ຖ້າກອງໃຫຍີ່ຫຼາຍລມບີ່ລີ່ວງຈະເກດເຊື້ອລາ ຫຼື ເພ້ຍ

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພດ
ື

ແປ້ງງີ່າຍ. ທີ່ອນພັນຄວນເກັບໄວ້ຢູີ່ກ້ອງຕ້ນໄມ້ໃຫ້ມ
ແສງແດດສີ່ອງໃສີ່, ຖ້າບີ່ມກ້ອງຕ້ນໄມ້ ໃຫ້ເອາຕັ້ງ

ພະຍາດ

ແລະ

ແມງໄມ້ສັດຕູພືດທີ່

ເປັນກອງໄວ້ຢູີ່ກາງສວນ. ການເກັບຮັກສາອກວິທ

ເປັນອັນຕະລາຍສາລັບມັນຕ້ນໃນ

ໜືີ່ງແມີ່ນເກັບໄວ້ຢູີ່ສວນ ຕ້ອງການປູກເມືີ່ອໃດຈືີ່ງໄປ

ປະຈຸບັນແມີ່ນພະຍາດຟອຍຂນໄກີ່

ຕັດໄວ້ 3-4 ວັນ ກີ່ເອາໄປປູກເລຍ.

ແລະ ເພ້ຍແປ້ງສບວ. ພະຍາດ ແລະ

ການເກັບກູມ
້ ນ
ັ ຕນ
້

ສັດຕູພືດທີ່ກີ່າວມານ້ ບີ່ແນະນາໃຫ້ໃຊ້

ຢາ ເພາະບີ່ໄດ້ຜນຫຍັງ. ໃຫ້ໃຊ້ວິທ
ປ້ອງກັນຄື: ນາໃຊ້ທີ່ອນພັນທີ່ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ. ຖ້າເຫັນ

ມັນຕ້ນແມີ່ນເກັບກູ້ໄດ້ ໂດຍການດງເອາຫວ

ອາການພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃຫ້ທາລາຍຖ້ມ.

ອອກຈາກດິນ. ປກກະຕິແລ້ວ, ຊາວກະ

ການຄັດເລືອກທີ່ອນພັນ

ສິກອນ ນາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືທີ່ງີ່າຍດາຍຄື: ຈກ,
ຊວ້ານ ແລະ ອືີ່ນໆ. ການເກັບກູ້ມັນຕ້ນແມີ່ນ

ມັນຕ້ນເປັນພືດທີ່ປູກດ້ວຍທີ່ອນພັນ,
ເລືອກທີ່ອນພັນທີ່ດຈີ່ງມຄວາມສາຄັນຫຼາຍ
ພັນທີ່ດກີ່ຈະມຄວາມງອກດ,

ການຄັດ
ທີ່ອນ

ມລະບບຮາກຂະ

ຫຍາຍຫຼາຍ ແລະ ຈະສີ່ງຜນເຮັດໃຫ້ມຜນຜະລິດ
ສູງ.

ທີ່ອນພັນທີ່ດຄື:

ທີ່ອນພັນທີ່ໃຫຍີ່ແຂງແຮງ,

ຕັດໃໝີ່ໆ ແລະ ເປັນທີ່ອນພັນທີ່ປອດພະຍາດ ແລະ

ໃຊ້ເວລາ, ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເປັນວຽກທີ່
ໜັກ. ເພືີ່ອຫຼຸດຜີ່ອນເວລາ ແລະ ແຮງງານ ສາລັບການເກັບກູ້, ຊາວກະສິກອນ

ສາມາດນາໃຊ້ຫຼາຍວິທການເກັບກູ້ ໂດຍນາໃຊ້ເຄືີ່ອງມືຊີ່ວຍເກັບກູ້ມັນຕ້ນ ເພືີ່ອຍກ
ເອາຫວມັນອອກຈາກດິນ ຫຼື ຄອບຄວທີ່ມລດໄຖສາມາດຊື້ອຸປະກອນການເກັບກູ້
ມັນຕ້ນມາປະກອບໃສີ່ລດໄຖ ເພືີ່ອໄຖຍກເອາຫວມັນຂື້ນຈາກດິນ.

ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ. ການຕັດທີ່ອນພັນ ໃຫ້ຕັດຫີ່າງ
ຈາກໜ້າດິນປະມານ 20 ຊມ.

ການເກັບຮັກສາທີ່ອນພັນ
ໂດຍທີ່ວໄປແລ້ວ, ຫຼັງຈາກເກັບກູ້ບີ່ຄວນເກັບຮັກສາທີ່ອນພັນໄວ້ດນກວີ່າ 2
ເດືອນ, ດທີ່ສຸດແມີ່ນເກັບປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ. ວິທເກັບທີ່ອນພັນແມີ່ນມັດ
ເປັນມັດລາຍາວ, ແຕີ່ລະມັດ 20-25 ລຳຍຳວ ແລະ ເອາໄປຕັ້ງເປັນກອງໄວ້
ແຕີ່ລະກອງ 5-6 ມັດ ບີ່ຕ້ອງຕັ້ງຕິດກັນ ເພືີ່ອໃຫ້ລມສາມາດລີ່ວງໄດ້,

ຂ້ມູນເພມ
ີ່ ຕິດຕ:ີ່
ໂຄງກຳນ ຄນຄວ
ຳົ້ ລະບ ົບກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼ ຳດ ມນຕ
ົົ້
ັ ນ
ົົ້
ໂທ: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957
+ 856-20-9528 5588

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

ເຕັກນິກການປູກມັນຕນ
້ ແບບຍືນຍງ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທຳ່ ວ ຢົວະບີ-ສູນຄນຄວ
ຳົ້ ກະສິກຳ ເຂດຮອ
ົົ້
ົ້ ນສຳກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂົ້ ດຍ: ພນ
ັ ທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສຳຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖຳບ ັນ
ຄນຄວ
ຳົ້ ກະສິກຳ
ົົ້

ແລະ ປ່ຳໄມແຫ
ົ້ ງ
່ ຊຳດແ(NAFRI)

ການຄັດເລືອກແນວພັນm

ການນຳໃຊ້ລດໄຖໃຫຍີ່ກຽມດິນ ຜນຜະລິດຈະສູງກວີ່າ ແຕີ່ໄດ້ລງທນຫຼາຍອກ

ການປູກພືດສະຫຼັບກັບມັນຕ້ນ ຖ້າດິນມຄວາມ

ບັນຫາໜືີ່ງ ການໃຊ້ລດໄຖກຽມດິນອາດເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໜ້າດິນແໜ້ນ ຖ້າບີ່ຍກຄູ.

ອຸດມສມບູນສູງໃຫ້ປູກພືດກີ່ອນປະມານ 2 ອາ

ກຳນໄຖໃຫໄ
ົ້ ຖເລີກ

ມັນຕ້ນມຫຼາຍແນວພັນ ການເລືອກພັນທີ່ເໝາະສມ

ເນົ່ ຳເປັນຝຸນ
່ .

ມາສູນຄ້ນຄວ້າກະສິກາເຂດຮ້ອນສາກນ ແລະ ຄູີ່

ໄຖ 3 ຈານ, ໄຖຕາກດິນໄວ້ປະ

ກອນ ແລະ ສູນທດລອງ ເຫັນວີ່າພັນຣະຢອງ 5, ຣະ

ຜນຜະລິດຫວສດ

ຍາມປູກຈືີ່ງຍກ, ຍກຄູແລ້ວກີ່ເລີ່ມປູກເລຍດິນຈືີ່ງບີ່ແໜ້ນ.
ວິທປູກ: ມັນຕ້ນເຄຍປູກດ້ວຍ 3 ວິທຄື: ປູກ
ນອນ, ປູກເນ້ງ ແລະ ປູກຕັ້ງ.

ການກະກຽມທີ່ອນພັນm

ແຕີ່ວິທປູກແບບຕັ້ງແມີ່ນເໝາະສມ ແລະ ໃຫ້
ຜນຜະລິດດ. ການປູກຕັ້ງແມີ່ນຝັງທີ່ອນພັນລງ

ທີ່ອນພັນທີ່ເໝາະສມປູກແມີ່ນມອາຍຸລະຫວີ່າງ 10-

ໄປໃນດິນ 1/2 (ປັກລງໄປໃນດິນເຄິີ່ງໜືີ່ງ). ປູກ

12 ເດືອນ. ຄວນໃຊ້ 2 ໃນ 3 ສີ່ວນຈາກທາງກກຫາສີ່ວນ

ກາງຂອງລາເພືີ່ອປູກເທີ່ານັ້ນ. ຄວາມຍາວຂອງທີ່ອນພັນ
ທີ່ຈະປູກແມີ່ນ 20-25 ຊມ (ມ 5 ຕາຂື້ນໄປ). ຖ້າໃຊ້
ທີ່ອນພັນນ້ອຍ ຫຼື ສັ້ນ ທາດອາຫານທີ່ມຢູີ່ໃນທີ່ອນພັນ
ສາລັບການແຕກງອກ,

ການ

ແລະ

ໃຫ້ປູກພ້ອມກັນ.

ການໃສີ່ຝນ
ຸີ່
ການໃສີ່ຝນ
ຸີ່ ຄອກ: ຄວນຫາຝຸນ
ີ່ ຄອກ (ຂງ້ ວ, ຂ້
ຄວາຍ ຫຼື ຂ້ສັດປະເພດອືີ່ນ) ໄປໃສີ່ສວນມັນຕ້ນ
ໃນອັດຕາ 5-10 ໂຕນ / ຮຕ ກີ່ອນໄຖເທືີ່ອທຳ
ອິດ ຫຼື ໃສີ່ກອ
ີ່ ນໄຖເທືີ່ອທີ່ 2 ເພືີ່ອຄືນຄວາມສມ
ດູນຂອງຝຸີ່ນໃຫ້ດິນ.
ການໃສີ່ຝນ
ຸີ່ ເຄມ: ໃສີ່ພາຍໃນ 1-2 ເດືອນ ຫຼັງ

ກວີ່າວິທປູກນອນ ແລະ ປູກເນ້ງ.

ໃນອັດຕາ 200-300 ກິໂລ/ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະສມຂອງດິນ.

ທີ່ອນພັນກີ່ອນປູກ, ບີ່ຄວນປູກກັບດ້ານ (ປິນ
ີ່ ຕາໃສີ່ດິນ).

ການປູກພືດສະຫຼບ
ັ

ທີ່ອນພັນທຮ
ີ່ ັກສາໄວ້ດນ ຖ້າມເງືີ່ອນໄຂໃຫ້ແຊີ່ຢາເລັີ່ງຮາກກີ່ອນປູກ.

ການກຽມດິນ ເມືີ່ອອະນາໄມພື້ນທີ່ແລ້ວ ໃຫ້ນາໃຊ້ຈກຂຸດເປັນຂຸມ ຫຼື ໃຊ້ລດໄຖ. ການ

ຖ້າຄວາມອຸດມສມບຸນຂອງດິນພປູກໄດ້ເທີ່ານັ້ນ

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

ໝາຍເຫດ: ການປູກແບບຕັ້ງ ແລະ ແບບເນ້ງຄວນສັງເກດເບິີ່ງຕາຂອງ

ຄວນຕັດຊືີ່ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຜນຜະລິດດກວີ່າ.

ການກຽມດິນ ແລະ ວິທປູກ

ກັບໄລຍະຫີ່າງໃຫ້ສາມາດປູກມັນຕ້ນສະຫຼບ
ັ ນາ.

ວິທນ້ ຈະງອກໄວ, ເປັນຫວຫຼາຍ ແລະ ເລກ

ຂະຫຍາຍຮາກ ແລະ ຈະແຫ້ງຕາຍງີ່າຍ. ການຕັດທີ່ອນພັນຕ້ອງໃຫ້ໃຊ້ເລືີ່ອຍຕັດ
ເພືີ່ອຫຼກເວັ້ນບີ່ໃຫ້ທີ່ອນພັນແຕກ

ທິດ ຈືີ່ງປູກມັນຕ້ນ, ແຕີ່ຕ້ອງໄດ້ວາງແຜນກີ່ຽວ

ມານ 7 ວັນ ແລ້ວໃຊ້ຈານໄຖ 7 ຈານ ໄຖຄັ້ງທີ່ 2. ການຍກຄູແມີ່ນໃຫ້ຖ້າຮອດ

ແມີ່ນຢູີ່ລະຫວີ່າງ 10-45 ຕ/ຮຕ. ຂື້ນກັບຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ.

ຈະມໜ້ອຍບີ່ພຽງພ

ກຳນໄຖຄັ້ງທາອິດ

ຖ້າເປັນດິນບຸກເບກໃໝີ່ໃຫ້ໃຊ້ຈານ

ຮີ່ວມງານໄດ້ເຮັດການທດລອງຮີ່ວມກັບຊາວກະສິ

ປະເທດໄທໃຫ້ຜນຜະລິດສູງ,

ຊມ

ເພື່ ອຖ ົມໃຫພ
ົ້ ວກເສດພືດຕຳ່ ງໆ

ກັບທ້ອງຖິີ່ນແມີ່ນມຄວາມຈາເປັນ. ໃນໄລຍະຜີ່ານ

ຢອງ 11, ຣະຢອງ 72, ກະເສດສາດ 50 ຈາກ

20-30

ມັນຕ້ນເປັນພືດທີ່ໃຫຍີ່ຊາ້ ໃນຊີ່ວງ 3 ເດືອນທາອິດ. ການປູກມັນຕ້ນ

ວິທໃສີ່: ໃຫ້ຂດ
ຸ ຂຸມຫີ່າງຈາກຕນ
້ ປະມານ 10 ຊມ, ເອາຝຸນ
ີ່ ໃສີ່ແລ້ວຖມດິນຄືນ.

ການເສຍຫຍ້າ
ສາລັບມັນຕ້ນ,

ຊີ່ວງທສ
ີ່ າຄັນຕ້ອງໄດ້ເສຍ

ຫຍ້າແມີ່ນ 3 ເດືອນທາອິດຫຼັງຈາກປູກ, ໃນ

ສະຫຼັບກັບພືດອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຖີ່ວຟັກຍາວ, ຖວ
ີ່ ດິນ, ຖີ່ວຂຽວ ທີ່ມອາຍຸສັ້ນ ຈະບີ່

ຊີ່ວງນ້ມັນຕ້ນຍັງນ້ອຍ

ຫຍ້າຈະມການຈະ

ມຜນກະທບຕີ່ຜນຜະລິດຂອງມັນຕ້ນ. ໄລຍະຜີ່ານມາ ສູນຄ້ນຄວ້າກະສິກາ

ເລນເຕບໂຕໄວກວີ່າມັນຕ້ນຫຼາຍ. ການເສຍ

ເຂດຮ້ອນສາກນ ແລະ ຄູຮ
ີ່ ີ່ວມງານໄດ້ເຮັດການສາທິດຮີ່ວມກັບຊາວ

ຫຍ້າທັນກັບເວລາເປັນສີ່ງຕັດສິນຜນຜະລິດ

ກຽມດິນແບບຂຸດຂຸມປູກ, ຜນຜະລິດຂອງມັນຕ້ນຈະຕີ່າກວີ່າ ແຕີ່ບີ່ໄດ້ລງທນຫຼາຍ ຖ້າ

ກະສິກອນຢູີ່ບ້ານເປ້າໝາຍ ເຫັນວີ່າເຂດທດ
ີ່ ິນມຄວາມອຸດມສມບູນແມີ່ນໄດ້

ຂອງມັນຕ້ນ, ຖ້າເສຍບີ່ທັນເວລາຜນຜະລິດຂອງມັນຕ້ນຈະຫຼຸດລງ ເພາະຫຍ້າຈະ

ເປັນພື້ນທີ່ດິນຄ້ອຍຊັນ ການກຽມດິນແບບບີ່ໄຖນ້ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນກີ່ຫຼຸດລງ.

ຮັບຜນດ.

ຍາດແຍີ່ງທາດອາຫານ, ນ້າ, ແສງຈາກມັນຕ້ນ. ການເສຍຫຍ້າໂດຍທີ່ວໄປແມີ່ນ
ຈະໄດ້ເສຍ 2-3 ຄັ້ງຕີ່ລະດູການປູກ ຂື້ນກັບສະພາບຕວຈິງ.

