ບ ດ ແ ນ ະ ນາ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕົ້ ນ 1

ແນວພັນມັນຕນ
ົ້
ການຄັດເລືອກ, ເກັບຮັກສາ, ແລະ ກະກຽມທ່ອນພັນມັນຕນ
ົ້ ທມ
່ ຄຸນນະພາບດ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທ່ຳວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
ຳົ້ ກະສິກຳ ເຂດຮອ
ົົ້
ົ້ ນສຳກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂົ້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສຳຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖຳບ ັນ ຄນຄວ
ຳົ້ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມແ
ົົ້
ົ້ ຫ່ງຊຳດ (NAFRI)

3 . ກ າ ນ ເ ກັ ບ ຮັ ກ ສ າ ທ່ ອ ນ ພັ ນ

1 . ແ ນ ວ ພັ ນ ມັ ນ ຕົ້ ນ

ທ່ອນພັນມຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສາລັບເກັບໄວົ້ ເພື່ອ

ມັນຕົ້ນແມ່ນມຫຼາຍແນວພັນ

ໃຊົ້ປູກໃນລະດູຕການຕ່ໄປ, ການເກັບຮັກສາກ່ຕົ້ອງຮູົ້ວິທ

ການເລືອກແນວພັນທ່ເໝາະສມ

ເກັບ ແລະ ໄລຍະເວລາທ່ສາມາດເກັບໄວົ້ຢ່າງດ. ຖົ້າ

ແມ່ນມຄວາມສາຄັນ. ໃນໄລຍະ

ເກັບໄວົ້ດນຈະອອກຮາກ ແລະ ຍອດຫຼາຍ, ຄວາມງອກ

ຫຼາຍປຜ່ານມາສູນຄົ້ນຄວົ້າກະ

ຂອງທ່ອນພັນຈະຫຼຸດລງ. ໂດຍທ່ວໄປແລົ້ວ, ຫຼັງຈາກເກັບ

ສິກາເຂດຮົ້ອນສາກນ ແລະ ຄູ່

ກູົ້ບ່ຄວນເກັບຮັກສາທ່ອນພັນໄວົ້ດນກວ່າ 2 ເດືອນ, ດທ່

ຮ່ວມງານ ໄດົ້ເຮັດການທດລອງ
ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ
ສູນທດລອງ

ສຸດແມ່ນເກັບໄວົ້ປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ. ວິທເກັບທ່ອນ

ແລະ

ພັນແມ່ນມັດເປັນມັດຍາວ, ແຕ່ລະມັດ 25 ລາຍາວ ແລະ

ເຫັນວ່າມຫຼາຍແນວພັນທ່ໃຫົ້ຜນຜະລິດສູງເຊັ່ນ:

ຣະຢອງ 5, ຣະຢອງ 11, ຣະຢອງ 72, ກະເສດສາດ 50 (KU
50) ຈາກປະເທດໄທ ແລະ KM 98-1, KM 140 ຈາກ
ຫວຽດນາມ ແນວພັນເຫຼ່ານໃົ້ ຫົ້ຜນຜະລິດ

ສູງກວ່າແນວພັນ

ພືົ້ນເມືອງຫຼາຍ. ຜນຜະລິດຫວສດແມ່ນຢູລ
່ ະຫວ່າງ 10-45 ຕ/
ຮຕ/ປ, ຂືົ້ນກັບຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ.

ເອາໄປຕັົ້ງເປັນກອງໄວົ້ ແຕ່ລະກອງ 5-6 ມັດ ບ່ຕົ້ອງ

ຕັົ້ງຕິດກັນ ເພື່ອໃຫົ້ລມສາມາດລ່ວງໄດົ້, ຖົ້າກອງໃຫຍ່ຫຼາຍລມບ່ລ່ວງຈະເກດເຊືົ້ອລາ ຫຼື
ເພົ້ຍແປົ້ງ. ທ່ອນພັນ ຖົ້າຖືກແດດຫຼາຍຈະແຫົ້ງໄວ ຖົ້າຮ່ມຫຼາຍກ່ຈະເກດເຊືົ້ອລາ ແລະ
ເພົ້ຍແປົ້ງຄືກັນ, ຄວນເກັບໄວົ້ຢູ່ກົ້ອງຕົ້ນໄມົ້ໃຫົ້ມແສງແດດສ່ອງໃສ່, ຖົ້າບ່ມກົ້ອງຕົ້ນໄມົ້
ໃຫົ້ເອາຕັົ້ງເປັນກອງໄວົ້ຢູ່ສວນ ແຕ່ກ່ບ່ໃຫົ້ຫຼາຍກວ່າ 6 ມັດ ພົ້ອມຖມດິນໃສ່ກົ້ອງທ່ອນພັນ
ທ່ຕັົ້ງຕິດດິນປະມານ 5-10 ຊມ. ທ່ອນພັນຕັດໃໝ່ໆ ປູກເລຍກ່ບ່ດປານໃດ. ການເກັບ
ຮັກສາອກວິທໜື່ງແມ່ນເກັບໄວົ້ຢູ່ສວນ ຕົ້ອງການປູກເມື່ອໃດຈື່ງໄປຕັດໄວົ້ 3-4 ວັນ ກ່

2 . ກ າ ນ ຄັ ດ ເ ລື ອ ກ ທ່ ອ ນ ພັ ນ

ນາເອາໄປປູກໄດົ້ເລຍ.

ມັນຕົ້ນເປັນພືດທ່ປູກ
ດົ້ວຍທ່ອນພັນ,

4 . ກ າ ນ ກ ະ ກ ຽ ມ ທ່ ອ ນ ພັ ນ

ການຄັດ

ເລືອກທ່ອນພັນທ່ດຈ່ງມ
ຄວາມສາຄັນຫຼາຍ

ທ່ອນ

ທ່ອນພັນທ່ຈະນຳມາປູກຄວນມອາຍຸລະຫວ່າງ
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ເດືອນ.

ແຕ່ທ່ອນພັນທ່ເໝາະສມທ່ສຸດ

ພັນທ່ມຄຸນນະພາບດກ່ຈະ

ແມ່ນມອາຍຸລະຫວ່າງ 10-12 ເດືອນ. ຄວນໃຊົ້ 2

ເຮັດໃຫົ້ມຄວາມງອກດ, ມ

ໃນ 3 ສ່ວນຈາກທາງກກຫາສ່ວນກາງຂອງທ່ອນ

ລະບບຮາກຂະຫຍາຍຫຼາຍ

ພັນເພື່ອປູກເທ່ານັົ້ນ. ຄວາມຍາວຂອງທ່ອນພັນທ່

ແລະ

ຈະປູກແມ່ນ 20-25 ຊມ (ມຕາບ່ຕຳ່ ກວ່າ 5 ຕາ).

ຈະສ່ງຜນໃຫົ້ມຜນ

ຜະລິດທ່ສູງຕາມມາ.

ທ່ອນພັນມັນຕົ້ນມຕາຢາຍຕາມທ່ອນພັນ

ຊື່ງຕາ

ທ່ອນພັນທ່ມຄຸນນະພາບດ

ເປັນບ່ອນແຕກງອກອອກເປັນຕົ້ນມັນຕົ້ນ. ຖົ້າໃຊົ້

ຄື: ທ່ອນພັນທ່ໃຫຍ່ແຂງແຮງ ຕາຫຼືຂົ້ຫ່າງ ແລະ ບ່ຖ່ເກນໄປ,

ທ່ອນພັນນົ້ອຍ ຫຼື ສັົ້ນມຈານວນຕາພຽງແຕ່ 2 ຫາ

ຕັດໃໝ່ໆ ແລະ ເປັນທ່ອນພັນທ່ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມົ້

3 ຕາ, ທາດອາຫານທ່ມຢູ່ໃນທ່ອນພັນຈະມໜົ້ອຍ

ສັດຕູພືດ. ການຕັດທ່ອນພັນ ໃຫົ້ຕັດຫ່າງຈາກໜົ້າດິນປະມານ

ບ່ພຽງພ

20 ຊມ.

ຂົ້ມູນເພມ
່ ຕິດຕ:່
ົ້ົ
ົ້ົ
ໂຄງກຳນ ຄນຄວ
ຳົ້ ລະບ ົບກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼ ຳດ ມນຕ
ັ ນ
Tel: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957 E-mail: l.thao@cgiar.org
khanthavongp@gmail.com
+ 856-20-9528 5588

ສາລັບການແຕກງອກ

ແລະ

ການ

ຂະຫຍາຍຮາກ. ອກບັນຫາໜື່ງທ່ອນພັນນົ້ອຍ ຫຼື ສັົ້ນຈະແຫົ້ງຕາຍງ່າຍ. ສະນັົ້ນທ່ອນພັນ
ຄວນມຈານວນຕາປະມານ 5-7 ຕາ ແລະ ໃຫຍ່. ການ

ຕັດທ່ອນພັນຕົ້ອງໄດົ້ໃຊົ້ເລື່ອຍຕັດ

ເພື່ອຫຼກເວັົ້ນບ່ໃຫົ້

ທ່ອນພັນຖືກກະທບ ແລະ ແຕກ. ການຕັດແມ່ນໃຫົ້ຕັດຊື່
ຈະໃຫົ້ຜນຜະລິດດກວ່າ.

ບ ດ ແ ນ ະ ນາ ກີ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕື້ ນ 2

ການຄັດເລືອກພືນ
ື້ ທ,ີ່ ການກະກຽມດິນ, ຮູບແບບການກຽມດິນ ແລະ ວິທການປູກ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທີ່ຳວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
ຳື້ ກະສິກຳ ເຂດຮອ
ົື້
ື້ ນສຳກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂື້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສຳຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖຳບ ັນ ຄນຄວ
ຳື້ ກະສິກຳ ແລະ ປີ່ຳໄມແ
ົື້
ື້ ຫີ່ງຊຳດ (NAFRI)

1. ການຄັດເລືອກພືນ
ື້ ທີ່
ມັນຕື້ນສາມາດຈະເລນເຕບໂຕໄດື້ດໃນ
ປະເພດດິນ

2. ວິທການກະກຽມດິນ: ໂດຍທີ່ວໄປແລື້ວ ການກຽມດິນສາມາດນາໃຊື້ຈກ ຫື ລດໄຖ. ການກຽມດິນດື້ວຍ
ການໃຊື້ຈກຂຼຸດຂຼຸມປູກ, ຜນຜະລິດຂອງມັນຕື້ນອາດຈະຕີ່າກວີ່າ ແຕີ່ບີ່ໄດື້ລງທຶນຫາຍ ຖື້າເປັນພືື້ນທີ່ດິນຄື້ອຍຊັນ
ການກຽມດິນແບບບີ່ໄຖ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນກີ່ຫຼຸດລງ. ການນຳໃຊື້ລດໄຖໃຫຍີ່ກຽມດິນ ຜນຜະລິດຈະສູງກວີ່າ

ຊາຍ ແລະ

ແຕີ່ໄດື້ລງທຶນຫາຍ ອກບັນຫາໜືີ່ງ ການໃຊື້ລດໄຖກຽມດິນອາດ

ດິນໜຽວ, ແຕີ່

ເຮັດໃຫື້ຊັື້ນໜື້າດິນແໜື້ນ ຖື້າບີ່ຍກຄູ. ກຳນບຸກເບີກດິນໃນພື້ນ

ບີ່ມຄວາມທນ
ທານຕີ່ນື້າ

ທີີ່ ໃໝທ
ີ່ ີ່ ີນຳໃຊກ
ື້ ົນຈ ັກໃຫຍ ີ່ ຕອ
ື້ ງລະວ ັງເວລຳເຄີ່ ອນຍຳື້ ຍ

ແລະ ບີ່ສາ

ຕນໄມ
,ື້ ຕໄມອອກ,
ພະຍຳຍຳມຮ ັກສຳຊນດິ
ົື້
ັື້ ນປູກຝ ັງບີ່ ໃຫື້
ື້

ມາດຈະເລນ
ເຕບໂຕໃນດິນ

ເອົ ຳອອກຈຳກພື້ນທີີ່ ເພຳະຈະເອົ ຳຝຸນ
ີ່ ອອກໄປນຳ. ສຳລ ັບ

ອມນື້າ ຫື ນື້າຂັງ. ສະນັື້ນ, ການຄັດເລືອກ

ພວກເສດພດທີີ່ ຕ ົກຄຳື້ ງແມນໃຫ
ໃື້ ຊລ
ີ່
ື້ ົດໄຖ, ໄຖຖ ົມ ໂດຍໄຖເລີກ 20-30 ຊມ ເພີ່ ອຖ ົມໃຫພ
ື້ ວກເສດພດຕຳີ່ ງໆ

ພືື້ນທີ່ຄວນເປັນດິນໂນນ ຫື ບີ່ອນທີ່ບີ່ມນື້າ

ເນົີ່ ຳເປັນຝຸນ
ີ່ . ກຳນໄຖຄັື້ງທາອິດ ຖື້າເປັນດິນບຼຸກເບກໃໝີ່ໃຫື້ໃຊື້ຈານໄຖ 3 ຈານ, ຕາກດິນໄວື້ປະມານ 7 ວັນ ແລື້ວ

ຂັງເພືີ່ອປູກມັນຕື້ນ ຈືີ່ງໄດື້ຮັບຜນດ.

ໃຊື້ຈານໄຖ 7 ຈານ ໄຖຄັື້ງທີ່ 2. ການຍກຄູແມີ່ນໃຫື້ຖື້າຮອດຍາມປູກຈືີ່ງຍກ, ຍກຄູແລື້ວກີ່ເລີ່ມປູກເລຍດິນຈືີ່ງບີ່
ແຂງ, ຜນຜະລິດກີ່ດ.

3. ຮູບແບບການກຽມດິນ: ດິນທີ່ຈະປູກມັນຕື້ນຄວນໄດື້ຮັບການກະກຽມໃຫື້ລະອຽດກີ່ອນການປູກ.
ການກຽມດິນໄດື້ແບີ່ງອອກເປັນ 3 ວິທຫັກຄື: ວິທກຽມແບບພຽງ, ວິທກຽມແບບຍກຄູ ແລະ ແບບເຮັດເປັນ
ຮີ່ອງ. ໂດຍຂືື້ນກັບສະພາບຂອງພືື້ນທີ່: ສີ່ວນດິນຄື້ອຍຊັນ ແລະ ດິນໂນນສາມາດໃຊື້ວິທກຽມດິນແບບພຽງ
ໂດຍບີ່ຈາເປັນຍກຄູ ຫື ກຽມແບບຍກຄູກີ່ໄດື້; ດິນພຽງ (ເຂດຮີ່ອມພູ) ຄວນຈະກຽມດິນໂດຍຍກເປັນຄູໃຫື້ມ
ລະດັບສູງກວີ່າພືື້ນດິນປກກະຕິ ຫື ມເງືື້ອນໄຂສາມາດເຮັດເປັນຮີ່ອງເພືີ່ອຫຼຸດຄວາມສີ່ຽງກີ່ຽວກັບບັນຫານື້າ
ຂັງ. ຍກຄູໃຫື້ມໄລຍະຫີ່າງລະຫວີ່າງແຕີ່ລະຄູ 1.2 ແມັດ.

4 . ວິ ທ ກ າ ນ ປູ ກ
ໂດຍທີ່ວໄປແລື້ວ ມັນຕື້ນເຄຍປູກດື້ວຍ 3 ວິທຄື: ປູກນອນ, ເນື້ງ ແລະ ປູກຕັື້ງ.
ວິທປູກແບບນອນ: ແມີ່ນສາມາດຂຼຸດເປັນຂຼຸມ ຫື ເຮັດເປັນຮີ່ອງເລກປະມານ 5-10 ຊມ, ວາງທີ່ອນພັນລງລວງນອນແລື້ວ ຖມດິນໃສີ່. ປູກນອນເລກປະມານ 5 ຫາ
10 ຊມ. ວິທການປູກແບບນອນນື້ ຈະເປັນຫວຢູີ່ຕືື້ນກວີ່າການປູກແບບເນື້ງ ແລະ ແບບຕັື້ງ. ແຕີ່ການປູກແບບນອນໃຊື້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຫາຍກວີ່າ.
ວິທປູກແບບເນງື້ : ປັກທີ່ອນພັນລງໄປໃນດິນ 2/3 (2 ສີ່ວນລງໄປໃນດິນ ແລະ ເຫອ
ື 1 ສີ່ວນຢູເີ່ ທງໜື້າດິນ) ແລະ ອຽງໄປເບືອ
ື້ ງໜືງີ່ . ສີ່ວນຫາຍມັນເປັນຫວຢູເີ່ ບືອ
ື້ ງ
ດຽວ ແລະ ມັກລື້ມລງ.
ວິທປູກແບບຕັງື້ : ປັກທີ່ອນພັນລງໄປໃນດິນປະມານເຄິງີ່ ໜືງີ່ . ປູກວິທນື້ ຈະງອກໄວ, ເປັນຫວ
ຫາຍ ແລະ ເລກກວີ່າວິທປູກນອນ ແລະ ປູກເນື້ງ.
ການປູກແບບນອນແມີ່ນສາມາດຂຼຸດເປັນຂຼຸມ ຫື ຂຼຸດເປັນຮີ່ອງເລກປະມານ 5-7 ຊມ, ວາງ
ທີ່ອນພັນລງແລື້ວ ຖມດິນໃສີ່.

ຂື້ມູນເພມ
ີ່ ຕິດຕ:ີ່
ື້ົ
ື້ົ
ໂຄງກຳນ ຄນຄວ
ຳື້ ລະບ ົບກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼ ຳດ ມນຕ
ັ ນ
Tel: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957 E-mail: l.thao@cgiar.org
khanthavongp@gmail.com
+ 856-20-9528 5588

ໝາຍເຫດ: 1. ການປູກແບບຕັື້ງ ແລະ ເນື້ງ ຄວນສັງເກດ
ເບິີ່ງຕາຂອງທີ່ອນພັນກີ່ອນປູກ, ບີ່ຄວນປູກກັບດື້ານ (ປິີ່ນຕາ
ໃສີ່ດິນ); 2. ບີ່ອນທີ່ມເງືີ່ອນໄຂໃຫື້ໃຊື້ຢາເລັີ່ງຮາກແຊີ່ທີ່ອນ
ພັນກີ່ອນປູກ; 3. ຖື້າທີ່ອນພັນມເພື້ຍແປື້ງໃຫື້ແຊີ່ຢາຂື້າເພື້ຍ
ກີ່ອນປູກ.

ບ ດ ແ ນ ະ ນາ ກີ່ ຽ ວ ກຼັ ບ ມຼັ ນ ຕົ້ ນ 3

ການປູກພືດສະຫບ
ຼັ ກຼັບມຼັນຕນ
ົ້ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທ່ຳວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
ຳ້ ກະສິກຳ ເຂດຮອ
ົ້
້ ນສຳກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂ້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສຳຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖຳບ ັນ ຄນຄວ
ຳ້ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມແ
ົ້
້ ຫ່ງຊຳດ (NAFRI)

1. ການປູກພືດສະຫຼັບ ມຼັນຕົ້ນເປຼັນພືດທີ່ໃຫຍີ່ຊາົ້ ໃນຊີ່ວງໄລຍະ 3 ເດືອນທາອິດ. ການປູກມຼັນຕົ້ນສະຫຼັບກຼັບພືດອືີ່ນໆ ເຊຼັີ່ນ: ຖີ່ວ
ຟຼັກຍາວ, ຖີ່ວດິນ, ຖີ່ວຂຽວ ແລະ ພືດອືນ
ີ່ ໆທີ່ມອາຍຸສຼັົ້ນ ເປຼັນການນາໃຊົ້ດິນໃຫົ້ເກດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເພີ່ມຄວາມຫາກຫາຍຂອງພືດ

ຕີ່າງໆ, ແລະ ໄດົ້ຮຼັບທຼັງອາຫານ ກຼັບ ມລາຍຮຼັບໃນຊີ່ວງເວລາທແ
ີ່ ຕກຕີ່າງກຼັນພາຍໃນໜີ່ງປ. ສີ່ງສາຄຼັນໃນການປູກພືດສະຫບ
ຼັ ແມີ່ນຕົ້ອງ
ໄດົ້ເລືອກພືດທີ່ເໝາະສມ, ພຼັນມຼັນຕົ້ນທີ່ບແ
ີ່ ຕກຫງີ່າຫາຍ, ດິນມຄວາມອຸດມສມບູນ. ໄລຍະຫີ່າງຂອງມຼັນຕົ້ນ:1 ມ x 1 ມ (ປູກພືດ 1
ແຖວ) ຫື 0.8 ມ x 1.2 ມ (ປູກພືດ 2 ແຖວ). ປູກໃນຊີ່ວງເລມ
ີ່ ມຝນຕກ, ແລະ ຄວນປູກມຼັນຕົ້ນ ກຼັບ ພືດພົ້ອມກຼັນ.

້
1.1 ການຄຳປະກຼັ
ນທາງດົ້ານສະບຽງອາຫານ ການປູກມຼັນຕົ້ນສະຫຼັບກຼັບພືດອືີ່ນໆ, ສາມາດສະໜອງທາງດົ້ານອາຫານເພືີ່ອ
ໃຊົ້ໃນຄອບຄວເຊຼັີ່ນ: ພະລຼັງງານ, ໂປຕິນ, ແຮີ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ. ຫວມຼັນຕົ້ນເປຼັນແຫີ່ງຂອງອາຫານຈາພວກພະລຼັງງານ, ສີ່ວນພືດ
ຕະກຸນຖີ່ວເປຼັນແຫີ່ງທາດໂປຕິນທີ່ຈາເປຼັນ ທີ່ໃຊົ້ຢູີ່ໃນຄອບຄວ ແລະ ສຼັດລົ້ຽງ. ໂດຍທີ່ວໄປແລົ້ວ, ໃຫົ້ເລືອກເອາແນວພຼັນຖີ່ວທີ່ມອາຍຸ
ສຼັົ້ນ ປູກສະຫຼັບກຼັບມຼັນຕົ້ນ ເພາະອາຍຸສຼັົ້ນຈະຫຸດຜີ່ອນການຍາດແຍີ່ງທາດອາຫານ ແລະ ແສງນາມຼັນຕົ້ນ.

1.2

ການຄວບຄຸມວຼັດສະພືດ

ການປູກພືດສະຫຼັບຈະຊີ່ວຍຄວບຄຸມຫຍົ້າເພືີ່ອບີ່ໃຫົ້ຂະຫຍາຍຕວໄວ

ພົ້ອມນຼັົ້ນຈະສາມາດ

ຫຸດຜີ່ອນແຮງງານ ໃນການເສຍຫຍົ້າຢູີ່ລະຫວີ່າງແຖວມຼັນຕົ້ນ.

1.3 ການຮຼັກສາຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນ ພືດທີ່ປູກສະຫຼັບຈະຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນດິນຈາກຜນກະທບໂດຍກງຂອງປະລິມານນົ້າ
ຝນ, ແລະ ຊີ່ວຍຫຸດຜີ່ອນຄວາມໄວຂອງນົ້າຝນໃນເວລານົ້າໄຫຜີ່ານສວນມຼັນຕົ້ນ, ຊີ່ວຍຫຸດຜີ່ອນການເຊາະເຈືີ່ອນ ຫື ການຊະລົ້າງ
ຂອງດິນໃນເວລາທີ່ມຼັນຕົ້ນຍຼັງບີ່ທຼັນປກໜົ້າດິນໄດົ້. ເປຼັນການຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນຊຼັົ້ນດິນປູກຝຼັງທີ່ມຄວາມອຸດມສມບູນນຼັົ້ນໄວົ້.

1.4 ສຼັງລວມຜນປະໂຫຍດໃນການປູກພືດສະຫຼັບ: 1. ຈະໄດົ້ຮຼັບຜນປະໂຫຍດຈາກການສະຫນອງທາດແປົ້ງໃນຫວມຼັນຕົ້ນ ແລະ ທາດໂປຕນຈາກຕະກຸນຖີ່ວ; 2.
ພືດຕະກຸນຖີ່ວຈະຊີ່ວຍດງເອາໄນໂຕຣເຈນ (N) ຈາກອາກາດມາໃຊົ້, ມຼັນຕົ້ນອາດຈະໄດົ້ຮຼັບປະໂຫຍດຈາກຖີ່ວ; 3. ຈະເຮຼັດໃຫົ້ຜນຜະລິດຂອງມຼັນຕົ້ນໝຼັົ້ນຄງ ແລະ ມ
ລາຍໄດົ້ສູງສຸດຕີ່ເນືົ້ອທີ່ການຜະລິດ; 4. ຫຸດຜີ່ອນແຮງງານເສຍຫຍົ້າ; 5. ຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນການຊະລົ້າງ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ.

2. ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ ຢູີ່ລາວ, ມຼັນຕົ້ນນິຍມປູກຢູີ່ໃນດິນທີ່ມລຼັກສະນະເປຼັນເນນພູຕຳ່ ໆ ສູງໆ ຫື ດິນຄົ້ອຍຊຼັນ. ທຼັງສອງກລະນນົ້ຈະເຮຼັດໃຫົ້ເກດການເຊາະ
ເຈືີ່ອນຂອງດິນຢີ່າງຮົ້າຍແຮງໄດົ້. ດິນພຽງ ແລະ ມລະດຼັບຄົ້ອຍຊຼັນຕີ່າ, ບີ່ມການຄຸົ້ມຄອງດິນທີ່ເຫມາະສມກີ່ສາມາດເກດການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນຢີ່າງຮົ້າ ຍແຮງຄືກຼັນ.
2.1 ການປົ້ອງກຼັນການເຊາະເຈືອ
ີ່ ນ ການເຊາະເຈືອ
ີ່ ນຂອງດິນສາມາດເຮຼັດໃຫົ້ຫດ
ຸ ລງໄດົ້ ໂດຍວິທການແບບງີ່າຍດາຍເຊຼັນ
ີ່ ວີ່າການເຮຼັດ
ຄຼັນຄູປົ້ອງກຼັນ, ປູກພືດໃຫົ້ມໄລຍະຫີ່າງຖີ່ເຂົ້າ, ການໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປູກພືດສະຫຼັບ, ການໃຊົ້ເສດພືດ ຫື ວຼັດສະດຸປກຄຸມພືົ້ນດິນ, ປູກຫຍົ້າ ຫື ພືດ

ຕະກຸນຖີ່ວແບບປະສມປະສານເປຼັນແລວປົ້ອງກຼັນ, ແລະ ວິທການໄຖດິນ.

2.2 ຜນກະທບຂອງການເຊາະເຈືອ
ີ່ ນຂອງດິນ ແມີ່ນເຮຼັດໃຫົ້ສະພາບພືົ້ນທປ
ີ່ ີ່ຽນໄປ ແລະ ທາດອາຫານຂອງດິນໜົ້ອຍລງ, ສີ່ງຜນກະທບ
ຕີ່ການ ນາໃຊົ້ດິນແບບມປະສິດຕິພາບ ແລະ ຍືນຍງ, ເພາະຊຼັົ້ນດິນປູກຝຼັງຕືົ້ນ.

2.3 ບາງເຕຼັກນິກທຊ
ີ່ ວ
ີ່ ຍປົ້ອງກຼັນການເຊາະເຈືີ່ອນ : 1. ການໄຖດິນໜົ້ອຍ ຫື ບີ່ໄຖ ກີ່ເປຼັນວິທການທມ
ີ່ ປະສິດທິຜນໃນການຫຸດຜີ່ອນ
ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ.
2. ເຮຼັດຄູທີ່ມຄວາມຍາວໄປຕາມແລວລະດຼັບຂອງໜົ້າດິນຊີ່ວຍຫຸດຜີ່ອນການໄຫລງຂອງນົ້າຝນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນໃນພືົ້ນທີ່
ເນນພູທມ
ີ່ ຄວາມຄົ້ອຍຊຼັນຕາີ່ . ນອກນຼັົ້ນຮາກຂອງພືດຈະລງໄປເລກຜນຜະລິດເພີ່ມຂືົ້ນໄດົ້.

3. ການໃຊົ້ເສດພືດ ຫື ຫຍົ້າ ຫື ຕເຟືອງ ປກຫຸົ້ມໜົ້າດິນຊີ່ວຍເພີ່ມການຊືມຂອງນົ້າ, ປົ້ອງກຼັນດິນຈາກຜນກະທບໂດຍກງຂອງເມຼັດນົ້າຝນ,
ຫຸດຜີ່ອນການໄຫຂອງນົ້າຝນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນໄດົ້ຢາີ່ ງດ.

4. ການປູກພືດເປຼັນແລວປົ້ອງກຼັນທີ່ເປຼັນແຖວຍາວຢູີ່ໃນລະດຼັບໜົ້າດິນສູງເທາີ່ ກຼັນເຊຼັນ
ີ່ : ປູກຫຍົ້າ

ຂົ້ມູນເພມ
ີ່ ຕິດຕ:ີ່

ທີ່ຕຼັດໄປນາໃຊົ້ໄດົ້ (ກນ, ມູລາໂຕ) ຊີ່ວຍຫດ
ຸ ຜີ່ອນການໄຫລງຂອງນົ້າຝນ ແລະ ການເຊາະ

ໂຄງກຳນ ຄນຄວ
ຳ້ ລະບ ົບກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼ ຳດ ມນຕ
ົ້
ັ ນ
ົ້
Tel: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957 E-mail: l.thao@cgiar.org
khanthavongp@gmail.com
+ 856-20-9528 5588

ເຈືີ່ອນຂອງ

ໝາຍເຫດ: ບຼັນດາເຕຼັກນິກເຫີ່ານົ້ ສາມາດແຍກໃຊົ້ ຫື ໃຊົ້ຮີ່ວມກຼັນກີ່ໄດົ້.

ບົ ດ ແ ນ ະ ນາ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕົ້ ນ 4

ການໃສ່ຝນ
່ ໃຫ້ສມ
ົ ດູນເພຼືອ
່ ຮັກສາ ຫຼື ປັບປງຄວາມອດົມສົມບູນຂອງດິນ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທື່ຳວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
ຳ້ ກະສິກຳ ເຂດຮອ
ົ້
້ ນສຳກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂ້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສຳຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖຳບ ັນ ຄນຄວ
ຳ້ ກະສິກຳ ແລະ ປື່ຳໄມແ
ົ້
້ ຫື່ງຊຳດ (NAFRI)

1. ທາດອາຫານ ແລະ ພຼືດ ທກໆພຼືດຕ້ອງການທາດອາຫານຈາກດິນເພຼືອ
່ ໄປລ້ຽງລ າຕົນ
້ , ໃບ, ໝາກ ຫຼື ຫົວ ໃຫ້ຈະເລີນເຕີບ

ໂຕ ເພຼື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ, ແຕ່ທາດອາຫານທີ່ພຼືດເອົາຈາກດິນມາສ່ວນຫາຍຈະຢາຍຢູ່ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົ້ນພຼືດ.
ສະນັ້ນໃນເວລາເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຂອງພຼືດ ບ່ຄວນເອົາສີ່ງເສດເຫຼືອຂອງພຼືດອອກໄປຈາກສວນ ເພາະສີ່ງເສດເຫຼືອເຫົ່ານີ້ ມີທາດ
ອາຫານຫາຍຢູ່ນາ ຖ້າເອົາສີ່ງດັ່ງກ່າວອອກໄປຈາກສວນ ຈະນາເອົາທາດອາຫານໃນດິນອອກໄປຈາກສວນ. ຕົວຢ່າງ: ຫົວ
ມັນຕົ້ນສົດ 30 ໂຕນ / ຮຕ, ທາດອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນຫົວມັນຕົ້ນ ທີ່ຖຼືກເອົາອອກໄປນຳມີປະມານ 90 ກິໂລ N, 8 ກິໂລ P ແລະ 80
ກິໂລ K / ຮຕ.

2. ສວນມັນຕົນ
້ ທີບ
່ ກເບີກປູກໃໝ່ ຫງັ ການເກັບກູມ
້ ນ
ັ ຕົນ
້ ບຄ
່ ວນຍ້າຍສີງ່ ເສດເຫອ
ຼື ຈາກມັນຕົນ
້ ແລະ ເສດ
ພຼືດອຼື່ນໆ ອອກຈາກສວນ, ໃຫ້ປະໄວ້ຢໃູ່ ນສວນ ແລະ ບ່ໃຫ້ຈູດຖີ້ມ. ເວລາໄຖເທຼື່ອທາອິດກ່ໃຫ້ໄຖຖົມເລີຍ ເພຼື່ອ
ໃຫ້ເສດພຼືດເຫົ່ານັນ
້ ເນົາ່ ເປັນຝ່ນ. ພຼື້ນທີ່ບກເບີກໃໝ່ນີ້ບ່ຈາເປັນໃສ່ຝ່ນເຄມີ.

3. ສວນມັນຕົນ
້ ທີປ
່ ກ
ູ ຕເ່ ນຼືອ
່ ງໄດ້ຫາຍປີ
ຄວນມີການປັບປງດິນ: ຫງັ ການເກັບກູມ
້ ນ
ັ ຕົນ
້ ກຕ
່ ອ
້ ງຮັກສາສີງ່ ເສດເຫອ
ຼື ຈາກມັນຕົນ
້ ແລະ ເສດພຼືດອຼືນ
່ ໆ ປະໄວ້ຢສ
ູ່ ວນ ບ່
ຕ້ອງເອົາອອກຈາກສວນ ຫຼື ຈູດຖີ້ມ ແລະ ຄວນຫາຝ່ນຄອກ (ຂີ້ງົວ, ຂີ້ຄວາຍ ຫຼື ຂີ້ສດ
ັ ປະເພດອຼື່ນ) ໄປໃສ່ສວນມັນຕົ້ນຕຼືມ
່
ໃນອັດຕາປະມານ 5-10 ໂຕນ / ຮຕ ກ່ອນໄຖເທຼື່ອທຳອິດ ຫຼື ໃສ່ກ່ອນໄຖເທຼື່ອທີ່ 2 ເພຼື່ອຄຼືນຄວາມສົມດູນຂອງຝ່ນໃຫ້ດິນ
(ພຼື້ນທີ່ປູກ). ນອກນຈາກນັ້ນ ກ່ສາມາດປູກພຼືດຕະກນຖົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 45 ວັນ ແລ້ວໄຖຖົມເພຼື່ອໃຫ້ເນົາ່ ເປັນຝ່ນ.
ການໃສ່ຝນ
່ ເຄມີ: ໃສ່ເທຼືອ
່ ທຳອິດ ແມ່ນໃສ່ພາຍໃນ 1-2 ເດຼືອນ ຫັງຈາກປູກ, ໃຫ້ໃສ່ຝ່ນສູດ: 15-5-35 ຫຼື ຝ່ນສູດ: 12-633. ຖ້າບມ
່ ີຝ່ນທີ່ກາ່ ວມານັ້ນສາມາດໃຊ້ຝນ
່ ສູດ: 15-15-15 ທີ່ມຂ
ີ າຍໃນຕະຫາດທົວ
່ ໄປແທນ ໂດຍໃສ່ໃນອັດຕາ 200-300
ກິໂລ / ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ. ຖ້າປູກໄດ້ຫາຍປີແລ້ວ ການໃສ່ຝນ
່ ເທຼື່ອທີ່ໜຼື່ງໃຫ້ໃສ່ສູດ: 25-7-7, ໃນອັດຕາ
150-200 ກິໂລ / ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ. ຫັງຈາກປູກໄດ້ 3-4 ເດຼືອນ ມັນຕົ້ນເລີມ
່ ລົງຫົວແລ້ວ ຈຼື່ງໃສ່ຝ່ນທຼື່ອທີ່

2, ສຳລັບເທຼື່ອທີ່ 2 ແມ່ນໃສ່ຝ່ນສູດ: 00-00-60 ຫຼື ສູດ: 15-5-35 ໃນອັດຕາ 150-200 ກິໂລ / ຕຮ. ການໃສ່ຝນເທຼື
່
່ອທີທ
່ ຳ
ອິດແມ່ນເພຼື່ອເລັ່ງໃຫ້ມນ
ັ ຕົ້ນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທັງຮາກ, ລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ. ການໃສ່ຝນເທຼື
່
່ອທີ່ 2 ແມ່ນເລັ່ງໃຫ້ ຫົວມັນຕົ້ນ
້ ັກ ແລະ ເພີື່ ມເປີເຊັນທາດແປ້ງ.
ຈະເລີນເຕີບໂຕ, ເລັ່ງການສະສົມທາດແປ້ງ, ເພື່ ອເພີື່ ມນຳໜ
ການໃສ່ຝ່ນທີພ
່ ຽງພ ແລະ ສົມດູນ, ຈະສາມາດຮັກສາຜົນຜະລິດສູງ ຢູໃ່ ນລະດັບເກົ່າ ເຖິງແມ່ນຈະປູກມັນຕົ້ນຢູ່ໃນພຼື້ນທີ່ເກົາ່
ໄດ້ຫາຍໆປີກ່ຕາມ.
4. ວິທໃີ ສ່: ໃຫ້ຂດຂມຫ່າງຈາກຕົນ
້ ປະມານ 10 ຊມ, ເອົາຝນ
່ ໃສ່ແລ້ວຖົມດິນຄຼືນ.

ໝາຍເຫດ: 1). ຖ້າປູກມັນຕົ້ນຕ່ເນຼື່ອງຫາຍປີໃນພຼື້ນທີ່ເກົາ່ ດິນຈະຂາດທາດອາຫານ K ເພາະທາດອາຫານນີ້ອອກໄປນາຫົວມັນຕົ້ນໃນປະລິມານທີ່ຫາຍ.
2. ມັນຕົ້ນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງລະອຽດອ່ອນຕກ
່ ານໃສ່ຝ່ນ

ຂ້ມູນເພີມ
່ ຕິດຕ:່
ໂຄງກຳນ ຄນຄວ
ຳ້ ລະບ ົບກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼ ຳດ ມນຕ
ົ້
ັ ນ
ົ້
Tel: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957 E-mail: l.thao@cgiar.org
khanthavongp@gmail.com
+ 856-20-9528 5588

ເກີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດອາຫານ N, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນ

ເຮັດໃຫ້ມີ ໃບຫາຍ ແລະ ຕ້ອງການໃຊ້ທາດອາຫານຢູໃ່ ນ
ໃບ. ສະນັ້ນ, ຈະກະທົບຕ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫົວ.
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ມັນຕນ
ົ້ ເຮັດໃຫົ້ດນ
ິ ຊຸດໂຊມ ແລະ ທາລາຍຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນແທົ້ບ?
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທ່ຳວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
ຳົ້ ກະສິກຳ ເຂດຮອ
ົົ້
ົ້ ນສຳກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂົ້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສຳຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖຳບ ັນ ຄນຄວ
ຳົ້ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມແ
ົົ້
ົ້ ຫ່ງຊຳດ (NAFRI)

1. ຜນກະທບຂອງດິນຈາກການປູກມັນຕນ
ົ້
ມັນຕນ
ົ້ ເປັນພືດທີມ
ີ່ ຊ
ີ ສ
ືີ່ ຽງໃນການກໃີ່ ຫົ້ເກີດຄວາມຊຸດໂຊມຢີ່າງຮົ້າຍແຮງຂອງດິນ ຍົ້ອນການດູດທາດອາຫານຈາກດິນ ຫຼາຍ ເຮັດໃຫົ້ທາດອາຫານໃນດິນໝດໄປ.
ຄວາມຈິງແລົ້ວ, ນີົ້ເປັນການເຂາົ້ ໃຈຜິດ, ຈາກການສັງເກດແບບງີ່າຍໆ ໂດຍທີ່ວໄປມັນຕົ້ນແມີ່ນພືດທີີ່ປູກໃນເຂດດິນ
ຊຸດໂຊມ ແລະ ຂາດຄວາມອຸດມສມບູນທີສ
ີ່ ຸດບີ່ສາມາດປູກພືດຊະນິດອືີ່ນໄດົ້ແລົ້ວ.
ມັນຕົ້ນ ຈະບດ
ີ່ ູດເອາທາດອາຫານຈາກດິນຫຼາຍກວີ່າພືດຊະນິດອືີ່ນໆ. ການປູກມັນຕົ້ນຢີ່າງຕີ່ເນືີ່ອງສາມາດເຮັດໃຫົ້ດິນ
ຊຸດໂຊມໄດົ້. ແຕີ່ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຢືນຢັນວີ່າ ການປູກມັນຕົ້ນທີີ່ມີການຈັດການດີສາມາດຫຼຸດຜີ່ອນການສູນ
ເສຍທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ໄດົ້ຜນຜະລິດທີີ່ສູງໃນຊີ່ວງເວລາທີີ່ປູກຕເີ່ ນືີ່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນພືົ້ນທີີ່ເກາີ່ .
ການຈັດການທີດ
ີ່ ີ ໝາຍເຖິງການໃສີ່ຝນ
ຸີ່ , ການໄຖ ແລະ ຄວບຄຸມການເຊາະເຈືອ
ີ່ ນຂອງດິນທີຖ
ີ່ ກ
ື ຕົ້ອງ, ການປູກມັນຕນ
ົ້
ດິນຈະບີ່ຊຸດໂຊມ, ຜນກະທບຂອງມັນຕົ້ນຕີ່ດິນ ກີ່ຄົ້າຍຄືກັນກັບພືດສະບຽງອາຫານຊະນິດອືີ່ນໆ.
ມັນຕົ້ນສາມາດເຮັດໃຫົ້ເກີດການເຊາະເຈືອ
ີ່ ນຂອງດິນໃນເວລາທີີ່ປູກໃນເຂດດິນຄົ້ອຍຊັນ ໂດຍບມ
ີ່ ີການອະນຸລັກດິນທີເີ່ ຫມາະສມ. ເພາະມັນຕົ້ນເປັນພືດທີີ່ປກ
ູ ຫີ່າງ
ກັນຫຼາຍ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕວຊົ້າໃນໄລຍະທາອິດ.

2. ບາງຫຼກ
ັ ຖານທີສ
ີ່ ະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖິງີ່ ການປູກພືດເຮັດໃຫົ້ດນ
ິ ມີຄວາມຊຸດໂຊມ
ຢູີ່ປະເທດໄທ,

ຜນການທດລອງ

ໄດົ້ມີການ

ປູກມັນຕົ້ນເປັນແປງສາທິດ

ຂອງ N g u y e n

ແລະ ປູກຕເີ່ ນືົ້ອງຫຼາຍກວີ່າ

T u S i e m , (ປີ

30 ປີ ໂດຍບມ
ີ່ ີການນາໃຊົ້

1992)

ຝຸີ່ນເຮັດໃຫົ້ຜນຜະລິດຂອງ

ສະແດງໃຫົ້ເຫັນ

ມັນຕົ້ນຕີ່າລງທຸກປີ.

ວີ່າການປູກເຂົ້າໄຮີ່

ຢີ່າງ

ໄດົ້

ໃດກີ່ຕາມ, ການປູກພືດສະ

ແລະ

ມັນຕົ້ນຕີ່

ບຽງອາຫານຊະນິດອືີ່ນໆ

ເນືີ່ອງ
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ໂດຍບີ່ໄດົ້ໃສີ່ຝຸີ່ນຜນ

ເນືົ້ອທີເີ່ ກີ່າ ໂດຍບີ່

ປີໃນ

ໄດົ້ໃສີ່ຝຸີ່ນ

ຜະລິດຄາດວີ່າຈະຫຼຸດລງຄື

ໃນ

ກັນ ຫຼື ຮົ້າຍແຮງກວີ່າມັນຕົ້ນ, ເນືົ້ອງຈາກການສູນເສຍທາດອາຫານເປັນສິີ່ງທີຫ
ີ່ ຼີກ

ຫວຽດນາມ ຜນຜະລິດຂອງເຂົ້າໄຮີ່ໃນປີທສ
ີີ່ ີີ່ບີ່ມີເລີຍ (0), ແຕີ່ມັນຕົ້ນຫຼັງຈາກ

ລົ້ຽງບີ່ໄດົ້ ເພາະທາດອາຫານຈະອອກໄປນາຜນຜະລິດທີີ່ເກັບກູົ້ໄປ.

4 ປີແລົ້ວຍັງໄດົ້ຜນຜະລິດປະມານ 40% ທຽບໃສີ່ຜນຜະລິດຂອງປີທຳອິດ.

ໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມສງໃສວີ່າການປູກມັນຕົ້ນຢີ່າງຕີ່ເນືີ່ອງ ໂດຍບີ່ມີການໃສີ່ຝຸີ່ນລງໄປໃນດິນ ທາດອາຫານໃນດິນຈະ
ໝດໄປ, ນີົ້ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະເວລາເອາຜນຜະລິດອອກໄປຈາກສວນກີ່ນາເອາທາດອາຫານໃນດິນອອກໄປນາ,
ທຸກໆພືດແມີ່ນຄືກັນໝດ. ຢີ່າງໃດກີ່ຕາມ, ຖົ້າຫາກໄດົ້ທດແທນທາດອາຫານໃນປະລິມານທີີ່ພຽງພກັບຈານວນທີີ່ນາ
ອອກໄປ, ຈະສາມາດຮັກສາຄວາມອຸດມສມບູນຂອງດິນໄວົ້ຄືເກີ່າ.

ຂົ້ມູນເພີມ
ີ່ ຕິດຕ:ີ່
ໂຄງກຳນ ຄນຄວ
ຳົ້ ລະບ ົບກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼ ຳດ ມນຕ
ົົ້
ັ ນ
ົົ້
Tel: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957 E-mail: l.thao@cgiar.org
khanthavongp@gmail.com
+ 856-20-9528 5588
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ສັດຕູພດ
ື ແລະ ພະຍາດຂອງມັນຕົນ
ົ້ ທີູ່ປະກົດເຫັນຢູລ
ູ່ າວ
---- ການກັກກັນ, ເຕັກນິກທາງການກະເສດ, ການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລາວທ່າວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
າົ້ ກະສິກາ ເຂດຮອ
ົົ້
ົ້ ນສາກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂົ້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສາຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖາບ ັນ ຄນຄວ
າົ້ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມແ
ົົ້
ົ້ ຫ່ງຊາດ (NAFRI)

ແ ມ ງ ໄ ມົ້ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ແ ລ ະ ພ ະ ຍ າ ດ
ໃນອາດີດຢູູ່ລາວ ມັນຕົົ້ນເປັນພືດທີຊ
ູ່ າວກະສິກອນບູ່ໄດົ້ສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ກູ່ບູ່ປະກົດເຫັນແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດລະບາດເຮັດໃຫົ້ຜົນຜະລິດຂອງມັນຕົນ
ົ້ ສູນ
ເສຍ. ປັດຈຸບັນມີຕະຫຼາດຮອງຮັບຜົນຜະລິດຂອງມັນຕົົ້ນ ຊືູ່ງເຮັດໃຫົ້ຊາວກະສິກອນໄດົ້ຫັນມາປູກຫຼາຍຂືົ້ນໃນແຕູ່ລະປີ. ໃນຂະນະດຽວກັນກເູ່ ກີດມີບັນຫາຕາມ ມາຄື
ແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດທີູ່ຮາົ້ ຍແຮງ ທີູ່ເປັນອັນຕະລາຍຕູ່ການຜະລິດມັນຕົົ້ນ, ເຮັດໃຫົ້ມີຄວາມເສຍຫາຍດົ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ.
ປົກກະຕິ, ສັດຕູພືດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສົ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລະດູແລົ້ງ, ຈະເລີມ
ູ່ ຫຼຸດໜົ້ອຍລົງຢູູ່ໃນພືົ້ນທີູ່ທີູ່ມີຝນ
ົ ຕົກຫຼາຍ ແລະ ໃນຊູ່ວງທີູ່ມີປະລິມານນົ້າຝົນ
ຄົງທີູ່. ຂະນະດຽວກັນພະຍາດບາງຊະນິດແມູ່ນຈະລະບາດແຮງຢູພ
ູ່ ືົ້ນທີູ່ຕູ່າງໆໃນຊູ່ວງລະດູຝົນທີູ່ມີອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊືົ້ນໃນອາກາດສູງ.
1.2 ໄຮແດງ: ໃນປັດຈຸບນ
ັ ນອກຈາກເພົ້ຍແປົ້ງມີກໄ
ູ່ ຮ

1. ແມງໄມົ້ສດ
ັ ຕູພດ
ື :

ແດງ. ແຕູ່ໄຮຍັງປະກົດເຫັນບາງທົ້ອງຖິູ່ນເທົູ່ານັົ້ນ.

1.1 ເພົ້ຍແປົ້ງສີບວ
ົ : ປັດຈຸບນ
ັ ເພົ້ຍແປົ້ງສີ
ບົວໄດົ້ກາຍເປັນບັນຫາທົ້າທາຍທີູ່ສາຄັນ

ໄຮແມູ່ນດູດກິນອາຫານທາງພືົ້ນຂອງໃບອູ່ອນ, ເຊິູ່ງ

ສາລັບການຜະລິດມັນຕົົ້ນຢູູ່ລາວ.

ຄູ່ອຍໆພັດທະນາເປັນຮອຍທີູ່ມີສີອອກຂາວຫາສີເຫຼືອງ.
ໃບອອກມາບູ່ສົມບູນ ແລະ ມີຂະຫນາດນົ້ອຍກວູ່າໃບ

ອາການຂອງມັນຕົົ້ນທີູ່ຖືກເພົ້ຍແປົ້ງທາ

ປົກກະຕິ. ການລະບາດຮຸນແຮງຂອງໄຮ ສາມາດ

ລາຍນັົ້ນ ສູ່ວນຍອດ ແລະ ໃບຈະເຕີບໂຕ

ເປັນຕົົ້ນເຫດເຮັດໃຫົ້ໃບລົູ່ນ, ຢັບຢັົ້ງການແຕກຕາ ແລະ

ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ແຕກງອກເພີູ່ມ.

ປາຍຍອດອູ່ອນ.

2. ພະຍາດ:

2.2 ພະຍາດໃບໄໝົ້ຂອງມັນຕົນ
ົ້ (CBB) ແມູ່ນ

2.1 ຟອຍຂົນໄກູ່ໃນມັນຕົນ
ົ້ (CWB) ແມູ່ນເກີດມາ

ເກີດມາຈາກເຊືົ້ອ Xanthomonas

ຈາກເຊືົ້ອ phytoplasma, ເປັນສິູ່ງມີຊີວິດທີູ່ມີຂະ

manihotis ຊືູ່ງເປັນເຊືົ້ອແບັກທີເຣັຍ, ພະຍາດ

ຫນາດນົ້ອຍກູ່ວາເຊືົ້ອແບັກທີເຣັຍ. ພະຍາດນີົ້ ແພູ່

ນີົ້ໄດົ້ແພູ່ຂະຫຍາຍຢູ່າງກວົ້າງຂວາງໂດຍຜູ່ານ

ຂະຫຍາຍ ໂດຍຜູ່ານທູ່ອນພັນທີູ່ຕິດເຊືົ້ອ. ອາການ

ທູ່ອນພັນທີເູ່ ອົາມາຈາກຕົົ້ນທີູ່ຕິດເຊືົ້ອແລົ້ວ. ອີກ

ສະເພາະຂອງພະຍາດດັູ່ງກູ່າວແມູ່ນອອກໃບຜິດ

ທາງໜືູ່ງເຊືົ້ອພະຍາດທີູ່ກູ່າວມານີົ້ ມັນໄດົ້

ປົກກະຕິ, ມີໃບເກີດຕາມຂ,ົ້ ໃບສີເຫຼືອງ, ເກີດຍອດໃໝູ່

ກະຈາຍໄປຕາມປະລິມານນົ້າຝົນໃນຊູ່ວງເວລາ

ຫຼາຍຂືົ້ນຕາມແຕູ່ລະຂົ້ຈົນຄົ້າຍຄືຟອຍຂົນໄກູ່ ປັດຂີົ້ຝຸູ່ນ

ຝົນຕົກ ແລະ ເຄືູ່ອງມືທີູ່ຕິດເຊືອ
ົ້ ພະຍາດ.

ນັົ້ນຄື “ພະຍາດຟອຍຂົນໄກູ່”.

ໝາຍເຫດ: ພະຍາດຟອຍຂົນໄກູ່ (CWB) ແລະ ພະຍາດໃບໄໝົ້ (CBB) ຖືວູ່າເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍ ສາລັບມັນຕົົ້ນ ຍົ້ອນວູ່າພະຍາດເຫຼົູ່ານີົ້ສາມາດເຮັດໃຫົ້ມັນຕົົ້ນ
ເກີດການສູນເສຍທັງຫມົດໄດົ້.
ການປົ້ອງກັນ ແລະ ຄວມຄຸມ:
ການປົ້ອງກັນ: ສາຄັນແມູ່ນເວລາເຄືອ
ູ່ ນຍົ້າຍທູ່ອນພັນ ຫຼື ການນາເຂົາົ້ ທູ່ອນພັນ ຕົ້ອງຜູ່ານການກວດກາບໃູ່ ຫົ້ເຄືອ
ູ່ ນຍົ້າຍ ຫຼື ນາເຂົາົ້ ທູ່ອນພັນທີຕ
ູ່ ດ
ິ ພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ. ການຄວບຄຸມ: ການນາໃຊົ້ສານເຄມີບູ່ແມູ່ນທາງເລືອກທີເູ່ ໝາະສົມ ຫຼື ເສດຖະກິດ ສາລັບຊາວກະສິກອນທີມ
ູ່ ີລາຍຮັບຕູ່າ. ການໃຊົ້ສານເຄມີຄວບ
ຄຸມພະຍາດ ແລະ ແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ ສາລັບມັນຕົົ້ນຈະມີຜນ
ົ ກະທົບທາງລົບຕູ່ແມງໄມົ້ທີູ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລົ້ອມ.
ວິທີການທີູ່ນາໃຊົ້ຫາຼ ຍທີູ່ສຸດ ແລະ ເສດຖະກິດແມູ່ນການນາໃຊົ້ແນວພັນທີູ່ມີຄວາມທົນ

ຂົ້ມູນເພີມ
ູ່ ຕິດຕ:ູ່
ໂຄງການ ຄນຄວ
າົ້ ລະບ ົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼ າດ ມນຕ
ົົ້
ັ ນ
ົົ້
Tel: +856-21-770 090
+ 856-20-2240 7957 E-mail: l.thao@cgiar.org
khanthavongp@gmail.com
+ 856-20-9528 5588

ທານ, ເຕັກນິກທາງການກະເສດ (ຕົວຢູ່າງ: ການນາໃຊົ້ທູ່ອນພັນທີູ່ປອດພະຍາດ ແລະ
ສັດຕູພືດ, ການກະກຽມດິນທີູ່ເຫມາະສົມ ແລະ ປູກຖືກລະດູການ ແລະ ປູກພືດ
ຫມູນວຽນ ແລະ ອືູ່ນໆ) ແລະ ການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ (ຕົວຢູ່າງ: ການນາແຕນ
Anagyrus wasp parasitoid lopezi ສາລັບການຄວບຄຸມເພົ້ຍແປົ້ງໃນມັນຕົົ້ນ (P.
manihoti)).
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ການເສຍຫຍ້າ, ການເກັບກູ້ ແລະ ເຄືອ
່ ງມືເກັບກູມ
້ ນ
ັ ຕນ
້
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລາວທ່າວ ຢົວະບີ - ສູນຄນຄວ
າົ້ ກະສິກາ ເຂດຮອ
ົົ້
ົ້ ນສາກ ົນ (CIAT)
ກວດແກໂົ້ ດຍ: ພັນທະສິນ ຄ ັນທະວ ົງ ແລະ ສາຍທອງ ອຸດທະຈິດ - ສະຖາບ ັນ ຄນຄວ
າົ້ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມແ
ົົ້
ົ້ ຫ່ງຊາດ (NAFRI)

1 . ກ າ ນ ເ ສ ຍ ຫ ຍ້ າ
ສາລັບມັນຕ້ນ, ຊ່ວງທສ
່ າຄັນຕ້ອງໄດ້ເສຍຫຍ້າແມ່ນ 3 ເດືອນທາອິດຫັງປູກ, ໃນຊ່ວງນ້ມັນຕ້ນຍັງນ້ອຍ ຫຍ້າຈະມການ
ຈະເລນເຕບໂຕໄວກວ່າມັນຕ້ນຫາຍ. ການເສຍຫຍ້າທັນກັບເວລາເປັນສ່ງຕັດສິນຜນຜະລິດຂອງມັນຕ້ນ, ຖ້າເສຍບ່ທັນເວລາ
ຜນຜະລິດຂອງມັນຕ້ນຈະຫຼຸດລງ ເພາະຫຍ້າຈະຍາດແຍ່ງທາດອາຫານ, ນ້າ, ແສງຈາກມັນຕ້ນ. ການເສຍຫຍ້າໂດຍທ່ວໄປ
ແມ່ນຈະໄດ້ເສຍ 2-3 ຄັ້ງຕ່ລະດູການປູກ ຂື້ນກັບສະພາບຕວຈິງ.
ການກາຈັດຫຍ້າ: 1. ການປູກພືດຕະກຼຸນຖວ
່ ສະຫບ
ັ ກັບມັນຕນ
້ , ນອກຈາກຊ່ວຍຄຼຸມດິນບໃ່ ຫ້ເກດການຊະລ້າງ ແລະ ເຊາະ
ເຈື່ອນ ກ່ສາມາດຊ່ວຍຄຼຸມຫຍ້າໄດ້; 2. ໃຊ້ເຟືອງເຂາ້ , ເສດພືດ ປກຄຼຸມໜ້າດິນ ຈະຊ່ວຍຄຼຸມດິນບ່ໃຫ້ເກດການຊະລ້າງ ແລະ
ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຊ່ວຍຄຼຸມຫຍ້າໄດ້; 3. ໃຊ້ຢາຊະນິດສິດຄຼຸມແກ່ນຫຍ້າ ບ່ໃຫ້ຫຍ້າເກດ. ການສິດຢາຄຼຸມຫຍ້າ ຕ້ອງດາເນນ
ໃຫ້ສາເລັດພາຍໃນ 3 ວັນ ຫັງປູກ, ເພາະກາຍ 3 ວັນແລ້ວ ມັນຕ້ນເລມ
່ ແຕກງອກ ການສິດຢາຈະທບໃສ່ມັນຕ້ນ.

2 . ກ າ ນ ເ ກັ ບ ກູ້ ມັ ນ ຕ້ ນ
ມັນຕ້ນສາມາດເກັບກູ້ຫັງຈາກປູກໄດ້ 8 ເດືອນຂື້ນໄປ ເພາະວ່າມັນຕ້ນເປັນພືດທ່ມການຈະເລນເຕບໄປເລື່ອຍໆ ແລະ

ຫວຂອງມັນຕ້ນກ່ບ່ມມື້ສຼຸກໃຫ້ເກັບກູ້. ໂດຍທ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນມັກເກັບກູ້ມັນຕ້ນເວລາມອາຍຼຸ 10-11 ເດືອນຫັງ
ຈາກປູກ, ຂື້ນກັບເງື້ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມອຼຸດມສມບູນຂອງດິນ, ກັບໂອກາດທາງການຕະຫາດ ແລະ ລາຄາ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກ່ຕາມ, ໃນຊ່ວງເວລາທ່ເໝາະສມຂອງການເກັບກູ້ມັນຕ້ນແຕກຕ່າງກັນ ສາລັບແຕ່ລະແນວພັນ. ຖ້າຫາກວ່າ
ຊາວກະສິກອນເກັບກູ້ມັນຕ້ນກ່ອນໄລຍະເວລາທ່ເໝາະສມ, ເຂາເຈ້າອາດຈະໄດ້ຮັບຜນຜະລິດຕ່າ. ຖ້າຫາກວ່າຊາວ
ກະສິກອນເກັບກູ້ຊ້າ, ທາດແປ້ງທ່ບັນຈຼຸໃນຫວອາດຈະຕ່າ ແຕ່ທາດແຫ້ງທ່ບັນຈຼຸໃນຫວມັນອາດຈະສູງ. ສິ່ງສາຄັນ
ພາຍຫັງທ່ຝນເລ່ມຕກຊຼຸດທາອິດ ແລະ ກັບມາແລ້ງໃນຕ້ນລະດູຝນ ບ່ຄວນເກັບກູ້ມັນຕ້ນ, ເພາະວ່າຫັງຈາກຝນແລ້ວ
ມັນຕ້ນເລ່ມແຕກງອກອອກໃບໃໝ່ ພາໃຫ້ທາດແປ້ງໃນຫວມັນຕ້ນຫຼຸດລງ.
ມັນຕ້ນແມ່ນເກັບກູ້ໄດ້ ໂດຍການດຶງເອາຫວອອກຈາກດິນ. ປກກະຕິແລ້ວ, ຊາວກະສິກອນ ນາໃຊ້
ເຄື່ອງມືທ່ງ່າຍດາຍຄື: ຈກ, ຊວ້ານ ອື່ນໆ. ການເກັບກູ້ມັນຕ້ນແມ່ນໃຊ້ເວລາ, ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ
ເປັນວຽກທ່ໜັກ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ແຮງງານ ສາລັບການເກັບກູ້,

ສາມາດນາໃຊ້ຫາຍວິທການເກັບກູ້

ໂດຍນາໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເກັບກູ້ມັນຕ້ນ

ຊາວກະສິກອນ

ເພື່ອຍກເອາຫວມັນ

ອອກຈາກດິນ ຫື ຄອບຄວທ່ມລດໄຖສາມາດຊື້ອປ
ຼຸ ະກອນການເກັບກູມ
້ ນ
ັ ຕນ
້ ມາປະກອບໃສ່ລດໄຖ
ເພື່ອໄຖຍກເອາຫວມັນຂື້ນຈາກດິນ. ແຕ່ສ່ວນຫາຍການນາໃຊ້ລດໄຖແມ່ນການປູກຂະຫນາດໃຫຍ່
ແລະ ເວລາທ່ຂາດແຄນແຮງງານ ຫື ຄ່າແຮງງານແພງ.

3 . ເ ຄື່ ອ ງ ມື ຊ່ ວ ຍ ເ ກັ ບ ກູ້ ມັ ນ ຕ້ ນ
ການນາໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເກັບກູ້ມັນໄດ້ປະຢັດແຮງງານ, ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລງ, ແຕ່ຜນຂອງການເກັບກູ້ໄດ້ຈານວນເທ່າເກ່າ, ເປັນ
ການໝູນໃຊ້ຕ້ນທຶນທ່ມປະສິດທິຜນ, ພາໃຫ້ມຜນກາໄລສູງຂຶ້ນ ສາລັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ. ຊຶ່ງສາມາດປະຢັດແຮງ
ງານຫາຍກວ່າ 50%, ພິເສດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍແຮງງານຜູ້ຍິງ.
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