
ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

แรดิช

นิพนธ ไชยมงคล

แรดิช Radish; Raphanus sativus  L var. radicula จัดอยูในวงศ
กะหลํ่ า Brassicaceae (Cruciferae) หรอื Mustard family. Raphanus มาจาก
ภาษากรกี หมายถึง quick appearing หรอื พชืทีม่ีอัตราการเจริญเติบโตอยาง
รวดเรว็ อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆไดดี เปนพืช
สองฤดูแตปลกูเปนพืชฤดูเดียว สวนที่น ํามาบริโภคคือสวนของรากสะสมอาหาร
มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-5 เซนติเมตร

กลุมของ Raphanus sativus รวมทั้ง ผักกาดหัว/ Chinese radish ;
R.sativus var. longipinnatus) ผักกาดหัวญี่ปุน daikong/Japanese radish; R.sativus var. raphanistroides.
และ ผักหูด/ผักข้ีหูด/ Rat-tailed radish; R.sativus var. caudatas
สภาพอากาศ

แรดิช อยูในกลุมพืชเขตหนาว อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 10-18 o ซ  อุณหภูมิสูง ความชื้นใน
อากาศต่ํ า จะจํ ากัดการเจริญเติบโต เนื้อฟาม แข็ง มีกล่ินฉุน คุณภาพในดาน ความกรอบ กลิ่นและรสชาต ิจะ
ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ

ในสภาพชวงแสงสัน้ อุณหภูมิต่ํ า หัวเจริญสมบูรณ ทรงพุมเล็ก สวนในสภาพชวงแสงยาว หัวจะมีรูป
ทรงผิดปกติ ทรงพุมสูง การปลูกนอกฤดูควรปลูกบนพื้นที่สูงและควบคุมสภาพแวดลอม
สภาพดิน

เน่ืองจากเปนพืชท่ีมีอายุเก็บเก่ียวส้ัน เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังน้ันจึงตองการดินท่ีรวนซุน หนา
ดินลกึ ระบายนํ้ าดี มีอินทรียวัตถุสูง แรดิชสามารถเจริญไดในดินท่ีคอนขางเปนกรดเล็กนอย pH 6.0-6.8
เตรยีมดินใหดี ไมควรใหมีเศษหิน ดินเปนกอนแข็ง เศษพืช และ ปุยคอกท่ียังไมยอยสะลาย เน่ืองจากจะทํ าให
ผลผลติและคุณภาพต่ํ า
สายพันธุ

สายพนัธุจะแตกตางกันในดาน ลักษณะรูปทรง ขนาด สี และอายุการเก็บเก่ียว (25-40 วัน)
ทรงกลม (Globe) ; สวนใหญจะมีสีแดง เชน Cherry belle, Comet, Red Prince, Scarlet Knight,

Red Boy, Fireball, Cabernet,
สายพนัธุที่ตานทานโรคหลายชนิด เชน Fuego, Fancy Red, Red King (ทนทานตอโรครากบวมและ

ฟวซาเรียม)
ทรงรูปไข (Oval) ; Mars, Mars Improved
ทรงกลมยาว (Oblong) สแีดง ขาว หรอื แดงสลับขาว เชน Red Boron, French Breakfast, Inca,
                                     White Icicle



การจัดการปุย
ควรวเิคราะหดินและใสปุยตามความตองการของพืช เน่ืองจากเปนพืชท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

และตองการไนโตรเจนสูง แตเม่ือพืชไดรับไนโตรเจนมากเกินไปจะทํ าใหเกิดการเจริญทางใบมากหัวขนาดเล็ก
การปลูกแรดชิโดยท่ัวไปจะใชปุยมูลไกที่เสื่อมสะลายแลว แทนปุยไนโตรเจน  9-14 กิโลกรมั N ตอไร

แรดิชตองการไนโตรเจน 6-8 กิโลกรมัตอไร ฟอสฟอรัส 11-16  กิโลกรมั P2O5 ตอไร และ
โพแทสเซียม 11-16 กิโลกรมั K2O ตอไร

ในพืน้ท่ี ๆไมมีการวิเคราะหดิน ใสปุยคอก(มูลไก) 1.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร กอนปลูก 2-3
อาทิตย  หลงัจากไถหรือขุดดินและกอนพรวนดิน ใสปุย 13-13-21 จ ํานวน 100 กรัมตอตารางเมตร ซ่ึงจํ า
เปนส ําหรบัการงอกและการเจรญิ เนื่องจากเปนพืชอายุสั้นและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว การชะงักการเจริญ
เนือ่งจากขาดปุย น้ํ า หรอือุณหภูมิสูง จะทํ าใหเนื้อฟาม แข็ง กล่ินฉุน

ในบางพื้นที่ใสปุย ไนโตรเจน 9-14 กิโลกรมัตอไร ฟอสฟอรัส 24-27 กิโลกรมั (P2O5)
โพแทสเซียม 18-27 กิโลกรมั K2O ซัลเฟอร 5-9 กิโลกรมั โบรอน 0.2-0.9  กิโลกรมัตอไร ใสกอนปลูก

ในกรณทีี่ดินมีโบรอนตํ ่ากวา 0.5 ppm พชืจะแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
การเพาะปลูก

แรดิชปลกูโดยการหยอดหรือหวานเมล็ด อุณหภูมิดินท่ีเหมาะสมสํ าหรับการงอกของเมล็ดอยู
ระหวาง 7.0-30.0 o ซ  ในสภาพอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเมล็ดจะงอกภายในเวลา 4-8 วันหลังหยอดเมล็ด ใน
กรณีท่ีอุณหภูมิสูงกวา 35 o ซ จะจ ํากัดการงอกของเมล็ด ในอุณหภูมิ 5 o ซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 29 วัน
10 o ซ 11 วัน  ในอุณหภูมิ15 o ซ 6 วัน  และ 20-30 o ซ 4 วัน

คัดเมลด็ท่ีมีขนาดใหญและสม่ํ าเสมอ แชเมล็ดในน้ํ าอุน 50 o ซ เปนเวลา 25-30 นาที เพ่ือกํ าจัด
โรคท่ีติดมากับเปลือกหุมเมล็ด นํ าออกมาผ่ึงใหเปลือกแหง เพื่อความสะดวกในการหยอดหรือหวาน

การหยอดเมล็ด ทํ ารองปลูกตามขวางของแปลง หางกัน 5-10 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลึก 1-2
เซนติเมตร หางกัน 2-5-5.0 เซนติเมตร ข้ึนอยูกับฤดูปลูก สายพันธุ ขนาดทรงตน การปลูกถีเ่กินไป ทํ าให
หัวมีรปูรางและขนาดไมสม่ํ าเสมอ

 การหวานเมล็ด โดยการผสมเมล็ดและทรายละเอียด ในอัตราสวนที่เทากัน หวานใหกระจายท่ัว
แปลงเม่ือตนออนมีใบจริง 1-2 ใบ ทํ าการถอนจัดระยะ ใหเหลือ 40-50 ตนตอตารางเมตร โดยใชนิ้วมือกด
ท่ีโคน เพือ่ปองกันการกระเทือนของรากตนอ่ืน ๆ การหวานเมล็ดคอนขางยุงยากในการถอนตนเพื่อจัดระยะ

หวานหรือหยอดเมล็ดทุก 7 วัน เพื่อใหสามารถสงตลาดไดสมํ ่าเสมอ
การใหน้ํ า
แรดิชเปนพชืท่ีมีระบบรากต้ืน อายุการเก็บเกี่ยวเร็ว ตองการความชื้นพอเพียงและสมํ่ าเสมอ หรือประมาณ
3-6 น้ิว ตอฤดูปลูก เพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพสูง
การเก็บเก่ียว

โดยท่ัวไปจะเก็บเก่ียวเม่ือมีอายุ 21-40 วัน หลังหยอดเมล็ด ขึ้นอยูกับฤดูกาลและสายพันธุ
อณุหภมูสิงูจะแกเร็ว ควรตรวจสอบแปลงปลูก เพื่อศึกษาระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เม่ือพืชเจริญเต็มท่ี
เริม่แก เนื้อจะฟาม แข็ง มีกล่ินฉุน และเปลือกจะแตกไดงาย ดังน้ันควรเก็บเก่ียวกอนพืชแก โดยการตรวจ
สอบแปลง หลังเก็บเกี่ยวควรลางใหสะอาด ลดอุณหภูมิเฉียบพลันโดยใชน้ํ าเย็น (Hydrocooling) ใหอุณหภูมิ
ในหัวเทากับ 4.5 o ซ การลางดวย น้ํ าผสมคลอรีน จะชวยปองกัน โรคแผลจุดสีด ํา(bacterial black spot)ได
การเก็บรกัษา

การเก็บรกัษาควรตัดใบออก บรรจุหัวในถุงพลาสติก เก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ
95 % จ ําเปนตองเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํ าและความชื้นสูง เพื่อปองกันการคายนํ ้า ซ่ึงเปนสาเหตุใหหัวเห่ียว

ใบแรดิชสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ 0 o ซ ได 3-4 อาทิตย หรอื หน่ึงอาทิตยในอุณหภูมิ 7.0 o ซ



โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ
Pathogens Common names

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. Gray leaf spot
Alternaria brassicicola (Schw.) Wilts. Black leaf spot
Alternaria raphani Groves and Skolko. Leaf spot
Colletotrichum higginsianum Sacc. Anthracnose, leaf spot
Leptosphaeria maculans (Desm.)Ces. Black leg
Rhizoctonia solani Kuhn Damping off, canker
Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dowson
var. raphani (White) Star and Burkholder Bacterial spot

เอกสารอางอิง
George A.T. R, 1985.  Vegetable Seed Production. Longman Group Limited, London and New York,

pp 137-159.
Growing Radishes in the Home Garden, URL:  http;//virtual.clemson.edu/groups/aiken/ common/

radish.htm.2003.
Nonnecke Libner, Ib, 1989, Radish, Roots, Vegetable Production. AVI Book publishered by Van

Nostrand Reinhold, New York. pp. 339-346.
Radish, URL:  http;//oregonstate.edu/Dept/NWREC/radish.html. Commercial Vegetable  Production

Guides, North Willamette Research. Oregon State University.2003.


	ÃÐºº¢éÍÁÙÅ¾×ª¼Ñ¡ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáÁèâ¨é
	ÊÒ¢Ò¾×ª¼Ñ¡ ÀÒ¤ÇÔªÒ¾×ªÊÇ¹ ¤³Ð¼ÅÔµ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ
	áÃ´Ôª
	ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ
	ÊÀÒ¾´Ô¹
	ÊÒÂ¾Ñ¹¸Øì
	¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ØëÂ
	¡ÒÃà¾ÒÐ»ÅÙ¡
	¡ÒÃãËé¹éÓ
	¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ
	¡ÒÃà¡çºÃÑ¡ÉÒ
	âÃ¤·ÕèµÔ´ÁÒ¡ÑºàÁÅç´¾Ñ¹¸Øì


