
 

0 
 

  



 

0 
 

មាតិកា 

១. សេចក្តីស ត្ើម Introduction .................................................................................... 1 
២. សោលបណំង Purposes ..................................................................................... 1 
៣. បរិក្ខាេម្រាប់តកូ្ន Tool for Grafting ................................................................... 2 
៤. ក្ខរសម្ររើេសរើេពូរ Variety Selection .................................................................... 2 
៥ .ក្ខរបណ្តុះក្ូន Seedling Production ................................................................... 3 
៦ . ទម្រមង់ននក្ខរត Grafting Forms .......................................................................... 5 
៧ . វិធីសាស្រេតក្ខតត់ Grafting Methods ................................................................... 6 
៨. ក្ខរ្្សំក្នូតរួច Nursing Grafted Seedling .......................................................... 7 
៩. ក្ខរដំ ឬេទូងក្ូន Transplanting ......................................................................... 8 
១០.  ក្ខរដក់្រី Fertilization .................................................................................. 8 
១១. ក្ខរសម្រសាចម្រេព Watering .............................................................................. 11 
១២. ក្ខរតាក់្តតងតមក្ និងឬេ Pruning Branches and Roots ................................. 11 
១៣. ក្ខរម្ររបម្ររងក្តាាចនម្រងេំខាន់ៗ  Common Pest Management ........................... 11 
១៤. ក្ខរេអំាតចាារ Farm Cleaning .....................................................................13 
១៥. ព័ត៌ានបតនែ Additional Information ..............................................................13 
  



 

1 
 

១. សេចក្តសី ត្ើម Introduction៖ 

ដំណំានតនមៃខ្ពេ់សៅទី្្សរដូចជា ម្រតប់ សមទេ និងសប៉េងស  ុះ ានក្ខរលំ ក្ដំដ ុះសៅទី
វាលជាពិសេេសៅរដូវម្រ ំង និងរដូវស្ៃៀង។ ក្ខរដំក្ូន នពីបំសៅ ឬ្្សំក្ខត់បនែយនូវបញ្ហាស្្េងៗ
តដលបណាលមក្ពីក្ខរជាំទឹក្ រមងឺបណាលមក្ពីសមសោរក្នុងដី និងម្របព័នធាំ។ ក្ខរដំដំណំសដយ
ក្ូនបំសៅ ឬ្្សំអាចសធវើឲ្យសពលសវលាននក្ខរម្របមូល្លតវងដំក្នូធមមតា។ ចំណុចេខំាន់ននក្ខរដំ
ក្ូន្្សំទទួល នសជាររ័យ ម្រតូវកំ្ណត ់ សដើមទម្រម (Rootstock) តដលធន ់ និងរមងឺបងករស ើង
សដយសមសោរ្្េិត ក្់សតរើ វើរ េ ជាំទឹក្ ោំងេងួត និង កូ្ន្្សំ (Scion) តដលានទិនន្លរ ណភាព 
និងតនមៃខ្ពេ។់ 

២. សោលបំណង Purposes៖ 

សេៀវសៅតណនំននក្ខរអន វតតជាក្់តេតងអំពីក្ខរបំសៅ ឬ្្សំក្ូនដំណំបតនៃានសោលបណំង៖ 

 ក្សាងេមតែិភាពរំនញ ដល់
មស្រនតីសៅមូលដាន និង ក្េិក្រដំ
បតនៃសៅតាមេហរមន៍អំពីបសចេក្ 
សទេបំសៅ ឬ្្សំក្ូនដំណំ។ 
 

 សចុះសម្ររើេសរើេសដើមសម 
(Rootstock)និងក្ូន្្ស ំ
(Scion) ានេ ខ្ភាពេម្រាប់
សធវើក្ខរបំសៅ ្្សំ និងដំដ ុះ ។ 

 
 ្្េពវ្្សយចសំណុះដឹង និងរំនញ
ដលេ់ហរមន៍មូលដានជា
ពិសេេម្រក្ មក្េិក្រដំបតនៃ 

 
 ជាម្រប្ពអាហារូបតែមភ វើតាមីនម្រទ
ម្រទងោងគក្ខយ និងម្រ ក្ច់ំណលូ 
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៣. បរកិ្ខាេម្រាប់តកូ្ន Tool for Grafting៖ 

ចំ ច់ម្រតូវាន េំណញ់ដំបូល ផ្លាេទិក្ដំបូលក្ ក្ខំបិត ក្នស្រនត ថាេបណ្តុះ បំពងរ័រសម្រសាប
ដំណរកូ្ន ដសងកៀបភាាប់ដំណរក្ូន និងេភំារៈច ំច់ស្្េងៗ។ 

 

៤. ក្ខរសម្ររើេសរើេពូរ Variety Selection៖ 

 ពូរអាចតោា ន៖ េែិតក្នុងម្ររួសារជាមយួោាមក្សធវើក្ខរបំសៅ ឬ្្សំជាមួយោា ដូចជា ម្រតប់ 
្្សំជាមយួសប៉េងស  ុះ ឬ ម្រតេក្់្្សំជាមយួ សពៅ ម្រតឡាច និងឬ នសនង)។  
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 ពូររល់ទម្រម៖ ធន់សៅ នងិរមងឺពីក្នុងដី ភាពោំងេងួត ក្ខរជាំទឹក្ េតវលអតិបំផ្លាញ និងអាយ 
តវងមក្សធវើជាសដើមសម (Rootstock)តដលដ ុះក្នុងធមមជាតិ។ 

 
 
 
 
 

 
 ពូរសដើមត៖ ្តល់ទិនន្ល និងតម្រមូវក្ខរខ្ពេ់សៅទី្្សរ មិនធន់រមងឺ េតវលអិតចនម្រង និងបតម្រម
បម្រមួលអាក្ខេធាត  សធវើជាសដើមត(Scion)។  

 
 
 
 
 
 
៥ .ក្ខរបណ្តុះកូ្ន Seedling Production៖ 

 រល់ទម្រម (Rootstock) និងសដើមត (Scion)៖ 
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ពូរទម្រម (Rootstock) និងសដើមត (Scion)ម្រតូវានទំហំ(ដ៉េា្តម៉េម្រត)ក្ូនដំណំទំង២ប៉េ ន
ោា សៅនងងតដលតដូសចនុះសយើងម្រតូវដឹងព៖ី 

 សល្បឿនដ ុះ និងទំហំសដើមននពូរទំងពីរ (រល់ទម្រម និងសដើមត) 
 សបើពូរណដ ុះយឺតានទំហំសដើមតូចជាងម្រតូវបណ្តុះម ន....ឧទហរណ៖៏ សដើមតសប៉េងស  ុះ 
បណ្តុះសម្រក្ខយ ម្រតប់តដលជារល់ទម្រមរស ុះសពល១០នងង 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 កូ្នរល់ទម្រម Rootstock Seedling៖ 

 បណ្តុះក្នុងថាេតដលានអងកត់្េិត៦េម 
 ដក្់២ម្រោបក់្នុងមួយរនធថាេ បនាបម់ក្រក្្សទ ក្
ក្ូនតតមួយសដើមណតដលលអជាងជារល់ទម្រម  

 ក្ូនដំណំអាចសធវើក្ខរត នសៅសពលវាាន ២ 
សៅ៣ េនៃកឹ្ និងានអងកត់ េ្ិតននសដើមានទំហំ
ពី ១.៦ សៅ ១.៨មម សៅចំណុចតដលម្រតូវក្ខត់
(សលើចំណុចក្ូទីសលដ ង ឬ េៃឹក្ពិត)  

 កូ្នសដើមត Scion Seedling៖  

 បណ្តុះក្នុងថាេធមមតា១រនធ១ក្ូន 
 ក្ូនដំណំអាចសធវើក្ខរត នសៅសពលវាាន ២ 
សៅ៣ េនៃកឹ្ និងានអងកត់ េ្ិតននសដើមានទំហំ
ពី ១.៦ សៅ ១.៨មម សៅចំណុចតដលម្រតូវក្ខត់
(សលើចំណុចក្ូទីសលដ ង ឬ េៃឹក្ពិត) 



 

5 
 

 កូ្នរល់ទម្រម និងសដើមត Rootstock and Scion Seedling៖ 

 សម្ររើេសរើេក្ូនតដលានេ ខ្ភាពលអ 
 ោានក្ខរបំផ្លាញពីេតវលអិត និងរមងឺ 
 ានក្ខរលតូលាេ់ខាាងំ និងានទំហំសដើម    
ប៉េ នោា 

 

៦ . ទម្រមង់ននក្ខរត Grafting Forms៖ 

 ទម្រមង់ទូសៅក្ខរតរ ក្ខជាតិ General Form of Grafting The Plant៖ 

 

 

 

 

 

 
 ក្ខរតកូ្នដំណំម្ររួសារេូឡាណសេ Grafting of Solanacae Family៖... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្ូនេម្រាបត់ខាងសលើ(សដើម) 
 

 

 

ក្ូនេម្រាប់សមខាងសម្រក្ខម(រល់ទម្រម) 
 

បនាប់ពីតរួច 
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 ក្ខរតកូ្នដំណំម្ររួសាររូរូប ៊ីតាសេ Grafting of Cucurbitacae៖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

៧ . វធីិសាស្រេតក្ខត់ត Grafting Methods៖  

ដំសណើរក្ខរក្ខត់តរវាងសមទេ
សផ្លាក្ជាសដើមត (Scion) ជាមយួ
សមទេហិរជារល់ទម្រម 
(Rootstock)៖ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. សម្ររើេសដើមតដលានអងកត់ េ្ិត 
១.៦ សៅ ១.៨មម 

2. ក្ខត់សដើមទងំពីរជាម ំ ៣០ ដឺសម្រក្ 
3. ក្ខត់ចតំ ន្ក្ខាងសលើចណំុចក្ូទីសល
ដ ង  

4. េ ក្បំពង់សៅេ ូ ម្ររបពីសលើក្ូន
េម្រាប់ត 

5. េ ក្ចូលពាក់្ក្ណាល ក្នុងបំពង់
រ័រ  

6. េ ក្ឲ្យម ំ ៣០ ដឺសម្រក្ឲ្យម្រតួតេ ីោា  
7. េ ក្ម្រេបនងិប៉េុះោាម្រតមឹម្រតូវក្នុង
បំពង់រ័រ 

8. ក្ូនតម្រតូវ/ម្រេបោាលអក្នងុបំពងរ័រ 
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៨. ក្ខរ្្សំកូ្នតរចួ Nursing Grafted Seedling៖  
 

 

 

 

 

 

 

 ក្ខរ្្សំកូ្នព្ា លដំណរ Healing Chamber៖  
 ្្សំសៅក្តនៃង(សោង)តដលមៃប់ានេីត ណាភាពចសនាុះពី ២៥–៣២°C និង េំសណើម
បរិ ក្ខេ>៨៥% RH 

 សោងម្រតវូេង់សៅទីមៃប់ក្ំពេ់ម្របតហល២ម ម្របក្ផ្លាេិទក្ព៌ណេរម្រេទប់ទី១ េំណញ់ម ងសមា
ម្រេទប់ទី២ និងេំណញ់ក្ខរពារក្ំសៅម្រេទប់ទ៣ី(សលើ្ ត)សដយានទារបិទម្រតមឹម្រតវូ 
(មិនចំ ច់សអាយក្ូនតដលតរសនុះសធវើរេមីេំស ក្សទ) 

 ចក្់ទឹក្ក្នុងសោងតដលេង់រួចសអាយសេើមសជារ ដក្់សធនើទម្រមថាេបណ្តុះ្ តពីដី ម្របតហល១០
េម ដក្់ថាេតដលាន្្សំរួចពសីលើសធនើរសនុះក្នុងក្ ំុងពី៧ សៅ ៩នងង (ក្នុងក្រណីក្ំសៅស ើង
ខ្ពេ់ម្រតូវចក្ទ់ឹក្សលើដីបតនែម) 

 សរៀេវាងក្ ំសអាយានពនៃឺចូលក្នុងសោងបណ្តុះបណាលក្ូនដណំំមិនតជាប់ោា 
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 ក្ខរ្្សំកូ្ន Nursing៖  

បនាប់ពី៧ សៅ ៩នងង ម្រតូវយក្ថាេក្ូនដំណំសៅទ ក្ក្នុង្ទុះេណំញ់ (ោនបណ្តុះក្ូន) រក្្សទ ក្
ម្របតហល ១០នងង រួចយក្ដំសៅចាារ ន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៩. ក្ខរដំ ឬេទងូកូ្ន Transplanting៖ 

ដំក្ូនតដលេ ខ្ភាពលអ ោានរមងឺ ោានេតវលអតិបំផ្លាញ នងិានក្ខរលូតលាេខ់ាាំងតាមប
សចេក្សទេដូច្លិតក្មមធមតា។ 

១០.  ក្ខរដក់្រី Fertilization៖ 

ចំ ច់ម្រតូវដក្់រីឲ្យ នម្រតឹមម្រតូវតាមសាានភាពរីជាតិននដី និងតម្រមូវក្ខរននដំណក្់ក្ខល
លូតលាេ់របេ់ដំណមំួយៗ។ បរិាណរីរួរសម្របើក្នុងមួយហិក្តា (រ.ម្រក្/ហ) 

 

ម្របស្ទរី 
ម្រទប់
 ត 

១៥នងង
សម្រក្ខយដំ 

ម នសចញផ្លា
ដំបូង 

ម នម្របមូល្ល
ដំបូង 

អ  យសរ៉េ ៤៦.០.០ ៣០ ៥០ ៥០ ៥០ 

សដអាសប៉េ ១៨.៤៦.០  ១៨ ១៨ ១៨ 

ប៉េូតាេ្យូម ០.០.៦០  ៧៨ ៧៨ ៧៨ 
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១១. ក្ខរសម្រសាចម្រេព Watering៖ 

ក្ខរ្្សំរវាងសមទេសផ្លាក្ជាសដើមត (Scion) ជាមួយសមទេហិជារល់ទម្រម (Rootstock) 

 ដំក្ូន្្សំម្រតវូក្ខរទឹក្សម្រចើនជាងដំសដយក្ូនធមមតា 
 ម្រតូវដក្់ឲ្យ នម្រតឹមម្រតូវតាមសាានភាពជាក្់តេតង 
 ដីសេើមជាបក់្ខត់បនែយក្ខរដ ុះឬេ និងតខ្នងងមី 
 ម្រតូវសម្ររើេសរើេម្របពនធ័ សម្រសាចម្រេពវតដលេមម្រេប
ណមួយ នងិានលក្ខណៈេមម្រេប និងទីតាំង 
ក្៏ដូចជាធនធានរបេ់ខ្ៃនួ 

 
១២. ក្ខរតាក់្តតងតមក្ និងឬេ Pruning Branches and Roots៖ 

 ក្ខត់តខ្នងដ ុះងមីតដលោានម្របស រសចញ 
 ក្ខត់ឫេដ ុះពីរល់ទម្រមសចញម នសពលឬេទំងសនុះចក្់ដល់ដី 

១៣. ក្ខរម្ររបម្ររងក្តាាចនម្រងេំខាន់ៗ Common Pest Management៖  

១៣ .១ េតវលអតិ Insects៖ 

 ក្ខរបំផ្លាញ Damage៖ 
 ពួក្នច (Aphids) 
 រញ្ជក្់រ ក្ខរេរ ក្ខជាត ិ
 ភាាក្ង់ារចមៃងរមងឺវើរ េ 
 បំផ្លាញដំណំបតនៃសេទើរម្ររប់ម្របស្ទ 

 
 ពួក្រ យ េ (White Fly) 
 រញ្ជក្់រ ក្ខរេរ ក្ខជាត ិ
 ភាាក្ង់ារចមៃងរមងឺវើរ េ 
 បំផ្លាញដំណំបតនៃសេទើរម្ររប់ម្របស្ទនិង 

ស ើហូបត ៃ្ 
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 ដងកវូស លសទង (Diamondback moth) 
 ដងកូវសទើបញាេា់នក្ខរេក្មមភាពបំផ្លាញខាាំង 
 ដងកូវេ ីសក្ខេិក្ខេៃឹក្ត ន្ក្ខាងសម្រក្ខម 
 ដងកូវបំផ្លាញខាាំងសៅសពលអាក្ខេធាត ម្រតជាក្ ់
 បំផ្លាញដំណំបតនៃពួក្នេព និងពួក្ខាត់ណ 
 

 ពួក្ដងកវូសចុះត ៃ្  (Caterpillars spp) 
 ជាពួក្េតវទំពារ និងបំផ្លាញដំណជំាសម្រចើន                                          
ម្របស្ទ 

 ដងកូវ បំផ្លាញត្ៃ និងសចុះសដើមដូចជាសប៉េងស  ុះ                                                  
ម្រតប់សមទេ 

 
 រ យទិចត ៃ្ (Fruit Fly) 
 បំផ្លាញដំណំសម្រចើនម្របស្ទពួក្បតនៃ និង ស ើ                                           
ហូបត ៃ្ 

 ដំណំបតនៃ ពួក្ម្រតេក្់ត្អម ម្រតឡាច ម្រមុះ លហុង 
 ស ើហូបត ៃ្ត ៃ្សាាយ សមៀន ទំពាំង យរូ រំពូ 
 រ យសពញវ័យទាាក្់ពងដក្់ត ៃ្ខ្េីៗ ដងកូវរេ់ក្នុងត្ៃ 
 

 ក្ខរក្ខរពារ និងកំ្ចត់ Preventative and Curative៖ 

េតវលអតិ វធិានក្ខរដំដ ុះ វធិានក្ខររីវសាស្រេត វធិានក្ខររីមី 

នច )Aphids) - ដំពូរធន់រមង 
- េំអាតសមា 
- េំអាតរម្រមក្ 
- ឆ្លាេ់ដំណំ 
- សលើក្រងដណំំ 
- ក្ខត់តខ្នង េៃកឹ្ 

ប ូសវើរើ    េ ី  នណ 
Beauveria bassiania  

អា មិចទីន 
Abamectin 

រ យ េ 
White Fly 

សវើលីេ ីសលៀម ស ក្ខនីអ ៊ី 
Verlicilium lecanii 

វើសដេ ី ២ ,៥  
Videci 2.5EC, 

ដងកូវស លសទង
Diamondback 
moth 

 ក្់េ ី ឹេ តួរើរីនេ ីេ 
Bacillun thuringuiensis-
Bt 

អ ៊ីាដ ១០% 
Imada 10% WP, 
Amada 50%EC 
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ដងកូវសចុះត្ៃ សដើម 
Caterpillars 

- សម្រសាចទ ឹ
- េំអាតចំក្ខរ 
- អនាក្់អ័រម៉េនូ 
 

ប ូសវើរើ    េ ី  នណ 
Beauveria bassiania   

អ ៊ីាដ ១០% 
Imada 10% WP, 
Amada 50%EC 

រ យទិចត្ៃ 
Fruit Fly 

សវើលីេ ីសលៀម ស ក្ខនីអ ៊ី 
Verlicilium lecanii 

អ ៊ីាដ ១០% 
Imada 10% WP, 
Amada 50%EC 

ក្ខរសម្របើម្រ េភ់ាាក្់ងាររីវសាស្រេត និងថាាំពូលរីមីម្រតវូអន វតតតាមក្ខរតណនំសៅសលើសាាក្េញ្ហា្លិត្ល 
 
១៣.២ រមងេំឺខាន់ៗ Common Diseases៖ 

 ក្ខរបំផ្លាញ Damage៖ 
 រមងបឺងករសដយសមសោរ្្េតិ Disease Caused by Fungus Pathogen៖ 

រមងឺ្្េិតសម៉េ្ៅសលើដំណំម្រតេក្់ រមងឺអ តសខាាចេៃឹក្សលើដណំំនេពសក្ខាប និងរមងឺ
ម្រេសពានេវិតសលើដំណំសប៉េងស  ុះ។ រមងឺបងករសដយសមសោរ្្េិតានក្ខរោលដល
តាមរយៈ ខ្្យល់ ទឹក្ស ៃ្ៀង មន េ្េ េតវ និងតាមរយៈម្រោប់ពូរ ។ 

 
 
 
 
 

 រមងបឺងករសដយ ក់្សតរើ Disease Caused by Bacteria Pathogen៖ 

រមងឺអ តសមាត ៃ្សប៉េងស  ុះបងករសដយ ក្់សតរើេវិតសលើម្រតេក្់ សពៅបងករសដយ ក្ស់តរើ 
និងអ តសខាាចេៃឹក្បងករសដយ ក្់សតរើ ។ រមងឺបងករសដយ ក្់សតរើានក្ខរោលដល
តាមរយៈខ្្យល់ ដំណក្់ទឹក្ស្ៃៀង និតាតរយ់ម្រោប់ពូរ។ 
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 រមងបឺងករសដយវើរ េ Disease caused by Virus Pathogen៖ 

រមងឺវើរ េសលើដំណំម្រតេក្់ សប៉េងស  ុះ និង នេពសក្ខាបបងករសដយពួរេតវលអិតរញ្ជក្ ់ 
ជាពិសេេពួក្នច និង រ យ េ ជាសដើម។ រមងឺវើរ េសក្ើតសៅត ន្ក្ខាងច ងឬសលើេៃកឹ្
ម្រតួយខ្េីៗ 

 

 

 

 
 វធិានក្ខរក្ខរពារ និងកំ្ចត់ Preventative and Curative៖ 

ម្របស្ទរមង ឺ វធិានក្ខរដំដ ុះ វធិានក្ខររីវសាស្រេត វធិានក្ខររីមី 

រមងឺបងករសដយ
សមសោរ្្េិត 

រដំពូរធនរ់មងឺ 
េំអាតសមា 
េំអាតរម្រមក្ 
ឆ្លាេ់ដំណំ 
សលើក្រងដណំំ 
ក្ខត់តខ្នង និងសធវើ  
អនម័យ 
សម្រសាចទឹក្ 
េំអាតចំក្ខ 

្្េូដូមូណេ ្ៃរ័សរេិ 
)Pseudomonas 
fluorescen 0.5% 
WP), ស្ើហវិក្ -១ ) T. 
veride 1% WP ( ក្់
េ ី ឹេ សាប់ទីលីេ 
(Bacillus subtilis)ម្រតូ
អន វតតអន វតតតាមក្ខរ
តណនំសៅសលើសាាក្
្លិត្ល 

ក្ខរសបនដហេ្ុីម 
)Carbendazim) 
ម្រតូវអន វតតតាមក្ខរតណនំសៅសលើ
សាាក្្លិត្ល 

រមងឹបងករសដយ 
 ក្់សតរើ 

ក្ៃរូថា ូនីល (Chlorothalonil) 
ម្រត វអន វតតតាមក្ខរតណនំសៅសលើ
សាាក្្លិត្ល 

រមងឺបងករសដយ    
វើរ េ 

េាេធាត  ខ្បស្ើ )Copper 
Compound  (ម្រតវូអន វតតតាមក្ខរ
តណនំសលើសាាក្្លិត្ល 

 

១៣.៣ សមាចនម្រង Weed៖ 

េម្រាប់្លិតក្មមខាាតតូច និង ជា
ពិសេេក្ខរ្លិត ពូរបតនៃជាលក្េណៈ
ម្ររួសារ ក្ខរក្ំចត់សមាចនម្រងរួរអន វតត 
តាមវិធានក្ខរសមក្ខនិច។ ក្នុងក្រណី
ចំ ច់អាចសម្របើវិធានក្ខររីមី ។  
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ស្ាុះ្លិត្ល រ ក្ខជាតិសោលសដ និងវិធីសម្របើ 

រៃី្ូសាត្ូសាត /អំបិល  
អ ៊ីហ្េូម្របូពីលឡាមីន 
Glyposate/IPA salt 

រ ក្ខជាតិចនម្រងតដលានេៃឹក្ធំ និងសមាម្ររប់ម្របស្ទ។ ម្រតូវុះន វតត
តាមក្ខរតណនំសៅសលើសាាក្្លិត្ល 

 

១៤. ក្ខរេំអាតចាារ Farm Cleaning៖ 

សដើម្បីក្ំចត់រម្រមក្េតវលអិត និងរមងឺតដលេល់ពីរដូវម ន ឫដំណំសៅរិតខាងក្ ំឲ្យក្តាា
ចនម្រងទំងសនុះអាចបនតវិវឌ្ឍន៍មក្ដំណំងមីសទៀត។ េំណល់ទន់ម្រតូវក្ប់ក្នងុដី និងេណំល់រើងមិន
រលួយម្រតូវរក្្សទ ក្ក្នុងក្តនៃងតដលម្រតឹមម្រតូវ។ 

 
 
 
 
 

 
១៥. ព័ត៌ានបតនែ Additional Information៖ 

 ម្ររប់េក្មមភាពម្រតូវានក្ខរចូលរួមពីស្រេតី និង ្លម្របស រន៏
ម្ររួសារ 

 

 ធាត ចូលក្េិក្មមទំងអេ់ម្រតូវានក្ខរក្ត់ម្រតា និងទ ក្ដក្់
តាមលក្ខណៈបសចេក្សទេ 

 
 ក្ត់ម្រតាេក្មមភាព ធាត ចូលតដលសម្របើ លទធ្ល បញ្ហា
ម្រប ម និងអន សាេនស៏្្េងៗ 
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Bun Saborn, Senior Horticulture Value Chain Advisor 

ssaborn@snv.org/bsaborn@gmail.com 

016 99 63 63/095 99 63 63 
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