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บทที่ 9
การควบคุมการขาดธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
และความจำาเป็นในการใช้ปูนขาว

 ในบรรดาธาตุอาหารต่างๆ มีธาตุอาหารที่พืชจำาเป็นต้อง
ใช้เพื่อการเจริญเติบโตอย่างปกติได้แก่ธาตุอาหารรอง 3 ชนิด คือ 
แคลเซียม(Ca)  แมกนีเซียม(Mg ) และ ซัลเฟอร์ (S ) และธาตุอาหาร
เสริมอีกอย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ โบรอน (B)   ทองแดง(Cu)  เหล็ก(Fe)  
แมงกานสี(Mn)  และสงักะส(ีZn)  พชืจะดูดซบัธาตุอาหารรองในปริมาณ
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกับธาตุอาหารหลัก N P และ K แต่ในดินเกือบทุก
ชนิดจะมธีาตอุาหารรองทั้ง 3 ชนดินี้ให้พืชนำาไปใชอ้ย่างเพียงพอจึงมักจะ
ไมจ่ำาเปน็ตอ้งใสปุ่ย๋เหลา่นี ้แตแ่มว้า่พชืจะมคีวามตอ้งการธาตอุาหารเสรมิ
ในปริมาณเลก็นอ้ยแตก่ลบัมคีวามจำาเปน็ตอ่การเจริญเตบิโตตามปกต ิและ
ในบางครั้งยังมีความจำาเป็นต้องใส่ปุ๋ยธาตุอาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งตาม
ลักษณะดินที่ขาดธาตุอาหารเสริมตัวนั้นๆ หรือการกลับไปขาดแคลนธาตุ
อาหารเสริมสำาหรับพืชที่จะดูดซับไปใช้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงค่า pH 
ของดิน ซึ่งเป็นผลจากการใส่ปูนขาวหรือธาตุอาหารเสริมตัวอื่นๆ

ธาต อุาหารรอง
 แคลเซียม (Ca) 
 ดินที่เป็นกรดจัดและมี Ca ต่ำาในเขตที่ราบภาคตะวันออกของ
ประเทศโคลัมเบีย ลักษณะเป็นดินร่วนทราย มีค่า pH 5.1 และมีปริมาณ 
Ca และ Mg (ภาพที่ 9.1)ในระดับต่ำา จะตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย Ca ใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสำาคัญ ผลผลิตสูงสุดเมื่อใส่ปุ๋ย Ca อัตรา 32-64 กก. /ไร่
โดยการหว่านผสมกับยิปซัม การหว่านปูนคัลไซต์ (calcitic lime) หรือ
ปูนโดโลไมท์จะให้ประสิทธิภาพน้อยกว่า ส่วนการใช้ยิปซัมโดยใส่เป็นแถบ
จะไม่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตมันสำาปะหลังเลย โดยพ้ืนฐาน 
ปนูคลัไซตก์ค็อืหนิปนูบดละเอยีดทีม่สีว่นประกอบเพยีงแคลเซยีมคาร์บอเนต 

อาการขาดธาตุ Ca ที่ชัดเจนมักจะสังเกตไม่ค่อย
พบในสภาพไร่ แต่ค่อนข้างพบได้บ่อยในพันธุ์ที่
เป็นทริปพลอยด์ (triploid) ปลูกมากในอินเดีย
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แตป่นูโดโลไมทจ์ะมแีมกนเีซยีมคารบ์อเนตดว้ย ดงันัน้จงึเปน็แหลง่ของ Ca และ 
Mg และเนือ่งจาก Ca จากท้ัง 2 แหลง่นีค่้อนขา้งจะไม่ละลายน้ำาจงึควรหว่าน
และไถกลบคลกุเคลา้บนแปลงก่อนปลกู  ยปิซมัมีปรมิาณ Ca ต่ำาเพยีง 8-10%

จึงนับว่าเป็นแหล่ง Ca ที่มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับปูนขาวที่มี Ca 
ประมาณ 30% แต่อย่างไรก็ตาม ภาพที่ 9.1 แสดงให้เห็นว่าการใส่ยิปซัม 
อัตรา 16 กก. Ca /ไร่ จะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตสูงกว่าการใช้
ปูนคัลไซต์ 64 กก. Ca/ไร่

 แมกนีเซียม (Mg)
 มันสำาปะหลังค่อนข้างจะขาด Mg ได้ง่าย มันสำาปะหลังมีความ
ตอ้งการ Mg ท่ีเขม้ขน้ในสารละลายธาตุอาหารสงูกว่าถ่ัวพุ่มหรือฝ้าย การ
ใส่ปุ๋ย K มากเกินไปจะทำาให้พืชเกิดการขาด Mg ได้

อาการขาด Mg ใบแก่จะมีเส้นใบเขียวบน
ใบเหลือง (รูปแบบก้างปลา)
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ยิปซัม – โรยเป็นแถบ
ยิปซัม – หว่าน   
ปูนคัลไซด์ – หว่าน
ปูนโดโลไมท์ – หว่าน

ภาพที่ 9.1 ผลกระทบของการใช้ Ca ที่อัตราต่างๆ แหล่งต่างๆ และวิธีการใช้
 แบบต่างๆ ต่อหัวมันสำาปะหลังสด ที่คาริมากัว ประเทศโคลัมเบีย 
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 การทดสอบปุ๋ย Mg ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำามากๆ และ
ดินกรด 2 งาน จัดทำาในเขตที่ราบภาคตะวันตกของโคลัมเบียพบว่า พืช
จะตอบสนองต่อ Mg อย่างมีนัยสำาคัญจนถึงระดับสูงสุดที่ 9.6 กก. Mg/ไร่
โดยภาพรวมแหล่งต่างๆ ของ Mg จะไม่มีความแตกต่างอย่างมี 
นัยสำาคญั Mg จากซลัโฟแมก็ (Sulphomag) ซึง่ละลายน้ำาไดด้กีวา่จะมีการ
ตอบสนองไดด้กีวา่เมือ่ใชอ้ตัราปานกลาง สว่นแมกนเีซยีมซลัเฟตใส ่โดยโรย
เป็นแถบและการหว่านแมกนีเซียมอ๊อกไซด์จะได้ผลดีกว่าเม่ือใช้อัตราสูงๆ 
การใชป้นูโดโลไมทห์วา่นไถกลบลงในดนิจะไม่ค่อยมีประสทิธภิาพในการเพ่ิม
ผลผลติ และถงึแมว้า่แมกนเีซยีมซลัเฟตจะค่อนขา้งละลายน้ำา แตก่ารหว่าน
แมกนเีซยีมซลัเฟตและไถกลบลงในดนิจะใหผ้ลดกีวา่การใสโ่ดยการโรยเปน็
แถบสั้นๆ ใกล้กับท่อนพันธุ์พร้อมกับการใส่ปุ๋ย N P K 

 ซัลเฟอร์ (S) 
 อาการขาดุ S มักไม่ค่อยพบในไร่มันสำาปะหลัง เนื่องจากุ S  
ที่ถูกปลดปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมไปในบรรยากาศและตกลงสู่ดิน
พร้อมกับฝนจะเพียงพอต่อความต้องการ S ของพืช ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่
หา่งไกลจากโรงงานอตุสาหกรรมมากๆ มันสำาปะหลงัก็จะมีอาการขาด S
และจะตอบสนองตอ่การใสปุ่ย๋ S การใสปุ่ย๋โพแทสเซยีมคลอไรดม์ากเกนิไป
จะทำาใหม้นัสำาปะหลงัขาด ุS และสามารถแกไ้ขโดยใชปุ้ย๋โฟแทสเซยีมซลัเฟต
หรอืซลัเฟตจากแหลง่อืน่ๆ แทน หรอือาจจะใช ้S ผสมคลกุเคล้าในดิน การ
ใช้โพแทสเซียมซัลเฟต หรือแมกนีเซียมซัลเฟตโดยโรยเป็นแถบจะช่วยเพิ่ม
ผลผลิตสูงกว่าการใช้แอมโมเนียมซัลเฟตเล็กน้อย และการใช้แอมโมเนียม
ซัลเฟตจะให้ผลดีกว่าการใช้ S ผสมลงในดินเล็กน้อย

คำาแนะนำาสำาหรับการใช้ปุ๋ย Ca Mg และ S

• อาการขาด Ca และ S มักจะไม่ค่อยพบในไร่มันสำาปะหลัง ขณะท่ี
อาการขาด Mg จะพบได้ทั่วไปและสามารถสังเกตได้ง่าย

อาการขาด S ต้นจะเล็ก(ภาพล่างด้านหน้า) และ
ใบบนๆ จะเหลือง(จากการสูญเสียสีเขียว)

ไม่ใสป่ ุย๋ S (ด้านหน้า)
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• อาการขาด Ca และ Mg มักจะเกิดขึ้นในดินที่เป็นกรดสูงเท่านั้น ซึ่งมักจะมี Ca Mg และ 
K ที่เป็นประโยชน์ได้ในระดับต่ำาอยู่แล้ว

• ในดินที่มีปริมาณ Ca ที่เป็นประโยชน์ได้น้อย ควรใส่อัตรา 16 กก Ca/ไร่ ในรูปยิปซัม 
(ประมาณ 160 กก./ไร่) หรือประมาณ 64 กก. Ca ในรูปปูนคัลไซต์ (ประมาณ 208 
กก./ไร่) 

• ทั้งยิปซัมและปูนขาว ควรจะใช้หว่านบนแปลงและไถคลุกเคล้ากลบในดินก่อนปลูก

• ในดินที่มี Mg ต่ำาหรือเมื่อพืชแสดงอาการขาด ควรใส่ปุ๋ย Mg ประมาณ 8 กก. Mg/ไร่ 
ในรูป ซัลโฟแม็ก (ซึ่งจะประกอบด้วย K  Mg และ S) โรยเป็นแถบ หรือหว่านแมกนีเซียม
ซัลเฟต (80 กก./ไร่) และไถกลบลงในดิน

• กรณีที่มันสำาปะหลังแสดงการขาด S (ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ค่อยพบ) ควรใส่ปุ๋ย S ประมาณ 
3.2 – 6.4 กก.S/ไร่ ในรูปโพแทสเซียมซัลเฟตหรือแมกนนีเซียมซัลเฟต หรือซัลโฟแม็ก

 ธาตุอาหารเสริม
 อาการขาดธาตุอาหารเสริมมักจะพบเห็นได้บ่อยในดินที่มี pH สูง หรือดินที่เกิดจาก
หินปูน แต่อาการขาดธาตุสังกะสี(Zn)จะพบได้ท้ังในดินกรดและดินด่าง การใส่ปูนขาวอัตรา
สูงในดินกรดที่มีปริมาณ Zn ต่ำาอาจทำาให้เกิดการขาด Zn ได้ ซึ่งจะทำาให้ผลผลิตต่ำาหรือ
ทำาให้ต้นที่อายุยังน้อยตายได้ การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราสูงๆ บ่อยครั้งก็สามารถทำาให้เกิด 
การขาด Zn ได้เช่นกัน 

 โบรอน(B)
 ในประเทศโคลมัเบยีมกีารพบอาการขาด B บา้งท้ังในดินกรด และดินด่าง การใสปุ่ย๋ 
B อัตรา 0.16-0.32 กก. B/ไร่ ในรูปโบแร็กซ์ (Borax) โดยโรยเป็นแถบพร้อมปลูกจะทำาให้
อาการขาดธาตุนี้หายไปได้ ช่วยเพิ่มความสูงของต้น และเพิ่มระดับความเข้มข้นของ B ในใบ 
แตจ่ะไมม่ผีลตอ่ผลผลติอยา่งมีนยัสำาคัญ มันสำาปะหลังจะมีความทนทานต่อระดับความเขม้ขน้
ต่ำาของ B ในดินมากกว่าข้าวโพดหรือพืชตระกูลถั่ว



85

 ทองแดง (Cu) 
 มันสำาปะหลังที่ขาด Cu จะทำาให้ความสูงของต้นลดลงบ้าง  
และใบอ่อนส่วนยอดจะซีดและม้วนลง ปลายใบแห้งตาย ก้านใบล่างๆ จะ
ยาวและห้อยลง กรณีการขาด Cu ที่รุนแรงมีพบเพียงในดินพีต (peat) 
ในประเทศมาเลเซีย การใส่ปุ๋ย Cu รองพื้นอัตรา 0.4 กก. Cu/ไร่ ในรูป
คอปเปอร์ซัลเฟตจะช่วยเพิ่มผลผลิตจาก 640 กก./ไร่ เป็น 1,920 กก./ไร่

 เหล็ก (Fe) 
 อาการขาด Fe มักจะพบในดินที่เกิดจากหินปูนเป็นส่วนใหญ่  
แตก่ส็ามารถพบไดใ้นพืน้ทีท่ีเ่คยมจีอมปลวกเก่าซึง่ได้มีการกำาจดัจอมปลวก
เหล่านี้ออกไปแล้ว เพราะดินจอมปลวกมักจะมีค่า pH สูง (เป็นด่าง) การ
แก้ไขการขาด Fe ทำาได้โดยแช่ท่อนพันธุ์ในสารละลายเหล็กซัลเฟต ความ
เข้มข้น 2-4 % (20-40 กรัมต่อน้ำา 1 ลิตร) นาน 15 นาที ก่อนปลูก 
หรอืฉดีพ่นเหลก็ซัลเฟตทางใบเมือ่มนัสำาปะหลงัอาย ุ1, 2 และ 3 เดือน หลงัปลกู

 แมงกานีส (Mn)
 มันสำาปะหลังที่ขาด Mn ใบที่อยู่บริเวณส่วนกลางของต้น 
จะเป็นสีเหลืองที่บริเวณขอบใบและระหว่างเส้นใบ มีลักษณะเป็นรูปแบบ 
“ก้างปลา” คล้ายกับอาการขาด Mg เมื่ออาการรุนแรงขึ้นใบทุกใบ 

อาการขาด Fe ใบบนๆ เหลืองสม่ำาเสมอ

อาการขาดธาตุ Cu ใบสูญเสียสีเขียว 
และใบบนๆ ปลายใบม้วนลง

จุดที่แสดงอาการขาด Fe ดินที่เคยเป็นจอมปลวก
มากก่อน

เปรียบเทียบการไม่ใส่ (ด้านซ้าย) และใส่
คอปเปอร์ซัลเฟตในดินพีต (peat soil) 
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จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองคล้ายกับอาการขาดธาตุเหล็กหรือในสภาวะดิน 
เค็ม การขาด Mn ในมันสำาปะหลังจะพบได้ในบางโอกาสเท่านั้น เช่น 
ในดินด่างในหุบเขา Cauca ประเทศโคลัมเบีย ตามแนวชายฝั่งด้านตะวัน
ออกเฉียงเหนือในประเทศบราซิล และทางตอนเหนือของเวียดนาม แต่ก็
จะเป็นเฉพาะบริเวณใกล้ๆ บ้านที่ก่อสร้างด้วยปูนขาว ปัญหาการขาด 
Mn สามารถแก้ไขได้โดยการแชพ่นัธุใ์นสารละลายแมงกานสีซลัเฟตหรือ
การฉีดพ่นทางใบ

 สังกะสี (Zn) 
 ปัญหาการขาด Zn ในดินกรดสามารถแก้ไขได้โดยการใส่ปุ๋ย
ซงิดอ์อกไซด ์โดยการหวา่นและไถกลบ หรอืใช้ซงิค์ซลัเฟตโรยเป็นแถบข้าง
ต้นพืช ในอัตรา 0.8-1.6 กก. Zn/ไร่ การฉีดพ่นสารละลายซิงค์ซัลเฟต
ความเข้มขัน 1-2 % เมื่อมันสำาปะหลังอายุ 1, 2 และ 3 เดือน หรือแช่
ท่อนพันธุ์ในสารละลายซิงค์ซัลเฟตความเข้มขัน 2-4 % นาน 15 นาที 
ก่อนปลูก ก็จะให้ผลดีเช่นเดียวกัน
 ในดนิกรดจดัในพืน้ทีร่าบทางตะวนัออกของประเทศโคลมัเบยีได้
มีการทำาการทดสอบการขาด Zn โดยเริ่มแรกใส่ปูนขาว อัตรา 320 กก./ไร่
และปล่อยทิ้งไว้นาน 2 เดือนจึงเริ่มทำาการทดสอบการใช้สังกะสีโดยโรย

อาการขาด Zn มีจุดขาวบนใบอ่อน 
ใบบนๆ มักจะสูญเสียสีเขียวและใบหยัก

แคบและชี้ออกด้านนอก

อาการขาด Mn เส้นใบสีเขียวบนพื้นใบสีเหลือง (รูปแบบก้างปลา) ของใบ
ส่วนล่างและกลางลำาต้น
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เป็นแถบที่อัตราต่างๆ กับมันสำาปะหลัง 2 พันธุ์ พบว่าทั้ง 2 พันธุ์เป็น
พันธ์ุทีอ่อ่นแอตอ่การขาดธาตสุงักะสอียา่งรนุแรงมาก ในแปลงควบคมุ
คือแปลงที่ไม่มีการใช้ Zn มันสำาปะหลังพันธุ์หนึ่งไม่ให้ผลผลิตเลย ส่วน
อีกพันธุ์หนึ่งจะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก 0.8 เป็น 2.4 ตัน/ไร่ จากการใส่
ปุ๋ย Zn อัตรา 1.6 กก. Zn/ไร่ (ประมาณ 8 กก/ไร่ ของซิงค์ซัลเฟต) 
โดยโรยแถบพร้อมกับการใส่ปุ๋ย NPK เมื่อตอนปลูก  
 การใส่ซิงค์ซัลเฟตทางดินในดินด่างหรือดินที่แปรสภาพจาก
หินปูนจะไม่ค่อยได้ผลนัก เพราะว่า Zn ที่ใส่ไปจะตกตะกอนที่ระดับ pH 
สูงๆ ซึ่งพืชจะไม่สามารถดูดซับขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ การฉีดพ่นทางใบ
หรือการแช่ท่อนพันธุ์จะให้ผลดีมากกว่า
 ในประเทศโคลัมเบียมีการทดสอบมันสำาปะหลัง 20 สายพันธุ์
ในดินด่างจัดและมีปริมาณ Zn ในดินต่ำา พบว่าการแช่ท่อนพันธุ์ใน
สารละลายซิงค์ซัลเฟตความเข้มข้น 4% นาน 15 นาทีก่อนปลูก จะทำาให้
ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก 1.84 ตัน/ไร่(ไม่แช่ท่อนพันธุ์)เป็น 4 ตัน/ไร่ 
(แชท่อ่นพนัธุ)์ นอกจากนีย้งัพบวา่มนัสำาปะหลงัแตล่ะพนัธุจ์ะมคีวามแตกตา่ง
กันมากในด้านความทนทานต่อการขาด Zn บางพันธุ์จะตายถ้าไม่แช่ 
ท่อนพันธุ์ แต่บางพันธุ์ก็สามารถให้ผลผลิตสูงไม่ว่าจะแช่หรือไม่แช่ 
ทอ่นพันธุ์ด้วย Zn ถ้าการขาด Zn เป็นปัญหาที่สำาคัญ ควรทำาการ
ทดลองปลูกมันสำาปะหลังหลายๆ พันธุ์ อาจจะพบพันธุ์ที่มีความทนทาน
ต่อการขาด Zn ได้มากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่จะลอง

มีความจำาเป็นในการใช้ปูนขาวหรือไม่ 
 โดยทั่วไปมันสำาปะหลังมักจะปลูกในดินท่ีเป็นกรดเพราะ 
มันสำาปะหลังเป็นพืชที่ทนทานต่อดินกรด(pH ต่ำา) ขณะที่ไม่ค่อยทนต่อ
ความเป็นด่าง (pH สูง) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มีความจำาเป็นต้อง
ใส่ปูนขาวให้กับมันสำาปะหลัง ขณะที่พืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ถั่ว
ต่างๆ หรือถั่วเหลือง อาจจะจำาเป็นต้องใส่ปูนขาวในอัตราสูง ยกเว้นใน
ดินที่เป็นกรดอย่างสุดขั้ว เช่น ที่พบในบริเวณที่ราบทางตะวันออกของ
ประเทศโคลัมเบีย ที่ราบทุ่งไหหิน ใน สปป.ลาว หรือในดินพีตในมาเลเซีย

อาการขาด Zn (ด้านขวา) และแช่ท่อนพันธุ์
ด้วย Zn (ด้านซา้ย) ในโคล ัมเบ ยี
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และอนิโดนเีซยีซึง่จำาเปน็ตอ้งมกีารใสป่นูขาว ภายใตส้ภาวะของประเทศโคลมัเบยีจะตอ้งใสป่นูขาว 160-
320 กก./ไร่ ให้แก่มันสำาปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ขณะที่ในดินพีตของมาเลเซียจะต้องใส่ปูนขาว
อตัรา 480 กก./ไร ่จงึจะใหผ้ลตอบสนองท่ีด ีการใสป่นูขาวในอตัราสงูๆ อาจจะทำาให้ผลผลิตลดลงได้
เนื่องจากจะไปทำาให้เกิดการขาด Zn ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ปูนโดโลไมท์ถ้าดินขาดแคลน Ca และ Mg ด้วย

จากผลการทดลองต่างๆ ข้างต้น จึงมีคำาแนะนำาเรื่องการใช้ปุ๋ยธาตุอาหารเสริม และความจำาเป็นใน
การใช้ปูนขาว ดังนี้

• อาการขาดธาตุอาหารเสริมมักจะไม่ค่อยพบบ่อย ยกเว้นในดินด่างหรือดินที่แปรสภาพมาจาก
หินปูน แต่มีข้อยกเว้นกรณี Zn ซึ่งค่อนข้างจะพบได้โดยทั่วไปทั้งในดินกรดและดินด่าง

• ในสภาพดินด่างหรือดินที่เกิดจากหินปูน มันสำาปะหลังอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งต้นหรือ 
แม้กระทั้งเป็นสีขาวเนื่องจากการขาด Fe หรือบางโอกาสอาจจะแสดงอาการใบเหลืองแทรก
บริเวณกลางลำาต้นเนื่องจากการขาด Mn

• ปญัหาเหลา่นีส้ามารถแกไ้ขไดด้ทีีส่ดุโดยการฉดีพน่สารละลายเหลก็ซลัเฟต หรอืแมงกานสีซลัเฟต 
ความเข้มข้น 1-2% ทางใบ หรือแช่ท่อนพันธุ์ในสารละลายเหล็กซัลเฟตหรือแมงกานีสซัลเฟต 
ความเข้มข้น 2-4% นาน 15 นาทีก่อนปลูก

• อาการขาด Zn สามารถพบได้ทั้งในดินด่างและดินกรด โดยเฉพาะในดินกรดที่มีการใส่ปูนหรือ
ใส่ปุ๋ย P ในปริมาณมาก ในดินกรดสามารถใส่ Zn อัตราประมาณ 1.6 กก.Zn/ไร่ (ในรูปซิงค์
ซัลเฟต 8 กก./ไร่) สำาหรับทั้งดินกรดและดินด่างควรแช่ท่อนพันธุ์มันสำาปะหลังในสารละลาย
ซิงค์ซัลเฟต ความเข้มข้น 2-4% นาน 15 นาทีก่อนนำาไปปลูก

• การปลูกมันสำาปะหลังในดินเกือบทุกชนิดในทวีปเอเชียไม่มีความจำาเป็นต้องใส่ธาตุอาหารเสริม 
เนือ่งจากในดนิดงักลา่วจะมธีาตอุาหารเสรมิเพยีงพอสำาหรบัการเจรญิเตบิโตตามปกตขิองพชื 
และไม่มีความจำาเป็นต้องใส่ปูนขาวเช่นกัน

• ในดนิทีเ่ปน็กรดจดัมากๆ อาจจะมีความจำาเปน็ต้องใสป่นูขาว 160-320 กก./ไร่ เพือ่เพิม่ค่า pH 
หรอืเพือ่เปน็การเพิม่ Ca แกพ่ชื แต่การใสป่นูขาวมากจนเกินไปอาจจะทำาให้ผลผลิตลดลงเพราะ
จะทำาให้เกิดภาวะขาด Zn 

• เกษตรกรควรจะตระหนกัไวว้า่ ในหลายประเทศจะมีพวกพอ่ค้าเร่ท่ีขาดคุณธรรมมาแนะนำาชกัชวน
ใหซ้ือ้ผลติภณัฑท์ีโ่ฆษณาวา่มธีาตอุาหารเสรมิหรอืฮอรโ์มนทีจ่ะชว่ยใหผ้ลผลติสงูขึน้อยา่งมาก 
ดังนั้นเกษตรกรจึงควรซื้อปุ๋ยจากบริษัทที่มีชื่อเสียงเท่านั้น 


