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ບດົແນະນາໍກຸ່ຽວກັບການຜະລດິແນວພນັສາໍລບັກ ຸ່ມ(SMG) 

ເນືື່ອງຈາກວຸ່າບົດສະເໜີການລົງທຶນການຜະລິດຂອງກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ(IP)ແມຸ່ນຍັງມີຫລາຍຈ ດທີື່ຍັັງບ ໍ່ທັນສ້າງ

ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃຫ້ແກຸ່ ທະນະຄານໂລກໂດຍສະເພາະ ຂອດເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ຮູບແບບການຜະລິດ, ການປ ງແຕຸ່ງ 
ເມັດພັນຂອງຊາວກະສິກອນ. ສະນັົ້ນ, ທາງທີມວິຊາການຂອງໂຄງການຈິື່ງໄດ້ ສັງລວມໂດຍຫຍ ໍ້ເພືື່ອເພີົ້ມຄວາມເຂົົ້າໃຈ
ໃຫ້ແກຸ່ທາງ ສອງພາກສຸ່ວນຄື ທະນະຄານໂລກ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດເຂົົ້າເປັນສິນຄ້າດັັ່ງນີົ້: 
 

1. ເພີົ້ມຄວາມສາມາດໃນການຄ ມ້ຄອງຂອງກ ຸ່ມຜະລດິເມດັພນັ(SMG) 

ສໍາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຂອງກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າ,  ຄະນະຮັບຜິດຊອບການກວດກາພາຍໃນຈະຕ້ອງໄດ້ມີ
ການແຕຸ່ງຕັົ້ງຫລືປະກອບໃສຸ່ (ICS)  ເພືື່ອແນຸ່ໃຈວຸ່າລະບົບການກວດກາພາຍໄດ້ຖືກຈັດຕັົ້ງເພືື່ອຢຶດໝັົ້ນນໍາພາສະມາຊິກ
ກ ຸ່ມທ ກຄົນເຂົົ້າເຖິງລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າ. ຄະນະກວດກາຈະໄດ້ກວດກາວຸ່າ
ສະມາຊິກແຕຸ່ລະຄົນໄດ້ຜຸ່ານ ຫລື ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກຸ່ຽວກັບຜະລິດເຂົົ້າຕາມຫລັກການກະສິກ ທີື່ດີທີື່ຈັດໂດຍກົມ
ປູກຝັງ ຫລືຂະແໜງປູກຝັງແຂວງຫລືບ . ນັກກວດກາກ ຈະໄດ້ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນແກຸ່ວິຊາການຂອງລັດໃນການສະ

ໜອງການແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກວດກາກ ຸ່ມກຸ່ຽວກັບການຍອມຮັບຫລືນໍາໃຊ້ກະສິກໍາທີື່ດີ(GAP). 

2. ເພີົ້ມຄວາມສາມາດໃຫແ້ກຸ່ຜູຜ້ະລດິເມດັພນັໂດຍການຝກຶອບົຮມົ, ການຮຽນຮູປ້ະສບົປະການ ແລະ ໃນການ 
ຍອມຮບັເຕກັນກິກະສກິາໍທີື່ດໃີນການຜະລດິແລະ ສະໜບັສະໜນູການສົັ່ງເສມີໃນລະດກູານຜະລດິ 

 ຊາວນາຜູ້ຜະລິດເມັດພັນຈະຕ້ອງໄດ້ຜຸ່ານການຝຶກອົບຮົມກຸ່ຽວກັບການຜະລິດເມັດພັນ(ຢ່າງນ້ອຍ3ວັນ) 
ເພືື່ອຮຽນຮູ້ກຸ່ຽວກັບການແນະນໍາວິທີການຕົວຈິງການຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າ ແລະ ກະສິກໍາທີື່ດີ. 

 ຊາວນາຜູ້ຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງປ ື້ມຄູຸ່ມືການຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າ. ຊຶື່ງຜະລິດໂດຍ
ສະຖາບັນ ກ ຄືສູນຄົົ້ນຄວ້າເຂົົ້າ. ອັນນີົ້ຈະຊຸ່ວຍເປັນບົດແນະນໍາແບບຮີບຮ້ອນສໍາລັບຊາວນາເພືື່ອປະຕິບັດ
ເຕັກນິກການຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

 ຊາວນາຜູ້ທີື່ໄດ້ຜຸ່ານການຝຶກອົບຮົມຢ່າງສົມບູນກຸ່ຽວກັບການຜະລິດແນວພັນເຂົົ້າ ແລະ ກະສິກໍາທີື່ດີໂດຍ
ໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນຮັບຮອງຈາກພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, 

 ຊາວນາກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຕົວຈິງກຸ່ຽວກັບການຜະລິດເມັດພັນພຶດ. ຕັດເຂົົ້າປົນໃນໄລຍະ
ເຂົົ້າແຕກກ ສູງສ ດ, ເຂົົ້າອອກດອກ, ເຂົົ້າກົົ້ມ, ແລະ ໄລຍະໄກ້ຈະເກັັບກຸ່ຽວເພືື່ອຫລົກວັດຊະພຶດ, ເຂົົ້າແດງ 
ແລະ ເຂົົ້າປົນ.  

 ນັກສົັ່ງເສີມຫລືຜູ້ຊຸ່ວຍວຽກຂອງກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດກະສິກໍາທີື່ດີຂອງ
ຊາວນາ ໃນລະດູການຜະລິດ ແລະ ຊຸ່ວຍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, 

 ນັກສົັ່ງເສີມ/ຜູ້ຊຸ່ວຍກ ຸ່ມຕ້ອງໄດ້ສອນຊາວນາກຸ່ຽວກັບການເຮັດການບັນທຶກທີື່ຖືກຕ້ອງການຜະລິດຕົວຈິງ, 



 ໃນລະດູການຜະລິດເມັດພັນ, ຊາວນາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກວດກາທົັ່ງນາ4ຄັົ້ງ(ໄລຍະແຕກກ ສູງສ ດ, 

ອອກດອກ, ເມັດເຕັມ ແລະ ກຸ່ອນເກັບກຸ່ຽວ)ໂດຍວິຊາການທີື່ໄດ້ຮັບການແຕຸ່ງຕັົ້ງມາຈາກສຄຂ/ສກປພ/

ກປຝ, ຫລື ພະນັກງານຂອງຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ. 

 ເມັດພັນທີື່ຊາວນາຜະລິດຈະຕ້ອງໄດ້ປ ງແຕຸ່ງ(ຕາກ, ອະນາໄມ, ຄັດເກຣດ) ກຸ່ອນທີື່ຈະນໍາໄປວິໄຈໃນຫ້ອງ
ທົດລອງຄ ນນະພາບ. 

 ຊາວນາສາມາດຂາຍເຂົົ້າເມັດພັນໄດ້ກ ຕ ໍ່ເມືື່ອໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນຄ ນນະພາບເມັດພັັນຈາກຫ້ອງວິໄຈ
ສາກຸ່ອນ. ເມັດພັນທີື່ຈະຂາຍກ ຕ້ອງຫ ້ມຫ ໍ່ ແລະ ມີສະຫລາກແນະນໍາເພືື່ອກວດຄືນໄດ້ 

 ກ ຸ່ມຜະລິດເມັດພັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ, ແລະ ລົງທະບຽນຊືື່ຊາວນາຜູ້ຊືົ້ເມັດພັນໄປຂ ໍ້ມູນທີື່ຈໍາເປັນຕ້ອງ

ໄດ້ບັນທຶກກ ຄື: 1)ຊືື່ຊາວນາ; ທີື່ຢູ່; 3)ແນວພັນທີື່ຊືົ້ໄປ; 4) ລະດູການທີື່ວາງແຜນການຈະໃຊ້ປູກ, 5). 

ເນືົ້ອທີື່ການຜະລິດເຂົົ້າ 6) ເບີຕິດຕ ໍ່, 

3. ສງັລວມກຸ່ຽວກບັເຕກັນກິກະສກິາໍທີື່ດ ີ

1. ການຈັດການກຸ່ອນການຜະລິດ 

1-1 ສະຖານທີື່ຂອງຟາມ ແລະ ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ກຸ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າ, ຊາວນາຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງືື່ອນໄຂລ ຸ່ມນີົ້: 

 ເລືອກພືົ້ທີື່ຮາບພຽງດີ, ດິນງາມດີ, ຫຸ່າງໄກຈາກປ່າໄມ້ທີື່ມີຕົົ້ນໄມ້ໃຫຍຸ່,  

 ມີຊົນລະປະທານຫລື ແຫລຸ່ງນໍໍ້າຮັບໃຊ້ໄດ້ຕະຫລອດທັງປີ, 
 ມີເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງບຸ່ອນຜະລິດເຂົົ້າສະດວກສະບາຍ, 
 ບ ໍ່ເຄີຍປູກເຂົົ້າແນວພັນອືື່ນໃນລະດູຜຸ່ານມາ, 
 ຟາມຈະຕ້ອງສາມາດເຮັດການປະເມີນໄດ້ ຫລື ວຸ່າໄດ້ຖຶກປະເມີນແລ້ວຈາກທີມງານວິຊາການກຸ່ອນທໍາການ

ຜະລິດ, 

 ແຫລຸ່ງທີື່ມາເມັດພັນຈະຕ້ອງແມຸ່ນລ ້ນ R2 ເທົັ່ານັົ້ນ ທີື່ຜະລິດຈາກສູນຄົົ້ນຄວ້າເຂົົ້າຂອງສະຖາບັນ ຫລື ສູນ

ຜະລິດເມັດພັນ ທີື່ໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນຄ ນນະພາບ.ຕ້ອງໃຊ້ແນວພັນທີື່ແນະນໍາສໍາລັບພືົ້ນທີື່ນັົ້ນ. ຊືື່ງຈະເລີນເຕີບ

ໂຕໄດ້ດີ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ປູກ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ, ນໍາໃຊ້ແຫລຸ່ງແນວພັນທີື່ຄ ນ
ນະພາບສູງໄດ້ຮັບການຢັື້ງຢ ນ ແລະ ມີຊືື່ສຽງ, 

 ເຄືື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຟາມຕ້ອງສະອາດ ແລະ ເກັບຮັກສາເປັນຢ່າງດີ, 
 ພັດສະດ ໃນສາງຕ້ອງຈັດວາງຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ມີເຄືື່ອງໝາຍຄັກແນຸ່, 
 ອ ບປະກອນ ແລະ ເຄືື່ອງກົນຈັກຕ້ອງມີການຂືົ້ນທະບຽນຊີົ້ບອກວຸ່າ ເຄືື່ອງເຫລົັ່ານັົ້ນຍັງໃຊ້ງານໄດ້ດີ, 
  



2. ການຈດັການໃນລະດກູານຜະລດິ 

2.1 ປກູພດຶໃນຊຸ່ວງເວລາພອ້ມກນັ 

 ໃສຸ່ຝ ່ນອົງຄະທາດ 5-10 ຕ/ຮຕ ກອຸ່ນມີການກຽມດິນ1-2ອາທິດເພືື່ອເພີົ້ມທາດອາຫານໃນດິນສໍາລັບພຶດ 

ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນແຂງແຮງ. ກຽມດິນໃຫ້ຫລາຍເທືື່ອພຽງພ ສໍາລັບ ບົັ່ມຫຍ້າ, ຕ ເຟ ອງ ແລະ ເຟ ອງ. ເວລາທີື່

ພຽງພ ສໍາລັບໃຫ້ເຟ ອງ ແລະ ເສດເຫລືອກະສິກໍາເນົັ່າເປ ື່ອຍແມຸ່ນ ປະມານ3ອາທິດ. 
 ຕ້ອງໄຖດິນເວລາດີນຍັງແຫ້ງ. ຄາດ2ຄັົ້ງໂດຍໃຫ້ມີນໍໍ້າພຽງພ  ແລ້ວຈິື່ງປັບລະດັບໃຫ້ສະມໍໍ່າສະເໝີ.  ຄາດແຕຸ່ລະ

ຄັົ້ງຕ້ອງຫຸ່າງກັນປະມານນຶື່ງອາທິດ. 
 ຄາດຄັົ້ງທີື່ນຶື່ງແມຸ່ນໄປຕາມລວງຍາວຂອງກ້ອນຂີົ້ໄຖ, ຄັົ້ງທີ2 ແມຸ່ນຕັດທາງຂວາງ, 
 ຫລັງຈາກຄາດຄັົ້ງສ ດທ້າຍ,ຕ້ອງໃຊ້ແຜຸ່ນແປ້ນມອບໜ້າດິນຫລື ອ ບປະກອນອືື່ນທີື່ເໝາະສົມກ ໄດ້. 

 ປູກເຂົົ້າໃນຊຸ່ວງໄລຍະທີື່ແນະນໍາໃຫ້ພ້ອມດຽວກັບຄົນອືື່ນ. ທັງໝົດທ ກໆທົັ່ງແມຸ່ນໃຫ້ແລ້ວພ້ອມກັນພາຍໃນ

30ວັນ. 
 ນໍາໃຊ້ອັດຕາແນວປູກຕາມການແນະນໍາຄື ( ນາດໍາແມຸ່ນ60 kg), ນາຫວຸ່ານ ແລະ ນາຢອດ ແມຸ່ນ 70-

80kg/ha,  

 ກຽມຕາກ້າໃຫ້ລະອຽດດີ. ໃສຸ່ຝ ່ນ ແລະ ອິນຊີວັດຖຸກຸ່ອນການກຽມດິນ.  ວັດຊະພຶດ ແລະ ເສດເຫລືອກະສິກໍາ

ຕ້ອງແຊຸ່ບົັ່ມໃຫ້ ສົມພ ຄວນ ຫລື ອະນາໄມໃຫ້ດີ, 
 ໜານກ້າຕ້ອງຂະໜາກກວ້າງ2ແມັດ ຍາວເອົາຕາມລວງຍາວຂອງໄຮຸ່ນາ. ແຕຸ່ລະໜານຈົັ່ງວຸ່າງ30 ຊຕມ. 

 ຫວຸ່ານເມັດພັນໃນອັດຕາ 70-80 ກຣ/ມ2.  ແຊຸ່ເມັດພັນ 24ຊົັ່ວໂມງ ແລະ ອົບ 24  ຫາ 48 ຊົັ່ວໂມງ ຂືົ້ນ

ກັບແນວພັັນ ແລະ ສະພາບອາກາດ.ເມັດພັນທີື່ພ້ອມສໍາລັບຫວຸ່ານເມືື່ອເມັດເຂົົ້າແຕກໜ ໍ່ແລ້ວ, 
 ປັກດໍາເມືື່ອອາຍ ກ້າໄດ້ 12-15ວັນສໍາລັບດໍາຈັກ, 18-25 ວັນສໍາລັບດໍາດ້ວຍມື ໃຊ້2-3 ກີບກ້າ.  ໄລຍະ

ປັກດໍາແມຸ່ນ 20 x 20 ຊຕມ ຫລື  25 x 25 ຊຕມ ຂືົ້ນກັບຄວາມງາມຂອງດິນ.  
 ນາຫວຸ່ານ ແລະ ນາຢອດແມຸ່ນບ ໍ່ອະນ ຍາດສໍາລັບການຜະລິດເມັດພັນ 
 ປູກສ້າມ ພາຍໃນ7ວັນ ຫລັງປັກດໍາ 
 ຕັດເຂົົ້າປົນ 4 ຄັົ້ງ: ໄລຍະແຕກກ ສູງສ ດ, ໄລຍະອອກດອກ, ໄລຍະເປັນເມົົ້າ, ແລະ ກຸ່ອນເກັບກຸ່ຽວເພືື່ອຕັດ

ຫຍ້າ ແລະ ເຂົົ້າປົນ, 

2.2 ການປ້ອງກນັກາໍຈດັສດັຕພູດຶ 

 ຕອ້ງເອົາໃຈໃສຸ່ກວດກາທົັ່ງນາເປັນປະຈໍາເພືື່ອຕິດຕາມແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດ 
 ນໍາໃຊ້ການປ້ອງກັນພຶດແບບປະສົມປະສານ 



 ນໍາໃຊ້ວິທີກົນລະສາດ, ສະໝູນໄພ, ວິທີຊີວະສາດວິທະຍາເມືື່ອພົບສັດຕູພຶດ ຫລື ປູກພຶດໃຫ້ແຂງແຮງເປັນວິທີ

ປ້ອງກັນ, 

 ກໍາຈັດຫຍ້າເມືື່ອຫລັງປັກດໍາໄດ້ 30-40ວັນ ໂດຍວິທີກໍາຈັດວັດຊະພຶດ ແບບປະສົມປະສານ(ກຽມດິນດີ, ໃຊ້ຢາ

ຂ້າຫຍ້າ, ຫລົກເພີົ້ມເຕີມດ້ວຍມື, ຖ້າຫາກຈໍາເປັນ) 

2.3. ໃຫຝ້ ນ່ແກຸ່ຕົົ້ນເຂົົ້າໃຫຖ້ກືຈາໍນວນ ແລະ ຖກືເວລາ 

 
ສາໍລບັລະດນູາປ ີ

 ດິນໜຽວ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດ 40 ກລ, ປານກາງ 30 ກລ ແລະ ຕໍໍ່າສ ດ 20ກລ ຂອງ ຢູເຣັຍ (N) ເມືື່ອ25 

ຫລັງຈາກປັກດໍາ ແລະ ເທືື່ອຕ ໍ່ໄປແມຸ່ນ 50 kg ເມືື່ອ 45 ຫລງັຈາກປັກດໍາ 

 ດິນປົນຊາຍ ແລະ ດິນຊາຍ :ໃສຸ່ອັດຕສູງສ ດ40 kg, ປານກາງ 30 ແລະ  ຕໍໍ່າ ແມຸ່ນ 20 kg ຂອງຢູເຣັຍ (N) 

ເມືື່ອ 25ຫລັງຈາກປັກດໍາ ແລະຄັົ້ງຕ ໍ່ໄປແມຸ່ນ 50 kg ເມືື່ອ 45 ວັນຫລັງປັກດໍາ 

 ດິນໜຽວ : ໃສຸ່ສູງສ ດ 45 kg, ປານກາງ 30  ແລະ ຕ ໍ່ສ ດແມຸ່ນ 15 kg ຂອງທາດຝົດສະຟ  P ໂດບຮອງພືົ້ນ

ເມືື່ອຄາດດິນ. ເພືື່ອປະສົມຝ ່ນເຂົົ້າກັບກັບດິນ, 
 ດິນຕົມ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດ30kg, ປານກາງ20kg  ແລະ ຕໍໍ່າສ ດ ແມຸ່ນ15kg ຂອງຝົດສະຟ ຣັສ P ຕ ໍ່ເຮັກຕາ

ໂດຍກົບລົງໃສຸ່ໃນດິນເວລາຄາດຄັົ້ງສ ດທ້າຍ 

 ດິນຊາຍ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງແມຸ່ນ20kg, ປານກາງແມຸ່ນ15kg a ແລະ ຕໍໍ່າສ ດແມຸ່ນ15kgຂອງຝົດສະຟ ຣັສ ໂດຍ

ກົບລົງໃນດິນເວລາຄາດຄັົ້ງສ ດທ້າຍ 
 ດິນໜຽວ ແລະ ຊາຍແກມຕົມ : ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດ20 kg, ປານກາງ15 10 kg ຂອງ ໂປຕັດຊຽມ  K 

(Potasium)ໂດຍການກົບລົງໃນດິນຕອນຄາດເທືື່ອສ ດທ້ຍ 

 ດິນຊາຍ:ໃສຸ່ສູງສ ດແມຸ່ນ 30 kg,  ປານກາງ20  ແລະ ຕໍໍ່າສ ດແມຸ່ນ 15 kg ຂອງໂປຕາຊຽມ  K 

(Potasium) ໂດຍກົບລົງດິນເວລາຄາດ. 

 ຫວຸ່ານພຶດຂຽວ10-20 ກລ/ຮຕຂອງ (ຕະກ ນຖົັ່ວ) ຫລັງປັກດໍາ 

ສາໍລບັນາຊນົລະປະທານ 

 ດິນໜຽວ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດ100 kg,  ປານກາງ 80 ແລະ ຕໍໍ່າສ ດ 40 kg ຂອງ  (N)ຢູເຣັຍັ ໃນ 25 ຫລັງ

ປັກດໍາ ແລະ ໃສຸ່ອີກແມຸ່ນ 50 kg ໃນ 45 ຫລັງປັກດໍາ 



 ຊາຍກຽມຕົມ ແລະ ດິນຊາຍ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດແມຸ່ນ 100 kg, ປານກາງແມຸ່ນ 80  ແລະ ນ້ອຍສ ດແມຸ່ນ 40 

kg ຂອງຢູເຣັບ  (N) ຕອນ 25 ຫລັງປັກດໍາ ແລະ ເທືື່ອໜ້າແມຸ່ນ 50 kg ໃນ 45 ຫລັງປກັດໍາ. 

 ດິນໜຽວ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດແມຸ່ນ 45 kg, ປານກາງ 30  ແລະ ນ້ອຍສ ດແມຸ່ນ15 kg  ຂອງໂປຕາຊຽມ 

P(Phosphosrus) ໂດຍໃສຸ່ຮອງພືົ້ນເວລາຄາດ.ກົບລົງໃນດິນ. 

 ດິນຊາຍ:  ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດແມຸ່ນ 20kg, ປານກາງ 15kg  ແລະ ຕໍໍ່າສ ດແມຸ່ນ 20kg ຂອງຝົດສະຟ ຣັດP 

 ດິນໜຽວແລະ ດິນຊາຍແກມຕົມ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດແມຸ່ນ 20 kg, ປານກາງ 15  ແລະ ຕ ໍ່ສ ດແມຸ່ນ 10 kg

ຂອງທາດໂປຕາຊຽມ  K (Potasium) ໂດຍຮອງພືົ້ນກົບລົງໃນດິນຕອນຄາດຄັົ້ງສ ດທ້າຍ. 

 ດິນຊາຍ: ໃສຸ່ອັດຕາສູງສ ດແມຸ່ນ 30 kg, ປານກາງ 20  ແລະ ຕ ໍ່ສ ດແມຸ່ນ15 kg ຂອງໂປຕາຊຽມ  K 

(Potasium) ໂດຍຮອງພືົ້ນເວລາຄາດຄັົ້ງສ ດທ້າຍກົບຝ ່ນລົງໃນດິນ. 

 ຫວຸ່ານພຶດສີຂຽວອັດຕາ 10-20 kg/ha (ພວກກະກ ນຖົັ່ວ) ຫລັງຈາກກຸ່ຽວເຂົົ້າ 

4.ການຈດັການການເກບັກຸ່ຽວ 

ອ ບປະກອນທີື່ສາໍຄນັ ສາໍລບັເກບັກຸ່ຽວ: 

 ຈັກກຸ່ຽວຄອມບາຍ, ເຄືື່ອງແທກຄວາມຊຸຸ່ມ, ຈັກຟາດເຂົົ້າ,ຖົງບັນຈ ຂະໜາດ40 ຫລ ື80 kg, 
 ຫລືບ ໍ່ດັັ່ງນັົ້ນ, ຖ້າຊາວນາບ ໍ່ມີເຄືື່ອງເຫລົັ່ານີົ້ ຊາວນາກ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດສັນຍາກັບນັກທ ລະກິດເພືື່ອຈ້າງລົດຄອມ

ບາຍ ແລະ ຈັກຟາດເຂົົ້າ, 
 ຕ້ອງຮູ້ວັນອອກດອກ ແລະ ບັນທຶກເມືື່ອເຂົົ້າອອກດອກໄດ້ເຖິງ 80%. ໝາຍວຸ່າເຂົົ້າຈະຕ້ອງກຸ່ຽວພາຍໃນ25-

35 ຫລັງຈາກນັົ້ນ, 

  ເປັັ່ງນໍໍ້າອອກນາໃຫ້ແຫ້ງກຸ່ອນເກບກຸ່ຽວ 7-10 ວັນ 
 ຖ້າໃຊ້ເຄືື່ອງຈັກກຸ່ຽວເຊຸ່ນວຸ່າ ຄອມບາຍ ຖ້າມີ, ຖ້າບ ໍ່ມີກ ຕ້ອງຕິດຕ ໍ່ກັບຜູ້ບ ລິການແຕຸ່ຕົົ້ນໆເພືື່ອແນຸ່ໃຈວຸ່າເຄືື່ອ    

  ຈັກສາມາດສະໜອງການເກັບກຸ່ຍຽຕາມເວລາກໍານົດ, 
 ຕ້ອງໄດ້ກວດກາວຸ່າເຄືື່ອງຈັກກຸ່ຍວນັົ້ນສະອາດດີບ  ກຸ່ອນຈະກຸ່ຽວເພືື່ອຫລີກລຽງແນວພັນອືື່ນປົນ, 
 ຖ້າຫາກມີເຄືື່ອງແທກຄວາມຊຸຸ່ມ, ໃຫ້ເກັບກຸ່ຽວເມືອເມັດເຂົົ້າມີຄວາມຊຸຸ່ມ 18- 21% ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ 2 

  0-25 % ໃນລະດູຝົນ 
   ການຟາດເຂົົ້າຕ້ອງໄດ້ແຍກເທືື່ອລະພັນບ ໃຫ້ປົນກັນ. ຕ້ອງໄດ້ອະນາໄມຈັກຟາດແຕຸ່ຄັົ້ງກຸ່ອນຈະເລີົ້ມຟາດ   

ແນວພັນໃໝຸ່ ພ້ອມທັງອະນາໄມພືົ້ນທີື່ອອ້ມຮອບ 
 ກວດກາກະສອບ ຫລື ໄຖຸ່ບັນຈ ເພືື່ອແນຸ່ໃຈວຸ່າສະອາດບ ໍ່ມີເມັດເຂົົ້າຕົກຄ້າງຢູ່ກຸ່ອນຈະບັນຈ ເຂົົ້າໃສຸ່. 

5. ການຈດັການຫລງັເກບັກຸ່ຽວ 
ອ ບປະກອນທີື່ສາໍຄນັສາໍລບັຫລງັເກບັກຸ່ຽວໄດແ້ກຸ່: 



 ຈັກອົບ, ຜ້າຕັງ, ຈັກຄັດເມັດ, ແຜຸ່ນຮອງພືົ້ນ, ພັດລົມ, ໄຖຸ່ຂະໜາດ80ກິໂລ,ຈັກຫຍິບໄຖຸ່. 

 ຕາກເມັດພັນໃຫ້ແຫ້ງສະມໍໍ່າສະເໝີພາຍໃນ12-24 ຊົັ່ວໂມງຫລັງຈາກກຸ່ຽວໃຫ້ແຫ້ງຄວາມຊຸຸ່ມຍັງ 12-14% 

ໂດຍໃຊ້ຈັກອົບ, 
 ຖ້າຫາກບ ໍ່ມີເຄືື່ອງອົບ ຕາກແດດ ກ ໄດ້ພາຍໃນ48ຊົັ່ວໂມງຫລັງກຸ່ຽວລົງໃສຸ່ພືົ້ນຊີມັງທີື່ສະອາດ ຫລືວຸ່າ ສິື່ງອືື່ນ

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, 
 ເຂົົ້າຕາກຕ້ອງໄດ້ຄົນທ ກໆ 30ນາທີ ຫລືແຕຸ່ລະເຄິື່ງຊົັ່ວໂມງເພືື່ອຄວາມແນຸ່ໃສຸ່ວຸ່າເຂົົ້າແຫ້ງສະມໍໍ່າສະເໝີ 
 ຫລີກລຽງບ ໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າທີື່ຕາກຖືກຝົນ. 
 ຕ້ອງວາງໄຖຸ່ເຂົົ້າໄວ້ເຖິງແຜຸ່ນຮອງພືົ້ນພາເລດເພືື່ອຫລີກລຽງບ ໍ່ໃຫ້ເຂົົ້າປຽກຊຸຸ່ມໃນເມືື່ອລ ຖ້າຄັດ. 
 ໝາຍແຖວແຜຸ່ນຮອງພືົ້ນພາເລສ ດ້ວຍຢາງພລາສະຕິກ ຫລື ໝາຍໃສຸ່ໄຖຸ່ກຸ່ອນຈະວາງໄຖຸ່ເຂົົ້າໃສຸ່ 
 ຖ້າຫາກວຸ່າມີຫລາຍກວຸ່ານຶື່ງແນວພັນ,ຕ້ອງໄດ້ໃສຸ່ເຄືື່ອງໝາຍນໍໍ້າເບີ ລອຕ ຄັກແນຸ່ເພືື່ອຫລີກລຽງແນວພັນອືື່ນ

ປົນ. 
 ເມືື່ອເມັດເຂົົ້າແຫ້ງແລ້ວກ ຕ້ອງອະນາໄມພາຍໃນ 2-3 ວັນຫລັງຈາກເກັບກຸ່ຽວເພືື່ອເອົາ ແກບ, ເຂົົ້າລີບອອກ,ຂີົ້

ເຟ ອງ, ແລະ ສິື່ງເຈືອປົນອືື່ນໆ. ຖ້າໃຊ້ເຄືື່ອງຄັດເມັດຕ້ອງໄດ້ປັບຄວາມໄວເພືື່ອຫລ ດຜຸ່ອນຄວາມເສັຍຫາຍ.
ຫລັງຈາກຄັດແຕຸ່ລະແນວພັນກ ຕ້ອງໄດ້ເປົັ່າຫລືອະນາໄມຈັດຄັດກຸ່ອນຄັດແນວພັນອຶື່ນເພືື່ອຫລີກລຽງເຂົົ້າປົນ 

 ຖ້າເຂົົ້າບ ໍ່ໄດ້ຂາຍໄວ, ຕ້ອງເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນເລົົ້າສາງທີື່ກັນຝົນໄດ້,ກັນແມງໄມ້ໄດ້,ແລະ ສາງທີື່ຖຸ່າຍເທອາກາດ
ໄດ້ດີ. 

 ຮັກສາສ ຂະນາໄມ ແແລະ ຮັັກສາສາງເຂົົ້າໃຫ້ປອດໄພຈາກສັດຕູພຶດເຊຸ່ນ: ນົກ, ໜູ ແລະ ແມງໄມ້ເລົົ້າສາງ. 
 ຕ້ອງຈັດວາງພາເລຕໃຫ້ເປັນລະບຽບເພືື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄົນເຂົົ້າຂົນອອກ. 
 ແຕຸ່ລະລອຕຕ້ອງໃສຸ່ເຄືື່ອງໝາຍຄັກແນຸ່. 
 ຕ້ອງໄດ້ກວດກາສະພາບຂອງສາງເຂົົ້າຕະຫລອດເພືື່ອເຕີມຄວາມຮ້ອນໂດຍການເຄືື່ອນຍ້າຍໄຖຸ່ເທິງສ ດລົງໄປ

ວາງໃສຸ່ໄຖຸ່ຕໍໍ່າເພືື່ອເພີົ້ມອ ຸ່ນຫະພູມ. 
 ຕ້ອງໄດ້ກວດກາໄຖຸ່ຕະຫລອດເພືື່ອຕິດຕາມການທໍາລາຍຂອງແມງໄມ້, ຫລືຄວາມຊຸຸ່ມຊືົ້ນ, ຖ້າຫາກເຫັນຮອຍ

ດຸ່າງດໍາໃນໄຖຸ່ສະແດງວຸ່າຄວາມຊຸຸ່ມຊືົ້ນຂອງເມັດສູງ 
 ຕ້ອງຮັກສາພືົ້ນທີື່ສາງສະອາດຕະຫລອດ 
 ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ເກັບມ້ຽນເມັດເຂົົ້າໄວ້ກັບ ຝ ່ນ ປ ຍຫລື ສານເຄມີແນວອືື່ນໆ. 

ໝາຍເຫດ: ແຫລຸ່ງທີື່ມາຂອງຮູບທີື່ຄັດຕິດມານີົ້ແມຸ່ນໄດ້ມາຈາກສູນຄົົ້ນຄວ້າເຂົົ້າທັງໝົດ 
 



 

ຮູບທີ1. ການກ້າເມັດພັັນໃສຸ່ຖາດເພືື່ອດໍາດ້ວຍຈັກຮູບ2. ການປັກດໍາດ້ວຍເຄືື່ອງຈັກ 
 

 
 

ຮູບທີ 3. ການກຸ່ຽວເຂົົ້າດ້ວຍຈັກຮູບທີ4. ຟາດເຂົົ້າດ້ວຍລົດປັັ່ນ 

 
 

ຮູບທີ 5. ການຕາກແດດໂດຍໃຊ້ຜ້າຢາງປູ ຮູບທີ 6.ການກຸ່ຽວເຂົົ້າດ້ວຍລົດຄອມບາຍ 
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ຮູບທີ 7. ການອົບເມັດພັນດ້ວຍເຄືື່ອງອົບຮູບທີ8. ການຫ ້ມຫ ໍ່ ແລະເກັບມ້ຽນເມັດພັນໄວ້ໃນສາງເຢັນ 
 


