เอกสารแนะนํา
ถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 84-3
ประวัติ
ถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 84-3 คัดไดจากการผสมขามระหว"างถั่วฝกยาวพันธุพิจิตร 2 กับ
พั น ธุ YB 15 กล" า วคื อ ป. 2545-2547 และป. 2550 ผสมพั น ธุ และคั ด เลื อ กสายพั น ธุ ใน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ป. 2553 ทดสอบสายพันธุในแหล"งปลูกต"างๆ 4 แหล"งไดแก"
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ แปลงเกษตรกร
จังหวัด พิ จิ ต ร และแปลงเกษตรกรจังหวัด อุ ต รดิต ถ กรมวิช าการเกษตรรับ รองพั น ธุ เป; น พั น ธุ
แนะนํา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
ลักษณะเด#น
1. มีความหนาเนื้อฝก 3.02 มิลลิเมตร มากกว"าพันธุพิจิตร 2 รอยละ 25.8
2. อายุเก็บเกี่ยว 43 วัน เก็บเกี่ยวเร็วกว"าพันธุพิจิตร 2 3 วัน
3. ผลผลิต 3,861 กิโลกรัมต"อไร" มากกว"าพันธุ พิจิตร 2 รอยละ 6.3
ลักษณะประจําพันธุ
ใบย"อยส"วนปลาย รูปใบหอกแกมรูปไข" ดอกสีม"วง ฝกสดสีเขียว ฝกตรง ผิวฝกย"น ปลายฝก
มน สีเขียว ค"าเฉลี่ยขนาดฝก กวาง 0.98 เซนติเมตร ยาว 45.3 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาล รูป
ไต เปลือกหุมเมล็ดเรียบ มีลายบนเปลือกหุมเมล็ด ขั้วเมล็ดสีขาวหรือสีครีม
พื้นที่แนะนํา
เขตภาคเหนือตอนล"าง จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ
การเตรียมดิน
ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินทิ้งไว 1-2 สัปดาห หว"าน ปูนขาวปรับสภาพดิน ตามอัตราแนะนํา
จากผลวิเคราะหดิน ใหมีค"าความเป;นกรดด"าง (pH) ระหว"าง 5.5-6.8 ไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง
และใส"ปุLยหมักหรือปุLยคอกที่สลายตัวดีแลว อัตรา 1.5-2 ตันต"อไร"

การปลูก
1. ปลูกเพื่อบริโภคสด
2. ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ
1. ปลูกเพื่อบริโภคสด
ยกแปลงกวาง 1.5 เมตร ยาว 10 เมตร เวนทางเดิน 50 เซนติเมตร ปลูก 2 แถวต"อ
แปลง ระหว"างแถว 75 เซนติเมตร ระหว"างตน 50 เซนติเมตร พรวนหลุมและรดน้ําก"อนปลูก 1
วัน หยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด
กลบดินใหลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร แลวรดน้ําทันที ใช
ไมรวกทําคางแบบตั้งตรงหรือแบบกระโจม สูงจากพื้นดิน 2-2.5 เมตร สํารองกลาไวปลูกซ"อม
โดยเพาะเมล็ดใส"ถาดหลุมหรือถุงชํา
การดูแลรักษา
- ใหน้ําทันทีหลังปลูกและหลังใส"ปุLย ใหน้ํา
อย"างสม่ําเสมอตั้งแต"ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ปริมาณน้ําที่ให สังเกตดินในแปลงเป.ยกชื้น จึงหยุดให
- ใส"ปุL ยเคมีสู ตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อั ตรา 25 กิ โลกรัม ต"อ ไร"ต" อครั้ง ให 3
ครั้ง ครั้งแรกรองกนหลุม
ก"อนปลูก ครั้งที่สองเมื่อเริ่มออกดอก และครั้งสุดทายหลังออกดอก
15 วัน ใหแบบโรยสองขางแถว แลวพรวนดินกลบ
- เก็บใบแหงโดยเฉพาะใบที่เป;นโรคไปทําลาย นอกแปลงปลูก
- กําจัดวัชพืช ระยะเจริญเติบโต ออกดอก และเก็บเกี่ยว
- พ"นสารปPองกันกําจัดโรคและแมลง
ตามความจําเป;นและเหมาะสม
การเก็บเกี่ยว
เกี่ยวฝกสดหลังปลูก 43 วัน หรือหลังดอกบาน 7 วัน เก็บเกี่ยวได 42 ครั้ง
2. ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ
- ปลูกปลายฤดูฝนหรือช"วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
- แปลงปลูกควรอยู"ห"างจากพันธุอื่นอย"างนอย
100 เมตร เพื่อปPองกันการผสมขามพันธุ
- การปลูกและดูแลรักษาเหมือนกับการปลูก
เพื่อบริโภคสด
- ตรวจสอบความตรงตามพันธุ ระยะออกดอก และติดฝกครั้งแรก

การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุเมื่อฝกแหงเป;นสีน้ําตาล อายุเก็บเกี่ยวฝกแก"หลังปลูก 60 วัน นําฝกแก"
มาผึ่งแดดใหแหงโดยวางฝกแก"ในกระดงหรือตระแกรงไนล"อน เพื่ อ มิใหสัม ผัสกับ พื้ น ลานตาก
โดยตรง
การนวด
เมื่อผึ่งแดดจนฝกแหงสนิท นํามานวดแยกเปลือกและเมล็ดออก ดวยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ
หรือดวยมือ แลวนํามาฝดทําความสะอาด ผึ่งแดดใหเมล็ดแหงถึงระดับที่ปลอดภัย และคัดแยก
เมล็ดอีกครั้ง บรรจุเมล็ดพันธุในถุงหรือกระสอบที่ใหม"และสะอาด ปRดปากถุงหรือกระสอบใหแน"น
ผลผลิต

ผลผลิตเมล็ดพันธุ 250-280 กิโลกรัมต"อไร"

การเก็บรักษา
เก็บรักษาเมล็ดพันธุในโรงเก็บที่สะอาด แหง เย็น อากาศถ"ายเทสะดวก ปลอดภัยจากการ
เขาทําลายของโรคและแมลง การนําเมล็ดพันธุที่แหงสนิทใส"ในภาชนะปRด เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา
12-15 องศาเซลเซียส ช"วยลดการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุใหชาลง
คุณภาพเมล็ดพันธุ
มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุหลัก (foundation seed) ของถั่วฝกยาวคือ ความงอกไม"ต่ํา
กว"ารอยละ 85 เมล็ดพันธุบริสุทธิ์ไม"ต่ํากว"ารอยละ 99
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