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ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກຳຈັດບັນຫາສັດຕູພືດ ທີ່ເຂົ້າທຳລາຍພືດຜັກໃນສວນຄົວ 
ໂດຍບໍ່ນຳໃຊ້ສານເຄມີ.

ນໍ້າສະໝຸນໄພ ແມ່ນມີຂໍ້ດີຫຼາຍຢ່າງ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ:

ງ່າຍໃນການເຮັດ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ.
ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າວັດສະດຸ ທີ່ນໍາມາເຮັດແມ່ນນໍາໃຊ້ວັດ ສະ ດຸ 
ທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍກວ່າສານເຄມີ.
ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິໂພກພືດຜັກຂອງຄອບຄົວ. ນໍ້າສະໝຸນໄພ ເຮັດມາຈາກພືດ ບໍ່ແມ່ນ 
ຈາກທາດນ້ຳ ມັນ ຄືສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. ພຽງແຕ່ລ້າງຜັກ 
ໃຫ້ສະອາດກ່ອນນຳ ມາ ບໍ ລິ ໂພກ.
ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນດິນ. ເພາະວ່າສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດເຮັດມາຈາກທາດ 
 ນ້ຳ ມັນ ຊຶ່ງເປັນທາດເບື່ອຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນດິນ ແລະ ຈຸລິນຊີທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສຳລັບຍ່ອຍສະຫຼາຍອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ 
ໃຫ້ເປັນຝຸ່ນ. ສານເຄມີ ຍັງເປັນແຫຼ່ງມົນລະ ພິດທີ່ປົນເປື້ອນໃນແຫຼ່ງ ນໍ້າ, ມັນຍັງຂ້າແມງໄມ້ທຸກຊະນິດ ລວມທັງແມງໄມ້ 
ທີ່ມີປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ເຜີ້ງ ທີ່ຊ່ວຍປະສົມເກສອນ ໃຫ້  ກັບພືດ.

ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດມີຂໍ້ເສຍ ເຊັ່ນ ເວລາຝົນຕົກເຮັດໃຫ້ນໍ້າສະໝຸນ ໄພຖືກສະລ້າງໄປ ດັ່ງນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງສີດ 
ຕື່ມອີກ ຖ້າວ່າຍັງມີບັນຫາສັດຕູພືດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ ແລະ 
ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ



ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ 
ແລະ ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ 
ແລະ ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ



2ການເຮັດສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດຈາກຜັກທຽມ, 
ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດ

ພວກເຮົາສາມາດເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ ໂດຍນໍາໃຊ້ກະທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດ. ເຮັດຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ!

1. ກຽມວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນ: ຜັກກະທຽມ 2 ຫົວ (ກະທຽມພື້ນເມືອງ ເປັນຫົວນ້ອຍ), ໝາກເຜັດສຸກ 3 ໜ່ວຍ, ຫົວຂີງສົດ 
    25 ກຼາມ, ຄຸບັນຈຸນ້ຳ 5 ລີດ, ຄົກ ແລະ ບ່ວງ. ສ່ິງ ເລ່ົາ ນ້ີຈະເປັນສ່ວນປະກອບພື້ນ ຖານໃນການເຮັດນໍ້າ ສະ ໝຸນ ໄພ. 

2. ເອົາຫົວກະທຽມ, ໝາກເຜັດ ແລະ ຂີງໃສ່ ຄົກ ແລ້ວຕໍາໃຫ້ ແຫຼກ, ເມື່ອຕໍາສຳເລັດ  ໃຫ້ເອົາບ່ວງຕັກອອກໃສ່ໃນຄຸ ແລ້ວ 
    ປະສົມກັ ບ ນ້ຳ ທີ່ ກຽມ ຢູ່ໃນຄຸ 5 ລີດ. 

3. ເອົາດ້ົງ ຟັດ ເຂົ້າ ງວມ ປົກຄຸ ແລະ ປະໄວ້ 12 ຊົ່ວໂມງ (1 ຄືນ) . 

4. ໃຊ້ຜ້າແພຕອງ ສະກັດ ເອົາ ເສດ ອອກ ໃຫ້ ໝົດ ແລະ ເອົານໍ້າ ເຂ້ັມ ຂຸ້ນທີ່ຕອງໄວ້ເທ່ົາ ນ້ັນ. 

5. ເກັບນ້ໍາ ສະ ໝຸນ ໄພທ່ີສະກັດນ້ັນໄວ້ໃນຕຸກຢາງ ປິດປາກໃຫ້ແໜ້ນ ບ່ໍຄວນເກັບນໍ້າຢາດັ່ງກ່າວໄວ້ດົນ ເພາະວ່າຈະເສຍ 
    ຄຸນ ໄດ້ ດັ່ງນ້ັນນໍາຢາຄວນ ກະ ກຽມ ເຮັດ ເມ່ືອເວລາ ມີ ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້.



ການເຮັດສະໜຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ ຈາກຜັກທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດການເຮັດສະໜຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ ຈາກຜັກທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດ



3ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ ດ້ວຍ 
ຫົວຜັກທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດ

ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດທີ່ເຮັດຈາກຫົວຜັກທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດມີປະສິດທິພາບດີຫຼາຍໃນການຂັບ ໄລ່ສັດຕູ 
ພືດ ຊະ ນິດ ຕ່າງໆ ໃນສວນຄົວເຊັ່ນ: ເພ້ຍ ໄຟ, ເພ້ຍຈັກຈັ່ນ, ເພ້ຍຂາວ.

ຊ່ວງໃດ ທີ່ຈະນໍາໃຊ້ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ:

6. ກະກຽມນໍ້າສະບູ ແມ່ນເປັນສະບູທຳມະຊາດ 3-6 ກຼາມ, ຕໍ່ນໍ້າ 1 ລີດ. ສຳລັບການ ເຈືອ ຈາງ ແມ່ນນໍ້າ ສະ ກັດສະ ໝຸນ  
    ໄພ 1 ລີດ ຕໍ່ນໍ້າສະບູ 2 ລີດ ປະສົມກັນ ເ ປັນ ສ່ວນປະສົມສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ.
7. ປະສົມນໍ້າ ສະ ກັດສະ ໝຸນ ໄພ ກັບ ນໍ້າສະບູ ໃສ່ບັ້ງສີດ ເພື່ອສີດ  ພົ່ນ   ເປັນນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດທີ່ເຮັດຈາກຫົວ 
    ກະທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດ.

ໃຊ້ບັ້ງສີດມື ສີດພົ່ນນໍ້າສະໝຸນໄພ ໃນສວນຂອງທ່ານ 1.2 ລີດ/10 ມ2. 
ຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດສັດຕູພືດ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ ຈະໄວໄດ້ ເມື່ອ ພົບເຫັນ ມີສັດຕູພືດປະກົດຂຶ້ນ ແມ່ນໃຫ້ສີດນໍ້າສະໝຸນໄພ ຢ່າງຕໍ່ 
ເນື່ອງ ເປັນ ເວ ລາ 3 ວັນ ຈົນກ່ວາແມງໄມ້ຈະຕາຍໝົດ. 
ຫຼື ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າ  ລະ ດູ ໃດທີ່ສັດຕູພືດລະ ບາດ ແມ່ນສາມາດສີດ ພົ່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນໃນອັດຕາສ່ວນ 0,6 ລີດ/10 ມ2. 



ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ ດ້ວຍຫົວຜັກທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດ ດ້ວຍຫົວຜັກທຽມ, ຂີງ ແລະ ໝາກເຜັດ



4ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດໂດຍນໍາ
ໃຊ້ໃບຫ່ຽນ ຫຼື ໃບຂົມກະເດົາສົດ. 

ແມ່ນນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊະນິດໜຶ່ງເຮັດຈາກໃບຫ່ຽນ ຫຼື ໃບ ແລະ ໝາກກະເດົາສົດ ຖ້າທ່ານ 
ມີຕົ້ນກະເດົາປູກໄວ້. ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າໃບຫ່ຽນ.

1. ກະກຽມວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ: ໃບຫ່ຽນສົດ 3 ກິໂລ, ກຽມນໍ້າ 5 ລີດ ໄວ້ໃນຄຸ, ພ້າ, ຄົກ ແລະ ບ່ວງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ 
    ສ່ວນປະສົມສຳລັບເຮັດນໍ້າ  ສະ ກັດສະ ໝຸນ ໄພ . ຖ້າທ່ານມີ ໃບຂົມກະເດົາ 3 ກິໂລ ສາມາດປະສົມ ກັບນໍ້າ 10 ລີດ ໄດ້.

2. ຕັດໃບຫ່ຽນໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆເພື່ອງ່າຍໃນການຕໍາ.  ຈາກນັ້ນໃຊ້ ບ່ວງ ຕັກໃບຫ່ຽນອອກ ມາແຊ່ໃນຄຸນໍ້າທີ ່ກຽມໄວ້      
    5 ລິດ.

3. ເອົາດົ້ງ ມາ ປົກງວມຄຸ ແຊ່ນໍ້າປະໄວ້ປະມານ 6-12 ຊົ່ວໂມງ. ນໍ້າທີ່ໄດ້ ຈາກ ການ ແຊ່ຈະເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ. 

4. ກັ່ນຕອງ ນ້ຳດ້ວຍຜ້າແ ພ ສະ ກັດເອົ າ  ເສດ ອອກ ໃຫ້ ໝົດ, ເອົາແຕ່ນໍ້າ ສະ ກັດສະ ໝຸນ ໄພໄວ້. 

5. ເອົານໍ້າຢາທີ່ຕອງໄວ້ໃສ່ໃນຕຸກຢາງ ປິດຝາໃຫ້ແໜ້ນ ບໍ່ຄວນເກັບນໍ້າຢາໄວ້ດົນ ມັນຈະເສຍຄຸນ. ດັ່ງນັ້ນຄວນ ກະກຽມ 
    ນໍ້າຢານີ້ໄວ້  ເມື່ອເວລາທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້.

ນຳເອົາ  ເສດໃບຫ່ຽນທີ່ສະກັດ ອອກນັ້ນມາປະສົມກັບດິນໃນໜານພືດຜັກ ຫຼື ໃນກອງຝຸ່ນບົ່ມກໍ່ໄດ້.



ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດ
ສັດຕູພືດໂດຍນໍາໃຊ້ໃບຫ່ຽນ 
ຫຼື ໃບກະເດົາສົດ. 

ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດ
ສັດຕູພືດໂດຍນໍາໃຊ້ໃບຫ່ຽນ 
ຫຼື ໃບກະເດົາສົດ. 



5ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດໂດຍນໍາ
ໃຊ້ໃບຫ່ຽນ ຫຼື ໃບຂົມກະເດົາສົດ. 

ນໍ້າຢາສະໝຸນໄພໃບຫ່ຽນ ມີປະສິດທິພາບດີຫຼາຍ ເພື່ອກຳຈັດສັດຕູພືດ ຫຼາຍຊະນິດໃນສວນຜັກຂອງທ່ານ. ນໍ້າສະໝຸນໄພ 
ດັ່ງ ກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານຂອງສັດຕູພືດເປັນອຳມະພາດ ສັດຕູພືດຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສິ່ງພວກມັນກິນໄດ້ອີກຕໍ່ 
ໄປ ພວກມັນຈະຢຸດກິນ ແລະ ຕາຍໃນ ທີ່ ສຸດ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຈຳນວນສັດຕູພືດຫຼຸດລົງ ແລະ ບໍ່ປະກົດມີອີກ ນໍ້າ  
ສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດເຮັດ ໜ້າ ທີ່ໄດ້ດີຫຼາຍ!.

ໃຊ້ໃບຫ່ຽນເປັນນໍ້າສະໝຸນໄພກໍາຈັດສັດຕູະພືດມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ຕໍ່ ກັບ ຈຳພວກບົ້ງ ແລະ ດ້ວງກໍ (ແມງ ກະ ເບື້ອ) 
ເພາະວ່າມັນກີດຂວາງການລອກຄາບໃນຕົວອ່ອນ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕ ແລະ ຕາຍໃນ ທີ່ ສຸດ. ມັນຍັງມີປະສິດທິ 
ພາບຕໍ່ກັບຈຳພວກແມງກະບີ້,  ຕັກແຕນ ແລະ ຈັກ  ຈັ່ນ. 

ຊ່ວງໃດ ທ່ານພ້ອມນໍາໃຊ້ນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດຈາກໃບຫ່ຽນ:

6. ກະກຽມນໍ້າ ປະ ສົມສະບູທຳມະຊາດ 3-6 ກຼາມ ຕໍ່ນໍ້າ 1 ລິດ. ສຳລັບນໍ້າສະ ກັດສະ ໝຸນ ໄພ  1 ລິດ ມາເຈືອ ຈາງ ກັບນໍ້າ 
     ສະ ບູ 2 ລິດ ນຳ ມາເປັນສ່ວນປະສົມສະໝຸນໄພ ກຳຈັດສັດຕູພືດ.
7. ປະສົມນໍ້າສະ ກັດສະ ໝຸນ ໄພ ກັບ ນໍ້າສະບູ ທີ່ ກຽມ ແລ້ວເອົາໃສ່ບັ້ງສີດພົ່ນ ໄດ້.

ທ່ານ ຄວນສີດພົ່ນກຳຈັດສັດຕູພືດ ດ້ວຍນໍ້າຢາສະໝຸນໄພ ເຈືອ ຈາງ ແລ້ວ  1 ລີດ ຕໍ່ 10 ມ ໃນສວນຂອງທ່ານ. 
ຕ້ອງກຳຈັດແມງໄມ້ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ ຈະໄວໄດ້ ຖ້າ ພົບເຫັນແມງໄມ້ປະກົດຂຶ້ນກໍ່ສາມາດສີດໄດ້ ຈະເຫັນຜົນຫຼັງສີດໄດ້ 6-10 
ວັນ. ຖ້າວ່າມີຝົນຕົກ ນໍ້າຢາອາດຖືກສະລ້າງ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງໄດ້ກວດ ກາສວນເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສີດຄືນ ຖ້າຈຳເປັນ. 
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ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດໂດຍນໍາໃຊ້ໃບຫ່ຽນ ຫຼື ໃບກະເດົາສົດ. ການເຮັດນໍ້າສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດໂດຍນໍາໃຊ້ໃບຫ່ຽນ ຫຼື ໃບກະເດົາສົດ. 



6ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະໝຸນໄພເພື່ອຈັດການກັບສັດຕູພືດ

ສາມາດນໍາໃຊ້ບັ້ງສີດທີ່ບັນຈຸນໍ້າເຈືອ ຈາງສະໝຸນໄພກຳຈັດສັດຕູພືດສີດພົ່ນສະເພາະພືື້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສັດຕູ 
ພືດ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ ຂອງນໍ້າຢາສະ ກັດ ໃນນໍ້າສະບູສາມາດເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດອັດ  ຕາ ລົງໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການ 
 ລະ ບາດສັດຕູພືດ ທີ່ເຂົ້າທຳລາຍພືດ. 

ສາມາດນໍາໃຊ້ບັ້ງສີດມືສີດພົ່ນສະເພາະໃນພື້ນທີ່ສັດຕູພືດເຂົ້າທຳລາຍ, ຈະໃຊ້ນໍ້າສະໝຸນໄພໜ້ອຍກວ່າ ການນໍາໃຊ້ບັ້ງ 
ສີດແບບ  ເປ້ທີ່ສີດພົ່ນ ພື້ນ ທີ່ໝົດສວນ. 

ເຮັດທົດລອງ ເພື່ອຕັດສິນໃຈວ່າວິທີໃດທີ່່ທ່ານມັກ ແລະ ອັນໃດມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ.



ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະໝຸນໄພ ເພື່ອຈັດການກັບສັດຕູພືດ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະໝຸນໄພ ເພື່ອຈັດການກັບສັດຕູພືດ



ເຮົາຄວນກຽມຫຍັງແດ່?
ອຸປະກອນ: 
1. ຄຸ 2  ໜ່ວຍ
2. ດົ້ງ ຟັດ ເຂົ້າ 2  ອັນ
3. ພ້າ
4. ຄົກ
5. ບ່ວງ
6. ບັ້ງສີດມື 
ວັດສະດຸ :
1. ຫົວກະທຽມ 2 ຫົວ (ກະທຽມພື້ນເມືອງຫົວນ້ອຍ)
2. ໝາກເຜັດສຸກ 3 ໜ່ວຍ
3. ຂີງ 25 ກຼາມ
4. ໃບຫ່ຽນ ຫຼື ໃບ ແລະ ໝາກຂົມກະເດົາ 3 ກລ 
5. ສະບູທຳມະຊາດ (ສະບູກ້ອນສີນໍ້າຕານທີ່ບໍ່ມີກິ່ນຫອມ)
6. ນໍ້າ 10 ລີດ

ເຮົາກຽມວັດສະດຸ, ອຸປະກອນໃນຊ່ວງໃດ? 1 ມື້ ກ່ອນ ຫຼື ແຕ່ເຊົ້າ

ໃຜຄວນກຽມວັດສະດຸ? ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.


