចំនួន ១ សេសេ មានកម្លាំងថ្នាំចំនួន
១០០ មីក្រូក
 ្រាម។

៤.២ កម្រិតអ
 ័រម៉ូនស
 ម្រាប់ចា
 ក់ឲ
 ្យត្រី

	អ័រម៉ូនត្រូវលាយជាស្រេច ថែរក្សាទុកកន្លែងត្រជាក់ ដែលកម្រិតក្រោម ២៣

អង្សាសេ។កម្រិតដូសថ្នាំដែលត្រូវចាក់ឲ្យត
 ្រីមេ ចំនួន ២០ មីក្រូក្រាម/គីឡូក្រាមត្រីមេ

ចំណែកត
 ្រីឈ

្មោល ចាក់ត
 ែពាក់កណ្តាលន
 ៃត្រីម
 េ។ ត្រីមេឈ្មោលត
 ្រូវថ
 ្លឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
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ដើម្បីគ
 ណនានូវប
 រិមាណថ្នាំ។
 ត្រីម
 េឈ្មោលត
 ្រូវចា
 ក់ថ្នាំនៅពេលជាមួយគ្នា។ សឺរាំងដ
 ែល
ត្រូវប
 ្រើ គឺសឺរាំងដែលមានចំណុះ ១ សេសេ ។
៤.៣ របៀបចាក់អ័រម៉ូន

	ការថែរក្សា និងទ
 ុកដាក់ត
 ្រីម
 េពូជនៅ
 ព េលប
 ង្កាត់ ត្រូវរ
 ៀបចំឲ
 ្យបា
 នត្រឹមត្រូវតាម

បច្ចេកទេស ដូចជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរទឹកនៅក្នុងធុង ឬអាងត្រី និងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីសែន
ឲ្យបា
 នគ្រប់គ្រាន់ ជៀសវាងត្រីអន់គុណភាព។ ដោយឡែក នៅពេលចាប់ត្រីចាក់អ័រម៉ូន
ម្តងៗត្រូវធ
 ្វើអោយរហ័ស ជៀសវាងអស់រ ំអិលត្រី។
 ឧបករណ៍ផ
 ្សេងៗដែលពា
 ក់ព័ន្ធ ដូចជា

ជញ្ជីងថ
 ្លឹងត
 ្រី សឺរា
 ំងក
 ន្ត្រងចា
 ប់ត
 ្រី ចានដែក និងអ
 ូរម
 ៉ ូន
 ត្រូវរ
 ៀបចំម
 ុនជាស្រេច។
 ចំណែកឯ

ថ្នាំគ
 ្រាប់ត្រូវកិនឲ្យបា
 នម៉ត់ល្អ។ កន្លែងដែលត្រូវចាក់ គឺនៅគល់ព
 ្រុយទ្រូង ដោយបញ្ចូល
ម្ជុលយ៉ាងជ្រៅជម្រៅពី ៣-៥ មីល្លីម៉ែត្រ។ ក្រោយពីចាក់អ័រម៉ូនរួច ត្រូវដាក់ត្រីមេឈ្មោល
ជាមួយគ្នាដើម្បីឲ
 ្យប
 ង្កាត់ និងទម្លាក់ពងដោយខ្លួនវា។
៥. វិធីសាស្ត្របង្កាត់ត
 ្រី

ក្រោយពីចា
 ក់អ
 ័រម៉ូនរ ួច ត្រីម
 េឈ្មោលត
 ្រូវរ
 ៀបចំដាក់ក
 ្នុងធ
 ុង ឬអាងដែលបា
 នសំអាតរួច

ក្នុងដ
 ង់ស៊ីតេស្តុកច
 ំនួន ២-៣ គូ/១ ម៉ែត្រគូបទ
 ឹក។
 ទឹកស
 ម្រាប់ដាក់បង្កាត់ត
 ្រីជាទឹកស្អាត

ហើយកម្ពស់ទឹកត្រូវនៅក្រោមមាត់ធុង ឬអាងជម្រៅយ៉ាងតិច ០.៥ ម៉ែត្រ ដើម្បីជ
 ៀវាង
ត្រីលោតចេញក
 ្រៅហើយយកល្អត្រូវមានគម្របស្បៃមុងគ្របពីលើ។

រ យៈពេលព
 ី ១០-១៥ ម៉ោង ក្រោយពីចា
 ក់ថ្នាំរ ួច ត្រីម
 េឈ្មោលចាប់ផ្តើមក
 ៀរគ្នាដើម្បី

បញ្ចេញព
 ង។ ពងដែលវា
 បា
 នបញ្ចេញម
 កក្រៅ គឺបា
 នផ្សំក
 ំណើតជាស្រេច។
 ពងត្រីទាំងនោះ

អណ្តែតល
 ើផ
 ្ទៃទឹក ដោយលាយជាមួយខ្លាញ់ត
 ិចៗ។ យើងត
 ្រូវដ
 ួសប
 ្រមូលព
 ងត្រីទាំងអស់

ទៅដាក់ក្នុងធុង ឬអាងដែលបានរៀបចំរួចស្រេច ដើម្បីភ្ញាស់ពងត្រីទាំងនោះ។ ពងត្រី
ទាំងនោះត្រូវដាក់ភ្ញាស់នៅក្នុងទឹក នឹងមិនបាច់ប្រើច
 រន្តទឹកហូរទេ តែយ៉ាងហោចណាស់
ត្រូវប
 ្តូរទ
 ឹកម
 ្តងក
 ្នុងម
 ួយថ្ងៃ។ ធុងភ
 ្ញាស់ត
 ្រី ត្រូវដាក់នៅ
 ក្នុងម
 ្លប់ដ
 ើម្បីក
 ំដៅស
 មស្រប និងម
 ិន
ឲ្យមានទឹកភ្លៀងចូល។

ក្នុ ង រ យៈពេ ល ពី ១៧-១៨ ម៉ោ ង ព ងត្រី និ ង ញា ស់ ក្នុ ង ល ក្ខ ខ ណ្ឌ សី តុ ណ្ហភាព ពី

២៨-៣១ អង្សាសេ។ ក្រោយពេលញាស់ កូនត្រីមិនមានចលនាទេ វាអណ្តែតលើផ្ទៃទឹក
រហូតដល់អ
 ស់អា
 ហារបម្រុង ទើបវា
 មានសកម្មភាពដើម្បីរ កចំណី។
 រយៈពេល ៦០ ម៉ោង

ក្រោយពេលញា
 ស់ វាផ្តើមស៊ីចំណីបាន តែមុនដំណាក់កាលនេះ យើងត្រូវផ្ទេរវាដាក់ក
 ្នុង
ស្រះផ្សាំដែលបានរៀបចំជាមុន។
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៥.១ ឧបករណ៍ភ្ញាស់ព
 ងត្រី

ព
 ងត្រីត
 ្រូវរ
 ៀបចំភ
 ្ញាស់នៅ
 ក្នុងធ
 ុង ឬអាង ដែលមានដង់ស៊ីតេប្រមាណ ៣០០០ ពង

ក្នុង ១លីត្រទ
 ឹក (គ្មានដាក់ខ្យល់អ
 ុកស ៊ីសែន)
 តែបើមានខ្យល់អ
 ុកស៊ីសែន ដង់ស៊ីតេអាច
កើនឡើងដល់ទៅ ៦០០០ ពង/លីត្រទឹក។

សកម្មភាពប្រមូលពងត្រី

ធុងនិងអាងសម្រាប់សង្កាត់និងភ្ញាស់ពងត្រី

៥.២ កម្លាំងបន្តពូជ

តារាងទី២:     កម្លាំងបន្តពូជត្រីក្រាញ់
កម្លាំងបន្តពូជ
ចំនួនគ្រាប់ពងក្នុង
១ក្រាម

ទម្ងន់ពងត្រី ធៀប

នឹងទម្ងន់ខ្លួន (%)

ទំហំគ្រាប់ពង

ចំនួនគ្រាប់ពងក្នុង

១ ៧០០-១ ៨០០

២០.០-២៣.៨០

០.៨៥-១.១

៣០-៤០ ម៉ឺន

(មីល្លីម៉ែត្រ)

១គីឡូក្រាម មេ

តារាងទី៣:     អត្រាផ្សំកំណើត   អត្រាញាស់  និងទំហំកូនត្រី
អត្រាផ្សំកំណើត
(%)

៩០-៩៥

អត្រាញាស់
(%)

៨០-៨៥

ចំនួនកូនត្រីក្នុង
១ មីល្លីលីត្រ

ទំហំកូនត្រីទើប រយៈពេលអស់

(ក្បាល)

ញាស់

(មីល្លីម៉ែត្រ)

អាហារបំរុង

២៨០-៣០០

២.៥-៣.០

៥៥-៦០

(ម៉ោង)

កូនត្រីស្តុកនៅក្នុងអាង ក្រោយពេលញាស់រហូតដល់មុនពេលអស់អាហារបម្រុង

រយៈពេលប្រមាណពី ៥៥-៦០ ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ត្រូវផ្ទេរកូនត្រីទាំងអស់ទៅស្តុកនៅស្រះ
ថែរក្សាបំប៉នកូនត្រីវ ិញ ដែលបានរៀបចំជាស្រេច។ ករណីទុកត្រីកូននៅក្នុងអាង ឬធុង
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ដោយមានឲ្ យចំ ណី កា ន់ តែយូ រ កូ ន ត្រី នឹ ងងាប់ កា ន់ តែច្រើ ន ឡើ ង ដោយសារដ ង់ ស៊ី តេ
ច្រើនពេក។

៦. ការរៀបចំស
 ្រះសម្រាប់ផ
 ្សាំកូនត
 ្រី
៦.១ ការរៀបចំស
 ្រះ

	ស្រះសម្រាប់ផ្សាំកូនត្រី មិនគួរមានទំហំធំពេកទេ ជាមធ្យមមានទំហំពី ៣០០-

៦០០ម២ ជម្រៅពី ១.២០-១.៥០ ម៉ែត្រ។
 ក្រោយពេលប្រមូលផល ស្រះផ្សាំកូនត្រីត្រូវ
សម្អាតបាតស្រះឲ្យស្អាត និងបាចកំបោរចំនួនពី ៥-៦ គីឡូក្រាម/ម២ ដោយហាលថ្ងៃពី

២-៣ថ្ងៃ។ មុនបញ្ចូលទឹកត្រូវដាក់ជីលាមកសត្វចំនួនពី ៨០-១០០ គីឡូក្រាម/១០០ម២
(លាមកគោ ឬក្របី) បើប្រើលាមកមាន់ ត្រូវបន្ថយចំនួននៅត្រឹម ១ភាគ ៣ប៉ុណ្ណោះ។
 
៦.២ ការថែរក្សាកូនត
 ្រីក្នុងអាង

	កូនត
 ្រីក
 ្រោយពេលញា
 ស់ត
 ្រូវថ
 ែរក្សាប
 ន្តនៅក្នុងអាងឬធុងរ យៈពេលព
 ី ៥០-៥៥

ម៉ោង។
 មុនអ
 ស់អា
 ហារបម្រុងយ
 ើងត
 ្រូវរ
 ៀបចំផ
 ្ទេកូនត
 ្រីទៅដាក់ផ្សាំនៅ
 ក្នុងស
 ្រះ។
  ការផ្ទេរ

កូនត្រីដើម្បីស្តុកនៅក្នុងស្រះ គួរធ្វើនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ពេលព្រឹកម៉ោង ៨-៩ ឬ
ពេលល្ងាចម
 ៉ោង៥-៦។ ដើម្បីដ
 ឹ ងន
 ូ វប
 រិមាណដង់ស៊ីតេស្តុក កូនត
 ្រីវា
 ល់ឲ
 ្ យដ
 ឹ ងច
 ំ ន ួ នស
 ម្រាប់
ធ្វើការគណនាទៅតាមទំហំស
 ្រះ។
 កូនត
 ្រីក
 ្រាញ់១ម
 ីល
 ្លីល
 ីត្រមានចំនួនកូនត្រីម្សៅជាមធ្យម

ចំនួន ៣០០ក្បាល ដូចនេះយើងអាចប្រើកែវដែលមានចំណុះប្រមាណ ៣០-៥០មីល្លី

លីត្រសម្រាប់វាល់កូនត្រី។ ការងារខាងលើត្រូវធ្វើឲ្យលឿនជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់

ការគណនាកូនត្រីសម្រាប់ស្តុកក្នុងស្រះ

សកម្មភាពវេចខ្ចប់កូនត្រី

សុខភាពកូនត
 ្រី។
 ការថែរក្សាក
 ូ នត
 ្រីនៅក្នុងអាង មិនចាំបាច់ឲ
 ្ យច
 ំ ណ ីទ
 េមុនក
 ូ នត
 ្រីអ
 ស់អាហារ

បម្រុ ង និ ង ត្រៀ មផ្ទេ រ ទៅ ស្តុ ក ក្នុ ង ស្រះ ថែ បំ ប៉ ន ។ ចំ ពោះដ ង់ ស៊ី តេស្តុ ក កូ ន ត្រី ចំ នួ ន ពី

៣០០-៥០០ កូន/ម២ ករណីដង់ស៊ីតេលើស ក៏អាចស្តុកបានដែរ តែក្រោយរយៈពេល
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ពីរអា
 ទិត្យ ត្រូវរ ំលែកកូនត្រីនោះឲ្យទ
 ូលាយទើបវាឆាប់ធំ។
៦.៣ ការស្តុកក
 ូនត
 ្រី

ថង់កូនត្រីដែលមានទំហំប្រមាណ ០.៥ ម៉ែត្រ

x០.៨ ម៉ែត្រ អាចដាក់កូនត្រីម្សៅ

បានប្រមាណពី ៧-១០ ម៉ឺនកូនត្រីសម្រាប់ដឹកជញ្ជួន។ ថង់កូនត្រីត្រូវបញ្ចូលខ្យល់អុក

ស៊ីសែន និងចងមាត់ថង់ឲ្យបា
 នល្អសម្រាប់ការដឹកជញ្ចួនរយៈពេលវែង តែបើដឹកជញ្ជួន
ក្នុងរយៈពេលជ
 ិត យើងអាចជញ្ជួនកូនត្រីដោយការធុន ឬធុងក៍បាន។

ការលែងក
ន
ូ ត
 ច
ី្រ ល
ូ ទៅក្នង
ុ សះ្រ ត្រវូ លព
ៃ ល
េ ឲយ្ បានចបា
្ ស់លាស់គរឺ យៈពល
េ កយ
ោ្រ 

បញ្ចូលទ
 ឹកស្រះឲ
 ្យបា
 នពី៣-៤ថ្ងៃ។ ករណីឆាប់ល
 ែងក
 ូ នត
 ្រីព
 េកកំណើនប
 រិមាណប្លង់តុងដ
 ែ ល

ទើបញា
 ស់មានទំហំកាន់តែធំ បណ្តាលឲ
 ្យក
 ូនត
 ្រីម
 ិនអាចស៊ីបា
 ន។ ជាពិសេសការបញ្ចល
ូ 

ទឹកទក
ុ យរូ ធ្វឲ
ើ យ្ កត
ើ កូនសត្វផស្ ង
េ ៗដែលស
 ក
ី៊ ន
ូ តមា
ី្រ នចន
ំ ន
ួ ចន
ើ្រ និងទហ
ំ ធ
ំ ជា
ំ ងកូនត្រី។
ករណីខាងលើ អត្រារស់រ បស់ក
 ូនត
 ្រទា
ី ប ឬមិនមាននៅសល់ឡ
 ើ យ។
 ដូចច
 ្នេះការរៀបចំ

ស្រះ និងប
 ញ្ចូលទ
 ឹកម
 ុនរ ង់ចាំក
 ូនត
 ្រី ត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាឲ
 ្យបា
 នច្បាស់លាស់ហ
 ្មត់ចត់
ជាទីបំផុតទើបទទួលបានអត្រាខ្ពស់។

សកម្មភាពផ្ទេរកូនត្រីចូលស្រះផ្សាំ

សកម្មភាពលែងកូនត្រីម្ស៉ៅ

៧. ការផ្តល់ច
 ំណីក
 ូនត
 ្រី

ចំណក
ី ន
ូ ត
 ដ
ី្រ ល
ែ ល
 ប
្អ ផ
ំ ត
ុ គឺព
 ពួកក
ន
ូ ស
 ត្វប
ង
្ល ត
់ ង
ុ មាន (Rotifer Moin)នង
ិ Copep-

od) និងរុក្ខជាតិប្លង់តុង ពួកនេះកើនឡើងច្រើនដោយសារការដាក់ជីច
 ូលទៅក្នុងស្រះ។

មុនស
 ្តុកក
 ូនត
 ្រីត
 ្រូវព
 ិនិត្យមើលនៅ
 ក្នុងស
 ្រះផ
 ្សាំ មានពពួកសត្វខាងលើច
 ្រើន ឬតិចប
 ើមាន
ចំណីប្លង់តុងគ្រប់គ្រាន់ ក្រោយពេលស
 ្តុកម
 ិនចាច់ឲ្យចំណីក្រៅទៀតក៏បានក្នុងរ យៈពេល
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អាទិត្យទ
 ី១
 ។
 តែបើយ
 ើងព
 ិនិត្យឃើញថា ពពួកប
 ្លង់តុងមានតិចតួចអាចបន្ថែមច
 ំណីឲ
 ្យកូន

ត្រីទ
 ៀតដួចជាម្សៅស
 ណ្តែកសៀង ម្សៅត
 ្រី និងប
 ្រភេទវ ីតាមីន (បង្ហាញក
 ្នុងតារាងទី៥
 )។
តារាងទី ៤: ការផ្តល់ចំណីកូនត្រី

អាយុកូនត្រី

សមាសធាតុចំណី

បរិមាណ

(គីឡូក្រាម/ ១០ម៉ឺន/
ថ្ងៃ

អាទិត្យទី១

ម្ស៉ៅសណ្តែកសៀង

០.២៥០

រយៈពេលផ្តល់

ចំណ(
ី ដង/ថ្ងៃ)
៣-៤ ដង ចំណី
ម្សៅលាយទឹកបាច
ពេញផ្ទៃស្រះ

អាទិត្យទី ២

ម្សៅត្រី

០.២៤៥

វីតាមីនព្រីមិច

០.០០៥

ម្សៅសណ្តែកសៀង

០.៤៩០

ម្សៅត្រី

២ដង ចំណីម្សៅលាយ
ទឹកបាចពេញផ្ទៃស្រះ

០.៥០

វីតាមីនព្រីមិច

០.០១០

អាទិត្យទី ៣-៤ ម្សៅសណ្តែកសៀង

០.៣៥០

ពួតដុំៗដាក់ក្នុងកញ្ច្រែង

ព្យួរក្នុងទឹកស្រះជម្រៅពី
០.២-០.៣ ម៉ែត្រដាក់

ពី២-៣ កន្លែង ។

ម្សៅត្រី

០.៣៥០

វីតាមីនព្រីមិច

០.០១៥

ក្រោយពេលស
 ្តុកក
 ូ នត
 ្រីរ យៈពេលព
 ី ៧-១០ថ្ងៃត្រូវប
 ង្ហូរទឹកជ
 ីដ
 ែលបា
 នរៀបចំស
 ្រេច

ក្នុងនៅក្នុងរណ្តៅជីចូលទៅក្នុងស្រះកូនត្រី។ ការរៀបចំរណ្តៅជីត្រូវប្រើលាមកគោ ក្របី

មាន់ ទា ជ្រូក និងដើមទន្ទ្រានខែត្រ ដាក់ត្រាំក្នុងរណ្តៅយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានមួយ
សប្តាហ៍មុនតម្រូវការប្រើប្រាស់។ ការបង្ហូរទឹកជីចូលទៅក្នុងស្រះ ត្រូវធ្វើឡើងនៅពេល

ថ្ងៃមានកំដៅល្អ ជៀសវាងបង្ហូរទឹកជីចូលនៅពេលព្រឹកព្រលឹម នៅពេលល្ងាចត្រជាក់ ឬ
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នៅពេលមេឃជិតភៀ្ល ង កំពុងភៀ្ល ង ឬកោ្រយពេលភៀ្ល ងរួច។ ការបង្ហូរទឹកជីចូលទៅក្នុង

សមាសធាតុផ្សំចំណី

ចំណីចម្អិនរួច

ស្រះកូនត្រី ត្រូវបង្ហូរចូលបន្តិចម្តងៗ ចៀសវាងបង្ហូរចូលស្រះមានចំនួនច្រើនក្នុងពេល
តែមួយ ដើម្បីក
 ុំឲ្យទ
 ឹកស្រះស្អុយខ្វះអុកស៊ីសែន បណ្តាលអោយកូនត្រីងាប់។

នៅពេលទ
 ឹកស្រះស
 ម្បូរច
 ំ ណ ីធ
 ម្មជាតិ គឺមានចំនួនប
 ្លង់តុងគ
 ្រប់គ្រាន់ ពេលនោះទឹកស្រះ

មានពណ៌ប
 ៃតងត្រូវផ្អាកការបង្ហូរទឹកជីចូលក្នុងស្រះត្រីមួយរយៈ។ ករណីទឹកស្រះមានពណ៌

បៃតងចាស់ ហើយនៅពេលព្រឹក យើងពិនិត្យឃើញមានកូនត្រីឡើងលើផ្ទៃទឹកច្រើនត្រូវ

ផ្អាសការដាក់ជី និងបន្ថយនូវបរិមាណចំណីដែលត្រូវផ្តល់ប្រចាំថ្ងៃ។ ករណីខាងលើត្រូវ
ប្តូរទ
 ឹកពី ៣០-៤០% នៃមាឌទឹកស្រះសរុប ។

រូបមុខកាត់រណ្តៅជី

រណ្តៅជីដែលរៀបចំដោយលូស៊ីម៉ង់ត៏

៨. ការប្រមូលផ
 ល

	កូនត្រីដែលមានអាយុព
 ី ៣-៤ សប្តាហ៍ ក្នុងមួយអាទិត្យម្តង គួរកៀរកូនត្រីមើល

ដើម្បីប
 ង្ហាត់ឲ
 ្យវា
 សា
 ុំ និងព
 ិនិត្យមើលចា
 ប់ស
 ត្វផ
 ្ស េងៗ ដ ែលស
 ៊ ីក
 ូនត
 ្រីច
 េញ ដូចជាក្តាម ត្រី

កាច កង្កែប ពស់ និងអន្ទង់។ល។ នៅពេលប្រមូលផល និងមុនពេលវេចខ្ចប់ ត្រូវចាប់
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បច្ចេកទេសផលិតពូជត្រីក្រាញ់ ដោយពាក់កណ្តាលសប្បនិម្មិត

កូនត្រីដាក់ក្នុងធុង ឬអាងដែលមានប្រព័ន្ធទឹក និងអុកស៊ីសែនបានគ្រប់គ្រាន់ រយៈពេល
យ៉ាងតិចពី ២-៣ ម៉ោង ដើម្បីឲ
 ្យក
 ូនត្រីបញ្ចេញលាមកអស់ បើមិនដូចច្នេះទេ នៅពេល
ដឹងជញ្ជួនកូនត្រី នឹងងាប់ច្រើន។ ថង់សម្រាប់វេចខ្ចប់កូនត្រី ដែលមានទំហំ ០.៥ គុណ

០.៨ម៉ែត្រ អាចដាក់កូនត្រីដែលមានទំហំពី ៥-៧ សង្ទីម៉ែត្រ បានចំនួនពី ៥០០-៦០០
កូន។ ថង់កូនត្រី ដែលបានបញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីសែនបានល្អ អាចដឹកជញ្ជួនបានក្នុងរយៈ
ពេលព
 ី ៨-១០ ម៉ោង ។



បណ្ណាល័យសាស្រ្ត
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