ຝຸ່ນບົ່ມແມ່ນຫຍັງ?

ຂັ້ນຕອນແລະວິທີການເຮັດ

ຝຸນ
່ ບົມ
່ ຊີວະພາບ ແມ່ນວັດຖຸຊະນິດໜຶງ່ ທີຜ
່ າ່ ນການ ໝັກສ່ວນ

1. ທຸບ ຫຼື ບົດຝຸນ
່ ໃຫ້ແຕກມຸນ
່ .

ຕ່າງໆ ຂອງສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື ເຊັນ
່ : ຝຸນ
່ ຄອກ, ໃບໄມ້, ຮໍາ, ເຟືອງ

2. ປະສົມວັດຖຸ ໃຫ້ເຂົາ້ ກັນ ຢ່າງສະໝໍາ່ ສະເໝີ (ແກບ, ຝຸນ
່

ເຂົາ້ ,

ຄອກ, ຮຳ, ກາກຖົວ
່ ...)

ຂີແ
້ ກບ... ກັບນໍາ້ ໝັກ ຊີວະພາບ ແລະ ກາກນໍາ້ ຕານ

ໂດຍຜ່ານການໝັກ ແລະ ອົບໄວ້ 7-14ວັນ ເພືອ
່ ໃຫ້ວດ
ັ ຖຸເນົາ່

3. ນໍາເອົາ ນໍາ້ ໝັກຊີວະພາບ 4-6 ບ່ວງ ປະສົມນໍາ້ 10 ລິດ

ເປືອ
່ ຍ ຫຼື ແກ່ນວັດສະພືດຕາຍ ກໍສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້.

ແລະ ກາກນໍາ້ ຕານ 4-6 ບ່ວງ ຫົດກອງຝຸນ
່ ໃຫ້ສະໝໍາ່

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຝຸ່ນບົ່ມ
1. ປັບປຸງ ຄຸນນະພາບຂອງດິນ ໃຫ້ດຂ
ີ ນ
້ື .
2. ເພີມ
່ ທາດອາຫານ ແລະ ຈຸລນ
ິ ຊ ໃີ ນດິນ.
3. ດັດປັບສະພາບ ຄວາມເປັນກົດ ເປັນດ່າງໃນດິນ
4. ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ ຕົນ
້ ທຶນ ຂອງຊາວນາ
5. ຊາວນາ ຜະລິດເອງໄດ້, ບໍເ່ ປັນອັນຕະລາຍ ຕໍສ
່ ຂ
ຸ ະພາບ.

ສ່ວນປະສົມ

ສະເໝີເ

ຮົາສາມາດທົດສອບໂດຍໃຊ້ມກ
ື າໍ ເບິງ່ ຖ້າເຫັນວ່າ

ນໍາ້ ໄຫຼອອກ ມາຕາມຫ່ວາງນີວ
້ ມື ຫຼື ກ້ອນຝຸນ
່ ຍັງຮັກສາຮູບ
ເດີມສະແດງວ່າພໍດ.ີ

1. ປະສົມນໍ້າຫົວເຊື້ອ ແລະ ກາກນໍ້າຕານ

4. ຄວນເກັບໃສ່ເປົາໄວ້ ຫຼື ກອງໄວ້ ແລ້ວນໍາເປົາມາປົກໄວ້
3 ວັນ ໃຫ້ປນ
້ິ ເປົາ ຫຼື ກອງຝຸນ
່ 1 ຄັງ້ ຖ້າໃສ່ເປົາບໍຄ
່ ວນ
ໃສ່ແໜ້ນເກີນໄປ ອາຍຸເຖິງ 7-14 ວັນ ສາມາດນໍາໄປ
ໃຊ້ໄດ້.

ຮູບພາບຂັ້ນຕອນການຜະລິດ

1. ຂີສ
້ ດ
ັ ແຫ້ງ 1 ສ່ວນ (ຂີງ້ ວ
ົ ,ຄວາຍ,ໝູ...)

3. ຫົດນໍ້າໃສ່ກອງຝຸ່ນ

2. ແກບເຜົາ 50% 1 ສ່ວນ ຖ້າບໍມ
່ ສ
ີ າມາດໃຊ້ແກບ ເນົາ່ ແທນ
ກໍໄ
່ ດ້.
3. ຮໍາອ່ອນ 0.5 ສ່ວນ
4. ກາກຖົວ
່ 1 ສ່ວນ
5. ຫົວເຊືອ
້ ນໍາ້ ໝັກຊີວະພາບ 4-6 ບ່ວງແກງ ຕໍນ
່ າ້ໍ 10 ລິດ.
6. ກາກນໍາ້ ຕານ ຫຼື ນໍາ້ ຕານ 4-6 ບ່ວງແກງ.
7. ປູນຂາວ 200-300 ກຣຼາມ ຕໍຝ
່ ນ
ຸ່ 100 ກິໂລ
8. ນໍາ້ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ້ຝນ
ຸ່ ມີຄວາມຊຸມ
່ 50%

1. ປະສົມສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າກັນ

4. ຄົນສ່ວນຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າກັບນໍ້າ

ຂໍ້ແນະນຳ

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ
ມີນາ 2013
5. ລອງກໍາເບິ່ງຄວາມຊຸ່ມພໍດີຫຼືບໍ່

ການເກັບຮັກສາຝຸ່ນ
1. ຖ້າໃສ່ເປົາ ບໍຄ
່ ວນໃສ່ແໜ້ນ, ເກັບຮັກສາໄວ້ ບ່ອນທີຮ
່ ມ
່ົ
ອາກາດລ່ວງດີ.
2. ຖ້າບໍມ
່ ເີ ປົາໃສ່ ຄວນເຮັດເປັນກອງ ແລ້ວໃຊ້ຜາ້ ຢາງ ຫຼື ເປົາ
ປົກຄຸມໄວ້ບໃ່ໍ ຫ້ຖກ
ື ແດດ-ຝົນ.
3. ທຸກໆ 3 ວັນ ໃຫ້ປນ
້ິ ເປົາ 1 ຄັງ້ .

ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ
1. ໃຊ້ກັບນາເຂົ້າ ເວລາໄຖຄາດຄັ້ງທີ່ 1 ເພື່ອປັກດໍາ ແມ່ນໃຫ້
ໃສ່ຮອງພື້ນໃນອັດຕາ 0.5-1 ກມ2, ຄັ້ງທີ່ 2 ໃສ່ເມືອ
່ ປູກເຂົາ້
ໄດ້ 20 ວັນ ເພືອ
່ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງຕົນ
້ ເຂົາ້ ໃສ່ໃນ
ອັດຕາ 0.5 ກມ2 ຫຼັງຈາກນັ້ນທຸກໆ 2 ອາທິດໃຫ້ສີດພົ່ນ
ດ້ວຍນໍ້າໝັກຊີວະພາບ ໃນອັດຕາ 3-4 ບ່ວງແກງ/ນໍ້າ 20 ລິດ
ສີດແຕ່ລະຄັ້ງຄວນຕື່ມກາກນໍ້າຕານ 3-4 ບ່ວງແກງ.
2. ໃຊ້ກັບການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເພື່ອຮອງກົ້ນຂຸມ ໃນອັດຕາ
2-3 ກິໂລ/ຂຸມ, ຖ້າຕົ້ນໄມ້ອາຍຸ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປຄວນເພີ່ມອັດຕາ
ຝຸ່ນຂື້ນ 3-5 ກິໂລ/ຕົ້ນ ໃສ່ກ່ອນພຶດອອກດອກ 1 ເດືອນ.
3. ໃສ່ຮອງພືນ
້ ໜານຜັກ ກ່ອນປູກໃນອັດຕາ 0.5-1 ກິໂລ /ມ2.

ລັກສະນະການເກັບມ້ຽນຝຸນ
່ ບົມ
່

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ
ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໂຄງການ ລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ
ໜ່ວຍງານ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່

