ສະພາບລວມການຜະລິດມັນຕ້ົ ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະເໜີໂດຍ: ທ່ ານ ຈັນພະສຸກ ຕານທະພອນ

ການປູກມັນຕົ້ນຢູ່ ສປປ. ລາວ
 ເປັນພືດທັນຍາຫານເກົ່າແກ່ ໃຊ້ ປຸງແຕ່ ງອາຫານ
ເສີມ ແລະ ອາຫານສັດ;
 ກາຍເປັນພືດເສດຖະກິດທາງເລືອກໃໝ່
ຂອງ
ຊາວກະສິກອນລາວ ໃນການຜະລິດເປັນສີນຄ້ າ
ສ່ົ ງອອກ;
 ເປັນພືດທີ່ປູ ກງ່ າຍ ເມ່ື ອທຽບກັບພືດອ່ື ນ: ເຂົ້າໄຮ່
ແລະ ສາລີ ເປັນຕົ້ນ.
 ຕະຫຼາດຕ່ າງປະເທດຮັບຊື້ຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນເພື່ອ
ນໍາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ;
 ເລີ່ມມີການລົງທຶນກ່ໍ ສ້ າງບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ ງ
ແລະ ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນປູ ກຂອງຜູ້ ປະກອບ
ການໃນປີ 2003;
 ມີການລົງທຶນສ້ າງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ: > 13
ແຫ່ ງ, ໂຮງງານ ຊອຍຈາກແຫ້ ງ: >10 ແຫ່ ງ
(ຫຼາຍລະດັບ);
 ເນ້ື ອທີ່ປູ ກ ໃນປີ 2015 ມີ >75,00 ເຮັກຕາ,
2017: >63,000 ຮຕ,
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ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້ າທາຍ
• ບັນຫາທ່ີ ເກີດຂ້ື ນ

• ສິ່ງທ້ າທາຍ

 ຜົນຜະລິດຫລຸດລົງໃນຮອບວຽນປູ ກປີທີ 3 ຂ້ື ນໄປ;
 ລາຄາບ່ໍ ຄົງທີ່; ຂ້ື ນກັບຕະຫຼາດຕ່ າງປະເທດ ແລະ
ການປະສານລະຫວ່ າງຜູ້ ປະກອບການກັບຜູ້ ປູ ກ;
 ເນື້ອທ່ີ ປູ ກມັນມີທ່ າອ່ ຽງຫລຸດລົງ > 75,000 ຮຕ,
2015; 2017, ຮຕ;

 ມີການລະບາດ ແລະ ແຜ່ ກະຈາຍສັດຕູ ມັນຕ້ົ ນ;
 ປະຊາຊົນຂາດລາຍຮັບຈາກການປູ ກມັນຕ້ົ ນ;

 ປູ ກຕາມກະເສການຕະຫຼາດ ຂາດຂ້ໍ ມູ ນຂ່ າວສານ
ດ້ ານອ່ື ນໆ;
 ຂາດເຕັກນິກວິຊາການທ່ີ ຈໍາເປັນ;

 ຫຼາຍໂຮງງານປິດກິດຈະການ;
 ການບໍລິການບ່ໍ ສະດວກໃນດໍາເນີນທຸລະກິດ: ປະກອບ
ເອກະສານ,ການຂົນສ່ົ ງ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ນະໂຍບາຍຂອງລົດຖະບານລາຍໃຫ່ ຍໃນການນໍາເຂ້ົ າ;

 ຜົນຜະລິດມັນຕ້ົ ນຕ່ໍ ເນືອທີ່ຫລຸດລົງ/ຖາງປ່າ
ບ່ ອນໃໝ່ ;
 ເນື້ອທີ່ປູ ກມັນຕ້ົ ນຫລຸດລົງ;

 ການແນະນໍາສ່ົ ງເສີມເຕັກນິກວິຊາການທ່ີ ເໝາະ
ສົມ;
 ກົນໄກຮ່ ວມມືລະຫວ່ າງຜູ້ ປະກອບການ ແລະ
ປະຊາຊົນ...

ແນວທາງແກ້ ໄຂບັນຫາ
ດ້ ານເຕັກນິກ
• ນໍາໃຊ້ ເຕັກວິຊາການທ່ີ ເໝາະສົມ;
• ປັບປຸງຄຸນນະພາບເນ້ື ອດິນ, ເພ່ີ ມທາດ
ອາຫານໃຫ້ ແກ່ ຕົ້ນມັນຕ້ົ ນ..
• ນໍາໃຊ້ ແນວພັນທ່ີ ເໝາະສົມກັບສະພາບ
ລະບົບນິເວັດຂອງທ້ ອງຖ່ີ ນ;
• ແນວພັນທ່ີ ບໍ່ຕິດເຊ້ື ອພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມ້ ;

ດ້ ານນະໂຍບາຍ
• ປັບປຸງລະບຽບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ເປັນ
ສ່ິ ງກິດຂວາງຕ່ າງໆ;
• ປັບປຸງກົນໄກການສ່ົ ງເສີມປູ ກມັນຕ້ົ ນ: ສີນ
ເຊ່ື ອ, ຖ່ າຍຖອດເຕັກນິກວິຊາການ, ກະຈາຍ
ຂ້ໍ ມູ ນຂ່ າວສານ ແລະ ອ່ື ນໆ;
• ການຮ່ ວມກັນລະຫວ່ າງຜູ້ ປະກອບການ
ແລະ ຊາວກະສິກອນ;
• ການຮ່ ວມມືລະຫວ່ າງພາກລັດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ;

ໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມັນຕ້ົ ນ (ACIAR/CIAT)
ກິດຈະກໍາໂຄງການ:

• ສໍາຫຼວດສະພາບຕ່ ອງສໍ້ການຕະຫຼາດມັນຕ້ົ ນພາຍ
ໃນປະເທດ( ສອງ ແຂວງ, 4 ເມືອງ + 2 ເມືອງ ພາກ
ໃຕ້ );
• ກາ ນທົ ດລອງສາ ທິ ດປຽ ບທຽ ບແນວພັ ນ
ແນວ
ພັ ນ
• ທົ ດລອງສາ ທິ ດກາ ນຈັ ດກາ ນທາ ດອາ ຫາ ນນຳ ໃຊ້
ຝຸ ່ ນວິ ທະຍາ ສາ ດ
• ທົ ດສອບສາ ທິ ດລະບົ ບກາ ນປູ ກແບບປະສົ ມປະສາ ນ
ກັ ບພື ດຖົ ່ ວ ແລະ ອື ່ ນໆ
• ຝຶ ກອົ ບຮົ ມດ້ າ ນເຕັ ກນິ ດວິ ຊາ ກາ ນລະດັ ບ
ພະນັ ກງາ ນເມື ອງ ແລະ ຊາ ວກະສິ ກອນ ເຕັ ກນິ ກ
ກາ ນປູ ກ ແລະ ປ້ ອງກັ ນສັ ດຕູ ມັ ນຕົ ້ ນ

ຜົນໄດ້ ຮັບ:

• ບົດສັງລວມສະພາບຕ່ ອງສ້ໍ ການຕະຫຼາດ ແລະ ຕ່ ອງ
ສ້ໍ ມູ ນຄ່ າມັນຕ້ົ ນ;
• ສາມາດຄັດເລືອກແນວພັນດີເດ່ັ ນໃນແຕ່ ລະທ້ ອງ
ຖ່ີ ນ;
• ໄດ້ ສາທິດຜົນກະທົບທາງດ້ ານຜົນຜະລິດຂອງການ
ຈັດການທາດອາຫານ;
• ທ່ າແຮງບາງພືດ ແລະ ຖອດຖອນບາງບົດຮຽນ
ປັບປຸງສໍາລັບລະບົບການປູ ກມັນຕ້ົ ນແບບປະສົມ
ປະສານ;
• ຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນຢ້ຽມຢາມສາທິດການຈັດການ
ເຕັກນິກໃສ່ ຝຸ່ນ, ແນະນໍາແນວພັນທ່ີ ທົບຕໍ່ສັດຕູ ພືດ,
ການຄັດເລືອກແນວພັນບໍລິສຸດ ແລະ ການຮັກສາ
ທ່ ອນພັນທ່ີ ດີ,

