ដំណ ំចំណីសត្វ
១.ដំណ ំចំណីសត្វ និង បសុពេទ្យ
ក/ ដំណ ំចំណីសត្វ
- ពពួកស្មៅ និង ចំណីស្ត
ងួ មួយចំនួនជាចំណីអាហាររបស្់ស្តវទពា
ំ រស្ ៀងទំងស្តវស្ស្ុក និង ស្តវព្ស្ព ។
-រុកជា
ខ តិស្នេះភាគស្ស្ចើនស្ថត
ិ កនុងស្គួសារស្ាមមីស្ណ ស្ទេហ្ម
គី

និងស្ទីស្េហ្ម
គី ទំងស្នេះឱ្យស្្ៅេះថាចំណី

ស្តវ ។
-រុកជា
ខ តិចំណីស្តវអាចជួបស្បទេះស្ៅកនុងព្ស្ពភាគស្ស្ចើនស្ៅ វាេស្មៅធមៅជាតិ និងចំារ ពិស្ស្ស្ដុេះជា
គុមស្ព ៅចស្្លេះដំណ ំស្ស្ូវ និងតាម ភ្លឺស្ស្ស្ ។

២.លកខណៈទ្ូពៅរបស់ប្បពេទ្េូជដំណ ំចំណីសត្វ
ស្ចកស្ចញជា៣ស្កុមស្ំខាន់ៗគឺ
-ពួកឃាស្ជាតិខានតតូច ( ស្ទេហ្ម
គី )
-ពួកឃាស្ជាតិខានតធំ (ស្ទីស្េហ្ម
គី )
-ពួកស្ាមមីស្ណ (ស្ាមីស្ណ )

ក/ េួកឃាសជាត្ិត្ូច
-ឃាស្ជាតិខានតតូចស្ថត
ិ កនុង ប
ំ ូរស្ស្ណែ ក
-មានកំ រិតស្បូស្ត ុីនខ្ពស្់ស្ៅកនុងស្លឹកអាចពី ១៥%-២៥%
-ស្គដំរុកជា
ខ តិស្នេះស្ំរាប់ាត់ផ្េ
ែ ់ចំណី និងស្កេំ រដី
-ស្គដំវាស្ដយស្ាប់ដករំស្េកកូន ឬស្បស្ភ្ទខ្លេះស្ដយផ្សំស្តួយ
-វវិធីដអា
ំ ចស្ស្ពាេះ ឬសាបដំជាជួរឆ្លលស្់

ខ/េួកឃាសជាត្ិខ្នាត្ធំ
-ជាស្បស្ភ្ទឃាស្ជាតិថានក់ខ្ស្
ព ់ មានេកខណៈជាស្ដើមស្ពញស្េញវ និង អាចមានអាយុស្វងពី ១០-១៥វឆ្លនំ
-ពួកស្ទីស្េហ្ម
គី មានស្ៅកមពុជាស្យើងដូចជា៖វ ង្គគដីវកនធំស្េតវស្ទីចាន់ធារា៉ា និងពពួកគលីរីស្ីដឌីយ៉ាជាស្ដើម ។េ។

ស្ដើមស្ទីចាន់ធារា

ស្ដើមមន
គ/េួកប្ាមមីពណ ជារុកជា
ខ តិ ប
ំ ូរស្មៅស្ចកជា៣ស្កុមៈ
-ពពួកមានកំពស្់ទប
-ពពួកមានកំពស្់មធយម
-ពពួកមានកំពស្់ខ្ស្
ព ់


ពពួកមានកំពស្់ទប ស្គដំវាស្ដយស្ាប់មានៈ
-យូមឌ
ី ីកូឡា
-ប៉ា សាពស្ូម ស្តាទូម
-បស្ីេីស្
-ស្មៅស្ជើងស្ាស្់ជាស្មៅកនុងស្ស្ុក
-ស្មៅជស្្ជៀនជា ស្មៅកនុងស្ស្ុក



ពពួកមានកំពស្់មធយម ស្គដំស្េើដីស្ដេមានជីជាតិមធយមវនិងតាមដីភ្ម
ូ ិ ដីទួេស្ៅចស្្លេះវាេស្ស្ស្ ដីចំារ

និងអាចដំស្ៅស្ស្ាមកូនស្

ើហ្ប
ូ ស្ផ្ល។វ ស្គដំវាស្ដយស្ាប់ ស្បមូេផ្េចាប់ព៣
ី ០ព្េង-៤៥ព្េង និងស្េើកប្ាប់១៥ព្េង

ស្ស្ាយ ។ ស្បស្ភ្ទស្មៅទំងស្នេះរួមមានៈ
-មុេឡាតូ
-មា៉ារា៉ាន់ឌូ
-ហាក មប និងវ-រូហ្សី

-មា៉ារា៉ាន់ឌូ

-មុេឡាតូ

-ហាក មប



ពពួកមានកំពស្់ខ្ស្
ព ់ ជាស្បស្ភ្ទស្មៅស្ដេមានស្ដើមខ្ពស្់ ជាស្មៅដព្ទវាផ្ែេទ
់ ិនផ្
ន េស្ស្ចើនស្បស្ិន ស្បើដវា
ំ ស្េើ

ដីមានជីជាតិេ អ និង ស្ស្សាចស្ស្ប់ស្មស្ស្ប ។ ស្គដំវាស្ដយស្ស្បើស្ាប់វ និងេបំអ ផ្ត
ុ ារបំស្បកកូនដំ ឬដំស្ដយស្ដើម។
ស្ៅស្បស្ទស្កមពុជាស្យើងស្គដំ ស្មៅ ស្នេះមានបីស្បស្ភ្ទៈ
-ពូជស្មៅឃីងស្ាស្
-ពូជស្មៅដំ រី
-ពូជស្មៅហ្នគី ស្ន

-ពូជស្មៅដំ រី

ពូជស្មៅហ្នគី ស្ន

៣.ារពប្ជើសពរើស ដំណ ំចំណីសត្វពដើមបីដ ំ
េកខណៈមួយចំនួនស្ដេស្យើងស្ស្ជើស្ស្រីស្ដំណ ំចំណីស្តវមកដំ
ិ ីសាស្ដស្ែដដ
-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមវធ
ំ េះុ វ និងតំរូវារស្ស្បើស្បស្់
-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមអាាស្ធាតុ និងស្បស្ភ្ទដីស្ដេស្តូវដំ
-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមទំរង់ព្នារដុេះេូតលាស្់របស្់ដំណចំំ ណស្
ី តវ
-ស្ស្ជើស្ស្រីស្តាមចំណង់ចំណ ូេចិតវែ និងសារៈស្បស្យជន៍

៤.ារប្គប់ប្គងចាត្់ចចងដំណ ំចំណីសត្វ
ក/ារប្គប់ប្គងពៅពលើារពរៀបចំដី និងារពធវើរបង
-ស្រៀបចំដីស្ដើមេីដដ
ំ ូចជាភ្ជួររាស្់វ ពស្ង្គបដវី ស្ំអាតស្មៅចព្ស្ងមុនដំ ២-៣ព្េង និងឆូតរង (ជំស្ៅកប់ស្ាប់ ១.៥-២វ
ស្.មវចស្្លេះជួរ ៣-៤ស្.ម)។
-ារស្ធវើរបងារពារមានស្ំភារៈដូចជា ៖កូនស្

ើ ឫស្ីស ឬក៍ស្ំរៈប្ល ។

ចំស្ពាេះបស្ង្គគេរបង អាចយកកំពស្់

១,៧-២វម ។

ខ/ារេិនិត្យដំណុះុ ប្ាប់បន្ទាប់េីារដ ំ
-ស្តូវពិនិតយដំណ ុេះស្ាប់ប្ាប់ពដ
ី ប
ំ ន ៧-១០ព្េង

គ/ារសំអាត្ពមៅចង្ប្ងបន្ទាប់េីារដ ំ
-ជាធមៅតាស្មៅចព្ស្ងដុេះកនុងដំណក់ាេដំដុេះដំបូង (១០-២០ព្េង ) ប្ាប់ពីដស្ំ មៅ
-ស្តូវស្ំអាតស្មៅចព្ស្ងកនុងជួរ និង ស្ពាេះរង ( ស្េើកទី១ៈៈ១០-២០ព្េង )

-ស្ធវើស្េើកទី ២ ស្បើស្មៅចព្ស្ងស្ស្ចើន

ឃ/ារផ្ដល់ប្ត្លប់មកវិញនូវជីវជាត្ិដី
ី តិដីតាមរយៈស្លឹក ស្ធវើឱ្យដីស្ខ្សេះជីជាតិ
-ដំណ ំចំណីស្តវបនទញយកជជា
ី មកស្តវ ,ជីធមៅជាតិ,ជីគីមស្ី បើចាប
-ស្យើងស្តូវផ្ែេ់បស្ដងគប់នូវជលា
ំ ច់ ។

ង/កំេស់ង្នារាត្់
ប្បពេទ្ដំណ ំចំណីសត្វ

កំេស់ាត្់ (ស.ម )

ពពួកស្េហ្ម
គី ទបៗ

៥-១០

ពពួកស្េហ្ម
គី ស្ដើមមធយម

២០-៣០

ពពួកស្ទីស្េហ្ម
គី

៥០-១០០

ពពួកស្មៅស្ដើមទប

៥-១០

ពពួកស្មៅស្ដើមមធយម

១០-១៥

ពពួកស្មៅស្ដើមខ្ពស្់

២០-៣០

ច/ារពប្ោចទ្ឹក និងពរៀបចំេូជពៅរដូវប្រ ំង
-ដំណ ំចំណីស្តវស្តូចស្ស្សាចទឹក ១-២ដង/ស្ខ្
ិ ស្បភ្ព ទឹក ទឹកស្ស្េះ វ ណែូ ងជាស្ដើម ។
-រដូវស្បំង ូស្ប្លយ គួរយកស្ដើមដំណ ំចំណីស្តវមកផ្សំស្ៅជត

៥.ារពរៀបចំកចនែងដ ំដំណ ំចំណីសត្វថ្ី ៅ
ក/ារពប្ជើសពរើសទ្ីតង
ំ
-យកដីទេ
ួ មិនេិចទឹក
-មានពនលឺព្េងស្គប់ស្ាប់
-ដីមិនពាក់ព័ន ធ និងារដំដំណ ំអាយុាេខ្លី
-ជាដីស្ដេមាាស្់ ក
ន ដំអាចមានេទធភាពស្គប់ស្ាន់ កនុងារស្គប់ស្គង
-ជាកស្នលងពិនិតយថាេ កន
អ ុងារផ្សពវផ្សយបនែស្កមៅភាពស្រៀបចំបនែ

ខ/សកមៅភាេពរៀបចំ
-ស្ធវើរបងារពារមុនស្ពេដំ
-ស្រៀបចំដីភ្ជួររាស្់វ បំស្បកដីវ ដក់បស្នថមដីធមៅជាតិ
-ស្បកស្ចកជួរតាមទំហ្ព្ំ ផ្ាដី និងតាមស្បស្ភ្ទព្នពូជដំណ ំចំណស្
ី តវ
-ដំតាមេកខណៈបស្ច ាកស្ទស្ដំដុេះដំណ ំចំណីស្តវ

ស្ធវើរបងារពារមុនស្ពេដំ

ដំតាមេកខណៈបស្ច ាកស្ទស្ដំដុេះដំណ ំចំណីស្តវ

គ/ារពរៀបចំសកមៅភាេបនដ
ស្តូវកំណត់ស្ពេស្វលាឱ្យចាស្់លាស្់កុង
ន ារស្តួតពិនិតយារង្គរ ដូចជា
-ស្េើកទី១ វ ស្ៅ៧ព្េងប្ាប់ពីដ ំ (ស្មើេដំណ ុេះ និងស្មៅចព្ស្ង )
-ស្េើកទី២ វ ស្ៅប្ាប់ពីដ ំ (ស្ំអាតស្មៅចព្ស្ង )
-ស្េើកទី៣ វ ស្ៅ៣០ព្េងប្ាប់ដវំ (ស្មើេារេូតលាស្់និងារស្បមូេផ្េ)
-ស្េើកទី៤ វ ស្ៅចុងរដូវវស្ស (ស្ស្តៀមស្េទំដំណ ំចំណីស្តវស្ៅរដូវស្បំង)
-ស្េើកទី៥ វ ស្ៅពាក់កណែេរដូវស្បំង (ស្េទំដំណ ំចំណីស្តវស្ៅរដូវស្ដែ )
-ស្េើកទី៦ វវ ស្ៅចុងរដូវស្បំង (ពិនិតយរាេ់ស្កមៅភាពខ្ូចខាត និងស្តូវស្ក េំ

ស្ៅរដូវវស្សប្ាប់ )

ារពរៀបចំេូជដំណ ំចំណីសត្វ

ជាទូស្ៅស្គដំដំណ ំចំណស្
ី តវបនស្ស្ចើន វិធីរួមមាន ដំស្ដយស្ាប់ ស្ខ្នង ស្ដើមជាប់ឬស្

និង ដំស្ដយស្ស្បើស្ដើម

បណែុ េះ ។

១.តរាងកំណត្់សំាល់ារពប្បើប្រស់េជ
ូ

ព្ៅុះេូជ

ដ ំពដយប្ាប់ផ្ទាល់

បំចបកគល់/ដ ំកូន

ដ ំពដយពប្បើពដើម

ហាគ មប

អាចដំបន

ដំបនេ អ

មិនអាចដំបន

បស្ុីេស្
ី

អាចដំបន

ដំបនេ អ

មិនអាចដំបន

មា៉ារា៉ាន់ឌូ

ដំបនេ អ

ដំបនេ អ

មិនអាចដំបន

មុេឡាតូ

ដំបនេ អ

ដំបនេ អ

មិនអាចដំបន

ប៉ា សាពេូម

ដំបនេ អ

ដំបនេ អ

មិនអាចដំបន

រូស្ុីស្ាស្

ដំបនេ អ

អាចដំបន

មិនអាចដំបន

ឃីងស្ាស្

មិនអាចដំបន

អាចដំបន

ដំបនេ អ

ស្មៅដំ រី

មិនអាចដំបន

អាចដំបន

អាចដំបន

ស្ទីចាន់ស្តា

មិនអាចដំបន

មិនអាចដំបន

ដំបនេ អ

មន

មិនអាចដំបន

មិនអាចដំបន

ដំបនេ អ

គនធំស្េត

ដំបនេ អ

អាចដំបន

មិនអាចដំបន

គលីរីស្ុីតដា

អាចដំបន

ដំបនេ អ

ដំបនេ អ

សាពយឡូ

ដំបនេ អ

អាចដំបន

អាចដំបន

ពពួកស្មៅ

ពពួកស្េហ្ម
គី

២.ារយល់ដឹងេីប្ាប់េូជដំណ ំចំណីសត្វ
ក/គុណភាេប្ាប់េូជ
-ស្ាប់ពជ
ូ ដំណ ំចំណីស្តវស្តូវទុកដក់ស្តឹមស្តូវតាមបស្ច ាកស្ទស្
-ស្តូវស្វចខ្ាបឱ្
់ យជិតេ អវារពារខ្យេ់វ និង ពនលឺ
-អាយុ ពូជ (ហ្ួស្កំណត់ស្ស្បើ ឬស្ំបុរពូជេ )អ
-ចំស្ពាេះពូជមានតំស្ណកស្ាប់វឬវស្ំបកស្ាស្់ស្តូវដឹងឱ្យចាស្់ពា
ី រដស្់ដំស្ណកស្ាប់

ខ/ដំពណកប្ាប់េូជ
ជាធមៅតាស្ាប់ពូជវាមានកំណត់ស្ពេចាប់ស្ផ្ែម
ើ ស្ស្បើស្បស្់របស្់វា ស្ស្ពាេះវាមានស្ពេស្វលា ដំស្ណកស្ាប់ ។
-ពពួកស្មៅដំស្ណកស្ាប់ ស្ថត
ិ កនុង ឡ
ំ ុងស្ពេ ៣-៦ស្ខ្ប្ាប់ពីស្បមូេផ្េ
-ពពួកស្េហ្ម
គី ស្ដេមានស្ំបកស្ាស្់ដំស្ណកស្ាប់ ពី ៦-៨ស្ខ្ប្ាប់ពីស្បមូេផ្េ។វ ស្ាប់ពជ
ូ មានស្ំបកស្ាប់
ស្ាស្់មានភាគស្ស្ចើនជាពពួកស្េហ្ម
គី មានដូចជា ឌីស្មិនធស្វកនធំស្េត សាពយេូ ។

គ/ារពធវើពត្សដដំណុះុ ប្ាប់េូជដំណ ំចំណីសត្វ
វវិធីកុង
ន ារស្ធវើស្តស្ែដំណ ុេះស្ាប់មានពីរស្ំខាន់គឺ
១.វស្តស្ែទូស្ៅ
២.វ ុីស្មើចជិនស្តស្ែ
ស្តស្ែទំងពីរស្នេះ នុវតែស្កមៅភាពស្បហាក់ស្បស្ហ្េាន ស្តវាមានស្ាេបំណងខ្ុស្ានខ្លេះៗ

ស្ហ្ើយសារៈស្ំខាន់

របស្់វារួមមួយ គឺ ចង់ដឹង ំពីភាគរយព្នដំណ ុេះស្ាប់ ។

ឃ/កំ រិត្កំណត្់ដំណុះុ ប្ាប់េូជ
ជាទូស្ៅតាមារស្សាវស្ជាវរបស្់ ក
ន បស្ច ាកស្ទស្ស្គកំណត់ស្ៅស្េើកំ រិតស្ដេអាចស្ស្បើបន

និងមិនអាចបន

អាស្ស្័យស្ៅតាមស្បស្ភ្ទពូជ និង ស្តាដំណ ុេះស្ាប់របស្់វា ។

ពពួកស្មៅ
-កំ រិតដំណ ុេះស្ស្ចើនជាង ២០%ស្យើងស្ស្បើស្បស្់វាបនេ អ
-ស្ាប់ពជ
ូ ស្ថត
ិ កនុងដំស្ណកស្ាប់ស្ហ្ើយមានដំណ ុេះតិចជាង ២០%រកសទុក៣-៦ស្ខ្ ស្ហ្ើយ ស្ធវើ ស្តស្ែ ស្បើដុេះ
េ អអាចដំវាបន ។
-ដំណ ុេះស្ាប់តិចជាង ២០%គុណភាពស្ាប់ ន់មិនស្តូវស្ស្បើស្បស្់វាស្ឡើយ ។

ពពួកឃាស្ជាតិ
-ស្ាប់មានគុណភាពេ កំ
អ រិតដំណ ុេះស្ស្ចើនជាង ៤០%ារដំមានារដុេះេូតលាស្់េ អ
-កំ រិតដំណ ុេះស្ាប់ស្ស្ចើនជាង៤០%ស្តវាមានស្ំបកស្ាប់ស្ាស្់ វរងង ស្តូវដស្់ដស្ំ ណកស្ាប់
-ដំណ ុេះស្ាប់តិចជាង ៤០%ពីនត
ិ យស្ឃើញគុណភាពស្ាប់ ន់មិនអាចស្ស្បើបន

បពចេកពទ្សដ ំដំណ ំចំណីសត្វ

ារដំដំណ ំចំណីស្តវ ស្គអាច នុវតែបនតាមស្ស្ចើន វិធី

ដំស្ដយស្ាប់វ ដំស្ដយកូនវ ឬបំស្បកស្ដើមដំស្ដយ

ស្ស្បើស្ដើមផ្ទាេ់ ឬស្ដើមបណែុ េះ ។ ារស្ស្បើ វិធីណមួយបន ស្តូវសាគេ់ ព
ំ ីកំ រិត េូតលាស្់ និង ទំរង់ស្ដើមរបស្់វាផ្ងស្ដរ ។

១-ារដ ំប្បពេទ្ពមៅ និង ពលហ្គីមមានប្ាប់ត្ច
ូ និងមធយម
ស្បស្ភ្ទស្មៅវ និងស្េហ្ម
គី ស្ដេមានស្ាប់តូច និង មធយមរួមមាន វ ហាគ មប មា៉ារាន់ឌូ បស្ុីេីស្ ហ្នគី ស្ន រូស្ុីស្ាស្
ប៉ា រា៉ាស្ាស្ សាពយឡូវ១៨៤ និង ឌីស្មិនធស្ជាស្ដើម ។
ស្កុមស្មៅស្នេះមានបរិមាណស្ាប់មធយមពី ១០០-២២០០ស្ាប់/ស្ាម ស្បើស្ធៀបដំណ ំដព្ទ ។វ ារដំឱ្យមានារ
េូតលាស្់េ អេុេះស្តាស្តស្យើងស្រៀបចំដូចខាងស្ស្ាម ៖
-ស្រៀបចំដីហ្ ៅត់េវអ និងស្ំអាតស្មៅចព្ស្ងមុនដំ
-កប់ស្ាប់ជំស្ៅ ១.៥-២ស្ម ស្ហ្ើយបង្គាប់ដីស្មេមស្ដើ
ៅ មីេស្ស្ូបស្ំស្ណើមពីដី
-ដំចស្្លេះពី៣៥-៤០ស្ម ង្គយកនុងារស្ំអាតស្មៅចព្ស្ង
-ស្បើស្ាប់េ អស្តូវស្ស្បើស្ាប់៤-៥គស្ក/ហ្ិចតា
-ស្បើដសា
ំ បផ្ទាេ់ស្េើដី ស្តូវគិតពីជំស្ៅព្នារកប់ស្ាប់ឱ្យបនេ អ

២-ារដ ំេេួកប្ទ្ីពលហ្គីមពដយពប្បើប្ាប់
ស្គអាចដំពពួកស្ទីស្េហ្ម
គី ដូចជា កនធំស្េត គលីរីស្ុីដា ាស្េៀនស្ដ ង្គគដី ស្ំរាប់ជា ចំណីស្តវបនតាម
ពីររស្បៀប

ក/ារដ ំពដយមិនរច់បណដុះប្ាប់ជាមុន
-ជីករស្ដែដីមាន ងកត់ផ្ិត
ា ១៥ស្ម ជំស្ៅ ២០ស្ម
-ចស្្លេះជួរ ៣មវចស្្លេះស្ដើម ៣-៣.៥ម
ី មកស្តវ ឬជីកំបស្
-លាយជលា
៉ាុ ែ ២០% ដក់២-៣រស្ដែ
-ស្បើស្ាប់ដស្់ដំស្ណកស្ហ្ើយកប់កុង
ន រស្ដែ ២-៣ស្ាប់/រស្ដែ
-ជំស្ៅកប់ស្ាប់ ២.៥-៣ស្ម ស្ហ្ើយបង្គាប់ដីស្មេមៅ
-ចារចំណជុំ វិញរស្ដែកំពស្់ ៣០-៥០ស្ម
ស្ស្ាយដំ ១០-១៥ព្េងស្តូវស្េរកស រហ្ូត ដេ់វាកំពស្់ ២ស្ម៉ាស្ត ។

ខ/បពចេកពទ្សបណដុះកួនប្ទ្ីពលហ្គីម


ារបណែុ េះស្ដយដក់េង់

-លាយស្ចបេ់ដី ៦០%វកំប៉ាុស្ ែ ១៥% វ ង្គកមចាស្់ៗ ឬអាចម៍រណ ១៥%វលាមកស្ាស្ងត
ួ ១០%
-ស្ចកេង់បណែុ េះរួចដក់ស្ាប់ ១-២ ស្ាប់ស្ដយកប់ជំស្ៅ ២-៣ស្ម
-ស្ស្សាចទឹកស្អាយបនស្ំស្ណើម ១០០% ស្រៀបចំទុកស្អាយេស្ៅកស្នល
អ
ងបណែុ េះ

-ស្េទំស្ស្សាចទឹក និង តាមដនដំណ ុេះជាស្បចាំ
ស្គដកកូនមកដំស្ពេមានអាយុ

២-៣ស្ខ្

ឬអាចស្េើស្ស្នេះស្បើស្ឃើញថាកំពស្់វ

និងារដុេះេូតលាស្់មាន

េកខណៈមិនស្ពញស្េញ ។


ារបណែុ េះស្ាប់ស្ដយថានេបណែុ េះ

ារបណែុ េះស្ាប់ពជ
ូ ពពួកស្ទីស្េហ្ម
គី ស្ំរាប់យកកូនដំបនែជាារេ អ ។ ចាប់ពីបណែុ េះរហ្ូតដកស្ៅដំ មានរយៈស្ពេ
៣-៤ស្ខ្ ដូចស្នេះារបណែុ េះស្តូវស្ធវើមុនរដូវវស្ស ៣-៤ស្ខ្ ស្ទើបទន់ស្ពេ ។


ារង្គរស្ដេស្យើងស្តូវ នុវតែកង
ុន ស្ពេបណែុ េះកូនមាន

-ស្ស្ជើស្កស្នលងបណែុ េះស្មស្ស្ប ( មានពនលឺ វង្គយស្េរកស ដីមិនេិចទឹក ...........)
-ាប់ ភ្ជួរហាេដី ៥-១០ព្េងមុនស្ពេស្រៀបចំរង
-ស្រៀបចំជាថានេ មានជំស្ៅ ៥០ស្ម លាយជាេាយដី ៥០% វអាចម៍រណឬ ង្គកម ១០%វ កំប៉ាុស្ ែ ១៥% វខ្សច់
១០% វលាមកស្ា ស្កបី ១០% វស្ជុឱ្
ំ យស្ប់េ ស្ហ្ើ
អ យស្ផ្នកបតរងស្ទប់ចំស្បើងពុកៗ ។
-ស្ស្បើស្ាប់៣០០-៤០០ស្ាប់/១ស្ម៉ាស្តាស្រ ។

គ/រពបៀបដ ំកូនេេួកប្ទ្ីពលហ្គីមជាចំណីសត្វ
ារដំពពួកស្ទីស្េហ្ម
គី យកស្លឹកស្ធវើជាចំណីស្តវមានគំរូដូចខាងស្ស្ាម
-ដំជុំវវិញបលង់ផ្េះា វចំារ ឬដំជាចំារ
-ស្ំអាតស្មៅ និងជីករស្ដែ ងកត់ផ្ិត
ា ១០-១៥ស្មវជំស្ៅ ២០-៣០ស្ម
ី មកស្តវកុង
-ដក់ជីកំបស្
៉ាុ ឬ
ែ ជលា
ន បតរស្ដែស្បស្ហ្េ១/៣ព្នដីស្ដេេប់
-ស្រៀបចំចស្្លេះជួរ ៣ស្ម៉ាស្តវចស្្លេះស្ដើម ៣ម
ី យស្ណន
-ដំកុំឱ្យឫស្របស្់វាបត់ ស្ហ្ើយបង្គាប់ដឱ្
-ស្បើស្ស្ាយដំាៅនស្ភ្លៀងស្តូវស្ស្សាចទឹក ៨-១០ព្េង
-ស្គបគេ់ស្ដើមីេរកសស្ំស្ណើម

៣-ារបំចបកពមៅពដើមីបដ ំ
ារដំស្មៅស្ដយបំស្បកស្ដើមស្គ នុវតែស្ៅារង្គរមួយចំនួនដូចជា
-ស្ំអាតស្មៅចព្ស្ងវរាស្់បំស្បកអាចម៍បំណស្់ស្អាយេមស្ា
ៅ ង
ូ
-បំស្បកស្មៅនិង ដំស្ៅរដូវស្ភ្លៀងធាលក់ស្គប់ស្ាន់
-បំស្បកកូនស្មៅមានអាយុពី ៥០-៦០ព្េងស្ទើបេ អ
-ប្ាប់ពីដកបំស្បកស្តូវស្កើតស្លក
ឹ ២/៣ស្ចញស្ដើមីេស្ដើមង្គយេូតលាស្់
ិ វ និង ស្ស្ស្រផ្ទលក
-ស្បើដក
ំ ស្នលងឆ្លងយស្តូវរុំវាស្ដយស្ស្បើស្កដស្ស្ផ្សើមទឹក រួចស្ចកកនុងស្ស្ាងផ្ទលស្់ស្ិច
ា បិទជត
បញ្ជជក់ពស្ី ្ៅេះពូជ ព្េង ស្ខ្ ស្ផ្ញើរ ។
-ដំ ទុកចស្្លេះជួរ ៤០ស្ម ចស្្លេះគុមព ២០ ស្.ម
-ដំមិនស្តូវកប់វាឱ្យ ស្ស្ៅស្ពកស្ទ ស្តស្តូវបង្គាប់ដីឱ្យស្ណនេ អ

ិ ខ្ាប់ឱ្យេ អ និងមិនឱ្យហ្ួស្រយៈស្ពេ ៥ព្េង
-គេ់ស្មៅស្ដេដកបំស្បកស្តូវ វច

៤-ារដ ំេួកប្ទ្ីពលហ្គីម និងពមៅពដយពដើម
ក/េេួកពមៅពនពារ
-ាត់ស្ដើមស្បស្វង ៣០-៣៥ស្ម ស្ធវើយ៉ាងណស្អាយវាជាប់៣ថាន ំង
-ស្រៀបចំដី និងស្ធវើរស្ដែ មាន ងកត់ផ្ិត
ា ១.៥ស្ម ,ជំស្ៅ ២០ស្ម
-ចស្្លេះជួរ ៧០ស្ម និងចស្្លេះគុមព ៤០ស្ម
ី មកស្តវ ១/៣ព្នបរិមាណដីកុង
-លាយជីកប
ំ ៉ាុស្ ែ ឫជលា
ន រស្ដែ
-ដក់ស្ដើមស្មៅស្ដេាត់ ស្ផ្ែកកនុងទំស្រតមុំ ៤៥០ េប់ដី និងបង្គាប់ដី វិញ
-ារកប់ស្តូវទុកថាន ំង ១-២ស្ចញស្ស្ដ ស្ដើមីេជាចំណ ុចដំណ ុេះ
-ស្ស្សាចទឹក និងបនែស្ស្សាចរហ្ូតដុេះពនលកស្បើាៅនស្ភ្លៀង
ស្បើស្ភ្លៀងស្គប់ស្ាន់ស្មៅអាចស្បមូេផ្េពី ៤៥-៦០ព្េង ពិស្ស្ស្វាស្បកគុមធ
ព ំ និងមានកូន ពី ១៥-២០ស្ដើម
។ វាមានគុណភាពខ្ពស្់ ស្ដើមមានរស្់ជាតិស្ផ្អមស្សាេ្ំឱ្យស្តវចូេចិតស្
ែ ុី ។

ខ/េេួកប្ទ្ីពលហ្គីម
ជាធមៅតាដំណ ំចំណស្
ី តវស្បស្ភ្ទស្នេះមុនស្ពេដំស្គស្ស្ចើនដំស្ណើរារផ្សំ ស្ដើមវាជាមុនស្ដើមេីឱ្យវាដុេះពនលកស្ខ្នង ពី
១០-១៥ស្.ម ស្ទើបស្គយកវាស្ៅដំស្ហ្ើយដំស្ណើរ ារដុេះេូតលាស្់បនេ រស្បៀប
អ
នុវតែ
-ស្ស្ជើស្ស្រីស្ស្មកវាស្ដេមានអាយុ ៦-៩ស្ខ្ ស្ដេមានស្ភ្នកេ អ
-ាត់ស្មកវាជាកង់ៗ ស្បស្វង ២០-២៥ស្ម ផ្សំកុង
ន ស្ស្ាងបណែុ េះសាក ១៥-២០ព្េង
-ស្រៀបចំរស្ដែមានជំស្ៅ ១៥ស្ម ស្ហ្ើយស្ចបេ់អាចម៍ដីជាមួយលាមកស្ា ឬ ជីកំបស្
៉ាុ ដ
ែ ក់កុង
ន រស្ដែ
-ដក់កូនចំណ ំចំណីស្តវចេ
ូ ស្ដយាត់យកេង់បលស្ាិចស្ចញ ស្ហ្ើយដក់វាចូេកនុង ជាទំរង់
-បង្គាប់ដីស្អាយហាប់េ ៅម ស្ស្សាចទឹកស្អាយស្ជាគេ រយៈស្ពេ៤-៥ព្េង
អ
ប្ាប់ពី ដំ ។
-ជាារេ អយកចំស្បើង ឬ ស្ំរាមចាស្់ៗស្គបគេ់របស្់វាស្ដើមីេរកសស្ំស្ណើមេ អ
-ចស្្លេះជួរ ២-៣ម ចស្្លេះស្ដើម ២-២.៥ម ។

រស្តង់

ប្គប់ប្គង និង ារចថ្រកាដំណ ំចំណស
ី ត្វ

១.ារប្គប់ប្គង
ស្ាេបំណងស្ំខាន់ ស្ដេស្យើងចាំបច់ស្តូវស្តមានារស្គប់ស្គងដំណ ំចំណីស្តវស្្េះគឺ
-កំណត់ឱ្យបនារេូតលាស្់ និងផ្េិតភាពដំណ ំចំណស្
ី តវ
-ស្គប់ស្គងឱ្យបនតាមតំរូវារ ស្ដើមីេធា្ នូវដំណ ំចំណស្
ី តវស្គប់ស្ាន់
-ស្ស្បើស្បស្់ស្អាយ ស្់េទធភាព នូវអាហាររូបតថមស្
ភ តវ
-ស្ិកស ព
ំ ទ
ី ំ្ក់ទំនងរវាង ដំណ ំចំណីស្តវ ស្ៅនឹងបរិដានកនុងតំបន់ដដ
ំ ុេះ
ារង្គរស្ំខាន់ៗកនុងារស្គប់ស្គងមាន
-តាមរយៈារាត់ដំណ ំចំណស្
ី តវ
-តាមរយៈារផ្ែេ់ស្តេប់ វិញនូវជីវជាតិដីដេ់ចំារដំណ ំចំណស្
ី តវ
-តាមរយៈារស្េទំចំារដំណ ំចំណីស្តវ

ក/ារប្គប់ប្គងតមរយៈារាត្់ដំណ ំចំណីសត្វ
េ.រ

ស្្ៅេះដំណ ំ អាយុស្បមូេ

កំពស្់ាត់ស្ធៀប

អាយុាត់ប្ាប់

ារស្បមូេផ្េ

ចំណីស្តវ

ផ្េដំបូង(ព្េង)

នឹងព្ផ្ាដី(ស្ម)

ពីស្េើកទី១(ព្េង)

កនុង១រដូវវស្ស(ដង)

១

ហ្នគី ស្ន

៤៥-៦០

៧

៧-១០

១៥-២០

២

ហាគ មប

៥០-៦០

៧

១០-១៥

១០-១៥

៣

មា៉ារង់ឌូ

៥០-៦០

៧

១៥-២០

១០-១៥

៤

មុេឡាតូ

៥០-៦០

៧

១៥-២០

១០-១៥

៥

បស្ុីេស្
ី

៦០-៦៥

៧

២០-២៥

៧-១០

៦

ណពារ

៥០-៦០

១០

២៥-៣០

៦-៨

៧

វរី ឡូ-១៨៤

៥០-៦០

១៥

២៥-៣០

៦-៨

៨

ឡឺស្គណ

៣៥០

១០០-១៥០

២០-២៥

៦-៨

៩

េី រីស្ុី រីយ

៣៥០

១០០-១៥០

២០-២៥

៦-៨

-ជាទូស្ៅពពួកស្មៅ និងស្េហ្ម
គី ខានតតូច ស្តូវាត់ស្ៅចុងរដូវវស្ស
-រដូវស្បំងស្តូវាត់ស្មៅេយចុេះជាងរដូវវស្ស
-ចំស្ពាេះពពួកស្ទីស្េហ្ម
គី ស្តូវាត់នឹងាំបត
ិ មុត
េទធផ្េអាចស្ស្បស្បួេអាស្ស្័យស្េើសាថនភាព ទីកស្នលង និងារស្េទំ ។

បំស្របំរួេបរិមាណនិងគុណភាពដំណ ំចំណីស្តវ
អាយុដំណ ំ

បរិមាណផ្េស្ងត
ួ

បរិមាណស្លឹក

កំ រិតស្បូស្ត ុីន

កំ រិតរលាយ

(គ/ហ្ត/ឆ្លនំ)

(%)

(%)

(%)

៤ស្បែហ្៍

១០-១៣

៦០-៧០

១៤

៧០

៦ស្បែហ្៍

១៥-១៦

៤០-៥៥

១១

៦០

៩ស្បែហ្៍

២០-២២

២៥-៣០

៨

៥០

ខ/ារប្គប់ប្គងពដយារផ្ដល់នូវជីជាត្ិដី
ជាធមៅតាស្រៀងរាេ់ឆ្លនំ ពិស្ស្ស្ចំារស្មៅស្តងស្តបត់បង់សារធាតុខ្និជដូចជា (N

P

K ) ដូចស្នេះស្បើស្យើង

ពុំមានារស្គប់ស្គងជីជាតិដីស្អាយបនស្តឹមស្តូវស្ទស្្េះ ចំារដំណ ំចំណីស្តវ និង មានារ ន់េយទំងបរិមាណ និង
គុណភាព ។
ី តិដីស្ៅកនុងឆ្លនំ ទី២ និងទី៣ប្ាប់ពដ
បញ្ជាស្ដេជួបស្បទេះពីារខ្វេះជជា
ី ស្ំ ្េះមាន
-កំ រិតេូតលាស្់ដំណ ំចំណីស្តវយត
ឺ ស្បើស្ស្បៀបស្ធៀបនិងឆ្លនំដំបូង
-ស្ដើមស្មៅធំ វរងង ស្លឹកតូច េយចុេះកំពស្់
-ស្លឹកភាគស្ស្ចើនស្ស្បពណ៌ ពីព្បតង ស្ៅស្េឿងស្សាេ ស្ដេបង្គាញចាស្់ស្ៅរដូវស្បំង
-សាថនភាពដី វរងង ហាប់ និង មានពណ៌ពីស្ស្ស្ឡតខ្ុស្ធមៅតា
ី មកស្តវ ជីធមៅជាតិ រាេ់ឆ្លនំ ។
ស្បារស្ដេេ អស្ដើមេីស្កស្ស្បដីស្្េះ ស្យើងស្តូវស្ស្បើជីកំបស្
៉ាុ ែ ជលា

ស្បារបត់បង់ជីជាតិដីខ្ស្
ព ់ស្ពក ចាំបច់ស្ស្បើជីគីមីតាមេកខណៈបស្ច ាកស្ទស្ដូចជា
ី ីមីស្ដេបនបត់បង់/ឆ្លនំ១០០០ម
បរិមាណជគ

បរិមាណជីស្ដេស្តូវបំស្ពញ/ឆ្លនំ

៣២គ.ស្ក/ឆ្លនំ N

៧០គ.ស្ក/ឆ្លនំ ុយស្រ៉ា

២គ.ស្ក/ឆ្លនំ P

១០គ.ស្ក/ឆ្លនំ TSP

២១គ.ស្ក/ឆ្លនំ K

៤២គ.ស្ក/ឆ្លនំ Kcl

ស្បើស្យើងពិនិតយតួស្េខ្ស្ៅកនុងតារាង

ស្ឃើញថា

កំ រិតព្នារផ្ែេ់ជីខ្ស្
ព ់ស្តារង្គរស្នេះស្គស្ស្បើចំស្ពាេះ

ី តិខាលំង ។
ដីស្ដេបត់បង់ជជា

គ/ារចថ្ទ ំដំណ ំចំណីសត្វ
-ជំរេះស្មៅចព្ស្ងស្ពេវាមានអាយុ ១៥ព្េង
-ដក់ជីគីមី ឫ ជីគីមីកុង
ន កំ រិតទបបំផ្ុតស្ៅព្េងស្ដេជំរេះស្ជើងស្ដើមេីស្េះុា ផ្ុតពីស្មៅព្ស្ព
-ស្តូវស្ស្សាចទឹកស្បើអាាស្ធាតុរាំងស្ងត
ួ ខាលំង
-ារពារកុំស្អាយមានារបំផ្ទលញពីកតាែចព្ស្ងស្ផ្សងៗ
-ផ្ែេ់មកវិញនូវជីជាតិដី

ស្បស្ភ្ទ

ចំណច
ុ សំខ្នន់ៗគួរចា ំ
-ស្ស្បើស្បស្់ស្ាប់ពូជស្តូវដឹងពីអាយុាេកំនត់របស្់វា
-ស្ធវើារដស្់ដំស្ណកចំស្ពាេះស្ាប់ពូជស្ដេេៅី និងមានស្ំបកស្ាស្់
-ស្ាប់ពូជស្ដេស្ស្ុេះស្ហ្ើយ ស្តូវស្ំដិេវាស្ដយេំហ្រខ្យេ់
-មុនស្ស្បើស្បស្់ស្ាប់ពូជស្តូវស្ធវើស្តស្ែសាកេេងដំណ ុេះជាមុន
-ដំណ ំចំណីស្តវ ស្តូវផ្ែេ់ដេ់ស្តវ តាមកំណត់ព្នារាត់
-ស្តូវដក់ជីដេ់ចំារដំណ ំចំណីស្តវ
-ចុងរដូវវស្សចាំបច់ស្តូវាត់ស្មៅ ស្ជៀស្វាងខ្ូចខាតស្ៅរដូវស្បំង
-របងារពារដំណ ំចំណីស្តវជា វិធានារណ៍ទប់សាកត់ារបំផ្ទលញដ៍េបំអ ផ្ុត ។

