
ຂໍໍ້ແນະນາໍ 

ກຽ່ວກບັການຜະລດິເມດັພນັເຂ ໍ້າລ ໍ້ນ 3 

  

ເຂ ົ້າທ ີ່ຈະກ່ຽວເປັນແນວ

ພັນຈະຕ້ອງສຸກແກ່ເຕັມທ  ຫ ຼື 

ວ່າສຸກກວ່າເຂ ົ້າກ ນປະມານ 

5 ຫາ 10ວັນ 

ເງ ຼືີ່ອນໄຂຂອງເມດັພນັເຂ ົ້າທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບສງູ 

ແຫ ່ງທ ີ່ມາຂອງເມັດພັນເຂ ົ້າທ ີ່ມ ຄວາມບໍລິສຸດສູງທາງກ າມະ 

ພັນມ ລັກສະນະແນວພັນເດ ມ, ເປີເຊ ການງອກສູງ, ການງອກ

ໄວສະໝ ໍ່າສະເໝ ດ  ແລະ ມ ຄວາມແຂງແຮງ, ເປັນເມັດພັນທ ີ່

ບໍໍ່ມ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທ າລາຍ, ບໍໍ່ມ ເມັດຫັກ, ບໍໍ່ມ ເມັດບໍໍ່

ສ ມບູນ, ບໍໍ່ມ ເມັດພັນອຼືີ່ນປົນ ແລະ ບໍໍ່ມ ສິີ່ງເຈຼືີ່ອປົນອຼືີ່ນໆ 

ທ ີ່ມາຂອງເມດັພນັ: ແຫ ່ງທ ີ່ມາຂອງເມັດພັນ ສະເພາະການ

ຜະລິດເມັດພັນເຂ ົ້າລຸ້ນ 3 ຈະຕ້ອງແມ່ນເມັດພັນທ ີ່ໄດ້ຮັບການ

ຕດິຕໍໍ່ພ ວພນັທາງດາ້ນວິຊາການ 
ກ ມສ ົ່ງເສ ມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກ າ 

ປະສານງານໂຄງການຜະລດິກະສິກ າເປັນສ ນຄ້າປະຈ າ ສປປລາວ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ໂທ: 02022883747  

6. ພະຍາດຂອງເຂ ົ້າ.  

ພະຍາເຂ ົ້າຜູ້ກໍໍ່ແມ່ນພະຍາດໜຼືີ່ງທ ີ່ມັກເກ ດກັບການປູກເຂ ົ້າ

ແນວພັນລຸ້ນ 3 ມັນຈະມ ຜ ນກະທ ບເຊັົ່ນ: ຜ ນຜະລິດຫ ຼຸດລ ງ, 

8. ການເກບັກຽ່ວ:  

7. ການຫ  ກເຂ ົ້າປນົ 

ໃນການຫ  ກເຂ ົ້າປົນແມ່ນມ  2 ຢ່າງຄຼື: ເກ ດຈາກການແຍກ

ຕ ວຂອງແນວພັນເອງ ແລະ ເກ ດຈາກການມ ແນວພັນອຼືີ່ນ 

ມາປົນ. ການຫ  ກເຂ ົ້າປົນຈະຕ້ອງສັງເກດເບ ີ່ງລັກສະນະຕ່າງໆ

ເຊັົ່ນ: ສ ຂອງຕ ົ້ນ, ໃບ, ເມັດ, ຄວາມສູງຂອງຕ ົ້ນ, ການອອກ 

ດອກ. ຄວນຫ  ກເຂ ົ້າປົນຢູ່ 4 ຄັົ້ງຄຼື: 1. ໄລຍະເປັນຕ ົ້ນກ້າ

ກ່ອນປັກດ າ; 2. ໄລຍະຫ ັງປັກດ າໄດ້ 30 ຫາ 50 ວັນ 

3. ໄລຍະເຂ ົ້າ ອອກດອກ; 4. ໄລຍະເຂ ົ້າ ສຸກກ່ອນເກັບກ່ຽວ 

9. ການຕາກເມັດພນັເຂ ົ້າ.  

ກ່ອນຈະຕາກເຂ ົ້າທ ີ່ຈະເຮັດເມັດພັນຕ້ອງໄດ້ອານາໄມຜ້າ ຫ ຼື 

ສ ີ່ງທ ີ່ຈະມາປູຕາກເຂ ົ້າໃຫ້ດ , ຖ້າເປັນເຄຼືີ່ອງອ ບກໍໍ່ຕ້ອງໄດ້ອານາ

10. ການຄັດເມດັພນັເຂ ົ້າ:  

ຫ ັງຈາກເມັດພັນເຂ ົ້າຕາກແຫ້ງໃຫ້ໄດ້

ຄວາມຊຼຸ່ມ 14 % ຫ ຼື ໜ້ອຍກວ່າ 

ສາມາດຄັດເມັດພັນໄດ້ດ້ວຍເຄຼືີ່ອງຄັດ

ເມັດພັນໄດ້ແຕ່ຖ້ານ າໃຊ້ເຄຼືີ່ອງນ້ອຍ

ແມ່ນສາມາດເປົົ່າໄດ້ແຕ່ບໍໍ່ສາມາດ



1.  ການກະກຽມເມດັພນັເຂ ົ້າລຸນ້ 2  

 ໃນການຕ ກກ້າຄວນມ ການທ ດສອບຄວາມງອກຂອງ

ເມັດພັນເຂ ົ້າລຸ້ນ 2 ກ່ອນ ຫ ຼື ດ ແທ້ແມ່ນໃຫ້ຕາກແດດກ່ອນ 1 

– 2 ແດດ ເພຼືີ່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ເຂ ົ້າງອກດ  

 ການຄດັເລຼືອກແມນ່ພນັເຂ ົ້າໂດຍການໃຊນ້ ໍ້າເກຼືອ 

2. ການກຽມຕາກາ້: ພັນອຼືີ່ນມາປົນກັນ, ພວກເຮ າຄວນເຮັດຄັນນາຂັົ້ນ ຫ ຼື ໃຫ້ມ 

ໄລຍະຫ່າງກັນປະມານ 1 – 2ແມັດ 

 

 

1 2 

3 4 

ການຂາ້ເຊຼືົ້ອທ ີ່ຕດິມານ າເມດັພນັເຂ ົ້າດວ້ຍນ ໍ້າຮອ້ນ 

ນ ໍ້າຮ້ອນ 60ອ ງສາ ແຊ  10 ນາທ  

ການຫ  ກລຽ້ງຄວາມຜດິພາດ. 

ໃນເວລາທ ີ່ພວກເຮ າຕ ກກ້າບໍໍ່ຄວນໃຫ້ມ ການຜິດພາດເຊັົ່ນ:  

ເວລາເອ າແນວພັນມາຄັດເລຶອກ, ມາແຊ່ນ ໍ້າ, ມາບ ົ່ມ ແລະ 

3. ການກຽມດ ນ  

4. ການປກັດ າ.  

ຖ້າການປັກດ ານາທ ີ່ມ ສອງແນວພັນຢູ່ໃກ້ຄວນໄດ້ແຍກກັນ 

ພວກເຮ າຄວນລະວັງສ າລັບການຕຽມຕາກ້າເພຼືີ່ອຫ  ກລ້ຽງແນວ 

ການກຽມດ ນກ່ອນປັກດ າກໍໍ່ແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຄວນກຽມ

ໃຫ້ຮາບພຽງດ ຈະມ ຄວາມສະດວກຫ າຍຢ່າງເຊັົ່ນ: ສາມາດ

ລະບາຍນ ໍ້າໄດ້ດ , ຄວບຄຸມການເກ ດຫຍ້າ, ສະດວກໃນການ

ຕັດເຂ ົ້າປົນ ແລະ ຕ ົ້ນເຂ ົ້າງາມໝ ໍ່າສະເໝ ກັນໄດ້ເມັດພັນທ ີ່ມ 

ຄຸນນະພາບ. 

5. ການກ າຈດັວັດສະພຼືດ (ຫຍ້າ)  

ຖ້ານາມ ຫຍ້າຈະຕ້ອງໄດ້ອານາໄມອອກຖ້າບໍໍ່ອານາໄມອອກຈະ

ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າ ຍາດກ ນທາດອາຫານນ າຕ ົ້ນເຂ ົ້າຈະບໍໍ່ງາມສ ມບູນ


