กลวยไข

กลวย ไขเปนผลไมที่นิยมผูบริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมีรสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวย
สะดุดตา ปจจุบนั สงออกจําหนายตางประเทศมากขึ้น ตลาดที่สําคัญคือ จีน และฮองกง
กลวยไขเปนพืชที่สามารถปลูกไดแทบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการการผลิตเพื่อใหไดทั้ง
ปริมาณ และผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ตลาดตองการ ปญหาสําคัญที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตคือ การปนเปอนของ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาตอสุขอนามัยของผูบริโภค ตลอดจนการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมในระยะยาว
ดังนั้นกระบวนการผลิตจึงตองมีการปฏิบัติอยางถูกตองและเหมาะสม
แหลงปลูกที่เหมาะสม
สภาพพื้นที่:
- พื้นที่ดอน หรือพื้นที่ราบ ไมมีน้ําทวมขัง
- ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,200 เมตร
- มีแหลงน้ําธรรมชาติ หรืออยูในเขตชลประทาน
- การคมนาคมสะดวก
ลักษณะดิน:
- ดินรวน, ดินรวนเหนียว หรือดินรวนปนทราย
- มีความอุดมสมบูรณสูง ระบายน้ําดี
- ระดับน้ําใตดินลึกมากกวา 75 เซนติเมตร
- คาความเปนกรดดางของดินระหวาง 5.0-7.0
สภาพภูมิอากาศ:
- อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ระหวาง 25-35 องศาเซนเซียส
- ปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,200 มิลลิเมตรตอป
- ไมมีลมแรงพัดผานเปนประจํา
- มีแสงแดดจัด

แหลงน้ํา:
- มีน้ําใชเพียงพอตลอดฤดูปลูก
- เปนแหลงน้ําสะอาด คาความเปนกรดดางของน้ําระหวาง 5.0-9.0
พันธุ
กลวยไขมี 2 สายพันธุ คือ กลวยไขสายพันธุกําแพงเพชร และกลวยไขพระตระบอง
พันธุที่นิยมปลูกเปนการคาคือ กลวยไขสายพันธุกําแพงเพชร
1. กลวยไขสายพันธุกําแพงเพชร
ลักษณะกาบใบเปนสีน้ําตาลหรือชอกโกแลต รองกานใบเปดและขอบกานใบขยายออก ใบมีสีเหลืองออน ไมมีนวล กานเครือ
มีขนขนาดเล็ก ผิวเปลือกผลบาง ผลเล็ก เนื้อมีสีเหลือง รสชาติหวาน
2. กลวยไขพระตะบอง
ลักษณะกาบใบเปนสีน้ําตาลปนดํา สีของใบเขมกวาสายพันธุกําแพงเพชร รสชาดจะออกหวานอมเปรี้ยว และผลมีขนาดใหญ
กวากลวยไขสายพันธุกําแพงเพชร
การปลูก
การเตรียมดิน:
- วิเคราะหดิน เพื่อประเมินคาความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชในดิน และความเปนกรดดางของดิน ปรับสภาพดินตาม
คําแนะนํากอนปลูก
- ไถพรวน ตากดินทิ้งไวประมาณ 1 เดือน เพื่อลดการระบาดของศัตรูพืช
- คราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง
ฤดูปลูก:
- ชวงเวลาการปลูก ในเขตภาคเหนือตอนลาง ประมาณเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
วิธีการปลูก:
- ปลูกดวยหนอใบแคบที่มีความสมบูรณดี
- เตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร
- รองกนหลุมดวยปุยคอกอัตรา 5 กิโลกรัมตอหลุม คลุกเคลากับหนาดินรองกนหลุมปลูกถามีการไวหนอ (ratoon) เพื่อเก็บ
เกี่ยวผลผลิตตอไปอีก 1-2 รุน ควรรองกนหลุมดวย หินฟอสเฟต อัตรา 100-200 กรัม/หลุม
- ระยะปลูก (1.5-1.75) x2 เมตร เปนการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงครั้งเดียว แลวรื้อปลูกใหม 2x2 เมตรเปนการปลูก
สําหรับไวตอหรือหนอ (ratoon) เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตของหนอ (ratoon) อีก 1-2 รุน
- การปลูก วางหนอพันธุที่หลุมปลูกใหลึก 25-30 เซนติเมตร โดยจัดวางหนอพันธุใหดานที่ติดกับตนแมอยูในทิศทาง
เดียวกัน กลบดินลงหลุมปลูกและกดดินบริเวณโคนตนใหแนน แลวรดน้ําใหชุม

การดูแลรักษา
การพรวนดิน:
ภายหลังปลูกกลวยไขประมาณ 1 เดือนควรรีบทําการพลิกดินใหทั่วทั้งแปลงปลูก เพื่อใหดินเก็บความชื้นจากน้ําฝนไวใหมาก
ที่สุด และเปนการกําจัดวัชพืชไปดวย ขณะที่รากกลวยยังขยายไปไมมากนัก
การกําจัดวัชพืช:
ควรกําจัดวัชพืชปละ 3 ครั้ง ครั้งแรกพรอม ๆ กับการพลิกดิน สวนครั้งที่ 2 และ 3 ใหพิจารณา จากปริมาณวัชพืช แตจะทํา
กอนที่ตนกลวยตกเครือ
การใหปุย:
ใสปุยอินทรีย 1 ครั้ง เชน ปุยคอกหรือปุยหมักกอนปลูกอัตรา 3-5 กิโลกรัมตอหลุม ใสปุยเคมี 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 2 เปน
ระยะที่กลวยมีการเจริญเติบโตทางลําตน ใสปุยเคมีสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 อัตรา 125-250 กรัมตอตนตอครั้ง
หลังจากปลูก 1 และ 3 เดือน การใหปุยเคมีครั้งที่ 3 และ 4 จะใหปุยเคมีภายหลังจากปลูก 5 และ 7 เดือน ซึ่งเปนระยะที่
กลวยใกลจะใหผลผลิต จะใหปุยเคมีสูตร 12-12-24, 13-13-21 หรือ 14-14-21 อัตรา 125-250 กรัมตอตนตอครั้ง
วิธีการใสปุยเคมี โรยหางจากตนประมาณ 30 เซนติเมตร หรือใสลงในหลุมลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 4 ดาน แลวพรวนดิน
กลบ
การใหน้ํา:
ในฤดูฝน เมื่อฝนทิ้งชวง เมื่อสังเกตหนาดินแหงและเริ่มแตก ควรรีบใหน้ํา
ในฤดูแลงเริ่มใหน้ําตั้งแตหมดฝน ประมาณปลายเดือนมกราคม-พฤษภาคม
วิธีการใหน้ํา:
ใชวิธีปลอยใหน้ําไหลเขาไปในแปลงยอยเปนแปลง ๆ เมื่อดินมีความชุมชื้นดีแลว จึงใหแปลงอื่นตอไป เทคนิคที่ควรทราบ
การพูนโคน:
โดยการโกยดินเขาสุมโคนกลวย ชวยลดปญหาการโคนลมของตนกลวยเมื่อมีลมแรง โดยเฉพาะตนตอที่เกิดขึ้นระยะหลังโคน
จะลอยขึ้นทําใหกลวยโคนลมลงไดงาย
การแตงหนอ:
เครื่องมือที่ใชในการแตงหนอ คือ มีดยาวปลายขอ ชาวบานเรียกวา มีดขอ การแตงหนอทุกครั้ง โดยเฉือนเฉียงตัดขวางลําตน
เอียงทํามุม 45 องศากับลําตนโดยครั้งแรก เฉือนใหรอบเฉือนดานลางอยูสูงจากโคนตนประมาณ 4-5 นิ้ว หลังจากนั้นอีก
ประมาณ 20-30 วัน จึงเฉือนหนอครั้งที่ 2 ใหรอบเฉือนครั้งใหมอยูทิศทางตรงขาม กับรอยเฉือนครั้งกอน และใหรอยเฉือน
มุมลางสุดครั้งใหมอยูสูงจากรอยเฉือนมุมบนครั้งกอน 4-5 นิ้ว แตงหนอเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนถึงเวลาที่เหมาะสม ก็จะปลอย
หนอใหเจริญเติบโตเปนกลวยตอตอไป หรืออาจขุดหนอไว สําหรับปลูกใหมหรือขายก็ตาม
การตัดแตงและการไวใบ:
การไวใบกลวยไขในระยะตาง ๆ มีผลอยางยิ่งตอการเจริญเติบโต การปฏิบัติดูแลรักษาปญหาโรค และแมลง ตลอดจนผลผลิต
และคุณภาพผล
ในชวงแรกระยะการเจริญเติบโต ควรไวจํานวน 12 ใบ ถามากกวานี้ จะมีปญหาทําใหการปฏิบัติดูแลรักษาทําไดยากลําบาก
โรคแมลงจะมากขึ้นเกิดการ แยงแสงแดด ลําตน จะสูงบอบบางไมแข็งแรง เกิดการหักลมไดงาย ในทางตรงขามถาจํานวนใบ

มีนอยเกินไปจะทําใหการเจริญเติบโต ไมดี ลําตนไมสมบูรณ ดินสูญเสียความชื้นไดเร็ว ปญหาวัชพืชจะมากขึ้นภายหลัง
กลวยตกเครือแลว ควรตัดแตงใบออก เหลือไวเพียงตนละ 9 ใบก็พอ ถาเหลือใบไวมากจะทําใหตนกลวยรับน้ําหนักมาก จะ
ทําใหเกิดการหักลมไดงาย ระยะกลวยมีน้ําหนักเครือ มากขึ้น และถาหากตัดแตงใบออกมากเกินไป เหลือจํานวนใบไวนอย
จะทําใหบริเวณคอเครือและผลกลวยถูกแสงแดดเผา เปนเหตุใหกลวยหักพับบริเวณ คอเครือกอนเก็บเกี่ยว และผลเสียหายไม
สามารถนําไปขายได
การค้ําเครือ:
เมื่อกลวยตกเครือจะมีน้ําหนักมาก จึงควรปองกันลําตนหักลม ซึ่งกระทําไดโดยการปกหลัก ผูกยึดติดกับลําตน
การปกหลักตองปกลงไปในดินใหแนนทิศทางตรงขามกับเครือกลวยใหแนบชิดกับ ลําตนกลวยมากที่สุดเทาที่จะทําได ผูกยึด
ลําตนกลวยใหตรึงกับไมหลักสัก 3 ชวง ดังนี้ คือบริเวณชวงโคนตน กลางตน และคอเครือ โดยใชปอกลวยหรือปอฟางก็ได
ถาใชไมรวกสําหรับค้ําเครือควรจะนําไปแชน้ํา 15-20 วัน เสียกอนแลวนํามาตากแดดใหแหงจึงคอยนําไปใช
การตัดปลี:
กลวยไขที่มีการเจริญเติบโตและสมบูรณ หลังจากปลูก 7-8 เดือนก็จะแทงปลี แตถาการเจริญเติบโตและความสมบูรณไมดี
การแทงปลีก็จะชาออกไปอีก ระยะเวลาตั้งแตเริ่มแทงปลีจนถึงปลีคลอยตัวลงมาสุดจะใชเวลาประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นปลี
จะบาน ระยะเวลาตั้งแตปลีเริ่มบานหวีแรกจนสุด หวีสุดทายจะใชเวลาอีกประมาณ 7 วัน รวมระยะเวลาตั้งแตออกปลี จน
สามารถตัดปลีทิ้งประมาณ 15 วัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความสมบูรณของตนกลวยและชวงฤดูที่กลวยตกปลี
การเก็บเกี่ยว
ปกติหลังจากตัดปลีแลวประมาณ 45 วัน เปนเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ถาปลอยไวนานกวานี้ผลกลวยอาจแตก และสุก
คาตน หรือที่ชาวสวนเรียกวากลวยสุกลม รสชาติไมอรอย สีและผิวกระดางไมนวลสวยเหมือนที่นําไปบม
กลวยไขที่ตกเครือในชวงฤดูหนาว ซึ่งผลจะแกชามีผลทําใหอายุการเก็บเกี่ยวตองยาวนานออกไปถึง 50-55 วัน หลังตัดปลี

