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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  
   
การเตรียมเมล็ดพันธุ์



สนอัฟริกนั เป็นพืชตระกูลถัว่ ลักษณะลำต้น
ตัง้ ตรงแตกกิง่ ก้านสาขา สามารถเจริญเติบโต
ได้ทง้ั ในสภาพดินไร่และดินนา ในสภาพน้ำท่วมขัง
ทนต่ อ สภาพดิ น เค็ ม มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตเร็ ว
สามารถเกิ ด ปมได้ ท ั ้ ง ที ่ ล ำต้ น และราก ซึ ่ ง
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ เหมาะใช้
เป็นพืชปุ๋ยสดในพื้นที่นาที่เป็นดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

www.ldd.go.th

  
   

ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม

⌫  ⌫

1. การปลูกแบบหว่าน

จะต้องเตรียมดินให้ดีใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตรา 2-3
การปลูกโสนอัฟริกนั เริม่ ปลูกตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน กก.ต่อไร่ หว่านให้ทว่ั แปลง และการหว่านจะต้องให้เมล็ด
จนถึงปลายเดือนกรกฎาคม
กระจายสม่ำเสมอ นิยมทำกันในจังหวัดในภาคอีสานที่มี
ฝนตกชุก เช่น จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร
การเตรียมดิน
เมือ่ ถึงฤดูฝน เริม่ ไถเตรียมดินครัง้ แรก แล้วตากดิน การหว่านมักใช้พน้ื ทีท่ ม่ี บี ริเวณกว้างขวางมาก เนือ่ งจาก
ไว้เพื่อกำจัดวัชพืช 1-2 สัปดาห์ หลังจากนั้นไถพรวน ขาดแคลนแรงงาน การปลูกโดยการหยอด และการดูแล
รักษาทำได้ยากไม่สะดวกหากมีแรงงานพอสมควร จะถอน
อีกหนึง่ ครัง้
แยกต้นทีข่ น้ึ หนาแน่นเกินไปขณะเมือ่ อายุ 2-3 สัปดาห์ ให้
มีระยะห่างต้นประมาณ 50 ซม. และนำต้นทีถ่ อนแยกออก
ไปปักดำซ่อมพื้นที่ที่เมล็ดไม่งอก หรือมีระยะต้นห่างเกิน
ไป ทัง้ นีต้ น้ กล้าหรือต้นอ่อนทีจ่ ะใช้ปกั ดำจะต้องไม่ชำ้ และ
รากขาดเกินไป

เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยในการผลิต ชีวติ ยัง่ ยืน

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

นำเมล็ดโสนอัฟริกันแช่ในน้ำร้อน ในอุณหภูมิ 80
องศาเซลเซียส ประมาณ 3-4 นาที จากนัน้ เทโสนอัฟริกนั
ลงในน้ำแช่ไว้ประมาณ 1-2 นาที แล้วจึงนำเมล็ดทีไ่ ด้มา
ผึง่ ลมให้เมล็ดพันธุแ์ ห้งคลุกเชือ้ ไรโซเบียม แล้วนำไปปลูก
หรือนำเมล็ดพันธุโ์ สนอัฟริกนั ใส่กระสอบแช่นำ้ ไว้ประมาณ
1 วัน ให้เมล็ดเริ่มอิ่มตัวด้วยน้ำแล้วคลุกเชื้อไรโซเบียม
แล้วนำไปปลูกเมล็ดจะงอกเร็วขึน้

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
  
   
2. การปลูกแบบหยอดเมล็ดเป็นหลุม
ใช้เมล็ดประมาณ 2-3 กก.ต่อไร่ ใช้ระยะปลูก
ประมาณ 100x50 ซม. (ระหว่างแถว 100 ซม. ระหว่างต้น
50 ซม.) โดยหยอดเป็นหลุมๆ 3-4 เมล็ดแล้วกลบดินบางๆ

3. การปลูกแบบโรยเป็นแถว

การเด็ดยอด
ในวิธปี ลูกที่ 1-3 เมือ่ ต้นโสนอัฟริกนั อายุ 45 วัน
และสูงประมาณ 75 ซม. หรือสูงประมาณระดับเอว
จึงทำการเด็ดยอด โดยวิธีใช้ไม้เรียวที่มีความคมหวด
ให้ยอดขาดออกจากกันไป เพือ่ ให้โสนอัฟริกนั แตกกิง่ ก้าน
เป็นการเพิม่ ปริมาณฝัก ส่วนวิธปี ลูกที่ 4 ไม่ตอ้ งเด็ดยอด

การกำจัดโรคและแมลง
ในช่วงโสนอัฟริกันกำลังออกดอก และฝนทิ้งช่วง
จะมีแมลงพวกด้วงน้ำมันและหนอนจะเข้าไปเจาะทำลาย
ดอก ให้พ่นยาประเภทถูกตัวตายผสมกับน้ำยาจับใบนำ
ไปฉีดพ่น

การเก็บเกี่ยว
โสนอัฟริกนั อายุ 120-150 วัน ประมาณปลายเดือน
ตุ ล าคมฝั ก ของโสนอั ฟ ริ ก ั น จะทยอยแห้ ง และสุ ก แก่
ฝักโสนอัฟริกนั จะแก่ไม่พร้อมกัน เมือ่ ฝักแก่เต็มทีจ่ ะแตก
    เมล็ดจะร่วงหล่น ในช่วงนี้ต้องหมั่นสังเกต ถ้าฝักแห้ง
ในวิธที ่ี 2 หลังจากปลูกโสนอัฟริกนั ได้ประมาณ 1 แก่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของต้น จึงดำเนินการเก็บเกีย่ ว
เดือน ควรกำจัดวัชพืชถอนแยกต้นโดยหนึง่ หลุมให้เหลือ โดยใช้เคียวเกี่ยวโคนต้น แล้วนำไปตากแดดไว้ลานตก
ประมาณ 5 หรือ 6 แดด
โสนอัฟริกนั 2-3 ต้นต่อหลุม เท่านัน้

การใส่ปุ๋ย

นวด ฝัด และบรรจุกระสอบ

จนแห้งทำการนวดโดยใช้รถยนต์เหยียบย่ำหรือ
ใช้ปยุ๋ สูตร 15-15-15 หรือ 12-24-12 อัตรา 20 กก.ต่อ
ครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ โสนอัฟริกนั อายุ 30 วัน และครัง้ ที่ 2 อาจใช้ไม้ตีนวดก็ได้ จากนั้นฝัดเอาสิ่งเจือปนออกแล้ว
ใส่ปยุ๋ เมือ่ โสนอัฟริกนั อายุประมาณ 60 วัน ในช่วงออกดอก บรรจุกระสอบ
และใส่ ห ่ า งจากโคนต้ น โสนอั ฟ ริ ก ั น พอประมาณหรื อ
ข้อมูลจาก : กลุม่ วิชาการ สำนักงานพัฒนาทีด่ นิ เขต 5
ประมาณหนึง่ คืบแล้วกลบปุย๋
โทร. 043-244965


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ใช้เมล็ดพันธุป์ ระมาณ 3-4 กก.ต่อไร่ ใช้ระยะปลูก
ระหว่างแถว 75-100 ซม. โดยโรยเป็นแถวบางๆ แล้ว
กลบดินให้เรียบร้อย

