การปลูกและดูแลหน่ อไม้ ฝรั่ง
ระยะการเจริ ญเติบโต
การเตรี ยมเมล็ด

-

การเตรี ยมแปลงเพาะกล้า

-

-

ระยะต้นกล้า (10-15 วัน หลังหยอดเมล็ด)

-

ระยะต้นกล้า (70-75 วัน หลังหยอดเมล็ด)

-

ระยะย้ายปลูก (4-6 เดือน หลังหยอดเมล็ด)

-

การจัดการ
แช่ BIG อัตรา 10 ซี ซีต่อน้ า 1 ลิตร นาน 2
ชัว่ โมง แล้วนามาห่อผ้าที่ชื่นทิ้งไว้ในร่ ม 1-2
วัน
คลุกเคล้าวัสดุปรับปรุ งดิน ได้แก่ ปุ๋ ยคอก 2
กก., ปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 30 กรัม และ
ปูนขาว 10 กรัม ต่อพื้นที่ปลูก 1 ตร.ม.
ยกแปลงสู ง 30 ซม. กว้าง 1.5 ม.
ทาร่ องปลูกลึก 1 ซม. ระยะห่างแต่ละร่ อง 15
ซม.
หยอดเมล็ดห่างกันจุดละ 10-15 ซม.
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 15 วัน 3-4 ครั้ง
ให้ปุ๋ยละลายน้ า 21-0-0 สลับกับ 15-15-15
อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
3-4 ครั้ง
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 15 วัน
ให้ปุ๋ยเม็ด 15-15-15 อัตรา 20 กรัม ร่ วมกับ
ปุ๋ ยคอก 300 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. เดือนละ
1 ครั้ง เป็ นเวลา 3 เดือน
งดให้น้ า 2 สัปดาห์ก่อนย้ายปลูก เพื่อให้ราก
ไม่เปราะขาดง่าย
ให้น้ าก่อนย้ายกล้า 2-3 วัน เพื่อให้ดินอ่อนตัว
ขุดย้ายได้ง่าย
ช่วงย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูก ควรให้น้ าวัน
ละ 1 ครั้ง ทุกวันหรื อวันเว้นวันขึ้นอยูก่ บั
สภาพดิน อุณหภูมิและฝน

ระยะก่อนการผลิตหน่อ (7-9 เดือน หลังหยอดเมล็ด)

ระยะผลิตหน่อ (12-13 เดือน หลังหยอดเมล็ด)

ระยะเก็บเกี่ยว

ระยะพักและบารุ งต้น

- ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 1 เดือน
- ใส่ ปุ๋ยหมักและปุ๋ ยคอกในร่ อง 2-3 กก./ความ
ยาว 10 เมตร
- ใส่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 45 กก./ไร่ (0-46-0 อัตรา
100 กก.)
- ใส่ ปุ๋ยโพแทสเซี ยม 55 กก./ไร่ (0-0-50 อัตรา
110 กก.)
- ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน 13 กก./ไร่ (21-0-0 อัตรา
62 กก./ไร่ )
- ใส่ ทุกๆ 3 เดือน
- ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 1 เดือน
- ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน 13 กก./ไร่ (21-0-0 อัตรา
62 กก.) ทุกๆเดือน
- ปี แรกควรเก็บเกี่ยวทุกๆ 15-30 วัน
- ปี ที่สองควรเก็บเกี่ยวทุกๆ 30-45 วัน
- ปี ที่สามควรเก็บเกี่ยวทุกๆ 45-55 วัน
- ในฤดูหนาวเก็บเกี่ยว 1-2 ครั้ง ส่ วนในฤดู
ร้อนควรเก็บเกี่ยววันละ 2 ครั้ง หรื อในตอน
เช้าและตอนเย็น
- หลังจากเก็บเกี่ยวหน่อไม้ฝรั่งได้ 2-3 เดือน
ต้นหน่อไม้ฝรั่งจะเริ่ มโทรม ผลผลิตจะลดลง
จาเป็ นต้องตัดแต่งต้นโดยการถอนแยกต้นที่
เหลืองและโทรม มีโรคและแมลงทาลายทิ้ง
- คัดเลือกต้นที่แข็งแรงไว้ 4-5 ต้น เลี้ยงไว้เป็ น
ต้นแม่

- ช่วงพักต้นควรงดการเก็บเกี่ยวเป็ นเวลา 1
เดือนและฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20
ลิตร ทุกๆ 15 วัน
- การเก็บรักษาในระยะสั้น ควรเก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส
- การรักษาเป็ นเวลานานใช้อุณหภูมิ 2.2 องศา
เซลเซียส

การเก็บรักษา

โรคทีส่ าคัญ
1. โรคลาต้ นไหม้
เชื้ อสาเหตุ Phomopsis sp.
ลักษณะอาการ พบการระบาดรุ นแรงในฤดูฝน แผลลักษณะเป็ นรู ปวงรี เมื่อแผลขยายใหญ่ข้ ึนเป็ นแผล
ยาว จะทาให้ลาต้น ใบ แห้ง ต้นทรุ ดโทรม หักตรงรอยแผล แผลเกิดที่โคนต้น กิ่ง ก้านและใบ ทาให้ใบ
ร่ วง แห้ง
การป้ องกันและกาจัด อย่าให้น้ าขังในแปลง ตัดต้นที่เป็ นโรคทิ้งนอกแปลงหรื อเผาทาลาย ฉี ดพ่น
สารเคมี เช่น แอนทราโคล เอซิ นแมก คูโปรซาน เตอโรซาล บาวิสติน ไดโพลาเทน หรื อเบนเลท
2. โรคใบจุดสี ม่วง
เชื้ อสาเหตุ Stemphylium vesicarium Wallr.
ลักษณะอาการ พบการระบาดรุ นแรงในสภาพอุณหภูมิต่า ความชื้นสู ง แพร่ กระจายโดยลม แผลมี
ลักษณะเป็ นรู ปกลมรี ขอบแผลสี ม่วงหรื อน้ าตาลแดง กลางแผลสาน้ าตาลอ่อนหรื อเทา แผลตื้น ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 มิลลิเมตร ยาว 6-13 มิลลิเมตร เข้าทาลายโคนหน่อ ใบ เกิดแผลเฉพาะเปลือก
การป้ องกันและกาจัด ถอนลาต้นที่เป็ นโรคทิ้ง ฉี ดพ่นสารเคมี เช่น แคปตาโฟล

3. โรคแอนแทรกโนส
เชื้ อสาเหตุ Collectotrichum sp.
ลักษณะอาการ พบการระบาดตลอดปี แพร่ กระจายโดยลมและน้ า เข้าทาลายทุกส่ วนของต้น แผลสี
น้ าตาลอ่อนถึงเข้ม ลักษณะเป็ นวงรี ตามแนวยาวของลาต้น ขอบแผลด้านนอกสี เขียวเข้ม ชั้นถัดไปเป็ น
วงรี สีน้ าตาลอ่อนและเข้มซ้อนกันหลายชั้นสลับกัน เกิดตุ่มเล็กๆสี น้ าตาลปนดาตามขอบของแต่ละวง
เมื่อระบาดรุ นแรงแผลจะขยายใหญ่และแห้ง ต้นจะหักตรงที่เกิดแผล ทรุ ดโทรม ใบร่ วง ยืนต้นตาย
การป้ องกันและกาจัด อย่าปล่อยให้น้ าขังแปลง ถอนต้นที่เป็ นโรคทิ้ง ฉี ดพ่นด้วยสารเคมี เช่น เอซิ นแมก
บาวีซาน หรื อ แอนทราโคล
4. โรคหน่ อเน่ า
4.1 เกิดจากเชื้ อสาเหตุ Fusarium sp.
ลักษณะอาการ เข้าทาลายกาบใบหุ ม้ ยอดหน่อ ปลายหน่อ บริ เวณรอยแผลที่เกิดจากการตัดแต่ง
หน่อ อาการเริ่ มแรกปรากฏเส้นใยเชื้อราสี ขาว อาจเปลี่ยนเป็ นสี ชมพูอ่อน เนื้ อเยื่อส่ วนที่ถูก
ทาลายเป็ นแผลซ้ า อาจแสดงอาการเน่าแห้ง ต่อจากนั้นเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองหรื อน้ าตาล ขึ้นอยู่
กับชนิดเชื้อสาเหตุ อาจมีเชื้ อแบคทีเรี ยเข้าร่ วมทาลายทาให้เกิดกลิ่นเหม็น ในกรณี ที่เข้าทาลาย
ต้น ทาให้เกิดแผลค่อนข้างยาว เชื้อสาเหตุอาศัยอยูใ่ นดิน ติดมากับหน่อ พบการระบาดรุ นแรง
ในสภาพความชื้นสู ง
การป้ องกันกาจัด ป้ องกันการเกิดแผล ลดอุณหภูมิเฉี ยบพลันให้หน่อมีอุณหภูมิต่ากว่า 4 องศา
เซลเซียส
4.2 เกิดจากเชื้ อสาเหตุ Phytophthora sp. และ P. megasperma var. sojae
ลักษณะอาการ ปรากฏแผลช้ า บุ๋มลงเล็กน้อย เนื้อเยือ่ ที่อยูใ่ นดินหรื อติดกับดินจะนิ่ม ในสภาพ
ความชื้นสู ง จะปรากฏเมือกที่แผล เนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรี ยเข้าทาลายซ้ า กาบใบหรื อส่ วนที่อยู่
รอบๆแผลจะเหี่ ยว อาจมีสีน้ าตาลอ่อน ในสภาพแห้งแล้งส่ วนปลายของหน่อส่ วนที่เกิดแผล สี
น้ าตาลอ่อน หน่อเหี่ ยว สามารถเข้าทาลายรากสะสมและเหง้าได้
การป้ องกันและกาจัด ฉี ดพ่นด้วย ริ โดมิล เอ็ม แซด

แมลงทีส่ าคัญ
1. เพลีย้ ไฟ
ลักษณะการเข้ าทาลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทาลายพืชโดยใช้ปากเขี่ย ดูดน้ าเลี้ยง ที่ช่อดอก
และกาบใบ
การป้ องกันและกาจัด ใช้กบั ดักการเหนียวสี เหลือง เพื่อลดจานวนในแปลงปลูก ถอนต้นที่
ถูกทาลายทิ้ง ให้น้ าเพื่อให้เกิดความชื้นในแปลง ใช้น้ ามันพืชเข้มข้น 2% หรื อสารเคมีฉีด
พ่นระหว่าง 8.00 – 13.00 น.
2. หนอนกระทู้
ลักษณะการเข้ าทาลาย หนอนอาศัยอยูใ่ ต้ดิน เวลากลางวันอยูใ่ กล้ตน้ พืช ออกมากัดกินพืช
ในเวลากลางคืน ทาลายปลายและโคนหน่อ กัดกินจนกระทัง่ หน่อขาด ในกรณี ที่หน่อ
ขนาดใหญ่จะกัดกินภายนอก
การป้ องกันกาจัด ทาลายแหล่งวางไข่ของผีเสื้ อ ทดน้ าเข้าท่วมแปลง เพื่อให้หนอนออกมา
จากใต้ดิน ใช้สารเคมี เช่น ทูริไซด์ ซู มิไซดริ น ฉี ดพ่นทุก 3-7 วัน
3. หนอนกระทู้ผัก
ลักษณะการเข้ าทาลาย กัดกินหน่อเป็ นแผลลึก
การป้ องกันและกาจัด ใช้สารเคมี เช่น ทูริไซด์ ซู มิไซดริ น ฉี ดพ่นทุก 3-7 วัน
4. หนอนกระทู้หอม
ลักษณะการเข้ าทาลาย เข้าทาลายตั้งแต่ระยะต้นกล้า จนถึงแปลงปลูก ในระยะตัวหนอนกัด
กินหน่อ ใบ ก้าน ทาให้เสี ยคุณภาพ
การป้ องกันและกาจัด ใช้เชื้อไวรัส (NPV) ของหนอนกระทูห้ อม อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20
ลิตร ผสมสารจับใบ ฉี ดพ่นตอนเย็นทุก 4-5 วัน
5. หนอนเจาะสมอฝ้ าย
ลักษณะการเข้ าทาลาย หนอนสามารถเข้าทาลายพืชทันทีที่ออกจากไข่ กัดกินหน่อ ลาต้น
กิ่ง ใบ เมล็ด ทาให้หน่อมีคุณภาพต่า

การป้ องกันและกาจัด ใช้เชื้อไวรัส (NPV) ของหนอนกระทูห้ อม อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20
ลิตร ผสมสารจับใบ ฉี ดพ่นตอนเย็นทุก 4-5 วัน ใช้สารที่ป้องกันหนอนลอกคราบ เช่น คลอ
ฟลูอะซู ลอน หรื อฉี ดพ่นด้วยสารเคมี เช่น ไซฮาโลทริ น ไซเปอร์ เมทริ น คอนดอร์ เป็ นต้น

