แกลดิโอลัสในประเทศไทย

คู่มือการปลูก
(โดยสังเขป)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่:
WWW.STOOPFLOWERBULB.NL

แกลดิโอลัส มีถิ่นก�ำเนิดในเขตกึ่งร้อนและเติบโตได้ง่ายกลางแจ้ง
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แกลดิโอลัสออกดอก ได้แก่
1. น�้ำ: ควรให้น�้ำเพียงพอและสม�่ำเสมอ การขาดน�้ำอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปริมาณน�้ำมี
จ�ำกัด คุณภาพของดิน อุณหภูมิของดิน อุณหภูมิของอากาศ ความเค็มของดิน หรือเกิดการติด
เชื้อรา Pythium หรือติดเชื้อโรคอื่นๆ ในระบบราก
2. แสง: ควรได้รับแสงเพียงพอ การขาดแสงอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น มีสภาพอากาศที่
ไม่เอื้ออ�ำนวย มีจ�ำนวนหัวที่ปลูกหนาแน่นมากเกินไป ขนาดหัวเล็กเกินไป หัวปลูกลึกเกินไป มี
วัชพืชมากเกินไประหว่างต้นแกลดิโอลัส และการลดลงของแสงอย่างฉับพลันเมื่อต้นอยู่ในช่วงที่
เจริญเติบโตได้เร็วที่สุด ซึ่งสาเหตุการลดลงของแสงอย่างฉับพลัน เช่น สภาพอากาศมีเมฆมาก
หรือใช้พลาสติกคลุมแปลงปลูกเพื่อลดแสง ประกอบกับสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง จะส่งผลให้
ต้นเกิดภาวะเครียดและท�ำให้ดอกไม้มีรูปทรงไม่สวย
3. อุณหภูมิ: อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ต�่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียส
หากมีการขาดน�้ำหรือแสงในช่วงที่ก�ำลังจะออกดอก ต้นแกลดิโอลัสจะไม่ผลิดอกเลย หรือขนาด
ของดอกจะเล็กกว่าปกติ หรือรูปทรงดอกไม่สวย หรือชะงักการออกดอก

การเก็บรักษาหัวพันธุ์
• หัวพันธุ์จะถูกบรรจุไว้ในถุงตาข่ายและขนส่งด้วยลังพลาสติก เมื่อมาถึงให้เริ่มปลูกโดยเร็วที่สุด
• หั วพัน ธุ์ค วรเก็บให้อยู่ใ นสภาพที่แห้ง ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดี อุณหภูมิประมาณ 17-20
องศาเซลเซียส ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บรักษาด้วยความเย็น
• การเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน ควรจะเก็บรักษาในอุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส โดยมีระดับ
ความชื้นต�่ำ ประมาณ 85-90% หรือระดับความชื้นต�่ำสุดที่เท่าที่ห้องเย็นจะสามารถปรับได้
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ขนาดของหัวพันธุ์
• หัวพันธุ์จะจ�ำหน่ายตามขนาดของเส้นรอบวง โดยใช้หน่วยเซนติเมตร (ซม.) ส�ำหรับประเทศไทย
ขนาดที่แนะน�ำ คือ 8-10 หรือ 10-12 ซม.
• ขนาดของหัวนั้นเป็นตัวก�ำหนดคุณภาพของดอกไม้ หัวที่มีขนาดเล็กจะเหมาะส�ำหรับสภาพ
อากาศที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ อุณหภูมิปานกลาง ประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส
มี แ สงสว่า งเพิ่ ม ขึ้ น และไม่มี ฝ นตกหนั ก หั ว ที่ มี ข นาดใหญ่จ ะเหมาะกั บ การปลู ก เมื่ อ สภาพ
อากาศมี ค วามเหมาะสมน้อ ยกว่า เช่น สภาพอากาศมี อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อ ฝนตกหนั ก
• การเลือกสายพันธุ์และขนาดของหัวพันธุ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ควรพิจารณาสภาพ
ภูมิอากาศประจ�ำถิ่น สภาพอากาศที่คาดหมาย และประเภทของดิน ฯลฯ แกลดิโอลัสจะให้
ดอกเมื่ออายุประมาณ 90 วัน สามารถดูรายละเอียดของแกลดิโอลัสหลากหลายสายพันธุ์ได้ใน
แค็ตตาล็อกสินค้าและบนเว็บไซต์ของเรา: www.stoopflowerbulb.nl

ประเภทของดิน
• แกลดิ โ อลั ส สามารถปลูก ได้ใ นดิน เกือบทุกประเภท ตราบใดที่ดินมีความชื้นสูงและสามารถ
ระบายน�้ ำ ได้ดี
• ดินที่ดีที่สุด คือ ดินร่วนปนทรายที่มีความชุ่มชื้น
• ดินที่ผ่านการปลูกข้าวมาก่อนเหมาะที่จะปลูกแกลดิโอลัสได้
• ดินเหนียวก็สามารถใช้ปลูกได้ แต่ต้องค�ำนึงถึงการระบายน�้ำเป็นสิ่งส�ำคัญ

การเตรียมแปลงปลูก
•

ควรตรวจสภาพดินก่อนการปลูก โดยวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ความเข้มข้นของเกลือ
(EC < 1.0 mS/cm) ปริมาณคลอรีน และธาตุอาหาร เพื่อให้สามารถท�ำการปรับปรุงโครงสร้าง
ของดินได้ ห้ามปลูกซ�้ำที่เดิม หากการเพาะปลูกก่อนหน้านี้ประสบปัญหาโรคที่เกิดจากเชื้อรา
Fusarium, Rhizoctonia, Pythium หรือเชื้อราชนิดอื่น ดินจะต้องผ่านการอบไอน�้ำหรือ
ฆ่าเชื้อโดยใช้สารเคมีเฉพาะก่อน
- เชือ
้ รา Pythium มักจะเกิดจากการขาดความสมดุลในดิน วิธแี ก้ปัญหาทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ คือ การใช้
ปุ๋ยคอกมูลวัวที่หมักนานเกิน 6 เดือนใส่ลงในดินก่อนการปลูก
- เชื้อรา Pythium เกิดจากความเข้มข้นของเกลือสูง สามารถแก้ไขได้ด้วยการปล่อยให้
น�้ำไหลผ่านดินซ�้ำหลายๆ รอบ

•

ควรควบคุมวัชพืชก่อนการปลูก และสามารถใช้สารก�ำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม 6 สัปดาห์ก่อน
การปลูก หลังจากปลูกสามารถใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืช LINURON ได้ ห้ามใช้สารเคมีควบคุม
วัชพืชหลังจากที่หน่องอกออกมาเหนือดินแล้ว
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• การปรับโครงสร้างดินท�ำให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างปริมาณของน�้ำและอากาศใน
ดิน สามารถปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นได้โดยการเติมอินทรียวัตถุก่อนการเพาะปลูก
เช่น ปุ๋ยหมัก ใบไม้ ฟางข้าว หญ้าแห้ง หรือปุ๋ยคอก ห้ามใช้ปุ๋ยคอกกับดินเหนียวหรือดินหนัก
(heavy soil) เพราะจะท�ำให้ดน
ิ มีความเหนียวมากเกินไป
• ความเป็นกรด-ด่างของดิน ควรอยู่ในช่วง pH 6-7 ซึ่งเหมาะสมต่อการพัฒนาของราก และ
การดูดซึมธาตุอาหาร การใส่สารอินทรีย์อย่างต่อเนื่องก่อนการปลูก สามารถปรับสมดุลความ
เป็นกรด-ด่างได้

การปลูกแกลดิโอลัส
• สถานที่ปลูก ควรปลูกกลางแจ้งที่ห่างไกลจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้าง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มี
ร่มเงา พื้นที่ปลูกที่ระดับความสูงตั้งแต่ 500-1,500 เมตร มีความเหมาะสมมากที่สุด พื้นที่ต�่ำ
เช่น พื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก็มีความเหมาะสมเช่นกัน และพื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ราบ
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• ช่วงเวลาในการเพาะปลูก ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกแกลดิโอลัสในประเทศไทย คือ ช่วง
2-3 สัปดาห์สุดท้ายของฤดูฝน ในช่วงเวลานี้ดินมีความเย็น มีน�้ำเพียงพอ และมีความเข้มของ
แสงเพิ่มขึ้น
- การเพาะปลูก ในฤดูอ่ืน นั้นก็มีค วามเป็นไปได้ ตราบใดที่มีน�้ำ เพีย งพอและดินมีค วาม
อ่อนตัว
- การเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนนั้นเป็นไปได้เช่นกัน โดยแปลงปลูกต้องไม่มีแผงกั้นด้านข้าง
เพื่อให้แน่ใจว่าต้นแกลดิโอลัสมีความแห้งไม่มากหรือน้อยไป ในช่วงนี้จะมีความเข้มของ
แสงต�่ำลง ควรเลือกใช้หัวที่มีขนาดใหญ่ (10-12 ซม.) ในการปลูก
• การเพาะปลูก
- ควรปลูกในดินที่มีความชื้นเพียงพอ แต่ไม่ชื้นมากจนเกินไป ควรให้น�้ำลงดินก่อนหน้าการ
ปลูก 2-3 วัน
- ภายหลังการปลูก หากดินมีความชื้นไม่มากพอ ให้ท�ำการให้น�้ำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิด
ในช่วงระยะการเจริญเติบโตในสัปดาห์แรกหลังการปลูก
- หากดินชุ่มน�้ำมากเกินไป ให้เลื่อนการปลูกไปจนกว่าดินจะมีความชื้นที่เหมาะสม เพื่อ
ป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้างของดิน
• เทคนิคการเพาะปลูก
- สามารถน�ำหัวไปปลูกได้ในกะบะปลูกหรือบนแปลงปลูกแบบยกร่อง ในประเทศไทยไม่
ควรปลูกลึกเกินไป ความลึก 5 ซม. ก็เพียงพอแล้ว โดยสามารถใส่ดินเพิ่มได้ในภายหลัง
- การใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟางข้าว สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิดินได้ และรักษาความชื้น
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ความหนาแน่นของการปลูก
ความหนาแน่น ของการปลู ก จะขึ้ น อยู ่
กั บ ขนาดของหั ว และสภาพภู มิ อ ากาศ ส� ำ หรั บ
ภูมิอากาศแบบเขตร้อนอย่างสภาพอากาศของ
ประเทศไทยแนะน� ำ ให้ใ ช้หั ว ที่ มี เ ส้น รอบวง
ขนาด 8-10 ซม. และ 10-12 ซม. ปลูก 30 หัว
ต่อตารางเมตร (1,000 ตารางเมตร = 30,000
หัว) ต่อหน้ากว้างของพื้นที่ปลูก 25 หัว ช่องว่าง
ระหว่างแต่ละหัว 4-5 ซม. หนึ่งแถวมีความกว้าง
โดยรวม คื อ 75 ซม. (ซึ่ ง รวมความกว้า งของ
ทางเดิน 30 ซม.) ความลึกในการปลูก ประมาณ
5 ซม. (สามารถใส่ดินเพิ่มได้ในช่วงระยะเวลา
การเจริญเติบโต)
1,000 ตารางเมตร = 30,000 หัว = 30 หัวต่อตารางเมตร
หรือประมาณ 25 หัวต่อหน้ากว้างของพื้นที่ปลูก
1 ตารางเมตร
= 100 ซม. x 100 ซม.
ช่องว่างระหว่างหัว = 4-5 ซม.
ยังคงเว้นระยะห่าง 4-5 ซม.
โดยไม่ค�ำนึงถึงขนาดของหัว
ด้านหน้าของพื้นที่ปลูก
แถว = กว้าง 75 ซม.
(รวมทางเดิน 30 ซม.)
ความลึกในการปลูก = ดินกลบ
ท่วมหัว 5 ซม.
ในระหว่างการเพาะปลูก
สามารถเพิ่มดินได้ทั้งสองด้าน
ของต้น
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ตัวอย่างที่ 1: เราสามารถปลูกหัวแกลดิโอลัสได้กี่หัวบนแปลงปลูกขนาด 40 x 25 เมตร
1. ค�ำนวณหาจ�ำนวนแถวที่พอดีกับพื้นที่หนึ่งแถว (รวมทางเดิน 30 ซม.) มีความกว้าง 75 ซม.
ให้หาร 4,000 ซม. (กว้าง) ด้วยความกว้าง 75 ซม. = 53 แถว
2. 53 แถว x 25 เมตร = 1,325 เมตรของพื้นที่ปลูก
3. กฎ คือ การปลูก 25 หัวต่อหน้ากว้างของพื้นที่ปลูก (ช่องว่างระหว่างหัว = 4-5 ซม.)
4. พื้นที่ปลูก 1,325 เมตร x 25 หัว = 33,125 หัว
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ตัวอย่างที่ 2: การปลูกแกลดิโอลัส 10,000 หัว จะต้องใช้แปลงปลูกขนาดเท่าใด
1. ค�ำนวณหาว่าต้องใช้พื้นที่กี่ตารางเมตร: แกลดิโอลัส 30 หัว สามารถปลูกได้ใน 1 ตร.ม. ให้หาร
1 ตร.ม. ด้วย 30 หัว = 0.03333 ตร.ม. และคูณด้วย 10,000 หัว ผลลัพธ์ = 334 ตร.ม.
2. ค�ำนวณด้วยขนาดของแปลงปลูก: จะได้พื้นที่ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น 10 เมตร x 34 เมตร
= 340 ตร.ม. หรือ 8 เมตร x 42 เมตร = 336 ตร.ม.
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ตัวอย่างที่ 3: มีจ�ำนวนหัวแกลดิโอลัสในแต่ละแถว/แต่ละแปลงปลูกกี่หัว
1. พื้นที่ปลูกกว้าง 40 เมตร และยาว 25 เมตร รวมทั้งสิ้น = 1,000 ตารางเมตร
2. ในแต่ละแถว (รวมทางเดิน 30 ซม.) มีความกว้างรวม 75 ซม. ดังนั้น 53 แถวจะพอดีกับพื้นที่
นี้ (2,500 ซม.: 75 ซม.) แต่ละแถวยาว 2,500 ซม. และแต่ละหัวต้องการระยะห่าง 4-5 ซม.
3. ให้หารความยาว 2,500 ซม. ด้วย 4.5 ซม. (ระยะห่างระหว่างหัว) = ปลูกได้ประมาณ 555
หัวต่อ 1 แถว
4. 555 หัว x 53 แถว = 29,415 หัว
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การเจริญเติบโต
• ต้นแกลดิโอลัสจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในดินที่มีอุณหภูมิระหว่าง 12-18 องศาเซลเซียส การ
รดน�้ำใส่ดินหลายๆ ครั้งก่อนท�ำการปลูกจะเป็นการช่วยลดอุณหภูมิในดินที่สูง หากอุณหภูมิใน
ดินสูงจะมีผลต่อการแตกใบและมีรากน้อย ซึ่งส่งผลต่อการออกดอก เพราะถ้าระบบรากไม่ดีก็
เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ดอกไม้ที่มีคุณภาพสูง
• ให้ใช้ตาข่ายพรางแสง 50% เมื่อมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 35 องศาเซลเซียส การใช้
ตาข่ายพรางแสงจะช่วยท�ำให้ดินเย็นลงได้ หลังจากมีการแตกใบสองใบแรกออกมา ควรถอด
ตาข่ายพรางแสงออก และน�ำกลับมาพรางแสงใหม่เมื่อต้นแกลดิโอลัสแตกใบครบห้าใบ

การให้ปุ๋ย
• แกลดิโอลัสไม่ต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก แต่ต้องการสารอาหารที่เพียงพอ ไม่แนะน�ำให้ใส่ปุ๋ย
ในปริมาณมาก เนื่องจากจะเสี่ยงต่อการมีความเข้มข้นของเกลือที่สูงเกินไป และความต้านทาน
โรคจะลดลง หากจ�ำเป็นให้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วน N:P:K = 2:2:3 ที่ปราศจากฟลูออไรด์ การให้
ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและดิน ไม่แนะน�ำให้ใส่ปุ๋ยก่อนที่ใบที่สี่ของต้นจะงอกออกมา
เนื่องจากมีผลท�ำให้หยุดการออกดอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอุณหภูมิสูงและความชื้นต�่ำ
เมื่อต้นแตกใบที่สี่หรือห้าจะมีไนเตรทบางชนิดที่มีผลต่อการยืดของช่อดอก ในระยะนี้ควรให้ปุ๋ย
ชนิดน�้ำ เพราะจะถูกดูดซึมได้ในทันที
• ให้เก็บตัวอย่างดินก่อนท�ำการปลูกเสมอ เพื่อให้สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามค�ำแนะน�ำ

สารก�ำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าเชื้อรา และสารก�ำจัดวัชพืช
ในปัจจุบันมีการห้ามไม่ให้ใช้สารก�ำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าเชื้อรา และสารก�ำจัดวัชพืชแบบดั้งเดิม
หลายชนิด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ใช้วิธีการเชิงรุกมากขึ้น ดังนั้นสุขภาพของต้นแกลดิโอลัสในช่วง
การเจริ ญเติ บ โตจึ ง ไม่ขึ้น อยู่กับการใช้ส ารเคมีมากนัก

9

โรคและความเสียหายของต้นแกลดิโอลัส
1. โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia gladioli

ถือว่าเป็นปัญหาหลัก โดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนชื้น
มีฝนตกชุก การติดเชื้อท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกหนาแน่น

อาการของโรค: ใบเปลี่ยนเป็นสีเทาอย่างรวดเร็ว และชั้นของ

ใบรอบนอกแยกออกจากเนื้อเยื่อใบที่อยู่ข้างใต้ ท�ำให้ใบฉีกขาด
ได้ง่ายตามแนวยาว โรคนี้จะเกิดเหนือระดับดินและสามารถแพร่
กระจายไปยังพืชซึง่ สมบูรณ์แข็งแรงทีอ
่ ยู่โดยรอบได้อย่างรวดเร็ว

การป้องกันและก�ำจัด:
1. การปรับปรุงสภาวะการเจริญเติบโตให้เหมาะสม โดยการป้องกันการเกิ ดโรคจากเชื้อรา
Pythium (Amistar = azoxystrobin) เนื่ อ งจากเชื้ อ ราจะท� ำ ให้ต ้น พื ช อ่อ นแอและเชื้ อ
แบคที เ รี ย สามารถเข้า ท� ำ ลายได้ง า่ ย ความอ่อ นแอในแกลดิ โ อลั ส สามารถเกิ ด ได้จ ากหลาย
สาเหตุ ดังนี้:
- ภาวะที่ดน
ิ มีค่าความเค็มสูง เป็นภาวะที่เหมาะต่อการเข้าท�ำลายของเชื้อรา Pythium
- การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลาหลายปี รวมถึงการปลูกแกลดิโอลัสบนผืนดินเดิม
เป็นเวลาหลายปี เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อแบคทีเรีย
- รากเหี่ยวแห้ง ดูดซับธาตุอาหารไม่ได้
- ดินที่มีความแน่นและการระบายอากาศไม่ดี
2. การเพิ่มความแข็งแรงของพืช
การควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรีย คือ การเพิ่มความแข็งแรงของพืชเมื่อเริ่มติดเชื้อ หรือ
ในเวลาที่คาดว่าจะเกิดการระบาด แบคทีเรียชอบสภาพที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิที่สูงกว่า 20
องศาเซลเซียส ความชื้นสูงอาจเกิ ดได้จากการรดน�้ำด้วยเครื่องฉีดน�้ำ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงสิ่ง
เหล่านี้ แล้วหันไปใช้ระบบน�้ำหยดแทน มีปุ๋ยหลายชนิดที่เสริมความแข็งแรงให้พืชได้ เช่น ปุ๋ย
Megafol, Quinosol และ Serenade โดยให้ใส่ปุ๋ยประเภทนี้ 10 วันต่อครั้งเท่านั้น ทั้งสามสูตร
ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ
3. สารเคมีก�ำจัดแบคทีเรีย
ในหลายประเทศมีการห้ามใช้สารเคมีก�ำจัดแบคทีเรียที่ใช้กันอย่างเป็นทางการแล้ว ดังนั้น
จึงไม่แนะน�ำให้ใช้แม้ว่าสารเคมีเหล่านั้นจะได้รับอนุญาตก็ตาม สารเคมีดังกล่าวจะช่วยจ�ำกัดเวลา
เพียงเท่านั้น แต่สาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียไม่ได้ถูกขจัดออกไป ทองแดง (Cu) สามารถฆ่าเชื้อ
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แบคทีเรียได้ แต่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแกลดิโอลัส และส่งผลเสียต่อการออกดอก เช่นเดียว
กันกับสาร Kasumin

2. โรคทีเ่ กิดจากเชือ
้ ไฟโตพลาสมา (Phytoplasma) เป็น
โรคที่มีเพลี้ยจักจั่น เป็นพาหะ

อาการของโรค: ใบหรือยอดมีอาการแตกพุ่มฝอย (พุ่มแจ้)
เกิดจากหัวพันธุ์ที่ติดเชื้อโรค พืชเหล่านี้จะไม่สามารถออกดอก
ได้ตามปกติ ในพืชที่มีสุขภาพดี มีหัวที่สะอาด เพลี้ยจักจั่นก็
สามารถแพร่เชื้อไฟโตพลาสม่าได้ ในช่วงต้นของการติดเชื้อ
ใบด้านในของพืชจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและตายก่อนก�ำหนด
ในขณะที่ใบด้านนอกยังคงเป็นสีเขียว ในกรณีนี้พืชจะไม่ออก
ดอก หากติดเชือ
้ ในระยะทีอ
่ อกดอกแล้ว ดอกไม้มก
ั จะมีรป
ู ทรง
ไม่สมบูรณ์
การป้องกันและก�ำจัด: ใช้ยาฆ่าแมลงที่ได้รับการรับรองซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงทีเ่ ป็นพาหะน�ำเชือ
้ โรคเหล่านี้

3. โรคที่เกิดจากเชื้อรา Botrytis gladiolorum
เชื้อรา Botrytis Gladiolorum สามารถท�ำให้หัว
ใบ และดอกแกลดิโอลัสติดเชือ
้ ได้ ภายใต้สภาวะชืน
้ แฉะ เชือ
้ รา
นีจ้ ะสร้างสปอร์จำ� นวนมากเหนือพืน
้ ดินซึง่ จะกระจายไปตามลม
Sclerotias ที่ก่อตัวใต้ดินจะมีขนาดใหญ่ เป็นสีด�ำและแบน
มีขนาดตั้งแต่ 1-9 มิลลิเมตร ภายใต้สภาวะที่ชื้นหัวพันธุ์ที่เก็บ
เกีย
่ วซึง่ เก็บรักษาด้วยความเย็นก็สามารถติดเชือ
้ ได้ การติดเชือ
้
ของใบและล�ำต้นเกิดขึน
้ ทีอ
่ ากาศเย็นและชืน
้ (อุณหภูมป
ิ ระมาณ
10 องศาเซลเซียส) หากพืชยังคงอยูใ่ นสภาพทีเ่ ปียกชืน
้ นานเกิน
ไป การติดเชื้อจะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ได้ โรคนี้มักเกิด
ขึน
้ ในพืชทีม
่ ห
ี วั ปลูกอยู่ชด
ิ กันมากเกินไป รวมถึงในโรงเรือนทีไ่ ม่
มีการระบายอากาศ ทีซ
่ งึ่ มีความชืน
้ สัมพัทธ์ (RH) ถึงระดับทีส
่ งู
เกินไป
อาการของโรค: เริ่มสังเกตได้เมื่อมีอาการเนื้อเยื่อใบเปียกและมีสีน�้ำตาลปรากฏบนส่วนโคนต้น
ต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและบางครั้งก็ล้มพับ จะมีจุดกลมสีน�้ำตาลอ่อนบนใบก่อนเปลี่ยนเป็นสี
น�้ำตาลเข้ม ในระยะต่อมาจะมีจุดสีน�้ำตาลเทาขนาดใหญ่เกิ ดขึ้นบนเนื้อเยื่อใบ ในช่วงที่มีสภาพ
อากาศเปียกชื้นจะมีเชื้อราสีเทาปรากฏขึ้นในบริเวณที่ติดเชื้อ สปอร์ที่งอกแล้วยังสามารถแพร่เชื้อ
ไปยังตัวดอกได้ ท�ำให้เกิดจุดฉ�่ำน�้ำ ในที่สุดดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล
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การป้องกันและก�ำจัด: ควรปลูกทันทีหลังได้รับหัวพันธุ์ หากจ�ำเป็นต้องมีการจัดเก็บ ให้เก็บในที่
ที่มีความชื้นค่อนข้างต�่ำและมีการระบายอากาศดี ปฏิบัติตามโปรแกรมการหมุนเวียนการเพาะปลูก
ที่ดี ก�ำจัดหัวที่เสียหายและติดเชื้อทั้งหมดออกไป ดูแลหัวพันธ์ที่ปลูกลงดินแล้วไม่ให้ชื้น โดยการไม่
ปลูกต้นแกลดิโอลัสชิดกันจนเกินไป การปลูกบนแปลงปลูกแบบยกร่องต้องแน่ใจว่ามีการระบาย
อากาศระหว่างต้นเพิ่มมากขึ้น ควรรดน�้ำในตอนเช้าเพื่อให้ดินแห้งก่อนตอนเย็น หากจ�ำเป็นให้ฉีด
พ่น พื ช ด้ว ยสารฆ่า เชื้ อ ราที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม โรคราสี เ ทา
(Botrytis) นอกจากนี้ขณะที่ฉีดพ่นสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉีดพ่นทั่วทั้งสองด้านของใบ ท�ำลาย
ต้นที่ติดเชื้อและหัวพันธุ์ที่เป็นโรคออกไปทิ้งนอกแปลง
- ดินควรปราศจากวัชพืชและเศษซากพืชจากการเพาะปลูกครั้งก่อน
- ปลูกหัวพันธุ์ให้น้อยลงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หากคาดว่าจะมีสภาพอากาศที่มีฝนตก
(ประมาณ 30 หัวต่อตารางเมตรเป็นจ�ำนวนที่เหมาะสม)
- ห้ามปลูกซ�้ำบนดินเดิมทุกปี
- ดูแลการระบายน�้ำในดิน เนื่องจากแกลดิโอลัสไม่ชอบสภาพมีน�้ำขัง
- ปลูกกลางแจ้งโดยไม่มีต้นไม้หรือวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ ที่สร้างร่มเงาได้
- ปลูกในตาข่าย (หรือล้อมด้วยเชือก) เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มพับตามกระแสลม
- ดูแลแปลงปลูกแกลดิโอลัสในระยะ 2 เมตร ให้ปลอดจากวัชพืชและพืชชนิดอื่น
- ในช่ว งฤดู ฝ น ควรฉี ด พ่น โดยใช้ห นึ่ ง ในสารเคมี เ หล่า นี้ : Boscalid, Mancozeb,
Chlorothalonil, Prochloraz, Fluazinam, Kresoxim-methyl, Maneb,
Tebuconazole และ Trifloxystrobin

4. ความเสียหายจากน�้ำค้างแข็ง
ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูง อุณหภูมิต�่ำ และบางครั้งอาจเกิด
น�้ำค้างแข็งในช่วงฤดูหนาว หัวจะสัมผัสกับอุณหภูมิเย็นจัดเป็นเวลานานเกินไป จนปรากฏเป็นตุ่ม
พองบนผิวของหัว ซึ่งในภายหลังจะกลายเป็นสะเก็ด ในกรณีรุนแรง หัวจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลและ
เนื้อเยื่อส่วนหัวจะเน่า

5. ช่อดอกผิดรูป
อาการของโรค: ต้นที่มีช่อดอกผิดรูปสามารถพบ
ได้ในหลายส่วนของโลกและในหลายรูปแบบ ส่วน
ของช่อดอกเติบโตไปพร้อมกันจนท�ำให้ผิดรูปหรือ
พับลง
การป้องกันและก�ำจัด: ความผิดปกติเกิดขึ้นใน
ขณะที่ส่วนของดอกก�ำลังพัฒนาขึ้น ช่วงระหว่าง
ใบที่สองและห้า หากในช่วงเวลานั้นมีการติดเชื้อ
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ไวรัสหรือไฟโตพลาสมา จะท�ำให้ต้นแกลดิโอลัสมีดอกที่ผิดรูปร่าง ไวรัสและไฟโตพลาสมา มีแมลง
และไส้เดือนฝอยเป็นพาหะน�ำเชื้อจากพืชต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ในปัจจุบันเพลี้ยจักจั่นน�ำเชื้อ
ไฟโตพลาสมา จากต้นองุ่นมาสู่ต้นแกลดิโอลัส ดินที่มีความชื้นสูงไส้เดือนฝอยที่เป็นพาหะของเชือ
้
ไฟโตพลาสมา จะขึ้นมาท�ำลายรากของแกลดิโอลัส ต้นแกลดิโอลัสบางสายพันธุ์จะมีความไวต่อการ
ถูกกระตุ้นมากกว่าพันธุ์อื่นถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุก็ตาม

6. โรคไหม้ (Sunburn)
อาการของโรค: ใบและดอกเกิดจุดสีน�้ำตาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนเมื่ออุณหภูมิสูงและระดับ
ความชื้นต�่ำ สาเหตุหลัก คือ การขาดน�้ำเนื่องจากระบบรากที่พัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ บางพันธุ์จะมี
ความไวต่อการกระตุ้นมากกว่าพันธุ์อื่น พืชควรดูดซึมน�้ำให้มากกว่าที่ระเหยออกไป หากการดูดซึม
น�้ำน้อยกว่าปริมาณไอระเหย พืชจะสร้างจุดสีน�้ำตาลด�ำขึ้นมา ซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป

7. ความไวต่อเกลือ
แกลดิโอลัสนัน
้ มีความไวต่อเกลือหรือความเค็ม
ท�ำให้ชะลอการเจริญเติบโตของรากและยังเป็นอันตราย
ต่อการออกดอก เนื่องจากความสามารถในการดูดซึม
น�้ำของพืชลดลง ระบบรากมีความแข็งและเริ่มเปราะ
และมีความอ่อนแอจนเกิดความเสียหายทางกายภาพ
ได้ม ากขึ้ น รากเปลี่ย นเป็น สีเ หลืองน�้ำตาล การเก็บ
ตัวอย่างดินก่อนปลูกอย่างน้อยหกสัปดาห์ เป็นวิธีที่ดี
ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มข้นของเกลือ
ปริมาณคลอรีน และสารอาหารทีม
่ อ
ี ยู่ เพือ
่ ให้สามารถ
ท�ำการปรับสภาพได้ ระดับความเข้มข้นของเกลือ (EC)
ไม่ควรเกิน 1.0 เมื่อค่าความเข้มข้นของเกลือสูง ควร
ให้น�้ำเพื่อท�ำการชะล้างบ่อยขึ้นและหลีกเลี่ยงการใช้
ปุ๋ยเคมี

8. ภาวะไร้แสงในที่กลางแจ้ง (Blindness in Open Field)
การมีแสงไม่เพียงพอในช่วงวิกฤตเมื่อใบที่สามถึงใบที่หา้ แตกขึ้นมา อาจท�ำให้เกิ ดการ
ขาดน�้ำอย่างสมบูรณ์ของก้านดอก แสงไม่เพียงพอในระหว่างการแตกของใบที่ห้าถึงเจ็ดจะท�ำให้
สูญเสียตาดอกบนช่อ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิอากาศที่ร้อน แกลดิโอลัสมักจะปลูกในเดือนกันยายน/ตุลาคม
เพื่อให้ออกดอกในช่วงฤดูหนาว คือ ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ควรปลูกกลางแจ้งและใช้
พลาสติกคลุมต้นเพื่อลดแสงในภายหลัง อย่างไรก็ตามหากลงมือปลูกในขณะที่อากาศในเดือน
ตุลาคมยังคงร้อนมาก ต้นแกลดิโอลัสจะเติบโตอย่างรวดเร็วมาก การใช้พลาสติกคลุมจะลดแสงลง
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30-40% ท�ำให้การออกดอกลดลงเป็นอย่างมาก จาก
ในรูป การลดลงของดอกเป็น 100%
ผลลัพธ์เดียวกันอาจเกิดขึ้นในพื้นที่กลางแจ้ง
ในภู มิ อากาศที่อบอุ่น กว่า การเพาะปลูกในช่วงที่มี
อุณหภูมิสูง อัตราการเจริญเติบโตสูง และการลดลง
ของความเข้ม ของแสงในทั น ที ทั น ใด เป็น ผลจาก
สภาพอากาศที่มีเมฆมาก การลดลงของแสงมากกว่า
20% อาจก่อให้เกิดการฝ่อของดอกไม้โดยทั่วไปได้

เปอร์เซ็นต์ของดอกไม้ที่มีคุณภาพสูงขึ้นอยู่กับ:
• ขนาดของหัว: ขนาดของหัวที่ถูกต้อง เหมาะสมกับฤดูการปลูก
• ความหนาแน่นของการปลูก ควรค�ำนึงถึงสภาพอากาศ การปลูกมีความหนาแน่นมากเกินไป
ท�ำให้คุณภาพของดอกไม้ลดลง
• ความลึกของการปลูก: การปลูกลึกเกินไปจะท�ำให้เปอร์เซ็นต์ของดอกไม้ที่มีคุณภาพสูงลดลง

การเก็บเกี่ยว
• ควรตัดดอกเมื่อดอกที่อยู่ระดับล่างสุดปรากฏสีของดอก (ยังไม่บาน)
• อย่ารอจนกระทั่งดอกบาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการขนส่ง
• ใช้มือดึงก้านของแต่ละต้นขึ้นมาจากดินทั้งหมด
• ตัดก้านบริเวณเหนือหัวขึ้นมา 5 ซม.
• จัดเป็นช่อให้เรียบร้อยโดยรวบก้าน 10 ก้าน ที่มีความสูงระดับเดียวกัน และมัดแต่ละช่อด้วย
เชือก
• หัวส่วนที่เหลือใช้ไม่ได้แล้ว และสามารถน�ำไปทิ้งได้ (*)
(*) ห้ามน�ำหัวที่เคยผ่านการปลูกแล้ว มาท�ำการปลูกใหม่ เพราะจะท�ำให้ปริมาณและคุณภาพของ
ดอกด้อยลง

การเก็บเกี่ยว การจัดการ การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง
ในช่วงการเก็บเกี่ยว การจัดการ การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่ง เป็นสิ่งส�ำคัญที่
จะต้องให้ช่อดอกตั้งตรงเสมอ หากวางในแนวนอนหรือแนวลาดปลายช่อดอกจะเริ่มโค้งงอ ถ้าหาก
ปลายช่อดอกโค้งงอแล้ว แม้ว่าภายหลังช่อดอกจะกลับมาอยู่ในต�ำแหน่งตั้งตรงอีกครั้ง ช่อดอกจะ
ยังคงโค้งงออยู่เช่นนั้น แม้แต่ก่อนการเก็บเกี่ยว ควรปรับแต่งระดับของตาข่ายรองรับ (หรือเชือก)
ให้ทันเวลา แนะน�ำให้ใช้ถัง/ภาชนะก้นลึกเพื่อบรรจุช่อดอกในระหว่างการเก็บและการขนส่ง
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วัตถุประสงค์: Stoop flowerbulbs ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการให้ค�ำแนะน�ำและแนวทางที่
ดีเป็นอย่างมาก ข้อมูลที่อยู่ในแนวทางการเพาะปลูกนี้จัดเตรียมไว้ให้ส�ำหรับหุน
้ ส่วนและลูกค้าที่
นับถือของเรา โดยเป็นบริการเพื่อสนับสนุนการผลิตไม้ตัดดอกคุณภาพสูง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน: Stoop flowerbulbs ยึดมั่นในการท�ำการเกษตรแบบยั่งยืน ในกรณี
ที่มีการกล่าวถึงสารเคมีแบบเฉพาะเจาะจง เป็นการกล่าวถึงโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ตัวอย่าง
ประกอบแต่เพียงเท่านั้น ท่านควรประเมินความพร้อมและประสิทธิผลของทางเลือกตามธรรมชาติ/
ชีวภาพก่อนเสมอ การท�ำการเกษตรและการจัดการศัตรูพืชที่ดีจะช่วยลดความจ�ำเป็นและปริมาณ
ของสารเคมีที่ใช้
การปฏิเสธความรับผิดชอบ: เราให้ค�ำแนะน�ำทั้งหมดนี้โดยไม่มีภาระผูกพัน การใช้ค�ำแนะน�ำ
ทรัพยากร/แหล่งที่มา วิธีการเพาะปลูก และอื่นๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ จะเป็นความเสี่ยงของท่าน
เองทั้งหมด การตีความค�ำแนะน�ำควรอยู่ในบริบทของสถานการณ์เฉพาะในท้องถิ่น แนวทางเหล่านี้
จัดท�ำขึ้นด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดด้วยความรู้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม Stoop flowerbulbs ไม่
สามารถรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ของการใช้ค�ำแนะน�ำ หรือผลลัพธ์ของการเก็บเกี่ยว และการ
จ�ำหน่ายดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของปริมาณหรือคุณภาพก็ตาม
สงวนลิขสิทธิ์: Copyright Stoop flowerbulbs© 2019
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www.stoopflowerbulb.nl
F. Stoop B.V.
Waarlandsweg 3a
1738 DL Waarland The Netherlands
Phone: +31 (0)226 422124
E-mail: info@stoopflowerbulb.nl

