“

ຫລັງຈາກປີທໍາອິດທີໄ
່ ດ້ດໍາເນີນເຕັກນິກການປູກຜັກ¡½
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- ó, ຜົນຜະລິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຫລຸດລົງໜ້ອຍ

ໜຶ່ງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ລົດລະຄວາມພະຍາຍາມທີຈ
່ ະສືບ
ຕໍ່ນໍາໃຊ້ວີທີການປູກແບບ¡½¦ò¡¿-ºò−-§ó-. 5 ປີຕໍ່ມາຜົນ
ຜະລິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ
ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າກໍມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງ. ກ່ອນໜ້າ
ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບສຸດ

“

ທັດສະນະຂອງໂຄງ

ທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງ
ເຂດເປົ້າໝາຍໂຄງການ:
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍາປາສັກ, ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຊຽງ ຂວາງ, ສປປ
ລາວ
ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ:
ໄລຍະທີ I ໃນປີ 2004
ໄລຍະປະຈຸບັນ:
ໄລຍະທີ II 2008-2011
ງົບປະມານ:

ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນ¡½¦ò¡¿-ºò−-§ກ
ó ໍາລັງເພີ່ມ
ຂື້ນສູງ. ¦ˆ ມວນຊົນໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍໄດ້ມີການ
ກະຈາຍຂ່າວຢ່າງກວ້າງ ຂວາງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບຂອງ
ການເຮັດກະເສດສຸມ ຊື່ງກໍາລັງປ່ຽນແປງຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງ
ປະຊາຊົນລາວເທື່ອລະໜ້ອຍ. ທັງຜູ້ບໍລິໂພກ & °øÉ-°½ ລິດຢູ່ໃນ
ລາວກໍາລັງເລັງເຫັນຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບໂອກາດດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ®
່ Ò-´óມົນລະຜິດ ຈາກການກະສິກໍາ ແລະ ຜົນຜະລິດ
ອິນຊີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນ
ການຜະລິດ, ແປຮູບ ແລະ ການຕະຫùາດຜະລິດຕະພັນອິນຊີຢູ່

712,500 ສະວີສຝັງ

ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ

ຄູ່ປະສານງານຫລັກ:

ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ໂຄງການ PROFIL ຈື່ງມີ¨÷ດທະສາດເພື່ອ:

-ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (ກກສປ)

•

ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນານະໂຍບາຍ

-ກົມປູກຝັງ

•

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນ

-ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ

•

ພັດທະນາລະບົບການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນອິນຊີ

-ອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ

•

§ñກຊວນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາສິນຄ້າອີນຊີ

-ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

•

ພັດທະນາການຕະຫຼາດ & ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ-À²†´

•

ເສີມຂະຫຍາຍ &

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທຶນຫລັກ:
ອົງການ ເຮວີຕັສ, ສະມາຄົມສະວິສເພື່ອການຮ່ວມມືສາ ກົນ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່:
+ (856 (0) 21) 486 038; 263 189 Tel
+ (856 (0) 21) 263 190
Tel/Fax
info@laoprofil.org
www.laosorganic.com
helvetas.laos@gmail.com
www.helvetas-laos.org

ຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ

ການໃຫ້ອໍາ ນາດແກ່ໝົດທຸກຊັ້ນຄົນທີ່ທຸກຍາກ.
•

ປະສານສົມທົບ & ໃຫ້ການສະນັບສະໜູນຂະແໜງການ
ເອກະຊົນທີສ
່ ົນໃຈໃນການສົ່ງເສີມ & ພັດທະນາຜະລິດ
ຕະພັນອີນຊີ

ໂຄງການ PROFIL
“ ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດໃນ ສປປ ລາວ”

“

ພວກເຮົາມີພາລະກິດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂື້ນ, ໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍ
ລິໂພກມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ, ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ
ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດດ້ວຍການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີເຊິ່ງ
ເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ສາມາດກຸ້ມກິນ ແລະ ສ້າງກໍາໄລໄດ້.

“

ໂ§ມ ແລະ ເຈັບເປັນຫູາຍເຮັດໃຫ້ ເສຍ

ເນື້ອໃນລວມ

ຂອບເຂດວຽກງານ

ຜົນສໍາເລັດໃນປັດຈຸບັນ

ຈາກການຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການກະສິກໍາຂອງລັດ, ບັນດາຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ

ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (PROFIL) ເລີ່ມ

ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂຄງການ PROFIL ໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວສວນມີ

ປູກເຂົ້າອິນຊີຢູ່ແລ້ວ. ຖ້າປຽບ ທຽບໃສບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ຈີນ, ໄທ ແລະ

ຜົນກໍາໄລຈາກການມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ; ສົ່ງເສີມໂອກາດທີ່ດີກວ່າ
ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມີຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ປອດໄພ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ; ສະໜັບສະໜø −
ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດµ È ¾ ¤ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການ ສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາ
ອິນຊີ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່າ ນີ້ໄດ້ໂຄງການໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການສົ່ງເສີມຢ່າງລະອຽດ, ມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ເຂົ້າເຖິງທຸກຊັ້ນຄົນທີ່ສາມາດສ້າງເປັນເງື່ອນໄຂ &

ແຜນງານ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນກະສິກໍາອິນຊີ

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຜະລິດຕະ ພັນອິນຊີ, ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ເຂົ້າ, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອິນຊີ ພ້ອມ
ທັງສົ່ງເສີມການຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ການພັດທະນາຕະຫຼາດໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
ໂດຍການເລັງໃສ່ 4 ຂົງເຂດວຽກງານຫລັກຄື:

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈໂດຍລວມວ່າ

•

ຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ

ລະບົບ ພາຍໃນ ແລະ ໜ່ວຍງານອອກໃບຢັ້ງຢືນ ຊື່ງໄດ້ນໍາ
ໄປສູ່ຂະບວນ ການສ້າງ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານກະສິກໍາ

ຫວຽດນາມ), ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນລາວແມ່ນມີ

ອິນຊີຂອງລາວ ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກະສິກໍາອິນຊີລາວ

ຕໍ່າ.
ຍຸດທະສາດດ້ານກະສິກໍາ

ແລະປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະບານລາວ

ບົນພື້ນຖານລະບຽບການທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຈາກສາກົນ.

ສໍາຫລັບໄລຍະແຕ່ປີ

2006-2010 ປະກອບມີສີ່ຈຸດປະສົງຫລັກ: ການຄໍ້າປະ ກັນສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດ
ເປັນສິນຄ້າ,

ການລຶບລ້າງການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ.

&

ການຄຸ້ມຄອງ

•

ນະໂຍບາຍການຜະລິດເປັນສິນຄ້າປະກອບມີ

ການເພີ່ມການສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ

ແລະ

ຕ່າງປະເທດ.

ໂຄງການ P R O F I L ໄດ້ຊ່ວຍຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານກວດກາ

ການສະໜັບສະໜຸນຂອງໂຄງການ PROFIL ສໍາຫລັບການ
ຜະ

ລັດຖະ

ລິດກະສິກໍາອິນຊີໄດ້ກະຕຸກສຸກຍູ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ

10 ບ້ານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຫັນປ່ຽນມາປູກພືດຜັກ

ບານກໍາລັງສ້າງຕັ້ງ ‘ສູນພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ’ (C ADC ) ແລະ ກໍາລັງລີເລີ່ມການ

ແລະ ໝາກໄມ້ອິນຊີ, ແລະຍັງມີຊາວສວນຈໍານວນຫຼາຍທີ່

ສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາສະອາດ, ຊື່ງ ປະກອບມີ 4 ລະບົບການຜະລິດ:

ຢາກເຂົ້າຮ່ວມ.

•

ການປູກຝັງແບບດັ່ງເດີມຕາມທໍາມະຊາດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ

•

ການປູກຝັງທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ (GAP: ການເຮັດກະສິກໍາສີ ຂຽວ ແລະ IPM: ການ

ກຸ່ມຊາວສວນເຫລົ່ານີ້

ຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງໃນການ

ໄດ້ມີຄວາມ

ວາງແຜນການຜະລິດ,

ຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະ ສານ)

ການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນໝູນວຽນຂອງກຸ່ມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ

•

ການຜະລິດແບບປອດµ¾¢É¾ສັດຕູພືດ (PFP)
ການຜະລິດແບບກະສິກໍາອິນຊີ (OA)

ປະຕິບັດລະບົບການກວດກາພາຍໃນ (ICS) ແລະ ເຕັກ-ò¡

•

ເມື່ອຮັບຮູ້ເຖິງໂອກາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ການເຮັດກະສິກໍາອິນຊີເຊັ່ນ: ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ການ
ແລະ

ຂີດຄວາມສາ

ຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບ¤—¸½-²¾®.

ມາດຂອງ

1.

ການພັດທະນາສະຖາບັນ

ລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາອີນຊີ ແລະ ກະສິກໍາສະອາດ, ໂຄງການ

2.

ການຝຶກອົບຮົມ

ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່.

3.

ການອອກໃບຢັ້ງຢືນ

4.

ການພັດທະນາການຕະຫຼາດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ

P R O F I L ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອກິດຈະ ກໍາຂອງ C A D C ໄປຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່

•

ໂຄງການ PROFIL ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫລວງ ເຂົ້າ
ໃນການພັດທະນາການຂາຍ¡öງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ດ້ວຍການຕັ້ງ
ຕະຫຼາດຊາວສວນອິນຊີນະຄອນຫຼວງ, ຊື່ງວາງຂາຍສອງຄັ້ງ
ຕໍ່ອາທິດ

ໂຄງການ

ໂຄງການ PROFIL ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່

•

ເມືອງສັງທອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີ
ແຫ່ງຊາດເປັນທີ່ຮຽບ ຮ້ອຍແລ້ວ.

ເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ. ໄລຍະທີ່ I ຂອງ
•

ສິນສຸດລົງໃນເດືອນກັນຍາ 2007.

ໃນປີທີສອງຂອງການດໍາເນີນງານ ໂດຍມີ
ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງໂຄງການຢູ່ໃນ

ແລະການຝຶກ

ໄດ້ນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນງານດ້ວຍຕົນ

ເອງຂອງໜ່ວຍງານອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະຊາວນາ 10 ກຸ່ມຢູ່

ວີຕັສ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມສະວິສ

ໂຄງການ PROFIL ໄລຍະທີ II ປະຈຸບັນຢູ່

ການສະໜັບສະໜຸນການອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ອົບຮົມທີ່ກûາວໜ້າ

ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ເຮ

ໂຄງການແມ່ນເລີມ
່ ແຕ່ ເດືອນມີນາ 2004,

ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ກໍາລັງ

ເພີ່ມຂື້ນ.

ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາພາບລວມພາກສະໜາມ, ຊື່ງ ລວມ
ທັງການສຶກສາລະອຽດກ່ຽວກັບກຸ່ມປູກຜັກ ແລະເຂົ້າ ທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນໂອກາດ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ.

•

ໄດ້ຈັດພີມຂໍ້ມູນແນະນໍາທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ຈํານວນÍາຍ

ກ່ຽວກັບ ການເຮັດກະສິກໍາອິນຊີ ລວມທັງຄູມືການເຮັດ- Õ
ຢາຊີວະພາບ ¢ ñ ® - Ä “ Èສັດຕູພືດ & ± ÷ È -ນໍ້າຊີP½P¾® , ພ້ອມທັງອPປະກອນປະ ຈັກຕາອື່ນໆ - À ² ˆ ¼ໃຫ້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ,

ຊາວກະສິກອນຊົນເຜົາບາງກຸ່ມ

ແລະ ຫາກໍໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມອີກ 2

ຕະການ, ມາດຕະຖານ ແລະ ທາງເລືອກຂອງການເຮັດ

ແຂວງໃໝ່: ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍລຄ
ິ ໍາໄຊ.

ກະສິກໍາອິນຊີ.

ເຂົ້າໃຈບັນ

ດາມາດ

