ຄູມ
່ ກ
ື ານຕັດແຕ່ງ - ບົວລະບັດຮັກສາ

ຕົ�ນຊາປູກ ແລະ ຕົ�ນຊາແນວພັນຊາປ່າ

ຈາກກຸ່ມຊາວສວນຊາ
ບ້ານ ຍອດປ່ຽງ ແລະ
້ ັນ
ບ້ານ ອໍອ

ຈຸດປະສົງການຕັດແຕ່ງຕົ�ນຊາແມ່ນເພື່ ອສ້າງຮູບຊົງ, ເຮັດໃຫ້ ງາ່ ສະເໝີກັນ, ເຮັດໃຫ້ ລວງສູງຕົ�ນຊາສະເໝີກັນ, ສະດວກໃນການເກັບ
ແລະ ເພີ່ ມປະລິມານຂອງຜົ ນຜະລິດຊາ.
ໄລຍະຂອງການຕັດແຕ່ງຕົ�ນຊາ ແມ່ນຊ່ວງໄລຍະທີ່ຕົ�ນຊາພັກຕົວ: ເລີມ
່ ແຕ່ເດືອນ ພະຈິກ - ທັນວາ ຂອງທຸກປີ.

ການຕັດແຕ່ງ ຕົ�ນຊາປູກ
ຕົ�ນຊາຕ້ອງມີອາຍຸ 1 ປີ 4 ເດືອນ ຂືນ
້ ໄປ ແລະ ມີລວງສູງບ�ຕ�າກວ່າ 40 ຊມ.
ປີທີ 1: ຕັດຕົ�ນຊາໃຫ້ ໄດ້ລວງສູງຫ່ າງຈາກໜ້າດິນ 40 ຊມ, ການຕັດໃນລະດັບນີຈ
້ ະເຮັດໃຫ້ ງາ່ ທີ່ປົ່ງຂຶນ
້ ໃໝ່ຢູ່ທີ່ລະດັບ 25-30 ຊມ

ປີທີໜງຶ່ ຫ້ າມເກັບ
ຍອດຊາເດັດຂາດ

ຕັດຕົ�ນຊາ
ລວງສູງຫ່ າງ
ຈາກໜ້າດິນ
40 ຊມ

ງ່າທີ່ປົ່ງຂຶນ
້ ໃໝ່ຢູ່ທີ່
ລະດັບ 25-30 ຊມ

ປີທີ 2: ຕັດແຕ່ງຕົ�ນຊາສູງເພີ່ ມຂຶນ
້ ອີກ 5 ຊມ, ດັ�ງນັ�ນລວງສູງຂອງຕົ�ນຊາປີນຈ
ີ້ ະກາຍເປັນ 45 ຊມ, ຊ່ວງໄລຍະ 2 ປີທຳອິດແມ່ນຫ້ າມ
ບ�ໃຫ້ ເດັດຍອດຊາ ແລະ ປ່ອຍງ່າໃຫ້ ໄດ້ຊົງພຸ່ມ
ປີທີສອງຫ້ າມເກັບ
ຍອດຊາເດັດຂາດ
ຕັດສູງເພີ່ ມຂຶນ
້ ຈາກ
ຮອຍເກົ່າ 5 ຊມ
ລວງສູງພາຍຫຼັງ
ຕັດແຕ່ງແມ່ນ 45 ຊມ

ປີທີ 3: ຕັດແຕ່ງຕົ�ນຊາສູງເພີ່ ມຂຶນ
້ ອີກ 5 ຊມ, ດັ�ງນັ�ນລວງສູງຂອງຕົ�ນຊາປີນຈ
ີ້ ະກາຍເປັນ 50 ຊມ, ໃນປີນສ
ີ້ າມາດເກັບຍອດຊາໄດ້
ແຕ່ເປັນຍອດທີ່ຂນ
ຶ້ ເທິງເທົ່ານັ�ນ ແລະ ຈົ�ງຍອດໄປດ້ານຂ້າງ ເພື່ ອຂະຫຍາຍຊົງພຸ່ມ
ສາມາດເກັບຍອດຊາ
ທີ່ຂນ
ຶ້ ເທິງເທົ່ານັ�ນ
ຕັດສູງເພີ່ ມຂຶນ
້ ຈາກຮອຍເກົ່າ 5 ຊມ

ລວງສູງພາຍຫຼັງ
ຕັດແຕ່ງແມ່ນ 50 ຊມ

ປີທີ 4: ເປັນປີທີ່ສາມາດເກັບຍອດຊາໄດ້ເຕັມທີ່, ການຕັດແຕ່ງແມ່ນຕັດຍອດ, ແຊມງ່າເປັນຊົງພຸ່ມກ້ວາງ, ແຊມງ່າທີ່ຕບ
ຶ , ງ່າທີ່
ບ�ແຂງແຮງອອກ ເພື່ ອໃຫ້ ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າທົ�ວເຖິງ ເຊິງ່ ເຮັດໃຫ້ ເຊືອ
້ ລາທີ່ເກີດຢູ່ຕົ�ນຊາຖືກແສງສະຫວ່າງແລ້ວຕາຍ.
ສາມາດເກັບຍອດຊາ
ໄດ້ເຕັມທີ່

ຕັດແຕ່ງ, ແຊມງ່າ
ເພື່ ອໃຫ້ ແສງ
ສະຫວ່າງເຂົ້າເຖິງ

ຕົ�ນຊາມີງາ່ ໜ້ອຍຍອດຊາຈະສົມບູນ ແລະ ຍອດຊາໃຫຍ່, ການຕັດແຕ່ງເປັນປົກກະຕິແມ່ນເຮັດໃຫ້ ຜົ ນຜະລິດເພີ່ ມຂືນ
້ ທຸກໆປີ,
ແຕ່ຖາ້ ຂາດການຕັດແຕ່ງຜົ ນຜະລິດຈະລຸດລົງ.

ການຕັດແຕ່ງ ຕົ�ນຊາແນວພັນຊາປ່າ
ການຕັດແຕ່ງກິ່ງງ່າ
ໃຫ້ ສັງເກດເບິງ່ ຕົ�ນຊາແນວພັນຊາປ່າທີ່ມີ ກິ່ງງ່າຈີກຂາດ, ງ່າຫັກ ຫຼື ກິ່ງງ່າເກີດພະຍາດ, ຖ້າເຫັນມີ ໃຫ້ ນຳໃຊ້ຊຄ
ີ ັດເຕີ ຫຼື ເລືອ
່ ຍ
ຕັດອອກ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມວ່າຈະໃຊ້ອຸປະກອນປະເພດໃດ.

ຊີຄັດເຕີ້ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ຕັດກິ່ງກ້ານຊາທີ່ມຂ
ີ ະໜາດບ�ເກີນ
ນິວ
້ ກ້ອຍມື

ເລືອ
່ ຍ ເໝາະສຳລັບຕົ�ນຊາທີ່ມຂ
ີ ະໜາດໃຫຍ່
ເພື່ ອບ�ເຮັດໃຫ້ ຕົ�ນຊາຈີກຂາດເວລາຕັດ

ການຕັດແຕ່ງຕົ�ນຊາແນວພັນຊາປ່າເພື່ ອຮັກສາຊົງພຸ່ມ
ການຕັດແຕ່ງຮັກສາຊົງພຸ່ມນີແ
້ ມ່ນ ໃຫ້ ແຊມຍອດຊາອອກປະມານ 3-5 ຊມ ເພື່ ອໃຫ້ ແສງສະຫ່ ວາງສ່ອງເຂົ້າເຖິງຕົ�ນຊາໄດ້ທົ�ວເຖິງ
ແລະ ຂ້າເຊືອ
້ ລາໄປພ້ ອມ.

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຕົ�ນຊາທີ່ມີ ອາຍຸ 15 ປີຂນ
ຶ້ ໄປແລ້ວສັງເກດເຫັນວ່າມີຜົນຜະລິດຕ�າ, ມີເຊືອ
້ ລາຂຶນ
້ ຫຼາຍ, ກິ່ງງ່າແຫ້ ງ
ຫຼື ຈີກຂາດຫຼາຍ, ແມ່ນໃຫ້ ຕັດຕົ�ນຊາແບບໜຸມ
່ ຄືນໂດຍຕັດຫ່ າງຈາກໜ້າດິນ 15 - 20 ຊມ.

ການບົວລະບັດຮັກສາ ຕົ�ນຊາປູກ ແລະ ຕົ�ນຊາແນວພັນຊາປ່າ
ເດືອນ ມັງກອນ: ແມ່ນໄລຍະຂອງການ ເສຍຫຍ້າ, ພວນດິນ, ຂຸດຂຸມຢູ່ດາ້ ນເທິງຕົ�ນຊາ ເພື່ ອປ້ອງກັນການເສາະເຈືອ
່ ນຂອງດິນ
ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາຫຍ້າເນົ່າເປື່ ອຍ ທີ່ເປັນຝຸ່ນໃຫ້ ຊມ
ຶ ເຂົ້າເຖິງຮາກຊາ.
ເດືອນ ມັງກອນ - ກຸມພາ: ເລີມ
່ ໃສ່ຝຸ່ນ, ການໃສ່ຝຸ່ນຕົ�ນຊາແຕ່ລະປີ ຕ້ອງເບິງ່ ຊົງພຸ່ມຂອງຕົ�ນຊາ, ຊົງພຸ່ມໄປຮອດໃສໃຫ້ ໃສ່ຝຸ່ນ
ບ່ອນນັ�ນ, ໂດຍຂຸດຂຸມແລ້ວໃສ່ຝຸ່ນ ເພາະວ່າປາຍຮາກຊາດູດອາຫານແມ່ນຢູ່ຊກ
ື່ ັບຊົງພຸ່ມ, ຫຼັງຈາກນັ�ນຈຶງ່ ຖົມດີນໄວ້.

ຂ�ຫ້າມ: ບ�ໃຫ້ ໃສ່ຝຸ່ນໃກ້ຕົ�ນຊາ ເພາະຖ້າໃສ່ໃກ້ຕົ�ນຊາຝຸ່ນເຂັມ
້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ຕົ�ນຊາຕາຍໄດ້.
້ ຂຸນ
ໃສ່ຝຸ່ນ
ໃສ່ຝຸ່ນ

ການໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນຂຸດຂຸມ ເອົາຝຸ່ນລົງແລ້ວຂຸດດິນຖົມໄວ້

ໄລຍະການເອົາຝຸ່ນລົງ ໃຫ້ ຊກ
ື່ ັບຊົງພຸ່ມຂອງຕົ�ນຊາ

ສາມາດເບິງ່ ລາຍລະອຽດເພີ່ ມເຕີມໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ www.laotea.org
ວິດໂີ ອທີ 2: ການຕັດແຕ່ງ - ບົວລະບັດຮັກສາ ຕົ�ນຊາປູກ ແລະ ຕົ�ນຊາ
ແນວພັນຊາປ່າ
ຄູມ
່ ທ
ື ີ 2: ການຕັດແຕ່ງ - ບົວລະບັດຮັກສາ ຕົ�ນຊາປູກ ແລະ ຕົ�ນຊາ
ແນວພັນຊາປ່າ
ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ:

