ฏ ແນວພັນ

ຈຸດດຂອງໄກ່ພນ
ືັ້ ເມືອງ
- ຫາອາຫານກິນໄດ້ເກັງີ່ ສາມາດລ້ຽງແບບປ່ອຍໄປຕາມທາມະຊາດໄດ້ ເຮັດ
ໃຫ້ປະຢັດອາຫານ
- ທົນຕສ
ີ່ ະພາບພມມປະເທດ ແລະ ອຸນຫະພມໄດ້ເປັນຢ່າງດ
- ທົນຕພ
ີ່ ະຍາດໄດ້ດກວ່າໄກ່ພັນອືີ່ນໆ

ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້
ພາກເໜືອ

- ມຄວາມສາມາດລ້ຽງລກໄດ້ເກັີ່ງ
- ຊັ້ນໄກ່ພືັ້ນເມືອງແຊບກວ່າໄກ່ພັນອືີ່ນໆ

ຫຼກ
ັ ສດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນ
ັ້ ກ່ຽວກັບ

- ສາມາດນາໃຊ້ເປັນແມ່ພືັ້ນຖານຂອງໄກ່ສາມສາຍເລືອດ

ການລ້ຽງໄກ່ພນ
ືັ້ ເມືອງ

ຈຸດອ່ອນຂອງໄກ່ພນ
ືັ້ ເມືອງ
- ໃຫຍ່ຊ້າໃຊ້ເວລາລ້ຽງດົນ
- ໃຫ້ໄຂ່ໜ້ອຍ ປໜຶີ່ງສະເລ່ຍການໃຫ້ໄຂ່ປະມານ 40-50 ໜ່ວຍ/

ພັນໄກ່ລາດທີ່ນາມາລ້ຽງຄວນເລືອກແນວ
ພັນທີ່ມພມຕ້ານທານສງ, ແຂງແຮງ, ໂຕໃຫຍ່, ໃຫ້ຊິັ້ນ

ແມ່ ໂດຍສະເລ່ຍ ສະເພາະໃຫ້ໄຂ່ເປັນຊຸດ, ຊຸດລະ 7-15 ໜ່ວຍ
ເມືີ່ອແຕ່ລະຊຸດໄຂ່ສຸດແລ້ວ

ໄກ່ພືັ້ນເມືອງມັກຟັກໄຂ່ເອງ

ໃຊ້ເວລາຟັກ

ປະມານ 19-22 ວັນ ຫຼື ສະເລ່ຍ 21 ວັນ

ຫຼາຍ, ລ້ຽງລກດ ແລະ ໄດ້ໄຂ່ຫຼາຍ
- ຊືັ້ລກໄກ່ອາຍຸ ມືັ້ມາລ້ຽງ
- ຟັກລກໄກ່ເອົາເອງ
- ຊືັ້ໄກ່ລຸ້ນອາຍຸ 2-3 ເດືອນ
- ຊືັ້ໄກ່ບ່າວສາວມາລ້ຽງ

ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ສົນໃຈຫຼັກສດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ
ກະລຸນາຕິດຕີ່ສອບຖາມຂັ້ມນນາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ອຈ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ (ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະ
ການປະມົງ) 020 5570 0538

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ອາຈານ ວັນນະສອນ ກອນປະຈິດ

ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ

E-mail: souksanty@yahoo.com,

ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ,

ອຈ. ວັນນະສອນ ກອນປະຈິດ (ວິຊາການ)

ໂທ: (856-71) 219 036,

020 2386 7818

E-mail: vanasone_88@yahoo.com,

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ຕ້ ປ.ນ 154,
ແຟກ: (856-71) 219 034
Web: www.nafclao.org

ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງໄກ່
-ໃຫ້ທາດຊັ້ນທີ່ມລົດຊາດດ, ສາມາດປຸງແຕ່ງມາເປັນອາຫານ
ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຄົນເຮົາກນິຍົມກິນ
-

ສາມາດເປັນສິນຄ້າ

ແລະ

ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ແກ່

ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ສາມາດໃຊ້ຈາ່ ຍຄ່າຮຽນໃຫ້ລກ, ຄ່າຢາ
ປິນ
ີ່ ປົວ ຫຼື ຄ່າເຄືອ
ີ່ ງບລິໂພກເຮືອນຄົວຕ່າງໆ
- ສາມາດໃຫ້ຊັ້ນ ແລະ ໄຂ່ ໃນຍາມຂາດແຄນອາຫານໄດ້
- ເປັນສັດລ້ຽງທີ່ລົງທຶນໜ້ອຍ, ບີ່ເສຍເວລາຫຼາຍໃນການລ້ຽງ
- ເປັນສັດລ້ຽງທີ່ສາມາດຫາກິນຕາມທາມະຊາດໄດ້ດ

ການໃຫ້ອາຫານ

ສະຖານທໃີ່ ນການລ້ຽງໄກ່
ຄອກລ້ຽງໄກ່ ຕ້ອງມລົມລ່ວງ, ມຄອນສາລັບໃຫ້ໄກ່ນອນ ຕ້ອງມ
ບ່ອນສາລັບເຮັດຮັງໄຂ່ໃຫ້ໄກ່ໄຂ່ໃສ່

ມການບົວລະບັດຮັກສາ

ແລະ

ທາຄວມສະອາດຄອກເປັນປະຈາຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ເທືີ່ອຕີ່ອາທິດ
ຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ, ເປັນບ່ອນໂນນສງ, ບເີ່ ປັນບ່ອນທີ່
ນັ້າຂັງ, ບເີ່ ປັນບ່ອນທຮ
ີ່ ົກເຮືັ້ອ, ເພືີ່ອຫຼກລຽງບັນຫາພືັ້ນຄອກຊຸ່ມ, ມກິີ່ນເ
ໝັນ, ມແມງວັນ, ໜ, ເຊືັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ອືີ່ນໆ
ສາມາດປ້ອງກັນລົມ, ແດດ ແລະ ຝົນໄດ້ດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນຕອນທ່ຽງ
ໃຫຍ່ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກ

ຫຼື

ຕ້ອງຫາທາງ

ແລະ ຕອນບ່າຍ ເຊັີ່ນ: ມຕົັ້ນໄມ້
ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່,

ສາມາດປ້ອງກັນບັນດາສັດຕຂອງໄກ່ຕ່າງໆເຊັີ່ນ: ນົກ, ໜ, ແມວ ແລະ
ສັດຕອືີ່ນໆໄດ້ ພຽງພ

แนวพອຸປະກອນໃຫ້ນາັ້ ແລະ ອາຫານ

ປົກກະຕິແລ້ວ ການລ້ຽງໄກ່ລາດ ມັກຈະປ່ອຍໃຫ້ໄກ່
ຫາອາຫານກິນເອງຕາມມຕາມເກດ

ຫຼື

ຕາມທາມະຊາດ

ໂດຍທຜ
ີ່ ລ
້ ້ຽງອາດຈະມການໃຫ້ອາຫານເພັ້ມໃນຊ່ວງຕອນ

ເຊົັ້າ ຫຼື ຕອນແລງ ອາຫານທີ່ໃຫ້ກເີ່ ປັນພວກເຂົັ້າເປືອກ,
ເຂົັ້າປຽນ, ຮາ ຫຼື ສາລ ເປັນຕົັ້ນ. ຈາກສະພາບການລ້ຽງ
ແບບນັ້

ລະດການຄື:

ເພືີ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນມຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບ

ຈາພວກນເັ້ ປັນແຫຼີ່ງວິຕາມິນ ແລະ ໂປຣຕິນທີ່ສາຄັນຕາມ

ທາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ໃນຊ່ວງນຈ
ັ້ ະເລນເຕບໂຕດ ແລະ

ໄລຍະເວລາໃນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນ
ັ້

ບ ັນຍາຍ, ປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ

ໄກ່ຈະໄດ້ຮັບອາຫານ

ປວກ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊຶີ່ງອາຫານ

ການຈັດການອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສັດປກ,

ວິທີການສອນ

ໃນຊ່ວງລະດຝົນ

ອຸດົມສົມບນເນືີ່ອງຈາກໄດ້ຮັບທັງເມັດພືດ, ດ້ວງ, ໜອນ,

ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດປກ, ການຄັດເລືອກສະຖານທີ່,

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນຈະໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ

ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບນຂອງໄກ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມ

ແຂງແຮງຫຼາຍກວ່າລະດແລ້ງ

ອຸປະກອນໃສ່ນັ້າຄື ກະຕິກປຼາສະຕິກ ຂະໜາດ 4 ລິດ
ການໃຫ້ນັ້າກ່ອນໃຫ້ນັ້າຄວນລາງກະຕິກນັ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວຕືມ
ີ່ ນັ້າ
ໃໝ່ທຸກວັນ

ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນໃຫ້ມືັ້ລະ 2 ເທືີ່ອຄື: ຕອນ ເຊົັ້າ
ແລະ ຕອນແລງ

