
ສະພາບລວມ
ການລຽ້ງສດັຂອງປະຊາຊນົລາວເຮາົຖວ່ືາເປນັອາຊບີສ າຮອງຈາກການປູກພດື ແລະ ເປນັແຫ ່ ງຕົນ້ທນືໃນນການສາ້ງລາ 
ຮບັເຂົາ້ນນການນຊຈ່້າ ຂອງຄອບຄວົນຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນທີ່ ຢູ່ເຂດຊນົນະບດົເຂດພາກເໜອືຂອງລາວໃນນລລ ະ່່ານ
ມາລດມ້ກີານການສົ່ ງເສມີຈາກທາງພາກລດັ ແລະ ບນັດາອງົການຊ່ວ ເຫ ອືນນການປູກຫ າ້ເພື່ ອປບັປຸງທາງດາ້ນອາ
ຫານກ ່ ຄຄຸືນນະພາບຂອງການລຽ້ງສດັຂອງປະຊາຊນົນນຮູບແບບສວນຄວົ ຫ ື ລຽ້ງເປນັເສດຖະກດິຂະໜາດນອ້ 
ແລະ ມທ່ີາອ່ຽງທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ຈາກຄວາມຕອ້ງການບ ລໂິພກຊີນ້ພາ ນນ ແລະ ຕ່າງປະທດ. ຫ າ ເຂດລດກ້ ານດົເອາົການ
ລຽ້ງສດັເປນັບຸລມິະສດິຕົນ້ຕ ນນການສາ້ງລາ ຮບັເພື່ ອປບັປຸງຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົຈາກການລຽ້ງສດັຄຽງຄູ່
ກບັການເພີ່ ມເນືອ້ທີ່ ການປູກຫ າ້ນຫຫ້ າ ຂືນ້ຕອ້ງລດມ້ກີານຈດັການທົ່ ງຫ າ້ນຫມ້ປີະສດິທພິາບ, ຄຸນນະພາບຕ ່ ກບັ
ສດັ ແລະ ນ ານຊລ້ດ ້າວນານ.

ກ່ອນທີ່ ຈະບ ລຫິານຈດັການລດຕ້ອ້ງຮູຄ້ວາມຕອ້ງການຂອງສດັ ແລະ ່ນົ່ະລດິ ພດືຫ າ້ອາຫານສດັ

ຊວງລລ ະ ແລະ ຄວາສູງທີ່ ເໝາະສມົຂອງການຕດັ ຫ ື ປ່ອ ນຫສ້ດັກນີ

ບນັຫາທີ່ ພບົ ແລະ ແນວທາງນນການປບັປຸງຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງດນິ

• ພດືອາຫານສດັຕະກຸນຫ າ້ນຫ ້່ ນົ່ະລດິມວນສານປຽກນນລະຫວ່າງໃ40 ຫາ
200 ໂຕນ/ປ/ີເຮກັຕາ

ສັດໜ ່ ງໂ ຕຕ ້ອ ງກ າ ນຫ ້າ ປ ຽກນນ
ປະລມິານໃ10- 15 % / ວນັ/ ນ າ້ໜກັໃໂຕໃ
ແລະໃຫ າ້ໃແຫງ້ໃ2,5-3,5 % /ວນັ/ນ າ້
ໜໃັກໂຕໃ

ຕວົຢ່າງ : ຄວາມໂຕໜ ່ ງ ຫ ື ງວົໂຕໜ ່ ງໜ
ັກັ 300 ກໂິລມນັຕອ້ງການ ຫ າ້ແຫງ້
ແມ່ນ 7 ຫາ 10 ກໂິລ ຫ ື ຫ າ້ປຽກຢູ່ 30
ຫາ 45 ກໂິລ/ວນັ

ລະດບັຄວາມອຸດມົໃ
ສມົບູນຂອງດນິ

ນ າ້ໜກັປຽກຕະກຸນຫ າ້ໃ
(ໂຕນ/ha/ປ)ີ

ນ າ້ໜກັປຽກຕະກຸນຖົ່ ວໃ
(ໂຕນ/ha/ປ)ີ

ຕ ່ າ 20 – 40 10 – 20

ປານກາງ 40 – 100 20 – 30

ດີ 100---200 30--60
ພືດຕະກນຸຖ  ົ່ວຈະມທີາດຊີີ້ນ 15 ຫາ 25 %, ສົ່ວນພືດຕະກນຸຫຍີ້າມທີາດຊີີ້ນ 5 ຫາ 15 %

ພືດຕະກນຸຖ  ົ່ວຈະມຜີ  ນຜະລດິໜີ້ອຍກົ່ວາພືດຕະກນຸຫຍີ້າ 2 ຫາ 3 ເທ ົ່ າ

ການຕດັຫຍີ້າເລືີ້ອຍໆຈະເປັນການປບັປງຸຄນຸນະພາບພືດອາຫານ ສດັແຕົ່ຈະໄດີ້

ປະສດິທິພາບຜ  ນຜະລິດໜີ້ອຍ

ການຕດັຫ ືປົ່ອຍໃຫີ້ສດັກນິໃນຊວງເວລາໄວເຮ າຈະໄດີ້ປະລມິານທາດຊີີ້ນແລະການຍົ່ອຍ

ຂອງສດັໄດີ້ດແີຕົ່ປະລິມານຜ  ນຜະລດິແມ ົ່ນໄດີ້ໜີ້ອຍ ດ ັົ່ງນ ັີ້ນຄວນຕດັຕດັປະຈ  າເປັນຮອບ

ວຽນທກຸ ໆ 3 ຫາ 5 ອາທິດໃນຊົ່ວງລະດ ູຝ  ນ 

ລລ ະການຕດັ
ຫ າ້

ປະສດິທພິາບ່ນົ່ະລດິ
(ຫ າ້ສດົໂຕນໃ/ ha/ ປໃີ)

ປະລມິານຂອງນບ
( % ຕ ່ ່ນົ່ະລດິລວມ )

ທາດຊີນ້
(%)

ການ ່ອ ລດ ້
(%)

ຮອບວຽນໃ
3 ອາທດິ

10 60 14 60

ຮອບວຽນໃ
6 ອາທດິ

15 40 10 55

ຮອບວຽນໃ
9 ອາທດິ

20 25 7 45

ຄວາສງູທີົ່ ເໝາະສ  ມສ  າລບັການຕດັ 
ຫຍີ້າໃຫີ້ສດັກນິ 

5 – 10

ຄວາມສູງສ າລບັ
ຕດັພດືອາຫານສດັໃ(cm)

ຈ າພວກລ າຕົນ້ຂະຫ າ ຕວົທາງຕັງ້
ຫ າ້ໃຣູຊີ
ຫ າ້ໃດກີມູເບນັ
ຫ າ້ໃບຣຊີອງຕາ
ຫ າ້ໃມູລາໂຕ
ຫ າ້ໃປານກິອມ
ຫ າ້ໃແກມບາ
ຫ າ້ໃປດັສະປາລອມ
ຫ າ້ໃເນເປ ໃຫ ໃືຫ າ້ໃອອ້ ຊາ້ງ

10 - 30

20 – 30ຕະກຸນຖົ່ ວ
ຖົ່ ວສະຕາ ໂລ

ເຮ າຈະສງັເກດເຫັນໃບຂອງຫຍີ້າ ປານກິອມທີົ່
ຂາດທາດ ອາສ  ດ ຫ າຍຖີ້າທຽບກບັຫຍີ້າ ແກມ

ບາ

ຫຍີ້າ ແກມບາ ຫຍີ້າ ປານກິອມ

ຣຊູ ີ Ruzi

ພືດອາຫານສດັພາບຫ ັງປກູໄດ ້3 ປີ ໂດຍເອົາສດັເຂົາ້

ກີນຕະຫ ອດແຕບ່ ່ມກີານ ໃສ່ຝ ່ນຄນືໃຫ້ຈກັເທື່ອ.

ຫຍີ້າ ປານກິອມ

ບນັຫາທີົ່ ສ  າຄນັຂອງພືດ

ອາຫານສດັຈະພ  ວພນັ

ເຖງິ ຄວາມອດຸ  ມສ  ມບນູ

ຂອງດນິ

1. ການນ າເອາົຝຸ່ນຄອກມນູສດັ
ມານສ່ໃ

2. ປ່ອຍສັດເຂົ້າກນິຫຍາ້ຢູໃ່ນສວນ(ແຕສ່ວນໃຫຍຍ່ງັບ ທ່ົ່ວເຖີ່ງ 

ແລະ ພຽງພ )

ມປີະມານ 60-80 % ຂອງບນັດາທາດອາຫານ ທີ່ ສດັໂຕໜ ່ ງ ລດ ້
ບ ລໂິພກລປແລວ້ ລດກ້ບັຄນືມາເປນັມູນສດັ ແລະ ນ າ້ ່ຽວ !!!

3. ລງົທ ນຊືຝຸ່້ນ ວທິະ າສາດ(ປຸຸ໋ )ມານສ່ສວນພດື
ອາຫານສດັນນເມື່ ອມລີາ ຮບັ ຈາກການຂາ ສດັແລວ້

ແນວທາງນນການປບັປຸງດນິທົ່ ງຫ າ້ອາການສດັ

ຕະກຸນຫ າ້ຈ າພວກລ າຕົນ້ ເລອື
ຕາມໜາ້ດນິ:
ຫ າ້ໃຮູມນີກີລູາ
ຫນາ້ໃດຕິຢີອງ

ປະລມິານຫ າ້ຕ ່
ຈ ານວນສດັ

ຮອບວຽນແລະໃ
ລະດບັຄວາມສູງ
ການຕດັນຫສ້ດັກນິ

ວທິກີານໃນຫກ້ນີການປບັປຸງຄຸນ
ນະພາບຂອງດນິ

ການເຮດັຮົວ້
ປອ້ງກນັ ການຈດັການ

ທີ່ ດຄີວນຈະ
ປະກອບມີ

ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດ ໃອງົການໃCIRAD ແລະໃກມົຄຸມ້ຄອງໃແລະໃພດັທະນາທີ່ ດນິໃກະສກິ າ(DALaM)/ກະຊວງກະສກິ າ
ຕັງ້ຢູ່ໃບາ້ນໃໜອງວຽງຄ າໃ(ດງົໂດກ), ເມອືງລຊທານໃີນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ

ຕູໃ້ປນໃເລກທີ່ 3310
ໂທ:  (+856)021  771288  ແຟກັ: (+856)021  771288

ການຈດັການທົ່ ງຫ າ້ສ າລບັການປບັປຸງລະບບົການລຽ້ງສດັ
Eco-

Friendly 

Intensification &d 

Climate resilient 

Agricultural

Systems

ປຽກ ແຫງ້ ປຽກ ແຫງ້ ປຽກ ແຫງ້
1 100 10 2.5                900                225             3,650                913 

1 200 20 5             1,800                450             7,300             1,825 

1 300 30 7.5             2,700                675           10,950             2,738 

5 100 50 25             4,500             2,250           18,250             9,125 

5 200 100 50             9,000             4,500           36,500           18,250 

5 300 150 75           13,500             6,750           54,750           27,375 

ຄວາມຕອ້ງການກນິ ຫຍາ້ ກໂິລ/ມ ້
ຄວາມຕອ້ງການ

ກນິຫຍາ້ ໃນ 3ເດ ອນ (ກໂິລ)
ຄວາມຕອ້ງການຫຍາ້ 1 ປີ

(ກໂິລ)ຈ ານວນໂຕ ນ າ້ໜັກໂຕ (ກໂິລ)

ຄວາມຕອ້ງການຫ າ້ອາຫານສດັຕາມນ າ້ໜກັຕວົຂອງສດັ

ທີ່ ປບັຕວົລປຕາມສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ
ໂຄງການ ລະບບົການ່ະລດິກະສກິ າ

ສູດວດັແທກນ າ້ໜກັສດັ(ງວົ)
ນ າ້ໜກັຂອງສດັ(ກໂິລ)=ລວງຮອບເອກິຄູນກນັ2ເທື່ ອ(ຫວົໜ່ວ ແມດັ) x ລວງ າວ

ຂອງສດັ(ຫວົໜ່ວ ແມດັ)x88,4


