
ການປກູພືດເສດຖະກດິໂດຍການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ສິິ່ ງເສດເຫ ືອຈາກການກະສກິາໍ: ການທດົລອງປກຸຜກັບ ົງ້
ກລໍະນສີກຶສາທີິ່  ຄະນະຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ວທິະຍາເຂດ ຕາດທອງ, ສປປ ລາວ

ແກວ້ດວງໃຈ ແກວ້ຄາໍຜຍຸ1, ກອ້ງຊງົ ໜາວລີ1, ໂກລອງແຕງ ແຄເມນັ2, ໂອລດົ ສດຸທິພອນ1, ດາວໄຊ ລໍຢາກ1ໍ, ຄາໍເກັິ່ງ ຈນັທະວງົສາ1

1 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫິ່ງຊາດ, ຄະນະຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ວທິະຍາເຂດຕາດທອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ
2 ສະຖາບນັຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ສາກນົ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ

ບດົສະສະເໜີ:
• ເຖງິແມ ິ່ນວິ່າປະເທດລາວໄດມ້ວີວິດັທະນາການກະສກິາໍສະອາດຂືນ້ມາກໍິ່ຕາມ,ແຕິ່ເນືອ້ທີິ່ ກະສກິາໍພາຍໃຕກ້ານຫດົດວ້ຍຊນົລະປະທານຍງັມຕີ ໍິ່າ ແລະ ການນາໍໃຊ້
ຊນົລະປະທານນ ໍາ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາໃນການຜະລິດຍງັບໍິ່ ທນັມຂີໍມ້ນູຈະແຈງ້. ການຂະຫຍາຍຊນົລະປະທານນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິຂະໜາດນອ້ຍເປັນທາງເລອືກໜືິ່ ງສາໍລບັຜູ້
ຜະລິດກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍໃນການປບັປງຸການຜະລິດເພືິ່ ອຮບັຄ ໍາ້ປະກນັຄວາມພຽງພໍສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນທາງເລອືກສາໍລບັພືດຫ າຍໆຊະນດິ ແລະ
ການປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປິ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ.

• ສານອາຫານໃນດນິບໍິ່ພຽງພໍຕໍິ່ ການຈະເລີນເຕບີໂຕແມ ິ່ນມບີນັຫາຫ າຍໃນພ້ືນທີິ່ ທີິ່ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຝນົເຂ້ົາໃນການຜະລິດຂອງ ສປປ ລາວ.1 ການນາໍໃຊສ້ິິ່ ງເສດເຫ ືອຈາກ
ກະສກິາໍສາມາດເປັນແຫ ິ່ງສານອາຫານໜຶິ່ ງເພືິ່ ອປບັປງຸຄນຸລກັສະນະຂອງດນິ ແລະ ຝຸິ່ນໃນດນິ.3,4,5,6.

ວທີິການດາໍເນນີ:
ການທດົລອງນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ສວນທດົລອງແມ ິ່ນໄດດ້າໍເນນີການທີິ່ ຄະນະຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້
(ວທິະຍາເຂດຕາດທອງ) ມະຫາວະິຍາໄລແຫິ່ງຊາດ (ຮບູທີ 1). ຜນົສະທອ້ນການນາໍໃຊສ້ິິ່ ງເສດເຫ ືອຈາກ
ກະສກິາໍໄດສ້ກຶສາໂດຍການທດົລອງປກູຜກັບ ົງ້ໃນລະຫິ່ວາງເດອືນມງັກອນ ຫາ ກາງເດອືນ ມນີາ 2015.

ການສກຶສາໄດທ້ດົລອງດ ັິ່ງນີ:້
• ຂີງ້ວົ (ໄດຈ້າກຊາວນາໄກຄ້ຽງບິ່ອນທດົລອງ)
• ຖິ່ານແກບ (ກະກຽມໂດຍການຈດູລງົຂມຸຂະໜາດ 2x2 ແມດັ ແລະ ເລິກ 1.5 ແມດັ ໃຊວ້ທີິເຜົາຖິ່ານທີິ່
ປະຊາຊນົນາໍໃຊທ້ ົິ່ວໄປໃນຊນົນະບດົ).

• ຂີງ້ວົປະສມົຖິ່ານແກບ
• ຝຸິ່ນບ ົິ່ມ (ວດັຖທີຸິ່ ກະກຽມ ມ ີຂີງ້ວົ, ຖິ່ານແກບ, ເສດຜກັ ໃນອດັຕາສິ່ວນ 1:2:3  (ຮບູທີ 1)
• ດນິທາໍມະຊາດ.
ອດັຕາສິ່ວນໃນການໃສິ່ຝຸິ່ນເທົິ່ າກບັ 20ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ການສກຶສາຄ ັງ້ນີແ້ມ ິ່ນໄດທ້ດົລອງປກູຜກັບ ົງ້ທງັໝດົ 
15 ໜານ, ນາໍໃຊຝຸ້ິ່ນແຕິ່ລະຢິ່າງ 3 ໜານ ໂດຍມເີນືອ້ທີິ່ ແຕິ່ລະໜານແມ ິ່ນ 8 ຕາແມດັ ແລະ ມຈີາໍນວນ
ພືດປກູ 30 ຂມຸຕໍິ່ ຕາແມດັ. ການທດົລອງແມ ິ່ນໄດນ້າໍໃຊລ້ະບບົຫດົແບບສດິຝອຍ ແລະ ໃຫນ້ ໍາ້ແກິ່ພືດຈາໍ
ນວນ 4ມມ ຕໍິ່ ມ ື ້. ແຫ ິ່ງນ ໍາ້ທີິ່ ນາໍມາສກຶສາແມ ິ່ນໄດຈ້າກບໍິ່ ນ ໍາ້ບາດານທີິ່ ມຄີວາມເລິກປະມານ 30 ແມດັ 
ພາຍໃນບໍລິເວນສວນສາທິດເພືິ່ ອໃຫແ້ນິ່ໃຈວິ່ານ ໍາ້ທີິ່ ນາໍໃຊນ້ ັນ້ພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງພືດ. 
• ຂໍມ້ນູສິິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ໄດຕ້ດິຕາມມຄີ:ື ຂໍມ້ນູອາກາດ, ຂໍມ້ນູການລະເຫີຍ ແລະ ການຕດິຕາມລະດບັນ ໍາ້
ໃຕດ້ນິ.

ຮບູທີ 1 ຮບູເທິງ ແລະ ລຸິ່ມຂາ້ງຊາ້ຍ: ລະບບົການໃຫນ້ ໍາ້ແກິ່ພືດ 
ໂດຍນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິສາໍລບັທດົລອງ, ຮບູຂາ້ງເທິງຂວາມແືມ ິ່ນການ
ເຮັດຝຸິ່ນບ ົິ່ມ, ແລະ ຂາ້ງລຸິ່ມຂວາມ ືການເກບັກິ່ຽວຜກັບ ົງ້ ແລະ 
ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ.

ສະຫ ບູ:
• ການສກຶສາຄ ັງ້ນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວິ່າການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍມຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ພຽງພໍຕໍິ່ ການສະໜອງນ ໍາ້ພາຍໃຕເ້ງ ືິ່ອນໄຂສະໜາມເຊິິ່ ງເຮັດໃຫຊ້າວກະສກິອນ
ສາມາດເຂ້ົາເຖງິການນ ໍາ້ໃຊນ້ ໍາ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດພືດເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ.

• ການນາໍໃຊຝຸ້ິ່ນຈາກສິິ່ ງເສດເຫ ືອກະສກິາໍໄດເ້ພີິ່ ມຜນົຜະລິດ, ຄວາມຊຸິ່ມໃນດນິ, ແລະ ຄວາມໜາແໜນ້ຫ ຸດລງົ. ນີແ້ມ ິ່ນນະວະຕະກາໍໃໝິ່ ສາໍລບັການປບັປງຸດນິທີິ່ ຈະຊິ່ວຍໃຫຊ້າວ
ກະສກິອນໄດຜ້ນົຜະລິດເພີິ່ ມຂືນ້, ແລະ ຫ ຸດຜິ່ອນຄິ່າໃຊຈ້ ິ່າຍໃນການປກຸພືດແທິ່ນທີິ່ ຈະນາໍໃຊຝຸ້ິ່ນເຄມ.ີ

• ປບັປງຸໂຄງສາ້ງ ແລະ ລກັສະນະຂອງດນິໃຫສ້າໍເລັດໂດຍສມົທຽບຜນົການສກຶສາຄ ັງ້ນີກ້ບັຜນົການສກຶສາຜິ່ານມາພາຍໃນພາກພ້ືນ3. ການສກຶສາຄວນໄດດ້າໍເນນີຢິ່າງຕໍິ່ ເນືິ່ອງເພືິ່ ອສມົທຽບ
ຜນົການສກຶສາຄ ັງ້ນີ ້ແລະ ຄ ັງ້ຕໍິ່ ໄປ. 

• ຖາ້ມກີານຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິທີິ່ ເໝາະສມົເຊິິ່ ງສາມາດຕອບສະໜອງກບັເປ້ົາໝາຍການຄ ໍາ້ສະບຽງອາຫານ ແລະ ຕາ້ນໄພອດຶຫິວໄດ.້

ຮບູທີ 2 (ຂວາມ)ື ຄິ່າສະເລິ່ຍ
ຜນົຜະລິດຜກັບ ົງ້ ແລະ ຄິ່າ
ສະເລິ່ຍຄວາມໜາແໜນ້ຂອງດນິ
ຫ ງັຈາກລະດກຸານເກບັກິ່ຽວ
(ເສ້ັນຂາດ). ແທິ່ງຜິດສະແດງ
ຄິ່າສງູສດຸ ແລະ ຕ ໍິ່າສດຸຕວົຢິ່າງ
ທີິ່ ໄດວ້ເິຄາະ. 

ຮບູທີ 4 ຄວາມຊຸິ່ມຂອງດນິຕາມການຈະເລີນເຕບີ
ໂຕຂອງພືດໃນຊິ່ວງທດົລອງ (ກິ່ອນ ແລະ ຫ ງັ
ການໃຫນ້ ໍາ້ແກິ່ພືດ)

ຮບູທີ 3 ລກັສະນະການຈະເລີນເຕບີຂອງພືດໂດຍ
ອງີຕາມການນາໍໃຊຝຸ້ິ່ນແຕິ່ລະປະເພດ (ຂໍມ້ນູ
ສະເລິ່ຍ)

ຜນົການສກຶສາ:
• ການຈະເລິນເຕີບໂຕ ແລະ ຜນົຜະລິດຂອງຜກັບ ົງ້ໄດເ້ພີິ່ ມຂຶນ້ເປັນອນັດບັຈາກ
ຝຸິ່ນບ ົິ່ມ, ຈາກຂີງ້ວົ, ຂີງ້ວົປະສມົຖານແກບ, ຖິ່ານແກບ ແລະ ດນິທາໍມະຊາດ.
ຜນົຜະລິດສງູສດຸແມ ິ່ນໄດຈ້າກການນາໍໃຊຝູ້ິ່ນບ ົິ່ມ (ສງູເຖງິ 20% ສມົທຽບກບັ
ໜານປກູດວ້ຍດນິທາໍມະຊາດ). (ຮບູທີ 2)

• ໜານທີິ່ ນ ໍາ້ໃຊຝຸ້ິ່ນບມົ ແລະ ນາໍໃຊຂ້ີງ້ວົເຮັດໃຫຮ້າກພືດຍາວ ແລະ ລາໍຕ ົນ້ສງູ 
ກວິ່າເຖງິ 3 ຊມ ແລະ 2ຊມ ຕາມລາໍດບັ. (ຮບູທີ 3)

• ຝຸິ່ນຈາກສິິ່ ງເສດເຫ ືອມຄີວາມສາໍຄນັໃນການປບັປຸງການເກັບຮກັສານ ໍາ້ໃນດິນ
ໂດຍຍອງີຕາມຜນົການສກຶສານາໍໃຊຝຸ້ິ່ນບຸິ່ມເຂ້ົາໃນການສກຶສາ. (ຮບູທີ 4)

• ການເພີິ່ ມຂືນ້ຂອງຜນົຜະລິດ ແລະ ການຫ ຸດລງົຄວາມໜາແໜນ້ຂອງດນິມກີານ
ພວົພນັກບັການຈະເລິນເຕບີໂຕຂອງພືດ.

• ການນາໍໃຊຝຸ້ິ່ນແກບເຂ້ົາໃນການທດົລອງມກີານປບັປງຸຄວາມຊຸິ່ມຂອງດນິດຂີືນ້, 
ຄວາມຍາວຮາກພຶດ ແລະ ໃບ ແຕິ່ມຂໍີຈ້າໍກດັຂອງຜນົຜະລິດ.

• ການວເິຄາະສານອາຫານໃນດນິ NPK ບໍິ່ ພບົຄວາມແຕກຕິ່າງລະຫວິ່າງການນາໍ
ໃຊຝຸ້ິ່ນແຕິ່ລະຢິ່າງ (ອາດເກດີຂືນ້ຈາກການວເິຄາະ)
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