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ฮอสแรดิช
(Horseradish)

                         รศ. นิพนธ ไชยมงคล

ฮอสแรดิช (Horseradish; Armoracia rusticana, syn. Rorippa armoracia) อยูในวงศ 
Brassicaceae (Cruciferae) หรือพืชตระกูลกะหลํ ่า ฮอสแรดิชมากภาษาเยอรมัน “meerrettich” 
หมายถึงแรดิชทะเล เนื่องจากพบในแถบชายฝงทะเลของยุโรป

มีถิ่นกํ าเนิด ในภาคตะวันออกเฉียงใตของยุโรปและแถบเอเซียตะวันออก เปนพืชขามปที่นํ า
มาใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรครูมาติซั่ม ทาหลังหรือศรีษะ เพ่ือรักษาอาการปวด horseradish syrup      
ใช  แกไอ และรักษาวัณโรค

เปนพืชที่มีไขมันต่ํ า เสนใยสูง น้ํ ามันฮอสแรดิช ประกอบดวยน้ํ ามันหอมระเหยเรียก 
allylisothiocyanate (AITC) รอยละ 60 (น้ํ ามันมัสตารด :mustard oil รอยละ 93 ) สามารถปองกัน 
จุลินทรียในอาหารท่ีเปนอันตรายตอผูบริโภค เชน Listeria, E. coli, Staphylococcus aureus และ 
จุลินทรีย อ่ืนๆ

ฮอสแรดิชสามารถนํ าไปแปรรูปไดหลายผลิตภัณฑ เชน cream-style prepareed 
horseradish, horseradish sauce, beet horseradish and dehydrated horseradish. Cocktail 
sauce, Mustard, fat-free or reduce-fat mayonnaise, reduced sodium soy sauce. ใชประกอบ
อาหารเชน เน้ือ ไก และอาหารทะเล ในประเทศญ่ีปุนนิยมนํ าไปทํ าผลิตภัณฑแทนวาซาบิโดยแปรรูป
เปนซอสส ําหรับอาหาร เชน ซาซีมิ

กลิ่นและรสชาติของฮอสแรดิชเกิดจาก Allyl isothiocyanates มีปริมาณสูงที่สุดเมื่อปนให
เซลลของรากแตก หลังจากปนฮอสแรดิชเปนผง จะนํ าไปผสมกับน้ํ าสมสายชู เพ่ือรักษาความเผ็ด
และกลิ่น บางผลิตภัณฑ อาจจะเพิ่มเกลือ น้ํ าตาล ครีมหรือน้ํ ามันผัก(vegetable oil) แตสวนใหญจะ
ผสมกับน้ํ าสมสายชู

ในสหรัฐอเมริกาแตละปจะใชผลผลิตสด 24 ลานปอนดและแปรรูปเปนผลิตภณัฑปริมาณ   
6 ลานแกลลอน
สัณฐานวิทยา

เปนพืชขามป ใบมีขนาดใหญ ทรงพุมสูง 60 เซนติเมตร ปลูกเพือ่ใชราก กลม เรียวเล็ก สีขาว 
มีความยาง 60 เซนติเมตร ดอกสีขาว เจริญจากชอดอกยาว 1.2 เมตร มีสองสายพันธุคือ 
“Common” และ “Bohemian”

Improve bohemian หรือ Bohemian เปนสายพันธุที่นิยมน ํามาแปรรูป มีใบเรียบ ยาว คุณ
ภาพต่ํ ากวา Common แตจะทนทานตอโรค

Common type มีใบขนาดใหญเปนคล่ืน มีคุณภาพสูง
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สภาพอากาศ
ฮอสแรดิชเปนพืชตระกูลกะหลํ ่า ซึ่งเปนพืชที่ตองการอุณหภูมิตํ ่า อุณหภูมิที่เหมาะสม

อยูระหวาง 15.6-18.3 o ซ อุณหภูมิต่ํ าสุดสํ าหรับการเจริญ 4.4 o ซ และสูงสุด 24.0 o ซ
การขยายพันธุ

ขยายพันธุโดยการแยกหนอ เหงา ราก เมล็ด และการขยายพันธุโดยเน้ือเย่ือ สวนใหญจะ
นิยมขยายพันธุโดยราก หลังจากการเก็บเก่ียวคัดเลือกรากท่ีมีขนาดเล็ก หรือมีขนาดเสนผาศูนย
กลาง ½ ถึง ¾  น้ิว ตัดแตงรากใหยาว 8-12 น้ิว ดานบนของรากตัดใหเรียบ สวนดานลางเฉือนปลาย
ใหแหลม เพ่ือสะดวกตอการปลูก

ใชระยะปลูกระหวางแถว 70-75 เซนติเมตร ระหวางตน 50 เซนติเมตร หรือใชจํ านวน   
3,400 - 3,800 รากตอไร
สภาพดินและการเตรียมดิน

เน่ืองจากเปนพืชที่ปลูกเพื่อใชราก และมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร ดังน้ันดินปลูกจะ
ตองรวนซุย มีหนาดินลึก มีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ํ าไดดี pH 6.0-6.5

เน่ืองจากเปนพืชที่ตองการดินรวนซุย ควรใสปุยคอก 800-1,200 กิโลกรัมตอไร
ใสปุยไนโตรเจน 17.65-35.30 (N) กิโลกรัม/ไร
ฟอสฟอรัส 17.65-26.50 (P2O5) กิโลกรัม/ไร
โพแทสเซียม 17.65-26.50 (K2O) กิโลกรัม/ไร
โบรอน 0.35-0.53 (B) กิโลกรัม/ไร
ซัลเฟอร 5.29-8.82(S) กิโลกรัม/ไร

การปลูกและดูแลรักษา
เน่ืองจากเปนพืชท่ีใชรากสะสมอาหารมาบริโภค ดังน้ันจึงตองการดินที่รวนซุย เตรียมรอง

ปลูกกวาง 30 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร ใสปุยคลุกกับดินปลูก  โดยทํ ารองเปนแนวลึก 10-15 
เซนติเมตร วางรากทํ ามุม 45 องศา ในแนวทางเดียวกัน กลบดิน การใสปุยหลังการเก็บเก่ียว ทํ า
พรอมกับการพรวนดินกํ าจัดวัชพืชและกลบโคนตน
การใหน้ํ า

ควรใหนํ ้าพืชอยางพอเพียงและสมํ ่าเสมอ
การเก็บเกี่ยว

เก็บเก่ียวหลังจากปลูก 1 ป ผลผลิตประมาณ 1,300-1,500 กิโลกรัม/ไร โดยตัดใบสวนยอด 
และใชจอบขุดรากขึ้นมา คัดเลือกรากท่ีมีขนาดเล็ก(เสนผาศูนยกลาง 0.5 น้ิว ยาว 10-14 น้ิว) เพื่อใช
ปลูกในฤดูตอไป รากที่เก็บเกี่ยวใหมจะมีคุณภาพสูงและจะลดลงเมื่อเริ่มแหง
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รากสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ –1.1-0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ  90-95 % เก็บรักษาในท่ีมืด 
เน่ืองจากเมื่อไดรับแสงรากจะเปลี่ยนเปนสีเขียว

คุณภาพฮอสแรดิช
•  กลิ่นและรสชาติ
•   คอนขางตรง
•  รากเด่ียว
•   ไมมีแผล
•  ขนาดเสนผาศูนยกลาง > 0.75 น้ิว ความยาว > 8 น้ิว
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