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ການປູກພືດຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃນໜານດຽວກັນສາມາດສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

ປະຢັດພື້ນທີ່: ຖ້າຫາກພື້ນທີ່ສວນຂອງທ່ານມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແ ທນທີ່ຈະປູກ ພືດພຽງຊະນິດດຽວໃຫ້ໜາ ແໜ້ນ  ແລະ 
ຫຼາຍ ຂຶ້ນໃນ ໜານ ດຽວ ພັດສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຄຸນນະພາບຜົນ ຜະ ລິດພືດ ຜັກ, ເຮົາຄວນເລືອກປູກ ພືດ 2 - 3 ຊະນິດ 
ຕ່າງ ກັນ ໃນໜານດຽວທີ່ບໍ່ ມີ ການຍາດແ ຍ່ງສານອາຫານຊະນິດດຽວກັນດີກວ່າ.

ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຈດີເຖິງວິ ທີການປູກພືດປະສົມປະສານໄດ້ດີ, ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານປະຢັດເວລາ 
ຫຼາຍຂຶ້ນເຊິ່ງທ່ານສາມາດເ ລີ່ມປູກພືດຊະນິດອື່ນປະ ສົມໄດ້ເລີຍ ກ່ອນທີ່ຈະເກັບກ່ຽວພືດທີ່ຍັງຢູ່ໃນໜານ ຊ່ວຍປະຢັດ 
ເວລາໃນການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່.

ຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນ: ການປູກພືດປະສົມປະສານ 2-3 ຊະນິດ ທີ່ບໍ່ຍາດແຍ່ງອາຫານຊະນິດດຽວກັນ ຈະຊ່ວຍ 
ຫຼີກລ້ຽງການນຳໃຊ້ນ້ຳຫຼາຍ ເພື່ອຫົດຫຼາຍໜານ ພ້ອມ ກັນ ເປັນວິ ທີການປະຢັດນ້ຳທີດີ. ທ່ານຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການ 
ນຳໃຊ້ຝຸ່ນ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ທົ່ວໜານນັ້ນ ແມ່ນຖືກນຳ ໃຊ້ ປູກພືດ ໝົດ.

ປ້ອງກັນສັດຕູພືດ: ພືດຜັກບາງຊະນິດ ຫຼື ຕົ້ນດອກໄມ້ ສາມາດນຳມາປູກປະ ສົມ ປະ ສານໃສ່ ກັບ ພືດ ຫຼັກ  ເພື່ອປ້ອງກັນ 
ແລະ ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດບາງຊະນິດໄດ້.

ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດຜັກ: ເຖິງ ແມ່ນວ່າພື້ນທີ່ສວນຄົວຈະນ້ອຍ ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດປູກ ພືດຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ 
ໄດ້ ເ ຊິ່ງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ ການປັບປຸງສະພາບໂພຊະນາການຂອງຄົວເຮືອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ



ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ



2ຫຼັກການ ໃນ ການປູກພືດ ປະສົມປະສານ

ບ່ໍໝາຍຄວາມ ວ່າ ພືດທຸກຊະນິດ ຈະສາມາດປູກປະສົມປະສານກັນໃນພື້ນທ່ີດຽວກັນ. ເຮົາຄວນຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງພືດທ່ີ 
ຈະປູກຢ່າງນ້ອຍດ່ັງນີ້:
ມີຂະໜາດຊົງພຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ພືດຜັກທ່ີຈະນຳມາປູກເພື່ອປະສົມປະສານກັນໃນໜານນ້ັນ ຈະຕ້ອງເປັນພືດທ່ີ ບໍ່ ຍາດ  
ແຍ່ງພື້ນທີ່ ທາງນອກ ແລະ  ໃນ ດິນ. ເຊັ່ນວ່າ: ການປູກຜັກສະ ລັດ ປະສົມປະສານກັບຜັກບົ່ວ ເພາະມັນຈະບ່ໍຍາດແຍ່ງພື້ນ 
ທ່ີກັນ ເນ່ືອງຈາກວ່າຜັກສະລັດຈະຕ້ອງການພື້ນທ່ີເທິງ ໜ້າດິນໃນການຂະຫຍາຍໃບ ກົງກັນຂ້າມກັບຜັກ  ບ່ົວຂະຫຍາຍຕົວ 
ໃນພື້ນດິນ. 
ລະບົບຮາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ພືດບາງຊະນິດ ໃຫ້ ໝາກເປັນຕົ້ນແມ່ນ (ຕົ້ນໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ) ມີລະບົບຮາກທີ່ຍາວ ແລະ 
 ຢ່ັງລົງເລິກ ສາມາດຫາສານອາຫານຢູ່ພື້ນດິນ. ພວກມັນຈະບ່ໍຍາດແຍ່ງ ທາດອາຫານກັບພືດທີ່ມີລະບົບຮາກ  ສ້ັນ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນປະເພດພືດຜັກທີເປັນໃບເຊັ່ນ: ຜັກສະລັດ ຫຼື ຜັກກາດຊະນິດຕ່າງໆ  ທ່ີຕ້ອງການນ້ຳ ແລະ ສານອາຫານຈາກ 
ສ່ວນເທິງຂອງໜ້າດິນ.
ຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ພືດຜັກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການແສງ ຕາ ເວັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ. 
ສະນ້ັນ  ມັນຈິ່ງບ່ໍໄດ້ງ່າຍສະເໝີໄປ ໃນການປູກພືດປະສົມປະສານ. ແຕ່ ວ່າພືດສະໝຸນໄພທ່ີມີກິ່ນຫອມເຊັ່ນ: ຜັກຊີ, ຜັກ 
ຫອມປ້ອມ ແມ່ນສາມາດຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ບ່ອນຮົ່ມໄດ້. ສະນັ້ນຈິ່ງງ່າຍທີ່ຈະປູກພືດຊະນິດນ້ີຊັບຫວ່າງ ກັບ ພືດຜັກຊະນິດ   
ອ່ືນໆ.
ຮອບວຽນ ພືດແຕກຕ່າງກັນ:  ພືດບາງຊະນິດຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແຕ່ບາງຊະນິດແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ. ໃນຂະນະທ່ີທ່ານຕັດ 
ສິນໃຈປູກພືດ ອາ ຍຸ ຍາວ, ແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນໃນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ກິນ ເນ້ືອ ທ່ີ ສວນ,  ສະ ນ້ັນທ່ານສາມາດປູກພືດຊະ 
ນິດ ອ່ືນທີ່ມີອາຍຸສ້ັນ ຊັບຫວ່າງ ພືດ ຫຼັກໃນ ຊ່ວງເວລາດຽວກັນ. ການປະຕິບັດແບບນ້ີຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດເກັບກູ້ຜົນ 
ຜະລິດຈາກພືດທີ່ມີອາຍຸສັ້ນກ່ອນ ແລະ ປະໃຫ້ພືດອາຍຸຍາວສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່ໄປ. ຕ່ົວຢ່າງ: ຖ້າ ທ່ານປູກໝາກເລ່ັນ, 
ທ່ານສາມາດປູກຜັກສະ ລັດ ຫຼື ຜັກກາດຊັບໃສ່ ຫວ່າງພ້ອມກັນເລີຍ.



ຫຼັກການ ໃນ ການປູກພືດ ປະສົມປະສານຫຼັກການ ໃນ ການປູກພືດ ປະສົມປະສານ



3ຕົວ ຢ່າງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ

ການປູກໃນໄລຍະເວລາ ແຕກຕ່າງກັນໃນພື້ນທີ່ໜານດຽວກັນ:  ເລີ່ມ ປູກ ພືດ ທຳ ອິດ ສາ ກ່ອນ, ເມືອສັງເກດເ ບິ່ງພືດທີ່ປູກ 
ນັ້ນໃກ້ຈະໄດ້ ເກັບກ່ຽວ  ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມປູກພືດຊະນິດທີ່ສອງ. ຜັກຊະນິດທີ່ສອງຈະເ ລີ່ມຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ປົກຄຸມພື້ນທີ່ 
ພາຍຫຼັງການເກັບກູ້ພືດທີ່ ໄດ້ ປູກທຳອິດ      ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຢັດເວລາໄດ້ ! ຕົວຢ່າງ: ຜັກສະລັດ ແລະ ໝາກແຕງ. 
ເຮົາສາມາດເອົາເບ້ຍໝາກແຕງມາປູກໃສ່ຫວ່າງຜັກສະລັດ ໃກ້ ຈະ ເກັບ ກ່ຽວ , ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ໃບສະລັດຊ່ວຍ ປ້ອງ ກັນເບ້ຍ 
ອ່ອນຈາກ ແສງແດດກ້າໄດ້ດີ ໃນໄລຍະທຳອິດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວ.

ການປູກສະຫຼັບໃສ່ຫວ່າງຂອງແຖວ ພືດຜັກ: ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພືດ 
ຜັກໃຫ້ເໝາະສົມໃນເວລາປູກ.  ຕົວຢ່າງ: ການປູກຜັກສະລັດ ແມ່ນຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງລະ ຫວ່າງຕົ້ນປະມານ 20 ຊມ. 
ສວ່ນຫຼາຍເຮົາສັງເກດເຫັນວ່າເຮົາເສຍພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງນັ້ນລ້າໆ. ສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນເອົາພືດອື່ນມາປູກປະສົມປະສານ 
ເພື່ອເຕີມເຕັມພື້ນທີ່ເປົ່າ ຫວ່າງດັ່ງກ່າວ.     ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທ່ີ! ແລະ ຍັງເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ! ຕົວຢ່າງ:  
ຜັກບົ່ວໃບ ແລະ ຜັກກາດຫົວ ຂາວ. ໃນລະ ຫວ່າງຕົ້ນຂອງຜັກກາດ ຫົວ ຂາວ ແມ່ນຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍສະເພາະດ້ານເທິງ  
ສະນັ້ນເຮົາສາມາດປູກຜັກບົ່ວ ສະ  ຫຼັບໃສ່ເພາະ ຜັກ ດັ່ງ ກ່າວແມ່ນ ບໍ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ດ້ານ ເທິງ ຄື ກັບ ຜັກ ກາດ ມັນມີການຂະ 
ຫຍາຍຕົວໃນລວງຕັ້ງ ແລະ ມັນບໍ່ຂະ ຫຍາຍອອກດ້ານຂ້າງ.

ການປູກພືດ ສະ ໝຸນ ໄພ  ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ ໃສ່ໃຈກາງ ຫຼື ອ້ອມຮອບ ພືດ ຫຼັກ: ພືດຜັກບາງຊະນິດສາມາດຂັບໄລ່ສັດຕູພືດ 
ໄດ້ເນື່ອງຈາກ ມີກິ່ນຂິວ ແມງໄມ້ບໍ່ມັກ. ເຮົາສາມາດປູກໃສ່ສວນຄົວ ແບບປະສົມປະສານກັບພືດຊະນິດອື່ນໆ ເພື່ອຂັບ  
ໄ  ລ່ສັດຕູພືດ. ຕົ ວຢ່າງ: ການປູກດອກດາວເຮືອງສະ ຫຼັບຫວ່າງກັບຜັກກະລຳປີ. ດອກດາວເຮືອງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໃນ 
ການ ຂັບໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂີ້ກະເດືອນຝອຍທີເປັນແມ່ກາຝາກໃນດິນທີ່ທຳລາຍລະບົບຮາກ 
ຂອງພືດ. ເຮົາຍັງສາມາດປູກຜັກອີ່ຕູ່, ຜັກກ້ານກຳ່, ຫົວສີໄຄ ອ້ອມຮອບຂອງສວນເຊິ່ງກິ່ນຂອງມັນຈະຊ່ວຍໃນການຂັບ 
ໄລ່ສັດຕູພືດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.



ຕົວ ຢ່າງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານຕົວ ຢ່າງການປູກພືດຜັກແບບປະສົມປະສານ
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ການປູກພືດເປັນຂຸມແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນວິ ທີການປູກພືດຜັກອີກວິ ທີໜຶ່ງເພື່ອແນ່ໃສປະຢັດພື້ນທີ່, ການຫົດນ້ຳ ແລະ ການໃສ່ 
ຝຸ່ນ. ພວກເຮົານຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ໃນສວນຄົວໂດຍສະເພາະກັບພືດຜັກທີ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍ.

ຕົວຢ່າງການປູກຕົ້ນໝາກເຂືອ. ຕົ້ນໝາກເຂືອຕ້ອງການໄລຍະຫ່າງ ລະ ຫວ່າງຕົ້ນແມ່ນ 60 ຊມ. ສະນັ້ນຖ້າຫາກເຮົາປູກໃສ່   
ໜານ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງ ປະໃຫ້ມີພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງຫຼາຍລະ ຫວ່າງ ຕົ້ົ້ນ. ພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງ ເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ 
ການຫົດນ້ຳເຊັ່ນດຽວກັນໃນຂະນະທີ່ເຮົາ ກະ ກຽມ ໜານ, ຍັງຕ້ອງການຫົດ ແລະ ໃສຝຸ່ນ ເປັນ ປະ ຈຳອີກ ມັນເປັນການສິ້ນ 
ເປືອງລ້າໆ!

ການປູກເປັນຂຸມ ເຮົາຈະໄດ້ຂຸດ ແລະ ກະກຽມເປັນຂຸມ, ເວລາຫົດນ້ຳ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນແມ່ນໃສ່ສະເພາະແຕ່ລະຂຸມ ຈິ່ງເຮັດ 
ໃຫ້ປະຢັດນຳ້ ແລະ ຝຸ່ນຂຶ້ນຕືມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພືດໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງພໍ. ວິ ທີນີ້ຍັງຊ່ວຍປະຢັດການຄຸມດິນດ້ວຍເ ຟືອງ 
ໄດ້ດີອີກ ເພາະເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປົກ ຄຸມໃຫ້ທົ່ວໜານ. ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດ ນ້ຳ, ຝຸ່ນ ແລະ ການ ຄຸມດິນໄດ້!



ການປູກພືດຜັກແບບເປັນຂຸມການປູກພືດຜັກແບບເປັນຂຸມ
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1. ຄັດເລືອກພື້ນທີ່: ບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປູກພືດທີ່ໃຊ້ພື້ນທີ່ຫຼາຍ. ປັກໝາຍແຕ່ລະຈຸດທີ່ຈະຂຸດເຮັດຂຸມ. ແນ່ນອນ, 
ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງຈັດສັນໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນທີ່ຈະເ  ລີ່ມລົງມືຂຸດ. ໄລຍະຫ່າງລະ ຫວ່າງແຕ່ລະຂຸມແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະ
ນິດຂອງພືດທີ່ຈະນຳມາປູກ. ຕົວຢ່່າງ: ຕົ້ນໝາກເລັ່ນແມ່ນມີໄລຍະຫ່າງລະ ຫວ່າງຕົ້ນ ແມ່ນ 80 ຊມ;  ໝາກ ເຂືອ ແມ່ນ 
60 ຊມ, ຜັກກະລຳປີ 60 ຊມ ແລະ ຖົ່ວ ຝັກຍາວ 30  ຊມ. ແຕ່ໃຫ້ລະມັດລະວັງສຳລັບພືດເປັນເຄືອເຊັ່ນ: ຖົ່ວຝັກຍາວ, 
ຄວນຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃຫ້ກວ້າງພຽງ ພໍ 80 ຊມ ເພື່ອສາມາດປັກ ຄ້າງໃຫ້ມັນ ເລືອຂຶ້ນ.

2. ການຂຸດຂຸມ: ຂະໜາດຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມເລິກຂອງຂຸມແມ່ນຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງພືດເຊັ່ນດຽວກັນ. 
    ຕົວຢ່າງ:  ເສັ້ນຜ່າ ກາງຂຸມ ໝາກເລັ່ນແມ່ນ 50 ຊມ, ຕົ້ນໝາກເຂືອ  40 ຊມ; ກະລຳປີ 30  ຊມ; ຖົ່ວຝັກຍາວ 20  ຊມ. 

3. ການໃສ່ຝຸ່ນ: ປະສົມດິນດຳ ໃສ່ຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລ້ວຕັກໃສ່ຂຸມ. ປົກຄຸມດ້ວຍເ ຟືອງ ແລ້ວຫົດນ້ຳ.

4. ການປູກພືດໃສ່ຂຸມ: ຖ້າຫາກຝຸ່ນຄອກທີ່ນຳມາໃສ່ນັ້ນເປັນຝຸ່ນທີ່ແຫ້ງແລ້ວ ແມ່ນເຮົາສາມາດປູກພືດໄດ້ເລີຍ. ແຕ່ຖ້າ
ເປັນມູນສັດສົດ ຫຼື ຍັງປຽກແມ່ນຕ້ອງຕາກແດດປະໄວ້ 1 ອາທິດ. ການປູກດ້ວຍແກ່ນໂດຍກົງ ຫຼື ການປູກດ້ວຍເບ້ຍອ່ອນ 
ແມ່ນໃຫ້ປູກໃສ່ໃຈກາງຂອງຂຸມ ໃຫ້ເຂ່ຍເຟືອງທີ່ປົກ ຄຸມອອກທາງຂ້າງກ່ອນ, ຫົດນ້ຳອີກຄັ້ງກ່ອນຈຶ່ງປູກ. ຄວນເລືອກປູກ
ຊ່ວງຕອນແລງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນທີ່ສຸດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ແສງແດດກ້າ ຕ້ອງແສງ ໃສ່ເບ້ຍອ່ອນທີ່ຍ້າຍມາປູກໃໝ່. 
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ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ກະກຽມວັດສະດຸ ອຸປະກອນ? 
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ( ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ).

ເຮົາຄວນກະກຽມຫຍັງແດ່?

ອຸປະກອນ: 
1. ຈົກ.
2. ໄມ້ສຳລັບປັກໝາຍຂຸມ (ຄວນກະກຽມໃຫ້ຫຼາຍພໍ ຕາມຈຳນວນຂຸມທີ່ຕ້ອງການຈະຂຸດ).
3. ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຕອກ ຫຼື ເຊືອກ (ສຳລັບເຮັດ ປັກ ຄ້າງ).
4. ພ້າອີ່ໂຕ້ ຫຼື ມີດ (ສຳລັບຕັດໄມ້  ປັກ ຄ້າງ).
5. ບົວຫົດນ້ຳ.

ວັດສະດຸສົດ:
1. ເບ້ຍຜັກອ່ອນ ຫຼື ແກ່ນຖົ່ວ.
2. ຝຸ່ນຄອກແຫ້ງ ຫຼື ຝຸ່ນບົ່ມ.
3. ເ ຟືອງ ຫຼື  ຕໍເ ຟືອງແຫ້ງສຳລັບ ຄຸມດິນ.
4. ນ້ຳ.

ເຮົາຄວນກະກຽມວັດສະດຸ, ອຸປະກອນໃນເມື່ອໃດ? 1 ມື້ ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ຫຼື ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຝຶກອົບຮົມ.


