ເຕັກນິການປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ

ກ. ການກຽມໜານກ້າ

ແມ່ນປະຕິບັດຄືກັບການກຽມໜານກ້າທົົ່ວໆໄປໂດຍມີການຂຸດ
ດິນຕາກແດດໄວ້ 7 -

10 ວັນເພືົ່ອຂ້າເຊືື້ອພະຍາດ ແລະ

ຕົວອ່ອນຂອງ ແມງໄມ້ ຫຼັງຈາກນັື້ນທັບໃຫ້ໝຸນ ປະສົມຝຸ່ນຄອກ ຫຼື
ຝຸ່ນບົົ່ມຄົນໃຫ້ ເຂົາກັນແປງໜ້າໜານໃຫ້ພຽງ, ຄວາມກວ້າງປະມານ
1ແມັດ,ຄວາມຍາວຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງພືື້ນທີົ່ຫົດນື້າໃຫ້ປຽກກ່

ເມືົ່ອເບ້ຍຜັກມີອາຍຸພປູກແລ້ວກສາມາດຍ້າຍປູກໄດ້ເລີຍຕາມເຕັກນິກ
ການຍ້າຍປູກຄື:

ເວລາເອົາເບ້ຍຜັກມາປູກຕ້ອງໃຫ້ດິນຕິດມານາຮາກພ້ອມປູກໄລຍະຫ່າງໃຫ້ສະ
ໝົ່າສະເໝີ
ສາລັບຜັກກາດ ແລະ ຜັກສະລັດໃຫ້ປູກໄລຍະຫ່າງ20x20 ຊັງຕີແມັດ

ຂ.

ສາລັບຜັກຕະກຸນກະລາປີ

ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ

ແລະ

ສາ

ວັດສະດຸທໃີົ່ ຊ້ກາ້ ເບ້ຍຜັກນັນ
ື້
ມາດຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິົ່ນຄື

ຝຸ່ນຄອກຫຼືຝຸ່ນບົົ່ມໜົ່ງສ່ວນ,ຊາຍໜົ່ງສ່ວນ,ແກບເຜົາຫຼືີແກບໜົ່ງສ່ວ
ນ

ປະສົມທັງໝົດໃຫ້ເຂົື້າກັນດີ

ແລ້ວບັນ

ຈຸລົງໃນພາຖາດ

ຫຼື

ແຕະທີົ່ໃຊ້ເປັນພາສະນະກ້າ ແລ້ວຂີດເປັນຮ່ອງ ຫຼື ບົ່ຂີດກໄດ້

ພາກເໜືອ

ຕ້ອງປູກຜັກໃນເວລາຟ້າບົດຫຼືເວລາແສງແດດອ່ອນແລ້ວ ( ຄ້າຍແລງ )

ອນການກ້າເມັດ ພັນ ແລະ ຫຼັງກ້າເມັດແລ້ວໃຫ້ຫົດນື້າ ອີກຄັື້ງ

ວັດສະດຸທໃີົ່ ຊ້ກາ້ ເບ້ຍ:

ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້

ໃຫ້ປູກໄລຍະຫ່າງ 30 x 40 ຊັງຕີເມັດ

ການປູ ກ ຜັ ກ ແບບກະສິ ກ າ

ອີ ນ ຊີ

ຜັກຕະກຸນແຕງໄລຍະຫ່າງທີົ່ເໝາະສົມແມ່ນ 30x60 ຊັງຕີແມັດ
ໝາກເພັດ,ໝາກເຂືອ, ແລະ ໝາກເລັົ່ນໃຫ້ປູກໄລຍະຫ່າງຼ 60x100
ຊັງຕີແມັດຫຼື 1 x 1 ແມັດ
ຖ້າເບ້ຍຜັກກ້າໃນພາຖາດປູກຕອນໃດກໄດ້ ໃນຕອນເຊົື້າ ຫຼື ຕອນແລງ
ຫຼັງຈາກການປູກແລ້ວແມ່ນໃຫ້ນື້າທຸກໆມີື້ທັງເຊົື້າ ແລະ ຕອນແລງ, ຕິດ

ວັດສະດຸທໃີົ່ ຊ້ກາ້ ເບ້ຍ

ຕາມເບິົ່ງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ມີການກາຈັດວັດສະພືດ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ
ແລະນື້າສະກັດຊີວະພາບຫຼັງການປູກ 2 ຄັື້ງກ່ອນແມ່ນຝຸ່ນບົົ່ມ ແລະ 7-10
ເທືົ່ອ ສາລັບນື້າສະກັດຊີວະພາບກ່ອນການເກັນກ່ຽວ

ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຈາໜ່າຍ
ການກຽມໜານກ້າ

ການກ້າເບ້ຍ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ
ຫຼັງຈາກການກະກຽມໜານກ້າ ແລະ ພາສະນະທີົ່ໃຊ້ກ້າໄດ້ແລ້ວກກ້າເບ້ຍຜັກ

ແມ່ນອີງຕາມອາຍຸຂອງຜັກແຕ່ລະຊະນິດ

ແລະ

ຄວນເກັບໃນເວລາຕອນ

ເຊົື້າແລ້ວມາຄັດເລືອກຈັດເກຼດບັນຈຸຫີບຫົ່ ແລ້ວສົົ່ງອອກຈາໜ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າປະຈາ ແລະ
ຜູ້ບລິໂພກ

ໄດ້ເລີຍ ໂດຍການຫວ່ານເມັດຜັກໃຫ້ສະໝົ່າສະເໝີ ຫຼື ໂຮຍເມັດຜັກໃສ່ຕາມ
ຮ່ອງທີຂີດໄວ້ທັງໜານກ້າ ແລະ ພາສະນະທີໃຊ້ກ້າແລ້ວເອົາຝຸ່ນຄອກຫວ່ານປົກ
ໜ້າບາງໆ ຫົດນື້າໃຫ້ຊຸ່ມໃຊ້ວັດສະດຸແຫ້ງປົກໜານປະໄວ້ປະມານ ສາມວັນຫຼັງ

ວິທະຍາໄລ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ວກປໜ)

ເມັດເລີົ່ມແຕກງອກກເອົາວັດສະດຸທີົ່ປົກໜານອອກ ເບິົ່ງຫົດນື້າເຊົື້າແລງ ແລະ

ຖະໜົນ 13 ເໜືອ, ຕູ້ ປ.ນ 154 ຫຼວງພະບາງ

ຕິດຕາມເບິົ່ງພະຍາດ , ແມງໄມ້ ແລະ ວັດສະພືດ ເມືົ່ອຕົື້ນກ້າມີອາຍຸ 25- 30

ໂທ: 071 219 036

ວັນຫຼືມີໃບແທ້ໄດ້ 3 - 5 ໃບ ກສາມາດຍ້າຍປູກໄດ້

FAX: 071 219 034
WEB : WWW.NAFCLAO.ORG

ຄວາມສາຄັນຂອງຜັກກະສິກາອິນຊີ
ຜັກໝາຍເຖິງ ພືດຜັກທີົ່ໃຊ້ພາກສ່ວນອ່ອນນຸ່ມ ເຊັົ່ນ: ຮາກ,
ລາຕົື້ນ, ຍອດອ່ອນ, ໝາກ, ຝັກອ່ອນ, ໝາກແກ່ ແລະ ເມັດເປັນ
ອາຫານ, ຜັກເປັນແຫຼົ່ງອາຫານທີົ່ສາຄັນ ທັງເປັນອາຫານເສີມບາລຸງ

ການເຮັດໜານໃນລະດູແລ້ງ:

ທີສ້າງສັນໃຫ້ເກີດລະບົບ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະພາບ

ໃຫ້ເກີດການປະສົມປະສານ

ອາໄສເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນໂດຍບົ່ໃຊ້ສານເຄມີທຸກຊະນິດ.

ເພືົ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ

ນາໃຊ້ເຕັກນິກການປູກ

ຜັກແບບກະສິກາອິນຊີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ສາມາດຜະລິດຝຸ່ນ
ບົົ່ມ, ນື້າສະກັດຊີວະພາບ, ການປຸງແຕ່ງຢາສະໝຸນໄພຈາກພືດ

ສ່ວນ

ຮ້ານຂາຍເມັດພັນພືດທົົ່ວໄປ ມາທົດຊອບຄວາມງອກ ກ່ອນທິົ່ຈະໄປ
ຫວ່ານລົງໃນໜານກ້າ ຫຼື ພາສະນະທີົ່ໃຊ້ກ້າ

ຈະເຮັດຂອບໜານຕົ່າ ເພືົ່ອໃຫ້ນື້າໄຫຼອອກຈາກໜານ.
ໜານຜັກແຕ່ລະໝານໃຫ້ມີຄວາມກວ້າງບົ່ຫຼຸດ

ການກຽມເມັດພັນ
ແມ່ນເອົາເມັດພັນທິົ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ຫາຊືື້ນາທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ

ການເຮັດໜານໃນລະດູຝົນ: ການເຮັດໜານໃນລະດູນີື້ ສວນຫຼາຍ

ນິເວດກະສິກາທີົ່ຍືນຍົງ, ຜົນຜະລິດມີຄວາມປອດໄພຕົ່ຜູ້ບລິໂພກ ມີ

ການອະນຸລັກ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍໃຊ້ຫຼັກການສ້າງ

ການເຮັດໜານໃນລະດູນີື້

ຫຼາຍຈະເຮັດຂອບ ໜານສູງ ເພືົ່ອບໃົ່ ຫ້ນື້າໄຫຼອອກຈາກໜານ.

ສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນຢາປົວພະຍາດ.
ກະສິກາອິນຊີໝາຍເຖິງກະສິກາ

ເຕັກນິກການກ້າເບ້ຍ ແລະ ປູກຜັກອິນຊີ

ເຕັກນິກການເຮັດໜານຜັກ

1

ແມັດ

ຄວາມຍາວຂອງໜານ ແມ່ນຂິື້ນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພືື້ນທີົ່

ການກະກຽມອຸປະກອນທີໃົ່ ຊ້
ແມ່ນຂັື້ນຕອນໜົ່ງ ທີົ່ສາຄັນຂອງການຜະລິດຜັກ ເພືົ່ອໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍທີົ່ສຸດ, ສະນັື້ນຄວນກະກຽມອຸ

ອຸປະກອນ
- ຈົກ

- ພ້າ

- ຄາດ

- ໄມ້ກວາ

- ຊວ້ານ

- ຊວ້ານນ້ອຍ

- ໄມ້ຫຼຼໍ

- ເຊືອກຜຽກ

ປະກອນຕ່າງໆ ທີົ່ປະກອບມີຄ:ື ຈົກ, ຊວ້ານ, ພ້າ, ແວກ, ໄມ້,
ພາຖາດ, ເຈ້ຍ, ບົວຫົດນື້າ, ຕຸກນາື້ ແລະ ອືົ່ນໆ.

ການຍົກໜານ

ໄດ້.

ເປັນຂັື້ນຕອນທີົ່ສາຄັນກ່ອນການປູກຜັກຊະນິດຕ່າງໆ ແລະ ການ

ເຕັກນິກການກຽມດິນ

ຍົກໜານ ຫຼື ແປງໜານຜັກແມ່ນຂືື້ນກັບສະພາບຂອງພືື້ນທີົ່ ວ່າຈະຍົກສູງ

ການໄຖ ຫຼື ຂຸດ

ຫຼື ຕົ່າ ປົກກະຕິແລ້ວການຍົກໜານແມ່ນໃຫ້ສູງປະມານ 10 – 20

ໄຖ ຫຼື ຂຸດປະໄວ້ປະມານ 5-7 ວັນ ເພືົ່ອທາລາຍພະຍາດ ແລະ

ຮູບ ການກຽມເມັດພັນ ແລະ ອຸປະກອນ

ຊັງຕີແມັດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ແມງໄມ້ບາງຊະນິດ, ການກຂຸດ ຫຼື ໄຖແມ່ນເລິກປະມານ 10-20 cm

ການກຽມໜາມ ແລະ ວັດສະດຸກາ້ ເບ້ຍ

ແລ້ວຈົ່ງຄາດໃຫ້ລະອຽດ

ເປັນຂັື້ນຕອນໜົ່ງທີົ່ມີຄວາມສາຄັນກ່ອນການປູກພືດຜັກຊ
ະນິດຕ່າງໆ ທີົ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ຄື:
ຮູບ ການຍົກໜານຜັກ

