เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเทคโนโลยีการผลิตสมเหลื่อมฤดูเพื่อปองกันผลผลิตสมลนตลาด 2544

เทคโนโลยีการผลิตสมและการจัดการ
รศ. อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน, รศ.ดร. นิพนธ ทวีชัย, ดร. ปราณี ฮัมเมอลิง้ ค
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เมื่อคิดจะปลูกสม
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เริม่ ตน ดี มีชัยไปกวาครึ่ง
นําดี
้
ดินดี
พันธุด ี
ทุนดี
รูด ี
รูเ ขารูเ รา รบรอยครัง้ ชนะรอยหน
รูจักตนสมและความตองการของตนสม
รูจัก โรค แมลงศัตรู และการจัดการ
รูจักสารเคมีเกษตรและการใชอยางมีประสิทธิภาพ
รูจ กั การตลาด
รูจักการบริหารหรือการจัดการฟารม

สําหรับผูเ ปนเจาของ
•
•
•
•
•

มีใจรัก (ละเอียด รอบคอบ และอดทน)
มีประสบการณ (หรือ มีเพือ่ น/พี่เลี้ยง/ผูรู)
มีความพรอม (ในการพัฒนาและติดตามงาน วิทยาการใหมๆ)
มีเหตุผล (ในการตัดสินใจเพือ่ แกปญ
 หาตาง ๆ ในการทํางาน)
มีประสิทธิภาพ (ในการบริหารบุคลากรและการจัดการฟารมอยางเปนระบบ)

PL- 080

สิบคําถามสําหรับการปลูกสม
1. รูจักตน/ชนิด/สายพันธุ ของสม ?
2. รูจัก โรค แมลง และการจัดการ ?
3. รูจัก ชนิดและโครงสรางของดินปลูก ?
4. รูจักปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต ?
5. รูจ กั ตลาด ?
6. การเลือกกิง่ พันธุต น พันธุ ?
7. การปลูก/การดูแล ?
8. การใหนา/ปริ
้ํ มาณนําที
้ ต่ น สมตองการ ?
9. การใหปุยและแรธาตุอาหาร/ปริมาณ ?
10. การควบคุมการเจริญเติบโตของตนสม ?

สิบขอที่ "อยา" กระทําในการปลูกสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อยาปลูกตน/กิง่ พันธุส ม "ลึก"
อยาปลอยใหตน สมปลูกใหม "โยกคลอน"
อยาลืมปลูกตนพืช "กําแพงลม"
อยาปลอยใหตน สม "หิว"
อยาไว "ลูก" มากจนเกินกําลังตน
อยาใช "ยาชุด"
อยาใสปยุ "ใกลโคนตนสม"
อยาฉีด "ยาฆาหญา" ในระยะยอด/ใบ/ลูก "ออน"
อยาใส "ปุยคอก" ในฤดูฝนและกอนเก็บ 1-2 เดือน
อยา "ขยัน" ในวันดอกบาน

ชนิดของสมทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
• มะนาว (limes)
- พันธุแปน
- พันธุไ ข
- พันธุอ มี นั
• สมเปลือกลอน (mandarins)
- สมเขียวหวานพันธุก ง่ิ ออน
- สมเขียวหวานพันธุก ง่ิ แข็ง
- สมฟรีมองต

- สมโชกุนหรือพันธุส ายนํ้าผึ้ง
- สมสายพันธุจากตางประเทศ
• สมติดเปลือก (sweet oranges)
- สมเชง สมเกลีย้ ง สมตรา
• สมโอ
- พันธุท องดี
- พันธุนาผึ
ํ ้ ้ง
- พันธุข าวแตงกวา

อายุการเก็บเกีย่ วของผลสม
ชนิดของสม
มะนาว
สมฟรีมองต
สมเขียวหวาน
สมโชกุน(สายนําผึ
้ ้ง)
สมเชง สมตรา สมเกลีย้ ง
สมโอ

อายุเก็บเกีย่ ว(เดือน)
4.5-5.5
8-8.5
9-10
10-12
8
7.5-8

ธาตุอาหารทีจ่ ําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช

ธาตุปยุ

ธาตุปนู

คารบอน (C)
ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O)
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โปตัสเซียม (K)
แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
กํามะถัน (S)
เหล็ก (Fe)
สังกะสี (Zn)
แมงกานีส (Mn)
ทองแดง (Cu)
โบรอน (B)
โมลิบดีนม่ั (Mo)
คลอรีน (Cl)

นํา้ และ อากาศ

ธาตุอาหารหลัก

ธาตุอาหารรอง

จุลธาตุ

เดือนที่ราคาสูง
กพ.-มีค.-เมษ.
สค.-กย.
กพ.-เมย. กค.-สค.
กพ.-เมย. กค.-กย.
สค.-กย.
กค.-กย.

สารเคมีเกษตร (Agricltural chemicals)
1. ปุย
2. ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
3. สารปองกันกําจัดศัตรูพชื
3.1 สารปองกันกําจัดแมลง
3.2 สารปองกันกําจัดไร
3.3 สารปองกันกําจักโรคพืช
3.3.1 สารปองกันกําจัดเชือ้ รา
3.3.2 สารปองกันกําจัดเชื้อแบคทีเรีย
3.3.3 สารปองกันกําจัดไสเดือดฝอย
3.4 สารควบคุมวัชพืช
4. อาหารเสริมพืช
5. ฮอรโมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
6. สารเสริมประสิทธิภาพ
7. สารอืน่ ๆ

ปุย (Fertilizers)
ปุย (Fertilizers)

ปุยวิทยาศาสตร(ปุย เคมี/ปุยอนินทรีย)
(Inorganic fertilizers)

แมปุย

ปุย ผสม

ปุย อินทรีย
(Organic fertilizers)

ยูเรีย สัตว

พืช

แมปุยไนโตรเจน
แมปุยฟอสฟอรัส
แมปุยโปตัสเซียม
ปุยครบสูตรเชน 15-15-15 25-7-7
ปุยไมครบสูตรเชน 16-20-0 20-20-0

ชนิดของปุย อินทรียท น่ี ยิ มใชกบั พืชและปริมาณธาตุอาหารโดยประมาณ
ชนิดของปุย
1. มูลควาย
2. มูลวัว
3. มูลสุกร
4.มูลไก
5. มูลเปด
6. มูลคางคาว
7. มูลนกกระทา
8. เลือดแหง
9. พังพืด
10 หนังสัตว
11. เขาสัตวปา ปน
12.กระดูกปน
13.กากนําตาล
้
14.ใบทองหลาง
15.กากเมล็ดฝาย
16.กากเมล็ดละหุง
17.กากถัว่ ลิสง

%ไนโตรเจน
0.97
0.32
.060
2.71
0.83
3.11
2.71
8-12
5-10
7.52
16.09
3-4
2.93
2.82
6-9
4-7
7-10

%ฟอสฟอรัส
0.69
0.21
0.46
6.31
1.80
12.20
3.61
0.30-1.50
1-3
0.05
0.12
20-30
6.81
0.55
2-3
1-1.50
2-3

%โปตัสเซียม
1.66
0.16
0.44
2.01
0.43
0.57
2.01
0.50-0.80
1-15
0.01
0.54
0.03-0.68
0.04
0.12
1-2
1-1.50
1-2

ปูนและการใชปนู
ชนิดของปูนทีใ่ ชในการเกษตร
1. พวกออกไซด ไดแก แคลเซียมออกไซด และ แมกนีเซียมออกไซด
หินปูน/เปลือกหอย+ความรอน
CaO + CO2
โดโลไมท + ความรอน
CaO + MgO + CO2
ความบริสทุ ธิข์ องออกไซด ~ 85-98%
2. พวกไฮดรอกไซด ไดแก แคลเซีย่ มไฮดรอกไซด แมกนีเซียมไฮดรอกไซด หินปูน/เปลือกหอย +
ความรอน
Ca(OH)2+Mg(OH)2
ปูนประเภทนี้กัดผิวหนังและความบริสุทธิ์ประมาณ 95-96%
3. พวกคารบอเนต ไดแก หินปูน และโดโลไมท
เมื่อนํามาบดใหมขี นาด 60 เมช เรียกวา ปูนเกษตร
ความบริสทุ ธิป์ ระมาณ 75-95%
4. พวกซัลเฟท ไดแก ปูนยิปซั่ม (CaSO4)
เมือ่ ใชแลวไมเปลีย่ นแปลง pH ของดินมากนัก เหมาะสําหรับดินดาง

ชนิดของปูนขาวทีใ่ ชในการเกษตร มีดังนี้
1. หินปูนบดละเอียด (แคลเซียมคารบอเนต) มีคณ
ุ สมบัตทิ างเคมีอยางเดียวกันกับหินฝุน ขีเ้ ลือ่ ย
หินออน เปลือกหอยบดละเอียด มีราคาถูกเหมาะสําหรับการใชแกไขดินเปนกรด
2. ปูนมารล คือ หินปูนที่ผุกรอนตามธรรมชาติเกิดการสลายหลุดเปนกอนเลกกอนนอยออนตัวลง
กวาเดิม หลังจากหินปูนผุพงั จะสะสมเปนชัน้ ใตดนิ ชัน้ ปูนมารลทีอ่ ยูใ ตผวิ ดินจะถูกนําไปใชในการเกษตร
เกิดตามบริเวณภูเขาหินปูน ในไทยพบที่ จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี ดินมารลมีองคประกอบทางเคมีเหมือนหิน
ปูน แตมดี นิ และอินทรียว ตั ถุปนอยูบ า ง ปูนมารลควรมีความบริสทุ ธิ์ 80% ของหินปูนหรือ มีฤทธิ์ 0.8 เทา
ของหินปูน
3. ปูนเผา (แคลเซียมออกไซด) คือ หินปูนหรือเปลือกหอยนํามาเผาจนสุก เมือ่ เย็นแลวจึงบด
ละเอียด มีฤทธิ์แกกรดไดมากกวาหินปูนบด 1.78 เทา มีปฏิกริ ยิ ากับกรดรุนแรงละลายนํ้าไดมากกวาปูน 2
ชนิดแรก ขณะละลายนําจะรู
้ ส กึ รอน หากใสใกลตนพืชอาจทําใหเหี่ยวเฉา หรือตาย จึงควรระวังไมใหสมั ผัส
ตนพืชโดยตรง
4. ปูนขาวหรือปูนชืน้ (แคลเซียมไฮดรอกไซด) คือ ปูนขาวทีม่ ขี ายตามรานวัสดุกอ สรางตางๆ ใช
ผสมกับปูนซีเมนตใชในงานกอสราง สามารถใชในการแกดนิ เปนกรดไดโดยเฉพาะการแกไขนําที
้ เ่ ปนกรด
ขบวนการผลิตเกิดจากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจะไดปนู เผาและแดนํ้าในขณะทีป่ นู เผายังรอน ๆ ก็จะ
ไดปูนขาวมีฤทธิเ์ ปน1.35 เทาของหินปูนบดแตราคาแพงกวาเมือ่ ละลายนํ้าจะไมรอ น
5. ปูนโดโลไมท (แคลเซียมแมกนีเซียมคารบอเนต) เปนหินปูนทีม่ แี มกนีเซียมปนอยูใ นไทยมี
แมกนีเซียมปะปนอยูใ นหินปูน 2-8% มีลกั ษณะเหมือนหินปูนบดละเอียด ไมสามารถพิสจู นไดโดยวิธอี น่ื
นอกจากการวิเคราะหหาแมกนีเซียมที่เจือปน โดยวิธที างเคมีในหองปฏิบตั กิ าร มีฤทธิ์มากกวาหินปูน โดย
ทั่วไปมีราคาแพงกวาหินปูนแตถกู กวาปูนกอสราง

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

