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ถ้ามีชน้ั ดินดานหรือหลังการรือ้ ตอ เพือ่ เตรียมดินปลูก
ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ใหม่ทกุ ครัง้ ต้องไถระเบิดดินดานให้ลกึ 50-75 เซนติเมตร
ปลูกอ้อย ทีด่ อนหรือทีล่ มุ่ ไม่มนี ำ้ ท่วมขัง และทำการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและตัด
ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว วงจรการระบาดของโรค
หรือดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำและ
พืชปุย๋ สดทีน่ ยิ มปลูกในไร่ออ้ ย ได้แก่ ถัว่ มะแฮะ อัตรา
อากาศดี มีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6 กิโลกรัมต่อไร่ หรืออาจใช้ปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่
อยูใ่ นช่วง 5.5-7.0 ค่าความเค็มไม่เกิน 4.0 หรือถัว่ พร้า อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถว
เดซิซเิ มนต่อเมตร อุณหภูมิ 30-35 องศา ก่อนปลูกอ้อย แล้วทำการไถกลบเมือ่ พืชปุย๋ สดออกดอก
เซลเซียส ปริมาณน้ำฝน 1,000-1,500 หรือเมื่ออายุ 50 วัน แล้วปล่อยให้ย่อยสลาย 15 วัน
จึงเตรียมแปลงปลูกอ้อย
มิลลิเมตรต่อปี
ในขณะเตรี ย มดิ น ก่ อ นปลู ก อ้ อ ยให้ ฉ ี ด พ่ น ปุ ๋ ย
อินทรีย์น้ำที่ผลิตจากสารเร่ง พด.2 (ที่เจือจาง 1:500)
อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ และก่อนการปลูกอ้อยให้ใส่เชือ้ จุลนิ ทรีย์
ควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืชทีผ่ ลิตจากสารเร่ง พด.3 ระหว่าง
แถวทีจ่ ะปลูกอ้อย อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ เพือ่ ป้องกัน
โรคเน่าคอดินและลำต้นเน่าของอ้อย
ทำการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เตรียมไว้ โดยทำการ
ยกร่องปลูกให้มรี ะยะระหว่างร่อง 1.0-1.5 เมตร อ้อยทีม่ ี
การแตกกอมากหรือปานกลางให้ปลูกเป็นแถวเดียว
ส่วนอ้อยที่มีการแตกกอน้อยให้ปลูกเป็นแถวคู่ระยะใน
แถวคู่ 30-50 เซนติเมตร การปลูกต้นฤดูฝนกลบตออ้อย
ด้วยดินให้สม่ำเสมอหนา 3-5 เซนติเมตร ส่วนการปลูก
พันธุอ์ อ้ ย คัดเลือกพันธุอ์ อ้ ยทีม่ คี วามสมบูรณ์จาก ปลายฤดูฝนกลบตออ้อยด้วยดินให้แน่นหนาประมาณ 20
แปลงทีไ่ ม่มกี ารระบาดของโรคใบขาว เหีย่ วเน่าแดง แส้ดำ เซนติเมตร
กอตะไคร้ และหนอนกอลายจุด และมีอายุเก็บเกีย่ ว 1014 เดือน
การเตรียมดิน ก่อนปลูกทำการไถกลบด้วย
ผานสาม 1-2 ครัง้ ลึก 30-50 เซนติเมตร ตากดิน 7-10
วัน ถ้าเป็นต้นฤดูฝนให้พรวน 1 ครัง้ ถ้าปลายฤดูฝนต้อง
พรวนเพิม่ อีก 2-3 ครัง้ จนดินร่วนซุยเพือ่ กลบเศษซากพืช
จากฤดูกอ่ น และทำลายวัชพืชต่างๆให้ลดจำนวนลง

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
การดูแลรักษา การให้นำ้ สำหรับแหล่งปลูกอ้อย

แถวตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ภายหลัง
จากที่ไถเตรียมดินแล้ว โดยการขุดหลุมในร่องที่ไถไว้
สำหรับเป็นแนวระดับยาวตามพื้นที่ ให้แต่ละต้นห่างกัน
5 เซนติเมตร หญ้าแฝกแนวต่อไปก็จะปลูกขนานกับแนว
แรก โดยมีระยะห่างขึ้นกับสภาพความลาดชันของพื้นที่
เช่น ถ้าระยะตามแนวดิง่ คือ 2 เมตร แนวรัว้ หญ้าแฝก ณ
ความลาดเอียง 5% 10% และ 15% จะอยูห่ า่ งกัน 40 เมตร
15 เมตร และ 10 เมตร ตามลำดับ ระมัดระวังในการไถ
เตรียมดินให้รักษาแนวหญ้าแฝกไว้ นอกจากนี้ตัดใบ
หญ้าแฝกให้อยูร่ ะดับ 30-50 เซนติเมตร และปลูกซ่อมแซม
ให้แนวรัว้ หญ้าแฝกหนาแน่น เพราะจะมีประสิทธิภาพใน
การช่วยชะลอและกระจายน้ำไหลบ่า เพิม่ การแทรกซึมน้ำ
ลงสูผ่ วิ ดิน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การปลูกพืชแซม ในพื้นที่ที่ไม่มีความลาดชัน
หลังจากปลูกอ้อยได้ 15 วัน ให้ทำการปลูกพืชปุย๋ สด เช่น
ถั่วพุ่มหรือถั่วพร้า โรยเป็นแถวแทรกระหว่างแถวอ้อย
เพือ่ ป้องกันวัชพืช เมือ่ พืชปุย๋ สดมีอายุ 50 วัน ให้ทำการ
ตัดแล้วนำมาคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินและเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กบั ดิน การปลูกพืชแซมสามารถปลูกได้ใน
อ้อยตอทีป่ ลูกปีแรก



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-7563
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

การจัดการดินหลังเก็บเกีย่ ว หลังจากตัดอ้อย

ส่งโรงงานแล้ว สามารถเก็บตอไว้ใด้ 2 ปี ให้นำเศษเหลือ
จากการเก็บเกี่ยว เช่น ใบอ้อย และยอดอ้อยคลุมดิน
เป็นการรักษาความชืน้ และเพิม่ อินทรียวัตถุให้กบั ดิน และ
ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
การปลูกพืชปุ๋ยสดแซมระหว่างแถวอ้อย และใช้เชื้อ
จุลนิ ทรียค์ วบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืช พด.3 ในอ้อยตอปีท่ี 1
และอ้อยตอปีท่ี 2
การจัดการดินเพื่อปลูกอ้อย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ดังกล่าวนี้ จะสามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับวิธีการปฏิบัติเดิมของเกษตรกรได้ประมาณ
20%
หรือที่
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ในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชัน ควรปลูกหญ้าแฝก
เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนเป็น

ที่มีน้ำชลประทานให้น้ำทันทีหลังปลูก ต้องไม่ให้อ้อย
ขาดน้ำติดต่อกันนานกว่า 20 วัน และทำการฉีดพ่น
ปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ให้กบั พืชปุย๋ สดทุก 7 วัน อัตรา 2 ลิตรต่อไร่
(ทีเ่ จือจาง 1:1,000) เพือ่ เร่งการเจริญเติบโตของพืชปุย๋ สด
และหลังปลูกอ้อยแล้ว 15 วัน ให้ฉดี พ่นปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทาง
ใบและลำต้น หรือรดลงดินให้กบั อ้อยทุก 1 เดือน จนถึง
ระยะเก็บเกีย่ ว กรณีปลูกพืชแซมในขณะทีใ่ ห้ ปุย๋ อินทรียน์ ำ้
กับอ้อย ควรฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้กับพืชตระกูลถั่วที่
ปลูกแซมแทรกระหว่างแถวอ้อย
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง โรคใบขาว
โรคแส้ดำ โรคกอตะไคร้ หนอนกอจุดใหญ่ หนอนเจาะลำต้น
เพลีย้ จัก๊ จัน่ สีนำ้ ตาล และแมลงศัตรูธรรมชาติ ให้ใช้สาร
สกัดธรรมชาติหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูออ้ ย

