มะละกอฮอลแลนด์

การปลูกมะละกอฮอลแลนด์
มะละกอ จัดเป็นไม้ผลที่เกษตรกรนิยมปลูกไม่น้อย ทั้งนี้เพราะเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วผู้ปลูกสามารถ
ปลูกแซม ในพืชหลักก่อนให้ผลผลิตหรือปลูกเป็นพืชหลักเพื่อจำหน่าย ผลผลิตโดยตรงในแง่ของผู้บริโภค
แล้ว มะละกอเป็นผลไม้ ที่ได้รับความนิยมรับประทานกัน เพราะรับประทานแล้ว ไม่อ้วน แถมยังช่วยระบบ
ขับถ่ายได้ดีสายพันธุ์มะละกอในบ้านเรา มีให้เลือกปลูกพอสมควร ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เห็นจะได้แก่
มะละกอแขกดำ ซึง่ แบ่งเป็นสายๆไป เช่น แขกดำท่าพระ แขกดำศรีสะเกษ หากเป็นเกษตรกรต้องยกให้แขกดำ
ของ คุณปรุง ป้อมเกิด ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับสายพันธุ์ใหม่ มาแรง ได้รับความนิยม
อย่างมากได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ หรือชื่ออื่น คือ ปลักไม้ลาย และเรดมาลาดอล์

ลักษณะทั่วไปของมะละกอฮอลแลนด์
มะละกอฮอลแลนด์ ลำต้นใหญ่สีเขียว ใบมี 11 แฉกใหญ่ กลางใบมีกระโดงใบ 1 ใบก้านใบมีสีเขียว
ตั้งขึ้น ดอกออก
เป็นช่อ ติดผลดก รูปทรงกระบอกคล้ายลูกฟักอ่อน อายุ เก็บเกี่ยว 8 เดือน น้ำหนักผลประมาณ 800-2,000
กรัม ต่อผล
เนื้อสีแดงอมส้ม ไม่เละ เนื้อหนา 2.5-3.0 เซนติเมตร ความหวานวัดได้ 11-13 องศาบริกซ์ ผลผลิตต่อต้น
60-80 กิโลกรัม
จุดเด่นที่มองออกง่ายมาก ว่าผลมะละกอฮอลแลนด์เป็นอย่างไรนั้น ที่ปลายผลจะป้านคล้ายผลฟักอ่อน

ดอกและเพศของมะละกอ
หลักการผลิตต้นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์นั้น
คล้ายกับการผลิตสายพันธุ์อื่นคือต้องการให้ได้ต้น
กระเทย เพราะคุณภาพดี มะละกอมี 3 เพศด้วยกัน คือ
มะละกอเพศผู้ ได้จากต้นที่มีดอกตัวผู้ช่อของดอกยาวอ
ย่างชัดเจน พบไม่บ่อยนัก หากพบส่วนใหญ่เขาตัดทิ้ง
อีกเพศหนึ่งคือมะละกอตัวเมียลักษณะของดอกจะอ้วน
ป้อม ได้ผลอ้วนสั้น เนื้อไม่หนา เพศสุดท้ายคือ
เพศกระเทย ดอกออกยาว ผลที่ได้จากเพศนี้ผลจะยาว
เนื้อหนา ผู้ปลูกมะละกอต้องการแบบนี้ รวมทั้งเก็บ
ไว้ทำเมล็ดพันธุ์ต่อไป หลังปลูกมะละกอได้ 3 เดือน
มะละกอจะออกดอก จะมีทั้งดอกตัวเมียและกระเทย
ก่อนดอกบาน ผู้ปลูกจะต้องห่อดอกกระเทยด้วยมุ้งหรือผ้าขาวบางๆ เพื่อให้มีการผสมเกสรตัวเอง และ
ไม่ผสมข้ามพันธุ์กับต้นอื่นๆเมื่อผลมะละกอสุกแก่ก็นำเมล็ดไปเพาะให้ได้ต้นใหม่ ซึ่งจะได้ผลกระเทย
70-80 เปอร์เซ็นต์

วิธีการปลูกมะละกอฮอลแลนด์
สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่
น้ำขัง ดินที่ เหมาะสมมีความเป็นกรดเป็นด่าง 5.55.0 ระยะปลูก 2.5x3 เมตร ไร่หนึ่งปลูกได้ 224 ต้น
หากปลูกแล้ว ให้น้ำสม่ำเสมอ มะละกอจะให้ผลผลิต
ที่ดีมาก ปุ๋ยที่ใส่ให้ เริ่มต้นที่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกสำหรับ
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช้ สูตร 15-15-15 ระยะที่ติดผลอ่อน
ก่อนการเก็บเกี่ยวใส่ สูตร 13-13-21 ใส่รอบๆ ต้น
จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้นเมื่อปลูกได้ 7-8 เดือน มะละกอฮอลแลนด์จะสุกแก่ เริ่มเก็บได้ ปริมาณผลผลิต
หากดูแลปานกลาง จะได้ผลผลิตราว 5-8 ตัน ต่อไร่ วิธีการเก็บเกี่ยวนั้น เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุก 5-10
เปอร์เซ็นต์ คือผิวมีแต้มสีเหลืองเล็กน้อย

วิธีการเพาะเมล็ด
•นำเมล็ดมะละกอแช่น้ำ 3 คืน
โดยเปลี่ยนน้ำที่แช่บ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง
•นำเมล็ดมะละกอมาเพาะในถุงดินที่เตรียมไว้โดย
ให้ใส่ 3-4 เมล็ด/ถุง
•รดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 9-10 วัน เมล็ดก็จะงอก
•ทำการรดน้ำพอชุ่มวันละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการเตรียมดินและ
ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
• ทำการเตรียมพื้นที่ โดยการไถทำการตากดินไว้
ประมาณ 5 วัน
• ขุดหลุมลึกประมาณ 30ซมระยะห่างระหว่างต้น
ประมาณ 2.5X 2.5 เมตร 1 ไร่ จะปลูกได้ ราว 250 ต้น
และรองก้นหลุมด้วยปุย๋ คอกหรือปุ๋ยอินทรีย์
• นำต้นมะละกอปลูกในหลุม กลบดินให้แน่น

การดูแลรักษา
•รดน้ำพอชุ่ม
•ใส่ปุ๋ยสูตรผสม12-15-20 โดยระยะการให้ปุ๋ยคือ 1 เดือน/ครั้ง
•หลังจากที่ลงปลูกมะละกอไปได้ประมาณ 3 เดือน มะละกอทั้ง 3 ต้นที่อยู่ในหลุมเดียวกันจะเริ่มออก
ดอก ให้ทำการตัดต้นที่เป็นตัวผู้และตัวเมียทิ้ง เหลือไว้แต่ “ต้นกะเทย” เนื่องจากต้นกะเทยจะให้ผลที่ดก
และลูกมะละกอที่ออกมาจะยาวสวย เนื้อหนากว่าต้นที่เป็นตัวเมียและตัวผู้ โดยการสังเกตต้นกะเทยนั้นก็
ให้ทำการแหวกกลีบดอกดู ถ้าต้นไหนที่มีทั้งเกสรตัวเมียและตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกัน
•หลังจากต้นมะละกออายุได้ 8 เดือนไปแล้ว ก็จะสามารถเก็บผลขายได้ทุกสัปดาห์ ไปจน 3 ปี
ต้นมะละกอจึงจะหมดอายุ ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ต้องตัดทิ้ง ปลูกใหม่

เกร็ดเพิ่มเติม
•มะละกอฮอลแลนด์จะให้ผลผลิต เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 กก. ต่อ ต้น ตลอดอายุการเพาะปลูก
•ราคาผลผลิตที่ขายได้จะอยู่ที่ 8-16 บาท ต่อ กิโลกรัม
•ราคาเมล็ดพันธุ์ กิโลกรัมละประมาณ 1,000 บาท เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถนำมาขยายพันธุ์ปลูกได้
ประมาณ 50 ไร่
•หลังย้ายปลูก 9 เดือนก็สามารถเก็บผลสุกมะละกอจำหน่ายได้ โดยสังเกตดูที่ผลหากมีแต้มปรากฏอยู่บน
ผล 2-3 แต้มก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
•สภาพอากาศร้อนจะมีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นดอกกระเทยให้กลายเป็นดอกตัวเมียและถ้ามีอากาศร้อนมาก ๆ
จะทำให้มะละกอไม่ติดดอกได้จึงควรให้มีความชื้นอย่างเพียงพอในช่วงที่มีอากาศร้อนจัด
•มะละกอจะมีราคาแพงขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน

ลักษณะประจำพันธุ์ของมะละกอฮอลแลนด์
มะละกอฮอลแลนด์ ลำต้นใหญ่สีเขียว ใบมี 11 แฉกใหญ่ กลางใบมีกระโดงใบ 1 ใบก้านใบมีสีเขียว
ตัง้ ขึน้ ดอกออก เป็นช่อ ติดผลดก รูปทรงกระบอกคล้ายลูกฟักอ่อน อายุ เก็บเกีย่ ว 8 เดือนน้ำหนักผลประมาณ
800-2,000 กรัม ต่อผล เนือ้ สีแดงอมส้ม ไม่เละ เนือ้ หนา 2.5-3.0 เซนติเมตร ความหวานวัดได้ 11-13องศาบริกซ์
ผลผลิตต่อต้น 60-80 กิโลกรัม จุดเด่นที่มองออกง่ายมากว่าผลมะละกอฮอลแลนด์เป็นอย่างไรนั้น ที่ปลายผล
จะป้านคล้ายผลฟักอ่อน
ลักษณะเด่นของมะละกอฮอลลแลนด์ คือ ไม่มีกลิ่นยาง เนื้อหนา รสหวาน เปลือกหนาทนทานต่อโรค
ทนทานต่อการขนส่งให้ผลดก เนื้อแน่นแข็ง น้ำหนักดี รสชาติหวาน ทนทานต่อโรค มีตลาดรองรับ มะละกอ
พันธุ์นี้มีอายุเก็บเกี่ยว 8 เดือน น้ำหนักผลอยู่ที่ประมาณ 0.8-1.2 กก.ต่อผล เนื้อมีสีแดงอมส้ม ไม่เละ เนื้อหนา
2.5-3.0 เซนติเมตร ผลผลิตต่อต้น 60-80 กิโลกรัม มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์นี้สามารถปลูกได้เกือบทุกสภาพ
พื้นที่ ยกเว้นพื้นที่น้ำขัง ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินเหนียวปนทราย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกมะละกอฮอลแลนด์
วิธีปลูกมะละกอสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่น้ำขัง ดินที่ เหมาะสมมีความเป็นกรด
เป็นด่าง 5.5-5.0 ระยะปลูก 2.5?3 เมตร ไร่หนึ่งปลูกได้ 224 ต้น หากปลูกแล้ว ให้น้ำสม่ำเสมอ มะละกอจะ
ให้ผลผลิตที่ดีมาก ปุ๋ยที่ใส่ให้ เริ่มต้นที่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก สำหรับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใช้ สูตร 15-15-15 ระยะ
ที่ติดผลอ่อน ก่อนการเก็บเกี่ยวใส่ สูตร 13-13-21 ใส่รอบๆ ต้น จำนวน 1 ช้อนโต๊ะ ต่อต้น เมื่อปลูกได้ 7-8
เดือน มะละกอฮอลแลนด์จะสุกแก่ เริ่มเก็บได้ ปริมาณผลผลิต หากดูแลปานกลาง จะได้ผลผลิตราว 5-8 ตัน
ต่อไร่ วิธีการเก็บเกี่ยว เลือกเก็บเฉพาะผลที่สุก 5-10 เปอร์เซ็นต์ คือ ผิวมีแต้มสีเหลืองเล็กน้อย
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