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ການປູກພືດຜັກສວນຄົວແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຄົວເຮືອນໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີ, ເຮົາສາມາດເລືອກປູກພືດຜັກຊະນິດຕ່າງໆ 
ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນເພື່ອຊື້ ພືດຜັກຈາກທ້ອງຕະຫຼາດ, ມັນ ຍັງ ສາມາດ 
ສະໜອງສານອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ, ພ້ອມ ດຽ ວກັນ ນັ້ນຍັງຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບ 
ໂພຊະນາການ ທ່ີ ດີໃຫ້ຄອບຄົວອີກ ດ້ວຍ.

ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດສວນຄົວ: ເຮົາຄວນເລືອກພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ແຫຼ່ງນ້ຳເພື່ອສະດວກໃນການ 
ຫົດຜັກ ແລະ ຄວນເປັນພື້ນທີ່ພຽງແມ່ນຈະເໝາະສົມທີ່ສຸດ, ແຕ່ຖ້າເປັນພື້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນເຮົາຄວນຈະແປງໜານຕັດລວງ 
ຄ້ອຍຊັນ.

ເຮັດການລ້ອມຮົ້ວ: ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກສັດລ້ຽງທີ່ລ້ຽງປ່ອຍອາດເຂົ້າມາທຳລາຍຜົນລະປູກ.

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບເຕັກນິກການປູກພືດຜັກສວນຄົວທີ່ດີ



ຂໍ້ແນະນຳ ສຳລັບເຕັກນິກການປູກພືດຜັກສວນຄົວທີ່ດີຂໍ້ແນະນຳ ສຳລັບເຕັກນິກການປູກພືດຜັກສວນຄົວທີ່ດີ



2ວິທີການຄັດເລືອກແນວພັນພືດທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາໄດ້ຊື້ແນວພັນທ່ີມີຄຸນນະພາບສ່ວນຫຼາຍແກ່ນແນວພັນທ່ີວາງຂາຍນ້ັນ
ອາດຈະດົນເກີນໄປ ຫຼື ອາດເກັບໄວ້ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີບ່ໍແທດເໝາະ, ດ່ັງ ທີ່ຮູ້ ນຳ ກັນ ແລ້ວ ວ່າແກ່ນແນວພັນບ່ໍມັກອຸນຫະພູມທ່ີ 
ສູງ ສະນ້ັນຖ້າເຈົ້າຂອງຮ້ານເກັບຮັກສາແກ່ນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ອາດເກັບໄວ້ດົນເກີນໄປຈະສ່ົງຜົນກະທົບ 
ຕ່ໍຄຸນນະພາບ ແລະ ອັດຕາຄວາມງອກຂອງມັນ.

ວັນທີໝົດອາຍຸຂອງສິນຄ້າ: ບໍລິສັດທ່ີຈຳໜ່າຍແກ່ນແນວພັນທີ່ໄດ້ມາດຖານ, ມີຄຸນນະພາບຈະມີການລະບຸວັນທີໝົົດອາຍຸ 
ຢູ່ສະຫຼາກຂອງຊອງ, ໃຫ້ສັງເກດເບ່ິງ 2 ຢ່າງ ຄື: ວັນທີຜະລິດ ແລະ ວັນ ທີໝົດອາຍຸ, ຖ້າຫາກວັນທີ່ໝົດອາຍຸໄດ້ກາຍມາ 
ແລ້ວແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້.

ອັດຕາຄວາມງອກ: ມີບາງບໍລິສັດຈະລະບຸອັດຕາຄວາມງອກຂອງແກ່ນໄວ້ ບົນສະຫຼາກ, ຖ້າອັດຕາຄວາມງອກສູງເກີນ  
80%,  ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງການກ້າແກ່ນທ່ີຖີ່ ເກີນໄປມັນ ຈະສ່ົງ ຜົນ ກະ ທົບ ຕໍ່ ເບ້ຍ ອ່ອນໄດ້, ອີກ ດ້ານ ໜຶ່ງຖ້າຫາກ ກ້າເບ້ຍ 
ຫຼາຍເກີນໄປທ່ານອາດບໍ່ມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສຳລັບນຳເບ້ຍເຫ່ົຼານ້ັນໄປປູກໃຫ້ໝົດ.

ຖ້າແກ່ນແນວພັນມີອັດຕາຄວາມງອກຕຳ່ ຫຼື ອາດເປັນແກ່ນທີ່ເກັບໄວ້ດົນເກີນໄປ, ໃຫ້ທົດລອງແຊ່ໃສ່ນ້ຳອຸ່ນກ່ອນຈະນຳ 
ໄປກ້າ, ມັນອາດຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນອັດຕາຄວາມງອກໄດ້.



ວິທີການຄັດເລືອກ ແນວພັນພືດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບວິທີການຄັດເລືອກ ແນວພັນພືດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ



3ການກະກຽມການກ້າເບ້ຍຜັກ

ໜານກ້າເບ້ຍແມ່ນພື້ນທີ່ສຳລັບເຮັດການກ້າແກ່ນພືດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົ້ນເບ້ຍອ່ອນກ່ອນຈະນຳໄປປູກໃສ່ໜານ, ໜຶ່ງໃນຂໍ້ຜິດ 
ພາດໃນເວລາເຮັດການກ້າແກ່ນ ແມ່ນການຫວ່ານແກ່ນແນວພັນຖີ່ເກີນໄປໃນພື້ນ ທີ່ດຽວກັນ, ຖ້າທ່ານປະຕິບັດແບບນີ້ຈະ 
ເຮັດໃຫ້ມີເບ້ຍອ່ອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ອາດຈະບໍ່ມີພື້ນທີ່ພຽງພໍສຳລັບ ນຳເບ້ຍອ່ອນ ໄປ ປູກໃຫ້ໝົດ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສິ້ນ 
ເປືອງແນວພັນ ແລະ  ລາຍ ຈ່າຍ. 

ຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດການກ້າແກ່ນແມ່ນ:
 ï ເພື່ອຜະລິດເບ້ຍຜັກທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີ, ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຮັດການປົກຄຸມດ້ວຍຕາໜ່າງຖີ່ ຫຼື ແຜ່ນຢາງກໍ່ໄດ້ເຊິ່ງ  
    ສາມາດປ້ອງກັນແມງໄມ້, ແສງແດດກ້າ, ລົມແຮງ ແລະ ຫ່າຝົນ. 
 ï ຄັດເລືອກເອົາເບ້ຍ ແຂງ ແຮງນຳໄປປູກ ຄວນເລືອກເອົາສະເພາະເບ້ຍທີ່ ໃຫຍ່, ຂຽວ, ແຂງແຮງ ແລະ ສົມບູນດີເພື່ອ 
   ນຳໄປປູກ.
 
1. ແມ່ນແນະນຳວິທີການກ້າແກ່ນເປັນແຖວຈົ່ງຫ່ວາງໜ້ອຍໜຶ່ງບໍ່ຄວນຝັງແກ່ນເລິກເກີນໄປ (ເລິກເທົ່າ 3ເທື່ອຂອງ  
    ເມັດພັນ) 
2. ຈາກນັ້ນປົກຄຸມດ້ວຍດິນແລ້ວຫົດນ້ຳໃສ່ໃຫ້ທົ່ວ.
3. ເຮົາສາມາດສ້າງໂຄງຫຼັງຄາເພື່ອປົກຄຸມໜານກ້າ ມຸງດ້ວຍແຜ່ນຢາງສຳລັບຊ່ວງລະດູຝົນເພື່ອປ້ອງກັນຝົນ ແລະ ສຳ  
    ລັບລະດູແລ້ງແມ່ນໃຫ້ມຸງດ້ວຍຕາໜ່າງດຳເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດກ້າ.



ການກະກຽມ ການກ້າເບ້ຍຜັກການກະກຽມ ການກ້າເບ້ຍຜັກ



4ການກະກຽມໜານປູກຜັກກັບຝຸ່ນຄອກ

1. ກຳນົດຂະໜາດຂອງໜານດ້ວຍການປັກໄມ້ (4 ແຈ) ມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດແບ່ງສວນຄົວໄດ້ຢ່າງ                
    ເໝາະສົມກ່ອນຈະເລີ່ມລົງມືຂຸດໜານ, ຂະໜາດຄວາມກວ້າງຂອງໜານແມ່ນຢູ່ລະຫ່ວາງ 80 - 100 ຊັງຕີແມັດ ແລະ                              
    ລວງຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ສວນຂອງທ່ານເຊິ່ງອາດຈະຍາວເຖິງ 5 ແມັດ.

2. ໃຊ້ຈົກຂຸດ ຫຼື ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 25 - 30 ຊັງຕີເມັດ, ການຂຸດແມ່ນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດິນແຕກລະອຽດດີເພື່ອ                                                    
     ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເປັນກ້ອນໃຫຍ່.

3. ຫວ່ານຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມແຫ້ງໃສ່ເທິງໜານທີ່ຂຸດນັ້ນ ແລະ ໃຊ້ຈົກປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບດິນ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມປະ               
    ມານ 2 - 3 ກິໂລຕໍ່ 1 ຕາແມັດ, ທ່ານຍັງສາມາດໃສ່ຂີ້ເທົ່າໄຟນຳເພື່ອເພີ່ມທາດໂປເຕຊຽມໃຫ້ແກ່ດິນ, ໂດຍສະເພາະ  
    ແມ່ນດິນທີ່ເປັນກົດດ່າງອັດ ຕາ 80 - 100  ກຼາມ  ຕໍ່ພື້ນທີ່ 1 ມ 2, 1 ຄັ້ງ/ປີ.

4. ພາຍຫຼັງປະສົມຝຸ່ນ ແລະ ດິນເຂົ້າກັນດີແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ຈົກຄູນໜານຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ຄາດກວາດໃຫ້ພຽງ. 

5. ສຸດ ທ້າຍໃຫ້ໃຊ້ເຟືອງປົກຄຸມໜານໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຫຍ້າເກີດຂຶ້ນ.



1. ກຳນົດຂະໜາດຂອງໜານດ້ວຍການປັກໄມ້ (4 ແຈ) ມັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຈັດແບ່ງສວນຄົວໄດ້ຢ່າງ                
    ເໝາະສົມກ່ອນຈະເລີ່ມລົງມືຂຸດໜານ, ຂະໜາດຄວາມກວ້າງຂອງໜານແມ່ນຢູ່ລະຫ່ວາງ 80 - 100 ຊັງຕີແມັດ ແລະ                              
    ລວງຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບພື້ນທີ່ສວນຂອງທ່ານເຊິ່ງອາດຈະຍາວເຖິງ 5 ແມັດ.

2. ໃຊ້ຈົກຂຸດ ຫຼື ໄຖດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 25 - 30 ຊັງຕີເມັດ, ການຂຸດແມ່ນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດິນແຕກລະອຽດດີເພື່ອ                                                    
     ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເປັນກ້ອນໃຫຍ່.

3. ຫວ່ານຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມແຫ້ງໃສ່ເທິງໜານທີ່ຂຸດນັ້ນ ແລະ ໃຊ້ຈົກປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບດິນ, ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມປະ               
    ມານ 2 - 3 ກິໂລຕໍ່ 1 ຕາແມັດ, ທ່ານຍັງສາມາດໃສ່ຂີ້ເທົ່າໄຟນຳເພື່ອເພີ່ມທາດໂປເຕຊຽມໃຫ້ແກ່ດິນ, ໂດຍສະເພາະ  
    ແມ່ນດິນທີ່ເປັນກົດດ່າງອັດ ຕາ 80 - 100  ກຼາມ  ຕໍ່ພື້ນທີ່ 1 ມ 2, 1 ຄັ້ງ/ປີ.

4. ພາຍຫຼັງປະສົມຝຸ່ນ ແລະ ດິນເຂົ້າກັນດີແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ຈົກຄູນໜານຂຶ້ນ ແລະ ໃຊ້ຄາດກວາດໃຫ້ພຽງ. 

5. ສຸດ ທ້າຍໃຫ້ໃຊ້ເຟືອງປົກຄຸມໜານໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຫຍ້າເກີດຂຶ້ນ.

ການກະກຽມໜານປູກຜັກ ກັບຝຸ່ນຄອກການກະກຽມໜານປູກຜັກ ກັບຝຸ່ນຄອກ



5ການຍ້າຍເບ້ຍອ່ອນໄປປູກໃສ່ໜານຜັກ

ພາຍຫຼັງການກະກຽມໜານໄດ້ໜຶ່ງອາທິດ, ເຮົາສາມາດຄັດເລືອກເອົາເບ້ຍອ່ອນຈາກໜານກ້າເພື່ອນຳມາປູກໄດ້ເລີຍ.

1. ໃຫ້ຫົດນ້ຳໃສ່ໜານກ້າເບ້ຍຜັກອ່ອນ ແລະ ໜານທີ່ຈະປູກກ່ອນຈະເລີ່ມການຖອນເບ້ຍ ແລະ ຍ້າຍໄປປູກ, ມັນຈະ  
    ເຮັດໃຫ້ການຖອນເບ້ຍອ່ອນສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮາກຂອງມັນປອດໄພບໍ່ຂາດ,  ເພາະນ້ຳຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້  
    ດິນອ່ອນລົງ.

2. ການຄັດເລືອກເບ້ຍ, ຄວນເລືອກຖອນສະເພາະເບ້ຍຜັກອ່ອນທີ່ແຂງແຮງ (ຕົ້ນໃຫຍ່ສົມບູນ , ມີສີຂຽວເຂັ້ມ), ປົກກະຕິ   
    ແລ້ວເບ້ຍຜັກທີ່ສົມບູນພ້ອມປູກມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 2 ອາທິດພາຍຫຼັງກ້າແກ່ນ ຫຼື ມີໃບແທ້ປົ່ງ 3 ໃບ, ເຮັດການຖອນ   
    ເບ້ຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃຫ້ ມີ ດິນ ຕິດ ນຳບໍ່ໃຫ້ຮາກຂາດແລ້ວຍ້າຍໄປບົງໃສ່ໜານທີ່ກຽມໄວ້ທັນທີ.

3.  ໃຫ້ປະເຟືອງຄຸມດິນໄວ້ຄືເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ຈິ້ມດິນເປັນ ຮູເລິກປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ຂໍ້ມືໜຶ່ງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ   
     ຕົ້ນແມ່ນ 20 - 30 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງພືດຜັກ, ພືດຜັກທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ແມ່ນຕ້ອງການເນື້ອທີ່ຫຼາຍ                             
     ຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງຜັກສະລັດເປັນພືດທີ່ບໍ່ເປັນພຸ່ມໃຫຍ່ສະນັ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 20 ຊັງຕີແມັດ.

4.  ບົງຜັກອ່ອນໃສ່ຮູທີ່ ຈີ້ມທັນທີ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮາກຂອງມັນຕັ້ງຊື່, ບີບປິດຮູ ແລະ ລະບາຍອາກາດຂ້າງໃນອອກ 

5.  ພາຍຫຼັງບົງສຳເລັດແລ້ວ, ຫົດນ້ຳໃສ່ໜານຜັກໃຫ້ພຽງພໍ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ປຽກເກີນໄປ.



ພາຍຫຼັງການກະກຽມໜານໄດ້ໜຶ່ງອາທິດ, ເຮົາສາມາດຄັດເລືອກເອົາເບ້ຍອ່ອນຈາກໜານກ້າເພື່ອນຳມາປູກໄດ້ເລີຍ.

1. ໃຫ້ຫົດນ້ຳໃສ່ໜານກ້າເບ້ຍຜັກອ່ອນ ແລະ ໜານທີ່ຈະປູກກ່ອນຈະເລີ່ມການຖອນເບ້ຍ ແລະ ຍ້າຍໄປປູກ, ມັນຈະ  
    ເຮັດໃຫ້ການຖອນເບ້ຍອ່ອນສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮາກຂອງມັນປອດໄພບໍ່ຂາດ,  ເພາະນ້ຳຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້  
    ດິນອ່ອນລົງ.

2. ການຄັດເລືອກເບ້ຍ, ຄວນເລືອກຖອນສະເພາະເບ້ຍຜັກອ່ອນທີ່ແຂງແຮງ (ຕົ້ນໃຫຍ່ສົມບູນ , ມີສີຂຽວເຂັ້ມ), ປົກກະຕິ   
    ແລ້ວເບ້ຍຜັກທີ່ສົມບູນພ້ອມປູກມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 2 ອາທິດພາຍຫຼັງກ້າແກ່ນ ຫຼື ມີໃບແທ້ປົ່ງ 3 ໃບ, ເຮັດການຖອນ   
    ເບ້ຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃຫ້ ມີ ດິນ ຕິດ ນຳບໍ່ໃຫ້ຮາກຂາດແລ້ວຍ້າຍໄປບົງໃສ່ໜານທີ່ກຽມໄວ້ທັນທີ.

3.  ໃຫ້ປະເຟືອງຄຸມດິນໄວ້ຄືເກົ່າ ແລະ ໃຫ້ຈິ້ມດິນເປັນ ຮູເລິກປະມານ 10 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ຂໍ້ມືໜຶ່ງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ   
     ຕົ້ນແມ່ນ 20 - 30 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງພືດຜັກ, ພືດຜັກທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີ່ແມ່ນຕ້ອງການເນື້ອທີ່ຫຼາຍ                             
     ຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງຜັກສະລັດເປັນພືດທີ່ບໍ່ເປັນພຸ່ມໃຫຍ່ສະນັ້ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົ້ນທີ່ເໝາະສົມແມ່ນ 20 ຊັງຕີແມັດ.

4.  ບົງຜັກອ່ອນໃສ່ຮູທີ່ ຈີ້ມທັນທີ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮາກຂອງມັນຕັ້ງຊື່, ບີບປິດຮູ ແລະ ລະບາຍອາກາດຂ້າງໃນອອກ 

5.  ພາຍຫຼັງບົງສຳເລັດແລ້ວ, ຫົດນ້ຳໃສ່ໜານຜັກໃຫ້ພຽງພໍ ແຕ່ບໍ່ຄວນໃຫ້ປຽກເກີນໄປ.

ການຍ້າຍເບ້ຍອ່ອນໄປປູກໃສ່ໜານຜັກການຍ້າຍເບ້ຍອ່ອນໄປປູກໃສ່ໜານຜັກ



6ການບົວລະບັດສວນຄົວ

ການຫົດນ້ຳ: 
ການຫົດນ້ຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພາະຖ້າຂາດນ້ຳພືດຜັກຈະບໍ່ສາມາດດູດຊັບເອົາສານອາຫານຈາກດິນເພື່ອມາຫຼໍ່
ລ້ຽງລຳຕົ້ນຂອງມັນ, ວິທີການຫົດສຳລັບໜານກ້າເບ້ຍແມ່ນຫົດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ມື້ ແລະ ໜານພືດຜັກທົ່ວ ໄປແມ່ນ 1 ຄັ້ງຕໍ່ມື້. 
ຊ່ວງເວລາທີ່ເໝາະທີ່ສຸດສຳລັບການຫົດນ້ຳຂອງມື້ແມ່ນຊ່ວງຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງແສງແດດກ້າ. 
ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຫົດພືດຜັກໃນຊ່ວງທີ່ມີແດດກ້າຕອ້ງໃສ່ເພາະມັນຈະຖືກເຜົາເຮັດ ໃຫ້ໃບພືດຫ່ຽວ ແລະ ຕາຍໄດ້ເນື່ອງ 
ຈາກການກະທົບລະຫວ່າງແສງແດດທີ່ຮ້ອນໃສ່ກັບນ້ຳ. 

ການຫຼົກຫຍ້າ:
ຄວນຫຼົກຫຍ້າອອກຈາກໜານກ້າ ແລະ ໜານຜັກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ. ເພາະຫຍ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນຕ້ອງການສານ 
ອາຫານຈາກດິນເຊັ່ນກັນສະນັ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນຍາດແຍ່ງສານອາຫານຈາກພືດຜັກ ເຮົາຈິ່ງຄວນຫຼົກອອກ. ວິທີການ 
ຫຼົກຫຍ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ສຸດເຮົາຄວນຫົດນ້ຳໃສ່ ໜານກ່ອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນອ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຖອນຫຍ້າ  
ໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຖອນຮາກຂອງມັນໄດ້ ທັງໝົດ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ:
ຄວນເຮັດການໃສ່ຝຸ່ນເປັນແຕ່ລະໄລຍະພາຍຫຼັງທີ່ສືບຕໍ່ໝູນວຽນເຮັດໜານກ້າເບ້ຍ ຫຼື ໜານຜັກໃສ່ພື້ນທີ່ເກົ່າ, ຄວນໃສ່ 
ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົມປະສົມເຂົ້າກັບດິນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ໂດຍການໂຮຍໃສ່ໜ້າດິນທີ່ຂຸດປີ້ນແລ້ວ ແລະໃຊ້ຈົກປະສົມໃຫ້ເຂົ້າ 
ກັບດິນເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າກໍລະນີໜານຜັກຍັງມີພືດຜັກເຫຼືອຢູ່ ໃຫ້ເອົາຝຸ່ນໃສ່ບໍລິເວນ ອ້ອມຕົ້ນຂອງມັນ.  



ການບົວລະບັດສວນຄົວການບົວລະບັດສວນຄົວ



ເຮົາກະກຽມຫຍັງແດ່?

ອຸປະກອນ: 
1. ຈົກ
2. ຄາດ
3. ໄມ້ສຳລັບປັກໝາຍ
4. ບົວຫົດນ້ຳ

ວັດຖຸດິບ:
5. ແກ່ນແນວພັນພືດຜັກ
6. ເບ້ຍຜັກອ່ອນ
7. ມູນສັດແຫ້ງ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມ
8. ຂີ້ເຖົ່າໄຟ
9. ເຟືອງແຫ້ງ
10. ນ້ຳ

ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກະກຽມວັດຖຸອຸປະກອນ ?  ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.

ເຮົາຄວນກະກຽມວັດສະ ດຸອຸປະກອນ ເວ ລາໃດ? 
ໜຶ່ງມື້ກ່ອນໜ້າ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຫຼື ຕອນເຊົ້າໆ.


