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ธันเดอรกรีน

ปริมาณการใชเมล็ดตอไร = 150-200 กรัม (หยอด) / 100-150 กรัม (ยายกลา)

แ ตงกวาลูกผสม

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ติดลูกตอเน่ืองทนทานตอโรคไวรัส

สี  :        เขียวใบตอง     ผลยาว : 12-14 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 30-32 วัน หลังหยอดเมล็ด

100 กรัม 50 กรัม

แตงกวา

ซองฉลาด
พรอมปลูก10 กรัม

ธันเดอรกรีน 2

นอรทเทิรน ซี 327

แตงกวาลูกผสม

ตนแข็งแรง ทนทานราน้ําคาง และไวรัสไดดี ดกต้ังแตมีดแรก เน้ือหนา

ไสเล็ก กรอบ หวาน อรอย

สี  :        เขียวเขม     ผลยาว : 13-14 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 32-34 วัน หลังหยอดเมล็ด

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ทนทานตอโรคราน้ําคางไดดี เน้ือหนา ไสเล็ก

กรอบ หวาน อรอย

สี  :        เขียวเขม     ผลยาว : 12-14 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 34-36 วัน

หลังหยอดเมล็ด

แตงกวาลูกผสม

100 กรัม 50 กรัม

100 กรัม
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ปริมาณการใชเมล็ดตอไร = 150-200 กรัม (หยอด) / 100-150 กรัม (ยายกลา)

แ ตงกวาลูกผสม

แตงกวา

ไมโครซี

ไมโครซี 306

แตงกวาลูกผสม

ตนแข็งแรง แตกแขนงดีมาก ผลยาวตรง ติดผลดกมาก ผลผลิตสูง

ทนทานราน้ําคางไดดี

สี  :        เขียวออน     ผลยาว : 8-10 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 30-32 วัน หลังหยอดเมล็ด

ตนแข็งแรง ข้ึนคางเกง ติดผลดก ผิวผลเรียบ หนามนอย ผลยาวตรง

ผลคอดนอย ผลผลิตสูง

สี  :        เขียวออน     ผลยาว : 10-12  ซม.

อายุเก็บเก่ียว 32-34 วัน หลังหยอดเมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม

แตงกวาลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม 10 กรัม

สินคาพรอมขาย พ.ย. 2565

สปดแม็ก
พัฒนาใหเก็บไดเร็ว ติดดกโคนตน ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ข้ึนคางเกง

ทนทานไวรัสไดดี ผลยาวสม่ําเสมอ 

สี  :        เขียวสด     ผลยาว : 10-12  ซม.

อายุเก็บเก่ียว 32-35 วัน

หลังหยอดเมล็ด

100 กรัม 50 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

พืชตระกูลแตง

02



100 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

แตงราน

บ๊ิกกรีน พลัส

จัมโบกรีน

ปริมาณการใชเมล็ดตอไร = 150-200 กรัม (หยอด) / 100-150 กรัม (ยายกลา)

แ ตงร านลูกผสม

ตนแข็งแรง ข้ึนคางดี แตกแขนงดี ทนทานราน้ําคางและไวรัสไดดี

สีผลเขียวแมในหนารอน หัวทายตรง ทรงกระบอก

สี  :        เขียวสด     ผลยาว : 18-20  ซม.

อายุเก็บเก่ียว 38-40 วัน หลังหยอดเมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี เหมาะสําหรับการขนสงทางไกล เน้ือหนา น้ําหนักดี

ติดผลสม่ําเสมอ ผลคอดนอย ผลผลิตสูง ทนทานตอโรคราน้ําคางไดดี

สี  :        เขียวเขม     ผลยาว : 22-24  ซม.

อายุเก็บเก่ียว 36-40 วัน

หลังหยอดเมล็ด

50 กรัม

แ ตงร านลูกผสม

100 กรัม

100 กรัม

บ๊ิกกรีน 25
ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ทนทานโรคไวรัสไดดีมาก  เน้ือหนา น้ําหนักดี

หัวทายตรง ทรงกระบอก ผลผลิตสูง

สี  :        เขียวสด     ผลยาว : 18-20  ซม.

อายุเก็บเก่ียว 38-40 วัน หลังหยอดเมล็ด

แ ตงร านลูกผสม
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แฟง

ป นเพชร

 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 100-150 กรัม

แฟงไส  ตันลูกผสม

ตนแข็งแรง ทนทานโรคไดดี ติดผลดก น้ําหนักดี ผลผลิตสูง เน้ือหนา เน้ือแนน

แกนกลางเล็ก เก็บเก่ียวเร็ว ผลทรงกระบอก ขายเปนแฟงออนดี ขายเปนแฟงแกได

แฟงออน ผลหนัก 0.8-1 กก. ผลยาว 25-30 ซม. /

แฟงแก ผลหนัก 3-5 กก. ผลยาว 35-40 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 55 วัน หลังหยอดเมล็ด (แฟงออน)

ตนแข็งแรง ข้ึนคางดี แตกแขนงดี หัวทายตรง ทรงกระบอก

ผิวเรียบ เน้ือหนา หวาน กรอบ

สี :  ขาวอมเขียวออน     ผลยาว : 20-22 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 43-45 วัน หลังหยอดเมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

1,000 เมล็ด

แตงราน

สโนวี่

ปริมาณการใชเมล็ดตอไร = 150-200 กรัม (หยอด) / 100-150 กรัม (ยายกลา)

แตงร านลูกผสม

20 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

ใหม!
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ป นแกว

แปนหอมนวล

แฟงไรแปง ตนแข็งแรง ท่ีปรับปรุงใหทนทานตอโรคไวรัสไดดี ผลสีเขียวออน

ติดผลดก ตนแข็งแรง เก็บเก่ียวนาน

ผลหนัก 0.8-1 กก. ผลยาว 24-26 ซม. 

อายุเก็บเก่ียว 55-60  วัน หลังหยอดเมล็ด

ตนแข็งแรง  เถาเล้ือยดีมาก เน้ือมีกล่ินหอม ผลแปนกลม ดก ทนโรค ข้ึนนวลสวย 

ผลหนัก 2-2.5 กก. 

อายุเก็บเก่ียว 65-70  วัน หลังหยอดเมล็ด

แฟงหอม(ฟกหอม)ลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม

แฟงไส  ตันลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม

แฟง
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 100-150 กรัม

ป นทอง
ตนแข็งแรง ผลสีเขียวออน ทรงกระบอก ทนทานไวรัสไดดีมาก ติดผลดก

เก็บเก่ียวนาน

ผลหนัก 0.8-1 กก. ผลยาว 25-30 ซม. 

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แฟงไส  ตันลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม

ใหม!
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ฟาโรห

เฮอคิวลิส

ตนแข็งแรง ทนทานไวรัสไดดี คอผลใหญ เน้ือแนน กรอบ ไมฟาม

ผลยาวตรง เก็บเก่ียวไดนาน ผลผลิตสูง

สีผิว :        เขียวสด    ผลยาว 45-50 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 37-42 วัน หลังหยอดเมล็ด

ตนแข็งแรง ทนทานตอโรคราน้ําคางไดดี ติดผลดก ผลผลิตสูง

สีผิว :         เขียวนวล   ผลยาว 35-40 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 35-40 วัน หลังหยอดเมล็ด

50 กรัม 10 กรัม

บวบ
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร = 150-200 กรัม(หยอด) /100-150 กรัม(ยายกลา) 

บวบเหลี่ยมลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

บวบเหลี่ยมลูกผสม

50 กรัม250 กรัม
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วิกเกอร เอ

คอบรา

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ทนทานตอโรคไวรัสไดดีมากโดยเฉพาะในฤดูรอน

ติดผลดก ผลยาวตรง คอผลใหญ 

สีผิว:          เขียวเขม    ผลยาว 50-55 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 38-42 วัน

หลังหยอดเมล็ด

 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร = 150-200 กรัม(หยอด) /100-150 กรัม(ยายกลา) 

บวบเหลี่ยมลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม

บวบงูลูกผสม

บวบ

50 กรัม250 กรัม

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี เน้ือแนน ไมฟาม รสชาติดี น้ําหนักดี ติดผลดก ผลผลิตสูง

สีผิว :         เขียวสดมีลายทางขาว    ผลยาว 25-35 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 42-48  วัน หลังหยอดเมล็ด
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เขียวหยก 16

ไซเบอร

ตนแข็งแรง ทนโรคไดดี การติดผลสม่ําเสมอ ผลยาว 30-35 ซม.

ลายน้ําสวยเปนท่ีตองการของตลาด ผลหนัก 600-700 กรัม

ไดผลเกรดเอจนถึงปลายเก็บเก่ียว

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังยายกลา

มะระ
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 100-150 กรัม

มะ ระ จีนลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

20 กรัม100 กรัม

มะ ระ ขี้นกลูกผสม

ตนแข็งแรง แตกแขนงไดดี ทนทานตอโรคราแปง และไวรัส ติดผลดก

ผลสีเขียวเขม หนามลึก ขนาดผลใหญสม่ําเสมอ สามารถเก็บในตลาดไดนาน

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังหยอดเมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

100 กรัม
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ประกายทอง

ประกายเพชร

ตนแข็งแรง สีผลเขียวเขม ผิวคางคกสวย ทรงผลแปนกลม พูใหญ เน้ือหนา

สีเหลืองสม เน้ือเหนียว แนน มัน

ผลหนัก 5-7 กก.

อายุเก็บเก่ียว 80-90 วัน

หลังหยอดเมล็ด

ฟกทอง
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 100-150 กรัม

ฟกทองผลใหญลูกผสม

110 กรัม

ทนแลงไดดีมาก ตนแข็งแรงตลอดอายุการเก็บเก่ียว ทนโรคทางใบไดดี

ติดผลงาย ผลเกรดเอ ผลแปน ผิวคางคก เน้ือสีเหลืองไพร เหนียว มัน

ผลหนัก 7-9 กก.

อายุเก็บเก่ียว 90 วัน หลังหยอดเมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ซองฉลาด
พรอมปลูก

20 กรัม100 กรัม

ฟกทองผลใหญลูกผสม
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ขาวตอก 573
ตนแข็งแรง ติดผลดก สีผลเปนลายขาวตอก ผิวคางคกเล็กนอย ทรงผลแปน

พูใหญ เน้ือหนา รสชาติดีมาก เน้ือเหนียว แนน มัน 

ผลหนัก 2.5-3.5 กก.

อายุเก็บเก่ียว 75 วัน หลังหยอดเมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ฟกทองลูกผสม

20 กรัม100 กรัม

ฟกทอง
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 100-150 กรัม

มรกตดํา 35
ทรงผลแปนกลม พูใหญ ผิวคางคก ผลสีเขียวดําเขม เน้ือหนา เน้ือสีเหลืองเขม

ติดผลงาย ดก ผลผลิตตอไรสูง

ผลหนัก 3-3.5 กก.

อายุเก็บเก่ียว 70-75 วัน หลังหยอดเมล็ด

ฟกทองลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

100 กรัม
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คริมสัน เรด
ตนแข็งแรง ทนโรคทางใบไดดี ติดลูกดี ใหผลผลิตสูง ผลกลมรี

แถบลายสีเขียวเขม เน้ือแนน หวาน 12-13 บริกซ ไดผลเกรดเอสูง ทนขนสง 

สีเน้ือ :        แดง       ผลหนัก 5-7 กก.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แตงโม
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 40-60 กรัม

แ ตงโมลูกผสม

40 กรัม

กาแล็กซี่
ตนแข็งแรง ทนทานตอโรคไดดี ทนขนสง ผลทรงตอปโด สีเปลือกลายเขียวเขม

เน้ือแนน หวาน 12-13 บริกซ

สีเน้ือ :        แดง       ผลหนัก 4-6 กก.

อายุเก็บเก่ียว 60 วัน หลังหยอดเมล็ด

แตงโมตอป โดลูกผสม

40 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

ซองฉลาด
พรอมปลูก

อันดา
ตนแข็งแรง โตเร็ว  ผลทรงกลมรี เปลือกสีเขียวเขมลาย หวาน 12-14 บริกซ

ติดผลงาย ผลเกรดเอ ผลผลิตสูง 

สีเน้ือ :        แดง       ผลหนัก 6-8 กก.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แ ตงโมลูกผสม

40 กรัม

ใหม!
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แตงโม
 ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 40-60 กรัม

คิงสเยลโลว

40 กรัม

แตงโมเน้ือสีเหลือง ทรงผลใหญ ผิวลายจินตหรา ทําหวานงาย

สีเน้ือ :        เหลืองเขม       ผลหนัก 4-6 กก.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แตงโมลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ใหม!

40 กรัม

ควีนเลดี้
ตนแข็งแรง ทนทานตอโรคไดดี ผลทรงตอปโด สีเปลือกเขียวออนสลับลายเขียวเขม

ทนขนสง เน้ือแนน หวาน 14-15 บริกซ

สีเน้ือ :        สม      ผลหนัก 6-8 กก.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แตงโมตอป โดลูกผสม

200 เมล็ด,
40 กรัม

ฮันนี่มูน
แตงโมกินรี เน้ือสีสม ผลทรงกลมรี หอมหวานคลายน้ําผ้ึง เน้ือแนน

กรอบ อรอย หวาน 13-14  บริกซ

สีเน้ือ :        สม      ผลหนัก 3-5 กก.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แตงโมลูกผสม
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กนกกาญจน 108

แฮปป  สวีท 80

ตนแข็งแรง ทนทานตอโรคไดดี ผลกลมรี ผิวสีเหลืองทอง

รสชาติหวาน 13-15 บร๊ิกซ กรอบ อรอย

สีเน้ือ :        สมสด      ผลหนัก 1.1-1.2 กก

อายุเก็บเก่ียว 65 วัน หลังหยอดเมล็ด

แคนตาลูป-แตงไทย
ปริมาณการใชเมล็ดตอไร 50-100 กรัม

แคนตาลูปลูกผสม

ตนแข็งแรง ทนทานตอโรคไดดี ผลกลมรี ผิวสีทองลายตาขาย

หวาน 14-17 บริกซ หอม กรอบ อรอย

สีเน้ือ :        สมสด      ผลหนัก 1.3-1.5 กก

อายุเก็บเก่ียว 68-72 วัน หลังหยอดเมล็ด

20 กรัม

100 เมล็ด

ซองฉลาด
พรอมปลูก

แคนตาลูปลูกผสม

1,000 เมล็ด
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มะเขือ

ดาวิกา

หยาดทิพย

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

มะเขือเปราะลูกผสม

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ผลทรงหยดน้ํา ข้ัวและหมวกผลใหญ เน้ือหนา กรอบ

รสชาติดี ติดผลดก ใหผลผลิตสูง เก็บเก่ียวผลผลิตตอเน่ืองไดนาน

ทนทานตอโรคเห่ียวเขียวและโรคไวรัสใบดางเหลือง

อายุเก็บเก่ียว 75-80 วัน หลังยายกลา

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ตนสม่ําเสมอ ผลสีเขียวออน

หมวกและข้ัวผลใหญปานกลาง เน้ือหนา กรอบ รสชาติดี

ทรงผลคลายหยดน้ํา ติดผลดก ผลผลิตสูง

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วัน หลังยายกลา

20 กรัม

มะเขือเปราะลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

20 กรัม

เคอรมิตข้ัวยาว 59
ทรงผลรูปหยดน้ําสวย ไหลผลสีเขียวเขมสลับขาว ข้ัวผลใหญ กานผลยาว

ติดผลดก น้ําหนักผล 40-60 กรัม ผลผลิตตอไรสูง

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วัน หลังยายกลา

20 กรัม

มะเขือเปราะลูกผสมคางกบ

ซองฉลาด
พรอมปลูก

พืชตระกูลมะเขือ
และพริก
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มะเขือ

พวงมณี

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

ปลูกงาย ตนแข็งแรง ทรงพุมใหญ ไรหนาม ทนทานโรค เก็บเก่ียวนาน

ติดผลดก ผลผลิตสูง

อายุเก็บเก่ียว 100-120 วัน หลังยายกลา

มะเขือพวงไร หนาม

ซองฉลาด
พรอมปลูก20 กรัม

ท็อปกัน
มะเขือยาวลูกผสม

ตนแข็งแรง ทนทานตอโรคไวรัสใบดางเหลืองในมะเขือยาวท่ีมีแมลงหว่ีขาว

เปนพาหะ และโรคเห่ียวเขียว ผลยาวตรง 25-30 ซม. ผิวสีเขียวมันเปนเงา

เน้ือผลสีขาว รสชาติดี คอผลใหญ ปลายผลปาน ผลไมน่ิมงาย

ติดผลดก ผลผลิตสูง

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วัน หลังยายกลา

20 กรัม
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มะเขือเทศ

พรีเม่ียม โกลด

แกมมา

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

มะเขือเทศผลใหญลูกผสม

ทนทานโรคเห่ียวเหลือง ทรงตนใหญ ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ติดผลเร็ว ดก

ผลผลิตสูง ทรงผลกลมรี ข้ัวผลใหญ ผลสุกสีแดงสด ทนขนสง

น้ําหนัก 90-100 กรัมตอผล เหมาะกับตลาดสดและโรงงาน

อายุเก็บเก่ียว 80-85 วัน หลังยายกลา

มะเขือเทศพันธุพุม ตนแข็งแรง ทรงตนใหญ ทนทานตอโรคเห่ียวเขียวไดดี

และทนทานตอไสเดือนฝอยไดดี การติดผลดก ทรงกลมรี 70-80 กรัมตอผล

ผลดิบสีเขียวออน ผลสุกสีแดง เน้ือหนาปานกลาง ผลแข็งมาก ทนขนสง

อายุเก็บเก่ียว 80-85 วัน หลังยายกลา

เอ็กซตรา 390
ตนแข็งแรง เติบโตเร็ว ทรงตนใหญ ติดผลดก ผลสีแดงสด

น้ําหนัก 70-80 กรัมตอผล ทรงผลสวย เน้ือหนาปานกลาง

ผลแนนแข็งมาก ทนขนสง

อายุเก็บเก่ียว 80-85 วัน หลังยายกลา

20 กรัม

มะเขือเทศผลใหญลูกผสม

มะเขือเทศผลใหญลูกผสม

20 กรัม

ซองฉลาด
พรอมปลูก20 กรัม
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ซองฉลาด
พรอมปลูก

ซองฉลาด
พรอมปลูก20 กรัม

เพชรชมพู 2

เพชรชมพู

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

มะเขือเทศสีดาลูกผสม

ผลแนนแข็ง ไมแตกงาย ทนขนสง ตนทรงพุมก่ึงเล้ือย ตนแข็งแรง ผลผลิตสูง

ผลหนัก 20-25 กรัม ผลรูปทรงยาวรีรูปไข ผลดิบสีขาวครีม ผลสุกสีชมพู

ทนทานโรคเห่ียวเขียวและไวรัสใบหงิกเหลือง

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังยายกลา

ตนแข็งแรง พัฒนาใหทนรอนไดดี ทรงตนใหญ ติดผลดก-ดกมาก ผลสีชมพู

ผลหนัก 25-28 กรัมตอผล ผลแนน แข็ง ทนการขนสงไดดี

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วัน หลังยายกลา

แพรวชมพู
มะเขือเทศพันธุพุม ตนแข็งแรง ทรงตนใหญ ทรงพุมทึบ ติดผลดกมาก

ผลผลิตสูง ผลดิบสีขาว ผลสุกสีชมพู ทนทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองไดดี

น้ําหนักผล 25-28 กรัมตอผล ผลแนน แข็ง ทนขนสง

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วัน หลังยายกลา

มะเขือเทศสีดาลูกผสม

มะเขือเทศสีดาลูกผสม

20 กรัม 5 กรัม

มะเขือเทศ

20 กรัม

50 กรัม
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เทพประทาน

เรดแอรโรว 181

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

พันธุยอดนิยม ผลรูปไข ลูกใหญ น้ําหนัก 28-35 กรัมตอผล ผลสุกสีชมพู

ผลแนน แข็ง ทนขนสง ตนแข็งแรง ทนทานไวรัสใบเห่ียวเหลืองสาเหตุจาก

แมลงหว่ีขาวไดดี เปนพันธุก่ึงเล้ือย ลําตนและใบใหญ

อายุเก็บเก่ียว 70-75 วัน หลังยายกลา

มะเขือเทศพันธุพ้ืนทองถ่ินของประเทศไทย ตนแข็งแรง ทนทานโรคเห่ียวเขียว

และไวรัสใบหงิกเหลืองไดดี ขนาดของทรงตนใหญ ทรงพุมทึบ การติดผลดกมาก

ผลผลิตสูง ผลทรงกลม ผลสุกสีแดงสม น้ําหนักผล 20-25 กรัมตอผล

อายุเก็บเก่ียว 65 วัน หลังยายกลา

ปรางทิพย
ตนแข็งแรง ติดผลดก ทนอากาศรอนไดดี เน้ือผลแนน รสชาติหวานอมเปร้ียว

ผลยาวรี สีแดง น้ําหนัก 10-15 กรัมตอผล รับประทานผลสด

อายุเก็บเก่ียว 65 วัน หลังยายกลา

2,000 เมล็ด

มะเขือเทศลูกผสม

มะเขือเทศสวีทเชอร่ี

20 กรัม

มะเขือเทศสีดาลูกผสม

20 กรัม

มะเขือเทศ
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พริก

ซุปเ ปอรฮอท 2

เทอรโบ ฮอท

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

พริกข้ีหนูลูกผสม

พริกข้ีหนูลูกผสม

รสเผ็ดจัด ผลแนนแข็ง ทนขนสง เก็บไดนาน ตนแข็งแรง แตกแขนงดี

ผลดิบสีเขียว-เขียวเขม ผลสุกสีแดงสด ติดผลดก ความยาวผล 5-7 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 80-90 วัน หลังยายกลา

พริกข้ีหนูผลใหญ ผิวเรียบ มันวาว ปลายผลช้ีข้ึน ผลสุกสีแดงสด

เก็บเก่ียวเร็ว ทนขนสง

ผลยาวประมาณ 7-10 ซม. หนักประมาณ 4.0-4.5 กรัมตอผล

ตนสูงประมาณ 90-120 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 75-80 วัน หลังยายกลา

ติดผลเร็ว แตกแขนงดี เก็บเก่ียวไดตอเน่ือง เก็บเขียวได เก็บแดงดี

ความยาวผลสม่ําเสมอตลอดอายุการเก็บเก่ียว ความยาวผล 7-9 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 90 วัน หลังยายกลา

50 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

20 กรัม

ซุปเปอรฮอท40
พริกข้ีหนูลูกผสม

50 กรัม

50 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

20 กรัม

ใหม!
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พริกข้ีหนูลูกผสม

เพชรดํา
ตนแข็งแรง ใบใหญสีเขียวเขม ทนทานโรคทางใบ และโรครากปมท่ีมี

สาเหตุจากไสเดือนฝอยไดดี ผลยาว 6-8 ซม. ผลสีเขียวเขม น้ําหนักดี

ผลแนนแข็ง เน้ือหนา ทนการขนสงไดดี

อายุเก็บเก่ียว 90 วัน หลังยายกลา

50 กรัม

พริก

เพชรมงกุฎ

ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

พริกข้ีหนูลูกผสม

พริกทนแลง ระบบรากแข็งแรง สามารถเจริญเติบโตไดแมฝนท้ิงชวง

แตกแขนงดี ติดผลดก เน้ือแนน น้ําหนักดี สีสวย ทนขนสง

ความยาวผล 5-7 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 90 วัน หลังยายกลา

เพชรมงคล
พริกข้ีหนูลูกผสม

ความยาวผลสม่ําเสมอตลอดอายุการเก็บเก่ียว ตนแข็งแรง ผลยาว 7-9 ซม.

เก็บงาย ผิวมันวาว ผลแนน แข็ง ทนขนสง

อายุเก็บเก่ียว 80-90 วัน หลังยายกลา

50 กรัม

50 กรัม
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พริก
ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

มณีกาญจน
ตนแข็งแรง ติดผลดก ผลผลิตสูง ผิวสีเขียวนวล-เขียวขาว ผิวผลเรียบ

เปนมัน ผลยาวตรง 15-18 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังยายกลา

พริกหยวกลูกผสม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

20 กรัม

สันกําแพง
ตนแข็งแรง ติดผลดก ใหผลผลิตสูง ผิวสีเขียว ผิวเรียบเปนมัน

ผลสุกสีแดง ผลยาวตรง 15-18 ซม. เน้ือผลหนา น้ําหนักดี

เหมาะสําหรับตลาดผลสดและโรงงาน

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วัน หลังยายกลา

พริกหนุ มเขียวลูกผสม

50 กรัม

21



พริก
ปริมาณการใชเมล็ด 30-50 กรัมตอไร

สะบันงา
พริกหนุ มขาวลูกผสม

ติดผลดก ผลผลิตสูง ผิวสีเขียวนวล-เขียวขาว ผิวผลเรียบ

ผลยาว 13-16 ซม.

อายุเก็บเก่ียว  60-65  วัน หลังยายกลา

หยกขาว 31
ตนแข็งแรง ติดผลดก ผลผลิตสูง ผิวสีเขียวนวล-เขียวขาว ผิวผลเรียบเปนมัน

ผลยาวตรง 15-18 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วัน หลังยายกลา

พริกหนุ มขาวลูกผสม

50 กรัม

50 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก
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ซองฉลาด
พรอมปลูก

100 กรัม500 กรัม

ถ่ัวฝกยาว
 ปริมาณการใชเมล็ด 1.5-2 กก.ตอไร

ลําน้ําพอง 2 (พรีเม่ียม)
ถ่ัวฝ กยาว

ถ่ัวฝกยาวเมล็ดเคลือบดวยสารเพ่ิมประสิทธิภาพปองกันไวรัสใบดางเหลือง* 

ถ่ัวเน้ือ ฝกขาว ฝกยาวตรงสม่ําเสมอ รสชาติหวาน เน้ือมาก ฝกยาว 50-55 ซม.

ติดฝกเร็ว ต้ังแตโคนขอแรก ใหผลผลิตสูง อยูในตลาดไดนาน

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน

หลังหยอดเมล็ด
*ขอมูลจากแปลงทดลองพบ
โรคใบดางเหลืองท่ีมีแมลงปากดูด
เปนพาหะในระยะ 30 วันแรกลดลง 50%

ลําน้ําชี 2 (พรีเม่ียม)

ถ่ัวฝ กยาว

ถ่ัวฝ กยาว

*ขอมูลจากแปลงทดลองพบ
โรคใบดางเหลืองท่ีมีแมลงปากดูด
เปนพาหะในระยะ 30 วันแรกลดลง 50%

*ขอมูลจากแปลงทดลองพบ
โรคใบดางเหลืองท่ีมีแมลงปากดูด
เปนพาหะในระยะ 30 วันแรกลดลง 50%

500 กรัม

ลําน้ําชี (พรีเม่ียม)
ถ่ัวฝกยาวเมล็ดเคลือบดวยสารเพ่ิมประสิทธิภาพปองกันไวรัสใบดางเหลือง* 

ถ่ัวเน้ือ ฝกสีเขียว คุณภาพฝกดี ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ฝกยาวตรงสม่ําเสมอ

รสชาติดี ฝกยาว 50-55 ซม. น้ําหนักดี ใหผลผลิตสูง 

อายุเก็บเก่ียว 50-55 วัน

หลังหยอดเมล็ด

ถ่ัวฝกยาวเมล็ดเคลือบดวยสารเพ่ิมประสิทธิภาพปองกันไวรัสใบดางเหลือง*

ถ่ัวฝกเน้ือแนน สีเขียวสด ติดฝกเร็ว ความยาวฝกสม่ําเสมอ 55-60 ซม. 

ไดน้ําหนักดี ใหผลผลิตสูง

อายุเก็บเก่ียว 47-53 วัน หลังหยอดเมล็ด

100 กรัม500 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

ใหม!
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ถ่ัวฝกยาว
 ปริมาณการใชเมล็ด 1.5-2 กก.ตอไร

ถ่ัวฝ กยาว

ซองฉลาด
พรอมปลูก

เขียวดก#5
ตนแข็งแรง ติดฝกดก ฝกสีเขียวสด ผิวเรียบมีรอยยนเล็กนอย

ฝกยาว 55-65 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

ถ่ัวฝกยาวเมล็ดดําคัดพิเศษ ติดฝกเร็ว ติดฝกทุกขอ ใหผลผลิตสูง

ฝกยาวสม่ําเสมอ 70-75 ซม. ข้ัวไมเหนียว เก็บเก่ียวงาย

ฝกไมพองงาย อยูในตลาดไดนาน

อายุเก็บเก่ียว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

100 กรัม500 กรัม

500 กรัม

นิลกาฬ 2
ถ่ัวฝ กยาว

ใหม!

พืชตระกูลถั่ว มะละกอ
และกระเจี๊ยบเขียว
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กระเจี๊ยบ

คิงสสตาร

ปริมาณการใชเมล็ด 200 กรัมตอไร

กระเ จ๊ียบเขียวลูกผสม

ตนแข็งแรง แตกแขนงดี ทนทานตอโรคไวรัสเสนใบเหลืองไดดี ผลสีเขียวเขม

ความยาวผล 12-14 ซม. รสชาติดี ติดฝกดก ผลผลิตสูง

เหมาะสําหรับท้ังตลาดสดและสงโรงงาน

อายุเก็บเก่ียว 45 วัน หลังหยอดเมล็ด

100 กรัม

สมตํา 90
มะละกอแขกนวลลูกผสม

พันธุแรกในไทย ท่ีมีตนกะเทย 90% NON GMO ทนทานโรคไวรัสใบจุดวงแหวนไดดี

เน้ือแนน หนา กรอบ น้ําหนัก 600-700 กรัมตอผล เหมาะสําหรับทําสมตํา

ตนแข็งแรง ลําตนใหญ ตนสูงปานกลาง 

อายุเก็บเก่ียว 6-7 เดือน หลังยายกลา

350 เมล็ด

มะละกอ
 ปริมาณการใชเมล็ด 15-20 กรัมตอไร
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ผักชี-ข้ึนฉาย

สายพิรุณ

สายสมร

ปริมาณการใชเมล็ด 3-4 กก.ตอไร

ผักชี

ลําตนใหญ แข็งแรงดวยระบบรากท่ีดี ทําใหแตกกอดี มีใบมาก กานใบแข็ง

ใบไมฝอย ไมลมงาย ใบมีกล่ินหอม ออกดอกชา ยืดการเก็บเก่ียวได

อายุเก็บเก่ียว 45-55 วัน หลังหวานเมล็ด

ลําตนใหญ แข็งแรง รากใหญ กอใหญ ใบมาก ใบไมฝอย

กานแข็งและไมลมงาย ทนฝนและโรคไดดี ออกดอกชา ยืดเวลาเก็บเก่ียวไดนาน

มีกล่ินหอม น้ําหนักดี ใหผลผลิตสูง

อายุเก็บเก่ียว 45-55 วัน หลังหวานเมล็ด

นวลจันทร
เมล็ดคัดพิเศษ งอกดี โตไว กานใหญ อวบแนน ใบสีเขียวสด มีกล่ินหอม

ปลูกงาย ตนแข็งแรง ทนโรค

อายุเก็บเก่ียว 55-60 วัน หลังหยอดเมล็ด

300 กรัม

350 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

ผักชี

ข้ึนฉ าย

350 กรัม ซองฉลาด
พรอมปลูก

50 กรัม

ผักใบตางๆ
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ผักบุง

เพชรยอดไผ9 (เมล็ดเคลือบ)

ยอดไผ9

ปริมาณการใชเมล็ด 12-15 กก.ตอไร

ผักบุ งจีน

ผักบุงเมล็ดเคลือบสารเพ่ิมประสิทธิภาพ มีสารปองกันเช้ือรา ตนสวย โตเร็ว

ใบเรียวเล็ก ไมลูฝน ไมลมงาย

อายุเก็บเก่ียว 18 วัน หลังหวานเมล็ด

ลําตนต้ังตรงแข็งแรง ใบสีเขียวสด น้ําหนักดี เจริญเติบโตเร็ว

ไมแตกแขนง ไมมีหนาม

อายุเก็บเก่ียว 20-25 วัน หลังหวานเมล็ด

1 กิโลกรัม

ผักบุ งจีน

ซองฉลาด
พรอมปลูก

1 กิโลกรัม
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ผักกาดหอม
ปริมาณการใชเมล็ด 500-600 กรัมตอไร

แกรนดแรปดส
กอใหญ มีขอถ่ีและจํานวนใบมาก ลักษณะใบมีความหยิกมาก ใบมีสีเขียวออน

การออกดอกชา เกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดป

ใหผลผลิตท่ีมีน้ําหนักดี

อายุเก็บเก่ียว 55-60 วัน

หลังหวานเมล็ด

กอใหญ ทรงสวยกลม ทรงตนสม่ําเสมอ ใบหยัก สีเขียวออน

ทนรอนไดดี น้ําหนักดี แทงชอดอกชา 

อายุเก็บเก่ียว 35-40 วัน หลังหวานเมล็ด

ผักกาดหอม

50 กรัม300 กรัม

300 กรัม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ซองฉลาด
พรอมปลูก

มิลเล่ียนกรีน
ผักกาดหอม

ใหม!
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ซองฉลาด
พรอมปลูก
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ใหม!

ใหม!

ใหม!

ขาวโพด
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มณีแดง

200 กรัม

ใหม!

ซองฉลาด
พรอมปลูก

ขาวโพดสีมวง มีเมล็ดหวานในฝก ตนแข็งแรง ฝกใหญ ใหผลผลิตสูง

เมล็ดเรียงเต็มถึงปลายฝก อุดมดวยสารแอนโธไซยานิน รสชาติดี

เหนียว นุม หวาน 

1 สีในฝกเดียว :

อายุเก็บเก่ียว 60-63 วัน หลังหยอดเมล็ด
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ขาวโพดหวานสีแดง ทานสดได ฝกใหญ น้ําหนักดี เมล็ดใหญ 

อุดมดวยสารแอนโทไซยานิน รสชาติหวาน 15-17 บริกซ 

ตนแข็งแรง ไมลม เก็บเก่ียวไว ปลูกไดทุกฤดู

1 สีในฝกเดียว :

อายุเก็บเก่ียว 65-70 วััน หลังหยอดเมล็ด

เรดชูการคิงส (ทานสดได)

ไวทสวีทต้ี (ทานสดได)

100, 500 เมล็ด

ใหม!

ใหม!
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ใหม! ฮันน่ีคิงส 40

1 กก. 200 กรัม

ขาวโพดหวาน ฝกใหญ หอม หวาน อรอย รากและลําตนแข็งแรง

เก็บเก่ียวไดเร็วข้ึน มีจํานวนแถว 16-18 แถวตอฝก

1 สีในฝกเดียว :

อายุเก็บเก่ียว 68-72 วัน

หลังหยอดเมล็ด
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คะนา

บางบัวทอง35

บางบัวทอง35 (พรีเม่ียม)

ปริมาณการใชเมล็ด 1.5-2 กก. ตอไร

คะน า

ลําตนใหญ ใบหนา ขอถ่ีปานกลาง กานใบชูข้ึนไมหักงาย สะดวกในการขนสง

ตนสม่ําเสมอ ความงอกสูง ปลูกไดทุกฤดูกาล

อายุเก็บเก่ียว  45-50 วัน หลังหวานเมล็ด

เมล็ดคะนาคัดพิเศษ เคลือบสารเพ่ิมประสิทธิภาพ ท่ีสามารถปองกันดวงหมัดกระโดด

ในระยะกลาได อัตราการงอกดี ตนแข็งแรง ลําตนใหญ ใบหนา

กานใบชูข้ึนไมหักงาย

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังหวานเมล็ด

อินทนนท
ลําตนใหญ ตนแข็งแรง ตนสม่ําเสมอ ใบสีเขียวเขม ใหผลผลิตสูง กรอบ อรอย

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังหวานเมล็ด

คะน าฮ องกงลูกผสม

1 กิโลกรัม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

100 กรัม500 กรัม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

500 กรัม

คะน า

พืชตระกูลกะหลํ่า
คะนาและกวางตุง
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ผักกาดกวางตุง

สองฝ งโขง

ทศกัณฐ37

ปริมาณการใชเมล็ด 1-1.5 กก. ตอไร

ผักกาดกวางตุ งดอก

ลําตนใหญแข็งแรง ใบสีเขียวสด ชอดอกใหญ แตกแขนงดี

อายุเก็บเก่ียว 35-40 วัน หลังหวานเมล็ด

ลําตนใหญ ใบหนา ทรงแจกัน ไมแตกแขนง ออกดอกชามาก ปลูกไดทุกฤดูกาล

อายุเก็บเก่ียว 35-40 วัน หลังหวานเมล็ด

ผักกาดกวางตุ งต น

ซองฉลาด
พรอมปลูก

100 กรัม500 กรัม

ซองฉลาด
พรอมปลูก

100 กรัม500 กรัม
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ผักกาดขาว

นวลมณี

ปริมาณการใชเมล็ด 35-40 กรัมตอไร

ผักกาดขาว

ตนแข็งแรง ใบสีเขียวออน ทนสภาพอากาศรอนไดดี หอหัวสม่ําเสมอ

ปลูกไดดีในท่ีราบ และปลูกไดทุกฤดูกาล

อายุเก็บเก่ียว 30-35 วัน หลังหยอดเมล็ด

ตนแข็งแรง ใบหนา ทนการขนสง สามารถปลูกไดในทุกฤดูกาล

หอแนน หอเร็ว หัวใหญ น้ําหนัก 1.3-1.5 กก.

ปลูกไดท้ังพ้ืนท่ีราบและบนดอย

อายุเก็บเก่ียว 60-65 วันหลังยายกลา

ซองฉลาด
พรอมปลูก

80 กรัม

กะหล่ําปลี

ไจแอนท

ปริมาณการใชเมล็ด 50-100 กรัมตอไร

กะหล่ําปลีลูกผสม

50 กรัม

ใหม!
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ดาวเรือง

ดาวเรืองลูกผสม

บ๊ิกบอลเยลโลว
ทรงดอกลูกบอลหรือดาวเรืองไข ดอกใหญสม่ําเสมอ กลีบดอกละเอียด

ดอกกลมแนน กลีบดอกแข็ง ไมยุบงาย ฐานดอกเหนียว เหมาะสําหรับตลาดตัดดอก

ฤดูกาลท่ีเหมาะสม ฤดูรอน-ฤดูฝน ตนแข็งแรง แตกแขนงดีมาก ใบใหญ สีเขียวเขม

สีดอก :        สีเหลือง 

ขนาดดอก 7-9 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังยายกลา

ดอกใหญ กลีบดอกละเอียด ดอกแนน ทนขนสง ตนแข็งแรง แตกแขนงดีมาก

สีดอก :        สีเหลือง

ขนาดดอก 8-10 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังยายกลา

บ๊ิกมูนเยลโลว
ดาวเรืองลูกผสม

1,000 เมล็ด

100/1,000 เมล็ด

ปริมาณการใชเมล็ด 4,000-6,000 เมล็ดตอไร
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บ๊ิกบอลดีพโกลด
ดาวเรืองลูกผสม

ทรงดอกลูกบอล ดอกใหญสม่ําเสมอ กลีบดอกละเอียด ดอกกลมแนน กลีบดอกแข็ง

ไมยุบงาย ฐานดอกเหนียว เหมาะสําหรับตลาดตัดดอก ฤดูกาลท่ีเหมาะสม

ฤดูรอน-ฤดูฝน ตนแข็งแรง แตกแขนงดีมาก ใบใหญ สีเขียวเขม  

สีดอก :        สีทองเขม

ขนาดดอก 8-10 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังยายกลา

ดอกกลม ใหญ กลีบดอกละเอียด ไมช้ํางาย

ปลูกไดทุกฤดู เหมาะสมท่ีสุดคือฤดูหนาว

สีดอก :        สีทองเขมจัด

ขนาดดอก  8-10 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 45-50 วัน หลังยายกลา

1,000 เมล็ด

ซุปเปอรบอลดีพโกลด
ทรงดอกจะเปนทรงกลมคลายลูกบอล กลีบดอกแนน กลีบดอกละเอียด

ออกดอกดก เก็บดอกไดนาน ตนแข็งแรง ใบเรียวเล็ก ดูแลรักษางาย

สีดอก :        สีทองเขม

ขนาดดอก 6-8 ซม.

อายุเก็บเก่ียว 45 วัน หลังยายกลา

ดาวเรืองลูกผสม

100/500/1,000 เมล็ด

วินเนอรดีพโกลดพลัส
ดาวเรืองลูกผสม

1,000 เมล็ด

ดาวเรือง
ปริมาณการใชเมล็ด 4,000-6,000 เมล็ดตอไร

ดาวเรือง
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