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ระบบขอมูลพืชผัก
สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
http;//www.mju.ac.th/fac-agr/hort/vegetable/main.htm

รูบารบ
ปรับปรุงแกไข มิถุนายน 2548

รศ. นิพนธ ไชยมงคล

รูบารบ Rhubarb หรือ Pie plant : Rheum
rhaponticum L, Rheum hybridicum L &R.rhabarbarrum
L.อยูใน Order; Polyonales, Family; Polygonaceae หรือ
Buckwheat family ในภาษากรีก Rha เปนชื่อของแมนํ้า
Volga สวน babaron หมายถึง ตางประเทศ rhabarbaru
หมายถึงพืชตางประเทศนาํเขามาจากแถบแมนํ้า Volga

เปนพืชปาพบเจริญอยูทั่วไปแถบภูเขาดานตะวัน
ตกและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนและเขตติดตอ

กับธิเบต นํามาปลูกเพ่ือการคาในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประเทศจีนใชเปนพืชสมุนไพรกวา
2,000 ปกอนคริสตศักราช และชาวโรมันจะใชไหลและรากตากแหงเปนพืชสมุนไพร

รูบารบเปนไมเน้ือออน ขามป อาจมีอายุถึง 20 ป ประกอบดวยใบขนาดใหญ กานใบ
หนา ใชกานใบประกอบอาหาร มีรสชาติดี ใชประกอบอาหารคาว
หวานหลายชนิด เชน pies, jams, jellies, sauces และ juice

ลําตนหรือเหงา (crowns) ซึ่งอยูระหวางใบและราก สวนเหงา
จะเจริญทางดานขางคลายไหล (rhizomes) และตาใบจะเจริญจากเหงา
โดยจะเริ่มเจริญจากสวนกลางของกอและขยายออกดานขาง ทาํใหมีกอ
ขนาดใหญตามอายุของพืช เม่ือกอขยายออกดานขาง สวนกลางของกอ
จะตายไป ซึ่งเม่ือมีอายุมากขึ้นกออาจจะขยายออกไปถึง 1 เมตร และ
ทาํใหสวนกลางของกอที่ตายไปขยายวงกวางขึ้นตามไปดวย

ตาใบ (buds) ประกอบดวยใบขนาดเล็กจาํนวน 30
ใบ และเจริญกอนที่จะพัฒนาเปนกานใบและใบเปนเวลา 1 ป
ใบที่อยูดานนอกของตาใบจะเจริญกอน หลังจากนั้นจะสราง
ราก  เพ่ือดูดอาหารสาํหรับการเจริญของกานใบและใบใหม
สวนของใบที่สมบูรณจะมีขนาดกวาง 30-50 ซม.และยาว 50

ซม. สวนกานที่นํามาใชบริโภค มีสีเขียว ชมภูหรือแดงเขม ความยาว 60-75 ซม. กวาง 4-7
ซม.
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ราก (roots)ประกอบดวยรากสะสมอาหารและรากดูดกลืน รากสะสมอาหาร ทาํหนาที่
สะสมอาหารสาํรอง เพ่ือการเจริญของเหงา ตาใบและใบ สวนรากดูดกลืน จะทาํหนาที่ดูดธาตุ

อาหารและน้าํ ระบบรากกวาง 90 เซนติเมตร ลึก 30
เซนติเมตร

ชอดอก จะเจริญไดดีหลังจากผานอุณหภูมิต่าํ ดอก
เปนแบบสมบูรณเพศ มีขนาดเล็ก สีขาวปนเขียว กานดอกมี
ลักษณะเปนหลอดกลม ชูขึ้น ควรเด็ดทิ้ง เน่ืองจากการเจริญ
ของดอกจะแยงอาหาร ที่ใชในการเจริญของเหงาและใบ ทาํ

ใหผลผลิตและคุณภาพต่าํ
ลักษณะอาการที่แสดงออกของผูท่ีไดรับสาร Oxalic acid

อาการลิ้นบวม แนนหนาอก นอกจากนี้เปนอันตรายตอระบบหายใจ เปนสาเหตุน้ิวใน
ไต สวนที่นํามาประกอบอาหารคือสวนของกานใบ
ตารางที่ 1 สวนประกอบทางเคมีของรูบารบ
Water 91.2-

96.1%
Acids Ash(Mg/100g)

Constituents
Vitamins

Solid,Total 4.0-
8.48%

Malic 0.73-
2.15%

K 212-
425

A1 30-100
I.U.

Solids,
Soluble

2.1-
3.0%

Oxalic acid 0.124-
1.360%

Na 2.2 B1 0.2ug/
100g

Sugars 0.3-
2.3%

Citric acid 0.07-
0.18g/10
0g

Ca 44-103 B2 0.606-
0.3
ug/100g

Nitrogen,
Total

0.127-
0.211%

Acetic
acid

0.02-
0.16g/
100g

Mg 13.6 C 7-
34mg/
100g

Protiens 0.6 Fumalic
acid

0.01-
0.10g/
100g

Fe 0.40-
0.80

Fats Traces-
0.7%

Glucolic
acid

0.01g/
100ml

Cu 0.13-
0.50

Pectines
(Ca-
pectate)

0.11-
0.77%

Succini
acid

0.02g/
100ml

P 21.0-
31.0

Tannins 0.058-
0.110%

pH 3.01-3.59 S 8.2

Fiber,Crude 1.1-
1.2%

Cl 87

Carotenes 1.2ug/
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100g
Ash 0.62-

1.23%

คุณคาทางโภชนาการ (จากสวนที่นํามาบริโภค 100 กรัม)
Ca

(mg)
P

(mg)
Fe

(mg)
Na

(mg)
A

(IU)
Thia-
mine
(mg)

Ribofla-
vin

(mg)

Niacin
(mg)

Ascorbic
Acid
(mg)

สด 96 18 0.8 251 100 0.3 0.7 0.3 9.0
สุก+นํ้าตาล 78 15 0.6 203 80 0.02 0.05 0.3 6.0
แชแข็ง 78 12 0.7 176 70 0.2 0.4 0.2 6.0

ที่มา; Watt et al. 1963

ประกอบดวย วิตามินซีและเสนใยสูง ใบประกอบดวย สาร Oxalic acid (oxalates;
HOOC.COOH.2H2O)และ anthraquinone glycosides สูง Oxalic acid มี LD50 = 375 mg/kg
ใบรูบารประกอบดวย oxalic acid ประมาณ 0.5 %

สภาพแวดลอม
เปนพืชที่ตองการอุณหภูมิต่าํและชวงแสงยาว อุณหภูมิที่เหมาะสมสาํหรับการเจริญ อยู

ระหวาง 5-25 o ซ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.9 o ซ ใบและกานจะเจริญอยางตอเนื่องใน
อุณหภูมิที่ต่าํกวา 32.2 o ซ ถาหากอุณหภูมิสูงกวา พืชจะชะงักการเจริญและจาํกัดการพัฒนาสี
แดงของกานใบ เปนสาเหตุทาํใหกานใบมีสีเขียว ในระยะที่ความเขมของแสงและอุณหภูมิต่าํ
กานจะมีสีแดง อุณหภูมิสูงจะจาํกัดการเจริญ รูบารบไมสามารถเจริญไดในสภาพอุณหภูมิสูง
ความชื้นสัมพัทธต่าํ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูรอน ในสภาพดังกลาวพืชจะพักตัว การพลางแสง
ใหนํ้า จะชวยลดความเขมของแสงและอุณหภูมิ

การลดอุณหภูมิต่าํประมาณ 4.4 o ซ จะชวยทาํลายระยะพักตัว ในสภาพอุณหภูมิสูง พืช
จะมีกานใบที่เล็ก บิดงอ และจะเหี่ยวอยางรวดเร็วในอุณหภูมิที่สูงกวา 32.2 o ซ

สายพันธุ
สายพันธุกานสีแดง ไดรับความนิยมจากผูบริโภคสูง แตการเจริญเติบโตและผลผลิตต่าํ

กวาสายพันธุกานสีเขียว บางคนเชื่อวากานสีแดงมีรสหวานกวาสีเขียว แตพันธุกานสีเขียว เชน
Victoria จะมีรสชาติหวาน

สายพันธุกานสีแดง
Crimson (Crimson Cherry, Crimson Red, Crimson Wine) กานสีแดงสด สมํ่าเสมอ

นิยมปลูกในแคลิฟอรเนีย
Valentine, Cherry Red (Cherry, Early Cherry) กานใบยาว ขนาดใหญ สีแดงเขม
Canada Red กานสีแดงเขม ขนาดเล็ก ส้ัน แตคุณภาพสูง ปลูกในแคนาดา
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Mammoth Red (The Giant, Stott’s Mammoth or simply Mammoth) ทรงพุมขนาด
ใหญ สูง 4-5 ฟุต กานใบสีแดงเขม
สายพันธุกานสีชมภู

Victoria (Large Victoria) นิยมปลูกจากเมล็ด สามารถเก็บเกี่ยวไดภายในระยะเวลา 1
ปหลังยายปลูก มีกานใบขนาดใหญ โคนกานใบสีชมภู สวนที่ติดกับใบมีสีเขียวใหผลผลิตและ
คุณภาพสูง

Strawberry มีลักษณะคลายกับ Victoria
Macdonald (Macdonald’s Canada Red, Macdonald Crimson) มีการเจริญเติบโตดี

แข็งแรง ใบสีชมภู กานใบสีแดงเขม ทรงพุมใหญ ตั้งตรง ทนทานตอโรคเหี่ยว และโรครากเนา
ผลผลิตสูง เหมาะสาํหรับทาํขนมไพด บรรจุกระปองและแชแข็ง

German Wine ลักษณะคลาย Victoria แตคอนขางจะเจริญเติบโตดีกวา และกานใบสี
เขียวเขมกวาและมีจุดประสีชมภู

Sunrise ปรับปรุงพันธุจากสายพันธุ Ruby มีกานใบขนาดใหญ ผลผลิตและคุณภาพสูง
เหมาะสาํหรับการผลิตฝนฤดู

สายพันธุกานใบสีเขียว
Riverside Giant มีกานใบยาว ขนาดใหญ สีเขียว
สายพันธุท่ีนิยมปลูกนอกโรงเรือน Timperley Early, Valentine, Macdonald, German

wine พันธุกานสีแดงที่นิยมปลูกคือ Ruby, Canadian Red สายพันธุกานสีแดง จะใหผลผลิตต่าํ
กวาสีเขียว 50 % แตในกรณีที่มีการเก็บเกี่ยวสองครั้งตอปจะใหผลผลิตเพิ่มอีก 50 %

สายพันธุท่ีนิยมผลิตฝนฤดู  Timperley Early, Victoria, Crimson Red, Strawbery และ
Sutton

การขยายพันธุ
การขยายพันธุสามารถทาํไดโดยการเพาะเมล็ด แยกกอปลูกและ เพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อ การปลูกโดยแยกกอ เริ่มเก็บเกี่ยวหลังยายกอปลูก 18 เดือน หรือเก็บเกี่ยวหลังจาก
½การเพาะเมล็ด 2  ป ขนาดทรงพุม 60 ซม. สูง 90 ซม. ผลผลิตเฉลี่ย 2.8 กิโลกรัมตอตนตอ

ป หรือ 2,400 ถึง 2,800 กิโลกรัมตอไร

การเพาะเมล็ด เมล็ดงอกไดดีในอุณหภูมิ 20-
30 o ซ กอนเพาะควรแชเมล็ดในน้าํ 2-3 ชั่วโมง เมล็ดจะ
งอกภายในเวลา 10 วัน การปลูกเปนพืชฤดูเดียว จะเพาะ
กลาในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม พันธุ Victoria จะเหมาะสาํหรับเขตกึ่งรอน แต
จะมีจาํนวนใบนอยและสีไมสมํ่าเสมอ

ผสมวัสดุเพาะ เชน ปุยหมัก ปุยคอกเกา และปุย 12-24-12 หยอดในถาดเพาะและ
ยายลงปลูกในถุงขนาด 10 ซม.หรือเมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ หรือสูง 3-4 น้ิว เพ่ือเตรียมปลูกใน
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แปลง การปลูกโดยเมล็ดจะไมเปนที่นิยมสําหรับการปลูกเพ่ือการคา เน่ืองจากใชระยะเวลาตั้ง
แตปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนาน ใหตนขนาดเล็กและเม็ดสีแดงไมพัฒนาเต็มที่ ตนที่สมบูรณเม่ือมี
อายุ 1 ป จะสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีใบประมาณ 15 ใบ ซึ่งจะยังไมสามารถเก็บเกี่ยวได
ควรรอฤดูตอไป

ตนที่ปลูกโดยการเพาะเมล็ด จะเก็บเกี่ยวหลังจากปลูก 2 ป เพ่ือใหมีใบสรางอาหาร
สะสมมาก และใหมีกอขนาดใหญ แข็งแรง การเพาะเมล็ดอาจจะไดตนที่มีความแตกตางกันทั้ง
ในดานการเจริญเติบ โตและคุณภาพของผลผลิต

การแยกกอปลูก แยกกอจากตนที่มีอายุ 3-4ป ขึ้นไป ตัดเหงาแตละสวนใหมีตาใบสอง
ตาขึ้นไป  ไมควรแยกกอที่มีขนาดเล็กเกินไป เน่ืองจากจะใหผลผลิตและคุณภาพต่าํ  การแยก
กอจะสามารถคัดเลือกตนที่ใหผลผลิตและคุณภาพ และใชขยายพันธุตอไป

หลังจากปลูก 4-5 ป กอจะมีขนาดใหญมาก กานใบจะเล็ก บิดงอ ควรจะขุดและทาํการ
แยกกอปลูกใหม หรือใหคงเหลือตนเกา 4-5 ตน

การแยกกอจะทาํหลังจากการเก็บเกี่ยวและเมื่อหนอใหมเริ่มเจริญ ทาํการขุดดิน ระวัง
อยาใหเหงาเกิดแผล ไหลจะยาว 40 เซนติเมตร เหงาจะมีอยูสองสวน มีตาใบ 8-10 ตา ตัด
แยกเหงาออกเปนสองสวน แตละสวนประกอบดวยไหล ราก และตาหนอ

 คัดเลือกสวนที่มีตาสมบูรณ แบงออกเปน 8 สวน หรือ 8 ตน แตละสวนมีความยาว 8
เซนติเมตร ตรวจสอบแตละสวน เม่ือมีโรคเนาเขาทาํลาย ควรคัดทิ้ง ตัดใบที่มีขนาดใหญที่ติด
มากับตนออก เน่ืองจากจะมีอัตราการคายน้าํสูง ใหแตละสวนมีรากติด เหงาขนาดเล็กจะใหตา
ใบขนาดเล็ก จะใหตนขนาดเล็ก สวนเหงาขนาดใหญจะใหตนที่สมบูรณแข็งแรง ผลผลิตสูง

การขยายพันธุโดยวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เริ่มที่ Kentville Research Center  โดยใช
เน้ือเยื่อเจริญ (minute growing tip) จากตาหนอ ตนออนที่ไดจากการขยายพันธุโดยวิธีน้ี จะ
ปลอดโรค สามารถผลิตตนออนไดตลอดป เปนจาํนวนมาก แตจะมีราคาแพง

พื้นที่ปลูกและสภาพดินที่เหมาะสม
เปนพืชที่ตองการแสงและความอุดมสมบูรณของดินสูง ดังน้ันจะตองปลูกในที่ไดรับแสง

เต็มที่ เน่ืองจากเปนพืชที่เจริญจากเหงา ผลผลิตและคุณภาพขึ้นอยูกับจาํนวนและขนาดของ
เหงา  ดินที่เหมาะสมสาํหรับการปลูกรูบารบ คือดินที่รวนซุย มีหนาดินลึก มีอินทรียวัตถุสูง
ระบายน้าํไดดี  pH 5.5-7.0

การเตรียมแปลงปลูก
เน่ืองจากเปนพืชที่มีเหงา และเปนพืชขามป ตองการดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง ควร

เตรียมดินใหดี โดยขุดรองปลูกกวาง 50 ซม. ลึก 50 ซม. หางกัน 100-120 ซม.
ปุยคอกชวยในการปรับปรุงคุณภาพของดิน รักษาความชื้น และเพิ่มประสิทธิภาพการ

นําธาตุอาหารขึ้นไปใชของพืช ดังน้ันควรผสมปุยหมัก ปุยคอกเกา อัตรา 3-6 ตันตอไร
ใสปุย 12-24-12 อัตรา 90 กรัมตอตารางเมตร ผสมเขากับดินปลูก ใสในรองปลูก
หลังยายปลูก 1 อาทิตย ใสปุย 15-0-0 จาํนวน 10 กิโลกรัมตอไร
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กอนระยะเก็บเกี่ยว ใสปุย 13-13-21 ผสมกับ 15–0-0 ทุกสามเดือน
ในชวงเก็บเกี่ยว ใสปุย 15-0-0 ทุกเดือน
หลังปลูก 1 ป เจาะรองดานขางตนดานใดดานหนึ่ง หางจากทรงพุมตน 10 ซม. ลึก

10 ซม. ใสปุยคอก ปุยหมัก และปุย 12-24-12 และกลบดิน การใสปุยในปตอไปควรสลับขาง
การปลูกในสหรัฐอเมริกา
(ปแรก) ใสปุยคอก 10 ตันตอไร
N        = 12.58-14.37 กิโลกรัมตอไร
P2O5   =  12.58-14.37 กิโลกรัมตอไร
K2O    =   25.15-28.75 กิโลกรัมตอไร
(ปที่สอง/ปตอไป)
N        = 25.15-28.75 กิโลกรัมตอไร
P2O5   =  12.58-14.37 กิโลกรัมตอไร
K2O    =   25.15-28.75 กิโลกรัมตอไร
เพ่ิม โบรอน 180-360 กรัมตอไร
การใสไนโตรเจน แบงใส 3 ครั้ง คือ กอนปลูก/ ระยะที่เริ่มเจริญ/ หลังเก็บเกี่ยว

การปลูก
ใชระยะระหวางตน 60-120 ซม. ระยะระหวางแถว 100 –120 ซม. ขึ้นอยูกับสาย

พันธุ
สายพันธุ Victoria อายุ 2-3 ป มีทรงพุมกวาง 1.25 เมตร และสูง 90-100

เซนติเมตร
ปลูกลึก 8-16 เซนติเมตร ขึ้นอยูกับขนาดของเหงา

การใหน้ํา
ควรใหมีความชุมชื้นอยางพอเพียงและสม่าํเสมอตลอดฤดูปลูก เพ่ือใหเกิดการเจริญ

อยางตอเนื่อง แตไมควรใหนํ้าขัง เน่ืองจากจะทาํใหรากเนา

การผลิตฝนฤดู
เน่ืองจากในสภาพพื้นที่ปลูก ที่มีอุณหภูมิต่าํ พืช

จะพักตัว ไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได จึงตองมีการ
ผลิตฝนฤดู

รูบารบที่ใชในการผลิตฝนฤดู จะใชตนที่ปลูกแยก
จากแปลงปลูกทั่วไป เพ่ือเตรียมสําหรับการผลิตฝนฤดู
โดยเฉพาะ มีอายุ 2-3 ป โดยไมผานการเก็บเกี่ยว

ระยะแรกขุดมาเก็บไวในอุณหภูมิ  0 o ซ
ความชื้นสัมพัทธสูง เปนเวลา 3-4 อาทิตย หลังจากนั้นนาํออกมาปลูกในโรงเรือน โดยใชปุย
หมัก หรือขี้เลื้อย หรือดินขุยไผผสมเปนวัสดุปลูก นํามาใสในภาชนะปลูก เชน กระบะ  โดยใช
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จาํนวนตน 5 ตนตอตารางเมตร ใชพลาสติกสีดาํคลุมแปลงและ เพ่ิมอุณหภูมิดินใหอยูระหวาง
10-15  o ซ เพ่ือทาํลายระยะพักตัวและกระตุนการเจริญของใบ หลังจากที่ใบเจริญ เพ่ิม
อุณหภูมิ 15-18  o ซ อุณหภูมิ 13.3  o ซ ใหผลผลิตสูงที่สุด 10.0-13.3 o ซ กานใบมีสีแดง
เขม แตอัตราการเจริญต่าํ อุณหภูมิ < 10.0 o ซ ผลผลิตต่าํ  อุณหภูมิ > 15.6 o ซ อัตราการ
เจริญสูง กานใบสีไมเขม อุณหภูมิ > 18.3 o ซ ผลผลิตต่าํ

อุณหภูมิสูงกวา 20 o ซ จาํกัดการพัฒนาของสีแดง อุณหภูมิต่าํกวา 10 o ซ สีจะแดงเขม
แตจะอัตราการเจริญของกานใบต่าํ

 รักษาความชื้นและอุณหภูมิใหสมํ่าเสมอ
การปลูกแบบฝนฤดู ในอุณหภูมิ 15 o ซ จะเก็บเกี่ยวไดภายในเวลา 30 วัน ซึ่งจะมีกาน

ใบที่ออน สีชมภู ใบขนาดเล็ก ยาว 12-18 น้ิว การเก็บเกี่ยว
ทาํการเก็บเกี่ยว 2-3 ใบตอตน/ตอครั้ง เก็บเกี่ยว 2 ครั้งตอ
อาทิตย และเก็บเกี่ยวเปนเวลา 6 อาทิตย หลังจากนั้นจะขุดตน
ทิ้ง เน่ืองจากอาหารสาํรองจะหมด พืชไมสามารถเจริญตอไปได

ในกรณีที่ตองการใหมีผลผลิตสงตลาดเปนเวลานาน
ควรศึกษาความตองการของตลาดและวางแผนการผลิต โดย
เก็บรักษาตนในอุณหภูมิ < 4 o ซ หลังจากนั้นจึงทยอยนาํออก
มาปลูก

ผลผลิตและคุณภาพของการผลิตฝนฤดู จะขึ้นอยูกับขนาดของกอหรือเหงาและขนาด
ของราก

การดูแลรักษา
• หลังจากยายปลูกควรใหนํ้าอยางสม่าํเสมอ
•  ในระยะที่มีอุณหภูมิต่าํ ทาํใหอัตราการเจริญเติบโตต่าํ ควรคลุมแปลงดวยอุโมงค

พลาสติก หรือฉีดพนดวยจิบเบอเรลลิค แอซิด (Pro-Gib) เขมขน 100 ppm
•  เม่ือดอกเจริญควรเด็ดทิ้ง เน่ืองจากดอกจะใชอาหารที่จาํเปนสําหรับการเจริญของ

ใบมาก ทาํใหตนโทรมเร็วและออนแอ
•  คอนขางออนแอตอสารเคมีที่ใชปองกันและกาํจัดศัตรูพืช
• ในระยะแรกของการเจริญ จะเปนการเจริญทางราก ทาํใหอัตราการเจริญของใบต่าํ

หลังจากยายปลูก 8 อาทิตย จะมีกานใบยาว 20 เซนติเมตร หลังจากอาทิตยที่ 8
พืชจะเจริญอยางรวดเร็ว ในอาทิตยที่ 12 พืชจะมีใบเพิ่มอีก 3 ใบ และยาว 55
เซนติเมตร พรอมที่จะทาํการเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว
การเพาะจากเมล็ด จะเริ่มเก็บเกี่ยวในปที่ 3 โดยเก็บเกี่ยวได 8-10 อาทิตย การ

ปลูกโดยวิธีแยกกอเริ่มเก็บเกี่ยวไดหลังยายปลูก 1 ป โดยทยอยเก็บเกี่ยว 2-3 เดือน
ปแรกหลังจากยายปลูกไมควรเก็บเกี่ยว เพ่ือใหมีกอใหญ มีใบสรางอาหารสาํรองเก็บ

สะสมที่รากมาก ใหลาํตนและกอสมบูรณ ซึ่งจาํเปนสําหรับการเจริญของใบในปตอไป



8

หรืออาจจะเก็บเกี่ยวบางในกรณีที่ใบมีความสมบูรณสูง ในปที่สองสามารถเก็บเกี่ยวได
ทั้งตน  โดยอาจจะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวหรือทยอยเก็บเกี่ยวอาทิตยละสองครั้ง เปนเวลา 4-6
อาทิตย

เก็บเกี่ยวอาจจะเก็บเกี่ยวบางสวนและเหลือใบ
สําหรับการสรางอาหารสะสมอยางนอย 3-4 ใบตอตน  การ
เก็บเกี่ยวนิยมใชวิธีจับโคนการใบใหต่าํที่สุดเทาที่จะทาํได บิด
และถอนขึ้นมา ไมควรใชมีด เน่ืองจากอาจจะเปนสาเหตุของ
การแพรกระจายของเชื้อไวรัส การตัดแตงจะใหเหลือใบติด

¼กาน  น้ิว เพ่ือปองกันการแตกของกาน
ผลผลิตและคุณภาพจะขึ้นอยูกับความสมดุลยของ

การสรางและใชอาหาร สวนของใบจะทาํหนาที่สําคัญในการ
สรางอาหารและตนหรือใบใหมจะตองการอาหารสาํหรับการเจริญเติบโตหรือเปนสวนที่ใช
อาหาร ดังน้ันจะตองมีใบมากพอสาํหรับการสรางอาหารและเก็บสะสมอาหารสาํรองในราก ใน
การเก็บเกี่ยวจึงตองเหลือใบไวสรางอาหารสาํหรับฤดูตอไป

การเก็บเกี่ยวมากและขาดใบสรางอาหาร เปนสาเหตุใหอาหารที่สะสมในรากถูกใชหมด
ไป จะมีผลตอเนื่องทาํใหมีอาหารไมเพียงพอตอการเจริญของตาใบและใบในฤดูตอไป ดังน้ันเมื่อ
การเจริญของพืชและคุณภาพของผลผลิตลดลงจะหยุดเก็บเกี่ยว เพ่ือใหพืชมีโอกาสสรางอาหาร
สะสม จนกระทั้งพืชเจริญสมบูรณจึงเริ่มเก็บเกี่ยวใหม

พ้ืนที่ ๆมีนํ้าคางแข็ง หลังระยะที่มีนํ้าคางแข็ง สาร oxalic acid อาจจะเคลื่อนยายจากใบ
ไปสะสมที่กานใบ ไมควรเก็บเกี่ยว ควรตัดทิ้ง ใชฟาง ปุยหมักหรือวัสดุคลุมแปลงปลูกหนา 2-3
น้ิว รอใหใบใหมเจริญขึ้นมาจึงจะเริ่มทาํการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตสายพันธุกานสีแดงเฉลี่ย 2,370- 4,743 กิโลกรัมตอไร  การเก็บเกี่ยวครั้ง
แรกจะใหผลผลิต  3,162 – 3,952 กิโลกรัมตอไร

ราคารูบารบ มูลนิธิโครงการหลวงเฉลี่ย ราคา 42.11 บาทตอกิโลกรัม

การเก็บรักษา
หลังจากเก็บเกี่ยวควรกาํจัดความรอนแฝง (pre-cooling) โดยใชนํ้าเย็นหรือเปาอากาศ

เย็นผาน ลดอุณหภูมิกานใบใหเหลือ 0-0.6 o ซ ในเวลา 24 ชั่วโมง
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 เก็บรักษาในอุณหภูมิ 0-2 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % สามารถเก็บรักษาได 4
อาทิตย ในอุณหภูมิ 4 o ซ จะเก็บรักษาได 2 อาทิตย ในอุณหภูมิ 10 o ซ จะเก็บรักษาได 1
อาทิตย

การจาํหนายอาจจะตัดกานใหมีความยาว 1 น้ิว บรรจุในถุงพลาสติก และเก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % จะเก็บรักษาได 2-3 อาทิตย

การปองกันและกําจัดโรค แมลง
รูบารบคอนขางทนทานตอโรคและแมลง การปลูกในดินที่มีการระบายน้าํดี มีการกาํจัด

วัชพืชสม่าํเสมอ และตัดสวนที่เปนโรคทิ้ง เก็บเศษพืชออกไปทิ้งนอกแปลงปลูก จะชวยลดการ
เขาระบาดของโรคและแมลงได โรคที่สําคัญสําหรับแปลงปลูก คือ

Bacterial soft rot (เชื้อสาเหตุ Erwinia rhapontici)
   ลักษณะอาการ

เกิดแผลจุดช้าํสีนํ้าตาล ที่ตาใบใกลผิวดิน แผลจะเนาและขยายขึ้นดานบนเหนือแผล
เม่ือระบาดรุนแรงแผลจะเนา เปลี่ยนเปนสีดาํ แผลลึก ใบเปลี่ยนเปนสีแดงหรือเหลือง กานใบ
เหี่ยว
การปองกัน

• ปลูกตนที่ปลอดโรค
•  ถอนตนและสวนของพืชที่โรคเขาทาํลายทิ้ง

Leaf spot
เชื้อสาเหตุ Ascochyta rhei และ Ramularia rhei
ระบาดมากเมื่อพืชเริ่มเจริญ และมีฝนตกชุก

   ลักษณะอาการ
Ascochyta ดานบนของใบจะปรากฎเปนแผลขนาดเล็ก สีเหลืองปนเขียว เม่ือแผลขยาย

และเชื่อมตอกันจะทาํใหมีอาการคลายโรคใบดาง สวนกลางของแผลเปลี่ยนเปนสีขาว แหงรวง
ทาํใหใบเปนรู

Ramularia จะพบแผลจุดขนาดเล็ก สีแดง เม่ือขยายใหญจะมีลักษณะกลม สีขาว มีขอบ
แผลสีนํ้าตาลแดง และขอบรอบนอกสีเขียวออน

   การปองกันและกําจัด
• ถอนตนและสวนของพืชที่โรคเขาทาํลายทิ้ง

Violet Root Rot
เชื้อสาเหตุ Rhizoctonia crocorum
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เชื้อราชนิดนี้จะเขาทาํลายพืชหลายชนิด เชน หนอไมฝรั่ง อารติโชค ถ่ัวแขก บีท กะหล่าํ
ปลี แครอท ซีเลอรี่ เฟนเนล พารสเลย มันฝรั่ง มันเทศ รูบารบ และ เทอรนิป  เปนตน

โดยจะแพรระบาดโดยติดไปกับเมล็ดพันธุ สวนของพืช ดิน เครื่องมือทุนแรง นํ้า
เปนตน สามารถอยูในดินไดนาน 1 ป อุณหภูมิที่เหมาะสมสาํหรับการเจริญและการเขาทาํลาย
พืชอยูระหวาง 15-16 o ซ
ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุจะเขาทาํลายสวนของพืชที่อยูใตดิน ทาํใหพืชชะงักการเจริญ ใบเปลี่ยนเปนสี
เหลือง เหี่ยว และตาย จะพบสวนของเชื้อรา มีสีมวงปนแดง ปกคลุมสวนของพืชที่ถูกทาํลาย
และพบแผลจุดขนาดเล็กสีดาํ ในระยะแรกจะเกิดอาการเนาแหง หลังจากนั้นเชื้อจุลินทรียอื่น
ๆเขาทาํลายซ้าํ ทาํใหเกิดอาการเนาเละ
     การปองกันและกําจัด

• ปลูกพืชหมุนเวียน
•  กาํจัดวัชชพืช
•  ระบายน้าํออกจากพื้นที่ อยาใหนํ้าขังในแปลง
•  ปรับ pH  ใหคอนขางเปนกรดหรือดาง

Gray Mold
เชื้อสาเหตุ Botrytis cinerea
เชื้อสาเหตุจะอยูขามปบนตนรูบารบหรือสวนของพืชที่ถูกทาํลาย แพรกระจายโดยลม

ระบาดมากในแปลงปลูกฝนฤดู
     ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุมีลักษณะคลายแปงฝุน สีเทาปกคลุมใบและลาํตนแก โดยเฉพาะในสภาพ
อากาศที่มีความชื้นสูง

สามารถเขาทาํลายกานใบในระยะเก็บเกี่ยว บรรจุ และระหวางการขนสง ทาํใหเกิดแผล
ช้าํสีนํ้าตาลแดง เม่ือระบาดรุนแรงจะพบสวนของเชื้อรามีลักษณะคลายแปงฝุนสีเทาปกคลุมแผล
     การปองกันและกําจัด

• เก็บเศษพืชออกจากแปลงปลูก
•  ระบายอากาศใหใบแหง
•  ใชระยะปลูกใหเหมาะสม อยาปลูกชิดเกินไป
•  หลังเก็บเกี่ยวควรตัดแตงใบออก
•   เก็บรักษากานใบในอุณหภูมิต่าํ
•  ฉีดพนดวยสารเคมี เชน Botran 75 WSB กอนเก็บเกี่ยว 3 วัน หรือ Captan 50

W กอนเก็บเกี่ยว 2 วัน
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Crown Rot
เชื้อสาเหตุ Phytophthora cactorum

     ลักษณะอาการ
เชื้อสาเหตุอยูในดิน ทาํใหเกิดแผลที่โคนกานใบ และพบเหมือกบนแผลทาํใหกานใบ

และใบเหี่ยว แผลจะขยายลงไปที่เหงา เปนสาเหตุใหเชื้อจุลินทรียอื่น ๆเขาทาํลายซ้าํไดงาย
ระบาดมากในแปลงปลูกที่เปนดินเหนียวและมีนํ้าขัง
     การปองกันและกําจัด

• เตรียมดินปลูกใหรวนซุย ระบายน้าํไดดี
•  ปลูกในอุโมงคหรือเรือนโรงพลาสติกในฤดูฝน

ดานแมลงที่สําคัญ คือ ไวรัส ไสเดือนฝอย หนอนเจาะลาํตน
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