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ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

สตรอเบอรี่
นิพนธ ไชยมงคล

        Strawberry: Fragaria ananassa เกิดจากการผสม
ขามระหวาง F. chiloensis และ F virginiana อยูในวงศ
Rosaeae มีถ่ินกํ าเนิดในแถบอเมริกาเหนือและอเมริกาไต
        เปนพืชเขตหนาว อยูในกลุม perennial,
herbaceous อาย ุ3 ป ประกอบดวย

ลํ าตนส้ันหนา ทรงพุมกวาง 20-30 เซนติเมตร สูง
15-20 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก

ใบ เปนแบบกลุมประกอบดวยใบยอยสามใบ    มี
กานใบยาว แตละตนจะมีใบมากกวา 10 เจริญสลับกัน สวน
ทีอ่ยูติดกับดินระหวางรากกับใบ จะเรียกเหงา (crown)ซ่ึงเปนลํ าตนส้ัน สวนบนของลํ าตนประกอบ
ดวยหูใบ (Leaf axil) สวนโคนของหูใบจะมีไหล (runner) เจริญออกมา สามารถพัฒนาเปนตนออน
(daughter plant) สวนกลางของเหงาเปนสวนเจริญของตาใบและดานลางของเหงาจะเปนสวนท่ีราก
เจริญ

ระบบราก เปนพืชที่มีระบบรากตื้น เมื่อยายปลูกพืชจะสรางรากที่แข็งแรง (peg root) ซึ่งจะ
มีอายุประมาณ 3-4 อาทิตย หลังจากน้ันรากท่ีเจริญข้ึนมาใหมอาจจะเปนแบบก่ึงถาวร มีอายุนาน
กวาหน่ึงฤดูปลูก หรืออาจจะเปนรากช่ัวคราว(อาย ุ1-7 วัน) ซ่ึงจะเจริญในระดับความลึก 3-6 น้ิว
หรืออาจจะเจริญลึก 12 น้ิว ในดินรวนซุย เน่ืองจากเหงาจะเจริญสูงข้ึน ดังน้ันรากและใบจะเจริญสูง
ข้ึนเหนือระดับดินตามอายุของพืช
        ตาดอก เจริญจากตายอด ซึ่งเกิดจากเหงาที่เจริญขึ้น
มาใหม เม่ือไดรับอุณหภูมิต่ํ ากวา 15.6 o ซ ชวงแสงสั้น(ต่ํ า
กวา 10 ชั่วโมง/วัน) จะชักนํ าใหเกิดการเจริญของดอก แตละ
ตนจะมีชอดอก 4-7 ชอและแตละชอจะมีดอก 5-10  ดอก
ชวงแสงจะมีอิทธิพลตอความยาวของกานดอก โดยจะมีกาน
ดอกยาวในชวงแสงยาวและกานดอกส้ันในชวงแสงส้ัน ดอกจะ
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มีกลีบเล้ียง  5 กลีบและกลีบดอก 5 กลีบ แตดอกขนาดใหญอาจจะมีมากกวา ในอุณหภูมิกลางวัน/
กลางคืนสูงกวา 22.2 o/21.1 o ซ ชอดอกจะชะงักการเจริญ

ผล (berry) เปนแบบ aggregate fruit มีเมล็ด
อยูดานนอกหรือเปลือกของผล  ขนาดของผลข้ึนอยูกับ
สายพนัธุ การดูแลรักษา การใหน้ํ า เน่ืองจากน้ํ าจะชวย
ในการขยายตัวของเซลล

การผสมเกสร ขนาดของผลข้ึนอยูกับจํ านวน
เมล็ดในผล ดังน้ันการผสมเกสรโดยแมลงโดยเฉพาะผ้ึง
จะมีอิทธิพลตอขนาดและคุณภาพ การฉีดพนสารเคมี
ควรระมัดระวัง ไมควรใชสารเคมีท่ีเปนอันตรายตอผ้ึง

การขยายพันธุ สวนใหญจะใชไหล (runner) ซึ่งเจริญจาก stolon หรือสวนที่เจริญจากตา
ขาง ดานโคนของกานใบ เจริญในแนวราบเหนือดิน โดยเจริญเม่ือมีชวงแสงเกินกวา 12 ช่ัวโมงตอ
วัน สายพันธุท่ีไมตอบสนองตอชวงแสง จะมีไหลนอย ดังน้ันการปลูกจะใชระยะปลูกถ่ี การปลูกโดย
ไหลจะใชไหลที่ 1 และ 2  เพื่อใหตนเจริญเติบโตแข็งแรง ใหผลผลิตและคุณภาพสูง

ตนแม 1 ตนสามารถผลิตไหลไดถึง 1000 ตน แตโดยทั่วไปจะมี 25-50 ตน
เนื่องจากปญหาเชื้อไวรสัเขาทํ าลายพืชและสามารถแพรระบาดทางไหล ทํ าใหการเจริญเติบ

โตและผลผลิตต่ํ า ดังน้ันจึงไดพัฒนาการขยายพันธุโดยใชเน้ือเย่ือเจริญ ขนาด 0.2 มิลลิเมตร และ
เปล่ียนตนพันธุทุก 3 ป

คุณคาทางอาหาร
        สตรอเบอร่ีประกอบดวยน้ํ า  95 %  คารโบไฮเดรท 60  % เสนใย   16 %โปรตีน 11 %
ไขมัน 4 % เถา 7 % พลังงาน 300 แคลอรี ่วิตามิน ซี 45-85 มิลลิกรัม

การใชประโยชน
        ผลสตรอเบอร่ีใชเปนผลไม ใสในนม น้ํ าตาล  น้ํ าผึ้ง ไอสครีม เคก ใสสลัดผักและสลัดผลไม
 ใชในอุตสาหกรรม แยม วุน ขนม ทํ าไวด แชแข็ง เปนตน

 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
        อณุหภูมิที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตคืออุณหภูมิกลางวัน 24 oซ กลางคืน 18 oซ
หรืออุณหภูมิเฉล่ียอยูระหวาง 17-20 oซ อุณหภูมิที่ตํ่ ากวา 7.2 oซ อัตราการเจริญต่ํ า และหยุด
การเจริญในอุณหภูมิต่ํ ากวา –1.1 oซ เม่ืออุณหภูมิสูงกวา 27 oซ ตาดอกชะงักการเจริญ ใน
อุณหภูมิ -3 oซ ถึงแมวาลํ าตนและใบจะไมเปนอันตรายแตตาดอก  ดอก  และผลออน อาจจะเปน
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อันตราย หรือเปนสาเหตุใหผลไมสมบูรณ ในสภาพอุณหภูมิสูงกวา 40 oซ  อาจท ําใหละอองเรณูไม
สมบูรณ เปนหมัน   ในสภาพอุณหภูมิ -1 oซ   ความเขมแสงต่ํ า ชวงแสงสั้น จะท ําใหผลผิด
ปกติ
        ความเขมของแสงท่ีเหมาะสมคือ มากกวา 4000 แรงเทียน ดังน้ันการใชเรือนโรงหลังคา
พลาสติก และความเขมของแสงท่ีพืชไดรับจะมีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพ
        ตาดอกจะเจริญในระยะที่มีชวงแสงสัน้หรือตํ ่ากวา 12  ช่ัวโมงตอวัน ในกรณีท่ีมีชวงแสงยาว
กวา 12 ชั่วโมง และอุณหภูมิตํ ่า ตาดอกจะพกัตัว
        สวนการเจริญของดอกและชอดอกจะตองการอุณหภูมิสูงและชวงแสงยาว   ดังน้ันหลังจากท่ี
ตาดอกเจริญ จะเพิ่มชวงแสงใหเปน 14 ชั่วโมง โดยใชไฟฟาชวยและเพิม่อุณหภูมิ
        โดยปกติตาดอกจะเร่ิมเจริญเม่ือมีอุณหภูมิต่ํ าและชวงแสงสั้น  หรือในปลายเดือนกันยายน
จนถึงเดือนตุลาคม  โดยเร่ิมพัฒนาเม่ืออุณหภูมิต่ํ ากวา  24 oซ   แตอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 12 oซ
ถาหากอุณหภูมิตํ ่ากวา  5 oซ   ตาดอกจะชะงักการเจริญ
        ในดานชวงแสง  เม่ืออุณหภูมิเหมาะสมและมีชวงแสงต่ํ ากวา  10 ช่ัวโมงตอวันจะกระตุน
การพฒันาตาดอก สวนชวงแสงท่ีเหมาะสมคือ 8 ช่ัวโมงตอวัน
        นอกจากน้ีอัตรา C/N  สูงจะเหมาะสํ าหรับการเจริญของดอก ในกรณีท่ีมีอัตราไนโตรเจนสูง
พืชจะแทงชอดอกชา

อุณหภูมิและการเจริญของสตรอเบอร่ี
               oซ

22-24 อุณหภูมิสูงสุดสํ าหรับการพัฒนาของดอก
20

ชวงแสง สารอาหาร มีอิทธิพลตอการพัฒนาตาดอก
15
12 อุณหภูมิที่เหมาะสม
10 ชวงแสง สารอาหาร ไมมีอิทธิพลตอการพัฒนาตา

ดอก

2-3 ต่ํ าสุดสํ าหรับการพัฒนาตาดอก

ในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิตํ ่า  ชวงแสงสั้น เน้ือเย่ือเจริญจะเปล่ียนตาใบเปนตาดอก แตการเจริญ
ของดอกและชอดอกจะตองการอุณหภูมิสูงและชวงแสงยาว
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ระยะกอนสรางตาดอก ระยะสรางตาดอก ระยะพัฒนาตาดอก
ชอดอกเจริญ

อุณหภูมิต่ํ า/ชวงแสงสั้น อุณหภูมิสูง/ชวงแสงยาว

การพักตัว
        ในระยะที่มีอุณหภูมิตํ ่า ชวงแสงสั้น สตรอเบอร่ีจะพักตัว ตนชะงักการเจริญ แคระแกรน
กานใบสั้น ใบขนาดเล็ก การทํ าลายระยะพักตัว สามารถท ําไดโดยใชอุณหภูมิต่ํ าและชวงแสงยาว 12
ช่ัวโมงตอวัน ในสหรัฐอเมริกาจะใชอุณหภูมิต่ํ าในชวงตนกลา โดยใชอุณหภูมิ -0 ถึง -2 oซ ใน
ประเทศญี่ปุนพบวาการใชอุณหภูมิ 6 oซ  จะใหผลไมแตกตางจากการใชอุณหภูมิ 0 และ 3 องศา
สวน 10 oซ ไมมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต หลังจากผานอุณหภูมิต่ํ า  จะนํ าไปปลูกในเรือน
โรงพลาสติก  ใหอุณหภูมิสูงและชวงแสงยาว 14 ช่ัวโมงตอวัน

ระยะเวลาท่ีใชอุณหภูมิต่ํ า ขึ้นอยูกับสายพันธุและวิธีการเพาะปลูก
พนัธุที่เจริญไดดีในอุณหภูมิตํ ่า ใชระยะเวลานาน
พันธุท่ีเจริญคอนขางทนรอน ใชระยะเวลาส้ัน
การปลูกในแปลงปลูก ใชระยะเวลานาน
การปลูกในเรือนโรงพลาสติก ใชระยะเวลาส้ัน

สายพันธุ
สายพันธุสตรอเบอร่ีมีคอนขางมาก ควรเลือกสายพันธุที่มีลักษณะและคุณภาพตามความ

ตองการของตลาด เชน ตลาดรับประทานสด หรือ โรงงานแปรรูป ตลอดจนระยะเวลาในการขนสง
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในแปลงปลูกไดดี ทนทานตอโรค แมลง ใหผลผลิตสูง เปนตน
ไหลหรือตนท่ีนํ ามาปลูกควรมาจากการขยายพันธุโดยการเล้ียงเน้ือเย่ือ เพ่ือใหไดตนกลาท่ีปลอดไว
รัส และควรเปนตนกลาท่ีผลิตจากพ้ืนท่ีสูง หรือผานอุณหภูมิตํ่ าระยะเวลาหน่ึง

 โดยท่ัวไปพันธุของสตรอเบอร่ี สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมคือ June-bearers,
everbearers, และ day-neutrals แตละกลุมจะแตกตางกันในดาน การตอบสนองตอชวงแสง ซ่ึงจะมี
อิทธิพลตอผลผลิต คุณภาพ และจ ํานวนไหลตอตน
June-bearers

ตาดอกจะเร่ิมพัฒนาในฤดูใบไมรวง(ระยะชวงแสงตํ ่ากวา 10 ช่ัวโมงตอวัน) และชอดอกจะ
เจริญในฤดูใบไมผลิ  ดังน้ันควรปลูกกอน เพ่ือใหตนมีขนาดใหญ มีจ ํานวนใบมากและสมบูรณ เพื่อ
ใหสามารถสรางอาหารพอเพียงสํ าหรับการเจริญของดอกและผล เปนสายพันธุท่ีสามารถปรับตัวได
ดีในสภาพอุณหภูมิสูง เชน
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Guardian  มีผลขนาดใหญ รูปทรงกรวย ผลสีแดงออน ผลผลิตสูง กล่ินหอม เหมาะสํ าหรับ
ทานเปนผลไม และแปรรูป ทนทานตอโรค verticillium wilt และ red stele

Robinson  ผลขนาดใหญ ทรงกรวย ดานปลายตัด ไมแหลม กล่ินหอมปานกลาง คุณภาพ
ในการทานเปนของผลไมปานกลาง ใชแชแข็ง และทนทานตอโรค verticillium wilt แตไมทนทาน
โรค red stele ทนทานตออุณหภูมิสูง

Sequoia ผลขนาดใหญ สีแดงเขม อายุเก็บเก่ียวนาน คุณภาพในใชเปนผลไมและแชแข็ง
ปานกลาง ทนทานโรค red stele และอุณหภูมิสูง

Surecrop ผลขนาดปานกลางถึงใหญ ลักษณะคลายล่ิม ผลจากดอกชุดท่ีสองมีลักษณะคลาย
กรวย กล่ินและรสชาติดี  คุณภาพในการใชเปนผลไมและแชแข็งสูง ทนทานโรค verticillium และ
red stele ทนทานตอสภาพแหงแลง

Tioga ผลขนาดปานกลางถึงใหญ ลักษณะคลายล่ิม กล่ินและรสชาติดี  คุณภาพในการท ํา
เปนของหวานและแชแข็งสูง ไมทนทานโรค red stele ทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูง

Turfs ผลมีขนาดยาวและใหญ  ลักษณะคลายล่ิม ผลผลิตสูง คุณภาพในการท ําเปนของ
หวานปานกลาง แตคุณภาพในการแชแข็งสูง ไมทนทานโรค red stele

Everbearers
สายพันธุในกลุมน้ีจะตองการชวงแสงยาวกวา 12 ช่ัวโมงตอวันในการชักนํ าใหเกิดการเจริญ

ของตาดอก สามารถเก็บเก่ียวไดสองคร้ังคือในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวง แตผลผลิตในฤดูใบไมผลิ
จะต่ํ ากวาสายพันธุในกลุม June-bearers แตในกรณีที่ผลผลิตถูกท ําลายโดยน้ํ าคางแข็ง ชวงฤดู
ใบไมผลิ ยังสามารถเก็บเก่ียวใหมในฤดูใบไมรวง สายพันธุกลุมนี้จะมีไหลจ ํานวนนอย แตจะมีเหงา
มาก ไมทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูงเชน

Fort Laramie ผลขนาดใหญ สีแดงสด กล่ินหอม รสชาติดี เหมาะสํ าหรับใชเปนผลไมและ
แปรรูป

Gem Everbearing (Superfection) ผลสีแดงสด เหมาะสํ าหรับใชเปนผลไม
Ogallala ผลขนาดใหญ  เหมาะสํ าหรับใชเปนผลไม ทนทานตอสภาพอุณหภูมิตํ ่า มีความ

ทนทานตอโรคและสภาพอากาศแหงแลง
Ozark Beauty ผลขนาดใหญ แข็ง ลักษณะคลายล่ิม กล่ินหอม รสชาติดี เหมาะสํ าหรับใช

เปนผลไมและแปรรูป(canning, freezing, and preserves) ไมทนทานโรค verticillium และ red
stele

Quinault  ผลขนาดใหญ ผลผลิตสูง เหมาะสํ าหรับใชเปนผลไมและแปรรูป
Day neutral

 สายพันธุในกลุมน้ีการเจริญของดอกจะไมตอบสนองตอชวงแสง ดอกสามารถเจริญไดต้ัง
แตฤดูใบไมผลิ จนกระท้ังฤดูใบไมรวง แตในสภาพที่อุณหภูมิสูงกวา 21.1 oซ  จะจ ํากัดการเจริญของ
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ดอก สายพันธุกลุมน้ีจะสรางดอกและไหลตอเน่ืองกัน แตจะมีไหลจ ํานวนนอย ปกติตาดอกจะเจริญ
กอนท่ีรากเจริญ ซ่ึงเหมาะสํ าหรับท ําไมกระถางหรือไมแขวนเชน

Fern  ผลขนาดใหญ แข็ง หวาน ผลผลิตสูง
Selva ผลขนาดใหญ สีแดงสด รสชาติดี ผลผลิตสูง
Tribute ผลปานกลางถึงขนาดใหญ รูปโคนหรือกรวยสั้น สีแดงสด รสชาติดีเหมาะสํ าหรับใช

เปนผลไมและแปรรูป ทนทานโรค red stele
Trista ผลขนาดปานกลาง รูปกรวยสั้น สีแดงเขม รสชาติดีเหมาะสํ าหรับใชเปนผลไมและ

แปรรูป ทนทานโรค verticillium และ red stele

สายพันธุในประเทศไทย
พระราชทาน เบอร # 16 (Tioga) สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางกวางขวาง

ผลขนาดปานกลางถึงใหญ  มีจ ํานวนผลตอชอมาก ผลแข็ง ผลผลิตสูง สีแดง คอนขางทนตอสภาพ
อณุหภูมิสูง ทนทานตอการขนสง คอนขางออนแอตอโรคใบจุด เหมาะสํ าหรับการแปรรูป

พระราชทาน  # 20 (Sequoia) สามารถเจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิต่ํ า ใหผลขนาดใหญถึง
50 กรัม มีจ ํานวนผลตอชอนอย ผลน่ิม สีแดงสด กล่ินหอม รสหวาน ทนทานตอโรคใบจุด และ
สภาพที่มีความชื้นสัมพัทธสูง ไมทนทานการขนสง

พระราชทาน  # 50 (B 5) ใชรับประทานสดหรือแปรรูป มีเน้ือคอนขางแข็ง รสชาติปาน
กลาง

พระราชทาน  # 70 (Toyonoka) ใชรับประทานผลสด รสชาติหวาน กล่ินหอม เน้ือแข็ง
ปานกลาง

เนียวโฮ (Nyoho) ใชรับประทานผลสด รสชาติหวานอมเปร้ียว กล่ินหอม เน้ือแข็งปานกลาง
เซลวา (Selva) .ใชรับประทานผลสด เน้ือแข็ง

การผลิตในเรือนโรงพลาสติก
เพื่อใหพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สมบูรณ

และการควบคุมสภาพแวดลอม เชน การปลูกในชวง
เดือนสิงหาคม-กันยายน ซ่ึงเปนฤดูฝน การปลูกในโรง
เรือนพลาสติก จะสะดวกตอการเตรียมดิน และลดการ
ระบาดของโรค ตลอดจนปองกันฝน และน้ํ าทวมราก

สายพันธุ ที่ เหมาะสํ าหรับปลูกในเรือนโรง
พลาสติก เพ่ือกระตุนใหเกิดการเจริญของตาดอก จะมี
ลักษณะดังน้ีคือ

• ! มีระยะพักตัวสั้น
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• ! แทงชอดอกเร็ว
• ! ดอกเจริญในเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน

สภาพดินและการเตรียมดิน
สตรอเบอร่ีตองการความเขมของแสงสูง ควรปลูกในทีโ่ลงและมีความลาดเทต่ํ า เพื่อการ

ระบายน้ํ า
สภาพดินควรเปนดินท่ีรวนซุย มีอินทรียวัตถุประมาณ 5 % ระบายน้ํ าไดดีปานกลาง pH

6.0-6.5  การปลูกในดินท่ีเปนดาง พืชจะแสดงอาการขาดธาตุเหล็ก โดยจะแสดงอาการใบดางใน
ใบออน ในกรณีท่ีขาดธาตุเหล็กรุนแรง ใบจะเปล่ียนเปนสีขาว ขอบใบไหมและตาย สวนการปลูกใน
ดนิเค็มพืชจะชะงักการเจริญ ใบหด ผลผลิตต่ํ า

ควรเตรียมดินใหดี ใสปุยหมัก ปุยคอก คลุกลงไปในดิน 2-3 น้ิว ข้ึนแปลงปลูก
การปลูก

ควรปลูกตนกลาท่ีสมบูรณแข็งแรง ทั้ง
สวนยอด ลํ าตนและระบบราก สด แข็งแรง ราก
สีขาวหรือสีฟางขาว นอกจากน้ีควรผานอุณหภูมิ
ต่ํ าในระยะตนกลา โดยการผลิตตนกลาบนพ้ืนท่ี
สงู เม่ือนํ าลงมาปลูกในพ้ืนท่ีราบอุณหภูมิสูง พืช
จะเร่ิมแทงชอดอก หรืออาจจะใชอุณหภูมิกลาง
คืน 10 oซ  กลางวัน 24 oซ  ใหชวงแสง 12 ชั่ว
โมงตอวัน เปนเวลา 2-3 อาทิตย ยายกลาปลูก
ในเดือนกันยายน เร่ิมเก็บเก่ียวในเดือน

พฤศจิกายน         
ในกรณีท่ีตัดตนจากไหลมาปลูก ควรระวังอยาใหรากแหง อาจจะแชรากในน้ํ า 30 นาทีกอน

ปลูก  เก็บรักษาตนกลาในท่ีรม ตัดรากใหยาว 4-6 น้ิว ตัดใบแกทิ้ง ใหเหลือใบท่ีสมบูรณ 1-2 ใบ
กระจายรากออกรอบ ๆตน ใหเหงาอยูระดับผิวดิน ถาหากปลูกตื้นรากจะแหงเร็ว ปลูกลึกเกินไปราก
จะเนา หลังปลูกกดดินใหแนน อยาใหมีชองวางรอบ ๆราก ใหน้ํ าทันทีหลังปลูก การใสปุยที่พืช
สามารถนํ าไปใชไดทันท ีเชน ปุยน้ํ าหรือปุยเกล็ด จะชวยใหพืชตั้งตัวไดเร็ว

ระยะเวลาปลูกในพ้ืนท่ีสูงระหวางอาทิตยสุดทายของเดือนสิงหาคม ถึง วันที่ 15 กันยายน
สวนพ้ืนราบปลูกระหวางวันท่ี 15 กันยายน- 15 ตุลาคม

ระยะปลูก ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 30-50 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับ
สายพันธุ ใชตนกลาประมาณ 8,000-12,000 ตนตอไร
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การใสปุย
        ชนิดและปริมาณของสารอาหารจะข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหดิน  ระยะการเจริญเติบโต
สภาพอากาศ ระยะปลูก ตลอดจนปริมาณน้ํ าที่พืชไดรับ

สตรอเบอร่ีมีระบบรากต้ืน ดังน้ันหนาดินลึก 30 เซนติเมตร ตองรวนซุย มีธาตุอาหารและ
ความชื้นพอเพียงส ําหรับการเจริญเติบโต ควรใสปุยหมัก ปุยคอก เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน
ชวยใหดินโปรงและเพ่ิมความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน

ผลผลิตและคุณภาพของสตรอเบอร่ีข้ึนอยูกับไนโตรเจน ซึ่งจ ําเปนสํ าหรับทุกระยะของการ
เจริญเติบโต การใสปุยไนโตรเจนกอนปลูกจะชวยในการเจริญของลํ าตน  ใบ แตปริมาณจะลดลงใน
ระยะติดผล ดังน้ันควรเพ่ิมไนโตรเจนในระยะการติดและพัฒนาของผล
       ผลทดลองพบวาปริมาณไนโตรเจนในกานใบจะมีสวนสัมพันธกับผลผลิต โดยผลผลิตจะเพิม่
ตามการเพ่ิมปริมาณไนโตรเจนท่ีกานใบ
        ใบพืชจะมีสีซีด เม่ือปริมาณไนเตรท ไนโตรเจนที่กานใบตํ ่ากวา 500 ppm
        สตรอเบอรี่ที่ขาดโพแทสเซียม  จะแสดงอาการขอบใบไหม  เกิดข้ึนไดท้ังใบแกและใบออน
โดยแผลจะขยายตัวอยางรวดเร็ว  รากเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาลปนดํ า ผลจะมีสีซีด เน้ือฟาม รสชาติไมดี
โดยจะแสดงอาการเม่ือมีโพแทสเซียม ต่ํ ากวา 0.5 % วิธีแกไขคือใสปุยโพแทสเซียมซลัเฟต จ ํานวน
11 กรัมตอ 1 ตารางเมตร
        ในแปลงท่ีขาดฟอสฟอรัส ใบจะมีขนาดเล็ก สีมวงหรือมวงปนแดง ดอกขนาดเล็ก จ ํานวน
รากนอย แคระแกรน สีดํ า  โดยจะแสดงอาการเม่ือมีฟอสฟอรัสต่ํ ากวา 700 ppm วิธีแกไขคือใสปุย
ซูเปอรฟอสเฟต จ ํานวน 5-8 กรัมตอ 1 ตารางเมตร

ในพื้นที ่ๆไมมีการวิเคราะหดิน ใสปุย 12-24-12 กอนปลูกจํ านวน 75-100 กิโลกรัมตอ
ไร คลุกลงไปในดินลึก 6-8 น้ิว หลังปลูก 30 และ 60 วันใสจํ านวน 25-50 กิโลกรัมตอไร ข้ึนอยู
กับความสมบูรณของพชื เม่ือเร่ิมแทงดอกชอแรกใสปุย 21-0-0 จ ํานวน 250 กรัมตอพ้ืนท่ี 30 ตา
รางเมตร การใสปุยคร้ังตอไปสังเกตุจากใบ ในกรณีท่ีใบมีสีเขียวเขมไมควรใสปุยไนโตรเจน

การเพ่ิมไนโตรเจน ควรใสระยะที่ดอกเจริญ การใสในชวงเก็บเกี่ยวจะท ําใหผลน่ิม เนาเสีย
งาย หรือการใสมากเกินไปจะทํ าใหมีจํ านวนใบมาก ดอกรวง ควรฉีดพนดวยปุยที่มีธาตุหลัก
และธาตุรอง เพ่ือชวยในการเจริญเติบโตและปองกันการขาดธาตุอาหาร

ตารางท่ี 1 การใสปุยตามผลการวิเคราะหดิน (pH = 6.5 ใสไนโตรเจน = 27 กก N/ไร)
ผลการวิเคราะหดิน ใส P2O5(กก/ไร) ผลการวิเคราะหดิน ใส K2O (กก/ไร)
ต่ํ ามาก 27 ต่ํ ามาก 27
ต่ํ า 22 ต่ํ า 22
ปานกลาง 18 ปานกลาง 18
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สูง 0 สูง 0
สูงมาก 0 สูงมาก 0

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหธาตุอาหารหลักในเน้ือเย่ือพืชหลังการเก็บเก่ียวคร้ังแรก (% น้ํ าหนักแหง)
N P K Ca Mg S

ไมพอเพียง <0.3 0.2 1.5 0.4 0.25 0.2
พอเพียง 3.0-3.5 0.2-0.4 1.5-2.5 0.4-1.5 0.25-

0.50
0.2-0.6

สูง >3.5 0.4 2.5 1.5 0.50 0.6

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหธาตุอาหารรองในเน้ือเย่ือพืชหลังการเก็บเก่ียวคร้ังแรก(ppmน้ํ าหนักแหง)
Fe Mn Zn B Cu Mo

ไมพอเพียง 50 30 20 20 5 5
พอเพียง 50-100 30-100 20-40 20-40 5-10 5-8
สูง 100 100 40 40 10 8
เกิดอันตราย 800

การปลูกระบบเกษตรอินทรีย
ใชไนโตรเจนจากเลือดแหง (12-14 %) ซ่ึงพืชสามารถนํ าไปใชประโยชนไดทันท ี แหลง

ของฟอสฟอรัส เชน กระดูกปน (20-40% P2O5) แตพืชจะนํ าไปใชประโยชนไดชากวา กระดูกปน
น่ึง และใชเถาแกลบเปนแหลงของโพแทสเซียม

การคลุมแปลงปลูก
เน่ืองจากสตรอเบอร่ีมีระบบรากต้ืน พืชจะเห่ียวไดงายเม่ือหนาดินขาดความช้ืน จ ําเปนตอง

คลุมแปลงปลูกดวยวัสดุ เชน ฟาง ใบไม พลาสติก เปนตน เพื่อควบคุมวัชพืช ปองกันหนาดินแหง
และรักษาความช้ืนในดิน ใหผลิตผลที่สะอาด ลดการระบาดของโรคทางใบ
การใหน้ํ า

การขาดน้ํ าท ําใหพืชชะงักการเจริญ ผลผลิตและคุณภาพตํ ่า พืชตองการน้ํ า 6-8 น้ิวตอ
สปัดาห ระยะวิกฤตเม่ือพืชขาดน้ํ าจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิต คือ

• ! ระยะยายกลาปลูกใหม
• !  ระยะการพัฒนาของผล
• !  ระยะการเจริญของไหล
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การเก็บเก่ียว
การปลูกดวยไหล โดยเร่ิมปลูกตนเดือนกันยายน จะเก็บผลผลิตไดในเวลา 60 วันหลังยาย

ปลูก (ดอกจะบานหลังยายปลูกประมาณ 30 วัน และ การพฒันาของผลใชเวลา 30 วัน)
เกบ็เก่ียวตอนตรู เพ่ือใหอุณหภูมิในผลต่ํ าที่สุด เก็บเก่ียวเม่ือผลใกลสุกเต็มท่ีหรือมีสีชมภู

แดง 75-80 % เพ่ือใหไดรสชาติหวานและมีกล่ินหอม ควรเก็บเก่ียวดวยความระมัดระวัง เน่ืองจาก
ผลจะชํ ้า เกิดแผลไดงาย ใชวิธีเด็ดข้ัว โดยใหมีข้ัวและกลีบเล้ียงติดมาดวย

คุณภาพของผลข้ึนอยูกับลักษณะภายนอก เชน สี ขนาด รูปราง ปราศจากแผลที่เกิดจาก
การเขาทํ าลายของโรค แมลง และการเก็บเกี่ยว นอกจากน้ีจะรวมท้ัง soluble solid, titratable
acidity and flavor volatile และ คุณคาทางโภชนาการ (ปริมาณ วิตามิน ซี) ตัวอยางเชน ผลที่มีคุณ
ภาพสูง ประกอบดวย soluble solid ต่ํ าที่สุด 7 % และมีคา titratable acidity สูงสุด 0.8 %

ภาชนะบรรจุในระหวางเก็บเก่ียวตองสะอาด และปองกันการเกิดแผล เก็บเกี่ยว 2-3 คร้ัง
ตอสัปดาห

ผลสตรอเบอร่ีเนาเสียงาย ไมสามารถเก็บรักษาไดนาน โดยทั่วไปถึงแมจะมีกระบวนการ
หลังการเก็บเกี่ยวที่ดี จะสามารถรักษาคุณภาพของสตรอเบอร่ีได 1 อาทิตย ดังน้ันจึงตองการ
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การขนสงและการวางตลาด

หลังการเก็บเก่ียวผลสตรอเบอร่ียังมีการหายใจ ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกอดความรอน เปนสาเหตุ
ใหผลเนา เสีย ความรอนท่ีเกิดจากการหายใจ ขึ้นอยูกับอุณหภูมิในที่เก็บรักษา เชน ในอุณหภูมิ 0 o

ซ ผลสตรอเบอร่ี 1 ตัน จะคายความรอน 3,300 Btu ตอวัน และสูงข้ึนเปน 41,800 Btu เม่ือเก็บ
รักษาในอุณหภูมิ 27 o ซ
ตารางท่ี อัตราการหายใจของสตรอเบอร่ี ในอุณหภูมิตาง ๆ

อุณหภูมิ 0 o ซ 10 o ซ 20 o ซ
ml CO2/kg/hr 6-10 25-50 50-100
การคํ านวณคาความรอนจากผล Btu/ton/day = ml CO2/kg/hr x 440 หรือ x 122 = kcl/metric
ton/day

อัตราการสรางเอธทีลีน < 0.1 µl/C2H4/kg.hr at 20 o ซ

การเก็บรักษา
ผลทีนํ่ าเขาเก็บรักษา ตองมีกลีบเล้ียงติด ปราศจากแผลที่เกิดจากการเขาท ําลายของโรค

แมลง และการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาไมสามารถเพ่ิมคุณภาพของผลได นอกจากจะรักษาคุณภาพ
ในชวงการเก็บเก่ียวใหอยูไดนานท่ีสุด

หลังการเก็บเก่ียวและกอนการเก็บรักษาหรือขนสง จ ําเปนท่ีจะตองลดอุณหภูมิเฉียบพลัน
(pre-cooling) โดยระบบ ใชลมเย็น (forced air cooling) ลดอุณหภูมิผลใหเหลือ 4.5 o ซ และเก็บ
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รักษาในหองท่ีมีอุณหภูมิต่ํ าและสม่ํ าเสมอ การลดอุณหภูมิเฉียบพลันจะมีประสิทธิภาพตํ่ า เม่ือท้ิง
ระยะหลังการเก็บเกี่ยวนาน การใช hydrocooling ท ําใหผลมีความช้ืนสูง เนา เสีย ได งาย อาจจะใช
ท ําความสะอาดผลดวยน้ํ าเย็น กอนนํ าเขา forced air cooling

ภาชนะบรรจุควรโปรง เพื่อใหลมเย็น เปาผานผล เพ่ือใหผลไดรับลมเย็นสม่ํ าเสมอและใช
เวลาในการลดอุณหภูมิเฉียบพลันภายในเวลา 2 ชั่วโมง

สตรอเบอร่ี มีจุดเยือกแข็งที ่–0.6 o ซ  อุณหภูมิในการเก็บรักษาคือ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ
90-95 % ในกรณีที่มีความชื้นสัมพัทธตํ ่า ผลจะมีอัตราการคายน้ํ าสูง เหี่ยวเร็ว การบรรจุ
ในภาชนะท่ีมี CO2 = 15% จะชวยลดอัตราการหายใจได

โรคทีเ่ขาท ําหลายผลในระยะเก็บรักษามีหลายชนิด การใชสารเคมีปองกันและกํ าจัด จะเปน
อันตรายตอผูบริโภค ดังน้ันหลังการเก็บเก่ียวตองลดอุณหภูมิเฉียบพลัน บรรจุในภาชนะท่ีมี CO2 สูง
เก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํ า 0 o ซ

Botrytis Rot (Gray mold) เช้ือสาเหตุ Botrytis cinerea เปนโรคที่สํ าคัญท ําใหผลเนา เสีย
ระหวางการเก็บรักษา ถึงแมจะสามารถเจริญไดในอุณหภูมิต่ํ า แตอัตราการแพรระบาดจะไมรุนแรง

Rhizopus Rot เช้ือสาเหตุ Rhizopus stolonifer ซึ่งสปอรแพรกระจายโดยลม แตไมสามารถ
ระบาดไดในอุณหภูมิต่ํ ากวา 5 o ซ ดังน้ันจึงจํ าเปนตองควบคุมอุณหภูมิในหองเก็บรักษาใหต่ํ าตลอด
เวลา
การปองกันและกํ าจัดโรค

โรคพืช สารเคมี กอนเก็บเก่ียว (วัน) หมายเหตุ
Botrytis Elevate 50 WDG 4 ชั่วโมง ไมควรฉีดติดตอกันกัน 

2 คร้ัง
Rovral 50WP NTL ฉีดพนเม่ือชอดอก

เจริญเกินกวา 10 %
ฉีดไมเกิน 4 คร้ัง

Rovral 4 F NTL ฉีดพนเม่ือชอดอก
เจริญเกินกวา 10 %
ฉีดไมเกิน 4 คร้ัง

Captan 50WP 1
Captan 80WP 1
Cuproxat 1

Powdery mildew Sulfur 1 ไมควรฉีดในขณะ
อากาศรอน

Pythium/
Phytophthora/

Ridomil Gold EC 0
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Red stele
Leather rot Aliette 80WDG NTL หามผสม Copper
Angular leaf Spot Kocide 101

Blue Shield
Champion WP’s

2

Kocide 2000 1
Basicop or
Basic Copper53

2

Kocide 4.5LF 1
Botrytis,
Leaf scorch,
Leaf blight
Powdery mildew

Benlate 50WP 1

Botrytis,
Leaf scorch,
Leaf blight

Topsin M 4.5F
Topsin M 70W or
WSB

1

การปองกันและกํ าจัดแมลง
ช่ือสารเคมี ชือ่การคา กอนเก็บเก่ียว (วัน) แมลง

Abamectin AgriMek 0.15EC 3 ไรแดงสองจุด
Azadirachtin Neemix 0.25% 0 หนอนคืบ

หนอนกระทู
หนอนกัดกินใบ

Neemazad 4.5% หนอนคืบ
หนอนกระทู
หนอนกัดกินใบ
เพลี้ยไฟ

Ecozin 3% เพล้ียออน เตา หนอน
เจาะผล มวน แมลงวัน
ทอง แมลงหว่ีขาว

Azatin 3%XL Plus หนอนคืบ เพล้ียออน
หนอนกระทู เตา
หนอนกัดกินใบ
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เพลี้ยไฟ แมลงหว่ีขาว
Bacillus thuringiensis Javelin WG 0 หนอนคืบ

หนอนกระทู
หนอนกัดกินใบ

Lepinox WDG 0 หนอนกระทู
หนอนคืบ

Biobit XL 1 หนอนกระทู
หนอนคืบ

DiPel ES 0 หนอนกระทู
หนอนคืบ

Bacillus thuringiensis
aizawai

Agree WG 0 หนอนกระทู

Xentari 0 หนอนกระทู
หนอนคืบ
หนอนกระทู

Naled DiBrom 8-E 1 หนอนมวนใบ
ไรแดง เพล้ียออน

Neem Oil Trilogy 0 เพล้ียออน ไรแดง
เพลี้ยไฟ แมลงหว่ีขาว

Propargite Omite30W 1 ป ใชเฉพาะผลิตไหล ไรแดง
Pyrethrins  Pyrellin EC 12 ชั่วโมง เพลี้ยไฟ ไรแดง

เอกสารอางอิง
ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ พูนสุข คํ าภา อุดม พรหมตัน การปลูกสตรอเบอรี มูลนิธิโครงการหลวง
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