ปทุมมา เปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ วทีม่ ีลําตนสะสมอาหารอยูใ ตดินแบบเหงา มีการเจริญเติบโตทาง
ลําตนและใหดอกในชวงฤดูฝนราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน จากนัน้ จะทิง้ ใบจนหมดแลวพักตัว
อยูในดินตลอดชวงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ เมื่อถึงฤดูฝนก็จะเจริญเติบโตออก
ดอกอีกครั้ง ดอกปทุมมามีรูปทรงสงาและมีสีสันสวยงาม เปนที่ประทับใจแกผทู ี่ไดพบเห็น จนไดรับ
การสงเสริมใหเปนไมตัดดอกและเก็บหัวพันธุเพื่อสงไปขายยังตางประเทศ
เปนที่ประทับใจและชื่น
ชอบของชาวตางประเทศจนไดสมญาวา สยามทิวลิป (Siam Tulip)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ปทุมมา เปนพืชสกุลขมิ้นหรือ Curcuma ยามออกดอกจะสวยงามเหมือนทุงทิวลิปของ
ฮอลแลนด ดังนัน้ ชาวตางประเทศจึงเรียกวา Siam Tulip ลักษณะเปนไมหวั ลมลุก อายุหลายป มีลํา
ตนดินแบบเหงา
ลําตนและใบ
ปทุมมามีลําตนใตดิน หรือทีเ่ รียกวาเหงา เหงาปทุมมามีการแตกแขนงเชนเดียวกับขิงหรือขา
แตมีลักษณะปอมและโปงออกดานขาง เห็นขอปลองชัดเจน และมีตาเรียงตัวในแนวเดียวกัน 3-4
ตา รากมีลักษณะอวบยาวมี 2 แบบ คือ รากค้ําจุนและหาอาหาร กับรากสะสมอาหาร ปลายราก
สะสมอาหารมีตุมสีขาวไวเก็บสะสมอาหารในชวงฟกตัว
ลําตนปทุมมาที่เห็นแทจริงแลวคือ ลําตนเทียม มีลักษณะเปนกาบ ทําหนาทีเ่ ปนกานใบและ
หอหุมสวนกานดอก ความสูงของตนจากโคลนถึงยอดสุดประมาณ 50 เซนติเมตร เมือ่ ตนเริ่มแกสวน
โคนลําตนใตดินจะโปงออกทางดานขางและกลายเปนหัว
ใบเปนใบเดี่ยว มีแผนใบยาวเรียว สีเขียว เสนกลางใบมีสีน้ําตาลเรื่อ ขอบใบเรียบ ใบกวาง 4-5
เซนติเมตร ยาว 30-35 เซนติเมตร

ลักษณะของใบ
ดอก
ปทุมมาออกดอกที่ปลายยอดลําตนเทียม ชอดอกประกอบดวยกลีบประดับเรียงซอนกันเปน
ระเบียบ กลีบประดับลางและบนมีลักษณะและสีสันแตกตางกัน โคนกลีบประดับเชื่อมตอกัน ตรง
ปลายแผออกเปนชอง ทําใหน้ําขังได กลีบประดับสวนลางมี 8-10 กลีบ สั้นและมีสีเขียว กลีบประดับ
สวนบนมีขนาดใหญ มีสีมว งอมชมพู เรียงซอนกันคลายดอกบัว โดยทัว่ ไปมี 12-15 กลีบ
ดอกจริงอยูตรงบริเวณซอกกลีบประดับสวนลาง และบางสวนของกลีบประดับสวนบน ดอก
จริงมีประมาณ 3-4 ดอก ตอกลีบประดับโดยทยอยบานทีละดอก และบานเพียง 1 วัน ดอกจริงมีความ
ยาว 4 เซนติเมตร มี 6 กลีบ แบงเปนชันนอก 3 กลีบ และชั้นใน 3 กลีบ
กลีบดอกมีสีขาว กลีบดอกดานลางที่มีลักษณะเหมือนปากมีสีมว งเรื่อและเหลือง ดอกปทุมมา
เปน ดอกสมบูรณเพศ เกสรตัวผูประกอบดวยกานเกสรซึ่งแผเชื่อมติดกับกลีบดอก ปลายกานชูมอี ับ
ละอองเกสร 2 พู มีฐานอับละอองเชื่อมติดกันเปนหลอดลอมกานชูเกสรตัวเมีย

สายพันธุข องปทุมมา

ปทุมมาเปนไมดอกในวงศขงิ ขา Zingiberaceae อยูใ นกลุมที่สามารถพัฒนาเปนไมตัดดอกไดดี
ปทุมมาอยูในสกุล Curcuma มีถิ่นกําเนิดอยูในแถบประเทศอินโดจีน พมา และไทย สําหรับในประเทศ
ไทยจะพบเห็นปทุมมาไดแทบทุกภาคของประเทศ
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความหลากหลายของสายพันธุมากที่สุด ไมในสกุลนี้แบงออกไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ
กลุมปทุมมา (C.alliismatifolia) พบไดทั่วไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเขตชายแดน
ไทย-ลาว และตามเขตชายแดนไทย-เขมร สวนใหญมักพบอยูตามทุงหญาที่โลงแจงบริเวณชายปา
เบญจพรรณหรือบริเวณชั้นลางของปาเต็งรัง ลักษณะชอดอกในกลุมปทุมมาจะแทงชอดอกออกมา
จากสวนกลางของลําตนเทียม กานชอดอกยาวตรง ดอกจริงมีสีมว งหรือสีมวงออน ไมในกลุมนี้มี
หลายชนิดที่สามารถนํามาผลิตเปนไมตัดดอก ไมกระถาง และไมประดับแปลง เชน ปทุมมา บัวสวรรค
บัวลายปราจีน บัวลายลาว เทพรําลึก ทับทิมสยาม ชอมรกต และปทุมรัตน เปนตน

ปทุมมา

ปทุมรัตน

ชอมรกต

กลุมกระเจียว กลุมนี้มีอยูห ลายชนิดพบไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไดแก กระเจียวสีสม
(C. roscoena orange) บัวชั้น (C .roscoena pink) กระเจียวขาวดอกใหญ (C.parviflora white giant)
ชนิดทีพ่ บขึ้นในที่โลงแจงมักจะมีลักษณะใบหนา มีขนมาก สวนพวกที่พบขึน้ ในปาชื้นมักจะมีลักษณะ
ใบบาง ลักษณะของชอดอกจะเปนทรงกระบอก อาจแทงชอดอกขึน้ มาจากเหงาโดยตรงหรือออกจาก
ทางดานขางของลําตนเทียม ดอกจริงมีสีขาวหรือเหลือง หลายชนิดในกลุมนี้สามารถผลิตเปนไมตดั
ดอก ไมกระถางไดเชนกัน ที่สําคัญไดแก บัวชั้น กระเจียวสม พลอยไพลิน พลอยทักษิณ และพลอย
ชมพู เปนตน
•
กระเจียวสม (Curcuma roscoena Orange) พบในสภาพปาขึ้นทึบ แถบเทือกเขาตะนาวศรี
และขุนตาล จังหวัดลําปาง ลําตน เปนตนเทียมที่เปนกาบใบหุมสวนของกาน โคนตนจะโปงขางและ
เปลี่ยนเปนหัว เมื่อลําตนแกเต็มที่ ตนสูงประมาณ 110 เซนติเมตร ใบ เปนใบเดี่ยวขอบใบเรียบ รูปราง
ปอม เสนใบขนาน และทแยงขึ้น ดอก สีสวยสะดุดตา เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกมี 3 กลีบ สีขาว
อมเหลือง ชอดอกพัฒนาจากสวนกลางของลําตน และมีกาบใบหุม ไว ชอดอกแนนประกอบดวยกลีบ
ประดับสีสมเรียงซอนกันเปนชอทรงกระบอกยาว ประมาณ 58 เซนติเมตร กลีบประดับอาจเรียงเปนวง
หรือซอนเปนแถวในแนวตัง้ 5-7 แถว เมล็ด สีน้ําตาลมีเปลือกแข็งเปนมัน
กระเจียวสมเจริญเติบโตไดดีในสภาพแสง 30-50 เปอรเซ็นต ออกดอกในชวงฤดูฝน (เดือน
สิงหาคม) ใหผลผลิตดอกนานประมาณ 2 เดือน พักตัวในชวงวันสั้น ประมาณ 3 - 4 เดือน แตกหนอ
นอยคือ 1 หัว จะแตกหนอ 1- 4 หนอ อายุปกแจกันนานประมาณ 14 วัน
•

กระเจียวขาวใหญ

พลอยทักษิณ

กระเจียวลาย

ในปจจุบนั ปทุมมาเปนพันธุท ี่ไดรับความนิยมมากที่สุด แตยังไมมพี ันธุใหมเกิดขึ้นมา
แตอยางใด

แปลงปลูกปทุมมาและกระเจียวที่จังหวัดกาญจนบุรี

การปลูกและการดูแลรักษา
ปทุมมาเจริญเติบโตออกดอกในชวงฤดูฝน หลังจากนัน้ หัวพันธุจะพักตัวในชวงฤดูหนาว ราว
เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ เมื่อพนระยะพักตัวจึงงอกเปนตนใหม ซึ่งตรงกับฤดูฝนพอดี ปทุมมานี้
ผูปลูกสามารถปลูกไดตั้งแตเดือนเมษายนเปนตนไป
ดังไดกลาวไวแลววาปทุมมาจะสรางหัวใหมเมื่อออกดอก ประมาณเดือนตุลาคมจะเริ่มเฉา
ในเดือนธันวาคมผูปลูกควรขุดหัวขึ้นมาเก็บรักษา
การปลูกและการดูแลรักษาปทุมมาตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. การเตรียมดินละแปลงปลูก
2. วิธีปลูก
3. การคลุมแปลงปลูก
4. การใหน้ําเย็น
5. การใหปุย
6. การทําดอกนอกฤดู
7. การผลิตหัวพันธุ

การเตรียมดินและแปลงปลูก
การเตรียมดินและแปลงปลูกปทุมมาตองเตรียมไวลวงหนาตั้งแตเดือนมีนาคม โดยมีวิธีการ
และขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ตากดินทิง้ ไวประมาณ 8-10 วัน
2. ทําแปลงปลูกกวางประมาณ 1.2 เซนติเมตร โดยใหคนั แปลงปลูกสูงไมต่ํากวา 20
เซนติเมตร ไมเกิน 30 เซนติเมตร เวนทางเดินไวกวา 0.5 เซนติเมตร
3. นําปุย หมักที่ไดจากการหมักพืช ขยะ หรือกากน้ําตาล ผสมกับดินในแปลงปลูกอัตรา 3-6
ตัน ตอไร ถาไมมีอาจใชเปลือกถั่วเขียวแทนไดแตตองระวังเชื้อราดวย
4. เวนระยะระหวางตน 30-50 เซนติเมตร ขนาดหลุมปลูกกวางประมาณ 30
เซนติเมตร ลึก 5 เซนติเมตร
วิธีปลูก
การปลูกปทุมมามีวธิ ีการดังนี้
1. กอนปลูกใหนาํ หัวพันธุห รือเหงาไปเก็บในที่รอนชืน้ อุณหภูมิประมาณ 30-35 องศา
เซลเซียส เพื่อเรงหัวพันธุงอกเร็ว ชวยลดการปลูกซอมใหมไดดี
2. วางหัวพันธุท มี่ ีตุมรากไมนอ ยกวา 3ตุม ใหอยูลึกกวาพืน้ แปลงปลูกประมาณ 5 เซนติเมตร
3. วางหัวพันธุใหอยูในแนวนอนเพื่อใหตาขางมีโอกาสเจริญเปนหนอใหม โดยใหตุมรากหัน
ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ชวยใหหนอที่เกิดทีหลังอยูทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ โดยไมถูก
โคนหนอแรกบังแสงแดด
การคลุมแปลงปลูก
การคลุมแปลงปลูกชวยชะลอการสูญเสียความชื้นจากดิน ดังนัน้ ในการปลูกตนไมที่
ชอบความชืน้ อยางปทุมมาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการคลุมแปลงปลูกไว วัสดุที่เหมาะแกการคลุม
แปลงปลูกปทุมมาไดแก แกลบ ฟางขาว โดยนํามาคลุมดินใหนานพอสมควร เพื่อใหแสงแดดสัมผัสดิน
นอยที่สุด
การคลุมแปลงปลูกเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะเก็บรักษาความชื้นไวได ดังนั้น
ผูปลูกจึงควรใชวิธีพรางแสงชวย
ปทุมมาที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติสามารถเจริญเติบโตไดดีในพื้นทีท่ ี่มีแสงแดดประมาณ
75% ผูปลูกจึงควรติดตาขายพรางแสง 70-80% ใหปทุมมาดวย

การใหน้ํา
หลักในการใหน้ําปทุมมาคือ การใหนา้ํ เขาแปลงปลูกทุกแปลง อาจใชระบบสปริง
เกลอรในพืน้ ทีป่ ลูกขนาดใหญ หรือตอทอใชน้ําสายยางรัดแตตองใสหัวชนิดฝอย เพื่อปองกันไมใหนา้ํ
กระทบถูกตนพืชอยางรุนแรง
เวลาที่เหมาะสมสําหรับการใหนา้ํ ที่สุดคือ เวลาเชา ประมาณ 8.00-9.00 น. โดยให
เพียงวันละ 1 ครั้ง ยกเวนวันที่ฝนตกมากๆ ไมจําเปนตองใหนา้ํ เนื่องจากมีความชุมชืน้ พอเพียงอยูแลว
การใหปุย
การใหปุยปทุมมามีหลักการดังนี้
1. เมื่อตนงอกพนดินใหปุยเคมีสูตรไนโตรเจนสูงเพื่อเรงกรเจริญเติบโตของลําตนและใบใบ
เชน สูตร 21-7-14,15-0-0 หรืออาจใหปยุ เคมีสูตรเสมอ เชน สูตร 16-16-16 ในปริมาณ 1
ชอนตอ 1 ตน โดนโรยใหกระจายรอบตน พรอมกับพรวนดินเล็กนอย
2. หากพบวาปทุมมามีอาการโคนเนาหลังไดรับปุยสูตรเสมอ ควรแกไขโดยนําปุยหมัก 2 กํา
มือ โรยรอบกเพื่อปรับสภาพดินใหพน สภาพเปนกรด เชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคโคนเนา
จะไดไมสามารถเจริญเติบโตไดอีกตอไป
3. ในชวงฤดูฝนใชปุยสูตรที่มฟี อสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงเพื่อชวยใหเหงาและตุมราก
สะสมอาหารไดดี เชน สูตร 13-13-21,14-14-21,8-16-24,9-24-24 สงผลใหเหงามีขนาด
ใหญสมบูรณ ทําใหไดดอกทีม่ ีคุณภาพ
4. อาจใชยูเรียผสมน้ํารดตนปทุมมาก็ได ยูเรียชวยใหตนเจริญเติบโตไดเร็วขึ้น เมื่อตนตัง้ ตัวดี
แลวใหใชปุยสูตร 15-15-15 ผสมน้ํารดใหทั่วเดือนละ 2 ครั้ง และเลิกใหปุยเมื่อปทุมมาเริ่ม
ออกดอก
การทําดอกนอกฤดู
ปทุมมาเจริญเติบโตและออกดอกในฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว จนกระทั่งงอกใหมฤดูฝนของป
ตอไป ซึ่งฤดูฝนไมตัดดอกหลายชนิดวางจําหนายในตลาด ทําใหปทุมมาไดผลกระทบกระเทือนคือมี
ราคาคอนขางต่ํา ดังนั้นการทําใหปทุมมาออกดอกนอกฤดูไดจะชวยใหขายไดราคาดียิ่งขึ้น
ปทุมมาเปนพืชวันยาว พักตัวในวันสัน้ การทําดอกนอกฤดูตองอาศัยเทคนิคการคั่น
ชวงเวลากลางคืนโดยมีวิธีการดังนี้
1. ติดตั้งหลอดไฟขนาด 60 วัตต เหนือตนปทุมมาประมาณ 50 เซนติเมตร แตละหลอดหาง
กันประมาณ 1.5 เมตร
2. เปดไฟในชวงเวลา 24.00-03.00 น. ทุกวัน
3. เริ่มเปดไฟตั้งแตระหวางวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน จนครบ 2 เดือน
4. ระหวางใหแสงตองใหน้ําไมขาด ยึดหลักเกณฑใหน้ําและใหแสงไปพรอมๆกัน

การผลิตหัวพันธุ
ในชวงที่ใบปทุมมาเหี่ยวและยุบหาย เหลือแตเหงาหรือหัวพันธุท ี่อยูใตดิน นัน่ คือการ
พักตัวตามธรรมชาติ ในระยะเวลานี้เองที่ผปู ลูกควรเตรียมการผลิตหัวพันธุสาํ หรับการปลูกในครั้งตอไป
ซึ่งมีวธิ ีการดังนี้
1. กอนปทุมมาพักตัว ควรลดน้าํ เพื่อเรงใหพักตัวเร็วขึ้นและมีการสะสมอาหารมาก
ขึ้น จากทีเ่ คยใหนา้ํ ทุกวันอาจลดเหลือวันเวนวัน
2. ใชแรงงานคนขุดเพื่อความประณีต ไมควรใชเครื่องจักรชวย
3. กอนขุดควรรดน้ําใหดินชุมชืน้ เพื่อจะไดงา ยตอกรขุดและปองกันไมใหตุมรากที่
สะสมอาหารขาด
4. ฉีดน้ําใสหวั พันธุเพื่อชะลางเศษดินออกใหหมด
5. ลางหัวพันธุดวยน้าํ สะอาดแลวผึ่งบนตะแกรงที่อยูในที่รมจนแหง
6. แบงหัวพันธุเปนกลุมๆตามขนาดหัวพันธุและจํานวนตุมรากอาทิ
-ประเภทที่ 1 หัวพันธุที่ขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 2 เซนติเมตร และมีตุม
รากมากกวา 4 ตุม
-ประเภทที่ 2 หัวพันธุที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 1.5 เซนติเมตร แตไมถึง 2
เซนติเมตร และมีตุมรากอยางนอย 2 หัว
การขยายพันธุ
การขยายพันธุป ทุมมาที่สะดวกและนิยมทํากันมากที่สุดคือ การแยกหัวปลูก
นอกจากนีย้ ังมีวิธีการเพาะเมล็ดซึ่งมีเปอรเซ็นตการงอกต่ําจึงไมเปนทีน่ ิยมทํากัน
• การแยกหัวปลูก
การแยกหัวปลูกมีวิธกี ารดังตอไปนี้
1.เมื่อหัวพันธุทเี่ ก็บไวเริ่มผลิตาออกมาก็ปลิดออกไปปลูก โดยใหมีตุมรากติดไปดวย
2.ถามีหวั พันธุจํานวนนอยก็ใหนาํ มาผาแบงตามยาวเปน 2 ชิ้น แตละชิ้นตองมีตุมราก
สภาพดีไมนอยกวา 1 ตุม
3.จุมหัวที่ผา ไวลงในน้าํ ยาปองกันเชื้อรา แลวนําไปผึ่งแหงในที่รมกอนนําไปปลูก
การผาแบงหัวชวยใหไดปทุมมาเพิม่ มากขึน้ แตก็มีขอเสียตรงที่อาจทําใหงอกชาเนื่องจากมี
ตุมรากที่สะสมอาหารนอย และมีโอกาสติดเชื้อราสูง ดังนั้น ผูปลูกจึงตองดูแลมากกวาหัว
พันธุป กติที่ไมไดผาแบง

โรคพืช
• โรคที่มีสาเหตุจากแมลง
จากสถิตกิ ารปลูกปทุมมาทีผ่ านมา ยังไมพบแมลงศัตรูสําคัญที่ทาํ ความเสียหายมาก
นัก การเขาทําลายของแมลงศัตรูถือวาไมรุนแรงเทาโรค หากพบวามีแมลงศัตรูรบกวนใหหยิบออก หรือ
พนยากําจัดแมลงบาง
แมลงศัตรูที่สรางความเสียหายดังกลาวไดแก เตาทอง หนอนกัดใบไรแดง หนอนมวน
ใบ และตั๊กแตน นอกจากนี้ยงั พบการทําลายของหอยไมมากนัก
• โรคที่มีสาเหตุจากจุลินทรีย
โรคเปนศัตรูทรี่ ายแรงของปทุมมา ปจจุบนั พบโรคที่เขาทําลายปทุมมา ดังนี้
1. โรคเนา เกิดจากเชื้อรา Rhizootonia และเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas เปนโรค
ที่ระบาดมากในฤดูฝน ทําใหหัวและโคนตนเนาและตนยุบ
การปองกันกําจัด ทําไดโดย
- ถาเกิดจากเชื้อราใหพน ฉีดยากําจัดเชื้อรา เชน เทอราคลอร ซุปเปอรเอ็กซ
รอฟรอล
- ถาเกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึง่ เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีสภาพเปนกรดที่ผานกรใช
ปุยเคมีอยางตอเนื่อง จะกําจัดโรคเนาทีเ่ กดขึ้นไดยากควรใชวิธีปองกันคือ ใชปูน
ขาวและปุยหมักชวยปรับสภาพดิน
2. โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา Phoma sp. ระบาดมากในชวงฤดูฝน ทําใหใบ กาน
ดอกและกลีบประดับ มีจุดเล็กๆ สงผลถึงคุณภาพดอก ทําใหไดดอกทีไ่ มไดคุณภาพ
การปองกันกําจัด ทําไดโดยฉีดพนดวยยากําจัดเชื้อรา

ปทุมมา

จะพักตัวในชวงปลายเดือนกันยายนและพรอมทีจ่ ะเติบโตไดใหมในชวงปลายเดือน
มีนาคม การปลูกควรปลูกในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถนุ ายน โดยจะเจริญเติบโตไดดีในดินที่มี
อินทรียวัตถุสูง ระบายน้ําไดดี การปลูกในแปลงตองใสปุยหมักรวมกับปุยคอกประมาณ 3-6 ตันตอ
ไร หนาแปลงกวาง 1.2-1.5 เมตร ตากดินนาน ประมาณ 10-14 วัน โดยใชพลาสติกใสคลุมแปลงให
มิดชิดไมใหอากาศถายเทได เพื่อใหมีความรอนสูงกวา 60 องศาเซลเซียส และโรยปูนขาวกอนเตรียม
แปลงเพื่อลดโอกาสของการเกิดโรค กรณีปลูกลงในถุงหรือในกระถาง วัสดุที่ใชปลูกควรมีสวนผสม
ของทราย ขุยมะพราวและขีเ้ ถาแกลบ ในอัตราสวน 2:1:2 สําหรับการปลูกลงแปลง ระยะในการปลูก
ควรอยูที่ประมาณ 30 X 30 เซนติเมตร ใชปุยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 1 ชอนชา
รองกนหลุมกอนปลูก การปลูกที่จะทําใหเกิดการแตกกอดีที่สุด คือวางหัวพันธุในแนวนอน เพื่อให
ตาขางบนเหงามีโอกาสเจริญเติบโตเปนหนอได หลังจากปลูกแลวใหใสปุยสูตรเสมอ15-15-15 หรือ
16-16-16 เดือนละครั้งในอัตรา 1 ชอนชาตอตน และในเดือนที่ 3-5 ใหใสปุยสูตร 9-24-24 เดือนละ

ครั้งในอัตรา 1 ชอนชาตอตนเชนกัน สําหรับการรดน้าํ ควรรดวันละครั้งในชวงเชา ยกเวนวันทีม่ ีฝน
ตก และการรดน้ําแตละครั้งตองใหเพียงพอที่จะทําใหดินชื้นตลอดทั้งวัน หลังจากทีป่ ทุมมาเจริญเติบโต
เต็มที่และใหดอกในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนแลวจะเริ่มพักตัวในชวงปลายเดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคม การเก็บหัวพันธุจ ะอยูในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม การเก็บเกี่ยวควรทํา
เมื่อตนปทุมมาแหงเต็มที่และยุบตัวลง โดยสังเกตจากใบจะมีสีเหลืองและแหง ควรงดการใหนา้ํ และ
ใหดินแหงกอนการขุดอยางนอย 1 เดือน เพื่อเรงใหมีการสะสมอาหารอยางเต็มที่ ถาเก็บขณะทีต่ นยัง
ไมแกเต็มที่ ใบยังตั้งตรงและดินยังมีความชืน้ อยูจะทําใหหวั พันธุที่ขุดไดเหี่ยวเร็วเก็บรักษาไดไมนาน
และมีเปอรเซ็นตความงอกต่ํา

