
บลอคโคลี่
BROCCOLI

รศ.นิพนธ   ไชยมงคล
**ปรับปรุง 7 กุมภาพันธ 2546

บลอคโคล่ี (Broccoli ; Brassica oleracea var. italica Plenck.  ) เปนพืชเมืองหนาว อยู
ในตระกูล Brassicaceae (Cruciferae)  ซึ่งรวมทั้ง กะหลํ่ าปลี 
กะหลํ่ าดอก คะนาและผักกาด  มีจ ํานวนโครโมโซม n = 9
 ในประเทศอังกฤษและแถบประเทศกลุมยุโรป เรียก 
Calabrese มีคุณภาพสูงส ําหรับการประกอบอาหารและการแปร
รูป เชน แชแข็ง เปนพืชท่ีความตองการของตลาดคอนขางสูง 
เน่ืองจากมี คุณคาทางอาหารสูง สมาคมโรคมะเร็งแหงสหรัฐ

อเมริกา ยอมรับวาเปนพืชท่ีตอตานโรคมะเร็ง ประกอบดวย วิตามิน เอ แคลเซี่ยม ไรโบฟลาวิน 
หรือวิตามิน บี2 สารประกอบ glycosinolate เมื่อถูกยอยโดยเอ็นไซม mirosinase จะใหสารที่มี  
รสชาติขม และสารประกอบ goitrogenic เชน isothiocyanates, thiocyanates, nitriles และ 
goitrin สารประกอบเหลาน้ีใหรสชาติและกลิ่น มีรายงานวาสารเหลาน้ีจะจํ ากัดการสราง 
thyroxine ทํ าใหเกิดโรคคอพอกหรือตอม thyroid บวม ในปจจุบันสายพันธุท่ีปลูกเปนการคาจะมี 
glycosinolate ในระดับต่ํ า

เมล็ดบลอคโคล่ีท่ีเร่ิมงอก (broccoli sprout) ประกอบดวยสาร Sulforaphanes เชือ่วา
สามารถปองกันโรคมะเร็งได โดยการบริโภคประมาณ 1 กิโลกรัมตออาทิตย สามารถลดอัตราการ
เสี่ยงท่ีเกิดโรคมะเร็งได 50 % การใหสัตวทดลองไดรับสาร Sulforaphanes ซ่ึงสกัดจากบลอคโคล่ี 
สามารถปองกันการเกิดโรคมะเร็งได 60-80 %

บลอคโคลี่สายพันธุท่ีเก็บเก่ียวเร็วเปนพืชฤดูเดียว สวนสายพันธุท่ีเก็บเก่ียวชา เปนพืช
สองฤดู ระบบรากคอนขางต้ืน รากแกวขนาดเล็ก รากพิเศษสวนใหญจะเจริญในระดับ    30-35 
เซนติเมตร ใบสีเทาหรือน้ํ าเงินปนเขียว ผิวใบเรียบ เน้ือใบหนา เจริญสลับกัน ชอดอกประกอบดวย
ดอกสมบูรณเพศจํ านวนมาก ดอกประกอบดวยกลีบดอกสีเหลือง 4 กลีบ เกสรตัวผู  6 อัน รังไขมี 2 
เซลล ฝกหุมเมล็ด (silique) กวาง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 50-100 มิลลิเมตร ฝกจะแกภายในเวลา   
50-90 วันหลังจากผสมเกสร

สวนท่ีนํ ามาบริโภคคือสวนของก่ิงหรือลํ าตนออน และกลุมดอกตูม(curd/head) ดอกอาจ
จะมีสีเขียว มวง มวงเขม สีเทา สีมวงปนนํ ้าตาล
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เมล็ดมีลักษณะกลม ขนาดเล็ก สีนํ ้าตาลเขม
การเลือกพันธุปลูก

Green comet (45-50 วัน)
Green Valiant (83 วัน) Pack man (45-50 วัน) Baccus (50-65  วัน)

      สายพันธุท่ีใชในการแชแข็ง
Acadia, Emerald City, Excelsior, Pakman (heat tolerant)  Patriot, Pirate, Regal

      สายพันธุท่ีใชสํ าหรับตลาดทั่วไป
Acadia, Buccaneer, Emerald City, Emperor, Everest, Excelsior, Green Belt, 

Green Comet, Green Valiant, Laguna, Legend, Liberty, Major, Marathon, Pakman (heat 
tolerant), Patriot, Pennacle, Pirate, Premium Crop, Regal, Shogun, Samurai, Triathlon, 
Windsor.
      สายพันธุตานทาน

โรคราน้ํ าคาง(Downy mildew)/โรคเนาด ํา (Black rot) Everest, Premium Crop, 
Green Comet,  Idol, Shogun, Crusader,  Citation, Hi-Caliber and Futura.

โรคดอกเนาจากเชื้อแบคทีเรีย  (Pseudomonas sp.) Pirate, Shogun, Green 
Defender and Green Valiant

โรครากบวม (Club root) Pirate and Oregon CR-1
อาการดอกเหลืองหลังการเก็บเกี่ยว Green belt, Emperor, Emerald City and

Sprinter (เก็บรักษา 1.0 oซ เปนเวลา 20 วัน)

ลักษณะพันธุบลอคโคลี่บางสายพันธุ
พันธุ อ า ยุ เก็บ

เกี่ยว
ขนาดตน จํ านวน

หนอขาง
สีของ
ดอก

ขนาด
ดอก
เดี่ยว

ความ
ตานทาน

Green Comet 40 เล็ก ไมมี เขียวเขม ปานกลาง
Southern Comet 55 กลาง นอย เขียวเขม เล็ก
Premium Crop 58 กลาง ไมมี เขียวเขม เล็ก
Montecristo 67 กลาง ไมมี เขียวเขม เล็ก รานํ้ าคาง
Pinnacle 68 กลาง ไมมี เขียวเขม เล็กมาก
Centauro 72 ใหญ ไมมี เขียว เล็ก ทนรอน
Endeavour 105 ใหญ มาก เขียว เล็กมาก ทนรอน
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สายพันธุลูกผสม
Broccoflower (Floccoli) ลูกผสมขามระหวาง บลอคโคลี่และ กะหลํ่ าดอก (Broccoli x 

Cauliflower)  เชน พันธุ Alverde, Macerta และ Green Harmony
Broccolini (Chinese broccoli) ลูกผสมระหวางบลอคโคลี่และคะนา  (broccoli; 

Brassica oleracea var. italica x Chinese kale; Brassica oleracea var. alboglabra)      
เรียกคะนาฮองกง สายพันธุกลุมน้ี จะมีลํ าตนขนาดเล็ก สูง หนอขางดอกเจริญเร็ว  รสชาติคลาย
บลอคโคลี่ แตจะมีรสหวานกวา และกลิ่นไมแรง คลายกับหนอไมฝร่ัง

Green Sprouting Broccoli  พันธุ De Cicco, Calabrese, Italian Green  Sprouting, 
Waltham 29

Kailaan type (Chinese kale or Chinese broccoli ; Brassica oleracea var. 
alboglabra) พันธุ Green Lance Hybrid, Gai Lohn

Romanesco type ( ดอกจะมีลกัษณะคลายหัวแหวน สีเหลืองปนเขียว) พันธุ Minaret

สภาพแวดลอม
อุณหภูมิที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญอยูระหวาง 15-20 oซ อุณหภูมิเฉลี่ย 24 oซ

อุณหภูมิสูงกวา 30 oซ และต่ํ ากวา 10 oซ อัตราการเจริญจะตํ่ าหรือชะงักการเจริญ ไมทนทานตอ
น้ํ าคางแข็ง โดยเฉพาะชวงใกลเก็บเก่ียว

อุณหภูมิสูงจะกระตุนใหเกิดการเจริญทางลํ าตน ใบ ชะลอการเจริญของดอก สวน
อุณหภูมิต่ํ าจะชักนํ าใหเกิดการเจริญของดอก การเจริญของดอกในระยะท่ีตนมีขนาดเล็กจะทํ าให
มีดอกขนาดเล็ก ผลผลิตและคุณภาพต่ํ า อุณหภูมิท่ีเหมาะสํ าหรับการเจริญของดอกอยูระหวาง 
13-20  oซ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกวา 25 oซ คุณภาพจะต่ํ า ดอกจะบานเร็ว มีใบแซมดอก ทํ าใหกลุม
ดอก (หัว) ไมแนน นอกจากสายพันธุทนรอนท่ีดอกอาจจะเจริญไดในอุณหภูมิ 30 oซ

สภาพดิน
ดินที่เหมาะสํ าหรับการปลูกบลอคโคลี่ เปนดินท่ีรวนซุย มีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ํ า

ไดดี pH 6.0-6.5 ดินท่ีมี pH ต่ํ ากวา 6 ควรใสปูนขาว

การเพาะเมล็ด
บลอคโคลี่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดและยายกลาปลูก เมล็ดหนัก 10 กรัม มีจ ํานวน 3,500 

เมล็ด อุณหภูมิที่เหมาะสมสํ าหรับการงอกของเมล็ด อุณหภูมิกลางวัน 20-30 oซ และอุณหภูมิ
กลางคืน 20 oซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 5-10 วัน
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กอนเพาะควรแชเมล็ดในเคปเทน ผสมเบนเลท ชนิดละ 6 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร เปนเวลา      
1 ชั่วโมง เพื่อกํ าจัดโรคท่ีติดมากับเมล็ด หลังจากนั้นน ําออกมาลางและแชในโพแทสเซียมไนเตรท 
เขมขน 0.2 % เปนเวลา 30 นาที และใชผาเปยกหมาด ๆ หุมเก็บไวในอุณหภูม ิ5 oซ เปนเวลา 3-5 
วัน เพื่อชวยใหงอกเร็วและสมํ ่าเสมอ เมื่อรากเริ่มงอก นํ ามาผึ่งในรมใหแหง เพ่ือความสะดวกใน
การหยอดเมล็ด ควรเพาะเมล็ดในถาดเพาะเมล็ด เพ่ือปองการชะงักการเจริญในระยะยายปลูก

ยายปลูกเมื่อมีใบจริง 3-5 ใบ ระยะปลูก 30-50 x 50-60 ซม. ข้ึนอยูกับขนาดและสายพันธุ
การปลูกเพื่อโรงงานแปรรูป ใชจํ านวนตน 8,000-12,000 ตนตอไร เน่ืองจากตองการดอกขนาด
ใหญ

พืชสามารถเจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่ํ า ความชื้นสัมพัทธสูง อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สํ าหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 15.5-18.0 oซ และอุณหภูมิเฉล่ียตลอดฤดูปลูก 24 oซ

การใสปุย
คุณภาพของบลอคโคลี่ขึ้นอยูกับการเจริญเติบโต ตอเน่ืองและสมํ่ าเสมอ ในกรณีท่ีพืช

ชะงักการเจริญในชวงใดชวงหนึ่ง เนื่องจากอุณหภูมิสูงหรือตํ ่ามากเกินไป ใหน้ํ าหรือปุยมากเกินไป
หรือขาดน้ํ า ขาดปุย จะทํ าใหผลผลิตและคุณภาพตํ ่า

ตนบลอคโคลี่ที่สมบูรณจะมีระยะหางระหวางใบประมาณ ½- 1 น้ิว
ควรวิเคราะหดิน เพ่ือเปนแนวทางการจัดการปุยอยางมีประสิทธิภาพ บลอคโคล่ีเปนพืชท่ี

ตองการธาตุอาหารในปริมาณท่ีสูง  เน่ืองจากมีระบบรากต้ืน ควรใสปุยคอกหรือปุยหมักกอน
เตรียมดิน
ไนโตรเจน (N)

การใสปุยไนโตรเจนในอัตราท่ีสูงเกินไป ทํ าใหอัตราการเจริญทางลํ าตน ใบ สูง ชะลอ   
การเจริญของดอก ดอกมีขนาดเล็ก อาจจะทํ าใหภายในล ําตนแตก (hollow stem) อาการคลายกับ
การขาดธาตุโบรอน แตการขาดโบรอนแผลจะมีสีน้ํ าตาล งายตอการเขาทํ าลายของเช้ือแบคทีเรียท่ี
เปนสาเหตุของโรคเนา  การใสปุยไนโตรเจนหลาย ๆ คร้ัง จะสามารถปองกันการแตกของลํ าตนได
ดีกวาการใสเพียงคร้ังเดียว

บลอคโคลี่ตองการไนโตรเจน 27.3-36.4 กิโลกรัมตอไร  ใสไนโตรเจนรอยละ 50 ของ
จํ านวนท่ีตองการใสกอนปลูก หลังจากนั้นใสหลังปลูก 1-2 คร้ัง โดยใสหลังปลูกคร้ังแรกเม่ือสูง 6-8 
น้ิว และใสครั้งที ่2 หลังจากนั้น 2 อาทิตย

เพื่อใหมีดอกขนาดใหญควรใสปุย 15-0-0 หรือ 21-0-0 จํ านวน 10 กิโลกรัม/ไร เมื่อเริ่ม
ออกดอก และใสหลังเก็บเกี่ยวครั้งแรก
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ฟอสฟอรัส (P)
จํ าเปนส ําหรับการเจริญของรากและดอก
ผลการวิเคราะหดิน (ppm) อัตรา P2O5 ท่ีแนะนํ า (กก./ไร)

0-30
30-50
>50

27-36
18-27
14-18

โพแทสเซียม(K)
การหวานโพแทสเซียมระหวางแถวหลังปลูก เมื่อรวมกับไนโตรเจนจะตองไมเกิน 16.4 

กก./ไร
ผลการวิเคราะหดิน (ppm) อัตรา K2O ท่ีแนะนํ า (กก./ไร)

0-150
150-200
200-250

>250

27-36
16-27
11-16
ไมตองใส

ซัลเฟอร (S)
ปรกติ ซัลเฟอรจะประกอบอยูในแมปุยท่ีมี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม เชน 

แอมโมเนี่ยมซัลเฟต หรือ โพแทสเซียมซัลเฟต เปนตน แตจะไมพอเพียงส ําหรับความตองการของ  
บลอคโคลี่ ควรใสเพิ่ม 4.5-7.3 กิโลกรัม S ตอไร

พืชดูด S ในรูปของซัลเฟต เม่ือใสปุยในรูปซัลเฟอร จะเปล่ียนรูปเปนซัลเฟตในดิน ซัลเฟอร
ในรูปผงละเอียดจะเปล่ียนรูปไดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพดินที่มีอุณหภูมิ และความชื้นสูง การใหปุย
ในรูป แอมโมเนี่ยมซัลเฟตจะท ําใหดินเปนกรด

การใสปุย S ในรูปซัลเฟต ควรใสกอนปลูก อัตรา 4.5-7.3 กิโลกรัม S ตอไร สวนการใสใน
รูปผงละเอียด ควรใสอัตรา 7.3-9.0 กิโลกรัม S ตอไร กอนปลูก 1 ฤดู
โมลิบดีนั่ม (Mo)

เมือ่ขาด Mo พืชจะมีใบขนาดเล็ก เรียวยาว(whip tail) เกิดข้ึนมากในดินท่ีเปนกรด ควรใส
ปูนขาวกอนปลูก เม่ือพืชแสดงอาการควรฉีดพน sodium molybdate  เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
แม็กนีเซี่ยม (Mg)

บลอคโคล่ีท่ีขนาด Mg ใบลางจะมีสีเหลืองหรือแดง หรือเม่ือผลการวิเคราะหดิน พบวามี
ปริมาณ Mg ต่ํ ากวา 2 meq/100 g ควรเพิ่ม MG อัตรา 2.7-3.6  กิโลกรัม Mg ตอไร กอนปลูก หรือ
เมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร ควรฉีดพนดวย MgSO4 เขมขน 4-5 % (4-5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร)
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การใสโดโลไมทสามารถเพิ่ม Mg ในดิน และลดความเปนกรดของดิน ควรใสกอนปลูก 3-4 
อาทิตย หรือใสกอนปลูก 1 ฤดู

โบรอน(B)
การขาดโบรอน เกิดขึ้นในดินท่ีเปนดาง ดอกจะมีขนาดเล็ก ลํ าตนแสดงอาการไสกลวง     

สีนํ ้าตาล ( brown heart) ทํ าใหเชื้อแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของโรคเนาเขาทํ าลายไดงาย ผลผลิต
และคุณภาพต่ํ า ควรใสโบรอน อัตรา 400 กรัม B ตอไร หรือฉีดพนดวย Borax (11.4% B) อัตรา 2 
กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร

การใสปุยบลอคโคล่ี
ธาตุอาหาร กิโลกรัม/ไร

ไนโตรเจน *
     *1 กอนปลูก
     *2 หลังปลูก 3-5 อาทิตย
    * 3 แคลเซี่ยมไนเตรท ระยะดอกเริ่มเจริญ

15.5-21.8
5.-5
18.2

ฟอสฟอรัส P2O5 31.0—43.6
โพแทสเซียม K2O 31.0-43.6
ซัลเฟอร(S) 4.5-7.5
โบแร็ก (B) 2.7-3.6

การใสปุย แคลเซียมไนเตรท จํ านวน 18 กิโลกรัมตอไร ในระยะดอกเร่ิมเจริญ สามารถลด
ขนาดของลํ าตน ลดการเขาทํ าลายของเช้ือสาเหตุทํ าใหดอกเนา 

การใหน้ํ า
ใหน้ํ า 1-1 ½ น้ิวตออาทิตย ข้ึนอยูกับสภาพดิน และฤดูกาล

ลักษณะผิดปกติของบลอคโคลี่
Blindness: แมลงหรือโรคเขาทํ าลายตาดอก ทํ าใหดอกไมเจริญ ทํ าใหหนอขางเจริญมาก
Leafy head: ใบเจริญข้ึนมาแซมดอก เน่ืองจากอุณหภูมิสูงและไดรับน้ํ าตลอดจน

ไนโตรเจนสูง
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Large, Coarse buds: ตาดอกมีขนาดใหญ ข้ึนอยูกับสายพันธุ นอกจากน้ีขนาดของดอก
ยอยจะเพิ่มข้ึนตามอายุของดอก อุณหภูมิและการเก็บเกี่ยวลาชา จะทํ าใหดอกยอยมีขนาดใหญ

Hollow stem อาการลํ าตนกลวง เกิดจากการใสปุยไนโตรเจนสูงเกินไป ทํ าใหอัตราการ
เจริญของพืชสูง ลํ าตนกลวงสีขาว สวนล ําตนกลวงสีน้ํ าตาลเกิดจากการขาดโบรอน

Floret(bread) yellowing ดอกเหลือง มีสาเหตุเนื่องมาจาก การเปดของกลีบดอกท่ีแกเกิน
ไป อุณหภูมิในท่ีเก็บรักษาสูง หรือไดรับเอทธีลีนสูง

Brown floret ดอกมีแผลสีน้ํ าตาล เน่ืองจากดอกยอยไมสามารถพัฒนาได ทํ าใหเซลลหรือ
เน้ือเยื่อสวนนั้นตาย และเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล เน่ืองจากขาดธาตุอาหาร

การเก็บเกี่ยว
บลอคโคลี่สามารถเก็บเกี่ยวตั้งแต 45-60 วันหลังยายปลูก ข้ึนอยูกับสายพันธุและฤดูกาล 

ควรเก็บเก่ียวในตอนเชากอนดวงอาทิตยข้ึน เน่ืองจากเม่ือไดรับแสงอาทิตยพืชจะเห่ียวเร็ว หลังจาก
เก็บเก่ียวนํ าเขาที่รมใหเร็วที่สุด

คุณภาพของบลอคโคลี่ขึ้นอยูกับขนาดท่ีเหมาะสม
ตรงตามสายพันธุ  สีเขียวเขม หรือเขียวสด กลีบดอกปด 
ดอกแนน

ระยะท่ีเหมาะสํ าหรับการเก็บเก่ียว คือระยะกอน
ดอกบาน ระยะหลังจากดอกบานจะทํ าใหดอกเปล่ียนเปนสี
เหลือง ดอกไมแนน เน่ืองจากการเปดของกลีบดอก ดอกจะ
แก คุณภาพต่ํ า ไมสามารถขายได

เก็บเก่ียวดอกท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 7-14 
ซม. ตัดโคนกานดอก ดอกแขนงจะมีขนาดเล็ก 
เสนผาศูนยกลางประมาณ 3-7 ซม. สามารถนํ า
ไปประกอบอาหารและแชแข็ง ควรเก็บเก่ียวทุก 
2-3 วัน เพื่อใหไดดอกที่มีคุณภาพสูง
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อัตราการหายใจของบลอคโคลี่หลังจากเก็บเก่ียวคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับ
หนอไมฝรั่ง ปวยเหล็ง หรือขาวโพดหวาน ดอกจะเปล่ียนเปนสีเหลืองเร็ว ดังน้ันหลังเก็บเก่ียวควร
ทํ าความสะอาด คัดขนาด ตัดแตง  และลดอุณหภูมิในดอกอยางเฉียบพลัน ใหอยูในระดับ 0 oซ 
โดยใชน้ํ าเย็นจัด ( liquid – icing) หรือ น้ํ าแข็งเกล็ด (crush ice) อาจจะใช hydrocooling หรือ 
force- air cooling แตคอนขางยากในการที่จะลดอุณหภูมิใหสมํ่ าเสมอ
การเก็บรักษาในอุณหภูมิตํ่ า

อุณหภูม ิ( oซ) ความชื้นสัมพัทธ ( 95 %) อายุการเก็บรักษา (วัน)
0 >95 21-28
5 >95 14
10 >95 5

การเก็บรักษาในหองควบคุมสภาพแวดลอม
! Optimum product temperature  = 0.0-1.0 oซ

   Temperature Set points
!  Air delivery control = 0.0-1.0 oซ
!  Return air control = 1.0-2.0 oซ

  Ventilation (Air exchange) setting
!  6 meter containers = 60 m3/h = 35 cfm
!  12 meter containers = 120 m3/h = 70 cfm
! Fresh air exchange    = 200 %/h

   Acceptable product temperature at loading into container = -0.5-5.0 oซ
•  Freezing point –0.6 oซ

อัตราการหายใจบลอคโคลี่หลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูม ิ(oซ) 0 5 10 15 20
ml CO2/kg/hr 10-11 16-18 38-43 80-90 140-160
    ml CO2/kg/hr x 440 = Btu/ton/day หรือ x 122 = kcal/metricton/day

•   เปนพืชที่สรางเอทธีลีนตํ ่า ( 4 nM/kg/h at 20 oC) แตจะตอบสนองตอเอทธีลีนสูง 
โดยจะทํ าใหดอกเหลืองเร็ว การเก็บรักษาในอุณหภูมิ10 oซ และเพิ่มเอทธีลีน  2 ppm 
จะเก็บรักษาได 2 วัน

การเก็บรักษาโดยการควบคุมบรรยากาศ
Oxygen(%) Carbon Dioxide(%) Temperature (oซ) Storage (day)

1-3 5-10 1.0 +21



9

ถึงแมจะเก็บรักษาโดยการควบคุมบรรยากาศ แตในกรณีที่อุณหภูมิไมสมํ่ าเสมอ ดอกจะ
สรางนํ้ ามันหอมระเหยท่ีมีซัลเฟอรเปนสารประกอบ

ไมควรเก็บรักษานาน เพื่อใหมีคุณภาพสูง ท้ังรสชาติ สี และปริมาณวิตามิน ซี ควรเก็บ
รักษาในอุณหภูมิต่ํ า มีการถายเทอากาศดี ระยะหางระหวางภาชนะบรรจุเหมาะสม เพ่ือปองกัน
การสะสมความรอนในภาชนะบรรจุ การเก็บรักษานานและสภาพแวดลอมไมเหมาะสม จะทํ าใหสี
ของใบ ตาดอกเหลือง  รวง เน้ือเย่ือน่ิม

อายุการเก็บรักษาข้ึนอยูกับสายพันธุ จากการทดลองเก็บรักษาบลอคโคล่ี สายพันธุตาง ๆ
ในอุณหภูม ิ5 o ซ  ความชื้นสัมพัทธ 95 % ปรากฏผลดังน้ีคือ
อายุเก็บรักษา < 20 วัน 20-25 วัน > 25 วัน

Baccus, Brigadier, Cruiser, 
Mariner, Symphony, Zeus

C a s c a d e ,  E m b a s s y ,  
Emperor, Esquire, Galaxy, 
Gem, Green Lady, Green 
V a l i a n t ,  H i  C a l i b e r ,  
M i d o r i # 8 ,  P i n n a c l e ,  
Saka ta#12,  Schooner ,  
Southern Comet, Vantage

Citation, Galaxy, Glacier, 
G ree nb e l t ,  M a ra t h on ,  
M e r c e d e s ,  P a c k m a n ,  
Pirate, Premium Crop, 
Shogun, Skiff

โรคที่เขาทํ าลายดอก
เนาเละ (Bacterial rot) ท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย (Erwinia, Pseudomonas) ระบาดรุนแรง

ในบลอคโคลี่ที่เกิดแผลจากขบวนการเก็บเกี่ยว
โรคเนาที่เกิดจากเชื้อรา เชน gray mold rot (Botrytis cinerea), black mold 

(Alternaria spp.) ระบาดมากในกรณีท่ีดอกไดรับความช้ืนสูงและอุณหภูมิคอนขางต่ํ า
แมลงท่ีสํ าคัญ

หนอนใย หนอนคืบ
ปองกันและกํ าจัด โดยเช้ือแบคทีเรีย (BT) โดยฉีดพนในตอนเย็น หามใชรวมกับถังฉีดพน

สารเคมีชนิดอ่ืน ๆ

การปองกันกํ าจัดโรค แมลง
โรค สารเคมี ฉีดพนกอนเก็บเก่ียว หมายเหตุ

รานํ ้าคาง (Downy mildew) Maneb 80WP 10
Manex 4F 10
Aliete 80WDG 3 หามผสม Cu

รานํ ้าคาง (Downy mildew) Maneb75DF 10
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ใบจุด alternaria
ใบไหมตนกลา(Pythium seedling blight) Ridomil Gold 4EC ฉดีพนระยะตนกลา
ใบไหม(Pythium blight) Ridomil Gold EC 10
สเคอโรเทียม (Sclerotinia drop) Rovral 4F 14 3 ครั้งตอฤดู
ไรซอกโตเนีย (Rhizoctonia) Rovral 50WP, 50WG 14 3 ครั้งตอฤดู
โคนเนา (Bottom rot)
แมลงและการปองกันก ําจัด

แมลง สารเคมี ฉีดพนกอนเก็บเกี่ยว หมายเหตุ
แมลงหวี่ขาว Admire 2E (imidacloprid) 21 คลุกลงไปในดิน
หนอนชอนใบ Agri-Mek 0.15EC

Zabamectin
7

เพลีย้ออน/หนอนกระทูผัก/หนอน
คบื/หนอนเจาะฝกขาวโพด/หนอน
ชอนใบ/เพลี้ยไฟ/

Ambush 2EC
(permethrin)

1

Neemix4.5 0
Ammo 2.5 EC
(cypermethrin)

5

Pounce 3.2 EC
(permethrin)

1

หนอนกระทูผัก หนอนคืบ B.T. (Bacillus
thurigiensis)

0

เพลีย้ออน หนอนคืบ เพลี้ยไฟ
หนอนกระทู

Lannate 2.4 L.
(methomyl)

7-10

เพลีย้ออน ไรแดง เพลี้ยไฟ แมลงหวี่
ขาว

M-Pede 49%
Soap,insecticidal

0

Sun Spray 98.8%
Oil, insecticidal

0

มด เพลีย้ออน หนอนกระทู หนอน
คบื หนอนเจาะฝกขาวโพด เตาแตง
หมัดกระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว

Py-Rin 60-66 EC
(pyrethrin+piperonyl
butoxide)

0

เพลีย้ออน หนอนคืบ เตาแตง หมัด
กระโดด หนอนชอนใบ ไรแดง เพลี้ย
ไฟ แมลงหวี่ขาว

Pyrellin EC (pyrethrin +
rotenone)

0
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