
 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

ซูกินี
นิพนธ ไชยมงคล

Zucchini (Courgette); Cucurbita  pepo  L. var. cylindica Pans. อยูในวงศ
Cucurbitaceae กลุมพืชตระกูลแตง เรียก Summer squash เชนเดียวกับ Scallop
; Cucurbita pepo L. var. clypeata Alefield, Acorn; C. pepo L. var. turbinata
Paris, Crookneck; C. pepo L. var. torticollia Alefield,   Straightneck; C. pepo
L. var. reticollis Pans, Vegetable marrow ; C. pepo  L. var. fasticata Paris.
(C. pepo  L. var. medullosa Alef.) Cocozzelle;  C.pepo L. var. ionga Paris.
ถิน่กํ าเนิดอยูแถบเม็กซิโก เปนพืชฤดูเดียว เจริญเปนพุมหรือก่ึงเล้ือย ลํ าตนมีขอ
สัน้ มอืเกาะมีจํ านวน 2-6 อัน ใบมีลักษณะเปนเหล่ียม 4-5 เหล่ียม  ผิวหยาบ

และมีขนออนบนใบ บางสายพันธุมีจุดสีขาวบนใบ ขนาดกวาง 20-30 เซนติเมตร ยาว 20-35 เซนติเมตร
ดอกตัวเมียและตัวผูแยกกันแตอยูบนตนเดียวกัน (monoecious) ผสมเกสรโดยแมลง เชน ผ้ึง จ ํานวนแมลง
ในพืน้ท่ีและการทํ างานของแมลง จะมีอิทธิพลตอตอผลผลิตและคุณภาพ ผลมีลักษณะกลมยาว เก็บเก่ียวผล
ออน
สายพันธุ
Zucchini (อายุประมาณ 60 วัน)
สีเขียวเขม Ambassador, Aristocrat, Black Jack, Dividend, Elite, Onyx,
Raven, Revenue.
สีเขียวออน Embassy, Spineless Beauty, Senator, President.
สีเหลือง Gold Rush, Golden Drawn II and III, Gold Finger,
Summer Squash (อายุ 40-55 วัน)
Yellow Straightneck ; Sunbar, Superpik, Multipik, Enterprise, Golden,
Goldbar, Lemon drop.

Yellow Crookneck; Goldie, Sundance, Dixie, Supersett

Scallop; Peter Pan, Scallopini, Sunbrust, Early White Bush Scallop.
สายพันธุ Jersey Golden, Sunbar, Superpik, Multipik, and Supersett เปนสายพันธุที่มีพันธุกรรมเดนคือ
ผลและกานผลสีเหลือง ต้ังแตเร่ิมเจริญ สามารถขายเปน baby squash และมีความทนทานตอโรคไวรัส WMV
II (watermelon mosaic virus II)



     Early Acorn                  Vegetable Spaghetti                      Patty Pan

สายพนัธุท่ีปรับปรุงพันธุใหม จะมีความทนทานตอโรคไวรสั เชน Freedom II ซ่ึงทนทานตอโรค zucchini
yellow mosaic virus and watermelon mosaic virus 2
สภาพอากาศ

ซกูนิเีปนพืชที่ตองการสภาพอากาศอบอุน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 18-30 o ซ อุณหภูมิต่ํ า
หรอือณุหภูมิสงูเกินไป พืชจะชะงักการเจริญ โดยเฉพาะในสภาพอุณหภูมิและความชืน้สูง เชน ในฤดูฝน การ
เจรญิเติบโตและผลผลิตต่ํ า การปลูกในเรือนโรง ในพื้นที่สูง จะชวยใหผลผลิตและคุณภาพสูง
การปลูก
เมล็ดหนัก 10 กรมั มีจ ํานวน   100 เมล็ด งอกไดดีในอุณหภูมิดิน 29 o ซ อตัราการงอกจะต่ํ าหรือไมงอกใน
อุณหภูมิท่ีต่ํ ากวา 18 o ซ
คดัเลอืกเมล็ดพันธุที่สมบูรณขนาดใหญ ทดสอบความงอกโดยใชทราย คลุกเมล็ดเพ่ือปองกันเมล็ดเนาหรือ
แชเมล็ดใน เบนเลท ผสม เคปแทน ชนิดละ 6 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร เปนเวลา 30 นาที และแชในโพแทสเซียม
ไนเตรท เขมขน 0.1 % เปนเวลา 30 นาที นํ าออกมาบมในอุณหภูมิ  30 o ซ  เมล็ดที่สมบูรณจะงอกภายใน
เวลา 12 ชั่วโมง นํ าเมล็ดไปหยอดในถุงพลาสติกในแนวนอน ลึก 1-2 เซนติเมตร ยายปลูกเมื่อมีใบจริง 3-4
ใบ
ระยะปลกู ปลูกแถวเด่ียว ระยะระหวางตน 60-75 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 1.20-1.50 เมตร ข้ึนอยู
กบัสายพันธุและฤดูปลูก
สภาพดิน
เจรญิไดดีในดินที่รวนซุย หนาดินลึก มีความอุดมสมบูรณสงู ระบายนํ้ าไดดี pH 6.0-6.5
การจัดการปุย
ควรวเิคราะหดินกอนใสปุย เพื่อใชปุยอยางมีประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิต
ดินท่ีไมมีการวิเคราะห ใสปุยคอก 1.5-3.0 ตันตอไร ไนโตรเจน 9-13 กิโลกรมั N ตอไร ฟอสฟอรัส 21-
23 กิโลกรมั P2O5 และโพแทสเซียม 9-18 กิโลกรมั K20 กิโลกรมัตอไร
ใสไนโตรเจนหลังยายปลูก 4-9 กิโลกรมัตอไร หรือใหในรูปสารละลายในรูปยูเรียหรือ แอมโมเนียมไนเตรท
พรอมการใหนํ ้า 0.1 –0.2 กิโลกรมัตอไรทุกวนัหรอื 0.5-1.0  กิโลกรมัตอไรทุกอาทิตย
หรอือาจจะใช 15-15-15 จ ํานวน 100 กิโลกรมัตอไร และใสปุยแคลเซียมไนเตรทหลังยายปลูก  3-4
อาทิตย จ ํานวน 50 กิโลกรมัตอไร
ในดินที่มีอินทรียวัตถุสูงกวา 3 % จะไมใสปุยหลังปลูก
การคลุมแปลง
การคลุมดินหรอืแปลงปลูกดวยวัสดุตาง ๆ ชวยควบคุมวัชพืช รักษาความชื้น และเพื่อใหผลสะอาด การใช
พลาสติกสดํี า ชวยเพิ่มอุณหภูมิในฤดูหนาว ชวยใหเก็บเก่ียวเร็ว  พลาสติกสีเงิน ฟางขาว ชวยลดอุณหภูมิดิน
ในฤดูรอน



การใหน้ํ า
รากของซูกินี เจรญิลงไปในดิน 3-4 ฟุต ใบมีขนาดใหญ อัตราคายนํ ้าสูง ตองการนํ้ า 500-900 มิลลิเมตร
ควรรักษาความชื้น 60 % ของความสามารถในการอุมน้ํ าของดิน หรอือาจใหน้ํ า 12-15 นิ้วตลอดฤดูปลูก
ควรใหมีความชืน้พอเพียงและสม่ํ าเสมอ ในกรณีท่ีขาดน้ํ าหรือมีนํ ้าขัง พืชจะชะงักการเจริญผลผลิตและคุณ
ภาพต่ํ า
การเก็บเก่ียว
เก็บเก่ียวผลออน ผิวเปนมัน หลังจากดอกบาน 5-7 วัน หรือเม่ือกลีบดอกหลุดจากผล ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 3-4 เซนติเมตร ความยาว 12-20 เซนติเมตร เก็บเก่ียวทุก 2-3 วัน โดยใชมีดปลายแหลม บางและ
คมตัดข้ัวดานติดกับตน ใชกระดาษสีขาวหอผล เพื่อปองกันแผลระหวางการขนสง
การเก็บรกัษา
อุณหภูมิท่ีเหมาะส ําหรับเก็บรักษาคือ 4.5 o-7.0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 % เก็บรักษานาน 1-2 อาทิตย
การเก็บรกัษาในอุณหภูมิต่ํ า อาจจะทํ าใหเกิดแผลจุดดํ า (chilling injury)
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