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ປີ 2015

ຄານາ
ດ້ວຍຈຸດປະສົງລວມ ແມູ່ນເພືຶ່ອແນໃສູ່ຍົກລະດັບ ການສ້າງລາຍຮັບແບບຍືນຍົງໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນປກ
ຊາ Shan ທີຶ່ຢເູ່ ຂດພດອຍທາງພາກເໜືອຂອງ ຫວຽດນາມ, ອົງການເຮວວີຕັດ ຫວຽດນາມ (HELVETAS
Vietnam) ເຊິຶ່ງກາລັງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ Shan Tea ກັບຜ້ຮ່ວມມືທັງ 5 ພາກສ່ວນເຊິຶ່ງແມູ່ນບັນດາວິສາຫະກິດ
ປຸງແຕູ່ງຊາທີຶ່ກາລັງເຄືຶ່ອນໄຫວຢູ່ສາມແຂວງ: ຮາຢູ່າງ, ລາວກ່າຍ ແລະ ລ່າຍເຈົຶ່າ. ການປະຕິບັດໂຄງການແມູ່ນຈະ
ຂີ້ນກັບທັງ
5
ພາກສ່ວນເປັນຜ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍສົມທົບກັບທ່າ
ແຮງຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ.
HELVETAS Vietnam ຈະປະກອບສ່ວນໜຶ່ງທາງເສດຖະກິດ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ໄດ້
ຮັບປະສິດທິພາບ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນບົດບາດເປັນຜ້ກະຕຸ້ນ ແລະ ປະສານກັບບັນດາການເຄືຶ່ອນໄຫວຕ່າງໆ
ຂອງໂຄງການຢູ່ທັງສາມແຂວງດັຶ່ງກ່າວ.
ບັນດາເປົີ້າໝາຍຕົີ້ນຕຂອງໂຄງການ:
- ຍົກລະດັບການປະສານລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ແລະ ຜະລິດຊາໃນຂົງເຂດທ້ອງຖິຶ່ນ
- ຍົກລະດັບການເຊືຶ່ອມໂຍງລະຫວ່າງວິສາຫະກິດຜະລິດຊາກັບຕະຫາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສງ
- ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊາວັດຖຸດິບ ແລະ ຊາຈາກການປຸງແຕູ່ງ ແບບຄອບຄົວ ແລະ ແບບວິສາຫະກິດ
- ສົຶ່ງເສີມຊ່ວຍເຫືອອຸປະກອນ ແລະ ກຶ່ສ້າງຕົວຢູ່າງຂອງການຜະລິດຊາ
- ສົຶ່ງເສີມຍົກລະດັບການປະສານສົນທະນາລະຫວ່າງປະຊາຊົນ-ນັກລົງທນ
- ສົຶ່ງເສີມການບລິການພັດທະນາວິສາຫະກິດ (ການເງິນ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ)
ປີ້ມຄູ່ມືນແ
ີີ້ ມູ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເອກະສານ ເພືຶ່ອແນໃສູ່ຊ່ວຍເຫືອຍົກລະດັບວິສາຫະກິດ, ຍົກສງຄຸນນະພາບ
ແຮງງານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕູ່ງຊາຂອງໂຮງງານຜະລິດ. ເອກະສານແມູ່ນສ້າງຂີ້ນບົນ
ພືີ້ນຖານການລວບລວມບັນດາເອກະສານເຕັກນິກໃນປັດຈຸບັນ
ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນຍັງໄດ້ມີການຄົີ້ນຄ້ວາບັນດາ
ເອກະສານທີກ
ຶ່ ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງຊາ, ພະນັກງານທີຶ່ມີປະສົບການຕົວຈິງ ແລະ ກາລັງ
ຄົີ້ນຄ້ວາ ໃນເວລາປັດຈຸບັນຕາມໂຮງຈັກໂຮງງານ.
ເອກະສານນີີ້ແມູ່ນແນໃສູ່ການສ້າງບັນດາປີ້ມຄູ່ມື, ແຜ່ນພັບ, ໃບປິວ ທີເຶ່ ຂົີ້າໃຈງ່າຍ, ເປັນມິດກັບຄົນອ່ານ.
ຄາດວ່າຈະທາການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ກຸູ່ມເປົີ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ເພືຶ່ອຫັນໃຫ້ຜ້ຜະລິດສາມາດເປັນເຈົີ້າ
ຂອງໂຮງງານ, ພະນັກງານກວດກາວັດຖຸດິບ, ພະນັກງານກວດກາຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກາມະກອນທີຶ່
ເຮັດວຽກຕົວຈິງໃຂຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕູ່ງຊາ.
ຍ້ອນເຫດຜົນບາງຢູ່າງໃນການຮຽບຮຽງ ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈທາງເຕັກນິກ, ປີ້ມຄມືຫົວນີີ້ບຶ່ປາສະຈາກໄດ້ຂີ້
ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ພວກຂ້າພະເຈົີ້າຄິດວ່າຈະໄດ້ຮັບຄາຄິດເຫັນຈາກບັນດາຜ້ອ່ານ ເພືຶ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄູ່
ມືນີີ້ສົມບນດີຂີ້ນ.
HELVETAS Vietnam.
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ພາກທີ 1 ນິຍາມລວມ
1.1
ນິຍາມລວມ
1.1.1 ນິຍາມ
ວັດຖຸດິບສາລັບການປຸງແຕູ່ງປະເພດຊາ
ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປປົກກະຕິຈະເກັບໄດ້ຈາກໃບຊາອ່ອນ,
ສ່ວນປະກອບຂອງຊາອຸດົມສົມບນໃນທາງປະລິມານ ແລະ ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ, ຊຶ່ງໃນນັີ້ນປະກອບມີສານທີຶ່
ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະພາບຢູ່າງຫວງຫາຍ, ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສງເປັນລັກສະນະສະເພາະຕົວຂອງຜະລິດຕະ
ພັນຊາແຕູ່ລະຊະນິດ.
ໃນໃບຊາມີສອງສ່ວນປະກອບທີຶ່ສາຄັນຄື: ນີ້າ ແລະ ສານແຫ້ງ. ນີ້າໃນວັດຖຸດິບຊາກວມປະລິມານ 75%
- 80% ແມູ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີຶ່ສາຄັນກຶ່ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີກັບຈຸລັງໃບຊາ, ລະດັບນີ້າສົງຶ່ ຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຕຶ່ເຕັກນິກ ແລະ ຄ່າໂຕເລກສັບພະຄຸນໃນຂະບວນການປຸງແຕູ່ງຊາ. ບັນດາສານແຫ້ງໃນໃບຊາກວມເອົາ 20
- 25% ປະກອບດ້ວຍສອງກຸູ່ມ, ກຸູ່ມສົຶ່ງອິດທິພົນສງຕຶ່ມີຄຸນນະພາບຊາ (ແມູ່ນບັນດາສານທີຶ່ລະລາຍໃນນີ້າໄດ້ເຊັຶ່ນ:
polyienol, tanin, laiein, ນີ້າຕານ, ອາມີໂນອາຊິດ) ແລະ ສານທີຶ່ມີຜົນກະທົບຕຶ່ຄຸນນະພາບຂອງຊາ (ແມູ່ນ
ບັນດາສານທີຶ່ບຶ່ສາມາດລະລາຍໃນນີ້າໄດ້ເຊັຶ່ນ: cellulose, lulo hemixel, licmin, protofetin) ອັດຕາສ່ວນ
ອົງປະກອບທາດເຄມີຂອງທາດທັງສອງໃນວັດຖຸດິບຊາແຕກຕ່າງກັນໄປແມູ່ນຂີ້ນກັບຫາຍປັດໃຈ ເຊັຶ່ນ: ແນວພັນຊາ
, ຄຸນນະພາບວັດຖຸດິບໃນການບົຶ່ມຊາ, ເງືຶ່ອນໄຂການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການບົວລະບັດສວນຊາ, ລະດການເກັບ
ກ່ຽວ, ອັດຕາການໃສູ່ປຸູ່ຍ,...

ບັນດາທາດ
ບຶ່ເປັນ
ບັນດາທາດ
ເປັນ
ປະໂຫຍດ

ປະໂຫຍດ

ນີ້າ
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ດັຶ່ງນັີ້ນ, ເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຊາຄຸນນະພາບດີ ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃສູ່ໃຈເປັນພິເສດໃນການບົວລະບັດຮັກສາສວນຊາ,
ການເກັບໃບຊາອ່ອນ ແລະ ການເກັບຮັກສາໃບຊາກ່ອນການໃນໄປປຸງແຕູ່ງ
1.1.2 ການເກັບຮັກສາ
ຍອດຊາທີຶ່ເກັບມາຈາກຕົີ້ນຊາຍັງສືບຕຶ່ເຕີບໂຕ, ຖ້າຫາກວ່າການເກັບຮັກສາບຶ່ດີ ຫື ຂົນສົຶ່ງ, ປຸງແຕູ່ງບທ
ຶ່ ັນ
ເວລາຍອດອ່ອນຈະເກີດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ໃບຊາຫ່ຽວ,
ໃບຊາປູ່ຽນຈາກສີຂຽວເປັນ
ສີຂຽວເທົາ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຍອດຊາຫຼຸດລົງ, ຂະບວນການນີີ້ອາດຈະເກີດຂີ້ນຢູ່ບາງສ່ວນ ຫື ທັງໝົດຂອງ
ໃບຊາ, ຍອດຊາ ແລະ ແຜູ່ຂະຫຍາຍຢູ່າງໄວວາທົຶ່ວຍອດຊາ. ລະດັບການຫ່ຽວຂອງຍອດຊາຂີ້ນກັບວິທີ ແລະ ເວລາ
ຂອງການເກັບຮັກສາ.
ເພືຶ່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີຶ່ດີທີຶ່ສຸດຂອງຊາ, ຄວນປະຕິບັດຂີ້ການົດດັຶ່ງຕຶ່ໄປນີີ້:
- ຊາສົດຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ໃນກະຕ່າ ແລະ ບຶ່ຄວນຍັດໃຫ້ແໜ້ນ.
- ຫັງການເກັບກ່ຽວຊາສາເລັດຕ້ອງຂົນສົຶ່ງມາຍັງໂຮງງານ ຫື ຮ້ານຊືີ້ຂາຍທັນທີ.
- ຊັງຶ່ ນີ້າໜັກ, ຈັດແບູ່ງປະເພດ ແລະ ເກັບຮັກສາທັນເວລາ, ຫ້າມແກູ່ຍາວເວລາ.
- ຮັກສາຄວາມເຢັນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ໃບຊາແຈກແຍກ, ເພືຶ່ອຫີກເວັີ້ນການເຮັດຊາບົຶ່ມຮ້ອນ, ຫ່ຽວ ທີຶ່
ສົຶ່ງຜົນກະທົບຕຶ່ຄຸນນະພາບຂອງຊາ.
1.2. ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຊາ
1.2.1. ເປົາີ້ ໝາຍການກວດກາຄຸນນະພາບຂອງຊາ
ການກວດສອບໃບຊາມີຈຸດປະສົງເພືຶ່ອຈັດແບູ່ງປະເພດເພືຶ່ອການົດລາຄາການຊືີ້, ການການົດຜະລິດຕະພັນ
ທີຶ່ເໝາະສົມ, ພ້ອມກັນນັີ້ນສາມາດຊ່ວຍເຫືອໃນການດແລ, ການເກັບກ່ຽວ, ຂົນສົຶ່ງ ແລະ ເກັບຮັກສາ. ຫາກການ
ກວດກາຜິດພາດຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕຶ່ຂະບວນການຜະລິດ, ຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໂດຍສະເພາະແມູ່ນຜົນ
ກະທົບຕຶ່ລາຄາ ເນືຶ່ອງຈາກວ່າໂຄງປະກອບລາຄາໄດ້ຄຸນນະພາບຊາມີຜົນກະທົບ 75% ຂອງລາຄາຜະລິດຕະພັນ.
ກວດກາໃບຊາການົດປະເພດ (A, B, C, D), ອັດຕາເກີດພະຍາດ, ອັດຕາການຫ່ຽວ - ຂາດຍ່ອຍ, ອັດຕາສ່ວນ
ການປົນເປ ແລະ ເປີເຊັນນີ້າຄ້າງເທິງພຸູ່ມຊາ. ຫັງຈາກການກວດກາ, ພະນັກງານກວດກາຕ້ອງໄດ້ເຊັນຊືຶ່ໃນໃບສັຶ່ງນີ້າ
ໜັກ ແລະ ເກັບຕົວຢູ່າງເພືຶ່ອນາໄປກວດກາຖ້າຫາກວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.

ວັດຖຸດິບ
ຊະນິດດຽວ
ກັນ

ການຈາແນກ

ອັດຕາສ່ວນ
ເປັນພະຍາດ

ອັດຕາສ່ວນ
ນີ້າ

ກວດກາ

ອັດຕາສ່ວນ
ເນົຶ່າເສຍ

ອັດຕາສ່ວນ
ສົມປົນ

ຊັຶ່ງຮັບ

ແຜນວາດ 2. ບັນດາມາດຖານການກວດກາຄຸນນະພາບຊາ
ລະບົບການກວດກາໃບຊາແມູ່ນໃຫ້ໂຮງງານເປັນຜ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເຊິຶ່ງປະກອບດ້ວຍສອງຂັີ້ນຕອນ: ກວດ
ສອບໃນໂຮງງານ ແລະ ການທົດສອບຈຸດຊືີ້-ຂາຍ. ໂດຍສະເພາະການກວດກາໃນຈຸດຊືີ້-ຂາຍ ການລົບປະລິມານນີ້າ
ທີຶ່ຕົກຄ້າງໃນຍອດຊານັີ້ນຕ້ອງໄດ້ອີງໃສູ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດສະເພາະຂອງຂົງເຂດການປກຊາ. ການຂົຶ່ນສົຶ່ງຈາກ
ຈຸດຊື-ີ້ ຂາຍມາໂຮງງານຜະລິດຂີ້ນຢູ່ກັບໄລຍະທາງ ແລະ ວິທີການຂອງການຮັກສາ ຂອງແຕູ່ລະຈຸດຂອງບລິສັດທີຶ່
ລະບຸໄວ້ໃນຂີ້ການົດຕາມເປີເຊັນການເສຍຫາຍທີຶ່ຈາເປັນ ແລະ ຫີກລ້ຽງໄດ້, ແຕູ່ບຶ່ໃຫ້ເກີນ 2,5%.
1.2.2. ວິທທ
ີ ດ
ົ ສອບ
ຄຸນນະພາບຂອງຊາປະເມີນໄດ້ໂດຍການວິເຄາະສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ ແລະ ການການົດສ່ວນປະກອບ
ທາງວັດຖຸຂອງຍອດ. ຍອດຍາວ, ນີ້າໜັກຫາຍ ແລະ ເປັນຍອດອ່ອນຈະເປັນປະເພດຄຸນນະພາບດີ. ອັດຕາສ່ວນ
ຍອດນ້ອຍ, ສັີ້ນ, ໃບຫົຶ່ນ, ໃບນ້ອຍຫາຍຈະເປັນປະເພດຄຸນນະພາບບຶ່ດີ.
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ເພືຶ່ອກວດກາປະເມີນຜົນ ແລະ ແບູ່ງປະເພດຂອງຊາມີສອງວິທີຄື: ວິທີການປະລິມານຈາກັດ ແລະ ວິທີ
ການສາຜັດອິນຊີ, ໃນແຕູ່ວິທີການຈະແບູ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນຄື: ປະເມີນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະເມີນ
ປະລິມານນີ້າຄ້າງ
1.2.2.1 ວິທີປະລິມານ
ເປັນວິທີການທີຶ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສງ, ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ໃນເວລາມີຂີ້ຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຜ້ຂາຍ ແລະ ຜ້
ຊືີ້. ຫັງຈາກເອົາຕົວຢູ່າງ, ພະນັກງານກວດກາຈະດາເນີນການແຍກຍ່ອຍ, ໃບອ່ອນ, ໃບແກູ່ແລ້ວນາໄປຊັຶ່ງນີ້າໜັກ
ເພືຶ່ອຄິດໄລູ່ອັດຕາສ່ວນຂອງໃບອ່ອນ, ໃບແກູ່, ເພືຶ່ອແບູ່ງປະເພດຊາຕາມທີຶ່ການົດໃນມາດຕະຖານຫວຽດນາມ
TCVN 2843-79 ແລະ TCVN 1054-86. ປະລິມານນີ້າຕົກຄ້າງການົດໂດຍການ ຄິດໄລູ່ເປີເຊັນຫັງຈາກ
ການເຮັດໃຫ້ຍອດຊາແຫ້ງ ດ້ວຍເຈ້ຍ ຫື ສາລີ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຫວຽດນາມ TCVN 1053-86.
1.2.2.2 ວິທກ
ີ ານສຳາຜັດອິນຊີ
ເປັນວິທີທີຶ່ຖືກນາໃຊ້ຢູ່າງແຜູ່ຫາຍ, ມີຈຸດເດັຶ່ນໃນຄວາມໄວໃນການການົດປະເພດ ແລະ ຄິດໄລູ່ເປີເຊັນ ນີ້າຕົກ
ຄ້າງດ້ວຍການປະເມີນຈາກການເບິຶ່ງດ້ວຍຕາ, ສາພັດດ້ວຍມື ແລະ ຈາກປະສົບການ. ຈຸດອ່ອນຂອງວິທີ ນີີ້ແມູ່ນ
ຄວາມແມູ່ນຍາຂີ້ນກັບປະສົບການ ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈຂອງແຕູ່ລະຄົນ. ຂັີ້ນຕອນການກວດກາມີດັຶ່ງນີີ້:

a. ເຕັກນິກການປະເມີນຄຸນນະພາບຍອດຊາສົດ

ແຜນວາດ 4: ເຕັກນິກການປະເມີນຄຸນນະພາບຍອດຊາສົດ
-

-

ຂັີ້ນຕອນທີ 1: ສັງເກດ ແລະ ຕີລາຄາສະພາບລວມຂອງກອງຊາ. ຕີລາຄາຄວາມສາໝຶ່າສະເໝີ ຂອງກອງ
ຊາ, ລະດັບການຫ່ຽວເສົາ, ຂາດຍ່ອຍ. ກອງຊາທີຶ່ດີລະດັບຄວາມສະໝຶ່າສະເໝີສງ, ລະດັບຄວາມ ສົດ
ອ່ອນສງ, ກອງຊາທັງໝົດຈະມີສີຂຽວອ່ອນສະໝຶ່າສະເໝີ.
ຂັີ້ນຕອນທີ 2: ໃຊ້ມືປັດເຂູ່ຍກອງຊາສົມທຽບຄວາມສະໝຶ່າສະເໝີຂອງກອງຊາແຕູ່ເທິງລົຶ່ງລຸູ່ມ.
ຂັີ້ນຕອນທີ 3: ເກັບຕົວຢູ່າງມາ 3-4 ຈຸດຂອງກອງຊາວາງລຽງກັນບົນພືີ້ນ ແລ້ວການົດຍອດຊາທີຶ່ໄດ້
ມາດຕະຖານ (7 ໃບພັນແລະ 2-3 ໃບອ່ອນ), ຈານວນຍອດຊາບຶ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (1 ໃບພັນ + 3-4
ໃບແກູ່ຍາວ, ໃບກວ້າງ, ໃບຫົຶ່ນ, ໃບຂາດຍ່ອຍ ຫ່ຽວເສົາ,...), ຫັງຈາກນັີ້ນອີງໃສູ່ມາດຕະຖານປະລິມານ
ຈາກັດເພືຶ່ອ ຈັດແບູ່ງປະເພດ.
ມາດຕະຖານການົດປະລິມານ

ປະເພດ

ຖ້າເປີເຊັນຍອດອ່ອນຫາຍກວ່າ 85%

ປະເພດ A

ຖ້າເປີເຊັນຍອດອ່ອນຫາຍກວ່າ 75%

ປະເພດ B

ຖ້າເປີເຊັນຍອດອ່ອນຫາຍກວ່າ 65%

ປະເພດ c

ຖ້າເປີເຊັນຍອດຫ່ຽວເສົາຫາຍກວ່າ 20%

ປະຕິເສດການຮັບຊືີ້

ຖ້າກອງຊາໄດ້ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ
10%

%

ອ່ອນແກູ່ແຕູ່ລະດັບການຂາດຍ່ອຍຫາຍກວ່າ ຫຼຸດປະເພດລົງມາໜຶ່ງຂັີ້ນ

+ ຂີ້ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ຄວາມຍາວຂອງຍອດຊາຈະຂີ້ນກັບຊະນິດແນວພັນຂອງຊາ, ຊາພັນທັງດູ (trung du)
ມີຄວາມຍາວແຕູ່ຍອດຊາຫາຈຸດທີຶ່ເກັບປະມານ 4 - 5 cm, ຊາພັນ LDP ຍາວປະມານ 5 - 7 cm, ຊາ
ຊານ (Shan) 7 - 10 cm. ສ່ວນບັນດາຍອດຊາທີຶ່ມີໃບພັນ 1 ໃບ ແລະ 2, 3, 4 ໃບກດ, ໃບຍາວ
ຫາຍກວ່າມາດຕະຖານຂ້າງເທິງແມູ່ນໃຫ້ຈັດເຂົີ້າປະເພດບຶ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
+ ເມືຶ່ອເວລາການົດອັດຕາສ່ວນທີຶ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ບັນດາຍອດຊາທີຶ່ບຶ່ຜ່ານມາດຕະຖານ ຍ້ອນເຫດຜົນ ໃບ
ຍາວເກີນໄປ, 1 ຍອດມີ 4 - 5 ໃບ ແມູ່ນໃຫ້ເດັດໃໝູ່ຕາມມາດຕະຖານ.

b. ການປະເມີນນາີ້ ຕົກຄ້າງດວ້ຍວິທກ
ີ ານສາຜັດອິນຊີ

ສັງເກດຕີລາຄາຖົງ, ກະຕ່າທີຶ່ລກຄ້າໃສູ່ຊາມາ, ຖ້າຖົງ, ກະຕ່າວາງເທິງພີ້ນ ແລະ ມີນີ້າຊຶ່ມໄຫໃສູ່ພີ້ນ ແມູ່ນ
ຍັງບຶ່ໃຫ້ຊັຶ່ງຊືີ້ເທືຶ່ອໃຫ້ລຖ້າຈົນນີ້າໄຫໝົດຈິຶ່ງຄ່ອຍຊັຶ່ງ.
ຫັງຈາກຊັຶ່ງນີ້າໜັກແລ້ວຊາຈະຖືກເທລົງພີ້ນພະນັກງານ
ກວດກາຈະດາເນີນການກວດກາຕາມຂັີ້ນຕອນຕຶ່ໄປນີີ້:

ແຜນວາດທີ 5: ຂັນ
ີ້ ຕອນການປະເມີນນາີ້ ຕົກຄ້າງດວ້ຍວິທກ
ີ ານສາຜັດອິນຊີ
ຫັງຈາກປະຕິລັດລະອຽດຂັີ້ນຕອນທີຶ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັີ້ນ, ພະນັກງານກວດກາອີງໃສູ່ມາດຕະຖານລຸູ່ມນີີ້:
ສັງເກດປະກົດການ

ເປີເຊັນລົບນາີ້ ຕົກຄ້າງ

ກອງຊາທັງໝົດແຫ້ງສະໝຶ່າສະເໝີແຕູ່ເທິງລົງລຸູ່ມ

ບຶ່ລົບນີ້າຕົກຄ້າງ

ກອງຊາບຶ່ສະໝຶ່າສະເໝີມີນີ້າຄ້າງຕາມໃບ

ລົບ 3-5%

ກອງຊາສະໝຶ່າສະເໝີ, ສັຶ່ນແລ້ວບຶ່ມີນີ້າຕົກ, ເປີເຊັນນີ້າຕິດທີຶ່ມື 50-60%

ລົບ 5-7%

ເວລາສັຶ່ນແລ້ວມີນີ້າຕົກແຕູ່ບຶ່ຫາຍ ແລະ ມີນີ້າຕິດທີຶ່ຝາມື

ລົບ 7-10%

ເວລາສັຶ່ນແລ້ວມີນີ້າຕົກເປັນຮອຍຊັດເຈນ ແລະ ມີ ນີ້າຕິດທີຶ່ຝາມື

ລົບ 10-15%

ຖ້າກອງຊາມີນີ້າໄຫອອກເປັນສາຍ, ໜ້າກອງຊາປຽກນີ້າສະໝຶ່າສະເໝີ, ເວລາສັຶ່ນແຮງແລ້ວ
ມີນີ້າໄຫກະເດັນອອກ ແລະ ແກູ່ຍາວ, ຝາມືມີນີ້າຕິດປະມານ 80%

ລົບ 15-20%

ວິທີການຂ້າງເທິງນີີ້ມີຄວາມຊັດເຈນສງ,
ການົດ ການລົບປະລິມານນີ້າຕົກຄ້າງ:

ນອກຈາກນັີ້ນຍັງສາມາດອີງໃສູ່ເງືຶ່ອນໄຂສະພາບອາກາດເປັນຕົວ

ສະພາບອາກາດ
ຝົນຕົກໜັກຕະຫອດມືີ້, ວາງຖົງໃສູ່ຊາລົງພືີ້ນນີ້າໄຫເປັນສາຍ

ລົບປະລິມານນາີ້ ຕົກຄ້າງ
18-20%

ຝົນທາມະດາ, ຝົນຕົກໜັກເປັນບາງຄັີ້ງ, ວາງຖົງໃສູ່ຊາລົງພືີ້ນນີ້າ 15-18%
ບຶ່ໄຫ, ກອງຊາປຽກນີ້າສະໝຶ່າສະເໝີ
ຝົນລິນຫາຍມືີ້

15-18%

ຝົນລິນ, ໝອກຕົກໜັກ, ກອງຊາປຽກນີ້າບຶ່ສະໝຶ່າສະ
ເໝີ

7-10%

ໝອກຕົກຕອນເຊົີ້າ, ໝອກຈັບຕາມງ່າໄມ້, ກອງຊາປຽກໜ້ອຍ

5-7%

1.2.3 ຕິດຕາມຄຸນະພາບຊາສົດທີນ
ຶ່ າເຂົາີ້ ໄປຜະລິດ
ນີີ້ຄືຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍກ່ອນທີຶ່ຈະນາເອົາວັດຖຸດິບຊາເຂົີ້າໄປຜະລິດ
ໂດຍພະນັກງານກວດກາຈະເປັນຄົນ
ຮັບຜິດຊອບ ແຕູ່ຕ້ອງເປັນຄົນທີມີປະສົບການ, ມີຄວາມຊືຶ່ສັດ, ລະມັດລະວັງ, ຮ້ລະອຽດບັນດາຄ່າ ແລະ ວິທີການ
ກວດກາ. ໜ້າທີຶ່ຂອງພະນັກງານກວດກາວັດຖຸດິບ:
- ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ການປະເມີນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບຄຸນະພາບວັດຖຸດິບ.
- ແບູ່ງປະເພດວັດຖຸດິບຕາມມາດຕະຖານ ຫື ຕາມສັນຍາ.
- ຊັງຶ່ ນີ້າຫນັກໃຫ້ຄົນຂາຍ.
- ສັງລວມເອກະສານນຳາເຂົີ້າ/ຂາເຂົີ້າສິນຄ້າລາຍງານໃຫ້ບລິສັດ.
- ກວດກາ, ແບູ່ງແຍກປະເພດຕາມຄຸນະພາບ, ສ້າງຂັີ້ນຕອນການຜະລິດຕາມແຕູ່ລະປະເພດ.
- ຈັດຕັີ້ງການເກັບຮັກສາໃນຄັງສາງໃຫ້ຖືກເຕັກນິກ.
ຂັີ້ນຕອນທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ, ຮັບປະກັນຄຸນະພາບ, ບຶ່ໃຫ້ຮ້ອນອົບເອົີ້າ, ບຶ່
ໃຫ້ຫ່ຽວເສົາ. ຮັບປະກັນແຜນການຜະລິດໄລູ່ລຽງຕາມຫັກການຊາຖືກນາເຂົີ້າຜະລິດຍິຶ່ງໄວເທົຶ່າໃດຍິຶ່ງດີ, ຊາອ່ອນ
ຜະລິດກ່ອນ, ຊາແກູ່ຜະລິດຫັງ, ວັດຖຸດິບຕ້ອງເກັບຮັກສາຢູ່າງລະອຽດແຕູ່ຕົີ້ນຈົນຮອດປາຍ.
1.3 ເຕັກນິກການເຄືອ
ຶ່ ນຍ້າຍ ແລະ ເກັບຮັກສາວັດຖຸດບ
ິ ຊາສົດ
ຍອດຊາຕ້ອງເກັບໃສູ່ກະຕ່າໄມ້ໄຜູ່ ຫື ກະບຸງ, ບຶ່ຄວນຍັດຈົນແໜ້ນ, ແຕູ່ລະກະຕ່າບຶ່ຄວນໃສູ່ກາຍ 15 ກິ
ໂລກຣາມ ໃນສະຖານທີຶ່ເກັບຮັກສາຫັງຈາກຮັບຊືີ້ມາແລ້ວໃຫ້ວາງຢາຍໃບຊາໃນຜ້າປເທິງພືີ້ນ, ໃນຄັງເກັບຮັກສາ
ຕ້ອງມີລົມລ່ວງຕະຫອດ.
ຖ້າເກັບຮັກສາເທິງພືີ້ນເຮືອນ, ໃບຊາຄວນຢາຍສະໝຶ່າສະເໝີເທິງພືີ້ນເຮືອນ ດ້ວຍຄວາມໜາບຶ່ໃຫ້ເກີນ
20 cm (ປະມານ 20 ກິໂລກຣາມ/ຕາແມັດ), ຄວນເປິດພັດລົມເພືຶ່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນແກູ່ພືີ້ນເຮືອນ ແລະ
ພາຍໃນ 2-3 ຊົຶ່ວໂມງຄວນປີີ້ນກອງຊາເທືຶ່ອໜຶ່ງເພືຶ່ອລະບາຍອາກາດ.ໄລຍະເວລາໃນການເກັບຮັກສາຍິຶ່ງສັີ້ນເທົຶ່າໃດ
ຍິຶ່ງດີ, ນານສຸດບຶ່ໃຫ້ເກີນ 16 ຊົວໂມງ, ວັດຖຸດິບຍິຶ່ງອ່ອນໄລຍະເວລາເກັບຮັກສາຍິຶ່ງສັີ້ນ.
ຖ້າເກັບຮັກສາໃນຖັງຄຸນະພາບດີ, ຊາຖືກວາງລົງທັບຊັີ້ນບຶ່ໃຫ້ໜາເກີນ 25 - 30 cm, ປະມານ 25 - 30 ກິໂລກ
ຣາມ/ຕາແມັດ, ໃຊ້ພັດລົມພັດແຕູ່ລຸູ່ມຂີ້ນເທິງຜ່ານຊັີ້ນໃບຊາດ້ວຍປະລິມານລົມ 700 ແມ້ດກ້ອນ/ຕາແມັດ/
ຊົວ
ຶ່ ໂມງ, ທຸກໆ 3 - 4 ຊົຶ່ວໂມງໃຫ້ປີີ້ນຊັີ້ນໃບຊາ ໜຶ່ງຄັີ້ງເພືຶ່ອລະບາຍອາກາດ, ໄລຍະເວລາໃນການເກັບຮັກສາບຶ່
ໃຫ້ເກີນ 21 ຊົວໂມງ.
ການເຄືຶ່ອນຍ້າຍຊາຈາກຈຸດເກັບຊືີ້ໄປຍັງໂຮງງານຄວນໃຊ້ລົດຂົນສົຶ່ງຂະໜາດນ້ອຍບັນທຸກຄັີ້ງລະ 1000 ກິໂລ
ກຣາມ, ຊາຖືກບັນຈຸໃນກະຕ່າວາງຊ້ອນກັນ ຫື ວາງຢາຍທົຶ່ວພືີ້ນລົດຈາກໃນອອກນອກ, ເວລາເຄືຶ່ອນຍ້າຍ ມາຮອດ
ໂຮງງານ ຫັງຈາກຊັຶ່ງນີ້າໜັກແລ້ວໃຫ້ເຖລົງຖັງເກັບຮັກສາເລີຍ, ບຶ່ຄວນປະໄວ້ໃນລົດ. ຫ້າມຢຽບຫຍີ້າ, ນັຶ່ງເທິງກອງ
ຊາເປັນອັນຂາດ, ຄວນຮັກສາໃຫ້ຊາແຫ້ງເຢັນຕະຫອດ ຫີກເວັີ້ນຄວາມຮ້ອນ ທີຶ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາ ຫາດ/ໝາດ, ຫ່ຽວ
ເສົາໄດ້. ສະຖານທີຶ່ເກັບຮັກສາຕ້ອງອະນາໄມຢູ່າງສະອາດຢູ່າງເປັນປະຈາ, ບຶ່ປະສົມປົນເປກັນ ລະຫວ່າງຊາເກົຶ່າກັບ
ຊາໃຫມ່ ທີຶ່ຈະສົຶ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄຸນະພາບຂອງຊາ, ຫັງຈາກແຕູ່ລະມື້ບຶ່ໃຫ້ລົງເຫືອຍອດຄ້າງໄວ້, ໃບຊາທີຶ່ຫົຶ່ນ, ບຶ່
ໃຫ້ຂີີ້ຝຸູ່ນເຂົີ້າໄດ້. ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາແຍກແຍະຊາປະເພດ A, B ຕ່າງຫາກ, ຊາປະເພດ C, D, ໃນການ
ຜະລິດຊາຂຽວ, ຊາອ່ອນຕ້ອງໄດ້ຜະລິດກ່ອນ, ຊາແກູ່ຕາມຫັງ.

ພາກທີ 2 ເຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາຂຽວ
2.1 ຂະບວນການ
1. ວັດຖຸດິບ
(ຍອດຊາອ່ອນ)

2.ອົບແຫ້ງຂັີ້ນ
ພືີ້ນຖານ

3. ຂ້າເຊືີ້ອ (ຈັກ
ອົບ, ຈັກຂົີ້ວ)

5. ຟອກແຫ້ງ
(ຈັກຟອກ, ຈັກ
ອົບ)

6. ຈັດແບູ່ງປະເພດ
(ຈັກຕອງ, ຈັກຕັດ, ພັດ
ລົມ)

7. ຜົນຜະລິດ

ແຜນວາດທີ 6: ຂະບວນການຜະລິດຊາຂຽວ

4. ບົຶ່ມ (2 ຄັີ້ງ,
ຈັກບົຶ່ມ + ຈັກ
ກັຶ່ນ)

2.2 ອົບແຫ້ງຂັນ
ີ້ ພືນ
ີ້ ຖານ

ຈຸດປະສົງໃນການອົບແຫ້ງພືີ້ນຖານ

(i) ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານນີ້າຕົກຄ້າງທີຶ່ຈະສົຶ່ງຜົນກະທົບຕຶ່ຂະບວນການຂ້າເຊືີ້ອ.
(ii) ຫຼຸດລົງລົດຊາດເນືຶ່ອງຈາກການແຕກລະລາຍຂອງບາງທາດທີຶ່ມີໂມເລກນໃຫຍ່ກາຍເປັນໂມເລກນໜ້
ອຍກ່ວາ ແລະ ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ລົດຊາດຂອງຊາ 13.
ການອົບແຫ້ງຂັີ້ນພືີ້ນຖານສາຄັນພິເສດສາລັບຊະນິດຊາທີປ
ຶ່ ກເຂດສງ, ຊາຊານຫວຽດ, ຊາ PH1, ບັນດາ
ຊະນິດຊາທີຍ
ຶ່ ັງບທ
ຶ່ ັນເປັນທາດດ່ຽວເພາະວ່າບັນດາຊາຊະນິດນີມ
ີ້ ີກຸ້ງ ແລະ ກະປທີຶ່ບັນຈຸນີ້າຫາຍ ແລະ ປະລິມານ
ທາດຫາຍ.

ເຕັກນິກການອົບແຫ້ງພືີ້ນຖານ:

- ເອົາຊາມາວາງເທີງເຈ້ຍອົບໃຫ້ເປັນໃບທີມ
ຶ່ ີຄວາມໜາ 12-15cm.
- ຫ້ອງອົບຕ້ອງເປັນຫ້ອງທີມ
ຶ່ ີລົມລ່ວງ.
- ເວລາຊາປຽກຊູ່ມຕ້ອງເປົຶ່າລົມໃຫ້ມັນແຫ້ງ.
- ເວລາອົບແຫ້ງແມູ່ນປະມານ 2 - 4 ຊົ່ວໂມງ, ພາຍຫັງ 2 ຊົ່ວໂມງ ຕ້ອງປີນ
ີ້ ເທືຶ່ອໜືຶ່ງ.
2.3 ການຂ້າເຊືອ
ີ້
ການຂ້າເຊືອ
ີ້ ແມູ່ນຊ່ວງໄລຍະໃຊ້ອນຫະພມສງເປັນການບາບັດບັນດາເຊືີ້ອທີບ
ຶ່ ັນຈຸໃນໃບຊາ, ທາດເຄມີປະ
ສົມເຮັດໃຫ້ນີ້າຊາມີສຂ
ີ ຽວຂຸ້ນໃນເວລາເຮົາປຸງູ່ . ນີແ
ີ້ ມູ່ນບາດກ້າວສາຄັນທີຶ່ສຸດເພາະມັນຈະຕັດສິນຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄຸນລັກສະນະຂອງຊາຂຽວ. ຂ້າເຊືອ
ີ້ ກຶ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸມ
ູ່ ຂອງຊາຫຼຸດລົງ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ໄລຍະການສ້າງ
ຮບ.
2.3.1 ການຂ້າເຊືອ
ີ້ ດ້ວຍອາຍຮ້ອນ
ນາໃຊ້ອາຍຮ້ອນອຸນຫະພມສງປະມານ 160 - 180°c, ອັດຕາປະລິມານບລິມາດ 11 - 12,000 ແມັດ
ກ້ອນ/ຊົວ
ຶ່ ໂມງ ໂດຍເປົຶ່າຜ່ານຊັີ້ນຊາທີຶ່ຢເູ່ ທີງສາຍພານຂົນສົຶ່ງໃນອຸປະກອນພາຍໃນເວລາ 5 - 6 ນາທີ. ພາຍຫັງຂ້າ
ເຊືີ້ອແລ້ວເລີຶ່ມເຮັດໃຫ້ໃບຊາເຢັນ. ໃບຊາລະເຫີຍອາຍອອກ ແລະ ຍັງເຫືອ 57 - 58%.
- ຈຸດດີ: ການນາໃຊ້ງ່າຍ, ສະມັດຕະພາບສງ (1000 kg ຊາສົດ/ຊົຶ່ວໂມງ).
- ຈຸດອ່ອນ: ຊາມັກຈະໝົຶ່ນ, ຄຸນະພາບຕຶ່າ.
2.3.2 ຂ້າເຊືອ
ີ້ ດ້ວຍວິທອ
ີ ບ
ົ
- ອົບໃນຕອ
້ ົບ: ນາໃຊ້ຫາຍໃນບັນດາຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຊາຂຽວຂອງ ຍີປ
ຶ່ ຸູ່ນ. ຊາອົບຢຕ
ູ່ ອ
້ ົບທີຶ່ມຄ
ີ ວາມດັນ
1.2 at, ພາຍຫັງທີຶ່ແຂ້ນດ້ວຍອາຍຮ້ອນ, ຕຈ
ຶ່ າກນັີ້ນແມູ່ນເອົາໄປຍ່ອງ.
- ອົບດ້ວຍແຮງຄົນ: ອົບຊາດ້ວຍອາຍນີ້າຟົດພາຍໃຕ້ເງືຶ່ອນໄຂຄວາມດັນທາມະດາ, ມັກນາໃຊ້ໃນການຜະ
ລິດທີຶ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ດ້ວຍແຮງຂອງຄົນ. ຊາຖືກຂ້າເຊືີ້ອດ້ວຍນີ້າຮ້ອນ, ເວລາແມູ່ນປະມານ 3 - 5
ນາທີ, ຫັງຈາກນັີ້ນກຶ່ເອົາອອກເປັນແຜູ່ນບາງໆ, ພັດໃຫ້ເຢັນ, ນວດຄັື້ນຄ່ອຍໆໃຫ້ເຫີຍອາຍຈົນເຖີງເວລາ
ແຕກຕົວລະລາຍບັນລຸໄດ້ 60 - 63% ແລ້ວປະໃຫ້ເຢັນແລ້ວໄປຍ່ອງຕຶ່.
- ອົບດ້ວຍອາຍນີ້າຟົດອີຶ່ມຕົວທີຶ່ມີຄວາມດັນສງ: ໃຊ້ອາຍນີ້າຟົດອີມ
ຶ່ ຕົວທີມ
ຶ່ ີຄວາມດັນສງ 5 - 6 at ພົຶ່ນໃສູ່
ແຜູ່ນຊາທີຶ່ມີຄວາມໜາ 12 - 15 cm, ໃຊ້ສາຍພານຂົນສົຶ່ງໃນຕອ
້ ົບຊາ, ເວລາປະມານ 2 - 2,5 ນາທີ.
ພາຍຫັງຂ້າເຊືີ້ອ ແລະ ເຢັນແລ້ວເອົາອອກນອກ, ຫັງຈາກນັີ້ນເຮັດໃຫ້ໄດ້ອຸນຫະພມ 80 - 90°C ໃຫ້ບັນ
ລຸຄວາມຊູ່ມ 60 - 63% ແລ້ວຈືຶ່ງເອົາໄປໃສູ່ເຄືຶ່ອງຈັກ.
2.3.3 ຂ້າເຊືອ
ີ້ ດ້ວຍວິທກ
ີ ານຂົວ
ີ້ ຊາ
ວິທີນນ
ີີ້ ິຍົມໃຊ້ຫາຍຢຈ
ູ່ ີນ, ຫວຽດນາມ, ສາມາດໃຊ້ໝີ້ຂາງ, ຈັກຜະລິດຊາ ( ແລູ່ນດ້ວຍຟືນ, ຖ່ານ ຫື
ອາຍ ແກັສ ). ຊາຖືກຂ້າເຊືີ້ອດ້ວຍການໃຊ້ໝີ້ຂາງຢອ
ູ່ ຸນຫະພມ 250 - 280°C, ພາຍຫັງຂ້າເຊືີ້ອ ແລະ ແຕກຕົວ
ບັນລຸ 62-64%

-

ຂົີ້ວດ້ວຍແຮງຄົນ: ໃຊ້ໝີ້ຂາງ ແລະ ຈດດ້ວຍຟືນ ຫື ຖ່ານ, ອຸນຫະພມສງກ່ວາ 200°c, ຄົນໄປ - ມາ
ຢູ່າງຕເຶ່ ນືຶ່ອງພາຍໃນ 5 - 7 ນາທີ, ອຸນຫະພມຂອງການຂົີ້ວຊາ 80-90°C, ຂົີ້ວແລ້ວ, ຕາກໃຫ້ເຢັນ,
ພາຍຫັງການຂົີ້ວແຕູ່ລະຄັີ້ງຕ້ອງອານາໄມໝີ້ໃຫ້ສະອາດ.
- ຂົີ້ວດ້ວຍເຄືຶ່ອງຈັກ: ໃຊ້ຈັກຂົີ້ວ ຫື ໝຂ
ີ້ າງ, ຖັງທີຶ່ປະກອບມີເຄືຶ່ອງຈັກ. ປັບອຸນຫະພມໃຫ້ສະໝຶ່າສະເໝີ,
ດ້ວຍວິທີເຕີຶ່ມຖ່ານ ຫື ຟືນ, ເປີດ - ປິດພັດລົມທີຶ່ໃຊ້ເປົຶ່າ ຫື ປັບຈານວນຊາທີຶ່ເອົາເຂົີ້າເຄືຶ່ອງຈັກ.
ກລະນີໃຊ້ເຄືອ
ຶ່ ງຈັກຂົວ
ີ້ ຊາ ແບບຂອງຈີນ:
ອຸນຫະພມຕ້ອງສະໝຶ່າສະເໝີ, ຊາຕ້ອງແຫ້ງດີ, ອ່ອນໜຽວ, ຂຽວ, ລົດຊາດດີ, ປົກກະຕິຕອ
້ ງແມູ່ນ:
+ 1/3 ຖັງຂົີ້ວ (ຈວຍບັນຈຸຊາ) ໃນຕອ
້ ົບອຸນຫະພມແມູ່ນ 280 - 300°c.
+ 1/3 ຖັງຂົີ້ວຕຶ່ມາ, ອຸນຫະພມຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງເຫືອພຽງ 200 - 250°c.
+ 1/3 ຖັງຂົີ້ວສຸດທ້າຍ, ອຸນຫະພມທີເຶ່ ໝາະສົມທາມະດາແມູ່ນ 120 - 150°c.

ອອ
ກ
ເປັນ

ແຜນວາດທີຶ່ 7: ຂ້າເຊືີ້ອດ້ວຍວິທີຂວ
ົີ້ ຊາ

ຊາ

ກລະນີຂາ້ ເຊືອ
ີ້ ດ້ວຍເຄືຶ່ອງຈັກປງແຕູ່ງຊາແບບໂຮງໂມ້:
ຈັກປຳງແຕູ່ງຊາກຶ່ຕ້ອງໄດ້ເລືອກຍີຫ
ຶ່ ີ້ທີຶ່ມີຮບຮ່າງໂຄງສ້າງໃຫ້ເໝາະສົມ. ການໃຊ້ໄຟແມູ່ນຄືກນ
ັ ກັບຈັກຂົີ້ວ.
ອຸນຫະພມຂອງຈັກໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນກຶ່ຕ້ອງສງເຖີງ 250 - 280°c, ພາຍຫັງ 2/3 ຂອງເວລາຂົີ້ວແມູ່ນອຸນຫະພມຕ້ອງ
ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ 120 - 150°c ຂົວ
ີ້ ຕອ
ຶ່ ີກ 1/3 ຂອງເວລາທີຶ່ຍັງເຫືອ, ແລ້ວເອົາຊາອອກ, ຊາຈງຶ່ ມີສີຂຽວ, ຈງຶ່ ໜຽວ,
ຈງຶ່ ຂ້າເຊືີ້ອໄດ້ດີ. ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ສງິຶ່ ສາຄັນ: ຄວາມໄວຂອງຈັກຂົີ້ວ ( ຖັງຂົີ້ວ ) ແມູ່ນຕ້ອງບັນລຸໄດ້ເຖີງ 26 - 33
ຮອບ/ນາທີ. ຈັກປຳງແຕູ່ງຊາຕ້ອງບັນລຸ 30 - 33% ແລ້ວຜະລິດຕະພັນທີຶ່ຜ່ານການຂ້າເຊືີ້ອຈງຶ່ ຈະບັນລຸເຖີງລະດັບ
ຄາດໝາຍທາງດ້ານຄຸນນະພາບກຶ່ຄສ
ື ະມັດຕະພາບ.
2.3.4 ການຂ້າເຊືອ
ີ້ ດ້ວຍວິທກ
ີ ານລວກ/ຈຸມ
ູ່
ວິທີນມ
ີີ້ ັກນິຍົມໃຊ້ຫາຍແມູ່ນຢບ
ູ່ ັນດາແຂວງທາງພາກ ໃຕ້, ໃຊ້ອຸນຫະພມ, ອາຍຮ້ອນເປັນການຂ້າເຊືີ້ອ. ໝີ້ຕົີ້ມ
ແມູ່ນມັກໃຊ້ໝີ້ທີຶ່ສາມາດບັນຈຸບລິມາດຫາຍກ່ວາ 40 ລິດ. ບາດກ້າວໃນການດາເນີນໃນແຕູ່ລະໄລຍະຄືດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
1. ເອົາຊາລົງໃສູ່ໃນໝີ້ທີຶ່ນີ້າກາລັງຟົດ
2.ໃຊ້ໄມຄົນຢູ່າງສະໝຶ່າສະເໝີ (30-35ວິນາທີ)
3. ນາເອົາຊາອອກມາ
4. ເອົາໄປໃສຖັງນີ້າເຢັນໃຫ້ມັນເຢັນ
5. ເອົາຊາໄປວາງໄວ້ເພືຶ່ອໃຫ້ມັນເຢັນ

ແຜນວາດ 8: ຂັນ
ີ້ ຕອນການຂ້າເຊືອ
ີ້ ດ້ວຍວິທລ
ີ ວກ/ຈຸມ
ູ່

2.4 ຍ່ອງ ແລະ ເຂີງ:
2.4.1 ການຍ່ອງ:
ພາຍຫັງຜ່ານການຂ້າເຊືີ້ອແລ້ວສ່ວນທີຶ່ເຫືອ 62 - 64%, ເຮັດໃຫ້ເຢັນແລ້ວເອົາໄປຍ່ອງ. ເປົີ້າໝາຍເອົາຊາ
ໄປຍ່ອງແມູ່ນເພືຶ່ອກາຈັດສ່ວນໃດໜຶ່ງຈຸລັງຂອງຊາ, ເຊືີ້ອຢູ່ໃນຈຸລັງຈະອອກໄປສໃູ່ ບຊາ, ຊ່ວຍໃນເວລາປຳງນີ້າຊາ.
ທາດຂອງຊາຈະລະລາຍໃນນີ້າງ່າຍ. ການຍ່ອງຊາຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຊາກ້ຽວເກາະກັນ, ເຮັດໃຫ້ຊາເປັນກ້ອນນ້ອຍລົງ,
ເພີຶ່ມຄວາມງາມທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ, ສະດວກໃນເວລາເອົາໃສູ່ຊອງ ແລະ ຈາແນກໄດ້ງາຍ.
2.4.1.1 ການຍ່ອງດ້ວຍມືຂອງຄົນ:
ການຍ່ອງດ້ວຍມືໂດຍກົງເທິງໜ້າໂຕະງ່ຽງ 20 - 30 ນາທີ ຫື ຕາດ້ວຍຄົກ/ຄົກເຮັດດ້ວຍໂລຫະ ຄົນດ້ວຍ
ມືພາຍໃນວລາ 60 – 70 ນາທີ (ແບູ່ງເປັນສອງເທືຶ່ອ 30 - 35 ນາທີ ໃນລະຫວ່າງແຕູ່ລະເທືຶ່ອຕ້ອງສັຶ່ນຮ່ອນ). ຫັງ
ຈາກການຍ່ອງໃບຊາ ຈຸລັງທີຶ່ຍັງຄົງເຫືອແມູ່ນ 45-50%.
2.4.1.2 ການຍ່ອງດ້ວຍຈັກ:
ໃຊ້ຈັກຍ່ອງສະເພາະ, ອີງໃສູ່ຜະລິດຕະພັນແຕູ່ລະຊະນິດທີຕ
ຶ່ ອ
້ ງການເຮັດຕາມຂັີ້ນຕອນຂອງມັນ. ສະເພາະ
ຊາຂຽວ ປົກກະຕິແລ້ວແມູ່ນຍ່ອງ 2 ຄັີ້ງຄືດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້

ແຜນວາດ 9: ເຕັກນິກການຍ່ອງຊາ
ສະເພາະຊາຂຽວລັນ ແລະ ຊາຂຽວ ປີໂກ (peco) ແມູ່ນຄົນ 01 ເທືຶ່ອປະມານ 20 - 25 ນາທີ ສະເພາະ
ວັດຖຸດິບ A, B ແລະ 25 - 30 ນາທີ ສະເພາະວັດຖຸດິບ C, D. ການດັບຈຸລັງກ່ຽວກັບຊາຂຽວຕາມທາມະດາ
ແມູ່ນ 50 - 55%, ຊາຂຽວລັນແມູ່ນ 40 - 45%.

ເອົາໃຈໃສູ່:
-

ຕ້ອງທາຄວາມສະອາດຈັກຄົນຊາ ກ່ອນ ແລະ ຫັງຄົນ, ຕ້ອງປັດກວາດຂີຝ
ີ້ ນ
ຳົ່ , ລ້າງເຊັດດ້ວຍນີ້າທີສ
ຶ່ ະອາດ.
ໃນເວລາເອົາຊາມາໃສູ່ຈັກ, ບໃຶ່ ຫ້ເກີນ 2/3 ຂອງບລິມາດຖັງຍ່ອງ.
ບຄ
ຶ່ ວນນາໃຊ້ໂຕະແບບບັງຄັບ, ຫີກລ່ຽງບໃຶ່ ຫ້ເສັີ້ນຊາຖືກຂດ, ຫັກ. ຖ້ານາໃຊ້ໂຕະແມູ່ນຕ້ອງປະຕິບັດ
ຕາມບາດກ້າວ.
ຕ້ອງສົມດນປະລິມານຊາທີຶ່ຂ້າເຊືີ້ອ -> ຮ່ອນ -> ອົບ, ຫີກເວັີ້ນບໃຶ່ ຫ້ປົນກັນແລ້ວກ້າມ, ບົມ
ຶ່ ຊາດ້ວຍ
ອາຍ.

2.4.2 ຮ່ອນຊາຍ່ອງ:
ຮ່ອນຊາເພືຶ່ອໄດ້ສ່ວນຊາທີຶ່ມີຂະໜາດໜ້ອຍລົງ ແລະ ແຫ້ງ, ຊາສ່ວນທີຶ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ແມູ່ນເອົາໄປຮ່ອນ
ເທືຶ່ອທີ 2. ໃຊ້ຈັກຮ່ອນ, ຕັີ້ງດ້ວຍລະດັບຄວາມງ່ຽງ 3 - 5°, ຄວາມໄວຂອງຈັກແມູ່ນ 250 ຮອບ/ນາທີ, ເວລາ
ຮ່ອນແມູ່ນ 5 - 7 ນາທີ, ແຕູ່ລະເທືຶ່ອຮ່ອນຕ້ອງທາຄວາມສະອາດຈັກ.
2.5 ການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ / ອົບແຫ້ງຊາ:
ຊາພາຍຫັງຮ່ອນແລ້ວຕ້ອງເອົາໄປອົບແຫ້ງທັນທີ,
ບໃຶ່ ຫ້ປະດົນມັນຈະສົຶ່ງຜົນສະທ້ອນເຖີງຄຸນນະພາບ.
ຈຸດປະສົງຂອງບາດກ້າວນີີ້ແມູ່ນອົບໃຫ້ແຫ້ງໃຫ້ຢໃູ່ ນລະດັບທີຶ່ເໝາະສົມ. ສາມປັດໃຈພືີ້ນຖານຄື: ອຸນຫະພມ ເວລາ - ຄວາມຊຸມ
ູ່ ຂອງຊາ. ຕ້ອງໃຫ້ຊາແຫ້ງສະໝຶ່າສະເໝີ, ບໃຶ່ ຫ້ໄໝ້, ມີກີຶ່ນຫອມ ແລະ ຄວາມຊຸມ
ູ່ ທີຶ່ຍັງເຫືອ
ແມູ່ນປະມານ 3 - 5%. ບັນດາວີທີອົບແຫ້ງຄືດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
2.5.1 ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍວິທອ
ີ ບ
ົ :
ອົບແຫ້ງດ້ວຍແຮງຄົນ: ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ຄວບຄມອຸນຫະພມໃຫ້ເໝາະສົມ, ເພືຶ່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນມີຄຸນ
ນະພາບສງ.
ອົບແຫ້ງດ້ວຍຈັກ: ໃຊ້ຈັກຂອງຈີນ, ໂຊຫວຽດ…ຈຸດດີແມູ່ນສະມັດຕະພາບສງ, ການມຸູ່ນໜ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້
ຊາມີກີຶ່ນຫອມດີ. ແບູ່ງອອກເປັນ 02 ໄລຍະຄື:

ແຜນວາດ10: ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍວິທອ
ີ ບ
ົ
2.5.2 ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍວິທຂ
ີ ວ
ົີ້
ວິທີນມ
ີີ້ ັກນິຍົມໃຊ້ຫາຍໃນການຜະລິດດ້ວຍແຮງຄົນ, ໃຊ້ໝີ້ຂາງ ຫື ເຄືຶ່ອງຈັກ, ຈຸດດີແມູ່ນເສັີ້ນຊາແໜ້ນ
ແລະ ມີລົດຊາດເພີຶ່ມຂືີ້ນ, ບຶ່ຂົມ ແລະ ກີຶ່ນຫອມ; ຈຸດອ່ອນແມູ່ນສະມັດຕະພາບຕຶ່າ, ການແຕກມຸູ່ນຫາຍ, ສີນີ້າບຶ່
ຂຽວສົດ, ຟອກແຫ້ງດ້ວຍວິທີນີີ້ກຶ່ແບູ່ງເປັນສອງໄລຍະດັຶ່ງລູ່ມນີີ້:
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ີ ວ
ົີ້

2.5.3 ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍວິທປ
ີ ະສົມແບບອົບ - ຂົວ
ີ້
ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ 1

ອົບດ້ວຍຈັກທີຶ່ອຸນ
ຫະພມ 10501100

ເວລາ 6-12
ນາທີ

ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ໄດ້
35-35%

ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ 2

ຂົີ້ວດ້ວຍໝີ້ຂາງ/ເຄືຶ່ອງ
ຈັກ950-1000

ເວລາ 20-25
ນາທີ

ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ໄດ້
18-20%

ປະໃຫ້ເຢັນ

ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ 3

ຂົີ້ວຊາໃຫຍ່ໃຫ້ແຫ້ງ
ແຕູ່ 900-950
ລຸດລົງທີຶ່ 750-800

ເວລາ 45-50
ນາທີ

ຜະລິດຕະພັນທີຶ່ໄດ້
1%

ປະໃຫ້ເຢັນ
ແລ້ວບັນຈຸໃສູ່ຖົງ

ແຜນວາດ 12: ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດ້ວຍວິທປ
ີ ະສົມແບບອົບ - ຂົວ
ີ້
2.6 ຈັດແບູ່ງ (ການແຍກປະເພດຄຸນນະພາບ)
ຈຸດປະສົງ, ຄວາມໝາຍ: ຈັດແບູ່ງໃຫ້ກາຍເປັນແຕູ່ລະສີນຄ້າທີຶ່ສະເໝີກ່ຽວກັບຂະໜາດ, ຮບຮ່າງ, ຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ປັດອອກສີນຄ້າທີຶ່ບມ
ຶ່ ີຄຸນນະພາບ, ຫີນຊາຍ, ຫຍ້າທີຶ່ປົນຢນ
ູ່ າຊາ, ສະດວກໃນການການົດລາຄາ ແລະ
ການຂາຍ.
+ ສະເພາະການຜະລິດດ້ວຍແຮງຄົນ: ໃຊ້ 2 ຊະນິດເຄືຶ່ອງຮ່ອນຂະໜາດ 5x5 mm ແລະ 2x2 mm ເພືຶ່ອ
ແບູ່ງອອກໄດ້ວ່າຊາຄຸນນະພາບສງ ແລະ ຊາຄຸນນະພາບຕຶ່າ.
+ ສະເພາະຜະລິດດ້ວຍເຄືຶ່ອງຈັກ: ຈັດແບູ່ງເພືຶ່ອການນາອອກ,ໃຊ້ເຄືຶ່ອງຈັກຮ່ອນທີຶ່ມີຫາຍຂະໜາດຕ່າງກັນ.
2.7
ບັນດາກລະນີຜະລິດຊາຂຽວແບບສະເພາະປະເພດ:
2.7.1 ຊາຂຽວອ່ອນ:
ຂັີ້ນຕອນເຮັດຊາຂຽວອ່ອນແມູ່ນຄືກັນກັບຊາຂຽວທາມະດາ,
ແຕູ່ວ່າມີບາງຈຸດຕ່າງຢແ
ູ່ ຕູ່ລະບາດກ້າວດັງຶ່
ລູ່ມນີ:ີ້
1 ວັດຖຸດບ
ິ

7 ຂົີ້ວຂນ
ີ້ ຮບ

2 ແຫ້ງເລັກນ້ອຍ

8 ຂົີ້ວເປັນເງົາ

3 ຂ້າເຊືີ້ອ

9 ຂົວ
ີ້ ແຕູ່ງກິຶ່ນ

4 ຍ່ອງເລັກນ້ອຍ

10 ເຮັດໃຫ້ເຢັນ

5 ຮ່ອນຊາ

11 ເປັນຜະລິດຕະ
ພັນ

ແຜນວາດ 13: ຂະບວນການປຸງແຕູ່ງຊາຂຽວອອ່ນ

6 ອົບແຫ້ງ

a. ຍ່ອງຊາ:
ທຽບໃສູ່ການຜະລິດຊາຂຽວທາມະດາ, ຊາຂຽວລັນແມູ່ນບຕ
ຶ່ ້ອງການໃຊ້ເວລາຮ່ອນດົນ. ສະເພາະວັດຖຸ
ດິບແຕູ່ລະຊະນິດຕ້ອງໃຊ້ເວລາຮ່ອນຄືດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
ຊະນິດວັດຖຸດບ
ິ

ເວລາຍ່ອງ

ວັດຖຸດິບຊະນິດດີ (ຄືກັນກັບວັດຖຸດິບທີຶ່ໃຊ້ເຂົີ້າໃນການ 20 - 25 ນາທີ/ເທືຶ່ອ, ບຍ
ຶ່ ້ແໜ້ນ
ຜະລິດຊາຂຽວ, ປົກກະຕິແມູ່ນຊະນິດ B)
ວັດຖຸດິບຊະນິດປານກາງ (ສະເລູ່ຍຊະນິດ C)

25 - 30 ນາທີ/ເທືຶ່ອ, ບຍ
ຶ່ ້ແໜ້ນ

ວັດຖຸດິບຊະນິດ D - E

35 - 40 ນາທີ/ເທືຶ່ອ, ຂືີ້ນກັບເງືຶ່ອນໄຂຕົວຈີງອາດຈະ
ບີບເບົາໆ ລະຫວ່າງສອງໄລຍະ 10-12 ນາທີ

b. ອົບຊາ:
ຊາທີຶ່ຮອ
່ ນແລ້ວຕ້ອງອົບແຫ້ງ, ບຕ
ຶ່ ້ອງປະປູ່ອຍນາກັນ. ໃນກລະນີອົບບທ
ຶ່ ັນ ຫື ມີບັນຫາ ຊາທີຮ
ຶ່ ່ອນແລ້ວ
ຕ້ອງເອົາອອກໄປຕາກເປັນຊັີ້ນບາງໆ 10 - 12 cm, ເອົາພັດລົມພັດ, ບຕ
ຶ່ ້ອງປະໃຫ້ບົຶ່ມຮ້ອນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊາ
ປຽກ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຊາຫຼຸດລົງ.
+ ອຸນຫະພມອົບ: 95 -105°c
+ ເວລາອົບ: 18 - 20 ນາທີ
+ ຄວາມຊູ່ມພາຍຫັງອົບ: 18 - 20%
ຊາທີຶ່ອົບແລ້ວຕ້ອງເອົາມາຕາກທີຶ່ມີຄວາມໜາ 15 - 20 ຊັງຕີແມັດ, ເປີດພັດລົມພັດໃຫ້ເຢັນ ແລະ ປະໃຫ້ຊູ່ມ
ປະມານ 1 ຊົຶ່ວໂມງແລ້ວຈືຶ່ງເອົາໄປຂົີ້ວ
c. ຂົວ
ີ້ ຂີ້ນຮບ:
ໃຊ້ຈັກຂົີ້ວແບບຖັງປິນ
ຶ່ ອຸນຫະພມໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນໃນໝີ້ແມູ່ນ 70 - 80°C. ໃນເມືຶ່ອເອົາຊາປູ່ອນລົງແລ້ວ
ຄ່ອຍໆເພີຶ່ມອຸນຫະພມ 150 - 170°c. ເວລາການົດຮບ: 45 - 50 ນາທີ. ເມືຶ່ອເຄືຶ່ອງຈັກມີສຽງດັງຂືີ້ນ, ກວດ
ເບີຶ່ງເມືຶ່ອເຫັນວ່າເສັີ້ນຊາແໜ້ນ, ແລ້ວສີີ້ນສຸດເວລາການົດຮບ. ຕັດຄວາມຮ້ອນ, ເອົາຊາອອກຈາກຈັກ, ເອົາໄປວາງ
ເປັນຊັີ້ນບາງໆເທີງພືີ້ນເຮືອນໃຫ້ຊາເຢັນ. ເວລາປະໃຫ້ມັນເຢັນ ແລະ ຊຸມ
ູ່ ແມູ່ນ 1 – 1:30' ຊົ່ວໂມງ.
d. ຂົວ
ີ້ ເປັນເງົາ
ເມືຶ່ອກວດເບີຶ່ງເຫັນວ່າຊາມີຄວາມຊຸມ
ູ່ ສະໝຶ່າສະເໝີແລ້ວເອົາໄປ ຂົີ້ວເປັນເງົາ. ດວ້ຍອຸນຫະພມ: 80 - 100°C.
ເວລາ:
1:35 - 1:45' ຊົ່ວໂມງ. ໃນເມືຶ່ອເຫັນວ່າຊາມີກີຶ່ນຫອມຂືີ້ນ, ຊາເລີຶ່ມເປັນເງົາ ແລ້ວສີີ້ນສຸດຂັີ້ນຕອນຂົີ້ວດ້ວຍວິທີ:
+ ຢຸດການສະໜອງຄວາມຮ້ອນ.
+ ເອົາຊາອອກ, ເອົາໄປວາງໄວ້ເປັນຊັີ້ນບາງໆເທີງພືີ້ນ (ໂດຍກົງ) ເພືຶ່ອໃຫ້ເຢັນ.
+ ບຕ
ຶ່ ້ອງໃຊ້ພັດລົມ ຫື ປແພເທີງພືນ
ີ້ ເຮືອນເພືຶ່ອຖອກຊາ.
+ ຊາແມູ່ນຕ້ອງເຢັນຢູ່າງແນູ່ນອນແລ້ວຈືຶ່ງເອົາມາປົນໃສູ່ກັນ, ຫນີບເປັນຖົງ.
e. ຂົວ
ີ້ ແຕູ່ງກິນ
ຶ່ :
ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ມີກີຶ່ນຫອມແມູ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັີ້ນຕອນ ຂົີ້ວເປັນເງົາ, ຈົນເຖີງເວລາຊາເປັນສີນີ້າເງີນ,
ມີກີຶ່ນຂືີ້ນ, ບມ
ຶ່ ີກີຶ່ນຂອງອາຍນີ້າແລ້ວຈືຶ່ງເອົາກີຶ່ນຂອງຊາຕາມແຕູ່ລະບາດກ້າວ:
+ ເພີຶ່ມອຸນຫະພມ (ແຕູ່ 80 - 100°c ໃນໄລຍະຂົີ້ວ 115 - 120°C)
+ ກວດກາໂດຍກົງການປູ່ຽນກີຶ່ນດ້ວຍການສາຜັດ.
+ ໃນເມືຶ່ອຜ່ານໄລຍະທີຶ່ບມ
ຶ່ ີກີຶ່ນແລ້ວ (ປະມານ 1 ນາທີ ພາຍຫັງເພີຶ່ມອຸນຫະພມ) ຈະແມູ່ນໄລຍະມີກີຶ່ນ
ຫອມຂືີ້ນ, ປະມານ 30 - 50 ວິນາທີ.

+ ມອດຄວາມຮ້ອນລົງ, ເອົາຊາອອກຈາກຈັກ, ເອົາໄປວາງໄວ້ເປັນຊັັີ້ນບາງໆເທີງພືີ້ນເຮືອນ, ເຮັດໃຫ້ເຢັນ
ໂດຍໄວ.
+ ໃນເມືຶ່ອເຫັນວ່າຊາເຢັນແລ້ວ, ເອົາມາປົນກັນ, ຫນີບເປັນຖົງແລ້ວເກັບຮັກສາ.
2.7.2 ປງແຕູ່ງຊາດ້ວຍ ຖັງຂະໜາດນ້ອຍ:
ນີແ
ີ້ ມູ່ນໜືຶ່ງຂັີ້ນຕອນປງແຕູ່ງຊາສະເພາະໃນເຂດ ຟີນຮ, ຮ່າຢາງ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນຊາ Shan ເກົຶ່າແກູ່,
ປກໃນເຂດສງເຖີງ 1,000 ແມັດ, ບໃຶ່ ຊ້ທາດເຄມີໃນເວລາປກ, ຊາຂົມ ແລະ ຫວານໃນເວລາດືຶ່ມ, ນີ້າຊາຂຽວ
ອ່ອນ. ຊາ Shan ຟີນຮ ທີຶ່ເກັບພຽງແຕູ່ 03 - 04 ເທືຶ່ອ/ປີ.

ວັດຖຸດິບ

ໄຈ້ແຍກ




ແຫ້ງເຫກ
ັ ນ້ອຍ

ຂ້າເຊືີ້ອ

ຍ່ອງເຫັກນ້ອຍ

ຂົີ້ວແຫ້ງ

ຜະລິດຕະພັນ

ວັດຖຸດິບ: ຊາອ່ອນ 1 ຍອດ 2 ໃບອ່ອນແມູ່ນບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ຍ່ອນເດັດ ໃບອ່ອນຕ້ອງຫ່າງ
ຈາກໃບສຸດທ້າຍ, ຖ້າເດັດຍາວຈະກາຍເປັນສີນຄ້າທີຶ່ບງຶ່ າມຕາ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປຳງແຕູ່ງ.
ແຫ້ງເລັກນ້ອຍ:

ສະເພາະຊາ Shan ການເຮັດໃຫ້ຄອ
່ ຍໆແຫ້ງແມູ່ນສາຄັນທີສ
ຶ່ ດ
ຸ , ນີແ
ີ້ ມູ່ນເປັນຈຸດແຕກຕ່າງພິເສດທຽບໃສູ່

ຊາຂຽວ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ບາງບັນຫາດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້

+ ແຕູ່ລະຄອບຄົວທີຶ່ໄປເກັບກ່ຽວຊາທີໄຶ່ ກຈາກເຮືອນແຕູ່ເຊົີ້າຈົນຮອດທ່ຽງ ຫື ຕອນແລງຈືຶ່ງໄດ້ກັບມາ
ແມູ່ນຄວນເອົາແພນີລງົ່ ໄປນາ, ວາງຊາໃວ້ເທີງແພບ່ອນຮົຶ່ມເຢັນກ້ອງຕົີ້ນໄມ້ເພືຶ່ອບໃຶ່ ຫ້ອົບ, ຄວາມໜາ
ຂອງຊາໃນເວລາເອົາໄປວາງໄວ້ແມູ່ນບຶ່ໃຫ້ເກີນ 20 cm.
+ ຄວນວາງໄວ້ຕ່າງຫາກສະເພາະຊາແຕູ່ລະນິດ A, B ແລະ C, D, ຫວ່າງກາງມີບ່ອນວ່າງຈົຶ່ງເປັນທາງ
ໄປມາ, ແລະ ເພືຶ່ອບໃຶ່ ຫ້ຢຽບຊາ.
+ ຫ້ອງໄວ້ຮັກສາຕ້ອງມີລມ
ົ ລ່ວງ ບຖ
ຶ່ ືກແດດຝົນ.
+ ພາຍຫັງ 2 - 3 ຊົຶ່ງໂມງ, ໃຊ້ໄມ້ຄນ/ຊ້ວນຊາ 1 ເທືອ
ຶ່ , ຫ້າມໃຊ້ເຫັກ. ຕັີ້ງແຕູ່ເວລາຍັງເປັນຊາສົດຈົນ
ເຖີງເວລາແຫ້ງຕາມທາມະດາແມູ່ນປະມານ 3 - 4 ຊົຶ່ວໂມງ (ຂືີ້ນກັບເງືຶ່ອນໄຂທາງດ້ານອຸນຫະພມ
ເບືີ້ອງນອກ), ຊາບັນລຸໄດ້ຕາມເປັີ້າໝາຍ, ຄົງຮັກສາສີຂຽວຄືເກົຶ່າ.
 ຂ້າເຊືີ້ອ: ຂ້າເຊືີ້ອດ້ວຍວິທີຂວ
ົີ້ , ຂົີ້ວຊາອາຍຮ້ອນ.
+ ດັງໄຟ, ບຶ່ໃຫ້ມີຄວັນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຖັງຮ້ອນ, ການົດຄວາມຮ້ອນຂອງຖັງດ້ວຍການເອົາມືຈັບເບິຶ່ງປາກ
ຖັງ ຫື ຄົນຢືນຢູ່ຂ້າງຖັງຮ້ສກວ່າຮ້ອນແລ້ວແມູ່ນໄດ້
+ ເອົາຊາສົດໃສູ່ປະມານ 2 - 3 ກິໂລກຣາມ/ເທືຶ່ອ, ປີຶ່ນຢູ່າງສະໝຶ່າສະເໝີພາຍໃນສອງສາມນາທີເມືຶ່ອ
ເຫັນວ່າຊາອ່ອນໝົດແລ້ວ, ໃບຊາແຫ້ງທາມະດາແລ້ວເອົາຊາອອກແລ້ວຄ່ອຍໆຍີ້າ. ເອົາໃຈໃສູ່: ຖ້າວ່າ
ຊາແຫ້ງໂພດແມູ່ນເອົານີ້າມາຫົດກ່ອນຈະຂ້າເຊືີ້ອ => ເອົານີ້າເຕີຶ່ມຈະເຮັດໃຫ້ຢໃູ່ ນໝີ້ມອ
ີ າກາດຮ້ອນ.
+ ກວດເບີຶ່ງວ່າຊາບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຫືບຶ່ ດ້ວຍວິທີຫັກໃບຊາອ່ອນຖ້າເຫັນວ່າໃບຊາອ່ອນນັີ້ນ
ອ່ອນໆ/ໜຽວ ບຶ່ສາມາດຫັກໄດ້ອີກແມູ່ນບັນລຸຕາມຄາດໝາຍແລ້ວ, ຖ້າວ່າເຮົາຫັກໃບຊາອ່ອນນັີ້ນຍັງ
ໄດ້ ແມູ່ນບຶ່ທັນບັນລຸ ຫື ໃບຊານັີ້ນຍັງບທ
ຶ່ ັນສຸກ => ຫັງຈາກນັີ້ນຈະເຮັດໃຫ້ນີ້າຊາເປັນສີແດງ.

+ ຊາພາຍຫັງຂົີ້ວຂ້າເຊືີ້ອແລ້ວ, ຍ່ອງເລັກນ້ອຍ ແລະ ເອົາສ່ວນທີຶ່ແຫ້ງໂພດອອກແລ້ວເຮັດໃຫ້ຊາເຢັນ
ລົງ.
 ຂັີ້ນຕອນຍ່ອງດ້ວຍຈັກ:
+ ເອົາຊາທີຶ່ຂ້າເຊືີ້ອແລ້ວໃສູ່ຄົກ, ປະລິມານແມູ່ນອີງຕາມຊະນິດຂອງຄົກ, ຕາພາຍໃນ 30 - 40 ນາທີ,
ຈົນເຖີງເມືຶ່ອຊາໝົຶ່ນ (80%) ແມູ່ນໄດ້ແລ້ວ.
+ ເອົາໃຈໃສູ່: ບຶ່ຄວນອັດຝາຄົກແໜ້ນເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຊາບຶ່ຖືກຄນຢທ
ູ່ າງເທີງ ແລະ ລູ່ມ, ບຄ
ຶ່ ວນປີນ
ີ້
ໄວເກີນໄປ, ຈະເຮັດໃຫ້ຊາຫັກ
 ໄລຍະອົບແຫ້ງ:
+ ຕົີ້ມ, ດັງຟືນທີຶ່ໄໝ້ດີ (ຄືຂົີ້ວຖົຶ່ວດີນ).
+ ຊາອົບ 3 ເທືຶ່ອ, ໃນລະຫວ່າງແຕູ່ລະເທືຶ່ອຕ້ອງປະໃຫ້ຊາເຢັນດີ, ກ່ອນ ແລະ ຫັງອົບຕ້ອງປະໃຫ້ເຢັນ
ພາຍໃນ 30 ນາທີ ແມູ່ນດີທີຶ່ສຸດ ເພືຶ່ອໃຫ້ຊາຊູ່ມ, ໃຫ້ສ່ວນອາຍນີ້າຢໃູ່ ນລະບາຍອອກນອກ => ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຊາແຫ້ງເຖີງ 3 – 4 %.
 ເຮັດໃຫ້ຊາມີກີຶ່ນຫອມ: ຂົີ້ວເທືຶ່ອສຸດທ້າຍ, ກ່ອນຈະເອົາຊາອອກຕ້ອງດັງໄຟໃຫ້ລຸກໃຫຍ່ພາຍໃນ 2
ນາທີ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ຊາມີກີຶ່ນຫອມ, ບົຶ່ມຊາໃນຖົງນິລົຶ່ງພາຍໃນ 1 ຄືນ, ເມືຶ່ອມີກີຶ່ນຫອມອ່ອນໆແມູ່ນ
ບັນລຸໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.
 ປະເມີນຜົນ ແລະ ຈັດແບູ່ງຊາໂດຍການສັງເກດ:
+ ກີຶ່ງຊາທີຶ່ນ້ອຍ, ບຫ
ຶ່ ັກບໝ
ຶ່ ົຶ່ນ, ມີແປ້ງຂາວ, ບມ
ຶ່ ີກີຶ່ນຄວັນໄຟ. ຍີຶ່ງເປັນສີຂາວແມູ່ນຍີຶ່ງແຊບ.
+ ເວລາປຸງ: ນີ້າເປັນສີຂຽວ, ເຫືອງຄືນີ້າເຜີີ້ງ.
+ ດືຶ່ມມີລົດຊາດຂົມໜ້ອຍໜືຶ່ງ, ຫວານ.

ພາກທີ 3 ເຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາດາ
3.1 ຂັນ
ີ້ ຕອນ
1 ວັດຖຸດິບ

6 ອົບແຫ້ງ

2 ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ

7 ຊາດຳາ
ເຄິຶ່ງສຳາເຫັດຮບ

4 ເຂິງ
(3 ຄັີ້ງ)

3 ຍ່ອງຊາ
(3 ຄັີ້ງ)

8 ໄຈ້ແຍກ, ປະສົມ
ແລະ ຫຸ້ມຫຶ່

9 ຊາດຳາ
ສຳາເຫັດຮບ

ແຜນວາດ 14 ເຕັກນິກປຸງແຕູ່ງຊາດາ

5 ຂ້າເຊືອ
ີ້

3.2 ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ
ຈຸດປະສົງແມູ່ນເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ປະລິມານນີ້າທີຶ່ມີໃນວັດຖຸດິບໝົດໄປ, ໃຫ້ປູ່ຽນຮບ, ເຮັດໃຫ້ໃບຊາອ່ອນ
ໜຽວ, ສະດວກໃນການປງຊາ. ຂັີ້ນຕອນການຕາກແຫ້ງແມູ່ນເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງຊາມີການປູ່ຽນ
ແປງ, ແຕກລະລາຍບັນດາທາດທີຶ່ມີໂມເລກນຫາຍກາຍເປັນທາດໂມເລກນນ້ອຍ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກູ່ຊາດາ.
ໂຄງສ້າງທາດທີຶ່ເຮັດໃຫ້ຫອມຈະເພີຶ່ມຂືີ້ນທາງປະລິມານກຶ່ຄືຄຸນນະພາບ, ເພີຶ່ມການເຄືຶ່ອນທີຶ່ຂອງບັນດາເຊືີ້ອ ອົກຊີ.
- ຕາກແຫ້ງແບບທາມະຊາດ:
ໃຕ້ແສງອາທິດ
ວິທີ
ການ
ເຮັດ
ໃຫ້
ແຫ້ງ

ທາມະຊາດ
ໃນຫ້ອງມີລມ
ົ ລ່ວງ

ເຮັດແຫ້ງດ້ວຍເຄືຶ່ອງຈັກ
ສ້າງຂີ້ນເອງ
ເຮັດແຫ້ງດ້ວຍກະຖັງ

ແຜນວາດ 15: ບັນດາວິທຕ
ີ າກແຫ້ງຊາດາ
+ ຕາກແສງແດດ: ຊ່ວງເວລາດີທີຶ່ສຸດແມູ່ນ 6 - 10 ໂມງເຊົີ້າ ຫື 16 - 18 ໂມງແລງກັບສະພາບຝົນບຶ່
ຕົກ, ພືີ້ນພຽງ, ສະອາດ.
ຕາກໃນຫ້ອງທີຶ່ມີລົມລ່ວງ: ເຮືອນຕ້ອງມີເນືີ້ອທີຶ່ກ້ວາງພ, ເວລາຕາກແມູ່ນແຕູ່ 17 - 24 ໂມງ, ເອົາຊາວາງ
ໄວ້ເປັນຊັີ້ນບາງໆ 2 - 2.5 ກິໂລກຣາມ/ຕາແມັດ ເທີງພືີ້ນເຮືອນສະອາດ, ມີລົມລ່ວງ ຫື ຕາໜ່າງໂລຫະ, ພາຍຫັງ
2 - 3 ຊົຶ່ວໂມງຄນເທືຶ່ອໜືຶ່ງ.
ຕາກແຫ້ງດ້ວຍເຄືຶ່ອງຈັກ
- ຕາກແຫ້ງດ້ວຍຈັກ: ເຄືຶ່ອງຈັກແຕູ່ລະຊະນິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເຮັດວຽກ
ຂອງແຕູ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມປັບຄວາມໄວ, ອຸນຫະພມຂອງອາຍຮ້ອນໃຫ້
ແທດເໝາະ, ປັບດ້ວຍວິທີເປີດ - ປິດປະຕສົມດນອາຍເຢັນ ຫື ເພີຶ່ມຫຼຸດອຸນຫະພມໃນເຕົາ.
- ຕາກຢເູ່ ທີງຮາງລິນ(ກະຖັງ): ເຮັດແຫ້ງດ້ວຍໄມ້ ຫື ດີນຈີ,ຶ່ ລວງສງ 90 - 100 cm, ທາງສົີ້ນມີບ່ອນກັີ້ນ
ຍາວ 25 – 30 cm. ອາຍຮ້ອນແຜູ່ຈາກເຕົາປະສົມກັບອາກາດນອກໂດຍອາໄສພັດລົມພັດເຂົີ້າທາງລູ່ມ.
ສະມັດຕະພາບຂືີ້ນກັບກາລັງ ແລະ ເນືີ້ອທີວ
ຶ່ າງຊາ. ວາງຊາທີຶ່ມີຄວາມໜາ 25 - 30 cm, ວາງສະໝຶ່າສະ
ເໝີ, ປົກດ້ວຍຕາຫນ່າງ, ຊາທີຶ່ຍັງປຽກແມູ່ນຕາກໃຫ້ບາງກ່ວາອີກ. ຫັງຈາກຕາກແລ້ວເປີດພັດລົມພາຍໃນ
10 - 20 ນາທີ ແລ້ວຈືຶ່ງປູ່ອຍຄວາມຮ້ອນໃສູ່. ອຸນຫະພມແມູ່ນ 35 - 38°C. ເວລາຕາກແມູ່ນ 8 - 14
ຊົຶ່ວໂມງຂືີ້ນກັບຊະນິດຊາ ແລະ ອນຫະພມຕາກ, 1 - 2 ຊົວ
ຶ່ ໂມງຄົນເທືຶ່ອໜືຶ່ງ. ພາຍຫັງສາເລັດແລ້ວຕ້ອງ
ເປີດພັດລົມປະມານ 30 ນາທີ.
ເອົາໃຈໃສູ່:
- ຕ້ອງຕິດຕາມເວລາຊາແຫ້ງ, ສະພາບຊາຍັງສົດ, ລຳາດັບເອົາເຂົາີ້ ໃນກະຖັງເພືອ
ຶ່ ຮັບປະກັນດ້ານຄຸນນະ
ພາບ
- ພາຍຫງັ ແຕູ່ລະເທືຶ່ອຕ້ອງທາຄວາມສະອາດກະຖັງ

-

ເປີເຊັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ປະເພດຊາ

A

B

C

D

ເປີເຊັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ

61-62%

62-64%

63-65%

64-67%

ເຕັກນິກການຕາກ: ສັງເກດຈານວນຊາໜີບໃຫ້ແໜ້ນສະເໝີ, ປູ່ຽນເປັນສີຂຽວ, ຈັບເອົາໃບ,ຊາອ່ອນນັີ້ນ
ມາ, ໃບຊາອ່ອນໜຽວ, ບແ
ຶ່ ຂງ, ບຊ
ຶ່ .ືຶ່ ຈັບເອົາໃບຊາມາບີບຢູ່າງແຮງຖ້າຮສ
້ ກວ່າອ່ອນໜຽວ, ການປູ່ຽນຮບຕຶ່າ. ບີບ
ຄ່ອຍເທີງຝາຖ້າບມ
ຶ່ ຸູ່ນ, ບຫ
ົ່ ັກ, ອ່ອນ, ບມ
ຶ່ ີນີ້າ. ເອົາມາດົມມີກີຶ່ນຫອມຄືໝາກແອັບເປີນ
ີ້ , ກວດກາທັງໝົດກະຖັງເປີຶ່ງ
ວ່າແຫ້ງສະເໝີແລ້ວບ. ຖ້າບຶ່ແນູ່ນອນກຶ່ສາມາດນາໃຊ້ວິທີການົດເພືຶ່ອຄິດໄລູ່ເວລາຕາກໃຫ້ເໝາະສົມ.
3.3 ການຍ່ອງຊາ
 ຈຸດປະສົງ: ເພືຶ່ອທາລາຍໂຄງສ້າງຈຸລັງໃບຊາ, ເຮັດໃຫ້ຈຸລັງມີການເຊືີ້ອຊືມອອກສູ່ເທີງໃບຊາ, ສ້າງ
ເງືຶ່ອນໄຂໃຫ້ເຊືີ້ອອົກຊີເຄືຶ່ອນເໜັງ. ການຕາຍັງມີຜົນປະໂຫຍດສ້າງຮບຮ່າງ, ເຮັດໃຫ້ໃບຊາແໜ້ນຄືນ ແລະ ກີຶ່ງ
ໃບຊານອນນອກຄວາມງາມໃນເວລາອົບແຫ້ງ.
 ເຕັກນິກຍ່ອງຊາ:
- ຫ້ອງລົມສາມາດລ່ວງໄດ້, ເພືຶ່ອສາມາດມີອາກາດສະໜອງອົກຊີໄດ້, ອຸນຫະພມຫ້ອງແມູ່ນ 2428°c, ຄວາມຊູ່ມຂອງອາກາດແມູ່ນ 90% ຂືີ້ນໄປ.
- ຕາມທາມະດາຊາດາແມູ່ນຕາ 2 – 3 ເທືຶ່ອ, ແຕູ່ລະເທືຶ່ອ 30 - 45 ນາທີ, ໃນລະຫວ່າງແຕູ່ລະເທືຶ່ອ
ຕ້ອງຮ່ອນຊາເພືຶ່ອຜ່ອນອຸນຫະພມ, ແຍກອອກຕ່າງຫາກສາລັບຊາທີຍ
ຶ່ ັງອ່ອນເອົາໄປຂ້າເຊືີ້ອ.
- ເມືຶ່ອຍ່ອງແລ້ວລະດັບຈຸລັງຕ້ອງບັນລຸ 75 - 80%.
- ຂືີ້ນກັບວັດຖຸດິບ ແລະ ຊະນິດຊາຕ່າງກັນແມູ່ນຍ່ອງ 2 ຫື 3 ເທືຶ່ອ.
- ຍາມແລ້ງອຸນຫະພມສງກ່ວາ 35°c ແມູ່ນຄວນຫຼຸດເວລາຕາລົງ, ບຕ
ຶ່ ້ອງຍ່ອງດົນເກີນໄປ.
ຂືີ້ນກັບເງືຶ່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ເຄືຶ່ອງຈັກ, ຕ້ອງການສ້າງຂັີ້ນຕອນໃນການຍ່ອງໃຫ້ແທດ
ເໝາະ, ຕົວຢູ່າງ :
ກລະນີຍອ
່ ງ 03 ເທືຶ່ອ:
ຍ່ອງຄັີ້ງທີ 1

ຍ່ອງຄັີ້ງທີ 2

ຍ່ອງຄັີ້ງທີ 3

10 ນາທີ - ບບ
ຶ່ ີບແໜ້ນ

5 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

5 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

15 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

5 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນດີ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນດີ

10 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

5 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

ລວມ 35 ນາທີ

ລວມ 30 ນາທີ

ລວມ 30 ນາທີ
ກລະນີຍອ
່ ງ 02 ເທືຶ່ອ:
ຍ່ອງຄັີ້ງທີ 1

ຍ່ອງຄັີ້ງທີ 2

10 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

5 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນດີ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນດີ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

10 ນາທີ - ບີບແໜ້ນເລັກນ້ອຍ

5 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

5 ນາທີ - ບຶ່ບີບແໜ້ນ

ລວມ 45 ນາທີ

ລວມ 40 ນາທີ

3.4 ການຮ່ອນເອົາອັນມຸນ
ູ່ ອອກ
ຈຸດປະສົງແມູ່ນເພືຶ່ອຫຼຸດອຸນຫະພມຂອງຈານວນຊາ, ສະໜອງອົກຊີໃນຂັີ້ນຕອນໝັກ, ຈັດແບູ່ງຊາຕາມລະ
ດັບຄວາມອ່ອນ, ແກູ່ ແລະ ຂະໜາດເພືອ
ຶ່ ນາເອົາໄປຍ່ອງເຂິງຄືນ ແລະ ນາໄປໝັກ. ຈັກຮ່ອນທີຶ່ໃຊ້ຈັດແບູ່ງຕ້ອງທາ
ຄວາມສະອາດຢູ່າງເປັນປະຈາ, ຫີກເວັີ້ນບໃຶ່ ຫ້ມີຜົນກະທົບຕຶ່ຄຸນນະພາບຂອງຊາ.
ເຕັກນິກການຈັດແບູ່ງ, ຮ່ອນ:
- ເວລາຮ່ອນ 5 - 8 ນາທີ/ຄົກຮ່ອນ.
- ສ່ວນທີຶ່ບສ
ຶ່ າມາດຜ່ານຮ່ອນແມູ່ນນາເອົາຮ່ອນຕ,ຶ່ ສ່ວນທີຶ່ຮ່ອນແລ້ວເອົາໄປໝັກ.
- ຮ່ອນແມູ່ນເພືຶ່ອແຍກສ່ວນຊາອ່ອນເອົາໄປໝັກກ່ອນ, ຄວນກັີ້ງຕາຫນ່າງເບີ 4 - ລວງຍາວຂອງຕາ
ຫນ່າງແຕູ່ລະຕາແມູ່ນ 1 cm. ຖ້າວ່າຕາຕາຫນ່າງຍັງໃຫຍ່ໂພດ, ແຕູ່ລະເສັີ້ນຊາຍາວຕົກຜ່ານແມູ່ນນາເອົາໄປໝັກຄຸນ
ນະພາບຈະບດ
ຶ່ ີເນືຶ່ອງວ່າລະດັບຍັງບທ
ຶ່ ັນພ. ຖ້າວ່າຕາໜ່າງນ້ອຍໂພດຊາຈະຫັກບຜ
ຶ່ ່ານ, ຕາເທືຶ່ອທີຶ່ 2 ຈະມຸູ່ນ.
- ໃນກລະນີບມ
ຶ່ ີຈັກຮ່ອນ, ໃນລະຫວ່າງ 2 ເທືຶ່ອຍ່ອງຕ້ອງແກະອອກ, ຮ່ອນແລ້ວຈືຶ່ງສືບຕຍ
ຶ່ ່ອງເທືຶ່ອ 2.
3.5 ການໝັກ
ແມູ່ນໄລຍະສາຄັນທີຶ່ສຸດໃນຂະບວນການປຸງແຕູ່ງຊາດາ, ໄລຍະນີຕ
ີ້ ້ອງສ້າງເງືຶ່ອນໄຂກ່ຽວກັບອຸນຫະພມ,
ຄວາມຊຸມ
ູ່ ແລະ ອົກຊີ ອາກາດທີຶ່ເໝາະສົມທີຶ່ສຸດໃນເວລາໝັກເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານເຄມີທີຶ່ຈາ
ເປັນ ແລະ ຕັດສິນຄຸນນະພາບຂອງຊາດາໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນ.
ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກ:
- ເງືຶ່ອນໄຂຂອງຫ້ອງໝັກຕ້ອງມີອາກາດສະອາດລ່ວງ, ມີອົກຊີຫາຍ ແລະ ສາມາດຮັກສາຄວາມຊູ່ມ
ຂອງ ອາກາດສງ 95 – 98 %, ອຸນຫະພມ 24 - 28 °C.
- ເວລາໝັກແມູ່ນປະມານ 3 - 4,5 ຊົຶ່ວໂມງ ນັບຕັີ້ງແຕູ່ເວລາຍ່ອງຈົນຮອດອົບ, ຂືີ້ນກັບສະພາບຂອງ
ພືີ້ນທີຶ່, ຂືີ້ນກັບຊະນິດຊາ, ຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸດິບ, ວິທີຍ່ອງ.
- ເອົາຊາຕາກໄວ້ຢູ່າງສະໝຶ່າສະເໝີ, ຊາອ່ອນຖ້າຟ້າແດດຕ້ອງຕາກບາງໆ, ຊາແກູ່ກາງຄືນເຢັນແມູ່ນຕາກ
ໃຫ້ໜາ.
- ໝັກໃນຫ້ອງໝັກສະເພາະ ຫື ກະຖັງໝັກ.
- ຫ້ອງໝັກຕ້ອງທາຄວາມສະອາດ.
ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ສະເພາະຢເູ່ ຂດສງ, ຂະໜາດການຜະລິດໜ້ອຍ, ໂຄງສ້າງຂອງຫ້ອງແຄບ, ຄວນເອົາໃຈ
ໃສູ່ບາງບັນຫາດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
+ ຕ້ອງພົຶ່ນຄວາມຊຸູ່ມເພືຶ່ອໃຫ້ຫ້ອງໝັກມີຄວາມຊຸມ
ູ່ 96 – 98 % ຢູ່າງເປັນປະຈາ. ຕ້ອງຕິດຕັີ້ງເຄືຶ່ອງ
ຊູ່ມໃຫ້ຫ້ອງໝັກ. ຖ້າຄວາມຊຸູ່ມຕຶ່າກ່ວາ 90 % ແມູ່ນພົຶ່ນຄວັນ. ເອົາໃຈໃສູ່ ເວລາພົຶ່ນບຕ
ຶ່ ້ອງປະໃຫ້
ກ໋ອກພົຶ່ນໃສູ່ຊາ, ຕ້ອງໃຫ້ພົຶ່ນຂືີ້ນສງເພືຶ່ອເປັນຄັວນ
+ ສາມາດໃຊ້ລະບົບພົຶ່ນຄັວນຜ່ານການສບສະໜອງ, ສາມາດຕິດຕັີ້ງກ໋ອກພົຶ່ນອ້ອມຮອບຫ້ອງໝັກ. ສາ
ມາດນາໃຊ້ການສບຄືແບບສັກຢາ, ພາຍໃນ 15 ນາທີ ພົຶ່ນ 1 ເທືຶ່ອ.
+ ຕ້ອງຕິດຕັີ້ງພັດລົມເພືຶ່ອລະບາຍລົມອອກ ແລະ ນາເອົາລົມຢທ
ູ່ າງນອກເຂົີ້າມາໃນຫ້ອງໝັກດ້ວຍອັດ
ຕາ 2,5 - 3 ແມັດ/ວິນາທີ ເພືຶ່ອໃຫ້ອາກາດມີການເຄືຶ່ອນເໜັງ ແລະ ສະໜອງອົກຊີແຊນ.
+ ຫ້ອງໝັກຕ້ອງໂບກ, ພືີ້ນຕ້ອງປດີນຈີ,ຶ່ ອ້ອມຂ້າງຕ້ອງມີຮ່ອງລະບາຍນີ້າ, ມີປະຕເຂົີ້າອອກ ແລະ ສະ
ດວກ. ຫ້ອງໝັກຕ້ອງມີເພດານເພືຶ່ອຕ້ານຄວາມຮ້ອນ, ຮັບປະກັນຄວາມຊຸມ
ູ່ ໃນລະດຮ້ອນ, ໃຫ້ເຢັນ
ໃນຍາມຮ້ອນ.
+ ຄວນເຮັດໂຕະຢອງ, ໂຕະຢອງອອກແບບຂອບມີລ,ີ້ ແຕູ່ລະຂອບບັນຈຸ 8 - 10 ຖ້ານ (ແບບກະດົງີ້
ຟັດເຂົີ້າ), ແຕູ່ລະຊັີ້ນຫ່າງກັນ 10 - 15 cm. ຈານໃສູ່ເຊືີ້ອເຮັດດ້ວຍໄມ້, ໄມ້ເຮ້ຍ, ແຕູ່ລະຕາເປັນ

ຮບຈະຕຸລັດມີຂະໜາດ 5x5 ມິນລີແມັດ ເພືຶ່ອໃຫ້ອາກາດສາມາດຜ່ານໄດ້. ຕາກຢເູ່ ທີງກະດົງີ້ ດ້ວຍ
ຄວາມໜາແມູ່ນ 2 – 12 cm, ຍາມໜາວຕາກໜາກ່ວາຍາມຮ້ອນ, ຊາແກູ່ຕາກໜາກ່ວາຊາອ່ອນ.
ໄລຍະເວລາໝັກ:
+ ເວລາໝັກແມູ່ນໄລູ່ຕາມຮອບວຽນການກວດກາໃນເມືຶ່ອສ້າງແຕູ່ຂັີ້ນຕອນຍ່ອງ - ໝັກ. ຕົວຢູ່າງ: ເວ
ລາຍ່ອງ - ໝັກແມູ່ນ 4 ຊົຶ່ວໂມງ, ໃນເມືຶ່ອ 12 ໂມງທ່ຽງ, ສີີ້ນສຸດແລ້ວກແມູ່ນ 4 ໂມງແລງ.
+ ເວລາໝັກຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມູ່ນ: 4 - 4,5 ຊົຶ່ວໂມງ, ລະດໜາວ (ແຕູ່ລະຄືນທີໜ
ຶ່ າວ ຫື ອຸນຫະ
ພມຕຶ່າກ່ວາ 20°C) ແລະ 3-3,5 ຊົຶ່ວໂມງ ສະເພາະລະດແລ້ງ (ອຸນຫະພມສງກ່ວາ 30°C).
3.6 ອົບແຫ້ງ
ອົບແຫ້ງຊາດາທາງພືີ້ນຖານແມູ່ນຄືກັນກັບອົບຊາຂຽວ. ຈຸດປະສົງໃຊ້ອຸນຫະພມທີສ
ຶ່ ງແມູ່ນເພືຶ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ໃນຂັີ້ນຕອນໃສູ່ເຊືີ້ອ ແລະ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ອາຍນີ້າລະເຫີຍຄວາມຊູ່ມເຫືອພຽງແຕູ່ 3 - 4%, ເພືຶ່ອບໃຶ່ ຫ້ມກ
ີ ານປູ່ຽນ
ຮບ, ເສັີ້ນຊາມີສີງາມ, ຮັກສາບັນດາທາດທີຶ່ເກີດຂືີ້ນໃນຂັີ້ນຕອນຕາ, ໝັກ. ເນືຶ່ອງຈາກການກະທົບຂອງອຸນຫະພມ
ຍັງເຮັດໃຫ້ຊາມີບາງກີຶ່ນຫອມໃໝູ່ເກີດຂືີ້ນເປັນພິເສດຂອງຊາດາ.
ເຕັກນິກອົບແຫ້ງມີດັຶ່ງນີີ້:
+ ອຸນຫະພມຂອງຈັກອົບເຖີງຄາດໝາຍແລ້ວຈືຶ່ງເອົາໃສູ່. ອຸນຫະພມເຂົີ້າ: 100 - 105°c, ອຸນຫະພມ
ເມືຶ່ອເອົາຊາອອກ 53 - 54°C,
+ ຊາສ່ວນທີຶ່ III ແມູ່ນເອົາໄປອົບກ່ອນ, ຊາສ່ວນທີຶ່ I ແມູ່ນເອົາໄປອົບຕາມຫັງ. ຕາກຊາອ່ອນບາງກ່ວາ
ຊາແກູ່. ຄວາມໜາຂອງສາຍພານຂົນສົຶ່ງ: ຊາສ່ວນ I ແລະ II ແມູ່ນຕາກ 8 – 10 cm; ຊາສ່ວນ III
ຕາກໜາ 10 - 15 cm.
+ ທັງໝົດຊາແຕູ່ລະຊະນິດພາຍຫັງອົບແຫ້ງແລ້ວປະໃຫ້ເຢັນຈືຶ່ງສາມາດອັດເປັນຖົງ, ຕ້ອງຮັກສາຢູ່າງໜ້
ອຍໜືຶ່ງມືແ
ີ້ ລ້ວຈືຶ່ງຈັດແບູ່ງເພືຶ່ອຫີກເວັີ້ນການຫັກມຸູ່ນ.
+ ສະເພາະ ຈັກອົບຊະນິດ 4 ສາຍພານ 8 ໜ້າ ຂອງໂຊຫວຽດ, ອີນເດຍ, ສາມາດອົບ 1 ເທືຶ່ອຈົນເຖິງ
ເວລາແຫ້ງໄດ້ຕາມຕ້ອງການ. ອົບ 1 ເທືຶ່ອໃຫ້ຄຸນນະພາບສງກ່ວາ, ກີຶ່ນຫອມກ່ວາທຽບໃສູ່ເມືຶ່ອແຫ້ງບຶ່
ສະເໝີ. ອຸນຫະພມອົບ 100 - 105°c, ເວລາແມູ່ນຂືີ້ນກັບການກວດກາຊາຕົວຈິງພາຍຫັງອົບ,
ອາດຈະດົນເຖີງ 20 - 28 ນາທີ.
+ ສະເພາະ ຈັກອົບຊະນິດ 3 ສາຍພານ 6 ໜ້າ, ແມູ່ນອົບ 2 ເທືຶ່ອ (ເທືຶ່ອທີຶ່ 1 ອົບດ້ວຍອຸນຫະພມ
100 -105°c ພາຍໃນ 12 - 15 ນາທີ, ເທືຶ່ອທີຶ່ 2 ອົບດ້ວຍອຸນຫະພມ 90 - 95°c ພາຍໃນ 15
- 18 ນາທີ).
+ ຫ້າມບໃຶ່ ຫ້ອົບໃນອຸນຫະພມທີຶ່ສງກ່ວາ 110°c ເພາະຊາຈະກາຍເປັນຊາໄໝ້ ຫື ມີກີຶ່ນຂີວ.
3.7 ຈັດແບູ່ງປະເພດຊາເຄິງຶ່ ສາເລັດຮບ.
 ຈຸດປະສົງ: ຊາເຄິຶ່ງສາເລັດຮບ ພາຍຫັງອົບແລ້ວຍັງບຶ່ທັນຄືກນ
ັ , ຍັງມີຊາ ຄຸນນະພາບຕຶ່າປົນນາ, ມຸູ່ນ,
ຫຍ້າ ແລະ ບັນດາທາດປົນອືຶ່ນໆ. ຈັດແບູ່ງເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຊາທີຶ່ມຂ
ີ ະໜາດດຽວກັນ ແລະ ຮບຮ່າງດຽວກັນ, ຄຸນນະ
ພາບດຽວກັນ, ນອກຈາກຮບຂະໜາດແລ້ວຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຄາສງດ້ານເສດຖະກິດ, ງ່າຍໃນການການົດລາຄາ,
ຮັກສາ, ຂົນສົຶ່ງ ແລະ ການປັດທາດປະສົມອອກອີກ.
 ຂັີ້ນຕອນການຈັດແບູ່ງປະເພດ:

ຮ່ອນ

ຕັດ

ວີ

ຄົນ

3.7.1 ຮ່ອນຊາ
 ຮ່ອນເອົາຂະໜາດໃຫຍ່: ຊາເຄິຶ່ງສາເລັດຮບ ສ່ວນທີຶ່ III (ຊາສ່ວນຫາຍ, ຊາແກູ່) ແມູ່ນເອົາໄປຮ່ອນ
ເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຊາແບບດຽວ+ແຍກບັນດາສີຶ່ງທີຶ່ປົນນາຊາອອກ. ໃຊ້ຕາຫນ່າງຂະໜາດ 3x3, 4x4 ຫື
5x5 ສ່ວນຢເູ່ ທິງແມູ່ນຕັດ.
 ຮ່ອນແບບແຍກ: ຊາເຄິຶ່ງສາເລັດຮບສ່ວນທີຶ່ I, II ແລະ ຊາສ່ວນທີຶ່ຜ່ານການຮ່ອນເອົາຂະໜາດຊາ
ໃຫຍ່ແລ້ວນາເອົາໄປຮ່ອນແຍກ. ຂະໜາດຕາໜ່າງ: 6x6,10x10,12x12, 18x18 (ນີື້ວ)
 ຮ່ອນສະອາດ: ເຮັດໃຫ້ຊາມີສະເໝີກ່ຽວກັບຂະໜາດໃຫ້ແທດເໝາະກັບມາດຕະຖານ.

ເອົາໃຈໃສູ່:

 ຜ້ທີຶ່ຮອ
່ ນຊາຕ້ອງຊານານ, ຮ້ຈັກຜະລິດຕະພັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດດີ, ຖືກກັບປະເພດ
ຊາ.
 ຂືີ້ນກັບຊະນິດຊາເປັນຕົວຕັດສິນໃນຂັີ້ນຕອນຮ່ອນ, ເພືຶ່ອຫີກບຶ່ໃຫ້ໄດ້ເຮັດໄປເຮັດມາຫາຍເທືຶ່ອ, ບຶ່
ໃຫ້ແຕກມຸູ່ນ, ດດຄວາມຊູ່ມ.
 ໃນຊ່ວງໄລຍະຮ່ອນ, ກັຶ່ນຍີຶ່ງຫາຍກີຶ່ງຊາຍີຶ່ງດີ, ສະນັີ້ນຕ້ອງນາເອົາຊາໄປຮ່ອນຄ່ອຍໆ, ຮັບປະກັນຮ່ອນ
ຢູ່າງສະເໝີ, ຕຶ່ເນືຶ່ອງ.
 ວິຊາການດ້ານເຕັກນິກຕ້ອງກວດກາຢູ່າງເປັນປະຈາເພືຶ່ອໃຫ້ສາມາດການົດຂະໜາດຂອງຕາໜ່າງໃຫ້ເ
ໝາະສົມ. ອາດຈະຕແ
ຶ່ ບບຂະໜານ 2 ຕາໜ່າງຕິດຕກ
ຶ່ ັນ. ຈັກຮ່ອນຕ້ອງມີແມູ່ເຫັກເພືຶ່ອສາມາດດດໄດ້
ເຫັກເສດທີຶ່ປົນເປນາຊາ.
 ຖ້າມີທາດເສດເຫືອປົນນາຫາຍ, ກາມະກອນຕ້ອງເກັບ ແລະ ແຍກອອກກ່ອນຈະນາເອົາໄປຕັດ,
ດ້າມ. ຖ້າມີຫຍ້າປົນນາຫາຍ, ແມູ່ນຕ້ອງແຍກດ້ວຍຈັກດດ ຫື ຮ່ອນດ້ວຍມື.
3.7.2 ຕັດຊາ
ໃຊ້ຈັກຕັດແຕູ່ລະສ່ວນທີຶ່ຍັງໃຫຍ່ບສ
ຶ່ າມາດຜ່ານໃນເວລາຮ່ອນ. ວິທີຕັດແມູ່ນເພີຶ່ມຄ່ອຍໆລະດັບການຕັດ,
ເລີຶ່ມຕັດຄ່ອຍໄປຫາຕັດແຮງ. ຕັດແຮງໃຊ້ພຽງໃນເວລາສຸດທ້າຍຮ່ອນ.
3.7.3 ວີຊາ (ວີເຮັດໃຫ້ເຢັນ)
ວີຊາແມູ່ນໃຊ້ເພືຶ່ອສາມາດຈັດແບູ່ງໄດ້ຊາອ່ອນ ແລະ ຊາແກູ່ (ໜັກເບົາຕ່າງກັນ), ແຍກຊາທີເຶ່ ປັນກີຶ່ງ ແລະ
ເປັນໃບ.
3.7.4 ປະສົມຊາ:
ການປະສົມຊາແມູ່ນປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ KCS ເພືຶ່ອໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນຕ່າງກັນ, ສາມາດ
ປະສົມດ້ວຍມື ຫື ຈັກໂບກ.
3.7.5 ເກັບຮັກສາຊາເຄິງຶ່ ສາເລັດຮບ
 ຊາເຄິຶ່ງສາເລັດຮບ: ພາຍຫັງອົບແຫ້ງ ແລະ ເຢັນດີ, , ຊາເຄິຶ່ງສາເລັດຮບຕ້ອງອັດເປັນຖົງ PE ເພືຶ່ອບຶ່
ໃຫ້ຖືກດດຄວາມຊຸມ
ູ່ , ບັນດາຊາຊະນິດ I - II - III ແມູ່ນອັດເປັນຖົງຕ່າງຫາກ.
 ຊາສາເລັດຮບ: ເມືຶ່ອອັດເປັນຖົງແລ້ວຕ້ອງຈັດໄປຕາມສັນຍາລັກ, ບໃຶ່ ຫ້ເຮັດຕົກ, ຖົງຂາດ. ຕ້ອງຈັດ
ຖົງຊານອນ, ຫ່າງຈາກພືີ້ນສາງ 15 - 20cm, ຫ່າງຈາກຝາ 50 cm, ຈົຶ່ງໃຫ້ມີທາງໄປມາເພືຶ່ອກວດ
ກາ ແລະ ຍ້າຍ.
 ສາງທີຶ່ໄວ້ຊາຕ້ອງແຫ້ງດີ, ສະອາດ, ບໃຶ່ ຫ້ມີວັດຖຸສີຶ່ງຂອງອືຶ່ນໆປົນນາ, ສີນຄ້າທີສ
ຶ່ າມາດຕິດກີຶ່ນໄດ້ດີ.
ສາງຕ້ອງມີລົມລ່ວງ, ອຸນຫະພມບສ
ຶ່ ງເກີນໄປ, ບຖ
ຶ່ ືກແສງແດດ, ຄວາມຊຸມ
ູ່ ຂອງອາກາດຢູ່າງຕຶ່າ
60%. ສາງຕ້ອງປະກອບຕິດຕັີ້ງບັນດາອຸປະກອນຕ້ານ ແລະ ສະກັດອັກຄິໄພ, ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້
ຄົນຂີລ
ີ້ ັກ, ສັດ…ສົງຶ່ ຜົນສະທ້ອນເຖີງການທາຄວາມສະອາດປອດໄພຂອງຊາສາເລັດຮບ.

ຊາເຫືອງແມູ່ນຊະນິດຊາເມືຶ່ອເຮົາປຸງນີ້າຊາເປັນສີເຫືອງເຂັີ້ມ ແລະ ເຫືອງອ່ອນ, ເຫືີ້ອມສີໂລຫະ, ມີກີຶ່ນ
ຫອມ, ກີຶ່ນຫອມນານ. ນອກຈາກມີຮບກດ, ຍອດຊາເດີມ, ມີຫິມະ, ມີສີຂຽວເຫອ
ື ງ. ຊາເຫືອງເປັນຊາຊະນິດໜືຶ່ງ
ທີຶ່ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ, ຍີປ
ຶ່ ນ
ຸູ່ ນິຍົມທີສ
ຶ່ ຸດ. ວິທະການປຸງແຕູ່ງຊາເຫືອງຂອງຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມູ່ນຕ່າງກັນດ້ານແຕູ່
ລະຂັີ້ນຕອນ, ແຕູ່ເບີຶ່ງລວມລວມແລ້ວຕ້ອງກັນເຮັດໃຫ້ໂຄໂລຟີນ (Chloro¬phyll) ຫຼຸດລົງເພືຶ່ອໃຫ້ສນ
ີ ີ້າຊາເຫືອງ,
ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານສ່ວນປະກອບ Catechin, ໃຫ້ຊາມີກີຶ່ນຫອມ ແລະ ມີລົດຊາດເຂັມ
ີ້ ຂຸ້ມ.

ພາກທີ 4 ເຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາເຫອ
ື ງ
4.1 ຊາເຫອ
ື ງຂອງຈີນ
ຊາເຫືອງຈີນມີ 2 ຊະນິດ: ຊາເຫືອງຮ່ວງທັງ (ປກຢູ່ ຈຽກຢັງ, ວັດຖຸດິບຊາແມູ່ນອ່ອນທາມະດາ, ຍອດຊາ
ນ້ອຍ ແລະ ສະເໝີ, ເກັບຊາແມູ່ນກ່ອນ ແລະ ຫັງບນ ແທັງມີງ) ແລະ ຊາຮ່ວງໄດ & ຊາຮ່ວງຕຽວ (ປກຢູ່ ອານຮວ
An Huy, ຊາຮ່ວງຕຽວ ແມູ່ນຊາທີຶ່ມີ 1 ຍອດ + 1 ໃບອ່ອນ, ເກັບຊາແມູ່ນກ່ອນ ແລະ ຫັງບນ ແທັງມີງ, ຊາ
ຮ່ວງໄດ ແມູ່ນນາໃຊ້ແຕູ່ລະຍອດຊາທີຶ່ແກູ່ກ່ວາ).

ຂັນ
ີ້ ຕອນການປງແຕູ່ງຊາເຫອ
ື ງຮ່ວງທັງ (05 ບາດກ້າວ):
ວັດຖຸດິບ

ໝັກຂ້າເຊືີ້ອ

ຍ່ອງຊາ

ອົບແຫ້ງຄັີ້ງ 1

ອົບແຫ້ງຄັີ້ງ
2

ຂັນ
ີ້ ຕອນການປງແຕູ່ງຊາຮ່ວງໄດ & ຊາຮ່ວງຕຽວ (04 ບາດກາວ):
ວັດຖຸດິບ

ໝັກຂ້າເຊືີ້ອ

ຂາງໄຟ

ອົບແຫ້ງ

4.2 ຊາເຫອ
ື ງໄຕ້ຫວັນ
ຕ່າງກັບການປຸງແຕູ່ງຊາເຫືອງຂອງຈີນການປຸງແຕູ່ງຊາເຫືອງໄຕ້ຫວັນມີ 7 ຂັີ້ນຕອນດັຶ່ງນີີ້:
ວັດຖຸດິບ

ຕາກແຫ້ງ

ຂົວ
ີ້ ຄັື້ງຳ 1

ທ້ອນກອງ1

ຂົວ
ີ້ ຄັື້ງຳ 2

ທ້ອນກອງ2

ຂົວ
ີ້ ຄັື້ງ 3

ວັດຖຸດບ
ິ

ແຕູ່ລະບັນຫາຄວນເອົາໃຈໃສູ່

1 ວັດຖຸດິບ

ຍອດຊາດີກ່ວາໝູ່ແມູ່ນຍອດຊາ Shan ປກຢເູ່ ຂດສງຊັນ, ຍອດຊາໃຫຍ່, ຍອດ ແລະ
ໃບຊາອອ່ນມີຫິມະຂາວ.

2 ຂົີ້ວຂ້າເຊືີ້ອ
3 ທ້ອນໂຮມ
(ຄັີ້ງທີ 1)

4 ຍ່ອງຊາ
5 ອົບ ຄັີ້ງທີ 1

ໃຊ້ໝຂ
ີ້ າງເພືຶ່ອຂ້າເຊືີ້ອ ຫື ໃຊ້ຈັກຂົີ້ວ, ອຸນຫະພມ 280°c, ເວລາ 5 – 7 ນາທີ. ຊາທີຶ່
ໄດ້ຮັບການຂ້າເຊືີ້ອດີແມູ່ນມີສີເຫືອງຂຽວ, ສົດໃສ, ໃບອ່ອນນວມ. ຊາທີຂ
ຶ່ ົີ້ວແລ້ວຕ້ອງ
ຄົນເພືຶ່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນກ່ອນຈະນາໄປບົຶ່ມ.
ທຸກເທືຶ່ອບົຶ່ມ 30 - 50kg, ໃຊ້ແຜູ່ນແພທີຶ່ປຽກປົກ. ເວລາບົຶ່ມແມູ່ນຂືີ້ນກັບອຸນຫະພມ
ຂອງອາກາດ (ປະມານ 30 ນາທີ), ຈົນເຖີງເວລາເຫັນວ່າຊາເຫືອງສະເໝີແລ້ວເອົາໄປ
ຍ່ອງ.
ຄືກັນກັບການຕາຊາຂຽວແຕູ່ວ່າເວລາສັີ້ນກ່ວາ. ເວລາຕາ 20 - 30 ນາທີ, ຂືີ້ນກັບຄຸນນະ
ພາບຂອງວັດຖຸດິບ. ລະດັບມົຶ່ນທີຶ່ຕ້ອງການແມູ່ນ 40 - 55%. ເມືຶ່ອຕາແລ້ວເອົາໄປ
ຮ່ອນກ່ອນຈະເອົາໄປອົບ.
ອຸນຫະພມອົບ 80 - 90°C. ອົບຕໃຶ່ ນເມືຶ່ອຄວາມຊຸມ
ູ່ ສ່ວນທີຶ່ຍັງເຫືອ 15 - 20%.

6 ທ້ອນໂຮມບົຶ່ມ
(ຄັີ້ງທີ 2)

ນີ້າໜັກບົມ
ຶ່ ແຕູ່ລະເທືຶ່ອ 50 - 100kg, ໃຊ້ແຜູ່ນແພທີຶ່ປຽກປົກ. ເວລາບົຶ່ມເທືຶ່ອທີຶ່ 2 ແຕູ່
5-8ຊົຶ່ວໂມງ (ເທືຶ່ອ 2) (ຂືີ້ນກັບອຸນຫະພມຂອງອາກາດ),
ບົຶ່ມແລ້ວເອົາໄປອົບ.

7 ອົບແຫ້ງ

ອຸນຫະພມອົບ 80 - 85°C. ຕໃຶ່ ນເມືຶ່ອຄວາມຊຸມ
ູ່ ສ່ວນທີຍ
ຶ່ ັງເຫືອ 3 - 4%. ອົບແລ້ວ
ປະໃຫ້ເຢັນແລ້ວອັດເປັນຖົງ ຫື ຈັດແບູ່ງປະເພດ.

8 ໄຈ້ແຍກຜະລິດຕະ
ພັນ

ຈຸດປະສົງການແຍກຊາທີມ
ຶ່ ນ
ຳົ່ , ທາດປົນ, ຂະໜາດທີຶ່ໃຫຍ່. ຈັດແບູ່ງແມູ່ນອີງໃສູ່ 2 ມາດ
ຕະຖານ ນັີ້ນແມູ່ນທາດທາງໃນ ແລະ ຮບຮ່າງນອກ, ຊາທີຶ່ມີທາດທາງໃນດີແມູ່ນມີກີຶ່ນ
ຫອມ, ບມ
ຶ່ ີກີຶ່ນອືຶ່ນປົນ, ບສ
ຶ່ ົີ້ມ, ລົດຊາດທົນທານດົນ, ຫວານ, ສີນີ້າຊາເຫືອງທົນດົນ,
ໃສ. ຮບຮ່າງນອກແນູ່ນອນ, ມີໝອກຂາວ, ຄຸນນະພາບຍີຶ່ງສງໝອກທີຶ່ປົກຫຸ້ມໃບຊາຍີຶ່ງ
ຂາວ. ນີແ
ີ້ ມູ່ນຈຸດພິເສດຂອງຊາເຫືອງເຂດພສງຂອງວັດຖຸດິບຊາ Shan. ພາຍຫັງຈັດ
ແບູ່ງປະເພດ ແລະ ອັດເປັນຖົງ, ຂ້າງໃນຮອງດ້ວຍ PE, ເກັບຮັກສາຢສ
ູ່ າງທີຶ່ແຫ້ງດີມີລົມ
ລ່ວງດີ.

4.3 ຊາເຫອ
ື ງຫວຽດນາມ
ຂັີ້ນຕອນການປງແຕູ່ງນາໃຊ້ປັດຈຸບັນຢບ
ູ່ ັນດາໂຮງງານເຂດສງ (ຮ່າຢັງ, ອຽນໄບ) ລວມມີ 06 ບາດກ້າວ
ດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
1 ວັດຖຸດິບ

5 ອົບຄັງີ້ 1

2 ຂົີ້ວຂ້າເຊືີ້ອ

6 ທ້ອນກອງ ຄັີ້ງທີ 2

4 ຍ່ອງຊາ

3 ທ້ອນກອງ ຄັງີ້ ທີ1

8 ໄຈ້ແຍກ
ຜະລິດຕະພັນ

7 ອົບແຫ້ງ ຄັີ້ງ 2

ໃນແຕູ່ລະຂັີ້ນຕອນປງແຕູ່ງຄວນເອົາໃຈໃສູ່ບັນດາບັນຫາດັຶ່ງລູ່ມນີີ້:

ພາກທີ 5 ເຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາອລົງຶ່
ທັງໝົດແຕູ່ລະຂັີ້ນຕອນປງແຕູ່ງຊາໂອລ່ອງຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖີງ 36 - 40 ຊົຶ່ວໂມງ, ແຕູ່ລະໄລຍະແມູ່ນຕ້ອງ
ເຮັດມາດຕະຖານຕາມຂັີ້ນຕອນມັນຈະເປັນຕົວຕັດສິນເຖີງຄຸນນະພາບຂອງຊາສາເລັດຮບ. ຂັີ້ນຕອນຜະລິດຊາໂອ
ລ່ອງໄດ້ແບູ່ງອອກເປັນ 04 ໄລຍະດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
ນອກຈາກອົງປະກອບຂອງວັດຖຸດິບແລ້ວຊາອລົງຶ່ ຍັງຂີ້ນກັບອົງປະກອບສະເພາະຂອງຜ້ປຸງແຕູ່ງອີກດ້ວຍ:
 ຕາ: ກວດກາເບິຶ່ງສີ
 ການສາຜັດ: ຈັບບາຍເບິຶ່ງຊາ, ລະດັບຄວາມໜຽວ, ລະດັດຄວາມຂອດຂອງຊາ
 ການຮັບກິຶ່ນ: ດົມກິຶ່ນຄວາມຫອມ ແລະ ສຸກຂອງຊາ
 ລົດຊາດ: ການົດໄດ້ລົດຊາດຂອງຊາ,...
ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ I

ວັດຖຸດິບ

ຕາກແດດ

ແຫ້ງເຢັນ

ຂົີ້ວຫອມ

ໝັກຂ້າເຊືີ້ອ

ຍ່ອງ/ຂົວ
ີ້

ອົບໃຫ້ອ່ອນ

ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ

II

ໝັກ

ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ

III

ຂົວ
ີ້ ຊາ

ຂັນ
ີ້ ຕອນທີ

IV

ອົບແຫ້ງ

ຍ່ອງ

ໄຈ້ແຍກ

ຮ່ອນ

ອົບຫອມ

ບັນດາສິຶ່ງທີຶ່ຄວນເອົາໃຈໃສູ່ໃນຂະບວນການປຸງແຕູ່ງຊາອລົງຶ່ ມີດັຶ່ລຸູ່ມນີີ້:

ໝັກບັງຄັບ

ໝັກຄວາມຊຸູ່ມ

ຂັີ້ນຕອນ3ເຮັດ
ຊີ້າກັນ8-10ຄັີ້ງ

ຮັກສາ

ບັນຈຸ/ດດ
ອາກາດອອກ

ວັດຖຸດບ
ິ
1. ວັດຖຸດິບ

2. ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ

ແຕູ່ລະບັນຫາຄວນເອົາໃຈໃສູ່
- ຍອດຊານ້ອຍ, ໃບໜາ, ໃບຂຽວຂຸ້ນ, ເດັດ 1 ຍອດ 2 ໃບ, ເດັດແລ້ວເອົາໃສູ່
ກະດົີ້ງຢາງ 6-7 ກິໂລກຣາມ
- ຕາກແດດ: ເດີຶ່ນຕາກກ້ວາງຂວາງ, ປຕາງໜ່າງຂີ້ນສອງຊັີ້ນ, ໜ້າເດີຶ່ນປຜ້າ, ວ່ານ
ຊາຕາກໜາ 5 cm, ເວລາ 25 - 30 ນາທີ (ແດດອ່ອນ) ຫື 15 - 20 ນາທີ (ແດດ
ແກູ່)
- ຕາກຮົຶ່ມ: ຫັງຈາກຕາກແດດ, ວ່ານຊາໃຫ້ຫ່າງ, ໜາ 2 - 3 cm, ເອົາໃສູ່ໃນ
ກະດົີ້ງໄມ້, ຢອງໃສູ່ຖ້ານ 5 - 7 ຊັີ້ນ, ອຸນຫະພມ 23 - 240c, ໃຊ້ມືຊາວ 3 - 4
ເທືຶ່ອ

3. ຂົີ້ວແຕູ່ງກິຶ່ນ

ເອົາຊາໄປຂົີ້ວແຕູ່ງກິຶ່ນ, ແຕະເຮັດດ້ວຍໄມ້ປູ່ອງເສັີ້ນຜ່າກາງ 1 m, ຍາວ 3 m, ທຸກຄັີ້ງ
ເຮັດເທືຶ່ອລະ 25 - 30 ກິໂລກຣາມ, ຄວາມໄວການປິຶ່ນ 6 - 8 ຮອບ/ນາທີ

4. ຕາກຂີ້ນກິຶ່ນ

- ຫັງຈາກແລ້ວຂັີ້ນຕອນທີ 3 ແມູ່ນນາເອົາໄປຕາກໜາ 2 - 3 cm ໃນເວລາ 10 15 ນາທີ ເພືຶ່ອເຮັດໃຫ້ມີກິຶ່ນຫອມ

5. ໝັກ

-

ນາເອົາຊາໃສູ່ກະດົີ້ງຢາງ, ປະໄວ້ຫ້ອງປິດ 3 - 4 ຊົຶ່ວໂມງ

6. ອົບເຊືີ້ອ

-

ໃຊ້ຈັກຂົີ້ວ, ອຸນຫະພມ 270 - 300 0c
ເວລາ 6 - 8 ນາທີ, ຄວາມຊຸູ່ມຍັງເຫືອ 58 - 62%

7. ຍ່ອງຊາ (ຄັີ້ງທີ1)

-

ໃຊ້ຈັກຍ່ອງ, ເພືຶ່ອການົດຮບຂອງຊາອລົງຶ່ ເທືຶ່ອທາອິດ
ເວລາ 4 - 5 ນາທີ, ແຕູ່ເຄືຶ່ອງຈັກຍ່ອງ 9 ກິໂລກຣາມ

8. ອົບຄ່ອຍໆ
(ອົບໜຽວ)

- ໃຊ້ຈັກອົບ, ອຸນຫະພມອົບ 75 - 80°C, ການແຕກລະລາຍສ່ວນເຫືອ 35 40%

9. ໃຫ້ຄວາມຊຸູ່ມອີກ

- ຕາກວາງໃສູ່ກະດົີ້ງເວລາ 4 ຊົວ
ຶ່ ໂມງ ເພືຶ່ອໃຫ້ຄວາມຊູ່ມສະໝຶ່າສະເໝີ, ສ້າງເງືຶ່ອນ
ໄຂໃຫ້ແກູ່ຂັີ້ນຕອນໃນການເຮັດໃຫ້ຊາມີກີຶ່ນຫອມດີ.

10. ຂົີ້ວຊາ

-

11. ຍ່ອງຊາ (ເທືຶ່ອທີຶ່
2)

- ນາເອົາຊາເຂົີ້າໃສູ່ຖົງແຜູ່ນແພທີຶ່ສະອາດ, ທົນຕຄ
ຶ່ ວາມແຮງ, ຫນິບໃຫ້ກາຍເປັນຮບ
ມົນ, ນີ້າໜັກ 6 - 7 ກິໂລກຣາມ/ໜ່ວຍ
- ວາງຖົງໃວ້ຢໃູ່ ສູ່ຝາ, ທັງຍ່ອງທັງຫນິບພາຍໃນເວລາ 10 - 12 ນາທີ.

12. ຮ່ອນຊາ

-

ຂົີ້ວ 6 - 8 ນາທີ, ອຸນຫະພມ 200 - 220°C

ໃຊ້ຈັກຮ່ອນເພືຶ່ອຈັດແບູ່ງ

ແຕູ່ຂນ
ັີ້ ຕອນ 10-11-12 ແມູ່ນເຮັດຊີ້າໄປຊີ້າມາ 8-10 ເທືຶ່ອ ຈົນຮອດພາວະໄດ້ມາດຖານ (ເມັດມົນ) ແລະ ຄວາມ
ຊູ່ມເຫືອພຽງ 3-4%.
13. ຈັດແບູ່ງ

-

ສ່ວນຫາຍແມູ່ນຈັດແບູ່ງດ້ວຍແຮງຂອງຄົນ
ກາມະກອນຕ້ອງຊານານດ້ານມືອາຊີບລະດັບເກັຶ່ງ

14. ອົບຫອມ

- ຂັີ້ນຕອນນີມ
ີ້ ີບົດບາດສາຄັນມັນເປັນຂັີ້ນຕອນຕັດສິນເຖີງຄຸນນະພາບຂອງຊາ
ເຫືີ້ອມງາມ, ລົດຊາດດີ)

15. ຊາສາເລັດຮບ

-

ເກັບຮັກສາຢູ່າງລະອຽດໃນຖົງທີຶ່ໃຊ້ສະເພາະທີມ
ຶ່ ີ 2 ຊັີ້ນ: ຜ້ານີລງົຶ່ + ເຈ້ຍເງີນ
ອັດເປັນຖົງນີ້າໜັກທີຶ່ລກຄ້າຕ້ອງການ, ຫັງຈາກນັີ້ນດດເອົາລົມອອກ

(ສີ

ພາກທີ 6 ການເກັບຮັກສາ ແລະ ຫຸມ
້ ຫຜ
ຶ່ ະລິດຕະພັນ
6.1 ບັນດາການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຊາໃນຊ່ວງເກັບຮັກສາ
ຮັກສາດົນ, ຄຸນນະພາບຂອງຊາຈະຫຼຸດລົງ(ຊາຈະບມ
ຶ່ ີກີຶ່ນຫອມ, ລົດຊາດຈາງລົງ, ນີ້າຊາບຶ່ແຊບ) ເນືຶ່ອງ
ຈາກການຜັນປູ່ຽນສ່ວນປະກອບທາງເຄມີຂອງຊາ, ປະລິມານຂອງບັນດາທາດແຕກລະລາຍຫຼຸດລົງ, ປະລິມານນີ້າ
ມັນ ແລະ ການລະລາຍຂອງ ສານແທນນິນ (tannin) ຫຼຸດລົງ.
ຄວາມຊູ່ມທີຶ່ສົມດນຂອງຊາແມູ່ນຂືີ້ນກັບຄວາມຊູ່ມຂອງອາກາດ, ຕາມຜົນຂອງການຄົີ້ນຄ້ວາຂອງທ່ານ I.
Egôrôp ແລະ Vôrônxôp ມີຄດ
ື ັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
ຄວາມຊມ
ູ່ ຂອງອາກາດ (%)
ຄວາມຊູ່ມທີຶ່ສົມດນຂອງຊາ (%)

30

45

60

62

5,8

6,7

8,7

9,0

70

80

85

96

10,4

12,2

14,8

20,5

ກ່ຽວພັນລະຫວ່າງຄວາມຊູ່ມທີຶ່ສົມດນຂອງຊາ ແລະ ຄວາມຊູ່ມຂອງອາກາດ
ການປູ່ຽນແປງຄວາມຊູ່ມຂອງຊາຍັງຂືີ້ນກັບຖົງໃສູ່ຊາເມືຶ່ອເອົາໄປຮັກສາໃວ້. ຜົນຂອງການຄົີ້ນຄ້ວາກ່ຽວ
ກັບການປູ່ຽນແປງຄວາມຊູ່ມຂອງຊາໃນເມືຶ່ອຮັກສາເຖິງ 30 ມືີ້ ໃນຫ້ອງທົດລອງທີຶ່ມຄ
ີ ວາມຊູ່ມຂອງອາກາດແມູ່ນ
85%, ອຸນຫະພມ 22 - 25 °c ໄດ້ສະຫຼຸບດັຶ່ງຕາຕາລາງລູ່ມນີີ້:
ຊະນິດຖົງຫຸມ
້ ຫຶ່

ຄວາມຊຸມ
ູ່ ຂອງຊາ %
ຕອນເລີມ
ຶ່ ຕົນ
ີ້

ຫັງ 30 ວັນ

ຕຸກແກ້ວເປັນປດ

7,5

7,5

ກັບຊືນທາງດ້ານໃນມີຊັີ້ນເຈ້ຍຮອງພືີ້ນຖົງຊາ

7,5

7,5

ຫຶ່ດ້ວຍມື 2 ຊັີ້ນດ້ວຍເຈ້ຍ

7,5

12,8

ຖົງເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍແຂງໃນມີຊັີ້ນເຈ້ຍຮອງພືີ້ນຖົງ
ຊາ

7,5

13,8

ຖົງເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍແຂງໃນມີຊັີ້ນເຈ້ຍຮອງກັນຊືີ້ນ

7,5

12,7

ບຶ່ມີຖົງຫຸ້ມຫຶ່

7,5

14,0

ຖົງໃສູ່ຊາມີຜົນກະທົບຕຶ່ຄວາມຊູ່ມຂອງຊາ
ຈຸລິນຊີສາມາດສົຶ່ງຜົນກະທົບເຖິງຊາໃນຊ່ວງເວລາເກັບຮັກສາເຊັຶ່ນ: ຊາໂໝກ, ຊາມີກີຶ່ນແປກ… ການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລະຊິບໃນຊ່ວງເວລາເຮົາເກັບຮັກສານັີ້ນຂືີ້ນກັບຄວາມຊູ່ມຂອງອາກາດຢູ່ສະຖານທີຶ່ເກັບຮັກສາ. ໄລ
ຍະຫ່າງຂອງຖົງຊາກຶ່ມີຜົນສະທ້ອນເຖີງການຂະຫຍາຍຕົວຈຸລະຊີບຂອງຊາເມືຶ່ອເກັບຮັກສາ.
6.2 ຖົງຫຸມ
້ ຫຶ່ ແລະ ວິທກ
ີ ານຫຸມ
້ ຫຶ່
ເພືຶ່ອແນໃສູ່ຮັກສາຊາໃຫ້ໄດ້ດ,ີ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ເຖິງການເລືອກວັດຖຸທາດທີນ
ຶ່ າມາຜະລິດເປົາ, ຄວາມຮທ
້ າງ
ດ້ານການອັດຖົງ, ເຮັດສາງໃຫ້ແທດເໝາະ…
ສະເພາະຊາທີຶ່ເກັບຮັກສາໃນໄລຍະສັີ້ນ, ຫຸ້ມຫຖ
ຶ່ ົງ 2 ຊັນ
ີ້ ເຈ້ຍ (ໜືຶ່ງຊັີ້ນແມູ່ນເຈ້ຍດ້ານໃນ ແລະ ໜືຶ່ງຊັີ້ນທີຶ່
ມີສັນຍາລັກດ້ານນອກ) ແລ້ວປິດແໜ້ນ, ຫັງຈາກນັີ້ນເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນແກັດໄມ້ ແລະ ອັດຝາໃຫ້ແຈບ
ສະເພາະຊາທີຶ່ເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ, ຕ້ອງຮັກສາໃວ້ໃນກະຖັງທີບ
ຶ່ ັນຈຸຊາທີຶ່ຫຸ້ມຫຶ່ດ້ວຍເຈ້ຍ 3 ຊັີ້ນ
(ສອງຊັນ
ີ້ ແມູ່ນເຈ້ຍທາມະດາ ແລະ ໜືຶ່ງຊັີ້ນແມູ່ນເຈ້ຍໂລຫະຢກ
ູ່ າງ), ມີຝາອັດ, ຫນີບກົຶ່ວ ແລະ ຕີຕະປໃຫ້ແໜ້ນ.
ຕ້ອງໃສູ່ຊາໃຫ້ເຕັມ, ໃຫ້ແໜ້ນຢກ
ູ່ ະຖັງ.
ເຈ້ຍທີຶ່ໃຊ້ຫ້ມຫກ
ຶ່ ຶ່ຄືຖົງໃສູ່ຊາຕ້ອງແມູ່ນເຈ້ຍຂາວ, ບມ
ຶ່ ກ
ີ ີຶ່ນ (ເຈ້ຍທາມະດາ), ບຶ່ຍຶ່ຍັບ (ເຈ້ຍໂລຫະ). ໄມ້
ທີຶ່ໃຊ້ອັດກະຖັງຕ້ອງກ້ຽງດີ, ບຶ່ມີກີຶ່ນ ແລະ ຄວາມຊູ່ມຂອງໄມ້ແມູ່ນບຶ່ໃຫ້ເກີນ 13%. ແຕູ່ລະສົີ້ນຂອງກະຖັງຕ້ອງຫ
ນີບກົຶ່ວ ແລະ ຕອ໋ກຕະປອັດໃຫ້ແໜ້ນ.

6.3 ສາງໃສູ່ກະຖັງຊາ ແລະ ຮັກສາໃນເວລາຂົນສົງຶ່ .
ບັນດາກະຖັງບັນຈຸຊາຕ້ອງໄດ້ຈັດເຂົີ້າໃນສາງຂອງໂຮງງານ ຫື ບັນດາສາງທີຶ່ຢຈ
ູ່ ຸດໃຈກາງການຂົນສົຶ່ງແມູ່ນ
ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຕູ່ລະເງືຶ່ອນໄຂດັຶ່ງລູ່ມນີ:ີ້
+ ສາງຕ້ອງສງ, ຄວາມຊູ່ມຂອງອາກາດໃນສາງບໃຶ່ ຫ້ເກີນ 60 - 65%, ສະອາດ, ບມ
ຶ່ ີກີຶ່ນ.
+ ແຕູ່ລະມືີ້ທີຶ່ຄວາມຊູ່ມຂອງອາກາດສງແມູ່ນຕ້ອງປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານຄວາມຊູ່ມ.
+ ບັນດາກະຖັງຕ້ອງໃວ້ສງຫ່າງຈາກພືີ້ນ 5 - 10 cm ແລະ ຫ່າງຈາກຝາ 0.5 m.
+ ບັນດາກະຖັງໃນສາງຕ້ອງໄດ້ຈັດເປັນແຕູ່ລະກູ່ມ, ແຕູ່ລະກຸູ່ມລວງກ້ວາງບເຶ່ ກີນ 2 ກະຖັງ, ລວງສງບຶ່
ເກີນ 8 ກະຖັງ, ລະຫວ່າງກາງແຕູ່ລະກະຖັງຕ້ອງວາງຄານໄມ້ຍາວ 2 - 3 cm.
ພາຫະນະໃນການຂົນສົຶ່ງຊາຕ້ອງສະອາດ, ບໃຶ່ ຫ້ມີກີຶ່ນເໝັນ, ກີຶ່ນແປກ ແລະ ຫ້າມຂົນນາສີນຄ້າຊະນິດ
ອືຶ່ນ. ພາຫະນະຂົນສົຶ່ງຕ້ອງປົກກັນຝົນ, ກັນແດດ. ເວລາເອົາກະຖັງຊາລົງຈາກພາຫະນະຕ້ອງຄ່ອຍໆ, ຫ້າມແກູ່ວງ,
ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ແຕູ່ລະກະຖັງຕ້ອງຢໃູ່ ນສະພາບທາອິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ
ກະຊວງກະສິກາ & ພັດທະນາຊົນນະບົດ (2005) - ບົດໂຄງການຂະຫຍາຍການຊາ ແລະ ຕົີ້ນໄມ້ກິນ
ໝາກ.
ຕາລາເຕັກນິກການປກ, ດແລ ແລະ ປງແຕູ່ງຊາ (ໃຊ້ສະເພາະບັນດາແຂວງພາກເໜືອ).
ເລືອງໂຫງກວາງ (2004) - ມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກາTPHCM. ບັນດາວິທີການເກັບຮັກສາ ແລະ ປຸງ
ແຕູ່ງຊາ.
ເອກະສານເຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາຂອງ ບລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການລົງທືນ ແລະ ພັດທະນາຊາ Tam
Đường, ບລິສັດ Phong Hải, ບລິສັດຊາ Bắc Hà, ບລິສັດຊາ Quang Binh ແລະ HTX SXCB ຊາ
Phì n Hò.
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