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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

พลกิฟืน้แผ่นดิน  ฟืน้คุณภาพชวิีต  และเศรษฐกจิไทย

พันธ์ุอ้อย  คัดเลือกพันธ์ุอ้อยท่ีมีความสมบูรณ์จาก
แปลงท่ีไม่มีการระบาดของโรคใบขาว เห่ียวเน่าแดง แส้ดำ
กอตะไคร ้และหนอนกอลายจดุ และมอีายเุก็บเกีย่ว 10-
14 เดือน

การเตรียมดิน ก่อนปลูกทำการไถกลบด้วย
ผานสาม 1-2 ครัง้ ลกึ 30-50 เซนตเิมตร ตากดิน 7-10
วัน ถ้าเปน็ตน้ฤดฝูนใหพ้รวน 1 ครัง้ ถ้าปลายฤดฝูนตอ้ง
พรวนเพ่ิมอีก 2-3 คร้ัง จนดินร่วนซุยเพ่ือกลบเศษซากพชื
จากฤดูก่อน และทำลายวชัพืชต่างๆให้ลดจำนวนลง

ถ้ามีช้ันดินดานหรือหลังการร้ือตอ เพ่ือเตรียมดินปลูก
ใหม่ทุกคร้ัง ต้องไถระเบิดดินดานให้ลึก 50-75 เซนติเมตร
และทำการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและตัด
วงจรการระบาดของโรค

พืชปุ๋ยสดท่ีนิยมปลูกในไร่อ้อย ได้แก่ ถ่ัวมะแฮะ อัตรา
6 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใช้ปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่
หรือถ่ัวพร้า อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว
ก่อนปลกูออ้ย แลว้ทำการไถกลบเมือ่พชืปุย๋สดออกดอก
หรือเมื่ออายุ 50 วัน แล้วปล่อยให้ย่อยสลาย 15 วัน
จึงเตรียมแปลงปลกูอ้อย

ในขณะเตรียมดินก่อนปลูกอ้อยให้ฉ ีดพ่นปุ ๋ย
อินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 (ที่เจือจาง 1:500)
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ และก่อนการปลูกอ้อยให้ใส่เช้ือจุลินทรีย์
ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชท่ีผลิตจากสารเร่ง พด.3 ระหว่าง
แถวทีจ่ะปลกูออ้ย อตัรา 100 กิโลกรมัต่อไร ่เพ่ือปอ้งกนั
โรคเน่าคอดินและลำตน้เน่าของอ้อย

ทำการปลูกอ้อยในพื้นที่ที ่เตรียมไว้ โดยทำการ
ยกร่องปลกูให้มีระยะระหวา่งร่อง 1.0-1.5 เมตร อ้อยทีมี่
การแตกกอมากหรือปานกลางให้ปลูกเป็นแถวเดียว
ส่วนอ้อยที่มีการแตกกอน้อยให้ปลูกเป็นแถวคู่ระยะใน
แถวคู ่30-50 เซนตเิมตร การปลกูต้นฤดฝูนกลบตอออ้ย
ด้วยดนิใหส้มำ่เสมอหนา 3-5 เซนตเิมตร สว่นการปลกู
ปลายฤดฝูนกลบตอออ้ยด้วยดินให้แน่นหนาประมาณ 20
เซนติเมตร

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ปลูกอ้อย ท่ีดอนหรือท่ีลุ่มไม่มีน้ำท่วมขัง
ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว

หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายนำ้และ
อากาศดี มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
อยูใ่นช่วง 5.5-7.0 ค่าความเคม็ไม่เกิน 4.0
เดซิซิเมนต่อเมตร อุณหภมิู 30-35 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,500
มิลลิเมตรต่อปี
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หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัเทคโนโลยชีีวภาพทางดนิ  โทร 0-2579-7563
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โทร 0-2579-8515

การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนั ควรปลกูหญ้าแฝก
เพ่ือการอนรัุกษดิ์นและนำ้ ปลกูในชว่งต้นฤดฝูนเปน็
แถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ภายหลัง
จากที่ไถเตรียมดินแล้ว โดยการขุดหลุมในร่องที่ไถไว้
สำหรับเป็นแนวระดับยาวตามพื้นที่ ให้แต่ละต้นห่างกัน
5 เซนตเิมตร หญา้แฝกแนวตอ่ไปกจ็ะปลกูขนานกบัแนว
แรก โดยมีระยะห่างขึ้นกับสภาพความลาดชันของพื้นที่
เช่น ถ้าระยะตามแนวดิง่ คือ 2 เมตร แนวร้ัวหญ้าแฝก ณ
ความลาดเอียง 5% 10% และ 15% จะอยู่ห่างกัน 40 เมตร
15 เมตร และ 10 เมตร ตามลำดบั ระมดัระวงัในการไถ
เตรียมดินให้รักษาแนวหญ้าแฝกไว้ นอกจากนี้ตัดใบ
หญ้าแฝกให้อยู่ระดับ 30-50 เซนติเมตร และปลูกซ่อมแซม
ใหแ้นวรัว้หญา้แฝกหนาแนน่ เพราะจะมปีระสทิธภิาพใน
การช่วยชะลอและกระจายน้ำไหลบ่า เพ่ิมการแทรกซึมน้ำ
ลงสู่ผิวดิน  รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

การปลูกพืชแซม ในพื้นที่ที ่ไม่มีความลาดชัน
หลังจากปลูกอ้อยได้ 15 วัน ให้ทำการปลกูพืชปุ๋ยสด เช่น
ถั่วพุ่มหรือถั่วพร้า โรยเป็นแถวแทรกระหว่างแถวอ้อย
เพ่ือปอ้งกนัวชัพืช เม่ือพชืปุย๋สดมอีาย ุ50 วัน ใหท้ำการ
ตัดแล้วนำมาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดิน  การปลูกพืชแซมสามารถปลูกได้ใน
อ้อยตอท่ีปลูกปีแรก

การดูแลรักษา  การให้น้ำสำหรบัแหลง่ปลกูอ้อย
ที่มีน้ำชลประทานให้น้ำทันทีหลังปลูก ต้องไม่ให้อ้อย
ขาดน้ำติดต่อกันนานกว่า 20 วัน และทำการฉีดพ่น
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชปุ๋ยสดทกุ 7 วัน อัตรา 2 ลิตรต่อไร่
(ท่ีเจือจาง 1:1,000) เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสด
และหลงัปลูกอ้อยแล้ว 15 วัน ให้ฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำทาง
ใบและลำตน้ หรอืรดลงดนิใหกั้บออ้ยทกุ 1 เดือน จนถงึ
ระยะเก็บเก่ียว กรณีปลูกพืชแซมในขณะท่ีให้ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
กับอ้อย ควรฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชตระกูลถั่วที่
ปลูกแซมแทรกระหว่างแถวอ้อย

การปอ้งกันกำจดัโรคและแมลง  โรคใบขาว
โรคแส้ดำ โรคกอตะไคร้ หนอนกอจุดใหญ่ หนอนเจาะลำต้น
เพลีย้ จ๊ักจ่ันสนีำ้ตาล และแมลงศตัรูธรรมชาต ิใหใ้ช้สาร
สกัดธรรมชาติหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย

การจดัการดนิหลงัเกบ็เกีย่ว หลังจากตัดอ้อย
สง่โรงงานแลว้ สามารถเกบ็ตอไวใ้ด้ 2 ป ีใหน้ำเศษเหลอื
จากการเก็บเกี่ยว เช่น ใบอ้อย และยอดอ้อยคลุมดิน
เป็นการรักษาความช้ืนและเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน และ
ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
การปลูกพืชปุ๋ยสดแซมระหว่างแถวอ้อย และใช้เชื ้อ
จุลินทรีย์ควบคมุเช้ือสาเหตโุรคพืช พด.3 ในอ้อยตอปท่ีี 1
และอ้อยตอปท่ีี 2

การจัดการดินเพื่อปลูกอ้อย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ดังกล่าวนี้ จะสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับวิธีการปฏิบัติเดิมของเกษตรกรได้ประมาณ
20%


