กล้วยหอม
ระยะเวลา
การเตรี ยมดิน และหลุมปลูก

วิธีการ
-หว่านโรยด้วยปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ยหมักในอัตรา 2–4 ตัน/ไร่ แล้วไถ
พรวนดิน
-ขุดหลุมปลูกให้ลึก กว้าง และยาว ประมาณ 50x50x50 ซม. มี
ระยะห่างระหว่างหลุมที่ 2.5×2.5 เมตร ซึ่งจะได้ประมาณ 500
หลุม/ไร่
-ใส่ ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยหมัก อัตรา 5 กก./หลุม และปุ๋ ยเคมี 15-15-15
อัตรา 200 กรัม/หลุม พร้อมเกลี่ยดินผสม โดยให้ระดับดินสู งขึ้น
จนเหลือความลึกของหลุมประมาณ 15-30 ซม. ขึ้นอยูก่ บั ความสู ง
ของต้นพันธุ์
-ตั้งหน่อพันธุ์บริ เวณกลางหลุม โดยหันรอยแผลของหน่อไปทาง
ทิศตะวันตก เกลี่ยดินกลบส่ วนเหง้าสู งประมาณ 15-30 ซม. วาง
ฟางข้าวปิ ดรอบโคนต้น

หลังปลูก 1 เดือน

-ปาดหน่อเพื่อให้ตน้ แตกใบเสมอกัน
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซีต่อน้ า 20 ลิตร
-ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยป์ ระเภทปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยคอก 3 – 5 กก./ต้น
-ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 150-250 กรัม/ต้น

หลังปลูก 3 เดือน

-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซีต่อน้ า 20 ลิตร
-ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 150-250 กรัม/ต้น

หลังปลูก 5 เดือน

-ตัดหน่อที่แตกใหม่ (หน่อตาม) โดยเก็บไว้ 1-2 หน่อ เพื่อพยุงต้นแม่
เมื่อมีลมแรง
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซีต่อน้ า 20 ลิตร
-ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยป์ ระเภทปุ๋ ยหมักหรื อปุ๋ ยคอก 3 – 5 กก./ต้น
-ใส่ ปุ๋ยสู ตร 12-12-24 อัตรา 150-250 กรัม/ต้น

ระยะออกปลี (หลังปลูก 6-8 เดือน)

-ใช้ไม้ค้ ายันหรื อดามกล้วยทุกต้นที่ออกปลีแล้ว และเมื่อกล้วยแทง
ปลีจนสุ ดให้สังเกตุ “ลูกแคน” ที่ปลายเครื อ 3 หวีเล็กๆ ให้ตดั ปลีทิ้ง
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซีต่อน้ า 20 ลิตร
-ใส่ ปุ๋ยสู ตร 12-12-24 อัตรา 150-250 กรัม/ต้น

ระยะห่อเครื อกล้วย (หลังปลูก 9-10 เดือน) -คลุมเครื่ อกล้วยด้วยถุงพลาสติกสี ฟ้า โดยให้ยาวกว่าเครื อกล้วย เปิ ด
ปากถุงให้อากาศถ่ายเทได้ดี
ระยะเก็บเกี่ยว (หลังปลูก 12-13 เดือน)

-เมื่อกล้วยหวีสุดท้ายเริ่ มกลม สี ผลจางลงกว่าเดิม ให้ทาการตัดเครื อ
เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

โรคทีส่ าคัญ
1. โรคขั้วหวีเน่า
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Lasiodiplodia theobromae, Fusarium oxysporum, Collectotrichum musae,
Pestalotiopsis sp. และ Phomopsis sp.
ลักษณะอาการ : เป็ นโรคที่มกั พบหลังการเก็บเกี่ยว โดยเชื้ อเข้าทาลายบริ เวณขั้วหวี ทาให้เปลี่ยนเป็ นสี
ดา เน่า ลุกลามสู่ กา้ นของผล ทาให้ผลหลุดร่ วงได้ง่าย ส่ งผลให้คุณภาพของกล้วยหอมทองลดลง
การป้ องกันกาจัด :
- หลังเก็บเกี่ยวควรจุ่มหวีกล้วยด้วยโพแทสเซี ยมซอร์ เบต อัตรา 10 กรัม ร่ วมกับ BIG อัตรา 40 ซีซี/
น้ า 20 ลิตร
- ต้นกล้วยที่ตาย เศษซากพืชที่เป็ นโรค ควรนาไปทาลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริ มาณเชื้อราที่เป็ น
สาเหตุสาคัญของโรคขั้วหวีเน่า
2. โรคตายพราย
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. cubense
ลักษณะอาการ : จะพบในกล้วยน้ าว้า โดยตามก้านใบของใบล่างหรื อใบแก่เป็ นสี เหลืองอ่อน ต่อมา
ปลายใบหรื อขอบใบจะเริ่ มเหลือง และขยายออกไปอย่างรวดเร็ วจนเหลืองทัว่ ใบ ใบกล้วยจะหักพับ
บริ เวณโคนก้านใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรง กล้วยที่ตกเครื อแล้วจะเหี่ ยว ผลลีบเล็กไม่สม่าเสมอ หรื อแก่
ก่อนกาหนด เนื้ อฟ่ ามจืด เมื่อตัดลาต้นตามขวางจะพบว่าเนื้อในของกาบใบบางส่ วนเป็ นสี น้ าตาลแดง
และอาจพบเส้นใยของเชื้ อรา
การป้ องกันกาจัด :
- ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปลอดโรค

- ต้นกล้วยที่ตาย เศษซากพืชที่เป็ นโรค ควรนาไปทาลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริ มาณเชื้อราที่เป็ น
สาเหตุสาคัญของโรค โดยเมื่อขุดต้นที่เป็ นโรคทิง้ แล้ว ควรใส่ ปูนขาว 1-2 กก./หลุม
- ทาความสะอาดโคนกอกล้วย ไม่ให้รกและชื้นแฉะ ทาทางระบายน้ าให้ดี
- ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซีซี/น้ า 20 ลิตร บริ เวณโคนต้น ทุกๆ 5 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง
- ฉี ดพ่นเชื้ อรา Trichoderma บริ เวณโคนต้น หลังจากฉี ดพ่นด้วย BIG ประมาณ 2-3 วัน
3. โรคใบจุด
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา Phaeoseptoria musae (เฟโอเซปทอเรี ยใบจุด), Cercospora musae (โรคซิกาโตกาสี
เหลือง)
ลักษณะอาการ : โรคใบจุด มีหลายชนิด เช่น โรคซิ กาโตกาสี เหลือง เฟโอเซปทอเรี ยใบจุด ใบจุดสี ดา ใบ
จุดสี น้ าตาล ใบจุดสี กระ แต่ละโรคเกิดจากเชื้ อราต่างชนิดกัน ส่ วนใหญ่โรคที่พบในกล้วยหอมทอง คือ
โรคเฟโอเซปทอเรี ยใบจุด เกิดจากเชื้อรา Phaeoseptoria musae ลักษณะอาการ คือ ใบเกิดเป็ นจุดเล็ก
ขนาดเท่าหัวเข็มหมุด สี น้ าตาลดา รู ปร่ างยาวรี เมื่อความชื้ นเหมาะสมแผลตรงกลางจะแห้งเป็ นสี น้ าตาล
อ่อนปนเทา ขอบแผลเป็ นแถบสี น้ าตาลเข้ม และรอบนอกเป็ นสี เหลือง โรคใบจุดที่พบอีกชนิดคือ โรคซิ
กาโตกาสี เหลือง เกิดจากเชื้ อรา Cercospora musae มีลกั ษณะอาการคือ เกิดจุดเล็กๆ สี เหลือง ต่อมาจุดนี้
ขยายใหญ่ เป็ นขีดสี เหลืองขนานไปตามเส้นใบ ขนาดของแผลโตขึ้น มีรูปร่ างเหมือนไข่ ตรงกลางแห้ง
เป็ นสี น้ าตาลปนเทา
การป้ องกันกาจัด :
- ต้นกล้วยที่ตาย เศษซากพืชที่เป็ นโรค ควรนาไปทาลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริ มาณเชื้อราที่เป็ น
สาเหตุสาคัญของโรค โดยเมื่อขุดต้นที่เป็ นโรคทิง้ แล้ว ควรใส่ ปูนขาว 1-2 กก./หลุม
- ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซีซี/น้ า 20 ลิตร บริ เวณโคนต้น ทุกๆ 5 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง
- ฉี ดพ่นเชื้ อรา Trichoderma บริ เวณโคนต้น หลังจากฉี ดพ่นด้วย BIG ประมาณ 2-3 วัน

แมลงศัตรู ทสี่ าคัญ
1. ด้วงงวง (stock weevil)
ลักษณะอาการ : ด้วงงวง จะเข้าทาลายที่รากและเหง้ากล้วย ทาให้ตน้ กล้วยชะงักการเจริ ญเติบโต ใบ
เหี่ยวเฉา และตายในที่สุด
การป้ องกันกาจัด :
- ควรถางบริ เวณโคนของกอกล้วยให้สะอาด มิให้รกหรื อมีวชั พืชปกคลุม ซึ่ งจะเป็ นแหล่งอาศัยและ
วางไข่ของด้วงงวง
- ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อรา Metarhizium บริ เวณโคนต้นกล้วย ตามอัตราแนะนาข้างฉลาก ทั้งนี้ไม่ควรใช้
ร่ วมกับเชื้ อรา Trichoderma เนื่องจากเชื้ อ Trichoderma จะยับยั้งการเจริ ญของ Metarhizium
- ตัดต้นกล้วยเป็ นท่อนวางสุ มเป็ นจุดในสวน เพื่อล่อให้ดว้ งมาวางไข่ ประมาณ 7 วัน/ครั้ง เปิ ดตรวจดู
ในเวลากลางวัน ถ้าพบตัวอ่อนหรื อตัวแก่ให้ฉีดพ่นด้วยเชื้ อรา Metarhizium
- เมื่อพบไข่หรื อตัวหนอนของด้วง ให้เก็บไปทาลายนอกแปลงปลูก
2. หนอนม้วนใบ (leaf roller)
ลักษณะอาการ : ผีเสื้ อจะมาวางไข่ในใบยอดที่ยงั ไม่คลี่ หลังจากนั้นไข่จะฟักเป็ นตัวอ่อนเจริ ญอยูใ่ นใบ
อ่อนที่ยงั ม้วนอยู่ ตัวหนอนจะกัดกินใบอ่อน ทาให้ใบแหว่ง เป็ นรู พรุ น หรื อฉี กขาด และม้วนตัวอย่าง
รวดเร็ ว
การป้ องกันกาจัด :
- หมัน่ สารวจแปลงและจับหนอนมาทาลายทิ้ง หรื อโดยใช้สารเคมีป้องกันกาจัดแมลงจาพวก เมทธิ ล
พาราไธออน เช่น พาราเทล ที.เอ็น.ฟอส พาราท็อป ฯลฯ
- ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อรา Beauveria ตามอัตราแนะนาข้างฉลาก ทั้งนี้ไม่ควรใช้ร่วมกับเชื้อรา Trichoderma
เนื่องจากเชื้อ Trichoderma จะยับยั้งการเจริ ญของ Beauveria
- ฉี ดพ่นด้วยเชื้ อแบคทีเรี ย Bacillus thuringiensis ตามอัตราแนะนาข้างฉลาก

