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ຄານາ
ເພືື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2020, ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030 ໃນການ
ພັດທະນາຂະ ແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. ເພືື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດດັື່ງກ່າວນັັ້ນ, ກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບູລິ
ມະສິດໜື່ງທີື່ມີຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການດັື່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ 3
ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນການດາເນີນງານ ທີື່ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ການົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ມາດຕາການໃນການພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສກສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ຊື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບ
ການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫລັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້
ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາ
ເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັນ
ັ້ , ໄລຍະກາງ
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນ
ສົມບັດທີເື່ ໝາະສົມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫລັກສູດອະນຸປະລິນຍາກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ.
ຫລັກສູດນີັ້ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກາແລະປ່າໄມ້ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດັບອະນຸປະລິນຍາທຸກປະການ.
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ເອີັ້ນວ່າປັ້ມຄູ່ມືການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ເພືື່ອຕອບສະ
ໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ
5). ບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານ ຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າເອກະສານແລະຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກ ປ່ຽນຄາຄິດເຫັນແລະຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະຄະນະກາມະການ
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ພັດ ທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ,
ທ່ານ ສີສຸກ ວິ ລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິຣະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ.
ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter, ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈາ ນວນໜື່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າ
ໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL).
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ,ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂັ້ນ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ .ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ .
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ ,ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະ ການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບເພືື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ.
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ບົດ ນາ
ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປັ້ມຕາລາ ປະກອບເຂົັ້າໃນວຽກງານການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃນໄລຍະໃໝ່ກຄື ປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບການສກສາ
ດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ. ດັື່ງນັັ້ນ ຂ້າພະເຈົັ້າຈື່ງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ແລະ ຮຽບຮຽງປືມ
ັ້ ຄູມ
່ ືເຫັັ້ມນີັ້ຂັ້ນມາ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການສິດສອນ ແລະ ຮື່າຮຽນ ສາລັບຫັກສູດລະບົບ
ຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເນີນສູງ.
ເນືັ້ອໃນຂອງປັ້ມຄູມ
່ ືຫົວນີັ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ບົດຄື: ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກັບ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດ, ບົດທີ 2 ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ, ວັດສະດຸປູກ, ການຂ້າເຊືັ້ອວັດສະດຸປູກ ແລະ
ຝຸ່ນ, ບົດທີ 3 ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ, ບົດທີ 4 ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບື່ໃຊ້ເພດ. ເຊິື່ງໄດ້
ຈັດວາງເນືັ້ອໃນຕາມລາດັບ, ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບຫັກການຕ່າງໆ ຂອງຄະນະພັດທະນາຫັກສູດໄດ້ການົດ
ໄວ້. ການຄົັ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງແມ່ນໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫາຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຂາດເຂີນປືມ
ັ້ ຕາລາ
ແລະເອກະສານທີື່ຈະນາເອົາມາເປັນບ່ອນອີງ ເພືື່ອການຄົັ້ນຄວ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກດີ ເຊືື່ອແນ່ວ່າ ປືມ
ັ້ ຕາລາ
ຫົວນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດກາໄດ້ເນືັ້ອໃນທີື່ສາຄັນ ແລະ ຫັກການອັນເປັນພືັ້ນຖານໃນການ
ຮື່າຮຽນແລະ ສາມາດນາໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີວຽກງານ ໃນການປະກອບອາຊີບ ຕາມອົງການ
ຈັດຕັັ້ງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫື ຈະປະກອບອາຊີບສ່ວນຕົວ ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ ຊະນິດ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຊ້ປູກ ຫື ຈາໜ່າຍເປັນສິນຄ້າ.
ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປືມ
ັ້ ຫົວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫາຍພາກສ່ວນ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອົງການ HELVETAS Swiss
Intercooper- ation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດ
ສະວິດ (SDC).
ດັື່ງນັັ້ນ, ຖ້າຄູອາຈານ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນາ
ໃຊ້ປັ້ມຄູ່ມືຫົວນີັ້ ຫາກພົບພັ້ຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບື່ວ່າທາງດ້ານເນືັ້ອ ໃນກຄືຄາສັບເຕັກນິກ ແລະ
ສານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົື່ງໄດ້ສົື່ງຂັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮົາ (ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລ
ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາດເຊືອງ) ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫວງພະບາງ, ແຂວງ
ຫວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034,
Website: www.nafclao.org ຫລື ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກໄດ້, ເພືື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູດ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປັ້ມຫົວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອ ໃນ
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ. ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈນາທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫາຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້
ດ້ວຍ
ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫກ
ັ ສູດ ວກປໜ

ສາລະບານ
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ບົດທີ 1
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ອະທິບາຍຄວາມເປັນມາຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດໄດ້
2.
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດໄດ້
3.
ຈາແນກຂັ້ດີ ແລະ ຂັ້ເສຍ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ ແລະ ບື່ໃຊ້ເພດໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມເປັນມາຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ

ໃນສະໄໝກ່ອນ ມະນຸດປູກພືດເພືອ
ື່ ໃຊ້ເປັນອາຫານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຕື່ມາຈງື່ ຮູ້ຈັກການປູກພືດ
ເພືື່ອນາເອົາເສັັ້ນໄຍມາເຮັດເຄືື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ເປັນຢາປົວສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນສະໝູນໄພບາລຸງຄວາມງາມຕາມ
ລາດັບ ພືດມີຢູ່ຫາຍຊະນິດ ແຕ່ລະຊະນິດພັນ ລວມທັງທີື່ເກີດຂັ້ນເອງຕາມທາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂັ້ນ
ຈາກ 3 ວິທີໃຫຍ່ໆຄື:
1) ການຄັດເລືອກ ແລະ ປັບປຸງພັນປ່າທ່ີມີຢແ
ູ່ ລ້ວໄດ້ພັນທີື່ຕ່າງຈາກພັນດັື່ງເດີມຫາຍເຊັື່ນ:
ໝາກເລັື່ນ, ເຂົັ້າເປັນຕົັ້ນ.
2) ການປູກລູກປະສົມຈາກພັນພືດ 2 ຊະນິດ ແລ້ວນາມາເພີື່ມຈານວນໂຄຣໂມໂຊມ ເຮັດໃຫ້
ບື່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືພັນປ່າໃດໆເຊັື່ນ: ສາລີ, ຢາສູບ, ສະຕເບີຣີເປັນຕົັ້ນ.
3) ພັນພືດທີື່ເກີດຕາມທາມະຊາດມີລັກສະນະທີື່ແປກ ແລະ ຫາຍາກ ມະນຸດນາມາປູກ ແລະ
ບົວລະບັດຮັກສາເຊັື່ນ: ກະລື່າປີ ແລະ ບລອກໂຄລີເປັນຕົັ້ນ.
4) ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການກະສິກາ ສ່ວນໜື່ງເກີດຈາກການຄັດເລືອກພັນພືດ ໃຫ້ໄດ້
ລັກສະນະຕາມທີຕ້ອງການ ແຕ່ພັດທະນາການຂອງພັນເຫົື່ານີັ້ຄົງບື່ມີປະໂຫຍດ ຖ້າບື່ມີການດາລົງພັນໄວ້ ຈື່ງ
ນາມາຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີທີື່ສາມາດຮັກສາລັກສະນະຕາມຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ແລ້ວເພີື່ມຈານວນອອກ
ໄປເປັນປະລິມານຫາຍ ຖ້າບື່ມີການຂະຫຍາຍພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ສະເພາະເຈາະຈົງພັນພືດທີື່ປູກກັນ
ຢູ່ຈະສູນພັນໄປ.

1.2

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ
1.2.1

ຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດໝາຍເຖິງ ການເພີື່ມຈານວນຕົັ້ນພືດ ຈາກພືດທີື່ມີຢແ
ູ່ ລ້ວໃຫ້
ເພີື່ມຈານວນຕົັ້ນຫາຍຂັ້ນ ໂດຍການໃຊ້ເມັດທີເື່ ກີດຈາກການປະສົມເກສອນຂອງຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່ ແລະ
ການໃຊ້ສິັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລາຕົັ້ນ.
1.2.2 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ
1.
ເພືື່ອເພີື່ມຈານວນຕົັ້ນພືດໃຫ້ຫາຍຍິື່ງຂັ້ນ
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2.

ຮັກສາພັນທີື່ມີຢູ່ ເພືື່ອບໃື່ ຫ້ສູນພັນ ແລະ ສາມາດຮັກສາລັກສະນະພັນເດີມເອົາ

3.
4.

ເພືື່ອປັບປຸງພັນພືດ ເຊິື່ງຈະໄດ້ພັນໃໝ່ໆ
ເພືື່ອຫາພັນທີື່ດີ, ທົນທານຕພ
ື່ ະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ຕສ
ື່ ະພາບແວດລ້ອມ

ໄວ້

1.3

ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານຂອງນັກຂະຫຍາຍພັນພືດ

ນັກວິຊາການຂະຫຍາຍພັນພືດ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບກົນຈັກ, ຄວາມຮູທ
້ າງດ້ານ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການໃຊ້ສານເຄມີ ລວມທັງຄວາມຊານານທາງເຕັກນິກທີື່ໄດ້ຈາກການຝກຝົນ ແລະ
ປະສົບການເຊັື່ນ: ຮູວ
້ ິທກ
ີ ານຕິດຕາ, ການທາບກິື່ງ, ການປັກຊາ, ການໂທມກິື່ງ, ການລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອ ຄວາມຮູ້
ເຫົື່ານີເັ້ ອີັ້ນວ່າ: ສິລະປະຂອງນັກຂະຫຍາຍພັນພືດ.
ນອກຈາກນັັ້ນນັກຂະຫຍາຍພັນພືດ ຕ້ອງມີຄວາມຮູໃ້ ນເລືື່ອງຂອງການເຕີບໂຕ, ການພັດທະນາ
ແລະ ສັນຖານວິທະຍາຂອງພືດ, ວິທະຍາສາດຂອງການຂະຫຍາຍພັນ, ຄວາມຮູທ
້ າງເຄມີ, ພກສາດ,
ຫັກການພືດສວນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ກາມະພັນ ແລະ ສາລີລະສາດພືດ ຄວາມຮູພ
້ ືັ້ນຖານເຫົື່ານີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າ
ໃຈເຫດຜົນທີື່ວ່າ: ເປັນຫຍັງຈື່ງເຮັດຕາມທິດສະດີ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ດີ ພ້ອມທັງສາມາດແກ້ໄຂ້ບັນຫາທີື່
ເກີດຂັ້ນ ໂດຍທີື່ບໄື່ ດ້ຄາດຄິດມາກ່ອນ ແລະ ນັກຂະຫຍາຍພັນພືດທີື່ປະສົບຜົນສາເລັດ ຕ້ອງຮູ້ຈັກພືດຊະນິດ
ຕ່າງໆໃຫ້ຫາຍທີື່ສຸດ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີໃດແດ່.

1.4

ການປຽບທຽບວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ການເລືອກໃຊ້ວິທກ
ີ ານຂະຫຍາຍພັນແບບໃດມີຂັ້ໄດ້ປຽບໃຫ້ເຫັນດັື່ງນີັ້:

ຕາຕະລາງ 1

ຂັ້ດີ ແລະ ຂັ້ເສຍ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ ແລະ ບໃື່ ຊ້ເພດ

ຂດ
ັ້ ຂ
ີ ອງການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດ
1.

ຂັ້ເສຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ສວ
່ ນຕ່າງໆ
ຂອງລາຕົນ
ັ້

ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ໄວ ແລະ ໄດ້ຈານວນຕົັ້ນ 1.

ເຮັດໄດ້ບງື່ ່າຍຄືການກ້າເມັດຄື:

ຕ້ອງມີການ
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ຫາຍ

ຝກຫັດ, ເຮັດຕົວຈິງມາກ່ອນ ຈື່ງຈະເຮັດໄດ້ດີເຊັື່ນ:
ການຕອນກິື່ງ (ການໂທມ), ການຕິດຕາ ແລະ
ການທາບກິື່ງ

2.
ເມັດມີຂະໜາດນ້ອຍບແ
ື່ ຫ້ງຕາຍງ່າຍ
ແລະ ສະດວກໃນການຂົນສົື່ງໄປໄກ

2. ກິື່ງ ຫື ຕົັ້ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຂົນສົື່ງຍາກ ແລະ
ສິັ້ນເປືອງເນືັ້ອທີໃື່ ນການເກັບຮັກສາ

3.

3. ຖ້າຕົັ້ນແມ່ເປັນພະຍາດ
ຕິດພະຍາດມາດ້ວຍ

ບຄ
ື່ ່ອຍຕິດເຊືັ້ອໄວຣັສ ຈາກຕົັ້ນແມ່

ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່ໄດ້ມັກ

4. ມີຮາກແກ້ວສາມາດຢັື່ງໃນດິນໄດ້ເລິກຫານັ້າ
ແລະ ທາດອາຫານໄດ້ດີ

4. ກິື່ງໂທມ ຫື ກິື່ງຊາບມ
ື່ ຮ
ີ າກແກ້ວ ສ່ວນການ
ຕິດຕາ ຫື ທາບກິື່ເທິງຕົັ້ນຕທີື່ກ້າຈາກເມັດ (ແກ່ນ)
ຈື່ງຈະໄດ້ຮາກແກ້ວ

5.

5. ການປັກຊາ ແລະ ໂທມກິື່ງ ເໝາະສົມເຮັດໃນ
ຈື່ງໄດ້ຜົນສາເລັດເປັນເປີເຊັນສູງ

ເຮັດໄດ້ທຸກລະດູການ

6. ມີການກາຍພັນ
ດີກວ່າພແ
ື່ ມ່ພັນ

ເຮັດໃຫ້ມໂີ ອກາດໄດ້ຕົັ້ນທີື່

ຂເັ້ ສຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ເມັດ (ແກ່ນ) ຂດ
ັ້ ີຂອງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ສ່ວນຕ່າງໆ
ຂອງລາຕົັ້ນ
1.
ມີການກາຍພັນ ແລະ ມັກກາຍໄປໃນທາງ 1.
ທີື່ບດ
ື່ ີກວ່າຕົັ້ນແມ່
2.

ໂດຍທົື່ວໄປຈະອອກດອກ ໃຫ້ໝາກຊ້າ

ໄດ້ຕົັ້ນໃໝ່ທກ
ີື່ ົງຕາມພັນເດີມ

2. ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວກວ່າຕົັ້ນທີື່ປູກດ້ວຍເມັດ

3.
ໄດ້ຕົັ້ນສູງໃຫຍ່ ບື່ສະດວກແກ່ການດູແລ 3. ໄດ້ຕົັ້ນທີື່ບສ
ື່ ູງເກີນໄປ ສະດວກແກ່ການເກັບ
ຮັກສາ ແລະ ເກັບກ່ຽວ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດ
4. ໄດ້ຕົັ້ນທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ບສ
ື່ ະໝື່າສະເໝີ
5. ພືດບາງຊະນິດ ກ້າເມັດແລ້ວໃຊ້ເວລານານກວ່າ
ຈະງອກ

4. ໄດ້ຕົັ້ນທີື່ມຂ
ີ ະໜາດສະໝື່າສະເໝີເຊັື່ນ:ການ
ປັກຊາກິື່ງທີມ
ື່ ີຂະໜາດເທົື່າໆ ກັນ
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ບົດທີ 2
ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ , ວັດສະດຸປູກ, ການຂ້າເຊືັ້ອວັດສະດຸປູກ ແລະ ຝຸ່ນ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ອະທິບາຍແບບຕ່າງໆ ຂອງເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດໄດ້
2.
ອະທິບາຍລັກສະນະຂອງວັດສະດຸ, ພາຊະນະຕ່າງໆ ທີື່ໃຊ້ປູກພືດໃນເຮືອນກ້າເບ້ຍໄດ້
3.
ອະທິບາຍວິທກ
ີ ານຂ້າເຊືັ້ອ, ຮັກສາຄວາມສະອາດວັດສະດຸ, ພາຊະນະສາຫັບໃຊ້ປູກພືດໃນ
ເຮືອນກ້າເບ້ຍໄດ້
4.
ອະທິບາຍວິທກ
ີ ານບົວລະບັດຮັກສາພືດທີປ
ື່ ູກໃນພາຊະນະໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
ການກ້າເບ້ຍ ແລະ ການດູແລຮັກສາຕົັ້ນກ້າທີື່ຍັງນ້ອຍໃນຊ່ວງການຂະຫຍາຍພັນ ຄວນດູແລໃຫ້ຢູ່
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄດ້ຢ່າງເຕັມທີື່ ປັດໃຈເຫົື່ານັັ້ນໄດ້
ແກ່: ແສງ, ນັ້າ, ອຸນຫະພູມ, ອາກາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ລວມທັງການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ ພ້ອມ
ທັງການຄວບຄຸມຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງວັດສະດຸປູກ ຖ້າມີການຈັດການທີື່ຖືກຕ້ອງ ພືດກຈະມີການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄດ້ດີ.

2.1

ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ

ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ (ສວນກ້າເບ້ຍ) ມີຄວາມສາຄັນຫາຍສາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດດ້ວຍ
ວິທກ
ີ ້າແກ່ນ, ຕັດຊາ, ທາບກິື່ງ ແລະ ອືື່ນໆ ມີ 2 ຊະນິດທີື່ສາຄັນຄື:
ກ. ເຮືອນທີື່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ໃຫ້ແສງທີພ
ື່ ຽງພເຊັື່ນ: ເຮືອນແກ້ວທີື່ໃຊ້ສາລັບ
ກ້າເມັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກິື່ງຊາອອກຮາກໄດ້ດີ ຫື ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນພືດຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການລ້ຽງ
ເນືັ້ອເຍືື່ອໃນຫອດແກ້ວໄດ້ປັບຕົວ ຫັງຈາກເອົາອອກມາຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການ (ຫ້ອງລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອ).
ຂ. ເຮືອນສາຫັບຍ້າຍຕົັ້ນກ້າອາຍຸນ້ອຍມາປູກໃຫ້ແຂງແຮງຂັ້ນ ເພືື່ອຕຽມຍ້າຍໄປປູກໃນພືັ້ນທີື່
ກາງແຈ້ງຕໄື່ ປເຊັື່ນ: ເຮືອນໄມ້ລະແນງ ຫື ເຮືອນທີື່ມີການບັງແສງໂດຍໃຊ້ຜ້າຢາງຂາວມຸງ ຫື ສະແລນບັງແສງ
ແດດເປັນຕົັ້ນ.
1.
ເຮືອນແກ້ວ (Glasshouse)
ໃຊ້ບັງຄັບໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວ ໃນຕ່າງປະເທດໃຊ້ຜະລິດໄມ້ດອກ, ຕົັ້ນໄມ້ທປ
ີື່ ູກໃນ
ໂຖ, ຕົັ້ນໄມ້ປູກໃນໜານ (bedding plants), ຕົັ້ນໄມ້ຕດ
ັ ດອກ ແລະ ໃບ ທີື່ຜະລິດ ແລະຂາຍສົື່ງລວມ
ທັງຜະລິດພືດຜັກ ແລະຕົັ້ນກ້າພືດຜັກ ເພືື່ອຈາໜ່າຍໃຫ້ສວນກ້າເບ້ຍ.
ປົກກະຕິເຮືອນແກ້ວໃນການຄ້າຈະມີຫັງຄາໜ້າຈົວ
ື່
ໃນເຮືອນມີພືັ້ນທີື່ຫາຍພສາຫັບທາງຍ່າງລະຫວ່າງໂຕະ
ຍາວທີື່ຍົກພືັ້ນ ເພືື່ອໃຊ້ປູກ ຫື ຂະຫຍາຍພັນ, ມີການລະບາຍອາກາດ ໂດຍໃຊ້ພັດລົມດູດອາກາດທີື່ຄວບຄຸມ
ດ້ວຍ Thermostat ການເພີື່ມອຸນຫະພູມ ໂດຍການໃຊ້ອາຍນັ້າທີຕ
ື່ ົັ້ນແລ້ວວາງທໄື່ ວ້ໃນເຮືອນແກ້ວ.
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ວັດສະດຸເຮັດຫັງຄາເຮືອນແກ້ວມີ
–
ແກ້ວ: ມີລາຄາແພງ ແຕ່ມີໂຄງສ້າງທີື່ຕິດຕັັ້ງຢ່າງຖ້າວອນ ເຊິື່ງຈະມີອາຍຸການ
ນາໃຊ້ໄດ້ຍາວນານ ໄດ້ຜົນດີກວ່າເຮືອນສະແຣນກັນແສງ ຊື່ງມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນ ສະແຣນ
ທຸກໆ 2 - 3 ປີ ແກ້ວເປັນທີນ
ື່ ິຍົມກັນ ເນືື່ອງຈາກວ່າມີຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ແສງຜ່ານໄດ້ດີຫາຍອີກດ້ວຍ.
–
ແຜ່ນຢາງຂາວ ຫື ສະແຣນກັນແສງ: ເປັນເຮືອນທີມ
ື່ ີໂຄງສ້າງນັ້າໜັກເບົາເປັນ
ທີນ
ື່ ິຍົມໃຊ້ຕັັ້ງແຕ່ ລະດັບບ້ານ, ເຮືອນ ໄປເຖິງລະດັບເປັນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ເຮືອນພລາສະຕິກປິດແຈບ
ໄດ້ດີກວ່າເຮືອນແກ້ວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມເພີື່ມຂັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູໜາວ ມັກເກີດຍົດນັ້າເທິງໃບພືດ
ບັນຫານີແ
ັ້ ກ້ໄດ້ ໂດຍການລະບາຍອາກາດໃຫ້ພຽງພ.
2.
ເຮືອນກ້າໄມ້ລະແນງ (Bathhouses)
ໂຮງເຮືອນໄມ້ລະແນງໃຫ້ການບັງແສງ ແລະ ປົກປ້ອງພືດທີປ
ື່ ູກໃນໂຖບໃື່ ຫ້ໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ
ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມຂອງແສງຫາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ພືດຕ້ອງການນັ້າໜ້ອຍລົງໃຊ້ກັນຫາຍໃນການຂະຫຍາຍພັນ
ພືດໂດຍສະເພາະເມືື່ອຂະຫຍາຍພັນແລ້ວຍ້າຍປູກ.

2.1

ວັດສະດຸສາຫບ
ັ ການຂະຫຍາຍພັນພືດ
2.1.1 ວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນຄວນມີຄຸນສົມບັດດັື່ງນີັ້ :

1. ມີຄວາມຢູຕ
່ ົວແລະແໜ້ນພທີື່ຈະຍດກິື່ງຊາ ຫື ເມັດໃຫ້ຢກ
ູ່ ັບທີໄື່ ດ້ລະຫວ່າງຊ່ວງ
ການອອກຮາກ ແລະ ການກ້າເມັດ ມີປະລິມານຂ້ອນຂ້າງຄົງທີບວ
ື່ ່າຈະປຽກ ຫື ແຫ້ງຄືຖ້າວ່າແຫ້ງແລ້ວຫົດ
ຕົວຫາຍກຖືວ່າບດ
ື່ ີ
2. ເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໄວ້ພຽງພ ບື່ຕ້ອງຫົດນັ້າເລືັ້ອຍໆ
3. ປອດໂປ່ງ ແລະ ພຸຜຸ່ຍ ພທີື່ນາຈະລະບາຍອ໊ອກຊີເຈນເຂົັ້າອອກໄປເຖິງຮາກພືດ
ໄດ້ດີດ້ວຍ
4. ບມ
ື່ ີເມັດວັດຊະພືດ, ພະຍາດແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃດໆ
5. ມີຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງທີື່ເໝາະສົມ
6. ສາມາດຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍອາຍນັ້າຮ້ອນ ຫື ສານເຄມີໄດ້ ໂດຍບມ
ື່ ີຜົນເສຍ
2.1.2 ດິນ (Soil)
ປະກອບດ້ວຍສານໃນ 3 ສະພາວະ ຄື ຂອງແຂງ, ຂອງແຫວ ແລະ ທາດອາຍ ຖ້າຈະ
ໃຫ້ພືດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ສານທັງ 3 ສະພາວະດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງມີສັດສ່ວນທີື່ຖືກຕ້ອງ ສ່ວນທີື່ເປັນຂອງແຂງ
ປະກອບດ້ວຍອະນິນຊີວັດຖຸ ແລະ ອິນຊີວັດຖຸ. ສ່ວນທີື່ເປັນອະນິນຊີວັດຖຸຄື ສິື່ງທີື່ຜຸພັງມາຈາກຫີນ ທີື່ໃຫ້
ກາເນີດດ້ວຍຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ ຟີຊິກ ມີຂະໜາດຕ່າງໆ ຈາກຫີນຂະໜາດນ້ອຍ ຈົນເຖິງຂະໜາດ
ນ້ອຍທີື່ສຸດຄື ຝຸ່ນຂອງດິນໜຽວ, ສ່ວນເນືັ້ອດິນພິຈາລະນາຈາກສັດສ່ວນຂອງຝຸ່ນເຫົື່ານີັ້ ເຊິື່ງມີຂະໜາດແຕກ
ຕ່າງກັນ, ຝຸ່ນທີື່ຫຍາບກວ່າເຮັດໜ້າທີື່ໂຄງສ້າງຄັ້າຈຸນສ່ວນທີື່ເຫືອ, ສ່ວນຝຸ່ນນ້ອຍໆ ຂອງດິນໜຽວເຮັດໜ້າທີື່
ເກັບອາຫານໃຫ້ພືດດູດໄປໃຊ້. ສ່ວນທີື່ເປັນອິນຊີວັດຖຸນັັ້ນປະກອບດ້ວຍທັງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ສິື່ງທີື່ຕາຍ
ແລ້ວ, ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດໄດ້ແກ່: ເຊືັ້ອຣາ, ແບັກທີເຣຍ, ແມງໄມ້ ແລະ ບົັ້ງຕ່າງໆ. ຮາກພືດສ່ວນທີື່ຕາຍແລ້ວຄື
ຊາກຂອງພືດ ແລະ ສັດ ເຊິື່ງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການເໜົື່າເປືື່ອຍແຕກຕ່າງກັນ, ສິື່ງທີື່ໄດ້ຈາກການເໜົື່າເປືື່ອຍນີັ້ເຮົາ
ເອີັ້ນວ່າ ຮິວມັດ (Humus) ເປັນສ່ວນທີດ
ື່ ູດຊັບນັ້າ ແລະອາຫານພືດ.
ສ່ວນທີື່ເປັນຂອງແຫວໃນດິນເອີັ້ນວ່າ ສານລະລາຍໃນດິນ ປະກອບດ້ວຍນັ້າທີື່ລະລາຍ
ແຮ່ທາດອາຫານໃນປະລິມານແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັງອ໊ອກຊີເຈນ ແລະ ຄາຣບອນໄດອ໊ອກໄຊທີື່ລະລາຍໃນ
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ນັ້າແຮ່ທາດ, ອາຫານ ແລະ ຄາຣບອນໄດອ໊ອກໄຊ ບາງສ່ວນເຂົັ້າໄປໃນຕົັ້ນພືດ ໄດ້ຈາກສານລະລາຍໃນດິນ
ນັັ້ນເອງ.
ສ່ວນທີື່ເປັນທາດອາຍໃນດິນມີຄວາມສາຄັນ ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ໃນດິນ
ທີລ
ື່ ະບາຍນັ້າບໄື່ ດ້ດີ ມີນັ້າຂັງໃນດິນ ນັ້າຈະແທນທີອ
ື່ າກາດ ເຮັດໃຫ້ຂາດອ໊ອກຊີເຈນ ເຊິື່ງຈາເປັນສາຫັບການ
ມີຊີວິດຂອງພືດ ລວມທັງຈຸລິນຊີທີື່ຕ້ອງການອ໊ອກຊີເຈນ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕພ
ື່ ືດດ້ວຍ.
2.1.3 ຊາຍ (Sand)
ປະກອບດ້ວຍຫີນໜ້ອຍໆ ຂະໜາດເສັັ້ນຜ່ານສູນກາງ 0.05 - 2 mm ໄດ້ຈາກການຜຸ
ພັງຂອງຫີນຕ່າງໆ,ສ່ວນປະກອບຂອງແຮ່ທາດຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງຫີນ, ຊາຍເປັນວັດສະດຸທີື່ມີນັ້າໜັກຫາຍ
ຊາຍບມ
ື່ ີແຮ່ທາດອາຫານ, ບມ
ື່ ີຄວາມຕ້ານທານຕກ
ື່ ານປ່ຽນແປງຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ (buffering cap
-acity) ແລະ ບື່ມີຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນບັນຈຸບວກ (Cation Exchange capacity
C.E.C) ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ຊາຍປະສົມອິນຊີວັດຖຸ.
2.1.4 ຝຸ່ນ ໝັກ (Compost)
ໄດ້ມາຈາກອິນຊີວັດຖຸປະລິມານຫາຍທີື່ສະລາຍຕົວທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ພາຍໃຕ້ສະ
ພາວະທີື່ຄວບຄຸມເຊັື່ນ: ໃນກອງຝຸ່ນບົື່ມ ຫື ຝຸ່ນຄອກ ຂະບວນການສະລາຍຕົວແບ່ງເປັນ 3 ຂັັ້ນຕອນຄື:ໄລ
ຍະທາອິດໃຊ້ເວລາ 2-3 ວັນ ສາຫບ
ັ ວັດສະດຸທສ
ີື່ ະລາຍຕົວ ແລະ ລະລາຍນັ້າໄດ້ງ່າຍ, ໄລຍະ 2 ໃຊ້ເວລາ
ຫາຍເດືອນ ໄລຍະນີກ
ັ້ ອງຝຸ່ນຈະມີອນ
ຸ ຫະພູມສູງຂັ້ນແລະ ສານປະກອບ ເຊລລູໂລດ ຈະສະລາຍຕົວໄລຍະ
ທີ 3 ເມືື່ອການສະລາຍຕົວລຸດລົງກອງຝຸ່ນມີອຸນຫະພູມຕື່າລົງ ເປັນໄລຍະທີື່ຢຕ
ູ່ ົວ ແລະ ຈຸລິນຊີເຮັດໃຫ້ສິື່ງທີື່
ໄດ້ຈາກການສະລາຍຕົວຈັບກັນເປັນກ້ອນຈຸລິນຊີຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ແບັກທິເຣຍ, ເຊືັ້ອຣາ, ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ
ແລະ ສັດ ທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂັ້ນເຊັື່ນ: ບົັ້ງກື, ໄຮໃນດິນ, ແມງປີກແຂງ, ຂີກະເດືອນ, ແມງວັນທອງ ເປັນ
ຕົັ້ນ. ຝຸ່ນໝັກສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມາຈາກໃບໄມ້ ເຊິື່ງອາດຈະມີປະລີມານເກືອທີລ
ື່ ະລາຍນັ້າໄດ້ຢູ່ຫາຍ ແລະ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດບໄື່ ດ້ດີ ຄວນຊະລ້າງດ້ວຍນັ້າ ເພືື່ອໃຫ້ມີປະລິມານຕື່າລົງ ກ່ອນຈະນາ
ໄປໃຊ້.
ຝຸ່ນໝັກມີປະໂຫຍດເປັນຮີິວມັສ (Humus) ເຊິື່ງຊ່ວຍໃຫ້ດິນດູດຊັບນັ້າໄດ້ດີເມືື່ອ
ປະສົມກັບດິນ ຈະຊ່ວຍເພີື່ມອິນຊີວັດຖຸໃຫ້ແກ່ດິນດ້ວຍ ຖ້າຈະກອງຝຸ່ນໝັກໃຫ້ລວບລວມໃບໄມ້ ແລະ
ເສດພືດ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ສະລາຍຕົວ ຖ້າຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຄວນໃສ່ໃນຄອກຂະໜາດ 1.2 x 2.4 m ດ້ານ
ຂ້າງແອ້ມດ້ວຍກະແຕະທີື່ສານດ້ວຍໄມ້ປ່ອງ ຫື ໃຊ້ໄມ້ດວ
ິັ້ ຕອກເປັນຝາເພືື່ອໃຫ້ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ຄວນ
ໃຫ້ນັ້າກອງຝຸ່ນເປັນຄັັ້ງຄາວໃນຊ່ວງອາກາດແຫ້ງການສະລາຍຕົວຂອງຝຸ່ນຈະໄວຂັ້ນ,ເມືື່ອໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນ
(Nitrogen) ຄວນປິັ້ນກອງຝຸ່ນໝັກອາທິດລະຄັັ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ສະລາຍຕົວໄດ້ສະເໝີ.
2.1.5 ດິນ ປະສົມສາລັບປູກພືດໃນພາຊະນະ (ໃນໂຖ)
ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດອາດຈະປູກຕົັ້ນກ້າຂະໜາດນ້ອຍ ຫື ກິື່ງຊາ ທີອ
ື່ ອກຮາກແລ້ວ ໃນໜານກາງແຈ້ງ
ຫື ໃນດິນປະສົມໃນພາຊະນະເສຍກ່ອນ ວິທີນເີັ້ ປັນທີື່ນິຍົມຫາຍຂັ້ນ ຈື່ງຕ້ອງປະສົມດິນປູກໃຫ້ມີສ່ວນ
ປະສົມທີື່ສະໝື່າສະເໝີເປັນພິເສດ ເຊິື່ງຄວນມີຊາຍ ແລະ ອິນຊີວັດຖຸປະສົມກັບດິນລ້ວນ ວັດສະດຸທຸກຢ່າງ
ຄວນໄດ້ຜ່ານການເຂິງໃຫ້ມີຂະໜາດສະໝື່າສະເໝີກັນ ຖ້າແຫ້ງຫາຍຄວນເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມເລັກນ້ອຍ ເມືື່ອນາ
ມາກອງນາກັນແລ້ວ ຄວນປະສົມ ຫື ຄົນໃຫ້ລະອຽດດີ.

2.2

ການປະຕິບດ
ັ ຕດ
ື່ ນ
ິ ແລະ ດິນປະສົມກ່ອນປູກພືດ
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ປົກກະຕິດິນຈະມີເມັດວັດຊະພືດ, ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ, ເຊືັ້ອຣາ ແລະ ແບັກທີເຣຍ ຊະນິດຕ່າງໆ ທີື່
ເປັນອັນຕະລາຍຕເື່ ນືັ້ອເຍືື່ອຂອງພືດ, ພະຍາດເຫງົັ້າເໜົື່າຄດິນ ໃນໜານກ້າເມັດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ ໃນສະກຸນ
ພາຍທຽມ (Phythium), ໄຟທອບໂທຣາ (Phytophthora),ໄຣຊອຄໂທເນຍ (Rhizoctonia) ແລະ
ຟູຊາຣຽມ (Fusarium) ຖ້າຈະຫີກລ້ຽງພະຍາດເຫົື່ານີັ້ ຕ້ອງຂ້າເຊືັ້ອໃນດິນກ່ອນ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ຫື
ສານເຄມີ.
2.2.1 ການຂ້າ ເຊືັ້ອໃນດິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
ປົກກະຕິໃຊ້ຄາວ່າ: Soilsterilization ແທ້ຈິງຄວນໃຊ້ຄາວ່າ Soil Pasteurization ຈະດີກວ່າ ເພາະຄວາມຮ້ອນບສ
ື່ າມາດຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດທຸກຊະນິດໄດ້, ການໃຊ້ອາຍນັ້າຟົດປະສົມ
ອາກາດ ( Aerated steam) ອົບດິນເປັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ຫາຍກວ່າການອົບດິນດ້ວຍສານເຄມີ, ອາຍນັ້າຂ້າສັດ
ຕູພືດໄດ້ທຸກຊະນິດ ແຕ່ສານເຄມີຂ້າໄດ້ບາງຊະນິດເທົື່ານັັ້ນ ແລະ ການອົບດ້ວຍອາຍນັ້າຈະປອດໄພຕຜ
ື່ ໃູ້ ຊ້
ແລະ ພືດໜ້ອຍກວ່າສານເຄມີ.
2.2.2 ການອົບດິນດ້ວຍສານເຄມີ
ວິທີນຂ
ີັ້ ້າເຊືັ້ອຈຸລິນຊີ ໂດຍບື່ທາລາຍຄຸນສົມບັດທາງຟິຊິກ ແລະ ເຄມີ ຂອງເຄືື່ອງປູກຄື
ດັື່ງການຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ຫັງຈາກອົບດ້ວຍສານເຄມີແລ້ວອາດຈະມີແອມໂມນຽມ ເພີື່ມຂັ້ນເນືື່ອງ
ຈາກສານເຄມີທາລາຍຈຸລິນຊີທີື່ກາຈັດແບັກທີເຣຍ ທີື່ໃຊ້ແອມໂມນຽມ.

2.3

ການຮັກສາຄວາມສະອາດໃນການຂະຫຍາຍພັນ

ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ ຕົັ້ນກ້າ, ກິື່ງຊາ ທີກ
ື່ າລັງອອກຮາກລວມເຖິງຕົັ້ນພືດນ້ອຍໆ ທີື່
ໄດ້ຈາກການລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອ ຫື ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ທາບກິື່ງໄວ້ ອາດຈະຖືກທາລາຍຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ໄປເປັນ
ຈານວນຫາຍ ການຂະຫຍາຍພັນຕ້ອງເຮັດໃນສະພາບທີື່ປອດໄພຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຫາຍກວ່າຈະ
ມາກາຈັດສັດຕູພືດເທິງຕົັ້ນທີື່ຕິດເຊືັ້ອແລ້ວ ຫື ຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ປູກພືດ ໄປໂດຍການໃຊ້ຢາຢ່າງຕເື່ ນືື່ອງ
ຄວາມຈິງແລ້ວຄວນພິຈາລະນາເລືື່ອງການຮັກສາຄວາມສະອາດກັນໄວ້
ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະກື່ສ້າງໂຮງເຮືອນຂະ
ຫຍາຍພັນພືດ.
ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີື່ເຂົັ້າທາລາຍພືດ ລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍພັນ ສາມາດກາຈັດໄດ້ໃນສິື່ງ
ຕ່າງໆ ທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງດັື່ງຕໄື່ ປນີັ້:
1.
ອຸປະກອນການຂະຫຍາຍພັນເຊັື່ນ: ຫ້ອງປະຕິບັດການຂະຫຍາຍພັນ, ກະໂຖ, ພາຊະນະ,
ມີດ ທີື່ໃຊ້ຂະຫຍາຍພັນ, ພືັ້ນໂຕະ ທີື່ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນ, ທື່ຢາງຫົດນັ້າ ຕ້ອງສະອາດ
2.
ວັດສະດຸສາຫັບທີື່ເຮັດໃຫ້ອອກຮາກ ແລະ ໃຊ້ປູກກິື່ງຊາ ຫື ຕົັ້ນກ້າ ຕ້ອງຜ່ານການຂ້າເຊືັ້ອ
ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫື ອາດຈະຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງດີຈື່ງນາມາໃຊ້
3.
ແມ່ພັນທີື່ໃຫ້ເມັດ, ໃຫ້ກິື່ງຊາ ໃຫ້ກິື່ງພັນດີ ຫື ໃຫ້ຕົັ້ນຕສາລັບຕກ
ື່ ິື່ງ ຕ້ອງເປັນພັນດີ ເຊິື່ງ
ຕ້ອງຮູ້ປະຫວັດມາກ່ອນ, ແຂງແຮງດີ ບື່ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທາລາຍ.
2.3.1 ສະຖານທີື່ ແລະ ອຸປະກອນຂະຫຍາຍພັນ
ສະຖານທີື່ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນເຊັື່ນ: ຕັດຊາ, ກ້າແກ່ນ, ຕກ
ື່ ິື່ງ ແລະ ອືື່ນໆ ຄວນເປັນ
ບລິເວນສະອາດທີື່ສຸດ ໄດ້ຮັບແສງດີ, ມີອຸນຫະພູມເຢັນ ແລະ ຢູຫ
່ ່າງຈາກບລິເວນປະສົມເຄືື່ອງປູກ, ມີບ່ອນ
ເກັບກະໂຖ ຫື ພາຊະນະອືື່ນໆ ຫື ບລິເວນສາຫັບປູກ ໂດຍເດັດຂາດ ຄວນຈາກັດການຢ່າງເຂົັ້າອອກ ຫື ຜູ້
ເຂົັ້າຊົມບລິເວນຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໜ້ອຍທີສ
ື່ ຸດ ໃນເວລາເລີກວຽດທຸກໆ ວັນຕ້ອງທາຄວາມສະອາດເກັບ
ເສດສິື່ງຕ່າງໆ ທີື່ໃຊ້ແລ້ວໄປຖິັ້ມໃຫ້ໝົດ ແລະ ທາຄວາມສະອາດໃນໜ້າໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງ
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ໆ ນອກຈາກນັັ້ນອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ນາມາໃຊ້ໃນຫ້ອງປະຕິບັດງານຕ້ອງທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອກ່ອນ
ທຸກໆຄັັ້ງ.
2.3.2 ວັດ ສະດຸປູກທີື່ໃຊ້ໃ ນການຂະຫຍາຍພັນ
ສ່ວນປະສົມທີື່ໃຊ້ເຊັື່ນ: ດິນ, ຊາຍ, ໃບໄມ້ ຫື ຝຸ່ນໝັກ, ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ອືື່ນໆ ອາດ
ເປັນແຫື່ງທີື່ມາຂອງເຊືັ້ອພະຍາດທີື່ຮ້າຍແຮງ ຈື່ງຄວນຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຖ້າໃຊ້ອາຍນັ້າຟົດກຍິື່ງເປັນ
ການດີ, ຖ້າບສ
ື່ ະດວກອາດຈະໃຊ້ສານເຄມີ ແລ້ວນາເຂົັ້າມາບລິເວນຂະຫຍາຍພັນພືດທີື່ສະອາດແລ້ວ, ພາ
ຊະນະທີື່ບັນຈຸວັດສະດຸຂະຫຍາຍພັນ ບື່ວ່າຈະເປັນກະໂຖ, ກະບະ ກຕ້ອງຜ່ານການຂ້າເຊືອ
ັ້ ກ່ອນ ຢ່າບັນຈຸ
ວັດສະດຸປູກທີື່ຂ້າເຊືັ້ອແລ້ວລົງໃນພາຊະນະທີື່ບື່ສະອາດ.
2.3.3 ສ່ວນຂອງພືດທີື່ຈະໃຊ້ຂະຫຍາຍພັນ
ຄວນເປັນຕົັ້ນແມ່ພັນທີື່ປອດຈາກເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ເຮືອນກ້າເບ້ຍບາງແຫ່ງ
ບາລຸງຮັກສາແມ່ພັນ ທີື່ສະອາດໄວ້ຕ່າງຫາກ ຖ້າເປັນພືດທີື່ຕິດເຊືັ້ອໄດ້ງ່າຍ ຈາເປັນຕ້ອງຊີດພົື່ນດ້ວຍຢາກັນ
ເຊືັ້ອ ຣາເສຍກ່ອນ ເປັນເວລາຫາຍວັນ ຈື່ງຕັດກິື່ງມາຊາ.
ການເລືອກກິື່ງສາຫັບປັກຊາ ຄວນເລືອກຈາກສ່ວນເທິງຂອງຕົັ້ນພືດ ຫາຍກວ່າສ່ວນທີື່
ຢູ່ໃກ້ພືັ້ນດິນ ເຊິື່ງຈະຕິດເຊືັ້ອຈາກພືັ້ນດິນໄດ້ງ່າຍ ເມືື່ອເກັບກິື່ງຊາມາແລ້ວ ຄວນປູກໃສ່ໃນຖົງຢາງໃໝ່ທີື່ຍັງບື່
ໄດ້ໃຊ້ກ່ອນນາໄປຊາ ຄວນຈຸ່ມກິື່ງພັນໃນສານລະລາຍຄລລີນເຈືອຈາງແລ້ວຈຸ່ມລົງໃນສານລະລາຍຂ້າເຊືັ້ອ
ຣາໃນວົງກວ້າງເຊັື່ນ: ແຄພແທນ, ກັບເບນເລທ ອີກຄັັ້ງໜື່ງກ່ອນໃຊ້ສານເລັື່ງຮາກ.

2.4

ພາຊະນະສາລັບຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ປູກພືດໃນຂະນະຍັງເປັນຕົນ
ັ້ ກ້ານ້ອຍ

ປັດຈຸບັນມີພາຊະນະທີື່ຜະລິດ ເພືື່ອລຸດຜ່ອນຂັັ້ນຕອນການຈັດການເຊັື່ນ: ການຊາກິື່ງໃນພະຊະນະ
ດ່ຽວໆ ແທນທີື່ຈະຊາຈານວນຫາຍໃນກະບະ (ພາຖາດ) ເພືື່ອລຸດຂັັ້ນຕອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບກ
ື່ ະທົບກະເທືອ
ນ ເຖິງຮາກພືດ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊະງັກ ເນືື່ອງຈາກການຍ້າຍປູກ.
1.
ກະບະ (ພາຖາດ): ເຮັດດ້ວຍພລາສຕິກ, ໄມ້ ຫື ໂລຫະ ທີື່ມີຮູຖີື່ກັນ ໃຊ້ສາຫັບກ້າເມັດ
ຫື ຊາກິື່ງ ສາມາດຍ້າຍໄປມາສະດວກ ຖ້າສາມາດຊ້ອນກັນໄດ້ກຈະບເື່ ປືອງເນືັ້ອທີື່ເກັບຮັກສາ.
2.
ໂຖດິນ: ມີນັ້າໜັກຫາຍ, ມີຮູ ແລະ ສາມາດລະບາຍນັ້າໄດ້ໄວ, ແຕກງ່າຍ ການມີຮູບຮ່າງ
ຊົງກົມເຮັດໃຫ້ບປ
ື່ ະຢັດເນືັ້ອທີື່ ຫັງຈາກໃຊ້ຫາຍຄັັ້ງມັກມີເກືອທີື່ເປັນຜິດ ຄວນແຊ່ນັ້າກ່ອນນາມາໃຊ້ ປະຈຸ
ບັນບຄ
ື່ ່ອຍນິຍົມໃຊ້ກັນ ໂດຍສະເພາະໃນການຂະຫຍາຍພັນເປັນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່.
3.
ໂຖຢາງ: ບວ
ື່ ່າຈະເປັນຮູບສີລ
ື່ ່ຽມ ແລະ ຮູບກົມ ມີຂດ
ັ້ ີຫາຍຄື ມີນັ້າໜັກເບົາ, ບື່ມີຮູພຸ, ສາ
ມາດນາມາໃຊ້ຊັ້າໄດ້ອີກ, ຊ້ອນກັນເກັບໄວ້ ໂດຍບເື່ ປືອງເນືັ້ອທີື່ ແຕ່ບສ
ື່ າມາດຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍອາຍນັ້າຮ້ອນໄດ້
ໃຫ້ໃຊ້ວິທີແຊ່ນັ້າຮ້ອນ ເພືື່ອຂ້າເຊືັ້ອບາງຕົວຄື: ໃຊ້ນັ້າຮ້ອນທີື່ມີອຸນຫະພູມ 70 0cໃຊ້ເວລາ 3 ນາທີ ແລ້ວ
ລາງດ້ວຍສານລະລາຍ ໂຊດຽມໄຮໂປຄລໄຣ ເຊັນ: ຄລຣອກ.
4.
ຖົງຢາງ: ຖົງຢາງນິຍົມໃຊ້ ເພາະລາຄາບແ
ື່ ພງ ແຕ່ບາງຊະນິດມັກເປືື່ອຍ, ຂາດໄດ້ງ່າຍ ປົກ
ກະຕິມີສີດາ, ສີຂາວ ແຕ່ມີລັກສະນະສີອ່ອນດ້ານນອກ ແລະ ສີດາດ້ານໃນ ສີອ່ອນຈະສະທ້ອນແສງ ແລະ
ຄວາມຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ດິນບລິເວນຮາກມີອຸຫະພູມຕື່າ ແຕ່ມີຈຸດອ່ອນ ເວລາຂົນຍ້າຍຖົງມັກຈີກຂາດ. ສີຂາວ
ມັກນິຍົມໃຊ້ໃນການກ້າແກ່ນທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ປັກຊາກິື່ງໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ ເຊິື່ງມີລາຄາຖືກ ແລະ ມີ
ຂະໜາດນ້ອຍບື່ສິັ້ນເປືອກເນືັ້ອທີື່ຈັດວາງ, ນັ້າໜັກເບົາ ສະດວກໃນເວລາຂົນຍ້າຍ.

2.5

ການຈັດການກັບພືດທີປ
ື່ ກ
ູ ໃນພາຊະນະ
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ການໃຫ້ນັ້າແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ຖ້າເປັນກິດຈະກາຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະຫົດດ້ວຍສາຍຢາງ
ໃນກິດຈະກາຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ລະບົບແບບຝົນຝອຍ (Over head Sprinklers) ແຕ່ກສິັ້ນເປືອງ ວິ
ທີປະຢັດຄືໃຫ້ລະບົບນັ້າຫຍົດ (Trickle).
ພືດທີື່ປູກໃນຖົງ ຫື ໃນໂຖ ດົນເກີນໄປ ຈະມີລະບົບຮາກຈາກັດ ແລະ ບື່ຟືັ້ນ ເມືື່ອເອົາລົງຄວນ
ປ່ຽນຖົງ ຫື ໂຖໃໝ່ (ໃສ່ເຄືື່ອງປູກໃໝ່) ໄປປູກໃນພືັ້ນທີື່ຖາວອນ, ຄວນປ່ຽນໂຖ ຫື ຖົງກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຕັດແຕ່ງຮາກໃຫ້ພເໝາະສົມ ຍ້າຍຖົງເບົັ້າແຕ່ດົນໆ ແລະ ປູກ ໃສ່ໂຖຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນໄລຍະທາອິດທີື່
ຍ້າຍຈະເຮັດໃຫ້ມີລະບົບຮາກທີື່ດີ ພ້ອມທີຈ
ື່ ະຕັັ້ງຕົວກ່ອນປູກໃນພືັ້ນທີື່ຖາວອນ.
ປັດຈຸບັນມີພາຊະນະທີື່ຜະລິດ ເພືື່ອລຸດຜ່ອນຂັັ້ນຕອນການຈັດການເຊັື່ນ: ການຊາກິື່ງໃນພາຊະນະ
ດ່ຽວໆ ແທນທີື່ຈະຊາຈານວນຫາຍໃນກະບະ (ພາຖາດ) ເພືື່ອເປັນການລຸດຂັັ້ນຕອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບກ
ື່ ະທົບ
ກະເທືອນເຖິງຮາກພືດ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕເນືື່ອງຈາກການຍ້າຍປູກ.

2.6

ການນາໃຊ້ຝນ
ຸ່ ຊີວະພາບເຂົາັ້ ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ
2.6.1

ການນາໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມ ເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ການນາໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2 ລັກສະນະຄື:
1.
ການນາໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມ ເພືື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຕົັ້ນພແ
ື່ ມ່ພັນ ແລະ ຕົັ້ນກ້າ
ເພືື່ອໃຫ້ຕົັ້ນກ້າຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີຄວາມສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະ
ເລີນມີຄວາມພ້ອມສາຫັບການໂທມກິື່ງ, ການທາບກິື່ງ, ການຕິດຕາ ແລະ ຕກ
ື່ ິື່ງເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອມີ
ການເຊືື່ອມປະສານກັນໄວຂັ້ນ. ການນາໃຊ້ຝຸ່ນຄວນກຽມພ້ອມໄວ້ກ່ອນທີື່ຈະເຮັດການຂະຫຍາຍພັນ 15 30 ມືັ້ ແລະ ມີການໃຫ້ນັ້າຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ເທືື່ອຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ.
ວິທີການສັງເກດເບິື່ງວ່າ ເນືັ້ອເຍືື່ອມີຄວາມພ້ອມໃນການຂະຫຍາຍພັນຕາມວິທທ
ີ ີື່ໄດ້
ກ່າວມານີັ້ ຫື ບື່ ແມ່ນທົດສອບດ້ວຍວິທກ
ີ ານລອກເປືອກເບິື່ງ, ຖ້າຫາກວ່າລອກເປືອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເນືັ້ອ
ເຍືື່ອຈະເລີນມີຄວາມຊຸ່ມ ຖືວ່າເນືັ້ອເຍືື່ອມີຄວາມພ້ອມທີຈ
ື່ ະຂະຫຍາຍພັນແບບບໃື່ ຊ້ເພດໄດ້.
ຝຸ່ນບົື່ມ ເປັນອິນຊີວັດຖຸທີື່ຖືກບົື່ມຈົນກວ່າມີຄວາມເຢັນແລ້ວ ອັດຕາການໃຊ້ຈື່ງຂ້ອນ
ຂ້າງສູງ ສະເລ່ຍຄື: 6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ປະຈຸບັນມີເຕັກນິກຊີວະພາບທີຈ
ື່ ະຫຼຸດຜ່ອນຈານວນຝຸ່ນບົື່ມ ໂດຍໃຊ້
ຝຸ່ນບົື່ມຊີວະພາບ, ຫາກເປັນຝຸ່ນບົື່ມຊີວະພາບທີື່ບົື່ມກັບຮາ ແລະ ນັ້າສະກັດຊີວະພາບຈະໃຊ້ເວລາສັັ້ນ ແລະ
ອັດຕາການໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມດັື່ງກ່າວນີພ
ັ້ ຽງແຕ່ 1-1.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ເທົື່ານັັ້ນ ກຈະມີປະສິດທິຜົນດີ.
2.
ການໃສ່ຝຸ່ນບົື່ມ ຫື ຝຸ່ນຊີວະພາບໃນການກຽມດິນກ້າເບ້ຍ ແລະ ໜານປູກ.
–
ດິນຊາຍປະສົມແກບອັດຕາ 1 : 1 ເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດເໜົື່າ ທີື່
ຈະເກີດຂັ້ນກັບເບ້ຍອ່ອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
–
ເມືື່ອເບ້ຍໄມ້ມໃີ ບ 3 - 4 ໃບ ກຄວນຕ້ອງໃສ່ຝຸ່ນຕືື່ມ ຫື ເຮົາສາມາດ
ໃສ່ຝນ
ຸ່ ບົື່ມ ຫື ຝຸ່ນຊີວະພາບໃນດິນປູກໂດຍກົງ ໃນອັດຕາສ່ວນດິນຊາຍຕື່ຝຸ່ນບົື່ມ 1:1 ຫື ດິນຊາຍ 2 ສ່ວນ
ຕແ
ື່ ກບເຜົາ 1 ສ່ວນ ຝຸ່ນຊີວະພາບ 1 ສ່ວນ ກຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ເຕີບໂຕດີ.
2.6.2 ການນາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນ ພືດ
1. ຝຸນ
່ ຂີໄັ້ ກ່, ຂີ,ັ້ ໝູ: ມີເມັດວັດຊະພືດໜ້ອຍ ຫື ບມ
ື່ ີເລີຍ, ແຕ່ມີທາດອາຫານສາ
ລັບພືດຢູຫ
່ າຍ, ຖ້າເປັນຂີັ້ໃໝ່ໆຢູ່ ຖ້າເອົາໃສ່ຫາຍຈະເກີດຄວາມຮ້ອນ ພືດອາດຕາຍໄດ້. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈື່ງຈາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ນາໄປບົື່ມໄວ້ໃນຮົື່ມໃຫ້ເກົື່າເສຍກ່ອນຈື່ງນາໄປໃຊ້ໄດ້.
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2. ຝຸນ
່ ຂີັ້ງວ
ົ - ຄວາຍ: ມັກຈະມີເມັດວັດຊະພືດຢູຫ
່ າຍແຕ່ມຄ
ີ ຸນສົມບັດດີ ເພາະວ່າ
ມີເສັັ້ນໃຍພືດສູງເຮັດໃຫ້ດິນລະບາຍນັ້າ ແລະ ອາກາດດີຂັ້ນ, ຄວນນາໄປບົື່ມປະໄວ້ໃຫ້ເມັດວັດສະພືດຕາຍ
ເສຍກ່ອນ ຫື ເອົາໄປເຮັດຝຸ່ນບົື່ມຊີວະພາບກ່ອນຈື່ງນາໄປໃຊ້.
ການນາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກເຂົັ້າໃນເວລາຕຽມໜານກ້າເບ້ຍໄມ້ ໂດຍສະເພາະຕົັ້ນຕໝາກມ່ວງ
ສາລັບທາບກິື່ງເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໝາກມ່ວງສົມບູນຕິດໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ໃນຂັັ້ນຕອນການກ້າເບ້ຍທີຈ
ື່ ະຍ້າຍ
ລົງຖົງປູກບຄ
ື່ ວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກໃນໜານປູກ ເພາະເມືື່ອຍ້າຍລົງຖົງປູກຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນການຕາຍສູງເພາະວ່າ
ເບ້ຍໄມ້ມີຄວາມອວບນັ້າສູງ.
3. ການນາໃຊ້ຝຸ່ນຄອກເກົື່າປະສົມກັບດິນປູກ: ອັດຕາສ່ວນປະສົມ ດິນ 2 ສ່ວນ,
ຝຸ່ນຄອກເກົື່າ 1 ສ່ວນ, ແກບເຜົາ 1 ສ່ວນ ແລະ ຂຸຍໝາກພ້າວ ຫື ກາບພ້າວທີື່ຟັກມຸ່ນ 1 ສ່ວນ. ຖ້າບມ
ື່ ຂ
ີ ຸຍ
ພ້າວກື່ຄວນໃສ່ໃບໄມ້ບົື່ມໂດຍສະເພາະໃບໄຜ່ ແລະ ໃບສາສາ ເຊິື່ງຈະເຫັນວ່າດິນໃນຖົງປູກຈະມີຄວາມຜຸ
ຜຸ່ຍສາມາດລະບາຍນັ້າ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີແຕ່ມີຂເັ້ ສຍຢູບ
່ ່ອນວ່າໃນຖົງຈະມີດິນຢູໜ
່ ້ອຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈື່ງຕ້ອງ
ໄດ້ປ່ຽນຖົງທຸກໆ 3 - 6 ເດືອນ.
2.6.3 ການນາໃຊ້ນາັ້ ສະກັດຊີວະພາບເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນ ພືດ
1. ການໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕຽມຕົັ້ນຕ ແລະ ຕົັ້ນພແ
ື່ ມ່ພັນດີ: ໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບປະ
ມານ 30 ຊີຊີຫື 2 ບ່ວງແກງປະສົມກັບນັ້າ 10 ລິດສີດໃສ່ໃບ ແລະຕົັ້ນເພືື່ອເປັນຝຸ່ນທາງໃບໂດຍໃຫ້ທຸກໆ
3 ວັນເປັນເວລາ 3 ເທືື່ອກ່ອນຈະຂະຫຍາຍພັນ. ຖ້າຢາກໃຫ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບດັື່ງກ່າວຈັບຕົັ້ນ ແລະ ໃບ
ໄດ້ດີຄວນປະສົມດ້ວຍນັ້າສະບູເ່ ລັກນ້ອຍ.
2. ການນາໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂົັ້າໃນການໝ່າແກ່ນພືດກ່ອນກ້າ: ນັ້າສະກັດຊີ
ວະພາບ 1 ບ່ວງແກງປະສົມນັ້າ 1 - 2 ລິດ, ໄລຍະເວລາການໝ່າແກ່ນພືດແມ່ນຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງແກ່ນ.
– ແກ່ນທີື່ມີລັກສະນະມີເສັັ້ນໃຍສາມາດດູດນັ້າໃຫ້ໝ່າປະມານ 10 - 15 ນາ
ທີເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ແກ່ນໝາກຫຸ່ງ, ໝາກຜາງ. ສ່ວນແກ່ນຜັກທີື່ມເີ ປືອກຫຸ້ມບາງຄວນແຊ່ປະມານ 30 ນາທີ
ຫາ 1 ຊົື່ວໂມງເຊັື່ນ: ແກ່ນໝາກບວບ, ໝາກແຕງ, ຜັກກາດ, ຜັກຊີຫອມປ້ອມຕ່າງໆ.
– ສາລັບແກ່ນທີື່ມີເປືອກຫຸ້ມແຂງ ຄວນແຊ່ໃນນັ້າຮ້ອນປະມານເຄິື່ງນາທີເຖິງ
10 ນາທີແລ້ວນາມາແຊ່ນັ້າເຢັນທັນທີ, ຈາກນັັ້ນ ຈື່ງນາມາໝ່າໃນນັ້າສະກັດຊີວະພາບທີຕ
ື່ ຽມໄວ້ 1 ຄືນ ຫື
24 ຊົື່ວໂມງ ຫັງຈາກນັັ້ນຈື່ງປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຈື່ງນາໄປກ້າ.
ການຕຽມນັ້າຮ້ອນເພືື່ອລວກແກ່ນ ສາມາດເຮັດໄດ້ 2 ວິທີ ຄື :
ວິທທ
ີ 1
ີ : ເມືື່ອນັ້າຟົດແລ້ວນາໄປລວກແກ່ນເລີຍ ວິທກ
ີ ານນີໃັ້ ຊ້ສາລັບແກ່ນທີື່ມີ
ເປືອກຫຸ້ມໜາ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ສັັ້ນ ເພືື່ອບໃື່ ຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນຕາຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແກ່ນກະຖິນເທພາ,
ແກ່ນກະຖິນນະລົງ, ແກ່ນດູ,່ ລະມຸດ, ແກ່ນໝາກຂຽບເປັນຕົັ້ນ.
ວິທທ
ີ ີ 2: ໃຊ້ນັ້າເຢັນ 1 ສ່ວນ ປະສົມກັບນັ້າຮ້ອນ 1 ສ່ວນ ແລ້ວນາໄປແຊ່ເມັດ
ດັື່ງກ່າວ ວິທີການນີໃັ້ ຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ເຖິງ 1 ຊົື່ວໂມງ ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເປືອກເມັດອ່ອນ. ຫັງຈາກນັັ້ນ, ກນາໄປແຊ່ນັ້າເຢັນທາມະດາ 12- 24 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນນາໄປກ້າ ຫື ອາດຈະ
ແຊ່ນັ້າຊີວະພາບທີຕ
ື່ ຽມໄວ້ແທນກໄດ້ ກຈະເຮັດໃຫ້ການງອກດີຂັ້ນ.
3. ການໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບແຊ່ທ່ອນພັນກ່ອນປັກຊາ
ວິທກ
ີ ານໃຊ້: ໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບໃນອັດຕາ 30 ຊີຊີ ຕື່ ນັ້າ 10 ລິດ ແຊ່
ທ່ອນພັນ 1 - 2 ຊົື່ວໂມງ ເພືື່ອເປັນການຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດຮາກໄດ້ດີ ເພາະນັ້າສະກັດ
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ຊີວະພາບມີຮໂມນ ທີື່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເກີດຮາກໄດ້ດີ ຫື ໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂັັ້ມຂຸ້ນທາບາດແຜ
ຂອງງ່າທີື່ຈະໂທມ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮາກຫາຍຂັ້ນ.
4. ການໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂົາັ້ ໃນໜານກ້າເບ້ຍໄມ້
ວິທກ
ີ ານໃຊ້: ໃຊ້ນັ້າສະກັດຊີວະພາບ 30 ຊີຊີ ຕື່ນັ້າ 10 ລິດ ຫົດໜານກ້າເບ້ຍ
ປະໄວ້ 24 ຊົື່ວໂມງ ແລ້ວຈື່ງຫວ່ານແກ່ນພືດ ຈາກນັັ້ນ, ຈື່ງປົກຄຸມດ້ວຍເຟືອງໃຫ້ໜາພສົມຄວນຫົດນັ້າສະ
ກັດຊີວະພາບອີກເທືື່ອໜື່ງ ໃນອັດຕາ 1 ບ່ວງແກງ ຕື່ນັ້າ 10 ລິດ ໃຫ້ຫົດອີກອາທິດລະ 1-2 ເທືື່ອ ກຈະ
ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ມີຄວາມສົມບູນ, ແຂງແຮງ, ທົນທານຕພ
ື່ ະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໄດ້ດີ.
5. ການເຮັດນັ້າສະກັດຊີວະພາບສູດພິເສດສາຫັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ນັ້າສະກັດຊີວະພາບນີຈ
ັ້ ະມີຮໂມນ ຊ່ວຍໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດສູງຂັ້ນ.
ວິທີເຮັດມີຄ:ື ໃຫ້ໃຊ້ຍອດຜັກ ຫື ຕົັ້ນໄມ້ອືື່ນໆ ສ່ວນຍອດທີື່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຍອດ
ຫຍ້າຂິວ (ຫຍ້າຝລັື່ງ) ຍອດອ່ອນຕົັ້ນວິກ ຫື ຍອດພືດອືື່ນໆ 3 ກິໂລ ບົື່ມກັບກາກນັ້າຕານ 1 ລິດ ເປັນເວລາ
7 - 10 ມືັ້ ແລ້ວຕອງເອົາສະເພາະນັ້າໄປໃຊ້ຕາມວິທີທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັັ້ນຈະໄດ້ຜົນສູງສຸດ.

2.7

ການນາໃຊ້ວດ
ັ ຖຸທມ
ີື່ ໃີ ນທ້ອງຖິນ
ື່ ເຂົາັ້ ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ
2.7.1

ການໃຊ້ພືດຕະກຸນ ຖົື່ວປະສົມດິນ ປູກໃນການກ້າ ເບ້ຍ ແລະ ປູກໄມ້ໃນໂຖ
ໃບໄມ້ທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນທີສ
ື່ າມາດຫາໄດ້ງ່າຍ ໃນຕະກຸນນີໄັ້ ດ້ແກ່: ໃບສາສາ, ໃບດູ,່
ໃບທອງ, ໃບແຄຝຣັງື່ , ໃບກະຖິນຕ່າງໆ ຄວນນາມາໃຊ້ປະສົມກັບໃບພືດທີື່ມີໃບແຂງເຊັື່ນ: ໃບໄມ້ໄຜ່.
2.7.2 ການນາໃຊ້ໄມ້ປ່ອງເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ
1. ໃຊ້ລາແກ່ ເຮັດເປັນໂຄງຮ່າງ ເຮືອນກ້າເບ້ຍຊົື່ວຄາວໄດ້ດີ, ເປັນການປະຢັດທນ
ຮອນອີກດ້ວຍ. ຊາວກະສິກອນສາມາດບັງຄັບແສງເອງໄດ້ເຊັື່ນ: ສານກະແຕະໄມ້ປ່ອງໃຫ້ຖີື່ໆ ຈະສາມາດບັງ
ແສງໄດ້ເຖິງ 60 %.
2. ໃຊ້ໄມ້ປ່ອງຊ່ວຍຄັ້າງ່າໄມ້, ໃຊ້ມັດຕົັ້ນຕ ໂດຍສະເພາະໃນການທາບງ່າໝາກຂາມ
ຫວານ, ໝາກກະທັນຕ່າງໆ.
3. ໃຊ້ໃບໄມ້ປ່ອງແຫ້ງປະສົມກັບດິນປູກຈະດີທີື່ສຸດ ເພາະວ່າໃບໄມ້ປ່ອງຈະສະລາຍ
ຕົວຊ້າ ແລະ ມີເສັັ້ນໄຍ ເຮັດໃຫ້ມີການລະບາຍນັ້າ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີ.
4. ດິນໃບໄມ້ປ່ອງ: ເປັນດິນທີື່ຂຸດຈາກ ບລິເວນໃຕ້ສູມໄມ້ປ່ອງ ທີື່ປະກອບມີອິນຊີ
ວັດຖຸຫາຍ ແລະ ມີຮາກໄຜ່ນ້ອຍໆ ຢູເ່ ປັນຈານວນຫວງຫາຍ ເຊິື່ງເປັນດິນທີື່ເໝາະສົມຕກ
ື່ ານນາມາປູກໄມ້ໃນ
ໂຖ ຫື ໃນຖົງຢາງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
5. ລາໄມ້ປ່ອງ: ຍັງສາມາດນາມາເຮັດເປັນພາຊະນະທີໃື່ ຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຊັື່ນ: ນາມາສານເປັນກະຊ້າ, ກະຕ່າຕ່າງໆ ແທນໂຖ ຫື ພາຊະນະອືື່ນໆ ທີໃື່ ຊ້ໃນການກ້າເບ້ຍ
ໄມ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກນີັ້ຍັງນາມາໃຊ້ເຮັດໄມ້ຕອກ ເພືື່ອມັດເບົັ້າງ່າທາບ ແລະ ເບົັ້າກິື່ງໂທມ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
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ບົດທີ 3
ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ
(Sexual reproduction)
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ບອກຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດໄດ້
2.
ປະຕິບັດເຕັກນິກການກ້າເມັດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຕົນ
ັ້ ກ້າໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.1

ຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ

ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພັນທີື່ໄດ້ຈາກການປະສົມພັນລະຫວ່າງເກສອນຕົວຜູ້ ກັບເກສອນຕົວແມ່
ຈື່ງພັດທະນາມາເປັນແກ່ນ ແລ້ວເຮົາຈື່ງນາໄປປູກເພືື່ອຂະຫຍາຍພັນຕໄື່ ປ

3.2

ເຕັກນິກການກ້າເມັດພັນພືດ

ການກ້າເມັດພັນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນິຍົມໃຊ້ກັບພືດທີື່ບື່ເໝາະສົມກັບການຂະຫຍາຍພັນແບບບື່ໃຊ້
ເພດ ພືດທີນິຍົມໃຊ້ເຊັື່ນ: ພວກຕະກຸນພືດຜັກ, ພືດຕະກຸນຫຍ້າ, ໄມ້ດອກໄມ້ປະດັບ, ຕົັ້ນໄມ້ປູກປ່າ, ໄມ້
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ເພືື່ອຈຸດປະສົງໃຊ້ເປັນຕົັ້ນຕ ທີື່ໄວ້ໃຊ້ໃນການຕິດຕາ, ຕື່ກິື່ງ
ແລະ ທາບງ່າ ເປັນຕົັ້ນ. ແຕ່ກ່ອນຈະນາເອົາເມັດພັນມາກ້າ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເອົາພັນທີດີ ແລະ
ຜ່ານການທົດສອບຄວາມແຕກງອກ ແລ້ວຈື່ງນາເມັດພັນໄປກ້າ ເພືື່ອຂະຫຍາຍພັນຕື່ໄປ ການກ້າເມັດສາມາດ
ເຮັດໄດ້ 2 ວິທຄ
ີ ື:
3.2.1 ການກ້າໃນພາຊະນະ
ການກ້າໃນພາຊະນະ ແມ່ນວິທີໜື່ງທີມີຄວາມສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ດິນ
ທີໃຊ້ກ້າຕ້ອງເປັນດິນຜຸຜຸ່ຍປະສົມກັບຂີເັ້ ຖົາື່ ແກບ, ຊາຍຫຍາບ, ຂຸຍໝາກພ້າວ ແລະ ຝຸ່ນບົື່ມ ເຊິື່ງອີງຕາມ
ວັດ ຖຸທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີສ
ື່ າມາດເກັບຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດ,ີ ມີທາດອາຫານທີື່ສົມບູນ ແລະ
ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ການປະສົມດິນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ໃນອັດຕາສ່ວນທີເໝາະສົມ.
1. ວິທີການກ້າໃນພາຊະນະຕ່າງໆ: ຮອງພືັ້ນດ້ວຍເສດດິນຈີື່ ຫື ດິນບອກ ຫື ຂຸຍ
ໝາກພ້າວ ຫື ເຈ້ຍໜັງສືພິມ ເພືື່ອໃຫ້ນັ້າລະບາຍໄດ້ດີ ແລ້ວໃສ່ດິນປະສົມສາລັບກ້າໃຫ້ເຕັມພາຊະນະ, ປັບ
ຜິວໜ້າດິນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າດິນຕື່າກວ່າພາຊະນະປະມານ 2.5 cm.
2. ການໂຮຍເມັດ: ຄວນໂຮຍເປັນແຖວຕາມຄວາມຍາວຂອງພາຊະນະຖ້າເມັດພັນທີື່
ມີຂະໜາດນ້ອຍ ຄວນປະສົມວັດຖຸອືື່ນໆລົງໄປເຊັື່ນ: ຂີເັ້ ລືື່ອຍ, ຊາຍແກ່, ຜົງຖ່ານໄຟຫື ເພືື່ອສະດວກໃນ
ການຫວ່ານ.
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ຮູບທີ 1

ການກຽມກະບະ ແລະ ການໂຮຍເມັດ

3. ການຖົມເມັດ: ຕາມທາມະດາຈະໃຊ້ວັດຖຸໃນການກ້າຖົມເລີຍ, ຖ້າເປັນເມັດທີື່
ຕ້ອງການແສງຫາຍຄວນຖົມໃຫ້ບາງ ແຕ່ຖ້າເປັນເມັດທີບ
ື່ ື່ຕ້ອງການແສງຫາຍຄວນຖົມໃຫ້ໜາເລິກປະມານ
2 - 3 ເທົື່າໂຕ ຂອງຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າກາງຂອງເມັດແລ້ວຫົດນັ້າໃຫ້ຊມ
ຸ່ .
4. ຫັງຈາກຕົັ້ນກ້າແຂງແຮງແລ້ວກສາມາດປູກໃນແປງໄດ້, ແຕ່ໃນການຍ້າຍຄວນໃຫ້
ມີດິນຕິດໄປນາ ເພືື່ອບໃື່ ຫ້ຮາກຖືກກະທົບກະເທືອນ.
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ຮູບທີ 2

ການຍ້າຍເບ້ຍລົງຖົງຊາ ຫື ປູກ
3.2.2

ການກ້າໃນໜານ
1.
ການຕຽມໜານ
–
ເລືອກເນືັ້ອທີື່ໆມີຄວມອຸດົມສົມບູນພສົມຄວນ ແລ້ວກເລີື່ມປະຕິບັດກາ
ຈັດວັດຊະພືດອອກໃຫ້ໝົດ
–
ວາງແຜນຜັງໜານໃຫ້ຫົວໜານ ແລະ ທ້າຍໜານຢູໃ່ ນແນວລະດັບທິດເ
ໜືອຫາທິດໃຕ້ຂະໜາດໜານ ກວ້າງປະມານ 1 m, ຍາວປະມານ 4 m
–
ຂຸດຍົກດິນແລະຕາກດິນໃຫ້ແຫ້ງ ເພືື່ອເປັນການຂ້າເຊືັ້ອອີກທາງໜື່ງ
–
ເມືື່ອດິນແຫ້ງແລ້ວກທັບດິນໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ
ພ້ອມກັບໃສ່ຝຸ່ນ
ຄອກ, ປູນຂາວປະສົມເລັກນ້ອຍເພືື່ອເປັນການປັບສະພາບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ, ຄົນສ່ວນປະສົມ
ໃຫ້ເຂົັ້າ ກັນທົື່ວໜານແປງດິນໃຫ້ຢໃູ່ ນຮູບຂອງໜານໂດຍຍົກໃຫ້ສູງປະມານ 15 - 20 cm ແລະ ເວັັ້ນທາງ
ຍ່າງໄວ້.
2. ການຫວ່ານເມັດພັນ:
ການຫວ່ານຄວນຖືກຕາມຫັກການ, ການຫວ່ານໃນພາຊະນະຈະແຕກຕ່າງກັນທີື່
ໜານກ້າທີື່ມີເນືັ້ອທີກ
ື່ ວ້າງ. ສະນັັ້ນ, ຄວນແບ່ງເຄິື່ງໃນການຫວ່ານເມັດ, ຄວນຫວ່ານໃຫ້ເບົາບາງເມືື່ອເຫັນວ່າ
ໜ້ອຍເກີນໄປຄວນຫວ່ານອີກໃໝ່. ສ່ວນວິທກ
ີ ານຖົມຄວນປະຕິບັດຄືການຫວ່ານໃນພາຊະນະ ຫື ອາດໃຊ້
ເຟືອງປົກແທນກໄດ້.
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ຮູບທີ 3 ການກຽມໜານ ແລະ ການກ້າແກ່ນພັນໄມ້ກາງແຈ້ງ

3.3

ການບົວລະບັດຮັກສາຕົນ
ັ້ ກ້າ
3.3.1

ການເຮັດຮົື່ມໃຫ້ແກ່ຕົັ້ນກ້າ
ການໃຫ້ຮົື່ມຄວນເຮັດໃນໄລຍະທີກ
ື່ ້າເລີື່ມພົັ້ນອອກຈາກດິນ ຫື ມີໃບຈິງ 2-3 ໃບຄວນ
ເປີດໃນເວລາເຊົັ້າ 6 - 9 ໂມງ ແລະ ຕອນແລງເວລາ 6 ໂມງ ຈົນຕະຫລອດຄືນຈາກນັັ້ນຄ່ອຍອັດ - ເປີດວັດ
ຖຸຄຸມຈົນກ່ວາຈະສາມາດເປີດໄດ້ຕະຫອດມືັ້ ກ່ອນຈະເປີດວັດຖຸຄຸມຄວນໃຫ້ນັ້າແກ່ຕົັ້ນກ້າເສຍກ່ອນ.
3.3.2 ການຫົດນາັ້
ໃນເວລາຕົັ້ນກ້າຍັງນ້ອຍຄວນຫົດນັ້າໃຫ້ຊຸ່ມຢູ່ສະເໜີ ໃນໄລຍະ 7 ມືັ້ ທາອິດ ເພືື່ອເຮັດ
ໃຫ້ຮາກ ແລະ ແໜງແຕກຈະເລີນເຕີບໂຕໄວຂັ້ນ ຫັງຈາກ 10 ມືັ້ແລ້ວ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ນັ້າ ເມືື່ອຕົັ້ນ
ກ້າຈະເລີນຂັ້ນ ການຫົດຄວນຫົດ 2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຄື: ຕອນເຊົັ້າ ແລະ ຕອນແລງ ເພືື່ອເປັນການປ້ອງກັນບື່ໃຫ້ເກີດ
ພະ ຍາດຮາກເໜົື່າ.
3.3.3 ການໃສ່ຝຸ່ນ
ນອກຈາກທີື່ໃສ່ຝຸ່ນອິນຊີແລ້ວຄວນໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີເພືື່ອເປັນການເລັື່ງໃນການ ຈະເລີນເຕີບ
ໂຕຂອງຕົັ້ນກ້ັ້າເຊັື່ນ: ໃຊ້ຝຸ່ນຢູເຣຍໃນອັດຕາ 2 - 4 ບ່ວງແກງຕື່ນັ້າ 20 ລິດ ຫົດ.
3.3.4 ການກາຈັດວັດ ຊະພືດໃນໜານ
ໃນໄລຍະທີື່ຕົັ້ນກ້າຍັງນ້ອຍ ຄວນກາຈັດວັດຊະພືດດ້ວຍວິທກ
ີ ານໃຊ້ມືດງອອກ ແຕ່
ຕ້ອງລະວັງບໃື່ ຫ້ຕົັ້ນກ້າຕິດອອກມານາ.
3.3.5

ການຊີດຢາ
ຄວນເຮັດໃນທຸກໆ 7 ມືັ້ ແຕ່ຖ້າຕົັ້ນກ້າເກີດເປັນພະຍາດ ຄວນໃຫ້ນັ້າພຽງແຕ່ຕອນເຊົັ້າ
ເທົື່ານັັ້ນ ພ້ອມກັບສີດຢາໄປຈົນກວ່າພະຍາດຈະໝົດໄປ.
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ບົດທີ 4
ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບື່ໃຊ້ເພດ
(Unsexual reproduction)
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາສາມາດ:
1.
ບອກຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບໃື່ ຊ້ເພດໄດ້
2.
ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງການຂະຫຍາຍພັນຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລາຕົັ້ນໄດ້
3.
ອະທິບາຍວິທີການຕ່າງໆ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບື່ໃຊ້ເພດໄດ້
4.
ນາໃຊ້ເຕັກນິກ ຫື ວິທີການທີື່ເໝາະສົມໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດຕົວຈິງໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1

ຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບໃື່ ຊ້ເພດ

ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບໃື່ ຊ້ເພດ ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໂດຍໃຊ້ສິັ້ນສ່ວນຕ່າງ ໆ
ຂອງພືດເຊັື່ນ: ຮາກ, ລາຕົັ້ນ, ກິື່ງ, ງ່າ, ຍອດ, ໃບ, ຫົວ, ເຫງົັ້າ ແລະ ອືື່ນໆ ດ້ວຍວິທີການປັກຊາ, ການໂທມ
ກິື່ງ, ການຕິດຕາ, ການຕກ
ື່ ິື່ງ, ການທາບກິື່ງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການແບ່ງ ຫື ການແຍກພາກສ່ວນ
ລາຕົັ້ນ ແລະ ການເພາະລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອເປັນຕົັ້ນ ທັງໝົດນີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ
ລາຕົັ້ນ.
4.2

ເຫດຜົນຂອງການຂະຫຍາຍພັນຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລາຕົນ
ັ້
4.2.1

ເຮັດໄດ້ງ່າ ຍ ແລະ ສະດວກ
ພືດທີື່ເປັນອາຫານສາຄັນຫາຍຊະນິດ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສິັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້
ງ່າຍດາຍ, ສະດວກ ແລະ ປະຫຍັດກວ່າການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດເຊັື່ນ: ອາງ່ນ, ໝາກກອກ ເມືື່ອປັກຊາ
ກິື່ງແກ່ຈະເກີດຮາກ ແລະ ໄດ້ຕົັ້ນໃໝ່. ມັນຝຣັື່ງ, ກ້ວຍ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຫົວ, ໝາກມ່ວງ ແລະ
ໝາກໂປມ ບື່ສາມາດອອກຮາກໄດ້ງ່າຍໃນການປັກຊາ ຈື່ງຕ້ອງໄດ້ນາໃຊ້ວິທີການທາບງ່າ ແລະ ການຕິດຕາ
ຈື່ງໄດ້ຕົັ້ນໃໝ່ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວກວ່າ.
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ການຂະຫຍາຍພັນພືດດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນໃຊ້ຕົັ້ນທນສູງກວ່າ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດດ້ວຍເມັດ ຈື່ງໃຊ້ກັບພືດທີື່ມີຄຸນຄ່າເທົື່ານັັ້ນຈື່ງຈະຄຸ້ມຄ່າ.
4.2.2 ເພືື່ອການຄັດເລືອກ ແລະ ການຮັກສາສາຍພັນເດີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງພັນທຸກາ ເຮັດໄດ້ໃນຂັັ້ນຕອນດຽວ ໂດຍຄັດເລືອກຕົັ້ນທີື່ມີລັກສະ
ນະດີເດັື່ນຕົັ້ນໜື່ງ ອອກມາຈາກກຸ່ມຕົັ້ນທີື່ປູກຈາກເມັດ ແລ້ວຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລາຕົັ້ນ
ອອກໄປເປັນຈານວນຫາຍ, ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່ໄດ້ມີລັກສະນະພັນທຸກາຄືກັບຕົັ້ນແມ່ ເຮົາເອີັ້ນຕົັ້ນໃໝ່ທັງໝົດນີັ້ວ່າ
ສາຍຕົັ້ນ (clone) ພືດສ່ວນຫາຍມີຄຸນຄ່າເປັນພັນທີື່ບມ
ື່ ີເມັດຈື່ງຈາເປັນຕ້ອງຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ສ່ວນ
ຕ່າງໆ ຂອງລາຕົັ້ນເຊັື່ນ: ກ້ວຍ, ອະງ່ນ, ພືດຕະກຸນສົັ້ມບາງຊະນິດ ແລະ ພັນພືດທີື່ບມ
ື່ ີເມັດທັງຫາຍ.
4.2.3 ການລວມລັກສະນະພາຍໃນ (Genotype)ມາໄວ້ໃນພືດຕົັ້ນດຽວ
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ການຕື່ກິື່ງສາມາດລວມລັກສະນະພາຍໃນ (Genotype) ແລະ ລັກສະນະທີື່
ຕ້ອງການຂອງຕົັ້ນຕ ແລະ ພັນດີເຂົັ້າໄວ້ໃນພືດຕົັ້ນດຽວ ສ່ວນໄມ້ໃຫ້ໝາກສ່ວນໃຫຍ່ມຕ
ີ ົັ້ນຕຈາກເມັດ ທີື່ຄັດ
ເລືອກໄວ້ຈາກລັກສະນະຮາກ ນາມາຕກ
ື່ ັບກິື່ງພັນດີ ທີື່ຄັດເລືອກຈາກລັກສະນະໝາກ ການຕື່ກິື່ງສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດໄປເຊັື່ນ: ຕົັ້ນເຕ້ຍເມືື່ອໃຊ້ຕົັ້ນຕເຕ້ຍ ຫື ມີລັກສະນະກິື່ງ ຫື ງ່າເອນ ເມືື່ອນາພັນທີື່
ມີລັກ ສະນະກິື່ງງ່າເອນມາຕື່ໃສ່ເທິງຕົັ້ນຕສູງ ແລະ ຕັັ້ງຊືື່.
4.2.4 ການລັດຊ່ວງກ່ອນໄວຈະເລີນພັນ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດໃນຊ່ວງທີມ
ື່ ີການຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມໄວ ເຮັດໃຫ້ລັດຊ່ວງນ້ອຍ
ຍັງບອ
ື່ ອກດອກຂອງຕົັ້ນທີື່ເກີດຈາກເມັດໃຫ້ສັັ້ນລົງ ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີື່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລາ
ຕົັ້ນຈະໃຫ້ດອກ ແລະ ໃຫ້ໝາກໄວກວ່າຕົັ້ນທີຂ
ື່ ະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ ຫື ເມັດ. ພືດຢືນຕົັ້ນທີເື່ ປັນໄມ້ເນືັ້ອ
ອ່ອນເຊັື່ນ: ດອກເອືອ
ັ້ ງ (ກ້ວຍໄມ້) ແລະ ໄມ້ຫວ
ົ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 5 - 10 ປີ ຈື່ງຈະອອກດອກ ແຕ່ຕົັ້ນທີື່
ເຕັມໄວແລ້ວຈະໃຫ້ດອກທຸກປີ ໂດຍມີຊ່ວງເກີດຫົວ ແລະ ຊ່ວງໃຫ້ດອກ ແລ້ວແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ການຈັດການ.
4.3

ວິທຕ
ີ າ່ ງໆ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບໃື່ ຊ້ເພດ
4.3.1

ການໂທມກິື່ງ ( Layering )
ການໂທມກິື່ງແມ່ນວິທີການເຮັດໃຫ້ພືດອອກຮາກໃນຂະນະຕິດຢູ່ກັບຕົັ້ນແມ່ ເມືື່ອກິື່ງ
ໂທມນັັ້ນອອກຮາກດີແລ້ວຈື່ງຕັດໄປຊາ ແລະ ປູກຕໄື່ ປ ການໂທມນັັ້ນເປັນການຕັດທື່ລາລ້ຽງອາຫານຂອງພືດ
, ສ່ວນທື່ນັ້າຍັງມີຢູ່ຕາມປົກກະຕິ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ກິື່ງທີໂທມນັັ້ນໄດ້ຮັບນັ້າຕະຫອດເວລາ ດ້ວຍເຫດນີັ້ຈື່ງເຮັດໃຫ້
ກິື່ງທີື່ໂທມນັັ້ນສົດຢູ່ສະເໝີຈົນກວ່າຈະອອກຮາກ, ການອອກຮາກຂອງກິື່ງໂທມ ຈະຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມຊຸ່ມ,
ການຖ່າຍເທອາກາດ ແລະ ລະດັບອຸນຫະພູມທີື່ ເໝາະສົມ ແຕ່ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ດິນ ຫື ວັດສະດຸຫຸ້ມກິື່ງໂທມ
ແຫ້ງ ຈະເປັນອຸປະສັກໃນການອອກຮາກໄດ້ເຊັື່ນກັນ ດັື່ງນັັ້ນລະດູການທີື່ເໝາະສົມທີື່ສຸດໃນການໂທມກິື່ງ
ຄວນເປັນລະດູຝົນ.
1. ປັດໄຈທີມ
ື່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ື່ ານໂທມກິງື່
ການເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມອາຫານ ແລະ ສານບາງຊະນິດທີື່ຈາເປັນຕື່ການ
ອອກຮາກ ໃນບລິເວນທີື່ເຮັດການຕອນກິື່ງ ໂດຍວິທີເຮັດໃຫ້ກິື່ງເກີດບາດແຜ ເພືື່ອຕັດທື່ລາລຽງອາຫານຂອງ
ພືດໃນສ່ວນອືື່ນໆ ຈື່ງເກີດການສະສົມອາຫານ ແລະ ສານບາງຢ່າງຂັ້ນເໜືອບາດແຜນທີື່ໂທມ.
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການອອກຮາກຂອງພືດເຊັື່ນ: ຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພູມ ແລະ
ແສງສະຫວ່າງ. ການດູແລຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມ ຫື ການປ້ອງກັນບື່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍອັນ
ເກີດຈາກສັດຕູອືື່ນໆ ເຊັື່ນ: ມົດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນ.
2. ຂດ
ັ້ ີ ແລະ ຂເັ້ ສຍຂອງການໂທມກິງື່
ຂດ
ັ້ ີ:
–
ຮັກສາສະພາບພັນເດີມທຸກປະການ
–
ຈະແຕກຮາກຫາຍກວ່າການປັກຊາ
–
ເມືື່ອນາໄປປູກເປີເຊັນການລອດຕາຍ ຈະຫາຍກວ່າການປັກຊາ
–
ຊົງພຸ່ມຕື່າສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ
–
ຂະໜາດຂອງກິື່ງໂທມໃຫຍ່ກວ່າກິື່ງປັກຊາ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວກວ່າ
ຂັ້ເສຍ
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–
–
–
–

ບມ
ື່ ີລະບົບຮາກແກ້ວ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານໂຄ່ນລົັ້ມໄດ້ງ່າຍ
ກິື່ງໂທມມີຂະໜາດໃຫຍ່, ເຄືື່ອນຍ້າຍໄປປູກເຮັດໄດ້ຍາກ
ຈານວນກິື່ງໂທມທີື່ໄດ້ຕຕ
ື່ ົັ້ນໜ້ອຍກວ່າກິື່ງປັກຊາ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດ ຕົັ້ນແມ່ພັນຕ້ອງໃຊ້ເນືັ້ອທີື່ປູກ ແລະ ຕ້ອງມີອາ

–

ຕ້ອງໃຊ້ແຮງງານຫາຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຫາຍຂັ້ນ

ຍຸຫາຍປີ
3. ອຸປະກອບທີໃື່ ຊ້ໃນການໂທມກິງື່
–
ມີດຂະຫຍາຍພັນ ຫື ຄັດເຕີ (Cutter) ຫື ມີດຕິດຕາຕື່ກິື່ງ
–
ຖົງຢາງດາຂະໜາດ 4 x 8 ຫື 4 x 9 ນິັ້ວ ໃຊ້ອານຸບານງ່າໂທມ
–
ຖົງຢາງຂາວ 4x6 ນິັ້ວ ໃຊ້ເຮັດເບົັ້າໂທມ ແລະ ແຜ່ນຢາງ ໃຊ້ຫື່ງ່າໂທມ
–
ວັດສະດຸຫຸ້ມກິື່ງເຊັື່ນ: ກາບໝາກພ້າວ, ໃບຜັກຕົບ, ຂີັ້ເລືື່ອຍ
–
ເຊືອກມັດ (ເຊືອກຟາງ)
–
ສານຮໂມນເລັື່ງຮາກ (ຖ້າມີ)

ຮູບທີ 4

ອຸປະກອນທີໃື່ ຊ້ເຂົາັ້ ໃນການໂທມກິງື່

ການໂທມກິງື່ ມີ 2 ວິທໃີ ຫຍ່
ກ. ການໂທມກິງື່ ໃນອາກາດ(Air Layering)
ເປັນວິທີທີື່ຄິດຄົນ
ັ້ ຂັ້ນໃນປະເທດຈີນເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: Chineselayering,
Pot layering, marcottage, gootee... ຄວນເລືອກກິື່ງທີື່ມີອາຍຸພເໝາະໃນໄລຍະທີື່ຕົັ້ນແມ່ພັນດີ ຢູ່
ໃນຊ່ວງຈະເລີນເຕີບໂຕ, ກິື່ງທີື່ມີອາຍຸຫາຍການເກີດຮາກຈະບື່ດີ, ໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສົມໃນການໂທມກິື່ງ
ແມ່ນສັງເກດໄດ້ຈາກຄວາມສາມາດໃນການລອກເປືອກອອກຈາກກິື່ງໄດ້ງ່າຍ.
ການຕຽມວັດສະດຸອຸປະກອນ ກ່ອນການໂທມກິື່ງແບບອາກາດ
1. ຕຽມວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ໂທມ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນກາບພ້າວເຊິື່ງເປັນວັດສະດຸທີື່
ສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ ການກຽມເບົັ້າໂທມມັກນິຍົມກັນເຮັດ 2 ວິທີຄື:

20

– ການຕຽມເບົັ້າໂທມແບບບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ:ປະຕິບັດໂດຍການນາເອົາກາບ
ພ້າວໄປແຊ່ນັ້າໄວ້ປະມານ 1 - 2 ເດືອນຫື ຈະຕົັ້ມປະມານ 3 - 4 ຊົື່ວໂມງ ເຊິື່ງຈະອ່ອນນຸ້ມດີທີື່ສຸດ, ຈາກ
ນັັ້ນຈື່ງນາມາຟັກໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດດີ ແລ້ວຖອກນັ້າໃສ່ໃຫ້ຊຸ່ມພປະມານ ໂດຍບື່ປຽກ ແລະ ບື່ຊຸ່ມເກີນໄປ,ນາ
ມາບັນຈຸລົງໃສ່ຖົງຢາງຂະໜາດ 4 x 6 ນິັ້ວ, ມັດປາກຖົງຢາງດ້ວຍເຊືອກຟາງ ບັນຈຸກາບພ້າວໃສ່ໃຫ້ແໜ້ນ
ພປະມານ. ວິທີນີັ້ເວລາປະຕິບັດໃນການໂທມແມ່ນເຮັດໄດ້ໄວ ແຕ່ຈະສິັ້ນເປືອງກາບພ້າວຫາຍ.
– ການຕຽມເບົັ້າໂທມແບບໃຊ້ແຜ່ນຢາງຫື່: ວິທີການແຊ່ກາບພ້າວ ແມ່ນ
ເຮັດຄືກັນກັບແບບຂ້າງເທິງນັັ້ນ ແຕ່ວິທີນີັ້ຫັງຈາກແຊ່ກາບພ້າວແລ້ວ ນາມາທຸບໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມດີ ໂດຍຕັດເປັນ
ທ່ອນ ຍາວປະມານ 10-12 cm ຫື ປະມານ 1 ກາມື. ວິທີນີັ້ຈະປະຢັດກາບພ້າວໄດ້ດີ ແຕ່ເວລາປະຕິບັດ
ໃນການໂທມຈະຊັກຊ້າກວ່າແບບເບົັ້າຖົງຢາງ.
2. ຄວນເລືອກກິື່ງທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ,ເປັນກິື່ງຕັັ້ງຊືື່ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການອອກຮາກຮອບກິື່ງດີກວ່າກິື່ງທີື່ອຽງ ຫື ເນີັ້ງ, ຂະໜາດຂອງກິື່ງພເໝາະ ບື່ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍເກີນ
ໄປ, ຂະໜາດຂອງລວງຮອບປະມານ 3-6 cm ຫື ເທົື່າກັບນີັ້ວກ້ອຍ ແລະ ຫົວໂປ້ມື ແລະ ຕ້ອງເປັນກິື່ງທີື່ບື່
ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກ ຄວາມຍາວຂອງກິື່ງ ລະຫວ່າງຮອຍປາດຫາປາຍຍອດ ຖ້າໄມ້ກິື່ງ
ຫື ຂັ້ສັັ້ນປະມານ 30-60 cm, ແຕ່ຖ້າໄມ້ກິື່ງ ຫື ຂັ້ຍາວປະມານ 50-100 cm ຫື ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງລູກຄ້າໃນແຕ່ລະທ່ອງຖິື່ນ. ເປັນກິື່ງທີື່ມີໃບຢູ່ ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍສົື່ງສານເລັື່ງ
ການເກີດຮາກຈາກໃບມາຍັງບລິເວນເກີດຮາກ ເປັນກິື່ງທີື່ໄດ້ຮັບແສງແດດເຕັມທີື່ ກິື່ງທີື່ຢູ່ໃນຮົມບຄວນເອົາ
ເພາະອອກຮາກໜ້ອຍ ຫື ອອກຮາກຊ້າ, ບາງຄັັ້ງບື່ອອກເລີຍ, ອາຍຸຂອງກິື່ງທີື່ເໝາະສົມຄວນມີອາຍຸ 1 ປີ,
ການປະ ຕິບັດຄວນເຮັດໃນລະດູຝົນ ລະຫວ່າງ ເດືອນພດສະພາເຖິງເດືອນ ສິງຫາ ໃນໄລຍະພືດຢູ່ໃນຊ່ວງ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຖ້າເຮັດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຕ້ອງໄດ້ຫົດນັ້າຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ.
ການໂທມກິື່ງແບບອາກາດສາມາດເຮັດໄດ້ 3 ວິທີຄື:
1. ວິທກ
ີ ານຫັນ
ື່ ກິງື່
ເປັນວິທທ
ີ ີື່ເໝາະກັບກິື່ງໄມ້ທີື່ເກີດຮາກງ່າຍເຊັື່ນ: ໝາກລິນຈີື່, ລາໄຍ ພືດຕະ
ກຸນສົັ້ມ ແລະ ດອກກຸຫາບ, ດອກເຈ້ຍ ເປັນຕົັ້ນ. ວິທີການປະຕິບັດຄື: ໃຊ້ມີດຕິດຕາຕື່ກິື່ງ ຫັື່ນເປືອກຂອງກິື່ງ
ໂດຍຮອບ 2 ຮອຍຫ່າງກັນ ເພືື່ອຕັດທື່ລາລຽງທາດອາຫານຜ່ານທື່ອາຫານຈາກໃບລົງສູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຮອຍ
ຫັື່ນ ໂດຍຫັື່ນດ້ານເທິງໃຫ້ຢູ່ລຸ່ມຂັ້ ຫື ຕາປະມານ 0.5 - 1 cm ເຊິື່ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຮອຍຫັື່ນດ້ານເທິງ
ແລະ ດ້ານລຸ່ມ ເທົື່າກັບເສັັ້ນລອບວົງຂອງກິື່ງນັັ້ນ ຈາກນັັ້ນກໃຊ້ປາຍມີດຂີດເປັນທາງຍາວລົງ ເພືື່ອລອກເອົາ
ເປືອກໄມ້ ຫື ທື່ອາຫານອອກ ໃນພືດບາງຊະນິດ ອາດຈະໃຊ້ຄີມບີບແລ້ວໝູນເອົາເປືອກອອກ, ຈາກນັັ້ນກ
ໃຊ້ສັນມີດຂູດເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນທີື່ຕິດຢູ່ກັບເນືັ້ອໄມ້ອອກໃຫ້ໝົດ ການຂູດຄວນຂູດເບົັ້າໆ ຈາກດ້ານເທິງລົງ
ຫາດ້ານລຸມ
່ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນມີການສ້າງທື່ອາຫານ ຫື ເປືອກຂັ້ນມາໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງລະວັງບື່ໃຫ້ທື່
ນັ້າໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ແລະ ຮັກສາຮອຍບາດແຜດ້ານເທິງ ເຊິື່ງຈະເປັນບລິເວນສະສົມອາຫານສາຫັບການ
ເກີດຂອງຮາກ.

21

ຮູບທີ 5

ຮູບທີ 6

ວິທກ
ີ ານແບບຫັນ
ື່ ກິງື່

ວິທກ
ີ ານແກະເປືອກ ແລະ ການຂູດເນືອ
ັ້ ເຍືອ
ື່ ຈະເລີນອອກ
2. ວິທກ
ີ ານປາດກິງື່
ຄືການເຮັດບາດແຜໃນກິື່ງໂດຍການປາດໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ປະມານ 1 cm
ຂອງເສັັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກິື່ງພັນ ຍາວ 3-5 cm, ເປີດປາກບາດແຜໃຫ້ກ້ວາງແລ້ວນາເອົາໄມ້ນ້ອຍໆຄັດໄວ້
ເພືື່ອໃຫ້ບລິເວນດັື່ງກ່າວເກີດຮາກວິທີນີັ້ ເໝາະກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຄື: ໝາກກຽງ, ໝາກສີດາ ແລະ ສົັ້ມຂຽວ
ຫວານ.
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ຮູບທີ 7

ວິທກ
ີ ານປາດ ແລະ ການຫກ
ື່ ງິື່ ໂທມ

3. ວິທກ
ີ ານຂີດກິງື່
ເປັນວິທກ
ີ ານເຮັດບາດແຜອີກແບບໜື່ງຄື: ຂີດບລິເວນກິື່ງໂທມໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອ
ໄມ້ ແລະ ຂະໜານໄປກັບກິງື່ ຍາວເທົື່າກັບເສັັ້ນຮອບວົງຂອງກິື່ງພັນ, ການຂີດນີັ້ຈະເຮັດກັບກິື່ງທີື່ຍັງອ່ອນຢູ່
ແລະ ແຕກຮາກໄດ້ງ່າຍເຊັື່ນ: ກຸຫາບບາງຊະນິດ, ຍີໂື່ ຖ ແລະ ໂກສົນ.
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ຮູບທີ 8

ວິທກ
ີ ານໂທມກິງື່ ແບບຂີດ

ຮູບທີ 9

ວິທກ
ີ ານນາເອົາສານເລັື່ງຮາກທາຮອຍປາດດ້ານເທິງ

ການນາເອົາວັດສະດຸຫຸ້ມບາດແຜ ແລະ ການຕັດຊາກິື່ງໂທມ
–
ຫັງຈາກເຮັດບາດແຜສາເລັດແລ້ວໃຊ້ສານເລັື່ງຮາກທາໃສ່ຮອຍຫັື່ນດ້ານເທິງ ເພືື່ອ
ກະຕຸ້ນການເກີດຮາກທີື່ບລິເວນເໜືອຮອຍປາດດ້ານເທິງເປັນຈຸດກາເນີດຮາກ ຫື ເກີດຮາກ ອາດຈະປາດເປັນ
ຮອຍທາງຍາວ 2 - 3 ຮອຍ, ຍາວປະມານ 0.5 cm ບລິເວນທີື່ຈະເກີດຮາກໃໝ່ ເພືື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮາກ
ເກີດໄດ້ຫາຍຂັ້ນ.
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– ຖ້າຕົັ້ນໄມ້ທີື່ເກີດຮາກຍາກເຊັື່ນ: ລາໄຍ, ລີັ້ນຈີື່ ແລະ ພືດ ອືື່ນໆ ໃຫ້ນາເອົາດິນ
ໜຽວທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມພປະມານມາໂອບໃສ່ຮອຍຫັື່ນດ້ານເທິງ ຈາກນັັ້ນຈື່ງນາເອົາຂຸຍໝາກພ້າວ ຫື ວັດສະດຸ
ອືື່ນໆ ມາຫຸ້ມໃສ່
– ຖົງທີື່ບັນຈຸຂຸຍໝາກພ້າວ ທີື່ຕຽມໄວ້ມາຫຸ້ມໃສ່ ຖ້າເບົັ້າແບບຫື່ແມ່ນນາເອົາກາບ
ພ້າວທີື່ຕັດເປັນທ່ອນມາຫື່ໃສ່ຮອຍຫັື່ນ ແລ້ວນາເອົາແຜ່ນຢາງມາຫື່ທັບກາບພ້າວໃຫ້ແໜ້ນພປະມານ ຈາກ
ນັັ້ນຈື່ງເອົາເຊືອກຟາງມາມັດທາງສົັ້ນເທິງ ແລະ ລຸ່ມໃຫ້ແໜ້ນ. ຖ້າເບົັ້າແບບບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງແມ່ນນາມາປາດ
ຕາມທາງຍາວ ແລ້ວມາຫຸ້ມໃສ່ຮອຍຫັື່ນໂດຍຮອບ ຈາກນັັ້ນຈື່ງນາເອົາເຊືອກຟາງມາມັດໃຫ້ແໜ້ນ ຢ່າໃຫ້ມີ
ການເຄືື່ອນເໜັງ, ບື່ດັື່ງນັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຈີກຂາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຜົນເສຍຫາຍ.

ຮູບທີ 10

ຮູບທີ 11

ວິທກ
ີ ານນາເອົາດິນ ແລະ ວັດສະດຸຫກ
ື່ ງິື່ ໂທມ

ວິທກ
ີ –ານມັດເມື
ເບົື່ອາັ້ ເກີ
ໂທມ
ດຮາກທີື່ມີປະລິມານ ຫາຍພສົມຄວນແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຕາມແຕ່ລະຊະນິດພືດເຊັື່ນ: ລີັ້ນຈີື່ ປະມານ 35-40 ວັນ, ລາໄຍປະມານ 90-100 ວັນ, ໝາກນາວ ແລະ
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ໝາກສີດາປະມານ 28- 30 ວັນ. ສັງເກດສີຂອງຮາກເລີື່ມມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຮາກຈານວນຫາຍຈື່ງ
ຕັດກິື່ງອອກ (ສາຄັນຕ້ອງສັງເກດຮາກເປັນສີນັ້າຕານແກ່) ຫັງຈາກຕັດກິື່ງພັນແລ້ວ ຄວນແຊ່ເບົັ້າໂທມໄວ້ໃນ
ນັ້າໃຫ້ຊຸ່ມ, ກ່ອນຈະຊາໃນຖົງ ຫື ພາຊະນະຊາ ຕ້ອງແກະຖົງຢາງ ຫື ແຜ່ນຢາງທີື່ຫຸ້ມອອກລະວັງຢ່າໃຫ້ຮາກ
ຈີກຂາດ ແລະ ຕັດແຕ່ງກິື່ງ, ໃບອອກບາງສ່ວນ ເມືື່ອຊາແລ້ວຄວນໃຊ້ໄມ້ປັກລົງກາງຖົງຊາ ເພືື່ອຍດກິື່ງບື່ໃຫ້
ເຄືື່ອນເໜັງ ເພາະຈະເປັນການກະທົບກະເທືອນຕື່ລະບົບຮາກທີື່ຍັງບື່ຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ
ຮົື່ມ ຫື ໃນສວນກ້າທີື່ມີລະບົບກັນແສງ ແລ້ວຫົດນັ້າໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຈັດວາງໄວ້ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບແຕ່ລະຊະນິດພັນພືດ ເພືື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ.

ຮູບທີ 12

ສະແດງການເກີດຮາກ ແລະການຕັດຊາກິງື່ ໂທມ
ຂ. ການໂທມກິງື່ ໃນດິນມີ 5 ວິທຄ
ີ :ື
1)

ການໂທມກິງື່ ແບບຝັງຍອດ(Tip layering)
ເປັນວິທີການທີື່ອາດຈະພົບເກີດຂັ້ນໃນທາມະຊາດ ຫື ເກີດຈາກການ
ກະທາຂອງຄົນກໄດ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ມັກເກີດຂັ້ນເມືື່ອກິື່ງພືດທີື່ກາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ມີການໂນ້ມລົງຕິດ
ກັບພືັ້ນດິນ ແລ້ວສ່ວນຍອດ ຫື ປາຍກິື່ງ ຈະຕັັ້ງຂັ້ນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ບລິເວນທີື່ສາພັດກັບດິນເກີດຮາກຂັ້ນ ຫື ໃຊ້
ດິນຖົມທັບກິື່ງໄວ້ ຈື່ງເກີດເປັນຕົັ້ນໃໝ່ເຊັື່ນ: ສະຕເບີຣີ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວີທີການດັື່ງນີັ້:
– ໃຊ້ສຽມ ຫື ຈົກ ຂຸດດິນເລິກປະມານ 7-8 cm
– ສອດປາຍຍອດເຂົັ້າໄປໃນຂຸມ ແລ້ວເອົາດິນຖົມທັບ
– ຫົດນັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດສະພືດບັງແສງ
– ປະມານ 30-45 ວັນ ເມືື່ອຍອດໃໝ່ເກີດຂັ້ນມາ ສະແດງວ່າ
ເກີດຮາກແລ້ວ ຈາກນັັ້ນເຮົາສາມາດຕັດຍ້າຍໄປປູກໄດ້ທັນທີ.
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ຮູບທີ 13

ວິທກ
ີ ານໂທມກິງື່ ແບບຝັງຍອດ
2)

ການໂທມກິງື່ ແບບໃຫ້ຍອດພົັ້ນດິນ (Simple layering )
ວິທນ
ີ ນ
ີັ້ ິຍົມເຮັດກັບໄມ້ຊົງພຸ່ມເຊັື່ນ: ກິື່ງດອກຊ້ອນນ້ອຍ (ດອກມະ
ລິ), ສາວນ້ອຍປະແປງ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້:
– ເລືອກກິື່ງທີື່ມີອາຍຸ 1 ປີ
– ເຮັດແຜໃຫ້ເກີດຂັ້ນ ໂດຍການບິດໃຫ້ແຕກ ຫື ໃຊ້ມີດປາດ
– ໂນ້ມກິື່ງລົງຕິດກັບໜ້າດິນ ແລ້ວເອົາດິນຖົມບລເວນບາງສ່ວນ
ຂອງກິື່ງ ໂດຍໃຫ້ຍອດພົັ້ນຂັ້ນເໜືອດິນຍາວປະມານ 15 - 30 cm
– ໃຊ້ໄມ້ປັກຜູກມັດຍອດໃຫ້ຕັັ້ງຊືື່ ເພືື່ອໃຫ້ຮາກເກີດຂັ້ນໄວທີື່
ບລິເວນດິນຖົມ
– ຫົດນັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດສະພືດບັງແສງ
– ປະມານ 50 - 60 ວັນ ຈະມີຮາກເກີດຂັ້ນທີື່ບລິເວນທີື່ເປັນ
ແຜສະແດງວ່າເກີດຮາກແລ້ວ ຈາກນັັ້ນເຮົາສາມາດຕັດຍ້າຍໄປປູກໄດ້ທັນທີ.
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ສາວນອ
້ ຍປະແປ້ງ

ຮູບື່ງທີທີ14
ວິທກ
ີ ານໂທມກິງື່ ແບບໃຫ້ຍອດພົນ
ັ້ ດິນ
ແຫ
ມາ: http//www.google.co.th/Seach.
3)

ການໂທມກິງື່ ແບບງູເລືອ (Compound Layering)
ໃຊ້ກັບພືດທີື່ມີລາຕົັ້ນເປັນເຄືອຍາວ ແລະ ກິື່ງສາມາດໂນ້ມລົງຍດໄວ້
ກັບດິນ ແລ້ວເຮັດເປັນຫາຍໆ ຊ່ວງໃຫ້ກິື່ງພົັ້ນເໜືອດິນ ທີື່ມີຂັ້ຢູ່ສາລັບຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນຍອດ ແລະ ສ່ວນ
ທີື່ຖືກທັບຖົມດ້ວຍດິນ ຈະເກີດຮາກເປັນຕົັ້ນໃໝ່ ໄດ້ຈານວນຫາຍເຊັື່ນ: ພູຊະນິດຕ່າງໆ, ພິກໄທ, ມັນດ້າງ,
ອະງ່ນ, ອອມເງິນອອມທອງ ແລະ ຕົັ້ນມະລິ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້:
– ເລືອກກິື່ງຍາວ ແລະ ມີລັກສະນະດັດໂຄ້ງໄດ້ງ່າຍ ແບ່ງເປັນ
ທ່ອນໆ ຍາວປະມານ 30 cm
– ໃຊ້ມີດປາດໃຫ້ເກີດແຜແລ້ວເອົາດິນຖົມເປັນຕອນໆ ຕະຫອດ
ຄວາມຍາວຂອງກິື່ງ
– ຫົດນັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດຊະພືດບັງແສງ
– ປະມານ 30 - 45 ວັນ ເມືື່ອຍອດໃໝ່ເກີດຂັ້ນມາຈາກດິນຈະ
ມີຮາກ ສະແດງວ່າເກີດຮາກແລ້ວ ຈາກນັັ້ນເຮົາສາມາດຕັດຍ້າຍໄປປູກໄດ້ທັນທີ.
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ຕ ້ນອອມເງນ
ິ ອອມທອງ
ຮູບທີ 15 ວິທກ
ີ ານໂທມກິງື່ ແບບງູເລືອ
4) ການໂທມກິງື່ ແບບຂຸດຮ່ອງ (Trench Layering)
ການໂທມແບບນີັ້ ເໝາະສົມສາຫັບໄມ້ໃຫ້ໝາກເມືອງໜາວບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໝາກຄາຍ, ເຊີລີ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງ
ມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້:
– ຂຸດຮ່ອງເລິກປະມານ 5 cm ເພືື່ອຕຽມໂນ້ມກິື່ງໄວ້ກ່ອນ
– ເມືື່ອກິື່ງຕົັ້ນແມ່ເລີື່ມແຕກຍອດອ່ອນ ໃຫ້ໂນ້ມກິື່ງຂະໜານຕິດ
ຜີວໜ້າດິນ ໂດຍໃຊ້ຂເຫັກເສັັ້ນຮູບຕົວ (U) ຫື ຂໄມ້ ປັກຍດກິື່ງໄວ້ ໃຫ້ກິື່ງນອນແນບກັບພືັ້ນຮ່ອງທີື່ຕຽມ
ໄວ້ ຕັດປາຍກິື່ງອອກເລັກນ້ອຍແລ້ວໃຊ້ດິນລ້ວນຖົມໃຫ້ໜ້າປະມານ3-5 cm
– ຫົດນັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດສະພືດຂັ້ນບັງແສງ
– ເມືື່ອຕາກິື່ງເລີື່ມແຕກຍອດພົັ້ນຜີວດິນທີື່ຖົມຄັັ້ງທາອິດ ໃຫ້ຖົມ
ດິນເພີື່ມຂັ້ນອີກ ແລະ ຕ້ອງຮີບຖົມກ່ອນທີື່ໃບຍອດຈະໆ ເລີນເຕີບໂຕ
– ໃນຊ່ວງ 2-3 ອາທິດ ໃຫ້ຖົມດິນແບບນີັ້ຢູ່ເລືັ້ອຍໆ ຈົນກວ່າ
ຈະແນ່ໃຈວ່າບລິເວນທີື່ແຕກຍອດນັັ້ນບື່ໄດ້ຮັບແສງ ການຖົມດິນແຕ່ລະຄັັ້ງ ໃຫ້ຖົມປະມານຂອງຍອດທີື່ພົັ້ນ
ໜ້າດິນ
– ການເກີດຮາກຈະເກີດຂັ້ນທີື່ບລິເວນ ກົກຂອງກິື່ງທີື່ແຕກຍອດ
ໃໝ່ເຊິື່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາ ປະມານ 50-60 ວັນ
– ການຍ້າຍໄປປູກໃຫ້ຂຸດເອົາດິນທີື່ຖົມອອກ ແລ້ວຕັດກິື່ງອອກ
ເປັນທ່ອນໆ ຕາມຈານວນຕົັ້ນທີື່ເກີດໃໝ່, ນາໄປຊາໃນຖົງຢາງໄວ້ທີື່ຮົື່ມ ຫື ສວນກ້າ ດູແລຮັກ ສາຈົນກວ່າ
ຕົັ້ນຈະສົມບູນຈື່ງນາໄປປູກຕື່ໄປ.
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ຮູບທີ 16

ວິທກ
ີ ານໂທມກິງື່ ແບບຂຸດຮ່ອງ
5)

ການໂທມກິງື່ ແບບສຸມໂຄນຕົນ
ັ້ (Mound or Stool Layering)
ການໂທມກິື່ງແບບນີັ້ ໃຫ້ຕັດຕົັ້ນພືດທີື່ຕ້ອງການອອກໃຫ້ເຫືອສັັ້ນຕິດ
ກັບຜີວດິນ ໃນຂະນະຕົັ້ນພືດຢູ່ໃນໄລຍະພັກຕົວ, ສ່ວນຫາຍເຮັດກັບຕົັ້ນພືດທີື່ມີກິື່ງແຂງແຮງດີ ທີື່ບື່ສະດວກ
ຕື່ການໂນ້ມກິື່ງລົງມາຫາຜິວດິນ ຫື ຕັດກິື່ງໄດ້ຍາກ ແຕ່ມີຄວາມສາມາດທີື່ຈະແຕກກິື່ງກ້ານຈາກຕົັ້ນຕຄດິນ,
ພືດທີື່ນິຍົມເຮັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໝາກທັນ ລາໄຍ, ລີັ້ນຈີື່ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນ
ຕອນດັື່ງນີັ້:
– ເມືື່ອຕັດຕົັ້ນທີື່ຕ້ອງການອອກແລ້ວ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຕາມ
ໂຄນຕົັ້ນເລີື່ມແຕກເປັນຕົັ້ນອ່ອນ
– ເມີື່ອຕົັ້ນອ່ອນທີື່ເກີດໃໝ່ຍາວປະມານ 6-12 cm ໃຊ້ດິນ
ລ້ວນຖົມໂຄນຕົັ້ນ (ເຫງົັ້າ) ປະມານ ½ຂອງຍອດທີື່ເກີດໃໝ່
– ເມືື່ອຕົັ້ນສູງປະມານ 25 cm ໃຫ້ຖົມໂຄນຕົັ້ນຄັັ້ງທີື່ 2 ແລະ
ຄັັ້ງທີື່ 3 ເມືື່ອກິື່ງຍາວປະມານ 50 cm
– ຫົດນັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດຊະພືດຂັ້ນບັງແສງ
– ຫັງຈາກນັັ້ນປະມານ 2 ອາທິດ ຈື່ງຕັດກິື່ງໄປປູກ ຫື ຊາໂດຍ
ຕັດໃຫ້ຕິດໂຄນຕົັ້ນ ແລະ ມີຮາກຕິດໄປພ້ອມໃຫ້ຫາຍທີື່ສຸດ
– ເມືື່ອຕັດກິື່ງໄປແລ້ວຈະຕ້ອງເອົາດິນທີື່ຖົມໂຄນຕົັ້ນນັັ້ນອອກ
ໃຫ້ເຖິງຕເດີມ ເພືື່ອໃຫ້ຕເດີມແຕກຍອດໃໝ່ອີກ ແລະ ເຮັດຕື່ໄປ ເມືື່ອຕ້ອງການຕົັ້ນໃໝ່ອີກ.
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ຮູບທີ 17 ວິທກ
ີ ານໂທມກິງື່ ແບບສູມຕົນ
ັ້

4.3.2

ການປັກຊາ (Cutting)
ການປັກຊາກິື່ງ ຄືການຕັດກິື່ງ, ຕັດຮາກ ຫື ຕັດໃບຈາກຕົັ້ນແມ່ ແລະ ຊັກນາໃຫ້ເກີດ
ຮາກ ຫື ຕົນ ໂດຍໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີເື່ ໝາະສົມຊ່ວຍ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່
ໄດ້ຈະເປັນສາຍຕົັ້ນທີມ
ື່ ີລັກສະນະເໝືອຕົັ້ນແມ່ທຸກຢ່າງ
1.

ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຂດ
ັ້ ,ີ ຂເັ້ ສຍ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການຕັດຊາ
ການຕັດຊາເປັນວິທີຂະຫຍາຍພັນທີື່ສາຄັນທີື່ສຸດຂອງໄມ້ພຸ່ມທີື່ໃຊ້ປະດັບ ທັງ
ໄມ້ໃບລົື່ນ ແລະ ໄມ້ຂຽວຕະຫອດປີ ໂດຍສະເພາະເໝາະສາຫັບການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ດອກ ໄມ້ປະດັບເຊັື່ນ:
ຕົັ້ນທຽນທອງ, ໄຊມຸງຄຸນ, ສະບາ, ດອກເຂັມ, ສາວນ້ອຍປະແປງ, ໂກສົນ, ຫູປາຄື່, ດອກຊ້ອນ, ຫວ
ີ ,ເບນ
ຈະມາດ, ມະລິ, ກຸຫາບ, ດອກເສດຖີ ແລະ ອືື່ນໆ. ສ່ວນໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ແກ່: ອະງ່ນ, ໝາກນາວ, ໝາກໝັັ້
ນ ແລະ ພືດຕະກຸນສົັ້ມບາງຊະນິດ.
ກ. ຂດ
ັ້ ກ
ີ ານຕັດຊາ
– ສາມາດຂະຫຍາຍພັນພືດຫາຍຊະນິດ ຈາກຕົັ້ນແມ່ບື່ເທົື່າໃດຕົັ້ນໃນ
ພືັ້ນທີື່ຈາກັດ
– ເຮັດໄດ້ໄວ, ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ຕົັ້ນທນຕື່າ
– ບຕ
ື່ ້ອງການມີເທັກນິກພິເສດຄືກັບການຕື່ກິື່ງ,ການຕິດຕາ ຫື ການ
ລ້ຽງເນືັ້ອເຍືັ້ອ
– ຕົັ້ນທີື່ໄດ້ຈາກການຕັດຊາຈະສະໝື່າ ສະເໝີດີ
– ບມ
ື່ ີບັນຫາໃນເລືື່ອງການກາຍພັນ
ຂ.

ຂັ້ເສຍຂອງການປັກຊາ
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–
–

ເປັນຕົັ້ນໄມ້ທອ
ີື່ ່ອນແອ ບື່ທົນທານຕື່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້
ການປັກຊາກິື່ງອ່ອນ ຖ້າບື່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດີ ຈະເຮັດໃຫ້ກິື່ງ

ແຫ້ງຕາຍໄວກ່ອນການເກີດຮາກ
– ມັກເກີດມີເຊືັ້ອພະຍາດເຂົັ້າທາລາຍ ເຮັດໃຫ້ກິື່ງບື່ສາມາດເກີດຮາກ
ໄດ້ ຖ້າບື່ໄດ້ຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດໃນກິື່ງປັກຊາ ແລະ ວັດສະດຸປັກຊາ.
2.

ປັດໃຈທີມ
ື່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ື່ ານຕັດຊາ
ການຕັດຊາຈະປະສົບຜົນສາເລັດຫາຍໜ້ອຍພຽງໃດນັັ້ນ ຂັ້ນຢູກ
່ ັບປັດໄຈຕ່າງໆ
ທີມ
ື່ ີອິດທິພົນຕກ
ື່ ານອອກຮາກຂອງພືດດັື່ງນີັ້:
–
ຄຸນລັກສະນະຂອງສິັ້ນສ່ວນຂອງພືດ ທີຈ
ື່ ະນາມາຕັດຊາສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ
ພືດນັັ້ນ ຈະຕ້ອງຕັດມາຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບູນ, ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ບື່ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທາລາຍ ບເື່ ປັນຕົັ້ນ
ພືດທີື່ຢໃູ່ ນໄລຍະພັກຕົວ ແລະ ເປັນຕົັ້ນພືດທີມ
ື່ ີການສະສົມອາຫານໄວ້ເຕັມທີ.
–
ຕາແໜ່ງຂອງຮອຍຕັດຄວນຕັດດ້ວຍມີດຕັດທີຄ
ື່ ົມ
ໂດຍໃຫ້ຮອຍຕັດ
ດ້ານລຸ່ມຢູໃ່ ຕ້ຂັ້ ຫື ຕິດກັບຂັ້, ຮອຍແຜທີຕ
ື່ ັດຕ້ອງລຽບດີ, ບື່ຈີກຂາດ ຫື ຊັ້າ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນຂອງພືດ
ອອກຮາກໄດ້ດີ.
–
ວັດສະດຸຊາຄວນມີຄຸນສົມບັດທີື່ດີຄື: ທົນທານ, ບື່ສະລາຍຕົວໄດ້ງ່າຍ
ຫາໄດ້ງ່າຍ, ລາຄາຖືກ, ດູດຊມຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ, ສາມາດລະບາຍນາັ້ , ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ ປາສະຈາກເມັດພື
ດ ແລະ ພະຍາດແມງໄມ້, ມີຄຸນສົມບັດເປັນກາງ (ຄ່າ pH) ບື່ເປັນກົດ ຫື ດ່າງເກີນໄປ.
–
ໂດຍທົື່ວໄປຄວາມຊຸ່ມໃນວັດສະດຸຕັດຊາທີື່ເໝາະສົມຕື່ການອອກຮາກ,
ແຕກຍອດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກິື່ງຊາຢູ່ໃນຊ່ວງປະມານ 70-80 %
–
ອຸນຫະພູມ ຄວນມີການດູແລໃຫ້ອຸນຫະພູມ ບລິເວນໂຄນກິື່ງຕັດຊາສູງ
ກວ່າອຸນຫະພູມທີື່ຢູ່ເໜືອກິື່ງຕັດຊາ ເພືື່ອໃຫ້ພືດອອກຮາກກ່ອນທີື່ຈະແຕກຍອດ.
–
ແສງ ພືດອອກຮາກ ຫື ແຕກຍອດໄດ້ດີ ເມືື່ອຕັດຊາໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ມີແສງ
ສະຫວ່າງປະມານ 50 %
–
ການໃຊ້ສານເຄມີ ຫື ຮໂມນເລັື່ງຮາກ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພືດອອກຮາກໄດ້
ໄວ ແລະ ຍັງມີປະລິມານຂອງຮາກຫາຍອີກດ້ວຍ.
3.

ເຄືອ
ື່ ງມີ ແລະ ວັດສະດຸອປ
ຸ ະກອນທີໃື່ ຊ້ໃນການຕັດຊາ
–
ມີດຕັດແຕ່ງກິື່ງ
–
ມີດຂະຫຍາຍພັນ ຫື ຄັດເຕີ ຫື ມີດຕິດຕາຕື່ກິື່ງ
–
ພາຊະນະເຊັື່ນ: ໂຖ, ຖົງຢາງ, ກະບະຊາ
–
ວັດສະດຸປັກຊາ (Rooting media) ໄດ້ແກ່ ດິນລ້ວນ, ຊາຍຫຍາບ,
ຂີັ້ເຖົື່າແກບ, ຝຸ່ນຄອກ, ກາບໝາກພ້າວບົດລະອຽດ, ເສດຊາກພືດບົດ ເປັນຕົັ້ນ
–
ສ່ວນຂອງພືດທີື່ນາມາຂະຫຍາຍພັນເຊັື່ນ: ຮາກ, ຕົັ້ນ ຫື ກິື່ງ, ໃບ ທີື່ມີ
ຕາຕິດ ແລະ ແຜ່ນໃບ ເປັນຕົັ້ນ
–
ຮໂມນເລັື່ງຮາກ
4.

ການເລືອກກິງື່ ເພືອ
ື່ ປັກຊາ
–
ເປັນກິື່ງທີມ
ື່ ທ
ີ າດອາຫານສະສົມຢູພ
່ ສົມຄວນ
–
ເປັນກິື່ງທີໄື່ ດ້ຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບຸນ ແລະ ແຂງແຮງ
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–
–
–
5.

ຄວນຮູທ
້ ມ
ີື່ າຂອງກິື່ງພັນຢ່າງແນ່ນອນ
ເປັນກິື່ງທີສ
ື່ ັັ້ນ, ມີຂັ້ ແລະ ຕາຖີື່
ເປັນກິື່ງທີປ
ື່ າສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້

ປະເພດຕ່າງໆ ຂອງການປັກຊາ
ປັກຊາແບ່ງຕາມສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລາຕົັ້ນທີຖ
ື່ ືກຕັດແບ່ງເປັນ 4 ປະເພດເຊັື່ນ:
ການປັກກິື່ງຫືຕົັ້ນ, ປັກຊາໃບ, ປັກຊາໃບທີື່ມຕ
ີ າຕິດ ແລະ ການປັກຊາຮາກ ດັື່ງນີັ້:
1) ການຕັດຊາກິງື່ ຫື ຕົນ
ັ້ (Stem cuttings)
ການຕັດຊາກິື່ງແບ່ງຕາມລັກສະນະຂອງເນືັ້ອໄມ້ເຊັື່ນ: ກິື່ງແກ່ ກິື່ງເຄິື່ງອ່ອນເຄິື່ງແກ່, ກິື່ງອ່ອນ ແລະ ກິື່ງຂອງ
ໄມ້ພຸ່ມອ່ອນ ຕັດຊາເປັນທອນ ໃຫ້ແຕ່ລະທອນຕັດຕາຍອດ ຫື ຕາຂ້າງ ເຊິື່ງຈະເລີນຂັ້ນ ເມືື່ອກິື່ງຊາອອກຮາກ
ຈະໄດ້ພືດຕົນ
ັ້ ໃໝ່ ການຕັດຊາກິື່ງມີດັື່ງນີັ້:
ກ. ການຕັດຊາກິງື່ ແກ່
ເປັນການຕັດກິື່ງຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງປາສະຈາກ
ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນ ມີອາຫານສະສົມພາຍໃນກິື່ງພຽງພ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃນການອອກຮາກ ແລະ
ແຕກຍອດຂອງພືດຕົັ້ນໃໝ່ ພືດທີື່ເໝາະສົມເຊັນ ຕົັ້ນດອກໄມ້ເຈ້ຍ, ຄຣິສມາດ ແຄຝຣັື່ງ ແລະ ອືື່ນໆ ການ
ຕັດຊາກິື່ງແກ່ມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້:
– ໃຊ້ມີດຕັດສ່ວນກົກຂອງກິື່ງເປັນມູມຢູ່ລຸ່ມຂັ້ເລັກນ້ອຍ
– ຕັດສ່ວນປາຍກິື່ງສະຫຽງຂັ້ນດ້ານຕາເທິງ
– ໃຊ້ມີດຂີດເປືອກລົງທາງດ້ານກົກຂອງກິື່ງ 2-4 ຮອຍ
– ຈຸ່ມດ້ານກົກກິື່ງດ້ວຍຮໂມນ ເພືື່ອເລັື່ງການເກີດຮາກ
– ປັກຊາກິື່ງໃຫ້ເປັນມູນ 45-60 ອົງສາ
– ເມືື່ອກິື່ງຊາອອກຮາກ ແລະ ແຕກຍອດໃໝ່ ຈື່ງຍ້າຍປູກ
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ຮູບທີ 18 ວິທກ
ີ ານປັກຊາກິງື່ ແກ່
ຂ. ການຕັດຊາັ້ ກິງື່ ເຄິື່ງອ່ອນ
ເຄິງື່ ແກ່
(Semihardwood
cutting)
ນິຍົມໃຊ້ກັບພືດໃບກວ້າງທີມ
ື່ ີໃບສີຂຽວຕະຫອດປີ ເໝາະແກ່
ການຕັດຊາໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ, ໄມ້ໃຫ້ພຸ່ມ ຫື ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດໄດ້ແກ່: ດອກເຈ້ຍ, ຍີໂື່ ຖ, ສະບາ,
ໝາກກ້ຽງ ແລະ ອືື່ນໆ
ຂັັ້ນຕອນການຕັດຊາກິື່ງເຄິື່ງອ່ອນເຄິື່ງແກ່
–
ຕັດປາຍກິື່ງຖິັ້ມ, ຕັດເທິງຕາປະມານ 1 cm
–
ຕັດທາງດ້ານກົກໃຫ້ຖືກຂ,ັ້ ຕັດໃບຖິັ້ມໃຫ້ເຫືອເລັກນ້ອຍ
–
ໃຊ້ມີດຂີດເປືອກທາງດ້ານລຸ່ມຍາວ 3 cm, 2-3 ຮອຍ
–
ຈຸ່ມກົກລົງໃນສານຮໂມນເລັື່ງຮາກ
–
ປັກຊາລົງໃນພາຊະນະທີກ
ື່ ຽມໄວ້ຫົດນັ້າບົວລະບັດຮັກສາ ເມືື່ອ
ອອກຮາກ ກກຽມຍ້າຍໄປປູກໄດ້
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ຮູບທີ 19 ວິທກ
ີ ານປັກຊາກິງື່ ເຄິງື່ ອ່ອນເຄິງື່ ແກ່
ຄ.

ການປັກຊາກິງື່ ອ່ອນ ຫື ຍອດອ່ອນ (Softwood cutting)
ຄວນເລືອກກິື່ງທີື່ພດີຄເື ປັນກິື່ງອ່ອນ ຫື ຍອດອ່ອນ ທີື່ຫາກແຕກ
ໃໝ່ຂອງພວກໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບປະເພດໄມ້ເນືັ້ອແຂງ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ພຸ່ມບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ກຸຫາບ, ຊ້ອນ
ນ້ອຍ, ຍີໂື່ ຖ, ຜະກາກຣອງ, ຄາເນຊັນ, ດອກເຂັມ ແລະ ອືື່ນໆ. ວິທີນເີັ້ ປັນວິທທ
ີ ີື່ເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ອອກ
ຮາກໄດ້ດກ
ີ ວ່າວິທີອືື່ນໆ
ຂັນ
ັ້ ຕອນການຕັດຊາກິງື່ ອ່ອນ
–
ຕັດກິື່ງອ່ອນຍາວປະມານ 8 – 10 cm
–
ຕັດທາງດ້ານກົກໃຫ້ຖືກຂັ້
–
ປັກຊາລົງໃນດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 3 cm
–
ຄຸມດ້ວຍຜ້າຢາງປ້ອງກັນການຄາຍນັ້າ
–
ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 - 3 ອາທິດ ສາມາດຍ້າຍປູກໄດ້
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ຮູບທີ 20

ວິທກ
ີ ານຕັດ, ການປັກຊາ ແລະ ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
ງ.

ການປັກຊາໄມ້ເນືອ
ັ້ ອ່ອນ (Herbaceous cutting)
ພືດທີໃຊ້ປກ
ັ ຊາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນພືດອວບນາັ້ ເຊັນ
ື່ : ເບນຈະ
ມາດ, ຄາເນຊັນ, ພູ, ພິກໄທ.. ນອກນີຍ
ັ້ ັງມີແຄສຕັສ, ດອກຈາປາ, ຊວນຊົມ ແລະ ໝາກນັດ.
2) ການປັກຊາໃບ (Leaf cutting)
ເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດພວກໃບອວບນັ້າເຊັື່ນ: ໃບຫວ້ານລີັ້ນມັງ
ກອນ, ຫວ້ານຫາງແຂ້. ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ: ຮາກ ແລະ ຍອດ ທີື່ອອກມາໃໝ່ຈະເກີດທີື່ບລິເວນຮອຍຕັດ
ຂອງໃບ ໂດຍສະເພາະສ່ວນຂອງເສັັ້ນໃບ ແລະ ເສັັ້ນກາງໃບ, ການປັກຊາໃບແບ່ງເປັນ 3 ແບບຄື:
ກ. ການປັກຊາແຜ່ນໃບ: ເປັນວິທີການຕັດແຜ່ນໃບໄປຊາ ຫັງຈາກ
ນັັ້ນໃບຈະສ້າງຈຸດກາເນີດຕາຂັ້ນທີື່ຮອຍຕັດເຊັື່ນ: ການປັກຊາໃບຫວ້ານລາຍງູ ຄວນເລືອກເອົາກິື່ງທີື່ແກ່ ໂດຍ
ຕັດເປັນທ່ອນໆ ຍາວ 8 - 15 cm, ນາໄປຊາໃນວັດຖຸທໃີື່ ຊ້ປັກຊາ ເລິກປະມານ 1/3 ຂອງແຜ່ນໃບ, ເມືື່ອ
ໃບເລີື່ມປົື່ງ ແລະ ອອກຮາກ ຈື່ງຍ້າຍລົງປູກໃນໂຖ ຫື ພາຊະນະທີໄື່ ດ້ຕຽມໄວ້.
ຂ. ການປັກຊາກ້ານໃບ: ເປັນວິທີການປັກຊາແຜ່ນໃບ ທີມ
ື່ ີກ້ານໃບ
ຕິດໄປດ້ວຍ ສ່ວນໃຫຍ່ນິຍົມໃຊ້ກັບພືດທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍໃບຊຸ່ມນັ້າເຊັື່ນ: ໃບແພປເພີໂຣເນຍ, ໃບແອຟລິ
ກັນ, ໄວໂອເລຕ, ໃບໝາກນາວຝຣັງື່ .
ຄ. ການປັກຊາສ່ວນຂອງໃບ: ເປັນວິທີການຕັດໃບອອກເປັນສ່ວນໆ
ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະສ່ວນຂອງແຜ່ນໃບໃຫ້ມີເສັັ້ນໃບຢູນ
່ າເຊັື່ນ: ໃບກຣອກຊີເນຍ, ໃບບີໂກເນຍ, ບົວສະຫວັນ.
3) ການປັກຊາໃບທີມ
ື່ ຕ
ີ າຕິດ (Leaf with bud cutting)
ໃບພວກນີຈ
ັ້ ະມີສ່ວນຂອງຕາໃບ ເກີດຢູບ
່ ລິເວນຂອບໃບ ແລະ ກ້ານ
ໃບ ພຽງແຕ່ນາໃບໄປປັກຊາເພືື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕາທີມ
ື່ ີຢແ
ູ່ ລ້ວເກີດຮາກເປັນຕົັ້ນໃໝ່ເທົື່ານັັ້ນເຊັື່ນ: ໃບຂວັ້າ
ຕາຍຫງາຍເປັນ ຫື ຕົັ້ນດອກຊົມເຊົັ້າ, ໃບໂຄມຍີປ
ື່ ຸ່ນ, ຢາງອິນເດຍ.
4) ການປັກຊາຮາກ (Root cutting)
ຂັ້ນຢູກ
່ ັບຊະນິດຂອງພັນພືດ ທີມ
ື່ ີຈຸດເກີດຮາກຢູບ
່ ລິເວນປາຍຮາກເຊັື່ນ:
ສາເກ, ແຄແສດ, ສາຍຮຸ້ງ, ປສາ ແລະ ໝາກມີັ້.
4.3.3 ການທາບງ່າ (Approach grafting)
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ການທາບງ່າເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນທີື່ໃຫ້ໄດ້ຕົັ້ນພັນດີ ເຊິື່ງມີລັກສະນະທາງສາຍພັນ
ຄືກັບຕົັ້ນແມ່, ການທາບງ່າແມ່ນວິທີໜື່ງ ໂດຍກິື່ງພັນດີເຮັດໜ້າທີື່ເປັນລາຕົັ້ນຂອງຕົັ້ນພືດໃໝ່, ສ່ວນຕົັ້ນຕທີື່
ນາມາທາບຕິດກັບງ່າຂອງຕົັ້ນພັນດີຈະເຮັດໜ້າທີື່ເປັນລະບົບຮາກ ເພືື່ອລາລຽງທາດອາຫານໃຫ້ກັບຕົັ້ນພັນດີ.
ວັດສະດຸອຸປະກອນທ່ໃີ ຊ້ໃນການທາບງ່າ
–
ມີດບາງ ຫື ມີດທີື່ໃຊ້ສາລັບຂະຫຍາຍພັນ
–
ມີດຕັດແຕ່ງກິື່ງໄມ້
–
ແຜ່ນຢາງ ຫື ຜ້າຢາງຮາງ່າໄມ້ (ເທບພັນ)
–
ຖົງຢາງດາ ຂະໜາດ 4x9 ນິັ້ວ ໃຊ້ຊາງ່າທາບ
–
ຖົງຢາງຂາວຂະໜາດ 4x6 ນິັ້ວ ໃຊ້ເຮັດເບົັ້າທາບ
–
ຕົັ້ນຕ ຫື ເບົັ້າທາບ
–
ເຊືອກຟາງ ຫື ເຫັກຫວດ
ວິທກ
ີ ານທາບງ່າແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບໃຫຍ່ຄ:ື
1) ການທາບງ່າແບບແປະກັນ (Approach grafting)
ການທາບງ່າແບບນີັ້ທັງຕົັ້ນຕື່ ແລະ ງ່າພັນດີຕ່າງກຍັງມີຮາກ ແລະ ຍອດຢູ່ທັງ
ສອງມັກໃຊ້ໃນການທາບງ່າໄມ້ໃຫ້ໝາກ ທີື່ຮອຍແຜປະສານກັນຊ້າເຊັື່ນ: ການທາບງ່າໝາກຂາມເປັນຕົັ້ນ
ການທາບງ່າແບບນີແ
ັ້ ບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບຍ່ອຍດັື່ງນີັ້:
ກ. ວິທແ
ີ ບບຝານບວບ (Spliced approach grafting)
–
ເລືອກຕົັ້ນຕ ແລະ ງ່າພັນດີ ບລິເວນທີື່ຈະທາບໃຫ້ມີຂະໜາດ
ເທົື່າໆ ກັນ ແລະ ມີລັກສະນະລຽບຊືື່
–
ປາດກິື່ງພັນດີເຂົັ້າໄປໃນເນືັ້ອໄມ້ເລັກໜ້ອຍ
ຮອຍແຜຍາວ
ປະມານ 2.5 - 5 cm ລັກສະນະແຜຮອຍປາດຄ້າຍຄືຮູບໂລ້
–
ຕຽມຕົັ້ນຕໃນລັກສະນະດຽວກັນ ແລະ ມີຄວາມຍາວເທົື່າກັບ
ຮອຍແຜເທິງງ່າພັນດີ
–
ມັດຕົັ້ນຕ ແລະ ຍອດພັນດີເຂົັ້າກັນ ໂດຍຈັດເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນໃຫ້
ສາພັດກັນຫາຍທີື່ສຸດ
–
ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ
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ຮູບທີ 21

ວິທກ
ີ ານທາບງ່າແບບຝານບວບ
ຂ.

ວິທກ
ີ ານທາບງ່າແບບເຂົາັ້ ລີນ
ັ້ (Tongued approach grafting)
ເປັນວິທີຄ້າຍຄືວິທີທາອິດ ແຕ່ຕ່າງກັນບ່ອນທີື່ຮອຍແຜຂອງຕົັ້ນ ແລະ ງ່າ
ພັນດີ ຈະເປັນລີັ້ນ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດສອດເຂົັ້າຫາກັນໄດ້
–
ເລືອກຕົັ້ນຕ ແລະ ງ່າພັນດີ ບລິເວນທີື່ຈະທາບ ໃຫ້ມີຂະໜາດ
ເທົື່າໆ ກັນ.
–
ປາດຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນແຜ ເປັນຮູບໂລ່ ຍາວປະມານ 2.5-5 Cm
ພະຍາຍາມປາດໃຫ້ລຽບ ຢ່າໃຫ້ເປັນຄືັ້ນ
–
ຈາກ 1/3 ຂອງປາຍຮອຍແຜທີື່ປາດນັັ້ນ ປາດໃຫ້ເປັນລີັ້ນລົງ
ມາສະ ເໝີກັບສົັ້ນຮອຍແຜດ້ານລຸ່ມ
–
ປາດງ່າພັນດີໃນລັກສະນະດຽວກັນ ແຕ່ໃຫ້ລີັ້ນທີື່ປາດກັບລົງໃນ
ລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັບລີັ້ນຂອງຕົັ້ນຕ
–
ສອດລີັ້ນຂອງຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີເຂົັ້າກັນ ໂດຍຈັດໃຫ້ເຍືັ້ອຈະ
ເລີນດ້ານໃດດ້ານໜື່ງສາພັດກັນໃຫ້ຫາຍທີສຸດ
–
ພັນຮອບແຜດ້ວຍເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ
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ຮູບທີ 22

ວິທກ
ີ ານທາບກິງື່ ແບບເຂົາັ້ ລີັ້ນ
ຄ.

ວິທທ
ີ າບງ່າແບບແກະເປືອກ(Inlay approachgrafting)
ການທາບງ່າວິທີນີັ້ມັກໃຊ້ ເພືື່ອການປ່ຽນຍອດ ຫື ການເສີມຮາກໃຫ້
ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ມີລະບົບຮາກບື່ແຂງແຮງ ຫື ລະບົບຮາກຖືກທາລາຍ ວິທີການປະຕິບັດມີດັື່ງນີັ້:
– ປາດເປືອກຕົັ້ນຕທີື່ບລິເວນທີື່ຈະທາບ ໃຫ້ມີຄວາມຍາວປະມານ
2.5-5 Cm ໂດຍປາດເປັນ 2 ຮອຍ ໃຫ້ຂະໜານກັນ ແລະ ໃຫ້ຮອຍປາດຫ່າງກັນເທົື່າກັບເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ
ຂອງງ່າພັນດີ
– ປາດເປືອກຕາມລວງຂວາງຊືື່ຫົວ ແລະ ທ້າຍຮອຍປາດທີື່ຂະໜານ
ກັນແລ້ວແກະເອົາເປືອກອອກ
– ປາດງ່າພັນດີໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເປັນຮູບໂລ່ ແລະ ໃຫ້ຍາວເທົື່າກັນ
ຄວາມຍາວຂອງແຜທີື່ກຽມເທິງຕົັ້ນຕ
– ທາບງ່າພັນດີທີື່ບລິເວນປາດນັັ້ນ ໃຫ້ເຂົັ້າໃນແຜເທິງຕົັ້ນຕ
– ໃຊ້ເຫັກຕະປູນ້ອຍຕອກງ່າພັນດີຕິດກັບຕົັ້ນຕ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນ
ຢາງ ຫື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ
– ເມືື່ອງ່າພັນດີ ແລະ ຕົັ້ນຕຕິດກັນດີ ແລ້ວຈື່ງຕັດຕົັ້ນຕເໜືອຮອຍຕື່
ແລະ ຕັດງ່າພັນດີໃຕ້ຮອຍຕື່ ກລະນີຕ້ອງການປ່ຽນເປັນຍອດພັນດີ
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ວິທກ
ີ ານທາບກິງື່ ແບບແກະເປືອກ
2)

ການທາບງ່າແບບສຽບ(Modified approach grafting)
ເປັນວິທີການທາບງ່າ ທີື່ດັດແປງມາຈາກວິທີການທາບງ່າ ແບບເຄິື່ງແປະ ໂດຍ
ຈະຕັດຍອດຕົັ້ນຕອອກໃຫ້ເຫືອສັັ້ນປະມານ 8-15 Cm ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄາຍນັ້າ ສາລັບວິທີການທາບ
ແບບສຽບນິຍົມກັນມີ 3 ວິທີຄື:
ກ. ການທາບງ່າແບບຝານບວບ
(Modified spliced approach grafting)
ເປັນວິທີທີື່ນິຍົມເຮັດກັນຫາຍ ເພາະສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ໃຊ້ກັບພືດ
ໄດ້ທົື່ວໆ ໄປ, ພືດທີື່ນິຍົມໃຊ້ວິທີທາບແບບນີັ້ໄດ້ແກ່: ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີັ້, ໝາກຂາມ ທຸລຽນ ເປັນຕົັ້ນ
ໂດຍມີວິທີປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
–
ການຕຽມງ່າພັນດີ: ກິື່ງພັນດີຄວນປາດໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ເຂົັ້າໃນ
ເນືັ້ອໄມ້ ຍາວປະມານ 5 – 6 cm.
–
ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ຄວນເລືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ມຂ
ີ ະໜາດເທົື່າກັບສດາ
ຕັດຕົັ້ນຕໃຫ້ເຫືອປະມານ 8 - 15 cm ແລ້ວປາດສ່ວນປາຍໃຫ້ເຈີັ້ຍເປັນມຸມ 45-60 ອົງສາ ກ່ອນມັດປາກ
ຖົງຕົັ້ນຕຄວນຫົດນັ້າໃຫ້ຊຸ່ມ.
–
ປະກອບພັນດີ ເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ນາຕົັ້ນຕມາປະກອບເຂົັ້າກັບງ່າພັນ
ດີໂດຍໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນທັງສອງຊືກ
ື່ ັນ, ໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນທັບໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ໃຊ້ເຊືອກມັດກາງເບົັ້າຕິດກັບ
ງ່າພັນດີ ເພືື່ອບໃື່ ຫ້ເບົັ້າເຄືື່ອນເໜັງໄດ້, ຫັງຈາກນັັ້ນ ເມືື່ອຮອຍແຜເຊືື່ອມເຂົັ້າກັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈື່ງຄ່ອຍຕັດ
ງ່າພັນດີແຍກອອກຈາກຕົັ້ນພັນ.
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ທີການປາດຕົນ
ັ້ ຕ, ງ່າພັນດີ ແລະ ການພັນງ່າທາບ
–

ພັນຮອຍແຜດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ໃຊ້

ເຊືອກຟາງມັດຕົັ້ນຕຕິດກັບງ່າພັນດີ
ຂ. ການທາບງ່າແບບເຂົາັ້ ບ່າຄັດຫງັ
(Modified veneer side approach grafting)
ການທາບງ່າແບບເຂົັ້າບ່າຄັດຫັງວິທີການແບບນີັ້ຄ້າຍກັບວິທີຝານບວບ
ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງກັນທີື່ຮອຍແຜຂອງງ່າພັນດີ ຈະປາດເປັນບ່າ ຫື ງ່ຽງປາ ສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕ ຈະປາດດ້ານຫັງ
ຂອງຮອຍແຜປາກປາສະຫາມອອກເລັກນ້ອຍ ພືດທີື່ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນເຊັື່ນດຽວກັນກັບແບບຝານບວບ (ໝາກ
ມ່ວງ, ໝາກມີັ້, ໝາກຂາມ, ທຸລຽນເປັນຕົັ້ນ) ໂດຍມີວິທີປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
–
ການຕຽມງ່າພັນດີ:
ປາດກິງື່ ພັນດີເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ອ່ຽງຂັ້ນຍາວປະ
ມານ 5 cm ຕັດສ່ວນເປືອກທີື່ປາດໄວ້ໃຫ້ສັັ້ນລົງເຫືອປະມານ1 – 1.5 cm.
–
ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ເລືອກຕົັ້ນຕເໝືອນກັບວິທີທີ 1 ແລ້ວປາດຕົັ້ນ
ຕປາດເປັນມຸມ 45 -60 ອົງສາ, ຍາວປະມານ 5 cm ແລ້ວປາດປາຍຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນຫມ
ີັ້ .
–
ການປະກອບງ່າງພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ: ສອດປາຍກິື່ງຕົັ້ນຕທີື່ປາດ
ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນຊືື່ກັນກັບງ່າພັນດີ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ. ຈາກນັັ້ນໃຊ້ເຊືອກມັດ
ກາງຖົງເບົັ້າຕິດກັບງ່າພັນໃຫ້ແໜ້ນ ເມືື່ອຮອຍຕເື່ ຊືື່ອມເຂົາັ້ ກັນແລ້ວກຕັດອອກຈາກງ່າພັນດີ.
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ວິທກ
ີ ານທາບງ່າແບບເຂົາັ້ ບ່າຂັດຫງັ

ຄ. ການທາບງ່າແບບສຽບຂ້າງ
(Modified
side
approach
grafting)
ວິທີການທາບແບບນີັ້ມີຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຄືກັບວິທີທາອິດ ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງ
ກັນທີື່ລັກສະນະປາດຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີ ໂດຍມີວິທປ
ີ ະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
–
ປາດກິື່ງພັນດີເປັນມູມອ່ຽງຂັ້ນປະມານ 20-30 ອົງສາ ເຂົັ້າໄປໃນ
ເນືັ້ອໄມ້ປະມານ 1/4 ຂອງເສັັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງງ່າ, ຄວາມຍາວຂອງແຜປະມານ 3.5-5 Cm
–
ປາດຕົັ້ນຕເປັນຮູບຫມ
ີັ້ ໂດຍໃຫ້ແຜ ສ່ວນທີື່ສາພັດດ້ານໃນຍາວ
ກວ່າແຜໜ້າທີື່ສາພັດດ້ານນອກ
–
ສອດຕົັ້ນເຂົັ້າໄປໃນເນືັ້ອໄມ້ແບບຕອກຫີັ້ມ ໂດຍໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະ
ເລີນສາພັດກັນຫາຍທີື່ສຸດ, ຈາກນັັ້ນໃຊ້ເຊືອກມັດກາງຖົງເບົັ້າຕົັ້ນຕຕິດໄວ້ກັບດ້ານກົກຂອງກິງື່ ພັນດີ, ເມືື່ອ
ຮອຍບາດແຜເຊືື່ອມເຂົັ້າກັນດີແລ້ວກຕັດແຍກອອກຈາກຕົັ້ນພັນດີ.
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ວິທກ
ີ ານທາບກິງື່ ແບບສຽບຂ້າງ

ການດູແລຮັກສາງ່າທາບ
1) ຄວນໃຫ້ນັ້າແກ່ຕົັ້ນແມ່ພັນ ແລະ ກິື່ງພັນດີ ຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ພ້ອມກັບ
ການສັງເກດນັ້າໃນເບົັ້າຂອງຕົັ້ນຕທີື່ທາບແບບແປະກັນ ເຊິື່ງມັກຈະແຫ້ງຈື່ງຕ້ອງໃຫ້ນັ້າໂດຍການໃຊ້ສະແລງ
ສັກຢາ ສີດນາັ້ ເຂົັ້າໄປໃນເບົັ້າຕົັ້ນຕ ເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ ແຕ່ເບົັ້າຂອງຕົັ້ນຕທີື່ທາບແບບສຽບມັກບື່ມີບັນຫາເບົັ້າ
ແຫ້ງພເທົື່າໃດ ຍົກເວັັ້ນການທາບໃນລະດູແລ້ງ.
2) ກລະນີັ້ສ່ວນຍອດຂອງກິື່ງພັນດີ ຫັງຈາກທາບແລ້ວຖ້າມີພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມ້ເຂົັ້າທາລາຍ ຄວນກາຈັດໂດຍການສີດພົື່ນສານເຄມີກາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງ ໄມ້.
3) ກລະນີັ້ມີພາຍຸ ຫື ຝົນຕົກໜັກຕ້ອງຫາໄມ້ມາຄັ້າກິື່ງໄວ້ ເພືອ
ື່ ບື່ໃຫ້ກິື່ງທີື່
ທາບຫັກ.
4) ກລະນີເຮັດການທາບຫາຍເບົັ້າໃນກິື່ງດຽວກັນຕ້ອງຫາໄມ້ມາຄັ້າ ຫື ໃຊ້
ເຊືອກມັດຈ່ອງໄວ້ກັບລາຕົັ້ນ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກິື່ງໃຫຍ່ຫັກເສຍຫາຍ.
ລັກສະນະຂອງງ່າທາບທີສ
ື່ າມາດຕັດໄປຊາໄດ້
1) ງ່າທາບມີອາຍຸປະມານ 45-60 ວັນ
2) ສັງເກດຮອຍແຜຂອງຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີ ວ່າປະສານກັນດີແລ້ວບຖ້າ
ຮາກປ່ຽນເປັນສີນັ້າຕານ ແລະ ນູນຂັ້ນສະແດງວ່າຕັດໄດ້
3) ເບົັ້າມີຄວາມຊຸ່ມພປະມານ ຫື ຂ້ອນຂ້າງແຫ້ງ
4) ເບົັ້າທາບ ຫື ຕົັ້ນຕ ມີຮາກຈະເລີນອອກມາໃໝ່ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ຮາກເປັນສີນັ້າຕານ ແລະ ປາຍຮາກມີສີຂາວ
ວິທກ
ີ ານຕັດງ່າທາບ
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ໃຫ້ຕັດກິື່ງພັນດີທີື່ລະດັບກົັ້ນຂອງເບົັ້າທາບ ເພືື່ອສະດວກໃນການຂົນຍ້າຍງ່າຊາ
ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮອຍຕື່ຂອງແຜບື່ຫັກ ຫື ຈີກ ເນືື່ອງຈາກນັ້າໜັກຂອງສ່ວນຍອດພັນດີ ເພາະສ່ວນໂຄນກິື່ງ
ພັນດີທີື່ຍາວກາຍຮອຍແຜ ຈະຊ່ວຍຄັ້າຊູນັ້າໜັກຂອງສ່ວນປາຍຍອດພັນດີເອງ
ການຊາງ່າທາບ
ເມືື່ອຕັດງ່າທາບຈາກຕົັ້ນພັນດີ ໃຫ້ນາມາແກະເອົາຖົງຢາງອອກ ແລ້ວຊາລົງໃນ
ຖົງຢາງສີດາ ຂະໜາດ 22x25 cm ທີື່ບັນຈຸວັດສະດຸຊັ້າ, ປັກຫັກ ແລະ ມັດງ່າທາບ ໃຫ້ແໜ້ນ ນາເອົາໄປໄວ້
ໃນບ່ອນຮົື່ມ (ສວນກ້າເບ້ຍ) ຫົດນັ້າໃຫ້ຊຸ່ມປະໄວ້ປະມານ 15-20 ວັນ ຫື ຈົນກິື່ງພັນດີເລີື່ມແຕກໃບໃໝ່
ຈື່ງນາໄປປູກ ຫື ຈາໜ່າຍໄດ້. ສາຫັບການຊາກິື່ງພັນດີ ທີື່ໃບຫົື່ນງ່າຍເຊັື່ນ: ໝາກມີັ້, ໝາກຕ້ອງ ຄວນນາໄປ
ໄວ້ໃນຮົື່ມທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຫື ໃນເຮືອນທີື່ມີການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ ເພືື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫົື່ນ
ຂອງໃບພືດລົງໄດ້.
4.3.4 ການຕື່ກິື່ງ (Grafting)
ການຕື່ກິື່ງເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໂດຍບື່ໃຊ້ເພດ ທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍນາກິື່ງ
ພັນດີທີື່ມີຕາຫາຍກວ່າ 1 ຕາ ມາຕື່ໃສ່ຕົັ້ນຕື່ (Stock) ເພືື່ອໃຫ້ເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນທັງສອງເຊືື່ອມປະສານເຂົັ້າ
ເປັນຕົັ້ນດຽວກັນ, ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີການຕື່ກິື່ງ ຈະດີກວ່າການຕິດຕາຫາຍ ເພາະຈະໄດ້ຮອຍຕື່ທີື່
ແຂງແຮງກວ່າການຕິດຕາ, ການຕື່ກິື່ງນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກັນຫາຍ ແລະ ໃຊ້ກັບພືດບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ດອກເຈ້ຍ ສະ
ບາ, ຕົັ້ນມູກລາຍ, ໂກສົນ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກກະທັນ, ໝາກມີັ້ ແລະ ອືື່ນໆ.
ການຕື່ກິື່ງມີຄວາມສາຄັນຕື່ວົງການປູກໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິື່ງ
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໄດ້ແກ່ການເພີື່ມ ແລະ ການຊ່ວຍປ່ຽນຍອດພັນເດີມ ທ່ີປູກຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີື່ມຂັ້ນ
ເຊັື່ນ: ການເພີື່ມສີສັນຂອງໄມ້ດອກໃນຕົັ້ນດຽວກັນ, ການປ່ຽນຍອດໝາກມ່ວງໃຫ້ມີຫາຍແນວພັນໃນຕົັ້ນ
ດຽວກັນເປັນຕົັ້ນ
1.
ປັດໃຈທີມ
ື່ ອ
ີ ດ
ິ ທິພນ
ົ ຕກ
ື່ ານຕກ
ື່ ງິື່
1) ກິື່ງພັນທີື່ນາມາສຽບເຂົັ້າກັນ ຕ້ອງເປັນພືດຕະກຸນດຽວກັນ ແຕ່ອາດຕ່າງ
ແນວພັນກັນໄດ້
2) ກິື່ງພັນຕ້ອງມີຄວາມສົດຢູ່ສະເໝີ ເຊິື່ງຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫ້ອງເຢັນ
3) ຮອຍແຜທີື່ທີື່ປາດຈະຕ້ອງລຽບດີ ເວລາສຽບໃສ່ກັນຕ້ອງໃຫ້ເນືັ້ອເຍືັ້ອ
ຈະເລີນຂອງພືດທັງສອງສ່ວນສາພັດກັນຫາຍທີື່ສຸດ ເພືື່ອຈະເຊືື່ອມປະສານກັນໄດ້ໄວ
4) ເລືອກກິື່ງທີື່ກາລັງພັກຕົວ ແລະ ພ້ອມທີື່ຈະແຕກຍອດໃໝ່
5) ໃຊ້ແຜ່ນຢາງ ຫື ເທບພັນຮອຍເຊືື່ອມໃຫ້ແໜ້ນ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ນັ້າ ແລະ ພະ
ຍາດເຂົັ້າໄດ້
6) ຮອຍແຜຈະຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ໃຫ້ຫາຍທີື່ສຸດ, ລະວັງບື່ໃຫ້ນັ້າ ແລະ
ເຊືັ້ອພະຍາດເຂົັ້າໄດ້
7) ລິ ຫື ຕັດໃບຖິັ້ມ ແລ້ວໃຊ້ຖົງຢາງຄຸມ ເພືື່ອປ້ອງກັນການຄາຍນັ້າ ແລະ
ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ
2.
ຂຄ
ັ້ ວນພິຈາລະນາໃນການຕກ
ື່ ງິື່
1) ການເລືອກຕົັ້ນຕ ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດເໝາະສົມກັບກິື່ງພັນດີ, ມີ
ຄວາມແຂງແຮງ, ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້, ມີລະບົບຮາກທີື່ແຂງແຮງ, ຫາງ່າຍ ລາຄາຖືກ
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2) ການເລືອກກິື່ງພັນ ຄວນເປັນກິື່ງທີື່ສົມບູນ, ແຂງແຮງ, ມີຕາ ທີື່ບື່ແມ່ນ
ຕາດອກ ປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລືອກກິື່ງພັນທີື່ມີອາຍຸ 1 ປີ ຫື ນ້ອຍກວ່າ
3) ການຕຽມຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີ ໃນການປາດແຜຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີ
ຄວນຈະໃຫ້ຮອຍແຜລຽບ ແລະ ບື່ຊັ້າ
4) ການປ້ອງກັນເຊືັ້ອພະຍາດ: ການເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງ
ພັນດີ ເປັນຊ່ອງທາງພາໃຫ້ເກີດເຊືັ້ອພະຍາດ ຈື່ງຕ້ອງລະວັງໃນເລືື່ອງຄວາມສະອາດ ໂດຍສະເພາະມີດຕ້ອງ
ສະ ອາດ ແລະ ຄົມ
5) ການວາງຕາແໜ່ງຂອງເນືັ້ອເຍືັ້ອ ລະຫວ່າງຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີຕ້ອງຢູ່
ທາງດຽວກັນ ເພືື່ອໃຫ້ຮອຍແຜປະສານກັນໄດ້ໄວ້ຂັ້ນ
6) ການບັງຄັບກິື່ງພັນດີເຕີບໂຕພາຍຫັງຕື່ກິື່ງ ຈະຕ້ອງເຮັດການບັງຄັບ ເພືື່ອ
ປ້ອງກັນການລາລຽງອອກຊີເຈນ ຈາກກິື່ງຍອດລົງມາສູ່ກິື່ງຂ້າງ ເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະທີື່ຕາຍອດຂົື່ມຕາຂ້າງ
ໂດຍມີການບາດເໜືອຮອຍຕື່ໃຫ້ເລິກເຖິງເນືັ້ອໄມ້
7) ລະດູການທີື່ເໝາະສົມສາຫັບການຕື່ກິື່ງ ຄວນເປັນໄລຍະທີື່ພືດມີການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕດີ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງປາຍລະດູຝົນຫາຕົັ້ນລະດູໜາວ, ທັດລົງມາຄື ກາງລະດູຝົນ
3.
ເຄືອ
ື່ ງມື ແລະ ວັດສະດຸອປ
ຸ ະກອນທີໃື່ ຊ້ໃນການຕກ
ື່ ງິື່
1) ສ່ວນຂອງພືດທີື່ຈະຂະຫຍາຍພັນຄື: ກິື່ງພັນດີ
2) ສ່ວນຂອງພືດທີື່ເປັນລະບົບຮາກຄື: ຕົັ້ນຕ
3) ມີດຂະຫຍາຍພັນພືດ ຫື ຄັດເຕີ, ມີດຕັດແຕ່ງ, ແຜ່ນຢາງພັນກິື່ງ
4) ວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ໃນການຄຸມກິື່ງເຊັື່ນ: ຖົງຢ່າງ, ເຈ້ຍ ຫື ຖົງເຈ້ຍເພືື່ອຄຸມກິື່ງ
, ເຊືອກຟາງ
4.
ປະເພດການຕກ
ື່ ງິື່ ການຕກ
ື່ ງິື່ ແບ່ງເປັນ 5 ວິທດ
ີ ງັື່ ນີ:ັ້
1) ການຕື່ກິື່ງໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນ (Herbaceous grafting) ການຕກ
ື່ ິື່ງແບບນີັ້
ນິຍົມໃຊ້ກັບພັນໄມ້ປະເພດຊຸ່ມນັ້າ ແລະ ສ່ວນຍອດຂອງໄມ້ເນືັ້ອແຂງ ແບ່ງເປັນ 2 ວິທີຄື:
ກ. ການຕື່ກິື່ງແບບຝານບວບ (Spliced grafting)
ການຕື່ກິື່ງແບບນີັ້ ພັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ໄດ້ແກ່ປະເພດຕົັ້ນພືດອວບນັ້າ
ແລະ ໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນເຊັື່ນ: ຕົັ້ນຕະບອງເພັດຕ່າງໆ, ໝາກເລັື່ນ, ໝາກຮຸ່ງ, ໝາກອ, ໝາກແຕງ ຊະນິດຕ່າງໆ
ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້:
– ປາດຕົັ້ນຕໃຫ້ສະຫຽງຂັ້ນ ເປັນລັກສະນະຄືກັນກັບຝານ
ໝາກບວບ ຄວາມຍາວຂອງຮອຍປາດ ປະມານ 2.5 - 3 cm ຮອຍແຜທີື່ໄດ້ຈະຄ້າຍຄືຮູບວົງໂລ່
– ປາດກິື່ງພັນດີໃຫ້ມີລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດເຊັື່ນດຽວ
ກັບຕົັ້ນຕ ແຕ່ປາດລົງ (ກົງກັນຂ້າມກັບຕົັ້ນຕ)
– ນາກິື່ງພັນດີມາຕິດໃສ່ກັບຕົັ້ນຕ ໂດຍໃຫ້ຮອຍແຜຕິດກັນ
ໃຫ້ແຈບດີ
– ໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນແຜໃຫ້ແໜ້ນ ໂດຍພັນຈາກດ້ານລຸ່ມຂັ້ນ
ສູ່ດ້ານເທິງ
– ຫັງຈາກກິື່ງເຊືື່ອມຕື່ກັນດີແລ້ວ
ໃຫ້ແກ້ແຜ່ນຢາງທີື່ຮາ
ອອກເພືື່ອໃຫ້ຕົັ້ນພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໃຫ້ໄດ້ເຕັມທີື່
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ຮູບທີ 27

ວິທກ
ີ ານຕກ
ື່ ງິື່ ແບບຝາດບວບ
ຂ.

ການຕກ
ື່ ງິື່ ແບບເຂົາັ້ ເດືອຍ (Saddle grafting)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ເລືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ມີຂະໜາດເທົື່າກັບກິື່ງພັນ
ດີ ແລ້ວປາດໃຫ້ເປັນຮູບເດືອຍຄື: ປາດໃຫ້ອ່ຽງຂັ້ນທັງສອງຂ້າງເປັນຮູບໂຕ V ຂະໜາດຂອງຮອຍແຜຕົັ້ນຕ
ຍາວປະມານ 2-3 cm.

ຮູບທີ 28

ການກຽມຕົນ
ັ້ ຕ

– ການຕຽມກິື່ງພັນດີ: ຄວນເລືອກກິື່ງພັນດີໃຫ້ມີຂະໜາດເທົື່າ
ກັບຕົັ້ນຕ ປາດໃຫ້ເປັນຮູບເດືອຍໂຕຜູ້ ຂະໜາດຂອງຮອຍແຜເທົື່າກັບຂອງຕົັ້ນຕ ເປັນຮູບຫມ
ີັ້ , ປະກອບກິື່ງ
ພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕທີື່ໄດ້ຕຽມໄວ້ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ.
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ຮູບທີ 29
ຕົນ
ັ້ ຕ

ການປາດກິງື່ ພັນດີ ແລະ ການປະກອບກິງື່ ພັນດີເຂົາັ້ ກັບ

ຮູບທີ 30

ຮູບແບບຂອງການຕກ
ື່ ງິື່ ແບບເຂົາັ້ ເດືອຍ

2)
ເຊິື່ງມີຂນ
ັັ້ ຕອນປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:

ການຕກິງື່ ແບບສຽບຫມ
ີັ້ (Cleft grafting)
ພັນໄມ້ທີື່ນິຍົມເຊັື່ນ: ດອກເຈ້ຍ, ດອກເງິນ, ດອກຄາ, ໝາກຂຽບ, ພີລາ
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– ຕັດຍອດຕົັ້ນຕທີື່ແຕກໃໝ່ໃຫ້ເຫືອຍາວປະມານ 10 cm ແລ້ວຜ່າ
ກາງເຄິື່ງຕົັ້ນພືດທີື່ຕ້ອງການສຽບຍອດໃຫ້ເລິກປະມານ 5 cm
– ປາດຍອດພັນດີເປັນຮູບຫີັ້ມຍາວປະມານ 5 cm

ຮູບທີ 31

ວິທກ
ີ ານຕຽມຕົນ
ັ້ ຕ

– ສຽບຍອດພັນດີລົງໃນແຜຂອງຕົັ້ນຕ ໃຫ້ຮອຍແຜທັງສອງສະເໝີ
ກັນ ແລ້ວໃຊ້ແຜ່ນຢາງຮາແຜໃຫ້ແໜ້ນ
– ຄຸມຕົັ້ນທີື່ສຽບຍອດແລ້ວດ້ວຍຖົງຢາງ ແລ້ວນາໄປເກັບຮັກສາໄວ້
ໃນເຮືອນຮົື່ມ (ສວນກ້າ)
– ປະມານ 5-7 ອາທິດ ຮອຍບາດແຜຈະປະສານກັນດີ ແລ້ວໃຫ້ນາ
ອອກມາພັກໄວ້ໃນໜານເພືື່ອລການຈາໜ່າຍ ຫື ນາໄປປູກໄດ້
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ຮູບທີ 32

ວິທກ
ີ ານປະກອບຍອດພັນດີເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ການໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນ
3)

ການຕກ
ື່ ງິື່ ແບບເຂົາັ້ ລີັ້ນ (Whip of Tongue grafting)
ນິຍົມຕື່ກິື່ງພັນໄມ້ປະເພດອວບນັ້າ ແລະ ໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນເຊັື່ນດຽວກັນກັບ
ແບບຝານບວບ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດັື່ງນີັ້:
–
ປາດຕົັ້ນຕສະຫຽງຂັ້ນໃນລັກສະນະຝານບວບ ໃຫ້ຮອຍແຜຍາວ
ປະມານ 2.5-3.5 cm
–
ຜ່າຮອຍແຜໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນລີັ້ນ
–
ປາດກິື່ງພັນດີໃຫ້ສະຫື່ຽງລົງ, ລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງ
ຮອຍແຜ ເຊັື່ນດຽວກັນກັບຕົັ້ນຕ
–
ຜ່າຮອຍແຜກິື່ງພັນດີ ໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນລີັ້ນ
–
ນາກິື່ງພັນດີສວມລົງຕົັ້ນຕໃຫ້ລີັ້ນຄັດກັນ
–
ໃຊ້ກິບໜີບ ຫື ພັນດ້ວຍເທບພັນ
–
ຫັງຈາກແຜຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີເຊືື່ອມຕື່ກັນດີແລ້ວ (ປະມານ 1
ເດືອນ) ຫັງຈາກຕື່ກິື່ງໃຫ້ເອົາກິບ ຫື ເທບພັນອອກ
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ຮູບທີ 33

ວິທກ
ີ ານຕກ
ື່ ງິື່ ແບບເຂົາັ້ ລີນ
ັ້
4)

ການຕກ
ື່ ງິື່ ແບບສຽບຂ້າງ (Side grafting)
ເປັນວິທີການຕື່ກິື່ງໄມ້ປະດັບບາງຊະນິດ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໃຊ້ກັບໄມ້ໄມ້
ໃຫ້ໝາກເຊັື່ນ: ໝາກມ່ວງ, ໝາກພີລາ ເປັນຕົັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊ່ວງເວລາທີື່ເຮັດການຕື່ຈະເຮັດໃນໄລຍະກິື່ງ
ເປືອກຕິດເຊິື່ງເກີດຈາກການຫຍຸດຕົວຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ວິທີການຕື່ກິື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຫາຍ
ວິທີດັື່ງນີັ້
ກ. ການຕື່ກິື່ງສຽບຂ້າງແບບສຽບຫີັ້ມ (Side tongue grafting)
– ເລືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ເໜືອກວ່າໜ້າດິນເລັກໜ້ອຍໃຫ້ລຽບ ແລະ
ຊືື່
– ປາດຕົັ້ນຕສະຫຽງລົງໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກໜ້ອຍ

ຮູບທີ 34

ວິທກ
ີ ານຕຽມບາດແຜໃນຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ຍອດພັນດີ
– ປະມານ 2/3 ຂອງຮອຍແຜຈາກຕອນເທິງ ປາດເຂົັ້າໄປໃນ
ເນືັ້ອໄມ້ ໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງແຜເທົື່າກັບຄວາມຍາວຂອງສົັ້ນແຜເທິງຕົັ້ນຕ
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– ເລືອກກິື່ງພັນດີທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຕົັ້ນຕເລັກໜ້ອຍ
– ປາດສົັ້ນກິື່ງພັນດີເປັນຮູບປາກປາສະຫາມ ຈາກນັັ້ນຈື່ງເຮັດ
ເປັນຫີັ້ມ ໃຫ້ຄວາມຍາວເທົື່າກັບຄວາມຍາວຂອງຫີັ້ມຕົັ້ນຕ
– ສຽບກິື່ງພັນດີລົງເທິງຕົັ້ນຕໃຫ້ຫີັ້ມຄັດກັນ
– ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ

ຮູບທີ 35

ການສອດກິງື່ ພັນດີເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ການໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນກິງື່

ຮູບທີ 36

ຮູບແບບຂອງການຕກ
ື່ ງິື່ ແບບສຽບຂ້າງ

ຂ. ການຕື່ກິື່ງແບບສຽບຂ້າງເຂົັ້າບ່າ(Sideveneer
grafting)
– ປາດຕົັ້ນຕສະຫຽງລົງທີື່ບລິເວນລຽບ
ເທິງໜ້າດິນ
ເລັກໜ້ອຍເຂົັ້າໃນເນືັ້ອໄມ້ຍາວປະມານ 2.5-3.5 cm
– ຕັດສິັ້ນສ່ວນທີື່ປາດອອກໃຫ້ເຫືອພຽງ 1/3 ຂອງ
ສ່ວນທີື່ປາດອອກໃຫ້ໝົດ

51

–

ຕຽມກິື່ງພັນດີ ໂດຍປາດສະຫຽງໃຫ້ເປັນປາກປາສະ

ຫລາມ ໃຫ້ແຜຍາວເທົື່າກັບແຜທີື່ຕຽມເທິງຕົັ້ນຕ
– ປາດສົັ້ນກິື່ງພັນດີດ້ານກົງກັນຂ້າມ ກັບດ້ານທີື່ປາດຄັັ້ງ
ທາອິດອອກເຖິງເນືັ້ອໄມ້ ໃຫ້ແຜທີື່ປາດອອກມີຂະໜາດເທົື່າລີັ້ນຮອຍປາດທີື່ເຫືອໄວ້ເທິງຕົັ້ນຕ
– ສວມກິື່ງພັນດີລົງແຜທີື່ກຽມໄວ້ເທິງຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເຍືັ້ອຈະ
ເລີນກົງກັນແລະ ໃຫ້ລີັ້ນຂອງຕົັ້ນຕທັບຮອຍປາດຂອງກິື່ງພັນດີ
– ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ

ຮູບທີ 37

ການຕກ
ື່ ງິື່ ແບບສຽບຂ້າງເຂົາັ້ ບ່າ
5)

ການຕກ
ື່ ິື່ງແບບສຽບເປືອກ ແລະ ວິທີຄ້າຍຄືກັນ
(Bark grafting and It’ s modified)

ນິຍົມໃຊ້ຕກ
ື່ ິື່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກທັງເປືອກໜາ ແລະ ບາງ ໂອກາດທີແ
ື່ ຜຈະເ
ໜົື່າ ຫື ຖືກທາລາຍຈາກເຊືັ້ອພະຍາດມີໜ້ອຍ, ສິື່ງສາຄັນແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃນຊ່ວງທີື່ເປືອກຂອງຕົັ້ນຕລອກ
ອອກງ່າຍ ໄລຍະນີພ
ັ້ ືດຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ, ການຕກ
ື່ ິື່ງແບບສຽບເປືອກແລະວິທີຄ້າຍຄືກັນມີ 5
ວິທີ ແຕ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນບາງວິທີດັື່ງນີັ້:
ການຕກ
ື່ ິື່ງແບບສຽບເປືອກ (Bark grafting) ເລືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນຕົັ້ນ
ທີຊ
ື່ ືື່, ມີຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 2-10 cm, ເປືອກຄວນລອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັດຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນໜ້າພຽງ
ແລະ ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ເຖິງເນືັ້ອໄມ້ ຍາວປະມານ 3-5 cm ແລ້ວແບເປືອກອອກເລັກນ້ອຍ.
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ຮູບທີ 38

ການປາດຕົນ
ັ້ ຕ

– ການຕຽມກິື່ງພັນດີ: ເລືອກກິື່ງພັນໃຫ້ມຂ
ີ ະໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ
0.5-1 cm, ປາດປາຍກິື່ງໃຫ້ເຈີັ້ຍເປັນມຸມ 45 ອົງສາ ຍາວ 2.5-3 cm, ແລ້ວປາດດ້ານກົກຂອງກິື່ງໃຫ້
ເປັນບັກ ແລະ ປາດປາຍອອກເລັກນ້ອຍ.

ຮູບທີ 39

ການປາດກິງື່ ພັນດີ

– ການປະກອບກິື່ງພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ ໃຫ້ຮອຍບາກຕັັ້ງເທິງຕົັ້ນຕພດີ
ເປືອກຂອງຕົັ້ນທີແ
ື່ ບໄວ້ນັັ້ນ ໃຫ້ປະກົບເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ ແລ້ວພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງ.
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ຮູບທີ40

ການສອດກິງື່ ພັນດີເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງ

ຮູບທີ 41

ຮູບແບບການວິທກ
ີ ານຕກ
ື່ ງິື່ ແບບສຽບເປືອກ
4.3.5

ການຕິດຕາ (Budding)
ການຕິດຕາແມ່ນການຂະຫຍາຍພັນ
ຕິດກັບຕົັ້ນຕ ເຊິື່ງຄ້າຍກັບການຕກ
ື່ ິື່ງ.
1.
ຫັກໃນການຕິດຕາ

ໂດຍການນາເອົາຕາພຽງຕາດຽວຈາກກິື່ງພັນດີໄປ
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2.

– ກິື່ງພັນດີ ແລະ ຕົັ້ນຕຄວນມີຂະໜາດພເໝາະ
– ຜູປ
້ ະຕິບັດຄວນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊານານເປັນພິເສດ
– ຄວນປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖານທີື່ເໝາະສົມ
ການເລືອກຕົັ້ນຕ ແລະ ຕາຂອງກິື່ງພັນດີ
– ເປືອກຂອງຕົັ້ນຕຕ້ອງລອກອອກໄດ້ງ່າຍ
– ຕົັ້ນຕຄວນມີອາຍຸ 2 - 3 ປີ
– ຕົັ້ນຕຄວນມີເສັັ້ນຜ່າກາງປະມານ 1 - 2.5 cm.
– ມີເປືອກບໜ
ື່ າ ຫບ
ື າງເກີນໄປ
– ຕົັ້ນຕຄວນມີລັກສະນະສົມບູນແລະແຂງແຮງດີ
– ຕາຂອງກິື່ງພັນດີ ຄວນບແ
ື່ ມ່ນຕາດອກ
–
ບຄ
ື່ ວນໃຊ້ຕາພັນທີື່ 1 - 3 ນັບຈາກປາຍຍອດລົງມາ (ເພາະສ່ວນ

ໃຫຍ່ຈະເປັນຕາດອກ)
– ຄວນເປັນຕາທີື່ສົມບູນ ແລະ ພ້ອມທີື່ຈະຈະເລີນເປັນຍອດໃໝ່.
3.
ທິດທາງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການຕິດຕາ
ການຕິດຕາໃນລະດູຮ້ອນຄວນຕິດດ້ານທິດເໜືອ ແລະ ທິດໃຕ້ເພືື່ອປ້ອງກັນ
ແສງແດດເຜົາແຜ່ນຕາ, ຖ້າເປັນລະດູໜາວ ຫື ມີອາກາດເຢັນ ຄວນຕິດທາງດ້ານຂ້າງລະຫວ່າງຕົັ້ນພືດ ເພືື່ອ
ປ້ອງກັນແຜ່ນຕາຈາກຄວາມເຢັນ.
4.
ປະເພດຂອງການຕິດຕາ
ການຕິດຕາແບ່ງເປັນ 5 ປະເພດຄື:
1) ການຕິດຕາແບບຕົວທີ
ແລະ
ວິທທ
ີ ີື່ຄ້າຍຄືກັນ
(Tbuddingmodified)
ນິຍົມປະຕິບັດກັບພວກໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ ໄດ້ແກ່: ກຸຫາບ ແລະ ໄມ້ໃຫ້
ໝາກບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ພືດ
ຕະກຸນສົັ້ມ, ໝາກກະທັນ ເປັນຕົັ້ນ ການຕິດຕາຄວນໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 5 – 15 cm.
– ການຂີດຕົັ້ນຕ: ຄວນຂີດຕາມລວງຍາວຂອງຕົັ້ນຕກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຂີດ
ຕາມລວງຂວາງຂອງຮູບໂຕທີ.
– ການປາດແຜ່ນຕາ: ແຜ່ນຕາຄືສ່ວນຂອງແຜ່ນເປືອກທີື່ມີຕາພັນດີພຽງ
1 ຕາ ແລະ ມີເນືັ້ອໄມ້ຕິດຢູ່ ຫື ບກ
ື່ ໄດ້ ການປາດແຜ່ນຕາຄວນປາດຈາກປາຍແຜ່ນຕາໄປຫາດ້ານລຸ່ມ, ແຜ່ນ
ຕາຄວນມີຄວາມຍາວບຕ
ື່ ື່າກວ່າ 1 ມືັ້.
– ການໃສ່ແຜ່ນຕາ: ໃຫ້ໃສ່ແຜ່ນຕາຢູໃ່ ຕ້ເປືອກຂອງຕົນ
ັ້ ຕ ໂດຍໃຫ້ຕາ
ຢູເ່ ຄິື່ງກາງ.
– ການພັນແຜ່ນຕາ: ການພັນແຜ່ນຕາຄວນພັນຈາກດ້ານລຸ່ມຂັ້ນເທິງ
ໂດຍພັນບໃື່ ຫ້ແໜ້ນ ຫື ຫົມເກີນໄປ.
ການຕິດຕາແບບຕົວທີ (T) ແລະ ວິທທ
ີ ຄ
ີື່ າ້ ຍຄືກນ
ັ ມີ 3 ວິທີ ແຕ່ຈະຍົກ
ໃຫ້ເຫັນບາງວິທດ
ີ ັື່ງນີ:ັ້
ກ. ການຕິດຕາແບບຕົວທີ (T-budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ:
ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນຮູບຕົວທີຍາວປະ
ມານ 2.5 cm ແລະ ແບເປືອກອອກ.
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ຮູບທີ42

ການກຽມບາດແຜໃນຕົນ
ັ້ ຕ
–

ຮູບທີ 43

ການກຽມແຜ່ນຕາ: ຄວນປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ

ການປາດແຜ່ນຕາຈາກຕົນ
ັ້ ພັນດີ

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບກິງື່ ພັນດີ: ສອດແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫັງຈາກນັັ້ນປະມານ 7 - 10 ວັນ ໃຫ້ເປີດແຜ່ນຢາງອອກ ແລ້ວພັນຄືນອີກ
ເທືື່ອໜື່ງໂດຍໃຫ້ເວັັ້ນແຜ່ນຕາ.
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ຮູບທ44

ຮູບທີ 45

ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ພັນທັບດ້ວຍເທບພັນ

ຮູບແບບຂອງການຕິດຕາແບບຕົວທີ
ຂ.

ການຕິດຕາແບບເທີມີນອລ (Terminal budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ປາດຕົັ້ນຕເປັນຮູບຕົວທີ ແລ້ວປາດເໜືອຮູບຕົວ
ທີປະມານ 1/3 ຂອງຄວາມຍາວຂອງບາດແຜຕົວທີ ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ.
– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວ
ເຮັດໃຫ້ເປັນມູມ 45 ອົງສາ, ແລ້ວປາດໃຫ້ສ່ວນເປືອກຍາວເໜືອກຸ່ມຕາປະມານ 1 ສ່ວນ ແລະ ໃຕ້ຕຸ່ມຕາ
ຍາວປະມານ 2 ສ່ວນ.
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– ການປະກອບກິື່ງພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ: ສອດແຜ່ນຕາໃຫ້ເຂົັ້າກັບຕົັ້ນ
ຕ ໂດຍໃຫ້ຕຸ່ມຕາຢູເ່ ໜືອຕົວທີ ແລ້ວພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເວັັ້ນຕຸ່ມຕາໄວ້.
2) ການຕິດຕາແບບເພລດ ແລະ ວິທີຄ້າຍກັນ (Plate budding)
ການຕິດຕາແບບນີນ
ັ້ ິຍົມໃຊ້ກັບພັນພືດທີມ
ື່ ີເປືອກໜາ ແລະ ໜຽວ ຫື
ພືດທີື່ມີຢາງຫາຍເຊັື່ນ: ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີັ້ ຫື ພືດທີື່ເກີດການເຊືື່ອມປະສານເຂົັ້າກັນໄດ້ຍາກເຊັື່ນ: ໝາກ
ຂາມ ເປັນຕົັ້ນ. ການຕິດຕາແບບນີມ
ັ້ ີ 4 ແບບ ຄືແຕ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນພຽງ 2 ແບບຄື:
ກ. ການຕິດຕາແບບເພລດ (Plate budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນແຖວ 3 ດ້ານຄື:
ແຖວຕັັ້ງ 2 ດ້ານ, ແຕ່ລະດ້ານຍາວປະມານ 1 - 1.5 cm ແລະ ແຖວຂວາງ 1 ດ້ານ ແລ້ວໃຊ້ປາຍມີດແງະ
ຫົວຮອຍຂີດແລ້ວລອກເປືອກລົງ.

ຮູບທີ 46

ການກຽມບາດແຜໃນຕົນ
ັ້ ຕ

– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເປັນຮູບສີື່ຫື່ຽມ ຫື ຮູບ
ວົງຮີ ຍາວປະມານ 2.5 – 5 cm ແລ້ວແງະເອົາເນືັ້ອໄມ້ທຕ
ີື່ ິດມາກັບແຜ່ນຕາອອກ.

58

ຮູບທີ 47

ການປາດແຜ່ນຕາ

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ: ປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕ ໂດຍໃຫ້ເປືອກຕົັ້ນຕກັບແຜ່ນຕາແນບເຂົັ້າກັນຢ່າງແໜ້ນ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ເພືື່ອປ້ອງກັນນັ້າ
ແລະ ພະຍາດ, ຫັງຈາກນັັ້ນ 2 - 3 ອາທິດ ໃຫ້ແກະແຜ່ນຢາງອອກ.

ຮູບທີ 48

ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ພັນທັບແຜ່ນຕາດ້ວຍເທບພັນ
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ຮູບ49

ແບບຂອງການຕິດຕາແບບເພລດ
ຂ.

ການຕິດຕາແບບໂຕ H (H-budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ຂີດເປືອກຕົນ
ັ້ ຕ ໃຫ້ເປັນຮູບໂຕ H ຕາມ
ທາງຍາວປະມານ 2.5 cm ແລ້ວແບເປືອກຕົັ້ນຕອອກ ໂດຍລອກທາງຊືສ
ື່ ່ວນກາງ.
– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດຕາກິງື່ ພັນໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ຍາວ
2.5 – 5 cm ແລ້ວແກະເອົາເນືັ້ອໄມ້ອອກ.
– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ: ສອດແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕທາງດ້ານຂ້າງໃຫ້ແໜ້ນດີ ແລ້ວພັບເປືອກຕົັ້ນຕທັບແຜ່ນຕາ ຈາກນັັ້ນໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນທັບ.
3) ການຕິດຕາແບບແພຕຊ ແລະ ວິທີທີື່ຄ້າຍຄືກັນ (Patch budding
and its modified)
ການຕິດຕາແບບນີຍ
ັ້ າກກວ່າການຕິດຕາແບບຕົວທີ
ແຕ່ໃຫ້ຜົນດີກ່ວາ
ການຕິດຕາແບບຕົວທີ ເພາະພືດທີື່ມີເປືອກໜາ, ເປືອກຂອງແຜ່ນຕາອາດບສ
ື່ າພັດໄດ້ຢ່າງແໜ້ນກັບຕົັ້ນຕຄື
ກັບການຕິດຕາແບບແພຕຊ. ການຕິດຕາແບບແພຕຊ ນິຍົມໃຊ້ກັບໝາກມ່ວງຢາງພາລາ ເປັນຕົັ້ນ. ຂັ້ຄວນຄາ
ນງໃນການຕິດຕາແບບນີັ້ຄື ຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີຕ້ອງມີເປືອກທີື່ລອກອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຂະໜາດເທົື່າກັນ.
ການຕິດຕາແບບນີຈ
ັ້ ະເຮັດໄດ້ຮອຍແຜຈະເຊືື່ອມກັນຍາກ, ເຮົາອາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນໂດຍການຂີດຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນ
ຮູບສີຫ
ື່ ຽມຍາວໄວ້ລ່ວງໜ້າ 1-2 ອາທິດ ກ່ອນທາການຕິດຕາ ແຕ່ຍັງບທ
ື່ ັນເອົາເປືອກອອກເທືື່ອ ຈົນຈະເຖິງ
ເວລາເຮັດ, ສ່ວນຕົນ
ັ້ ຕກເຮັດໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ດ້ວຍເຫດຜົນນີັ້ບາດແຜທີຕ
ື່ ົັ້ນຕຈະເກີດເປັນເນືັ້ອງອກ
ຂັ້ນເຊິື່ງເມືື່ອສອດແຜ່ນຕາລົງຕົັ້ນຕຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນຕາເຊືື່ອມປະສານກັນໄວຂັ້ນ. ການຕິດຕາແບບນີມ
ັ້ ີ 4 ວິ
ທີແຕ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນ 2 ວິທດ
ີ ັື່ງນີັ້:
ກ. ການຕິດຕາແບບແພຕຊ (Patch budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ເລືອກຕົັ້ນຕທີຕ
ື່ ັັ້ງຊື,ື່ ຜິວລຽບແລ້ວຂີດໃຫ້ເປັນ
ຮູບ 4 ຫື່ຽມຍາວ, ຍາວ 2.5 cm, ກວ້າງ 1 - 1.5 cm ແລ້ວແກະເອົາເປືອກຕົັ້ນຕອອກ.
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ຮູບທີ 50

ການປາດຕົນ
ັ້ ຕ

– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ຂີດແຜ່ນຕາຈາກກິື່ງພັນດີອອກເປັນຮູບສີຫ
ື່ ຽມ
ຍາວໃຫ້ມີຂະໜາດເທົື່າກັບຕົັ້ນຕແລ້ວແກະເອົາເນືັ້ອໄມ້ອອກ.

ຮູບທີ 51

ການປາດແຜ່ນຕາ ແລະ ການແກະເອົາເນືັ້ອໄມ້ອອກ

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ:
ກັບຕົັ້ນຕ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເວັັ້ນຕາໄວ້.

ນາແຜ່ນຕາມາປະກອບເຂົັ້າ
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ຮູ
ບທີ
ປະກອບແຜ່ນຕາເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ພັນທັບແຜ່ນຕາດ້ວຍເທບພັນ
ແຫ
ື່ງທີ52
ມາ: http//www.google.co.th/Seach.

ຮູບທີ 53

ຮູບແບບການຕິດຕາແບບແພຕຊ
ຂ.

ການຕິດຕາແບບວົງແຫວນ (Ring budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ປາດຮອບຕົັ້ນຕໃຫ້ຄືກັບການໂທມກິື່ງ, ຂະໜາດ
ຂອງຕົັ້ນຕ ແລະ ກິື່ງພັນດີຄວນເທົື່າກັນ, ປາດໃຫ້ຫ່າງກັບ 0.5 - 0.7cm, ແລ້ວຂີດເປືອກໃຫ້ເປັນເສັັ້ນຊືື່
ຈາກຮອຍປາດເບືັ້ອງເທິງ ຈົນເຖິງຮອຍປາດເບືັ້ອງລຸ່ມ ແລ້ວລອກເອົາເປືອກຂອງຕົັ້ນຕອອກ.
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–

ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາຈາກຕົັ້ນພັນດີ ໃຫ້ມີລັກສະນະຄື

ກັນກັບຕົັ້ນຕ.
– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ: ນາແຜ່ນຕາຂອງກິື່ງພັນເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ.
4) ການຕິດຕາແບບຊິບ ແລະ ວິທທ
ີ ີື່ຄ້າຍຄືກັນ (Chip budding and it's
modified)
ການຕິດຕາແບບນີັ້ນຍ
ິ ົມໃຊ້ກັບພັນໄມ້ທລ
ີື່ ອກເປືອກອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ໄດ້
ຜົນດີກັບຕົັ້ນອະງ່ນ ແລະ ຕົັ້ນໝາກເງາະ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ວິທີ ແຕ່ໃນນີຈ
ັ້ ະຍົກໃຫ້ເຫັນ 2 ວິທີດັື່ງນີັ້:
ກ. ການຕິດຕາແບບຊິບ (Chip budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ເລືອກຕົັ້ນຕທີື່ຕັັ້ງຊືື່, ຜິວລຽບ ແລະ ສົມບູນດີ
ແລ້ວປາດຕົັ້ນຕໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວຕັດສ່ວນດ້ານກົກຂອງຮອຍປາດອອກໂດຍໃຫ້ເປັນມຸມ 45
ອົງສາ,ປາດຕົັ້ນຕຂັ້ນໄປອີກຍາວປະມານ 2.5 cm ແລະ ຕັດສ່ວນປາຍອອກໃຫ້ເປັນມຸມ 45 ອົງສາ.

ຮູບທີ 54

ການປາດຕຽມຕົນ
ັ້ ຕ
–

ຕ.

ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາເໝືອນກັບການປາດແຜຂອງຕົັ້ນ
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ຮູບທີ55

ການປາດແຜ່ນຕາພັນດີ

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ: ນາແຜ່ນຕາສອດເຂົັ້າຕົັ້ນຕທາງ
ດ້ານຊ້າຍຂອງແຜ ແລ້ວພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ.

ຮູບທີ56

ປະກອບແຜ່ນຕາເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ພັນທັບແຜ່ນຕາດ້ວຍເທບພັນ
ຂ.

ການຕິດຕາແບບຊິບ 1 (Chip budding 1)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ເລືອກຕົັ້ນຕເໝືອນກັນກັບແບບຊິບ, ການປາດ
ຕົັ້ນຕແມ່ນໃຫ້ສຽນເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍຍາວປະມານ 2.5 – 4 cm ແລ້ວຕັດດ້ານກົກທີປ
ື່ າດໃຫ້ເປັນມູມ
45 ອົງສາ.
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– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ ແລະ
ເຈີັ້ຍຂັ້ນເຮັດເປັນມູມ 45 ອົງສາ, ຍາວປະມານ 2.5 - 4 cm. ລັກສະນະຂອງບາດແຜຂອງແຜ່ນຕາຈະຄື
ກັບການຕຽມບາດແຜຂອງຕົັ້ນຕ.
– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ: ສອດແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕພັນ
ທັບດ້ວຍແຜ່ນຕາໃຫ້ແໜ້ນ.
5) ການຕິດຕາແບບຊ້ອນ (Double working by budding)
ພືດບາງຊະນິດບສ
ື່ າມາດເອົາຕາຈາກກິື່ງພັນດີມາຕິດໄດ້ເລີຍ. ດັື່ງນັັ້ນ ຈື່ງຕ້ອງ
ເຮັດການຕິດຕາແບບຊ້ອນ ຫື ຕິດຕາສອງຄັັ້ງຄື ຄັັ້ງທາອິດຕ້ອງປາດສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕກາງໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ມາ
ຕິດຕົັ້ນຕເດີມເສຍກ່ອນ ເພືື່ອໃຫ້ຈລ
ຸ ັງທັງສອງເຊືື່ອມຕກ
ື່ ັນ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພທີຈ
ື່ ະຕິດຕາໄດ້ ຈື່ງນາຕາ
ພັນດີມາຕິດເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕເດີມ ແຕ່ຖ້າການຕິດຕາແບບຊ້ອນສາມາດເຮັດໄດ້ໄປພ້ອມໆກັນ ລະຫວ່າງຕົັ້ນຕ
ກາງກັບຕາພັນດີຈະເຮັດໃຫ້ບຕ
ື່ ້ອງເສຍເວລາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົັ້ນພືດຈະເລີນໄວຂັ້ນ. ການຕິດຕາແບບຊ້ອນ
ແບ່ງເປັນ 2 ວິທີ ຄື: ການຕິດຕາແບບອິນເຕີຊິລ ແລະ ດັບເບິັ້ລຊິລ. ແຕ່ໃນນີຈ
ັ້ ະຍົກໃຫ້ເຫັນພຽງວິທດ
ີ ຽວ
ຄື:
ກ. ການຕິດຕາແບບອິນເຕີຊິລ (Intersield budding)
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ: ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕໃຫ້ເປັນຮູບໂຕ T ຍາວ 2.5-4
cm ແລ້ວແບເປືອກອອກ ແລ້ວປາດຕົັ້ນຕກາງໃຫ້ເປັນຮູບວົງຣີ ຍາວ 2.5 – 4 cm ຖິັ້ມ ແລ້ວປາດຊືຮ
ື່ ອຍ
ເດີມອີກຄັັ້ງໜື່ງ ໃຫ້ມີສ່ວນເຍືື່ອຈະເລີນຕິດໄປດ້ວຍ.

ຮູບທີ57

ການປາດຕົນ
ັ້ ຕ
–

ເທົື່າກັບຕົັ້ນຕກາງ.

ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ໃຫ້ມີຂະໜາດ
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ຮູບທີ 58

ການປາດແຜ່ນຕາ

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົນ
ັ້ ຕ: ນາເອົາແຜ່ນຕາພັນດີ ຊ້ອນ
ເຂົັ້າກັບແຜ່ນຕົັ້ນຕກາງ ແລ້ວສອດແຜ່ນຕາລົງໃນຮອຍແຜຕົັ້ນຕ ແລະ ຕັດສ່ວນທີື່ເກີນຖິັ້ມຈື່ງພັນທັບດ້ວຍ
ແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ.

ຮູບທີ 59

ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົາັ້ ກັບຕົນ
ັ້ ຕ ແລະ ພັນທັບແຜ່ນຕາດ້ວຍເທບພັນ
5.

ການກະຕຸນ
້ ຕາ ແລະ ກິງື່ ພັນດີ
ການກະຕຸ້ນຕາ ແລະ ກິື່ງພັນດີ ເປັນວິທີການກະຕຸ້ນໃຫ້ຕາ ຫື ກິື່ງພັນທີນ
ື່ າມາຕື່
ເທິງຕົັ້ນຕສາມາດຈະເລີນງອກງາມເປັນກິື່ງ ແລະ ຕົັ້ນພັນດີຕື່ໄປ. ຕາມທາມະຊາດສ່ວນຍອດຂອງຕົັ້ນຕ ຈະ
ຜະລິດຮໂມນໄປຄວບຄຸມຕາ ຫື ກິື່ງພັນໃຫ້ຈະເລີນຢູໃ່ ນສະພາບຄືກັບຕາຂ້າງ, ສະນັັ້ນຕ້ອງຫາວິທກ
ີ ານເຮັດ
ໃຫ້ອິດທິພົນຂອງຮໂມນຈາກຍອດຕົັ້ນຕໃຫ້ໝົດໄປດ້ວຍວິທີການດັື່ງນີຄ
ັ້ ື:
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–
–
–
–
–
ການຈະເລີນຂອງຕາຂ້າງ.
6.

ປາດສ່ວນຂອງເປືອກຕົັ້ນຕດ້ານເທິງແຜ່ນຕາທີື່ຕິດ
ຕັດສ່ວນຍອດຂອງຕົັ້ນຕເດີມໃຫ້ສັັ້ນເໜືອຕາ ຫື ກິື່ງພັນດີ
ໂນ້ມສ່ວນກິື່ງຍອດຂອງຕົັ້ນຕໃຫ້ຢໃູ່ ນລະດັບຕື່າກ່ວາກິື່ງພັນ ຫື ຕາພັນ
ສີດສານເຄມີທາລາຍຮໂມນທີື່ຕາຍອດ ເພືື່ອໃຫ້ຕາ ຫື ກິື່ງພັນດີຈະເລີນ
ໃຊ້ຮໂມນທາທີຕ
ື່ າ ແລະ ກິື່ງພັນດີເພືື່ອໃຫ້ໄປທາລາຍຮໂມນທີື່ຄວບຄຸມ

ຫກ
ັ ການປະຕິບດ
ັ ໃນການບັງຄັບຕາ ແລະ ກິງື່ ພັນ
ກ. ກ່ອນການບັງຄັບຕາ ແລະ ກິື່ງພັນດີ
–
ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ອາຫານປະເພດໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ເພີື່ມອາຫານ

ຈາພວກແປ້ງ.
–
ໃຊ້ທາດເຄມີເຊັື່ນ: ໃຊ້ທາດ KCl ຫື ໂພແຕັສຊຽມຊັລເຟດຫົດຕົັ້ນຕ
ເພືື່ອໃຫ້ຕົັ້ນຕສາມາດເກັບສະສົມອາຫານຈາພວກແປ້ງໄດ້ຫາຍຂັ້ນ.
–
ສີດທາດລະລາຍ ຟອສເຟສ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄນໂຕຣເຈນພາຍໃນຕົັ້ນຕ
ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
ຂ. ຫັກການບັງຄັບຕາ ແລະ ກິື່ງພັນ
–
ການເດັດຕາ ແລະ ກິື່ງພັນທີື່ບແ
ື່ ມ່ນຕາ ຫື ກິື່ງພັນດີຖິັ້ມ: ຖ້າຫາກ
ປ່ອຍປະໄວ້ຕາຂອງກິື່ງພັນດີອາດຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຫື ຕາທີື່ຍັງບແ
ື່ ຕກເປັນຍອດໃໝ່ອາດຢຸດການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ, ທັັ້ງນີກ
ັ້ ື່ເພາະວ່າທາດອາຫານຕ່າງໆ ທີື່ພືດດູດຂັ້ນມາຈະນາໄປລ້ຽງຕາ ແລະ ກິງື່ ຕົັ້ນຕເດີມໝົດ,
ສ ະນັັ້ນຕ້ອງເດັດຍອດກິື່ງ ແລະ ຕາທີແ
ື່ ຕກໃໝ່ຈາກຕົັ້ນຕເດີມຖິັ້ມປະມານອາທິດລະ1 ຄັັ້ງ ຈົນກ່ວາພັນດີ
ຈະສາມາດລ້ຽງຕົນເອງໄດ້, ຈາກນັັ້ນຈື່ງຄ່ອຍຕັດຍອດຕົັ້ນຕເດີມທີລ
ື່ ະດັບເທິງແຜ່ນຕາພັນດີທີື່ຕິດໄວ້.
–
ການຜູກກິື່ງພັນ: ຫັງຈາກກິື່ງພັນຈະເລີນຂັ້ນຍາວປະມານ 5-10
cm ຄວນມັດຕິ ກັບຕົັ້ນຕ (ກລະນີທີື່ມີປະລິມານໜ້ອຍ) ເພືື່ອປ້ອງກັນລົມພະຍຸ ແລະ ການກະທົບຈາກສິື່ງ
ຕ່າງໆ.
–
ການສີດພົື່ນຢາປ້ອງກັນ ແລະ ຂັບໄລ່ແມງໄມ້: ໄລຍະທີຕ
ື່ າ ແລະ
ກິື່ງພັນຈະເລີນແຕກໃບອ່ອນ ແລະ ຍອດອອ່ນຄວນສີດຢາ ເພືື່ອປ້ອງກັນບໃື່ ຫ້ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນຖືກທາ
ລາຍ.
4.3.6 ວິທີການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊ້ຕົັ້ນ ແລະ ຮາກພິເສດ
ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊ້ຕົັ້ນ ແລະ ຮາກນີກ
ັ້ ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົັ້ນພືດ
ເໝືອນກັບວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດທີື່ກ່າວມາແລ້ວ, ລັກສະນະຕົັ້ນພືດພິເສດມີຄື: ບັລ (Bulbs) ຄອຣມ
(Corms), ໄຣໂຊມ (Rhizomes), ທູເບີ (Tubers), ຣັນເນີ (Runner) ພືດເຫົື່ານີັ້ ເປັນສ່ວນທີື່ປ່ຽນ
ຈາກຕົັ້ນພືດປົກກະຕິເປັນແຫື່ງສະສົມອາຫານ ເຊິື່ງພືດພວກນີັ້ ເມືື່ອໝົດລະດູການສ່ວນຍອດຈະຕາຍ ລາຕົັ້ນ
ທີຢ
ື່ ໃູ່ ຕ້ດິນຈະພັກຕົວ ເມືື່ອເຖິງລະດູຕໄື່ ປກຈະເລີນເປັນຕົັ້ນໃໝ່.
ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊ້ຕົັ້ນ ແລະ ຮາກພິເສດ ແບ່ງເປັນ 2 ພວກໃຫຍ່ ຄື:
1. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການແຍກ (Separation)
ເປັນການຂະຫຍາຍພັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນພືດ ທີື່ເກີດຈາກທາມະຊາດ ໃນສ່ວນຂອງ
ກາບໃບ (Bulbs) ແລະ ເຫງົັ້າ (Corms) ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການແຍກມີຄື :
ກ. ການຂະຫຍາຍພັນພືດຫົວປະເພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ (Bulbs)
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ພືດຫົວປະເພດໃບລ້ຽງດ່ຽວປະກອບດ້ວຍກາບໃບ, ສ່ວນໃຈກາງຈະມີ
ສ່ວນຈະເລີນ ຫື ຊື່ດອກທີື່ຍັງບທ
ື່ ັນຂະຫຍາຍຕົວ, Bulbs ແບ່ງເປັນ 2 ພວກຄື: ພວກທີື່ມີກີບຮຽງຕົວກັນ
ແໜ້ນໄດ້ແກ່: ຫົວຜັກທຽມ, ຫົວຜັກບົື່ວ, ຫວ້ານສີທ
ື່ ິດ ແລະ ສາລັບພວກທີື່ມກ
ີ ີບຮຽງຕົວກັນຢ່າງຫົມໆ
ເປັນພືດທີື່ມີກາບໃບເປັນເກັດເກາະກັນໄດ້ແກ່: ພວກດອກບົວ (Lilies). ການຂະຫຍາຍພັນພວກນີສ
ັ້ າມາດ
ເຮັດໄດ້ 2 ວິທີຄື:
1) ການຂະຫຍາຍພັນຕາມທາມະຊາດ
ໝາຍເຖິງ ການປ່ອຍໃຫ້ຕົັ້ນພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ດ້ວຍຕົວເອງເຊັື່ນ: ຫົວຜັກບົື່ວ, ຫົວບົື່ວແບ່ງ, ຫົວຜັກທຽມ.
ຂັນ
ັ້ ຕອນການປະຕິບດ
ັ
– ຄັດເລືອກພັນທີສ
ື່ ົມບູນ, ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຢູ່ໃນຊ່ວງທີື່
ພັກຕົວ
– ນາແນວພັນ ທີຕ
ື່ ຽມໄວ້ແຊ່ນັ້າ 15 ນາທີ
– ຈຸ່ມໃສ່ຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອລາ ຊະນິດເຄືອບຜິວ
– ນາໄປຫໃື່ ນຜ້າ ຫື ຖົງຢາງແລ້ວມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ
– ນາໄປໄວ້ໃນຫ້ອງທີມ
ື່ ອ
ີ າກາດຖ່າຍເທສະດວກ
– ເມືື່ອຮາກເລີື່ມແທງອອກຈາກດ້ານລຸ່ມຫົວ ໃຫ້ນາໄປປູກໃນ
ໜານ
2) ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການຜ່າຫົວ
ເປັນວິທກ
ີ ານຜ່າຫົວຈາກ 2 ສ່ວນ ເປັນ 4 ສ່ວນ ແລະ ຈາກ
4 ເປັນ 8 ສ່ວນ ເຊິື່ງຂັ້ນກັບຂະໜາດຂອງຫົວ ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະສ່ວນມີກາບໃບຕິດຢູ່ 3- 4 ກາບ ຈາກນັັ້ນນາ
ໄປຈຸ່ມໃນນັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ ແລ້ວປັກຊາໃນວັດຖຸປັກຊາໃຫ້ເລິກ 1.5-2.5 cm ແລະ ໃຫ້ສ່ວນຕາຂ້າງ
ທີຕ
ື່ ິດຢູລ
່ ະຫວ່າງກາບໃບສາພັດກັບອາກາດເພືື່ອຈະເລີນເປັນຕົັ້ນໃໝ່.
ຂັນ
ັ້ ຕອນການປະຕິບດ
ັ
– ຕັດແບ່ງຫົວຜັກບົື່ວອອກເປັນສ່ວນໆ ກວ້າງປະມານ 2.5
cm ໂດຍໃຫ້ມີສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕິດໄປດ້ວຍ.
– ນາສ່ວນທີື່ແບ່ງໄປຈຸ່ມນັ້າຢາກັນເຊືັ້ອລາແລ້ວນາໄປປັກຊາ
– ແຕ່ລະສ່ວນທີນ
ື່ າໄປຊາ ຕ້ອງມີກາບໃບຕິດໄປພ້ອມ 3-4
ກາບ ແລະ ສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕິດຢູ່ດ້ານກົກຂອງຫົວ ແລະ ກາບໃບດ້ວຍ.
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ການຕັດແບ່ງຫົວຜັກບົວ
ື່ ອອກເປັນສ່ວນໆ ແລະ ການທາຢາປ້ອງກັນເຊືອ
ັ້ ຣາ
3)

ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເຫງົັ້າ (Corms)
ເຫງົັ້າໝາຍເຖິງຮາກຂອງຕົັ້ນພືດທີື່ໃຫຍ່ ແລະ ຫຫ
ື່ ຸ້ມດ້ວຍກາບທີື່
ມີລັກສະນະຄືໃບ, ເມືື່ອຫົວແກ່ກາບໃບທີື່ຕິດຢູກ
່ ັບຫົວຕາມຂຄ
ັ້ ືກັບຫື່ຫຸ້ມໄວ້, ສ່ວນປາຍສຸດຂອງຫົວຄືຕາ
ຍອດທີື່ຈະເລີນເປັນໃບ ແລະ ຊດ
ື່ ອກ. ສາຫັບເຫງົັ້າທີື່ມຂ
ີ ະໜາດໃຫຍ່ອາດມີຕາຢູດ
່ ້ານເທິງຫາຍໆ ຕາ ເຊິື່ງສາ
ມາດຈະເລີນເປັນດອກໄດ້ເຊັື່ນ: ເຫງົັ້າຂອງຊ້ອນກິື່ນຝຣັງື່
ການຂະຫຍາຍພັນສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນການຂະ
ຫຍາຍພັນທີື່ເກີດຂັ້ນເອງຕາມທາມະຊາດ.
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ການຕັດແບ່ງເຫງົາັ້ ທີມ
ື່ ຕ
ີ າຕິດໄປນາ
2.

ການຂະຫຍາຍພັນ ໂດຍວິທີການແບ່ງ (Division)
ເປັນວິທີການແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງພືດເພືື່ອຂະຫຍາຍພັນໃຫ້ໄດ້ປະລິມານໃຫ້
ຫາຍຂັ້ນ, ການແບ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ກັບພືດທີື່ຕິດລວມກັນແໜ້ນເຊິື່ງຕ້ອງໃຊ້ເຄືື່ອງມືເຊັື່ນ: ມີດ ຫື ມີດຕັດ
ແຕ່ງຕັດອອກເປັນສ່ວນໆ ເຊັື່ນ: ການຂະຫຍາຍພັນພືດຈາພວກຫົວແໜ້ນ,ພວກຮາກ, ພວກໄຣໂຊມ, ພວກ
ໄຫ, ພວກຕະກຽງ, ພວກຈຸກ ແລະ ພວກໜື່.
1) ການຂະຫຍາຍພັນພືດຫົວແໜ້ນ
ພືດຫົວແໜ້ນເກີດຈາກລາຕົັ້ນທີື່ມີລັກສະນະອວບ, ສັັ້ນ ໄດ້ແກ່: ຫົວ
ເຜືອກຫົວມັນຝຣັງື່ , ຫົວບອນສີ ເປັນຕົັ້ນ.
ກ. ວິທີການຂະຫຍາຍພັນຫົວມັນຝຣັງື່
ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:
– ເລືອກຫົວມັນຝຣັງື່ ທີື່ແກ່ ລ້າງດ້ວຍນັ້າສະອາດ ແລະ ຕາກ
ລົມໃຫ້ແຫ້ງ.
– ໃຊ້ມີດຄົມ ແລະ ສະອາດຕັດແບ່ງເປັນສ່ວນໆ ໂດຍໃຫ້ມີນັ້າ
ໜັກປະມານ 25 – 50 g ແລະ ມີຕາຕິດໄປນາ.
– ນາສີັ້ນສ່ວນໄປຈຸມ
່ ໃນນັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ ແລ້ວຕາກລົມ
ໃຫ້ແຫ້ງປະມານ 2 - 3ວັນ
– ນາໄປປູກໃນພາຊະນະສາຫັບກ້າ ຫື ໜານປູກເລິກປະມານ 5
– 6 cm.
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ການຕັດແບ່ງຫົວມັນຝຣັງື່ ທີມ
ື່ ຕ
ີ າຕິດໄປນາ ແລະ ການປູກໃສ່ໃນພາຊະນະ
2)

ການຂະຫຍາຍພັນຮາກຫົວ (Tuberous root)
ເປັນຮາກຫົວທີື່ເກີດຈາກການພອງໂຕຂອງຮາກ ເພືື່ອເປັນບ່ອນສະສົມ
ອາຫານ, ແຕກຕ່າງກັບພວກຫົວແໜ້ນ ເພາະບມ
ື່ ີຂັ້ ແລະ ປ້ອງ ແຕ່ມີຕົັ້ນຕຕິດດິນເຊັື່ນ: ມັນດ້າງ, ແຄຣອດ,
ບີໂກເນຍ, ລັກເລ່ ເປັນຕົັ້ນ.
ກ. ວິທີການຂະຫຍາຍພັນມັນດ້າງ
ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ :
–
ເລືອກຫົວມັນທີແ
ື່ ກ່ ລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດ
– ຕັດແບ່ງໃຫ້ເປັນຮູບສາມຫື່ຽມ ຫື ສີຫ
ື່ ື່ຽມ ມີສ່ວນຂອງຕາຂ້າງ
ດ້ວຍ
– ນາໄປຈຸ່ມຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ
– ນາໄປປັກຊາໃນໜານກ້າ ຫື ພາຊະນະສາຫັບກ້າ ໂດຍໃຫ້
ສ່ວນຂອງຕາຂ້າງຢູເ່ ທິງ.
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ການແບ່ງຫົວມັນ ເພືອ
ື່ ນາໄປປູກຂະຫຍາຍພັນ
3)

ການຂະຫຍາຍພັນພວກໄຣໂຊມ (Rhizomes)
ພືດພວກໄຣໂຊມເປັນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ລາຕົັ້ນເປັນຂັ້ ແລະ ປ້ອງ, ບລິ
ເວນຂມ
ັ້ ີຕາຂ້າງເໜືອກາບໃບ ສ່ວນຮາກຈະແຕກຢູຕ
່ າມຂໃັ້ ຕ້ຜິວດິນເຊັື່ນ: ກ້ວຍ, ໜື່ໄມ້ຝຣັື່ງ, ຂີງຫຍ້າຄາ,
ຫຍ້າແຫ້ວໝູ ເປັນຕົັ້ນ.
ວິທີການຂະຫຍາຍພັນຂີ ມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີ:ັ້
– ເລືອກຂີງທີື່ພ້ອມຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍສັງເກດປຸ່ມຕາທີເື່ ລີື່ມບວມ
ລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດ
– ຈຸ່ມຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອລາ 10-15ນາທີ ແລ້ວຕັດເປັນທ່ອນໆ ໂດຍ
ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ອນມີຕາຢູ່ 1-3 ຕາ.
– ຈຸ່ມຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ ແລ້ວໃຫ້ປະຕາກລົມໄວ້ປະມານ 2 - 3
ວັນ ເພືື່ອລຖ້າບາດແຜແຫ້ງດີ ແລ້ວຈື່ງນາໄປປູກໃນໜານໃຫ້ເລິກ 5-6cm.
4) ການຂະຫຍາຍພັນພືດຈາພວກໄຫລ (Runner or stolon)
ພືດຈາພວກໄຫເປັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນທີໃື່ ຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນ ລັກສະ
ນະການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະເລືອຍາວອອກຈາກຕົັ້ນແມ່ໄປຕາມພືັ້ນດິນເຊັື່ນ:ໄຫສະຕເບີລີ, ໄຫບົວ ເປັນຕົັ້ນ.
ວິທກ
ີ ານຂະຫຍາຍພັນສະຕເບີລີມຂ
ີ ັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີ:ັ້
– ໃຊ້ມີດທີສ
ື່ ະອາດຕັດໄຫທີສ
ື່ ົມບູນປັກຊາໃນວັດຖຸທີື່ໃຊ້ປັກຊາ
– ນາໄປປູກໃນໜານ ເມືື່ອຕົັ້ນໃໝ່ຈະເລີນແຂງແຮງດີແລ້ວ.
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ການຕັດແຍກສະຕເບີລີ ເພືອ
ື່ ນາໄປປູກຂະຫຍາຍພັນ
5)

ການຂະຫຍາຍພັນພວກຕະກຽງ (Off set)
ພືດພວກນີເັ້ ປັນສ່ວນຂອງໜື່ທີື່ຈະເລີນຂັ້ນໃໝ່ຈາກຕົັ້ນທີບ
ື່ ື່ແມ່ນຕົັ້ນແທ້
ເຊັື່ນ: ຕະກຽງນ້ອຍ (ໄມ້ຕະກຸນຫວາຍ) ທີຈ
ື່ ະເລີນແຕກກຈາກລາກ້ວຍໄມ້.
ວິທີການຂະຫຍາຍພັນກ້ວຍໄມ້ຕະກຸນຫວາຍ ມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ
ດັື່ງນີັ້ :
– ລັກສະນະຕົັ້ນແມ່ພັນທີື່ຈະເລີນເປັນຕະກຽງ
– ເລືອກຕະກຽງທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສົມບູນດີ
– ໃຊ້ມີດສະອາດຕັດລະຫວ່າງຕົວເຊືື່ອມກັບຕົັ້ນແມ່ ໃຫ້ອອກຈາກ
ກັນແຕ່ລະຕົັ້ນຕ້ອງມີຮາກຕິດມານາ.
– ນາໄປປູກ ແລະບົວລະບັດຮັກສາຕໄື່ ປ
6) ການຂະຫຍາຍພັນຈາພວກຈຸກ (Crown)
ເປັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນພືດທີື່ຕິດຢູ່ກັບໝາກຂອງໝາກນັດ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ຈຸກ
ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໂດຍການຕັດເອົາຈຸກໄປປູກ.
ວິທີການຂະຫຍາຍພັນໝາກນັດມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
– ເລືອກຈຸກໝາກນັດຈາກຕົັ້ນແມ່ທສ
ີື່ ົມບູນ
– ໃຊ້ມີດຜ່າຈຸກ ຕາມແນວຕັັ້ງອອກເປັນ4 ສ່ວນ ໂດຍແຕ່ລະສ່ວນ
ຈະຕ້ອງມີສ່ວນໃບຕິດໄປດ້ວຍປະມານ 2 -3 ໃບ ຫບ
ື ຕ
ື່ ້ອງຕັດແບ່ງກື່ໄດ້.
– ນາໄປຈຸ່ມໃນນັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາແລ້ວຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງພໝາດໆ
– ນາໄປປັກຊາໃນວັດສະປູກ
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ສະແດງພາກສ່ວນຕົນ
ັ້ ໝາກນັດທີື່ຈະນາໄປຂະຫຍາຍພັນ
7)

ການຂະຫຍາຍພັນພືດຈາພວກໜື່ (Suckers)
ເປັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນພືດທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ເກີດຈາກຕົັ້ນ ຫື ຮາກບລິເວນ
ໂຄນຕົັ້ນເຊັື່ນ: ໜື່ທີື່ເກີດຈາກບລິເວນໂຄນຕົັ້ນສາເກ, ດ້ານກົກຂອງຕົັ້ນສົນປະຕິພັດ ຫື ໜື່ທີື່ເກີດຈາກດ້ານ
ກົກຂອງຕົັ້ນກ້ວຍ ແລະ ຕົັ້ນໝາກນັດ.
ວິທີການຂະຫຍາຍພັນກ້ວຍມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
– ເລືອກໜື່ກ້ວຍທີອ
ື່ ວບແລະ ສົມບູນດີ ຍາວປະມານ 50-60cm
– ໃຊ້ສຽມຂຸດ ຫືເຊາະໜື່ໃຫ້ອອກຈາກຕົັ້ນແມ່ພັນ
– ຕັດສ່ວນປາຍອອກໃຫ້ເຫືອຈາກດ້ານກົກປະມານ 15 cmຕັດແຕ່ງ
ຮາກແລະກາບໃບອອກ.
– ນາໜໄື່ ປຈຸ່ມໃນນັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາແລະ ຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງໝາດ
– ນາໄປປູກໃນຂຸມທີື່ໄດ້ກຽມໄວ້ ແລະ ຄຸມດ້ວຍຫຍ້າ ຫື ເຟືອງ
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