
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ການຄວບຄມຸເຊ ື້ອພະຍາດ ແລະ ສດັຕພູ ດໃນດນິ - ການ

ສາທດິຕວົຈງິ (OJT) ກຽ່ວກບັ “ການຂາ້ເຊ ື້ອພະຍາດ ແລະ
ການບົົ່ມດນິ ດ້ວຍແສງແດດ”

ການສາທິດ ກ່ຽວກັບ “ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ
ການບົົ່ມດນິ ໂດຍກົງ ດ້ວຍແສງແດດ” ຖ ກຈດັຂ ື້ນຢູູ່ໃນສວນ
ສາທິດ ຂອງສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ (CASC) ໃນວັນ
ພະຫັດ ທີ 11 ກຸມພາ 2021, ໂດຍມີພະນັກງານຂອງ CASC
ປະມານ 10 ທ່ານ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການບັນຍາຍ ໃນພາກເຊົື້າ ແລະ
ລົງມ ປະຕິບັດ ໃນພາກບ່າຍ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ທາງໂຄງການ CADP
ເຮັດການສົົ່ງເສີມ ‘ກະສິກ າ ອິນຊ’ີ ດັົ່ງນັື້ນ ຈິື່ງບ ໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້
ສານເຄມີຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດໃນດນິ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ Chloropicrin
ແລະ Di-Trapex. ສະນັື້ນ, ຈິື່ງມີການເລ ອກ ແລະ ນ າເອົາ
ເຕັກນກິ “ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຈາກແສງແດດ”
ມາໃຊ,້ ເຊິື່ງມີຜົນກະທົບໜ້ອຍ ຕ ໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພ ື້ນທີື່
ກະສິກ າ. ນອກຈາກນີື້, ກ ໍ່ຍັງນ າເອົາ ເຕັກນິກ “ການບົົ່ມດນິ ໂດຍ
ກົງ” ດ້ວຍການນ າໃຊ້ ຮ າ, ຊ ື່ງໄດ້ຮັບການຕີພິມໃນວາລະສານ
ກະສິກ າ ທີື່ມີຊ ື່ສຽງຂອງຍີື່ປຸູ່ນ ເກັນໄດ ນັອກໂຢ “Gendai
Nogyo” ມາໃຊ້ ພ້ອມໆກັນ. ເຕັກນກິ ດັົ່ງກ່າວນີື້, ບ ໍ່ພຽງແຕ່
ກ ໍ່ໃຫ້ເກດີມີການເພີື່ມຂ ື້ນ ຂອງຈຸລນິຊີ ສິື່ງມີຊີວິດທີື່ມີປະສິດຕິພາບ
ເຊັົ່ນ: ເຊ ື້ອແບັກທີເຣຍ ອາຊິດແລດຕິກ lactic acid ແລະ ເຊ ື້ອລາ
ຢີສ ເທົົ່ານັື້ນ, ແຕ່ກ ໍ່ຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນ ຈ ານວນປະຊາກອນຂີື້ກະເດ ອນ,
ຊ ື່ງຊ່ວຍສົົ່ງເສີມການລວມຕົວຂອງດິນ.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ື່ງໄດ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມ ສາກົນ ປະເທດຍີື່ປຸູ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ື່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີື່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ.

ທີມງານ ສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ ເອົາ ຮ າ ໃສ່ໃນແປງດິນ ຫັຼງຈາກໃສ່ຝຸູ່ນຮອງພ ື້ນ
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(3rd JCC meeting)

ກອງປະຊຸມຊີື້ນ າໂຄງການ ຄັື້ງທີ 3 ຖ ກຈດັຂ ື້ນ ທີື່ໂຮງແຮມ ແລນ
ມາກ ຣິເວີຊາຍ 'Landmark Riverside Hotel' ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ໃນວັນພຸດ ທີ 17 ກຸມພາ 2021. ກອງປະຊຸມຊີື້ນ າ
ໂຄງການ ຄັື້ງນີື້ ຖ ກເລ ື່ອນມາແຕ່ເດ ອນພ ດສະພາ ປີ 2020 ຍ້ອນ
ການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ຊ ື່ງກອງປະຊຸມຊີື້ນ າໂຄງການ ຄັື້ງລ່າ
ສຸດ ໄດຈ້ດັຂ ື້ນ 2 ປີກ່ອນ ໃນເດ ອນກຸມພາ 2019. ສ າລັບ ກອງ
ປະຊຸມ ຄັື້ງນີື້, ທາງສ ານກັງານໃຫຍ່ ອົງການໄຈກ້າ ປະເທດຍີື່ປຸູ່ນ ກ ໍ່
ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຜ່ານລະບົບອັອນໄລນ.໌ ໂດຍລວມແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ
ໄດ້ຮັບການຈດັຕັື້ງ ແລະ ດ າເນນີການຢູ່າງບ ໍ່ມີການຕິດຂັດ ແລະ ບ ໍ່ມີ
ບັນຫາສ າຄັນໃດໆ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທາງໂຄງການ ໄດ້ນ າສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍ
ແຜນການດ າເນນີວຽກງານກດິຈະກ າ ຂອງໂຄງການ (PMD) ທີື່ໄດ້
ຮັບການທົບທວນຄ ນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເຫັນດີ ຈາກຜູ້
ເຂົື້າຮ່ວມ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກ ໍ່ຍັງມີການລາຍງານ ຄວາມຄ ບໜ້າ
ຂອງໂຄງການ ໂດຍລວມໃນໄລຍະ 2 ປີທີື່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງ ຮ່າງ
ແຜນການ ວຽກງານກດິຈະກ າ ຂອງໂຄງການ ກ ໍ່ໄດ້ມີການນ າສະເໜີ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມປະຊຸມ. ສ່ວນ ຮ່າງແຜນການ ຂອງວຽກງານ
ກິດຈະກ າ ຂອງໂຄງການ ໄດ້ສະຫຸຼບ ແລະ ສະແດງໄວ້ ຢູູ່ໜ້າຖັດໄປ.

ທີມງານ ສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ ໃຊ້ແຜ່ນຢາງປ ກ ຫັຼງຈາກທີື່ໄຖພວນດິນ,
ເຮັດເປັນໜານປູກ ແລະ ຫົດນ ້າແລ້ວ

ຈາກນັື້ນ, ບັນດາບຸກຄະລາກອນ ຂອງສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າ
ສະອາດ ທີື່ໄດ້ຮັບປະສົບການ ຈາກສວນສາທິດແລ້ວ, ກ ໍ່ຄວນຈະ
ເຮັດການເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກດັົ່ງກ່າວ ໃຫ້ຊາວສວນ ດ້ວຍຮູບແບບ
ການສາທິດຕົວຈິງ ໂດຍການນ າໃຊ້ປ ົ້ມຄູ່ມ . ທັງບຸກຄະລາກອນ
ຂອງສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ໄຈກ້າ ຈະ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸ ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ດີທີື່ສຸດ. ບັນດາຜູ້ເຂົື້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຊີື້ນ າໂຄງການ ຄັື້ງທີ 3



ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ: 021 417 681


