ลิ้นจี่

การปลูกและการดูแลรักษา
ระยะปลูก
๘x๘ เมตร หรือ ๑๐x๑๐ เมตร ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดิน
การปลูก
เตรียมหลุมขนาด ๘๐x๘๐x๘๐ เซนติเมตร ตากดินไว ๑ อาทิตย หลังจากนั้นผสมดิน ปุยคอกและร็อคฟอสเฟต
คลุกใหเขากันแลวกลบลงหลุมประมาณ
๒ ใน ๓ ของหลุมการปลูกควรใหระดับดินในถุงดนกลาสูงกวาระดับดินของปากหลุมปลุกเล็กนอย กลบกินโดยรอบ
กดดินบริเวณโคนตน ปกไมและผูกเชือกยึดเพื่อปอกันลมพัดโยก แลวคลุมโคนตนดวยหญาแหง หรือฟางขาวรดน้ํา
ใหชุม ทํารมเงาเพื่อชวยพรางแสงแดด
การใหน้ํา
ใหน้ําเดือนละ ๒ ครั้ง ในระยะกอนออกดอกคือชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เพราะลิ้นจี่ตองการความชื้นนอย
เพื่อการพัฒนาตาดอกเมื่อแทงชอดอกไดประมาณรอยละ ๕๐ ของทรงตน คอยๆ เพิ่มใหน้ําจนเปน ๒ ครั้ง/สัปดาห
และ ควรงดการใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว ๗-๑๐ วัน
การใสปุย
ควรใสทั้งปุยคอกและปุยเคมีในชวงหลังที่ลิ้นจี่แตกใบออนแลว ปกติลิ้นจี่มีการแตกใบออน ๔ ครั้ง ตอไปฤดูฝน
๒ ครั้ง ฤดูแลง ๑ ครั้ง และฤดูหนาวอีก ๑ ครั้งในชวงประมาณเดือนพฤษภาคม ควรใสปุยคอกครั้งหนึ่งอัตรา
๒-๔ ปบตอตน ตามอายุและทรงพุมและตามดวยปุยเคมีอีก ๓-๔ ครั้ง ในอัตรา ๐.๒๕ กิโลกรัมตอครั้งตอตน
ปุยที่แนะนําใหใช คือ สูตร ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๐-๘-๑๒ สําหรับลิ้นจี่ที่ใหผลแลว จําเปนใสปุยอยู ๒ ชวง คือกอนฤดูฝน
และขณะที่ติดผลเล็ก ภายหลังการเก็บผลผลิต ควรรีบใสปุยเพื่อเรงการแตกใบออน ลิ้นจี่ที่มีอายุ ตั้งแต ๕ ป
ปริมาณปุย ที่ใสแตละครั้งประมาณ ๑.๕-๒ กิโลกรัมตอตนสําหรับลิ้นจี่ที่มีอายุตั้งแต ๒๐ ป ขึ้นไปความตองการปุย
มีมากขึ้นตาม ดังนั้นควรเพิ่มปริมารปุยใสใหมากขึ้น ปุยที่แนะนําไดแก ๒๒-๒๑+๒๑, ๑๒-๒๔-๑๒ หรือ
วิธีการใสสามารถใชแบบหวานบริเวณทรงพุมนับจากปลายใบจนถึงครึ่งหนึ่งของรัศมีทรงพุมหรือใชวิธีโรยเปนรอง
รอบทุงพุมแลวกลบดวยดิน

การตัดแตงกิ่ง
ลักษณะของกิ่งที่จะตัดไดแก กิ่งที่เบียดกันแนน กิ่งที่แตกออกนอกทรงพุม กิ่งคด กิ่งไมสมบูรณกิ่งออนที่อาจเกิดขึ้น
ไดบริเวณโคนตน และกิ่งที่ทํามุมแคบเนื่องจากกิ่งสวนนีเ้ มื่อโตขึ้นจะทําใหฉีกไดงายควรไวกิ่งมุมกวางจะเหมาะกวา
โดยทั่วไปจะมีมุมมากกวา ๔๕ องศาในชวงปแรกใหทําการตัดแตงกิ่ง เพื่อสรางทรงตน เมื่อลิ้นจี่มีอายุเขาปที่ ๕
ซึ่งถือวาเปนระยะที่ลิ้นจี้พรอมที่จะใหดอกและติดผล การปฏิบัติดูแลรักษาและการตัดแตงกิ่งทีต่ อเนื่องมาจาก
ระยะกอนก็ยังคงกระทําตอไป แตลิ้นจี่ที่มีขนาดโตแลวนี้จะไดรับการตัดแตงมาโดยตลอดซึ่งจะมีทรงุมที่ไดรูปทรง
หรือโครงสรางเหมาะสมเปนอยางดี อยางไรก็ตามการตัดแตงกิ่งก็ยังคงมีความจําเปน อยูที่ตองกระทําจะแบงได
เปน ๒ ชวงคือ ชวงหลังเก็บผลครั้งหนึ่งและหลังฤดูฝนกอนที่ลิ้นจี่จะออกดอกอีกครั้งหนึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลไป
แลวตนลิ้นจี่จะโทรมมาก เนื่องจากไดรับความกระทบกระเทือนจากการเก็บผลมีกิ่งที่ไดรับอันตรายหรือกิ่งหักจาก
การเก็บเกี่ยวผลอยูมาก การตัดแตงกิ่งจึงตองกระทําคอนขางหนัก โดยทั่วไปจะตองทําการตัดแตงกิ่งออกอยางนอย
๒๐ เปอรเซ็นตของกิ่งที่มีอยู
ลักษณะของกิ่งที่ควรตัดดอก
เชน กิ่งฉีดหักจากการเก็บเกี่ยวผล กิ่งที่ออกนอกทรงพุม กิ่งที่ถูกทําลายโดยโรคแมลง กิ่งแตก กิ่งคด กิ่งออนแอ
และ กิ่งที่เจริญอยูในทรงพุม ก็ควรตัดออกใหหมด สวนการตัดแตงกิ่งในชวงหลังฤดูฝนหรือตัดแตงกอนลิ้นจี่ออก
ดอกก็จะกระทําเชนเดียวกันแตกิ่งที่จะตองตัดออก จะมีจํานวนที่นอยกวาปกติ เมื่อเขาชวงฤดูฝนลิ้นจี่จะแตกใบ
ออนมีการเจริญเติบโตและตแกกิ่งออกมากภายหลังชวงฤดูฝนกอนที่ลิ้นจี่จะออกดอกจึงมักพบมีกิ่งแตกออกตาม
บริเะวณกิง่ หรือลําตนภายในทรงพุมอยูมาก การดูแลตัดแตงกิ่งในชวงนี้จะตองทําการตัดออกหมด นอกจากนี้อาจมี
สิ่งอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมดังกลาวก็ตองตัดออกเชนเดียวกัน เพื่อใหทรงพุมโปรงไดรับแสงแดดและอากาศถายเทได
สะดวก ตนสมบูรณพรอมที่จะออกดอกโดยปกติการตัดแตงกิ่งในชวงนี้จะทําการตัดประมาณเพียง ๑๐ เปอรเซ็นต
ของกิ่งที่มีอยูทั้งหมดสวนตนแกที่ไมสามารถใหผลไดหรือใหผลไดไมคุมคาก็อาจใชวิธีตัดกิ่งออกใหหมดเหลือไวแต
เฉพาะลําตนหรือตอสูง ๑ เมตร ควรทําใหชวงตนฤดูฝน หรือกอนฝนเล็กนอย เมื่อเขาฤดูฝนลิ้นจี่จะไดแตกกิ่ง
ออกมาใหมแลวเลือกเอากิ่งไวประมาณ ๔ กิ่งในทิศทางที่เหมาะสม สวนกิ่งอื่นๆ หรืออาจจะเปนกิ่งที่แตกออก
มาใหมใหตัดออกใหหมด แลวเลี้ยงกิ่งที่เหลือเอาไวใหเปนลําตนและทรงพุมตอไป ลิ้นจี่ทําการตัดการตัดแตงแบบนี้
จะใชเวลาประมาณ ๔ ป ก็จะสามารถออก
ดอกและติดผลไดใหมอีกตอไป
การชวยใหลิ้นจี่ออกดอก
นิสัยการเจริญเติบโตและติดดอกออกผลของลิ้นจี่ในหนึ่งรอบปพอจะแบงออกเปนชวงระยะของการเจริญ เติบโตได
เปน ๕ ชวง ดังนี้
ชวงแตกใบออนครั้งที่หนึ่งใชเวลา ๖๐ วัน มิถุนายน – ตนสิงหาคม
ชวงแตกใบออนครั้งที่สองใชเวลา ๖๐ วัน ตนกันยายน – ตนตุลาคม
ชวงแตกใบออนครั้งที่สามใชเวลา ๖๐ วัน ตนตุลาคม – ตนธันวาคม
ชวงแตกตาดอกใชเวลา ๖๐ วัน กลางธันวาคม – กลางกุมภาพันธ
ชวงติดผลออนจนถึงเก็บเกี่ยว ใชเวลา ๙๐ วัน กลางกุมภาพันธเปนตนไป
ในการออกดอกของลิ้นจี่จะเปนไปตามกําหนดที่คอนขางแนนอน ชวงการเจริญเติบโตดังกลาวหมุนเวียนติดตอกัน
ไปเปนลูกโซ ตลอดชวงระยะหนึ่งปเปนปตอๆไปในกรณีที่มีชวงระยะหนึ่งระยะใดผิดพลาดไปหรือลาชากวากําหนด
จะดวยสาเหตุใดก็แลวแตจะมีผลกระทบไปถึงการออกดอกซึ่งอาจจะลาชากวาปกติเปนผลใหมีการติดผลนอยลง

ตนลิ้นจี่มีความสมบูรณ การเจริญเติบโตตรงตามระยะเวลา มีขั้นตอนที่ตองปฏิบัติคือ
การทําใหลิ้นจี่แตกใบออนการแตกใบออนของลิ้นจี่มีความสําคัญมากหากชวงระยะนี้ผิดพลาดไปจะทําใหขั้นตอน
อื่นๆ ในชวงหลังคลาดเคลื่อนไปดวย ซึ่งจะไมเปนผลดีดังกลาว การปฏิบัติปองกันหลังจากที่ไดทําการเก็บเกี่ยวผล
เสร็จตองรีบทําการตัดแตงกิ่งใสปุยใหน้ํา และฉีดยาโดยเร็วที่สุดเพื่อตองการใหลิ้นจี่แตกใบออนครั้งแรกแตก
ใบออนครั้งที่ ๒ และ ๓ ก็จะตามมาเปนปกติซึ่งเปนชวงฤดูฝนพอดีการปฏิบัติในชวงแตกตาดอก กอนระยะที่ลิ้นจี่
จะแตกตาดอก ตองทําความสะอาดสวน โดยการกําจัดวัชพืชบริเวณโคนตนและในพื้นที่ใหโลงเตียน งดการใหปุย
และน้ํา หากมีฝนตกน้ําขังตองทําการระบายน้ําออกโดยเร็วการควั่นกิ่งจะชวยใหมีการสะสมอาหารสําหรับการออก
ดอกไดเพียงพอ ชวงเวลาที่ควั่นคือ ในระยะใบแกกอนออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายน หรือชวงปลายฤดูฝน
โดยเลือกกิ่งขนาดเสนผาศูนยกลางระหวาง ๑.๕-๔ นิ้ว ใชเลื่อยโคงตัดแตงกิ่งขนาด ๑ มิลลิเมตร เลื่อยเปลือกไม
โดยรอบอยาใหเขาเนื้อไม แลวใชคีมขันลวดใหแนนสนิท กับรอยเลื่อยหลังจากรัดลวดไวประมาณ ๓๐-๔๕ สังเกตดู
จะเห็น สวนบนของรอยควั่นจะโตกวาสวนเล็กนอย จึงแกลวดมัดออก ใหน้ําเมื่อลิ้นจี่แสดงตาดอกประมาณปลาย
เดือนธันวาคมเดือนมกราคมลิ้นจี่ก็จะแสดงตาดอกใหเห็น ลักษณะชอดอกจะมีสีดําหรือเหลือง จึงทําการใหน้ํา
โดยจะเริ่มจะในปริมาณนอยๆ กอน และจะเพิ่มมากขึ้นในภายหลัง
กลาวโดยสรุปการชักนําใหลิ้นจี่ออกดอกทุกป ในการดําเนินงานแลวพอจะยึดหลักใหญๆ ได ๓ ประการคือ
๑.กอนเดือนธันวาคมตองมีการบํารุงตนใหสมบูรณและแตกใบออนจนครบ ๓ ครั้ง
๒.ในเดือนพฤศจิกายน ทําความสะอาดสวน กําจัดวัชพืช
๓.งดการใหปุยและน้ําในชวงกอนแตกตาดอกโดยเด็ดขาด หากมีน้ําขังจะตองทําการระบายน้ําออกโดยเร็ว
การเก็บเกี่ยวผล
ในลิ้นจี่แตละพันธุจะมีการแกสุกไมพรอมกัน พันธุโฮงฮวยจะออกดอกกอนตามดวยพันธุโอเฮียะและกิมเจ็งจะออก
ดอกลาสุด สวนการแกสุกของผลพันธุโฮงฮวยจะสุกกอนและเก็บเกี่ยวผลไดกอนการสุกของลิ้นจี่ในแตละตนจะแก
สุกไมพรอมกัน การเก็บจึงตองทยอยเก็บประมาณ ๒๐-๒๕ วัน จึงจะหมด วิธีการเก็บเกี่ยวผลจะใชกรรไกรตัด
ทั้งชอ แลวนําลงมาตัดแตงอีกโดยตัดกานแหงและลูกเล็กทิ้งหรือผลที่เนาเสียออก ผลลิ้นจี่ที่มีกานติดอยูจะมีความ
สดอยูไดนาน แลวนําจัดใสภาชนะที่โปรงระบายอากาศไดดีภาชนะควรมีความลึกไมเกิน ๑๐ นิ้ว เนื่องจากน้ําหนัก
จะทับกันมากทําใหผลช้ําไดงายสวนระยะเวลาในการเก็บควรจะกระทําในชวงตอนสายประมาณ ๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
เพื่อใหไดผลลิ้นจี่ที่แหงสนิท หากเชากวานี้น้ําคางที่ติดอยูกับผลยังระเหยไปไมหมด หลังการเก็บจะทําใหผลดาน
และเนาเสียไดงายสําหรับระยะที่ทําการเก็บควรมีผลแกจะเปนสีแดงเขมหรือแดงชมพูแลวแตชนิดพันธุลิ้นจี่
ผลผลิต เฉลี่ย ๗๓๓ กิโลกรัม/ไร/ป

