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ຄານາ
ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖືເອານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທືື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຼຸດພັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທື່ວປະເທດ ຍັງບື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສງຕັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການ
ພັດທະນາສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂັ້າກັບ
ລະບບການສື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອາ
ຜູ້ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມ
ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີ
ຄຸນສມບັດທີເື່ ໝາະສມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັນ
ັ້ ສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້
ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂຕ
ັ້ ກລງຂອງລັດ ຖະມນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືເຫື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກອບ
ຮມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ

ii

ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ,
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕັ້ນມາ,
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາ
ທຸກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນ
ື ີັ້ຂັ້ນ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທື່ວປະເທດ.
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພບເຫັນຂັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງເໝາະສມ
ປະ ການໃດ ກະລຸນນາສື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກື່າໃນອະນາຄດ.

iii

ບດນາ
ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປືມ
ັ້ ຕາລາ ປະກອບເຂັ້າໃນວຽກງານ ການຮຽນ-ການ
ສອນຂອງຄູອາຈານໃນໄລຍະໃໝ່ກື່ຄືການປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະ
ບບການສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ວາງອອກ. ວິທະຍາໄລກະສິ ກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອໄດ້ຄັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປືັ້ມຄູ່ມເື ຫັັ້ມນີັ້ຂັ້ນມາເພືື່ອນາໃຊ້ເຂັ້າໃນການສິດສອນ
ແລະ ຮື່າຮຽນສາລັບຫັກສູດຊັັ້ນສູງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເນີນສູງທັງ 4 ສາຂາວິຊາຄື: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການ
ປະມງ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ.
ເນືັ້ອໃນຂອງປືັ້ມຕາລາຫວນີັ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ບດຄື: ຄວາມຮເູ້ ບື້ອງຕື້ນກ່ຽວກັບພດທັນ
ຍາຫານ, ການປກເຂື້າ, ການປກສາລີ ແລະ ໝາກເດອຍ. ເຊິື່ງໄດ້ຈັດວາງເນືັ້ອໃນຕາມລາດັບຂັັ້ນຕອນ ແລະ
ລະບຽບຫັກການຕ່າງໆ, ການຄັ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງ ແມ່ນໄດ້ພບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍດ້ານເປັນຕັ້ນແມ່ນການ
ຂາດເຂີນປັ້ມຕາລາ ແລະ ເອກະສານທີື່ຈະນາເອາມາເປັນບ່ອນອີງເພືື່ອການຄັ້ນ ຄວ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກດີ
ເຊືື່ອແນ່ວ່າປືັ້ມຫວນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສກສາສາມາດກາໄດ້ເນືັ້ອໃນທີື່ສາຄັນ ແລະ ຫັກການອັນເປັນ
ພືັ້ນ ຖານໃນການຮື່າຮຽນ ແລະ ສາມາດນາໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີື່ວຽກງານຕວຈິງໃນການ
ປະກອບອາຊີບຕາມອງການຈັດຕັັ້ງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊນ ຫື ຈະປະກອບອາຊີບສ່ວນຕວໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ.
ດັື່ງນັັ້ນ, ຖ້າຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນາ
ໃຊ້ປືັ້ມຄູ່ມືຫວນີັ້ ຫາກພບພັ້ຂັ້ຂາດຕກບກຜ່ອງປະການໃດ ບື່ວ່າທາງດ້ານເນືັ້ອ ໃນກຄືຄາສັບເຕັກນິກ ແລະ
ສານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈື່ງໄດ້ສື່ງຂັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮາ (ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫັກສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີ:ັ້ ວິທະຍາໄລກະ ສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາດເຊືອງ) ຖະໜນເລກທີ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫວງພະບາງ, ແຂວງ ຫວງພະ
ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website:
www.nafclao.org ຫື ທ່ານຈະມາພບປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕນເອງກໄດ້, ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ພວກຂ້າພະເຈັ້າໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປືັ້ມຫວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອໃນຄບຖ້ວນ
ແລະ ສມບູນຂັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ.
ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈນາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້ດ້ວຍ
ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫາຍສູດ ວກປໜ
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ບດທີ 1
ຄວາມຮເູ້ ບອ
ື້ ງຕນ
ື້ ກ່ຽວກັບ ພດທັນຍາຫານ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ບອກຄວາມສາຄັນຂອງພດທັນຍາຫານ
2. ບອກປະເພດຂອງພດທັນຍາຫານໄດ້ຢ່າງນ້ອຍ 10 ປະເພດ

ເນອ
ື້ ໃນ
1.1

ຄວາມສາຄັນຂອງພດທັນຍາຫານ

ພືດທັນຍາຫານເປັນພວກຫຍ້າຕ່າງໆ (ສະມາຊິກຂອງພືດຕະກຸນໃບລ້ຽງດ່ຽວ) ໄດ້ປູກເພືື່ອ ເອາເມັ ດ
ມາປະກອບເປັນ ອາຫານຕ່າ ງໆ, ທາງດ້າ ນພືດ ສາດ ເປັ ນ ຊະນິດ ທີື່ໃ ຫ້ ໝາກເອີັ້ນວ່າ Caryosis ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍເນືັ້ອ, ໜື່ ແລະ ເປືອກ. ເມັດທັນຍາພືດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມີການປູກໃນປະລິມ ານຫາຍຂັ້ ນ
ແລະ ໃຫ້ພະລັງ ງານທາງອາຫານໃນທື່ວ ໂລກຫ າຍກວ່າ ພື ດຊະນິ ດອືື່ນ ໆ. ດັື່ງນັັ້ນ, ພວກມັນຈື່ງເປັນພືດ
ໃຫ້ເມັດ(ແກ່ນ), ໃນຮູບແບບທາມະຊາດຂອງພວກມັນ (ຄືໃນເມັດພືດ) ພວກມັນເປັນແຫື່ງທີື່ອຸດມສມບູນ
ໄປດ້ວຍວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ, ຄາໂບໄຮເດດ, ໄຂມັນ, ນັ້າມັນ ແລະ ໂປຕິນ. ເມືື່ອສະກັດອອກຈາກເປືອກ
ແລະ ໜື່ແລ້ວ ສ່ວນທີື່ເຫືອເກືອບທັງໝດແມ່ນຄາໂບ ໄຮເດດ ແລະ ທາດອາຫານຕ່າງໆທີື່ຂາດສ່ວນໃຫຍ່.
ໃນປະເທດທີື່ກາລັງພັດທະນາ ເມັດທີື່ຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງເຂັ້າ , ເຂັ້າຫວີດ, ມີລເລຕ ຫື ສາລີ ຖືເປັນສ່ວນ
ສາຄັນໃນຊີວິດປະຈາວັນ, ໃນປະເທດທີື່ກາລັງພັດທະນາ ການບລິໂພກທັນຍາພືດແມ່ນປານກາງ ແລະ
ແຕກຕ່າງກັນແຕ່ກື່ມີຄວາມສາຄັນຢູ່. http://www.ask.com/wiki/Cereal 5/3/2012

1.2

ການຈາແນກປະເພດຂອງພດທັນຫານ
ປະເພດພືດທັນຍາຫານ ສາມາດຈາແນກໄດ້ເປັນຫາຍຊະນິດຄືດັື່ງລຸ່ມນີ:ັ້








Rice (Oryza sativa)






Sorghum (Sorghum bicolor)

Wheat, bread wheat (Triticum aestivum)
Durum wheat, macaroni wheat (Triticum durum)
Corn or maize (Zea mays)
Barley (Hordeum vulgare)

Millet (Panicum miliaceum, Eleusine coracana, Setaria italica,
Pennisetum glaucum)
Oat (Avena sativa)
Rye (Secale cereale)
Triticale (xTriticosecale)

2







Teff, taf or khak shir (Eragrostis tef)
Fonio (Digitaria exilis)
Wild rice, Canada rice, Indian rice, water oats (Zizania spp.)
Spelt (Triticum spelta)

Canary grass (Phalaris sp.)
http://www.cropsreview.com/cereal-crops.html 5/3/2012

ຮູບທີ 1

ພືດທັນຍາຫານຊະນິດຕ່າງໆ
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ບດທີ 2
ການປກເຂາື້
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1. ບອກປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກາເນີດຂອງເຂື້າ
2. ບອກຄວາມສາຄັນຂອງເຂື້າ
3. ບອກລັກສະນະພຶກສາດຂອງເຂື້າ
4. ອະທບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສມແກ່ການປກເຂື້າ
5. ອະທບາຍເຕັກນກການປກເຂື້າ ແລະ ວທີການບວລະບັດຮັກສາເຂັ້າ
6. ອະທບາຍວທີປູ້ອງກັນ ແລະ ກາກັດແມງໄມູ້ສັດຕເຂື້າ
7. ບອກວທີການເກັບກ່ຽວ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຕະຫາດຂອງເຂັ້າ

ເນອ
ື້ ໃນ
2.1

ປະຫວັດ ແລະ ຖນ
ິ່ ກາເນີດຂອງເຂາື້

ເຂື້າເປັນພດທີິ່ເກິ່າແກ່ທີິ່ສຸດທີິ່ມະນຸດເຮາຮູ້ຈັກ
ແລະ
ປກເພິ່ອເອາຜນຜະລດເປັນອາຫານ
ມາແຕ່ເຫີງ ນານບິ່ຕິ່າກວ່າ 5,000 ປີແລ້ວ. ເຂື້າເປັນອາຫານທີື່ສາຄັນຂອງໂລກ ໂດຍຈະເຫັນໄດູ້
ຈາກພນລະເມອງຫາຍ ກວ່າເຄິ່ງໜຶິ່ງຂອງໂລກ ແມ່ນກນເຂື້າເປັນອາຫານປະຈາວັນ ໂດຍສະເພາະ ຊາວອາຊີ
ແລະ
ສາລັບປະເທດເຮາຖ
ວ່າ
ເຂື້າເປັນອາຫານຫັກທີິ່ສາຄັນຕື້ນຕຂອງຄນລາວ
ແລະ
ຄນລາວຮຈ
ູ້ ັກເຂື້າມາແຕ່ສະໄໝບູຮານນະການ.
ເຂື້າເປັນພດທີິ່ຢ່ໃນຕະກຸນຫຍ້າ (Gramineae) ເຊິື່ງລວມເອາທັນຍາພດອິ່ນໆເຂື້າໄວູ້ນາ ອີກ
ເຊັິ່ນ: ສາລີ, ເຂື້າຝູ້າງ, ອ້ອຍ ແລະ ອິ່ນໆ ເຂື້າມີຫາຍຮ້ອຍຫາຍພັນຊະນດດ້ວຍກັນ.
ເວື້າລວມແລູ້ວເຂື້າມີຖິ່ນກາເນີດມາແຕ່ພາກອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ ເຊິື່ງມີປະເທດອນເດຍ, ຈີນ ແລະ
ປະເທດອິ່ນໆ ເນິ່ອງຈາກບັນດາເຫດຜນລຸ່ມນີື້:
 ພມອາກາດ: ຂງເຂດນີື້ເປັນເຂດອບອຸ່ນຊຸ່ມເຢັນ ເໝາະແກ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວຂອງເຂື້າ
 ດ້ານພດສາດ: ຢ່ຕາມໂຄກຕາມບຶງໃນຂງເຂດນີື້ຍັງຄັ້ນພບຕື້ນເຂື້າປ່າທີິ່ມີລັກສະນະຄເຂື້າທີິ່ເຮາປກ
 ດ້ານປະຫວັດສາດ: ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆທາງປະຫວັດສາດ, ເອກະສານບຮານ ວັດຖຸໃນເຂດ
ນີໄື້ ດູ້ບັນທຶກຢ່າງຈະແຈູ້ງກ່ຽວກັບຕື້ນເຂື້າ
ແລະ
ການດາລງຊີວດຂອງພນລະເມອງ
ເຂດນີື້ແມ່ນຕດພັນກັບເຂື້າ.
 ດ້ານເນື້ອທີິ່: ສ່ວນຫາຍເນື້ອທີິ່ປກເຂື້າໃນໂລກແມ່ນໄດູ້ຖກເຕື້າໂຮມຢ່ທະວີບອາຊີ.

2.2

ຄວາມສາຄັນຂອງເຂາື້
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ໃນບັ ນດາທັ ນຍາພ ດຕ່າ ງໆ ເຊັິ່ ນ: ເຂ ື້າ ຫວີ ດ (Wheat), ສາລີ (Corn), ເຂ ື້າ ຝູ້ າ ງ (Sor
ghum) ແລະ ອິ່ນໆນັື້ນ ເຮາຖວ່າເປັນພດທີິ່ມີຄວາມສາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກດ ແລະ ການບລໂພກຂອງ
ປະຊາຊນຫາຍທີິ່ສຸດໃນໂລກ.
2.2.1 ຄວາມສາຄັນທາງດ້ານອາຫານ
ເນິ່ອງຈາກປະຊາກອນຂອງໂລກນັບມື້ນັບຈະເພີິ່ມຂັ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ການຜະລດອາຫານ
ເພີິ່ມຂັ້ນບິ່ຫ າຍ, ບາງຄັື້ງອາດພ ບບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກເຮັດໃຫູ້ການຜະລດບິ່ເພີິ່ມຂັ້ນ, ມີແຕ່ຫຼຸດນ້ອຍ
ຖອຍລງ.
ປະຊາກອນຫາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶິ່ງຂອງໂລກກນເຂື້າເປັນອາຫານຫັກ
ໂດຍສະເພາະໃນທະວີບອາຊີ
ຫາຍກວ່າ 80% ແມ່ນບລໂພກເຂື້າເປັນອາຫານຫກ
ັ ທຸກວັນ ເຊິື່ງປະຊາກອນຂອງໂລກກ ນເຂ ື້າ ໂດຍສະ
ເລ່ຍ 112-118 kg/ຄນ/ປີ ສ່ວນຄ ນລາວກ ນເຂ ື້າສະເລ່ຍ 360 kg/ຄນ/ປີ (ເຂັ້າເປືອກເຂັ້າໜຽວ).
ສະນັັ້ນ, ບັນຫາມີຢ່ວ່າ ຕິ່ໄປປະຊາກອນຂອງໂລກຈະມີເຂື້າບິ່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການບລໂພກ ເພາະການ
ເພີິ່ມຂັ້ນຂອງປະຊາກອນໃນປີໜຶິ່ງໆແມ່ນເພີື່ມແບບ (Arithmetic: 2,4,8,16,32) ມີເປັນຈານວນຫວງ
ຫາຍກວ່າການເພີິ່ມຜນຜະລດເຂື້າ ໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ການເພີິ່ມຜນຜະລດເຂື້າທີິ່ຈະນາມາໃຊູ້ເປັນອາຫານນັື້ນ
ເປັນແບບ (Geometric: 1, 2, 3, 4, 5) ບິ່ສມດນກັບການເພີິ່ມຂອງປະຊາກອນທີິ່ຕ້ອງຮັບປະທານເຂື້າເປັນ
ອາຫານໃນແຕ່ລະວັນ. ທັງນີື້ເນິ່ອງຈາກເນື້ອທີິ່ໃນການຜະລດມີຢຢ
ູ່ ່າງຈາກັດ, ດັິ່ງນັື້ນ ຈາເປັນຕ້ອງມີການສຶກ
ສາຄື້ນຄວ້າ ຫາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆທີິ່ເໝາະສມ ມາໃຊູ້ເຂື້າໃນການຜະລດ ເພິ່ອຍກສະມັດຕະພາບຜນຜະລິດ
ຂອງເຂື້າໃຫູ້ ສງໃນຈານວນເນື້ອທີິ່ມີຈາກັດນັັ້ນ.
2.2.2 ຄວາມສາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກດ
ເນິ່ອງຈາກປະຊາກອນສ່ວນຫາຍຂອງໂລກ ແມ່ນຮັບປະທານເຂື້າເປັນອາຫານຫັກ ແຕ່ເນື້ອ
ທີິ່ການຜະລດມີຈາກັດ, ຈານວນປະຊາກອນພັດເພີິ່ມຂຶື້ນເລື້ອຍໆ. ສະນັື້ນ, ເຂື້າຈຶິ່ງມີຄວາມສາຄັນຕິ່ເສດຖະ
ກດຂອງປະເທດ ແລະ ໂລກ. ຖ້າປະເທດໃດຜະລດເຂື້າໄດູ້ເປັນຈານວນຫາຍ ກຈະມີເຂື້າພຽງພໃນການບລ
ໂພກພາຍໃນປະເທດ, ສ່ວນທີິ່ເຫືອກສິ່ງອອກຂາຍ ມີລາຍໄດູ້ເຂື້າສູປ
່ ະເທດເປັນຈານວນຫາຍ. ສາລັບບາງປະ
ເທດທີມ
ິ່ ີຄວາມຈະເລີນທາງດ້ານອຸດສາຫະກາແລູ້ວ ກຍັງມີບາງສ່ວນທີິ່ຜະລດເຂື້າ ເພິ່ອບລໂພກພາຍໃນປະເທດ
ເຊິື່ງເປັນການຊ່ວຍເສດຖະກດຂອງຊາດ. ປະເທດກະສກາທີິ່ສິ່ງເຂື້າອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ນັື້ນຈະສາມາດສິ່ງ
ອອກໄດູ້ກຕິ່ເມິ່ອມີປະລມານ ເຂື້າເຫອພຈາກການຮັບປະທານພາຍໃນປະເທດ ທັງນີື້ເພິ່ອປູ້ອງກັນການຂາດແຄນ
ພາຍໃນປະເທດ.
Rice Straw

1 ton of Rice paddy produces 290 kg Rice Straw

290 kg Rice Straw can produce 100 kWh of power

Calorific value = 2400 kcal/kg
Rice Husk

1 ton of Rice paddy produces 220 kg Rice Husk

1 ton Rice Husk is equivalent to 410- 570 kWh electricity

Calorific value = 3000 kcal/kg

Moisture content = 5 – 12%

2.3

ລັກສະນະພກສາດຂອງເຂາື້
2.3.1

ຮາກ (Root)
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ມີລະບບຮາກຝອຍ (Fibrous root) ມີການຈະເລີນແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມຜວດນຕື້ນໆ
ຫາຍກວ່າຢັິ່ງລງໄປໃນທາງເລກ, ເມ ິ່ອເມັດແຕກງອກ ຮາກທີິ່ອອກມາຊຸດ ທາອດເອີື້ນວ່າ ຮາກທາອດ (ຮາກ
ແກູ້ວ) ຕິ່ມາກຈະຈະເລີນໄປເປັນຮາກຢ່ດ້ານຂ້າງເປັນຈານວນຫາຍ. ເມິ່ອເຂື້າເລີິ່ມມີຂື້ ຮາກທາອດຈະຄ່ອຍ
ສນຫາຍໄປ ແລະ ຈະເກີດຮາກໃໝ່ຂຶື້ນມາແທນຢ່ຂື້ໃຕູ້ຜວດນ ເອີື້ນ ວ່າ ຮາກຝອຍໜ້າ ດ ນ ຫ
ຮາກຖາວອນ ຕ ິ່ຈາກຮາກຝອຍຍັງມີຮາກຂ ນດ ດ ເຊິື່ງປ ິ່ງຈາກຜິວ ນອກສຸດຂອງຮາກຝອຍ.
2.3.2 ລາຕນ
ື້ (Culm)
ຕື້ນເຂື້າຈະມີຄວາມສງຕັື້ງແຕ່ 30-40 cm ໃນປະເພດເຂື້າຕື້ນຕື່າ ແລະ ສງປະມານ 7
m ໃນເຂື້າຂຶື້ນນື້າ (ເຂື້າລອຍ). ແຕ່ທີິ່ປກກັນຫາຍ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນ ຈະມີຄວາມ ສງປະມານ 1-2 m
ເທິ່ານັື້ນ. ຄວາມສງຂອງລາຕື້ນຂຶື້ນກັບຈານວນປູ້ອງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ເຂື້າເບາ (ເຂື້າດ) ສ່ວນຫາຍ
ຈະມີຈານວນປູ້ອງໜ້ອຍກວ່າເຂື້າພັນກາງ
(ເຂື້າກາງ)
ແລະ
ພັນໜັກ
(ເຂື້າປີ)
ຕາມລາດັບ.
ປູ້ອງອາດມີຕັື້ງແຕ່
10-20
ປູ້ອງ/ຕື້ນ.
ໃນໄລຍະທາອດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຄວາມສງຂອງເຂື້າແຕ່ລະພັນຈະແຕກຕ່າງກັນ ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຕິ່ມາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ.
ເຂື້າຈະມີຄວາມສງທີິ່ສຸດໃນເວລາອອກຮວງ,
ເຂື້າ
ທີິ່ອາຍຸສັື້ນ
(ເຂື້າເບາ)
ຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວກວ່າເຂື້າທີິ່ມີອາຍຸຍາວ. ລາຕື້ນຂອງເຂື້າປະກອບດ້ວຍຂື້ (Node) ແລະ ປູ້ອງ
(Internode), ປູ້ອງທີິ່ຢ່ຕດໂຄນຕື້ນຈະສັນ
ື້ ແຕ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ລາຕື້ນຂອງຕື້ນເຂື້າ ເປັນຮບກະບອກ,
ພາຍໃນຈະໂກນ ແລະ ຈະຕັນສະເພາະແຕ່ຂື້ເທາິ່ ນັື້ນ. ຢ່ໃນຂື້ຂອງລາຕື້ນຈະເຫັນວ່າມີ ສ່ວນເປັນ
ຟອງໃຫຍ່ອອກມາ (Sheath pulvinous) ເຫັນໄດູ້ຊັດເຈນ ເປັນທີິ່ຢືດຂອງກາບໃບທີື່ຕດກັບລາ ຕື້ນ ເຊິື່ງ
ອາດມີສີມ່ວງອ່ອນ ແລະ ສີມ່ວງແກ່, ບາງກລະນີເປັນສີດຽວກັບກາບໃບ ສ່ວນປູ້ອງອາດເປັນໄດູ້
ຫາຍສີເຊັິ່ນ: ສີຂຽວ, ມ່ວງ, ເຫອງ ເຊິື່ງຂຶື້ນກັບແຕ່ ລະພັນເຂື້າ.
2.3.3 ໃບ (Leaf)
ໃບເຂື້າເກີດຂຶື້ນທີິ່ຂື້ທຸກຂື້ຂອງລາຕື້ນ (Main culm) ເປັນຕື້ນທີິ່ມີໃບ ແລະ ແໜງຫາຍ
ທີິ່ສຸດ ແລະ ແໜງຕ່າງໆກຫຼຸດຈານວນໃບລງຕາມລາດັບ. ໃບເຂື້າກຄ້າຍຄືກັບພດຕະກຸນຫຍ້າ ເຊິື່ງປະກອບ
ດ້ວຍແຜ່ນໃບ (Leaf blade), ກາບໃບ (Leaf sheath), ຫໃບ (Auricle), ລີັ້ນໃບ (ligule) ແລະ
ຄໃບ (Leaf collar).
 ແຜ່ນໃບ (Leaf blade) ມີລັກສະນະຮຽວຍາວ ເຊິື່ງຈະກວ້າງ ຫ ແຄບນັັ້ນແມ່ນ
ຂຶື້ນກັບແຕ່ລະແນວພັນ,
ປກກະຕຈະມີຂນທີິ່ໃຈກາງຂອງໃບທີເື່ ຫັນໄດູ້ຊັດເຈນ.
ໃບວີເປັນໃບ
ທີິ່ແຕກຕ່າງກັບ ໃບອິ່ນໆຄ ຂະໜາດສັື້ນ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າໃບອິ່ນ, ໃບວີ (ເຂື້າຖແຫວນ) ນີື້ເກີດ
ຂຶື້ນກ່ອນທີິ່ເຂື້າຈະມີຊິ່
ດອກ
ພື້ນອອກມາໜ້ອຍໜຶິ່ງ
(ເຊິື່ງແມ່ນໄລຍະເຂາື້ ເລີິ່ມຈຮ
ື່ ວງຕັື້ງທ້ອງ).
ໃບວີຈະຂະໜານໄປກັບລາຕື້ນ ເມິ່ອຊິ່ ດອກພື້ນອອກມາແລູ້ວ ໃບວີຈະແຍກອອກເປັນມູມກັບລາຕື້ນ.
 ກາບໃບ (Leaf sheath) ຕິ່ລງມາຈາກແຜ່ນໃບ ເຮັດໜ້າທີິ່ຫິ່ຫຸູ້ມລາຕື້ນນັບຕັື້ງ
ແຕ່ປະມານປ້ອງທີື່ 10 ຂຶື້ນໄປ ປູ້ອງຈະຍາວກວ່າກາບໃບ.
 ຫໃບ (Auricle) ຮີມໃບຈະເປັນແຂູ້ວກັນແມງໄມູ້ ມີລັກສະນະເປັນເສັື້ນຕດຢ່
ຮອຍຕລ
ິ່ ະຫວ່າງແຜ່ນໃບກັບກາບໃບ.
 ລີນ
ື້ ໃບ (Lugule) ພບເຫັນທີິ່ຮອຍຕິ່ຂອງແຜ່ນໃບ ແລະ ກາບໃບ ມີລັກສະນະ
ເປັນເຍິ່ອບາງໆ (ມີຢ່ໃນເຂື້າບາງພັນ), ລີື້ນໃບນີື້ອາດມີສີ ຫ ບິ່ມີສີ ຖ້າມີສີມັກມີສີບວ ແລະ ສີມ່ວງ ຫ
ເປັນສີດຽວກັບກາບໃບ, ໃບທີິ່ແກ່ອາດບິ່ມີລີື້ນໃບຕດຢ່.
2.3.4 ຊດ
ິ່ ອກ (Inflorescence)
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ເຂື້າມີຊດ
ິ່ ອກເປັນແບບຮວງ (Panicle) ເຊິື່ງເກີດຈາກປູ້ອງສຸດທ້າຍຂອງລາຕື້ນ, ຄຮວງ
ເປັນສ່ວນໜື່ງທີິ່ປ່ຽນແປງຂທ
ື້ ີິ່ຢູ່ລະຫວ່າງປູ້ອງສຸດທ້າຍ ແລະ ແກນກາງຂອງປູ້ອງສຸດທ້າຍ ແລະ ແກນ
ກາງຂອງຊດ
ິ່ ອກເອີື້ນວ່າ: ຄຮວງ (Panicle base), ຂນ
ື້ ບ
ີື້ ມ
ິ່ ີໃບ ແລະ ຕາ ແຕ່ເປັນທີເິ່ ກີດຂອງຖານກິ່ງ
ຮວງ. ສ່ວນຖານຂອງຮວງເຂື້າ ເປັນຈຸດແບ່ງໃນການແທກຄວາມສງຂອງຕື້ນເຂື້າ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງຮວງ,
ສ່ວນແກນກາງຂອງຊດ
ິ່ ອກ ຫ ແກນຮວງ ແມ່ນມີລັກສະນະໂກນ ແລະ ຈະມີກິ່ງກ້ານແຕກອອກໄປເປັນ
ກ້ານຂອງແຕ່ລະດອກ.
2.3.5 ດອກເຂາື້ (Spikelet)
ດອກເຂື້າແຕ່ລະດອກຈະເກີດຢເ່ ທງສຸດຂອງກິ່ງຮວງ ເຊິື່ງແຕ່ລະດອກຈະຢືດຕດຢກ
່ ັບກິ່ງ
ດອກ, ດອກເຂື້າເປັນດອກສມບນເພດ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ:
 ເກສອນຜູ້ 6 ອັນ, ກ້ານເກສອນຜຍ
ູ້ າວ ມີປມເກສອນຜຕ
ູ້ ດຢ່ທປ
ີິ່ າຍກ້ານເກສອນ
ເຊິື່ງແບ່ງເປັນ 2 ຄຕ
່ ດຢ່ດ້ານເທງສຸດ.
 ເກສອນແມ່ (Ovary) ມີໄຂ່ໜຶິ່ງເຕື້າ ເຊິື່ງແຍກອອກເປັນ 2 ກ້ານ ຮັບເກ ສອນຜູ້
(Stigma) ເຊິື່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຂນນກ.
ດອກເຂື້າຈະບານຈາກປາຍຮວງລງມາຫາກກຮວງ, ໃນຮວງເຂື້າຮວງໜຶິ່ງຈະໃຊູ້ເວລາບານ
ພາຍໃນ 1 ອາທດ ແລະ ຈະເລີິ່ມບານຕັື້ງແຕ່ 10:00 ຫາ 12:00 ໂມງ. ດອກເຂື້າ ດອກໜຶິ່ງຈະບານພາຍ
ໃນ 6 ນາທີ ເຖງ 1 ຊິ່ວໂມງ. ດອກເຂື້າເປັນດອກສມບນເພດທີິ່ປະສມຕວເອງ ເມິ່ອປມເກສອນຜູ້ແຕກ
ເມັດລະອອງເກສອນຜູ້ຈະຕກລງມາຈັບທີິ່ເກສອນແມ່ ແລະ ຈະເດີນຕໄິ່ ປຕາມທິ່ທກ
ີິ່ ້ານເກສອນແມ່ໄປຫາ
ຮັງໄຂ່ (ເຕື້າໄຂ່) ແລູ້ວຈະຈະເລີນໄປເປັນເມັດເຂື້າ ເຊິື່ງໃຊູ້ເວລາປະມານ 1 ເດອນຈຶິ່ງຈະແກ່ເຕັມທີ. ໃນ
ເກສອນຜອ
ູ້ ັນໜຶິ່ງຈະມີເມັດເກສອນຢລ
່ ະຫວ່າງ 400-900 ເມັດ.
2.3.6 ເມັດເຂາື້ (Grain or Fruit)
ຕາມຄວາມຈງແລູ້ວເມັດເຂື້າໜຶິ່ງເມັດ ໝາຍເຖງໝາກຂອງເຂື້າໜຶິ່ງໝາກນັື້ນເອງ ເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີິ່ສາຄັນຄ:
 ເປອກ: ແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນຄ: ເປອກຫຸູ້ມເມັດດ້ານເທງ (ກີບໃຫຍ່) ແລະ
ເປອກຫຸູ້ມເມັດດ້ານລຸ່ມ (ກີບນ້ອຍ), ເຂື້າບາງພັນຈະມີຫາງທີເິ່ ປອກເຂື້າຕອນປາຍສຸດ.
 ຈາວ ຫ ໜິ່ອ່ອນ (Embryo): ເປັນສ່ວນທີິ່ຢ່ທາງກາງ ລັກສະນະຂຸູ້ນໆ ເຊິື່ງເປັນ
ຈຸດກາເນີດຂອງໜິ່ອ່ອນທີິ່ຈະຈະເລີນໄປເປັນຕື້ນເຂື້າ.
 ເຍິ່ອຫຸູ້ມຊັື້ນນອກຂອງເມັດເຂື້າສານ: ເປັນບ່ອນທີິ່ບັນຈຸທາດ (Protein) ຫາຍ
ກວ່າໝ່ໃນເວລາສີເຂາື້ ຈະເສຍໄປນາຮາເປັນຈານວນຫາຍ.

2.4

ສະພາບແວດລ້ອມທີເິ່ ໝາະສມແກ່ການປກເຂາື້
2.4.1

ດນ (Soil)
ເຂື້າເປັນພດຕະກຸນຫຍ້າ ທີສ
ິ່ າມາດປູກຂຶື້ນໄດູ້ໃນດນເກືອບທຸກຊະນິດ ນັບແຕ່ດນ ທີື່ມີ
ຄວາມອຸດມສມບນຕິ່າເກອບບມ
ິ່ ີພດອິ່ນເກີດຂຶື້ນໄດູ້. ຖ້າ ມີນ ື້າ ຫ ິ່ລ້ຽ ງແລູ້ວກ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃຫູ້ຜນ
ຜະລດໄດູ້, ແຕ່ດນທີິ່ເໝາະສມແກ່ການປກເຂື້າ ແລະ ໃຫູ້ຜນຜະລດສງນັື້ນ ຄວນເປັນດນທີິ່ມີຄວາມເປັນກດ
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ເປັນດ່າງຢູລ
່ ະຫວ່າງ 5.5-6.5, ຊັື້ນໜ້າດນມີຄວາມໜາປະມານ 30-60 cm. ດັິ່ງນັື້ນ, ດນນາທີເິ່ ໝາະສມ
ແກ່ການປກເຂື້າໄດູ້ດທ
ີ ີິ່ສຸດແມ່ນດນທີິ່ມີຄວາມເປັນກດເປັນດ່າງຢລ
່ ະຫວ່າງກາງ.
2.4.2 ປະລມານນາື້ ຝນ (Rain fall)
ເນິ່ອງຈາກເຂື້າເປັນພດທີຕ
ິ່ ້ອງການນື້າຫາຍກວ່າພດຊະນດອິ່ນໆ
ເພາະເຂື້າຕ້ອງການນື້າຫິ່
ລ້ຽງຕະຫອດໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ແຕ່ເຖງວ່າເຂື້າຈະສາມາດເກີດໄດູ້ທຸກສະພາບດນຟູ້າອາກາດ, ປະລ
ມານນື້າສາລັບເຂື້ານັື້ນຕ້ອງພຈາລະນາເຖງອາຍຸ ແລະ ພັນເຂື້າ, ປະລິມານນື້າຕ້ອງພເໝາະສມຕາມອາຍຸ ຫ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາການຈະເລີນເຕີບໂຕ. ການໃຫູ້ນື້າຫາຍເກີນໄປຈະເປັນຜນກະທບຕິ່ຕື້ນເຂື້າໄດູ້. ເຂື້າລອຍ
ຕ້ອງການນື້າຫາຍ, ເຂື້ານາຕ້ອງການນື້າແຊ່ຫິ່ລ້ຽງຕື້ນເຂື້າໃນປະລມານທີິ່ເໝາະສມ, ສ່ວນເຂື້າໄຮ່ບຕ
ິ່ ້ອງການ
ນື້າແຊ່ຫິ່ລ້ຽງຕື້ນເຂື້າພຽງແຕ່ມີຄວາມຊຸ່ມໃນດນຢ່າງພຽງພກສາມາດໃຫູ້ຜນຜະລິດໄດ້ແລູ້ວ.
ການປກເຂື້າໃນປະເທດເຮາ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສນື້າຝນເປັນຫັກ, ທ້ອງຖິ່ນໃດຫາກມີ
ຝນຕກຕາມລະດການ ປະລມານນື້າພຽງພກສາມາດປກເຂື້າໄດູ້ຜນດີ. ດັິ່ງນັື້ນ, ການເຮັດນາຂອງແຕ່ລະທ້ອງ
ຖິ່ນຈຶງິ່ ຄວນສຶກສາຫາປະລມານນື້າຝນຕປ
ິ່ ີ ແລູ້ວນາມາເປັນຕວການດຊ່ວງໄລຍະເວລາການເຮັດນາໃຫູ້ເໝາະ
ສມກັບປະລມານນື້າຝນ ແລ້ວເຂື້າຈຶິ່ງຈະໄດູ້ຮັບນື້າຢ່າງພຽງພ ໂດຍທິ່ວໄປປະລມານນື້າຝນທີື່ເໝາະສມແມ່ນ
ປະມານ 1,500 mm/ປີ.
2.4.3 ອຸນຫະພມ (Temperature)
ເຂື້າຕ້ອງການສະພາບດນຟູ້າອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພມສະເລ່ຍ ທີິ່ເໝາະ
ສມສາລັບເຂື້າຕະຫອດອາຍຸ ຫ ຕະຫອດລະດການປກ ຈະຢໃ່ ນລະຫວ່າງ 21-35°C, ຖ້າຕະຫອດລະດ
ການປກອຸນຫະພມຫາກຕິ່າກວ່າ 15°C ຫ ສງກວ່າ 40°C ຈະມີຜນກະທບຕິ່ຕື້ນເຂື້າໄດູ້. ດ້ວຍເຫດນີກ
ື້ າ
ນເຮັດນາ ໂດຍໃຊູ້ເຂື້າທີມ
ິ່ ີການປະຕກລຍາຕຊ
ິ່ ່ວງແສງປກທຸກໆປີຈື່ງມັກພບວ່າ ເຂື້າມີການຢຸດການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕເປັນບາງຄັື້ງຄາວ ໂດຍສະເພາະການເຮັດນາໃນຊ່ວງອາກາດໜາວເຢັນ (ອຸນຫະພມຕິ່າ).
2.4.4 ແສງ ແລະ ຊ່ວງແສງທີເິ່ ໝາະສມແກ່ການປກເຂາື້
ເນິ່ອງຈາກວ່າຊ່ວງແສງມີອດທພນຕິ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຜນຜະລດຂອງເຂາື້ ໂດຍ
ສະເພາະເຂື້າທີມ
ິ່ ີການປະຕກລຍາຕຊ
ິ່ ່ວງແສງ, ໃນໄລຍະເຂື້າກາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ເຂື້າຈະຕ້ອງການຊ່ວງແສງ
ທີຍ
ິ່ າວ ເຊິື່ງເປັນໄລຍະລະດຝນພດີ. ເມິ່ອເຂາື້ ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີແ
ິ່ ລູ້ວ ຈະກ້າວເຂື້າສໄ່ ລຍະການໃຫູ້ຜນ
ຜະລດເຂັ້າຈະຕ້ອງມີຊ່ວງແສງທີື່ສນ
ັື້ , ເຂື້າຈຶິ່ງຈະສ້າງດອກອອກຮວງ ເຊິື່ງເປັນໄລຍະທີິ່ກ້າວເຂື້າສ່ລະດໜາວ
ພດີ (ຕຸລາ-ພະຈກ). ດັິ່ງນັື້ນ, ການປກເຂື້າປະເພດນີຈ
ື້ ຶິ່ງຈາເປັນບຄ
ິ່ ວນປກລ້າຊ້າເກີນໄປ ຫ ໄວເກີນໄປ ເພາະ
ຈະເປັນການເປີດໂອກາດໃຫູ້ພະຍາດ, ແມງໄມູ້ ແລະ ສັດຕເຂື້າທາລາຍໄດູ້ງ່າຍ, ເນິ່ອງຈາກເຂື້າຢ່ໃນ
ໄຮ່ນາດນເກີນຄວນ. ສ່ວນເຂື້າທີບ
ິ່ ມ
ິ່ ີຄວາມໄວຕຊ
ິ່ ່ວງແສງນັັ້ນ ສາມາດປກໄດູ້ທຸກລະດການ.

2.4.5

ລະດການ (Season)
ການປກເຂື້າສ່ວນຫາຍຍັງໃຊູ້ເຂື້າທີໄິ່ ວຕຊ
ິ່ ່ວງແສງ ເຊິື່ງຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງລະດການ
ປກໃຫູ້ເປັນໄປຕາມອາຍຸ, ໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການໃຫູ້ຜນຜະລດທີພ
ິ່ ວພັນກັນ ກຄລະດການ
ທີເິ່ ໝາະສມຄ ລະດຝນ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເຂື້າໄດູ້ຮັບນື້າຢ່າງພຽງພ ພ້ອມທັງຊ່ວງແສງກເໝາະສມກັບໄລຍະ
ຕ່າງໆຂອງເຂື້າ. ຈະສັງເກດໄດູ້ຈາກການເຮັດນາທີເິ່ ໝາະສມກັບລະດການ ເຂື້າຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງ
ເຕັມທີື່, ແຕ່ຖ້າລ້າຊ້າເກີນໄປກຈະມີການຈະ ເລີນເຕີບໂຕບເິ່ ຕັມທີື່ ແລະ ໃຫູ້ຜນຜະລດຕິ່າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ
ກຕາມ ລະດການເຮັດນາໃນປະເທດເຮາແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດການຄ:
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1. ລະດນາປີ: ເປັນລະດການເຮັດນາຂອງທຸກພາກໃນປະເທດ ແຕ່ພາກເໜອຕະຫອດ
ໃຕູ້ ເຊິື່ງເລີມ
ິ່ ຈາກເດອນພດສະພາ ຫາ ກລະກດຂອງທຸກປີ.
2. ລະດນາແຊງ: ເປັນການເຮັດນາລະດແລູ້ງ ປກກະຕຈະເຮັດໃນຂອບເຂດບລເວນທີິ່
ມີນື້າຊນລະປະທານເທິ່ານັື້ນ ໂດຍໃຊູ້ພັນເຂື້າທີິ່ບິ່ມກ
ີ ານປະຕກລຍາຕິ່ຊ່ວງແສງ ຈະເລີິ່ມຕກກ້າແຕ່ກາງເດອນ
ພະຈິກຫາທັນວາ ເຊິື່ງເປັນຊ່ວງໄລຍະທີິ່ເໝາະສມທີິ່ສຸດ.

2.5

ພັນເຂາື້
2.5.1

ການຈາແນກຊະນດພັນເຂາື້ ຕາມລັກສະນະຕ່າງໆ
ເຂື້າມີຊິ່ວທະຍາສາດວ່າ: Oryza sativa-Linneas ເປັນພດທີິ່ຢ່ໃນ Family
Gramineae, ວງຕະກຸນ Oryza ເຊິື່ງພດທີຢ
ິ່ ່ໃນວງຕະກຸນນີື້ມີຢ່ຫາຍຊະນດດ້ວຍກັນເທິ່າທີິ່ຄື້ນ ພບ
ແລະ ຍອມຮັບມີຢ່ 24 ຊະນດ ເຊິື່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ຄ:
1. ເຂາື້ ທີມ
ິ່ ະນຸດປກ (Cultivated Rice): ເປັນເຂື້າທີິ່ປກກັນທິ່ວໄປ ເຊິື່ງໄດູ້ແກ່:
Oryza sativa L. ແລະ Oryza glaberrima. ສາລັບOryza sativa L. ເປັນເຂື້າທີມ
ິ່ ີການປກ
ກັນໃນເຂດປກທັງໝດ ເຊິື່ງຖເປັນເຂື້າທີິ່ມີຄວາມສາຄັນທາງເສດຖະກດຂອງໂລກ. ສ່ວນສາຍພັນ Oryza
glaberrima ເປັນເຂື້າທີບ
ິ່ ິ່ຄ່ອຍຈະມີຄວາມສາຄັນຫາຍປານໃດ ມີປກສະເພາະບາງແຫ່ງແຖວຕາເວັນຕກ
ຂອງທະວີບອາຝກ
ິ າເທິ່ານັື້ນ. ເຖ ງແມ່ ນວ່າ ເຂ ື້າ ທັງ 2 ຈະຕ່ າ ງຊະນ ດກັນ ແຕ່ກມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກ
ນ້ອຍເທິ່ານັື້ນຄ ຊິ່ດອກຂອງ Oryza glaberrima ບິ່ມີກິ່ງທີ 2, ມີລີື້ນໃບສັື້ນ, ເປອກຫຸູ້ມເມັດໃຫຍ່ ແລະ
ເປອກຫຸູ້ມເມັດນ້ອຍ (Lemma and Palea) ບິ່ມີຂນ.
2. ເຂາື້ ປ່າ (Wild rice): ເປັນເຂື້າພັນປ່າ ເຊິື່ງມີລັກສະນະຂອງວັດຊະພດ,
ເມັດນ້ອຍ, ລິ່ນງ່າຍ ແລະ ເມັດມີຫ່າງ (Awn) ມີ 2 ຊະນດ. ຢ່ ສປປ. ລາວ ມີເຂື້າປ່າຫາຍ ຊະນດດັິ່ງນີື້:
O. rufipogon, O.officinalis, O. minuta, O. rideyi, O. glanulata ແລະ O. perrenis ເຊິື່ງ
ນັກວ ທະຍາສາດຢັື້ງຢນວ່າເປັນທີິ່ມາຂອງເຂື້າທີິ່ປກໃນປະຈຸບັນ.
2.5.2 ການຈາແນກເຂາື້ ຕາມລັກສະນະທາງພດສາດ
ສາລັບເຂື້າທີິ່ປກ Oryza sativa ແບ່ງອອກໄດູ້ເປັນ 3 ຊະນດຄ:
1. ອນດີກາ (Indica type): ຄເຂື້າມີເມັດຍາວຮຽວ, ຂະໜາດຂອງເມັດ
ຍາວປະມານ 10.5-11 mm, ກວ້ າ ງ 2.8 mm, ໜາ 2 mm. ປ ກກັນ ຫ າຍໃນອ ນເດຍ, ມຽນມາ,
ຫວຽດນາມ, ຟລບປນ, ລາວ ແລະ ປະເທດອິ່ນໆ.
2. ຈາປອນນີກາ (Japonica type): ຄເຂື້າທີມ
ິ່ ີເມັດປູ້ອມສັື້ນ ຂະໜາດຂອງເມັດ
ຍາວປະມານ 3 mm, ໜາ 2.5 mm ເຂື້າຊະນດນີື້ປກກັນຫາຍໃນຍີິ່ປຸ່ນ, ເກາຫີ, ຈີນ.
3. ຈາວານກາ (Javanica type): ເປັນເຂື້າທີິ່ມີລັກສະນະຕ່າງໆຢລ
່ ະຫວ່າງອນດີ
ກາ ແລະ ຊາປອນນີກາ ຖວ່າເປັນກຸ່ມທີິ່ບິ່ມີຄວາມສາຄັນຫາຍປານໃດທາງເສດຖະກດ.
ຕາຕະລາງທີ 1

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງກາຍະພາບລະຫວ່າງພັນເຂາື້ ອນດກາ, ຊາປອນນີກາ ແລະ ຊາວານ
ກາ

ລັກສະນະເຂາື້

ອນດກາ

ຈາປອນນີກາ

ຈາວານີກາ

1. ລັກສະນະສີຂອງໃບ

ຂຽວອ່ອນ

ສີຂຽວເຂັື້ມ

ຂຽວແກ່
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2. ລັກສະນະໃບ
3. ລາຕັ້ນ
4. ມູມລະຫວ່າງໃບວີກັບລາ
ຕື້ນ
5. ລັກສະນະເມັດເຂື້າ
6. ຫາງເມັດເຂື້າ

7. ຂນເປອກເຂື້າ
8. ລັກສະນະການຫຸງຕື້ມ

9. ທນຕຄ
ິ່ ວາມແຫູ້ງແລູ້ງ
10 ຄວາມທນທານຕິ່ອນ
ຸ ຫະ
ພມຕິ່າ
2.5.3

ແຄບ,
ຮຽວຍາວ,
ອ່ອນໂຄູ້ງ
ສງ, ອ່ອນແອ
ແຄບກ່ວາ

ກ້ວາງ ແລະ ແຂງຕັື້ງ

ຂ້ອນຂ້າງຍາວ
ສ່ວນໃຫຍ່ບມ
ິ່ ີ ຫາງ
ຖ້າມີກນ້ອຍ ແລະ
ສັື້ນ
ຂນໜາແໜູ້ນ
ໜຽວຈັບກັນ,
ເມັດເຂື້າເມິ່ອສຸກຈະ
ແຍກກັນ
ດີ
ບທ
ິ່ ນທານ

ເມັດຂ້ອນຂ້າງສັື້ນ
ມີຫາງຍາວ

ຕັື້ງຊິ່ ແຂງແຮງດີ
ກ້ວາງກ່ວາ

ຂນຫ່າງ
ອ່ອນນຸູ້ມ ແລະ ເມິ່ອ
ສຸກຈະໜຽວຈັບ
ກັນໜຽວແໜູ້ນ
ບດ
ິ່ ີ
ທນໄດູ້ດີ

ການຈາແນກພັນເຂາື້ ຕາມລັກສະນະທາງເຄມີ
ໂດຍການດເອາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແປູ້ງໃນເມັດ

ເປັນຕວການດ

ກ້ວາງ
ແລະ
ຮຽວຍາວ,
ສງ, ອ່ອນແອ
ກ້ວາງກ່ວາ
ຍາວ
ສ່ວນໃຫຍ່ບິ່
ມີຫາງ
ຂນໜາ
ໜຽວຈັບກັນ

ດີ
ບທ
ິ່ ນທານ

ແບ່ງອອກໄດູ້
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ຈາພວກຄ:
1. ເຂາື້ ຈ້າວ (Non-glutinous rice): ພາກສ່ວນຂອງແປູ້ງເຂື້າຈ້າວຈະໃສກວ່າເຂື້າ
ໜຽວ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍແປູ້ງທີິ່ເປັນສ່ວນປະກອບໃຫຍ່ 2 ສ່ວນດ້ວຍກັນຄ: ອາໄມໂລເປັກຕນ
(Amylopectin) ປະມານ 64-92% ແລະ ແປູ້ງອາໄມໂລດ (Amylose) ປະມານ 8-36% ຂອງນື້າ
ໜັກເມັດ.
2. ເຂາື້ ໜຽວ (Glutinous rice): ເປັນພັນເຂື້າເມິ່ອນາໄປສີແລູ້ວ ເມັດເຂື້າສານ
ຈະມີລັກສະນະສີຂຸູ້ນ, ບິ່ເຫື້ອມເປັນມັນ ເມິ່ອຫຸງ ຫ ໜື້ງຈະຂຶື້ນໝື້ໜ້ອຍກ່ວາ, ເມັດເຂື້າໜຽວຈະຕດກັນມີ
ປກຫາຍໃນທິ່ວປະເທດ ແລະ ໃຊູ້ຮັບປະທານອາຫານທຸກໆວັນ ບາງທ້ອງຖິ່ນໃຊູ້ເຮັດເຂື້າໜມ ຫ ຂອງ
ຫວານ ແລະ ອິ່ນໆ, ສ່ວນຫາຍຈະມີແປູ້ງຊະນດ Amylo-pectin ປະມານ 92-100%, ມີແປູ້ງ
Amylose ໜ້ອຍປະມານ 0-8% ເທິ່ານັື້ນ.
2.5.4 ຈາແນກເຂາື້ ຕາມພນ
ື້ ທີປ
ິ່ ກ
ແບ່ງເຂື້າອອກໄດູ້ເປັນ 3 ຈາພວກດ້ວຍກັນຄ:
1. ເຂາື້ ໄຮ່ (Upland rice): ເປັນເຂື້າທີິ່ປກໄດູ້ເທງທີິ່ຮາບພຽງສງ ແລະ ຄ້ອຍຊັນບິ່
ມີຄັນນາເກັບກັກນື້າ ເພາະບມ
ິ່ ກ
ັ ມີນື້າຂັງ. ການກຽມດນຈະເຮັດໃນເວລາດນແຫູ້ງຊຸ່ມພສມຄວນປກໄດູ້ ໂດຍ
ວທີຫວ່ານ, ຢອດເປັນຂຸມ ຫ ໂຮຍເປັນແຖວ ຕ້ອງປກໃນຕື້ນລະດຝນ ເພາະຕ້ອງອາໄສນື້າຝນທີຕ
ິ່ ກຕາມ
ລະດການ. ປກຫາຍຢ່ບລເວນຮາບສງຕາມຈ້າຍພທາງພາກເໜອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕູ້, ການປກເຂື້າໄຮ່
ໃນປະເທດມີຈານວນໜ້ອຍເທິ່ານັື້ນ ປະມານ 5-10% ຂອງເນື້ອທີິ່ປກເຂື້າທັງໝດ.
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2. ເຂາື້ ນາ (Lowland rice):
ເປັນເຂື້າທີິ່ປກໃນເນື້ອທີິ່ຮາບພຽງທິ່ວໆ ໄປທີມ
ິ່ ີນື້າ
ຂັງແຊ່ ເພິ່ອຫິ່ລ້ຽງຕື້ນເຂື້າຕັື້ງແຕ່ປກຈນເຖງກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ໂດຍສາມາດຮັກສາລະດັບນື້າໄດູ້, ລະດັບ
ນື້າຂັງເລກບເິ່ ກີນ 1 m ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຕ່ລະດັບນື້າທີເິ່ ໝາະສມບເິ່ ກີນ 50 cm. ເຂື້ານາປກກັນ
ຫາຍ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນທາງເສດຖະກດຂອງປະເທດ ເຊິື່ງແນວພັນເຂື້າກເປັນເຂື້າທີິ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ
ພັນ, ຄັດເລອກພັນມາເຫງນານ ແລະ ປກກັນຫາຍໃນປະເທດ ຄດເປັນເນື້ອທີິ່ປະມານ 90% ຂອງເນອ
ື້ ທີິ່
ປກເຂື້າທິ່ວປະເທດ.
3. ເຂາື້ ຂຶນ
ື້ ນາື້ ຫ ເຂາື້ ລອຍ (Floating rice): ເປັນເຂື້າທີປ
ິ່ ກກັນໃນບລເວນທີບ
ິ່ ສ
ິ່ າ
ມາດຮັກສາລະດັບນື້າໄດູ້, ບາງຄັື້ງໃນບລເວນທີິ່ປກລະດັບນື້າສງກ່ວາ 1 m ຕ້ອງປກເຂື້າທີມ
ິ່ ີລັກສະນະພເສດ
ໃນການຢດໂຕຕາມລະດັບນື້າໄດູ້ ເຂື້າລອຍບິ່ທັນນຍມປກໃນສະພາບ ທ້ອງຖີິ່ນຂອງປະເທດເຮາ.
2.5.5 ຈາແນກເຂາື້ ຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວ
ໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພວກຄ:
1. ເຂາື້ ພັນເບາ (Early varieties): ເປັນພັນທີິ່ປກແລູ້ວຈະອອກຮວງໃຫູ້ ເກັບກ່ຽວ
ໄດູ້ໄວກ່ວາ ໂດຍນັບອາຍຸຕັື້ງແຕ່ຕກກ້າ ຫ ປກຈນເຖງເກັບກ່ຽວ ຫາກເປັນພັນທີໄິ່ ວຕຊ
ິ່ ່ວງແສງຈະເກັບກ່ຽວ
ໄດູ້ກ່ອນເດອນພະຈກ, ມີອາຍຸເກັບກ່ຽວປະມານ 90-120 ວັນ.
2. ເຂາື້ ພັນກາງ (Medium varieties): ເປັນເຂື້າທີິ່ອອກຮວງໃຫູ້ເກັບ ກ່ຽວໄດູ້ໃນ
ຕອນກາງປີຂອງລະດການເຮັດນາ ຫາກເປັນພັນທີິ່ໄວຕຊ
ິ່ ່ວງແສງ ຈະເກັບກ່ຽວໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ຊ່ວງຫັງເດອນພະ
ຈກຫາກາງເດອນທັນວາ, ມີອາຍຸເກັບກ່ຽວ 130-160 ວັນ.
3. ພັນເຂາື້ ໜັກ (Late varieties): ເປັນເຂື້າທີອ
ິ່ ອກຮວງໃຫູ້ການເກັບກ່ຽວໄດູ້ໃນ
ໄລຍະປາຍປີຂອງລະດການປກ, ຫາກເປັນພັນທີິ່ໄວຕິ່ຊ່ວງແສງຈະເກັບກ່ຽວໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ ກາງເດອນທັນວາເປັນ
ຕື້ນໄປ ມີອາຍຸເກັບກ່ຽວປະມານ 180-210 ວັນ.
2.5.6 ຈາແນກເຂາື້ ຕາມລັກສະນະຄວາມໄວຕຊ
ິ່ ວ
່ ງແສງ
ໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຈາພວກຄ:
1. ເຂາື້ ທີໄິ່ ວຕຊ
ິ່ ວ
່ ງແສງ (Sensitive to photoperiod): ເຂື້າເຫາິ່ ນີຈ
ື້ ະເລີນເຕີບ
ໂຕໄດູ້ດີ ແລະ ໃຫູ້ຜນຜະລດໄດູ້ກຕິ່ເມິ່ອມີຊ່ວງແສງທີິ່ເໝາະສມເທິ່ານັື້ນຄຈະໃຊູ້ໄລຍະທີມ
ິ່ ີຊ່ວງແສງຍາວ ຫ
ມື້ເວັນຍາວກວ່າ ສາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງສ່ວນຕ່າງໆຂອງລາຕື້ນ ເຊິື່ງເປັນຊ່ວງລະດຝນ ແລະ ເມິ່ອ
ກ້າວເຂື້າຊ່ວງມື້ເວັນສັື້ນ
ເຊິື່ງເປັນລະດໜາວ
ເຂື້າຈະປ່ຽນແປງມາຈະເລີນທາງດ້ານການສບ
ພັນຄເລີິ່ມອອກດອກ. ດັິ່ງນັື້ນ, ເຂື້າເຫິ່ານີປ
ື້ ກໄດູ້ສະເພາະແຕ່ນາປີ ຫ ລະດຝນເທິ່ານັື້ນ ເຊັິ່ນ: ພັນເຂື້າພນ
ື້
ເມອງຂອງລາວເຮາທີິ່ນຍມກັນປກໃນແຕ່ລະພາກຂອງປະເທດ. ຕວຢ່າງ:
ເຂື້າອີຫ
ິ່ ຼູບ, ອີມ
ິ່ ມ, ອີຂ
ິ່ າວ, ດ
ແດງ, ດເຫອງ, ໝາກຂາມ, ດເລີຍ, ຮາກໄຮ່ ແລະ ອິ່ນໆ..
2. ເຂາື້ ທີບ
ິ່ ມ
ິ່ ຄ
ີ ວາມໄວຕຊ
ິ່ ວ
່ ງແສງ (Non-sensitive varieties): ເປັນເຂື້າທີິ່ບິ່
ຄ່ອຍມີຄວາມປ່ຽນແປງຕຊ
ິ່ ່ວງແສງ ກຄເຂື້າທີິ່ມອ
ີ າຍຸຕັື້ງແຕ່ມື້ງອກເຖງເກັບກ່ຽວ ມີອາຍຸຄ້ອນຂ້າງແນ່ນອນ
ເຖງວ່າຊ່ວງແສງຈະເປັນແນວໃດກຕາມ ເຂ ື້ າ ຈະມີ ກ ານຈະເລີນ ເຕີ ບ ໂຕເລື້ອຍໆເມິ່ອຄບຕາມອາຍຸ ເຂື້າ
ກຈະອອກຮວງໃຫູ້ເກັບກ່ຽວໄດູ້. ສະນັນ
ື້ , ເຂື້າພວກນີື້ຈງຶິ່ ສາມາດປກໄດູ້ທຸກລະດການຖ້າມີນື້າພຽງພ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະເປັນເຂື້າພັນປັບປຸງ ເຊັິ່ນ: ທ່າດອກຄາ 1, 2, 3, 4, ໂພນງາມ 1.

2.6

ເຕັກນກການປກເຂາື້
2.6.1

ການປກເຂາື້ ນາດາ
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ໝາຍເຖງການປກເຂື້າໂດຍການຕກກ້າກ່ອນ
ຈນກວ່າຕື້ນກ້າມີການຈະເລີນເຕີບ
ໃຫຍ່ພເໝາະສມແລູ້ວຈຶິ່ງຍ້າຍໄປປັກດາ ຕາມປກກະຕຕື້ນກ້າຄວນມີອາຍຸປະມານ 25-30 ວັນ ຈື່ງ
ສາມາດນາໄປ
ປັກດາໄດູ້.
ການປກເຂື້ານາດານີື້
ຖ້າປກຢ່ໃນລະດຝນກເອີື້ນວ່ານາປີ,
ແຕ່ຖ້າ
ປກຢໃ່ ນລະດແລູ້ງກເອີື້ນວ່ານາ ແຊງ.
1.
ຂດ
ື້ ີ ແລະ ຂເື້ ສຍຂອງການເຮັດນາດາ
ກ. ຂດ
ື້ ີ

ເຂື້າມີການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ສະໝິ່າສະເໝີດີ

ສະດວກໃນການບວລະບັດຮັກສາ

ວັດຊະພດເກີດຂຶື້ນໜ້ອຍ

ໃຫູ້ຜນຜະລດສງ

ສາມາດນາໃຊູ້ພື້ນທີິ່ໄດູ້ຢ່າງເຕັມທີິ່
ຂ. ຂຈ
ື້ າກັດ

ມີຫາຍຂັື້ນຕອນການປະຕບັດ

ສີື້ນເປອງແຮງງານຫາຍ

ຕື້ນທຶນການຜະລດສງ
1) ການກຽມດນ
ການໄຖເປັນການກຽມດນເພິ່ອເຮັດໃຫູ້ສະພາບຂອງດນ ເໝາະແກ່
ການປັກດາ ເຊິື່ງມີການໄຖ ແລະ ຄາດ. ການໄຖ ແລະ ຄາດແຕ່ລະຄັື້ງນັື້ນ ຄວນກາຈັດວັດຊະພດ ອອກໃຫູ້
ດີທີິ່ສຸດ, ການທີຈ
ິ່ ະກາຈັດວັດຊະພດໃຫູ້ໄດູ້ຫາຍທີິ່ສຸດນັື້ນ ຫັງຈາກໄຖຄັື້ງທີໜຶິ່ງແລູ້ວ ຄວນປ່ອຍໃຫູ້ເມັດວັດ
ຊະພດທີິ່ມີຢ່ໃນດນງອກຂຶື້ນມາຈື່ງທາການໄຖອີກ.
ຈາກນັື້ນກ່ອນຈະປັກດາ
ຈຶິ່ງຄາດເປັນຄັື້ງສຸດທ້າຍ.
ໃນການ ໄຖແຕ່ລະຄັື້ງຄວນໄຖເລກປະມານ 25-30 cm ແລະ ຄາດໃຫູ້ລະອຽດ ເຊິື່ງການໄຖ
ສາມາດໃຊູ້ແຮງງານ ລາກແກ່, ເຄິ່ອງຈັກ ເຊັິ່ນ: ລດໄຖນາ ເດີນຕາມ, ລດໄຖຂະໜາດກາງ ແລະ
ຂະໜາດໃຫຍ່.
ໃນການກຽມດນນັື້ນຖ້າໃຊູ້ເຄິ່ອງຈັກ ສາມາດເຮັດໄດູ້ໄ ວປະຢັ ດ
ເວລາ ແຕ່ໃຊູ້ຕື້ນທຶນສງ ແລະ ປະສດທພາບຈະໜ້ອຍກວ່າເມິ່ອທຽບກັບການໃຊູ້ສັດລາກແກ່, ສ່ວນ ການ
ໃຊູ້ສັດລາກແກ່ເຊັິ່ນ: ຄວາຍເຮັດໄດູ້ຊ້າແຕ່ລະອຽດ ໃຊູ້ຕື້ນທຶນຕິ່າ ແລະ ປະສດທພາບ ແມ່ນຄ້ອນຂ້າງຈະສງ
ກວ່າການໃຊູ້ລດ.
2) ການເລອກສະຖານທີິ່ ແລະ ຊະນດຂອງກ້າ
ການເລອກສະຖານທີຕ
ິ່ ກກ້າ
 ຢ່ໃກູ້ແຫິ່ງນື້າ, ສາມາດລະບາຍນື້າເຂື້າ-ອອກໄດູ້ສະດວກ.
 ເປັນບ່ອນທີິ່ມີຄວາມອຸດມສມບນຂອງດນດີ
 ເປັນບ່ອນທີິ່ບິ່ເຄີຍເກີດພະຍາດມາກ່ອນ
 ລະດັບໜ້າດນສະໝິ່າສະເໝີ ນື້າສາມາດລະບາຍໄປທິ່ວ ພື້ນ
ທີິ່ໄດູ້ຢ່າງສະເໝີ
ຊະນດຂອງກ້າ
ການຕກກ້ານຍມໃຊູ້ຫາຍຢ່ໃນປະເທດເຮາມີ 3 ແບບຄ:
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 ກ້າຕມ (Wet condition seedling): ເປັນການຕກກ້າ
ໃນສະພາບເນອ
ື້ ທີິ່ທີິ່ມີນື້າຂັງ ຫ ສາມາດເອານື້າເຂື້າມາລິ່ລ້ຽງຕື້ນກ້າຕະຫອດອາຍຸຂອງຕື້ນກ້າ, ໃນການຕຽມ
ດນ ຄວນເຮັດໃຫູ້ດນເປັນຕມດ້ວຍການໄຖ ແລູ້ວຕາກແດດໄວູ້ປະມານ 1 ອາທດ ເພິ່ອກາຈັດວັດຊະພດ
ແລະ ແມງໄມູ້ສັດຕພດບາງຊະນດທີິ່ອາໄສຢ່ໃນດນ ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງລະບາຍນື້າເຂື້າ ແລະ ຄາດໃຫູ້ລະອຽດ ແລູ້ວ
ຍກເປັນໜານກວ້າງປະມານ 1.5-2 m, ຄວາມຍາວ ແມ່ນຂຶນ
ື້ ກັບຄວາມເໝາະສມຂອງເນື້ອທີິ່ ຫ ແບ່ງເປັນ
ແປງນ້ອຍ ເພິ່ອສະດວກໃນການບວລະ ບັດຮັກສາ. ຈາກນັື້ນກລະບາຍນື້າອອກປະໄວູ້ປະມານ 6-12
ຊິ່ວໂມງ
ເພິ່ອໃຫູ້ຕມນອນແລູ້ວ
ຈຶິ່ງເອາເມັດພັນທີິ່ຜ່ານການແຊ່
ແລະ
ບິ່ມທີິ່ງອກແລູ້ວນັື້ນໄປຫວ່ານໃຫູ້ສະໝິ່າສະເໝີ
ແຕ່ບິ່ໃຫູ້
ຫວ່ານຖີິ່
ຫ
ຫ່າງເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຕື້ນກ້າບິ່ສມບນ.
 ກ້າແຫູ້ງ (Dry condition seedling): ເປັນການຕກກ້າ
ໃນສະພາບດນທີຄ
ິ່ ້ອນຂ້າງແຫູ້ງ ແຕ່ໃນດນຕ້ອງມີຄວາມຊຸ່ມພທີິ່ຈະໃຫູ້ຕື້ນກ້າສາມາດນາໄປໃຊູ້ ໃນການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ, ການກຽມດນແມ່ນເຮັດຢ່ໃນສະພາບດນທີິ່ບິ່ມີນື້າຂັງ ພຽງແຕ່ມີຄວາມຊຸ່ມເລັກນ້ອຍໃນໄລຍະ
ທີິ່ໄດູ້ກ້າລງໄປ ຫາກຝນບິ່ຕກຈາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຫດນື້າ.
 ກ້າສັກ: ເປັນການສັກຄກັບການສັກເຂື້າໄຮ່ ແຕ່ການສັກ
ແມ່ນສັກຖີິ່ໆ ແລະ ຢອດເມັດໃສ່ຂຸມຫາຍກວ່າເຂື້າໄຮ່, ໃຊູ້ລຸູ້ງ ຫ ໄມູ້ແຫມສັກເປັນຂຸມຫ່າງກັນ ປະມານ 12 cm, ຢອດປະມານ 15-20 ເມັດຕິ່ຂຸມ ເຊິື່ງການຕກກ້າແບບນີື້ແມ່ນເໝາະສາລັບເນື້ອທີິ່ນານື້າຝນເຊິື່ງ
ນຍມໃຊູ້ກັນຫາຍຢ່ທາງພາກເໜອທີິ່ບິ່ມີນື້າຊນລະປະທານ.
3) ການກຽມເມັດພັນ ແລະ ການຕກກ້າຕມ
ການເຮັດຄວາມສະອາດເມັດພັນ: ເມັດພັນທີິ່ຈະນາໄປຕກກ້ານັື້ນ
ຄວນຈະທາຄວາມສະອາດເສຍກ່ອນ ໂດຍການໃຊູ້ດື້ງຝັດ ຫ ນາໄປຟນື້າ ເພິ່ອເຮັດໃຫູ້ເມັດທີິ່ລີບ ຫ ທີິ່ຖກ
ມອດເຈາະນັື້ນອອກໄປໃຫູ້ເຫອແຕ່ເມັດທີິ່ຕິ່ງເຕັມດີໄວູ້ເທິ່ານັື້ນ ເມິ່ອນາໄປຕກກ້າຈະເຮັດໃຫູ້ຕື້ນກ້າງອກຂຶື້ນ
ໄດູ້ສະໝິ່າສະເໝີ.
ຈານວນເມັດພັນຕິ່ເນອ
ື້ ທີິ່: ຈານວນເມັດພັນຕິ່ເນື້ອທີິ່ປັກດາຕາມ
ປກກະຕແລູ້ວ ຫາກເປີເຊັນຄວາມງອກຂອງເມັດພັນຢ່ລະດັບ 80% ຂຶື້ນໄປແມ່ນຈະໃຊູ້ປະ ມານ 40-50
kg/ha. ອັດຕາການຫວ່ານເມັດພັນຕິ່ເນື້ອທີິ່ຕາກ້າແມ່ນ 100g/m2 ແລະ ອັດຕາ ສ່ວນລະຫວ່າງ ເນື້ອທີິ່ຕາ
ກ້າຕິ່ເນື້ອທີິ່ປັກດາແມ່ນ 1:20 (ໝາຍວ່າເນື້ອທີິ່ຕາກ້າ 1 ສ່ວນ ສາ ມາດປັກດາໄດູ້ໃນເນື້ອທີິ່ 20 ສ່ວນ).
ການແຊ່ ແລະ ການບມ
ິ່ ເມັດພັນ: ນາເອາເມັດພັນບັນຈຸໃສ່ເປາ
(ຖ້າຈະໃຫູ້ດີຕ້ອງເປັນເປາປ່ານ) ແລູ້ວນາໄປແຊ່ນື້ານານເຖງ 24 ຊິ່ວໂມງ ເພິ່ອກະຕຸູ້ນຄວາມງອກຂອງເມັດ
ໃຫູ້ໄວຂຶື້ນ (ຖ້າຈາເປັນກໃຫູ້ແຊ່ນື້າເກອເພິ່ອຈະຊ່ວຍທາລາຍການພັກຕວຂອງເມັດພັນ ແລະ ປູ້ອງກັນການ
ເກີດພະຍາດເຂື້າຜູ້ໄດູ້). ພາຍຫັງແຊ່ນື້າໄດູ້ຕາມການດແລູ້ວກນາມາບິ່ມໂດຍໃຊູ້ຜ້າຢາງ ຫ ໃບຕອງແຫູ້ງມາປ
ຮອງພື້ນ ຈາກນັື້ນ ນາເອາເປາທີິ່ບັນຈຸເມັດພັນນັື້ນມາວາງໃສ່ເປັນກອງແລູ້ວໃຫູ້ໃຊູ້ຜ້າຢາງ ຫ ເປາປກຄຸມເພອ
ິ່
ໃຫູ້ເກີດຄວາມຮ້ອນ ບ ິ່ ມ ໄວູ້ ປະມານ 36-48 ຊິ່ວໂມງ ຖ້າ ແມ່ນ ຍາມໜາວອາດຈະບ ິ່ ມ ໃຊູ້ ເວລາເຖ ງ
72 ຊ ິ່ ວໂມງ ເມັດ ຈຶິ່ ງ ງອກ. ເມິ່ອເມັດພັນງອກຂຶື້ນມາ ແລະ ພ້ອມທີິ່ຈະນາໄປຫວ່ານລງໃນໜານກ້າໄດູ້.
ໃນເວລາ ທີິ່ບິ່ມເມັດພັນນັື້ນທຸກໆ 6 ຊິ່ວໂມງ ຕ້ອງໄດູ້ຕດຕາມໂດຍການກວດກາເບິ່ງຢ່ໃນເປາເມັດພັນນັື້ນ
ມີຄວາມ ເໝາະສມບິ່ ຖ້າມີຄວາມຮ້ອນຄວນຈະໃຊູ້ນື້າອຸ່ນ 50-60°C ຫດລງໄປ. ຖ້າຮ້ອນເກີນໄປ ຫ
ຄວາມຊຸ່ມຢ່
ໃນເປາເມັດພັນມີໜ້ອຍກໃຫູ້ເອານື້າທາມະດາຫດລງໄປ,
ແຕ່ລະຄັື້ງທີິ່ຕດຕາມເບິ່ງ
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ຄວນປີື້ນເປາ ເມັດພັນ ໂດຍປີື້ນເອາເບື້ອງລຸ່ນຂຶື້ນເທງ ແລະ ເບື້ອງເທງລງລຸ່ມ ເພິ່ອເຮັດໃຫູ້ການ
ງອກຂອງເມັດພັນແຕກງອກສະໝິ່າ ສະເໝີ.
ການຫວ່ານກ້າ: ການກຽມໜານກ້າ ແລະ ກຽມເມັດພັນນັື້ນຕ້ອງ
ກຽມໃຫູ້ຄຽງຄ່ກັນໄປ ເມິ່ອເມັດພັນເຂື້າງອກພດີຫວ່ານ ໜານກ້າກຕ້ອງພ້ອມທີິ່ຈະຫວ່ານໄດູ້ຄ ກັນ. ການ
ຫວ່ານກ້າລງໃນໜານກ້າ ຄວນຫວ່ານໃຫູ້ສະໝິ່າສະເໝີ ໂດຍບິ່ໃຫູ້ຖີິ່ ຫ ຫ່າງເກີນໄປ ເພາະຖ້າຫວ່ານຖີິ່ຈະ
ເຮັດໃຫູ້ໄດູ້ຕັ້ນກ້ານ້ອຍບິ່ແຂງແຮງ
ເວລາຫກຈະເຮັດໃຫູ້ຕື້ນກ້າຂາດ
ແລະ
ຊື້າ,
ຖ້າຫວ່ານຫ່າງເກີນໄປຈະເປັນ ການສື້ນເປອງເນື້ອທີິ່ຕາກ້າ, ຈະໄດູ້ກ້າກີບໃຫຍ່, ຮາກ ຫາຍຫກຍາກ,
ຕື້ນກ້າມັກຂາດ ແລະ ຫັກໄດູ້ງາ່ ຍ.
4) ການບວລະບັດຮັກສາຕາກ້າ
ພາຍຫັງຫວ່ານເມັດພັນລງໄປໃໝ່ໆບິ່ຄວນລະບາຍນື້າເຂື້າ ເພາະຈະ
ເຮັດໃຫູ້ເມັດເຂື້າຟ ແລະ ຖກນື້າພັດອອກໄປ, ພາຍຫັງຫວ່ານໄປໄດູ້ປະມານ 3-7 ວັນ ຖ້າຫາກບິ່ມີຝນຕກ
ມີແດດກ້າ ກໃຫູ້ລະບາຍນື້າເຂື້າພຖ້ວມໜ້າດນທິ່ວແປງ ເພິ່ອເຮັດໃຫູ້ດນມີຄວາມຊຸ່ມ. ເມິ່ອອາຍຸຂອງຕື້ນກ້າ
ໄດູ້ 2 ອາທດ ກລະບາຍນື້າເຂື້າໄປຂັງໄວູ້ ໃຫູ້ມີຄວາມເລກປະມານ 2-3 cm ແລະ ຄ່ອຍໆເພີິ່ມລະດັບນັ້າ
ຂຶື້ນຕາມຄວາມສງຂອງຕື້ນກ້າ ຈນກວ່າລະດັບນື້າສງເຖງ 5 cm ຫ 10 cm. ເມິ່ອຕື້ນກ້າມີອາຍຸປະມານ 2-3
ອາທດ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນເຄມີເພິ່ອເລັິ່ງການຈະເລີນ ຂອງຕື້ນກ້າໃຫູ້ໄວຂຶື້ນຄໃສ່ຝຸ່ນສດ 46-00-00 ໃສ່ 100
g/m2 ຫ ຝຸ່ນສດ 16-20-00 ໃນ ປະລມານ 20 g/m2. ສ່ວນຝຸ່ນຄອກ ຫ ຝຸ່ນບິ່ມໃຫູ້ໃສ່ໃນເວລາ
ກຽມດນໃນອັດຕາ 2 kg/m2.
5) ການປັກດາ
ຈານວນກ້າຕສ
ິ່ ມ
ຸ : ໝາຍເຖງຕື້ນກ້າທີິ່ຈະປັກດາລງໄປຄັື້ງໜຶິ່ງປກ
ກະຕແລູ້ວ ການປັກດາທີິ່ເໝາະສມແມ່ນ 2-3 ກີບຕິ່ສຸມ ແຕ່ຈານວນກີບກ້າຫາຍ ຫ ໜ້ອຍແມ່ນ ຂຶື້ນ
ກັບຫາຍປັດໃຈຄ:
 ອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດຂອງຕື້ນກ້າ
 ລະດການປັກດາ
 ຄວາມອຸດມສມບນຂອງດນ
ໄລຍະຫ່າງຂອງການປັກດາ: ໄລຍະຫ່າງຂອງການປັກດາທີິ່ເໝາະ
ສມຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນດພັນເຂື້າເຊັິ່ນ: ເຂື້າພັນປັບປຸງທີິ່ເປັນເຂື້າຕື້ນຕິ່າແມ່ນ 20x20 cm ຫ
25x25 cm. ສາລັບເຂື້າພັນພື້ນເມອງທີິ່ເປັນເຂື້າຕື້ນສງແມ່ນ 25x30 cm ຫ 30x30 cm ເຊິື່ງໄລຍະຫ່າງ
ປັກດາຈະຖີິ່ ຫ ຫ່າງນັື້ນກຄວນພຈາລະນາເຖງລະດການ, ອາຍຸຂອງຕື້ນກ້າ ແລະ ຄວາມອຸດມສມບນຂອງ
ດນ.
ຄວາມເລກໃນການປັກດາ: ການປັກດາບິ່ຄວນເລກ ຫ ຕື້ນເກີນ
ໄປ ເພາະຖ້າດາເລກຈະເຮັດໃຫູ້ຕາທີິ່ຢ່ຂື້ລຸ່ມຖກຝັງລງໄປໃນດນ ແລູ້ວບິ່ສາມາດແຕກເປັນແໜງອອກມາ
ແຕ່ຖ້າ ດາຕື້ນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫູ້ເຂື້າບິ່ຢຶດຕດກັບດນ ຟື້ນຕວໄດູ້ຍາກ ຫ ຈະຟຂຶື້ນມາ ພາຍຫັງປັກດາ.
ດັິ່ງນັື້ນ, ຄວນ ປັກດາໃຫູ້ເລກປະມານ 3-4 cm.
ວທີການປັກດາ: ສາມາດເຮັດໄດູ້ 2 ວທີຄ:
 ການດາເປັນແຖວ: ເປັນວທີການປັກດາທີິ່ເປັນລະບຽບເປັນ
ແຖວ ເໝາະສາລັບປັກດາໃນເນື້ອທີິ່ໜ້ອຍ, ນຍມໃຊູ້ຫາຍໃນການທດລອງເທິ່ານັື້ນ ສ່ວນຊາວນາ ແມ່ນບິ່ນ
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ຍມໃຊູ້ ເພາະດາໄດູ້ຊ້າ. ການປັກດາເປັນແຖວຕື້ນເຂື້າຈະໆເລີນເຕີບໂຕໄດູ້ດີສະໝິ່າສະເໝີ, ການບວລະບັດ
ຮັກສາໄດູ້ງ່າຍ ແລະ ໃຫູ້ຜນຜະລດສງກວ່ານາດາທາມະດາ 30%.
 ການດາສ້າວ: ເປັນວທີການທີິ່ປັກດາບິ່ເປັນລະບຽບ ເຊິື່ງຊາວ
ນານຍມກັນປະຕບັດທິ່ວໄປ ເພາະສາມາດປັກດາໄດູ້ໄວ, ໄລຍະຫ່າງບິ່ແນ່ນອນແລູ້ວແຕ່ຄວາມຊານານຂອງ
ຊາວນາແຕ່ລະຄນ.

ຮູບທີ 2 ອງປະກອບຂອງຕນ
ັ້ ເຂາັ້

ຮູບທີ 3 ໄລຍະຕ່າງໆຂອງຕນ
ັ້ ເຂາັ້

ຮູບທີ 4 ໄລຍະເຂາັ້ ທີແ
ື່ ຕກຕ່າງກັນ

ຮູບທີ 5 ໄລຍະເຂາັ້ ສຸກແກ່

2.6.2

ການເຮັດນາໂດຍການປກກ້າກີບດຽວ
(System of Rice Intensification, SRI)
1.
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ເຕັກນກການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວຈະຊ່ວຍເພີິ່ມຜນຜະລດເຂື້າ ເຊິື່ງເຕັກ ນກດັິ່ງ
ກ່າວແມ່ນໄດູ້ລເລີມ
ິ່ ທດລອງມາຕັື້ງແຕ່ຕື້ນປີ 1980 ທີິ່ປະເທດມາດາກາສກາ, ທະວີບອາຝກາ ໂດຍຄຸນ
ພຟ
ິ່ ັງຊວ ອັງຣີ ເດີໂລລານີ (FR. HENRI DE LAULANIE). ມາຮອດປີ 1990 ຮບແບບການປກ
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ເຂື້າດັິ່ງກ່າວໄດູ້ຮັບການສບຕສ
ິ່ ິ່ງເສີມໂດຍອງການ ASSOCIATION TEFY SAINA (ATS) ເຊິື່ງ
ແມ່ນອງການຈັດຕັື້ງທີບ
ິ່ ິ່ສັງກັດລັດຖະບານຂອງປະເທດມາດາກາສ ກາ - A MALAGASY NGO ແລະ
ໃນປີນດ
ີັ້ ັື່ງກ່າວ ເຕັກນກການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວໄດູ້ຖກນາເຂື້າໄປເຜີຍແຜ່ທີື່ປະເທດອນໂດເນເຊຍມາ
ຈນເຖງປັດຈະບັນ ໂດຍໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ (SSIMP) ແລະ ໂຄງການກະຈາຍ ແລະ ປັບປຸງຊນລະ
ປະທານໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດອນໂດເນເຊຍ (DISIMP) ພາຍໃຕູ້ການເປັນເຈື້າການຂອງບລ
ສັດທີິ່ປຶກສາ ນປປອນ ໂຄອ (NIPPON KOEI-NK).
ສີິ່ປຕ
ີ ິ່ມາ, ສະຖາບັນນາໆຊາດ ຄຣແນລ ເພິ່ອອາຫານ, ການກະເສດ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງອາເມຣກາ (CORNELL INTERNATIONAL INSTITUTE FOR FOOD,
AGRICULTURE AND DEVELOPMENT -CIIFAD, USA) ໄດູ້ຮ່ວມມກັບອງການ ATS ເພິ່ອ
ຂະຫຍາຍເຕັກນກການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ທີິ່ຊ່ວຍເພີິ່ມຜນຜະລດເຂື້າໃນປະເທດຕ່າງໆ. ມາເຖງປັດຈຸບັນ
ໄດູ້ມີຫາຍກ່ວາ 40 ປະເທດໃນທິ່ວໂລກທີິ່ໄດູ້ທດລອງ ແລະ ນາໃຊູ້ເຕັກນກການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ
ທີສ
ື່ າມາດເພີິ່ມຜນຜະລດໄດູ້ 7-10 T/ha. ເຕັກນກດັິ່ງກ່າວໄດູ້ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໄປສ່ຫາຍໆປະເທດ
ໃນທະວີບອາຊີ ເຊັິ່ນ: ປະເທດຈີນ, ອນເດຍ, ອນໂດເນເຊຍ, ຟີລບປນ, ສີລັງກາ, ເນປານ, ກາປເຈຍ,
ຫວຽດນາມ, ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ ເປັນຕື້ນ.
ໃນປີ 2001, ອງການ OXFARM USTRALIA ໄດູ້ນາໃຊູ້ເຕັກນກການປກ
ເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວຢ່ເຂດໂຄງການ ເຊັິ່ນ: ບ້ານນາຫວ່ານ, ເມອງເຟອງແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບ້ານປະດຸ, ເມອງ
ຕະໂອູ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ.
ນັບແຕ່ປີ 2002 ເປັນຕັ້ນມາ ມີຫາຍພາກສ່ວນໄດູ້ທດລອງນາໃຊູ້ເຕັກນກການປກ
ເຂື້າ ດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ເຊັິ່ນ: CUSO, ສນຄື້ນຄວ້າພັນເຂື້າ ແລະ ພດເສດຖະກດນາພອກ, JVC, ກມຊນລະ
ປະທານ ແລະ ສນທດລອງພັນເຂື້າຕ່າງໆທິ່ວປະເທດ.
2.
ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບ
ການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ໝາຍເຖງການໃຊູ້ກ້າພຽງກີບດຽວ ຫ ກ້າ ຕື້ນດຽວ
ປັກດາຕໜ
ິ່ ຶິ່ງສຸມ.
3.
ຂດ
ື້ ຂ
ີ ອງການປກເຂາື້ ດ້ວຍກ້າກີບດຽວ
 ປະຢັດນື້າ (ໃຊູ້ນື້າພຽງ 30-50% ຂອງການປກເຂື້າແບບທາມະດາ)
 ປະຢັດແນວພັນເຂື້າເກອບ 5 ເທິ່າ (ຫຼຸດລງຈາກ 60 kg ເຖງ 15
 kg/ha)
 ຕື້ນທຶນການຜະລດຕິ່າ (ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍຕິ່າ)
 ໄດູ້ຮັບຜນຜະລດຫາຍກວ່າການປກເຂື້າແບບທິ່ວໄປ (ກຸູ້ມຄ່າແຮງງານ)
4.
ຂເັ້ ສຍຂອງການປກເຂາື້ ດ້ວຍກ້າກີບດຽວ
 ດິນນາຕ້ອງຮາບພຽງດີ, ລະບາຍນັ້າເຂັ້າ-ອອກໄດ້ສະດວກ, ມີລະບບຊນລະ
ປະທານ
 ການເຂັ້າທາລາຍຂອງສັດຕູພືດໄດ້ງ່າຍ
 ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍໃນການປູກສ້ອມ
5.
ເຕັກນກການປກເຂາື້ ດ້ວຍກ້າກີບດຽວແມ່ນຫຍັງ?
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ເຕັກນກການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ແມ່ນວທີການປກເຂື້າແບບໃໝ່ທີິ່ໄດູ້ຮັບ
ຜນຜະລດສງ, ໂດຍນາໃຊູ້ຕື້ນທຶນການຜະລດຕິ່າ ເຊັິ່ນ: ນື້າ, ແນວເຂື້າປກ, ຝຸ່ນ ແລະ ຢາປາບສັດຕພດ...
ວທີການປກເຂື້າທີຢ
ິ່ ່ເຂດຊນລະປະທານທີບ
ິ່ ມ
ິ່ ີນື້າພຽງພ.
6.
ວທີຈດ
ັ ຕັງື້ ປະຕບັດການປກເຂາື້ ດ້ວຍກ້າກີບດຽວ
ກ.
ການກະກຽມໜານກ້າ ແລະ ການຕກກ້າ
 ວທີຕກກ້າທີິ່ແຕກຕ່າງຈາກວທີດັິ່ງເດີມ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮາສາມາດຕກກ້າໃສ່
ຖາດຢາງທີິ່ມີຂາຍຢ່ຕາມທ້ອງຕະຫາດ
ຫ
ກະຕ່າທີິ່ສານດ້ວຍໄມູ້ໄຜ່
ທີິ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ
ຫ
ເຮັດເປັນໜານຄໜານຜັກ ກໄດູ້.
 ອັດຕາສ່ວນປະສມ: ດນ, ຝຸ່ນຄອກ ຫ ຂີື້ແກບເຜິ່າ ແລະ ດນຊາຍໃນອັດຕາ
ສ່ວນ 1:1:1.
 ຂະໜາດຂອງໜານກ້າ 2 x 5 m ພຽງພສາລັບຫວ່ານ ແນວເຂື້າປກ
 ໃນປະລມານ 1.5-2 kg (ກ່ອນຫວ່ານໃຫູ້ເອາໃບຕອງຮອງ ໜານກ້າກ່ອນ)
 ກ່ອນຈະຫວ່ານເຂື້າປກໃຫູ້ເອາຝຸ່ນບິ່ມ ຫ ຝຸ່ນຄອກໃນປະລມານ 8-10 kg
ແມ່ນພຽງພສາລັບເນື້ອທີິ່ໜານກ້າ 10 m2
 ຄວນຕຽມໜານກ້າໄວູ້ກັບໄຮ່ນາທີິ່ຈະປັກດາແມ່ນດີທີິ່ສຸດ ເພາະວ່າສະດວກໃນ
ການຂນຍ້າຍກ້າ.
ຂ.

ແນວພັນເຂາື້
 ຕ້ອງໃຊູ້ແນວພັນປັບປຸງ ຫ ແນວພັນພຶື້ນເມອງທີິ່ເໝາະສມ ກັບເງິ່ອນ
ໄຂສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ
 ສາລັບເນື້ອທີິ່ນາ 1 ha ໃຫູ້ໃຊູ້ແນວເຂື້າປກ 10-12 kg
ຄ.
ການດເວລາຕກກ້າ
ໂດຍທວ
ິ່ ໄປແລູ້ວ ການຕກກ້ານາແຊງເລີິ່ມຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະ ຈກ
ຫາວັນທີ 15 ທັນວາ ເຊິື່ງເປັນເວລາທີິ່ເໝາະສມທີິ່ສຸດ. ການຕກກ້າ ຕ້ອງ ໄດູ້ຄດໄລ່ແຮງ ງານ
ໃນການປັກດາເສຍກ່ອນ (ອີງຕາມຄວາມເໝາະສມຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ).
ງ.
ການກຽມແນວພັນເຂາື້ ສາລັບຕກກ້າ
ກ່ອນອິ່ນຕ້ອງອານາໄມແນວພັນເຂື້າຕາມຂັື້ນຕອນດັິ່ງນີື້:
 ໃຊູ້ກະດື້ງຝັດເອາສິ່ງເຈອປນ ອອກຈາກເຂື້າປກໃຫູ້ໝດຖ້າມີ, ຕາກ
ແດດໃຫູ້ແຫູ້ງປະມານ 2-3 ແດດ
 ແຊ່ແນວພັນເຂື້າປກໃນນື້າເກອ ແລະ ຄນເຂື້າປກ. ຫັງຈາກ ນັື້ນໃຫູ້
ຊາວເຂື້າທີິ່ຟຖື້ມໃຫູ້ໝດ.
 ເອາແນວເຂື້າປກໃສ່ເປາປ່ານ ແລູ້ວນາໄປແຊ່ນື້າປະໄວູ້ປະມານ 36
ຊິ່ວ ໂມງ (ຄວນເປັນນື້າສະອາດ, ຖ້າເປັນນື້າໄຫຍິ່ງດີ)
 ນາເອາເຂື້າປກທີິ່ແຊ່ໄວູ້ ຂຶື້ນມາລ້າງດ້ວຍນື້າທີິ່ສະອາດ 1-2 ນັ້າ
ແລູ້ວນາ ໄປໃສ່ໄຖ່ ຫ ເປາປ່ານ ເພິ່ອນາໄປບິ່ມໄວູ້ປະມານ 24-48 ຊິ່ວໂມງ, ຫັງຈາກ ເຂື້າປກງອກແລູ້ວ
ໃຫູ້ນາໄປຫວ່ານ ໃສ່ໜານກ້າທີິ່ກຽມໄວູ້ນັື້ນ. ສິ່ງສາຄັນເຮາຄວນພກປື້ນ ແນວເຂື້າປກທຸກໆ 4-6 ຊິ່ວໂມງ
ເພິ່ອໃຫູ້ເມັດເຂື້າງອກສະໝື່າສະເໝີກັນ
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ໃຫູ້ຫດນື້າໜານກ້າທຸກເຊື້າ-ແລງ ຖ້າຝນບິ່ຕກ ແລະ ບິ່ຄວນ ຂັງນື້າແຊ່

ໜານກ້າໄວູ້.
ຈ.

ອາຍຸຂອງຕນ
ື້ ກ້າ
ເພິ່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ໄດູ້ຮັບຜນຜະລດສງ ຄວນປັກດາດ້ວຍຕື້ນກ້າທີິ່ມີອາ
ຍຸອ່ອນ, ເໝາະສມທີິ່ສຸດແມ່ນຕື້ນກ້າທີິ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 8-15 ວັນ. ຖ້າໃຊູ້ຕື້ນກ້າແກ່ປັກດາ ຈະເຮັດໃຫູ້ຕື້ນ
ກ້າບິ່ແຕກກດີ ແລະ ຜນຜະລດຈະຕກຕິ່າ.
ສ.
ການກະກຽມພຶນ
ື້ ທີປ
ິ່ ກ
ັ ດາ
 ຄວນປັບພຶື້ນທີິ່ໃຫູ້ຮາບພຽງສະໝິ່າສະເໝີ, ສາມາດເປັິ່ງນື້າ ເຂື້າ ແລະ
ລະບາຍນື້າອອກໄດູ້ງ່າຍ
 ຖ້າເປັນພຶື້ນທີິ່ນາແຊງ
ຕ້ອງມີລະບບຊນລະປະທານທີິ່ສາ
ມາດເປັິ່ງນື້າເຂື້າ ແລະ ອອກໄດູ້ສະດວກ
 ກຽມພຶື້ນທີິ່ປັກດາດ້ວຍການໄຖຮຸດ,
ໄຖຄື້ນ
ແລະ
ປັບໜ້າ
ດນໃຫູ້ຮາບ ພຽງສະເໝີກັນແລູ້ວຈງື່ ລງມປັກດາ
 ບິ່ຄວນຂັງນື້າໄວູ້ໃນພຶື້ນທີິ່ປັກດາ, ພຽງແຕ່ໃຫູ້ດນເປັນຂີື້ຕມແຫວເທິ່າ
ນັື້ນ
 ຄວນເຮັດຮ່ອງລະບາຍນື້າຕາມແຈນາ ຫ ຜ່າກາງນາ ເພິ່ອສະດວກໃນ
ການລະບາຍນື້າອອກ.
ຊ.
ການປັກດາ
 ຄວນປັກດາດ້ວຍຕື້ນກ້າທີິ່ມີອາຍຸອ່ອນ, ເໝາະສມທີິ່ສຸດ ແມ່ນຕື້ນກ້າ
ທີິ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 7-14 ວັນ ທີິ່ກ້າມີ 2 ໃບ
 ການເອາຕື້ນກ້າອອກຈາກໜານກ້າ ຄວນໃຊູ້ຊວ້ານນ້ອຍ ຊວ້ານອອກ
ເປັນແຜ່ນພ້ອມທັງດນ
 ການເອາຕື້ນກ້າອອກຈາກແຜ່ນ ເພິ່ອໄປປັກດາຕ້ອງໄດູ້ລະມັດລະວັງບິ່
ໃຫູ້ຮາກຂອງຕື້ນກ້າຂາດ ແລະ ໃຫູ້ມີດນຕດມາພ້ອມ
 ຄວນປັກດາໃຫູ້ແລູ້ວພາຍໃນ
15-30
ນາທີ
ນັບແຕ່ເວລາ
ທີິ່ເຄິ່ອນຍ້າຍ ກ້າອອກຈາກໜານ, ໃຫູ້ແລູ້ວໄວເທິ່າໃດຍິ່ງດີ
 ປັກດາດ້ວຍກ້າກີບດຽວ (ຕື້ນດຽວ) ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງ 25x25 cm,
30x30 cm, 40x40 cm ຫ 50x50 cm ເຊິື່ງຂຶື້ນກັບຄວາມເໝາະສມຂອງໂຄງສ້າງດນ, ຄວາມອຸດມສມບນ,
ຄວາມຊຸ່ມຂອງດນ ແລະ ເງິ່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມອິ່ນໆ
 ປັກດາແບບສຽບຕື້ນກ້າລງແລູ້ວ ໃຫູ້ລາກໄປທາງຂ້າງເປັນຮບໂຕ L
ເພິ່ອຫີກເວັື້ນບິ່ໃຫູ້ຮາກກ້າດັນຂຶື້ນເທງ
 ຄວນປັກດາໃຫູ້ເປັນຮບຈະຕຸລັດ ຫ ຮບສີິ່ຫິ່ຽມມນທນ (ສາມາດກາ
ນດໄດູ້ດ້ວຍການໃຊູ້ເຊອກຟາງຂອດເປັນຈຸດຕາມໄລຍະຫ່າງທີິ່ຕ້ອງການປັກດາ
 ມັດເຊອກຟາງໃສ່ໄມູ້ສອງສື້ນ ແລູ້ວດຶິ່ງເຊອກຟາງເຄັິ່ງໆ ໃນເວລາປັກ
ດາ, ຖ້າມີເນື້ອທີິ່ປັກດາກວ້າງ ເຮາອາດຈະເຮັດຄາດ ແລະ ປັບໄລຍະຫ່າງຂອງ ແຂູ້ວຄາດຕາມໄລຍະຫ່າງຂອງການ
ປັກດາໂດຍໃຊູ້ຄາດດັິ່ງກ່າວຄາດເປັນແຖວຕັດກັນ ແລູ້ວຈະໄດູ້ໄລຍະຫ່າງຂອງການປັກດາເປັນຮບສີິ່ຫິ່ຽມມນທນ.
7.
ການຄວບຄຸມນາື້ (ການໃຫູ້ນາື້ ເປັນໄລຍະ)
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 ການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ຕ້ອງການປະລມານນື້າໜ້ອຍໃນເນື້ອ ທີິ່ປັກດາ
ຫັກການສາຄັນຄບິ່ຕ້ອງຂັງນື້າໄວູ້ໃນນາຕະຫອດເວລາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຕ່ລະມື້ປັກ ດາຈນຮອດມື້ເຂື້າແຕກກ
ສງສຸດ. ຍ້ອນວ່າດນທີິ່ມີນື້າຂັງຕະຫອດເວລາຈະເຮັດໃຫູ້ອາກາດບິ່ສາມາດລງຮອດຮາກຕື້ນເຂື້າໄດູ້ ເພາະວ່າຕື້ນເຂື້າ
ຫາຍໃຈເອາອາກາດຜ່ານຮາກຂອງມັນ ແລະ ອາ ກາດຈະໃຫູ້ພະລັງງານແກ່ຕື້ນເຂື້າ.
 ການຄວບຄຸມນື້າ ແມ່ນປັດໃຈພຶື້ນຖານຂອງການປກເຂື້າ ໂດຍອີງຕາມສະພາບ
ດນຟູ້າອາກາດ ແລະ ລະບບນື້າທີິ່ນາໃຊູ້ເຂື້າໃນການປກເຂື້າດັິ່ງລາຍລະອຽດດັິ່ງລຸ່ມນີື້:
 ຫັງຈາກປັກດາ, ໃຫູ້ຂັງນື້າໄວູ້ 5 ວັນ ແລູ້ວໃຫູ້ລະບາຍນື້າອອກຈາກໄຮ່ນາ ແລູ້ວ
ປະໃຫູ້ໄຮ່ນາແຫູ້ງ 3-4 ວັນ (ໃຫູ້ເບີິ່ງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈງຂອງໄຮ່ນາ) ຫັງຈາກນັື້ນໃຫູ້ເອານັ້າເຂື້າ ແລູ້ວປະ
ໄວູ້
2-3
ວັນ
ເຮັດແບບນີື້ຕະຫອດຈນຮອດມື້ເຂື້າມານ
ຈຶິ່ງຮັກສານື້າໄວູ້ໃນໄຮ່ນາ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຈນຮອດເວ ລາເຂື້າສຸກເຫອງດີ. ວທີນີື້ແມ່ນເປັນວທີທີິ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນຍມສງສຸດໃນ ສປປ.
ລາວ
ໝາຍເຫດ: ເວລາເຂື້າຈິ່ຮວງໃຫູ້ເປັິ່ງນື້າເຂື້າ ແລະ ຂັງໄວູ້ໃນລະດັບ 2 cm ຫ
ຫາຍກວ່ານີື້ (ອີງຕາມຄວາມເໝາະສມ) ຈນກວ່າເມັດເຂື້າຕື່ງ ແລະ ສຸກດີ ຈຶິ່ງລະບາຍນື້າອອກ ແລະ ປະ
ໃຫູ້ແຫູ້ງດີປະມານ 1-2 ອາທດ ຈຶິ່ງສາມາດເກັບກ່ຽວເຂື້າໄດູ້.
8.
ການໃສ່ຝນ
ຸ່
 ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫ ຝຸ່ນບິ່ມແມ່ນການເພີິ່ມທາດອາຫານໃຫູ້ແກ່ຕື້ນເຂື້າ, ເປັນ
ການປະຢັດຕື້ນທຶນ, ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດເຮາອີກດ້ວຍ.
 ຫັງຈາກປັກດາໄດູ້ 1-2 ອາທດ ຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນຄອກອີກ ຍ້ອນວ່າໃນ ໄລຍະນີື້ເຂື້າ
ກາລັງແຕກຮາກ ແລະ ຕ້ອງການທາດອາຫານສງ
 ອັດຕາການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫ ຝຸ່ນບິ່ມແມ່ນ 5-10 T/ha ໂດຍອີງຕາມຄວາມອຸ
ດມສມບນຂອງດນ
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຂີື້ງົວໃຫູ້ໃສ່ 8-10 T/ha (ໃສ່ພາຍຫັງໄຖຮຸດແລູ້ວ)
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຂີື້ໄກ່ໃຫູ້ໃສ່ 5-7 T/ha (ໃສ່ພາຍຫັງໄຖຮຸດແລູ້ວ)
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຊີວະພາບໃຫູ້ໃສ່ 1 T/ha (ໃສ່ພາຍຫັງໄຖຮຸດແລູ້ວ)
 ຖ້າເປັນຝຸ່ນຈຸລນຊີຍອດດອຍໃຫູ້ໃສ່ 350 kg/ha
9.
ການບວລະບັດຮັກສາ (ເສຍຫຍ້າ ແລະ ພວນດນ)
 ຍ້ອນວ່າການປກເຂື້າດ້ວຍກ້າກີບດຽວ ຕ້ອງໄດູ້ເປັິ່ງນື້າເຂື້າ ແລະ ລະບາຍນື້າ
ອອກເປັນປະຈາ ເຊິື່ງເຮັດໃຫູ້ຫຍ້າເກີດຂຶື້ນໄດູ້ງ່າຍ ແລະ ໄວ. ດັິ່ງນັື້ນ, ການຄວບຄຸມນື້າ ແລະ ເສຍຫຍ້າຕ້ອງໄດູ້
ປະຕບັດເປັນປະຈາຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ເທິ່ອ ຫ ຫາຍກວ່ານັື້ນ.
 ວທີເສຍຫຍ້າທີິ່ໄດູ້ຮັບຜນດີທີິ່ສຸດ
ແມ່ນການນາໃຊູ້ເຄິ່ອງຄາດຫຍ້າ
ທີິ່ປະກອບມີ ໃບມີດເຫັກ ແລະ ແຮງງານຄນ ວທີນີື້ເປັນວທີທີິ່ງ່າຍ ເຊິື່ງແມ່ຍງກິ່ສາມາດເຮັດໄດູ້,
ເມິ່ອເຮາຍູ້ເຄິ່ອງຄາດຫຍ້າໃບ ມີດກຈະໝູນ. ການເສຍຫຍ້າດ້ວຍວທີນີື້ຍັງເປັນການພວນດນໄປພ້ອມໆກັນ ເຊິື່ງ
ມັນສາມາດເຮັດໃຫູ້ອາກາດລງ ໄປໃນດນ ແລະ ໃຫູ້ພະລັງງານແກ່ຕື້ນເຂື້າ ເຮັດ ໃຫູ້ຕື້ນເຂື້າຈະເລີນເຕີບໂຕໄດູ້ໄວ.
 ວທີເສຍຫຍ້າດ້ວຍໝາກຈກ (ຈກ), ແວກ ຫ ໃຊູ້ມຫກເອາ ແມ່ນວ ທີທີິ່ບິ່ໄດູ້
ລງທຶນຫາຍ ແຕ່ກສາມາດເສຍຫຍ້າໄດູ້ເຊັິ່ນກັນ, ແຕ່ຈະບິ່ສາມາດພວນດນໄດູ້ດີເທິ່າກັບ ວທີເສຍຫຍ້າດ້ວຍເຄິ່ອງ
ຄາດຫຍ້າ.
ໝາຍເຫດ:
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ຄັື້ງທີິ່ 1 ໃຫູ້ເສຍຫຍ້າຫັງຈາກປັກດາໄດູ້ 7-10 ວັນ
ຄັື້ງທີິ່ 2 ໃຫູ້ເສຍຫຍ້າຫັງຈາກການເສຍຫຍ້າຄັື້ງທາອດ 15 ວັນ
ຄັື້ງທີິ່ 3 ແລະ 4 ໃຫູ້ເສຍຫຍ້າກ່ອນເຂື້າອອກດອກ ເຖງແມ່ນວ່າ ໄຮ່ນາຈະບິ່

ມີຫຍ້າຫາຍກິ່ຕາມ
2.6.3 ການປກເຂາື້ ໄຮ່
ການປກເຂື້າໄຮ່ ໝາຍເຖງການປກເຂື້າຢ່ບ່ອນບິ່ມນ
ີ ື້າຂັງ ຫ ຖ້ວມບິ່ຕ້ອງການນື້າລິ່ລ້ຽງ
ແບບເຂື້ານາ ພຽງແຕ່ອາໄສນື້າຝນລລ
ິ່ ້ຽງຕະຫອດອາຍຸ ໂດຍມີວທີການປກ, ການບວລະບັດຮັກສາ ແລະ
ສະພາບພື້ນທີິ່ຄກັນກັບພດທິ່ວໆໄປ ເຊິື່ງສາມາດປກໄດູ້ພຽງແຕ່ລະດດຽວຄ ລະດຝນ ປກໄດູ້ໃນດນຮາບ
ພຽງທີິ່ບມ
ິ່ ີນື້າຂັງ, ດນໂນນ, ດນຄ້ອຍຊັນ ໂດຍສະເພາະຢໃ່ ນປະເທດລາວເຮາ ບ່ອນທີິ່ປກຫາຍແມ່ນຢທ
່ າງ
ພາກເໜອ.

1.

ການກຽມດນ
ເຂື້າໄຮ່ສາມາດປກໄດູ້ໃນດນທຸກປະເພດ ແຕ່ເໝາະສມທີິ່ສຸດ ຄດນຜຸຜຸ່ຍໜຽວ
ທີມ
ິ່ ີອນຊີວັດຖຸຢ່ຫາຍ, ດນມີຄວາມອຸດມສມບນພສມຄວນ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຈຶິ່ງຖວ່າດນທີິ່ຈະປກເຂື້າໄຮ່ໄດູ້ຜນ
ດີ ຄວນເປັນດນທີິ່ມີປ່າໄມູ້ປກຄຸມຢຫ
່ າຍປີເຊັິ່ນ: ປ່າແກ່, ປ່າເລິ່າ ທີິ່ມີຊາກພດເນິ່າເປິ່ອຍທັບຖມກັນມາເປັນ
ເວລາຫາຍປີ.
 ການກຽມດນໃນພື້ນທີິ່ຄ້ອຍຊັນ ຈະເລີິ່ມຈາກການຖາງປ່າ ແລະ ຈດກ່ອນ ເຊິື່ງ
ຈະເລີິ່ມຖາງປ່າຕັື້ງແຕ່ເດອນມັງກອນຫາກຸມພາ, ພາຍຫັງທີິ່ຖາງສາເລັດແລູ້ວ ຄວນຕາກແດດໄວູ້ປະມານ 3-4 ອາ
ທດແລູ້ວຈຶິ່ງຈດ. ພາຍຫັງທີິ່ຈດແລູ້ວກອານາໄມພື້ນທີິ່ ແລະ ເສຍຫຍ້າ ລຖ້າຝນຕກລງມາຈຶິ່ງປກເຂື້າໃສ່.
 ການກຽມດນໃນພື້ນທີິ່ຮາບພຽງ ເຊິື່ງຈະເລີິ່ມຖາງປ່າໃນເວລາດຽວກັນ ແຕ່ພາຍ
ຫັງທີິ່ຈດ ແລະ ອານາໄມພື້ນທີິ່ສາເລັດແລູ້ວ ມີບາງບ່ອນໃຊູ້ສັດ ຫ ລດໄຖ ໄຖແບບດຽວກັນກັບການກຽມດນນາ
ແຕ່ຈະໄຖຄາດໃນສະພາບດນແຫູ້ງ ຈາກນັື້ນເມິ່ອຝນຕກລງມາກລງມປກໄດູ້.
2.
ວທີການປກເຂາື້ ໄຮ່
ການປກເຂື້າໄຮ່ທີິ່ນຍມກັນປກຫາຍໃນປະເທດເຮາແມ່ນມີຢ່ 2 ວທີຄ:
ກ. ວທີການຫວ່ານ: ວທີນເີື້ ໝາະສາລັບພື້ນທີໄິ່ ຮ່ທຮ
ີິ່ າບພຽງ ແລະ ການກຽມ
ດນດ້ວຍການໄຖຄາດ ເມິ່ອກຽມດນແລູ້ວ ເມິ່ອດນມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພ ກນາເອາແນວພັນເຂື້າໄປຫວ່ານໃຫູ້
ສະໝິ່າສະເໝີໃຫູ້ທິ່ວພື້ນທີິ່ ໂດຍໃຊູ້ເມັດພັນປະມານ 15-20 kg/rai ເຊິື່ງເປັນວທີທບ
ີິ່ ິ່ນຍມ ເພາະຫຍຸູ້ງ
ຍາກໃນການບວລະບັດຮັກສາ ແລະ ບມ
ິ່ ປ
ີ ະສດທພາບສງ.
ຂ. ວທີການປກຢອດເມັດ: ເປັນວທີການປກເຂື້າໄຮ່ ທີປ
ິ່ ະຊາຊນບັນດາເຜິ່າໃນ
ທິ່ວປະເທດນຍມກັນຫາຍ ເພາະສະດວກໃນການບວລະບັດຮັກສາ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜນດີ ການປກແມ່ນໃຊູ້ລຸູ້ງ
ສັກເປັນຂຸມ ໂດຍໃຫູ້ມີໄລຍະຫ່າງ 30 cm ແລະ ເລກປະມານ 2-3 cm. ຈາກນັື້ນກຢອດເມັດລງໄປໃນ
ຂຸມ ຂຸມລະປະມານ 5-6 ເມັດ (ຖ້າຈາເປັນໃຫູ້ໃຊູ້ດນຖມປາກຂຸມບາງໆເພິ່ອປູ້ອງກັນສັດຕພດ ແລະ ຮັກ
ສາຄວາມຊຸ່ມ, ການປກເຂື້າໄຮ່ແບບຢອດເມັດ ຈະໃຊູ້ແນວພັນປະມານ 5-6 kg/rai.
3.
ການບວລະບັດຮັກສາ
ພາຍຫັງທີິ່ປກໄດູ້ປະມານ 20-25 ວັນ ຫາກວ່າມີວັດຊະພເກີດຂນ
ັ້ ກຄວນກາຈັດ
ພ້ອມທັງພວນດນໃຫູ້ແກ່ຕື້ນເຂື້າໄປພ້ອມ, ການກາຈັດວັດຊະພດ ແລະ ການພວນດນຈະຊ່ວຍໃຫູ້ດນຜຸຜຸ່ຍ
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ເຮັດໃຫູ້ຮາກຂອງເຂື້າແຜ່ກະຈາຍ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດ.ີ ເມິ່ອກາຈັດວັດຊະພດຄັື້ງທີິ່ໜຶິ່ງສາເລັດແລູ້ວ
ຖ້າມີວັດຊະພດຂຶື້ນມາອີກຫາຍ ຄວນກາຈັດວັດຊະພດອີກຄັງື້ ໃໝ່ຕາມປກກະຕແລູ້ວການປກເຂື້າໄຮ່ໃນລະ
ດການໜຶິ່ງ
ຕ້ອງກາຈັດວັດຊະພດຢ່າງໜ້ອຍ
2-3
ເທິ່ອແລະ
ການກາຈັດວັດຊະພດ
ຍັງເປັນການປູ້ອງກັນສັດຕພດທີິ່ຈະມາທາລາຍຜນຜະລດອີກດ້ວຍ.
4.
ຂດ
ື້ ີ ແລະ ຂຈ
ື້ າກັດໃນການປກເຂາື້ ໄຮ່
ກ. ຂດ
ື້ ີ
 ສາມາດປກໃນບ່ອນທີິ່ຮາບພຽງ, ເປັນໂນນ ແລະ ຄ້ອຍຊັນ
 ຄຸນນະພາບຂອງເຂື້າສງ
 ປກໃນລະບບການປກພດອິ່ນໆໄດູ້
 ສາມາດແກູ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນເຂື້າກນໄດູ້
ຂ. ຂຈ
ື້ າກັດ
 ປກໄດູ້ສະເພາະລະດຝນ
 ເປັນການທາລາຍປ່າໄມູ້
 ອາຍຸເກັບກ່ຽວໄວ
 ສະມັດຕະພາບຕິ່າເມິ່ອທຽບກັບເຂື້ານາ

ຮູບທີ 6 ລັກສະນະການເຮັດໄຮ່
2.6.4

ຮູບທີ 7 ລັກສະນະພນ
ັ້ ທີຂ
ື່ ອງການເຮັດໄຮ່

ການປກເຂາື້ ໂດຍເຕັກນກການປູກຜ່ານເສດພືດ
(Soil surface conservation vegetation)
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ຮູບທີ 8 ລັກສະນະເສດພືດທີມ
ື່ ປ
ີ ະໂຫຍດ

2.7

ຮູບທີ 9 ການປູກເຂາັ້ ຜ່ານເສດພືດ

ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສດ
ັ ຕູເຂາັ້
2.7.1

ພະຍາດ
ພະຍາດຂອງເຂື້າແມ່ນລັກສະນະຜດປກກະຕຂອງຕື້ນພດ ເຊິື່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫູ້ການ
ເຮັດໜ້າທີິ່ຂອງພດຜດໄປຈາກເດີມ ພະຍາດພດສາມາດຮໄູ້ ດູ້ຍ້ອນລັກສະນະອາການ ທີມ
ິ່ ີການຕດພັນກັບ
ການປ່ຽນແປງຂອງຕື້ນພດຢ່າງເຫັນໄດູ້ຈະແຈູ້ງ, ມີຫາຍສາເຫດ ອາດຈະມີຊະນດດຽວ ຫ ຊະນ ດປະສ ມ
ເປັນ ຕ ວສາເຫດຂອງພະຍາດ ຕ ວສາເຫດອາດມີຊີ ວ ດ ( Biotic ) ແລະ ບາງຄັື້ງກບິ່ມີຊີວດ (Abiotic)
ຕວສາເຫດທີິ່ມີຊວ
ີ ດເອີື້ນວ່າ ຕວເຊື້ອພະຍາດ (Pathogen)
ເຊື້ອພະຍາດໄດູ້ແກ່: ເຊື້ອແບກທີເຣຍ (Bacteria), ເຊື້ອຣາ (Fungi) ແລະ ໄວຣັສ
(Virus) ຄື:
ກ. ເຊື້ອແບກທີເຣຍ (Bacteria)
1) Stripe : Pseudomonus setariae Fig 69 (pp 68)
2) Foot rot : Erwinia Chrysanthemi Fig 66 (pp 67)
3) Leaf staek : Xanthomonus Campestris Fig 65 (pp
64)
4) Bacterial leaf blight : Xanthomonus campestris Fig
61 (PP 60)
ຂ. ເຊື້ອຣາ (Fungi)
1) Blast :Pyricularia Oryzae,
2) Sheath blight : Thanatephorus Cucumeris
3) False smut : Uslilaginoidea
4) Brown spot : Helminthosporium Oryzae
5) Narrow brown leaf spot : Cercospora Oryzae
6) stem rot : Helminthosporium sigmoideum
7) Sheath rot : sarocladium Oryzea
8) Bakana : Gibberella Fujikuroi
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9) (Pp 71- 90)
ຄ. ໄວຣັສ (Virus)
1) Gall dwarf : Green leafhopper and Zigzag leafhop
per Fig : 29-30 (pp 29)
2) Grassy Stunt : brown planthopper fig 27 (pp 26)
3) Hoja Blanca : Brown planthopper fig 27 (pp 26)
4) Orange leaf : Zigzag leafhopper Fig : 30 (pp 98)
5) tungro : Green leafhopper and Fig : 29 (pp 109)
6) Yellow dwarf : Green leafhopper and Fig : 29 (pp
110)
ຂີກ
ື້ ະເດອນຝອຍ (Nematode), ໄວຣັສ (Virus) ແລະ ໄມໂຄພລັສມາ
(Mycoplasma like Organisms). ເຊື້ອພະຍາດດັິ່ງກ່າວທາລາຍພດໃຫູ້ເກີດເປັນພະຍາດ ໂດຍສະ
ແດງລັກສະນະອາການອອກໃຫູ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈູ້ງ ບາງເທິ່ອໝດທັງຕື້ນ ຫ ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶິ່ງຂອງຕື້ນພດ
ເຊັິ່ນ: ໃບ, ລາຕື້ນ, ກາບໃບ, ຮາກ, ຮວງ ຫ ເມັດ.
ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດພດມີຢຫ
່ າຍລັກສະນະດ້ວຍກັນຄ

ຕື້ນພດສະແດງອາການ: ຕື້ນຕິ່າ ຫ ແຈູ້

ປ່ຽນສີຄ ສະແດງອາການເຫອງ ຫ ມີສີມ່ວງຈາງ

ເກີດເປັນຈຸດ, ເປັນຂີດ ແລະ ເປັນວງ ເຮັດໃຫູ້ເນື້ອເຍືອ
ື່ ຕາຍ

ເກີດອາການຫ່ຽວແຫູ້ງ ຍ້ອນລະບບການເຄິ່ອນໄຫວຂອງນື້າພາຍໃນຕື້ນພດຖກ
ຕັດຂາດ ຫ ຜດປກກະຕ

ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຜດປກກະຕ ຫ ປ່ຽນຮບຮ່າງ ຕວຢ່າງ: ພະຍາດ ດອກກະ
ຖນເປັນຕື້ນ.
1.
ພະຍາດໄໝູ້ (Rice Blast): ເກີດຈາກເຊື້ອຣາ ເຊິື່ງມີຊວ
ິ່ ທະຍາສາດວ່າ
Pyricularia Oryzae ເປັນພະຍາດທີິ່ທາລາຍຮ້າຍແຮງຊະນດໜຶິ່ງຂອງເຂື້າ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພດເສຍຫາຍ
ເຖງ 50% ໃນເນື້ອທີິ່ໆມີການລະບາດຮ້າຍແຮງ.
ກ. ລັກສະນະອາການ
 ເຊື້ອຣາຈະສ້າງຈຸດ ຫ ແຜຢຕ
່ າມໃບ, ຂປ
ື້ ູ້ອງ ແລະ ບາງ ສ່ວນຂອງ
ຮວງ ແລະ ເມັດ. ຈຸດຈະຍາວລງຕາມທາງຍາວຂອງໃບ ແລະ ຈະມີປາຍແຫມຢແ
່ ຕ່ລະສື້ນ.
 ໃນກລະນີຖກທາລາຍຮ້າຍແຮງຕື້ນເຂື້າຈະຕາຍ
 ຂະໜາດ ແລະ ຮບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະແນວພັນຂປ
ື້ ູ້ອງ
ທີຖ
ິ່ ກທາລາຍຈະກາຍເປັນສີດາ ແລະ ຖກຫັກງ່າຍ ບາງສ່ວນຂອງຮວງກມີການທາລາຍຄກັນ.
 ເມິ່ອສ່ວນລຸ່ມຂອງຮວງຖກທາລາຍ ຈະກາຍເປັນສີນື້າຕານ ແລະ ຄ
ຮວງຈະຫັກ
ຂ. ວງຈອນພະຍາດ
 ສະປຈະໄຫໄປຕາມນື້າຝນ ຫ ນື້າໝອກ ແລະ ຈະປວໄປຕາມອາ
ກາດດ້ວຍລມໄປເຂື້າຕື້ນອິ່ນ.
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ຄ.

 ສະປຈະປວໄປຕາມອາກາດເອີນ
ື້ ວ່າ: Canidia ຕກລງໃສ່ ໃບເຂື້າ
 ສະປແຕກງອກແທງເຂື້າໄປ ໂດຍທາງຮລະບາຍນື້າ (Sto-mata)
 ເຊື້ອຣາຈະເລີິ່ມຂັ້ນ ແລະ ສ້າງຈຸດຂັ້ນທີິ່ໃບຫັງຈາກ 4-5 ວັນ
 ຫັງຈາກນັື້ນເຊື້ອລາຈະສ້າງສະປໃໝ່ຫາຍຂັ້ນ.
ສາເຫດທີິ່ພາໃຫູ້ເກີດ
 ໃສ່ຝຸ່ນໃນອັດຕາສງ ໂດຍສະເພາະເອມໂມນຽມຊັນເຟດ
 ຟູ້າບດ, ມີຝນຕກ ແລະ ມີຝນຝອຍ.
 ຄວາມຊຸ່ມສາພັດ 90% ຫ ສງກ່ວານັື້ນ ມີນື້າໝອກປກຄຸມໃນໄລ

ຍະເວລາຍາວນານ.
 ສະປຂອງພະຍາດໄໝ້
ມີຢຕ
່ າມອາກາດຕະຫອດປີໃນເຂດຮ້ອນ
(Tropical) ເຮັດໃຫູ້ພະຍາດຈະເລີນເຕີບໂຕຢຕ
່ ະຫອດ.
ງ.
ວທີປູ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ
 ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານ: ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານປກ ເປັນວທີການທີິ່
ປະຕບັດໄດູ້ ແລະ ໃຫູ້ຜນດີກວ່າ.
 ວທີການເຂດຕະກາເຊັິ່ນ: ຕກກ້ານື້າ, ຫີກເວັື້ນການໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣ
ເຈນ ເກີນອັດຕາ.
 ໃຊູ້ສານເຄມີໃນກລະນີລະບາດຮ້າຍແຮງ ເຊັິ່ນ: Hinosan ໃນອັດ
ຕາ 1 l/ha.
2.
ພະຍາດເຂາື້ ຜູ້ ຫ ໂຄນເໜາື່ (BAKANA)
ພະຍາດນີມ
ື້ ັກເກີດຈາກເຊອ
ື້ ຣາເຊິື່ງມີຊວ
ິ່ ທະຍາສາດວ່າ Gibberilla Fujiguroi
ການທາລາຍຮ້າຍແຮງແມ່ນມີໜ້ອຍ ແຕ່ການເສຍຫາຍຂອງພດມີເຖງ 20% ໃນບລເວນທີິ່ມກ
ີ ານລະບາດ.
ກ. ລັກສະນະການທາລາຍ
 ຕື້ນເຂື້າທີິ່ຖກທາລາຍອາດຈະຕາຍໃນໄລຍະເລີິ່ມແຕກກ
 ຕື້ນເຂື້າທີິ່ຖກທາລາຍໃນໄລຍະຫັງປັກດາ
ຈະເຮັດໃຫູ້ເຂື້າ ມີ
ແຕ່ຮວງທີິ່ມີເມັດລີບ
 ພະຍາດນີຈ
ື້ ະເຮັດໃຫູ້ຕື້ນເຂື້າສງຜດ ທາມະດາຢໃ່ ນຕາກ້າ ແລະ ນາ
ດາ
ຂ. ວງຈອນພະຍາດ
 ເຊື້ອພະຍາດມີຊີວດຢໄ່ ດູ້ຈາກລະດນີື້
ໄປຫາລະດໜ້າຍ້ອນ
ເມັດພັນທີຕ
ິ່ ດເຊື້ອ
 ເຊື້ອພະຍາດທາລາຍຕື້ນກ້າທີຫ
ິ່ າກແຕກງອກໃໝ່
 ເຊື້ອພະຍາດຈະເລີນຢໃ່ ນພດ ແລະ ເຄິ່ອນໄຫວໄປຕາມລາຕື້ນ
 ສະປແມ່ນຜະລດອອກຈາກລາຕື້ນທີເິ່ ປັນພະຍາດ ຫ ລາຕື້ນແຫູ້ງ
 ສະປຖກພັດພາໄປສຕ
່ ື້ນອິ່ນ ຍ້ອນລມ, ແມງໄມ້ ແລະ ນື້າ
 ເມິ່ອພະຍາດທາລາຍໄລຍະເຂື້າເປັນເມັດ ຈະຕດເຊື້ອພະຍາດ
 ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງພະຍາດເຂື້າຜູ້ ຂັ້ນກັບເງິ່ອນໄຂອຸນຫະພມສງ
ແລະ ການໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕເຈນໃນອັດຕາສງ.
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ຄ.

ການປູ້ອງກັນກາຈັດ
 ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານ
 ການແຊ່ເມັດພັນໃນນື້າເກອກ່ອນ
 ໃຊູ້ສານເຄມີ ປະສມຢາຂ້າເຊື້ອລາໃສ່ເມັດພັນ ກ່ອນນາໄປປກ
3.
ພະຍາດຂອບໃບແຫ້ງ (Bacterial leaf blight)
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Xanthomonas campestris pv. Oryzae ອາການ
ເລີື່ມທາອິດຈະມີຮອຍຊັ້າເປັນທາງຍາວສີເຫືອງ ຫື ຂາວ ທີື່ຂອບດ້ານໃດດ້ານໜື່ງ ຫື ທັງສອງ ດ້ານຂອງແຜ່ນ
ໃບ ຫື ເທິງແຜ່ນໃບທີື່ມີບາດແຜ ເຊິື່ງເກີດຕາມທາມະຊາດຢູ່ກ່ອນແລ້ວ, ຫັງຈາກ ນັັ້ນບາດແຜກຂະຫຍາຍ
ເຕັມແຜ່ນໃບ ຕັ້ນທີື່ບື່ຕ້ານທານ ບາດແຜຂອງພະຍາດອາດແຜ່ຂະຫຍາຍ ໄປເຖິງສ່ວນລຸ່ມຂອງກາບໃບ.
ເຊືັ້ອທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເຂັ້າໄປຢູ່ໃນທື່ນັ້າທື່ອາຫານ ຂອງຕັ້ນເຂັ້າໃນໄລຍະທີື່
ປັກດາ ເນືື່ອງຈາກການຫກຕັ້ນກ້າຈະເຮັດໃຫ້ຮາກເກີດເປັນບາດແຜ ຫື ອາດເກີດຂັ້ນເທິງແຜນໃບເຂັ້າ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
 ນາເມັດພັນຈຸ່ມນັ້າຮ້ອນ 52°C ປະມານ 10 ນາທີ ໃຊ້ແນວພັນຈຸ່ມນັ້າຢາ
Agrimicin 0.025% ຫື Ceresan 0.5%
4.
ພະຍາດໃບຂີດສ່ອງແສງ (Leaf streak)
ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Bacteria Xanthomonas campestris pv. Oryzae
translucens/f.sp. Oryzaecola ຈະເຂັ້າທາລາຍສະເພາະທີື່ແຜ່ນໃບເທື່ານັັ້ນ, ອາການຂອງ ພະຍາດ
ຈະເປັນທາງຍາວແຄບໆສ່ອງແສງລະຫວ່າງເສັັ້ນໃບ ແລະ ຂະໜານກັບຄວາມຍາວຂອງ ແຜ່ນໃບ, ຕື່ມາບາດ
ແຜ່ຈະກາຍເປັນສີເຫືອງ ແລະ ອາດຂະຫຍາຍຕິດຕື່ກັນ ເມືື່ອເປັນພະຍາດຫາຍ ໃບຈະແຫ້ງເປັນສີນັ້າຕານ
ໃນສະພາບທີື່ເໝາະການທາລາຍຂອງ Bacteria ເຮັດໃຫ້ໃບເປັນສີ ເຫືອງສັ້ມ.
ເຊືັ້ອ Bacteria ເຂັ້າສູ່ຕັ້ນເຂັ້າໂດຍທາງບາດແຜ່ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫື ໂດຍທາງຊ່ອງ
ເປີດທາມະຊາດຂອງໃບກ້ອນມນຄ້າຍຄືຢາດນັ້າເທິງແຜ່ນໃບ ເຊິື່ງສ້າງຂັ້ນມາໂດຍ Bacteria ຈະຖືກ
ສະລ້າງໂດຍນັ້າຝນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຊືັ້ອແຜ່ໄປສູ່ຕັ້ນອືື່ນ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
 ໃຊ້ຢາຂ້າພະຍາດສີດສະເພາະແມ່ນຂ້າເຊືັ້ອຣາ
5.
ພະຍາດເຫງາັ້ ເໜາື່ (Foot rot)
ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Bacteria Erawinia chrysanthemi ອາການເລີື່ມຕັ້ນຈະ
ເຮັດໃຫ້ໃບເປັນສີເຫືອງ ແລະ ໜື່ເຂັ້າເປັນສີນັ້າຕານແກ່, ເຊືັ້ອພະຍາດຈະເຂັ້າທາລາຍຄັັ້ງທາ ອິດທີື່ໜື່ອ່ອນໆ
ໂດຍເຮັດໃຫ້ກາບໃບເນື່າ ແລະ ປ່ຽນເປັນສີນັ້າຕານ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ຈະຂະຫຍາຍ ລງໄປທີື່ຂັ້ ແລະ ລາຕັ້ນ
ເຮັດໃຫ້ຕັ້ນເຂັ້າເນື່າ ແລະ ມີກນ
ິື່ ເໝັນ, ໃນທີື່ສຸດຈະເຮັດໃຫ້ຕັ້ນເຂັ້າຫັກລັ້ມ ຫື ດງຂັ້ນມາໄດ້ງ່າຍ ພະຍາດນີັ້
ພບເຫັນຫາຍໃນໄລຍະເຂັ້າແຕກກເຕັມທີື່ຈນຮອດອອກຮວງ (ຖ້າມີນັ້າຖ້ວມຈະຮ້າຍແຮງຫາຍ).
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ທາລາຍແນວພັນທີື່ເປັນພະຍາດຖິັ້ມປະສມຢາ Agrosan ຫື Ceresan
ໃນອັດຕາ 2 g/kg ເຂັ້າ
6.
ພະຍາດໃບຂີດ (Stripe)
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ເກີດຈາກເຊືັ້ອ Bacteria pseudomonas setariae ອາການເລີື່ມທາອິດ
ຈະເຮັດໃຫ້ສ່ວນຂອງໃບທີື່ຢູ່ໃກ້ກາບໃບຕັ້ນກ້າ ມີຮອຍຊັ້າເປັນທາງຍາວສີຂຽວແກ່, ໃນສະ ພາບທີື່ມີຄວາມ
ຊຸ່ມສູງ ບາດແຜຂອງພະຍາດຈະຂະຫຍາຍຕວຕາມຄວາມຍາວໄປທີື່ກາບໃບ ແລະ ແຜນໃບ ແລ້ວປ່ຽນເປັນ
ສີນັ້າຕານ, ບາດແຜຍາວ 3-10 cm ແລະ ກວ້າງ 0.5-1 cm ແຕ່ບາງຄັັ້ງບາດແຜກຂະຫຍາຍຕິດຕື່ກັນ
ກາຍ ເປັນບາດແຜໃຫຍ່, ຕັ້ນທີື່ຮ້າຍແຮງຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫື ຕາຍ. ຕັ້ນທີື່ຮ້າຍແຮງຄື ຕາໃບເນື່າ
ພບໃນຕັ້ນທີື່ມີອາຍຸຫາຍ, ໜື່ຂອງລູກເຂັ້າກຈະເປັນພະຍາດໄດ້ເຊັື່ນກັນ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
 ໃຊ້ຢາພວກສານທອງແດງເຊັື່ນ ceresan 2 g/kg ເຂັ້າປູກ
7.
ພະຍາດກາບໃບແຫ້ງ (Sheath blight)
ເກີດ ຈາກເຊືັ້ອ ຣາ Rhizoctonia solani kuhn ເຊິື່ງ ມີ ຊືື່ໃ ໝ່ວ່າ
(Thanatephorus cucumeeris [FR] Donk) ອາການເລີື່ມທາອິດເປັນບາດແຜສີເທາແຖບ ຂຽວ
ເທິງກາບໃບ ໃກ້ໆກັບລະດັບນັ້າໃນນາ, ບາດແຜມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ຍາວປະມານ 1-3 cm ບາດແຜ
ອາດຂະຫຍາຍມາຕື່ກັນໄດ້ໃນພາຍຫັງ,
ຂອບຂອງແຜຈະເປັນສີຕ່າງກັນຕາມພັ້ນທີື່ທີື່ເກີດໃນສະພາບທີື່ມີ
ຄວາມຊຸ່ມສູງ ເໝາະສາລັບພະຍາດແຜ່ນໃບທີື່ຕິດກັບລາຕັ້ນ. ອາການຂອງພະຍາດ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນ
ໄລຍະທີື່ເຂັ້າຕັັ້ງທ້ອງອອກຮວງ ແລະ ໄລຍະເມັດເລີື່ມແກ່, ຖ້າຮ້າຍແຮງຈະມີເມັດລີບຫາຍ ຫື ເມັດເຂັ້າບື່
ເຕັມ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປະສມຢາ ceresan ກັບເມັດພັນ 2.5 g/kg ເມັດພັນ ຫື
ຊີລີເຊັນ 2 ບ່ວງແກງຕື່ນັ້າ 20 ລິດ
8.
ພະຍາດໃບກະຖິນ (False smut)
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Ustilaginoideavirens (CK) TaK. ອາການຂອງ
ພະຍາດຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ໃນໄລຍະເມັດເລີື່ມສຸກ, ເມັດຈະຖືກປກຄຸມດ້ວຍກຸ່ມສະປຂອງເຊືັ້ອຣາ ພາຍນອກ
ເປັນສີຂຽວ, ພາຍໃນເປັນສີແສດ. ຂະໜາດຂອງກຸ່ມສະປຍາວປະມານ 1 cm ແລະ ຍາວຫາຍຂັ້ນໃນໄລຍະ
ທີື່ໃກ້ຈະເກັບກ່ຽວ (ປກກະຕິມີພຽງ 2 ຫື 3 ເມັດເທື່ານັັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ, ກຸ່ມຂອງສະປທີື່ປກຄຸມເມັດຢູ່ນັັ້ນ
ຈະບື່ປິວໄປກັບລມໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະມີຢາງໜຽວເກາະກັນໄວ້.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
 ຍັງບື່ທັນມີຢາຊະນິດໃດທີື່ສາມາດກາຈັດພະຍາດນີັ້ໄດ້ເທືື່ອ
9.
ພະຍາດໃບຈຸດສີນາັ້ ຕານ (Brown spot)
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Helminthosporium oryzae breda de haan ຊືື່ເກື່າ
Cochliobolus miyabeanus Drech ex Dastur ອາການທີື່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ພບທີື່ໃບ ແລະ ເປືອກ
ຂອງເມັດ ເຊິື່ງເປັນຈຸດຮູບໄຂ່ກະຈາຍຢູ່ທື່ວໄປທີື່ໃບ ແລະ ຂະໜາດເທື່າກັບເມັດງາ, ເກືອບວ່າເທື່າໆກັນ
ແລະ ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ, ຈຸດທີື່ເກີດຂັ້ນໃໝ່ໆຈະມີລັກສະນະມນ ຂະ ໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 0.05-0.1
cm ເປັນສີນັ້າຕານແກ່, ຈຸດບາດແຜທີື່ໃຫຍ່ເຕັມທີື່ມີຂະໜາດ 0.1-0.2 cm ເປັນສີເທາທີື່ກາງ ສ່ວນຂອບ
ເປັນສີນັ້າຕານ ແຕ່ໂດຍທື່ວໄປຈະເຫັນວ່າມີສີເຫືອງອ່ອນອ້ອມຮອບບາດແຜໄວ້.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
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ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
ໃຊ້ຢາ Ceresan ຫື Agrosan 2.5 g/kg ເຂັ້າປູກ

10. ພະຍາດໃບຂີດສີນາັ້ ຕານ (Narrow brown spot)
ເກີດ ຈາກເຊືັ້ອ ຣາ (Cercospora oryzae) Miyake, ຊືື່ເກື່າ
Sphaerulina oryzina Hara ເຮັດໃຫ້ໃ ບເຂັ້າ ເກີດ ພະຍາດ ແລະ ມີ ອາການເປັນຂີ ດ ສີນັ້າຕານແຄບ
ແລະ ສັັ້ນ, ຂະໜານກັບເສັນ
ັ້ ໃບ. ອາການຂອງພະຍາດນີັ້ອາດເກີດຂັ້ນທີື່ກາບໃບ ຂະໜາດຂອງແຜຍາວ
ປະມານ 2-10 mm ແລະ ກວ້າງ 1 mm. ພັນທີື່ຕ້ານທານຕື່ບາດແຜ ຈະເປັນສີນັ້າຕານ ແລະ ນັ້າຕານແກ່,
ສ່ວນແຜທີື່ບື່ຕ້ານທານເປັນສີນັ້າຕານອ່ອນກວ້າງກວ່າ ແລະ ທີື່ກາງຂອງແຜເປັນສີນັ້າຕານອ່ອນກວ່າອີກ.
ໂດຍທື່ວໄປບາດແຜຈະເປັນຈຸດຂີດນັ້າຕານແກມແດງ ແລະ ທີື່ຂອບແຜເປັນສີຂີດ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປູກ
11. ພະຍາດລາຕນ
ັ້ ເໜາື່ (Stem rot)
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Helminthosporium sigmoideum ເຊິື່ງມີຊືື່ເກື່າວ່າ
Leptosphaeria salvinii ຫື Magnaporthe salvinii ເຊືັ້ອຈະເຂັ້າທາລາຍຕັ້ນເຂັ້າສ່ວນທີື່ຕິດກັບໜ້າ
ນັ້າໃນນາໂດຍເຂັ້າທາງບາດແຜທີື່ເກີດເທິງຕັ້ນເຂັ້າເລີື່ມທາອິດຈະເປັນບາດແຜສີດາ ແລະ ມີຮູບຮ່າງຕ່າງກັນ,
ເທິງກາບໃບດ້ານນອກແລ້ວຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍຕວໃຫຍ່ຂັ້ນ ຜນທີື່ເກີດຂັ້ນເຮັດໃຫ້ຕັ້ນເຂັ້າບ່ອນທີື່ຖືກທາລາຍ
ອ່ອນກວ່າ ປກກະຕິແລ້ວພບເປັນຕັ້ນເຂັ້າລັ້ມ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປູກ
 ຈູດຕເຟືອງພາຍຫັງເກັບກ່ຽວແລ້ວ
 ເອານັ້າເຂັ້າແຊ່ຖິັ້ມໄວ້ເພືື່ອຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດ
 ສີດຢາ Ceresan 0.1% 20 g/ ນັ້າ 20 ລິດ
2.7.2 ແມງໄມູ້
ແມງໄມູ້ສັດຕເຂື້າແມ່ນສິ່ງທີມ
ິ່ ີຊີວດ ເຊິື່ງລບກວນທາລາຍເຂື້າທີິ່ເຮາປກ, ພາໃຫູ້ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດຖະກດເຊັິ່ນ: ເພູ້ຍໄຟ, ເພູ້ຍຈັກຈ່ັນສີຂຽວ, ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີນື້າຕານ, ດ້ວງກ,
ແມງແຄງຍາວ, ບິ່ວ, ຕັກແຕນ, ບື້ງ ອິ່ນໆ.
1.
ເພູ້ຍໄຟ (Thrips)
ເພູ້ຍໄຟມີຊວ
ິ່ ທະຍາສາດວ່າ: Baliothrips biformis
ກ. ຮບຮ່າງ:
ໂຕແກ່ມີຮບຮ່າງນ້ອຍຫາຍ ເຊິື່ງມີລັກສະນະລາໂຕຍາວປະ
ມານ 1-2 mm ສ່ວນທ້ອງຈະແບ່ງອອກເປັນ 5-8 ປູ້ອງ ອາດຈະມີປີກ ຫ ບມ
ິ່ ີປີກ, ຖ້າມີປີກກຈະມີເບື້ອງ
ລະ 2 ປີກ ເຊິື່ງຈະມີລັກສະນະເປັນກ້ານຍາວໆ ມີຂນກະຈາຍອອກມາຫ່າງໆກັນຄ້າຍຄືຂນໄກ່ ວາງໄຂ່ເທິ່ອ
ລະໜ່ວຍ ກະຈາຍຢ່ຕາມຮອຍແຕກຂອງແຜ່ນໃບເຂື້າທີເິ່ ກີດຈາກການທາລາຍຂອງອະໄວຍະວະ. ສາລັບ
ການວາງໄຂ່ຂອງເພູ້ຍໄຟ ໂຕແມ່ເຊີິ່ງມີລັກສະນະຜວລຽບຍາວປະມານ 0.1 mm ໄຂ່ທອ
ີິ່ ອກມາໃໝ່ໆຈະ
ໃສ ແລູ້ວຄ່ອຍໆກາຍເປັນສີເຫອງ ກ່ອນຈະຟັກອອກມາເປັນໂຕ. ໂຕອ່ອນຂອງເພູ້ຍໄຟທີິ່ຟັກອອກມາໃໝ່ໆ
ຈະຢຸດຢໄ່ ລຍະໜຶິ່ງແລູ້ວຈຶິ່ງໄປເກາະກນຢຕ
່ າມຜວໃບອ່ອນ ເຊິື່ງຍັງບທ
ິ່ ັນພື້ນອອກມາຈາກຕື້ນເຂື້າ ແລະ ຍັງ
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ມ້ວນຢໃ່ ນລາຕື້ນ ໂດຍຢໃ່ ກູ້ໆກັບຂອບໃບ ແລະ ສ່ວນຢລ
່ ຸ່ມ (ພື້ນ) ຂອງກາບໃບຕະຫອດເຖງຮວງອ່ອນທີິ່
ຍັງບທ
ິ່ ັນພນ
ື້ ອອກຈາກລາຕື້ນ.
ຂ. ໄລຍະ ແລະ ລັກສະນະການທາລາຍ: ເພູ້ຍໄຟມັກລະບາດແຕ່ໄລຍະເປັນ
ກ້າຫາອອກຮວງ ລະບາດຫາຍໃນໄລຍະທີິ່ຝນບຕ
ິ່ ກ, ອາກາດຮ້ອນ ຫ ໃນນາທີິ່ຂາດນື້າ. ເພູ້ຍໄຟມັກທາລາຍ
ເຂື້າໂດຍເກາະດດກນນື້າລ້ຽງຈາກໃບເຂື້າ ເຮັດໃຫູ້ເປັນບາດແຜກາຍເປັນຮອຍສີເຫອງແກມແດງ, ເຮັດໃຫູ້ໃບ
ມ້ວນກດເຂື້າຫາກັນ ບາງຄັື້ງເພູ້ຍກເກາະກນ ດອກເຂື້າ ເຮັດໃຫູ້ເມັດລີບ.
ຄ. ການປູ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ: ຮັກສານື້າໃຫູ້ມີຢໃ່ ນຕາກ້າ ແລະ ນື້າບໃິ່ ຫູ້
ຂາດ ເພິ່ອປູ້ອງກັນການລະບາດຂອງເພູ້ຍໄຟ ຖ້າເພູ້ຍໄຟລະບາດໃນຕາກ້າ ໃຫູ້ເອາຫຍ້າ ຫ ເຟອງດບຈດໃຫູ້
ມີຄວັນເພິ່ອໄລ່ແມ່ເພູ້ຍ ທາງທີິ່ດໃີ ຫູ້ໃສ່ມາດພ້ອມ, ສີດດ້ວຍຢາເຊວນ 85% ໃນອັດຕາ 1-2 kg/ha ຫ
ໃຊູ້ຢາ 1-2 ບ່ວງປະສມນື້າ 20 ລດສີດ (ກລະນີເພູ້ຍໄຟລະບາດແຮງ).
2.
ເພູ້ຍຈັກຈັນ
ິ່ ສີຂຽວ (Green Leafhopper):
ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວ ມີຊວ
ິ່ ທະຍາສາດວ່າ Neptoetixspp
ກ. ຮບຮ່າງລັກສະນະ : ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວມີນາກັນຫາຍຊະນດ ຊະນດທີສ
ິ່ າ
ຄັນພບເຫັນທິ່ວໄປ ແລະ ເປັນໂຕນາເຊື້ອໄວຣັສ ເຮັດໃຫູ້ຕື້ນເຂື້າເກີດພະຍາດຕື້ນຕື່າ ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວໂຕ
ແກ່ມີຄວາມຍາວ 3-5 mm ມີສີຂຽວສດມີຮອຍສີດາກາງປີກ ແລະ ປາຍປີກ. ວາງໄຂ່ໃສ່ໃນກ້ານໃບ ຫ
ກາບໃບເຂື້າ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍການລອກຄາບ 5 ເທິ່ອ ໃນການລອກຄາບນັື້ນມີສີແຕກຕ່າງກັນ.
ຂ. ລັກສະນະການທາລາຍ:
ມັກພບເຫັນໃນຊ່ວງຝນຕກລນທາລາຍ ເຂື້າ
ທາງກງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ໂດຍທາງອ້ອມ ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວຈະເປັນໂຕແຜ່ເຊື້ອພະຍາດໃບສີສື້ມ ຈາກຕື້ນ
ເຂື້າທີິ່ເປັນພະຍາດໄປສ່ຕື້ນທີິ່ບິ່ເປັນພະຍາດ ແລະ ໂດຍທາງກງ ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີຂຽວຈະດດກນນື້າລ້ຽງຈາກ
ຕື້ນເຂື້າຈນເຂື້າຫ່ຽວແຫູ້ງຕາຍ.
ຄ. ການປູ້ອງກັນກາຈັດ:
 ໃຊູ້ພັນຕ້ານທານ
 ປກພດໝນວຽນເພິ່ອທາລາຍເຊື້ອພະຍາດ
 ໃຕູ້ຕະກຽງລໃື້ ຫູ້ໂຕແກ່ມາຫີື້ນໄຟ ແລູ້ວຈັບທາລາຍ
 ໃຊູ້ຢາຂ້າແມງໄມູ້ເຊວນ 85%, ປະມານ 3 ບ່ວງແກງ ປະສມນື້າ
20 ລດສີດໃຫູ້ທິ່ວ.
 ໃຊູ້ຢາປະເພດດດຊມນື້າເຊັິ່ນ: ອາໂຊດຣນ 20% ຫ 56% ໃນຈາ
ນວນ 1-2 ບ່ວງແກງຕິ່ນື້າ 20 ລດສີດ ແລູ້ວແຕ່ລະຊະນດຄວາມເຂັື້ມຂຸູ້ນຂອງຢາ.
 ຖ້າລະບາດໃນໄລຍະເຂື້າໃກູ້ຈະກ່ຽວ ໃຫູ້ທາການເກັບກ່ຽວ ໄວເທິ່າ
ທີຈ
ິ່ ະໄວໄດູ້.
3.
ເພູ້ຍໄຟຈັກຈັນ
ິ່ ສີນາື້ ຕານ (Brown Plan hopper)
ກ. ຮບຮ່າງລັກສະນະ:
ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນຈາພວກນີື້ນາເຊື້ອພະຍາດໄວຣັສ
(Virus) ຈາກຕື້ນໜຶິ່ງໄປອີກຕື້ນໜຶິ່ງ ເພູ້ຍເຂື້າມາໃນນາເຂື້າໃນໄລຍະທາອດແມ່ນໂຕແກ່ທີິ່ມປ
ີ ີກແລູ້ວ ຈະ
ວາງໄຂ່ໃສ່ໃນກາບໃບເຂື້າຕດຮຽງກັນຄ້າຍຄຫວີກ້ວຍ ໄຂ່ຈະຟັກອອກເປັນຕວອ່ອນໆ 7-9 ວັນ ໂຕອ່ອນ
ຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນໂຕແກ່ ໂດຍການລອກຄາບ 5 ເທິ່ອ ໃຊູ້ເວລາ 13-15 ວັນ. ໂຕອ່ອນລອກຄາບໄລຍະ
ທີ 1 ຈະເປັນສີຂາວ ແລູ້ວຄ່ອຍໆປ່ຽນເປັນສີນື້າຕານ ໂຕແກ່ຈະມີທັງຊະນດປີກສັື້ນ ແລະ ປີກຍາວເພູ້ຍຈັກ
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ຈັິ່ນສີນື້າຕານລະບາດ ໃນໄລຍະເຂື້າຫັງຈາກປັກດາຫາໄລຍະກຽມຈະເກັບກ່ຽວ ໃນປະເທດເຮາແມ່ນໄລຍະ
ອອກຮວງຫາກ່ອນການເກັບກ່ຽວ.
ຂ. ລັກສະນະການທາລາຍ: ເພູ້ຍຈັກຈັິ່ນສີນື້າຕານ ຫັງຈາກເບາະ ເປັນໂຕ
ອ່ອນຈະດດກນນື້າລ້ຽງຈາກຕນ
ື້ ເຂື້າ ເຮັດໃຫູ້ຕື້ນເຂື້າຫ່ຽວແຫູ້ງຕາຍ ຫ ເປັນພະຍາດຂຽວເຕູ້ຍ, ພະຍາດໃບ
ບດບ້ຽວ, ພະຍາດຕື້ນເຕູ້ຍ ແລູ້ວຫ່ຽວແຫູ້ງ.
ຄ. ການປູ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ
 ໃຊູ້ແນວພັນຕ້ານທານ
 ປກພດໝນວຽນ ເພິ່ອທາລາຍເຊື້ອພະຍາດ
 ໃຊູ້ຢາຂ້າແມງໄມູ້ ເຊວນ 85% 2-3 ບ່ວງແກງປະສມນື້າ 20 ລດ
ສີດໃຫູ້ທິ່ວ
 ໃຫູ້ໃຊູ້ຢາປະເພດດດຊມເຊັິ່ນ: ອາໂຊດຣນ 20% ຫ 56% ໃນຈາ
ນວນ 1-2ບ່ວງແກງ/ ນື້າ 20 ລດສີດ ແລູ້ວແຕ່ລະຊະນດຄວາມເຂັື້ມຂຸູ້ນຂອງຢາ.
ຖ້າລະບາດໃນໄລຍະເຂື້າໃກູ້ຈະເກັບກ່ຽວໃຫູ້ເກັບກ່ຽວໄວ
4.
ດ້ວງກ

ດ້ວງກ (Stem borers) ດ້ວງກທາລາຍຕື້ນເຂື້າມີ 6 ຊະນດຄ:

ດ້ວງກສີລາຍແຊກ

ດ້ວງກຫວດາແຖບລາຍສີມ່ວງ

ດ້ວງກສີເຫອງ

ດ້ວງກສີຂາວ

ດ້ວງກສີຂາວອາເມລກາໃຕູ້ ບມ
ິ່ ີໃນລາວ

ດ້ວງກສີບວ
5.
ບງັ້ ຮາໃບ
ບັ້ງຮາໃບມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Cnaphalocrocis medinalis ຕວບັ້ງກັດກິນ
ຜິວໃບເປັນທາງສີຂາວແລ້ວແຫ້ງເປັນສີນັ້າຕານ ຖ້າຖືກທາລາຍຫາຍ ຈະເຫັນຕັ້ນເຂັ້າຖືກໄຟລວກບາດແຜທີື່
ຖືກກັດກິນ ອາດເປັນຊ່ອງທາງໃຫ້ເຊືັ້ອ Bacteria ຂອງພະຍາດໃບຂີດສີນັ້າຕານ ເຂັ້າທາລາຍໃບເຂັ້າໄດ້ອີກ.
ຕວແກ່ວາງໄຂ່ເທິງໃບເຂັ້າໃກ້ໆກ້ານໃບ, ຕວບັ້ງກັດກິນເທິງຜິວໃບ ເມືື່ອບັ້ງມີອາຍຸຫາຍຂັ້ນ ບັ້ງຈະຊັກໄຍໃຫ້
ແຜ່ນໃບມ້ວນເຂັ້າຫາກັນ ແລ້ວເຂັ້າເປັນດັກແດ້ໃນຮ່ອມຂອງໃບ.
ໄລຍະລະບາດ: ມັກຈະລະບາດໄລຍະເຂັ້າແຕກກຫາເຂັ້າອອກຮວງ
ການທາລາຍ: ທາລາຍເຂາັ້ ໂດຍການກັດກິນຜິວໃບເປັນທາງສີຂາວແລ້ວຮາໃບເຂັ້າ
ຫາກັນຫຸ້ມຫື່ຕວຂອງມັນຢູ່ທາງໃນ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ໝັື່ນກວດກາໄລຍະເຂັ້າກາລັງແຕກກ ຖ້າພບການທາລາຍ
ໃຫ້ສີດຢາໄດອາຊີນອນ 14% ຫວ່ານໃນອັດຕາ 8-15 kg/ha, ໃຊ້ອາໂຊດຣິນ 60% ຊະນິດນັ້າສີດໃນ
ອັດຕາ 1-2 ບ່ວງແກງຕື່ນັ້າ 20 ລິດ.

6.

ບງັ້ ຫື່ລາຕວ (Caseworm)

ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Nymphula depunctalis ເຊິື່ງທາລາຍໃບເຂັ້າກ່ອນຈະ
ເຖິງໄລຍະແຕກກເຕັມທີື່. ຕວແກ່ມີຄວາມຍາວ 6 mm, ເວລາທີື່ເກາະເທິງໃບເຂັ້າ ປີກຈະວາງອອກ 15
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mm, ຕື່ວແກ່ເປັນແມງກະບີັ້ກາງຄືນມັກອອກຫາຫິັ້ນໄຟ, ວາງໄຂ່ໃສ່ກ້ອງໃບເຂັ້າ, ບັ້ງທີື່ຝັກອອກໃໝ່ໆຈະ
ກັດກິນໃບເຂັ້າແລ້ວມ້ວນຫຸ້ມຕວໄວ້, ແຜ່ນໃບທ່ີື່ຖືກບັ້ງກັດມີລັກສະ ນະຄ້າຍຄືຖືກຕັດດ້ວຍມີດ. ຕະຫອດ
ວງຈອນຊີວິດ 35 ວັນ
ລັກສະນະການທາລາຍ: ຈະກັດກິນຜິວໃບດ້ານລຸ່ມຈນເຫືອແຕ່ຜິວໃບດ້ານລຸ່ມທີື່
ສ່ອງແສງ ໂດຍກັດກິນເປັນທາງຍາວຂະໜານກັບຄວາມຍາວຂອງແຜນໃບ ຮອຍທີື່ຖືກກັດກິນຈະຂາດເປັນ
ໄລຍະຄືກັບຂັັ້ນໄດ, ໃນທື່ງນາທີື່ຕັ້ນເຂັ້າຖືກທາລາຍຮ້າຍແຮງຈະເຫັນປາຍໃບເຂັ້າເປັນສີຂາວ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຄືກັບບັ້ງຮາໃບ
7.
ແມງແຄງຍາວ (rice bug)
ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ leptocorisa oratorius
ຕວແກ່ມີລາຕວຍາວ
ສີນັ້າຕານມີຂາ ແລະ ໜວດຍາວ ວາງໄຂ່ຮຽງກັນເປັນແຖວເທິງໃບເຂັ້າ ແລະ ຮວງທັງຕວອ່ອນ-ແກ່ ເຊິື່ງຈະ
ມີກິື່ນເໝັນ
ການລະບາດ: ໄລຍະເຂັ້າອອກຮວງກາລັງເປັນນັ້ານມ.
ການທາລາຍ:

ດູດກິນນັ້ານມໃນເມັດເຂັ້າທັງຕວແກ່-ອ່ອນ

ໃຊ້ປາກແທງເຂັ້າໄປຮອຍທີື່ເປືອກຫຸ້ມເມັດເຂັ້າ ດູດກິນນັ້ານມເມັດເຂັ້າ

ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂັ້າລີບ

ຖ້າແມ່ນໄລຍະແປ້ງເມັດເຂັ້າເລີື່ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ຄຸນະພາບເມັດບື່ດີ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຫັງເຂັ້າອອກຮວງແລ້ວ ຄວນສີດເຊວິນ 85% ໃນອັດຕາ 2
ບ່ວງແກງ/ນັ້າ 20 ລິດ
8.
ບງັ້ ກັດຄຮວງ (Armyworm)
ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Mythimna separata ມັກຢູ່ຮວ
່ ມກັນເປັນຈານວນ
ຫາຍ ແລະ ອອກມາກັດກິນໃບເຂັ້າພ້ອມໆກັນ, ຫັງກັດກິນໃບເຂັ້າໝດແລ້ວ ກໄປກັດກິນໃບຫຍ້າຕື່, ບັ້ງກັດ
ຄຮວງ ແມ່ນຈະກັດກິນແຜ່ນໃບ, ລາຕັ້ນ ແລະ ຄຮວງ ເຮັດໃຫ້ຮວງເຂັ້າລື່ນລງດິນ.

ການລະບາດ: ມັກລະບາດໄລຍະເຂັ້າສຸກໄດ້ 50% ໃກ້ຈະກ່ຽວ, ອາກາດ
ອບເອາັ້ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດສູງ 70-80%

ການທາລາຍ: ກັດຄຮວງ ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂັ້າຕກລງດິນ

ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຍາດກ່ຽວຖ້າມ່ີບັ້ງລະບາດ, ຄວນສັງເກດພັ້ນທີື່ນາ
ບ່ອນທີື່ຖືກນັ້າຖ້ວມ ເມືື່ອເຫັນຜິດປກກະຕິໃຫ້ສີດຢາດ້ວຍຢາເຊວິນ 85% 2 ບ່ວງແກງ/ນັ້າ 20 ລິດ
9.
ບງັ້ ຝູງຕາກ້າ (Cutworm)
ມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Spodoptera litura ພບເຫັນຫາຍໃນນາທີື່ແຫ້ງ ແລ້ງ
ເນືື່ອງຈາກມັນຕ້ອງການດິນທີື່ແຫ້ງ. ສາລັບການດາລງຊີວິດແມ່ນຄບວງຈອນ ນາທີື່ມີນັ້າຂັງຈະໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກບັ້ງຝູງ ທີື່ມາຈາກຕັ້ນຫຍ້າໃນບລິເວນໃກ້ຄຽງ.
ການທາລາຍ:

ບັ້ງທີື່ມີອາຍຸໜ້ອຍຈະກັດກິນໃບກ້າເທື່ານັັ້ນ

ບັ້ງແກ່ຈະກັດກິນທຸກສ່ວນຂອງຕັ້ນເຂັ້າ (ໂຄນຕັ້ນ)
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຄືກັບບັ້ງຝູງຄຮວງ

30

10. ມດ (Ants)
ມີຊືື່ວິທະຍາສາດ Solenopsis geminata ກັດກິນເມັດເຂັ້າທີື່ປູກແບບຫວ່ານ
ໃນຂະນະທີື່ເຂັ້າກາລັງງອກເປັນຕັ້ນກ້າ ເຮັດໃຫ້ຕັ້ນເຂັ້າຂັ້ນບື່ສະໝື່າສະເໝີ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:

ກ່ອນຫວ່ານເຂັ້າຄວນປະສມດ້ວຍຢາມາລາໄທອອນ (ຊະນິດຝຸ່ນ) 75%
ໃນອັດຕາ 1 kg/ເຂາັ້ 30kg ຫື ເຊວິນ 85% 100g/20kg ເຂັ້າ

2.8

ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
2.8.1

ການເກັບກ່ຽວ
1.
ລັກສະນະຂອງເຂາື້ ທີເິ່ ໝາະສມຕກ
ິ່ ານເກັບກ່ຽວ
ເມິ່ອສັງເກດເຫັນວ່າ ຮວງເຂື້າສຸກເຫອງຈນໝດຄ ເຫອງທາງກກຮວງ (ຄຮວງ)
5-6 ເມັດ ທີິ່ຍັງມີສີຂຽວປນເຫອງຢ,່ ສ່ວນຢທ
່ າງກກຮວງຫາປາຍຮວງໃຫູ້ມີສີເຫອງ, ວທີການທດສອບ
ແມ່ນໃຫູ້ເກັບເອາເມັດເຂື້າທີິ່ຢ່ຄຮວງທີິ່ມສ
ີ ີຂຽວປນເຫອງ ມາແກະເປອກອອກ ນາເອາເມັດເຂື້າສານມາກັດ
ເບິ່ງ ຖ້າ ເມັດ ເຂ ື້ າ ສານຂາດເປັນ 2 ທ່ອນກ ສະແດງວ່າ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ ແຕ່ຖ້າກັດເບິ່ງເມັດເຂື້າສານ
ຍັງມີນື້ານມຢ່ ແມ່ນໃຫູ້ລຖ້າຈນກວ່າເມັດເຂື້າສານສາມາດຫັກອອກເປັນ 2 ທ່ອນ ແລ້ວຈຶິ່ງທາການເກັບ
ກ່ຽວໄດູ້ ຫ ຈະເກັບກ່ຽວໄດູ້ພາຍຫັງທີິ່ດອກເຂື້າບານປະມານ 30 ວັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດນາໃນ
ເນື້ອທີິ່ຫາຍໆ ການເກັບກ່ຽວໃຫູ້ສາເລັດນັື້ນຈະຕ້ອງໃຊູ້ເວລາຫາຍ ທັງນີກ
ື້ ເພິ່ອບໃິ່ ຫູ້ເຂື້າແກ່ເກີນໄປ ຈະເຮັດ
ໃຫູ້ເກີດຜນເສຍຫາຍໄດູ້. ໃນກລະນີນາຍັງມີນື້າຂັງຢນ
່ ັື້ນ ໃຫູ້ລະບາຍນື້າອອກຈາກໄຮ່ນາ ກ່ອນການເກັບກ່ຽ
ວປະມານ 10 ວັນ ເພິ່ອໃຫູ້ສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວ.
ອຸປະກອນທີໃິ່ ຊູ້ໃນການເກັບກ່ຽວເຂາື້ :
ເຄິ່ອງມທີິ່ໃຊູ້ໃນການເກັບກ່ຽວເຂື້າມີ
ຫາຍຊະນດ ເຄິ່ອງມທີນ
ິ່ ຍມໃຊູ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນຄ:
ກ. ກ່ຽວ: ເປັນເຄິ່ອງມທີິ່ຊາວນານຍມໃຊູ້ກັນຫາຍມີ 2 ຊະນດຄ: ກ່ຽວວງກ້
ວາງ ແລະ ກ່ຽວວງແຄບ (ກ່ຽວວງກ້ວາງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນແຂູ້ວ)
ຂ. ຕັນ: ເປັນເຄິ່ອງມືທີິ່ເກັບກ່ຽວເຂື້າໄດູ້ເທິ່ອລະຮວງ ເຮັດວຽກໄດູ້ຊ້າຫາຍ
ເໝາະສາລັບການເກັບກ່ຽວເຂື້າທີິ່ສຸກບພ
ິ່ ້ອມກັນ ເຊິື່ງຈະໄດູ້ເກັບກ່ຽວ 2-3 ຄັື້ງ ເຊິື່ງນຍມກັນຫາຍໃນປະ
ເທດອດສະລາມ.
ຄ.

ເຄິ່ອງຈັກກນ:

ເປັນເຄິ່ອງມທີິ່ເຮັດວຽກໄດູ້ໃນປະລມານຫາຍ ເໝາະສາ

ລັບພື້ນທີິ່ໆກ້ວາງຂວາງ ນຍມກັນໃຊູ້ຫາຍໃນປະເທດທີິ່ຈະເລີນ ເຊິື່ງມີທັງຊະນດທີິ່ເກັບກ່ຽວ, ຟາດ, ທາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ອບເມັດໃຫູ້ແຫູ້ງໄປພ້ອມກັນ ແຕ່ສາມາດໃຊູ້ໄດູ້ໃນວງຈາກັດ.
ວທີການເກັບກ່ຽວ
ການເກັບກ່ຽວເຂື້າດ້ວຍມສາມາດເຮັດດ້ວຍ 2 ວທີຄ:
ກ.
ກ່ຽວເປັນກາແລູ້ວມັດ: ສ່ວນຫາຍແລູ້ວຈະໃຊູ້ໃນພື້ນທີິ່ໆນື້າຂັງ ບສ
ິ່ າ
ມາດລະບາຍນື້າອອກໃຫູ້ແຫູ້ງໄດູ້ ໂດຍການກ່ຽວເຂື້າໃຫູ້ເຕັມກາມ ແລູ້ວໃຊູ້ເຟອງເຂື້າທີິ່ກ່ຽວນັື້ນ ຫ ຕັດຕ
ເຟອງມາມັດ ແລູ້ວຈຶິ່ງວາງໄວູ້ເທິງຕເຟອງທີິ່ໄດູ້ກ່ຽວໄວູ້ນັື້ນເພິ່ອຕາກແດດໃຫູ້ແຫູ້ງ.
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ຂ.
ກ່ຽວວາງຢາຍເປັນກອງ:
ເປັນການກ່ຽວເຂື້າແລູ້ວວາງເຂື້າທີິ່ກ່ຽວນັື້ນ
ໄວູ້ເທງຕເຟອງ ຫ ຈະວາງເປັນຈຸດໆ ຫ ຈະວາງເປັນແຖວກໄດູ້ຈນກວ່າຈະກ່ຽວສາເລັດ ຫ ເຂື້າທີິ່ກ່ຽວນັື້ນ
ແຫູ້ງດີແລູ້ວຈຶິ່ງໃຊູ້ຕອກ ຫ ເຟອງມັດເປັນມັດກ່ອນຈະເກັບເຂື້າມາກອງໄວູ້.

ການຕາກ: ເນິ່ອງຈາກເວລາເກັບກ່ຽວເຂື້າ ເຂາື້ ຍັງມີຄວາມຊຸ່ມສງ ຈິ່ງຄວນຕາກ
ແດດໄວູ້ກ່ອນ, ການຕາກນັື້ນຖ້າແດດສະໝື່າສະເໝີດີ ຄວນຕາກພຽງແຕ່ 2-3 ແດດ ກພ ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງທາ
ການມັດ (ຖ້າກ່ຽວຢາຍ) ແລະ ຂນຍ້າຍໄປບ່ອນທີຈ
ິ່ ະຟາດ, ຖ້າຕາກເຂື້າດນເກີນໄປ ຄຸນນະພາບຂອງເມັດ
ຈະເສິ່ອມກເປັນໄດູ້, ປກກະຕຄວາມຊຸ່ມມາດຕະຖານທີິ່ເໝາະສມແກ່ການເກັບຮັກສາແມ່ນ 13-14%.
2.
ຜນເສຍຈາກການເກັບກ່ຽວຊ້າ ຫ ໄວເກີນໄປ
ກ. ການເກັບກ່ຽວໄວເກີນໄປ: ການເກັບກ່ຽວໄວເກີນໄປຈະເຮັດໃຫູ້ເກີດຜນ
ເສຍດັິ່ງນີ:ື້

ເປີເຊັນເມັດເຂື້າລີບຫາຍ ເພາະເມັດເຂື້າຍັງບທ
ິ່ ັນຈະເລີນເຕີບໂຕ
ເຕັມທີິ່

ເມັດເຂື້າທີໄິ່ ດູ້ມານັື້ນມີທ້ອງໄຂ່ຫາຍ ເພາະເມັດຕາຍ

ຄຸນນະພາບໃນການສີຕິ່າ, ມີຄວາມຊຸ່ມສງ, ເມິ່ອນາໄປສີເມັດເຂື້າ
ສານຈະຫັກເສຍຫາຍຫາຍ

ເມິ່ອເມັດແຫູ້ງມີນື້າໜັກໜ້ອຍ ເມັດທີິ່ໃຫູ້ຜນຜະລດຫຼຸດລງ

ໃຊູ້ເປັນແນວພັນບໄິ່ ດູ້ ເພາະວ່າເປີເຊັນຄວາມງອກຕິ່າ

ຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຟາດ ເພາະເຂື້າສຸກບເິ່ ຕັມທີິ່ເຂື້າຈະຫຍາບ
ຂ. ການເກັບກ່ຽວຊ້າເກີນໄປ: ຈະເຮັດໃຫູ້ມີຜນເສຍດັິ່ງນີື້:

ຮວງເຂື້າແຫູ້ງຫາຍ ເຮັດໃຫູ້ຄຮວງຫັກຈະຫຍຸງຍ
້ າກໃນການເກັບ
ກ່ຽວ

ສັດຕພດຕ່າງໆມີໂອກາດທາລາຍໄດູ້ຫາຍ

ຄຸນນະພາບໃນການສີຕິ່າ ເພາະເຂື້າແຫູ້ງຫາຍເກີນໄປ ເມິ່ອນາໄປສີ
ເມັດເຂື້າສານມີເປີເຊັນຫັກຫາຍ

ຖ້າມີຝນຕກຈະເຮັດໃຫູ້ເສຍຫາຍຫາຍຂັ້ນ
3.
ການສນເສຍຜນຜະລດຂອງເຂາື້
ການສນເສຍເຂື້ານອກຈາກການເກັບກ່ຽວໄວ ຫ ຊ້າໄປແລູ້ວຍັງມີຂະບວນການ
ອິ່ນໆຂອງການຜະລດເຂື້າທີິ່ເຮັດໃຫູ້ເກີດການສນເສຍຜນຜະລດອີກເຊັິ່ນ: ການເກັບກ່ຽວ, ການຟາດ, ການ
ຂນຍ້າຍ, ການຕາກ ແລະ ການເກັບຮັກສາ. ຂະບວນການຜະລດເຂື້າມີຫາຍຂັື້ນຕອນ ຖ້າຫາກຜປ
ູ້ ະຕບັດ
ງານຕວຈງຫາກບລ
ິ່ ະມັດລະວັງຈະເກີດການສນເສຍ. ຈາກການສຶກສາພບວ່າ ການສນເສຍຜນຜະລດຈາກ
ຂະບວນການຜະລດເຂື້າແລູ້ວ ຜນຜະລດຫຼຸດລງເຖງ 20% ຂອງຜນຜະລດລວມ
Harrs ແລະ Lindblas (1979) ໄດູ້ແບ່ງຂັື້ນຕອນການສນເສຍຜນຜະລດ
ອອກເປັນ 3 ຂັື້ນຕອນຄ:
1)

ການສນເສຍກ່ອນການເກັບກ່ຽວ (Pre-harvest losses): ເລີື້ມຕັື້ງ

ແຕ່ການປກເຂື້າຈນເຖງກ່ອນເກັບກ່ຽວ ຈະມີພະຍາດ, ແມງໄມູ້ສັດຕພດ ແລະ ວັດຊະພດລບກວນ.
2) ການສນເສຍໃນຊ່ວງເກັບກ່ຽວ (Harvesting losses): ເລີື້ມຕັື້ງແຕ່ໄລຍະ
ເລີື້ມເກັບກ່ຽວ ຈນເຖງເກັບກ່ຽວສາເລັດ.
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3) ການສນເສຍຫັງການເກັບກ່ຽວ (Postharvest losses): ເລີມ
ື່ ຕັື້ງແຕ່
ສີື້ນສຸດການເກັບກ່ຽວຈນເຖງມຂອງຜບ
ູ້ ລໂພກ.
ຈາກການປະເມີນຜນການສນເສຍເຂື້າຫັງການເກັບກ່ຽວໂດຍ Pingle (1968)
ໃນປະເທດຟີລີປນ ພບວ່າໃນລານຟາດເຂື້າຈະສນເສຍເມັດເຂື້າໄປ 2.5% ການຂນສິ່ງ 0.5% ການແປຮບ
2.0%. Wimberly (1982) ລາຍງານວ່າ ປະເທດແຖບອາຊີໃຕູ້ ເຊິື່ງນຍມກັນຕາກເຂື້າເປັນມັດກ່ອນການ
ຟາດ ຊືື່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເກີດການສນເສຍເນິ່ອງຈາກເມັດລິ່ນ ຫເມັດເຂື້າຕກລງນື້າ, ນກ ແລະ ໜກນ, ການຂນ
ຍ້າຍຈາກໄຮ່ນາໄປຫາລານຟາດລວມເປັນ 21%.
ຕາຕະລາງທີ 2

ການສນເສຍຂອງເຂາື້ ເນອ
ິ່ ງມາຈາກກດຈະກາຕ່າງໆໃນການເກັບກ່ຽວ

ຂະບວນການ

ການສນເສຍໂດຍປະມານ %

ເກັບກ່ຽວ (Harvesting)
ຂນຍ້າຍ (Transporting)
ຟາດ (Threshing)
ຕາກ (Drying)

1-2
2-8
2-6

1 - 21

2.8.2

ການຟາດເຂາື້
1.
ການກຽມລານຟາດ
ລານຟາດເຂື້າຕ້ອງກຽມກ່ອນທີິ່ຈະຂນເຂື້າມາກອງ ອາດຈະເຮັດຢ່ກາງນາ ຫ ເຮັດຢ່
ຂ້າງເບື້ອງໃດໜຶິ່ງກໄດູ້ແລູ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສມ ແຕ່ຕ້ອງເລອກເອາບ່ອນທີສ
ິ່ ງ ເພິ່ອປູ້ອງກັນນື້າຈະຖ້ວມ,
ເມິ່ອເລອກໄດູ້ສະຖານທີິ່ແລູ້ວກທາການອານາໄມ ແລະ ປັບໜ້າດນໃຫູ້ພຽງສະເໝີ ແລະ ຕາໜ້າດນໃຫູ້
ແໜູ້ນ ຈາກນັື້ນກໃຊູ້ຂີື້ຄວາຍສດໆ ປະສມກັບນື້າທ່າເທງໜ້າລານໃຫູ້ທິ່ວ ຕາກແດດໄວູ້ປະມານ 1-2 ວັນ
ກສາມາດໃຊູ້ເຮັດລານຟາດເຂື້າແບບຊິ່ວຄາວໄດູ້.
2.
ວທີການຟາດ
ການຟາດເຂື້າເປັນວທີການ ທີິ່ເຮັດໃຫູ້ເມັດເຂື້າລິ່ນອອກຈາກຮວງ ເຊິື່ງສາມາດ
ເຮັດໄດູ້ຫາຍວທີຄ:
1)

ໃຊູ້ແຮງຄນ: ວທີນແ
ີື້ ມ່ນເຮັດໄດູ້ 2 ແບບຄ:
- ໃຊູ້ຕີນຢຽບ (Leg threshing): ເໝາະສມສາລັບເຂື້າຈານວນ
ໜ້ອຍ ແຕ່ມີແຮງງານຫາຍ ໂດຍໃຊູ້ຜ້າປັດ ຫ ພາຊະນະອິ່ນປແລູ້ວເອາເມັດເຂື້າ (ຟ່ອນເຂື້າ) ມາວາງໃສ່
ແລູ້ວໃຊູ້ຕີນຢຽບປິັ້ນໄປປິັ້ນມາຈນກ່ວາເມັດເຂື້າລິ່ນອອກໝດ.
- ຟາດດ້ວຍມ (Hand threshing): ເປັນວທີທນ
ີິ່ ຍມໃຊູ້ ໂດຍ
ທິ່ວໄປໂດຍໃຊູ້ໄມູ້ 2 ອັນ ໂດຍເອາເຊອກມັດໄວູ້ໃຫູ້ປາຍໄມູ້ອັນໜຶິ່ງຍາວອອກໄປປະມານ 15-20 cm
ແລູ້ວໜີບມັດເຂື້າ (ຟອນເຂື້າ) ໃຫູ້ແໜູ້ນຈາກນັື້ນກນາໄປຕີ ຫ ຟາດເທງໜ້າແປູ້ນ ຫ ພື້ນລານເມັດເຂື້າກຈະ
ລິ່ນຈາກຮວງ.
2) ການຟາດດ້ວຍແຮງສັດ (Animal threshing): ແມ່ນນຍມກັນໃຊູ້ທິ່ວ
ໄປ ໃນສະໄໝກ່ອນທີິ່ມີການຜະລດເຂື້າ
ໂດຍນາເອາມັດເຂື້າມາວາງລຽນເທງລານຟາດໃຫູ້ເປັນວງອ້ອມ
ຮອບເສາກາງໃນລານເຂື້າ ຈາກນັື້ນກເອາຄວາຍມາມັດໃສ່ໃຫູ້ຄວາຍເດນຢຽບ ອ້ອມຮອບໂດຍໃຊູ້ເວລາປະ
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ມານ 30 ນາທີ ແລູ້ວທາການຟື້ນຟ່ອນເຂື້າ ທີຢ
ິ່ ດ
່ ້ານລຸ່ມຂັ້ນເທງ ໂດຍໃຊູ້ໄມູ້ງ່າມ. ສ່ວນເຟອງທີິ່ເມັດເຂື້າ
ລິ່ນບທ
ິ່ ັນໝດກກອງໃຫູ້ຄວາຍຢຽບຕໄິ່ ປອີກ ໂດຍເຮັດແບບນີື້ຕະຫອດໄປປະມານ 3-4 ເທິ່ອ ເມັດເຂື້າກຈະ
ລິ່ນອອກໝດ.
3) ການຟາດດ້ວຍເຄິ່ອງຈັກ (Rice thresher): ໃນປັດຈຸບັນໄດູ້ມີຜຜ
ູ້ ະລດ
ອອກແບບເຄິ່ອງຟາດເຂື້າຊະນດຕ່າງໆຂັ້ນມາຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິື່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດູ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເໝາະສາ
ລັບຊາວນາທີິ່ມີການຜະລດເຂື້າຫາຍ ແຕ່ຈະເປັນການລງທຶນສງ ດັິ່ງນັື້ນຈຶິ່ງບຄ
ິ່ ່ອຍໃຊູ້ຫາຍ.
3.
ການທາຄວາມສະອາດເມັດ
ເຂື້າທີິ່ໄດູ້ຈາກການຟາດ ດ້ວຍວທີການຕ່າງໆນັື້ນ ນອກຈາກການໃຊູ້ເຄິ່ອງຈັກ
ຟາດແລູ້ວນັື້ນ ຈະມີສິ່ງເຈອປນຫາຍຢ່າງເຊັິ່ນ: ເສດເຟອງ, ຝຸ່ນລະອອງ ຫ ອິ່ນໆຢ່າງຫວງຫາຍ ສະນັື້ນກ່ອນ
ການເກັບຮັກສາຈາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັກສາຄວາມສະອາດກ່ອນ ເຊິື່ງມີວທີການດັິ່ງນີ:ື້
1) ການວີ: ໂດຍໃຊູ້ພາຊະນະທີິ່ເໝາະສມຕັກເຂື້າ ແລູ້ວສະຂນັ້ ເທງອາກາດ
ແລູ້ວໃຊູ້ວີ ຫ ຈະອາໄສລມພັດເພິ່ອໃຫູ້ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເສດເຟອງ ຫ ສິ່ງເຈອປນຕ່າງໆອອກໄປ ເມັດເຂື້າ
ທີດ
ິ່ ີກສາມາດເກັບມ້ຽນໄດູ້.
2) ການຝັດ (Winnowing): ເໝາະສມສາລັບກລະນີທມ
ີິ່ ເີ ຂື້າຈານວນ
ໜ້ອຍໂດຍໃຊູ້ກະດື້ງຝັດ
3) ການໃຊູ້ເຄິ່ອງສີຝັດ (Winnowing machine): ເປັນເຄິ່ອງມຜ່ອນ
ແຮງຢ່າງໜຶິ່ງ ອາດຈະໃຊູ້ແຮງຄນໝູນເຄິ່ອງຈັກກໄດູ້ ໂດຍໃຊູ້ໃບພັດທີິ່ມລ
ີ ມເປິ່າ ຫ ພັດເອາສິ່ງເຈອປນ
ອອກໄປ ເປັນວທີທີິ່ມີປະສດທພາບສງໄດູ້ເມັດເຂື້າທີສ
ິ່ ະອາດດີ.
2.8.3 ການເກັບຮັກສາເຂາື້
1.
ການກຽມສາງເຂາື້
ສາງເຂື້າຕ້ອງຕັື້ງຢບ
່ ່ອນທີບ
ິ່ ຕ
ິ່ ິ່າເກີນໄປ ຕັື້ງຢບ
່ ່ອນທີິ່ສະດວກຕິ່ການຂນສິ່ງ ຄວນມີ
ຫງັ ຄາ, ຝາ, ພື້ນ ແລະ ແພດານອັດຢ່າງດີ ແຕ່ຕ້ອງມີຊ່ອງລະບາຍອາກາດເພິ່ອໃຫູ້ອາກາດລ່ວງໄດູ້ດີ, ມີຕາ
ໜ່າງກັນນກ ແລະ ໜ, ພື້ນຄວນຢສ
່ ງຈາກໜ້າດນປະມານ 1 m, ກ່ອນຈະນາເອາເຂື້າໄປໄວູ້ໃນເລື້າສາງ
ຄວນທາຄວາມສະອາດ ກາຈັດແມງໄມູ້ສັດຕເຂາື້ , ພື້ນ ແລະ ຝາ ຖ້າມີເມັດພດທີິ່ຄ້າງຢ່ເກິ່າຄວນເອາອອກໃຫູ້
ໝດ,
ເພິ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າບິ່ມີແມງໄມູ້ສັດຕພດເຫອຢ່ ຄວນສີດຢາຂ້າແມງໄມູ້ຊະນດທີລ
ິ່ ະລາຍນື້າໃສ່ອີກ
ເຊັິ່ນ: ມາລາໄທອອນ 2-2.5% ປະສມນື້າ 5 ລດສີດໃນເນື້ອທີິ່ 100 m2. ເມັດເຂື້າທີຈ
ິ່ ະເກັບໄວູ້ເຮັດ
ແນວພັນ ຄວນບັນຈຸໃສ່ເປາ ຈາກນັື້ນຈຶິ່ງນາເປາເຂື້າໄປຕັື້ງຮຽງກັນໄວູ້ໃນສາງໃຫູ້ເປັນລະບຽບ.
ການສນເສຍເນິ່ອງຈາກການເກັບຮັກສາມີສາເຫດດັິ່ງນີ:ື້

ເລື້າສາງບຖ
ິ່ ກແບບ ຫ ບຖ
ິ່ ກຕາມລັກສະນະໃນການເກັບຮັກສາ

ເລື້າສາງບປ
ິ່ ອດໄພຈາກສັດຕພດ.

ຄວາມສະອາດຂອງເຂື້າບໄິ່ ດູ້ມາດຕະຖານ
ນອກຈາກນີແ
ື້ ລູ້ວເມັດເຂື້າທີິ່
ເກັບໄວູ້ນັື້ນຄວາມຊຸ່ມຍັງບທ
ິ່ ັນໄດູ້ມາດຖານຕາມການດ.
2.
ວທີການເກັບຮັກສາ
ຫັງຈາກຟາດສາເລັດແລູ້ວ ກ່ອນຈະເກັບເຂື້າໄວູ້ໃນສາງຄວນຈະຕາກໃຫູ້ແຫູ້ງດີ
ເສຍກ່ອນ ເພິ່ອໃຫູ້ເມັດເຂື້າມີຄຸນນະພາບດີ ເກັບຮັກສາໄວູ້ໄດູ້ດນນານ ຄວາມຊຸ່ມຂອງ ເມັດເຂື້າທີິ່ເໝາະສມ
ແກ່ການເກັບໄວູ້ນັື້ນບິ່ຄວນເກີນ 14% (ຄວາມຊຸມ
່ ມາດຕະຖານແມ່ນ 13-14%) ທັງນີກ
ື້ ເພິ່ອເມັດເຂື້າສານທີິ່ໄດູ້
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ຈາກການສີນັື້ນເຫື້ອມດີ ມີເປີເຊັນຫັກໜ້ອຍ. ເມັດທີິ່ມີຄວາມຊຸ່ມຕິ່າເກີນໄປອັນເນິ່ອງມາຈາກຕາກແດດຫາຍ
ເກີນໄປ ເມິ່ອນາໄປສີຈະໄດູ້ເມັດເຂື້າສານແຕກຫັກຫາຍ.
ການສນເສຍເຂື້າເນິ່ອງມາຈາກການຕາກນັື້ນມີຄ:

ຕາກເທງລານຊີມັງທີິ່ຮ້ອນຫາຍ ແລະ ບໄິ່ ດູ້ປີື້ນ ຈະພາໃຫູ້ເມັດເຂື້າຫ້າວ
ໂພດ ເມິ່ອສີຈະຫັກງ່າຍ.

ສນເສຍເປີເຊັນຄວາມງອກ ແລະ ຄຸນນະພາບອັນເນິ່ອງມາຈາກຄວາມຊຸ່ມ
ໜ້ອຍເກີນໄປ
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ບດທີ 3
ການປກສາລີ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ບອກປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງສາລີ
2.
ອະທິບາຍລັກສະນະພກສາດຂອງສາລີ
3.
ອະທິບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສມແກ່ການປກສາລີ
4.
ບອກຊະນດຂອງສາລີ
5.
ອະທິບາຍເຕັກນິກການປກສາລີ
6.
ບອກວິທີການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາສາລີ

ເນອ
ື້ ໃນ
3.1

ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງສາລີ

ສາລີເປັນພດທີິ່ໃຊູ້ເປັນອາຫານຄນ ແລະ ສັດ ເຊິື່ງລວມທັງການນາໃຊູ້ເປັນວັດຖຸດບປູ້ອນເຂື້າໂຮງ
ງານອຸດສາຫະກາ ເພາະຢ່ທຸກສ່ວນຂອງຕື້ນສາລີລ້ວນແຕ່ມີຄຸນຄ່າໃນການນາມາໃຊູ້ປະໂຫຍດເຊັິ່ນ: ເມັດ,
ເມັດສາລີພບວ່າ ບັນຈຸທາດແປູ້ງ, ໄຂມັນ ແລະ ທາດຊີື້ນ (Protein) ສາລີ ສາມາດນາມາໃຊູ້ເປັນປະໂຫຍດ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
3.1.1 ໃຊູ້ເປັນອາຫານຄນ
ສາລີສາມາດກນໄດູ້ໃນເວລາທີິ່ຝັກຍັງອ່ອນໂດຍການປື້ງ, ຕື້ມ, ປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ ຫ
ຈານາເອາເມັດແກ່ມາບດເປັນແປູ້ງ ແລູ້ວນາໄປຕື້ມເປັນອາຫານ, ແປຮບເປັນເຂື້າໜມ. ຢ່ຫາຍປະເທດຍັງໃຊູ້
ສາລີເປັນອາຫານຫັກເຊັິ່ນ: ປະເທດເມັກຊກໂກ, ອີຕາລີ, ປ໋ອກຕຸຍການ, ອາຝກ
ິ າ, ອນເດຍ, ອນໂດເນເຊຍ
ແລະ ຟີລບປນ ເປັນຕື້ນ.
3.1.2 ໃຊູ້ເປັນອາຫານສັດ
ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຊູ້ເມັດສາລີເປັນອາຫານສັດ ເພາະເມັດສາລີປະກອບດ້ວຍ ທາດແປູ້ງ
ແລະ ມີທາດອາຫານຫາຍຢ່າງທີິ່ມີຄຸນຄ່າສງ, ລາຄາຖກ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຈຶິ່ງມັກໃຊູ້ເປັນອາ ຫານສັດ ໃຫູ້ກນເລີຍ ຫ
ໃຫູ້ໃນຮບອາຫານສາເລັດຮບ. ນອກນີື້ແລູ້ວ ໃບ ແລະ ລາຕື້ນຂອງ ສາລີຍັງສາມາດໃຊູ້ເປັນອາຫານຈາພວກ
ສັດຄ້ຽວເອື້ອງໄດູ້.
3.1.3 ໃຊູ້ໃນອຸດສາຫະກາ
ສາລີສາມາດນາໄປໃຊູ້ໃນອຸດສາຫະກາໄດູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພິ່ອແປຮບເປັນຜະ ລດຕະ
ພັນອິ່ນໆເຊັິ່ນ: ແປູ້ງ, ນື້າມັນ, ນື້າສື້ມ, ເຫື້າ, ເບຍ, ປາສຕກ ແລະ ອິ່ນໆຫາຍຢ່າງ.
ຕາຕະລາງທີ 3

ອງປະກອບທາງເຄມີໃນເມັດສາລີ
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ສ່ວນຕ່າງໆຂອງເມັດ

ທາດແປູ້ງ

ທາດຊີນ
ື້

ໄຂມັນ

ນາື້ ຕານ

ແຮ່ທາດ

ໝດທັງເມັດ
Endosperm
ເປອກຫຸູ້ມເມັດ
ເຍິ່ອຫຸູ້ມເມັດ

73.5
87.6
8
7

9
7
18.3
4.3

4.3
0.83
33.5
1.4

1.9
0.62
10.5
-

1.5
0.33
10.6
0.9

3.2

ລັກສະນະພກສາດຂອງສາລີ
3.2.1

ຮາກ (Roots)
ສາລີມີລະບບຮາກຝອຍ, ຮາກຂອງສາລີຈະເລີນອອກມາຈາກຈາວອ່ອນ ເອີື້ນວ່າ: ຮາກ
ທາອດ (Primary root) ເປັນຮາກທີິ່ພັດທະນາມາຈາກຈາວອ່ອນ ແລະ ຕິ່ມາຈະມີ ຮາກແໜງແຕກອອກ
ມາເອີື້ນວ່າ: Secondary root ເຊິື່ງຈະເປັນຮາກຖາວອນ, ຮາກທາອດຈະສນຫາຍໄປເມິ່ອຕື້ນສາລີມີອາຍຸ
ປະມານ
7-10
ວັນ
ຫັງຈາກງອກ.
ນອກຈາກນີື້ແລູ້ວຍັງມີຮາກທີິ່
ແຕກອອກມາຈາກຂື້ທີິ່ຢ່ເທງໜ້າດນເອີື້ນວ່າ ຮາກອາກາດ.
3.2.2 ລາຕນ
ື້ (Stem)
ລາຕື້ນປະກອບດ້ວຍຂື້ ແລະ ປູ້ອງ, ບລເວນຂື້ມີເນື້ອເຍິ່ອຈະເລີນໄປເປັນຮາກ, ມີຕາ
ແລະ ຮວຍກາບໃບ. ລາຕື້ນສາລີມີລັກສະນະມນກມ ທາງດ້ານນອກມີລັກສະນະແຂງ, ທາງໃນປະກອບມີ
ກຸ່ມຈຸລັງ ແລະ ບັນດາທິ່ນື້າ, ທິ່ອາຫານ. ເມິ່ອລາຕື້ນແກ່ ຫ ແຫູ້ງຈະມີລັກສະ ນະເປັນຟອງ.
3.2.3 ໃບ (Leaf)
ໃບຂອງສາລີປະກອບດ້ວຍກາບໃບ ແລະ ແຜ່ນໃບ, ກາບໃບຈະຫຸູ້ມຫິ່ເອາລາຕື້ນ,
ແຜ່ນໃບຈະມີເສັື້ນກາງໃບ
(Midrib)
ທີິ່ຍາວໄປຕາມແຜ່ນໃບ,
ແຜ່ນໃບດ້ານເທງຈະ
ມີຂນ
ເພິ່ອເພີິ່ມພື້ນທີິ່ໃນການຮັບແສງ, ສ່ວນແຜ່ນໃບດ້ານລຸ່ມຈະມີປາກໃບຢ່ຈານວນຫວງຫາຍ.
3.2.4 ດອກ (Flower)
ສາລີມີດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຢ່ໃນຕື້ນດຽວກັນ ແຕ່ຢ່ຕ່າງຕາແໜ່ງກັນ ດອກຜູ້ ເອີນ
ື້ ວ່າ:
Tassel, ດອກແມ່ເອີື້ນວ່າ: Ear.
1) ດອກຜູ້: ດອກຜູ້ຂອງສາລີມີຢ່ສ່ວນປາຍສຸດຂອງລາຕື້ນ ຈະເປັນຊິ່ດອກ ແບບ
Panicle ຊິ່ດອກໜຶິ່ງຈະມີຫາຍດອກຍ່ອຍ (Spikelet) ເຊິື່ງເກີດເປັນຄ່ແຕ່ບິ່ມີກ້ານດອກ, ດອກຍ່ອຍຈັບ
ກັນຢ່ເປັນຄ່ ໃນແຕ່ລະດອກຍ່ອຍ ປະກອບມີ 2 ກີບຄ: ກີບໃຫຍ່ (Lemma) ແລະ ກີບນ້ອຍ (Palea)
ດອກຍ່ອຍແຕ່ລະດອກມີເກສອນຜູ້ 3 ອັນ, ເກສອນຜູ້ອັນໜຶິ່ງ ຈະມີເຍິ່ອ ຜະລດລະອອງເກສອນຜູ້ 2 ອັນ
ແລະ ມີເກສອນແມ່ທີິ່ບິ່ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການປະສມພັນ 1 ອັນ (Rudimentary Pistil), ຊດ
ິ່ ອກຈະໂຮຍ
ເມັດລະອອງເກສອນຜູ້ປະມານ 5-8 ວັນ.
2) ດອກແມ່ ຫ ຝັກ: ເກີດຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕາ ທີິ່ຢ່ລະຫວ່າງ ມມໃບທີ
6 ນັບຈາກໃບເທງລງມາ, ຝັກສາລີເປັນຊິ່ດອກແບບ Spike. ການພັດທະນາຂອງ ຝັກຈະເລີິ່ມຂຶື້ນເມິ່ອສາລີ
ມີອາຍຸປະມານ 40-45 ວັນຫັງງອກ. ຝັກ ແລະ ກ້ານຂອງສາລີ ຖກຫຸູ້ມດ້ວຍກາບໃບ ຫ ເປອກຫຸູ້ມຝັກ,
ໃນຝັກໜຶິ່ງໆຈະປະກອບດ້ວຍດອກຍ່ອຍຫາຍດອກ ທີິ່ ຈັບຮຽງກັນເປັນແຖວຍາວຢເ່ ທງແກນ ໂດຍມີກ້ານ
ດອກສັື້ນໆ, ດອກໃຫຍ່ຍດອກໜຶິ່ງປະກອບດ້ວຍກີບໃຫຍ່ Lemma ແລະ ກີບນ້ອຍ Palea ເຊິື່ງ
ລວມກັນແລູ້ວເອີື້ນວ່າ Chaff ຈະມີຮັງໄຂ່ 1 ອັນ ແລະ ມີກ້ານຮັບລະອອງເກສອນຜໜ
ູ້ ຶິ່ງອັນຍາວປະມານ
30 cm ເອີນ
ື້ ວ່າເສັື້ນໄໝ, ໄໝແຕ່ລະເສັື້ນຈະມີຂນ, ສາມາດຮັບເອາລະອອງເກສອນຜູ້ຕະຫອດຄວາມຍາວ,
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ເສັື້ນໄໝທີິ່ຢບ
່ ລເວນໂຄນຝັກຈະເກີດກ່ອນ. ດັິ່ງນັນ, ເມັດທີິ່ຢບ
່ ລເວນກາງຝັກຈຶິ່ງມີຄວາມສມບນ ແລະ ມີ
ຂະ ໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ຝັກສາລີຝັກໜຶິ່ງຈະມີເສັື້ນໄໝເທິ່າກັບຈານວນດອກໃນຝັກ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຝັກໜຶິ່ງຈະມີເສັື້ນ
ໄໝປະ ມານ 400 - 1,000 ເສັື້ນ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ມີເມັດປະມານ 400 - 1,000 ເມັດ.
3.2.5 ໝາກ ຫ ເມັດ (Fruit, grain)
ເມັດສາລີມີເຍິ່ອຫຸູ້ມເມັດທີິ່ເອີື້ນວ່າ Percap ຕດຢຊ
່ ັື້ນນອກຂອງເຍິ່ອຫຸູ້ມເມັດ ມີເຍິ່ອ
ບາງໆໃສ ບມ
ິ່ ີສີ, ເຍິ່ອຫຸູ້ມເມັດ ແລະ ເຍິ່ອບາງໆນີື້ລວມກັນເອີື້ນວ່າ Hull ເມັດສາລີສະສມແປູ້ງໄວູ້ຢທ
່ ສ
ີິ່ ່ວນ
ຂອງ Endosperm, ການສະສມແປູ້ງໃນເມັດນີື້ ຈະມີການສື້ນສຸດໃນເມິ່ອເມັດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ເຕັມທີື່ ເມິ່ອສາລີສຸກແກ່ທາງສະລລະສາດຂອງເມັດ ຈະປະກດມີສີດາ ຫ ສີນື້າຕານຢບ
່ ລເວນກກເມັດ, ເມັດ
ສາລີປະກອບດ້ວຍທາງແປູ້ງ, ຈາວ ແລະ ເຍິ່ອຫຸູ້ມເມັດ.

3.3

ການຈາແນກຊະນດຂອງສາລີ

ໂດຍທິ່ວໄປແລູ້ວການຈາແນກສາລີໂດຍອີງໃສ່ຊະນດຂອງແປູ້ງໃນເມັດ ແລະ ເປອກຫຸູ້ມຝັກໄດູ້
ແບ່ງອອກເປັນ 7 ຊະນດດ້ວຍກັນຄ:
3.3.1 ສາລີປາ່ (Pod corn)
ເປັນສາລີທີິ່ເກິ່າແກ່ມຖ
ີ ິ່ນກາເນີດຢບ
່ ລເວນອາເມລກາກາງ, ສາລີປ່າແຕ່ລະເມັດ ຈະມີ
ເປອກຫຸູ້ມເມັດຢ່າງດີຄກັນກັບເມັດຫຍ້າ ແລະ ຍັງມີເປອກຫຸູ້ມຝັກຢ່ຊັື້ນນອກອີກດ້ວຍ. ເມັດຈະມີຮບຮ່າງ
ລັກສະນະ ແລະ ສີສັນຫາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນໄປ, ລັກສະນະນີື້ຖກຄວບຄຸມດ້ວຍ ຢີນ TU ຢ່ເທງໂຄໂມ
ໂຊມຄ່ທີ 4.
3.3.2 ສາລີຂວ
ື້ (Popcorn)
ສາລີຂື້ວຈັດຢ່ໃນ Subspecies indurate ເປັນສາລີທີິ່ມີແປູ້ງຊະນດແຂງຢອ
່ ້ອມ
ຮອບຢ່າງໜາແໜູ້ນ ແລະ ມີແປູ້ງຊະນດທີິ່ອ່ອນເປັນອງປະກອບເລັກນ້ອຍຢ່ທາງໃນລັກສະນະຂອງເມັດມີ 2
ລັກສະນະຄເມັດຮຽວແຫມຄ້າຍຄເມັດເຂື້າເຊິື່ງເອີື້ນວ່າ Rice popcorn ແລະ ພວກທີິ່ມລ
ີ ັກສະນະເມັດ
ກມເອີື້ນວ່າ
Pearl
popcorn.
ສາລີຊະນດນີື້
ເມິ່ອເມັດໄດູ້ຮັບຄວາມຮ້ອນແຮງ
ຈະຂະຫຍາຍໂຕສ້າງຄວາມ ດັນຂຶື້ນພາຍໃນຈນກະທັື້ງແປູ້ງທີິ່ແໜູ້ນໜາເພີິ່ມບລມາດຂຶື້ນເຖງ 25-30 ເທິ່າ
ຕວ
3.3.3 ສາລີຫວແຂງ (Flint corn)
ສາລີຫວແຂງນີື້ຈັດຢ່ໃນ Subspecies indurate ເປັນສາລີທີິ່ມີແປູ້ງຢ່ດ້ານເທງ
ເປັນອງປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ມີແປູ້ງອ່ອນຢ່ເຄິ່ງກາງ ຫ ອາດຈະບິ່ມີເລີຍ ເມິ່ອເມັດແກ່ແຫູ້ງຈະບິ່ມີຈຸດ
ຫຼຸບຢ່ດ້ານເທງ ລັກສະນະດັິ່ງກ່າວນີື້ຖກຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນ FL ເທງໂຄໂມໂຊມຄ່ທີ 2

3.3.4

ສາລີຫວຫຼຸບ (Dent corn)
ຈັດຢ່ໃນ Subspecies inclentata ເປັນສາລີທີິ່ມີແປູ້ງອ່ອນຢ່ທາງກາງ ແລະ
ດ້ານເທງຂອງເມັດ. ສ່ວນແປູ້ງແຂງຢ່ອ້ອມຮອບທາງຂ້າງ ແລະ ດ້ານລຸ່ມເມິ່ອເມັດແກ່ ແລະ ແຫູ້ງຈະເຮັດໃຫູ້
ແປູ້ງອ່ອນທີິ່ຢ່ດ້ານເທງຫດຕວເຂື້າ ເມັດຈຶິ່ງເກີດມີຮອບຫຼຸບຢ່ດ້ານເທງ
3.3.5 ສາລີແປູ້ງ (Flour corn)
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ສາລີຊະນດນີື້ຈັດຢ່ໃນ Subspecies amylase ເປັນສາລີທີິ່ມີແປູ້ງອ່ອນ ເປັນອງປະ
ກອບສ່ວນໃຫຍ່ ຫ ເກອບທັງໝດ ພຽງແຕ່ມີແປູ້ງແຂງບາງໆຢ່ທາງໃນຂອງເມັດ ເມິ່ອເມັດ ສາລີແກ່ ແລະ
ແຫູ້ງ ການຫດຕວຂອງແປູ້ງຈະເທິ່າໆກັນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫູ້ເມັດສາລີມີຮບຮ່າງຄ້າຍຄ ກັບສາລີຫວແຂງ ແຕ່ມີລັກ
ສະນະຕບແສງ ລັກສະນະດັິ່ງກ່າວນີື້ຖກຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນ FL ເທງ ໂຄໂມໂຊມຄ່ທີ 2
3.3.6 ສາລີຫວານ (Sweet corn)
ສາລີຊະນດນີື້ຈັດຢ່ໃນ Subspecies saccharata ເປັນສາລີທີິ່ບັນຈຸນື້າຕານຫາຍ
ແລະ ປ່ຽນໄປເປັນແປູ້ງທີິ່ບິ່ສມບນ, ເມິ່ອເມັດແກ່ ແລະ ແຫູ້ງ ເມັດຈະຫ່ຽວ. ລັກສະນະຂອງສາລີຫວານຖກ
ຄວບຄຸມດ້ວຍຢີນຫາຍກຸ່ມເຊັິ່ນ: ກຸ່ມ Sugary (SU) ຢ່ເທງໂຄໂມໂຊມຄທ
່ ີ 4, ກຸ່ມ Shrunken 2
(Sh2) ຢູເ່ ທງໂຄໂມໂຊມຄ່ທີ 2 ແລະ ຢີນ Brittle ຢ່ເທງໂຄໂມໂຊມຄ່ທີ 5
3.3.7 ສາລີໜຽວ (Waxy corn)
ເມັດປະກອບດ້ວຍແປູ້ງອ່ອນທີິ່ມີຄວາມໜຽວ ເນິ່ອງຈາກອງປະກອບຂອງແປູ້ງ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍແປູ້ງ Amylopectin ເມິ່ອທຽບໃສ່ແປູ້ງ Amylose ມີປະລມານ 73:23

3.4

ສະພາບແວດລ້ອມທີເິ່ ໝາະສມແກ່ການປກສາລີ
3.4.1

ດນ
ພືດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດູ້ດີໃນດນທີິ່ມີເນື້ອດນພຸຜຸ່ຍ ເພາະເປັນດນທີິ່ສາມາດຮັກສາ
ຄວາມຊຸ່ມໄວູ້ໄດູ້ດີສມຄວນ, ຊັື້ນດນມີຄວາມເລກປະມານ 60 cm, ມີຄວາມເປັນກດເປັນດ່າງຢລ
່ ະຫວ່າງ
6.0-7.0 ແມ່ນເໝາະສມທີິ່ສຸດ. ຫາກດນເປັນກດຕິ່າກວ່າ 5.0 ລງມາຈະເຮັດໃຫູ້ດນເປັນຜດ ເນິ່ອງຈາກ
ຂາດທາດອາລມີນຽມ (Al), ແມັງການີສ (Mn) ແລະ ເຫັກ (Fe). ແຕ່ຖ້າສະພາບຂອງດນຫາກເປັນດ່າງ
ສງກວ່າ 8.0 ຈະເຮັດໃຫູ້ສາລີຂາດທາດອາຫານ ເນິ່ອງຈາກວ່າຕື້ນສາລີບສ
ິ່ າມາດດດທາດອາຫານມາໃຊູ້ປະ
ໂຫຍດໄດູ້ ໂດຍສະເພາະທາດຟອສຟຣັສ (P), ສັງກະສີ (Zn) ແລະ ທາດເຫັກ (Fe).
3.4.2 ປະລມານນາື້ ຝນ
ເນິ່ອງຈາກການປກສາລີໃນປະເທດເຮາແມ່ນອາໄສນື້າຝນເປັນຫັກ, ປະລມານນື້າທີິ່ສາລີ
ຕ້ອງການຕັື້ງແຕ່ປກຈນເຖງເກັບກ່ຽວປະມານ 400-650 mm. ແຕ່ປະລິມານນື້າທີິ່ຕື້ນສາລີຕ້ອງການຫາຍ
ໜ້ອຍນັື້ນແມ່ນຂຶື້ນຢກ
່ ັບລະດການປກ, ສະພາບຂອງດນ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພມອີກດ້ວຍ.
3.4.3 ສະພາບອາກາດ
ສາລີປກໃນເຂດຮ້ອນ ແລະ ເຂດເຄິ່ງຮ້ອນ ເປັນພດວັນສັື້ນ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຖ້າຫາກນາໄປປກ
ໃນສະພາບວັນຍາວ ອາຍຸຂອງສາລີກຈະແກ່ຍາວຈາກປກກະຕ ແລະ ສະພາບອາກາດທີເິ່ ໝາະສມໃນກາງ
ເວັນ 19°C ແລະ ກາງຄນ 13°C.

3.5

ການປກສາລີ
3.5.1

ການກຽມດນ
ການກຽມດນມີ 2 ແບບຄ:
1.
ການກຽມດນເຕັມຮບແບບດ້ວຍການໄຖ (Complete tillage)
ການກຽມດນໂດຍໃຊູ້ເຄິ່ອງມຊ່ວຍແຮງດ້ວຍການໄຖພວນດນ, ການໄຖພວນເລກ
ປະມານ 30 cm. ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໃຊູ້ລດໄຖຂະໜາດໃຫຍ່ ໂດຍໃຊູ້ໄຖ 3 ຈານໄຖ ເພິ່ອພກປີື້ນດນຖມ
ເສຍວັດຊະພດປະໄວູ້ປະມານ
7-10
ວັນ
ແລູ້ວຈຶິ່ງຄາດເພິ່ອໃຫູ້ດນແຕກເປັນ
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ກ້ອນນ້ອຍເໝາະແກ່ການປກສາລີ. ການກຽມດນດ້ວຍການໄຖຄາດນີື້ເໝາະສາລັບພື້ນທີິ່ຮາບພຽງ ແລະ
ໜ້າດນສະໝິ່າສະເໝີເທິ່ານັື້ນ.
2.
ການໄຖດນໂດຍບໄິ່ ຖພວນ (Minimum tillage or no tillage)
ເປັນການກຽມດນໂດຍໃຊູ້ຈກ ຫ ແວກເສຍຫຍ້າເພິ່ອໃຫູ້ພື້ນທີິ່ກ້ຽງ ເໝາະແກ່
ການປກ. ວທີນີື້ເປັນວທີທີິ່ຊາວກະສິກອນນຍມປະຕບັດຫາຍ ແລະ ບິ່ສື້ນເປອງຕື້ນທຶນຫາຍ ແລະ ເໝາະ
ສມໃນພື້ນທີິ່ດນທິ່ວໆໄປ.
3.5.2 ວທີການປກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງທີິ່ເໝາະສມ
1.
ວທີການປກສາລີ: ການປກສາລີໂດຍທິ່ວໄປແລູ້ວ ສາມາດແຍກໄດູ້ເປັນ 3
ວທີດ້ວຍກັນຄ:

ການປກແບບທາມະດາ: ເປັນວທີການທີິ່ຊາວສວນນຍມກັນມາດນນານ
ແລູ້ວ ເຊິື່ງການປກແມ່ນໃຊູ້ຈກ, ສຽມຂຸດເປັນຂຸມ ຫ ໃຊູ້ໄມູ້ແຫມສັກ (ໄມູ້ລຸູ້ງສັກ) ເປັນຂຸມ ແລູ້ວຈຶິ່ງຢອດ
ເມັດໃສ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ການປກແບບນີື້ເຮັດໃຫູ້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕື້ນ ແລະ ຄວາມເລກຂອງຂຸມ
ບິ່ສະໝິ່າສະເໝີ.

ການປກເປັນແຖວແບບຍກຮ່ອງ: ການກຽມດນປກໂດຍໄຖພວນພຽງ ແຕ່
ໃຊູ້ໄຖຫວໝູຕດກັບລດໄຖນາເດີນຕາມ ຫ ໃຊູ້ສັດລາກແກ່ຍກເປັນຮ່ອງແລູ້ວຈຶິ່ງປກຕາມຄ, ການປກແມ່ນ
ໃຊູ້ແຮງງານຄນປກໂດຍການຢອດເມັດ. ການປກແບບນີື້ໄລຍະຫ່າງແມ່ນສະໝິ່າສະເໝີດີ ແຕ່ເໝາະສາລັບ
ພື້ນທີິ່ກຽມດນໂດຍການໄຖພວນເທິ່ານັື້ນ.

ການປກໂດຍໃຊູ້ເຄິ່ອງປກ: ໂດຍໃຊູ້ເຄິ່ອງປກຕດທ້າຍລດໄຖໃຫຍ່ ແລູ້ວ
ລາກໄປຕາມພື້ນທີິ່ທີິ່ຈະປກ ການປກແບບນີື້ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ ແລະ ຕື້ນທັງຄວາມ ເລກຂອງຂຸມສາ
ມາດການດໄດູ້ແນ່ນອນ. ການປກວທີນີື້ເໝາະສາລັບການປກໃນພື້ນທີິ່ກວ້າງຂວາງ ປກເພິ່ອເປັນສນຄ້າ.
2.
ໄລຍະປກທີເິ່ ໝາະສມ: ການປກສາລີໂດຍໃຊູ້ໄລຍະຫ່າງຫາຍ ແລະ ໃຊູ້ຈານວນ
ຕື້ນຕິ່ສຸມຫາຍ ຈະເກີດບັນຫາການຍາດແຍ່ງອາຫານ ແລະ ແສງແດດລະຫວ່າງ ຕື້ນສາລີຢ່ໃນສຸມດຽວກັນ
ເຮັດໃຫູ້ຕື້ນສາລີຈະເລີນເຕີບໂຕບິ່ສະໝິ່າສະເໝີ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຄວນປກ ສາລີໃນໄລຍະຫ່າງຕື້ນ ແລະ
ແຖວປະມານ 50 x 75 cm, ຄວາມເລກຂອງຂຸມ ປະມານ 3-5 cm ແລະ ຈິ່ງໄວູ້ 2 ຕື້ນ/ຂຸມ.
ມາດຕະຖານຂອງຈານວນ ຕື້ນທີິ່ປກ ຕິ່ໄລ່ແມ່ນ 8,500 ຕື້ນຕິ່ໄຣ່.
ຕວຢ່າງ: ຖ້າຕ້ອງການປກສາລີໃນໄລຍະຫ່າງ 75 x 25 cm, ຄດໄລ່ຈານວນ
ຕື້ນສາລີຕິ່ໜຶິ່ງຕາແມັດດັິ່ງນີື້:
1 ÷ (0.75 x 0.25) = 5.33 ຕື້ນ
1 ເຮັກຕາ = 6.25 ໄລ່
1 ໄລ່
= 1,600 ຕາແມັດ
ຖ້ານື້າໜັກ1,000 ເມັດ ໜັກ 350 ກາມ ຈະຕ້ອງໃຊູ້ເມັດພັນ kg/rai ເທິ່ານີື້:
(1 + 5.33) x 350 ÷ 625 = 3.54 kg/rai
1 ເຮັກຕາ = 6.25 ໄລ່
1 ໄລ່
= 1.600 ຕາແມັດ

3.6

ການບວລະບັດຮັກສາ
3.6.1

ການໃຫູ້ນາັ້
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ສາລີແມ່ນພດທີິ່ຕ້ອງການນື້າຄກັບພດຊະນດອິ່ນໆ ໂດຍທິ່ວໄປແລູ້ວສາລີຈະໃຫູ້ຜນຜະ
ລດສງ ຫາກມີນື້າພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການນື້າແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ.
ການໃຫູ້ນື້າແກ່ສາລີມີ 2 ວທີຄ: ການໃຫູ້ນື້າແບບສະປິງເກີ (Sprinkler) ແລະ
ການໃຫູ້ນື້າແບບຖ້ວມໜານ.
3.6.2 ການໃສ່ຝນ
ຸ່
ເພິ່ອໃຫູ້ການປກສາລີໄດູ້ຜນຜະລດສງ ຄວນໃສ່ຝຸ່ນແກ່ສາລີ ແຕ່ການໃສ່ຝຸ່ນ ຫາຍ ຫ
ໜ້ອຍນັື້ນແມ່ນຂຶື້ນກັບຄວາມອຸດມສມບນຂອງດນ, ຖ້າຈະໃສ່ຝຸ່ນໃຫູ້ສາລີແມ່ນແນະນາ ໃຫູ້ໃສ່ຝຸ່ນສດ 1620-00 ຫ 20-20-00 ໃນອັດຕາ 30-50 kg/rai, ແຕ່ຖ້າເປັນດນຊາຍໃຫູ້ໃສ່ ຫັງການປກ
ຄວນໃສ່ຫັງຈາກປກ
20-25
ວັນ
ແຕ່ສິ່ງສາຄັນນັື້ນຄກ່ອນການໃສ່ຝຸ່ນ
ຕ້ອງກາຈັດ
ວັດຊະພດໃຫູ້ໝດກ່ອນ.
3.6.3 ການກາຈັດວັດຊະພດ
ວັດຊະພດທີິ່ເກີດຂຶື້ນຢ່ໄຮ່ສາລີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດມາຈາກເມັດວັດຊະພດ ແລະ ສ່ວນ
ຂະຫຍາຍພັນອິ່ນໆທີິ່ຕກຄ້າງຢ່ໃນດນເຊັິ່ນ: ເສດຫຍ້າທີິ່ບິ່ຕາຍ, ຫຍ້າແຫູ້ວໝ, ວັດຊະພດເຫິ່ານີື້ ຈະເປັນບັນ
ຫາຮຸນແຮງຕິ່ຕນ
ື້ ສາລີ ເພາະວັດຊະພດຈະຍາດແຍ່ງທາດອາຫານຈາກຕື້ນສາລີ. ດັິ່ງນັື້ນ, ຫາກເຫັນວ່າ ວັດຊະ
ພດເຕີບໂຕຂຶື້ນມາຫາຍ
ຄວນກາຈັດໃຫູ້ໝດໄປ.
ໃນການປກ
ສາລີລະດການໜຶິ່ງຕ້ອງໄດູ້ກາຈັດວັດຊະພດປະ ມານ 2-3 ຄັັ້ງ.

3.7

ແມງໄມູ້ສດ
ັ ຕຂອງສາລີ

ແມງໄມູ້ສັດຕພດຂອງສາລີມີຢ່ຫາຍຊະນດ
ແຕ່ຊະນດທີິ່ມັກຈະພບເຫັນຫາຍມີຄ:
ຕັກແຕນ,
ໜອນເຈາະຝັກສາລີ, ມອດສາລີ, ດ້ວງເຈາະລາຕື້ນ.
3.7.1 ໜອນເຈາະຝັກສາລີ (Corn earworm)
ໜອນເຈາະຝັກຈະທາລາຍສາລີໃນຊ່ວງເປັນຝັກ ໂດຍການເຈາະກນເສັື້ນໄໝ ເຂື້າໄປກນ
ຢ່ໃນຝັກ, ຖ້າແມ່ນສາລີຫວານ ແລະ ສາລີທີິ່ກນຝັກອ່ອນຈະເຮັດໃຫູ້ເສຍຫາຍ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງ
ໜອນ ຖ້າແມ່ນຢ່ໃນຊ່ວງກ່ອນການປະສມພັນແລູ້ວ ຈະເຮັດໃຫູ້ສາລີມີເມັດ ບິ່ເຕັມຝັກ.
3.7.2 ມອດສາລີ (Maize weevil)
ເປັນແມງໄມູ້ທີິ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃນການເກັບຮັກສາເມັດສາລີ ໂດຍມອດສາລີ ຈະເຈາະ
ເຂື້າໄປກນທາງໃນຂອງເມັດ ເຮັດໃຫູ້ເມັດສາລີເປັນຮນ້ອຍໆ, ໂຕແມ່ຈະວາງໄຂ່ຢ່ພາຍໃນເມັດ ແລູ້ວໄຂ່ກຈະ
ເບາະອອກເປັນໂຕໜອນກັດກນແປູ້ງສາລີໃນເມັດຈນກວ່າເຂື້າດັກແດູ້, ໂຕແກ່ເປັນແມງປີກແຂງນ້ອຍໆ ເຊິື່ງ
ມີອາຍຸຢ່ໄດູ້ດນເຖິງ 2-3 ເດອນ.
ການປູ້ອງກັນ

ເຮັດຄວາມສະອາດໃນເລື້າສາງ

ເກັບຮັກສາເມັດທີິ່ມີຄວາມຊຸ່ມຕິ່າປະມານ 12-13%

ເລື້າສາງຕ້ອງມີອຸນຫະພມຕິ່າກວ່າ 10°C

ເກັບແບບພື້ນບ້ານໂດຍເອາໄປຢູ້າງໄຟໄວູ້
3.7.3 ຕັກແຕນ (Patina, Bombay locust)
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ຕັກແຕນມີຊິ່ວທະຍາສາດວ່າ Patanga succinct L ເປັນແມງໄມູ້ສັດຕສາລີທີິ່ ເປັນ
ອັນຕະລາຍຢ່ໃນຫາຍທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະບ່ອນທີິ່ມີການຖາງປ່າ ເຮັດໃຫູ້ມີອາຫານອຸດມສມບນຕັກແຕນ
ຈະແຜ່ຂະຫຍາຍໄດູ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ທາລາຍຕື້ນສາລີ ໂດຍການກັດກນໃບ ແລະ ລາຕື້ນທີິ່ອອ
່ ນ ເຮັດໃຫູ້ເກີດ
ຄວາມເສຍຫາຍໃນບລເວນກວ້າງຂວາງ, ຕັກແຕນຈະແຜ່ລະບາດ ຫາຍໃນບ່ອນທີິ່ມີອາກາດແຫູ້ງແລູ້ງ.
ການປູ້ອງກັນກາຈັດ

ກຽມດນໃຫູ້ລະອຽດ

ໃຊູ້ໄຟລື້ຈັບທາລາຍຖື້ມ

ປກສາລີສະລັບກັບພດອິ່ນ

ເຮັດຄວາມສະອາດໃນແປງປກສະເໝີ

ໃຊູ້ສານເຄມີພວກຖກໂຕຕາຍ ເຊັິ່ນ: BSC 60% 3 kg/rai ຫ ພວກ
Azorean 60% EC 20 ລິດສີດ.

3.8

ພະຍາດ ແລະ ການປູ້ອງກັນກາຈັດ

ພະຍາດຂອງສາລີມີຢ່ຫາຍຊະນດດ້ວຍກັນຄ:
3.8.1 ລານາື້ ຄ້າງ (Clown mille)
ສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ (Peronos clerestory saghi)
1.
ອາການ: ໃນສະພາບທີິ່ມີຄວາມຊຸ່ມສງ ຫ ໃນຊ່ວງກາງຫາທ້າຍລະດ ຝນ ເຊືັ້ອຣາ
ຈະສ້າງເສັື້ນຄອນນີເດຍ (Connidia) ຂຶື້ນເທງໃບສາລີ ຈະທາລາຍຕື້ນສາລີ ທາອດເຮັດໃຫູ້ມີເສັື້ນສີຂາວຢ່
ເທງໃບ ເຮັດໃຫູ້ມີສີຂຽວອ່ອນ ຫ ສີເຫອງອ່ອນໄປຕາມຄວາມຍາວຂອງໃບສາລີ. ອີກອາການໜຶິ່ງທີິ່ເຫັນຄ
ສ່ວນຍອດ, ຍອດຈະແຕກເປັນຈຸກຫາຍກວ່າປກກະຕ ຫ ເຮັດໃຫູ້ມີຝັກຫາຍ ແຕ່ເປັນຝັກທີິ່ບິ່ສມບນ. ການ
ທາລາຍຂອງພະຍາດນີື້ ຈະເກີດໄດູ້ຕັື້ງແຕ່ໄລ ຍະເປັນຕນ
ື້ ນ້ອຍຈນເຖງໄລຍະສາລີອອກດອກ.
2.
ການແຜ່ລະບາດ: ນອກຈາກການລະບາດໂດຍກງຈາກຕື້ນສາລີຕື້ນໜຶິ່ງ ຫາອີກ
ຕື້ນໜຶິ່ງ
ແລູ້ວເຊືັ້ອຣາ
(ພະຍາດ)
ຊະນດນີື້ຍັງສາມາດແຜ່ລະບາດໄປນາເມັດພັນ,
ອາໄສ
ຢນ
່ າຕື້ນພດທີິ່ມີຢ່ໃນ ຕະກຸນດຽວກັບສາລີ ແລະ ຝັງໂຕຢ່ໃນດນອີກດ້ວຍ
3.8.2 ພະຍາດຂີື້ໝຽ້ ງ (Rust)
ສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາພວກ Puccinaipolysora
1.
ອາການ: ໄລຍະທາອດຈະເຫັນເປັນຈຸດໂນນສີແດງ ເມິ່ອແຕກຈະມີແປູ້ງທີິ່ຄ້າຍ
ຄຂີື້ໝ້ຽງ ຕິ່ມາໂນນດັິ່ງກາວຈະເປັນສີນື້າຕານສື້ມເຄອບດາ ແຜທີິ່ແຕກອອກນັື້ນຈະເປັນຜງສີນື້າຕານເຂັື້ມ.
2.
ການແຜ່ລະບາດ: ສະປຂອງເຊືັ້ອຣາຈະປວໄປຕາມລມ ຈາກຈຸດໜຶິ່ງໄປຍັງອີກຈຸດ
ໜຶງິ່ , ມີຊີວດຢ່ຂ້າມລະດໄດູ້ ໂດຍອາໄສເກາະຢ່ຕາມຊາກພດ ໃນລັກສະນະເປັນສະປ ເຊິື່ງສາມາດເຂື້າທາ
ລາຍຕື້ນສາລີໃນລະດການຕິ່ມາໄດູ້. ນອກຈາກນີື້ແລູ້ວຍັງສາມາດຕດໄປນາ ເມັດພັນໄດູ້ອີກ.
3.
ການປູ້ອງກັນກາຈັດ: ສາມາດໃຊູ້ສານເຄມີພວກ Difenoconozole 25%
EC ອັດຕາ 5-10 cc ປະສມກັບນັ້າ 20 ລດ ສີດເວລາເລີິ່ມສະແດງອາການ 2 ຄັື້ງ ຫ່າງກັນປະມານ 7
ວັນ.

3.9

ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
3.9.1

ການເກັບກ່ຽວ
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ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ເມິ່ອຮວງສາລີແກ່ເຕັມທີິ່ ຫ ຈະປ່ອຍໃຫູ້ສາລີແກ່ເຕັມທີິ່ແລູ້ວ ຈຶິ່ງ
ເກັບກ່ຽວ ເຊິື່ງຈະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນໃນເວລາການຕາກ. ເມິ່ອເກັບກ່ຽວແລູ້ວ ຫາກສັງເກດເຫັນ ວ່າເມັດສາລີ
ຍັງມີຄວາມຊຸ່ມຫາຍ ກຄວນນາມາຕາກ 2-3 ແດດ ແລູ້ວຈຶິ່ງນາໄປແກະ, ຄວນໃຫູ້ຄວາມຊຸ່ມໃນເມັດເຫອ
ພຽງ 16% ເທິ່ານັື້ນ ເພາະຖ້າຄວາມຊຸ່ມສູງໂອກາດທີິ່ຈະເປັນພະຍາດຫາຍ, ມອດກນເມັດຈະສງ ແລະ ເປີເຊັນ
ຄວາມງອກກຈະຫຼຸດລງ.
3.9.2 ການເກັບຮັກສາ
1.
ຮັກສາໄວູ້ເປັນອາຫານສັດ: ການເກັບຮັກສາໄວູ້ເປັນອາຫານສັດ ເຊິື່ງຈະ ເປັນການ
ເກັບເປັນຮວງ
ຫ
ເປັນເມັດ
ຄວນເກັບໄວູ້ບ່ອນທີິ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ,
ອາກາດລ່ວງດີ,
ພື້ນສາງຄວນເປັນພື້ນໄມູ້ ບິ່ຄວນວາງໄວູ້ເທງພື້ນຊີມັງ ສະຖານທີິ່ກຕ້ອງແຫູ້ງ.
2.
ການເກັບໄວູ້ເຮັດພັນ: ຄວນຄານງເຖງການມີຊີວດຂອງເມັດພັນ ຄວນໃຫູ້ເມັດມີ
ຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍ, ອຸ່ນຫະພມບ່ອນທີິ່ເກັບໄວູ້ຄວນເໝາະສມ, ອາກາດລ່ວງດີ. ນອກນີື້ແລູ້ວ ຄວນຈະຄຸມໃຫູ້
ເມັດພັນກັບຢາປູ້ອງກັນແມງໄມູ້ອີກດ້ວຍ.

3.10 ຕະຫາດສາລີ

ຮູບທີ 10 ລັກສະນະຕນ
ັ້ ສາລີ

ຮູບທີ 11 ຜນຜະລິດສາລີ
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ບດທີ 4
ໝາກເດອຍ
ຈຸດປະສງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ບອກປະຫວັດຖິ່ນກາເນີດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງໝາກເດືອຍ
2.
ອະທິບາຍລັກສະນະພດສາດຂອງໝາກເດອຍ
3.
ບອກຊະນິດຂອງໝາກເດືອຍ
4.
ອະທິບາຍສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສມແກ່ການປກໝາກເດອຍ
5.
ອະທິບາຍເຕັກນກການປກໝາກເດອຍ
6.
ບອກພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູທີື່ມັກເກີດກັບໝາກເດືອຍ
7.
ອະທິບາຍວິທີການເກັບກ່ຽວ ແລະ ເກັບຮັກສາໝາກເດືອຍ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1

ປະຫວັດຖນ
ິ່ ກາເນີດ ແລະ ຄວາມສາຄັນ
4.1.1

ປະຫວັດຖິນ
ື່ ກາເນີດຂອງໝາກເດືອຍ
ໝາກເດືອຍໄດ້ມີການປູກຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອິນເດຍ ເປັ ນເວລານານຢ່ າ ງໜ້ອ ຍ 4,000 ປີ
ມາແລ້ວ, ພັນທີື່ພບທາອິດເປັນຫຍ້າທີື່ມັກຈະເລີນເຕີບໂຕໃນບລິເວນພືັ້ນທີື່ປູກເຂັ້າ ເຊິື່ງນັກ ບູຮານມັກເອີັ້ນວ່າ
ເມັດເຂັ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວເອເຊຍໄດ້ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງກຕາມ, ແຕ່ໄດ້ມີການພິຈາລະນາວ່າເປັນວັດສະພື
ດໜື່ງທີື່ຢໃູ່ ນໄຮ່ເຂັ້າຕ່າງໆ. ລັກສະນະເມັດມີຮູບຮ່າງຄື: ມີເປືອກຫຸ້ມທີື່ໜາແໜ້ນ ແລະ ມີຮູທີື່ປາຍເມັດທີື່ໂຜ່
ດອກອອກມາ. ເມັດໝາກເດືອຍໄດ້ເອີັ້ນຊືທ
ື່ າອິດວ່າ Lachrima Job (Job’ s tears). ສີທາມະຊາດ
ຂອງມັນເປັນສີຂາວ, ແຕ່ພວກມັນສາມາດຍ້ອມເປັນສີແດງ, ຟ້າ, ສີຂຽວ ແລະ ສີເຫືອງ. ພືດນີເັ້ ຕັມໄປດ້ວຍ
ຊືຕ
ື່ ່າງໆລວມທັງ David’ s tears, Saint Mary’ s tears, Christ’ s tears. ໃບແມ່ນໃຊ້ເປັນອາ
ຫານສັດຢູໃ່ ນພາກຕ່າງໆຂອງອິນເດຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງເປັນທີນ
ື່ ິຍມຂອງຊ້າງ.
ປັດຈຸບັນໄດູ້ມີການປກຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນປະເທດ Philippine, Islands, Indochina, Thailand, Burma ແລະ Sri Lanka
http://www.herbalpedia.com/blog/?p=65 11/05/2012
4.1.2 ຄວາມສາຄັນຂອງໝາກເດືອຍ
ໝາກເດືອຍເປັນພືດປະເພດແປ້ງ, ພືດພັ້ນເມືອງຂອງຊາວເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ທີື່
ມີເສັັ້ນໄຍອາຫານສູງ, ເປັນພືດຕະກຸນດຽວກັບເຂັ້າໂດຍມີລັກສະນະເມັດເປັນສີຂາວລດຊາດ ອອກມັນໜ້ອຍໜື່
ງ. ແກ່ນຂອງໝາກເດືອຍມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງເນືື່ອງຈາກມີໂປຕິນ 13.84%, ຄາໂບໄຮເດດ 70.65%, ໄຍ
ອາຫານ 0.23%, ໄຂມັນ 5.03% ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆອີກຫາກຫາຍ. ໂດຍສະເພາະຟດສະຟຣັສ ເຊິື່ງຊ່ວຍ
ບາລຸງກະດູກ, ມີຢູ່ໃນປະລິມານສູງລວມທັງວິຕາມິນ A ຊ່ວຍບາລຸງສາຍຕາ, ວິຕາມິນ B1 ແລະ B2 ໂດຍ
ສະເພາະ B1 ມີໃນປະລິມານຫາຍ (ມີຫາຍກວ່າເຂັ້າກ້ອງ), ເຊິື່ງຊ່ວຍແກ້ພະຍາດເໜັບຊາໄດ້ອີກ. ນອກນີັ້
ແລ້ວແກ່ນໝາກເດືອຍຍັງ ມີກດອາມີໂນທຸກຊະນິດ ທີື່ສູງກວ່າຄວາມຕ້ອງການຕາມມາດຕະຖານຂອງອງການ
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ອາມາໄມໂລກ (ຍກເວັັ້ນ ເມດໄທໂອນິນ ແລະ ໄຣຊິນເຊັື່ນ: ກຼູຍຕາມິກໃນປະລິມານຫາຍ, ເລີຊິນ, ອາລານິນ
, ໂປລິນ, ວາລິນ, ຟີນິນອາລານິນ, ໄອໂຊເລີຊິນ ແລະ ອາຣຈີນິນ); ມີກດໄຂມັນຊະນິດບື່ອີື່ມຕວ ເຊັື່ນ:
Oleic acid, Lenoleic acid ລວມເຖິງ 84% ແລະ ກດໄຂມັນຊະນິດອີື່ມຕວຄື: Palmetic acid
ແລະ Steric acid ລວມເຖິງ 16% (ກມສື່ງເສີມການກະເສດ, 2009).
4.1.3 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຢາຂອງໝາກເດືອຍ
ໃນລັກສະນະບາລຸງຮ່າງກາຍແກ້ພະຍາດເໜັບຊາ, ບາລຸງຜິວໜັງ, ແກ້ບວມນັ້າປອດ ໃຊ້
ເມັດໝາກເດືອຍບດເປັນຜງປະສມເຂັ້າ ຕັ້ມເປັນເຂັ້າກິນທຸກວັນ. ໄອເປັນເລືອດເນືື່ອງຈາກເປັນວັນນະໂລກ
ປອດ ໃຊ້ເມັດໝາກເດືອຍ 3 ຖ້ວຍຊາຕັ້ມສຸກບດໃຫ້ລະອຽດໃສ່ນັ້າ 2 ຖ້ວຍໃຫຍ່ປະສມເຫັ້າໜ້ອຍໜື່ງແບ່ງ
ກິນ 2 ຄັັ້ງ ຫື ໃຊ້ແກ່ນໝາກເດືອຍ 300g ໃສ່ນັ້າ 3 ແກ້ວຕັ້ມໃຫ້ເຫືອ 1 ແກ້ວປະສມເຫັ້າໜ້ອຍໜື່ງກິນ
ແລະ ໜອງໃນໃຊ້ຮາກແຫ້ງ 15 - 30g ຕັ້ມນັ້າກິນ.
4.1.4 ການໃຊ້ປະໂຫຍດ
ເນືື່ອງຈາກເມັດໝາກເດືອຍເປັນພືດປະເພດແປ້ງ, ເປັນພືດພືັ້ນເມືອງແທ້ຂອງຊາວ ເອ
ເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີື່ມີເສັັ້ນໄຍອາຫານສູງ, ໃຊ້ເປັນອາຫານໂດຍໃຊ້ເມັດຕັ້ມ ຫື ໜັ້ງຮັບປະທານແທນ
ເຂັ້າ ແລະ ເຮັດເປັນເຂັ້າໜມ. ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການໃນເນືັ້ອໝາກເດືອຍມີແປ້ງ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນ B,
ທາດຟດສະຟຣັດ ແລະ ແຄລຊຽມ, ມີກດອາມີໂນຫາຍຊະນິດ ແລະ ສານອືື່ນໆ. ໃຊ້ເປັນຢາເມັດເປັນ
ອາຫານທີື່ມີປະໂຫຍດສາລັບຄນເຈັບ, ເປັນຢາເຢັນຊ່ວຍຂັບປັດສະວະ, ບາບັດຫອດລມອັກເສບ, ປອດ
ອັກເສບ.
ຕາຕາລາງທີ 4 ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຂອງໝາກເດືອຍ
ໂພສະນາການ

ເມັດໝາກເດືອຍ 100g

ແປ້ງໝາກເດືອຍ 100g

ຄາໂບໄຮເດດ
ໂປຕິນ
ໄຂມັນ
ແຄລຊຽມ
ຟດສະຟຣັດ
ເຫັກ

64.9 g
12.0 g
6.7 g
46 mg
148 mg
0.7 mg

67.8 g
13.5 g
6.7 g
42 mg
415 mg
5.4 mg

ແຫື່ງທີມ
ື່ າ:

4.2

ກມສງື່ ເສີມການກະເສດ, 1994

ລັກສະນະພກສາດຂອງໝາກເດອຍ

ໝາກເດືອຍເປັນພືດຕະກຸນຫຍ້າ (Gramineae) ມີ chromosome 2n = 20. ລັກສະນະການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຄ້າຍຄືພືດທີື່ຢູ່ໃນຕະກຸນດຽວກັນເຊັື່ນ: ເຂັ້າ ຫື ເຂັ້າຝ້າງ. ໝາກເດືອຍທີື່ປູກ ຈາກໜື່ງເມັດຈະ
ແຕກກເມືື່ອອາຍຸປະມານສອງເດືອນໄດ້ 4-5 ແໜງ, ຕັ້ນໝາກເດືອຍມີຄວາມ ສູງຕັັ້ງແຕ່ 1-3.5 ແມັດ. ໝາກ
ເດືອຍມີຊສ
ືື່ າມັນ: Pearl barley Adlay Ma Yuen, Job’ s tears ຊືວ
ື່ ິທະຍາສາດCoix lacryma-jobi
Linn, ຕະກຸນ Gramineae, ສະກຸນ Coix ແລະ ຊະນິດ lacryma-jobi.
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1.
ລາຕນ
ັ້ : ເປັນພືດລັ້ມລຸກທີື່ນອນຢູໃ່ ນພືດຕະກຸນຫຍ້າ ແລະ ເຂັ້າ. ເປັນພືດທີື່ມລ
ີ າຕັ້ນແຕກກິື່ງ
ໜ້ອຍ ແລະ ມີອາຍຸປີດຽວ.
2.
ໃບ: ເນືື່ອງຈາກວ່າໝາກເດືອຍເປັນພືດຕະກຸນຫຍ້າ ແລະ ເຂັ້າ. ສະນັັ້ນ, ໃບຈື່ງມີສ່ວນຍາວ
ຫາຍກວ່າສ່ວນກ້ວາງ, ປາຍໃບແຫມ, ຂອບໃບຂະໜານແຕ່ເມືື່ອລູບຈະຮູສ
້ ກສາກໆ, ຫູໃບສັັ້ນມີສີຂຽວ. ໃບ
ມີຂະໜາດ 20-40 x 2.5-5 cm, ຕິດຢູ່ກັບກາບໃບທີື່ຫຸ້ມຢູ່ລາຕັ້ນ, ເສັັ້ນກາງໃບ ເປັນຮ່ອງຍາວໄປຕາມ
ລວງຍາວຂອງໃບ.
3.
ດອກ: ໝາກເດືອຍເປັນດອກທີບ
ື່ ສ
ື່ ມບູນເພດຄື: ດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຈະຢູຕ
່ ່າງດອກກັນ
ແຕ່ກຈະຢູໃ່ ນຕັ້ນດຽວກັນ. ດອກມີໂຄງສ້າງສະລັບສັບຊ້ອນ, ກ້ານດອກຈະຮອງຮັບກະເປາະທີື່ຈະພັດທະນາ
ຕື່ໄປເປັນໝາກ ຫື ເມັດ, ພາຍໃນກະເປາະຈະບັນຈຸດອກແມ່ໜື່ງດອກ ແລະ ກ້ານຊູເກສອນແມ່ສີແດງຄັ້າ 2
ອັນເຊິື່ງຈະຢືດອອກມາຈາກກະເປາະເພືື່ອຮັບການປະສມ.
4.
ຊດ
ື່ ອກ: ຊື່ດອກແຕກຂັ້ນໄປຈາກຂອບໃບທີື່ບລິເວນກິື່ງ, ດອກຍາວປະມານ 3-8 cm,
ໝາກເດືອຍຈະມີທັງດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ຢູ່ເທີງຊື່ດຽວກັນ.
5.
ກະເປາະ: ເປັນທີື່ກາເນີດຂອງກ້ານຊູດອກຜູ້ທີື່ໂຜ່ອອກໄປຢູ່ເທີງກະເປາະ, ຊື່ດອກຜູ້ຈະມີ
ດອກຜູ້ຢູ່ປະມານ 10 ດອກ, ແຕ່ລະດອກມີຄວາມຍາວປະມານ 7-8 cm. ດອກຈະລື່ນເມືື່ອແກ່ ແລະ ມັກ
ຈະເກີດເປັນຄູ,່ ມີກາບດອກຊັັ້ນນອກ (glume) 2 ອັນ, ພາຍໃນມີກີບດອກຊະນິດ lemma 1 ອັນ ແລະ
palea ທີື່ນ້ອຍກວ່າ 1 ອັນ, ມີອັບເກສອນຜູ້ 3 ອັນ.
6.
ໝາກ:
ໝາກ ຫື ເມັດເກີດຈາກການປະສມເກສອນ, ຮັງໄຂ່ຈະເລີນໄປເປັນໝາກ, ໝາກ
ເປັນໝາກລວມ (false fruit) ເມືື່ອເບີື່ງດ້ານໜ້າຈະຄ້າຍຄືຮູບຫວໃຈ, ເບີື່ງດ້ານເທີງຈະຄ້າຍຄືເມັດຖື່ວທີື່ມີ
ຮ່ອງເຂັ້າໄປເຄີື່ງກາງ ແຕ່ຮ່ອງຈະນ້ອຍກວ່າ, ມີຄວາມຍາວ 8-12 mm, ເປືອກພາຍນອກແຂງ, ເຍືື່ອຫຸ້ມເມັດ
ສີນັ້າຕານແດງ, ສີນັ້າຕານເຂັັ້ມ ຫື ສີນັ້າຕານອ່ອນ. ໝາກເດືອຍສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນພືດທີື່ໄວຕື່ຊ່ວງແສງໂດຍຈະ
ອອກດອກໃນຊ່ວງທີື່ມີແສງໜ້ອຍກວ່າ 12 ຊື່ວໂມງ ປະມານເດືອນກັນຍາ, ສ່ວນໃຫຍ່ມີການປະສມຂ້າມ
ເນືື່ອງຈາກດອກຜູ້ ແລະ ດອກແມ່ບານບື່ພ້ອມກັນ (ກມສື່ງເສີມການກະເສດ, 2009).

4.3

ການຈາແນກຊະນິດຂອງໝາກເດືອຍ

ໝາກເດືອຍທີື່ສາຄັນມີ 3 ປະເພດຄື:
4.3.1 ໝາກເດືອຍຫີນ (Coix lacryma-jobi L. vartypica watt)
ປູກກັນຕາມພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ, ໝາກເດືອຍປະເພດນີັ້ມີເປືອກຫຸ້ມເມັດແຂງ,
ໜຽວຫາຍ ແລະ ມີຫາຍສີເຊັື່ນ: ສີຂາວ ຫື ສີຂີັ້ເທື່າອ່ອນ ຫື ມີຫາຍສີເທິງເມັດດຽວກັນ. ນັ້າໜັກທັງເປືອກ
100 ເມັດຢູລ
່ ະຫວ່າງ 10.5-32.8g. ຕັ້ນເຕ້ຍກວ່າໝາກເດືອຍປະເພດອືື່ນ.
4.3.2 ໝາກເດືອຍຂບ (Coix lacryma-jobi L. var major Mieur)
ປູກໃນປະລິມານໜ້ອຍ ໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດໄທ ເຊັື່ນ: ພະ
ເຍາ, ຊຽງໄຣ ແລະ ຊຽງໃໝ່. ເມັດຄ້ອນຂ້າງກມ, ເປືອກຄ້ອນຂ້າງໜາ ແລະ ແຂງປານກາງ. ເປືອກມີຫາຍສີ
ປນກັນເທິງເມັດດຽວກັນເຊັື່ນ: ເຄີື່ງໜື່ງສີຄິມອິກ ແລະ ເຄີື່ງໜື່ງສີນັ້າ ຕານແກ່. ນັ້າໜັກທັງເປືອກ 100 ເມັດ
ປະມານ 18.6g, ຕັ້ນສູງປະມານ 2 m.
4.3.3 ໝາກເດືອຍການຄ້າ (Coix lacryma-jobi L.var mayeun)
ໝາກເດືອຍປະເພດນີັ້ມີຄວາມສາຄັັນທາງດ້ານການກະເສດ ແລະ ປູກຫາຍທີສ
ື່ ຸດ. ເມັດທີື່
ເອາເປືອກອອກແລ້ວຈະໃຊ້ບລິໂພກໄດ້ຫາຍຮູບແບບ, ຕັ້ນຈະສູງເທື່າໆກັບໝາກເດືອຍຂບ, ນັ້າໜັກທັງ
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ເປືອກ 100 ເມັດ ຢູ່ລະຫວ່າງ 10.8-19 g. ໝາກເດືອຍການຄ້າຈະມີທັງໝາກເດືອຍເຂັ້າຈ້າວ (Nonglutinous) ແລະ ໝາກເດືອຍເຂັ້າໜຽວ (glutinous) ຄື:
1)
ໝາກເດືອຍເຂັ້າຈ້າວ: ເມືື່ອນາໄປຕັ້ມ, ແປ້ງ ແລະ ນັ້າຕັ້ມໝາກເດືອຍຈະບໜ
ື່ ຽວ
ລືນ ຫື ເປັນເມືອກ. ເມັດທັງເປືອກຄ້ອນຂ້າງຍາວ, ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເປືອກສີນັ້າຕານແກ່ຄອ
້ ນຂ້າງໜາ ແລະ
ແຂງ, ເນືັ້ອແປ້ງຂອງເມັດຈະຄ້ອນຂ້າງແຂງສາມາດເກັບເມັດໄວ້ໄດ້ດນ. ໝາກເດືອຍຊະນິດນີັ້ມີລາຕັ້ນສູງ
ແລະ ສີຂຽວນວນຂະໜາດໃຫຍ່.
2) ໝາກເດືອຍເຂັ້າໜຽວ: ເນືັ້ອແປ້ງເມືື່ອນາໄປຫຸ່ງຕັ້ມຈະນຸ້ມເປັນເມືອກລືນໆຄ້າຍຄື
ກັບເຂັ້າໜຽວ ເພາະມີແປ້ງເຂັ້າໜຽວ (amylopectin) ແຕ່ຈະມີແປ້ງອະໄມໂລສພຽງແຕ່ 2-3% ເທື່ານັັ້ນ, ຜູ້
ບລິໂພກນິຍມຫາຍກວ່າໝາກເດືອຍເຂັ້າຈ້າວ. ເມັດທັງເປືອກກມສັັ້ນກວ່າໝາກ ເດືອຍເຂັ້າຈ້າວ, ເປືອກເມັດ
ສີຂເີັ້ ທື່າອ່ອນບາງ ແລະ ບີບແຕກງ່າຍ. ເນືັ້ອແປ້ງຂອງເມັດຈະຄ້ອນ ຂ້າງອ່ອນເຮັດໃຫ້ສີໄດ້ນັ້າໜັກໜ້ອຍເພາະ
ແຕກຫັກງ່າຍແຕ່ອາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮາຫາຍຂັ້ນ, ຕັ້ນຕື່າກວ່າພັນເຂັ້າຈ້າວ, ສີລາຕັ້ນຄ້ອນຂ້າງເຫືອງ.
ພັນໝາກເດືອຍທີນ
ື່ ຍ
ິ ມປູກ
ກ. ໝາກເດືອຍພັ້ນເມືອງພັນວັງສະພຸງ: ເປັນພັນທີຊ
ື່ າວກະສິກອນເກັບເມັດ
ພັນໄວ້ປູກເອງຕິດຕື່ກັນເປັນເວລາດນນານມາແລ້ວ, ມີລາຕັ້ນຂຽວອມເຫືອງ, ເມັດມີລັກສະນະກມ, ເປືອກຫຸ້ມ
ເມັດເປັນສີນັ້າຕານດາ, ຜນຜະລິດສະເລ່ຍ 266 kg/rai.
ຂ. ໝາກເດືອຍເຂັ້າໜຽວພັນເລຍ: ເປັນພັນທີື່ມີເມັດເປັນເຂັ້າໜຽວລ້ວນ ເຊິື່ງ
ເປັນທີື່ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດ. ລາຕັ້ນ ແລະ ຕັ້ນອ່ອນມີສີຂຽວອມແດງ, ເມັດມີລັກສະນະກມ, ເປືອກຫຸ້ມເມັດ
ສີນັ້າຕານ, ຜນຜະລິດສະເລ່ຍ 299 kg/rai (ກມສື່ງເສີມການກະເສດ, 2010).

4.4

ສະພາບແວດລ້ອມທີເິ່ ໝາະສມແກ່ການປກໝາກເດອຍ

1. ສະພາບພູມອ
ີ າກາດ: ປູກໄດ້ຜນດີໃນເຂດທີື່ລາດຊັນ, ມີແສງແດດກ້າ, ອຸນຫະ ພູມຄ້ອນຂ້າງ
ເຢັນ ແລະ ອາໄສນັ້າຝນ.
2. ສະພາບພືນ
ັ້ ທີ:ື່ ພືັ້ນທີື່ລາດຊັນ, ບື່ມີນັ້າຂັງ, ຄວາມລາດອ່ຽງຕັງັ້ ແຕ່ 3 - 45°Cແລະ ການ
ຄມມະນາຄມສະດວກ.
3. ລັກສະນະດິນ: ຄຸນສມບັດທາງກາຍະພາບຂອງດິນທີື່ປູກຄວນມີຄວາມອຸດມສມ ບູນພ
ສມຄວນ, ການລະບາຍນັ້າດີ ແລະ ການຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ.
www.customs.go.th/StatisticResults 17/11/2010

4.5

ເຕັກນກການປກໝາກເດອຍ

1. ລະດູການປູກ:
ເນືື່ອງຈາກໝາກເດືອຍເປັນພືດໄວຕຊ
ື່ ່ວງແສງ ເຊິື່ງຈະອອກ ດອກໃນຕັ້ນ
ເດືອນຕຸລາ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຊ່ວງປູກທີເື່ ໝາະສມຄືກາງເດືອນພດສະພາເຖິງກາງເດືອນມິຖຸນາ.
2. ການກຽມດິນ:
ຄວນມີການກຽມດິນເພືື່ອກາຈັດວັດສະພືດ, ຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດໃນດິນ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບດິນເໝາະສມແກ່ການປູກ ໂດຍການໄຖ 1-2 ຄັັ້ງ ແລ້ວຈື່ງປູກ.
3. ວິທກ
ີ ານປູກ:
ຂຸດຂູມປູກໂດຍໃຊ້ໄລຍະຫ່າງ 75x75cm. ຢອດເມັດ 5-8 ເມັດ ຕຂ
ື່ ຸມ
ແລະ ຖອນແຍກໃຫ້ເຫືອພຽງ 3-4 ຕັ້ນຕຂ
ື່ ຸມເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸໄດ້ປະມານ 30 ວັນ.
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4.6

ການບວລະບັດຮັກສາ
4.6.1

ການໃສ່ປຍ
ຸຸ໋
ໃຊ້ປຸຸ໋ຍ 15-15-15 ຫື 16-20-0 ໃນອັດຕາ 50 kg/rai ໂດຍແບ່ງໃສ່ເຄີື່ງໜື່ງຮອງພືັ້ນ
ພ້ອມປູກ, ສ່ວນທີື່ເຫືອໃສ່ເມືື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 30 ວັນ (ພ້ອມກັບການຖອນແຍກ).

ຖ້າດິນມີອິນຊີວັດຖຸ, ຟດສະຟຣັດ ແລະ ໂພແທກຊຽມຕື່າໃຫ້ໃສ່ປຸຸ໋ຍ 16-20-0
ສາລັບດິນຕມ ຫື ຕມໜຽວແກມຊາຍ ແລະ ສູດ 15-15-15 ສາລັບດິນຕມແກມຊາຍໃນອັດຕາ 50
kg/rai ຮອງພືັ້ນພ້ອມປູກ.

ເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸ 20 ວັນ ໃຫ້ໃສ່ປຸຸ໋ຍ 46-0-0 ໃນອັດຕາ 50 kg/rai ຫື
ສູດ 21-0-0 ໃນອັດຕາ 100 kg/rai ໂດຍການໂຮຍຂ້າງຕັ້ນ ຫື ຂ້າງແຖວແລ້ວພວນດິນ.

ໃນສະຖານທີື່ມກ
ີ ານລະບາຍນັ້າດີ ແຕ່ໝາກເດືອຍມີລັກສະນະຕັ້ນຕື່າ ແລະ ໃບ
ເຫືອງ, ຄວນໃສ່ປຸຸ໋ຍ 46-0-0 ໃນອັດຕາ 25 kg/rai ເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸ 40-45 ວັນ.
4.6.2 ການອະນຸລກ
ັ ສັດຕູທາມະຊາດ
ສັດຕູທາມະຊາດຂອງແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູຂອງໝາກເດືອຍທີື່ສາຄັນພບທື່ວໄປໄດ້ແກ່
ແມງຕວຫັ້າ ແລະ ແມງຕວບຽນຄື:
ກ. ແມງຫາງໜີບ: ຕວເຕັມໄວມີສີນັ້າຕານເຂັັ້ມ, ລາຕວຍາວ 1.6 cm, ມີປກ
ີ 2 ຄູ່
ສີເຫືອງອ່ອນ, ຂອບປີກສີດາ, ປີກຄູຫ
່ ັງຍາວ 1.6 cm, ປີກຄູຫ
່ ັງຍາວກວ່າຄູໜ
່ ້າແຕ່ສັັ້ນກວ່າ. ຕວອ່ອນ ແລະ
ຕວເຕັມໄວຈະກັດກິນໄຂ່ ແລະ ໜອນຂະໜາດນ້ອຍຂອງໜອນເຈາະລາຕັ້ນ, ໜອນເຈາະໝາກຝ້າຍ ແລະ
ເພ້ຍອ່ອນສາລີ.
ຂ. ດ້ວງເຕາື່ : ຕວເຕັມໄວມີຂະໜາດ 0.4-0.5 cm, ປີກສີແດງ, ສີສັ້ມ ຫື ສີເຫືອງ
ແລະ ມີລາຍຕາມຂວາງສີນັ້າຕານ, ປີກແຕ່ລະຂ້າງມີລາຍຂວາງ 2 ເສັັ້ນຊືປ
ື່ າຍປີກ, ມີຈຸດສີດາ 1 ຈຸດຢູ່ເສັັ້ນ
ກາງປີກ. ວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມເທີງໃບ, ໄຂ່ມລ
ີ ັກສະນະຮຽວຍາວ ຫວທ້າຍແຫມສີເຫືອງອ່ອນ. ໜອນມີສີດາ
ຮູບຮ່າງຮຽວຍາວ, ບາງຄັັ້ງມີຈຸດ ຫື ແຖບສີສມ
ັ້ , ສີເຫືອງອ່ອນ ຫື ສີຂາວເທິງລາຕວ, ເທິງລາຕວມີຕຸ່ມ
ລັກສະນະຄ້າຍຄືໜາມ, ໜອນ ແລະ ຕວເຕັມໄວກັດກິນເພ້ຍອ່ອນສາລີ.
ຄ. ແຕນບຽນໄຂ່ໄຕໂດແກມມາ: ຕວເຕັມໄວມີຂະໜາດ 0.6 mm ວາງໄຂ່ໃນໄຂ່
ແມງກະເບືັ້ອ ໜອນເຈາະລາຕັ້ນສາລີເຮັດໃຫ້ໄຂ່ປ່ຽນເປັນສີດາ ແລະ ບື່ຝັກເປັນໜອນ. ນກ ແລະ ງູ ເປັນ
ສັດຕູທາມະຊາດຈັບກິນໜູສັດຕູຂອງໝາກເດືອຍ. ສັດຕູທາມະຊາດທັງ 3 ກຸ່ມນີັ້ ມີປະສິດທິພາບໃນການ
ຄວບຄຸມແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູພືດ. ດັື່ງນັັ້ນ, ໃນການປ້ອງກັນກາຈັດສັດຕູຂອງໝາກເດືອຍ ຄວນໃຊ້ວິທກ
ີ ານ
ທີປ
ື່ ອດໄພຕາມຄາແນະນາ ເພືື່ອອະນຸລັກສັດຕູທາມະຊາດທີເື່ ປັນປະໂຫຍດດັື່ງກ່າວໄວ້.

4.7

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສດ
ັ ຕູພດ
ື ທີມ
ື່ ກ
ັ ເກີດກັບໝາກເດືອຍ
4.7.1

ພະຍາດ
1.
ພະຍາດຣາດາ: ເປັນພະຍາດທີພ
ື່ ບຄັັ້ງທາອິດໃນປະເທດໄທເມືື່ອປີ 1981 ທີື່ເກີດ
ຈາກເຊືັ້ອຣາ Ustilago coicis Bref. ໃນຂະນະນັັ້ນຈາກການສາຫວດໄຮ່ໝາກເດືອຍພບວ່າເປັນພະຍາດ
ນີັ້ 5-98%. ຈນມາເຖິງປີ 1992 ກື່ຍັງພບວ່າພະຍາດນີັ້ຍັງລະບາດຢູ,່ ໃນບາງປີພະຍາດນີັ້ມກ
ີ ານລະບາດຢ່າງ
ຮຸນແຮງ ອັນໄດ້ກື່ຄວາມເສຍຫາຍຈນບສ
ື່ າມາດເກັບກ່ຽວຜນຜະລິດໝາກເດືອຍໄດ້.
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ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ແຊ່ເມັດພັນໃນນັ້າຮ້ອນທີອ
ື່ ຸນຫະພູມ 60-70°Cໂດຍວິທີ
ການຕັ້ມນັ້າໃຫ້ຟດແລ້ວຕັັ້ງໄວ້ທີື່ອຸນຫະພູມຫ້ອງປະມານ 10 ນາທີ ເພືື່ອໃຫ້ນັ້າເຢັນລງເທື່າອຸນຫະພູມທີື່
ຕ້ອງການ ແລ້ວຈືື່ງນາເມັດໝາກເດືອຍມາແຊ່ດນເຖິງ 12 ຊື່ວໂມງກ່ອນນາໄປປູກ.
ວິທີນີັ້ນອກຈາກຈະ
ເປັນການຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດທີື່ຕິດມາກັບເມັດແລ້ວ ມັນຍັງຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເມັດໝາກເດືອຍງອກໄວຂັ້ນອີກດ້ວຍ.
ສານເຄມີທີື່ໃຊ້ກາຈັດພະຍາດຣາດາມີຄື:

ຊືື່ສາມັນ: Fenpiclonil carboxyl ແລະ ຊືື່ການຄ້າ Beret. ອັດຕາການ
ໃຊ້ 5 cc ຕື່ນັ້າໜັກເມັດ 1 kg ດ້ວຍວິທີການຄຸມເມັດກ່ອນປູກ.

ຊືສ
ື່ າມັນ: Fenpiclonil carboxyl ແລະ ຊືກ
ື່ ານຄ້າ Culator. ອັດຕາ
ການໃຊ້ 7g ຕື່ນັ້າໜັກເມັດ 1 kg ດ້ວຍວິທີການຄຸມເມັດກ່ອນປູກ.
2.
ທາສປອດ: ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດສະແດງໃຫ້ເຫັນທີໃື່ ບດ້ານຫັງ ແລະ
ດ້ານເທິງໂດຍເກີດເປັນຈຸດນູນຄ້າຍຄືໄຟສີດາເປັນມັນ, ຮູບຮ່າງລັກສະນະກມຍາວ, ຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ
0.4–0.5 mm. ໃບທີື່ເປັນພະຍາດຈະແຫ້ງກ່ອນການດ, ຕນ
ັ້ ທີື່ສະແດງອາການເປັນພະຍາດບື່ຄ່ອຍຕິດເມັດ.
ເຊືັ້ອສາເຫດຂອງພະຍາດຄື Phyllachora coicis P.Henn
3.
ພະຍາດໃບດ່າງ: ອາການສະແດງທີື່ກາບໃບ ແລະ ໃບ, ເກີດເປັນຈຸດນ້ອຍໆຂະ
ໜາດເທື່າເຂັມໝຸດສີເຫືອງອ່ອນ, ຕມ
ື່ າກາງຈຸດຈະແຫ້ງມີສີຂເີັ້ ທື່າ ຫື ສີນັ້າຕານອ່ອນ ແລະ ໃນທີື່ສຸດຈະປ່ຽນ
ເປັນສີນັ້າຕານໄໝ້, ຈຸດ ໃຫຍ່ມີ ຂະໜາດເຖິ ງ 4 mm. ເຊືັ້ອ ສາເຫດຄື Curvularia coicis.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:

ຫີກລຽງການນາເມັດພັນຈາກແຫື່ງທີເື່ ປັນພະຍາດມາເຮັດແນວພັນ.

ເຜື່າທາລາຍເສດເຫອ
ື ຂອງໝາກເດືອຍໃນໄຮ່ຫັງເກັບກ່ຽວ.
4.7.2 ແມງໄມ້ສດ
ັ ຕູ
1.
ຕັກແຕນ: ການທາລາຍຄືການກັດກິນໃບ, ກິື່ງກ້ານ, ລາຕັ້ນອ່ອນ ແລະ ຊື່ດອກ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດຄືການໄຖພວນດິນ ແລະ ຕາກດິນເພືື່ອທາລາຍໄຂ່ຕັກແຕນກ່ອນປູກໝາກເດືອຍ.
2.
ປວກ: ປວກຈະເຂັ້າທາລາຍໃນໄລຍະທີື່ໝາກເດືອຍເລີື່ມອອກດອກໂດຍຈະກັດ
ກິນບລິເວນຕັ້ນ ແລະ ພາຍໃນລາຕັ້ນ, ເຊິື່ງເບິື່ງຢູ່ພາຍນອກຈະບື່ເຫັນການທາລາຍຂອງປວກອັນເຮັດໃຫ້ຊື່
ດອກແຫ້ງບື່ຕິດເມັດ ແລະ ຕັ້ນແຫ້ງຕາຍ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຖ້າພບເຫັນມີການລະບາດຫາຍໃຫ້ສີດພື່ນສານຂ້າແມງໄມ້
Fipronil ໃນອັດຕາ 80 ml/ນັ້າ 20 ລິດຫັງຈາກຢອດເມັດໝາກເດືອຍ.
3.
ໜອນກລາຍ: ຈະເຂັ້າທາລາຍໝາກເດືອຍຕັັ້ງແຕ່ໝາກເດືອຍອາຍຸ 11 ວັນ ເຖິງ 2
ເດືອນ ໂດຍຈະເຂັ້າໄປກັດກິນຢູ່ພາຍໃນລາຕັ້ນ ຫື ແໜງ, ເຮັດໃຫ້ລາຕັ້ນ ຫື ແໜງ ທີື່ຖືກທາລາຍຫັກລັ້ມ
ຫ່ຽວບື່ເປັນໝາກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເມັດລີບ. ການເຂັ້າທາລາຍຈະເພີື່ມຂັ້ນເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸໄດ້ 2 ເດືອນ
ເຖິງ 2 ເດືອນເຄີື່ງ ເຊິື່ງເປັນໄລຍະທີື່ໝາກເດືອຍແຕກແໜງ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ໃຫ້ສີດພື່ນສານຂ້າແມງໄມ້ເມືື່ອພບການທາລາຍຂອງໜອນ
ກລາຍ, ສານຂ້າແມງໄມ້ຄື Deltanethrin ໃນອັດຕາ 10 ml/ນັ້າ 20 ລິດ
4.
ເພ້ຍອ່ອນສາລີ:
ຈະເຂັ້າທາລາຍຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະຕັ້ນອ່ອນຈນເຖິງໄລຍະທີື່ໝາກ
ເດືອຍເລີມ
ື່ ອອກຊື່ດອກໂດຍດູດກິນນັ້າລ້ຽງຕາມຍອດ, ພບເພ້ຍອ່ອນສາລີຫາຍທີື່ສຸດເມືື່ອ ໝາກເດືອຍອາຍຸ
2 ເດືອນ.
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ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຖ້າພບການລະບາດຂອງເພ້ຍອ່ອນສາລີ ໃຫ້ສີດພື່ນສານຂ້າ
ແມງໄມ້ Malathion ໃນອັດຕາ 40 ml/ນັ້າ 20 ລິດ
5.
ໜອນເຈາະໝາກຝ້າຍ: ເຫັນເຂັ້າທາລາຍໝາກເດືອຍຫັງຈາກໝາກເດືອຍເລີື່ມຕິດ
ເມັດແລ້ວ ໂດຍຕວໜອນຈະເຈາະ ແລະ ກັດກິນເມັດໝາກເດືອຍຈນໝດ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ: ຖ້າພບການລະບາດຂອງໜອນເຈາະໝາກຝ້າຍ ໃຫ້ສີດພື່ນ
ສານຂ້າແມງໄມ້ bifenthrin ໃນອັດຕາ 30 ml/ນັ້າ 20 ລິດ
6.
ໜອນເຈາະລາຕນ
ັ້ ສາລີ: ລັກສະນະ ແລະ ການທາລາຍເປັນເວລາກາງຄືນ, ສີທອງ
ອມແດງ, ຢູ່ກາງປີກມີຄວາມກວ້າງປະມານ 2.5 cm, ລາຕວຍາວປະມານ 1.3 cm. ໜອນເຈາະລາຕັ້ນ
ສາລີຈະວາງໄຂ່ເປັນກຸ່ມຊ້ອນຮຽງກັນຄ້າຍຄືເກັດປາ, ຜິວລຽບ ແລະ ເປັນມັນ. ຕວໜອນ ເມືື່ອຝັກອອກມາ
ຈາກໄຂ່ໃໝ່ໆຈະມີສີຂາວຕະຫອດທາງລາຕວ, ຫວກະໂຫກສີນັ້າຕານດາ. ຕວໜອນຈະເຈາະເຂັ້າໄປກັດກິນ
ຢູ່ໃນລາຕັ້ນ ແລະ ກິື່ງແໜງຂອງໝາກເດືອຍ, ເຮັດໃຫ້ລາຕັ້ນ ແລະ ກິື່ງແໜງຫັກ ແລະ ແຫ້ງຕາຍ, ນອກຈາກ
ນີັ້ໜອນເຈາະລາຕັ້ນສາລີຍັງເຂັ້າໄປກັດກິນເມັດໝາກເດືອຍ, ເຮັດໃຫ້ເມັດລີບ ຫື ອາດບື່ຕິດເມັດ. ຊ່ວງການ
ລະ ບາດ, ໜອນເຈາະລາຕັ້ນສາລີຈະເຂັ້າທາລາຍໝາກເດືອຍເມືື່ອໝາກເດືອຍອາຍຸປະມານ 2 ເດືອນ ເຊິື່ງ
ເປັນໄລ ຍະທີື່ໝາກເດືອຍແຕກແໜງ ແລະ ເຂັ້າທາລາຍອີກຊ່ວງຫັງຈາກໝາກເດືອຍອາຍຸ 3-4 ເດືອນ ເຊິື່ງ
ເປັນໄລຍະທີື່ເລີື່ມອອກດອກ ແລະ ຕິດເມັດ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:

ສາຫວດກຸ່ມໄຂ່ໜອນ ແລະ ຮູເຈາະທີື່ລາຕັ້ນ ແລະ ກິື່ງແໜງຢ່າງສະໝື່າ
ສະ ເໝີ.

ຖ້າພບການລະບາດຂອງໜອນເຈາະລາຕັ້ນສາລີໃຫ້ສີດພື່ນສານຂ້າແມງໄມ້
Deltamethrin ໃນອັດຕາ 10 ml/ນັ້າ 20 ລິດ.
ໝາຍເຫດ: ເນືື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນບື່ມີການທດລອງ ເພືື່ອປ້ອງກັນກາຈັດແມງໄມ້
ສັດຕູຂອງໝາກເດືອຍ, ສານຂ້າແມງໄມ້ທີື່ແນະນາໃຫ້ໃຊ້ຈື່ງເປັນສານຂ້າແມງໄມ້ທີື່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນກາຈັດ
ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງອ້ອຍ ແລະ ສາລີ ເຊິື່ງເປັນແມງໄມ້ຊະນິດດຽວກັນທີື່ພບເຂັ້າທາລາຍໝາກເດືອຍ.
4.7.3

ສັດຕູທສ
ີື່ າຄັນ
1.
ໜູ: ລັກສະນະ ແລະ ການທາລາຍ, ໜູເປັນສັດຕູພືດທີື່ສາຄັນຊະນິດໜື່ງຂອງ
ໝາກເດືອຍ, ທາລາຍໃນຊ່ວງປູກໃໝ່ໆກ່ອນງອກ ແລະ ຊ່ວງໝາກເດືອຍຕິດເມັດ, ຊ່ວງເວລາໃນການລະ
ບາດແມ່ນລະບາດຢ່າງຮຸນແຮງໃນຊ່ວງໝາກເດືອຍເລີື່ມຕິດເມັດ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:

ກາຈັດວັດສະພືດບລິເວນແປງປູກ ແລະ ພັ້ນທີື່ໃກ້ຄຽງ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ເປັນທີື່
ອາໄສຂອງໜູ.

ໃຊ້ກງດັກ ຫື ກັບດັກ.

ເມືື່ອສາຫວດພບຮ່ອງຮອຍຮູໜູ, ປະຊາກອນໜູ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ
ຢ່າງຮຸນແຮງຂອງໝາກເດືອຍ ໃຫ້ໃຊ້ວິທີປ້ອງກັນກາຈັດແບບປະສມປະສານຄືໃຊ້ກງດັກ ຫື ກັບດັກຮ່ວມ
ກັນກັບການໃຊ້ເຍືື່ອພິດ.

4.8

ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
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‒ໄລຍະເວລາເກັບກ່ຽວທີື່ເໝາະສມຄື ເມືື່ອໝາກເດືອຍແກ່ແລ້ວອາຍຸປະມານ 7 ເດືອນໂດຍ

ສັງເກດໄດ້ຈາກຕັ້ນ ແລະ ໃບປ່ຽນເປັນສີເຟືອງເຂັ້າໝດແປງ (ປາຍເດືອນທັນວາ-ມັງກອນ)

‒ໃຊ້ມີດ ຫື ກ່ຽວຕັດທັງຕັ້ນ ແລ້ວວາງໄວ້ເທິງຕຂັງຄືກ່ຽວເຂັ້າບື່ໃຫ້ຖືກພັ້ນດິນ ເພາະເຊືັ້ອຣາ
ຈະເຂັ້າທາລາຍໝາກເດືອຍໄດ້, ຕາກແດດ 2-3 ແດດ

ຕີດ້ວຍເຄືື່ອງຕີເຂັ້າ ຫື ເຄືື່ອງຕີຖື່ວເຫືອງ

‒ເມັດໝາກເດືອຍທີື່ໄດ້ຄວນຈະຕາກແດດອີກປະມານ 2-3 ແດດເພືື່ອຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມໃຫ້
ຫາຍທີື່ສຸດກ່ອນແລ້ວຈື່ງບັນຈຸໃສ່ເປາເກັບຮັກສາ

‒ເປາບັນຈຸໝາກເດືອຍຄວນວາງໄວ້ເທິງເສາໄມ້ທີື່ສູງຈາກພັ້ນດິນ, ມີການລະບາຍອາກາດດີ,
ບື່ຖືກຄວາມຊຸ່ມຈາກຝນ

4.9

ລັກສະນະມາດຖານຂອງໝາກເດືອຍທີໂື່ ຮງງານຕ້ອງການ

ເນືື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນີັ້ ຊາວກະສິກອນຜະລິດໝາກເດືອຍບື່ພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງສີໝາກ
ເດືອຍ, ເຮັດໃຫ້ເມັດໝາກເດືອຍທີື່ຊາວກະສິກອນຜະລິດໄດ້ໂຮງສີຈະຮັບຊືັ້ທັງໝດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ຂະໜາດເມັດທີື່ໂຮງສີຕ້ອງການຄວນມີນັ້າໜັກເມັດຢູ່ລະຫວ່າງ 14-20g ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ 14% (ກມສື່ງເສີມ
ການກະເສດ, 2010)

4.10 ຕະຫາດຂອງໝາກເດອຍ

ຮູບທີ 12 ຮວງໝາກເດືອຍ

ຮູບທີ 13 ຜນຜະລິດໝາກເດືອຍ
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