
เชอร์ร่ีจากประเทศออสเตรเลีย 

ผลิตภณัฑ์และบริการ

 ประเทศออสเตรเลีย มีการปลกูเชอร์ร่ีใน 6 รัฐด้วยกนั โดยรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
วิกตอเรีย และแทสเมเนีย เป็นรัฐท่ีมีการปลกูเชอร์ร่ีมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกของ
ประเทศ และรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นอนัดบัท่ี 4
 ในรัฐแทสเมเนีย การปลกูเชอร์ร่ีได้มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วและเน้นผลติเพ่ือ
การสง่ออก ทัง้นีเ้น่ืองจากรัฐแทสเมเนียไมไ่ด้รับผลกระทบจากโรคและศตัรูพืชมาก
นกัเม่ือเทียบกบัรัฐอ่ืน 
 รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและควีนส์แลนด์ มีการปลกูเชอร์ร่ีน้อยกวา่รัฐอ่ืน และ
เน้นผลติเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ 
 เชอร์ร่ีจากประเทศออสเตรเลียจะมีผลผลติออกสูต่ลาดตัง้แตก่ลางหรือปลาย
เดือนตลุาคม จนถงึปลายเดือนกมุภาพนัธ์ ขึน้อยูก่บัฤดกูาลเพาะปลกูในแตล่ะรัฐ 
และสภาพภมิูอากาศ 
 ปัจจบุนั ประเทศออสเตรเลียผลติเชอร์ร่ีได้มากกวา่ 12,000 ตนัตอ่ปี โดยร้อยละ 
20 จะถกูสง่ออกจ�าหนา่ยทัว่โลก ซึง่คาดวา่ออสเตรเลียจะสามารถผลติเชอร์ร่ีเพ่ิม
ขึน้เป็น 15,000 ตนัตอ่ปี และสามารถสง่ออกผลผลติคร่ึงหนึง่สูต่ลาดโลกได้ภายใน
ปี พ.ศ. 2558



รัฐนิวเซาท์เวลส์

แหลง่เพาะปลกูเชอร์ร่ีท่ีส�าคญัในรัฐนิวเซาท์เวลส์
อยูร่อบๆเมืองยงัก์และเมืองออเรนจ์ ซึง่เป็นบริเวณ
ท่ีมีการปลกูเชอร์ร่ีกนัมายาวนาน ตอ่มาได้มีแหลง่
เพาะปลกูใหม่ๆ เพ่ิมขึน้ เชน่ท่ีเมืองฮิลส์ตนั, มดัจี, 
เวลลงิตนั, ทมูทั และแบทโลว์ โดยมีจดุประสงค์
เพ่ือขยายฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐนิวเซาท์เวลส์ให้
นานขึน้
 เมืองฮิลส์ตนัและนาร์โรไมน์มุง่เป็นแหลง่ผลติ
เชอร์ร่ีต้นฤดใูนประเทศออสเตรเลีย เชน่เดียวกนั
กบัเมืองเวลลงิตนัและมดัจี ซึง่เชอร์ร่ีท่ีน่ีจะให้
ผลผลติเร็วกวา่ท่ีอ่ืน ถงึแม้วา่ เชอร์ร่ีท่ีให้ผลผลติ
เร็วอาจให้ผลผลติไมแ่นน่อนหรือจ�านวนไมม่าก
เทา่กบัเชอร์ร่ีท่ีให้ผลผลติช้า แตเ่ชอร์ร่ีประเภทนีจ้ะ
ขายได้ราคาสงูในท้องตลาด
 ปัจจบุนัก�าลงัมีการพฒันาพืน้ท่ีตอนกลาง
ของภาคตะวนัตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์เพ่ือท่ีจะ
สามารถผลติเชอร์ร่ีป้อนตลาดได้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่
บริเวณดงักลา่วมีสภาพภมิูอากาศเฉพาะแหง่และ
ภมิูประเทศท่ีหลากหลายและเหมาะสมตอ่การ
ผลติเชอร์ร่ีคณุภาพดี

ผลผลิตเชอร์ร่ี

จ�านวนผู้

เพาะปลกู

พืน้ท่ีเพาะ

ปลกู (ไร่)

ผลผลติ 

(ตนั)

108 4,800 4,407
 

รูปแบบการเพาะปลูก 
 
 ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐนิวเซาท์เวลส์เร่ิม
ประมาณปลายเดือนตลุาคม (เมืองฮิลส์ตนัและ
นาร์โรไมน์) ไปจนถึงช่วงคริสต์มาส และสิน้สดุ
ประมาณกลางเดือนมกราคม มีการคดัเลือกพนัธุ์
และพืน้ท่ีเพาะปลกูเพ่ือกระจายระยะเวลาท่ี 
เชอร์ร่ีให้ผลผลิต ซึง่สวนเชอร์ร่ีส่วนใหญ่จะเลือก
ปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีมีระยะเวลาให้ผลผลิตแตกต่าง
กนั เพ่ือท่ีว่าหากผลผลิตบางส่วนเสียหายจาก
พายฝุน ก็ยงัมีผลผลิตส่วนอ่ืนมาทดแทนได้  
 แต่ละพืน้ท่ีมีการเลือกสายพนัธุ์หลกัต่างกนั
ออกไป เชอร์ร่ีท่ีปลกูท่ีเมืองออเรนจ์ส่วนใหญ่เป็น
พนัธุ์ท่ีมาจากเมืองซมัเมอร์แลนด์ ในประเทศ
แคนาดา  ขณะท่ีในเมืองยงัก์จะมีการปลกูเชอร์ร่ี
พนัธุ์รอนส์ ซีดลิง มากกว่า
 เชอร์ร่ีพนัธุ์หลกัๆท่ีปลกูในเมืองออเรนจ์ ได้แก่ 
เมอร์ชานท์, แวน, คอร์เดีย, ลาแปง, ซิโมเน,  
สวีทฮาร์ท, เรนเนียร์ และบิง
 เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีปลกูมากในเมืองยงัก์ ได้แก่  
เอมเพรส, บร์ูลาต์, สพุรีม, รอนส์ ซีดลิง,  
สเตลลา, ลาแปง และสวีทฮาร์ท
 เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีปลกูรองลงมา ได้แก่ ซิโมเน, 
ซิลเวีย, แบล็กสตาร์, สเตลลา, เอิร์ลลิส,  
เอิร์ลลีสวีท, ทแูลร์, บรูกส์,ชีแลน  และสวีท 
จอร์เจีย

รัฐวกิตอเรีย 
 
แหลง่เพาะปลกูเชอร์ร่ีท่ีส�าคญัในรัฐวิกตอเรีย 
ได้แก่ พืน้ท่ีทางตะวนัออกเฉียงเหนือของรัฐ  
โกลเบร์ิน วลัเลย์  อปัเปอร์โกลเบร์ิน/สตราธโบกี 
และพืน้ท่ีตอนใต้ของรัฐ  บริเวณดงักลา่วผลติ
เชอร์ร่ีเป็นสดัสว่นร้อยละ 85 ของผลผลติทัง้หมด
ภายในรัฐ  นอกจากนีย้งัมีแหลง่เพาะปลกูเชอร์ร่ี
ขนาดเลก็อ่ืนๆกระจายอยูท่ัว่รัฐ เชน่ ท่ีเมือง 
เบนดโิก และคีเรง

ผลผลิตเชอร์ร่ี

จ�านวนผู้

เพาะปลกู

พืน้ท่ีเพาะ

ปลกู (ไร่)

ผลผลติ 

(ตนั)

95 4,800 4,500
 
รูปแบบการเพาะปลูก 

 ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐวิกตอเรียเร่ิมตัง้แตก่ลาง
เดือนพฤศจิกายนไปจนถงึปลายเดือนมกราคม 
โดยอาจมีเชอร์ร่ีบางพนัธุ์ท่ีให้ผลเร็วตัง้แตต้่น
เดือนพฤศจิกายน และอาจเลยไปถงึปลายเดือน
กมุภาพนัธ์ส�าหรับเชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติช้า
 เน่ืองจากรัฐวิกตอเรียมีสภาพภมิูอากาศท่ี
หลากหลาย ท�าให้ในแตล่ะปี เกษตรกรผู้ปลกู
เชอร์ร่ีจะสามารถปลกูเชอร์ร่ีได้ 3 เดือน ตัง้แต่
เดือนพฤศจิกายนถงึเดือนกมุภาพนัธ์  เชอร์ร่ีท่ี
ปลกูในพืน้ท่ีทางตอนเหนือของรัฐจะออกผลเร็ว
กวา่บริเวณท่ีสงูอ่ืนๆ โดยเฉพาะท่ีเมืองโทลมี ซึง่
เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวเชอร์ร่ีได้ถงึปลายเดือน
กมุภาพนัธ์
 รัฐวิกตอเรียสามารถผลติเชอร์ร่ีได้ปีละ
ประมาณ 4,500 ตนั อยา่งไรก็ตาม ปริมาณ
ผลผลติท่ีได้แตล่ะปีขึน้อยูส่ภาพดนิฟ้าอากาศ เชน่ 
การเกิดน�า้ค้างแข็งในฤดตูดิดอก และพายฝุนใน
ชว่งเก็บเก่ียว ซึง่อาจท�าให้ผลผลติท่ีเก็บเก่ียวได้
ลดลงอยา่งมาก 

ระบบการเพาะปลูก 

สวนเชอร์ร่ีในรัฐวิกตอเรียมีการใช้ระบบ 
การผลติอนัทนัสมยัและวิธีการเพาะปลกูใหม่ๆ  
ซึง่สว่นใหญ่จะใช้ระบบ Open Bush Systems 
และมีระบบให้น�า้แบบน�า้หยดและฉีดฝอย  โดย
เกษตรกรผู้ปลกูตา่งตระหนกัถงึความจ�าเป็นใน
การพฒันาการบริหารจดัการดนิให้ดีขึน้
 เชอร์ร่ีท่ีปลกูในรัฐวิกตอเรียมีมากกวา่ 50 สาย
พนัธุ์ อยา่งไรก็ตาม ผู้ ซือ้เร่ิมเรียกร้องให้มีการ
พฒันาคณุภาพเชอร์ร่ีเพ่ือยืดอายกุารเก็บรักษา 
ด้วยการปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์ใหม่ๆ แทนพนัธุ์เดมิท่ีให้
ผลผลติช้า
 เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีปลกูมากในรัฐวิกตอเรีย ได้แก่  
เมอร์ชานท์, บงิ, สพุรีม, เอมเพรส, สเตลลา,  
ลาแปง, สวีทฮาร์ท, และแวน
 ในระยะหลงั ได้มีการปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์อ่ืนๆอีก
จ�านวนมาก โดยพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติดีท่ีสดุได้แก่ 
เฟอร์ไพรม์, ซโิมเน, เอิร์ลลี สวีท, รอยลั เรนเนียร์, 
สวีท จอร์เจีย, คอร์เดีย, ชีแลน, เอิร์ลลสิ, และ 
ออสตรัลลสิ

 
รัฐแทสเมเนีย 
 
ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐแทสเมเนียเร่ิมตัง้แตก่ลาง
เดือนถงึปลายเดือนธนัวาคม และสิน้สดุท่ีปลายเดือน
กมุภาพนัธ์ โดยชว่งท่ีมีผลผลติออกสูต่ลาดมากท่ีสดุ 
คือ ชว่งกลางเดือนจนถงึปลายเดือนมกราคม รัฐ 
แทสมาเนียเน้นปลกูเชอร์ร่ีเพ่ือการสง่ออก และเป็นรัฐ
ท่ีไมค่อ่ยได้รับผลกระทบจากโรคและศตัรูพืชเม่ือเทียบ
กบัรัฐอ่ืน

รัฐแทสเมเนียเป็นท่ีรู้จกัทัว่ออสเตรเลียและทัว่โลก
วา่เป็นรัฐท่ีปลอดจากการคกุคามของแมลงวนัผลไม้ 
ด้วยเหตนีุ ้จงึท�าให้รัฐแทสเมเนียสามารถสง่เชอร์ร่ีไป
จ�าหนา่ยในตลาดตา่งประเทศท่ีมีระเบียบการน�าเข้า
ท่ีเข้มงวด เชน่ ประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และไต้หวนั 
เป็นต้น

ด้วยสภาพภมิูประเทศท่ีเป็นเกาะและมีการตรวจ
และกกักนัพืชและสตัว์อยา่งเข้มงวด รัฐแทสเมเนียจงึ
ปลอดจากโรคและศตัรูพืชหลายชนิด เชน่ โรคยอด
และใบไหม้  การท่ีมีโรคและศตัรูพืชคกุคามน้อยท�าให้
เกษตรกรมีความจ�าเป็นต้องใช้สารเคมีในปริมาณน้อย
ไปด้วย

รัฐแทสเมเนียมีการปลกูเชอร์ร่ีอยูท่ัว่ไป เชน่ ท่ี 
ฮอูอน/แชนเนล  บริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ของรัฐ (เชน่ 
โคล ริเวอร์ วลัเลย์ และเมืองโซเรล) เดอร์เวนท์ วลัเลย์  
บริเวณแมน่�า้ทามาร์ และริมชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ
ท่ีเมืองสปรีย์ตนั และอลัเวอร์สโตน

ผลผลิตเชอร์ร่ี

จ�านวนผู้

เพาะปลกู

พืน้ท่ีเพาะ

ปลกู (ไร่)

ผลผลติ 

(ตนั)

76 3,360 4,000

รูปแบบการเพาะปลูก 
 
เน่ืองจากรัฐแทสเมเนียมีลกัษณะเป็นเกาะ บริเวณ
สว่นใหญ่จงึมีภมิูอากาศแบบอบอ่นุใกล้ทะเล ภมิู
อากาศเชน่นีท้�าให้ผลเชอร์ร่ีคอ่ยๆสกุและให้กลิน่และ
รสชาติท่ีเข้มข้น 
 เชอร์ร่ีท่ีเก็บเก่ียวแล้วจะได้รับความเย็นโดยระบบน�า้ 
(hydro-cool) และแบง่บรรจดุ้วยเคร่ืองคดัท่ีล�า้สมยั ซึง่
ออกแบบมาเพ่ือการคดัเชอร์ร่ีโดยเฉพาะโดยมกัจะแบง่
บรรจใุนกลอ่งขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ซึง่ได้
รับการออกแบบตามมาตรฐานส�าหรับสง่ออก
 รัฐแทสเมเนียสง่ออกเชอร์ร่ีไปยงัมากกวา่ 20 
ประเทศทัว่โลก ทัง้ในเอเชีย ตะวนัออกกลาง และยโุรป 
เกษตรกรผู้ปลกูและผู้แบง่บรรจเุชอร์ร่ีตา่งได้รับการ
รับรองมาตรฐานความปลอดภยัด้านอาหารและระบบ
การรับประกนัคณุภาพตามความต้องการของตลาด 

ระบบการเพาะปลูก 

สวนเชอร์ร่ีเกิดใหมใ่นรัฐแทสเมเนียล้วนมีการเพาะ
ปลกูเชอร์ร่ีอยา่งหนาแนน่ปานกลางถงึสงู สวนขนาด
กลางและขนาดใหญ่ มีการคดัพนัธุ์เชอร์ร่ีท่ีสามารถ
ให่้ผลผลติดี มีขนาดและชว่งเวลาเก็บเก่ียวเหมาะสม 
และสามารถต้านทานการแตกของผล  เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ี
ปลกูมากในรัฐแทสเมเนียได้แก่ ลาแปง, ซโิมเน, สวีท
ฮาร์ท, ซลิเวีย, เรจินา และคอร์เดีย  รวมถงึพนัธุ์ใหม่ๆ
อยา่งสวีท จอร์เจีย

ข้อมูลต่อไปนีเ้ป็นข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับอุตสาหกรรมเชอร์ร่ีในแต่ละรัฐ



รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 

รัฐเซาท์ออสเตรเลียมีแหลง่ปลกูเชอร์ร่ีอยู ่3 แหลง่
หลกัๆ โดยแหลง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุอยูใ่นบริเวณเทือกเขา
เมาท์ ลอฟตี ้(หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ แอดเิลด ฮิลส์) อีก
สองแหง่ตัง้อยูบ่ริเวณริเวอร์แลนด์และตะวนัออกเฉียง
ใต้ของรัฐ  
 แอดเิลด ฮิลล์เป็นแหลง่ปลกูเชอร์ร่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัฐ
เซาท์ออสเตรเลีย โดยผลติเชอร์ร่ีคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 
90 ถงึ 95 ของผลผลติทัง้หมดในรัฐ  บริเวณดงักลา่วมี
การแบง่เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูยอ่ยๆ ซึง่แตล่ะแหง่มี 
ภมิูอากาศเฉพาะถ่ินและมีระยะเวลาท่ีเชอร์ร่ีให้ผลผลติ
แตกตา่งกนัไป  แม้วา่แอดเิลด ฮิลส์จะมีพืน้ท่ีคอ่นข้าง
น้อย แตเ่ชอร์ร่ีพนัธุ์เดียวกนัท่ีปลกูในบริเวณนีอ้าจให้
ผลผลติช้าเร็วแตกตา่งกนั 2 ถงึ 3 สปัดาห์  พืน้ท่ีเพาะ
ปลกูยอ่ยๆดงักลา่ว ได้แก่ เมืองมอนเทควิท์ (เป็น 
แหลง่เชอร์ร่ีต้นฤด)ู, เชอร์ร่ีวิลล์, นอร์ตนั  ซมัมิท,  
บาสเก็ต เรนจ์, ซมัเมอร์ทาวน์, ยเูรดลา, ฟอเรสท์ เรนจ์, 
เลนส์วดู, เคนตนั วลัเลย์  และกเูมอรัคคา 
 พืน้ท่ีเลก็ๆทางตอนใต้ของเแอดิเลด ฮิลส์ ท่ีเรียกวา่
แหลมเฟลอริเออร์ ก็มีการปลกูเชอร์ร่ีเชน่กนั เกษตรกร
ในพืน้ท่ีนีเ้ป็นเกษตรกรรายยอ่ยและเน้นการผลติเพ่ือ
บริโภคในท้องถ่ิน  บริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ของรัฐซึง่
เป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูใหมก็่เน้นการผลติเพ่ือสง่ขายใน
ภมิูภาคเชน่เดียวกนั  สว่นบริเวณ “ริเวอร์แลนด์” ทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแอดิเลดนัน้เป็นพืน้ท่ีปลกู 
เชอร์ร่ีท่ีให้ผลผลติเร็ว โดยผลติเชอร์ร่ีป้อนตลาดในรัฐ
ทางฝ่ังตะวนัออกและรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเป็นหลกั

ผลผลิตเชอร์ร่ี

จ�านวนผู้

เพาะปลกู

พืน้ท่ีเพาะ

ปลกู (ไร่)

ผลผลติ 

(ตนั)

116 3,540 2,500
 
รูปแบบการเพาะปลูก 
 
ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเร่ิมตัง้แต่
กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถงึกลางเดือนมกราคม 
โดยพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติเร็วจะเร่ิมปลกูราวๆกลางเดือน
ตลุาคม (บริเวณริเวอร์แลนด์) สว่นพนัธุ์ใหม่ๆ ท่ีให้
ผลผลติช้าจะให้ผลผลติสูต่ลาดประมาณปลายเดือน
มกราคม 
 
ระบบการเพาะปลูก 
 
ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียมีการปลกูเชอร์ร่ีมากกวา่ 50 
สายพนัธุ์  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากตลาดมีความต้อง
การเชอร์ร่ีคณุภาพท่ีดีและมีอายกุารเก็บรักษานานขึน้ 
จงึมีการปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์ใหม่ๆ แทนพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติ
ไมดี่ เชอร์ร่ีพนัธุ์สเตลลาและลาแปงเป็นเชอร์ร่ี 2 พนัธุ์
หลกัท่ีปลกูในรัฐนี ้นอกจากนีย้งัมีการปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์
อ่ืนๆอยา่งกว้างขวางตามความต้องการของตลาดใน
แตล่ะพืน้ท่ี

เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีปลกูมากในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ได้แก่ 
เมอร์ชานท์, สเตลลา, ลาแปง, สวีทฮาร์ท  และชิโมเน  
สว่นพนัธุ์อ่ืนๆเชน่ บงิ, สพุรีม, เอมเพรส, แวน, ซมัมิต, 
ซนัเบร์ิสท์, คอร์เดีย, วิสตา  และแลมเบร์ิท มีการปลกู
ในจ�านวนแตกตา่งกนัไป แตไ่ด้เป็นท่ีนิยมน้อยลงทกุปี  
มีสวนเชอร์ร่ีไมก่ี่แหง่ท่ีปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์เรนเนียร์ ขณะท่ี
พนัธุ์รอนส์ ซีดลงิ ยงัมีการปลกูอยา่งแพร่หลาย ซึง่ใน
ระยะหลงัได้มีการปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์อ่ืนๆอีกหลายพนัธุ์ 
โดยบรรดาพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติดีท่ีสดุได้แก่  
แบลก็สตาร์, เอิร์ลลีสวีท, สวีท จอร์เจีย, ชีแลน,  
เอิร์ลลสิ, ออสตรัลลสิ, ซานตินา, แซมบา, ซลิเวีย  และ
เรจินา

รัฐเวสเทร์ินออสเตรเลีย 

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีการปลกูเชอร์ร่ีเป็น
บริเวณแคบๆท่ีทอดยาวจากเมืองดอนนีบรูคไป
จนถงึเมืองเพมเบอร์ตนัในพืน้ท่ีทางตะวนัตกเฉียง
ใต้ของรัฐ มีเกษตรกรรายใหญ่หลายรายในบริเวณ
เมืองดอนนีบรูค/คีรัพ และเมืองแมนจีมพั/ 
เพมเบอร์ตนั  และเกษตรกรรายยอ่ยบริเวณเมือง 
บาลงิอพัและบริดจ์ทาวน์  แนวพืน้ท่ีเพาะปลกูดงั
กลา่วผลติเชอร์ร่ีเป็นสดัสว่นร้อยละ 85 ของ 
เชอร์ร่ีทัง้หมดท่ีผลติในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 
ส�าหรับพืน้ท่ีเลก็ๆอ่ืนๆซึง่อยูร่ะหวา่งเมาท์  
บาร์เกอร์ และอลัแบนี ก็มีสวนเชอร์ร่ีอยูบ้่างใน
บริเวณเพิร์ท ฮิลส์ และเมืองดเวลลงิอพั 

ผลผลิตเชอร์ร่ี

จ�านวนผู้

เพาะปลกู

พืน้ท่ีเพาะ

ปลกู (ไร่)

ผลผลติ 

(ตนั)

70 420 500
 
รูปแบบการเพาะปลูก 
 
ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเร่ิม
ตัง้แตก่ลางเดือนธนัวาคมไปจนถงึปลายเดือน
มกราคม โดยพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติเร็วจะเร่ิมปลกู
ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ี
อาจตอ่เน่ืองไปจนถงึเดือนกมุภาพนัธ์ส�าหรับ 
เชอร์ร่ีพนัธุ์ใหม่ๆ ท่ีให้ผลผลติช้า 
 
ระบบการเพาะปลูก 
 
สวนเชอร์ร่ีในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีการปลกู
เชอร์ร่ีแบบธรรมชาติโดยใช้ระบบ Open vase 
ขณะท่ีในบางแหง่ได้มีปลกูโดยใช้ระบบ Tatura 
  เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีปลกูมากในรัฐเวสเทิร์น 
ออสเตรเลีย ได้แก่ บงิ, สเตลลา, ลาแปง,  
สวีทฮาร์ท, สพุรีม และเอมเพรส  สว่นพนัธุ์ดัง้เดมิ
ท่ียงัปลกูกนัอยู ่ได้แก่ เมอร์ชานท์, สพุรีม  และ
เอมเพรส
 ในระยะหลงัได้มีการปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์อ่ืนๆอีก
จ�านวนมาก โดยพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติดีท่ีสดุได้แก่ 
เฟอร์ไพรม์, ซโิมเน, เอิร์ลลี สวีท, ชีแลน,  
เอิร์ลลสิ  และออสตรัลลสิ  นอกจากนีย้งัมีการ
ปลกูเชอร์ร่ีพนัธุ์ใหม่ๆ ท่ียงัไมเ่คยปลกูมาก่อนทัว่
บริเวณพืน้ท่ีเพาะปลกู เชน่ พนัธุ์แซนดรา โรส,  
สวีท เอิร์ลลี, เรด คริสตลั, เซเลสเต, แซมบา,  
อินเดก็ซ์ และซมิโฟนี

รัฐควีนส์แลนด์ 

ในรัฐควีนส์แลนด์มีการปลกูเชอร์ร่ีมากในบริเวณ
แกรนิต เบลท์ ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของรัฐ โดยมี
ศนูย์กลางอยูร่อบๆเมืองสแตนธอร์ป ซึง่ในบริเวณ
นีเ้กษตรกรรายยอ่ยซึง่ปลกูเชอร์ร่ีเป็นรายได้เสริม
จากการปลกูพืชหลกั มีจ�านวนไมก่ี่รายท่ีปลกู 
เชอร์ร่ีเป็นรายได้หลกั ผลผลติเชอร์ร่ีสว่นใหญ่มา
จากบริเวณเกลน แอพลนิ และ “เดอะ ซมัมิท” 
และสวนเชอร์ร่ีขนาดเลก็ในเอเมียนส์, โปซแิยร์ 
และเซเวอร์เนีย ซึง่ผลติเชอร์ร่ีทัง้หมดในรัฐ 
ควีนส์แลนด์ 

ผลผลิตเชอร์ร่ี

จ�านวนผู้

เพาะปลกู

พืน้ท่ีเพาะ

ปลกู (ไร่)

ผลผลติ 

(ตนั)

18 120-150 36
 
รูปแบบการเพาะปลูก 
 
ฤดกูาลปลกูเชอร์ร่ีในรัฐควีนส์แลนด์เร่ิมตัง้แต่
ปลายเดือนตลุาคมไปจนถงึปลายเดือนธนัวาคม 
โดยพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติเร็วจะเร่ิมปลกูราวๆกลาง
เดือนตลุาคม ขณะท่ีส�าหรับพนัธุ์ท่ีให้ผลผลติช้า
กวา่ ฤดกูาลอาจเลยไปถงึปลายเดือนมกราคม 
 
ระบบการเพาะปลูก 

สวนเชอร์ร่ีในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียมีการปลกู
เชอร์ร่ีแบบธรรมชาติโดยใช้ระบบ Open vase 
ขณะท่ีในบางแหง่ได้มีปลกูโดยใช้ระบบ Tatura 
รวมถงึระบบท่ีใช้ลวดโยงยดึแบบอ่ืนๆ 
 เชอร์ร่ีพนัธุ์ท่ีปลกูมากในรัฐควีนส์แลนด์ได้แก่ 
พนัธุ์บงิ, สเตลลา, ลาแปง, บรูคส์ และเอิร์ลลี สวีท
เชอร์ร่ีพนัธุ์อ่ืนๆท่ีมีการเพาะปลกู ได้แก่  
เอิร์ลลีบร์ูลาต์, เบร์ิกส์ดอร์ฟ, สพุรีม  และเอมเพรส 
สว่นพนัธุ์ท่ียงัอยูร่ะหวา่งการทดลองปลกูได้แก่   
ออสตรัลลสิ, เอิร์ลลสิ, คอร์เดีย และเชอร์ร่ีบาง
สายพนัธุ์จากโครงการออสเตรเลียน บรีดดงิ 
โปรแกรม เชน่ พนัธุ์เซอร์ ทอม, เซอร์ ดอน,  
เดม แนนซี และเดม โรมา



Perth Hills

Donnybrook / Manjimup Albany / Mt Barker
Adelaide Hills / Mount Lofty Ranges

Riverland

South East (SA)

Goulburn Valley

North West Tasmania

Huon Valley / Channel

Derwent Valley / Coal Valley

Yarra Valley / Dandenongs

North Eastern Victoria

YoungHillston

Orange

Stanthorpe /
Granite Belt

Batlow / Tumut

Tamar Valley

Swan Hill /
Sunraysia

Wellington Mudgee

Narromine

สอบถามข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูเก่ียวกบัการสง่ออก
 
องค์กรผู้ปลูกเชอร์ร่ีออสเตรเลีย

ระดบัประเทศ
ตดิตอ่: ไซมอน โบอีย์
Cherry Growers Australia Inc.  
องค์กรผู้ปลกูเชอร์ร่ีออสเตรเลีย
โทรศพัท์: +61 419 871 824 
อีเมล: ceo@cherrygrowers.org 
เวบ็ไซต์: www.cherrygrowers.org.au

รัฐนิวเซาท์เวลส์
ตดิตอ่: โจแอนน์ เวลส์   
องค์กรผู้ปลกูเชอร์ร่ีนิวเซาท์เวลส์
อีเมล: joannewells1@bigpond.com 

รัฐวกิตอเรีย
ตดิตอ่: แคท โบสท์  
สมาคมเชอร์ร่ีวิกตอเรีย
อีเมล: info@cherries.org.au

ตารางฤดเูก็บเก่ียวในแตล่ะรัฐ สีท่ีเข้มกวา่หมายถงึชว่งท่ีมีปริมาณผลผลติเชอร์ร่ีมาก

 ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์

วิกตอเรีย

นิวเซาท์เวลส์

เซาท์ออสเตรเลีย

แทสเมเนีย

เวสเทิร์นออสเตรเลีย  

ควีนส์แลนด์

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย
ตดิตอ่: แกรนท์ วอทตนั  
องค์กรผู้ปลกูเชอร์ร่ีเซาท์ออสเตรเลีย
อีเมล: gawotton@chariot.net.au 

รัฐเวสเทร์ินออสเตรเลีย
ตดิตอ่: แกร่ี เฟอร์กสุสนั  
องค์กรผู้ปลกูเชอร์ร่ีเวสเทิร์นออสเตรเลีย
อีเมล: garyfergusson@bigpond.com

รัฐแทสเมเนีย
ตดิตอ่: ลซ่ีู เกรกก์   
องค์กรผู้ปลกูผลไม้แทสเมเนีย
อีเมล: bdm@fruitgrowerstas.com.au
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