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ພະຍາດເນົົ່າເລະ : ສາເຫດເກດີຈາກເຊ ື້ອແບກທເີລຍ ອາການໃນ 

ໄລຍະທ າອິດ ຈະເຫັນເປັນຈຸດຊ ້ານ ້າ ບ ລິເວນດອກ ຕ ໍ່ຈາກຈຸດເຫຼົົ່ານັື້ນ 

ຈະກາຍເປັນສີນ ້າຕານເຖິງດ າ ເນ ື້ອເຍ ອບ ລິເວນຈຸດນັື້ນເປັນນ ້າເມ ອກ 

ມີກິີ່ນເໝັນ ເມ ີ່ອເປັນຫຼາຍເຮັດໃຫ້ດອກເກີດອາການເນົົ່າ ແລະ ກາຍ 

ເປັນສີນ ້າຕານໝົດທັງດອກ ແລະ ພະຍາດນີື້ຈະແຜ່ລາມໄປຕົື້ນທີີ່ຢູ່ໃກ້ 

ຄຽງກັນ ໂດຍມີແມງວັນເປັນພາຫະນ າເຊ ື້ອພະຍາດນີື້.  

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈັດ: ລະມດັລະວງັບ ໍ່ໃຫດ້ອກຜກັກະລ າ່ 

ບົື້ງໄຍຜກັ: ເປນັບົື້ງທີີ່ມຂີະໜາດນອ້ຍທີີ່ສດຸ ຕວົເຕມັໄວແມນ່ແມງກະ 

ເບ ື້ອກາງຄ ນ ມັກວາງໄຂຢູ່ກ້ອງໃບຜັກ ມີລັກສະນະລ າໂຕເປັນສີຂຽວ 

ປົນສີຂີື້ເທົາອ່ອນ ຫຼ  ສີຂຽວປົນເຫຼ ອງ ເມ ີ່ອຕ້ອງຖ ກໂຕຈະເຕັື້ນລົງດິນ 

ທ າລາຍຜັກກະລ ່າດອກ ໂດຍໂຕບົື້ງອ່ອນຈະກັດກິນດ້ານລຸ່ມຂອງໃບ 

ຈົນເປັນຮູ ແລະ ມັກກັດກິນໃບຍອດຜັກເຮັດໃຫ້ຜັກເກີດຄວາມເສຍ 

ຫາຍຫຼາຍ.  

ການເກບັກຽ່ວ 

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ຜັກກະລ ່າດອກ ຂ ື້ນກັບພັນ ແລະ ໄລຍະປູກ ການ 

ເກັບກ່ຽວຄວນເປັນຕອນເຊົື້າ ຫຼ  ຕອນແລງ ດອກກະລ ່າມີສີຄຣີມ ແລະ 

ໜ້າຂອງດອກລ່ຽບ ຈະຕ້ອງເລັົ່ງການເກັບກ່ຽວກ່ອນດອກຈະ 

ແຍກໂຕກັນ ເນ ີ່ອງຈາກການແຍກຕົວຂອງຊ ໍ່ດອກ, ການເກັບກ່ຽວນັບ 

ຈ ານວນວັນທີີ່ສັງເກດເຫັນດອກພົື້ນອອກມາທີີ່ຍອດ ປະມານ 7 ວັນ 

ແຕ່ຖ້າອາກາດຮ້ອນຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ການເກັບກ່ຽວໄວຂ ື້ນ ປະມານ    

3 - 4 ວັນ ຖ້າອາກາດ ໜາວຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ ການເກັບກ່ຽວຊ້າລົງ 

ປະມານ 7 - 14 ວັນ.    

ວທິກີານເກບັກຽ່ວ: ແມນ່ໃຊມ້ດີຕດັດອກຜກັກະລ າ່ດອກໃຫມ້ໃີບ 

ຫ ໍ່ຫຸ້ມດອກ ຕິດມາ ປະມານ 3 - 4 ໃບ ເພ ີ່ອປ້ອງກັນແຮງກະທົບກະ 

ເທ ອນຈາກການຂົນສົົ່ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເບິີ່ງສວຍງາມເມ ີ່ອຕັດແລ້ວ ຕອ້ງ 

ຫຼັກການປະຕິບັດກະສິກ າທີີ່ດີ 

1. ພ ື້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ 

ໝັກ, ເຊ ື້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັົ່ນ: ພ ື້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດ 

ສາຫະກ າເກົົ່າ, ສາງເຄມີເກົົ່າ, ຄອກສັດເກົົ່າ, ກອງຂີື້ເຫ ື້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖ ກ 

ຕ້ອງຕາມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ 

ເປ ື້ອນຂອງເຊ ື້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົື້ນ 

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, 

ແມ່ນ ້າທີີ່ ໄຫຼຜ່ານຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ 

ຢ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ 

ໝັກບົົ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພ ດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ 

ບຽນຖ ກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການ 

ໃຊ້ຢາ. 

6.ເຄ ີ່ອງມ ທີີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ 

ປົນເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັົ່ນ: ເຄ ີ່ອງມ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄ ີ່ອງ 



ຜກັກະລ າ່ດອກຂາວ (Cauliflower) 

ຕະກຸນ  : Brassicacea 

ຊ ີ່ວິທະຍາສາດ : Brassica oleracea L. var. botrytis L. 

     Cruciferae  

ຊ ີ່ພາສາອັງກິດ : Cauliflower 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ຜັກກະລ ່າດອກຂາວ ມີຖິີ່ນກ າເນີດຢູ່ແຖບ ຊາຍຝັັ່ງເມດີເຕີເຣເນີຍ   ຕະ

ເວັນອອກ ຈັດເປັນພ ດລົື້ມລຸກ ທີີ່ມີອາຍຸພຽງ 1 ປີ ຫຼ  2 ປີ ລ າຕົື້ນຕັື້ງຊ ີ່

ມີຄວາມສູງຂອງລ າຕົື້ນປະມານ 50 - 80 ຊມ ຖ້າຈະເລີມເຕີບໂຕ

ພ້ອມທີີ່ຈະອອກດອກຈະສູງປະມານ 90-150 ຊມ, ນ ື້າໜັກຂອງດອກ

ປະມານ 0,5 - 1,2 ກລ ມີຂະໜາດເສັື້ນຜ່າສູນກາງ ປະມານ 10 - 

20 ຊມ ແລະ ມີອາຍຸການເກັບກ່ຽວປະມານ 60 - 90 ວັນ, ລະບົບ

ລກັສະນະທົົ່ວໄປ 

ກະລ ່າດອກຂາວສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນດິນເກ ອບທຸກຊະນິດ ແຕ່ 

ດິນທີີ່ເໝາະສົມແມ່ນເປັນດິນລ້ວນໜຽວ ແລະ ເປັນດິນທີີ່ອູ້ມນ ້າ 

ໄດ້ດີ, ມີອິນຊີວັດຖຸໃນດິນຫຼາຍ, ເປັນດິນທີີ່ລະບາຍນ ້າ ແລະ 

ອາກາດໄດ້ດີ, ມີຄ່າ PH ຂອງດິນລະຫວ່າງ 6,0 - 6,8 ເປັນພ ື້ນ 

ທີີ່ໆໂປ່ງ ສາມາດຮັບແສງແດດໄດ້ຕະຫຼອດວັນ ຄຸນລັກສະນະຂອງ 

ດິນປູກຈະມີຜົນຕ ໍ່ສະພາບຂອງດອກຫຼາຍ. 

ແນວພນັທີີ່ໃຊປ້ກູ  

ແນວພັນ ຂອງກະລ ່າດອກຂາວ ສາມາດແບ່ງຕາມອາຍຸເກັບກ່ຽວໄດ້ດັົ່ງ 

ລຸ່ມນີື້: 

1. ກຸມ່ພນັດ : ເປນັພນັທີີ່ມອີາຍກຸານເກບັກຽ່ວສັື້ນ ຄ ລະຫວາ່ງ 45-65 

ວນັ ໄດແ້ກ່ພນັ Snow white 059, ພນັ snow queen ມີອາຍ ຸ 50 - 

55 ວນັ ຫຼງັຈາກປູກ, ພນັ Early super, ພນັ Win 097 ມີອາຍ ຸ65-

75 ວັນ ແລະ ພັນອ ີ່ນໆ. 

2. ກຸມ່ພນັກາງ: ເປນັພນັທີີ່ມອີາຍ ຸ 65 - 75 ວັນ ໄດ້ແກ່ພັນ Early 

Snowball ເປັນທີີ່ປູກຫຼາຍໃນປະເທດລາວເຮົາອາຍເຸກັບກ່ຽວ 75 ວນັ 

ການກຽມໜານກາ້ 

ຂຸດ ຫຼ  ໄຖ ດິນເລິກປະມານ 10-15 ຊມ ຕາກດິນໄວ້ 5-7 ວັນ 

ຫຼັງຈາກນັື້ນ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນບົົ່ມ, ປັັ່ນດິນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວກ ໍ່ຍົກເປັນໜານ 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  

ວທິກີານກາ້ແກນ່ 

ກຽມໜານກ້າກວ້າງປະມານ 1.2 ແມັດ ຍາວຕາມຄວາມເໝາະສົມ 

ນ າເມັດພັນມາແຊ່ນ ້າອຸ່ນ 35-40 ອົງສາເຊ ໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີ ແລ້ວ 

ນ າໄປບົົ່ມໄວ້ 1 ຄ ນ ແລ້ວຫວ່ານໃສ່ໜານໃຫ້ເໜາະສົມ.  

ການຕຽມໜານປູກ 

     ຜັກກະລ ່າດອກ ເປັນພ ດຜັກທີີ່ມີລະບົບຮາກຕ ື້ນ ການຕຽມດິນ 

ການປູກ 

ຫຼັງຈາກກ້າແກ່ນໄດ້ 25 - 30 ວັນ ຈະມີໃບແທ້ 3 - 4 ໃບ ຄວາມ 

ສູງປະມານ 10 - 15 ຊມ ສາມາດນ າໄປປູກໄດ້. ໄລຍະຫ່າງປູກປະ 

ມານ 40 ຊມ x 50 ຊມ ຫຼ   50 ຊມ x 60 ຊມ ຂ ື້ນກັບແຕ່ລະ 

ການບວົລະບດັຮກັສາ 
 

ການໃຫນ້ າ້: ນ າ້ເປນັປດັໃຈທີີ່ສ າຄນັຕ ໍ່ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງພ ດ 

ຄວນໃຫ້ນ ້າ ເປັນປົກກະຕິພຽງແຕ່ໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຢູ່ສະໝ ່າສະເໝີບ ໍ່ 

ຄວນໃຫ້ຫຼາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ ຜັກກະລ ່າດອກ ເກີດພະຍາດຮາກເນົົ່າ 

ໄດ້ງາຍ ເມ ີ່ອກະລ ່າດອກຈະເລີນເຕີບໂຕຂ ື້ນກ ໍ່ໃຫ້ນ ້າຫຼາຍຂ ື້ນ ໂດຍໃຫ້ 

ນ ້າຢ່າງສະໝ ່າສະເໝີ ມ ື້ລະ 2 ຄັື້ງ ຄ : ຕອນເຊົື້າ ແລະ ຕອນແລງ 

ບ ໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົື້ນກະລ ່າດອກຂາດນ ້າເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕົື້ນກະລ ່າດອກ ຢຸດ 

ການໃສຝຸ່ນ່ເຄມ:ີ ຄວນໃສປຸຸ່໋ຍຮອງພ ື້ນກອ່ນປກູສດູ 15-15-15 

ອັດຕາ 0,03 ກລ/ມ2  ແລະ ໃສ່ອີກຄັື້ງເມ ີ່ອຜັກກະລ ່າດອກມີອາຍ ຸ

15-20 ວັນ ຫຼັງຍ້າຍປູກ ໂດຍໃສ່ປຸຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ແລະ ສູດ   

46-00-00 ປະສົມກັນແນວລະເຄິີ່ງ ໃນອັດຕາ 0,03  ກລ/ມ2  

ການພວນດິນ ແລະ ກ າຈັດວດັສະພ ດ 

ການພວນດິນຄວນເຮັດໃນເວລາຕົື້ນກະລ ່າດອກຍັງນ້ອຍ ແລະ ກ າຈັດ 

ການປ້ອງກນັພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້

ການປ້ອງກັນກ າຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນ າໃຊ້ວິ 

ທີີ່ການປ້ອງກັນພ ດແບບປະສົມປະສານ IPM ໃນການປູກພ ດຜັກ. 

ສ່ວນຫຼາຍພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີີ່ພົບເຫັນ ໃນກະລ ່າດອກ ມີຄ :  

ພະຍາດເນົົ່າດ າ:  ສາເຫດເກດີຈາກເຊ ື້ອແບກທເີລຍ ລກັສະນະ 

ອາການເກີດຂ ື້ນ ຢູ່ໃບໂດຍໃບຈະມີສີເຫຼ ອງແຫ້ງ ຫຼັງຈາກນັື້ນ ຈະເກີດ 

ສີດ າຢູ່ໃນເສັື້ນໃບ ມັກພົບໃນຊ້ວງກະລ ່າດອກ ກ າລັງຈະເລີີ່ມເຕີບໂຕ 

ຖ້າຜ່າຕັດທາງຂວາງຂອງລ າຕົື້ນເບິີ່ງຈະເຫັນບ້ວງສີນ ້າຕານດ າຢູ່ເນ ື້ອເຍ ີ່

ອ ຂອງພ ດ ແລະ ຕົື້ນອາດຈະຕາຍໄດ້. 

ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈັດ: ຕອ້ງໃຊເ້ມດັພນັທີີ່ປາສະຈາກ    


