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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.020011-2550

การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพด

เกษตรอนิทรีย์ ฟืน้ผืนดิน ฟืน้ชีวิต เพิม่คุณภาพ เพิม่ผลผลิต

 กษณะดินสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม
ปลูกข้าวโพด  เปน็ทีร่าบไมมี่นำ้ทว่ม
ข ังแต ่ต ้องม ีปร ิมาณน ้ำเพ ียงพอ

สำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก ลักษณะดินเป็นดิน
ร่วนหรือร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปน
ทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีอินทรียวัตถุ
ไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำ
และถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึก 25-
30 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ระหว่าง 5.5-6.8

2. การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงดิน ปลูกพืช
ปุย๋สดกอ่นปลกูพืชหลกัประมาณ 2-3 เดือน โดยทำการ
ไถพรวน เตรียมดินแล้วฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ผลิตจาก
สารเร่ง พด.2 อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:500) หลังจาก
นั้นปลูกพืชปุ๋ยสดโดยวิธีหว่านหรือโรยเป็นแถว เช่น
ปอเทอืง อตัรา 5 กิโลกรมัต่อไร ่หรอืถัว่พร้า อตัรา 10
กิโลกรัมต่อไร่ หรือถ่ัวพุ่ม อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่  ให้ฉีดพ่น
ปุย๋อนิทรยีน์ำ้ทีเ่จือจาง 1:1,000 อตัรา 2 ลติรต่อไร ่ทกุ
10 วันใหพื้ชปุย๋สด แลว้ทำการไถกลบพชืปุย๋สด เม่ืออายุ
50 วัน ปล่อยให้พืชปุ๋ยสดย่อยสลาย 15 วันแล้วจึงเตรียม
แปลงปลูกข้าวโพด

3. ทำร่องปลูกโดยเตรียมพื้นที่แบบร่องลูกฟูก
นยิมปลกูเปน็แถวเดีย่ว สนัรอ่งกวา้ง 30-50 เซนตเิมตร
ระยะระหวา่งแถว 75 เซนติเมตร

4. ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ อัตรา 5 ลิตรต่อไร่(เจือจาง
1:500) เพ่ือให้ธาตุอาหารและเป็นสารเร่งการเจริญเติบโต
แก่พืชและจุลินทรีย์ดิน

5. ใส่เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชที่
ผลิตจากสารเร่ง พด.3 ระหว่างแถวที่จะปลูกข้าวโพด
อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อป้องกันโรครากเน่าและ
โคนเนา่แลว้ จึงปลกูข้าวโพด

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เลือกพันธ์ุท่ีมีความต้านทานต่อการหักล้ม ต้านทาน

ต่อโรคทางใบและโรครานำ้คา้ง มีอายเุก็บเก่ียวประมาณ
110-120 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยและมีเปอร์เซ็นต์เมล็ด
ต่อฝักสูง

การเตรียมดิน
1. ให้ทำการไถพรวนด้วยผานสาม 1 คร้ัง ลึก 20-

30 เซนติเมตร พรวนด้วยผานเจ็ด 1 คร้ัง และปรับหน้าดิน
ให้สม่ำเสมอไม่ให้น้ำขังแปลง
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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ในกรณีพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดมีความลาดชัน ให้ปลูก
หญ้าแฝกในช่วงฤดูฝนเพื ่อการอนุร ักษ์ด ินและน้ำ
ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่
ภายหลงัจากท่ีไถเตรียมดินแล้ว

โดยการขุดหลุมในร่องท่ีไถไว้สำหรับเป็นแนวระดับ
ยาวตามพ้ืนท่ี ให้แต่ละต้นห่างกัน 5 เซนติเมตร หญ้าแฝก
แนวตอ่ไปกจ็ะปลกูขนานกบัแนวแรก โดยมรีะยะหา่งข้ึน
กับสภาพความลาดชนัของพ้ืนท่ี เช่น ถ้าระยะตามแนวด่ิง
คอื 2 เมตร แนวรัว้หญา้แฝก ณ ความลาดเอยีง 5 10
และ 15 เปอร์เซ็นต์ แนวร้ัวหญ้าแฝกจะอยู่ห่างกัน 40 เมตร
15 เมตร และ 10 เมตร ตามลำดบั ระมดัระวงัในการไถ
เตรียมดิน โดยให้รักษาแนวหญ้าแฝกไว้

นอกจากนี้ควรตัดใบหญ้าแฝกให้อยู่ระดับ 30-50
เซนติเมตร และปลูกหญ้าแฝกซ่อมแซมให้หนาแน่น
แนวรัว้หญา้แฝกทีห่นาแนน่ มีประสทิธภิาพจะชว่ยชะลอ
และกระจายน้ำไหลบ่า เพิ่มการแทรกซึมน้ำลงสู่ผิวดิน
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การดูแลรักษา
1. การปลูกพืชแซมสำหรับพื ้นที ่ท ี ่ไม่ได้ปลูก

หญ้าแฝก หลงัจากปลกูข้าวโพดได้ 15 วัน ให้ทำการปลกู
พืชปุ๋ยสด เช่น ถ่ัวพุ่มดำ หรือถ่ัวพุ่มแดง อัตรา 8 กิโลกรัม
ต่อไร่ โรยเป็นแถวแทรกระหวา่งแถวข้าวโพดเพ่ือป้องกัน
วัชพืช เม่ือพชืปุย๋สดมอีาย ุ 50 วัน ใหท้ำการตดัแลว้นำ
มาคลุมดิน เพ่ือรักษาความช้ืนในดิน ขณะเดียวกันเม่ือพืช
ปุ๋ยสดย่อยสลายจะใหอิ้นทรียวัตถุกับดิน ให้ทำการฉีดพ่น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชตระกูลถั่วที่ปลูกแซมพร้อมกัน
ขณะทีใ่ห้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำกับข้าวโพด

2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา
2 ลิตรต่อไร่ (เจือจาง 1:1,000) ทางใบและลำต้นหรือรดลง
ดินทกุ 15 วัน เพ่ือสง่เสรมิการเจริญเติบโต การติดดอก
และการพฒันาของฝกั หยดุให้ปุ๋ยอนิทรย์ีน้ำเม่ือข้าวโพด
ออกดอกชว่งอายรุะหวา่ง 50-55 วัน และเริม่ใหใ้หมอ่กี
คร้ังในช่วงท่ีข้าวโพดติดฝักจนกระทัง่เก็บเก่ียว

การเก็บเกี่ยว
ทำการเก็บเกี่ยวขณะที่ใบข้าวโพดแห้งทั้งต้นหรือ

อายุ 110-120 วัน เก็บเก่ียวโดยหกัข้าวโพดท้ังเปลือก จะ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลหรือเมล็ดร้าวในระหว่างทำการ
เก็บเก่ียวหรือขนย้าย และยังช่วยป้องกันไม่ให้เช้ือราและ
แมลงสัมผัสเมล็ดโดยตรง

การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว
หลังเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว ให้ทำการหว่านพืชตระกูล

ถ่ัวคลุมดิน เช่น ถ่ัวฮามาต้า ถ่ัวคาโลโปโกเนียมหรือถ่ัวคุดซู
อัตราเมล็ด 2 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ท่ัวแปลง แล้วตัดตอซัง
ต้นข้าวโพด คลุมผิวหน้าดินไว้เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และป้องกันวัชชพืชจนกระท่ังถึงช่วงปลูก
ข้าวโพดฤดูใหม่ต่อไป

การจัดการดินเพื ่อปลูกข้าวโพดโดยใช้ปุ ๋ย
อนิทรย์ีดังกล่าวนี ้ จะสามารถลดอตัราการใชปุ้ย๋เคมี
ลงได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือสามารถเพ่ิมผลผลิต
ข้าวโพดได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกับวิธีการ
เดิมของเกษตรกร

วิธีปลูก
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอัตรา 3 กิโลกรัม ต่อไร่

หยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึกประมาณ 4-5 เซนติเมตร
กลบดว้ยดินบางๆ อัตราและระยะปลกูท่ีเหมาะสม ดังน้ี

ระยะปลูก 75x25 เซนติเมตร หยอด 2 เมล็ดต่อหลุม
ถอนแยกเหลอื 1 ต้นต่อหลุม

ระยะปลูก 75x50 เซนติเมตร หยอด 3 เมล็ดต่อหลุม
ถอนแยกเหลอื 2 ต้นต่อหลุม

ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร หยอด 4 เมล็ดต่อหลุม
ถอนแยกเหลอื 3 ต้นต่อหลุม


