
ຂໍໍ້ແນະນາໍ 

ກຽ່ວກບັເຕັກນກິການເຮັດນາຫວາ່ນຕມົ 

ການກຽມເມດັພນັ 

 ສ າລັບເມັດພັນເຂົົ້າທີີ່ຈະນ າມາຕົກກ້າຕ້ອງມີອັດຕາຄວາມ

ງອກສູງກວ່າ 80%, ອັດຕາການນ າໃຊ້ເມັດພັນແມ່ນ

ລະຫວ່າງ 60-70 ກິໂລ/ຮຕ  

 ກຽມເມັດພັນເຂົົ້າໂດຍ ນ າເມັດພັນເຂົົ້າໄປຕາກ 1-2 ແດດ 

ຈ ີ່ງນ າເມັດພັນມາແຊ່ນ ້າ ປະໄວ້ປະມານ 24-48 ຊົົ່ວໂມງ.  

 ຫ ັງຈາກນັົ້ນ, ນ າເມັດພັນເຂົົ້າໄປບົົ່ມ ໂດຍວີທີການເອົາ

ເມັດພັນໃສ່ເປົາທີີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ດີ ຫ   ໃສ່ເປົາປ່ານ

ຍິີ່ງເປັນການດີ ແລະ ປ ີ້ນເປົາເຂົົ້າທຸກ 12 ຊົົ່ວໂມງ, 

ອຸນຫະພູມທີີ່ເໝາະສົມໃນການບົົ່ມແມ່ນ 26-30 ອົງສາເຊ 

ໄລຍະເວລາໃນການບົົ່ມປະມານ 24-36 ຊົົ່ວໂມງ (ສ າລັບ

ນາປ ) ແລະ 24-48 ຊົົ່ວໂມງ(ສ າລັບນາແຊງ). 

   ການຫວາ່ນເຂົົ້າ 

    ການຫ່ວານແມ່ນມີ 2 ວິທີຄ : ໃຊ້ແຮງງານຄົນຫ່ວານ ແລະ  

    ໃຊ້ຈັກພົົ່ນ 

  ການຫວ່ານໂດຍໃຊ້ແຮງງານຄົນແມ່ນຈະໃຊ້ພາຍຊະນະທີີ່

ບັນຈຸເມັດເຂົົ້າທີີ່ສະດວກໃນການຖ  ແລ້ວຫວ່ານເຂົົ້າໃນພ ົ້ນ

ທີີ່ທີີ່ກຽມໄວ້ແບບບາງໆກ່ອນ ຫ ັງຈາກນັົ້ນຈ ີ່ງມາຫວ່ານ ອີກ

ລອບໜ ີ່ງເພ ີ່ອໃຫ້ການກະຈາຍເມັດເຂົົ້າສະໝ ່າສະເໝີ ສິີ່ງ

ສ າຄັນເວລາກ າເມັດເຂົົ້າບ ໍ່ຄວນກ າເຕັມກ າມ  ໃຫ້ກ າເອົາເຄິີ່ງ

ກ າມ  ເວລາຫວ່ານເມັດເຂົົ້າຈ ີ່ງກະຈ່າຍໄປສະໝ ່າສະເໝີ.  

 ການໃ  ຊ້ເຄ ີ່ອງພົົ່ນເມັດເຂົົ້າ ແມ່ນຈະນ າເອົາເມັດເຂົົ້າທີີ່ກຽມ

ໄວ້ບັນຈຸເຂົົ້າໃນເຄ ີ່ອງພົົ່ນ ແລ້ວພົົ່ນເມັດເຂົົ້າ 2ລອບເຊັົ່ນ

ດຽວກັນກັບການຫວ່ານດ້ວຍແຮງງານຄົນ ແຕ່ການໃຊ້

ເຄ ີ່ອງພົົ່ນຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່າການໃຊ້ແຮງງານຄົນ. 

ການກຽມດນິ 

 ການໄຖຮຸດໃຫ້ໄຖເລິກປະມານ 15-20 ຊັງຕີແມັດ, ຫ ັງ

ຈາກນັົ້ນ, ຕາກແດດປະໄວ້ປະມານ 10-15 ວັນເພ ີ່ອຂ້າ

ເຊ ົ້ອພະຍາດທບາງຊະນິດທີີ່ດີີ່ຢູ່ໃນດິນ, ແລ້ວຈ ີ່ງເອົານ ້າເຂົົ້າ

ແຊ່ດິນປະໄວ້ 10-15 ວັນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ດິນນບ ໍ່ແຂງໂຕ 

ແລະ ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າ, ວັດຊະພ ດຕ່າງໆ ຕາຍ ແລະ ຍ່ອຍ

ສະຫ າຍເປັນຝຸ່ນຢູ່ໃນນາ . 

 ໄຖຄົົ້ນໃຫ້ເລິກ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຄາດໃຫ້

ລະອຽດ, ປັບໜ້າດິນໃຫ້ຮາບພຽງດີ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ການ

ຄວບຄຸມນ ້າ ແລະ ວັດສະພ ດໄດ້ດີມີປະສິດທິຜົນສູງ.  

 ຫ ັງຈາກຄາດແລ້ວຕ້ອງໄດ້ເຮັດຮ່ອງລະບາຍນ ້າ ກ້ວາງ

ປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ໂດຍໃຊ້ໄຖຈານດຽວ ຫ   ໃຊ້

ກະຕຸກນ ້າດ ີ່ມແກ່ ແລະ ວິທີອ ີ່ນໆ ລຽບຕາມຄັນນາ ເພ ີ່ອ

ຄວບຄຸມໃນການຈັດການນ ້າໃນໄຮ່ນາ, ກ ລະນີໄຮ່ນາມີຂະ

ໜາດໃຫ່ຍຕ້ອງໄດ້ມີການເຮັດຮ່ອງກາງໄຮ່ນາ ໂດຍອີງ

ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງພ ົ້ນທີີ່ ເພ ີ່ອລະບາຍນ ້າອອກ. 



ການໃຫນ້ າ້  

 ຫ ັງຈາກຫວ່ານແລ້ວ ປະໄວ້ປະມານ 10-15 ວັນ ຈ ີ່ງ

ເອົານ ້າເຂົົ້າໃສ່ໄຮ່ນາ ແລະ ຂັງນ ້າໄວ້ ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ນ ້າຖ້ວມ

ຍອດເຂົົ້າ. 

 ເມ ີ່ອເຂົົ້າມີອາຍຸໄດ້ 20 ວັນ ໃຫ້ຮັກສາລະດັບນ ້າໄວ້ 5-

10 ຊັງຕີແມັດ, ເວລາເອົານ ້າເຂົົ້າໃສ່ໄຮ່ນາໃນໄລຍະທ າ

ອິດ ໃຫ້ສັງເກດເບີີ່ງຫອຍກິນເຂົົ້າ ຖ້າມີຄວນຊອກຫາ

ວິທີກ າຈັດ. 

 ຫ ັງຈາກທີີ່ເຂົົ້າແຕກກ ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົານ ້າຂັງໃນນາຈົນ

ຮອດໄລຍະກ່ອນຈະເກັບກ່ຽວປະມານ 01 ວັນ ຖ້າພ ົ້ນ

ທີີ່ນາທີີ່ສາມາດລະບາຍນ ້າອອກໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ບາຍນ ້າ

ອອກ ເພ ີ່ອສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວ. 

ການໃສຝຸ່ນ່ 

ການໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ຕົົ້ນເຂົົ້າພາຍຫ ັງການປັກດ າ ແມ່ນແບ່ງອອກ

ເປັນ 2 ໄລຍະຄ : ໃສ່ຮອງພ ົ້ນກ່ອນປັກດ າ ແລະ ໃສ່ພາຍຫ ັງ

ການປັກດ າ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນໃສ່ດັົ່ງນີົ້: 

 ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫ   ຝຸ່ນບົົ່ມ ກ່ອນກຽມດິນໃສ່ປະມານ 3-5 

ໂຕນ/ເຮັກຕາ ເພ ີ່ອໃຫ້ດິນມີການປັບປຸງໂຕເອງ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງດີນດີຂ ົ້ນ. 

 ໃສ່ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ ແມ່ນໃສ່ຫ ັງປັກດ າ 5-7 ວັນ, ນາ

ຕ້ອງມີນ ້າຂັງປະມານ 3-5 ຊັງຕີແມັດ ເພ ີ່ອເພີີ່ມອັດຕາ

ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຕົົ້ນເຂົົ້າ. 

 ໃສ່ຝຸນວິທະຍາສາດ ປະເພດດີນຊາຍ ແລະ ດີນຕົມແມ່ນ

ແນະນ າໃຫ້ໃສ່ສູດ 15-15-15 ຮອງພ ົ້ນໃນອັດຕາ 100

-150 ກິໂລ/ເຮັກຕາ, ດິນຊາຍ ແລະ ດິນຕົມສ່ວນຫ າຍ

ແມ່ນຂາດທາດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້າມີ

ການແຕກກ ຫ າຍ. 

ການກ າຈດັວດັຊະພ ດ ໃຊແ້ຮງງານຄນົຫ ກົ ຫ   ໃຊເ້ຄ ີ່ອງພວນ

ດິນຕາມຫ່ວາງຕົົ້ນເຂົົ້າທີີ່ມີວັດຊະພ ດເກີດ ແລະ ໃຊ້ສານເຄມີ

ກ າຈັດ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີວັດຊະພ ດເກີດຂ ົ້ນຫ າຍ ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້

ແຮງງານຄົນຫ ົກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີເພ ີ່ອຊ່ວຍ

ກ າຈັດ, ການໃຊ້ແມ່ນໃຫ້ສັງເກດເບີີ່ງຊະນິດວັດຊະພ ດທີີ່ມີ

ໃນນາເຂົົ້າ ເພ ີ່ອເລ ອກຊະນິດຢາໃຫ້ຖ ກກັບວັດຊະພ ດທີີ່ເກີດ, 

ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນຢາທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງແມ່ນຢາທີີ່ໄດ້ຮັບ ອານຸຍາດໃຫ້ນ າ

ໃຊ້, ຫ້າມໃຊ້ຢາເກີນ 2 ຊະນິດຮ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິີ່ງຄ າ

ແນະນ າຢູ່ສະຫ າກຂ້າງກ່ອງຢາ. 

ສອບຖາມຂ ໍ້ມນູເພີີ່ມເຕມີ 

ໂຄງການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ 

(ຕ ກໂຄງການຮ່ວມມ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້) 

ຖະໜົນອານຸວົງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ, 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: +85621-410073, ແຟັກ: +85621-410074 

ເວບໄຊທ: https: // www.lacp-map.org 

ການເກັບກ່ຽວ 

 ສັງເກດກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ຫ ັງຈາກເຂົົ້າອອກດອກໄດ້ 

50% ປະມານ 25-30 ວັນ ສາມາດກ່ຽວໄດ້ ຖ້າກ່ຽວ

ໄລຍະນີົ້ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເຂົົ້າເສຍຫາຍໜ້ອຍ ແລະ ມີ

ຄຸນນະພາບດີ. 

 ໃຊ້ເຄ ີ່ອງວັດແທກຄວາມຊ ່ມ ຂອງເມັດເຂົົ້າໃນຮວງ ຖ້າ

ມີຄວາມຊ ່ມປະມານ 20-23% ແມ່ນກ່ຽວໄດ້. 

 ການເກັບກ່ຽວເຂົົ້າບ ໍ່ຄວນແກ່ຍາວເວລາ ເພາະຈະເຮັດ

ໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບຕ ່າ. 

 ຖ້າໃຮ່ນາມີນ ້າຂັງ ຕ້ອງລະບາຍນ ້າອອກກ່ອນປະມານ 

10 ວັນ ຈ ີ່ງກ່ຽວ (ກ ລະນສີາມາດປ່ອຍນ ້າອອກໄດ້). 

 ຖ້າໃນຊ່ວງທີີ່ເໝາະສົມໃນການເກັບກ່ຽວເຂົ ົ້າ ແຕ່ມີ

ຝົນຕົກ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ຕົົ້ນເຂົົ້າແຫ້ງແລ້ວຈ ີ່ງເກັບກ່ຽວ. 


