
ການເຮດັຫຍາ້ໝກັສ າລບັລຽ້ງສດັ
Eco-

Friendly 

Intensification &d 

Climate resilient 

Agricultural

Systems

1. ມີກ ິ່ນຫອມອມົສົມ້ ແລະ ບ ິ່ ເໝນັ
2. ບ ິ່ ເນົິ່ າເປ ິ່ອຍ
3. ມີສີຂຽວປນົເຫ  ອງ
4. ມີລດົສົມ້ພ ດີ
5. ບ ິ່ ມີນ າ້ ຫ  ຕກົໂໝກ

ການເຮດັຫຍາ້ໝກັໝາຍເຖງີການນ າເອາົພ ດອາຫານສດັຕິ່ າງໆ ນ າມາຖະໜອມຮກັສາ
ໄວຊ້ ິ່ ງຂະບວນການດັິ່ ງກິ່ າວຈະຊິ່ ວຍຮກັສາຄຸນຄິ່ າທາງອາຫານຂອງພ ດເຫ ົິ່ ານີໄ້ວ ້ແລະ 

ຍງັສາມາດເກບັຮກັສາອາຫານສດັໄວໃ້ນຊິ່ ວງທີິ່ ອາຫານຂາດແຄນ

1. ກຽມ ຫຍາ້ສດົ ຕດັ ໃຫ ້ຍາວປະມານ 5-10 ຊງັ ຕີແມດັ
2. ເກ ອ 1 ກ ໂລ ນ າມາແບິ່ ງ ເປນັ 4 ສິ່ ວນ
3. ເອາົເກ ອສິ່ ວນທີ 1 ໂຮຍຮອງ ພ ນ້ຖງົ ຢາງ ຫ  ຖງັ ຢາງ
4. ໃສິ່ ຫຍາ້ລງົ ໄປໃຫ ້ເຕມັ  ແລວ້ຂ ນ້ຢຽບລງົ ໃຫ ້ແໜນ້
5. ໂຮຍເກ ອສິ່ ວນທີ 2 ລງົ ໄປ
6. ເອາົຫຍາ້ໃສິ່ ລງົ ໄປ ອກີໃຫ ້ເຕມັ  ແລວ້ຢຽບໃຫ ້ແໜນ້
7. ໂຮຍເກ ອສິ່ ວນທີ 3 ແລະ 4 ປກົເທ ງ ຫຍາ້
8. ມດັປາກຖງົ ຫ  ປ ດ ຝາຖງັ ໃຫ ້ແໜນ້
9. ຕັງ້ ປະໄວ ້ 15-21 ວນັ ສາມາດ ນ າໄປໃຫ ້ສດັກ ນໄດ ້

ວ ທີການເຮດັຫຍາ້ໝກັ

ອຸປະກອນ

1.ຫຍາ້ສດົ 100 ກ ໂລ

2.ພາສະນະບນັຈຫຸຍາ້ຖງົຢາງ, ແທິ່ ງສາ້ງ ຫ  ຖງັຢາງ

3. ເກ ອ

4.ຊງີຊັິ່ ງ,ອຸປະກອນຕດັຫຍາ້

1. ການເອາົຫຍາ້ ໃສິ່ ຖົງຢາງຕອ້ງໄລິ່ ອາກາດ
ອອກໃຫໄ້ດຫ້ າຍທີິ່ ສຸດຈະຊິ່ ວຍໃຫກ້ານ
ເກບັຮກັສາໄດດ້ີ ແລະ ການປ ດພາຊະນະ
ບນັຈຕຸອ້ງໃຫດ້ປີອ້ງກນັບ ິ່ ໃຫອ້າກາດທາງ
ນອກເຂົາ້

2. ເມ ິ່ ອເປດີແລວ້ຕອ້ງໃຊໃ້ຫໝ້ດົໄວ ແລະ
ເປດີພາສະນະໃຫກ້ວາ້ງ

3. ຫຍາ້ທີິ່ ນ າມາໝກັນັນ້ຕອ້ງມຄີວາມຊຸມບ ິ່
ຫ າຍເກນີໄປເພາະຈະເຮດັໃຫເ້ກດີນ າ້ ໃນ
ພາຊະນະຫ າຍເກນີໄປ ເຮດັໃຫຫ້ຍາ້ເກບັ
ໄວໄ້ດບ້ ິ່ ດນົ

4. ປອ້ງກບັບ ິ່ ໃຫສ້ດັ ຫ   ສີິ່ ງອ ິ່ ນໆມາເຮດັໃຫ ້
ພາສະນະແຕກ ຫ   ຂາດ

ຂ ຄ້ວນລະວງັ
ລກັສະນະຂອງຫຍາ້ໝກັທີິ່ ດີ

ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໂດຍ ອງົການ CIRAD ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີິ່ ດ ນ 
ກະສ ກ າ(DALaM)/ກະຊວງກະສ ກ າ

ຕັງ້ຢ ິ່  ບາ້ນ ໜອງວຽງຄ າ (ດງົໂດກ), ເມ ອງໄຊທານ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ
ຕ  ້ປນ ເລກທີິ່ 3310

ໂທ:  (+856)021  771288  ແຟກັ: (+856)021  771288

ທີິ່ ປບັຕວົໄປຕາມສະພາບດ ນຟາ້ອາກາດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ
ໂຄງການ ລະບບົການຜະລ ດກະສ ກ າ



ວ ທກີານເຮດັກອ້ນແຮິ່ ທາດ

- ບຣອັກແມິ່ ແບບກອ້ນແຮິ່ ທາດ
- ດ ນດາກ, ຊີເມນັ, ກາກນ າ້ຕານ, ປຸຍເລັິ່ ງ, ເກ ອ, ຮ າ
- ຄຸ, ຊາມ, ຊງີຊັິ່ ງ

ອຸປະກອນ

ລ/ດ ສິ່ ວນປະກອບ ອດັຕາສິ່ ວນ (%)
1 ກາກນ າ້ຕານ 10
2 ຊີເມນັ 10
3 ດ ນດາກ 25
4 ປຸຍ ເລັິ່ ງ (ຢ ເຣຍ) 10
5 ເກ ອ 5
6 ຮ າອິ່ ອນ 40

ລວມ 100

1. ໃສິ່ ຢ ເຣຍ ແລະ ເກ ອ ລງົໃນຊາມ ໃສິ່ ນ າ້ແລວ້ຄນົໃຫ ້ລະ
ລາຍ
2. ໃສິ່ ກາກນ າ້ຕານລງົໄປ ແລວ້ຄນົໃຫ ້ເຂົາ້ກນັ
3. ໂຮຍຊີມງັ ແລະ ດ ນດາກລງົໄປພອ້ມທງັຄນົເລ ອ້ຍໆ
4. ໂຮຍຮ າອິ່ ອນລງົໄປພອ້ມທງັຄນົໃຫ ້ຈນົເຂົາ້ກນັດີ
5. ໃຫ ້ຊິ່ ວຍກນັໃຊ ້ມ ນວດຈນົລະອຽດ
6. ຮອງແບບບຣອັກດວ້ຍຜາ້ຢາງ
7. ເອາົສິ່ ວນປະສມົໃສິ່ ບຣອັກ ອດັໃຫ ້ແໜນ້ ແລະ ເຕມັ
8. ແກະບຣອັກ ແລະ ຜາ້ຢາງອອກ
9. ຕາກລມົປະໄວ ້ 2-3 ວນັ ສາມາດນ າໄປໃຫ ້ສດັເລຍໄດ ້

ຂັນ້ຕອນການເຮດັກອ້ນແຮິ່ ທາດ

ອດັຕາສິ່ ວນປະສມົ

ແຮິ່ ທາດເປນັອາຫານເສມີທີິ່ ສດັຕອ້ງການໜອ້ຍ ແຕິ່ ຂາດບ ິ່ ໄດ ້
ເພາະວິ່ າແຮິ່ ທາດຈະຊິ່ ວຍປບັປຸງໂຄງສາ້ງຂອງຮິ່ າງກາຍ ມບີາງຊະນ ດ
ເປນັສິ່ ວນປະກອບຂອງອະໄວຍະວະ ແລະ ກາ້ມຊີນ້ຂອງສດັ ແລະ 

ຍງັມສີິ່ ວນສ າຄນັຕ ິ່ ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງສດັ

ວ ທກີານເຮດັກອ້ນແຮິ່ ທາດ ໃຫສ້ດັກ ນ
Eco-

Friendly 

Intensification &d 

Climate resilient 

Agricultural

Systems

ທີິ່ ປບັຕວົໄປຕາມສະພາບດ ນຟາ້ອາກາດ ແລະ ສ ິ່ ງແວດລອ້ມ
ໂຄງການ ລະບບົການຜະລ ດກະສ ກ າ

ຈດັຕັງ້ປະຕ ບດັໂດຍ ອງົການ CIRAD ແລະ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີິ່ ດ ນ 
ກະສ ກ າ(DALaM)/ກະຊວງກະສ ກ າ

ຕັງ້ຢ ິ່  ບາ້ນ ໜອງວຽງຄ າ (ດງົໂດກ), ເມ ອງໄຊທານ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ
ຕ  ້ປນ ເລກທີິ່ 3310

ໂທ:  (+856)021  771288  ແຟກັ: (+856)021  771288

ປຸຍເລັິ່ ງ
ຮ າອິ່ ອນ

ດ ນດາກ

ເກ ອກ ນ

ຊາມ

ແບບ

ຊງີຊັິ່ ງນ າ້ໜກັ

ຊເີມນັ


