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ບ  ດນ  າ 

ມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ຊາວກະສິກອນລາວບນັດາເຜ ູ່ າໄດື້ປ ກ ແລະ ນ  າໃຊື້ມາເປັນເວລາດ  ນນານ 

ແລະ ເປັນພືດທີູ່ ມຄີວາມສ  າຄນັໃນການຄ  ື້າປະກນັສະບຽງອາຫານໃຫື້ແກູ່ຊາວກະສິກອນທີູ່ ອາໃສຢ ູ່ 

ຊ  ນນະບ  ດ, ພິເສດແມ ູ່ນຊູ່ວງເວລາທີູ່ ຂາດເຂ ື້າກນິ. ນອກຈາກນ ັື້ນມນັຕ  ື້ນກ ຍງັເປັນສູ່ວນປະກອບສ  າ 

ຄນັ ສ  າລບັອາຫານສດັຢ ູ່ໃນລະບ  ບການລື້ຽງສດັຂອງຊາວກະສິກອນນ  າ ແຕູ່ແນວພນັທີູ່ ຊາວກະສິ 

ກອນປ ກແມ ູ່ນພນັພືື້ນເມອືງຜ  ນຜະລິດຕ  ູ່າ. ໃນປະຈບຸນັ, ມນັຕ  ື້ນໄດື້ກາຍມາເປັນພືດເສດຖະກດິ ແລະ 

ມຊີາວກະສິກອນຫນັມາປ ກເປັນສນິຄື້າ ເພືູ່ ອສ  ູ່ງຂາຍໃຫື້ຜ ື້ປະກອບການທີູ່ ມຢີາຍຢ ູ່ທ  ູ່ວປະເທດ ໂດຍ 

ນ  າໃຊື້ແນວພນັປບັປງຸໃໝູ່ຈາກປະເທດໃກື້ຄຽງ. ການປ ກມນັຕ  ື້ນຂອງຊາວກະສິກອນຢ ູ່ລາວຍງັມທີູ່າ 

ອູ່ຽງເພີູ່ ມຂ ື້ນໃນແຕູ່ລະປີ. ໃນປີ 2010 ເນືື້ອທີູ່ ປ ກມນັຕ  ື້ນໃນທ ູ່ວປະເທດແມ ູ່ນ 19,940 ເຮັກຕາ, ມາ 

ຮອດປີ 2017 ເນືື້ອທີູ່ ປ ກມນັຕ  ື້ນໃນທ ູ່ວປະເທດເພີູ່ ມຂ ື້ນເປັນ 75,010 ເຮັກຕາ. ເຖງິຢູ່າງໃດກ ຕາມ 

ມນັຕ  ື້ນກ ຍງັຖວືູ່າເປັນພືເສດຖະກດິຊະນດິໃໝູ່ ແລະ ຊາວກະສິກອນຍງັຂາດຄວາມຮ ື້ດ ື້ານເຕັກນກິ 

ກູ່ຽວກບັລະບ  ບການປ ກມນັຕ  ື້ນແບບຍນືຍ  ງ, ສູ່ວນຫຼາຍຍງັປ ກແບບອາໃສທ  າມະຊາດ, ບ ູ່ ມກີານຈດັ 

ການທີູ່ ເໝາະສ  ມກູ່ຽວກບັບນັຫາຕູ່າງໆທີູ່ ເກດີຂ ື້ນກບັມນັຕ  ື້ນ ແລະ ພືື້ນທີູ່ ການຜະລິດ ເພືູ່ ອໃຫື້ໄດື້ຮບັ 

ຜ  ນສ ງສດຸ.  

ປືື້ມຄ ູ່ມ ື ເຫັຼື້ມນີື້ແມ ູ່ນຂຽນຂ ື້ນມາບ  ນພືື້ນຖານປະສ  ບການຂອງນກັຄ  ື້ນຄວື້າທ  ດລອງທີູ່ ໄດື້ເຮັດ 

ວຽກຮູ່ວມກນັກບັພະນກັງານສ  ູ່ງເສີມ ແລະ ຊາວກະສິກອນໃນບນັດາໂຄງການຄ  ື້ນຄວື້າມນັຕ  ື້ນຢ ູ່ 

ລາວ ຂອງສະຖາບນັຄ  ື້ນຄວື້າກະສິກ  າ, ປູ່າໄມ ື້ ແລະ ພດັທະນາຊ  ນນະບ  ດ (NAFRI)  ຊ ູ່ ງຈດັຕ ັື້ງ 

ປະຕິບດັໂຄງການຮູ່ວມກບັ ສ ນຄ  ື້ນຄວື້າກະສິກ  າເຂດຮື້ອນສາກ  ນ (CIAT).  ປືື້ມຄ ູ່ມເືຫັຼື້ມນີື້ແມ ູ່ນໄດື້ 

ຮຽບຮຽງ ແລະ ຂຽນອອກເປັນເທືູ່ ອທ  າອິດ ດ ັູ່ງນ ັື້ນບ ູ່ ສາມາດປາສະຈາກໄດື້ຂ ື້ຜິດພາດທາງດື້ານເຕັກ 

ນກິ ຫືຼ ດື້ານຂ ື້ມ  ນ ເພາະວູ່າວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊມີກີານພດັທະນາຢູ່າງຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ພວກ 

ເຮ າຍນິດຈີະຮບັການຕິຊ  ມ ແລະ ສ  ູ່ງຂູ່າວຈາກບນັດາທູ່ານ ເພືູ່ ອນ  າມາປບັປງຸໃຫື້ເປັນປືື້ມຄ ູ່ມທີືູ່ ດໃີຫື້ 

ແກູ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ພະນກັງານສ  ູ່ງເສີມໃນຕ ູ່ໜື້າ.  
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ລກັສະນະຊວີະສາດຂອງມນັຕ  ື້ນ 

ມນັຕ  ື້ນມຊີືູ່ ວທິະຍາສາດວູ່າ Manihot esculenta Crantz ແລະ ມຕີ  ື້ນກ າເນດີຈາກເຂດຮື້ອນ 

ໃນທະວບີອາເມລິກາໃຕື້ ຕ ັື້ງແຕູ່ພາກເໜືອຂອງອາກຊງັຕີນເຖງິພາກໃຕື້ຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາ. 

ມນັຕ  ື້ນເປັນໄມ ື້ຢືນຕ  ື້ນຂະໜາດນື້ອຍທີູ່ ຂະຫຍາຍພນັດື້ວຍລ  າຕ  ື້ນ ຫືຼ ແກູ່ນ, ເປັນພືດທີູ່ ມອີາຍຫຼຸາຍປີ 

ມທີູ່າແຮງໃນການໃຫື້ຜ  ນຜະລິດທາດແປື້ງສ ງທີູ່ ສດຸ ແລະ ສາມາດປ ກໄດື້ເກອືບທກຸພືື້ນທີູ່ ທງັເຂດທ ູ່ງ 

ພຽງ ແລະ ພ ດອຍ.  ໂດຍສະເພາະໃນພືື້ນທີູ່ ທີູ່ ດນິບ ູ່ ມຄີວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນ,  ດນິທີູ່ ເປັນອາຊດິປານ 

ກາງ pH ຢ ູ່ໃນລະດບັ 4.5-7 ແລະ ມປີະລິມານນ  ື້າຝ  ນທີູ່ ຕ  ູ່າ ຫືຼ ຝ  ນຕ  ກບ ູ່ ຕ  ກກະຕິ ແລະ 

ປ ກພືດອືູ່ ນໆບ ູ່ ໄດື້ຮບັຜ  ນ. ເຖງິວູ່າມນັຕ  ື້ນຈະທ ນໄດື້ດກີ ູ່ວາພືດອືູ່ ນໆ ໃນດນິທີູ່ ເປັນສ  ື້ມ ແລະ 

ດນິທີູ່ ບ ູ່ ມຄີວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນ ແລະ ຄວາມແຫື້ງແລື້ງ ແຕູ່ມນັຕ  ື້ນກ ຕື້ອງການຝຸູ່ນຄກືບັພືດອືູ່ ນໆ.  

ມນັຕ  ື້ນມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕໄດື້ດໃີນອນຸຫະພ ມຢ ູ່ລະຫວູ່າງ 25-29°C ແລະ ສາມາດທ ນ 

ທານຕ ູ່ ອນຸຫະພ ມທີູ່ ຂ ື້ນສ ງເຖງິ 38°C, ແຕູ່ວູ່າຈະຢດຸການຈະເລີນເຕີບໂຕເວລາອນຸຫະພ ມຕ  ູ່າກວູ່າ 

15 °C. ຖື້າອນຸຫະພ ມຕ  ູ່າກວູ່າ 0 °C ລ າຕ  ື້ນ ແລະ ຫ  ວຂອງມນັຕ  ື້ນຈະຕາຍ. 

ໂດຍທ ູ່ວໄປແລື້ວ ຊາວກະສິກອນເຂ ື້າໃຈວູ່າການປ ກມນັຕ  ື້ນບ ູ່ ຈ  າເປັນຕື້ອງການຝຸູ່ນ ແລະ ການ 

ໃສູ່ຝຸູ່ນໃຫື້ແກູ່ມນັຕ  ື້ນກ ບ ູ່ ໄດື້ຫຍງັເພີູ່ ມ. ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນື້ອຍ ປ ກກະຕິແລື້ວບ ູ່ ໄດື້ໃສູ່ຝຸູ່ນເລີຍ 

ຫືຼ ໃສູ່ໃນປະລິມານໜື້ອຍ. ດ ັູ່ງນ ັື້ນ, ສ  າລບັບູ່ອນດນິບ ູ່ ດເີຮັດໃຫື້ໄດື້ຮບັຜ  ນຜະລິດຕ  ູ່າ ແລະ ຄວາມອ ຸ

ດ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິຊຸດໂຊມ.   

ການໃສູ່ຝຸູ່ນບ ູ່ ພຽງແຕູ່ມຜີ  ນກະທ ບຕ ູ່ ຜ  ນຜະລິດຫ  ວ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງຫ  ວເທ ູ່ ານ ັື້ນ, ແຕູ່ວູ່າມນັ 

ຍງັມຜີ  ນກະທ ບຕ ູ່ ການຂະຫຍາຍຕ  ວຂອງລ  າຕ  ື້ນ, ຂະໜາດຂອງລ  າຕ  ື້ນໃຫຍູ່ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງ 

ທູ່ອນພນັທີູ່ ຈະນ  າໄປປ ກໃນລະດ ຖດັໄປ.  

ເຖງິວູ່າມນັຕ  ື້ນຈະຕອບສະໜອງຕ ູ່ ການໃສູ່ຝຸູ່ນຊື້າກວູ່າພືດອືູ່ ນ ແຕູ່ມນັກ ສະແດງອາການຕອບສະ 

ໜອງຕ ູ່ ການຝຸູ່ນຄກືບັພືດອືູ່ ນໆ. ການໃສູ່ຝຸູ່ນໃຫື້ແກູ່ມນັຕ  ື້ນບ ູ່ ພຽງແຕູ່ເພີູ່ ມຜ  ນຜະລິດ ແຕູ່ຍງັເພີູ່ ມລາຍ 

ຮບັອີກດື້ວຍ.  
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ເຕັກນກິການປ ກມນັຕ  ື້ນ 

ມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ປ ກງ ູ່າຍ ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕບີໂຕໄດື້ໃນດນິຫຼາຍປະເພດ ຍ  ກເວັື້ນດນິ 

ອ  ມນ  ື້າ ແລະ ນ  ື້າຂງັ. ແຕູ່ການປ ກມນັຕ  ື້ນໃຫື້ໄດື້ຮບັຜ  ນຜະລິດສ ງ ແລະ ມຄີວາມຍືນຍ  ງນ ັື້ນແມ ູ່ນບ ູ່  

ງ ູ່າຍ. ຊາວກະສິກອນຈ  າເປັນຕື້ອງມຄີວາມຮ ື້ດ ື້ານເຕັກນກິການຜະລິດ ແລະ ການຈດັການສວນປ ກ 

ມນັຕ  ື້ນທີູ່ ຖກືຕື້ອງ ເພືູ່ ອໃຫື້ສາມາດປ ກມນັຕ  ື້ນໄດື້ຕະຫຼອດໄປ. ດ ັູ່ງນ ັື້ນ, ທີມງານຂອງໂຄງການຄ  ື້ນ

ຄວື້າລະບ  ບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມນັຕ  ື້ນ ຈ ູ່ງໄດື້ແນະນ  າບາງເຕັກນກິທີູ່ ເປັນພືື້ນຖານສ  າ

ລບັການປ ກມນັຕ  ື້ນແບບຍືນຍ  ງ ດ ັູ່ງຕ ູ່ ໄປນີື້.  

1 .  ການກະກ ຽ ມ ເ ພືູ່ ອ ປ ກ ມ ນັ ຕ  ື້ນ  

1.1 ການຄດັເລືອກພືື້ນທີູ່  

ມນັຕ  ື້ນສາມາດຈະເລີນເຕບີໂຕໄດື້ດໃີນປະເພດດນິ 

ຕ  ມແກມຊາຍ ແລະ ດນິໜຽວ.  ທ ນທານຕ ູ່ ຄວາມແຫື້ງ 

ແລື້ງ ແຕູ່ບ ູ່ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດື້ໃນດນິອ  ມນ  ື້າ ຫືຼ 

ນ  ື້າຂງັ. ສະນ ັື້ນ, ການຄດັເລືອກພືື້ນທີູ່ ຄວນເປັນດນິໂນນ 

ຫືຼ ບູ່ອນທີູ່ ບ ູ່ ມນີ  ື້າຂງັ ເພືູ່ ອປ ກມນັຕ  ື້ນຈ ູ່ງໄດື້ຮບັຜ  ນດ.ີ  

 

 

 1.2 ວທີິການກະກຽມດນິ 

ໂດຍທ ູ່ວໄປແລື້ວ ການ 

ກຽມດນິສາມາດເຮັດໄດື້ ດື້ວຍ

ແຮງງານຄ  ນ  ຫືຼ ລ  ດໄຖ. ການ 

ກຽມດນິ ດື້ວຍການໃຊື້ຈ  ກຂດຸ 

ຂມຸປ ກໃນເນືື້ອທີູ່ ບ ູ່ ກວື້າງ, ຜ ນ 

ຜະລິດອາດຈະຕ  ູ່າກວູ່າ ຖື້າເປັນ 

ພືື້ນທີູ່ ດນິຄື້ອຍຊນັ ການເຊາະ 

ເຈືູ່ອນຂອງ ດນິກ ໜື້ອຍກວູ່າ. 

ການນ  າໃຊື້ລ  ດໄຖໃຫຍູ່ກຽມດນິແມ ູ່ນເໝາະສ  ມກບັໃນເນືື້ອທີູ່ ກ ື້ວາງ, ການຈະເລີນເຕີບດ ີແລະ ຜ  ນຜະ 

ລິດຈະສ ງກວູ່າ. ສາມາດໄຖກ  ບເສດພືດທີູ່ ຕ  ກຄື້າງຢ ູ່ເທິງໜື້າດນິ. ຄວນໄຖເລິກ 20-30 ຊມ ເພືູ່ ອຖ  ມ 

ໃຫື້ເສດພືດຕູ່າງໆເນ ູ່ າເປືູ່ ອຍເປັນຝຸູ່ນ. ການໄຖຄ ັື້ງທ  າອິດ ຖື້າເປັນດນິບກຸເບີກໃໝູ່ໃຫື້ນ  າໃຊື້ໄຖ 3 
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ຈານ, ແລື້ວຕາກດນິໄວື້ປະມານ 7 ວນັ ຫຼງັຈາກນ ັື້ນໃຫື້ໃຊື້ໄຖ 7 ຈານ ໄຖຄ ັື້ງທີ 2. ຫຼງັຈາກຍ  ກຄ 

ແລື້ວປ ກໄປເລີຍ ບ ູ່ ຄວນປະໄວື້ດ  ນ ເພາະດນິຈະແໜື້ນຄນື.  

 1.3 ຮ ບແບບການກຽມດນິ 

  ການກຽມດນິໄດື້ 

ແບູ່ງອອກເປັນ 3 ວ ິ

ທີຫຼກັຄ:ື (1) ວທີິ 

ກຽມ ແບບບ ູ່ ຍ  ກຄ , 

(2) ວທີິກຽມແບບ 

ຍ  ກຄ  ແລະ (3) 

ແບບເຮັດເປັນຮູ່ອງ. 

ໂດຍຂ ື້ນກບັສະພາບຂອງພືື້ນທີູ່ : ສູ່ວນດນິຄື້ອຍຊນັ ແລະ ດນິໂນນສາມາດໃຊື້ວທີິກຽມດນິແບບ 

ພຽງ ໂດຍບ ູ່ ຈ  າເປັນຍ  ກຄ  ຫືຼ ຍ  ກຄ ກ ໄດື້; ດນິພຽງ (ເຂດຮູ່ອມພ ) ມຄີວາມສູ່ຽງຕ ູ່ ນ  ື້າຂງັຄວນຈະ 

ກຽມດນິ ໂດຍຍ  ກເປັນຄ ເພືູ່ ອໃຫື້ມລີະດບັສ ງກວູ່າພືື້ນດນິປ ກກະຕິ ຫືຼ ມເີງ ືູ່ອນໄຂສາມາດເຮັດເປັນ 

ຮູ່ອງເພືູ່ ອຫຼຼຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງ ກູ່ຽວກບັບນັຫານ  ື້າຂງັ. ຍ  ກຄ ໃຫື້ມໄີລຍະຫູ່າງລະຫວູ່າງແຕູ່ລະຄ  1 - 

1.2 ແມດັ.  

1.4 ແນວພນັມນັຕ  ື້ນ  

ມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນມຫຼີາຍແນວພນັ ການເລືອກແນວ 

ພນັທີູ່ ເໝາະສ  ມແມ ູ່ນມຄີວາມສ  າຄນັ. ໃນໄລຍະຫຼາຍ 

ປີຜູ່ານມາສ ນຄ  ື້ນຄວື້າກະສິກ  າເຂດຮື້ອນສາກ  ນ ແລະ 

ຄ ູ່ຮ ູ່ວມງານ ໄດື້ເຮັດການທ ດລອງຮູ່ວມກບັຊາວກະ 

ສິກອນ ແລະ ສ ນຄ  ື້ນຄວື້າທ  ດລອງເຫັນວູ່າມຫຼີາຍ 

ແນວພນັທີູ່ ໃຫື້ຜ  ນຜະລິດສ ງເຊັູ່ ນ: ລະຢອງ 11, ລະ 

ຢອງ 72, ກະເສດສາດ 50 (KU 50) ຈາກປະເທດ 

ໄທ ແລະ KM 98-1, KM 140 ຈາກຫວຽດນາມ 

ແນວພນັເຫຼ ູ່ ານີື້ໃຫື້ຜ  ນຜະລິດ ແລະ ທາດແປື້ງສ ງ 

ກວູ່າແນວພນັພືື້ນເມອືງ. ເຊັູ່ ນ: ແນວພນັຜະລິດຕະພາບຫ ວສ  ດແມ ູ່ນຢ ູ່ລະຫວູ່າງ 21-39 ຕ/ຮຕ/ປີ, 

ຂ ື້ນກບັຄວາມ ອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ.  

(1) (2)

)) 

(3)

)) 
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ຕາຕະລາງ 1. ຜ  ນການທ ດລອງມນັຕ  ື້ນຮູ່ວມກບັຊາວກະສິກອນໃນ 3 ແຂວງ, ປີ 2011 ແລະ 

2015 

ແນວພນັ 

ຈ  າປາສກັ 2015 ຊຽງຂວາງ 2011 ຫຼວງພະບາງ 2011 

ຜະລິດຕະ 

ພາບ (ຕ/ຮຕ) 

ທາດແປື້ງ 

ບນັຈ ຸ(%) 

ຜະລິດຕະ 

ພາບ (ຕ/ຮຕ) 

ທາດແປື້ງ 

ບນັຈ ຸ(%) 

ຜະລິດຕະ 

ພາບ (ຕ/ຮຕ) 

ທາດແປື້ງ 

ບນັຈ ຸ(%) 

KM 140 21 29 -- -- -- -- 

KU 50 28 31 31 30 39 27 

Rayong 72 36 31 38 29 38 26 

Rayong 11 30 30 -- -- -- -- 

ພນັພືື້ນເມອືງ -- -- 27 22 19 22 

 

1.5 ການຄດັເລືອກທູ່ອນພນັ 

ມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ປ ກ ດື້ວຍທູ່ອນພນັ, ການຄດັເລືອກ 

ທູ່ອນພນັທີູ່ ດ ີ ຈ ູ່ງມຄີວາມສ  າຄນັຫຼາຍ. ທູ່ອນພນັທີູ່ ຈະຄດັ 

ເລືອກໄວື້ ປ ກຄວນມອີາຍລຸະຫວູ່າງ 8-18 ເດອືນ ແຕູ່ທູ່ອນ 

ພນັທີູ່ ເໝາະສ  ມທີູ່ ສດຸ ແມ ູ່ນມອີາຍລຸະຫວູ່າງ 10-12 ເດອືນ. 

ທູ່ອນພນັທີູ່ ມຄີນຸນະພາບດ ີກ ຈະເຮັດໃຫື້ມຄີວາມງອກທີູ່ ດ,ີ ມ ີ

ຮາກຫຼາຍ ແລະ ຮາກຈະພດັທະນາເປັນຫ  ວມນັຈະສ  ູ່ງຜ  ນ 

ໃຫື້ມຜີ  ນຜະລິດທີູ່ ສ ງຕາມມາ. ທູ່ອນພນັທີູ່ ມຄີນຸນະພາບດຄີ:ື 

ທູ່ອນພນັທີູ່ ໃຫຍູ່ແຂງແຮງຕາ ຫືຼ ຂ ື້ບ ູ່ ຫູ່າງ ແລະ ບ ູ່ ຖີູ່ ເກນີໄປ, 

ຕດັໃໝູໆ່  ແລະ ເປັນທູ່ອນພນັທີູ່ ປອດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ື້ 

ສດັຕ ພືດ. ການຕດັລ  າທີູ່ ຈະນ  າມາເປັນພນັໃຫື້ຕດັສ ງຈາກໜື້າດນິປະມານ 20 ຊມ.  

1.6 ການເກບັຮກັສາທູ່ອນພນັ   

ທູ່ອນພນັມຄີວາມສ  າຄນັຫຼາຍ ສ  າລບັເກບັໄວື້ ເພືູ່ ອໃຊື້ປ ກໃນລະດ ການຕ ູ່ ໄປ, ການເກບັຮກັ 

ສາກ ຕື້ອງຮ ື້ວທີິເກບັ ແລະ ໄລຍະເວລາໃນການເກບັຮກັສາໄວື້. ຖື້າເກບັທູ່ອນພນັໄວື້ດ  ນທູ່ອນພນັດ ັູ່ງ 

ກູ່າວຈະອອກຮາກ ແລະ ຍອດຫຼາຍ, ແລະ ລ  າແຫື້ງ. ເວລານ  າໄປປ ກຄວາມງອກຂອງທູ່ອນພນັ 
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ຈະຫຼຼຸດລ  ງ. ໂດຍທ ູ່ວໄປແລື້ວ, ຫຼງັຈາກເກບັກ ື້ບ ູ່ ຄວນເກບັຮກັສາທູ່ອນພນັໄວື້ດ  ນກວູ່າ 2 ເດອືນ, 

ດທີີູ່ ສດຸແມ ູ່ນເກບັໄວື້ປະມານ 1 ຫາ 2 ອາທິດ. 

  ວທີິເກບັທູ່ອນພນັແມ ູ່ນມດັເປັນລ  າຍາວ, ແຕູ່ລະມດັ 

ຄວນມປີະມານ 20 ລ  າ ແລະ ເອ າໄປຕ ັື້ງເປັນລວມກນັ 

ໄວື້ເປັນຈຸື້ມ  ແຕູ່ລະຈຸື້ມຄວນມປີະມານ 5-6 ມດັ ບ ູ່ ຕື້ອງ 

ຕ ັື້ງຕດິກນັ ເພືູ່ ອໃຫື້ລ  ມສາມາດລູ່ວງໄດື້, ຖື້າຈຸື້ມໃຫຍູ່ຫຼາຍ 

ລ  ມບ ູ່ ລູ່ວງຈະເກດີເຊືື້ອລາ ຫືຼ ເພື້ຍແປື້ງ. ທູ່ອນພນັ 

ຖື້າຖກືແດດຫຼາຍຈະແຫື້ງໄວ ຖື້າຮ  ູ່ມຫຼາຍກ ຈະເກດີເຊືື້ອ 

ລາ ແລະ ເພື້ຍແປື້ງຄກືນັ, ຄວນເກບັໄວື້ຢ ູ່ກ ື້ອງຕ  ື້ນໄມ ື້ 

ໃຫື້ມແີສງແດດສູ່ອງໃສູ່. ຖື້າບ ູ່ ມກີ ື້ອງຕ  ື້ນໄມ ື້ໃຫື້ເອ າຕ ັື້ງ 

ເປັນກອງໄວື້ຢ ູ່ກາງສວນກ ໄດື້ ແຕູ່ກ ບ ູ່ ໃຫື້ຫຼາຍກວູ່າ 6 ມດັ 

ພື້ອມຖ  ມດນິ ໃສູ່ບູ່ອນທີູ່ ລ  າມນັຕິດດນິປະມານ 5-10 ຊມ.  

ການເກບັຮກັສາອີກວທີິໜ ູ່ ງແມ ູ່ນເກບັໄວື້ຢ ູ່ສວນເມ ືູ່ອ 

ຕື້ອງການປ ກໄປຈ ູ່ງຕດັໄປປ ກໄດື້ເລີຍ.  
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 1.7 ການກະກຽມທູ່ອນພນັ 

ທູ່ອນພນັແມ ູ່ນຕື້ອງໄດື້ກຽມກູ່ອນປ ກ ສູ່ວນຫຼາຍແມ ູ່ນໃຊື້ເລືູ່ ອຍຕດັເພືູ່ ອຫີຼກເວັື້ນບ ູ່ ໃຫື້ທູ່ອນພນັຖກື 

ກະທ ບ ແລະ ແຕກການຕດັແມ ູ່ນຕດັຊືູ່  ຫືຼ ພຽງຈະໃຫື້ຜ  ນຜະລິດດກີວູ່າ.  ຄວນໃຊື້ສູ່ວນທາງກ  ກຫາ 

ສູ່ວນກາງຂອງລ  າເທ ູ່ ານ ັື້ນ. ຄວາມຍາວຂອງທູ່ອນພນັທີູ່  

ຈະປ ກແມ ູ່ນ 20-25 ຊມ (ມຕີາບ ູ່ ຕ  ູ່າກວູ່າ 5 ຕາ). ທູ່ອນ 

ພນັມນັຕ  ື້ນມຕີາຢາຍຕາມຂ ື້ຂອງທູ່ອນພນັ ຊ ູ່ ງຕາເປັນ 

ບູ່ອນແຕກງອກອອກເປັນລ  າມນັຕ  ື້ນ. ຖື້າໃຊື້ທູ່ອນພນັ 

ນື້ອຍ ຫືຼ ສ ັື້ນທາດອາຫານທີູ່ ມ ີຢ ູ່ໃນທູ່ອນພນັຈະມໜີື້ອຍ 

ບ ູ່ ພຽງພ  ຕ  ື້ນອອກມາກ ຈະນື້ອຍ ແລະ ບ ູ່ ແຂງແຮງ. ອີກ 

ບນັຫາໜ ູ່ ງທູ່ອນພນັນື້ອຍ ຫືຼ ສ ັື້ນຈະແຫື້ງຕາຍງ ູ່າຍ. ສະ 

ນ ັື້ນ ຄວນໃຊື້ທູ່ອນພນັທີູ່ ເໝາະສ  ມ ແລະ ມຈີ  ານວນຕາ 

ປະມານ 5-7 ຕາ.  

 

 

 

 1.8. ວທີິການປ ກ 

ໂດຍທ ູ່ວໄປແລື້ວ ມນັຕ  ື້ນເຄຍີປ ກດື້ວຍ 3 ວທີິຄ:ື ປ ກນອນ, ປ ກເນີື້ງ ແລະ ປ ກຕ ັື້ງ.  

ວທີິປ ກແບບນອນ: ແມ ູ່ນຂດຸເປັນຂມຸເອ າທູ່ອນພນັລ  ງໃສູ່ແລື້ວຖ  ມດນິ ຫືຼ ເຮັດເປັນຮູ່ອງເລີກປະມານ 

10 ຊມ, ວາງທູ່ອນພນັລ  ງລວງນອນແລື້ວຖ  ມດນິໃສູ່. ວທີິການປ ກແບບນອນນີື້ ຈະເປັນຫ  ວຢ ູ່ຕືື້ນ 

ກວູ່າການປ ກແບບເນີື້ງ ແລະ ແບບຕ ັື້ງ. ແຕູ່ການປ ກແບບນອນໃຊື້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຫຼາຍກວູ່າ.  

ວທີິປ ກແບບເນີື້ງ: ປກັທູ່ອນພນັລ  ງໄປໃນດນິ 2/3 (2 ສູ່ວນລ  ງໄປໃນດນິ ແລະ ເຫືຼອ 1 ສູ່ວນ 
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ຢ ູ່ເທີງໜື້າດນິ) ແລະ ອຽງໄປເບືື້ອງໜ ູ່ ງ. ສູ່ວນຫຼາຍມນັເປັນຫ  ວຢ ູ່ເບືື້ອງດຽວ ຖື້າມລີ  ມພດັແຮງ 

ຕ  ື້ນມກັລ  ື້ມລ  ງ.  

ວທີິປ ກແບບຕ ັື້ງ: ປກັທູ່ອນພນັລ  ງໄປໃນດນິປະມານເຄິູ່ ງໜ ູ່ ງ. ການປ ກວທີິນີື້ ຈະງອກໄວ, ເປັນຫ  ວ 

ຫຼາຍ ແລະ ເລີກກວູ່າວທີິປ ກນອນ ແລະ ປ ກເນີື້ງ.  

*ໝາຍເຫດ: (1). ການປ ກແບບຕ ັື້ງ ແລະ ເນີື້ງ ໃຫື້ສງັເກດເບິູ່ ງຕາ, ບ ູ່ ຄວນປ ກກບັດື້ານ; (2). ຖື້າ 

ທູ່ອນພນັມເີພື້ຍແປື້ງ ບູ່ອນທີູ່ ມເີງ ືູ່ອນໄຂສາມາດຊອກຊືື້ຢາຂື້າເພື້ຍແປື້ງ ໃຫື້ແຊູ່ຢາຂື້າເພື້ຍກູ່ອນປ ກ; 

(3). ຍ  ກຄ ແລື້ວປ ກເລີຍດນິຈ ູ່ງບ ູ່ ແໜື້ນ; (4). ຖື້າ ຝ  ນຕ  ກຫຼາຍບ ູ່ ຕື້ອງປ ກ ເພາະທູ່ອນພນັຈະເນ ູ່ າ. 

2 .  ການປ ກ ພື ດສ ະ ຫຼ ັບ ກ ັບ ມ ນັ ຕ  ື້ນ  ແລະ  ຄວບຄຸມ ກ ານ ເ ຊາ ະ ເ ຈືູ່ ອ ນ ຂອງດິນ   

2.1 ການປກູພືດສະຫ ຼັບ  

ມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ໃຫຍູ່ຊື້າໃນຊູ່ວງໄລຍະ 3 ເດອືນທ  າອດິ. ການປ ກມນັຕ  ື້ນສະຫຼບັກບັພືດ 

ອືູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ຖ  ູ່ວຟກັຍາວ, ຖ  ູ່ວດນິ, ຖ  ູ່ວຂຽວ ແລະ ພືດອືູ່ ນໆທີູ່ ມອີາຍສຸ ັື້ນ ເປັນການນ  າໃຊື້ດນິໃຫື້ເກດີ 

ປະໂຫຍດສ ງສດຸ, ເພີູ່ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດຕູ່າງໆ ແລະ ໄດື້ຮບັທງັອາຫານ ແລະ ມລີາຍຮບັ 

ໃນຊູ່ວງເວລາທີູ່ ແຕກຕູ່າງກນັພາຍໃນໜ ູ່ ງປີ.   

    ສິູ່ ງສ າຄນັ ໃນການປ ກພືດສະຫຼບັແມ ູ່ນຕື້ອງໄດື້ 

ເລືອກພືດທີູ່ ເໝາະສ  ມ, ພນັມນັຕ  ື້ນທີູ່  ບ ູ່ ແຕກຫງ ູ່າຫຼາຍ, 

ດນິມຄີວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນ. ໄລຍະຫູ່າງຂອງມນັຕ  ື້ນ: 

ປ ກ 1 ມ x 1 ມ (ປ ກພືດສະຫຼບັ 1 ແຖວໃສູ່ທາງກາງ) 

ຫືຼ  0.8 ມ x  1.2 ມ (ປ ກພືດສະຫຼບັ 2 ແຖວໃສູ່ 

ທາງກາງ). ປ ກໃນຊູ່ວງເລີູ່ ມມຝີ  ນຕ  ກ ແລະ ຄວນ 

ປ ກມນັຕ  ື້ນກບັພືດສະຫຼບັພື້ອມກນັ.  
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2.2 ການຄ  ື້າປະກນັທາງດື້ານສະບຽງອາຫສນ  

ການປ ກມນັຕ  ື້ນສະຫຼບັກບັພືດອືູ່ ນໆ, ສາມາດສະໜອງທາງດື້ານອາຫານເພືູ່ ອໃຊື້ໃນຄອບຄ  ວ 

ເຊັູ່ ນ: ພະລງັງານ, ໂປຼຕນີ, ແຮູ່ທາດ ແລະ ວຕິາມນິ. 

ຫ  ວມນັຕ  ື້ນເປັນແຫຼູ່ງຂອງອາຫານຈ  າພວກພະລງັງານ, 

ສູ່ວນພືດຕະກນຸຖ  ູ່ວເປັນແຫຼູ່ງທາດໂປຼຕນີທີູ່ ຈ  າເປັນ ຕ ູ່  

ຮູ່າງກາຍ ແລະ ສດັລື້ຽງ. ໂດຍທ ູ່ວໄປແລື້ວ, ໃຫື້ 

ເລືອກເອ າແນວພນັຖ  ູ່ວທີູ່ ມອີາຍສຸ ັື້ນ ປ ກສະຫຼບັກບັມນັ 

ຕ  ື້ນ ເພາະພືດອາຍສຸ ັື້ນຈະຫຼຼຸດຜູ່ອນການຍາດແຍູ່ງ 

ທາດອາຫານ ແລະ ແສງນ  າມນັຕ  ື້ນ.  

2.3 ການຄວບຄມຸວດັສະພືດ   

   ການປ ກພືດສະຫຼບັຈະຊູ່ວຍຄວບຄມຸຫຍື້າ ເພືູ່ ອ 

ບ ູ່ ໃຫື້ຂະຫຍາຍຕ  ວໄວ ພື້ອມນ ັື້ນຈະສາມາດຫຼຼຸດຜູ່ອນ 

ແຮງງານ ໃນການເສຍຫຍື້າຢ ູ່ລະຫວູ່າງແຖວມນັຕ  ື້ນ. 

2.4 ການຮກັສາຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ  

    ພືດທີູ່ ປ ກສະຫຼບັຈະຊູ່ວຍປື້ອງກນັດນິ ຈາກຜ  ນ 

ກະທ ບ ໂດຍກ  ງຂອງປະລິມານນ  ື້າຝ  ນ ແລະ ຊູ່ວຍຫຼຼຸດ 

ຜູ່ອນຄວາມໄວຂອງນ  ື້າຝ  ນ ໃນເວລານ  ື້າໄຫຼຜູ່ານສວນ 

ມນັຕ  ື້ນ, ຊູ່ວຍຫຼຼຸດຜູ່ອນການເຊາະເຈືູ່ອນ ຫືຼ ການຊະລື້າງຂອງດນິໃນເວລາທີູ່ ມນັຕ  ື້ນຍງັບ ູ່ ທນັປ ກ 

ໜື້າດນິໄດື້.  ເປັນການຊູ່ວຍປື້ອງກນັຊ ັື້ນດນິປ ກຝງັ ທີູ່ ມຄີວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນນ ັື້ນໄວື້.  

ຕາຕະລາງ 2. ຜ ນການທ ດລອງປ ກພືດສະຫຼບັທີູ່ ສ ນຄ  ື້ນຄວື້າກະສິກ  ານາພອກ ປີ 2006/2007  

ສິູ່ ງທ  ດລອງ 
ຜະລິດຕະພາບຂອງມນັຕ  ື້ນ 

(ຕ/ຮຕ) 

ຜະລິດຕະພາບຂອງພືດຕະກນຸ

ຖ  ູ່ວ (ຕ/ຮຕ) 

ມນັຕ  ື້ນ (ພືດດຽວ) 23.7 -- 

ມນັຕ  ື້ນ + ຖ  ູ່ວເຫືຼອງ 25.5 0.18 

ມນັຕ  ື້ນ + ຖ  ູ່ວດນິ 25.0 0.64 

ມນັຕ  ື້ນ + ຖ  ູ່ວຂຽວ 22.8 0.32 

ມນັຕ  ື້ນ + ຖ  ູ່ວແດງ 20.5 0.13 

ໝາຍເຫດ: ການທ ດລອງໃຊື້ ພນັລະຢອງ 72. 
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2.5 ສງັລວມຜ  ນປະໂຫຍດໃນການປ ກສະຫຼບັ   

(1) ຈະໄດື້ຮບັຜ  ນປະໂຫຍດຈາກການສະຫນອງທາດແປື້ງໂດຍຫ ວມນັຕ  ື້ນ ແລະ ທາດໂປຼຕີນຈາກ 

ພືດຕະກນຸຖ  ູ່ວ; (2) ພືດຕະກນຸຖ  ູ່ວຈະຊູ່ວຍດ ງເອ າໄນໂຕຼເຈນ (N) ຈາກອາກາດມາໃຊື້, ມນັຕ  ື້ນ 

ອາດຈະໄດື້ຮບັປະໂຫຍດຈາກຖ  ູ່ວ; (3) ຈະເຮັດໃຫື້ຜ  ນຜະລິດຂອງມນັຕ  ື້ນໝ ັື້ນຄ  ງ ແລະ  ມລີາຍໄດື້ 

ສ ງສດຸຕ ູ່ ເນືື້ອທີູ່ ການຜະລິດ; (4) ຫຼຼຸດຜູ່ອນແຮງງານເສຍຫຍື້າ; (5) ຊູ່ວຍປື້ອງກນັການຊະລື້າງ ແລະ 

ການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິ.   

2.6 ການຄວບຄມຸການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິ  

  ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ມນັຕ  ື້ນນຍິ  ມປ ກຢ ູ່ໃນດນິຄື້ອຍຊນັ. ຊ ູ່ ງ ຈະເຮັດໃຫື້ເກດີການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິ 

ຢູ່າງຮື້າຍແຮງໄດື້. ດນິພຽງ ແລະ ມລີະດບັຄື້ອຍຊນັຕ  ູ່າ, ບ ູ່ ມກີານຄຸື້ມຄອງດນິທີູ່ ເຫມາະສ  ມກ ູ່ສາມາດ 

ເກດີການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິ ຢູ່າງຮື້າຍແຮງຄ ື

ກນັ.  

 

 

 

 

 

2.7 ການປື້ອງກນັການເຊາະເຈືູ່ອນ  

ການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິສາມາດເຮັດໃຫື້ຫຼຼຸດລ  ງໄດື້ ໂດຍວທີິການແບບງ ູ່າຍດາຍເຊັູ່ ນວູ່າ 

ການເຮັດຄນັຄ ປື້ອງກນັ, ປ ກພືດໃຫື້ມໄີລຍະຫູ່າງຖີູ່ ເຂ ື້າ, ການໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ກພືດສະຫຼບັ, ການໃຊື້ 

ເສດພືດ ຫືຼ ວດັສະດປຸ ກຄມຸພືື້ນດນິ, ປ ກຫຍື້າ ຫືຼ ພືດຕະກນຸຖ  ູ່ວແບບປະສ  ມປະສານເປັນແລວ 

ປື້ອງກນັ ແລະ ວທີິການບ ູ່ ໄຖດນິ.  

2.8 ຜ  ນກະທ ບໃນການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິ  

ແມ ູ່ນເຮັດໃຫື້ສະພາບພືື້ນທີູ່ ປູ່ຽນໄປ ແລະ ທາດອາຫານຂອງດນິໜື້ອຍລ  ງ, ສ  ູ່ງຜ  ນກະທ ບຕ ູ່  

ການນ  າໃຊື້ດນິແບບມປີະສດິຕພິາບ ແລະ ຍນືຍ  ງ, ເພາະຊ ັື້ນດນິປ ກຝງັຕືື້ນ.  
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2.9 ບາງເຕັກນກິທີູ່ ຊູ່ວຍປື້ອງກນັການເຊາະເຈືູ່ອນ 

 1) ການຫຼຼຸດຜູ່ອນການໄຖດນິ ຫືຼ ບ ູ່ ໄຖ ກ ເປັນວທີິ 

ການທີູ່ ມປີະສິດທິຜ  ນໃນການຫຼຼຸດຜູ່ອນການເຊາະ 

ເຈືູ່ອນຂອງດນິ.   

2) ເຮັດຄ ທີູ່ ມຄີວາມຍາວໄປຕາມແລວລະດບັຂອງ 

ໜື້າດນິ ຊູ່ວຍຫຼຼຸດຜູ່ອນການໄຫຼລ  ງຂອງນ  ື້າຝ  ນ 

ແລະ ການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິໃນພືື້ນທີູ່ ເນນີພ ທີູ່  

ມຄີວາມຄື້ອຍຊນັຕ  ູ່າ.  

 

3) ການໃຊື້ເສດພືດ ຫືຼ ຫຍື້າ ຫືຼ ຕ ເຟືອງປ ກ 

ຫຸື້ມໜື້າດນິ ຊູ່ວຍເພີູ່ ມການຊມືຂອງນ ື້ າ, ປື້ອງ 

ກນັດນິຈາກຜ  ນກະທ ບ ໂດຍກ  ງຂອງເມດັນ  ື້າ 

ຝ  ນ, ຫຼຼຸດຜູ່ອນການໄຫຼຂອງນ  ື້າຝ  ນ ແລະ ການ 

ເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິໄດື້ຢູ່າງດ.ີ  

4) ການປ ກພືດເປັນແລວປື້ອງກນັ ທີູ່ ເປັນແຖວ 

ຍາວຢ ູ່ໃນລະດບັໜື້າດນິ ສ ງເທ ູ່ າກນັເຊັູ່ ນ: ປ ກ 

ຫຍື້າທີູ່ ຕດັໄປນ  າໃຊື້ລື້ຽງສດັໄດື້ (ກນີ,ີ ມ ລາໂຕ) 

ຈະຊູ່ວຍຫຼຼຸດຜູ່ອນການໄຫຼລ  ງຂອງນ  ື້າຝ  ນ ແລະ ການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິ. ນອກນ ັື້ນກ ສາມາດໃຊື້ 

ເປັນອາຫານໃຫື້ສດັລື້ຽງ.  
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ຕາຕະລາງ 3. ຜ ນການທ ດລອງຄວບຄມຸການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິທີູ່ ທະນາຄານງ  ວ, ແຂວງຊຽງ

ຂວາງ (2007/2008) 

ລ.ດ ສິູ່ ງທ  ດລອງ 
ນ  ື້າໜກັດນິແຫື້ງທີູ່  

ສ ນເສຍ (ຕ/ຮຕ) 

1 ປ ກແບບຊາວບື້ານ, ປ ກ 2 ທູ່ອນ/ຂມຸ, ບ ູ່ ເຮັດຄ : 0.9x0.9ມ 16.8 

2 ບ ູ່ ເຮັດຄ , ໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ນຂາວ, 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9ມ 11 

3 ປ ກຖ  ູ່ວດນິສະຫຼບັ 2 ແຖວ; ໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ນຂາວ, 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9ມ 8.5 

4 ປ ກໝາກນດັເປັນແຖວຄມຸ; ໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ນຂາວ; 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9ມ 10 

5 ປ ກຫຍື້າປດັສະປາລອມເປັນແຖວຄມຸ; ສູ່ຝຸູ່ນ,ປ ນຂາວ;1ທູ່ອນ/ຂມຸ:0.9x0.9ມ  6.6 

6 ປ ກTephrosia candida ເປັນແຖວຄມຸ; ໃສູ່ຝຸູ່ນ ແລະ ປ ກຄສືີູ່ ງທ  ດລອງ 5 7.4 

7 ປ ກຫຍື້າແຝກເປັນແຖວຄມຸ; ໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ນຂາວ; 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ; 0.9x0.9 ມ 8.02 

8 ປ ກໄລຍະຫູ່າງຖີູ່ ເຂ ື້າ (0.7 ມ x 0.7 ມ); ໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ນຂາວ; 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ 8.44 

9 ເຮັດຄ ຕາມແລວລະດບັໜື້າດນິ; ໃສູ່ຝຸູ່ນ, ປ ນຂາວ; 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ: 0.9x0.9ມ 8.1 

10 ເຮັດຄ ເຖງິລ  ງລຸູ່ມ, ໃສູ່ຝຸູ່ນ ແລະ ປ ນຂາວ; 1 ທູ່ອນ/ຂມຸ; 0.9x0.9ມ 30 

ໝາຍເຫດ:  ບນັດາເຕັກນກິເຫຼ ູ່ ານີື້ ສາມາດແຍກໃຊື້ ຫືຼ ໃຊື້ຮູ່ວມກນັກ ູ່ໄດື້. 

3 .  ການ ໃສູ່ຝຸູ່ ນ ເ ພືູ່ ອ ປັບ ປຸ ງ ຄວ າ ມອຸດ  ມ ສ  ມ ບ ນ ຂອ ງດິ ນ  

3.1 ທາດອາຫານ ແລະ ພືດ  

ທກຸໆພືດຕື້ອງການທາດອາຫານຈາກດນິ 

ເພືູ່ ອໄປລື້ຽງລ  າຕ  ື້ນ, ໃບ, ໝາກ ຫືຼ ຫ  ວ ໃຫື້ຈະ 

ເລີນເຕບີໂຕ ເພືູ່ ອໃຫື້ໄດື້ຜ  ນຜະລິດ, ແຕູ່ທາດອາ 

ຫານທີູ່ ພືດເອ າຈາກດນິມາ ສູ່ວນຫຼາຍຈະຢາຍ 

ຢ ູ່ຕາມພາກສູ່ວນຕູ່າງໆຂອງຕ  ື້ນພືດ. ສະນ ັື້ນໃນ 

ເວລາ ເກບັກ ື້ຜ  ນຜະລິດຂອງພືດ ບ ູ່ ຄວນເອ າສິູ່ ງ 

ເສດເຫືຼອຂອງພືດອອກໄປຈາກສວນ ເພາະສິູ່ ງ 

ເສດເຫືຼອເຫຼ ູ່ ານີື້ ມທີາດອາຫານຫຼາຍຢ ູ່ນ  າ ຖື້າເອ າສິູ່ ງດ ັູ່ງກ ູ່າວອອກໄປຈາກສວນ ຈະນ  າເອ າທາດອາ

ຫານໃນດນິອອກໄປ ຈາກສວນ.  
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3.2 ສວນມ ຼັນຕ  ົ້ນທ ີ່ ບກຸເບ ກໃໝີ່  

ຫຼງັການເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນ ບ ູ່ ຄວນຍື້າຍສິູ່ ງເສດເຫືຼອຈາກມນັຕ  ື້ນ ແລະ ເສດພືດອືູ່ ນໆ ອອກຈາກ 

ສວນ, ໃຫື້ປະໄວື້ຢ ູ່ໃນສວນ ແລະ ບ ູ່ ໃຫື້ຈ  ດຖີື້ມ. ເວລາ 

ໄຖກ  ໃຫື້ໄຖຖ  ມ ເພືູ່ ອໃຫື້ເສດພືດເຫຼ ູ່ ານ ັື້ນເນ ູ່ າເປັນຝຸູ່ນ. 

ພືື້ນທີູ່ ບກຸເບີກໃໝູ່ນີື້ບ ູ່ ຈ  າເປັນໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ີເພາະໃສູ່ກ ບ ູ່

ເຫັນຜ  ນ. 

3.3 ສວນມ ຼັນຕ  ົ້ນທ ີ່ ປກູຕ ີ່ ເນືີ່ອງໄດົ້ຫ າຍປ    

1) ຄວນມ ການປຼັບປງຸດນິ  

ຫຼງັການເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນ ກ ຕື້ອງຮກັສາສິູ່ ງເສດ 

ເຫືຼອຈາກມນັຕ  ື້ນ ແລະ ເສດພືດອືູ່ ນໆ ປະໄວື້ຢ ູ່ສວນ 

ບ ູ່ ຕື້ອງເອ າອອກຈາກສວນ ຫືຼ ຈ ດຖີື້ມ ແລະ ຄວນຫາ 

ຝຸູ່ນຄອກ (ຂີື້ງ  ວ, ຂີື້ຄວາຍ ຫືຼ ຂີື້ ສດັປະເພດອືູ່ ນ) 

ໄປໃສູ່ສວນມນັຕ  ື້ນຕືູ່ ມ ໃນອດັຕາປະມານ 5-10 

ຕ/ຮຕ ກູ່ອນໄຖເທືູ່ ອ ທ  າອດິ ຫືຼ ໃສູ່ກ ູ່ອນໄຖເທືູ່ ອທີ 2 

ເພືູ່ ອຄນືຄວາມສ  ມດ ນຂອງດນິ (ພືື້ນທີູ່ ປ ກ). ນອກຈາກນ ັື້ນ ກ ສາມາດປ ກພືດຕະກນຸຖ  ູ່ວ ປະໄວື້ 

ປະມານ 45 ວນັ ແລື້ວໄຖຖ  ມເພືູ່ ອໃຫື້ເນ ູ່ າເປັນຝຸູ່ນ.  

2) ການໃສີ່ຝຸີ່ນເຄມ   

ໃສູ່ເທືູ່ ອທ  າອດິ ແມ ູ່ນໃສູ່ພາຍໃນ 1-2 ເດອືນ ຫຼງັຈາກປ ກ, ໃຫື້ໃສູ່ຝຸູ່ນສ ດ:  15-5-35 ຫືຼ 

ຝຸູ່ນສ ດ: 12-6-33 ໂດຍໃສູ່ໃນອດັຕາ 200-300 ກລ/ຮຕ ຕາມຄວາມເໝາະ ສ  ມຂອງດນິ. 

ຖື້າດນິປ ກໄດື້ຫຼາຍປີແລື້ວ ການໃສູ່ຝຸູ່ນເທືູ່ ອທີໜ ູ່ ງໃຫື້ໃສູ່ສ ດ: 25-7-7, ໃນອດັຕາ 150-200 ກລ/ຮ

ຕ ຕາມຄວາມເໝາະສ  ມຂອງດນິ. ຫຼຼງັຈາກປ ກໄດື້ 3-4 ເດອືນ ມນັຕ  ື້ນເລີູ່ ມ ລ  ງຫ  ວແລື້ວ 

ຈ ູ່ງໃສູ່ຝຸູ່ນທືູ່ ອທີ 2, ສ າລບັເທືູ່ ອທີ 2 ແມ ູ່ນໃສູ່ຝຸູ່ນສ ດ: 00-00-60 ຫືຼ ສ ດ: 15-5-35 ຫືຼ ສ ດໃກື້

ຄຽງ ໃນອດັຕາ 200-300 ກລ/ຮຕ. ການໃສູ່ຝຸູ່ນເທືູ່ ອທ  າອິດແມ ູ່ນເພືູ່ ອເລັູ່ ງໃຫື້ມນັຕ  ື້ນມກີານຈະເລີນ 
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ເຕີບໂຕທງັຮາກ, ລ າຕ  ື້ນ ແລະ ໃບ. ການໃສູ່ຝຸູ່ນເທືູ່ ອທີ 2 ແມ ູ່ນເລັູ່ ງໃຫື້ຫ  ວມນັຕ  ື້ນ ຈະເລີນເຕີບໂຕ, 

ເລັູ່ ງການສະສ  ມທາດແປື້ງ, ເພືູ່ ອເພີູ່ ມນ  ື້າໜກັ ແລະ ເພີູ່ ມເປີເຊັນທາດແປື້ງ.    

ການໃສູ່ຝຸູ່ນທີູ່ ພຽງພ  ແລະ ສ  ມດ ນ, ຈະສາມາດຮກັສາຜ  ນຜະລິດສ ງ ຢ ູ່ໃນລະດບັເກ ູ່ າ ເຖງິ 

ແມ ູ່ນວູ່າຈະປ ກມນັຕ  ື້ນຢ ູ່ໃນພືື້ນທີູ່ ເກ ູ່ າໄດື້ຫຼາຍໆ ປີກ ຕາມ.  

3.4 ວທິ ການໃສີ່ຝຸີ່ນ 

   ໃຫື້ຂດຸຂມຸຫູ່າງຈາກຕ  ື້ນປະມານ 15-20 ຊມ, 

ເອ າຝຸູ່ນໃສູ່ແລື້ວຖ  ມດນິຄນື.  

* ໝາຍເຫດ 

1) ຖື້າປ ກມນັຕ  ື້ນຕ ູ່ ເນືູ່ອງຫຼາຍປີໃນພືື້ນທີູ່ ເກ ູ່ າ ດນິຈະ 

ຂາດທາດອາຫານ K ເພາະທາດອາຫານນີື້ອອກໄປ 

ນ  າຫ  ວມນັຕ  ື້ນໃນປະລິມານທີູ່ ຫຼາຍ.  

2) ມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນຂື້ອນຂື້າງລະອຽດອູ່ອນຕ ູ່ ການໃສູ່ຝຸູ່ນເກນີ ໂດຍສະເພາະແມ ູ່ນທາດອາຫານ N, 

ຊ ູ່ ງຈະສ  ູ່ງຜ  ນເຮັດໃຫື້ມໃີບຫຼາຍ ແລະ ຕື້ອງການໃຊື້ທາດອາຫານຢ ູ່ໃນໃບ. ສະນ ັື້ນ, ຈະກະ 

ທ ບຕ ູ່ ການຂະຫຍາຍຕ  ວຂອງຫ  ວ.  
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ຕາຕະລາງ 4. ຜ ນການທ ດລອງອດັຕາຝຸູ່ນທີູ່ ເມອືງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບ ລີ (2017/2018)  

ສິູ່ ງທ  ດລອງ ແນວພນັ 
ສະເລູ່ຍຜະລິດ 

ຕະພາບ (ຕ/ຮຕ) 

ສະເລູ່ຍທາດ

ແປື້ງ (%) 

T1 = ຕ  ວຢືນ 
ລະຢອງ 11 16 31 

ກະເສດສາດ 50 13 25 

T2 = 40N-10P-0K 
ລະຢອງ 11 25 31 

ກະເສດສາດ 50 14 22 

T3 = 40N-10P-40K 
ລະຢອງ 11 24 31 

ກະເສດສາດ 50 12 22 

T4 = 40N-10P-40K 

+ຝຸູ່ນຄອກ (5 ຕ/ຮຕ) 

ລະຢອງ 11 27 28 

ກະເສດສາດ 50 18 22 

T5 = N-P-K (15-15-15) 
ລະຢອງ 11 19 32 

ກະເສດສາດ 50 13 23 

T6 = 80N-40P-80K 
ລະຢອງ 11 28 27 

ກະເສດສາດ 50 19 24 

 

* ໝາຍເຫດ: 1) ເປີເຊັນທາດອາຫານໃນຝຸູ່ນ N 46%, P2O5 42% ແລະ K2O 60%; 2) N 

ໃນອດັຕາ 40 ກລ/ຮຕ ດື້ວຍການໃສູ່ຝຸູ່ນ Urea 87 ກລ/ຮຕ; 3) P ໃນອດັຕາ 10 ກລ/ຮຕ 

ດື້ວຍການໃສູ່ຝຸູ່ນ Triple super phosphate (TSP) 54.6 ກລ/ຮຕ ແລະ 3) K ໃນອດັຕາ 40 

ກລ/ຮຕ ດື້ວຍການໃສູ່ຝຸູ່ນ KCL ຈ  ານວນ 80.3 ກລ/ຮຕ.  

3.5 ຄວາມສ  າຄນັກູ່ຽວກບັການໃສູ່ຝຸູ່ນທີູ່ ສ  ມດ ນ  

ຄວາມສ  ມດ ນການໃສູ່ຝຸູ່ນເປັນອ  ງປະກອບສ  າຄນັຂອງການຜະລິດມນັຕ  ື້ນ ແລະ ການຄຸື້ມ 

ຄອງຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ. ໃນຜ  ນຜະລິດຫ  ວສ  ດ 30 ຕ/ຮຕ, ທາດອາຫານທີູ່ ຫ  ວມນັຕ  ື້ນ 

ເອ າອອກໄປນ  າຫ  ວມປີະມານ 90 ກໂິລກາຼມ N, 8 ກໂິລກາຼມ P ແລະ 80 ກໂິລກາຼມ K /ຮຕ. 

ການໃສູ່ຝຸູ່ນ ທີູ່ ພຽງພ  ແລະ ສ  ມດ ນ, ຈະສາມາດຮກັສາຜ  ນຜະລິດສ ງໃນລະດບັເກ ູ່ າເຖງິຈະປ ກມນັຕ  ື້ນ 

ຢ ູ່ໃນພືື້ນທີູ່ ເກ ູ່ າໄດື້ ຫຼາຍໆປີ.   
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ໂດຍທ ູ່ວໄປແລື້ວ ປະລິມານຝຸູ່ນທີູ່ ພຽງພ ຂອງ NPK (100 ກໂິລກາຼມ N + 50 ກໂິລກາຼມ P2O5 

+ 100 ກໂິລກາຼມ K2O/ຮຕ) ຄວນໄດື້ນ  າໃຊື້ເພືູ່ ອຮກັສາຜ  ນຜະລິດຫ  ວໃຫື້ຢ ູ່ລະຫວູ່າງ 30-40 ຕ/ຮຕ. 

ເພືູ່ ອໃຫື້ຜ  ນຜະລິດຫ  ວຂອງມນັຕ  ື້ນໄດື້ບນັລຕຸາມເປ ື້າໝາຍ ແລະ ຮກັສາອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ, ທາດ 

ອາຫານສ  າຮອງ  (ຄ:ື Mg, Ca, S ແລະອືູ່ ນໆ) ແລະ ທາດອາຫານເສີມ (ຄ:ື Zn ແລະ Fe) 

ອາດຈະຕື້ອງໄດື້ນ  າໃຊື້ອີກ. 

 

 

ສິູ່ ງທ  ດລອງ1) 

ຜ ນຜະລິດຫ  ວສ  ດ (ຕ/ຮຕ) 

2005/07 

ຜ ນຜະລິດຫ  ວສ  ດ (ຕ/ຮຕ) 

2007/09 

ຜ ນຜະລິດຫ  ວສ  ດ (ຕ/ຮຕ) 

ສະເລູ່ຍ 

KU 50 ພືື້ນເມອືງ KU 50 ພືື້ນເມອືງ KU 50 ພືື້ນເມອືງ 

 1. N0P0K0 12.4 3.0 13.9 4.1 13.2 3.6 
 2. N0P2K2 28.1 15.7 47.9 26.3 38.0 21.0 
 3. N1P2K2 33.2 17.5 52.4 35.6 42.8 26.6 
 4. N2P2K2 24.0 15.0 43.6 24.1 33.8 19.6 
 5. N3P2K2 25.0 18.2 46.8 24.9 35.9 21.6 
 6. N2P0K2 12.0 3.0 20.8 9.3 16.4 6.2 
 7. N2P1K2 23.4 16.3 48.4 38.1 35.9 27.2 
 8. N2P3K2 25.3 19.4 49.2 44.8 37.3 32.1 
 9. N2P2K0 11.6 8.4 13.4 8.7 12.5 8.6 
10. N2P2K1 24.9 19.9 31.8 23.4 28.4 21.7 
11. N2P2K3 28.5 20.7 53.4 39.1 41.0 29.9 
12. N3P3K3 31.7 18.6 56.1 39.5 43.9 29.1 

ສະເລູ່ຍ 23.3 14.6 39.8 26.5 31.6 20.6 

 

 

 

 

3.6 ສະແດງການຕອບສະໜອງຕ ູ່ ການໃສູ່ຝຸູ່ນ 

ໃນໄລຍະສ ັື້ນ ພືື້ນທີູ່ ດນິທີູ່ ບກຸເບີກໃຫມ ູ່, ການໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມແີມ ູ່ນຍງັບ ູ່ ຈ  າເປັນ ເພາະໃສູ່ກ ບ ູ່ ເຫັນ 

ຄວາມແຕກຕູ່າງ ຫືຼ ສູ່ວນຫຼາຍແມ ູ່ນສະແດງອາການໃຫື້ເຫັນຄວາມແຕກຕູ່າງຕ ູ່  N ແລະ P. ການ 

ສະແດງອາການຕອບສະຫນອງຕ ູ່ ການໃສູ່ຝຸູ່ນຈະມແີນວໂນື້ມທີູ່ ເພີູ່ ມຂ ື້ນເນືູ່ ອງມາຈາກທາດອາຫານ 

ໃນດນິໝ ດໄປນ  າຫ  ວມນັຕ  ື້ນທີູ່ ເກບັກ ື້ອອກຈາກດນິ.  

 

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 

ແປງທ ດລອງນີື້ດນິເປັນກ  ດສ ງ ທກຸແປງທ ດລອງໄດື້ໃສູ່ປ ນຂາວ (dolomitic lime): 500 ກໂິລ/ຮຕ  

 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 5. ການທ ດລອງຝຸູ່ນ 2 ປີຕ ູ່ ເທືູ່ ອ ໂດຍນ  າໃຊື້ຫຼາຍລະດບັຝຸູ່ນ N, P, K ແລະ ຜ ນ

ກະທ ບຂອງຝຸູ່ນຕ ູ່ ຜະລິດຕະພາບຂອງ 2 ແນວພນັມນັຕ  ື້ນ ທີູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ປີ (2008/2010) 
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ໃນຫຼາຍກ ລະນ ີK ກາຍເປັນທາດອາຫານທີູ່ ຈ  າກດັ ຍື້ອນຖກືນ  າເອ າອອກໄປນ  າຫ  ວໃນປະລິ

ມານທີູ່ ຫຼາຍ ໂດຍການປ ກມນັຕ  ື້ນມນັຕ  ື້ນຕ ູ່ ເນືູ່ອງຫຼາຍປີໃນພືື້ນທີູ່ ເກ ູ່ າ. N ອາດຖກືນ  າເອ າອອກໄປໃນ

ປະລິມານທີູ່ ຫຼາຍຄກືນັ ຖື້າວູ່ານ  າເອ າໃບ ແລະ ລ  າຕ  ື້ນອອກຈາກສວນມນັຕ  ື້ນ. ຢ ູ່ໃນຫ  ວມນັຕ  ື້ນບນັຈ ຸ

P ໃນປະລິມານຂື້ອນຂື້າງໜື້ອຍ ສະນ ັື້ນການນ  າເອ າ P ອອກຈາກດນິໃນການເກບັກ ື້ເອ າຫ  ວມນັຕ  ື້ນ

ແມ ູ່ນຕ  ູ່າກວູ່າ N ແລະ K ຫຼາຍ.  

❖ ສະຫຼຼຸບການນ  າໃຊື້ຝຸູ່ນ 

ການນ  າໃຊື້ຝຸູ່ນໃຫື້ມປີະສດິທິພາບສ ງສດຸຂ ື້ນກບັ 4 ປດັໄຈຫຼກັໆຄ:ື ຊະນດິຝຸູ່ນ, ອດັຕາຝຸູ່ນ, 

ໄລຍະເວລາ ແລະ ບູ່ອນທີູ່ ໃສູ່ຝຸູ່ນ ຊ ູ່ ງມລີາຍລະອຽດດ ັູ່ງນີື້.  

- ຊະນດິຝຸູ່ນ 

    ຊະນດິຝຸູ່ນທີູ່ ນ  າໃຊື້ກບັມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນຝຸູ່ນສ ດປະສ  ມ: 25-7-7 ຫືຼ ຝຸູ່ນທີູ່ ຄື້າຍຄ ື ສ  າລບັໃສູ່

ເທືູ່ ອທ  າອດິ ແລະ ສ ດປະສ  ມ: 15-5-35 ຫືຼ 12-6-33 ຫືຼ 15-5-30 ຫືຼສ ດທີູ່ ໃກ ື້ຄຽງ ສ  າລບັໃສູ່

ເທືູ່ ອທີສອງ. ຖື້າບ ູ່ ມຝີ ຸູ່ນປະສ  ມດ ັູ່ງກ ູ່າວກ ສາມາດນ  າໃຊື້ຝຸູ່ນດຽວ ສ ດ: 46-00-00, 00-42-00 ຫືຼ 

00-46-00 ແລະ 00-00-60 ມາປະສ  ມໃນອດັຕສູ່ວນ (N:P2O5:K2O): 2:1:4 ແລະ 2:1:6 ໂດຍ

ໃສູ່ເທືູ່ ອທ  າອດິນ  າໃຊື້ໃນອດັຕາສູ່ວນ 1:1:1 ແລະ ເທືູ່ ອທີ 2 ແມ ູ່ນ 1:0:2 ແລະ 1:0:5 ຕາມຄວາມ

ເໝາະສ  ມຂອງດນິ.  

- ປະລິມານ 

   ປະລິມານຝຸູ່ນຂອງຊະນດິຝຸູ່ນທີູ່ ນ  າໃຊື້ກບັມນັຕ  ື້ນສ  າລບັໃສູ່ເທືູ່ ອທ  າອດິ ຝຸູ່ນສ ດປະສ  ມ: 

25-7-7 ແມ ູ່ນ 150-200 ກລ/ຮຕ ແລະ ສ  າລບັໃສູ່ຝຸູ່ນເທືູ່ ອທີ 2 ແມ ູ່ນຝຸູ່ນປະສ  ມສ ດ: 15-5-35 

ຫືຼ 12-6-33 ຫືຼ 15-5-30 ໃສູ່ໃນປະລິມານ 200-300 ກລ/ຮຕ ຕາມຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ. 

ຖື້ານ  າໃຊື້ຝຸູ່ນດຽວ ສ ດ: 46-00-00, 00-42-00 ແລະ 00-00-60 ມາປະສ  ມໃສູ່ນ ັື້ນ. ການໃສູ່ເທືູ່ ອ

ທ  າອິດແມ ູ່ນ (N:P2O5:K2O): 20-20-20 ກລ/ຮຕ ສ  າລບັເທືູ່ ອທີສອງແມ ູ່ນ 20-00-60 ກລ/ຮຕ 

ແລະ 20-00-100 ກລ/ຮຕ ຕາມຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ.  

- ໄລຍະເວລາ 

    ການໃສູ່ຝຸູ່ນເທືູ່ ອທ  າອດິແມ ູ່ນໃສູ່ ຫຼງັຈາກປ ກໄດື້ 1-2 ເດອືນ ແລະ ເທືູ່ ອທີ 2 ແມ ູ່ນໃສູ່ 

ຫຼງັຈາກປ ກໄດື້ 3-4 ເດອືນ ຊ ູ່ ງເປັນຊູ່ວງທີູ່ ເໝາະສ  ມສ  າລບັມນັຕ  ື້ນ.  
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- ບູ່ອນທີູ່ ໃສູ່ຝຸູ່ນ 

   ມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນປ ກຢ ູ່ເທິງໜື້າດນິທີູ່ ບ  ກແຫື້ງ. ການໃສູ່ຝຸູ່ນ ຖື້າຈະຫວູ່ານຄໃືສູ່ຝຸູ່ນໃສູ່ເຂ ື້ານາ ຫືຼ 

ຫວູ່ານໃສູ່ຕ  ື້ນຂອງມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນວທີິໃສູ່ຝຸູ່ນທີູ່ ບ ູ່ ຖກືຕື້ອງ, ໃສູ່ຝຸູ່ນກ ຈະບ ູ່ ໄດື້ຮບັຜ  ນດ ີເພາະທາດອາຫານ

ຈະລະເຫີຍໄປນ  າອາກາດ ຫືຼ ໄຫຼໄປນ  ານ  ື້າຝ  ນ. ການໃສູ່ຝຸູ່ນທີູ່ ຖກືຕື້ອງແມ ູ່ນຕື້ອງໄດື້ຂດຸເປັນຂມຸເລີກ

ປະມານ 10 ຊມ ແລະ ຫູ່າງຈາກຕ  ື້ນປະມານ 15-20 ຊມ. ຫຼງັຈາກນ ັື້ນຈ ູ່ງເອ າຝຸູ່ນ ໃສູ່ໄປໃນຂມຸ

ແລື້ວຖ  ມດນິຄນື ເພືູ່ ອປື້ອງກນັບ ູ່ ໃຫື້ຝຸູ່ນລະເຫີຍເປັນອາຍໄປໃນອາກາດ ຫືຼ ໄຫຼໄປນ  ານ  ື້າຝ  ນ. ຝຸູ່ນທີູ່

ໃສູ່ໄປນ ັື້ນມນັຕ  ື້ນຈ ູ່ງໄດື້ໃຊື້ປະໂຫຍດ. 

4 .  ການ ເສຍຫຍື້ າ   

ສ  າລບັມນັຕ  ື້ນ, ຊູ່ວງທີູ່ ສ  າຄນັຕື້ອງໄດື້ 

ເສຍຫຍື້າແມ ູ່ນ 3 ເດອືນທ  າອດິຫຼງັປ ກ, ໃນຊູ່ວງ 

ນີື້ມນັຕ  ື້ນ ຍງັນື້ອຍ ຫຍື້າຈະມກີານຈະເລີນເຕີບ 

ໂຕໄວກວູ່າມນັຕ  ື້ນຫຼາຍ. ການເສຍຫຍື້າທນັກບັ 

ເວລາເປັນ ສິູ່ ງຕດັສນິຜ  ນຜະລິດຂອງມນັຕ  ື້ນ, 

ຖື້າເສຍບ ູ່ ທນັ ເວລາຜ  ນຜະລິດຂອງມນັຕ  ື້ນ ຈະ 

ຫຼຼຸດລ  ງ ເພາະຫຍື້າຈະຍາດແຍູ່ງທາດອາຫານ, 

ນ  ື້າ, ແສງຈາກມນັຕ  ື້ນ. ການເສຍຫຍື້າ ໂດຍທ ູ່ວ 

ໄປແມ ູ່ນຈະໄດື້ ເສຍ 2-3 ຄ ັື້ງຕ ູ່ ລະດ ການປ ກຂ ື້ນກບັສະພາບຕ  ວຈງິ.  

❖ ການກ  າຈດັຫຍື້າ 

1). ການປ ກພືດຕະກນຸຖ  ູ່ວສະຫຼບັກບັມນັຕ  ື້ນ, ນອກຈາກຊູ່ວຍຄມຸດນິບ ູ່ ໃຫື້ເກດີການຊະລື້າງ ແລະ 

ເຊາະເຈືູ່ອນ ກ ສາມາດຊູ່ວຍຄມຸຫຍື້າໄດື້; 2). ໃຊື້ເຟືອງເຂ ື້າ, ເສດພືດ ປ ກຄມຸໜື້າດນິຈະຊູ່ວຍຄມຸ 

ດນິບ ູ່ ໃຫື້ເກດີການຊະລື້າງ ແລະ ເຊາະເຈືູ່ອນ ແລະ ຊູ່ວຍຄມຸຫຍື້າໄດື້; 3). ໃຊື້ຢາຊະນດິສິດຄມຸ 

ແກູ່ນຫຍື້າ ບ ູ່ ໃຫື້ຫຍື້າເກດີ. ການສດິຢາຄມຸຫຍື້າ ຕື້ອງດ  າເນນີໃຫື້ສ  າເລັດພາຍໃນ 3 ວນັ ຫຼງັປ ກ, 

ເພາະກາຍ 3 ວນັແລື້ວ ມນັຕ  ື້ນເລີູ່ ມແຕກງອກ ການສດິຢາຈະທ ບໃສູ່ມນັຕ  ື້ນ.  
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5 .  ມ ນັຕ  ື້ນ ເ ຮັ ດ ໃຫື້ ດິ ນ ຊຸ ດ ໂຊມ  ແລະ  ທ  າ ລ າຍຄວາມອຸດ  ມ ສ  ມ ບ ນ ຂອງດິ ນ ແທື້ ບ ?  

ມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ມຊີືູ່ ສຽງໃນການ ກ ໃຫື້ 

ເກດີຄວາມຊຸດໂຊມ ຢູ່າງຮື້າຍແຮງຂອງດນິ 

ຍື້ອນ ການດ ດທາດອາຫານຈາກດນິຫຼາຍ ເຮັດ 

ໃຫື້ທາດອາຫານໃນດນິໝ ດໄປ. ຄວາມຈງິ 

ແລື້ວ, ນີື້ເປັນການເຂ ື້າໃຈຜິດ, ຈາກການສງັ 

ເກດແບບງ ູ່າຍໆ ໂດຍທ ູ່ວໄປມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນພືດທີູ່  

ປ ກໃນ ເຂດດນິຊຸດໂຊມ ແລະ ຂາດຄວາມອ ຸ

ດ  ມສ  ມ ບ ນທີູ່ ສດຸບ ູ່ ສາມາດປ ກພືດຊະນດິອືູ່ ນ 

ໄດື້ແລື້ວ. ມນັຕ  ື້ນຈະບ ູ່ ດ ດເອ າທາດອາຫານຈາກດນິຫຼາຍກວູ່າພືດຊະນດິອືູ່ ນໆ. ການປ ກມນັຕ  ື້ນ 

ຢູ່າງຕ ູ່ ເນືູ່ອງສາມາດເຮັດໃຫື້ດນິຊຸດໂຊມໄດື້. ແຕູ່ມຫຼີກັຖານທາງວທິະຍາສາດຢືນຢນັວູ່າການປ ກ 

ມນັຕ  ື້ນທີູ່ ມກີານຈດັການດສີາມາດຫຼຼຸດຜູ່ອນການສ ນເສຍທາດອາຫານໃນດນິ ແລະ ໄດື້ຜ  ນຜະລິດ 

ທີູ່ ສ ງໃນຊູ່ວງເວລາທີູ່ ປ ກຕ ູ່ ເນືູ່ ອງເປັນເວລາຫຼາຍປີໃນພືື້ນທີູ່ ເກ ູ່ າ. 

5.1 ການຈດັການທີູ່ ດ ີ 

ໝາຍເຖງິການໃສູ່ຝຸູ່ນ, ການໄຖ ແລະ ຄວບຄມຸການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິທີູ່ ຖກືຕື້ອງ, ການ 

ປ ກມນັຕ  ື້ນດນິຈະບ ູ່ ຊຸດໂຊມ, ຜ ນກະທ ບຂອງມນັຕ  ື້ນຕ ູ່ ດນິ ກ ຄື້າຍຄກືນັກບັພືດສະບຽງອາຫານຊະ 

ນດິອືູ່ ນໆ. ມນັຕ  ື້ນສາມາດເຮັດໃຫື້ເກດີການເຊາະເຈືູ່ອນຂອງດນິໃນເວລາທີູ່ ປ ກໃນເຂດດນິຄື້ອຍຊນັ 

ໂດຍບ ູ່ ມກີານອະນລຸກັດນິທີູ່ ເໝາະສ  ມ. ເພາະມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ປ ກຫູ່າງກນັຫຼາຍ ແລະ ມກີານຂະ 

ຫຍາຍຕ  ວຊື້າໃນໄລຍະທ  າອິດ.  

 5.2 ບາງຫ ຼັກຖານທ ີ່ ສະແດງໃຫົ້ເຫຼັນເຖິີ່ ງການປກູພືດເຮຼັດໃຫົ້ດນິມ  ຄວາມຊຸດໂຊມ 

ຢ ູ່ປະເທດໄທ, ໄດື້ມກີານປ ກມນັຕ  ື້ນເປັນແປງສາທິດ ແລະ ປ ກຕ ູ່ ເນືື້ອງຫຼາຍກວູ່າ 30 ປີ 

ໂດຍບ ູ່ ມກີານນ  າໃຊື້ຝຸູ່ນເຮັດໃຫື້ຜ  ນຜະລິດຂອງມນັຕ  ື້ນຕ  ູ່າລ  ງທກຸປີ. ຢູ່າງໃດກ ູ່ຕາມ, ການປ ກພືດສະ 

ບຽງອາຫານຊະນດິອືູ່ ນໆ ໂດຍບ ູ່ ໄດື້ໃສູ່ຝຸູ່ນຜ  ນຜະລິດຄາດວູ່າຈະຫຼຼຸດລ  ງຄກືນັ ຫືຼ ຮື້າຍແຮງກວູ່າ 

ມນັຕ  ື້ນ, ເນືູ່ ອງຈາກການສ ນເສຍທາດອາຫານເປັນສິູ່ ງທີູ່ ຫີຼກລື້ຽງບ ູ່ ໄດື້ ເພາະທາດອາຫານຈະອອກໄປ

ນ  າຜ  ນຜະລິດທີູ່ ເກບັກ ື້ໄປ.  
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ຜ ນການທ ດລອງຂອງ Nguyen Tu Siem, (ປີ 1992) ໄດື້ສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າການປ ກ 

ເຂ ື້າໄຮູ່ ແລະ ມນັຕ  ື້ນຕ ູ່ ເນືູ່ອງ 4 ປີໃນເນືື້ອ 

ທີູ່ ເກ ູ່ າ ໂດຍບ ູ່ ໄດື້ໃສູ່ຝຸູ່ນໃນຫວຽດນາມຜ  ນ 

ຜະລິດຂອງເຂ ື້າໄຮູ່ໃນ ປີທີູ່ ສີູ່ ບ ູ່ ມ ີເລີຍ (0), 

ແຕູ່ມນັຕ  ື້ນຫຼງັຈາກ 4 ປີແລື້ວ ຍງັໄດື້ຜ  ນ 

ຜະລິດປະມານ 40% ທຽບໃສູ່ ຜ  ນຜະລິດ 

ຂອງປີທ  າອິດ.   

 

 

5.3 ສາມາດຮກັສາຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິໄວື້ໄດື້ 

ໃນຂະນະທີູ່ ມຄີວາມສ  ງໃສວູ່າການປ ກມນັຕ  ື້ນຢູ່າງຕ ູ່ ເນືູ່ອງ ໂດຍບ ູ່ ມກີານໃສູ່ຝຸູ່ນລ  ງໄປໃນດນິ 

ສະຖານະພາບຂອງທາດອາຫານໃນດນິຈະໝ ດໄປ, ນີື້ເປັນຄວາມຈງິເພາະເວລາເອ າຜ  ນຜະລິດ 

ອອກໄປຈາກສວນກ ນ  າເອ າທາດອາຫານໃນດນິອອກໄປນ  າ, ທກຸໆພືດແມ ູ່ນຄກືນັໝ  ດ. ຢູ່າງໃດກ  

ຕາມ, ຖື້າຫາກໄດື້ທ  ດແທນທາດອາຫານໃນປະລິມານທີູ່ ພຽງພ ກບັຈ  ານວນທີູ່ ນ  າອອກໄປ, ຈະສາ 

ມາດຮກັສາສະຖານະພາບຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິໄວື້ຄເືກ ູ່ າ. ໃນຂະນະທີູ່  N ແລະ P ແມ ູ່ນ 

ທາດອາຫານທີູ່ ສ  າຄນັໃນດນິບາງພືື້ນທີູ່ , ແຕູ່ສູ່ວນຫຼາຍດນິບູ່ອນທີູ່ ປ ກມນັຕ  ື້ນນ ັື້ນ K ກາຍເປັນທາດ 

ອາຫານທີູ່ ສ  າຄນັ ແລະ ມຈີ  າກດັ ຍື້ອນວູ່າທກຸໆຫ  ວມນັຕ  ື້ນທີູ່ ເກບັກ ື້ອອກໄປໄດື້ນ  າເອ າ K ໄປນ  າ 

ແລະ ຫຼາຍກວູ່າທາດອືູ່ ນໆ.  
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5.4 ການນ  າເອ າທາດອາຫານໃນດນິອອກໄປຂອງມນັຕ  ື້ນ 

ເຖງິວູ່າມນັຕ  ື້ນຈະມຜີ  ນຜະລິດສ ງ, ແຕູ່ການນ  າເອ າທາດອາຫານ N ແລະ P ແມ ູ່ນຕູ່  າກ ູ່ວາ 

ພືດອືູ່ ນໆ, ສູ່ວນ K ແມ ູ່ນສ ງກວູ່າເກອືບທກຸພືດ (ຄື້າຍຄກືນັກບັຢາສ ບ, ອື້ອຍ ແລະ ມນັດື້າງ). ຕາ 

ຕະລາງ 6 ຍງັສະແດງໃຫື້ເຫັນວູ່າຜ  ນຜະລິດທາດແຫື້ງ (DM) ຂອງມນັຕ  ື້ນ ຕ ູ່ ໂຕນໄດື້ນ  າເອ າ  N, 

P ແລະ K ໜື້ອຍກວູ່າເກອືບທກຸພືດ. ນີື້ເປັນການສະເລູ່ຍຜ  ນຜະລິດຂອງຫ  ວມນັຕ  ື້ນຕ ູ່ ກບັການນ າ 

ເອ າທາດອາຫານອອກຈາກດນິ, ຜ ນຜະລິດຫ  ວມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນ 28,9 ຕ/ຮຕ ຈະນ າເອ າ N  ປະມານ 

67,1 ກລ/ຮຕ, P ປະມານ 11,2 ກລ/ຮຕ ແລະ K ປະມານ 88,1 ກລ/ຮຕ, ຂະນະທີູ່  ໝ  ດທງັຕ  ື້ນ 

ແລະ ຫ  ວແມ ູ່ນຈະນ  າເອ າ N  ປະມານ 179,5 ກລ/ຮຕ, P ປະມານ 22.7 ກລ/ຮຕ ແລະ K 

ປະມານ 156,1 ກລ/ຮຕ. ເພືູ່ ອຮກັສາ ຫືຼ ເພີູ່ ມຜ  ນຜະລິດຂ ື້ນ, ຊາວກະສິກອນອາດຈະໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ີ

ຫືຼ ຝຸູ່ນຄອກ, ຫືຼ ເຂ າເຈ ື້າອາດຈະປ ກພືດສ  ດມາໃຊື້ເປັນຝຸູ່ນ, ຂ ື້ນກບັຄວາມອດຸ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິໃນ 

ທື້ອງຖິູ່ນນ ັື້ນ.  

ຕາຕະລາງ 6. ສະເລູ່ຍການນ  າເອ າທາດອາຫານໄປກບັຜ  ນຜະລິດຂອງມນັຕ  ື້ນ ແລະ ພືດ 

ອືູ່ ນໆໃນເວລາເກບັກ ື້, ທີູ່ ສະແດງຜ  ນຜະລິດທາດແຫື້ງເປັນ ກລ/ຮຕ ແລະ ກລ/ຕ 

ພືດ 

ຜະລິດຕະພາບ 

(ໂຕນ/ເຮກັຕາ) 
(ກໂິລກາຼມ/ເຮກັຕາ) 

ຜະລິດຕະພນັທາດແຫື້ງ 

(ກໂລກາຼມ/ໂຕນ) 

ສ  ດ ແຫື້ງ N P K N P K 

ຫ  ວມນັຕ  ື້ນສ  ດ 35.7 13.53 55 13 112 4.5 0.83 6.6 

ຫ  ວມນັດື້າງສ  ດ 25.2 5.05 61 13 97 12 2.63 19.2 

ເມດັສາລີແຫື້ງ 6.5 5.56 96 17 26 17.3 3.13 4.7 

ເມດັເຂ ື້າແຫື້ງ 4.6 3.97 60 7.5 13 17.1 2.4 4.1 

ເມດັເຂ ື້າບາເລແຫື້ງ 2.7 2.32 56 12 13 24.1 5.17 5.6 

ເມດັເຂ ື້າຟູ່າງແຫື້ງ 3.6 3.1 134 29 29 43.3 9.4 9.4 

ເມດັຖ  ູ່ວແຫື້ງ 1.1 0.94 37 3.6 22 39.6 3.83 23.4 

ເມດັຖ  ູ່ວເຫືຼອງແຫື້ງ 1 0.86 60 15 67 69.8 17.79 77.9 

ຝກັຖ  ູ່ວດນິແຫື້ງ 1.5 1.29 105 6.5 35 81.4 5.04 27.1 

ອື້ວຍສ  ດ 75.2 19.55 43 20 96 2.3 0.91 4.4 

ຢາສ ບ/ໃບຢາແຫື້ງ 2.5 2.1 52 6.1 105 24.8 2.9 50 

ແຫຼູ່ງທີູ່ ມາ: CIAT, 2013 
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6 .  ສ ັດຕ ພື ດ  ແລະ  ພະຍາດຂອງມ ນັ ຕ  ື້ນ ທີູ່ ປ ະ ກ  ດ ເ ຫັ ນຢ ູ່  ສປປ  ລາ ວ   

ໃນອາດດີຢ ູ່ ສປປ ລາວ ມນັຕ  ື້ນ 

ເປັນພືດທີູ່ ຊາວກະສິກອນບ ູ່ ໄດື້ສ  ນໃຈຫຼາຍ 

ແລະ ກ  ບ ູ່ ປະກ  ດເຫັນແມງໄມ ື້ສດັຕ ພືດ 

ແລະ ພະຍາດລະບາດເຮັດໃຫື້ຜ  ນຜະລິດ 

ຂອງມນັຕ  ື້ນສ ນເສຍ. ແຕູ່ໃນປະຈບຸນັມຕີະ 

ຫຼາດຮອງຮບັຜ  ນຜະລິດຂອງມນັຕ  ື້ນ ຊ ູ່ ງ 

ເຮັດໃຫື້ຊາວກະສິກອນໄດື້ຫນັມາປ ກ ຫຼາຍ 

ຂ ື້ນໃນແຕູ່ລະປີ. ໃນຂະນາດດຽວກນັກ  

ເກດີມບີນັຫາຕາມມາຄແືມງໄມ ື້ສດັຕ ພືດ ແລະ ພະຍາດທີູ່ ຮ ື້າຍແຮງທີູ່ ເປັນຂ ື້ຈ  າກດັຕ ູ່ ການຜະລິດມນັ 

ຕ  ື້ນ, ເຮັດເກດີໃຫື້ມຄີວາມເສຍຫາຍດື້ານຜ  ນຜະລິດ ແລະ ເສດຖະກດິ. ປ ກກະຕິ, ສດັຕ ພືດຈະ 

ເປັນອນັຕະລາຍ ແລະ ສື້າງຄວາມເສຍຫາຍໃນລະດ ແລື້ງ, ຈະເລີູ່ ມຫຼຼຸດໜື້ອຍລ  ງຢ ູ່ໃນພືື້ນທີູ່ ທີູ່ ມຝີ  ນ 

ຕ  ກຫຼາຍ ແລະ ໃນຊູ່ວງທີູ່ ມປີະລິມານນ  ື້າຝ  ນຄ  ງທີູ່ . ຂະນະດຽວກນັພະຍາດບາງຊະນດິແມ ູ່ນຈະລະ 

ບາດແຮງຢ ູ່ພືື້ນທີູ່ ຕູ່າງໆ ໃນຊູ່ວງລະດ ຝ  ນທີູ່ ມອີນຸຫະພ ມ ແລະ ຄວາມຊືື້ນໃນອາກາດສ ງ. ແຕູ່ມບີາງ

ພະຍາດຈະສະແດງອາການທີູ່ ຈະແຈ ື້ງໃນຊູ່ວງລະດ ແລື້ງ.  

6.1 ແມງໄມ ົ້ສ ຼັດຕພືູດ 

1) ເພື້ຍແປື້ງສີບ  ວ  

ປະຈບຸນັເພື້ຍແປື້ງສບີ  ວ ກ ຍງັເປັນບນັຫາທື້າທາຍທີູ່  

ສ  າຄນັ ສ  າລບັການຜະລິດມນັຕ  ື້ນຢ ູ່ລາວ. ອາການຂອງມນັ 

ຕ  ື້ນທີູ່ ຖກືເພື້ຍແປື້ງທ  າລາຍນ ັື້ນ ສູ່ວນຍອດ ແລະ ໃບຈະເຕີບ 

ໂຕຜິດປ ກກະຕິ (ໃບກ ດ). 
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2) ໄຮແດງ 

ໃນປະຈບຸນັນອກຈາກເພື້ຍແປື້ງມກີ ໄຮແດງ. ແຕູ່ໄຮຍງັ 

ປະກ  ດເຫັນບາງທື້ອງຖິູ່ນເທ ູ່ ານ ັື້ນ. ໄຮແມ ູ່ນດ ດກນິອາຫານ 

ທາງພືື້ນຂອງໃບອູ່ອນ, ຊ ູ່ ງຄູ່ອຍໆພດັທະນາເປັນຮອຍທີູ່ ມສີ ີ

ອອກຂາວຫາສເີຫືຼອງ. ໃບອອກມາບ ູ່ ສ  ມບ ນ ແລະ ມຂີະໜາດ 

ນື້ອຍກວູ່າໃບປ ກກະຕິ. ການລະບາດຮນຸແຮງຂອງໄຮສາ 

ມາດເປັນຕ  ື້ນເຫດເຮັດໃຫື້ໃບລ  ູ່ນ, ຢບັຢ ັື້ງການແຕກຕາ ແລະ 

ປາຍຍອດອູ່ອນ.  

6.2 ພະຍາດມ ຼັນຕ  ົ້ນ 

1) ພະຍາດຟອຍຂ  ນໄກູ່ (Cassava Witches Broom)  

ພະຍາດນີື້ແມ ູ່ນເກດີມາຈາກເຊືື້ອ phytoplasma, ເປັນ 

ສິູ່ ງມຊີວີດິທີູ່ ມຂີະໜາດນື້ອຍກູ່ວາເຊືື້ອແບັກທີເຣັຍ. ພະຍາດນີື້ 

ແພູ່ຂະຫຍາຍ ໂດຍຜູ່ານທູ່ອນພນັທີູ່ ຕດິເຊືື້ອ.  ອາການສະ 

ເພາະຂອງພະຍາດດ ັູ່ງກ ູ່າວແມ ູ່ນອອກໃບຜິດປ ກກະຕິ, ມໃີບ 

ເກດີຕາມຂ ື້, ໃບສເີຫືຼອງ, ເກດີຍອດໃໝູ່ ຫຼາຍຂ ື້ນຕາມແຕູ່ລະ 

ຂ ື້ຈ  ນຄື້າຍຄຟືອຍຂ  ນໄກູ່ປດັຂີື້ຝຸູ່ນ ດ ັູ່ງນ ັື້ນຈ ູ່ງເອີື້ນພະຍາດນີື້ 

ວູ່າ “ພະຍາດຟອຍຂ  ນໄກູ່”.  
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2) ພະຍາດໃບໄໝື້ (Cassava Bacterial blight)  

ພະຍາດນີື້ເກດີມາຈາກເຊືື້ອ Xanthomonas 

manihotis ຊ ູ່ ງເປັນເຊືື້ອແບັກທີເຣັຍ, ພະຍາດນີື້ໄດື້ແພູ່ຂະ 

ຫຍາຍຢູ່າງກວື້າງຂວາງ ໂດຍຜູ່ານທູ່ອນພນັທີູ່ ເອ າມາຈາກ 

ຕ  ື້ນທີູ່ ຕດິເຊືື້ອ ແລື້ວ. ອີກທາງໜ ູ່ ງເຊືື້ອພະຍາດທີູ່ ກ ູ່າວມານີື້ 

ມນັໄດື້ກະຈາຍ ໄປຕາມປະລິມານນ  ື້າຝ  ນໃນຊູ່ວງເວລາຝ  ນ 

ຕ  ກ ແລະ ເຄືູ່ ອງມທີືູ່ ຕດິເຊືື້ອພະຍາດ.  

ໝາຍເຫດ: ພະຍາດຟອຍຂ  ນໄກູ່ (CWB) ແລະ ພະຍາດ 

ໃບໄໝື້ (CBB) ຖວືູ່າເປັນພະຍາດອນັຕະລາຍ ສ  າລບັມນັຕ  ື້ນ 

ຍື້ອນວູ່າພະຍາດເຫຼ ູ່ ານີື້ ສາມາດເຮັດໃຫື້ມນັຕ  ື້ນເກດີການສ ນ 

ເສຍທງັຫມ  ດໄດື້.  

6.3 ການປື້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸ 

1) ການປື້ອງກນັ 

ສ  າຄນັແມ ູ່ນເວລາເຄືູ່ ອນຍື້າຍທູ່ອນພນັ ຫືຼ ການນ  າເຂ ື້າທູ່ອນພນັ ຕື້ອງຜູ່ານການກວດກາບ ູ່  

ໃຫື້ເຄືູ່ ອນຍື້າຍ ຫືຼ ນ  າເຂ ື້າທູ່ອນພນັທີູ່ ຕິດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ື້ສດັຕ ພືດ.  

2) ການຄວບຄມຸ 

ການນ  າໃຊື້ສານເຄມບີ ູ່ ແມ ູ່ນທາງເລືອກທີູ່ ເໝາະສ  ມ ຫືຼ ເສດຖະກດິ ສ  າລບັຊາວກະສິກອນທີູ່  

ມລີາຍຮບັຕ  ູ່າ. ການໃຊື້ສານເຄມຄີວບຄມຸພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ື້ສດັຕ ພືດສ  າລບັມນັຕ  ື້ນຈະມຜີ  ນກະ 

ທ ບທາງລ  ບຕ ູ່ ແມງໄມ ື້ທີູ່ ມປີະໂຫຍດ ແລະ ສະພາບແວດລື້ອມ.  

ວທີິການທີູ່ ນ  າໃຊື້ຫຼາຍທີູ່ ສດຸ ແລະ ເສດຖະກດິແມ ູ່ນການນ  າໃຊື້ແນວພນັທີູ່ ມຄີວາມທ ນທານ, 

ເຕັກນກິທາງການກະເສດ (ຕ  ວຢູ່າງ: ການນ  າໃຊື້ທູ່ອນພນັທີູ່ ປອດພະຍາດ ແລະ ສດັຕ ພືດ, ການກະ 

ກຽມດນິທີູ່ ເຫມາະສ  ມ ແລະ ປ ກຖກືລະດ ການ ແລະ ປ ກພືດຫມ ນວຽນ ແລະ ອືູ່ ນໆ). ນອກຈາກ ນີື້ກ  

ສາມາດຄວບຄມຸທາງຊວີະພາບ (ຕ  ວຢູ່າງ: ການນ  າແຕນ Anagyrus wasp parasitoid lopezi 

ສ  າລບັການຄວບຄມຸເພື້ຍແປື້ງສບີ  ວໃນມນັຕ  ື້ນ (P. manihoti)). 

7 .  ການ ເ ກັ ບ ກ ື້ ແ ລະ ເ ຄືູ່ ອ ງ ມືເ ກັ ບ ກ ື້ມ ນັ ຕ  ື້ນ  

7.1 ການເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນ 
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ມນັຕ  ື້ນສາມາດເກບັກ ື້ຫຼງັຈາກປ ກໄດື້ 8 ເດອືນຂ ື້ນໄປ ເພາະວູ່າມນັຕ  ື້ນເປັນພືດທີູ່ ມກີານຈະ 

ເລີນເຕບີໄປເລືູ່ ອຍໆ  ແລະ ຫ  ວຂອງມນັຕ  ື້ນກ ບ ູ່ ມມີ ືື້ສກຸໃຫື້ເກບັກ ື້. ໂດຍທ ູ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນ 

ມກັເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນເວລາມອີາຍ ຸ10-11 ເດອືນຫຼງັຈາກປ ກ, ຂ ື້ນກບັເງ ືື້ອນໄຂດນິຟື້າອາກາດ, ຄວາມອ ຸ

ດ  ມສ  ມບ ນຂອງດນິ, ກບັໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ລາຄາ.  

  ແຕູ່ຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ໃນຊູ່ວງເວລາທີູ່ ເໝາະ 

ສ  ມຂອງການເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນແຕກຕູ່າງກນັ ສ  າລບັ 

ແຕູ່ລະແນວພນັ. ຖື້າຫາກວູ່າຊາວກະສິກອນເກບັກ ື້ 

ມນັຕ  ື້ນກູ່ອນໄລຍະເວລາທີູ່ ເໝາະສ  ມ, ເຂ າເຈ ື້າອາດ 

ຈະໄດື້ຮບັຜ  ນຜະລິດຕ  ູ່າ. ຖື້າຫາກວູ່າຊາວກະສິ 

ກອນເກບັກ ື້ຊື້າ, ທາດແປື້ງທີູ່ ບນັຈໃຸນຫ  ວອາດຈະຕ  ູ່າ 

ແຕູ່ທາດແຫື້ງທີູ່ ບນັຈໃຸນຫ  ວມນັອາດຈະສ ງ. ມນັ 

ຕ  ື້ນແມ ູ່ນເກບັກ ື້ໄດື້ ໂດຍການດ ງເອ າຫ  ວອອກ 

ຈາກດນິ. ປ ກກະຕິແລື້ວ, ຊາວກະສິກອນ ນ  າໃຊື້ເຄືູ່ ອງມທີືູ່ ງ ູ່າຍດາຍຄ:ື ຈ  ກ, ຊວື້ານອືູ່ ນໆ. ການ 

ເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນແມ ູ່ນ ໃຊື້ເວລາ,  ໃຊື້ແຮງງານ ແລະ ເປັນວຽກທີູ່ ໜກັ. ເພືູ່ ອຫຼຼຸດຜູ່ອນເວລາ ແລະ 

ແຮງງານສ  າລບັການເກບັກ ື້,  ຊາວກະສິກອນສາມາດນ  າໃຊື້ຫຼາຍວທີິການເກບັກ ື້ ໂດຍນ າໃຊື້ 

ເຄືູ່ ອງມຊືູ່ວຍເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນ ເພືູ່ ອຍ  ກເອ າຫ  ວມນັອອກຈາກດນິ ຫືຼ ຄອບຄ  ວທີູ່ ມລີ  ດໄຖສາມາດຊືື້ອ ຸ

ປະກອນການເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນມາປະກອບໃສູ່ລ  ດໄຖ ເພືູ່ ອໄຖຍ  ກເອ າຫ  ວມນັຂ ື້ນຈາກດນິ. ແຕູ່ສູ່ວນ 

ຫຼາຍການນ  າໃຊື້ລ  ດໄຖແມ ູ່ນການປ ກຂະຫນາດໃຫຍູ່ ແລະ ເວລາທີູ່ ຂາດແຄນແຮງງານ ຫືຼ ຄູ່າຈ ື້າງ 

ແຮງງານແພງ.  

7.2 ເຄືູ່ ອງມຊືູ່ວຍເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນ 

  ການນ  າໃຊື້ເຄືູ່ ອງມຊືູ່ວຍເກບັກ ື້ມນັຕ  ື້ນ ໄດື້ປະຢດັແຮງງານ, ໃຊື້ເວລາໜື້ອຍລ  ງ, ແຕູ່ຜ  ນການ

ເກບັກ ື້ໄດື້ຈ  ານວນເທ ູ່ າເກ ູ່ າ, ເປັນການໝ ນໃຊື້ຕ  ື້ນ

ທ ນທີູ່ ມປີະສິດທິຜ  ນ, ພາໃຫື້ມກີ  ູ່າໄລສ ງຂ ື້ນ ສ  າ

ລບັຊາວກະສິກອນຂະໜາດນື້ອຍ. ຊ ູ່ ງສາມາດ

ປະຢດັແຮງງານຫຼາຍກວູ່າ 50%, ພິເສດສາ

ມາດຊູ່ວຍຫຼຼຸດຜູ່ອນ ການນ  າໃຊື້ແຮງງານຜ ື້ຍິງ 

ແລະ ເດັກນື້ອຍ.  

  



26 
 

ເອກະສານອື້າງອງີ 

Howeler, R.H. 2013. Sustainable soil and crop management of cassava in Asia. 

Howeler, R.H and Tin Muang Aye. Sustainable Management of Cassava in Asia.  

Howeler, R.H 2008. A New Future for Cassava in Asia. Tin Muang Aye, the Nippon 

Foundation Cassava Project in Lao PDR, p. 425-434. 

 

CIAT, 2013. Sustainable soil and crop management of cassava in Asia. A Reference 

 Manual. pp 1, 27-94. 

CIAT, 2015. Sustainable management of cassava in Asia. From research to practice. pp. 

 21-129. 

FAO, 2013. Save and Growth Cassava. A guide to sustainable production  intensification. 

pp.  3. 

FAO, 2013. Save and Growth Cassava. A guide to sustainable production  intensification. 

 Policy brief. pp. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ຂ ື້ມ  ນເພີື້ມເຕມີ 

ຖື້າຫາກທູ່ານຕື້ອງການຂ ື້ມ  ນເພີື້ມ ດື້ານເຕັກນກິກູ່ຽວກບັລະບ  ບການຜະລິດມນັຕ  ື້ນແບບຍນືຍ  ງ 

ທູ່ານສາມາດພ  ວພນັ ແລະ ຕິດຕ ູ່ ພາກສູ່ວນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂື້ອງທີູ່ ໄດື້ຈດັລຽງໄວື້ຂື້າງລຸູ່ມນີື້.  
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ກະລນຸາຕິດຕ ູ່ ກບັ: ທູ່ານ. ພນັທະສິນ ຄນັທະວ  ງ 

  ໂທ: 020-9528 5588 ແລະ E-mail: khanthavongp@gmail.com  
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  ໂທ: 020-9911 2249 ແລະ E-mail: st.oudthachit@yahoo.com  
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