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 ຂຸດ ຫຼ  ໄຖດິນຕຳກແດດໃຫ້ແຫ້ງ   ເພ ື່ອທ ຳລຳຍພະຍຳດ
ແມງໄມ້ສັດຕູພ ດ ແລະ ວັດສະພ ດທີື່ຢູ່ໃນດິນປະໄວ້
ປະມຳນ 10 ວັນ. 

 ຖ້ຳດິນເປັນກ ດໃຫ້ໃສ່ປູນຂຳວໃນອັດຕຳ 50  ກິໂລກຼຳມ
ຕ ໍ່ໄລ່ ເພ ື່ອປັບສະພຳບຂອງດິນ.  

 ຫຼັງຈຳກນັັ້ນກ ໍ່ທ ຳກຳນໄຖຄຳດໃຫ້ລະອຽດເກັບເສດວັດສະ
ພ ດຕ່ຳງໆ ອອກຫວຳນຝຸ່ນຄອກ ຫຼ  ຝຸ່ນບ ົ່ມທີື່ສະລຳຍຕ ວ
ດີແລ້ວ ໃນອັດຕຳ 2-4 ໂຕນຕ ໍ່ໄລ່. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ກຳນປູກຜກັຫອມປອ້ມໃນພ ັ້ນທີື່ເຂດຊ ມ່ນ ໍ້ຳ  

   

ກຳນກຽມດນິປູກແບບເປນັໜຳນ 
     ຂດຸ ຫຼ  ໄຖດນິໃຫເ້ລກີປະມຳນ 20-25 ຊັງຕີແມັດ ຕຳກ
ດິນໄວ 7-10 ວັນ ຫຼັງຈຳກນັັ້ນກ ໍ່ໄຖຄ ັ້ນອີກຄັັ້ງ ຫວ່ຳນຝຸ່ນ
ຄອກຫຼ ຝຸ່ນບ ົ່ມໃນອັດຕຳ 2-4 ໂຕນຕ ໍ່ໄລ່. ຄຳດໃຫ້ລະອຽດ 
ເກັບເສດຫ້ຍຳອອກໃຫ້ໝ ດ ຍ ກເປັນໜຳນປູກໃຫ້  
ກ້ວຳງປະມຳນ 1.2-1.5 ແມັດ ສູງປະມຳນ 20-25 ຊັງຕີ
ແມັດ ຈ ົ່ງໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງໜຳນຕ ໍ່  ໜຳນ 50 ຊັງຕີແມັດ. 

3.  ກຳນບ ວລະບດັຮກັສຳ ແລະ ເກບັຜ ນຜະລດິ 

 ກຳນໃຫນ້ ໍ້ຳ: ຜກັຫອມປອ້ມເປນັພ ດທີື່ຕອ້ງກຳນນ ໍ້ຳແຕບ່ ໍ່
ມັກນ ໍ້ຳຂັງດັົ່ງນັັ້ນຄວນໃຫ້ນ ໍ້ຳຢ່ຳງສະໝ ໍ່ຳສະເໝີ 2ຄັັ້ງຕ ໍ່ວັນ. 

 ກຳນໃສຝຸ່ນ່: ຫຼງັຈຳກຜກັຫອມປອ້ມມໃີບຈງິແລວ້ໃຫໃ້ສ່
ຝຸ່ນ ວິທະ ຍຳສຳດ ສູດ 46-00-00  ປະມຳນ 15 - 30 
ກຼຳມປະສ ມນ ໍ້ຳ 10 ລິດ,  ກຳນໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼ  ຝຸ່ນບ ົ່ມ 
ຊ ື່ງຊຳວກະສິ ກອນສຳມຳດຜະລິດຜັກຫອມປ້ອມໄດ້ສູງເຖິງ 
1,500 ກິໂລກຼຳມຕ ໍ່ໄລ່.  

 ຜັກຫອມປ້ອມຈະເລີື່ມເກັບກ່ຽວໄດ້ ເມ ື່ອອຳຍຸ ໄດ້ປະ 
ມຳນ 30-45 ວັນ, ເນ ື່ອງຈຳກວ່ຳຜັກຫອມປ້ອມສຳ ມຳດ
ໃຊ້ທຸກສ່ວນເພ ື່ອບ ລິໂພກຄວນເກັບກ່ຽວໂດຍກຳນຖອນ
ດ້ວຍມ ຕິດທັງຕ ັ້ນ  ແລະ  ຮຳກບ ໍ່ໃຫ້ຂຳດ.  

2. ກຳນປູກຜກັຫອມປ້ອມໃນພ ັ້ນທີື່ເຂດໂນນ  

ກຳນກຽມດິນປູກແບບເປັນໜຳນ 

2.1 ກຳນປູກ ຫຼ  ຫວຳ່ນເມດັ  

 ກ່ອນຈະປູກ ຫຼ  ຫ່ວຳນເມັດຕ້ອງຫ ດນ ໍ້ຳໃຫ້ທ ົ່ວໜຳນນ ຳ
ແກ່ນພັັນທີື່ກຽມໄວ້ມຳຫວຳນລ ງໜຳນປູກ. 

 ກຳນເອ ຳເຟືອງ ຫຼ  ແກບມຳປົກຄຸມເພ ື່ອຮັກສຳຄວຳມຊ ່ມ, 
ຫຼັງຈຳກນັັ້ນແລ້ວຫ ດນ ໍ້ຳໃຫ້ຊ ່ມ.  

 ກຳນປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວແຕ່ລະແຖວຫ່ຳງກັນ 15-
20 ຊັງຕີແມັດ ອັດຕຳກຳນໃຊ້ເມັດພັນປະມຳນ 20 ກິໂລ
ກຼຳມຕ ໍ່ໄລ່. 

ກຳນເກັບຮັກສຳ  



 

 

 

 ຈຳກນັັ້ນກ ໍ່ຍ ກເປັນແປງປູກໃຫ້ກວ້ຳງປະມຳນ 1-1.5 ແມັດ, 
ສ່ວນຄວຳມຍຳວແມ່ຂ ັ້ນກັບຄວຳມເໝຳະສ ມຂອງພ ັ້ນທີື່ ຍ ກ
ໜຳນໃຫ້ສູງປະມຳນ 25-30 ຊັງຕີແມັດ  ຫຼ  ອຳດສູງເຖິງ 
50 ຊັງຕີແມັດ ຫຳກພ ັ້ນທີປູກລະບຳຍນ ໍ້ຳຍຳກຈ ົ່ງຮ່ອງ
ລະບຳຍນ ໍ້ຳລະຫວ່ຳງໜຳນຕ ໍ່ໜຳນໃຫ້ກ້ວຳງປະມຳນ 50 ຊັງ
ຕີແມັດ, ເພ ື່ອໃຫ້ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳໄດ້. 

ກຳນກຽມດິນປູກ 

 

1.3 ກຳນປູກ ຫຼ  ຫວຳ່ນເມດັ  

 ກ່ອນຈະປູກ ຫຼ  ຫ່ວຳນເມັດຕ້ອງຫ ດນ ໍ້ຳໃຫ້ທ ົ່ວໜຳນນ ຳ
ແກ່ນພັັນທີື່ກຽມໄວ້ມຳຫວຳນລ ງໜຳນປູກ. 

 ກຳນເອ ຳເຟືອງ ຫຼ  ແກບມຳປົກຄຸມເພ ື່ອຮັກສຳຄວຳມຊ ່ມ, 
ຫຼັງຈຳກນັັ້ນແລ້ວຫ ດນ ໍ້ຳໃຫ້ຊ ່ມ.  

 ກຳນປູກແບບໂຮຍເປັນແຖວແຕ່ລະແຖວຫ່ຳງກັນ 15-
20 ຊັງຕີແມັດ ອັດຕຳກຳນໃຊ້ເມັດພັນປະມຳນ 20 ກິໂລ
ກຼຳມຕ ໍ່ໄລ່. 

 ຫຼັງຈຳກຜັກຫອມປ້ອມມີໃບຈິງແລ້ວໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນສູດ 46-
00-00 ປະມຳນ 15-30 ກຼຳມ, ປະສ ມ ນ ໍ້ຳ 10 ລິດ, 
ສິດຜ ົ່ນໃຫ້ທ ວໜຳນປູກ.  

 ໃນກຳນໃສ່ຝຸ່ນຜັກຫອມປ້ອມມີກຳນປະຕິບັດກັນຫຼຳຍ
ແບບທີື່ແຕກຕ່ຳງກັນໄປໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນແຕ່ວິທີທີື່ໃຫ້
ໄດ້ຜ ນຜະລິດທີື່ດີຄ  ກຳນໃສຝຸ່ນຄອກ ຫຼ  ຝຸ່ນບ ົ່ມ ຊ ື່ງ
ຊຳວກະສິກອນສຳມຳດຜະລິດຜັກຫອມປ້ອມໄດ້ສູງເຖິງ 

1.1 ກຳນມງຸໜຳນປກູ  

 ກຳນມຸງໜຳນໂດຍຈະໃຊ້ຜ້ຳກັນແສງມຸງເພ ື່ອປ້ອງກັນ
ກຳນກະທ ບຂອງນ ໍ້ຳຝົນ ແລະ ຈະມຸງໃຫ້ສູງຈຳກໜ້ຳດິນ
ປະມຳນ 1.2-1.5 ແມັດ.  

 ນ ຳໃຊ້ໄມ້ຈິງ, ໄມ້ໄຜ່   ຫຼ   ໄມ້ທີື່ສຳມຳດຫຳໄດ້ງ່ຳຍໃນ
ທ້ອງຖິື່ນປັກຂອບໜຳນທັງສອງຂ້ຳງໄລຍະຫ່ຳງລະຫວ່ຳງ
ຫຼັກຕ ໍ່ຫຼັກປະມຳນ 2 - 3 ແມັດ. 

 ຈຳກນັັ້ນກ ໍ່ນ ຳຜ້ຳກັນແສງມຳປົກແລ້ວມັດໃຫ້ແໜ້ນດີ
ເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ເປ່ເພເວລຳມີລ ມ.  

ກຳນມຸງໝຳນ 

1.2 ກຳນກຽມແນວພນັ 

ຜັກຫອມປ້ອມເປັນພ ດທີື່ຂະຫຍຳຍພັນ ໂດຍກຳນໃຊ້ເມັດ
ດັົ່ງນັັ້ນກ່ອນຈະປູກຕ້ອງໄດ້ກຽມເມັດພັນໃຫ້ພ້ອມໂດຍກຳນນ ຳ
ເອ ຳເມັດມຳທັບໃຫ້ແຕກເປັນສອງປ່ຽງ ແລ້ວນ ຳໄປແຊ່ນ ໍ້ຳ 
ປະມຳນ 2-3 ຊ ົ່ວໂມງ ຫຼັງຈຳກນັັ້ນນ ຳມຳບ ົ່ມໄວ້ຈ ນເມັດເລີັ້ມ
ແຕກງອກຈ ື່ງນ ຳໄປຫວຳນໃສ່ໜຳນ. ແນວພັນທີື່ເໜຳະສ ມໃນ
ກຳນປູກໃນລະດູຝົນ ແມ່ນແນວພັນຫອມປ້ອມໃຫ່ຍທີື່ນ ຳເຂ ັ້ຳ
ຈຳກປະເທດໄທ ສ່ວນແນວພັນພ ັ້ນບ້ຳນຂອງລຳວ ຫຼ  
ຫອມປ້ອມນ້ອຍແມ່ນບ ໍ່ເໜຳະ ເພຳະຍັງເປັນແນວພັນທີື່ບ ໍ່ຕ້ຳນ
ທ່ຳນຕ ໍ່ຄວຳມຊ ່ມສູງ. 

ກຳນກຽມເມັດພັນ ກຳນຫວ່ຳນເມັດ 


