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ពូជ “ ងំជ័យ” ជពូជ្រសូវក ្ត ល ែដលបនេធ្វើករបេញចញ និងផ ព្វផ យជូនកសិករេ្របើ្របស់េ យ វទិយ ថ ន
្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៏កសិកមមកមពុជ ៃន្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ នឆន ំ ១៩៩៩។  បចចុបបនន ពូជ ងំជ័យ 
បននឹងកំពុងេពញនិយមកនុងចំេ ម្របជកសិករ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យពូជ្រសូវេនះផ្តល់នូវទិននផល
ខពស់ គុណភពអងករល្អ្របេសើរមនភពថ្ល  បយទន់លមម និងឆង ញ់ពិ រែថមេទៀតផង។ 
 

លកខណៈពិេសសៗរបសព់ូជ្រសូវ ងំជ័យ  
ពូជ ងំជ័យ ជពូជ្រសូវែដល្របកន់រដូវមធយម ចប់េចញផក ពីពក់ក ្ត លែខវចិឆិក ្រស័យេទេលើ កសធតុ និង
េពលេវ ំដុះ។  កមពស់េដើមរបស់ពូជ ងំជ័យ ែ្រប្របួលពី ១០៥-១៦៨ ស.ម និងចំនួនេដើមែបកផ្តល់ផលគឺចប់ពី ៥-១០ 
េដើមកនុងមួយគុមព ្រស័យេទ ម្របេភទដី។ ចំនួន្រគប់កនុងមួយកួរមនចប់ពី ១៨៦-៣៣៤ ្រគប់ និងមន្របែវងកួរ ១៦
-៣០ ស.ម។ ពូជ ងំជ័យ ធន់្រទំមធយមេទនឹងទឹកជំនន់ បុ៉ែន្តមិនសូវធន់េទនឹងមមចេ ន តេទ និងមនទិននផលជមធយម 
៣,៥ េ នកនុង ១ ហិក  នឹង ចខពស់ដល់េទ ៥,៥ េ នកនុង ១ ហិក ។   
 

វិធី ្រស្ត ដំុះ 
ស្រមប់្រសូវសនទូង បរមិណ្រគប់ពូជែដលចំបច់គឺពី ៣០-៤០ គីឡូ្រកម កនុងមួយហិក  បុ៉ែន្តកនុងករណីែដល្រគប់ពូជ
សុទ្ឋ និងមនសុខភពល្អ ្រពមទំង្រគប់្រគងទឹកបន និងែថទំបនល្អ បរមិណ្រគប់ពូជែដល្រតូវករកនុងមួយហិក  គឺពី 
១៥-២០ គីឡូ្រកមបុ៉េ ្ណ ះ។ េដើមបីឲយសំ បដុះលូត ស់ធំធត់ល្អ េគ្រតូវ ប្រគប់ពូជមួយគីឡូ្រកមេលើៃផទដីថន ល 
១០ ែម៉្រតកេរ។៉ ទីសំ ប្រតូវេធ្វើេនជិត្របភពទឹក ែត្រតូវឆង យពីម្លប់ៃ្រព ឬកែន្លងមនេភ្លើងអគគីសនី េដើមបីេចៀស ងករ
បំផ្ល ញពីសត្វល្អិតចៃ្រង។ ជករល្អ គួរសទូងសំ បែដលមន យុ ២៥-៣០ ៃថង េហើយកនុងមួយគុមពចំនួន ២-៣ េដើម។ 
ស្រមប់្រសូវពេ្រងះ បរមិណ្រគប់ពូជែដលចំបច់គឺពី ៦០ គីឡូ្រកមកនុងមួយហិក ។ គួរេរៀបចំដីឲយបនល្អ និង បេសមើ
មុនសទូង ឬេ្រពះ។ ករភជួរ ស់ គួរែតេធ្វើឲយបន ២-៣ រជករល្អ្របេសើរ។ ្របសិនេបើែ្រស ចបេញចញបញចូ លទឹកបន
បនទ ប់ពីសទូង ឬេ្រពះបន ២០ ៃថង ចបេញចញទឹកឲយអស់ពីកនុងែ្រស ២-៤ ៃថងរចួបញចូ លទឹកថមីវញិ។ េធ្វើរេបៀបេនះ គឺេដើមបីេធ្វើ
ឲយ្រសូវកន់ែតែបកគុមពល្អ។ 
 

ករេ្របើ្របសជ់ ី
ករេ្របើ្របស់ជីសម្រសប មក្រមិតែណនំ នឹងមិនប ្ដ លឲយមនករថយចុះ ឬបត់បង់ក្លិន ឬគុណភពដៃទេទៀត
េឡើយ។ គួរ ក់ជី ២-៣ ដង កនុងមួយវដ្តជីវតិរបស់្រសូវ។ បច្រទប់បតមុនេពលសទូង េ យេ្របើជីធមមជតិពី ៥ េ ន 
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(២០ រេទះ) កនុង ១ ហិក  និងរមួផ ំជមួយជីគីមីដូចមនកនុង ងទី ១។ បរមិណជីបចបំប៉នេលើកទីមួយ និងេលើកទីពីរ 
្រតូវអនុេ ម ម ងទី ១ េហើយេពលេវ ៃនករបច ្រតូវអនុេ ម ម ងទី ២។ 
      

ករ្របមូលផល 
- ្រតូវ្របមូលផល្រសូវេនេពល្រគប់ទំុល្អ គឺេន
េពលែដលកួរ្រសូវមន្រគប់ ចប់ពីពក់ 
ក ្ដ លកួរេឡើងេទ មនពណ៌េលឿងទំុចស់ 
និង្រគប់េពញពក់ក ្ដ លកួរ ចុះេ្រកមមន
ពណ៌េលឿងទំុ្រ ល េហើយ្រគប់សកកវញិមន
ពណ៌ ្ល បេសកចស់។  

- េគ ច លសមងួត្រសូវេនេលើកេនទល សំ ញ់មុង តង់
េកសូ៊ និង នសីុម៉ង់ត៍ គឺមិនប ្ដ លឲយគុណភព្រគប់
្រសូវ ឬ្រគប់្រសូវពូជខុសគន េឡើយ។ ក្រមស់្រគប់្រសូវ
ែដលសម្រសបស្រមប់ករ លសមងួត គឺ ២-៣ ស.ម 
ែដលក្រមស់្រគប់ និងសភពពន្លឺៃថងគឺជក ្ត ចមបងកនុងករ
កំណត់រយៈេពល ល និងគុណភព្រគប់្រសូវ៖ 
 ៃថង្រសឡះល្អ លែត ១ ៃថង បុ៉េ ្ណ ះ េ យកន្លះេម៉ង
វមី្តង។ 

 ៃថង្រសឡះបងគួរ លសមងួតរយៈេពល ២ ៃថង េ យ
មួយេម៉ងវមី្តង។ 

 ៃថងមិន្រសឡះ េគ្រតូវ លរហូតដល់ ៣ ៃថង  េ យ ២ 
េម៉ង វមី្តង។ 

- ្រគប់ពូជ្រតូវ្រចកទុកេនកនុងថង់ប្ល សទិកចងឲយជិត រចួ ក់
កនុងបវមួយជន់េទៀត េហើយទុក ច់េ យែឡកពី្រគប់ 
្រសូវចំណី េនកែន្លងែដលសងួតល្អ និងគម នករបំផ្ល ញពីសត្វ
កណ្ដុ រ មន់ ទជេដើម។ ្រតូវសរេសរេឈម ះពូជ និងៃថងែខ
្រចូតកត់ ក់េនេលើបវឲយបន្រតឹម្រតូវល្អ។ 

- ផល្រសូវែដល្របមូលបន ្រតូវទុក ក់កនុងជ្រងុកឲយបនល្អ េ យករពរកំុឲយសត្វកណ្ដុ រ មន់ ទសីុ និងមិនឲយទទឹក។ 
 
 
 

ងទី ២ 
េពលេវ ប បំប៉នេលើកទី ១ បំប៉នេលើកទី ២ 

១-៣១ មិថុន 
១-១៥ កកក  
១៦-៣០ កកក  

៣០ ៃថងេ្រកយសទួង 
៣០ ៃថងេ្រកយសទួង 
៣០ ៃថងេ្រកយសទួង 

៨-១២ កញញ  
១៣-១៧ កញញ  
១៨-២២ កញញ  

 

 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមសូមេធ្វើករទក់ទង ករយិល័យរកុខជេ្រមើសវទិយ មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល និងព័ត៌មន ករយិល័យែផនករ សហ្របតិបត្តិករ និងពណិជជកមម 

ៃនវទិយ ថ ន្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍កសិកមមកមពុជ េន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ ៣ សងក ត់្របទះ ង ខណ្ឌ ដេងក  ភនំេពញ ឬ ម្របអប់សំបុ្រតេលខ ០១ ភនំេពញ 

ទូរស័ពទេលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤          េគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 

ទូរអកខរៈ ssophany@cardi.org.kh trin@cardi.org.kh                                                hunyadana@cardi.org.kh 

 

   ្រកុមដី 

្រសូវក ្ត ល និង្រសូវធងន់ (្រសូវវស ) 
បច្រទប់បតមុនសទូង ឬេ្រពះ (គ.្រក/ហត) 

  

បំប៉នអុ៊យេរ ៉(គ.្រក/ហត) 

អុ៊យេរ ៉
៤៦-០-0 

េដ  េប៉ 
១៨-៤៦-0 

បូ៉ ស  
០-០-៦០ េលើកទី ១ េលើកទី ២ 

  ដីៃ្រពែខមរ ១០ ២០ ៤០ ២០ ១០ 

  ដី្របទះ ង ១០ ៥០ ២៥ ២៥ ២៥ 
  ដីបកន ឬអូររងូ ២៥ ២៥ ២៥ ៥០ ២៥ 
  ដីទួលសំេ ង ២៥ ៥០ ០ ២៥ ២៥ 
  ដីេគគ្រតប់ ១០ ៥០ ៥០ ៤០ ៣៥ 
  ដីកំពង់េសៀម ៣០ ០ ០ ៤០ ៣០ 
  ដីេកៀន ្វ យ ជដី មមត់្រចំងទេន្ល និងជ្រមលពី្រចំងទេន្លសម្រសបស្រមប់្រសូវ្រ ល 
  ដី្រកគរ 

ជដីលិចទឹករយៈេពលយូរ ែដលកសិករេធ្វើ្រសូវេឡើងទឹក ឬ្របេដញទឹក 
  ដីកបលេពធិ 

 

 ងទី ១ 


