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ขอมูลทั่วไป
ชื่อไทย : แกลดิโอลัส
ชื่อสามัญ (Common name) : Gladiolus
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name) : Gladiolus hybrida
ชื่อวงศ (Family) : Iridaceae
ถิ่นกําเนิด (Native) : แอฟริกาใต

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
แกลดิโอลัส หรือ ซอนกลิ่นฝรั่ง เปนไมตดั ดอกทีไ่ ด
รับความนิยมสูงในปจจุบนั มีสสี นั สะดุดตา เชน สีขาว เหลือง
ชมพู แดง มวง สม มีชอ ดอกยาว เหมาะสําหรับปลูกเพื่อตัด
ดอกเปนการคา เพราะสามารถตัดชอดอกไดตง้ั แตดอกยังไม
บาน

ทําเลหรือพื้นที่ปลูก
ทําเลหรือพืน้ ทีก่ ารปลูกแกลดิโอลัส ควรปลูกบริเวณ
ที่สูง มีอากาศคอนขางเย็นซึง่ ปจจุบนั เมือ่ การขนสงสะดวก
ขึ้น จึงสามารถตัดปญหาเรือ่ งการขนสงออกไปได แตก็ทําให
คาใชจายในการ ขนสงเพิม่ ขึน้ ดวย ฉะนัน้ ถาเกษตรกรปลูกใน
ปลูกพื้นทีท่ เ่ี หมาะสมก็สามารถไดผลผลิตคุม คากับ ที่เสียไป
กับการขนสง
ปจจุบันนี้พื้นที่การปลูกแกลดิโอลัสสวนใหญ
จะเปน
บริเวณจังหวัดทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม เชียงราย และใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน อ.ปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา และในพื้นที่ บริเวณเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ดวย สวนใหญแกลดิโอลัสทีป่ ลูกจะสงมาขายยังตลาด ใน
กรุงเทพมหานคร และสงไปขายยังตลาดตางประเทศอีกบาง
เล็กนอย เชน ซาอุดอิ าระเบีย แคนาดา ซึ่งจะ ประสบปญหา
เกี่ยวกับ ดอกไมสมําเสมอ
่
คาขนสงสูง ปลายชอดอกโคงงอ
ทําใหคณ
ุ ภาพดอกลดลง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
แกลดิโอลัส จัดเปนพืชหัว (Corm) เมือ่ ปลูกแลวจะ
เกิดหัวใหมขึ้นแทนหัวเกา สามารถใชขยายพันธุ ไดตอ ไป
และยังมีหัวยอยเกิดขึน้ อีกมากมาย ปจจุบนั นีม้ กี ารผลิตหัว

ยอยไดผลดีที่ภาคเหนือ ชนิดของแกลดิโอลัสทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ และไดมกี ารนํามาใชเปนหลักใน
การพัฒนาการผลิต พันธุแ กลดิโอลัสพันธุใ หม ๆ คือ
1. แกลดิโอลัส แกรนดิฟลอรัส (Gladiolus grandiflorus) เปนชนิดตนใหญ ชอดอกอวบยาว
และ แข็งแรง ดอกใหญเรียงชิดกัน ชอดอกหนึง่ ๆ อาจมีดอกถึง 20 ดอก และดอกบานพรอมกัน
ประมาณ 5-7 ดอก
2. แกลดิโอลัส พรายมูลนิ สั (Gladiolus primulinus) เปนชนิดตนเล็ก ชอดอกเล็กยาวเรียว
ดอกเล็กเรียงหางกัน จํานวนดอกในชอนอย มีลกั ษณะพิเศษคือ กลีบบนชัน้ ในงุม งอปรกเกสร
3. แกลดิโอลัส ทูเบอเจนนิอาย (Gladiolus tubergenii) เปนชนิดทีต่ น และดอกเล็ก แตดอกในชอเรียง
ชิดกันใชในการผสมเพือ่ ผลิตแกลดิโอลัสพันธุด อกจิว๋
4. แกลดิโอลัส โควิลลีอาย (Gladiolus covillei) เปนลูกผสม
ระหวาง แกลดิโอลัส คารดินาลิส (Gladiolus cardinalis) ซึ่ง
เปนชนิดทีม่ ตี น สูงใหญ ดอกสีแดง กับแกลดิโอลัส ทริสติส
(Gladiolus tristis) ซึง่ เปนชนิดดอกเล็ก สูงไมเกิน 60 ซม. ใน
1 ชอมีเพียง 2-4 ดอก มีสขี าวหรือครีม และมีสี มวงหรือสีนา้ํ
ตาลปนอยูเ ปนเสน
5. แกลดิโอลัส นานุส (Gladiolus nanus) เปนประเภทหนึ่งของพันธุโควิลลีอายที่ตนมีขนาด
เล็ก ชอดอกเล็กเรียวยาว ขนาดดอกเล็กบอบบาง มีสองสีในแตละกลีบจํานวนดอกในชอนอยและ ดอก
จะบานพรอมกันคราวหนึง่ เพียง 1-2 ดอก ในแตละชอ

พันธุดอกแกลดิโอลัส
แกลดิโอลัสมีมากกวา 150 ชนิด มีทง้ั กลิน่ หอมและไมมี
กลิ่น ปจจุบนั มีพนั ธุท ป่ี ลูกเปนการคา เกือบ 3,000 พันธุ
สําหรับพันธุที่ปลูกในประเทศไทยไมแนนอน เพราะไดมกี ารสัง่
พันธุ แกลดิโอลัสใหม ๆ เขามาปลูกอยูเ สมอ เพราะตองการให
ตรงกับความนิยมของผูใ ช และคุณภาพ ของพันธุที่ไดจากการ
เก็บหัวพันธุม าปลูกจะลดลง
พันธุที่แนะนําใหปลูกเปนไมตดั ดอก พันธุดอกกลางและดอกใหญ
1. Peerless ดอกมีสีแดงสดสมําเสมอทั
่
ว่ ทัง้ กลีบโดยไมมสี อี น่ื เจือปน กลีบดอกหนาแข็ง เปด
กวางขอบกลีบเปนคลืน่ เล็กนอย ชวงชอยาว 75-80 ซม. ดอกในชอมีประมาณ 20-25 ดอก บานเรียง
สลับฟนปลาเกยกายซอนกันในคราวเดียว 5-6 ดอก ทนรอนไดดี แตหากออกดอกชวง ฝนตกจะทําให
ดอกชําได
้ จึงทําใหเหมาะสําหรับปลูกไมตดั ดอก
2. Aztec Gold ดอกมีสีเหลืองออน ในคอดอกจะมีสเี หลืองเขมกวาสวนของกลีบดอกเล็กนอย
ดอกบานกวาง กลีบบนงุม คลุมเกสร กลีบลางโคงงอมวนไปดานหลังจรดกานดอก กลีบดอกหนา แข็ง

ขอบกลีบเปนคลื่นเล็กนอย ปลายกลีบนอกบนหยัก ทนรอนไดดพี อสม
ควร ชอดอกยาว มี 16-18 ดอกตอชอ และบานพรอมกัน 5-6 ดอก
ใชเปนไมตดั ดอกไดดเี ชนกัน
3. Precision ดอกมีสีกุหลาบมวงแดง คอสีครีมแตมเปนปน
เสนกลางกลีบขาวจากโคลนมาถึง ปลายกลีบ ขอบกลีบเปนคลืน่ เล็ก
นอย อับเกสรมีสมี ว งแดง ชอดอกยาว 125-130 ซม. ชวงชอดอก ยาว 60 ซม. ดอกในชอมีประมาณ
18-20 ดอก บานพรอมกัน 6-7 ดอก ความสมําเสมอของช
่
อดอก ดีมาก ตัง้ ตรง แข็งแรงใชทาไม
ํ ตดั
ดอกไดดี
4. Sentry สีแดงสดใส ในคอกลีบสีแสดมีเสนสีขาวแซมจากกลางถึงปลายกลีบทําใหสกี ลีบดู
เดนขึ้น เกสรสีมวง ปลายกลีบมน ขอบกลีบเปนคลืน่ เล็กนอย ชอดอกอวบแตแข็งแรง สูงประมาณ
130-140 ซม. ชวงชอ 60-65 ซม. จํานวนดอกในชอ 19-20 ดอกและบานพรอมกัน 6-7 ดอก ปลูก
เลี้ยงงาย ตนสมําเสมอดี
่
มาก ไมมปี ญ
 หาดานโรค เหมาะสําหรับปลูกตัดดอก
5. Shilo เปนไมสามสีขนาดกลางทีน่ า สนใจ กลีบสีเหลืองสวนบนสีครีม ปากสีแดงสด กลีบหนา
แข็งผิวมันคลายเคลือบดวยขี้ผึ้ง ชอดอกตัง้ ตรงแข็งแรงและสมํ่าเสมอ ดอกในชอ 20-22 ดอก บาน
พรอมกัน 7-8 ดอก ขยายพันธุไดเร็วพอสมควร นาใชเปนไมตดั ดอก
6. Vega ดอกสีขาวสวยงามมากชนิดหนึ่ง กลีบดอกเปดกวาง กลีบหนา ขอบกลีบเปนคลืน่ สวย
ตนใหญแข็งแรง จํานวนดอกในชอ 24-26 ดอกบานพรอมกัน 7-8 ดอก ขยายพันธุไดเร็ว ปลูกเปน ไม
ตัดดอกไดดที ง้ั ในฤดูรอ น ฤดูฝน และฤดูหนาว
พันธุดอกเล็กและดอกจิว๋
1. Ajax มีดอกสีขาว คอดอกสีเขียวออน กลีบดอกเปดกวาง
ขอบเปนคลื่นปานกลางพอเหมาะ กับขนาดของชอดอก ชอดอก
เรียวงาม มีดอก 16-18 ดอก บานเรียงพรอมกัน 5-6 ดอก ชวง
ชอ 50-55 ซม. บานทนเมื่อใชจัดแจกัน
2. Candice มีดอกสีแดงปนสม ปากสีแสดปนแดงเขม กลีบ
ดอกเปดกวาง ปลายกลีบแหลม และมวนงอไปดานหลัง ชอดอกเรียวเล็ก แตตง้ั ตรง แข็งแรงมาก ดอก
ในแตละชอ 18-20 ดอก บานพรอมกัน 6-7 ดอก บนชาวงชอที่ยาว 40-45 ซม. การเรียงของดอกจัด
สลับฟนปลาเปนระเบียบ ดีมาก เหมาะสําหรับใชเปนไมตดั ดอก
3. Firestorm จัดเปนแกลดิโอลัสพันธุจ ว๋ิ ทีม่ สี แี ดงเสมอทุกกลีบ กลีบดอกเมือ่ บานเต็มทีจ่ ะโคง
ไป ดานหลังเล็กนอย สวนกลีบในจะมีสนี นู วิง่ จากกลางถึงปลายกลีบ และกลีบจะงุม มาขางหนา ปลาย
กลีบแหลม ขอบกลีบเรียบตนสูงประมาณ 90 ซม. ชวงชอ 40-45 ซม. ดอกในชอ 18-20 ดอก และจะ
บานพรอมกัน 6-7 ดอก การเรียงของดอกเปนระเบียบดีใชจดั แจกันเล็กไดงดงาม

4. Gigi ดอกสีชมพูเขมในคอขาว ดูสดใส ขอบกลีบเปนคลืน่ พองาม ชอดอกเรียวสวย ชวงชอ
50-55 ซม. ดอกในชอ 18-20 ดอก บานพรอมกัน 6-7 ดอก เปนไมทเ่ี หมาะสมสําหรับปลูกตัดดอก
5. Krystal เปนไมสีแดง กลีบเปนคลืน่ ชอดอกสวย กานแข็งแรง ใชเปนไมตดั ดอกไดดี
6. Small Wonder ดอกสีชมพูออน ในคอสีครีม ขอบเปนคลืน่ ดอกเปดกวาง ชอดอกเรียวสวย
ดอกในชอ 18-20 ดอก บานพรอมกัน 5-6 ดอก เปนไมจว๋ิ สําหรับปกแจกันไดเหมาะสมมาก การ
ขยายพันธุ เชน การเพาะเมล็ด การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ใชหัว และหัวยอย แตโดยปกตินิยม

ขยายพันธุโดยใชหัวและหัวยอย
หัว คือ สวนของลําตันทีโ่ ปงพองอยูใ ตดนิ หอหุมดวยกาบใบที่ตายแลว
หลังจากเก็บเกี่ยวหัว แลวไมสามารถนําหัวไปปลูกไดเลย เพราะแกลดิโอ
ลัสจะมีชว งพักตัวซึง่ จะกินเวลา 2-3 เดือน แลวแตพันธุ หัวพันธุที่พน
ระยะพั ก ตั ว และสามารถนํ าไปปลูกไดสังเกตไดจากตาบนหัวจะแหลม
และโปงพองออกพรอมทีจ่ ะงอก ทีฐ่ านของหัวจะมีปมุ รากเกิดขึน้ เมือ่ นําไปปลูกตาบนหัวจะเจริญ เปนตน
ซึ่งประกอบดวยกาบใบ
การแทงชอดอกของแกลดิโอลัส จะเริม่ เมือ่ แกลดิโอลัสมีใบ 3-7 ใบ ซึง่ ชวงนีต้ อ งมีการใหนา้ํ
อยางสมํ่าเสมอ ซึ่งชวงที่มีการแทงชอดอกนี้หัวเกาจะเริ่มฝอไป และมีการเริม่ สรางหัวใหมบริเวณ โคน
ตนที่อยูชิดกับหัว ก็จะเริม่ สะสมอาหารและพองออกสวนทีพ่ องออกนีจ้ ะเจริญเปนหัวใหม ตอไป บริเวณ
รอยตอระหวางหัวเกากับหัวใหมนี้ยังเปนที่สราง Stolonที่ปลาย Stolon จะสรางหัว ขนาดเล็กเรียกวา หัว
ยอย (Cormel) และบริเวณรอยตอนีย้ งั สรางรากสะสมอาหาร (Contractile Root) หลังจากตัดดอก
ประมาณ 2 เดือน หัวใหมและหัวยอยก็จะเจริญเต็มที่ควรงดการใหนํ้าสัก 7-10 วัน ใบจะแหงหัวเกาจะ
ฝอไป แลวจึงขุดหัวและหัวยอยเพื่อใชปลูกในฤดูกาลตอไป ปจจุบัน
มีการนําสารเคมีมาทําลายระยะพักตัวของหัวแกลดิโอลัส เพือ่ ปลูก
ในรุน ตอไปไดเร็วขึน้ เชน
การรมดวยสารเอธิลนี คลอโรไฮดริน อัตรา 0.5-4 ซี.ซี.
ตอนํา้ 1 ลิตร ในภาชนะปดเปนเวลา 2 วัน จะทําใหยนระยะการ
พั ก ตั ว และยั ง เพิ่ มเปอรเซนตการงอกดวย แชแ กลดิ โ อลัสใน
แอลกอฮอล 1 ชั่วโมง จะเพิม่ เปอรเซ็นตการงอกและปองกันโรคได
มีผล ทําใหใบเล็กลง โตชาแตตน แข็งแรง การรมดวยเอธิลนี อีเธอร ในอัตรา 1 ซีซ.ี ตอนํา้ 2 ลิตร ใน
ภาชนะปด

การเตรียมดิน
เนื่องจากแกลดิโอลัสเปนพืชหัว ดินที่เหมาะสมจึงเปน
ดินรวนปนทราย มีอนิ ทรียวัตถุสงู ระบายนําดี
้ และเก็บความชื้น
ดี แปลงปลูกควรกวางประมาณ 1 เมตร สวนความยาวแลวแต
ขนาดของพืน้ ที่ แตละแปลงประกอบดวยแถวคู 2 แถว ระยะ

ระหวางแถว 15 ซม. ระยะระหวางแถวคู 20 ซม. ระหวางตนหางกัน 15 ซม. แตละแถวทําเปนรองตัววี
(V) ลึก 15 ซม. ยาวตลอดแปลงปลูก รองกนหลุมดวยปุยซุปเปอรฟอสเฟต 1 ชอนชา ตอหลุมคลุก
เคลากับดินเล็กนอย

การปลูกและการดูแลรักษา
การปลูกแกลดิโอลัสใหไดดอกที่มีคุณภาพดี ควรมีการคัดขนาดของหัวกอนนําไปปลูก โดยคัด
หัวที่มีขนาดใกลเคียงกัน และเปนหัวทีม่ อี าหารสะสมอยูม าก สังเกตไดจากเสนผาศูนยกลางของ หัวควร
มีขนาดอยางตํา่ 1.5 นิว้ และสวนบนของหัวนูนแหลมขึน้ ไมควรเลือกหัวทีบ่ บุ ลึกลงเพราะ ทําใหตนที่
งอกใหมไมแข็งแรง เนือ่ งจากเปนหัวเกาการปลูกตองฝงหัวลึกพอสมควร ขึน้ อยูก บั ขนาดของหัวและ
ลักษณะดิน ถาเปนดินเหนียวหรือดินหนักควรปลูกใหตน้ื กวาดินรวนปนทราย คือดินรวนปนทรายปลูก
ลึกประมาณ 4-5 นิว้ ถาเปนดินเหนียวปลูกลึกประมาณ 3-4 นิว้ ควรใสปยุ รองกนหลุม สูตร 1414-21, 13-13-21 หรือ 9-24-24 อัตรา 10 กรัมตอพืน้ ทีป่ ลูก 1 ตารางเมตร แลว กลบดินกอน
เพื่อไมใหหัวพันธุโดนปุยโดยตรง และควรใสยาฆาแมลงประเภทดูดซึม เชน ฟูราดาน รองกนหลุมดวย
เพื่อปองกันแมลงในดิน ระยะระหวางหัวควรหางกัน 15 ซม. แลวจึงกลบดินคลุมทับดวยฟางขาวหรือ
แกลบอีกครัง้ หนึง่ เพื่อรักษาความชื้นและกําจัดวัชพืชไดงายขึ้น
ในต า งประเทศได แ บ ง เกรดตามขนาดของเส น ผ า ศู น ย ก ลางของหั ว ได 7 เกรด คื อ
1. Jumbo เสนผาศูนยกลาง 2 นิว้ 2. No. 1 เสนผาศูนยกลาง 1.5-2 นิว้ 3. No. 2 เสนผาศูนยกลาง
1.25-1.5 นิว้ 4. No. 3 เสนผาศูนยกลาง 1-1.25 นิว้ 5. No. 4 เสนผาศูนยกลาง 0.75-1 นิว้ 6. No.
5 เสนผาศูนยกลาง 0.50-0.75 นิว้ 7. No. 6 เสนผาศูนยกลาง 0.50 นิว้ หรืออาจจัดเปน 3 เกรด คือ
1. Large เสนผาศูนยกลาง 1.50 นิว้ 2. Medium เสนผาศูนยกลาง 0.75-1.25 นิว้ 3. Small เสนผา
ศูนยกลาง 0.50 นิว้
นําหัวที่พนระยะพักตัวแลววางไวที่กนหลุม โดยเอาสวนแหลมของหัวตัง้ ขึน้ และแกะเอา เปลือก
หุมออกบางกลบดินเล็กนอยเมื่อตนงอกสูงประมาณ 30 ซม. จึงพลิกดินขางรองกลบโคนตน ถาตนเอน
ตองใชไมคา้ํ
- การใหนาํ้ ควรใหอยางสมําเสมอโดยเฉพาะอย
่
างยิง่ ในฤดูทม่ี อี ากาศรอนจัดและในระยะทีแ่ ทง
ชอดอกไมควรใหตน ขาดนํา้
- การใสปยุ แบงเปน 2 ระยะ
ระยะที่ 1 หรือระยะตัง้ แตเริม่ ปลูกจนถึงออกดอก เปนระยะทีแ่ กลดิโอลัสใชอาหารสะสมทีอ่ ยู ใน
หัวดังนัน้ แกลดิโอลัสจึงตองการปุย นิยมใหในชวงนี้ คือ จะใชปุยสูตร 5-10-10 ประมาณ 2 ชอนชา/
ตน แบงใส 2 ครัง้ ๆ ละ 1 ชอนชา ครัง้ แรกใสรองกนหลุม และครั้งที่ 2 ใสหลังปลูก ประมาณ 1 เดือน
ระยะที่ 2 หลังจากตัดดอกแลว แกลดิโอลัสตองการอาหารจากภายนอกเพือ่ สรางและสะสม
อาหารในหัวใหม และหัวยอย ใสปยุ 5-10-10 ประมาณ 2 ชอนชา แบงใส 2 ครัง้ ครัง้ แรกใส หลังตัด
ดอก ครัง้ ที่ 2 หลังจากใสครัง้ แรก 2 สัปดาห

โรคและแมลง
1. โรคหัวเนา (Fusarium Dry Rot) เกิดจากเชือ้ รา Fusarium oxysporium โรคนี้ทาให
ํ หัวที่ปลูก
เนาและมีผลใหใบเหลือง ปลายและขอบใบแหง ถาเกิดกับตนทีย่ งั ไมใหดอก จะทําใหตน ตาย ไปกอนที่
ใหดอก โรคนีเ้ มือ่ เกิดขึน้ จะกําจัดไดยากมาก วิธปี อ งกันกําจัดควรขุดขึน้ มาเผาทําลาย ทัง้ ตน หากเก็บหัว
ที่เปนโรคไวจะแสดงอาการระหวางเก็บรักษาโดยมีแผลสีนํ้าตาลเกิดขึ้นที่หัว และแผลขยายวงออกไป
เรื่อย ๆ ทําใหหัวเนาเสียหายเปนอันมาก การปองกันกําจัด ควรตรวจเช็คหัวกอนปลูกถาพบหัวเปนโรค
ทําลายเสียไมควรเก็บไวทาพั
ํ นธุ ตอไปเพราะจะเปนแหลงกระจายโรคและกอนปลูกควรแชหัวในนํายา
้
ไลโซล 4 ชอนโตะ ตอนํา้ 11 ลิตร นาน 4 ชม.
2. โรคใบจุด (Curvularia Leaf Spot) เกิดจากเชื้อรา Curvularia lunata โดยเกิดขึน้ ทัง้ บนใบ
และ กานชอดอก โดยเริม่ จากจุดกลมสีนาตาลหรื
้ํ
อนํ้าตาลแดง ขอบแผลมีสเี หลืองบางแผลมีขนาดใหญ
ใบจะแหงและรวงหลน ชอดอกสัน้ เชื้อนี้จะระบาดโดยติดไปกับหัวพันธุ การปองกันกําจัด ควรคลุกหัว
พันธุดวยยาปองกันเชือ้ รากอนปลูก และถาระบาดในแปลงควรใช ยาไดไธโอคารบาเมต เชน ไซเนบ มา
เนบ ฉีดพน
3. โรคใบดางดอกดาง เกิดจากเชื้อไวรัส อาการจะปรากฏชัดบนใบและดอก โดยจะเห็นรอย
ดาง เปนทางทําใหดอกไมสมบูรณ เมือ่ พบควรถอนและทําลายโดยการเผาไฟ
4. เพลีย้ ไฟ (Trips) จะดูดกินนําเลี
้ ย้ งทัง้ ใบและดอก ดอกที่ถูกเพลี้ยไฟดูดเกาะทําลายมาก ๆ
จะไมบานและเหี่ยวแหงไป ถาดอกบานแลวจะทําใหดอกมีรอยขีดซีด ๆ ดูเหมือนกลีบดอกดาง มีตําหนิ
ขายไมได ควรฉีดพนดวยยาโตกุไธออนหรือยาประเภทดูดซึมสัปดาหละครั้ง ในชวงที่ แทงชอดอก
5. ไรแดง (Spider Mites) เมื่อเขาทําลายจะสังเกตเห็นใบเหลืองหรือแหงโดยเฉพาะบนใบแก
ขอบใบและปลายใบ จะแหงผิวใบกรานมีจุดละเอียดสีขาวโดยทั่วไปควรฉีดยาเคลเทนเมื่อพบ 6. หนอน
กระทู (Cutworm) หนอนผีเสือ้ (Caterpillar) และแมลงเตาญีป่ นุ (Japanese Beetle) จะกัดกินและ
ทําลายตนออนอาจใชยาฆาแมลง เชน มาลาไธออน อโซดริน หรือ แลนแนต ฉีดพน

การตัดดอก
แกลดิโอลัสจะใหดอกเมื่ออายุประมาณ 60-140 วันหลังปลูกและควรตัดดอกเมือ่ ดอกลางสุด
2-4 ดอกปรากฏสีของดอก (ยังไมบาน) โดยใชมดี คม ๆ ตัด การ
ตัดควรเหลือทิง้ ใบไวบนตน อยางนอย 4-5 ใบเพราะถาตัดตําเกิ
่ น
ไปจะทําใหหัวใหมมีขนาดเล็กและไมสมบูรณ หลังจากตัดดอกแลว
ควรแชนํ้าทันที คัดขนาดของชอดอกใหเสมอกันโดยพิจารณาจาก
ความยาว ของชอดอกและจํานวนดอกในแตละชอ จากนัน้ นําชอดอก
มามัดรวมกัน มัดละประมาณ 20 ชอ และเพือ่ ปองกันดอกสูญเสีย
นํ้ามากเกินไปควรใหมิดดวยกระดาษหนังสือพิมพ เมือ่ ขนสงจึง บรรจุใสกลอง ถาเปนไปไดควรเก็บดอก
ไวท่ีหองเย็นอุณหภูมิ 4-6 องศา C ในระหวางรอการ ขนสง เพราะสามารถยืดอายุอายุการเก็บรักษาได

3-7 วัน ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการควร ใสชอ ตัง้ ขึน้ เพราะถาวางในแนวราบปลายชอดอกจะโคง
งอเนื่องจากการตานแรงดึงดูดของโรค
เกรดของชอดอกแกลดิโอลัสซึง่ สมาคมผูป ลูกเลีย้ งแกลดิโอลัสแหงมลรัฐฟลอริดาไดแบงไวดงั นี้
เกรด
ความยาวของกาน
จํานวนดอกในชอ
Extra Fancy
42 นิ้ว ขึ้นไป
ไมนอยกวา 12
Special
38-42 นิ้ว
ไมนอยกวา 12
A
34-48 นิ้ว
ไมนอยกวา 12
B
30-24 นิ้ว
ไมนอยกวา 10
C
24-30 นิ้ว
ไมนอยกวา 7
สวนโครงการหลวงไดสรุปคุณภาพของแกลดิโอลัส ไวเปน 3 เกรด คือ เกรด A, B และ C โดย
ชอหนึ่ง ๆ ตองมีดอกทีไ่ มบาน 12, 8 และ 6 ดอกขึน้ ไป และมีกา นชอดอกยาวมากกวา 100, 80 และ
60 ซม. ตามลําดับ โดยใสในกลองกระดาษขนาด 104 x36x 19.5 ซม. ซึง่ ควรมีความ แข็งแรงเพียง
พอทีเ่ มือ่ บรรจุดอกแกลดิโอลัสวางซอนกันแลว กลองกระดาษจะไมเสียรูปทรง และไมทาให
ํ ดอกเสียหาย

การตลาด
แกลดิโอลัสจัดเปนไมดอกเมืองหนาว ทีม่ กี ารผลิตเปนการคามาไมนาน
ตลาดยังไมกวางขวาง ตลาดทีส่ าคั
ํ ญของแกลดิโอลัสอาจจะหาซือ้ ไดทต่ี ลาดปาก
คลองตลาดหรือรานขายสงดอกไมทว่ั ไป หรือจากรานจัดดอกไมสดบางแหง ซึ่ง
มักจะสัง่ ซือ้ ดอกแกลดิโอลัส โดยตรงจากผูผลิต ราคาของ ดอกแกลดิโอลัสจะ
แตกตางไปตามคุณภาพ ซึง่ เปนไปตามขนาดความยาวของกานดอกเปนสําคัญ
ราคาเฉลี่ยจะอยูระหวาง 1-8 บาท ตอชอดอก

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

