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แกลดิโอลัส มีถิ่นก�ำเนิดในเขตกึ่งร้อนและเติบโตได้ง่ำยกลำงแจ้ง

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แกลดิโอลัสอออกดอก ได้แก่ 

1. น�้ำ: ควรให้น�้ำเพียงพอและสม�่ำเสมอ กำรขำดน�้ำอำจเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น ปริมำณน�้ำมี
จ�ำกัด คุณภำพของดิน อุณหภูมิของดิน อุณหภูมิของอำกำศ ควำมเค็มของดิน หรือเกิดกำรติด
เชื้อรำ Pythium หรือติดเชื้อโรคอื่นๆ ในระบบรำก

2. แสง: ควรได้รับแสงเพียงพอ กำรขำดแสงอำจเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น มีสภำพอำกำศที่
ไม่เอื้ออ�ำนวย มีจ�ำนวนหัวท่ีปลูกหนำแน่นมำกเกินไป ขนำดหัวเล็กเกินไป หัวปลูกลึกเกินไป มี
วัชพืชมำกเกินไประหว่ำงต้นแกลดิโอลัส และกำรลดลงของแสงอย่ำงฉับพลันเมื่อต้นอยู่ในช่วงท่ี
เจริญเติบโตได้เร็วที่สุด ซึ่งสำเหตุกำรลดลงของแสงอย่ำงฉับพลัน เช่น สภำพอำกำศมีเมฆมำก 
หรือใช้พลำสติกคลุมแปลงปลูกเพื่อลดแสง ประกอบกับสภำพอำกำศมีอุณหภูมิสูง จะส่งผลให้
ต้นเกิดภำวะเครียดและท�ำให้ดอกไม้มีรูปทรงไม่สวย

3. อุณหภูมิ: อุณหภูมิที่เหมำะสมไม่ต�่ำกว่ำศูนย์องศำเซลเซียส
   หำกมีกำรขำดน�้ำหรือแสงในช่วงที่ก�ำลังจะออกดอก ต้นแกลดิโอลัสจะไม่ผลิดอกเลย หรือขนำด 
     ของดอกจะเล็กกว่ำปกติ หรือรูปทรงดอกไม่สวย หรือชะงักกำรออกดอก

กำรเก็บรักษำหัวพันธุ์

• หัวพันธุ์จะถูกบรรจุไว้ในถุงตำข่ำยและขนส่งด้วยลังพลำสติก เมื่อมำถึงให้เริ่มปลูกโดยเร็วที่สุด
• หัวพันธุ์ควรเก็บให้อยู่ในสภำพท่ีแห้ง ในห้องท่ีมีอำกำศถ่ำยเทดี อุณหภูมิประมำณ 17-20 

องศำเซลเซียส ในช่วง 2-3 สัปดำห์แรก ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บรักษำด้วยควำมเย็น 
• กำรเก็บรักษำเป็นระยะเวลำนำน ควรจะเก็บรักษำในอุณหภูมิ 2-5 องศำเซลเซียส โดยมีระดับ 

ควำมชื้นต�่ำ
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ขนำดของหัวพันธุ์
• หัวพันธุ์จะจ�ำหน่ำยตำมขนำดของเส้นรอบวง โดยใช้หน่วยเซนติเมตร (ซม.) ส�ำหรับประเทศไทย 

ขนำดที่แนะน�ำ คือ 8-10 หรือ 10-12 ซม.
• ขนำดของหัวนั้นเป็นตัวก�ำหนดคุณภำพของดอกไม้ หัวท่ีมีขนำดเล็กจะเหมำะส�ำหรับสภำพ

อำกำศท่ีมีควำมเหมำะสมมำกท่ีสุด คือ อุณหภูมิปำนกลำง มีแสงสว่ำงเพ่ิมขึ้น และไม่มีฝน
ตกหนัก หัวท่ีมีขนำดใหญ่จะเหมำะกับกำรปลูกเม่ือสภำพอำกำศมีควำมเหมำะสมน้อยกว่ำ  
เช่น สภำพอำกำศมีอุณหภูมิสูง หรือ ฝนตกหนัก

• กำรเลือกสำยพันธุ์และขนำดของหัวพันธุ์ท่ีเหมำะสมเป็นส่ิงส�ำคัญมำก ควรพิจำรณำสภำพ 
ภูมิอำกำศประจ�ำถิ่น สภำพอำกำศท่ีคำดหมำย และประเภทของดิน ฯลฯ แกลดิโอลัสจะให้
ดอกเมื่ออำยุประมำณ 90 วัน สำมำรถดูรำยละเอียดของแกลดิโอลัสหลำกหลำยสำยพันธุ์ได้ใน 
แค็ตตำล็อกสินค้ำและบนเว็บไซต์ของเรำ: www.stoopflowerbulb.nl

ประเภทของดิน
• แกลดิโอลัสสำมำรถปลูกได้ในดินเกือบทุกประเภท ตรำบใดที่ดินมีควำมชื้นสูงและและสำมำรถ

ระบำยน�้ำได้ดี 
• ดินที่ดีที่สุด คือ ดินร่วนปนทรำยที่มีควำมชุ่มชื้น
• ดินที่ผ่ำนกำรปลูกข้ำวมำก่อนเหมำะที่จะปลูกแกลดิโอลัสได้
• ดินเหนียวก็สำมำรถใช้ปลูกได้ แต่ต้องค�ำนึงถึงกำรระบำยน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญ

กำรเตรียมแปลงปลูก
• ควรตรวจสภำพดินก่อนกำรปลูก โดยวัดค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน ควำมเข้มข้นของเกลือ 

(EC < 1.0 mS/cm) ปริมำณคลอรีน และธำตุอำหำร เพื่อให้สำมำรถท�ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
ของดินได้ ห้ำมปลูกซ�้ำท่ีเดิม หำกกำรเพำะปลูกก่อนหน้ำนี้ประสบปัญหำโรคท่ีเกิดจำกเชื้อรำ 
Fusarium, Rhizoctonia, Pythium หรือเชื้อรำชนิดอื่น ดินจะต้องผ่ำนกำรพ่นไอหรือฆ่ำเชื้อ
โดยใช้สำรเคมีเฉพำะก่อน 

 - เชือ้รำ Pythium มักจะเกิดจำกกำรขำดควำมสมดลุในดนิ วธีิแก้ปัญหำท่ีดท่ีีสุด คอื กำรใช้ 
   ปุ๋ยคอกมูลวัวที่หมักนำนเกิน 6 เดือนใส่ลงในดินก่อนกำรปลูก  
 - เชื้อรำ Pythium เกิดจำกควำมเข้มข้นของเกลือสูง สำมำรถแก้ไขได้ด้วยกำรปล่อยให้ 
   น�้ำไหลผ่ำนดินซ�้ำหลำยๆ รอบ
• ควรควบคุมวัชพืชก่อนกำรปลูก และสำมำรถใช้สำรก�ำจัดวัชพืชนิดดูดซึม 6 สัปดำห์กอ่น 

กำรปลูก หลังจำกปลูกสำมำรถใช้สำรเคมีก�ำจัดวัชพืช LINURON ได้ ห้ำมใช้สำรเคมีควบคุม
วัชพืชหลังจำกท่ีหน่องอกออกมำเหนือดินแล้ว 



4

• กำรปรับโครงสร้ำงดินท�ำให้เกิดควำมสมดุลท่ีเหมำะสมระหว่ำงปริมำณของน�้ำและอำกำศใน
ดิน สำมำรถปรับปรุงโครงสรำ้งของดินให้ดีขึ้นได้โดยกำรเติมอินทรียวัตถุก่อนกำรเพำะปลูก 
เช่น ปุ๋ยหมัก ใบไม้ ฟำงข้ำว หญ้ำแห้ง หรือปุ๋ยคอก ห้ำมใช้ปุ๋ยคอกกับดินเหนียวหรือดินหนัก 
(heavy soil) เพรำะจะท�ำให้ดนิมีควำมเหนียวมำกเกินไป 

• ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดิน ควรอยู่ในช่วง pH 6-7 ซึ่งเหมำะสมต่อกำรพัฒนำของรำก และ
กำรดูดซึมธำตุอำหำร กำรใส่สำรอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่องก่อนกำรปลูก สำมำรถปรับสมดุลควำม
เปน็กรด-ดำ่งได้

กำรปลูกแกลดิโอลัส
• สถำนที่ปลูก ควรปลูกกลำงแจ้งท่ีห่ำงไกลจำกต้นไม้และส่ิงปลูกสร้ำง หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมี

ร่มเงำ พื้นที่ปลูกที่ระดับควำมสูงตั้งแต่ 500-1,500 เมตร มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด พื้นที่ต�่ำ 
เช่น พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็มีควำมเหมำะสมเช่นกัน และพื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่รำบ
มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้

• ช่วงเวลำในกำรเพำะปลูก ช่วงเวลำท่ีดีท่ีสุดในกำรปลูกแกลดิโอลัสในประเทศไทย คือ ชว่ง 
2-3 สัปดำห์สุดท้ำยของฤดูฝน ในช่วงเวลำนี้ดินมีควำมเย็น มีน�้ำเพียงพอ และมีควำมเข้มของ
แสงเพ่ิมข้ึน 

 - กำรเพำะปลูกในฤดูอื่นนั้นก็มีควำมเป็นไปได้ ตรำบใดท่ีมีน�้ำเพียงพอและดินมีควำม 
   อ่อนตัว
 - กำรเพำะปลูกในช่วงฤดูฝนนั้นเป็นไปได้เช่นกัน โดยแปลงปลูกต้องไม่มีแผงกั้นด้ำนข้ำง  
  เพื่อให้แน่ใจว่ำต้นแกลดิโอลัสมีควำมแห้งไม่มำกหรือน้อยไป ในช่วงนี้จะมีควำมเข้มของ 
   แสงต�่ำลง ควรเลือกใช้หัวที่มีขนำดใหญ่ (10-12 ซม.) ในกำรปลูก
• กำรเพำะปลูก 
 - ควรปลูกในดินที่มีควำมชื้นเพียงพอ แต่ไม่ชื้นมำกจนเกินไป ควรให้น�้ำลงดินก่อนหน้ำกำร 
   ปลูก 2-3 วัน
 - ภำยหลังกำรปลูก หำกดินมีควำมชื้นไม่มำกพอ ให้ท�ำกำรให้น�้ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำที่เกิด 
   ในช่วงระยะกำรเจริญเติบโตในสัปดำห์แรกหลังกำรปลูก
 - หำกดินชุ่มน�้ำมำกเกินไป ให้เล่ือนกำรปลูกไปจนกว่ำดินจะมีควำมชื้นท่ีเหมำะสม เพื่อ 
   ป้องกันควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงของดิน
• เทคนิคกำรเพำะปลูก
 - สำมำรถน�ำหัวไปปลูกไดใ้นกะบะปลูกหรือบนแปลงปลูกแบบยกร่อง ในประเทศไทยไม ่
   ควรปลูกลึกเกินไป ควำมลึก 5 ซม. ก็เพียงพอแล้ว โดยสำมำรถใส่ดินเพิ่มได้ในภำยหลัง
 - กำรใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟำงข้ำว สำมำรถช่วยควบคุมอุณหภูมิดินได้ และรักษำควำมชื้น
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ควำมหนำแน่นของกำรปลูก
 ควำมหนำแน่นของกำรปลูกจะขึ้นอยู ่
กับขนำดของหัวและสภำพภูมิอำกำศ ส�ำหรับ
ภูมิอำกำศแบบเขตร้อนอย่ำงสภำพอำกำศของ 
ประเทศไทยแนะน�ำให ้ใช ้หัวท่ีมีเส ้นรอบวง 
ขนำด 8-10 ซม. และ 10-12 ซม. ปลูก 30 หัว 
ต่อตำรำงเมตร (1,000 ตำรำงเมตร = 30,000 
หัว) ต่อหน้ำกว้ำงของพื้นที่ปลูก 25 หัว ช่องว่ำง
ระหว่ำงแต่ละหัว 4-5 ซม. หนึ่งแถวมีควำมกว้ำง 
โดยรวม คือ 75 ซม. (ซึ่งรวมควำมกว้ำงของ 
ทำงเดนิ 30 ซม.) ควำมลึกในกำรปลูก ประมำณ 
5 ซม. (สำมำรถใส่ดินเพิ่มได้ในช่วงระยะเวลำ
กำรเจริญเติบโต)

1 ตำรำงเมตร  
= 100 ซม. x 100 ซม.
ช่องว่ำงระหว่ำงหัว = 4-5 ซม.
ยังคงเว้นระยะห่ำง 4-5 ซม. 
โดยไม่ค�ำนึงถึงขนำดของหัว

ด้ำนหน้ำของพื้นที่ปลูก
แถว = กว้ำง 75 ซม.  
(รวมทำงเดิน 30 ซม.)
ควำมลึกในกำรปลูก = ดินกลบ
ท่วมหัว 5 ซม. 
ในระหว่ำงกำรเพำะปลูก 
สำมำรถเพิ่มดินได้ทั้งสองด้ำน
ของต้น

1,000 ตำรำงเมตร = 30,000 หัว = 30 หัวต่อตำรำงเมตร 
หรือประมำณ 25 หัวต่อหน้ำกว้ำงของพื้นที่ปลูก
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ตัวอย่ำงที่ 1: เรำสำมำรถปลูกหัวแกลดิโอลัสได้กี่หัวบนแปลงปลูกขนำด 40 x 25 เมตร
1. ค�ำนวณหำจ�ำนวนแถวที่พอดีกับพื้นที่หนึ่งแถว (รวมทำงเดิน 30 ซม.) มีควำมกว้ำง 75 ซม.  

ให้หำร 4,000 ซม. (กว้ำง) ด้วยควำมกว้ำง 75 ซม. = 53 แถว
2. 53 แถว x 25 เมตร = 1,325 เมตรของพื้นที่ปลูก
3. กฎ คือ กำรปลูก 25 หัวต่อหน้ำกว้ำงของพื้นที่ปลูก (ช่องว่ำงระหว่ำงหัว = 4-5 ซม.) 
4. พื้นที่ปลูก 1,325 เมตร x 25 หัว = 33,125 หัว
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ตัวอย่ำงที่ 2: กำรปลูกแกลดิโอลัส 10,000 หัว จะต้องใช้แปลงปลูกขนำดเท่ำใด
1. ค�ำนวณหำว่ำต้องใช้พื้นที่กี่ตำรำงเมตร: แกลดิโอลัส 30 หัว สำมำรถปลูกได้ใน 1 ตร.ม. ให้หำร 

1 ตร.ม. ด้วย 30 หัว = 0.03333 ตร.ม. และคูณด้วย 10,000 หัว ผลลัพธ์ = 334 ตร.ม.
2. ค�ำนวณด้วยขนำดของแปลงปลูก: จะได้พื้นที่ที่ต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น 10 เมตร x 34 เมตร  

= 340 ตร.ม. หรือ 8 เมตร x 42 เมตร = 336 ตร.ม.
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ตัวอย่ำงที่ 3: มีจ�ำนวนหัวแกลดิโอลัสในแต่ละแถว/แต่ละแปลงปลูกกี่หัว
1. พื้นที่ปลูกกว้ำง 40 เมตร และยำว 25 เมตร รวมทั้งสิ้น = 1,000 ตำรำงเมตร
2. ในแต่ละแถว (รวมทำงเดิน 30 ซม.) มีควำมกว้ำงรวม 75 ซม. ดังนั้น 53 แถวจะพอดีกับพื้นที่

นี้ (2,500 ซม.: 75 ซม.) แต่ละแถวยำว 2,500 ซม. และแต่ละหัวต้องกำรระยะห่ำง 4-5 ซม.
3. ให้หำรควำมยำว 2,500 ซม. ด้วย 4.5 ซม. (ระยะห่ำงระหว่ำงหัว) = ปลูกได้ประมำณ 555 

หัวต่อ 1 แถว
4. 555 หัว x 53 แถว = 29,415 หัว
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กำรเจริญเติบโต
• ต้นแกลดิโอลัสจะเจริญเติบโตท่ีดีท่ีสุดในดินท่ีมีอุณหภูมิระหวำ่ง 12-18 องศำเซลเซียส กำร

รดน�้ำใส่ดินหลำยๆ ครั้งก่อนท�ำกำรปลูกจะเป็นกำรช่วยลดอุณหภูมิในดินที่สูง หำกอุณหภูมิใน
ดินสูงจะมีผลต่อกำรแตกใบและมีรำกน้อย ซึ่งส่งผลต่อกำรออกดอก เพรำะถ้ำระบบรำกไม่ดีก็
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะได้ดอกไม้ท่ีมีคุณภำพสูง 

• ให้ใช้ตำขำ่ยพรำงแสง 50% เมื่อมีอุณหภูมิมำกกวำ่หรือเทำ่กับ 35 องศำเซลเซียส กำรใช้
ตำข่ำยพรำงแสงจะช่วยท�ำให้ดินเย็นลงได้ หลังจำกมีกำรแตกใบสองใบแรกออกมำ ควรถอด
ตำข่ำยพรำงแสงออก และน�ำกลับมำพรำงแสงใหม่เม่ือต้นแกลดิโอลัสแตกใบครบห้ำใบ

กำรให้ปุ๋ย
• แกลดิโอลัสไม่ต้องกำรปุ๋ยในปริมำณมำก แต่ต้องกำรสำรอำหำรท่ีเพียงพอ ไม่แนะน�ำให้ใส่ปุ๋ย

ในปริมำณมำก เนื่องจำกจะเสี่ยงต่อกำรมีควำมเข้มข้นของเกลือที่สูงเกินไป และควำมต้ำนทำน
โรคจะลดลง หำกจ�ำเป็นให้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K = 2:2:3 ที่ปรำศจำกฟลูออไรด์ กำรให้
ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศและดิน ไม่แนะน�ำให้ใส่ปุ๋ยก่อนท่ีใบท่ีส่ีของต้นจะงอกออกมำ 
เนื่องจำกมีผลท�ำให้หยุดกำรออกดอกได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีอุณหภูมิสูงและควำมชื้นต�่ำ 
เมื่อต้นแตกใบที่สี่หรือห้ำจะมีไนเตรทบำงชนิดที่มีผลต่อกำรยืดของช่อดอก ในระยะนี้ควรให้ปุ๋ย
ชนิดน�้ำ เพรำะจะถูกดูดซึมได้ในทันที

• ให้เก็บตัวอย่ำงดินก่อนท�ำกำรปลูกเสมอ เพื่อให้สำมำรถใส่ปุ๋ยได้ตำมค�ำแนะน�ำ

สำรก�ำจัดศัตรูพืช ยำฆ่ำเชื้อรำ และสำรก�ำจัดวัชพืช

 ในปัจจุบันมีกำรห้ำมไม่ให้ใช้สำรก�ำจัดศัตรูพืช ยำฆ่ำเชื้อรำ และสำรก�ำจัดวัชพืชแบบดั้งเดิม
หลำยชนิด ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้ใช้วิธีกำรเชิงรุกมำกขึ้น ดังนั้นสุขภำพของต้นแกลดิโอลัสในช่วง
กำรเจริญเติบโตจึงไม่ขึ้นอยู่กับกำรใช้สำรเคมีมำกนัก
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โรคและควำมเสียหำยของต้นแกลดิโอลัส

1. โรคที่เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia gladioli  
ถือว่ำเป็นปัญหำหลัก โดยเฉพำะในช่วงที่มีสภำพอำกำศร้อนชื้น 
มีฝนตกชุก กำรติดเชื้อท�ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก โดย 
เฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่ที่มีกำรเพำะปลูกหนำแน่น 

อำกำรของโรค: ใบเปลี่ยนเป็นสีเทำอย่ำงรวดเร็ว และชั้นของ 
ใบรอบนอกแยกออกจำกเนื้อเยื่อใบที่อยู่ข้ำงใต้ ท�ำให้ใบฉีกขำด 
ได้ง่ำยตำมแนวยำว โรคนี้จะเกิดเหนือระดับดินและสำมำรถแพร่ 
กระจำยไปยงัพชืซึง่สมบรูณ์แขง็แรงท่ีอยู่โดยรอบได้อย่ำงรวดเรว็

กำรป้องกันและก�ำจัด:
1. กำรปรับปรุงสภำวะกำรเจริญเติบโตให้เหมำะสม โดยกำรป้องกันกำรเกิดโรคจำกเชื้อรำ  

Pythium (Amistar = azoxystrobin) เนื่องจำกเชื้อรำจะท�ำให้ต้นพืชอ่อนแอและเชื้อ
แบคทีเรียสำมำรถเข้ำท�ำลำยได้งำ่ย ควำมอ่อนแอในแกลดิโอลัสสำมำรถเกิดได้จำกหลำย
สำเหตุ ดังนี้:

 - ภำวะที่ดนิมีค่ำควำมเค็มสูง เป็นภำวะที่เหมำะต่อกำรเข้ำท�ำลำยของเชื้อรำ Pythium
 - กำรเพำะปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลำหลำยปี รวมถึงกำรปลูกแกลดิโอลัสบนผืนดินเดิม 
   เป็นเวลำหลำยปี เพิ่มโอกำสในกำรติดเชื้อแบคทีเรีย
 - รำกเหี่ยวแห้ง ดูดซับธำตุอำหำรไม่ได้
 - ดินที่มีควำมแน่นและกำรระบำยอำกำศไม่ดี 
2. กำรเพิ่มควำมแข็งแรงของพืช
 กำรควบคุมกำรติดเชื้อแบคทีเรีย คือ กำรเพิ่มควำมแข็งแรงของพืชเม่ือเริ่มติดเชื้อ หรือ
ในเวลำท่ีคำดว่ำจะเกิดกำรระบำด แบคทีเรียชอบสภำพท่ีมีควำมชื้นสูงและอุณหภูมิท่ีสูงกว่ำ 20 
องศำเซลเซียส ควำมชื้นสูงอำจเกิดได้จำกกำรรดน�้ำด้วยเครื่องฉีดน�้ำ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงส่ิง
เหล่ำนี้ แล้วหันไปใช้ระบบน�้ำหยดแทน มีปุ๋ยหลำยชนิดที่เสริมควำมแข็งแรงให้พืชได้ เช่น ปุ๋ย 
Megafol, Quinosol และ Serenade โดยให้ใส่ปุ๋ยประเภทนี้ 10 วันต่อครั้งเท่ำนั้น ทั้งสำมสูตร
ใช้ส่วนผสมจำกธรรมชำติ
3. สำรเคมีก�ำจัดแบคทีเรีย
 ในหลำยประเทศมีกำรหำ้มใช้สำรเคมีก�ำจัดแบคทีเรียท่ีใช้กันอย่ำงเป็นทำงกำรแล้ว ดังนั้น
จึงไม่แนะน�ำให้ใช้แม้ว่ำสำรเคมีเหล่ำนั้นจะได้รับอนุญำตก็ตำม สำรเคมีดังกล่ำวจะช่วยจ�ำกัดเวลำ
เพียงเท่ำนั้น แต่สำเหตุของกำรติดเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ถูกขจัดออกไป ทองแดง (Cu) สำมำรถฆ่ำเชื้อ
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แบคทีเรียได้ แต่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส และส่งผลเสียต่อกำรออกดอก เช่นเดียว 
กันกับสำร Kasumin

2. โรคทีเ่กิดจำกเชือ้ไฟโตพลำสม่ำ (Phytoplasma) เป็น 
โรคที่มีเพลี้ยจักจั่น เป็นพำหะ  
อำกำรของโรค: ใบหรือยอดมีอำกำรแตกพุ่มฝอย (พุ่มแจ้)  
เกิดจำกหัวพันธุ์ที่ติดเชื้อโรค พืชเหล่ำนี้จะไม่สำมำรถออกดอก 
ได้ตำมปกติ ในพืชท่ีมีสุขภำพดี มีหัวท่ีสะอำด เพลี้ยจักจั่นก็ 
สำมำรถแพร่เชื้อไฟโตพลำสม่ำได้ ในชว่งต้นของกำรติดเชื้อ  
ใบด้ำนในของพืชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและตำยก่อนก�ำหนด  
ในขณะท่ีใบด้ำนนอกยังคงเป็นสีเขียว ในกรณีนี้พืชจะไม่ออก 
ดอก หำกตดิเชือ้ในระยะท่ีออกดอกแล้ว ดอกไม้มกัจะมรีปูทรง 
ไม่สมบูรณ์
กำรป้องกันและก�ำจัด: ใชย้ำฆ่ำแมลงท่ีได้รับกำรรับรองซึ่งมี 
ประสิทธิภำพในกำรควบคมุแมลงท่ีเป็นพำหะน�ำเชือ้โรคเหล่ำนี้

3. โรคที่เกิดจำกเชื้อรำ Botrytis gladiolorum 
 เชื้อรำ Botrytis Gladiolorum สำมำรถท�ำให้หัว  
ใบ และดอกแกลดโิอลสัตดิเชือ้ได้ ภำยใต้สภำวะชืน้แฉะ เชือ้รำ 
นีจ้ะสร้ำงสปอร์จ�ำนวนมำกเหนอืพืน้ดนิซึง่จะกระจำยไปตำมลม  
Sclerotias ท่ีก่อตัวใต้ดินจะมีขนำดใหญ่ เป็นสีด�ำและแบน  
มีขนำดตั้งแต่ 1-9 มิลลิเมตร ภำยใต้สภำวะที่ชื้นหัวพันธุ์ท่ีเก็บ 
เกีย่วซึง่เกบ็รกัษำด้วยควำมเยน็กส็ำมำรถตดิเชือ้ได้ กำรตดิเชือ้ 
ของใบและล�ำต้นเกิดขึน้ท่ีอำกำศเยน็และชืน้ (อณุหภมูปิระมำณ 
10 องศำเซลเซยีส) หำกพชืยงัคงอยูใ่นสภำพท่ีเปียกชืน้นำนเกิน 
ไป กำรติดเชื้อจะแพร่กระจำยไปยังส่วนอื่นๆ ได้ โรคนี้มักเกิด 
ขึน้ในพชืท่ีมีหัวปลกูอยู่ชดิกนัมำกเกินไป รวมถงึในโรงเรอืนท่ีไม่ 
มกีำรระบำยอำกำศ ท่ีซึง่มคีวำมชืน้สัมพทัธ์ (RH) ถงึระดบัท่ีสูง 
เกินไป
อำกำรของโรค: เริ่มสังเกตได้เม่ือมีอำกำรเนื้อเยื่อใบเปียกและมีสีน�้ำตำลปรำกฏบนส่วนโคนต้น 
ต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและบำงครั้งก็ล้มพับ จะมีจุดกลมสีน�้ำตำลอ่อนบนใบก่อนเปล่ียนเป็นสี
น�้ำตำลเขม้ ในระยะต่อมำจะมีจุดสีน�้ำตำลเทำขนำดใหญ่เกิดขึ้นบนเนื้อเยื่อใบ ในช่วงท่ีมีสภำพ
อำกำศเปียกชื้นจะมีเชื้อรำสีเทำปรำกฏข้ึนในบริเวณท่ีติดเชื้อ สปอร์ท่ีงอกแล้วยังสำมำรถแพร่เชื้อ
ไปยังตัวดอกได้ ท�ำให้เกิดจุดฉ�่ำน�้ำ ในท่ีสุดดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล
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กำรป้องกันและก�ำจัด: ควรปลูกทันทีหลังได้รับหัวพันธุ์ หำกจ�ำเป็นต้องมีกำรจัดเก็บ ให้เก็บในที่ 
ที่มีควำมชื้นค่อนข้ำงต�่ำและมีกำรระบำยอำกำศดี ปฏิบัติตำมโปรแกรมกำรหมุนเวียนกำรเพำะปลูก 
ที่ดี ก�ำจัดหัวที่เสียหำยและติดเชื้อทั้งหมดออกไป ดูแลหัวพันธ์ที่ปลูกลงดินแล้วไม่ให้ชื้น โดยกำรไม ่
ปลูกต้นแกลดิโอลัสชิดกันจนเกินไป กำรปลูกบนแปลงปลูกแบบยกร่องต้องแน่ใจวำ่มีกำรระบำย
อำกำศระหว่ำงต้นเพิ่มมำกขึ้น ควรรดน�้ำในตอนเช้ำเพื่อให้ดินแห้งก่อนตอนเย็น หำกจ�ำเป็นให้ฉีด 
พ่นพืชด้วยสำรฆ่ำเชื้อรำท่ีได้รับกำรรับรองและมีประสิทธิภำพในกำรควบคุมโรครำสีเทำ  
(Botrytis) นอกจำกนี้ขณะที่ฉีดพ่นสำร ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำฉีดพ่นทั่วทั้งสองด้ำนของใบ ท�ำลำย
ต้นท่ีติดเชื้อและหัวพันธุ์ท่ีเป็นโรคออกไปท้ิงนอกแปลง
 - ดินควรปรำศจำกวัชพืชและเศษซำกพืชจำกกำรเพำะปลูกครั้งก่อน
 - ปลูกหัวให้น้อยลงต่อพ้ืนท่ี 1 ตำรำงเมตร หำกคำดว่ำจะมีสภำพอำกำศท่ีมีฝนตก  
   (ประมำณ 30 หัวต่อตำรำงเมตรเป็นจ�ำนวนที่เหมำะสม) 
 - ห้ำมปลูกซ�้ำบนดินเดิมทุกปี
 - ดูแลกำรระบำยน�้ำในดิน เนื่องจำกแกลดิโอลัสไม่ชอบสภำพมีน�้ำขัง
 - ปลูกกลำงแจ้งโดยไม่มีต้นไม้หรือวัตถุขนำดใหญ่อื่นๆ ที่สร้ำงร่มเงำได้
 - ปลูกในตำข่ำย (หรือล้อมด้วยเชือก) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรล้มพับตำมกระแสลม
 - ดูแลแปลงปลูกแกลดิโอลัสในระยะ 2 เมตร ให้ปลอดจำกวัชพืชและพืชชนิดอื่น
 - ในช่วงฤดูฝน ควรฉีดพ่นโดยใช้หนึ่งในสำรเคมีเหล่ำนี้ : Boscalid, Mancozeb,  
  Chlorothalonil, Prochloraz, Fluazinam, Kresoxim-methyl, Maneb,  
   Tebuconazole และ Trifloxystrobin

4. ควำมเสียหำยจำกน�้ำค้ำงแข็ง
 ในภำคเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีระดับควำมสูง อุณหภูมิต�่ำ และบำงครั้งอำจเกิด
น�้ำค้ำงแข็งในช่วงฤดูหนำว หัวจะสัมผัสกับอุณหภูมิเย็นจัดเป็นเวลำนำนเกินไป จนปรำกฏเป็นตุ่ม
พองบนผิวของหัว ซึ่งในภำยหลังจะกลำยเป็นสะเก็ด ในกรณีรุนแรง หัวจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลและ
เนื้อเยื่อส่วนหัวจะเน่ำ

5. ช่อดอกผิดรูป
อำกำรของโรค: ต้นที่มีช่อดอกผิดรูปสำมำรถพบ 
ได้ในหลำยส่วนของโลกและในหลำยรูปแบบ ส่วน 
ของช่อดอกเติบโตไปพร้อมกันจนท�ำให้ผิดรูปหรือ 
พับลง 
กำรป้องกันและก�ำจัด: ควำมผิดปกติเกิดขึ้นใน 
ขณะท่ีส่วนของดอกก�ำลังพัฒนำขึ้น ช่วงระหวำ่ง 
ใบท่ีสองและห้ำ หำกในช่วงเวลำนั้นมีกำรติดเชื้อ 
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ไวรัส หรือ Phytoplasma จะท�ำให้ต้นแกลดิโอลัสมีดอกท่ีผิดรูปร่ำง ไวรัส และ Phytoplasm  
มีแมลงและไส้เดือนฝอยเป็นพำหะน�ำเชื้อจำกพืชต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ในปัจจุบันจักจั่นน�ำเชื้อ 
Phytoplasma จำกต้นองุ่นมำสู่ต้นแกลดิโอลัส ดินท่ีมีควำมชื้นสูงไสเ้ดือนฝอยท่ีเป็นพำหะของ 
เชื้อ Phytoplasma จะขึ้นมำท�ำลำยรำกของแกลดิโอลัส ต้นแกลดิโอลัสบำงสำยพันธุ์จะมีควำมไว
ต่อกำรถูกกระตุ้นมำกกว่ำพันธุ์อื่นถึงแม้ว่ำจะยังไม่ทรำบสำเหตุก็ตำม

6. โรคไหม้ (Sunburn)
อำกำรของโรค: ใบและดอกเกิดจุดสีน�้ำตำล โดยเฉพำะในช่วงฤดูร้อนเม่ืออุณหภูมิสูงและระดับ
ควำมชื้นต�่ำ สำเหตุหลัก คือ กำรขำดน�้ำเนื่องจำกระบบรำกที่พัฒนำได้ไม่สมบูรณ์ บำงพันธุ์จะมี
ควำมไวต่อกำรกระตุ้นมำกกว่ำพันธุ์อื่น พืชควรดูดซึมน�้ำให้มำกกว่ำท่ีระเหยออกไป หำกกำรดูดซึม
น�้ำน้อยกว่ำปริมำณไอระเหย พืชจะสร้ำงจุดสีน�้ำตำลด�ำข้ึนมำ ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป

7. ควำมไวต่อเกลือ 
 แกลดโิอลสันัน้มีควำมไวต่อเกลอืหรอืควำมเคม็  
ท�ำให้ชะลอกำรเจรญิเตบิโตของรำกและยงัเป็นอนัตรำย 
ต่อกำรออกดอก เนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรดูดซึม 
น�้ำของพืชลดลง ระบบรำกมีควำมแข็งและเริ่มเปรำะ  
และมีควำมอ่อนแอจนเกิดควำมเสียหำยทำงกำยภำพ 
ได้มำกขึ้น รำกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน�้ำตำล กำรเก็บ 
ตัวอย่ำงดินก่อนปลูกอย่ำงน้อยหกสัปดำห์ เป็นวิธีท่ีดี 
ในกำรวดัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง ควำมเข้มข้นของเกลอื  
ปรมิำณคลอรนี และสำรอำหำรท่ีมอียู่ เพือ่ให้สำมำรถ 
ท�ำกำรปรบัสภำพได้ ระดบัควำมเข้มข้นของเกลือ (EC) 
ไม่ควรเกิน 1.0 เมื่อค่ำควำมเข้มข้นของเกลือสูง ควร 
ให้น�้ำเพ่ือท�ำกำรชะลำ้งบ่อยข้ึนและหลีกเล่ียงกำรใช้ 
ปุ๋ยเคมี

8. ภำวะไร้แสงในที่กลำงแจ้ง (Blindness in Open Field)
 กำรมีแสงไม่เพียงพอในช่วงวิกฤตเมื่อใบท่ีสำมถึงใบท่ีหำ้แตกขึ้นมำ อำจท�ำให้เกิดกำร
ขำดน�้ำอย่ำงสมบูรณ์ของก้ำนดอก แสงไม่เพียงพอในระหว่ำงกำรแตกของใบท่ีห้ำถึงเจ็ดจะท�ำให้ 
สูญเสียตำดอกบนช่อ 
 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในภูมิอำกำศท่ีร้อน แกลดิโอลัสมักจะปลูกในเดือนกันยำยน/ตุลำคม 
เพื่อให้ออกดอกในช่วงฤดูหนำว คือ ธันวำคม มกรำคม และกุมภำพันธ์ ควรปลูกกลำงแจ้งและใช้
พลำสติกคลุมต้นเพื่อลดแสงในภำยหลัง อยำ่งไรก็ตำมหำกลงมือปลูกในขณะท่ีอำกำศในเดือน
ตุลำคมยังคงร้อนมำก ต้นแกลดิโอลัสจะเติบโตอย่ำงรวดเร็วมำก กำรใช้พลำสติกคลุมจะลดแสงลง
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30-40% ท�ำให้กำรออกดอกลดลงเป็นอย่ำงมำก จำก 
ในรูป กำรลดลงของดอกเป็น 100% 
 ผลลัพธ์เดียวกันอำจเกิดข้ึนในพื้นท่ีกลำงแจ้ง 
ในภูมิอำกำศท่ีอบอุ่นกว่ำ กำรเพำะปลูกในชว่งท่ีมี 
อุณหภูมิสูง อัตรำกำรเจริญเติบโตสูง และกำรลดลง 
ของควำมเข้มของแสงในทันทีทันใด เป็นผลจำก 
สภำพอำกำศที่มีเมฆมำก กำรลดลงของแสงมำกกว่ำ 
20% อำจก่อให้เกิดกำรฝ่อของดอกไม้โดยทั่วไปได้

เปอร์เซ็นต์ของดอกไม้ที่มีคุณภำพสูงขึ้นอยู่กับ:
• ขนำดของหัว: ขนำดของหัวที่ถูกต้อง เหมำะสมกับฤดูกำรปลูก
• ควำมหนำแน่นของกำรปลูก ควรค�ำนึงถึงสภำพอำกำศ กำรปลูกมีควำมหนำแน่นมำกเกินไป

ท�ำใหคุ้ณภำพของดอกไม้ลดลง
• ควำมลึกของกำรปลูก: กำรปลูกลึกเกินไปจะท�ำให้เปอร์เซ็นต์ของดอกไม้ที่มีคุณภำพสูงลดลง 

กำรเก็บเกี่ยว
• ควรตัดดอกเมื่อดอกที่อยู่ระดับล่ำงสุดปรำกฏสีของดอก (ยังไม่บำน) 
• อย่ำรอจนกระทั่งดอกบำน เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยจำกกำรขนส่ง
• ใช้มือดึงก้ำนของแต่ละต้นขึ้นมำจำกดินทั้งหมด
• ตัดก้ำนบริเวณเหนือหัวขึ้นมำ 5 ซม.
• จัดเป็นช่อให้เรียบร้อยโดยรวบก้ำน 10 ก้ำน ที่มีควำมสูงระดับเดียวกัน และมัดแต่ละช่อด้วย

เชือก
• หัวส่วนที่เหลือใช้ไม่ได้แล้ว และสำมำรถน�ำไปทิ้งได้ (*)
(*) ห้ำมน�ำหัวที่เคยผ่ำนกำรปลูกแล้ว มำท�ำกำรปลูกใหม่ เพรำะจะท�ำให้ปริมำณและคุณภำพของ 
     ดอกด้อยลง

กำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำร กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ และกำรขนส่ง
 ในช่วงกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำร กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำ และกำรขนส่ง เป็นสิ่งส�ำคัญที่
จะต้องให้ช่อดอกตั้งตรงเสมอ หำกวำงในแนวนอนหรือแนวลำดปลำยช่อดอกจะเริ่มโค้งงอ ถ้ำหำก
ปลำยช่อดอกโค้งงอแล้ว แม้ว่ำภำยหลังช่อดอกจะกลับมำอยู่ในต�ำแหน่งตั้งตรงอีกครั้ง ช่อดอกจะ 
ยังคงโค้งงออยู่เช่นนั้น แม้แต่ก่อนกำรเก็บเกี่ยว ควรปรับแต่งระดับของตำข่ำยรองรับ (หรือเชือก) 
ให้ทันเวลำ แนะน�ำให้ใช้ถัง/ภำชนะก้นลึกเพื่อบรรจุช่อดอกในระหว่ำงกำรเก็บและกำรขนส่ง



15

วัตถุประสงค์: Stoop flowerbulbs ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรให้ค�ำแนะน�ำและแนวทำงท่ี
ดีเป็นอยำ่งมำก ข้อมูลท่ีอยู่ในแนวทำงกำรเพำะปลูกนี้จัดเตรียมไว้ให้ส�ำหรับหุน้ส่วนและลูกคำ้ท่ี
นับถือของเรำ โดยเปน็บริกำรเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตไม้ตัดดอกคุณภำพสูง
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน: Stoop flowerbulbs ยึดมั่นในกำรท�ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน ในกรณี
ท่ีมีกำรกล่ำวถึงสำรเคมีแบบเฉพำะเจำะจง เป็นกำรกลำ่วถึงโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรให้ตัวอย่ำง
ประกอบแต่เพียงเท่ำนั้น ท่ำนควรประเมินควำมพร้อมและประสิทธิผลของทำงเลือกตำมธรรมชำติ/
ชีวภำพก่อนเสมอ กำรท�ำกำรเกษตรและกำรจัดกำรศัตรูพืชท่ีดีจะช่วยลดควำมจ�ำเป็นและปริมำณ
ของสำรเคมีท่ีใช้
กำรปฏิเสธควำมรับผิดชอบ: เรำให้ค�ำแนะน�ำท้ังหมดนี้โดยไม่มีภำระผูกพัน กำรใช้ค�ำแนะน�ำ 
ทรัพยำกร/แหล่งที่มำ วิธีกำรเพำะปลูก และอื่นๆ ตำมท่ีได้อธิบำยไว้ จะเป็นควำมเสี่ยงของท่ำน
เองทั้งหมด กำรตีควำมค�ำแนะน�ำควรอยู่ในบริบทของสถำนกำรณ์เฉพำะในท้องถิ่น แนวทำงเหล่ำนี้ 
จัดท�ำขึ้นด้วยควำมตั้งใจที่ดีที่สุดด้วยควำมรู้ในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม Stoop flowerbulbs ไม่
สำมำรถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ของกำรใช้ค�ำแนะน�ำ หรือผลลัพธ์ของกำรเก็บเกี่ยว และกำร
จ�ำหนำ่ยดอกไม้ ไม่ว่ำจะเป็นในแง่ของปริมำณหรือคุณภำพก็ตำม
สงวนลิขสิทธิ์: Copyright Stoop flowerbulbs© 2019
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