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ມີຄວຳມສ ນໃຈ, ມັກໃນອຳຊີບກະສິກ ຳ ແລະ ເອ ຳໃຈໃສ່ໃນ

ກຳນບ ວລະບັດຮັກສຳ; ມີພ ັ້ນທີື່ທີື່ເໝຳະສ ມ, ຮຳບພຽງ ຫຼ  

ຄ້ອຍຊັນເລັກ ໜ້ອຍ, ດິນມີຄວຳມຊ ່ມສູງ ແລະ ສຳມຳດ

ລະບຳຍນ ໍ້ຳໄດ້ສະດວກ ແລະ ໃກ້ກັບແຫຼ່ງນ ໍ້ຳ; ມີແຮງງຳນທີື່
ສຳມຳດເຮັດກຳນກະສິກ ຳໄດ້ສອງຄ ນຂ ັ້ນໄປ; ຊຳວກະສິກອນ
ທີື່ເຄີຍປູກພ ດຜັກຕ່ຳງໆເຮັດມຳກ່ອນຍິື່ງເປັນກຳນດີ.  

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຊຳວກະສກິອນ 

   

ເມ ື່ອປູກໄດ້ 125 ຫຳ 130 ວັນ ກ ໍ່ສຳມຳດເກັບກູ່ັ້ໄດ້ ຫຼ  
ສັງເກດເຫັນຜັກກະທຽມເລີັ້ມມີໃບແຫ້ງ ຫຼ  ຫຽ່ວ ແມ່ນຈະ
ເກັບໝ ດຕ ັ້ນ ແລະ ຫ ວຂ ັ້ນຈຳກໜ້ຳດິນແລ້ວປະໄວ້ປະມຳນ   
23 ຊ ົ່ວໂມງເພ ື່ອໃຫ້ດິນທີື່ຕິດກັບຮຳກ. ຖ້ຳຈະເກັບເປັນແນວ
ພັນໃນປີຕ ໍ່ໄປຄວນຕຳກໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວມັດຮ່ວມກັນເປັນຈຸກ 
ແລະ ແຂວນໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ມີອຳກຳດທຳຍເຖ່ດີບ ໍ່ຄວນເປັນ
ບ່ອນທີື່ມີຄວຳມຊ ່ມຫຼຳຍເພຳະຈະເຮັດໃຫ້ຫ ວກະທຽມເກີດ
 ເຊ ັ້ອລຳ ຜ ນຜະລິດຕ ໍ່ໄລ່ ແມ່ນ 1,000 ຫຳ– 1,500 ກິ
ໂລກຼຳມ. (ໃນກຳນເກັບກະທຽມໃຫ້ໄວ້ໄດ້ດ ນເມ ື່ອເວລຳເກັບ
ໃຫ້ຕັດສ່ວນຍອດ ແລ້ວປະ ໄວ້ 2 ຫຳ 3 ວັນ ຖ້ຳຫຳກບ ໍ່ມີ
ກຳນປ ົ່ງຍອດຕ ໍ່ແມ່ນຈະສຳມຳດເກັບໄວ້ໄດ້ດ ນເພຳະກະທຽມ
ແກ່ເຕັມທີ). 

ສວນຜັກກະທຽມ 

ກຳນເກັບຮັກສຳ  

7.  ກຳນເກບັຮກັສຳຫ ວກະທຽມ 

ກະທຽມຄວນເກັບໄວ້ໃນອຸຫະພູມລະຫວ່ຳງ 25-30 ອ ງສຳ 
ມີຄວຳມຊ ມອຳກຳປຳນກຳງ, ອຳກຳດຖ່ຳຍເທດີ ແລະ ບ ໍ່ຖ ກ
ແສງແດດບ ໍ່ຄວນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນເພຳະຈະເຮັດໃຫ້ກະທຽມ
ອອກໜ ໍ່ ແລະ ບ ໍ່ຄວນເກັບໄວ້ໃນຖ ງຢຳງພຳດສະຕິກເພຳະຈະ
ເຮັດໃຫ້ຫ ວກະທຽມເນ ົ່ຳ. 

6. ກຳນເກບັກູຜ້ ນຜະລດິ 

ກຳນເກັບກູ້ຜ ນຜະລິດ 



 

 

 

ແນວພັນທີື່ໃຊ້ແມ່ນແບ່ງໄປຕຳມອຳຍຸຂອງກຳນເກັບກ່ຽວ 
ເຊັົ່ນ:ແນວພັນດ ມີລັກສະນະໃບແຫຼມລ ຳຕ ັ້ນແຂງອຳຍຸລະຫວ່ຳງ 
75 - 90 ວັນ  ເປັນພັນພ ັ້ນບ້ຳນ ຂອງແຂວງຊຽງຂວຳງ. ແນວ
ພັນກຳງມີລັກສະນະໃບນ້ອຍ ແລະ ຍຳວ ລ ຳຕ ັ້ນໃຫຍ່ ແລະ 
ແຂງ ອຳຍຸລະຫວ່ຳງ 100 -120 ວັນ ແລະ ແນວພັນປີມີ
ລັກສະນະໃບກວ້ຳງ ແລະ ຍຳວ ລ ຳຕ ັ້ນນ້ອຍໃບ ແລະ ຫ ວໃຫຍ່ 
ອຳຍຸ ກຳນເກັບກ່ຽວປະມຳນ 150 ວັນ ຂ ັ້ນໄປ. 

ເລີັ້ມຈຳກກຳນແກະຫ ວກະທຽມອອກຈຳກກັນ ຊ ື່ງເອີັ້ນວ່ຳ 
ກີບ (ງີັ້ມ)ແມ່ນເອ ຳສະເພຳະທີື່ມີງີັ້ມໃຫຍ່ເພຳະກຳນຈະເລີື່ນເຕີບ
ໂຕໄດ້ໄວ ກ່ອນທີື່ເປັນງີັ້ມນ້ອຍ (ເປັນງີັ້ມທີື່ບ ໍ່ສ ມບຸນ ຫຼ  ນ້ອຍ
ກ່ອນໝູ່ຄວນຄັດອອກ).  

ແນວພນັຂອງກະທຽມ 

2. ແນວພນັ 

 

ໃນອັດຕຳ 3 ໂຕນຕ ໍ່ໄລ່ (2ກິໂລກຳມ/ຕຳແມັດ) ປະສ ມກັບຝຸ່ນ
ເຄມີສູດ 15:15:15 ໃນອັດຕຳ 20 ກິໂລກຳມຕ ໍ່ໄລ່. ຫຼັັງຈຳກ
ນັັ້ນຄຳດປ ກໃຫ້ລະອຽດ  ຫຼັງຈຳກນັັ້ນຄວນຍ ກໜຳນສູງ
ປະມຳນ 20-25 ຊັງຕິແມັດ (ຖ້ຳເປັນພ ັ້ນທີື່ຕ ໍ່ຳຄວນຍ ກໜຳນ
ສູງ 30 - 40 ຊັງຕິແມັດ ແລະ ເຮັດໜຳນຕຳມທິດທຳງນ ໍ້ຳ
ໄຫລ) ຄວຳມກວ້ຳງຂອງໜຳນ 150 - 200 ຊັງຕິແມັດ 
ໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງໜຳນ 35 - 45 ຊັງຕິແມັດ ເພ ື່ອສະດວກ
ໃນກຳນບ ວລະບັດຮັກສຳ.  

5. ກຳນບ ວລະບດັຮກັສຳ 

ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ 
 ໃນໄລຍະຂອງກຳນປູກ 30 ວັນແມ່ນໃຫ້ນ ໍ້ຳຢ່ຳງສະ
ໜ ໍ່ຳສະເໜີ 1 ຄັັ້ງຕ ໍ່ ວັນ ເມ ື່ອປູກໄດ້ອຳຍຸ 45 ວັນຂ ັ້ນໄປໃຫ້
ຫຼ ດກຳນໃຫ້ນ  ້ຳລ ງເຫຼ ອ 2 - 3  ວັນຕ ໍ່ຄັັ້ງ ເມ ື່ອກະທຽມມີ
ອຳຍຸ 70 ວັນແລ້ວ ຄວນຢຸດກຳນໃຫ້ນ ໍ້ຳເພຳະໃກ້ຮອດອຳຍຸ
ກຳນເກັບກ່ຽວ ແລະ ເພ ື່ອຫຼ ດຄວຳມຊ ່ມໃນດິນລ ງ. ກຳນ
ໃຫ້ນ ໍ້ຳຄວນໃຫ້ແບບຝັກບ ວ ຫຼ  ບ ວຫ ດກ ໍ່ໄດ້. 
ກຳນໃສຝຸ່ນ່ ແລະ ກ ຳຈດັວດັສະພດຶ 
 ກຳນໃສ່ຝຸ່ນຫຼັງຈຳກນັັ້ນເມ ື່ອຜັກກະທຽບມີ ອຳຍຸໄດ້ 
14 ວັນ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນເຄມີສູດ 46:00:00 ໃນອັດຕຳ 20 ກິໂລ
ກຼຳມຕ ໍ່ໄລ່ຫຼ ຝຸ່ນຄອກໃນອັດຕຳ 2 ກິໂລກຼຳມຕ ໍ່ຕຳແມັດ ເພ ື່ອ
ຊ່ວຍໃນກຳນຈະເລີນເຕີບໂຕທຳງດ້ຳນໃບ ແລະ  ລ ຳຕ ັ້ນ.
ກຳນກ ຳຈັດວັດສະພຶດ (ຫຍ້ຳ) ແມ່ນຄວນກ ຳຈັດທຸກໆ 25 
ວັນ ຫຼ  ພ ບວ່ຳມີຫຍ້ຳເກິດຂ ັ້ນຈ ນກວ່ຳຜັກກະທຽມໄດ້ອຳຍຸ 80 
ວັນ. 

3. ກຳນກຽມດນິ  

ຄວນໄຖ ຫຼ  ຂຸດເລີກປະມຳນ 20 - 25 ຊັງຕິແມັດ ຫຼັງ
ຈຳກນັັ້ນ ຕຳກແດດໄວ້ 5 - 7 ວັນ ເພ ື່ອກຳນກ ຳຈັດພະຍຳດ, 
ແມງໄມ້ ແລະ ວັດສະພຶດ ເມ ື່ອຕຳກແດດໄວ້ 7 ວັນ ແລ້ວໃຊ້
ຝຸ່ນຄອກ (ຂີັ້ງ ວ, ຂີັ້ຄວຳຍ, ຂີັ້ໄກ່ ຫຼ  ຂີັ້ສັດ )  

ການກຽມພ ື້ນທ ີ່  

4. ກຳນປູກ 

ກຳນປູກກະທຽມໂດຍໃຊ້ກີບ (ງີັ້ມ) ຫ ວກະທຽມທີື່ເລ ອກ
ໄດ້ແລ້ວນ ຳໄປແຊ່ນ ໍ້ຳກ່ອນປູກ 1 ຄ ນ ກ່ອນຈະນ ຳໄປປູກ,ໃນ
ກຳນປູກແມ່ນປັກກິບກະທຽມລ ງດິນເລີກ 2-3 ຊັງຕິແມັດ 
ໂດຍໃຊ້ໄລຍະຫ່ຳງແຖວລະຫວ່ຳງແຖວ 15x15 ຫຼ  20x20 
ຊັງຕິແມັດ. ແນວພັນແມ່ນ 100 ກິໂລກຼຳມຕ ໍ່ໄລ່ ຫຼັງຈຳກນັັ້ນ
ຄວນປ ກຄຸມດ້ວຍເຟືອງ ຫຼ  ແກບເພ ື່ອຮັກສຳຄວຳມຊ ່ມ ແລະ 
ປ້ອງກັນແສງແດດແລ້ວຫ ດນ ໍ້ຳໃຫ້ປຽກຊ ່ມ.   

ຜັກກະທຽມໃນໜຳນ 


