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ຈດັພມິໂດຍ: 
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ສນູມາດຕະຖານກະສກິ າສະອາດ 
 030 5472182 

ໜວ່ຍງານພດັທະນາກະສກິ າທີີ່ດ ີ

ວທິປີອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັສດັຕພູດື 

ແມງໄມ້ທີີ່ພົບເຫັນໃນການທ າລາຍພືດຜັກມີຄື: ບົົ້ງ, ມັດດິນ. ສ າລັບ

ເລືອກຢາປາບສັດຕູພືດທີີ່ມີ 

ການເກບັກຽ່ວຜນົຜະລດິ 

ອາຍຸການເກັບກ່ຽວຜັກກາດຊອມນັບແຕ່ມືົ້ຫວ່ານແກ່ນຫາມ ົ້ເກັບກ່ຽວ

ຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ 35 ວັນ ຫຼື ສັງເກດໄດ້ວ່າເມືີ່ອຜັກໃຫຍ່ເຕັມທີີ່ມັນຈະ 

ຊອມດອກຂືົ້ນປະມານ 10 - 15 ຊມ   ຊືີ່ງເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງ 

ການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ ເພາະຊ້ວງນີົ້ຈະມີລົດຊາດຫວານ 

 ນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕພູດືທີີ່ເໝາະສມົ 

  ລິດເປັນພິດທີີ່ໜ້ອຍກວ່າ 

  ຢາປາບສັດຕູພືດທີີ່ທາງ 

ຫຼກັການປະຕບິດັກະສກິ າທີີ່ດ ີ

1. ພ ົ້ນທີີ່ການຜະລິດຕ້ອງບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ການປົນເປ ື້ອນຂອງໂລຫະ

ໝັກ, ເຊືົ້ອຊີວະວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີ ເຊັັ່ນ: ພືົ້ນທີີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະ

ກ າເກົັ່າ, ສາງເຄມີເກົັ່າ, ຄອກສັດເກົັ່າ, ກອງຂີົ້ເຫືົ້ອຍ... 

2. ແນວພັນຕ້ອງເປັນແນວພັນມີຄຸນນະພາບດີ, ໄດ້ລົງທະບຽນຖືກຕ້ອງ

ຕາມລະບຽບ. 

3. ແຫຼ່ງນ ໍ້າທີີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນແຫຼ່ງນ ໍ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການປົນ

ເປ ື້ອນຂອງເຊືົ້ອວິທະຍາ ແລະ ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເປັນຕົົ້ນ

ແມ່ນແຫຼ່ງນ ໍ້າທີີ່ໄຫຼຜ່ານເຂດໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຄອກສັດ, ແມ່ນ ໍ້າ

ທີີ່ໄຫຼຜ່ານຕົວເມືອງໃຫຍ່. 

4. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ ບຽນ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ າລັບຝຸ່ນຄອກຕ້ອງຜ່ານການ

ໝັກບົັ່ມ. 

5. ກະສິກ າທີີ່ດີອະນຸຍາດນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ລົງທະ 

ບຽນຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ໃຫ້ໃຊ້ຕາມສະຫຼາກກ າກັບການໃຊ້

ຢາ. 

6. ເຄືີ່ອງມືທີີ່ໃຊ້ ເຂົົ້າໃນການຜະລິດຕ້ອງສະອາດບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງການ

ປົນເປ ື້ອນສານພິດຕ ໍ່ຜົນຜະລິດເຊັັ່ນ: ເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສວນ, ເຄືີ່ອງ

ບັນຈຸ, ຂົນສົັ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ. 

7. ຕ້ອງສາມາດກວດສອບຫາແຫຼ່ງທີີ່ມາຂອງຜົນຜະລິດໄດ້. 



ຜັກກາດຊອມ (Pakchoi) 

ຕະກນຸ  : Cruciferae  

ຊືີ່ວທິະຍາສາດ : Brassica chinensis Jusl var 

parachinensis (Bailey) Tsen & Lee 

ຊືີ່ພາສາອງັກດິ : Pakchoi  

ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ 

ຜັກກາດຊອມມີຖິີ່ນກ າເນີດ ຢູ່ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,  ເປັນ 

ພືດທີີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ແຕ່ມີອາຍຸສັົ້ນ ເຊີີ່ງມີອາຍຸຕັົ້ງແຕ່ກ້າແກ່ນ 

ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຜກັກາດຊອມ 

ຜັກກາດຊອມ ຫຼື ວ່າຜັກກາດຂຽວກວາງຕຸ້ງ ເປັນຜັກທີີ່ໃຊ້ບ ລິ 

ໂພກພາກສ່ວນໃບ, ກ້ານ ແລະ ເປັນພືດທີີ່ນິຍົມບ ລິໂພກກັນຫຼາຍ, 

ລັກສະນະຂອງກ້ານແປ, ໃບມົນສີຂຽວເຂັົ້ມ, ແລະ ເປັນຜັກທີີ່ຄົນ 

ເຮົານິຍົມນ າມາບ ລິໂພກໃນຊີວິດປະຈ າວັນ ໂດຍການປຸງແຕ່ງເປັນອາ 

ຫານຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍປະເພດ ເພາະຜັກນອກຈາກຈະໃຫ້ລົດຊາດດີ 

ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດທີີ່ເໝາະສມົ 

ຜັກກາດຊອມ ເປັນພືດທີີ່ທົນທານຕ ໍ່ດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີພ ສົມຄວນ 

ເນືີ່ອງຈາກວ່າຜັກກາດຊອມ ເປັນພືດເຂດຮ້ອນສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ 

ໄດ້ໃນດິນ ເກືອບທຸກປະເພດ ແຕ່ດິນທີີ່ເໝາະສົມແມ່ນດິນຜຸຜ່ ຸຍ ຫຼື 

ເປັນດິນທີີ່ມີອິນຊີວັດຖຸສູງ, PH ຂອງດິນປະມານ 6 - 6,8 ອຸນຫະ 

ແນວພນັ  

ຜັກກາດຊອມທີີ່ປູກກັນຫຼາຍຊະນິດດ້ວຍກັນ ແຕ່ທີີ່ນິຍົມກັນປູກ ແລະ 

ບ ລິໂພກກັນຫຼາຍແມ່ນພັນນານ 1 ເຊີີ່ງລັກສະນະເດັັ່ນຂອງພັນນີົ້  ເປັນ 

ການກຽມດນິ ແລະ ການໃສຝຸ່ນ່ກອ່ນການປູກ 

ໄຖດິນໃຫ້ເລີກປະມານ 20-30 ຊມ ແລະ ຄາດໃຫ້ລະອຽດດີແລ້ວ 

ຫວ່ານປູນຂາວຂ້າເຊືົ້ອໃນອັດຕາສ່ວນປະມານ 10-15 ກລ/ໄລ່ ປະ 

ໄວ້ປະມານ 7 ວັນ ເມືີ່ອຄົບກ ານົດ 7 ວັນແລ້ວກ ໍ່ໃຊ້ລົດຍົກເປັນຄູ, ໃຊ້ 

ຄາດແປງເປັນຮູບໜານກວ້າງປະມານ 1,2 ແມັດ, ຍາວຕາມ 

ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼັງຈາກນັົ້ນກ ໍ່ໃສ່ຝຸ່ນຄອກບົັ່ມຮອງພືົ້ນ ເພືີ່ອເປັນການ 

ປັບປຸງດິນ ການໃສ່ແມ່ນຫວ່ານລົງໃນໜານ ເຊີີ່ງອັດຕາສ່ວນຂອງ 

ຝຸ່ນແມ່ນ 1-2 ກລ/ຕາແມັດ ເມືີ່ອໃສ່ຝຸ່ນຄອກສ າເລັດແລ້ວກ ໍ່ ໃສ່ປຸ່ຍ 

ສູດ 15 : 15 : 15 ໃນອັດຕາສ່ວນ 50 ກຼາມ/ຕາແມັດ ໃຊ້ຄາດກວດ 

ຄືນອີກເທືີ່ອໜືີ່ງ ເພືີ່ອໃຫ້ຝຸ່ນເຂົົ້າກັບດິນ. 

ການປູກ 

ການບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ການຈດັການ 

 ການໃສຝຸ່ນ່ 

ການໃສ່ຝຸ່ນ ເປັນປັດໃຈທີີ່ສ າຄັນຕ ໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພ ດແຕ່ລະ 

ຊະນິດ ເພາະຝຸ່ນເປັນສິີ່ງສ າຄັນທີີ່ສຸດເຊັັ່ນ: ຝຸ່ນບົັ່ມ ແລະ ຝຸ່ນວິທະຍາ 

ສາດ ໂດຍສະເພາະຜັກທີີ່ຕ້ອງການຝຸ່ນໄປລ້ຽງສ່ວນຕ່າງໆ ການໃສ່ຝຸ່ນ 

ຄວນໃສ່ 2-3 ຄັົ້ງ.    ທ າອິດແມ່ນໃສ່ກ່ອນປູກ,  ຫຼັງຈາກນັົ້ນແມ່ນໃສ່ 

ຝຸ່ນໃນໄລຍະທີີ່ີ່ຜັກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ກ່ອນຈະໃສ່ຝຸ່ນແຕ່ລະຄັົ້ງ 

ແມ່ນໃຫ້ເສຍຫຍ້າອອກ ແລະ ພວນດິນສາກ່ອນ ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 

ເປັນຕົົ້ນແມ່ນໃສ່ຝຸ່ນບົັ່ມຂີົ້ເປັດ, ຂີົ້ໄກ່, ຂີົ້ງົວ ແລະ ຂີົ້ຄວາຍ ໃນການ 

ໃສ່ ເຮົາຄວນປະຕິບັດຄື: ໃສ່ຄັົ້ງທ າອິດແມ່ນໃສ່ຮອງພືົ້ນ ຫຼື ກ່ອນປູກ 

ໃນອັດຕາ 1-2 ກລ/ຕາແມັດ ຄັົ້ງທີສອງແມ່ນນ າເອົາຝຸ່ນໄປຫວ່ານ 

 ການໃຫນ້ ໍ້າ 

ການໃຫ້ນ ໍ້າແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຕ ໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຜັກ ການ 

ໃຫ້ນ ໍ້າມີ 2 ວິທີຄື: ການໃຫ້ນ ໍ້າແບບປ່ອຍຮ່ອງ ແລະ ການໃຫ້ 

ນ ໍ້າແບບໃຊ້ບົວຫົດ ວິທີນີົ້ແມ່ນເໝາະສົມສ າລັບຜັກທີີ່ເຮົາຫວ່ານ 

ໂດຍປາສະຈາກການກ້າເບ້ຍ ການຫົດແມ່ນຫົດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມດີສົມ 

ແຫ່ຼງນ ໍ້າທີີ່ໃຊ້ເຂົົ້າໃນການຜະລິດ ຕ້ອງ

ເປັນແຫ່ຼງນ ໍ້າສະອາດ, ບ ໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ການປົນເປ ື້ອນຂອງເຊືົ້ອວິທະຍາ ແລະ 
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