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รูจักกะหลํ่าดอก
ทําความ

เจียไตรูจักกะหลํ่าดอก
ทําความ

เจียไต

กะหลํ่าดอกเปนพืชที่ตองมีความชํานาญและรูวิธีการเพาะปลูกที่ถูกตอง

จึงจะไดผลผลิตดี เริ่มจากการเลือกใชสายพันธุ ใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

เนื่องจากกะหลํ่าดอกมีความไวตออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง หากเจออุณหภูมิ

ที่แกวงระหวางวันเปนอยางมากและเลือกใชสายพันธุที่ไมสามารถปรับตัวไดดี 

อาจทําใหไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได กะหลํ่าดอกเปนพืชตระกูลเดียวกันกับกะหลํ่าปลี 

ชอบอากาศหนาวเย็น ยิ่งหนาวจะยิ่งใหผลผลิตดี อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะปลูกคือ 

15-18 องศาเซลเซียส แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันเจียไตไดมีการคนควาและพัฒนาสาย

พันธุ ใหเหมาะสําหรับปลูกในสภาพอากาศบานเราและปรับตัวไดดีในทุกฤดูกาล เกษตรกร

มั่นใจไดวาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแนนอน 

“ ขายไดราคาดี ไมคอยเกิดความเสียหายระหวางการขนสง สามารถเก็บไวไดนาน ”

กะหลํ่าดอกคอนขางเจริญเติบโตไดดีในดินที่คอนขางเหนียว แตตองมีการเตรียมดินที่ดีและ

สามารถระบายนํ้าได ดินที่คอนขางเหนียวจะทําใหหัวแนน นํ้าหนักดี ซ่ึงทําใหผลผลิตสูง 

เนือ่งจากดนิเหนยีวจะอุมนํา้ไดด ีทาํใหกะหล่ําดอกเจริญเตบิโตไดด ีสมํา่เสมอ หากเปนดนิรวน

จะมีผลกระทบกระเทือนเนื่องจากทําใหขาดนํ้าที่เพียงพอ อาจทําใหดอกหลวม นํ้าหนักไมดี 

ความเปนกรดดางของดนิจะตองอยูทีป่ระมาณ 6.0-6.8 และจะตองไดรับแสงแดดเตม็ทีต่ลอด

ทัง้วัน สวนอุณหภมูทิีเ่หมาะสมสําหรับการเจริญเตบิโตทีด่อียูทีป่ระมาณ 15-18 องซาเซลเซียส 

กะหลํ่าดอกนิยมนํามาประกอบอาหาร เนื่องจากหาซื้อไดงาย 

สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลากหลายและยังอุดมไปดวย

วิตามินและแรธาตุหลายชนิดที่มีประโยชนตอรางกาย เชน 

วิตามิน C, B, K โพแทสเซียม มีเสนใยมากและมีสารประกอบที่

สามารถตานอนุมูลอิสระไดดี นอกจากเปนที่นิยมในหมูผูบริโภค

แลวก็ยังเปนที่นิยมในหมูเกษตกรเนื่องจากกะหลํ่าดอก

MgK

C FiberFiber

B

แหลงปลูกที่เหมาะสม

เลือกใชสายพันธุ ใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

ฤดูรอน-ฝน ใชสายพันธุที่มีอายุ 45-50 วันหลังยายกลาหรือพันธุเบา 

สามารถปรับตัวไดดีในสภาพอากาศรอนและฝน ตนแข็งแรง ใหผลผลิตดี 

เก็บเกี่ยวไว เชน กะหลํ่าดอก สตาร สายพันธุนี้เดนเรื่องการปรับตัว 

ปลูกที่ไหนก็ปรับตัวไดแม ในสภาพอากาศที่วิกฤต

ฤดูหนาว ใชสายพันธุที่มีอายุ 50-55 วันหลังยายกลาหรือพันธุหนัก 

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้น ตองใชสายพันธุที่สามารถ

ปรับตัวไดดีในสภาพอากาศเย็น ตนแข็งแรง ใหผลผลิตสูง 

เชน กะหลํ่าดอก พอลลา นํ้าหนักดี เปนที่ตองการของตลาด 

เพราะเราขายดอก ดังนั้นตองหมั่นดูแล 

ใสปุยบํารุงดอกและฉีดยาปองกัน

เพื่อกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในระยะนี้ 

1  
อายุ 45-50 วันหลังยายกลา

สตาร

อายุ 50-55 วันหลังยายกลา

พอลลา

3ระยะออกดอกเปนระยะที่สําคัญที่สุด

สําคัญ

มาก
สําคัญ

มาก

ฤดูรอน-ฝน ควรยกรองแปลงปลูกเพื่อใหมีการระบายนํ้าที่ดี 

แมชวงฤดูรอน-ฝนจะปลูกยาก แตเปนฤดูกาลหลักของกะหลํ่าดอก 

ราคาผลสดดี ดังนั้นเราควรใสใจและดูแลเปนพิเศษโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เรื่องการยกรองแปลงปลูก รับรองวาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต

ไดแนนอน

ฤดูหนาว ไมตองยกรองแปลงปลูก เนื่องจากในฤดูหนาวไมมี

นํ้าทวมขังจากฝนที่ตกลงมา เพราะอากาศเย็นกะหลํ่าดอกจะเจริญ

เติบโตดี แตในชวงนี้ราคาผลสดอาจจะตํ่ากวาปกติเนื่องจากมีของ

เขาตลาดเยอะ ที่ไหนๆกะหลํ่าดอกก็สวย แมราคาจะตํ่าบางเราก็

สามารถประหยัดตนทุนในบางสวนไดเนื่องจากในฤดูนี้จะไมมีโรค

และแมลงระบาดเยอะ 

ควรยกรองแปลงปลูกเพื่อใหมีการระบายนํ้าที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝน 2

ผลผลิตประมาณ 3.0-4.0 ตันตอไร

ผลผลิตประมาณ 7.0-8.0 ตันตอไร

การปลูกกะหลํ่าดอกเคล็ดลับ
แบบฉบับเจียไต

การปลูกกะหลํ่าดอกเคล็ดลับ
แบบฉบับเจียไต

ยกรองแปลง

ไมตองยกรองแปลง

pH
  
6.0

-6.8

  
6.0

-6.8

15-18 ºC

จะตองไดรับแสงแดด

เต็มที่ตลอดทั้งวัน

อุณหภูมิที่เหมาะสม

สําหรับการเจริญเติบโต

ที่ดีอยูที่ประมาณ 

15-18 องซาเซลเซียส

ความเปนกรด-ดาง (pH)

ของดินอยูในชวง 6.0-6.8

เจริญเติบโตไดดีใน

ดินที่คอนขางเหนียว 

แตตองมีการเตรียมดินที่ดี

และสามารถระบายนํ้าได



ทนรอน ทนฝน ปรับตัวไดดีในสภาพอากาศบานเรา

ใหผลผลิตคุณภาพสูง เปนที่ตองการของตลาด 

เหมาะสําหรับฤดูรอน-ฝน

กะหลํ่าดอก สตารกะหลํ่าดอก สตารกะหลํ่าดอก สตาร

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา 

45-50

ผลผลิตตอไร

ตัน/ไร 

3-3.5

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอดอก

กิโลกรัม

1-1.5 

ระยะเก็บเกี่ยว

วัน
 หลังยายกลา 

50-55

ผลผลิตตอไร

ตัน/ไร 

7-8

นํ้าหนักเฉลี่ย

ตอดอก

กิโลกรัม

1-2 

หนาดอกแนน กลมนูน สีขาวสวย มีใบหอหุมดอกดี 

ออกดอกสมํ่าเสมอ ขายไดราคา นํ้าหนักดี 

ทนหนาว ทนโรค ตนแข็งแรง เหมาะสําหรับฤดูหนาว 

กะหลํ่าดอก พอลลากะหลํ่าดอก พอลลากะหลํ่าดอก พอลลา

*ราคารับซื้อเฉลี่ยตอกิโลกรัม: 6-10 บาท (สูงสุด 20 บาทตอกิโลกรัม ตํ่าสุด 3 บาทตอกิโลกรัม) 

พื้นที่เพาะปลูก : เพชรบูรณ ราชบุรี นครราชสีมา เพชรบุรี เชียงใหม นครศรีธรรมราช

สภาพอากาศ  : เหมาะกับการปลูกฤดูรอนและฝน 

พื้นที่เพาะปลูก : เพชรบูรณ อุบลราชธานี รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร

                ขอนแกน กาฬสินธุ ยโสธร อํานาจเจริญ นครพนม

 สภาพอากาศ : เหมาะกับการปลูกฤดูหนาว

ดอกกลมนูนแนน น้ําหนักดี ตนแขง็แรง หนาดอกแนนกลมนูน น้ําหนักด ีทนโรค



วิธีการปลูกกะหลํ่าดอกเจียไต 

การเตรียมดิน1

การเตรียมแปลง2

วิธีการปลูก
วิธีการปลูกกะหลํ่าดอกเจียไต 

ไถดินใหลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร หลังจากนั้น

ตากดินทิ้งไว 5-7 วัน ไถพรวนอีก 1-2 คร้ัง เพื่อ

กําจัดโรคแมลงและวัชพืช เก็บเศษหญา เศษวัชพืช

ออกใหหมด ใสปุยคอกหรือปุยหมกัทีส่ลายตวัดแีลว

คลุกเคลาลงไปในดิน หรือใสปุยตรากระตายสูตร 

15-15-15 อัตรา 20-25 กิโลกรัมตอไร พรวนยอย

หนาดินใหมีขนาดเล็ก แตไมควรละเอียดเกินไป ถาดิน

เปนกรดควรใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูในชวงที่เหมาะสม

กะหลํ่าดอกสามารถเพาะกลาได 2 วิธี

เพาะโดยการหยอดเมล็ดในถาดเพาะ 

ใชถาดเพาะขนาด 104, 105, 200 หลุม (ขนาดของถาดจะ

เลอืกใชขนาดกีห่ลุมขึน้อยูกบัความสะดวก) ในฤดูรอน-ฝน

จะยกรองแปลงปลูก และในฤดหูนาวจะไมยกรองแปลงปลกู

ยายปลูก เมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ หรืออายุ 25-30 วัน 

หลังจากหยอดเมล็ด 

ไถดินใหลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร หลังจากนั้นตากดิน

ทิง้ไว 5-7 วัน พรวนดนิใหละเอียดเพือ่ปองกนัไมใหเมล็ดตก

ลึกลงไปในรองดิน ทําใหเมล็ดงอกไมดีหรืองอกยาก หวาน

เมล็ดใหกระจายอยางสมํ่าเสมอ ใชฟางคลุมแปลงเพาะเพื่อ

รักษาความช้ืนในดนิและปองกนัแสงแดดทีอ่าจจะเปนอันตราย

แกตนออนที่เริ่มงอกได

ยายปลูก เมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ หรืออายุ 25-30 วัน 

หลังจากหวานเมล็ด 

การเก็บเกี่ยว4

การใหนํ้า3

สําหรับกะหลํ่าดอก ในปจจุบันนิยมปลูกแบบยายกลา อายุกลาควรอยูท่ี 25-30 วัน

ในชวงแรกหลังจากยายกลาลงมาปลูก ยังไม

ตองใหนํ้ามาก เพียงแคใหดินชุมชื้นสมํ่าเสมอ 

อยาใหแฉะเกินหรือแหงเกินไป เมื่อกะหลํ่าดอก

โตขึ้น ใหรดนํ้าอยางสมํ่าเสมอ วันละ 2 คร้ัง 

เชาเยน็อยาใหขาดนํา้ สามารถใชฟางหรือหญา

แหงคลุมไวเพื่อรักษาความชื้น

เร่ิมเก็บเกี่ยวเมื่อดอกมีขนาดใหญ หนาดอกแนนและโตเต็มที่ หรือสามารถนับจากวันที่

ดอกเริ่มออก หลังจากดอกเริ่มออก นับไปอีก 1 สัปดาหก็สามารถเก็บเกี่ยวได ทั้งนี้ขึ้น

อยูกบัสภาพอากาศ วิธกีารเกบ็เกีย่วใหใชมดี

ตัดดอกกะหล่ําโดยใหมีใบติดมาดวย 2-3 ใบ 

เพื่อปองกันความเสียหายจากการขนสง 

จำนวน
200-250 

เมล็ด
1
กรัม

=

1

เพาะโดยการหวานเมล็ดลงดิน2

ยกรองโดยปลูกเปนหลุมบนแปลง ระยะ

ระหวางตน 40 เซนติเมตร ระหวางแถว 

40 เซนติเมตร แลวใสปุยรองพื้น

1

2 หลงัจากปลกูทาํการกลบดนิ กดบริเวณ

โคนตนใหแนน จากนั้นใชฟางหรือหญา

แหงคลุมโคนตน รดนํ้าใหชุม ถาปลูกใน

พื้นที่แดดจัด ควรทําที่บังแดดไวดวย

เมล็ด 1 กรัม มจีาํนวน 200-250 เมล็ด 

ยายปลูก เมื่อมีใบจริง 3-4 ใบ 

เพาะโดยการหยอดเมล็ดในถาดเพาะ 

เพาะโดยการหวานเมล็ดลงดิน
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15-20 วันหลังเพาะ 7-14 วันหลังยายปลูก 14-30 วันหลังยายปลูก

40-45 วันหลังยายปลูก

45-50 วันหลังยายปลูก

45-50 วันหลังยายกลา

50-55 วันหลังยายกลา

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 5-10 ซีซี

+ นูริช (แคลเซียม 10.5% +

โบรอน 1.5%) 5-10 ซีซี

+ อโทนิค 5 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

ในชวงแรกหลังจากยายกลาลงปลูกยังไมตองใหนํ้ามาก   เพียงแคใหดินชุมชื้นสมํ่าเสมออยาใหแฉะเกินหรือแหงเกินไป 

       เมื่อกะหลํ่าดอกโตขึ้นใหรดนํ้าอยางสมํ่าเสมอ วันละ 2 ครั้ง เชาและเย็น   อยาใหกะหลํ่าดอกขาดนํ้า สามารถใชฟางหรือหญาแหงคลุมไวเพื่อรักษาความชื้น

รองพื้นกอนปลูก ระยะเจริญเติบโตทางตนและใบ ระยะเจริญเติบโตทางตนและใบ ระยะเจริญเติบโตทางตนและดอกระยะเพาะกลา

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 20-30 ซีซี

 + เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 80% WP

20-30 กรัม + สปดบูม (อะมิโนซีวีด)

10-15 ซีซี + มามีโกร 12-9-6 

อัตรา 50 ซีซี + อโทนิค 10 ซีซี

+ เบสมอร 5 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

อวาทา (อินดอกซาคารบ)

5 กรัม + โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล 

+ ฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม) 20 กรัม

+ มามีโกร 21-21-21 อัตรา

 30 กรัม + อโทนิค 10 ซีซี

+ เบสมอร 5 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

อวาทา (อินดอกซาคารบ) 5 กรัม

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล 

+ ฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม) 20 กรัม 

+ นูริช (แคลเซียม 10.5% 

+ โบรอน 1.5%) 20-30 ซีซี

+ มามีโกร 12-27-23 อัตรา 30 กรัม 

+ อโทนิค 10 ซีซี + เบสมอร 5 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล 

+ ฟอสอีทิล - อะลูมิเนียม) 20 กรัม 

+ นริูช (แคลเซียม 10.5% + โบรอน 1.5%) 

20-30 ซีซี + มามีโกร 6-32-35 

อัตรา 30 กรัม + อโทนิค 10 ซีซี

+ เบสมอร 5 ซีซี

อัตราตอนํ้า 20 ลิตร

เรงการเจริญเตบิโตทางดอกโดยการใสปุย

สตูร 13-13-24 + สตูร 16-16-16 BLUE

หรือ 16-16-16 (ผสม 2:1)

อัตรา 30-50 กโิลกรัมตอไร

เรงการเจริญเติบโตทางตนและดอก

โดยการใสปุยสูตร 16-16-16 BLUE 

หรือ 16-16-16 + สูตร 46-0-0 

(สัดสวน 2:1) อัตรา

25-30 กิโลกรัมตอไร

เรงการเจริญเติบโตทางตน

และใบโดยการใสปุยสูตร 

16-16-16 BLUE 

หรือ 16-16-16 อัตรา

 10-15 กิโลกรัมตอไร

ในชวงระยะเพาะกลาประมาณ 

15-20 วัน ใสปุยสูตร 

16-16-16 BLUE ผสมนํ้า

อัตรา 15 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

รองพื้นกอนปลูกโดยการใสปุย

สูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 

อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร

เรงการเจริญเติบโตทางตนและใบ

โดยการใสปุยสูตร 21-0-0 

อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร

หรือ หรือ หรือ ผสมกบั หรือผสมกบั

ระยะเจริญเติบโต

ทางดอกและชวงเก็บเกี่ยว

พันธุเบา

พันธุหนัก

ตารางการเพาะปลูกกะหลํ่าดอก



ตนทุน
กะหลํ่าดอก

(ฤดูรอน-ฝน)

กะหลํ่าดอก

(ฤดูหนาว)

ผลผลิต (กิโลกรัม) 

ราคาเฉลี่ยทั้งป (บาท/กิโลกรัม) 

รายไดเบื้องตน (บาท) 

กําไร หลังหักตนทุน (บาท)

ปริมาณเมล็ดที่ใชตอไร (กรัม) 

3,000-4,000

8

28,000

10,000

50

* คาํนวณราคาจากผลผลติโดยใชราคาเฉล่ียทัง้ป 

  ซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามราคาผลสดในชวงเวลานัน้ๆ

คาเตรียมแปลง (บาท) 

(ไถดะ, ไถแปร, ไถพรวน, ไถยกรอง) 

คาเมล็ดพันธุ (บาท) 

คาวัสดเุพาะกลา (บาท)

(พีทมอส, ถาดเพาะ) 

คาปุย (บาท) 

คายา (บาท) 

คาทอนํ้า คาตอทอ (บาท)

แรงงาน (บาท) 

อื่นๆ เชน คานํ้ามัน  (บาท) 

รวมตนทุน (บาท) 

 

1,400

1,000

1,700

2,400

6,000

1,500

2,000

2,000

18,000

7,000-8,000

4

30,000

12,000

50

1,400

1,000

1,700

2,400

6,000

1,500

2,000

2,000

18,000

ตารางผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับ

คาเฉลี่ยในการปลูกกะหลํ่าดอก 1 ไรแบบ Open field

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร

ตนทุนและผลตอบแทน

โรคและแมลงที่สําคัญในกะหลํ่าดอก 

 ควรเลือกพืน้ทีป่ลูกทีไ่มเคยมกีารระบาดของ

โรคนี้มากอน และมีการระบายนํ้าที่ดี หมั่น

กําจัดแมลงที่มากินดอก ระมัดระวังไมให

สวนตางๆ ของพืชเกิดแผลเปนชองทางให

เชื้อสาเหตุโรคเขาทําลายพืช ไมควรปลูกพืช

แนนเกินไป เพื่อไมใหมีความชื้นสูง เปนการ

ลดการระบาดของโรค ควรดูแลไมใหพืชขาด

ธาตุแคลเซียมและโบรอน เพราะจะทําใหพืชเกิด

แผลจากอาการปลายใบไหมและไสกลวง 

ทําใหเชื้อสาเหตุโรคเขาทําลายไดงาย

ในระยะแรกจะเปนจุดชํ้าหรือฉํ่านํ้า 

ที่บริเวณดอก ตอมาจุดเหลานี้

ขยายออก เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลถึงดํา 

เนื้อเยื่อบริเวณแผลมีลักษณะเปน

เมือกเยิ้มมีกลิ่นเหม็น เมื่อเปนมากๆ 

ดอกจะเนาเละเปนสีนํ้าตาลดํา 

โดยโรคนี้สามารถติดตอไปยัง

ตนขางๆได โดยมีแมลงวันเปนพาหนะ

หนอนเจาะยอดกะหลํา่หนอนเจาะสมอฝาย

การปองกันกําจัดลกัษณะอาการ

เลือกใชสายพันธุคุณภาพ อยาง

สายพันธุจากเจียไตที่ไดรับการพัฒนา

ใหเหมาะสําหรับสภาพอากาศและสามารถ

ดูดซึมแคลเซียมไดอยางเต็มที่ ใสปุยที่มี

แคลเซียมหรือพนธาตุอาหารเสริม เชน 

แคลเซียมโบรอนและในชวงฤดูฝน

ควรลดปริมาณการใชปุยที่มีไนโตรเจนสูง 

หนอนชนิดนี้มีขนาดเล็กทําให

พบเห็นไดยาก และมีการเจริญเติบโต

ที่รวดเร็ว โดยตัวหนอนจะกัดกิน

ผิวดานลางและเขาไปกัดกิน

ยอดใบผักจนไดรับความเสียหาย

การปองกันกําจัดลกัษณะการทําลาย 

ควรพนสารแมนโคเซบ ไทแรม หรือ

โพรพิแนบปองกันเปนระยะๆ เพราะ

สามารถปองกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา

ไดกวางๆ หลายโรค ในระยะที่มีฝนตกชุก

ควรจะพนสารเคมีปองกันยอดออนไว 

เชน ไตรโฟรีน หรือ 

เมทาอลกซิล-เอ็มแซด

สวนยอด เชน ใบออนและดอกจะเนาเปน

สีนํ้าตาลไหม ถาเกิดมีความช้ืนสูงมาก

จะเห็นเสนใยราขาวหยาบๆ ขึ้นเปนกระจุก

บนเนื้อเยื่อสีนํ้าตาล เสนใยเหลานี้เจริญ

ตั้งตรงขึ้นมาจากใบลักษณะเปนเสนส้ันๆ

ที่ปลายใบโปรงออกเปนกอนดําเล็กๆ

สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา

การปองกันกําจัดลกัษณะอาการ

ใชสารเคมีประเภท โพรฟโนฟอส,

อินดอกซาคารบ, คลอแรนทรานิลิโพรล 

ฉีดทุกๆ 7 วัน สลับกลุมกับสารสปนโนแซด

หรืออีมาเมกติน เบนโซเอต 

ตัวหนอนจะเจาะเขาไปกินในสวนของยอด

ทําใหสงผลตอการเจริญเติบโตและ

ใบการครั้งก็เขาไปทําลายขางใน

กะหลํ่าดอกจนถึงตาผัก

การปองกันกําจัดลกัษณะการทําลาย 

เกดิจากเชือ้แบคทเีรีย Erwinia carotovara

เกดิจากเชือ้รา Choanephoracucurbitarum 

เกดิจากการขาดธาตแุคลเซียม 

ใชสารเคมกีาํจดัตวัหนอนโดยตรง อยางเชน 

ไซเพอรเมทริน, เดลทาเมทริน, โพรฟโนฟอส, 

อะบาเมกตนิ, สไปนโีทแรม, คลอรฟนาเพอร,

อีมาเมกตนิ เบนโซเอต ผสมนํา้พนทกุๆ 7 วัน

ตอคร้ัง ใชเช้ือแบคทเีรียบาซิลลัส ทรูรินเจนซิส

ทาํลาย หมัน่ตรวจดแูปลงกะหลํา่ดอก 

เมือ่พบตวัหนอนควรรีบทาํลายทนัที

อาการขาดธาตแุคลเซียมเร่ิมเปนทีใ่บออน มี

รอยเนือ้เยือ่ตายทีป่ลายใบและขอบใบ ลกัษณะ

ปลายใบไหม ถาขาดแคลเซียมอยางตอเนือ่ง 

บริเวณเนือ้ตายจะขยายจากปลายและขอบใบ

เขามา ใบทีไ่ดรับผลกระทบจะแหงและหงิกมวน

สวนดอกทีอ่ยูตดิกบัใบทีไ่ดรับผลกระทบ

อาจไดรับความเสยีหาย เกดิเปนสีนํา้ตาล

หรือมอีาการฉํา่นํา้ของกะหลํา่ดอกได 

การปองกันกําจัดลกัษณะอาการ
โรคเน้ือเย่ือตาย (Tipburn)

โรคเนาเปยกหรอืโรคราขนแมว (Wet rot)

โรคเนาเละ (Bacterial soft rot)

หนอนใยผกั


