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     ปวยเหล็ง
รศ.นิพนธ  ไชยมงคล

ปวยเหล็ง SPINACH : Spinacia oleracea L. Japanese; Horensho  มีถ่ินกาํเนิด อยู
แถบทางตะวันตกเฉียงใตของอินเดียและอัฟกานิสฐาน อยู
ในวงศ Chenopodiaceae หรือ Goosefoot

spinacia มาจากภาษาลาตินหมายถึงที่ผิวของ
เมล็ดมีหนาม

oleracea มาจากภาษาเสปนหมายถึงพืชที่ปลูก
ในกระถาง
ปวยเหล็งเปนผักใบที่ประกอบดวยธาตุอาหารสูง โดยมี

ปริมาณโปรตีน แคลเซียม เหล็ก โพแทสเซียม วิตามิน เอ วิตามิน บี และ บี 2 ไนอะซิน และ
วิตามิน ซี สูงกวาพืชใบชนิดอื่นสองเทา

ใบประกอบดวย oxalic acid เม่ือรวมกับ calcium จะเปลี่ยนรูปเปน calcium oxalate
ซึ่งไมสามารถนาํมาใชประโยชนได

จัดอยูในกลุมพืชฤดูเดียว อวบน้าํ ลาํตนอวบสั้น ใบเจริญซอนกันแนน มีขนาดความสูง
25-50 เซ็นติเมตร ใบเจริญเปนพุมจากลาํตนที่อวบสั้น มีลักษณะคอนขางกลม กลมยาวหรือ
คอนขางเปนเหล่ียม ผิวใบเปนคลื่น ใบหยิกหรือเรียบ ขอบใบอาจจะเรียบหรือมีหยัก ปลายใบมี
ลักษณะคลายหัวลูกศร  ใบแรกจะมีขนาดใหญหลังจากนั้นจะเล็กลงตามลาํดับมีจาํนวน 25-35
ใบตอตน จาํนวนใบจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เม่ือแกลาํตนจะขยายตัว แทงชอดอก ในสภาพ
อุณหภูมิสูง ชวงแสงยาว 12.5-15.0 ชั่วโมงพืชจะแทงชอดอก ตนออนเมื่อผานอุณหภูมิต่าํ
4.4-15.6 o ซ สามารถชักนําใหตาดอกเจริญ

เปนพืชที่มีตนตัวผู ตัวเมียแยกกัน (dioecious)ดอกตัวผูจะเจริญเปนกลุมบนกานดอก
ตนตัวผูจะตายหลังจากดอกบาน ดอกตัวเมียไมมีกลีบเลี้ยง เปนพืชผสมขามละอองเรณูจะแพร
กระจายโดยลม

เมล็ดเปนแบบผลเดี่ยว(utricle)   เมล็ดที่มีหนามเปนลักษณะดั่งเดิม สวนเมล็ดผิวเรียบ
เกิดจากการกลายพันธุ เมล็ดหนัก 1 กรัมมีจาํนวน 100-110 เมล็ด

รากเปนแบบรากแกวขนาดใหญ เจริญลึกถึง 80 ซม. รากแขนงเจริญในแนวนอน
จาํนวนมาก ลึก 30 ซม.จากผิวดิน



การแบงกลุมตามลักษณะการเจริญของดอก
1. Extreme male ตนที่มีเฉพาะดอกตัวผู มีจาํนวนใบตอตนนอย มีใบยอดลักษณะ

คลายกลีบดอก ดอกเจริญเร็ว พืชจะตายหลังจากที่ดอกเจริญ
2.  Vegetative male ตนที่มีเฉพาะดอกตัวผู มีจาํนวนใบมาก การเจริญของดอกชากวา

Extreme male
3.  Monoecious  ดอกตัวเมียและดอกตัวผูแยกกัน แตอยูบนตนเดียวกัน มีจาํนวนใบ

มาก ดอกเจริญชา
4.  Female ตนที่มีเฉพาะดอกตัวเมีย มีใบจาํนวนมาก ดอกเจริญชา
Vegetative male และ Female จะมีตนขนาดใหญ แทงชอดอกชา ใหผลผลิตสูง ตนตัวผู
จะเล็กกวาตนตัวเมีย

การแบงกลุมตามลักษณะทรงพุมและใบ
1.  ทรงตั้ง
2.  ทรงแผกวาง

ลักษณะของใบ
ใบเรียบ (smooth or flat) หรือใบเปนคลื่น ใบยน

(savoy or wrinkled) หรือเปนคลื่นเล็กนอย (semi savoy)
ขอบใบหยัก หรือเรียบ สายพันธุจากประเทศจีน จะมี

ขอบใบหยักลึกกวาสายพันธุยุโรป
สายพันธุที่นิยมนาํไปแปรรูปคือ สายพันธุที่มีผิวใบ

เปนคลื่นเล็กนอย หรือใบเรียบ เน่ืองจากเจริญเติบโตเร็ว ผล
ผลิตสูง ลางทาํความสะอาดงาย
การแบงสายพันธุตามอายุการเจริญของดอก

• สายพันธุเบาดอกเจริญเร็ว
•  สายพันธุหนักดอกเจริญชา

การแบงกลุมตามลักษณะของเมล็ด
สายพันธุที่มีเมล็ดกลม เรียบ (smooth) และสายพันธุที่มีเมล็ดเปนเหล่ียม หรือขรุขระ

(prickly) สายพันธุที่ปลูกเปนการคาในปจจุบันจะมีเมล็ดกลม
สายพันธุที่มีเมล็ดกลมสวนใหญจะเปน vegetative male สวนสายพันธุที่มีเมล็ดเปน

เหลี่ยม สวนใหญจะเปน Extreme male
สายพันธุเมล็ดกลม เจริญเติบโตเร็ว เก็บเกี่ยวเร็ว ทนทานตออุณหภูมิสูง สวนเมล็ดเปน

เหลี่ยมจะเปนพันธุหนัก ทนทานตออุณหภูมิต่าํ
สายพันธุ

การคัดเลือกพันธุปลูกเปนปจจัยที่สําคัญ สายพันธุที่โตชา การแทงชอดอกชา เหมาะ
สําหรับการปลูกในฤดูหนาว สวนสายพันธุที่เจริญเร็ว เหมาะสาํหรับการปลูกนอกฤดู

สายพันธุที่นิยมใชทั่วไปคือ Orient, Pacific, Oscar, Dash, Spark เปนตน



สายพันธุที่นิยมปลูกเพ่ือตลาดสดคือ Bossanova , St. Helens,
สายพันธุสําหรับการแปรรูป Bolero, Nordic, Polka

พันธุและลักษณะประจําพันธุ
การคัดเลือกสายพันธุปลูกเปนปจจัยสําคัญตอผลผลิตและคุณภาพ สายพันธุที่โตชา จะ

แทงชอดอกชา เหมาะสาํหรับการปลูกในฤดูหนาวหรือปลูกเพ่ือโรงงานแปรรูป สวนสายพันธุที่
เจริญ เหมาะสาํหรับการปลูกในฤดูรอน

DASH พันธุเก็บเกี่ยวเร็ว เจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่าํ ใบสีเขียวออน ทนรอน ทนทาน
ตอโรคราน้าํคาง ดอกเจริญเร็ว

HOKKAI เก็บเกี่ยวเร็ว ใบแหลมหยักลึก สีเขียวเขม รากสีแดงทนรอน ทนทานตอโรครา
นํ้าคาง เมล็ดกลม

MEGATON พันธุเก็บเกี่ยวเร็ว เจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่าํ ใบสีเขียวออน ทนรอน ทน
ทานตอโรคราน้าํคาง ดอกเจริญคอนขางชา

MELODY F1 ใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบขาดใหญ สีเขียวเขม เจริญเติบโตเร็ว ตานทานตอ
โรคราน้าํคางและใบดางของแตง

OKAME พันธุเก็บเกี่ยวเร็ว เจริญไดดีในสภาพอบอุน
ใบสีเขียวเขม ทนรอน ทนทานตอโรคราน้าํคาง ดอกเจริญ
คอนขางชา

SKOOKUM F1  ใบกลม เปนคลื่นเล็กนอย ทรงพุม
ตั้งตรง

SUMMER FOCUS พันธุที่มีอายุเก็บเกี่ยวคอนขางชา
เจริญไดดีในสภาพอบอุน ใบสีเขียวเขม ทนรอน ทนทานตอโรคราน้าํคาง ดอกเจริญคอนขางชา
มาก

SUPER ALRITE พันธุเก็บเกี่ยวเร็ว เจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่าํ ใบสีเขียวเขม ทนรอน
ทนทานตอโรคราน้าํคาง ดอกเจริญคอนขางชา

VERGINIA เจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่าํ ดอกเจริญชา ตนตั้งตรง ปลายใบแหลมหนา
ใบสีเขียวออน รากสีแดง ทนรอน ทนทานตอโรคราน้าํคาง เมล็ดกลม

VIENNA F1 ใบขนาดใหญเปนคลื่น ทรงพุมตั้งตรง ทนทานตออุณหภูมิต่าํ ทนทานตอ
โรคราน้าํคาง

TORUTASU ใบกลม สีเขียวเขม  ตนแผกวาง คอนขางทนรอน
สายพันธุที่ตานทานตอราน้าํคาง races 1,2 และ 3 คือ Baker, Cascade and Olympia
race 4 Polka, Rainier, Shasta,  Bossanova , Bolero  and Wolter
COHO ตานทานตอราสนิมสีขาว (White Rust)
สายพันธุที่ตานทานตอโรคใบหงิกเหลือง Ambassador, Rainier, Rhythum 9, and

Hybrid #7.
สายพันธุที่ตานทานตอโรค Cucumber mosaic virus คือ Bloomsdale Long Standing,
และ Winter Bloomsdale



สภาพแวดลอม
สภาพที่มีอุณหภูมิต่าํและชวงแสงสั้น เหมาะสาํหรับการปลูกปวยเหล็งใหมีผลผลิตและ

คุณภาพสูง อุณหภูมิสําหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 18.0-20.0 o ซ  สูงสุด 21.0-24.0 o

ซ  ต่าํสุด 10 o ซ อุณหภูมิต่าํกวา 10 o ซ พืชจะชะงักการเจริญ นอกจากนี้อุณหภูมิต่าํ จะทาํให
ใบหนา ขนาดเล็ก ใบจะเปนคลื่น

ในสภาพอุณหภูมิสูงและชวงแสงยาว ดอกจะเจริญ
เร็ว ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง ต่าํสลับกัน ถึงแมจะมีตน
ขนาดเล็ก ก็จะสามารถแทงชอดอกได ในชวงแสงสั้นการ
เจริญของดอกจะชากวาปกติ

การปลูกในพื้นราบจะปลูกในฤดูหนาว สวนในพื้น
ที่สูง 800 เมตรจากระดับน้าํทะเลสามารถปลูกไดตลอดป
โดยปลูกในโรงเรือนหรืออุโมงคพลางแสงดวยซาแลนสี
เขียวในฤดูรอน และคลุมดวยพลาสติกในฤดูฝน

อายุการเก็บเกี่ยวขึ้นอยูกับอัตราการเจริญ สายพันธุที่เก็บเกี่ยวเร็วจะมีอัตราการเจริญ
สูง ดังน้ันในการปลูกควรคัดเลือกสายพันธุที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงและแทงชอดอกชา เพ่ือ
ใหไดผลผลิตและคุณภาพสูง

จากการทดลองพบวาการจัดการเมล็ดใหผานอุณหภูมิ 5 o ซ  กอนเพาะ (pre-chill)
เปนเวลา 3 วัน และเพาะในอุณหภูมิกลางวัน 15 o ซ  กลางคืน 10 o ซ  และใหความชื้นต่าํ จะ
ใหความงอกสูงที่สุด
ตารางที่ 1 อิทธิพลของอุณหภูมิดินตอการงอกของเมล็ดปวยเหล็ง

อุณหภูมิ(  o ซ) ความงอก(%) จาํนวนวัน
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ที่มา; Harrington and Minges(1954)

การเตรียมดินและการปลูก
เน่ืองจากเปนพืชที่หวานเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง ควรเลือกดินที่รวนซุย มีหนาดินลึก

ระบายน้าํไดดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณสูง



pH ของดินที่เหมาะสมอยูระหวาง 6.2-6.9  ในกรณีที่ดินมี pH ต่าํกวา 6.0 อัตราการ
เจริญจะต่าํ ควรใสปูนขาว เน่ืองจากพืชชะงักการเจริญใน
ดินที่เปนกรด

อัตราปุยสําหรับปวยเหล็งจะขึ้นอยูกับ ชนิดของ
ดิน ฤดูกาล ประวัติการใสปุยของพื้นที่และผลการ
วิเคราะหดิน เชน เม่ือมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินสูงกวา
30 ppm หรือโปแตสเซี่ยมในปริมาณที่สูงกวา 150 ppm
จะพอเพียงสําหรับความตองการของพืช

เน่ืองจากเปนพืชที่มีระบบรากตื้น ควรใสปุยหมัก
หรือปุยคอก(มูลไก)เกา  อัตรา 1.0-2.0 กิโลกรัมตอตารางเมตร

ปวยเหล็งตองการธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะในฤดูหนาว ซึ่งการเปลี่ยนรูปของไนโตรเจน
ใหอยูในรูปที่เปนประโยชนคอนขางชา

การขาดโบรอน พืชมีรากขนาดเล็ก สีดาํ ใบเหลือง ชะงักการเจริญ ควรใสโบแร็ก 1.8
กิโลกรัมตอไร

โดยทั่วไปปวยเหล็งตองการธาตุอาหาร ไนโตรเจน 11-18 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 18-
27 กิโลกรัม โพแทสเซียม 0-27 กิโลกรัมตอไร

การทดลองปลูกปวยเหล็งพันธุ Popeye ในสภาพโรงเรือนโดยใชอัตราปุยเคมีแตกตาง
กัน พบวา การใสปุย 12-24-12 จาํนวน 20 กิโลกรัมตอไร ใหนํ้าหนักตอตนสูงที่สุดคือ
28.42 กรัม และใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 6,089.56 กิโลกรัมตอไร

ปุยเคมีควรใส 12-24-12 กอนปลูกอัตรา 20-50 กิโลกรัมตอไร และใช 15-0-0
(ในกรณีที่ดินเปนกรด) หรือ 21-0-0 (สําหรับดินที่เปนดาง) ใสหลังจากที่เมล็ดงอก 1และ2
อาทิตย อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร เน่ืองจากอัตราการเจริญจะสูงในชวงหลังของการเจริญ

การปลูกในฤดูหนาว ควรเพิ่มปุยไนโตรเจน เน่ืองจากอุณหภูมิต่าํ จะจาํกัด
ขบวนการเปลี่ยนรูปไนโตรเจน และพืชจะดูดอาหารไดนอย

เน่ืองจากเปนพืชที่ตองการธาตุเหล็ก(Fe) สูง และในบางพื้นที่พืชอาจจะแสดงอาการ
ขาดธาตุรอง เชน แมงกานีส โบรอน ทองแดง และโมลิบดีนัม ควรฉีดพนดวยปุยน้าํที่มีธาตุรอง
  การใสปุยในแคลิฟอรเนียร

กอนปลูก 9.0-18.0 กก P2O5 ตอไร
ไนโตรเจน 15.0-36.0 กก N ตอไร ขึ้นอยูกับ

สายพันธุ และระยะทางในการขนสง สายพันธุที่เก็บ
เกี่ยวเร็ว ตองการ 15.0-18.0 กก N ตอไร กอนปลูก
และใส 9.0 กก N ตอไร จาํนวน 1-3 ครั้งสําหรับการ
ปลูกเพ่ือโรงงานแปรรูปจะใสในปริมาณเพิ่มขึ้น 2 เทา

ในดินรวน ปวยเหล็งตองการปุย ไนโตรเจน
17.0-24.0 กิโลกรัม N ตอไร 15-17 กิโลกรัม P2O5



ตอไร และ 17-30 กิโลกรัม K2O ตอไร สวนในดินเหนียวและการใสปุยหลังจากเมล็ดงอก 10-
15 วัน ควรเพิ่มไนโตรเจน 10 กิโลกรัม N ตอไร
การหวานเมล็ด

เมล็ดหนัก 10 กรัม มีจาํนวน 1,000 เมล็ด ควรคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ และตรวจ
สอบความงอกกอนเพาะ ใชเมล็ด 1.6-4.5 กิโลกรัมตอไร

การศึกษาอิทธิพลของจาํนวนเมล็ดตอพื้นที่(นันทนา 2547) พบวาการใชเมล็ดพันธ 2
กรัมตอตารางเมตรใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 3,833.75 กิโลกรัมตอไร

การแชเมล็ดกอนเพาะ เน่ืองจากมีสารจาํกัดการงอกอยูที่เปลือกหุมเมล็ด และเพื่อให
เปลือกหุมเมล็ดพองตัว หรือแชเมล็ดในจิบเบอเรลลิค เอซิด เขมขน 100 ppm เปนเวลา 1 ชั่ว
โมง และใชผาเปยกหมาด ๆ หุมเก็บรักษาในอุณหภูมิ 5 o ซ (ตูเย็นชั้นลาง) 3-5 วันจะชวยให
อัตราความงอกสูง

เมล็ดปวยเหล็งที่มีอายุเกิน 1 ป จะมีความงอกต่าํกวา 80 % สวนเมล็ดที่มีอายุมากกวา
จะมีความงอกต่าํ อัตราการงอกชา ไมสมํ่าเสมอ

เมล็ดที่มีคุณภาพดีสามารถงอกไดดีในอุณหภูมิ 10.0-15.6 o ซ  ดินที่มีอุณหภูมิสูง
ความงอกของเมล็ดจะต่าํ

อาจหยอดเมล็ดเปนแถวหางกัน 10-15 เซนติเมตรหรือหวานกระจายสม่าํเสมอทั่ว
แปลง  เพ่ือปองกันการแยงนํ้า อาหาร และแสง การปลูกเพ่ือสงตลาดสดจะใชจาํนวนตน 60
ตนตอตารางเมตร หรือปลูกเปนแถว ลึก 1.0-2.0 ซม.

 สวนการผลิตเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมจะใช 120 ตนตอตารางเมตร หรือ อาจจะโรย
เมล็ดเปนแถว 10 เมล็ดตอ 30 ซม. ใหแถวหางกัน 15-30 เซนติเมตร ลึก 1-2 ซม.

การปลูกถ่ีจะทาํใหตนตั้งตรง สวนการปลูกหางใบจะแผออกทางดานขาง เน่ืองจากเปน
พืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวคอนขางส้ัน(35-45 วัน) ไมควรถอนแยก  อาจจะเก็บเกี่ยวตนที่มีขนาด
ใหญกอน และใสปุย เพ่ือใหตนขนาดเล็กเจริญตอไป

ในกรณีที่จาํเปน ควรถอนทิ้งหรือ ยายปลูกโดยใชมีดบาง ๆ ขุดใหมีดินหุมราก อยาให
ดินแตก แตจะเปนการสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา พืชจะชะงักการเจริญหรือตายไดงาย

การปลูกสายพันธุลูกผสมที่มีอัตราตนตัวเมียสูง จะทาํใหไดผลผลิตสูง

การดูแลรักษา
ในฤดูฝนนิยมปลูกในพื้นที่ ๆสูงกวาระดับน้าํทะเล 800 เมตรขึ้นไป โดยปลูกในเรือน

โรงหรืออุโมงคพลาสติก ไมควรฉีดพนสารเคมี เน่ืองจากเปนพืชที่เก็บเกี่ยวเร็ว ในกรณีที่จาํเปน
อาจจะใช เซพวิน 85 หรือ สารที่สกัดจากพืช เชน ซูมิไซดริน เปนตน

อาจจะใช จิบเบอเรลลิค แอซิค ฉีดพนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ ในชวงปลูกที่มี
อุณหภูมิต่าํ โดยใชความเขมขน 100-500 ppm กอนเก็บเกี่ยว 10-18 วัน ควรฉีดพนในตอน
เชา ขณะที่มีนํ้าคางเกาะติดใบ การฉีดพนในอุณหภูมิสูงจะทาํใหพืชแทงชอดอกเร็ว

การใหนํ้า เน่ืองจากมีระบบรากตื้น ใบมีขนาดใหญ ทาํใหพืชมีอัตราการคายน้าํสูง ควร
ใหมีความชื้นพอเพียงระดับ 30 ซม. โดยใหความชื้นพอเพียงและสม่าํเสมอ เพ่ือใหมีการเจริญ



เติบโตอยางตอเนื่อง หรือใหนํ้าประมาณ 1 น้ิวตออาทิตย  การขาดน้าํจะทาํใหพืชชะงักการ
เจริญ เหี่ยว การใหนํ้ามากเกินไปจะทาํใหมีนํ้าขัง ทาํใหโคนและรากเนาหรืออาจจะทาํใหเกิด
โรคทางใบ เชน

โรคใบจุด Alternaria spinaciae, Ascochyta spinaciae, Cercospora beticola,
โรคตากบ Cladosporium variabile (Cooke)  de Vries หรือ Cladosporium

marcrocarpum.
โรคแอนแทรกโนส Colletotrichum dematium (Pers.ex Fr.)Grove f. spinaciae หรือ

Colletotrichum spinaciicola Chupp and Sherf
โรคใบจุด Phyllostica spinaciae Zimm. 
โรคโคนเนา Rhizoctonia solani Kuhn., Phythium, Aphanomyces, Fusarium
โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum f. spinaciae เปนตน

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวหลังหวานเมล็ด 25-45 วัน ขึ้นอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก หรือเมื่อพืชเจริญ

เติบโตเต็มที่ กอนที่ชอดอกจะเจริญ และกอนที่ใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง
สายพันธุ โดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวเมื่อมีใบขนาดใหญ 5-8 ใบ หรือ มีใบรวม 25 ใบ ปกติ

ใบแกจะเหี่ยว รวงหรือเหลือง การเก็บเกี่ยวชาอาจจะเพิ่มนํ้าหนักตน แตอาจจะทาํใหคุณภาพ
ของใบต่าํ

การเก็บเกี่ยวนิยมเก็บเกี่ยวตอนเย็น หรือตอนเชา เพ่ือลดอันตรายจากการเก็บเกี่ยว
เน่ืองจากในตอนกลางวันใบจะกรอบ เปราะ หักงาย

วิธีการเก็บเกี่ยวจะถอนพรอมราก การลางทาํความสะอาดและตัดแตงใบ ควรทาํหลัง
การเก็บเกี่ยวและผึ่งใหแหงกอนที่จะทาํการบรรจุและขนสง เพ่ือปองกันการเนาเสียในการขนสง
ระยะทางไกล

ปวยเหล็งมีอัตราพื้นที่ของใบสูงกวาน้าํหนัก มีอัตราการหายใจหลังการเก็บเกี่ยวสูง ควร
ลดอุณหภูมิอยางเฉียบพลันโดย การใชนํ้าแข็งเกล็ดใสดานบน (Icing) หรือใชนํ้าเย็นไหลผาน
(hydro-cooled) หรือใชระบบสูญญากาศ (vacuum cooled) โดยลดอุณหภูมิในพืชจาก 19 o ซ
ใหเหลือ 3 o ซ ภายในเวลา 10 นาที หรือระบบ forced air cool จาก 18 o ซ เหลือ –1 o ซ
ภายในเวลา 4 ชั่วโมง

การทดลองเก็บรักษาปวยเหล็งจาํนวน 16 สายพันธุ ในอุณหภูมิ 5 o ซ พบวาใบเหี่ยว
เนา 17, 28 และ 45  % แสดงอาการใบเหลือง 18, 25 และ 45 % ในเวลา 2,3 และ 4
อาทิตยตามลาํดับ

สายพันธุ Imperial Spring, Shasta, Polka, Spectrum และ Sporter สามารถเก็บรักษา
ไดนานกวาสายพันธุอื่น ๆ

ใชอุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % จะเก็บรักษาได 10 วัน อุณหภูมิต่าํกวา –
0.3 o ซ จะทาํอันตรายตอพืช

เก็บรักษาในอุณหภูมิ 1-2 o ซ  ความชื้นสัมพัทธ 95 % จะเก็บรักษาได 14 วัน



การเก็บรักษาในสภาพควบคุมบรรยากาศจะสามารถรักษาสีเขียวของใบไดนาน ผลการ
ทดลองหลายแหงพบวา การเพิ่มออกซิเจน 7-10 % คารบอนไดออกไซด 5-10 % ในภาชนะ
บรรจุสามารถชะลอการเหลืองของใบได

การเก็บรักษาในอุณหภูมิ 5 o ซ คารบอนไดออกไซด 10 % สามารถรักษาสีเขียวได 3
อาทิตย โดยทั่วไปจะรักษาระดับออกซิเจน 1-3 % คารบอนไดออกไซด 8-10 %
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

   Acceptable product temperature at loading into container = -0.5-5.0 oซ
• Freezing point –0.3 oซ

 อัตราการหายใจปวยเหล็งหลังการเก็บเกี่ยว
อุณหภูมิ (oซ) 0 5 10 15 20

ml CO2/kg/hr 9-11 17-29 41-69 67-111 86-143
ml CO2/kg/hr x 440 = Btu/ton/day หรือ x 122 = kcal/metricton/day
•  อยูในกลุมพืชที่สรางเอทธีลีนต่าํ ( <4 nM ethylene /kg/h at 20 oC) แตจะตอบ

สนองตอเอทธีลีนสูง โดยจะทาํใหใบเหลืองเร็ว   ไมควรเก็บรักษารวมกับ แตงหอม
หรือ  มะเขือเทศ

• การ เก็บรักษาโดยการควบคุมบรรยากาศ
Oxygen(%) Carbon Dioxide(%) Temperature (oซ) Storage (day)

7-10 5-10 0 +14

ผลผลิตฤดูฝน 1.3-1.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร
ฤดูหนาว นํ้าหนักเฉลี่ย 50 กรัมตอตน
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