
ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດທ ີ່

ເປັນອັນຕະລາຍສ າລັບມັນຕ ້ນໃນ

ປະຈຸບັນແມີ່ນພະຍາດຟອຍຂ ນໄກີ່ 

ແລະ ເພ້ຍແປ້ງສ ບ ວ. ພະຍາດ ແລະ 

ສັດຕູພືດທ ີ່ກີ່າວມານ ້ ບ ີ່ແນະນ າໃຫ້ໃຊ້

ຢາ ເພາະບ ີ່ໄດ້ຜ ນຫຍັງ. ໃຫ້ໃຊ້ວິທ 

ປ້ອງກັນຄື: ນ າໃຊ້ທີ່ອນພັນທ ີ່ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ. ຖ້າເຫັນ

ອາການພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃຫ້ທ າລາຍຖ ້ມ.  

ມັນຕ ້ນເປັນພືດທ ີ່ປູກດ້ວຍທີ່ອນພັນ, ການຄັດ

ເລືອກທີ່ອນພັນທ ີ່ດ ຈ ີ່ງມ ຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ ທີ່ອນ

ພັນທ ີ່ດ ກ ີ່ຈະມ ຄວາມງອກດ , ມ ລະບ ບຮາກຂະ 

ຫຍາຍຫຼາຍ ແລະ ຈະສ ີ່ງຜ ນເຮັດໃຫ້ມ ຜ ນຜະລິດ

ສູງ. ທີ່ອນພັນທ ີ່ດ ຄື: ທີ່ອນພັນທ ີ່ໃຫຍີ່ແຂງແຮງ, 

ຕັດໃໝີ່ໆ ແລະ ເປັນທີ່ອນພັນທ ີ່ປອດພະຍາດ ແລະ 

ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ. ການຕັດທີ່ອນພັນ ໃຫ້ຕັດຫີ່າງ

ຈາກໜ້າດິນປະມານ 20 ຊມ.  

ໂດຍທ ີ່ວໄປແລ້ວ, ຫັຼງຈາກເກັບກູ້ບ ີ່ຄວນເກັບຮັກສາທີ່ອນພັນໄວ້ດ ນກວີ່າ 2 

ເດືອນ, ດ ທ ີ່ສຸດແມີ່ນເກັບປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ. ວິທ ເກັບທີ່ອນພັນແມີ່ນມັດ

ເປັນມັດລ າຍາວ, ແຕີ່ລະມັດ 20-25 ລ  ຳຍຳວ ແລະ ເອ າໄປຕັ້ງເປັນກອງໄວ້  

ແຕີ່ລະກອງ 5-6 ມັດ ບ ີ່ຕ້ອງຕັ້ງຕິດກັນ ເພືີ່ອໃຫ້ລ ມສາມາດລີ່ວງໄດ້, 

ການເກັບຮກັສາທີ່ອນພນັ 

ການຄດັເລອືກທີ່ອນພນັ 

ການເກັບກູມ້ນັຕ ນ້ 

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ້ັດຕພູດື 
ຖ້າກອງໃຫຍີ່ຫຼາຍລ ມບ ີ່ລີ່ວງຈະເກ ດເຊື້ອລາ ຫືຼ ເພ້ຍ

ແປ້ງງີ່າຍ. ທີ່ອນພັນຄວນເກັບໄວ້ຢູີ່ກ້ອງຕ ້ນໄມ້ໃຫ້ມ 

ແສງແດດສີ່ອງໃສີ່,  ຖ້າບ ີ່ມ ກ້ອງຕ ້ນໄມ້ ໃຫ້ເອ າຕັ້ງ

ເປັນກອງໄວ້ຢູີ່ກາງສວນ.  ການເກັບຮັກສາອ ກວິທ 

ໜືີ່ງແມີ່ນເກັບໄວ້ຢູີ່ສວນ ຕ້ອງການປູກເມືີ່ອໃດຈືີ່ງໄປ

ຕັດໄວ້ 3-4 ວັນ ກ ີ່ເອ າໄປປູກເລ ຍ.  

ມັນຕ ້ນແມີ່ນເກັບກູ້ໄດ້ ໂດຍການດ ງເອ າຫ ວ

ອອກຈາກດິນ. ປ ກກະຕິແລ້ວ, ຊາວກະ 

ສິກອນ ນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ງີ່າຍດາຍຄື: ຈ ກ, 

ຊວ້ານ ແລະ ອືີ່ນໆ. ການເກັບກູ້ມັນຕ ້ນແມີ່ນ

ໃຊ້ເວລາ,  ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເປັນວຽກທ ີ່

ໜັກ. ເພືີ່ອຫຼຸດຜີ່ອນເວລາ ແລະ ແຮງງານ ສ າລັບການເກັບກູ້,  ຊາວກະສິກອນ

ສາມາດນ າໃຊ້ຫຼາຍວິທ ການເກັບກູ້ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄືີ່ອງມືຊີ່ວຍເກັບກ້ ູມັນຕ ້ນ ເພືີ່ອຍ ກ

ເອ າຫ ວມັນອອກຈາກດິນ ຫຼື ຄອບຄ ວທ ີ່ມ ລ ດໄຖສາມາດຊ້ືອຸປະກອນການເກັບກູ້

ມັນຕ ້ນມາປະກອບໃສີ່ລ ດໄຖ ເພືີ່ອໄຖຍ ກເອ າຫ ວມັນຂື້ນຈາກດິນ.  

ເຕກັນກິການປກູມນັຕ ນ້ແບບຍນືຍ ງ 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທຳ່ວ ຢວົະບີ-ສນູຄ ົົ້ນຄວົ້ຳກະສກິ  ຳ ເຂດຮົ້ອນສຳກນົ (CIAT)     

ກວດແກົ້ໂດຍ: ພນັທະສນິ ຄນັທະວງົ ແລະ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖຳບນັ 

ຄ ົົ້ນຄວົ້ຳກະສກິ  ຳ  ແລະ ປ່ຳໄມ ົ້ແຫງ່ຊຳດແ(NAFRI)  

ຂ ້ມູນເພ ີ່ມຕິດຕ ີ່: 

ໂຄງກຳນ ຄ ົົ້ນຄວົ້ຳ ລະບບົກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼຳດ ມນັຕ ົົ້ນ  

ໂທ:  +856-21-770 090 

       + 856-20-2240 7957 
       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 
               khanthavongp@gmail.com   
         



ມັນຕ ້ນມ ຫຼາຍແນວພັນ ການເລືອກພັນທ ີ່ເໝາະສ ມ

ກັບທ້ອງຖິີ່ນແມີ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ. ໃນໄລຍະຜີ່ານ

ມາສູນຄ ້ນຄວ້າກະສິກ າເຂດຮ້ອນສາກ ນ ແລະ ຄູີ່

ຮີ່ວມງານໄດ້ເຮັດການທ ດລອງຮີ່ວມກັບຊາວກະສິ 

ກອນ ແລະ ສູນທ ດລອງ ເຫັນວີ່າພັນຣະຢອງ 5, ຣະ

ຢອງ 11, ຣະຢອງ 72, ກະເສດສາດ 50 ຈາກ

ປະເທດໄທໃຫ້ຜ ນຜະລິດສູງ, ຜ ນຜະລິດຫ ວສ ດ

ແມີ່ນຢູີ່ລະຫວີ່າງ 10-45 ຕ/ຮຕ. ຂ້ືນກັບຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ.   

    ທີ່ອນພັນທ ີ່ເໝາະສ ມປູກແມີ່ນມ ອາຍຸລະຫວີ່າງ 10-

12 ເດືອນ. ຄວນໃຊ້ 2 ໃນ 3 ສີ່ວນຈາກທາງກ ກຫາສີ່ວນ

ກາງຂອງລ າເພືີ່ອປູກເທ ີ່ານັ້ນ. ຄວາມຍາວຂອງທີ່ອນພັນ

ທ ີ່ຈະປູກແມີ່ນ 20-25 ຊມ (ມ  5 ຕາຂື້ນໄປ). ຖ້າໃຊ້

ທີ່ອນພັນນ້ອຍ ຫືຼ ສັ້ນ ທາດອາຫານທ ີ່ມ ຢູີ່ໃນທີ່ອນພັນ

ຈະມ ໜ້ອຍບ ີ່ພຽງພ  ສ າລັບການແຕກງອກ, ການ

ຂະຫຍາຍຮາກ ແລະ ຈະແຫ້ງຕາຍງີ່າຍ. ການຕັດທີ່ອນພັນຕ້ອງໃຫ້ໃຊ້ເລືີ່ອຍຕັດ 

ເພືີ່ອຫຼ ກເວັ້ນບ ີ່ໃຫ້ທີ່ອນພັນແຕກ ແລະ ຄວນຕັດຊືີ່ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຜ ນຜະລິດດ ກວີ່າ. 

ທີ່ອນພັນທ ີ່ຮັກສາໄວ້ດ ນ ຖ້າມ ເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ແຊີ່ຢາເລັີ່ງຮາກກີ່ອນປູກ.   

ການກຽມດິນ ເມືີ່ອອະນາໄມພ້ືນທ ີ່ແລ້ວ ໃຫ້ນ າໃຊ້ຈ ກຂຸດເປັນຂຸມ ຫືຼ ໃຊ້ລ ດໄຖ. ການ

ກຽມດິນແບບຂຸດຂຸມປູກ, ຜ ນຜະລິດຂອງມັນຕ ້ນຈະຕ ີ່າກວີ່າ ແຕີ່ບ ີ່ໄດ້ລ ງທ ນຫຼາຍ ຖ້າ

ເປັນພ້ືນທ ີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ການກຽມດິນແບບບ ີ່ໄຖນ ້ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນກ ີ່ຫຸຼດລ ງ.  

ການນ  ຳໃຊ້ລ ດໄຖໃຫຍີ່ກຽມດິນ ຜ ນຜະລິດຈະສູງກວີ່າ ແຕີ່ໄດ້ລ ງທ ນຫຼາຍອ ກ

ບັນຫາໜືີ່ງ ການໃຊ້ລ ດໄຖກຽມດິນອາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໜ້າດິນແໜ້ນ ຖ້າບ ີ່ຍ ກຄູ.  

ກຳນໄຖໃຫົ້ໄຖເລີກ 20-30 ຊມ 

ເພ່ືອຖມົໃຫົ້ພວກເສດພືດຕຳ່ງໆ

ເນ່ົຳເປັນຝຸນ່. ກຳນໄຖຄັ້ງທ າອິດ 

ຖ້າເປັນດິນບຸກເບ ກໃໝີ່ໃຫ້ໃຊ້ຈານ

ໄຖ 3 ຈານ, ໄຖຕາກດິນໄວ້ປະ 

ມານ 7 ວັນ ແລ້ວໃຊ້ຈານໄຖ 7 ຈານ ໄຖຄັ້ງທ ີ່ 2. ການຍ ກຄູແມີ່ນໃຫ້ຖ້າຮອດ

ຍາມປູກຈືີ່ງຍ ກ, ຍ ກຄູແລ້ວກ ີ່ເລ ີ່ມປູກເລ ຍດິນຈືີ່ງບ ີ່ແໜ້ນ.  

ວທິ ປກູ: ມັນຕ ້ນເຄ ຍປູກດ້ວຍ 3 ວິທ ຄ:ື ປູກ

ນອນ, ປູກເນ ້ງ ແລະ ປູກຕັ້ງ.  

ແຕີ່ວິທ ປູກແບບຕັ້ງແມີ່ນເໝາະສ ມ ແລະ ໃຫ້

ຜ ນຜະລິດດ . ການປູກຕັ້ງແມີ່ນຝັງທີ່ອນພັນລ ງ

ໄປໃນດິນ 1/2 (ປັກລ ງໄປໃນດິນເຄິີ່ງໜືີ່ງ). ປູກ

ວິທ ນ ້ ຈະງອກໄວ, ເປັນຫ ວຫຼາຍ ແລະ ເລ ກ

ກວີ່າວິທ ປູກນອນ ແລະ ປູກເນ ້ງ.   

ໝາຍເຫດ: ການປູກແບບຕ້ັງ ແລະ ແບບເນ ້ງຄວນສັງເກດເບິີ່ງຕາຂອງ

ທີ່ອນພັນກີ່ອນປູກ, ບ ີ່ຄວນປູກກັບດ້ານ (ປິີ່ນຕາໃສີ່ດິນ).  

ມັນຕ ້ນເປັນພືດທ ີ່ໃຫຍີ່ຊາ້ ໃນຊີ່ວງ 3 ເດືອນທ າອິດ. ການປູກມັນຕ ້ນ

ສະຫຼັບກັບພືດອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຖ ີ່ວຟັກຍາວ, ຖ ີ່ວດິນ, ຖ ີ່ວຂຽວ ທ ີ່ມ ອາຍຸສ້ັນ ຈະບ ີ່

ມ ຜ ນກະທ ບຕ ີ່ຜ ນຜະລິດຂອງມັນຕ ້ນ. ໄລຍະຜີ່ານມາ ສູນຄ ້ນຄວ້າກະສິກ າ

ເຂດຮ້ອນສາກ ນ ແລະ ຄູີ່ຮີ່ວມງານໄດເ້ຮັດການສາທິດຮີ່ວມກັບຊາວ

ກະສິກອນຢູີ່ີ່ບ້ານເປ ້າໝາຍ ເຫັນວີ່າເຂດທ ີ່ດິນມ ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນແມີ່ນໄດ້

ຮັບຜ ນດ .  

ການປູກພືດສະຫຼັບກັບມັນຕ ້ນ ຖ້າດິນມ ຄວາມ

ອຸດ ມສ ມບູນສູງໃຫ້ປູກພືດກີ່ອນປະມານ 2 ອາ 

ທິດ ຈືີ່ງປູກມັນຕ ້ນ, ແຕີ່ຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນກີ່ຽວ

ກັບໄລຍະຫີ່າງໃຫ້ສາມາດປູກມັນຕ ້ນສະຫຼບັນ າ. 

ຖ້າຄວາມອຸດ ມສ ມບຸນຂອງດິນພ ປູກໄດ້ເທ ີ່ານ້ັນ

ໃຫ້ປູກພ້ອມກັນ.   

 ການໃສີ່ຝຸີ່ນຄອກ: ຄວນຫາຝຸີ່ນຄອກ (ຂ ງ້ ວ, ຂ ້

ຄວາຍ ຫຼ ື ຂ ້ສັດປະເພດອືີ່ນ) ໄປໃສີ່ສວນມັນຕ ້ນ

ໃນອັດຕາ 5-10 ໂຕນ / ຮຕ ກີ່ອນໄຖເທືີ່ອທ  ຳ

ອິດ ຫຼ ືໃສີ່ກີ່ອນໄຖເທືີ່ອທ ີ່ 2 ເພືີ່ອຄືນຄວາມສ ມ

ດູນຂອງຝຸີ່ນໃຫ້ດິນ.  

ການໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມ :  ໃສີ່ພາຍໃນ 1-2 ເດືອນ ຫຼັງ

ຈາກປູກ, ໃນຝຸີ່ນສູດ: 15-5-35 ຫຼື 12-6-33. ຖ້າບ ີ່ມ ໃຫ້ໃສີ່ຝຸີ່ນສູດ: 15-15-15 

ໃນອັດຕາ 200-300 ກິໂລ/ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະສ ມຂອງດິນ.  

ວທິ ໃສີ່: ໃຫຂ້ດຸຂມຸຫີ່າງຈາກຕ ນ້ປະມານ 10 ຊມ, ເອ າຝຸີ່ນໃສີ່ແລວ້ຖ ມດນິຄນື. 

ສ າລັບມັນຕ ້ນ,  ຊີ່ວງທ ີ່ສ າຄັນຕ້ອງໄດ້ເສຍ

ຫຍ້າແມີ່ນ 3 ເດືອນທ າອິດຫຼັງຈາກປູກ, ໃນ

ຊ ີ່ວງນ ້ມັນຕ ້ນຍັງນ້ອຍ ຫຍ້າຈະມ ການຈະ 

ເລ ນເຕ ບໂຕໄວກວີ່າມັນຕ ້ນຫຼາຍ. ການເສຍ

ຫຍ້າທັນກັບເວລາເປັນສ ີ່ງຕັດສິນຜ ນຜະລິດ

ຂອງມັນຕ ້ນ, ຖ້າເສຍບ ີ່ທັນເວລາຜ ນຜະລິດຂອງມັນຕ ້ນຈະຫຼຸດລ ງ ເພາະຫຍ້າຈະ

ຍາດແຍີ່ງທາດອາຫານ, ນ ້າ, ແສງຈາກມນັຕ ້ນ.  ການເສຍຫຍ້າໂດຍທ ີ່ວໄປແມີ່ນ

ຈະໄດ້ເສຍ 2-3 ຄ້ັງຕ ີ່ລະດູການປູກ ຂ້ືນກັບສະພາບຕ ວຈິງ.  

ການຄດັເລອືກແນວພນັm 

ການກະກຽມທີ່ອນພັນm 

ການປກູພດືສະຫຼບັ 

ການໃສີ່ຝຸີ່ນ 

ການກຽມດນິ ແລະ ວທິ ປູກ  

ການເສຍຫຍາ້ 


