ລະບົບກະສິກາປ່າໄມ້: ການປູກພດເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດົງ
ໃສ່ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ/ສວນໄມ້ສກ
ັ
1.

ຄວາມສາຄ ັນຂອງລະບ ົບກະສິກາປາ
ີ່ ໄມຕ
້ ີ່ ກ ັບການດາລ ົງຊວິດ ແລະ
ສິີ່ ງແວດລອ
້ ມ.

2.

ການເລອກຊະນິດພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ເໝາະສົມກັບພ້ນທື່

3.

ຮຽນຮວ
້ ິທປກພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມໃຫ
້ ໝ
້ າກ/ສວນໄມສ
້ ັກ

4.

ການຂະຫຍາຍພ ັນພືດ ແລະການດແລຮ ັກສາ.

ການແປຮູບອາຫານເພອ
ື່ ເພມ
ື່ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກາ

ການລ້ຽງສັດປກ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປກ
ການລຽ້ງສັດປິກ
1. ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງໄກ່ພນ
້ ເມອງ
2. ສະຖານທື່ໃນການລ້ຽງໄກ່ທື່ດີ

1.
2.
3.
4.

ການປງແຕ່ງ
ການປງແຕ່ງ
ການປງແຕ່ງ
ການປງແຕ່ງ

ຖົື່ວດິນທອດສະໝນໄພ
ປາເສັ ້ນປຸງລ ົດ
ແຈ່ວບອງພ້ນບ້ານ(ແບບຫຼວງພະບາງ)
ໄຂ່ເຄັມ

3. ການນາໃຊ້ ແລະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບປະກອນໃຫ້ນ້າ ແລະ ອາຫານ
4. ການໃຫ້ອາຫານທື່ຖກຕ້ອງ ແລະ ປະເພດອາຫານທື່ເໝາະສົມ
5. ການຄັດເລອກແນວພັນສັດປກ ແລະ ອື່ນໆ.

ໝາຍເຫດພິເສດ


້ ມນຈະ
ຄສອນພວກເຮົາມປະສ ົບການສງແລະການຝຶກຂອງທຸກຫວ
ົ ຂແ
ີ່
້ ພາກປະຕິບ ັດຕ ົວຈິງ 80% ແລະທິດສະດພຽງ 20%ສະນນຜ
ເນັນ
ັ ້ ເີ່ ຂົ້າ
ຮວ
ີ່ ມຈະສາມາດນາໄປໃຊໄ້ ດໃ້ ນຊວິດຕ ົວຈິງ.



ຜເີ່ ຂົ້າຮວ
າບີ່ ໃຫເ້ ກນ 20 ທາີ່ ນ
ັ້
ີ່ ມແຕລ
ີ່ ະຫ ົວຂ້ ແລະ ແຕລ
ີ່ ະຄງພວກເຮົ
ເພືີ່ ອຮ ັບປະກ ັນດາ້ ນຄຸນນະພາບ.



ສະຖານທີ່ ຝຶກອ ົບ ຫື ຄວາມຕອ
້ ງການພິເສດຂອງພວກທາີ່ ນສາມາດ

ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ

ຕິດຕີ່ ປຶ ກສາກ ັບພວກເຮົາກອ
ີ່ ນໄດ.້



ຄາີ່ ຝຶກບີ່ ແພງແລະສ ົມເຫດສ ົມຜນ
ົ ເພາະທາງວິທະຍາໄລເຮົາຢາກຖາີ່ ຍ
ທອດຄວາມຮໃ້ ຫແ
້ ກສ
ີ່ ັງຄ ົມຈາກໃຈຈິງ.

້ ນເພີ່ ມເຕມແລະລາຄາກະລຸນາຕິດຕີ່ ໂດຍກ ົງ
ຫາກທາີ່ ນສ ົນໃຈສອບຖາມຂມ
້ ງີ່ ັ ລຸມນ:້
ກ ັບຄຝຶກແຕລ
ີ່ ະຫ ົວຂດ
1. ການປູກເຫັດເຟືອງ/ເຫັດນາງລົມ
ອ.ຈ ບົວວອນ/ອ.ຈ ດາວອນ: 020 5565 8452 / 02098660782

2. ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ
ອ.ຈ ເກດສະລິນ/ອ.ຈ ດາລາເພັດ 0205570 1071/0205522 4022
3. ການລ້ຽງສັດປກ ແລະການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປກ
ອ.ຈ ສລິພງົ /ອ.ຈ ວັນນະສອນ 020 5607 2562 /0202386 7818
4. ການປູກຜັກອິນຊ

ອ.ຈ ພູທອນ/ ອ.ຈ ທອງເພັດ 020 56787579/ 0205579 3908
5. ການແປຮູບອາຫານເພອ
ື່ ເພມ
ື່ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກາ
ອ.ຈ ບົວຟອງ/ ອ.ຈ ຈັນທະໜອມ 020 5554 6162/ 0209748 1997

6. ປ່າໄມ້ກະສິກາແລະການປູກພດເຄອ
ື່ ງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ອ.ຈ ລຊົງ/ ອ.ຈ ຈັນປ 020 91597984 / 020 2381 7939

ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປກ
ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແລະປິື່ນປົວ
ພະຍາດທື່ມກ
ັ ເກດຂ້ນກັບສັດປກ ແລະ ໄດ້ຮູ້ຍາວັກຊິນຊະນິດຕ່າງໆ
ແລະ ວິທການນາໃຊ້ທຖ
ື່ ກຕ້ອງເຊັື່ນ: 1. ວັກຊິນອະຫິວາສັດປກ

2. ວັກຊິນນິວຄາເຊິນອ່ອນ
3. ວັກຊິນນິວຄາເຊນແກ່
4. ວັກຊິນອະຫິວາເປັດ.

1. ການຄ ັດເລືອກສະຖານທີ່ ໃນການປຸກສາ້ ງອາີ່ ງ
2. ຮຽນຮແ
້ ບບອາີ່ ງ ແລະ ການກີ່ ສາ້ ງອາີ່ ງ
3. ລ ັກສະນະພິເສດຂອງກ ົບທີ່ ຈະນາມາລຽ້ ງ
4. ການໃຫອ
້ າຫານກ ົບທີ່ ຖືກຕອ
້ ງ

5. ການຈ ັດການດແລຮ ັກສາກ ົບ
6. ການປ້ອງກ ັນ ແລະ ແກໄ້ ຂພະຍາດຂອງກ ົບ

ການປູກຜັກແບບກະສິກາ ອນຊ
1. ເຕັກນິກການກ້າເບ້ຍ ແລະ ປູກຜັກອິນຊ
2. ຄວາມສາຄັນຂອງຜັກກະສິກາອິນຊ
3. ການກຽມເມັດພັນ, ດິນ ແລະ ໜານປູກ
4. ການກະກຽມອປະກອນທື່ໃຊ້
5. ເຕັກນິກການກຽມດິນ
6. ການກຽມໜານແລະ ວັດສະດກ້າເບ້ຍ

ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜີືອ

ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທກະກຽມອປະກອນຈາເປັນເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໃນ
ການປູກ,ການກຽມບ່ອນປູກ ແລະຂັ້ນຕອນແລະວິທສາຄັນຕ່າງໆ
ເພື່ອໃຫ້ ຜົນຜະລິດອອກມາດ, ເຕັກນິກການບົວລະບັດຮັກສາຕາມ
ລະດູການ, ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດທື່ຖກແບບ, ການປ້ອງກັນ ແລະ
ພະກາຈັດພະຍາດ ເແລະ ແມງໄມ້ທື່ມັກເກດຂ້ນກັບຫັດ. ນອກນ້
ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄນຄ່າທາງອາຫານຂອງເຫັດອກຕື່ມອກ.

ຫຼັກສູດການຝກອົບຮົມໄລຍະສັນ
້
ສາລັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູສ
່ ນ
ົ ໃຈທົວ
ື່ ໄປ
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜີືອ(ວກປໜ)ມຄວາມ
ຊານານ ຊື່ສຽງໃນການສິດສອນ ແລະ ສ້າງບກຄະລາກອນໃຫ້

7. ການເຮັດຝ່ນບົື່ມແລະ ນ້າມັກຊວະພາບ(ການປ້ອງກັນສັດຕູພດ)

ມທັກສະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານອາຊບກະສິກາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຜະ

8. ການກ້າເບ້ຍ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ

ລິດ ແລະສາມາດນາລາຍໄດ້ເຂົ້າໃນຄອບຄົວໃຫ້ດຂ້ນ.

9. ເຕັກນິການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ

ສະນັ້ນ,

10. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຈາໜ່າຍຜົນຜະລິດ

ວິທະຍາໄລໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດການຝກອົບຮົມໄລຍະ

ສັ້ນຂ້ນມາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ສັງຄົມກື່ຄຜູ່ມຄວາມສົນໃຈຮັກມັກໃນວຽກງານສົື່ງເສມ ຫຼີືອາ
ຊບດ້ານການກະສິກາ.
ວິທະຍາໄລພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມີືກັນພັດທະນາຫຼັກສູດໄລ
ຍະສັ້ນເພື່ອໃຫ້ບລິການຝກອົບຮົມ ແລະ ສົື່ງເສມອາຊບດ້ານ
ວຽກງານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຊິື່ງລວມມ 6 ຫົວຂ້ຄື:ີ
1.ການປູກເຫັດເຟືອງ/ເຫັດນາງລົມ 2. ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ
3. ການລ້ຽງສັດປກ ແລະການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປກ
4. ການປູກຜັກອິນຊ 5. ການແປຮູບອາຫານເພື່ອເພື່ມມູນຄ່າ
ຜົນຜະລິດກະສິກາ 6. ລະບົບກະສິກ່າປ່າໄມ້: ການປູກພດ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ/ສວນໄມ້ສັກ.
ວິທະຍາໄລ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
(ວກປໜ)
ຖະໜົນ 13 ເໜອ, ຕູ້ ປ.ນ 154 ຫຼວງພະບາງ
ໂທ: 071 219 036

ຕົວຢ່າງການປູກແລະ ການເກັບກ່ຽວ

ຕົວຢ່າງການປູກເຫັດເຟອງແບບກອງຕື່າ

FAX: 071 219 034
WEB : WWW.NAFCLAO.ORG

