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เอกสารเพื
อ่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี


สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

       
3. ทำการปลูกพืชรายได้เสริม เช่น สับปะรด
พริกและพืชผักสวนครัว เป็นต้น ฉีดปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
ที่เจือจาง 1:1,000 ในระยะที่พืชรายได้เสริมกำลัง
เจริญเติบโต
4. เมื่อต้นยางพาราอายุได้ 5 ปี ให้ทำการ
สับกลบตอซังพืชรายได้เสริม เช่น พริก และสับปะรด
เป็นต้น ลงดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน
และเป็นประโยชน์ให้กับยางพารา

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในช่วง 5 ปีแรกของการปลูกยางพารา
1. ในช่วงปีแรกของการปลูกยาง ให้ปลูกพืช
ตระกูลถั่วคลุมดินระหว่างแถวยางพาราเลือกปลูก
เช่น ถัว่ พร้า ปอเทือง ถัว่ พุม่ ถัว่ มะแฮะ ถัว่ ดำ หรือ
โสนอัฟริกนั เป็นต้น และทำการฉีดพ่นปุย๋ อินทรียน์ ำ้
จากสารเร่ง พด.2 ทีเ่ จือจาง 1:500 จำนวน 60 ลิตร
ต่อไร่ทกุ 20 วัน
2. เมือ่ พืชตระกูลถัว่ ออกดอกหรือมีอายุ 50 วัน
ทำการไถกลบ พร้อมฉีดปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทีเ่ จือจาง 1:500
จำนวน 60 ลิตรต่อไร่ และทิง้ ไว้ให้ยอ่ ยสลายเป็นเวลา
15 วัน

พลิกฟืน้ แผ่นดิน

การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ในช่วงปีท่ี 6 ของการปลูกยางพารา
ขั ้ น ตอนที ่ 1 : การจั ด การดิ น ในช่ ว ง
ยางพาราผลั ด ใบ ระหว่ า งเดื อ นธั น วาคม –
กุมภาพันธ์
1. รวบรวมเศษใบยางพารา
ที ่ ร ่ ว งหล่ น ให้ ก องเป็ น แถวใน
ระหว่างแถวยางพารา
2. จากนั้นใช้จอบถากดินให้
ลึ ก ประมาณ 10 เซนติ เ มตรใน
ระหว่างกลางแถวของเศษในยางพารา

ฟืน้ คุณภาพชีวติ

และเศรษฐกิจไทย

ดินมีปญ
ั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

ตามรอยพระบาท ครองราชย์ 60 ปี ฟื้นฟูปฐพีไทย

3. ทำการใส่ปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด.1 อัตรา
500 กิโลกรัมต่อไร่ และเชื้อควบคุมโรครากและโคน
เน่าจากสารเร่ง พด.3 ที่ขยายในปุ๋ยหมักแล้ว 100
กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ล งในดิ น แล้ ว กลบด้ ว ยดิ น และใบ
ยางพาราให้กว้าง 2 เมตร พร้อมฉีดพ่นปุย๋ อินทรียน์ ำ้
ทีเ่ จือจาง 1:200 ลงบนใบยางพาราให้ชุ่ม
4. ใบยางพาราจะช่ ว ยรั ก ษาความชื ้ น ในดิ น
และย่อยสลายเป็นปุย๋ อินทรีย์ เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
ให้กับดิน

3. ฉีดพ่นปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทีเ่ จือจาง 1:500 ตัง้ แต่
โคนต้นสูงขึน้ มาจากดิน 2 เมตร ทุก 2 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 : ช่วงปิดกรีดยางทำการฉีด
พ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เจือจาง 1:500 อีก 1 ครั้งลง
บนพื้นที่ผิวกรีดยาง
ประโยชน์ของสารเร่ง พด.1 พด.2 และ พด.3
ในการปลูกยางพารา
1. คุ ณ ภาพของน้ ำ ยางพารามี ค วามเข้ ม ข้ น
เพิ่มขึ้น
ขัน
้ ตอนที่ 2 : การจัดการดินในช่วงเปิด
2. ปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มขึ้น
กรีดยางระหว่างเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน
3. ทำให้ผิวหน้ายางอ่อนง่ายต่อการกรีด และ
1. ทำการใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ผิวหน้ายางปิดเร็วขึ้นหลังจากกรีดยาง
และเชื้อ พด.3 ที่ขยายในปุ๋ยหมักแล้วอัตรา 100
4. ลดการใช้สารเคมีและมีรายได้เพิ่มขึ้น
กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยระหว่างแถวของยางพารา
2. ฉีดพ่นปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทีเ่ จือจาง 1:500 ลงดิน
ระหว่างแถวยางพาราทุก 2 เดือน (ถ้าต้นยางพารา
อายุมากกว่า 10 ปี ใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ทีเ่ จือจาง 1:200)



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-0679
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

ข้อมูล : หมอดินอาสานายหวล ลีก้ ลุ
เลขที่ 16 หมู่ 4 ต.ตาสิทธิ
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
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