เทคโนโลยีการผลิตมะนาวนอกฤดู (ในวงบอซีเมนต)
เรียบเรียง ทรงพล ทาเจริญ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
มะนาวเปนไมผลตระกูลสมที่มีการปลูกกันอยางแพรหลายทั้งประเทศ พบวา ป 2552 มีเนื้อที่
ยืนตน 102,376 ไร เนื้อที่ใหผล 100,898 ไร ผลผลิต 152,536 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) แหลงผลิต
ที่สําคัญๆ เชน จังหวัด พิจิตร สมุทรสาคร เพชรบุรี สุราษฎรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี มะนาวจัดเปนไมผลที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจตลาดมีความตองการสูงตลอดทั้งป เพราะเปนวัตถุดิบสําคัญในการประกอบอาหารและ
ปรุงรสอาหารไทยที่ขาดไมได แตในชวงฤดูแลงประมาณเดือน กุมภาพันธ-เมษายน ของทุกปมะนาวจะมีราคาสูง
กวาปกติเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอย
การผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต เปนเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูแบบไรสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช สามารถบังคับมะนาวออกดอกติดผลนอกฤดูไดเกือบรอยเปอรเซ็นต ปลูกไดเกือบทุกที่ที่
เปนที่โลงแจง ใหผลตอบแทนสูงและคืนทุนไดเร็ว
ขั้นตอนการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบอซีเมนต
พันธุที่แนะนํา
ควรเปนพันธุท ี่ตองการของตลาด ทนตอโรคและแมลง และออกดอกติดผลงาย เชน มะนาวแปน
มะนาวไข และมะนาวหนัง เปนตน
การปลูก
1) ระยะปลูก ควรปลูกดวยระยะ กวางxยาว = 3.5x4.0 เมตร หรือ 4.0x4.0 เมตร จํานวนตน
100-120 ตน/ไร
2) การเตรียมวงบอซีเมนต
วงบอซีเมนตที่เหมาะสมควรมีเสนผาศูนยกลางขนาด 80-100 เซนติเมตร สูง 40-50 เซนติเมตร
(ขนาดวงบอหองสุขา) และฝาวงบอที่มีขนาดเดียวกันรองอยูชนิดไมเชื่อมติดกับวงบอโดยตรง

3) การเตรียมดินปลูก
ดินที่ใชปลูกตองดีและมีความอุดมสมบูรณสูง โดยใช ดินรวน:ปุยหมัก อัตรา 3:2 สวน หรือ ดิน
รวน:ปุยคอก อัตรา 3:1 สวน นําดินที่ผสมกันดีแลวใสในวงบอซีเมนตที่จัดเตรียมไวใหเต็ม แลวพูนขึ้นมาเล็กนอย

ปกไมหลัก และผูกเชือกยึดเพื่อปองกันลมโยก รดน้ําใหชุม

การบังคับมะนาวใหออกดอก/ติดผลนอกฤดู
1) การปลิกดอกและผลมะนาวที่ออกดอกติดผลในฤดูกาล หลังจากปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตได
ประมาณ 6 เดือน มะนาวบางพันธุอาจมีการออกดอกติดผลเล็กนอยกอนถึงชวงบังคับใหมะนาวออกดอกติดผล ควร
เด็ดออกทั้งหมด การปลูกมะนาวในวงบอซีเมนตไมควรปลอยใหมะนาวออกดอกติดผลอยูบนตนตลอดทั้งป เพราะ
มะนาวที่ปลูกในวงบอซีเมนตตนจะทรุดโทรมเร็วกวาปกติ
2) ตนมะนาวที่สามารถนํามาบังคับใหออกดอกนอกฤดู ควรเปนตนมะนาวที่มีอายุได 8 เดือน หรือ
1 ปขึ้นไป หลังปลูก
3) การคลุมโคนดวยผาพลาสติก
กอนบังคับมะนาวใหออกดอก 1 เดือน ตองงดการใหน้ํา เชน ตองการใหมะนาวออกดอกในเดือน
ตุลาคม ใหงดการใหน้ําเดือน กันยายน แลวนําพลาสติก (ผาพลาสติกกันฝน) ยาวประมาณ 3 เมตร กวาง 1 เมตร มา
คลุมปากวงบอซีเมนตดานโคนตนไมใหนา้ํ ซึมลงไปในดินปลูก โดยใหชายของผาพลาสติกดานหนึง่ มัดติดกับโคน
ตนมะนาวใหสูงประมาณ 20 เซนติเมตร จากพื้นดินขึ้นมาสวนชายดานลางใชเชือกฝางมัดติดกับวงบอซีเมนต เปน
เวลานาน 15-30 วัน สังเกตดูเมื่อใบมะนาวมีอาการเหี่ยว (ใบสลด) หรืออาจมีใบรวงบางแลว ใหแกะผาพลาสติกที่
คลุมโคนตนปากบอวงซีเมนตออก แลวใหน้ําแกตน มะนาวตามปกติ พรอมใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา
1 ชอนแกงตอตน
เมื่อตนมะนาวออกดอกติดผลแลว ควรใหน้ําและปุยเพื่อบํารุงตนมะนาวตามปกติ จนกวาจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในชวงฤดูแลง

การดูแลรักษา
1) การใหน้ํา ควรใหน้ําตนมะนาวอยางสม่าํ เสมอ 1-3 วัน/ครั้ง
2) การใหปุย
2.1) ระยะที่ยังไมใหผลผลิต
ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน โดยหวานปุยบน
ผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที
2.2) ระยะใหผลผลิตแลว
ระยะบํารุงตน
ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ16-16-16 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน
โดยหวานปุย บนผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที
ระยะเรงสรางตาดอก (หลังบังคับการออกดอก)
ใสปุยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน โดยหวานปุยบนผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที
ระยะบํารุงผล
ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน โดยหวานปุย บน
ผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที
ระยะหลังเก็บเกี่ยว
ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1½ ชอนแกงตอตน โดยหวานปุย บนผิวดินรอบๆ
โคนตนแลวรดน้ําตามทันที
3) การปองกันกําจัดโรคและแมลง, การปองกันกําจัดวัชพืช, การค้ํากิ่ง, การตัดแตงกิง่ , การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ดูแลเชนเดียวกับการปลูกมะนาวตามปกติ
4) การเพิ่มดินและใสปุยปลูกหลังเก็บเกี่ยว
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตและตัดแตงกิ่งมะนาวที่ปลูกในวงบอซีเมนตแตละป ควรนําดินรวน:ปุยหมัก
หรือปุยคอก อัตรา 1:1 สวน หรือ ดินรวน:ปุยคอก อัตรา 2:1 สวน ผสมกันใหเขากันดีแลวนําไปใสเพิ่มในวงบอ
ซีเมนตใหเต็มปากบอพูนขึ้นมาเล็กนอย พรอมใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1½ ชอนแกงตอตน โดยหวานปุย
บนผิวดินรอบๆโคนตนแลวรดน้ําตามทันที
5) ปฏิทินการดูแลรักษา
ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
ก.ย.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
-ตัดแตงกิ่ง

-ใหน้ําตามปกติ ทุก 1-3 วัน/
-เพิ่มดินปลูก
ครั้ง
หลังเก็บเกี่ยว
-ใสปยุ สูตร 15-15-15
-ใสปุยสูตร
15-15-15 อัตรา อัตรา 1 ชอนแกงตอตน
ทุก 1-2 เดือน
1½ ชอนแกง
ตอตน
-รดน้ํา

-งดน้ํา
-บังคับ ออก
ดอก นอกฤดู
-ใสปุย 12-24-12
อัตรา 1 ชอน
แกง/ตน
-รดน้ํา

-ออกดอก/ติดผล
-ใหน้ําตามปกติ ทุก1-3 วัน/
ครั้ง
-ฉีดพนสารปองกันกําจัด
โรค/แมลง
-ใสปุย 15-15-15 อัตรา 1
ชอนแกงตอตน ทุก 1-2 เดือน
-ค้ํากิ่ง
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