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1.1.

ການອອກແບບໂນນຊາ

1.1.1. ເລືອກດິນປກຊາ


ຊັົ້ນດິນປກຊາໜາ( ຫລາຍກວ່າ 50 ຊັງຕີແມັດ ).
ຄວາມສົົ້ມ ( pH ) ແຕູ່ 4,5 – 5,5.
ລະດັບນາົ້ໃຕ້ດິນສງກວ່າ 1 ແມັດ.
ຄວາມຊັນ 5-200 ແມູ່ນເໝາະສົມ.
ດິນມີເສດໄມ້ໃບຫຍ້າ.
ຖ້າດິນປກຊາຊັນເກີນໄປຊັນ
ົ້ ປກຊາບາງແມູ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜນ
ົ ຜະລິດທີົ່ຈະໄດ້
ຮັບຕາົ່ ແລະ ຕນ
ົ້ ຫ່ຽວແຫ້ງໄວ້.

ຊາທີົ່ຂະຫຍາຍຕົວຢດ
ູ່ ິນທີົ່ຊນ
ັ ຫາຍ ແລະ ມີຊນ
ັົ້ ດິນທີບ
ົ່ າງ

1.1.2. ອອກແບບສວນຊາ
-

ແຖວຊາຊືົ່ຕາມເສັົ້ນລະດັບແລ້ວແຕູ່ຄວາມຊັນຂອງໂນນ.
ຄວາມຊັນເບືົ້ອງລມ
ູ່ 60 : ແຖວຊາຊືົ່ສດຢູ່ແຄມໜານ.
ຄວາມຊັນແຕູ່ 6 - 200: ແຖວຊາປກຕາມເສັົ້ນລະດັບ, ບັນດາແຖວຊາ ລຽນ
ຂຶົ້ນສະເໝີກັນ.
ໄລຍະຫາງ:
 ໜານຕົ່ໜານ 1,3 – 1,4 ແມັດ.
 ຕົົ້ນຕົ່ຕົົ້ນ 0,3 – 0,4 ແມັດ.

ເອົາໃຈໃສູ່: ອີງຕາມຄວາມຊັນຂອງໂນນ ເພືົ່ອການົດໄລຍະຫ່າງໃຫ້
ເໝາະສົມ.

ຄວາມຊັນ 6-200: ໜານຊາອອກແບບຕາມເສັົ້ນລະດັບ

1.1.3. ລະບົບທາງ, ຮ່ອງນາົ້ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈອນ
-

ທາງເວັົ້ນ: ສາລັບລົດໄປມາ; ຫ່າງກັນ 30 – 50 ແມັດ ອີງຕາມສັນພແມູ່ນຕ້ອງມີ 1
ເສັົ້ນທາງ; ໜ້າທາງກວ້າງ 3 ແມັດ, ງ່ຽງເຂົົ້າ 6 – 70, ຊັນໄປຫາຮ່ອງນົ້າ.
ທາງທຽວ: ຕັດຕາມລວງຂວາງຫລືສະຫລ່ຽງໜານຊາ; ຫ່າງກັນ 150 – 200 ແມັດ;
ໜ້າທາງກວ້າງ 3 – 4 ແມັດ ບົ່ມີຮ່ອງນົ້າ.
ທາງບົວລະບັດຮັກສາ: ຢູ່ລະຫວ່າງໜານຕົ່ໜານ, ຕັດຕາມລວງຂວາງຫລືສະຫລ່ຽງ
ໜານຊາ, ຫ່າງກັນ 50 – 70 ແມັດ; ກວ້າງ 1,2 -1,3 ແມັດ; ບົ່ມີຮ່ອງນົ້າ.
ສວນຊາທີົ່ມີຄວາມຊັນສງຕ້ອງເຮັດຮ່ອງເພືົ່ອປ້ອງກັນການກັດເຊາະຂອງດິນ.

ອອກແບບລະບົບຫົນທາງໄປມາ, ການ
ເບິົ່ງແຍງຮັກສາ, ການຂົນສົົ່ງສະດວກ
ສະບາຍ ແລະ ລດຜ່ອນການເຊາະເຈືອ
ົ່ ນ
ຂອງດິນ
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1.2.

ປກຕົນ
ົ້ ໄມ້ເພືອ
ົ່ ເປັນຮົມ
ົ່ , ຕົົ້ນໄມ້ເປັນຮົມ
ົ່ ໃຫ້ເບ້ຍຊາ

1.2.1. ປກໄມ້ເພືອ
ົ່ ເປັນຮົມ
ົ່
-

ປກພືດຕະກນຖົົ່ວ (ກ້ານດອກສີເຫືອງ, ກ້ານໃບແຫມ, ກ້ານດາ...) ເພືົ່ອເປັນ
ຮົົ່ມແລະ ຮັກສາສະພາບດິນ.
ປກພ້ອມກັບເວລາປກຊາ.
ສວນຊາ: ທກໆ 10 ແມັດ ແມູ່ນປກ 1 ຕົົ້ນ ຫລື 6 – 8 ແຖວຊາ ປກ 1 ແຖວ
ຕົົ້ນໄມ້ເພືົ່ອເປັນຮົົ່ມ.
ໂນນຊາເຊືອ
ົ່ ມຄນນະພາບ, ດິນຊັນແມູ່ນໃຫ້ປກເພີົ່ມຕົົ້ນໄມ້ທີົ່ເປັນຮົົ່ມ.

-

1.2.2. ປກຕົນ
ົ້ ໄມ້ເປັນຮົມ
ົ່ ໃຫ້ເບ້ຍຊາ
-

ປະເພດຕົົ້ນໄມ້ເໝາະສົມກັບດິນໂນນ, ປກງ່າຍ, ປະລິມານຝູ່ນ ສີຂຽວສງ.
ລະດ: ປກແມູ່ນເດືອນ 2 – 3.
ປະລິມານເມັດ: 10 – 15 ກິໂລກາມ/ເຮັກຕາ, ປກເປັນແຖວລະຫວ່າງ 2 ໜ
ານຊາ.
ເກັບກ່ຽວ: ຕົົ້ນສງ 70 – 80 ຊັງຕີແມັດ ແມູ່ນຕັດ:
 ຕົົ້ນທີົ່ຢູ່ໃກ້ເບ້ຍຊາແມູ່ນຕັດຈາດິນເອົາໃບປົກເບ້ຍຊາ.
 ຕົົ້ນຢູ່ລະຫວ່າງໜານຊາ: ຕັດຍອດ ແລະ ຈົົ່ງຕົົ້ນສງ 30 – 40 ຊັງຕີ
ແມັດ.
 ຫັງຈາກ 2 ປີ ແມູ່ນຕັດອອກອີກ ແລະ ຈົົ່ງໄວ້ພຽງແຕູ່ເລັກນ້ອຍເປັນຮົົ່ມ
ໃຫ້ຕົົ້ນຊາ.

-

ປກຕົົ້ນໄມ້ທີົ່ເປັນຮົົ່ມ ແລະ ຟືນ
ົ້ ຟ
ສະພາບດິນ

ປກຕົົ້ນໄມ້ເປັນຮົົ່ມໃຫ້ຕົົ້ນຊາ ທັງເປັນ

ການປັບສະພາບດິນ

1.2.3. ປກຕົນ
ົ້ ໄມ້ຊບ
ັ ຫວ່າງແຖວຕແ
ົ່ ຖວ
-

ສວນຊາທີົ່ຫາກົ່ປກ 3 ປີ ທາອິດຄວນປກພືດຕະກນຖົົ່ວຊັບຫວ່າງໃສູ່ (ຖົົ່ວດິນ , ຖົົ່ວເຫລືອງ) ເພືົ່ອເປັນທັງ
ການປະຫຍັດເນືົ້ອທີົ່ແລະບົ່ໃຫ້ຫຍ້າເກີດຂຶົ້ນ
ຕົົ້ນໄມ້ຕະກນຖົົ່ວແມູ່ນມີຝູ່ນເພືົ່ອປັບປງດິນໃຫ້ງອກງາມ
ບົ່ຄວນປກມັນຕົົ້ນ, ສາລີ, ມັນດ້າງ ຊັບຫວ່າງໃສູ່ ເພາະພືດຊະນິດນີົ້ຈະໄປຍາດສານອາຫານຈາກຕົົ້ນຊາ.

1.3.

ເຕັກນິກການປກ

1.3.1. ກະກຽມດິນປກ
-

ເຮັດໃຫ້ດິນບົ່ມີຕົົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າ, ຂດກະຕໄມ້ ແລະ ຖົມຂມໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ(ເຮັດໃຫ້ດິນພຽງດີ)
“ ສະອາດ, ເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນໄມ້ໃບຫຍ້າໂດກ ແລະ ເໜົົ່າເປືົ່ອຍໄວ” .
ຂດຮ່ອງ:
 ກວ້າງ 0,4 -0,5 ແມັດ; ເລີກ 0,3 – 0,4 ແມັດ.
 ເຮັດໃຫ້ຊນ
ັົ້ ໜ້າດິນຕົ່າກວ່າລະດັບໜານ 5 – 10 ຊັງຕີແມັດ.
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-

-

ລະດກະກຽມດິນ
 ກ່ອນປກ 1 – 3 ເດືອນ ເມືົ່ອມີຝົນໜ້ອຍ.
 ຄວນກະກຽມດິນໃນເດືອນ 11 – 12, ປກຊາ ເດືອນ 3 – 4 ປີຕົ່ໄປ.
ຝນ
ູ່ ຮອງພືນ
ົ້
 ຝູ່ນຄອກ 20 – 30 ໂຕນ/ເຮັກຕາ;
 ຝູ່ນຮອງພືົ້ນ ໃສູ່ກ່ອນປກໜ້ອຍສດແມູ່ນ 30 ມືົ້.

ກະກຽມດິນປກ

1.3.2. ລະດັບ, ໄລຍະຫ່າງ, ລະດປກຊາ
-

-

ໄລຍະຫ່າງປກ:
 ແຖວດຽວ: ແຖວຕົ່ແຖວ 1,3 – 1,4 ແມັດ; ຕົົ້ນຕົ່ຕົົ້ນ 0,3 – 0,4 ແມັດ.
 ແຖວຄູ່: ແຖວຕົ່ແຖວ 1,6 ແມັດ; ລວງກວ້າງໃນການປກຊາ 0,6 ແມັດ; ຕົົ້ນຕົ່ຕົົ້ນ 0,5 ແມັດ(ໄລຍະ
ຫ່າງລະຫວ່າງ 2 ແຖວຄູ່ແມູ່ນ 40 ຊັງຕີແມັດ)
 ໄລຍະຫ່າງຂອງແຖວ: ອີງຕາມມາດຖານການປກ, ແນວພັນ, ຮບຮ່າງຂອງໜ້າດິນ.
ມາດຖານການປກ: ແມູ່ນ 18.000-20.000 ຕົົ້ນ/ເຮັກຕາ, ອີງຕາມແນວພັນ ແລະ ຄວາມຊັນຂອງສວນຊາ.
ລະດປກ:
 ລະດບານໃໝູ່: ປກເດືອນ 3 – 4.
 ລະດໃບໄມ້ລົົ່ນ: ປກເດືອນ 8 – 9, ດີທີົ່ສດແມູ່ນໃຫ້ແລ້ວກ່ອນວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາ.
 ເຂດພດອຍປກແຕູ່ເດືອນ 5 – 8 ໃຫ້ແລ້ວກ່ອນວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາ.

ຊາປກແບບແຖວຄູ່
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1.3.3. ເຕັກນິກການປກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຫັງຈາກການປກ
-

-

ຕົົ້ນອ່ອນໄດ້ມາດຕະຖານ:
+ ຕົົ້ນທີົ່ມີອາຍແຕູ່ 8 – 10 ເດືອນ; ສງ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ;
+ ຕົົ້ນສງກວ່າ 25 ຊັງຕີແມັດ ແມູ່ນໃຫ້ເດັດຍອດອ່ອນອອກກ່ອນທີົ່ ຈະນື ໄປ
ປກ.
+ ໃຫ້ມີ 8 – 10 ໃບຂຶົ້ນໄປ.
+ ເສັົ້ນຜ່າສນກາງໃບຫາຍກວ່າ 2,5 ມີລີແມັດ.
+ ຕົົ້ນມີສີໝາກກະເບົາ > 50%, ເປືອກຍອດອ່ອນເປັນສີຂຽວເຂັົ້ມ.
+ ຍອດອ່ອນແມູ່ນບົ່ໃຫ້ມີຮອຍຊາົ້ ກ່ອນປກ 15 ມືົ້.
+ ຍັງມີດິນຕິດຮາກສົມບນ; ຕົົ້ນບົ່ເປັນແມງ ສະອາດດີ.

ຕົນ
ົ້ ອ່ອນໄດ້ມາດຕະຖານສາມາດນືໄປປກ

ເຕັກນິກການປກ.
+ ຂດເປັນເບົົ້າ ຫື ໄຖເລິກ 20 – 25 ຊັງຕີແມັດ.
+ ຈີກຖົງເບົົ້າ (ບົ່ເຮັດໃຫ້ເບົົ້າແຕກ), ນາເອົາເບົົ້າລົງໃນຂມໃຫ້ພຽງ ກັບໜ້າດິນ,
ປິົ່ນໃບຊາໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງຂອງລົມ.
+ ບົ່ຄວນໃຫ້ຮາກຊາຖືກກັບຝູ່ນຮອງພືົ້ນໂດຍກົງ.
+ ຖົມດິນຄ່ອຍໆໃຫ້ພຽງກັບປາກຂມ.
ບົ່ເຮັດເບົົ້າແຕກ, ບົ່ໃຫ້ຮາກຊາຖືກໂດຍກົງກັບຟູ່ນຮອງພືນ
ົ້
+ ຖົມດິນອ້ອມຂ້າງເບົົ້າເບົາໆໃຫ້ຕື ກວ່າດິນຂ້າງຂມ 1 – 3 ຊັງຕີແມັດ.
+ ໃຊ້ວັດຖ(ເຟືອງ, ໃບໄມ້ແຫ້ງ...), ປົກເບົົ້າຊາໜາປະມານ 8 – 10 ຊັງຕີແມັດ
, ກວ້າງ 20 -30 ຊັງຕີແມັດ.
+ ຖ້າດິນແຫ້ງ, ມີແດດໃຫ້ຫົດນົ້າເບ້ຍຊາກ່ອນແລ້ວຈິົ່ງປກ.
- ເບ້ຍຊາສາຮອງ
+ ສື ຮອງ 10-15%ຂອງເບ້ຍຊ້າທີົ່ປກໄປແລ້ວ.
+ ໃນເວລາ 3 ເດືອນຫລັງຈາກປກແລ້ວ: ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມຖ້າເບ້ຍໃດຕາຍແມູ່ນໃຫ້ປກແທນໂລດ.
+ ປກໃນເວລາທີົ່ຟ້າບົດ, ດິນຊູ່ມ.
+ ເອົາໃຈໃສູ່ເບິົ່ງແຍງຮັກສາເບ້ຍຊາສາຮອງໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເທູ່ົາທຽມກັບເບ້ຍຊາທີົ່ປກແລ້ວ.
- ປົກໜ້າດິນ
+ ເພືົ່ອຫລດຜ່ອນການເຊາະເຈືົ່ອນ, ຫຍ້າ, ຮັກສາລະດັບຄວາມຊູ່ມ.
+ ວັດຖນາໃຊ້ປົກໜ້າດິນ: ເຟືອງ, ຕົ່ເຟືອງ, ຫຍ້າ....
- ຖາງຫຍ້າ, ພວນດິນ.
+ ຖາງຫຍ້າ 4-6 ເທືົ່ອ/ປີ.
+ ຖາງຫຍ້າ ເມືົ່ອຫຍ້າຍັງອ່ອນ, ບລິເວນລື ຕົົ້ນຊາແມູ່ນໃຊ້ມືລົກຫຍ້າອອກ.
+ ຖ້າຖາງຫຍ້າຊ້າຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າປົກຕົົ້ນຊາ, ລົກຫຍ້າຕ້ອງແມູ່ນໃຫ້ໄດ້ຮາກອອກມານາ.
+ ດິນທີົ່ປກຕ້ອງໄດ້ພວນດິນເພືົ່ອໃຫ້ດິນງອກງາມ.

ເອົາໃຈໃສູ່: ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເພືົ່ອບົ່ໃຫ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕົ່ຮາກຊາທີົ່ຍັງອ່ອນ.
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ປົກໜ້າດິນຮັກສາລະດັບຄວາມຊູ່ມ

1.3.4. ພືນ
ົ້ ຖານການຕັດຕອນງ່າຊາ
-

ຈດປະສົງ: ສ້າງຮບຊົງ, ເຮັດໃຫ້ງ່າສະເໝີກັນ, ເຮັດໃຫ້ລວງສງຕົົ້ນຊາສະເໝີກັນເພືົ່ອສະດວກໃນການເດັດ.
ເລີມ
ົ່ ຕັດຕອນງ່າຊາເມືົ່ອ 2/3 ຂອງຕົົ້ນທີົ່ມີລວງສງ 65-70 ຊັງຕີແມັດ, ເສັົ້ນຜ່າສນກາງ ຂອງຕົົ້ນຫລາຍ
ກວ່າ 1 ຊັງຕີແມັດ.
ລະດ: ເດືອນ 12 - ເດືອນ 1 (ຖ້າຫາກອາກາດໜາວຫລາຍແມູ່ນໃຫ້ແກູ່ຍາວເວລາຕັດອອກໄປ).
ເຕັກນິກການຕັດຕອນ:
 ຄັົ້ງທາອິດ(ຊາ 2 ປີ): ແມູ່ນຕອນລາຕົົ້ນສງຈາກໜ້າດິນ 15 – 20 ຊັງຕີແມັດ, ງ່າຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 30
-35 ຊັງຕີແມັດ(ຫລື ຫ່າງຈາກລື ຕົົ້ນ 15 ຊັງຕີແມັດ).
 ຄັົ້ງທີົ່ 2 (ຊາ 3 ປີ): ແມູ່ນຕອນລາຕົົ້ນຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 30 -35 ຊັງຕີແມັດ, ງ່າຫ່າງຈາກໜ້າດິນແມູ່ນ
40-45 ຊັງຕີແມັດ(ຫລື ຫ່າງຈາກລາຕົົ້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ).
 ຄັົ້ງທີົ່ 3: ຊາ 4 ປີ ແມູ່ນຕອນຫ່າງຈາກໜ້າດິນ 50 -55 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ໃຫ້ທາງເທິງພຽງກັນດັົ່ງຮບ.

ສິງົ່ ທີຄ
ົ່ ວນເອົາໃຈໃສູ່ເວລາຕັດຕອນ:
ຕັດງ່າຊາໃຫ້ມີຮບຮ່າງທາງເທິງພຽງຂະໜານກັບໜ້າດິນ
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1.3.5. ພືນ
ົ້ ຖານວິທກ
ີ ານເດັດຍອດຊາ
-

-

-

ຊາອາຍ 1 ປີ: ແມູ່ນບົ່ໃຫ້ເດັດ
+ ຕັົ້ງແຕູ່ເດືອນ10-12: ໃຫ້ເດັດເອົາຍອດທີົ່ສງກວ່າ 60 ຊັງຕີິແມັດ.
ຊາອາຍ 2 ປີ:
+ ປະໃຫ້ໃບລ້ຽງລາຕົົ້ນ, ແຕູ່ເດືອນ 1 – 5: ບົ່ເດັດ.
+ ແຕູ່ເດືອນທີ 6 ຂຶົ້ນໄປ: ເດັດຍອດທີົ່ສງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດຂຶົ້ນໄປ.
ຊາອາຍ 3 ປີ:
+ ເດັດຄັົ້ງທື ອິດ: ເດັດພຽງແຕູ່ຍອດທີົ່ສງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດ.
+ ຄັົ້ງຕົ່ໄປແມູ່ນໃຫ້ເດັດຄືກັບຊາເສດຖະກິດ.
ຕົົ້ນຊາອາຍ 4 ປີ:
+ ເດັດຄັົ້ງທື ອິດ: ເດັດພຽງແຕູ່ຍອດຊາທີົ່ສງກວ່າ 50-55 ຊັງຕີແມັດ.
+ ຄັົ້ງຕົ່ໄປແມູ່ນໃຫ້ເດັດຄືກັບຊາເສດຖະກິດ.
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ພາກທີົ່ 2
ການບົວລະບັດຮັກສາຊາໃນໄລຍະເວລາທີເົ່ ປັນເສດຖະກິດ
ພາກທີົ່ 2. ການບົວລະບັດຮັກສາຊາໃນໄລຍະເວລາທີເົ່ ປັນເສດຖະກິດ
2.1. ການໃຫ້ຝນ
ູ່ ຊີວະພາບ.
- ຝູ່ນຊີວະພາບ(ຝູ່ນຈາກການຫມັກຫລືຝູ່ນຈາກຈລິນຊີ): ແມູ່ນໃຫ້ຝູ່ນ 3 ປີ/ຄັົ້ງ.
+ ຝູ່ນຊີວະພາບຫລືຈາກການຫມັກໃສູ່ 25-30 ໂຕນ/ເຮັກຕາ;
+ 10ໂຕນ ຝູ່ນຊີວະພາບ;
+ ຝູ່ນຈລິນຊີ 2-3ໂຕນ/ເຮັກຕາ.

ກະກຽມຝນ
ູ່ ຊີວະພາບນາໄປໃສູ່ສວນຊາ

2.2. ເຕັກນິກການເດັດຊາ

2.2.1. ເຕັກນິກການເດັດຊາຕາມລະດການ

-

ລະດບານໃໝູ່ ( ເດືອນ 3-4 ): ເດັດປະໄວ້ 1 ໃບປາ + 2 ໃບແທ້, ເຮັດໃຫ້ເປັນຊົງຟູ່ມພຽງ.
ລະດໃບໄມ້ລົົ່ນ (ເດືອນ 5-10): ເດັດປະໄວ້ 1 ໃບປາ + 1ໃບແທ້, ເຮັດໃຫ້ເປັນຊົງຟູ່ມພຽງ.
ລະດໝາວ (ເດືອນ 11-12): ເດືອນ 11 ເດັດປະໄວ້ໃບປາ, ເດືອນ 12 ເດັດທັງໃບປາ(ເດັດຈົນຫມົດ).
ບັນດາຍອດອ່ອນທີົ່ສງກວ່າໜ້າຟມ
ູ່ ແມູ່ນໃຫ້ເດັດຍອດອ່ອນເພືົ່ອໃຫ້ຊົງຟມ
ູ່ ໃບຊາເປັນໜ້າພຽງ.
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ເອົາໃຈໃສູ່:
 ເດັດຊາຖືກຕາມມາດຕະຖານແມູ່ນ ເດັດ 1 ຍອດຈມ + 2-3 ໃບອ່ອນ;
ໃບຈມທີົ່ກາລັງຈະບານແມູ່ນເດັດ 1-2 ໃບ, ສ່ວນທີົ່ຍັງເຫືອແມູ່ນໃຫ້ປະໄວ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງລະດ;
 ການເດັດຊາແມູ່ນເປັນການເຮັດໃຫ້ກະຕ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໃບຈມທີົ່ກາລັງຈະບານ ເພາະເວລາຕັດຍອດ
ແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ແຕກໃບແລະຂະຫຍາຍຕົວເປັນໃບອ່ອນ.
 ອັດຕາສ່ວນໃບທີົ່ຍັງເຫືອແມູ່ນເທູ່ົົ່າກັບຈານວນໃບຈມທີົ່ກາລັງຈະບານ
 ຖ້າປະໄວ້ຫລາຍໃບຈະເຮັດໃຫ້ໃບຊາອ່ອນນ້ອຍລົງ, ຊງພມ
ຸ່ ບົ່ສະໝາົ່ສະເໝີ ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດໄດ້ງ່າຍ.

2.2.2. ວິທກ
ີ ານເດັດ
- ເດັດລະອຽດຕາມລ້ນໃບ: ເມືົ່ອ 70%-80% ໃບອ່ອນ ໄດ້ມາດຕະຖານ,
ເດັດທັງຫມົດຂອງໃບອ່ອນ; ເວລາ 25-30ມືົ້/ລ້ນ.
- ເດັດໃຫ້ເປັນລະບຽບໃຫ້ເປັນຟູ່ມພຽງກັນ:
ເດັດເມືົ່ອ
30%
ໃບອ່ອນໄດ້
ມາດຕະຖານ.
ຄັົ້ງທາອິດເດັດພຽງແຕູ່ໃບອ່ອນທີົ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.
ຫລັງຈາກນັົ້ນກັບມາເດັດຊດທີົ່ 2 ຂອງໃບອ່ອນທັງຫມົດ ໄລຍະເວລາແມູ່ນ 7-10 ມືົ້/ຄັົ້ງ

ເດັດຕາມລ້ນເມືົ່ອ 70-80% ຍອດຊາໄດ້ມາດຕະຖານ

ເອົາໃຈໃສູ່:
- ບົ່ຄວນເດັດໃບດ້ວຍເຄືົ່ອງຈັກ, ມິດພ້າ, ກ່ຽວ ເພາະຈະເປັນຜົນສະທ້ອນເຖິງຄນນະພາບຂອງໃບຊາ ແລະ ສົົ່ງ
ຜົນຕົ່ໃບຊາອ່ອນລ້ນຕົ່ໄປ.
- ບໃົ່ ຫ້ນາເອົາໃບຊາໃສູ່ໃນເປົາປິດແຈບ, ບ່ໍຄວນຍັດແໜ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໃບຊາມີກິົ່ນເໝັນແລະມູ່ນ.
- ເດັດໃຫ້ເປັນລະບຽບໃຫ້ເປັນຟູ່ມພຽງກັນ: ອີງໃສູ່ໄລຍະເວລາຂອງການເດັດແມູ່ນສັົ້ນ ສະນັົ້ນຄວນເອົາໃຈໃສູ່
ເວລາໃນການນາໃຊ້ຢາປາບສັດຕພືດ.

2.2.3. ວິທກ
ີ ານຮັກສາ ແລະ ຂົນສົົ່ງຊາ

ບັນຈຊາໃສູ່ເປົາເຮັດໃຫ້ຊາເນົົ່າ

ປະຊາລົງພືົ້ນເຮືອນເຮັດໃຫ້ບົ່ສະອາດ
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-

-

-

ເວລາທີົ່ເດັດໃບຊາ
 ບັນຈຊາດ້ວຍກະຕ່າ, ກະດົົ້ງທີມ
ົ່ ີິຮເພືົ່ອການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
 ບົ່ຍັດແໜ້ນເຮັດໃຫ້ໃບຊາມ່ນ, ມີກິົ່ນເໝັນ.
 ໃບຊາທີົ່ເດັດແລ້ວຕ້ອງຖອກປະໄວ້ຜ້າບັດ, ກະຕ່າທີົ່ໃຫຍ່, ປະໄວ້ບ່ອນຮົົ່ມ.
 ບົ່ຄວນເດັດໃບຊາເມືົ່ອເວລາຝົນຕົກ.
ການຂົນສົົ່ງ.
 ບົ່ຍັດໃບຊາສົດລົງໃນກະຕາ ຫລື ກະສອບ ຈົນແໜ້ນເກີນໄປ.
 ເວລາຂົນສົົ່ງຄວນບັນຈຊາໃສູ່ໃນກະຕ່າທີົ່ສະອາດ, ຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ.
ການຮັບສາໃບຊາສົດຢູ່ໃນໂຮງງານ:
 ຖອກໃບຊາແລ້ວຊະອອກໃສູ່ພາສະນະຮັກສາໃບຊາສົດ, ທາງດ້ານລູ່ມມີພັດລົມເປົາອາກາດ, ທັງເທິງມີ
ຫລັງຄາ.
 ຫລືຊະໃບຊາໃຫ້ສະໝົ່າສະເໝີ ເທິງພືົ້ນເຮືອນທີົ່ສະອາດ ແລະ ມີຫລັງຄາ.
 ຄວາມໜາຂອງຊັົ້ນໃບຊາທີົ່ຊະອອກແມູ່ນ 20-30 ຊັງຕີແມັດ.
 ບົ່ຄວນຂຶົ້ນຢຽບ, ບົ່ໃຫ້ມີສິົ່ງເປິເປືົ້ອນປົນໃບຊາ.
 ປິົ້ນໃບຊາທກໆ 2-3 ຊົົ່ວໂມງ; ຄວນນາໃຊ້ໄມ້ປູ່ອງເຮັດເປັນຄາດເພືົ່ອປິົ້ນໃບຊາ.

ຊາຫັງຈາກເດັດແລ້ວຕ້ອງປະໄວ້ບ່ອນຮົົ່ມ, 2-3 ຊົົ່ວໂມງ ປີົ້ນເທືົ່ອ 1

ແຮງງານບົ່ຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ

2.3. ເຕັກນິກການຕັດຊາວິສາຫະກິດ.

2.3.1. ລະດການຕັດ.






ລະຫວ່າງກາງເດືອນ 12 ຂອງປີກ່ອນຮອດເດືອນ 1 ຂອງປີຖັດມາ( ກ່ອນປີໃຫມ່ຫວຽດ )
ຕັດກ່ອນແລະ ຫລັງຈາກປີໃໝູ່ຫວຽດພຽງແຕູ່ 1 ອາທິດແມູ່ນດີທີົ່ສດ(ຕັົ້ງແຕູ່ວັນທີ 15/12-29/12 ປະຕິທິນ
ຫວຽດ).
ຖ້າປີໃດອາກາດໜາວຫລາຍ, ມີນາົ້ໝອກແມູ່ນໃຫ້ຕັດຊ້າກວ່າ, ຕັດຫລັງຈາກທີົ່ອາກາດທີົ່ບົ່ມີນົ້າໝອກແລ້ວ.
ຕັດງ່າກ່ອນ ແລະ ຈຶົ່ງຕັດຟູ່ມນາຫລັງ. ຕັດຊາທີົ່ເປັນເສດຖະກິດກ່ອນ, ຕັດຊາທີົ່ເປັນພືົ້ນຖານນາຫລັງ.
ຊາ SHAN ຕັດກ່ອນ, ຊາພດອຍຕັດນື ຫລັງ.
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2.3.2. ເຕັກນິກການຕັດ

ຕັດເຫງົົ້າ



-

ຕັດບົ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ການຕັດກິງົ່
-

ຫລັງຈາກທີົ່ຕັດຄມຫລາຍເທືົ່ອແລ້ວງ່າຊາປົົ່ງໜົ່ໃຫມ່ ເລີມມີຍອດອ່ອນປົົ່ງໃຫມ່ແມູ່ນໃຫ້ທາການຕັດກິົ່ງ
ວິທີຕັດຕອນ:
+ ຮອຍຕັດສງ 60-65 ຊັງຕີແມັດ (ສື ລັບຕົົ້ນຊາທີົ່ມີງ່າຫາຍ, ຍອດອ່ອນໜ້ອຍ)
+ ຮອຍຕັດສງ 70-75 ຊັງຕີແມັດ (ຕົົ້ນຊາມີການຂະຫຍາຍຕົວຂ້ອນຂ້າງດີ ແຕູ່ສງເກີນໄປ)

ການຕັດງ່າ
-



ຕັດຟມ
ູ່

ຕັດທກປີ(ບົ່ນັບການຕັດງ່າ ແລະ ກິົ່ງ), ເມືົ່ອສວນຊາແຂງແຮງ, ມີໜົ່ແໜງແຕກອອກໜ້ອຍ, ຕັດເປັນຮບ
ຟູ່ມພຽງ, ກະຕົ້ນການເກີດໃບອ່ອນໃຫມ່.
ຮອຍຕັດໃໝູ່ສງກວ່າຮອຍຕັດເກົົ່າ 5 ຊັງຕີແມັດ (2ປີທາອິດ), 3 ຊັງຕີແມັດ(ບັນດາປີຕົ່ມາ), 1-2 ຊັງຕີ
ແມັດ ຫລື ປົວແປູ່ງລ້ຽງລາຕົົ້ນ (ເມືົ່ອເວລາລວງສງຂອງຮອຍຕັດສງກວ່າ 60 ຊັງຕີແມັດ).

ຕັດໄດ້ມາດຕະຖານ



ຕັດກີົ່ງ

ການຕັດຟມ
ູ່ ຊາ
-



ຕັດງ່າ

ຫລັງຈາກທີົ່ຕັດຕອນກິົ່ງຫລາຍຄັົ້ງແລ້ວ, ຕົົ້ນຊາມີງ່ານ້ອຍຫລາຍ, ຍອດຊາເກີດຫ່າງກັນ, ຂະບວນການ
ປົົ່ງຍອດອ່ອນໜ້ອຍລົງ.
ວິທີຕອນ: ຕອນຕົົ້ນຊາໃຫຍ່ສງຈາກໜ້າດິນ 40-45 ຊັງຕີແມັດ, ງ່າຊານ້ອຍອ້ອມຂ້າງກົກແມູ່ນ ຕັດຫ່າງ
ຈາກໜ້າດິນ 55-60 ຊັງຕີແມັດ.

ການຕັດເຫງົາົ້
-

ເມືົ່ອຕົົ້ນຊາມີອາຍແກູ່ແລ້ວ, ກິົ່ງງ່າແຫູ່ວຕາຍ, ຊາປົົ່ງໃຫມ່ຫດ
ຼຸ ລົງ.
ຕັດຫ່າງຈາກໜ້າດິນຂຶົ້ນໄປ 25-35 ຊັງຕີແມັດ.
ຖ້າຕົົ້ນຊາແຫ້ງກະແດ້ງ, ຕົົ້ນຊາຫ່າງກັນຫລາຍໃຫ້ຜົນຜະລິດຕາົ່ແມູ່ນຄວນປກໃຫມ່.
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ສິງົ່ ທີຄ
ົ່ ວນເອົາໃຈໃສູ່:
- ຕັດຕອນໃຫ້ຟູ່ມຊາພຽງຂະໜານກັບໜ້າພ, ຮອຍຕັດກ້ຽງຂາດດີບົ່ໃຫ້ ກິົ່ງງ່າຫັກແລະໃບຂາດມູ່ນ, ຟູ່ມຊາພຽງ
ງາມດີ.
- ຫລັງຈາກຕອນແລ້ວແມູ່ນໃຫ້ກວດຄືນຮອຍຕອນຖ້າຍັງບົ່ທັນໄດ້ເຕັກນິກແມູ່ນໃຫ້ແປງຄືນ.
- ເມືົ່ອຊາຍັງບົ່ທັນແຜ່ງາມດີແມູ່ນບົ່ໃຫ້ຕັດຕອນເທືົ່ອ.
- ສາລັບສ່ວນຊາທີົ່ມີການຂະຫຍາຍບົ່ດີ, ຫ່ຽວແຫ້ງ, ໃບບົ່ສົມບນປົົ່ງຫ່າງກັນແມູ່ນຄວນຕອນຫ່າງກັນ 1 ປີ (ປີ
ນີຕ
ົ້ ອນປີຫນ້າບົ່ຕອນພຽງແຕູ່ແປງໃຫ້ຟູ່ມພຽງກັນ)

2.3.3. ການດແລຮັກສາສວນຊາຫລັງຈາກການຕອນ
-

-

ໃຫ້ຝູ່ນຊີວະພາບ.
+ ໄລຍະເວລາ: ທ້າຍເດືອນ 12 ຕົົ້ນເດືອນ 1 ໃຫ້ຝູ່ນຊີວະພາບເພືົ່ອປັບປງດິນ.
+ ປະລິມານຝູ່ນ: ແຕູ່ 15-25 ກິໂລກາມ/360ມ2 ທຽບເທົົ່າກັບ 450-650 ກິໂລກາມ/ເຮັກຕາ.
+ ວິທີການໃຫ້ຝູ່ນ: ຂດຮ່ອງໃສູ່ຝູ່ນລະຫວ່າງການຂອງ 2 ແຖວຊາ ຊຶົ່ງຫ່າງຈາກຕົົ້ນຊາ 10-15 ຊັງຕີແມັດ
ແລ້ວຖົມດິນ.
ທາຄວາມສະອາດຟູ່ມຊາ, ຕັດຮອນງ່າ, ໃບຊາ...ພ້ອມທັງເອົາເຟືອງປົກໃຫ້ເພືົ່ອຮັກສາຄວາມຊູ່ມ.
ຫລັງຈາກຕອນ (5-10ມືົ້) ແມູ່ນຊີດຢາປ້ອງກັນເພືົ່ອໃຫ້ຮອຍຕອນແຫ້ງໄວແລະບົ່ຕິດເຊືົ້ອ.
ຢູ່ຫລາຍທ້ອງຖິົ່ນນາໃຊ້ຢາ Movento + Antracol ຫລື Boocdo ຫລື ຢາປ້ອງກັນເຊືົ້ອມີແຮູ່ທອງ Cu
ເປັນອົງປະກອບແມູ່ນດີທີົ່ສດ
ນາໃຊ້ຢາໃຫ້ຖືກຕາມຄູ່ມືການນາໃຊ້.

ສິງົ່ ທີຄ
ົ່ ວນເອົາໃຈໃສູ່:
- ຄວນໃຫ້ຝູ່ນຫລັງຈາກຝົນຕົກແລ້ວເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດິນມີຄວາມຊູ່ມສງ.
- ທ້ອງຖິົ່ນທີົ່ມີດິນແຫ້ງຫລັງຈາກໃຫ້ຝູ່ນແລ້ວຕ້ອງຮັກສາຄວາມຊູ່ມ, ຫົດນາົ້.
- ການເອົາເຟືອງປົກຮັກສາຄວາມຊູ່ມໃຫ້ຕົົ້ນຊາຈະເປັນຜົນດີທີົ່ສດສາລັບປະເພດຝູ່ນຊີວະພາບ.

2.4. ການຖາງຫຍ້າ, ການປົກດິນ, ການນື ໃຊ້ໃບທີຕ
ົ່ ດ
ັ ຕອນແລ້ວປົກດິນ, ການດແລພະຍາດແລະໜອນຊາ.
- ໃຫ້ກວດກາເປັນປະຈາ ຈັດການກັບຫຍ້າທີົ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕົົ້ນຊາໃຫ້ສະອາດ.
- ລະດຮ້ອນອາກາດຮ້ອນຊູ່ມຈະເຮັດໃຫ້ຫຍ້າອ່ອນປົົ່ງຂຶົ້ນໄວ້ແລະຫລາຍ ສະນັົ້ນ ຕ້ອງໄດ້ຕັດຫຍ້າເປັນປະຈາ
ດ້ວຍວິທີການດັົ່ງລູ່ມນີົ້:
+ ໃຊ້ມືລົກຫລືໃຊ້ແວກຖາງຫຍ້າອ້ອມຂ້າງຕົົ້ນຊາ.
+ ໃຊ້ຈັກຕັດຫຍ້າ, ແນະນື ໃຫ້ໃຊ້ຈັກຕັດຫຍ້າສະເພາະສວນຊາເພືົ່ອປ້ອງກັນບົ່ໃຫ້ມີການເຊາະເຈືົ່ອນ.
+ ຢູ່ລະຫວ່າງກາງສອງແຖວຊາແມູ່ນບົ່ຄວນຕັດຫຍ້າຈົນຈື ດິນ
- ການປົກຮາກ: ໜາ 10-15 ຊັງຕີແມັດ; ວັດຖດິບທີົ່ນື ໃຊ້: ເຟືອງ, ຕເຟືອງ, ໃບໄມ້, ຫຍ້າແຫ້ງ...
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-

ການນາໃຊ້ໃບທີົ່ຕັດຕອນແລ້ວປົກດິນ: ຫລັງຈາກການຕັດຕອນຊາ, ນາໃຊ້ໃບແລະກິົ່ງນ້ອຍຂອງໃບຊາປົກດິນ
ເພືົ່ອຊ່ວຍໃຫ້ດິນມີການຟືົ້ນຟ.
ສັດຕພືດຕົົ້ນຕ: ຕັກແຕນນ້ອຍສີຂຽວ, ແມງແກງເຕີນ້ອຍ, ແມງມມແດງ, ແມງແຄງ, ໃບເນົາົ່ . ຄວນ
ເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມບັນດາສັດຕພືດແລະພະຍາດທີົ່ເກີດຂຶົ້ນກັບຕົົ້ນຊາເພືົ່ອມີວິທີົ່ການຈັດການໃຫ້ທັນເວລາ.

ສິງົ່ ທີຄ
ົ່ ວນເອົາໃຈໃສູ່:
- ບົ່ຄວນນາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າກັບຕົົ້ນຊາ
- ບົ່ຄວນກາຈັດຫຍ້າຈົນຫມົດກ້ຽງ
ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ດິນມີການເຊາະ
ເຈືົ່ອນ
- ຄວນຖາງຫຍ້າກ່ອນທີົ່ຫຍ້າຈະມີດອກຫລື ໝາກ ເພາະຈະຊ່ວຍເຮັດ
ໃຫ້ຄວບຄມການແຜູ່ພັນຂອງຫຍ້າ.
- ສາລັບສ່ວນຊາທີົ່ຍັງບົ່ທັນຕັດແຕູ່ງຟູ່ມໃຫ້ພຽງ, ຕົົ້ນຊາແກູ່ຍັງບົ່ທັນໄດ້
ປກຊາໃຫມ່ຊ້ອນໃສູ່ແມູ່ນຄວນປກພືດຕະກນຖົົ່ວເພືົ່ອຫລດຜ່ອນການ
ເກີດຂອງຫຍ້າ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາບົ່ໃຫ້ດິນເຊາະເຈືົ່ອນ ພ້ອມທັງເປັນການໃຫ້ທາດບາລງໃຫ້ແກູ່ຕົົ້ນຊາ.

2.5. ປະກົດການຊາເຊືອ
ົ່ ມສະພາບ ແລະ ວິທກ
ີ ານຈັດການ.

2.5.1. ປະກົດການຊາເຊືອ
ົ່ ມສະພາບ.
-

-

ສະແດງອອກ:
 ຕົົ້ນຊາແຫູ່ວຕາຍ, ຍອດຊາໜ້ອຍ ແລະ ຫ່າງ, ການຂະຫຍາຍຕົວຫລດລົງ.
 ເກີດມີກິົ່ງນ້ອຍຫລາຍ, ງ່າແຫູ່ວແຫ້ງ, ລາຕົົ້ນ ແລະ ງ່າມີເຊືົ້ອຣາຕິດຢູ່, ໃບນ້ອຍ, ເຫລືອງ, ບົ່ເປັນເງົາ.
ສາເຫດທີົ່ພາໃຫ້ຊາເຊືົ່ອມສະພາບ.
 ຍ້ອນດິນ: ການຂດຂມປກບົ່ເລີກພ, ດິນຊັນໂພດ, ມີຫີນຫລາຍ, ມີຊາຍ ແລະ ດິນສົົ້ມ (pH) ຫລາຍ
ກວ່າ 6,5.
 ຍ້ອນການກຽມດິນ: ການກຽມດິນກ່ອນການປກບົ່ໄດ້ມາດຖານເຕັກນິກ, ການໄຖຕາົ່ກວ່າ 40 ຊັງຕີ
ແມັດ.
 ຍ້ອນບົ່ໃສູ່ຝູ່ນຮອງພືົ້ນ,
 ຍ້ອນປກບົ່ຖືກເຕັກນິກ
 ຍ້ອນບົ່ນາໃຊ້ວິທີການປົກຮາກປ້ອງກັນການເຊາະເຈືົ່ອນຂອງດິນ, ບົ່ປກຕົົ້ນໄມ້ເພືົ່ອຟືົ້ນຟດິນ, ບົ່ປກ
ຕົົ້ນໄມ້ໃຫ້ຮມ
ົົ່ .
 ຍ້ອນການຕັດຕອນ, ການເດັດບ່ໍຖືກເຕັກນິກ.

2.5.2. ການຟ້ນ
ືົ້ ຟຊາເຊືອ
ົ່ ມຄນນະພາບ.
-

ການປັບປງລະດັບ:
 ສວນຊາມີຊາປກຖີົ່ເກີນໄປ: ຕັດອອກແຖວ 1 ຫລື ລະຫວ່າງຕົົ້ນຕົ່ຕົົ້ນແມູ່ນຕັດອອກ 1 ຕົົ້ນ.
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ສວນຊາຫ່າງກັນຫລາຍເກີນໄປ: ປກຊ້ອນໃສູ່. ກ່ອນປກຊ້ອນໃສູ່ແມູ່ນໃຫ້ຂດເປັນຮອງຫລືເປັນຂມ
40x40 cm; ໃຫ້ຝູ່ນຊີວະພາບແລ້ວຈຶົ່ງປກໃສູ່.
ດແລຮັກສາສວນຊາ:
 ໃຫ້ຝູ່ນພຽງພ ແລະ ເໝາະສົມ
 ຖາງຫຍ້າ, ກາຈັດສັດຕພືດ, ປົກຮາກຕົົ້ນຊາເພືົ່ອຟືົ້ນຟສວນຊາ.
 ປກຕົົ້ນໄມ້ເປັນຮົົ່ມເພືົ່ອຟືົ້ນຟດິນ; ສາລັບສວນຊາທີົ່ຢູ່ເຂດອາກາດຮ້ອນຫລາຍ.
ຕັດຕອນແຕູ່ງກິົ່ງງ່າ:
 ຕັດງ່າສາລັບສວນຊາທີົ່ມີອາຍຕາົ່ກວ່າ 15 ປີ ເຊືົ່ອມຄນນະພາບ.
 ຕັດເຫງົາົ້ ສາລັບສວນຊາທີົ່ມີອາຍຫລາຍກວ່າ 15 ປີ ເຊືົ່ອມຄນນະພາບ.
ບົວລະບັດຕົົ້ນຊາໃຫ້ສົມບນຄືນ: ກ່ອນໜ້າການຕອນ 1 ປີ ຕ້ອງປະຕິບັດດັົ່ງນີົ້:
 ໃຫ້ຝູ່ນຊີວະພາບ 1 ໂຕນ/360m2
 ຕັດຫຍ້າ, ປ້ອງກັນສັດຕພືດ, ປົກຮາກຕົົ້ນຊາ ແລະ ບົ່ເດັດຍອດ.


-

-

-

ປກຕົົ້ນໄມ້ເປັນຮົົ່ມໃຫ້ສວນຊາ

ໄຖດິນເພືົ່ອຟືົ້ນຟສວນຊາ
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ພາກທີ 3
ສັດຕພຶດ ແລະ ການຮັກສາ
ພາກທີ 3 ສັດຕພືດ ແລະ ການຮັກສາ
3.1 ສັດຕພຶດປະເພດມີປກ
ີ
 ຜົນກະທົບ
- ສັດຕພຶດໂຕນ້ອຍ, ຍາກທີົ່ຈະເບິງົ່ ເຫັນດ້ວຍຕາເປົົ່າ.
- ມັນດດຢາງອອກຈາກໃບຊາອ່ອນ, ຢູ່ໃນຕື ລາຕົົ້ນ.
- ບ່ອນທີົ່ມີຜົນກະທົບຢູ່ໜ້າຂອງໃບຊາແລະ ເທິງລາຕົົ້ນ ມັນຈະເປັນເສັົ້ນກະຕດກະຕິດສີໝາກກະເບົາແຫ້ງ,
ເປັນເສັົ້ນຂະໜາດຕາມລວງຂອງໃບຊາ.
- ຜົນກະທົບທີົ່ບົ່ຮ້າຍແຮງ : ໃບຊາແຂງ , ໃບໜາ, ນ້ອຍ, ເປັນສີຟ້າແກ, ເປັນຮອຍ, ປູ່ຽນຮບຮ່າງ.
- ຜົນກະທົບທີຮ້າຍແຮງ : ໃບຊາແຂງ, ແຫ້ງງາົ່ຍ, ສະລາຍ,ໃບຊາອ່ອນຈະຫົົ່ນງາົ່ຍແລະແຫູ່ວໄວ.
- ສັດຕພຶດປະເພດມີປີກຈະພັດທະນາໄວໃນສະພາບອາກາດທີຮ້ອນ,ແດດຫາຍ.
 ການປ້ອງກັນ
- ປກແລະອານລັກຮັກສາໃຫ້ແຂງແຮງ,ໃສູ່ຝູ່ນສະໝົ່າສະເໝີ,ປກຕົົ້ນໄມ້ໃຫ້ເປັນຮົມ
ົ່ ທີເົ່ ໝາະສົມ
- ທກໆປີຕ້ອງພນດີນພ້ອມທັງຂ້າສັດຕພຶດ.
- ເດັດໃບຊາປົກກະຕິ,ເດັດລະອຽດສາລັບໃບຊາອ່ອນທີົ່ຖືກຜົນກະທົບ.
- ຈະຂ້າສັດຕພືດກຕົ່ເມືອອັດຕາສ່ວນມີຜົນກະທົບກາຍ 10% ຫື ມີ 4-5 ໂຕ/ໃບ.

ອາການໃບຊາຖືກທາລາຍຍ້ອນແມງໄມ້ປກ
ີ ແຂງ

3.2. ໂຕເພ້ຍສີຂຽວ

ເພ້ຍສີຂຽວ

ຜົນກະທົບຈາກການທາລາຍຂອງເພ້ຍສີຂຽວ
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ຜົນກະທົບ
- ມັນດດເອົາສານອາຫານຈາກເສັົ້ນໃຍໃຫຍ່ແລະເສັົ້ນໃຍນ້ອຍຂອງໃບ ແລະ ຍອດອ່ອນ.
- ຜົນກະທົບທີບົ່ຮ້າຍແຮງ: ໃບແລະຍອດອ່ອນທີພັດທະນາຊ້າ, ໃບຈະພັນເຂົົ້າກັນ ແລະປູ່ຽນສີເປັນສີແດງຊົ້າ.
- ຜົນກະທົບທີຮ້າຍແຮງ: ຍອດອ່ອນຈະກົົ່ງເຂົົ້າກັນຄືຮບເຮືອແຫ້ງແລະແຂງ,ໃບນ້ອຍ, ເປັນສີເຫືອງ, ຢູ່ໃນ
ສະພາບອາກາດຮ້ອນຈະກໃຫ້ເກີດໃບແຫ້ງໄໝ້.
- ໂຕເພ້ຍສີຂຽວຈະປາກົດເຫັນໃນຮອບປີ, ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນສະພາບອາກາດ ທີແ
ົ່ ດດຮ້ອນ, ຊມ
ູ່ ຊືນ
ມີຝົນນາ.
ການປ້ອງກັນ
- ປກແລະຮັກສາໃບຊາໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງເພຶົ່ອປ້ອງກັນກັບໂຕເພ້ຍ.
- ເອົາເຟືອງປົກແລະໃສູ່ຝນ
ູ່ ສະໝາົ່ ສະເໜີ.
- ເກັບເດັດໃຫ້ໝົດຕາມລ້ນດຽວກັນ ແລະ ຕັດຂາດແຫົ່ງອາຫານຂອງໂຕເພ້ຍຕາມສວນຊາຢູ່ໃນໄລຍະໃດໜືົ່ງ.
- ຂ້າຫຍ້າແລະທາລາຍບັນດາຕົົ້ນໄມ້ທີເກີດຂືົ້ນຢູ່ໃນສວນຊາ.
- ເວລາໂຕເພ້ຍຂະຫຍາຍພັນ ເຮົາຕ້ອງເດັດໃບຊາດັົ່ງກ່າວອອກໃຫ້ໝົດເພືົ່ອຫລດປະລິມານການຂະຫຍາຍພັນ
ຂອງໂຕເພ້ຍ.

3.3 ແມງແຄງ

ອາການຍອດ ແລະ ໃບຊາຖືກທາລາຍໂດຍແມງແຄງ





ຜົນກະທົບ
- ມັນດດສານອາຫານຈາກພາກສ່ວນອ່ອນຂອງໃບແລະໃບຈມຂອງຊາກໃຫ້ເກີດເປັນຮອຍບາດ.
- ຜົນກະທົບທີບົ່ຮ້າຍແຮງ: ບັນດາໃບອ່ອນມີຮອຍບາດເຮັດໃຫ້ມີການປູ່ຽນຮບຮ່າງ.
-ຜົນກະທົບທີຮ້າຍແຮງໃບຈມກົົ່ງເປັນກະຕດກະຕິດບົ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ແລະມີຜົນສະທ້ອນ ຕົ່ບັນດາຍອດ
ຊາລ້ນຕົ່ໄປ.
- ປົກກະຕິຈະເຕົົ້າໂຮມກັນກົ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍແຕູ່ລະຟູ່ມຂອງຕົນ
ົ້ ຊາຢູ່ແຕູ່ລະບ່ອນທີົ່ມັນຮົົ່ມເຢັນ.
- ມີຜົນກະທົບຫາຍໃນລະດຝົນ, ປຽກຊ່ມ.
ການປ້ອງກັນ
- ປກແລະອານລັກຮັກສາຕົົ້ນຊາໃຫ້ແຂງແຮງໃສູ່ຝູ່ນໃຫ້ຄົບແລະຈາແນກໃຫ້ສະໝົ່າສະເໜີ.
- ບົ່ປກຕົົ້ນໄມ້ທໃີົ່ ຫ້ຮົົ່ມຫາຍ, ຂ້າວັດສະພືດ,ໃຫ້ມີແສງສະຫວ່າງອ້ອມຮອບສວນຊາ.
- ເດັດໃບຊາທີມີໄຂູ່ແມງແຄງແລະໂຕແມງແຄງທີຢູ່ຍອດຊາຖີົ້ມ, ໃບຊາທີົ່ໃກ້ຈະເດັດຕົ່ໄປແມູ່ນໃຫ້ຟ້າວເດັດ,
ເດັດລະອຽດຍອດທີົ່ມີຜົນຮ້າຍ=>ບົ່ຕ້ອງສີດຢາ.
- ຂ້າວັດສະພືດສ້າງລະດັບຄວາມປອດໂປູ່ງໃຫ້ສວນຊາ.
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3.4 ແມງມນແດງນ້ອຍ

ຮອຍທີົ່ຖືກທາລາຍໂດຍແມງມມແດງນ້ອຍ





ແມງມມແດງນ້ອຍ

ຜົນກະທົບ
- ມັນອາໄສແລະດາລົງຊິວີດຢູ່ໃບໃນໃບຕອງຈິງແລະໃບເເກູ່
- ມັນດດເອົາສານອາຫານເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຊາມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ.
- ໃບຊາຖືກຜົນກະທົບຈະປູ່ຽນສີແດງຊົ້າ, ສີໃບໄມ້ແຫ້ງແລະສີມ້ວງ,ຢູ່ທາງໜ້າໃບໄມ້ ຈະມີຂີົ້ຝູ່ນສີຂາວເປືອ
ົ່ ນ
ຫາຍ.
-ໃບຊາທີຖືກຜົນກະທົບໜັກ ຂອບຂອງໃບຊາຈະກົືງຂືົ້ນ,ໃບຊາຫົົ່ນ, ຍອດມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ=>ກາ
ລັງການຜະລິດຫລດລົງຢູ່າງຮ້າຍແຮງ.
- ຜົນກະທົບຮອບປີ; ສົົ່ງຜົນກະທົບແຮງຢູ່ໃນເງືົ່ອນໄຂອາກາດແດດຮ້ອນແລະແຫ້ງແລືົ້ງ.
ການປ້ອງກັນ
- ປກແລະອານລັກຮັກສາຕົົ້ນຊາໃຫ້ແຂງແຮງ,ໃສູ່ຝ້ນໃຫ້ສະໝົ່າສະເໝີແລະຄົບສານບາລງ.
- ປກຕົົ້ນໄມ້ທີໃຫ້ຮົົ່ມແລະເອົາເຟືອງປົກໃຫ້ຊູ່ມ.
- ເກັບເດັດໃບຊາຕາມລ້ນ, ອະນາໄມແລະຂ້າສັດຕພືດ.
- ຝົນຕົກລີນເຮັດໃຫ້ລ້າງແມງແຄງອອກຈາກໃບຊາ,ບົ່ຈື ເປັນໃຊ້ຢາປ້ອງກັນສັດຕພືດ.

3.5. ແມງເພ້ຍສີດາ

ແມງເພ້ຍສີດາຈັບຢູ່ຍອດຊາ



ແມງເພ້ຍສີດາໃຫຍ່ບົ່ມີປີກ ແລະ ໂຕອ່ອນ

ຜົນກະທົບ
- ແມງເພ້ຍສີດາຢູ່ເປັນກູ່ມ ຈັບຕາມໃບອ່ອນ: ຍອດຊາ, ໃບອ່ອນ, ດອກ, ໝາກອ່ອນ.
- ດດສານບາລງຈາກຕົົ້ນເຮັດໃຫ້ຍອດອ່ອນ, ໃບອ່ອນເຊືົ່ອມຄນນະພາບ. ບັນດາໃບອ່ອນ,ແຂງ ແລະ ມີສີຂຽວ
ກາຍເປັນສີເຫລືອງຂາວ...
- ເພ້ຍຈະອາໄສຢູ່ບ່ອນທີົ່ມີເງືົ່ອນໄຂດີໃນການຂະຫຍາຍຕົວ.
- ບ່ອນທີົ່ເພ້ຍທາລາຍ, ຫລັງຈາກເວລາຜ່ານໄປໃບອ່ອນຈະກາຍເປັນສີດາ.
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ການປ້ອງກັນ.
- ຕັດຕົົ້ນຫຍ້າອ້ອມຂ້າງຕົົ້ນຊາ.
- ເດັດຊາຕາມລນ
້ ຂອງຊາເພືົ່ອຫລດຜ່ອນການເກີດເພ້ຍ.
- ປ້ອງກັນແມງໄມ້(ແມງເຕົົ່າທອງ, ແມງໄມ້ປີກແຂງ, ເຜິົ້ງບາງຊະນິດ....)
- ຕິດຕາມສວນຊາໃຫ້ໄລຍະການປູ່ຽນແປງລະດ (ຈາກລະດໜາວເປັນລະດໃບໄມ້ປົົ່ງ;
ບານ ໃຫມ່) ເພືົ່ອກາຈັດເພ້ຍ......
- ເດັດຍອດອ່ອນ, ກິົ່ງງ່າທີົ່ມີເພ້ຍຈັບຫລາຍ.

ລະດຮ້ອນເປັນລະດ

3.6. ແມງບົງົ້ ຂົນທາລາຍຊາ
 ຜົນກະທົບ.
- ກິນບັນດາໃບຊາແກູ່ຫລາຍ, ກິນໃບອ່ອນໜ້ອຍ ແຕູ່ວ່າຖ້າກິນໃບອ່ອນມັນຈະກິນທັງໝົດໃບເລີຍ.
- ບົງົ້ ອ່ອນ1-2ກິນທາດສີຂຽວຢູ່ກ້ອງໃບ. ບົົ້ງອາຍ 3 ຂຶົ້ນໄປຈະກິນທັງໝົດໃບ ຈົົ່ງເຫລືອໄວ້ພຽງແຕູ່ໃຍໃບ.
- ຕົົ້ນຊາທີົ່ຖືກບົົ້ງກິນຈະເຮັດໃຫ້ການກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມຊ້າລົງ.
 ການປ້ອງກັນ.
- ດແລຮັກສາສວນຊາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງແຂງແຮງ.
- ໃຊ້ໄຟເພືົ່ອຈັບແມງໄມ້ທີົ່ໃຫຍ່ແລ້ວ(ແມງກະເບືົ້ອ...) ໃນທກໆຕອນແລງໃນ 7-10 ມືົ້.
- ຕັດຫຍ້າອ້ອມບລິເວນຕົົ້ນຊາທີົ່ຖືກທາລາຍ.
- ຕັດເອົາໃບທີົ່ມີໄຂູ່ບົົ້ງ, ກາຈັດບົົ້ງອາຍ 1-2 ໄປທື ລາຍ.

ແມງບົົ້ງຂົນທາລາຍຊາ

3.7. ໜອນສີແດງ
 ຜົນກະທົບ.
- ໜອນສົົ່ງຜົນກະທົບກັບງ່າຂັົ້ນ 3, 4 ແລະ ລາງ່ານ້ອຍ.
- ງ່າທີົ່ຖືກທາລາຍຈະແຫູ່ວແຫ້ງ, ຖ້າໜອນກິນຢູ່ຕົົ້ນງ່າຈະໃຫ້ງ່າແລະໃບຄ່ອຍໆແຫູ່ວ, ງ່າທີົ່ຢູ່ຈດທີົ່ໜອນ
ເຈາະຈະຫັກໄດ້ງ່າຍ.
- ໜອນຈະກັດກິນແກູ່ນໃຈກາງຂອງລາງ່າໝົດແລ້ວຈິົ່ງເຈາະເຂົົ້າໄປກິນລາຕົົ້ນໃຫຍ່ແລະ ກິນຕົ່ຈົນໄປຮອດ
ປາຍຕົົ້ນໃຫຍ່, ຈະເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຊາແຫ່ວແຫ້ງ.
- ໃນ 1 ປີມີສອງລ້ນໜອນ.
+ ລ້ນ 1 ໜອນຈະທາລາຍຫລາຍໃນເດືອນ 4-5 ຮອດເດືອນ 9.
+ ລ້ນ 2 ໜອນຈະທາລາຍຫລາຍໃນເດືອນ 1-3.
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ວິທີການປ້ອງກັນ.
- ທກປີຕ້ອງຕັດຕອນຊງພມ
ຸ່ ຕົົ້ນຊາ, ຕັດບັນດາງ່າທີົ່ແຫ້ງແລ້ວຈດຖິົ້ມ.
- ກວດກາຕັດງ່າທີົ່ແຫູ່ວໃນຊ່ວງທມລ້ນໜອນເກດຂົ້ນ

3.8. ເພ້ຍຂາວ, ເພ້ຍແດງ

ເພ້ຍຂາວ





ເພ້ຍແດງ

ຜົນກະທົບ
- ທາອິດຈະເຫັນເປັນຈດນ້ອຍໆສີຂາວປະມານ 1-3 ມີລີແມັດ ຈັດຢູ່ຕາມ.
- ພົບກັບເງືົ່ອນໄຂທີົ່ເໝາະສົມຈະເຮັດໃຫ້ເພ້ຍຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງວ່ອງໄວ,
ເປັນຜົນກະທົບໃຫ້ກັບໃບຊາ,
ກ້ານໃບ, ກ້ານດອກ, ຕົົ້ນຊາ.
- ເພ້ຍຊະນິດນີົ້ຈະຈັບບ່ໍເໜັງຕີງຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶົ່ງ, ດດສານບາລງເຮັດໃຫ້ໃບຊາຄ່ອຍໆເຫລືອງ. ຖ້າຫາກ
ປະໃຫ້ເພ້ຍແຜ່ຫລາຍໄປກວ່ານີົ້ຈະເຮັດໃຫ້ໃບຊາຕາຍແຫູ່ວແຫ້ງ.
- ລະດຮ້ອນ, ເພ້ຍຈະໄຕ່ລົງລາຕົົ້ນ, ດດສານອາຫານເຮັດໃຫ້ຮາກຊາຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ, ໃບຄ່ອຍໆເຫລືອງ
ແຫ້ງ.
ວິທີການປ້ອງກັນ.
- ຕັດງ່າເຮັດໃຫ້ອາກາດລວງຖ່າຍເທູ່ໃຫ້ສວນຊາ, ທາຄວາມສະອາດຫຍ້າ ແລະ ຂີົ້ເຫຍືົ້ອອ້ອມຂ້າງຕົົ້ນຊາ.
- ໃຫ້ຕັດບັນດາງ່າທີົ່ຖືກທາລາຍຮນແຮງ, ຕັດຈົນຈາແລ້ວນາໄປທາລາຍ(ຈດ).
- ເຖິງວ່າເບືົ້ອງຕົົ້ນຈະມີເພ້ຍໜ້ອຍກົ່ຕາມແມູ່ນໃຫ້ຈັດການເລີຍ.

3.9. ພະຍາດໃບໂພງ

ພະຍາດໃບໂພງເກີດກັບໃບອ່ອນປານກາງ

ພະຍາດໃບໂພງເກີດກັບໃບແກູ່
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ຜົນກະທົບ
- ຜົນກະທົບຢູ່ໃບອ່ອນ, ຍອດອ່ອນ... ຖ້າເປັນຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ໃບອ່ອນແລະຍອດຊາຫລົນ
ົ່ .
- ເຮັດໃຫ້ກາລັງການຜະລິດຫຼຸດລົງ, ຄນນະພາບ ແລະ ການເກີດໃຫມ່ຂອງຊາຫລດລົງ.
- ພະຍາດໃບພອງຈະຂະຫຍາຍຕົວເມືົ່ອເວລາອນຫະພມຕັົ້ງແຕູ່ 15-20 ອົງສາເຊ, ຄວາມຊູ່ມຫລາຍກວ່າ
90%ແລະທີົ່ສດແມູ່ນມີນືົ້ ໝອກຫລືຝົນຝອຍແກູ່ຍາວ 15 ມືົ້ຂືົ້ນໄປ.
ວິທີການປ້ອງກັນ
- ຖ້າເຫັນມີໃບໂພງແມູ່ນໃຫ້ເດັດຖິົ້ມເລີຍ, ເດັດໃຫ້ຫມົດໃບທີົ່ເຫັນວ່າໂພງແລ້ວນາໄປທາລາຍ.

3.10. ພະຍາດປາຍແຫູ່ວ
 ຜົນກະທົບ
- ສ່ວນຫລາຍຈະເກີດຢູ່ທາງສ່ວນປາຍຂອງຍອດຊາເຮັດໃຫ້ກາລັງການຜະລິດ ແລະ ຄນນະພາບຊາຫລດ
ລົງ.
- ທາອິດເບິົ່ງຄາຍຄືກັບຮອຍເຂັມປັກເປັນສີດາ, ປະໄວ້ດົນຈະຂະຫຍາຍຕົວເປັນວົງກວ້າງ, ງ່າອ່ອນ ແລະ
ຍອດອ່ອນຈະແຫູ່ວຕາຍ ແລະ ຫລົົ່ນ.
- ພະຍາດຊະນິດນີົ້ຈະບົ່ລາມໄປຮອດຕົົ້ນແກູ່ ແຕູ່ຈະທາລາຍພາກສ່ວນທີົ່ອ່ອນ ແລະ ຈະຢດຫລັງຈາກທີົ່ງ່າ
ອ່ອນເໜົົ່າຕາຍແລ້ວ.
- ພະຍາດປາຍແຫູ່ວມັກເກີດຂຶົ້ນຢູ່ອນຫະພມປະມານ 27 ອົງສາເຊ, ຄວາມຊູ່ມຫລາຍກວ່າ 90%.
- ພະຍາດຊະນິດນີົ້ຈະມີຜົນກະທົບໜັກໃນລະດຝົນ, ໃນລະດທີົ່ມີອາການຮ້ອນຊູ່ມທີົ່ສດ (ເດືອນ 7-9)
 ວິທີການປ້ອງກັນ
- ເມືົ່ອເຫັນພະຍາດແມູ່ນໃຫ້ເດັດຖິົ້ມ, ເດັດໃຫ້ຫມົດບັນດາປາຍທີົ່ແຫູ່ວແລ້ວນາໄປທາລາຍ.

ຍອດຊາຕິດພະຍາດ

3.11. ພະຍາດໃບແຫ້ງ

ອາການພະຍາດໃບແຫ້ງ
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ຜົນກະທົບ
- ພະຍາດນີົ້ສ່ວນຫລາຍເກີດກັບໃບຊາທີົ່ແກູ່.
- ຮອຍພະຍາດໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນຈະເປັນຮອຍຈ້ໍາສີໃບໄມ້ແຫ້ງສ່ວນຫລາຍຈະເກີດຢູ່ກາງໃບຫລັງຈາກນັົ້ນແຜູ່
ຂະຫຍາຍໄປຫມົດທັງໃບ.
- ຮອຍພະຍາດເປັນຄືກັບຄືົ້ນນົ້າ, ທາງນອກສດມີຂອບເປັນສີໃບໄມ້ແຫ້ງຢູ່າງຈະແຈ້ງ. ຖ້າເປັນໜັກສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ໃບຄືໄຟໄໝ້, ຫລດຜ່ອນກາລັງການຜະລິດ,...
- ພະຍາດຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນອນຫະພມ 25-28 ອົງສາເຊ, ຄວາມຊູ່ມສງສ່ວນຫລາຍແມູ່ນລະດຝົນ.
ວິທີການປ້ອງກັນ
- ຮັກສາສວນຊາໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງແຂງແຮງ.
- ກາຈັດໃບທີົ່ຕິດພະຍາດ ເພືົ່ອຫລດຜ່ອນຕົົ້ນກາເນີດຂອງພະຍາດໃນປີຕົ່ໄປ.
- ໃຫ້ຝູ່ນພຽງພ, ທາຄວາມສະອາດຫຍ້າເພືົ່ອເຮັດໃຫ້ຕົົ້ນຊາຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງເຕັມທີົ່.
- ເມືົ່ອເວລາຕັດຕອນຊາແມູ່ນໃຫ້ບີບແໜ້ນ ເພືົ່ອທາລາຍຕົົ້ນກາເນີດຂອງພະຍາດ.

3.12. ພະຍາດໃບແຫ້ງແຫູ່ວ

ອາການພະຍາດໃບແຫ້ງແຫູ່ວ





ຜົນກະທົບ
- ຮອຍພະຍາດຊະນິດນີົ້ມີສີແຫ້ງແຫູ່ວເປັນຮບຄືົ້ນງ, ທາອິດເປັນຮອຍຈົ້າສີດານ້ອຍໆ ຫລັງຈາກນັົ້ນແຜູ່
ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ.
- ພະຍາດຊະນິດນີົ້ມັກຈະເປັນຢູ່ປາຍໃບແລະເຮັດໃຫ້ໃບຫນ
ົົ່ .
- ໃບຈະຫົົ່ນພາຍຫລັງທີົ່ພະຍາດແຜູ່ໄປໄດ້ ½ຂອງໃບ.
- ພະຍາດຊະນິດນີົ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນອນຫະພມສງ, ຄວາມຊູ່ມສງ, ເປັນໜັກຕັົ້ງແຕູ່ເດືອນ 6-8.
ວິທີການປ້ອງກັນ
- ຮັກສາສວນຊາ, ກາຈັດຫຍ້າ
- ທາຄວາມສະອາດສວນຊາ, ເກັບກວດໃບຫລັງຈາກທາການຕັດຕອນ.
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