
คะนาฮองกง

รศ.นิพนธ ไชยมงคล

คะนาฮองกง Chinese broccoli, White flower Broccoli, Broccoloni ;
Brassica oleracea L. var. alboglabra Bailey. วงศ Brassicaceae
(Cruciferae)  จดัอยูในกลุมพืชเมืองหนาว ตระกูลกะหลํ่ า การเจริญเติบ
โตเปนพืชฤดูเดียว จ ํานวนโครโมโซม n=9 ตองการสภาพปลูกที่มีอุณหภูมิ
ต่ํ า
นยิมปลกูในประเทศจีน วางจ ําหนายทั่วไปและนิยมบริโภคในฮองกง ทํ า
ใหมีชื่อเรียกวาคะนาฮองกง

คะนาฮองกงเกิดจากการผสมขามระหวางบลอคโคลี ่(Brassica
oleracea var. italica )และคะนา (Brassica oleracea L. var. alboglabra) โดยคะนาจะไมมีหนอขาง สวนบ
ลอคโคล่ีจะมีก่ิงแขนงหรือหนอขาง สวนที่ใชบริโภคคือ ก่ิงแขนง ใบและดอกออน รสชาติคลายบลอคโคลี่ แต
จะน่ิมและกลิน่ออนกวา มีคุณคาทางอาหารสูง ระบบรากต้ืน ระดับ 30-35 เซนติเมตร ลํ าตนสูง 40-50
เซนติเมตร ใบหนา เรียบ ดอกสขีาว หนอแขนงมีจ ํานวน 7-12 แขนงตอตน แตละหนอมีจํ านวนใบ 3-5 ใบ
ตารางท่ี 1 คุณคาทางโภชนาการ (มิลลิกรัม ตอ สวนที่น ํามาบริโภค100 กรมั)

Ca P Fe Na K Vit.A
(IU)

Thia-
mine

Ribo-
flavin

Nia-
cin

Ascor-
bic
Acid

สด 179 73 2.2 75 378 8900 - - - 125
ตม 134 46 1.2 43 221 7400 - - - 62
แชแข็ง 121 48 1.0 21 193 8200 .06 .15 0.7 38
ท่ีมา; Watt et al. 1963
สภาพอากาศ
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 15-20 o ซ อุณหภูมิสูงกวา 25 o ซ ชวงขอ
ยาว สรางเสนใยมาก เหนียว ผลผลิตต่ํ า
สายพันธุ

ควรทดสอบสายพันธุที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
แหลงปลูกไดด ีการเจริญเติบโตสมํ่ าเสมอ ผลผลิตและคุณภาพสูง
การเพาะเมลด็

จ ํานวนเมล็ด 1 กรมัมีประมาณ 220-350 เมล็ด ทดสอบความ
งอกกอนเพาะเมล็ด กอนเพาะเมล็ดควรแชเมล็ดในนํ ้าอุน 50 o ซ เปนเวลา 25-30 นาที นํ าออกมาผ่ึงให
แหง

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสํ าหรับการงอกของเมล็ด 20-30 o ซ หยอดเมล็ดในถาดเพาะ ใชวัสดุเพาะ เชน
ดินรวน + ปุยหมัก/ปุยคอก + 12-24-12
การยายปลูก

ยายปลูกหลังหยอดเมล็ด 15-20 วัน หรือมีใบจริง 3-5 ใบระยะปลูก 30x50 เซนติเมตร



สภาพดินและการเตรียมดิน
เจริญไดดีในดินท่ีรวนซุย มีอินทรียวตัถแุละไนโตรเจนสูง ระบายนํ้ าไดดี pH 6.0-6.5 pH สูงพืชไม

สามารถนํ าธาตุแมงกานีสไปใชได ทํ าใหเกิดอาการใบดาง
การเตรยีมดินควรหวานปุยคอกหรือปุยหมักกอนเตรียมดิน ในบางพื้นที ่ๆเปนดินเหนียวหรือดินลูก

รงั ควรเจาะรองปลูกและผสมวัสดุปลูกลงในรองปลูก
การใสปุยเคมี ควรใสตามผลการวิเคราะหดินและพืช เนื่องจากเปนพืชที่ตองการธาตุอาหารสูง จึงจ ํา

เปนตองมธีาตุอาหารพอเพียง สํ าหรับการเจริญ ใหผลผลิตและคุณภาพสูง
ไนโตรเจน(N)

คะนาฮองกงตองการไนโตรเจนสูง เพื่อการเจริญของล ําตนและหนอแขนง แตการใสปุยไนโตรเจนสูง
เกินไป ทํ าใหอตัราการเจริญทางตน ใบสูง ชะลอการเจริญของดอก อาจท ําใหเน้ือเย่ือภายในลํ าตนแตกหรือ
เกิดอาการไสกลวง (hollow heart) มีลกัษณะคลายอาการขาดธาตุโบรอน แตอาการขาดโบรอนเนื้อเย่ือจะมีสี
น้ํ าตาล อาจจะมีเชือ้สาเหตุท่ีทํ าใหเกิดการเนาเขาทํ าลายซ้ํ า การทยอยใสปุยไนโตรเจนหลายครั้งจะชวยปอง
กันอาการไสกลวงได

คะนาฮองกงตองการ ไนโตรเจน 11-18 กิโลกรมั N ตอไร โดยใสกอนปลูก ½ และ ½ หลังยาย
ปลูก 2 อาทิตย
ฟอสฟอรัส(P)  ใสกอนปลูก

ผลการวิเคราะหดิน (ปริมาณ P2O5/ppm) อตัราปุยที่แนะนํ า P2O5กิโลกรมัตอไร
0-30 25-35
30-50 18-25
สูงกวา 50 15-18

โพแทสเซียม(K)
ผลการวิเคราะหดิน (ปริมาณ K2O/ppm) อตัราปุยที่แนะนํ า K2O กิโลกรมัตอไร

0-150 25-35
150-200 15-25
200-250 10-15
สูงกวา 250 -

ซัลเฟอร (S) 5-9 กิโลกรมั S ตอไร
แมกนีเซียม(Mg) 3-4 กิโลกรมั Mg ตอไร หรือฉีดพน แมกนีเซียม ซัลเฟต อัตรา 4-5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
โบรอน(B) 0.7 กิโลกรมั B ตอไร หรือฉีดพน Borax(11%B) อตัรา 2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
โมลิบดีนัม(Mo) ฉีดพน sodium molibdate 1 กรมัตอน้ํ า 1 ลิตร

การใหน้ํ า
คะนาฮองกง เปนพืชท่ีตองการน้ํ าสูง และระยะเวลาในการปลูก
เก็บเก่ียวนาน เพ่ือใหไดหนอแขนงขนาดใหญ ผลผลิตและคุณ
ภาพสงู ควรใหความชื้นพอเพียงและสมํ ่าเสมอ หรอื 1-1.5 น้ิว
ตออาทิตย หรอื 12-14 นิ้วตอฤดูปลูก

การเก็บเก่ียว
 40-60 วันหลังยายปลูก เก็บเกี่ยวสวนยอด และหนอ

แขนง ใบ ดอกออน ทยอยเก็บกอนดอกบาน น้ํ าหนักประมาณ



20-40 กรัมตอหนอ ยาว 15-20 เซนติเมตร ใบออน 3-5 ใบ ผลผลิตและคุณภาพขึ้นอยูกับสายพันธุ ฤดู
กาลปลูกและการดูแลรักษา
 หลงัเก็บเก่ียวควรลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใช hydrocooling ลงถึง 4.5 o ซ ขนสงโดยการใสนํ้ าแข็ง
ในภาชนะบรรจ ุการบรรจใุนถงุพลาสติกท่ีระบายอากาศได จะชวยปองกันการสูญเสียนํ ้าในพืช ทํ าใหพืชเห่ียว
ใบเหลือง
การเก็บรกัษา

เก็บรักษา 10-14 วัน ในอุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 90-
95 % มีการถายเทอากาศดี เพื่อลดความรอนจากการหายใจ

เก็บรักษาในอุณหภูมิสูงกวา 10 o ซ  ใบจะเหลืองภายในเวลา 1
อาทิตย

การปองกันกํ าจัดโรค แมลง

โรค สารเคมี ฉีดพนกอนเก็บเก่ียว หมายเหตุ
ราน้ํ าคาง (Downy mildew) Maneb 80WP 10

Manex 4F 10
Aliete 80WDG 3 หามผสม Cu

ราน้ํ าคาง (Downy mildew) Maneb75DF 10
ใบจุด alternaria
ใบไหมตนกลา(Pythium seedling blight) Ridomil Gold 4EC ฉีดพนระยะตนกลา
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)
แมลงและการปองกันกํ าจัด

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

Zabamectin
7

เพลี้ยออน/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 หนอน
ใยผัก

B.T. (Bacillus
thurigiensis)

0

เพลี้ยออน หนอนคืบ เพลี้ยไฟ
หนอนกระทู

Lannate 2.4 L.
(methomyl)

7-10

เพลี้ยออน ไรแดง เพลี้ยไฟ แมลง
หวี่ขาว

M-Pede 49%
Soap,insecticidal

0

Sun Spray 98.8%
Oil, insecticidal

0



มด เพลี้ยออน หนอนกระทู หนอน
คบื หนอนเจาะฝกขาวโพด เตาแตง
หมดักระโดด เพลี้ยไฟ แมลงหวี่
ขาว

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

0

เพลี้ยออน หนอนคืบ เตาแตง หมัด
กระโดด หนอนชอนใบ ไรแดง
เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว

Pyrellin EC (pyrethrin +
rotenone)

0
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