
- ເພ ື່ ອເປັນບື່ ອນສຶ ກສາຄ ົ້ ນຄວົ້ າຂອງນັກສຶ ກສາ,ພາກປະຕິບັດຕ ວິິ ງ, 
ທັດສະນະສຶ ກສາ ແລະ ແລກປື່ ຽນບ ດຮຽນ

- ເພ ື່ ອເປັນບື່ ອນຜະລິ ດລູກປາ, ປາຊ ົ້ ນ ແລະ ສົ້ າງລາຍຮັບ

ການລົ້ ຽງປາຊ ົ້ ນ

ຜ ນຜະລິ ດ ແລະ ການຕະຫຼາດ:
ສ າລັບຜ ນຜະລິ ດປາຊ ົ້ ນ ແລະ ປານົ້ ອຍທ ື່ ທາງຟາມຜະລິ ດໄດົ້ ແມື່ ນໄດົ້ ິ າໜື່ າຍໃຫົ້ ກັບຄູອາິານພາຍໃນວິ ທະຍາໄລ ແລະ ອ ກິ ານວນໜຶື່ ງແມື່ ນໄດົ້ ມ ຊາວ
ກະສິ ກອນໃນບັນດາບົ້ ານອົ້ ອມຂົ້ າງມາພ ວພັນຊ ົ້ ໄປບ ລິ ໂພກແລະ ນ າໄປລົ້ ຽງເພ ື່ ອຜະລິ ດເປັນປາຊ ົ້ ນ

ການຜະລິ ດປາຊ ົ້ ນແມື່ ນ ປະຕິບັດ ຕະຫຼອດປ ຊຶື່ ງ
ຄາດຄະເນຜ ນໄດົ້ ຮັບຕ ື່ ປ ແມື່ ນ: 800 ກິໂລ/ປ 
(ສະເພາະໜອງສາມຂາ)

ການປະສ ມພັນ ແລະ ຜະລິ ດປານົ້ ອຍແມື່ ນເລ ື່ ມແຕື່
ເດ ອນ 12-7 ຂອງທຸກໆປ ິະສາມາດຜະລິ ດປານົ້ ອຍ
ໄດົ້ ບ ື່ ຫຸຼດ 200,000 ໂຕ/ປ 
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ໃຫົ້ ອາຫານ ແລະ  ຕິດຕາມ

ເລ ື່ ມເກັບກູົ້ ຜ ນຜະລິ ດ

ສະ ເໜ ແຜນ

ກະກຽມອຸປະກອນ

ອະນາໄ ມ ແລະ  ກະກຽມໜອງ

ປະສ ມພັນ ແລະ  ອະ ນຸບານ

ໃຫົ້ ອາຫານ ແລະ  ດູແລຮັກສາ
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ປ   (ເດ ອນ)

1)  ການລົ້ ຽ ງປາຊ ົ້ ນ

2)  ປະ ສ ມພັນ-ຜະ ລິ ດປານົ້ ອຍ

ຜ ນຜະລິ ດ
ທາງດົ້ ານປາ
ຊ ົ້ ນແລະ
ປານົ້ ອຍ
ຊະນິ ດ
ຕື່ າງໆ

ຂັົ້ ນຕອນໃນການິັດຕັົ້ ງປະຕິບັດ:
-ການລົ້ ຽງປາຊ ົ້ ນ:ການກະກຽມໜອງປາ,ການສົ້ າງອາຫານທ າມະຊາດ,ນ າປາລ ງລົ້ ຽງ, ໃຫົ້ ອາຫານແລະ ດູແລຮັກສາ
- ການປະສ ມພັນປາ ແລະ ອະນຸບານລູກປາ: ກະກຽມອຸປະກອນ, ກະກຽມອື່ າງ, ຄັດເລ ອກພ ື່ ແມື່ ພັນ, ຊັື່ ງນ ົ້ າໜັກປາ, ຄິ ດໄລື່ ຮ ໂມນ, ສ ດຮ ໂມນ, ຕິດຕາມການ
ປະສ ມພັນ, ເອ າປາພ ື່ ແມື່ ພັນອອກິາກອື່ າງ, ເກັບກູົ້ ໄຂື່ , ຟັກໄຂື່ , ດູແລຮັກສາ ແລະ ໃຫົ້ ອາຫານປານົ້ ອຍໃນອື່ າງອາຍຸ 7 ວັນ, ກະກຽມໜອງປາອະນຸບານ, ດູແລ
ຮັກສາແລະ ໃຫົ້ ອາຫານປາອະນຸບານ 30 ວັນ, ເກັບກູົ້ ລູກປາ ແລະ ິ າໜື່ າຍ

ອິ ອາລຸນໄຊ ປະສິ ດທິ
ໂທ: 020 2874 2232
Email: palounxay@yahoo.com

ອິ ບຸນຄ ງ ເພັດດວງິັນ
ໂທ: 020 5933 5025
Email: boun_khong1992@yahoo.com

ຟາມຜະລິ ດປາ
FISH FARM
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