ການໃຫ້ອາຫານກົບ
ໃນການລ້ຽງກົບສາມາດທຈ
ີ່ ະເລືອກໃຊ້ອາຫານຫຼາຍປະເພດขัง่ เ
ເຊີ່ງຂຶ້ນກັບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຂອງທ້ອງຖີ່ນເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ອາ ຫານທສ
ີ່ າມາດໃຊ້ລ້ຽງກົບມດັີ່ງນຶ້:
ອາຫານທໍາມະຊາດໄດ້ແກ່: ແມງໄມ້, ຂກ
ຶ້ ະເດືອນ, ປວກ .....
ອາຫານສໍາເລັດຮູບ: ໃຊ້ອາຫານເມັດຂອງປາດຸກ ເຊີ່ງມຂະໜາດ
ເມັດທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ ໃນການໃຫ້ຕົວຈງນັຶ້ນ ຈະຕ້ອງເລືອກຂະໜາດ
ໃຫ້ເໝາະກັບກົບສາມາດກນໄດ້

ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ ກົບໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ดกดก 2 ຄາບ/ວັນ ຄື: ຕອນ
ເຊົຶ້າ ແລະ ຕອນແລງ, ປະລມານອາຫານທີ່ໃຫ້ແມ່ນ 3-5% ຂອງນໍຶ້າ



ການຄັດຂະໜາດກົບ: ຄັດເລືອກກົບທີ່ມຂະໜາດ

ເທົີ່າກັນລ້ຽງລວມໄວ້ນໍາກັນຈະເປັນການປ້ອງກັນການກນກັນ

ເຕັກນກການລ້ຽງກົບແບບຕ່າງໆ

ເອງຂອງກົບໂດຍທໍາການຄັດຂະໜາດອາທດລະຄັຶ້ງໃນຊ່ວງທີ່
ກົບຍັງນ້ອຍ


ຄອກ ຫຼື ອ່າງລ້ຽງກົບຈະຕ້ອງສ້າງຢູບ
່ ່ອນທີ່ບໍີ່ມການ

ລົບກວນຫຼາຍ ເພາະນດໄສຂອງກົບແມ່ນເປັນສັດຂອ
ຶ້ າຍ, ມັກ
ຕືີ່ນຕົກໃຈງ່າຍ


ຮັກສາລະດັບນໍຶ້າໃນອ່າງລ້ຽງກົບໃຫ້ພໍດກັບຂະໜາດ

ຂອງກົບຢູສ
່ ະເໝ

ໂດຍບໍໃີ່ ຫ້ຂາດ

ສໍາລັບກົບໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້

ໜັກໂຕ ແຕ່ຖ້າກົບນ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ 3-4 ຄາບ/ວັນ ປະລມານອາຫານ
ທໃີ່ ຫ້ແຕ່ລະຄາບ ຕ້ອງໃຫ້ພໍດກັບການກນຂອງກົບ ໝາຍວ່າ ບໍີ່ໃຫ້
ອາ ຫານເຫຼືອໃນອ່າງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນໍຶ້າໃນອ່າງເໝັນເໜົີ່າໄດ້ງ່າຍ
ແລະ ມຜົນຕໍີ່ກົບ ເຮັດໃຫ້ກົບເກດພະຍາດໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ພຽງພໍ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກົບ

ພະຍາດທມ
ີ່ ກ
ັ ເກດກັບກົບ ແລະ ວທການປ້ອງກັນ
ພະຍາດທີ່ມັກເກດກັບກົບມ:
1 ພະຍາດທີ່ເກດຈາກແບັກທເຣຍ

2 ພະຍາດທີ່ເກດຈາກໂພໂຕຊົວໃນທາງເດນອາຫານ
3 ພະຍາດທ້ອງບວມ
ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ ກົບກໍຄືກັບສັດຊະນດອືີ່ນໆ ເຊີ່ງຖ້າຫາກ
ລ້ຽງໂດຍບໍເີ່ ອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງກັນ

ກົບກໍຈະເປັນພະຍາດ

ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງບໍປ
ີ່ ະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຖງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ການລ້ຽງກົບຄວນເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງກົບດັີ່ງນຶ້:

ການຈັດການດູແລຮັກສາກົບ
ການດູແລຮັກສາກົບ

ເປັນສີ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ

ໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊດ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນ:


ນໍຶ້າທີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງ ຄວນເປັນນໍຶ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ມ



ຮັກສາຄວາມສະອາດໃນອ່າງລ້ຽງກົບເປັນປະຈໍາ



ບໍີ່ລ້ຽງກົບໃນອັດຕາທີ່ໜາແໜ້ນເກນໄປ



ປ່ຽນນໍຶ້າໃນອ່າງໃຫ້ກົບທຸກໆວັນ ຫຼື ດແທ້ຕ້ອງເປດ



ໃຫ້ນໍຶ້າໄຫຼລະບາຍຕະຫຼອດຍີ່ງເປັນການດ



ອາຫານທີ່ໃຫ້ຄວນມໂປຣຕນສູງ, ມຄວາມສົດໃໝ່
ແລະ ເປັນອາຫານທີ່ກົບມັກ

ການຖ່າຍເທຕະຫຼອດເວລາ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບກນອາຫານໄດ້ດ

ແລະ ຈະເລນເຕບໂຕໄວ



ມການຈັດການທີ່ເໝາະສົມ ເຊັີ່ນ: ໃນກໍລະນກົບມ
ບັນຫາດ້ານພະຍາດ ກໍຕ້ອງໃຫ້ຢາຂ້າເຊືຶ້ອທີ່ເໝາະສົມ

ວທະຍາໄລກະສກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
ບ້ານວຽງສະຫວັນ ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂທ:
ແຟັກ:
ຕູ້ ປນ:
Email:
Website:

071 219 034
071 219 036
154
info@nafclao.org
www.nafclao.org

ຄໍານໍາ
ກົບເປັນອາຫານ ທີ່ຄົນລາວນຍົມກັນບໍລໂພກ ນັບໄດ້ວ່າ
ເປັນອາຫານທີ່ຄຽງຄູ່ກັບຄາບເຂົຶ້າຂອງຄົນລາວ

ຕັຶ້ງແຕ່ບູຮານ

ນະການເປັນຕົຶ້ນມາ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຈັບເອົາ



ຫ່າງໄກຈາກຫົນທາງເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງລົບກວນ



ມເນືຶ້ອທີ່ກວ້າງຂວາງ ສາມາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍກດຈະ

ກໍາຕໍີ່ໄປໄດ້


ຄົມມະນາຄົມສະດວກ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ

ກົບທີ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທໍາມະຊາດມາເປັນອາຫານ ແຕ່ເນືີ່ອງ
ຈາກວ່າ

ຈໍານວນປະຊາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ

ສະນັຶ້ນ

ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລໂພກ ກໍນັບມືຶ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ກົບ

ຮູບລັກສະນະຂອງຄອກ, ອ່າງ ຫຼື ກະຊັງລ້ຽງກົບ

ໃນທໍາມະຊາດໄດ້ຫຼຸດລົງຈົນເກືອບສູນພັນ ສະນັຶ້ນ ມັນຈີ່ງມ

ລັກສະນະຂອງກົບທນ
ີ່ າໍ ມາລ້ຽງ

ຄວາມຈໍາ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມການລ້ຽງກົບ ເພືີ່ອຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດລ້ຽງເປັນສນຄ້າໄດ້
ໃນການ ລ້ຽງກົບ ສາມາດລ້ຽງໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ໃນນັຶ້ນ ການ
ລ້ຽງໃສ່ອ່າງຊເມັນ ກໍແມ່ນຮູບແບບໜີ່ງທີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ເໝ
າະສົມກັບຫຼາຍພືຶ້ນທີ່ ເພາະມການຈັດການງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ພນ
ືຶ້ ທີ່
ໃນການລ້ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລດສູງ

ຮູບແບບ ແລະ ການສ້າງຄອກ ຫຼື ອ່າງລ້ຽງກົບ


ຮູບແບບ

ການສ້າງຄອກ ຫຼື ອ່າງລ້ຽງກົບ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍ
ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນນຍົມສ້າງເປັນຮູບສລ
ີ່ ່ຽມ

ສ່ວນຂະໜາດຂອງຄອກ ຫຼື ອ່າງແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຟາ
ມ, ປະເພດ ແລະ ປະລມານຂອງກົບທີ່ລ້ຽງ
ພືຶ້ນອ່າງເຮັດໃຫ້ມລັກສະນະຮາບພຽງ ແລະ ມຄວາມ



ເປັນພືຶ້ນທີ່ສູງເລັກນ້ອຍ ເພືີ່ອບໍີ່ໃຫ້ມນໍຶ້າຖ້ວມ



ມແຫຼີ່ງນໍຶ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ມປະລມານນໍຶ້າພຽງ

ກັນ ຫຼື ປະສົມພັນຫຼາຍໆຫຼຸ້ນຊໍຶ້າກັນ ໂດຍບໍມ
ີ່ ການຄັດເລືອກ


ຢູໃ່ ນຊ່ວງໄລຍະເປັນກົບສົມບູນ (ຫາງຂາດແລ້ວ)



ມສຸຂະພາບສົມບູນ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ສະແດງການ

ຕອບສະໜອງຕໍກ
ີ່ ານກະຕຸ້ນທີ່ດ


ທາງຂ້າງສູງ ຫຼື ເຮັດພຽງລະດັບດັບດຽວ ຫຼື ຈະສ້າງເປັນຄອກ

ບໍມ
ີ່ ອາການບາດເຈັບ, ພການ ຫຼື ອ່ອນເພຍ



ດນ ຫຼື ຄອກກະຊັງກໍໄດ້

ມອັດຕາການຈະເລນເຕບໂຕສະໝໍີ່າສະເໝ



ມຂະໜາດເທົີ່າໆກັນ

ຂະໜາດຄອກ ຫຼື ອ່າງລ້ຽງ ໂດຍທົີ່ວໄປແມ່ນມຂະ

x ກວ້າງ x ສູງຕາມລໍາດັບ) ກໍີ່ດ້ວຍດນບລັອກ, ເທພືຶ້ນດ້ວຍ

ປ້ອງກັນສັດຕູ

ມາຈາກພໍແ
ີ່ ມ່ທີ່ບໍີ່ມການປະສົມໃນສາຍເລືອດດຽວ

ຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍ, ອາດເຮັດແບບມດອນຢູ່ເຄີ່ງກາງ, ມຂອບ

ໜາດຕັຶ້ງ ແຕ່ 2 x 2 x 1.2 m ຫຼື 3 x 2 x 1.2 m (ຍາວ

ຢູ່ໃກ້ບ້ານ ເພືີ່ອສະດວກໃນການດູແລຮັກສາ ແລະ



ມການເຄືີ່ອນໄຫວປົກກະຕ





ສະແດງລັກສະນະປະຈໍາພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ





ການຄັດເລືອກສະຖານທໃີ່ ນການປຸກສ້າງອ່າງ



ຊມັງຂັດມັນ ຫຼື ຈະສ້າງແບບໃຊ້ຕາໜ່າງສຟ້າຫຍບເປັນກະຊັງ
ແລ້ວນໍາໄປກາງໃສ່ໜອງລ້ຽງກໍໄດ້ເຊັີ່ນກັນ


ດ້ານຝາຂອງອ່າງຄວນຂັດມັນ ຫຼື ຖ້າເປັນກະຊັງແມ່ນ

ໃຫ້ຫຍບຜ້າໃສ່ທາງດ້ານໃນສູງຈາກພືຶ້ນ 20-30 cm ເພືີ່ອປ້ອງ

ກັນການກະທົບຈາກການ ໂດດເຕັຶ້ນຂອງກົບ ຫຼື ນໍາໃຊ້ແທ່ງສ້າງ

ຫຼກເວັຶ້ນການລ້ຽງກົບຕ່າງຂະ

ໜາດໃນຄອກດຽວກັນ

ການດູແລຮັກສາທົວ
ີ່ ໄປ
ນໍຶ້າທີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງກົບຄວນເປັນນໍຶ້າທີ່ສະອາດ ແລະ ມ
ການໄຫຼຜ່ານຕະຫຼອດເວລາ

ຈະເຮັດໃຫ່ກົບກນອາຫານໄດ້ດ,

ຈະເລນເຕບໂຕໄວ

ການຄັດຂະໜາດກົບ: ຄັດເລືອກກົບທີ່ມຂະໜາດເທົີ່າກັນ

