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ពូជ ”ផ្កា រដួំល” ជាពូជស្រូវររអូប ដដលបានធធវើការបធចេ ញ និងផសពវផាយជូនររិររធរបើរបារ់ធោយ វទិាស្ថថ នស្ស្ថវរជាវ 
និងអភិវឌ្ឍន៏ររិរមមរមពុជា ននរររួងររិរមម រកុាា របមាញ់ និងធនស្ថទ នាឆ្ន ំ ១៩៩៩។  បច្េុបបនន ពូជផ្កា រដួំល បាននឹង
រំពុងធពញនិយមរនុងចំ្ធោមរបជាររិររ ធៅរនុងរពះរាជាោច្រររមពុជា ធោយពូជស្រូវធនះផតល់នូវទិននផលខ្ពរ់ គុណ
ភាពអងារលអរបធរើរមានភាពថ្លល  ដវងរលូន បាយទន់ឆ្ា ញ់ ដថមទំងមានរលិនររអូបធទៀតផង។  ជាពិធររធៅធទៀត ជាពូជ
ដដលមានរបធភទអងារមានតនមលខ្ពរ់ធៅធលើទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ។ 
 

លក្ខណៈពិសេេៗរបេព់ូជស្េូវផ្កា រដំួល  
ពូជស្រូវផ្កា រដួំល ជាពូជស្រូវដដលរបកាន់រដូវមធយម ចាប់ធច្ញផ្កា ពីពារ់រោា លដខ្តុលា អាស្រ័យធៅធលើអាការធាតុ 
និងធពលធវលាោំដុះ។  រមពរ់ធដើមរបរ់ពូជផ្កា រដួំលដរបរបួលពី ១១០-១៧០ រ.ម និងចំ្នួនធដើមដបរផតល់ផលគឺចាប់ពី ៥-
១០ ធដើមរនុងមួយគុមព អាស្រ័យធៅតាមរបធភទដី។ ចំ្នួនរាប់រនុងមួយរួរមានចាប់ពី ១១០-១៥០ រាប់ និងមានរបដវងរួរ 
១៨-២៨ រ.ម។ ពូជផ្កា រដួំល ធន់ធៅនឹងទឹរជំនន់បានលអ បុ៉ដនតមិនរូវធន់ធៅនឹងមមាច្ធតាន តធទ និងមានទិននផលជាមធយម 
៣,៥ ធតានរនុង ១ ហិរតា នឹងអាច្ខ្ពរ់ដល់ធៅ ៥,៥ ធតានរនុង ១ ហិរតា។   
 

វិធីសាស្តេរដដំ ុះ 
ររមាប់ស្រូវរនទូង បរមិាណរាប់ពូជដដលចំាបាច់្គឺពី ៣០-៤០ គីឡូរកាម រនុងមួយហិរតា បុ៉ដនតរនុងររណីដដលរាប់ពូជ
រុទឋ និងមានរុខ្ភាពលអ រពមទំងរគប់រគងទឹរបាន និងដថទំបានលអ បរមិាណរាប់ពូជដដលរតូវការរនុងមួយហិរតា គឺពី 
១៥-២០ គីឡូរកាមបុ៉ធោណ ះ។ ធដើមបីឲ្យរំោបដុះលូតលារ់ធំធាត់លអ ធគរតូវស្ថបរាប់ពូជ មួយគីឡូរកាមធលើនផទដីថ្លន ល 
១០ ដម៉រតកាធរ។៉ ទីរំោបរតូវធធវើធៅជិតរបភពទឹរ ដតរតូវឆ្ា យពីមលប់នរព ឬរដនលងមានធភលើងអគគីរនី ធដើមបីធច្ៀរវាងការ
បំផ្កល ញពីរតវលអិតច្នរង។ ជាការលអ គួររទូងរំោបដដលមានអាយុ ២៥-៣០ នថា ធហើយរនុងមួយគុមពចំ្នួន ២-៣ ធដើម។ 
ររមាប់ស្រូវពធររះ បរមិាណរាប់ពូជដដលចំាបាច់្គឺពី  ៦០ គីឡូរកាមរនុងមួយហិរតា។ គួរធរៀបចំ្ដីឲ្យបានលអ និងរាប
ធរមើមុនរទូង ឬធរពាះ។ ការភជួររារ់ គួរដតធធវើឲ្យបាន ២-៣ ស្ថរជាការលអរបធរើរ។ របរិនធបើដស្រអាច្បធចេ ញបចេូ លទឹរ
បានបនាទ ប់ពីរទូង ឬធរពាះបាន ២០ នថាអាច្បធចេ ញទឹរឲ្យអរ់ពីរនុងដស្រ ២-៤ នថារចួ្បចេូ លទឹរថមីវញិ។ ធធវើរធបៀបធនះ គឺ
ធដើមបីធធវើឲ្យស្រូវកាន់ដតដបរគុមពលអ។ 
 

ការសស្បើស្ាេជ់ី 
ការធរបើរបារ់ជីរមស្របតាមររមិតដណនំា នឹងមិនបោា លឲ្យមានការថយចុ្ះ ឬបាត់បង់រលិន ឬគុណភាពដនទធទៀត   
ធឡើយ។ គួរោរ់ជី ២-៣ ដង រនុងមួយវដតជីវតិរបរ់ស្រូវ។ បាច្រទប់បាតមុនធពលរទូង ធោយធរបើជីធមមជាតិពី ៥ ធតាន 
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(២០ រធទះ) រនុង ១ ហិរតា និងរមួផសំជាមួយជីគីមីដូច្មានរនុងតារាងទី ១។ បរមិាណជីបាច្បំប៉នធលើរទីមួយ និងធលើរទីពីរ 
រតូវអនុធលាមតាមតារាងទី ១ ធហើយធពលធវលាននការបាច្ រតូវអនុធលាមតាមតារាងទី ២។ 
 

 

ការស្បមូលផល 
- រតូវរបមូលផលស្រូវធៅធពលរាប់ទំុលអ 

គឺធៅធពលដដលរួរស្រូវមានរាប់ចាប់ពីពារ់រោា លរួរធឡើងធៅមានពណ៌ធលឿងទំុចារ់ និងរាប់ធពញពារ់រោា ល
រួរចុ្ះធរកាមមានពណ៌ធលឿងទំុស្ស្ថល ធហើយរាប់រារវញិមានពណ៌ស្ថល បធររចារ់។  

- ធគអាច្ហាលរមាួតស្រូវធៅធលើរធនទល រំោញ់មុង តង់ធៅរូ៊ និងលានរីុម៉ង់ត៍ គឺមិនបោា លឲ្យគុណភាពរាប់
ស្រូវ ឬរាប់ស្រូវពូជខុ្រាន ធឡើយ។ ររមារ់រាប់ស្រូវដដលរមស្របររមាប់ការហាលរមាួត គឺ ២-៣ រ.ម ដដល
ររមារ់រាប់ និងរភាពពនលឺនថាគឺជារតាត ច្មបងរនុងការ
រំណត់រយៈធពលហាល និងគុណភាពរាប់ស្រូវ៖ 

 នថាស្រឡះលអ ហាលដត ១ នថា បុ៉ធោណ ះ ធោយរនលះ
ធម៉ាងវមីតង។ 

 នថាស្រឡះបងគួរ ហាលរមាួតរយៈធពល ២ នថា ធោយ
មួយធម៉ាងវមីតង។ 

 នថាមិនស្រឡះ ធគរតូវហាលរហូតដល់ ៣ នថា  ធោយ 
២ ធម៉ាង វមីតង។ 

- រាប់ពូជរតូវរច្រទុរធៅរនុងថង់បាល រទិរច្ងឲ្យជិត រចួ្ោរ់
រនុងបាវមួយជាន់ធទៀត ធហើយទុរោច់្ធោយដឡរពីរាប់
ស្រូវចំ្ណី ធៅរដនលងដដលរាួតលអ និងាម នការបំផ្កល ញពី
រតវរណាុ រ មាន់ ទជាធដើម។ រតូវររធររធ ម្ ះពូជ និង
នថាដខ្រច្ូតកាត់ ោរ់ធៅធលើបាវឲ្យបានរតឹមរតូវលអ។ 

- ផលស្រូវដដលរបមូលបាន រតូវទុរោរ់រនុងជរងុរឲ្យបាន
លអ ធោយការពាររំុឲ្យរតវរណាុ រ មាន់ ទរីុ និងមិនឲ្យ   
ទទឹរ។ 

 
 
 

តារាងទី ២ 
ពពលពវលាសាប បំប៉នពលើកទី ១ បំប៉នពលើកទី ២ 

១-៣១ មិថុនា 
១-១៥ កកកដា 
១៦-៣០ កកកដា 

៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទួង 
៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទួង 
៣០ ថ្ថៃពរោយស្ទួង 

៨-១២ កញ្ញា  
១៣-១៧ កញ្ញា  
១៨-២២ កញ្ញា  

 

ស្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមសូ្មពធវើោរទាក់ទង ោរយិាល័យរកុខជពរមើស្វទិា មជឈមណ្ឌ លបណុ្្ុះបណ្្តល និងព័ត៌ាន ោរយិាល័យន្ផនោរ ស្ហរបតិបត្ិោរ និងពាណិ្ជជកមម 
ថ្នវទិាសាែ នស្រសាវរាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិ្កមមកមពុា ពៅតាមបពណ្្តយផលូវាតិពលខ ៣ ស្ង្កក ត់របទុះឡាង ខណ្ឌ ដពង្កក  ភនំពពញ ឬតាមរបអប់សំ្បុរតពលខ ០១ ភនំពពញ 
ទូរស័្ពទពលខៈ (៨៥៥-២៣)  ៦៣១៩ ៦៩៣-៤        ពគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 
ទូរអកខរៈ ssophany@cardi.org.kh trin@cardi.org.kh                                                   hunyadana@cardi.org.kh 

 

   រកុមដី 

ស្រស្ូវកណ្្តល និងស្រស្ូវធៃន់ (ស្រស្ូវវស្ា) 
បាចរទាប់បាតមុនស្ទូង ឬពរពាុះ (គ.រក/ហត) 

  
បំប៉នអុ៊យពរ ៉(គ.រក/ហត) 

អុ៊យពរ ៉
៤៦-០-0 

ពដ អា ពប៉ 
១៨-៤៦-0 

បូ៉តាស្ស 
០-០-៦០ ពលើកទី ១ ពលើកទី ២ 

  ដីថ្រពន្ខមរ ១០ ២០ ៤០ ២០ ១០ 

 

  ដីរបទុះឡាង ១០ ៥០ ២៥ ២៥ ២៥ 
  ដីបាោន ឬអូររងូ ២៥ ២៥ ២៥ ៥០ ២៥ 
  ដីទួលសំ្ពោង ២៥ ៥០ ០ ២៥ ២៥ 
  ដីពោគរតប់ ១០ ៥០ ៥០ ៤០ ៣៥ 
  ដីកំពង់ពស្ៀម ៣០ ០ ០ ៤០ ៣០ 
  ដីពកៀនសាវ យ ាដីតាមាត់ររំងទពនល និងជរាលពីររំងទពនលស្មស្រស្បស្រាប់ស្រស្ូវស្រសាល 
  ដីរកគរ 

ាដីលិចទឹករយៈពពលយូរ ន្ដលកសិ្ករពធវើស្រស្ូវព ើងទឹក ឬរបពដញទឹក 
  ដីកាលពពាធិ 

 តារាងទី ១ 

http://www.bigpond.com.kh/users/cardi
mailto:pbreed@cardi.org.kh

