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ການປູກພດືຕະກຸນຖົ່ ວເພື່ ອປັບປຸງຜນົຜະລດິພດືທນັ
ຍາຫານແບບຍນືຍງົຢູ່ທາງພາກເໜອືຂອງປະເທດລາວ 

ກອງປະຊຸມໂຄງການ EFICAS , ວນັທ ີ27 ເດອືນ ມນີາ  2017, ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ

ຫວົຂໍ ້

• ການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍ ແລະ ທດິທາງທີ່ ເປັນໄປໄດຕ່ໍ້

ກບັລະບບົການຜະລດິທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

• ກລໍະນກີານປູກຖົ່ ວແຮຢູ່ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ 

• ກລໍະນກີານປູກຖົ່ ວແດງຢູ່ເມອືງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ 
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ປັບຈາກ Griffon, 2013

ດນິທໍາມະຊາດ ດນິທີ່ ໄດຈ້ດັສນັແລວ້

ດນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ

ດນິອຸດມົສມົບູນ
ລະບບົນເິວດ
ທໍາມະຊາດ

ລະບບົການ
ເຮດັໄຮ່ແບບ
ດັ່ ງເດມີ

ລະບບົການປູກ
ພດືຊະນດິດຽວ

ຄວາມຮູກ່້ຽວກບັລະບບົນເິວດ 
ຕົນ້ທນືຊ່ວຍເຫຼອືທາງສງັຄມົ 
ການບໍລກິານທາງລະບບົນເິວດ 
-ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 
-ກາກບອນ 
ຄວາມທນົທານ-ການປັບຕວົ 

ກອບແນວຄວາມຄດິ

Griffon M. (2013) Qu’est ce que l’agriculture écologiquement intensive ? ‐ Édition Quae, Paris

ການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍ ແລະ ທດິທາງທີ່ ເປັນໄປໄດຕ່ໍ້ກບັລະບບົການ
ຜະລດິທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ໂອກາດການເຂົາ້ເຖງິ

ດນິທໍາມະຊາດ ດນິທີ່ ໄດຈ້ດັສນັແລວ້

ດນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ

ດນິອຸດມົສມົບູນ

ລະບບົນເິວດ
ທໍາມະຊາດ

ລະບບົການ
ເຮດັໄຮ່ແບບ
ດັ່ ງເດມີ

ລະບບົການປູກ
ພດືຊະນດິດຽວ

ລະບບົການຜະລດິ
ກະສກິາໍທີ່ ປັບຕວົໄປ

ຕາມດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍ ແລະ ທດິທາງທີ່ ເປັນໄປໄດຕ່ໍ້ກບັລະບບົການ
ຜະລດິທີ່ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ 
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ລະບບົກາປູກພດືແບບ
ປະສມົ-ປູກຖົ່ ວແຮ
ປະສມົກບັພດືອື່ ນ 

ດນິທໍາມະຊາດ ດນິທີ່ ໄດຈ້ດັສນັແລວ້

ດນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ

ດນິອຸດມົສມົບູນ

ລະບບົນເິວດ
ທໍາມະຊາດ

ລະບບົການ
ເຮດັໄຮ່ແບບ
ດັ່ ງເດມີ

ລະບບົການປູກ
ພດືຊະນດິດຽວ

ລະບບົການຜະລດິ
ກະສກິາໍທີ່ ປັບຕວົໄປ
ຕາມດນິຟາ້ອາກາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ກລໍະນສີກຶສາການປູກຖົ່ ວແຮຢູ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 

ຖົ່ ວແຮ (Cajanus cajan)
 ເປັນພດືຢືນຕົນ້ອາຍຸສັນ້ ( 2-5 ປີ) ເປັນພດືຕະກນູຖົ່ ວ 

 ຄນົ ແລະ ສດັສາມາດບໍລໂິພກໄດ ້( ເມດັບນັຈໂຸປຣຕນີ 
24 ເປີເຊນັ), ແມ່ຄັ່ ງ ແລະ ຜນົຜະລດິຄັ່ ງ, ນອກນີ ້
ຖົ່ ວແຮຍງັເປັນພດືໃຫຮ້ົ່ ມ ພດືຄຸມດນິ ແລະເປັນແລວ
ປອ້ງກນັລມົໄດ ້

 ຮາກຖົ່ ວແຮສາມາດປັບປຸງດນິ  ແລະ ທາດໄນໂຕຼເຈນ
ໄດໂ້ດຍຜ່ານ Rhizobium ແລະ ນອກຈາກນີຍ້ງັ
ສາມາດຜະລດິຊວີະມວນໄດນ້າໍອກິດວ້ຍ. 

 ຂໍມູ້ນສ່ວນຫຼາຍກ່ຽວກບັຖົ່ ວແຮແມ່ນຢູ່ປະເທດອນິ
ເດຍ ແລະ ອບັຟຣກີາ ແຕ່ຂໍມູ້ນການສກຶສາກ່ຽວກບັ
ຖົ່ ວແຮຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນຍງັຂອບເຂດຈາໍກດັ 
(Roder et al., Lao-IRRI, 2001)
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ບນັຫາ/ຄໍາຖາມຫຼກັທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປູກຖົ່ ວແຮປະສມົກບັພດືປະເພດ
ເມດັ ( ເຊັ່ ນ: ປູກຖົ່ ວແຮປະສມົເຂົາ້, ສາລ)ີ

 ຜນົໄດຮ້ບັຈາກຜນົຜະລດິພດືປະເພດເມດັ (ຄວາມຢາ້ນເສຍຜນົຜະລດິຂອງຊາວ
ກະສກິອນ)?

-ຢາ້ນຖົ່ ວແຮ ຢາດທາດອາຫານ, ນໍາ້, ແສງແດດຈາກພດືປະເພດເມດັ?

-ຢາ້ນຖົ່ ວແຮ ເພີ່ ມຄວາມສ່ຽງເສຍຫາຍຈາກນກົ, ໜ?ູ

 ຕອ້ງການແຮງງານໃນການປູກ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາຖົ່ ວແຮ?

 ຢາ້ນເຮດັໃຫດ້ນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ?

 ນອກຈາກປັບປຸງດນິໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບູນແລວ້ ແລະ ຈະໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດຫຍງັແນ່ຕື່ ມອກິຈາກການປູກຖົ່ ວແຮ ?

ການເຮດັແປງທດົລອງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຈາກລະບບົການປູກພດື
ແບບປະສມົ ( ເຂົາ້+ຖົ່ ວແຮ) 
 �ແປງທດົລອງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໄຮ່ປະຊາຊນົ 6 
ຄອບຄວົ 2 ບາ້ນຄ ື(ບາ້ນຫວ້ຍວດັ ແລະ ບາ້ນພູໂຕ່ງ)

 �ການວາງແປງທດົລອງແມ່ນເຮດັເປັນຄູ່ເພື່ ອ (ສມົທຽບ
ແປງປູກເຂົາ້ຢ່າງດຽວ ກບັ ແປງປູກເຂົາ້ປະສມົກບັ
ຖົ່ ວແຮ) ; 3 ຊໍາ້/ແປງ (ທງັໝດົ= 36 ແປງ)

 �ຄວາມຖີ່ ຂອງການປູກຖົ່ ວແຮ (2 ມ x 1,5 ມ; 
~3,000 ຂຸມ/ຮຕ) 20 ຫາ 30 ວນັ ຫຼງັຈາກປູກເຂົາ້
ແລວ້

 �ການປະເມນີ:
-ຜນົຜະລດິເຂົາ້ຈາກແປງປູກຖົ່ ວແຮປະສມົເຂົາ້ (ດນິ, ແຮງງານ)
-ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຕົນ້ຖົ່ ວແຮ ແລະ ການຜະລດິທາດໄນໂຕຼ
ເຈນັ
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ຜນົໄດຮ້ບັ 

 ມຜີນົຕ່ໍຜນົຜະລດິເຂົາ້ 

[a]

[b]

[a]

[a]

ຕວົໜງັສລືະຫວ່າງວງົເລບັສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສໍາຄນັຕາມການທດົລອງ 
Kruskal-Wallis (P<0.05), Bonferroni correction.

 �ເຫນັ ໄດວ່້າຜນົຜະລດິເຂົາ້ເພີ່ ມຂຶນ້( +ເພີ່ ມຂຶນ້ 

24 ເປີເຊນັ)ໃນແປງປູກ ເຂົາ້+ຖົ່ ວແຮ ເມື່ ອ

ສມົທຽບໃສ່ແປງປູກເຂົາ້ຢ່າງດຽວຢູ່ບາ້ນ

ຫວ້ຍວດັໂດຍຜນົຜະລດິກໍ່ ບ່ໍໄດແ້ຕກກນັ

ປານໃດກບັຢູ່ບາ້ນພູກໂຕ່ງ

 �ການນໍາໃຊແ້ຮງງານກໍ່ ມຜີນົໃນການປູກພດື

ປະສມົພຽງແຕ່ 1 ແຮງງານ/ຮຕ ເພີ່ ມຂຶນ້ເມື່ ອ

ສົ່ ມທຽບກນັລະຫວ່າງລະບບົປູກແບບ

ປະສມົ ແລະ ລະບບົປູກພດືຊະນດິດຽວ. 

ຜນົໄດຮ້ບັ

 ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຕົນ້ຖົ່ ວແຮ

ຈາກການຈະເລນີເຕບີໂຕທີ່ ມິີ
ຂອບເຂດຈາໍກດັ (ຊໍາ້)…

… ເຖງີການຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ
ໃນການປັບປຸງປ່າເລົ່ າ!

~100 ກລ/ຮຕຂອງຕົນ້ຖົ່ ວແຮຕາກແຫງ້ ຫຼງັຈາກປູກໄດ ້100 ວນັ (~3-4 ເດອືນ)
(n=180 ຕົນ້)

~25 ຕ/ຮຕ ຂອງຕົນ້ຖົ່ ວແຮ ຕາກແຫງ້
ຫຼງັຈາກປູກໄດ ້640 ວນັ (~21 ເດອືນ)

(n=3 ຕົນ້, ຢູ່ໃນຊ່ວງການຈະເລນີເຕບີໂຕ)
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ຜນົໄດຮ້ບັ 
 ທາດໄນໂຕຼເຈນໄດຈ້າກຕົນ້ຖົ່ ວແຮ 

 ຫຼງັຈາກປູກຖົ່ ວແຮໄດ ້100 ວນັ ຈະອອກຕຸ່ມ 98 ເປີເຊນັ

 ຫຼງັຈາກປູກໄດ1້00 ວນັຈະອອກຕຸ່ມບ່ໍຫຼາຍ (ຄ່າສະເລ່ຍແມ່ນ 18.1 ຕຸ່ມ/ຮາກ)

 ທາດ ໄນໂຕຼເຈນັປະເມນີໂດຍການນໍາໃຊວ້ທິກີານນບັຄະແນນສຢູ່ີຂາ້ງໃນຂອງຕຸ່ມ ( ສແີດງສມົພູສະແດງເຖງິຕຸ່ມແຂງແຮງດ)ີ

 ທາດ ໄນໂຕຼເຈນັຫຼາຍສງັເກດເຫນັຢູ່ບາ້ນຫວ້ຍວດັ (86 ເປີເຊນັ) ສມົທຽບໃສ່ບາ້ນພູໂຕ່ງ (42 ເປີເຊນັ)

 ປັດ ໄຈຕ່າງທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ ້? ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄຸນນະພາບດນິ (ເຊັ່ ນ, ຄວາມອຸດມົສມົບູນ, ເຊືອ້ຈລຸນິຊໃີນດນິ) ປັດໄຈ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ (ເຊັ່ ນ: ຄວາມແຕກໃນປະລມິານນໍາ້ຝົນ/ຮູບແບບຂອງອຸ່ນຫະພູມ)ນອກຈາກນີຍ້ງັຕອ້ງການໃນການຕດິຕາມ
ເພື່ ອເບິ່ ງການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງຕຸ່ມ, ສະພາບເງ ື່ອນໄຂທາດອອັກຊເີຈນໃນຕຸ່ມ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາດອອກັຊເີຈນ

ບນັຫາ/ຂໍຈ້າໍກດັກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ ້ແລະ ການນໍາໄປຜນັຂະຫຍາຍຂອງ
ລະບບົການປູກພດືແບບປະສມົຖົ່ ວແຮ 

 ການປ່ອຍສດັລຽ້ງຊະຊາຍ 
‒ ສດັລຽ້ງປ່ອຍຊະຊາຍທໍາລາຍຕົນ້ຖົ່ ວແຮຫຼງັຈາກທີ່ ເກບັກ່ຽວເຂົາ້/ສາລແີລວ້
‒ 108 ຮຕ ປູກໃນປີ 2015 (8 ບາ້ນ), ເຫຼອືພຽງ 71 ຮຕ (65%) ໃນປີ 2016 

> ເພີ່ ມການປືກສາຫາລ ືແລະ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີປອ້ງກນັສດັລຽ້ງປ່ອຍຊະຊາຍຢູ່
ເຂດປູກຖົ່ ວແຮ ( ເຊັ່ ນ: ວເິຄາະພືນ້ທພີເິສດເພື່ ອປູກຖົ່ ວແຮໂດຍການປູກບ່ໍໃຫກ້ະຈດັກະ
ຈ່າຍ, ເຮດັຮົວ້ອອ້ມເຂດຖົ່ ວແຮ ຫຼ ືສດັລຽ້ງ, ຊຸກຍູຊ່້ວຍເຫຼອືສາ້ງສວນຫຍາ້ລຽ້ງສດັ) 
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ບນັຫາ/ຂໍຈ້າໍກດັກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ ້ແລະ ການນາໍໄປຜນັຂະຫຍາຍຂອງ
ລະບບົການປູກພດືແບບປະສມົຖົ່ ວແຮ 
 ນອກຈາກປັບປຸງດນິໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບູນແລວ້ ແລະ ຍງັໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດຫຍງັແນ່ຕື່ ມອກິຈາກຖົ່ ວແຮ ?

‒ ປູກຈດິສ ານກຶ ແລະ ການແຂ່ງຂນັການປຸງແຕ່ງຖົ່ ວແຮເພື່ ອ
ບໍລໂິພກໃນຊວີດິປະຈາໍວນັ 

‒ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການຂາຍຜນົຜະລດິຄັ່ ງ ( ເຊັ່ ນ: ສະໜອງແນວ
ພນັຄັ່ ງ, ເຝຶກອບົຮມົການປ່ອຍຄັ່ ງ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາ, ຊອກຫາພ່ໍຄາ້
ມາຊືໃ້ນລາຄາທີ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ) 

 �ໜທໍູາລາຍ 

‒ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍໜທູ າລາຍເວລາປູກເພາະການປູກແມ່ນຈະປູກຫຼງັຈາກ
ປູກເຂົາ້ ແລະ ສາລແີລວ້ 

 > ສໍາລບັປີ 2017 ນີຄ້ດິວ່າຈະທດົລອງປູກພອ້ມກນັກບັປູກເຂົາ້ ແລະ 
ສາລີ

 ເຊັ່ ນ: ລະບບົການປູກພດືເຫຼ ື່ ອມ
ລະດູໂດຍການປູກຖົ່ ວແດງປະສມົ  

ດນິທໍາມະຊາດ ດນິທີ່ ໄດຈ້ດັສນັແລວ້

ດນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ

ດນິອຸດມົສມົບູນ

ລະບບົນເິວດ
ທໍາມະຊາດ

ລະບບົການ
ເຮດັໄຮ່ແບບ
ດັ່ ງເດມີ

ລະບບົການປູກ
ພດືຊະນດິດຽວ

ລະບບົການຜະລດິ
ກະສກິາໍທີ່ ປັບຕວົໄປ
ຕາມດນິຟາ້ອາກາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ກລໍະນກີານປູກຖົ່ ວແດງຢູ່ເມອືງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
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ຜນົ
ຜະ
ລດິ
ສາ
ລີ

(ຕ
)

ການຂະຫຍາຍຕວົ
ການປູກສາລ ີ ແຂວງຊຽງຂວາງເປັນ

(ແຂວງທີ່  3 ທີ່ ປູກສາລ ີ)

ສະພາບການ: ‘ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງການປູກສາລ’ີ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

 ~12 ປີຂອງການສບຶເນື່ ອງໄຖ 
ແລະ ປູກພດືຊະນດິດຽວ

ສະພາບການ: ບນັຫາດນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ 

 ດນິເຊາະເຈື່ ອນ

 ວດັສະພດືຫຼາຍ 

 ໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື
ຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ 
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ກ່ອນຊຸມປີ 2000 ປີ 2015

ການໃຊແ້ຮງງານ

ລາຄາສາລຢູ່ີເຂດຜະລດິ
ຫຸຼດລງົ

ການໝນູວຽນ ແລະ ປ່ຽນພດືປູກຢູ່ເຂດ

ເນນີສູງ (ໃນປ່າເລົ່ າອອ່ນ): ເຂົາ້ໄຮ່, ໝາກ

ເຜດັ, ໝາກກວ້ຍ...

ການຂະບວນການພເິສດ: 
ປູກສາລຢ່ີາງດຽວ, ເສຍຫຍາ້
ໂດຍການໃຊແ້ຮງຄນົ+ໃຊ ້
ຫຍາ້ຂາ້ຫຍາ້

ການຂະຫຍາຍ ແລະ ສົ່ ງເສມີການ
ປູກສາລໃີຫຮ້ບັຜນົດຂີຶນ້: ປູກ
ສາລຢ່ີາງດຽວໂດຍໃຊລ້ະບບົການ
ໄຖ່+ໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້

ແນະນາໍສາລພີນັປູກທໍາອດິແມ່ນ
(LVN 10, CP888) ແລະ ຢາ
ຂາ້ຫຍາ້ 

!
ວດັສະພດື

!

ດນີເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ !
ພດັທະນາການບໍລກິານ 
ການໄຖ່ດວ້ຍເຄື່ ອງກນົຈກັ

ໃຊແ້ນວພນັສາລີ
ພນັໃໝ່ ແລະ ຝຸ່ນ ພດັທະນາວທິກີານຕາກ

ແຫງ້ ແລະ ບ່ອນເກບັ
ຮກັສາ ( ບ່ອນມຽ້ນ)

ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍຢ່າງ  

1 ຮຕ/ຄຄ

3 ຮຕ/ຄຄ

ສະພາບການ: ຜນົຜະລດິສາລຫີຼຸດລງົ ຂາດລາຍຮບັ

ຖົ່ ວແດງ (vigna umbellata) 
 �ຈດັຢູ່ໃນພດືຕະກນູຖົ່ ວ
 �ເປັນພດືທີ່ ມອີາຍຸສັນ້ຄຖືາ້ປູກໃນເດອືນມງັກອນ ກສໍາມາດເກບັກ່ຽວໄດໃ້ນ
ເດອືນກຸ່ມພາເໝາະແກ່ສະພາບອາກາດທາງພາກເໜອຶຂອງປະເທດລາວ. 

 �ຄນົ ແລະ ສດັ ສາມາດກນິໄດ ້
 �ສາມາດປັບປຸງດນິໄດຜ່້ານການຜະລດິທາດໄນໂຕຼເຈນ ແລະ ຊວີະມວນໄດ.້ 
 �ສາມາດຄຸມວດັສະພດືໄດ ້(ເປັນພດືປູກໃນໄລຍະຮອບວຽນຍາວ)
 �ດທີີ່ ສຸດແມ່ນໃຫປູ້ກປະສມົກບັສາລຜູີທ້ກີາໍລງັອອກຮ່ວງເພື່ ອຫຼກີລຽ້ງໃຫ ້
ຍາດແຍ່ງທາດອາຫານ. 

 �ຂໍມູ້ນເກົ່ າທີ່ ໄດຈ້າກໂຄງການ  (PRONAE, Agrisud)
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ບນັຫາ/ຄໍາຖາມກ່ຽວກບັການປູກພດືເຫຼື່ ອມລະດູຄປູືກຖົ່ ວແດງຫຼງັ       
ຈາກປູກສາລີ

 ມຜີນົຕ່ໍຜນົຜະລດິສາລ?ີ

‒ ສາລ ີແລະ ຖົ່ ວແດງຍາດທາດອາຫານກນັ
‒ ການປູກຖົ່ ວແດງອາດຈະນາໍຄວາມສ່ຽງເສຍຫາຍຈາກໜມູາທໍາລາຍສາລ?ີ

 ຕອ້ງການແຮງງານໃນການປູກຖົ່ ວແດງ?

 ນອກຈາກເຮດັໃຫດ້ນິອຸດມົສມົບູນແລວ້, ຍງັໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຫຍງັແນ່ຈາກ
ການປູກຖົ່ ວແດງ?

ການເຮດັແປງທດົລອງໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັເພື່ ອປະເມນີຜນົໄດຮ້ບັຈາກລະບບົການປູກພດື
ເຫຼ ື່ ອມລະດູ( ສາລ+ີຖົ່ ວແດງ) 

 ການປູກຖົ່ ວແດງແມ່ນຈະປູກເປັນແຖວ (ປູກເປັນແຖວ
ສບັຫວ່າງສາລ,ີ ທຸກໆຂຸ່ມຫ່າງກນັ 0.3, 3-5 ແກ່ນ/ຂຸມ, 
15-20 ກລ/ຮຕ) ເວລາສາລອີອກຮວງ. 

 ປະເມນີການຜນົຜະລດິລະຫວ່າງປູກສາຢ່າງດຽວ + ປູກ
ສາລປີະສມົກບັຖົ່ ວແດງ

 ແປງທດົລອງແມ່ນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ແປງຂອງຊາວ
ກະສກິອນ 4 ຄອບຄວົ ຢູ່ 2 ບາ້ນ (ບາ້ນແລງ ແລະ ບາ້ນ
ໄຊນາດູ) ການອອກແບບແປງທດົລອງແມ່ນເຮດັເປັນຄູ່
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ຜນົໄດຮ້ບັ 

 ຖົ່ ວແດງມຜີນົຕ່ໍຜນົຜະລດິສາລ ີ

[a]

[a]

Letters between brackets indicate significant differences according 
to Kruskal-Wallis test (P<0.05), Bonferroni correction.

 �ຖົ່ ວແດງບ່ໍມຜີນົເສຍຫາຍຕ່ໍຜນົ

ຜະລດິສາລ ີ

 �ແຮງງານທີ່ ໃຊໃ້ນການປູກຖົ່ ວແດງ

ແມ່ນ 12 (10-16) ແຮງງານ/ຮຕ
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ບນັຫາ/ຂໍຈ້າໍກດັກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ ້ແລະ ການນາໍໄປຜນັຂະຫຍາຍຂອງ
ລະບບົການປູກພດືແບບເຫຼື່ ອມລະດູ (ຖົ່ ວແດງ)

 ການປ່ອຍສດັລຽ້ງຊະຊາຍ (ປະສບົການທີ່ໄດຈ້າກ ໂຄງ: PRONAE, Agrisud)
‒ ສດັລຽ້ງປ່ອຍຊະຊາຍເຂົາ້ທໍາລາຍຖົ່ ວແດງຫຼງັຈາກເກບັກ່ຽວສາລແີລວ້
 ຕອ້ງມວີທິໃີນການຈດັສນັທີ່ ດນິແບ່ງເຂດລຽ້ງສດັ ແລະ ປູກພດື ສາ້ງກດົລະບຽບບາ້ນ ແລະ 

ກຸ່ມບາ້ນເພື່ ອຄຸມ້ຄອງສດັລຽ້ງປອ່ຍຊະຊາຍໄປທໍາລາຍຜນົຜະລດິພດືຕະກນູຖົ່ ວ/ຖົ່ ວແດງ. 

 ໜທູາໍລາຍ 
‒ ໜກູນິເວລາຖົ່ ວແດງກາໍລງັໃຫຍ່ (ພຽງແຕ່ 2 ໃນ 21 ແປງທີ່ ໄດເ້ກບັຜນົຜະລດິໃນປີ 2017) 

ກບັເຈບັໜແູບບພູມປັນຍາຊາວບາ້ນກໍ່ ບ່ໍພຽງພໍຕ່ໍການທໍາລາຍຂອງໜູ

> ຕອ້ງການ ໃຫມ້ວີທິກີານຄວບຄຸມໜທູີ່ ຫຼາກຫຼາຍວທີ ີ(ເຊັ່ ນ: ຊເີມນັ, ຮອັກໂມນ) ແລວ້ ເພີ່ ມ
ພືນ້ທີ່ ປູກ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໜທໍູາລາຍ

Rodent reproduction control

ບນັຫາ/ຂໍຈ້າໍກດັກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ ້ແລະ ການນາໍໄປຜນັຂະຫຍາຍຂອງ
ລະບບົການປູກພດືແບບເຫຼື່ ອມລະດູ (ຖົ່ ວແດງ)

 ຕະຫາຼດ 
‒ ຂາຍ ໃຫພ່ໍ້ຄາ້ຄນົຫວຽດນາມແຕ່ພ່ໍຄາ້ຕອ້ງການຜນົຜະລດິໃນຈາໍນວນນອ້ຍ ໃນຂະນະທີ່  ຊາວ

ກະສກິອນຕອ້ງການ ການຄໍາ້ປະກນັການຂາຍຜນົຜະລດິຂອງເຂາົເຈ ົາ້
 ຕອ້ງມຂີັນ້ຕອນໃນການສົ່ ງເສມີຕດິຕ່ໍ ແລະ ຕ່ໍລອງລະຫວ່າງຊາວກະສກິອນທີ່ ເປັນກຸ່ມຜູ ້

ຜະລດິ, ພ່ໍຄາ້ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ
 ໃຊອຸ້ປະກອນຫຼີນ້ເກມເພື່ ອທດົລອງເຫດການຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນ: ສດັທໍາລາຍພດື, ພ່ໍຄາ້ມາສະເໜຊີື ້

ຜນົຜະລດິ) ເຊີ່ ງຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມຫຼີນ້ເກມຫຼີນ້ບດົບາດຕອບບນັຫາຢຸດທະສາດແບບສ່ວນບຸກຄນົ 
ແລະ ສ່ວນລວມ

‒ ຕະຫຼາດຢູ່ໃນປະເທດລາວ/ແຂວງຊຽງຂວາງ ແມ່ນຊືໃ້ຫເ້ປັນອາຫານສດັ


