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กลุมชุดดินที่ 56

กลุมชุดดินที่ 56

หนาตัดดิน

บริเวณที่พบ

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินชวง 50 ซม.ตอนบนเปนดินรวน หรือดินรวนปนทราย สวนดินลาง เปนดิน
ปนเศษหิน ดินสีน้ําตาลเหลืองหรือแดง เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกหินตะกอนเนื้อหยาบ หรือหินอัคนีเนื้อหยาบ
พบบนสภาพพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6 - 35 % เปนดินลึกปานกลาง มีการระบาย
น้ําดี ระดับน้ําใตดินอยูลึกกวา 2 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา pH 5.0-6.0 ไดแกชุดดินลาดหญา
และโพนงาม, ภูสะนา ปจจุบันดินนี้สวนใหญจะนํามาใชปลูกพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง โดยทั่ว ๆ ไปแลว
จะมีปญหาเรื่องดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา และอาจเกิดการชะลางพังทลายไดงาย ถาปลูกพืชในบริเวณทีม่ ีความลาด
ชันมาก ๆ โดยไดมีการอนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม
ปญหาในการใชประโยชนที่ดิน : ดินใหน้ําซึมผานคอนขางเร็วถึงปานกลาง มีการอุมน้ําต่ําระดับน้ําใต
ดินลึกมาก ดินมีการกัดกรอนไดงาย ที่ความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา
ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : โดยทั่วไปกลุมชุดดินที่ 56 มีศักยภาพคอนขางไมเหมาะสมถึง
เหมาะสมในการปลูกพืชไร ขึ้นอยูกับสภาพและความลาดเทของพื้นที่ ไมคอยเหมาะสมในการปลูกพืชผักตางๆ
และไมผล เนือ่ งจากขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก และในดินชั้นลางจะพบชั้นเศษหินที่เปนวัตถุตนกําเนิดดิน จึงไม
คอยเหมาะสมสําหรับไมผล
การจัดการกลุมชุดดินที่ 56
ปลูกพืชไร ปญหาดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุและความชื้นในดินต่ํา เพิ่มอินทรียวัตถุ
ในดินโดยหวานปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1-3 ตัน/ไร หรือใชปุยพืชสด โดยหวานเมล็ดพันธุพืชปุยสดตระกูลถั่ว
ไดแก โสนอัฟริกัน ปอเทืองหรือปอเทืองเตี้ย ถั่วพรา หรือถั่วพุม อัตราเมล็ดพันธุ 5 กก./ไร ควรหวานรอฝน หรือตน
ฤดูฝนกลางเดือนเมษายน หรือตนเดือนพฤษภาคม เมื่อพืชปุยสดออกดอก 50% หรืออายุ 60 วัน จึงทําการไถกลบ
หรือสับกลบลงดิน กอนปลูกพืช ดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกพืชไรตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่
หรือใชระบบการปลูกพืชโดยปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนหรือแซมในระหวางแถวของพืชหลัก
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ขาวไร ใสปุยเคมี แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรก ใชปุยสูตร
16-16-8 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารใกลเคียงกัน อัตรา 20-25 กก./ไร ใสหลังขาวงอก 20-30 วัน ครั้งที่สอง ใสปุย
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แอมโมเนียมซัลเฟตหรือ แอมโนเนียมคลอไรด อัตรา 15-30 กก./ไรหรือปุยยูเรีย 7-15 กก./ไร ใสระยะกําเนิดชอดอก
หรือประมาณ 30 วัน กอนขาวออกดอก
มันสําปะหลัง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มธี าตุอาหารพืช
ใกลเคียงกัน อัตรา 50-100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกใสรองกนหลุมปลูกและครั้งที่สอง โรยขางตนเมื่อมัน
สําปะหลังอายุ 2 เดือน
ขาวโพด ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือสูตรอื่นที่มีธาตุอาหารพืชเทาเทียมกัน
อัตรา 50-75 กก./ไร แบงใสโดยใสรองกนหลุมกอนปลูก และใสครั้งที่สองเมื่อขาวโพดสูงประมาณ 40 ซม.ใสโดย
การโรยขางแถว หางแถวขาวโพดประมาณ 15-20 ซม. แลวพรวนดินกลบโคนตน
ถั่วลิสง ดินเกิดการชะลางพังทลาย ปลูกถั่วลิสงตามแนวระดับขวางลาดเท
ของพื้นที่ปลูกแซมหรือปลูกหมุนเวียนกับพืชอื่นในระบบการปลูกพืช ปญหาดินเปนกรด หวานปูนขาว อัตราตาม
ความตองการปูนของดิน พรอมปุยอินทรียกอนเตรียมแปลง หรือใสยิปซั่มอัตรา 50-100 กก./ไร โดยโรยขางแถวพืช
ขณะตนถั่วแทงเข็ม หรือเมื่อตนถั่วอายุ 40-50 วันใหโรยระหวางแนวปลูกหาง 15-20 ซม. แลวพรวนดินกลบโคนตน
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กก./ไร หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร
แบงใสสองระยะ คือใสรองกนหลุมกอนปลูกและใสครั้งที่สองโดยโรยขางแถวพืชเมื่อตนถั่วออกดอก หรือเมื่อตน
ถั่วอายุ 20 วัน ดินคอนขางเปนทราย มีอินทรียวัตถุและความชืน้ ในดินต่ํา เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุย
คอกอัตรา 1-3 ตัน/ไร ไถกลบเศษซากถั่วเหลืองลงดินหรือเกลี่ยคลุมผิวดินหลังจากการเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลือง ดินเกิดการชะลางพังทลาย ใหปลูกถั่วเหลืองตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทของพื้นที่หรือใชระบบปลูกแซมหรือหมุนเวียนพืชในระบบการปลูกพืช ปญหาดินเปนกรด ใชปูนขาว
อัตราตามความตองการปูนของดิน หวานใหทั่วแปลงพรอมกับการหวานปุยอินทรียตอนเตรียมแปลงแลวไถกลบทิ้ง
ไว 30 วัน ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ใสปุยเคมีสูตร 3-9-6 (N-P2O5-K2O) กก./ไรหรือปุยสูตร 16-20-0 หรือ
20-20-0 อัตรา 30 กก./ไร รวมกับโพแทสเซียมคลอไรด 15 กก./ไร หรือสูตร 8-24-16 อัตรา 35 กก./ไร โดยหวานปุย
ทั้งหมดในแปลงแลวพรวนหรือคราดกลบกอนปลูก 1 วัน หรือโรยขางแถวพืชหลังจากดายหญาครั้งแรกแลวพรวน
ดินกลบโคนตน
ปลูกไมผล ปญหาดินลึกปานกลาง ขุดหลุมใหมีขนาด 75 x 75 x 75 ซม.เปนอยางนอย ปญหา
ดินเปนทรายความชื้นในดินต่ํา เพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใสปุยหมัก ปุยคอกหรือเศษใบไมแหง อัตรา 3-5 กก./
หลุม ตอนเตรียมหลุมปลูก ปญหาดินเปนกรด ใสปูนขาว อัตรา 3-5 กก./ตน คลุกเคลากับดินในหลุมใหดี
ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา มะมวง ใสปุยคอกและปุยเคมี โดยใสทุกป ปละ 4
ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และ ตุลาคม โดยใสปุยคอกอัตรา 20-50 กก./ตนรวมกับปุยเคมีสูตร
15-15-15 กก./ตน/ป จะมีอัตราเฉลี่ยเทากับครึ่งหนึ่งของอายุมะมวงถึงเทากับอายุมะมวง การใสปุยใหใสโดยหวาน
ใหรอบรัศมีทรงพุม ปุยคอกใหโรยรอบรัศมีทรงพุมแลวพรวนดินกลบ
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มะมวงหิมพานต ในระยะกอนตกผลใสปุย 4 ครั้งในเดือนมีนาคม
พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 20-30 กก./ตน และควรใสทุกป รวมกับการใสปุยเคมี
เฉลี่ยเทากับครึ่งหนึง่ ของอายุมะมวงถึงกับอายุมะมวงหิมพานต ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 300-800 กรัม/ตน เมื่อ
อายุ 1-2 ป และใสในอัตรา 1 กก./ตนเมื่ออายุ 3 ป ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 1.5-5 กก./ตน เมื่ออายุ 4-6 ป ปุยสูตร 1313-21 อัตรา 2-3 กก./ตน เมื่ออายุ 7 ปขึ้นไป
ขนุน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1-2 กก/ตน ตอนตนฤดูฝน และปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ตน ชวงปลาย
ฝน และควรใสปุยคอกทุกป อัตรา 20-30 กก./ตน โดยใสรอบรัศมีทรงพุม
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