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ชิโคร่ี (Chicory: Cichorium  intybus L.)   อยูในวงศ  Asteracea ( Compositae )  มีชื่อ
เรียกหลายช่ือ   เชน   Witloof (ภาษา Flemish หมายถึงใบสีขาว ; Witloof  chicory ,  Belgian  
endive ,  French  endive ,  Italian  dandelion , และ Barbe– de-Capuchin และ Brussels 
chicory

มีถิ่นกํ าเนิดอยูในยุโรป  มีผูคนพบขณะท่ีเร่ิมเจริญออกมาจากเนินดินในสวนพฤกษศาสตร
กรุงบรัสเชล เม่ือป ค.ศ. 1845  และศึกษาวิธีการปลูกจนสามารถผลิต  witloof  ในปริมาณพอเพียง
สํ าหรับปอนตลาดและสงออกไปยังประเทศฝรั่งเศสไดในป  ค.ศ.  1875      จึงเปนท่ีนิยมของตลาด
ยุโรปต้ังแตน้ันมา  Bailey (1935)  รายงานวาการปลูกชิโคร่ีเพ่ือผลิตรากสงโรงงานผลิตกาแฟ
สํ าเร็จรูปและบมเพ่ือใหใบใหมเจริญเปนปลีแนนสีขาวอมเหลือง (chicons) ในสหรัฐอเมริกา  ไดรับ
ความนิยมจากเกษตรกรสูงในป ค.ศ.  1899  แตหลังจากนั้นเนื่องจากมีพืชอื่น  ท่ีใหผลตอบแทนสูง
กวาทํ าใหพ้ืนท่ีปลูกลดลงไปอยางมาก

ชิโคร่ีเปนพืชอวบน้ํ าสองฤดู  นิยมนํ ามาปลูกในปแรกเพ่ือผลิตราก และน ํารากมาบมเพื่อ
ผลิตใบใหมซึ่งจะเจริญเปนปลีแนนสีขาว หรือสีครีม หรือสีแดง (chicons)   มีลํ าตนส้ัน ใบจะเจริญ
จากลํ าตนซอนกันเปนกลุมแนน  รากแกวจะเจริญลึกลงไปในดิน  และขยายใหญข้ึน  ทํ าหนาท่ี
สะสมอาหาร

      ดอกจะเจริญจากกานดอกเปนดอกสมบูรณเพศและ
เจริญเปนกลุม แตละดอกจะมีจ ํานวนดอกเล็กๆ 18 – 20
ดอกตอกลุม     ระยะท่ีดอกบานจะมีขนาดเสนผาศูนย
กลาง 1–1 ½  น้ิว ดอกสีฟาออน  สีมวง หรือ สีขาวดอก
บานในตอนเชาและบานอยูหลายชั่วโมงและจะปดตอน
บาย การเจริญของดอกขึ้นอยูกับชวงแสงและอุณหภูมิ
การปลูกในระยะท่ีมีชวงแสงยาวและอุณหภูมิต่ํ าจะแทง
ชอดอกเร็ว เมล็ด 1,000 เมล็ด  มีนํ้ าหนัก 1.4  กรัม

เนื่องจากเปนพืชผสมขาม  การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ  ควรปลูกแตละสายพันธุ
ใหหางกัน  1,000  เมตร



แหลงผลิตท่ีสํ าคัญ
ตารางท่ี  1    แหลงผลิตและผลผลิตชิโคร่ีท่ีสํ าคัญ  ในป ค.ศ.  1976

ประเทศ ชนิด พ้ืนท่ีปลูก
(ha)

ผลผลิต
(tons)

     อิตาลี
     ฝร่ังเศส
     เบลเย่ียม
     เนเธอรแลนด
    สหรัฐอเมริกา

        ชิโครี่ใบ
        วิทลูฟ
        วิทลูฟ
        วิทลูฟ
              -

           14,383
           14,383
             9,300
             2,280
                136

           202,970
            169,900
            100,000
              23,200
                  -

ที่มา ;  Ryder  1979

คุณคาทางอาหาร
ตารางท่ี  2    คุณคาทางอาหารของชิโครี่  (จากสวนที่เปนอาหารได  100  กรัม)

Ca
(mg)

P
(mg)

Fe
(mg)

Na
(mg)

K
(mg)

Vit. A
(IU)

Thia-
Mine
(mg)

Ribo-
Flavin
(mg)

Nia-
Cine
(mg)

Ascor-
bic

acid
(mg)

ชิโครีใบ
วิทลูฟ

86
16

40
21

0.9
0.5

-
7

420
182

4,000
Trace

0.6
-

0.10
-

0.5
-

22
-

ที่มา ;  Watt  et  al. 1963

สายพันธุ
ชิโคร่ีแบงตามลักษณะใบไดสองชนิดคือ  ชนิดใบเรียบและมีเสนกลางใบสีขาว เชน พันธุ

Magdebourg  และชนิดท่ีมีขอบใบหยักมีเสนกลางใบสีแดง เชน พันธุ  Brunswick  นอกจากน้ี
สามารถแบงตามการนํ าสวนตาง ๆ มาใชประโยชน เชน

ชิโคร่ีใบ  (Green  Chicory; Italian  chicory) ใชใบทํ าสลัดผัก ปลูกโดยการหยอดเมล็ด
ในแปลงปลูกโดยตรงหรือเพาะเมล็ดในถาดเพาะ  ใชระยะปลูก  30 x 30 ซม.  เก็บเก่ียวหลังจาก
ปลูก  60-70  วัน หรือเมื่อใบมีความยาว  15 – 20  ซม.  เพื่อลดความขมและความเขมของใบ
อาจจะรวบใบขึ้นและใชเชือกผูกเพื่อปองกันใบที่อยูตรงกลางสังเคราะหแสง  ประมาณ  1  อาทิตย
กอนเก็บเก่ียว   สายพันธุน้ีคอนขางทนทานตอสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิคอนขางสูงหรือคอนขาง
ต่ํ า



        Sugarhat (Zuckerhut)           Radicchio                   Catalogna

  เชน พันธุ  Cicoria  Catalogna,   Cicoria  san  Pasquale ,   Rossa  de  Verona
(Verona  Red) ,  Sugar  Loaf (Pain de  Sucre) ,  Blonde  Ameliore ,  Spadona ,  Jupiter
F1 ,  Scarpia ,  Poncho และ  Normato
     Green heading types:

Sugarhat (Zuckerhut) จะเขาปลียาวสีเขียว Grumolo พันธุหนักทนทานตออุณหภูมิต่ํ า
     Red heading types:

บางสายพันธุจะเขาปลีและใบมีสีแดง เสนใบสีขาว เรียก  Radicchio หรือ Chioggia
types  เชน พันธุ Chioggia, Palla  Rossa, Giulio (กลุมนี้จะไมแทงชอดอก ใบจะมีสีแดงถึงแมจะ
มีอุณหภูมิสูง) Aldria, Ronette ,  (เขาปลีขนาดใหญ) Firebird และ Milan (พันธุเบา) Verona
red, Treviso (หัวกลมยาว ในอุณหภูมิสูงจะมีสีเขียว และเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่ออุณหภูมิตํ ่า)
Cleopatra (มีสีแดงเขม)  Rubello F1 (พันธุหนัก) นอกจากนี้จะมีพันธุ Fontana , Treviso ,
Medusa  F1 ,  Silla ,  Augusto ,  Cesare ,  Otello  เปนตน
     Radichetta (Asparagus chicory)

Catalogna ใบจะมีลักษณะแคบ  ยาว  ไมเขาปลี   บางสายพันธุจะมีจุดประสีแดง

     รูทชิโคร่ี (Root chicory)
ปลกูเพ่ือใชราก ประกอบดวย fructose oligosaccharide ซึ่งเปนนํ้ าตาลที่ใหพลังงานตํ ่า

มาก (zero-calorie sweetener) ปลูกโดยการหยอดเมล็ดในแปลงโดยตรง หยอดเมล็ดลึก 1.5 ซม.
ระยะปลูก  30 x 30-50  ซม. เน่ืองจากมขีนาดทรงตนใหญกวาชิโคร่ีใบ  และรากจะยาวถึง  25 ซม.
ใบอาจจะนํ ามาทํ าสลัดผัก เก็บเก่ียวรากเม่ือมีอายุ  120  วัน



หลังจากเก็บเก่ียวทํ าความสะอาดราก ปอกผิวห่ันเปนช้ินส่ีเหล่ียม  นํ าไปอบและปนใชปรุง
รสกาแฟหรือชงด่ืมแทนกาแฟ  เชน พันธุ  Lurox ,  Magdeburgh ,  Wixor ,  Rexor และ Italian
Dandelion เปนตน
     Witloof (Cicorium intybus L. var. folosum)

มีช่ือเรียกแตกตางกันในแตละทองถ่ิน เชน
French หรือ Belgian endive  หรือ  Brussels
chicory หรือ White endiveและ Dutch chicory
เปนตน เปนพืชขามป แตปลูกเปนพืชฤดูเดียว ในฤดูแรก
จะเจริญทางดานรากสะสมอาหารซ่ึงมีขนาดใหญ  ใบ
เจริญเปนกลุมซอนกันแนน  ใชเวลาต้ังแตหยอดเมล็ด
จนกระทั้งถอนออกมา เพื่อผลิต  chicons  ประมาณ

12 – 16  อาทิตยใบจะมีความยาว  25 – 30  ซม. และ  เม่ือนํ ามาบม ใบออนจะเจริญเขาปลีแนน
เรียก chicons  จะมีความยาว  12.5 – 22.5  ซม. และมีนํ ้าหนัก 125  กรัม  เมื่อทิ้งตนไวในแปลง
จะแทงชอดอกในฤดูท่ีสอง  เชนพันธุ  Toner   F1 ,  Zoom  F1 , Bea F1 ,  Terosa ,  Flash
F1,  Kwarosa ,  Carolus  F1 ,  Navita ,  Conrad  F1,  Lubert,  Trilof  และ Tertio  เปนตน

พันธุ  Terosa  และ  Zoom  F1  สามารถผลิต  chicons  ไดโดยใชเฉพาะพลาสติกดํ า
คลุม  ไมตองใชวัสดุคลุมราก

สภาพอากาศที่เหมาะสม
เจริญไดดีในอุณหภูมิระหวาง  15 –18 o ซ อุณหภูมิต่ํ าสุดที่จะเจริญได  7.0 o ซ

และสูงสุด  24 o ซ   ในสภาพชวงแสงยาวและอุณหภูมิสูงจะแทงชอดอกเร็ว

การเพาะปลูก
เปนพืชผักเมืองหนาว     ระยะเวลาต้ังแตปลูกจนถึงถอนราก   ออกมาประมาณ

3 – 4  เดือน  ระยะเวลาบมเพื่อผลิต  chicons  ประมาณ  1  เดือน    หรือใชเวลาต้ังแตปลูกจน
กระท่ังตัดสงตลาด  4 – 5  เดือน  ดังน้ันฤดูปลูกข้ึนอยูกับ สภาพพื้นที่และสภาพแวดลอม ฤดูปลูก
ที่เหมาะสมในภาคเหนือ ตุลาคม-พฤศจิกายน

สภาพดินและการเตรียมดิน
พื้นท่ีปลูกควรเปนท่ีโลง  ไดรับแสงแดดอยางพอเพียง ดินปลูกควรเปนดินท่ีรวนซุยมีหนา

ดินลึกอยางนอย  60  ซม.  มีอินทรียวัตถุสูง  ระบายน้ํ าไดดี



Witloof ใชรากเพื่อผลิต  chicons  และคุณภาพของ  chicons  จะข้ึนอยูกับขนาดของราก 
และอาหารสะสมในราก ไมควรปลูกในพื้นที ่ ๆ  มีหนาดินต้ืน   มีกรวดหรือกอนหินมากและระบาย
น้ํ าไมดี สภาพความเปนกรด ดางของดินท่ีเหมาะสมอยูระหวาง  PH  5.8-6.5

การเตรียมดินควรใสปุยหมักหรือปุยคอกที่ผุพังแลว    ปุยเคมี 13 – 13 – 21   จํ านวน 50 
กก./ไร  คลุกลงไปในดินกอนหยอดเมล็ด  ถาหากดินเปนกรดจัดควรหวานปูนขาวอยางนอย  2-3  
อาทิตยกอนปลูก   ปริมาณปุย  ไนโตรเจน   ฟอสฟอรัส   และ โปแตสเซียมข้ึนอยูกับความอุดม
สมบูรณของดิน

อัตราและชนิดปุยท่ีแนะนํ าเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา
ไมควรใส ไนโตรเจน (N)สูงกวา 9 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากจะเจริญทางใบมาก เปนผลให

รากมีขนาดเล็ก
ใสปุย P2O5 ปริมาณ 18-27 กิโลกรัมตอไร

กอนปลูก
          K2O   ปริมาณ 18-27 กิโลกรัมตอไร

กอนปลูก
          Sulfur ปริมาณ 4-5 กิโลกรัมตอไร

กอนปลูก
การเพาะปลูก

Radicchio ปลูกโดยการเพาะเมล็ดและยายกลาปลูก
Witloof ปลูกโดยการหยอดเมล็ด  ควรระวังไมใหมีรากขนาดใหญเกินไป  ถึงแมรากขนาด

ใหญจะให  chicons  ขนาดใหญ แตสวนมากจะแทงชอดอกเร็ว  และมีตาขางมาก เมื่อเจริญจะ
แยงอาหารสะสมส ําหรับการเจริญของ  chicons

เมล็ดงอกไดดีในอุณหภูมิกลางวัน  20-30 o ซ  กลางคืน 20 o ซ หยอดเมล็ดลึก  1.5 – 2.0
ซม.  ระยะหาง  15 – 30  x  25 – 35  ซม.  ขึ้นอยูกับพันธุ การใชระยะปลูกหางจะทํ าใหมีรากขนาด
ใหญเกินไป  ซึ่งจะเปนผลใหได   chicons  ท่ีมีคุณภาพต่ํ าไมควรยายปลูก  เนื่องจากจะทํ าใหได
รากที่ไมสมบูรณ การหยอดเมล็ดอาจจะใชเมล็ด 3-5 เมล็ดตอหลุม หลังงอกถอนเหลือ 1 ตนตอ
หลุม

witloof  เปนพืชที่คอนขางทนทานและแข็งแรงตามธรรมชาต ิ สามารถเจริญเติบโตไดดีใน
ดินท่ีมีความสมบูรณต่ํ าและมีความช้ืนนอย    เน่ืองจากมีระบบรากลึก   และมีความสามารถใน
การดูดธาตุอาหารสูง  ถาหากใสปุยคอก  ปุยหมักอยางพอเพียง  อาจจะไมจํ าเปนตองใสปุยอ่ืน ๆ
เพิ่มแตดินปลูกในบางพื้นที่จะขาด  แมกนีเซียม  โบรอน  แคลเซี่ยม  และทองแดง  ซึ่งเปนผลใหพืช



ชะงักการเจริญ  โดยเฉพาะการขาดแคลเซ่ียมจะทํ าใหเกิดอาการไสเนาสีน้ํ าตาล  ควรใหธาตุ
อาหารดังกลาวในรูปปุยนํ ้าใชฉีดพนทางใบหรือใสปุยเคมี 15-0-0-26

เพื่อใหไดรากที่มีคุณภาพดีในสภาพแหงแลง  ควรใหน้ํ าเพื่อใหมีความชื้นเพียงพอสํ าหรับ
การเจริญเติบโต อาจจะใหน้ํ านอยแตบอยคร้ัง พืชตองการน้ํ าปริมาณ 12-14 น้ิว  ตลอดฤดูปลูก
เพื่อใหการเจริญเติบโตสม่ํ าเสมอ

ในระยะแรกของการเจริญอาจจะพรวนดินตื้น ๆ  เพ่ือกํ าจัดวัชพืชและคลุมแปลงดวยวัสดุ
คลุมดิน  ในกรณีท่ีพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี  ทรงพุมจะสามารถปกคลุมแปลงทํ าใหวัชพืชไมสามารถ
เจริญได

การเตรียมรากเพื่อผลิต  chicons
Witloof เปนพืชท่ีจํ าเปนตองนํ ารากมาบม เพ่ือใหใบใหมเจริญซอนกันเปนปลีแนน สีขาว

หรือสีครีม เรียก chicons  การเก็บเก่ียวรากเพ่ือผลิต chicons จะเก็บเก่ียวกอนชอดอกเจริญและมี
ขนาดตามตองการ หรือมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 ¼ ถึง 2 ½ น้ิว หรืออาจจะผาโคนกานใบ
ดานติดกับราก เม่ือสังเกตสวนท่ีเปนสีขาวมีความหนา ¼ -  3/8 น้ิว จะเปนระยะที่เหมาะส ําหรับ
การเก็บเก่ียว ในกรณีท่ีสวนของพืชดังกลาวมีความหนาต่ํ ากวา ¼ น้ิว รากยังออนไมสมควรเก็บ
เก่ียว ถาหากมีความหนาสูงกวา 3/8 น้ิว จะให chicons ที่มีคุณภาพตํ ่า

การเก็บรักษารากเพื่อรอระยะเวลาหรือทยอยนํ า
ออกมาผลิต  chicons  โดยขุดดินในแปลงใหเปนรองความ
กวางพอท่ีสามารถเรียงตนซ่ึงมีใบติดอยูตามนอนได  ถอน
ตนโดยไมตัดยอดและนํ ามาเรียงกันตามแนวนอน  และใช
ดินกลบใหหนา    หรือตัดยอดและนํ าไปเก็บไวในลังไมตาม
แนวนอนและใชทราย  ขุยมะพราว  ข้ีเล่ือยหรือปุยหมัก  ที่มี
ความชื้นใสรองดานลางรวมท้ังระหวางตนและคลุมดานบน  

รักษาความชื้นในภาชนะใหสูง  เก็บรักษาในอุณหภูมิ  0 – 1.1 o ซ  และมีความชื้นสัมพัทธตํ ่า  จะ
สามารถเก็บรักษารากได  105 – 130  วัน  ในกรณีที่อุณหภูมิสูงจะแตกใบเร็วและอุณหภูมิตํ ่าเกิน
ไปจะทํ าใหรากตายได

เกษตรกรบางรายอาจจะทิ้งตนไวในแปลงจนกระทั้งถึงเวลาผลิต  chicons  แตถาหาก
อุณหภูมิลดลง  รากจะแทงชอดอกเร็ว และถาหากอุณหภูมิต่ํ ามากจะ ชะงักการเจริญ  นอกจากจะ
ใชดินคลุมหนา



คุณภาพของ  chicons    จะข้ึนอยูกับขนาดของราก        ควรใชรากท่ีสมบูรณมีความยาว
15 –18 ซม. ขนาดเสนผาศูนยกลาง  2.5 – 5.0  ซม.  เลือกเฉพาะรากที่มีขนาดสมํ่ าเสมอ  เพื่อให
ไดผลผลิตที่มีคุณภาพสมํ่ าเสมอ

รากขนาดใหญ จะมีการเจริญของตาขางมาก ทํ าใหอาหารสะสมไมพอเพียงตอการเจริญ
ของ chicons รากขนาดเล็กเกินไป จะมีอาหารสะสมนอย ผลผลิต และคุณภาพตํ ่า

การผลิต  chicons
เมื่อถึงเวลาผลิต  chicons  หรือ  1  เดือนกอนสงตลาด  นํ ารากท่ีเก็บรักษาออกมาเทาท่ี

ตองการตัดใบเหนือสวนเจริญใหเหลือ  2.5  ซม.  ผึ่งไวในรมเพื่อลดความชื้นในรากประมาณ 3-7 
วัน หลังจากน้ันตัดสวนปลายของรากใหมีความยาว  20  ซม. และตัดแตงรากดูดกลืนดานขางออก

แตละรากจะผลิต  chicons  ได  1  หัว  อาจจะทยอยผลิตทุก  1 – 2  อาทิตยข้ึนอยูกับ
ความตองการของตลาด  ไมควรผลิตพรอมกันทั้งหมด  เนื่องจาก  chicons  ไมสามารถเก็บรักษา
ไดนานและเพ่ือไมใหเกิดปญหาดานการตลาดและราคาตกต่ํ า

การผลิต  chicons  สามารถทํ าไดโดยการบม
ราก ภาชนะที่ใชบรรจุหนอ จะตองสามารถบรรจุราก
และวัสดุคลุม สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืนและ
ปองกันแสงได  เนื่องจาก chicons  ที่มีคุณภาพสูงจะ
ตองมีสีขาวอมเหลือง  โดยอาจจะใชลังไม  ถังไม
กระถางปลูกตนไมหรือถุงพลาสติกสีดํ า ซึ่งมีความสูง
30-40 เซน็ติเมตร

วัสดุคลุมซึ่งจํ าเปนสํ าหรับรักษาความช้ืน  ลดอุณหภูมิและปองกันแสงสวาง อาจจะใช
ทราย  ปุยหมัก  ขุยมะพราว  ข้ีเล้ือยหรือดินท่ีรวนซุยสีดํ า

ใสรากที่เตรียมไวในแนวตั้ง  หางกัน  5 – 7  ซม.  และใสวัสดุคลุมสูงกวาราก  2.5  ซม.
การปองกันแสงสามารถทํ าไดโดย เก็บภาชนะบรรจุไวในหองมืด  หรือคลุมดวยพลาสติกสี

ดํ า  หรือ  กลบวัสดุคลุมใหสูงกวาราก  20  ซม.  Chicons  ท่ีบมโดยวิธีใชวัสดุคลุมกลบสูง  จะเขา
ปลีแนนกวาการใชวิธีอ่ืน ๆ

การผลิตเปนการคาขนาดใหญจะใชหองควบคุมอุณหภูมิละปองกันแสงได  โดยใชปริมาณ
ราก  45  กิโลกรัมตอตารางเมตร

โดยทั่วไป  chicons   จะเจริญไดในอุณหภูม ิ 10-18  o ซ ในอุณหภูม ิ 18 o ซ  จะสามารถ
เก็บเก่ียวไดภายในเวลา  22  วัน  ในอุณหภูม ิ  10 o ซ   จะใหคุณภาพสูงที่สุดซึ่งในอุณหภูมินี้
chicons  จะเจริญอยางชา ๆ  ทํ าใหมีกล่ินและรสชาติดีท่ีสุด



ควรรักษาอุณหภูมิใหอยูในระดับคงที่และวัสดุคลุมจ ําเปนตองมีความช้ืนสม่ํ าเสมอ โดย
การพนน้ํ าบาง ๆ  และตรวจสอบทุกอาทิตย  ในบางแหงจะใชไมแทงลงไปและใหนํ้ าตามชองท่ี
เตรียมไว  เพ่ือใหไดรับความช้ืนโดยท่ัวถึง

สายพันธุ  Toner  F1  ซึ่งเปนพันธุเบา  ควรรักษาอุณหภูมิในภาชนะบรรจุใหอยูระหวาง  
20 – 24 o ซ และอุณหภูมิหอง  16 – 22 o ซ

สายพันธุอ่ืน ๆ  ควรรักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง  16 –18 o ซ

การเก็บเกี่ยว
ชิโคร่ีใบ สามารถเก็บเก่ียว 60-70 วันหลังยายปลูก การเก็บเก่ียวชา จะทํ าใหมีรสขม และ

มีเสนใยมาก เหนียว กํ าจัดความรอนแฝงโดยใช Vacuum cooling อุณหภูมิ 1.1 oซ และเก็บรักษา
ในอุณหภูม ิ0 oซ ความชื้นสัมพัทธ 98-100 % จะเก็บรักษาได 2-3 อาทิตย

chicons  สามารถตัดสงตลาดไดภายในเวลา  1  เดือน  ถึง  6  อาทิตย    หรือมีความยาว
15 – 20  ซม.  ในกรณีที่ใชวัสดุคลุมสูงและความยาว 12.5 ซม. สํ าหรับวิธีท่ีกลบวัสดุหนา 2.5  ซม.  
การผลิตโดยวิธีใชวัสดุกลบหนา  ระยะเวลาเก็บเก่ียวจะสามารถสังเกตไดจากรอยนูนท่ีวัสดุคลุมซ่ึง  
chicons  ดันข้ึนมา

เก็บเก่ียวโดยการถอนตนขึ้นมาและตัดให
ชิดโคน   chicons  และตัดแตงใบนอกออก ขนาด
ความยาวท่ีตองการประมาณ 12-15 เซนติเมตร
หนัก 56.6 – 84.9 กรัมตอ chicons ถาหากตองการ
chicons  ขนาดเลก็อาจจะบมรากอีกคร้ังหน่ึงซ่ึง
อาจจะมีราคาดีในชวงที่ขาดแคลน

การเก็บรักษารากในอุณหภูมิต่ํ ากอนบม จะมีอิทธิพลตอปริมาณนํ้ าตาล และรูปรางของ
chicons โดยการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํ าเปนเวลานาน จะให chicons  ท่ีมรูีปทรงยาว

ชิโครี่ใบ  ควรตัดแตงใบท่ีเสียออก  พนนํ ้าบาง ๆ  และใช  vacuum  cooling  หรือใชนํ้ า
เย็นจัดไหลผาน  เพ่ือกํ าจัดความรอนแฝง  การเก็บรักษาในอุณหภูมิ  0 o ซ  จะสามารถยืดอายุพืช
ได  3  อาทิตย  แตในอุณหภูม ิ 5 o ซ จะเก็บรักษาได  10  วัน

chicons    หลังจากเก็บเก่ียวควรกํ าจัดความรอนแฝงโดยใชลมเย็นเปาผานหรือใชน้ํ าเย็น
หลังจากน้ัน    หุมดวยพลาสติก และใชกระดาษไขสีนํ ้าเงินหอหุม เพื่อปองกันแสงและการสูญเสีย
ความชื้น  และเก็บรักษาในอุณหภูมิ   0 o ซ   ความชื้นสัมพัทธ  95%  และควบคุมบรรยากาศใหมี
ออกซิเจน  3 – 4 %  คารบอนไดออกไซด  4 – 5 %  จะสามารถเก็บรักษาไดนานและมีคุณภาพสูง



ท่ีสุด  การเก็บรักษาในอุณหภูมิ  2 o ซ   จะสามารถยืดอายุได  2 – 4  อาทิตย  หลังจากน้ันขอบใบ
จะเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล ซ่ึงอาการผิดปรกติน้ีจะเกิดข้ึนไดเร็วในอุณหภูมิสูง

นอกจากน้ีโรคท่ีสํ าคัญคือ  โรคเนาเละ  เกิดจากเช้ือ  Pseudomonas  marginetis  ซึ่งเปน
เชื้อแบคทีเรีย เขาทํ าลาย  chicons  ทางแผลท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียว  หรือ  การบรรจุ  การรักษา
อุณหภูมิในระหวางขนสง  0 o ซ   จะชวยลดความเสียหายจากการทํ าลายของโรคน้ี
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