
2 .  ກ າ ນ ຄັ ດ ເ ລື ອ ກ ທ່ ອ ນ ພັ ນ  

    ມັນຕ ົ້ນເປັນພືດທ ່ປູກ

ດົ້ວຍທ່ອນພັນ, ການຄັດ

ເລືອກທ່ອນພັນທ ່ດ ຈ ່ງມ 

ຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ ທ່ອນ

ພັນທ ່ມ ຄຸນນະພາບດ ກ ່ຈະ

ເຮັດໃຫົ້ມ ຄວາມງອກດ , ມ 

ລະບ ບຮາກຂະຫຍາຍຫຼາຍ 

ແລະ ຈະສ ່ງຜ ນໃຫົ້ມ ຜ ນ

ຜະລິດທ ່ສູງຕາມມາ. 

ທ່ອນພັນທ ່ມ ຄຸນນະພາບດ 

ຄື: ທ່ອນພັນທ ່ໃຫຍ່ແຂງແຮງ ຕາຫືຼຂ ົ້ຫ່າງ ແລະ ບ ່ຖ ່ເກ ນໄປ, 

ຕັດໃໝ່ໆ ແລະ ເປັນທ່ອນພັນທ ່ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມົ້

ສັດຕູພືດ. ການຕັດທ່ອນພັນ ໃຫົ້ຕັດຫ່າງຈາກໜົ້າດິນປະມານ 

20 ຊມ.  

3 .  ກ າ ນ ເ ກັ ບ ຮັ ກ ສ າ ທ່ ອ ນ ພັ ນ    

     ທ່ອນພັນມ ຄວາມສ  ຳຄັນຫຼາຍ ສ າລັບເກັບໄວົ້ ເພ່ືອ

ໃຊົ້ປູກໃນລະດູຕການຕ ່ໄປ, ການເກັບຮັກສາກ ່ຕົ້ອງຮູົ້ວິທ 

ເກັບ ແລະ ໄລຍະເວລາທ ່ສາມາດເກັບໄວົ້ຢ່າງດ . ຖົ້າ

ເກັບໄວົ້ດ ນຈະອອກຮາກ ແລະ ຍອດຫຼາຍ, ຄວາມງອກ

ຂອງທ່ອນພັນຈະຫຸຼດລ ງ. ໂດຍທ ່ວໄປແລົ້ວ, ຫັຼງຈາກເກັບ

ກູົ້ບ ່ຄວນເກັບຮັກສາທ່ອນພັນໄວົ້ດ ນກວ່າ 2 ເດືອນ, ດ ທ ່

ສຸດແມ່ນເກັບໄວົ້ປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ. ວິທ ເກັບທ່ອນ

ພັນແມ່ນມັດເປັນມັດຍາວ, ແຕ່ລະມັດ 25 ລ າຍາວ ແລະ 

ເອ າໄປຕັົ້ງເປັນກອງໄວົ້  ແຕ່ລະກອງ 5-6 ມັດ ບ ່ຕົ້ອງ

ຕັົ້ງຕິດກັນ ເພ່ືອໃຫົ້ລ ມສາມາດລ່ວງໄດົ້, ຖົ້າກອງໃຫຍ່ຫຼາຍລ ມບ ່ລ່ວງຈະເກ ດເຊືົ້ອລາ ຫືຼ 

ເພົ້ຍແປົ້ງ. ທ່ອນພັນ ຖົ້າຖືກແດດຫຼາຍຈະແຫົ້ງໄວ ຖົ້າຮ ່ມຫຼາຍກ ່ຈະເກ ດເຊືົ້ອລາ ແລະ 

ເພົ້ຍແປົ້ງຄືກັນ, ຄວນເກັບໄວົ້ຢູ່ກົ້ອງຕ ົ້ນໄມົ້ໃຫົ້ມ ແສງແດດສ່ອງໃສ່, ຖົ້າບ ່ມ ກົ້ອງຕ ົ້ນໄມົ້ 

ໃຫົ້ເອ າຕັົ້ງເປັນກອງໄວົ້ຢູ່ສວນ ແຕ່ກ ່ບ ່ໃຫົ້ຫຼາຍກວ່າ 6 ມັດ ພົ້ອມຖ ມດິນໃສ່ກົ້ອງທ່ອນພັນ

ທ ່ຕັົ້ງຕິດດິນປະມານ 5-10 ຊມ.  ທ່ອນພັນຕັດໃໝ່ໆ ປູກເລ ຍກ ່ບ ່ດ ປານໃດ.  ການເກັບ

ຮັກສາອ ກວິທ ໜື່ງແມ່ນເກັບໄວົ້ຢູ່ສວນ ຕົ້ອງການປູກເມ່ືອໃດຈື່ງໄປຕັດໄວົ້ 3-4 ວັນ ກ ່

ນ າເອ າໄປປູກໄດົ້ເລ ຍ.  

ແນວພນັມນັຕ ົ້ນ  

ການຄດັເລອືກ, ເກບັຮກັສາ, ແລະ ກະກຽມທອ່ນພນັມນັຕ ົ້ນທ ມ່ ຄນຸນະພາບດ   

ບ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕ ົ້ ນ  1  

1 .  ແ ນ ວ ພັ ນ ມັ ນ ຕ ົ້ ນ  

     ມັນຕ ົ້ນແມ່ນມ ຫຼາຍແນວພັນ 

ການເລືອກແນວພັນທ ່ເໝາະສ ມ

ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນ. ໃນໄລຍະ

ຫຼາຍປ ຜ່ານມາສູນຄ ົ້ນຄວົ້າກະ 

ສິກ າເຂດຮົ້ອນສາກ ນ ແລະ ຄູ່

ຮ່ວມງານ ໄດົ້ເຮັດການທ ດລອງ

ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ 

ສູນທ ດລອງ ເຫັນວ່າມ ຫຼາຍແນວພັນທ ່ໃຫົ້ຜ ນຜະລິດສູງເຊັ່ນ: 

ຣະຢອງ 5, ຣະຢອງ 11, ຣະຢອງ 72, ກະເສດສາດ 50 (KU 

50) ຈາກປະເທດໄທ ແລະ KM 98-1, KM 140 ຈາກ

ຫວຽດນາມ ແນວພັນເຫຼ ່ານ ົ້ໃຫົ້ຜ ນຜະລິດ    ສູງກວ່າແນວພັນ

ພືົ້ນເມືອງຫຼາຍ. ຜ ນຜະລິດຫ ວສ ດແມ່ນຢູ່ລະຫວາ່ງ 10-45 ຕ/

ຮຕ/ປ , ຂືົ້ນກັບຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ. 

4 .  ກ າ ນ ກ ະ ກ ຽ ມ ທ່ ອ ນ ພັ ນ  

    ທ່ອນພັນທ ່ຈະນ  ຳມາປູກຄວນມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 

8-18 ເດືອນ. ແຕ່ທ່ອນພັນທ ່ເໝາະສ ມທ ່ສຸດ

ແມ່ນມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 10-12 ເດືອນ. ຄວນໃຊົ້ 2 

ໃນ 3 ສ່ວນຈາກທາງກ ກຫາສ່ວນກາງຂອງທ່ອນ

ພັນເພ່ືອປູກເທ ່ານັົ້ນ. ຄວາມຍາວຂອງທ່ອນພັນທ ່

ຈະປູກແມ່ນ 20-25 ຊມ (ມ ຕາບ ່ຕ  ຳ່ກວ່າ 5 ຕາ). 

ທ່ອນພັນມັນຕ ົ້ນມ ຕາຢາຍຕາມທ່ອນພັນ ຊື່ງຕາ

ເປັນບ່ອນແຕກງອກອອກເປັນຕ ົ້ນມັນຕ ົ້ນ. ຖົ້າໃຊົ້

ທ່ອນພັນນົ້ອຍ ຫືຼ ສັົ້ນມ ຈ ານວນຕາພຽງແຕ່ 2 ຫາ 

3 ຕາ, ທາດອາຫານທ ່ມ ຢູ່ໃນທ່ອນພັນຈະມ ໜົ້ອຍ

ບ ່ພຽງພ  ສ າລັບການແຕກງອກ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍຮາກ. ອ ກບັນຫາໜື່ງທ່ອນພັນນົ້ອຍ ຫືຼ ສັົ້ນຈະແຫົ້ງຕາຍງ່າຍ. ສະນັົ້ນທ່ອນພັນ

ຄວນມ ຈ ານວນຕາປະມານ 5-7 ຕາ ແລະ ໃຫຍ່. ການ

ຕັດທ່ອນພັນຕົ້ອງໄດົ້ໃຊົ້ເລື່ອຍຕັດ ເພ່ືອຫຼ ກເວັົ້ນບ ່ໃຫົ້

ທ່ອນພັນຖືກກະທ ບ ແລະ ແຕກ. ການຕັດແມ່ນໃຫົ້ຕັດຊື່

ຈະໃຫົ້ຜ ນຜະລິດດ ກວ່າ.   

 

ຂ ົ້ມູນເພ ມ່ຕິດຕ :່ 

ໂຄງກຳນ ຄ ົົ້ນຄວົ້ຳ ລະບບົກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼຳດ ມນັຕ ົົ້ນ  

Tel:  +856-21-770 090 
       + 856-20-2240 7957 

       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
         

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທ່ຳວ ຢວົະບີ - ສນູຄ ົົ້ນຄວົ້ຳກະສິກ  ຳ ເຂດຮົ້ອນສຳກນົ (CIAT)                                                          

ກວດແກົ້ໂດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖຳບນັ ຄ ົົ້ນຄວົ້ຳກະສິກ  ຳ ແລະ ປ່ຳໄມົ້ແຫ່ງຊຳດ (NAFRI) 



1. ການຄັດເລືອກພືື້ນທ ີ່ 

  ມັນຕ ື້ນສາມາດຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດື້ດ ໃນ

ປະເພດດິນ 

ຊາຍ ແລະ 

ດິນໜຽວ, ແຕີ່

ບ ີ່ມ ຄວາມທ ນ

ທານຕ ີ່ນ ື້າ 

ແລະ ບ ີ່ສາ 

ມາດຈະເລ ນ

ເຕ ບໂຕໃນດິນ

ອ ມນ ື້າ ຫ ື ນ ື້າຂັງ. ສະນັື້ນ, ການຄັດເລືອກ

ພືື້ນທ ີ່ຄວນເປັນດິນໂນນ ຫ ື ບີ່ອນທ ີ່ບ ີ່ມ ນ ື້າ

ຂັງເພືີ່ອປູກມັນຕ ື້ນ ຈືີ່ງໄດື້ຮັບຜ ນດ .  

ການຄດັເລອືກພືື້ນທ ີ່, ການກະກຽມດນິ, ຮບູແບບການກຽມດນິ ແລະ ວທິ ການປກູ 

ບ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກີ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕ ື້ ນ  2  

3. ຮູບແບບການກຽມດິນ: ດິນທ ີ່ຈະປູກມັນຕ ື້ນຄວນໄດື້ຮັບການກະກຽມໃຫື້ລະອຽດກີ່ອນການປູກ. 

ການກຽມດິນໄດື້ແບີ່ງອອກເປັນ 3 ວິທ ຫ ັກຄື: ວິທ ກຽມແບບພຽງ, ວິທ ກຽມແບບຍ ກຄູ ແລະ ແບບເຮັດເປັນ

ຮີ່ອງ. ໂດຍຂືື້ນກັບສະພາບຂອງພືື້ນທ ີ່: ສີ່ວນດິນຄື້ອຍຊັນ ແລະ ດິນໂນນສາມາດໃຊື້ວິທ ກຽມດິນແບບພຽງ

ໂດຍບ ີ່ຈ າເປັນຍ ກຄູ ຫ ື ກຽມແບບຍ ກຄູກ ີ່ໄດື້; ດິນພຽງ (ເຂດຮີ່ອມພູ) ຄວນຈະກຽມດິນໂດຍຍ ກເປັນຄູໃຫື້ມ 

ລະດັບສູງກວີ່າພືື້ນດິນປ ກກະຕິ ຫ ື ມ ເງືື້ອນໄຂສາມາດເຮັດເປັນຮີ່ອງເພືີ່ອຫ ຼຸດຄວາມສີ່ຽງກີ່ຽວກັບບັນຫານ ື້າ

ຂັງ. ຍ ກຄູໃຫື້ມ ໄລຍະຫີ່າງລະຫວີ່າງແຕີ່ລະຄູ  1.2 ແມັດ.  

4 .  ວິ ທ ກ າ ນ ປູ ກ  

ໂດຍທ ີ່ວໄປແລື້ວ ມັນຕ ື້ນເຄ ຍປູກດື້ວຍ 3 ວິທ ຄື: ປູກນອນ, ເນ ື້ງ ແລະ ປູກຕັື້ງ.  

ວທິ ປກູແບບນອນ: ແມີ່ນສາມາດຂຼຸດເປັນຂຼຸມ ຫ ື ເຮັດເປັນຮີ່ອງເລ ກປະມານ 5-10 ຊມ, ວາງທີ່ອນພັນລ ງລວງນອນແລື້ວ ຖ ມດິນໃສີ່. ປູກນອນເລ ກປະມານ 5 ຫາ 

10 ຊມ. ວິທ ການປູກແບບນອນນ ື້ ຈະເປັນຫ ວຢູີ່ຕືື້ນກວີ່າການປູກແບບເນ ື້ງ ແລະ ແບບຕັື້ງ. ແຕີ່ການປູກແບບນອນໃຊື້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຫ າຍກວີ່າ.  

ວທິ ປກູແບບເນ ື້ງ: ປັກທີ່ອນພນັລ ງໄປໃນດນິ 2/3 (2 ສີ່ວນລ ງໄປໃນດນິ ແລະ ເຫ ອື 1 ສີ່ວນຢູີ່ເທ ງໜື້າດນິ) ແລະ ອຽງໄປເບືື້ອງໜືີ່ງ. ສີ່ວນຫ າຍມນັເປນັຫ ວຢູີ່ເບືື້ອງ

ດຽວ ແລະ ມັກລ ື້ມລ ງ.  

ວທິ ປກູແບບຕັື້ງ: ປກັທີ່ອນພນັລ ງໄປໃນດນິປະມານເຄິີ່ງໜືີ່ງ. ປກູວທິ ນ ື້ ຈະງອກໄວ, ເປນັຫ ວ

ຫ າຍ ແລະ ເລ ກກວີ່າວິທ ປູກນອນ ແລະ ປູກເນ ື້ງ.  

ການປູກແບບນອນແມີ່ນສາມາດຂຼຸດເປັນຂຼຸມ ຫ ື ຂຼຸດເປັນຮີ່ອງເລ ກປະມານ 5-7 ຊມ, ວາງ

ທີ່ອນພັນລ ງແລື້ວ ຖ ມດິນໃສີ່.  

ໝາຍເຫດ: 1. ການປູກແບບຕັື້ງ ແລະ ເນ ື້ງ ຄວນສັງເກດ

ເບິີ່ງຕາຂອງທີ່ອນພັນກີ່ອນປູກ, ບ ີ່ຄວນປູກກັບດື້ານ (ປິີ່ນຕາ

ໃສີ່ດິນ); 2. ບີ່ອນທ ີ່ມ ເງືີ່ອນໄຂໃຫື້ໃຊື້ຢາເລັີ່ງຮາກແຊີ່ທີ່ອນ

ພັນກີ່ອນປູກ; 3. ຖື້າທີ່ອນພັນມ ເພື້ຍແປື້ງໃຫື້ແຊີ່ຢາຂື້າເພື້ຍ

ກີ່ອນປູກ.  

2. ວທິ ການກະກຽມດິນ: ໂດຍທ ີ່ວໄປແລື້ວ ການກຽມດິນສາມາດນ າໃຊື້ຈ ກ ຫ ື ລ ດໄຖ. ການກຽມດິນດື້ວຍ

ການໃຊື້ຈ ກຂຼຸດຂຼຸມປູກ, ຜ ນຜະລິດຂອງມັນຕ ື້ນອາດຈະຕ ີ່າກວີ່າ ແຕີ່ບ ີ່ໄດື້ລ ງທຶນຫ າຍ ຖື້າເປັນພືື້ນທ ີ່ດິນຄື້ອຍຊັນ 

ການກຽມດິນແບບບ ີ່ໄຖ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນກ ີ່ຫ ຼຸດລ ງ. ການນ  ຳໃຊື້ລ ດໄຖໃຫຍີ່ກຽມດິນ ຜ ນຜະລິດຈະສູງກວີ່າ 

ແຕີ່ໄດື້ລ ງທຶນຫ າຍ ອ ກບັນຫາໜືີ່ງ ການໃຊື້ລ ດໄຖກຽມດິນອາດ

ເຮັດໃຫື້ຊັື້ນໜື້າດິນແໜື້ນ ຖື້າບ ີ່ຍ ກຄູ.  ກຳນບກຸເບີກດນິໃນພ ື້ນ

ທີີ່ ໃໝີ່ທີີ່ ນ  ຳໃຊື້ກນົຈກັໃຫຍີ່ ຕື້ອງລະວງັເວລຳເຄ ີ່ ອນຍື້ຳຍ

ຕ ົື້ນໄມ ື້, ຕ ໄມ ື້ອອກ, ພະຍຳຍຳມຮກັສຳຊ ັື້ນດນິປກູຝງັບ ີ່ ໃຫື້

ເອົຳອອກຈຳກພ ື້ນທີີ່  ເພຳະຈະເອົຳຝຸີ່ນອອກໄປນ  ຳ. ສ  ຳລບັ

ພວກເສດພ ດທີີ່ ຕກົຄື້ຳງແມ ີ່ນໃຫື້ໃຊື້ລດົໄຖ, ໄຖຖມົ ໂດຍໄຖເລີກ 20-30 ຊມ ເພ ີ່ ອຖມົໃຫື້ພວກເສດພ ດຕີ່ຳງໆ

ເນົີ່ ຳເປັນຝຸີ່ນ. ກຳນໄຖຄັື້ງທ າອິດ ຖື້າເປັນດິນບຼຸກເບ ກໃໝີ່ໃຫື້ໃຊື້ຈານໄຖ 3 ຈານ, ຕາກດິນໄວື້ປະມານ 7 ວັນ ແລື້ວ

ໃຊື້ຈານໄຖ 7 ຈານ ໄຖຄັື້ງທ ີ່ 2. ການຍ ກຄູແມີ່ນໃຫື້ຖື້າຮອດຍາມປູກຈືີ່ງຍ ກ, ຍ ກຄູແລື້ວກ ີ່ເລ ີ່ມປູກເລ ຍດິນຈືີ່ງບ ີ່

ແຂງ, ຜ ນຜະລິດກ ີ່ດ .  

ຂ ື້ມູນເພ ີ່ມຕິດຕ ີ່: 

ໂຄງກຳນ ຄ ົື້ນຄວື້ຳ ລະບບົກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼຳດ ມນັຕ ົື້ນ  

Tel:  +856-21-770 090 
       + 856-20-2240 7957 

       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
         

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທີ່ຳວ ຢວົະບີ - ສນູຄ ົື້ນຄວື້ຳກະສິກ  ຳ ເຂດຮື້ອນສຳກນົ (CIAT)                                                          

ກວດແກື້ໂດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖຳບນັ ຄ ົື້ນຄວື້ຳກະສິກ  ຳ ແລະ ປີ່ຳໄມື້ແຫີ່ງຊຳດ (NAFRI) 



1. ການປູກພືດສະຫ ຼັບ  ມຼັນຕ ົ້ນເປຼັນພືດທ ີ່ໃຫຍີ່ຊົ້າ ໃນຊີ່ວງໄລຍະ 3 ເດືອນທ າອິດ. ການປູກມຼັນຕ ົ້ນສະຫ ຼັບກຼັບພືດອືີ່ນໆ ເຊຼັີ່ນ: ຖ ີ່ວ

ຟຼັກຍາວ, ຖ ີ່ວດິນ, ຖ ີ່ວຂຽວ ແລະ ພືດອືີ່ນໆທ ີ່ມ ອາຍຸສຼັົ້ນ ເປຼັນການນ າໃຊົ້ດິນໃຫົ້ເກ ດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເພ ີ່ມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພືດ

ຕີ່າງໆ, ແລະ ໄດົ້ຮຼັບທຼັງອາຫານ ກຼັບ ມ ລາຍຮຼັບໃນຊີ່ວງເວລາທ ີ່ແຕກຕີ່າງກຼັນພາຍໃນໜ ີ່ງປ . ສ ີ່ງສ າຄຼັນໃນການປູກພືດສະຫ ຼັບແມີ່ນຕົ້ອງ

ໄດົ້ເລືອກພືດທ ີ່ເໝາະສ ມ, ພຼັນມຼັນຕ ົ້ນທ ີ່ບ ີ່ແຕກຫງີ່າຫ າຍ, ດິນມ ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນ. ໄລຍະຫີ່າງຂອງມຼັນຕ ົ້ນ:1 ມ x 1 ມ (ປູກພືດ 1 

ແຖວ) ຫ ື  0.8 ມ x  1.2 ມ (ປູກພືດ 2 ແຖວ). ປູກໃນຊີ່ວງເລ ີ່ມມ ຝ ນຕ ກ, ແລະ ຄວນປູກມຼັນຕ ົ້ນ ກຼັບ ພືດພົ້ອມກຼັນ.  

1.1 ການຄ  ຳ້ປະກຼັນທາງດົ້ານສະບຽງອາຫານ ການປູກມຼັນຕ ົ້ນສະຫ ຼັບກຼັບພືດອືີ່ນໆ, ສາມາດສະໜອງທາງດົ້ານອາຫານເພືີ່ອ

ໃຊົ້ໃນຄອບຄ ວເຊຼັີ່ນ: ພະລຼັງງານ, ໂປ ຕິນ, ແຮີ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ. ຫ ວມຼັນຕ ົ້ນເປຼັນແຫ ີ່ງຂອງອາຫານຈ າພວກພະລຼັງງານ, ສີ່ວນພືດ

ຕະກຸນຖ ີ່ວເປຼັນແຫ ີ່ງທາດໂປ ຕິນທ ີ່ຈ າເປຼັນ ທ ີ່ໃຊົ້ຢູີ່ໃນຄອບຄ ວ ແລະ ສຼັດລົ້ຽງ. ໂດຍທ ີ່ວໄປແລົ້ວ, ໃຫົ້ເລືອກເອ າແນວພຼັນຖ ີ່ວທ ີ່ມ ອາຍຸ

ສຼັົ້ນ ປູກສະຫ ຼັບກຼັບມຼັນຕ ົ້ນ ເພາະອາຍຸສຼັົ້ນຈະຫ ຸດຜີ່ອນການຍາດແຍີ່ງທາດອາຫານ ແລະ ແສງນ າມຼັນຕ ົ້ນ.  

ການປກູພດືສະຫ ຼັບກຼັບມຼັນຕ ົ້ນ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ  

ບ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກີ່ ຽ ວ ກຼັ ບ ມຼັ ນ ຕ ົ້ ນ  3  

1.2 ການຄວບຄມຸວຼັດສະພດື ການປູກພືດສະຫ ຼັບຈະຊີ່ວຍຄວບຄຸມຫຍົ້າເພືີ່ອບ ີ່ໃຫົ້ຂະຫຍາຍຕ ວໄວ ພົ້ອມນຼັົ້ນຈະສາມາດ

ຫ ຸດຜີ່ອນແຮງງານ ໃນການເສຍຫຍົ້າຢູີ່ລະຫວີ່າງແຖວມຼັນຕ ົ້ນ. 

1.3 ການຮຼັກສາຄວາມອຸດ ມສ ມບນູຂອງດິນ ພືດທ ີ່ປູກສະຫ ຼັບຈະຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນດິນຈາກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຂອງປະລິມານນ ົ້າ

ຝ ນ, ແລະ ຊີ່ວຍຫ ຸດຜີ່ອນຄວາມໄວຂອງນ ົ້າຝ ນໃນເວລານ ົ້າໄຫ ຜີ່ານສວນມຼັນຕ ົ້ນ, ຊີ່ວຍຫ ຸດຜີ່ອນການເຊາະເຈືີ່ອນ ຫ ື ການຊະລົ້າງ

ຂອງດິນໃນເວລາທ ີ່ມຼັນຕ ົ້ນຍຼັງບ ີ່ທຼັນປ ກໜົ້າດິນໄດົ້.  ເປຼັນການຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນຊຼັົ້ນດິນປູກຝຼັງທ ີ່ມ ຄວາມອຸດ ມສ ມບູນນຼັົ້ນໄວົ້.  

1.4 ສຼັງລວມຜ ນປະໂຫຍດໃນການປກູພດືສະຫ ຼັບ:  1. ຈະໄດົ້ຮຼັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກການສະຫນອງທາດແປົ້ງໃນຫ ວມຼັນຕ ົ້ນ ແລະ ທາດໂປ ຕ ນຈາກຕະກຸນຖ ີ່ວ; 2. 

ພືດຕະກຸນຖ ີ່ວຈະຊີ່ວຍດ ງເອ າໄນໂຕຣເຈນ (N) ຈາກອາກາດມາໃຊົ້, ມຼັນຕ ົ້ນອາດຈະໄດົ້ຮຼັບປະໂຫຍດຈາກຖ ີ່ວ; 3. ຈະເຮຼັດໃຫົ້ຜ ນຜະລິດຂອງມຼັນຕ ົ້ນໝຼັົ້ນຄ ງ ແລະ  ມ 

ລາຍໄດົ້ສູງສຸດຕ ີ່ເນືົ້ອທ ີ່ການຜະລິດ; 4. ຫ ຸດຜີ່ອນແຮງງານເສຍຫຍົ້າ; 5. ຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນການຊະລົ້າງ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ.   

2. ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ  ຢູີ່ລາວ, ມຼັນຕ ົ້ນນິຍ ມປູກຢູີ່ໃນດິນທ ີ່ມ ລຼັກສະນະເປຼັນເນ ນພູຕ  ຳ່ໆ ສູງໆ ຫ  ືດິນຄົ້ອຍຊຼັນ. ທຼັງສອງກ ລະນ ນ ົ້ຈະເຮຼັດໃຫົ້ເກ ດການເຊາະ

ເຈືີ່ອນຂອງດິນຢີ່າງຮົ້າຍແຮງໄດົ້. ດິນພຽງ ແລະ ມ ລະດຼັບຄົ້ອຍຊຼັນຕ ີ່າ, ບ ີ່ມ ການຄຸົ້ມຄອງດິນທ ີ່ເຫມາະສ ມກ ີ່ສາມາດເກ ດການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນຢີ່າງຮົ້າຍແຮງຄືກຼັນ.  

2.1 ການປົ້ອງກຼັນການເຊາະເຈືີ່ອນ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດນິສາມາດເຮຼັດໃຫົ້ຫ ດຸລ ງໄດົ້ ໂດຍວທິ ການແບບງີ່າຍດາຍເຊຼັີ່ນວີ່າການເຮຼັດ

ຄຼັນຄູປົ້ອງກຼັນ, ປູກພືດໃຫົ້ມ ໄລຍະຫີ່າງຖ ີ່ເຂ ົ້າ, ການໃສີ່ຝຸີ່ນ, ປູກພືດສະຫ ຼັບ, ການໃຊົ້ເສດພືດ ຫ ື ວຼັດສະດຸປ ກຄຸມພືົ້ນດິນ, ປູກຫຍົ້າ ຫ ື ພດື

ຕະກຸນຖ ີ່ວແບບປະສ ມປະສານເປຼັນແລວປົ້ອງກຼັນ, ແລະ ວິທ ການໄຖດິນ.  

2.2 ຜ ນກະທ ບຂອງການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດນິ ແມີ່ນເຮຼັດໃຫົ້ສະພາບພືົ້ນທ ີ່ປີ່ຽນໄປ ແລະ ທາດອາຫານຂອງດິນໜົ້ອຍລ ງ, ສ ີ່ງຜ ນກະທ ບ

ຕ ີ່ການ ນ າໃຊົ້ດິນແບບມ ປະສິດຕິພາບ ແລະ ຍືນຍ ງ, ເພາະຊຼັົ້ນດິນປູກຝຼັງຕືົ້ນ.  

2.3 ບາງເຕຼັກນກິທ ີ່ຊີ່ວຍປົ້ອງກຼັນການເຊາະເຈືີ່ອນ : 1. ການໄຖດິນໜົ້ອຍ ຫ ື ບ ີ່ໄຖ ກ ີ່ເປຼັນວິທ ການທ ີ່ມ ປະສິດທິຜ ນໃນການຫ ຸດຜີ່ອນ

ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນ.   

2. ເຮຼັດຄູທ ີ່ມ ຄວາມຍາວໄປຕາມແລວລະດຼັບຂອງໜົ້າດິນຊີ່ວຍຫ ຸດຜີ່ອນການໄຫ ລ ງຂອງນ ົ້າຝ ນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນໃນພືົ້ນທ ີ່

ເນ ນພູທ ີ່ມ ຄວາມຄົ້ອຍຊຼັນຕ ີ່າ. ນອກນຼັົ້ນຮາກຂອງພືດຈະລ ງໄປເລ ກຜ ນຜະລິດເພ ີ່ມຂືົ້ນໄດົ້. 

3. ການໃຊົ້ເສດພືດ ຫ ື ຫຍົ້າ ຫ ື ຕ ເຟືອງ ປ ກຫຸົ້ມໜົ້າດິນຊີ່ວຍເພ ີ່ມການຊມືຂອງນົ້ າ, ປົ້ອງກຼັນດິນຈາກຜ ນກະທ ບໂດຍກ ງຂອງເມຼັດນ ົ້າຝ ນ, 

ຫ ຸດຜີ່ອນການໄຫ ຂອງນ ົ້າຝ ນ ແລະ ການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນໄດົ້ຢີ່າງດ .  

4. ການປູກພືດເປຼັນແລວປົ້ອງກຼັນທ ີ່ເປຼັນແຖວຍາວຢູີ່ໃນລະດຼັບໜົ້າດິນສູງເທ ີ່າກຼັນເຊຼັີ່ນ: ປູກຫຍົ້າ

ທ ີ່ຕຼັດໄປນ າໃຊົ້ໄດົ້ (ກ ນ , ມູລາໂຕ) ຊີ່ວຍຫ ດຸຜີ່ອນການໄຫ ລ ງຂອງນ ົ້າຝ ນ ແລະ ການເຊາະ

ເຈືີ່ອນຂອງ

ໝາຍເຫດ:  ບຼັນດາເຕຼັກນິກເຫ  ີ່ານ ົ້ ສາມາດແຍກໃຊົ້ ຫ  ືໃຊົ້ຮີ່ວມກຼັນກ ີ່ໄດົ້. 

ຂ ົ້ມູນເພ ີ່ມຕິດຕ ີ່: 

ໂຄງກຳນ ຄ ົນ້ຄວຳ້ ລະບບົກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼຳດ ມນັຕ ົນ້  

Tel:  +856-21-770 090 
       + 856-20-2240 7957 

       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
         

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທ່ຳວ ຢວົະບີ - ສນູຄ ົນ້ຄວຳ້ກະສິກ  ຳ ເຂດຮອ້ນສຳກນົ (CIAT)                                                          

ກວດແກໂ້ດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖຳບນັ ຄ ົນ້ຄວຳ້ກະສິກ  ຳ ແລະ ປ່ຳໄມແ້ຫ່ງຊຳດ (NAFRI) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ການໃສຝ່ ນ່ໃຫສ້ມົດນູເພຼືອ່ຮກັສາ ຫ ຼື ປບັປ ງຄວາມອ ດົມສມົບນູຂອງດນິ 

ບົ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕ້ົ ນ  4  

1. ທາດອາຫານ ແລະ ພຼືດ ທ ກໆພຼືດຕອ້ງການທາດອາຫານຈາກດນິເພຼືອ່ໄປລຽ້ງລ າຕົນ້, ໃບ, ໝາກ ຫ ຼື ຫວົ ໃຫຈ້ະເລນີເຕບີ

ໂຕ ເພຼື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດ, ແຕ່ທາດອາຫານທີ່ພຼືດເອາົຈາກດິນມາສ່ວນຫ າຍຈະຢາຍຢູ່ຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົ້ນພຼືດ. 

ສະນັ້ນໃນເວລາເກັບກ ູ້ຜົນຜະລິດຂອງພຼືດ ບ ່ຄວນເອົາສີ່ງເສດເຫ ຼືອຂອງພຼືດອອກໄປຈາກສວນ ເພາະສີ່ງເສດເຫ ຼືອເຫ ົ່ານີ້ ມີທາດ

ອາຫານຫ າຍຢູ່ນ າ ຖາ້ເອາົສີ່ງດັ່ງກ່າວອອກໄປຈາກສວນ ຈະນ າເອົາທາດອາຫານໃນດິນອອກໄປຈາກສວນ. ຕົວຢ່າງ: ຫົວ

ມັນຕົ້ນສົດ 30 ໂຕນ / ຮຕ, ທາດອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນຫົວມັນຕົ້ນ ທີ່ຖຼືກເອົາອອກໄປນ  ຳມປີະມານ 90 ກິໂລ N, 8 ກິໂລ P ແລະ 80 

ກິໂລ K / ຮຕ.   

2. ສວນມນັຕົນ້ທີບ່ ກເບກີປກູໃໝ ່ຫ ງັການເກບັກູມ້ນັຕົນ້ ບ ຄ່ວນຍາ້ຍສີງ່ເສດເຫ ຼືອຈາກມນັຕົນ້ ແລະ ເສດ

ພຼືດອຼື່ນໆ ອອກຈາກສວນ,  ໃຫ້ປະໄວ້ຢູໃ່ນສວນ ແລະ ບ ່ໃຫ້ຈູດຖີ້ມ. ເວລາໄຖເທຼື່ອທ າອິດກ ່ໃຫໄ້ຖຖົມເລີຍ ເພຼື່ອ

ໃຫ້ເສດພຼືດເຫ ົ່ານັນ້ເນົາ່ເປັນຝ ່ນ. ພຼື້ນທີ່ບ ກເບີກໃໝ່ນີ້ບ ່ຈ າເປັນໃສ່ຝ ່ນເຄມ.ີ  

3. ສວນມນັຕົນ້ທີປ່ກູຕ ເ່ນຼືອ່ງໄດຫ້ າຍປ ີ  

ຄວນມກີານປບັປ ງດນິ: ຫ ງັການເກບັກູມ້ນັຕົນ້ກ ຕ່ອ້ງຮກັສາສີງ່ເສດເຫ ຼືອຈາກມນັຕົນ້ ແລະ ເສດພຼືດອຼືນ່ໆ ປະໄວຢູ້ສ່ວນ ບ ່

ຕ້ອງເອົາອອກຈາກສວນ ຫ ຼື ຈູດຖີ້ມ ແລະ ຄວນຫາຝ ່ນຄອກ (ຂີ້ງົວ, ຂີ້ຄວາຍ ຫ ຼື ຂີ້ສດັປະເພດອຼື່ນ) ໄປໃສ່ສວນມັນຕົ້ນຕຼືມ່ 

ໃນອັດຕາປະມານ 5-10 ໂຕນ / ຮຕ ກ່ອນໄຖເທຼື່ອທ  ຳອິດ ຫ ຼື ໃສ່ກ່ອນໄຖເທຼື່ອທີ່ 2 ເພຼື່ອຄຼືນຄວາມສົມດູນຂອງຝ ່ນໃຫ້ດິນ 

(ພຼື້ນທີ່ປູກ). ນອກນຈາກນັ້ນ ກ ່ສາມາດປູກພຼືດຕະກ ນຖົ່ວ ປະໄວ້ປະມານ 45 ວັນ ແລວ້ໄຖຖົມເພຼື່ອໃຫ້ເນົາ່ເປັນຝ ່ນ.  

ການໃສຝ່ ນ່ເຄມ:ີ ໃສເ່ທຼືອ່ທ  ຳອິດ ແມ່ນໃສ່ພາຍໃນ 1-2 ເດຼືອນ ຫ ັງຈາກປູກ, ໃຫໃ້ສ່ຝ ່ນສູດ: 15-5-35 ຫ ຼື ຝ ່ນສູດ: 12-6-

33. ຖ້າບ ມ່ີຝ ່ນທີ່ກາ່ວມານັ້ນສາມາດໃຊ້ຝ ນ່ສູດ: 15-15-15 ທີ່ມຂີາຍໃນຕະຫ າດທົວ່ໄປແທນ ໂດຍໃສ່ໃນອັດຕາ 200-300 

ກິໂລ / ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະສມົຂອງດິນ. ຖ້າປກູໄດ້ຫ າຍປີແລ້ວ ການໃສ່ຝ ນ່ເທຼື່ອທີ່ໜຼື່ງໃຫໃ້ສ່ສູດ: 25-7-7, ໃນອັດຕາ 

150-200 ກິໂລ / ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ. ຫ  ັງຈາກປູກໄດ້ 3-4 ເດຼືອນ ມັນຕ້ົນເລ່ີມລົງຫົວແລ້ວ ຈຼື່ງໃສ່ຝ ່ນທຼື່ອທີ່ 

2, ສ  ຳລ ັບເທຼື່ອທີ່ 2 ແມ່ນໃສ່ຝ ່ນສູດ: 00-00-60 ຫ ຼື ສູດ: 15-5-35 ໃນອັດຕາ 150-200 ກິໂລ / ຕຮ. ການໃສ່ຝ່  ນເທຼື່ອທີທ່  ຳ

ອິດແມ່ນເພຼື່ອເລ່ັງໃຫ້ມນັຕ້ົນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕທັງຮາກ, ລ  ຳຕ ົ ້ນ ແລະ ໃບ. ການໃສ່ຝ່  ນເທຼື່ອທີ່ 2 ແມ່ນເລ່ັງໃຫ້ ຫົວມັນຕ້ົນ

ຈະເລີນເຕີບໂຕ, ເລັ່ງການສະສມົທາດແປງ້, ເພ ື່ ອເພີື່ ມນ  ຳ້ໜກັ ແລະ ເພີື່ມເປີເຊັນທາດແປ້ງ.    

ການໃສ່ຝ ່ນທີພ່ຽງພ  ແລະ ສມົດູນ, ຈະສາມາດຮັກສາຜົນຜະລິດສູງ ຢູໃ່ນລະດັບເກົ່າ ເຖິງແມ່ນຈະປູກມັນຕົ້ນຢູ່ໃນພຼື້ນທີ່ເກົາ່

ໄດ້ຫ າຍໆປີກ ່ຕາມ.  

4. ວທິໃີສ:່ ໃຫຂ້ ດຂ ມຫາ່ງຈາກຕົນ້ປະມານ 10 ຊມ, ເອາົຝ ນ່ໃສແ່ລວ້ຖມົດນິຄຼືນ. 

ໝາຍເຫດ:  1). ຖ້າປູກມັນຕ້ົນຕ ່ເນຼື່ອງຫ າຍປີໃນພຼື້ນທີ່ເກ່ົາ ດິນຈະຂາດທາດອາຫານ K ເພາະທາດອາຫານນ້ີອອກໄປນ າຫົວມັນຕ້ົນໃນປະລິມານທີ່ຫ າຍ.  

2.   ມັນຕ້ົນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງລະອຽດອ່ອນຕ ກ່ານໃສ່ຝ ່ນ

ເກີນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທາດອາຫານ N, ເຊິ່ງຈະສ່ົງຜົນ

ເຮັດໃຫມ້ີ ໃບຫ າຍ ແລະ ຕ້ອງການໃຊ້ທາດອາຫານຢູ່ໃນ

ໃບ. ສະນ້ັນ, ຈະກະທົບຕ ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫົວ.  

ຂ ້ມູນເພີມ່ຕິດຕ :່ 

ໂຄງກຳນ ຄ ົນ້ຄວຳ້ ລະບບົກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼຳດ ມນັຕ ົນ້  

Tel:  +856-21-770 090 
       + 856-20-2240 7957 

       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
         

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລຳວທື່ຳວ ຢວົະບີ - ສນູຄ ົນ້ຄວຳ້ກະສິກ  ຳ ເຂດຮອ້ນສຳກນົ (CIAT)                                                          

ກວດແກໂ້ດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖຳບນັ ຄ ົນ້ຄວຳ້ກະສິກ  ຳ ແລະ ປື່ຳໄມແ້ຫື່ງຊຳດ (NAFRI) 



ມນັຕ ົ້ນ ເປນັພດືທີີ່ມຊີືີ່ສຽງໃນການກ ີ່ໃຫົ້ເກດີຄວາມຊດຸໂຊມຢີ່າງຮົ້າຍແຮງຂອງດນິ ຍົ້ອນການດດູທາດອາຫານຈາກດນິຫາຼຍ ເຮດັໃຫົ້ທາດອາຫານໃນດນິໝ ດໄປ. 

ຄວາມຈິງແລົ້ວ, ນີົ້ເປັນການເຂ ົ້າໃຈຜິດ, ຈາກການສັງເກດແບບງີ່າຍໆ ໂດຍທ ີ່ວໄປມນັຕ ົ້ນແມີ່ນພືດທີີ່ປູກໃນເຂດດິນ

ຊຸດໂຊມ ແລະ ຂາດຄວາມອຸດ ມສ ມບູນທີີ່ສຸດບ ີ່ສາມາດປູກພືດຊະນິດອືີ່ນໄດົ້ແລົ້ວ.  

ມັນຕ ົ້ນ ຈະບ ີ່ດູດເອ າທາດອາຫານຈາກດິນຫຼາຍກວີ່າພືດຊະນິດອືີ່ນໆ. ການປູກມັນຕ ົ້ນຢີ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງສາມາດເຮັດໃຫົ້ດິນ

ຊຸດໂຊມໄດົ້. ແຕີ່ມີຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດຢືນຢັນວີ່າ ການປູກມນັຕ ົ້ນທີີ່ມີການຈັດການດີສາມາດຫຼຸດຜີ່ອນການສູນ

ເສຍທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ໄດົ້ຜ ນຜະລິດທີີ່ສູງໃນຊີ່ວງເວລາທີີ່ປູກຕ ີ່ເນືີ່ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນພືົ້ນທີີ່ເກ ີ່າ. 

ການຈດັການທີີ່ດ ີໝາຍເຖງິການໃສີ່ຝຸີ່ນ, ການໄຖ ແລະ ຄວບຄມຸການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດນິທີີ່ຖກືຕົ້ອງ, ການປກູມນັຕ ົ້ນ

ດິນຈະບ ີ່ຊຸດໂຊມ, ຜ ນກະທ ບຂອງມັນຕ ົ້ນຕ ີ່ດິນ ກ ີ່ຄົ້າຍຄືກັນກັບພືດສະບຽງອາຫານຊະນິດອືີ່ນໆ.  

ມັນຕ ົ້ນສາມາດເຮັດໃຫົ້ເກີດການເຊາະເຈືີ່ອນຂອງດິນໃນເວລາທີີ່ປູກໃນເຂດດິນຄົ້ອຍຊັນ ໂດຍບ ີ່ມີການອະນຸລັກດິນທີີ່ເຫມາະສ ມ. ເພາະມັນຕ ົ້ນເປັນພືດທີີ່ປູກຫີ່າງ

ກັນຫຼາຍ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍຕ ວຊົ້າໃນໄລຍະທ າອິດ.  

1. ຜ ນກະທ ບຂອງດນິຈາກການປກູມນັຕ ົ້ນ 

2. ບາງຫຼກັຖານທີີ່ສະແດງໃຫົ້ເຫນັເຖິີ່ງການປກູພດືເຮດັໃຫົ້ດນິມຄີວາມຊດຸໂຊມ 

ຢູີ່ປະເທດໄທ, ໄດົ້ມີການ

ປູກມັນຕ ົ້ນເປັນແປງສາທິດ 

ແລະ ປູກຕ ີ່ເນືົ້ອງຫາຼຍກວີ່າ 

30 ປີ ໂດຍບ ີ່ມີການນ າໃຊົ້

ຝຸີ່ນເຮັດໃຫົ້ຜ ນຜະລິດຂອງ

ມັນຕ ົ້ນຕ ີ່າລ ງທຸກປີ. ຢີ່າງ 

ໃດກ ີ່ຕາມ, ການປູກພືດສະ 

ບຽງອາຫານຊະນິດອືີ່ນໆ 

ໂດຍບ ີ່ໄດົ້ໃສີ່ຝຸີ່ນຜ ນ

ຜະລິດຄາດວີ່າຈະຫຼຸດລ ງຄື

ກັນ ຫຼື ຮົ້າຍແຮງກວີ່າມັນຕ ົ້ນ, ເນືົ້ອງຈາກການສູນເສຍທາດອາຫານເປັນສິີ່ງທີີ່ຫຼີກ

ລົ້ຽງບ ີ່ໄດົ້ ເພາະທາດອາຫານຈະອອກໄປນ າຜ ນຜະລິດທີີ່ເກັບກູົ້ໄປ.  

 

ມນັຕ ົ້ນເຮດັໃຫົ້ດນິຊດຸໂຊມ ແລະ ທ າລາຍຄວາມອດຸ ມສ ມບນູຂອງດນິແທົ້ບ ? 

ບ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກີ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕ ົ້ ນ  5  

ໃນຂະນະທີີ່ມີຄວາມສ ງໃສວີ່າການປູກມັນຕ ົ້ນຢີ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ໂດຍບ ີ່ມີການໃສີ່ຝຸີ່ນລ ງໄປໃນດິນ ທາດອາຫານໃນດິນຈະ

ໝ ດໄປ, ນີົ້ເປັນຄວາມຈິງ ເພາະເວລາເອ າຜ ນຜະລິດອອກໄປຈາກສວນກ ີ່ນ າເອ າທາດອາຫານໃນດິນອອກໄປນ າ, 

ທຸກໆພືດແມີ່ນຄືກັນໝ ດ. ຢີ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ຖົ້າຫາກໄດົ້ທ ດແທນທາດອາຫານໃນປະລິມານທີີ່ພຽງພ ກັບຈ ານວນທີີ່ນ າ

ອອກໄປ, ຈະສາມາດຮັກສາຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນໄວົ້ຄືເກ ີ່າ.  

ຜ ນການທ ດລອງ

ຂອງ N g u y e n 

T u  S i e m ,  (ປີ 

1992) ໄດົ້

ສະແດງໃຫົ້ເຫັນ

ວີ່າການປູກເຂ ົ້າໄຮີ່ 

ແລະ ມັນຕ ົ້ນຕ ີ່

ເນືີ່ອງ 4 ປີໃນ

ເນືົ້ອທີີ່ເກ ີ່າ ໂດຍບ ີ່

ໄດົ້ໃສີ່ຝຸີ່ນ ໃນ

ຫວຽດນາມ ຜ ນຜະລິດຂອງເຂ ົ້າໄຮີ່ໃນປີທີີ່ສີີ່ບ ີ່ມີເລີຍ (0), ແຕີ່ມັນຕ ົ້ນຫຼັງຈາກ 

4 ປີແລົ້ວຍັງໄດົ້ຜ ນຜະລິດປະມານ 40% ທຽບໃສີ່ຜ ນຜະລິດຂອງປີທ  ຳອິດ.   

ຂ ົ້ມູນເພີີ່ມຕິດຕ ີ່: 

ໂຄງກຳນ ຄ ົົ້ນຄວົ້ຳ ລະບບົກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນຕະຫຼຳດ ມນັຕ ົົ້ນ  

Tel:  +856-21-770 090 
       + 856-20-2240 7957 

       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
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ກວດແກົ້ໂດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສຳຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖຳບນັ ຄ ົົ້ນຄວົ້ຳກະສິກ  ຳ ແລະ ປ່ຳໄມົ້ແຫ່ງຊຳດ (NAFRI) 



ໃນອາດີດຢູູ່ລາວ ມັນຕົົ້ນເປັນພືດທີູ່ຊາວກະສິກອນບ ູ່ໄດົ້ສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ກ ູ່ບ ູ່ປະກົດເຫັນແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດລະບາດເຮັດໃຫົ້ຜົນຜະລິດຂອງມັນຕົົ້ນສູນ

ເສຍ. ປັດຈຸບັນມີຕະຫາຼດຮອງຮັບຜົນຜະລດິຂອງມັນຕົົ້ນ ຊືູ່ງເຮັດໃຫົ້ຊາວກະສິກອນໄດົ້ຫັນມາປູກຫຼາຍຂືົ້ນໃນແຕູ່ລະປີ. ໃນຂະນະດຽວກັນກ ູ່ເກີດມີບັນຫາຕາມ ມາຄື

ແມງໄມົ້ສັດຕພູືດ ແລະ ພະຍາດທີູ່ຮົ້າຍແຮງ ທີູ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ູ່ການຜະລິດມັນຕົົ້ນ, ເຮັດໃຫົ້ມີຄວາມເສຍຫາຍດົ້ານຜົນຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ.  

ປົກກະຕິ, ສັດຕູພືດຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ສົ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລະດູແລົ້ງ, ຈະເລີູ່ມຫຼຸດໜົ້ອຍລົງຢູູ່ໃນພືົ້ນທີູ່ທີູ່ມີຝົນຕົກຫາຼຍ ແລະ ໃນຊູ່ວງທີູ່ມີປະລິມານນ ົ້າຝົນ

ຄົງທີູ່. ຂະນະດຽວກັນພະຍາດບາງຊະນິດແມູ່ນຈະລະບາດແຮງຢູູ່ພືົ້ນທີູ່ຕູ່າງໆໃນຊູ່ວງລະດູຝົນທີູ່ມີອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊືົ້ນໃນອາກາດສູງ.  

ແມງໄມົ້ສັ ດຕູພື ດ  ແລະ  ພະຍາດ  

1. ແມງໄມົ້ສດັຕພູດື:  

1.1 ເພົ້ຍແປົ້ງສບີວົ: ປດັຈບຸນັເພົ້ຍແປົ້ງສີ

ບົວໄດົ້ກາຍເປັນບັນຫາທົ້າທາຍທີູ່ສ າຄັນ

ສ າລັບການຜະລິດມັນຕົົ້ນຢູູ່ລາວ. 

ອາການຂອງມັນຕົົ້ນທີູ່ຖືກເພົ້ຍແປົ້ງທ າ 

ລາຍນັົ້ນ ສູ່ວນຍອດ ແລະ ໃບຈະເຕີບໂຕ

ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ແຕກງອກເພີູ່ມ.  

ສັດຕພູດື ແລະ ພະຍາດຂອງມນັຕົົ້ນທີູ່ປະກດົເຫນັຢູູ່ລາວ  

          ---- ການກກັກນັ, ເຕກັນກິທາງການກະເສດ, ການຄວບຄມຸທາງຊວີະພາບ 

ບົ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກູ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕົົ້ ນ  6  

1.2 ໄຮແດງ: ໃນປດັຈບຸນັນອກຈາກເພົ້ຍແປົ້ງມກີ ູ່ໄຮ

ແດງ. ແຕູ່ໄຮຍັງປະກົດເຫັນບາງທົ້ອງຖິູ່ນເທົູ່ານັົ້ນ. 

ໄຮແມູ່ນດູດກິນອາຫານທາງພືົ້ນຂອງໃບອູ່ອນ, ເຊິູ່ງ 

ຄູ່ອຍໆພັດທະນາເປັນຮອຍທີູ່ມີສີອອກຂາວຫາສີເຫຼືອງ. 

ໃບອອກມາບ ູ່ສົມບູນ ແລະ ມີຂະຫນາດນົ້ອຍກວູ່າໃບ

ປົກກະຕິ. ການລະບາດຮຸນແຮງຂອງໄຮ ສາມາດ

ເປັນຕົົ້ນເຫດເຮັດໃຫົ້ໃບລົູ່ນ, ຢັບຢັົ້ງການແຕກຕາ ແລະ 

ປາຍຍອດອູ່ອນ.  

2. ພະຍາດ:   

2.1 ຟອຍຂນົໄກູ່ໃນມນັຕົົ້ນ (CWB) ແມູ່ນເກີດມາ

ຈາກເຊືົ້ອ phytoplasma, ເປັນສິູ່ງມີຊີວິດທີູ່ມີຂະ 

ຫນາດນົ້ອຍກູ່ວາເຊືົ້ອແບັກທເີຣັຍ. ພະຍາດນີົ້ ແພູ່

ຂະຫຍາຍ ໂດຍຜູ່ານທູ່ອນພັນທີູ່ຕິດເຊືົ້ອ.  ອາການ

ສະເພາະຂອງພະຍາດດັູ່ງກູ່າວແມູ່ນອອກໃບຜິດ

ປົກກະຕິ, ມໃີບເກີດຕາມຂ ົ້, ໃບສີເຫຼືອງ, ເກີດຍອດໃໝູ່

ຫຼາຍຂືົ້ນຕາມແຕູ່ລະຂ ົ້ຈົນຄົ້າຍຄືຟອຍຂົນໄກູ່ ປັດຂີົ້ຝຸູ່ນ 

ນັົ້ນຄື “ພະຍາດຟອຍຂົນໄກູ່”.  

2.2 ພະຍາດໃບໄໝົ້ຂອງມນັຕົົ້ນ (CBB) ແມູ່ນ

ເກີດມາຈາກເຊືົ້ອ Xanthomonas 

manihotis ຊືູ່ງເປັນເຊືົ້ອແບັກທເີຣັຍ, ພະຍາດ

ນີົ້ໄດົ້ແພູ່ຂະຫຍາຍຢູ່າງກວົ້າງຂວາງໂດຍຜູ່ານ

ທູ່ອນພັນທີູ່ເອົາມາຈາກຕົົ້ນທີູ່ຕິດເຊືົ້ອແລົ້ວ. ອີກ

ທາງໜືູ່ງເຊືົ້ອພະຍາດທີູ່ກູ່າວມານີົ້ ມັນໄດົ້

ກະຈາຍໄປຕາມປະລິມານນ ົ້າຝົນໃນຊູ່ວງເວລາ

ຝົນຕົກ ແລະ ເຄືູ່ອງມືທີູ່ຕິດເຊືົ້ອພະຍາດ.  

ໝາຍເຫດ: ພະຍາດຟອຍຂນົໄກູ່ (CWB) ແລະ ພະຍາດໃບໄໝົ້ (CBB) ຖືວູ່າເປັນພະຍາດອັນຕະລາຍ ສ າລັບມັນຕົົ້ນ ຍົ້ອນວູ່າພະຍາດເຫຼົູ່ານີົ້ສາມາດເຮັດໃຫົ້ມັນຕົົ້ນ

ເກີດການສູນເສຍທັງຫມົດໄດົ້.  

ການປົ້ອງກນັ ແລະ ຄວມຄມຸ:   

ການປົ້ອງກນັ: ສ າຄນັແມູ່ນເວລາເຄືູ່ອນຍົ້າຍທູ່ອນພນັ ຫຼ ືການນ າເຂົົ້າທູ່ອນພນັ ຕົ້ອງຜູ່ານການກວດກາບ ູ່ໃຫົ້ເຄືູ່ອນຍົ້າຍ ຫຼ ືນ າເຂົົ້າທູ່ອນພນັທີູ່ຕດິພະຍາດ ແລະ 

ແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ. ການຄວບຄຸມ: ການນ າໃຊົ້ສານເຄມີບ ູ່ແມູ່ນທາງເລືອກທີູ່ເໝາະສົມ ຫຼ ືເສດຖະກິດ ສ າລັບຊາວກະສິກອນທີູ່ມີລາຍຮັບຕ ູ່າ. ການໃຊົ້ສານເຄມີຄວບ

ຄຸມພະຍາດ ແລະ ແມງໄມົ້ສັດຕູພືດ  ສ າລັບມັນຕົົ້ນຈະມີຜນົກະທົບທາງລົບຕ ູ່ແມງໄມົ້ທີູ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລົ້ອມ.  

ວິທີການທີູ່ນ າໃຊົ້ຫາຼຍທີູ່ສຸດ ແລະ ເສດຖະກິດແມູ່ນການນ າໃຊົ້ແນວພັນທີູ່ມີຄວາມທນົ

ທານ, ເຕັກນິກທາງການກະເສດ (ຕົວຢູ່າງ: ການນ າໃຊົ້ທູ່ອນພັນທີູ່ປອດພະຍາດ ແລະ 

ສັດຕູພືດ, ການກະກຽມດິນທີູ່ເຫມາະສົມ ແລະ ປູກຖືກລະດູການ ແລະ ປູກພືດ

ຫມູນວຽນ ແລະ ອືູ່ນໆ) ແລະ ການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ (ຕົວຢູ່າງ: ການນ າແຕນ 

Anagyrus wasp parasitoid lopezi ສ າລັບການຄວບຄຸມເພົ້ຍແປົ້ງໃນມນັຕົົ້ນ (P. 

manihoti)). 

ຂ ົ້ມູນເພີູ່ມຕິດຕ ູ່: 

ໂຄງການ ຄ ົົ້ນຄວົ້າ ລະບບົການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ມນັຕ ົົ້ນ  
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       + 856-20-9528 5588 

E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
         

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລາວທ່າວ ຢວົະບີ - ສນູຄ ົົ້ນຄວົ້າກະສິກ  າ ເຂດຮົ້ອນສາກນົ (CIAT)                                                          

ກວດແກົ້ໂດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສາຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖາບນັ ຄ ົົ້ນຄວົ້າກະສິກ  າ ແລະ ປ່າໄມົ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) 



1 . ກ າ ນ ເ ສ ຍ ຫ ຍ້ າ  

     ສ າລັບມັນຕ ້ນ, ຊ່ວງທ ສ່ າຄັນຕ້ອງໄດ້ເສຍຫຍ້າແມ່ນ 3 ເດືອນທ າອິດຫ ັງປູກ, ໃນຊ ່ວງນ ້ມັນຕ ້ນຍັງນ້ອຍ ຫຍ້າຈະມ ການ

ຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວກວ່າມັນຕ ້ນຫ າຍ. ການເສຍຫຍາ້ທັນກັບເວລາເປັນສ ່ງຕັດສິນຜ ນຜະລິດຂອງມັນຕ ້ນ, ຖ້າເສຍບ ່ທັນເວລາ

ຜ ນຜະລິດຂອງມັນຕ ້ນຈະຫ ຼຸດລ ງ ເພາະຫຍ້າຈະຍາດແຍ່ງທາດອາຫານ, ນ ້າ, ແສງຈາກມັນຕ ້ນ.  ການເສຍຫຍາ້ໂດຍທ ່ວໄປ

ແມ່ນຈະໄດເ້ສຍ 2-3 ຄ້ັງຕ ່ລະດູການປູກ ຂ້ືນກັບສະພາບຕ ວຈິງ.  

ການກ າຈດັຫຍາ້: 1. ການປກູພດືຕະກຼຸນຖ ວ່ສະຫ ບັກບັມນັຕ ນ້, ນອກຈາກຊວ່ຍຄຼຸມດນິບ ໃ່ຫເ້ກ ດການຊະລາ້ງ ແລະ ເຊາະ

ເຈື່ອນ ກ ່ສາມາດຊ່ວຍຄຼຸມຫຍ້າໄດ້; 2. ໃຊເ້ຟືອງເຂ າ້, ເສດພືດ ປ ກຄຼຸມໜາ້ດິນ ຈະຊວ່ຍຄຼຸມດິນບ ່ໃຫເ້ກ ດການຊະລ້າງ ແລະ 

ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຊ່ວຍຄຼຸມຫຍາ້ໄດ;້ 3. ໃຊ້ຢາຊະນິດສິດຄຼຸມແກ່ນຫຍ້າ ບ ່ໃຫ້ຫຍາ້ເກ ດ. ການສິດຢາຄຼຸມຫຍ້າ ຕ້ອງດ າເນ ນ

ໃຫ້ສ າເລັດພາຍໃນ 3 ວັນ ຫ ັງປູກ, ເພາະກາຍ 3 ວັນແລ້ວ ມັນຕ ້ນເລ ມ່ແຕກງອກ ການສິດຢາຈະທ ບໃສມ່ັນຕ ້ນ.  

ການເສຍຫຍາ້, ການເກບັກູ ້ແລະ ເຄືອ່ງມເືກບັກູມ້ນັຕ ນ້ 

ມັນຕ ້ນແມ່ນເກັບກູ້ໄດ້ ໂດຍການດຶງເອ າຫ ວອອກຈາກດິນ. ປ ກກະຕິແລ້ວ, ຊາວກະສິກອນ ນ າໃຊ້

ເຄື່ອງມືທ ່ງ່າຍດາຍຄື: ຈ ກ, ຊວ້ານ ອື່ນໆ. ການເກັບກູ້ມັນຕ ້ນແມ່ນໃຊ້ເວລາ,  ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ 

ເປັນວຽກທ ່ໜັກ. ເພື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນເວລາ ແລະ ແຮງງານ ສ າລັບການເກັບກູ້,  ຊາວກະສິກອນ

ສາມາດນ າໃຊ້ຫ າຍວິທ ການເກັບກູ້ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄ່ືອງມືຊ່ວຍເກັບກ້ ູມັນຕ ້ນ ເພື່ອຍ ກເອ າຫ ວມັນ

ອອກຈາກດິນ ຫ ື ຄອບຄ ວທ ່ມ ລ ດໄຖສາມາດຊ້ືອຼຸປະກອນການເກັບກູ້ມນັຕ ນ້ມາປະກອບໃສ່ລ ດໄຖ 

ເພື່ອໄຖຍ ກເອ າຫ ວມັນຂື້ນຈາກດິນ. ແຕ່ສ່ວນຫ າຍການນ າໃຊ້ລ ດໄຖແມ່ນການປູກຂະຫນາດໃຫຍ່ 

ແລະ ເວລາທ ່ຂາດແຄນແຮງງານ ຫ ື ຄ່າແຮງງານແພງ.  

ບ ດ ແ ນ ະ ນ າ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ມັ ນ ຕ ້ ນ  7  

2 . ກ າ ນ ເ ກັ ບ ກູ້ ມັ ນ ຕ ້ ນ  

ມັນຕ ້ນສາມາດເກັບກູ້ຫ ັງຈາກປູກໄດ້ 8 ເດືອນຂື້ນໄປ ເພາະວ່າມັນຕ ້ນເປັນພືດທ ່ມ ການຈະເລ ນເຕ ບໄປເລື່ອຍໆ  ແລະ 

ຫ ວຂອງມັນຕ ້ນກ ່ບ ່ມ ມື້ສຼຸກໃຫ້ເກັບກູ້. ໂດຍທ ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນມັກເກັບກູ້ມັນຕ ້ນເວລາມ ອາຍຼຸ 10-11 ເດືອນຫ ັງ

ຈາກປູກ, ຂື້ນກັບເງື້ອນໄຂດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມອຼຸດ ມສ ມບູນຂອງດິນ, ກັບໂອກາດທາງການຕະຫ າດ ແລະ ລາຄາ.  

ແຕ່ຢ່າງໃດກ ່ຕາມ, ໃນຊ່ວງເວລາທ ່ເໝາະສ ມຂອງການເກັບກູ້ມັນຕ ້ນແຕກຕ່າງກັນ ສ າລັບແຕ່ລະແນວພັນ. ຖ້າຫາກວ່າ

ຊາວກະສິກອນເກັບກູ້ມັນຕ ້ນກ່ອນໄລຍະເວລາທ ່ເໝາະສ ມ, ເຂ າເຈ ້າອາດຈະໄດ້ຮັບຜ ນຜະລິດຕ ່າ. ຖ້າຫາກວ່າຊາວ

ກະສິກອນເກັບກູ້ຊ້າ, ທາດແປ້ງທ ່ບັນຈຼຸໃນຫ ວອາດຈະຕ ່າ ແຕ່ທາດແຫ້ງທ ່ບັນຈຼຸໃນຫ ວມັນອາດຈະສູງ. ສິ່ງສ າຄັນ

ພາຍຫ ັງທ ່ຝ ນເລ ່ມຕ ກຊຼຸດທ າອິດ ແລະ ກັບມາແລ້ງໃນຕ ້ນລະດູຝ ນ ບ ່ຄວນເກັບກູ້ມັນຕ ້ນ, ເພາະວ່າຫ ັງຈາກຝ ນແລ້ວ 

ມັນຕ ້ນເລ ່ມແຕກງອກອອກໃບໃໝ່ ພາໃຫ້ທາດແປ້ງໃນຫ ວມັນຕ ້ນຫ ຼຸດລ ງ.  

3 .  ເ ຄື່ ອ ງ ມື ຊ່ ວ ຍ ເ ກັ ບ ກູ້ ມັ ນ ຕ ້ ນ  

ການນ າໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່ວຍເກັບກູ້ມັນໄດ້ປະຢັດແຮງງານ, ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລ ງ, ແຕ່ຜ ນຂອງການເກັບກູ້ໄດ້ຈ ານວນເທ ່າເກ ່າ, ເປັນ

ການໝູນໃຊ້ຕ ້ນທຶນທ ່ມ ປະສິດທິຜ ນ, ພາໃຫ້ມ ຜ ນກ າໄລສູງຂຶ້ນ ສ າລັບຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ. ຊຶ່ງສາມາດປະຢັດແຮງ

ງານຫ າຍກວ່າ 50%, ພິເສດແມ່ນສາມາດຊ່ວຍແຮງງານຜູ້ຍິງ.  

ຂ ້ມູນເພ ມ່ຕິດຕ :່ 

ໂຄງການ ຄ ົົ້ນຄວົ້າ ລະບບົການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດ ມນັຕ ົົ້ນ  

Tel:  +856-21-770 090 
       + 856-20-2240 7957 

       + 856-20-9528 5588 
E-mail: l.thao@cgiar.org 

           khanthavongp@gmail.com   
         

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ລາວທ່າວ ຢວົະບີ - ສນູຄ ົົ້ນຄວົ້າກະສິກ  າ ເຂດຮົ້ອນສາກນົ (CIAT)                                                          

ກວດແກົ້ໂດຍ: ພນັທະສິນ ຄນັທະວງົ ແລະ ສາຍທອງ ອດຸທະຈດິ - ສະຖາບນັ ຄ ົົ້ນຄວົ້າກະສິກ  າ ແລະ ປ່າໄມົ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) 
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