
กะหล่ํ าดาว
Brussels Sprouts

รศ.นิพนธ ไชยมงคล

กะหลํ่ าดาว Brussels Sprouts; Brassica oleracea L. var. gemmiferae
Zenk. วงศ Brassicaceae (Cruciferae)  จัดอยูในกลุมพืชเมืองหนาว อยู
ในตระกูลกะหลํ ่า การเจริญเติบโตเปนพืชสองฤดู ตองการสภาพปลูกที่มี
อุณหภูมิต่ํ าและความชื้นสูง
สวนท่ีใชบริโภคคือ หัวขนาดเล็ก (small heads, bud or sprout) เขาปลี
แนน คลายกะหลํ ่าปลี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.0-1.5 เซนติเมตรในยุ
โรป และ 2.4-4.8 เซนติเมตร ในสหรัฐอเมริกา เจริญจากขอระหวาตน
และกาบใบ และเจริญตอเนื่องจนกระทั้งตนชะงักการเจริญเติบโต ลํ าตน
สูงแบงออกไดเปนสองกลุมคือ ลํ าตนสูง 60-100 เซนติเมตร หรือสูงกวา
และพนัธุล ําตนเต้ีย 60 เซนติเมตร ใหผลผลิตประมาณ 100 หัวตอตน

สายพนัธุท่ีเก็บเก่ียวเร็ว จะใหผลผลิเร็วและผลผลิตตํ ่ากวาสายพันธุหนักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนาน
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 36 80 1.5 14 390 550 0.10 0.16 0.9 102
ตม 32 72 1.1 10 273 520 0.08 0.14 0.8 87
แชแข็ง 21 61 0.8 14 295 570 0.08 0.10 0.6 81
ท่ีมา; Watt et al. 1963
สายพันธุ

ควรทดสอบสายพันธุที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในแหลงปลูกไดด ีสายพันธุที่นิยมปลูกใน
ปจจุบัน
 Jade Cross E hybrid, Royal Marvel and Long Island Improved, Lunet, Oliver, Craton, Fortress,
Prince Marvel, Royal Marvel. Rubine (สีแดง)
สภาพดินและการเตรียมดิน

เจริญไดดีในดินท่ีรวนซุย มีอินทรียวตัถแุละไนโตรเจนสูง ระบายนํ้ าไดดี pH 6.0-6.8
การเตรยีมดินควรหวานปุยคอกหรือปุยหมักกอนเตรียมดิน ในบางพื้นที ่ๆเปนดินเหนียวหรือดินลูกรัง ควร
เจาะรองปลูกและผสมวัสดุปลูกลงในรองปลูก
การใสปุยเคมี ควรใสตามผลการวิเคราะหดินและพืช เนื่องจากเปนพืชที่ตองการธาตุอาหารสูง จึงจ ําเปนตอง
มีธาตุอาหารพอเพียง สํ าหรับการเจริญ ใหผลผลิตและคุณภาพสูง

กะหลํ ่าดาวตองการ ไนโตรเจน 25-35 กิโลกรมั N ตอไร โดยใสกอนปลูก ½ และ ½ กอนเก็บ
เก่ียว 1-2 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 -

** ใสโพแทสเซียมกอนปลูก 15 กิโลกรมั K2O ตอไรกอนปลูก สวนที่เหลือใสพรอมกับไนโตรเจน แตไมควร
เกิน 15 กิโลกรมั K2O ตอไร
ซัลเฟอร (S) 5-8 กิโลกรมั S ตอไร
แมกนีเซียม(Mg) 3-4 กิโลกรมั Mg ตอไร
โบรอน(B)

ผลการวิเคราะหดิน (ปริมาณ B/ppm) อัตราปุยท่ีแนะนํ า B กิโลกรัมตอไร
0-1 0.5-0.7
1-3 0.2-0.4
สูงกวา 3 0.1-0.2 ผสมน้ํ าฉีดพน

.
การปลูกในสหรัฐอเมริกา ใสปุยคอกและ ปุยเคมี 8-8-8 จ ํานวน 130-180 กิโลกรมัตอไร หรอื

10-20-10 จ ํานวน 100 กิโลกรมัตอไร และ Borax จ ํานวน 2 กิโลกรมัตอไร หรอื 0.5 ppm พืชที่ขาด
โบรอนจะมีปลีขนาดเล็ก แสดงอาการไสกลวง ผลผลิตต่ํ า

ใสปุยไนโตรเจนหลังปลูก 6 กิโลกรมัตอไร
การเพาะเมลด็
จ ํานวนเมล็ด 1 กรมัมีประมาณ 350 เมล็ด ทดสอบความงอกกอนเพาะเมล็ด
กอนเพาะเมล็ดควรแชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 o ซ เปนเวลา 25-30 นาที นํ าออกมาผ่ึงใหแหง
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ด 20-30 o ซ
หยอดเมล็ดในถาดเพาะ วัสดุเพาะ ดินรวน + ปุยหมัก/ปุยคอก + 12-24-12
การยายปลูก

ยายปลูกหลังหยอดเมล็ด 15-20 วัน ระยะปลูก 30-50 x 75 –100 เซนติเมตรข้ึนอยูกับสาย
พันธุ
การดูแลรักษา
ในบางแหงนิยมปลิดยอด เพ่ือใหเก็บเก่ียวเร็ว ขนาดสม่ํ าเสมอ ผลผลิตและคุณภาพสูง โดยปลิดเม่ือตนเจริญ
เต็มทีแ่ละปลีขางลางมีขนาด 0.5-0.75 น้ิว ในบางแหงจะทยอยปลิดใบลางออก เพ่ือใหไดรับแสงแดดและ
ชวยในการสรางอาหาร
การใหน้ํ า
กะหลํ ่าดาวเปนพชืท่ีตองการน้ํ าสูง และระยะเวลาในการปลูก เก็บเก่ียวนาน เพ่ือใหปลีขนาดใหญ ผลผลิตและ
คุณภาพสงู ควรใหความชื้นพอเพียงและสมํ ่าเสมอ หรอื 1-1.5 น้ิวตออาทิตย หรอื 15-20 นิ้วตอฤดูปลูก



การเก็บเก่ียว
 80 -100 วันหลังหยอดเมล็ด หรือมีขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 1.0-4.0 เซนติเมตร หัวแนน กอนท่ีจะเปล่ียนเปน
สเีหลือง โดยเร่ิมเก็บเก่ียวจากโคนตน

หลงัจากเก็บเก่ียวและปลิดใบลาง ตนเจริญสูงข้ึน ทํ า
ใหมีใบและปลีเพิ่มขึ้น การเด็ดยอดใหปลีขนาดใหญและ
สม่ํ าเสมอ ผลผลิตประมาณ 1 กิโลกรมัตอตน หลังเก็บเก่ียว
ควรลดอุณหภูมิเฉียบพลันลงถึง 2 o ซ ขนสงโดยการใสนํ ้าแข็ง
ในภาชนะบรรจุ

การบรรจใุนถงุพลาสติกท่ีระบายอากาศได จะชวยปองกันการสูญเสียนํ ้าในพืช เน่ืองจากกะหล่ํ าดาว
มีอตัราการหายใจสูง นอกจากนี้การสะสมคารบอนไดออกไซดในภาชนะบรรจุสูงกวา 20% ทํ าใหมีกล่ินและ
รสชาติเปล่ียนไป คุณภาพต่ํ า ไมสามารถขายได
การเก็บรกัษา

เก็บรักษา 30 วัน ในอุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 90-95 %
อุณหภูมิสูงกวา 10 o ซ  ปลจีะเหลอืงภายในเวลา 1 อาทิตย การเก็บรักษานานจะทํ าใหใบเปลี่ยนเปนสีด ํา
อัตราการเส่ือมของเน้ือเย่ือในอุณหภูมิ 4.4 o ซ จะสูงเปนสองเทาของอุณหภูมิ -1 o ซ

การเก็บรกัษาในภาชนะบรรจุประกอบดวย ออกซิเจน 2.5-5% และคารบอนไดออกไซด 5-7.5 %
เก็บรักษาในอุณหภูมิ 4.4 o ซ สามารถยืดอายุการเก็บรักษา 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 B.T. (Bacillus 0



thurigiensis)
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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