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1. พืชตระกูลถัว่ เหมาะจะปลูกเป็นพืชปุย๋ สดมาก
เพราะสลายตัวเร็ว เพิม่ ธาตุอาหารพืชแก่ดนิ ได้ดี ปลูกง่าย
โตเร็ว เช่น ปอเทือง โสนอัฟริกนั ถัว่ พร้า ถัว่ ลาย ถัว่ พุม่
กระถินยักษ์ มะแฮะ คราม ขีเ้ หล็กผี เป็นต้น
2. พืชตระกูลหญ้า ส่วนใหญ่ให้อนิ ทรียวัตถุ แต่ให้
ปริมาณธาตุอาหารพืชต่ำกว่าพืชตระกูลถัว่ อืน่ ๆ
3. พืชน้ำ เช่น ผักตบชวา จอก แหนแดง เป็นต้น

พลิกฟืน้ แผ่นดิน ฟืน้ คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจไทย

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ยพืชสดเป็นปุย๋ อินทรียช์ นิดหนึง่ ทีไ่ ด้จาก
การตั ด สั บ หรื อ ไถกลบพื ช ลงไปในดิ น
ในขณะทีพ่ ชื ยังเขียวสดอยู่ เพือ่ ให้เป็นปุย๋
แก่พชื ทีจ่ ะปลูกต่อไป พืชปุย๋ สดทีน่ ยิ มปลูก
ทัว่ ไปจะเป็นพืชตระกูลถัว่

 
1. ปลูกในพืน้ ทีแ่ ปลงใหญ่ แล้วตัดสับและไถกลบ
ก่อนปลูกพืชหลัก
2. ปลูกแซมระหว่างร่องพืชหลัก โดยปลูกพืช
ปุ๋ยสดหลังจากพืชหลักโตเต็มที่แล้ว เพื่อป้องกันการ
แย่งธาตุอาหารในดิน เมื่อพืชปุ๋ยสดเริ่มออกดอกจน
ถึงดอกบานก็ทำการตัดสับและไถกลบลงไปในร่องระหว่าง
แถวของพืชหลัก
3. ปลูกพืชปุ๋ยสดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหรือ
ตามหัวไร่ปลายนา แล้วตัดสับเอาส่วนของปุย๋ พืชสดนัน้ มา
ใส่ในแปลงพืชหลักแล้วไถกลบ
โสนอัฟริกนั เป็นพืชตระกูลถัว่ ลักษณะลำต้นตัง้ ตรง
แตกกิง่ ก้านสาขา สามารถเจริญเติบโตได้ทง้ั ในสภาพดินไร่
และดินนา ในสภาพน้ำท่วมขัง ทนต่อสภาพดินเค็ม เจริญ
เติบโตเร็ว สามารถเกิดปมได้ทั้งที่ลำต้นและราก ซึ่ง
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้เหมาะใช้เป็ยพืชปุย๋ สด
ในพืน้ ทีน่ าทีเ่ ป็นดินเค็ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โสนอัฟริกัน เมื่อไถกลบในระยะออกดอกอายุ
ประมาณ 50 วัน จะให้นำ้ หนักสด และน้ำหนักแห้งเฉลีย่
ประมาณ 2,000-4,000 และ 400-1,120 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลำดับ และเมือ่ สลายตัวในดินแล้วจะให้ธาตุอาหารพืช
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เฉลีย่ 2.87 0.42
และ 2.06 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ทัว่ ไปนิยมปลูกโสนอัฟริกนั
เป็นปุ๋ยพืชสดไถกลบก่อนปลูกข้าว หรือปลูกหมุนเวียน
สลับกับพืชไร่ เช่น ข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

 
 
 
   
1. ช่วงปลูกที่เหมาะสม ควรปลูกในช่วงเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน เพื่อให้โสนมีการเจริญเติบโตดีให้
มวลชีวภาพสูง
2. การเตรียมดิน ควรไถพรวน 1 ครัง้ เพือ่ ให้ดนิ
อยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะกับการเจริญเติบโตของพืชหรือหว่าน
เมล็ดลงไป โดยไม่มีการไถพรวนเมื่อสภาพแวดล้อม
เหมาะสมจะงอกขึน้ มาเอง

8. การปักดำข้าว สามารถกระทำได้ตง้ั แต่ประมาณ
1-7 วันหลังการสับกลบโสน โดยขึ้นกับปริมาณน้ำที่จะ
ใช้เตรียมดินและการปักดำข้าว ส่วนโสนอัฟริกนั สามารถ
ปักดำข้าวได้ทนั ทีหลังการสับกลบโดยไม่เกิดผลเสียต่อข้าว
ทีป่ กั ดำ

ต่อไร่

3. อัตราเมล็ด โดยทัว่ ไปควรใช้อตั รา 5 กิโลกรัม

4. การทำลายระยะพักตัว เนื่องจากเมล็ดโสนมี
เปลือกหนาและแข็งทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกต่ำ การแก้ไข
นี้ควรทำลายระยะพักตัวของเมล็ดเพื่อให้การงอกสม่ำ
เสมอและรวดเร็ว สำหรับเมล็ดโสนอัฟริกัน โดยการนำ
เมล็ดโสนแช่ในน้ำเดือด 1 นาที แล้วนำมาผ่านน้ำเย็นหรือ
อาจขัดด้วยกระดาษทรายก่อนนำไปปลูกต่อไป ซึง่ การแช่
ในน้ำเดือดส่งผลให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 80 %
ขึ้นไป
5. การคลุกเชือ้ ไรโซเบียมทีเ่ หมาะสม ในพื้นที่ที่
ไม่เคยปลูกโสนมาก่อนควรนำเมล็ดโสนมาคลุกเชือ้ ไรโซเบียมทีเ่ หมาะสม คือ ไรโซเบียมสายพันธุ์ ORS 571 สำหรับ
โสนอัฟริกนั
6. การปลูก ปลูกโดยโรยเป็นแถวหรือหว่านให้
ทั่วแปลงในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือาจจะหว่านทิ้งไว้ใน
ช่วงเดือนเมษายน เมือ่ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเมล็ดโสน
จะงอกขึ้นมาเอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
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1. เพิม่ ธาตุอาหารให้แก่ดนิ โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน
2. เพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ โดยตรง
3. ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่ม
ปริมาณแร่ธาตุอาหารต่างๆ ในดิน
4. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น ดินโปร่ง
และร่วนซุย การอุ้มน้ำและการถ่ายเทอากาศดี การไถ
พรวนเตรียมดินก็งา่ ย รากพืชสามารถชอนไชลงไปในดิน
ได้สะดวก
5. ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ในการใช้ ป ุ ๋ ย เคมี ล งได้ บ ้ า งเป็ น
บางส่วน
6. ช่ ว ยเพิ ่ ม ผลผลิ ต ของพื ช หลั ก ให้ ส ู ง ขึ ้ น และมี
คุณภาพดีขน้ึ

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

วัน

7. การสับกลบ โดยทัว่ ไปจะสับกลบโสนทีอ่ ายุ 50

