ເອກະສານປະກອບການສອນວິຊາ

ພືດເສດຖະກິດ
Cash Crop Production
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເຂດເນີນສູງ
ັ ສູດຊັນສູ
ສາລັບຫກ
ຂຽນໂດຍ: ອາຈານ ຄາພຸ ດ ຈັນທະວິໄລ

ັ ສູດ ວກປໜ
ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫກ

ສິງຫາ 2016

i

ຄານາ
ັ້
ັ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ເພື່ອຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປາໝາຍການພັ
ດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດການ
ັ້
ັ້ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ ນີຮອດປ
ີ 2020
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຄັງທີ
ໂດຍຖືເອານະໂຍບາຍ ການຫຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊນລງເທື່ອລະກ ັ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫັ້
ັ້
ັ ປະເທດດັ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສັ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ັ ປະເທດອຸ ດ
ຫຸ ດພນອອກຈາກການເປ
ນ
ສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ຖເື ອາວຽກງານ ການກ່ ສັ້າງຊັບພະຍາກອນມະ
ັ ວຽກງານບຸ ລມ
ິ ະສິດໜ່ ງ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ເປນ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໃຫັ້ມີຄວາມກ ັ້າວໜັ້າ

ັ ເຫັນໄດັ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ໃນລະດັບຕ່ າງໆໃນຂອບເຂດ
ປະຈຸບນ
ັ້ ນກາງລງຮອດທັ້ອງ
ທ່ ວປະເທດ ຍັງບ່ ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທ່ າທີ່ຄວນ ແລະ ມີຈານວນບ່ ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັນສູ
ັ້
ັ ປຸ ງ ແລະ ພັດທະນາລະບບການສກ
ຖິ່ນ. ສະນັນກະຊວງກະສິ
ກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ໄດັ້ການດຍຸ ດທະສາດການປບ
ັ້ ປີ 2020 ເຊິ່ງຈຸດປະສງຕນຕ
ັ້ ຂອງຍຸ ດທະສາດ ແມ່ ນການພັດທະນາ
ສາດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ແຕ່ນີຫາ

ັ້ ບລະບບການ
ສີມແື ຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫັ້ເຂາກັ
ັ້
ັ້ າຜູ ຮ
ັ
ັ ສູ ດທີ່ເນັນຄວາມຊ
ັ້ ຽນເປນ
ສ່ ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສັ້າງຫກ
ານານ, ການສິດສອນທີ່ເນັນເອ

ັ ຕັ້ອງໄດັ້
ສູນກາງ. ດັ່ງນັນັ້ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດັ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ຈ່ ງມີຄວາມຈາເປນ
ັ້ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະ
ັ ປຸ ງ ແລະ ກ່ ສັ້າງໃໝ່ ດັ້ວຍຮູ ບການຝກອບຮມ, ຍກລະດັບໄລຍະສັນ,
ມີການປບ
ັ ວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ ຄັ້ ວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສມບັດທີ່ເໝາະ
ຍາວ ເພື່ອສັ້າງໃຫັ້ໄດັ້ນກ
ສມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫັ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັ່ງກ່ າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເ
ັ້ ງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງຂນັ້ ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ
ັ ທະນາຫກ
ັ ສູດຊັນສູ
ໜືອ ຈ່ ງໄດັ້ພດ

ັ້
ັ ສູ ດນີ ັ້ ໄດັ້ເນັນຄວາມຊ
ເຊັ່ນ: ປູ ກຝງັ , ລັ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມງ, ປ່າໄມ ັ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫກ
ານານ
ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກ່ ສັ້າງພະນັກງານວິຊາການດັ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້
ັ ຕາມຂຕັ້ ກລງຂອງ
ອອກຮັບໃຊັ້ສງັ ຄມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດັ້ປະຕິບດ
ັ້ ງທຸກປະ
ັ ສູ ດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັນສູ
ລັດຖະມນຕີກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດັ້ວຍມາດຕະຖານຫກ
ການ

ັ ຜນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕັ້ອງມີການພັດທະນາ
ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ການຮຽນການສອນໄດັ້ຮບ
ັ້
ັ້
ັ ສູ ດ ເຊັ່ນ: ເອກະສານຫກ
ັ ສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືອໃນຫຍ
ບັນດາເອກະສານທີ່ສາຄັນຂອງຫກ
ຂອງແຕ່
ລະວິຊາ,
ັ້ ມືການ
ັ້
ັ້ ່ າ: ປມຄູ່
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືອໃນການສິ
ດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ ລະວິຊາ ຫ ື ເອີນວ
ັ້ ມືຂອງແຕ່ ລະວິຊາທີ່ມີໃນຫກ
ັ ສູ ດດັ່ງກ່ າວນີ ັ້ ເພື່ອຕອບ
ຮຽນການສອນ. ສະນັນັ້ ຈ່ ງໄດັ້ມີການພັດທະນາປມຄູ່
ັ້ ່ 5 ອງປະກອບຫກ
ັ ສູ ດ ທີ່ເນັນໃສ
ັ ດັ່ງນີ:ັ້ 1). ການສັ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ສະໜອງຈຸດປະສງຂອງຫກ
ັ້
ພັດທະນາແບບຍືນຍງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ເຂດເນີນສູ ງ, 4). ເນັນການເຮັ
ດ

ັ ຕວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດັ້ານບດບາດຍິງຊາຍ
ພາກປະຕິບດ
ັ້ ມືເຫ່ ານີ ັ້ ໄດັ້ມີການມອບໝາຍໃຫັ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫກ
ັ ແລະ
ໃນການພັດທະນາປມຄູ່
່ ຈາເປນ
ັ້
ັ ຜູ ຂ
ັ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຝກອບ
ັ້ ຽນຂນັ້ ໂດຍໄດັ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັນຕອນທີ
ອາຈານຊ່ວຍເປນ

ii

ັ້
ັ້ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ, ການ
ັ ການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄນຄວັ້
ຮມກ່ ຽວກັບຫກ
າເອກະສານ ແລະ ຂມູ
ັ້ ຄ
ີ ວາມຮູ ັ້ ແລະ ປະສບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ ມ
ັ້
ັ້ າ ແລະ ຄະນະກາມະ
ີ ານກວດແກ ັ້ເນືອໃນ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫງັ ຈາກນັນັ້ ກໄດັ້ມກ
ໂດຍຄະນະຊີນ
ັ ສູ ດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິ່ງປະກອບດັ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸ ຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຖາ
ການພັດທະນາຫກ

ນະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸ ດ ພູ ມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸ ກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸ ບຜາ, ທ່ານ ສີ
ສຸ ກ ວິລະບຸ ດ, ທ່ານ ນ. ໜ່ ຄາ ວິລະວງສາ, ທ່ານ ພູ ທອນ ຈັນທະວງສາ, ທ່ານ ອຸ ທອງ ວງແສນເມືອງ, ທ່ານ
ິ າ ພງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸ ດທິວງ. ນອກຈາກນັນັ້ ກຍັງມີ ທ່ານ
ມຸ ນຊ
ັ ປຸ ງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫວໜັ້າໂຄງການປບ
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພັ້ອມດັ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີ່ປກສາທາງດັ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ

ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜ່ ງ ໃຫັ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ ັ້ຊິດ
ັ ສູ ດ ແມ່ ນຈຸດປະສງໜ່ ງທີ່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີ່ໄດັ້ຈດ
ັ ຕັງັ້
ວຽກງານພັດທະນາຫກ
ັ ໂດຍ ອງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕັ້ການສະໜັບສະໜູນທນຈາກ
ປະຕິບດ
ັ້ ປີ 2009 ເປນ
ັ້
ັ ຕນມາ,
ອງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັງແຕ່
ແລະ ໄດັ້
ັ ສູ ດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າ
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດັ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສັ້າງຂອງຫກ
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ັ້ ແຕ່ລະເນືອໃນປ
ື ັ້
ັ ບ່ອນອີງ ແລະ ເປນ
ັ ທິດທາງອັນໜ່ ງໃຫັ້ແກ່
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ັ ທະນາ
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ັ້ ງຄຸ ນວຸ ດທິ ແລະ ທ່ານຜູ ອ
ັ້ ່ ານທັງຫາຍໄດັ້ອ່ານ ແລະ ນາ
ດັ່ງນັນ,
ັ້ ່ ມືຫວນີ ັ້ ຫາກພບພຂ
ັ້ ຂາດຕ
ັ້
ໃຊັ້ປມຄູ
ກບກຜ່ອງປະການໃດ ບ່ ວ່າທາງດັ້ານເນືອັ້ ໃນກຄືຄາສັບເຕັກນິກ ແລະ
ັ້
ສານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈ່ ງໄດັ້ສ່ ງຂຄວາມຄິ
ດເຫັນ ແລະ ຄາຕານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜືອພວກເຮາ (ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູ ດ) ຕາມທີ່ຢູ່ ດັ່ງນີ:ັ້ ວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ ັ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາດເຊືອງ) ຖະໜນເລກທີ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫວງພະບາງ, ແຂວງ ຫວງພະ

ບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, Website:
www.nafclao.org ຫ ື ທ່ານຈະມາພບປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນດັ້ວຍຕນເອງກໄດັ້, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫັ້
ັ້ ວນີ ັ້ ໃຫັ້ມີເນືອັ້ ໃນຄບຖັ້ວນ
ັ້ ດດ
ັ ແປງແກ ັ້ໄຂປມຫ
ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູ ດ ພວກຂັ້າພະເຈາໄດັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ວຍ
ັ້ ່ ານທັງຫາຍໄວັ້ລ່ວງໜັ້ານະທີ່ນີດັ້
ແລະ ສມບູ ນຂນໄປເລື
ອຍໆ.
ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈນາທ່ານຜູ ອ

ຄະນະກາມະການພັດທະນາຫລັກສູ ດ ວກປໜ
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ບດທີ 1

ັ້ ່ ວໄປກ່ ຽວກັບພືດເສດຖະກິດ
ຄວາມຮູ ທ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ

1.

ບອກນິຍາມ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດໄດັ້

2.

ອະທິບາຍຈາແນກປະເພດຂອງພືດເສດຖະກິດໄດັ້

3.
4.

ບອກຂະບວນການຂອງພືດເສດຖະກິດໄດັ້
ອະທິບາຍວງຈອນຂອງພືດເສດຖະກິດໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
1.1

ນິຍາມ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງພືດເສດຖະກິດ
1.1.1

ນິຍາມພືດເສດຖະກິດ

ັ ພືດທີ່ສາລັບເປນ
ັ
ັ ສະນະເດັ່ນທາງການຄັ້າ, ແລະ ເປນ
ພືດເສດຖະກິດ ແມ່ ນພືດທີ່ມີລກ
ັ້
ັ້ ນໂຮງງານອຸ ດສາຫະກາ (ໂຮງງານນາຫອມ,
ັ
ິ ສາລັບປອ
ວັດຖຸດບ
ໂຮງງານຫວອາຫານ...) ເພື່ອແປຮູ ບໃຫັ້ເປນ
ັ້
ື ງ, ມັນຕນ,
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ໃນການສັ້າງມູນຄ່າເພີ່ມເຊັ່ນ: ຢາງພາລາ, ໄມ ັ້ເກດສະໜາ, ຝາັ້ ຍ, ຖ່ ວເຫອ
ກາເຟ, ຢາສູບ, ອັ້ອຍ ແລະ ໝາກນັດ...
1.1.2

ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງພືດເສດຖະກິດ
ັ ພືດທີ່ມີຄວາມສາຄັນຕ່ ການດາລງຊີວດ
ິ ມີລກ
ັ ສະນະເດັ່ນທາງການ
ພືດເສດຖະກິດ ເປນ

ັ ອາຫານທີ່ໃຫັ້ ວິຕາມິນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ເປນ
ັ ແຫ່ ງພະລັງງານຂອງມະນຸດ
ຄັ້າ ສາມາດນາມາບລິໂພກ ໂດຍເປນ
ແລະ ສັດທັງຫາຍ, ອີກທັງຍັງສາມາດສັ້າງລາຍຮັບໃຫັ້ແກ່ ຄອບຄວ ແລະ ປະເທດຊາດ

1.2

ການຈາແນກປະເພດຂອງພືດເສດຖະກິດ

ັ 3 ປະເພດຄື: ພືດເສດຖະກິດທີ່ໃຊັ້ເປນ
ັ ອາຫານ, ພືດເສດຖະກິດ
ພືດເສດຖະກິດແບ່ງອອກເປນ
ັ້
ັ ເສັນໄຍ
ປະເພດເປນ
ແລະ ພືດເສດຖະກິດປະເພດໃຫັ້ສານເຄມີ

ັ ອາຫານ
ພືດເສດຖະກິດປະເພດໃຊັ້ເປນ
ັ ວັດຖຸດບ
ັ ຜະລິດຕະພັນທີໃຊັ້ເປນ
ັ ອາຫານ ເຊັ່ນ: ອາຫານກະ
ິ ແປຮູ ບເປນ
ແມ່ ນພືດຈາພວກທີ່ໃຊັ້ເປນ
ັ້
ັ້ ນພືດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆ
ປ໋ອງ, ອາຫານແຫັ້ງ, ອາຫານດອງ, ນາຕານ,
ນາມັ
ັ້
ັ ເສັນໄຍ
1.2.2
ພືດເສດຖະກິດປະເພດເປນ
1.2.1

ັ ວັດຖຸດບ
ັ ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມານາໃຊັ້ໃນຊີວດ
ິ ແປຮູ ບເປນ
ິ
ແມ່ ນພືດຈາພວກທີ່ໃຊັ້ເປນ
ັ້ ຜັ້າຫ່ ມ, ເປາ...ເຊິ່ງພືດທີ່ໃຫັ້ເສັນໄຍໄດັ້
ັ້
ັ 2 ຊະນິດຄື:
ປະຈາວັນເຊັ່ນ: ໂສັ້ງ, ເສືອ,
ແບ່ງເປນ
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–
–
1.2.3

ັ້
ພືດທີ່ໃຫັ້ເສັນໄຍຕາມທ
າມະຊາດ: ໄດັ້ແກ່ ຝາັ້ ຍ, ປແກ ັ້ວ, ປສາ, ປ່ານ...
ັ້
ພືດທີ່ບ່ ໃຫັ້ເສັນໄຍຕາມທ
າມະຊາດ: ໄດັ້ແກ່ ມ ັ້ອນ...

ພືດເສດຖະກິດປະເພດໃຫັ້ສານເຄມີ

ໝາຍເຖິງ ການນາໃຊັ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດັ້ຈາກພືດມາໃຊັ້ປະໂຫຍດໃນທາງອຸ ດສາຫະກາ
ັ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ເຊັ່ນ: ໄມ ັ້ເກດສະໜາ, ຢາງພາລາ
ໂດຍການນາເອາຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ມາແປຮູ ບເປນ
ເຄືອແຮ່ມ...

1.3

ຂະບວນການຂອງພືດເສດຖະກິດ
ັ້
ມີ 4 ຂັນຕອນໃຫຍ່
ຄື:
1.3.1

ແຫ່ ງການຜະລິດ (Raw material)
ຕັ້ອງຄານງເຖິງ 2 ດັ້ານຄື

ັ້ ໂຮງງານຫຍັງ?, ພວກເຂາຕ ັ້ອງ
ັ້ ນໂຮງງານ: ຕ ັ້ອງຄານງວ່າ ເຂດນັນມີ
ຜະລິດປອ
ັ້ ນໂຮງງານ
ິ ຊະນິດໃດ?, ແລະ ເຮາຄວນປູກພືດຊະນິດໃດເພື່ອປອ
ການວັດຖຸດບ
2. ຜະລິດເພື່ອຂາຍ: ຕອັ້ ງຄານງວ່າ ຈະຜະລິດຫຍັງ?, ຂາຍຢູ່ໃສ?
1.

1.3.2

ການແປຮູ ບ (Processing)
ັ້
ັ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂນມາ
ິ ໃຫັ້ກາຍເປນ
ແມ່ ນການປ່ຽນແປງວັດຖຸດບ
ອາດຢູ່ໃນຮູ ບຂັນັ້
ັ້
ັ້
ພືນຖານ
ຫ ື ຂັນກາງ
(ຂັນັ້ 2)
ຕວຢ່າງ: ຝາັ້ ຍ
ັ້
ັ້ ນຖານ)
ັ ເສັນັ້ (ຂັນພື
– ແປຮູ ບເປນ
–
1.3.3

ັ ແຜ່ນແພ (ຂັນັ້ 2)
ເຮັດເປນ

ການຕະຫາດ (Marketing)

ແມ່ ນການຈາໜ່າຍຜນຜະລິດທີ່ໄດັ້ຈາກການອຸ ດສາຫະກາ ຈະຈາໜ່າຍຢູ່ພາຍໃນ ຫ ື ສ່ ງ
ອອກຕ່າງປະເທດ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈາໜ່າຍມີ 2 ລະດັບຄື: ຂັນັ້ 1 ແລະ ຂັນັ້ 2 ເທ່ ານັນັ້

ັ້
ັ້ ່ ຈ
ີ າໜ່າຍຜະລິດຕະພັນມີຫາຍພາກສ່ວນຄື: ເຈາຂອງຜະລິ
ຜູ ທ
ດຕະພັນ, ຕວແທນຈາ
ັ້ ່ ນໆ
ື
ໜ່າຍ ນັກທຸລະກິດ, ພ່ ຄັ້າຄນກາງ ແລະ ຜູ ອ
1.3.4

ຜູ ບັ້ ລິໂພກ (Consumers)

ັ້ ລິໂພກພາຍໃນ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນຈາກອຸ ດສາຫະກາ ແມ່ ນເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫັ້ຜູບ
ຕາງປະເທດ, ເພື່ອຢາກໃຫັ້ຊາວກະສິກອນ ໄດັ້ບລິໂພກຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່ າວໄດັ້ທ່ ວເຖິງກັນໃນລາຄາເໝາະ
ີ ານເກັບຮັກສາ ແລະ ບລິໂພກທີ່ດີ
ສມ ຈະຕັ້ອງມີການບລິການແນະນາວິທກ
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ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດທະບານ

ການຜະລິດ

ການຈາໜ່າຍ

ການແປຮູ ບ

ນັກວິຊາການ

ຮູ ບທີ1

ວງຈອນການພວພັນຂອງພືດເສດຖະກິດ

ັ້ ລິໂພກ
ຜູ ບ
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ບດທີ 2
ການປູກຢາງພາລາ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ

ັ ມາຂອງຢາງພາລາໄດັ້
ບອກປະຫວັດຄວາມເປນ
ອະທິບາຍລັກສະນະພກສາດທ່ ວໄປຂອງຢາງພາລາໄດັ້

1.
2.

ອະທິບາຍສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເໝາະສມໃນການປູ ກຢາງພາລາໄດັ້
ັ້
ັ້າເບັ້ຍຢາງໄດັ້
ອະທິບາຍຂັນຕອນການກ

3.
4.

ັ້
ເນືອໃນ
2.1

ັ ມາຂອງຢາງພາລາ
ປະຫວັດຄວາມເປນ

ເກີດທາອິດ ຢູ່ ແຄມແມ່ ນາັ້ ອາເມຊອນ ຂອງປະເທດ ເບຊິນ ໃນປີ 1876 ຊາວເບຊິນ ໄດັ້ນາມາ
ປູກ ຮອດປີ 1904 ໄດັ້ນາມາປູ ກຢູ່ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄທ...
–
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Hevea Brasiliensis. Mull, Arg
–

ຕະກຸ ນ: Hevea

–

ຊະນິດ: H. brasiliensis
ຊື່ສາມັນ: Rubber tree

–

2.2

ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງຢາງພາລາ

ັ້
ັ້
ັ ຕນໄມ
ັ ວັດຖຸດບ
ັ້ ນໂຮງງານອຸ ດສາຫະ
ັ້ເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ເພາະເປນ
ິ ປອ
ຕນຢາງເປ
ນ
ກາຕ່າງໆໃນໂລກ. ເຊິ່ງມະນຸດເຮາກນາໃຊັ້ຜະລິດຕະພັນຈາກຢາງພາລາຫາຍຊະນິດ. ຜນການວິໄຈຂອງສະ

ິ ຈາກຢາງພາລາສາມາດຜະລິດເຄ່ ອງໃຊັ້
ຖາບັນຂອງປະເທດມາເລເຊຍໃນປີ 2005 ໄດັ້ການດວ່າ: ວັດຖຸດບ
ໄດັ້ຫາຍກວ່າ 2,000 ຊະນິດ

2.3

ການໃຊັ້ປະໂຫຍດ

ັ້
ັ ເຄື່ອງຮັບໃຊັ້ໄດັ້ຫາຍກວ່າ
ດັ່ງທີ່ເຮາຮູ ັ້ກັນແລັ້ວວ່າ ຕນຢາງແມ່
ນເຮາເອາຢາງຂອງມັນມາຜະລິດເປນ
ັ້
2,000 ຊະນິດຄື: ໃຊັ້ເຂາໃນອຸ
ດສາຫະກາໜັກ ແລະ ເບາ ເຊັ່ນ: ຜະລິດຢາງລດທຸກຊະນິດ ແລະ ຜະລິດ
ັ້
ັ້
ັ້
ເຄື່ອງຮັບໃຊັ້ຕ່າງໆ, ຕນຢາງສາມາດໃຫັ້
ນາຢາງໄດັ້
ຫາຍປເີ ຊັ່ນ: ບາງແນວພັນໃຫັ້ນາຢາງເຖິ
ງ 25 - 30 ປີ
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2.4

ລັກສະນະພກສາດທ່ ວໄປຂອງຢາງພາລາ
2.4.1

ຮາກ
ັ້
ັ ລະບບຮາກແກ ັ້ວ (Taproot Systems) ເມື່ອຕນຢາງມີ
ເປນ
ອາຍຸໄດັ້ 3 ປີ ຮາກ
ັ້
ື ໄຂດີ), ຮາກຝອຍຂະຫຍາຍອອກດັ້ານຂັ້າງຢ່າງກວັ້າງຂວາງ
ແກ ັ້ວ ນັນຈະລ
ງເລິກເຖິງ 2.5 m (ໃນເງ່ ອນ

ຮູ ບທີ 2

ລັກສະນະຂອງຮາກຢາງພາລາ

ລາຕນັ້
ັ້ ່ ອນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວໄວ, ມີອາຍຸ ຢ່ ໄດັ້
ັ້ ມີເນືອອ
ັ ໄມ ັ້ຢນ
ື ຕນ,
ູ ປະມານ 100 ປ,ີ ສູ ງ
ເປນ
ື ກໜາ 7 - 11 mm, ມີສຂ
ື ກດັ້ານໃນເປນ
ັ ສີຊມພູ່
ີ ອັ້ ນຂັ້າງດາ, ເປອ
ປະມານ 30 - 40 m, ເປອ
2.4.2

ື ກຂອງຢາງພາລາແບ່ງເປນ
ັ 3 ພາກສ່ວນຄື:
ເປອ
ັ້
ັ ເປອ
ື ກແຂງ
1. ຊັນນອກສຸ
ດ: ຄືສ່ວນທີ່ເປນ
ັ້
ັ້
2. ຊັນທາງກາງ:
ມີທ່ ນາຢາງ

ັ້ ່ ອມີທ່ ນາຢາງ
ັ້
3. ສ່ວນໃນສຸ ດ (Solf bark): ຄືສ່ວນທີ່ຕິດກັບເນືອເຍື
ເຊິ່ງວຽນຈາກ
ັ້
ັ ມູມ 30 - 45° ສະນັນັ້ ການປາດເອານາຢາງ
ຊັ້າຍຫາຂວາ ເປນ
ຈະຕັ້ອງໄດັ້ປາດຈາກຊັ້າຍຫາຂວາ ເພື່ອຈະ
ັ້
ັ້
ຕັດທ່ ນາຢາງເຮັ
ດໃຫັ້ໄດັ້ນາຢາງຫ
າຍ
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ຮູ ບທີ3

ັ້
ລັກສະນະຂອງລາຕນຢາງພາລາ
2.4.3

ໃບ

ັ ສີຂຽວ, ກ ັ້ານໜ່ ງມີ 3 ໃບ, ໃບຄັ້າຍຄືໃບງວ,
ີ ັ້ ຍາວ 10 - 20 cm, ກວັ້າງ 3
ໃບເປນ
່ ງໃໝ່, ໃບມີໜາັ້ ທີ່ສັງເຄາະ
ັ້
ື ງ ແລະ ຫ່ ນ ຫງັ ຈາກນັນຈະປ
cm ໃບຈະປ່ຽນໄປຕາມລະດູການ, ໃບແກ່ ຈະເຫອ
ແສງ ເອາທາດອາຫານໄປລັ້ຽງທຸກສ່ວນຂອງລາຕນັ້

ຮູ ບທີ 4

ລັກສະນະຂອງໃບຢາງພາລາ
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2.4.4

ດອກ
ັ້
ື ນຢາງມີ
ເມື່ ອຕ
ອາຍຸ 5 - 6 ປີ ມັນຈະອອກດອກ, ເກສອນຜູ ັ້ ແລະ ເກສອນແມ່ ຢູ່ ຄນ
ັ
ລະດອກ ແຕ່ຢູ່ໃນຊ່ ດອກດຽວກັນ, ດອກຈະເກີດຢູ່ ປາຍກິ່ງ, ດອກແມ່ ຈະໃຫຍ່ ກວ່າດອກຜູ ,ັ້ ກີບດອກເປນ
ື ງອ່ອນ ຫ ື ເຫອ
ື ງປນຂາວ
ສີເຫອ
2.4.5

ໝາກ ຫ ື ເມັດ

ັ້ ມີ 3 ເມັດຕ່ ໜາກ, ສີຂອງໝາກເປນ
ັ 3 ບີງ,
ັ ສີນາັ້
ັ ສະນະເປນ
ໝາກຂອງຢາງພາລາມີລກ

ຕານ, ລວງຍາວຂອງເມັດ 2 - 2.5 cm, ກວັ້າງ 1.5 – 2.5 cm, ໜັກ 4 - 5 g

ຮູ ບທີ 5

ລັກສະນະຂອງໝາກຢາງພາລາ
2.4.6

ຮູ ບທີ 6

ັ້
ນາຢາງ
ັ້
ັ້
ັ້ ມ ແລະ ມີເນືອຢາງແຫັ້
ັ ສີຂາວຄືນານ
ັ ສະນະເປນ
ນາຢາງມີ
ລກ
ງປະມານ 30-35 %

ັ້
ລັກສະນະຂອງນາຢາງ
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2.5

ສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເໝາະສມໃນການປູກຢາງພາລາ
2.5.1

ດິນ

ດິນແມ່ ນມີໂຄງສັ້າງດີສມຄວນ, ດິນໜຽວປະມານ 35 %, ຊາຍ 30 %, ດິນຕມ
ັ ັ້ ນປູ ກຝງັ ເລິກ 1 m, pH = 4.5 - 5, ຄວາມຄັ້ອຍຊັນບ່ ຄວນເກີນ
ແລະ ດິນອື່ນໆ ປະມານ 35 %, ມີຊນດິ
15° ແລະ ສູງຈາກລະດັບໜັ້ານາັ້ ທະເລບ່ ເກີນ 1,000 m
2.5.2

ນາັ້

2.5.3

ອຸ ນຫະພູມ

2.5.4

ຄວາມຊ່ ຸ ມ

ັ້
່ ປີ
ຂນໄປຕ

ັ້
ັ້ ນ 1500 ml ຂນໄປຕ
່ ປ,ີ ຕັ້ອງມີຝນຕກປະມານ 4 - 5 ເດືອນ
ຄວນມີປະລິມານນາຝ

ອຸ ນຫະພູ ມທີ່ເໝາະສມຢູ່ ລະຫວ່າງ 26- 30 °C, ຖັ້າອຸ ນຫະພູ ມຕ່ າກວ່າ 15 °C ແລະ
ັ້
ສູງກວ່າ 40 °C, ຈະເຮັດໃຫັ້ຕນຢາງມີ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊັ້າ

2.6

ຄວາມຊ່ ຸ ມໃນດິນມີ 80 % ຕ່ ປີ ແມ່ ນດີທ່ ສຸີ ດ

ແນວພັນຢາງພາລາ

ັ :ັ້
ແມ່ ນມີຫາຍແນວພັນ, ແຕ່ແນວພັນທີ່ນິຍມປູ ກຫາຍຢູ່ບັ້ານເຮາແມ່ ນມີດ່ ງນີ
2.6.1

ແນວພັນ RRIM 600
ັ້
ັ ແນວພັນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ໃຫັ້ນາຢາງຫ
ເປນ
າຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ອາຍຸ 6-7
ປີ ສາມາດກປາດຢາງໄດັ້ ຈນຮອດອາຍຸ 25-30 ປ,ີ ສາມາດປູ ກໄດັ້ໃນລະດັບຄວາມສູ ງຈາກໜັ້ານ ັ້າທະເລ
ັ້
່ ຍ 1,735 ລິດ/ໄຣ/ປີ
800 m ລງມາ ແຕ່ບ່ ທນຕ່ ອາກາດໜາວ ຜນຜະລິດນາຢາງສະເລ
2.6.2

ແນວພັນ 774
ັ້
ັ ແນວພັນໃໝ່ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ລາຕນໃຫຍ່
ເປນ
, ຍາວ, ເໝາະສມໃນເຂດ

ຮັ້ອນ
–
–
–
–
–
2.6.3
2,500 ລິດ/ໄຣ່/ປ.ີ
2.6.4

ສາມາດປູກໄດັ້ໃນເຂດສູ ງ 800 m ລງມາ
ັ້ ່ ອນ, ຜ່ອຍ, ບ່ ເໝາະສມໃນເຂດທີ່ມີລມແຮງ
ລາຕນອ

ອາຍຸ ໃນການກປາດຢາງ 6 - 7 ປີ ສາມາດກປາດໄດັ້
ັ້
ສາມາດໃຫັ້ນາຢາງຈ
ນເຖິງອາຍຸ 25 - 30 ປີ
ັ້
ັ້
່ ຍ 2,000 ລິດ/ໄຣ່/ປີ ( ນາຢາງສ
ໃຫັ້ນາຢາງສະເລ
ດ)

ແນວພັນ 771
ລັກສະນະອື່ນໆ

ັ ແນວພັນ
ແມ່ ນຄືກບ

774

ັ້
ຕ່ າງແຕ່ ປະລິມານການໃຫັ້ນາຢາງຄື
:

ແນວພັນ GT1
ັ ແນວພັນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ
– ເປນ
– ຢາງມີຄຸນນະພາບດີ, ທນຕ່ ອາກາດໜາວ, ບ່ ມັກເກີດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້
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–
–
–
–
2.6.5

ອາຍຸ 6 - 7 ປີ ຈ່ ງສາມາດກປາດຢາງໄດັ້
ັ້
ປູ ກໄດັ້ໃນຄວາມສູ ງຈາກໜັ້ານາທະເລ
850 m ລງມາ
ັ້
ອາຍຸ ການໃຫັ້ນາຢາງ
25 - 30 ປີ
ັ້
່ ຍ 2,000 L / ໄລ່ / ປີ
ນາຢາງສະເລ

ແນວພັນ GTY
ັ້
– ທນຕ່ ຄວາມແຫັ້ງແລັ້ງ, ລາຕນແຂງແຮງ,
ບ່ ຫັກງ່ າຍ
–
–
–
–

ັ້
ສາມາດປູກໄດັ້ໃນລະດັບສູ ງຈາກໜັ້ານາທະເລ
1,000 m ລງມາ
ອາຍຸ ກປາດຢາງ 7 - 8 ປີ ສາມາດກຣີດໄດັ້
ັ້
ອາຍຸ ການໃຫັ້ນາຢາງ
30 - 35 ປີ
ັ້
່ ຍ 2,000-2,250 L / ໄລ່ / ປີ
ການໃຫັ້ນາຢາງສະເລ

2.7

ລະດູການປູກ

2.8

ັ້
ັ້າເບັ້ຍຢາງພາລາ
ຂັນຕອນຂອງການກ

ັ້ ປະລິ
ຄວນປູກໃນຊ່ວງ ວັນທີ 25 ເດືອນ ພດສະພາ - ວັນທີ 15 ເດືອນກລະກດ. ເພາະຊ່ວງນີມີ
ັ້ ນສະໝ່ າສະເໝີ ເຮັດໃຫັ້ຕນຢາງຈະເລີ
ັ້
ມານນາຝ
ນເຕີບໂຕໄວ

1.

ກຽມໜານກ ັ້າເບັ້ຍ

ັ້ າມະດາ 24 ຊ່ ວໂມງ, ແລັ້ວນາມາບ່ ມໄວັ້ 12
ນາເອາແກ່ ນຂອງຢາງພາລາລງແຊ່ນາທ
ັ້
ຊ່ ວໂມງ ຈ່ ງນາໄປກ ັ້າໃສ່ໜານກ ັ້າ. (ອາຍຸ ການພັກໂຕຂອງແກ່ ນຢາງແມ່ ນ 15 - 20 ວັນເທ່ ານັນ)
3.
ໄລຍະຫ່າງຂອງການກ ັ້າເມັດ ຕ່ ເມັດແມ່ ນ 5 - 10 cm, ຝງັ ເລິກ 0.5 - 1 cm
ື ງແຫັ້ງມາປກຄຸ ມໜານກ ັ້າໄວັ້ ແລະ ມຸ ງດັ້ວຍຜັ້າກັນແສງ 50 % ເພື່ອຮັກສາຄວາມ
4.
ນາເຟອ
2.

ຊ່ ຸ ມ

5.

ຫງັ ຈາກແຕກງອກໄດັ້ 20 ວັນ, ເບັ້ຍສູ ງປະມານ 10 - 20 cm, ແລັ້ວຍ ັ້າຍມາປູ ກໄວັ້ຢ່ ູ ໜ

6.

ຖັ້າບວລະບັດດີຕາມເຕັກນິກວິຊາການ ອາຍຸ ໄດັ້ 8 ເດືອນ ໜັ້າຕ ັ້າງປະມານ 1-1.5 cm ສາ

ານ ເພາະລັ້ຽງເພື່ອກຽມຕິດຕາ
ມາດຕິດຕາໄດັ້
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ໜານກ ັ້າເບັ້ຍຢາງພາລາ
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2.9

ີ ານຕິດຕາ
ວິທກ
–
–
–
–
–

ັ້ ບ່ ໃຫັ້ເກີນ 1 ປີ
ອາຍຸ ຂອງຕນຕ
ັ້ ຢູ່ໃນຊ່ວງລະດູການໃບໄມ ັ້ປ່ ງ
ຕັ້ອງໃຫັ້ຕນຕ
ຕິດຕາໃນຊ່ວງອາກາດແຫັ້ງ, ຝນບ່ ຕກ

ອຸ ປະກອນທີ່ໃຊັ້ໃນການຕິດຕາມີ: ມີດຄັດເຕີ, ຜັ້າແຫັ້ງ, ເທັບຄຽນ...
ັ້ 2 ຮອບ, ຕາມລວງຍາວ 4 - 5 cm, ຫ່າງກັນ 1 - 2 cm, ສູງຈາກໜັ້າ
ີ ປາດຕນຕ
ໃຊັ້ມດ

ດິນປະມານ 2 - 4 cm
ັ້
ີ ເປອ
ື ກບ່ອນທີ່ປາດອອກ, ຈາກນັນໄປເປ
ີ ເອາເປອ
ື ກຕາພັນດີທ່ ກະກຽມໄວັ້
ີ
–
ເປດ
ດ
ໃຫັ້ເໝາະ
ັ້ , ແລັ້ວຈ່ ງນາຕາພັນດີມາຕິດໃສ່ດັ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ແລັ້ວຄຽນເທບໃຫັ້ແໜັ້ນ
ສມກັບປາກບາດຕນຕ
–
–

ັ້ ງ, ຂອດສນໃຫັ້
ັ້
ການຄຽນເທບແມ່ ນຄຽນແຕ່ ລຸ່ ມຂນເທິ
ແໜັ້ນ
ັ ຜນ, ຕາໃດເຫອ
ື ງແມ່ ນບ່
ພາຍຫງັ ຕິດຕາໄດັ້ 15 ວັນ, ສັງເກດເບິ່ງຕາໃດຍັງຂາວແມ່ ນໄດັ້ຮບ

ໄດັ້ຮັບຜນ

ຫງັ ຈາກຕິດຕາໄດັ້ 45 ວັນ, ຈ່ ງເອາເທບຄຽນອອກ, ຫງັ ຈາກແກະເທບຄຽນອອກໄດັ້ 15
ັ້ ມາຊາໃສ່ຖງຢາງເພື່ອກຽມໄປປູ ກ
ວັນ ຈ່ ງຖອນຕນຕ
ັ້ ທີ່ບ່ ໄດັ້ຮັບຜນໃຫັ້ສບ
ື ຕ່ ບາລຸ ງຮັກສາຕື່ມອີກ 20 ວັນ, ເພື່ອຈະຕິດຕາຮອບທີ
–
ສາລັບຕນຕ
–

ີ ັ້
2, ຖັ້າຮອບ 2 ຍັງບ່ ໄດັ້ຮັບຜນແມ່ ນໃຫັ້ຖມ
ັ້ ຍຢາງ ແລະ ຕັດແຕ່ ງຮາກເສຍກ່ ອນ, ແລັ້ວນາໄປແຊ່ນາຢາບ
ັ້
–
ໃຫັ້ຂຸ ດເອາເຫງາເບັ້
າລຸ ງຮາກ
ັ້
່
່
ີ ວາມ
ປະສມກັບຢາກັນເຊືອຣາປະມານ 1 ຊວໂມງ 30 ນາທີ ຫ ື 90 ນາທີ, ແລັ້ວຈງນາໄປໃສ່ຖງຢາງທີມຄ
ຊ່ ຸ ມ

–

ັ້
່ ໄດັ້ຜ່ານການປກ
ັ ຊາແມ່ ນມີເປເີ ຊັນການຕາຍສູ ງ
ຖັ້າປູ ກຕນຢາງບ

11

ີ ານຕິດຕາຢາງພາລາ
ວິທກ
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2.10

ັ້
ການບວລະບັດຮັກສາຕນຢາງຊ
າ
–
–

ັ້ າ-ແລງ
ັ້
ີ ວາມຊ່ ຸ ມ, ເພື່ອໃຫັ້ຕາປ່ ງຍອດ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ
ຕັ້ອງໃຫັ້ນາເຊ
ເພື່ອໃຫັ້ມຄ
ັ້
ຫງັ ຈາກຕາພນອອກໄດັ້
2 - 3 ວັນ ໃຫັ້ໃສ່ຝຸ່ ນ 18-16-06 ໃນອັດຕາ 5 g/ຖງ, ຫ ື ຝຸ່ ນ

15-15- 15 ໃນອັດຕາດຽວກັນ
ັ້ ເພື່ອໃຫັ້ຕາພັນດີຂະຫຍາຍຕວ
ັ້ ໃຫັ້ຕດ
ັ ຖິມ,
–
ຖັ້າມີກ່ ງິ ຫ ື ແໜງທາມະຊາດເກີດຈາກຕນຕ
–

ັ້
ັ້ ມ
ຕັ້ອງໝັ່ນກາຈັດວັດຊະພືດທີ່ເກີດຕາມເບາຖິ
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ັ້
ການບວລະບັດຮັກສາຕນຢາງພາລາຊ
າ

ຮູ ບທີ 9

2.11

ັ້ ່ ປູກ
ການກຽມພືນທີ

ັ້ ່ ໂດຍການໄຖໃຫັ້ລະອຽດ, ຈາກນັນຈ
ັ້ ່ ງວາງໄລຍະປູ ກຄື:
ກຽມພືນທີ
-

ັ ດິນໃໝ່ ໃຫັ້ປູກຂະໜາດ 2.5 x 8 m ຫ ື 3 x 8 m
ຖັ້າເປນ
ັ ດິນເກ່ າ ໃຫັ້ປູກຂະໜາດ 2.5 x 7 m ຫ ື 3 x 6 m
ຖັ້າເປນ

ັ້ ມຕອັ້ ງຮອງດັ້ວຍຢາຟລິດານ 50 g/ຂຸ ມ,
ຂະໜາດຂອງຂຸ ມ 50 x 50 x 50 cm, ກນຂຸ

ໃສ່ ຝຸ່ ນເສີມສູ ດ 00-03-00, 50 g/ຂຸ ມ

ຮູ ບທີ 10

ັ້ ່
ການກະກຽມພືນທີ
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2.12

ີ ານປູກ
ວິທກ
–

່ ມີຄວາມແຂງແຮງດີ, ປາສະຈາກເຊືອຣາ
ັ້
ັ້
ຕັ້ອງເລືອກຕນຢາງທີ
ນາໄປປູ ກໂດຍບ່ ໃຫັ້ຖມຕາ

ພັນດີ

ໃຫັ້ຮອຍຕ່ ລະຫວ່າງຮາກກັບຕາຢູ່ພຽງກັບປາກຂຸ ມ
ັ້ ກນ ັ້ອຍ ແລັ້ວຖອດຖງຢາງອອກແລັ້ວເອາລງຂຸ ມ ໂດຍບ່
ີ ປາດຖງຢາງ ຫ ື ບີບເຂາເລັ
–
ໃຊັ້ມດ
ັ້ ກນ ັ້ອຍ ເພື່ອບ່ ໃຫັ້ນາຂັ
ັ້ ມໃຫັ້ດນ
ັ້ ງພັ້ອມທັງຢຽບດິນໃຫັ້ແໜັ້ນ
ິ ສວດຂນເລັ
ໃຫັ້ດິນ ແຕກ ຈາກນັນຖ
ັ້
–
ຖັ້າຕນຢາງຫາກຕາຍ
ໃຫັ້ປູກຄືນກ່ ອນຈະໝດຝນ 2 ເດືອນ
–

–

ັ້
ັ້ ງ
ກ່ ອນຈະເຂາລະດູ
ແລັ້ງ ຄວນສັ້າງແລວກັນໄຟ ໂດຍການໃຊັ້ລດໄຖໆອັ້ອມສວນ ເພື່ອປອ

ກັນການ ແຜ່ລາມຂອງໄຟ
–
ດິນ

ຮູ ບທີ 11

ັ້
ື ງແຫັ້ງ ມາປກຄຸ ມຕນຢາງໄວັ້
ໃນລະດູແລັ້ງຕັ້ອງຫາຫຍ ັ້າແຫັ້ງ ຫ ື ເຟອ
ເພື່ອຮັກຄວາມຊ່ ຸ ມໃນ

ັ້
ີ ານປູກຕນຢາງພາລາ
ວິທກ
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ບດທີ 3
ການປູກຢາສູບ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກ ສາສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ

ັ ມາ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງຢາສູ ບໄດັ້
ິ າຍປະຫວັດຄວາມເປນ
ອິທບ
ອະທິບາຍສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເໝາະສມແກ່ ການປູ ກຢາສູ ບໄດັ້

1.

2.
3.

ຈາແນກຊະນິດພັນຢາສູ ບໄດັ້

4.

ອະທິບາຍການປູ ກຢາສູບໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
3.1

ປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກາເນີດ

ັ້ ກ ມີຖ່ ນກ
ັ ພືດລມລຸ
ັ ພືດທີ່ຢູ່
ິ າເນີດຢູ່ ທະວີບອາເມລິກາໃຕັ້ ປະມານ 3,000 ປ,ີ ເຊິ່ງເປນ
ຢາສູ ບເປນ
ັ້ ່
ໃນຕະກຸ ນທີ່ໃຫຍ່ ກວ່າໝູ່ ໃນອານາຈັກພືດ (Plant kingdom), ພືດໃນຕະກຸ ນນີສັ້ ່ ວນຫາຍຈະເກິດຂນຢູ

ໃນເຂດຮັ້ອນເຊັ່ນ: ໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ...
ັ ສິນຄັ້າ. ຕກ
ສາລັບຢູ່ລາວເຮາແມ່ ນປູ ກມາແຕ່ ດນນານແລັ້ວ, ແຕ່ ປູ ກແບບກະແຈກກະຈາຍ ບ່ ເປນ
ັ້
ັ ຜນດີ,
ມາຮອດ ສັດຕະວັດ XX ຄນຝຣັ່ງໄດັ້ນາຢາສູ ບພັນ Virginia ເຂາມາປູ
ກໃນລາວ ແລະ ເຫັນວ່າໄດັ້ຮບ
ັ້
ຮອດປີ 1957 ຈ່ ງໄດັ້ສັ້າງໂຮງງານຢາສູ ບຂນໃນລາວ
–
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Nicotiana tabaccum.
–

ຕະກຸ ນ (Genus): Nicotiaa

–

ຊະນິດ (Species): Tabaccum

–

ຄອບຄວ (Family): Solanaceae
ຊື່ສາມັນ : Tobacco

–

3.2

ຄວາມສາຄັນທາງດັ້ານເສດຖະກິດ

3.3

ລັກສະນະພກສາດ

ັ ພືດຊະນິດໜ່ ງທີ່ສັ້າງລາຍຮັບໃຫັ້ແກ່ ປະເທດຊາດເຮາ ເຊິ່ງກຄືຊາວກະສິກອນໄດັ້ຫາຍພສມ
ເປນ
ັ້ ບຫາຍຂນ,
ັ້ ເຮັດໃຫັ້ຊວ
ັ້ ນໂຮງງານນັບມືນັ
ັ ຢູ່ຂອງ
ັ ຊາວກະສິກອນໄດັ້ປູກຢາສູ ບປອ
ີ ດ
ິ ການເປນ
ຄວນ, ປະຈຸບນ
ັ້ ນອກຈາກຂາຍເຂາໂຮງງານແລັ້
ັ້
ັ້
ັ ຢາເສັນໄວັ້
ຊາວກະສິກອນດີຂນ.
ວຍັງເຮັດເປນ
ໃຊັ້ໃນຄວເຮືອນເອງອີກດັ້ວຍ

3.3.1

ຮາກ
ັ ລະບບຮາກແກ ັ້ວ ທີ່ແຂງແຮງສາມາດຢ່ ງລ
ັ ງເລິກໄດັ້, ຫງັ ຈາກປູ ກໄດັ້ 10 - 15 ວັນ
ເປນ
ັ້ ນ
ັ ຈານວນຫາຍ
ຈະເກີດຮາກຝອຍ ແລະ ຮາກຂນຂນເປ
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ລາຕນັ້
ັ້ ່ ອນ ມີຄວາມສູ ງປະມານ 3 - 6 ຟຸ ດ ຫ ື 90 ັ້ ງຊື
ັ້ ່ , ເປນ
ັ ລາຕນຕັ
ັ ປະເພດໄມ ັ້ເນືອອ
ເປນ
ັ້ ່ າສູ ນກາງປະມານ 0.5 - 1 ນີວັ້ ຫ ື 1.25 - 2.5 cm ແລະ ລາຕນຈະມີ
ັ້
180 cm, ເສັນຜ
ຂນປກຄຸ ມ ມີ
3.3.2

ລັກສະນະໜຽວໆ
3.3.3

ໃບ

ັ້ ບຊະນິດພັນ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມ,
ໃບຢາສູບແມ່ ນມີຂະໜາດບ່ ແນ່ ນອນ ຂນກັ
ັ້ ່ ຂອງໃບສະເລ່ຍປະມານ 60 - 200 cm2/ໃບ, ຈານວນໃບສະເລ່ຍ 16 - 20 ໃບ/ຕນ,
ັ້ ລວງຍາວ
ເນືອທີ
ັ ສີ
ີ ຽວອ່ອນ, ເມື່ອໃບແກ່ ຈະເປນ
ຂອງໃບຈະເທ່ າກັບ 2 ເທື່ອຂອງລວງກວັ້າງ, ເມື່ອເວລາຍັງນອັ້ ຍໃບຈະມີສຂ
ື ງ
ຂຽວແກມເຫອ
3.3.4

ຊ່ ດອກ

ັ້ ່ ຍອດຂອງລາຕນ,
ັ້ ຈະມີ 150 ດອກ/ຊ່
ັ ຮວງ (Panicle) ເກີດຂນທີ
ັ ສະນະເປນ
ມີລກ

ຄວາມຍາວຂອງດອກປະມານ 1.5 - 5 cm, ສີຂອງດອກຈະມີຫາຍສີຄ:ື ສີຊມພູ , ສີແດງ, ສີຂາວ ແຕ່ສ່ວນ
ີ າວຫາຍກວ່າໝູ່ມີ 5 ກີບ/ດອກ
ຫາຍຈະມີສຂ
3.3.5

ເມັດ ຫ ື ແກ່ ນ

ັ້
ັ້ ຮູ ບຮ່າງຄືໄຂ່, ຂະໜາດຂອງເມັດຈະ
ັ ສີນາຕານເຂັ
ແກ່ ນມີຂະໜາດນ ັ້ອຍຫາຍ, ເປນ
ມ,

ແຕກຕ່ າງກັນ 10,000 - 15,000 m/g, 2,000 - 8,000 m/ດອກ

3.4

ລັກສະນະຊີວະສາດ
3.4.1

ອຸ ນຫະພູມ

3.4.2

ັ້ ນ
ນາຝ

ອຸ ນຫະພູ ມທີ່ເໝາະສມໂດຍສະເລ່ຍ 18-27°C, ເວລາມັນຍັງນ ັ້ອຍ ຖັ້າອຸ ນຫະ ພູ ມຕ່ າ
ມັນຈະເລີນເຕີບໂຕຊັ້າ, ຖັ້າອຸ ນຫະພູ ມສູງເກີນໄປການສະສມທາດອາຫານ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງໃບບ່
ໄດັ້ດີ

ັ້ າຍໃນຊ່ວງການຂະຫຍາຍຕວທາງໃບ ແລະ ລາຕນັ້ ຫາຊ່ວງໃກ ັ້
ຢາສູບຕັ້ອງການນາຫ
ັ້
ັ້ ນ
ຈະອອກດອກ, ໄລຍະປູກທາອິດ ແລະ ໄລຍະທັ້າຍໃບເລີ່ມແກ່ ມັນຈະຕັ້ອງການນາໜັ້ອຍ,
ປະລິມານນາຝ
500-1,000 mm/ປີ
3.4.3 ຄວາມຊ່ ຸ ມຊື່ນຂອງອາກາດ
ັ ປດ
ັ ໃຈໜ່ ງທີ່ສາຄັນ ຕ່ ທຸກໄລຍະຂອງການຈະ ເລີນ
ຄວາມຊ່ ຸ ມຊື່ນຂອງອາກາດ ກເປນ
ເຕີບໂຕ, ຖັ້າຄວາມຊ່ ຸ ມຊື່ນຂອງອາກາດໃນດິນສູ ງເກີນໄປ ຫ ື ຕ່ າເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫັ້ໃບຢາບ່ ໄດັ້ມາດຖານມັນ
ຈະນ ັ້ອຍ ແລະ ແຫັ້ງ
3.4.4

ແສງ

ັ ປດ
ັ ໃຈໜ່ ງທີ່ສາຄັນ ເພາະຢາສູ ບໃຫັ້ຜນຜະລິດທາງໃບ, ສະນັນັ້ ມັນຈ່ ງຕັ້ອງການ
ກເປນ
ແສງຢ່າງພຽງພເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ຕ່ ການອອກດອກ ແລະ ໃຫັ້ເມັດ
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3.4.5

ດິນ

່ 60° ເໜືອຫາ 40° ໃຕ ັ້ ແລະ ບລິເວນ
ັ້
ຢາສູບຈະເລີນເຕີບໂຕໄດັ້ດ ີ ແຕ່ ເສັນຂະໜານທີ
ັ້
ັ້ ນສູ ດຂນໄປ,
ທີ່ປູກຫາຍແມ່ ນເໜືອເສັນສູ
ດິນທີ່ເໝາະສມໃນການປູ ກ ແມ່ ນດິນໜຽວປນຊາຍ ແລະ ມີ
ັ ກດ ຫ ື ດ່າງຫາຍ ຈະເຮັດໃຫັ້ຜນຜະລິດ ແລະ
ຄວາມອຸ ດມສມບູ ນ ພສມຄວນ pH= 5.5-6.5 ຖັ້າດິນເປນ
ຄຸ ນນະພາບຂອງຢາຫຸ ດລງ

3.5

ແນວພັນ

3.6

ການຄັດເລືອກພັນ

ັ້ ອງ, ຕກມາປະຈຸບນ
ັ ນີ ັ້ ຊາວກະສິກອນນິຍມກັນປູ ກແນວ
ແຕ່ກ່ ອນນິຍມປູ ກແຕ່ແນວພັນພືນເມື
ັ້ ນວ່າ: ພັນ Virginia. ຢາ Virginia ມີຫາຍໆພັນ, ແຕ່ ນິຍມກັນປູ ກແມ່ ນພັນ KM
ັ ປຸ ງ ທີ່ເຮາເອີນກັ
ພັນ ປບ
10, K326, PV03 ແລະ PV09. ທີ່ໂຮງງານຢາສູ ບສ່ ງເສີມໃຫັ້ປູກ ແລະ ເກັບຊື ັ້

ັ້ ນຕ່ າງໆ ຂອງແນວພັນກ່ ອນ,
ກ່ ອນທີ່ເຮາຈະເອາແນວພັນໄປປູກ, ເຮາຕ ັ້ອງຮູ ປັ້ ະຫວັດ ແລະ ຂມູ

ວ່າມັນຈະເລີນເຕີບໂຕໄດັ້ດີໃນສະພາບແວດລັ້ອມແນວໃດ?, ແລະ ມີຄວາມທນທານຫຍັງແດ່?
–
ເລືອກເອາແນວພັນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ ໃນທັ້ອງຖິ່ນທີ່ຈະປູ ກ
–
–

3.7

ັ້ ວນຂອງຢາສູບ
ເປເິ ຊັນນີໂກຕິນທີ່ບັນຈຸຢ່ ູໃນແຕ່ ລະສິນສ່
–
–
–

3.8

ັ ທີ່ຕອັ້ ງການຂອງຕະຫາດກຄືໂຮງງານ
ເລືອກເອາແນວພັນທີ່ໃຫັ້ຜນຜະລິດສູງ, ເປນ
ັ ແນວພັນທີ່ມີຄວາມທນທານຕ່ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້
ເປນ

ຮາກ

ັ້ ່ ເປນ
ັ ໄມ ັ້
ຢູ່ ລາຕນທີ
ເຫງາັ້

0.70%
0.46%
0.90%

–

ໃຈກາງລາຕນັ້

–

ື ກ
ເປອ

0.79%

–

ຢູ່ ໃບກກ

1.90%

–

ໃບກາງ

2.20%

–

ຍອດ

2.50%

0.35%

ັ້
ັ້າແກ່ ນຢາສູບ
ຂັນຕອນໃນການກ
3.8.1

ການດເວລາ

່ ໃນຊ່ວງລະດູແລັ້ງ.
ັ້
ການກ ັ້າແກ່ ນຕັ້ອງໃຫັ້ລະດູການເກັບກູໃບຢາຢູ
– ກ ັ້າແກ່ ນໄດັ້ 45 ວັນ ຈ່ ງສາມາດປູ ກໄດັ້
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–

ັ້ ່ ກະກຽມໄວັ້ ແລະ ອີກ 20 ວັນ ຈ່ ງນາໄປ
ກ ັ້າແກ່ ນໄດັ້ 25 ວັນ ຈ່ ງນາມາໃສ່ເບາທີ

ປູກໄດັ້
3.8.2

ເລືອກບ່ອນກ ັ້າເບັ້ຍ
ັ້ ວມຂັງ, ເປນ
ັ ບ່ອນບ່ ມີນາຖັ້
ັ ດິນໜຽວປນຊາຍ ແລະ ມີຄວາມອຸ ດມສມ
– ຕັ້ອງເປນ

ບູນດີ
–
–

ຕັ້ອງໃກ ັ້ກັບແຫ່ ງນາັ້ ເພື່ອສະດວກໃນການໃຫັ້ນາັ້
ັ້ ່ ກາງແຈ ັ້ງບ່ ມີສ່ ງກ
ັ ພືນທີ
ິ ັ້າບັງ
ເປນ

3.8.3

ການກຽມດິນເຮັດໜານກ ັ້າເບັ້ຍ

3.8.4

ຂະໜາດຂອງໜານກ ັ້າ
ເພິ່ນນິຍມເຮັດທ່ ວໄປ 1 x 10 m, ແລະ ມີຮ່ອງລະຫວ່າງໜານ 0.7 - 1 m

3.8.5

ີ ວ່ານ
ວິທຫ

ັ້ ່ ງໄຖອີກຄັງັ້
ໄຖດິນໃຫັ້ເລິກ 15 - 20 cm, ແລັ້ວຕາກແດດໄວັ້ 5 - 7 ວັນ, ຈາກນັນຈ
ັ້ ່ ງສັ້າງໜານຕາມທີ່ຕັ້ອງການ.
ໜ່ ງ ແລັ້ວຄາດໃຫັ້ລະອຽດ ຈາກນັນຈ

ີ :ື
ມີ 3 ວິທຄ

ັ້ ່ າທີ່ຮ່ອນລະອຽດ ແລະ ປະສມກັບຢາເຊວິນ 85%,
– ໃຊັ້ແກ່ ນຢາສູບປະສມຂີເທ
ັ້ ່ າ 500 g + ຢາເຊວິນ 20 g/ໜານ, ຫວ່ານເລີຍ
ຕາມອັດຕາສ່ວນດັ່ງນີ:ັ້ ແກ່ ນຢາສູ ບ 1 – 2 g + ຂີເທ
ັ ວິທທ
ີ ີ 1 ແຕ່ ບ່ ໃຊັ້ມືຫວ່ານ ນາເອາແກ່ ນທີ່ປະສມແລັ້ວ ໃສ່ໃນກະປ໋ອງ
– ເຮັດຄືກບ
ັ້
່ ນໃຫັ້ທ່ ວໜານ
ທີ່ເຈາະກນັ້ ຈາກນັນຈະສັ
–

ັ ວິທທ
ີ ີ 1 ແຕ່ ຈະນາເອາແກ່ ນທີ່ປະສມລງໃສ່ບວທີ່ມີນາັ້ ແລັ້ວນາໄປຫດ
ເຮັດຄືກບ

ລງໃນໜານໃຫັ້ພດີ

ກ່ ອນຈະປູ ກໃຫັ້ໃສ່ຝຸ່ ນສູ ດ 6-10-8, 1-2 kg/ໜານ, ຫງັ ຫວ່ານສາເລັດໃຫັ້ໃຊັ້
ຊາຍ ແລະ ແກບປກໜັ້າໜານ, ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊ່ ຸ ມ ແລະ ບ່ ໃຫັ້ແກ່ ນໄຫໜີເວລາຫດນາັ້ ພັ້ອມທັງໃຊັ້ຜັ້າ
–

ກັນແສງມຸ ງໄວັ້

3.8.6

ລະດູການກ ັ້າແກ່ ນ

3.8.7

ການບວລະບັດຮັກສາໜານກ ັ້າ

ັ້ ອນ 9 ແລະ ປູ ກໃນຊ່ວງຕນເດື
ັ້ ອນ 11
ສະເພາະພາກກາງ ແມ່ ນກ ັ້າໃນຊ່ວງຕນເດື
–

ັ້ າອິດໄດັ້ 4 - 7 ວັນ, ແກ່ ນຢາ
ຕັ້ອງມີການຫວ່ານແກ່ ນຄືນ: ພາຍຫງັ ຫວ່ານຄັງທ

ັ ສີຂາວໆ ຖັ້າເຫັນສີຂາວໆ ອອກຫ່າງໃຫັ້ຫວ່ານແກ່ ນຄືນໃສ່.
ຈະເລີ່ມແຕກເປນ
ັ້
ັ້າເບັ້ຍ
– ການເສຍຫຍ ັ້າ: ຕັ້ອງໝັ່ນຫດນາັ້ ແລະ ເສຍຫຍ ັ້າໃຫັ້ໄດັ້ 3 ຄັງ/ໄລຍະກ

ັ້ ງກັນພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້: ໃຊັ້ຢາຊີເນດໃນອັດຕາ 20 cc/ນາັ້
ການຊີດຢາປອ
ັ້ ່ າ ແລະ ພະຍາດຕາກບ ໃຊັ້ຢາອາໂຊຕມ
ັ້ ງກັນພະຍາດເຫງາເໜ
ີ ຫ ື ຢາໄດມີໂຊເອດ 20 cc/
20 ລິດ, ເພື່ອປອ
ນາັ້ 20 ລິດ
–

–

ການຍ ັ້າຍເບັ້ຍຢາຈາກໜານກ ັ້າໄປຊາ: ເມື່ອຫວ່ານແກ່ ນໄດັ້ 20 - 25 ວັນ, ໃຫັ້

ັ້ ່ ອລຖັ້າປູ ກ
ຍ ັ້າຍໄປຊາໃສ່ເບາເພື

18

–

ດິນທີ່ຈະນາມາຮ່າຍເບາັ້

ຕັ້ອງແມ່ ນດິນດາປະສມກັບຊາຍລະອຽດຕາມອັດຕາ
ີ 20-25 ວັນ ຈ່ ງນາໄປປູ ກ
ສ່ວນ 10/5 (ດິນ 10, ຊາຍ 5), ບວລະບັດໄວັ້ອກ

3.9

ເຕັກນິກການປູກ
3.9.1

ເລືອກສະຖານທີ່
ັ ດິນໜຽວປນຊາຍ pH= 5.5 - 6.5
– ຕັ້ອງເປນ
ັ້ ່ ໄກ ັ້ແຫ່ ງນາັ້ ເພື່ອສະດວກໃນການໃຫັ້ນາັ້ ແລະ ລະບາຍນາັ້ ໄດັ້ດ ີ
ັ ພືນທີ
– ເປນ

3.9.2

ການກຽມດິນປູກ

ັ້ 2 ແລັ້ວຄາດໃຫັ້ລະອຽດ, ຈາກ
ໄຖດິນຕາກແດດໄວັ້ປະມານ 2 ອາທິດ, ໄຖອີກຄັງທີ

ນັນັ້ ຍກຄັນຄູສູງປະມານ 20 cm, ກວັ້າງ 60 cm, ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວແມ່ ນ 120 cm
ີ ານປູກ
ວິທກ

3.9.3

–
–
–

3.10

ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູກແມ່ ນ 60x120cm, ໄຣ່ໜ່ ງສາມາດປູ ກໄດັ້ 3,000 ຕນັ້
ປູ ກໃສ່ເທິງຄັນຄູ, ຝງັ ເລິກ 10 - 15 cm
ັ້ ປຽກແລັ້ວຈ່ ງປູ ກ, ຫງັ ຈາກປູກແລັ້ວຈ່ ງຫດນາຕື
ັ້ ່ ມ
ກ່ ອນປູກຕ ັ້ອງຫດນາໃຫັ້

ການບວລະບັດຮັກສາ
1.
2.

ັ້
ການປູກສັ້ອມ: ຫງັ ປູ ກໄດັ້ 7 ວັນ, ເມື່ອເຫັນມີຕນຕາຍກ
ໃຫັ້ປູກຄືນ
ັ້ :
ການໃສ່ຝຸ່ ນ: ນິຍມໃສ່ປຸ໋ ຍສູ ດ 06-18-24, 21-00-00, 00-00-50, ຈະໃສ່ 2 ຄັງຄື
ັ້ 1: ຫງັ ປູ ກໄດັ້ 5-7 ວັນ, ໃສ່ສູ ດ 06-18-24, 50 kg/ໄຣ່ = 16,5 g/ຕນັ້
–
ຄັງທີ

ັ້ 2: ຫງັ ປູກໄດັ້ 21-30 ວັນ, ໃສ່ສູ ດ 21-00-00 30 kg/ໄຣ່ = 10 g/ຕນ,
ັ້
ຄັງທີ
ັ້ ປະສມໃສ່ພັ້ອມກັນ
ັ້ ທັງສອງສູ ດນີໃຫັ້
ແລະ 00-00-50 18 kg/ໄຣ່ = 6 g/ຕນ,
ັ້ ນ
ັ້
3.
ວິທໃີ ສ່ຝຸ່ ນ: ໃຫັ້ໃສ່ຫ່າງຈາກຕນປະມານ
5-10 cm, ແລັ້ວປກດັ້ວຍຂີດິ
–

4.

ັ້ :
ການເສຍຫຍ ັ້າ: ຕະຫອດອາຍຸ ການຂອງຢາສູ ບຢ່າງໜັ້ອຍຕອັ້ ງເສຍຫຍ ັ້າໃຫັ້ໄດັ້ 2 ຄັງຄື
ັ້ 1: ເສຍຕອນອາຍຸໄດັ້ 2 ອາທິດ
–
ຄັງທີ
–

ັ້ 2: ຫງັ ຈາກປູ ກໄດັ້ 8 ອາທິດ
ຄັງທີ

ການຕອນຍອດ ຫ ື ແໜງ: ຖັ້າຕອນຍອດໄດັ້ດ ີ ຈະເຮັດໃຫັ້ໃບຢາມີຄຸນນະພາບສູ ງ, ໃບໜາ
ັ້ ກຫາຍ, ການຕອນຍອດ ແມ່ ນຕອນເວລາມັນເລີ່ມອອກດອກ, ການລິແໜງ ແມ່ ນຈະ
ໃບໃຫຍ່ ແລະ ມີນາໜັ
5.

ລິໄປຕະຫອດຈນເກັບກູ ັ້ໃບຢາແລັ້ວ

3.11

ການເກັບກ່ ຽວ

ັ້ ແຕ່ ລະຄັງຫ
ັ້ ່ າງກັນປະມານ 10-15 ວັນ (ເພາະຈະໄດັ້ເອາໃບຢາ
ການເກັບໃບຢາຈະເກັບ 3-4 ຄັງ,

ມາສຽບ ລັ້ວອບ 7-8 ວັນ)
ັ້
ຂຄວນເອ
າໃຈໃສ່ໃນການເກັບໃບຢາ
–

ັ້
ອາຍຸ ຂອງໃບຢາຕັ້ອງໄດັ້ 60-70 ວັນ ຂນໄປ
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–
–
–
–
–

3.12

ື ງ ແລະ ແກ່ ທີ່ສຸ ດປະມານ 4-5 ໃບ/ຕນັ້
ການເກັບແມ່ ນເກັບເອາໃບເຫອ
ື ງກວນໄປ
ບ່ ຄວນເອາໃບທີເຫອ

ັ້ ຕອນແລງສຽບເຂາເຕ
ັ້ າ, ທີ່ສາຄັນບ່ ໃຫັ້ໃບຢາຄັ້າງຄືນ
ດີທ່ ສຸີ ດໃຫັ້ເກັບຕອນເຊາ,
ັ້ າຍ
ການຂນຍ ັ້າຍໃບຢາມາສຽບເຮາຕ ັ້ອງລະມັດລະວັງບ່ ໃຫັ້ບວມຊາຫ
ັ້
ັ້ ອງນາມາສຽບໃຫັ້ໄວແລັ້ວເອາເຂາເຕ
ັ້ າອບໃນມືດຽວກັ
ການເກັບແຕ່ລະຄັງຕັ້
ນ

ຜນຜະລິດຂອງໃບຢາ

ັ້
ໂດຍທ່ ວໄປບັນດາແນວພັນ ທີ່ໄດັ້ກ່າວມານັນຈະໃຫັ້
ຜນຜະລິດຢາແຫັ້ງໂດຍສະເລ່ຍ 1.5-2T/ ha

ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງ ໃບຢາດິບກັບໃບຢາແຫັ້ງ 7-10 kg/ kg ແຫັ້ງ

3.13

ັ້
່ມ
ຂັນຕອນການບ

ັ້ ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ເພາະວ່າ: ຂະບວນການທາງດັ້ານສະລິລະວິທະຍາ ໃບຢາຈະ
ັ້
ຂັນຕອນນີ
ແມ່
ັ້
່ ມ ແລະ ຢຸ ດເມື່ອເວລາໃບຢາແຫັ້ງລງ ໂຄໂລຟນ
ີ ຈະຖືກທາລາຍ, ສ່ວນ
ປ່ຽນແປງ ນັບແຕ່ເລີ່ມຕນຂອງການບ
ປະກອບຂອງໃບຈະຖືກປ່ຽນແປງ
ການບ່ ມມີຫາຍວິທ ີ ແຕ່ນິຍມໃຊັ້ແມ່ ນບ່ ມດັ້ວຍຄວາມຮັ້ອນ ເຮັດໃຫັ້ໃບຢາແຫັ້ງໄວ ແລະ ມີຄຸນນະ
ພາບສູງ

ີ ່ ມດັ້ວຍຄວາມຮັ້ອນ
ວິທບ

ັ້ ່ ອາຍຮັ້ອນ ແລະ ມີ
ນິຍມກັນເຮັດຫາຍ ແລະ ໃບຢາກແຫັ້ງໄວ, ໃນໂຮງບ່ ມຢາຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ຕິດຕັງທ
ເຕາເຜາ (ບ່ອນດັງໄຟ) ເຮາຈະອາໃສຄວາມຮັ້ອນຈາກທ່ ແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມໂຮງບ່ ມ ແລະ ຕັ້ອງມີ ການຄວມ
ັ້
ຄຸ ມອຸ່ ນຫະພູ ມແຫັ້ງ ແລະ ປຽກ, ໃຫັ້ໄດັ້ຕາມຄວາມຕອັ້ ງການ ແລະ ຕອັ້ ງໝັ່ນກວດເບິ່ງອຸ່ ນຫະພູ ມເລືອຍໆ
ັ້ ່ ວໂມງ)
(2- 4 ຄັງ/ຊ

3.14

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ຂອງຢາສູບ
1.

ັ້ ່ າ (Dam ping off)
ພະຍາດເຫງາເໜ
ັ້
–
ເຊືອສາເຫດ:
ເກີດຈາກພະຍາດ

Bacteria

ຈາພວກ

Pythium

Rhizocton-ia, Solanaceae.
–

ັ້ າລາຍບລິເວນອັ້ອມກກ, ເຮັດໃຫັ້ມອ
ັ້ ່ າ ຈາກນັນກ
ັ້
ີ າການເຫງາເໜ
ອາການ: ເຂາທ

ຫ່ຽວຕາຍ
2.

ssp,

ພະຍາດໃບດ່າງ
ັ້
–
ເຊືອສາເຫດ:
ເກີດຈາກພະຍາດໄວຣັດ (Virus)
ັ ຮອຍດ່າງຍາວມີສຂ
ີ ຽວປນເຫອ
ື ງ
–
ອາການ: ເຮັດໃຫັ້ໃບຢາສູ ບເປນ
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ບດທີ 4
ການປູກກາເຟ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາ ສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
1.
2.
3.
4.

ຈາແນກລັກສະນະປະຈາພັນຂອງກາເຟທີ່ປູ ກໃນປະເທດລາວໄດັ້
ີ ານຂະຫຍາຍພັນ ທີ່ປູ ກໃນປະເທດລາວໄດັ້
ອະທິບາຍວິທກ

ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບ ສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເໝາະສມໃນການປູ ກກາເຟໄດັ້
ເລືອກສະຖານທີ່ປູກກາເຟໄດັ້

ັ້
ເນືອໃນ
4.1

ປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກາເນີດ

ິ າເນີດຢູ່ໃນປະເທດ ເອທີໂອເປຍ ທະວີບອາຟຣິກກາ, ໃນສັດຕະວັດທີ XV ມີຜູນ
ັ້ າ
ກາເຟມີຖ່ ນກ
ັ້ ກາຍເປນ
ັ ຕະຫາດກາເຟທີ່ສາຄັນ ແລະ ເປນ
ັ ຕະຫາດ
ເອາກາເຟໄປປູກໃນແຄວັ້ນ ອາລາເບຍ ຕ່ ມາແຄວັ້ນນີໄດັ້
່ ສຸ ດບ່ ໃຫັ້
ັ້
ັ ເວລາຫາຍກວ່າ 200 ປີ ແລະ ເຂາເຈາຫວງຫັ້າມທີ
ກາເຟແຫ່ງທາອິດຂອງໂລກ ແລະ ໄດັ້ຂາຍເປນ
ນາກາເຟອອກນອກປະເທດ ແຕ່ກຍັງມີຄນລັກລອບເອາເມັດພັນກາເຟອອກໄປປູ ກຢູ່ ປະເທດອິນເດຍ ແລະ
ຢູໂລບ. ໃນສັດຕະວັດທີ XVII ຊາວໂຮນລັງໄດັ້ນາເອາກາເຟໄປປູກຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ທະວີບອາເມລິກາກາງ
ແລະ ອາເມລິກາໃຕັ້. ດັ້ວຍເຫດນີ ັ້ ຈ່ ງເຮັດໃຫັ້ກາເຟແພ່ຫາຍໃນທ່ ວໂລກ

ສາລັບປະເທດລາວເຮາສັນນິຖານວ່າ ຊາວຝຣັ່ງເສດໄດັ້ນາມາປູ ກປະມານປີ 1940 (ໃນສະໄໝ
ັ້
ັ 42 ເສັນທາງປາກເຊ
ຝຣັ່ງປກຄອງ) ໂດຍນາມາປູກຢູ່ ສະຖານີຫກ
ຫ ື ປາກຊ່ອງ
–
ຊື່ວິທະຍາສາດ: Coffea Arabica. L

4.2

–

ຊື່ສາມັນ: Coffee

–

ຕະກຸ ນ (Genus): Arabica

–

ຊະນິດ (Species): Coffea

ຄວາມສາຄັນ

ັ ພືດເສດຖະກິດຊະນິດໜ່ ງທີ່ມີຄວາມສາຄັນຫາຍ
ກາເຟເປນ

ສາມາດສັ້າງລາຍຮັບໃຫັ້ແກ່ ປະເທດ

ຊາດ ກຄືປະຊາຊນລາວເຮາ, ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊນລາວມີວຽກເຮັດງານທາ, ມີອາຊີບທີຖາວອນ ແລະ ສາມາດ
ັ ສິນຄັ້າ ເພື່ອສັ້າງລາຍຮັບໃຫັ້ກບ
ັ ຢ່າງດີ
ັ ຄອບຄວໄດັ້ເປນ
ປູກກາເຟໃຫັ້ເປນ
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4.3

ສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເໝາະສມ
4.3.1

ດິນ

4.3.2

ອຸ ນຫະພູມ
ັ້ ່ ປູກກາເຟ ຄວນມີອຸນຫະພູ ມສະເລ່ຍປະມານ 20°C, ອຸ ນຫະພູ ມທີເໝາະ
ໃນພືນທີ

ັ ດິນທີ່ມີຄວາມອຸ ດມສມບູນສູ ງ, ເປນ
ັ ດິນລັ້ວນ ແລະ ມີສແ
ັ ດິນ
ີ ດງ ເພາະເປນ
ຄວນເປນ
ັ້ ດ ີ ແລະ
ັ ຕ່ ຄຸ ນນະພາບຂອງກາເຟ, ຕັ້ອງເປນ
ັ ດິນທີ່ລະບາຍນາໄດັ້
ທີ່ມີທາດ ໂປຕັດຊຽມສູ ງ ເຊິ່ງມີຄວາມຈາເປນ
ັ້
ມີ pH = 5-7.2, ລະດັບໜັ້ານາທະເລ
1,000 m ລງມາ

ສມ ສາລັບພັນ ອາຣາບີກາ ຢູ່ ລະຫວ່າງ 15-20°c, ສ່ວນພັນ ໂຣບັສຕາ ປະມານ 25-31 °C
ັ້ ນ
4.3.3 ປະລິມານນາຝ

ັ້ ່ ປູກກາເຟ ຕັ້ອງມີຄວາມຊ່ ຸ ມຊື່ນຈາກອາກາດ ສູ ງຕະຫອດປີ ຍກເວັນໃນລະດູ
ັ້
ໃນພືນທີ
ັ້ ນທີກາເຟຕັ້ອງການ ປະມານ 1,500-2,000 mm/ປີ
ພືດ ອອກດອກ, ປະລິມານນາຝ
4.3.4

ແສງແດດ
ກາເຟ ພັນໂຣບັສຕາ ຕັ້ອງການແສງແດດຫາຍກວ່າ ພັນອາຣາບີກາ

4.4

ພັນກາເຟ

ັ ການຄັ້າມີ 2 ພັນຄື:
ກາເຟທີ່ໃຊັ້ປູກເປນ
4.4.1

ພັນອາຣາບີກາ
ັ ພັນທີ່ປູ ກຫາຍທີ່ສຸ ດໃນໂລກ ມັກອາກາດຂັ້ອນຂັ້າງເຢນ
ັ ຫາຍ ເປນ
ັ ພັນເຄິ່ງເມືອງ
ເປນ
ັ້ ັ້ອຍ, ໃບຂຽວເປນ
ັ ມັນຕະຫອດປ,ີ ໝາກສຸ ກ
ັ ສະນະຕນນ
ໜາວ ຕັ້ອງການລະດູແລັ້ງຂັ້ອນຂັ້າງຍາວນານ, ມີລກ
ັ້
ີ າຕານແດງ,
ມີສນ
ຕ ັ້ອງປູ ກໃນທີສູງ, ໄລຍະແຕ່ ອອກດອກຈນເຖິງໝາກສຸ ກແມ່ ນ 6-9 ເດືອນ, ເມັດມີຄຸນນະ
ິ
ພາບດີ, ມີກ່ ນຫອມ
ແລະ ລດຊາດແຊບ. ມີລາຄາດີກວ່າພັນອື່ນ
4.4.2

ພັນໂຣບັສຕາ
ັ ພັນທີປບ
ັ ຕວໄດັ້ງ່ າຍ ຊງຟຸ່ ມໃຫຍ່ ກວ່າພັນ ອາຣາບີກາ ຕອັ້ ງການຄວາມຊ່ ຸ ມຊື່ນ, ມີ
ເປນ
ັ້ ໄລຍະແຕ່ອອກດອກຈນເຖິງໝາກສຸ ກແມ່ ນ 10-11 ເດືອນ, ພັນ
ີ ດງເຂັມ,
ຝນ ສະໝ່ າສະເໝີ, ໝາກສຸ ກມີສແ
ັ ພັນທີມກ
ີ ານຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ຕັ້ານທານຕ່ ພະຍາດໄດັ້ດ ີ
ນີ ັ້ ເປນ

4.5

ການກ ັ້າແກ່ ນກາເຟ

ັ້ ່ ແຂງແຮງ, ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ, ສຸ ກແກ່ ເຕັມທີ່ນາມາບີບເອາເປອ
ື ກ
ນາເມັດພັນກາເຟທີ່ໄດັ້ຈາກຕນທີ
ັ້ ປະມານ 24 ຊ່ ວໂມງ, ນາມາເກັບໄວັ້ບ່ອນຮ່ ມປະມານ 5-7 ວັນ ຈ່ ງນາມາກ ັ້າໃສ່ໜານ,
ອອກແລັ້ວແຊ່ນາໄວັ້

ັ້ ັ້າງອກ ແລະ ມີໃບຈິງເກີດຂນັ້ ເມື່ອໄດັ້ອາຍຸ ປະມານ 6-8 ເດືອນ ຈ່ ງຍ ັ້າຍຕນກ
ັ້ ັ້າມາຊາໃສ່ເບາທີ
ັ້ ່ ກຽມ
ຈນຕນກ
ໄວັ້
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4.6

ໜານກ ັ້າແກ່ ນກາເຟ

ັ້ ່ ປູກ
ການກຽມພືນທີ

ັ້
ັ້ບັງຮ່ ມ
ການຖາງປ່າໂດຍຈ່ ງຕນໄມ
ັ້
ັ້
ັ້ນ ັ້ອຍອອກ ແລະ ຈ່ ງແຕ່ ຕນໄມ
ັ້ໃຫຍ່ ໄວັ້ ເພື່ອບັງຮ່ ມໃຫັ້ກາເຟ ເພາະ
ຖາງແຕ່ຕນໄມ
ັ້
ັ້
ັ ພືດທີບ່ ຕັ້ອງການແສງຫາຍ, ແຕ່ ວິທນ
ີ ກ
ີ ັ້ ມີຂເສຍຄື
ກາເຟເປນ
ງ່າໄມ ັ້ມັກຈີກ ຫ ື ຫັກທັບຕນກາເຟເຮັ
ດໃຫັ້ເກີດມີ
4.6.1

ຄວາມເສຍຫາຍ
4.6.2

ການຖາງປ່າໃຫັ້ໂລ່ງແປນ

4.6.3

ໄລຍະປູກ

ັ້ ່ ໃຫັ້ກຽັ້ງ ຈາກນັນໃຫັ້
ັ້
ັ້
ັ້
ໃຊັ້ຄນຖາງ ຫ ື ໃຊັ້ລດໄຖຂະໜາດໃຫຍ່ ອະນາໄມພືນທີ
ປູກຕນໄມ
່
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້ທີປູກບັງຮ່ ມໄດັ້ແກ່ : ກະຖິນນະລງ, ໄມ ັ້ແຄ, ໄມ ັ້ຂີເຫກ
ັ , ຕນ
ບັງຮ່ ມ ພັ້ອມທັງປູ ກກາເຟໄປພັ້ອມ. ຕນໄມ
ັ້ ່ ນໆ
ກະເດາຊັ້າງ ແລະ ຕນອື
ັ້
່ . ສ່ວນກາເຟ
ສາລັບພັນ ອາຣາບີກາ ຈະປູ ກໄລຍະ 3 x 3 m, ປູກໄດັ້ 177 ຕນ/ໄຣ
ັ້
່
ໂຣບັສກາໃຊັ້ໄລຍະຫ່າງຂອງການປູ ກ 4 x 4 m, ປູ ກໄດັ້ 100 ຕນ/ໄຣ
4.6.4

ການຂຸ ດຂຸ ມປູກ
ັ້ ບຊະນິດຂອງດິນເຊັ່ນ: ຖັ້າເປນ
ັ ດິນທີ່ມີຄວາມອຸ ດມສມບູ ນ ແລະ ຜຸ ຜຸ່ຍດີ
ແມ່ ນຂນກັ
ັ ຕັ້ອງຂຸ ດຂຸ ມກວັ້າງ ຫ ື ເລິກເກີນໄປ, ແຕ່ ໂດຍທ່ ວໄປແນະນາໃຫັ້ຂຸດກວັ້າງ 75 cm, ເລິກ 60
ແມ່ ນ ບ່ ຈາເປນ
ັ້
ັ້ ມໄວັ້ຄນລະບ່ອນ, ຈາກນັນເອ
ັ້ າດິນຊັນໜັ້
ັ້ າມາປະສມກັບຝຸ່ ນ
cm ພັ້ອມທັງແຍກດິນຊັນໜັ້າ
ແລະ ດິນຊັນລຸ່
ັ້ ມ, ສ່ວນດິນຊັນລຸ່
ັ້ ມແມ່ ນໃຊັ້ປກເທິງຂຸ ມໃຫັ້ເຕັມພດີ
ຫີນ ຟດສເຟດປະມານ 120 g/ຂຸ ມ ແລັ້ວເອາລງພືນຂຸ
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4.7

ີ ານປູກ
ວິທກ

ັ້
ັ້
ຫງັ ຈາກຊາຕນກາເຟໄດັ້
ປະມານ 12-18 ເດືອນ, ຕນກາເຟພ
ທີ່ຈະຍ ັ້າຍໄປປູ ກໃນສວນໄດັ້, ເຊິ່ງໄລ
ັ້ ັ້າມີຄວາມສູງປະມານ 60-70 cm, ຕນກາເຟທີ
ັ້
ັ ເລືອກໄປປູ ກຕັ້ອງມີໃບຈິງບ່ ໜັ້ອຍກວ່າ 7 ຄູ່
ຍະນີ ັ້ ຕນກ
ຄດ
ັ້ ນທີຫງັ ປູ ກ ອາດໃຊັ້ວດ
ັ ຊະພືດຄຸ ມດິນເພື່ອຮັກສາຄວາມ
ຄວນປູກໃຫັ້ຢ່ ູ ຊື່ກາງຂຸ ມ, ຢ່າໃຫັ້ຮາກງ, ຫດນາທັ
ຊ່ ຸ ມ

4.8

ການບວລະບັດຮັກສາ

ັ້
ການໃສ່ຝຸ່ ນໃຫັ້ຕນກາເຟ
ທີ່ມີອາຍຸ 1-3 ປ,ີ ໃສ່ຝຸ່ ນສູ ດ 10-10-10 ຫ ື 13-13-13 ຫ ື 15-15-15,
ັ້ ໂດຍໃສ່ໃນອັດຕາດັ່ງນີ:ັ້
ີ ະ 3 ຄັງ,
ໂດຍແບ່ງໃສ່ປລ
ີ ີ 1: ໃສ່ 100-150 g/ຕນັ້
–
ປທ
–
–

ີ ີ 2: ໃສ່ 200-250 g/ຕນັ້
ປທ
ີ ີ 3: ໃສ່ 300-350 g/ຕນັ້
ປທ

ັ້
ັ້ ໂດຍແບ່ງ
ີ ນໄປ
ກາເຟທີ່ມີອາຍຸ 4 ປຂ
ໃສ່ຝຸ່ ນສູ ດ 10-15-20 ຫ ື 12-12-21, ໃນອັດຕາ 1 kg/ຕນ,
ັ້
ີ ະ 3 ຄັງ.
ໃສ່ປລ

4.9

ການເກັບກ່ ຽວ

ັ້ ຖັ້າມີສແ
ັ້
ີ ມ
ີ ດງເຂັມຈະສຸ
ຕັ້ອງສັງເກດເບິ່ງໝາກທີ່ສຸ ກມີສສ
ກໂພດ, ການເກັບກ່ ຽວ ຕັ້ອງທະຍອຍ
ັ້ ່ າງກັນປະມານ 20 ວັນ, ຈາກນັນນ
ັ້ າເມັດກາເຟທີ່ເກັບໄດັ້ມາຕາກແດດໃຫັ້ແຫັ້ງດີ
ເກັບ 3-4 ຄັງັ້ ແຕ່ລະຄັງຫ
ື ກດັ້ວຍເຄື່ອງຈັກ (Puliping machine)
ເຊິ່ງຈະໃຊັ້ເວລາປະມານ 15-20 ວັນ, ແລັ້ວນາມາປອກເປອ

ັ້
ັ້ ສະອາດ 1-2 ຄັງັ້ ຈນນາເມື
ັ້ ອກບ່ ຕິດມື
ທັນທີ, ນາເອາເມັດທີ່ໄດັ້ມາແຊ່ນາໄວັ້
24 ຊ່ ວໂມງ, ນາມາລັ້າງນາໃຫັ້
ຈ່ ງນາມາຕາກແດດໄວັ້ປະມານ 7 ວັນ

ຮູ ບທີ 13

ໝາກກາເຟ
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4.10

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້ຂອງກາເຟ
4.10.1

ພະຍາດ

ັ້ ຽງ
ພະຍາດຣາຂີໝັ້
ັ້
ັ້
–
ເຊືອສາເຫດ:
ເກີດຈາກເຊືອຣາ
Hemileia vastatrix B, Br
ື ງນ ັ້ອຍໆ ຢູ່ ບລິເວນດັ້ານລຸ່ ມ
–
ລັກສະນະອາການ: ທາອິດຈະເຫັນຈຸດສີເຫອ
ັ້
ັ້ ເມື່ອພະຍາດໂຕເຕັມທີ່ຈະເຫັນເປນ
ັ້
ັ ແພສີສມ,
ັ ເສັນໄຍສີ
່ ລາມອອກຈນເປນ
ຂອງໃບ, ຈາກນັນຈະແຜ
ຂາວຟູ ຢ່ ູ
1.

ເທິງ ແຜ່ນໃບ

ັ້
ພະຍາດຣາຂີໝັ້ຽງຂອງກາເຟ
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ັ້ ງກັນກາຈັດ: ຕັດແຕ່ ງກິ່ງທຸກປີ ເພື່ອໃຫັ້ແສງສ່ອງຜ່ານ, ໃຊັ້ສານ
ການປອ
ັ້ ,ີ ຄວນຊີດຢູ່ ໃນຊ່ວງລະດູຝນ
ີ ອອກຊີຄໄຣ ຊີດພ່ ນ 4-5 ຄັງ/ປ
ເຄມີພວກ ຄອບເປຣ
–

2. ພະຍາດໃບຈຸດ
ັ້
ັ້
–
ເຊືອສາເຫດ:
ເຊືອຣາ
Cercospra coffeicola Berck & Cooke
ັ້
ັ ຈຸດກມໆ ສີນາຕານ
–
ລັກສະນະອາການ: ໃບຈະເປນ
ຢູ່ ເທິງໃບ, ໄລຍະຕ່ ມາ
ັ້
ັ ສີເທາຈນເຖິງສີຂາວຢູ່ໃຈກາງແຜ, ຂອບແຜເປນ
ັ ສີນາຕານແດງໂດຍມີ
ື ງ
ບລິເວນຈຸດດັ່ງກ່ າວຈະເປນ
ວງສີເຫອ
ອັ້ອມຮອບ

ັ້ ງກັນກາຈັດ: ຕັ້ອງໃຫັ້ຝ່ ຸ ນທີ່ມີທາດ N ຢ່າງພຽງພ, ພັ້ອມທັງໃຊັ້
–
ການປອ
ັ້
ັ້ ຕິດຕ່ ກັນປະມານ 3 ຄັງ.
ັ້
ສານເຄມີກາຈັດເຊືອຣາຊີ
ດພ່ ນ 3 ອາທິດ/ຄັງ,
4.10.2 ແມງໄມ ັ້
1.

ເພັ້ຍແປງັ້ , ເພັ້ຍໄຟ ແລະ ເພັ້ຍອ່ອນ
–

ັ້ ນ
ັ ພວກປາກດູດ, ມັນຈະດູດກິນ
ລັກສະນະອາການ: ແມງໄມ ັ້ຊະນິດນີເປ

ັ້
ນາລັ້ຽງຈາກຍອດ
ແລະ ໃບອ່ອນເຮັດໃຫັ້ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນຢຸ ດການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ໃບງ ິກງ ເສຍຮູ ບຊງ
ັ ຈຸດສີແດງ
ແລະ ເປນ
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ັ້ ງກັນກາຈັດ: ໃຊັ້ຢາມາລາໄທອອນໃນອັດຕາ 15 ຊີຊ/ີ ນາັ້ 20 ລິດ
ການປອ
ຫ ື ອະໂຊດິນ 56 % ໃນອັດຕາ 15 cc/ນາັ້ 20 ລິດ, ຊີດພ່ ນເມື່ອພບເພັ້ຍລະບາດ ແລະ ຄວນຊີດຕິດຕ່ ກັນ
–

ທຸກໆ 7 ວັນ ຈນກວ່າເພັ້ຍຈະໝດໄປ

2. ດັ້ວງເຈາະລາຕນັ້
–

ັ້
ັ້
ລັກສະນະອາການ: ມັນຈະເຈາະເຂາໄປກິ
ນເນືອຂອງລ
າຕນັ້ ເຮັດໃຫັ້ລາຕນັ້

ັ ເຫດເຮັດໃຫັ້ກາເຟມີຄວາມເສຍຫາຍ
ຈີກ ຫັກໄດັ້ງ່ າຍເຊິ່ງເປນ
ັ້
ັ້ ງກັນກາຈັດ: ທາລາຍພືດອາໃສທີຢ່ ູອັ້ອມຮອບຕນກາເຟ,
–
ການປອ
ໝັ່ນ
ັ້
ັ້ ີ
ກວດ ເບິ່ງຕນກາເຟ
ເມື່ອເຫັນຮອຍໜອນເຈາະໃຫັ້ທາລາຍທັນທີ, ຊີດພ່ ນດັ້ວຍຢາດິຣດິຣນໃຫັ້ໄດັ້ 4 ຄັງ/ປ
3. ມອດເຈາະໝາກກາເຟ

ັ້
ັ້
ມັນຈະເຂາເຈາະບ
ລິເວນອັ້ອມຮອບຂວັນຂອງໝາກ
ັ້ ່ ໝາກອ່ອນຈນໄປເຖິງໝາກສຸ ກແກ່ , ພັ້ອມນັນມັ
ັ້ ນຍັງເຂາໄປທ
ັ້
ັ້
ກາເຟ ຕັງແຕ
າລາຍກາເຟຢູ່ໃນເລາສາງອີ
ກດັ້ວຍ
່
່
ັ້ ງກັນກາຈັດ: ຕັດແຕ່ ງກິງເປນ
ັ ປະຈາ ເພືອໃຫັ້ແສງສ່ອງຜ່ານ, ຄວນ
–
ການປອ
ຕາກກາເຟໃຫັ້ແຫັ້ງດີ ແລະ ເກັນກາເຟໄວັ້ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທ, ໃຊັ້ສານເຄມີຊະນິດເຊວິນ-ເອຟ 3 ໃນ
ອັດຕາ 25 cc/ນາັ້ 20 ລິດຊີດພ່ ນ
–

ລັກສະນະອາການ:
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ບດທີ 5
ການປູກອັ້ອຍ
ຈຸດປະສງ

ັ ສກສາສາມາດ:
ເພື່ອໃຫັ້ນກ
2.

ບອກປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກາເນີດຂອງອັ້ອຍ
ບອກສະພາບການປູ ກອັ້ອຍຢູ່ ໃນ ສປປ. ລາວໂດຍລວມ

3.

ອະທິບາຍກ່ ຽວກັບ ລັກສະນະທາງຊີວະສາດຂອງອັ້ອຍ

4.

ີ ຸ ນນະພາບ
ອະທິບາຍເຕັກນິກໃນການປູກອັ້ອຍໃຫັ້ມຄ

1.

ັ້
ເນືອໃນ
5.1

ປະຫວັດ ແລະ ຖິ່ນກາເນີດຂອງອັ້ອຍ

ັ ພືດເສດຖະກິດຈັດຢູ່ ໃນພືດຕະກຸ ນຫຍ ັ້າ (Gramineae) Genus Saccharum,
ອັ້ອຍເປນ

ມີ 5 ຊະນິດຄື:
–

Saccharum officinarum

–

Saccharum Rubustum

–

Saccharum barbari

–

Saccharum sinense

–

Saccharum spontaneum
ັ້
ັ້
ຊະນິດທີ່ປູ ກເພື່ອຜະລິດນາຕານແມ່
ນ Saccharum officinarum ສ່ວນຊະນິດອື່ນໆ ນັນ,
ັ້
ັ ປຸ ງພັນ
ແມ່ ນໃຊັ້ເຂັາໃນການປະສ
ມພັນ ຫ ື ປບ
ັ້ ກຄນຄວັ້າກະສິ
ັ້
ິ . ຈາກນັນນັ
ິ າເນີດຢູ່ ເກາະນີວກີນ ີ ໃນມະຫາສະມຸ ດປາຊີຟກ
ອັ້ອຍມີຖ່ ກ
ກາ ໄດັ້ນາ
ີ ບ
ິ , ອິນໂດເນເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ບັນດາ
ິ ປນ
ອັ້ອຍມາປູກຢູ່ຫາຍປະເທດໃນທະວີບອາຊີເຊັ່ນ: ຟລ
ີ ປີ ຄສ. 1500-1600 ທ່ານ Cristobal colon ໃນເວລາທີເດີນທາງໄປທະວີບ
ປະເທດທີຢ່ ູ ໃນອິດູຈນ
ັ້ ສອງ ຈ່ ງໄດັ້ນາເອາອັ້ອຍໄປປູ ກຢູ່ ຕາມເກາະ, ດອນໃນເຂດຮັ້ອນ ແລະ ເຄິ່ງ
ັ ຄັງທີ
ອາເມລິກາ ທາງທະເລເປນ
ັ້
່ ປູກ
ັ ນີປະເທດທີ
ເຂດຮັ້ອນຂອງທະຫວີບອາເມລິກາເຊັ່ນ: ກຸ ຍບາ, ແມັກຊີໂກ, ບຣາຊິນ, ເປຣູ ໃນປະຈຸບນ
ັ້ : ກຸ ຍບາ, ອິນເດຍ, ບຣາຊິນ, ອດສະຕາລີ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ
ອັ້ອຍຫາຍໃນໂລກນີຄື

5.2

ຄຸ ນປະໂຫຍດ ເລະ ຄວາມສາຄັນຂອງອັ້ອຍທາງດັ້ານເສດຖະກິດ

່ ັ
ັ້
ັ ພືດທີ່ໃຫັ້ນາຕານ,
ັ ແກ່ ມະນຸດ ໃນການດາລງຊີວດ
ິ ທີ່
ອັ້ອຍເປນ
ເຊິ່ງເປນ
ພືດໃຫັ້ອາຫານທີ່ຈາເປນ
ັ ປະໂຫຍດໄດັ້. ໂດຍປ່ຽນເປນ
ັ ພະລັງງານ, ໃຫັ້ຄວາມອບອຸ່ ນແກ່ ຮ່າງກາຍ
ຮ່າງກາຍສາມາດນາເອາໄປໃຊັ້ເປນ
ັ້
ື ຂອງອັ້ອຍ, ນອກຈາກເຮັດນາຕານແລັ້
ຂອງມະນຸດ, ສິ່ງເສດເຫອ
ວ ຍັງສາມາດນາໄປປຸ ງແຕ່ ງ ແລະ ອາຫານ
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ັ້ ອາຫານສັດ, ເຈ ັ້ຍ, ໄມ ັ້ອັດ, ແປງນວ, ນາສະອີ
ັ້
ຕ່ າງໆ ໄດັ້ຫາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຮັດເຫາ,
ວສ່ວນປະກອບຢາປວ
່
ພະຍາດ ແລະ ອືນໆ
ສ່ວປະກອບຕ່າງໆຂອງອັ້ອຍ
ັ້
–
ເສັນໄຍ
(Fiber)

16 %

–

15.5 %

–
–

5.3

ັ້
ທາດນາຕານ
( Sugar)
ັ້
ບ່ ແມ່ ນທາດນາຕານ
(N0n sugar)
ນາັ້ ( Water)

3.5 %
65 %

ສະພາບການປູກອັ້ອຍຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ ໂດຍລວມ

ັ້
່ ສປປ.ລາວ ໄດັ້ເລີ່ມມາຫາຍທດສະວັດດພສມຄວນ
ການປູກອັ້ອຍ ແລະ ການຜະລິດນາຕານຢູ
ັ້ ອງເຊັ່ນ: ອັ້ອຍແດງ, ອັ້ອຍຫກ, ອັ້ອຍດາ ແລະ ອັ້ອຍ
ແຕ່ ສ່ວນຫາຍແມ່ ນນິຍມກັນປູ ກອັ້ອຍແນວພັນພືນເມື
ັ້ ນບລິໂພກນາອັ້ອຍສ
ັ້
ັ້ ອຍກ ັ້ອນ ເພື່ອຮັກສາໄວັ້ກນ
ັ ນາອັ້
ິ ຍາວນານ
ເລາ, ສາລັບໄວັ້ຫຍາກິ
ດ ຫ ື ນາມາປຸ ງແຕ່ງເປນ

ັ ຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ
ຈາໜ່າຍໃນທັ້ອງຕະຫາດໃນຈານວນຈາກັດ. ໂດຍປະຕິບດ
ັ້
ັ້
ັ ຕນມາ.
ັ້ ນໂຮງງານນາຕານຂະໜາດນ
ັ້ອຍໄດັ້ມທ
ີ ່ າທີ
ແລະ ລັດຖະບານໃນປີ 1980 ເປນ
ການປູ ກອັ້ອຍປອ
ຂະຫຍາຍຕວອອກ ຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈາປາສັກ. ເນື່ອງຈາກ
ຫື

ັ້ າຍແຫ່ງຊ່ ງມີກາລັງການຜະລິດ
ັ້
ັ້ອຍຂນຫ
ລັດຖະບານໄດັ້ກ່ ສັ້າງໂຮງງານນາຕານຂະໜາດນ
ັ້
ັ້ ຖັ້າມາໄລ່
ອັ້ອຍ 10-20 T/ມື ັ້ ແລະ ອັ້ອຍລາ 1 ໂຕນສາມາດຜະລິດນາຕານ
ໄດັ້ 40 kg ຫ ື 4% ເທ່ ານັນ,
ັ້
່ ໄປໄດັ້ອີກ (ຢູ່ໃນໂລກເພິ່ນໄດັ້ 10ລຽງທາງດັ້ານເສດຖະກິດແລັ້ວ ເຫັນວ່າບ່ ສາມາດດາເນີນຜະລິດນາຕານຕ
ັ ສິນຄັ້າຕາມນະໂຍບານຂອງລັດຖະບານ ກໄດັ້ເລີ່ມເປນ
ັ ຮູ ບ
12%) ມາຮອດປີ 1986 ການຜະລິດອັ້ອຍເປນ
ັ້
ວ່າໃນຄະນະນັນ,

ັ້ ເພາະວ່າລັດຖະບານໄດັ້ມີກ່ ສັ້າງໂຮງງານນາຕານແຫ
ັ້
່ ງໃໝ່ທີ່ນາໃຊັ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝກ່ ວາ.
ປະທາຂນ,
ັ້
ັ້
ັ້
ຄຽງຄູ່ ກັບການສັ້າງໂຮງງານນາຕານແລັ້ວ
ທາງສູ ນຄນຄວັ້
າກະສິກາແຫ່ງຊາດ ກໄດັ້ທາການຄນຄວັ້
າ ແລະ ທດ
ັ້
ລອງແນວພັນອັ້ອຍຫາຍຊະນິດ, ທີ່ນາມາຈາກຕ່ າງປະເທດ ແລະ ໄດັ້ສກສາຄນຄວັ້
າກ່ ຽວກັບແນວພັນດັ່ງກ່ າວ
ັ້ ່ ປູກອັ້ອຍອອກ
ັ້ ນໃຫັ້ແກ່ ການຂະຫຍາຍເນືອທີ
ັ ຂມູ
, ພັ້ອມທັງເຕັກນິກຕ່າງໆກ່ ຽວກັບການປູ ກອັ້ອຍ, ເພື່ອເປນ
ໃນອານາຄດ
ຕາຕະລາງທີ 1

ສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດອັ້ອຍຢູ່ ບັນດາປະເທດຕ່ າງໆໃນອາຊີ ປີ 1997
ຊື່ປະເທດ

ສະມັດຕະພາບອັ້ອຍ (T/ha)

ສ.ປ.ປ.ລາວ

25.68

ວຽດນາມ

37.50

ໄທ

55.58

ກາປູເຈຍ

25.62

ມຽນມາ

52.6

ຈີນ

75.98

ອິນເດຍ
ີ ບ
ິ
ິ ປນ
ຟລ

69.74
7084
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5.4

ຊື່ວິທະຍາສາດຂອງອັ້ອຍ

ັ້
ື ທະຍາສາດວ່າ: Saccharum officinarum. ໃນປີ ຄ.ສ.1925 ທ່ານ
ອັ້ອຍນາຕານມີ
ຊ່ ວິ
ີ ວ່າ: Genus Sacharum ມີຕ່ ມອີ
ື ກ 4 ຊະນິດລວມທັງໝດມີ 5 ຊະນິດຄື:
Jesweit ໄດັ້ຈາແນກໄວັ້ອກ
–

Saccharum Officinarum

–

Saccharum Rubustum

ັ້ ໃບກ ັ້ວາງຫາຍ ແລະ ກງລງລຸ່ ມແຕກກ 6-8 ລາ, ລາໃຫຍ່ ຍາວ 4-5 m ລາ
ອັ້ອຍຊະນິດນີມີ
ັ້
ັ້
ັ ສີເຫອ
ື ງ, ຂຽວ, ມ່ ວງ ແລະ ມີນາຕານຫ
ເປນ
າຍມີເປເີ ຊັນຂອງເສັນໄຍໜັ້
ອຍ 10-13%
ັ້ ່ າສູ ນກາງ 20-30 mm
ັ ອັ້ອຍທີ່ມີໃບກ ັ້ວາງ ແລະ ກ່ ງລງທາງລຸ່ ມລານ ັ້ອຍ ເຊິ່ງມີເສັນຜ
ເປນ

ລານ ັ້ອຍ ແຕ່ວ່າແຕກກຫາຍ
–

Saccharum Barberi

ັ້ ່ າກາງພຽງ
ັ ອັ້ອຍຊະນິດໜ່ ງ ທີ່ເກີດຢູ່ ເຂດທະວີບອາຊີມໃີ ບແຫມລານ ັ້ອຍ ເຊິ່ງມີເສັນຜ
ເປນ

ີ ຽວ, ສີຂາວ ການແຕກກຫາຍ
ແຕ່ 15-20 mm ມີສຂ
–

Saccharum Sienense

–

Saccharum Spontaneum

ັ ອັ້ອຍທີ່ປູ ກຢູ່ເຂດທະຫວີບອາຊີ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ປະເທດຈີນອັ້ອຍລາໃຫຍ່ ໃບກ ັ້ວາງ
ເປນ

ັ້ ່ າ: ອັ້ອຍປ່າຖັ້າຢູ່ ປະເທດລາວເອີນວ
ັ້ ່ າ: ຕນເລ
ັ້ າ, ຕນແຂມ,
ັ້
ອັ້ອຍຊະນິດນີສັ້ ່ ວນຫາຍເອີນວ
ັ້ ່ າສູນກາງ 5-10 mm ອອກດອກ 100 % ມີທາດນາຕານໜັ້
ັ້
ລານ ັ້ອຍໆ ເຊິ່ງມີເສັນຜ
ອຍຫາຍ

5.5

ລັກສະນະພກສາດ
5.5.1

ລາຕນັ້

ັ້
ັ້
ັ ພາກສ່ວນ ທີ
ແມ່ ນພາກສ່ວນທີໃຊັ້ເຂາໃນໂຮງງານນ
າຕານ,
ເນື່ອງຈາກວ່າ ລາອັ້ອຍເປນ
ັ້ ່ າກາງ 2.3 cm
ສະສມທາດຫວານ, ເວລາອັ້ອຍແກ່ ເຕັມທີ, ຈະມີຄວາມຍາວ 1.5-4 m ມີເສັນຜ
ັ້ ກ 0.5 kg ແລະ ມີບາງແນວ
ແນວພັນກາງ ແລະ ໃຫຍ່ ເວລາແກ່ ເຕັມທີ່ ຈະມີນາໜັ

ັ້ ກ 1-2 kg. ສີຂອງອັ້ອຍຈະປ່ຽນໄປຕາມແນວພັນ ຫ ື ປ່ຽນໄປຕາມຖືກແສງແດດຫາຍ ຫື
ພັນກຈະມີນາໜັ
ັ ສີຂຽວເຫອ
ັ ສີມ່ວງຢູ່ລາອັ້ອຍ
ື ງ, ຖັ້າຖືກແສງແດດຫາຍຈະປ່ຽນເປນ
ໜັ້ອຍ ຕວຢ່າງ: ແນວພັນທີ່ລາອັ້ອຍເປນ
ັ້ ່ ງສາມາດເຫັນໄດັ້ສັດເຈນກາບໃບຈະຫ່ ຫຸ ມ
ັ້ ຕາອັ້ອຍເອາໄວັ້
ຈະມີຕາຢູ່ຕາມຂເຊິ
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ັ້
ລັກສະນະລາຕນຂອງອັ້ອຍ
5.5.2

ຮາກ

ັ ລະບບຮາກຝ່ອຍແຕ່ວ່າແຂງແຮງ, ສາມາດຢ່ ງລ
ັ ງໄປໃນດິນໄດັ້ເລິກໄດັ້
ຮາກອັ້ອຍເປນ
ັ້ ອຍ, ຍດຈັບກັບດິນໄວັ້ບ່ ໃຫັ້ລາຕນຫັ
ັ້ ກ
2-3 m ຮາກອັ້ອຍມີໜາັ້ ທີດູດນາັ້ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່ າງໆໄປລ່ ລັ້ຽງຕນອັ້
ັ້
ລມຮາກອັ້ອນມີ
3 ຊະນິດຄື:
–
–
–
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ຮາກໜັ້າດິນ ຫ ື ວ່າຮາກຝອຍ
ັ ຮາກທີຢ່ ງລ
ັ ງເລິກກວ່າຮາກໜັ້າດິນ
ຮາກຈັບຍດດິນ ເປນ
ັ ງເລິກໄດັ້ 2-3 m
ຮາກໃຫຍ່ ແມ່ ນຮາກທີ່ສາມາດຢ່ ລ

ລັກສະນະຮາກຂອງອັ້ອຍ
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5.5.3

ໃບ

ັ ພາກສ່ວນທີສາຄັນທີສຸດ, ເພາະວ່າເປນ
ັ ພາກສ່ວນທີເຮັດໜັ້າທີສງັ ເຄາະ
ໃບອັ້ອຍເປນ
ັ້
ແສງ, ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ໄດັ້ທາດອາຫານມາລ່ ລັ້ຽງລາຕນອັ້ອຍມີ
ຄວາມກວັ້າງສະເລ່ຍ 2-10 cm ແລະ ຍາວ 60ັ້ ບແຕ່ລະຊະນິດຂອງແນວພັນ
150 cm ທຸກໆຢ່າງມັນຈະຂນກັ
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ລັກສະນະໃບຂອງອັ້ອຍ
5.5.4

ດອກ

ັ ກິ່ງງ່ ານ ັ້ອຍໆ ສ່ວນຂະໜາດ
ັ ສະນະຄືດອກເລາ ທີ່ແຕກອອກເປນ
ດອກອັ້ອຍຈະມີລກ
ັ້ ບແຕ່ ລະແນວພັນ ຢູ່ໃນດອກອັ້ອຍຈະມີດອກຜູ ,ັ້ ດອກແມ່ ແລະ ຮວງ
ຂອງດອກຈະໃຫຍ່ ຫ ື ນ ັ້ອຍຈະຂນກັ
ັ ກັບແກ່ ນຜັກສະລັດ
ໄຂ່ພຽງອັນດຽວແກ່ ນ ຫ ື ເມັດຈະມີຂະໜາດນ ັ້ອຍໆ ແລະ ຍາວຄັ້າຍຄືກນ

5.6

ການແຕກງອກຂອງອັ້ອຍ

ທ່ອນພັນອັ້ອຍຈະສະສມນາັ້ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່ າງໆຢູ່ ໃນຕວຂອງມັນເອງແລັ້ວ, ທ່ອນພັນຈະປ່ ງ
ັ້
ຮາກຈາກຈຸດຮາກຂອງທ່ອນພັນກ່ ອນ, ຫງັ ຈາກນັນຕາອັ້
ອຍຈ່ ງປ່ ງໜ່ ອອກມາຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕວ
ັ້ ່ າ: ລາທີ 1
ັ ລາອັ້ອຍເມື່ອມີອາຍຸ 3-5 ເດືອນ ລາອັ້ອຍທີເກີດຈາກຕາຂອງທ່ນພັນເອີນວ
ເປນ
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5.7

ການແຕກງອກຂອງອັ້ອຍ

ການແຕກກ

ັ້ ່ ຢູ່ ໃນດິນ, ແຕ່ລະຂຈະມີ
ັ້
ັ ໜ່
ລາອັ້ອຍທີ 1 ຈະມີຂຖີ
ຕາອັ້ອຍ, ເຊິ່ງຕາດັ່ງກ່ າວຈະງອກອອກມາເປນ
ັ້ ່ າ: ລາທີ 2 ຈາກລາອັ້ອຍທີ
ັ ລາອັ້ອຍ, ເມື່ອມີອາຍຸ ພສມຄວນລາອັ້ອຍດັ່ງກ່ າວເອີນວ
ອັ້ອຍ ແລະ ຈະກາຍເປນ
ັ້ ່ ມອີກເອີນວ
ັ້ ່ າ: ລາຊຸດທີ 3 ແລະ ຕ່ ໆ ໄປຈນກ່ ວາອັ້ອຍຈະແກ່ ສູ ງສຸ ດຈ່ ງຢຸ ດການແຕກກ,
2 ຈະເກີດໜ່ ຂນຕື
ັ້ ບແນວພັນ
ອັ້ອຍ 1 ໜ່ ສາມາໄດັ້ອັ້ອຍຫາຍລາ, ແຕ່ວ່າຈະໄດັ້ຫາຍ ຫ ື ໜັ້ອຍກຂນກັ
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ການແຕກກຂອງອັ້ອຍ
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5.8

ການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕວຂອງອັ້ອຍ

ັ ຈະເປນ
ັ ຜູ ສ
ັ້ ງ, ລາອັ້ອຍຈະຂະຫຍາຍຕວ, ສ່ວນ
ັ້ າັ້ ງຂ ັ້ ແລະ ປອ
ຕາຍອດຂອງອັ້ອຍ ແລະ ລາຈະເປນ
ັ້ ຈະເຕີບໃຫຍ່ , ໃບແກ່ ຈະຫ່ຽວແຫັ້ງ ແລະ ຈະມີໃບອ່ອນອອກມາທດແທນ
ໃບທີອອກຕາມຂກ
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5.9

ການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕວຂອງອັ້ອຍ

ການອອກດອກຂອງອັ້ອຍ

ດອກອັ້ອຍເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຕາທີຢ່ ູຍອດຂອງລາອັ້ອຍ, ອັ້ອຍບາງຊະນິດອອກດອກ
ັ້ າັ້ ແລະ ຍອດອັ້ອຍກຈະຄ່ອຍ
100% ແລະ ບາງຊະນິດກບ່ ອອກດອກ ເວລາອັ້ອຍຈະອອກດອກໃບຈະສັນເຂ
ັ້
ແຫມເຂາັ້ ກ່ ອນດອກອັ້ອຍຈະພນອອກມາ
ການອອກດອກຂອງອັ້ອຍແມ່ ນສະແດງໃຫັ້ເຫັນວ່າອັ້ອຍດັ່ງກ່ າວ
ັ້
ມີຄວາມແກ່ ພຽງພ ແລະ ໄດັ້ສະສມທາດຫວານ, ທາດນາຕານຫ
າຍສມຄວນແລັ້ວ

5.10

ຕອັ້ອຍ

5.11

ລັກສະນະທາງຊີວະສາດຂອງອັ້ອຍ

ັ້ ່ າ: ຕອັ້ອຍ ຕອັ້ອຍຈະເລີ່ມ
ັ້ ອຍທີຍງັ ເຫອ
ັ ເອາລາອັ້ອຍໝດແລັ້ວ, ເຫງາອັ້
ື ເອີນວ
ພາຍຫງັ ທີເຮາໄດັ້ຕດ
ແຕກໜ່ ໃໝ່ຈາກຕາຂອງຕທີຢ່ ູ ໃນດິນ ແລະ ໜ່ ອັ້ອຍໃໝ່ຈະມີຮາກຂອງມັນເອງ ສ່ວນຮາກຂອງຕເກ່ າຈະເໜ່ າ
ັ້
ແລະ ຕາຍໄປ, ຮາກອັ້ອຍໃໝ່ຈະເຮັດໜັ້າທີ່ດູດນາັ້ ແລະ ດູດແຮ່ທາດຕ່ າງໆມາລ່ ລັ້ຽງລາຕນອັ້ອຍ

5.11.1

ອຸ ນຫະພູມ

ອັ້ອຍຈະມີການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕວຊັ້າ ໃນອຸ່ ນຫະພູ ມຕ່ າກ່ ວາ 20 0C ແລະ
ສູງກ່ ວາ 30-34 oC ຖັ້າອຸ ນຫະພູ ມຫາກສູ ງກວ່າ 35 0C ອັ້ອຍຈະບ່ ມີການຂະຫບາບຕວ
ັ້
ັ້
– ການດູດນາຂອງຮາກໄດັ້
ດໃີ ນອຸ່ ນຫະພູ ມ 28-30 0C ແລະ ບ່ ສາມາດດູດນາໄດັ້
–

ດີໃນອຸ ນຫະພູ ມຂອງອາກາດລະຫວ່າງ 10-15 ຫ ື ຫາຍກ່ ວານີ ັ້
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ອັ້ອຍຈະງອກໄດັ້ດີ ໃນອຸ ນຫະພູ ມສູ ງກ່ ວາ 20 0C ຫ ື ປະມານ 26-33 oC ຖັ້າ
ອຸ ນຫະພູ ມສູ ງກວ່າ 40 0C ອັ້ອຍຈະງອກບ່ ໄດັ້ດ ີ ຫ ື ບ່ ງອກ
ີ ່ ສຸີ ດ ເມື່ອອຸ ນຫະພູ ມສູງກ່ ວາ 20 oC
– ອັ້ອຍຈະແຕກກໄດັ້ດທ
–

5.11.2

ແສງແດດ

ັ ບັນຫາໃຫັ້ແກ່ ການງອກ
ອັ້ອຍນາໃຊັ້ແສງແດດເພື່ອສັງເຄາະແສງ, ແສງແດດບ່ ເປນ
ັ ໃນເວລາທີ່ມີສະພາບອາກາດມືດ
ຂອງອັ້ອຍເພາະວ່າ ອັ້ອຍສາມາດງອກໄດັ້ຄືກນ
– ແສງແດດຮັ້ອນຈະເຮັດໃຫັ້ຄວາມຍາວຂອງລາອັ້ອຍຫຸ ດລງ, ແນວພັນອັ້ອຍທີ່ແຕກ
–

ັ ແສງແດດພຽງພ, ຈະເຮັດໃຫັ້ໜ່ ອັ້ອຍທີ່ຍັງນ ັ້ອຍຕາຍໄປຈານວນໜ່ ງ
ກຫາຍ, ຖັ້າບ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ແສງແດດພຽງພລາຈະໃຫຍ່ ໃບກ່ ຈະໃຫຍ່ ຂຽວງາມດີ ແລະ ຮາກ
– ຖັ້າອັ້ອຍໄດັ້ຮບ
ອັ້ອຍຈະຂະຫຍາຍຕວໄວ

ັ້ ນ
ຄວາມຊ່ ຸ ມຂອງອາກາດ ແລະ ນາຝ
ັ້ ຖັ້າວ່າອາກາດ ແລະ ດິນປຽກເພື່ອເຮັດໃຫັ້
ັ້
– ການລາລັ້ຽງນາໃນລ
າອັ້ອຍເພີ່ມຂນ,
ັ ໄຈຄື:
ອັ້ອຍສາມາດທນທານຕ່ ຄວາມແຮງແລັ້ງໄດັ້ຕ ັ້ອງມີ 3 ປດ
– ເລືອກແນວພັນທີ່ທນທານຕ່ ຄວາມແຫັ້ງແລັ້ງ
5.11.3

–
–

ຕັ້ອງຕຽມດິນໃຫັ້ດີທ່ ສຸີ ດ
ຕັ້ອງປູ ກອັ້ອຍໃນເຂດທີ່ມີລະບບນຊັ້ ນລະປະທານອັ້ອຍເຕີບໃຫຍ່

ັ້ ນຢ່າງໜັ້ອຍ 1,150 mm/ປີ
ຫຍາຍຕວໄດັ້ດີ ໃນເຂດທີ່ມີປະລິມານນາຝ
5.11.4

ລງ

ຂະ

ລມ

ລມມີຜນຕ່ ອັ້ອຍຢູ່ 3 ຮູ ບແບບຄື:
ັ້ ລມເຮັດໃຫັ້ການຂະຫຍາຍຕວຂອງອັ້ອຍ ແລະ ຜນຜະລິດຫຸ ດ
– ຕ່ ການລາລັ້ຽງນາ,
–
–

5.12

ແລະ

ັ້ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ຄຸນນະພາບຂອງອັ້ອຍຫຸ ດລງ
ລມຈະເຮັດໃຫັ້ອອັ້ ຍຫັກລມ
ັ ພາຫະນະນາພະຍາດ ແລະ ສັດຕູ ພດ
ື ມາສູ່ ອັ້ອຍ
ລມຈະເປນ

ເຕັກນິກໃນການປູກອັ້ອຍໃຫັ້ມີຄຸນນະພາບ

ການວາງແຜນປູກອັ້ອຍ
ເມື່ອມີການປູກອັ້ອຍໄປແລັ້ວຄັງັ້ 1 ຊາວກະສິກອນສາມາດຮັກສາຕໄວັ້ໄດັ້, ໂດຍປກກະຕິແລັ້ວຈະ
ຮັກສາຕໄວັ້ໄດັ້ ຢ່າງໜັ້ອອຍ 2 ປີ ເຮາຈະສາມາດເກັບກ່ ຽວໄດັ້ 3 ຄັງັ້ ຫ ື ຫາຍກ່ ວາ, ຈ່ ງຈະຮືປູັ້ ກໃໝ່, ສະນັນັ້
ຈ່ ງຕ ັ້ອງໄດັ້ວາງແຜນປູ ກຕາມໄລຍະການຮັກສາຕອັ້ອຍດັ່ງນີ:ັ້
ັ້ ່
ການວາງແຜນເລື່ອງເນືອທີ
ັ້ ່ ປູ ກອັ້ອຍອອກເປນ
ັ ແປງແຕ່ລະແປງຈະປູກອັ້ອຍພຽງແຕ່ 1 ແນວພັນ, ຍກ
ຈະແບ່ງເນືອທີ
ັ້
ັ ັ້ ຕະຫາດຕ ັ້ອງການ ໝູນວຽນກັບແປງອັ້ອຍທີ່ຈະຮືປູັ້ ກໃໝ່ເພື່ອບາລຸ ງດິນ
ເວັນບາງແປງປະໄວັ້
ປູກພືດອາຍຸ ສນທີ
–
ວາງແຜນເລື່ອງແນວພັນອັ້ອຍ
–

ັ້ ່ ຫາຍຄວນປູກຫາຍແນວພັນທີມຊ
ີ ່ ວງເວລາເກັບກ່ ຽວແຕກຕ່ າງກັນ ແລະ ຊາວ
ຖັ້າມີເນືອທີ

ກະສິກອນຈະຕັ້ອງມີຄວາມຮູ ັ້ກ່ ຽວກັບແນວພັນອັ້ອຍດີພສມຄວນ,

ຈະໄດັ້ເກັບກ່ ຽວໃນເວລາທີເໝາະສມ,
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ັ້
ເພື່ອຈະໃຫັ້ຜນຜະລິດ ແລະ ຄວາມຫວານສູ ງ ນອກຈາກນີຄວນມີ
ເລືອກສາລັບຂະຫຍາຍແນວພັນຂອງຕນ
່
ີ ່ ໄປ ການເຮັດເລືອກແນວພັນອັ້ອຍ, ຈະເຮັດໃຫັ້ໄດັ້ອອັ້ ຍທີຖກ
ື ຕອັ້ ງຕາມແນວ
ເອງ, ເພືອຈະປູກອັ້ອຍໃນປຕ
ພັນທີ່ຕັ້ອງການເລືອກແນວພັນ 1 ໄຣ່ ຈະສາມາດນາໄປປູ ກໄດັ້ 7-10 ໄຣ່
–

ວາງແຜນດັ້ານຕ່າງໆ

ການກຽມແນວພັນອັ້ອຍ, ການປູ ກອັ້ອຍ, ການຕຽມແຮງງານ, ການດູແລຮັກສາຕະຫອດ
ັ້ ່ ,
ເຖິງການເກັບກ່ ຽວ ແລະ ຂນສ່ ງອັ້ອຍ. ແນວພັນທີນາມາປູ ກຄວນຈະແບ່ງຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງເນືອທີ
ແນວພັນດ, ແນວພັນກາງ ແລະ ແນວພັນປີ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການວາງແຜນເກັບກ່ ຽວ

5.13

ການວາງແຜນເຮັດສວນອັ້ອຍ

ບັນຫາທີ່ຕັ້ອງໄດັ້ຄານງເຖິງການຕຽມດິນ ເພື່ອຈະປູ ກອັ້ອຍມີຄ:ື
ັ້
–
ເວລາທີຈະປູ ກອັ້ອຍ, ຕາມປກະຕິແລັ້ວການປູກອັ້ອຍ ເພື່ອສ່ ງເຂາໂຮງງານ,
ຈະເລີ່ມປູ ກ
ແຕ່ ເດືອນຕຸ ລາ ຫາ ເດືອນພດສະພາ ເພື່ອໃຫັ້ອ ັ້ອຍມີອາຍຸ 11-15 ເດືອນ ກ່ ອນຈະຕັດສ່ ງໃຫັ້ໂຮງງານ
ັ້
ັ້ ່ ໃຫັ້ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ຈະປູ ກ
–
ຈຸດທີ່ຕັງຂອງສວນແນວພັ
ນ. ຄວນປູ ກຢູ່ໃກ ັ້ກັບແຫ່ ງນາບ
–

ັ້ ນໂຮງງານ
ອັ້ອຍປອ
–

ັ້ ່ ຈະປູ ກອັ້ອຍແນວພັນນັນ,
ັ້
ເນືອທີ

ັ້ ບເນືອທີ
ັ້ ່ ຈະປູກອັ້ອຍປອ
ັ້ ນໂຮງງານວ່າຈະມີຫາຍ
ຂນກັ

ປານໃດ? ອັດຕາສ່ວນແມ່ ນ 1 : 7 ໝາຍຄວາມວ່າອັ້ອຍແນວພັນ 1 ha ຈະປູກໄດັ້ 7 ha
ັ້ ່
ັ ພັນບລິສຸດ, ເປນ
ັ ພັນທີເໝາະສມກັບພືນທີ
–
ແນວພັນອັ້ອຍຕັ້ອງເປນ

5.14

ັ້ ່ ກ່ ອນປູກອັ້ອຍ
ການຄັດເລືອກເນືອທີ
–
–
–

5.15

ັ ການດີທ່ ສຸີ ດ
ບ່ ຄວນໄກຈາກໂຮງງານເກີນ 50 kg ຈະເປນ
ັ້ ່ ນາບ
ັ້ ່ ຖັ້ວມຂັງ ແລະ ຮາບພຽງພສມຄວນບ່ ມີຕນໄມ
ັ້
ັ ພືນທີ
ັ້ໃຫຍ່ ບັງຫາຍ
ຕັ້ອງເປນ
ັ້ ນປູ ກຝງັ ເລິກຢ່າງໜັ້ອຍ 50 cm
ຊັນດິ

–

ັ້ ນພຽງພ ຫ ື ເປນ
ັ້ ນລະປະທານຍິ່ງດີ
ັ ເຂດທີ່ມີນາຊ
ເຂດທີ່ມີປະລິມານນາຝ

–

ການຄມມະນາຄມໃຫັ້ສະດວກທັງລະດູແລັ້ງ ແລະ ລະດູຝນ

ການຕຽມດິນປູກອັ້ອຍ

ິ ຜຸ ຜຸ່ຍ, ຮາກອັ້ອຍ
ໄຖໃຫັ້ເລິກປະມານ 30-35 cm ປະດິນໄວັ້ປະມານ 5 ວັນ ເພື່ອໃຫັ້ດນ
ັ້ າຍຈະໄຖ 1-2 ຄັງັ້ ກໄດຫງັ ຈາກນັນຈ
ັ້ ່ ງຄາດໃຫັ້ລະອຽດຄາດ
ັ ງເລິກໄດັ້ ຕອັ້ອຍຈະແຂງແຮງບ່ ລມງ່
ສາມາດຢ່ ງລ
ເລິກປະມານ 15-20 cm ແລັ້ວຍກຮ່ອງລະຫວ່າງຮ່ອງຕ່ ຮ່ອງປະມານ 0.8- 1.60 m ເອາແຕ່ຄວາມເໝາະ
–

ສມທີ່ຈະບວລະບັດຮກສາອັ້ອຍ

ັ້ ມອາດຈະເກີດເປນ
ີ ລັ້ວ, ດິນຊັນລຸ່
ັ ແຜ່ນແຂງ,
ິ ທີ່ເຄີຍປູ ກອັ້ອຍມາໄດັ້ຫາຍປແ
ໃນກລະນີດນ
ັ ຕັ້ອງໄດັ້ໃຊັ້ໄຖກ່ ອນ, ໃຊັ້ໄຖຫວໝູໄຖໃຫັ້ເລິກເທ່ າທີ່ຈະເຮັດໄດັ້, ການຕຽມດິນຢູ່ແຕ່ ລະທັ້ອງຖິ່ນອາດ
ຈາເປນ
ັ້ ບລັກນະຂອງດິນ ການຍກຮ່ອງປູກອັ້ອຍໃຫັ້ຍກໄປທາງລວງຕັດ
ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ມັນຈະຂນກັ
–
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ັ້ ່ ດິນ, ເພື່ອບ່ ໃຫັ້ນາຝ
ັ້ ນໄຫເຊາະລັ້າງ ໃນເວລາຝນຕກການຮ່ອງຕັ້ອງຍກໃຫັ້ເລິກປະ
ຄວາມຄ່ອຍຊັນຂອງພືນທີ
ັ້
ັ້ ງກັນບ່ ໃຫັ້ອັ້ອຍຫັກລມ
ມານ 30-50 cm ເພື່ອປອ

5.16

ການຄັດເລືອກແນວພັນອັ້ອຍ
ລັກສະນະຂອງແນວພັນອັ້ອຍ,

ີ
ແຕ່ລະແນວພັນເຊິ່ງມີອາຍຸ ທ່ ແຕກຕ່
າງກັນເຊິ່ງແນວພັນໄດັ້ແບ່ງ

ອອກຕາມອາຍຸ ຄ:ື

ແນວພັນດ: ແມ່ ນແນວພັນທີ່ມີອາຍຸ ເກັບກ່ ຽວ 10-12 ເດືອນ ແນວພັນດັ່ງກ່ າວ ຈະໃຫັ້ແປີ
ັ້
ັ້
ີ ອັ້ອຍຄື: ແນວພັນ F153, F154, ( Phil66-07 ) ແລະ ອື່ນໆ ແນວພັນເຫ່ ານີ ັ້
ເຊັນນາຕານໃນຕ
ນລະດູ
ໜບ
ັ້ ່
ຄວນປູກ 25 % ຂອງເນືອທີ
–

ແນວພັນກາງ: ແມ່ ນແນວພັນທີ່ມີອາຍຸ ເກັບກ່ ຽວ 12-14 ເດືອນ ແນວພັນດັ່ງກ່ າວຈະໃຫັ້
ັ້
ັ້
່ ອຍໆເພີ່ມຂນັ້ ຄື ແນວພັນ F156, K84-200, K76 ແລະ ອື່ນໆ ແນວພັນເຫ່ ານີຄວນ
ເປເີ ຊັນນາຕານຄ
ັ້ ່
ປູກ 50 % ຂອງເນືອທີ
–

ີ າຍຸ ເກັບກ່ ຽວ 14-16 ເດືອນ ແນວພັນດັ່ງກ່ າວຈະໃຫັ້
ແນວພັນປ:ີ ແມ່ ນແນວພັນທີມອ
ັ້
ີ ຄື: ແນວພັນ Phil67-23, H48-3166, CO62175 ແລະ ອື່ນໆ
ເປເີ ຊັນນາຕານຈະສູ
ງໃນປາຍລະດູໜບ
ັ້
ັ້ ່
ແນວພັນເຫ່ ານີຄວນປູ
ກ 25 % ຂອງເນືອທີ
–

5.17

ັ ແນວພັນ
ລັກສະນະອັ້ອຍທີ່ຈະໃຊັ້ເປນ
–
–

ັ ອັ້ອຍທີ່ປູ ກໄວັ້ເຮັດແນວພັນສະເພາະເຊິ່ງໄດັ້ຮບ
ັ ນາັ້ ແລະ ຝຸ່ ນຢ່າງພຽງພ
ເປນ
ັ ອັ້ອນທີ່ບ່ ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້
ເປນ

ັ ອັ້ອຍທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສມບູ ນດີ
ເປນ
ັ້ ່ ດິນທີ່ຈະປູ ກ
ັ ອັ້ອຍທີ່ເໝາະສມກັບພືນທີ
–
ເປນ
ັ ອັ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ ຢ່າງໜັ້ອຍ 8-10 ເດືອນ, ກ່ ອນຈະຕັດອັ້ອຍໄປປູ ກປະມານ 1 ເດືອນ,
–
ເປນ
ຄວນໃສ່ຝຸ່ ນອີກ 1 ຄັງັ້ ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ອ ັ້ອຍສມບູ ນ ແລະ ແຂງແຮງດີ
–
ບ່ ໃຫັ້ນາໃຊັ້ອ ັ້ອຍຕເຮັດແນວພັນ
–

–

5.18

ັ ທ່ອນໆລະໃຫັ້ໄດັ້ 3 ha
ກ່ ອນຈະປູກຄວນຕັດແນວພັນເປນ

ລະດູປູກອັ້ອຍ

ັ 2 ເຂດຄື:
ລະດູການປູກອັ້ອຍສາມາດແບ່ງອອກເປນ
ັ້ ນລະປະທານຈະປູກໄລຍະ ເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພດສະພາ
1.
ເຂດທີ່ມີນາຊ
ັ້ ນ
ັ , ສາມາດປູ ກໄດັ້ 2 ໄລຍະຄື:
2.
ເຂດທີ່ອາໄສນາຝ
ັ້
–
ປູ ກຕນລະດູ
ຝນ

ັ້ ບຝນຈະຕກ
ັ້
ປູ ກຕນລະດູ
ຝນຈະປູ ກລະຫວ່າງເດືອນເມສາ ຫາ ເດືອນມີຖູນາ ຂນກັ
ັ້
ຊັ້າ ຫ ື ໄວປູ ກອັ້ອຍຕນລະດູ
ຝນແມ່ ນນິຍມປູ ກໄວັ້ເຮັດແນວພັນເອາໄວັ້ປູກຊ່ວງລະດູແລັ້ງ ແລະ ອີກສ່ວນໜ່ ງ
ັ້
ັ້ ນໂຮງງານ ປູ ກອັ້ອຍຕນລະດູ
ັ ຫາຫາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການກາຈັດຫຍ ັ້າ, ການກະ
ກປູກໄວັ້ສາລັບປອ
ຝນຈະມີບນ
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ັ້ ນຫາຍ, ເຮັດໃຫັ້ຄຸນນະພາບຂອງອັ້ອຍບ່ ດີ ແລະ ເຮັດໃຫັ້ການເກັບ
ທບແລັ້ງໃນຊ່ວງທີອອັ້ ຍຕັ້ອງການນາຝ
ກ່ ຽວອັ້ອຍຊັ້າກວ່າປກກະຕິ.
–

ປູ ກທັ້າຍລະດູຝນ ຫ ື (ປູກອັ້ອຍຂັ້າມແລັ້ງ)

ປູ ກທັ້າຍລະດູຝນຈະປູ ກລະຫວ່າງເດືອນຕຸ ລາ ຫາ ເດືອນທັນວາ ແມ່ ນນິຍມປູ ກໄວັ້
ັ້ າຈະປູ ກອັ້ອຍໄວັ້ເຮັດແນວພັນໄວັ້ປູກຕນລະດູ
ັ້
ັ້
ັ້ ນໂຮງງານນາຕານ
ີ ່ ໄປຈະ
ສະເພາະປອ
ໃນຊ່ວງນີຖັ້
ຝນໃນປຕ
ັ້ ນລະປະທານ ການປູ ກອັ້ອຍເພື່ອປອ
ັ້ ນໂຮງງານໄລຍະນີ ັ້ ອັ້ອຍຈະມີຄຸນນະພາບດີ
ຕ ັ້ອງປູກຢູ່ ເຂດທີ່ມີນາຊ
ັ ຊ່ວງທີ່ອັ້ອຍຕັ້ອງການນາັ້
ແລະ ໃຫັ້ຜນຜະລິດສູງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ, ເພາະວ່າຮອດໄລຍະຝນຕກເປນ
ຫາຍ

5.19

ການວາງທ່ ອນອັ້ອຍ
–
–
–
–

ຮູ ບທີ 21

5.20

ີ ອັ້ ງເອາຕາໄວັ້ທາງຂັ້າງເທິງສະເໝີ
ການວາງທ່ອນອັ້ອຍ ກມີຫາຍວິທ,ີ ທຸກໆວິທຕ
ວາງທ່ອນຕິດຕ່ ກັນນອນໄປຕາມຮ່ອງ
ັ້ າຍສນນອນໄປຕາມຮ
ັ້
່ ອງ
ວາງທ່ອນສນກ່
ັ ລາແລັ້ວຕັດເປນ
ັ ທ່ອນໆໜ່ ງໃຫັ້ໄດັ້ 3 ha
ວາງເປນ

ການວາງທ່ອນພັນຂອງອັ້ອຍ

ການບວລະບັດຮັກສາ
5.20.1 ການປູກສັ້ອມ

ຕ ັ້ອງໄດັ້ປູກສັ້ອມ,

ຖັ້າເຮາສັງເກດເຫັນວ່າອັ້ອຍທີປູກໄດັ້ 1 ເດືອນແລັ້ວມັນງອກອອກມາຫ່າງເກີນ 50 cm
ັ້ ທສ
ີ ອັ້ ມຈະໃຊັ້ວທ
ິ ຂ
ີ ຸ ດແຍກໜ່ ຈາກບ່ອນທີ່ມີໜ່ ຫາຍໄປປູ ກ
ເພື່ອເພີ່ມຜນຜະລິດຂນວິ
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ັ ປາຍໃບອອກ ແລະ ສັ້າມໃນຊ່ວງທີ່ມີຝນຕກຕິດຕ່ ກັນຫາຍ
ສັ້ອມໃສ່ບ່ອນທີ່ຫ່າງ, ກ່ ອນຈະສັ້ອມຕັ້ອງໄດັ້ຕດ
ິ ມີຄວາມຊ່ ຸ ມພຽງພ.
ວັນ ຫ ື ໃຫັ້ດນ
5.20.2 ການໃສ່ຝຸ່ ນ

ັ້ ຄືໃສ່ກນຮ
ັ້ ່ ອງ
ການໃສ່ຝຸ່ ນໃຫັ້ແກ່ ອັ້ອຍຈະໃສ່ຮອງພືນກ
ແລັ້ວເອາດິນຖມໜັ້ອຍໜ່ ງ
ັ ຝຸ່ ນທີມທ
ີ າຍສູ ດ , ແຕ່ວ່າຄວນເປນ
ີ າດອາຫານຄບທັງ 3
ກ່ ອນຈະວາງທ່ອນພັນໃສ່ຝຸ່ ນທີ່ຈະນາມາໃຊັ້ມຫ
່
ັ້
ທາດ N,P,K ສູ ດຝຸ່ ນ ແລະ ປະລິມານທີຈະໃສ່ຂນກັບຄວາມອຸ ດມສມບູ ນຂອງດິນ, ແຕ່ວ່າສູດຝຸ່ ນທີ່ເພິ່ນນິ
ັ້ ່ ປູ ກອັ້ອຍໃໝ່, ສາລັບອັ້ອຍຕ ໃຫັ້ໃສ່
ຍມໃສ່ ແມ່ ນ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 100-150 Kg/ha ສາລັບເນືອທີ
ັ້ 2. ໃສ່ເມື່ອເວລາອັ້ອຍມີອາຍຸໄດັ້ 3-4 ເດືອນ, ອັ້ອຍຈະເລີ່ມ
200 Kg/ha ໃສ່ຝຸ່ ນເພີ່ມກຄືໃສ່ຝຸ່ ນຄັງທີ
ັ ປອ
ັ້ ງໃສ່ສູ ດ 15-15-15 ຫ ື 16-20-00 ໃນອັດຕາ 100 Kg/ha
ແຕກກ ຫ ື ເລີ່ມເປນ
5.20.3 ການເສຍຫຍ ັ້າ
ການເສຍຫຍ ັ້າມີ 2 ວິທ ີ ຄື: ເສຍຫຍ ັ້າດັ້ວຍແຮງງານຄນ ແລະ ໃຊສານເຄມີໃນປະຈຸ
ັ້
ັ້ ່ ປູ ກອັ້ອຍຫາຍໄດັ້ນິຍມກັນໃຊັ້ສານເຄມີ,
ບັນນີຊາວກະສິ
ກອນທີມເີ ນືອທີ
ເພາະວ່າສາມາດກາຈັດຫຍ ັ້າໄດັ້
ັ້ ່ ທີກ ັ້ວາງຂວາງ ແລະ ໄດັ້ຮບ
ັ 3 ຈາພວກ
ັ ຜນດີກ່ວາໃຊັ້ແຮງງານຄນ. ຢາຂັ້າຫຍ ັ້າທີນາໃຊັ້ແບ່ງອອກເປນ
ເນືອທີ
ຄື:
–

ຢາຄຸ ມຫຍ ັ້າໃຊັ້ຫງັ ຈາກປູ ກອັ້ອຍແລັ້ວໃໝ່ໆ ຫຍ ັ້າຍັງບ່ ທັນງອກເຊັນ: ອາທຣາຊິນ

(Atrazine)ໃນອັດຕາ 3-4 Kg/ha.

– ຢາຂັ້າ ແລະ ຄຸ ັ້ມຫຍ ັ້າ, ໃຊັ້ເວລາອັ້ອຍງອກແລັ້ວ ອາຍຸ ຂອງຫຍ ັ້າທີ່ງອກອອກມາບ່
ໃຫັ້ເກີນ 5 ອາທິດເຊັ່ນ: ໄດຢູຣອນ (Diuron 80) ຫ ື (3-4 Dichlono phenil) (1-1 Dimethyl
Urea) ໃນອັດຕາ 3-4 Kg/ha
– ຂັ້າຢ່າງດຽວ ໃຊັ້ເວລາອັ້ອຍງອກແລັ້ວ ແລະ ຫຍ ັ້າກງອກແລັ້ວ. ອາຍຸ ຂອງຫຍ ັ້າ
ັ້
ັ ອັນຕະລາຍຕ່ ອັ້ອຍໄດັ້. ຕັ້ອງໄດັ້ລະມັດລະວັງໃນເວລາ
ຕ ັ້ອງຫາຍກ່ ວາ 6 ອາທິດ, ແຕ່ວ່າຢາຊະນິດນີຈະເປ
ນ
ຊີດບ່ ໃຫັ້ຖືກຍອດອັ້ອຍ

5.20.4 ການໃຫັ້ນາັ້

ັ້ ນລະປະທານ, ຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ເອາໃຈໃສ່ອາດຈະ
ສາລັບອັ້ອຍທີ່ປູ ກຢູ່ ເຂດທີ່ມີລະບບນາຊ
ັ້ ໄລຍະນີປັ້ ອ
ັ້ ຫາຍຂນ,
ັ້ ງອັ້ອຍ
ໃສ່ກ່ ອນ ຫ ື ຫງັ ປູ ກ ໄລຍະອັ້ອຍມີອາຍຸ 3-4 ເດືອນ ຄວນເພີ່ມປະລິມານນາໃຫັ້
ັ້ ວມຂັງຫາຍຕັ້ອງໄດັ້ລະບາຍນາັ້
ີ ນຕກໜັກ ນາຖັ້
ກາລັງຂະຫຍາຍຕວຕັ້ອງລະວັງບ່ ໃຫັ້ຂາດນາັ້ ໃນກລະນີມຝ
ອອກ.

5.21
ັ້
ໄຟຖິມ

ັ້ ງກັນກາຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້
ການປອ
–

ັ ພະຍາດ ຈະຕ ັ້ອງໄດັ້ຮບ
ີ ຮັ້ອຍຕັດອອກແລັ້ວຈູດ
ໝັ່ນສາຫວດເລື່ອຍໆ ເມື່ອເຫັນອັ້ອຍເປນ

–

ັ້
່ າແນວພັນອັ້ອຍທີ່ໄດັ້
ກວດກາແນວພັນອັ້ອຍທີ່ຈະນາເອາມາປູ ກໃຫັ້ລະອຽດ ຄວນໝັນໃຈວ

ມາຈາກສວນບ່ ມີການລະບາດຂອງພະຍາດອັ້ອຍ
–
ຄວນເລືອກປູ ກແນວພັນທີ່ຕັ້ານຖານຕ່ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້
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5.22

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ັ້
5.22.1 ພະຍາດ
–

ພະຍາດແສັ້ດາ ( Smut )

–

ພະຍາດໃບດ່າງ ( Mosaic )

–

ພະຍາດຍອດບິດ ( Pokkah Boeng )

–

ພະຍາດໃບຂາວ ( Whit Leaf )
ັ້
ັ້
ພະຍາດລາຕນແດງ
ແລະ ເສັນໃບແດງ
(Red rot of stem and Midrib )

–
–

ື ງ ( Yellow Spot )
ພະຍາດໃບຈຸດສີເຫອ
ພະຍາດກາບໃບເນ່ າແດງ (Red rot of leaf sheath )

–

ພະຍາດໃບຈຸດສີວງແຫວນ ( Ring spot )

–

ພະຍາດໃບຈຸດຮູ ບຕາ ( Eye spot )

–

5.22.2 ແມງໄມ ັ້

ປວກ, ດັ້ວງກລາຍ, ເພັ້ຍແປງັ້ ສີສມພູ , ດັ້ວງກສີຊມພູ , ດັ້ວງກສີຂາວເຈາະຍອດອັ້ອຍ,
ັ້ ອຍ
ດັ້ວງເຈາະລາອັ້ອຍ, ດັ້ວງເຈາະເຫງາອັ້

5.23

ການເກັບກ່ ຽວ

5.23.1 ການແທກຄ່າບຣິກກ່ ອນການເກັບກ່ ຽວດັ້ວຍເຄື່ອງ
ັ້ ອຍການແທກຄາບຣິກ (Brix)
ນິຍາມ: ບຣິກແມ່ ນເປເີ ຊັນສານແຂງທີ່ລະລາຍຢູ່ ໃນນາອັ້
ັ້ ອ
ັ້ ນໂຮງ
ກ່ ອນທາການການຕັດອັ້ອຍ ມີປະໂຫຍດສູ ງເພາະຈະເຮັດໃຫັ້ຮູວັ້ ່ າ: ອັ້ອຍແກ່ ເຕັມທີພທີຈະຕັດເຂາປ
ັ ແທກຄ່າຂອງບຣິກ ຄື:
ງານ ຫ ື ຍັງກ່ ອນຈະຕັດອັ້ອຍຈະຕັ້ອງໄດັ້ວດ
– ຖັ້າຄ່າບຣິກປາຍ ຕ່ າກວ່າຄ່າບຣິກກກຫາຍ ສະແດງວ່າອັ້ອຍບ່ ທັນແກ່ ເຕັມທີ່ຍັງບ່
ສມຄວນຕັດ

– ຖັ້າຄ່າບຣິກປາຍ ກັບກກມີຄ່າໃກ ັ້ຄຽງກັນ ຄ່າຄວາມແຕກຕ່ າງບ່ ເກີນ 0.5-1 ສະ
ັ ເປີເຊັນຕັ້ອງໃຫັ້ສູງກ່ ວາ 85% ຈ່ ງຖືວ່າອັ້ອຍແກ່ ເຕັມທີ່ແລັ້ວ
ແດງວ່າອັ້ອຍແກ່ ເຕັມທີ່ແລັ້ວ ຖັ້າຄິດໄລ່ເປນ
–

ຖັ້າຄ່າບຣິກປາຍສູ ງກ່ ວາຄ່າບຣິກກກ, ສະແດງວ່າອັ້ອຍແກ່ ເກີນແລັ້ວ ຕັ້ອງຮີບ

–

ສູ ດຊອກຫາຄວາມແກ່ :

ຮັ້ອນຕັດ
% ຄວາມແກ່ = (ບຣິກປາຍ/ບຣິກກກ)x100
ຕວຢ່າງ: ຄ່າບຣິກປາຍແທກໄດັ້ 6 ແລະ ຄ່າບຣິກປາຍແທກໄດັ້ 7
(6/7) x 100 = 85.57 %
ີ ດ
ັ ອັ້ອຍ
5.23.2 ວິທຕ

ັ້
ຈຸດຂອງລາອັ້ອຍທີຈະຕັດ ມີຄວາມສາຄັນທີຈະຊ່ວຍເພີ່ມເປີເຊັນນາຕານຂອງອັ້
ອຍ, ທີ່
ັ້ ອ
ັ້ ນໂຮງງານ ຜນການສກສາພບວ່າ, ຈຸດຂອງລາອັ້ອຍທີຈະຕັດທາງປາຍ, ແມ່ ນປອ
ັ້ ງສຸ ດທັ້າຍທີ່
ຈະເອາເຂາປ
ັ ປອ
ັ້ ງ ສ່ວນທາງກກໃຫັ້ຕັດປອ
ັ້ ງທີ່ຕິດກັບໜັ້າດິນ, ເນື່ອງຈາກວ່າທາງກກຂອງລາອັ້ອຍ, ເປນ
ັ ພາກ
ເຫັນວ່າເປນ
ັ້
ສ່ວນທີມເີ ປເີ ຊັນທາດນາຕານສູ
ງສຸ ດ
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