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ຄານາ
ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະ ສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດ
ສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີື່ມຄ
ີ ວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະ ບົບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະ
ນາສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບ
ການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນ
ເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກສ
ື່ ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ
ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່
ເໝາະສົມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜືອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫັກສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາ
ວິຊາ ເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນ
ຄວາມຊານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດ
ລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະ ການ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານ ຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກອົບ
ຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
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ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖາ ນະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ,
ທ່ານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການ
ປັບປຸງ ວິທະຍາໄລກະສິ ກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ,
ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກພາກ
ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂັ້ນ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ ເອກະ
ສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນການ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງເໝາະສົມປະການ
ໃດກະລຸນນາສົື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອຊາບ ເພືື່ອ
ຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດກ
ີ ວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ

ຂຂອບໃຈ
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ບົດ ນາ
ດັື່ງທີຊ
ື່ າບກັນແລ້ວວ່າໃນປະຈຸບັນ ລັດຖະບານໄດ້ມີເຈດຈານົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ເພືື່ອລບ
ລ້າງຄວາມທຸກຈົນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົື່າ ແລະ ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດຂອງຕົນ ອອກຈາກກຸ່ມປະເທດ
ດ້ອຍພັດທະນາໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2020. ບົນພືນ
ັ້ ຖານຫັກການພັດທະນາຕາມນະໂຍບາຍການກະຈາຍຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບລົງສູທ
່ ້ອງຖິື່ນ ແລະ ການດາເນີນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມເປັນຫັກ. ແຜນງານຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່ແມ່ນ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ມີການຕັັ້ງຖິື່ນຖານຖາວອນ, ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ ໂດຍ
ເນັັ້ນໃຫ້ຢຸດຕິການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບຊະຊາຍ, ຫັນມາສູ່ການຜະລິດແບບໝູນວຽນ ຫື ການຜະລິດແບບ
ຍືນຍົງທີເື່ ປັນລະບົບເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ເພືື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດຕພ
ື່ ັ້ນທີື່ໃຫ້ສູງຂັ້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ມີ
ການມອບດິນແບ່ງປ່າໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ທາການຜະລິດ ແລະ ໄດ້ປະກາດຢຸດຕິການ
ຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ເລືື່ອນລອຍ ໂດຍສິັ້ນເຊີງໃນປີ 2020. ສະນັັ້ນ, ການກະສິກາແບບຍືນຍົງ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ຊາວກະສິກອນໄດ້ນາໃຊ້ພືັ້ນທີຢ
ື່ ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ ເພືື່ອຍົກຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ
ລາວໃຫ້ນັບມືັ້ນັບດີຂັ້ນເທືື່ອລະກ້າວ. ເພືື່ອໃຫ້ເຮັດໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງເຮົານັັ້ນ ຕ້ອງຮູ້ນາໃຊ້ພນ
ືັ້ ທີື່ ທີື່ເຮົາ
ມີໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ນາໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວນານ, ຢາກໃຫ້ເຮັດໄດ້ແນວນັັ້ນ ຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ມີນັກວິຊາ
ການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບປະການສະເພາະດ້ານ ເພືື່ອພັດທະນາສົື່ງເສີມເຕັກນິກວິຊາ
ການທີື່ເໝາະສົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ
ເນືັ້ອໃນຄູ່ມືຫົວນີັ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ບົດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຂດພູດອຍ, ລະບົບການ
ປູກພືດທີື່ເໝາະກັບສະພາບທ້ອງຖິື່ນຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຕັກນິກວິທີການຜະລິດພືດແຕ່ລະ
ຊະນິດ. ໂດຍສະເພາະບາງຊະນິດພືດທີື່ເປັນພືດເສດຖະກິດ ແລະ ຜະລິດໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າ, ສາລີ
, ໝາກງາ, ຝ້າຍ ແລະ ພືດອືື່ນໆ ເປັນຕົັ້ນ. ປັ້ມຄູ່ມືເຫັັ້ມນີັ້ ຂ້າພະເຈົັ້າຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສກສາເຂົັ້າໃຈ
ແລະ ກາໄດ້ໃຈຄວາມທີື່ສາຄັນຂອງບົດຮຽນ ແລະ ເປັນທິດຊີັ້ທາງໃນການທີຈ
ື່ ະໄປພັດທະນາທ້ອງຖິື່ນ ແລະ
ປະກອບອາຊີບ ຫື ການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຂົງເຂດວຽກງານໃນທ້ອງຖິື່ນ
ດັງື່ ນັັ້ນ, ໃນການຮຽບຮຽງປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະປາສະຈາກບື່ໄດ້ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງທັງທາງດ້ານເນືັ້ອ
ໃນ, ສາ ນວນ ແລະ ຄາສັບເຕັກນິກວິຊາການ. ຖ້າຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້
ອ່ານທັງຫາຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນາ ໃຊ້ປັ້ມຄູ່ມືຫົວນີັ້ ຫາກພົບພັ້ຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບວ
ື່ ່າທາງດ້ານ
ເນືັ້ອ ໃນກຄືຄາສັບເຕັກນິກ ແລະ ສານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົື່ງໄດ້ສົື່ງຂັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕານິຂອງ
ພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮົາ (ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫກ
ັ
ສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີ:ັ້ ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາກດເຊືອງ) ຖະໜົນເລກທີ
13 ເໜືອ, ເມືອງຫວງພະບາງ, ແຂວງ ຫວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071
219036 , Fax: 071 219 034, Website: www.nafclao.org ຫລື ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນ
ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກໄດ້, ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູດ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້
ດັດແປງແກ້ໄຂປັ້ມຫົວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອ ໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ. ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ນາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້ດ້ວຍ
ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູດ ວກປໜ
ສິງຫາ 2016
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້ ວາມແທດເໝາະຂອງຟາມກັບຊາວກະສິກອນລາຍນ້ອຍໄດ້ໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
ເນີນສູງໝາຍເຖິງພືັ້ນທີື່ 100 ເຮັກຕາ 70 % ແມ່ນມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ (Slope) 15 % ຫື
30% ຂອງເນືັ້ອທີື່ ຫື ມີຄວາມເປັນຄ້ອຍຊັນ (Slope) ໜ້ອຍກວ່າ 15 % (14-13-12…
1 %) ເນີນສູງ
ຍັງໝາຍ ເຖິງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊົນເຜົື່າ, ຄວາມຫາກຫາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເນີນສູງກວມເອົາ
ປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກໄວ້ຢ່າງຫວງຫາຍ. (Epra Economic Policy Research Advocacy)
“ Upland is 18 % slope land that fall wittin mountain zone including plateaus
lying in high eleva- tion and moutainous terrain (BFD, 1982)

1.4

ທັດສະນະຂອງນັກວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບລະບົບການປູກພືດ

ໃນປັດຈຸບັນອັດຕາການເພີື່ມຂອງປະຊາກອນ ເປັນບັນຫາຫາຍ ເນືື່ອງຈາກເນືັ້ອທີປ
ື່ ູກມີຈາກັດ ມະ
ນຸດຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຈະຕ້ອງມີການປູກພືດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຕພ
ື່ ືັ້ນທີໃື່ ຫ້ສູງກວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ
ໃນຂະນະດຽວກັນກມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຈະປູກພືດຫາຍຊະນິດຂັ້ນໃນພືັ້ນທີື່ດຽວກັນ ຄວາມຈາເປັນດັື່ງກ່າວ
ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຈາເປັນຕ້ອງພັດທະນາໃຫ້ກາຍມາເປັນລະບົບການປູກພືດໃນທີື່ສຸດ
ຄວາມໝາຍຂອງຄາວ່າ: “ ລະບົບ” (Ph Jouve 1982) ທິດສະດີກ່ຽວກັບ “ ລະບົບ” ທີື່ສ້າງ
ຂຶໍ້ນມາໃນໄລຍະເຄິື່ງສະຕະວັດທີ 20 ນີແ
ັ້ ມ່ນການສກສາໃນພາກສະໜາມຂອງພືັ້ນທີຊ
ື່ າວຊົນນະບົດ ແລະ
ໄດ້ມີການນາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ຈາກການສກສາບັນດາວຽກງານຢູຕ
່ າມຊົນນະບົດ ຫື ວຽກງານຂອງຊາວກະສິກອນສ່ວນຫວງ
ຫາຍແລ້ວແມ່ນເກີດຂັ້ນຕາມທາມະຊາດ. ຕື່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ດາເນີນໄປກັບຄວາມແທດເໝາະຕື່
ສະພາບພືັ້ນທີື່ສັງຄົມຕົວຈິງຂອງເຂດນັັ້ນໆ, ບັນດາກິດຈະການເຫົື່ານັັ້ນ ຫື ວຽກງານເຫົື່ານັັ້ນແມ່ນໄດ້ມກ
ີ ານ
ສ້າງຂຶໍ້ນເປັນລະບົບ “ ລະບົບ ” ແມ່ນບັນດາອົງປະກອບທັງໝົດທີື່ກ່ຽວພັນເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ມີການຈັດຕັັ້ງ
ເປັນຢ່າງດີ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາໜ້າທີື່ບາງຢ່າງສາເລັດລົງໄດ້. ດັື່ງນັັ້ນ ລະບົບແມ່ນມີໂຄງສ້າງສົມບູນແບບ
ການສກສາບັນດາລະບົບຢູ່ເຂດຊົນນະບົດມີຫາຍລະດັບດ້ວຍກັນເຊັື່ນ:
ກ
ລະບົບການຜະລິດ
ຂ
ລະບົບການປູກພືດ
ຄ
ລະບົບການລ້ຽງສັດ
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ໃນພືັ້ນທີື່ຊົນນະບົດໜື່ງ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຫາຍກິດຈະກາທີື່ມກ
ີ ານພົວພັນກັນຢ່າງຄົບຊຸດ, ໂຄງ
ສ້າງການຈັດຕັັ້ງວຽກງານເຫົື່ານັັ້ນແມ່ນມີຫາຍລະດັບທີື່ຕ້ອງສກສາຄື:
–
ລະດັບເຂດ ຫື ບ້ານ ເຊັື່ນ: ທົື່ງຮາບວຽງຈັນ, ເຂດພູພຽງບລິເວນ, ເຂດເນີນສູງ ແລະ ເຂດ
ບ້ານຕີນພູເຂົາຄວາຍ...
–
ລະດັບຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ ຫື ລະດັບຄອບຄົວ
–
ລະດັບໄຮ່ນາ, ແປງປູກ
–
ລະດັບຝູງສັດ...
ເພືອ
ື່ ຢາກເຂົາັ້ ໃຈຮູບແບບການຜະລິດໃນພືນ
ັ້ ທີໜ
ື່ ື່ງຕ້ອງໄດ້ເຮັດການວິເຄາະ
ການວິເຄາະມີເປົັ້າໝາຍເພືື່ອຢາກຮູ້ຈັກບັນຫາ ແລະ ສະພາບການຜະລິດທີື່ເກີດຂັ້ນຢູ່ກັບ ທຸກໆ
ລະດັບຂອງແຕ່ລະລະບົບກະສິກາໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ, ສະນັັ້ນ ຕ້ອງມີການສືບຮູ້, ສັງເກດການ, ການ ສກສາ
, ການສາພັດ ແລະ ການສອບຖາມເຖິງແຕ່ລະລະບົບນັັ້ນໆ
ການວິເຄາະ ແມ່ນການຊອກຫາວິທີການດາເນີນງານຂອງລະບົບໃດໜື່ງ, ບັນດາບັນຫາ ຕ່າງໆ, ຂັ້
ຈາກັດຕ່າງໆ ທີື່ເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ລະບົບນັັ້ນ. ຫັງຈາກຮູ້ແລ້ວຈື່ງຈັດລຽງລາດັບບັນຫາ, ຈາກນັັ້ນ ຈື່ງວາງ
ຄາຖາມຕື່ໄປວ່າ: ເປັນຫຍັງຈື່ງມີບັນຫາດັື່ງກ່າວເກີດຂັ້ນ ແລະ ເຄົັ້າຂອງບັນຫາທີື່ເກີດຂັ້ນນັັ້ນແມ່ນມາ ຈາກ
ຫຍັງ? ແລ້ວຈື່ງໃຫ້ຄາແນະນາແກ້ໄຂບັນຫາດັື່ງກ່າວ
ການວິເຄາະ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ເປັນການສກສາທີື່ເປັນລະບົບ ແລະ ໃຊ້ໃນເປົັ້າໝາຍ ແລະ ລະດັບ
ຕ່າງໆຄືດັື່ງຕາຕະລາງທີ 1 ຂ້າງລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 1

ການສກສາລະບົບໃນລະດັບຕ່າງໆ

ລະດັບ

ເປົາັ້ ໝາຍການສກສາ

ເຄືອ
ື່ ງມືການສກສາລະດັບ

ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການວິເຄາະ
- ການເຄືື່ອນໄຫວ
- ການວາງແຜນຄອບຄົວ
- ການສ້າງແຜນງານການຄົັ້ນ
ຄວ້າ
- ຂແ
ັ້ ນະນາທາງດ້ານເຕັກນິກ
ແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດ

ຂົງເຂດ (ບ້ານ)

ລະບົບການກະສິກາ

- ສກສາປະຫວັດ
- ເຮັດໜ້າຕັດຂອງພືັ້ນທີື່
- ການຈັດແບ່ງດິນໃນຂົງເຂດ

ການຜະລິດ (ຫົວ
ໜ່ວຍການຜະລິດ)

ລະບົບການຜະລິດ

ປະເພດການຜະລິດການ
ວິເຄາະ ການດາເນີນງານ

ພືດ

ລະບົບການປູກພືດ

ການວິເຄາະການປູກພືດ

ຝູງສັດ

ລະບົບການລ້ຽງສັດ

ການວິເຄາະການລ້ຽງສັດ

1.5

- ຂແ
ັ້ ນະນາສາລັບຊາວກະສິ
ກອນ
- ການສະເໜີຫົວຂຂ
ັ້ ອງການ
ສົື່ງເສີື່ມ ແລະ ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າ
ຂແ
ັ້ ນະນາແກ່ຊາວຜູລ
້ ້ຽງສັດ

ນິຍາມລະບົບການປູກພືດ

(ພົນຣານີ ອະນັນ, 2534) ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມລະບົບການປູກພືດວ່າ: ແມ່ນແບບແຜນການປູກພືດໃນ
ຊ່ວງໄລຍະເວລາຮອບປີ ທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງ ເຊັື່ນ: ສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກ,
ດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ໃນນີອ
ັ້ າດຈະເວົັ້າເຖິງການປູກພືດຊະນິດດຽວ ຫື ການປູກ
ພືດ ຫາຍຊະນິດ ຫື ຫາຍຄັັ້ງ
1.2.4 ຮູບແບບການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ
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ຮູບແບບການປູກພືດ ແມ່ນມີຫາຍລະບົບການປູກ, ຢູ່ໃນຫາຍລະບົບນັັ້ນຂສະເໜີລະ
ບົບທີື່ສາຄັນ ທີື່ສາມາດພົບເຫັນໃນເຂດອາຊີ ແລະ ປະເທດລາວເທົື່ານັັ້ນ ເຊິື່ງແມ່ນການການົດຮູບແບບ ແລະ
ໄລຍະເວລາ ຂອງການປູກພືດຄັັ້ງດຽວ ຫື ຫາຍຄັັ້ງໃນຮອບປີຂອງພືດຊະນິດດຽວ ຫື ຫາຍຊະນິດພືດ ຫື
ຫາຍພັນພືດໃນ ພືັ້ນທີື່ດຽວກັນ. ແບບແຜນການປູກພືດມີສອງປະເພດຄື: ການປູກພືດຊະນິດດຽວໃນຮອບ
ປີ ໂດຍພັນພືດ ຊະນິດດຽວໃນພືັ້ນທີື່ໜື່ງ ເຊິື່ງເພິື່ນເອີັ້ນວ່າ: ການປູກພືດຊະນິດດຽວ ແລະ ການປູກພືດຫາຍ
ຊະນິດ ຫື ຫາຍພັນພືດ ໃນພືັ້ນທີື່ດຽວກັນທີື່ເອີັ້ນວ່າ: ການປູກພືດຫາຍຊະນິດ
1.2.5 ສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບົບການປູກພືດ ໃນເຂດເນີນສູງ
ໄດ້ແກ່ນັ້າ, ແສງແດດ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ລົມ ທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນຕລ
ື່ ະບົບການປູກພືດ
ໃນເຂດຮ້ອນ ຫື ເຄິື່ງແຫ້ງແລ້ງ. ນັ້າເປັນປັດໃຈທີື່ສາຄັນທີສ
ື່ ຸດ ທີື່ເປັນຕົວການົດລະບົບການປູກພືດ. ໂດຍ
ທົື່ວໄປ ລະບົບການປູກພືດຂັ້ນຢູກ
່ ັບຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນ ທີື່ພືດສາມາດນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໃນຮອບປີຂອງທ້ອງ
ຖິື່ນນັັ້ນ
– ນັ້າ: ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງພືດປະມານ 75 % ໂດຍນັ້າໜັກ, ການລາລຽງອາ
ຫານ, ດູດທາດອາຫານ, ຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງພືດກໃຊ້ນັ້າໂດຍໄດ້ຮັບຈາກດິນ
– ແສງແດດ: ບໄື່ ດ້ເປັນຕົວການົດໃນການປູກພືດເທົື່າກັບນັ້າຝົນ. ນອກຈາກເຂດ
ອົບອຸ່ນທີມ
ື່ ີຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ພືດສາມາດຮັບແສງໄດ້ສັັ້ນ, ໃນລະດູຮ້ອນປະລິມານແສງແດດຫາຍກວ່າໃນ
ລະດູຝົນ.
ດັື່ງນັັ້ນ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງພືດຊະນິດດຽວກັນໃນລະດູຮ້ອນຈື່ງໄດ້
ຫາຍກວ່າ, ຖ້າມີນັ້າຝົນພຽງພຕື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ. ຄວາມອາດສາມາດໃນການໃຊ້ແສງແດດຂອງ
ພືດແມ່ນຂັ້ນກັບຊະນິດ ຫື ພັນພືດ ເຊິື່ງມີການພົວພັນກັບດັດສະນີເນືັ້ອທີື່ຂອງໃບ ເມືື່ອມີຈານວນ ແລະ ຂະ
ໜາດຂອງໃບເພີື່ມຂຶໍ້ນ, ການຮັບແສງແດດກຈະມີຫາຍຂັ້ນ ແລະ ຈະຂຶໍ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງພືດ, ລະດູການ
ແລະ ປະລິມານຂອງແສງແດດທີື່ໄດ້ຮັບຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງໄປອີກ
– ອຸນຫະພູມ: ແມ່ນປັດໃຈສາຄັນອີກປັດໃຈໜື່ງ ທີກ
ື່ ານົດຊະນິດພືດທີື່ຈະປູກ,ເຊິ່ງ
ພືດແຕ່ລະຊະນິດຈະຕ່າງກັນ ການປູກພືດຫາຍຄັັ້ງໃນຮອບ 1 ປີ ສ່ວນຫາຍຈະປູກໃນລະດູໜາວ ເຊິ່ງມີອຸນ
ຫະພູມຕື່າກວ່າ 15C ຈື່ງເຮັດໃຫ້ພືດບາງຊະນິດຢຸດສະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໄດ້ຜົນຜະລິດຕື່າ
– ລົມ: ກເປັນປັດໃຈທີື່ມີຜົນກະທົບຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ເພາະເຮັດໃຫ້
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດປ່ຽນແປງໄປ ນອກຈາກຈະເປັນອັນຕະລາຍໂດຍກົງແລ້ວ, ເມືື່ອລົມພັດແຮງ
ອັດຕາການລະເຫີຍ (Rate of trans piration) ກສູງຂນ
ັ້ ເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານໃຊ້ນັ້າໃນປະລິມານຫາຍຂນ
ັ້ ,
ນອກນັັ້ນແລ້ວຍັງອາດພັດນາເອົາສານເຄມີຈາກບ່ອນອືື່ນຢູຂ
່ ້າງຄຽງມາຕົກໃສ່ພືດທີປ
ື່ ູກ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບອັນ
ຕະ ລາຍເຊັື່ນ: 2.4 D ເຊິ່ງເປັນຢາປາບວັດຊະພືດ ອາດຈະປິວໄປໄດ້ໄກເຖິງ 20-30 Km ຈາກສະຖານທີື່
ສີດຢາ
1.2.6 ລະດູການປູກພືດ
ອິດທິພົນທີື່ການົດການປູກພືດຂອງຊາວກະສິກອນ ທີື່ຢນ
ູ່ ອກເຂດຊົນລະປະທານຄືປະ
ລິມານການຕົກຂອງຝົນ ແລະ ການກະຈາຍຂອງຝົນ ເຊິ່ງຝົນເປັນອິດທິພົນທີສ
ື່ າຄັນ ທີຈ
ື່ ະຊ່ວຍໃນການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຊະນິດຕ່າງໆ ດັື່ງນັັ້ັນ, ຜົນຜະລິດຂອງການປູກພືດໃນຊ່ວງລະດູຝົນຈະສູງກວ່າການປູກ
ພືດໃນລະດູອືື່ນໆ ຈາກການສັງເກດພົບວ່າ ສາລີທປ
ີື່ ູກໃນລະດູຝົນຈະມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫາຍກວ່າປູກໃນລະດູອືື່ນ, ເມືື່ອພິຈະລະນາເຖິງການປູກພືດເປັນລະບົບຈະຕ້ອງປູກໃຫ້ໄວທີື່
ສຸດເທົື່າທີື່ຈະໄວໄດ້ ເພືື່ອເຮັດການປູກພືດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຕພ
ື່ ືັ້ນທີື່ຫາຍທີື່ສຸດເທົື່າທີື່ຈະຫາຍໄດ້ ສະນັັ້ນ,
ຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນການປູກລ່ວງໜ້າ ແລະ ແຜນນັນ
ັ້ ຈະຕ້ອງສາພັນກັບການຕົກຂອງຝົນໃນປີຕ່າງໆ ອີກ
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ຄວາມແຮງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຝົນ
ນັ້າຝົນສ່ວນຫວງຫາຍແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໃນການປູກພືດ ແລະ ບາງຄັັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດ
ມີຜົນກະທົບອັນບື່ດີແກ່ການປູກພືດໄດ້
ກ. ຄວາມແຮງຂອງຝົນ
ໃນເຂດຮ້ອນ ຫື ເຄິື່ງແຫ້ງແລ້ງ, ການຕົກຂອງຝົນແຕ່ລະເທືື່ອ ສ່ວນຫາຍຝົກຈະຕົກ
ໜັກ ແລະ ເມັດຝົນກໃຫຍ່ຫາຍ,ການຕົກຂອງຝົນແບບນີັ້ແມ່ນມີການເຊາະລ້າງເອົາໜ້າດິນໄປຢ່າງຫວງ ຫາຍ
ຂ. ປະສິດທິພາບຂອງຝົນ
ໝາຍເຖິງສ່ວນຂອງນາັ້ ຝົນທີື່ຊມຊັບລົງໄປໃນດິນ ແລະ ຊມໄປໃນບລິເວນເຂດຮາກ
ພືດນັັ້ນ, ນັ້າທີື່ຄົງຕົວຢູ່ນາຮາກພືດ ແມ່ນມີປະລິມານໜ້ອຍກວ່າບລິມາດນາັ້ ຝົນທີື່ຕົກທັງໝົດທີື່ສູນເສຍໄປດ້ວຍ
ຫາຍວິທີດັື່ງນີັ້:
– ນັ້າໄດ້ຊມລົງໄປໃນດິນຊັັ້ນເລິກຕື່ໄປ
– ການໄຫຂອງນັ້າຝົນໄປຕາມລະດັບຄວາມສູງຕື່າຂອງສະພາບພືັ້ນທີື່
– ການລະເຫີຍຂອງນັ້າ
– ຄວາມສາມາດທີື່ອູ້ມນັ້າໄວ້ໄດ້
ຄ. ຄວາມແປປວນ ແລະ ຄວາມແນ່ນອນຂອງຝົນ
ພືັ້ນທີື່ປູກພືດໂດຍອາໄສນັ້າຝົນທີື່ພຽງພ ແລະ ມືັ້ສິັ້ນສຸດຂອງຝົນແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ
ຢ່າງຍິງື່ , ເພາະວ່າມືັ້ເລີື່ມຕົກຂອງຝົນແມ່ນເປັນໂຕການົດ ຫື ຊີັ້ບອກວ່າເຖິງລະດູການປູກພືດແລ້ວ ແລະ ມືັ້ສນ
ິັ້ ສຸດ
ຂອງຝົນກເປັນໂຕການົດມືັ້ສນ
ິັ້ ສຸດຂອງການປູກພືດ (ເວົາັ້ ງ່າຍໆ ວ່າມີນັ້າແມ່ນມີພືດ)
ຄວາມແນ່ນອນຂອງຝົນ ແມ່ນເວົັ້າເຖິງປະລິມານຝົນທີື່ໜ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ ໂດຍການົດໄວ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພືດ ເຊິ່ງມີໂອກາດເກີດຂັ້ນ ໂດຍທົື່ວໄປປະລິມານຝົນໃນຊ່ວງຕົນ
ັ້ ລະດູຈະມີໜ້ອຍ ແຕ່
ຊ່ວງເວລານັັ້ນ ຫື ໄລຍະນັັ້ນແມ່ນເປັນຊ່ວງທີື່ສາຄັນຫາຍ ເພາະການປູກພືດໄດ້ເລີື່ມຕົັ້ນແລ້ວ, ຊ່ວງໄລຍະນີຈ
ັ້ ື່ງມີ
ຄວາມຈາເປັນຫາຍທີື່ຕ້ອງຮູ້ເຖິງໂອກາດຝົນຈະຕົກໃນປະລິມານໜ້ອຍທີື່ສຸດ ໂດຍໃຫ້ພຽງພກັບ ການເລີື່ມປູກ
ພືດຕົັ້ນລະດູ
ປະລິມານຝົນຕົກທີື່ນ້ອຍທີື່ສຸດໃຫ້ພຽງພ ໃນການເລີມ
ື່ ປູກພືດຕົນ
ັ້ ລະດູຈະພົວພັນ ເໝາະ
ສົມໄປຕາມຊະນິດພືດປູກ ແລະ ພືັ້ນທີື່ກມີຄວາມສາຄັນຄືກັນ ຫື ການການົດການເລີື່ມປູກພືດ ຄືໃນຊ່ວງນັັ້ນປະ
ລິມານຝົນ ຈະຕ້ອງມີພຽງພຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ອັນພິເສດສຸດຈະມີຄວາມສ່ຽງຫັງ ຈາກປູກພືດໄປ
ແລ້ວຖ້າຝົນບື່ຕກ
ົ ກຈະມີການເສຍຫາຍເກີດຂັ້ນແກ່ການຜະລິດພືດ
Beet (1982) ໄດ້ໃຫ້ແນວຄິດແບບກວ້າງໆ ຂອງຊ່ວງເລີື່ມປູກພືດດັື່ງນີັ້:
1) ຝົນຈະຕ້ອງຕົກຈົນໃຫ້ດິນມີຄວາມຊຸ່ມທັງອຸ້ມນັ້າໄວ້ໄດ້ທຸກໆ ລະດັບ, ທຸກຈຸດ
ຂອງພືດທີື່ຈະປູກ, ລວງເລິກຂອງດິນນັັ້ນຕ້ອງປຽກຊຸ່ມຢ່າງໜ້ອຍ 5 Cm
2) ຫັງຈາກປູກພືດແລ້ວຝົນຕ້ອງຕົກມາຢ່າງຊ້າບື່ເກີນກວ່າ 10 ວັນ

1.6

ກິດຈະກາທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບລະບົບການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ

ແມ່ນທາງເລືອກດ້ານວິຊາການສາລັບລະບົບການປູກພືດ ພາຍໃຕ້ການຫຼຸດລົງຂອງຮອບວຽນການ
ນາໃຊ້ທີື່ດິນໃນເຂດພູດອຍປະກົດຂັ້ນໃນຮູບແບບເປັນຊຸດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງໄດ້ສກສາຄົັ້ນຄວ້າຕື່ ໃນຂະ
ນະທີຫ
ື່ າຍໆ ໂຄງການໄດ້ນາສະເໜີຫາຍທາງເລືອກ ທີເື່ ຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມສາລັບການທົບສອບ ແລະ
ການເສີມຂະຫຍາຍ ເນືື່ອງຈາກວ່າໃນເຂດພູດອຍຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຊີວະກາຍ
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ຍະພາບ ແລະ ດ້ານສັງຄົມ. ດັື່ງນັັ້ນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນໃນ
ເຂດພູດອຍ ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາວິທີທາງສະເພາະແຕ່ລະພືັ້ນທີື່ ບັນຫາສາຄັນຕ້ອງໄດ້ຄານງເຖິງການພັດທະ
ນາເທັກໂນໂລຢີ ສາລັບເຂດພູດອຍລວມມີ ການລ້ອມຮົັ້ວ, ຄວາມຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ
ສ້າງລາຍຮັບ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານແຮງງານ ແລະ ການດາເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
1.3.5 ການປູກພືດ
ເພືື່ອແກ້ໄຂຂັ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາພືດເປັນທາງເລືອກ ທີື່ໃຫ້ຜົນກາໄລແກ່ຊາວ
ກະ ສິກອນ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ, ໄດ້ມີການການົດເງືື່ອນໄຂສາລັບການຄັດ
ເລືອກພືດປູກໄວ້ 3 ປະການຫກ
ັ ດັື່ງນີ:ັ້
1. ຖ້າເປັນພືດເສດຖະກິດ ຕ້ອງໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາມເງືື່ອນໄຂການນາໃຂ້ແຮງງານສູງ
ກວ່າການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
2. ພືດເສດຖະກິດຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພສູງກວ່າຜົນຜະລິດຈາກການຖາງປ່າເຮັດ
ໄຮ່
3. ຜົນຜະລິດຂອງພືດເສດຖະກິດຕ້ອງສາມາດຂົນສົື່ງໄດ້ງ່າຍ ໂດຍລວມແລ້ວມີຂັ້
ແນະນາດັື່ງນີ:ັ້
–
ຄວນປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍ ເພືື່ອໃຫ້ຄວາມຍຸດຕິທາໃນການແກ້ງແຍ້ງ
ແຂ່ງ ຂັນລະຫວ່າງພື່ຄ້າ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງຊາວກະສິກອນ
–
ຄວນພັດທະນານະໂຍບາຍໄປຕາມວິໄສທັດຂອງຂະແໜງການ
–
ພັດທະນາລະບົບຂມ
ັ້ ູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ ການຕະຫາດ
–
ໃຫ້ບຸລມ
ິ ະສິດ ແກ່ວິທີທາງທີື່ຕິດພັນກັບການຕະຫາດສູງກວ່າວິທທ
ີ າງສຸມ
ໃສ່ແຕ່ການຜະລິດຢ່າງດຽວ ແລະ ດາເນີນສກສາຂມ
ັ້ ູນການຕະຫາດກ່ອນການລົງມືຜະລິດກະສິກາ, ເຂົັ້າ
ຮ່ວມການຕະຫາດນັດນາໆຊາດ ແລະ ສກສາປະສົບການຈາກປະເທດເພືື່ອນບ້ານ
1.3.6 ການເລືອກ ແລະ ວາງແຜນຈັດລະບົບການປູກພືດ
ກ່ອນອືື່ນໝົດພວກເຮົາຕ້ອງຄານງເຖິງຫາຍປັດໃຈດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້:
– ນັ້າຝົນ, ລະບົບການຕົກຂອງຝົນ, ຄວາມສາມາດຂອງການໃຫ້ນັ້າ, ນັ້າແມ່ນປັດ
ໃຈທີື່ໜື່ງຂອງການວາງແຜນຈັດລະບົບການປູກພືດ
– ລັກສະນະພືັ້ນທີື່, ລະດັບສູງຕື່າຂອງພືັ້ນທີື່ ແມ່ນມີການພົວພັນກັບການກັກນັ້າ
ແລະ ການລະບາຍນັ້າຂອງແຕ່ລະແປງເມືື່ອເວລາຝົນຕົກມາ ດັື່ງນັັ້ນລະບົບການຈັດແປງຂອງການປູກພືດ
ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຄ້ອຍຊັນຂອງພືັ້ນທີື່.
– ອຸນຫະພູມ, ການປູກພືດໃນຮອບປີ ອຸນຫະພູມເປັນຕົວການົດໃນການຈັດ
ລະບົບການປູກພືດ ຫື ເລືອກຊະນິດພືດປູກ
– ການວາງແຜນຈັດລະບົບການປູກພືດ ແມ່ນຄານງເຖິງໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ອຸນຫະ
ພູມຂອງດິນ
– ປັດໃຈດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ເປັນຕົວການົດການວາງແຜນຈັດລະບົບການປູກ
ພືດ ຫື ເລືອກລະບົບການປູກພືດທີື່ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ, ຢູ່ໃນປັດໃຈນີໃັ້ ຫ້ຄານງເຖິງແຮງງານ, ທນ
ຮອນ, ເຄືື່ອງກົນຈັກ, ການຕະຫາດ ແລະ ການບລິໂພກ
1.3.7 ຄວາມແທດເໝາະຂອງຟາມກັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ
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ໂດຍພືັ້ນຖານແລ້ວເທັກໂນໂລຢີຂອງລະບົບການປູກພືດດິນຄ້ອຍຊັນ ແມ່ນອອກແບບ
ເພືື່ອຄວາມເໝາະສົມກັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ເພາະສະນັັ້ນເປົັ້າໝາຍແມ່ນສ້າງຟາມໃຫ້ກະທັດຮັດ
ປະມານ 0.5-1 ha/ຄອບຄົວ ເພືື່ອສະໜອງອາຫານຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.
ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ເພືື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີື່ເໝາະສົມ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ຈຸດສາຄັນທີື່ປືກສາຫາລືກັນໃນທີນ
ື່ ແ
ີັ້ ມ່ນລະບົບເທັກໂນໂລຊີດິນ
ຄ້ອຍຊັນທີື່ປູກໄມ້ເປັນແລວກັນເຈືື່ອນນັັ້ນກວມເອົາຫາຍກວ່າ 27% ຂອງເນືັ້ອທີປ
ື່ ູກຝັງ ເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດ
ເນືັ້ອທີື່ປູກຝັງຕົວຈິງລົງ
ໃນເມືື່ອເບິື່ງສະພາບເງືື່ອນໄຂກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງດິນທີື່ຄຸ້ມຄອງຂອງຊາວກະສິ
ກອນເຂດເນີນສູງແລ້ວ ຈື່ງເຫັນວ່າຂັ້ຈາກັດຕ່າງໆຍິື່ງເພີື່ມຂັ້ນ ການລົງທນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກ
ສາເປັນປົກກະຕິຕາມລະບົບເທັກໂນໂລຊີ, ດິນຄ້ອຍຊັນນັັ້ນອາດເກີນຄວາມສາມາດຮັບເອົາໄດ້ຂອງຊາວກະ
ສິກອນ ອີກອັນໜື່ງໃນສະພາບເນືັ້ອດິນຂອງຟາມຖືກຈັດແບ່ງເປັນຫາຍຕອນນ້ອຍໆ ເຂົັ້ານັັ້ນ, ຂອບເຂດສາ
ລັບການນາໃຊ້ລະບົບເທັກໂນໂລຊີດິນຄ້ອຍຊັນຍິື່ງຈາກັດເຂົັ້າ
1.3.8 ປັດໃຈທີສ
ື່ າຄັນໃນການເລືອກລະບົບການປູກພືດ
– ຂະໜາດຂອງພືັ້ນທີື່ໃນການປູກພືດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ລະ
ບົບການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ
– ສະພາບພູມອາກາດເປັນປັດໃຈທີື່ການົດໃນການເລືອກພືດທີື່ປູກ
– ຄວາມຮູທ
້ າງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສະເພາະກວ້າງຂວາງ
– ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ປາບສັດຕູພືດ
– ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ເມືື່ອປູກພືດເປັນລະບົບຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນຈັດ
ສັນແຮງງານເພືື່ອໃຫ້ມີແຮງງານໃນການຜະລິດຕະຫອດປີ
– ການຕະຫາດ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດທີຈ
ື່ ະຮັບຊືຜ
ັ້ ົນ
ຜະລິດທີື່ໄດ້ລາຄາໃນການຜະລິດ ຕົັ້ນທນໃນການຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດພືດ
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ບົດທີ 2
ພືດທີື່ປູກ ແລະ ລະບົບທີື່ໃຊ້ຢູ່ເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສົງ:
ເພືິ່ອໃຫ້ນັກສຶກສຳ ສຳມຳດ:
1.
ບອກພືດທີື່ນິຍົມປູກໃນເຂດເນີນສູງໄດ້
2.
ອະທບຳຍຄວາມສາຄັນ ແລະ ຂັ້ຈາກັດຂອງການປູກພືດຫາຍຊະນິດໄດ້
3.
ອະທບຳຍລະບົບການປູກພືດທີື່ນິຍົມໃຊ້ໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
2.4

ພືດທີນ
ື່ ຍ
ິ ມ
ົ ປູກໃນເຂດເນີນສູງ

ເປັນພືດທີື່ຈັດວ່າສາຄັນ ສ່ວນຫາຍເປັນພືດອາຫານຂອງມະນຸດ ເພາະເຫດນັັ້ັນເຂດຮ້ອນມະນຸດບື່
ຕ້ອງສະສົມອາຫານໄວ້ ເນືື່ອງຈາກດິນຟ້າອາກາດ ບເື່ ປັນອຸປະສັກຕກ
ື່ ານເຕີບໂຕຂອງພືດຄືກັບເຂດທີອ
ື່ າກາດ
ໜາວເຢັນ ແລະ ພືັ້ນທີປ
ື່ ູກຝັງມີຫາຍພືດທີສ
ື່ າຄັນ ຈາເປັນ ເຮົາສາມາດຈາແນກພືດອອກເປັນກຸ່ມພືດ ເຊັື່ນ:
ພືດໄຮ່, ພືດສວນ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດຕະກຸນຖົື່ວ ແລະ ພືດອືື່ນໆ ນອກຈາກນັໍ້ນພືດເສັັ້ນໄຍກມີຄວາມ
ສາຄັນອີກປະເພດໜື່ງ ເພືື່ອນາສົື່ງເຂົັ້າໂຮງງານອຸດສະຫະກາ ເພືື່ອປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນອືື່ນໆ
ໂດຍທົື່ວໄປໃນພືັ້ນທີສ
ື່ ູງ (Upland) ຫື ບາງຄັັ້ງເພິື່ນເອີັ້ນວ່າ: ພືດໄຮ່ ໝາຍເຖິງພືັ້ນທີື່ ທີື່ໃຊ້ໃນ
ການປູກພືດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະໃນການລະບາຍນັ້າ, ລະບາຍອາກາດດີ ແລະ ບື່ມຄ
ີ ັນນາອ້ອມຮອບ ເພືື່ອເກັບ
ກັກນັ້າແຕ່ພືັ້ນທີື່ຈະມີຄວາມສູງຊັນ
ການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ ມັກຈະເນັັ້ນໃສ່ການປູກເຂົັ້າໄຮ່ທມ
ີື່ ີອາຍຸສັັ້ນຕເື່ ນືື່ອງກັນ ໂດຍອາໄສ
ນັ້າຝົນໃນຮອບ 1 ປີເປັນຫັກ. ໃນກລະນີມີພືດຕະກຸນຖົື່ວຮ່ວມຢູໃ່ ນລະບົບນັັ້ນ ແມ່ນເພືື່ອຕ້ອງການເພີື່ມ
ແຮ່ທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນໃຫ້ດີຂັ້ນ ເຊິ່ງພືດຕະກຸນຖົື່ວແຕ່ລະຊະນິດຈະປ່ອຍ
ທາດອາຫານໃຫ້ດິນ ເມືື່ອໄຖກົບພືດສົດຈະກາຍເປັນຝຸ່ນອອກມາໄດ້ຫາຍໜ້ອຍຕ່າງກັນ
ລັກສະນະພເສດຂອງລະບົບກຳນປູກພືດເຂດເນນສູງ
ລັກສະນະພິເສດຂອງ 3 ລະບົບການປູກພືດເຂດເນີນສູງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສະຫຼຸບໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 2
ລາດັບ
1

ລັກສະນະພິເສດຂອງລະບົບການປູກພືດເຂດເນີນສູງ
ລັກສະນະພິເສດ

ລະບົບໄຮ່ແຖວ

ລະບົບນາຮ່ອມພູ

ສະພາບພືນ
ັ້ ທີລ
ື່ ະບົບນິເວດ

1.1 ທີຕ
ື່ ັັ້ງ, ບ່ອນປູກ
1.2 ສູງຈາກລະດັບນັ້າທະເລ
1.3 ປະເພດດິນ

ຕາຕະລາງທີ 2
ລາດັບ

ລະບົບການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ເນີນພູ
1,000 m
ໜຽວສີແດງ

ເນີນພູ
1,000 m
ໜຽວສີແດງ

ຮ່ອມພູ
900 m
ຕົມ

ລັກສະນະພິເສດຂອງລະບົບການປູກພືດເຂດເນີນສູງ (ຕ)ື່

ລັກສະນະພິເສດ

ລະບົບການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່

ລະບົບໄຮ່ແຖວ

ລະບົບນາຮ່ອມພູ
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1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2

ເຂົັ້າ+ສາລີ
ພືັ້ນເມືອງ
ດົນນານ
ແຫ້ງລະດູແລ້ງ
21C
1,750 mm
ທຸກປີ

ເຂົັ້າປະສົມຖົື່ວ
ພືັ້ນເມືອງ
ດົນນານ
ແຫ້ງລະດູແລ້ງ
21C
1,750 mm
ທຸກປີ

ເຂົັ້າ-ເຂົັ້າ
ພືັ້ນເມືອງ
ດົນນານ
ແຫ້ງລະດູແລ້ງ
21C
1,750 mm
ທຸກປີ

ພືັ້ນບ້ານ
ຄອບຄົວ
ພືັ້ນບ້ານ
ໃນຄອບຄົວ
ບື່ມີ
ບື່ມີ

ແບບວິຊາການ
ຄອບຄົວ
ພືນ
ັ້ ບ້ານ
ໃນຄອບຄົວ
ບື່ມີ
ບື່ມີ

ພືັ້ນບ້ານ
ຄອບຄົວ
ພືັ້ນບ້ານ
ໃນຄອບຄົວ
ບື່ມີ
ບື່ມີ

ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.5

ການປູກພືດໝູນວຽນ
ແນວພັນ
ປີເລີື່ມຕົັ້ນປູກ
ຫ້ວຍນັ້ານ້ອຍ
ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍຕື່ປີ
ນັ້າຝົນສະເລ່ຍຕື່ປີ
ປີເລີມ
ື່ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ເຕັກນິກການປູກ
ແຮງງານການຜະລິດ
ອຸປະກອນການຜະລິດ
ການນາໃຊ້ຜົນຜະລິດ
ການຕະຫາດ
ສິນເຊືື່ອ

ຄວຳມສຳຄັນ ແລະ ຂຈ
ໍ້ ຳໍ ກັດຂອງກຳນປູກພືດຫຼຳຍຊະນດ
–

Mulching (arachis pintoi)

–

Inter croping (Rice + Maize + legumes)

–

Rotation (Maize + Peanut + Maize)

–

Patial crop (main crop Maize + black bean)

–

Overlap (Maize follow by beans)

2.5.1

ຄວາມໝາຍຂອງການປູກພືດຫາຍຊະນິດ
ການປູກພືດຫາຍຊະນິດ ຫື ຫາຍຄັັ້ງໃນຮອບປີ ມັກມີຫາຍຢູ່ໃນປະເທດເຂດຮ້ອນ
ແຖວ ທະວີບເອເຊຍ ແລະ ອາຟຣກາ ຫື ພູມອາກາດເຂດນີັ້ມັກຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາ
ກາດສູງ, ການປູກພືດຫາຍຊະນິດ ບາງຄັັ້ງອາດຈະມີບົດບາດສາຄັນຫາຍໃນອະນາຄົດ ເພາະໃນຂະນະທີື່ຈາ
ນວນປະຊາ ກອນໂລກເພີື່ມຂຶນ
ໍ້ ແຕ່ການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີື່ປູກພືດທຳການຜະລິດຍັງຈາກັດ ແລະ ມີເຫດຜົນ
ຫາຍທີື່ເອືັ້ອອານວຍໃຫ້ແກ່ຄວາມສາຄັນຂອງການປູກພືດຫາຍຊະນິດດັື່ງຕື່ໄປນີັ້
– ການຂະຫຍາຍພືັ້ນທີື່ໃນການປູກພືດ ບື່ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມໃຈ ເພາະຖືກຈາກັດ
ຈື່ງ ເຮັດໃຫ້ພືັ້ນທີື່ການປູກພືດມີຂະໜາດໜ້ອຍລົງ, ການເພິ່ມຜົນຜະລິດຕື່ເນືັ້ອທີື່ ໂດຍການເພີື່ມຈານວນຕົັ້ນ
ພືດ ຫື ຈານວນຄັັ້ງໃຫ້ຫາຍຂຶນ
ໍ້ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ
– ການຈັດແບ່ງແຜນການປູກພືດ ຫື ພັນພືດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະການກະ
ຈາຍຂອງຝົນໃນເນືັ້ອທີື່ຂອງຊາວນາ, ສາລັບນັ້າຝົນໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນໆ ຈື່ງເປັນການເພີື່ມປະສິດທິພາບຂອງ
ການ ໃຊ້ທີື່ດິນໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຫາຍ
– ເປັນການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເຊັື່ນ: ແສງແດດ, ນັ້າ ແລະ ແຮ່ທາດອາ
ຫານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງ ໂດຍການຈັດແຜນການປູກພືດໃຫ້ເໝາະສົມຈື່ງເປັນການ
ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຂຶໍ້ນໂດຍບື່ໄດ້ລົງທນ
– ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງການກະເສດໃຫ້ດີຂນ
ຶໍ້ ເຊັື່ນ: ການປູກພືດຢູໃ່ ນ
ສະພາບທີື່ສູງຕາມສັນພູ ຫື ສະພາບພືັ້ນທີື່ ທິ່ມລັກສະນະເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະລ້າງໜ້າດິນສູງ ການຈັດລະ
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ບົບການປູກພືດທີື່ເໝາະສົມຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈືື່ອນໜ້າດິນ ການປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງ
ດິນ ໂດຍສະເພາະການຈັດລະບົບການປູກພືດທີື່ມີພືດຕະກຸນຖົື່ວຮ່ວມນາອີກ
– ການປູກພືດຫາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ ເປັນການເພີື່ມສະຖຽນລະພາບຜົນຜະລິດ ຫື
ລາຄາ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມີຄວາມແປປວນສູງ ລະບົບການປູກພືດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສກອນໄດ້ມີວຽກ
ເຮັດງານທາຕະຫອດປີ ຈື່ງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຫວ່າງງານ ແລະ ການເຄືື່ອນຍ້າຍແຮງງານຈາກຊົນ
ນະບົດສູ່ຕົວເມືອງ
2.5.2 ຂັ້ຈາກັດຂອງການປູກພືດຫາຍຊະນິດ ຫື ຫາຍຄັັ້ງ
ໂດຍທົື່ວໄປການປູກພືດຫາຍຊະນິດ ຫື ຫາຍຄັັ້ງແມ່ນມີຂັ້ຈາກັດໃນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
1) ການວິໄຈດ້ານປັບປຸງພັນ ຫື ການປູກມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ເມືື່ອມີການປູກ
ພືດຫາຍຊະນິດ ຫື ຫາຍຄັັ້ງຮ່ວມກັນເຊັື່ນ: ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ
ເປັນຕົັ້ນ
2) ຫຍຸ້ງຍາກໃນການນາເຄືື່ອງຈັກເມືື່ອມີການປູກພືດຫາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ

2.6

ລະບົບການປູກພືດທີນ
ື່ ຍ
ິ ມ
ົ ໃຊ້

ລະບົບການປູກພືດ ໝາຍເຖິງວິທີການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ ຊະນິດດຽວກັນ ຫື ຕ່າງຊະນິດກັນລົງ
ໃນພນ
ັ້ ທີື່ປູກພືດໃດໜື່ງ ໂດຍຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຈາກພືດທີປ
ື່ ູກນັັ້ນຫາຍຂັ້ນ ລະບົບການ
ປູກພືດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ຂອງສະພາບແວດລ້ອມເຊັື່ນ: ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ຂອງດິນ, ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເພີື່ມຂັ້ນ ຫື ຫຼຸດລົງກອາດເປັນໄປໄດ້. ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວສາມາດແບ່ງລະ
ບົບການປູກພືດອອກເປັນຫາຍປະເພດຄື:
2.6.1 ການປູກພືດສະຫັບ
ເປັນການປູກພືດຫາຍຊະນິດປົນກັນໃນພືນ
ໍ້ ທີດ
ື່ ຽວກັນ ໂດຍການປູກເປັນແຖວສະຫັບ
ກັນ ແຕ່ຄວນມີອາຍຸເກັບກ່ຽວໃກ້ຄຽງກັນ ຫື ຈະເປັນການປູກພືດຜັກລະຫວ່າງແຖວໄມ້ໃຫ້ໝາກທີື່ຍັງນ້ອຍ
ໃນຊ່ວງໄລຍະ 1-3 ປີທາອິດ ເຊິ່ງວິທີນຈ
ີັ້ ະເປັນການຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດໄດ້ດີ, ແຕ່
ຜົນຜະລິດແຕ່ລະຊະນິດຈະຫຼຸດລົງ ເມືື່ອນາມາລວມກັນແລ້ວ ຜົນຜະລິດຈະໄດ້ຫາຍກວ່າປູກພືດຊະນິດ
ດຽວ
2.6.2 ການປູກພືດແຊມ
ເປັນການປູກພືດຫາຍຊະນິດສະຫັບແຖວ ຫື ປູກແຊມກັນລະຫວ່າງແຖວ ໂດຍປູກໃນ
ເວ ລາດຽວກັນ ຫື ໄລ່ລຽງກັນເຊັື່ນ: ການປູກຖົື່ວແຊມກັບມັນຕົັ້ນ ຫື ປູກສະຫັບແຖວກັບສາລີ
ການປູກພືດແຊມຕັັ້ງແຕ່ສອງຊະນິດຂັ້ນໄປຮ່ວມກັນ ອາດເປັນພືດທີື່ມີອາຍຸການເກັບ
ກ່ຽວໃກ້ຄຽງກັນ ຫືເກັບກ່ຽວພືດແຊມກ່ອນພືດຫັກ ການປູກພືດຊະນິດໜື່ງແຊມລົງລະຫວ່າງ ແຖວຂອງພືດ
ຫັກໂດຍທົື່ວໄປມີຫັກການພິຈາລະນາຊະນິດພືດທີື່ຈະນາມາປູກແຊມດັື່ງນີັ້:
– ເປັນພືດທີື່ສົື່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນແງ່ຂອງອາຫານໄດ້ແກ່: ການປູກພືດ
ຕະກຸນຖົື່ວ ແຊມກັບພືດທີື່ໃຫ້ອາຫານຈາພວກແປ້ງເຊັື່ນ: ສາລີ
– ເປັນພືດບາລຸງຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນເຊັື່ນ: ປູກພືດຕະກຸນຖົື່ວແຊມ
ແຖວຂອງມັນຕົັ້ນ
– ເປັນພືດທີື່ບໄື່ ດ້ແຂ່ງຂັນກັນຈະເລີນເຕີບໂຕ
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–

ເປັນແນວພັນພືດທີື່ມີອາຍຸສັັ້ນ ແລະ ສາມາດສຸກແກ່ພ້ອມກັນເພືື່ອປະຢັດແຮງງານ

ໃນການເກັບກ່ຽວ
– ເປັນພືດທີື່ປູກໄດ້ຕະຫອດປີ ແລະ ເປັນພືດຕ່າງກັນໃນແງ່ການນາໃຊ້ແຮງງານເຊັື່ນ:
ການປູກຖົື່ວຂຽວສະຫຼັບກັບສາລີ ຈະໃຊ້ແຮງງານເກັບກ່ຽວຖົື່ວຂຽວກ່ອນສາລີ
– ປັດໃຈທີື່ມີອິດທິພົນຕື່ຜົນຜະລິດ ແລະ ການປະຕິບັດໃນການປູກພືດແຊມ
– ປັດໃຈທີື່ມີອິດທິພົນຕື່ຜົນຜະລິດ: ຜົນຜະລິດ ແລະ ປະສິດທິພາບຕື່ການຜະລິດ
ໃນ ການປູກພືດແຊມແມ່ນມີ 5 ປັດໃຈໃຫຍ່ດັື່ງນີັ້:
1)
ຈານວນຕົັ້ນພືດ (ຈານວນປະຊາກອນພືດ) ທີື່ຢູ່ຮ່ວມກັນ
2)
ຮູບແບບການຈັດຂອງການປູກພືດຮ່ວມກັນ ແລະ ໄລຍະປູກ
3)
ຊ່ວງເວລາໃນການປູກພືດຮ່ວມກັນ
4) ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ
5)
ຊະນິດ ແລະ ແນວພັນ
ການປະຕິບັດໃນການປູກພືດແຊມ: ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 4 ປັດໃຈສາຄັນຄື:
2)
ຊ່ວງເວລາໃນການປູກພືດຮ່ວມກັນ
3)
ການໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ
4)
ການກາຈັດວັດຊະພືດ
5)
ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
ຕົວຢ່າງ: ການປູກຢາງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດໄທ ກ່ອນຕົັ້ນຢາງຈະໃຫຍ່ປົກຄຸມພືັ້ນທີື່ ກສາມາດ
ປູກພືດອືື່ນແຊມໄດ້ເຊັື່ນ: ການປູກຖົື່ວຂຽວ, ຖົື່ວເຫືອງ, ຖົື່ວດິນ, ເຂົັ້າໄຮ່, ສາລີ ແລະ ໝາກນັດ ໂດຍບມ
ື່
ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ແລະ ການປູກພືດແຊມບາງຊະນິດກເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຕົັ້ນຢາງດີຂັ້ນ ການປູກພືດແຊມຫວ່າງແຖວຕົັ້ນຢາງພຳລຳ ຈະເປັນການນາໃຊ້ແສງແດດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ
ຫາຍທີື່ສຸດ, ກ່ອນທີື່ຕົັ້ນຢາງພຳລຳຈະໃຫຍ່ປົກຄຸມພືັ້ນທີື່ ພືດແຊມກຈະໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງຢ່າງພຽງພ
ໃນລະຫວ່າງແຖວຂອງຕົັ້ນຢາງເມືື່ອອາຍຸປະມານ 3 ປີ ດັິ່ງຂໍ້ມູນຕຳຕະລຳງລຸ່ມນໍ້

ຕາຕະລາງທີ 3

ກຳນນຳໃຊ້ແສງທສ
ິ່ ອ
່ ງຜ່ຳນຕົນ
ໍ້ ຢຳງພຳລຳ (%)

ອຳຍຸຕນ
ົໍ້ ຢຳງພຳລຳ

ຈຳນວນຕົວຢ່ຳງ

ແສງທສ
ິ່ ອ
່ ງຜ່ຳນ (%)
1
1
2
3

ສະເລ່ຍ =
163 ອຳທດ

100
91
87
89
89

1

61

2

56

11

3
ສະເລ່ຍ =

50

208 ອຳທດ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ:

55

1

7
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2.6.3

ການປູກພືດ ໝູນວຽນ
ເປັນການປູກພືດຫາຍຕະກຸນໃນດິນຕອນດຽວກັນ ແຕ່ສະລັບກັນໄປເຊັື່ນ: ປູກເຂົັ້າ,
ຖົື່ວ, ຜັກ ແລະ ສາລີແລ້ວກັບຄືນມາປູກເຂົັ້າ, ຖົື່ວ, ຜັກ ແລະ ສາລີ ຕາມລາດັບ ຕາມຫັກການແລ້ວ ພືດທີື່ນາ
ມາປູກຄວນເປັນພືດຕ່າງຕະກຸນກັນ ເພາະພືດຈະໄດ້ໃຊ້ທາດອາຫານທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ວິທີນີັ້ເປັນ
ເຕັກນິກໜື່ງໃນການນາໃຊ້ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບື່ເຊືື່ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ປູກພືດອາຍຸສັັ້ນໄດ້ຕະຫອດ
ປີ
ຂດ
ັ້ ຂ
ີ ອງການປູກພືດໝູນວຽນ
1) ຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນໄວ້ໄດ້ ເນືື່ອງຈາກພືດຕ່າງຊະນິດກັນ ມີອັດຕາ
ການດູດໄວ້ຂອງທາດອາຫານຕ່າງກັນ ແລະ ຕ້ອງການທາດອາຫານຕ່າງກັນ ນອກຈາກນີລ
ັ້ ະດັບຂອງການຢັງິ່
ລົງຂອງຮາກກຕ່າງກັນຈະເປັນການເພີື່ມອິນຊີວັດຖຸໃຫ້ແກ່ດິນອີກວິທໜ
ີ ື່ງ
2) ການປູກພືດໝູນວຽນໂດຍໃຊ້ພືດຕະກຸນຖົື່ວຮ່ວມນາ ເປັນການຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍເນືື່ອງຈາກຄ່າຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນ ເພາະພືດຕະກຸນຖົື່ວສາມາດດູດເອົາໄນໂຕຣເຈນຈາກອາກາດໄດ້
3) ເປັນປະໂຫຍດຕກ
ື່ ານຄວບຄຸມການລະບາດຂອງເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
ເນືື່ອງຈາກພືດທີື່ປູກຕ່າງຊະນິດກັນອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ຂາດແຄນອາຫານໃນລະດູການທີື່ບໄື່ ດ້ປູກພືດ
ຊະນິດເດີມອີກ ດັື່ງນັັ້ນຈື່ງເຮັດໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍ ຫື ສູນເສຍຈານວນລົງ
4) ສາມາດຄວບຄຸມວັດຊະພືດໄດ້ ເນືື່ອງຈາກຊົງຕົັ້ນຂອງພືດຕ່າງຊະນິດກັນ ເຮັດໃຫ້
ວັດຊະພືດຖືກບັງແສງລົງ, ເມືື່ອປ່ຽນຊະນິດຂອງພືດປູກ ເຮັດໃຫ້ວັດຊະພືດຫຼຸດຈານວນລົງ ແລະ ພືດ ບຳງ
ຢ່ຳງຍັງມສຳນທິ່ເປັນອັນຕະລຳຍຕິ່ກຳນຈະເລນເຕບໂຕຂອງວັດຊະພືດນຳອກ
5) ການປູກພືດໝູນວຽນ ເປັນການປ້ອງກັນການພັງທະລາຍ ກຳນເຊາະເຈືື່ອນຂອງ
ດິນເນືື່ອງຈາກມີພືດປົກຄຸມດິນຢູຕ
່ ະຫອດເວລາ
6) ເປັນການໃຊ້ພືັ້ນທີປ
ື່ ູກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
2.6.4 ການປູກພືດປະສົມປະສານ
ແມ່ນການປູກພືດຕັັ້ງແຕ່ສອງຊະນິດຂັ້ນໄປຮ່ວມກັນ ໂດຍການປູກປະສົມປົນເປກັນ
ໄປເນືື່ອງຈາກມີຄວາມເກືັ້ອກຸນກັນ ແລະ ດຸນດ່ຽງກັນຮັບໃຊ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ໂດຍ
ອາໄສຫັກການຢູຮ
່ ່ວມກັນລະຫວ່າງພືດກັບພືດ ແລະ ພືດກັບສິື່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ
ຈຸດເດັື່ນຂອງລະບົບການປູກພືດປະສົມປະສານ
ຢູທ
່ ີື່ການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນ
ທ້ອງຖິື່ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ນອກຈາກນີຍ
ັ້ ັງເອືັ້ອປະໂຫຍດສູງ ເມືື່ອປຽບທຽບກັບການຜະລິດຢ່າງດຽວ ຮູບ
ແບບຂອງລະບົບການປູດພືດປະສົມປະສານມີຫາກຫາຍ ສາມາດນາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນໄດ້
ດີ,ເນືື່ອງຈາກມີກິດຈະກາຫາຍຢ່າງເຊິ່ງສອດຄ່ອງ ແລະ ເກືັ້ອກູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ອັນເປັນຫັກການຂອງ
ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມທາມະຊາດຢູແ
່ ລ້ວສ່ວນໜື່ງ
ຂດ
ັ້ ຂ
ີ ອງລະບົບການປູກພືດປະສົມປະສານ
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–

ສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ເກີດລາຍໄດ້ ແລະ ການຄອງຊີບຂອງຊາວກະສິກອນເປັນ

ຢ່າງດີ
– ຜົນຜະລິດທີເື່ ກີດຢູໄ່ ຮ່ນາສາມາດສ້າງລາຍຮັບຢ່າງຕເື່ ນືື່ອງ
– ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນຟາມຢ່າງມີປະໂຫຍດ ເຊິ່ງຜົນຜະລິດທີື່ເສດເຫືອຈະ
ຖມ
ໍ້ ແຕ່ຖືກນາເອົາໄປໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດອີກເຊັື່ນ: ເສດພືດນາມາເປັນອາຫານສັດ, ມູນສັດນາມາເປັນ
ຝຸ່ນຊີວະພາບ
– ສະພາບແວດລ້ອມຈະດີຂັ້ນເຊັື່ນ: ປູກໄມ້ຢືນຕົັ້ນດ້ວຍການໃຊ້ຝຸ່ນຈາກມູນສັດ
– ຊາວກະສິກອນຈະມີຄຸນນະພາບຊິວິດດີຂັ້ນ ຍ້ອນເຂົາເຈົັ້າມີລາຍຮັບເພມ
ິ່ ຂັ້ນ
ຂຈ
ັ້ າກັດ
– ການຜະລິດແບບປະສົມປະສານນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ອຳໄສນັກວິຊາການວາງແຜນຈັດການ
ຟາມ ເພືື່ອປະເມີນເຖິງຂສ
ັ້ ະດວກ, ຂັ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ໄລ່ລຽງເສດຖະກິດ-ຜົນໄດ້ຮັບ, ຜົນເສຍຈື່ງສາມາດເຮັດໄດ້
ຕ້ອງສາຫວດເບິື່ງລັກສະນະພູມສາດ, ພູມອາກາດຢ່າງລະອຽດແລ້ວຈື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພາະວ່າຈະໄດ້ລົງທນ
ຢ່າງຫວງຫາຍ ເພືື່ອດັດແປງສະພາບພູມສາດ
2.6.5 ການປູກ ພືດຊາັ້
ໝາຍເຖິງການປູກພືດຊະນິດດຽວກັນຊັ້າລົງໃນພືັ້ນທີເື່ ດີມເຊັື່ນ: ການປູກເຂົັ້າຕິດຕກ
ື່ ັນ
ຕະຫອດເວລາ ເຊິ່ງການປູກພືດແບບນີເັ້ ຮັດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຕື່າ, ເປັນສາເຫດການລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີື່ເປັນການຫຍຸ້ງຍາກຕກ
ື່ ານປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ ແຕ່ການປູກພືດຊັ້າຍັງມີຂດ
ັ້ ີ
ຄື:
1) ພືັ້ນທີື່ບາງແຫ່ງເໝາະສົມກັບການປູກພືດຊະນິດດຽວ ຫາຍກວ່າການປູກພືດຫາຍ
ຊະ ນິດ
2) ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດຊະນິດດຽວກັນ
3) ຄ່າສິື່ງກື່ສ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຄືື່ອງກົນຈັກຖືກກວ່າການປູກພືດຫາຍ
ຢ່າງ
4) ຊາວໄຮ່ນາມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຊານານໃນການຜະລິດພືດນັັ້ນໆ ຫາຍກວ່າການປູກ
ພືດຫາຍຢ່າງ
5) ການປັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ໃຫ້ເໝາະແກ່ການປູກ
ພືດທີື່ປູກຊະນິດດຽວເຮັດໄດ້ງ່າຍກວ່າການປູກພືດຫາຍຊະນິດ
2.6.6 ການປູກ ພືດ ເຫືື່ອມລະດູ
ໝາຍເຖິງການປູກພືດອີກຊະນິດໜຶິ່ງ
ລົງໃນຫວ່າງແຖວຂອງພືດທີື່ເຮົາປູກທາອິດ
ກ່ອນພືດທາອິດຈະສຸກແກ່ໃຫ້ເກັບກ່ຽວໄດ້ເຊັື່ນ: ໃນຂະນະທີສ
ື່ າລີເລີມ
ື່ ຕິດຝັກ ກຕ້ອງປູກຖົື່ວເຫືອງແຊມລົງ
ໃນຫວ່າງແຖວຂອງສາລີ ທີື່ເປັນການຫຍເັ້ ວລາຂອງພືດໃຫ້ສັັ້ນເຂົັ້າ ໂດຍວິທີນອ
ີັ້ າດປູກພືດໄດ້ປີລະ 4-5
ເທືື່ອ
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ບົດທີ 3
ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1.
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງພືດເສດຖະກິດໄດ້
2.
ອະທິບາຍຄວາມສາຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.3

ຄວາມໝາຍຂອງພືດເສດຖະກິດ

ເປັນພືດທີື່ມີຄວາມສາຄັນຕື່ການດາລົງຊິວິດມີລັກສະນະເດັື່ນທາງການຄ້າ
ທີື່ສາມາດນາໄປ
ບລິໂພກ ໂດຍເປັນອາຫານທີື່ໃຫ້ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເປັນແຫື່ງພະລັງງານຂອງມະນຸດ ແລະ ສັດ,
ສາມາດສ້າງ ລາຍຮັບໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ປະກອບອາຊີບໄດ້. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການປູກພືດ
ເສດຖະກິດ ມີວັດຖຸປະສົງ ເພືື່ອໃຊ້ບລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ ຫື ນາ ໄປຈາໜ່າຍບລິໂພກໃນຮູບຂອງພືດ
ເທົື່ານັັ້ນ, ແຕ່ຖ້າມີຜົນຜະລິດເຫືອຈາກການບລິໂພກ ຫື ຈາໜ່າຍ ຈື່ງນາມາຮັກສາໄວ້ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພືື່ອເກັບໄວ້ບລິໂພກຍາມຂາດແຄນໂດຍໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນຄອບຄົວ ດັື່ງນັັ້ນ ພືດ
ເສດຖະກິດອືື່ນໆ ແບ່ງຕາມໝວດໝູ່ອາຫານງ່າຍໆ ຄື: ທຳດແປ້ງ, ນັ້າມັນ, ທຳດຊໍ້ນ ແລະ ວີຕາມິນ

3.4

ຄວາມສາຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດ

ໃນປະຈຸບັນເສດຖະກິດຈະດີຂັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນກັບສິນຄ້າຂາອອກ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນສິນຄ້າຂາອອກຂອງ
ປະ ເທດເຮົາແມ່ນໄມ້ເຊັື່ນ: ໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບເປັນຕົັ້ນ. ແຕ່ປະຈຸບັນນີັ້ຖືວ່າປ່າໄມ້ທີື່ມີຢູ່ໃນປະເທດເຮົາ
ມີຈານວນຈາກັດແລ້ວ ດັື່ງນັັ້ນ ສິນຄ້າຂາອອກແມ່ນເລັື່ງໃສ່ດ້ານການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້
ຈາກ ການກະສິກາ ແລະ ໄດ້ສົື່ງເປັນສິນຄ້າຂາອອກ ທັງເປັນສິນຄ້າຄັ້າປະກັນເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ
ນັັ້ນຄື ພືດເສດຖະກິດນີັ້ເອງ
ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ພືດເສດຖະກິດຍັງມີຄວາມສາຄັນທາງດ້ານການໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງມະນຸດ,
ສັດ ແລະ ໃນທາງການກະສິກາອືິ່ນໆ ອີກດ້ວຍ ພືດເສດຖະກິດຊະນິດໜື່ງທີື່ກາລັງມີບົດບາດສາຄັນຕື່ເສດ
ຖະກິດຂອງປະເທດ ຄື: ສຳລ, ໝຳກເດືອຍ, ໝຳກງຳ ແລະ ມັນຕົໍ້ນ ທັງນີັ້ເນືື່ອງຈາກໄລຍະຜ່ານມານປະ ຊາ
ຊົນນິຍົມໃຊ້ເປັນອາຫານຫາຍຂັ້ນ ຍິື່ງໄປກວ່ານັັ້ນຕະຫາດ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຕ້ອງການຫາຍຂັ້ນເຊັື່ນກັນ
ທັງໃນຮູບຜົນຜະລິດສົດ ຫື ແຊ່ເຢັນ ດັື່ງນີັ້:
1)
ເປັນອາຊີບຫັກຂອງຄົນເຮົາເພາະສວນໃຫຍ່ໃນປະເທດລາວມີອາຊີບທາງການກະສິກາ
2)
ເປັນວັດຖຸດິບປ້ອນເຂົັ້າໂຮງງານອຸດສະຫະກາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
3)
ເປັນປັດໃຈສົື່ງເສີມ ແລະ ບລິການພາຍໃນປະເທດ
4)
ເປັນແຫື່ງຜະລິດຂອງການກະສິກາ ເພີື່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະເທດໃນປະຈຸບັນ
5)
ເປັນປັດໃຈສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ປະເທດ
3.4.1 ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຢາ
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ຄຸນຄ່າທາງອາຫານໄດ້ແກ່ ພືດຈາພວກທີື່ໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນທີື່
ໃຊ້ ເປັນອາຫານເຊັື່ນ: ອາຫານກະປ໋ອງ, ອາຫານແຫ້ງ, ອາຫານແຊ່ເຢັນ, ອາຫານດອງ, ນັ້າຕານ, ນັ້າມັນພືດ
ແລະ ເຄືື່ອງດືື່ມອືື່ນໆ
ຈາກການວິເຄາະຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງສາລີຝັກອ່ອນ ພົບວ່າໃນສ່ວນຂອງສາລີຝັກ
ອ່ອນທີື່ບລິໂພກໄດ້ 100 g ນັນ
ັ້ ມີຄວາມຊຸ່ມ 84.10 %, ຄາໂບໄຮເດຣດ 8.20 g ແລະ ໂປຣຕິນ 1.90
g ນອກ ຈາກນີັ້ແລ້ວຍັງມີແຄນຊຽມ, ຟົດສະຟຣັສ, ວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນບີ ໃນປະລິມານສູງ (ດັື່ງຕາ
ຕະ ລາງລຸ່ມນີັ້) ນັບໄດ້ວ່າ ສາລີຝັກອ່ອນເປັນຜັກທີື່ມີຄຸນຄ່າໃກ້ຄຽງກັບພືກຜັກຫາຍຊະນິດເຊັື່ນ: ກະລື່າປີ
ແລະ ກະລື່າປີດອກ
ຕາຕະລາງທີ 4

ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຂອງສາລີຝັກອ່ອນໃນສ່ວນທີື່ບລິໂພກໄດ້ 100 g

ສ່ວນປະກອບຂອງແຮ່ທາດອາຫານ
ຄວາມຊຸ່ມ
ໄຂມັນ
ໂປຣຕິນ
ຄາໂບໄຮເດຣດ
ແຄຊຽມ
ຟົດສະຟຣັສ
ເຫັກ
ວິຕາມິນເອ
ວິຕາມິນບີ 1
ວິຕາມິນບີ 2
ວິຕາມິນຊີ

ປະລິມານ

ຫົວໜ່ວຍ

84.10
0.20
1.90
8.20
28.00
86.00
0.10
64.00
0.05
0.08
11.00

%
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

ຄຸນຄ່າທາງຢາ: ໝາຍເຖິງການນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີື່ໄດ້ຈາກພືດມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໃນ ທາງອຸດ
ສາຫະກາຄື: ການເອົາຜົນຜະລິດທີື່ໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກາ ໄປແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ນອກເໜືອ
ຈາກປະເພດອາຫານ ແລະ ເສັັ້ນໄຍເຊັື່ນ: ນັ້າມັນຂີັ້ໝໍ້ນ
3.4.2 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ການນາເອົາເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ ຫື ພືດປູກທີມ
ື່ ີຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີປະລິ
ມານຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງມາປູກເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນໜື່ງໃນຫາຍໂຄງການທີື່ສາຄັນຂອງລັດຖະບານ ທີື່ມີເປົັ້າໝາຍ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງທາງດ້ານລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ອັນທີື່ຈະກ້າວໄປສູ່ການສ້າງອາ
ຊີບຄົງທີື່ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ໄດ້ໂດຍພືໍ້ນຖານໃນປີ 2010 ແລະ ຢຸດຕິການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່ຢ່າງ
ສິັ້ນເຊງ
ຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເປັນໜື່ງໃນວິທີເປັນໄປໄດ້ຫາຍທີື່ຈະການົດ ແລະ ວັດຄ່າ
ແມ່ນມັກຈະມີຄ່າທີື່ສາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະເປັນປະໂຫຍດທີື່ຄວນພິຈາລະນາ,
ເມືື່ອການຕັດສິນໃຈ
ເລືອກທາງເສດຖະກິດ, ຕົວເລືອກທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂອບເຂດການຄ້າກັບການຈັດກຳນຊັບພະຍາກອນ
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ບົດທີ 4
ເຕັກນິກການປູກພືດໃນເຂດເນີນສູງ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກໝາກງາ
2.
ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກພືດຕະກຸນຖົື່ວ
3.
ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກຝ້າຍ
4.
ອະທິບາຍເຕັກນິກການປູກພືດໃຫ້ຫົວ
5.
ອະທບຳຍເຕັກນກກຳນປູກຖົິ່ວແຮປ່ອຍຄັິ່ງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1

ກຳນປູກໝາກງາ
4.1.1

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໝາກງາ
ໝາກງາເປັນພືດລົັ້ມລຸກ, ໝາກເປັນຝັກ ມີເມັດນ້ອຍໆສີຂາວ ຫື ສີດາ ແລະ ມີການ
ປູກມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ເພາະຕ້ອງການໃຊ້ເມັດງານີເັ້ ປັນອາຫານເຄືື່ອງເທດ ແລະ ບີບເອົານັ້າມັນໄດ້. ມີການ
ໃຊ້ເມັດງາກັນຫາຍເປັນພິເສດໃນແຖວຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ເອເຊຍເພືື່ອເປັນອາຫານ. ກິື່ນ ແລະ ລົດ
ຊາດຂອງເມັດງາຄ້າຍຄືກັບຖົື່ວ, ອົງປະກອບທີສ
ື່ າຄັນໃນເມັດງາກຄືນັ້າມັນ ເຊິ່ງມີຢປ
ູ່ ະມານ 44-60 % ນັ້າ
ມັນງາມີຜົນດີຕດ
ື່ ້ານການເກີດອ໋ອກຊີໄດໃນຮ່ຳງກຳຍ, ເປັນສ່ວນປະສົມໃຊ້ໃນການຜະລິດສະບູ່, ຢາ, ນັ້າມັນ
ຫລ
ື່ ນ
ືິ່ ແລະ ຍັງເປັນສ່ວນປະສົມຂອງເຄືື່ອງສາອາງບາງຊະນິດ ງາເປັນພືດພືນ
ໍ້ ເມືອງຂອງເອເຊຍ ຫື ຕາເວັນ
ອອກຂອງອາຝຣກກາ, ຊາວຈີນຮູ້ຈກ
ັ ງາຢ່າງໜ້ອຍ 5,000 ປີມາແລ້ວ
4.1.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງງາ
ງາໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານໃນໂຮງງານເຮັດເຂົັ້າໜົມ ນັ້າມັນງາທີສ
ື່ ະກັດໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ
ຈະມີກິື່ນຫອມຫວານ, ລົດຊາດຂົມ ແລະ ຮັບປະທານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນັ້າມັນງາທີື່ສະກັດໂດຍບໃື່ ຊ້ຄວາມ
ຮ້ອນຈະນາໄປໃຊ້ປຸງແຕ່ງສະບູ, ນັ້າສີ ແລະ ອືື່ນໆ, ຖ້າສະກັດດ້ວຍເຫົັ້າ ເພິື່ນນາໄປໃຊ້ປຸງແຕ່ງຢາປົວ
ພະຍາດແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ເສດຂອງເມັດທີສ
ື່ ະກັດເອົານັ້າມັນແລ້ວ ຍັງມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ
ເພືື່ອລ້ຽງງົວນົມ ແລະ ເຮັດເປັນຝຸ່ນ ເມັດງາມີໄຂມັນປະມານ 35-57 %, ໂປຣຕິນປະມານ 17-25 %,
ກາກງາມີທາດນັ້າມັນເຫືອຢູ່ 5-14 %, ທາດໂປຣຕນປະມານ 25 %
4.1.3 ຊະນິດແນວພັນ ໝຳກງາ
ໝຳກງາທີື່ນິຍົມປູກໃນປະຈຸບັນແມ່ນຈາແນກຕາມສີຂອງເປືອກຫຸ້ມເມັດຄື: ໝຳກງາ
ແດງ, ໝຳກງາຂາວ ແລະ ໝຳກງາດາ
ກ. ໝຳກງາແດງ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 139 Kg/rai ເປັນພັນທແ
ິ່ ຕກກິື່ງກ້ານ 2-5 ກິື່ງ, ຝັກເປັນ
2 ຄູ່ ຮຽງກັນແບບສະລັບເທິງລາຕົັ້ນ, ເມັດສີແດງ ຂະໜາດສະໝື່າສະເໝີ, ນັ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ປະມານ
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3.20 g, ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 80-85 ວັນ, ເປີເຊັນນັ້າມັນໃນເມັດ 50.3 %, ຕ້ານທານຕພ
ື່ ະຍາດເໜົິ່ຳດາປານ
ກາງ

ຮູບທີ 1

ລັກສະນະເມັດໝຳກງຳແດງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: ຈຳກ Internet Graines de sésame torréfiées www.flanquart.f
2816 x 21121469.9KB; Hulled Sesame Seeds
www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB; Hulled Sesame
Seeds www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB

ຂ. ໝຳກງາຂາວ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 122 Kg/rai ເປັນພັນລາຕົັ້ນດຽວບແ
ື່ ຕກກິື່ງກ້ານ, ຝັກ ມີ
2 ຄູ່ ຮຽງຕົວແບບກົງກັນຂ້າມເທິງລາຕົັ້ນ, ຂະໜາດເມັດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ນັ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ປະມານ
3.18g, ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 80-85 ວັນ, ເປີເຊັນນັ້າມັນໃນເມັດ 49.3 %, ບື່ຕ້ານທານຕພ
ື່ ະຍາດໄໝ້ດາ ແລະ
ເໜົິ່ຳດາ
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ຮູບທີ 2

ລັກສະນະເມັດໝຳກງຳຂຳວ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: ຈຳກ Internet Graines de sésame torréfiées www.flanquart.f
2816 x 21121469.9KB; Hulled Sesame Seeds
www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB; Hulled Sesame
Seeds www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB

ຄ. ໝຳກງາດາ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 148 Kg/rai ເປັນພັນບແ
ື່ ຕກກິື່ງກ້ານ, ຝັກມີ 2 ຄູ່ ຮຽງ
ຕົວແບບກົງກັນຂ້າມເທິງລາຕົັ້ນ, ຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ນັ້າໜັກ 1,000 ເມັດ ປະມານ 3.00g, ອາຍຸ
ເກັບກ່ຽວ 85-90 ວັນ, ເປີເຊັນນັ້າມັນໃນເມັດ 48.2 %

ຮູບທີ 3

ລັກສະນະເມັດໝຳກງຳດຳ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: ຈຳກ Internet Graines de sésame torréfiées www.flanquart.f
2816 x 21121469.9KB; Hulled Sesame Seeds
www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB; Hulled Sesame
Seeds www.rajkamalagro.com 1367 x 1025179.2KB
4.1.4
ລັກສະນະພຶກສາດຂອງໝຳກງາ
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ໝຳກງາມີຊືື່ທາງວິທະຍາສາດ Sesamum indicum L. ຊືື່ສາມັນ Sesame

ແລະ ຢູ່ໃນ ຕະກຸນ Pedaliaceae
1. ຮາກ (Root)
ລະບົບຮາກເປັນແບບຮາກແກ້ວ (Tap root system) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຮາກ
ແກ້ວ (Primary root ຫຼື Pap root) ທີື່ຈະເລີນມາຈາກຮາກເຄົັ້າ (Radicle) ແລະ ຮາກແໜງທີື່
ຈະເລີນມາຈາກ ຮາກແກ້ວເອີນ
ັ້ ວ່າ: Secondary root ຫື Lateral root
2. ລາຕົັ້ນ (Stem)
ເປັນໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນ,ຕັັ້ງຊືື່ສູຸງປະມານ
1-2
m,
ລາຕົັ້ນອາດເປັນຕົັ້ນດ່ຽວ
(Uniculm) ຫື ແຕກກິື່ງ (Braching), ມີຂົນ (Glandular hair) ປົກຄຸມລາຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງ
3. ໃບ (Leaf)
ເປັນແບບໃບດ່ຽວ (Simple leaf), ຮູບຮ່າງໃບມີຫາຍແບບເຊັື່ນ: ຮູບໄຂ່, ຮູບ
ຫົວ ໃຈ ຫື ຮຽວຍາວ. ສີຂອງໃບຂຽວອ່ອນຈົນເຖິງຂຽວແກ່, ຂອບໃບອາດລຽບ ຫື ເປັນແຂ້ວເລືື່ອຍ ການ
ຮຽງຕົວຂອງໃບໃນງາພັນປູກທີື່ພົບຫາຍໄດ້ແກ່: ແບບກົງກັນຂ້າມ (Opposite) ແລະ ແບບສະຫຼບ
ັ
(Alternate)
4. ຊື່ດອກ ແລະ ດອກ (Inflorescence and flower)
ເປັນດອກດ່ຽວສົມບູນເພດແບບ Zygomorphic ພົບຕ່ອມນັ້າຫວານ (Extra
floral nectar gland) ສີເຫືອງ ຫື ສີດາຢູ່ທີື່ໂຄນຂອງກ້ານດອກ. ດອກປະກອບດ້ວຍກີບລ້ຽງ (Sepal),
ກີບດອກ (Petal), ເກສອນຜູ້ (Stamen) ແລະ ເກສອນແມ່ (Pistil).
5. ໝາກ ແລະ ເມັດ (Fruit, grain or seed)
ໝາກ ຫື ຝັກເປັນແບບ Capsule, ຮູບຮ່າງຂອງຝັກທີື່ພົບຫາຍມີ 2 ແບບຄື:
ແບບ 2 Carpel (Bicarpellate) ແລະ 4 Carpel (Tetracarpellate) ຝັກງາ 1 Carpel ຈະມີ 2
Locule ເມັດງາມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່, ຮູບຫົວໃຈມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຫຍືື່ອຫຸ້ມເມັດ (Seed coat ຫື
Testa) ລຽບ ມີສີຂາວເຫືອງ, ເທົາ, ແດງ, ນັ້າຕານ ຫື ດາ (ກົມວິຊາພືດໄຮ່ ວິທະຍາເຂດກາແພງແສນ,
2011)

ຮູບທີ 4

ລັກສະນະພຶກສຳດຂອງໝຳກງຳ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Sesame en.wikipedia.org 220 x 32022.6KB
4.1.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມໃນການປູກ ໝາກງາ
1. ດິນ (Soil)
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ດິນທີື່ເໝາະສົມໃນການປູກງາ ຄວນເປັນດິນຕົມ, ຕົມແກມຊາຍ ຫື ຕົມໜຽວ,
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຕັັ້ງແຕ່ປານກາງຂັ້ນ, ມີອິນຊີວັດຖຸໃນດິນບື່ຕື່າກວ່າ 1 % ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນກົດດ່າງຢູ່
ລະຫວ່າງ 5.5-6.5
2. ອຸນຫະພູມ (Temperature)
ງາເປັນພືດທີື່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມໃນລະດັບສູງ, ອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມໃນການ
ປູກ ງາແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 25-35C, ລັກສະນະພືັ້ນທີື່ຄວນສູງຈາກລະດັບໜ້ານັ້າທະເລ 1,500 m ຂັ້ນໄປ
ໝຳກງາເກືອບທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມໄວຕຊ
ື່ ່ວງແສງ.
3. ປະລິມານນັ້າຝົນ (Rainfall)
ນັ້າເປັນປັດໃຈສາຄັນທີື່ສຸດ ໃນການປູກພືດຕ່າງໆ ປະລິມານນັ້າຝົນທີື່ເໝາະສົມ
ໃນການປູກໝາກງາແມ່ນປະມານ 800-1,200 mm/ປີ ຫື ປະມານ 200 mm/ລະດູປູກ.
4.1.6 ເຕັກນິກການປູກໝຳກງຳ
1. ການກຽມດິນ (Soil preparation)
ການກຽມດິນເປັນປັດໃຈທີື່ສາຄັນໃນການປູກໝຳກງາ ເນືື່ອງຈາກເມັດງາມີຂະໜ
າດນ້ອຍ ຄວນມີການກຽມດິນໃຫ້ລະອຽດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ງາງອກໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມສະໝື່າສະເໝີ. ຄວນມີ
ການໄຖ 1-2 ຄັັ້ງ ແລະ ຕາກແດດປະໄວ້ 7-10 ແດດ ແລ້ວຈື່ງປູກ.
2. ລະດູການປູກ (Seasons)
ຕົັ້ນລະດູຝົນ ເລີື່ມຕັັ້ງແຕ່ເດືອນ ເມສາ-ມິຖຸນາ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກໃນພັ້ນ ທີື່
ນາກ່ອນການປູກເຂົັ້າປູກປາຍລະດູຝົນ ເລີື່ມປູກຕັັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ-ຕຸລາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກຢູ່ໃນສະພາບ
ພືນ
ໍ້ ທີື່ໄຮ່ ຫື ທີື່ດອນ, ປູກຫັງຈາກເກັບກ່ຽວພືດໄຮ່
3. ວິທີການປູກ (Methodology)
ການປູກແບບຫວ່ານ: ສ່ວນຫາຍຊາວກະສິກອນນິຍົມປູກໝຳກງາດ້ວຍວິທີນີັ້ ໂດຍໃຊ້ເມັດໝຳກງາຫວ່ານ
ໃຫ້ກະຈາຍສະໝື່າສະເໝີໃນແປງປູກ ແລ້ວໄຖກົບທັນທີ, ສາລັບເມັດພັນທີື່ໃຊ້ຫວ່ານ ປະມານ 1-2
Kg/rai
ວິທີການປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວ: ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປູກໄດ້ໄວ, ໄລຍະປູກ 50 x 100 Cm ຫື ແຖວຍາວ 1
m ໃຫ້ມີຕົັ້ນງາ 10-20 ຕົັ້ນ ຫັງຈາກປູກແລ້ວ 15-20 ວັນໃຫ້ທາການ ຖອນແຍກໃຫ້ໄດ້ໄລຍະຕົັ້ນຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ, ອັດຕາເມັດພັນທີື່ໃຊ້ປະມານ 2-3 Kg/rai
4.1.7 ການບົວລະບັດຮັກສາໝຳກງາ
ໝຳກງາເປັນພືດທີື່ຕ້ອງການ ການບົວລະບັດຮັກສາໜ້ອຍກວ່າພືດຊະນິດອືື່ນໆ ພຽງ
ແຕ່ກຽມດິນໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ເໝາະສົມ ແລະ ປູກໝຳກງາໃຫ້ງອກສະໝື່າສະເໝີ ກສາມາດທີື່ຈະໃຫ້
ຜົນຜະລິດພສົມຄວນ ສ່ວນໃຫຍ່ຊາວກະສິກອນທີື່ປູກ ໝຳກງາ ເມືື່ອຫວ່ານເມັດແລ້ວກ ປ່ອຍຖິັ້ມຈົນ ເຖິງ
ເກັບກ່ຽວ ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມຫາກໄດ້ມີການບົວລະບັດຮັກສາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຂັ້ນ
4.1.8 ການໃສ່ຝຸ່ນ
ໃນດິນທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕື່າ ເຮົາກຈະມີການໃສ່ປຸ໋ຍ 15-15-15 ສາລັບດິນ ຕົມ
ແກມຊາຍ ໃນອັດຕາ 20-30 Kg/rai, 20-20-0 ສາລັບດິນຕົມແກມໜຽວໃນອັດຕາ 20-25 Kg/rai.
ການໃສ່ປຸ໋ຍໄນໂຕຣເຈນ ຄວນໃສ່ໃນຂະນະທີື່ງາຈະອອກດອກໃນປະລິມານທີື່ບື່ຫາຍເກີນໄປ ເພາະ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ງາແກ່ຊ້າ ແລະ ປະລິມານນັ້າມັນໃນເມັດຫຼຸດລົງ. ການໃສ່ປຸ໋ຍ ຄວນແບ່ງໃສ່ເປັນ 2 ຄັັ້ງ, ຄັັ້ງລະເທົື່າໆ
ກັນຄື:
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– ຄັັ້ງທີື່ໜື່ງ ໃສ່ຮອງພືນ
ໍ້ ພ້ອມປູກ
– ຄັັ້ງທີື່ສອງ ໃສ່ໂຮຍຂ້າງແຖວປູກເມືື່ອງາອາຍຸບື່ເກີນ 15 ວັນຫັງຈາກງອກ.
4.1.9 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດຕູຂອງໝຳກງາ
1. ພະຍາດ
1) ພະຍາດເໜົິ່ຳດາ
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ, ພະຍາດນີັ້ລະບາດໄດ້ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະກ້າຈົນເຖິງ
ເກັບກ່ຽວ. ອາການຄືໃບເລີື່ມເຫືອງຊີດລົງກວ່າປົກກະຕິ ຕົັ້ນໝຳກງາຈະຫ່ຽວຕາຍຢືນຕົັ້ນ, ຮາກ ແລະ ລຳຕົັ້ນ
ຈະ ເໜົິ່ຳສີນັ້າຕານ, ເປືອກຕິດແໜ້ນກັບລາຕົັ້ນ ບລິເວນແຜມີເມັດສີດາຄ້າຍຜົງຖ່ານກະຈາຍຢູ່ທົື່ວໄປ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ຄຸມເມັດດ້ວຍສານເຄມີກ່ອນປູກໄດ້ແກ່: ເບນເລທ, ຄາເບນດາຊິມ,
ເດລຊິນ ໃນອັດຕາ 0.1-0.3% ຂອງນັ້າໜັກເມັດ
– ເລືອກປູກພັນເມັດສີແດງ
– ປູກພືດໝູນວຽນທີື່ບື່ເປັນພະຍາດນີັ້ສະລັບກັບການປູກໝຳກງາ ຫື ຍ້າຍ
ພືໍ້ນທີື່ປູກໂດຍປູກຊັ້າທີື່ເດີມບື່ເກີນ 3 ປີ
– ໃຊ້ຝຸ່ນຄອກ ຫື ຝຸ່ນທີື່ມີຟົດສະຟຣັດຂ້ອນຂ້າງສູງ
– ເຜົາທາລາຍເສດຊາກພືດທີື່ເປັນພະຍາດ
2) ພະຍາດໃບໄໝ້ ແລະ ລາຕົັ້ນເໜົິ່ຳ
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ, ລະບາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບໝຳກງາໃນ
ໄລຍະ ເຕີບໃຫຍ່ເຖິງເກັບກ່ຽວ ລັກສະນະອາການຄືໃບໄໝ້ໂດຍສະເພາະເມືື່ອມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຝົນຕົກໜັກ
ອາດຈະ ໄໝ້ລຸກລາມສູ່ກ້ານໃບ, ລາຕົັ້ນ ແລະ ໃນທີື່ສຸດເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຫັກພັບຫ່ຽວຕາຍ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ປູກພັນຕ້ານທານ
– ປູກງາໃນຊ່ວງທີື່ມີຝົນໜ້ອຍເຊັື່ນ ປາຍລະດູຝົນ
– ປູກພືດໝູນວຽນທີື່ບື່ເປັນພະຍາດນີັ້ສະຫຼບ
ັ ກັບການປູກງາ
– ໃຊ້ສານເຄມີພວກແຄບເທນ ຫື ໄທແຣມ 0.3 % ຄຸມເມັດກ່ອນປູກ
ຫື ໃຊ້ຮີໂດມິລສີດພົື່ນ 1-2 ຄັັ້ງເມືື່ອພົບການລະບາດຂອງພະຍາດ
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ຮູບທີ 5

ລັກສະນະຂອງພະຍຳດເໜົຳິ່ ດຳເກດຈຳກເຊືອ
ໍ້ ລຳ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet ALTERNARIA LEAF SPOT mrgoutham.
blogspot.com 588 x 870514.9KB, Leaf spot (Alternaria spp.)
www.infonet-biovision.org 280 x 185 9.6KB

3) ພະຍາດຫ່ຽວຈາກແບັກທີເຣຍ
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍ, ລະບາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍກັບງາໃນໄລຍະເຕີບໃຫຍ່ເຖິງເກັບກ່ຽວ
ລັກສະນະອາການຄື: ຍອດຫ່ຽວມີຮອຍສີຂາວໃສນ້ອຍໆກະຈາຍຕາມຄວາມຍາວຂອງລາຕົັ້ນ, ເຊິ່ງຈະມີສີ
ນັ້າຕານບລິເວນຮອຍຕື່ຂອງເປືອກ ກັບແກນ ເມືື່ອບີບຈະພົບນັ້າສີຂາວຂຸ່ນ, ຕົັ້ນງາຈະຫ່ຽວ ແລະ ຕາຍຢືນ
ຕົັ້ນໂດຍທີື່ຮາກຍັງປົກກະຕິຢູ່
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານໄດ້ແກ່: ງາແດງ
– ບື່ຄວນໃຊ້ສານເຄມີ ເພາະບື່ຄຸ້ມທນ
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ຮູບທີ 6

ລັກສະນະຂອງພະຍຳດຫ່ຽວເກດຈຳກແບັກທເຣຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Some Common Plant Diseases Caused by
Bacteria in Thailand ... www.malaeng.com 600 x 37537.5KB

4) ພະຍາດຍອດຝອຍ
ເຊືັ້ອສາເຫດເກີດຈາກເຊືັ້ອໄມໂຄພລາສມາ
ໂດຍມີເພ້ຍຈັກຈັື່ນເປັນແມງ
ພາຫະ ນະ, ມັກລະບາດກັບງາໃນໄລຍະຕົັ້ນກ້າເຖິງໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງລາຕົັ້ນ ລັກສະນະອາການ
ຄື ຈະ ຊະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ, ຍອດແຕກເປັນພຸ່ມຝອຍ, ດອກປ່ຽນເປັນສີຂຽວ
ຄ້າຍຄືກັບ ໃບບື່ຕິດຝັກ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ
– ຖອນ ແລະ ເຜົາທາລາຍຕົັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດຖິັ້ມ
– ປູກໃຫ້ໄວຂັ້ນ ແລະ ຫີກລ້ຽງການປູກໃນຊ່ວງລະດູຝົນ
– ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກາຈັດແມງເຊັື່ນ: ເຊຟວິນ, ອາໂຊດຣິນໃນອັດຕາ
40-50 CC ຕື່ນັ້າ 20 ລີດ ສີດພົື່ນໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ 1-2 ຄັັ້ງ ຫ່າງກັນປະມານ 7-10 ວັນ
– ຫີກລ້ຽງການປູກງາຕິດຕື່ກັນ ບລິເວນໜື່ງບລິເວນໃດຊັ້າກັນຫາຍ ໆ ປີ
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ລັກສະນະຂອງພະຍຳດຍອດຝອຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search
ຈຳກ
Internet
Sesame
Phyllody
marinoskitchens.com 570 x 420406.3KB, Balamurugan
www.apsnet.org 550 x 734425.0KB
2.

ແມງໄມ້ສັດຕູໝຳກງາ

1) ບົັ້ງຫື່ໃບງາ
ເປັນແມງໄມ້ສັດຕູທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດຂອງງາ ໂດຍຈະເຂົັ້າທາລາຍໃນທຸກສ່ວນ
ຂອງ ງາ ແລະ ໃນທຸກໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕເລີື່ມຕັັ້ງແຕ່ງາງອອກພົັ້ນຜິວດິນ ຈົນເຖິງໄລຍະຕິດດອກ
ອອກຝັກ, ຖ້າທາລາຍໄລຍະຕົັ້ນອ່ອນ ຕົັ້ນງາຈະຫ່ຽວແຫ້ງຕາຍໝົດ ໂດຍລັກສະນະການທາລາຍນັັ້ນ ຕົວ
ບົັ້ງ ຈະຊັກໄຍດງເອົາໃບທີື່ສ່ວນຍອດມາຫື່ຫຸ້ມຕົວໄວ້ ແລະ ກັດກິນຢູ່ພາຍໃນແຕ່ລະຍອດອາດຈະມີຕົວບົັ້ງ
1-5 ຕົວ, ໄລຍະອອກດອກຈະກິນດອກເຮັດໃຫ້ດອກຫຼົິ່ນ ສ່ວນໄລຍະຕິດຝັກຈະເຈາະເຂົັ້າໄປກັດກິນຢູ່ພາຍ
ໃນຝັກ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
– ໃຊ້ສານສະກັດເຊັິ່ນ: ຂົື່ມກະເດົາເຂັັ້ມຂຸ້ນ 50-200 ppm ອັດຕາ 50
ml/ນໍ້ຳ 20 L
– ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກາຈັດແມງໄດ້ແກ່: ໂມໂນໂຄຣໂຕຟອສ (ອາໂຊດ
ຣິນ, ຟູຣາດອນ) ຄາໂບຊັນແຟນ ສີດພົື່ນເມືື່ອພົບໜອນ 2 ຕົວຕື່ແປງຍາວ 1 m ເມືື່ອງາອາຍຸ 5, 20 ແລະ
40ວັນ
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ລັກສະນະຂອງໂຕບົໍ້ງຫໃິ່ ບ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Sesame web-worm (Ceroprepes sp.) Stock
Photos www.dreamstime.com 400 x 26729.6KB

2) ບົັ້ງແມງກະເບືັ້ອຫົວກະໂຫກ
ເປັນແມງສັດຕູທີື່ສາຄັນຂອງງາ ແລະ ພືດຫາຍຊະນິດເຊັື່ນ:ຖົື່ວຕ່າງໆໝາກ
ເຂືອ ແລະ ຢາສູບເປັນຕົັ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕົັ້ນງາໄດ້ຫາຍ ແລະ ໄວ ເນືື່ອງຈາກເປັນໜ
ອນແມງກະເບືັ້ອຂະໜາດໃຫຍ່, ໜອນຈະກັດກິນໃບງາເຫືອແຕ່ກ້ານ ແລະ ຕົັ້ນ ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນໂດຍທາ
ລາຍຕັັ້ງແຕ່ງາເລີື່ມແຕ່ໃບແທ້ຈົນເຖິງຕິດດອກອອກຝັກ ເມືື່ອກິນໃບຂອງຕົັ້ນໜື່ງໝົດກຈະເຄືື່ອນຍ້າຍໄປກິນ
ຕົັ້ນອືື່ນ. ໜອນມັກລີັ້ຢູ່ກ້ອງໃບເຮັດໃຫ້ສັງເກດໄດ້ຍາກ ເພາະມີສີຂຽວຄ້າຍຄືຕົັ້ນງາ.
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານ
– ໃຊ້ສານສະກັດເປັນຕົໍ້ນແມ່ນຂົມກະເດົາເຂັັ້ມຂຸ້ນ 100 ppm ອັດຕາ
50 ml/ນັ້າ 20 L
– ບທ
ື່ າລາຍແມງວັນກົັ້ນຂົນເຊິ່ງເປັນສັດຕູທາມະຊາດຂອງ
ບົັ້ງແມງກະ
ເບືັ້ອ
– ໃຊ້ສານເຄມີ ເມທາມີໂດຟອສ (ທາຣາຣອນ) ສີດພົື່ນເມືື່ອງາອາຍຸ 5
ວັນ 20 ແລະ 40 ວັນ
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ລັກສະນະຂອງໂຕບົໍ້ງຫົວກະໂຫຼກ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Sesame web-worm (Ceroprepes sp.) Stock
Images www.dreamstime.com 240 x 160 8.3KB

3) ແມງກິນູນນ້ອຍ
ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຕົັ້ນງາໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ການລະບາດຂັ້ນຢູ່ກັບສະພາບ
ພູມອາກາດ ແລະ ພັ້ນທີື່, ມັກທາລາຍຕົັ້ນງາໃນໄລຍະຕິດຝັກໃນເວລາກາງຄືນ ສ່ວນເວລາກາງເວັນ ຈະລີຢ
ັ້ ູ່
ຕາມຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີື່ອ້ອມແປງປູກ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
ການປູກປາຍລະດູຝົນ ຄວນພົື່ນສານປ້ອງກັນກາຈັດ ແມງໄມ້ໄວ້ກ່ອນເພາະ
ແມງຊະນິດນີຈ
ັ້ ະເຂົັ້າທາລາຍໃບຊ່ວງກາງຄືນ ແລະ ກັດກິນຢ່າງໄວວາໂດຍໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກາຈັດແມງ
ທີໃື່ ຊ້ໄດ້ແກ່: ໄມໂນໂຄຣໂຕຟອສ (ອາໂຊດຣນ, ຟູຣຳດອນ), ເມທາມີໂດຟອສ ສີດພົື່ນເມືື່ອພົບການ
ທາລາຍປະມານ 5-7 ຄັັ້ງ ທຸກ 7-10 ວັນ

ຮູບທີ 10

ລັກສະນະຂອງແມງກນູນນ້ອຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Description Unidentified Coleoptera Thailand.JPG commons.wikimedia.org 2475 x 18362183.4KB
4) ເພ້ຍຈັກຈັື່ນ
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ຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວເຕັມໄວຈະອາໄສດູດກິນນັ້າລ້ຽງຕາມໃບ ແລະ ຍອດ
ອ່ອນຂອງງາ ນອກຈາກນີັ້ເພ້ຍຈັກຈັື່ນຍັງເປັນແມງພາຫະນະນາພະຍາດຍອດຝອຍມາສູ່ງາອີກ, ເຮັດໃຫ້ງາສະ
ແດງອາການຍອດແຕກເປັນພຸ່ມຝອຍບຕ
ື່ ິດຝັກ ໂດຍຊ່ວງທີື່ເໝາະສົມຕກ
ື່ ານເກີດພະຍາດຄື ເມືື່ອງາມີອາຍຸ
30-60 ວັນ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
ໃຊ້ສານເຄມີປ້ອງກັນກາຈັດແມງໄມ້ໄດ້ແກ່: ເບໂນມິລ (ເຊຟວິນ), ໂມໂນ
ໂຄຣຟອສ (ອາໂຊດຣິນ) ສີດພົື່ນໃນໄລຍະກ່ອນອອກດອກ 1-2 ຄັັ້ງ ຫ່າງກັນ 7-10 ວັນ (ອະພິຊາດ ເກີດ
ຜົນ, 2011)

ຮູບທີ 11

ລັກສະນະຂອງເພ້ຍຈັກຈັນ
ິ່
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Homoptera www.life.illinois.edu 487 x
63067.2KB

4.1.10 ການເກັບກ່ຽວໝຳກງາ
ເມືື່ອງາໃກ້ຈະແຫ້ງໝົດແລ້ວກຕັດ ແລ້ວມັດຕາກແດດໄວ້ປະມານ 7-8 ແດດ ແລ້ວກ
ນາໄປເຄາະເອົາເມັດງາ, ຝັດເອົາແຕ່ເມັດເຮັດອະນາໄມແລ້ວ ນາໄປຕາກອີກ 2-3 ແດດ ໃຫ້ເມັດແຫ້ງດີແລ້ວ
ຈື່ງເກັບໃສ່ເປົາມ້ຽນໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ແຫ້ງ ແລະ ມີອາກາດລ່ວງດີ
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4.2

ກຳນເກັບກ່ຽວໝຳກງຳ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet . www.flickr.com 500 x 375196.7KB,
10. Women harvesting sesame blog.travelpod.com 550 x
41354.2KB

ກຳນປູກຖົວ
ື່ ເຫອ
ື ງ
4.2.1

ປະຫວັດຖິື່ນກາເນີດ
ຖົື່ວເຫືອງມີຖິື່ນກາເນີດຢູໃ່ ນປະເທດຈີນ ເຊິ່ງອາດເປັນຕອນກາງ ຫື ຕອນເໜືອຂອງ
ປະເທດ ເພາະມີການພົບຖົື່ວເຫືອງພັນປ່າ (Glycine ussurie-nsis). ຢູ່ໃນແຖບນີັ້ໂດຍທົື່ວໄປ ຢ່າງໜ້
ອຍຊາວຈີນກຮູ້ຈັກນາຖົື່ວເຫືອງມາຮັບປະທານເມືື່ອກວ່າ 4700 ປີມາແລ້ວ, ທັງນີໄັ້ ດ້ຈາກການບັນທກຂອງ
ຈັກກະພັດ Shen Nung ເມືື່ອ 2000 ປີມາແລ້ວ ໄດ້ມກ
ີ ານນາຖົື່ວເຫືອງ ຈາກຈີນໄປປູກໃນເກົາຫ,ີ ໃນ
ປີ ຄ.ສ 1740 ມີນກ
ັ ສາສະໜາຄິສໄດ້ເຂົັ້າໄປເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາດັິ່ງກ່ຳວໃນປະເທດຈີນ ໄດ້ຈັດສົື່ງພັນຖົື່ວ
ເຫອ
ື ງເຂົັ້າໄປປູກໃນປະເທດຝຣັິ່ງເສດ, ໃນປີ ຄ.ສ 1790 ໄດ້ມີການນາຕໄື່ ປປູກທີື່ສວນ Kew ປະເທດ
ອັງກິດ ແລະ ແຜ່ເຂົັ້າໄປປະເທດ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ ກ່ອນປີ ຄ.ສ 1804
4.2.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນ
ຖົື່ວເຫືອງຈັດເປັນພືດສາລະພັດປະໂຫຍດ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງແລ້ວ ໃນແງ່ການໃຊ້
ປະໂຫຍດເປັນອາຫານ ທັງນີັ້ເພາະຈັດເປັນພືດທີມ
ື່ ີເມັດ ເຊິ່ງສົມບູນໄປດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ ນັ້າມັນນັັ້ນເອງ
1. ໃຊ້ເປັນອາຫານ
ເມືື່ອເມັດຈະເລີນດີແລ້ວແຕ່ຍັງບື່ແກ່ ຫື ສຸກເຕັມທີື່ ກອາດຕົັ້ມຮັບປະທານໄດ້,
ຖົື່ວບາງພັນມີເມັດໃຫຍ່ໃຊ້ບລິໂພກເປັນຖົື່ວເຫືອງຝັກສົດ ຫື ບັນຈຸກະປ໋ອງ ເມືື່ອເມັດສຸກແລ້ວກໃຊ້ເຮັດ
ຖົື່ວ ງອກ ເຊິ່ງໃຫ້ລັກສະນະຕົັ້ນຖົື່ວງອກຄ້າຍຄືຖົື່ວຂຽວ ຫື ອາດໃຊ້ເຮັດເຕົັ້າຮູ້, ນັ້າສະອີັ້ວ, ນົມຖົື່ວເຫືອງ
ຫື ອາດຜະລິດປັບປຸງໃຫ້ເປັນຊີັ້ນຄ້າຍຄືຊີັ້ນສັດ ເຊິ່ງເອີັ້ນວ່າ ຊີັ້ນທຽມ ໂດຍອາດເຮັດໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນ
ຊີັ້ນໄກ່, ຊໍ້ນງົວ ທີື່ໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງຊາວມັງສຳວລັດ ຫື ກຸ່ມຄົນທີື່ບກ
ື່ ິນຊີັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມກ
ີ ານບລິໂພ
ກຊີັ້ນດັື່ງກ່າວກັນຫາຍໃນ ສະຫະຣັດອາເມຣິກາ, ນອກນັັ້ນແປ້ງຖົື່ວເຫືອງຍັງໃຊ້ປະສົມ ຫື ປຸງອາຫານໄດ້
ຫາຍຊະນິດເຊັື່ນ: ເຮັດເຂົັ້າໜົມຕ່າງໆ ອາຫານ ແລະ ອືື່ນໆ

2. ໃຊ້ໃ ນທາງອຸດສາຫະກາ
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ໃຊ້ຜະລິດກາວ, ສ່ວນປະສົມຢາຂ້າແມງໄມ້, ສີ, ປຸ໋ຍ, ວິຕາມິນ, ຢາຕ່າງໆ, ເຈ້ຍ,
ຜ້າສະນວນໄຟຟ້າ, ເມກພິມ, ສະບູ,່ ເຄືື່ອງສາອາງ, ເບຍ, ເສັັ້ນໄຍ ແລະ ອືື່ນໆ ເຊິ່ງອາດ ເປັນສ່ວນສາຄັນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ຫື ເປັນສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດຂອງຜະລິດຕະພັນດີຂັ້ນ
3. ໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນ ຫື ບາລຸງດິນ
ຖົື່ວເຫືອງ ແລະ ຖົື່ວອືື່ນໆ ຈັດເປັນພືດບາລຸງດິນ, ເມືື່ອໄຖກົບຖົື່ວເຫືອງລົງໄປ
ໃນດິນກ່ອນທີື່ຖົື່ວເຫືອງຈະແກ່ກຈະເປັນຝຸ່ນພືດສົດບາລຸງດິນ, ເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນ
ສົມບັດດີຂັ້ນ. ທີື່ຮາກຂອງຖົື່ວເຫືອງມັກມີປົມ ເຊ ິ່ງເປັນທີື່ອາໄສຂອງເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍໄຣໂຊບຽມ, ແບັກ
ທີເຣຍນີັ້ຈະດູດເອົາໄນໂຕຣເຈນໃຫ້ມາຢູໃ່ ນຮູບທີື່ພືດສາມາດໃຊ້ເປັນຝຸ່ນໄດ້ເອີັ້ນວ່າບົມ
ື່ , ເມືື່ອເກັບຖົື່ວແລ້ວ
ຮາກ ແລະ ປົມນີັ້ຈະຂາດຕົກຄ້າງຢູໃ່ ນດິນ, ໄນໂຕຣເຈນ ທີື່ດູດໄວ້ຈະກາຍເປັນຝຸ່ນ ຂອງພືດອືື່ນຕໄື່ ປ
4.2.3 ຊະນິດແນວພັນ
ພັນທິ່ນິຍົມປູກສາມາດແບ່ງຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວໄດ້ເປັນ 3 ກຸ່ມ ແລະ ມີລກ
ັ ສະນະ
ທາງການກະສກຳ ໂດຍສະເລ່ຍດັື່ງນີ:ັ້
1. ພັນອາຍຸສັັ້ນ
ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 75-85 ວັນ, ລາຕົັ້ນບື່ຖອດຍອດ, ຄວາມສູງ 30-50 Cm, ໃບ
ກວ້າງມີຂົນສີນັ້າຕານທີື່ລາຕົັ້ນ, ໃບ ແລະ ຝັກ, ດອກສີມ່ວງ, ຝັກສີນັ້າຕານ, ເປືອກຫຸ້ມເມັດສີເຫືອງ, ຂວັນ
ັ້
ເມັດສີນັ້າຕານ ມີສອງພັນຄື: ພັນ ນະຄອນສະຫວັນ 1 ແລະ ພັນຊຽງໃໝ່ 2
2. ພັນອາຍຸປານກາງ
ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 86-112 ວັນ ສ່ວນໃຫຍ່ລາຕົັ້ນບຖ
ື່ ອດຍອດ, ຄວາມສູງປະມານ
60-80 Cm ໃບກວ້າງ ມີຂນ
ົ ສີນັ້າຕານທີື່ລາຕົັ້ນ, ໃບ ແລະ ຝັກ. ດອກມີສີມ່ວງ, ຝັກສີນັ້າຕານເຖິງສີນັ້າ
ຕານເຂັັ້ມເປືອກຫຸ້ມເມັດສີເຫືອງ, ຂົັ້ວເມັດສີນັ້າຕານອ່ອນເຖິງນັ້າຕານດາ. ມີເຖິງ 8 ພັນຄື: ພັນຊຽງໃໝ່
60, ສຈ.5, ສຈ.4, ສຸໂຂໄທ 1, ສຸໂຂໄທ 2, ສຸໂຂໄທ 3, ຊຽງໃໝ່ 4 ແລະ ພັນ ມ ຂ.35
3. ພັນອາຍຸຂ້ອນຂ້າ ງຍາວ
ອາຍຸເກັບກ່ຽວ 115-120 ວັນ ມີພັນດຽວຄື ຈັກກະພັນ 1, ເປັນພັນຂອງ ມະຫາ
ວິທະຍາໄລກະເສດສາດ, ລາຕົັ້ນກິື່ງຖອດຍອດ, ຄວາມສູງ 70 Cm ໃບກວ້າງມສີນັ້າຕານທີລ
ື່ າຕົັ້ນ, ໃບ
ແລະ ຝັກ ດອກສີມ່ວງ, ຝັກສີນັ້າຕານ, ເປືອກຫຸ້ມເມັດສີເຫືອງ, ຂົັ້ວເມັດສີນັ້າຕານ ຜົນຜະລິດ 285 Kg/rai,
ນັ້າໜັກ 100 ເມັດ 11-12 g, ມີນັ້າມັນ 22 %, ໂປຣຕິນ 41 %, ເປັນພັນທີື່ຕ້ານທານປານກາງຕພ
ື່ ະຍາດ
ໃບຈຸດນູນ
4.2.4 ລັກສະນະພຶກສາດ
1. ຮາກ (Root)
ຖົື່ວເຫືອງມີລະບົບຮາກແກ້ວ (Tap root system), ຖ້າດິນຕົມຮາກແກ້ວ
ອາດຢັື່ງເລິກເຖິງ 0.5-1 m ແຕ່ຖ້າຜິວດິນຕືນ
ັ້ ຈະສັງເກດເຫັນຮາກແກ້ວບຊ
ື່ ັດເຈນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມຮ
ີ າກແ
ໜງ (Lateral root) ຫາຍຂຶນ
ໍ້ . ໂດຍທົື່ວໆໄປລະບົບຮາກຈະຢູໃ່ ນຄວາມເລິກພຽງ 30-45 Cm ຈາກ
ລະດັບຜິວດິນເທົື່ານັັ້ນ, ຕາມຮາກຈະພົບປົື່ມ (Nodule) ເຊິ່ງເກີດຈາກແບັກທີເຣຍພວກ Rhizobium
japonicum ເຂົັ້າໄປອາໄສຢູ,່ ແບັກທີເຣຍ ຈະໄດ້ຮັບຄາໂບໄຮເດຣດຈາກຕົັ້ນຖົື່ວເຫືອງ ແລະ ຖົື່ວເຫືອງກ
ຈະໄດ້ໄນໂຕຣເຈນໃນຮູບໄນເຕຣດທີື່ແບັກທີເຣຍດື່ງໄດ້ຈາກອາກາດໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຕໄື່ ປ.
ການຢູອ
່ າໄສ
ຂອງແບັກທີເຣຍທີື່ຮາກເອີັ້ນວ່າ ເປັນແບບ symbiopsis ຫື ເພິື່ງພາອາໄສກັນ
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ລັກສະນະຂອງຮຳກຖົວ
ິ່ ເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search
ຈຳກ
Internet
Soybeans
www.robbinsfarmgarden.org 500 x 605108.4KB, soybean
root pit 7-16-12 016.jpg) talk.newagtalk.com 800 x
600103.4KB

2. ລາຕົັ້ນ (stem)
ເມືື່ອເມັດຖົື່ວງອກມີສ່ວນຢືດຕົວອອກ ແລະ ດັນຍອດພົນ
ັ້ ຂຶໍ້ນເທິງໜ້າດິນ ເພືື່ອ
ພັດທະນາເປັນລາຕົັ້ນ ແລະໃບ ໂດຍຂທ
ັ້ າອິດຈະເປັນຂເັ້ ກີດໃບລ້ຽງ, ຂທ
ັ້ ີ 2 ເປັນຂທ
ັ້ ີື່ເກີດມີໃບແທ້ຄູ່ ທາອິດ
ແລະ ຂທ
ັ້ ີື່ 3 ຂັ້ນໄປ ຈື່ງເປັນຂັ້ທີື່ເກີດມີໃບປະກອບ 3 ໃບຍ່ອຍທັງໝົດ ລາຕົັ້ນຖົື່ວເຫືອງມີການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕໄດ້ 2 ແບບຄື: ລາຕົັ້ນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕແບບປົື່ງຍອດໃນເວລາອອກດອກໃຫ້ຝັກ ແລະ ລາຕົັ້ນມີ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕແບບບປ
ື່ ົື່ງຍອດໃນເວລາປົື່ງຍອດໃຫ້ຝັກ

30

ຮູບທີ 14

ລັກສະນະລຳຕົນ
ໍ້ ຂອງຖົິ່ວເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet. www.nature.com 700 x 794142.2KB,
Fig. 3. Progress of Phytophthora root and stem rot of
soybean. Extreme... igrow.org1430 x 920402.4KB

3. ໃບຖົິ່ວເຫຼືອງ
ໃບຖົື່ວເຫືອງມີຢູ່ 4 ແບບຄື:
– ໃບລ້ຽງມີ 2 ໃບ
– ໃບດ່ຽວມີ 2 ໃບເກີດຖັດຈາກໃບລ້ຽງຂຶນ
ໍ້ ມາ
– ໃບປະກອບ 3 ໃບຍ່ອຍເຊິື່ງເກີດຈາກໃບດ່ຽວຂຶນ
ໍ້ ມາອິກ
– ໃບໂຄນກິື່ງທີມ
ື່ ີໃບນ້ອຍໆຄູ່ໜື່ງຢູຖ
່ ັນຂອງແໜງ
ເຖິງວ່າໃບສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍ 3 ໃບຍ່ອຍ ແຕ່ບາງເທືື່ອກຍັງມີໃບປະກອບ 4
ໃບຍ່ອຍ, ຮູບຮ່າງລັກສະນະຂອງໃບຍ່ອຍ ມີການພົວພັນກັບຈານວນເມັດໃນຝັກຄື ຕົັ້ນຖົື່ວມີໃບມົນສ່ວນ
ໃຫຍ່ຈະມີເມັດ 1-2 ເມັດ/ຝັກ, ຕົັ້ນຖົື່ວມີໃບເປັນຮູບໄຂ່ປາຍໃບແຫມສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີເມັດ 2-3 ເມັດ/ຝັກ
ແຕ່ຖ້າຕົັ້ນຖົື່ວມີໃບແຄບສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີເມັດ 3-4 ເມັດ/ຝັກ
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ລັກສະນະໃບຂອງຖົິ່ວເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Soybean cotyledon and unifoliate
leaves are green. www.ag.ndsu.edu 600 x 46122.1KB,
Soybean Reproductive Stagesextension.udel.edu 1027 x
7771607.3KB

4. ດອກຖົິ່ວເຫຼືອງ
ດອກເກີດຢູຕ
່ າມມຸມໃບ, ດອກເລີື່ມເກີດຢູຂ
່ ທ
ັ້ ີ 5 ຫາ ຂັ້ທີ 8 ມີວົງກີບລ້ຽງເປັນ
ຫອດດອກມີສີຂາວ, ສີມ່ວງ ຫື ສີຂາວປົນສີມ່ວງແຍກອອກເປັນ 5 ສ່ວນຍ່ອຍຄື: 1 Standard, 2
Wing ແລະ 2 Keel ເກສອນຜູມ
້ ີກ້ານຊູເກສອນ 9 ກ້ານ ຈະຢູຮ
່ ່ວມກັນ ແລະ ອີກໜື່ງກ້ານຈະແຍກຢູ່
ອິດສະຫະ ທັງໝົດນີຈ
ັ້ ະຄັ້າຊູແອບລະອອງເກສອນຜູ້ ອ້ອມຮອບເກສອນແມ່ ເຮັດໜ້າທີື່ໃຫ້ເກີດການປະສົມ
ພັນພາຍໃນດອກເກືອບ 100%

ຮູບທີ 16

ລັກສະນະດອກຂອງຖົວ
ິ່ ເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Internet.www.renwoodseed.com.
www.clemson.edu 265 x 19810.5KB

5. ຝັກຖົິ່ວເຫຼືອງ

www.flickr.com
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ຝັກເກີດເປັນກຸ່ມໆລະ 2-10 ຝັກ, ມີຂົນສີຂເີັ້ ຖົື່າ ຫື ສີນັ້າຕານປົກຄຸມຢູທ
່ ົື່ວໄປ,
ຝັກມີຄວາມຍາວ 2-7 Cm ແຕ່ລະຝັກມີເມັດ 1-5 ເມັດ, ສ່ວນໃຫຍ່ມີ 2-3 ເມັດ ເມືື່ອສຸກຝັກຈະມີ
ສີນັ້າຕານ, ຝັກອາດແຕກເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເມັດຫົື່ນ
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ລັກສະນະຂອງຟັກຖົວ
ິ່ ເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Soybean, a Healthy Protein Diet. 1stecofriendlyplanet.com 300 x 30090.6KB, soybean crops
and about 500,000 heads of livestock , local producers
blog.propurchaser.com 300 x 30035.2KB

6. ເມັດຖົິ່ວເຫຼືອງ
ເມັດມີຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຕ່າງກັນໄປ, ເມັດຂະໜາດນ້ອຍຈານວນ 100 ເມັດ
ໜັກ 20g, ເມັດຂະໜາດໃຫຍ່ 100 ເມັດໜັກ 40 g, ໂດຍທົື່ວໄປໜັກ 12-20 g, ຮູບຮ່າງມີຕັັ້ງແຕ່ກົມເຖິງ
ຍາວ ອາດມີສເີ ຫືອງ, ຂຽວ, ສີນັ້າຕານ ແລະ ດາ
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ລັກສະນະຂອງເມັດຖົວ
ິ່ ເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Soybean, a Healthy Protein Diet. 1stecofriendlyplanet.com 300 x 30090.6KB, soybean crops
and about 500,000 heads of livestock , local producers
blog.propurchaser.com 300 x 30035.2KB
4.2.5

ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມຂອງແກ່ການປູກ ຖົື່ວ ເຫືອງ
1. ອຸນຫະພູມ
ຖົື່ວເຫືອງສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງໃນສະພາບອຸນຫະພູມສູງ
ກວ່າ 20˚ C ແຕ່ເວລາຫາກປູກໃໝ່ໆ ຖ້າອຸນຫະພູມໃນດິນຫາກຕື່າຈະເຮັດໃຫ້ເມັດງອກຊ້າ ໂດຍສະເລ່ຍອຸນ
ຫະພູມດິນ 15˚ C ເມັດຈະງອກພາຍໃນ 7-15 ວັນ, ແຕ່ຫາກອຸນຫະພູມ 20˚ C ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດງອກ
ພາຍໃນ 3-4 ວັນ ແລະ ຫາກອຸນຫະພູມດິນສູງເຖິງ 40˚ C ຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຜົນຜະລິດ
ຫຼຸດລົງ (ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຊ, 2003)

2. ສະພາບດິນ
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ດິນທີື່ເໝາະສົມແກ່ການປູກຖົື່ວເຫືອງ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງເປັນດິນທີມ
ື່ ີອິນຊີ
ວັດຖຸ ຢູຫ
່ າຍ ມີເນືັ້ອດິນຜຸຜຸ່ຍ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນດິນທີື່ມີຄວາມເປັນກົດດ່າງຢູ່ລະຫວ່າງ 5.5-7.0 ແຕ່
ຖົື່ວເຫືອງຈະບສ
ື່ າມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນທີຂ
ື່ າດແຄນອາຫານເຊັື່ນ: ດິນປົນຊາຍ, ດິນປົນຫີນ
3. ປະລິມານນັ້າຝົນ
ນັ້າເປັນບັນຫາທີສ
ື່ າຄັນສາລັບການປູກຖົື່ວເຫືອງ ໂດຍສະເພາະການປູກໃນລະດູ
ແລ້ງ ເພາະຖົື່ວເຫືອງເປັນພືດທີື່ຕ້ອງການນັ້າໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຄືກັບພືດອືື່ນໆ ດັື່ງນັັ້ນ ໃນການປູກຖົື່ວ
ເຫືອງຄວນໃຫ້ນັ້າແບບຝົນຝອຍ, ແຕ່ຖ້າໃນດິນມີຄວາມຊຸ່ມສູງເຖິງ 85 % ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຖົື່ວເໜົິ່າໄດ້,
ຄວາມຊຸ່ມໃນດິນທີື່ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຖົື່ວແມ່ນປະມານ 50 %
4. ແສງສະຫວ່າງ
ຊ່ວງແສງທີື່ມອ
ີ ິດທີພ
ື່ ົນຕຕ
ື່ ົັ້ນຖົື່ວ ເພາະຖົື່ວເຫືອງເປັນພືດວັນສັັ້ນ ການສ້າງດອກ
ຂອງຕົັ້ນຖົື່ວຈະເລີມ
ື່ ເຮັດໜ້າທີື່ເມືື່ອໄດ້ຮັບຊ່ວງແສງສັນ
ັ້ ຄື: ຊ່ວງແສງວິກິດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ວັນ ຊ່ວງແສງວິກິດ
ຄື: ຊ່ວງແສງວັນຍາວສຸດ ຫື ຕົັ້ນຖົື່ວສາມາດສ້າງດອກໄດ້, ຊ່ວງແສງຈະຕອບສະໜອງຕື່ພັນທີື່ມອ
ີ າຍຸສັັ້ນ
ກວ່ຳພັນທີມ
ື່ ີອາຍຸຍາວ ເຊິ່ງຊ່ວງແສງສັັ້ນຍັງຈະເພີື່ມປະລິມານຂອງດອກ, ຈານວນຝັກ ແລະ ກສະສົມທາດ
ອາ ຫານໃນເມັດອີກ
4.2.6 ພັນ ຖົື່ວ ເຫືອງ
1. ການຈາແນກຊະນິດພັນຖົື່ວເຫືອງ
ການຈາແນກຊະນິດພັນຖົື່ວເຫືອງ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ລັກສະນະປະຈາພັນຂອງຖົື່ວ
ເຫືອງເປັນຫັກ ເຊງໄດ້ຈາແນກອອກເປັນ 7 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: ສຈ 4, ສຈ 5, ສຸໂຈໄທ 1, ສຸໂຂໄທ 2,
ຊຽງໃໝ່ 2, ຊຽງໃໝ່ 60 ແລະ ນະຄອນສະຫວັນ 1
2. ລັກສະນະຂອງພັນຖົື່ວເຫືອງ
ລັກສະນະຂອງຖົື່ວເຫືອງ ມີຄວາມແຕກຕ່າງການໄປ ຕາມແຕ່ລະຊະນິດພັນ ເຊິ່ງ
ສະແດງອອກລັກສະນະດັື່ງນີ:ັ້
ຕາຕະລາງທີ 5
ລ/
ດ

ຄວາມແຕກຕ່າງລັກສະນະຖົວ
ື່ ເຫອ
ື ງແຕ່ລະຊະນິດພັນ
ຊືື່ແນວພັນ

ລັກສະນະ

ສຈ 4

ສຈ 5

ສຸໂຂ
ໄທ 1

ນະຄອນ
ສະຫວັນ 1

ຊຽງໃໝ່
60

ສຸໂຂ
ໄທ 2

ຊຽງ
ໃໝ່ 2

ມ່ວງ

ມ່ວງ

ມ່ວງ

ມ່ວງ

ຂາວ

ມ່ວງ

ມ່ວງ

1

ສີດອກ

2

ອາຍຸອອກດອກ(ວັນ)

30-60

31-37

30-36

27-33

30-36

33-39

25-31

3

ອາຍຸອອກດອກ(ວັນ)

93-103

93107

83107

69-87

93-108

84-96

65-85

4

ນໍ້ຳໜັກ 1,000 ເມັດ
(g)

14-15

1415.5

15-17

17-19

15-15.5

14.515

14.516

4.2.7

ລະດູການປູກຖົື່ວ
1. ລະດູການປູກ
ການປູກພືດຕະກຸນຖົື່ວ ຖ້າມີເງືື່ອນໄຂສະດວກ ສາມາດປູກໄດ້ 3 ລະດູການ/ປີຄ:ື
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1) ຕົັ້ນລະດູຝົນ: ສາມາດປູກໄດ້ແຕ່ລະຫວ່າງເດືອນ 5-7 ໃນຊ່ວງນີເັ້ ປັນການ
ປູກຖົື່ວໂດຍອາໄສນັ້າຝົນຫື່ລ້ຽງ
2) ປາຍລະດູຝົນ: ເລີມ
ື່ ປູກໃນລະຫວ່າງເດືອນ 8-11 ສ່ວນໃຫຍ່ປູກຫັງເກັບ
ກ່ຽວພືດທີື່ປູກຕົັ້ນລະດູຝົນ
3) ລະດູແລ້ງ: ເປັນການປູກຫັງເກັບກ່ຽວເຂົັ້ານາ ເຊິ່ງຕ້ອງມີນັ້າຊົນລະປະທານ
ເຂົັ້າ ຊ່ວຍ ເຊິ່ງນິຍົມກັນປູກຫາຍໃນລະຫວ່າງເດືອນ 12-4
2. ການກຽມດິນ
ຫາກເປັນດິນທີບ
ື່ ສ
ື່ າມາດໄຖໄດ້ ກຄວນເສຍຫຍ້າໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຈື່ງປູກ ແຕ່
ຫາກເປັນດິນທີສ
ື່ າມາດໄຖໄດ້ຄວນໄຖເລິກປະມານ 20 Cm ຕຳກດິນໄວ້ປະມານ 1-2 ອາທິດແລ້ວຄາດ
ດິນອີກເທືື່ອໜື່ງ ເພືື່ອໃຫ້ດິນແຕກລະອຽດເໝາະສົມແກ່ການປູກ.
3. ວິທີການປູກ
ຄວນປຸູກໃນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ ແລະ ແຖວປະມານ 0.5 x 1 m ແລະ
ຄວນຢອດເມັດປະມານ 3-4 ເມັດ/ຂຸມ, ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນການປູກໃນລະດູແລ້ງຄວນໃຊ້ເຟືອງຄຸມ ເພືອ
ື່ ຮັກ
ສາຄວາມຊຸ່ມໄວ້
4. ການໃສ່ຝຸ່ນ
ຫາກເປັນດິນທີມ
ື່ ີຄວາມອຸດົມສົມບູນແລ້ວ ກບຈ
ື່ າເປັນໃສ່ຝຸ່ນເພີື່ມ, ແຕ່ຖ້າມີ
ຄວາມຈາເປັນທີື່ຈະໃສ່ຝຸ່ນ ກຄວນໃສ່ຝຸ່ນສູດ 10-24-12 ໃນປະລິມານ 20-30 Kg/rai
5. ການໃຫ້ນັ້າ
ແມ່ນໃຫ້ຕະຫອດລະດູການປູກ 300-400 mm ຄື:
– ໄລຍະທີື່ຈະງອກນັັ້ນ ຫາກໄດ້ຮັບນັ້າບື່ພຽງພ ກຈະເຮັດໃຫ້ເມັດງອກບສ
ື່ ະເ
ໝີ ຖ້າໄດ້ຮັບຫາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເໜົາິ່ ໄດ້
– ໄລຍະອອກດອກ ຫາກຂາດນັ້າຈະເຮັດໃຫ້ດອກຫຼົິ່ນ, ດັື່ງນັັ້ນໄລຍະນີຫ
ັ້ າກ
ເຫັນວ່າດິນແຫ້ງຫາຍກຄວນຫົດນັ້າ
6. ການກາຈັດວັດຊະພືດ
ວັດຊະພືດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະອາດຈະຍາດອາຫານຈາກຖົື່ວໃນ
ຊ່ວງອາຍຸ 2-6 ອາທິດ, ໃນຊ່ວງທາອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງຄວນກາຈັດໃຫ້ທ່ວງທັນກັບ
ເວລາແລະ ຈະເປັນການພວນດິນໄປພ້ອມໆ ກັນ
4.2.8 ພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບ ຖົື່ວເຫືອງ
ພະຍາດທີສ
ື່ າຄັນຂອງຖົື່ວເຫືອງ ມີຢູ່ຫາຍຊະນິດດ້ວຍກັນແຕ່ທມ
ີື່ ັກຈະພົບເຫັນນັັ້ນຄື:
ລາຂີັ້ໝ້ຽງ, ຣານັ້າຄ້າງ, ພະຍາດໃບຈຸດ ແລະ ໃບດ່າງ
1. ຣາຂີັ້ໝ້ຽງ
ສາຍເຫດ: ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ
ອາການ: ພົບເຫັນຈຸດຂີັ້ໝ້ຽງເປັນຂຸ່ຍຢູກ
່ ້ອງໃບຖົື່ວແຕ່ຖ້າລະບາດຮູນແຮງຈະພົບ
ເຫັນຈຸດດັື່ງກ່າວຕາມລາຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງກ້ານນາດ້ວຍ, ໃບທີື່ຖືກພະຍາດທາລາຍ ຈະມີອາການໄໝ້ປ່ຽນສີຂຽວ
ເປັນສີເຫືອງ ແລະ ສີນັ້າຕານ ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະແສງຫຼຸດລົງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເມັດຖົື່ວລີບ ພະ ຍາດຂີັ້
ໝ້ຽງນີຈ
ັ້ ະລະບາດຮູນແຮງ ເມືື່ອອາກາດມີຄວາມຊຸ່ມສູງ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
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1) ທາລາຍພືດທີື່ອາໄສ,

ກາຈັດວັດຊະພືດອອກເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸ່ມໃນ

ອາກາດ
2) ໃຊ້ພັນທີື່ບື່ເກີດພະຍາດນີມ
ັ້ າກ່ອນມາປູກ
3) ໃຊ້ພັນຕ້ານທານຕພ
ື່ ະຍາດນີັ້ມາປູກເຊັື່ນ: ພັນຊຽງໃໝ່ 60
4) ໃຊ້ສານເຄມີພວກແມນໂຄເຊັບ (Mancosep) ຫື ໄຕຣອາໄດມີຟອນ ປະ
ສົມກັບນາັ້ ໃນອັດຕາ 2 ບ່ວງແກງ/ນັ້າ 20 ລິດ ຊີດເມືື່ອຕົັ້ນຖົື່ວມີອາຍຸ 20-40 ມືັ້ ແລະ 54-68 ມືັ້ ຫັງງອກ
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ລັກສະນະຂອງຣຳຂໍ້ໝຽ້ ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet diseases more photo galleries fungal
foliar diseases soybean rust 3 www.lsuagcenter.com 1477
x 1080327.7KB diseases more photo galleries fungal foliar
diseases soybean rust 4 www.lsuagcenter.com 2592 x
1944807.8KB

2. ຣານັ້າຄ້າງ (Downy mildew)
ສາເຫດ: ເກີດຈາກເຊືັ້ອລາ Peronospora Manchuria
ອາການ: ຈະເກີດເປັນຈຸດສີເຫືອງອົມຂຽວດ້ານເທິງເມັດ ຈຸດດັື່ງກ່າວແຜ່ກະ ຈາຍ
ກວ້າງສີຈະເປັນສີນັ້າຕານແດງ ມີຮູບຮ່າງບແ
ື່ ນ່ນອນສ່ວນກ້ອງໃບຈະພົບເຫັນເສັັ້ນໄຍຂອງເຊືັ້ອລາສີເທົາ ຫື ສີ
ເທົາອົມມ່ວງມີລັກສະນະຟູ, ໃນເນືັ້ອທີື່ປູກທີື່ມີພະຍາດນີັ້ລະບາດຮ້າຍແຮງ ອາດຈະເຫັນເສັັ້ນໄຍ ແລະ ສະປ
ເທິງເຫຍືອ
ິ່ ຫຸ້ມເມັດດ້ວຍ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ການລະບາດສ່ວນໜື່ງຕິດໄປນາເມັດພັນ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
1) ໃຊ້ເມັດພັນທີື່ປາສະຈາກພະຍາດນີັ້ມາປູກ
2) ປູກພັນຕ້ານທານຕື່ພະຍາດນີັ້ເຊັື່ນ: ພັນ ສຸໂຂໄທ 2
3) ຄົນເມັດພັນກັບສານເຄມີກ່ອນປູກເຊັື່ນ: Mentality ອັດຕາ 7g/kg ເມັດ
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ລັກສະນະຂອງຣຳນຳໍ້ ຄ້ຳງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Downy mildew coursewares.mju.ac.th
504x
34433.4KB,
downy
mildew
(Peronospora
manshurica)
on
soybean
(Glycinemax
...
www.forestryimages.org 767 x 57569.5KB, Images 1 - 18
for Downy Mildew image. healthhaven.com 288 x
35521.6KB

4.2.9

ແມງໄມ້ສັດຕູທີື່ມັກ ເກີດກັບຖົື່ວ ເຫືອງ
1. ໜອນແມງວັນເຈາະລາຕົັ້ນ (Bean fly)
ໜອນແມງວັນພວກນີັ້ມີຢູ່ 2 ຊະນິດນາກັນຄື Ophiom yiaplaseoli ແລະ
Melanagramsojae ເປັນແມງໄມ້ສັດຕູຕົັ້ນກ້າຂອງຖົື່ວທີື່ເປັນອັນຕະລາຍທີື່ສຸດ ສາມາດທາລາຍຕົັ້ນກ້າ
ຂອງພືດຕະກຸນຖົື່ວ ໂດຍແມງວັນດັື່ງກ່າວຈະວາງໄຂ່ເທິງໃບຈງຄູ່ທາອິດ ແລ້ວໄຂ່ຈະເບາະເປັນຕົວອ່ອນອອກ
ມາກັດກິນລາຕົັ້ນທີື່ຍັງອ່ອນ ແລະ ຈະເຈາະເຂົັ້າໄປເປັນດັກແດ້ຢູ່ໃນໂຄນຕົັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຖົື່ວຢຸດການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຕາຍໄດ້
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
ໃຊ້ສານເຄມີຈາພວກຄາໂບຟູຣານ (Carbofuran) ໂຮຍ ປະສົມກັບດິນໃນເວລາ
ປູກ ຫື ໃຊ້ຈາພວກ Monographs ໂຮຍຫັງຈາກຕົັ້ນຖົື່ວງອກໄດ້ 7-10 ວັນ
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ລັກສະນະຂອງໜອນແມງວັນເຈຳະລຳຕົນ
ໍ້
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ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet soybean stem fly, Melanagromyza
sojae(Diptera:Agromyzidae)–5368100 www.insectimages.
org 701 x 76753.7KB, Soybean stem fly outbreak in
soybean crops thebeatsheet.com.au 603 x 45241.1KB
2. ບົັ້ງຮາໃບຖົື່ວ (Leaf roller)
ບົັ້ງຮາໃບຖົື່ວມີຢູ່ 2 ຊະນິດດ້ວຍກັນຄື: Archips micaceana ແລະ Hecly
-lepla indicia ບົັ້ງພວກນີຈ
ັ້ ະເຂົັ້າທາລາຍໄດ້ທຸກໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຖົື່ວ ໂດຍການມ້ວນໃບ
ເຂົັ້າຫາກັນ 1-3 ໃບ ແລ້ວຈື່ງກິນຈານວນໃບທີື່ມ້ວນເຂົັ້າຫາກັນນັັ້ນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ:
ຊີດພົື່ນດ້ວຍສານເຄມີພວກ Xyarlothin ຫື Triarzophos

ຮູບທີ 22

ລັກສະນະຂອງບົງໍ້ ຮຳໃບຖົວ
ິ່ ເຫຼອ
ື ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Search ຈຳກ Internet Saltmarsh Caterpillar Adults and Eggs
insectphotos.uark.edu 1027 x 76987.3KB, Variegated Leaf
Roller Injury insectphotos.uark.edu 1089 x 88183.2KB, ...
leafroller (Merophyas divulsana) larva in webbed and
rolled leaf www.daff.qld.gov.au 250 x 167 8.7KB

4.2.10 ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
1. ການເກັບກ່ຽວ
ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງພືດຖົື່ວແຕ່ລະຊະນິດຈະແຕກຕ່າງກັນ, ດັື່ງນັັ້ນ ຈະເກັບ
ກ່ຽວເມືື່ອໃບຫຼົິ່ນ ແລະ ຝັກແກ່ປ່ຽນສີຂຽວເປັນສີນັ້າຕານແກ່ປະມານ 95% ຂອງຝັກທັງໝົດ ໂດຍໃຊ້
ມີດຕັດເທິງໜ້າດິນຕາກແດດໄວ້ ເມືື່ອແຫ້ງດີຈື່ງນາໄປຟາດເອົາເປືອກ ແລະ ຝັກອອກ ແລ້ວທາຄວາມສະ
ອາດພ້ອມເກັບມ້ຽນ
2. ການເກັບຮັກສາ
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ພາຍຫັງທີື່ໄດ້ເກັບກ່ຽວ, ຟາດ ແລະ ທາຄວາມສະອາດ ແລ້ວຈື່ງນາໄປບັນຈຸໄວ້
ໃນ ເປົາ ຫື ພາຊະນະອືື່ນໆ ຈາກນັັ້ນຈື່ງນາໄປໄວ້ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ, ກ່ອນເກັບຮັກສາໄວ້ຄວນໃຫ້
ຄວາມຊຸ່ມໃນເມັດເຫືອພຽງແຕ່ 12% ແຕ່ຖ້າເກັບໄວ້ເປັນແນວພັນຄວນໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມເຫືອພຽງ 8%

4.3

ກຳນປູກຖົວ
ື່ ແຮລ້ຽງຄັງື່
4.3.1

ປະຫວັດຖິື່ນກາເນີດຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ມີຖິື່ນກາເນີດມາຈາກປະເທດ ອິນເດຍ ແລະ ອາຝຣກກາ ປັດຈຸບັນການ
ປູກຕົນ
ັ້ ຖົື່ວແຮແມ່ນໄດ້ແຜ່ຫາຍ ແລະ ກະຈາຍໄປທົື່ວຂົງເຂດອົບອຸ່ນຂອງໂລກ ສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານ
ຂອງຄົນໄດ້ (ໃຊ້ເມັ ດ ແລະ ຝັກ ອ່ອ ນ) ແລະ ທັງ ສາມາດນາໃຊ້ ເປັ ນ ພືດ ຄຸມ ດິ ນ ແລະ ໃຊ້ ເ ປັນ ພືດ ອາ
ຫານສັດ ໄດ້ (ສະເຫີ ມພົນ, 1987).
4.3.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງຖົື່ວແຮ່
ຕາລາຢາໄທໄດ້ໃຊ້ຮາກ ແລະ ເມັດຂັບປັດສະວະ, ແກ້ອາການປັດສະວະເຫືອງ ຫື
ແດງ, ແກ້ໄຂ້ຖອນພດ ແລະ ໃຊ້ຂັບລົມລົງເບືັ້ອງຕື່າ, ຮັກສາພະຍາດເສັັ້ນເອັນພິການ (ອາການປວດເມືື່ອຍ)
ໃບໃຊ້ແກ້ໄອ, ທ້ອງເສຍ, ນັ້າຄັັ້ນຈາກໃບໃສ່ແຜໃນປາກ ຫື ຫູ. ຢາພືັ້ນບ້ານ ໃຊ້ທັງຕົັ້ນໜື່ງກາມື ຕົັ້ມນັ້າດືື່ມ
ຄັັ້ງລະໜື່ງຖ້ວຍ, ວັນລະສາມຄັັ້ງຮັກສາອາ ການຕົກເລືອດ ທັງຝັກບາລຸງຮ່າງກາຍ, ບາລຸງກະດູກ
ເມັດເອົາມາເຮັດເປັນແປ້ງ ແລະ ຕົັ້ມຮັບປະທານເປັນອາຫານໄດ້, ຮາກປຸງເປັນຢາຂັບ
ປັດສະວະ ຂັບກ້ອນໜີັ້ວທີື່ເກີດຈາກໝຳກໄຂ່ຫຼັງ, ແກ້ໝຳກໄຂ່ຫຼັງພິການ, ກະຕຸ້ນໝຳກໄຂ່ຫຼັງໃຫ້ທາງານ
ນອກຈາກການນາໃຊ້ໃນທາງຢາແລ້ວ ຍັງສາມາດນາຝັກທີື່ຕາກແຫ້ງແລ້ວມາແກະເອົາເມັດນາໄປຈາໜ່າຍໄດ້
ອີກ ດອກ ແລະ ຝັກອ່ອນນາມາປະກອບອາຫານໄດ້ ຫື ລວກກິນກັບແຈ່ວ, ຝັກ ກິນເປັນຝັກສົດ ຫື ຕົັ້ມກັບ
ແຈ່ວ ຫື ໃສ່ໃນແກງແຄ, ແກງສົັ້ມ. ນອກນັັ້ນດອກຍັງນາມາກິນເປັນຂອງຫວ່າງໄດ້
1. ການນາໃຊ້ຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ເພືື່ອລ້ຽງຄັື່ງ
ທາອິດເພິື່ນຈະມີການຕັດແຕ່ງກິື່ງໄມ້ທມ
ີື່ ແ
ີ ມງຄັື່ງ
ທີື່ໂຕແມ່ຈັບຢູ່ຢ່າງຫວງຫາຍ
ອອກເປັນທ່ອນສັັ້ນໆ ຂະໜາດ 10-15 Cm ເອົາທ່ອນໄມ້ເຫົື່ານັັ້ນໄປແນບຕິດໃສ່ກັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮທີຕ
ື່ ້ອງການ
ຂະ ຫຍາຍແມງຄັື່ງ, ເພິື່ນຈະບເື່ ອົາແມງຄັື່ງອອກຈາກກິື່ງໄມ້ເລີຍ ທ່ອນໄມ້ທມ
ີື່ ີແມງຄັງື່ ນັັ້ນເອີັ້ນວ່າ: ແນວພັນ
ຄັື່ງ,ເມືື່ອເອົາແນວພັນຄັື່ງແນບຕິດໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ ເພິື່ນເອີນ
ັ້ ວ່າ: ການປ່ອຍຄັື່ງ
ກ່ອນຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງແຕກອອກຈາກໄຂ່
ຈະຕ້ອງກຽມແນວພັນຄັື່ງເສຍ
ກ່ອນ, ແນວພັນຄັື່ງແມ່ນເລືອກເອົາຈາພວກທີື່ມຮ
ີ ູບຮ່າງ ແລະ ຄຸນະພາບດີຈາກຄັື່ງທີເື່ ກັບກູ້ມາ. ຫັງຈາກທີື່
ແນ່ໃຈວ່າຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງເລີມ
ື່ ອອກມາຈາກກ້ອນພັນຄັື່ງ ແລ້ວກເລີມ
ື່ ປ່ອຍຄັງື່ ໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ສາລັບລ້ຽງຄັື່ງ
ເລີຍ
ຊາວກະສິກອນຮູໄ້ ດ້ວ່າໃກ້ຈະຮອດຍາມຟັກຕົວອ່ອນ ໂດຍການສັງເກດຈາກຮັງ
ຄັື່ງ, ການປະກົດມີຈຸດສີເຫືອງນ້ອຍໆ ເກີດຂັ້ນເທິງຜິວຂອງຮັງ ນັັ້ນແມ່ນສັນຍານອັນໜື່ງຂອງການຟັກຕົວ
ອ່ອນຂອງ ແມງຄັື່ງ ບາງຄົນກກວດເບິື່ງເງືື່ອນໄຂຂອງແມງຄັື່ງໂຕແມ່ ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນສະພາບແມງກະ
ເບືັ້ອເມືື່ອປ່ອຍຮັງຄັື່ງອອກ
ຫັງຈາກປ່ອຍຄັື່ງໃສ່ກິື່ງຂອງຕົັ້ນໄມ້ສາລັບລ້ຽງຄັື່ງໄດ້ 15 ວັນ ແລ້ວເພິື່ນຈະເອົາ
ກ້ອນຄັື່ງແນວພັນອອກຈາກຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ເພາະວ່າຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງໄດ້ອອກໄປໝົດແລ້ວ ຖ້າປະກ້ອນຄັງື່
ແນວພັນໄວ້ກັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮດົນເກີນໄປ
ກຈະເກີດອັນຕະລາຍຈາກແມງໄມ້ທເີື່ ປັນສັດຕູຂອງແມງຄັື່ງເຊັື່ນ:
ມົດ ແລະ ແມງກະເບືັ້ອ ນອກຈາກນີແ
ັ້ ລ້ວກຍັງມີໜູ ແລະ ຮອກອີກດ້ວຍ
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ຫັງຈາກຟັກອອກເປັນໂຕແລ້ວ ຕົວອ່ອນຂອງແມງຄັື່ງກເລີມ
ື່ ເໜັງຕີງ ແລະ ອອກ
ເປັນຝູງ, ສຸດທ້າຍຕົວອ່ອນກຈະໄຕ່ໄປຮອດຍອດຂອງກິື່ງໄມ້ ແລະ ຕັັ້ງຫັກປັກຖານຢູທ
່ ີື່ນັັ້ນ
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ລັກສະນະກຳນລ້ຽງຄັງິ່ ໃສ່ຕນ
ົໍ້ ຖົິ່ວແຮ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635

2. ການເກັບກູ້ຄັື່ງ
ຫັງຈາກປ່ອຍຄັື່ງໃສ່ເຕັມຕົັ້ນໄມ້ສາລັບລ້ຽງຄັື່ງແລ້ວ ມັນຈະບຮ
ື່ ຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ເອົາໃຈໃສ່ຫາຍຈົນເຖິງເວລາເກັບກູ້ຄັື່ງ, ໃນການເກັບກູ້ຄັື່ງນັັ້ນ ເພິື່ນຕັດເອົາກິື່ງໄມ້ທີື່ມີຄັື່ງໂອບຫຸ້ມຢູ່ເປັນ
ທ່ອນໆ ຄັື່ງທີຂ
ື່ ູດອອກຈາກງ່າໄມ້ເອີນ
ັ້ ວ່າ: ຂີຄ
ັ້ ັື່ງດິບ, ຂີັ້ຄັື່ງດິບປະກອບດ້ວຍຢາງໄມ້, ແມງຄັງື່ ທີື່ນອນຢູໃ່ ນຮັງ
, ສີຄັື່ງ ແລະ ກິື່ງໄມ້ ຄັື່ງທີື່ຂູດອອກຈາກກິື່ງໄມ້ໃໝ່ໆ ມີຄວາມຊຸ່ມຫາຍ ຕ້ອງປະໃຫ້ມັນແຫ້ງກ່ອນຈື່ງນາໄປ
ຂາຍໄດ້
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ກຳນເກັບກູຄ
້ ງັິ່
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ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ:

Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635

3. ການນາໃຊ້ຄັື່ງ
ການນາໃຊ້ຄັື່ງແບບດັື່ງເດີມແມ່ນໃຊ້ເປັນກາວ
ເພືື່ອຕິດສ່ວນທີື່ເຮັດດ້ວຍເຫັກ
ແລະ ສ່ວນທີື່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ຂອງເຄືື່ອງມືການຜະລິດກະສິກາເຂົັ້າກັນເຊັື່ນ: ດ້າມຈົກ, ສຽມ, ດ້າມພ້າ ແລະ
ອືື່ນໆ. ຄັື່ງໃຊ້ສາລັບຍ້ອມສີແດງ, ຢູພ
່ າກອີສານຂອງໄທ ແລະ ລາວ ເພິື່ນໃຊ້ຄັື່ງ ເພືື່ອຍ້ອມໄໝ ແລະ ຝ້າຍໃຫ້
ເປັນສີແດງຊັ້າ ຄັື່ງໃຊ້ເຮັດແຜ່ນສຽງ, ເຮັດສີທາເຮືອນ (Vanish, Lacquer), ໃຊ້ເປັນເທບກາວ ຫື ສະ
ກ໊ອດເທບ
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ກຳນນຳໃສ້ຄງັິ່
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635
4.3.3

ຊະນິດແນວພັນຖົື່ວແຮ່
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນພືດອາຍຸສັັ້ນ ມີເວລາ 3-5 ປີ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ມີພັນທີື່ສາມາດໃຊ້ປູກ
ເປັນພັນພືັ້ນເມືອງ ແລະ ປະເພດພັນໜັກຄື: ພັນຝາງຮ້ອຍເອັດ (ຊຽງລາຍ) ແລະ ພັນດອຍໝູ ແມ່ນໄດ້ຈາກ
ການປູກທົື່ວພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກ ສ່ຽງເໜືອ ແຕ່ມີເນືັ້ອທີື່ປູກບຫ
ື່ າຍທີສ
ື່ າມາດໃຊ້ເມັດມາເປັນ
ອາຫານ, ລາຕົນ
ັ້ ແລະ ໃບໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ
4.3.4 ລັກສະນະທາງພຶກສາດຂອງຖົິ່ວແຮ
1. ຮາກຖົິ່ວແຮ
ເປັນພືດທີື່ມີຮາກແກ້ວ ແລະ ຮາກຝອຍ ນອກນີລ
ັ້ ະບົບຮາກຍັງສາມາດຂະຫຍາຍ
ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນບາງບ່ອນທີື່ອານວຍຄວາມສະດວກ, ຮາກຈະຢັງິ່ ລົງເລິກເຖິງ 1 m ສ່ວນຫາຍ
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ຮາກຖົື່ວແຮຈະແຜ່ຂະຫຍາຍທາງດ້ານຂ້າງຈະຢູໃ່ ຕ້ໜ້າດິນປະມານ 30-90 Cm ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ຮາກແມ່ນຢູໃ່ ນຊ່ວງຕົັ້ນຖົື່ວແຮທີກ
ື່ າລັງໃຫ້ຜົນຜະລິດ, ຮາກຖົື່ວຈະມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ດິນຜຸຜຸ່ຍ, ພ້ອມກັນນັັ້ນ
ຍັງສາມາດດງດູດເອົາທາດໄນໂຕຣເຈນ (N) ເຂົັ້າໄປໃນຮາກຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ດິນສູງ
ຂຶນ
ໍ້ ແລະ ຍັງສາມາດນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການປຸງແຕ່ງຢາພືັ້ນເມືອງ ເພືື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້
2. ລາຕົັ້ນຖົິ່ວແຮ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນໄມ້ພຸ່ມ ຂະໜາດກາງລາຕົັ້ນຕັັ້ງຊື,ື່ ສູງປະມານ 1.50-3 m ແຕກກິື່ງ
ກ້ານຫາຍເປັນໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນ, ຂະໜາດຂອງລາຕົັ້ນໃຫຍ່ສຸດແມ່ນ 15 Cm ເປັນເສັັ້ນທາງລາລຽງແຮ່ທາດອາ
ຫານ ຈາກດິນຂຶນ
ໍ້ ສູພ
່ າກ ສ່ວນເທິງຂອງລາຕົັ້ນ
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ລັກສະນະຕົນ
ໍ້ ຖົວ
ິ່ ແຮ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635

3. ເປືອກຖົິ່ວແຮ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນພືດທີື່ມີເປືອກບາງ, ສີຂຽວເຂັັ້ມ, ປົນນັ້າຕານ, ເມືື່ອຕົັ້ນແກ່ເປືອກ
ຈະປ່ຽນສີມາເປັນສີນັ້າຕານເຂັັ້ມເປືອກກ້ຽງເມືື່ອໃຊ້ມລ
ື ູບຈະຮູ້ສກມືື່ນ
4. ໃບຖົິ່ວແຮ
ເປັນຮູບຫອກມີໃບຍ່ອຍ 3 ໃບ ຂອບໃບລຽບ, ປາຍໃບແຫມ, ຖານໃບເປັນຮູບ
ຫອກ ມີຂະໜາດຍາວ 5-10 Cm ແລະ ກວ້າງ 0.2-0.6 Cm ແຜ່ນໃບມີຂົນນ້ອຍໆ ຫຸ້ມ ແລະ ກ້ອງໃບ
ຈະມີເສັັ້ນກາງໃບຟູທົື່ວແຜ່ນໃບຫັງໃບເປັນສີຂຽວ ແລະ ກ້ອງເປັນສີຂາວ
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5. ດອກຖົິ່ວແຮ
ດອກເປັນຊະນິດຊື່ ແລະ ມີກີບດອກເປັນສີເຫືອງຂອບສີນັ້າຕານແດງ, ຊ່ວງອອກ
ດອກແມ່ນຊ່ວງເດືອນກຸມພາ-ເດືອນມີນາ, ໃນດອກຈະປະກອບດ້ວຍເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ 1 ອັນ,
ມີເຕົັ້າໄຂ່ 1 ອັນ, ເກສອນຜູ້ ແລະ ເກສອນແມ່ແມ່ນຢູໃ່ ນດອກດ່ຽວກັນ, ຄວາມກວ້າງຂອງດອກແມ່ນປະ
ມານ 1-2 Cm
6. ໝາກຖົິ່ວແຮ
ໝາກເປັນຟັກມີຄວາມຍາວປະມານ 8-9 Cm ໝາກອ່ອນມີສີຂຽວມີຂົນອ່ອນໆ
ສີ ຂາວປົກຫຸ້ມ ໜື່ງໝາກຈະມີແກ່ນປະມານ 4-5 ແກ່ນ/ຝັກ
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ລັກສະນະຝັກຖົວ
ິ່ ແຮ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635

7. ແກ່ນຖົິ່ວແຮ
ລັກສະນະແກ່ນຖົື່ວແຮແມ່ນມົນກົມ ຂະໜາດຂອງແກ່ນແມ່ນ 0.5-1 mm ມີ
ນັ້າ ໜັກແມ່ນ 0.2 g/ແກ່ນ. ສາມາດນາໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງຄົນ ແລະ ສັດໄດ້
4.3.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມຕື່ການປູກຖົື່ວແຮ
1. ດິນ
ສະພາບດິນທີື່ເໝາະສົມສາລັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ທີື່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແມ່ນ
ພືັ້ນທີື່ດິນບອ
ື່ ຸດົມສົມບູນປານໃດ
(ທາດອາຫານໃນດິນບື່ສົມບູນ)
ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີຕ
ື່ ົັ້ນໄມ້ຊະນິດອືື່ນບື່
ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ ແລະ ສາມາດນາໄປປູກໄດ້ໃນທຸກໆພືັ້ນທີື່ໃນເຂດຮ້ອນ, ຕົັ້ນຖົື່ວແຮສາມາດ
ຜະລິດສານພດທີື່ສາມາດຍ່ອຍລະລາຍທາດເຫັກໄດ້ ແລະ ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ລະດັບຂອງ pH= 5-7
ບທ
ື່ ົນຕສ
ື່ ະພາບນັ້າຂັງ
2. ນັ້າ
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ເປັນບັນຫາທີສ
ື່ າຄັນສາລັບຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ໃນການນາມາຫື່ລ້ຽງພາກສວນຕ່າງໆ ໃຫ້
ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ, ຖ້າຂາດນັ້າຈະເຮັດໃຫ້ໃບ, ລາຕົັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ໃນທີື່
ສຸດສາມາດຕາຍໄດ້, ຕົັ້ນຖົື່ວແຮເປັນພືດທີື່ສາມາດທົນທານຕື່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດຈະເລີ
ນເຕີບໂຕໄດ້ດໃີ ນຂົງເຂດທີື່ມີປະລິມານນັ້າຝົນພຽງແຕ່ 650 mm/ປີ
3. ອຸນຫະພູມ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ເຄິື່ງເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ
ສະນັັ້ນ ຈື່ງສາມາດປູກໄດ້ໃນເຂດຮ້ອນເຄິື່ງແຫ້ງແລ້ງ, ຕົັ້ນຖົື່ວແຮບສ
ື່ າມາທົນຕກ
ື່ ັບສະພາບອາກາດໜາວເຢັນ
ແຕ່ກສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດໃີ ນອຸນຫະພູມທີື່ເໝາະສົມຢູລ
່ ະຫວ່າງ 18-19°C ຖ້າອຸນຫະພູມຕື່າກວ່ຳ
10°C ຜົນຜະລິດຈະຫຼຸດລົງ ໃນບລິເວນທີມ
ື່ ີລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານັ້າທະເລ 2,000 m ຂຶນ
ໍ້ ໄປ
4. ແສງສະຫວ່າງ
ເປັນປັດໃຈທີື່ສາຄັນອີກຢ່າງໜຶິ່ງ ເຊິ່ງຈະມີຜົນສະທ້ອນເຮັດໃຫ້ເມັດພັນແຕກງອກ ຫື ຢຸດການແຕກງອກ
ເລີຍ, ຢ່າງໃດກຕາມ ແສງສະຫວ່າງແມ່ນມີອິດທີື່ພົນຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົັ້ນໄມ້, ຕົັ້ນໄມ້ບໄື່ ດ້ຮັບແສງ
ສະຫວ່າງພຽງພຈະສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນຄື: ລັກສະນະຕົັ້ນຢືດຍາວ ແລະ ໃບຈະເຫືອງ
4.3.6 ເຕັກນິກ ການປູກຖົື່ວແຮ
1. ການກຽມດິນ
ຕ້ອງໄຖພືັ້ນທີື່ ທີຈ
ື່ ະປູກເສຍກ່ອນ 1-2 ຄັັ້ງ, ເລກປະມານ 30–40 Cm ເພືື່ອ
ທາການກາຈັດວັດຊະພືດ ແລະ ເປັນການປັບໜ້າດິນໃຫ້ຮາບພຽງດີ ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ
2. ການປູກຖົິ່ວແຮ
ສາມາດປູກໄດ້ໃນກາງເດືອນ 5 ຫາຕົັ້ນເດືອນ 6 ແຕ່ພືັ້ນທີື່ປູກແມ່ນອາໄສນັ້າຝົນ
ຈາກທາມະຊາດ ໝາຍຄວາມວ່າການປູກຖົື່ວແຮ ຕ້ອງປູກໃນລະດູຝົນເພາະດິນມີຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນພຽງພ ເຮັດ
ໃຫ້ຖົື່ວແຮສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ຮາກຖົື່ວສາມາດແຜ່ຂະຫຍາຍຫາຍ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ
ແລະ ແຖວແມ່ນ 75 x 150 Cm ໃສ່ປະມານ 2-3 ເມັດ/ຂຸມ ເພືື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍ
3. ການບົວລະບັດຮັກສາຕົໍ້ນຖົິ່ວແຮ
ການຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃນດິນ ເປັນບັນຫາທີື່ສາຄັນຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົັ້ນ
ຖົື່ວແຮໃນໄລຍະຫັງປູກຄື:
– ຫາວັດຖຸຄຸມດິນເຊັື່ນ: ຫຍ້າແຫ້ງ, ເຟືອງເຂົັ້າເປັນຕົັ້ນ
– ໃສ່ອນຊີວັດຖຸເຊັື່ນ: ຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົື່ມເພືື່ອປັບປຸງດິນ
– ການໃຫ້ນັ້າ ແລະ ການລະບາຍນັ້າເປັນການປັບຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນໃນດິນໃຫ້
ເໝາະສົມຕກ
ື່ ານຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ຫາກມີນັ້າຂັງຈະເຮັດໃຫ້ໃບຖົື່ວແຮສະແດງອາການໃບປ່ຽນ
ເປັນສີເຫືອງ ແລະ ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ
4. ການໃສ່ຝຸ່ນ
ຝຸ່ນເປັນປັດໄຈທີສ
ື່ າຄັນທີື່ຈະເພີື່ມຜົນຜະລິດ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕທາງລາຕົັ້ນ ກິື່ງກ້ານສາຂາຂອງຖົື່ວແຮ ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຖົື່ວແຮມີຄວາມອຸດົມສົມບູນທົນທານຕື່ພະຍາດ
ແລະ ແມງໄມ້ ຝຸ່ນທີື່ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນຝຸ່ນຄອກ, ຝຸ່ນບົື່ມໃສ່ໃນອັດຕາ 200 Kg/rai
4.3.7 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕູຖົື່ວແຮ
1. ພະຍາດຮາກເໜົິ່າ
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ພະຍາດຮາກເໜົື່າເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ, ແບກທີເຣຍ, ໄວຣັສ ຫື ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ,
ລັກ ສະນະອາການຂອງພະຍາດຮາກເໜົື່າຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍຄື: ໃບ ແລະ ກິື່ງງ່າ ຈະຫ່ຽວຄ້າຍຄືກັນກັບ
ຖືກ ນັ້າຮ້ອນລວກ ໂດຍສະເພາະໃບອ່ອນທໃິ່ ກ້ກັບຍອດ ຈະເລີມ
ື່ ຈາກບລິເວນທີື່ລຸກລາມເຂົັ້າດ້ານໃນຂອງ
ລາຕົັ້ນ ແລ້ວຈະປ່ຽນເປັນສີນັ້າຕານ, ຕື່ມາໄລຍະໜື່ງໃບກຈະແຫ້ງ ແລະ ຫົື່ນຕາຍ, ເມືື່ອຂຸດເບິື່ງຮາກຂອງ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮຈະເຫັນວ່າເປືອກຫຸ້ມຮາກເປືອ
ິ່ ຍເໜົື່າເປັນສີນັ້າຕານ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ:
ເມືື່ອພົບເຫັນຕົັ້ນຖົື່ວ ທີສ
ື່ ະແດງອາການດັື່ງກ່າວ ໃຫ້ຮີບຂຸດຕົັ້ນຖົື່ວແຮອອກມາ
ທາລາຍ ຫື ນາໄປຈູດໄຟ ເພືື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງເຊືັ້ອພະຍາດດັື່ງກ່າວ
2. ພະຍາດໃບຕາຍ
ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ຕາຍແມ່ນເກີດຈາກເຊືັ້ອແບກທິເຣຍຊະນິດໜື່ງ, ເຊືັ້ອພະຍາດ
ຊະນິດນີສ
ັ້ າມາດແຜ່ລະບາດໄດ້ຫາຍທາງເຊັື່ນ: ປີວໄປຕາມລົມ ຫື ຖືກນັ້າເຊາະລ້າງ, ຕິດໄປນາພັນ ແລະ
ມັກຈະລະບາດໄດ້ຫາຍຊ່ວງລະດູຝົນ, ລັກສະນະອາການຈະເປັນຈຸດຊັ້າ ໃນໄລຍະທາອິດຈະເປັນຈຸດທິ່ມຂະ
ໜຳດເທົື່າກັບຫົວເຂັມມຸດ ແລ້ວຈະແຜ່ອອກເປັນວົງກວ້າງອອກໄປເປັນເມັດສີໃສໆ ແລະ ຄ່ອຍໆ ປ່ຽນໄປ
ເປັນສີນັ້າຕານໄໝ້, ຖ້າເກີດທີື່ຍອດອ່ອນຈະເຮັດໃຫ້ຍອດມີລັກສະນະເປັນສີນັ້າຕານໄໝ້, ໃບອ່ອນທີື່ອອກ
ມາຈະເປັນເມັດ ແລະ ຕື່ມາຈະເຮັດໃຫ້ໃບບິດບ້ຽວ ແຕ່ຖ້າເປັນຢູກ
່ ິື່ງທີນ
ື່ ້ອຍກຈະມີສນ
ີ ັ້າຕານໄໝ້ເຊັື່ນດຽວ
ກັນ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ:
ຕັດເອົາກິື່ງກ້ານ ຫື ໃບທີເື່ ຫັນວ່າມີອາການດັື່ງກ່າວນັັ້ນໄປຈູດໄຟຖໍ້ມ
3. ດ້ວງເຈາະລາຕົັ້ນ
ການລະບາດ ແລະ ການທາລາຍ ຈະແຜ່ລະບາດໃນຊ່ວງ ເດືອນມຖຸນາ ຫາ ກລະ
ກົດໂດຍຕົວແກ່ເຕັມໄວຈະທາລາຍກັດກິນໃບ ແລະ ເປືອກຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ເຮັດໃຫ້ຍອດຫັກ ແລະ ຈະເຂົັ້າໄປ
ວາງໄຂ່ຕາມກິື່ງກ້ານໃນຊ່ວງ ເດືອນສິງຫາ-ຕຸລາ, ຈາກນັັ້ນພາຍໃນ 14-16 ວັນ, ດ້ວງຈະເຈາະກິນເນືັ້ອໄມ້
ພາຍໃນກິື່ງຂອງຕົັ້ນຖົື່ວແຮ, ກິື່ງກ້ານຖົື່ວແຮຈະບສ
ື່ າມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ມແ
ີ ຕ່ຫ່ຽວແຫ້ງເຮັດໃຫ້ກິື່ງຕາຍ
ໄດ້
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ:
ໝັື່ນກວດກາເບິື່ງພືັ້ນທີື່ສ່ວນຖົື່ວແຮ ຖ້າຫາກພົບເຫັນຕົວເຕັມໄວ ໃຫ້ຈັບມາທາ
ລາຍເລີຍ ແລະ ທາການຕັດແຕ່ງກິື່ງກ້ານທີມ
ື່ ດ
ີ ້ວງເຈາະນັັ້ນ ຫື ອີກວິທີໜື່ງແມ່ນໃຊ້ສານເຄມີຊີດພົື່ນໃສ່ໃນຮູ
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ລັກສະນະດ້ວງເຈຳະລຳຕົນ
ໍ້ ຖົວ
ິ່ ແຮ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635
4. ມົດ
ມັກກິນແມງຄັື່ງໃນຊ່ວງໄລຍະໂຕຄັື່ງພວມຍັງອ່ອນ ກາລັງທີື່ຂະຫຍາຍໄປຈັບເຮັດ
ຮັງໃໝ່ໆ ເທິງກິື່ງໄມ້ ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະຄັື່ງຕົວຜູ້ແກ່ສົມບູນອອກໄປຈາກຮັງ ເພືື່ອໄປປະສົມພັນກັບຄັື່ງໂຕ
ແມ່
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ:
ໃຊ້ກາວໜຽວໆໄປທາອ້ອມຮອບລາຕົັ້ນທີື່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຄັງື່ ແລ້ວ, ເມືື່ອມົດໄຕ່
ຂັ້ນ-ລົງ ກາວກຈະຕິດຂາ ແລະ ລາຕົວ ເຮັດໃຫ້ໄປບໄື່ ດ້ ແລະ ໃນທີສ
ື່ ຸດກຈະຕາຍ
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ລັກສະນະກຳນມົດເຂົຳໍ້ ກນແມ່ຄງັິ່
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635
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5. ແມງກະເບືັ້ອ
ມັກຈະວາງໄຂ່ຢຕ
ູ່ າມຮັງຄັື່ງ ແລ້ວຂະຫຍາຍຕົວອອກມາເປັນຕົວບົັ້ງ ກິນຄັື່ງ ແລະ
ຕົວອ່ອນຂອງຄັື່ງເປັນອາຫານ, ບາງຊະນິດກອາດກິນທັງໃບ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ: ໃຊ້ສານໜູ 1 ສ່ວນປະສົມກັບນັ້າ 1 ແກລລອນ
ແລ້ວຊີດໃສ່ໃບໄມ້ທີື່ແມງກິນກຈະເປັນພດເຮັດໃຫ້ຕາຍໄດ້
6. ແມງແຄງ
ແມງແຄງເປັນແມງຊະນິດໜື່ງທີອ
ື່ າໄສຢູຕ
່ າມຕົັ້ນໄມ້ທົື່ວໄປ ມັນຈະມັກກັດກິນຄັື່ງ
ແລະ ແມ່ຄັື່ງ ໃນຊ່ວງທີື່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນສີຂາວເຮັດແມ່ຄັື່ງຕາຍ
ການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ:
ເມືື່ອພົບເຫັນການທາລາຍຂອງແມງແຄງຄວນຮີບກຳຈັດ ຖໍ້ມ

4.3.8

ການປ່ອຍຄັື່ງ
ການປ່ອຍຄັື່ງແມ່ນປ່ອຍໃນຊ່ວງເວລາຍາມເຊົັ້າ, ກ່ອນປ່ອຍຄັື່ງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຄັດເລືອກ
ຕົັ້ນຖົື່ວແຮ ທີື່ມີຄວາມແຂງແຮງ, ປາສະຈາກເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນມາກ່ອນ, ຈາກນັັ້ນຄັດເອົາ
ຮັງຄັື່ງແມ່ພັນທີື່ສົມບູນນາໄປມັດໃສ່ງ່າໄມ້ຮ່ວມກັນຫາຍໆ ງ່າ, ສ່ວນຮັງຄັື່ງແມ່ນມັດໃສ່ງ່າທີື່ຊີັ້ໄປທາງທິດຕາ
ເວັນອອກຢູ່ສະເໝີ, ເພືື່ອປ້ອງກັນແສງແດດຮ້ອນໃນຍາມແລງ, ຖ້າຫາກມັດຄັື່ງຖືກແສງແດດຮ້ອນຫາຍເກີນ
ໄປມັນຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອນຂີັ້ຄັື່ງເປືື່ອຍໄດ້, ຕັນຮູອອກຂອງແມງຄັື່ງອາດເຮັດໃຫ້ແມ່ຄັື່ງຕາຍໄດ້, ການມັດແມ່ນ
ມັດໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນສູງປະມານ 50 Cm ຄວາມຍາວຂອງຮັງຄັື່ງແມ່ນ 10-25 Cm ໃສ່ຈານວນ 1 ຮັງ/
ຕົັ້ນ, ໝັື່ນກວດກາຮັງຄັື່ງເມືື່ອປ່ອຍໄດ້ 1 ວັນ ແລະ ເມືື່ອເຫັນວ່າແມ່ຄັື່ງໄຕ່ອອກໄປຕາມງ່າແລ້ວ ສັງເກດວ່າ
ແມ່ຄັື່ງໄຕ່ອອກນັັ້ນໄດ້ 1/3 ຂອງຈານວນງ່າໄມ້ທີື່ມີໃນຕົັ້ນນັັ້ນ ແລ້ວໃຫ້ຍ້າຍຮັງແມ່ຄັື່ງນັັ້ນໄປມັດໃສ່ຕົັ້ນໃໝ່
ເລືັ້ອຍໆ
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ລັກສະນະຂອງກຳນປ່ອຍຄັງິ່ ໃສ່ຕນ
ົໍ້ ຖົວ
ິ່ ແຮ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635
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4.3.9

ການບົວລະບັດຮັກສາ
ຫັງຈາການປ່ອຍຄັື່ງແລ້ວ ຕ້ອງໄປຕິດຕາມກວດກາເບິື່ງສະພາບຄັື່ງທີື່ປ່ອຍນັັ້ນ ເພືື່ອ
ກວດເບິື່ງສະພາບຂອງແມງໄມ້ ແລະ ວັດຊະພືດທີື່ຈະຂຶນ
ໍ້ ລົບກວນທາລາຍໃນຊ່ວງອາທິດທີໜງຶິ່ ຂອງການ
ປ່ອຍ, ຕິດຕາມເບິື່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແມ່ຄັື່ງ ແລະ ໝັື່ນຖາງຫຍ້າອະນາໄມ ສວນຖົື່ວແຮໃຫ້ກ້ຽງຢູ່ສະ
ເໝີ
4.3.10 ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດຄັື່ງ
ເມືື່ອສັງເກດເຫັນວ່າ ຄັື່ງມີອາຍຸແກ່ເຕັມທິ່ ແລ້ວສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດກເກັບໄດ້ເລີຍ
ໂດຍ ການຕັດເອົາກິື່ງງ່າທີື່ມີຄັື່ງລວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມກ້ອນ, ການເກັບແມ່ນເກັບເອົາຮັງຄັື່ງທີື່ມີ ຄວາມຍາວ 5
Cm ຂຶນ
ໍ້ ໄປ, ສ່ວນຮັງຄັື່ງ 5 Cm ລົງມາແກະເອົາເລີຍ, ການຕັດແມ່ນໃຊ້ມິດຊິຄັດເຕີ ຫື ໃຊ້ພ້າຄົມໆ ເຂົັ້າດີ
ຕັດ ແລະ ຕ້ອງຕັດໃຫ້ຂາດບາດດຽວ ເພືື່ອບໃື່ ຫ້ເກດກຳນຈີກຂາດຂອງເນືັ້ອໄມ້ (ງ່າໄມ້) ແລະ ປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້
ກະທົບກະເທືອນຫາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ຮັງຄັື່ງຕົກຫຼົິ່ນ ແລະ ອາດແຕກຫັກໄດ້
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ລັກສະນະຂອງຄັິ່ງທິ່ແກ່ເຕັມທິ່ ແລະ ເກັບກູ້ຜົນຜະລດຄັິ່ງ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635

4.3.11 ການເກັບ ຮັກສາຄັິ່ງ
ຫັງຈາກເກັບຜົນຜະລິດຄັື່ງມາແລ້ວນາໄປແຊ່ນັ້າໄວ້ປະມານ 30-60 ນາທີ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຄັື່ງຕາຍຄາຮັງ
ແລ້ວນາໄປຕາກແດດໄວ້ປະມານ 3-5 ວັນ, ກລະນີແດດກ້າໝົດມືັ້ແມ່ນຕາກພຽງ 3 ແດດກໄດ້ແລ້ວນາໄປ
ເກັບໄວ້ບ່ອນທີຮ
ື່ ົື່ມມີອາກາດຖ່າຍເທດີ
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4.4

ວທກຳນເກັບຮັກສຳຄັງິ່
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: Provincial Agriculture and Forestry Office of Luang
Prabang. Tel: 856-71 212014 or Fax: 856-71 212635

ກຳນປູກຝ້າຍ
4.4.1

ປະຫວັດຖິື່ນກາເນີດຂອງຝ້າຍ
ຝ້າຍເປັນພືດເສັັ້ນໄຍທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນທີື່ສຸດ ແລະ ເປັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ຫາຍທີສ
ື່ ຸດໃນທົື່ວ
ໂລກ. ຝ້າຍມີຖິື່ນກາເນີດຢູ່ໃນອາເມຣິກາກາງ ແລະ ເອເຊຍຕອນໃຊ້ ຝ້າຍເປັນວັດຖຸດິບທີື່ມີຄວາມສາຄັນຕື່
ອຸດສາຫະກາຂອງປະເທດ. ເສັັ້ນໄຍຝ້າຍ ຫື ຍອງຝ້າຍໄດ້ຈາກໝາກຝ້າຍ ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງຍາວຄືກັບເສັັ້ນຜົມ,
ເສັັ້ນໄຍຝ້າຍສາມາດນາໄປເຮັດຜະລິດຕະພັນໄດ້ນາໆ ຊະນິດ ຕັັ້ງແຕ່ສາລີ, ເສັັ້ນດ້າຍຫື່ເປັນຜ້າຝ້າຍປະສົມ
ໃນເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍພິມ
4.4.2 ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນ ຂອງຝ້າ ຍ
1. ຄວາມສາຄັນຂອງຍອງຝ້າຍ
ຍອງຝ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຜະລິດເສືັ້ອຜ້າ, ເຄືື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ໃຊ້ເຂົັ້າ
ໃນງານການແພດ ນອກຈາກນີຍ
ັ້ ັງໃຊ້ເຂົັ້າໃນໂຮງງານອຸດສະຫະກາຜະລິດເຊືອກ, ສາຍພານ, ເສັັ້ນເຊືອກ
ປະສົມໃນຕີນລົດ.
2. ຄວາມສາຄັນຂອງເມັດຝ້າຍ
ເມັ ດ ຝ້າ ຍໃຊ້ ເປັ ນ ອາຫານທີື່ມີ ທາດໂປຣຕ ນສູ ງ
ສ າລັ ບ ສັດກະເພາະລວມ
(Rumi-nant), ຖ້າສະກັດສານພິດທີື່ຊືື່ວ່າກອສຊີໂປນ (Gossypol) ອອກແລ້ວກສາມາດນາໄປລ້ຽງສັດ
ກະ ເພາະ ດ່ຽວໄດ້ຄ:ື ໜູ ແລະ ສັດປີກ
ເມັດຝ້າຍທີື່ມີເປືອກມີທາດຊີັ້ນຢູ່ 28%, ສ່ວນກາກທີື່ແຍກອອກມາແລ້ວບັນຈຸ
ທາດຊີັ້ນຢູ່ 43%, ແຕ່ທາດໂປຣຕນໃນເມັດຝ້າຍບັນຈຸກົດອາມີໂນ ພວກເມດໄທໂອນິນ ແລະ ຊິສຕນ ຕື່າ,
ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງເປັນອາຫານເສີມທາດໂປຣຕນໃຫ້ສັດ ພຽງແຕ່ບາງສ່ວນເທົື່ານັັ້ນ ນັ້າມັນທີື່ໄດ້ຈາກເມັດຝ້າຍສາ
ມາດນາໄປເຮັດເນີຍ, ປຸງອາຫານ, ສາມາດນາໄປສະກັດເປັນຢາຄຸມກາເນີດ
4.4.3 ຊະນິດແນວພັນຝ້າ ຍທີື່ໃຊ້ປູກ
ພັນຝ້າຍເປັນເລືື່ອງທີື່ສາຄັນຫາຍ ເພາະວ່າຖ້າເຮົາໃຊ້ພັນຝ້າຍທີື່ດີໄປປູກ ກຈະໄດ້ຜົນຜະ
ລິດສູງ, ສະນັັ້ນ ໃນປະເທດລາວປັດຈຸບັນນີັ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ພະຍະຍາມຄົັ້ນຄວ້າແນວພັນຝ້າຍທີື່ດີເໝາະສົມ
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ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ປະຈຸບັນນີັ້ພວກເຮົານີັ້ຍົມປູກມີ 4 ພັນ
ຄື:
1. ຝ້າຍພັນພືັ້ນເມືອງ
2. ຝ້າຍພັນບິລາເລ 50
3. ຝ້າຍພັນສະໂຕນວິນ 2
4. ຝ້າຍພັນອາກາລາ
ຊະນິດແນວພັນຝ້າຍທີື່ນິຍົມປູກໃນທົື່ວໂລກ ແລະ ມີຊືື່ສຽງດົງດັງທີື່ສຸດນັັ້ນກຄືຝ້າຍທີື່
ນອນຢູໃ່ ນຕະກຸນ Gossypium spp. ພັນຝ້າຍທີໃື່ ນທົື່ວໂລກມີ 9 ພັນດັື່ງນີັ້:
1. ພັນເອຢິບ (Egyptian Cotton)
2. ພັນເກາະທະເລ (Sea Island Cotton)
3. ພັນປີມາ (Pima Cotton)
4. ພັນເອເຊຍ (Asiatic Cotton)
5. ພັນອາເມຣິກັນ (American Upland Cotton)
6. ພັນແຄນຕັນ (Canton Cotton)
7. ພັນຝັື່ງ (French Terry Cotton)
8. ພັນອນຊີ (Organic Cotton)
9. ພັນໄມ້ໄຜ່ (Bamboo Cotton)
4.4.4 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງຝ້າຍ
1. ຮາກ (Root)
ຝ້າຍມີລະບົບຮາກແກ້ວທີື່ເກີດຈາກຕົັ້ນອ່ອນ
ເຊິ່ງມີຮາກແໜງແຕກອອກຈາກ
ຮາກແກ້ວຢ່າງຫວງຫາຍ ຕື່ຈາກຮາກຂະແໜງກມີຮາກຂົນດູດນ້ອຍໆ ຈານວນຫວງຫາຍ ເຮັດໜ້າທີື່ໃນການ
ດູດທາດອາຫານຂຶນ
ໍ້ ໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆຂອງລາຕົັ້ນ
2. ລາຕົັ້ນ (Stem)
ລາຕົັ້ນປະກອບດ້ວຍຂັ້ ແລະ ປ້ອງ, ກິື່ງເກີດຈາກຕາທີື່ຢູ່ລະຫວ່າງມຸມໃບ ແລະ
ລາ ຕົັ້ນ, ໃບເກີດຈາກຕາໃບທີື່ຢູ່ຕິດກັບລາຕົັ້ນ ແລະ ກິື່ງ ສ່ວນກິື່ງດອກຈະມີຕາດອກຢູ່ທຸກຂັ້ແຕ່ບື່ມີຕາຍອດ
ຕາມທາມະດາດອກຈະຂະໜານໄປກັບໃບຫາຍກວ່າກິື່ງ ເນືື່ອງຈາກດອກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ານກ້ານໃບ
ແລະ ດອກໄປພ້ອມໆ ກັນ ແລະ ດອກຈະຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕ ເມືື່ອຂາດນັ້າ
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ຮູບທີ 33

ລັກສະນະຂອງຕົນ
ໍ້ ຝ້ຳຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
pium+ spp
3. ໃບ (Leaf)
ໃບເກີດຈາກຕາໃບທີື່ຢູ່ທຸກຂັ້ຂອງລາຕົັ້ນທີື່ຢູ່ເໜືອໃບລ້ຽງຂຶໍ້ນໄປ, ໃບຈື່ງປະກອບ
ດ້ວຍ 3-5 ຊີກ, ກວ້າງປະມານ 10 Cm ແຜ່ນໃບມີຂົນ, ກ້ານໃບມີຄວາມຍາວເທົື່າໆ ກັນກັບຄວາມກວ້າງ
ຂອງໃບ, ໃບຈະມີຮູປາກໃບຢ່າງຫວງຫາຍ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີື່ໃນການສັງເຄາະແສງ, ບລິເວນກ້ອງໃບຈະມີຮູ
ປາກໃບຫາຍ ກວ່າເທິງໃບ
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ຮູບທີ 34

ລັກສະນະຂອງໃບຝ້ຳຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
pium+ spp

4. ດອກ (Flower)
ດອກປະກອບດ້ວຍກບດອກທີເື່ ປັນລອນຄູ,່ ເກສອນຜູ້ຈະຕິດກັນເປັນແຜ່ນອ້ອມ
ຮອບເກສອນແມ່, ເກສອນແມ່ປະກອບດ້ວຍຍອດຊູເກສອນແມ່, ຮັງໄຂ່; ຮັງໄຂ່ປະກອບມີຫາຍຊ່ອງ ແລະ
ແຕ່ລະຊ່ອງຈະມີໄຂ່ຕື່ໄປຈະໄປເປັນເມັດ ດອກຝ້າຍມີກບຮອງດອກ 3 ກີບ ແລະ ມີກີບດອກ 5 ກີບ,
ຝ້າຍມີເສັັ້ນໄຍ, ສັັ້ນດອກມີສີເຫືອງ ແລະ ມີຈຸດສີແດງຢູ່ໃກ້ໆຖານຮອງດອກ ດອກຝ້າຍຈະບານໃນເວລາ
ຕອນເຊົັ້າຈາກນັັ້ນການປະສົມເກສອນຈະເກີດຂຶນ
ໍ້ ພາຍໃນເວລາບື່ເຖິງຊົື່ວໂມງ

ຮູບທີ 35

ລັກສະນະຂອງດອກຝ້ຳຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ:
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=
Gossy pium+ spp
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5. ໝາກ ແລະ ເມັດ (Fruits and seeds)
ໝາກຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ ຫັງໄຂ່ໄດ້ຮັບການປະສົມພັນ ແລະ
ໝາກຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕປະມານ 21 ວັນ ຈາກນັັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກປະມານ 21-35 ວັນ
ໝາກອ່ອນ ຈື່ງຈະແກ່ເຕັມທີື່ ເມືື່ອໝາກຝ້າຍແກ່ຜະໜັງຈະແຫ້ງ ແລະ ປິວອອກ ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງຂອງ
ໝາກອ່ອນຕະຫອດຮອດຂະໜາດຂອງເມັດ ແລະ ຍິງື່ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຊະນິດຂອງພັນ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມອືື່ນໆ ເມັດຝ້າຍປະກອບດ້ວຍຈາວອ່ອນ, ອາຫານສະສົມ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມເມັດ, ອາ
ຫານທີື່ສະສົມໃນເມັດຝ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກໄຂມັນ ແລະ ທາດຊີັ້ນ

ຮູບທີ 36

ລັກສະນະຂອງໝຳກຝ້ຳຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ: http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Gossy
pium+ spp
4.4.5 ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມແກ່ການປູກຝ້າ ຍ
1. ສະພາບຂອງດິນ (Soil)
ຝ້າຍສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນເກືອບທຸກຊະນິດ ຫາກປັດໃຈອືື່ນໆ ທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງພຽບພ້ອມ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ການປູກຝ້າຍທີື່ຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ດີທິ່ສຸດນັັ້ນ ແມ່ນດິນຕ້ອງເປັນ
ດິນທີື່ມີຄວາມເປັນກົດດ່າງຢູລ
່ ະຫວ່າງ 5.5-7.5
2. ອຸນຫະພູມ (Temperature)
ຝ້າຍເປັນພືດທີື່ປູກໃນເຂດຮ້ອນ ຕ້ອງການອຸນຫະພູມຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຫາກອຸນຫະ
ພູມຕື່າ ຈະມີຜົນເສຍຕື່ຝ້າຍທຸກໄລຍະການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຫາກອຸນຫະພູມໃນດິນຕື່າປະມານ 18-30°C
ຈະເຮັດໃຫ້ເມັດຝ້າຍງອກຊ້າ ແຕ່ຖ້າອຸນຫະພູມຕື່າກວ່າ 15°C ບາງຄັັ້ງເມັດຈະບື່ງອກເລີຍ
3. ຄວາມຊຸ່ມ (Moistures)
ຝ້າຍເປັນພືດທີື່ທົນຕສ
ື່ ະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ
ພາຍໃຕ້ເງືື່ອນໄຂດິນແຫ້ງແລ້ງ, ໄປຄຽງຄູກ
່ ັບພັ້ນທີື່ທມ
ີື່ ີປະລິມານນັ້າຝົນໜ້ອຍກວ່າ 500 mm ຄວາມຊຸ່ມທີື່
ເໝຳະສົມ ໂດຍທົື່ວໄປສະເລ່ຍຢູ່ລະຫວ່າງ 500-1250 mm
4. ແສງສະຫວ່າງ (Lights)
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ຝ້າຍເປັນພືດກາງແຈ້ງທີື່ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະແຕ່
ເດືອນທັນວາຫາກຸມພາ ປະລິມານແສງແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນສາລັບການອອກດອກ ແລະ ໃຫ້ໝາກຝ້າຍ,
ປະລິມານແສງຢູໃ່ ນຊ່ວງນີັ້ຕ້ອງຢູລ
່ ະຫວ່າງ 60-90 % ຂອງວັນຍາວ ເພືື່ອສາເລັດການພັດທະນາລະຫວ່າງ
ລະດູການຈະເລີນເຕີບໂຕ
4.4.6 ການປູກຝ້າຍ
ລະດູການປູກຝ້າຍທີື່ນິຍົມກັນຫາຍຄື ໃນຕົັ້ນລະດູຝົນ ແຕ່ຖ້າປູກຊ້າເກີນໄປມັກຈະ
ພົບບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ
1. ການກຽມດິນ
ການກຽມດິນປູກຝ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະໄຖຢ່າງໜ້ອຍ 2 ເທືື່ອ ຫ່າງກັນປະມານ
3-5 ວັນ, ແຕ່ພືັ້ນທີື່ຄອ
້ ຍຊັນ ຫື ບ່ອນບມ
ື່ ີເງືື່ອນໄຂໄຖ ກພຽງແຕ່ເສຍຫຍ້າໃຫ້ກ້ຽງກສາມາດປູກໄດ້
2. ການກຽມແນວພັນ
ກ່ອນເຖິງເວລາປູກ ຈະຕ້ອງກຽມເມັດພັນໄວ້ກ່ອນ, ເມັດພັນຈະຕ້ອງເປັນເມັດ
ພັນທີື່ມີຄຸນະພາບດີ ບື່ມີພັນອືື່ນປົນເປືັ້ອນ ແລະ ເປັນເມັດໃໝ່ບຄ
ື່ ້າງປີ ເມັດຝ້າຍ 1 Kg ຈະມີຈານວນ
8000-10,000 ເມັດ ສະນັັ້ນ, ໄຣ່ໜື່ງໃຊ້ເມັດພັນປະມານ 2 Kg ແຕ່ຄວນມີໄວ້ປູກສ້ອມ ຫາກຈະຄຸມຢາ
ປ້ອງກັນກາຈັດພະຍາດແມງ, ໄມ້ສັດຕູກໃຫ້ຄຸມໄວ້ກ່ອນປູກ ປົກກະຕິເມັດຝ້າຍທີໄື່ ດ້ຈາກຝ້າຍແກ່ ແລະ
ເກັບຮັກສາດີຈະມີຄວາມງອກບື່ຕື່າກວ່າ 85 % ໃນເວລາໜື່ງປີ
3. ວິທີການປູກຝ້າຍ
ການປູກຝ້າຍຖ້າເປັນດິນທີື່ໄຖ ສາມາດໃຊ້ໄມ້ແຫມສັກ, ສາລັບດິນທີື່ບໄື່ ດ້ໄຖ
ຄວນໃຊ້ຈົກ ຫື ສຽມຂຸດເປັນຂຸມເລິກປະມານ 3-5 Cm ຖ້າປູກເປັນແຖວຄວນປູກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ
ແຖວປະມານ 100-125 Cm ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົັ້ນ 50 Cm ທັງນີັ້ ກເພືື່ອສະດວກໃນການບົວ
ລະບັດຮັກສາຈົນເຖິງການເກັບກ່ຽວ. ການປູກແມ່ນຄວນຢອດເມັດ 6-7 ເມັດ/ຂຸມ, ຫັງປູກແລ້ວປະ ມານ
3-4 ວັນ ຖ້າມີຄວາມຊຸ່ມພຽງພ ຕົັ້ນຝ້າຍກຈະງອກໂຜ່ຂັ້ນມາ ແລະ ເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 20 ວັນ
ຕ້ອງຖອນອອກໃຫ້ເຫືອພຽງ 1-2 ຕົັ້ນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ໄລຍະຫ່າງໃນການປູກ ແມ່ນອີງໃສ່ຫາຍປັດໃຈດ້ວຍ
ກັນຄື: ພັນຝ້າຍທີື່ປູກ, ລະດູການ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ
4.4.7 ການບົວລະບັດຮັກສາຝ້າຍ
ປົກກະຕິຄວນເສຍຫຍ້າຄັັ້ງທີໜື່ງຫັງປູກ 3 ອາທິດ ແລະ ຄັັ້ງທີ 2 ເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍຸ
40-45 ວັນ, ໃນພືນ
ໍ້ ທີື່ທີື່ມີຫຍ້າບຫ
ື່ າຍເສຍ 2 ຄັັ້ງກພ ເພາະເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍຸໄດ້ 50-60 ວັນ ຕົັ້ນຝ້າຍຈະ
ໃຫຍ່ ໃບຝ້າຍໃນແຖວຈະໃກ້ກັນ ເຮັດໃຫ້ແສງແດງສ່ອງລົງບເື່ ຖິງດິນ, ຫຍ້າກຈະຂັ້ນໄດ້ຍາກ. ສາລັບພືນ
ັ້ ທີື່
ມີຫຍ້າໜາແໜ້ນ ຄວນເສຍຫຍ້າເຖິງ 3 ຄັັ້ງ
1. ການໃສ່ຝຸ່ນ
ຜົນຈາກຳນຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈພົບວ່າ ການປູກຝ້າຍໃນແຕ່ລະປີ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້
ທາດອາຫານໃນດິນສູນເສຍໄປເປັນຈານວນຫວງຫາຍ, ການສູນເສຍທາດອາຫານໃນດິນ ເນືື່ອງຈາກຝ້າຍນາ
ໄປສ້າງຜົນຜະລິດເປັນນັ້າໜັກຝ້າຍທັງເມັດ ສະເລ່ຍໂດຍປະມານໄດ້ດັື່ງນີຄ
ັ້ ື: ຝ້າຍທັງເມັດ 100 Kg ຈະ
ເຄືື່ອນຍ້າຍທາດອາຫານ N ໄປຈາກດິນປະມານ 5.6-6.8 Kg, P 2.5-3.2 Kg ແລະ K 2.5 Kg ບື່
ລວມເຖິງການສູນເສຍທີື່ພືດນາໄປສ້າງການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງລາຕົັ້ນ ແລະ ໃບ ແລະ ການສູນເສຍເນືື່ອງ
ຈາກການຊະລ້າງຈາກນັ້າຝົນໃນແຕ່ລະລະດູການ ເມືື່ອພິຈາລະນາຈະເຫັນວ່າ ໃນແຕ່ລະປີປະລິມານການສູນ
ເສຍທາດອາຫານດັື່ງກ່າວມີເປັນຈານວນຫາຍ ສະນັັ້ນ, ການໃສ່ຝຸ່ນຈື່ງມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນຢ່າງຍິື່ງ
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ໃນການທີື່ຈະທົດແທນທາດອາຫານທີື່ສູນເສຍໄປ ແລະ ເປັນການປັບປຸງດິນ ເພືື່ອຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ໃຫ້ດີຢສ
ູ່ ະເໝີ
ຖ້າໃສ່ຝຸ່ນ N 6-12 Kg/rai ຄິດເປັນຝຸ່ນແອມໂມນຽມຊັນເຟດ (NH4)2 SO4
ທີມ
ື່ ີ N 20% ຈານວນ 30-60 Kg, P ໃນອັດ ຕາ 6-12 Kg/rai ຄິດ ເປັ ນຝຸ່ ນ ດັ ບ ໂບຊູ ເປີ ຟ ອສ
ເຟດ Ca(H 2 PO4) 2 . H2 O(20-21% P 2 O 5 ) ເຊິ່ງມີທາດອາຫານ P 40% ຈານວນ 15-30 Kg
ແລະ Kໃນອັດຕາ 6 Kg/rai ຄິດເປັນຝຸ່ນໂພແທັກຊຽມຄໄຣ KCl ເຊິ່ງມີທາດ K ຢູປ
່ ະມານ 60%
ຈານວນ 10 Kg ຈະສາມາດເພີມ
ື່ ຜົນຜະລິດຝ້າຍໃຫ້ສູງໄດ້
2. ການໃຫ້ນັ້າ
ໂດຍທົື່ວໄປຈະປູກຝ້າຍຊ່ວງລະດູຝົນ, ສະນັັ້ນ ຄວາມຕ້ອງກັນນັ້າຂອງຝ້າຍຈະ
ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບປະລິມານນັ້າຝົນ ແລະ ນັ້າໃຕ້ດິນທີຕ
ື່ ົັ້ນຝ້າຍໄດ້ຮັບ, ປົກກະຕິແລ້ວຝ້າຍຈະຕ້ອງການນັ້າໃນ
ຊ່ວງດອກເລີມ
ື່ ບານຈົນເຖິງໝາກແກ່ ຫາກຂາດນັ້າໃນຊ່ວງການໃຫ້ດອກຈະເຮັດໃຫ້ໝາກຫຼົິ່ນ ແຕ່ສາຄັນທີື່
ສຸດຕ້ອງປູກຝ້າຍໃຫ້ຖືກກັບລະດູ ເພືື່ອໃຫ້ໄລຍະທີຝ
ື່ ້າຍແຕກຍອງແຕກໝາກນັັ້ນ ຕ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນຊ່ວງຝົນເຊົຳ
ຕົກ ຈື່ງຈະໄດ້ຍອງຝ້າຍທີື່ຂາວສະອາດດີ ເປັນທີຕ
ື່ ້ອງການຂອງຕະຫາດ
4.4.8 ພະຍາດ, ແມງໄມ້ສັດຕູຂອງຝ້າຍ
ຝ້າຍມີພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກເຊືັ້ອ Virus, Bacteria ແລະ fungi ເຂົັ້າລົບກວນ
ພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບຝ້າຍມີຄື ພະຍາດໃບຫງິກ (Leaf roll) ສ່ວນພະຍາດອືື່ນໆທີື່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ຖັດລົງມາໄດ້ແກ່: ພະຍາດໝາກເໜົິ່ຳ ແລະ ພະຍາດເໜົິ່າທີື່ເກີດກັບຝ້າຍຕົັ້ນອ່ອນ

1. ພະຍາດໃບຫງິກ
ພະຍາດນີສ
ັ້ າເຫດ ແລະ ການແພ່ກະຈາຍເຊືອ
ັ້ ຂອງພະຍາດແມ່ນເກີດຈາກເຊືັ້ອໄວ
ຣັສ ແຕ່ຍັງບທ
ື່ ັນຮູວ
້ ິທີການແພ່ເຊືັ້ອວ່າເກີດຈາກອັນໃດ ເພາະພະຍາດນີເັ້ ປັນພະຍາດທີຕ
ື່ ິດມາກັບເມັດພັນ
ແລະ ເພ້ຍອ່ອນເປັນພາຫະນະຂອງພະຍາດນີັ້ ແລະ ໄດ້ພົບວ່າ ນອກຈາກຝ້າຍແລ້ວຍັງມີວັດຊະພືດຫາຍຊະ
ນິດທີື່ເປັນພືດອາໄສຂອງພະຍາດນີັ້ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່ຕົັ້ນນັ້ານົມລຳສະສ (Euphorbia hirta), ຫຍ້າຂັດມອນ
(Sida acita), ຫຍ້າພັນງູ ແລະ ຖົື່ວເຫືອງ ພະຍາດນີຈ
ັ້ ະເກີດຂັ້ນກັບຕົັ້ນຝ້າຍທຸກໄລຍະຄື ເລີມ
ື່ ເປັນຕັັ້ງ
ແຕ່ຝ້າຍອາຍຸບທ
ື່ ັນຮອດເດືອນ ໄປຈົນເຖິງຝ້າຍໃຫຍ່ຈົນມີໝາກຝ້າຍ ແລ້ວຕົັ້ນຝ້າຍທີື່ເປັນພະຍາດໃບອ່ອນ
ຈະເລີມ
ື່ ຫງິກ ບລ
ື່ ຽບ ແລ້ວຮີມໃບຈະມ້ວນງລົງ, ໃບຈະໜາ ແລະ ກອບ, ປ້ອງຂອງກິື່ງຈະສັັ້ນເຂົັ້າ ເຮັດໃຫ້
ຕົັ້ນຝ້າຍບຈ
ື່ ະເລີນເຕີບໂຕ, ຖ້າເປັນກັບຕົັ້ນທີື່ຍັງນ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຝ້າຍບມ
ື່ ີດອກ ຫື ໝາກ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
ເມືື່ອເກີດພະຍາດໃບຫງິກແລ້ວ ບມ
ື່ ີທາງຮັກສາໃຫ້
ຫາຍໄດ້. ສະນັັ້ນ, ວິທີທີື່ດີທສ
ີື່ ຸດກຄືດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
1) ໃຊ້ຢາປ້ອງກັນປະເພດດູດຊມ ບໃື່ ຫ້ເພ້ຍອ່ອນມາລົບກວນຕົັ້ນຝ້າຍ ເຊັື່ນ:
Omethoate ສີດພົື່ນເມືື່ອຝ້າຍມີອາຍຸ 10-15 ວັນ ຫື ເມືື່ອປະກົດມີເພ້ຍອ່ອນລົບກວນ ຫື ຈະໃຊ້ສານ
ພວກຢາ ຟຣູມິນເອແອລ 50 %, ຢາໄດຊິສຕອນ ແລະ ຢາເທມິກກໄດ້
2) ໃຊ້ພັນຝ້າຍທີທ
ື່ ົນທານຕພ
ື່ ະຍາດໃບຫງິກ ເປັນວິທີທດ
ີື່ ີທສ
ີື່ ຸດ ເຊງິ່ ໃນຂະນະ
ນີໄັ້ ດ້ແນະນາໃຫ້ໃຊ້ຝ້າຍພັນ ສສາໂຣງ 2 ແລະ 3 ເຊິ່ງທົນທານຕພ
ື່ ະຍາດໃບຫງິກພສົມຄວນ
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3) ທາລາຍພືດອາໄສ (Host plant) ລວມທັງຕົັ້ນຕຝ້າຍເກົື່າໃຫ້ໝົດ ກ່ອນ
ເຖິງລະດູປູກຝ້າຍ ຫື ຂະນະກຽມດິນປູກຝ້າຍ ເພືື່ອຕັດຕົັ້ນຕການຂະຫຍາຍພັນຂອງເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ເພ້ຍ
ອ່ອນ.
2. ພະຍາດໝາກເໜົິ່າ
ເຊືັ້ອສາເຫດແມ່ນເກີດຈາກເຊືັ້ອພະຍາດຫາຍຊະນິດ, ຊະນິດທີສ
ື່ ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍໃຫ້ແກ່ຝ້າຍໄດ້ຫາຍຄື ພະຍາດແບັກທີເຣຍໄບລດ (Bacterial blight) ນອກຈາກນີັ້ ກເປັນພະຍາດ
ໝາກເໜົິ່າທີື່ເກີດຈາກເຊືອ
ັ້ ຣາອີກຫາຍຊະນິດ ເຊືັ້ອພະຍາດນີັ້ຈະຕິດໄປກັບເມັດພັນ ແລະ ຈະເລີນລຸກລາມ
ໄດ້ ເມືື່ອມີຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດສູງ ແລະ ມີແສງແດດໜ້ອຍ
ອາການຂອງພະຍາດ ເກີດຂັ້ນຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົັ້ນຝ້າຍຫາຍແຫ່ງດ້ວຍກັນຄື:
1) ເກີດຂັ້ືນທີໃື່ ບ ເອີັ້ນວ່າ: (Angular leaf spot) ສ່ວນຫາຍມັກເກີດຂັ້ນທີື່
ເສັັ້ນໃບເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນໃບ ແລະ ແຜ່ນໃບມີຮອຍຊັ້າ ແລະ ແຫ້ງໄປໃນທີສ
ື່ ຸດ, ບາງທີື່ກເກີດເປັນຈຸດໆ
ສີນັ້າຕານທີແ
ື່ ຜ່ນໃບ ແລ້ວຂະຫຍາຍຕື່ໄປຍັງເສັັ້ນໃບ ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນໃບແຫ້ງຕາຍກາຍເປັນສີດາ
2) ເກີດຂຶນ
ໍ້ ທີກ
ື່ ້ານໃບ ເລີມ
ື່ ຖານກ້ານໃບໄປຍັງຕົວໃບ ເຮັດໃຫ້ກ້ານໃບເໜົິ່າ
ແລະແຫ້ງຕາຍມີສີດາ ເອີັ້ນຊືື່ວ່າ: (Black arm) ແລະ ບາງທີກເກີດຂັ້ນທີຍ
ື່ ອດ ເຮັດໃຫ້ຍອດເໜົິ່າ ແລະ
ແຫ້ງຕາຍມີສີດາຄືກັບກ້ານໃບ. ບາງຄັັ້ງເກີດກັບລາຕົັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາຕົັ້ນເນົື່າແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໃນທີື່ສຸດ
3) ເກີດຂັ້ນທີໝ
ື່ າກ ເລີມ
ື່ ທາອິດຈະເກີດເປັນຈຸດກົມໆ ທີື່ເປືອກໝາກດິບ ແລ້ວ
ຄ່ອຍໆ ຂະຫຍາຍຕົວໃຫຍ່ຂັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເປັນຊ່ອງທາງຂອງເຊືອ
ໍ້ ຣາອືື່ນໆ ເຂົັ້າທາລາຍ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ໝາກເໜົິ່າ
ແລະ ແຫ້ງຫຼນ
ົິ່ ໄປທັງໝາກ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
1) ທາລາຍເຊືັ້ອພະຍາດທີື່ຕິດມາກັບເມັດ ໂດຍການຄຸມດ້ວຍສານເຄມີເຊັື່ນ:
ຢາແຄບແທນ ໃນອັດຕາ 6.8g/Kg ເມັດ
2) ໃຊ້ຝ້າຍພັນຕ້ານທານ
3. ບົັ້ງເຈາະໝາກ ອາເມຣິກັນ (American Bollworm)
ພົບໃນອາຝຣກາ, ເອເຊຍ, ອົສເຕຣເລຍ (ຍົກເວັັ້ນອາເມຣິກາ) ລັກສະນະຂອງ
ບົັ້ງເຈາະໝາກ: ໄຂ່ມີລັກສະນະກົມ, ທາອິດຈະມີສີຂາວອົມເຫືອງ ເຮືື່ອງແສງແລ້ວປ່ຽນເປັນສີນັ້າຕານ,
ກ່ອນຟັກຕົວ ເສັັ້ນຜ່າສູນກາງປະມານ 0.4-0.5 mm ບົັ້ງຕາມທາມະດາ ມີ 5 ໄລຍະ, ໄລຍະທີ 1 ແລະ 2
ຈະມີສີເຫືອງຂາວອົມແດງ ມີຈຸດດາເຫັນທົື່ວໄປ, ຕື່ໄປມີຮູບລວດລາຍສີຕ່າງໆ ກັນ ບົັ້ງໄລຍະທີ 1 ຍາວ
ປະມານ 1 mm ແລະ ພາຍໃນ 24 ຊົື່ວໂມງຈະຍາວ 2-2.5 mm; ບົັ້ງໄລຍະທີ 2 ຍາວປະມານ 3.54.5 mm; ບົັ້ງໄລຍະທີ 3 ຍາວປະມານ 9-9.5 mm; ບົັ້ງໄລຍະທີ 4 ຍາວປະມານ 18-19 mm; ບົັ້ງ
ໄລຍະທີ 5 ຍາວປະມານ 25-30 mm. ບົັ້ງແກ່ເຕັມທີຍ
ື່ າວປະມານ 40 mm ສີຕ່າງກັນຫາຍ, ບາງທີອາດ
ເປັນສີຂຽວ, ນັ້າ ຕານ, ຊົມພູ, ນັ້າຕານແດງ ຈົນກະທັັ້ງດາ
ດັກແດ້ມີສີນັ້າຕານໄໝ້ ຜິວລຽບ, ຫົວທ້າຍກົມຍາວປະມານ 14-19 mm ຕົວ
ແກ່ ຮູບຮ່າງປ້ອມຍາວປະມານ 19 mm, ກາງປີກ 40 mm ສີຕ່າງກັນຈາກສີເຫືອງ, ເທົາອົມຂຽວຈົນເປັນ
ສີ ນັ້າຕານ, ມີວົງກົມສີດາ
ຫັງຈາກແມງກະເບືັ້ອອອກຈາກດັກແດ້ແລ້ວ 2-5 ວັນ ຈື່ງເລີື່ມປະສົມພັນ, ຕົວ
ແມ່ວາງໄຂ່ໄດ້ໂດຍບປ
ື່ ະສົມພັນ ແຕ່ໄຂ່ບຟ
ື່ ັກອອກ ໃນເວລາກາງເວັນ ແມງກະເບືັ້ອເລີມ
ື່ ເຄ່ືື່ອນໄຫວຫັງຈາກ
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ຕາເວັນຕົກ ອາຫານຂອງແມງກະເບືັ້ອເປັນຈາພວກນັ້າຫວານຊະນິດຕ່າງໆ, ໄຂ່ສ່ວນຫາຍພົບເທິງດ້າ ນເທິ ງ
ຂອງໃບ,ວາງໄຂ່ ດ່ຽ ວໆ ກະຈັດກະຈາຍທົື່ ວໄປ, ຕົວ ແມ່ ຕົ ວ ໜື່ ງວາງໄຂ່ ຕິດ ຕື່ກັ ນ 4-9 ວັນ ຕະຫອດຊີ
ວິດຂອງແມງກະເບືັ້ອຈະວາງໄຂ່ໄດ້ 694-2,062 ໜ່ວຍ ເມືື່ອບົັ້ງອ່ອນຟັັກອອກມາ ມັນຈະກັດກິນເປືືອກ
ໄຂ່ໝົດກ່ອນຈະກິນໝາກຝ້າຍ, ມັນຈະເຈາະກິນທຸກຫົນທຸກແຫ່ງຂອງຕົັ້ນຝ້າຍຈົນພົບຕາດອກ ບົັ້ງນ້ອຍໆ ບື່
ຄ່ອຍຈະເຈາະກິນໝາກໃຫຍ່, ບົັ້ງໃຫຍ່ຂັ້ນກິນຕາດອກ ແລະ ໝາກອ່ອນ; ສ່ວນບົັ້ງຕົວເຕັມໄວຈະກິນທຸກ
ສ່ວນເຊັື່ນ: ຕາດອກ, ຕາໝາກອ່ອນ, ໝາກແກ່.
4. ເພ້ຍອ່ອນ (Cotton Aphid)
ມີການແຜ່ລະບາດທຸກຫົນທຸກແຫ່ງທີື່ມກ
ີ ານປູກຝ້າຍ, ຕົວນ້ອຍອ່ອນນຸ້ມ ແລະ
ມີຮູບຮ່າງເປັນຮູບໄຂ່, ເຄືື່ອນໄຫວຊ້າ, ຢູ່ກັນເປັນຝູງ ດູດກິນນັ້າລ້ຽງຈາກສ່ວນຍອດອ່ອນ ແລະ ກ້ອງໃບ
ການເຂົັ້າທາລາຍຝ້າຍຄັັ້ງທາອິດ ຈະເປັນເພ້ຍຕົວແມ່ມີປີກຍາວຂະໜາດ 1.2-1.9 mm ສີຂາວຄັ້າ ປີກຂາວ
ໃສ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
ໃຊ້ສັດຕູທາມະຊາດເຊັື່ນ: ແມງເຕົື່າ (Lady bird beetle), ຕົວອ່ອນຂອງແມງ
ຊ້າງ (Meuroptera), ຕົວອ່ອນຂອງແມງວັນ (Syrphidae) ແລະ ແຕນຕົວນ້ອຍ (Aphidius)
5. ເພ້ຍຈັກຈັື່ນ (Family Jassidae)
ມີການແພ່ລະບາດທີື່ເອເຊຍ, ໄຂ່ມຂ
ີ ະໜາດ 0.8-0.9x0.15-0.2 mm ງໂຄ້ງ
ສີ ຂຽວ ຫື ເສັັ້ນໃບ (Vien) ຕົວອ່ອນແບນ, ສີຂຽວອົມເຫືອງຈາງ ຍາວປະມານ 0.5 mm ໄລຍະທາອິດ
ຈະຍາວເຖິງ 2 mm, ໃນໄລຍະທີ 5 ແລະ ໄລຍະສຸດທ້າຍ ຕົວອ່ອນເຄືື່ອນໄຫວໄວເດີນຄືກັບປູ ຕົວແກ່ຍາວ
ປະ ມານ 2.5 mm ຕົວສີຂຽວຈາງຄ້ອນຂ້າງໃສ
ວົງຈອນຊີວດ
ິ ຂອງເພ້ຍອ່ອນ: ໄລຍະໄຂ່ 6-10 ວັນ, ຕົວອ່ອນ 21-29 ວັນ,
ຕົວແກ່ມີຊີວິດຢູໄ່ ດ້ເຖິງ 60 ວັນ. ໃນປີໜື່ງໆ ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ 11 ຊົື່ວອາຍຸ, ຕົວແມ່ວາງໄຂ່ໄດ້ເຖິງ 30
ໜ່ວຍ
6. ບົັ້ງມ້ວນໃບ (Leaf roller)
ມີການແຜ່ລະບາດຢູເ່ ອເຊຍ ແລະ ອາຟຣກາ ໄຂ່ມີລັກສະນະແບນ, ຜິວລຽບ, ມີ
ສີຂຽວອົມເຫືອງ, ໜອນຕົວຍາວ 22-24 mm ສີຂາວອົມຂຽວ ຂ້ອນຂ້າງໃສ, ຫົວສີນັ້າຕານ, ມີແຜນກົມສີ
ດາທີື່ຕົັ້ນຄ. ດັກແດ້ ມີສີນັ້າຕານຍາວ 10-14 mm ມີຂົນເປັນໜາມແຫມ ຕົວເຕັມໄວມີສີເປັນສີນວນ ຫົວ
ແລະ ເອິກ (Thorax) ມີຈຸດດາ, ສ່ວນທ້ອງ (Abdomen) ມີວົງແຫວນສີນັ້າຕານ
ການທາລາຍ: ບົັ້ງມ້ວນໃບມັກສວນຝ້າຍທີື່ຢໃູ່ ນຮົື່ມ ແລະ ວັດຊະພືດໜາແໜ້ນ,
ລະບາດຫາຍໃນກາງລະດູ ເມືື່ອຝ້າຍໃຫຍ່ເຕັມທີື່ ແລະ ໃບຝ້າຍຍັງອ່ອນ, ຖ້າເກີດລະບາດຫາຍ ໃບຝ້າຍອາດ
ຖືກທາລາຍໝົດ ເຮັດໃຫ້ກະທົບກະເທືອນເຖິງການຈະເລີນຂອງດອກ ແລະ ໝາກໄດ້, ດອກອາດຈະຫຼນ
ົິ່
ແລະ ໝາກບແ
ື່ ກ່ສົມບູນເຕັມທີື່
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ຮູບທີ 37

ລັກສະນະໜອນເຈຳະໝຳກຝ້ຳຍ ແລະ ໜອນມ້ວນໃບຝ້ຳຍ
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ:

http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=
Gossy pium+ spp
7. ດ້ວງງວງເຈາະລາຕົັ້ນ (Pempherulus affinis Faust)
ດ້ວງງວງຕົວແມ່ຈະໃຊ້ປາກເຈາະຮູເ້ ຂົັ້າໄປ ແລ້ວວາງໄຂ່ພາຍໃນໂຄນຕົັ້ນລະດັບ
ຜິວດິນ, ຕົວໜື່ງວາງໄຂ່ສະເລ່ຍ 50 ໜ່ວຍ, ວາງໄດ້ສູງສຸດ 121 ໜ່ວຍ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 60-70 ວັນ
ລັກສະນະໄຂ່ ອາດກົມ, ເປັນທ່ອນຍາວ ແລ້ວແຕ່ຮທ
ູ ີື່ດ້ວງເຈາະ ປົກກະຕິຍາວ 0.4 mm ກວ້າງ 0.29 mm
ອາດວາງໄຂ່ 7-8 ໜ່ວຍ ເທິງຝ້າຍຕົັ້ນໜື່ງ ໄລຍະຟັກຕົວຂອງໄຂ່ 7-8 ວັນ, ໄລຍະເປັນໜອນ 35-57 ວັນ,
ຕົວເຕັມໄວມີຊີວິດຍາວ 25-30 ວັນ ລາຕົວຍາວ 4 mm, ກວ້າງ 0.5 mm
4.4.9 ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ເກັບ ຮັກສາ
ການເກັບກ່ຽວຈະເລີມ
ື່ ເກັບຈາກໝາກທີື່ຢກ
ູ່ າງກົກກ່ອນ, ເມືື່ອໝາກຝ້າຍແກ່ມັນຈະ
ແຕກອອກໂດຍເລືອກເອົາແຕ່ໝາກທີື່ແຕກຍອງໄດ້ປະມານ 3-4ວັນ ແລະ ບື່ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ໝາກຝ້າຍແຕກ
ຢູເ່ ທິງຕົັ້ນດົນເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຍອງຝ້າຍຫຼຸດລົງ, ເມືື່ອເກັບກ່ຽວຍອງຝ້າຍມາແລ້ວ
ຄວນບັນຈຸໃສ່ເປົາ ຫື ມຸ້ງແລ້ວນາໄປຕາກແດດຢ່າງໜ້ອຍ 1-3 ວັນ ຈາກນັນ
ັ້ ໃຫ້ເລືອກເອົາສິື່ງທີື່ເຈືອປົນມາ
ນາຍອງຝ້າຍອອກໃຫ້ໝດ
ົ ຈື່ງນາໄປອີວ
ັ້ ຫື ຄັດເອົາແກ່ນອອກ

4.5

ກຳນປູກມັນດ້ຳງ
4.5.1

ປະຫວັດຖິື່ນກາເນີດຂອງມັນດ້າ ງ
ມັນດ້າງມີຖິື່ນກາເນີດເດີມຢູບ
່ ລິເວນເຂດຮ້ອນຂອງ ທະວີບ ອຳຟຣກກຳ ແຕ່ມັນດ້າງທີື່
ປູກກັນໃນປະຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດຍັງບມ
ື່ ີຫັກຖານແນ່ນອນວ່າ ມີວິວັດທະນາການມາຈາກພືດປ່າຊະນິດ
ໃດ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ມະນຸດກຮູ້ຈັກປູກມັັນດ້າງມາດົນນານນັບເປັນ 1,000 ປີແລ້ວ ໃນສະໄໝບູຮານ
ມັນດ້າງເປັນອາຫານຫັກຂອງມະນຸດສອງເຂດຄື: ພວກອິນເດຍໃນ ອາເມຣິກາກາງ ແລະ ບລິເວນພູເຂົຳແອນ
ດິສ ປະເທດເປຣູ ພວກອິນເດຍທັງສອງເຂດນີປ
ັ້ ູກສາລີເປັນອາຫານຫັກ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກປູກມັນ
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ດ້າງອີກ. ອີກເຂດໜື່ງຄືຊົນເຜົື່າໂພລີເນຊຽນ ທີື່ອາໄສຢູເ່ ທິງໝູ່ເກາະຕ່າງໆ ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ
ຕອນ ເໜືອຂອງເກາະນິວຊີແລນ ເຊືື່ອກັນວ່າມັນດ້າງ ທີື່ຊົນເຜົື່າໂພລີເນຊຽນປູກກັນໃນສະໄໝກ່ອນນັັ້ນ ນາ
ມາຈາກທະວີບອາເມຣິກາໃນຄະລດຕະສັກກະຫຼາດທີ XVI ຫັງຈາກຊາວເອີຣົບຄົັ້ນພົບທະວີບອາເມຣິກາ.
ນັກສາຫວດຊາວສເປນໄດ້ນາມັນດ້າງໄປສູປ
່ ະເທດສເປນ ແລ້ວກແພ່ໄປຍັງປະເທດອືື່ນໆ ຢູ່ເອເຊຍມັນດ້າງ
ຖືກນາມາຈາກອິນເດຍ, ຟີລິບປິນ, ຈີນ ແລະ ຍີື່ປຸ່ນ
4.5.2 ຄຸນ ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາຄັນ ຂອງມັນ ດ້າງ
ຫົວມັນດ້າງບັນຈຸແປ້ງ, ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ ແລະ ວິຕາມິນຕ່າງໆ ຂ້ອນຂ້າງຫາຍ, ດັື່ງນັັ້ນ
ຈື່ງໃຊ້ເປັນອາຫານມະນຸດ ແລະ ສັດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ປະໂຫຍດທີໄື່ ດ້ຈາກຫົວມັນດ້າງອາດຈາແນກໄດ້ດັື່ງນີ:ັ້
1) ໃຊ້ເຮັດເປັນຂອງຄາວ ເຊັື່ນ: ແກງກະຫີື່, ແກງມັນເປັນຕົັ້ນ
2) ໃຊ້ເຮັດເປັນຂອງຫວານເຊັື່ນ: ແກງບວດມັນທອດຮັງນົກ, ກວນ, ຕົັ້ມນັ້າຕານ
ແລະ ມັນປີັ້ງເປັນຕົັ້ນ
3) ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກາການກັື່ນສຸຣາ
4) ໃຊ້ລ້ຽງສັດ
ນອກຈາກຫົວແລ້ວ ຍອດຍັງໃຊ້ບລິໂພກແທນຜັກ ແລະ ໃຊ້ລ້ຽງສັດໄດ້ເປັນຢ່າງ
ດີ ບາງແຫ່ງປູກມັນດ້າງ ເພືື່ອໃຊ້ລ້ຽງໝູ ໂດຍສະເພາະ ເມືື່ອມັນດ້າງຖອດຍອດ ແລະ ລົງຫົວດີ ແລ້ວກ
ປ່ອຍໝູລົງໄປກິນຍອດ, ໃບ ແລະ ຂຸດຫົວກິນເອງ ສາລັບມະນຸດຮັບປະທານ ຄວນແປຮູບມັນດ້າງ ໃຫ້ສຸກ
ກ່ອນທີຈ
ື່ ະນາໄປບລິໂພກ
ໃນທາງອຸດສາຫະກາ ມີການສະກັດແປ້ງມັນດ້າງ ເປັນສ່ວນປະສົມຂອງອາຫານ
ເດັກ. ນອກ ຈາກນີມ
ັ້ ັນດ້າງຍັງໃຊ້ເປັນອາຫານສັດໄດ້ຫາຍຊະນິດເຊັື່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ກະຕ່າຍ, ເປັດ, ໄກ່ ແລະ
ປາເປັນຕົັ້ນ
4.5.3 ຊະນິດແນວພັນມັນດ້າງ
ພັນມັນດ້າງແບ່ງຕາມອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ພວກຄື:
1) ພັນເບົາ: ອາຍຸປະມານ 90 ວັນ ຫັງຈາກປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວເຊັື່ນ: ພັນພິຈິດ 1,
ພຈ 113-7, ພຈ 115-1, ພຈ 166-5
2) ພັນກາງ: ອາຍຸປະມານ 120 ວັນ ຫັງຈາກປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວ ເຊັື່ນ: ພັນແມ່
ໂຈ້, ພັນຫ້ວຍສີທນ
ົ , ຫົວໃຫຍ່ແດງ, ຫົວໃຫຍ່ຂາວ
3) ພັນໜັກ: ອາຍຸປະມານ 150 ວັນ ຫັງຈາກປູກຈົນເຖິງເກັບກ່ຽວເຊັື່ນ: ພັັນໂອກຸດ
4.5.4 ລັກສະນະພຶກສາດຂອງມັນ ດ້າງ
ມັນດ້າງ ມີຊວ
ືື່ ິທະຍາສາດ Ipomoea batatas ແລະ ມີຊສ
ືື່ າມັນ sweet potato
ຢູໃ່ ນຕະກຸນ Convolvulaceae ເປັນເຄືອ ແລະ ມີຫົວໃຕ້ດິນ
1. ຮາກ (Roots)
ມັນດ້າງມີລະບົບຮາກແບບຮາກຝອຍ ເຊິ່ງເກີດຈາກຂຂ
ັ້ ອງລາຕົັ້ນທີື່ໃຊ້ປູກ ຫື ເກີດ
ຈາກ ລາຕົັ້ນທີທ
ື່ ອດໄປຕາມພືນ
ໍ້ ດິນ, ຮາກມັນດ້າງຈະເປັນບ່ອນສະສົມອາຫານ ແລະ ໃຊ້ບລິໂພກໄດ້
2. ໃບ (Leaves)
ເປັນແບບໃບດ່ຽວ, ເກີດສະລັບກັນເທິງຂຂ
ັ້ ອງລາຕົັ້ນ, ມີຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງ
ທີຕ
ື່ ່າງກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງໃບນັັ້ນແມ່ນເກີດຈາກພັນເທົື່ານັັ້ນ ທັັ້ງໆ ທີຕ
ື່ ົັ້ນດຽວກັນກອາດມີຮູບຮ່າງ
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ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ ບາງໃບມີຂອບໃບລຽບ, ບາງໃບມີໃບເປັນແຊກ ແລະ ບາງໃບມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືຮູບຫົວໃຈ
ເປັນຕົັ້ນ. ໃບມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມັກຈະມີສີມ່ວງຢູຕ
່ າມເສັັ້ນໃບ, ກ້ານໃບອາດຈະຍາວ ຫື ສັັ້ນ ທາງນີັ້
ຂຶນ
ໍ້ ຢູກ
່ ັບພັນນັັ້ນໆ
3. ດອກ (Flowers)
ມັນດ້າງທີື່ປູກໃນເຂດອົບອຸ່ນ ມັກຈະບອ
ື່ ອກດອກ, ສ່ວນການປູກໃນເຂດຮ້ອນ
ຈະອອກດອກ ແຕ່ມັກບຕ
ື່ ິດເມັດ ດອກເກີດຕາມມູມຂອງໃບ, ມີກ້ານຊດ
ື່ ອກ (Peduncle) ແຂງແຮງ ເຊິ່ງ
ມັກຈະຍາວກວ່າກ້ານໃບ, ດອກມີກີບລ້ຽງ (Sepal) 5 ກີບ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະແຍກ ໂດຍອິດສະຫະ ເຊິ່ງ
ກັນ ແລະ ກັນ ຫື ອາດເຊືື່ອມຕິດກັນທີື່ໂຄນ ກີບດອກ (Petal) ມີ 5 ກີບ, ຈະເຊືື່ອມຕິດກັນເປັນຮູບກວຍ
(Corolla tube) ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືດອກຜັກບົັ້ງ, ກີບດອກມີສີຊົມພູປົນມ່ວງ, ມີເກສອນຜູ້ (Stamen)
5 ອັນ ແລະ ແຍກເປັນອິດສະຫະ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ບາງດອກອາດຈະມີ 4 ສ່ວນ ແຕ່ລະສ່ວນຈະມີໄຂ່ 1
ຫື 2 ທີື່ຮັບລະອອງເກສອນຜູ້ (Stigma) ມີ 2 ແຊກຢູທ
່ ີື່ກ້ານ (Style) ເຊືື່ອມຕິດກັບຮັງໄຂ່
4. ໝາກ (Fruits)
ມີເປືອກແຂງຫຸ້ມ ມີລັກສະນະເປັນແບບ (Capsule) ພາຍໃນເປືອກແຂງ, ມີ
ເມັດນ້ອຍສີດາ ຂ້ອນຂ້າງແບນ ດ້ານໜື່ງຂອງເມັດລຽບ ສ່ວນອີກດ້ານໜື່ງເປັນຫື່ຽມ ທາງດ້ານລຽບຈະເຫັນ
ຮອຍທີື່ເມັດຕິດກັບຜິວຮັງໄຂ່ເອີັ້ນວ່າ: (Hilum) ແລະ ມີຮູນ້ອຍໆເອີັ້ນວ່າ (Micropyle) ເປືອກຂອງເມັດ
ຂ້ອນຂ້າງໜາ ແລະ ນັ້າຊມຜ່ານໄດ້ຍາກ
5. ຫົວ (Tube)
ມັນດ້າງລົງຫົວໃນລະດັບຄວາມເລິກບເື່ ກີນ 23 Cm ຫື 9 ນິັ້ວ, ຫົວມັນດ້າງເກີດ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກ ເຊິ່ງເນືັ້ອພາຍໃນຮາກທີື່ເອີັ້ນວ່າ (Parenchyma) ເປັນສ່ວນທີື່ສະສົມແປ້ງ,
ຮາກທີື່ຂະຫຍາຍຕົວເປັນຫົວຂັ້ນມາ ອາດເກີດຈາກຮາກຂອງລາຕົັ້ນທີື່ໃຊ້ປູກ ຫື ຈາກຮາກທີື່ເກີດຈາກຂຂ
ັ້ ອງ
ລາຕົັ້ນທີເື່ ລືອໄປຕາມດິນກສາມາດໃຫ້ຫົວໄດ້ ດັື່ງນັັ້ນ ມັນດ້າງຕົັ້ນໜື່ງໆ ອາດມີຫົວຫາຍກວ່າ 50 ຫົວ, ລັກ
ສະນະ ຫົວສ່ວນຫາຍມີຮູບຮ່າງຊົງກະບັັ້ງ, ດ້ານຫົວທ້າຍຮຽວ, ຕອນກາງໂປງອອກ, ສີຜິວຂອງຫົວ ແລະ ສີ
ຂອງເນືັ້ອອາດຈະເປັນສີແດງ, ເຫືອງ, ຂາວ ຫື ສີນວນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພັນ. ຫົວມັນດ້າງອາດຈະໃຫ້ອາ
ຫານຈາພວກແປ້ງແລ້ວ ຍັງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ (ໂດຍສະເພາະຫົວທີື່ມສ
ີ ີເຫືອງ) ວິຕາມິນບີ
ແລະ ຊີ ອີກດ້ວຍ
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ລັກສະນະເຄືອມັນດ້ຳງ ແລະ ຫົວມັນດ້ຳງ
4.5.5

ການປູກ
1. ລະດູການປູກ
ການປູກມັນດ້າງ ແມ່ນສາມາດປູກໄດ້ທຸກລະດູການຕະຫອດປີ ແຕ່ໂດຍທົື່ວໄປ
ແມ່ນນິຍົມປູກໃນລະດູຝົນ ແລະ ລະດູໜາວ
– ລະດູຝົນ ຄວນປູກຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ-ກັນຍາ
– ລະດູໜາວ ຄວນປູກຊ່ວງເດືອນຕຸລາ-ມັງກອນ
– ລະດູຮ້ອນ ນິຍົມປູກຫັງເກັບກ່ຽວເຂົັ້ານາ ຊ່ວງເດືອນກຸມພາ-ພດສະພາໃນ
ແຫື່ງ ທີື່ມີການຊົນລະປະທານດີ ສາມາດປູກໄດ້ 3-4 ຄັັ້ງ/ປີ
2. ການກຽມດິນ
ຄວນມີການໄຖ-ຄາດ ຕາກດິນ 7-10 ວັນ ແລ້ວຈື່ງໄຖຄືນ ຫື ໄຖພວນຍົກແປງ
ປູກມັນດ້າງໃຫ້ສູງຂັ້ນເປັນຮູບສາມຫື່ຽມ ສູງ 45-60 Cm ແຕ່ລະຮ່ອງຫ່າງກັນ 100 Cm
3. ໄລຍະການປູກ
ການປູກມັນດ້າງແມ່ນ ຄວນຄັດເລືອກເອົາສ່ວນຍອດ ຍາວປະມານ 30 Cm
ມັນດ້າງ ຈະມີການລົງຫົວໄດ້ດີກວ່າສ່ວນອືື່ນໆ ແລະ ຄວນປູກໄລຍະຫ່າງກັນລະຫວ່າງຕົັ້ນແມ່ນ 30 Cm
ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແຖວ 100 Cm
4.5.6 ການບົວລະບັດຮັກສາ
ມັນດ້າງເປັນພືດທີື່ປູກງ່າຍ ບື່ຈາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເທົື່າພືດຜັກກໄດ້ ແຕ່ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້
ຜົນຜະລິດສູງ, ຫົວມີຄຸນະພາບດີນັັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານເບິື່ງແຍງດູແລດັື່ງນີັ້:
1. ການໃຫ້ນັ້າ
– ໃນລະດູຝົນ ຫັງຝົນຕົກ ບື່ຈາເປັນຕ້ອງຫົດນັ້າ ຈະໃຫ້ນັ້າສະເພາະໄລຍະຫາ
ກປູກໃໝ່ໆ ເພືື່ອໃຫ້ມັນດ້າງຕັັ້ງຕົວໄດ້
– ໃນລະດູໜາວ ແລະ ລະດູແລ້ງ ຫັງຈາກໃຫ້ນັ້າຈົນມັນດ້າງຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່
ທາງສ່ວນຍອດດີແລ້ວ ຄວນໃຫ້ນັ້າເດືອນລະ 2-3 ຄັັ້ງ ຂັ້ນກັບສະພາບດິນ, ແສງແດດ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ
ກະແສລົມ
2. ການໃສ່ຝຸ່ນ
ການໃສ່ຝຸ່ນທີື່ເປັນຝຸ່ນເຄມີ ຄວນເປັນສູດ 10-10-20 ຫື 13-13-21 ໃນ
ອັດຕາ 80-100 Kg/rai ແບ່ງໃສ່ເປັນ 2 ຄັັ້ງ ໂດຍຮອງພືໍ້ນກ່ອນປູກ ແລະ ຫັງປູກໄດ້ 45 ວັນ
3. ການຕົບແຕ່ງເຄືອ
ມັນດ້າງຈະມີການແຕກຮາກໃໝ່ທີື່ສ່ວນຂັ້
ຫາກປ່ອຍໄວ້ອາດຈະເລີນເປັນຫົວ
ນ້ອຍໆ ເຊິ່ງມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫົວທີື່ໂຄນຕົັ້ນມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ດັື່ງນັັ້ນ, ຫັງປູກ 1-2 ເດືອນ ແລະ ທຸກໆ
ເດືອນ ຄວນຕົບແຕ່ງເຄືອມັນດ້າງຂັ້ນຫັງແປງ
4.5.7 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູມັນດ້າ ງ
1. ພະຍາດຫົວເໜົິ່າ
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ Diplodia tubericola (E. and E.) Teub ຈະເຂົັ້າທາງ
ແຜທີື່ຫົວ, ແຜນັັ້ນຈະເລີມ
ື່ ປ່ຽນຈາກສີນັ້າຕານເປັນສີດາ ຜິວຂອງຫົວຈະບື່ລຽບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເຊືັ້ອຣາ
ສີດາ, ທາອິດເນືັ້ອຫົວຈະອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ສູນເສຍຄວາມຊຸມ
່ ແຕ່ພາຍຫັງຫົວຈະແຂງກະດ້າງ
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ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ຢ່າໃຫ້ຫົວມັນດ້າງເປັນແຜເມືື່ອຂຸດ ຫື ຂົນສົື່ງ
– ເກັບຫົວມັນໄວ້ໃນບ່ອນທິ່ມອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ
– ຫົວທີື່ເປັນພະຍາດນີັ້ ຄວນທາລາຍເຜົາຖິັ້ມ
– ພັ້ນໂຮງເກັບຈະຕ້ອງຊີດດ້ວຍນັ້າຢາ Mercuric chloride ເພືອ
ື່ ຂ້າສະປທີື່
ຕົກຫົື່ນຢູ່
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ລັກສະນະຫົວມັນດ້ຳງທເິ່ ປັນພະຍຳດຫົວເໜົຳິ່
ແຫຼິ່ງທິ່ມຳ:
http://www.forestryimages.org/search/action.cfm?q=Diplodi
a +tubericola+

2. ພະຍາດໃບຈຸດ
ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ: Cercospora batatae Zimm
ອາການ: ເລີມ
ື່ ທາອິດຈະເປັນ ຈຸດສີນັ້າຕານ, ຂະໜາດຂອງຈຸດນັັ້ນມີເສັັ້ນຜ່າສູນ
ກາງ 0.5 - 1 Cm ສ່ວນກາງຂອງແຜຈະມີສີນັ້າຕານປົນເຫືອງຈົນເຖິງສີເທົາ, ແຜຈະມີຮູບຮ່າງບແ
ື່ ນ່ນອນ,
ແຜສ່ວນຫາຍຈະບໃື່ ຫຍ່ ເພາະຖືກເສັັ້ນໃບກັັ້ນໄວ້ ໃນກລະນີຮ້າຍແຮງ ເຊືັ້ອພະຍາດຈະທາລາຍໃບແກ່ເສຍ
ຫາຍ ແລະ ຫົື່ນກ່ອນເວລາອັນຄວນ ເຮັດໃຫ້ລາຕົັ້ນ ອ່ອນແອ ແລະ ລົງຫົວໜ້ອຍ
ວິທີປ້ອງກັນກາຈັດ: ຮັກສາຄວາມສະອາດແປງປູກ ແລະ ນາຕົັ້ນທີື່ເປັນພະຍາດ
ເຜົາໄຟຖິັ້ມ ແລະ ຊີດຢາຄຸມແປງປູກດ້ວຍນັ້າຢາ (Bordeaux)
3. ດ້ວງງວງມັ ນດ້າງ
ດ້ວງງວງມີຊວ
ືື່ ິທະຍາສາດ Cylas formicarius Fabr ແຜ່ລະບາດທົື່ວໂລກ
ແລະ ເປັນແມງທີື່ຮ້າຍແຮງ ໂດຍທາລາຍມັນດ້າງທັງໃນແປງປູກ ແລະ ໂຮງເກັບ, ຕົວດ້ວງຈະເຈາະຫົວມັນ
ດ້າງເຂົັ້າໄປ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນແມງ, ເມືື່ອຕົັ້ມຫົວຈະມີກິື່ນທິ່ບໜ
ື່ ້ຳຮັບປະທານ ແລະ ເມືິ່ອຮັບປະທານຈະມີ
ລົດຂືື່ນ ແລະ ຂົມ ຕົວແກ່ຈະວາງໄຂ່ທີື່ລາຕົັ້ນເໜືອພືນ
ໍ້ ດິນ ຫື ທີື່ຫົວທີື່ໂຜ່ຂັ້ນມາເໜືອພືນ
ໍ້ ດິນ, ຕົວດ້ວງທີື່
ເກີດຂັ້ນຈະກັດກິນເນືັ້ອຂອງຫົວມັນດ້າງ ແລະ ເຂົັ້າດັກແດ້ໃນນັັ້ນ ວົງຈອນຊີວິດຈາກການວາງໄຂ່ຈົນເຖິງຕົວ
ແກ່ໃຊ້ເວລາ 35 ວັນ, ຕົວແກ່ເມືື່ອມີອາຍຸ 1 ອາທິດ ຫັງຈາກອອກດັກແດ້ກຈະວາງໄຂ່ຕໄື່ ປອີກ
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ການປ້ອງກັນກາຈັດ::
– ໃຊ້ແມງທາລາຍຄື Microbracon cylasovorus Rohwer ແລະ
Bassus cylasovorus Rohwer
– ໃຊ້ພັນຕ້ານທານປູກ
– ໃຊ້ຢາ Heptachlor, Chlordane ແລະ DDT ຊີດຕາມເຄືອ ແລະ
ພືນ
ໍ້ ດິນເພືື່ອກາຈັດຕົວແກ່
4. ແມງເຕົື່າທອງ
ທັງຕົວແກ່ ແລະ ຕົວອ່ອນຂອງແມງເຕົື່າທອງ ສາມຊະນິດດ້ວຍກັນຈະກັດກິນໃບ
ມັນດ້າງ ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄຳະແສງອາຫານຂອງໃບຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ການວາງໄຂ່ເປັນແບບໜ່ວຍດຽວເທິງໃບ
ແລະ ການເຂົັ້າດັກແດ້ ຈະເກີດຂັ້ນເທິງໃບເຊັື່ນດຽວກັນ, ແມງຊະນິດນີສ
ັ້ ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມັນດ້າງບແ
ື່ ຮງ
ປານໃດ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
– ຈັບຕົວໜອນໃນຕອນເຊົັ້າໆ ຍັງມືດ ແລ້ວທຳລຳຍຖໍ້ມ
– ໃຊ້ຢາເຄວຊຽມ ຫື Lead arsenate ແບບຜົງ, DDT, Parathion
ແລະ Heptachlor ສີດພົື່ນຕາມເຄືອ ແລະ ໃບ
5. ສ້ຽນດິນ
ແມງຊະນິດນີສ
ັ້ ້າງຄວາມອັນຕະລາຍກັບຫົວມັນດ້າງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ໂດຍກັດເປືອກ
ຫົວ ແລະ ເນືັ້ອເປັນອາຫານ ເຮັດໃຫ້ມັນດ້າງເສຍຄຸນະພາບລົງໄປຢ່າງຫາຍ
ການປ້ອງກັນກາຈັດ:
ໃຊ້ສານເຄມີ Aldrin ຫື Dieldrex 2-3 ບ່ວງໃຫຍ່ຕນ
ື່ ັ້າ 10 ລີດ ຊີດຫັງປູກ
ແລ້ວປະມານ 1 ເດືອນເຄິ່ງ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດແມງຊະນິດນີໄັ້ ດ້ເປັນຢ່າງດີ
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ໂຕສ້ຽນດນທມ
ິ່ ກ
ັ ເກດກັບມັນດ້ຳງ
4.5.8

ການເກັບກ່ຽວ
ໄລຍະເວລາການເກັບກ່ຽວມັນດ້າງ, ຜົນຜະລິດ, ຈານວນຫົວ, ຂະໜາດ ແລະ ນັ້າໜັ
ກຫົວ ແມ່ນຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງພັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະດູປູກ. ໂດຍທົື່ວໄປມັນດ້າງມີອາຍຸ
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ເກັບກ່ຽວ 90-150 ວັນ ກອາດເກັບກ່ຽວຫົວໄດ້, ແຕ່ອາຍຸເກັບຫົວສາລັບພວກທີປ
ື່ ູກໃນລະດູຝົນຈະຍາວ
ກວ່າພວກທີື່ປູກໃນລະດູແລ້ງປະມານ 30-40 ວັນ
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ກຳນຂຸດຫົວມັນດ້ຳນໂດຍໃຊ້ຈກ
ົ ງ່ຳມ ແລະ ຫົວມັນດ້ຳງທແ
ິ່ ກ່ເຕັມທິ່
ຫັກການທິ່ຄວນປະຕິບັດ ເພືື່ອໃຫ້ຫົວມັນດ້າງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ບື່ເສືື່ອມເສຍໄວ ມີ 4 ປະ

ການຄື:
1.

ມັນດ້າງທີື່ຈະເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຕ້ອງຂຸດເມືື່ອຫົວແກ່ເຕັມທີື່ ເຖິງຂະໜາດ, ຫົວອ່ອນຈະເໜົິ່າ

ງ່າຍ
2.
ເວລາຂຸດຕ້ອງລະມັດລະວັງ ຢ່າໃຫ້ຫົວມັນຊັ້າ ຫື ມີບາດແຜ, ຖ້າມີບາດແຜຈະເປັນທາງນາ
ເຊືັ້ອພະຍາດ ເຮັດໃຫ້ຫົວເໜົິ່າງ່າຍ
3.
ກ່ອນຈະເຂົັ້າເກັບໃນທີື່ເກັບຮັກສາ ຕ້ອງຕາກຫົວມັນດ້າງໃຫ້ແຫ້ງ ຢ່າໃຫ້ປຽກຊຸ່ມ
4.
ໃນຫ້ອງທີເື່ ກັບຫົວມັນດ້າງ ຕ້ອງມີອາກາດເຢັນຢູສ
່ ະເໝີ ຢ່າໃຫ້ຮ້ອນເກີນ ຫື ເຢັນເກີນໄປ
, ອຸນຫະພູມທີື່ໃຊ້ປະມານ 10-15°C, ອຸນຫະພູມເຊັື່ນນີຊ
ັ້ ່ວຍເກັບຫົວໄດ້ດົນເຖິງ 3 ປີ ໂດຍຫົວບງື່ ອກ
ແລະ ແຕກຕາອອກມາ
5.
ຖ້າບຕ
ື່ ້ອງການເກັບຫົວສົດ ຈະເຮັດເປັນແບບຕາກແຫ້ງກໄດ້ ສັບຫົວເປັນແຜ່ນບາງໆ ຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ໜັ້ງຮັບປະທານເມືື່ອຕ້ອງການ

65

ເອກະສານອ້າ ງອີ ງ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ກົມເຜີຍແຜ່ວິທະຍາສາດ ເຕັກນິກກະສິກາການປູກພືດອຸດສາຫະກາ
ສ່ຽນ ສະພັງທອງ. ເຕັກນິກກະເສດສຸມໃນການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ
ຍົດ ພະຈອນພົນ, 2001 ລະບົບການປູກພືດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະກະເສດ
ສາດ ໜ້າ 10, 47
ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີປ
ື່ ຸ່ນເທັກໂນໂລຢີ ການກະເສດດິນຄ້ອຍຊັນ (SALT) ທາງເລືອກທີື່ມີ
ຊິວິດຊີວາ ເພືື່ອການກະເສດແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເຂດພູດອຍ. ໜ 125.
ວຽນສີດາວ ເທ້ຕ້ວນລະບົກະສິກາເຂດເນີນສູງ (ພາສາຫວຽດ)
ຄະນະອາຈານພືດໄຮ່-ນາ. ພືດເສດຖະກິດມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດບາງກອກ (ພາສາ
ໄທ)
ອຸດົມ ໂກໄຊສຸ ການປູກພືດໄຮ່ ເຫັັ້ມ1 (ພາສາໄທ)
ເຈີນງອກງວນ ແລະ ຫງຽນຮິັ້ວຮົງລະບົບກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ພາສາຫວຽດ)

