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ข้ อแนะนำในกำรทำกำรเกษตรให้ ได้ ผลกำไร
ข้ อแนะนำต่ อไปนี ้ จะเป็ นแนวทำงในกำรช่ วยลดต้ นทุน และเป็ นกำรเพิ่มผลผลิตอีกทำง
สำมำรถทำให้ ท่ำนปลูกพืชผลได้ มำก และมีคุณภำพที่ดีขนึ ้
ในขณะเดียวกันยังเป็ นกำรลดค่ ำใช้ จ่ำยที่เสียไปกับกำรซือ้ ปุ๋ยเคมี หรือสำรเคมีต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรกำจัดแมลง
และวัชพืช
ทำกำรปลูกพืชหมุนเวียนทุกๆ ฤดูกำรเพำะปลูก
 หากทาการปลูกพืชหมุนเวียน ก็จะทาให้ แมลงปรับตัวไม่ทนั
ทาให้ แมลงที่รบกวนในฤดูเพาะปลูกก่อนหน้ าอดตายในฤดูเพาะปลูกต่อมา
ส่งผลทาให้ จานวนแมลงนันๆ
้ ลดลงในการเพาะปลูกต่อๆ ไป
 พันธุ์พืชที่แตกต่างกันออกไป มักจะดูดซึมธาตุอาหารที่แตกต่างกันไปด้ วย ซึง่ หากเกษตรกรปลูกพืชซ ้าๆ
กัน ธาตุอาหารนันๆ
้ ก็จะหมดไป
 พืชบางชนิดให้ ธาตุอาหารที่มีคณ
ุ ค่ากลับสูด่ ิน หากเกษตรกรปลูกพืชดังกล่าวควบคูไ่ ปกับพืชหลัก
ก็จะเป็ นการเพิม่ ผลผลิตได้ อีกทางหนึง่

กำรบำรุ งดินให้ มีสภำพดีอย่ ำงสม่ำเสมอ
 ดินก็มีชีวิต หากขาดการบารุงรักษา
ดินก็จะขาดสารอาหารทีม่ ีคณ
ุ ค่าและเสือ่ มสภาพไปในที่สดุ ส่งผลไปยังพืชผลตามไปด้ วย
 บารุงรักษาดินอย่างสม่าเสมอ การใส่ปยเคมี
ุ๋
ที่มธี าตุอาหาร NPK เพียงแค่ 2 ครัง้ ต่อฤดูกาล
ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มสารอาหารในดินที่ได้ จากพืชคลุมดิน เศษใบไม้ ฟางข้ าว แกลบ
ปุ๋ ยอินทรี ย์ ปุ๋ ยคอก หรื อธาตุคาร์ บอน ทุกๆ ครัง้ ที่มีเวลา
 ดินก็เหมือนคน สามารถทานอาหารให้ อิ่มต่อ 1 มื ้อ หากป้อนอาหารหรื อกินมากไป
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ก็จะทาให้ อิ่มมากเกินไป ซึง่ ร่างกายของคน ก็เช่นเดียวกับดิน สามารถรับสารอาหารได้ เท่าที่ต้องการ
นอกเหนือจากนันก็
้ จะกลายเป็ นของเสีย ก่อให้ เกิดผลเสียตามมา
 บารุงรักษาดินด้ วยวิธีการที่เหมาะสม ที่สามารถให้ สารอาหารได้ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอที่สง่ ผลในระยะยาว
ไม่ ทำกำรเผำบนพืน้ ดินที่กนิ บริเวณมำกเกินไป
 อย่างทีก่ ล่าว ว่าดินมีชีวิต – ส่วนสาคัญของดินคือ สิง่ มีชีวติ ในดิน ไม่ใช่ตวั ของดินเอง
หากทาการเผาบนพื ้นดิน สิง่ มีชีวติ ที่มีประโยชน์ก็จะถูกทาลายไป
 ดินให้ แร่ธาตุ และสารอาหารทีจ่ าเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
เกษตรกรอาจจะใส่ปยเคมี
ุ๋
ทมี่ ีแร่ธาตุ NPK ที่จาเป็ นต่อพืชอย่างครบถ้ วน
แต่ลมื คานึงไปว่าพืชไม่สามารถดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ ยได้ โดยตรง สิง่ มีชีวติ ในดิน เช่น จุลนิ ทรี ย์
เชื ้อรา ไส้ เดือน จะทาการย่อยสลายแร่ธาตุกลายเป็ นสารอาหาร ส่งต่อไปยังพืช
ดังนันไม่
้ ควรเผาสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นการทาลายสิง่ มีชีวติ ดังกล่าว
Waste not, want not.
 เนื ้อที่ของท่านไม่สามารถคงความอุดมสมบูรณ์ได้ ตลอดเวลา หากได้ แต่เอาประโยชน์จากมัน
สุดท้ ายท่านก็จะสูญเสียพื ้นที่ที่อดุ มสมบูรณ์นนไป
ั้
 คืนสิง่ ที่ทา่ นไม่ต้องการ ที่ได้ มาจากผลผลิตของท่านคืนสูพ่ ื ้นที่
ทุกสิง่ ที่ทา่ นปลูกต้ องการดึงอาหารจากดิน ไม่ใช่แค่จากสิง่ ที่ทา่ นจาหน่ายไป
หากท่านนาสิง่ ที่เหลือจากการจาหน่ายกลับคืนสูพ่ ื ้นดิน เช่น เศษผักผลไม้
สารอาหารเหล่านันก็
้ จะสะสมสาหรับพืชรุ่นต่อไป

ควรปลูกพืชสลับเท่ ำที่จะทำได้
 พืชต่างชนิด ต้ องการธาตุอาหารทีแ่ ตกต่างกันด้ วย หากปลูกพืชหลักชนิดเดียวซ ้าๆ
ความต้ องการธาตุอาหารจากดินก็จะซ ้าแบบเดิม ทางที่ดีควรปลูกพืชสลับที่ต้องการธาตุอาหารที่ตา่ งกัน
หากทาการปลูกพืชหลักสัก 3 แถว ควรสลับกับพืชชนิดอื่นอีก 3 แถว ก็จะทาให้ เกิดความสมดุล
และพืชก็จะไม่แย่งธาตุอาหารซึง่ กันและกัน
 หากทาการปลูกพืชเดียวที่ในพื ้นที่เดียวกัน ก็จะเป็ นการให้ อาหารกับแมลงที่ชอบพืชชนิดนัน้
แต่หากทาการปลูกพืชชนิดอื่นสลับแถวกันไปก็จะทาให้ แมลงศัตรูพชื สับสน เป็ นการลดอัตราแมลงศัตรูพืชได้ อีกหนทางหนึง่
 พืชบางชนิด โดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่ จะเพิม่ ธาตุไนโตรเจนในดิน หากทาการปลูกพืชตระกูลถัว่ ควบคูไ่ ปกับพืชอื่นๆ
ก็จะเป็ นการให้ ปยธรรมชาติ
ุ๋
ไปในตัว

ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนอย่ ำงสม่ำเสมอ
 ธาตุไนโตรเจน เป็ นธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ไนโตรเจนมีมากในอากาศที่เราใช้ หายใจ
แต่พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุนี ้ในอากาศได้ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงใช้ วิธีการใส่ปยเคมี
ุ๋
หรื อยูเรี ย ซึง่ มีราคาสูง 900 บาทต่อ 50 กก.
หรื อเพียงแค่ทา่ นปลูกพืชตระกูลถัว่ หมุนเวียนแค่ ปี ละครัง้ หรื อสองครัง้ ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการซื ้อปุ๋ ยยูเรี ยเลย
แต่ยงั ได้ ผลผลิตจากถัว่ อีกด้ วย
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 พืชตระกูลถัว่ – เป็ นพืชที่ช่วยซ่อมแซมไนโตรเจนในดินรอบบริ เวณรากของมัน
(ถัว่ บางชนิดสามารถเพิ่มธาตุไนโตเจนในดินได้ ถึง 50 – 80 กก. ต่อเนื ้อที่ 1 ไร่ ใน 1 ปี )
หากท่านปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น ถัว่ ลิสง, ถัว่ เหลือง, ถัว่ ดา, ข้ าว, ถัว่ เขียว เป็ นพืชหมุนเวียน
ก็จะเป็ นการเพิ่มไนโตรเจนให้ กบั ดินในเวลาเดียวกัน
และยังสามารถเก็บผลผลิตถัว่ เพื่อจาหน่ายได้ อีกด้ วย

พืชปลูกร่ วมเพื่อลดศัตรู พืช


พืชต่างชนิดกันสามารถปกป้องพืชอีกชนิดได้
รากของพืชบางอย่างจะปล่อยสารเคมีที่สามารถขับไล่แมลงศัตรูพชื ในดินได้
พืชบางอย่างมีกลิน่ ฉุนซึง่ แมลงไม่ชอบ
หากเกษตรกรปลูกพืชเหล่านี ้ก็จะสามารถลดฆ่าใช้ จ่ายในการซื ้อยากาจัดศัตรูพืชได้

อย่ ำทิง้ ให้ ดนิ สัมผัสกับแสงแดดจ้ ำ
 คนเราคงไม่อยากออกไปสัมผัสกับแสงแดดอันร้ อนแรงโดยไม่มเี ครื่ องป้องกัน
ดินของเราก็เช่นกัน!
 ดินของเรามาจากโคลน เมื่อถูกแสงแดดมากเข้ า ก็จะทาให้ ดินแข็งและเสือ่ มสภาพ
o เมื่อทาการทดน ้าหรื อฝนตก น ้าก็จะวิง่ ไหลออก ไม่ได้ แช่อยูอ่ ย่างนัน้

 หากท่านทาการใส่ปยุ๋ ปุ๋ ยก็จะชะล้างไปกับน ้า
 หากท่านต้ องจ่ายไปกับน ้าทีใ่ ช้ เงินของท่านก็จะสูญไปกับน ้า
 หากท่านต้ องการน ้าใต้ ดินในหน้ าแล้ ง ความหวังของท่านก็จะสลายไปกับน ้า
o เมื่อท่านต้ องการทาการเพาะปลูก ก็จะให้ งานของท่านเกิดความยุง่ ยาก
 ในการไถพรวน ท่านก็จะต้ องใช้ จ่ายไปกับน ้ามันรถ ที่จะต้ องเสียเวลากับการไถพรวนดินที่แข็ง
และน ้าหนักรถแทรคเตอร์ ที่มากก็จะไปกดดินให้ แน่น เป็ นอุปสรรคที่ทาให้ รากของพืชชอนไชได้ ยาก
 หากท่านทาการปลูกด้ วยมือ การขุดหลุมก็จะยาก และรากของพืชที่กาลังเติบโตมีลกั ษณะแคระแกรน
o ดินมีสารอินทรี ย์เพียงไม่กี่ชนิด – สารอาหารที่สงิ่ มีชีวิตในดินต้ องการ และที่พืชของท่านต้ องการนัน้
ต้ องพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
 หากท่านปล่อยให้ ดินถูกแสงแดด ความร้ อนก็จะทาให้ ดินแห้ ง และทาลายจุลนิ ทรี ย์ เชื ้อรา และไส้ เดือนในที่สดุ
 แสงแดดเป็ นตัวเริ่ งให้ สารอินทรย์ในดินหมดอย่างรวดเร็ ว
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