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ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ ໂຄງການຜະລດິກະສກິ າເປັນສນິຄາ້ ຢ  ່ສປປ 
ລາວ 

ກ ມສ ົ່ງເສມີເຕກັນກິ ແລະ ປຸງແຕູ່ງກະສກິ າ 



   

i 
 

ບດົນ ຳ 
ປ ື້ມຄ ູ່ມືແນະນ ຳເຕັກນິກປ ກເຂົົ້ຳ ສະບັບນ ົ້ແມູ່ນໄດ້ສັງລວມ ເອົຳບັນດຳເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳຕູ່ຳງໆ ຈຳກ ປ ື້ມ 

ພຳສຳລຳວ, ພຳສຳຕູ່ຳງປະເທດ ແລ້ວມຳຮຽບຮຽງເປັນຄ ູ່ມືແນະນ ຳ ສົົ່ງເສ ມເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳດ້ວຍ 8 ວິທ ກຳນ 
(ນຳດ ຳດ້ວຍມື, ນຳດ ຳດ້ວຍກົນຈັກ, ນຳດ ຳກ້ຳກ ບດຽວ, ນຳຫວູ່ຳນແຫ້ງ, ນຳຫວູ່ຳນຕົມ, ນຳຢອດແຫ້ງ, ນຳຢອດຕົມ 
ແລະ ນຳໂຍນ) ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຜ ້ທ ື່ໄດອູ້່ຳນແລ້ວ ສຳມຳດເອົຳບົດຮຽນໄປນ ຳໃຊ້ຕົວຈິງໄດເ້ລ ຍ ໂດຍຊະເພຳະແມູ່ນແທດ
ເໝຳະກັບນັກສືກສຳ, ປັນຍຳຊົນ ແລະ ຊຳວກະສິກອນ ຜ ້ທ ື່ມ ຄວຳມສົນໃຈດ້ຳນເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳ ສຳມຳດເອົຳ
ບົດຮຽນໄປນ ຳໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝຳະກັບສະ ພຳບພືົ້ນທ ື່ຂອງຕົນເອງໄດ້. 

ເຂົົ້ຳເປັນພືດສະບຽງທ ື່ສ ຳຄັນໃນປະເທດລຳວຂອງພວກເຮົຳ ເພຳະວູ່ຳພົນລະເມືອງລຳວແມູ່ນກິນເຂົົ້ຳເປັນ
ອຳຫຳນຫ ັກ. ເຂົົ້ຳແມູ່ນສຳມຳດປ ກໄດ້ທົົ່ວທຸກພຳກຂອງປະເທດລຳວ, ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳມ ຫ ຳກຫ ຳຍວິທ ກຳນ
ແຕກຕູ່ຳງກັນ ແລ້ວແຕູ່ເງືື່ອນໄຂ ແລະ ຄວຳມຊ ົ້ນເຄ ຍຂອງແຕູ່ລະທ້ອງຖ ື່ນ. ແນວພັນເຂົົ້ຳຢ ູ່ໃນປະເທດລຳວກ ໍ່ມ ຫ ຳຍ
ຊະນິດພັນ ທ ື່ແຕກຕູ່ຳງກັນມ ທັງເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງ ແລະ ພັນປັບປຸງ, ນອກນັົ້ນປະເທດລຳວຂອງພວກເຮົຳຍັງນິຍົມ
ກັນປ ກ ແລະ ກ ນເຂົົ້ຳໜຽວເປັນຫ ັກ, ສູ່ວນເຂົົ້ຳຈ້ຳວແມູ່ນເປັນອັນສ ຳຮອງ ຫ ື ວູ່ຳປ ກເພືື່ອຂຳຍ. ກຳນປ ກເຂົົ້ຳຢ ູ່ໃນປະ
ເທດລຳວແມູ່ນເນັົ້ນໃສູ່ 3 ທົົ່ງພຽງໃຫຍູ່ເປັນຫ ັກ ແລະ 10 ແຂວງ ຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບຳນ.  

ໄລຍະຜູ່ຳນມຳກຳນປ ກເຂົົ້ຳ ແມູ່ນເຮັດແບບຄວຳມຊ ົ້ນເຄ ຍໃນແຕູ່ລະເຂດ ຂອງປະເທດລຳວພວກເຮົຳ ແຕູ່
ສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນໃຊ້ວິທ ກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບເຕັກນິກກຳນປັກດ ຳ ໂດຍທົົ່ວໄປໃຊ້ແຮງງຳນຄົນ ແລະ ສັດ ເປັນຫ ັກ, ແຕູ່
ມຳຮອດປັດຈຸບັນນ ົ້ແຮງງຳນຄົນຢ ູ່ໃນປະເທດເຮົຳ ກ ໍ່ແມູ່ນຫັນໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕຳມໂຮງຈັກໂຮງງຳນເປັນສູ່ວນຫ ຳຍ 
ເຮັດໃຫ້ແຮງງຳນຢ ູ່ບຳງທ້ອງຖ ື່ນກຳນຜະລິດມ ອັນຈ ຳກັດ ແລະ ຄູ່ຳຈ້ຳງແຮງງຳນກ ໍ່ມ ລຳຄຳສ ງ ເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນທືນກຳນ
ຜະລິດສ ງ ແລະ ມ ກ ຳໄລໜ້ອຍ, ສະນັົ້ນກຳນປ ກເຂົົ້ຳຢ ູ່ໃນແຕູ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ຈືື່ງມ ບັນຫຳໃນກຳນຈ້ຳງແຮງງຳນ ຊຳວນຳ
ຈືື່ງໄດຊ້ອກຫຳວິທ ກຳນຕູ່ຳງໆ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນປ ກເຂົົ້ຳມ ຕົົ້ນທືນຫ ຼຸດລົງໄດ້ກ ຳໄລຫ ຳຍຂືົ້ນ, ອຳດຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນທືນ
ກຳນຜະລິດຫ ຼຸດລົງ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ສະມັດຕະພຳບເພ ົ້ມຂືົ້ນເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ມຳເຊິື່ງຜົນກ ຳໄລ.  

ປະຈຸບັນນ ົ້ຊຳວນຳຈືື່ງຕ້ອງກຳນເຕັກນິກໃໝູ່ ຈຳກນັກວິຊຳກຳນຂອງພວກເຮົຳເພືື່ອນ ຳໃຊ້ເຂົົ້ຳໃນກຳນຜະລິດ
ເຂົົ້ຳ ໃຫ້ໄດຮ້ັບຜົນດ , ນອກຈຳກເຕັກນິກດ ແລ້ວ ກ ໍ່ຍັງໄດຊ້ອກຫຳແນວພັນທ ື່ດ ມ ຄຸນນະພຳບສ ງເຮັດໜ້ອຍໄດ້ຫ ຳຍ 
ໝຳຍວູ່ຳໃຫ້ຜົນຜະລິດສ ງ, ນັກວິຊຳກຳນພວກເຮົຳກ ໍ່ໄດ້ຄົົ້ນຄວ້ຳທົດລອງ ແລະ ສຳທິດເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳດ້ວຍ
ຫ ຳຍ  ວ ທ ກຳນຕູ່ຳງໆເຊັົ່ນ: ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳດ້ວຍວິທ ກຳນເຮັດນຳດ ຳດ້ວຍແຮງງຳນຄົນ, ນຳດ ຳດ້ວຍກົນຈັກ, 
ນຳກ້ຳກ ບດຽວ, ນຳຫວຳນຕົມ, ນຳຫວຳນແຫ້ງ, ນຳຢອດແຫ້ງ, ນຳຢອດຕົມ ແລະ ນຳໂຍນ ແຕູ່ລະເຕັກນິກກ ໍ່ແມູ່ນ
ມ ທງັດ້ຳນດ  ແລະ ດ້ຳນອູ່ອນ ສະມັດຕະພຳບຜົນຜະລິດກ ໍ່ມ ຄວຳມແຕກຕູ່ຳງກັນ ແລະ ມ ຄວຳມເໝຳະສົມຂອງແຕູ່ລະ
ຂົງເຂດກຳນຜະລິດ ແລະ ແຕູ່ລະພຳກຂອງປະເທດເຮົຳ, ນອກນັົ້ນຍັງມ ທັງນຳພືົ້ນທ ື່ຕ ໍ່ຳ, ພືົ້ນທ ື່ນຳໂນນ, ດັົ່ງນັົ້ນ
ຊຳວນຳຈືື່ງມ ຄວຳມຈ ຳເປັນຈະຕ້ອງເລືອກ ແລະ ພິຈຳລະນຳໃນກຳນນ ຳໃຊ້ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳປະເພດຕູ່ຳງໆ ເພືື່ອ
ໃຫ້ເໝຳະສົມກັບພືົ້ນທ ື່ນຳກຳນຜະລິດຂອງຕົນເອງ. ໂດຍສະເພຳະນັກວິຊຳກຳນພວກເຮົຳ ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ອອກແຮງໃນ
ກຳນຊຼຸກຍ ້, ອະທິບຳຍແຕູ່ລະເຕັກນິກທ ື່ມ ຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົົ້ນຄ້ວຳທົດລອງຊອກຫຳແນວພັນທ ື່ດ ມ 
ຄວຳມເໝຳະສົມໃຫ້ຜົນຜະລິດສ ງ, ມ ຄວຳມຕ້ຳນທຳນຕ ໍ່ພະຍຳດ-ແມງໄມ້ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງເຂົົ້ຳກ ໍ່ຕ້ອງດ .  
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ບດົຄັດຫຍ ໍ້ 
ເຂົົ້ຳແມູ່ນຖືວູ່ຳເປັນອຳຫຳນຫ ັກ ຂອງປະຊຳຊົນລຳວໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນເຂົົ້ຳໜຽວທ ື່

ນິຍົມກ ນກັນຫ ຳຍໃນປະເທດລຳວເຮົຳ. ກຳນປ ກເຂົົ້ຳກ ໍ່ແມູ່ນບັນຫຳໜືື່ງທ ື່ສ ຳຄັນໃນຂົງເຂດພຳກພືົ້ນອຳຊ  ເພຳະວູ່ຳປະ
ເທດໃດກ ໍ່ຖືເປັນສ ຳຄັນໃນກຳນຜະລິດເຂົົ້ຳ ແຕູ່ວູ່ຳກຳນຜະລິດເຂົົ້ຳຢ ູ່ໃນປະເທດລຳວເຮົຳມຳຮອດປະຈຸບັນນ ົ້ ມ ຫ ຳຍ
ວິທ ກຳນ ຫ ຳຍເຕັກນິກທ ື່ສຳມຳດຜະລິດເຂົົ້ຳອອກສ ູ່ສັງຄົມ ຫ ື ທ້ອງຕະຫ ຳດເຊັົ່ນ: ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳດ ຳ
ດ້ວຍຄົນ, ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳຫວູ່ຳນ (ແຫ້ງ, ຕົມ), ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳຢອດ (ບ ໍ່ໄດ້ຕຽມດ ນ, 
ຢອດແຫ້ງ, ຢອດຕົມ) ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບກ້ຳກ ບດຽວ, ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳນຳດ ຳແບບນ ຳໃຊ້ກົນຈັກ ແລະ 
ເຕັກນິກນຳໂຍນ, ໃນແຕູ່ລະເຕັກນິກກ ໍ່ມ ຄວຳມແຕກຕູ່ຳງກັນ ມ ທັງດ້ຳນດ  ແລະ ດ້ຳນອູ່ອນ, ມ ຄວຳມເໝຳະສົມແຕູ່
ລະຂົງເຂດທ້ອງຖ ື່ນແຕູ່ລະພຳກຂອງປະເທດພວກເຮົຳ. 

1. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳດ ຳດ້ວຍຄົນ ມ ຄວຳມເໜຳະສົມທຸກໆພຳກຂອງປະເທດ ແຕູ່ມ ບັນຫຳ ບູ່ອນວູ່ຳ
ຕ້ອງໄດ້ລົງທືນຫ ຳຍ ແລະ ໃຊແ້ຮງງຳນຫ ຳຍ, ແຕູ່ສຳມຳດຕ້ຳນທຳນຕ ໍ່ກັບກຳນທ ຳລຳຍຂອງຫອຍກ ນເຂົົ້ຳ, 
ສຳມຳດປັກດ ຳໄດ້ໃນພືົ້ນທ ື່ຫ ຼຸບລະບຳຍນ ໍ້ຳຍຳກ. 

2. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳ ແບບນຳດ ຳດ້ວຍກົນຈັກ ແມູ່ນມ ຄວຳມເໝຳະສົມສ ຳລັບເຂດພຳກກຳງ ແລະ ພຳກໃຕ້
ເພຳະວູ່ຳໃນເຂດດັົ່ງກູ່ຳວແມູ່ນມ ພືົ້ນທ ື່ນຳໄຮູ່ໃຫຍູ່ ແລະ ມ ຄວຳມຮຳບພຽງດ  ເຕັກນິກດັົ່ງກູ່ຳວແມູ່ນປະຢັດ
ແຮງງຳນ ໃນກຳນປັກດ ຳ ເພຳະໃຊ້ເຄືື່ອງກົນຈັກ ແຕູ່ມ ບັນຫຳຢ ູ່ບູ່ອນວູ່ຳ ເຄືື່ອງກົນຈັກມ ລຳຄຳສ ງ ຊຳວ
ກະສິກອນບ ໍ່ສຳມຳດຊືົ້ໄດ.້ 

3. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳດ້ວຍກ້ຳກ ບດຽວ ແມູ່ນມ ຄວຳມເໝຳະສົມໃນເຂດພຳກເໜືອ, ເຂດພ ດອຍ ເພຳະວູ່ຳ
ເຕັກນິກດັົ່ງກູ່ຳວ ແມູ່ນຕ້ອງໄດເ້ອົຳໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດໃນກຳນບົວລະບັດຮັກສຳ ແລະ ຕ້ອງມ ລະບົບນ ໍ້ຳທ ື່ດ  
ໝຳຍວູ່ຳ ເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄດງູ້່ຳຍ ແລະ ເອົຳນ ໍ້ຳອອກໄດ້ງູ່ຳຍ, ນ ຳໃຊ້ແຮງຳນຫ ຳຍ, ຕົົ້ນທືນສ ງ ແຕູ່ມ ຈຸດດ ບູ່ອນວູ່ຳ
ສະມັດຕະພຳບສ ງກວູ່ຳເຕັກນິກອືື່ນໆ. 

4. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳຫວູ່ຳນແຫ້ງ ແມູ່ນອຳດເໝຳະສົມໃນເຂດພຳກກຳງ ແລະ ພຳກໃຕ້ເພຳະວູ່ຳເປັນ
ເຂດພືົ້ນທ ື່ຮຳບພຽງ ແລະ ນ ໍ້ຳຂັງແຕູ່ມ ດ້ຳນດ ຢ ູ່ບູ່ອນວູ່ຳ: ນຳຫວູ່ຳນແຫ້ງ ແມູ່ນເໝຳະສົມສ ຳກັບນຳພືົ້ນທ ື່ຕ ໍ່ຳ 
ແລະ ພືົ້ນທ ື່ບ ໍ່ມ ນ ໍ້ຳຊົນລະປະທຳນ ເພຳະເວລຳປ ກແມູ່ນບ ໍ່ຕ້ອງກຳນໃສູ່ນ ໍ້ຳ ພຽງແຕູ່ພືົ້ນທ ື່ດ ນມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມກ ໍ່
ສຳມຳດປ ກໄດ້ ແຕູ່ວູ່ຳມ ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍຳກຢ ູ່ບູ່ອນກຳນຄວບຄຸມ ແລະ ກ ຳຈັດວັດສະພືດຍຳກ, ຜົນຜະລິດຕ ໍ່ຳ ແຕູ່
ໃຊ້ຕົົ້ນທືນຕ ໍ່ຳ. 

5. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳຫວູ່ຳນຕົມ ແມູ່ນອຳດເໝຳະສົມໃນເຂດພຳກກຳງ ແລະ ພຳກໃຕ້ເພຳະວູ່ຳເປັນ
ເຂດພືົ້ນທ ື່ຮຳບພຽງ ແຕູ່ມ ດ້ຳນດ ຢ ູ່ບູ່ອນວູ່ຳ: ສ ຳລັບນຳຫວູ່ຳນຕົມ ສຳມຳດປັບລະດັບພືົ້ນທ ື່ໄຮູ່ນຳໃຫ້ຮຳບ
ພຽງດ  ກຳນຄວບຄຸມວັດສະພືດງູ່ຳຍ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສ ງ ແລະ ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດຕ ໍ່ຳ, ໃຊ້ແຮງງຳນໜ້ອຍ 

6. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳຢອດແຫ້ງ ແມູ່ນມ ຄວຳມເໝຳະສົມສ ຳລັບພຳກກຳງ ແລະ ພຳກໃຕ້ເພຳະມ ພືົ້ນ
ທ ື່ກວ້ຳງ ແລະ ຮຳບພຽງດ ເຕັກນິກດັົ່ງກູ່ຳວມ ຄວຳມເໝຳະສົມທ ື່ສຸດສ ຳລັບລະດ ນຳປີ ໃນເຂດພືົ້ນທ ື່ຕ ໍ່ຳ, ມ 
ຄວຳມສູ່ຽງຕ ໍ່ນ ໍ້ຳຖ້ວຳມ, ເຮັດກູ່ອນນ ໍ້ຳສິມຳຖ້ວຳມ ແຕູ່ມ ບັນຫຳຢ ູ່ບູ່ອນວູ່ຳ ກຳນຄວບຄຸມວັດສະພືດ ແມູ່ນມ 
ຄວຳມຈ ຳເປນັຕ້ອງໄດນ້ ຳໃຊ້ສຳນເຄມ ໃນກຳນຄວບຄຸມ ແລະ ກ ຳຈັດວັດສະພືດ 

7. ເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳແບບນຳຢອດຕົມ ແມູ່ນມ ຄວຳມເໝຳະສົມສ ຳລັບພຳກກຳງ ແລະ ພຳກໃຕ້ເພຳະມ ພືົ້ນທ ື່
ກວ້ຳງ ແລະ ຮຳບພຽງດ  ເຕັກນິກດັົ່ງກູ່ຳວມ ຄວຳມເໝຳະສົມທ ື່ສຸດສ ຳລັບລະດ ນຳແຊງ ເພຳະສຳມຳດຄວບຄຸມ
ລະດັບນ ໍ້ຳໄດ້ດ ກວູ່ຳລະດ ຝົນ ແລະ ຍັງປະຢັດຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດ ແຕູ່ມ ບັນຫຳຢ ູ່ບູ່ອນວູ່ຳ ກຳນຄວບຄຸມວັດ
ສະພືດ ແມູ່ນມ ຄວຳມຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນ ຳໃຊ້ສຳນເຄມ ໃນກຳນຄວບຄຸມ ແລະ ກ ຳຈັດວັດສະພືດ 

8. ເຕັກນິກນຳໂຍນ ແມູ່ນໄດເ້ຮັດສຳທິດຢ ູ່ຫ ຳຍເຂດຂອງລຳວ ແຕູ່ເຂດທ ື່ສືບຕ ໍ່ເອົຳບົດຮຽນໄປນ ຳໃຊ້ ຮອດ
ປະຈຸບັນ ແມູ່ນຢ ູ່ບ້ຳນ ໝຳກນຳວໃຕ້, ເມືອງ ປຳກງືື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ມ ປະມຳນ 20 ຄອບຄົວທ ື່
ເຮັດ, ເຕັກນິກດັົ່ງກູ່ຳວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນໃຊ້ເຂົົ້ຳອຳຍຸປະມຳນ 4 ເດືອນ, ປີໜືື່ງ ສຳມຳດປ ກໄດ້ 3 ຄັົ້ງ. 
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ບດົທ  1 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳດ ຳດວ້ຍຄົນ 
 

I. ສະພຳບລວມ 
- ເຕັກນິກນຳດ ຳດ້ວຍແຮງງຳນຄົນ ແມູ່ນເຕັກນິກທ ື່ຊຳວກະສິກອນລຳວ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດນິຍົມນ ຳໃຊ້ 

ຍ້ອນເຄ ຍເຮັດສືບທອດກັນມຳແຕູ່ດົນນຳນແລ້ວ. 
- ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທຸກປະເພດ ແຕູ່ເຕັກນິກນ ົ້ແມູ່ນມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ນ ຳໃຊ້ແຮງງຳນຫ ຳຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນ

ຜະລິດສ ງ, ໄດ້ຜົນຜະລິດດ . 

- ບ ໍ່ແທດເໝຳະກັບກຳນປູ່ຽນແປງ ຂອງສະພຳບດິນຟ້ຳອຳກຳດໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວູ່ຳຝົນຕົກບ ໍ່ຕຳມລະດ ກຳນ ບຳງ
ປີຕົກກ້ຳໄວ້ແລ້ວຮອດຍຳມດ ຳ ຝົນບ ໍ່ຕົກ ບ ໍ່ສຳມຳດດ ຳໄດ້ເຮັດ. 

- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ  2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 
1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນເລ ື່ມເຮັດຊູ່ວງ ເດືອນ ມ ຖຼຸນຳ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເລ ື່ມເຮັດຊູ່ວງ ທ້ຳຍ ເດືອນ ພະຈິກ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II. ກຳນຕກົກຳ້ 
1. ກຳນກຽມເມດັພນັເຂົົ້ຳ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຕົກກ້ຳຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 60-70 ກິໂລ/

ຮຕ, ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນ

ແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  
ເພຳະຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນມຳແຊູ່ໃສູ່ຖັງ ຫ ື ພຳສະ

ນະອືື່ນໆ ປະໄວ້ປະມຳນ 24-48 ຊົົ່ວໂມງ. 

- ກຳນບົົ່ມແມູ່ນບັນຈຸໃສູ່ເປົຳທ ື່ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທໄດ້ດ  ຫ ື ໃສູ່ເປົຳປູ່ຳນຍິື່ງເປັນກຳນດ  ສຳມຳດແຍກເປັນ 2 ລະດ 
ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ.  

1. ລະດ ນຳແຊງ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຈະເຢັນ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ແລະ ປົກດ້ວຍເຟ ອງອ ກຊັົ້ນໜືື່ງ ປະໄວ້ບູ່ອນ
ທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 36-48 
ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໄປຫູ່ວຳນໄດ້.  

2. ລະດ ນຳປ ີ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຮ້ອນ  ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ປະໄວ້ບູ່ອນທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳ
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ທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳເມັດ
ເຂົົ້ຳໄປຫູ່ວຳນໄດ້. 

- ອຸນຫະພ ມທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນບົົ່ມເມັດພັນເຂົົ້ຳ ປະມຳນ 26-30 ອົງສຳເຊ. 

2. ກຳນກຽມດ ນຕກົກຳ້ 
ກຳນຕຽມດ ນຕຳກ້ຳ ແມູ່ນຕ້ອງໄດໄ້ຖ, ຄຳດ ຫ ື ປັັ່ນດິນ ໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວປັບໜ້ຳດ ນໃຫ້ຮຳບພຽງດ  ບ ໍ່ໃຫ້

ມ ນ ໍ້ຳຂັງ, ເຮັດຮອງລະບຳຍນ ໍ້ຳອ້ອມຂອກຂອງໄຮູ່ນຳ, ໃນພືົ້ນທ ື່ຕຳກ້ຳຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນບົົ່ມປະມຳນ 0,2-1 ກິໂລ/ຕຳ
ແມັດ, ເພືື່ອປັບປຸງດ ນ ແລະ ຖ້ຳມ ເງືື່ອນໄຂ ແມູ່ນໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ຮອງພືົ້ນກູ່ອນຫວູ່ຳນກ້ຳປະມຳນ 20-25 ກິ
ໂລ/ໄລູ່ ສ ດ 15-15-15; 16-20-00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ກຳນເຮດັໜຳນກຳ້: 
ໜຳນກ້ຳຄວນມ ຂະໜຳດຄວຳມກ້ວຳງຂອງໜຳນ ປະມຳນ 2-3 ແມັດ, ສູ່ວນຄວຳມຍຳວແມູ່ນສຳມຳດເຮັດ

ຕຳມລວງຍຳວຂອງໄຮູ່ນຳ ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນບົວລະບັດຮັກສຳກ້ຳ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

4. ກຳນຫວູ່ຳນກຳ້: 
ກຳນຫວູ່ຳນກ້ຳຕ້ອງໄດ້ຫວູ່ຳນຢູ່ຳງສະໝ ໍ່ຳສະເໝ  ຈືື່ງເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນກ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ , ອັດຕຳເມັດພັນ

ເຂົົ້ຳທ ື່ບົົ່ມແລ້ວ ຕ ໍ່ກັບເນືົ້ອທ ື່ຂອງຕຳກ້ຳ ແມູ່ນປະມຳນ 150-200 ກຣຳມ/ຕຳແມັດ ຫ ື 1,5-2 ຂ ດ/ຕຳແມັດ. 
5. ກຳນບົວລະບັດຮັກສຳກ້ຳ 

ກຳນບົວລະບັດຮັກສຳກ້ຳ ຫ ັງຈຳກຫວູ່ຳນກ້ຳໄດ້ 2-3 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໃສູ່ກ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ ແຕູ່ຖ້ຳ 
ເປັນລະດ ຝົນ ຖ້ຳເຂດໃດມ ຫອຍຫ ຳຍ ຕ້ອງໄດ້ເກັບ ຫ ື ໃຊ້ຢຳເພືື່ອຂ້ຳຫອຍບ ໍ່ໃຫ້ກ ິນໜ ໍ່ກ້ຳ, ອຳຍຸກ້ຳໄດ້ 12-15 ວັນ 
ຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດສ ດ 46-00-00 ໃນອັດຕຳ 30-50 ກະລຳມ/ຕຳແມ້ດ. ພ້ອມນັົ້ນກ ໍ່ໄດ້ຕິດຕຳມເອົຳນ ໍ້ຳໃສູ່
ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕິດຕຳມເບິື່ງພະຍຳດແມງໄມ້ສັດຕ ພືດ ທ ື່ຈະມຳທ ຳລຳຍກ້ຳ. 
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III. ກຳນປັກດ ຳ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1. ກຳນຕຽມດ ນປັກດ ຳ: 

- ໄຖຮຸດຄວນໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ປະໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນ ແລະ ອ ກ

ດ້ຳນໜືື່ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຫຍ້ຳ, ວັດຊະພືດຕູ່ຳງໆ ຕຳຍ ແລະ ຍູ່ອຍສະຫ ຳຍເປັນຝຸູ່ນຢ ູ່ໃນນຳ, ຫ ັງຈຳກໄຖຮດຸ

ແລ້ວໄດ້ 10-15 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ນຳທ ື່ໄດ້ໄຖຮຸດແລ້ວ (ຖ້ຳວູ່ຳບູ່ອນມ ເງືື່ອນໄຂນ ໍ້ຳສະດວກ) ເພຳະຈະ
ເຮັດໃຫ້ດ ນບ ໍ່ແຂງ 

- ເມືື່ອຕົົ້ນກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 20-25 ວັນ ກ ໍ່ໄຖຄົົ້ນ ແລະ ຄຳດອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ກຳນໄຖຄົົ້ນແມູ່ນເພືື່ອພິກປີ ົ້ນດ ນ 
ເຮັດໃຫ້ກຳນຄຳດມ ຄວຳມລະອຽດດ  ເຊ ື່ງສຳມຳດໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ຄຳດກ ໍ່ຕ້ອງໃຫ້
ລະອຽດ, ປັບໜ້ຳດິນໃຫ້ຮຳບພຽງດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຄວບຄຸມນ ໍ້ຳ ແລະ ວັດສະພືດໄດ້ດ ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ກຳນປກັດ ຳ: 
ກຳນປັກດ ຳນຳດ້ວຍມືນ ົ້ເມືື່ອຕົົ້ນກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 25-30 ວັນ ແມູ່ນເໝຳະສົມໃນກຳນປັກດ ຳ, ກຳນຫ ົກ

ກ້ຳສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນນິຍົມກັນເຮັດເປັນມັດ ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນຂົນຍ້ຳຍ ແລະ ປັກດ ຳ, ກຳນກ ຳນົດໄລຍະຫູ່ຳງໃນ
ກຳນປັກດ ຳແມູ່ນຂືົ້ນກັບສະພຳບຄວຳມອຸດົມສົມບ ນຂອງດິນ, ຊະນິດແນວພັນເຂົົ້ຳ ແລະ ລະດ ກຳນຄື. 

- ລະດ ນຳປີສູ່ວນຫ ຳຍນິຍົມກັນປັກດ ຳ ໃຊ້ໄລຍະຫູ່ຳງປະມຳນ 20x20 ຊັງຕ ແມັດ ຫ ື 25x25 ຊັງຕ ແມັດ
(ເຂົົ້ຳງັນ) ໃສູ່ກ້ຳປະມຳນ 3-4 ກ ບ/ສຸມ 

- ລະດ ນຳແຊງນິຍົມກັນປັກດ ຳ ໃຊ້ໄລຍະຫູ່ຳງປະມຳນ 20x20 ຊັງຕ ແມັດ ຫ ື 15x20 ຊັງຕ ແມັດ, ໃສູ່ກ້ຳ
ປະມຳນ 3-4 ກ ບ/ສຸມ 
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3. ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 
- ພຳຍຫ ັງປັກດ ຳແລ້ວໃໝູ່ ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມລະດັບນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ  5 - 10 ຊັງຕ ແມັດ ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳແຫ້ງ 

ເພຳະຖ້ຳນ ໍ້ຳແຫ້ງ ນຳຈະເກ ດຫຍ້ຳ. 
- ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ປະມຳນ  20- 25 ວັນ ຈືື່ງໃຫ້ນ ໍ້ຳແຫ້ງປະມຳນ  5 - 7 ວັນ ເພຳະວູ່ຳຊູ່ວງນ ົ້ເຂົົ້ຳເລ ື່ມແຕກກ , 

ຖ້ຳວູ່ຳຊູ່ວງນ ົ້ມ ນ ໍ້ຳຫ ຳຍຈະເຮັດໃຫ້ກຳນແຕກກ   ແລະ ຜົນຜະລິດເຂົົ້ຳບ ໍ່ສ ງ . 
- ຫ ັງຈຳກທ ື່ເຂົົ້ຳແຕກກ ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃນນຳຈົນຮອດໄລຍະກູ່ອນຈະເກັບກູ່ຽວປະມຳນ  10 ວັນ ຖ້ຳ

ພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ ແມູ່ນໃຫ້ບຳຍນ ໍ້ຳອອກ ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນເກັບກູ່ຽວ. 
4. ກຳນກ ຳຈດັວດັສະພດື 
ກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ ພຳຍຫ ັງເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 

- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກ 
- ໃຊ້ເຄືື່ອງພວນດິນຕຳມຫູ່ວຳງຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດ 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້

ສຳນເຄມ ເພືື່ອຊູ່ວຍກ ຳຈັດ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດວັດຊະພືດທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດ
ຢຳໃຫ້ຖືກກັບວັດຊະພືດທ ື່ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳ
ເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 

5. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ 
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 
 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນກູ່ອນປັກດ ຳ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດິນໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ.  
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງປັກດ ຳ 5-7 ວັນ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
 ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຮອງພືົ້ນໃນ

ອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ເພືື່ອ
ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 

 ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍສຳດ ສ ດ  16 -20- 00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່ໃນອັດ 
ຕຳ  100 - 150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມຢ ູ່ແລ້ວ.ໃສູ່ເລັົ່ງ 

 ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ 25-30 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍສຳດສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນ
ອັດຕຳ 40-60 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

 ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ 45-50 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍສຳດສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນ
ອັດຕຳ 30-50 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງ
ຄັົ້ງທ 2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  2 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳໂຍນ 
I. ສະພຳບລວມ 

- ເຕັກນິກນຳໂຍນ ແມູ່ນເຕັກນິກໜືື່ງທ ື່ຊຳວກະສິກອນ ໃນເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນໄດ້ນ ຳໃຊ້ ຍ້ອນມ ຄວຳມ
ສະດວກຫ ຳຍຢູ່ຳງເຊັົ່ນ: ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ໂຍນແລ້ວໄວ, ສຳມຳດເຮັດໄດ້ 3 ຄັົ້ງ/ປີ. 

- ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທຸກປະເພດ, ຖ້ຳນຳທ ື່ມ ຄອງຊົນລະປະທຳນທ ື່ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳອອກໄດ້ໃນເວລຳ
ທ ື່ຕ້ອງກຳນຈະເປັນກຳນດ , ເຕັກນິກນ ົ້ແມູ່ນມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ນ ຳໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດ
ບ ໍ່ສ ງ, ໄດ້ຜົນຜະລິດດ . 

- ມ ຄວຳມສະດວກສະບຳຍໂດຍຊະເພຳະແມູ່ນ ຂັົ້ນຕອນກຳນຕົກກ້ຳ ບ ໍ່ຈ ຳເປັນໃຊ້ພືົ້ນທ ື່ຫ ຳຍ, ຕົກໃສູ່ກະແຕະ
ກ້ຳເບ້ຍ, ແຕູ່ມ ຄູ່ຳໃຊ້ຈູ່ຳຍສ ງໃນກຳນຊືົ້ກະແຕະມຳຕົກກ້ຳ. 

II. ກຳນຕກົກຳ້ 
1.  ກຳນກຽມເມດັພັນ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຕົກກ້ຳຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 60-70 ກິໂລ/ຮຕ
ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນແນະ 
ນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ເພຳະ
ຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນມຳຕົກກ້ຳໃສູ່ແຕະ, ບ ໍ່
ໄດ້ແຊູ່ເມັດພັນ, ນ ຳໃຊ້ແຕະກ້ຳປະມຳນ 680-700 ແຕະ/ເຮັກຕຳ. 

2.  ກຳນກຽມດ ນຕກົກຳ້ 
ແມູ່ນນ ຳເອົຳດ ນທ ື່ມ ຄວຳມອຸດົມສົມບ ນ, ດ ແທ້ຄວນເອົຳດິນແຄມແມູ່ນ ໍ້ຳ ແລ້ວມຳປະສົມກັບແກບເຜົຳ ແລະ 

ຝຸູ່ນຄອກ, ກູ່ອນປະສົມຕ້ອງໄດ້ບົດ ຫ ື ທຸບດິນໃຫ້ມຸູ່ນ ແລະ ຮູ່ອນດ້ວຍຕຳນູ່ຳງທ ື່ມ ຮ ຂະໜຳດນ້ອຍ ເພືື່ອໃຫ້ມ ຄວຳມ
ສະດວກໃນເວລຳຕົກກ້ຳ ຍ້ອນວູ່ຳເບົົ້ຳຂອງແຕະກ້ຳນ້ອຍ. 

 

 
 
3. ກຳນຕົກກຳ້ 

ກຳນຕົກກ້ຳນຳໂຍນແມູ່ນໄດຕ້ົກກ້ຳໃສູ່ກະແຕະ ເພືື່ອສະດວກສະບຳຍໃນເວລຳນ ຳໄປໂຍນ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ຕົົ້ນກ້ຳມ 
ກຳນກະທົບກະເທືອນຫ ຳຍ ຊ ື່ງປະຕິບັດດັົ່ງນ ົ້ 
 ວິທ 1: ແມູ່ນເອົຳດິນອຸດົມສົມບ ນ ປະສົມກັບຝຸູ່ນຄອກໃນອັນຕຳ ດິນ 3 ສູ່ວນ, ຝຸູ່ນຄອກ 1 ສູ່ວນ ປະສົມ
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ເຂົົ້ຳກັນລະອຽດ ທຸບໃຫ້ເປັນເມັດນ້ອຍ ແລ້ວນ ຳເອົຳດິນທ ື່ປະສົມນັົ້ນລົງໃສູ່ແຕະຕົກກ້ຳ ເຄິື່ງໜືື່ງ ແລ້ວເອົຳເມັດ
ພັນທ ກຽມໄວ້ໂຮຍໃສູ່ ຂຸມ 1 ປະມຳນ 4-5 ເມັດ ຫ ັງຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ເອົຳດິນທ ື່ປະສົມໄວ້ນັົ້ນໃສູ່ໃຫ້ເຕັມເບົົ້ຳ ແລ້ວ

ເອົຳໄປໄວ້ບູ່ອນທ ື່ມ ຄວຳມປອດໄພ ຈຳກສິື່ງລົບກວນ. 

 ວິທ 2: ແມູ່ນເອົຳດິນ, ຝຸູ່ນຄອກທ ື່ຮູ່ອນລະອຽດແລ້ວ ມຳປະສົມກັບແນວພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 

ດິນ 3 ສູ່ວນ, ຝຸູ່ນຄອກ 1 ສູ່ວນ, ແນວພັນເຂົົ້ຳ 1 ສູ່ວນ ປະສົມເຂົົ້ຳກັນໃຫ້ສະໝ ໍ່ຳສະເໝ ດ  ແລ້ວນ ຳມຳໃສູ່

ແຕະກ້ຳເລ ຍ ກວດໃຫ້ພຽງ ຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ນ ຳໄປປະໄວ້. 
4. ກຳນບົວລະບັດຮກັສຳກ້ຳ 

ຫ ັງຈຳກຢອດເມັດເຂົົ້ຳໃສູ່ແຕະກ້ຳແລ້ວ ກ ໍ່ນ ຳເອົຳແຕະກ້ຳໄປໄວ້ບູ່ອນທ ື່ຮຳບພຽງ ແລ້ວເອົຳຕຳງນູ່ຳງຂຽວປົກ  
   ໄວ້ ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ນົກ ຫ ື ໄກູ່ມຳກິນ, ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ຊຼຸູ່ມ 2 ຄັົ້ງ/ວັນ ເມືື່ອເຂົົ້ຳງອກໄດ້ປະມຳນ 3-4 ວັນ ຈ ື່ງເອົຳຕຳນູ່ຳງ 

   ຂຽວອອກ, ກຳນຫົດນ ໍ້ຳແມູ່ນຫົດ 1 ຄັົ້ງ/ວັນ. 

III. ກຳນປັກດ ຳ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1.  ກຳນກຽມດິນ  

- ໄຖຮຸດຄວນໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ປະໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນ ແລະ ອ ກ
ດ້ຳນໜືື່ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຫຍ້ຳ, ວັດຊະພືດຕູ່ຳງໆ ຕຳຍ ແລະ ຍູ່ອຍສະຫ ຳຍເປັນຝຸູ່ນຢ ູ່ໃນນຳ, ຫ ັງຈຳກໄຖຮຸດ
ແລ້ວໄດ້ 10-15 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ນຳທ ື່ໄດ້ໄຖຮຸດແລ້ວ (ຖ້ຳວູ່ຳບູ່ອນມ ເງືື່ອນໄຂນ ໍ້ຳສະດວກ) ເພຳະຈະ
ເຮັດໃຫ້ດ ນບ ໍ່ແຂງ 

- ເມືື່ອຕົົ້ນກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 8-10 ວັນ ກ ໍ່ໄຖຄົົ້ນ ແລະ ຄຳດອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ກຳນໄຖຄົົ້ນແມູ່ນເພືື່ອພິກປີ ົ້ນດ ນ 
ເຮັດໃຫ້ກຳນຄຳດມ ຄວຳມລະອຽດດ  ເຊ ື່ງສຳມຳດໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ຄຳດກ ໍ່ຕ້ອງໃຫ້
ລະອຽດ, ປັບໜ້ຳດິນໃຫ້ຮຳບພຽງດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຄວບຄຸມນ ໍ້ຳ ແລະ ວັດສະພືດໄດ້ດ ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 

- ຫ ັງຈຳກປັບໜ້ຳດ ນແລ້ວຂັງນ ໍ້ຳໄວ້, ກູ່ອນສິໂຍ 1 ວັນ ຈ ື່ງເປັັ່ງນ ໍ້ຳອອກແລ້ວໃຊ້ລົດຄຳດ ແລະ ມອບໃຫ້ໜ້ຳດິນ
ຮຳບພຽງດ  ກ ໍ່ສຳມຳດໂຍນໄດ້. 

 

 
 

2.  ກຳນໂຍນ 
ເອົຳກ້ຳທ ື່ຕົກໃສູ່ກະແຕະໄວ້ນັົ້ນ ມຳທຸູ່ງອອກໃສູ່ເປົຳ ຫ ື ກະຕູ່ຳ ທ ື່ມ ຄວຳມສະດວກໃນກຳນຂົນສົົ່ງ ແລະ ສະ 

ດວກໃນກຳນໂຍນ, ໃນເວລຳໂຍນຜ ໂ້ຍນຕ້ອງໄດຍູ້່ຳງຖອຍຫ ັງ ເພຳະວູ່ຳຖ້ຳຍູ່ຳງໄປທຳງໜ້ຳ ຜ ໂ້ຍນອຳດຈະຢຽບຕົົ້ນ
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ກ້ຳ, ກຳນໂຍນແມູ່ນໂຍນ 2 ຮອບຄ:ື ຮອບທ ື່1 ແມູ່ນໂຍນບຳງໆ ໄປກູ່ອນຫ ັງຈຳກໂຍນທົົ່ວແລ້ວ ມຳສັົ່ງເກດເບ ື່ງຄືນ 

ຖ້ຳວູ່ຳມ ບູ່ອນໃດຍັງຫູ່ຳງ ຫ ື ຖ ື່ກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ແປງຄືນ ເພືື່ອໃຫ້ຕົົ້ນກ້ຳມ ຄວຳມສະໝ ໍ່ຳ ສະເໝ  ບ ໍ່ຖ ື່ ແລະ ບ ໍ່ຫູ່ຳງເກ ນໄປ. 

 
 
3. ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 

- ຫ ັງຈຳກໂຍນແລ້ວໃໝູ່ແມູ່ນໃຫ້ຮັກສຳລະດັບນ ໍ້ຳ ໄວ້ປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ ແຕູ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມຍອດເຂົົ້ຳ. 
- ຈຳກນັົ້ນປະມຳນ 7-10 ວັນ ໃຫ້ເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳຖ້ວມຍອດເຂົົ້ຳ 1 ຄືນ ຫ ື ປະມຳນ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລ້ວເປັັ່ງນ ໍ້ຳອອກ 

ໃຫ້ເຫ ືອປະມຳນ 5-10 ຊັງຕ ແມັດ. 
4. ກຳນກ ຳຈັດວດັຊະພືດ 

ກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ ພຳຍຫ ັງເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 
- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກ 
- ໃຊ້ເຄືື່ອງພວນດິນຕຳມຫູ່ວຳງຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດ 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້

ສຳນເຄມ ເພືື່ອຊູ່ວຍກ ຳຈັດ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດວັດຊະພືດທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດ
ຢຳໃຫ້ຖືກກັບວັດຊະພືດທ ື່ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳ
ເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 

5. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ 
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 

 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດນິໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງໂຍນ 5-7 ວນັ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
 ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຫ ື 16-16- 16 ຫ ື 

16-8-8 ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ 
ໂປຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 

 ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ຫ ື 18-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່
ໃນອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 
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 ໃສູ່ເລັົ່ງ 
- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກໂຍນໄດ້ 25-30 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-60 ກິ
ໂລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກໂຍນໄດ້ 45-50 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-50 ກິ
ໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ  2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳຖືພຳ
ມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  3  ເຕກັນກິກຳນປ ກເຂົົ້ຳກ້ຳກ ບດຽວ 
I. ສະພຳບລວມ 
- ເຕັກນິກນຳດ ຳກ້ຳກ ບດຽວ ແມູ່ນເຕັກນິກທ ື່ເໝຳະສົມກັບກຳນຜະລິດແນວພັນເຂົົ້ຳ, ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນຕັດ

ເຂົົ້ຳປົນ ແລະ ກຳນບົວລະບັດຮັກສຳ. 
- ເຕັກນິກນ ົ້ຊຳວກະສິກອນບຳງເຂດທຳງພຳກເໜືອ ໄດ້ນ ຳໃຊ້ເຂົົ້ຳໃນກຳນປ ກເຂົົ້ຳເພືື່ອບ ລິໂພກ ຍ້ອນວູ່ຳ

ເຕັກນິກນ ົ້ແມູ່ນໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫ ຳຍ. 
- ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທຸກປະເພດ ແຕູ່ເຕັກນິກນ ົ້ແມູ່ນມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ນ ຳໃຊ້ແຮງງຳນຫ ຳຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນ

ຜະລິດສ ງ, ໄດ້ຜົນຜະລິດດ . 
- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ  2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 

1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນເລ ື່ມເຮັດຊູ່ວງ ເດືອນ ມ ຖຼຸນຳ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເລ ື່ມເຮັດຊູ່ວງ ທ້ຳຍ ເດືອນ ພະຈິກ 
 

 

II. ກຳນຕກົກຳ້ 
1.  ກຳນກຽມເມດັພັນ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຕົກກ້ຳຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 6-8 ກິໂລ/ຮຕ, 

ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນ
ແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  
ເພຳະຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນມຳແຊູ່ໃສູ່ຖັງ ຫ ື ພຳສະ
ນະອືື່ນໆ ປະໄວ້ປະມຳນ 24-48 ຊົົ່ວໂມງ. 

- ຄັດເລືອກເມັດພັນໂດຍນ ຳເກືອໃສູ່ລົງໃນນ ໍ້ຳໃຫ້ເຄັມ ແຕູ່ວູ່ຳຄວຳມເຄັມທ ື່ພ ດ ນ ຳໃຊ້ ແມູ່ນພວກເຮົຳຕ້ອງໄດ້ມ 
ກຳນຢຳມເບ ື່ງດ້ວຍວິທ ເອົຳໄຂູ່ໄກູ່ໃໝູ່ມຳໃສູ່ລົງໃນນ ໍ້ຳ ຖ້ຳຫຳກໄຂູ່ໄກູ່ຟ ຂືົ້ນ 1/3 ຂອງໜູ່ວຍໄຂູ່ ໝຳຍ
ວູ່ຳຄວຳມເຄັມຂອງນ ໍ້ຳພ ດ  ຈຳກນັົ້ນພວກເຮົຳກ ເອົຳເຂົົ້ຳແນວພັນລົງໃສູ່ໃນນ ໍ້ຳ ຖ້ຳຫຳກເຂົົ້ຳເມັດໃດຟ ຂືົ້ນໜ້ຳ
ນ ໍ້ຳ ແມູ່ນພວກເຮົຳຕັກອອກ ແລະ ເອົຳແຕູ່ເມັດຈົມ, ຫ ັງຈຳກທ ື່ພວກເຮົຳໄດເ້ມັດພັນແລ້ວ ກ ໍ່ນ ຳເອົຳເມັດພັນ
ດັົ່ງກູ່ຳວໄປລ້ຳງນ ໍ້ຳສະອຳດ, ນ ຳໄປແຊູ່ ແລະ ບົົ່ມ. 

- ກຳນບົົ່ມແມູ່ນບັນຈຸໃສູ່ເປົຳທ ື່ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທໄດ້ດ  ຫ ື ໃສູ່ເປົຳປູ່ຳນຍິື່ງເປັນກຳນດ  ສຳມຳດແຍກເປັນ 2 ລະດ 
ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ.  
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3. ລະດ ນຳແຊງ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຈະເຢັນ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ແລະ ປົກດ້ວຍເຟ ອງອ ກຊັົ້ນໜືື່ງ ປະໄວ້ບູ່ອນ
ທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 36-48 
ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໄປຫູ່ວຳນໄດ້.  

4. ລະດ ນຳປ ີ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຮ້ອນ  ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ປະໄວ້ບູ່ອນທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳ
ທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳເມັດ
ເຂົົ້ຳໄປຫູ່ວຳນໄດ້. 

- ອຸນຫະພ ມທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນບົົ່ມເມັດພັນເຂົົ້ຳ ປະມຳນ 26-30 ອົງສຳເຊ. 
2.  ກຳນກຽມດ ນຕກົກຳ້ 

ແມູ່ນນ ຳເອົຳດ ນທ ື່ມ ຄວຳມອຸດົມສົມບ ນ, ດ ແທ້ຄວນເອົຳດິນແຄມແມູ່ນ ໍ້ຳ,   ດ ນຊຳຍ ແລະ ຝຸູ່ນຄອກ ຫ ື ຝຸູ່ນ
ບົົ່ມ ໃນອັດຕຳ 1:1:1 ໝຳຍວູ່ຳຕ້ອງມ ດ ນ 1 ສູ່ວນ, ຊຳຍ 1 ສູ່ວນ ແລະ ຝຸູ່ນຄອກ 1 ສູ່ວນແລ້ວປະສົມເຂົົ້ຳກັນໃຊ້
ຕະນູ່ຳງຂະໜຳດ 1 ຊັງຕ ແມັດ ຮູ່ອນເອົຳແຕູ່ກ້ອນທ ື່ລະອຽດໄປນ ຳໃຊ້, ຖ້ຳດ ແທ້ຄວນໝັກໄວ້ປະມຳນ 1-2 ອຳທິດ 
ຍ ງເປັນກຳນດ , ເອົຳສູ່ວນປະສົມທ ື່ກຽມໄວ້ມຳທ ບໃຫ້ມຸູ່ນລະອຽດ ປະສົມເຂົົ້ຳກັນ ແລ້ວຈ ື່ງນ ຳໄປໃສູ່ຖຳດຕົກກ້ຳ.  
 

 

 
3. ກຳນຕກົກ້ຳ 

- ຕົກໃສູ່ໜຳນຕ້ອງເຮັດໜຳນສ ງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ ຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ນ ຳເອົຳເມັດພັນທ ື່ງອກແລ້ວ ມຳຫວູ່ຳນ 
ໃນອັດຕຳ 50-100 ກະລຳມ/ຕຳແມັດ ຫ ັງຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ເອົຳດ ນໂຮຍປົກເມັດເຂົົ້ຳບຳງໆ ແລ້ວຫົດນ ໍ້ຳເຊົົ້ຳແລງຈົນ
ກ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 10-14 ວັນ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໄປປັກດ ຳໄດ້. 

- ຕົກໃສູ່ກະເຊຳະ ເອົຳດິນທ ື່ກຽມໄວ້ໃສູ່ກະເຊຳະໜຳປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ ໂຮຍເມັດພັນທ ື່ງອກໃສູ່ໃນອັດຕຳ 
20 ກະລຳມ/ກະເຊຳະ  ຫ ັງຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ເອົຳດ ນໂຮຍປົກເມັດເຂົົ້ຳບຳງໆ ແລ້ວຫົດນ ໍ້ຳເຊົົ້ຳແລງຈົນກ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 
10-14 ວັນ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໄປປັກດ ຳໄດ້. 
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III. ກຳນປັກດ ຳ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1.  ກຳນກຽມດິນ  

- ໄຖຮຸດຄວນໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ປະໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນ ແລະ ອ ກ
ດ້ຳນໜືື່ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຫຍ້ຳ, ວັດຊະພືດຕູ່ຳງໆ ຕຳຍ ແລະ ຍູ່ອຍສະຫ ຳຍເປັນຝຸູ່ນຢ ູ່ໃນນຳ, ຫ ັງຈຳກໄຖຮຸດ
ແລ້ວໄດ້ 10-15 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ນຳທ ື່ໄດ້ໄຖຮຸດແລ້ວ (ຖ້ຳວູ່ຳບູ່ອນມ ເງືື່ອນໄຂນ ໍ້ຳສະດວກ) ເພຳະຈະ
ເຮັດໃຫ້ດ ນບ ໍ່ແຂງ 

- ເມືື່ອຕົົ້ນກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 10-15 ວັນ ກ ໍ່ໄຖຄົົ້ນ ແລະ ຄຳດອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ກຳນໄຖຄົົ້ນແມູ່ນເພືື່ອພິກປີ ົ້ນດ ນ 
ເຮັດໃຫ້ກຳນຄຳດມ ຄວຳມລະອຽດດ  ເຊ ື່ງສຳມຳດໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ຄຳດກ ໍ່ຕ້ອງໃຫ້
ລະອຽດ, ປັບໜ້ຳດິນໃຫ້ຮຳບພຽງດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຄວບຄຸມນ ໍ້ຳ ແລະ ວັດສະພືດໄດ້ດ ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 

- ຫ ັງຈຳກປັບໜ້ຳດ ນແລ້ວຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ປະໄວ້ປະມຳນ 2-3 ວັນ ເພືື່ອໃຫ້ຕົມນອນເວລຳດ ຳຕົົ້ນກ້ຳຈ ື່ງບ ໍ່ລົົ້ມ, ມືົ້ທ ື່ຈະ
ປັກດ ຳແລ້ວຈ ື່ງລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ, ໃຊ້ໄມ້ຂ ດໃຫ້ເປັນຕຳກະໂລູ່ ຄວຳມຫູ່ຳງຂອງຈຸດຕັດກັນ ຕຳກະໂລ
ແມູ່ນ 30 x 30 ຊັງຕ ແມັດ ຫ ື ໃຊ້ໄລຍະຫູ່ຳງແມູ່ນ 25 x 25 ຊັງຕ ແມັດ (ຂືົ້ນກັບຊະນິດຂອງແນວພັນເຂົົ້ຳ 
ແລະ ຄວຳມອຸດົມສົມບ ນຂອງດິນ) 
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2.  ກຳນປກັດ ຳ  

ກຳນປັກດ ຳນຳກ້ຳກ ບດຽວນ ົ້ ແມູ່ນມ ຄວຳມແຕກຕູ່ຳງຈຳກ ກຳນປັກດ ຳນຳປົກກະຕິຢ ູ່ບູ່ອນວູ່ຳ: ຕ້ອງດ ຳກ້ຳອູ່ອນມ ອຳຍຸ
ພຽງແຕູ່ປະມຳນ 10-15 ວນັ, ພືົ້ນທ ື່ນຳບ ໍ່ໃຫມ້ ນ ໍ້ຳຂັງ, ກຳນປັກດ ຳນຳກ້ຳກ ບດຽວ ຕ້ອງໄດ້ປັກດ ຳໄປຕຳມບູ່ອນທ ື່ໄດ້ຂ ດເປັນຕຳ
ກະໂລຕັດກັນນັົ້ນ ໂດຍໃຊຕົ້ົ້ນກ້ຳພຽງແຕູ່ກ ບດຽວ ກຳນປັກດ ຳຕ້ອງໄດ້ຍູ່ຳງໄປທຳງໜ້ຳເພຳະຈະໄດ້ເຫັນຮອຍໝຳຍຈຸດທ ື່ຈະປັກ
ດ ຳ. 

 

 
 
3.  ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 

ສ ຳລັບນຳດ ຳດ້ວຍກ້ຳກ ບດຽວ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົຳໃຈໃສູ່ໃນກຳນຈດັກຳນນ ໍ້ຳ ໂດຍໃຫມ້ ກຳນສະຫ ັບແຫ້ງ ແລະ ປຽກ, 
ຄວນໃຫພື້ົ້ນທ ື່ນຳແຫ້ງປະມຳນ 7 ວັນ, ໝຳຍວູ່ຳຫ ັງຈຳກປັກດ ຳແລວ້ ປະໃຫພື້ົ້ນທ ື່ນຳແຫ້ງປະມຳນ 7 ວັນ ແລ້ວຈ ື່ງເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳ
ໃສູ່ໄວ້ 7 ວນັ, ຫ ັງຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ປະໃຫ້ນ ໍ້ຳແຫ້ງອ ກປະມຳນ 7 ວນັ ຈ ື່ງເອົຳນ ໍ້ຳໃສູ່ອ ກ ບ ໍ່ແມູ່ນວູ່ຳເອົຳນ ໍ້ຳໃສູ່ຮອດ 7 ວນັ ແລ້ວປູ່ອຍ
ນ ໍ້ຳອອກຖ ົ້ມ, ຖ້ຳເຮັດແນວນັົ້ນຈະເຮັດໃຫຝຸູ້່ນທ ື່ມ ຢ ູ່ໃນນ ໍ້ຳໄຫ ອອກຈນົໝດົ, ຄວນເຮັດແບບນ ົ້ຈົນເຖ ງເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ສ ງສຸດ 
ແລ້ວຈືື່ງເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳແຊູ່ ຮັກສຳລະດັບນ ໍ້ຳປະມຳນ 5-10 ຊັງຕ ແມັດ. 
4. ກຳນກ ຳຈັດວດັຊະພືດ 

ກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ ພຳຍຫ ັງເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 
- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກ 
- ໃຊ້ເຄືື່ອງພວນດິນຕຳມຫູ່ວຳງຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດ ປະມຳນ 2-3 ຄັົ້ງ ດັົ່ງລຸູ່ມນ ົ້ 

1. ຄັົ້ງທ 1: ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ປະມຳນ 10-12 ວັນ  
2. ຄັົ້ງທ 2: ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ປະມຳນ 25-28 ວັນ 
3. ຄັົ້ງທ 3: ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ປະມຳນ 43-45 ວັນ 

- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ສຳນເຄມ ເພືື່ອຊູ່ວຍກ ຳຈັດ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດວັດຊະພືດທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດ
ຢຳໃຫ້ຖືກກັບວັດຊະພືດທ ື່ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳ
ເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 
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5. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ:  

ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 
 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດນິໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງປັກດ ຳ 5-7 ວນັ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊງັຕ ແມັດ 
 ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຫ ື 16-16- 16 ຫ ື 

16-8-8 ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ 
ໂປຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 

 ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ຫ ື 18-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່
ໃນອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 

 ໃສູ່ເລັົ່ງ 
- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ ້ 25-30 ວນັ, ໃຫໃ້ສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-60 ກິໂລ/
ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ ້ 45-50 ວນັ, ໃຫໃ້ສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-50 ກິໂລ/
ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ  2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້
ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  4 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳດວ້ຍກົນຈກັ 
I. ສະພຳບລວມ 

- ເຕັກນິກນຳດ ຳດ້ວຍລົດດ ຳນຳ ແມູ່ນເຕັກນິກໜືື່ງທ ື່ຊຳວກະສິກອນ ໃນເຂດພຳກກຳງຫຳພຳກໃຕ້ໄດ້ນິຍົມ ນ ຳ
ໃຊ້ ຍ້ອນມ ຄວຳມສະດວກຫ ຳຍຢູ່ຳງເຊັົ່ນ: ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ດ ຳແລ້ວໄວ, ດ ຳເປັນແຖວ ສະດວກສະ 
ບຳຍໃນກຳນບົວລະບັດຮັກສຳ. 

- ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທຸກປະເພດ, ຖ້ຳນຳທ ື່ມ ຄອງຊົນລະປະທຳນທ ື່ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳອອກໄດ້ໃນເວລຳ
ທ ື່ຕ້ອງກຳນຈະເປັນກຳນດ , ເຕັກນິກນ ົ້ແມູ່ນມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ນ ຳໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດ
ສ ງ, ໄດ້ຜົນຜະລິດດ . 

- ບ ໍ່ແທດເໝຳະກັບກຳນປູ່ຽນແປງ ຂອງສະພຳບດິນຟ້ຳອຳກຳດໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວູ່ຳຝົນຕົກບ ໍ່ຕຳມລະດ ກຳນ 
ບຳງປີຕົກກ້ຳໄວ້ແລ້ວຮອດຍຳມດ ຳ ຝົນບ ໍ່ຕົກ ບ ໍ່ສຳມຳດດ ຳໄດ້ເຮັດ. 

- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ 2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 
1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນເລ ື່ມເຮັດຊູ່ວງ ເດືອນ ມ ຖຼຸນຳ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເລ ື່ມເຮັດຊູ່ວງ ທ້ຳຍ ເດືອນ ພະຈິກ 

 

 

 

II. ກຳນຕກົກຳ້ 
1.  ກຳນກຽມເມດັພນັ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຕົກກ້ຳຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 60-70 ກິໂລ/

ຮຕ, ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນ

ແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  
ເພຳະຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນມຳແຊູ່ໃສູ່ຖັງ ຫ ື ພຳສະ

ນະອືື່ນໆ ປະໄວ້ປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ. 

- ກຳນບົົ່ມແມູ່ນບັນຈຸໃສູ່ເປົຳທ ື່ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທໄດ້ດ  ຫ ື ໃສູ່ເປົຳປູ່ຳນຍິື່ງເປັນກຳນດ , ສຳມຳແຍກອອກເປັນ 2 
ລະດ ຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ລະດ ນຳແຊງ. 

5. ລະດ ນຳແຊງ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຈະເຢັນ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ແລະ ປົກດ້ວຍເຟ ອງອ ກຊັົ້ນໜືື່ງ ປະໄວ້ບູ່ອນ
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ທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-36 
ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໄປໂຮຍໃສູ່ຖຳດກ້ຳໄດ້.  

6. ລະດ ນຳປ ີ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຮ້ອນ  ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ປະໄວ້ບູ່ອນທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳ
ທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳເມັດ
ເຂົົ້ຳໄປໂຮຍໃສູ່ຖຳດກ້ຳໄດ້. 

- ອຸນຫະພ ມທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນບົົ່ມເມັດພັນເຂົົ້ຳ ປະມຳນ 26-30 ອົງສຳເຊ. 
 

 
 

2.  ກຳນກຽມດ ນຕກົກຳ້ 
ກຳນຕົກກ້ຳສ ຳລັບກຳນນ ຳໃຊ້ລົດດ ຳນຳ ແມູ່ນມ ຂັົ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ກຳນແຕກຕູ່ຳງກັນກັບວິທ ອືື່ນໆ ເຊ ື່ງມ 

ລຳຍລະອຽດລຸູ່ມນ ົ້ 
ແມູ່ນນ ຳເອົຳດ ນທ ື່ມ ຄວຳມອຸດົມສົມບ ນ, ດ ແທ້ຄວນເອົຳດິນແຄມແມູ່ນ ໍ້ຳ ແລ້ວມຳປະສົມກັບແກບເຜົຳ ແລະ 

ຝຸູ່ນຄອກໃນອັດຕຳສູ່ວນ 1:3:1, ໝຳຍວູ່ຳ ດິນ 1 ສູ່ວນ, ແກບເຜົຳ 3 ສູ່ວນ, ຝຸູ່ນຄອກ 1 ສູ່ວນ, ເອົຳສູ່ວນປະສົມ
ທ ື່ກຽມໄວ້ມຳທ ບໃຫ້ມຸູ່ນລະອຽດ ປະສົມເຂົົ້ຳກັນ ແລ້ວຈ ື່ງນ ຳໄປໃສູ່ຖຳດຕົກກ້ຳ.  
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3. ກຳນໂຮຍເມດັເຂົົ້ຳໃສູ່ຖຳດກຳ້ 
ເອົຳດິນທ ື່ປະສົມໄວ້ແລ້ວນັົ້ນ ມຳໂຮຍໃສູ່ຖຳດກ້ຳປະມຳນ 2 ສູ່ວນ 3 ຂອງຖຳດກ້ຳ ຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ເອົຳເມັດພັນ

ມຳໂຮຍໃສູ່ໃຫ້ສະໝ ໍ່ຳສະເໝ , ກຳນໂຮຍແມູ່ນໃຊ້ມື ຫ ື ເຄືື່ອງຈັກກ ໍ່ໄດ້, ຫ ັງຈຳກໂຮຍແລ້ວກ ໍ່ເອົຳດິນທ ື່ປະສົມໄວ້ນັົ້ນ

ມຳປົກອິກໃຫ້ພ ດ ພຽງຖຳດ, ໃຊ້ແນວພັນ 4-5 ຖຳດ/1 ກິໂລ (ເຂົົ້ຳແຫ້ງ) 
 

 
 

4.  ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳຖຳດກຳ້ 
ຫ ັງຈຳກໂຮຍເມັດເຂົົ້ຳໃສູ່ຖຳດກ້ຳສ ຳເລັດແລ້ວ ເອົຳຖຳດກ້ຳໄປວຳງຊ້ອນກັນຂືົ້ນໄວ້ປະມຳນ 30 ຖຳດ, ໄວ້

ບູ່ອນຮົົ່ມ ທ ື່ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທດ , ປົກຄຸມດ້ວຍຜ້ຳ, ເມືື່ອກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 2-3 ວັນ ແລ້ວນ ຳເອົຳຖຳດກ້ຳລົງໄປວຳງ
ໄວ້ໃນໄຮູ່ນຳ ແລ້ວເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ເປັນກຳນຫ ຼຸດຜູ່ອນກຳນໃຫ້ນ ໍ້ຳ ແຕູ່ວູ່ຳມ ຄວຳມສູ່ຽງຕ ໍ່ກຳນມຳທ ຳລຳຍຂອງຫອຍ, 
ຕິດຕຳມສັົ່ງເກດເບິື່ງພະຍຳດ ແລະ ແມງໄມ້ທ ື່ຈະມຳທ ຳລຳຍໃນຊູ່ວງນ ົ້, ນຳງປີ ກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 15-20 ວັນ, 
ນຳແຊງແມູ່ນ 20-25 ວັນ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໄປປັກດ ຳໄດ້.  
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III. ກຳນປັກດ ຳ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1.  ກຳນກຽມດນິ  

- ໄຖຮຸດຄວນໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ປະໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນ ແລະ ອ ກ

ດ້ຳນໜືື່ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຫຍ້ຳ, ວັດຊະພືດຕູ່ຳງໆ ຕຳຍ ແລະ ຍູ່ອຍສະຫ ຳຍເປັນຝຸູ່ນຢ ູ່ໃນນຳ, ຫ ັງຈຳກໄຖຮຸດ

ແລ້ວໄດ້ 10-15 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ນຳທ ື່ໄດ້ໄຖຮຸດແລ້ວ (ຖ້ຳວູ່ຳບູ່ອນມ ເງືື່ອນໄຂນ ໍ້ຳສະດວກ) ເພຳະຈະ
ເຮັດໃຫ້ດ ນບ ໍ່ແຂງ 

- ເມືື່ອຕົົ້ນກ້ຳມ ອຳຍຸປະມຳນ 20-25 ວັນ ກ ໍ່ໄຖຄົົ້ນ ແລະ ຄຳດອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ກຳນໄຖຄົົ້ນແມູ່ນເພືື່ອພິກປີ ົ້ນດ ນ 
ເຮັດໃຫ້ກຳນຄຳດມ ຄວຳມລະອຽດດ  ເຊ ື່ງສຳມຳດໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ຄຳດກ ໍ່ຕ້ອງໃຫ້
ລະອຽດ, ປັບໜ້ຳດິນໃຫ້ຮຳບພຽງດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຄວບຄຸມນ ໍ້ຳ ແລະ ວັດສະພືດໄດ້ດ ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 

- ຫ ັງຈຳກປັບໜ້ຳດ ນແລ້ວຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ປະໄວ້ປະມຳນ 2-3 ວັນ ເພືື່ອໃຫ້ຕົມນອນເວລຳດ ຳຕົົ້ນກ້ຳຈ ື່ງບ ໍ່ລົົ້ມ, ມືົ້ທ ື່ຈະ
ປັກດ ຳແລ້ວຈ ື່ງລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກ ໃຫ້ເຫ ືອປະມຳນ 3 ຊັງຕ ແມັດ ແລ້ວຈ ື່ງປັກດ ຳ. 
 

 
 
2.  ກຳນປກັດ ຳ  

ກຳນປັກດ ຳນຳດ້ວຍລົດນ ົ້ ແມູ່ນມ ໄລຍະຫູ່ຳງລະຫວູ່ຳງແຖວແມູ່ນ 30 ຊັງຕ ແມັດ ແລະ ລະຫວູ່ຳງຕົົ້ນແມູ່ນຂືົ້ນ
ກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນ ເຮົຳສຳມຳດປັບເຄືື່ອງດ ຳໄດ້. ກຳນດ ຳນຳໂດຍໃຊ້ລົດດ ຳນຳມ  ຫ ຳຍຂະໜຳດແຕກຕູ່ຳງກັນ, ລົດ
ດ ຳນຳມ ແບບ 2 ແຖວຍູ່ຳງຂັບ, 4 ແຖວຍູ່ຳງຂັບ, 6 ແຖວນັົ່ງຂັບ ແລະ 8 ແຖວນັົ່ງຂັບ, ອັດຕຳກ້ຳຕ ໍ່ເນືົ້ອທ ື່ນຳແມູ່ນ
ປະມຳນ 200-300 ຖຳດ/ເນືົ້ອທ ື່ 1 ຮຕ, ກູ່ອນຈະປັກດ ຳ ລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກກູ່ອນ 1 ວັນ. 
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3.  ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 

- ພຳຍຫ ັງປັກດ ຳແລ້ວໃໝູ່ ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມລະດັບນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳແຫ້ງ ເພຳະ
ຖ້ຳນ ໍ້ຳແຫ້ງ ນຳຈະເກ ດຫຍ້ຳ. 

- ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ປະມຳນ  20- 25  ວັນ ຈືື່ງໃຫ້ນ ໍ້ຳແຫ້ງປະມຳນ 5-7 ວັນ ເພຳະວູ່ຳຊູ່ວງນ ົ້ເຂົົ້ຳເລ ື່ມແຕກກ , 
ຖ້ຳວູ່ຳຊູ່ວງນ ົ້ມ ນ ໍ້ຳຫ ຳຍຈະເຮັດໃຫ້ກຳນແຕກກ   ແລະ ຜົນຜະລິດເຂົົ້ຳບ ໍ່ສ ງ . 

- ຫ ັງຈຳກທ ື່ເຂົົ້ຳແຕກກ ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃນນຳຈົນຮອດໄລຍະກູ່ອນຈະເກັບກູ່ຽວປະມຳນ  10 ວັນ ຖ້ຳ
ພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ ແມູ່ນໃຫ້ບຳຍນ ໍ້ຳອອກ ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນເກັບກູ່ຽວ. 

4. ກຳນກ ຳຈດັວດັຊະພດື 
ກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ ພຳຍຫ ັງເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 

- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກ 
- ໃຊ້ເຄືື່ອງພວນດິນຕຳມຫູ່ວຳງຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດ 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້

ສຳນເຄມ ເພືື່ອຊູ່ວຍກ ຳຈັດ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດວັດຊະພືດທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດ
ຢຳໃຫ້ຖືກກັບວັດຊະພືດທ ື່ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳ
ເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 
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5. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ:  
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 

 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດິນໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງປັກດ ຳ 5-7 ວັນ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
 ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15  ຫ ື 16-16-16 ຫ ື 

16-8-8  ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ 

ໂປຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 
 ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ຫ ື 18-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່

ໃນອັດຕຳ 100-150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 
 ໃສູ່ເລັົ່ງ 

- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ 25-30 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-60 
ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກປັກດ ຳໄດ້ 45-50 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-50 
ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ  2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳ
ຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  5 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳຢອດຕມົ 
I. ສະພຳບລວມ 

- ເຕັກນິກນຳຢອດຕົມ ແມູ່ນເຕັກນິກໜືື່ງທ ື່ຊຳວກະສິກອນ ໃນເຂດພຳກກຳງຫຳພຳກໃຕ້ໄດ້ນິຍົມນ ຳໃຊ້ ຍ້ອນ 
ບ ໍ່ມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດຕ ໍ່ຳ, ຢອດເປັນແຖວ ສະດວກສະບຳຍໃນກຳນ
ບົວລະບັດຮັກສຳ. 

- ເໝະສົມກັບພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ຮຳບພຽງ ແລະ ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ງູ່ຳຍ, ຖ້ຳນຳທ ື່ມ ຄອງຊົນລະປະທຳນ ທ ື່
ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳ-ອອກໄດ້ໃນເວລຳທ ື່ຕ້ອງກຳນຈະເປັນກຳນດ , ບ ໍ່ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທ ື່ລະບຳຍນ ໍ້ຳ
ອອກບ ໍ່ໄດ້. 

- ແທດເໝຳະກັບກຳນປູ່ຽນແປງ ຂອງສະພຳບດິນຟ້ຳອຳກຳດໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວູ່ຳບ ໍ່ໄດ້ມ ຂັົ້ນຕອນກຳນຕົກກ້ຳ 
ມ ແຕູ່ແຊູ່ເມັດເຂົົ້ຳ, ບົົ່ມໃຫ້ງອກ ແລະ ຢອດເລ ຍ. 

- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ 2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 
1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນເຮັດຊູ່ວງ ເດືອນ ມ ຖຼຸນຳ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເຮັດຊູ່ວງ ກຳງ ເດືອນ ພະຈິກ ຫຳ ກຳງເດືອນ ທັນວຳ. 
 

  
 

II. ກຳນຢອດ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1.  ກຳນກຽມເມດັພນັ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຢອດຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 60-70 ກິໂລ/ຮຕ

ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນແນະ 

ນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ເພຳະ
ຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນມຳແຊູ່ໃສູ່ຖັງ ຫ ື 

ພຳຊະນະອືື່ນໆ ປະໄວ້ປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ. 

- ກຳນບົົ່ມແມູ່ນບັນຈຸໃສູ່ເປົຳທ ື່ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທໄດ້ດ  ຫ ື ໃສູ່ເປົຳປູ່ຳນຍິື່ງເປັນກຳນດ , ສຳມຳແຍກອອກເປັນ 2 
ລະດ ຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ລະດ ນຳແຊງ. 

7. ລະດ ນຳແຊງ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຈະເຢັນ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ແລະ ປົກດ້ວຍເຟ ອງອ ກຊັົ້ນໜືື່ງ ປະໄວ້ບູ່ອນ
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ທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-36 
ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳເມັດເຂົົ້ຳໄປຢອດໄດ້.  

8. ລະດ ນຳປ ີ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຮ້ອນ  ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ປະໄວ້ບູ່ອນທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳ
ທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-30 ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳເມັດ
ເຂົົ້ຳໄປຢອດໄດ້. 

- ກຳນແຕກງອກຂອງເມັດພັນທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນຢອດ ປະມຳນ 0,5 ຊັງຕ ແມັດ (ສ ໍ່ຳສົບນົກຈຳບ) ຈ ື່ງນ ຳໄປ
ຢອດ. 

- ອຸນຫະພ ມທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນບົົ່ມເມັດພັນເຂົົ້ຳ ປະມຳນ 26-30 ອົງສຳເຊ. 

 

 
 

2.  ກຳນກຽມດ ນ. 
- ໄຖຮຸດຄວນໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ປະໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນ ແລະ ອ ກ

ດ້ຳນໜືື່ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຫຍ້ຳ, ວັດຊະພືດຕູ່ຳງໆ ຕຳຍ ແລະ ຍູ່ອຍສະຫ ຳຍເປັນຝຸູ່ນຢ ູ່ໃນນຳ, ຫ ັງຈຳກໄຖຮຸດ

ແລ້ວໄດ້ 10-15 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ນຳທ ື່ໄດ້ໄຖຮຸດແລ້ວ (ຖ້ຳວູ່ຳບູ່ອນມ ເງືື່ອນໄຂນ ໍ້ຳສະດວກ) ເພຳະຈະ

ເຮັດໃຫ້ດ ນບ ໍ່ແຂງກ ໍ່, ຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ໄຖຄົົ້ນ ແລະ ຄຳດອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ກຳນໄຖຄົົ້ນແມູ່ນເພືື່ອພິກປີ ົ້ນດ ນ ເຮັດ

ໃຫ້ກຳນຄຳດມ ຄວຳມລະອຽດດ , ປັບໜ້ຳດິນໃຫ້ຮຳບພຽງດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຄວບຄຸມນ ໍ້ຳ ແລະ ວັດສະພືດໄດ້
ດ ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 

-  ຫ ັງຈຳກຄຳດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຮູ່ອງລະບຳຍນ ໍ້ຳ ກ້ວຳງປະມຳນ ໂດຍໃຊ້ໄຖຈຳນດຽວ ຫ ື ຊັງຕ ແມັດ 20-30 
ໃຊ້ກະຕຸກນ ໍ້ຳດືື່ມ ແກູ່  ແລະ ວິທ ອືນໆ ລຽບຕຳມຄັນນຳ ຖ້ຳນຳໄຮູ່ໃຫູ່ຍຄວນມ ກຳນເຮັດຮູ່ອງທຳງກຳງໄຮູ່ນຳ 
ຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມຂອງພືົ້ນທ ື່ ເພືື່ອລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກ. 
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3. ກຳນຢອດ 

- ກວດກຳຄວຳມພ້ອມຂອງເຄືື່ອງຢອດ, ປັບເຄືື່ອງຢອດໃສູ່ຮ ຖ ື່ ຫ ື ຮ ຫູ່ຳງກ ໍ່ໄດ້ຂືົ້ນກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແຕູ່ຕ້ອງ
ໄດ້ອັດຮ ໜືື່ງໄວ້,  ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ມ ບັນຫຳຢ ູ່ພຳກສະໜຳມ. 

- ກູ່ອນຢອດຕ້ອງໄດ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກຈຳກພືົ້ນທ ື່ໄຮູ່ນຳໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຈ ື່ງຢອດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົົ້ຳລຽນເປັນ
ແຖວດ  ແລະ ສະດວກໃນກຳນບົວລະບັດຮັກສຳ. 

- ກຳນເອົຳເຂົົ້ຳໃສູ່ເຕົົ້ຳເຄືື່ອງຢອດ ແມູ່ນໃຫ້ໃສູ່ເຄິື່ງເຕົົ້ຳ ຫ ື ໃສູ່ພ ດ ພຽງແກນກຳງຂອງເຄືື່ອງຢອດ (ບ ໍ່ໃຫ້ໃສູ່ເຕັມ) 
ເພືື່ອໃຫ້ເມັດເຂົົ້ຳລົງສະໝ ໍ່ຳສະເໝ . 

- ກຳນຢອດແມູ່ນໃຫ້ຢອດເປັນແຖວ ຕຳມລວງຍຳວຂອງໄຮູ່, ດ ແທ້ແມູ່ນຢອດໄປຕຳມລວງຂອງຕຳເວັນຂືົ້ນລົງ 
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແສງແດດສຳມຳດສູ່ອງລົງເຖິງດິນ ຕົົ້ນເຂົົ້ຳສຳມຳດຂະຫຍຳຍໂຕໄດ້ດ . 

- ເວລຳຢອດບ ໍ່ໃຫ້ເຕົົ້ຳເຄືື່ອງຢອດຖືກນ ໍ້ຳ ເພຳະວູ່ຳຖ້ຳຖືກນ ໍ້ຳເມັດເຂົົ້ຳບ ໍ່ລົງ. 
 

 
 

4.  ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 
- ຫ ັງຈຳກຢອດແລ້ວ ປະໄວ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ຈ ື່ງເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໃສູ່ໄຮູ່ນຳ ແລະ ຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ ແຕູ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມ

ຍອດເຂົົ້ຳ. 
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- ເມືື່ອເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 20 ວັນ ໃຫ້ຮັກສຳລະດັບນ ໍ້ຳໄວ້ 5-10 ຊັງຕ ແມັດ, ເວລຳເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໃສູ່ໄຮູ່ນຳໃນໄລຍະ
ທ ຳອິດ ໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຫອຍກິນເຂົົ້ຳ ຖ້ຳມ ຄວນຊອກຫຳວິທ ກ ຳຈັດ. 

- ຫ ັງຈຳກທ ື່ເຂົົ້ຳແຕກກ ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃນນຳຈົນຮອດໄລຍະກູ່ອນຈະເກັບກູ່ຽວປະມຳນ  10 ວັນ ຖ້ຳ
ພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ ແມູ່ນໃຫ້ບຳຍນ ໍ້ຳອອກ ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນເກັບກູ່ຽວ. 

5. ກຳນກ ຳຈດັວດັຊະພດື 
ກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ ພຳຍຫ ັງເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 

- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກ 
- ໃຊ້ເຄືື່ອງພວນດິນຕຳມຫູ່ວຳງຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດ 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ວັດຊະພືດເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້

ສຳນເຄມ ເພືື່ອຊູ່ວຍກ ຳຈັດ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດວັດຊະພືດທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດ
ຢຳໃຫ້ຖືກກັບວັດຊະພືດທ ື່ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳ
ເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 

6. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ 
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 

 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດິນໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງຢອດໄດ້ 15-20 ວັນ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
1. ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຫ ື 16-16-16 ຫ  ື
16-8-8 ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 100 -150 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ ໂປ
ຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 

2. ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ຫ ື 18-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່ໃນ
ອັດຕຳ 100 - 150 ກິໂລ/ເຮກັຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 

 ໃສູ່ເລັົ່ງ 
- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 40-45 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-
60 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 60-65 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-
50 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ  2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳ
ຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  6 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳຢອດແຫງ້ 
I. ສະພຳບລວມ 

- ເຕັກນິກນຳຢອດແຫ້ງ ແມູ່ນເຕັກນິກໜືື່ງທ ື່ຊຳວກະສິກອນ ໃນເຂດພຳກກຳງຫຳພຳກໃຕ້ໄດ້ນິຍົມນ ຳໃຊ້ ຍ້ອນ 
ບ ໍ່ມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດຕ ໍ່ຳ, ຢອດເປັນແຖວ ສະດວກສະບຳຍໃນກຳນ
ບົວລະບັດຮັກສຳ. 

- ເໝະສົມກັບພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ຮຳບພຽງ ແລະ ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ງູ່ຳຍ, ຖ້ຳນຳທ ື່ມ ຄອງຊົນລະປະທຳນ ທ ື່
ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳ-ອອກໄດ້ໃນເວລຳທ ື່ຕ້ອງກຳນຈະເປັນກຳນດ , ບ ໍ່ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທ ື່ລະບຳຍນ ໍ້ຳ
ອອກບ ໍ່ໄດ້. 

- ກຳນເຮັດນຳຢອດແບບແຫ້ງແມູ່ນວິທ ກຳນໜືື່ງ ທ ື່ສຳມຳດຫ ຼຸດຜູ່ອນຄວຳມສູ່ຽງຕ ໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຝົນນຳນຕົກ, 

ຝົນຂຳດຊູ່ວງ ແລະ ເຂດທ ື່ມັກເກ ດນ ໍ້ຳຖ້ວມ, ເຂດທ ື່ນ ໍ້ຳມັກຂັງພຳຍຫ ັງຝົນຕົກ. 

- ກຳນກຽມດິນຕ້ອງໄດ້ນ ຳໃຊ້ລົດໄຖນຳໃຫູ່ຍ ເພຳະວູ່ຳຕ້ອງໄດ້ໄຖ ແລະ ຄຳດດິນແຫ້ງ ຊ ື່ງລົດໄຖນຳເດ ນຕຳມບ ໍ່
ສຳມຳດໄຖໄດ້. 

- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ 2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 
1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນ ຕົົ້ນເດືອນພືດສະພຳ ຫຳ ຕົົ້ນເດືອນມ ຖຼຸນຳ ເພຳະວູ່ຳຢ ູ່ຊູ່ວງເວລຳນ ົ້ ແມູ່ນຝົນຈະເລ ື່ມຕົກ

ໃໝູ່ເຮັດໃຫ້ດ ນມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ ແລະ ອຸນະພ ມຢ ູ່ໃນດ ນກ ໍ່ມ ຄວຳມເໝຳະສົມ ໃຫ້ແກູ່ເຂົົ້ຳມ ຄວຳມງອກ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເຮັດຊູ່ວງ ກຳງເດືອນພະຈິກ ຫຳ ຕົົ້ນເດືອນທັນວຳ. 

 

 
II. ກຳນຢອດ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 

1.  ກຳນກຽມເມດັພນັ 
- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຢອດຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 50-60 ກິໂລ/ຮຕ

ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນແນະ 

ນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ເພຳະ
ຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນໄປຢອດ, ກຳນເອົຳ
ເມັດພັນມຳຕຳກແດດ ແມູ່ນເພືື່ອເປັນກຳນກະຕຸ້ນໃຫ້ເມັດພັນງອກດ . 
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2.  ກຳນກຽມດ ນ. 
ໄຖດິນເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ຕຳກແດດປະມຳນ 7-10 ວັນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະພືດ, ໄຂູ່ແມງໄມ້ 

ແລະ ເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດ ທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນຕຳຍ ຫ ັງຈຳກນັົ້ນໃຫ້ປັັ່ນ ຫ ື ຄຳດ ໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຈ ື່ງຢອດ. 
 

  
 
3.  ກຳນຢອດ: 

 ຕ້ອງກວດກຳ ຄວຳມພ້ອມຂອງເຄືື່ອງຢອດ ເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເສຍເວລຳໃນຕອນໃຊ້ງຳນ ຢ ູ່ພຳກສະໜຳມ. 
 ກຳນເອົຳເມັດພັນເຂົົ້ຳໃສູ່ລົງໃນຖັງ ຄວນກວດກຳໃຫ້ລະອຽດວູ່ຳບ ໍ່ມ ສ ື່ງອືື່ນໆ ຢ ູ່ໃນຖັງຢອດ 
 ກຳນຢອດຄວນປັບເຄືື່ອງຢອດລົງໃນດິນ ເລິກປະມຳນ 4-5 ຊັງຕ ແມັດ. 
 ກຳນຢອດແມູ່ນເບ ື່ງຕຳມເງືື່ອນໄຂລວງຍຳວຂອງໄຮູ່ນຳ, ດ ແທ້ຕ້ອງຢອດ ໄປຕຳມລວງຂອງຕຳເວັນຂືົ້ນ ຕຳ

ເວັນຕົກເພືື່ອເຮັດໃຫ້ແສງແດດສູ່ອງຜູ່ຳນລົງດ ນໄດ.້ 
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4. ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 

- ເຂດທ ື່ມ ຊົນລະປະທຳນ ຫ ັງຈຳກຢອດແລ້ວໃຫ້ເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄຮູ່ນຳ ປະໄວ້ 1 ຄືນ (12 ຊົົ່ວໂມງ) ແລ້ວລະບຳຍນ ໍ້ຳ
ອອກໃຫ້ໝົດ, ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳງອກໄດ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ໃຫ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄຮູ່ນຳໃຫ້ທົົ່ວ ແລ້ວຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ ແຕູ່
ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມຍອດເຂົົ້ຳ. 

- ເຂດທ ື່ບ ໍ່ມ ຊົນລະປະທຳນ ຫ ັງຈຳກຢອດແລ້ວຖ້ຳມ ຝົນຕົກຕ້ອງໄດ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳງອກ
ໄດ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ໃຫ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄຮູ່ນຳໃຫ້ທົົ່ວ ແລ້ວຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ ແຕູ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມຍອດເຂົົ້ຳ. 

5. ກຳນກ ຳຈດັວດັຊະພດື 
ກຳນກ ຳຈັດວັດສະພືດ ພຳຍຫ ັງຫ້ຍຳເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 

- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກ 
- ໃຊ້ເຄືື່ອງພວນດິນຕຳມຫູ່ວຳງຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ຫ້ຍຳເກ ດ 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຫ້ຍຳເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢຳ

ຂ້ຳຫຍ້ຳ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດຫຍ້ຳທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດຢຳໃຫ້ຖືກກັບຫ້ຍຳທ ື່
ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມ
ກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ  
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 

 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດິນໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງເຂົົ້ຳງອກໄດ້ 15-20 ວັນ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
1. ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 
100 -150 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້
ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 

2. ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່ໃນອັດຕຳ 100 - 
150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 

 ໃສູ່ເລັົ່ງ 
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- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 40-45 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-
60 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 60-65 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-
50 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ 2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳ
ຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  7 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳຫວູ່ຳນຕມົ 
I. ສະພຳບລວມ 

- ເຕັກນິກນຳຫູ່ວຳນຕົມ ແມູ່ນເຕັກນິກໜືື່ງທ ື່ຊຳວກະສິກອນ ໃນເຂດພຳກກຳງຫຳພຳກໃຕ້ໄດ້ນິຍົມນ ຳໃຊ້ 
ຍ້ອນ ບ ໍ່ມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດຕ ໍ່ຳ, ນຳຫວູ່ຳນແມູ່ນບ ໍ່ເປັນແຖວ ຫຸຍ້ງ
ຍຳກໃນກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ. 

- ເໝະສົມກັບພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ຮຳບພຽງ ແລະ ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ງູ່ຳຍ, ຖ້ຳນຳທ ື່ມ ຄອງຊົນລະປະທຳນ ທ ື່
ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳ-ອອກໄດ້ໃນເວລຳທ ື່ຕ້ອງກຳນຈະເປັນກຳນດ , ບ ໍ່ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທ ື່ລະບຳຍນ ໍ້ຳ
ອອກບ ໍ່ໄດ້. 

- ແທດເໝຳະກັບກຳນປູ່ຽນແປງ ຂອງສະພຳບດິນຟ້ຳອຳກຳດໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວູ່ຳບ ໍ່ໄດ້ມ ຂັົ້ນຕອນກຳນຕົກກ້ຳ 
ມ ແຕູ່ແຊູ່ເມັດເຂົົ້ຳ, ບົົ່ມໃຫ້ງອກ ແລະ ຫວູ່ຳນເລ ຍ. 

- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ 2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 
1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນເຮັດຊູ່ວງ ເດືອນ ມ ຖຼຸນຳ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເຮັດຊູ່ວງ ກຳງ ເດືອນ ພະຈິກ ຫຳ ກຳງເດືອນ ທັນວຳ. 

 

II. ກຳນຫວູ່ຳນ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1.  ກຳນກຽມເມດັພນັ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຫວູ່ຳນຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 60-70 ກິໂລ/

ຮຕ, ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນ

ແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  
ເພຳະຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນມຳແຊູ່ໃສູ່ຖັງ ຫ ື 

ພຳຊະນະອືື່ນໆ ປະໄວ້ປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ. 

- ກຳນບົົ່ມແມູ່ນບັນຈຸໃສູ່ເປົຳທ ື່ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທໄດ້ດ  ຫ ື ໃສູ່ເປົຳປູ່ຳນຍິື່ງເປັນກຳນດ , ສຳມຳແຍກອອກເປັນ 2 
ລະດ ຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ລະດ ນຳແຊງ. 

1. ລະດ ນຳແຊງ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຈະເຢັນ ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ແລະ ປົກດ້ວຍເຟ ອງອ ກຊັົ້ນໜືື່ງ ປະໄວ້
ບູ່ອນທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 
26-48 ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳເມັດເຂົົ້ຳໄປຫວູ່ຳນໄດ້.  

2. ລະດ ນຳປີ ສູ່ວນຫ ຳຍອຳກຳດຮ້ອນ  ຕ້ອງໃຊ້ຜ້ຳຢຳງປົກຄຸມ ປະໄວ້ບູ່ອນທ ື່ມ ອຳກຳດລູ່ວງດ , ປີື້ນເປົຳເຂົົ້ຳ
ທຸກໆ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ຫົດນ ໍ້ຳໃຫ້ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ, ໃຊ້ເວລຳບົົ່ມປະມຳນ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ ກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳ
ເມັດເຂົົ້ຳໄປຫວູ່ຳນໄດ້. 

- ກຳນແຕກງອກຂອງເມັດພັນທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນຢອດ ປະມຳນ 0,5-1 ຊັງຕ ແມັດ. 
- ອຸນຫະພ ມທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນບົົ່ມເມັດພັນເຂົົ້ຳ ປະມຳນ 26-30 ອົງສຳເຊ. 
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2.  ກຳນກຽມດ ນ. 
- ໄຖຮຸດຄວນໄຖເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ປະໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນ ແລະ ອ ກ

ດ້ຳນໜືື່ງກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຫຍ້ຳ, ວັດຊະພືດຕູ່ຳງໆ ຕຳຍ ແລະ ຍູ່ອຍສະຫ ຳຍເປັນຝຸູ່ນຢ ູ່ໃນນຳ, ຫ ັງຈຳກໄຖຮຸດ

ແລ້ວໄດ້ 10-15 ວັນ ຄວນເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃສູ່ນຳທ ື່ໄດ້ໄຖຮຸດແລ້ວ (ຖ້ຳວູ່ຳບູ່ອນມ ເງືື່ອນໄຂນ ໍ້ຳສະດວກ) ເພຳະຈະ

ເຮັດໃຫ້ດ ນບ ໍ່ແຂງກ ໍ່, ຈຳກນັົ້ນກ ໍ່ໄຖຄົົ້ນ ແລະ ຄຳດອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ກຳນໄຖຄົົ້ນແມູ່ນເພືື່ອພິກປີ ົ້ນດ ນ ເຮັດ

ໃຫ້ກຳນຄຳດມ ຄວຳມລະອຽດດ , ປັບໜ້ຳດິນໃຫ້ຮຳບພຽງດ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຄວບຄຸມນ ໍ້ຳ ແລະ ວັດສະພືດໄດ້
ດ ມ ປະສິດທິຜົນສ ງ. 

-  ຫ ັງຈຳກຄຳດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຮູ່ອງລະບຳຍນ ົ້ຳ ກ້ວຳງປະມຳນ 20-30 ຊັງຕ ແມັດ ໂດຍໃຊ້ໄຖຈຳນດຽວ ຫ ື 
ໃຊ້ກະຕຸກນ ໍ້ຳດືື່ມແກູ່ ແລະ ວິທ ອືື່ນໆ ລຽບຕຳມຄັນນຳ ຖ້ຳນຳໄຮູ່ໃຫູ່ຍຄວນມ ກຳນເຮັດຮູ່ອງທຳງກຳງໄຮູ່ນຳ 
ຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມຂອງພືົ້ນທ ື່ ເພືື່ອລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກ. 
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3.  ກຳນຫູ່ວຳນ 
ກຳນຫູ່ວຳນແມູ່ນມ  2 ວິທ ຄື: ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫູ່ວຳນ ແລະ ໃຊ້ຈັກພົົ່ນ, ກຳນຫວູ່ຳນໃຫ້ຫູ່ວຳນບຳງໆ ໄປກູ່ອນ 

ຫ ັງຈຳກນັົ້ນຈ ື່ງມຳຫວູ່ຳນລືົ້ມຄືນອ ກເທືື່ອໜືື່ງ, ຖ້ຳໃຊ້ແຮງງຳນຄົນ ເວລຳກ ຳເມັດເຂົົ້ຳບ ໍ່ຄວນກ ຳເຕັມກ ຳມື ໃຫ້ກ ຳເອົຳ
ເຄິື່ງກ ຳມື ເວລຳຫວູ່ຳນເມັດເຂົົ້ຳຈ ື່ງກະຈູ່ຳຍໄປສະໝ ໍ່ຳສະເໝ . 

 

 
 
4.  ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 

- ຫ ັງຈຳກຫວູ່ຳນແລ້ວ ປະໄວ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ຈ ື່ງເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໃສູ່ໄຮູ່ນຳ ແລະ ຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ ແຕູ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມ
ຍອດເຂົົ້ຳ. 

- ເມືື່ອເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 20 ວັນ ໃຫ້ຮັກສຳລະດັບນ ໍ້ຳໄວ້ 5-10 ຊັງຕ ແມັດ, ເວລຳເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໃສູ່ໄຮູ່ນຳໃນໄລຍະ
ທ ຳອິດ ໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຫອຍກິນເຂົົ້ຳ ຖ້ຳມ ຄວນຊອກຫຳວິທ ກ ຳຈັດ. 

- ຫ ັງຈຳກທ ື່ເຂົົ້ຳແຕກກ ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົຳນ ໍ້ຳຂັງໃນນຳຈົນຮອດໄລຍະກູ່ອນຈະເກັບກູ່ຽວປະມຳນ  10 ວັນ ຖ້ຳ
ພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ ແມູ່ນໃຫ້ບຳຍນ ໍ້ຳອອກ ເພືື່ອສະດວກໃນກຳນເກັບກູ່ຽວ. 

5. ກຳນກ ຳຈດັວດັຊະພດື 
ກຳນກ ຳຈັດວັດຊະພືດ ພຳຍຫ ັງຫ້ຍຳເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 

- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນ ແຕູ່ມ ຄວຳມຫຸ້ຍງຍຳກໃນກຳນຫ ົກ ຍ້ອນວູ່ຳຕົົ້ນເຂົົ້ຳ ແລະ ຫ້ຍຳເກ ດປົນກັນ. 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຫ້ຍຳເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢຳ

ຂ້ຳຫຍ້ຳ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດຫຍ້ຳທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດຢຳໃຫ້ຖືກກັບຫ້ຍຳທ ື່
ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມ
ກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 

6.  ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ 
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 

 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດິນໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ. 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງຢອດໄດ້ 15-20 ວັນ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
1. ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຫ ື 16-16-16 ຫ  ື
16-8-8 ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 100 -150 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ ໂປ
ຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 
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2. ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ຫ ື 18-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່ໃນ
ອັດຕຳ 100 - 150 ກິໂລ/ເຮກັຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 

 ໃສູ່ເລັົ່ງ 
- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 40-45 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-
60 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 60-65 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-
50 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ 2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳ
ຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  8 ເຕກັນກິກຳນເຮດັນຳຫວູ່ຳນແຫງ້ 
I. ສະພຳບລວມ 

- ເຕັກນິກນຳຫວູ່ຳນແຫ້ງ ແມູ່ນເຕັກນິກໜືື່ງທ ື່ຊຳວກະສິກອນ ໃນເຂດພຳກກຳງຫຳພຳກໃຕ້ໄດ້ນິຍົມນ ຳໃຊ້ 
ຍ້ອນ ບ ໍ່ມ ຫ ຳຍຂັົ້ນຕອນ, ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນໜ້ອຍ, ຕົົ້ນທືນກຳນຜະລິດຕ ໍ່ຳ, ຢອດເປັນແຖວ ສະດວກສະບຳຍ
ໃນກຳນບົວລະບັດຮັກສຳ. 

- ເໝະສົມກັບພືົ້ນທ ື່ນຳທ ື່ຮຳບພຽງ ແລະ ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້ງູ່ຳຍ, ຖ້ຳນຳທ ື່ມ ຄອງຊົນລະປະທຳນ ທ ື່
ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳ-ອອກໄດ້ໃນເວລຳທ ື່ຕ້ອງກຳນຈະເປັນກຳນດ , ບ ໍ່ສຳມຳດເຮັດໄດ້ກັບນຳທ ື່ລະບຳຍນ ໍ້ຳ
ອອກບ ໍ່ໄດ້. 

- ກຳນເຮັດນຳຫວູ່ຳນແບບແຫ້ງແມູ່ນວິທ ກຳນໜືື່ງ ທ ື່ສຳມຳດຫ ຼຸດຜູ່ອນຄວຳມສູ່ຽງຕ ໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຝົນນຳນຕົກ

ຝົນຂຳດຊູ່ວງ ແລະ ເຂດທ ື່ມັກເກ ດນ ໍ້ຳຖ້ວມ, ເຂດທ ື່ນ ໍ້ຳມັກຂັງພຳຍຫ ັງຝົນຕົກ. 

- ກຳນກຽມດິນຕ້ອງໄດ້ນ ຳໃຊ້ລົດໄຖນຳໃຫູ່ຍ ເພຳະວູ່ຳຕ້ອງໄດ້ໄຖ ແລະ ຄຳດດິນແຫ້ງ ຊ ື່ງລົດໄຖນຳເດ ນຕຳມ
ບ ໍ່ສຳມຳດໄຖໄດ້. 

- ເຕັກນິກນ ົ້ສຳມຳດເຮັດໄດ້ທັງ 2 ລະດ ກຳນຄື: ລະດ ນຳປີ ແລະ ນຳແຊງ 
1. ລະດ ນຳປີ: ແມູ່ນ ຕົົ້ນເດືອນພືດສະພຳ ຫຳ ຕົົ້ນເດືອນມ ຖຼຸນຳ ເພຳະວູ່ຳຢ ູ່ຊູ່ວງເວລຳນ ົ້ ແມູ່ນຝົນຈະເລ ື່ມຕົກ

ໃໝູ່ເຮັດໃຫ້ດ ນມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມ ແລະ ອຸນະພ ມຢ ູ່ໃນດ ນກ ໍ່ມ ຄວຳມເໝຳະສົມ ໃຫ້ແກູ່ເຂົົ້ຳມ ຄວຳມງອກ 
2. ລະດ ນຳແຊງ: ແມູ່ນເຮັດຊູ່ວງ ກຳງເດືອນພະຈິກ ຫຳ ຕົົ້ນເດືອນທັນວຳ. 

  

  

II. ກຳນຫວູ່ຳນ ແລະ ກຳນບວົລະບດັຮກັສຳ 
1.  ກຳນກຽມເມດັພນັ 

- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຈະນ ຳມຳຫວູ່ຳນຕ້ອງມ ຄວຳມງອກສ ງກວູ່ຳ 80% ນ ຳໃຊ້ອັດຕຳເມັດພັນແມູ່ນ 60-70 ກິໂລ/

ຮຕ, ນ ຳໃຊ້ໄດ້ທັງແນວພັນເຂົົ້ຳດ  ຫ ື ເຂົົ້ຳງັນກ ໍ່ໄດ້ ຂືົ້ນກັບພືົ້ນທ ື່ໆຈະເຮັດ,  ຖ້ຳແມູ່ນເຂດພືົ້ນທ ື່ນຳທຳມ ແມູ່ນ

ແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳງັນ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂດນຳໂນນແນະນ ຳໃຫ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳກຳງ ຫ ື ແນວພັນເຂົົ້ຳດ  
ເພຳະຕ້ອງຄິດໄລູ່ໃສູ່ເວລຳເຂົົ້ຳສຸກແກູ່ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກຊູ່ວງຝົນຕົກຫ ຳຍ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເກັບກູ່ຽວ. 
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- ເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ກຽມໄວ້ ຕ້ອງເອົຳໄປຕຳກແດດກູ່ອນປະມຳນ 1-2 ແດດ ຈືື່ງນ ຳເມັດພັນໄປຫວູ່ຳນ, ກຳນເອົຳ
ເມັດພັນມຳຕຳກແດດ ແມູ່ນເພືື່ອເປັນກຳນກະຕຸ້ນໃຫ້ເມັດພັນງອກດ . 

 
2. ກຳນກຽມດ ນ. 

ໄຖດິນເລິກປະມຳນ 15-20 ຊັງຕ ແມັດ, ຕຳກແດດປະມຳນ 7-10 ວັນ, ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ວັດສະພືດ, ໄຂູ່ແມງໄມ້ 
ແລະ ເຊືົ້ອພະຍຳດບຳງຊະນິດ ທ ື່ຢ ູ່ໃນດິນຕຳຍ ຫ ັງຈຳກນັົ້ນໃຫ້ປັັ່ນ ຫ ື ຄຳດ ໃຫ້ລະອຽດແລ້ວຈ ື່ງຫູ່ວຳນ. 

 

 
 
3. ກຳນຫວູ່ຳນ 

ກຳນຫູ່ວຳນແມູ່ນມ  2 ວິທ ຄື: ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫູ່ວຳນ ແລະ ໃຊ້ຈັກພົົ່ນ 
- ໄຖປະໄວ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ແລ້ວຈ ື່ງຫູ່ວຳນ ຫ ື ພົົ່ນ ເມັດເຂົົ້ຳໃສູ່ໃຫ້ທົົ່ວ ແລ້ວປັັ່ນ ຫ ື ຄຳດ ດິນໃຫ້ລະອຽດ

ວິທ ດັົ່ງກູ່ຳວນ ົ້ແມູ່ນປະຢັດຕົົ້ນທືນ, ແຮງງຳນ ແຕູ່ມ ຄວຳມສູ່ຽງໃນກຳນເກ ດຫ້ຍຳ. 
- ໄຖປະໄວ້ປະມຳນ 20-30 ວັນ, ປັັ່ນ ຫ ື ຄຳດດິນ ປະໄວ້ປະມຳນ 5-7 ວັນ ແລ້ວຈ ື່ງຫູ່ວຳນ ຫ ື ພົົ່ນ ເມັດເຂົົ້ຳ

ໃສູ່ໃຫ້ທົົ່ວ ແລ້ວປັັ່ນ ຫ ື ຄຳດ ດິນໃຫ້ລະອຽດ, ວິທ ດັົ່ງກູ່ຳວນ ົ້ແມູ່ນໃຊ້ຕົົ້ນທືນ, ແຮງງຳນເພ ື່ມ ແຕູ່ມ ຄວຳມ
ສູ່ຽງໃນກຳນເກ ດຫ້ຍຳໜ້ອຍ. 

4. ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 

- ເຂດທ ື່ມ ຊົນລະປະທຳນ ຫ ັງຈຳກຫູ່ວຳນ ຫ ື ພົົ່ນແລ້ວໃຫ້ເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄຮູ່ນຳ ປະໄວ້ 1 ຄືນ (12 ຊົົ່ວໂມງ) ແລ້ວ
ລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ, ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳງອກໄດ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ໃຫ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄຮູ່ນຳໃຫ້ທົົ່ວ ແລ້ວ
ຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ ແຕູ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມຍອດເຂົົ້ຳ. 

- ເຂດທ ື່ບ ໍ່ມ ຊົນລະປະທຳນ ຫ ັງຈຳກຫູ່ວຳນ ຫ ື ພົົ່ນແລ້ວຖ້ຳມ ຝົນຕົກຕ້ອງໄດ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກໃຫ້ໝົດ ຫ ັງຈຳກ
ເຂົົ້ຳງອກໄດ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ ໃຫ້ລະບຳຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳໄຮູ່ນຳໃຫ້ທົົ່ວ ແລ້ວຂັງນ ໍ້ຳໄວ້ ແຕູ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມຍອດ
ເຂົົ້ຳ. 

5. ກຳນກ ຳຈດັວດັຊະພດື 
ກຳນກ ຳຈັດວັດສະພືດ ພຳຍຫ ັງຫ້ຍຳເກ ດແມູ່ນມ ຫ ຳຍວິທ ຄື: 

- ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກແຕູ່ມ ຄວຳມຫຸ້ຍງຍຳກໃນກຳນຫ ົກ ຍ້ອນວູ່ຳຕົົ້ນເຂົົ້ຳ ແລະ ຫ້ຍຳເກ ດປົນກັນ. 
- ໃຊ້ສຳນເຄມ ກ ຳຈັດໃນກ ລະນ ທ ື່ມ ຫ້ຍຳເກ ດຂືົ້ນຫ ຳຍ ບ ໍ່ສຳມຳດໃຊ້ແຮງງຳນຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕູ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢຳ

ຂ້ຳຫຍ້ຳ, ກຳນໃຊ້ແມູ່ນໃຫ້ສັງເກດເບ ື່ງຊະນິດຫຍ້ຳທ ື່ມ ໃນນຳເຂົົ້ຳ ເພືື່ອເລືອກຊະນິດຢຳໃຫ້ຖືກກັບຫ້ຍຳທ ື່
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ເກ ດ, ສິື່ງທ ື່ສ ຳຄັນຢຳທ ື່ໃຊ້ຕ້ອງແມູ່ນຢຳທ ື່ໄດ້ຮັບ ອຳນຸຍຳດໃຫ້ນ ຳໃຊ້, ຫ້ຳມໃຊ້ຢຳເກ ນ 2 ຊະນິດຮູ່ວມ
ກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິື່ງຄ ຳແນະນ ຳຢ ູ່ສະຫ ຳກຂ້ຳງກູ່ອງຢຳ. 

6. ກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນ 
ໃນກຳນໃສູ່ຝຸູ່ນແມູ່ນແບູ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື: 

 ໃສູ່ຮອງພືົ້ນ 

- ໃສູ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫ  ືຝຸູ່ນບົົ່ມ ກູ່ອນກຽມດິນໃສູ່ປະມຳນ 3-5 ໂຕນ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອປັບປຸງໃຫ້ດິນອຸດົມສົມບ ນ 
- ໃສູ່ຝຸູ່ນວິທະຍຳສຳດ ແມູ່ນໃສູ່ຫ ັງເຂົົ້ຳງອກໄດ້ 15-20 ວັນ, ນຳຕ້ອງມ ນ ໍ້ຳຂັງປະມຳນ 3-5 ຊັງຕ ແມັດ 
1. ໃສູ່ຝຸນວິທະຍຳສຳດ ປະເພດດ ນຊຳຍ ແລະ ດ ນຕົມແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ສ ດ 15-15-15 ຮອງພືົ້ນໃນອັດຕຳ 
100 -150 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ດິນຊຳຍ ແລະ ດິນຕົມສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນຂຳດທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K), ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້
ເຂົົ້ຳມ ກຳນແຕກກ ຫ ຳຍ. 

2. ຖ້ຳດິນປະເພດດ ນໜຽວແມູ່ນແນະນ ຳໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 16-20-00 ເປັນຝຸູ່ນຮອງພືົ້ນໃສູ່ໃນອັດຕຳ 100 - 
150 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ດິນໜຽວສູ່ວນຫ ຳຍແມູ່ນມ ທຳດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ຢ ູ່ແລ້ວ. 

 ໃສູ່ເລັົ່ງ 
- ຄັົ້ງທ 1: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 40-45 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 40-
60 ກໂິລ/ເຮັກຕຳ, ເພືື່ອຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ . 

- ຄັົ້ງທ 2: ໃສູ່ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳມ ອຳຍຸໄດ້ 60-65 ວັນ, ໃຫ້ໃສູ່ຝຸູ່ນເຄມ ສ ດ 46-00-00 ເປັນຝຸູ່ນເລັົ່ງໃນອັດຕຳ 30-
50 ກິໂລ/ເຮັກຕຳ, ຖ້ຳແມູ່ນເຂົົ້ຳພັນພືົ້ນເມືອງທ ື່ມ ອຳຍຸຍຳວ 150 ວັນ ຂືົ້ນໄປຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄັົ້ງທ 2 ກູ່ອນເຂົົ້ຳ
ຖືພຳມຳນ, ເພືື່ອໃຫ້ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້ຳຮວງໃຫູ່ຍ, ເມັດຫ ຳຍ. 
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ບດົທ  9  ແມງໄມ ້ແລະ ພະຍຳດ 
I. ແມງໄມ ້

- ເຂົົ້ຳໃນໄລຍະເປັນຕົົ້ນກ້ຳ ຫຳ ປັກດ ຳຈະມັກພົບເຫັນແມງໄມ້ທ ື່ເຄ ຍທ ຳລຳຍຄື: ເພ້ຍໄຟ, ເພ້ຍຈັກຈັົ່ນຫ ັງຂຳວ, 
ຫອຍປຳກກ້ວຳງ. 

- ເຂົົ້ຳໃນໄລຍະແຕກກ  ຫຳ ຖືພຳມຳນຈະມັກພົບເຫັນແມງໄມ້ທ ື່ເຄ ຍທ ຳລຳຍຄື: ດ້ວງກ , ແມງບົົ່ວ, ເພ້ຍຈັກຈັົ່ນ
ສ ນ ໍ້ຳຕຳນ, ບົົ້ງຮ ຳໃບ, ບົົ້ງຝຸງ, ແມງແຄງດ ຳ. 

- ເຂົົ້ຳໃນໄລຍະຖອກຮວງ ຫຳ ເກັບກູ່ຽວຈະມັກພົບເຫັນແມງໄມ້ທ ື່ເຄ ຍທ ຳລຳຍຄື: ແມງແຄງຍຳວ, ແມງແຄງ
ຂຽວ, ບົົ້ງກັດຄ ຮວງ, ໝ , ຕັກກະແຕນກັດຮວງ. 

ລ/ດ 
ຊະນດິ
ແມງໄມ ້

ກຳນທ ຳລຳຍ ຮ ບທ ື່ແມງໄມທ້ ຳລຳຍ ວທິ ປອ້ງກນັ ແລະ ກ ຳຈດັ 
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ເພ້ຍໄຟ 

- ເພ້ຍໄຟທັງໂຕອູ່ອນ 
ແລະ ໂຕແກູ່ຈະດ ດ
ກິນນ ໍ້ຳລ້ຽງຈຳກໃບເຂົົ້ຳ
ເຮັດໃຫ້ເປັນບຳດແຜ
ຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ຖືກທ ຳລຳຍ
ຈຳກເພ້ຍໃຟຈະເປັນໃບ
ເຫ ືອງແກມແດງເຮັດ
ໃຫ້ໃບມ້ວນເຂົົ້ຳຫຳກັນ
ຈະເລ ບເຕ ບໂຕຊ້ຳ 

 

 
 

-ນ ຳໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳທ ື່   ຕ້ຳນທຳນຕ ໍ່ເພ້ຍໄຟ 
-ຖ້ຳກຳນລະບຳດບ ໍ່ຮຳຍແຮງໃຫ້ເອົຳນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳນຳ
ໃຫ້ຖ້ວມຍອດເຂົົ້ຳ ປະໄວ້ປະມຳນ 1-2 ວັນ 
ແລ້ວຈິື່ງເປັັ່ງນ ໍ້ຳອອກ 

- ກຳນໃຊ້ເຊືົ້ອຊ ວະວິທະຍຳສຳມຳດເຂົົ້ຳ
ທ ຳລຳຍເພ້ຍໄຟໄດ້ດ ທ ື່ສຸດ ໃນອັດຕຳ 1 
kg/ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ ສ ດຫູ່ຳງກັນ 3 ວັນ ເປັນ
ເວລຳ 3 ຄັົ້ງ 

- ນ ຳໃຊ້ຢຳສະໝ ນໄພສ ດ ຢຳສ ບປະສົມກະທິໝ
ຳກພ້ຳວ ແລະ ກຳເຟ ສິດ ໃນອັດຕຳ 4 ບູ່ວງ
ແກງ/ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ  

- ໃຊ້ຢຳເຄມ ປຳບສັດຕ ພືດ Imim dacloprid, 

Deltamethrin ໃນອັດຕຳກຳນນ ຳໃຊ້ 4 

ກ ຳມ / ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ  

 

 

 

 
2 

 

 

 
ເພ້ຍຈັກຈັົ່ນ
ຫ ັງຂຳວ 

ດ ດກິນນ ໍ້ຳລ້ຽງຈຳກຕົົ້ນ
ເຂົົ້ຳ ເຮັດໃຫ້ໃບເຂົົ້ຳມ 
ສ ເຫ ືອງສົົ້ມ ແລະ ແຫ້ງ
ຕຳຍໄດ້ 
 

 

- ບ ໍ່ຄວນປັກດ ຳຖ ື່ເກ ນໄປ 
- ລົງຕິດຕຳມ ແລະ ສ ຳຫ ວດນຳເປັນປະຈ ຳຫຳກ
ເຫັນປະຊຳກອນຂອງເພ້ຍຈັກກະຈັົ່ນສ ນ ໍ້ຳຕຳນ
ຢ ູ່ໃນລະ ຫວູ່ຳງ 5-10 ໂຕ/ສມຸ ໃຫ້ຄວນເຝົື້ຳ
ລະວັງ ແລະ ຫຳວິທ ທຳງໃນກຳນຈັດກຳນ 

- ກຳນນ ຳໃຊ້ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄວນໃສູ່ໃນອັດຕຳສວນທ ື່ເ
ໝຳະ ສົມ (ຂ ົ້ນກັບຄວຳມອຸດົມສົມບຸນຂອງ
ດິນ) 

- ກຳນລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກຈຳກນຳແມູ່ນວ ທ ື່ໜ ື່ງທ ື່
ເຮັດໃຫ້ປະຊຳກອນຂອງເພ້ຍຈັກຈັົ່ນອົບພະ
ຍົກໜ  

- ໃຊ້ກັບດັກແສງໄຟ 
- ນ ຳໃຊ້ເຊືົ້ອຊ ວະວິທະຍຳ Beauveria sp, 
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Metarhizium sp ໃນອັດຕຳ 1 ກິໂລ/ນ ໍ້ຳ 
20 ລິດ 

- ເມືື່ອສ ຳຫ ວດພົບເຫັນໃນລະດັບຈ ຳນວນຫ ຳຍ 
ແມູ່ນໃຫ້ໃຊ້ຢຳຂ້ຳແມງໄມ້ Imidacloprid 

ແລະ Deltamethrin ໃນ    ອັດຕຳກຳນນ ຳ

ໃຊ້ 4 ກ ຳມ / ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ  

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
ຫອຍປຳກ  
ກ້ວຳງ(ຫອຍ
ກິນເຂົົ້ຳ) 

- ຫອຍປຳກກ້ວຳງ ກິນ 
ຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ຫຳກ ໍ່ປັກດ ຳ ໄ
ໝູ່ໆໄປຈົນເຖິງໄລຍະ
ແຕກກ ເຕັມທ ື່ໂດຍມັນ
ຈະກັດກິນລ ຳຕົົ້ນທ ື່ຢ ູ່
ໃຕ້ນ ໍ້ຳ, ໜ້ຳນ ໍ້ຳ ຫ ື ເທິງ
ພືົ້ນດິນຂືົ້ນມຳປະມຳນ 
0,5-1 cm , ເມືື່ອຕົົ້ນ
ເຂົົ້ຳຖືກກັດຂຳດມັນກ 
ຈະກັດກິນໃບທ ື່ລອຍ
ເທິງໜ້ຳນ ໍ້ຳຕ ໍ່ໄປຈົນ
ໝົດທັງຕົົ້ນ,ໃຊ້ເວລຳ
ກິນທັງຕົົ້ນແລະໃບປະ 
ມຳນ 2 ນຳທ  ຫອຍທ ື່

ມ ຂະໜຳດ 60,6 ມິນ 

ລ , ສຳມຳດກິນຕົົ້ນເຂົົ້ຳ

ທ ື່ມ ອຳຍຸ 10 ວັນໄດ້

ເຖິງ 26 – 49 ຕົົ້ນ/
ວັນ ແລະ ອຳຍຸຂອງຕົົ້ນ
ເຂົົ້ຳທ ື່ຫອຍສຳມຳດກິນ
ໄດ້ແມູ່ນຕັົ້ງແຕູ່ 10 – 

50 ວັນ.  

 

 

 

-ນຳຫວູ່ຳນ ຫ ື ນຳດ ຳ ຖ້ຳຈະມ ກຳນປູ່ອຍນ ໍ້ຳ
ເຂົົ້ຳນຳທຸກຄັົ້ງຕ້ອງໃຊ້ຕຳໜູ່ຳງຖ ື່ໆເພືື່ອກັົ້ນ
ທຳງນ ໍ້ຳເພືື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ຫອຍປຳກກ້ວຳງເຂົົ້ຳ
ມຳ 

-ເກັບໂຕຫອຍ ແລະ ໄຂູ່ແລ້ວນ ຳໄປທ ຳລຳຍທຸກ
ອຳທິດຕະຫ ອດ 6 ອຳທິດຫ ັງປູ່ອຍນ ໍ້ຳເຂົົ້ຳນຳ. 

-ປູ່ອຍໃຫ້ເປັດກິນຫ ັງກຳນເກັບກູ່ຽວ. 
-ໃຊ້ຮ ຳແກູ່ຫ ືແກບບົດຫວູ່ຳນກູ່ອນປັກດ ຳຫ ືຫ ັງ
ປັກດ ຳ 2-3 ຄັົ້ງ 

-ຄວນຈະປັກໄມ້ຂະໜຳດນ້ອຍຕຳມຂ້ຳງຄັນນຳ
ເປັນໄລຍະລະປະມຳນ 10m ເພືື່ອໃຫ້ເປັນ

ບູ່ອນວຳງໄຂູ່ຂອງຫອຍເພືື່ອ ກ ຳຈັດໄດ້ງູ່ຳຍ. 
-ລ້ຽງເປັດຫ ືປູ່ອຍເປັດລົງໃສູ່ທົົ່ງນຳໃນອັດຕຳ 
50 ໂຕ/ແຮັກຕຳ 

-ນ ຳຫອຍມຳປຸງແຕູ່ງເປັນອຳຫຳນໄດ້ຫ ຳຍຊະນິດ 
-ໃຊ້ຢຳຂ້ຳຫອຍ Saponin, Metaldehyde

ໃນອັດຕຳ(2.5 ກິໂລ/ໄລູ່) 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
ດ້ວງກ  

 ຕົວອູ່ອນຂອງດ້ວງກ 
ຈະທ ຳລຳຍຕົົ້ນເຂົົ້ຳ
ດ້ວຍກຳນກັດກ ນ
ພຳຍໃນລ ຳຕົົ້ນບ ລິ 
ເວນທ ໍ່ນ ໍ້ຳ ແລະ ທ ໍ່ອຳ 
ຫຳນໃນໄລຍະເຂົົ້ຳ
ແຕກກ ເຮັດໃຫ້ໃບທ ື່

 

-ໃນເວລຳກູ່ຽວເຂົົ້ຳ ໃຫ້ກູ່ຽວຈ ຳດິນ ບ ໍ່ໃຫ້ເຫ ືອ
ຕ ເຟ ອງເພຳະຕ ເຟ ອງຈະເປັນບູ່ອນລ ົ້ຊ້ອນ ຂອງ
ດ້ວງກ  

-ເກັບກູ່ຽວແລ້ວໃຫ້ປູ່ອຍນ ໍ້ຳໃສູ່ນຳຂັງໄວ້ເພືື່ອຂ້ຳ
ດັກ ແດ້ຂອງດ້ວງກ  
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ມ ອຳຍຸນ້ອຍກວູ່ຳໝ ູ່
ແຫູ່ວແຫ້ງ, ດ້ວງກ 
ເຂົົ້ຳທ ຳລຳຍຕົົ້ນເຂົົ້ຳ
ເຮັດໃຫ້ໃບຍອດຂອງ
ເຂົົ້ຳແຫູ່ວແຫ້ງ ຫ ື ເຮັດ
ໃຫ້ຮູ່ວງເຂົົ້ຳເປັນສ 
ຂຳວໆ, ເມັດເຂົົ້ຳລ ບ. 

 

-ປ ກພືດໝ ນວຽນເພືື່ອຫ ຼຸດຈ ຳນວນດ້ວງກ ໃຫ້
ໜ້ອຍລົງເພຳະມັນຈະມ ເງືື່ອນໄຂຕ ໍ່ກຳນ
ລະບຳດໃນລະດ ກຳນຕ ໍ່ໄປ 

-ບ ໍ່ຄວນໃສູ່ຝຸູ່ນໄນໂຕເຈນຫ ຳຍເກ ນໄປ ເພຳະ
ຈະເຮັດໃຫ້ໃບເຂົົ້ຳງຳມດວງກ ມັກວຳງໄຂູ່ໃສູ່ 

-ນ ຳໃຊ້ເຊືົ້ອ Metarhizium sp ຫ ື 

Beauveria sp ໃນອັດຕຳ 1 ກິໂລ/ນ ໍ້ຳ 20 
ລິດ 
 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
ແມງບົົ່ວ 

ໂຕແກູ່ຈະເຂົົ້ຳມຳຕັົ້ງແຕູ່
ໄລຍະກ້ຳ ຫ ື ຊູ່ວງໄລ 
ຍະອຳຍຸເຂົົ້ຳ 25-30 
ວັນເພືື່ອມຳວຳງໄຂູ່ຫ ັງ 
ຈຳກຟັກອອກເປັນຕົວ
ອູ່ອນຈະຄຳນລົງສ ູ່ກຳບ
ໃບ ແລະ ຍອດ ເພືື່ອ
ເຂົົ້ຳທ ຳລຳຍຍອດທ ື່ກ ຳ
ລັງຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ເຮັດ
ໃຫ້ເກ ດເປັນຫ ອດ
ລັກສະນະຄ້ຳຍຜັກບົົ່ວ, 
ຈະປະກົດເຫັນຫ ອດ
ພຳຍໃນ 1 ອຳທິດ ຫ ັງ
ຈຳກທ ື່ໂຕອູ່ອນເຂົົ້ຳໄປ
ທ ື່ຈຸດຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ຂອງເຂົົ້ຳ,ຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ຖືກ 
ທ ຳລຳຍຈະມ ອຳກຳນ
ກົມ,ເຕ້ຍມ ສ ຂຽວເຂັົ້ມ,
ຕົົ້ນທ ື່ຖືກທ ຳລຳຍບ ໍ່
ສຳມຳດອອກຮວງໄດ້ 
ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົົ້ຳ
ຫ ຼຸດລົງ. 

 

 

-ອຳນຳໄມ ແລະ ທ ຳລຳຍວັດຊະພືດ ອ້ອມຮອບ
ທົົ່ງນຳເຊັົ່ນ: ເຂົົ້ຳປູ່ຳ, ຫຍ້ຳເຂົົ້ຳນົກ, ຫຍ້ຳໄຊ 
ແລະ ອືື່ນໆ ກູ່ອນຕົກກ້ຳ ຫ ື ຫວູ່ຳນເຂົົ້ຳ 
ເພືື່ອທ ຳລຳຍພືດອຳໃສ 

-ບ ຄວນປັກດ ຳຖ ື່ເກ ນໄປ ເຊັົ່ນ: 10 x 15 ຫ ື 

15 x 15 cm 
-ໃຫ້ໝັົ່ນຕິດຕຳມທົົ່ງນຳນັບແຕູ່ຫ ັງປັກດ ຳໄປ
ຈົນຮອດ ເຂົົ້ຳອຳຍຸໄດ້ 45 ວັນເພຳະເປັນຊູ່ວງ
ທ ື່ບົົ່ວທ ຳລຳຍເຂົົ້ຳ 

-ໃຊ້ຢຳສະໝ ນໄພສ ດ ກະທຽມ ປະສົມເຫ ົົ້ຳ 
70% ແລະ ພິກໄທດ ຳ ໝັກປະໄວ້ 7 ວັນ ຈ ື່ງ
ຕອງເອົຳນ ໍ້ຳໄປສ ດ ໃນອັດຕຳ 2 ບູ່ວງແກງ/
ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ ສ ດເວລຳຕອນແລງ 

-ທ ຳລຳຍໂຕແກູ່ທ ື່ມຳຕອມດອກໄຟໃນເວລຳ 
19:00-21:00 ໂມງ 

-ເມືື່ອພົບ 1 ຕົົ້ນບົົ່ວ/ສຸມ ແລະ ປະກອບກັບມ 
ຝົນ ຕົກລິນຕິດຕ ໍ່ກັນ 2-3 ວັນ ຂ ົ້ນໄປ, 
ຄວຳມຊຼຸູ່ມ 80-90% ແມູ່ນໃຫ້ໃຊ້ຢຳເຄມ  
Imidacloprid ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 30-40 

ມລ/ນ  ໍ້ຳ 20 ລິດ,Thia methoxam 25% 

ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 4 ກ ຳມ/ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ, 

Emamectin benzoate 5%, 5 ກ ຳມ/
ນ ໍ້ຳ 100 ລິດ ປະສົມເຂົົ້ຳກັນແລ້ວສ ດພົົ່ນໃນ
ເວລຳຕອນເຊົົ້ຳ ຫ ື ຕອນແລງ. 
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ເພ້ຍຈັກຈັົ່ນ
ສ ນ ໍ້ຳຕຳນ 

ເພ້ຍຈັກຈັົ່ນສ ນ ໍ້ຳຕຳນ 
ທັງໂຕອອູ່ນ ແລະ ໂຕ
ແກູ່ສຳມຳດທ ຳລຳຍຕົົ້ນ
ເຂົົ້ຳໂດຍກຳນດ ດກິນ
ນ ໍ້ຳລ້ຽງຈຳກເຊວທ ໍ່ນ ໍ້ຳ
ສົົ່ງອຳຫຳນ ໃນບ ລິເວນ
ຕົົ້ນເຂົົ້ຳລະດັບເທິງໜ້ຳ
ນ ໍ້ຳ ເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນເຂົົ້ຳມ 
ອຳກຳນໃບເຫ ືອງແຫ້ງ 
ລັກສະນະຄ້ຳຍຖືກນ ໍ້ຳ
ຮ້ອນລວກແຫ້ງເປັນ
ຈຸດຕຳມທົົ່ງນຳ ເອ ົ້ນວູ່ຳ
ອຳກຳນໃໝ້ ໂດຍທົົ່ວ
ໄປຈະມ ອຳກຳນໃໝ້ໃນ
ໄລຍະແຕກກ ຈົນຮອດ
ໄລຍະອອກຮວງ 
ນອກຈຳກນ ົ້ເພ້ຍຈັກ  
ຈັົ່ນສ ນ ໍ້ຳຕຳນຍັງເປັນ
ພຳຫະນະນ ຳເຊືົ້ອໄວ 
ຣັດ,ພະຍຳດໃບບິດ

ບ້ຽວ, ພະຍຳດຕົົ້ນເຕ້ຍ 
ແລະ ພະຍຳດຂຽວເຕ້ຍ 

 

 

 

-ຈ ດໄຟລ ໍ້ໃຫ້ໂຕແກູ່ມຳຫ ິົ້ນໄຟ ແລ້ວຈັບເອົຳ
ໄປທ ຳລຳຍ ຫ ື ໃຊ້ກັບດັກຈຳກແສງໄຟ 

-ໃຊ້ນ ໍ້ຳສະກັດຊ ວະພຳບສິດປ້ອງກັນຢູ່ຳງເປັນ
ປົກກະຕິ ແຕູ່ເລ ື່ມຕົກກ້ຳຈົນໝົດເຂດທ ື່ແມງ
ໄມ້ລະບຳດ 

-ໃຫ້ໃຊ້ພັນທ ື່ຕ້ຳນທຳນປ ກ ເຊັົ່ນ: ກຂ22, ກຂ
23. 

-ປ ກພືດໝ ນວຽນເພືື່ອທ ຳລຳຍສັດຕ ພືດທ ື່ເຄ ຍ
ເກ ດ. 

-ຖ້ຳລະບຳດໃນໄລຍະເຂົົ້ຳໃກ້ຈະເກັບກູ່ຽວແມູ່ນ
ໃຫ້ເກັບກູ່ຽວເລ ຍ ບ ໍ່ຄວນປະໄວ້ດົນ. 

-ອະນລັຸກແມງໄມ້ທ ື່ເປັນປະໂຫຍດ ເຊັົ່ນ: ແຕນ
ບຽນ 

-ປັກດ ຳບ ໍ່ຄວນໃຫ້ຖ ື່ເກ ນໄປ 
-ລົງຕິດຕຳມ ແລະ ສ ຳຫ ວດນຳເປັນປະຈ ຳຫຳກ
ປະຊຳ ກອນຂອງ ເພ້ຍຈັກກະຈັົ່ນສ ນ ົ້ຳຕຳນຢ ູ່
ໃນລະຫວູ່ຳງ 5-10 ໂຕ/ສຸມ ໃຫ້ຄວນເຝົື້ຳ
ລະວັງແລະຫຳວິທ ທຳງໃນກຳນຈັດກຳນ 
-ກຳນນ ຳໃຊ້ຝຸູ່ນເລັົ່ງຄວນໃສູ່ໃນອັດຕຳສວນທ ື່ເ
ໝຳະສົມ (ຂ ົ້ນກັບຄວຳມອຸດົມສົມບຸນຂອງ
ດິນ) 

-ກຳນລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກຈຳກນຳແມູ່ນວ ທ ື່ໜ ື່ງທ ື່
ເຮັດໃຫ້ປະຊຳກອນຂອງເພ້ຍຈັກຈັົ່ນອົບພະ
ຍົກໜ  

-ເມືື່ອສ ຳຫ ວດພົບເຫັນໃນລະດັບຈ ຳນວນຫ ຳຍ 
ແມູ່ນໃຫ້ໃຊ້ຢຳຂ້ຳແມງໄມ້ Imidacloprid 

ແລະ Del tamethrin ໃນ    ອັດຕຳ

ກຳນນ ຳໃຊ້ 4 ກ ຳມ / ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ 
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ບົົ້ງຝຸງ  

ໂຕອູ່ອນຟັກອອກມຳໃ
ໝູ່ມັນຈະກັດກິນໃບ
ຫຍ້ຳອູ່ອນຈົນອຳຍຸໄດ້ 

15 ວັນ , ຈືື່ງເລ ື່ມກັດ
ກິນໃບເຂົົ້ຳ ແລະ ຄ 
ຮວງເຂົົ້ຳ 
 

 

-ລົງສ ຳຫ ວດ ແລະ ຕິດຕຳມເຝົື້ຳລະວັງໄຮູ່ນຳເປັນ
ປະຈ ຳ (ອຳທິດລະຄັົ້ງ) ໂດຍສະເພຳະໃນຊູ່ວງ 
ປັກດ ຳ ຫຳ ເຂົົ້ຳຕັົ້ງທ້ອງ 

-ອຳນຳໄມຄັນນຳ ແລະ ຖຳງຫຍ້ຳ, ບ ລິເວນທົົ່ງນຳ
ໃຫ້ສະອຳດເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເປັນບູ່ອນລ ົ້ຊ້ອນຂອງບົົ້ງ
ຝ ງ. 

-ນ ຳໃຊ້ກັບດັກກຳວສ ເຫ ືອງ ຂະໜຳດ 40x40 

ຊມ, ປັກໄວ້ໃນໄຮູ່ນຳ 5-10 ແຜູ່ນ/ໄລ, ເພືື່ອ
ເປັນກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ຫ ຼຸດຜູ່ອນຈ ຳນວນ
ປະຊຳກອນຂອງບົົ້ງຝ ງ. 
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-ໃຊ້ກັບດັກແສງໄຟເພືື່ອລ ໍ້ໂຕແກູ່ທ ື່ມຳຕອມແສງ
ໄຟໄປທ ຳລຳຍຖ ົ້ມ. 

-ປູ່ອຍແຕນບຽນ (Trichogrammasp)ເພືື່ອ
ທ ຳ ລຳຍໄຂູ່ຂອງແມງກະບ ົ້ ໃນອັດຕຳ 100 
ແຜູ່ນ/ເຮັກຕຳ (1 ແຜູ່ນ ມ  1.000 ໂຕ). 

-ໃຊ້ເຊືົ້ອ: ເມຕຳໄລຊຽມ(Metrahizium sp), 
ບ ວເວ ເລຍ ບຳເຊຍອຳນຳ 
(Beauveriabassiana ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 1 
ກລ /ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ ແລ້ວນ ຳມຳປະສົມເຂົົ້ຳກັນ
ແລ້ວສ ດພົົ່ນ. 

-ໃຊ້ເຊືົ້ອຣຳ: ບິທ  (Bt) ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 50-80 
ກ ຳມ/ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ  ແລ້ວນ ຳມຳປະສົມເຂົົ້ຳກັນ
ແລ້ວສ ດພົົ່ນ. 
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ບົົ້ງຮ ຳໃບ 

ບົົ້ງທ ື່ຟັກອອກມຳໃໝູ່ 
ຈະກັດຜິວໃບເຂົົ້ຳ ສູ່ວນ
ທ ື່ເປັນສ ຂຽວ ເຮັດໃຫ້
ເຫັນເປັນແຖວຍຳວ
ສ ຂຳວ ບົົ້ງຈະໃຊ້ໄຍໜ
ຽວທ ື່ສະກັດຈຳກປຳກ 
ດ ງຂອບໃບເຂົົ້ຳທັງສອງ
ດ້ຳນເຂົົ້ຳຫຳກັນ ເພືື່ອຫ ໍ່
ຫຸ້ມໂຕບົົ້ງໄວ້ ບົົ້ງຈະທ ຳ
ລຳຍໃບເຂົົ້ຳທຸກໄລຍະ
ກຳນຈະເລ ນເຕ ບໂຕ
ຂອງເຂົົ້ຳ ໂດຍສະເພຳະ
ນຳເຂົົ້ຳທ ື່ມ ໃບເຂົົ້ຳ
ສ ຂຽວເຂັົ້ມ ແລະ ກັດ
ກິນຢ ູ່ພຳຍໃນ ໄລຍະ
ອອກຮວງ ບົົ້ງຈະທ ຳ
ລຳຍຮວງ ເຮັດໃຫ້ເຂົົ້ຳ
ເມັດລ ບ ນ ໍ້ຳໜັກຫ ຼຸດ
ລົງ  
 

 

 
 

-ລົງສ ຳຫ ວດ ແລະ ຕິດຕຳມເຝົື້ຳລະວັງໄຮູ່ນຳເປັນ
ປະຈ ຳ (ອຳທິດລະຄັົ້ງ) ໂດຍສະເພຳະໃນຊູ່ວງ 
ປັກດ ຳ ຫຳ ແຕູ່ກ  ຖ້ຳພົບແມງກະບ ົ້ 4 - 5 ໂຕ 
/ ຕຳແມັດ ຫ ື ທ ຳລຳຍຫ ຳຍກວູ່ຳ 15% ແມູ່ນ
ໃຫ້ຫຳວິທ ທຳງປ້ອງກັນ ແລະ ກ ຳຈັດ  

-ອຳນຳໄມຄັນນຳ ແລະ ຖຳງຫຍ້ຳ, ບ ລິເວນທົົ່ງນຳ
ໃຫ້ສະອຳດເພືື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເປັນບູ່ອນລ ົ້ຊ້ອນຂອງບົົ້ງ
ຝ ງ. 

-ເມືື່ອພົບເຫັນມ ກຳນທ ຳລຳຍຂອງບົົ້ງຮ ຳໃບໃໝູ່ໆ  
ບ ໍ່ຄວນໃສູ່ປຸຸ໋ຍເລັົ່ງເກ ນ 10 ກິໂລ /ໄລູ່ ຫ ື ປຸຸ໋ຍ 
16 - 20 - 00 ບ ໍ່ເກ ນ 30 ກິໂລກຣຳມ / 
ໄລູ່. 

-ໃຊ້ກັບດັກແສງໄຟເພືື່ອລ ໍ້ໂຕແກູ່ທ ື່ມຳຕອມແສງ
ໄຟໄປທ ຳລຳຍຖ ົ້ມ. 

-ປູ່ອຍແຕນບຽນ (Trichogramma sp)ເພືື່ອ
ທ ຳລຳຍໄຂູ່ຂອງແມງກະບ ົ້ ໃນອັດຕຳ 100 
ແຜູ່ນ/ເຮັກຕຳ (1 ແຜູ່ນ ມ  1.000 ໂຕ). 

-ໃຊ້ເຊືົ້ອ: ເມຕຳໄລຊຽມ(Metrahizium sp), 
ບ ວເວ ເລຍ ບຳເຊຍອຳນຳ 
(Beauveriabassiana ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 1 
ກລ /ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ ແລ້ວນ ຳມຳປະສົມເຂົົ້ຳກັນ
ແລ້ວສ ດພົົ່ນ. 
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-ໃຊ້ເຊືົ້ອຣຳ: ບິທ  (Bt) ໃນອັດຕຳສູ່ວນ 50-80 
ກ ຳມ/ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ  ແລ້ວນ ຳມຳປະສົມເຂົົ້ຳກັນ
ແລ້ວສ ດພົົ່ນ. 
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ແມງແຄງ
ຍຳວ 

ແມງແຄງຍ ຳວ ເປ ັ ນ
ແມງໄມ້ສັດຕ ພືດທ ື່ໃຊ້
ປຳກດ  ດກ ິນອຳຫຳນ 
ແມງແຄງຍຳວໂຕອູ່ອນ
ພຳຍຫ ັງເບຳະອອກມຳ 
ໃໝູ່ໆຈະດ  ດກ ິນນ  ໍ້ ຳ
ລ້ຽງໃນກຳບຕົ ົ້ນເຂົ ົ້ຳ, 
ໂຕແກູ່ ຈະດ ດກິນທຳດ
ອຳຫຳນໃນເມັດເຂ ົ ົ້ ຳ 
ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນເຂົົ້ຳ
ຢ ູ່ໃນໄລຍະເປັນນ ໍ້ຳນົມ
ຈົນເຖິງໄລຍະເລ ື່ມແກູ່ .
ເມັດເຂົົ້ຳທ ື່ຖືກທ ຳລຳຍ
ຈະເປັນຈຸດສ ຂຳວໝົົ່ນ
ຂອບສ ນ ໍ້ຳຕຳນເຮັດໃຫ້
ເມັດເຂົົ້ຳບ ໍ່ເຕັມ, ເຂົົ້ຳດ ຳ

, ແຕກຫ ັກ ເວລຳສ  , 

ເຂົົ້ຳຈະມ ກ ື່ນຂ ວ, ແຂງ

ກວູ່ຳປົກກະຕິ, ເວລຳ
ກິນເຂົ ົ້ຳຈະມ ລົດຊຳດ
ຈຳງ ແລະ ຖືກທ ຳລຳຍ
ໜັກຈະເຮັດໃຫ້ເມັດ
ເຂ ົ ົ້ ຳລ  ບທັງໝົດເລ ຍ

)ແຕູ່ຮູ່ວງຈະບ ໍ່ຂຳວຄື
ຖືກດ້ວງກ ທ ຳລຳຍ(  

 

 

-ລົງສ ຳຫ ວດທົົ່ງນຳເປັນປະຈ ຳເມືື່ອພົບ 1 ໂຕ/ສຸມ
ໃຫ້ເຝົື້ຳລະວັງແລະ ເມືື່ອເຫັນໄຂູ່ ຫ ື ໂຕອູ່ອນ
ຂອງແມງ ແຄງຍຳວໃຫ້ທ ຳລຳຍຖ ົ້ມທັນທ . 

-ທ ຳລຳຍທ ື່ຢ ູ່ອຳໃສຂອງແມງແຄງຍຳວເຊັົ່ນ: ຖຳງ
ຫຍ້ຳຄັນນຳ ແລະ ບ ລິເວນອ້ອມຄັນນຳ ເພືື່ອ
ທ ຳລຳຍບູ່ອນອຳໃສຢ ູ່ຂອງມັນ. 

-ຖ້ຳເຫັນແມງແຄງຍຳວຕຳມທົົ່ງນຳບ ໍ່ຈ ຳເປັນຕ້ອງ
ລ ຖ້ຳໃຫ້ເຂົົ້ຳອອກຮູ່ວງຈ ື່ງກ ຳຈັດ ຄວນໃຊ້ສະ
ຫວິງແກູ່ວງ ໃນທຸກໆຕອນເຊົົ້ຳແລ້ວນ ຳມຳ
ທ ຳລຳຍຖ ົ້ມ ຫ ື ນ ຳໄປປຸງແຕູ່ງເປັນອຳຫຳນ. 

-ໃຊ້ສິື່ງທ ື່ເໝັນເຊັົ່ນ: ປຳເນົົ່ຳ, ຫອຍເນົົ່ຳ, ປ ເນົົ່ຳ 
ລ ໍ່ໃຫ້ແມງແຄງມຳຕອມແລ້ວໃຊ້ສະຫວິງແກວູ່ງ
ຈັບມຳທ ຳລຳຍຖ ົ້ມ 

-ຫ  ກລ້ຽງກຳນປຸກເຂົົ້ຳຕ ໍ່ເນືື່ອງເພືື່ອຫ ຼຸດກຳນ
ແຜູ່ພັນຂອງແມງແຄງຍຳວ 

-ກຳນໃຊ້ເຊືົ້ອຊ ວະວິທະຍຳ Beauveria, 

Metarhizium ສຳມຳດເຂົົ້ຳທ ຳລຳຍເພ້ຍໄຟ

ໄດ້ດ ທ ື່ສຸດ ໃນອັດຕຳ 1 kg/ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ ສ ດ
ຫູ່ຳງກັນ 3 ວັນ ເປັນເວລຳ 3 ຄັົ້ງ 

-ກ ລະນ ພົບເປັນຈ ຳນວນຫ ຳຍນ ຳໃຊ້ຢຳເຄມ ປຳບ
ສັດຕ ພືດ Imimdacloprid, 

Deltamethrin ໃນອັດຕຳກຳນນ ຳໃຊ້ 4 

ກ ຳມ / ນ ໍ້ຳ 20 ລິດ  
 

 

II. ພະຍຳດ 
- ເຂົົ້ຳໃນໄລຍະເປັນຕົົ້ນກ້ຳ ຫຳ ປັກດ ຳຈະມັກພົບເຫັນພະຍຳດທ ື່ເຄ ຍທ ຳລຳຍຄື: ພະຍຳດເຫົົ້ງຳເນົົ່ຳ, ໃບໄໝ້. 
- ເຂົົ້ຳໃນໄລຍະແຕກກ  ຫຳ ຖືພຳມຳນຈະມັກພົບເຫັນພະຍຳດທ ື່ເຄ ຍທ ຳລຳຍຄື: ພະຍຳດເຫົົ້ງຳເນົົ່ຳ, ໃບໄໝ້, ໃບ

ຈຸດສ ນ ໍ້ຳຕຳນ. 
- ເຂົົ້ຳໃນໄລຍະຖອກຮວງ ຫຳ ເກັບກູ່ຽວຈະມັກພົບເຫັນພະຍຳດທ ື່ເຄ ຍທ ຳລຳຍຄື: ພະຍຳດດອກກະຖິນ, ຂອບ

ໃບແຫ້ງ. 
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ລ/ດ ຊະນດິ
ພະຍຳດ 

ກຳນແພູ່ລະບຳດ ຮ ບທ ື່ພະຍຳດທ ຳລຳຍ ວທິ ປອ້ງກນັ ແລະ ກ ຳຈດັ 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
ພະຍຳດເຫົົ້ງຳ
ເນົົ່ຳ 

ພະຍຳດເຫົົ້ງຳເນົ ົ່ຳຈະຕິດມຳ
ກັບເມັດພັນ ເຊ ື່ງເກ ດຈຳກ
ເຊືົ້ອລຳ ຊະນິດໜືື່ງ, ຕົົ້ນກ້ຳ
ທ ື່ເປັນພະຍຳດຈະມ ຄວຳມສ ງ
ຜິດປົກກະຕິສຳມຳດສັງເກດ
ເຫັນໄດ້ງູ່ຳຍ,ມ ສ ຂຽວແກມ 
ເຫ ືອງ, ຕົົ້ນກ້ຳບ ໍ່ໃຫູ່ຍ ໃນທ ື່
ສຸດກ ໍ່ຈະຕຳຍ ແລະ ບຳງຄັ ົ້ງ
ຕົົ້ນເຂົົ້ຳທ ື່ເປັນພະຍຳດນ ົ້ອຳດ
ຈະເກ ດຮວງ ແຕູ່ຈະເຮັດໃຫ້
ເມັດເຂົົ້ຳບ ໍ່ສົມບ ນ ຫ ື ເມັດ
ລ ບໜົດຮວງ. 
ເ ງ ື ື່ ອນໄຂຂອງກຳນແພູ່
ລະບຳດ ແມູ່ນກຳນໃສູ່ຝຸ ູ່ນ
ໄນໂຕ ເຈນໃນອັດ ຕຳ
ສ ງ,ອຸ ູ່ນຫະພ ມລະ ຫວູ່ຳງ 
30– 35 ອົງສຳ ຈະເຮັດໃຫ້
ພະຍຳດຫ  ຳຍ ແລະ ຮ ້ຳຍ
ແຮງ. 
 

 
 

 

-ນ ຳໃຊ້ແນວພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຕ້ຳນທຳນຕ ໍ່
ພະຍຳດເຫົົ້ງຳເນົົ່ຳ ມຳປ ກ 
-ຄັດເອົຳເມັດພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຕືື່ງດ  ໂດຍກຳນ
ຄັດດ້ວຍນ ໍ້ຳເກືອ ເພືື່ອຈະໄດ້ແຕູ່ເມັດທ ື່
ເຕັມດ ມຳຕົກກ້ຳ 

 

 

 
2 

 

 

 
ພະຍຳດໃບໄ
ໝ້ 

ໃນໄລຍະຜູ່ຳນມຳພະຍຳດ
ນ ົ້ລະບຳດຢ ູ່ລະຫວູ່ຳງ 
ເດືອນມ ຖຼຸນຳ ຫຳ ເດືອນ
ສິງຫຳ ປັດຈຸບັນໃນແຫ ູ່ງທ ື່
ເຮັດນຳສອງລະດ ຈະ ເຫັນ
ພະຍຳດນ ົ້ແຜູ່ລະບຳດໂດຍ
ສະເພຳະໃນນຳທ ື່ໃສູ່ຝຸູ່ນໄນ
ໂຕ ເຈນສ ງຕົົ້ນເຂົົ້ຳຕ ບມ 
ສະພຳບແຫ້ງ ແລ້ງໃນຕອນ
ກຳງ ເວັນມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມສ ງ
ໃນກຳງຄືນ, ເຊືົ້ອພະ ຍຳດ
ສຳມຳດຕິດໄປກັບເມັດພັນ
, ແຜູ່ກະ ຈຳຍໄປຕຳມດິນ, 
ນ ໍ້ຳ, ລົມ ແລະ ເຟ ອງ 

 

 
 

 

-ໃຊ້ພັນທ ື່ຕ້ຳນທຳນໃນແຕູ່ລະທ້ອງຖ ື່ນ 
ປັດຈຸບັນພັນເຂົົ້ຳທ ື່ຕ້ຳນທຳນໄດ້ແກູ່ 
ກຂ1, ກຂ9, ກຂ 11. 
-ບ ໍ່ຄວນຫວູ່ຳນກ້ຳຖ ື່ເກ ນໄປ ຄວນແບູ່ງ
ເປັນແປງໃຫ້ມ ກຳນລະບຳຍ ຖູ່ຳຍເທ
ອຳກຳດໄດ້ດ . 
-ໃຊ້ຢຳເຄມ ຂ້ຳເຊືົ້ອລຳປະສົມກັບເມັດ
ພັນເຊັົ່ນ: ເບັນເລດ-ທ , ຄຳຊູມິນ, ຕຳມ
ອັດຕຳຄ ຳແນະນ ຳ. 
-ໃນແຫ ູ່ງທ  ື່ພ ົບກຳນລະບຳດ ໂດຍ
ສະເພຳະໄລຍະທ ື່ເຂົ ົ້ຳເປັນມຳນ ຄວນ
ສ ດພົົ່ນຢຳຄຳຊູມິນ, ເບັນເລດ, ຮິໂນຊຳ
ບຳຕິຊ ດິ, ຕຳມອັດຕຳຄ ຳແນະນ ຳ. 
-ນ ຳໃຊ້ເຊືົ້ອຣຳ ໄຕ ໂຄເດ ມຳ 
)Trichoderma harzianum  (ປ  
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ປະສົມກັບເມັດພັນ ໃນອັດຕຳເມັດພັນ 
1 ກິໂລ/ເຊືົ້ອໄຕ ໂຄເດິມຳ 30 ກ ຳມ 
 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
ພະຍຳດໃບ
ຈຸດສ ນ ໍ້ຳ
ຕຳນ 

ພົບຫ ຳຍໃນໄລຍະເຂົົ້ຳແຕກກ  
ມ ລັກສະນະເປັນຈຸດ
ສ ນ ໍ້ຳຕຳນ ຮ ບມົນ ຫ ື ຮ ບ
ໄຂູ່ ຂອບນອກສຸດຂອງແຜ
ມ ສ ເຫ ືອງ ເປັນຮອຍເປ ື້ອນຄື
ກັບຂ ົ້ມ້ຽງກະແຈກກະ ຈຳຍ
ທົົ່ວໄປໃນເທິງໃບເຂົົ້ຳ ແລະ 
ບຳດແຜຍັງສຳມຳດເກ ດໃນ
ເມັດເຂົົ້ຳເປ ອກ (ພະຍຳດ
ເມັດດູ່ຳງ) ເຮັດໃຫ້ເມັດ
ເຂົົ້ຳເປ ອກເສືື່ອມຄຸນນະພຳບ
ເມືື່ອນ ຳໄປສ ເຂົົ້ຳສຳນຈະຫັກ
ງູ່ຳຍທ ຳລຳຍເຂົົ້ຳແຄູ່ໄລຍະ
ກ້ຳຈົນເຖິງອອກຮວງ, 
ກະຈຳຍໄປນ ຳດິນ, ລົມ,
ເຟ ອງ,ເມັດພັນ 
 

 

 

 

-ໃຊ້ພັນທ ື່ຕ້ຳນທຳນຕ ໍ່ພະຍຳດດັົ່ງກູ່ຳວ 
ແລະ ເໝຳະສົມກັບແຕູ່ລະທ້ອງຖິື່ນ 
-ໃຊ້ຢຳເຄມ ຂ້ຳເຊືົ້ອລຳປະສົມກັບເມັດ
ພັນເຊັ ົ່ນ: ເບັນເລດ-ທ ຄຳຊູມິນຕຳມ
ອັດຕຳທ ື່ແນະນ ຳຢ ູ່ຂ້ຳງກູ່ອງ. 
-ໃນແຫ ູ່ງທ ພົບກຳນລະບຳດ ໂດຍ
ສະເພຳະໄລຍະເຂົົ້ຳເປັນມຳນ ຄວນສ ດ
ຢຳຄຳຊູມິນ, ເບັດເລດ, ຮ ໂນຊຳ, ບຳຕ 
ຊ ດິ ຕຳມອັດຕຳແນະນ  ຳ. 
-ໃສູ່ຝຸ ູ່ນໂປຕຳຊຽມຈະຊູ່ວຍໃຫ້ເປັນ
ພະຍຳດໜ້ອຍລົງ. 
-ກ ຳຈັດວັດສະພ ດໃນນຳ, ໃສູ່ຝຸ ູ່ນໃນ
ອັດຕຳທ ື່     ເໝຳະສົມ ແລະ ປ ກພືດ
ໝ ນວຽນ. 
 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
ພະຍຳດ
ດອກກະຖິນ 

ພ ະ ຍ ຳ ດ ດ ອ ກ ກ ະ ຖ  ນ 
ສະແດງອຳກຳນໃນໄລ ຍະ
ເຂົ ົ້ຳມຳນຈົນເຖິງເຂົ ົ້ຳອອກ
ຮວງ ເຊື ົ້ອລຳເຂົ ົ້ຳທ ຳລຳຍ
ເມັດເຂົົ້ຳໂດຍສ້ຳງກຸູ່ມເສັ ົ້ນ
ໃຍ ແລະສະປ ປົກຄຸມເມັດ
ເຂົົ້ຳ ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົ ົ້ຳເສຍ
ຫຳຍ ມ ອຳກຳນບວມໃຫູ່ຍ
ຄ້ຳຍຄືດອກກະຖ ນ,ໄລຍະ 
ເລ ື່ມຕົົ້ນມ ສ ເຫ ືອງ ຕ ໍ່ມຳຈະ
ປູ່ຽນເປັນສ ສ ົ ົ້ມ ແລ້ວຈະ
ປູ່ຽນເປັນສ  ຂຽວເຂັ ົ້ມມ 
ລັກສະນະເປັນຝຸ ູ່ນລະອອງ
ຂອງສະປ ເຊື ົ້ອລຳ,ສຳມຳດ
ແພູ່ລະ ບຳດໄດ້ໃນສະພຳບ
ແວດລ້ອມທ ື່ມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມສ ງ
, ມ  ຝ ົນ  ຫ  ື  ມ  ນ  ໍ້ ຳໜອກ

ຈ ຳນວນຫ ຳຍ, ຖ້ຳມ  ລົມພັດ
ແຮງຈະຊູ່ວຍໃຫ້ພະ ຍຳດ

 

 
 

 

- ຫ ິກລ້ຽງກຳນປ ກເຂົ ົ້ຳໃນຊູ່ວງທ ື່ໃຫ້
ຮວງຕອນຝົນຕົກໜັກ ແລະ ມ ຄວຳມ
ຊຼຸມສ ງ 
- ໃສູ່ປຸຍຕຳມອັດຕຳທ ື່ວິຊຳກຳນແນະນ ຳ 
ບ ໍ່ຄວນໃສູ່ປຸຍໃນໂຕເຈນຫ ຳຍ ເພຳະ
ຈະເຮັດໃຫ້ພະຍຳດລະບຳດຫ ຳຍຂືົ້ນ 

- ໄລຍະເຂົົ້ຳຖືພຳມຳນ ເຖິງເຂົົ້ຳເປັນນ ໍ້ຳ
ນົມ ຖ້ຳມ ຝົນ ຫ ື ນ ໍ້ຳໝອກຫ ຳຍ ແມູ່ນ
ໃຫ້ສ  ດສຳນເຄມ  ໂພພ ໂຄນຳໂຊນ 
25% ໃນອັດຕຳ 15 ມິນລ ລິດ/ນ ໍ້ຳ 20 

ລ ດ, ຄ ຣໂຣທຳໂລນິດ ໃນອັດຕຳ 20 

ກະລຳມ/ນ ໍ້ຳ 20 ລ ດ 
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ລະບຳດໄດ້ໄວໃນບ ລິເວນ  
ກ້ວຳງ  

 

 

 

 
5 

 

 

 

 
ພະຍຳດຂອບ
ໃບແຫ້ງ 

ມັກພົບໃນໄລຍະກ້ຳ ຫຳ
ເຂົົ້ຳອອກຮວງ ມ 
ຈຸດນ້ອຍໆຊ ໍ້ຳຢ ູ່ຂອບຂອງ
ໃບລຸູ່ມຕ ໍ່ມຳປະມຳນ 7–

10 ວັນ ຈຸດດັົ່ງກູ່ຳວຈະຂະ  
ຫຍຳຍກຳຍເປັນສ ເຫ ືອງ
ຍຳວໄປຕຳມໃບເຂົົ້ຳ,ໃບທ ື່
ເປັນພະຍຳດຈະແຫ້ງໄວ
ຈຳກສ ຂຽວກຳຍ ເປັນສ 
ເທົຳ.ຊູ່ວງໄລ ຍະກ້ຳຈະ
ສັງເກດອຳ ກຳນໄດ້ຢຳກ
ແຕູ່ຫ ັງ ປັັັັກດ ຳໄດ້ເຄ ື່ງ
ເດືອນ ຫຳເດືອນເຄ ື່ງ ໃບ
ຈະມ ຮອຍຂ ດຊ ໍ້ຳ ບຳດ ແຜ
ຈະຂະຍຳຍຍຳວໄປຕຳມ
ລວງຍຳວ, ຄວຳມກ້ວຳງ 
ຂອງໃບເຂົົ້ຳ ແລະ ໃບຈະ
ມ້ວນເຂົົ້ຳຕຳມລວງຍຳວ
ໃບ 

 

 
 

 

-ໃຊ້ແນວພັນທ ື່ຜູ່ຳນກຳນຄັດເລືອກ 
ໂດຍກຳນແຊູ່ນ ໍ້ຳອຸູ່ນແລະເຊືົ້ອຊ ວະ
ວິທະຍຳ 
-ບ ໍ່ຄວນໃຊ້ຝ ູ່ນໄນໂຕເຈນຫ ຳຍເກ ນໄປ 
-ບ ໍ່ຄວນປູ່ອຍນ ໍ້ຳອອກຈຳກນຳທ ື່ເປັນ
ພະຍຳດ ເນືື່ອງຈຳກວູ່ຳພະຍຳດ 
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ບດົທ  10 ເຕກັນກິກູ່ອນ ແລະ ຫ ງັກຳນເກັບກູ່ຽວ 
I. ສງັເກດກູ່ອນກຳນເກບັກູ່ຽວ 

- ຫ ັງຈຳກເຂົົ້ຳອອກດອກໄດ້ 50% ປະມຳນ 25-30 ວັນ ສຳມຳດກູ່ຽວໄດ້ ຖ້ຳກູ່ຽວໄລຍະນ ົ້ ແມູ່ນຈະເຮັດໃຫ້

ເຂົົ້ຳເສຍຫຳຍໜ້ອຍ ແລະ ມ ຄຸນນະພຳບດ . 

- ໃຊ້ເຄືື່ອງວັດແທກຄວຳມຊຼຸູ່ມ ຂອງເມັດເຂົົ້ຳໃນຮວງ ຖ້ຳມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມປະມຳນ 20-23% ແມູ່ນກູ່ຽວໄດ້. 

- ສັງເກດເບິື່ງຕົົ້ນເຂົົ້ຳປູ່ຽນສ  ຈຳກສ ຂຽວປູ່ຽນເປັນສ ເຫ ືອງເຂັົ້ມ, ເບິື່ງເມັດເຂົົ້ຳຢ ູ່ກົກຮວງປະມຳນ 3 - 5 ເມັດ
ບ ໍ່ເປັນນ ໍ້ຳນົມ ຫ ື ຮວງສຸກ 80 - 85% ຂອງເຂົົ້ຳໃນໃຮູ່ນຳ. 

- ຖ້ຳໃຮູ່ນຳມ ນ ໍ້ຳຂັງ ຕ້ອງລະບຳຍນ ໍ້ຳອອກກູ່ອນປະມຳນ 10 ວັນ ຈ ື່ງກູ່ຽວ (ກ ລະນ ສຳມຳດປູ່ອຍນ ໍ້ຳອອກໄດ້). 
II. ກຳນເກບັກູ່ຽວ 

- ກຳນເກັບກູ່ຽວເຂົົ້ຳບ ໍ່ຄວນແກູ່ຍຳວເວລຳ ເພຳະຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫຳຍ ແລະ ຄຸນນະພຳບຕ ໍ່ຳ. 

- ຖ້ຳໃນຊູ່ວງທ ື່ເໝຳະສົມໃນກຳນເກັບກູ່ຽວເຂົົ້ຳ ແຕູ່ມ ຝົນຕົກ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ຕົົ້ນເຂົົ້ຳແຫ້ງແລ້ວຈ ື່ງເກັບກູ່ຽວ. 
- ກຳນກູ່ຽວເຂົົ້ຳແມູ່ນນິຍົມກັນດ້ວຍ 2 ວິທ : 
 ກຳນເກບັກູ່ຽວໂດຍໃຊແ້ຮງງຳນຄນົ 

 ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນກູ່ຽວດ້ວຍມື ວຳງເປັນຝູ່ອນ (1 ຝູ່ອນປະມຳນ 2 - 3 ກ ຳ), ບຳງທ້ອງຖິື່ນກ ໍ່ມັດເປັນກ ຳ ໄວ້
ເລ ຍ ເຮັດໃຫ້ເຂົົ້ຳແຫ້ງໄວ.   
 

 
 

2. ກຳນເກບັກູ່ຽວໂດຍໃຊກ້ນົຈກັ 

 ໃຊ້ຈັກຕັດຫ້ຍຳກູ່ຽວວຳງເປັນແຖວຍຳມ ຫ ື ວຳງເປັນຝູ່ອນກ ໍ່ໄດ້ 
 ໃຊ້ລົດກູ່ຽວອອກມຳເປັນເມັດ ແລ້ວຈ ື່ງເອົຳໄປຕຳກ ຫ ື ອົບໃຫ້ແຫ້ງ 
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3. ກຳນເກບັກູ່ຽວເຂົົ້ຳອອູ່ນມ ຜນົເສຍຄ:ື 

- ເຂົົ້ຳຈະບ ໍ່ເຕັມເມັດ ກຳນສະສົມທຳດແປ້ງຕ ໍ່ຳ, ເມັດເຂົົ້ຳມ ຄວຳມຊຼຸູ່ມສ ງ, ຕຳກນຳນແຫ້ງ, ເຮັດໃຫ້ມ ຄຸນ
ນະພຳບຕ ໍ່ຳ 

- ຄຸນນະພຳບໃນກຳນສ ຕ ໍ່ຳ, ເມັດເຂົົ້ຳຫັກ, ເມັດເຂົົ້ຳມ ສ ຂຽວປົນ, ໄດ້ເຂົົ້ຳສຳນໜ້ອຍ 
4. ກຳນເກບັກູ່ຽວເຂົົ້ຳແກູ່ເກ ນໄປ ມ ຜນົເສຍຄ:ື 

- ຮວງເຂົົ້ຳຈະແຫ້ງກອບ ແລະ ຫ ົົ່ນ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົົ້ຳເສຍຫຳຍ, ຄຸນນະພຳບຂອງກຳນສ ຕ ໍ່ຳ ແລະ ມ ເມັດ
ຫັກຫ ຳຍ 

- ຕົົ້ນເຂົົ້ຳແຫ້ງຫ ຳຍແລ້ວຈະຫັກທົບລົງ ຖ້ຳໄຮູ່ນຳມ ນ ໍ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົົ້ຳແຊູ່ນ ໍ້ຳ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເມັດເຂົົ້ຳອອກ
ງອກຄຳຮວງ 

III. ກຳນເກບັຮກັສຳ 
ວິທ ກຳນເກັບຮັກສຳເຂົົ້ຳມ  2 ວິທ ຄື: 

 ເກັບຮັກສຳໄວ້ແບບພືົ້ນບ້ຳນ: ແມູ່ນກຳນເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນເລົົ້ຳເຂົົ້ຳ, ຮ ນ, ໃສູ່ເປົຳ.  
 ສິື່ງຄວນເອົຳໃຈໃສູ່ເຊັົ່ນ: ເລົົ້ຳຕ້ອງປຸກໄວ້ບູ່ອນທ ື່ສ ງ, ປອດໄພ, ມ ອຳກຳດຖູ່ຳຍເທດ , ບ ໍ່ໃຫ້ຝົນຜະໃສູ່, ມ 
ກຳນປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ໜ , ແມງໄມ້ ເຂົົ້ຳທ ຳລຳຍ ແລະ ອືື່ນໆ. 

 

 

 

 

 

 

(ກຳນເກັບຮັກສຳໃສູ່ເລົົ້ຳເຂົົ້ຳ) 
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 ກຳນເກັບຮັກສຳໄວ້ໃນສຳງເຢນັ 

ອຸນຫະພ ມ ພຳຍໃນສຳງເຢັນ ຕ້ອງຢ ູ່ລະຫູ່ວຳງ 10-15 ອົງສຳ, ໃນກຳນເກັບຮັກສຳເຂົົ້ຳໄວ້ໃນສຳງເຢັນ 

ສຳມຳດຫ ຼຸດຜູ່ອນກຳນເສຍຫຳຍ ແລະ ເຂົົ້ຳມ ຄຸນນະພຳບດ   ແຕູ່ມ ກຳນລົງທ ນ ແລະ ຄູ່ຳໃຊ້ຈູ່ຳຍສ ງ. 

 

 

 

 

 

 

(ກຳນເກັບຮັກສຳໄວໃ້ນສຳງ) 

ຕຳຕະລຳງສະແດງ ເປເີຊັນຄວຳມຊຼຸູ່ມທ ື່ສຳມຳດເກັບຮັກສຳເຂົົ້ຳໄວ້ໃຫ້ມ ຄຸນນະພຳບດ  
ຜົນເສຍຫຳຍໃນຊູ່ວງເກັບກູ່ຽວ ທ ື່ໃຊ້ແຮງງຳນຄົນກູ່ຽວ ໂດຍສະເລູ່ຍມ ປະ ມຳນ 22-30 ເປເີຊັນ ຄື: 

 

 

ເປີເຊັນ 
ຄວຳມຊຼຸູ່ມ 

ໄລຍະເວລຳເກັບຮັກສຳ 
 

ບັນຫຳທ ື່ເກ ດ 

15-18 ເປີເຊັນ ໄລຍະ 2-3 ອຳທິດ ຖ້ຳກຳຍ 3 ອຳທິດ ເກ ດເຊືົ້ອຣຳ, ເມັດເຂົົ້ຳປູ່ຽນສ , ມ ກິື່ນສຳບ 
 

10-14 ເປີເຊັນ  ໄລຍະ 8-12 ເດອືນ ຖ້ຳກຳຍ 12 ເດືອນ ຄຸນນະພຳບຂອງເຂົົ້ຳລຸດລົງເຊັົ່ນ: ລົດ
ຊຳດໃນກຳນກິນບ ໍ່ແຊບ 

ລ/ດ 
 

ລຳຍກຳນ 
ຜົນເສຍຫຳຍຕ ໍ່ຳສຸດ (ເປີເຊັນ) ຜົນເສຍຫຳຍສ ງສຸດ (ເປີເຊັນ) 

1 ເວລຳກູ່ຽວ 1 3 

2 ເວລຳຕຳກຝູ່ອນເຂົົ້ຳ 1 3 

3 ເວລຳມັດ,ຫອບ,ກອງ 11 12 

4 ເວລຳຟຳດ 5 6 

5 ເວລຳຕຳກເມັດເຂົົ້ຳ, ອົບ 1 2 

6 ເວລຳເປົັ່ຳ, ຄັດ,ບັນຈຸໃສູ່ເປົຳ 3 4 

ລວມ 22 ເປີເຊັນ 30 ເປີເຊັນ 
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ເອກະສຳນອຳ້ງອ ງ 
1. ຄ ູ່ມືກຳນເຮັດນຳ, ສ ຳນັກວິໄຈ ແລະ ພັດທະນຳເຂົົ້ຳ, ກົມກຳນເຂົົ້ຳຂອງໄທ, ປີ ພສ 2557. 

2. ຄ ູ່ມື ກຳນປ້ອງກັນ ແລະ ກ ຳຈັດສັດຕ ພືດໃນນຳເຂົົ້ຳ, ສ ນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປ ກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ

ປູ່ຳໄມ້ ປີ 2006. 

3. ຄ ູ່ມືສົົ່ງເສ ມເຕັກນິກກຳນປ ກເຂົົ້ຳ  ກອງສົົ່ງເສ ມກະສິກ ຳ ແລະ ປູ່ຳໄມ້, ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປູ່ຳໄມ້ພ ມເຜ ຍ

ແຜູ່ປີ 1997 

 

                    ບນັນຳທກິຳນ 
ທ ມງຳນຮຽບຮຽງ ທ ມງຳນກວດແກ ້

ທູ່ຳນ ບົວທອງ ພິລຳວົງ 
ນຳງ ສອນໃຈ ວັນນະໄຊ 

ກົມສົົ່ງເສ ມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕູ່ງກະສິກ ຳ 
ທູ່ຳນ ວຽງສະໄຫວ ແສງສຸລິວົງ       ຮອງຫົວໜ້ຳກົມ 
ທູ່ຳນ ກອງສ  ໄຊຍະວົງ    ຫົວໜ້ຳພະແນກສົົ່ງເສ ມກຳນຜະລິດ ແລະ ນ ຳໃຊ້ແນວພັນ 
ທູ່ຳນ ໄຫ  ຫ ວງສຳມຳດ   ຫົວໜ້ຳພະແນກສົົ່ງເສ ມເຕັກນິກກຳນຜະລິດ ແລະ ກົນຈັກກະສິກ ຳ 
ທູ່ຳນ ບຸນສ  ບັນດຳສັກ    ຮອງຫົວໜ້ຳພະແນກສົົ່ງເສ ມເຕັກນິກກຳນຜະລິດ ແລະ ກົນຈັກກະສິກ ຳ 
ທູ່ຳນ ຫົງ ສິດທິວົງ        ຮອງຫົວໜ້ຳພະແນກຂ ໍ້ມ ນຂູ່ຳວສຳນກຳນສົົ່ງເສ ມ 
ທູ່ຳນ ທິດິພະຈັນ ອິນທິລິດ ວິຊຳກຳນ 
ທູ່ຳນ ນຳງ ລ ນູ່ຳ ໄຊຍະຄ ຳ  ວິຊຳກຳນ 
ທູ່ຳນ ນຳງ ຖຳດຳວອນ ເພັງດຳລຳ ວິຊຳກຳນ 
ທູ່ຳນ ບຸນມ  ວິຍຳ            ວິຊຳກຳນ 
ກົມປ ກຝັງ 
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ສະຖຳບັນຄົົ້ນຄວ້ຳກະສິກ ຳ, ປູ່ຳໄມ້ ແລະ ພັດທະນຳຊົນນະບົດ 
ທູ່ຳນ ດວງສະຫັວນ          ຮອງສ ນຄົົ້ນຄວ້ຳແນວພັນເຂົົ້ຳ 
 

ທ ມງຳນອອກແບບ 
ທູ່ຳນ ທະນ ສອນ ຫວຳດນ້ອຍ 
ທູ່ຳນ ປ້ຳຍ ພັນທະວົງ 
 

 


