ຜົນໄດ້ ຮັບທໍ່ ສຳຄັນ– ສະມັດຕະພຳບ

ຜົນໄດ້ ຮັບທໍ່ ສຳຄັນ–ຜົນລວມຍອດທໍ່ ໄດ້ ຮັບ

ຜົນຂອງການເກັບກາຂໍ້ ມູ ນເບໍ້ ອງຕົໍ້ນຂອງໂຄງການໄດໍ້ ລາຍງານ ວ່ າ
ຜົນຜະລິດເຂົໍ້າສະເລັ່ຍໃນບັນດາແຂວງເປົໍ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ໄດໍ້
3.12 ໂຕນ ຕ່ ເຮັກຕາ. ເມ່ ອປຽບທຽບໃສ່ ຜົນຜະລິດເຂໍ້ົ າ ຂອງການ
ສາທິດ ການປູ ກເຂົໍ້າແບບ SRI ໃນລະຫ່ ວາງສອງປີ 2015 ແລະ
2016 ໄດໍ້ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວ່ າ ຜົນຜະລິດເຂົໍ້າແມ່ ນສູ ງກວ່ າໃນແຂວງ
ເປໍ້ົ າໝາຍຂອງໂຄງການ.

ການເກັບກາຂໍ້ ມູ ນເບໍ້ ອງຕໍ້ົ aນໄດໍ້ ສະແດງໃຫໍ້ ເຫັນວ່ າ ຜົນລວມຍອດທ່ີ ໄດໍ້
ຮັບຈາກການປູ ກເຂົໍ້າໃນ ສາມ ແຂວງເປົໍ້າໝາຍຂອງໂຄງການຂອງ ສປປ
ລາວ ຄິດເປັນເງີນເທົ່າກັບ 695 ໂດລາ/ເຮັກຕາ. ສົມທຽບຜົນລວມຍອດ
ທ່ີ ໄດໍ້ ຮັບຈາກການສາທິດການປູ ກເຂໍ້ົ າແບບ SRI ໃນ ແປງຂອງ FPAR
ແມ່ ນສູ ງກວ່ າ ໃນປີ 2015 ແລະ 2016 (837 ແລະ 779 ໂດລາ/ເຮັກຕາ
ຕາມລາດັບ).
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ກຳນປຽບທຽບຄໍ່ ຳສະເລໍ່ ຍຜົນລວມຍອດທໍ່ ໄດ້ ຮັບ (ໂດລຳ / ເຮັກຕຳ) ຈຳກ ກຳນ
ທົດລອງ SRI

ຄຳແນະນຳສຳລັບວຽກໃນຕໍ່ ຫນ້ຳ
ກິດຈະກຳທໍ່ ຈະສຸ ມໃສໍ່ ໃນ ຍຸ ດທະສຳດກຳນເຕບໂຕສຂຽວແຫໍ່ ງ
ຊຳດ(GGS): ຊັບພະຍຳກອນທໍ່ ມປະສິດທິພຳບ, ເປັນມິດຕໍ່
ລະບົບນິເວດ, ປັບຕົວຕໍ່ ສະພຳບອຳກຳດ ແລະ ກຳນພັດທະນຳ
ໂດຍລວມຂອງສັງຄົມ. SRI ແມໍ່ ນຈຸດເລໍ່ ມຕ້ົ ນເຂ້ົ ຳໃນກຳນ
ຂະຫຍຳຍຕົວໂດຍລວມ ແລະ ຄວນສໍ່ົ ງເສໍ່ ມເຂ້ົ ຳໃນ ກຳນເຕບໂຕ
ສຂຽວແຫໍ່ ງຊຳດ SSG.
• ກຳນເສມສ້ ຳງ / ປັບປຸ ງຄວຳມອຳດສຳມຳດຂອງພະນັກງຳນ
ສໍ່ົ ງເສມເພໍ່ ອກຳນຝຶກອົບຮົມທໍ່ ດຂ້ຶ ນ.
• ກຳນສ້ ຳງເຄອຂໍ່ ຳຍຊຳວນຳລະດັບຊຳດເຊໍ່ິ ງຈະສະຫນັບສະຫນູ ນ
ນະໂຍບຳຍທໍ່ ດຂ້ ນສຳລັບຊຳວນຳແມໍ່ ນສິໍ່ງສຳຄັນ ແລະ ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດ.

SRI-LMB
ໂຄງກຳນສົໍ່ງເສມກຳນຮຽນຮູ ້ ເຕັກນິກ
ກຳນປູ ກເຂົ້ຳກະເສດສຸມແບບຍນຍົງ
(SRI) ໃນເຂດລຸໍ່ມແມໍ່ ນ້ຳຂອງ (LMB)

ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການ
ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ
ສະຫະພາບບເອີຣົບ

ໂຄງກຳນ້ ໄດ້ ຮັບກຳນ
ຈັດຕົ້ງປະຕິບັດໂດຍ
AIT

ປະສົບການຂອງໂຄງການ - ການປະຕິບດ
ັ SRI ມີການຍອມຮັບ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ

ໂຄງການ SRI-LMBໃນ
ສປປ ລາວ
ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍສະຫະພັນເອີຣົບ,
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງໂຄບການ "ສະຫນັບສະຫນູນ
ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມກ້າວຫນ້າສໍາລັບການປະດິດ
ສ້າງແລະການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການປູກເຂົ້າ (SRI)
ໃນເຂດລ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ (LMB)” SRI-LMB ເລີ່ມຕົ້ນໃນ
ປີ 2014 ແລະ ສີ້ນສດລົງໃນປີ 2018

ຈດປະສົງຂອງໂຄງການ
ໂຄງການ SRI-LMB ແມ່ນເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບຂອງ
ຜົນຜະລິດໃຫ້ຊາວນາຂະຫນາດນ້ອຍ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້ອຍ
ໃນເຂດນາທີ່ໃຊ້ນໍ້າຝົນຂອງບັນດາປະເທດລ່ມແມ່ນໍ້າ
ຂອງ. ມັນໄດ້ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການ ຄໍ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ
ແລະ
ການຕອບໂຕ້ສະພາບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ໂຄງການແມ່ນອີງໃສ່ຫັກການພື້ນຖານຂອງ SRI ແລະ
ລະບົບໂຮງຮຽນຊາວນາ. ພະນັກງານສົົ່ງເສີມຂອງເມືອງ
ແລະ ຄູຝຶກອົບຮົມຂອງຊາວນາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການສາທິດ SRI ຢູ່ຂັ້ນແຂວງສ້າງເປັນຈດຮຽນ
ຮູ້ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ປະຕິບັດ
ຕົວຈິງ(CFPAR). ພວກເຂາເຈົ້າໄດ້ນໍາເອາຍົດຮຽນທີ່
ໄດ້ຈາກ
ຈດຮຽນຮູ້ໄປຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ຜູ້ອື່ນໆ ໂດຍການໃຊ້ວິທີການທົດລອງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໃນທ້ອງຖີ່ນຂອງເຂາເຈົ້າ.

ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ແລະ
ການຮຽນຮູ້ທີ່ຂອງອົງກອນ
ເອກະລາດ, ໃນການປະຕິບັດ SRI ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍ FPAR ຊາວນາໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົ້ນກ້າເບ້ຍນ້ອຍ
(1 ຫາ 3ກີບ) ຕໍ່ສມ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສມຕ້ອງຫາຍກວ່າ
(20x20ຊມ).

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
• ຫ້ອງການປະສານງານຄ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ, ກົມສົ່ງເສີມ
ເຕັກນິກແລະ ການປງແຕ່ງກະສິກໍາ (DTEAP), ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ
• ສໍານັກງານ FAO IPM, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
• ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ (PAFOs)
• ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງມະຫາໄຊ, ເມືອງນາກາຍ,
ເມືອງ ຍົມມະລາດ, ເມືອງຈໍາພອນ, ເມືອງສອງຄອນ, ເມືອງຊົນ
ນະບູລີ, ເມືອງເຟືອງ, ເມືອງຫມື່ນ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ (DAFOs)
• ຄູຝຶກຊາວນາ ແລະ ກ່ມຊາວນາທີ່ມາຈາກ ແຂວງວຽງຈັນ,
ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ແລະ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ການເຂົ້າເຖີງຂອງຊາວນາ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
• ຄູຝຶກຊາວນາ ຈໍານວນ 90 ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ(FTs
• ຊາວນາຈໍານວນ 1945, ຫລາຍກວ່າເຄີ່ງແມ່ນເພດຍິງ ແມ່ນມາ
ຈາກ 9 ເມືອງ ຂອງ 3 ແຂວງທີ່ກຽ້ ວຂອງໂດຍກົງໃນໄລຍະ ປີ
2015-16.
• ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປກເຂົ້າ, SRI, ການວິເຄາະ
ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ (AESA) ແລະການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະ
ການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄ້ມຄອງ
ການປູກພືດແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດສິນໃຈ
• ການທົດລອງ SRI ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 74 FPAR ແປງ ໃນ
ໄລຍະປີ 2015-16 ; 82 FPARໃນປີ 2017.

ສະຖານທີ່ຈດ
ັ ຕັ້ງປະຕິບັດ SRI-LMB ໃນ 3 ແຂວງທີ່ເລືອກຂອງ
ສປປລາວ

