
ຂໍໍ້ແນະນາໍ 

ກຽ່ວກບັເຕັກນກິການເຮັດນາໂຍນ 

ການກຽມເມດັພນັ 

 ສ າລັບເມັດພັນເຂົົ້າທີີ່ຈະນ າມາຕົກກ້າຕ້ອງມີອັດຕາຄວາມ

ງອກສູງກວ່າ 80%, ອັດຕາການນ າໃຊ້ເມັດພັນແມ່ນ

ລະຫວ່າງ 60-70 ກິໂລ/ຮຕ  

 ການກຽມເມັດພັນ ນ າເມັດພັນເຂົົ້າໄປຕາກ 1-2 ແດດ ຈ ີ່ງ

ນ າເມັດພັນມາຕົກກ້າໃສ່ແຕະ, ບ ໍ່ໄດ້ແຊ່ເມັດພັນ, ນ າໃຊ້

ແຕະກ້າປະມານ 680-700 ແຕະ/ເຮັກຕາ.  

   ການໂຍນ 

 ການກຽມດິນນາໂຍນ ໃຫ້ໄຖຮຸດເລິກປະມານ15-20 ຊມ 

ປະໄວ້ເພ ີ່ອຂ້າເຊ ົ້ອພະຍາດທີີ່ຢູູ່ໃນດິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວັດຊະ

ພ ດຕາຍຍ່ອຍສະຫຼາຍເປັນຝຸູ່ນໃຫ້ນາ, ຫຼັງຈາກໄຖຮຸດໄດ້ 

10-15 ວັນ ຄວນເອົານ ົ້າຂັງໃສ່ນາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດີນບ ໍ່

ແຂງ ເມ ີ່ອຕົົ້ນກ້າມີອາຍຸປະມານ 8-10 ວັນ ໃຫ້ໄຖຄົົ້ນ 

ແລະ ຄາດເພ ີ່ອພິກປ  ົ້ນດີນ ເຮັດໃຫ້ການຄາດມີຄວາມ

ລະອຽດ ການໄຖຕ້ອງເລິກ 15-20 ຊມ ແລະ ຕ້ອງຄາດ

ລະອຽດ, ປັບໜ້າດິນໃຫ້ພຽງ ແລ້ວຂັງນ ໍ້າໄວ້ກ່ອນສິໂຍນ 1 

ວັນ ຈາກນັົ້ນ, ເປັັ່ງນ ໍ້າອອກແລ້ວໃຊ້ລົດຄາດ ແລະ ມອບ

ໃຫ້ໜ້າດິນຮາບພຽງດີ ກ ໍ່ສາມາດໂຍນໄດ້. 

 ການໂຍນ ໃຫ້ນ າເອົາກ້າໃສ່ກະແຕະ ອອກມາພາຊະນະທີີ່ມີ

ຄວາມສະດວກ ໃນການຂົນສົົ່ງ ແລະ ສະດວກໃນການ

ໂຍນ, ໂດຍການໂຍນຕ້ອງໂຍນຖອຍຫຼັງ ແລະ ໂຍນ 2 

ຮອບຄ : ຮອບທີີ່1 ແມ່ນໂຍນບາງໆໄປກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, 

ສັົ່ງເກດເບີີ່ງຄ ນ ຄວາມຖີີ່ຄວາມຫ່າງ ແລະ ປັບໄລຍະຄ ນ 

ເພ ີ່ອໃຫ້ຕົົ້ນກ້າມີຄວາມຫ່າງສະເໝີກັນ 

ບົດ ຫຼ  ທຸບດິນໃຫ້ມຸ່ນ ແລະ ຮ່ອນດ້ວຍຕານ່າງທີີ່ມີຮູຂະ 

ໜາດນ້ອຍ ເພ ີ່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນເວລາຕົກກ້າ  

ຍ້ອນວ່າເບົົ້າຂອງແຕະກ້ານ້ອຍ. 

 ການຕົກກ້າແມ່ນມີ 2 ວິທີຄ : (1). ເອົາດິນອຸດົມສົມບູນ 

ປະສົມກັບຝຸູ່ນຄອກ ດິນ 3ສ່ວນ/ຝຸູ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ, ປະ 

ສົມເຂົົ້າກັນລະອຽດ ນ າເອົາດິນທີີ່ປະສົມໃສ່ແຕະຕົກກ້າເຄິີ່ງ

ໜ ີ່ງ ແລ້ວເອົາເມັດພັນທີກຽມໄວ້ໃສ່ຂຸມ 4-5 ເມັດ/ຂຸມ, 

ຈາກນັົ້ນກ ໍ່ເອົາດິນທີີ່ປະສົມໄວ້ ໃສ່ໃຫ້ເຕັມເບົົ້າ ແລ້ວເອົາ

ໄປໄວ້ບ່ອນທີີ່ມີອາກາດຖ່າຍເທສະດວກ ແລະ ວິທີທີ (2). 

ແມ່ນໃຫ້ນ າເອົາດິນ, ຝຸູ່ນຄອກທີີ່ຮ່ອນລະອຽດ ແລະ ແນວ

ພັນທີີ່ກະກຽມໄວ້ ມາປະສົມກັນ ໃນອັດຕາສ່ວນ ດິນ 3 

ສ່ວນ, ຝຸູ່ນຄອກ 1 ສ່ວນ, ແນວພັນເຂົົ້າ 1 ສ່ວນ ປະສົມ

ເຂົົ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ສະໝ ໍ່າສະເໝີ ຫຼັງຈາກນັົ້ນ, ໃຫ້

ນ າມາໃສ່ແຕະກ້າເລີຍ ກວດໃຫ້ພຽງ ແລ້ວນ າໄປໄວ້ບ່ອນ

ທີີ່ອາກາດຖ່າຍເທດີ ເອົາຕາໜ່າງຂຽວປົກໄວ້ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນ

ສັດຕູພ ດ ຫົດນ ໍ້າໃຫ້ຊ ່ມ 2 ຄັົ້ງ/ວັນ ພາຍຫຼັງເຂົົ້າງອກໄດ້ 

3-4 ວັນ, ເອົາຕາໜ່າງອອກ ແລະ ຫົດນ ໍ້າ 1 ຄັົ້ງ/ວັນ.  

ການຕກົກາ້ 

 ການກຽມດິນທີີ່ຈະນ າມາຕົກກ້າ ນ າເອົາດີນທີີ່ມີຄວາມ

ອຸດົມສົມບູນ, ດີແທຄ້ວນເອົາດິນແຄມແມ່ນ ໍ້າ ແລ້ວມາ

ປະສົມກັບແກບເຜົາ ແລະ ຝຸູ່ນຄອກ, ກ່ອນປະສົມຕ້ອງໄດ້ 



ການໃຫນ້ ໍ້າ  

 ພາຍຫຼັງທ າການໂຍນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຄວບຄຸມລະດັບນ ໍ້າໃນ

ນາໂດຍໃຫ້ມີນ ໍ້າຂັງໄວ້ປະມານ 3-5 ຊັງຕີແມັດ ຮັບປະກັນ

ບ ໍ່ໃຫ້ຂາດນ ໍ້າ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຫຍ້າເກີດຂ ົ້ນໃນນາເຂົົ້າ. 

 ຫຼັງຈາກເຂົົ້າໄດ້ປະມານ  20-25 ວັນ ແລ້ວຈ ີ່ງປະໃຫ້ນ ໍ້າ

ແຫ້ງ ປະໄວ້ປະມານ 5-7 ວັນ ເນ ີ່ອງຈາກເປັນຊ່ວງເຂົົ້າກ າ

ລັງແຕກກ  ຖ້າຫາກໃນນາມີນ ໍ້າຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຈ ານວນາ

ແຕກກ ໜ້ອຍ ແລະ ຜົນຜະລິດເຂົົ້າບ ໍ່ສູງ.. 

 ຫຼັງຈາກທີີ່ເຂົົ້າແຕກກ ແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ເອົານ ໍ້າເຂົົ້ານາຂັງໄວ້

ຈົນຮອດໄລຍະກ່ອນການເກັບກ່ຽວປະມານ 10 ວັນ, ຖ້າ

ພ ົ້ນທີີ່ນາທີີ່ສາມາດລະບາຍນ ໍ້າອອກໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ບາຍນ ໍ້າ

ອອກ ເພ ີ່ອສະດວກໃນການເກັບກ່ຽວ. 

ການໃສຝຸູ່່ນ 

ການໃສ່ຝຸູ່ນໃຫ້ຕົົ້ນເຂົົ້າພາຍຫຼັງການປັກດ າ ແມ່ນແບ່ງອອກ

ເປັນ 2 ໄລຍະຄ : ໃສ່ຮອງພ ົ້ນກ່ອນປັກດ າ ແລະ ໃສ່ພາຍຫຼັງ

ການປັກດ າ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນໃສ່ດັົ່ງນີົ້: 

 ໃສ່ຝຸູ່ນຄອກ ຫຼ  ຝຸູ່ນບົົ່ມ ກ່ອນກຽມດິນໃສ່ປະມານ 3-5 

ໂຕນ/ເຮັກຕາ ເພ ີ່ອໃຫ້ດິນມີການປັບປຸງໂຕເອງ ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງດີນດີຂ ົ້ນ. 

 ໃສ່ຝຸູ່ນວິທະຍາສາດ ແມ່ນໃສ່ຫຼັງປັກດ 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 ດິນຕົມສ່ວນຫຼາຍ

ແມ່ນຂາດທາດ ໂປຕັດຊຽມ (K) ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົົ້າມີ

ການແຕກກ ຫຼາຍ. 

ການກ າຈດັວດັຊະພ ດ ໃຊແ້ຮງງານຄນົຫຼກົ ຫຼ  ໃຊເ້ຄ ີ່ອງພວນ

ດິນຕາມຫ່ວາງຕົົ້ນເຂົົ້າທີີ່ມີວັດຊະພ ດເກີດ ແລະ ໃຊ້ສານເຄມີ

ກ າຈັດ ໃນກ ລະນີທີີ່ມີວັດຊະພ ດເກີດຂ ົ້ນຫຼາຍ ບ ໍ່ສາມາດໃຊ້

ແຮງງານຄົນຫຼົກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີເພ ີ່ອຊ່ວຍ

ກ າຈັດ, ການໃຊ້ແມ່ນໃຫ້ສັງເກດເບີີ່ງຊະນິດວັດຊະພ ດທີີ່ມີ

ໃນນາເຂົົ້າ ເພ ີ່ອເລ ອກຊະນິດຢາໃຫ້ຖ ກກັບວັດຊະພ ດທີີ່ເກີດ, 

ສິີ່ງທີີ່ສ າຄັນຢາທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງແມ່ນຢາທີີ່ໄດ້ຮັບ ອານຸຍາດໃຫ້ນ າ

ໃຊ້, ຫ້າມໃຊ້ຢາເກີນ 2 ຊະນິດຮ່ວມກັນ ແລະ ຕ້ອງເບິີ່ງຄ າ

ແນະນ າຢູູ່ສະຫຼາກຂ້າງກ່ອງຢາ. 

ສອບຖາມຂ ໍ້ມນູເພີີ່ມເຕມີ 

ໂຄງການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຢູູ່ ສປປ ລາວ 

(ຕຶກໂຄງການຮ່ວມມ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້) 

ຖະໜົນອານຸວົງ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມ ອງໄຊເສດຖາ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

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

ເວບໄຊທ: https: // www.lacp-map.org 

ການເກັບກ່ຽວ 

 ສັງເກດກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ຫຼັງຈາກເຂົົ້າອອກດອກໄດ້ 

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 ຈຶີ່ງກ່ຽວ (ກ ລະນີສາມາດປູ່ອຍນ ໍ້າອອກໄດ້). 

 ຖ້າໃນຊ່ວງທີີ່ເໝາະສົມໃນການເກັບກ່ຽວເຂົ ົ້າ ແຕ່ມີ

ຝົນຕົກ ຄວນປະໄວ້ໃຫ້ຕົົ້ນເຂົົ້າແຫ້ງແລ້ວຈຶີ່ງເກັບກ່ຽວ. 


