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ពូជ “សែនពិដោរ” ជាពូជស្ែូវររអូប សែលបានដធវើការបដចេ ញ និងផសពវផាយជូនរែិររដរបើរបាែ់ដោយ វទិាស្ថថ ន
ស្ស្ថវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៏រែិរមមរមពុជា ននររែួងរែិរមម រុកាា របមាញ់ និងដនស្ថទ នាដែើមឆ្ន ាំ ២០០២។  បច្េុបបនន ពូជស្ែូវ 
សែនពិដោរ បាននឹងរាំពុងររីស្ថយភាយដៅរនុងរពះរាជាណាច្រររមពុជា ដោយពូជស្ែូវដនះផតល់នូវទិននផលខ្ពែ់ មានរលិន
ររអូប គុណភាពអងករលអមានភាពថ្លល សវងរលូន និងបាយទន់ឆ្ា ញ់ពិស្ថរដទៀតផង។  ជាពិដែែដៅដទៀត ជាពូជសែលមាន
របដភទអងករមានតនមលខ្ពែ់ដៅដលើទីផារជាតិ និងអនតរជាតិ។ 
 

លក្ខណៈពិសេេៗរបេព់ូជស្េូវ សេនពិសោរ  
ពូជសែនពិដោរ ជាពូជស្ែូវស្ស្ថលមិនរបកាន់រែូវ ែូច្ដនះពូជដនះអាច្ដច្ញផ្កក បានរគប់ដពលដវលា ែរាបណាល័រាខ្ណ័ឌ ោាំ
ែុះអាំដណាយផល។ អាស្ែ័យដោយដេតុផលខាងដលើដនះ ដទើបពូជសែនពិដោរ អាច្ោាំែុះដៅដែើមរែូវវែា (ែាំណាាំទីមួយ
ននរែូវ ឬស្ែូវដែើមរែូវ) រនុងរែូវវែា (ែាំណាាំទីពីរននរែូវ) ចុ្ងរែូវវែា ស្ែូវដរបែញទឹរ (ែាំណាាំច្ដនាល ះរែូវវែា និងរែូវ
របាាំង) និងល័រាខ័្ណឌ របាាំងដស្ស្ថច្ស្ែព។  ពូជស្ែូវសែនពិដោរ មានអាយុកាលចាប់ពីនថាស្ថបរេូតែល់នថារបមូលផលពី 
១១០-១២០ នថា។ រមពែ់់ដែើមសរបរបួលពី ៩៥-១១០ ែ.ម និងច្ាំនួន ដែើមសបរផតល់ផល់ពី ៥-២០ ដែើមរនុងមួយគុមព ។  ច្ាំនួន
រាប់រនុងមួយរួរមានចាប់ពី ១១០-១៧០ រាប់   និងមានរបសវងរួរពី ២០-៣០ ែ.ម។ ពូជស្ែូវសែនពិដោរ មិនធន់ដៅនឹង
មមាច្ដនន តដទ និងអាច្ផតល់ផលពី ៣,៥ ដៅ ៥,៥ ដននរនុង ១ េិរន។ 
 

វិធីសាស្តេរោ ាំដ ុះ 
ែរមាប់ស្ែូវែនទូង បរមិាណរាប់ពូជសែលចាាំបាច់្គឺពី ៣០-៤០ គីឡូរកាម រនុង ១ េិរន បុ៉សនតរនុងររណីសែលរាប់ពូជ
ែុទឋ និងមានែុខ្ភាពលអ បរមិាណរាប់ពូជ សែលរតូវការរនុងមួយេិរនគឺពី ១៥-២០ គីឡូរកាម។ ដែើមបីឲ្យែាំណាបែុះ
លូតលាែ់ធាំធាត់លអ ដគរតូវស្ថបរាប់ពូជមួយគីឡូរកាមដលើនផទែីថ្លន ល ១០ សម៉រតកាដរ។៉ ទីែាំណាបរតូវដធវើដៅជិតរបភព
ទឹរ សតរតូវឆ្ា យពីមលប់នរព ឬរសនលងមាន  ដភលើងអគគីែនី ដែើមបីដច្ៀែវាងការបាំផ្កល ញពីែតវលអិតច្នរង។ ជាការលអគួរែទូង
ែាំណាបសែលមានអាយុ ១៨-២២ នថា  ដេើយរនុងមួយគុមពច្ាំនួន ២-៣ ដែើម។ ែរមាប់ស្ែូវពដររះ បរមិាណរាប់ពូជសែល
ចាាំបាច់្គឺ ៦០ គីឡូរកាមរនុង ១ េិរន។  គួរដរៀបច្ាំែីឲ្យបានលអ និងរាបដែមើមុនែទូង ឬដររះ។ ការភជួររាែ់ គួរសតដធវើឲ្យបាន 
២-៣ ស្ថរជាការលអរបដែើរ។ របែិនដបើសស្ែអាច្បដចេ ញបចេូ លទឹរបាន បនាទ ប់ពីែទូង ឬដររះបាន ២០ នថា អាច្បដចេ ញ
ទឹរឲ្យអែ់ពីរនុងសស្ែ ២-៤ នថា រចួ្បចេូ លទឹរថមីវញិ។ ដធវើរដបៀបដនះគឺដែើមបីដធវើឲ្យស្ែូវកាន់សតសបរគុមពលអ។ 
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ការសស្បើស្ាេជ់ី 
ការដរបើរបាែ់ជីែមស្ែបនមររមិតសណនាាំ នឹងមិនបណាា លឲ្យមានការថយគុណភាពរាប់ស្ែូវដឡើយ។ គួរោរ់ជី ២-៣ 
ែង រនុងមួយវែតជីវតិរបែ់ស្ែូវដោយៈ 
-បាច្ដលើរទី១៖ រាប់បាតមុនដពលែទូងដរបើជីធមមជាតិពី ៥ ដនន (២០ រដទះ) រនុង ១ េិរន និងរមួផសាំជាមួយជីគីមីែូច្
មានរនុងនរាងទី ១។ ែរមាប់ដពលដវលាននការបាច្ជីបាំប៉ន គឺរតូវដធវើដឡើងដៅរយៈដពល ៤៥ នថា ដរកាយពដររះ ឬ ៥០ នថា 
ដរកាយស្ថបែាំណាប។  

ការស្បមូលផល 
- រតូវរបមូលផលស្ែូវដៅដពលរាប់ទុាំលអ គឺដៅដពលសែលរួរស្ែូវមានរាប់ចាប់ពីររ់រណាា លរួរដឡើងដៅ មានពណ៌

ដលឿងទុាំចាែ់ និងរាប់ដពញររ់រណាា លរួរចុ្ះដរកាម មានពណ៌ដលឿងទុាំស្ស្ថល ដេើយរាប់ែករវញិមានពណ៌ស្ថល ប
ដែរចាែ់។  

- ដគអាច្ហាលែមាួតស្ែូវដៅដលើរដនទល ែាំណាញ់មុង តង់ដៅែូ៊ 
និងលានែីុម៉ង់ត៍ គឺមិនបណាា លឲ្យគុណភាពរាប់ស្ែូវ ឬរាប់ស្ែូវ
ពូជខុ្ែាន ដឡើយ។ ររមាែ់រាប់ស្ែូវសែលែមស្ែបែរមាប់ការ
ហាលែមាួត គឺ ២-៣ ែ.ម សែលររមាែ់រាប់ និងែភាពពនលឺនថាគឺ
ជារនត ច្មបងរនុងការរាំណត់រយៈដពលហាល និងគុណភាពរាប់
ស្ែូវ៖ 

 នថាស្ែឡះលអ ហាលសត ១ នថា បុ៉ដណាណ ះ ដោយរនលះដម៉ាងវមីតង។ 
 នថាស្ែឡះបងគួរ ហាលែមាួតរយៈដពល ២ នថា ដោយមួយដម៉ាងវ ី

មតង។ 
 នថាមិនស្ែឡះ ដគរតូវហាលរេូតែល់ ៣ នថា  ដោយ ២ ដម៉ាង វ ី

មតង។ 
- រាប់ពូជរតូវរច្រទុរដៅរនុងថង់បាល ែទិរច្ងឲ្យជិត រួច្ោរ់រនុងបាវ

មួយជាន់ដទៀត ដេើយទុរោច់្ដោយសឡរពីរាប់ស្ែូវច្ាំណី ដៅ
រសនលងសែលែាួតលអ និងាម នការបាំផ្កល ញពីែតវរណាុ រ មាន់ ាជា   
ដែើម។ រតូវែរដែរដ ម្ ះពូជ និងនថាសខ្រច្ូតកាត់ ោរ់ដៅដលើបាវឲ្យ
បានរតឹមរតូវលអ។ 

- ផលស្ែូវសែលរបមូលបាន រតូវទុរោរ់រនុងជរងុរឲ្យបានលអ ដោយការរររុាំឲ្យែតវរណាុ រ មាន់ ាែីុ និងមិនឲ្យទទឹរ។ 
 
 
 
 

 

 

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែមសូមធ្វើការទាក់ទង ការយិាល័យរកុខជធម្រមើសវទិា មជឈមណ្ឌ លបណុ្្ុះបណ្្តល និងព័ត៌ាន ការយិាល័យន្ផនការ សហម្របតិបត្ិការ និងពាណិ្ជជកមម 
ននវទិាស្ថែ នស្រស្ថវម្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុា ធៅតាមបធណ្្តយផលូវាតិធលខ ៣ សង្កា ត់ម្របទុះឡាង ខណ្ឌ ដធង្កា  ភនំធពញ ឬតាមម្របអប់សំបុម្រតធលខ ០១ ភនំធពញ 
ទូរស័ពទធលខៈ (៨៥៥-២៣) ៦៣១៩ ៦៩៣-៤        ធគហទំព័រៈ www.cardi.org.kh 
ទូរអកខរៈ ssophany@cardi.org.kh trin@cardi.org.kh                                                   hunyadana@cardi.org.kh 

 

 

   ម្រកុមដី 

ស្រសូវស្រស្ថលមិនម្របកាន់រដូវ (ស្រសូវម្ររំង និងស្រសូវវសា) 
រចម្រទាប់រតមុនសទូង ឬធម្រពាុះ (គ.ម្រក/ហត) 

  

បំប៉ន (គ.ម្រក/ហត) 

អុ៊យធរ ៉

៤៦-០-0 

ធដ អា ធប៉ 

១៨-៤៦-0 

បូ៉តាសស 

០-០-៦០ 

អុ៊យធរ ៉

៤៦-០-0 

  ដីនម្រពន្ខមរ ២០ ២៥ ៥០ ២៥ 

  

  ដីម្របទុះឡាង ២៥ ៥០ ៥០ ៥០ 
  ដីរកាន ឬអូររងូ ៥០ ៦០ ៥០ ៨០ 
  ដីទួលសំធោង ៥០ ៥០ ០ ១០០ 
  ដីធោគម្រតប់ ៥០ ៧៥ ៥០ ៧៥ 
  ដីកំពង់ធសៀម ៥០ ០ ០ ៥០ 
  ដីធកៀនស្ថវ យ ៦០ ០ ០ ៦០ 
  ដីម្រកគរ ១០០ ៥០ ០ ១០០ 
  ដីកាលធពា្ិ ៨៥ ០ ០ ៨៥ 

នរាងទី១៖ ររមិតជីសណនាាំនមរបដភទែី 

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

