ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ສະບັບທີ 116 ມັງກອນ 2011

ອພ 137 / ພຈ 100311 ຈພ 500

ຊົມເຊີຍ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (20 ມັງກອນ) ຢ່າງສຸດໃຈ

ສາລະບານ
ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ...
ໜ້າ 1 - 2

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກົນໄກການແລກປ່ຽນ
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການວາງແຜນ...
ໜ້າ 2 - 3
ສິ່ງຄວນຮຼຕ
້ າ່ ງໆ...
ໜ້າ 3 - 8

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ
ໄວຍະພັດ ທັດຕະມະນີວົງ

ບັນນາທິກາ

ສົມພະຈັນ ວົງພະສຸວັນ
ບັນດິດ ຣາມາງກູນ
ໂດຍ: ພູທອນ ສິມມະວັນ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ອອກແບບ

ຂັນຄໍາ ອ້ວນອຸດົມ

ພູທອນ ສິມມະວັນ

ວຽກງານທາງດ້ານການປັບປຸງແນວພັນ ເປັນວຽກງານນຶ່ງໃນການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານເຊິ່ງ
ເປັນ 4 ເປົ້າໝາຍຂອງຂະແໜງງານກະສິກຳ - ປ່າໄມ້ ແລະ ແຜນງານການພັດທະນາລະບົບກົນໄກການ
ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງພັນທຸກຳພືດ ໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນໂດຍການເຫັນດີລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ,

ຕູ້ ປ. ນ. 7170 ວຽງຈັນ
ໂທ:
(856 21) 770892
(856 21) 770089
ແຟກ
(856 21) 770892
Email:khanhkam@nafri.org.la
020 55426630
www. nafri.org.la

ຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ເຊິ່ງໃນນັ້ນແມ່ນແນໃສ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານການອະນຸລັກ ແລະ ນຳໃຊ້ພັນທຸກຳພືດຢູ່ໃນລາວ ເຂົ້າໃນ
ລະບົບຖານຂໍ້ມູນພັນທຸກຳພືດສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ໄດ້. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນບ່ອນສັງລວມບັນດາຊະນິດພັນພືດຂອງລາວໄວ້ໃນລະບົບ ແລະ ໃນປະ
ຈຸບັນນີ້ ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 2,000 ລາຍການ (ເວັບໄຊ້ຂໍ້ມູນ www.pgrfa.org/gpa).
ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2011 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງວຽກງານຂຶ້ນ
ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດຣ. ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ແລະ ມີແຂກທີ່
ຖືກເຊີນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງ ອ້ອມຂ້າງ ສຄກປ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 16 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ສະເໜີແຜນການເຄື່ອນ

ສະໜັບສະໜູນ ໂດຍ: ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ
ລະບົບຜະລິດກະສິກໍາເຂດພູດອຍ ໂດຍ
ອີງໃສ່ເຂົ້າເປັນພື້ນຖານ

ໄຫວທີ່ຜ່ານມາ

ແລະ

ຄາດຄະເນແຜນປະຕິບັດວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າຂອງໂຄງການ.

ໃນກອງປະຊຸມ

ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

			

ມັງກອນ 2011

ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ, ເມືອງເມິງ, ແຂວງບໍ່
ແກ້ວ ແມ່ນກິດຈະກຳນຶ່ງ ເພື່ອຮ
 ັບປະກັນໃ
 ນການຄຸ້ມຄອງ,
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກ
 ະສິກຳ, ດິນປ
 ່າໄ
 ມ້ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຍືນຍ
 ົງ ຕິດພັນ
ກັບການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່

ແລະ

ຈັດສັນອາຊີບຄົງ

ທີ່, ພ້ອມທັງເປັນການທົດສອບຮູບແບບ ຂອງການວາງແຜນ
ນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນລະດັບກຸ່ມບ້ານ ຂອງ
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເຂດພູດອຍ

ແລະ

ພັດທະນາຄວາມສາ

ມາດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ໃນກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດ
ເຂດຜະລິດສະເພາະ
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື

ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່

ແຜນປະຕິບັດງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ຈາກນັ້ນ

ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການ.

ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ

ໄດ້ມອບຄອມພິວເຕີ

ຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ ໃຫ້ແກ່ສູນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອເອົາໄປຈັດຕັ້ງ

ທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການກຳນົດເຂດພັດ

ທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງກຸ່ມບ້ານ ແລະ ຂາດການວາງ
ແຜນທີ່ສອດຄ່ອງກົມກຽວກັບທ່າແຮງຕົວຈິງ ທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ, ເສດຖະກີດ-ສັງຄົມ, ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ທີ່ຕິດພັນກັບວິທີການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ
ບັນດາເຜົ່າ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.

ປະຕິບັດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ສູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແກ່ ສູນຄົ້ນ
ຄວ້າການປະມົງ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້ ແລະ ສູນຄົ້ນຄວ້າພືດຜັກ
ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ.

ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຂັນຄໍາ ອ້ວນອຸດົມ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອກຳນົດເຂດດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ແທດເໝາະ

ແມ່ນວຽກງານນຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນບ
 ູລິມະສິດອ
 ັນດ
 ັບນ
 ຶ່ງ

ກັບເງື່ອນໄຂ, ທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ. ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ

ແລະ ປ່າໄ
 ມ້. 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແ
 ລະ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂອງ ສຄກປ, ທັງເ ປັນບ
 ັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ

ຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ ທາງດ້ານ

ວິທີການ
-

ກຳນົດຂອບເຂດພື້ນທີ່.

-

ກະກຽມ, ສັງລວມ ແລະ ກວດກາຂໍ້ມູນ.

-

ແປພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ອາກາດ.

-

ລົງພາກສະໜາມກວດກາຂໍ້ມູນທາງພູມສາດ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ.

-

ວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

-

ສ້າງແຜນ, ຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນໄດ້
ຮັບ.
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ຜົນໄດ້ຮັບ
ເນື້ອທີ່ການແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກຸ່ມບ້ານຊຽງດາວ:
ລາຍການ

ຊຽງດາວ

ປຸງຈອມແສງ

ມອນແຫຼມ

ຫ້ວຍອໍ

ເນື້ອທລ
ີ່ ວມ/ຮຕ

ເນື້ອທີ່ລວມ %

1,480

457

591

1,108

3,836

54.83

ພື້ນທ
 ີ່ດິນກ
 ະສິກໍາ

406

465

736

1,302

2,909

41.58

ບ້ານ, ສາຍນໍ້າ

313

79

6

35

251

3.59

2,017

1,002

1,533

2,445

6,996

100.00

ພື້ນທ
 ີ່ປ່າໄ
 ມ້

ລວມ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ນຳໃຊ້ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄະນະກຳມະການຂັ້ນເມືອງ

•

ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດພາລະ

•

ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື,

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນ

ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະສານງານກັນ ເພື່ອນຳໃຊ້

ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຈັດສັນ ແລະ

ຜົນຂອງການແບ່ງເຂດດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກຸ່ມ

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ, ດິນປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາ

ບ້ານຊຽງດາວ.

ກອນປ່າໄມ້.
ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອະນຸມັດການໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະ

•

ທານທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ບົນພື້ນຖານກົດ
ໝາຍ, ດຳລັດ, ລະບຽບການ ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ
ມາດຖານທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ເຕັນນິກການ

ບັນດາຂະແໜງການ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

•

ດໍາເນີນການຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນ
ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງທັນການ ແລະ ເດັດ
ຂາດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ.

ເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນໝາກນ້ຳມັນ
ໂດຍ: ວຽງໄຊ ຢ່າຈູຕົວ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

1. ຄຸນຄ່າຂ
 ອງການປກ
ູ ໝາກນ້ຳມັນ
ປູກເປັນປ
 ່າທ
 ົດແ
 ທນປ່າທີຖ
່ ືກທ
 ຳລາຍ ສາມາດແກ້ໄ
 ຂ
ສະພາບໂລກຮ້ອນ ຊ່ວຍປັບປຸງສ
 ະພາບການສົມດ
 ຸນ ສະພາບ
ແວດລ້ອມໃຫ້ຄົງເ ດີມ ເພື່ອກ
 ານທ້ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ຮັກສາ
ແຫຼ່ງສະໜອງໂຮງງານຜະລິດໄ
 ຟຟ້າ.
•

ເປັນພ
 ືດເສດຖະກິດ
 ຕົວໃ
 ໝ່

ທີໃ
່ ຫ້ນໍ້າມັນພ
 ືດໃ
 ນ

ລະດັບສ
 ູງ ເພື່ອຜ
 ະລິດເ ປັນນ
 ໍ້າມັນໃ
 ສ່ເ ຄື່ອງຈັກຊະ
ນິດຕ
 ່າງໆແບບປອດສານພິດ.
•

ເປັນໄ
 ມ້ຢ
 ືນຕ
 ົ້ນໃຫ້
 ຜົນຜ
 ະລິດປ
 ີລະຄັ້ງ ເລີ່ມໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດ ແຕ່ອາຍຸ 3 ເຖິງ 70 ປີ.
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ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ 			

•

ປູກໝ
 າກນໍ້າມັນ 1 ເຮັກຕາ ດ້ວຍຂະໜາດ 4x6
ແມັດ ຈະມີຕົ້ນໝ
 າກນໍ້າມັນ 416 ຕົ້ນ. ໃນນຶ່ງປ
 ີ ຈະ
ໃຫ້ໝາກ 10-15 ໂຕນ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້

•

•
•

ເກັບມ
 າຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ

ແລ້ວແກະເອົາແ
 ກ່ນ

ທາງໃນມາເກັບຮ
 ັກສາໄວ້ບ່ອນທີ່ຮົ່ມ ອາກາດລ່ວງ

ແລ້ວເ ອົາແພ
 ຢາງປົກຄ
 ຸມ

ຄັດເ ລືອກເອົາແກ່ນທ
 ີ່ຕື່ງ ແລະ ສົມບູນດ
 ີ ໄວ້ເຮັດ
ແນວພັນ. ເນື້ອທ
 ີ່ 1 ເຮັກຕາ ຈະໃຊ້ແນວພັນ 1-2

ການກະກຽມຮ່າຍເບົ້າຖ
 ົງຢາງ
•

ຖົງຢ
 າງຈຳນວນ 500 ຖົງ, ຂະໜາດຖົງ 5x10 ຊຕມ.
1. ດິນຊາຍແກມຕົມ ຫຼື ຝຸ່ນຄ
 ອກປະສົມ.
2. ແປງໜານຕັ້ງຖ
 ົງເ ກັບຮ
 ັກສາຢູ່ບ່ອນຮົ່ມ ຫຼື ຕານ່າງ
ກັນແສງ. ນໍາໃຊ້ຂເີ້ ລື່ອຍ ຫຼື ຂີແ
້ ກບໝັກແ
 ກ່ນ.

ກຽມໜານ ເພື່ອວາງຖົງເ ບົ້າ ຂະໜາດ 1 ແມັດ,
ກວ້າງ, ຍາວ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ໃຊ້ໄມ້ກ້ານ
ເປັນຂ
 ອບແລ້ວເ ອົາແ
 ພຢາງປພ
ູ ື້ນ.

•

ນຳຖົງຢ
 າງເບົ້າ ໄປລຽນເປັນແ
 ຖວ ຫົດນໍ້າກ່ອນຈະ
ນຳແກ່ນໄປ
 ປັກໃ
 ສ່ 2 ມື້.

ກິໂລກຼາມ.
ການກະກຽມອຸປະກອນມີ

ຈົນແກ່ນແ
 ຕກເຫັນສ
ີ

ຂາວຕາມແກ່ນ.

ດີ.
•

ແຊ່ນໍ້າໄວ້ 1 ຄືນ ແລ້ວນ
 ຳໄປຄົນໃສ່ຂ
 ີ້ເລື່ອຍ ຫຼື ຂີ້
ແກບໝັກໄ
 ວ້ບ່ອນທີ່ຮົ່ມເຢັນ ຫົດນໍ້າທຸກ
 ເຊົ້າ-ແລງ

ໝາກນໍ້ າ ມັ ນ ຈ ະເ ລີ່ ມ ເ ກີ ດ ດ ອກໃນຕົ້ ນ ລ ະດູ ຝົ ນ
ສັ ງ ເ ກດເ ບີ່ ງ ໝາກນໍ້ າ ມັ ນ ໜ່ ວ ຍທີ່ ແ ກ່ ຈ ະມີ ສີ ດ ຳ,

ໝາກນໍ້າມັນມ
 ີເປືອກແຂງ ນໍ້າຊ
 ຶມເຂ
 ົ້າຫຍາກ ຕ້ອງ
ຕັດຫ
 ົວແຫຼມໃ
 ຫ້ເປັນຮ
 ູໃຫ້ນໍ້າສາມາດຊຶມເ ຂົ້າໄດ້.

ແລະ ໝາກຈະແກ່ຕົ້ນລ
 ະດູໜ
 າວ ເດືອນ 10-12.
•

ມັງກອນ 2011

3. ວິທກ
ີ ານກ້າແ
 ກ່ນ

13-15 ລ້ານກີບ/ປີ.

2. ວິທີການເກັບຮ
 ັກສາແກ່ນໝ
 າກນ້ຳມັນ

			

•

ເມື່ອເຫັນແ
 ກ່ນແ
 ຕກຂາວແລ້ວເອົາແ
 ກ່ນລ
 ົງເ ບົ້າ1
ເມັດຕໍ່ເບົ້າ. ເອົາສິ່ງກ
 ັນແ
 ດດມາປົກຄ
 ຸມ.

•

ຫົດນ
 ໍ້າເຊົ້າ-ແລງ ຈົນເ ຖີງ 4-5 ມື້, ເບ້ຍໝ
 າກ
ນໍ້າມັນຈ
 ະແຕກພົ້ນດ
 ິນຂຶ້ນ.

•

ກໍລະນີເບ້ຍໝາກນໍ້າມັນແຕກພົ້ນຂຶ້ນດິນແຕ່ ກີບ
ລ້ຽງບໍ່ສາມາດຫຼົ່ນເ ອງໄດ້

ຕ້ອງໃຊ້ວ
 ິທີແກະເອົາ

ກີບລ້ຽງທີ່ຕິດຢ
 ູ່ອອກ.
•

ຂໍລ
້ ະວັງ ບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນອ
 ່ອນຫັກ.

•

ຕ້ອງຫົດນໍ້າສະໝໍ່າສະເໝີ

ເຊົ້າ-ແລງ

ຈົນກ
 ວ່າ

ອາຍຸຂ
 ອງເບ້ຍໄ
 ມ້ໄດ້ 40-45 ມື້ ມີໃບ 4-6 ໃບ ສາ
ມາດນຳໄປປູກໄ
 ດ້.

4. ວິທກ
ີ ານປູກຕ
 ົ້ນໝ
 າກນ້ຳມັນ
•

ພື້ນທ
 ີ່ປູກຕ
 ້ອງໃກ້ເ ສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ ສະດວກ
ໃນການເຂົ້າເຖິງ.

•

ໄລຍະເວລາປູກແມ່ນເ ລີມ
່ ແຕ່ເດືອນ 4 - 6.
ປູກຕາມທຳມະຊາດ

•

ຂຸດຂ
 ຸມ 30x30x30 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງ 6x5

ແມັດ ປະໄວ້ໃ
 ຫ້ຝົນຕົກຮ
 ຳ 2-3 ເທື່ອ ສັງເ ກດເຫັນ
ດິນໄ
 ຫຼລ
 ົງຂ
 ຸມ.
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ເອົາແກ່ນຕ
 າກ 1 ມື້ ແຊ່ 1 ຄືນໄປປູກຂ
 ຸມ 1 ເມັດ.

ຂຸດຂ
 ຸມ 50x50x50 ຊັງຕ
ແ
ີ ມັດ, ໄລຍະຫ່າງ 4x4
ແມັດ ບ່ອນທີ່ສາມາດ ໃຊ້ທໍ່ສົ່ງນ້ຳແ
 ຕ່ລ
 ະຕົ້ນໄ
 ດ້
ແລະ

ສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກນ
 ິກໃ
 ຫ້ເ ກີດໝ
 າກນອກ

ລະດູໄດ້.

5. ການບົວລະບັດຮ
 ັກສາ
•

ມາດນຳເອົາຄັ່ງມາປ່ອຍໃສ່ຕົ້ນຖົ່ວແຮໄດ້ເຄິ່ງນຶ່ງ
ສ່ວນອີກເ ຄິ່ງນຶ່ງຈ
 ົ່ງໄວ້ປ່ອຍ ໃນລະດູທີ 2 ຄືເດືອນ

ປູກແບບວິທະຍາສາດ
•

January 2011

ເ ມື່ ອ ເ ບ້ ຍ ທີ່ ນ ຳໄ ປປູ ກ ຕິ ດ ຮ າກເ ລີ່ ມ ມີ ກ ານຂ ະ

ຫຍາຍຕົວແ
 ຂງແຮງ ຄວາມສູງໄ
 ດ້ 30-50 ຊັງຕ
 ີ

6 ແລ້ວໝູນວຽນໄປເຖິງ 3 ປີ ຕົ້ນຖ
 ົ່ວແຮຈະຕາຍ
ເລີ່ມປູກຫ
 ຍ້າລ
 ້ຽງສັດ.
2. ພືດໄລຍະສັ້ນ: ໃຫ້ປູກເ ຂົ້າສາລີ ຫຼື ໝາກເດືອຍ,
ໝາກງາ ສະລັບຕ
 າມຄວາມເໝາະສົມ.

ຕົ້ນໜໍ່ໄມ້ຂົມເປັນຂີ

ແມັດ ໃ
 ຫ້ເດັດຍ
 ອດຖິ້ມ.
•
•
•

ເມື່ອແຕກຍອດໃໝ່ອອກມາໃຫ້ເລືອກເອົາຍອດທີ່

ແຂງແຮງໄວ້ 3 ຍອດເຫຼືອນ
 ັ້ນໃ
 ຫ້ລ
 ິຖິ້ມ.

ເມື່ອ 3 ຍອດຂະຫຍາຍຕົວຍ
 າວຂຶ້ນໄ
 ດ້ 30 ຊັງຕ
 ີ

ແມັດ ແ
 ລ້ວໃຫ້ເ ດັດຖ
 ິ້ມ.

ເມື່ອ 3 ງ່າ ແຕກຍອດອອກ ໃຫ້ຄັດເ ລືອກເອົາງ ່າ

ທີສ
່ ົມບູນປ
 ະໄວ້ ເຫຼືອນ
 ັ້ນໃ
 ຫ້ລຖ
ິ ິ້ມໝົດ, ທັງໝົດຊ
 ົງ
ຟຸ່ມ 1-3-9-12.

•

ເພື່ອໃ
 ຫ້ງ່າທີ່ຈົ່ງໄວ້

ມີແນວເນີ້ງຕ
 າມເປົ້າໝ
 າຍ

ຕ້ອງໃຊ້ໄມ້ບັງຄັບແ
 ຕ່ລະງ່າ ໃຫ້ເ ນີ້ງຕ
 າມທິດທ
 ີ່ປະ
ສົງບ
 ໍ່ໃຫ້ງ່າຕີບກ
 ັນ.

ຮູບ: ຂີຂອງໜໍ່ຂົມ

6. 	ເພື່ອປ
 ະຕິບັດຕ
 າມທິດຊ
ນ
ີ້ ຳຖືເອົາພືດໄ ລຍະສັ້ນ, 	
ໄລຍະກາງ ຫຼໍ່ລ
 ້ຽງພືດໄ ລຍະຍາວຈຶ່ງກຳນົດພ
 ືດສ
 ະ	
ລັບກ
 ານປູກໝ
 າກນ້ຳມັນ ດ
 ັ່ງນ
 ີ້:
1. ພືດໄລຍະກາງ:

ໃຫ້ປູກພ
 ືດຕ
 ົ້ນຖົ່ວແຮສັບຫ
 ວ່າງ

ການປູກໝ
 າກນໍ້າມັນ ເມື່ອຮ
 ອດເດືອນ 12 ຈະສາ

ໂດຍ: ສຸນທອນ ເກດພັນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າປ່າໄມ້
É¿ÌÙ¡–æÓ‹–ÁíÓ –ãÓŠÌ–Ì±ÃåÌ 52 –ÆßÌéÈ–ÑèÌ–æÓ‹ÎŠÜÃ
ãÖß âÎèÌæÓ‹ÎŠÜÃÆßÌéÈÈÞ×Ë¯–âÀêÈ–ÈŠÞ× åÌ ÅÎÎ Öà×.
–åÌ–äÖÀ–ÌêòæÈ‹–ÍèÌËëÀ–Óê–æÓ‹ÎŠÜÃ–âÊéÃ 1,500 ÆßÌéÈ Ë¯ÌÜÌÔïŠ
åÌ 87 ÅßÀîÌ. æÓ‹ÎŠÜÃãÉŠÖßÆßÌéÈ ÄßÓêÜàÇîÀàÌÜÜÀ
ÈÜÀ Øðì âÎèÌÁêÉŠàÃÀèÌ Æ±ÃÉàÓËáÓßÆàÈãÖ‹× ÀàÌâÎèÌ
ÁêãÓŠÌÀàÌÚíÈÜàÇî Øðì ÚíÈÖî‹Ì, ÀàÌâÎèÌÁê ÀçÂìÀàÌ
ÜÜÀÈÜÀâÎèÌÚàÀÔŠàÃØð×ÃØðàÇ, É¿ÌãÓŠÄßÉàÇæÎâÎèÌ
ÁßÍ×Ì ãÖ‹×ãÀŠÌÄßØð³ÌÖíÃ, âÓ²ÜÖßÈïÐíÌÓàâÊéÃ ãÀŠÌÀñç
ÄßãÉÀÜÜÀ ãÏŠÑèÌåÚŠÔŠàÃØð×ÃØðàÇ âÉêÍåØÇŠÁßØÇàÇ
Éí× ãËÌÖî‹ÌãÓŠ.
ÏŠàÌÀàÌÉéÈÉàÓ ãÖß ÍèÌËëÀ ÀàÌâÎèÌÁêÁÜÃ
æÓ‹ÎŠÜÃ åÌ ÅÎÎ Öà× äÈÇÅïÌÂ¿ÌÂ×‹àÎŠàæÓ‹ âØèÌ×Šà
ÌèÍãÉŠÎê 1990 ÓàâÊéÃÎßÄîÍèÌ åÌÄáÌ×ÌæÓ‹ÎŠÜÃ 52 Æß
ÌéÈ âØèÌÓê 27 ÆßÌéÈ Ë¯æÈ‹âÎèÌÁêÏŠàÌÓà, ÆßÌéÈË¯âÎèÌÁê
åÌÎê 2011 Ì¸ ãÓŠÌæÓ‹Ù¡ÁíÓ Ë¯âÎèÌÆßÌéÈËê 28. ÀàÌ
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ມັງກອນ 2011

ÓêÁ¹ÌåÌÖßØ×ŠàÃâÈìÜÌ

ÍçÖéÓàÈÍçÖéäÑÀ) 50 äÉÌ, ÖàÂàÄàÀÍ‹àÌ ÀáÌíÈæ×ò

ÓèÃÀÜÌ 2011 Ì¸âÜÃ Ë¯ÎŠàÅßØÃ×Ì ÁÜÃÍ‹àÌÙÜÃÆíÃ,

4,000 ÀêÍ/ÀéäÖ. ÓïÌÂŠàâÃéÌ âÁ¿àØàÎßÆàÆíÌåÌÍ‹àÌ (45

âÓìÜÃÂáâÀêÈ, ãÁ×ÃÍçÖéÂáæÆ. ÄîÈÑéÀèÈË¯âÀêÈÁê ×èÈãËÀ

ÂÜÍÂí×) 200,000,000 ÀêÍ (ÅÜÃÝ‹ÜÇÖ‹àÌÀêÍ) Æ±ÃåÌÌ´Ì

Èò×Ç GPS âÅ´Ìã×Ã (X) 0476510, âÅ´ÌÁßÙàÌ (Y)

ãÉŠÖßÀéäÖ ÄàÀÏï‹ÁàÇ ÄßÎßÀÜÍÅŠ×Ì 200 ÀêÍåØ‹ãÀŠ

2006416, ÖßÈèÍÅïÃÄàÀÙ‹àÌŸËßâÖ 450-460 ãÓèÈ.

ÀÜÃËëÌÍ‹àÌ ÅßÌ´Ì Í‹àÌÄßæÈ‹âÃéÌ 10 Ö‹àÌÀêÍ. ÌÜÀ

ØðèÃÄàÀâØèÌÀàÌâÎèÌÁêÁÜÃÉ¿ÌÙ¡æÓ‹ÁíÓ Ë¯ Í‹àÌÙÜÃÆíÃ

ÄàÀâÃéÌÅßÅíÓÀÜÃËëÌË¯ÀŠà×Ì¸, Ïï‹ÎßÀÜÍÀàÌ ÀçÂìÏï‹Óà

ãÖ‹×, ÅïÌÂ¿ÌÂ×‹àÎŠàæÓ‹ ÀçæÈ‹ÊàÓÁ§ÓïÌæÎÇèÃÍ‹àÌÜ²ÌË¯Á¹Ì

ÆºÙ¡æÓ‹ÁíÓÄàÀÍ‹àÌÌŸãÑÃ

ÀèÍâÓìÜÃÂáâÀêÈ ÀçæÈ‹Á§ÓïÌâÑ¸ÓâÉêÓ×Šà ÎŠàÙ¡ÁíÓË¯Í‹àÌ

Í‹àÌ ãÉŠÖßÎê ÎßÓàÌ 5-6 Ö‹àÌÀêÍ. Ë¯âÓìÜÃÌàÚ§ ÇèÃÓê

äÑÌËÜÃ ãÖß Í‹àÌÅíÍÑ×Ì Ë¯Á¹ÌÀèÍâÓìÜÃÂáâÀêÈ ÀçÓê

ÜêÀØðàÇÍ‹àÌË¯ÓêÎŠàÙ¡æÓ‹ÁíÓ Æ±ÃÆà×Í‹àÌæÈ‹ÓêÖàÇÝèÍÔŠàÃ

ÎàÀíÈÀàÌâÎèÌÁêâÚìÜÌÀèÌ. ÄàÀÌ´Ì ÀçæÈ‹ÉéÈÉ¡Á§ÓïÌÌá

ÅßÚœÅßâÚê åÌãÉŠÖßÎê.

ÍèÌÈàÍ‹àÌ Ë¯Á¹ÌÀèÍâÓìÜÃÌàÚ§, ãÁ×ÃÜîÈíÓæÆ ãÖß Á§ÓïÌ
ÄàÀãÁ×ÃØí×ÑèÌ ÆàÍ×Šà Í¡ËèÌâØèÌÎàÀíÈÀàÌÜÜÀÁê.
Ù¡ÁíÓ Óê 2 ÎßâÑÈ Âì ÎßâÑÈÀàÍÁíÌ ãÖß ÀàÍÀ‹ÞÃ.
ÎßâÑÈÀàÍÀ‹ÞÃÄßãÏŠÀ×‹àÃÔïŠË¯ ãÁ×ÃÍçÖéÂáæÆ (ÀçÖßÌê
Ë¯ÀáÖèÃâÎèÌÁê), Øð×ÃÑßÍàÃ, Øð×ÃÌŸËà ãÖß Ï¿ÃÅàÖê.
ÅŠ×ÌÎßâÑÈÀàÍâÎèÌÁíÌ
âÑÈÀàÍÀ‹ÞÃ

ãÖß

ÓêÁßÙàÈåØÇŠÀ×ŠàÎß

ãÓŠÌãÏŠâÎèÌ×íÃÀ×‹àÃ

ÔïŠãÁ×ÃÆÞÃÁ×àÃ

ãÖß ãÁ×ÃØí×ÑèÌ.

ÇèÃæÈ‹ÎßÀÜÍÅŠ×ÌâÑ¸ÓåØ‹

Á§ÓïÌÀàÌâÎèÌÁêÁÜÃæÓ‹Ù¡ÁíÓ

ÀçÂìæÓ‹ÎŠÜÃÜ²ÌƒÌ¸

ãÓŠÌÓêÄîÈÎßÅíÃ ãÌßÌáåØ‹ÜáÌàÈÀàÌÎíÀÂÜÃË‹ÜÃÊªÌ
ÀçÂìÎßÆàÆíÌË¯ÌáåÆ‹ÎŠàÌ´Ì åØ‹ÓêÂ×àÓâÜíàåÄåÅŠÎ‹ÜÃÀèÌ
æÒåÚ‹ÎŠà Ç‹ÜÌÍèÌÈàÉ¿ÌæÓ‹ÎŠÜÃÌ´ÌÄßãØ‹Ã ãÖß ÉàÇ
Ñ‹ÜÓÀèÌÌ´Ì ÀçÖß×èÃ ãÖß ÀáÄèÈÀàÌÖßÍàÈÁÜÃÙïÁê.
ÚàÀÁêÁÜÃæÓ‹ÎŠÜÃËîÀÆßÌéÈ ÄßÓêÅèÍÑßÂîÌÅïÃËàÃÈ‹àÌ
äÑÅßÌàÀàÌ ãÖß ÍáÖîÃÝÜÀäÓÌËàÃâÑÈ ÁÜÃÅèÈË¯
ÀéÌÚàÀÁêÌ´Ì ÀßÉîÀåØ‹ÓêÀàÌãÏŠÑèÌÔŠàÃæ× âÆ¨Ì: ÄçàÑ×À
Ùï, æÀŠÎŠà, ÌíÀ ãÖß ÀßÝÜÀ âÎèÌÉ¿Ì. ËàÃÈ‹àÌÀàÌ
Â¿ÌÂ×‹à ãÖß ÜàÌîÖèÀÆê×ßÌàƒÑèÌ ãÓŠÌâØèÌ×Šà âÎèÌäÜ
ÀàÈÈêË¯ÌèÀÂ¿ÌÂ×‹à ÄßÓêãÏÌÜÜÀæÎâÀèÍãÀŠÌÁê ÁÜÃÙ¡
æÓ‹ÁíÓæ×‹ âÑ²ÜâÜíàæÎÏèÌÁßØÇàÇ ãÖß ÎïÀÅ³ÃâÅêÓåØ‹
ãÀŠÆà×Í‹àÌÜ²ÌË¯ÓêÂ×àÓÅíÌåÄ ãÖß ÓêâÃ²ÜÌæÁËàÃÈ‹àÌ
ÑïÓêÎßâËÈ ÀçÂìÅßÑàÍÜàÀàÈÁÜÃË‹ÜÃÊªÌÉíÌ. ËàÃÈ‹àÌ
×éËßÇàÅàÈ, ÀàÌâÀèÍÝèÀÅàãÀŠÌÁêæÓ‹ÎŠÜÃæ×‹ ãÓŠÌÝèÀ
ÅàÆê×ßÌàƒÑèÌ ãÖß âÎèÌÎèÈåÄÌ±Ã âÑ²ÜÀàÌãÖÀÎŠÞÌÁ§
ÓïÌÀèÍÅßÊàÍèÌÀàÌÂ¿ÌÂ×‹àÑìÈ åÌÖßÈèÍÅàÀíÌ.

ËàÃÈ‹àÌâÅÈÊßÀéÈ:

Ù¡æÓ‹ÁíÓ

âÎèÌÙ¡æÓ‹Ë¯ÜÜÀ

ÇàÓãÖ‹Ã Æ±ÃãÓŠÌÖßÈïË¯Ù¡æÓ‹Ü²ÌË³×æÎÀáÖèÃÑèÀÏŠÜÌ Í¡
åØ‹Ù¡ ÌÜÀÄàÀæÓ‹ÀßãÅÌ ãÖß æÓ‹âÑèÀ Ë¯ÓêÔïŠÑàÀÀàÃ
ÖíÃØàÑàÀåÉ‹ÁÜÃÎßâËÈ ãÉŠÀçÔïŠåÌÄáÌ×ÌÙ‹ÜÇ. ÂìÈ¨Ã
âÝíàÅàÓàÈâØèÌæÈ‹åÌÉßÖàÈ ÌèÍãÉŠ ×ÞÃÄèÌâÊéÃâÁÈÑàÀ
âÙìÜ Ù¡æÓ‹ÁíÓ ÄßâØèÌãÉŠ âÈìÜÌËèÌ×àâÊéÃâÈìÜÌâÓÅà.
Ë¯ÉßÖàÈ×ÞÃÄèÌ Ù¡æÓ‹ÁíÓâÎìÜÀÁíÌ ÓêÖàÂà 6,000 ÀêÍ/
ÀéäÖ, Ù¡ÁíÓâÎìÜÀÀ‹ÞÃ ÓêÖàÂà 7,000 ÀêÍ/ÀéäÖ. ÀçÖßÌê
ÉéÈÉàÓÀîŠÓÄèÈÅèÌ ãÖß ÌáåÆ‹ÎŠàÙ¡ÁíÓ ËêñÍ‹àÌÌŸãÑÃ,
âÓìÜÃÌàÚ§ ãÁ×ÃÜîÈÓ
í æÆ, åÌÅíÀÎê 2011 Ì¸ Í‹àÌæÈ‹ÜßÌîÓÈ
è
ÁîÈÂ¿ÌÙ¡æÓ‹ÁíÓâÑ²ÜâÎèÌÅéÌÂ‹à
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ການປູກໝ
 າກກ້ວຍຫອມ
ໂດຍ: ຫົງທ
 ອງ ເ ພັດວ
 ິໄຊ, ພະແນກບໍລິຫານ ສຄກປ
ກ້ວຍຫອມ ແມ່ນໝ
 າກໄມ້ຊ
 ະນິດນຶ່ງ ທີ່ມຫ
ີ ຼາຍຢູ່ໃນ
ບ້ານເຮົາ ແລະ ນິຍົມບ
 ໍລໂ
ິ ພກກັນຫ
 ຼາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າກ້ວຍ
ຫອມເປັນໝ
 າກໄມ້ທີ່ບໍລໂ
ິ ພກງ່າຍ

ແລະ

ມີວ
 ິຕາມີນສູງຕ
 ໍ່

ຮ່າງກາຍ ຊ່ວຍລະບາຍງ່າຍ, ບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຄົນສ
 ູງອ
 າຍຸ
ກໍສ
່ າມາດບໍລໂ
ິ ພກໄດ້ ເພື່ອເ ປັນຂອງຫວານ ຫຼັງຮ
 ັບປະທານ
ອາຫານ, ທີ່ສຳຄັນຍ
 ັງເ ຮັດຢ່າງອື່ນໄ
 ດ້ອ
 ີກ ເຊັ່ນ: ກ້ວຍຈືດ,
ກ້ວຍອົບແ
 ຫ້ງ, ນໍ້າຫວານກ້ວຍ ແ
 ລະ ອື່ນໆອີກຫ
 ຼາຍຢ່າງ.
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5. ການໃຫ້ປຸຍ
ໃສ່ປຍ
ຸ ຄງັ້ ທີ 1 ແລະ 2 ເມື່ອຕນ
ົ້ ກ້ວຍ ມີອາຍຸ 1 ແລະ 3
ເດືອນດ້ວຍສດ
ູ 20-10-10 ຫຼືື 15-15-15 ຫຼື ສູດໃກ້ຄຽງ 125250 ກຼາມ/ຕົ້ນ/ຄັ້ງ.
ໃສ່ປຍ
ຸ ຄງັ້ ທີ 3 ແລະ 4 ເມື່ອອາຍຸ 5 ແລະ 7 ເດືອນ ດ້ວຍ
ສູດ 13-13-21 ຫຼື ສູດໃກ້ຄຽງ ໃນອດ
ັ ຕາ 125-250 ກຼາມ/ຕົ້ນ/
ຄັ້ງ. ໃສ່ປຍ
ຸ ອນ
ິ ຊີ (ປຸຍຄອກ ຫຼື ປຸຍໝກ
ັ ) ປີລະ 1-2 ຄັ້ງ.
6. ການແຕກໜໍ່
ຫຼັງຈ
 າກປູກກ
 ້ວຍໄດ້ ປະມານ 5 ເດືອນ ໃຫ້ຕ
 ັດແ
 ຕ່ງໜ
 ໍ່ 

ແນວພັນທນ
່ີ ຍ
ິ ມ
ົ ກນ
ັ ປກ
ູ ຫາຼ ຍແມ່ນກ້ວຍຫອມ

(AAAG

roup) ໃຫ້ຜ
 ົນຜ
 ະລິດສ
 ູງ ລົດຊ
 າດຫວານ ຫອມດີ ແລະ ໝາກ
ໃຫຍ່.

ເພື່ອໃ
 ຫ້ຕ
 ົ້ນແ
 ມ່ມີຄວາມສົມບູນ.
7. ການຄ້ຳຢັນຕ
 ົ້ນ
ຕ້ອງໃຊ້ໄ ມ້ຄ້ຳຢັນ

ຫຼືື

ດາມກ້ວຍທຸກຕ
 ົ້ນ

ທີ່ອ
 ອກປີ

ການປູກ

ແລ້ວ ເພື່ອປ
 ້ອງກັນລ
 ຳຕົ້ນຫັກລົ້ມ ແລະ ຕະຫຼອດລະດູກ
 ານ

1. ການກະກຽມດິນປ
 ູກ

ຄ້ຳຢັນໃຫ້ຢໃ
ູ່ ນສະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງແ
 ຂງແຮງ.

ໄຖໃຫ້ເລີ
 ກພ
 ໍປະມານ 1 ຄັ້ງ ຕາກດິນ ແລ້ວໄ ຖພວນ
1-2 ຄັ້ງ ໃຫ້ດ
 ິນຜ
 ຸຜຸ່ຍດ
 ີ ແລະ ຈະຊ່ວຍກຳຈັດວ
 ັດສ
 ະພືດຫຼາຍ

8. ການຫຸ້ມເ ຄືອ ແ
 ລະ ຕັດແ
 ຕ່ງຮ
 ູບຊົງຂ
 ອງໃບ
ການຫຸ້ມເ ຄືອຈ
 ະເຮັດຫຼັງຈ
 າກຕັດປ
 ີ ບໍ່ເ ກີນ 15 ມື້, ເພື່ອ

ກວ່າ 20% ຕ້ອງໄຖພວນຄືນໃ
 ໝ່.

ໃຫ້ເ ປືອກກ້ວຍໃສງາມ ແລະ ປ້ອງກັນແ
 ມງໄມ້ທຳລາຍ ດ້ວຍ

2. ການກຽມຂຸມປ
 ູກ

ຖົງຢ
 າງສີຟ້າ ແບບເປີດທ
 າງລຸ່ມໄ ດ້, ໂດຍຫຸ້ມທ
 ັງເຄືອ ແລະ

ໄລຍະປກ
ູ ລະຫວ
່ າງແຖວ ແລະ ຕົ້ນ ປະມານ 2x2 ແມັດ.
ຂະໜາດຂມ
ຸ ປກ
ູ ກ້ວາງ, ຍາວ ແລະ ເລິກ ປະມານ 30x30x30 ຊັງ
ຕີແມັດ ແລະ ຮອງພນ
ື້ ຂມ
ຸ ດວ
້ ຍດນ
ິ ປະສົມປຍ
ຸ ອນ
ິ ຊີ ປະມານ 5 ກລ/

ຫຸ້ມທ
 ຸກເ ຄືອ. ສ່ວນການຕັດແຕ່
 ງຊົງໃບ ຄວນຕັດເ ມື່ອໃ
 ບ ເລີ້ມ
ຫັກ ກ່ອນທີ່ຈະສ້ຽດສີກ
 ັບເ ປືອກກ້ວຍ. ຫຼັງຈ
 າກນັ້ນ ກໍ່ເລີ້ມ
ເກັບກ
 ່ຽວ ແ
 ລະ ນຳໄປບໍລໂ
ິ ພກໄດ້.

ຂຸມ.
3. ການກະກຽມພັນ ແ
 ລະ ການປູກ

ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານ

ໃຊ້ໜ
 ໍ່ພັນທ
 ສ
ີ່ ົມບູນ ປັດສ
 ະຈາກສັດຕ
 ູພືດ ຄວາມຍາວ
ຂອງໜໍ່ 25-35 ຊຕມ, ມີໃບປະມານ 2-3 ໃບ, ວາງໜໍ່ພັນທ
 ີ່
ກົ້ນພື້ນຂ
 ຸມ, ຈັດວ
 າງໃຫ້ຕ
 ົ້ນທີ່ຕ
 ິດຕົ້ນແ
 ມ່ຢ
ໃ
ູ່ ນທິດທ
 າງດຽວກັນ
ເພື່ອໃ
 ຫ້ມ
 ີການອອກດອກໄປໃນທິດທ
 າງດຽວກັນ ແລະ ສະ
ດວກໃນການດູແລຮັກສາ. ຖົມບໍລິເວນຂຸມໃ
 ຫ້ແ
 ໜ້ນ ແລະ ປົກ
ຫຸ້ມດ
 ້ວຍເຟືອງ ຫຼືື ຫຍ້າແ
 ຫ້ງ ແ
 ລ້ວຫົດນ
 ້ຳໃຫ້ຊ
 ຸ່ມ.

ຕ້ອງໃຫ້ນ
 ້ຳຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫຼອດລະດູປ
 ູກ ເມື່ອ
(ໂດຍເກັບຕ
 ົວຢ່າງດິນຈ
 າກຜີວດ
 ິນ

ເລິກ 15 ຊຕມ ກຳເປັນກ
 ້ອນຖ້າແ
 ບມືອ
 ອກແລ້ວແຕກຊະ ຄວນ
ໃຫ້ນ
 ້ຳເພີ້ມແ
 ກ່ຕ
 ົ້ນກ້ວຍ).

ລັກສະນະທົ່ວໄປ
ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ພ
 ົບເ ຫັນຢ
 ູ່ບ້ານເຮົາເປັນ
ສັດຕູຂ
 ອງເຂົ້າມີ 4 ຊະນິດຄື: ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນສີຂາວ, ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນ
ສີນ້ຳຕານ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສລ
ີ າຍແຊກ ແລະ ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນຫຼັງຂ
 າວ

4. ການໃຫ້ນ
 ້ຳ
ໜ້າດິນແ
 ຫ້ງຕ
 ້ອງໃຫ້ນ
 ້ຳ

ໂດຍ: ວຽງໄຊ ຢ່າຈູຕົວ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ແຕ່ທ
 ີ່ສຳຄັນມີ 2 ຊະນິດຄື: ເພ້ຍຈັກຈ
 ັ່ນສີຂາວ ແລະ ເພ້ຍຈ
 ັກ
ຈັ່ນສີນ້ຳຕານ ເພາະສອງຊະນິດ
 ນີ້ ເປັນຕ
 ົວສ
 ້າງເຊື້ອພະຍາດ
ໄວຣັສມາສູຕ
່ ົ້ນເ ຂົ້າ.

ເພ້ຍຈ
 ັກຈ
 ັ່ນເປັນແມງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ

ແລະ ເຕັ້ນເ ກັ່ງ, ການຈະເລີນເ ຕີບໂ
 ຕອາໃສການລອກຄາບ
ຈາກໂຕອ່ອນເປັນໂ
 ຕແກ່.
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ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານຈະຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງວ່ອງໄວທີ່ສຸດຕ
 າມ
ແນວພັນເ ຂົ້າທີ່ມ
 ັນມ
 ັກ.
ການປ້ອງກັນ ແ
 ລະ ການກຳຈັດ
•

ການໃຊ້ແນວພັນເ ຂົ້າທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແ
 ລະ
ຕ້ານທານຕໍ່ແມງໄມ້ມາປູກ.

•

ໃຊ້ວ
 ິທີການປູກພ
 ືດໝ
 ູນວຽນ, ຫຼົກຫຍ
 ້າຂ້າຫ
 ຸ່ນທ
 ມ
ີ່ ີ
ຢູ່ໃນໄຮ່ນາ, ຕາມຄັນນາ ໃ
 ຫ້ກ
 ້ຽງ ແ
 ລະ ແ
 ປນດີ.

ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນໍ້າຕານ
ໄລຍະການລະບາດ
ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນພວກນີ້ ທຳລາຍເຂົ້າແຕ່ໄ ລຍະເປັນກ້າຈ
 ົນ
ຮອດເຂົ້າສຸກ. ຖ້າປ
 ີໃດມຄ
ີ ວາມແຫ້ງແ
 ລ້ງ ອາກາດອົບເ ອົ້າຕິດ
ຕໍ່ກັນຫຼ
 າຍອາທິດ ຖ້າອ
 າກາດແບບນີ້ ເໝາະສົມແ
 ກ່ກ
 ານແຜ່
ລະບາດຂອງເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນ.
ລັກສະນະການທຳລາຍ
ເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນທັງໂ
 ຕແກ່ ແລະ ໂຕອ່ອນ ດູດກີນ
 ນ້ຳລ້ຽງ
ຈາກໃບ ແລະ ລຳຕົ້ນຂ
 ອງເຂົ້າ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເ ພ້ຍຈ
 ັກ
ຈັ່ນສີຂຽວ ແລະ ສີນ
 ້ຳຕານ ຢູໃ
່ ນປະເທດລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານ
ມາ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນທທ
ີ່ ຳລາຍໜັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜ
 ົນຜ
 ະລິດເ ສຍ
ຫາຍຫຼາຍ ແມ່ນເ ພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນສ
 ີນ້ຳຕານ ດັ່ງນ
 ັ້ນ ໃນບົດນີ້້ຈະເວົ້າ
ເຖີງເ ພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານ.

•

ໃຊ້ແ
 ມງໄມ້ທີ່ເປັນປ
 ະໂຫຍດເຂົ້າທຳລາຍ.

•

ໃຊ້ກ
 ານສຳຫຼວດເພື່ອເ ກັບກ
 ຳສະພາບພະຍາດບົ້ງ
ແມງ ຫຼື ການເຄື່ອໄ ຫວຂອງເພ້ຍຈ
 ັກຈ
 ັ່ນສ
 ີນ້ຳຕານ
ຢູ່ຕາມທົ່ງນ
 າ.

•

ການປ້ອງກັນ ແ
 ລະ ກ
 ຳຈັດດ
 ້ວຍສານເຄມີເຊັ່ນ:

1. ຢາອາໂຊດຣິນ 65% ຊະນິດນ
 ້ຳ ສີດໃ
 ນອັດຕາ 3-4
ບ່ວງແກງປະສົມກ
 ັບນ
 ້ຳ 15-20 ລິດ ຫຼື ຢາເຊວີນ 85% ຊະນິດ
ຝຸ່ນ ສີດໃ
 ນອັດຕາ 3-4 ບ່ວງແກງປະສົມກ
 ັບນ
 ້ຳ 20 ລິດ ຫຼືໃຊ້
ຢາໄມແຄັບ 50% ຊະນິດຝ
 ຸ່ນ ສີດໃນອັດຕາ 4 ບ່ວງແກງ ປະ
ສົມກັບນ
 ້ຳ 20 ລິດ.
2.ຖ້າການລະບາດຢູ່ໃນນາເຂົ້າ

ທີ່ເຂົ້າກໍາລັງເ ປັນນ້ຳ

ນົມ ໃຫ້ສ
 ີດແ
 ຕ່ຢ
 າເຊວິນ 85% ສ່ວນຢາໂຊດຣິນ ຫ້າມສີດ
ເພາະຈະເປັນອ
 ັນຕະລາຍ. ຖ້າເ ພ້ຍຈ
 ັກຈ
 ັ່ນລ
 ະບາດໃນໄລຍະ
ເຂົ້າສຸກ ຫ້າມໃຊ້ຢ
 າເຄມີທ
 ຸກຂະນິດສ
 ີດເ ດັດຂາດ ຄວນເກັບ
ກ່ຽວໂລດ.

ລັກສະນະຮູບຮ່າງ ແລະ ວົງຈ
 ອນຊີວິດຂ
 ອງເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນສີ
ນ້ຳຕານ

ໂຕແມ່ ຈະມີສນ
ີ ້ຳຕານອ່ອນ ແລະ ແກ່ປ
 ົນກ
 ັນ, ລວງ
ຍາວຂອງລຳໂຕ ແທກໄດ້ 3-4 ມິນລີແມັ
 ດ. ໂຕຜູ້ ມີລ
 ຳໂຕ
ນ້ອຍກວ່າໂຕແມ່, ໂຕແມ່ມີຊີວິດຢ
 ູ່ໄດ້ 10-20 ມື້ ໃນລະດູຝົນ
30-40 ມື້ ໃນລະດູແລ້ງ. ເພ້ຍຈ
 ັກຈ
 ັ່ນສ
 ີນ້ຳຕານແມ່ນຶ່ງສ
 າມາດ
ວາງໄຂ່ໄດ້ 300-3,500 ໜ່ວຍ, ໄຂ່ມລ
ີ ັກສະນະຄ້າຍຄືກ
 ັບ
ຫ
ວ ີໝາກກ້ວຍເປັນຈ
 ຸດໆຢູ່ໃນກາບໃບ ແລະ ເສັ້ນກ
 າງຂອງໃບ
ເຂົ້າ. ໄຂ່ຈະແຕກພາຍໃນ 5-7 ມື້. ໂຕແມ່ມປ
ີ ີກ ຫຼື ບໍ່ມີກສ
ໍ າ
ມາດທຳລາຍຕົ້ນເ ຂົ້າໄດ້ຄືກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໂຕແມ່ມີປີກຈ
 ະ
ເຮັດໃຫ້ຕ
 ົ້ນເ ຂົ້າໄ ໝ້ ຫຼື ແຫ່ວຕ
 າຍ. ໂຕອ່ອນຂອງເພ້ຍຈ
 ັກຈັ່ນ
ສີນ້ຳຕານ ມີໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ
 ປະມານ 13-45 ມື້.
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