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ซีเลอร่ี
 Last modified September 28, 2002

 CELERY: Apuim graveolens var.dulce (Mill.)DC.
อยูในวงศ Apiaceae ( Parsley หรือ Umbelliferae )
graveolens หมายถึงมีกลิ่นฉุน dulce  หมายถึงมีรสหวาน  มี
ถ่ินกํ าเนิดอยูแถบ สวีเดนถึงอียิปต และอบิสซิเนีย ในเอเซียพบ
แถบคอเคซัสถึงอินเดีย  สายพันธุปาพบข้ึนอยูท่ัวไปตามแหลง
ชาติในท่ีมีความช้ืนสูง แถบแคลิฟอรเนีย นิวซีแลนด  สวีเดน
อัลจีเรีย  อียิปต์ิและเอเซียตะวันตก เริ่มแรกจะน ํามาใชเปนยา
สมุนไพร ใชขับปสสาวะ แกอาการปวดขอ  หลังจากนั้นจึงน ํา

มาบริโภค มีการบันทึกเก่ียวกับเร่ืองซีเลอร่ีท่ีประเทศฝร่ังเศสในป ค.ศ 1623 นิยมบริโภคกันมากใน
แถบยุโรป  อเมริกา จีนและ ญ่ีปุนเปนตน
คุณคาทางอาหาร
ตารางท่ี 1 คุณคาทางอาหารของซีเลอรี่ (จากสวนที่เปนอาหารได 100 กรัม)

สารประกอบ ฟลิปปนส สหรัฐอเมริกา
พันธุอเมริกา พันธุจีน self branching Green

ความช้ืน (%) 93.6 90.9 96.0 95.0
พลังงาน(แคลอร่ี) 18.0 27.0 7.0 8.0
โปรตีน(กรัม) 1.2 2.2 0.7 0.9
ไขมัน(กรัม) * 0.6 0.1 0.1
คารโบไฮเดรท(กรัม) 4.2 4.6 1.2 1.2
เสนใย(กรัม) 0.7 1.4 * *
เถา(กรัม) 1.0 1.7 * *
แคลเซี่ยม(มิลลิกรัม) 57.0 326.0 25.0 70.0
ฟอสฟอรัส(มิลลิกรัม) 26.0 51.0 27.0 34.0
โปรแตสเซี่ยม(มิลลิกรัม) 448.0 318.0 160.0 240.0
เหล็ก(มิลลิกรัม) 2.8 15.3 0.3 0.5
โซเดี่ยม(มิลลิกรัม) 14.0 151.0 200.0 130.0
วิตามิน เอ(IU) 80.0 2685.0 90.0 120.0
ไทอะมีน(มิลลิกรัม) 0.03 0.08 0.03 0.03
ไรโบฟลาวิน(มิลลิกรัม) 0.05 0.12 0.02 0.04
ไนอะซิน(มิลลิกรัม) 0.4 0.6 0.3 0.3
กรดแอสคอรบิค(มิลลิกรัม) 22.0 49.0 7.0 10.0

     ที่มา; Food Composition Table 1964,Food and Nutrition ResearchCenter.Handbook
No. 1,Manila.
 สัณฐานวิทยา
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   ระบบราก
        ซีเลอร่ีเปนพืชท่ีมีระบบรากต้ืน การยายปลูกและตัดรากแกวใหขาด  รากแขนงจะเจริญเปน
จํ านวนมาก โดยจะเจริญตามแนวนอนยาว 15-20 ซม.และหยั่งลึกลงไปในดินลึก 25-30 ซม.
   ลํ าตนและใบ

ลํ าตนจะส้ันอยูระหวางรากและกานใบ การปลูกในฤดูแรก จะมีการเจริญ ทางกาน และใบ
โดยสูง 60-90 ซม. ทรงพุมกวาง 10 ซม.  อายุ 4-5  เดือน ผลผลิต  0.7-1.0  กก. มีกานใบอวบหนา
ใบเปนแบบ pinnate มีจ ํานวน 5-7 ใบ ตอกานใบ และกานท่ีอยูสวนดานใน จะมีขนาดเล็กกรอบ
เรียก ” the  heart”  กานใบเปนสันชัดเจน   โคนกานใบกวาง  มีแปงและสารอาหารประเภทแปงสูง
ใบเรียกตาง ๆ   กันคือ  riba,   shanks  หรือ  stems   กานใบ เรียก  bunches, head หรือ  stalks   
กานใบจะหนาและกรอบ  ภายใตผิวของกานใบเปนสวนท่ีเรียก  Collenchyma  strand และตอ
จากสวนน้ีจะเปนสวนของเน้ือเย้ือ parenchyma ซ่ึงประกอบดวยทอน้ํ าทออาหาร สวนของ
collenchyma strand และ parenchyma tissue  รวมกันเรียกวา “ strings”

Collenchyma strand  ประกอบดวยเน้ือเย่ือท่ีเหนียว จากการทดลองพบวาความเหนียว
ของเน้ือเย่ือสวนน้ีในสายพันธุ Golden Self Blanching คือ 9736 กรัม ตอตารางมิลลิเมตร ในขณะ
ที่สายพันธุ Giant Pascal มีประมาณ 3,468 กรัม ตอตารางมิลลิเมตร สวนความเหนียวของสวนท่ี
เปนทอน้ํ าทออาหารคือ 820 และ 611  ตามลํ าดับ

จากขอมูลดังกลาวแสดงวา Collenchyma strand ของพันธุ Golden Self Blanching
ขนาด 1 ตารางมลิลิเมตร สามารถรับน้ํ าหนักไดมากกวา 10 กิโลกรัม สวนพันธุ  Giant Pascal
สามารถรับน้ํ าหนักไดประมาณ  3.7 กิโลกรัม

ความเหนียวของ Collenchyma strand และ parenchyma tissue ของตนท่ีแกจะสูงกวา
ตนท่ีออน

เม่ือปลูกซีเลอร่ีในท่ีมีความช้ืนสูง จะมีความเหนียวของทอน้ํ าทออาหารประมาณ 674 กรัม
ในขณะท่ีปลูกในท่ีมีความช้ืนต่ํ าเทากับ 1179 กรัม ตอตารางมิลลิเมตร

ใบ ประกอบดวยสาร Apiin(apigenin 7-apiosylglucoside) เปนสารประกอบ glycoside
ท่ีทํ าใหเกิดกล่ินและรสชาติในใบซีเลอร่ี
   ดอกและเมล็ด
        ชอดอกจะเจริญจากมุมกานใบ  กานชอดอกยาว 60-90  ซม. ชอดอกเปนแบบ  umbel
กลีบดอกสีขาว  ดอกเปนแบบสมบูรณเพศขนาดเล็ก  เปนพืชผสมตัวเอง เมล็ดมีขนาดเล็กจ ํานวน
ประมาณ 2,205,000  เมล็ดในนํ้ าหนัก 1  กิโลกรัม  และอัตราความงอกต่ํ า   (55%)  ข้ึนอยูกับ
จํ านวนดอก
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และตํ าแหนงในดอกท่ีเมล็ดเจริญ  เน่ืองจากมีชอดอกแบบไมจํ ากัด ทํ าใหดอกทะยอยบานเปนเวลา
นาน เมล็ดในชอดอกจะแกไมพรอมกัน   เมล็ดท่ีเก็บเก่ียวใหมจะมีความงอกสูงกวาเมล็ดท่ีเก็บ
รักษาเปนเวลา 1 ปขึ้นไป
สภาพอากาศ

เปนพืชสองฤดูแตนํ ามาปลูกเปนพืชฤดูเดียว โดยฤดูแรกจะเจริญทางลํ าตน ในฤดูท่ีสอง
เม่ือตนเจริญเต็มท่ี ในสภาพอุณหภูมิตํ ่าชอดอกจะเจริญ
        สภาพอากาศที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญของซีเลอร่ีคือ   อุณหภูมิต่ํ าโดยเฉพาะเวลา
กลางคืนและกอนเก็บเก่ียว  เนื่องจากอุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการสรางใบขนาดใหญอยู
ระหวาง 16-21 oซ  และไมเกิน  24 oซ
              การปลูกในอุณหภูมิระหวาง  4.4-10.0 oซ     เปนเวลา 10 วันขึ้นไป  จะแทงชอดอกเร็ว
โดยเฉพาะพืชที่ปลูกใหม จะแทงชอดอกในขณะท่ีตนเล็ก  Thompson&Kelly   (1957)  ทดสอบ
ปลูกซีเลอรี่ในอุณหภูมิ 2-10 oซ     โดยใชเวลาแตกตางกัน พบวาเมื่อพืชไดรับอุณหภูมิตํ่ าเปนเวลา
10  วันจะแทงชอดอก 7.63 %  สวน 20 วัน 44.36 %  และ 30 วัน 74% สวนพืชที่ไดรับอุณหภูมิ
15-21 oซ   ไมแทงชอดอก

        อุณหภูมิต่ํ าสุดที่พืชเจริญไดคือ   7.0 oซ  อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู
ระหวาง 15.5-18.3 oซ  และอุณหภูมิสูงสุดคือ  24.0 oซ

อุณหภูมิต่ํ าเกินไปหรือพืชขาดน้ํ าจะเปนสาเหตุใหเกิดอาการตน
ฟาม เนื่องจากการเสื่อมของเซลลพาเรนไคมา โดยเซลลจะนิ่ม และสูญ
เสียความหนาแนน หลังจากนั้นจะแสดงอาการไสกลวง
        การผลิตเพื่อใหไดผลผลิตและคุณภาพสูง  จํ าเปนตองดูแลปจจัย
การผลิตทุกปจจัยเพื่อใหพืชเจริญอยางรวดเร็วและสมํ ่าเสมอ การหยุด
ชะงักการเจริญในชวงใดชวงหนึ่งจะเปนผลใหผลผลิตตํ่ า

   สายพันธุ
        ซีเลอร่ีแบงตามสีของใบไดสองกลุมคือ
        1. ชนิดสีเขียว (Green Type)
        2. ชนิดสีเหลือง (Self branching Type)

 สายพันธุกลุมสีเขียว
        กลุมน้ีจะมียอดออนและใบสวนในเปนสีขาว สวนใบดานนอกจะเปนสีเขียว พันธุที่นิยม
ปลูกคือพันธุ
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        Utah 52-70 HK อายุเก็บเก่ียวคอนขางชา  ความสูง 50-55 ซม. ใบขนาดใหญสีเขียวเขม
มีเสนใยนอย  ตานทานตอโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือรา Fusarium และทนทานตออาการขาดธาตุ
โบรอน

        Utah 52-70 R Imp. อายุเก็บเก่ียวเร็ว ความสูง
55.8-61.0 ซม.  ใบขนาดใหญสีเขียวเขม  มีเสนใยนอย
ตานทานตอโรคใบหด โรค Fusarium Race 2  และทน
ทานตออาการขาดโบรอน
        Utah 52-75 อายุเก็บเก่ียวคอนขางชา  ความสูง
58.4 ซม. ใบขนาดใหญสีเขียวเขม มีเสนใยนอย ตาน
ทานตอโรคใบหด โรค Fusarium Race 2 และทนทาน
ตอการขาดธาตุโบรอนและแมกนีเซ่ียม
        Florida 683 เก็บเก่ียวชา ใบสีเขียวออน สูง

55.8-61.0  ซม. ใบยาว 25.4-27.9 ซม.ทนทานตอการขาดโบรอน ตานทานตออาการไสกลวงและ
โรคใบหด
        Bishop   ใบสีเขียวออน  สูง   63.5-66.0   ซม.
ใบยาว  21.9-33.0   ซม.  ทนทานตอ Fusarium Race 2                                                 
        Loret  อายุเก็บเก่ียวคอนขางเร็ว  ความสูง  40-45
ซม. ใบสีเขียวออนเหมาะสํ าหรับการปลูกในเรือนโรง
        Greenlet F1 อายุการเก็บเก่ียวเร็ว ความสูง 40-
45 ซม. ใบสีเขียวเขม
        Darklet F1 อายุเก็บเก่ียวคอนขางชา ความสูง
50-55  ซม.   ใบสีเขียวเขมทนทานตอ   Fusarium Race
1 & 2
        June Belle อายุเก็บเก่ียว 80-90 วันหลังยายปลูก ใบสีเขียว ตานทานโรค  Cerospora
blight

   สายพันธุกลุมสีเหลือง
ชนิดสีเหลือง จะไมนิยมปลูก  เน่ืองจากเปนพันธุอายุ

การเก็บเก่ียวเร็ว ไมแข็งแรง  ใบเล็กมีกานใบจํ านวนมาก
นอกจากน้ีรสชาติและคุณภาพในการเก็บรักษาต่ํ ากวาสีเขียว 
การผสมขามระหวางสองกลุมนี้ จะใหลูกผสมที่มีลํ าตนสูง มี
ความตานทานโรค
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         Golden Self blanching อายุเก็บเก่ียว  115 วัน ความสูง 40-45  ซม.  ใบสีเหลือง ใบ
ขนาดเล็ก มีกานใบหนา  เสนใยนอย เหมาะส ําหรับการปลูกในเรือนโรง
         Golden  Spartan  อายุเก็บเก่ียว  50-60  วันหลังยายปลูก     self-branching type
        นอกจากน้ีมี  Yellow  Cornell  619,  Golden  Plum  และ  Golden Detroit

สายพันธุที่เหมาะส ําหรับการแปรรูป เชน Tall Utah 52-75, Tall Utah 52-70 R
 Improved, T.U.52-70HK, Matador, Picador.

นอกจากนี้อาจจะใชพันธุ Clean Cut, Conquishtador, Green Giant, Promise, Tall
Green Light, UC8-1, UC10-1, UC26-1, Ventura, Vicar, VTR-1325, VTR-1744, VTR-1901,
VTR-1917, XP-85.

สายพันธุท่ีตานทานตอโรคเห่ียว Fusarium เชน Picador, Matador, XP-85, Vicar,
Deacon(Tall), Promise, UC8-1, UC10-1, และ UC26-1

การเลือกพื้นที่ปลูก
        ควรปลูกในท่ีโลงเพ่ือใหไดรับแสงเต็มท่ี  ดินควรเปน
ดินท่ีรวนซุยและมีความอุดมสมบูรณของดินสูง มีหนาดินลึก
อุมน้ํ าไดดีปานกลาง  PH 5.8-6.7   พืชชนิดนี้ไมสามารถ
เจริญไดในดินท่ีเปนกรด  ตองการความช้ืนในดินสูง
        การเตรียมดินควรเตรียมใหลึก เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการอุมน้ํ าของดิน

การเพาะกลา
        เมล็ดซีเลอรี่มีสารจ ํากัดการงอกท่ีเปลือกหุมเมล็ด ทํ าใหมีอัตราความงอกต่ํ า ดังน้ันควรลาง
หรือแชเมล็ดในน้ํ าอยางนอย 30 นาที ความเขมขนของสารจะข้ึนอยูกับสายพันธุและตํ าแหนงของ
ชอดอก โดยดอกในชอดอกหลักจะมีความเขมขนของสารต่ํ ากวาดอกในชอแขนง
        เมล็ดหนัก 1 กรัมมีจ ํานวนประมาณ 500 เมล็ด อุณหภูมิจะมีอิทธิพลตอการงอกและการ
เจริญของตนกลา การเพาะเมล็ดในอุณหภูม ิ 10 o ซ เมล็ดจะใชระยะเวลาในการงอกเกินกวา 15
วัน และมากกวา 30 วันในอุณหภูมิ 5 oซ สวนการเพาะในอุณหภูม ิ15-20 oซ เมล็ดจะงอกภายใน
เวลา 7-12 วัน อุณหภูมิสูงกวา 25 oซ เมล็ดจะพกัตัว และอุณหภูมิ   สูงกวา 30 oซ เมล็ดจะไมงอก
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เมื่ออุณหภูมิสูงและขาดแสง เมล็ดจะพกัตัว ดังนั้นในอุณหภูมิสูงควรเพิ่มแสง ไมควรเพาะ
เมล็ดลึกเกินไป แสง far-red และ GA จะชวยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด

•  กอนเพาะควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน  50 oซ  และแชใน จิบเบอเรลลิค แอซิด  เขมขน 100
ppm เปนเวลา 30 นาที

•  หลังจากนั้นใชผาเปยกหมาด ๆ  หุมเก็บในอุณหภูม ิ 5 oซ  เปนเวลา 5- 7 วัน จึงน ํา
ออกมาเพาะ

•  เมล็ดงอกชาอาจจะใชเวลาถึง 6 อาทิตย  อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง  15-20 oซ
อุณหภูมิต่ํ าสุดท่ีเมล็ดจะงอกไดคือ 4 oซ

•   ดินเพาะควรจะรวนซุย  ใสปุยหมัก  2  กก.  ตอตารางเมตร
•  ปุย 12-24-12  จํ านวน 120 กรัมตอตารางเมตร

        การเพาะกลาในแปลงเพาะ      เน่ืองจากมีเมล็ดขนาดเล็กควรผสมกับทรายละเอียด เพาะ
เปนแถวหางกัน  10-15 ซม. ลึก  2 ซม.  หลังจากหยอดเมล็ดควรกลบดวยดินรวนหรือปุยหมัก ใช
วัสดุคลุมแปลง เชน ฟางหรือเปลือกขาว เพ่ือรักษาความช้ืนและปองกันการชะลางเมล็ดในระหวาง
การใหน้ํ า   เมล็ดจะงอกไดดีในดินท่ีมีความช้ืนสูงใกลกับความสามารถอุมน้ํ าของดิน หลังจากนั้น
ควรใชสารเคมีปองกันโรคและแมลง ในฤดูรอนคลุมแปลงดวยอุโมงคผา
        เร่ิมจัดระยะกลาเม่ือตนกลาสูง  2.5  ซม.  หรือมีใบจริง  2-4  ใบ โดยถอนแยกตนท่ีข้ึน
เบียดกันและนํ าไปปลูกในถุงชํ า

อาจจะเพาะในถาดเพาะ เพ่ือใหมีการเจริญเติบโตสม่ํ าเสมอ โดยใชดินรวน ผสมปุยหมัก
หรือปุยคอกเกา อัตรา 1:1 และผสมปุยสูตร 12-24-12

•  การแยกหนอชํ า จะตองใชหนอที่มีลํ าตนเด่ียว

การยายปลูก
        เมื่อตนกลามีใบจริงสองใบควรยายลงชํ าในถุงหรือ
กระทง   ยายปลูกตนท่ีเจริญเติบโตเร็วสม่ํ าเสมอในแปลง
เดียวกัน  ตนเล็กควรยายปลูกหลังจากปลูกตนขนาดใหญ 1
อาทิตย การยายปลูกควรยายเม่ือตนกลาสูง 4-5 น้ิว หรือมีใบ
จริง 4-5 ใบ ตนกลาขนาดใหญ จะคายน้ํ ามาก ทํ าใหพืชชะงัก
การเจริญ เก็บเก่ียวชา ไมควรใหดินหลุดจากราก และใหนํ ้า
กอนปลูก   เพ่ือใหแปลงปลูกมีความช้ืนอยางพอเพียง
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        การตัดรากหรือยายปลูกโดยดินหลุดจากราก  
จะทํ าใหตนกลาต้ังตัวไดชา ลํ าตนเล็ก ผลผลิตต่ํ า

การยายปลูกในพ้ืนท่ี ๆมีสภาพอุณหภูมิตํ่ ากวา
13.0 oซ เปนเวลา 10-14 วัน จะกระตุนใหพืชแทงชอ
ดอก
        

การปลูกอาจจะปลูกเปนแถวเด่ียว โดยขุดรอง
ปลูกลึก 30 ซม. กวาง 30 ซม. ระยะหางระหวาง
รอง 30-50 ซม. ผสมดินในรองปลูกดวยปุยหมัก
ปุยคอก   ปุยเคมี    ใสลงไปในรองปลูกใหสูง
15-20  ซม.
        ระยะปลูก 20-30 x 30-50 ซม. ข้ึนอยู
กับพันธุ

อัตราการเจริญเติบโตในระยะตนกลาคอนขางชา แตจะมีอัตราการเจริญสูงในในระยะ 3-4
อาทิตยกอนเก็บเก่ียว

การใสปุย
ชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมส ําหรับซีเลอร่ี ข้ึนอยูกับการวิเคราะหดิน สายพันธุ

ชนิดของดิน ฤดูปลูก
        เปนพืชท่ีตองการธาตุอาหารสูง   เพ่ือความอวบและกรอบของกานใบ   ควรเตรียมแปลง
ปลูกใหดี  ใสปุยหมัก/ปุยคอกและปุยเคมีในอัตราท่ีสูง  การเจริญเติบโตในระยะ 80 วันหลังยาย
ปลูกจะมีนํ้ าหนัก 2% ของน้ํ าหนักรวม น้ํ าหนักจะเพิ่มเปน 50 %  ในระยะกอนเก็บเก่ียว 21 วัน
และเพิ่มอีก 20 % ในระยะกอนเก็บเก่ียว 7 วัน
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        พืชจะดูดอาหาร  42 %  ของปริมาณอาหารท่ีตองการท้ังหมดในระยะ 1 เดือนกอนเก็บ
เก่ียว ควรใสปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหารครบทุก 3-4 อาทิตย
        จากการวิเคราะหธาตุอาหารในซีเลอร่ี ในพื้นที ่ 1 ไร พบวาธาตุอาหารและปริมาณท่ีพืชดูด
ข้ึนไปใชดังน้ีคือไนโตรเจน  =  53 กก.  ฟอสฟอรัส  =  12.5 กก.  โปแตสเซ่ียม = 107 กก.
แคลเซ่ียม = 35.8 กก.  แมกนีเซี่ยม 6.3 กก.
        เน่ืองจากซีเลอร่ีเปนพืชท่ีมีระบบรากต้ืน  ดังนั้นจ ําเปนอยางย่ิงท่ีจะมีธาตุอาหารพอเพียง
ในบริเวณราก
        ใน  รัฐฟอริดา  ใชปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  (6-2-0,/4-8-0)  จํ านวน  14-32 กิโลกรัม
ตอไร ในบางพื้นที่การใสปุยฟอสฟอรัสและโปรแตสเซี่ยมจะไมมีผลตอผลผลิตและคุณภาพ สวน
ไนโตรเจนจะมีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพมาก

รัฐออริกอน แนะน ําการใสปุยซีเลอร่ี ดังน้ีคือ

ใสกอนปลูก
ไนโตรเจน (N) 18-27 กิโลกรัมตอไร
ฟอสฟอรัส(P2O5) 32-36 กิโลกรัมตอไร
โปแตสเซ่ียม (K2O) 27-36 กิโลกรัมตอไร การใสโปแตสเซ่ียมมากเกินไปจะเปนสาเหตุให

พืชขาดโบรอน
ซัลเฟอร(S) 4-5 กิโลกรัมตอไร
แมกนีเซี่ยม(Mg) 0.1-0.2 กิโลกรัมตอไร
โบรอน(B) 0.18-0.36 กิโลกรัมตอไร
หลังปลูก 4 อาทิตย ใสปุยไนโตรเจน 6-12 กิโลกรัมตอไร หลังจากนั้นใสปุยไนโตรเจนไม

เกิน 4.5-5.4 กิโลกรัมตอไร การใหปุยไนโตรเจนในอัตราท่ีสูงเกินไป จะทํ าใหกานใบแตก ฟามและ
เก็บรักษาไมไดนาน

การขาดแคลเซ่ียม จะเปนสาเหตุใหพืชแสดงอาการไสดํ า (black heart) ปลายยอดออน
ไหม (Tip burn) ซึ่งจะเกิดขึ้นมากในสภาพที่ขาดนํ้ าหรืออัตราการเจริญสูงเกินไปในสภาพอุณหภูมิ
สูง ควรฉีดพนดวย แคลเซ่ียมคลอไรด 1.8 กิโลกรัมตอไร หรือแคลเซ่ียมไนเตรท 2.7 กิโลกรัมตอไร
        การปลูกในประเทศออสเตรเลีย เกษตรกรนิยมใสปุยสูตร 12-12-18 จํ านวน 160-320
กิโลกรัมตอไร โดยใสกอนปลูกคลุกลงไปในดินลึก 20 ซม. หลังปลูกจะใสระหวางแถวปลูก โดยหาง
จากตน 10 ซม. การใสปุยหลังปลูกจะใส 2-3 คร้ัง โดยใสคร้ังแรก 30 วันหลังปลูกและใสทุก 30 วัน
การใสปุยหลังปลูกแตละครั้งจะเพิ่ม แคลเซ่ียม ไนเตรท  จํ านวน 24-32 กก.  ตอไร
        ในบางแหงใสปุย  0-46-0 จํ านวน  60 กรัมตอตารางเมตรและ 12-24-12 จํ านวน 50 กรัม
ตอตารางเมตร
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        การใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป    จะเปนสาเหตุใหล ําตนแตก  บวม  เกิดอาการไสกลวง
        ในเขตรอนช้ืนพืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร  เชน  โบรอน  แมกนีเซี่ยม และแคลเซี่ยม
ไดงาย

การขาดโบรอนในบางพันธุ  จะแสดงอาการแตกตามขวางของเปลือกนอกทอน้ํ าทออาหาร
เน้ือเย่ือสวนท่ีแตกจะมวนงอและเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล หรือเกิดอาการแตกในลํ าตนเรียกอาการไส
กลวง ซึ่งจะเกิดมากในกรณีที่พืชไดรับไนโตรเจนและโปแตสเซี่ยมสูง   วิธีปองกัน   ใส borax กอน
ปลูกอัตรา 1.6 – 3.2  กก.  ตอไร   หรืออาจจะฉีดพนดวย boric acid เขมขน 1.5 %
        การขาดแมกนีเซ่ียมจะทํ าใหใบแกเปล่ียนเปนสีเหลือง     จะระบาดมากในกรณีท่ีใหปุย
แคลเซี่ยมมาก  วิธีปองกันโดยการใสปูนขาวหรือฉีดพนดวย  Magnesium   sulfate 20.2 % Mg ใส
Epsom Salt จํ านวน 0.9-0.18 กิโลกรัมตอไร

การใชจิบเบอเรลลินกระตุนการเจริญเติบโต
        การปลูกซีเลอร่ีนิยมฉีดพนดวยจิบเบอเรลลิน ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน อุณหภูมิ
ต่ํ าและชวงแสงสั้น   เพื่อชวยเพิ่มขนาดของตนและใบ  เพิ่มผลผลิต   โดยเฉพาะพันธุที่มีล ําตนส้ัน
Takatori และคณะ (1959) พบวาการใช จิบเบอเรลลิค แอซิค เขมขน 40 ppm. ในระยะ  15
อาทิตยหลังปลูก  สามารถเพิ่มขนาดของใบขึ้นชายพันธุ  Old     Summer  Pascal นอกจากน้ีการ
ฉีดพน potassium salt  of gibberellin เขมขน 50 และ100  ppm. ในเวลา 1  เดือนกอนเก็บเก่ียว
สามารถเพ่ิมขนาดของใบในบางสายพันธุไดโดยจะมีความยาวมากวาตนท่ีไมไดรับสารน้ี    5.0  -
7.5   ซม.     ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสามารถใช gibberellic acid เพิ่มความสูงของล ําตนได
โดยฉีดระยะท่ีเร่ิมเจริญ ควรฉีดพน 1 เดือนกอนเก็บเก่ียว การพนเร็วจะท ําใหพืชแทงชอดอก
        ในประเทศไตหวัน  เกษตรกรจะฉีดพน gibberellic  acid เขมขน  100 ppm. กอนเก็บ
เก่ียว 1 เดือน  สามารถเพิ่มขนาดล ําตนและใบในพันธุ Utha 52-70 ไดอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
(Huang,1961)   จากการศึกษาการใช gibberellic  acid  ในพันธุ Giant Pascal พบวาความเขม
ขน 100 ppm. เพ่ิมขนาดของใบได โดยจะเพิ่มขนาดของเซลลมากกวาเพิ่มจ ํานวนของเซลล

การใหน้ํ า
         ซีเลอร่ีเปนพืชท่ีมีระบบรากต้ืน ตองการความชื้นสูงและสมํ่ าเสมอตลอดฤดูเพาะปลูก เน่ือง
จากประกอบดวยน้ํ าประมาณรอยละ   90-95  ควรปลูกในท่ีมีระบบการชลประทานดี  ใหน้ํ ารอยละ
80-90  ของความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน  ตั้งแตเริ่มเพาะเมล็ด ยายปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
ในกรณีท่ีขาดน้ํ าจะท ําใหพืชชะงักการเจริญ   เกิดอาการตนฟาม   เสนใยมาก   รสชาติไมดีและ
กานใบจะเกิดอาการไสกลวง ซีเลอร่ีจะตองการน้ํ า 50 มิลลิเมตรตออาทิตยหรือ750-900 มิลลิเมตร
ตอฤดูปลูก
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การใหน้ํ าระบบน้ํ าหยด จะลดการระบาดของโรคทางใบ

การหุมตน
        การหุมตนเพ่ือใหลํ าตนหรือกานขาว และใหกานกรอบ สด เริ่มหุมตนเมื่อพืชมีความสูง
30-35 ซม. หรือ2-3 อาทิตยกอนเก็บเก่ียว  โดยใชกระดาษหอและใชเชือกรัดใหแนนหรือใชระยะ
ปลูกถ่ี  ในปจจุบันนิยมใชระยะปลูกถ่ี เพ่ือลดคาแรงงานในการหุมตน
        

หลังจากหุมตนควรปองกันความช้ืนบริเวณยอด และปองกันเม็ดดินตกลงบนยอด ซึ่งจะเปนพาหะ
ของเช้ือสาเหตุของโรคยอดเนา
        ในสหรัฐอเมริกา ไมนิยมหุมตนเน่ืองจากตนสีเขียวจะใหปริมาณวิตามินเอสูงกวาและสาย
พันธุบางพันธุไมจ ําเปนตองหุมตน

การก ําจัดวัชพืช
        การพรวนดินและกํ าจัดวัชพืช  จํ าเปนตองทํ าตลอดฤดูปลูก  เน่ืองจากเปนพืชท่ีมีระบบราก
ต้ืน ไมสามารถแขงขันกับวัชพืชได อาจจะใชวัสดุคลุมดิน เชน  ฟางขาว พลาสติกสีเงิน เพ่ือปองกัน
วัชพืช รักษาความช้ืนและลดอุณหภูมิดิน สวนพลาสติกสีดํ า จะชวยเพิ่มอุณหภูมิดิน

การเก็บเกี่ยว        
อายุการเก็บเก่ียวจะข้ึนอยูกับพันธุและฤดูปลูก  ปกติ

จะเก็บเก่ียวประมาณ 120 - 150 วัน       หลังจากหยอดเมล็ด
ซีเลอร่ีจะมีอัตราการเจริญสูงในระยะสุดทายของการเจริญ
เติบโต โดยใน 3 อาทิตยกอนเก็บเก่ียวน้ํ าหนักจะเพิ่มเปนสอง
เทาของระยะแรกและระยะ  3-4 วันกอนเก็บเก่ียวน้ํ าหนักจะ

เพิ่มขึ้น 10-15  % ของน้ํ าหนักตนรวม     ดังน้ันควรศึกษาระยะเวลาการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมในแต
ละพันธุและฤดูปลูก เพื่อใหไดผลผลิตและคุณภาพสูงที่สุด การเก็บเก่ียวชาจะทํ าใหคุณภาพต่ํ า
เนื่องจากล ําตนและใบแก มีเสนใยมาก เหนียว ฟาม โดยเฉพาะพันธุ Utah  52-70
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ผลผลิตประมาณ 6,300-9,600 กิโลกรัมตอไร
        วิธีเก็บเก่ียวจะถอนตนและตัดรากและใบแกออก หลังเก็บเก่ียวควรเก็บรักษาในท่ีรม มี
อุณหภูมิต่ํ า    ความช้ืนสูง     ใบซีเลอร่ีจะเปล่ียนเปนสีเหลืองอยางรวดเร็วในอุณหภูมิสูงและความ
ช้ืนต่ํ า

การกํ าจัดความรอนแฝง สามารถทํ าไดโดย Refrigerated forced-air cooling,
hydrocooling, Vacuum cooling แตโดยท่ัวไปจะนิยม hydrocooling เพื่อลดอุณหภูมิในตนพืชให
เหลือ ใกลเคียงกับ 0 oซ โดยท่ัวไปจะอยูระหวาง 4.4-7.2 oซ

ขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว :
1. เก็บเก่ียวโดยการตัดดวยมีดคม ๆ  ท่ีระดับดิน
2. ตัดสวนของปลายใบท้ิง ใหมีความยาวของกานใบประมาณ 30-35 เซนติเมตร
3. คัดเลือกสวนท่ีมีตํ าหนิหรือกานใบที่ไมตั้งตรงทิ้งไป
4. ผ่ึงใหแหงถาผักเปยกน้ํ า
5. บรรจุในตะกราพลาสติกโดยมีกระดาษกรุท้ังตะกรา
6. ลดอุณหภูมิเฉียบพลันใหเหลือประมาณ 3 องศาเซลเซียส
7. ขนสงดวยรถหองเย็น

มาตรฐาน :  เกรด  1
1. ความยาวของกานใบหลังตัดแตงมากกวา 35 เซนติเมตร กานใบกอดกันแนนดีพอ

                   สมควร
2. ไมมีชอดอก มีรอยแผลจากแมลงไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต     มีรอยชํ้ าหรือตํ าหนิได
       เล็กนอย
3. น้ํ าหนักตอตน 0.7 กิโลกรัม ขึ้นไป

เกรด  2
1. ความยาวของกานใบหลังตัดแตง 30-35 เซนติเมตร
2. อาจเร่ิมแทงชอดอก มีรอยแผลจากแมลงไดไมเกิน 10 เปอรเซ็นต มีรอยชํ้ าและตํ าหนิ

                   ไดไมเกิน 5 เปอรเซ็นต มีเส้ียนไดบางเล็กนอย

3. กลุมใบออนยาวและโผล
4. น้ํ าหนักตอตน 0.4-0.7 กิโลกรัม
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เกรด  U
ไมเขาหลักเกณฑ ตามเกรด 1 และเกรด 2

การเตรียมสูตลาด :
1. ตัดแตงและกํ าจัดสวนท่ีเปนตํ าหนิ
2. ตัดสวนของใบอีกประมาณ 5 เซนติเมตร
3. บรรจุลงถุงพลาสติกทรงกระบอกเจาะรู หรือใชเทปรัด
การขนสงจะนิยมบรรจุในกลองโฟมและใสนํ้ าแข็ง
การเก็บรักษาในอุณหภูมิใกล 1-3 oซ  98-100 %RH มีการหมุนเวียนของอากาศดี จะเก็บ

รักษาไดนาน  2-3 เดือน
การเก็บรักษาโดยมีรากส้ันติดมาดวย บรรจุในภาชนะที่มี ออกซิเจน 3 % และ

คารบอนไดออกไซด 5 % 98-100 % RH สามารถลดปริมาณการเนาเสียและรักษาสีเขียวไดนาน

แมลงและโรคท่ีสํ าคัญ
แมลง

แมลงที่สํ าคัญของซีเลอร่ีคือ หนอนชอนใบ หนอนกระทู เพล้ียออน และเพลี้ยไฟ ควรฉีด
พนสารเคมีปองกันและกํ าจัดสมํ่ าเสมอ

โรค
 โคนเนาของตนกลา

เช้ือสาเหตุ   Pythium debaryameen Hesse,  Rhizoctonia solani, Kuhn และ
Sclerotiem rolfsii  Sace.

ลักษณะอาการ
เมล็ดจะเนากอนงอก ตนออนจะตายกอนจะเจริญข้ึนสูเหนือผิวดิน ตนกลาอาจจะเกิดแผล

ระดับผิวดินและเห่ียวตาย

การปองกันและกํ าจัด
- กํ าจัดเช้ือในตน เชน ใชเช้ือไตรโคเดอมา
- คลุมเมล็ดดวย เคปเทน ไทแรม
- แชเมล็ดในนํ้ าอุน 48 Oซ เปนเวลา 30 นาที

โรคกานเนา
เช้ือสาเหตุ   Rhizoctonia  solani  Vuhn
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ลักษณะอาการ
เกิดแผลสีน้ํ าตาลแดงท่ีโคนกานใบติดกับดิน         หลังจากน้ันแผลจะขยายตัวทํ า

ใหโคนกานในเนา

การปองกันและกํ าจัด
- ฉีดพนดวยสารประกอบทองแดง (copper)

โรคเนาและ
เช้ือสาเหตุ   Erwimia carotovara  (Jones) Holland

ลักษณะอาการ
เกิดแผลขนาดเล็กท่ีกานใบหลังจากน้ันจะขยายใหญข้ึน และเกิดเปนแผลเปนเนา

เละ

การปองกันและกํ าจัด
-  ปลูกพืชหมุนเวียน

            ใบไหม(Early blight)
เช้ือสาเหตุ    Cercospora  apii   Fres.

ลักษณะอาการ
ในระยะแรกแผลเปนจุดขนาดเล็กสีเหลืองท้ังดานบนและดานหลังของใบ หลังจากนั้นจะ

ขยายอยางรวดเร็วมีสีเทา และปรากฎเสนใยของเชื้อราสีเทาบนแผล

การปองกันและกํ าจัด
- แชเมล็ดในนํ้ าอุน 48 Oซ เปนเวลา 30 นาที
- ฉีดพนดวยสารเคมี เชน ไดเทนเอ็ม 45

            ใบไหม (Late blight)
เช้ือสาเหตุ   Septoris apii graveolentis  Dorogin
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ลักษณะอาการ
เกิดแผลขนาดเล็กสีเหลืองดานหลังใบ และกานใบ หลังจากนั้นสวนกลางแผลจะเปลี่ยน

เปนสีน้ํ าตาล แผลจะมีขนาดเล็กแตจะมีขอบของแผลเปนสีเหลือง เม่ือระบาดรุนแรงใบจะเปล่ียน
เปนสีเหลือง อาจจะมีสวนของเช้ือราสีดํ าบนแผล

การปองกันและกํ าจัด
- แชเมล็ดในนํ้ าอุน 48 Oซ เปนเวลา 10 นาที
- ฉีดพนดวยสาเคมี เชน ไดเทนเอ็ม 45

เอกสารอางอิง
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