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ຄວມສ າຄັນຂອງມັນຕ ົ້ນ
o ມັນຕ ົ້ນນັບໄດ້ວ່າເປັນໜືື່ງໃນພືດເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

o ລາຍຮັບຈາກການປູກມັນຕ ົ້ນສາມາດແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງຊາວກະຊິກອນ

ຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ

o ມັນຕ ົ້ນປູກງ່າຍ ແລະ ສາມາດປັບຕ ວໄດ້ດີຕ ໍ່ການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ

o ມັນຕ ົ້ນໃຫ້ຝົນຜະລິດສູງກວ່າພືດອືື່ນຫລາຍຊະນິດ ເຖິງຈະປູກໃນສະພາບດິນຟ້າ

ອາກາດທີື່ບ ໍ່ເອືົ້ອອ ານວຍ

o ມັນຕ ົ້ນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ໂລກ ໃນຮູບ

ແບບຂອງແປ້ງ ແລະ ມັນແຫ້ງ

o ຍ້ອນບັນຫາດັັ່ງກ່າວມັນຕ ົ້ນຈ ື່ງນິຍ ມປູກກັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕະຫຼາດກ ໍ່ມີ

ຄວາມສະດວກສະບາຍ



[ສິື່ງທ້າທາຍໃນການປູກມັນຕ ົ້ນ
o ຄວາມຍືນຍ ງຂອງຜ ນຜະລິດ

✓ ຊາວກະສິກອນປູກມັນຕ ົ້ນໂດຍບ ໍ່ມີການໃສ່ຝຸູ່ນ ຫຼື ປັບປຸງດິນ

✓ ການປູກມັນຕ ົ້ນໃນພືົ້ນທີື່ເກ ັ່າຕິດຕ ໍ່ກັນຫຼາຍປີ ເຮັດໃຫຜ ນຜະລິດຫຼຸດລ ງ

✓ ບັນຫາການບຸກລຸກພືົ້ນທີື່ປູ່າ

✓ ຊາວກະສິກອນມີບ ດຮຽນໃນການ າໃຊ້ຝຸູ່ນເຂ ົ້າໃນການປູກເຂ ົ້າ ແຕ່ບ ໍ່ແມ່ນກັບມັນຕ ົ້ນ

o ບັນຫາຂອງລາຄາບ ໍ່ປົກກະຕິ

o ການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້

✓ ບ ໍ່ມີແນວພັນທີື່ຕ້ານທານພະຍາດ



ການເຕ ົ້າໂຮມແນວພັນ

Nep

Kasetsart 50 SC 205

NARC 61

Rayong 72

Local varieties, improved eating 

and industrial varieties have 
introduced by CIAT since 2005.

➢ 48 varieties 

▪ 16 local varieties

▪ 10 Thai varieties

▪ 6 Vietnamese varieties

▪ 15 Chinese varieties

▪ 1 Indonesian varieties



[ການຄັດເລືອກແນວພັນທີື່ແທດເໝາະ

ແນວພັນ ນ ້າໜັກຫ ວສ ດ (ຕ/ຮຕ) ເປີເຊັນແປ້ງ (%) ຜ ນຜະລິດແປ້ງ(ຕ/ຮຕ)

ຣະຍອງ 11 25.9a 30.7a 7.9a
ເຄເອັມ 140 23.6ab 23.5bcd 5.5b
ຣະຍອງ 72 23.2ab 23.6bcd 5.6ab
ແນວພັນທ້ອງຖິື່ນ 22.6ab 25.6bc 5.7ab
ຣະຍອງ 9 22.2ab 26.7b 6.3ab
ກະເສດສາດ 50 20.1ab 21.6d 4.7b
ເຄເອັມ 21-12 19.2b 22.8cd 4.7b

ຣະຢອງ 11 (R11)

ຕະລາງ 1. ຄ່າສະເລ່ຍຜ ນຜະລິດມັນຕ ົ້ນທີື່ປູກ ຢູູ່ 4 ເມືອງ (ແກ່ນທ້າວ, ປາກລຍ, ບ ລິຄັນ ແລະ ວຽງ
ທອງ) ສ ກປີ 2016-17



[ການແຈກຢາຍແນວພັນ

o ປະມານ 70% ຂອງຊາວກະສິກອນ
ຂອງແຂວງບ ລິຄ າໄຊແມ່ນໄດ້ປູກ
ແນວພັນ R11

o ເມືອງປາກລາຍ ແລະ ແກ່ນທ້າວ
ແມ່ນມີຄວາມສ ນໃຈທີື່ຈະປູກແນວ
ພັນດັັ່ງກ່າວຄືກັນ



KU50 Rayong11

ພະຍາດພອຍຂ ນໄກ່ພ ບເຫັນໃນການປະເມີນແນວພັນ ຢູ ສປປ ລາວ



ພະຍາດພອຍຂ ນໄກ່ພ ບເຫັນໃນແປງທ ດລອງຝຸຸ໋ນ ຢູ ສປປ ລາວ

ໃສ່ຝຸູ່ນ ບ ໍ່ໃສ່ຝຸູ່ນ



ຫ ວມັນຕ ົ້ນປົກກະຕິ

ຫ ວດິບ 1000t = 250t ແປ້ງ

ຫ ວມັນຕ ົ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ

ຫ ວດິບ 1000t = 140t ແປ້ງ

(ຕ ວຢູ່າງການຜະລິດແປ້ງຢູູ່ ກ າປູເຈຍ)

ພະຍາດຟອຍຂ ນໄກ່ມີຜ ນກະທ ບຫຼາຍຕ ໍ່ການຜະລິດ ແລະ ອຸສາຫະກ າປຸງແຕ່ງມັນຕ ົ້ນ
ລາ
ຍຮັ
ບ 

(ລ້
ານ
ກີບ

)

ຄ່າຊືົ້ຝຸູ່ນ (ລ້ານກີບ)

2017



[ການໃສ່ນ າໃຊ້ປຸຸ໋ຍເພືື່ອຍ ກສະມັດຕະພາບຜ ນຜະລິດ

o ປຸຸ໋ຍສ າເລັດຮູບ 15-5-30

o ອັດຕາ 300 kg/ha (6 ເປົາ/ຮຕ)
o ໃສ່ 2 ຄັົ້ງ



ຜ ນຂອງການນ າໃຊ້ປຸຍຕ ໍ່ຜ ນຜະລິດມັນຕ ົ້ນ
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ຈ ານວນຄອບຄ ວ
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ການໃສ່ປຸຸ໋ຍ

ບ ໍ່ໃສ່ປຸຸ໋ຍ
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38%



ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ ແລະ ກ າໄລຈາກການໃສ່ປຸຸ໋ຍ ສ ກປີ 2018

ເມືອງ ປາກລາຍ ແກ່ນທ້າວ ບ ລິຄັນ ວຽງທອງ
ບ ໍ່ໃສ່ປຸຸ໋ຍ 27.8 24.8 12.3 26.4
ໃສ່ປຸຸ໋ຍ 37.2 36.8 21.1 29.7
ຄວາມແຕກຕ່ງ 9.5 12.0 8.8 3.3
ລາຄາຂາຍເວລາເກັບກູ້ 540 540 540 500
ລາຄາຕ ໍ່າສຸດ 300 300 300 300
ລາຄາປຸຸ໋ຍ 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 

ຄ າຈາກລາຄາຂາຍໃນເວລາເກັບກູ້

ກ າໄລທີື່ໄດ້ຈາກການໃສ່ປຸຸ໋ຍ 3,785,333 5,140,667 3,428,240 313,796 

ເປີເຊັນການເພີື່ມຂືົ້ນຂອງລາຍ
ຮັບຈາກການໃສ່ປຸຸ໋ຍ 286.8% 389.4% 259.7% 23.8%

ຄ າຈາກລາຄາຂາຍຕ ໍ່າສຸດທີື່ເຄີຍຂາຍມາ

ກ າໄລທີື່ໄດ້ຈາກການໃສ່ປຸຍ 1,516,296 2,269,259 1,317,911 - 339,722 
ເປີເຊັນການເພີື່ມຂືົ້ນຂອງລາຍ
ຮັບຈາກການໃສ່ປຸຸ໋ຍ 114.9% 171.9% 99.8% -25.7%



[ຜ ນຂອງການໃສ່ປຸຸ໋ຍ ແລະ ການເສຍຫຍ້າ
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Khanthavong et.al. 2016



ຂອບໃຈ


