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ลักษณะทั่วไป
แอปเปลเปนไมผลเมืองหนาวประเภทผลัดใบ ซึง่ มีแหลงกําเนิดทางยุโรป แหลงปลูกที่สําคัญๆ
ของโลก คือ ทวีปอเมริกา ยุโรปทางแถบเอเซียก็มี เชน โซเวียต จีน ญี่ปุน รวมทัง้ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนดดว ย สําหรับประเทศไทยนั้นเพิ่งจะถูกนําเขามาปลูกไมกป่ี น เ้ี องลักษณะตนและใบ เปนไมเนือ้
แข็ง รูปรางของยอดทีเ่ จริญเต็มวัยจะแตกตางไปตามชนิดและตามพันธุ โดยทัว่ ไปตนแอปเปลมีรปู ราง
เกือบเปนทรงกลม แตบางพันธุก ม็ ลี กั ษณะสูงชลูด บางพันธุก็มีลักษณะเปนพุมแจ ใบเปนใบเดีย่ วเขียว
สลับกันและขอบเปนหยัก ผลคลายชมพูม รี อยเปนปุม ทางดานขัน้ และกนผล แตไมลกึ นักมีสผี วิ ตางกันตัง้
แตสีเหลืองคลําจนถึ
่
งนําตาลแดงเข
้
ม เนือ้ มักจะมีสขี าวหรือขาวนวลซึง่ มีลกั ษณะหยาบ แอปเปลเปนพืช
ในสกุล Rosaceae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Malus domestica
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สภาพดินฟาอากาศ
แอปเปลเปนไมผลเมืองหนาวทีต่ อ งการอากาศหนาวเย็นอันยาวนาน โดยจะทําใหระยะพักตัว
ยุติลง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 60-85 องศาฟาเรนไฮต ถาอุณหภูมติ ่ากว
ํ า 20 องศาฟาเรนไฮต จะ
เปนอันตรายตอระบบรากอยางรุนแรง สําหรับดินทีเ่ หมาะสมกับการปลูกแอปเปล ควรเปนดินรวนปน
ทรายมีความเปนกรด-ดางประมาณ 5.0-6.8แตแอปเปลไมชอบดินทีม่ นี าขั
้ํ งบริเวณราก

พันธุแ อปเปล
พันธุแอปเปล มีประมาณ 2,000 พันธุ แตที่ดีและนิยมปลูกมีเพียง 4 พันธุ คือ
1. พันธุแอนนา เปนพันธุท่ีผสมขึน้ มาในประเทศอิสราเอลเมือ่ ผลแกจดั จะมีสเี หลืองสดขนาด
ใหญปานกลาง รูปผลคอนขางยาว
2. พันธุเ อนเชเมอ ผลคอนขางกลมขนาดเล็กวา แอนนา เล็กนอย สีเหลืองจัด ทั้ง 2 พันธุน ้ี
ปลูกที่ดอยอางขางเริม่ จะใหผลแลว
3. พันธุ โรม บิวตี้ เปนพันธุที่ปลอยละอองเรณูหลังจากที่ออกชอดอกเร็วที่จะสามารถรับเชื้อ
ได ดังนั้น พันธุน จ้ี งึ ไมมปี ระโยชนทจ่ี ะใชเปนตัวถายละอองเรณูแกพนั ธุอ น่ื ๆ ได
4. พันธุ แกลนด อเลกเซนเตอร

การขยายพันธุ
การขยายพันธุแอปเปลทําไดหลายวิธี เชนการติดตา ตัดกิง่ วิธีการทําก็เริม่ จากเตรียมตนตอ ซึ่ง
อาจจะไดมาจากการตอนหรือปกชํา แตมวี ธิ กี ารเตรียมตนตอซึง่ จะไดจํานวนมากและระยะเวลารวดเร็วก็
คือ ทําโดยปลูกแอปเปลลงไปกอน แลวตัดตนแอปเปลใหเหลือแตตอ ตอจะแตกกิง่ กานสาขาออกมามาก
มาย เราจึงใชดนิ กลบโคนตน กิง่ เหลานัน้ ก็จะแตกรากออกมา เมือ่ รากออกดีแลวก็ทาการขุ
ํ
ดยายเอาไป
ปลูกตอไป ตนตอทีใ่ ชในประเทศไทยคือพันธุ เอ็ม เอ็ม 106 ซึง่ เปนพันธุท ค่ี อ นขางแคระและสามารถ
ขยายพันธุไดงายและรวดเร็ว นอกจากนีก้ ย็ งั มีไมปา ทีใ่ ชเปนตนตอไดดี เชน มะระขีห้ นู กลวยฤาษี กอ
เปนตน

การปลูกและการปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
การปลูกแอปเปลมีระบบการปลูกเปน 2 แบบ คือ
1. ระบบสี่เหลี่ยมผืนผา
2. ระบบแนวระดับ
ในระบบสี่เหลี่ยมผืนผา จะปลูกตนไมเปนมุมฉากตอกันอยูแ ตละมุมของสีเ่ หลีย่ มผืนผา เหมาะ
สําหรับปลูกไมแซมทําใหพรวนดินได 2 ทาง สะดวกในการดูแลรักษา และตนแอปเปลจะไดรบั แสงแดด
มากที่สุด
สวนระบบแนวระดับจะปลูกตามแนวระดับทางเดียวและมักจะคดเคี้ยวไปตามระยะทางหางกัน
อีกดานเปนระยะจํากัด ระบบนี้ชวยลดการสึกกรอนของดินเหมาะกับพื้นที่ที่เปนเนินเขาหรือที่ลาดชัน
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การเตรียมดิน ก็เหมือนกับการปลูกไมผลทั่วไป โดยขุดหลุมขนาด 1x1x1 เมตร กองดินดินบน
ไวกองหนึ่ง และดินชัน้ ลางไวอกี กองหนึง่ นําปุยหมักหรือปุยคอกเกา ๆ เทใสลงไปขนาดพอ ๆ กับกอง
ดินบน ผสมคลุกเคลาใหเขากันจากนัน้ จึงคอยเอาดินลางกลบลงไปใหมรี ะยะสูงกวาปากหลุมเล็กนอย
นําตนตกลงปลูกไดแลวกลบดินบริเวณโคนตนใหแนนพอควร
ระยะปลูกที่เหมาะสม 3x3 เมตร หรือ 4x4 เมตร ในพืน้ ที่ 1 ไร จะไดประมาณ 100-177 ตน
ฤดูกาลทีป่ ลูก ควรทําในขณะทีอ่ ยูใ นชวงพักตัว คือชวงฤดูหนาว ซึง่ ในชวงนีต้ น พืชจะไดรบั การ
กระทบกระเทือนจากการขุดยายนอยที่สุด

การใหปยุ
จะใหประมาณ 2 ครัง้ ตอป โดยในชวงเริม่ ออกดอกจะใหสตู ร 13-13-21 และในชวงหลังเก็บ
เกี่ยวและตัดแตงจะใหสูตร 15-15-15 สวนอัตราทีใ่ ชกแ็ ลวแตขนาดและอายุของการเจริญเติบโต วิธี
การใหปุยก็ทาโดยพรวนดิ
ํ
นบริเวณรอบทรงพุม แลวโรยปุย ลงบนบริเวณทีพ่ รวน จากนัน้ ก็ใหนาตามลงไป
้ํ
สําหรับวิธกี ารตาง ๆ ทีจ่ ะชวยใหแอปเปลมีดอกและผลก็มกี ารศึกษาทดลองกันมากมาย เชน
ในประเทศอินโดนีเซียใชการโนมกิ่งและปลิดใบ เพือ่ บังคับใหตาแตก จากวิธีนี้จะทําใหแอปเปลออกผล
ได 2 ครัง้ ตอป

การตัดแตงกิง่
การตัดแตงกิ่งจะนิยมทํากันในชวงทีต่ น แอปเปลพักตัวคือในฤดูหนาว ซึง่ ในชวงนีเ้ ปนชวงที่
แอปเปลทิง้ ใบจะสะดวกในการตัดแตงกิง่ มาก

การปลิดผล
เมื่อแอปเปลติดผลมากเกินไปก็จะทําใหไดขนาดผลทีเ่ ล็กและอาจเปนอันตรายแกตน ได เพราะ
ใชอาหารจากตนมาก ดังนัน้ จึงตองมีการปลิดผลออกบาง โดยคํานึงถึงความแข็งแรงของตน กิง่ และใบ
โดยปกติแลวใบทีจ่ ะปรุงอาหารมาเลีย้ งผลไมควรตํากว
่ า 40 ใบตอ 1 ผล

การหอผล
แอปเปลที่ปลูกอยูเ ราใชกระดาษหอผลตัง้ แตเมือ่ ผลยังมีขนาดเล็กอยูท ง้ั นีก้ เ็ พือ่ ปองกัน
แมลงที่อาจจะมาเจาะผลทําลายและการหอผลยังชวยใหสีผลแอปเปลสวยสดกวาดวย

การปลูกพืชคลุมดิน
ในการทําสวนแอปเปลมีความจําเปนตองทําในที่ที่มีอากาศเย็นหรือสภาพภูเขาสูง สิ่งที่จําเปน
คือ พืชคลุมดิน โดยจะชวยลดการชะลางหนาดินและยังชวยเก็บ ความชุม ชืน่ ของดินใหอยูไ ดนานทําให
ดินมีความอุดมสมบูรณเพิม่ ขึน้ ดวย พืชทีใ่ ชไดดบี นดอยอางขาง คือ เดสโมเดียม เปนพืชตระกูลถัว่
สามารถเจริญเติบโตไดดี
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โรคและแมลง
การปลูกแอปเปลในเมืองไทยขณะนีม้ ศี ตั รูทส่ี าคั
ํ ญ คือ นก ซึ่งจะจิกผลแอปเปลใหเกิดตําหนิ
เสียหาย สวนศัตรูอน่ื ๆ เชน โรคและแมลงก็มบี า งแตยงั ไมทําความเสียหายมากนัก

การเก็บเกีย่ ว
แอปเปลที่ปลูกในประเทศไทยคือที่ดอยอางขาง จะเริม่ ออกดอกประมาณเดือน -กุมภาพันธ
และจะเริ่มเก็บผลไดประมาณตนเดือนมิถนุ ายน การเก็บตองระมัดระวังใหมกี ารกระทบกระเทือนนอยที่
สุด เพือ่ ปองกันการชอกชํ้าเสียหายอันจะทําใหราคาตําได
่ หลังจากเก็บแลวก็นําบรรจุหีบ เพือ่ สงตลาด
ตอไป

ประโยชน
แอปเปลเปนไมผลทีน่ ยิ มรับประทานผลสด ราคาจําหนายก็สงู ประมาณ 12-15บาท นอกจาก
นีย้ งั สามารถเอาไปทํา ไซเดอร และบางพันธุย งั นําไปทําอาหารคาวหวานไดหลายชนิดเชน ไพน แยม
เปนตน

เอกสารอางอิง
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