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  ฤดูฝนเปนฤดูกาลหลักของการเพาะกลาสําหรับการปลูก

กะหลํา่ปลี ผกักาดขาวปลีและผกัใบตางๆ เพราะเกษตรกรสวนใหญ

ทีอ่ยูบนดอย จะอาศยันํา้ฝนเปนหลักในการเพาะปลกู สิง่ทีค่วร

ระมัดระวังในฤดูฝนคือโรคตางๆที่เกิดจากเช้ือราและแบคทีเรีย

ในนํ้าฝนนั้นมีไนโตรเจนอยู เชนเดียวกันกับปุยที่เราใส ซึ่งไนโตรเจนคือสารที่จะชวยเสริมสราง

การเจริญเตบิโตทางใบของพชื มผีลทาํใหใบของกะหลํา่ปลหีรือผกักาดขาวปลนีัน้เจริญเตบิโต

ไดดี แตหากพืชผักไดรับมากจนเกินไปจะสงผลเสียไดเชนกัน เมื่อพืชผักไดรับไนโตรเจนมากจะ

มีผลทําใหใบกรอบและเปราะบาง เมื่อมีอะไรมากระแทก เชน นํ้าฝน จะทําใหใบแตก เช้ือราและ

โรคตางๆในดินก็จะเขามาทําลายทําใหผลผลิตเสียหาย

เจียไต จึงขอแนะนําเคล็ดลับ     วิธีงายๆ    เจียไต จึงขอแนะนําเคล็ดลับ     วิธีงายๆ    

สาํหรบัใครท่ีอยากนําไปปรบัใช เพือ่ท่ีจะใหผลผลติของคณุดขีึน้
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เวนระยะการปลูก โดยเพิ่มระยะหางขึ้นอีก 

5 เซนติเมตร.จากเดิมจะชวยใหพืชผักมีชองวาง

ที่จะระบายความชื้นไมใหสะสมในขณะมีฝนตก อีก

ทัง้ยงัชวยใหลดการระบาดของโรคทีจ่ะเขาไปทาํลาย

กานใบได ยิง่ไปกวานัน้การปลูกระยะหางขึน้ จะทาํ

ใหผลผลิตใหญขึ้นและมีนํ้าหนักตอหัวมากขึ้น

เพือ่จะไดขนาดหัวท่ีใหญ ควรใชระยะปลูก 

40 x 40 เซนตเิมตร เนนการใสปุยสตูร 16-16-16 

และใสปุยสตูร 13-13-24 ในชวงเขาหวั เพือ่จะไมทาํ

ใหใบกรอบจนเกนิไปและมผีลทาํใหใบมคีวามเหนยีว

เพิ่มขึ้น หอหัวแนนขึ้น ขนสงในระยะทางไกลได

ใสปุยสูตรเสมอ เชน สูตร 15-15-15 

และไมใสปุยที่มีสัดสวนไนโตรเจนนํา 

เพราะในนํ้าฝนนั้น มีไนโตรเจนอยูแลว 

หมายเหตุ : 1. ปุยสตูรเสมอ เชน 15-15-15 / 16-16-16

             2. ปุยที่มีไนโตรเจนนํา เชน 46-0-0 

                (ตัวเลขตัวแรกจะเปนคาของไนโตรเจน)

ระยะปลูก
เดิม

30x30 ซม.
+ 5 ซม.

40 ซม.

40 ซม.

40 ซม.

40 
ซม.

40 
ซม.

1  

2

3

กะหลํ่าปลีเจียไตทุกสายพันธุ

 ไมวาจะเปน T-523, T-530 และ Passion 

มีความพิเศษกวากะหลํ่าปลีสายพันธุทั่วไปในตลาด

เนื่องจากเปนสายพันธุที่เจียไตพัฒนา

รวมกับบริษัท Takii จากประเทศญี่ปุน 

ผูนําธุรกิจเมล็ดพันธุระดับโลก จนไดสายพันธุที่

ปลูกงาย ทนโรค และเจริญเติบโตไดดี

เหมาะสมกับภูมิอากาศประเทศไทย

กะหลํ่าปลีเจียไตทําความรูจัก กะหลํ่าปลีเจียไตทําความรูจัก

สภาพอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูก

พ.ค. ม.ค.ก.ค. ส.ค. ต.ค. ธ.ค.มิ.ย. ก.ย. พ.ย. ก.พ.

เกษตรกรที่ปลูกบนดอย

จะอาศัยนํ้าฝนเปนหลัก

ในการเพาะปลูกและจะเริ่ม

เพาะกลาชวงเดือนพฤษภาคม

เกษตรกรจะทยอยลงปลูก

ในรอบที่สองหลังจากเก็บเกี่ยว

ผลผลิตในชวงฤดูฝน

เกษตรกรจะทําการเพาะปลูก

ในพื้นที่ที่ใกลแหลงนํ้า

เพื่อใหมีนํ้าที่เพียงพอ

ตลอดชวงการเพาะปลูก

ชวงฤดูฝน

พฤษภาคม - กันยายน

ชวงปลายฝนตนหนาว

สิงหาคม - พฤศจิกายน

ชวงฤดูหนาว

พฤศจิกายน - กุมภาพันธ 

pH
  
6.0
-6.8

  
6.0
-6.8

22-25 ºC

ควรไดรับแสงแดด

ตลอดทั้งวัน

อุณหภูมิที่เหมาะสมกับ

การเจริญเติบโต 

22-25 องศาเซลเซียส

ความเปนกรด-ดาง (pH)

ของดินอยูในชวง 6.0-6.8

ปลูกไดดีกับดินทุกชนิด

โดยเฉพาะดินรวนปนทราย

เริ่ม
เพาะกลา

เริ่ม
เพาะกลา

เริ่ม
เพาะกลา

เริ่ม
เพาะกลา

เริ่ม
เพาะกลา

เริ่ม
เพาะกลา



หอหัวแนน น้ําหนักดี

เปนท่ีตองการของตลาด

หอหัวแนน นํ้าหนักด ีทนขนสง ปลูกไดทุกฤดู

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็ว ผลผลิตตอไรสูง 

ทนโรคและทนฝน เปนที่ตองการของตลาด

พื้นที่เพาะปลูก : เชียงใหม อุบลราชธานี เพชรบูรณ ตาก

กะหลํ่าปลี T-530กะหลํ่าปลี T-530กะหลํ่าปลี T-530

หอหัวแนน

ทนขนสงทนขนสง

หอหัวแนน

ทนฝน ทนโรค ตนแขง็แรง

แข็งแรง ทนโรค ปลูกไดทุกพื้นที ่ทนฝน สามารถปรับตัวไดดีในทุกสภาพดิน 

ปลูกแลวไดผลผลิตแนนอน และที่สําคัญคือเปนสายพันธุที่สามารถเก็บแขนงได 

และผลผลิตเปนที่ตองการของตลาด

พื้นที่เพาะปลูก : เชียงใหม ตาก อุบลราชธานี เชียงราย แพร ลําพูน ราชบุรี

กะหลํ่าปลี T-523กะหลํ่าปลี T-523กะหลํ่าปลี T-523

 ขายดี ตลอดกาล

 ขายดี ตลอดกาล

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา

60-65

ผลผลิตตอไร

ตัน

8-10

นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตอหัว

กิโลกรัม

1.2-1.5
ปลูกไดทุกพื้นที่

หัวใหญ 
ปลูกไดทุกพื้นที่

หัวใหญ 

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา

60-65

ผลผลิตตอไร

ตัน

8-10

นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตอหัว

กิโลกรัม

1.2-1.5

 คุณภาพ 
เยี่ยม

 คุณภาพ 
เยี่ยม



วิธีการปลูกกะหลํ่าปลีเจียไต  

การเตรียมดิน1

การเตรียมแปลง2

วิธีการปลูก

กะหลํา่ปลสีามารถเจริญเตบิโตไดดใีนดนิรวนปนทราย 

ระบายนํา้ด ีมอิีนทรียวัตถสูุง ควรมกีารไถตากดนิทิง้

ไวประมาณ 7-15 วัน เพือ่กาํจดัเช้ือโรคพชืและแมลง

ศัตรูพืชที่อยูในดิน

ลักษณะการเตรียมแปลงปลูกของกะหลํ่าปลีจะแบง

เปน 2 ลกัษณะ โดยใชระยะปลกู 30x30 เซนตเิมตร

ขนาดแปลงกวาง 1.20 เมตร ความยาวจะขึ้นอยู

กับแตละพื้นที่ สําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร จะมีจํานวน 

10,000-12,000 ตน

2. ปลูกแบบไมยกรองแปลง 

   การปลูกแบบไมยกรองจะชวยในการประหยัด

   ตนทุนและลดระยะเวลาในการเตรียมแปลงปลูก

2

ระยะหางระหวางตน 30 ซม.

ความกวางบนรอง
1.20 เมตร

ความกวางบนรอง
1.20 เมตร

ระยะหางระหวางตน 30 ซม.

ยกรอง
30 ซม.

1. ปลูกแบบยกรองแปลง 

   การปลูกแบบยกรองแปลง จะทําใหระบายนํ้าไดดี 

   ดูแลรักษาและจัดการไดงาย

   

1

การปลูกแบบไมยกรอง

1 ไร ปลูกได
10,000 ถึง
12,000 ตน

กะหลํ่าปลี Passionกะหลํ่าปลี Passionกะหลํ่าปลี Passion

ปลกูงาย หัวใหญ หวานกรอบ

ปลูกไดทุกพื้นที่

ทนโรคทนโรค

ปลูกไดทุกพื้นที่

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา

60-65

ผลผลิตตอไร

ตัน

8-10

นํ้าหนักผลเฉลี่ย

ตอหัว

กิโลกรัม

1.2-1.5

สายพันธุ ใหมลาสุด พรอมคุณสมบัติหลากหลาย

ปลูกงาย ทนโรค หัวใหญ โดดเดนดวยรสชาติหวาน กรอบ อรอย 

ทานสดรสชาติดี ประกอบอาหารไดหลากหลาย ถูกใจเกษตรกรและผูบริโภค

พื้นที่เพาะปลูก : ตาก เพชรบูรณ

ที่

ในใจ

เกษตรกร

ที่

ในใจ

เกษตรกร



การเก็บเกี่ยว5

วิธีการปลูกกะหลํ่าปลีเจียไต

เกบ็เกีย่วเมือ่หัวแนน การเกบ็เกีย่วชาอาจจะทาํใหใบทีห่อหัว

ดานนอกแตก โรคจะเขาทาํลายไดงาย และการเกบ็เกีย่วตน

ทีย่งัหอหวัไมแนน จะทาํใหนํา้หนกัผลผลติตํา่ ไมทนทานตอ

การขนสง และอายกุารเกบ็รักษาส้ัน การตดัใชมดีตดัโคน

ใหมีใบนอกหอหุมหัว 4-6 ใบ ในกรณีการตัดแตงเพื่อ

ขาย ใหตัดแตงใบนอก ใบเหลือง ใบที่เสียหาย

จากการทําลายของโรคและแมลงออก

การใหนํ้า4การเพาะกลา3
กะหลํ่าปลีสามารถเพาะกลาได 2 แบบ โดย เมล็ด 1 กรัมจะมีจํานวน 200-250 เมล็ด กะหลํ่าปลีเปนพืชรากตื้นจึงตองใหหนาดินชุมอยูเสมอ ใหนํ้าวันละ 1-2 คร้ัง โดย

เฉพาะหลังการยายกลาตองใหนํา้ถีก่วาทกุระยะจนกวาใบจะแผคลุมหนาดนิหมด เวลา

การใหนํ้าที่เหมาะสมควรเปนเวลาเชาหรือบายไมเกิน 15.00 น. เพื่อไมใหตนและใบ

เปยกชื้นเกินไป ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคเนาในกะหล่ําปลี กะหลํ่าปลีมีความตองการนํ้า

อยางสมํา่เสมอตลอดชวงการเพาะปลูก ถาขาดนํ้าจะทําใหหอหัวชา ระยะ 4 สัปดาห

สุดทายกอนการเกบ็เกีย่วจะเปนระยะทีต่องการนํา้ในปริมาณทีม่าก และทายทีสุ่ดเมือ่

หอหวัเตม็ทีแ่ลว ควรลดปริมาณการใหนํา้ใหนอยลงเพือ่ปองกนัไมใหกะหลํา่ปลีแตก 

ในชวงฤดฝูนเกษตกรจะอาศยันํา้ฝนเปนหลัก ดงันัน้จงึจะไมไดตดิตัง้ sprinkler แต

ในชวงฤดูหนาวหรือฤดูแลงเกษตกรมักนิยมใหนํ้าแบบ sprinkler ระยะหางระหวาง 

sprinkler อยูที่ประมาณ 4 เมตรเพื่อใหกะหลํ่าปลีไดรับนํ้าที่ทั่วถึงและเพียงพอ

การใหนํ้าแบบ
Sprinkler

จำนวน
200-250 

เมล็ด
1
กรัม

=

2 เพาะกลาโดยการหวานเมล็ดในแปลง

การเพาะกลาโดยหวานเมล็ดในแปลง จะยายปลูกเมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ 

หรืออายุ 25-30 วันหลังหยอดเมล็ด ระยะปลูก 30-40 x 30-40 เซนติเมตร 

ขึ้นอยูกับสายพันธุ ฤดูปลูก สภาพและความอุดมสมบูรณของดิน

หวาน
เมล็ด

ระยะปลูก

30-40
ซม.

30-40
ซม.

ยายปลูกเมื่อ
มีใบจริง 3-4 ใบ 

หรืออายุ 25-30 วัน
หลังหยอดเมล็ด

เพาะกลาโดยการหยอดเมล็ด 

ใชถาดเพาะขนาด 104, 105, 200 หลุม 

(ขนาดของถาดจะเลือกใชขนาดกี่หลุมขึ้นอยูกับความสะดวก)

โดย 1 ไรจะใชตนกลาประมาณ 10,000-12,000 ตน

1

1 ไร ใชตนกลา
10,000 ถึง 12,000 ตน

ถาดเพาะขนาด 104, 105, 200 หลุม หยอดเมล็ด



ก
า
ร
ให

น
ํ้า

ก
า
ร
ใส

ป
ุย

ก
า
ร
ใส

ย
า

ระยะเพาะกลา

15-20 วันหลังหยอด
รองพื้นกอนปลูก

ระยะเจริญเติบโตทางตนและใบ

10-15 วันหลังยายปลูก

ระยะเริ่มเขาหัว

30-35 วันหลังยายปลูก

ระยะเก็บเกี่ยว

60-65 วันหลังยายปลูก

ในชวงระยะเพาะกลาประมาณ 

15-20 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15 

หรือ 16-16-16 หรือ 

16-16-16 BLUE  ผสมนํ้า

อัตราสวน 15 กรัม/นํ้า 20 ลิตร 

รองพื้นกอนปลูกโดยการใส

ปุยสูตร 16-20-0 หรือ 

15-15-15 หรือ 16-16-16 

อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร

เรงเขาหัวโดยการใสปุยสูตร 13-13-24 หรือ

15-9-20 จะชวยทําใหความแนนของการหอหัว

กะหลํ่าปลีเพิ่มขึ้นโดยใชอัตรา

30-50 กิโลกรัม/ไร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 cc./20 ลติร

+ โนดวิ (เมทาแลกซิล) 20 กรัม/20 ลติร 

+ อโทนคิ 10 cc./20 ลติร

+ เบสมอร 5 cc./20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 cc./20 ลติร

+ เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 30 กรัม/20 ลิตร

+ สปดบมู (อะมโินซีวีด) 30 cc/20 ลิตร

+ อโทนคิ 10 cc./20 ลติร

+ เบสมอร 5 cc./20 ลิตร

อวาทา (อินดอกซาคารบ) 5 กรัม/20 ลติร

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล+

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 20 กรัม/20 ลติร

+ อโทนิค 10 cc./20 ลติร

+ เบสมอร 5 cc./20 ลติร

* แนะนําใหพนสารเคมีปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

การเพาะปลูกกะหลํ่าปลีเจียไต 

เรงเจริญเติบโตทางตนและใบ โดย

การใสปุยสูตร 21-0-0 + 16-16-16 

หรือ16-16-16 BLUE (ผสม 2:1)

อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร

+

 กะหลํ่าปลีตองการความชื้นเพียงพอและสมํ่าเสมอ   โดยเฉพาะระยะที่เขาหัว ควรอยาใหกะหลํ่าปลีขาดนํ้า 

                        เพราะกะหลํ่าปลีมีระบบรากตื้น   เมื่อขาดนํ้าจะสงผลใหกะหลํ่าปลีชะงักการเจริญเติบโต

                      และถาความชื้นสูงเกินไป   จะทําใหเกิดการระบาดของโรคตามมาได      

อวาทา (อินดอกซาคารบ) 5 กรัม/20 ลิตร 

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล+ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 

20 กรัม/20 ลิตร + นูริช (แคลเซียม 10.5%+โบรอน 1.5%) 

20-30 ซีซี /20 ลิตร + มามีโกร (21-21-21)

30 กรัม /20 ลิตร + อโทนิค 10 ซีซี /20 ลิตร 

+ เบสมอร 5 ซีซี /20 ลิตร

หมายเหตุ เก็บเกี่ยวหลังพนสาร 7-14 วัน

หรือ หรือ หรือ



ตนทุน กะหลํ่าปลี

ราคาเฉลี่ย

ผลผลิต (กิโลกรัม) 

ราคาเฉลี่ยทั้งป (บาท/กิโลกรัม) 

รายไดเบื้องตน (บาท) 

กําไร หลังหักตนทุน (บาท)

ปริมาณเมล็ดที่ใชตอไร (กรัม) 

8,000-10,000

5 

40,000-50,000

14,700-24,700

50

* คาํนวณราคาจากผลผลติ โดยใชราคาเฉล่ียทัง้ป 

  ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามราคาผลสดในชวงเวลานัน้ๆ

ผลตอบแทน

คาเตรียมแปลง (ไถดะ, ไถแปร, ไถพรวน, ไถยกรอง) (บาท) 

คาเมล็ดพันธุ (บาท) 

 คาปุย (บาท) 

 คายา (บาท) 

 แรงงาน (บาท) 

 อื่น ๆ เชน คานํ้ามัน  (บาท) 

รวมตนทุน (บาท) 

 

1,100

550

8,800

10,500

3,500

850

25,300

ตารางผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับ

คาเฉลี่ยในการปลูกกะหลํ่าปลี 1 ไรแบบ Open field

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร

ตนทุนและผลตอบแทน

ตนทุน 

 

โรคและแมลงที่สําคัญ

ราแพรกระจายไปกับลม นํ้าฝนหรือนํ้าที่ใชใน

การเพาะปลูก อาการของโรค พบไดทั่วไป เชื้อรา

อยูขามฤดูปลูกโดยสรางสปอรผนังหนา ซึ่งติด

อยูตามเศษซากพืช วัชพืชหรืออาศัยกับตนที่

งอกเองนอกฤดู และสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุได 

อุณหภูมิตํ่า ความชื้นสูง

ระบาดไดทุกฤดู 

แตพบมากที่สุดในฤดูฝน

เลือกใชเมล็ดพันธุที่สะอาดปราศจากเชื้อ

ปะปนอยู หากไมแนใจใหทําลายเชื้อดังกลาว

โดยนาํไปจุมแชในนํา้อุน 49-50 องศาเซลเซียส

นาน 20-25 นาท ีไมปลกูพชืชนดิเดยีวกนัซ้ํา

ในพืน้ทีท่ีเ่คยมปีระวัตกิารเกดิโรค โดยใชเวลา

หมนุเวียน 3-4 ป ควรปลูกพชืในระยะหาง

ที่เหมาะสม ไมปลูกเบียดแนนกันจนเกินไป

หลังการเก็บเกี่ยว เก็บเศษซากพืช

ที่ตกลงในดินไปทําลายใหหมด พนสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืช ทุกๆ 3-5 วัน เชน 

แมนโคเซบโพรพิเน็บ อีทาบ็อกแซม

ไดเมโทมอรฟ คลอโรทาโลนิล

และฟอสฟอรัสแอซิด

เนือ่งจากเชือ้โรคนีส้ามารถอาศยัอยู

กบัเมลด็และตดิตอทางเมล็ดได จงึตองแช

นํา้อุน 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาท ี

งดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกกะหลํ่าปลีลงใน

พื้นที่ที่มีประวัติเปนโรคมากอนอยางนอย

3-4 ป กําจัดทําลายวัชพืชพวกผักตางๆ 

อยาใหมีอยูในไรหรือแปลงปลูก พนดวย

สารจําพวกคอปเปอร เพื่อปองกัน

การแพรกระจายของโรค

ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไมเคยมีการระบาด

ของโรคนี้มากอน และมีการระบายนํ้าที่ดี

กอนปลูกพืชควรไถพรวนดินใหลึกมากกวา 

20 เซนติเมตรจากผิวดิน และตากดินไว

นานกวา 2 สัปดาห จะชวยลดปริมาณเชื้อ

สาเหตุโรคในดินลงไดมาก ควรหลีกเลี่ยงการ

ใหนํ้าแบบพนฝอย เนื่องจากจะทําใหเชื้อ

สาเหตุโรคกระจายไปสูตนขางเคียงได 

ควรดแูลไมใหพชืขาดธาตแุคลเซียม และโบรอน

เพราะจะทําใหพืชเกิดแผลจากอาการปลาย

ใบไหมและไสกลวง ทําใหเช้ือสาเหตุโรค

เขาทําลายไดงาย

ใบจะเปนจุดสีดําอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ

ดานใตใบมีราสีขาวอมเทาออน

คลายผงแปงขึ้นเปนกลุมกระจายทั่วไป

ใบที่อยูตอนลางเกิดอาการกอน แลวลุกลาม

ไปยังใบที่สูงกวา ถาอาการรุนแรง

ใบจะมีลักษณะเหลืองแหงและรวง

ในเวลาที่อากาศแหงจะไมพบผงแปง 

เชื้อเขาทําลายพืชไดทุกระยะการเจริญเติบโต 

พบโรคระบาดทั่วไปตามแหลงที่มีการปลูกผัก

โดยเฉพาะในฤดูฝนหรือฤดูที่มีความชื้นสูง

อาจเปนรุนแรงทําความเสียหายไดถึง 50%

เกษตรกรบางแหงรูจักกันดีในนามของ

โรคใบทอง เรียกตามลักษณะอาการที่พืช

แสดงออกเมื่อเปนมากจะเห็นพืชทั้งแปลง

มีใบแหงเปนสีนํ้าตาลหรือเหลืองคลายสีทอง

โดยอาการจะเริ่มเหลืองและแหงตาย

บริเวณขอบใบขึ้นกอน แลวคอยลามลึกเขา

มาในเนื้อใบตามแนวเสนใบที่อยูระดับเดียวกัน

จนจรดแกนกลางของใบ ทําใหเกิดอาการเหลือง

หรือแหงเปนสีนํ้าตาลรูปตัววี (V-shaped) ขึ้น

ซึ่งเปนลักษณะอาการพิเศษเฉพาะของโรคนี้

โรคนี้พบไดเกือบทุกระยะการเจริญเติบโต

แตพบมากในระยะที่กะหลํ่าปลีหอหัว 

ฝนตก มีความชื้นสูง ฤดูฝนจะเจอบอย 

เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียที่อยูในดิน แบคทีเรีย

สามารถเขาทําลาย ไดทุกสวนของพืช

ทั้งในสภาพไร และในโรงเก็บ

โรคประจาํของพชืตระกลูกะหลํา่ปล ีผกักาดขาวปลี

โดยในระยะแรกพบเปนจดุหรือบริเวณมลัีกษณะ

ฉํา่นํา้คลายรอยช้ํา ตอมาแผลจะขยายลุกลาม

ออกไป ทาํใหเกดิการเนาเละเปนเมอืกเยิม้ มี

กล่ินเหมน็จดั เมือ่อาการรุนแรงจะทาํใหกะหล่ําปลี

เนาเละทัง้หวัและหกัพบัลง ไมสามารถเกบ็เกีย่วได

โรครานํ้าคาง (Downy Mildew)

โรคใบไหม (Black Rot)

โรคกนเนา หรือ เนาเละ (Soft Rot)

ลกัษณะอาการ

ลกัษณะอาการ

ลกัษณะอาการ

สภาพท่ีเหมาะสมตอการเกิดโรค 

สภาพท่ีเหมาะสมตอการเกิดโรค 

สภาพท่ีเหมาะสมตอการเกิดโรค 

การปองกันและควบคมุ   

การปองกันและควบคมุ   

การปองกันและควบคมุ   


