เชอร์ รี่จากประเทศออสเตรเลีย
ผลิตภัณฑ์ และบริการ
ประเทศออสเตรเลีย มีการปลูกเชอร์ รี่ใน 6 รัฐด้ วยกัน โดยรัฐนิวเซาท์เวลส์
วิกตอเรี ย และแทสเมเนีย เป็ นรัฐที่มีการปลูกเชอร์ รี่มากที่สดุ 3 อันดับแรกของ
ประเทศ และรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็ นอันดับที่ 4
ในรัฐแทสเมเนีย การปลูกเชอร์ รี่ได้ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเน้ นผลิตเพื่อ
การส่งออก ทังนี
้ ้เนื่องจากรัฐแทสเมเนียไม่ได้ รับผลกระทบจากโรคและศัตรูพืชมาก
นักเมื่อเทียบกับรัฐอื่น
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและควีนส์แลนด์ มีการปลูกเชอร์ รี่น้อยกว่ารัฐอื่น และ
เน้ นผลิตเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ
เชอร์ รี่จากประเทศออสเตรเลียจะมีผลผลิตออกสูต่ ลาดตังแต่
้ กลางหรื อปลาย
เดือนตุลาคม จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาลเพาะปลูกในแต่ละรัฐ
และสภาพภูมิอากาศ
ปั จจุบนั ประเทศออสเตรเลียผลิตเชอร์ รี่ได้ มากกว่า 12,000 ตันต่อปี โดยร้ อยละ
20 จะถูกส่งออกจ�ำหน่ายทัว่ โลก ซึง่ คาดว่าออสเตรเลียจะสามารถผลิตเชอร์ รี่เพิ่ม
ขึ ้นเป็ น 15,000 ตันต่อปี และสามารถส่งออกผลผลิตครึ่งหนึง่ สูต่ ลาดโลกได้ ภายใน
ปี พ.ศ. 2558

ข้ อมูลต่ อไปนีเ้ ป็ นข้ อมูลโดยสรุ ปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชอร์ ร่ ี ในแต่ ละรั ฐ
รั ฐนิวเซาท์ เวลส์

รั ฐวิกตอเรี ย

รั ฐแทสเมเนีย

แหล่งเพาะปลูกเชอร์ รี่ที่ส�ำคัญในรัฐนิวเซาท์เวลส์
อยูร่ อบๆเมืองยังก์และเมืองออเรนจ์ ซึง่ เป็ นบริ เวณ
ที่มีการปลูกเชอร์ รี่กนั มายาวนาน ต่อมาได้ มีแหล่ง
เพาะปลูกใหม่ๆเพิ่มขึ ้น เช่นที่เมืองฮิลส์ตนั , มัดจี,
เวลลิงตัน, ทูมทั และแบทโลว์ โดยมีจดุ ประสงค์
เพื่อขยายฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้
นานขึ ้น
เมืองฮิลส์ตนั และนาร์ โรไมน์มงุ่ เป็ นแหล่งผลิต
เชอร์ รี่ต้นฤดูในประเทศออสเตรเลีย เช่นเดียวกัน
กับเมืองเวลลิงตันและมัดจี ซึง่ เชอร์ รี่ที่นี่จะให้
ผลผลิตเร็วกว่าที่อื่น ถึงแม้ วา่ เชอร์ รี่ที่ให้ ผลผลิต
เร็วอาจให้ ผลผลิตไม่แน่นอนหรื อจ�ำนวนไม่มาก
เท่ากับเชอร์ รี่ที่ให้ ผลผลิตช้ า แต่เชอร์ รี่ประเภทนี ้จะ
ขายได้ ราคาสูงในท้ องตลาด
ปั จจุบนั ก�ำลังมีการพัฒนาพื ้นที่ตอนกลาง
ของภาคตะวันตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพื่อที่จะ
สามารถผลิตเชอร์ รี่ป้อนตลาดได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่
บริ เวณดังกล่าวมีสภาพภูมิอากาศเฉพาะแห่งและ
ภูมิประเทศที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการ
ผลิตเชอร์ รี่คณ
ุ ภาพดี

แหล่งเพาะปลูกเชอร์ รี่ที่ส�ำคัญในรัฐวิกตอเรี ย
ได้ แก่ พื ้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ
โกลเบิร์น วัลเลย์ อัปเปอร์ โกลเบิร์น/สตราธโบกี
และพื ้นที่ตอนใต้ ของรัฐ บริ เวณดังกล่าวผลิต
เชอร์ รี่เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 85 ของผลผลิตทังหมด
้
ภายในรัฐ นอกจากนี ้ยังมีแหล่งเพาะปลูกเชอร์ รี่
ขนาดเล็กอื่นๆกระจายอยูท่ วั่ รัฐ เช่น ที่เมือง
เบนดิโก และคีเรง

ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐแทสเมเนียเริ่ มตังแต่
้ กลาง
เดือนถึงปลายเดือนธันวาคม และสิ ้นสุดที่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ โดยช่วงที่มีผลผลิตออกสูต่ ลาดมากที่สดุ
คือ ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนมกราคม รัฐ
แทสมาเนียเน้ นปลูกเชอร์ รี่เพื่อการส่งออก และเป็ นรัฐ
ที่ไม่คอ่ ยได้ รับผลกระทบจากโรคและศัตรูพืชเมื่อเทียบ
กับรัฐอื่น
รัฐแทสเมเนียเป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ ออสเตรเลียและทัว่ โลก
ว่าเป็ นรัฐที่ปลอดจากการคุกคามของแมลงวันผลไม้
ด้ วยเหตุนี ้ จึงท�ำให้ รัฐแทสเมเนียสามารถส่งเชอร์ รี่ไป
จ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่มีระเบียบการน�ำเข้ า
ที่เข้ มงวด เช่น ประเทศญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และไต้ หวัน
เป็ นต้ น
ด้ วยสภาพภูมิประเทศที่เป็ นเกาะและมีการตรวจ
และกักกันพืชและสัตว์อย่างเข้ มงวด รัฐแทสเมเนียจึง
ปลอดจากโรคและศัตรูพืชหลายชนิด เช่น โรคยอด
และใบไหม้ การที่มีโรคและศัตรูพืชคุกคามน้ อยท�ำให้
เกษตรกรมีความจ�ำเป็ นต้ องใช้ สารเคมีในปริ มาณน้ อย
ไปด้ วย
รัฐแทสเมเนียมีการปลูกเชอร์ รี่อยูท่ วั่ ไป เช่น ที่
ฮูออน/แชนเนล บริ เวณตะวันออกเฉียงใต้ ของรัฐ (เช่น
โคล ริ เวอร์ วัลเลย์ และเมืองโซเรล) เดอร์ เวนท์ วัลเลย์
บริ เวณแม่น� ้ำทามาร์ และริ มชายฝั่ งตะวันตกเฉียงเหนือ
ที่เมืองสปรี ย์ตนั และอัลเวอร์ สโตน

ผลผลิตเชอร์ ร่ ี
จ�ำนวนผู้
เพาะปลูก

พื ้นที่เพาะ
ปลูก (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

108

4,800

4,407

รู ปแบบการเพาะปลูก
ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เริ่ ม
ประมาณปลายเดือนตุลาคม (เมืองฮิลส์ตนั และ
นาร์ โรไมน์) ไปจนถึงช่วงคริ สต์มาส และสิ ้นสุด
ประมาณกลางเดือนมกราคม มีการคัดเลือกพันธุ์
และพื ้นที่เพาะปลูกเพื่อกระจายระยะเวลาที่
เชอร์ รี่ให้ ผลผลิต ซึง่ สวนเชอร์ รี่ส่วนใหญ่จะเลือก
ปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์ที่มีระยะเวลาให้ ผลผลิตแตกต่าง
กัน เพื่อที่ว่าหากผลผลิตบางส่วนเสียหายจาก
พายุฝน ก็ยงั มีผลผลิตส่วนอื่นมาทดแทนได้
แต่ละพื ้นที่มีการเลือกสายพันธุ์หลักต่างกัน
ออกไป เชอร์ รี่ที่ปลูกที่เมืองออเรนจ์ส่วนใหญ่เป็ น
พันธุ์ที่มาจากเมืองซัมเมอร์ แลนด์ ในประเทศ
แคนาดา ขณะที่ในเมืองยังก์จะมีการปลูกเชอร์ รี่
พันธุ์รอนส์ ซีดลิง มากกว่า
เชอร์ รี่พนั ธุ์หลักๆที่ปลูกในเมืองออเรนจ์ ได้ แก่
เมอร์ ชานท์, แวน, คอร์ เดีย, ลาแปง, ซิโมเน,
สวีทฮาร์ ท, เรนเนียร์ และบิง
เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ปลูกมากในเมืองยังก์ ได้ แก่
เอมเพรส, บูร์ลาต์, สุพรี ม, รอนส์ ซีดลิง,
สเตลลา, ลาแปง และสวีทฮาร์ ท
เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ปลูกรองลงมา ได้ แก่ ซิโมเน,
ซิลเวีย, แบล็กสตาร์ , สเตลลา, เอิร์ลลิส,
เอิร์ลลีสวีท, ทูแลร์ , บรู กส์,ชีแลน และสวีท
จอร์ เจีย

ผลผลิตเชอร์ ร่ ี
จ�ำนวนผู้
เพาะปลูก

พื ้นที่เพาะ
ปลูก (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

95

4,800

4,500

รู ปแบบการเพาะปลูก
ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐวิกตอเรี ยเริ่ มตังแต่
้ กลาง
เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนมกราคม
โดยอาจมีเชอร์ รี่บางพันธุ์ที่ให้ ผลเร็ วตังแต่
้ ต้น
เดือนพฤศจิกายน และอาจเลยไปถึงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ส�ำหรับเชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ให้ ผลผลิตช้ า
เนื่องจากรัฐวิกตอเรี ยมีสภาพภูมิอากาศที่
หลากหลาย ท�ำให้ ในแต่ละปี เกษตรกรผู้ปลูก
เชอร์ รี่จะสามารถปลูกเชอร์ รี่ได้ 3 เดือน ตังแต่
้
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เชอร์ รี่ที่
ปลูกในพื ้นที่ทางตอนเหนือของรัฐจะออกผลเร็ ว
กว่าบริ เวณที่สงู อื่นๆ โดยเฉพาะที่เมืองโทลมี ซึง่
เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวเชอร์ รี่ได้ ถงึ ปลายเดือน
กุมภาพันธ์
รัฐวิกตอเรี ยสามารถผลิตเชอร์ รี่ได้ ปีละ
ประมาณ 4,500 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริ มาณ
ผลผลิตที่ได้ แต่ละปี ขึ ้นอยูส่ ภาพดินฟ้าอากาศ เช่น
การเกิดน� ้ำค้ างแข็งในฤดูตดิ ดอก และพายุฝนใน
ช่วงเก็บเกี่ยว ซึง่ อาจท�ำให้ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้
ลดลงอย่างมาก
ระบบการเพาะปลูก
สวนเชอร์ รี่ในรัฐวิกตอเรี ยมีการใช้ ระบบ
การผลิตอันทันสมัยและวิธีการเพาะปลูกใหม่ๆ
ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ ระบบ Open Bush Systems
และมีระบบให้ น� ้ำแบบน� ้ำหยดและฉีดฝอย โดย
เกษตรกรผู้ปลูกต่างตระหนักถึงความจ�ำเป็ นใน
การพัฒนาการบริ หารจัดการดินให้ ดีขึ ้น
เชอร์ รี่ที่ปลูกในรัฐวิกตอเรี ยมีมากกว่า 50 สาย
พันธุ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื ้อเริ่ มเรี ยกร้ องให้ มีการ
พัฒนาคุณภาพเชอร์ รี่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
ด้ วยการปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์ใหม่ๆแทนพันธุ์เดิมที่ให้
ผลผลิตช้ า
เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ปลูกมากในรัฐวิกตอเรี ย ได้ แก่
เมอร์ ชานท์, บิง, สุพรี ม, เอมเพรส, สเตลลา,
ลาแปง, สวีทฮาร์ ท, และแวน
ในระยะหลัง ได้ มีการปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์อื่นๆอีก
จ�ำนวนมาก โดยพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตดีที่สดุ ได้ แก่
เฟอร์ ไพรม์, ซิโมเน, เอิร์ลลี สวีท, รอยัล เรนเนียร์ ,
สวีท จอร์ เจีย, คอร์ เดีย, ชีแลน, เอิร์ลลิส, และ
ออสตรัลลิส

ผลผลิตเชอร์ ร่ ี
จ�ำนวนผู้
เพาะปลูก

พื ้นที่เพาะ
ปลูก (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

76

3,360

4,000

รู ปแบบการเพาะปลูก

เนื่องจากรัฐแทสเมเนียมีลกั ษณะเป็ นเกาะ บริเวณ

ส่วนใหญ่จงึ มีภมู ิอากาศแบบอบอ่นุ ใกล้ ทะเล ภูมิ
อากาศเช่นนี ้ท�ำให้ ผลเชอร์ รี่คอ่ ยๆสุกและให้ กลิน่ และ
รสชาติที่เข้ มข้ น
เชอร์ รี่ทเี่ ก็บเกี่ยวแล้ วจะได้ รับความเย็นโดยระบบน� ้ำ
(hydro-cool) และแบ่งบรรจุด้วยเครื่ องคัดที่ล� ้ำสมัย ซึง่
ออกแบบมาเพื่อการคัดเชอร์ รี่โดยเฉพาะโดยมักจะแบ่ง
บรรจุในกล่องขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ซึง่ ได้
รับการออกแบบตามมาตรฐานส�ำหรับส่งออก
รัฐแทสเมเนียส่งออกเชอร์ รี่ไปยังมากกว่า 20
ประเทศทัว่ โลก ทังในเอเชี
้
ย ตะวันออกกลาง และยุโรป
เกษตรกรผู้ปลูกและผู้แบ่งบรรจุเชอร์ รี่ตา่ งได้ รับการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้ านอาหารและระบบ
การรับประกันคุณภาพตามความต้ องการของตลาด
ระบบการเพาะปลูก
สวนเชอร์ รี่เกิดใหม่ในรัฐแทสเมเนียล้ วนมีการเพาะ
ปลูกเชอร์ รี่อย่างหนาแน่นปานกลางถึงสูง สวนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ มีการคัดพันธุ์เชอร์ รี่ที่สามารถ
ให้่ ผลผลิตดี มีขนาดและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเหมาะสม
และสามารถต้ านทานการแตกของผล เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่
ปลูกมากในรัฐแทสเมเนียได้ แก่ ลาแปง, ซิโมเน, สวีท
ฮาร์ ท, ซิลเวีย, เรจินา และคอร์ เดีย รวมถึงพันธุ์ใหม่ๆ
อย่างสวีท จอร์ เจีย

รั ฐเซาท์ ออสเตรเลีย

รั ฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

รั ฐควีนส์ แลนด์

รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีแหล่งปลูกเชอร์ รี่อยู่ 3 แหล่ง
หลักๆ โดยแหล่งที่ใหญ่ที่สดุ อยูใ่ นบริ เวณเทือกเขา
เมาท์ ลอฟตี ้ (หรื อที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไปว่า แอดิเลด ฮิลส์) อีก
สองแห่งตังอยู
้ บ่ ริ เวณริ เวอร์ แลนด์และตะวันออกเฉียง
ใต้ ของรัฐ
แอดิเลด ฮิลล์เป็ นแหล่งปลูกเชอร์ รี่ที่ใหญ่ที่สดุ ในรัฐ
เซาท์ออสเตรเลีย โดยผลิตเชอร์ รี่คดิ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ
90 ถึง 95 ของผลผลิตทังหมดในรั
้
ฐ บริ เวณดังกล่าวมี
การแบ่งเป็ นพื ้นที่เพาะปลูกย่อยๆ ซึง่ แต่ละแห่งมี
ภูมิอากาศเฉพาะถิ่นและมีระยะเวลาที่เชอร์ รี่ให้ ผลผลิต
แตกต่างกันไป แม้ วา่ แอดิเลด ฮิลส์จะมีพื ้นที่คอ่ นข้ าง
น้ อย แต่เชอร์ รี่พนั ธุ์เดียวกันที่ปลูกในบริ เวณนี ้อาจให้
ผลผลิตช้ าเร็วแตกต่างกัน 2 ถึง 3 สัปดาห์ พื ้นที่เพาะ
ปลูกย่อยๆดังกล่าว ได้ แก่ เมืองมอนเทคิวท์ (เป็ น
แหล่งเชอร์ รี่ต้นฤดู), เชอร์ รี่วิลล์, นอร์ ตนั ซัมมิท,
บาสเก็ต เรนจ์, ซัมเมอร์ ทาวน์, ยูเรดลา, ฟอเรสท์ เรนจ์,
เลนส์วดู , เคนตัน วัลเลย์ และกูเมอรัคคา
พื ้นที่เล็กๆทางตอนใต้ ของเแอดิเลด ฮิลส์ ที่เรี ยกว่า
แหลมเฟลอริ เออร์ ก็มีการปลูกเชอร์ รี่เช่นกัน เกษตรกร
ในพื ้นที่นี ้เป็ นเกษตรกรรายย่อยและเน้ นการผลิตเพื่อ
บริ โภคในท้ องถิ่น บริ เวณตะวันออกเฉียงใต้ ของรัฐซึง่
เป็ นพื ้นที่เพาะปลูกใหม่ก็เน้ นการผลิตเพื่อส่งขายใน
ภูมิภาคเช่นเดียวกัน ส่วนบริ เวณ “ริ เวอร์ แลนด์” ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของแอดิเลดนันเป็
้ นพื ้นที่ปลูก
เชอร์ รี่ที่ให้ ผลผลิตเร็ว โดยผลิตเชอร์ รี่ป้อนตลาดในรัฐ
ทางฝั่ งตะวันออกและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็ นหลัก

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีการปลูกเชอร์ รี่เป็ น
บริ เวณแคบๆที่ทอดยาวจากเมืองดอนนีบรูคไป
จนถึงเมืองเพมเบอร์ ตนั ในพื ้นที่ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ ของรัฐ มีเกษตรกรรายใหญ่หลายรายในบริ เวณ
เมืองดอนนีบรูค/คีรัพ และเมืองแมนจีมพั /
เพมเบอร์ ตนั และเกษตรกรรายย่อยบริ เวณเมือง
บาลิงอัพและบริ ดจ์ทาวน์ แนวพื ้นที่เพาะปลูกดัง
กล่าวผลิตเชอร์ รี่เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 85 ของ
เชอร์ รี่ทงหมดที
ั้
่ผลิตในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ส�ำหรับพื ้นที่เล็กๆอื่นๆซึง่ อยูร่ ะหว่างเมาท์
บาร์ เกอร์ และอัลแบนี ก็มีสวนเชอร์ รี่อยูบ่ ้ างใน
บริ เวณเพิร์ท ฮิลส์ และเมืองดเวลลิงอัพ

ในรัฐควีนส์แลนด์มีการปลูกเชอร์ รี่มากในบริ เวณ
แกรนิต เบลท์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของรัฐ โดยมี
ศูนย์กลางอยูร่ อบๆเมืองสแตนธอร์ ป ซึง่ ในบริ เวณ
นี ้เกษตรกรรายย่อยซึง่ ปลูกเชอร์ รี่เป็ นรายได้ เสริ ม
จากการปลูกพืชหลัก มีจ�ำนวนไม่กี่รายที่ปลูก
เชอร์ รี่เป็ นรายได้ หลัก ผลผลิตเชอร์ รี่สว่ นใหญ่มา
จากบริ เวณเกลน แอพลิน และ “เดอะ ซัมมิท”
และสวนเชอร์ รี่ขนาดเล็กในเอเมียนส์, โปซิแยร์
และเซเวอร์ เนีย ซึง่ ผลิตเชอร์ รี่ทงหมดในรั
ั้
ฐ
ควีนส์แลนด์

ผลผลิตเชอร์ ร่ ี
จ�ำนวนผู้
เพาะปลูก

พื ้นที่เพาะ
ปลูก (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

116

3,540

2,500

รู ปแบบการเพาะปลูก
ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเริ่ มตังแต่
้
กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมกราคม
โดยพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตเร็วจะเริ่ มปลูกราวๆกลางเดือน
ตุลาคม (บริ เวณริ เวอร์ แลนด์) ส่วนพันธุ์ใหม่ๆที่ให้
ผลผลิตช้ าจะให้ ผลผลิตสูต่ ลาดประมาณปลายเดือน
มกราคม
ระบบการเพาะปลูก
ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีการปลูกเชอร์ รี่มากกว่า 50
สายพันธุ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาดมีความต้ อง
การเชอร์ รี่คณ
ุ ภาพที่ดีและมีอายุการเก็บรักษานานขึ ้น
จึงมีการปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์ใหม่ๆแทนพันธุ์ที่ให้ ผลผลิต
ไม่ดี เชอร์ รี่พนั ธุ์สเตลลาและลาแปงเป็ นเชอร์ รี่ 2 พันธุ์
หลักที่ปลูกในรัฐนี ้ นอกจากนี ้ยังมีการปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์
อื่นๆอย่างกว้ างขวางตามความต้ องการของตลาดใน
แต่ละพื ้นที่
เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ปลูกมากในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ได้ แก่
เมอร์ ชานท์, สเตลลา, ลาแปง, สวีทฮาร์ ท และชิโมเน
ส่วนพันธุ์อื่นๆเช่น บิง, สุพรี ม, เอมเพรส, แวน, ซัมมิต,
ซันเบิร์สท์, คอร์ เดีย, วิสตา และแลมเบิร์ท มีการปลูก
ในจ�ำนวนแตกต่างกันไป แต่ได้ เป็ นที่นิยมน้ อยลงทุกปี
มีสวนเชอร์ รี่ไม่กี่แห่งที่ปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์เรนเนียร์ ขณะที่
พันธุ์รอนส์ ซีดลิง ยังมีการปลูกอย่างแพร่หลาย ซึง่ ใน
ระยะหลังได้ มีการปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์อื่นๆอีกหลายพันธุ์
โดยบรรดาพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตดีที่สดุ ได้ แก่
แบล็กสตาร์ , เอิร์ลลีสวีท, สวีท จอร์ เจีย, ชีแลน,
เอิร์ลลิส, ออสตรัลลิส, ซานตินา, แซมบา, ซิลเวีย และ
เรจินา

ผลผลิตเชอร์ ร่ ี
จ�ำนวนผู้
เพาะปลูก

พื ้นที่เพาะ
ปลูก (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

70

420

500

รู ปแบบการเพาะปลูก
ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเริ่ ม
ตังแต่
้ กลางเดือนธันวาคมไปจนถึงปลายเดือน
มกราคม โดยพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตเร็ วจะเริ่ มปลูก
ประมาณต้ นเดือนพฤศจิกายน ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่
อาจต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ส�ำหรับ
เชอร์ รี่พนั ธุ์ใหม่ๆที่ให้ ผลผลิตช้ า
ระบบการเพาะปลูก
สวนเชอร์ รี่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีการปลูก
เชอร์ รี่แบบธรรมชาติโดยใช้ ระบบ Open vase
ขณะที่ในบางแห่งได้ มีปลูกโดยใช้ ระบบ Tatura
	  เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ปลูกมากในรัฐเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย ได้ แก่ บิง, สเตลลา, ลาแปง,
สวีทฮาร์ ท, สุพรี ม และเอมเพรส ส่วนพันธุ์ดงเดิ
ั้ ม
ที่ยงั ปลูกกันอยู่ ได้ แก่ เมอร์ ชานท์, สุพรี ม และ
เอมเพรส
ในระยะหลังได้ มีการปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์อื่นๆอีก
จ�ำนวนมาก โดยพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตดีที่สดุ ได้ แก่
เฟอร์ ไพรม์, ซิโมเน, เอิร์ลลี สวีท, ชีแลน,
เอิร์ลลิส และออสตรัลลิส นอกจากนี ้ยังมีการ
ปลูกเชอร์ รี่พนั ธุ์ใหม่ๆที่ยงั ไม่เคยปลูกมาก่อนทัว่
บริ เวณพื ้นที่เพาะปลูก เช่น พันธุ์แซนดรา โรส,
สวีท เอิร์ลลี, เรด คริ สตัล, เซเลสเต, แซมบา,
อินเด็กซ์ และซิมโฟนี

ผลผลิตเชอร์ ร่ ี
จ�ำนวนผู้
เพาะปลูก

พื ้นที่เพาะ
ปลูก (ไร่)

ผลผลิต
(ตัน)

18

120-150

36

รู ปแบบการเพาะปลูก
ฤดูกาลปลูกเชอร์ รี่ในรัฐควีนส์แลนด์เริ่ มตังแต่
้
ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม
โดยพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตเร็ วจะเริ่ มปลูกราวๆกลาง
เดือนตุลาคม ขณะที่ส�ำหรับพันธุ์ที่ให้ ผลผลิตช้ า
กว่า ฤดูกาลอาจเลยไปถึงปลายเดือนมกราคม
ระบบการเพาะปลูก
สวนเชอร์ รี่ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีการปลูก
เชอร์ รี่แบบธรรมชาติโดยใช้ ระบบ Open vase
ขณะที่ในบางแห่งได้ มีปลูกโดยใช้ ระบบ Tatura
รวมถึงระบบที่ใช้ ลวดโยงยึดแบบอื่นๆ
เชอร์ รี่พนั ธุ์ที่ปลูกมากในรัฐควีนส์แลนด์ได้ แก่
พันธุ์บงิ , สเตลลา, ลาแปง, บรูคส์ และเอิร์ลลี สวีท
เชอร์ รี่พนั ธุ์อื่นๆที่มีการเพาะปลูก ได้ แก่
เอิร์ลลีบรู ์ ลาต์, เบิร์กส์ดอร์ ฟ, สุพรี ม และเอมเพรส
ส่วนพันธุ์ที่ยงั อยูร่ ะหว่างการทดลองปลูกได้ แก่
ออสตรัลลิส, เอิร์ลลิส, คอร์ เดีย และเชอร์ รี่บาง
สายพันธุ์จากโครงการออสเตรเลียน บรี ดดิง
โปรแกรม เช่น พันธุ์เซอร์ ทอม, เซอร์ ดอน,
เดม แนนซี และเดม โรมา

Stanthorpe /
Granite Belt

Narromine
Wellington

Perth Hills
Donnybrook / Manjimup

Mudgee
Orange

Riverland

Albany / Mt Barker

Adelaide Hills / Mount Lofty Ranges
South East (SA)

Hillston
Swan Hill /
Sunraysia

Young
Batlow / Tumut

Goulburn Valley

North Eastern Victoria
Yarra Valley / Dandenongs

North West Tasmania

Tamar Valley
Derwent Valley / Coal Valley
Huon Valley / Channel

ตารางฤดูเก็บเกี่ยวในแต่ละรัฐ สีที่เข้ มกว่าหมายถึงช่วงที่มีปริ มาณผลผลิตเชอร์ รี่มาก

องค์กรผู้ปลูกผลไม้ แทสเมเนีย

ตุลาคม

พฤศจิกายน

วิกตอเรี ย
นิวเซาท์เวลส์
เซาท์ออสเตรเลีย
แทสเมเนีย
เวสเทิร์นออสเตรเลีย
ควีนส์แลนด์

สอบถามข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลเกี่ยวกับการส่งออก

องค์ กรผู้ปลูกเชอร์ ร่ ี ออสเตรเลีย
ระดับประเทศ
ติดต่อ: ไซมอน โบอีย์
Cherry Growers Australia Inc.
องค์กรผู้ปลูกเชอร์ รี่ออสเตรเลีย
โทรศัพท์: +61 419 871 824
อีเมล: ceo@cherrygrowers.org
เว็บไซต์: www.cherrygrowers.org.au
รั ฐนิวเซาท์ เวลส์
ติดต่อ: โจแอนน์ เวลส์
องค์กรผู้ปลูกเชอร์ รี่นิวเซาท์เวลส์
อีเมล: joannewells1@bigpond.com
รั ฐวิกตอเรี ย
ติดต่อ: แคท โบสท์
สมาคมเชอร์ รี่วิกตอเรี ย
อีเมล: info@cherries.org.au

รั ฐเซาท์ ออสเตรเลีย
ติดต่อ: แกรนท์ วอทตัน
องค์กรผู้ปลูกเชอร์ รี่เซาท์ออสเตรเลีย
อีเมล: gawotton@chariot.net.au
รั ฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ติดต่อ: แกรี่ เฟอร์ กสุ สัน
องค์กรผู้ปลูกเชอร์ รี่เวสเทิร์นออสเตรเลีย
อีเมล: garyfergusson@bigpond.com
รั ฐแทสเมเนีย
ติดต่อ: ลูซี่ เกรกก์
องค์กรผู้ปลูกผลไม้ แทสเมเนีย
อีเมล: bdm@fruitgrowerstas.com.au

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

