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ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ
 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

บีท

นิพนธ ไชยมงคล

บีทหรือรูทบีท (Root beet, Garden beet, Table Beet;
Beta vulgaris L. var. crassa (Alef.) J.Helm.  syn. Beta vulgaris
L. var. esculenta)  อยูในวงศ Chenopodiaceae หรือ Goosefoot
รวมกับพืช เชน Spinach beet; Beta vulgaris L. var. cycla L.;
Chard or Swiss chard; Beta vulgaris L. var. orientalis Hort.;
และ Spinach; Spinacea oleracea L.

ถิ่นกํ าเนิดอยูแถบเมดิเตอเรเนียน และภาคเหนือของทวปี
อาฟริกา  เช่ือวาเกิดจาการผสมขามระหวาง B. vulgaris var. maritima (sea beet) และ B.
patula.

เปนพืชขามฤดู โดยฤดูที่หนึ่งจะเจริญเปนตน ใบ ราก และฤดูท่ีสองเปนการเจริญของ
ดอกและเมล็ด เปนพืชที่บริโภครากสะสมอาหาร (swollen root) ประกอบดวย sucrose
ปริมาณรอยละ 6 ของน้ํ าหนักสด  และใบออน

ระบบรากประกอบดวย รากแกวซ่ึงมีสองสวนคือ สวนที่
ขยายใหญเรียกรากสะสมอาหารและสวนปลายของรากสะสมอาหาร
จะมีขนาดเล็กนอกจากน้ีจะประกอบดวยรากดูดกลืน หรือรากหา
อาหาร เจริญจากรากแกวสวนที่สอง

รากสะสมอาหารประกอบดวยทอน้ํ า ทออาหารและสวนที่
สะสมอาหารเปนรูปวงแหวน ซอนกัน การขยายตัวของรากสะสม
อาหารเกิดจากการขยายตัวของ cambial และ แบงเซลล และ การขยายตัวของ parenchyma
tissue

เม็ดสีแดงในหัวเกิดจาก betacyanin ซ่ึงเปนสารประกอบ
ไนโตรเจน ซ่ึงมีคุณสมบัติทางเคมีคลายกับ anthocyanin โดยสวน
ประกอบของ betacyanin รอยละ 70-90 คือ betanin  นอกจากน้ี
จะประกอบดวยเม็ดสีเหลือง ซึ่งเกิดจาก betaxanthin อัตราสวน
ประกอบของเม็ดสีจะแตกตางกันขึ้นอยูกับสายพันธุและสภาพแวด
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ลอม ในกรณีท่ีเน้ือสีแดง แสดงวามีอัตรา betaxanthin ต่ํ า หรือสายพันธุเน้ือสีเหลือง เกิดจาก
การขาด betacyanin หรือ เน้ือสีขาว เกิดจากการขาดเม็ดสีท้ังสองชนิด สีของเน้ือเย่ือระหวางทอ
น้ํ าทออาหารจะแตกตางกัน เน่ืองจากปริมาณความเขมขนของเม็ดสี อุณหภูมิสูงจะลดปริมาณ
ของเม็ดสี

หลังจากเมล็ดงอก รากแกวเจริญหยั่งลึกลงไปในดิน ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมอาจ
เจริญลึกลงไปถึง 2 เมตร  รากดูดกลืนซึ่งเจริญจากรากแกว มีจ ํานวนมากและอยูในระดับความ
ลึก 50-60 เซนติเมตร

ขนาดของรากสะสมอาหารหรือหัว มีขนาดเสนผาศูนย
กลางแตกตางกันต้ังแต 2.0-15.0 เซนติเมตร ลักษณะหัวอาจ
กลมหรือกลมยาว หรือกลมแบน

ใบเจริญเปนกระจุก (rosette) มีลักษณะกลมยาวหรือเปน
เหล่ียม ผิวเรียบหรือเปนลอนข้ึนอยูกับสายพันธุ สีเขียวหรือแดง
เขม กานใบขนาดเล็ก ความยาวข้ึนอยูกับสายพันธุ

เมื่อพืชเจริญเต็มที่และมีสภาพอุณหภูมิตํ ่ากวา 10 o ซ เปนเวลาเกินกวา 15 วัน พืชจะ
แทงชอดอก ซ่ึงมีกานดอกยาว 1.5 เมตร ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ

เมล็ดมีสีน้ํ าตาลปนแดงขนาด 1.5 x 3.0 มิลลิเมตร

สภาพอากาศ
บีทเปนพืชผักเขตหนาว โดยอุณหภูมิเหมาะสมอยูระหวาง 16-20 o ซ  สีและคุณภาพ

ของหัวขึ้นอยูกับอุณหภูมิ การปลูกในสภาพที่มีอุณหภูมิตํ่ า ใบจะมีขนาดใหญกวาอุณหภูมิสูง

สายพันธุ
     ตลาดสด (สีแดง ลักษณะกลม)

Ruby Queen, Redpack, Red Cloud, Warior
    สํ าหรับการแปรรูป

Detroit Short Top, Ruby Ball, Scarlet  Supreme, Red Ace F1
    Spinach Beet (Beta vulgaris L. var orientalis Hort.)
ปลูกเพ่ือใชใบประกอบอาหาร
    Swiss Chard  (Beta vulgaris L. var. cicla L.) ใชใบและ
กานใบขนาดใหญ ประกอบอาหาร กานใบ อาจจะมีสีแดง
ขาว เขียว เหลือง สม มวงหรือ ชมพ ูเปนตน

Lucullus (สายพันธุกานใบสีเขียว) Charlotte,
Rhubarb Chard (กานใบสีแดง) Bright Lights (แฟนซีกานใบ
สี เหลือง ขาว สม มวง ชมพ)ู
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สภาพดิน
เน่ืองจากเปนพืชที่ปลูกเพื่อใชรากประกอบอาหาร ตองการดินท่ีรวนซุย มีอินทรียวัตถุ

สงู ระบายน้ํ าไดดี pH 6.0-6.8
ควรวิเคราะหดินกอนเตรียมแปลงปลูกอยางนอย 30 วัน และใสปุยตามผลการ

วิเคราะหดินและความตองการของพืช
ในพื้นที ่ๆ ไมมีการวิเคราะหดิน
• ! ควรใสปุยคอก เชน มูลวัว ปุยหมัก  1-2 กิโลกรัมตอตารางเมตร ข้ึนอยูกับความ
อุดมสมบูรณของดิน

• !  ใสปุย 13-13-21 อัตรา 50 –75 กิโลกรัมตอไร
• ! ใสบอแรก (Borax)  1.5-2.0 กิโลกรัมตอไร พืชที่ขาดโบรอน เกิดแผลจุดดํ าในหัว
• !  หลังเมล็ดงอก 7 วัน และ  20 วัน ใสปุย 21-0-0 (แอมโมเนียมซัลเฟต )ในดิน
เปนดาง จ ํานวน 10 กิโลกรัมตอไร หรือ  ใส 13-0-0-26 (แคลเซียมไนเตรท)
ในดินทีเ่ปนกรด จ ํานวน 15 กิโลกรัมตอไร

ไนโตรเจน (N)
โดยทั่วไปบีทตองการไนโตรเจน 27-36 กิโลกรัม N ตอไร บีทตองการไนโตรเจน

สํ าหรับการสรางใบในระยะแรก เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีสรางอาหารมากและสงไปเก็บสะสมในราก
ฟอสฟอรัส (P)

พืชตองการฟอสฟอรัสในระยะแรกของการเจริญ ชวยใหตนออนแข็งแรงและตานทาน
โรคโคนเนา ควรใส ฟอสฟอรัส 9-12 กิโลกรัม P2O5 ตอไร

ควรระวังการใสปุยกอนปลูกในอัตราสูง อาจจะท ําใหตนออนตายได
คํ าแนะนํ าการใสปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามผลการวิเคราะหดิน
ผลการวิเคราะหดิน

P2O5 (ppm)
อัตราที่แนะน ํา P2O5

(กก/ไร)
ผลการวิเคราะหดิน

K2O (ppm)
อัตราที่แนะน ํา K2O

 (กก/ไร)
0-25 22-27 0-75 22-27
25-50 13-22 75-150 15-22
สูงกวา 50 9-13 150-225 11-15

สูงกวา 225 -

** ดินท่ีมีอินทรียวัตถุสูงจะใชอัตราต่ํ า
ซัลเฟอร (S)

พืชนํ าซัลเฟอรในรูป ซัลเฟต ขึ้นไปใชประโยชน  ซัลเฟอรอาจเปนสวนประกอบของปุย
อ่ืน เชน แอมโมเนียมซัลเฟต ในดินท่ีขาดควรใส ซัลเฟอร 3-4 กิโลกรัม (S) ตอไร
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แมงกานีส (Mg)
โดโลไมทประกอบดวย Mg นอกจากน้ีจะชวยลดความเปนกรดของดิน ควรใส 2-3

อาทิตยกอนหยอดเมล็ด หรือใช 1.8-2.7 กิโลกรัม Mg ตอไร พืชที่ปลูกในดินที่เปนกรดจะ
แสดงอาการขาด Mg ไดงาย
โบรอน (B)

พืชท่ีขาดโบรอน แสดงอาการแผลจุดดํ าในหัว ควรใสโบรอนกอนปลูกอัตรา 1.5-2.0  กิโลกรมัตอ
ไร หรือฉีดพนดวยโบรอน ในระยะที่เริ่มลงหัว และทุก 7-14 วัน

การเพาะปลูก
บีทปลูกโดยการหยอดเมล็ดในแปลงปลูก เจาะรองตามยาว

หรือตามขวางของแปลง หางกัน 15 เซนติเมตร หยอดเมล็ดหางกัน
3-5 เซนติเมตร เม่ือเมล็ดงอกมีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกใหระยะ
หางระหวางตน 4-5 เซนติเมตร ตนท่ีถอนแยกระวังอยางใหดิน
หลุดออกจากราก นํ าไปปลูกซอมแทนเมล็ดท่ีไมงอก   ในสภาพ
อุณหภูมิสูง หัวจะมีขนาดเล็กกวาอุณหภูมิตํ่ า พืชที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยวนานจะมีหัวขนาดใหญกวาพันธุที่อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว

เมล็ดมีจํ านวน 420-590 เมล็ดตอน้ํ าหนัก 10 กรัม
อุณหภูมิสํ าหรับการงอกของเมล็ดอยูระหวาง 10-30 o ซ  อุณหภูมิที่เหมาะสม 18-

20 o ซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 4-14 วัน
กอนหยอดเมล็ดควรแชเมล็ดในน้ํ าอุณหภูมิ 25 o ซ  เปนเวลา 1-2 ชั่วโมง นํ าออกมา

ผึ่งใหแหง เพ่ือความสะดวกในการเพาะ

การใหน้ํ า
บีทตองการความช้ืนท่ีสม่ํ าเสมอ ตลอดฤดูปลูก หรือใหน้ํ า 1/2-3/4 นิ้วทุก 4 วัน

กอนเมล็ดงอก และหลังจากเมล็ดงอกใหน้ํ า 1 น้ิวตออาทิตย การใหน้ํ ามากเกินไป พืชจะหยุด
ชะงักการเจริญ ใบเปล่ียนเปนสีแดงเขม โคนและรากเนา การขาดน้ํ าพืชจะแสดงอาการขาด
โบรอน ระยะที่สํ าคัญคือระยะการเจริญของราก และ ระยะลงหัว

การเก็บเก่ียว
อายุเก็บเกี่ยว 50-75 วันข้ึนอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก การปลูกในสภาพอุณหภูมิสูง

จะเก็บเกี่ยวไดเร็วกวาอุณหภูมิตํ่ า หรือขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-2 น้ิว
Swiss Chart , Spinach beet ควรลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใชน้ํ าเย็น hydrocooling

หรือใชน้ํ าแข็งใสในภาชนะบรรจุ
หัวบีทเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 o ซ 95 %RH เก็บรักษานาน 4-6 เดือน
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โรคแมลงท่ีสํ าคัญ
โรคที่ส ําคัญคือ โรคเนาของเมล็ด โคนเนา  โรคใบจุด Cercospora (แผลกลมสีแดงปน

น้ํ าตาล ขอบแผลสีมวง) โรคราน้ํ าคาง
แมลงที่สํ าคัญคือ เพล้ียออน หนอนชอนใบ หมัดผักกาด

เอกสารอางอิง

Commercial Vegetable Production Guides. 2002. Beet and Chard.
http://www.oregonstate.edu/

Dept/NWREC/beetch.html , p7.
Rubatzky,E.V. and Yamaguchi, M. 1997.Table Beet. Principles, Production, and Nutritive
Values,

World Vegetable. Second Edition. ITP International Thompson Publishing. New
York. pp

465-470.
Sanders, C.D., 2001.  Beet Production. Horticulture Information Leaflets. Department of
Horticultural

Science.  College of Agriculture & Life Sciences.  North Carolina State University.
p3.


	ÊÒ¢Ò¾×ª¼Ñ¡ ÀÒ¤ÇÔªÒ¾×ªÊÇ¹ ¤³Ð¼ÅÔµ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ
	ºÕ·
	¹Ô¾¹¸ì äªÂÁ§¤Å
	ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ
	ÊÒÂ¾Ñ¹¸Øì
	ÊÀÒ¾´Ô¹
	áÁ§¡Ò¹ÕÊ (Mg)
	¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡
	¡ÒÃãËé¹éÓ
	¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ
	
	âÃ¤áÁÅ§·ÕèÊÓ¤Ñ�


	àÍ¡ÊÒÃÍéÒ§ÍÔ§

