
กระเทียมตน

รศ.นิพนธ ไชยมงคล
กระเทียมตน Leek: Allium ampeloprasum L. porrum  (syn. Allium porrum L.)
วงศ Alliaceae (Amaryllidaceae) อยูในกลุมพืชเมืองหนาว มีการเจริญเติบโต
สองฤดคูอื ฤดท่ีูหน่ึง เจริญทางลํ าตน ฤดูที่สองเจริญทางดอก เมล็ด แตน ํามาปลูก
เปนพืชฤดูเดียว
กระเทียมตน ประกอบดวย

ราก (Root) มีระบบรากสองระบบคือ fibrous root และ root hair
ลํ าตน(stem) มีลักษณะเปนแผน อยูระหวางลํ าตนเทียมและราก
ใบ (leaf) ใบจริง มีลักษณะตัว V แบน ยาว คลายใบกระเทียม แตมีขนาด

ใหญและหนากวา มีความยาวถึง 5-30 เซนติเมตร เจริญดานตรงกันขามสลับกัน
ลํ าตนเทียม (pseudostem) หรือโคนกานใน(shaft) เปนสวนท่ี

ขยายตวัและสะสมอาหารสํ ารอง สีขาว เสนผาศูนยกลาง 6-12 เซนติเมตร สูง 15-
70 เซนตเิมตร เปนสวนท่ีนํ าไปประกอบอาหารและมีน้ํ าหนักรอยละ 40 ของตน
ขนาดและความยาวของลํ าตนเทียมขึ้นอยูกับสายพันธุ

ความสูงของตน 40-75 เซนติเมตร
การเจริญเติบโต แบงออกไดเปนสามระยะคือ

ระยะท่ีหน่ึง เปนระยะแรกของการเจริญ ทางดานราก ลํ าตน ใบ ตองการอุณหภูมิ 20-25 o ซ
ระยะท่ีสอง หลังจากระยะท่ีหน่ึง พืชจะเริ่มสะสมอาหารที่ล ําตนเทียมหรือโคนกาบใบ ทํ าใหสวนน้ีมี

ขนาดใหญขึน้  ระยะการเจริญเติบโตกอนที่ดอกพัฒนา ใบนอกจะเริ่มแก เปล่ียนเปนสีเหลือง รวง ในชวงแสงยาว
พืชจะสะสมอาหารมาก อุณหภูมิ 12-18 o ซ จะจ ํากดัการสะสมอาหารและการขยายตัวของลํ าตนเทียม

ระยะที่สาม หลังจากผานชวงแสงส้ันและอุณหภูมิ 15 o ซ ชวงระยะเวลาหน่ึง และมีชวงแสงยาว เปน
ระยะการพัฒนาดอก เมล็ด ซึ่งจะเจริญจากเนื้อเยื่อเจริญสวนยอดของล ําตนจริง โดยจะเริ่มขยายขนาดสูงขึ้น ทํ า
ใหลํ าตนเทียมหลวม คุณภาพตํ่ า อุณหภูมิสูงกวา 18 o ซ จะจ ํากัดการเจริญของดอก

ดงัน้ันควรท ําการเก็บเกี่ยวกอนที่ดอกจะพัฒนา
สายพนัธุ แบงออกเปนสามกลุมคือ

1. European type  มลัีกษณะลํ าตนเทียมขนาดใหญแตสั้น
2. Turkish type กลุมน้ีมีลํ าตนขนาดเล็ก ยาว
3. Kurrat type กลุมน้ีปลูกเพ่ือใชใบประกอบอาหาร ไมมีลํ าตนเทียม

สายพันธุที่ปลูกเพื่อการคา
American Flag, Jolant, Kilima, King Richard, Primor
สายพันธุที่มีอายุการเก็บเกี่ยวชา Derrick, Electa, Goldina, Goliath, Tivi, Wintereuzen, Carina



การเพาะเมล็ด
เมล็ดหนัก 10 กรัมมีจ ํานวน 3500 เมล็ด งอกไดดีในอุณหภูม ิ15-20 o ซ  อุณหภูมิสูงกวา 27 o ซ จํ ากัด

การงอกของเมล็ด ควรแชเมล็ดใน โพแทสเซียมไนเตรท เขมขน 0.1 % เวลา 1 ชั่วโมง ใชผาเปยกหมาด ๆหุมและ
เกบ็รักษาในอุณหภูม ิ5 o ซ  3-5 วัน นํ าออกมาเพาะเมล็ด
สภาพดินและการเตรียมดิน

กระเทียมตนเปนพืชท่ีมีระบบรากตื้น ตองดินที่รวนซุย มีหนาดนิลึก ระบายน้ํ าไดดีและมีอินทรียวัตถุสูง
ไมสามารถเจริญไดในดินที่มีสภาพเปนกรดจัด pH ท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 6.0-6.8

การเตรียมดนิปลูกเจาะรองปลูก กวาง 30 เซนติเมตร ลึก 25 เซนติเมตร ใสปุยคอก 1.0-1.5 กิโลกรัม
ตอตารางเมตร ปุยเคม ีไนโตรเจน 24-40 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 5.6-6.4 กิโลกรัม โพแทสเซียม 32-40 กิโลกรัมตอ
ไร และใสธาตุอาหารรองเชน โบรอนและแมกนีเซียม คลุกเขากับดิน

พืชท่ีขาดไนโตรเจน ใบแกจะเหลือง เหี่ยว ขาดฟอสฟอรัส พืชจะชะงักการเจริญ ขาดซลัเฟอร ใบชูขึ้น
ดานบน ใบลาย ขาดโพแทสเซียม พืชจะแสดงอาการยอกไหม ขาดโบรอน ใบมีรอยแผลแตก
การปลูก

ยายปลูกเมือ่ตนกลามีขนาด 5-6 มิลลิเมตรหรือ 40-45 วัน หลังจากเพาะเมล็ด
การปลูกจะจดัใหใบขนาดกับแปลงปลูกหรือเอียงเพียงเล็กนอย เพ่ือปองกันใบหักระหวางการพรวนดิน

ก ําจัดวัชพืชและการกลบโคน
ปลูกในรองปลูกระยะระหวางตน 30-50 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 1.0-1.2 เมตร เนื่องจากสวนที่ใช

บริโภคคอื โคนกาบใบสีขาว ดังน้ันจะทยอยใสปุยและกลบโคน ทุกสองเดือน พรอมทั้งก ําจัดวัชพืช
การใหนํ้ า

ตองการน้ํ าพอเพียงและสมํ ่าเสมอ หรือประมาณ 12-15 นิ้วตลอดฤดูปลูก
การเก็บเก่ียว

อายปุระมาณ 120-150 วัน
เกบ็เกีย่วเมื่อตนเจริญเติบโตเต็มที่ล ําตนแข็ง

และกอนท่ีดอกพัฒนา
การลดอุณหภูมิเฉียบพลัน โดยวิธี

hydrocooling, Cruched ice, Vacuum cooling
อุณหภูมิท่ีเหมาะสํ าหรับการเก็บรักษาคือ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % เกบ็รกัษาไดสองเดือน การเก็บ

รกัษาโดยการควบคุมสภาพแวดลอม(CA) 5-10 % CO2 และ O2 1-3 % สามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได
4-5 เดือน

จดุเยอืกแข็ง ใบอยูระหวาง -0.7 ถึง 0.9 o ซ ลํ าตนเทียม -1 ถึง -1.3 o ซ
การเก็บรักษาในอุณหภูมิสูงใบจะเหลือง เนา ในความชื้นสัมพัทธตํ ่าพืชจะเหี่ยวเร็ว โดยจะเริ่มเหี่ยวเมื่อ

สูญเสียน้ํ า 15 %
อุณหภูมิ 10-20 o ซ เซลลจะมกีารแบงตัวสูง ทํ าใหเกิดการยืดตัวของลํ าตนเทียม และทํ าใหเกิดการโคง

งอของตน
ในออกขาย ควรน ําออกมาไวนอกหองเย็นใหอุณหภูมิสูงขึ้น 2-5 o ซ
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