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ເຂ ົ້າເປັນອາຫານຫຼຼັກສໍາລຼັບຫຼາຍກວ່າເຄ ິ່ງໜ ິ່ງຂອງປະຊາກອນໂລກ (FAO, 2004). 90 ເປີເຊຼັນຂອງການປູກ 

ແລະ ບໍລ ໂພກເຂ ົ້າໃນໂລກແມ່ນຢູູ່ທະວີບອາຊີ (ຈີນ, ອ ນເດຍ, ບຼັງກະລາເທດ, ວຽດນາມ, ໄທ, ອ ນໂດເນເຊຍ, ກໍາປູຊາ ແລະ 
ລາວ). ເຂ ົ້າຖ ເປັນອາຫານຫຼຼັກທີິ່ຂາດບໍໍ່ໄດ້ສໍາລຼັບປະຊາຊ ນລາວບຼັນດາເຜ ົ່າ. ການປູກເຂ ົ້ານາຂອງຊາວກະສ ກອນໃນ ສປປ 
ລາວ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນອາໃສທາ່ແຮງຂອງດ ນ ແຕ່ລະໆດຼັບຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດ ນນາ ແມ່ນປານກາງ ຫາຕໍໍ່າ ກວມ
ອຼັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ (ກ ມຄພດກ 2014). ການນໍາໃຊ້ຝຸູ່ນຂອງຊາວກະສ ກອນກໍໍ່ຍຼັງກວມອຼັດຕາສ່ວນໜ້ອຍຂອງພ ົ້ນທີິ່. ຝຸູ່ນ
ເປັນທາດອາຫານທີິ່ຈໍາເປັນ ສາໍລຼັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕ ົ້ນພ ດ ແຕ່ການໃສ່ຝຸູ່ນຂອງຊາວກະສ ກອນຫຼາຍໆ ທ່ານຍຼັງບໍໍ່
ພຽງພໍ ກຼັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພ ດ ຫຼ  ຫຼາຍທ່ານ ອາດໃສ່ຫາຼຍໂພດ ແລະ ປະຕ ບຼັດບໍໍ່ຖ ກຕາມຫຼຼັກວ ຊາການ ເປັນສາເຫດ 
ເຮຼັດໃຫ້ປະສ ດທ ຜ ນຝຸູ່ນທີິ່ໃສ່ບໍໍ່ສູງທຼັງສູນເສຍງ ບປະ ມານໄປລ້າໆ. ສະນຼັົ້ນ, ການໃສ່ຝຸູ່ນທີິ່ຖ ກຕາມຫຼຼັກວ ຊາການແມ່ນຈໍາ

ເປັນຫຼາຍສໍາລຼັບຊາວກະສ ກອນ. ການໃສ່ຝຸູ່ນທີິ່ຖ ກຕາມຫຼຼັກວ ຊາການຄວນປະຕ ບຼັດແນວໃດ?: ຈະມີ 3 ປະການຫຼຼັກ ທີິ່ຜູ້
ຜະລ ດເຂ ົ້າຄວນເອ າໃຈໃສ່ດຼັົ່ງລຸ່ມນີົ້: 
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I. ໃສຝຸູ່່ນໃຫ້ຖ ກປະເພດແລະອຼັດຕາ (ຮູກ້ໍານ ດປະເພດຝຸູ່ນ ແລະ ອຼັດຕາຝຸູ່ນທີິ່ຈະໃສ)່ 
• ກໍານ ດໄດ ້ໂດຍອີງໃສ່ປະເພດເນ ົ້ິ່ອດ ນ (ເປັນດ ນຊາຍ, ດ ນຕ ມ), ເບີິ່ງປະສ ດທ ພາບການຜະລ ດຜ່ານມາ ແລະ 

ລະດຼັບຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຂອງດ ນ ຫຼ  ລະດຼັບທາດອາຫານພ ດບຼັນຈຸໃນດ ນນາ  (ຖ້າມີຜ ນການວ ໄຈ). 

• ນາດ ນຊາຍ ທີິ່ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບູນຕໍໍ່າ ຫາ ປານກາງ ໃນເນ ົ້ອທີິ່ນາ 1 ເຮຼັກຕາ ຄວນໃສ່ຝຸູ່ນບ ົ່ມ/ຝຸູ່ນອ ງຄະທາດ

ຜະລ ດເອງ ຫຼ  ຊ ົ້ຈາກໂຮງງານປະມານ 3 ຫາ 5 ໂຕນຕໍໍ່ເຮຼັກຕາ ເພ ິ່ອເພີິ່ມອ ນຊີວຼັດຖຸ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້

ຝຸູ່ນວ ທະຍາສາດເປັນປະໂຫຍດຕໍໍ່ພ ດຫຼາຍຂ ົ້ນ, ໃສ່ຝຸູ່ນວ ທະຍາສາດ ສູດ 15-15-15 ປະມານ 100-150 ກ ໂລ 

ຫຼ  2-3 ເປົາ ແລະ ຝຸູ່ນ ສູດ 46-0-0, 50-75 ກ ໂລ ຫຼ  1-1.5 ເປົາ. 

• ນາດ ນຕ ມ ທີິ່ມີຄວາມອຸດ ມສ ມບູນປານກາງເນ ົ້ອທີິ່ 1 ເຮຼັກຕາ ຄວນໃສ່ຝຸູ່ນປະເພດຝຸູ່ນບ ົ່ມ/ຝຸູ່ນອ ງຄະທາດ 2 ຫາ 

3 ໂຕນຕໍໍ່ເຮຼັກຕາ, ຝຸູ່ນວ ທະຍາສາດ ສູດ 15-15-15 ຫຼ  ຝຸູ່ນ 16-20-0 ປະມານ 100 ກ ໂລ ຫຼ  2 ເປົາ ແລະ 

ຝຸູ່ນ ສູດ 46-0-0, 50 ກ ໂລ ຫຼ  ເປົາ. 

II. ໃສຝຸູ່່ນຖ ກວ ທ:ີ 
• ພ ົ້ນທີິ່ນາຕ້ອງຮາບພຽງ ມີຄຼັນນາດີ ສາມາດເກຼັບຮຼັກສານໍໍ້າ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ລະດຼັບນໍໍ້າໃນນາສະໝໍໍ່າສະເໝີ 

(ລະດຼັບນໍໍ້າຂຼັງ 5-10 ຊມ ແມ່ນເໝາະສ ມທີິ່ສຸດ). 

• ຝຸູ່ນອ ງຄະທາດ, ຝຸູ່ນ ສູດ 15-15-15, ແລະ ຝຸູ່ນ 16-20-0 ແມ່ນຝຸູ່ນທີິ່ໃສ່ຮອງພ ົ້ນຄຼັົ້ງດຽວສະນຼັົ້ນ, ກ່ອນຈະ

ປັກດໍາ, ຢອດປຽກ, ຢອດແຫ້ງນາໃຫ້ຫວາ່ນຝຸູ່ນທ ົ່ວພ ົ້ນທີິ່ ທີິ່ກໍານ ດໃຫ້ສະໝໍໍ່າສະເໝີ ແລ້ວ ໄຖຄ ົ້ນປົກ ແລະ ຄາດ

ໃຫ້ລະອຽດ ຈ ິ່ງດໍານາ ຫຼ  ຢອດເມຼັດເຂ ົ້າ (ຝຸູ່ນທີິ່ຫວ່ານຈະປະປົນຢູູ່ພ ົ້ນດ ນ ເຂ ົ້າຈະຄ່ອຍດູດມາໃຊ້ປະໂຫຍດຊ່ວຍ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕ). ຜ່ານມາຊາວນາເຂ ົ້າໃຈຜ ດວາ່ຝຸູ່ນ 15-15-15 ແລະ ຝຸູ່ນ 16-20-0 ເປນັຝຸູ່ນໝາກຕ້ອງ
ໃສຊ່ວ່ງທີິ່ເຂ ົ້າໄກຈ້ະຕຼັົ້ງທອ້ງອອກຮວງເປນັຄວາມເຊ ິ່ອທີິ່ຜ ດກຼັບຫຼຼັກວ ທກີານ ຖາ້ໃສຊ່ວ່ງດຼັົ່ງກາ່ວຝຸູ່ນ ເຫຼັນຕ ົ້ນເຂ ົ້າ
ຂຽວ ເພາະຝຸູ່ນ ເອນ (N)ແຕ ່ທາດ ພີ (P)ແລະ ເຄ (K)ແມນ່ພ ດບໍໍ່ສາມາດດດູກ ນໄດ້ ຈະສນູເສຍຝຸູ່ນໄປນາໍນໍໍ້າ
ເພາະຝຸູ່ນທີິ່ຫວາ່ນຈະຄາ້ງຕາມຜ ວດ ນ. 

• ຝຸູ່ນເລຼັົ່ງ (ຝຸູ່ນເອນ/ໄນໂຕຣເຈນ/N)ສູດ 46-0-0 ແມ່ນຝຸູ່ນທີິ່ໃຊ້ເລຼັົ່ງ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຮຼັກສາຄຸນ

ນະພາບຂອງຜ ນຜະລ ດ. ຖາມວ່າຈະໃສ່ຝຸູ່ນເລຼັົ່ງຊ່ວງໃດ? ທ່ານຄວນໃສ່ 2 ຄຼັົ້ງ: 

1. ໃສ່ສອງຄຼັົ້ງ: ຊ່ວງອາຍເຸຂ ົ້າ 25-30 ວຼັນຫຼຼັງປັກດໍາ, ຄຼັົ້ງທີ ສອງ ອາຍຸເຂ ົ້າ 50-60 ວຼັນຫຼຼັງປັກດໍາ (ຮຼັບປະກຼັນໃຫ້
ມີນໍໍ້ານາ ແລະ ຫ້າມຫວ່ານຝຸູ່ນໃສ່ນາບໍໍ່ມີນໍໍ້າ) 

2. ນາຢອດແຫ້ງ, ຢອດປຽກໃສ່ສອງຄຼັົ້ງ: ຄຼັົ້ງທີໜ ິ່ງ ຊວ່ງຍຸເຂ ົ້າ 35-40 ວຼັນ ນຼັບຫຼຼັງເຂ ົ້າງອກພ ົ້ນອອກມາ, ຄຼັົ້ງທີ ສອງ 

ອາຍຸເຂ ົ້າ 60-50 ວຼັນຫຼຼັງເຂ ົ້າງອກອອກມາ (ຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ມີນໍໍ້ານາ ແລະ ຫ້າມຫວ່ານຝຸູ່ນໃສ່ນາບໍໍ່ມີນໍໍ້າ) 

ສ ິ່ງທີິ່ຄວນເອ າໃຈໃສ່ຕໍໍ່ການໃສຝຸູ່່ນເລຼັົ່ງ: ໃຫ້ມີນໍໍ້າໃນໄຮ່ນາ, ຫຼ ກ ຖອນຫຍ້າອອກກ່ອນ, ກວດເບ ິ່ງຄຼັນນາບໍໍ່ໃຫ້ນໍໍ້າ

ຮ ົ່ວໄຫຼອອກ ພ້ອມສຼັງເກດເບ ິ່ງສີຂອງໃບເຂ ົ້າ (ເຂ ົ້າຕ້ອງການ ຫຼ  ຂາດຝຸູ່ນເລຼັົ່ງ ໃບຈະເຫຼ ອງ ຄ້າຍສີໃບຕອງກວ້ຍອ່ອນ ແລະ 

ເຫຼ ອງແຮງຂ ົ້ນເມ ິ່ອຂາດຢູ່າງຮນຸແຮງ),ໃບເຂ ົ້າສີຂຽວແກ່ ສະແດງວ່າບໍໍ່ຂາດແຄນ ຊວ່ງນຼັົ້ນ ເລ ິ່ອນເວລາການໃສ່ຝຸູ່ນໄປກ່ອນ, 

ຖ້າວ່າໃບເຂ ົ້າຍຼັງຂຽວເຂຼັົ້ມສະແດງວ່າບໍໍ່ຕ້ອງການຝຸູ່ນ ຍ້ອນຝຸູ່ນໄນໂຕຣເຈນ/Nມີໃນດ ນພຽງພໍແລ້ວ, ຫາກໃສ່ເພີິ່ມ ເຂ ົ້າຈະອ ົ໋

ວະ ລໍາຕ ົ້ນ ແລະ ໃບອ່ອນ ເຟ ື້ອຍ ສ່ຽງຕໍໍ່ການເກີດພະຍາດ, ແມງໄມ້ທໍາລາຍ ບໍໍ່ໃຫເ້ມຼັດ (ໄດ້ແຕ່ໃບ). 
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III. ໃສ່ຖ ກເວລາ: ເວລາໃນການໃສ່ຝຸູ່ນສາໍຄຼັນຫຼາຍ 
• ຝຸູ່ນອ ງຄະທາດ, ຝຸູ່ນວ ທະຍາສາດ/ຝຸູ່ນເຄມີ ສູດ 15-15-15 ຫຼ  ຝຸູ່ນ 16-20-0 ໃສ່ຮອງພ ົ້ນ ພ້ອມກຼັບການກຽມ

ດ ນ ເພ ິ່ອໃຫ້ພ ດໄດ້ນໍາໃຊ້ (ຫ້າມຫວ່ານຝຸູ່ນຮອງພ ົ້ນ ເມ ິ່ອນາມີນໍໍ້າຫຼາຍເກີນ ແລະ ຝົນຕ ກແຮງ). 
• ຝຸູ່ນເລຼັົ່ງ (ຝຸູ່ນໄນໂຕຣເຈນ/N) ເວາລາທີິ່ເໝາະສ ມຕໍໍ່ການຫວ່ານຝຸູ່ນໃນຍາມເຊ ົ້າ 9-10 ໂມງ ຫຼ  ຊ່ວງ 3-4 ໂມງ

ແລງ ອາກາດດີ ບໍໍ່ໃຫ້ມີນໍໍ້າຄ້າງໃນໃບເຂ ົ້າ ຊ່ວງຝົນໃກ້ຈະຕ ກ ຫຼ  ຫຼຼັງຝົນຕ ກເຊ າໃໝ່ໆ ບໍໍ່ຄວນຫວ່ານຝຸູ່ນ. 

ຂຽນໂດຍ: ນ ສສີວຸຼັນ 
ທ່ານໃດສ ນໃຈຂໍໍ້ມູນເພີິ່ມຕ ິ່ມ ສາມາດ ຕ ດຕໍໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີິ່:  
ສູນພຼັດທະນາທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸູ່ນ, ກ ມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພຼັດທະນາທີິ່ດ ນກະສ ກໍາ 

ບ້ານ ໜອງວຽງຄໍາ, ເມ ອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈຼັນ 

ເບີໂທ: 021 770201 
 


