
Maharishi Vedic University

Faculty of Agriculture

Trainer: Mr. Pin Vannaro,

Dean of Faculty of Agriculture



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 លក្ខណៈទូទៅនៃការចិញ្ចឹមសត្វ

- ការចិញ្ចឹមសត្វផ្ ដល់ៃូវក្លំងំអូសទាញផ្ដល់ជីលមក្សត្វសាច់សម្រាំ់លក្់យក្

ម្រាក្។់

- ចំណីាៃផ្លិត្ដំណ ំកាក្សំណល់ផ្លិត្ផ្ល ទ ម្   សលឹក្ទ ើ ឬ ទ ម្ ដ ុះថ្ មី

ទម្រកាយពមី្រំមូលផ្លដំណ ំដំណចំំណីសត្វ។

 - ម្រំពៃ័ ធចិញ្ចឹម ៃិង ដំណទំៃុះទ្វើឱ្យាៃភាពម្រសស់ំំម្រពង ៃិង ភាពអ ូរអរក្នុង

ំរិសាា ៃ ថថ្មទំាងអាចឱ្យក្សកិ្រាៃការងារទ្វើក្នុងក្សដិ្ធធ ៃជាំ់ជាម្រំច។ំ



 ការចញិ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

១. សត្វគោ និង ក្របី

- សត្វទោ ៃិង ម្រក្ំីជាសត្វទំពារទអៀង្ំ ។

- ទម្រ ើំវាជាក្លំងំអូសទាញ ភ្ជួររាស់ដី ៃិង ដឹក្ជញ្ចៃូ ៃិង ផ្លិត្ក្មមសាច់

- ម្រំភ្ពម្រាក្់ចំណលូ ៃិង ស វត្ាិភាពម្ររួសារ

- ការចិញ្ចឹមទោ ៃិង ម្រក្ំី ក្នុងម្រំពៃ័ ធក្សកិ្មម អាចទ្វើតាមក្មមវិ្ីសាស្ដសដដូចជាៈ 

ការទរៀំចំទរាង ៃិង ម្រទុង ការទម្រជើសទរើសពូជ ការម្ររំ់ម្ររង ផ្ ដល់ចំណីសត្វ ការ

ទម្រំើម្រាស់សត្វ ៃិង ផ្លិត្ក្មមសត្វ។ 

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចិញ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

២. ការទរៀំចំទរាង ៃិង ម្រទុងៈ 

- ការទរៀំចំជំរក្សត្វទោ ៃិង

 ម្រក្ំីម្រត្ូវទម្រជើសទរើសក្ថៃ លងមិៃលិច ៃិង ដក្់ទឹក្ ថក្ះរផ្ ទុះសំថំង ទដើមះី

ងាយម្រសួលម្ររំ់ម្ររងថថ្រក្ាសត្វ។

- ទរាងាៃម្រំក្់ដំំូលពីសលឹក្ទតាន ត្ ដូង ឬ សះូវឱ្យផ្ ត្សំយាំទរាងក្ ំឱ្យ 

ទឹក្ទភ្លៀង ឬ សំទណើមហូរចូលក្នុងទរាងទោ។

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចញិ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

២. ការទរៀំចំទរាង ៃិង ម្រទុងៈ

- ទំហំទម្រកាល ឬទរាង អាម្រស័យចំៃៃួទោម្រក្ំី។

- ទម្រកាលម្រត្ូវចក្់ទំត្ ង ទហើយាៃជំរាលតិ្ច ៃិង 

ទ្វើរទដដ  ឬចងអរូជ ំ វិញំរិទវណ ខាងទម្រៅនៃទរាង ឬទម្រកាល ទដើមះីម្រំមូលយក្ 

ទឹក្ទោមមក្ទ្វើជាជី។ 

- ទរាង ឬទម្រកាលទ្វើពីទ ើឱ្យាៃាទំហើយជាំ់យូរទដើមះីំងាខ ងំសត្វក្ ឱំ្យវាទចញរួច

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចិញ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

២. ការទរៀំចំទរាង ៃិង ម្រទុងៈ

- ទៅក្នុងទរាង ឬ ទម្រកាលសត្វរំះីទ្វើម្រទុង ឫ ំពាជ រ ដ្ធក់្ចំណីសត្វ។

- ទៅថក្ះរទរាង ឬ ទម្រកាលទយើងទ្វើរទដដ ាៃម្រំក្់ដំំូល ទដើមះីដ្ធក្់    

លមក្សត្វ ៃិង កាក្សំណល់ចំណីសត្វទដើមះីទ ក្ដ្ធក់្ជី ៃិង ជីវឧសម័ៃ

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចិញ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

៣. ការទម្រជើសទរើសពូជសត្វមក្ចិញ្ចឹម

- ការទម្រជើសទរើសពូជសត្វជាក្តាដ មួយសំខាៃ់ ក្នុងម្រំព័ៃ ធក្សិក្មម ក្នុងម្រំព័ៃ ធ

ការចិញ្ចឹមទោ ៃិង ម្រក្ំីទម្រំើជាក្ំលងំអូសទាញយក្សាច់ ៃិង យក្ទឹក្

ទដ្ធុះទោចិញ្ចឹមសត្វតាមយថាផ្ល ។

- ពូជទដើម  ពូជក្នុងត្ំំៃ់  ពូជំងាា ត់

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចិញ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

៣. ការទម្រជើសទរើសពូជសត្វមក្ចិញ្ចឹម

- ការចិញ្ចឹមទដើមះីជាកំ្លងំអូសទាញ រឺរួរទម្រជើសទរើសក្នុងត្ំំៃ់ ៃិងពូជ 

ំងាា ត្់ណថដលាៃភាពរឹងា ំ្ៃ់ៃឹងលក្ខខណឌការងារទៅថម្រសចំការ   

្ៃ់ៃឹងជំងឺ កំ្ទៅ ឬ ម្រត្ជាក់្ ៃិង ងាយម្រសួលឱ្យចំណីអាហារ។

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចញិ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

៣. ការទម្រជើសទរើសពូជសត្វមក្ចញិ្ចឹម

- ការចិញ្ចឹមយក្សាច់ ៃិង ទឹក្ទដ្ធុះ ទម្រំើពូជំងាា ត្់ាៃអាយ  ខលី ឆាំ់្ំ  ៃិង 

ងាយថថ្ទំាពូជទោាៃ ១៩៥ ពជូទៅទលើពភិ្ពទលក្។

- ម្ររំ់ពូជទំាងអស់ វាាៃទដើមក្ំទៃើត្មក្ពីរអំំូរពរីរឺ  (Bos Taurus) & 

(Bosindicus)។

- សត្វទោចំ់ទពលទផ្ដើមាៃរត្៌រហូត្ដល់ទក្ើត្ាៃរយៈទពល ២៨០ នថ្ ៃ

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



 ការចិញ្ច ឹមសត្វគោ និង ក្របី

៤. ការម្ររំ់ម្ររង ៃិង ឱ្យចំណី

- ការសំអាត្ទរាង ឬទម្រកាលទ្វើជាទរៀងរាល់នថ្ ៃ 

- ដ ត្ទភ្លើងំង ហយុ ឬទម្រំើម ង ការពារក្ ំឱ្យសត្វល អិត្ ទិច ឬ ខំា

- សត្វាៃរភ៌្រំះីដ្ធក់្ម្រទុង ឬទម្រកាលឱ្យដ្ធច់ទដ្ធយថែក្ពីទរ

ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម



ការចិញ្ច ឹមសត្វប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹសត្វទោ ៃិង ម្រក្ំី

៤. ការម្ររំ់ម្ររង ៃិង ឱ្យចំណី

- សត្វម្រត្ូវចក់្វាក់្សាងំការពារជំងឺដូចជាៈ ជំងឺអ  ត្កាដ ម សារទឹក្ ំូស

ខយល់ ជំងឺរារ។ល។ ជាម្រំចរំាល់រដូវ ឬ ឆាន ំ ។ 

- ដ្ធក់្សត្វាៃជំងឺឱ្យឆាៃ យពីសត្វជា ៃិង ពាាលជាំោទ ៃ់។

- ចំណីទម្រំើចំទំើង ទ ម្  សលឹក្ទលើពពួក្ែីរ យមីណី ទសាន រ ពពួក្សថណាត្ 

ទដើមទចក្ ក្ៃទក្់ម្រសូវ ឬទពាត្ ទឹក្សារ ៃិង អំទៅជាទដើម។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹសត្វទោ ៃិង ម្រក្ំី 

៤. ការទម្រំើម្រាស់សត្វ

- ទម្រំើម្រាស់សត្វចំ់ពអីាយ  ២ ទៅ ៣ ឆាន ំ ទែើងទៅ

- សត្វពូជរូរក្ ំទម្រំើជាក្ាល ងំអូសទាញ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

- ការចិញ្ចឹមម្រជូក្ក្នុងម្រំព័ៃ ធក្សិក្មម រឺក្សិក្រចិញ្ចឹមទៅក្នុងផ្ ទៈ ៃឹងជាមួយ

ៃិងការដ្ធដំំណ។ំ 

- ការចិញ្ចឹមម្រជូក្ យក្សាច់ ៃិង លមក្វាទ្វើជី ៃិង ចំណីអាហារម្រត្ី។

- សត្វម្រជូក្មិៃទរើសចំណីទទ ងាយចិញ្ចឹម ៃិង ឆាំ់ផ្ ដល់ផ្ល។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

 វិ្ីសាស្ដសដចិញ្ចឹមម្រជូក្ក្នុងម្រំព័ៃ ធក្សិក្មមាៃៈ

១. ការទ្វើម្រទង់

- ម្រទុងាៃម្រំក់្ដំំូល ៃិងទំហំអាម្រស័យចំៃួៃសត្វ ៃិង ្ៃធាៃ

-ម្រទុងរំះីម្រកាលទំត្ ង ម្រកាលដីឥដឋ  ឬ ំងាហ ំ់ដីឱ្យហាំ់។ 

- ជីក្រទដដ  ទៅំរិទវណខាងទម្រៅជាំ់ម្រទុង ទដើមះីងាយម្រសួលម្រំមូលទឹក្

ទោម ៃិង លមក្។

- ទ្វើសនកូ្ដ្ធក់្ចំណីឱ្យសត្វស ី



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

២. ការទម្រជើសទរើសពូជ

- ក្តាដ ពូជជាំញ្ហសំខាៃ់មួយ 

- ពូជាៃពីរម្រំទភ្ទរឺ ពូជម្រំនពណី ៃិង ពូជំងាា ត្់។ 

- ទជើសទរើសពូជថដលឆាំ់ផ្ ដល់ផ្ល ងាយម្រសួលឱ្យចំណី ្ៃ់ៃឹងជំងឺ ៃិង 

អាកាសធាត្ ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

២. ការទម្រជើសទរើសពូជ

- ពូជក្នុងត្ំំៃ់ផ្ ដល់ទំងៃ់ ៧០-៨០រម្រក្ក្នុងរយៈទពល ៣០០ ទៅ ៤០០ នថ្ ៃ

- ពូជំងាា ត្់ផ្ ដល់ទំងៃ់ ៩០-១២០ រម្រក្ ក្នុងរយៈទពល ១៨០នថ្ ៃ



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

២.ការម្ររំ់ម្ររង ៃិង ចំណីអាហារចិញ្ចឹមម្រជូក្

- ម្រទុងម្រជូក្ ៃិង សនកូ្ចំណីសត្វម្រត្ូវលងសំអាត្ជាម្រំច ំ

- លងសំអាត្សត្វម្រជូក្ជាម្រំចំ

- ម្រជូក្ម្រត្ូវចក្់វាក្់សាងំ ២-៣ ដងក្នុងវដ ដជីវិត្រំស់វា។ 

- ដ្ធក់្សត្វាៃជំងឺឱ្យឆាៃ យ ៃិង ពាាលជាំោទ ៃ់ចំទពាុះម្រជូក្ទម។



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

២.ការម្ររំ់ម្ររង ៃិង ចំណីអាហារចិញ្ចឹមម្រជូក្

- ក្ូៃម្រជូក្ម្រត្ូវរក្ាឱ្យទៅទដ្ធយថែក្ពីសត្វ្ ំ ទហើយថថ្ទំា ៃិង ផ្ ដល់ចំណី

ឱ្យទទៀងទាត្់ម្រំុងម្រំយ័ត្នំ ំផ្ ត្។ 

- ម្រជូក្ាម្រត្ូវរក្ាទដ្ធយថែក្ពីទរ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

២.ការម្ររំ់ម្ររង ៃិង ចំណីអាហារចិញ្ចឹមម្រជូក្

- ចំណីម្រជូក្អាចទម្រំើម្រត្ក្ួៃ ក្ៃទក្់ម្រសូវ ទពាត្ ក្ំទទចអងារម្រសូវ ៃិង ទពាត្ 

សលឹក្ក្ៃទំទថ្ត្ ពពួក្សថណាត្ ដំែូងទ ើ ដំែូងជាវ  ទដើមទចក្ សថណាក្

ទសៀង ៃិង ទមៅម្រត្ីជាទដើម ។ 

- ចំណីម្រជូក្រំះីចំអិៃជាម្រំចទំំើអាចទ្វើាៃ



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹម្រជូក្

៣. ការទម្រំើម្រាស់ផ្លិត្ផ្លសត្វ 

- សត្វម្រជូក្ផ្ ដល់សាច់ ខាល ញ់ ៃិង លមក្សម្រាំ់ទ្វើជី 

- សាច់ ៃិង ខាល ញ់ទ្វើមហូំ អាហារ ៃិង ឪសថ្។



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹាៃ់ក្នងុម្រំពៃ័ ធក្សិក្មម

- ក្នុងម្រំព័ៃ ធក្សិក្មមការចិញ្ចឹមាៃ់ រឺសម្រាំ់ម្រាក់្ចំណលូ ៃិង ជាចំណី

អាហារសម្រាំ់ម្ររួសារ។ សត្វាៃ់ទយើងចិញ្ចឹមយក្សាច់ ៃិង យក្

ស  ត្។ 

- ពូជាៃ់ទដើម ៃិង ពូជាៃ់ំងាា ត្់ 

- ពូជាៃ់ទដើមក្នុងត្ំំៃ់ាៃទក្ើត្ជំងឺដូចជា ជំងឺ Avian pest ៃិង ជំងឺ  

Chronic resperatory   ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹាៃ់ក្នងុម្រំពៃ័ ធក្សិក្មម

- ការចិញ្ចឹមាៃ់យក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្រំះីចក់្វា៉ា ក់្សាងំជំងឺជាម្រំច ំ

តាមរដូវ ។ 

- ំំថំក្សត្វាៃជំងឺទចញ ៃិង ពាាលជាំោទ ៃ់

- កូ្ៃាៃ់ម្រត្ូវរក្ាដ្ធច់ទដ្ធយថែក្  ថថ្ទំា ៃិង ឱ្យចំណីដឹក្ដល់។ 

- ាៃ់ញីពី ៥-១០ ក្ាល ម្រត្ូវាៃាៃ់ទមម លមួយ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹាៃ់ក្នងុម្រំពៃ័ ធក្សិក្មម

-ចំណីាៃ់ៈ ម្រសូវ ទពាត្ សថណដក្ ទ ម្  ម្រត្ក្ូៃ អាហសូឡា ដំែូង ទ ើ 

ៃិង ទមៅម្រត្ីជាទដើម ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹាៃ់ក្នងុម្រំពៃ័ ធក្សិក្មម

១. ការទម្រំើម្រាស់ផ្លិត្ផ្ល

- ការចិញ្ចឹមាៃ់ំទង ាើត្ភាពអ ូរអរក្នុងក្សិដ្ធឋ ៃផ្ ទៈសំថំង 

- ផ្លិត្ផ្លាៃ់ៈ សាច់ ស  ត្ ៃិង ទរាមសម្រាំ់ថក្ថច នជាឧំក្រណ៏ទម្រំើ 

ម្រាស់ ៃិង លមក្សម្រាំ់ទ្វើជាជី។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

 ទហត្ អវីាៃជាទយើងចិញ្ចឹមទា?

ទាជាសត្វមួយថដលទរភារទម្រចើៃចូល

ចិត្ដចិញ្ចឹមទដ្ធយវាងាយម្រសួលក្នុង ការថថ្ទំា ។ 

ការចិញ្ចឹមទាជាទូទៅាៃផ្លម្រំទយាជៃ៏ទម្រពាុះ

- ទាជាអនក្ផ្លិត្ៃូវម្រំូទត្អ ីៃ

- ទាផ្ដល់ពង ៃិង សាច់សម្រាំ់ត្ម្រមូវការម្រំចនំថ្ ៃរំស់ក្សិក្រ ៃិង សម្រាំ់

លក្់។



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

- ទាម្រត្ូវការទីចិញ្ចឹមត្ូច ទហើយការថថ្ទំាត្ិច

- ទា្ៃ់ ៃិង ជំងឺ ៃិង ្ៃ់ៃឹងលក្ខខណឌអាម្រក្ក់្

- ទាជួយទំ់ទល់ ៃិង សត្វល អិត្ចនម្រង ទ ម្  ៃិង ខយង 

- លមក្ទាជាជីសរើរាង គមួយល អម្រំទសើរ 

- ទាស ីរ ក្ខជាត្ិក្នុងទឹក្ ទ ម្  សំណល់ពីំថៃ ល ខួងសត្វល អិត្ ៃិង កាក្សំណល់

ពីក្សិដ្ធឋ ៃ។



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

១. ម្រំទភ្ទពូជទាសម្រាំ់យក្ពង ៃិង សាច់

- ពូជ Muscovy ជាពូជក្ំព ងៃិយម សម្រាំ់សាច់ ៃិង ស  ត្

- ពូជទៃុះាៃម្រំទភ្ទពណ៌ស ៃិង ពណ៌ទមម វាផ្ ដល់ពងពី ៨០ ទៅ ១២០ ពង

ក្នុងមួយឆាន ំ ។

- ពូជ ជាពូជថដលផ្លិត្ាៃស  ត្ទម្រចើៃជាងពូជទផ្សងៗ។ ទាមួយអាចផ្ដល់

ពងពី ២៥០ពង ទៅ ៣៥០ ពង ក្នុង១ឆាន ំ ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

២. ត្ម្រមូវការម្រទង់

- ចំ់តាងំពីទាទៅត្ូចម្រត្ូវទ្វើម្រទង់សាមញ ទៅក្ណដ លវាលម្រពមទំាង 

ាៃទរាងត្ូចសម្រាំ់ជម្រមក្ទា។ 

- ទរាងត្ួចមួយសម្រាំ់ទា។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

២. ត្ម្រមូវការម្រទង់                                                                                      

- ទរាងទាអាចាៃទម្រមង់ ១.៥-២ ថម៉ែម្រត្ ំទណដ យពី ៤-៥ថម្រម៉ែត្ ៃិង ក្ំពស់ 

១ម (១.៥ម រ ណ ៥ម រ ណ ១ ម) អាចដ្ធក្់ទាទពញវ័យ ៤០ ទៅ ៥០ 

ក្ាល។ 

- ទរាងទាម្រត្ូវាៃស វត្ាិភាពទំ់សាា ត្់ទៅំំផ្លល ញ់ំថៃ ល ឬដំណទំផ្សងៗ ថដលវា

រំះីដ្ធក្់ក្នុងម្រទុងទ្វើអំពីឬសសី ឬទ ើ ទហើយទរាងរំះីាៃដំំូល

- ការដ្ធក្់សត្វទាចិញ្ចឹមម្រត្ូវដ្ធក្់ទាញី ៦ក្ាល ៃិង ទាទមម លមួយក្ាល ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

២. ចំណីអាហារ ៃិង ការឱ្យចំណី

- ពូជទា Muscovy ជាពូជទាស ីមៃិទចុះសាំ ់។ 

- ទាស ីចំណី្មមជាតិ្ដូចជា ម្រសូវ ក្ៃទក្់ម្រសវូ 

ឬ ទពាត្ សលឹក្ក្ៃទទំថ្ត្ ខយង ទ ម្ ាយទា អាសូល ទដើមទចក្ ៃិង ដង ាវូ។ល។ 

- ចំណីអាហារអាចម្រសស់ ឬចំអិៃ ដ្ធក្ល់យទឹក្ ៃងិ លយចំណីថដលទរផ្ស ំ

- ទា ២៥ក្ាល អាចចិញ្ចឹមទលើនផ្ ទដីមួយហិក្តា ទដ្ធយមិៃចំណីពីផ្ារ



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

២. ការម្ររំ់ម្ររងស ខភាពសត្វទា

- ចក់្វាក់្សាងំការពារជំងឺដូចជាៈ

 Newcatle Fowl Pox and Fowl Cholera ជាទដើម។ 

- ការការពារស ខភាពសត្វ ដូចជាទ្វើភ្ូត្ដោមអាោម័យសត្វ  ចំណីអាហារ

ម្រត្ឹមម្រត្ូវ ការថថ្រក្ា ៃិង ការម្ររំ់ម្ររងទាម្រត្វូថត្ទ្វើយា៉ែ ងម៉ែត្់ចត្់។

- ម្រត្ួត្ពិៃតិ្យថ្ មីជាម ៃ ៃិង ោចំូល



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

២. ការរក្ាក្ូៃទា

- កូ្ៃទាម្រត្ូវរក្ាទៅទីកំ្ទៅអៃ់ៗ ៃិង សៃតួ្។

- រក្ាឆាៃ យពីទឹក្រហូត្ដល់អាយ ពីរអាទិត្យ

-ផ្ដល់ទឹក្ឱ្យផ្ឹក្ជាម្រំចំ

- ចំណីល អសម្រាំ់ក្ូៃទាៈ ក្ៃទក្់ម្រសូវ ៃិង ាយ ក្ំទទចម្រោំ់ទពាត្ ឬម្រសូវ



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

២. ការរក្ាក្ូៃទា

- រក្ាកូ្ៃទាឱ្យឆាៃ យពីពួក្សត្វរំពារ ដូជា សត្វ ឆាម រ ថកា ក្ណដុ រ ៃិង សត្វ

សាល ំ...។ 

-  វិ្ីសាស្ដសដមួយទដើមះីការពារកូ្ៃទារឺំងាខ ងំ ឬម្ររំកូ្ៃទារាល់យំ់ រហូត្

ដល់កូ្ៃទាាៃអាយ  ៦-៨អាទិត្យ។ 

- ទាថដលចិញ្ចឹមសម្រាំ់សាច់ម្រត្ូវលក្់ ទពលាៃអាយ ពី ៥-៦ថខ។



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

៣. ការម្ររំ់ម្ររងទាជាមួយម្រំព័ៃ ធដ្ធមំ្រសូវ

- ម្រទុងទា ៃិង ជំរក្(ទរាង) រឺម្រត្ូវសង់ទលើ

ម្រំឡាយទម្រសាចម្រសព 

- កំ្រាលម្រទុងម្រត្ូវទ្វើពីំៃ ទុះឫសសីទដ្ធយទ ក្ម្រំទឡាុះ

ឱ្យទឹក្ ឬ លមក្ឆាល ក់្ចូលក្នុងទឹក្ ថត្មិៃឱ្យឆាល ក់្ ។

ឫទ្វើឱ្យឆាល ក្់ដល់ទា ៃិង ចំណីទាទែើយ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

៣. ការម្ររំ់ម្ររងទាជាមួយម្រំព័ៃ ធដ្ធមំ្រសូវ

- រាៃរំះីទទ (ជំរាល)ត្ិចៗ ទដើមះីងាយម្រសួលម្រំមូលស  ត្ម្រំចនំថ្ ៃ។ 

- ម្រទុងទ្វើយា៉ែ ងណ ទាអាចទលត្ចូលក្នុងទឹក្ាៃ ៃិង អាចចូលក្នុងថម្រស 

តាមម្រំឡាយទឹក្។ 

-  វិ្ីមា៉ែ ងទទៀត្ទរាងទាសង់ទលើទោក្ ថត្ទៅថក្ះរម្រំឡាយទឹក្។ ទាអាច

ថដងទៅក្នុងថម្រសដ្ធមំ្រសូវក្នុងទពលទវលសមម្រសំ។ 



ការចិញ្ច ឹមសត្វក្នងុប្រព័ន្ធក្សិក្មម

 ការចិញ្ចមឹទាយក្សាច់ ៃិង យក្ស  ត្

៣. ការម្ររំ់ម្ររងទាជាមួយម្រំព័ៃ ធដ្ធមំ្រសូវ

- ទពលភ្ជួរ ៃិង រាស់ដី

- ំោទ ំ់ពីម្រសូវថំក្ក្ មព ថត្មិៃទៅទពលទចញ

ជាា  ៃិងរួរទទ។ 

- ទម្រកាយទពលម្រំមូលផ្លអស់ពីថម្រស



អរគុណ


