ປື້ື ມຄມ
ູ່ ື
ກຽູ່ ວກບັ

ື້
ເຕັກນກ
ິ ການປກມນຕ
ັ ນ

ື້
ື້
ໂຄງການ ຄນຄວ
າື້ ລະບບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼ າດມ ັນຕນ

ປື້ື ມຄມ
ູ່ ື
ກຽູ່ ວກບັ

ື້
ເຕັກນກ
ິ ການປກມນຕ
ັ ນ

ຮຽບຮຽງ ແລະ ແປໂດຍ: ລາວທາູ່ ວ ຢວະບີ - ສນຄ ື້ນຄວາື້ ກະສິກາ ເຂດຮອ
ື້ ນສາກນ (CIAT)
ກວດແກໂື້ ດຍ: ພ ັນທະສິນ ຄ ັນທະວງ, ສາຍທອງ ອຸດທະຈິດ ແລະ ຈ ັນພະສຸກ ຕານທະພອນ ສະຖາບ ັນ ຄ ື້ນຄວາື້ ກະສິກາ ແລະ ປາ
ູ່ ໄມແຫ
ື້ ງູ່ ຊາດ (NAFRI)

ໂຄງການ ຄ ື້ນຄວາື້ ລະບບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼ າດ ມນຕ
ັ ື້ນ

2019
i

ສາລະບານ
ື້ ໃນ
ເນືອ

ໜາື້

ບດນາ ................................................................................................................................................. 1
ລ ັກສະນະຊີວະສາດຂອງມນຕ
ັ ື້ນ ......................................................................................................... 2
ເຕັ ກນິກການປກມນຕ
ັ ື້ນ ...................................................................................................................... 3
1.

ການກະກຽມເພືູ່ ອປກມ ັນຕ ື້ນ ....................................................................................................... 3

2. ການປກພືດສະຫຼ ັບກ ັບມ ັນຕ ື້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ........................................... 8
3. ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ເພືູ່ ອປັບປຸງຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນ ....................................................................... 12
4. ການເສຍຫຍາື້ ........................................................................................................................... 18
5. ມ ັນຕ ື້ນເຮັດໃຫດ
ິ ຊຸດໂຊມ ແລະ ທາລາຍຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນແທບ
ື້ ນ
ື້ ? ................................. 19
6. ສ ັດຕພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງມ ັນຕ ື້ນທູ່ ີປະກດເຫັ ນຢູ່ ສປປ ລາວ.................................................. 22
7. ການເກັບກ ື້ ແລະ ເຄືູ່ ອງມືເກັບກມ
ື້ ັນຕ ື້ນ ...................................................................................... 24
ເອກະສານອາື້ ງອີງ .............................................................................................................................. 26
ື້ ນເພີື້ມເຕີມ ..................................................................................................................................... 27
ຂມ

ii

iii

ບດນາ
ມນຕ
ັ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ຊາວກະສິກອນລາວບ ັນດາເຜູ່ າໄດປ
ື້ ກ
ແລະ

ແລະ

ນາໃຊມ
ື້ າເປັນເວລາດນນານ

ື້
ເປັນພືດທີູ່ ມີຄວາມສາຄ ັນໃນການຄາປະກ
ັນສະບຽງອາຫານໃຫແ
ື້ ກຊ
ູ່ າວກະສິກອນທີູ່ ອາໃສຢູ່

ຊນນະບດ, ພິເສດແມນຊ
ັື້ ັນຕ ື້ນກຍ ັງເປັນສວ
ູ່ ວ
ູ່ ງເວລາທີູ່ ຂາດເຂື້າກິນ. ນອກຈາກນນມ
ູ່ ນປະກອບສາ
ຄ ັນ

ສາລ ັບອາຫານສ ັດຢໃູ່ ນລະບບການລຽື້ ງສ ັດຂອງຊາວກະສິກອນນາ

ແຕແ
ູ່ ນວພັນທີູ່ ຊາວກະສິ

ກອນປກແມນພັ
ູ່ ນພືື້ນເມືອງຜນຜະລິດຕາູ່ . ໃນປະຈຸບ ັນ, ມ ັນຕ ື້ນໄດກ
ື້ າຍມາເປັນພືດເສດຖະກິດ ແລະ
ມີຊາວກະສິກອນຫັນມາປກເປັນສິນຄາື້ ເພືູ່ ອສູ່ ງຂາຍໃຫຜ
ື້ ປ
ື້ ະກອບການທີູ່ ມີຢາຍຢທ
ູ່ ູ່ ວປະເທດ ໂດຍ
ນາໃຊແ
ື້ ນວພັນປັບປຸງໃໝຈ
ູ່ າກປະເທດໃກຄ
ື້ ຽງ.

ການປກມນຕ
ັ ື້ນຂອງຊາວກະສິກອນຢລ
ູ່ າວຍ ັງມີທາູ່

ື້ ໃນແຕລ
ື້ ທີູ່ ປກມນຕ
ອຽູ່ ງເພີູ່ ມຂນ
ັ ື້ນໃນທູ່ ວປະເທດແມນ
ູ່ ະປີ . ໃນປີ 2010 ເນືອ
ູ່ 19,940 ເຮັກຕາ, ມາ
ື້ ທີູ່ ປກມນຕ
ື້ ເປັນ 75,010 ເຮັກຕາ. ເຖິງຢາູ່ ງໃດກຕາມ
ຮອດປີ 2017 ເນືອ
ັ ື້ນໃນທູ່ ວປະເທດເພີູ່ ມຂນ
ມນຕ
ັ ື້ນກຍ ັງຖືວາູ່ ເປັນພືເສດຖະກິດຊະນິດໃໝ ູ່ ແລະ ຊາວກະສິກອນຍ ັງຂາດຄວາມຮດ
ື້ າື້ ນເຕັ ກນິກ
ກຽູ່ ວກ ັບລະບບການປກມ ັນຕ ື້ນແບບຍນ
ື ຍງ, ສວ
ູ່ ນຫຼ າຍຍ ັງປກແບບອາໃສທາມະຊາດ, ບູ່ ມີການຈ ັດ
ື້ ກ ັບມນຕ
ການທີູ່ ເໝາະສມກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫາຕາູ່ ງໆທີູ່ ເກີດຂນ
ັ ື້ນ ແລະ ພືື້ນທີູ່ ການຜະລິດ ເພືູ່ ອໃຫໄ
ື້ ດຮ
ື້ ັບ
ຜນສງສຸດ.
ປືື້ ມຄມ
ູ່ ື

ື້ ມນຂຽນຂ
ື້ ມາບນພືື້ນຖານປະສບການຂອງນ ັກຄ ື້ນຄວາື້ ທດລອງທີູ່ ໄດເື້ ຮັດ
ເຫຼັື້ມນີແ
ນ
ູ່

ວຽກຮວ
ູ່ ມກ ັນກ ັບພະນ ັກງານສູ່ ງເສີມ

ແລະ

ຊາວກະສິກອນໃນບ ັນດາໂຄງການຄ ື້ນຄວາື້ ມ ັນຕ ື້ນຢູ່

ລາວ ຂອງສະຖາບ ັນຄ ື້ນຄວາື້ ກະສິກາ, ປູ່າໄມ ື້ ແລະ ພັດທະນາຊນນະບດ (NAFRI)
ປະຕິບ ັດໂຄງການຮວ
ູ່ ມກ ັບ ສນຄ ື້ນຄວາື້ ກະສິກາເຂດຮອ
ື້ ນສາກນ (CIAT).

ຊູ່ ງຈ ັດຕງັ ື້

ື້ ມນໄດ
ປືື້ ມຄມ
ູ່ ເື ຫຼັື້ມນີແ
ູ່
ື້

ູ່ ັ ນນບ
ື້ ິດພາດທາງດາື້ ນເຕັ ກ
ຮຽບຮຽງ ແລະ ຂຽນອອກເປັນເທືູ່ ອທາອິດ ດງ
ັ ື້ ູ່ ສາມາດປາສະຈາກໄດຂ
ື້ ຜ
ື້ ນ ເພາະວາູ່ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັ ກໂນໂລຊີມກ
ນິກ ຫຼື ດາື້ ນຂມ
ີ ານພັດທະນາຢາູ່ ງຕູ່ ເນືູ່ ອງ ພວກ
ເຮາຍິນດີຈະຮ ັບການຕິຊມ ແລະ ສູ່ ງຂາູ່ ວຈາກບ ັນດາທາູ່ ນ ເພືູ່ ອນາມາປັບປຸງໃຫເື້ ປັນປືື້ ມຄມ
ື ູ່ ີ ດີໃຫື້
ູ່ ທ
ແກຊ
ູ່ າວກະສິກອນ ແລະ ພະນ ັກງານສູ່ ງເສີມໃນຕູ່ ໜາື້ .

1

ື້
ລ ັກສະນະຊີວະສາດຂອງມ ັນຕນ
ມນຕ
ັ ື້ນມຊ
ີ ູ່ ວິ
ື ທະຍາສາດວາູ່ Manihot esculenta Crantz ແລະ ມີຕ ື້ນກາເນີດຈາກເຂດຮອ
ື້ ນ
ຕງແຕ
ພ
ັື້
ູ່ າກເໜືອຂອງອາກຊ ັງຕີນເຖິງພາກໃຕຂ
ື້ ອງສະຫະລ ັດອາເມລິກາ.

ໃນທະວີບອາເມລິກາໃຕ ື້

ມນຕ
ັ ື້ນເປັນໄມຢືື້ ນຕ ື້ນຂະໜາດນອ
ື້ ຍທີູ່ ຂະຫຍາຍພັນດວ
ື້ ຍລາຕ ື້ນ ຫຼື ແກນ
ູ່ , ເປັນພືດທີູ່ ມີອາຍຸຫຼາຍປີ
ມີທາູ່ ແຮງໃນການໃຫຜ
ື້ ນຜະລິດທາດແປື້ງສງທີູ່ ສຸດ ແລະ ສາມາດປກໄດເື້ ກືອບທຸກພືື້ນທີູ່ ທັງເຂດທູ່ ງ
ພຽງ ແລະ ພດອຍ.

ໂດຍສະເພາະໃນພືື້ນທີູ່ ທີູ່ ດິນບູ່ ມີຄວາມອຸດມສມບນ,

ດິນທີູ່ ເປັນອາຊິດປານ

ື້ ນທີູ່ ຕາູ່ ຫຼື ຝນຕກບູ່ ຕກກະຕິ ແລະ
ກາງ pH ຢໃູ່ ນລະດ ັບ 4.5-7 ແລະ ມີປະລິມານນາຝ
ປກພືດອືູ່ ນໆບູ່ ໄດຮ
ື້ ັບຜນ.

ເຖິງວາູ່ ມນຕ
ັ ື້ນຈະທນໄດດ
ີ ວ
ື້ ກ
ູ່ າພືດອືູ່ ນໆ

ໃນດິນທີູ່ ເປັນສ ື້ມ

ແລະ

ດິນທີູ່ ບູ່ ມີຄວາມອຸດມສມບນ ແລະ ຄວາມແຫງື້ ແລງື້ ແຕມ
ູ່ ັນຕ ື້ນກຕອ
ື້ ງການຝຸນ
ູ່ ຄືກ ັບພືດອືູ່ ນໆ.
ມນຕ
ັ ື້ນມກ
ີ ານຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດ
ື້ ໃີ ນອຸນຫະພມຢລ
ູ່ ະຫວາູ່ ງ

25-29°C

ແລະ

ສາມາດທນ

ື້ ສງເຖິງ 38°C, ແຕວ
ທານຕູ່ ອຸນຫະພມທີູ່ ຂນ
ູ່ າູ່ ຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕເວລາອຸນຫະພມຕາູ່ ກວາູ່
15 °C. ຖາື້ ອຸນຫະພມຕາູ່ ກວາູ່ 0 °C ລາຕ ື້ນ ແລະ ຫວຂອງມ ັນຕ ື້ນຈະຕາຍ.
ໂດຍທູ່ ວໄປແລວ
ັ ື້ນບູ່ ຈາເປັນຕອ
ື້ ຊາວກະສິກອນເຂື້າໃຈວາູ່ ການປກມນຕ
ື້ ງການຝຸນ
ູ່ ແລະ ການ
ໃສຝ
ັ ື້ນກບູ່ ໄດຫ
ູ່ ນ
ູຸ່ ໃຫແ
ື້ ກມ
ູ່ ນຕ
ື້ ຍ ັງເພີູ່ມ. ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ
ື້ ຍ ປກກະຕິແລວ
ື້ ບູ່ ໄດໃື້ ສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເລີຍ
ູ່ ັ ນນ,
ຫຼື ໃສໃູ່ ນປະລິມານໜອ
ັື້ ສາລ ັບບອ
ື້ ຍ. ດງ
ູ່ ນດິນບູ່ ດີເຮັດໃຫໄ
ື້ ດຮ
ື້ ັບຜນຜະລິດຕາູ່ ແລະ ຄວາມອຸ
ດມສມບນຂອງດິນຊຸດໂຊມ.
ການໃສຝ
ີ ນກະທບຕູ່ ຜນຜະລິດຫວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຫວເທູ່ ານນ,
ັ ື້ ແຕວ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ບູ່ ພຽງແຕມ
ູ່ ຜ
ູ່ າູ່ ມນັ
ຍ ັງມີຜນກະທບຕູ່ ການຂະຫຍາຍຕວຂອງລາຕ ື້ນ, ຂະໜາດຂອງລາຕ ື້ນໃຫຍ ູ່ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ຈະນາໄປປກໃນລະດຖ ັດໄປ.
ເຖິງວາູ່ ມນຕ
ັ ື້ນຈະຕອບສະໜອງຕູ່ ການໃສຝ
ັ ສະແດງອາການຕອບສະ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ຊາື້ ກວາູ່ ພືດອືູ່ ນ ແຕມ
ູ່ ນກ
ໜອງຕູ່ ການຝຸນ
ູ່ ຄືກ ັບພືດອືູ່ ນໆ. ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ໃຫແ
ື້ ກມ
ູ່ ັນຕ ື້ນບູ່ ພຽງແຕເູ່ ພີູ່ ມຜນຜະລິດ ແຕຍ
ູ່ ັງເພີູ່ມລາຍ
ຮ ັບອີກດວ
ື້ ຍ.

2

ື້
ເຕັ ກນິກການປກມ ັນຕນ
ື້ ດິນ
ມນຕ
ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດໃື້ ນດິນຫຼ າຍປະເພດ ຍກເວັນ
ັ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ປກງາຍ
ູ່
ື້ ັງ. ແຕກ
ອມນາື້ ແລະ ນາຂ
ນບ
ັ ື້ນໃຫໄ
ັ ື້
ູ່ ານປກມນຕ
ື້ ດຮ
ື້ ັບຜນຜະລິດສງ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍງນນແມ
ູ່ ູ່
ງາຍ.
ຊາວກະສິກອນຈາເປັນຕອ
ູ່
ື້ ງມີຄວາມຮດ
ື້ າື້ ນເຕັ ກນິກການຜະລິດ ແລະ ການຈ ັດການສວນປກ
ູ່ ັ ນນ,
ມນຕ
ທີມງານຂອງໂຄງການຄ ື້ນ
ັ ື້ນທູ່ ີຖືກຕອ
ັ ື້ນໄດຕ
ັື້
ື້ ງ ເພືູ່ ອໃຫສ
ື້ າມາດປກມນຕ
ື້ ະຫຼອດໄປ. ດງ
ຄວາື້ ລະບບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼ າດມນຕ
ັ ື້ນ ຈູ່ ງໄດແ
ື້ ນະນາບາງເຕັ ກນິກທີູ່ ເປັນພືື້ນຖານສາ
ູ່ ັ ຕູ່ ໄປນີ.ື້
ລ ັບການປກມນຕ
ັ ື້ນແບບຍືນຍງ ດງ
1 . ກ າ ນ ກ ະ ກ ຽ ມ ເ ພືູ່ ອ ປ ກ ມ ນ
ັ ຕ ື້ ນ
1.1 ການຄ ັດເລືອກພືື້ນທີູ່
ມ ັນຕ ື້ນສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດ
ື້ ໃີ ນປະເພດດິນ
ຕມແກມຊາຍ ແລະ ດິນໜຽວ.

ທນທານຕູ່ ຄວາມແຫງື້

ແລງື້ ແຕບ
ູ່ ູ່ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດໃື້ ນດິນອມນາື້ ຫຼື
ນ ື້າຂ ັງ. ສະນນ,
ັ ື້ ການຄ ັດເລືອກພືື້ນທີູ່ ຄວນເປັນດິນໂນນ
ຫຼື ບອ
ູ່ ນທີູ່ ບູ່ ມີນ ື້າຂ ັງ ເພືູ່ ອປກມ ັນຕ ື້ນຈູ່ ງໄດຮ
ື້ ັບຜນດີ.

1.2 ວິທີການກະກຽມດິນ
ໂດຍທູ່ ວໄປແລວ
ື້
ກຽມດິນສາມາດເຮັດໄດ ື້
ແຮງງານຄນ
ກຽມດິນ

ການ
ດວ
ື້ ຍ

ຫຼື ລດໄຖ. ການ
ດວ
ື້ ຍການໃຊຈ
ື້ ກຂຸດ

ື້ ທີູ່ ບູ່ ກວາື້ ງ,
ຂຸມປກໃນເນືອ

ຜນ

ຜະລິດອາດຈະຕາູ່ ກວາູ່ ຖາື້ ເປັນ
ພືື້ນທີູ່ ດິນຄອ
ື້ ຍຊ ັນ
ເຈືູ່ ອນຂອງ

ການເຊາະ

ດິນກໜອ
ື້ ຍກວາູ່ .

ື້ ທີູ່ ກວ
ການນາໃຊລ
ມກ ັບໃນເນືອ
ື້ ດໄຖໃຫຍກ
ູ່ ຽມດິນແມນເໝາະສ
ູ່
ື້ າງ, ການຈະເລີນເຕີບດີ ແລະ ຜນຜະ
ລິດຈະສງກວາູ່ . ສາມາດໄຖກບເສດພືດທີູ່ ຕກຄາື້ ງຢເູ່ ທິງໜາື້ ດິນ. ຄວນໄຖເລິກ 20-30 ຊມ ເພືູ່ ອຖມ
ໃຫເື້ ສດພືດຕາູ່ ງໆເນູ່ າເປືູ່ ອຍເປັນຝຸນ
ັ ື້ າອິດ ຖາື້ ເປັນດິນບຸກເບີກໃໝໃູ່ ຫນ
ູ່ . ການໄຖຄງທ
ື້ າໃຊໄື້ ຖ 3
3

ຈານ, ແລວ
ໃື້ ຊໄື້ ຖ 7 ຈານ ໄຖຄງທີ
2. ຫຼ ງັ ຈາກຍກຄ
ັ ື້
ັື້
ື້ ຕາກດິນໄວປ
ື້ ະມານ 7 ວ ັນ ຫຼ ງັ ຈາກນນໃຫ
ແລວ
ື້ ປກໄປເລີຍ ບູ່ ຄວນປະໄວດ
ື້ ນ ເພາະດິນຈະແໜນ
ື້ ຄືນ.
1.3 ຮບແບບການກຽມດິນ
(1)

(2)

(3)

))

))

ການກຽມດິນໄດ ື້
ແບງູ່ ອອກເປັນ 3 ວິ
ທີຫຼກ
ັ ຄື:

(1)

ວິທີ

ກຽມ

ແບບບູ່ ຍກຄ,

(2)

ວິທີກຽມແບບ

ຍກຄ

ແລະ

(3)

ແບບເຮັດເປັນຮອ
ູ່ ງ.
ື້ ກ ັບສະພາບຂອງພືື້ນທີູ່ : ສວ
ໂດຍຂນ
ິ ີ ກຽມດິນແບບ
ູ່ ນດິນຄອ
ື້ ຍຊ ັນ ແລະ ດິນໂນນສາມາດໃຊວ
ື້ ທ
ື້ ັງຄວນຈະ
ພຽງ ໂດຍບູ່ ຈາເປັນຍກຄ ຫຼື ຍກຄກໄດ;ື້ ດິນພຽງ (ເຂດຮອ
ູ່ ມພ) ມີຄວາມສຽູ່ ງຕູ່ ນາຂ
ກຽມດິນ ໂດຍຍກເປັນຄເພືູ່ ອໃຫມ
ີ ະດ ັບສງກວາູ່ ພືື້ນດິນປກກະຕິ ຫຼື ມີເງືູ່ ອນໄຂສາມາດເຮັດເປັນ
ື້ ລ
ື້ ັງ. ຍກຄໃຫມ
ຮອ
ູ່ ງເພືູ່ ອຫຼ ຼຸດຜອ
ູ່ ນຄວາມສຽູ່ ງ ກຽູ່ ວກ ັບບ ັນຫານາຂ
ື້ ໄີ ລຍະຫາູ່ ງລະຫວາູ່ ງແຕລ
ູ່ ະຄ 1 1.2 ແມັດ.
1.4 ແນວພັນມນຕ
ັ ື້ນ
ມ ັນຕ ື້ນແມນມີຫຼ
າຍແນວພັນ ການເລືອກແນວ
ູ່
ພັນທີູ່ ເໝາະສມແມນມີ
ູ່ ຄວາມສາຄ ັນ.

ໃນໄລຍະຫຼ າຍ

ປີ ຜາູ່ ນມາສນຄ ື້ນຄວາື້ ກະສິກາເຂດຮອ
ື້ ນສາກນ
ຄຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານ
ສິກອນ

ແລະ

ແລະ

ໄດເື້ ຮັດການທດລອງຮວ
ູ່ ມກ ັບຊາວກະ
ສນຄ ື້ນຄວາື້ ທດລອງເຫັ ນວາູ່ ມີຫຼ າຍ

ແນວພັນທີູ່ ໃຫຜ
ື້ ນຜະລິດສງເຊັູ່ ນ: ລະຢອງ 11, ລະ
ຢອງ 72, ກະເສດສາດ 50 (KU 50) ຈາກປະເທດ
ໄທ ແລະ KM 98-1, KM 140 ຈາກຫວຽດນາມ
ແນວພັນເຫຼູ່ ານີໃື້ ຫຜ
ື້ ນຜະລິດ

ແລະ

ທາດແປງ
ື້ ສງ

ກວາູ່ ແນວພັນພືື້ນເມືອງ. ເຊັູ່ ນ: ແນວພັນຜະລິດຕະພາບຫວສດແມນຢ
ູ່ ລ
ູ່ ະຫວາູ່ ງ 21-39 ຕ/ຮຕ/ປີ ,
ື້ ກ ັບຄວາມ ອຸດມສມບນຂອງດິນ.
ຂນ
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ຕາຕະລາງ 1. ຜນການທດລອງມນຕ
ັ ື້ນຮວ
ູ່ ມກ ັບຊາວກະສິກອນໃນ 3 ແຂວງ, ປີ 2011 ແລະ
2015
ຈາປາສ ັກ 2015

ແນວພ ັນ

ຊຽງຂວາງ 2011

ຫຼວງພະບາງ 2011

ຜະລິດຕະ

ທາດແປື້ງ

ຜະລິດຕະ

ທາດແປື້ງ

ຜະລິດຕະ

ທາດແປື້ງ

ພາບ (ຕ/ຮຕ)

ບ ັນຈຸ (%)

ພາບ (ຕ/ຮຕ)

ບ ັນຈຸ (%)

ພາບ (ຕ/ຮຕ)

ບ ັນຈຸ (%)

KM 140

21

29

--

--

--

--

KU 50

28

31

31

30

39

27

Rayong 72

36

31

38

29

38

26

Rayong 11

30

30

--

--

--

--

--

27

22

19

22

ພ ັນພືື້ນເມືອງ --

1.5 ການຄ ັດເລືອກທອ
ູ່ ນພັນ
ມ ັນຕ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ປກ ດວ
ື້ ຍທອ
ູ່ ນພັນ, ການຄ ັດເລືອກ
ທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ດີ

ຈູ່ ງມີຄວາມສາຄ ັນຫຼ າຍ.

ທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ຈະຄ ັດ

ເລືອກໄວ ື້ ປກຄວນມີອາຍຸລະຫວາູ່ ງ 8-18 ເດືອນ ແຕທ
ູ່ ອ
ູ່ ນ
ພັນທີູ່ ເໝາະສມທີູ່ ສຸດ ແມນມີ
ູ່ ອາຍຸລະຫວາູ່ ງ 10-12 ເດືອນ.
ທອ
ຸ ນະພາບດີ ກຈະເຮັດໃຫມ
ີ ວາມງອກທີູ່ ດີ, ມີ
ູ່ ນພັນທີູ່ ມີຄນ
ື້ ຄ
ຮາກຫຼ າຍ

ແລະ

ຮາກຈະພັດທະນາເປັນຫວມ ັນຈະສູ່ ງຜນ

ໃຫມ
ຸ ນະພາບດີຄ:ື
ີ ນຜະລິດທີູ່ ສງຕາມມາ. ທອ
ື້ ຜ
ູ່ ນພັນທີູ່ ມີຄນ
ື້ ູ່ ຫາູ່ ງ ແລະ ບູ່ ຖີູ່ ເກີນໄປ,
ທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ໃຫຍແ
ູ່ ຂງແຮງຕາ ຫຼື ຂບ
ຕ ັດໃໝໆ
ູ່ ແລະ ເປັນທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ື້
ສ ັດຕພືດ. ການຕ ັດລາທີູ່ ຈະນາມາເປັນພັນໃຫຕ
ື້ ັດສງຈາກໜາື້ ດິນປະມານ 20 ຊມ.
1.6 ການເກັບຮ ັກສາທອ
ູ່ ນພັນ
ທອ
ູ່ ນພັນມີຄວາມສາຄ ັນຫຼາຍ ສາລ ັບເກັບໄວ ື້ ເພືູ່ ອໃຊປ
ື້ ກໃນລະດການຕູ່ ໄປ, ການເກັບຮ ັກ
ູ່ ັ
ສາກຕອ
ິ ີ ເກັບ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການເກັບຮ ັກສາໄວ.ື້ ຖາື້ ເກັບທອ
ື້ ງຮວ
ື້ ທ
ູ່ ນພັນໄວດ
ື້ ນທອ
ູ່ ນພັນດງ
ກາູ່ ວຈະອອກຮາກ ແລະ ຍອດຫຼ າຍ, ແລະ ລາແຫງື້ . ເວລານາໄປປກຄວາມງອກຂອງທອ
ູ່ ນພັນ
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ຈະຫຼ ຼຸດລງ. ໂດຍທູ່ ວໄປແລວ
ື້ , ຫຼ ງັ ຈາກເກັບກບ
ື້ ູ່ ຄວນເກັບຮ ັກສາທອ
ູ່ ນພັນໄວດ
ື້ ນກວາູ່ 2 ເດືອນ,
ດີທູ່ ີສຸດແມນເກັ
ບໄວປ
ູ່
ື້ ະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ.
ວິທີເກັບທອ
ູ່ ນພັນແມນມ
ູ່ ັດເປັນລາຍາວ, ແຕລ
ູ່ ະມ ັດ
ຄວນມີປະມານ 20 ລາ ແລະ ເອາໄປຕງເປັ
ັ ື້ ນລວມກ ັນ
ໄວເື້ ປັນຈຸມ
ື້

ແຕລ
ູ່ ະຈຸມ
ື້ ຄວນມີປະມານ 5-6 ມດັ ບູ່ ຕອ
ື້ ງ

ຕງຕິ
ັ ື້ ດກ ັນ ເພືູ່ ອໃຫລ
ື້ ມສາມາດລວ
ູ່ ງໄດ,ື້ ຖາື້ ຈຸມ
ື້ ໃຫຍຫ
ູ່ ຼ າຍ
ື້ ລາ
ລມບູ່ ລວ
ູ່ ງຈະເກີດເຊືອ
ຖາື້ ຖືກແດດຫຼ າຍຈະແຫງື້ ໄວ

ຫຼື

ເພຍ
ື້ ແປື້ງ.

ທອ
ູ່ ນພັນ

ື້
ຖາື້ ຮູ່ມຫຼ າຍກຈະເກີດເຊືອ

ລາ ແລະ ເພຍ
ື້ ແປື້ງຄືກ ັນ, ຄວນເກັບໄວຢ
ື້ ກ
ູ່ ອ
ື້ ງຕ ື້ນໄມ ື້
ໃຫມ
ີ ສງແດດສອ
ື້ ແ
ູ່ ງໃສ.ູ່

ຖາື້ ບູ່ ມີກອ
ື້ ງຕ ື້ນໄມໃຫ
ື້ ເື້ ອາຕງັ ື້

ເປັນກອງໄວຢ
ື້ ກ
ູ່ າງສວນກໄດ ື້ ແຕກ
ູ່ ບູ່ ໃຫຫ
ື້ ຼາຍກວາູ່ 6 ມດັ
ພອ
ື້ ມຖມດິນ ໃສບ
ູ່ ອ
ູ່ ນທີູ່ ລາມ ັນຕິດດິນປະມານ 5-10 ຊມ.
ການເກັບຮ ັກສາອີກວິທີໜູ່ ງແມນເກັ
ບໄວຢ
ູ່
ື້ ສ
ູ່ ວນເມືູ່ ອ
ຕອ
ື້ ງການປກໄປຈູ່ ງຕ ັດໄປປກໄດເື້ ລີຍ.
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1.7 ການກະກຽມທອ
ູ່ ນພັນ
ທອ
ູ່ ນພ ັນແມນຕ
ູ່ ອ
ື້ ງໄດກ
ື້ ຽມກອ
ູ່ ນປກ

ື້ ບູ່ ໃຫທ
ສວ
ເື້ ລືູ່ ອຍຕ ັດເພືູ່ ອຫຼີກເວັນ
ູ່ ນຫຼາຍແມນໃຊ
ູ່
ື້ ອ
ູ່ ນພັນຖືກ

ກະທບ ແລະ ແຕກການຕ ັດແມນຕ
ູ່ ັດຊືູ່ ຫຼື ພຽງຈະໃຫຜ
ື້ ນຜະລິດດີກວາູ່ .
ສວ
ັື້
ູ່ ນກາງຂອງລາເທູ່ ານນ.

ຄວນໃຊສ
ື້ ວ
ູ່ ນທາງກກຫາ
ຄວາມຍາວຂອງທອ
ູ່ ນພັນທີູ່

ຈະປກແມນ
ູ່ 20-25 ຊມ (ມີຕາບູ່ ຕາູ່ ກວາູ່ 5 ຕາ). ທອ
ູ່ ນ
ື້ ອງທອ
ພັນມນຕ
ັ ື້ນມຕ
ີ າຢາຍຕາມຂຂ
ູ່ ນພັນ
ບອ
ູ່ ນແຕກງອກອອກເປັນລາມ ັນຕ ື້ນ.

ຊູ່ ງຕາເປັນ
ຖາື້ ໃຊທ
ື້ ອ
ູ່ ນພັນ

ນອ
ມີ ຢໃູ່ ນທອ
ັື້
ື້ ຍ ຫຼື ສນທາດອາຫານທີູ່
ູ່ ນພັນຈະມີໜອ
ື້ ຍ
ບູ່ ພຽງພ ຕ ື້ນອອກມາກຈະນອ
ື້ ຍ ແລະ ບູ່ ແຂງແຮງ. ອີກ
ບ ັນຫາໜູ່ ງທອ
ງ
ສະ
ັື້
ູ່ ນພັນນອ
ື້ ຍ ຫຼື ສນຈະແຫ
ື້ ຕາຍງາຍ.
ູ່
ນນ
ັື້ ຄວນໃຊທ
ື້ ອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ເໝາະສມ ແລະ ມີຈານວນຕາ
ປະມານ 5-7 ຕາ.

1.8. ວິທີການປກ
ໂດຍທູ່ ວໄປແລວ
ັ ື້ນເຄຍ
ີ ປກດວ
ັື້
ື້ ມນຕ
ື້ ຍ 3 ວິທີຄ:ື ປກນອນ, ປກເນີງື້ ແລະ ປກຕງ.

ວິທີປກແບບນອນ: ແມນຂຸ
ູ່ ດເປັນຂຸມເອາທອ
ູ່ ນພັນລງໃສແ
ູ່ ລວ
ື້ ຖມດິນ ຫຼື ເຮັດເປັນຮອ
ູ່ ງເລີກປະມານ
10 ຊມ, ວາງທອ
ູ່ ນພັນລງລວງນອນແລວ
ື້ ຖມດິນໃສ.ູ່ ວິທີການປກແບບນອນນີື້ ຈະເປັນຫວຢຕ
ູ່ ືື້ນ
ກວາູ່ ການປກແບບເນີງື້ ແລະ ແບບຕງ.
ັ ື້ ແຕກ
ູ່ ານປກແບບນອນໃຊແ
ື້ ຮງງານ ແລະ ເວລາຫຼ າຍກວາູ່ .
ວິທີປກແບບເນີງື້ : ປັກທອ
ູ່ ນພັນລງໄປໃນດິນ 2/3 (2 ສວ
ູ່ ນລງໄປໃນດິນ ແລະ ເຫຼືອ 1 ສວ
ູ່ ນ
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ຢເູ່ ທີງໜາື້ ດິນ)

ແລະ

ື້ ງໜູ່ ງ.
ອຽງໄປເບືອ

ສວ
ູ່ ນຫຼ າຍມ ັນເປັນຫວຢເູ່ ບືື້ອງດຽວ

ຖາື້ ມີລມພັດແຮງ

ຕ ື້ນມກລ
ັ ື້ມລງ.
ວິທີປກແບບຕງ:
ັື້ ປັກທອ
ູ່ ນພັນລງໄປໃນດິນປະມານເຄິູ່ ງໜູ່ ງ. ການປກວິທີນ ີື້ ຈະງອກໄວ, ເປັນຫວ
ຫຼ າຍ ແລະ ເລີກກວາູ່ ວິທີປກນອນ ແລະ ປກເນີງື້ .
*ໝາຍເຫດ: (1). ການປກແບບຕງັື້ ແລະ ເນີງື້ ໃຫສ
ື້ ັງເກດເບິູ່ງຕາ, ບູ່ ຄວນປກກ ັບດາື້ ນ; (2). ຖາື້
ື້ າຂາື້ ເພຍ
ທອ
ູ່ ນພັນມີເພຍ
ື້ ແປື້ງ ບອ
ູ່ ນທີູ່ ມີເງືູ່ ອນໄຂສາມາດຊອກຊືຢ
ື້ ແປື້ງ ໃຫແ
ື້ ຊຢ
ູ່ າຂາື້ ເພຍ
ື້ ກອ
ູ່ ນປກ;
(3). ຍກຄແລວ
ື້ ປກເລີຍດິນຈູ່ ງບູ່ ແໜນ
ື້ ; (4). ຖາື້ ຝນຕກຫຼ າຍບູ່ ຕອ
ື້ ງປກ ເພາະທອ
ູ່ ນພັນຈະເນູ່ າ.
2 . ກ າ ນ ປ ກ ພື ດ ສ ະ ຫຼ ັ ບ ກ ັບ ມ ນ
ັ ຕ ື້ ນ ແ ລ ະ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ກ າ ນ ເ ຊ າ ະ ເ ຈືູ່ ອ ນ ຂ ອ ງ ດິ ນ
2.1 ການປູກພືດສະຫບ
ຼັ
ມນຕ
ັ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ໃຫຍຊ
ັ ກ ັບພືດ
ູ່ າື້ ໃນຊວ
ູ່ ງໄລຍະ 3 ເດືອນທາອິດ. ການປກມ ັນຕ ື້ນສະຫຼ ບ
ອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ຖູ່ວຟັກຍາວ, ຖູ່ວດິນ, ຖູ່ວຂຽວ ແລະ ພືດອືູ່ ນໆທີູ່ ມີອາຍຸສນ
ັ ື້ ເປັນການນາໃຊດ
ິ ໃຫເື້ ກີດ
ື້ ນ
ປະໂຫຍດສງສຸດ, ເພີູ່ ມຄວາມຫຼ າກຫຼາຍຂອງພືດຕາູ່ ງໆ ແລະ ໄດຮ
ື້ ັບທັງອາຫານ ແລະ ມີລາຍຮ ັບ
ໃນຊວ
ູ່ ງເວລາທີູ່ ແຕກຕາູ່ ງກ ັນພາຍໃນໜູ່ ງປີ .
ສິູ່ ງສາຄ ັນ

ໃນການປກພືດສະຫຼ ບ
ັ ແມນຕ
ູ່ ອ
ື້ ງໄດ ື້

ເລືອກພືດທີູ່ ເໝາະສມ, ພັນມນຕ
ັ ື້ນທູ່ ີ ບູ່ ແຕກຫງາຫຼ
ູ່ າຍ,
ດິນມີຄວາມອຸດມສມບນ.

ໄລຍະຫາູ່ ງຂອງມນຕ
ັ ື້ນ:

ປກ 1 ມ x 1 ມ (ປກພືດສະຫຼ ບ
ັ 1 ແຖວໃສທ
ູ່ າງກາງ)
ຫຼື

0.8 ມ x

1.2 ມ (ປກພືດສະຫຼ ບ
ັ 2 ແຖວໃສ ູ່

ທາງກາງ). ປກໃນຊວ
ູ່ ງເລີູ່ ມມີຝນຕກ ແລະ ຄວນ
ປກມ ັນຕ ື້ນກ ັບພືດສະຫຼ ບ
ັ ພອ
ື້ ມກ ັນ.
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ື້
2.2 ການຄາປະກ
ັນທາງດາື້ ນສະບຽງອາຫສນ
ການປກມ ັນຕ ື້ນສະຫຼ ັບກ ັບພືດອືູ່ ນໆ, ສາມາດສະໜອງທາງດາື້ ນອາຫານເພືູ່ ອໃຊໃື້ ນຄອບຄວ
ເຊັູ່ ນ: ພະລ ັງງານ, ໂປຼ ຕນ
ີ , ແຮທ
ູ່ າດ ແລະ ວິຕາມິນ.
ຫວມ ັນຕ ື້ນເປັນແຫຼ ງ
ູ່ ຂອງອາຫານຈາພວກພະລ ັງງານ,
ສວ
ີ ທີູ່ ຈາເປັນ ຕູ່
ູ່ ນພືດຕະກຸນຖູ່ວເປັນແຫຼ ງູ່ ທາດໂປຼຕນ
ຮາູ່ ງກາຍ ແລະ ສ ັດລຽື້ ງ. ໂດຍທູ່ ວໄປແລວ
ື້ , ໃຫື້
ເລືອກເອາແນວພັນຖູ່ວທີູ່ ມີອາຍຸສນ
ັ ື້ ປກສະຫຼ ບ
ັ ກ ັບມ ັນ
ຕ ື້ນ

ເພາະພືດອາຍຸສນຈະຫຼ
ຼຸດຜອ
ັື້
ູ່ ນການຍາດແຍງູ່

ທາດອາຫານ ແລະ ແສງນາມນຕ
ັ ື້ນ.
2.3 ການຄວບຄຸມວ ັດສະພືດ
ການປກພືດສະຫຼ ບ
ັ ຈະຊວ
ູ່ ຍຄວບຄຸມຫຍາື້ ເພືູ່ ອ
ບູ່ ໃຫຂ
ື້ ະຫຍາຍຕວໄວ

ພອ
ຼຸດຜອ
ັ ື້
ື້ ມນນຈະສາມາດຫຼ
ູ່ ນ

ແຮງງານ ໃນການເສຍຫຍາື້ ຢລ
ູ່ ະຫວາູ່ ງແຖວມ ັນຕ ື້ນ.
2.4 ການຮ ັກສາຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນ
ພືດທີູ່ ປກສະຫຼ ັບຈະຊວ
ູ່ ຍປື້ອງກ ັນດິນ

ຈາກຜນ

ື້ ນ ແລະ ຊວ
ກະທບ ໂດຍກງຂອງປະລິມານນາຝ
ຼຸ
ູ່ ຍຫຼ ດ
ື້
ຜອ
ຜາູ່ ນສວນ
ູ່ ນຄວາມໄວຂອງນ ື້າຝນ ໃນເວລານາໄຫຼ
ມນຕ
ຼຸ ຜອ
ັ ື້ນ, ຊວ
ູ່ ຍຫຼ ດ
ູ່ ນການເຊາະເຈືູ່ ອນ ຫຼື ການຊະລາື້ ງຂອງດິນໃນເວລາທີູ່ ມ ັນຕ ື້ນຍ ັງບູ່ ທັນປກ
ໜາື້ ດິນໄດ.ື້

ເປັນການຊວ
.ື້
ັ ື້ ນປກຝັງ ທີູ່ ມີຄວາມອຸດມສມບນນນໄວ
ັ ື້
ູ່ ຍປອ
ື້ ງກ ັນຊນດິ

ຕາຕະລາງ 2. ຜນການທດລອງປກພືດສະຫຼ ບ
ັ ທີູ່ ສນຄ ື້ນຄວາື້ ກະສິການາພອກ ປີ 2006/2007
ຜະລິດຕະພາບຂອງມ ັນຕ ື້ນ

ຜະລິດຕະພາບຂອງພືດຕະກຸນ

(ຕ/ຮຕ)

ຖູ່ວ (ຕ/ຮຕ)

ມນຕ
ັ ື້ນ (ພືດດຽວ)

23.7

--

ມນຕ
ັ ື້ນ + ຖູ່ວເຫຼືອງ

25.5

0.18

ມນຕ
ັ ື້ນ + ຖູ່ວດິນ

25.0

0.64

ມນຕ
ັ ື້ນ + ຖູ່ວຂຽວ

22.8

0.32

ມນຕ
ັ ື້ນ + ຖູ່ວແດງ

20.5

0.13

ສິູ່ ງທດລອງ

ໝາຍເຫດ: ການທດລອງໃຊ ື້ ພັນລະຢອງ 72.
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2.5 ສ ັງລວມຜນປະໂຫຍດໃນການປກສະຫຼ ບ
ັ
(1) ຈະໄດຮ
ື້ ັບຜນປະໂຫຍດຈາກການສະຫນອງທາດແປື້ງໂດຍຫວມ ັນຕ ື້ນ ແລະ ທາດໂປຼຕີນຈາກ
ພືດຕະກຸນຖູ່ວ; (2) ພືດຕະກຸນຖູ່ວຈະຊວ
ູ່ ຍດງເອາໄນໂຕຼເຈນ (N) ຈາກອາກາດມາໃຊ,ື້ ມ ັນຕ ື້ນ
ອາດຈະໄດຮ
ັ ື້ນໝນຄ
ັ ື້ ງ ແລະ
ື້ ັບປະໂຫຍດຈາກຖູ່ວ; (3) ຈະເຮັດໃຫຜ
ື້ ນຜະລິດຂອງມນຕ

ມີລາຍໄດ ື້

ື້ ທີູ່ ການຜະລິດ; (4) ຫຼດ
ສງສຸດຕູ່ ເນືອ
ຼຸ ຜອ
ູ່ ນແຮງງານເສຍຫຍາື້ ; (5) ຊວ
ູ່ ຍປື້ອງກ ັນການຊະລາື້ ງ ແລະ
ການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ.
2.6 ການຄວບຄຸມການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ
ຢູ່ ສປປ ລາວ, ມນຕ
ັ ື້ນນຍ
ິ ມປກຢໃູ່ ນດິນຄອ
ື້ ຍຊ ັນ. ຊູ່ ງ ຈະເຮັດໃຫເື້ ກີດການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ
ຢາູ່ ງຮາື້ ຍແຮງໄດ.ື້ ດິນພຽງ ແລະ ມີລະດ ັບຄອ
ື້ ຍຊ ັນຕາູ່ , ບູ່ ມີການຄຸມ
ື້ ຄອງດິນທີູ່ ເຫມາະສມກູ່ ສາມາດ
ເກີດການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ ຢາູ່ ງຮາື້ ຍແຮງຄື
ກ ັນ.

2.7 ການປອ
ື້ ງກ ັນການເຊາະເຈືູ່ອນ
ການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນສາມາດເຮັດໃຫຫ
ຼຸ ລງໄດ ື້
ື້ ຼ ດ

ໂດຍວິທີການແບບງາຍດາຍເຊັູ່
ນວາູ່
ູ່

ການເຮັດຄ ັນຄປື້ອງກ ັນ, ປກພືດໃຫມ
ັ , ການໃຊ ື້
ື້ ໄີ ລຍະຫາູ່ ງຖີູ່ ເຂື້າ, ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ , ປກພືດສະຫຼ ບ
ເສດພືດ ຫຼື ວ ັດສະດຸປກຄຸມພືື້ນດິນ, ປກຫຍາື້ ຫຼື ພືດຕະກຸນຖູ່ວແບບປະສມປະສານເປັນແລວ
ປື້ອງກ ັນ ແລະ ວິທີການບູ່ ໄຖດິນ.
2.8 ຜນກະທບໃນການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ
ແມນເຮັ
ູ່ ດໃຫສ
ື້ ະພາບພືື້ນທີູ່ ປູ່ຽນໄປ ແລະ ທາດອາຫານຂອງດິນໜອ
ື້ ຍລງ, ສູ່ ງຜນກະທບຕູ່
ການນາໃຊດ
ິ ແບບມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ຍືນຍງ, ເພາະຊນດິ
ັ ື້ ນປກຝັງຕືື້ນ.
ື້ ນ
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2.9 ບາງເຕັ ກນິກທີູ່ ຊວ
ູ່ ຍປອ
ື້ ງກ ັນການເຊາະເຈືູ່ອນ
1) ການຫຼ ດ
ຼຸ ຜອ
ູ່ ນການໄຖດິນ ຫຼື ບູ່ ໄຖ ກເປັນວິທີ
ການທີູ່ ມີປະສິດທິຜນໃນການຫຼດ
ຼຸ ຜອ
ູ່ ນການເຊາະ
ເຈືູ່ ອນຂອງດິນ.
2) ເຮັດຄທີູ່ ມີຄວາມຍາວໄປຕາມແລວລະດ ັບຂອງ
ື້ ນ
ຊວ
ຼຸ ຜອ
ູ່ ຍຫຼດ
ູ່ ນການໄຫຼ ລງຂອງນາຝ

ໜາື້ ດິນ
ແລະ

ການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນໃນພືື້ນທີູ່ ເນີນພທີູ່

ມີຄວາມຄອ
ື້ ຍຊ ັນຕາູ່ .

3) ການໃຊເື້ ສດພືດ ຫຼື ຫຍາື້ ຫຼື ຕເຟື ອງປກ
ຫຸມ
ື້ ໜາື້ ດິນ

ຊວ
ື້
ູ່ ຍເພີູ່ ມການຊືມຂອງນາ,

ກ ັນດິນຈາກຜນກະທບ

ປື້ອງ

ໂດຍກງຂອງເມັດນ ື້າ

ື້ ນ ແລະ ການ
ຝນ, ຫຼ ຼຸດຜອ
ູ່ ນການໄຫຼ ຂອງນາຝ
ເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນໄດຢ
ື້ າູ່ ງດີ.
4) ການປກພືດເປັນແລວປື້ອງກ ັນ ທີູ່ ເປັນແຖວ
ຍາວຢໃູ່ ນລະດ ັບໜາື້ ດິນ ສງເທູ່ າກ ັນເຊັູ່ ນ: ປກ
ຫຍາື້ ທີູ່ ຕ ັດໄປນາໃຊລ
ື້ ຽື້ ງສ ັດໄດ ື້ (ກີນ,ີ ມລາໂຕ)
ື້ ນ ແລະ ການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນ. ນອກນນກ
ຈະຊວ
ັ ື້ ສາມາດໃຊ ື້
ູ່ ຍຫຼ ຼຸດຜອ
ູ່ ນການໄຫຼ ລງຂອງນາຝ
ເປັນອາຫານໃຫສ
ື້ ັດລຽື້ ງ.
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ຕາຕະລາງ 3. ຜນການທດລອງຄວບຄຸມການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນທີູ່ ທະນາຄານງວ, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ (2007/2008)
ລ.ດ

ື້ ັກດິນແຫງື້ ທີູ່
ນາໜ

ສິູ່ ງທດລອງ

ສນເສຍ (ຕ/ຮຕ)
1

ປກແບບຊາວບາື້ ນ, ປກ 2 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ, ບູ່ ເຮັດຄ: 0.9x0.9ມ

2

ບູ່ ເຮັດຄ, ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ , ປນຂາວ, 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ: 0.9x0.9ມ
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3

ູ່ ດິນສະຫຼ ັບ 2 ແຖວ; ໃສຝ
ປກຖວ
ູ່ ນ
ູຸ່ , ປນຂາວ, 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ: 0.9x0.9ມ

8.5

4

ປກໝາກນ ັດເປັນແຖວຄຸມ; ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ , ປນຂາວ; 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ: 0.9x0.9ມ
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5

ປກຫຍາື້ ປັດສະປາລອມເປັນແຖວຄຸມ; ສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ,ປນຂາວ;1ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ:0.9x0.9ມ

6.6

6

ປກTephrosia candida ເປັນແຖວຄຸມ; ໃສຝ
ີ ດລອງ 5
ູ່ ນ
ູຸ່ ແລະ ປກຄືສູ່ ງທ

7.4

7

ປກຫຍາື້ ແຝກເປັນແຖວຄຸມ; ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ , ປນຂາວ; 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ; 0.9x0.9 ມ

8.02

8

ປກໄລຍະຫາູ່ ງຖີູ່ ເຂື້າ (0.7 ມ x 0.7 ມ); ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ , ປນຂາວ; 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ

8.44

9

ເຮັດຄຕາມແລວລະດ ັບໜາື້ ດິນ; ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ , ປນຂາວ; 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ: 0.9x0.9ມ

8.1

10

ເຮັດຄເຖິງລງລຸມ
ູ່ , ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ແລະ ປນຂາວ; 1 ທອ
ູ່ ນ/ຂຸມ; 0.9x0.9ມ

30

16.8

ໝາຍເຫດ: ບ ັນດາເຕັ ກນິກເຫຼູ່ ານີື້ ສາມາດແຍກໃຊ ື້ ຫຼື ໃຊຮ
ື້ ວ
ູ່ ມກ ັນກູ່ ໄດ.ື້
3 . ກ າ ນ ໃ ສ ູ່ ຝຸູ່ ນ ເ ພືູ່ ອ ປັ ບ ປຸ ງ ຄ ວ າ ມ ອຸ ດ ມ ສ ມ ບ ນ ຂ ອ ງ ດິ ນ
3.1 ທາດອາຫານ ແລະ ພືດ
ທຸກໆພືດຕອ
ື້ ງການທາດອາຫານຈາກດິນ
ເພືູ່ ອໄປລຽື້ ງລາຕ ື້ນ, ໃບ, ໝາກ ຫຼື ຫວ ໃຫຈ
ື້ ະ
ເລີນເຕີບໂຕ ເພືູ່ ອໃຫໄ
ື້ ດຜ
ື້ ນຜະລິດ, ແຕທ
ູ່ າດອາ
ຫານທີູ່ ພືດເອາຈາກດິນມາ

ສວ
ູ່ ນຫຼ າຍຈະຢາຍ

ຢຕ
ູ່ າມພາກສວ
ູ່ ນຕາູ່ ງໆຂອງຕ ື້ນພືດ.

ສະນນໃນ
ັ ື້

ເວລາ ເກັບກຜ
ື້ ນຜະລິດຂອງພືດ ບູ່ ຄວນເອາສິູ່ ງ
ເສດເຫຼືອຂອງພືດອອກໄປຈາກສວນ

ເພາະສິູ່ ງ

ູ່ ັ ກາູ່ ວອອກໄປຈາກສວນ ຈະນາເອາທາດອາ
ເສດເຫຼືອເຫຼູ່ ານີື້ ມີທາດອາຫານຫຼ າຍຢນ
ູ່ າ ຖາື້ ເອາສິູ່ ງດງ
ຫານໃນດິນອອກໄປ ຈາກສວນ.
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3.2 ສວນມນຕ
ຼັ ົ້ນທີ່ ບຸກເບກໃໝ ີ່
ຫຼ ງັ ການເກັບກມ
ັ ື້ນ ແລະ ເສດພືດອືູ່ ນໆ ອອກຈາກ
ື້ ັນຕ ື້ນ ບູ່ ຄວນຍາື້ ຍສິູ່ ງເສດເຫຼືອຈາກມນຕ
ື້ . ເວລາ
ສວນ, ໃຫປ
ື້ ະໄວຢ
ື້ ໃູ່ ນສວນ ແລະ ບູ່ ໃຫຈ
ື້ ດຖີມ
ໄຖກ ໃຫໄ
ັ ື້ ູ່ າເປັນຝຸນ
ື້ ຖຖມ ເພືູ່ ອໃຫເື້ ສດພືດເຫຼູ່ ານນເນ
ູ່ .
ື້ີ ູ່ ຈາເປັນໃສຝ
ພືື້ນທີູ່ ບຸກເບີກໃໝນ
ູ່ ບ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເຄມີ ເພາະໃສກ
ູ່ ບູ່
ເຫັ ນຜນ.
3.3 ສວນມ ຼັນຕ ົ້ນທີ່ ປູກຕີ່ ເນືີ່ ອງໄດຫ
ົ້ າຍປ
1) ຄວນມການປຼັບປຸງດິນ
ຫຼ ງັ ການເກັບກມ
ັ ື້ນ
ື້ ນຕ

ກຕອ
ື້ ງຮ ັກສາສິູ່ງເສດ

ເຫຼືອຈາກມນຕ
ັ ື້ນ ແລະ ເສດພືດອືູ່ ນໆ ປະໄວຢ
ື້ ສ
ູ່ ວນ
ື້ ແລະ ຄວນຫາ
ບູ່ ຕອ
ື້ ງເອາອອກຈາກສວນ ຫຼື ຈດຖີມ
ື້ ວາຍ ຫຼື ຂີື້ ສ ັດປະເພດອືູ່ນ)
ຝຸນ
ູ່ ຄອກ (ຂີງື້ ວ, ຂີຄ
ໄປໃສສ
ັ ື້ນຕູ່ ມ
ື
ູ່ ວນມນຕ

ໃນອ ັດຕາປະມານ

5-10

ຕ/ຮຕ ກອ
ູ່ ນໄຖເທືູ່ ອ ທາອິດ ຫຼື ໃສກ
ູ່ ອ
ູ່ ນໄຖເທືູ່ ອທີ 2
ເພືູ່ ອຄືນຄວາມສມດນຂອງດິນ (ພືື້ນທີູ່ ປກ). ນອກຈາກນນ
ັ ື້ ກສາມາດປກພືດຕະກຸນຖູ່ວ ປະໄວ ື້
ປະມານ 45 ວ ັນ ແລວ
ື້ ໄຖຖມເພືູ່ ອໃຫເື້ ນູ່ າເປັນຝຸນ
ູ່ .
2) ການໃສຝ
ີ່ ນ
ີ່ ຸ ເຄມ
ໃສເູ່ ທືູ່ ອທາອິດ ແມນໃສ
ພ
ູ່
ູ່ າຍໃນ 1-2 ເດືອນ ຫຼ ງັ ຈາກປກ, ໃຫໃື້ ສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ສດ:

15-5-35 ຫຼື

ຝຸນ
ູ່ ສດ: 12-6-33 ໂດຍໃສໃູ່ ນອ ັດຕາ 200-300 ກລ/ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະ ສມຂອງດິນ.
ຖາື້ ດິນປກໄດຫ
ື້ ຼ າຍປີ ແລວ
ື້ ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເທືູ່ ອທີ ໜູ່ ງໃຫໃື້ ສສ
ູ່ ດ: 25-7-7, ໃນອ ັດຕາ 150-200 ກລ/ຮ
ຕ

ຕາມຄວາມເໝາະສມຂອງດິນ.

ຫຼຼ ງັ ຈາກປກໄດ ື້

3-4

ເດືອນ

ມນຕ
ັ ື້ນເລູ່ ມ
ີ

ລງຫວແລວ
ື້

ຈູ່ ງໃສຝ
ຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ທືູ່ ອທີ 2, ສາລ ັບເທືູ່ ອທີ 2 ແມນໃສ
ູ່
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ສດ: 00-00-60 ຫຼື ສດ: 15-5-35 ຫຼື ສດໃກ ື້
ຄຽງ ໃນອ ັດຕາ 200-300 ກລ/ຮຕ. ການໃສຝ
ອເລັູ່ ງໃຫມ
ັ ື້ນມກ
ີ ານຈະເລີນ
ູ່ ນ
ູຸ່ ເທືູ່ ອທາອິດແມນເພືູ່
ູ່
ື້ ນຕ
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ເຕີບໂຕທັງຮາກ, ລາຕ ື້ນ ແລະ ໃບ. ການໃສຝ
ງໃຫຫ
ູ່ ນ
ູຸ່ ເທືູ່ ອທີ 2 ແມນເລັູ່
ູ່
ື້ ວມ ັນຕ ື້ນ ຈະເລີນເຕີບໂຕ,
ື້ ກ ແລະ ເພີູ່ ມເປີ ເຊັ ນທາດແປື້ງ.
ເລັູ່ ງການສະສມທາດແປື້ງ, ເພືູ່ ອເພີູ່ ມນາໜັ
ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ທີູ່ ພຽງພ ແລະ ສມດນ, ຈະສາມາດຮ ັກສາຜນຜະລິດສງ ຢໃູ່ ນລະດ ັບເກູ່ າ ເຖິງ
ແມນວ
ູ່ າູ່ ຈະປກມ ັນຕ ື້ນຢໃູ່ ນພືື້ນທີູ່ ເກູ່ າໄດຫ
ື້ ຼ າຍໆ ປີ ກຕາມ.
3.4 ວິທການໃສຝ
ີ່ ນ
ີ່ ຸ
ໃຫຂ
ຸ ຂຸມຫາູ່ ງຈາກຕ ື້ນປະມານ
ື້ ດ

15-20

ຊມ,

ເອາຝຸນ
ູ່ ໃສແ
ູ່ ລວ
ື້ ຖມດິນຄືນ.
* ໝາຍເຫດ
1) ຖາື້ ປກມນຕ
ັ ື້ນຕູ່ ເນືູ່ ອງຫຼາຍປີ ໃນພືື້ນທີູ່ ເກູ່ າ ດິນຈະ
ື້ ອກໄປ
ຂາດທາດອາຫານ K ເພາະທາດອາຫານນີອ
ນາຫວມ ັນຕ ື້ນໃນປະລິມານທີູ່ ຫຼ າຍ.
2) ມນຕ
N,
ັ ື້ນແມນຂ
ູ່ ອ
ື້ ນຂາື້ ງລະອຽດອອ
ູ່ ນຕູ່ ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເກີນ ໂດຍສະເພາະແມນທາດອາຫານ
ູ່
ຊູ່ ງຈະສູ່ ງຜນເຮັດໃຫມ
ື້ ໃີ ບຫຼາຍ

ແລະ

ຕອ
ື້ ງການໃຊທ
ື້ າດອາຫານຢໃູ່ ນໃບ.

ທບຕູ່ ການຂະຫຍາຍຕວຂອງຫວ.
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ສະນນ,
ັ ື້

ຈະກະ

ຕາຕະລາງ 4. ຜນການທດລອງອ ັດຕາຝຸນ
ູ່ ທີູ່ ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບລີ (2017/2018)
ສະເລຍ
ູ່ ຜະລິດ

ສະເລຍ
ູ່ ທາດ

ຕະພາບ (ຕ/ຮຕ)

ແປື້ງ (%)

ລະຢອງ 11

16

31

ກະເສດສາດ 50

13

25

ລະຢອງ 11

25

31

ກະເສດສາດ 50

14

22

ລະຢອງ 11

24

31

ກະເສດສາດ 50

12

22

T4 = 40N-10P-40K

ລະຢອງ 11

27

28

+ຝຸນ
ູ່ ຄອກ (5 ຕ/ຮຕ)

ກະເສດສາດ 50

18

22

ລະຢອງ 11

19

32

ກະເສດສາດ 50

13

23

ລະຢອງ 11

28

27

ກະເສດສາດ 50

19

24

ສິູ່ ງທດລອງ

T1 = ຕວຢື ນ

T2 = 40N-10P-0K

T3 = 40N-10P-40K

T5 = N-P-K (15-15-15)

T6 = 80N-40P-80K

ແນວພັນ

* ໝາຍເຫດ: 1) ເປີ ເຊັ ນທາດອາຫານໃນຝຸນ
ູ່ N 46%, P2O5 42% ແລະ K2O 60%; 2) N
ໃນອ ັດຕາ 40 ກລ/ຮຕ ດວ
ື້ ຍການໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ Urea 87 ກລ/ຮຕ; 3) P ໃນອ ັດຕາ 10 ກລ/ຮຕ
ດວ
ື້ ຍການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ Triple super phosphate (TSP) 54.6 ກລ/ຮຕ ແລະ 3) K ໃນອ ັດຕາ 40
ກລ/ຮຕ ດວ
ື້ ຍການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ KCL ຈານວນ 80.3 ກລ/ຮຕ.
3.5 ຄວາມສາຄ ັນກຽູ່ ວກ ັບການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ທີູ່ ສມດນ
ຄວາມສມດນການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເປັນອງປະກອບສາຄ ັນຂອງການຜະລິດມ ັນຕ ື້ນ
ຄອງຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນ.

ໃນຜນຜະລິດຫວສດ

30

ຕ/ຮຕ,

ແລະ

ການຄຸມ
ື້

ທາດອາຫານທີູ່ ຫວມນຕ
ັ ື້ນ

ເອາອອກໄປນາຫວມີປະມານ 90 ກິໂລກຼາມ N, 8 ກິໂລກຼາມ P ແລະ 80 ກິໂລກຼາມ K /ຮຕ.
ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ທີູ່ ພຽງພ ແລະ ສມດນ, ຈະສາມາດຮ ັກສາຜນຜະລິດສງໃນລະດ ັບເກູ່ າເຖິງຈະປກມ ັນຕ ື້ນ
ຢໃູ່ ນພືື້ນທີູ່ ເກູ່ າໄດ ື້ ຫຼາຍໆປີ .
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ໂດຍທູ່ ວໄປແລວ
ື້ ປະລິມານຝຸນ
ູ່ ທີູ່ ພຽງພຂອງ NPK (100 ກິໂລກຼາມ N + 50 ກິໂລກຼາມ P2O5
+ 100 ກິໂລກຼາມ K2O/ຮຕ) ຄວນໄດນ
ື້ າໃຊເື້ ພືູ່ ອຮ ັກສາຜນຜະລິດຫວໃຫຢ
ື້ ລ
ູ່ ະຫວາູ່ ງ 30-40 ຕ/ຮຕ.
ເພືູ່ ອໃຫຜ
ັ ື້ນໄດບ
ື້ ນຜະລິດຫວຂອງມນຕ
ື້ ັນລຸຕາມເປື້າໝາຍ ແລະ ຮ ັກສາອຸດມສມບນຂອງດິນ, ທາດ
ອາຫານສາຮອງ

(ຄື: Mg, Ca, S ແລະອືູ່ ນໆ) ແລະ ທາດອາຫານເສີມ (ຄື: Zn ແລະ Fe)

ອາດຈະຕອ
ື້ ງໄດນ
ື້ າໃຊອ
ື້ ີກ.
ຕາຕະລາງ 5. ການທດລອງຝຸນ
ູ່ 2 ປີ ຕູ່ ເທືູ່ ອ ໂດຍນາໃຊຫ
ື້ ຼ າຍລະດ ັບຝຸນ
ູ່ N, P, K ແລະ ຜນ
ກະທບຂອງຝຸນ
ັ ື້ນ ທີູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປີ (2008/2010)
ູ່ ຕູ່ ຜະລິດຕະພາບຂອງ 2 ແນວພັນມນຕ
ຜນຜະລິດຫວສດ (ຕ/ຮຕ) ຜນຜະລິດຫວສດ (ຕ/ຮຕ) ຜນຜະລິດຫວສດ (ຕ/ຮຕ)
2005/07

ສິູ່ ງທດລອງ1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

N0P0K0
N0P2K2
N1P2K2
N2P2K2
N3P2K2
N2P0K2
N2P1K2
N2P3K2
N2P2K0
N2P2K1
N2P2K3
N3P3K3

ສະເລຍ
ູ່

2007/09

ສະເລຍ
ູ່

KU 50

ພືື້ນເມືອງ

KU 50

ພືື້ນເມືອງ

KU 50

ພືື້ນເມືອງ

12.4
28.1
33.2
24.0
25.0
12.0
23.4
25.3
11.6
24.9
28.5
31.7

3.0
15.7
17.5
15.0
18.2
3.0
16.3
19.4
8.4
19.9
20.7
18.6

13.9
47.9
52.4
43.6
46.8
20.8
48.4
49.2
13.4
31.8
53.4
56.1

4.1
26.3
35.6
24.1
24.9
9.3
38.1
44.8
8.7
23.4
39.1
39.5

13.2
38.0
42.8
33.8
35.9
16.4
35.9
37.3
12.5
28.4
41.0
43.9

3.6
21.0
26.6
19.6
21.6
6.2
27.2
32.1
8.6
21.7
29.9
29.1

23.3

14.6

39.8

26.5

31.6

20.6

1)

N0 = 0N
P0 = 0P
K0 = 0K
N1 = 25 kg N/ha
P1 = 50 kg P2O5/ha K1 = 50 kg K2O/ha
N2 = 50 kg N/ha
P2 = 100 kg P2O5/ha K2 = 100 kg K2O/ha
N3 = 100 kg N/ha
P3 = 200 kg P2O5/ha K3 = 200 kg K2O/ha
ື້ ນ
ແປງທດລອງນີດ
ິ ເປັນກດສງ ທຸກແປງທດລອງໄດໃື້ ສປ
ູ່ ນຂາວ (dolomitic lime): 500 ກິໂລ/ຮຕ
3.6 ສະແດງການຕອບສະໜອງຕູ່ ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່
ໃນໄລຍະສນ
ັ ື້ ພືື້ນທີູ່ ດິນທີູ່ ບຸກເບີກໃຫມ,ູ່ ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເຄມີແມນຍ
ູ່ ັງບູ່ ຈາເປັນ ເພາະໃສກ
ູ່ ບູ່ ເຫັ ນ
ຄວາມແຕກຕາູ່ ງ ຫຼື ສວ
ເື້ ຫັ ນຄວາມແຕກຕາູ່ ງຕູ່ N ແລະ P. ການ
ູ່ ນຫຼ າຍແມນສະແດງອາການໃຫ
ູ່
ື້ ເນືູ່ ອງມາຈາກທາດອາຫານ
ສະແດງອາການຕອບສະຫນອງຕູ່ ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ຈະມີແນວໂນມ
ື້ ທີູ່ ເພີູ່ ມຂນ
ໃນດິນໝດໄປນາຫວມ ັນຕ ື້ນທູ່ ີ ເກັບກອ
ື້ ອກຈາກດິນ.
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ໃນຫຼາຍກລະນີ K ກາຍເປັນທາດອາຫານທີູ່ ຈາກ ັດ ຍອ
ື້ ນຖືກນາເອາອອກໄປນາຫວໃນປະລິ
ມານທີູ່ ຫຼາຍ ໂດຍການປກມນຕ
ັ ື້ນມນຕ
ັ ື້ນຕູ່ ເນືູ່ ອງຫຼ າຍປີ ໃນພືື້ນທີູ່ ເກູ່ າ. N ອາດຖືກນາເອາອອກໄປໃນ
ປະລິມານທີູ່ ຫຼ າຍຄືກ ັນ ຖາື້ ວາູ່ ນາເອາໃບ ແລະ ລາຕ ື້ນອອກຈາກສວນມ ັນຕ ື້ນ. ຢໃູ່ ນຫວມ ັນຕ ື້ນບ ັນຈຸ
P ໃນປະລິມານຂອ
າເອາ P ອອກຈາກດິນໃນການເກັບກເື້ ອາຫວມ ັນຕ ື້ນ
ັ ື້
ື້ ນຂາື້ ງໜອ
ື້ ຍ ສະນນການນ
ແມນຕ
ູ່ າູ່ ກວາູ່ N ແລະ K ຫຼ າຍ.
❖ ສະຫຼ ຼຸບການນາໃຊຝ
ື້ ນ
ູ່ ຸ
ື້ ກ ັບ 4 ປັດໄຈຫຼ ກ
ການນາໃຊຝ
ີ ະສິດທິ ພາບສງສຸດຂນ
ັ ໆຄື: ຊະນິດຝຸນ
ື້ ນ
ູ່ ຸ ໃຫມ
ື້ ປ
ູ່ , ອ ັດຕາຝຸນ
ູ່ ,
ູ່ ັ ນີ.ື້
ໄລຍະເວລາ ແລະ ບອ
ູ່ ນທີູ່ ໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ຊູ່ ງມີລາຍລະອຽດດງ
-

ຊະນິດຝຸນ
ູ່
ຊະນິດຝຸນ
ັ ື້ນແມນຝຸ
ູ່ ທີູ່ ນາໃຊກ
ື້ ັບມນຕ
ູ່ ນ
ູ່ ສດປະສມ: 25-7-7 ຫຼື ຝຸນ
ູ່ ທີູ່ ຄາື້ ຍຄື ສາລ ັບໃສ ູ່

ເທືູ່ ອທາອິດ ແລະ ສດປະສມ: 15-5-35 ຫຼື 12-6-33 ຫຼື 15-5-30 ຫຼືສດທີູ່ ໃກຄ
ື້ ຽງ ສາລ ັບໃສ ູ່
ູ່ ັ ກາູ່ ວກສາມາດນາໃຊຝ
ເທືູ່ ອທີສອງ. ຖາື້ ບູ່ ມີຝຸນ
ູ່ ປະສມດງ
ື້ ນ
ູຸ່ ດຽວ ສດ: 46-00-00, 00-42-00 ຫຼື
00-46-00 ແລະ 00-00-60 ມາປະສມໃນອ ັດຕສວ
ູ່ ນ (N:P2O5:K2O): 2:1:4 ແລະ 2:1:6 ໂດຍ
ໃສເູ່ ທືູ່ ອທາອິດນາໃຊໃື້ ນອ ັດຕາສວ
ູ່ ນ 1:1:1 ແລະ ເທືູ່ ອທີ 2 ແມນ
ູ່ 1:0:2 ແລະ 1:0:5 ຕາມຄວາມ
ເໝາະສມຂອງດິນ.
-

ປະລິມານ
ປະລິມານຝຸນ
ູ່ ຂອງຊະນິດຝຸນ
ູ່ ທີູ່ ນາໃຊກ
ື້ ັບມ ັນຕ ື້ນສາລ ັບໃສເູ່ ທືູ່ ອທາອິດ

ຝຸນ
ູ່ ສດປະສມ:

25-7-7 ແມນ
ູ່ 150-200 ກລ/ຮຕ ແລະ ສາລ ັບໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ເທືູ່ ອທີ 2 ແມນຝຸ
ູ່ ນ
ູ່ ປະສມສດ: 15-5-35
ຫຼື 12-6-33 ຫຼື 15-5-30 ໃສໃູ່ ນປະລິມານ 200-300 ກລ/ຮຕ ຕາມຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນ.
ຖາື້ ນາໃຊຝ
ັ ື້ ການໃສເູ່ ທືູ່ ອ
ື້ ນ
ູຸ່ ດຽວ ສດ: 46-00-00, 00-42-00 ແລະ 00-00-60 ມາປະສມໃສນ
ູ່ ນ.
ທາອິດແມນ
ູ່ (N:P2O5:K2O): 20-20-20 ກລ/ຮຕ ສາລ ັບເທືູ່ອທີສອງແມນ
ູ່ 20-00-60 ກລ/ຮຕ
ແລະ 20-00-100 ກລ/ຮຕ ຕາມຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນ.
-

ໄລຍະເວລາ
ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ເທືູ່ ອທາອິດແມນໃສ
ູ່
ູ່ ຫຼ ງັ ຈາກປກໄດ ື້ 1-2 ເດືອນ ແລະ ເທືູ່ ອທີ 2 ແມນໃສ
ູ່
ູ່

ຫຼ ງັ ຈາກປກໄດ ື້ 3-4 ເດືອນ ຊູ່ ງເປັນຊວ
ູ່ ງທີູ່ ເໝາະສມສາລ ັບມ ັນຕ ື້ນ.
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-

ບອ
ູ່ ນທີູ່ ໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ

ມນຕ
ັ ື້ນແມນປ
ູ່ ກຢເູ່ ທິງໜາື້ ດິນທີູ່ ບກແຫງ
ື້ .

ຖາື້ ຈະຫວາູ່ ນຄືໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ໃສເູ່ ຂື້ານາ

ການໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່

ຫຼື

ຫວາູ່ ນໃສຕ
ັ ື້ນແມນວິ
ູ່ ື້ນຂອງມນຕ
ູ່ ທີໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ທີູ່ ບູ່ ຖືກຕອ
ື້ ງ, ໃສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ກຈະບູ່ ໄດຮ
ື້ ັບຜນດີ ເພາະທາດອາຫານ
ື້ ນ. ການໃສຝ
ຈະລະເຫີຍໄປນາອາກາດ ຫຼື ໄຫຼ ໄປນານາຝ
ຸ ເປັນຂຸມເລີກ
ູ່ ນ
ູຸ່ ທີູ່ ຖືກຕອ
ື້ ງແມນຕ
ູ່ ອ
ື້ ງໄດຂ
ື້ ດ
ປະມານ 10 ຊມ ແລະ ຫາູ່ ງຈາກຕ ື້ນປະມານ 15-20 ຊມ. ຫຼ ງັ ຈາກນນຈ
ັື້ ູ່ ງເອາຝຸນ
ູ່ ໃສໄູ່ ປໃນຂຸມ
ແລວ
ື້ ຖມດິນຄືນ ເພືູ່ ອປື້ອງກ ັນບູ່ ໃຫຝ
ື້ ນ
ູ່ ຸ ລະເຫີຍເປັນອາຍໄປໃນອາກາດ ຫຼື ໄຫຼ ໄປນານ ື້າຝນ. ຝຸນ
ູ່ ທີູ່
ໃສໄູ່ ປນນມ
ັື້ ນຕ
ັ ື້ນຈູ່ ງໄດໃື້ ຊປ
ື້ ະໂຫຍດ.
4 . ກ າ ນ ເ ສ ຍ ຫ ຍ ື້ າ
ສາລ ັບມນຕ
ັ ື້ນ,

ຊວ
ູ່ ງທີູ່ ສາຄ ັນຕອ
ື້ ງໄດ ື້

ເສຍຫຍາື້ ແມນ
ູ່ 3 ເດືອນທາອິດຫຼງັ ປກ, ໃນຊວ
ູ່ ງ
ື້ ັນຕ ື້ນ ຍ ັງນອ
ນີມ
ື້ ຍ ຫຍາື້ ຈະມີການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕໄວກວາູ່ ມນຕ
ັ ື້ນຫຼ າຍ.
ເວລາເປັນ

ການເສຍຫຍາື້ ທັນກ ັບ

ສິູ່ ງຕ ັດສິນຜນຜະລິດຂອງມນຕ
ັ ື້ນ,

ຖາື້ ເສຍບູ່ ທັນ ເວລາຜນຜະລິດຂອງມນຕ
ັ ື້ນ ຈະ
ຫຼ ຼຸດລງ

ເພາະຫຍາື້ ຈະຍາດແຍງູ່ ທາດອາຫານ,

ນ ື້າ, ແສງຈາກມ ັນຕ ື້ນ. ການເສຍຫຍາື້ ໂດຍທູ່ ວ
ື້ ກ ັບສະພາບຕວຈິງ.
ໄປແມນຈະໄດ
ັື້ ູ່ ລະດການປກຂນ
ູ່
ື້ ເສຍ 2-3 ຄງຕ
❖ ການກາຈ ັດຫຍາື້
1). ການປກພືດຕະກຸນຖູ່ວສະຫຼ ບ
ັ ກ ັບມນຕ
ັ ື້ນ, ນອກຈາກຊວ
ູ່ ຍຄຸມດິນບູ່ ໃຫເື້ ກີດການຊະລາື້ ງ ແລະ
ເຊາະເຈືູ່ ອນ ກສາມາດຊວ
ູ່ ຍຄຸມຫຍາື້ ໄດ;ື້ 2). ໃຊເື້ ຟື ອງເຂື້າ, ເສດພືດ ປກຄຸມໜາື້ ດິນຈະຊວ
ູ່ ຍຄຸມ
ດິນບູ່ ໃຫເື້ ກີດການຊະລາື້ ງ ແລະ ເຊາະເຈືູ່ ອນ ແລະ ຊວ
ູ່ ຍຄຸມຫຍາື້ ໄດ;ື້ 3). ໃຊຢ
ື້ າຊະນິດສິດຄຸມ
ແກນ
ູ່ ຫຍາື້ ບູ່ ໃຫຫ
ື້ ຍາື້ ເກີດ. ການສິດຢາຄຸມຫຍາື້ ຕອ
ື້ ງດາເນີນໃຫສ
ື້ າເລັ ດພາຍໃນ 3 ວ ັນ ຫຼ ງັ ປກ,
ເພາະກາຍ 3 ວ ັນແລວ
ການສິດຢາຈະທບໃສມ
ັ ື້ນເລູ່ ມແຕກງອກ
ີ
ັ ື້ນ.
ື້ ມນຕ
ູ່ ນຕ
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5. ມນ
ັ ຕ ື້ ນ ເ ຮັ ດ ໃ ຫື້ ດິ ນ ຊຸ ດ ໂ ຊ ມ ແ ລ ະ ທ າ ລ າ ຍ ຄ ວ າ ມ ອຸ ດ ມ ສ ມ ບ ນ ຂ ອ ງ ດິ ນ ແ ທື້ ບ ?
ມ ັນຕ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ມີຊູ່ ສຽງໃນການ
ື
ເກີດຄວາມຊຸດໂຊມ

ກໃຫື້

ຢູ່າງຮາື້ ຍແຮງຂອງດິນ

ຍອ
ື້ ນ ການດດທາດອາຫານຈາກດິນຫຼ າຍ ເຮັດ
ໃຫທ
ື້ າດອາຫານໃນດິນໝດໄປ.

ຄວາມຈິງ

ນີເື້ ປັນການເຂື້າໃຈຜິດ,

ຈາກການສ ັງ

ແລວ
ື້ ,

ເກດແບບງາຍໆ
ໂດຍທູ່ ວໄປມ ັນຕ ື້ນແມນພື
ູ່
ູ່ ດທີູ່
ປກໃນ ເຂດດິນຊຸດໂຊມ ແລະ ຂາດຄວາມອຸ
ດມສມ
ໄດແ
ື້ ລວ
ື້ .

ບນທີູ່ ສຸດບູ່ ສາມາດປກພືດຊະນິດອືູ່ ນ

ມນຕ
ັ ື້ນຈະບູ່ ດດເອາທາດອາຫານຈາກດິນຫຼ າຍກວາູ່ ພືດຊະນິດອືູ່ ນໆ.

ຢາູ່ ງຕູ່ ເນືູ່ ອງສາມາດເຮັດໃຫດ
ິ ຊຸດໂຊມໄດ.ື້
ື້ ນ

ການປກມນຕ
ັ ື້ນ

ແຕມ
ີ ຼກ
ັ ຖານທາງວິທະຍາສາດຢືນຢັນວາູ່ ການປກ
ູ່ ຫ

ມນຕ
ຼຸ ຜອ
ັ ື້ນທູ່ ີມີການຈ ັດການດີສາມາດຫຼດ
ູ່ ນການສນເສຍທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ໄດຜ
ື້ ນຜະລິດ
ທີູ່ ສງໃນຊວ
ູ່ ງເວລາທີູ່ ປກຕູ່ ເນືູ່ ອງເປັນເວລາຫຼ າຍປີ ໃນພືື້ນທີູ່ ເກູ່ າ.
5.1 ການຈ ັດການທີູ່ດີ
ໝາຍເຖິງການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ , ການໄຖ ແລະ ຄວບຄຸມການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນທີູ່ ຖືກຕອ
ື້ ງ, ການ
ປກມນຕ
ັ ື້ນດນ
ິ ຈະບູ່ ຊຸດໂຊມ,
ນິດອືູ່ ນໆ.

ຜນກະທບຂອງມນຕ
ັ ື້ນຕູ່ ດິນ

ກຄາື້ ຍຄືກ ັນກ ັບພືດສະບຽງອາຫານຊະ

ມນຕ
ັ ື້ນສາມາດເຮັດໃຫເື້ ກີດການເຊາະເຈືູ່ ອນຂອງດິນໃນເວລາທີູ່ ປກໃນເຂດດິນຄອ
ື້ ຍຊ ັນ

ໂດຍບູ່ ມີການອະນຸລ ັກດິນທີູ່ ເໝາະສມ. ເພາະມນຕ
ັ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ປກຫາູ່ ງກ ັນຫຼ າຍ ແລະ ມີການຂະ
ຫຍາຍຕວຊາື້ ໃນໄລຍະທາອິດ.
5.2 ບາງຫກ
ຼັ ຖານທີ່ ສະແດງໃຫເົ້ ຫຼັ ນເຖິີ່ ງການປູກພືດເຮຼັດໃຫດ
ິ ມຄວາມຊຸດໂຊມ
ົ້ ນ
ື້ ງຫຼ າຍກວາູ່ 30 ປີ
ຢປ
ີ ານປກມນຕ
ັ ື້ນເປັນແປງສາທິ ດ ແລະ ປກຕູ່ ເນືອ
ູ່ ະເທດໄທ, ໄດມ
ື້ ກ
ໂດຍບູ່ ມີການນາໃຊຝ
ື້ ນ
ູຸ່ ເຮັດໃຫຜ
ື້ ນຜະລິດຂອງມ ັນຕ ື້ນຕາູ່ ລງທຸກປີ . ຢາູ່ ງໃດກູ່ ຕາມ, ການປກພືດສະ
ບຽງອາຫານຊະນິດອືູ່ ນໆ

ໂດຍບູ່ ໄດໃື້ ສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ຜນຜະລິດຄາດວາູ່ ຈະຫຼ ຼຸດລງຄືກ ັນ

ຫຼື

ຮາື້ ຍແຮງກວາູ່

ມນຕ
ັ ື້ນ, ເນືູ່ ອງຈາກການສນເສຍທາດອາຫານເປັນສິູ່ ງທີູ່ ຫຼີກລຽື້ ງບູ່ ໄດ ື້ ເພາະທາດອາຫານຈະອອກໄປ
ນາຜນຜະລິດທີູ່ ເກັບກໄື້ ປ.
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ຜນການທດລອງຂອງ Nguyen Tu Siem, (ປີ 1992) ໄດສ
ື້ ະແດງໃຫເື້ ຫັ ນວາູ່ ການປກ
ື້
ເຂື້າໄຮ ູ່ ແລະ ມນຕ
ັ ື້ນຕູ່ ເນືູ່ ອງ 4 ປີ ໃນເນືອ
ທີູ່ ເກູ່ າ ໂດຍບູ່ ໄດໃື້ ສຝ
ູ່ ນ
ູຸ່ ໃນຫວຽດນາມຜນ
ຜະລິດຂອງເຂື້າໄຮໃູ່ ນ ປີ ທູ່ ີສີູ່ ບູ່ ມີ ເລີຍ (0),
ແຕມ
ູ່ ັນຕ ື້ນຫຼ ງັ ຈາກ 4 ປີ ແລວ
ື້ ຍ ັງໄດຜ
ື້ ນ
ຜະລິດປະມານ 40% ທຽບໃສ ູ່ ຜນຜະລິດ
ຂອງປີ ທາອິດ.

5.3 ສາມາດຮ ັກສາຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນໄວໄື້ ດ ື້
ໃນຂະນະທີູ່ ມີຄວາມສງໃສວາູ່ ການປກມ ັນຕ ື້ນຢາູ່ ງຕູ່ ເນືູ່ ອງ ໂດຍບູ່ ມີການໃສຝ
ູ່ ນ
ູ່ ຸ ລງໄປໃນດິນ
ສະຖານະພາບຂອງທາດອາຫານໃນດິນຈະໝດໄປ,

ນີເື້ ປັນຄວາມຈິງເພາະເວລາເອາຜນຜະລິດ

ອອກໄປຈາກສວນກນາເອາທາດອາຫານໃນດິນອອກໄປນາ, ທຸກໆພືດແມນຄື
ູ່ ກ ັນໝດ. ຢາູ່ ງໃດກ
ຕາມ,

ຖາື້ ຫາກໄດທ
ື້ ດແທນທາດອາຫານໃນປະລິມານທີູ່ ພຽງພກ ັບຈານວນທີູ່ ນາອອກໄປ,

ຈະສາ

ມາດຮ ັກສາສະຖານະພາບຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນໄວຄ
ື້ ເື ກູ່ າ. ໃນຂະນະທີູ່ N ແລະ P ແມນ
ູ່
ທາດອາຫານທີູ່ ສາຄ ັນໃນດິນບາງພືື້ນທີູ່ , ແຕສ
ູ່ ວ
ູ່ ນຫຼ າຍດິນບອ
ູ່ ນທີູ່ ປກມ ັນຕ ື້ນນນັ ື້ K ກາຍເປັນທາດ
ອາຫານທີູ່ ສາຄ ັນ ແລະ ມີຈາກ ັດ ຍອ
ັ ື້ນທູ່ ີ ເກັບກອ
ື້ ນວາູ່ ທຸກໆຫວມນຕ
ື້ ອກໄປໄດນ
ື້ າເອາ K ໄປນາ
ແລະ ຫຼ າຍກວາູ່ ທາດອືູ່ ນໆ.
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5.4 ການນາເອາທາດອາຫານໃນດິນອອກໄປຂອງມ ັນຕ ື້ນ
ເຖິງວາູ່ ມນຕ
ັ ື້ນຈະມຜ
ີ ນຜະລິດສງ, ແຕກ
ູ່ ານນາເອາທາດອາຫານ N ແລະ P ແມນຕູ່
ູ່ າກວ
ູ່ າ
ພືດອືູ່ ນໆ, ສວ
ັ າື້ ງ). ຕາ
ູ່ ນ K ແມນສ
ູ່ ງກວາູ່ ເກືອບທຸກພືດ (ຄາື້ ຍຄືກ ັນກ ັບຢາສບ, ອອ
ື້ ຍ ແລະ ມນດ
ຕະລາງ 6 ຍ ັງສະແດງໃຫເື້ ຫັ ນວາູ່ ຜນຜະລິດທາດແຫງື້ (DM) ຂອງມ ັນຕ ື້ນ ຕູ່ ໂຕນໄດນ
ື້ າເອາ

N,

P ແລະ K ໜອ
ື້ ຍກວາູ່ ເກືອບທຸກພືດ. ນີເື້ ປັນການສະເລຍ
ູ່ ຜນຜະລິດຂອງຫວມ ັນຕ ື້ນຕູ່ ກ ັບການນາ
ເອາທາດອາຫານອອກຈາກດິນ, ຜນຜະລິດຫວມນຕ
ັ ື້ນແມນ
ູ່ 28,9 ຕ/ຮຕ ຈະນາເອາ N

ປະມານ

67,1 ກລ/ຮຕ, P ປະມານ 11,2 ກລ/ຮຕ ແລະ K ປະມານ 88,1 ກລ/ຮຕ, ຂະນະທີູ່ ໝດທັງຕ ື້ນ
ແລະ ຫວແມນຈະນ
າເອາ N
ູ່

ປະມານ 179,5 ກລ/ຮຕ, P ປະມານ 22.7 ກລ/ຮຕ ແລະ K

ື້ , ຊາວກະສິກອນອາດຈະໃສຝ
ປະມານ 156,1 ກລ/ຮຕ. ເພືູ່ ອຮ ັກສາ ຫຼື ເພີູ່ ມຜນຜະລິດຂນ
ູ່ ນ
ູຸ່ ເຄມີ
ື້ ກ ັບຄວາມອຸດມສມບນຂອງດິນໃນ
ຫຼື ຝຸນ
ູ່ ຄອກ, ຫຼື ເຂາເຈາື້ ອາດຈະປກພືດສດມາໃຊເື້ ປັນຝຸນ
ູ່ , ຂນ
ທອ
ັື້
ື້ ງຖິູ່ ນນນ.
ຕາຕະລາງ 6. ສະເລຍ
ັ ື້ນ ແລະ ພືດ
ູ່ ການນາເອາທາດອາຫານໄປກ ັບຜນຜະລິດຂອງມນຕ
ອືູ່ ນໆໃນເວລາເກັບກ,ື້ ທີູ່ ສະແດງຜນຜະລິດທາດແຫງື້ ເປັນ ກລ/ຮຕ ແລະ ກລ/ຕ
ຜະລິດຕະພາບ
ພືດ

(ໂຕນ/ເຮ ັກຕາ)

(ກິໂລກຼາມ/ເຮ ັກຕາ)

ຜະລິດຕະພັນທາດແຫງື້
(ກໂລກຼາມ/ໂຕນ)

ສດ

ແຫງື້

N

P

K

N

P

K

ຫວມ ັນຕ ື້ນສດ

35.7

13.53

55

13

112

4.5

0.83

6.6

ຫວມ ັນດາື້ ງສດ

25.2

5.05

61

13

97

12

2.63

19.2

ເມັດສາລີແຫງື້

6.5

5.56

96

17

26

17.3

3.13

4.7

ເມັດເຂື້າແຫງື້

4.6

3.97

60

7.5

13

17.1

2.4

4.1

ເມັດເຂື້າບາເລແຫງື້

2.7

2.32

56

12

13

24.1

5.17

5.6

ເມັດເຂື້າຟາ
ູ່ ງແຫງື້

3.6

3.1

134

29

29

43.3

9.4

9.4

ູ່ ແຫງື້
ເມັດຖວ

1.1

0.94

37

3.6

22

39.6

3.83

23.4

ູ່ ເຫຼືອງແຫງື້
ເມັດຖວ

1

0.86

60

15

67

69.8

17.79

77.9

ູ່ ດິນແຫງື້
ຝ ັກຖວ

1.5

1.29

105

6.5

35

81.4

5.04

27.1

ອວ
ື້ ຍສດ

75.2

19.55

43

20

96

2.3

0.91

4.4

ຢາສບ/ໃບຢາແຫງື້

2.5

2.1

52

6.1

105

24.8

2.9

50

ແຫຼ ງ
ູ່ ທີູ່ ມາ: CIAT, 2013
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6 . ສ ັ ດ ຕ ພື ດ ແ ລ ະ ພ ະ ຍ າ ດ ຂ ອ ງ ມ ນ
ັ ຕ ື້ ນ ທີູ່ ປ ະ ກ ດ ເ ຫັ ນ ຢູ່ ສ ປ ປ ລ າ ວ
ໃນອາດີດຢູ່ ສປປ ລາວ ມ ັນຕ ື້ນ
ເປັນພືດທີູ່ ຊາວກະສິກອນບູ່ ໄດສ
ື້ ນໃຈຫຼ າຍ
ບູ່ ປະກດເຫັ ນແມງໄມສ
ື້ ັດຕພືດ

ແລະ

ກ

ແລະ

ພະຍາດລະບາດເຮັດໃຫຜ
ື້ ນຜະລິດ

ຂອງມ ັນຕ ື້ນສນເສຍ. ແຕໃູ່ ນປະຈຸບ ັນມີຕະ
ຫຼ າດຮອງຮ ັບຜນຜະລິດຂອງມ ັນຕ ື້ນ

ຊູ່ ງ

ເຮັດໃຫຊ
ັ ມາປກ ຫຼ າຍ
ື້ າວກະສິກອນໄດຫ
ື້ ນ
ື້ ໃນແຕລ
ຂນ
ູ່ ະປີ .

ໃນຂະນາດດຽວກ ັນກ

ື້ າກ ັດຕູ່ ການຜະລິດມ ັນ
ເກີດມີບ ັນຫາຕາມມາຄືແມງໄມສ
ື້ ັດຕພືດ ແລະ ພະຍາດທີູ່ ຮາື້ ຍແຮງທີູ່ ເປັນຂຈ
ຕ ື້ນ, ເຮັດເກີດໃຫມ
ີ ວາມເສຍຫາຍດາື້ ນຜນຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກິດ. ປກກະຕິ, ສ ັດຕພືດຈະ
ື້ ຄ
ເປັນອ ັນຕະລາຍ ແລະ ສາື້ ງຄວາມເສຍຫາຍໃນລະດແລງື້ , ຈະເລີູ່ ມຫຼ ຼຸດໜອ
ື້ ຍລງຢໃູ່ ນພືື້ນທີູ່ ທີູ່ ມີຝນ
ື້ ນຄງທີູ່ . ຂະນະດຽວກ ັນພະຍາດບາງຊະນິດແມນຈະລະ
ຕກຫຼ າຍ ແລະ ໃນຊວ
ູ່ ງທີູ່ ມີປະລິມານນາຝ
ູ່
ື້ ໃນອາກາດສງ. ແຕມ
ບາດແຮງຢພ
ຸ ຫະພມ ແລະ ຄວາມຊືນ
ີ າງ
ູ່ ືື້ນທີູ່ ຕາູ່ ງໆ ໃນຊວ
ູ່ ງລະດຝນທີູ່ ມີອນ
ູ່ ບ
ພະຍາດຈະສະແດງອາການທີູ່ ຈະແຈງໃນຊ
ວ
ື້
ູ່ ງລະດແລງື້ .
6.1 ແມງໄມສ
ົ້ ຼັດຕູພືດ
1) ເພຍ
ື້ ແປື້ງສີບວ
ປະຈຸບ ັນເພຍ
ື້ ແປື້ງສີບວ

ກຍ ັງເປັນບ ັນຫາທາື້ ທາຍທີູ່

ສາຄ ັນ ສາລ ັບການຜະລິດມ ັນຕ ື້ນຢລ
ູ່ າວ. ອາການຂອງມນັ
ຕ ື້ນທູ່ ີ ຖືກເພຍ
ັ ື້ ສວ
ື້ ແປງ
ື້ ທາລາຍນນ
ູ່ ນຍອດ ແລະ ໃບຈະເຕີບ
ໂຕຜິດປກກະຕິ (ໃບກດ).
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2) ໄຮແດງ
ໃນປະຈຸບ ັນນອກຈາກເພຍ
ື້ ແປື້ງມີກໄຮແດງ. ແຕໄູ່ ຮຍ ັງ
ປະກດເຫັ ນບາງທອ
ັ ື້
ື້ ງຖິູ່ ນເທູ່ ານນ.
ທາງພືື້ນຂອງໃບອອ
ູ່ ນ,

ໄຮແມນດ
ູ່ ດກິນອາຫານ

ຊູ່ ງຄອ
ູ່ ຍໆພັດທະນາເປັນຮອຍທີູ່ ມີສີ

ອອກຂາວຫາສີເຫຼືອງ. ໃບອອກມາບູ່ ສມບນ ແລະ ມີຂະໜາດ
ນອ
ື້ ຍກວາູ່ ໃບປກກະຕິ.

ການລະບາດຮຸນແຮງຂອງໄຮສາ

ື້
ມາດເປັນຕ ື້ນເຫດເຮັດໃຫໃື້ ບລູ່ ນ, ຢັບຢັງການແຕກຕາ
ແລະ
ປາຍຍອດອອ
ູ່ ນ.
6.2 ພະຍາດມນຕ
ຼັ ົ້ນ
1) ພະຍາດຟອຍຂນໄກ ູ່ (Cassava Witches Broom)
ື້ ມນເກີ
ື້ phytoplasma, ເປັນ
ພະຍາດນີແ
ດມາຈາກເຊືອ
ູ່
ື້ ແບັ ກທີ ເຣັຍ. ພະຍາດນີື້
ສິູ່ ງມີຊວ
ີ ດ
ິ ທີູ່ ມີຂະໜາດນອ
ື້ ຍກວ
ູ່ າເຊືອ
ື້ .
ແພຂ
ູ່ ະຫຍາຍ ໂດຍຜາູ່ ນທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ຕິດເຊືອ

ອາການສະ

ູ່ ັ ກາູ່ ວແມນອອກໃບຜິ
ເພາະຂອງພະຍາດດງ
ດປກກະຕິ,
ູ່

ມີໃບ

ື້ ຕາມແຕລ
ເກີດຕາມຂ,ື້ ໃບສີເຫຼືອງ, ເກີດຍອດໃໝ ູ່ ຫຼ າຍຂນ
ູ່ ະ
ື້ ນຄາື້ ຍຄືຟອຍຂນໄກປ
ື້ ນ
ຂຈ
ັ ຂີຝ
ູ່ ດ
ູ່ ຸ
ວາູ່ “ພະຍາດຟອຍຂນໄກ”ູ່ .
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ູ່ ັ ນນຈ
ື້ ພະຍາດນີື້
ດງ
ັື້ ູ່ ງເອີນ

2) ພະຍາດໃບໄໝ ື້ (Cassava Bacterial blight)
ື້
ພະຍາດນີເື້ ກີດມາຈາກເຊືອ

Xanthomonas

ື້ ແບັ ກທີ ເຣັ ຍ, ພະຍາດນີໄື້ ດແ
manihotis ຊູ່ ງເປັນເຊືອ
ື້ ພຂ
ູ່ ະ
ຫຍາຍຢາູ່ ງກວາື້ ງຂວາງ

ໂດຍຜາູ່ ນທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ເອາມາຈາກ

ື້
ື້ ພະຍາດທີູ່ ກາູ່ ວມານີື້
ຕ ື້ນທູ່ ີ ຕິດເຊືອ
ແລວ
ື້ . ອີກທາງໜູ່ ງເຊືອ
ມ ັນໄດກ
ື້ ະຈາຍ

ື້ ນໃນຊວ
ໄປຕາມປະລິມານນາຝ
ູ່ ງເວລາຝນ

ື້ ພະຍາດ.
ຕກ ແລະ ເຄືູ່ ອງມືທູ່ ີ ຕິດເຊືອ
ໝາຍເຫດ: ພະຍາດຟອຍຂນໄກ ູ່ (CWB) ແລະ ພະຍາດ
ໃບໄໝ ື້ (CBB) ຖືວາູ່ ເປັນພະຍາດອ ັນຕະລາຍ ສາລ ັບມນຕ
ັ ື້ນ
ຍອ
ັ ື້ນເກດ
ີ ການສນ
ື້ ນວາູ່ ພະຍາດເຫຼູ່ ານີື້ ສາມາດເຮັດໃຫມ
ື້ ນຕ
ເສຍທັງຫມດໄດ.ື້
6.3 ການປື້ອງກ ັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
1) ການປອ
ື້ ງກ ັນ
ສາຄ ັນແມນເວລາເຄືູ່
ອນຍາື້ ຍທອ
ູ່
ູ່ ນພັນ ຫຼື ການນາເຂື້າທອ
ູ່ ນພັນ ຕອ
ື້ ງຜາູ່ ນການກວດກາບູ່
ໃຫເື້ ຄືູ່ ອນຍາື້ ຍ ຫຼື ນາເຂື້າທອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ຕິດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ
ື້ ັດຕພືດ.
2) ການຄວບຄຸມ
ການນາໃຊສ
ອກທີູ່ ເໝາະສມ ຫຼື ເສດຖະກິດ ສາລ ັບຊາວກະສິກອນທີູ່
ື້ ານເຄມີບູ່ ແມນທາງເລື
ູ່
ມີລາຍຮ ັບຕາູ່ . ການໃຊສ
ີ ນກະ
ື້ ານເຄມີຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ແມງໄມສ
ື້ ັດຕພືດສາລ ັບມ ັນຕ ື້ນຈະມຜ
ທບທາງລບຕູ່ ແມງໄມທີູ່ື້ ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລອ
ື້ ມ.
ວິທີການທີູ່ ນາໃຊຫ
າໃຊແ
ື້ ຼາຍທີູ່ ສຸດ ແລະ ເສດຖະກິດແມນການນ
ູ່
ື້ ນວພັນທີູ່ ມີຄວາມທນທານ,
ເຕັ ກນິກທາງການກະເສດ (ຕວຢາູ່ ງ: ການນາໃຊທ
ື້ ອ
ູ່ ນພັນທີູ່ ປອດພະຍາດ ແລະ ສ ັດຕພືດ, ການກະ
ື້
ກຽມດິນທີູ່ ເຫມາະສມ ແລະ ປກຖືກລະດການ ແລະ ປກພືດຫມນວຽນ ແລະ ອືູ່ ນໆ). ນອກຈາກ ນີກ
ສາມາດຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ (ຕວຢາູ່ ງ: ການນາແຕນ Anagyrus wasp parasitoid lopezi
ສາລ ັບການຄວບຄຸມເພຍ
ັ ື້ນ (P. manihoti)).
ື້ ແປື້ງສີບວໃນມນຕ
7 . ກ າ ນ ເ ກັ ບ ກ ື້ ແ ລ ະ ເ ຄືູ່ ອ ງ ມື ເ ກັ ບ ກ ື້ ມ ນ
ັ ຕ ື້ ນ
7.1 ການເກັບກມ
ື້ ັນຕ ື້ນ
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ື້ ໄປ ເພາະວາູ່ ມ ັນຕ ື້ນເປັນພືດທີູ່ ມີການຈະ
ມນຕ
ັ ື້ນສາມາດເກບ
ັ ກຫ
ື້ ຼ ັງຈາກປກໄດ ື້ 8 ເດືອນຂນ
ເລີນເຕີບໄປເລືູ່ ອຍໆ

ແລະ ຫວຂອງມນຕ
ຸ ໃຫເື້ ກັບກ.ື້ ໂດຍທູ່ ວໄປ, ຊາວກະສິກອນ
ັ ື້ນກບູ່ ມີມສ
ືື້ ກ

ື້ ກ ັບເງືອ
ື້ ນໄຂດິນຟື້າອາກາດ, ຄວາມອຸ
ມກເກັ
ັ ບກມ
ີ າຍຸ 10-11 ເດືອນຫຼ ັງຈາກປກ, ຂນ
ື້ ັນຕ ື້ນເວລາມອ
ດມສມບນຂອງດິນ, ກ ັບໂອກາດທາງການຕະຫຼ າດ ແລະ ລາຄາ.
ແຕຢ
ູ່ າູ່ ງໃດກຕາມ, ໃນຊວ
ູ່ ງເວລາທີູ່ ເໝາະ
ສມຂອງການເກັບກມ
ື້ ັນຕ ື້ນແຕກຕາູ່ ງກ ັນ

ສາລ ັບ

ແຕລ
ູ່ ະແນວພັນ. ຖາື້ ຫາກວາູ່ ຊາວກະສິກອນເກັບກ ື້
ມ ັນຕ ື້ນກອ
ູ່ ນໄລຍະເວລາທີູ່ ເໝາະສມ, ເຂາເຈາື້ ອາດ
ຈະໄດຮ
ື້ ັບຜນຜະລິດຕາູ່ .

ຖາື້ ຫາກວາູ່ ຊາວກະສິ

ກອນເກັບກຊ
ື້ າື້ , ທາດແປື້ງທີູ່ ບ ັນຈຸໃນຫວອາດຈະຕາູ່
ແຕທ
ູ່ າດແຫງ
ື້ ທີູ່ ບ ັນຈຸໃນຫວມ ັນອາດຈະສງ.
ຕ ື້ນແມນເກັ
ບກໄື້ ດ ື້
ູ່

ມ ັນ

ໂດຍການດງເອາຫວອອກ

ຈາກດິນ. ປກກະຕິແລວ
: ຈກ, ຊວາື້ ນອືູ່ ນໆ. ການ
ື້ , ຊາວກະສິກອນ ນາໃຊເື້ ຄືູ່ ອງມືທູ່ ີ ງາຍດາຍຄື
ູ່
ເກັບກມ
ັ ື້ນແມນ
ື້ ນຕ
ູ່ ໃຊເື້ ວລາ,
ແຮງງານສາລ ັບການເກັບກ,ື້

ໃຊແ
ື້ ຮງງານ ແລະ ເປັນວຽກທີູ່ ໜັກ. ເພືູ່ ອຫຼ ຼຸດຜອ
ູ່ ນເວລາ ແລະ
ຊາວກະສິກອນສາມາດນາໃຊຫ
ື້ ຼ າຍວິທີການເກັບກ ື້

ໂດຍນາໃຊ ື້

ື້ ຸ
ເຄືູ່ ອງມືຊວ
ັ ື້ນ ເພືູ່ ອຍກເອາຫວມ ັນອອກຈາກດິນ ຫຼື ຄອບຄວທີູ່ ມີລດໄຖສາມາດຊືອ
ູ່ ຍເກັບກມ
ື້ ນຕ
ປະກອນການເກັບກມ
ັ ື້ນມາປະກອບໃສລ
ື້ ນຕ
ູ່ ດໄຖ

ື້ ຈາກດິນ.
ເພືູ່ ອໄຖຍກເອາຫວມ ັນຂນ

ແຕສ
ູ່ ວ
ູ່ ນ

ຫຼ າຍການນາໃຊລ
ກຂະຫນາດໃຫຍ ູ່ ແລະ ເວລາທີູ່ ຂາດແຄນແຮງງານ ຫຼື ຄາູ່ ຈາງ
ື້ ດໄຖແມນການປ
ູ່
ື້
ແຮງງານແພງ.
7.2 ເຄືູ່ ອງມືຊວ
ັ ື້ນ
ູ່ ຍເກັບກມ
ື້ ນຕ
ການນາໃຊເື້ ຄືູ່ ອງມືຊວ
ູ່ ຍເກັບກມ
ື້ ັນຕ ື້ນ ໄດປ
ື້ ະຢັດແຮງງານ, ໃຊເື້ ວລາໜອ
ື້ ຍລງ, ແຕຜ
ູ່ ນການ
ເກັບກໄື້ ດຈ
ື້ ານວນເທູ່ າເກູ່ າ, ເປັນການໝນໃຊຕ
ື້ ື້ນ
ື້ ສາ
ທນທີູ່ ມີປະສິດທິ ຜນ, ພາໃຫມ
ີ າູ່ ໄລສງຂນ
ື້ ກ
ລ ັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ
ື້ ຍ.
ປະຢັດແຮງງານຫຼ າຍກວາູ່
ມາດຊວ
ຼຸ ຜອ
ູ່ ຍຫຼດ
ູ່ ນ
ແລະ ເດັກນອ
ື້ ຍ.
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