
 

 ສ ິ່ງທ້າທາຍຕ ໍ່ການປກູຖ ົ່ວແດງ:  

 ການທ າລາຍຂອງສັດຕູພືດ 

 ຖ ົ່ວແດງເປັນພືດທີິ່ມີແມງໄມ້ມັກເຊັົ່ນ: ບ ົ້ງເຈາະຝກັຖ ົ່ວ, ສະນັົ້ນ

 ຈືິ່ງຈ າເປັນຕ້ອງ ໄດ້ມີວ ທີປ້ອງກນັເປັນຢ່າງດີ, ວ ທີການປ້ອງກນັ

 ແບບປະສ ມປະສານ ໂດຍນ າໃຊ ້ ນ ້າສະໝນູໄພໄລ່ແມງໄມ້ ເພືິ່ອ

 ຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜ ນຜະລ ດທີິ່ດ ີ

 ການປອ່ຍສັດຊະຊາຍ 

 ໂດຍປົກກະຕ ແລ້ວ ຊາວບ້ານຈະປ່ອຍສັດ ພາຍຫ ັງເກັບກ່ຽວຜ ນ

 ຜະລ ດແລ້ວ ຈືິ່ງເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ການປູກຖ ົ່ວແດງ ທີິ່ສັດຈະເຂ ົ້າ

 ຢຽບທ າລາຍຖ ົ່ວແດງ, ເພືິ່ອຮັບປະກັນ ຄວນຈະມີລະບຽບຄຸ້ມ

 ຄອງການປ່ອຍສັດ ຢູ່ແຕ່ລະບ້ານລວມທັງບ້ານອ້ອມຂ້າງ. 

 ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ 

 ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ສ າລບັການເກັບກ່ຽວຖ ົ່ວແດງ ປະມານ 

 20-40 ຄ ນຕ ໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ອານາໄມເມັດ 20-30 ຄ ນຕ ໍ່

 ເຮັກຕາ. 

 

 

ກະຊວງກະສິກ  ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ ້

ກມົຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນຳທ ່ ດນິກະສິກ  ຳ 

ສນູພດັທະນຳທ ່ ດນິ ແລະ ຄ ມ້ຄອງກຳນນ  ຳໃຊຝ້ ນ່  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເຕັກນ ກການປູກພືດປະສ ມປະສານ  

ຜ ນການສາທ ດຢູບ່າ້ນບວມເລ າ, ເມອືງ ປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບລູ ີປີ 2005     

ເຕັກນ ກການປກູພືດ 
ຜ ນຜະລ ດແກນ່ ລາຍການ 

ກ ໂລ/ເຮກັຕາ ຕ ົ້ນທຶນ (ກບີ) ແຮງງານ ລາຄາຂາຍ ກ າໄລກບີ 

ເຕັກນ ກແບບຊາວກະສ ກອນ(ໄຖດ ນ) 3.040 1.840.000 50 960 1.080.000 

ເຕັກນ ກກະສ ກ າອະນຸລັກ ການປູກສາລີ 3.460 840.000 45 960 2.480.000 

ເຕັກນ ກກະສ ກ າອະນຸລັກ ການປູກສາລີໝູນວຽນ  

ກັບຖ ົ່ວແດງ (ຜ ນຜະລ ດຖ ົ່ວແດງ) 
800 360.000 55 3.600 2.520.000 

ເຕັກນ ກກະສ ກ າອະນຸລັກ ການປູກສາລີໝູນວຽນ  

ກັບຖ ົ່ວແດງ (ຜ ນຜະລ ດສາລີ) 
5.140 618.000 40 960 4.320.000 

ປກູສາລເີທ ງເສດຖ ົ່ວແດງ 

ການປກົຄມູດ ນຂອງຖ ົ່ວແດງ ຫ ງັເກບັສາລແີລວ້ 



 ບ ດນ າ: 

 ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງການປກູພືດໃນເຂດເນີນສູງ ເປນັເງືິ່ອນໄຂອນັ

ດີ ກາ້ວໄປສູ່ຄວາມຍນືຍ ງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການປຽ່ນແປງ

ດ ນຟ້າອາກາດ.     

 ຫ າຍທ ດສະວັດທີິ່ຜ່ານມາ, ການປູກສາລີຢ່າງດຽວ ໄດ້ກາຍເປັນ

ລະບ ບການປູກພືດທີິ່ສ າຄັນ ໃນການຜະລ ດສາລີ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງ 

ສປປ ລາວ ຊືິ່ງມີຄວາມສະດວກ ໃນການເສຍຫຍ້າ ແລະ ການເກັບ

ກ່ຽວ. ແລະ ທີິ່ຮູ້ກັນດີໃນຊາວກະສ ກອນ ໃນການໄດ້ຮັບຜ ນຕອບ

ແທນສູງສຸດຈາກດ ນ ແລະ ແຮງງານ. ເຖ ງແນວໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປູກ

ສາລີຢ່າງດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງດ ນຫ ຼຸດລ ງເຊັົ່ນ: ຄວາມ

ອຸດ ມສ ມບູນຂອງດ ນ ແລະ ມີຫຍ້າວັດຊະພືດຫ າຍຂຶົ້ນ, ເພີິ່ມຄວາມ

ສ່ຽງຕ ໍ່ລາຄາທີິ່ບ ໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງດ ນຟ້າອາກາດ. ການປູກພືດຫ າຍຊະນ ດ ແມ່ນມີຄວາມ

ຈ າເປັນ ຕ ໍ່ຄວາມຍືນຍ ງຂອງການປູກສາລີໃນເຂດເນນີສູງ ແລະ ພືດ

ຕະກຸນຖ ົ່ວກ ໍ່ເປັນທາງເລືອກທີິ່ດີອັນໜຶິ່ງທີິ່ສາມາດປູກປະສ ມກັບສາລີ

ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ ົ່ວແດງ, ຖ ົ່ວແຮ.  

 ຄນຸລກັສະນະຂອງຖ ົ່ວແດງ 

 ຖ ົ່ວແດງເປັນພືດລ ົ້ມລຸກ ປີດຽວທີິ່ມີຄວາມເໝາະສ ມທີິ່ສຸດກັບ

ການປູກປະສ ມກັບສາລີ ໃນໄລຍະສາລີກ າລັງອອກດອກຜູ້ ເພືິ່ອຫ ີກ 

ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜ່ອນແຮງງານປູກ ຈາກ 12-16 ຄ ນ/ມືົ້/ເຮັກຕາ ມາເປັນ 6-7 

ຄ ນຕ ໍ່ມືົ້. ຖ ົ່ວແດງເປັນພືດຕອບສະໜອງຕ ໍ່ແສງສັົ້ນ ຊືິ່ງຈະເກບັກ່ຽວຢູ່ໃນ

ລະ ຫວ່າງ ເດືອນ ມັງກອນ-ກຸມພາ ສ າລັບຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ.  

 ເຕັກນ ກການປກູຖ ົ່ວແດງປະສ ມກບັສາລ ີມ ີ2 ວ ທີການຄ:ື   

 ວ ທີ 1: ປກູໝູນວຽນກບັສາລ ີ: ແມນ່ຈະປກູສາລກີອ່ນ ຫ  ືຖ ົ່ວແດງ

ກ່ອນກ ໍ່ໄດ້. 

 ການກຽມດ ນ: ຖາງຫຍາ້ ອານາໄມພືົ້ນທີິ່  ເຊີິ່ງເລີິ່ມປະຕ ບັດແຕ່ທ້າຍ

ເດືອນ ມີນາ ເປັນຊ່ວງໄລຍະຝົນເລີິ່ມຕ ກ  ແລະ ສາມາດປູກໄດ້ເລີຍ 

ບ ໍ່ໃຫ້ປະໄວ້ດ ນ ເພາະຫຍ້າຈະຂຶົ້ນກ່ອນ 

 ການປກູສາລ:ີ ໄລຍະຫ່າງຂອງການປກູສາລແີມນ່ 75 x 40 ຊັງຕີ

ແມັດ, ໃສ່ 2 ເມັດຕ ໍ່ຂູມ ແນວພນັສາລີທີິ່ໃຊ້ 18-20 ກ ໂລ/ຮຕ . 

 ການປກູຖ ົ່ວແດງ: ໄລຍະຫ່າງ 40 x 40 ຊັງຕີແມັດ, ໃສ່ຂຸມລະ 5-8 

ແກ່ນ, ຊືິ່ງໃຊ້ອັດຕາແນວພນັ 25-30 ກ ໂລຕ ໍ່ເຮັກຕາ. 

 ການເກບັກຽ່ວ: ສ າລບັສາລແີມນ່ຈະໄດ້ເກບັກຽ່ວໃນທ້າຍເດືອນ 9 

 ວ ທີ 2: ປກູຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ສາລ ີກາບເຫ ອືງ: ທັງສອງພືດຈະປກູໃນປດີຽວ

 ກັນແຕ່ຕ່າງເວລາປູກ, ປູກສາລກີ່ອນເມືິ່ອອາຍຸສາລີໄດ້ສອງເດືອນ 

 ເຄ ິ່ງ (ສາລີອອກໝາກ100%) ຈືິ່ງປູກຖ ົ່ວແດງ ສັບຫວ່າງ

 ແຖວສາລີ 

 

 ການກຽມດ ນ:  ເສຍຫຍາ້ຄັົ້ງສຸດທ້າຍຂອງການປກູສາລ ີ ໃນຊວ່ງ

ໄລຍະ ສາລີກາບເຫ ືອງ ກ່ອນເກັບກ່ຽວ 1 ເດືອນ   

 ການປກູ: ພາຍຫ ງັປກູສາລໄີດ້ 75 ວນັ, ປກູຖ ົ່ວແດງຕາມຫວາ່ງ

ແຖວສາລີ ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງຂູມ 30 ຊມ (ໃສ່ຂຸມລະ 3-4 

ແກ່ນ, ອັດ ຕາແນວພນັ 20 ກ ໂລ ຕ ໍ່ເຮັກຕາ). 

 ການເກບັກຽ່ວ: ເກບັກຽ່ວສາລກີອ່ນ ໃນຊວ່ງໄລຍະທ້າຍ ເດືອນ 9

-10 , ສ າລັບຖ ົ່ວແດງ ຈະເກັບກ່ຽວໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນ 1-2.  
 

ປະຕ ທ ນການປກູຖ ົ່ວແດງ ໝູນວຽນສາລ ີ

ປະຕ ທ ນການປກູຖ ົ່ວແດງ ໝູນວຽນສາລ ີ


