ระยะการเจริ ญเติบโต
การเตรี ยมพันธุ์

การเตรี ยมดิน แบบปลูกลงแปลง (เพื่อตัดดอก
จาหน่าย และการขยายพันธุ์)

-

-

-

การเตรี ยมดิน แบบปลูกลงกระถาง (เพื่อจาหน่าย
ต้นพร้อมกระถาง)

-

-

ระยะต้นกล้า (0-4 เดือน)

-

-

การจัดการ
ควรใช้ตน้ พันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ หรื อหากหาไม่ได้จริ งๆ ควรใช้ตน้
พันธุ์ที่ได้จากการชาหรื อจากการแยกเหง้า
เตรี ยมแปลงในโรงเรื อนที่พรางแสง 70 –
80 % ยกร่ องแปลงสู ง 20-30 ซม. หรื อกั้น
แปลงด้วยอิฐบล็อกสู ง 30-40 ซม. (2 ก้อน
อิฐ)
ผสมดินร่ วน หรื อดินร่ วนปนดินเหนียว
กับปุ๋ ยคอก และเศษวัสดุทางการเกษตร
เช่น เศษใบไม้ ขี้เถ้า แกลบ ขุยมะพร้าว
อัตราส่ วนดินต่อวัสดุอินทรี ย ์ 2:1
ลงปลูกในระยะ 30×30 ซม.
ผสมดินร่ วน หรื อดินร่ วนปนดินเหนียว
กับปุ๋ ยคอก และเศษวัสดุทางการเกษตร
เช่น เศษใบไม้ ขี้เถ้า แกลบ ขุยมะพร้าว
อัตราส่ วนดินต่อวัสดุอินทรี ย ์ 1:1 ลงใน
กระถาง
ใช้ตน้ พันธุ์ 1-2 ต้น/กระถาง และกระถางที่
ใช้ควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 ซม.
เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างต้นในกระถาง
เพียงพอ
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซีซี ร่ วมกับปุ๋ ยเกล็ด
ละลายน้ าสู ตร 15-30-15 อัตรา 20 ซี ซี ต่อ
น้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
ให้ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม
ต่อต้น โรยรอบชายพุม่ หรื อรอบโคนต้น
ทุกๆ 1 เดือน

ระยะการเจริ ญเติบโตทางลาต้น (4-8 เดือน)

ระยะออกดอกและเก็บเกี่ยว (8-12 เดือน)

- ให้น้ าบริ เวณโคนต้นสม่าเสมอ วันละ 1-2
ครั้ง และการให้ความชื้นในอากาศวันละ
2-3 ครั้ง
- ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซีซี ร่ วมกับปุ๋ ยเกล็ด
ละลายน้ าสู ตร 15-30-15 อัตรา 20 กรัม ต่อ
น้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน โดยฉี ดพ่นทางใบ
- ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซีซี ร่ วมกับปุ๋ ยเกล็ด
ละลายน้ าสู ตร 15-30-15 อัตรา 20 กรัม ต่อ
น้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน โดยฉี ดพ่นทางใบ
โรคทีส่ ำคัญ

1. โรคแอนแทรคโนส
ลักษณะอำกำร ดอกมีจุดสี น้ าตาลเล็กๆ บนปลีดอกภายใต้ความชื้นสู ง จุดจะขยายใหญ่ข้ ึนตาม
รู ปทรงเหลี่ยมของดอกย่อยและลุกลามทาให้ปลีดอกเน่า ใบมีขอบแผลค่อนข้างกลมรู ปร่ าง
แน่นอน ขอบแผลสี น้ าตาลและรอบแผลเห็นเป็ นสี เหลืองชัดเจน เนื้ อเยือ่ ตรงกลางแผลแห้งเป็ น
สี น้ าตาล มีเชื้อราเป็ นจุดดาเล็กๆ ฝังเรี ยงเป็ นวงซ้อนกัน ถ้าอากาศชื้นจะพบกลุ่มเส้นใยและ
สปอร์ ของเชื้อราเป็ นหยดสี ส้มอ่อนๆ บนจุดดาเหล่านั้น
กำรป้ องกันและกำจัด แยกต้นที่เป็ นโรคออกไปจากโรงเรื อน เพื่อรักษาหรื อทาลาย ในช่วงฤดู
ฝนฉี ดพ่นด้วยสารป้ องกันและกาจัดเชื้อราเป็ นระยะๆ เช่น ไซโปรโคนาโซล คาร์ เบนดาซิม
เป็ นต้น
2. โรครากเน่า
ลักษณะอำกำร เชื้ อสาเหตุจากเชื้อรา เกิดอาการขอบใบเหลืองและหลุดร่ วง รากเปลี่ยนเป็ นสี
น้ าตาล และรากที่อยูใ่ นวัสดุปลูกจะเน่าและส่ งกลิ่นเหม็น ซึ่ งเกิดจากการเข้าทาลายระยะที่สอง
ของเชื้ อแบคทีเรี ย
กำรป้ องกันกำจัด ใช้วสั ดุปลูกที่มีการระบายน้ าที่ดี ปรับระดับพีเอช(pH) ของวัสดุปลูกให้
เหมาะสม ใช้สารป้ องกันและกาจัดโรครากเน่า เช่น เบนโนบิล ฟอสเอ็ทธิ ล อลูมิเนียม เอ็ททริ
ไดอะโซล เป็ นต้น

3. โรคใบไหม้
ลักษณะอำกำร เชื้ อสาเหตุจากแบคทีเรี ย พบจุดฉ่ าน้ าเล็กๆ สี น้ าตาลและสี เหลืองที่ขอบล้อมรอบ
แผล ไม่มีรูปร่ างที่แน่นอน อาการจะเด่นชัดด้านหลังใบ แผลลักษณะคล้ายรู ปสามเหลี่ยม
กำรป้ องกันและกำจัด เป็ นโรคที่กาจัดได้ยาก ป้ องกันโดยฆ่าเชื้อบนใบมีดที่ใช้ตดั ดอกและใบ
โดยจุ่มในยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ ายาคลอรอกซ์หรื อไฮเตอร์ ความเข้มข้น 50% ประมาณ 5 วินาที ใช้
มีดตัดดอกและใบแยกแต่ละแปลง เพื่อป้ องกันไม่ให้เชื้อแพร่ กระจายข้ามแปลง และตัดแต่งใบ
เป็ นประจาเพื่อให้ตน้ โปร่ ง
แมลงทีส่ ำคัญ
1. เพลี้ยไฟ
ลักษณะอำกำร ทาลายใบและดอก ทาให้เห็นรอยแผลเป็ นทางสี น้ าตาล และยังเจาะดูดน้ า
เลี้ยงดอกที่ยงั ไม่คลี่ ทาให้ดอกเมื่อบานจะบิดงอผิดส่ วน
กำรป้ องกันและกำจัด ใช้สารเคมีป้องกันและกาจัด เช่น อะมาเม็คติน อิมิดาโคลพริ ด ฟิ โปร
นิล เป็ นต้น
2. แมลงกลุ่มผีเสื้ อ
ได้แก่ หนอนกระทู ้ หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะกระทูผ้ กั และหนอนกินใบอื่นๆ
กำรป้ องกันและกำจัด เช่น ใช้เชื้อจุลินทรี ยป์ ้ องกันและกาจัด ได้แก่ ไวรัสเอ็นพีวี(NPV)
ของหนอนชนิ ดต่างๆ เชื อแ้ บคทีเรี ย เช่น เดลฟิ น และเซนทารี เป็ นต้น
3. ทากและหอยทาก
ลักษณะอำกำร กัดปลายราก และกัดกินดอกและใบหน้าวัว
กำรป้ องกันและกำจัด ใช้สารกาจัดหอย เช่น แองโกลสลัก

