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គម្ព្ោងចិញ្ច ឹម្ម្ម្ព្ររូរូរយររូនលរខណៈព្គួសារ 

 

រ ៀបចំរោយ៖ គណៈកម្មកា គំទ្ររគលនរោបាយ បស់រាជ ោា ភិបាលននធនាគ  រេ.េ.ឌី.ប ៊ី, ២០២២ 
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ម្សចរតីសម្ងខបននគម្ព្ោង 

3 
− រហំរំរាងទ្ជកូ ៖ ររឹង៧ម្៉ បរតោ យ ៣៨ម្៉ កំពស់៤ម្៉ 

− ចនំនួរម្ទ្ជកូ ៖ ោក់រម្ទ្ជូក៣០កាល  

− រម្បាទ្ជកូ ៖ រទ្ជើសរ ើសរម្បាលអ រិញពីកសិោា នធំៗកនុងទ្សុក ដែលមានទ្បវត្ោិ និងទ្បភពពជូ 

ចាស់លាស់ អាចបរងកើត្កូនបាន ៣៣០កាល/វគគ(៥ដែ) និង ៧៩២កាល/ឆ្ន ំ 

- យៈរពលចញិ្ចមឹ្   ៖  រ ើម្ ១១៣នងៃ រម្ទ្ជូកបំរៅរោោះកូនែល់អាយុ ២៥នងៃររើបផ្តោ ច់រោោះ (៧រៅ១០នងៃ 

                            រម្ទ្ជូក ករមម លររៀត្) និងចិញ្ច ឹម្ឱ្យរ ៀនសុីចំណីែល់អាយុ៣៥នងៃ រម្ៃន់ចរនាល ោះពី  

                            ៧រៅ៨ គ.ទ្ក ររើបលក់រចញ។ 

− េទ្ាស្លល ប ់ ៖ ៣% (រម្ទ្ជូកជារូរៅអាច ោលក់ូនបានចរនាល ោះពី១០ រៅ១៣កាល រោយកា  

សរងកត្ជាម្ធយម្រម្ទ្ជូកអាច ោល់កនូសទ្មាប់លក់រចញបាន ១១កាល/រម្ 

−  យៈរពល ោលក់នូ៖ ១ឆ្ន ំរម្ទ្ជូកអាច ោល់កនូបាន២,៤ ែង រម្ទ្ជូកម្ួយកាលអាច ោល់កនូបាន១០ 

ែង (កា ដងទលំអ) 

−  ែវូកាលចញិ្ចមឹ្ ៖ អាចចញិ្ច ឹម្បានរពញម្ួយឆ្ន ំ អាទ្ស័យរលើត្នម្លរលើរី ា  និងត្ទ្ម្ូវកា កូនទ្ជូក 

− រ ីា       ៖ ឈ្មួ ញចុោះរិញែល់រកីដនលង (ដត្ម្ិនឱ្យចូលកនុងកសិោា នោច់ខាត្)ទ្ត្ូវ ងចំ 

ររួលកូនទ្ជូកម្ុែកសិោា ន 

− ត្នម្ល      ៖ ពី ៣២០,០០០រ ៀល ែល់ ៤០០,០០០រ ៀល/កាល (ត្នម្លរ ើងចុោះអាទ្សយ័ 

ត្នម្លរី ា ទ្ជូកស្លច់ ស់) 

− រនុ ៖ សទ្មាប់កា ចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជកូ ៣០កាល បាទ្ជូក១កាល ស្លងសង់ររាងទ្ជូក១ែនង 

ទ្រុងោក់រម្រ ើម្ រម្បំរៅរោោះ ទ្ពម្ទងំសមាា  រទ្បើទ្បាស់ រ េងៗរលើន ៃែីផ្តៃ ល់ែលួន

ដែលមានទ្ស្លប់ ទ្ត្ូវកា រែើម្រុនស ុបចំនួន៖២៣៣,៥១៧,៩៤០រ ៀល កនុងរនាោះ៖ 
 

ចំតយរលើកា រ ៀបចំទ្រុង ចំតយរលើកា ចិញ្ច ឹម្-ដងទ ំ ត្ទ្ម្ូវកា រុនស ុប 

113,635,000 រ ៀល 119,882,940 រ ៀល 123,517,940 រ ៀល 
 

➢ កា វិភាគរសែាកិចចរលើកា ចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូកពូជ៣០ កាលសទ្មាប់ លិត្កនូលក់កនុង យៈរពលម្ួយឆ្ន ំ 

ដែលអាចររួលកូនបាន ២,៤ែង/ឆ្ន ំ រសម ើនឹង ៧៩២កូនទ្ជូក៖ 

 

ចំតយ ចំណូល ចំរណញ 

127,157,940 រ ៀល 269,280,000 រ ៀល 142,122,060 រ ៀល 
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១- ម្សចរតីម្ ត្ើម្ 

កា ចិញ្ច ឹម្ទ្ជូក បស់កសិក រៅកម្ពុជាកនុងប៉ុនាម នឆ្ន ំចុងរទ្កាយរនោះ បានររលួ ងនូវវិបត្ោិជម្ៃរឺប៉សោ

ទ្ជូកអាហ្វហរិចែ៏កាចស្លហាវដែលរធរើឱ្យកសិោា នត្ូច ធំ និងកា ចិញ្ច ឹម្លកខណៈទ្គួស្ល ម្ួយចំនួនធំបាត្់បង់

ទ្ជូក ខាត្បង់ងវិការសៃ ើ ទងំទ្សុង។ កសិក ែលោះម្ិនមានរែើម្រុនរែើម្បីចប់រ ោើម្ចញិ្ច ឹម្រ ើងវិញ បានរធរើឱ្យ

កា  គត្់ គង់ស្លច់ទ្ជូករលើរី ា មានកា ងយចុោះ ត្នម្លរកើនរ ើងែុសពីឆ្ន ំម្ុនៗដែលម្ិនទន់ ៃុោះជំងរឺប៉សោ      

អាហ្វហរិច។ បចចុបបននស្លា នភាពននកា រាលោលជម្ៃឆឺ្លងបានធូ ទ្ស្លល មានកសិោា នចិញ្ច ឹម្ទ្ជូកម្ួយចំនួនត្ូច

ដែលរជៀស ុត្និងរប់ស្លក ត្់បាននូវជំងរឺនោះ បាននិងកំពុងែំទ្បឹងពទ្ងីកកា ចិញ្ច ឹម្រ ើងវិញ រែើម្បីដចកចយ

កូនទ្ជូកពូជ និងទ្ជូកស្លច់រៅកសិក រ េងររៀត្យករៅចិញ្ច ឹម្ រោយពទ្ងឹកនូវ វិននកា ជីវៈសុវត្ាិភាព

ោ៉ងខាា ប់ែាួន ងដែ ។ 

រែើម្បីជទ្ម្ញុឱ្យកា ចិញ្ច ឹម្ទ្ជូកកាន់ដត្ទ្បរសើ រ ើងទ្បជាកសិក ចំបាច់ទ្ត្ូវយល់ែឹងេំពីបរចចកររស 

ចំរណោះជំនាញ និងបរពិរស្លធន៍ងមីៗបដនាម្ររៀត្ ពិរសសរផ្តោ ត្ោ៉ងខាល ំងរៅរលើ វិននកា ជីវៈសុវត្ាិភាព

រែើម្បីរបស់្លោ ត្់ជំងដឺែលមានហានីភ័យែពស់ ជាក់ដសោងជម្ៃរឺប៉សោ ទ្ជូកអាហ្វហរចិម្ិនទន់មានវ៉ាក់ស្លងំ និងថ្ន ំ

ពាបាលរៅរ ើយ។  

រែើម្បីចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូកពូជ លិត្កនូលក់ររលួបានរជាគជ័យ និង ោលរ់ិនន លែពស់ទម្ទ ឱ្យកសិក 

ទ្ត្ូវគិត្គូ ពី៖ 

• កា រទ្ជើសរ ើសពូជ កា បង្កក ត្់ពូជ 

• បរចចកររស ោល់រឹក ចំណី ថ្ន កំា ពា  ពាបាល រ ៀបចំទ្រុងទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវសម្ទ្សបរៅាម្បរចចកររស 

• កា  ោល់កម្មវិធីវ៉ាក់ស្លងំកា ពា ជំងែឺល់ទ្ជូក 

• រីាំងភូម្ិស្លហ្វសោ  ប ិោកាស  បស់កសិោា នចិញ្ច ឹម្ 

•  វិននកា ជីវៈសុវត្ាិភាព និងកា ដងទ។ំល។ 

២-លរខណៈរីវសាស្តសត 

 ២.១.មានសម្ត្ាភាពបងកករំណើត្ែពស់ ៖ 

រម្ទ្ជូក ដល់កនូបានពី២-២.៤ែង/ឆ្ន ំ (៨-១២កាល/ែង រម្ែលោះ ដល់កូនពី ១៨-២៤កាល/ែង)។ 

រម្ទ្ជូកអាច លិត្រឹករោោះបាន ២០០-៤០០លីទ្ត្/ែង(៤គទ្ក រឹករោោះអាច ដល់ភាពលូត្លាស់ែល់កូន

ទ្ជូក ១គទ្ករម្ៃន់ ស់)។ 

២.២.កា  ោលច់ណំ៖ីសនៃសេន៏ននកា រទ្បើទ្បាស់ចំណី (FCR)ទ្បមាណ ៣គទ្ក បានរម្ៃន់ ១គទ្ក

ទ្ជូក ស់ ។ 

២.៣.កា  ដលរ់និន ល  

-រម្ទ្ជូកម្ួយកាលអាច ដល់កនូម្ធយម្ ១១កាល 

- ដល់ស្លច់ទ្កហម្ ៤៥-៥០%ពូជទ្ជូកកនុងទ្សុក និង៥៥-៦០%ពូជទ្ជូកពីប ររស។ 



 
 

-4- 

 

២-៤.កា សទ្ម្បែលួន៖ ាម្សភាពជាក់ដសដងពូជទ្ជូក យ៉ករសៀ -ដ នដទ្ែស សទ្ម្បែលួនបាននឹង

ស្លា នភាពទ្សុករយើង។ 

៣-ការម្ព្រើសម្រើសរូរព្រូរចិញ្ច ឹម្ 

រម្ទ្ជកូពូជសទ្មាប់ចិញ្ច ឹម្យកកូនទ្ត្ូវមាន ៖ 

- បូរាង ៖ ែលួនដវង រលល ធំ រម្ៃន់ធៃន់ 

-សនៃសេន៏ននកា រទ្បើទ្បាស់ចំណីទប  (FCR )ធម្មា=៣,២-៣,៦គទ្ក,លអ=១-២,៥គទ្ក 

-ចិញ្ច ឹម្ ហ័សធំ នត្់ ធននឹ់ងជម្ៃឺ 

-រិនន លស្លច់ ដែល ោល់ស្លច់ទ្កហម្រទ្ចើន-(ពណ៌កូឡាប)ស្លច់ ុយ 

-មានរោោះ៦គ ូរ ើង កាលរោោះលអ ម្ិនខារ ក់ ចរនាល ោះរោោះពីម្ួយគូរៅម្ួយគូ រសម ើៗគន  

-រចោះចិញ្ច ឹម្កូន សំបូ រឹករោោះ(សទ្មាប់ទ្ជូកបា ទ្ត្ូវមានគុណភាពរឹកកាម្ែពស់) 

៤- វធីីសាស្តសតចិញ្ច ឹម្  

  វិធីស្លហ្វសោ ននកា ចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូកពូជ លិត្កនូគឺអាទ្ស័យរៅរលើស្លា នភាព រីាំងភូម្ិស្លហ្វសោ  ពូជទ្ជូក 

រោយកា កា ចិញ្ច ឹម្មានលកខណៈែុសៗគន ៖  

➢ កា ចិញ្ច ឹម្ដបបទ្បនពណី-យថ្ ល៖ រោយ ោលច់ំណីដត្កាកសំណល់ ៃោះបាយ កនៃក់ និងចុងេងក 

ដែលមានទ្ស្លប់កនុង ៃោះ គម នកា រទ្បើទ្បាស់ថ្ន  ំវ៉ាក់ស្លងំ  

➢ កា ចិញ្ច ឹម្ដបបលកខណៈទ្គសួ្ល  ៖រោយ ោលច់ំណី កាកសំណល់ ៃោះបាយ វត្ាុនត្ុរែើម្កនុងភូម្ិ និង

ចំណីទ្កុម្ហ ុនបនោិចបនោួច ងដែ  មានកា រទ្បើទ្បាស់ថ្ន  ំនិងវ៉ាក់ស្លងំែលោះៗ 

➢ កា ចិញ្ច ឹម្ដបបទ្បពលវបបកម្ម ឫដបបពាក់កតោ លឧសាហកម្ម៖ រោយកសិក រធរើទ្រុងទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ

ាម្លំនំាបរចចកររស កា  ោល់ចំណីមានគុណភាពលអ (ចំណីររាងចទ្ក) ឫកា លាយចំណី េមំាន   

សោង់ោ ទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ កា រធរើវ៉ាកស់្លងំមានកម្មវិធចីាស់លាស់ទ្សបាម្រគលកា ណ៍បរចចកររស។ 

កា  លតិ្កនូទ្ជកូដចករចញជា២ ដ នក ៖ 

➢ កា  លិត្កូនទ្ជូករុករធរើរម្បាពូជបនោ៖ កា បង្កក ត្់យកមម្សុរធ ឬ២មម្ ដែលជាពូជស្លយកូន

សម្បូ រឹករោោះ ពូដកដងកនូ ធន់នឹងជំង ឺ ធន់នឹងអាកាសនត្ុ សលូត្ង្កយទ្សួលចញិ្ច ឹម្ (ពិរសសពូជ 

ទ្ជូកយ៉ករសៀ  (Yorkshire) និងដ នរទ្ែស (Landrace) សទ្មាប់យករធរើរម្ពូជបនោ)   ើឯកា  លិត្

កូនទ្ជូករមម លរុករធរើបា ទ្ត្ូវ កពូជស្លច់ទ្កហម្រទ្ចើន ែនងធំទ្កាស់ ទ្ត្គកធំលអ រលល ធំ ររាម្ទ្កាស់ 

រជើងធំ  ឹងមា ំចិញ្ច ឹម្ឆ្ប់ធំ ធន់នឹងជំង ឺអាកាសនត្ុ ពូដកសុី សទ្មាប់រធរើបា (ពិរសសពូជ ឌុយ ៉ាក

(duroc) ភីរទ្ែន (Pie train) ហាម្រសៀ  (Hamshire) រគបង្កក ត្់ពូជរុកសទ្មាប់ដត្រធរើបា និងរម្

សទ្មាប់រធរើពូជបនោ ម្ិនសទ្មាប់រធរើរម្ទ្ជូក លិត្កនូទ្ជូកស្លច់ររ រទ្ពាោះភាគរទ្ចើនកូនត្ិច ម្ិនសម្បូ 

រឹករោោះ និងកាច។ល។ 
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➢ កា  លិត្កូនទ្ជូករុកចិញ្ច ឹម្យកស្លច់៖ កា បង្កក ត្់យករម្ពូជស្លយកូន រឹករោោះរទ្ចើន បង្កក ត្់

ជាម្យួបាពូជ ធន់ជំង ឺឆ្អឹងធំ ស្លច់ទ្កហម្រទ្ចើន ធន់នឹងជំង ឺFCR ទប ពូដកសុី រែើម្បីបានកូន

ម្ករទ្ចើន ចិញ្ច ឹម្ឆ្ប់ធំ ធន់នឹងជំង ឺម្ិនរ ើសចំណី និងម្ិនអាចរធរើពូជបនោបានររ រទ្ពាោះកាត្់រៅ

ខាងបា ដែលជាពូជកនូត្ិច ម្ិនសវូសម្បូ រឹករោោះ។ល។  

៥-ការម្រៀបចំព្រុង 

កា រ ៀបចំទ្រុង និងរំហំទ្រងុគឺអាទ្ស័យរៅាម្ទ្បរភរពូជទ្ជូក និងាម្ត្ំបន់ ឬរីាំងជាក់ដសោង 

និងធនននផ្តៃ ល់ែលួន ដត្ក៏ទ្ត្ូវមានន ៃទ្កឡាសម្ទ្សបដែ ៖ 

 

ទ្បរភរទ្ជកូ រហំទំ្រងុ (ដម្ទ៉្ត្) កពំសទ់រ   (ដម្ទ៉្ត្) 

រម្ទ្ជូករ ើម្/រម្បទ្ម្ុង 0.65 x 2.20 1.00 

ទ្ជូកបាមានកដនលងសទ្មាប់បង្កក ត្់ 2.30 x 4.00 1.00 - 1.50 

រម្ទ្ជូករកើត្កូន និងបំរៅរោោះ 2.00 x 2.30 1.00 

កូនទ្ជូកផ្តោ ច់រោោះ 2.50 x 3.00 (សទ្មាប់12កាល) 0.60 

៦- ចំណីព្រូរ 

ទ្បរភរចំណីសទ្មាប់សត្រទ្ជកូមាន ៖កនៃក់ ចុងេងក  រពាត្ សដណោ ក ទ្ត្កនួ ចកបាយទ កំរបាល ក     

កនាុំរងត្  ៃី សល ឹកែំ ូងជារ  ែំ ូងម្ី សល ឹកបាស សល ឹកទ្ម្ំ រែើម្ទ្ាវនិងសល ឹក កំពិស កនូទ្ត្ីត្ូចៗ កាលទ្ត្ី កាក

សំណល់ ៃោះបាយ បាយទ្ស្ល។ល។ 

-កា រទ្បើទ្បាស់ចំណីសរទ្ម្ចពីទ្កុម្ហ ុនសុរធ១០០% 

-ចំណីទ្ត្ូវមានស្ល នត្ុចិញ្ច ឹម្ចំបាច់ែចូជា៖ ទ្បូរត្េុីន ថ្ម្ពល វើាម្ីន ស្ល នត្ុែនិជ និងរឹក។ 
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ត្ទ្ម្វូកា រកឹ សទ្មាបទ់្ជកូ 

 

 

 

 

 

 

 

៧- ការថែទសំុខភារម្ម្ព្រូរ  

កា ដងទ ំនិងកា  ដល់ចំណីបានទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវែល់រម្ទ្ជូករពលមានគភ៌គឺមានស្ល សំខាន់តស់សទ្មាប់ 

ជួយឱ្យគភ៌ (Zygot)មានកា  ើកចរទ្ម្ើន រហើយក៏អាច កាកូនទងំរនាោះឱ្យបានលអ ៖ 

− ជួយឱ្យស្ល ពាងគកាយរម្មានស្ល នត្ុសដុករុករទ្ចើនរែើម្បីបរងកើត្ជារឹករោោះបំរៅឱ្យកនូ ងដែ  

− រម្ទ្ជូកដែលបង្កក ត្់រហើយកនងុក ណីដែលសីត្ុណហ ភាព និងសំរណើម្ែពស់ចរនាល ោះ យៈរពល១-១៦នងៃ

ែំបូង រធរើឱ្យេទ្ា ោលក់ូនបានត្ិច 

ប មិាណនត្ ុេចំណំ ី១០០គី ទូ្កាម្ ត្ទ្ម្វូកា ចណំរីៅាម្ទ្បរភរទ្ជកូ 

សមាសភាពនត្ ុេ ំ

ចណំ ី

រម្ទ្ជកូ នងិ 

ទ្ជកូបា 

ទ្ជកូបរំៅ

រោោះ 
ទ្បរភរទ្ជកូ 

ត្ទ្ម្វូកា ចណំទី្បចំ

នងៃ (គតិ្ជាគ ីទូ្កាម្) 

ចុងេងក  50 56 រម្ទ្កម្ុ ំ 2.00 kg 

កនៃក ់ 30 20 ទ្ជូកបា 2.00 - 2.50 kg 

សដណោ ករសៀង 13 16 រម្រ ើម្ 2.00 - 2.50 kg 

រម្ៅទ្ត្ ី 4 4 រម្បំរៅកូន 2.00 - 4.00 kg 

សំបករលៀសទ្គំ ែយង 2 3 រម្ផ្តោ ច់រោោះកូន 2.50 - 3.00 kg 

សក   0 0 កូនទ្ជូករៅរៅរោោះ 0.30 - 0.40 kg 

រទ្បងចំេិន 0 0 កងរោះទ្បូរត្េុីនៈ សត្រមិ្នសូវសីុចំណី (រទ្ពាោះ

លកខណៈឆ្ៃ ញ់មាត្់ងយចុោះ) កា លូត្លាស់យតឺ្

កា បងកកំរណើត្េន់ (រទ្ពាោះកទ្មិ្ត្ លាយទប),

ដសបកសៃួ ត្នងិសុែភាពរន់រែាយ។ 

 

េំបិល 0.50 0.50 

ទ្ពីមិុ្ច 0.50 0.50 

ស បុ 100 100 

ទ្បរភរទ្ជូក ប ិមាណរឹក(លីទ្ត្)/នងៃ កទ្ម្ិត្លំហូ រឹកពីកាលបឺត្/នារី 

រម្រ ើម្ ១៥-២៥ ២ 

រម្បំរៅរោោះ ៣០-៤៥ ២ 

កូនទ្ជូករៅរោោះ ០,២-០,៤ ០,៥-១ 

កូនទ្ជូករទ្កាយផ្តោ ច់រោោះ ២,៥-៥ ២ 



 
 

-7- 

 

− ម្យួសបាដ ហ៍ម្ុនរពលរកើត្រយើងអាចែ ូចំណី បស់រម្ទ្ជកូពរពាោះម្កជាចំណីរម្ចិញ្ចមឹ្កូនដត្ម្ដង (ែូ 

បនដិចម្ដងៗរចៀសវងរម្ទ្ជកូរាក)។ កនុង យៈរពល៣នងៃម្ុនរពលរកើត្កូន ទ្ត្ូវបនាយចំណីបនដិចម្ដងៗ 

 ហូត្រៅសល់ដត្១គទ្ក/នងៃម្ុនរពលរកើត្ និងដងម្ចណីំបដនល ឬកនៃក់ែល់រម្ទ្ជូករែើម្បីរចៀសវងរម្

រកដៀនពិបាកសទ្មាលកូន និង លាកករនាម្រោោះ ។ 

− េនាម្័យទ្ត្ូវរធរើរ ើងឱ្យបានលអរែើម្បីរចៀសវងរម្ទ្ជកូចម្លងជំងែឺល់កូនាម្ យៈកាដ រ េងៗ 

ទ្បមាណជា៣-៦អារិត្យម្ុនរពលរកើត្ ែុសលាងសមាអ ត្រម្ទ្ជូករោយស្លប ូ និងសមាអ ត្ទ្រុងរៅនងៃរ ី

៥-៧ ម្ុនរពលសទ្មាល ។ 

− ដងទរំម្ទ្ជូករទ្កាយរពលសទ្មាល។ កដនលងរម្បរងកើត្កូនទ្ត្ូវមានអាកាសនត្ុសម្ទ្សប ប ិោកាស

មានែយលរ់ចញចូលលអ និងទ្ត្ូវមានសភាពសៃប់ស្លៃ ត្់។ 

− សីត្ុណណភាពរដដ សអុ ោះស្លអ ប់រធរើឱ្យរម្ទ្ជូកពីបាកែកែរងហើម្ ែាិលទ្បឹង បតដ លឱ្យកា បរងកើត្មានសភាព

យឺត្ោ៉វបតដ លឱ្យងប់ែរងហើម្កូន។ 

− ម្ុនរពលសទ្មាលកូនរយើងចំបាច់ទ្ត្ូវសមាអ ត្ទ្បោប់បនដពូជរម្ទ្ជូកជាម្ុនសិន ពិរសសចរនាល ោះ

រោនីនិងទរ  ធំ រទ្ពាោះកដនលងរនោះមានសភាពកែរក់ដែលង្កយចម្លងរម្ររាគបំ ុត្។  
 

៨-ការចារ់ថ្ន វំ៉ា រ់សាងំការពារសុខភារម្ម្ព្រូរ 
 

អាយុ/រយៈម្រល ព្បម្េរថ្ន /ំវ៉ា រ់សាងំ រម្បៀបម្ព្បើ រព្មិ្តម្ព្បើ រំលឹរ 

ម្ុនបង្កក ត្់ ៦ នងៃ ឫរ ើម្

បាន៦០នងៃ 
ទ្ត្រចៀករែៀវ (PRRS) ចក់ស្លច់ែុំ 2cc/កាល ៦ដែម្ោង 

២ឫ៤សបាោ ហ៍មុ្នបង្កក ត្់ឫ

២សបាោ ហ៏បនាៃ ប់ពីរកើត្កនូ 
រប៉សោ  (CSF) ចក់ស្លច់ែុំ 2cc/កាល (១ឆ្ន ំម្ោង) 

១០ នងៃម្ុនផ្តោ ច់រោោះ ភីសុីវើធ ូវើ ុស ចក់ស្លច់ែុំ 2cc/កាល ៦ដែម្ោង 

៤ សបាោ ហ៍ម្ុនរកើត្ េ ុត្កាោ ម្ (FMD) ចក់ស្លច់ែុំ 2cc/កាល ៦ដែម្ោង 

១៨សបាោ ហ៍/៣សបាោ ហ៍

ម្ុនរកើត្ 
េូរហេសគ ី (Aujeszky) ចក់ស្លច់ែុំ 2cc/កាល ៦ដែម្ោង 

១០នងៃម្ុនរកើត្ Ivermectine,Flubendazole ចក់រសើដសបក ាម្កា ដណនំា ៦ដែម្ោង 
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៩-ការព្បមូ្ល្ល៖ 

 យៈរពលននកា ចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូកយកកូន ជាម្ធយម្អាចបរងកើត្កូនបាន២,៤ែង/ឆ្ន ំ រោយចំតយ

រពល៥ដែ/សំបុក (១សំបុក ជាម្ធយម្បានកូនទ្ជូក ១១កាល)។ កសិក អាចលក់ជាក់ដសោងរោយអាទ្ស័យ

រលើគុណភាពកូនទ្ជូក និងត្នម្លរលើរី ា  ។ 

 ការ វធភាគម្សឋករិចចម្លើការចិញ្ច ឹម្ម្ម្ព្រូរយររូន ៖ 

ក)-ក ណចីញិ្ចមឹ្រម្ទ្ជកូពជូ លតិ្កនូដបបទ្បពលវបបកម្មរៅាម្ ៃោះ (កនូទ្ជកូ ៧៩២កាល)៖  
 

ប ោិយ ឯកាោ  

ចនំនួ ត្នម្ល រកឹទ្បាក ់ ចនំនួ

ស្ល  

រកឹទ្បាក ់

ឯកាោ  ១ឯកាោ  ស បុ(រ ៀល)  រំលាោះ ស បុ(រ ៀល) 

១-ចំណូលសរបុរកីារលរ់រូនព្រូររនុង១ឆ្ន  ំ
  

ចំណូលពីកា លក់កូនទ្ជកូ កាល 792 340,000 269,280,000   269,280,000 

២-ចំណាយសរុប = ចំណាយថព្បព្បួល + ចំណាយម្ិនថព្បព្បួល/ម្ែរ 127,157,940 

    ២.រ.ចំណាយថព្បព្បលួ 119,882,940 

ចំណីសរទ្ម្ចទ្ជូករ ើម្ គ.ទ្ក 22,770 2,300 52,371,000   52,371,000 

ចំណីសរទ្ម្ចទ្ជូកបំរៅរោោះ គ.ទ្ក 7560 2,366 17,886,960   17,886,960 

ចំណីរឹករោោះម្ុនផ្តោ ច់រោោះ កាល 792 990 784,080   784,080 

ចំណីពីផ្តោ ច់រោោះែល់អាយុ 

៣៥នងៃ 
កាល 792 11,000 8,712,000   8,712,000 

នងលេគគីសន ី KWh 6000 720 4,320,000   4,320,000 

នងលរទ្បងបមូ្រឹក លីទ្ត្ 720 5,000 3,600,000   3,600,000 

ថ្ន រំទ្បើរលើរម្ទ្ជូក កាល 30 8,000 240,000   240,000 

ថ្ន រំទ្បើរលើកូនទ្ជូក កាល 792 4,000 3,168,000   3,168,000 

វ៉ាកស់្លងំរម្ទ្ជកូ  កាល 30 104,400 3,132,000   3,132,000 

វ៉ាកស់្លងំកនូទ្ជូក កាល 792 6,200 4,910,400   4,910,400 

កំលាងំពលកម្ម ដែ 800,000 12 9,600,000   9,600,000 

នងលចំណីទ្ជូកបា គ.ទ្ក 1095 2,300 2,518,500   2,518,500 

ថ្ន សំំលាប់រម្ររាគ ដែ 680,000 12 8,160,000   8,160,000 

ែឹកជញ្ចូលឱ្យេត្ិងិជន រលើក 12 40,000 480,000   480,000 

    ២.ខ.ចំណាយម្ិនថព្បព្បលួ/ម្ែរ (រនុង១ឆ្ន )ំ 113,635,000   7,275,000 
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ររាងទ្ជកូ សោូករឹក/ចំណី រម្

ទ្ជូក/កូនទ្ជូក កាលបឺត្រកឹ 

េំពិលរភលើង ដែេ រភលើង ទ្រងុរម្

បំរៅរោោះ ទ្រងុរម្រ ើម្ រុ

រោ រកឹ នសបកា ពា សត្រ

លអិត្ 

ររាង 1 45,000,000 45,000,000 10 4,500,000 

ម៉ាសីុនបូម្រឹក រទ្បើបាន៥ឆ្ន ំ រទ្គឿង 1 5,200,000 5,200,000 5 1,040,000 

ទ្សោះរកឹសទ្មាប់បងហ ូលាម្ក ទ្សោះ 1 200,000 200,000 10 20,000 

ធុងបាញ់ថ្ន សំំលាប់រម្ររាគ ធុង 1 200,000 200,000 1 200,000 

បាទ្ជូក កាល 1 3,000,000 3,000,000 3 1,000,000 

រម្ទ្ជូក កាល 30 2,000,000 60,000,000 125 480,000 

រុរោរកឹ ែំុ 1 35,000 35,000 1 35,000 

៣-ចំម្ណញសរុបម្លើម្ម្ព្រូរ ៣០ រាល 142,122,060 

ការចណំាយម្ឋើម្រុនរនុងរូនព្រូរម្ួយរាល 160,553 

ព្ារ់ចំម្ណញរនងុរូនព្រូរម្យួរាល 179,447 

ទ្បភព៖ ចុោះស្លកសួ កសិក ចិញ្ច ឹម្ទ្ជូកផ្តៃ ល់រៅភូមិ្រនន រកើត្ ឃុំនទ្ពច  ទ្សុករជើងនទ្ព រែត្ោកពំងច់ម្ 

កណំត្ស់គំល ់៖ មិ្នទន់គតិ្បញ្ចូលពីកា លក់រម្ទ្ជកូ និងបាទ្ជូក រៅរពលេស់លរធភាព លិត្កនូ 

ខ) ការវធភាគម្លើតនម្ៃលរ់/ឆ្ន  ំ

  

រនិន លកនូទ្ជកូ

(កាល)/ឆ្ន ំ 

ត្នម្លកនូទ្ជកូ/

កាល(រ ៀល) 

ចណូំលស បុ

(រ ៀល) 

ចតំយស បុ

(រ ៀល) 

ចរំណញ

(រ ៀល) 
កណំត្ស់មាគ ល ់

792 

360,000 285,120,000 127,157,940 157,962,060 
ររួលបានកូន 

11កាល/សំបុក 

340,000 269,280,000 127,157,940 142,122,060 

300,000 237,600,000 127,157,940 110,442,060 

250,000 198,000,000 127,157,940 70,842,060 

432 

360,000 155,520,000 119,169,540 36,350,460 
ររួលបានកូន 6

កាល/សំបុក 

340,000 146,880,000 119,169,540 27,710,460 

300,000 129,600,000 119,169,540 10,430,460 

250,000 108,000,000 119,169,540 (11,169,540) 

កំណត្់សមាគ ល ់

❖ កនុងក ណីកនូទ្ជកូររលួបាន១១កាល/សំបុក កា ចំតយរលើ ថ្ន  ំវ៉ាកស់្លងំ ចំណីរទ្ចើន នំាឱ្យកា ចតំយ

ែពស់ ចំរណញក៏រទ្ចើន 

❖ កនុងក ណីកនូទ្ជកូររលួបាន៦ កាល/សំបុក កា ចំតយរលើ ថ្ន  ំវ៉ាកស់្លងំ ចំណីត្ិច នំាឱ្យកា ចំតយ

ត្ិច ចំរណញកត៏្ិច 
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៨-និនាន ការតនម្ៃ ៖  

 ត្នម្លលក់កូនទ្ជូកចប់ពី ៣២០,០០០រ ៀល រៅ ៣៦០,០០០រ ៀល/កាល។ រៅកនុងនងៃ២៤ ម្ីនា 

២០២២កនលងរៅកសិក ចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជកូ លិត្កូន លក់បានត្នម្ល៣៤០,០០០៛/កាលរៅកសិក  រៅរទ្ដ

ទ្សុកនិងកនុងទ្សុករជើងនទ្ព រែត្ោកំពងច់ម្ រែើម្បីយករៅចិញ្ច ឹម្បនោ។ 

៩-ហានិេ័យ ៖  

         កសិក េនកចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូក លិត្កនូអាចទ្បឈ្ម្នឹងហានិភ័យម្ួយចំនួន៖ 

 ក-ហានភិយ័ លតិ្កម្ម ៖ រទោះបីមានបរពិរស្លធន៍កនុងកា ចិញ្ច ឹម្ទ្ជូកយូ ឆ្ន ំក៏រោយ រិនន លដែល

ររួលបានអាចទបជាងកា  ំពឹងរុក រោយស្ល កា ដងទមំ្ិនបានែិត្ែល់លអ គុណភាពចំណីម្ិនសា ិត្រសា   

កា  កាសីត្ុណហ រៅកនុងររាងចិញ្ច ឹម្ម្ិនបានលអ (រដោ ខាល ំង ទ្ត្ជាក់ខាល ំង) ជាពិរសសកា រាលោលជម្ៃឺឆ្លងសត្រ

ទ្ជូក។  កសិក ចិញ្ច ឹម្ទ្ជូករៅែរោះកមាល ងំពលកម្មជំនាញ ពុំសូវមានេនកដែលមានបរចចកររស បរពិរស្លធន៍ពី

ស្លា ប័នជំនាញជួយដណនំាែិត្ែល់។ 

 ែ-ហានភិយ័រ ីា  ៖ ទករ់ងលរធភាពននកា បាត្់បង់រី ា  ឬត្នម្លដែលររួលបានទប កា នល ក់

ចុោះននកា លក់ និងត្នម្លចំណីទ្ជូកមានកា រកើនរ ើង  ចំនួនេនកទ្បកួត្ទ្បដជងកនុងទ្សុក ជាពិរសសកា នំាសត្រ

ទ្ជូកចលូពីទ្បររសជិត្ខាងរទ្ចើន រធរើឱ្យេនកចិញ្ច ឹម្ទ្ជូកស្លច់ងយចុោះ ពិបាកលក់កូនទ្ជូក ។ 

 គ-ហានភិយ័ហ ិញ្ញវត្ាុ  ៖  កសិក ចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូក លិត្កូនម្ិនមានរុនទ្គប់ទ្គន់សទ្មាប់ វិនិរោគ 

និងទ្បាក់បទ្ម្ុងសទ្មាប់របរ់ល់រហត្ុកា ណ៍រកើត្រ ើងរោយនចែនយ។ 

 ឃ-ហានភិយ័ប សិ្លា ន ៖ បោ៉ះពាល់ែល់កា  ស់រៅ បសេ់នក ស់រៅជំុវិញកដនលងចិញ្ច ឹម្បតោ លម្កពី

កលិនលាម្ក និងសរម្លងទ្ជូកដទ្សក។ ក ណីកសិក ចញិ្ច ឹម្ទ្ជូកពំុមានលរធភាពសង់ទ្រុងទ្ជូករៅោច់រោយ

ដ កឆ្ៃ យពីលំរៅោា ន កសិក ទ្ត្ូវរធរើេនាម្័យសមាអ ត្ទ្រុងជាទ្បចំ និងមានរីសោុកលាម្កទ្ជូកឱ្យបានទ្ត្ឹម្

ទ្ត្ូវ ឬរបើមានលរធភាពអាចសង់ជា ជីវឧសម ័នសទ្មាប់រទ្បើទ្បាស់បានររៀត្ ង។ 

១០-ម្សចរតីសននិដ្ឋក ន ៖ 

 ជារូរៅ អាជីវកម្មចិញ្ច ឹម្រម្ទ្ជូកយកកូនរនោះមាន លចំណូលែពស់ ទ្បសិនរបើកសិក ចិញ្ច ឹម្ទ្ជូក

មានបរពិរស្លធន ៍ និងេនុវត្ោាម្បរចចកររសទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ អាចររួលបានរិនន លែពស់ នងលរែើម្ចំតយទប 

អាចទ្បកួត្ទ្បដជងជាម្ួយត្នម្លកូនទ្ជូកនំាចូលពីប ររស ទ្បាក់ចំណូលនឹងមានកា រកើនរ ើង។ 

 

3 
 


