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ການໃຫປ້ ຸ໋ຍ 

ການໃສ່ປຸ໋  ຍແມ່ນມີ 2 ສູດດ້ວຍກັນຄື:  

1. ປ ຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ໃນອັດຕາ 50 -150 Kg/ໄລ່ ຂືື້ນກັບຄວາມ 

ອ ດົມສົມບູນຂອງດິນ ການໃສ່ແມ່ນແບ່ງໃສ່ 2 ຄັື້ງຄື: ຄັື້ງທ າອິດໃສ່ 

ຮອງພືື້ນຄັື້ງທີສອງຄວນໃສ່ເມືີ່ອຕົື້ນກະລ ່າດອກອາຍ ໄດ້ 14-21 ວັນ 

ຫຼັງ ຈາກຍ້າຍປູກໂດຍໃສ່ແບບໂຮຍຂ້າງຕົື້ນ, ໃຊ້ໄມ້ ຫຼື ເຫຼັກທີີ່ເຮັດສະ 

ເພາະພວນດິນ ຈີື້ມ ແລະ ຂ ດດິນໃຫ້ໝ ່ນດີ.  

ການປ້ອງກນັ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້

ການປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ າ ໃຊ້ວິທີີ່

ການປ້ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ IPM ໃນການປູກພືດຜັກ. ສ່ວນ

ຫຼາຍພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີີ່ພົບເຫັນ ໃນກະລ ່າດອກ ມີຄື:  

ພະຍາດເນົົ່າດ າ:  ສາເຫດເກດີຈາກເຊືື້ອ ແບກທເີລຍ ລກັສະນະ ອາການ

ເກີດຂືື້ນ ຢູ່ໃບໂດຍໃບຈະມີສີເຫຼືອງແຫ້ງ ຫຼັງຈາກນັື້ນ ຈະເກີດສີດ າຢູ່

ໃນເສັື້ນໃບ ມັກພົບໃນຊ້ວງກະລ ່າດອກ ກ າລັງຈະເລີີ່ນເຕີບໂຕ ຖ້າ

ຜ່າຕັດທາງຂວາງຂອງລ າຕົື້ນເບິີ່ງ ຈະເຫັນບ້ວງສີນ ້າຕານດ າຢູ່ເນືື້ອເຍືີ່ອ

ຂອງພືດ ແລະ ຕົື້ນອາດຈະຕາຍໄດ້. 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈັດ: ຕອ້ງໃຊ້ເມດັພນັ ທີີ່ປາສະຈາກ    ເຊືື້ອ

ພະຍາດເນົົ່າເລະ : ສາເຫດເກດີຈາກເຊືື້ອແບກທເີລຍ ອາການໃນ ໄລຍະ

ທ າອິດ ຈະເຫັນເປັນຈ ດຊ ້ານ ້າ ບ ລິເວນດອກ ຕ ໍ່ຈາກຈ ດເຫຼົົ່າ ນັື້ນ ຈະ

ກາຍເປັນສີນ ້າຕານເຖິງດ າ ເນືື້ອເຍືອບ ລິເວນຈ ດນັື້ນເປັນນ ້າເມືອກ ມີ

ກິີ່ນເໝັນ ເມືີ່ອເປັນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ ດອກເກີດອາການເນົົ່າ ແລະ 

ກາຍເປັນສີນ ້າຕານໝົດທັງດອກ ແລະ ພະຍາດນີື້ຈະແຜ່ລາມໄປຕົື້ນທີີ່ຢູ່

ໃກ້ຄຽງກັນໂດຍມີແມງວັນເປັນພາຫະນ າເຊືື້ອພະຍາດນີື້.  

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈັດ: ລະມດັລະວງັບ ໍ່ໃຫດ້ອກຜກັກະລ າ່ເປນັ

ບົື້ງໄຍຜກັ: ເປນັບົື້ງທີີ່ມຂີະໜາດນອ້ຍທີີ່ສ ດ ຕວົເຕມັໄວແມນ່ແມງ 

ກະເບືື້ອກາງຄືນ ມັກວາງໄຂຢູ່ກ້ອງໃບຜັກ ມີລັກສະນະລ າໂຕເປັນ 

ສີຂຽວປົນສີຂີື້ເທົາອ່ອນ ຫຼື ສີຂຽວປົນເຫຼືອງ ເມືີ່ອຕ້ອງຖືກໂຕຈະ 

ເຕັື້ນລົງດິນ ທ າລາຍຜັກກະລ ່າດອກ ໂດຍໂຕບົື້ງອ່ອນຈະກັດກິນດ້ານ 

ລ ່ມຂອງໃບຈົນເປັນຮູ ແລະ ມັກກັດກິນໃບຍອດຜັກ ເຮັດໃຫ້ຜັກເກີດ 

ຄວາມ ເສຍຫາຍຫຼາຍ.  

ການເກບັກຽ່ວ 

ອາຍ ການເກັບກ່ຽວຜັກກະລ ່າດອກຂຽວຂ ື້ນກັບພັນ ແລະ ໄລຍະປູກ 

ການ ເກັບກ່ຽວຄວນເປັນຕອນເຊົື້າ ຫຼື ຕອນແລງ ດອກກະລ ່າມີສີຄຣີມ 

ແລະ ໜ້າດອກລ່ຽມ ແລະ ຕ້ອງເລັົ່ງການເກັບກ່ຽວກ່ອນດອກຈະ 

ແຍກໂຕກັນ  ການເກັບກ່ຽວນັບຈ ານວນວັນທີີ່ສັງເກດເຫັນດອກພົື້ນ 

ອອກມາທີີ່ຍອດ ປະມານ 7 ວັນ ແຕ່ຖ້າອາກາດຮ້ອນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ 

ການເກັບກ່ຽວໄວ ຂ ື້ນປະມານ 3-4 ວັນ ຖ້າອາກາດໜາວຫຼາຍຈະເຮັດ 

ໃຫ້ການເກັບກ່ຽວ ຊ້າລົງປະມານ 7-14 ວັນ.    

ວທິກີານເກບັກຽ່ວ: ແມນ່ໃຊມ້ດີຕດັດອກຜກັກະລ າ່ດອກໃຫມ້ໃີບ 

ຫ ໍ່ຫ ້ມດອກຕິດມາປະມານ 3-4 ໃບ ເພືີ່ອປ້ອງກັນແຮງກະທົບກະ 



ຜັກກະລ າ່ດອກສຂີຽວ (Broccoli ) 

ຕະກ ນ  :  Brassicacea 

ຊືີ່ວທິະຍາສາດ : Brassica oleracea var. Italica  

ຊືີ່ພາສາອງັກດິ : Broccoli  

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

 ຜັກກະລ ່າດອກຂຽວ ເປັນພືດຜັກເຂດໜາວມີຖິີ່ນກ າເນີດຢູ່ທາງຕອນ

ໃຕ້ຂອງຢູໂຣບ ຫຼື ແຖວໆປະເທດ ອິດຕາລີ ເລີີ່ມມີຫຼາຍ ແລະ ນ າເຂົື້າ

ມາປູກໃນແຖບອາຊີ ໃນໄລຍະທ າອິດການປູກແມ່ນປູກໄດ້ແຕ່ສະ 

ຄ ນລກັສະນະຂອງຜກັກະລ າ່ດອກຂຽວ 

ກະລ ່າດອກຂຽວ ເປັນພືດຜັກທີີ່ປູກເພືີ່ອບ ລິໂພກພາກສ່ວນຂອງ 

ດອກອ່ອນ ແລະ ກ້ານດອກ ສ່ວນຂອງດອກມີສີຂຽວ ປະກອບດ້ວຍ 

ດອກສີຂຽວຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ທີີ່ຮ່ວມຕົວກັນເປັນກ ່ມ 

ໃຫຍ່. ກະລ ່າດອກຂຽວເປັນພືດເຂດໜາວ ແຕ່ປະຈ ບັນໄດ້ມີ 

ການປັບປ ງພັນໃຫ້ທົນກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ຫຼາຍຂ ື້ນ ລັກສະນະຂອງ 

ກະລ ່າດອກຂຽວມີໃບກວ້າງສີຂຽວອອກເທົາ, ຮີມຂອບໃບເປັນຫຍັກ 

ຊົງພ ່ມໃຫຍ່ກວ້າງ, ລ າຕົື້ນໃຫຍ່ ແລະ ອວບ ດອກຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນ 

ແນວພນັ 

ແນວພັນກະລ ່າດອກຂຽວ ທີີ່ເໝາະສົມປູກໃນປະເທດລາວເຮົາ ສ່ວນ 

ຫຼາຍແມ່ນພັນເບົາທີີ່ມີອາຍ ການເກັບກ່ຽວສັື້ນ, ຂະໜາດຂອງດອກ 

ໃຫຍ່ປະມານ 10-15 ຊມ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ທົນທານຕ ໍ່ 

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້, ສ າລັບພັນກະລ ່າດອກຂຽວທີີ່ນິຍົມປູກ 

ການກຽມໜານ ແລະ ການກາ້ເບຍ້ 

ຂ ດ ຫຼື ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 10-15 ຊມ ຕາກດິນ ໄວ້ປະມານ 5-7 

ວັນ ປັັ່ນດິນໃຫ້ໝ ່ນລະອຽດ ແລະ ຍົກເປັນໜານຕາມທີີ່ຕ້ອງການ 

ຖ້າເນືື້ອທີີ່ 1 ໄລ່ ຄວນເຮັດໜານ ກ້າຂະໜາດ 5-10 ຕາແມັດ 

ໃຊ້ເມັດພັນ 1 ໄລ່ ປະມານ 100-150 ກຼາມ ຫຼັງຈາກກຽມໜານແລ້ວ 

ໃຫ້ຫວ່ານເມັດພັນຢ່າງສະ ໝ ່າສະເໝີທົົ່ວໜານປົກໜ້າດ້ວຍຝ ່ນຄອກ 

ຫຼື ຝ ່ນໝັກຫົດນ ້າໃຫ້ທົົ່ວໜານ, ຄ ມດ້ວຍເຟືອງ ຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງສະ 

ອາດບາງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊ ່ມໃນດິນ ຫຼັງຈາກນັື້ນຫົດນ ້າເປັນ 

ປະຈ າ ແລະ ໝັົ່ນກວດກາຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 

ຕົື້ນກ້າ. ເມືີ່ອແຕກງອກໃຫ້ຖອນແຍກຕົື້ນທີີ່ອ່ອນແອ ຖິື້ມຈົນຕົື້ນກ້າ 

ການກຽມດນິປູກ 

ກະລ ່າດອກຂຽວ ເປັນພືດຜັກທີີ່ມີລະບົບຮາກຕືື້ນ ດັົ່ງນັື້ນ ຄວນຂ ດ ຫຼື 

ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 15-20 ຊມ ຕາກດິນໄວ້ປະມານ5-7ວັນ 

ຫຼັງຈາກ ນັື້ນປັັ່ນດິນໃຫ້ແຕກດີ, ໃສ່ຝ ່ນໝັກ ຫຼື ຝ ່ນບົົ່ມປະມານ 250-

300 kg/ໄລ່ ເພືີ່ອເພີີ່ມຄວາມອ ດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ດິນ, ຖ້າດິນເປັນກົດ 

ການປູກ 

ຕົື້ນເບ້ຍອາຍ ໄດ້ 28 ວັນ ຄວນຍ້າຍໄປປູກບ ໍ່ຄວນໃຫ້ຕົື້ນເບ້ຍຜັກແກ່ 

ເກີນໄປ ເລືອກຕົື້ນກ້າທີີ່ສົມບູນແຂງແຮງ ແລະ  ຄວນຍ້າຍປູກໃນເວ 

ລາຕອນເຊົື້າ ຫຼື ແລງ ເວລາທີີ່ທ້ອງຟ້າຄືື້ມ ກ່ອນຍ້າຍໄປປູກຄວນຫົດ 

ນ ້າໜານກ້າ ເພືີ່ອງ່າຍໃນການເອົາເບ້ຍ ແລະ ຄວນໃຫ້ດິນຕິດມານ າ 

ຮາກເບ້ຍພ້ອມຈ ີ່ງດີ. ກ່ອນນ າຕົື້ນເບ້ຍໄປປູກຄວນຫົດນ ້າໃສ່ໜານ 

ປູກໃຫ້ຊ ່ມກ່ອນແລ້ວໃຊ້ໄມ້ ຫຼື ສຽມຂ ດດິນໃຫ້ເປັນຂ ມໃຫ້ມີໄລຍະ 

ການບວົລະບດັຮກັສາ 

ການໃຫນ້ າ້:  

ກະລ ່າດອກຂຽວ ເປັນພືດທີີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ ່ມໃນດິນສູງຢ່າງສະໝ ່າ 

ສະເໝີ ເພາະສະນັື້ນຄວນໃຫ້ນ ້າກະລ ່າດອກຂຽວຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ດັົ່ງ 

ນັື້ນ ການໃຫ້ນ ້າຈ ີ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື:  

- ໄລຍະຫຼັງການປູກໃໝ່ເປັນຊ້ວງເວລາທີີ່ກະລ ່າດອກຂຽວບ ໍ່ຕ້ອງການ 

ນ ້າຫຼາຍ ແຕ່ຕ້ອງການນ ້າຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີໃນປະລິມານທີີ່ພ ດີ ບ ໍ່ຕ້ອງ 

ໃຫ້ຊ ່ມຈົນເກີນໄປໄລຍະນີື້ໃຫ້ນ ້າມືື້ໜ ີ່ງ 2 ເທືີ່ອ ເຊົື້າ ແລະ ແລງ. 

- ໄລຍະຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນຕົື້ນໃຫຍ່ເຖິງດອກ: ເປັນໄລຍະທີີ່ກະລ ່າ 

ດອກຂຽວຕ້ອງການນ ້າຫຼາຍຂ ື້ນ 

ຕົື້ນໃຫຍ່ຂືື້ນກ ໍ່ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍນ ້າ 

ສະພາບເງືີ່ອນໄຂທີີ່ເໝາະສມົ     

ກະລ ່າດອກຂຽວ ຕ້ອງການສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່ໃກ້ຄຽງກັບກະລ ່າ 

ດອກຂາວ ແຕ່ກະລ ່າດອກຂຽວຈະຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກສະພາບ 

ດິນຟ້າອາກາດທີີ່ບ ໍ່ເໝາະສົມໄດ້ງ່າຍກວ່າກະລ ່າດອກຂາວ, ກະລ ່າດອກ 

ຂຽວສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນເກືອບທ ກຊະນິດ ແຕ່ດິນທີີ່ເໝາະ 

ສົມກວ່າໝູ່ ແມ່ນດິນລ້ວນທີີ່ມີຄວາມອ ດົມສົມບູນສູງ ມີຄ່າ PH  

6.0-6.8 ມີຄວາມຊ ່ມໃນດິນສູງ ແລະ ຕ້ອງມີແສງແດດຕະຫຼອດວັນ, 


