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ສນູມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ 
 030 5472182 

ໜວ່ຍງານພດັທະນາກະສກິ າທີີ່ດ ີ

ບ. ສາມສະອາດ ມ. ໄຊທານ ີນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ 

ການເກບັກຽ່ວ 

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງກະລ ່າປີ ຕັັ້ງແຕ່ປູກຈນົເຖິງວັນເກັບກ່ຽວ

ຂ ັ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງແຕ່ລະພັນ ສ າລັບພັນເບົາທີີ່ນິຍົມກັນປູກ

ຈະມີອາຍຸປະມານ 50-60 ວັນ ແຕ່ພັນໝກັມີອາຍຸເຖິງ 120 

ວັນ ການເກັບກ່ຽວຄວນເລ ອກຫົວທີຫ ໍ່, ຫົວທີີ່ແໜນ້ ແລະ ມີ

ຂະໜາດພ ດີ ຄວນໃຊ້ມີດຕັດລ າຕົັ້ນທີີ່ມີໃບຫ ໍ່ຫຸ້ມໄວ້ ປະມານ 2

 ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ

1. ພ ັ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊ ັ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັັ່ນ: ພ ັ້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ

ກ າເກົັ່າ, ສາງເຄມີເກົັ່າ, ຄອກສັດເກົັ່າ, ກອງຂີັ້ເຫ ັ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖ ກຕ້ອງ

ຕາມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ໍ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ໍ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປ ື້ອນຂອງເຊ ັ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົັ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ໍ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ໍ້າ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

4.ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ

ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ

ໝັກບົັ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີ ອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ 

ບຽນຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້

ຢາ. 

6. ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໃຊ້ ເຂົັ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ

ປົນເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັັ່ນ: ເຄ ີ່ອງມ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄ ີ່ອງ

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, 2021 

ມ ັ້ເກັບກູ້ 

ຄວນເບິີ່ງສະຫຼາກ 

ຈ ານວນມ ັ້ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູ 

ວັນທີສີດຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ຫ້າມໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພ ດ 

ກ່ອນການເກັບກູ້ 



ຜັກກະລ າ່ປ ີ(Cabbage) 

ຕະກນຸ  :  Cruciferae 

ຊ ີ່ວທິະຍາສາດ :  Brassica oleracea L. var. capitata  

ຊ ີ່ພາສາອງັກດິ :  Cabbage 

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

ເປັນພ ດຕະກນຸກະລ ່າ (cruciferae) ເປັນພ ດຜັກທີີ່ມີຖິີ່ນກ າເນີດ

ໃນທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ສາມາດປູກໄດ້ທັງ

ລກັສະນະທົັ່ວໄປ 

ກະລ ່າປີເປັນພ ດລົັ້ມລຸກມີລັກສະນະເປັນຫົວກົມ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ

ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດທີີ່ເໝາະສມົ 

ກະລ ່າປີສາມາດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດດ້ີເກ ອບດນິທຸກຊະນດິ ແຕ່

ດນິທີີ່ເໝາະສົມແມ່ນດິນຊາຍ ແລະ ດິນໜຽວ ທີີ່ມີອິນຊີວດັຖຸ

ສູງ, ຄ່າ PH ຂອງດນິ 6-6.5, ອຸ່ນຫະພູມທີີ່ເໜາະສົມ 22-25 

ແນວພນັ 

ແນວພັນຜັກກະລ ່າປີ ສາມາດແຍກອອກເປັນ 3 ກຸ່ມຄ : 

1. ພັນທ າມະດາ: ມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ປູກຫຼາຍທີີ່ສຸດ ມີ

ລັກສະນະຫົວຫຼາຍແບບແຕກຕ່າງກັນ ຕັັ້ງແຕ່ຫົວກົມ, ຫົວແຫຼມ

ເປັນຮູບຫົວໃຈຈນົເຖິງກົມແບນຮາບ ມີສີຂຽວຈົນເຖິງສີຂຽວ

ອ່ອນເປັນພັນທີີ່ທົນຕ ໍ່ຄວາມຮ້ອນ ອາຍຸການເກັບກ່ຽວສັັ້ນປະ 

ມານ 50-60 ວັນ. 

2. ພັນສີແດງ: ມີລັກສະນະຫົວຂ້ອນຂ້າງກົມ ໃບສີແດງ ສ່ວນ

ການກະກຽມດນິ 

ການກຽມໜານກາ້ 

ຂຸດ ຫຼ  ໄຖດິນເລິກປະມານ 15-20 ຊມ ຕາກແດດໄວ ້ 5-7 

ວັນ   ຈາກນັັ້ນປັັ່ນດນິໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວຍົກເປັນໜານກວ້າງ ຫຼ  

ຍາວຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ໃສ່ຝຸ່ນບົັ່ມປະສົມກັບດິນໃນໜານ, 

ການກະກຽມໜານປກູ 

ໄຖດິນເລິກ 15-20 ຊມ ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ ແລ້ວຄາດດນິ

ໃຫ້ລະອຽດ ຂຸດເປັນຂຸມໄລຍະຫ່າງ 40 x 40 ຊມ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ

ໃນອັດຕາ 200 ກລ/ໄລ່ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີສູດ 15:15:15 ໃນ

ອັດຕາ 40 ກລ/ໄລ່ ຮອງພ ັ້ນໃຫ້ຫຼາຍສົມຄວນເພ ີ່ອປັບສະພາບ

ການປູກ 

ເມ ີ່ອເບ້ຍຜັກກະລ ່າປີ ອາຍຸໄດ້ 25-30 ວັນ ຈິີ່ງຍ້າຍປູກໃນໜານ

ທີີ່ກຽມໄວ້ ໂດຍປູກເປັນແຖວຄູໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງປູກ 30-40 x 

ການບວົລະບດັຮກັສາ 

ການໃສ່ຝຸນ່: ກະລ າ່ປເີປນັພ ດທີີ່ຕ້ອງການທາດໄນໂຕເຈນ ແລະ 

ໂພແທັສຊຽມສູງ ເພ ີ່ອໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງລ າຕົັ້ນ 

ແລະ ແນະນ າໃຫ້ໃສ່ຝຸນ່ເຄມີສູດ 15:15:15 ໃສ່ຮອງພ ັ້ນຂຸມ

ກ່ອນປູກ ປະສົມກັບຝຸນ່ຄອກ ຈາກນັັ້ນ, ເມ ີ່ອພ ດຈະເລນີເຕີບໂຕ

ການໃຫນ້ ໍ້າ: 

ຄວນໃຫນ້ ໍ້າຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ເຊົັ້າ ແລະ ແລງ ໂດຍການສັງເກດ

ເບິີ່ງຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ. 

ການປ້ອງກນັ, ກ າຈດັ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມໃ້ນຜກັກະລ າ່

ປີ 

 ພະຍາດເນົັ່າເປ ື່ອຍ: ພະຍາດນີັ້ຈະພົບເຫັນເກ ອບທຸກໄລຍະຂອງ

ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແຕ່ມັກພົບເຫັນຫຼາຍໃນໄລຍະຫ ໍ່ຫົວຈະ

 ບົັ້ງເຈາະຫົວກະລ າ່: ມກັຈະເຈາະເຂົັ້າໄປໃນຫົວທີີ່ກ າລງັຈະເລນີ

ເຕີບໂຕ ເຂົັ້າໄປໃນລ າຕົັ້ນ. 

ການປອ້ງກນັ: ຄວນເລ ອກເອາົເບ້ຍທີີ່ບ ໍ່ມໄີຂ່ ຫຼ  ມບົີັ້ງນ້ອຍຕິດມາ


