
ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, 2021 

ການປູກໝາກເຜດັແບບກະສິກ າທີີ່ດ ີ

ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້    

ກົມປກູຝັງ 

ຈດັພມິໂດຍ:  

ສນົໃຈຕດິຕ ໍ່ 

ສນູມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ 
 030 5472182 

ໜວ່ຍງານພດັທະນາກະສກິ າທີີ່ດ ີ

ພະຍາດ ແລະ ການປອ້ງກນັ 

 ພະຍາດ 

ພະຍາດທີີ່ມັກເກີດຂ ຶ້ນກັບໝາກເຜັດແມ່ນພະຍາດ: ຫ່ຽວຍຸບ, ພະ 

ຍາດໃບກູດ, ພະຍາດໃບແຫ່ມ. ນອກຈາກນີຶ້, ຍັງມີພະຍາດຮາກເນົົ່າ 

ເຊິີ່ງເກີດຈາກຂີຶ້ກະເດືອນຝອຍ. 

 ການປອ້ງກນັ 

ການປ້ອງກັນແມ່ນມີຫຼາຍແບບຫຼາຍວິທີເຊັົ່ນວ່າ: ການສີດພົົ່ນດ້ວຍ 

ນ ້າສະກັດຊີວະພາບ ຫຼື ຢາເຄມີ, ການປູກພືດໝູນວຽນ, ຂ້າເຊືຶ້ອດິນ 

ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ

1. ພ ຶ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊືຶ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັົ່ນ: ພືຶ້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ

ກ າເກົົ່າ, ສາງເຄມີເກົົ່າ, ຄອກສັດເກົົ່າ, ກອງຂີຶ້ເຫືຶ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງ

ຕາມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປ ື້ອນຂອງເຊືຶ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົຶ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ້າ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ ບຽນ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ

ໝັກບົົ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ 

ບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້

ຢາ. 

6. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ ເຂົຶ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ

ປົນເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັົ່ນ: ເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄືີ່ອງ

ບັນຈຸ, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

7. ຕ້ອງສາມາດກວດສອບຫາແຫຼ່ງທີີ່ມາຂອງຜົນຜະລິດໄດ້. 

ການເກັບກ່ຽວ 

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຂອງໝາກເຜັດແມ່ນປະມານ 90-105 ວັນ ຫຼັງ

ຍ້າຍປູກ, ການເກັບໝາກເຜັດບ ໍ່ຄວນເກັບໝາກທີີ່ສຸກເກີນໄປເພາະ

ເລືອກຢາປາບສັດຕູພືດທີີ່ມີ 

 ນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕພູດືທີີ່ເໝາະສມົ 

  ລິດເປັນພິດທີີ່ໜ້ອຍກວ່າ 

  ຢາປາບສັດຕູພືດທີີ່ທາງ 

ການຮັບຮອງ 



ຕະກຸນ  : Capsicum 

ຊືີ່ວິທະຍາສາດ : Capsicum frutescens L. 

ຊືີ່ພາສາອັງກິດ : Chili peppers  

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

Chili ຫຼື Chile ມາຈາກພາສາສະເປນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຊືີ່ເຫຼົົ່ານັຶ້ນຈະ

ມັກເອີຶ້ນກັບໝາກເຜັດໜ່ວຍນ້ອຍ ສ່ວນໝາກເຜັດໜ່ວຍໃຫຍ່ຈະມີ

ຄວາມເຜັດອ່ອນກວ່າທີີ່ເອີຶ້ນກັນວ່າ: Bell pepper ໃນປະເທດສະ 

ຫະລັດອາເມຣິກາ, pepper ໃນປະເທດອັງກິດ ແລະ ໄອເເລນ, 

Capsicum ໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ປະເທດອັອສເຕຣເລຍ,  

ໝາກເຜັດ ( Chili ) ແນວພນັ 

ສ າລັບແນວພັນໝາກເຜັດ ທີີ່ນິຍົມປູກແມ່ນເປັນພັນປັບປຸງທີີ່ມີຂາຍ 

ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົົ່ວໄປ ເຊິີ່ງໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ ທົນທານຕ ໍ່ພະ 

ການກາ້ເບຍ້ 

ການກ້າເບ້ຍໝາກເຜັດແມ່ນເລິີ່ມຈາກການປະສົມດິນ ໃນອັດຕາສ່ວນ

ຝຸ່ນ 70 % ແລະ ດິນ 30 % ຈາກນັຶ້ນຢອດເມັດລົງໃສ່ແຕະກ້າເບ້ຍ

ໃສ່ຮູລະ 2 ເມັດ. ເມັດພັນຄວນເປັນເມັດທີີ່ມີ % ຄວາມງອກສູງກວ່າ 

ການກະກຽມດນິ 

 ໄຖດິນຕາກແດດໄວ້ 7 ວັນ ເພືີ່ອຕັດວົງຈອນຂອງເເມງໄມ້ ແລະ 

ວັດສະພືດທີີ່ບ ໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. 

 ປັັ່ນດິນໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ພືດດູດຊືມທາດອາຫານ ແລະ 

ນ ້າໄດ້ງ່າຍ. 

ການບົວລະບັດຮັກສາ 

ການໃສ່ຝຸ່ນ 

ຝຸ່ນຄອກ: ໃສ່ຮອງພືຶ້ນກ່ອນປູກໃນອັດຕາ 600 kg/ໄລ.່ 

 

ຝຸ່ນເຄມີ ສູດ 15:15:15 :  

ໃນອັດຕາ 75 kg/ໄລ ່ແບ່ງໃສ່ 3 ຄັຶ້ງ: 

ຄັຶ້ງທີ 1: ໃສ່ຮອງພືຶ້ນກ່ອນປູກໃນອັດຕາ 30 kg/ໄລ.່ 

ຄັຶ້ງທີ 2: ໃສ່ຫັຼງປູກໄດ້ 30 ວັນ ໃນອັດຕາ 20 kg/ໄລ.່ 

ຄັຶ້ງທີ 3: ໃສ່ຫັຼງປູກໄດ້ 60 ວັນ ໃນອັດຕາ 25 kg/ໄລ.່ 

ການໃຫ້ນ ້າ 

ໃນໄລຍະຍ້າຍປູກຄວນໃຫ້ນ ້າມືຶ້ລະຄັຶ້ງ ຫຼັງຈາກປູກໄດ້ 2 ອາທິດກ ໍ່ບາມືຶ້

ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດທີີ່ເໝາະສມົ 

ໝາກເຜັດ ເປັນພືດທີີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໃນດິນເກືອບທຸກປະ 

ເພດ ແຕ່ດິນທີີ່ເໝາະສົມແມ່ນດິນຜຸຜ່ ຸຍ ຫຼື ເປັນດິນທີີ່ມີອິນຊີວັດ 

ວທິກີານປູກ 

ປູກໃນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົຶ້ນຕ ໍ່ຕົຶ້ນ 50 cm ແຖວຕ ໍ່ແຖວ 70 cm ຈົົ່ງ

ເປັນທາງຍ່າງລະຫວ່າງແຖວ ເພືີ່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາຕົຶ້ນ

ການພວນດິນ 

ການອະນາໄມ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາອປຸະກອນ 

ຮບັໃຊໃ້ນການຜະລດິ 

 ຄວນເລືອກໃຊ້ອຸປະກອນທີີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ ເພືີ່ອການນ າໃຊ້

ທີີ່ເປັນປະໂຫຍດທີີ່ຍາວນານທີີ່ສຸດ. 

 ອຸປະກອນໄດ້ແກ່ ຈົກ, ຊ້ວນ, ເຄືີ່ອງພົົ່ນສານເຄມີ,   ເຄືີ່ອງປິດ   

ໝາກ ແລະ ພາຊະນະທີີ່ໃຊ້ເກັບຜົນຜະລິດທີີ່ໃຊ້ແລ້ວຕ້ອງທ າຄວາມ

ສະອາດ ຫາກເກີດການເປເພ ຄວນທ າການສ້ອມແປງໃຫ້ຢູ່ໃນ

ຕ້ອງໄດ້ບັນທ ກຂ ໍ້ມູນທຸກໆຂັຶ້ນຕອນ

ການຜະລິດເຊັົ່ນ: ການໃສ່ຝຸ່ນ, ການ


