การปลูกสตรอเบอรี่
งานพัฒนาและสงเสริมไมผลขนาดเล็ก

1. ลักษณะทั่วไป
สตรอเบอรี่ (Strawberry) เปนไมผลทรงพุมขนาดเล็ก มีลักษณะการเจริญเติบโตโดยการแตกกอ
มีดอกสีขาว ผลมีสีแดง ผิวเปนมัน มีเมล็ดติดอยูที่ผิวดานนอกของผล เมื่อผลสุกจะมีกลิ่นหอม สตรอเบอรี่เปนพืชที่ตองการอุณหภูมิต่ําในชวงของการพัฒนาตาดอกและเกิดการติดผล จึงมีพื้นที่ปลูกหลักอยู
ในภาคเหนือตอนบน เชน เชียงใหม เชียงราย เปนตน

2. พันธุสตรอเบอรี่
2.1 พันธุพระราชทาน 72 ผลมีขนาดคอนขางใหญ ผลมีน้ําหนักเฉลี่ย 14 กรัม มีความแข็งแรง
หรือความแนนเนื้อมากกวาผลของพระราชทาน 70 มีกลิ่นหอม เนื้อผลภายในมีสีขาว ผิวผลเมื่อ
สุกเต็มที่จะมีสีแดงถึงแดงจัด มีความเปนเงามันที่ผิวผล มีความหวานเฉลี่ยที่ 9.3 องศาบริกซ
2.2 พันธุพระราชทาน 80 ผลมีรูปรางสวย (Berry shape) โดยทั่วไปเปนรูปทรงกรวย (Conic)
ถึงทรงกลมปลายแหลม (Globose conic) น้ําหนักผลเฉลี่ย 30-35 กรัม เนื้อผลสีแดงสดใส ผิวผล
มีสีสมแดง รสชาติดี ซึ่งมีความหวานเฉลี่ยที่ 12.85 องศาบริกซ และมีกลิ่นหอมจัดเมื่อผลสุก
เต็มที่
3. การขยายพันธุและการผลิตตนกลา
3.1 สถานที่ผลิตตนพันธุ
- สถานีเกษตรหลวงอินทนนท ต. บานหลวง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม
- สถานีเกษตรหลวงอางขาง ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
- ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม
3.2 การเตรียมตนไหล และการคัดเลือกตนไหลคุณภาพดี

3.2.1 ตนแมพันธุ เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการผลิตตนไหลสตรอเบอรี่ จะตองเลือกตนแม
พันธุที่มีลักษณะดี ใหผลผลิตสูง และปลอดจากโรคตาง ๆ
3.2.2 พื้นที่ที่ใชในการผลิตตนไหล มีขอควรพิจารณา คือ
- ความสะอาดของพื้นที่ พื้นที่ที่เหมาะสมตอการผลิตตนไหลสตรอเบอรี่จะตองสะอาด
ปลอดจากเชื้อสาเหตุของโรคตาง ๆ ซึ่งจะตองทราบประวัติของแปลงกอนที่จะนํามาใช
ในการผลิตตนไหล หากเปนแปลงที่เคยปลูกสตรอเบอรี่หรือเคยใชในการผลิตตนไหล
มากอน ก็ไมควรใชเพื่อการผลิตตนไหล เวนแตจะใชวิธีการกําจัดเชื้อสาเหตุของโรค
ใหหมดไปกอน
- ความสมบูรณของพื้นที่ การที่พื้นที่มีปริมาณธาตุอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมจะมี
ผลตอการพัฒนาและความแข็งแรงของตนแมพันธุรวมทั้งจํานวนตนไหลตอตน
- แหลงของดินที่จะใชเพื่อการรองตนไหล การผลิตตนไหลสตรอเบอรี่จะใชระบบรอง
ตนไหลในถุงพลาสติกขนาดเล็ก โดยใชถุงบรรจุดินและขนไปยังแปลงแมพันธุ ดังนั้น
แหลงของดินก็ไมควรอยูหางจากแปลงมากนัก และดินที่ใชก็ควรเปนดินรวนซุยเพื่อให
ระบบรากพัฒนาไดดี แตถาจุดที่ผลิตไหลอยูหางไกลจากแปลงปลูกมากก็ควรใชดินที่
คอนขางเหนียว ทั้งนี้จะชวยลดความเสียหายจากการขนสงตนไหลไปยังแหลงปลูก
โดยดินเหนียวจะชวยในการยึดเกาะระบบรากกับตน ทําใหไมรวงแตกออกจากถุงใน
ระหวางการขนสง
- ปริมาณแมลงที่เปนพาหะของโรคไวรัส ในพื้นที่ที่ใชผลิตตนไหลจะตองเปนพื้นที่ที่ไม
มีการระบาดของแมลงพาหะ เชน เพลี้ยออน
- แหลงน้ําและปริมาณน้ํา ตองพิจารณาแหลงน้ําและปริมาณน้ําที่จะนํามาใชไดเพียงพอ
ในชวงที่ฝนทิ้งชวง ดูระยะทางจากแหลงน้ําถึงแปลงปลูกวาไมมีเชื้อสาเหตุของโรคพืช
ตลอดจนวิธีการนําน้ํามาใชอยางประหยัด
- ความสะดวกในการคมนาคม เนื่องจากการผลิตตนไหลแบบใสถุงทําใหมีน้ําหนักมาก
ในการขนยายและขนสง ดังนั้นแปลงที่จะใชผลิตตนไหลจึงไมควรหางจากถนนที่
รถยนตจะเขาถึงไดอยางสะดวก
- ระดับความสูงของพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล ไมต่ํากวา
1,000 เมตร
3.2.3 ปริมาณแรงงาน เนื่องจากกระบวนการผลิตตนไหลสตรอเบอรี่เปนงานที่ตองใช
แรงงานอยางมาก เริ่มตั้งแตการบรรจุดินลงถุงพลาสติก การตัดตนไหลทิ้งในชวงแรกของ
การปลูก การรองตนไหล การตัดตนไหล และการขนยายเพื่อนําไปปลูก จึงตองพิจารณา
แรงงานใหเหมาะสมกับงานเพื่อใหผลผลิตเสียหายนอยที่สุด

3.3 ลักษณะของการผลิตตนไหลสตรอเบอรี่ในสภาพแปลง
เริ่มจากเกษตรกรผูผลิตไหลจะนําตนแมพันธุมาปลูกในแปลงในชวงเดือนมีนาคมเมษายน ซึ่งอาจมีระยะหางระหวางแปลงประมาณ 60-70 เซนติเมตร ระยะหางระหวางตน
ประมาณ 80-90 เซนติเมตร ในชวงแรกจะบํารุงตนพันธุใหแข็งแรง และใหแตกกอเพื่อใหมีตน
ตอกอประมาณ 4-5 ตน ตัดตนไหลที่ออกในชวงแรกออกใหหมด เพื่อสงเสริมการแตกกอของ
ตนแม ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม เริ่มปลอยใหตนแมพันธุแตกตนไหลไดตามปกติ หลังจากที่
ตนไหลโตและเริ่มมีตุมรากเกิดขึ้นจะนําถุงพลาสติกที่ใสวัสดุปลูกที่เปนดินหรือดินผสมมา
รองรับ คีบตนตนไหลโดยใชไมไผหักกลางเสียบใหตนไหลติดอยูกับถุงพลาสติก รอจนตนไหล
สรางรากและแข็งแรงดีจึงตัดออกจากตนแม
การผลิตตนไหลอีกวิธีหนึ่ง คือ เกษตรกรจะไมรองตนไหลในชวงแรก แตจะปลอยให
ตนแมแตกตนไหลไปเรื่อยๆ และใชวิธีตลบตนไหลขึ้นแปลงเพื่อชะลอการที่รากจะยึดเกาะกับ
ดินในแปลง รอจนถึงชวงกลางเดือนสิงหาคมจึงเริ่มรองตนไหล ในสภาพการผลิตปจจุบัน
เกษตรกรจะสามารถผลิตตนไหลไดประมาณ 40-70 ตนไหลตอกอ
3.4 โรคของตนไหลสตรอเบอรี่
ในการผลิตตนไหลจะพบโรคที่สําคัญ 2 โรค คือ โรคแอนแทรคโนส หรืออาการเนา
แหงของไหล และโรคใบจุด ซึ่งมีลักษณะอาการดังนี้
3.4.1 โรคแอนแทรคโนส เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum fragariae อาการเริ่มจากแผลเล็กๆ
สีมวงแดงบนไหลแลวลุกลามทั่วทั้งเสนไหล แผลที่ขยายยาวมากขึ้นตอมาเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาล รอบนอกของแผลเปนสีเหลืองอมชมพูซีด แผลที่แหงเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลทําใหเกิด
รอยคอดของไหลบริเวณที่เปนแผล ตนไหลอาจไมตายแตเชื้อที่ติดไปกับไหลจะทําใหเกิด
อาการที่ลําตนของตนกลาซึ่งจะสงผลทําใหตนกลาตายในที่สุด
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีในการฉีดพน เชน บีโนมิล คารเบนดาซิม ไตรโฟรีน คลอ
โรธาโลนิล โปรพิเนบ และแมนโคเซบ
3.4.2 โรคใบจุด ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Ramuiaria tulasnei โรคนี้จะเกิดกับตนไหลที่ผลิตนอก
โรงเรือนตนแมและตนกลา จะพบอาการรุนแรงในแปลงที่ปลูกซ้ําที่กันมานานและมีวัชพืช
มาก
การปองกัน กําจัด ใชสารเคมีในการฉีดพน เชน โปรพิเนป แมนโคเซบ คารเบนดาซิ ม
ไตรโฟรีน และคลอโรธาโลนิล
3.5 การคัดเลือกตนไหลคุณภาพดี
ในการคัดเลือกตนไหลเพื่อนํามาใชสําหรับปลูกเพื่อผลผลิตนั้น ควรจะพิจารณาปจจัยตางๆ
ดังนี้

3.4.1 ตองเปนตนไหลที่ผานการรับรองจากแหลงผลิตที่เชื่อถือได โดยเฉพาะเรื่องของ
สถานที่และแปลงที่ใชผลิต ตองเปนไปตามคําแนะนําเรื่องพื้นที่ที่จะผลิตตนไหลและสาย
พันธุตามที่ตองการ
3.4.2 ตองเปนตนไหลที่ไมเปนโรคหรือถูกแมลงทําลาย สวนใหญแลวดูไดจากใบของตน
ไหล ตองไมมีอาการของโรคใหเห็น
3.4.3 มีระบบรากที่สมบูรณ สังเกตไดจากปริมาณรากที่เจริญอยูภายในถุงตองมีมากพอ
และเปนรากที่ไมแกเกินไป โดยจะมีสีขาวหรือสีฟางขาวจึงจะจัดวาเปนรากที่เหมาะที่สุด
3.4.4 มีความสมบูรณของตนและใบเปนอยางดี ปกติควรมีใบไมต่ํากวา 3-4 ใบ
3.4.5 มีอายุของตนไหลที่เหมาะสมกับชวงเวลาการปลูกซึ่งประมาณ 3 เดือน
4. การปลูก
4.1 การเลือกพื้นที่ปลูก
การเลือกพื้นที่ปลูกตองคํานึงถึงปจจัย ดังนี้
4.1.1 สภาพของดิน ควรเปนดินรวนซุย มีการระบายน้ําดี เนื่องจากสตรอเบอรี่จะเปน
โรคและตายไดงายในสภาพที่ถูกน้ําทวมขัง
4.1.2 ความอุดมสมบูรณของดิน ควรตรวจหาความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อหาปริมาณ
ธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอสตรอเบอรี่กอนจะปลูก ซึ่งเปนการแกไขปญหาในดาน
ความไมสมบูรณของสตรอเบอรี่ที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารไดอยางดี
4.1.3 ชนิดของพืชที่เคยปลูกมากอนในแปลง เชื้อสาเหตุของโรคหลายชนิดมีที่พืชอาศัย
ไดกวาง สามารถอยูในดินไดนาน อาศัยตามเศษซากพืชที่ปลูกอยูกอน ดังนั้นกอนที่จะ
ปลูกสตรอเบอรี่จะตองสํารวจปริมาณและชนิดของเชื้อที่มีอยูในดิน เพื่อใชประกอบใน
การตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูกใหเหมาะสม
4.2 การเตรียมพื้นที่ปลูก
4.2.1 ทําการไถดินและตากแดดทิ้งไวประมาณ 2 สัปดาห เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุ
ของโรคที่มีอยูในดิน วัชพืช รวมถึงไสเดือนฝอยที่อาศัยอยูในดินดวย
4.2.2 แบงแปลงสําหรับเปนที่ปลูกสตรอเบอรี่และใชเปนทางเดิน แลวทําการยกรองใน
ส ว นที่ จ ะเป น แปลงปลู ก เพื่ อ ผลิ ต ไหลให มี ข นาดความกว า งประมาณ 1-1.5 เมตร
ทางเดิ น มี ข นาดความกว า งประมาณ 50 เซนติ ม ตร และให แ ปลงปลู ก มี ค วามสู ง
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร
4.2.3 บนแปลงปลู ก ควรไถพรวนดิ น ใหมีลั ก ษณะรว นซุ ย และให มีร ะดับ ความลึ ก
ประมาณ 50 เซนติเมตร เพราะรากของสตรอเบอรี่สามารถหยั่งลงไปในดินไดในระดับ
นี้

4.2.4 การปลูกสตรอเบอรี่ เ พื่ อผลผลิต สดนิย มยกรองใหสูง เพื่ อ ใหอ ากาศถ า ยเทดี
รวมทั้งใหผลสตรอเบอรี่สามารถหยอนลงดานขางไมใหอยูในทรงพุมและมองเห็นได
งาย เมื่อตองการเก็บผลผลิต รวมทั้งมีโอกาสที่จะไดรับแสงที่จะชวยในดานการพัฒนา
ของสีและลดการเกิดโรคดวย

4.3 การปลูกสตรอเบอรี่
เกษตรกรนิยมที่จะยกรองปลูก โดยมีระยะปลูกระหวางตนประมาณ 25-30 เซนติเมตร
และระยะระหวางแถวประมาณ 45 เซนติเมตร บนรองปลูกมีความกวาง 1.1-1.2 เมตร โดยจะ
ปลูกแบบ 2 แถวคู เพราะสะดวกในดานการปฏิบัติทางดานเขตกรรมตางๆ เชน การใหน้ํา การ
ใหปุย ฯลฯ รวมทั้งโอกาสที่ผลจะเปนโรคต่ํา
การปลูกตนไหลลงในหลุมปลูก ระดับความลึกในการปลูกของตนไหลนับวาสําคัญ
ที่สุด ผูปลูกจะตองปลูกในระดับเดิมของโคนตนอยูในระดับผิวดินของแปลงปลูก หามปลูกตื้น
หรือลึกเกินไปจากระดับเดิม เพราะการปลูกตื้นจะทําใหรากลอยขึ้นมาระดับเหนือดินทําใหราก
แหงเร็ว ตนจะเจริญชาไมสมบูรณและอาจตายได สวนการปลูกลึกเกินไปก็ทําใหยอดเนา
เมื่อปลูกสตรอเบอรี่ตั้งแตเดือนกันยายน จนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม ตนสตรอเบอรี่จะ
ผลิตตนไหลออกมาเรื่อยๆ ใหเด็ดหรือตัดตนไหลออกใหหมดทุกตน เนื่องจากสตรอเบอรี่จะ
ชะงักการสรางตาดอก จะสงผลใหผลผลิตต่ํา นอกจากนี้ใบแกของสตรอเบอรี่ ตนไหล และตา
ดอกที่ติดมากับตนก็ควรเด็ดทิ้งกอนปลูกดวย และระบบรากที่ยาวเกินไปควรตัดแตงใหเหลือ
ประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งจะทําใหตนสตรอเบอรี่สรางรากไดเร็วขึ้น ทําใหตนตั้งตัวไดเร็ว
4.4 การคลุมแปลง
การใชวัสดุคลุมแปลงปลูกสตรอเบอรี่มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1. เพื่อเปนการควบคุมความชื้นในแปลงปลูก

2. เพื่อเปนการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูก
3. เพื่อเปนการปองกันไมใหผลสตรอเบอรี่เนาเสียจากการสัมผัสกับดิน
วิธีการใชใบตองเหียงหรือใบตองตึงคลุม โดยทั่วไปก็ใชวิธีการเชนเดียวกับการใช
ใบตองเหียงคลุมบาน โดยใชใบตองเหียงมาเย็บเปนตับๆ แตละตับมีความยาวประมาณ 1 เมตร
บนแปลงปลูก 1 แปลง จะใช 4 ตับ กลาวคือ คลุมอยูบนแปลง 2 ตับ และคลุมดานขางๆ ละ 1
ตับ มีไมไผขนาดเล็กคาดไปตามแนวของตับ และใชไมไผเหลาเปนตอกขนาดคอนขางหนา หัก
งอแทงทะลุตับใบตองเหียงกับดิน เพื่อยึดใบตองเหียงอยูกับดิน ใบตองเหียงที่วางบนแปลงให
วางหางกันเล็กนอยและใหวางลาดเทลงกลางแปลงเล็กนอย เพื่อสะดวกในการรดน้ําและใสปุย
การเจาะใบตองเพื่อทําหลุมปลูกใหใชกระปองนมมาตัดปากแลวทําขอบใหเปนฟนเลื่อย เพื่อใช
เจาะทําใหใบตองขาดทะลุตรงตําแหนงที่จะเปนหลุมปลูกตนสตรอเบอรี่

5. การดูแลรักษา
5.1 การใหปุย มีหลักและวิธีการใหปุย ดังนี้
5.1.1 ตรวจวิเคราะหธาตุอาหารที่มีอยูในดินโดยธรรมชาติของแปลงปลูกสตรอเบอรี่
กอนที่จะทําการปลูก
5.1.2 เพิ่มธาตุอาหารในสวนที่ขาดในรูปของปุยชนิดตางๆ
5.1.3 ใสปุยตามชวงและเวลาความตองการของสตรอเบอรี่
การใหปุยสามารถใหไดทั้งทางระบบรากและการฉีดพนทางใบแลวแตความเหมาะสม
นอกจากนี้ อ าจใช ปุย หมัก หรื อปุ ย คอกร ว มกับ การใช ปุยเคมี ใ นการปลูกสตรอเบอรี่ เพราะ
คุณสมบัติของปุยคอกมีประโยชนในดานการปรับปรุงดินใหรวนซุย ชวยในการระบายอากาศ
ของดิน แตตองระวังในการใชเนื่องจากมักพบตัวออนของดวงแกวติดมาดวย จึงทําใหเกิด
ปญหาตอตนสตรอเบอรี่ สําหรับการใสปุยเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตควรใสตามอัตราการใหปุย
ดังนี้
การจัดการและชวงการเจริญเติบโต

- ใสพรอมกับการเตรียมแปลงกอนปลูก

- ชวงเดือนแรกหลังจากการยายปลูก
- ชวงที่เริ่มติดผลจนถึงเริ่มการเก็บเกี่ยวครั้ง
แรก
- ชวงระหวางการเจริญเติบโตและการ
เก็บเกี่ยว

ชนิดและอัตราปุยที่ใช
1.ปุยคอกหรือปุยหมัก 2-3 ตัน/ไร
2.ปุยวิทยาศาสตร
- ปุยสูตร 10-10-10 อัตรา 90.9 กก./ไร หรือ
- ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 60.6 กก./ไร หรือ
- ปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กก./ไร + ปุยซุปเปอร
ฟอสเฟต (045-0) อัตรา 20 กก./ไร + ปุยโปรแตสเซียม
ซัลเฟต (0-0-60) อัตรา 15 กก./ไร (ผสมใหเขากันแลว
หวานกอนไถพรวน)
3.ปูนขาว 25-30 กก./ไร
4.แกลบดิบหรือกากถั่ว 1-2 ตัน/ไร
ปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 10-12 กรัม/ตน 1 ครั้ง (อัตรา
ปุยที่ตองการในระยะนี้ คือ 1N-1.4P-1.1K)
ปุยสูตร 12-6-18 อัตรา 10-12 กรัม/ตน 2 ครั้ง (2 สัปดาห
ตอครั้ง อัตราปุยที่ตองการในระยะนี้ คือ 1.8N-1P-2.5K)
ปุยสูตร 12-6-18 อัตรา 12-18 กรัม/ตน 2 สัปดาหตอครั้ง
(อัตราปุยที่ตองการในระยะนี้ คือ 2N-1P-3K)

หมายเหตุ พนธาตุอาหารเสริมไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม และโบรอน เปนตน ในอัตราที่ฉลากกําหนด
อยางนอยเดือนละครั้งในตลอดชวงของการปลูก

5.2 การใหน้ํา มีหลักและวิธีการใหน้ํา ดังนี้
5.2.1 สังเกตหรือวัดความชื้นในดินกอนการใหน้ําตอตนสตรอเบอรี่
5.2.2 การใหน้ําตองใหในปริมาณที่เหมาะสม โดยปกติประมาณ 2-3 ครั้งตอสัปดาห ถา
มีฝนตกก็ยืดระยะเวลาการใหน้ําออกไป
5.2.3 การใหน้ําควรใหเฉพาะที่ผิวดินเทานั้น โดยหลีกเลี่ยงการถูกลําตนและใบ เพราะ
อาจทําใหเกิดโรคกับตนสตรอเบอรี่
5.3 การกําจัดวัชพืช สามารถทําไดดังนี้
5.3.1 การไถดินและตากแดดไวประมาณ 2 สัปดาห เพื่อเตรียมแปลงปลูกในครั้งแรกก็
ถือเปนการปองกันกําจัดวัชพืชดวย
5.3.2 การใชวัสดุคลุมแปลง ก็ชวยปองกันกําจัดวัชพืชได
5.3.3 การถอนวัชพืชดวยมือตองระวังในบริเวณโคนตนของสตรอเบอรี่เพราะอาจทํา
ใหรากกระทบกระเทือน
6. โรคและแมลงศัตรูพืช
6.1 โรคของสตรอเบอรี่และการปองกันกําจัด
6.1.1 โรคใบจุด
สาเหตุของโรค เชื้อรา Ramularia tulasnei (Sacc.)
ลักษณะอาการ มีสีน้ําตาลลอมรอบ สวนกลางมีการตายของเนื้อเยื่อสีน้ําตาลหรือเทา ตอมา
กลายเปนสีขาว มักแพรระบาดหลังฝนตก
การปองกันกําจัด ควรตัดใบที่แสดงอาการเผาหรือฝงกลบ และฉีดดวยสารปองกันเชื้อรา
เชน บาวิสติน-แอสแอล เดอโรซาล เปนตน

6.1.2 โรคเหี่ยวและรากเนา
สาเหตุของโรค เชื้อรา Phytophthora fragariae Hickman
ลักษณะอาการ อาการเริ่มแรกตนที่ไดรับเชื้อจะเจริญไดชา สวนใบจะมีสีซีดลง บางครั้งจะ
มีสีแดงในสวนของใบลาง ใบบนอาจเปลี่ยนเปนสีเหลือง หรือเขียวออน ในสวนรากและลํา
ตนเมื่อผาดูจะเห็นรอยสีแดงเปนแนว การระบาดของโรคนี้มักพบในแปลงที่มีการระบาย
น้ําไมดี
การปองกันกําจัด ควรเลือกใชไหลที่ปลอดโรค และการจัดการกับระบบระบายน้ําในแปลง
ใหดี ไมมีน้ําขัง หากพบตนที่แสดงอาการใหขุดทิ้งและราดดินดวยเทอราคลอ

6.1.3 โรคใบจุดสีดํา
สาเหตุของโรค เชื้อรา Cercospora spp. และ Gloeosporium spp.
ลักษณะอาการ สวนของกานใบ ไหล กานชอดอกเปนจุดสีดํา ในกลุมที่แสดงอาการรุนแรง
จะพบอาการที่ผล โดยผลจะเปนจุดสีดําบุมลึกลงจากผิว การแพรระบาดสามารถติดมากับ
ไหล และเกิดไดดีในชวงที่มีหมอกจัด

การปองกันกําจัด หลีกเลี่ยงการใชไหลจากแหลงที่มีโรคนี้ระบาด หากพบอาการในสวน
ของผลออนควรตัดทิ้งและฉีดดวยแมนโคเซบ
6.1.4 โรคผลเนา
สาเหตุของโรค เชื้อรา Rhizopus sp.
ลักษณะอาการ มักพบบริเวณฐานดอกหรือผล แผลมีสีน้ําตาล สวนของเนื้อจะยุบลง ถาหาก
อากาศชื้นจะเห็นเสนใยสีขาวที่ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีเทาหรือดํา ผลจะเนามีน้ําเยิ้ม การแพร
ระบาดอาจเกิดจากแผลจากการปฏิบัติงานในแปลง หรือผลสตรอเบอรี่สัมผัสกับดิน
การปองกันกําจัด ระวังอยาใหเกิดแผลเปนการปองกันที่ดีที่สุด

6.2 แมลงศัตรูที่สําคัญของสตรอเบอรี่และการปองกันกําจัด
6.2.1 ทาก
สาเหตุ ทาก
ลักษณะอาการ มีรอยกัดที่ผล ผลเปนรู มีรอยเมือกตามใบและบริเวณ ใกลเคียง และแพร
ระบาดในชวงฝนตก หรือมีความชื้นสูง
การป อ งกั น กํ า จั ด ทํ า ความสะอาดแปลงอย า งสม่ํ า เสมอ ถ า พบอาจใช เ หยื่ อ พิ ษ เช น
แองโกลสลัก
6.2.2 หนอนดวงแกว
สาเหตุ หนอนดวงแกว
ลักษณะอาการ ตนเหี่ยวฟุบกับแปลง ไมพบอาการเนา การแพรระบาดมักพบในแปลงที่ใส
ปุยหมัก
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี อีพีเอ็น หรือ คลอไพริฟอส ฉีดพนหรือราดโคนตนหลังจากที่
ตนตั้งตัวดีแลว

6.2.3 หนอนกระทูผัก
สาเหตุ หนอนกระทูผัก
ลักษณะอาการ ใบหรือผลถูกแทะทําลาย ใบถูกกัดจนหักคาแปลง การแพรระบาดพบ
ในชวงที่สตรอเบอรี่แตกกอมีใบหนาเปนพุม
การปองกันกําจัด หมั่นตรวจแปลง หากพบวามีตัวออนหรือกลุมไขควรรีบเด็ดทําลาย

7. การเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบหอ
7.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยว
สตรอเบอรี่จะเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกประมาณ 75-80 เปอรเซ็นต โดยพิจารณาจากสีผลที่
เปลี่ยนเปนสีชมพูอมแดง

7.2 วิธีการเก็บเกี่ยว
ในการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรี่ตองทําอยางระมัดระวัง เนื่องจากเปนผลไมที่ช้ําเสียหายงาย
การเก็บเกี่ยวอาจใชมือเด็ดผลออกจากกานผลโดยใหมีเฉพาะกลีบเลี้ยงติดอยูเทานั้น หรือใช
กรรไกรขนาดเล็กตัดขั้วผล วางผลเรียงลงในภาชนะทรงตื้น อยาใหซอนทับกันมาก และนําไป
คัดคุณภาพตามชั้นมาตรฐานคุณภาพตอไป

7.3 การบรรจุหีบหอผลผลิต
การบรรจุหีบหอของผลสตรอเบอรี่นั้นจะบรรจุลงในถาดพลาสติกเจาะรูเพื่อระบาย
อากาศ โดยแตละถาดจะบรรจุผลสตรอเบอรี่ได 250 กรัม และ 400 กรัม รองกนถาดดวยแผน
พลาสติกกันกระแทก เรียงผลเปน 2 ชั้น โดยเอาขั้วผลลง และชั้นบนใหเรียงสลับกับชั้นลาง ทํา
การติดสติ๊กเกอรระบบสอบทวนยอนกลับที่ถาด จากนั้นบรรจุแตละถาดลงลังสีเขียวโดยวาง 3
ชั้น ชั้นละ 10 ถาด แตละชั้นรองดวยฟองน้ํา กรณีที่เปนถาดใหญ บรรจุไดชั้นละ 7 ถาด แยกตาม
พันธุและชั้นมาตรฐานคุณภาพแลวสงจําหนายตอไป

8. มาตรฐานคุณภาพ แบงตามคุณภาพดังนี้
เกรดเอ็กซตรา น้ําหนักผลมากกวา 15 กรัมตอผล ลักษณะตรงตามพันธุ ผลดีไมมีตําหนิจาก
โรคและแมลงหรือช้ํา
เกรด 1 น้ําหนักผล 13-14.9 กรัมตอผล ลักษณะตรงตามพันธุ ผลดีไมมีตําหนิจากโรคและ
แมลงหรือช้ํา
เกรด 2 น้ําหนักผล 10-12.9 กรัมตอผล ลักษณะตรงตามพันธุ ผลดีไมมีตําหนิจากโรคและ
แมลงหรือช้ํา
เกรด 3 น้ําหนักผล 7-9.9 กรัมตอผล ลักษณะตรงตามพันธุ ผลดีไมมีตําหนิจากโรคและแมลง
หรือช้ํา
เกรด 4 น้ําหนักผลต่ํากวา 7 กรัมตอผล ลักษณะผลตรงตามพันธุ หรือไมผิดปกติมากเกินไป
ผลดีไมมีตําหนิจากโรคและแมลง

