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สำาหรับประเทศไทยต้องยอมรับว่า	 เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพอันดับต้นๆที่ประชากรส่วน

ใหญ่ยังคงยึดทำาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวอยู่	โดยเฉพาะหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำาลังมาแรง

แซงทุกพืชแบบขาดลอย	อย่างเจ้า	“มะนาว”	กันทั่วทุกภูมิภาค	ซึ่งแน่นอนว่าการจะปลูกมะนาวเพื่อ

จำาหน่ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย	 เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างควบคุมอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศ	

โรคและแมลงศัตรู	เป็นต้น	ดังนั้น	จึงเห็นได้ว่าในช่วงฤดูแล้งที่มะนาวไม่ติดดอกออกผลเลย	หรือ

มีผลผลิตน้อยมาก	ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

ดว้ยเหตน้ีุทางทมีงานจึงได้จัดทำาหนังสอื	“ปฏทินิมะนาวนอกฤด”ูขึน้	เพือ่เปน็แนวทางใหก้บั

เกษตรกรได้บำารุงรักษาบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดูได้อย่างแม่นยำาตามปฏิทินหรืออาจนำาไปปรับ

ใช้ให้เข้ากับสวนของตนเองก็แสนง่ายดายโดยเน้ือหาในปฏิทินจะกล่าวถึงตั้งแต่วิธีการปลูกมะนาว	

เรื่อยไปจนถึงตารางการบังคับนอกฤดูในแต่ละวัน	การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว	 เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการบังคับนอกฤดูในปีถัดไป

โดยได้รับเกียรติจากเซียนมะนาวที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดี	 ซึ่งได้แก่	 คุณชาย ท่ายาง 

ศิษย์เอก	 รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี	 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแบบยกร่องลูกฟูก	 ต่อด้วย 

คุณณรงค์ ร่างใหญ่ (สวนมะนาวสามชาย)	 ศิษย์เอก	 รศ.ดร.รวี	 อีกเช่นกัน	 ตัวแทนเกษตรกร 

ผู้ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์แบบคลุมพลาสติก	ตามติดด้วย	คุณอัครพนธ์ วงษ์วาสน์	ลูกศิษย์

รศ.ดร.รว	ีขอเปน็ตวัแทนเกษตรกรผู้ปลกูมะนาวในวงบอ่ซเีมนตแ์บบไม่คลมุพลาสตกิ	และสุดทา้ย 

คณุสมบตั ิชทูรัพย ์กรููมะนาวจากบา้นแพว้	ด้วยประสบการณ์กวา่ทศวรรษ	ขอเปน็ตวัแทนเกษตรกร

ผู้ปลกูมะนาวแบบยกร่องเปยีก	ทัง้หมดจะมาถา่ยทอดประสบการณข์องตนเองผ่านตวัหนังสอืลงใน

ปฏิทินเล่มนี้อย่างหมดเปลือก

ทั้งนี	้ จึงขอขอบคุณทุกท่าน	 พร้อมด้วย	 รศ.ดร.รวี	 เสรฐภักดี	 สวนมะนาวแป้นแสงทอง	

และสวนนายนนท์	สวนมะนาวกสิพัฒน์	สวนมะนาว	๑,๐๐๐	ดีดี-พี่รุ่ง	สำาหรับภาพประกอบบาง

ส่วน	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

          เรียบเรียง

                           พัชรี สำาโรงเย็น
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ผลผลิตมะนาวจะดีเพียงใดน้ันมีผลอย่าง
มากมาจากดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของรากเป็นที่ซึ่ง
จะดูดน้ำาและปุ๋ยขึ้นไปใช้ ดินปลูกมะนาวในเมือง
ไทยกม็ปีญัหา บางแหง่ดินเปร้ียวจนแร่ธาตปุุย๋เปน็
ประโยชน์น้อยลง บางแห่งดินแน่นแข็งจนน้ำาซึม
ยากหรือดินเนื้อหยาบเกินไปจนไม่อุ้มน้ำา และอาจ
มีปัญหาอื่นบ้างบางกรณีเฉพาะพื้นที่ เช่น ดินตื้น 
ชั้นใต้ดินเป็นปูนดินเค็ม

ดินเปร้ียว ดินเปร้ียวในเมืองไทยมีทั้งที่
เกิดเองตามธรรมชาติคือจากกำาเนิดดิน เช่น ดิน

ตะกอนน้ำาเค็ม ดินตะกอนน้ำากร่อย โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงดนิในเขตทีลุ่ม่ใกลป้ากแมน้่ำาทัง้หลาย ดนิ
เหล่าน้ีมักเป็นดินนาเก่ามาก่อนแล้วถูกเปลี่ยนมา

แนวทางการปรับปรุงดินให้เหมาะสม
ก่อนปลูกมะนาว

ดินเปรี้ยว

ตวัอยา่ง
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เปน็สวน โดยการทำาคนัลอ้มปอ้งกนัน้ำาทว่มภายใน
ยกร่องขึ้นปลูกผักหรือไม้ผล ดินตะกอนน้ำากร่อย
ชั้นล่างถูกขุดขึ้นมาสัมผัสอากาศชั้นบน แร่ไพไรท์
ในดนิเปลีย่นไปเปน็ซลัเฟตเกดิเปน็ดนิกรดซลัเฟต
ทำาให้ดินเปรี้ยวมาก 

ดินเปร้ียวในแปลงพืชยังเกิดจากการใส่ปุ๋ย
ให้แก่พืชทุกปีโดยไม่มีการตรวจสอบวัดกรดด่าง
ของดนิ ปุย๋เคมทีัว่ไปเมือ่ใชแ้ลว้กจ็ะตอ้งทิง้กรดไว้
ในดนิยกเวน้ปุย๋แคลเซยีมไนเตรททีก่ลบัทิง้ดา่งไว้
แกก้รดของดินได้ ปุย๋อนิทรียเ์มือ่ใชแ้ลว้กท็ำาใหด้นิ
เป็นกรดเช่นกันโดยเป็นกรดมากขึ้นทีละน้อยจาก
กรดฮิวมิคและกรดอินทรีย์ต่างๆ

การวัดความเปร้ียวของดิน มีเคร่ืองมือ
หลายแบบหลายราคาที่ใช้วัดความเปรี้ยวหรือกรด

ด่างของดิน ค่ากรด-ด่าง มีคำาเรียกโดย
เฉพาะในทางวิชาการดินและปุย๋ว่า พเีอช 
pH ให้ตัวเลข 7 มีค่าเป็นกลางมากกว่า 
7 ขึ้นไปเป็นด่างจนถึง 14 แต่ต่ำากว่า 7 
ลงมาเปน็กรดลงไปจนถงึ 1 คา่แตกตา่ง
กัน  1 ในหน่วยพีเอชมาจาก 10 ยก
กำาลัง 1 ค่าแตกต่าง 2 ในหน่วย พีเอช 
มาจาก 10 ยกกำาลัง 2 และเป็นไปตาม
ลำาดบั ดงัน้ัน ดินเปน็กรดที ่พเีอช 6 จึง
มีกรดมากกว่าพีเอช 7 อยู่ 10 ยกกำาลัง 
1 คือ 10 เท่า และดินที่พีเอช 5 มีกรด
มากกว่าดินที่พีเอช 7 อยู่ 10 ยกกำาลัง 
2 คือ 100 เท่า เป็นต้น

ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา สามารถ
วัดคา่กรด-ดา่งหรือพเีอชของดนิไดด้้วย
ตนเองด้วยกระดาษเปลี่ยนสีหรือน้ำายา
เปลี่ยนสี น้ำาที่นำามาใช้น้ันเมื่อหยดให้
ท่วมดิน ตัวอย่างขนาดเมล็ดถั่วเหลือง 

เกลี่ยให้ดินเข้ากับน้ำายาอย่างทั่วถึงจนสีของน้ำายา
คงที่แล้ว ก็เอียงถาดให้น้ำายาแยกออกจากเน้ือ
ดินจะได้ไม่ให้สีของดินทำาให้สีของน้ำายาเพี้ยนไป 
น้ำายาต้องเปลี่ยนสีไปตามพีเอชหรือกรด-ด่างเม่ือ
นำามาเปรียบเทยีบกับแผ่นสมีาตรฐานแลว้ก็อา่นค่า
กรด – ด่างของดินนั้นได้

ผลเสียของดินเปร้ียว สำาหรับพืชทั่วไปถึง
ผลกระทบของความเปร้ียวคือ กรด ที่มีผลต่อ
การเป็นประโยชน์ของแร่ธาตุปุ๋ยต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ดิน แม้มีโอกาสไม่มากนักที่ดินในไทยจะเป็นด่าง 
หากสามารถปรับปรุงดินให้อยู่ระดับเป็นกลาง แร่
ธาตปุุย๋ตา่งๆ ทัง้ทีมี่อยู่แลว้ในดนิและทีจ่ะสง่ลงไป
ก็จะถูกจับตรึงหรือสูญเสียน้อยแต่เป็นประโยชน์
ต่อพืชมากที่สุด

ลักษณะดินเปรี้ยวที่เกิดจากตะกอนน้ำาเค็ม

ดินเปรี้ยวจัดตวัอยา่ง
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กว่าปูนเกษตรต่างๆ แต่ยังต่ำากว่าปูนเผา ควรเก็บ
ไว้ใช้งานก่อสร้างมากกว่าที่จะใช้ในงานเกษตร

ปุ๋ยหินฟอสเฟต มักเขียนว่าสูตร 0-30-0 
มีฟอสฟอรัสมากที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพืช
ได้ประมาณ 20-30% จึงเขียนข้างถุงว่า 0-30-0 
หินฟอสเฟตหรือร๊อคฟอสเฟตเมื่อฟอสเฟตถูกใช้
ไปก็เหลือแคลเซียมคือธาตุปูนก็จะแก้ความเป็นก
รดของดินให้หายเปรี้ยวได้อย่างช้าๆ

ปูนและปุ๋ยที่ใช้แก้กรด-ด่างของดิน นิยม
ส่งเสริมให้ใช้ปูนเกษตรคือปูนที่ไม่ต้องเผาทำาให้
ประเทศไทยไม่ต้องตัดไม้ทำาลายป่าเพื่อมาเผาปูน
คาร์บอเนตหรือปนูเกษตรใหเ้ปน็ปนูเผาและปนูขาว
ซึ่งจำาเป็นสำาหรับงานก่อสร้าง

ปูนเกษตรที่แนะนำามากที่สุดคือ โดโลไมท์ 
เปน็เน้ือสารแคลเซยีม แมกนีเซยีมคาร์บอเนต อาจ
เรียกปุ๋ยธาตุรองก็ได้ เพราะมีแมกนีเซียมที่พืชจะ
นำาไปใชไ้ด้ 19-20 % มคีา่ดา่งสงูกวา่ปนูคาร์บอเนต
ทั่วไปเล็กน้อยราคาก็ไม่แตกต่างกันมาก

ปูนแคลเซียมคาร์บอเนต โดยทั่วไปได้จาก 
หินฝุ่น หินปูนบด กะช้าขี้เลื่อย หินอ่อน ปูนมาร์ล
หรือดินมาร์ล และเปลือกหอยบด

ปูนขาว เกิดจากนำาปูนเผามาพรมน้ำากลาย
เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีค่าความเป็นด่างสูง

ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท หรือ 15-0-0 เป็น
ปุ๋ยเน้นไนโตรเจนพืชนำาไปใช้ได้ทันที ที่เหลือ คือ 
แคลเซยีมกเ็ปน็ปุย๋ธาตรุองและชว่ยแกดิ้นเปร้ียวได้ 
กระดูกป่นเป็นแหล่งของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เคยใช้ใน
อดีต จะทิ้งกากเป็นแคลเซียมช่วยแก้ไขดินเปรี้ยว
ได้ แต่วิทยาการที่ก้าวหน้าด้านการเลี้ยงสัตว์ที่นำา
กระดูกป่นไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์
ได้ จึงทำาให้กระดูกป่นแพงเกินกว่าจะนำามาใช้ใน
การผลิตพืชในปัจจุบัน

การหว่านปูนขาวปรับสภาพดินเปรี้ยว

ปูนขาว

แร่โดโลไมท์

แคลเซียมไนเตรท

ตวัอยา่ง
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เริ่มปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
เดือนมกราคม-มิถุนายน 
การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ : วงบ่อซีเมนต์ที่

ใช้ปลูกควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร สูง 40-60 เซนติเมตร แต่ที่ดีที่สุดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร หรือ 1 เมตรขึ้น
ไป เพราะจำานวนผลมะนาวจะได ้800 ลกูตอ่ฤดกูาล 
หลังจากปลูกได้ 2 ปีแล้ว 

อกีทัง้วงบอ่ซเีมนตใ์หเ้ทปดิก้นใหส้นิท 100% 
ไม่ให้น้ำาและรากมะนาวลงดินได้ ถ้าใช้แผ่นรองก้น 
จะต้องใช้ซีเมนต์ยาให้สนิท เพ่ือไม่ให้น้ำาไหลออก
ทางรอยต่อระหว่างแผน่รองก้น กับวงบ่อซีเมนต์ได้
เด็ดขาด (มะนาวจะไม่โต และทำาให้มะนาวออกนอก
ฤดูได้ยากมาก)จากน้ันเจาะรูระบายน้ำาออกจำานวน 
4 รู (4 ทิศทาง) รูขนาด 2 หุนครึ่ง หรือเท่าแท่ง
ดินสอเขียนเท่านั้นสูงจากก้นวงบ่อ 10 เซนติเมตร
แต่ละวงบ่อซีเมนต์วางห่างกันประมาณ 3x3 เมตร 
ถา้มพีืน้ทีม่ากปลกูยิง่หา่งทรงพุม่ยิง่ใหญ ่ผลผลติก็
จะเยอะตามไปด้วย

การเตรียมวัสดุปลูก : (1) แกลบขาว หรือ
แกลบดิบ (2) แกลบดำาหรือแกลบอบดำา (ห้ามใช้ขี้
เถา้แกลบสเีทาเดด็ขาด) (3) มลูสตัวท์ี่ตากแห้งแล้ว 

ปฏิทินการทำามะนาวนอกฤดู

(วัวควายแพะหมูเป็ดไก่นก และค้างคาว) (4) ขุย
มะพร้าวชนิดละเอยีด (5) ทรายหยาบ (หา้มใชท้ราย
ปนดินทรายละเอียดทรายถมถนนทรายถมพื้น) 
อัตราส่วนผสม 1 ส่วนเท่าๆกัน ยกเว้นมูลหมู มูล
เป็ดมูลไก่ ใช้ครึ่งส่วน / มูลค้างคาวใช้ 1/4 ส่วน
เท่านั้นเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง

ในกรณทีีห่าวสัด ุ5 อยา่งไมค่รบ สามารถใช้
วสัดอุืน่ในทอ้งถิน่อกีหลายชนิดแทนได้ เชน่ เปลอืก
ถัว่เหลอืงเปลอืกถัว่เขยีวเปลอืกถัว่ลสิงเปลอืกเมลด็
กาแฟ ทะลายปาล์ม (ทิ้งไว้ 6 เดือน) ผักปอดแห้ง
หญ้าแห้งฟางข้าว ใบก้ามปู ใบไม้แห้ง ฯลฯ

วิธีการปลูก : ก่อนใส่วัสดุปลูก ควรรอง
ก้นด้วยดินขุยไผ่ หรือดินผสมใบก้ามปู หรือดิน
ผสมวัสดุปลูก 5 ชนิด ใส่สูงจากพื้นวงซีเมนต์ 4 
เซนติเมตร (ห้ามเกินกว่า 4 เซนติเมตรเด็ดขาด) 
เพื่อเอาไว้เก็บความชื้นของน้ำาที่รดต้นมะนาวเอาไว้
จะได้ไม่ต้องรดน้ำาบ่อย เนื่องจากวัสดุปลูก 5 ชนิด
ไม่สามารถเก็บความชื้นให้ต้นมะนาวได้เกิน 2 วัน
นอกจากน้ีถา้หากหาไมไ่ดใ้หใ้ชด้นิร่วนประมาณ 1/

2
 

บุ้งกี๋ผสมกับวัสดุปลูกทั้ง 5 อย่างที่เตรียมไว้ตอน
แรก 1 1/

2
 บุง้กี ๋(สำาหรับวงบอ่ซเีมนตข์นาด 1 เมตร) 

เทลงไปที่ก้นวงบ่อแล้วใส่น้ำาตามคนจนเข้ากัน

แบบฉบับ “คุณอัครพนธ์ วงษ์วาสน์”
(ในวงบ่อซีเมนต์แบบไม่คลุมพลาสติก)

ตวัอยา่ง
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หลังจากใส่ดินผสมวัสดุปลูกเก็บความชื้น
รองที่ก้นวงเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ดินเหนียวอุดรู
ระบายน้ำาทัง้ 4 รูใหแ้น่นสนิทเพือ่ปอ้งกนัน้ำาทีจ่ะตอ้ง
ใสเ่ขา้ไปแชว่สัด ุ5 อยา่งใหย้อ่ยสลายจำานวน 3 คืน
หรือมากกว่า 3 คืนก็ได้ จากนั้นเทวัสดุปลูกลงไป
ในวงบ่อซีเมนต์จำานวน 6 กระสอบปุ๋ย (1 กระสอบ
ปุย๋บรรจุวสัดุปลกูลงไปกระสอบละประมาณ 20-30 
กโิลกรัม)ใหเ้ตม็พอดีขอบวงบอ่ซเีมนตห์รือต่ำากวา่ 1 
เซนติเมตร หลังจากน้ันให้ใส่น้ำาลงไปให้เต็มวงบ่อ
ซีเมนต์ แล้วแช่วัสดุปลูก 3 คืน วัสดุปลูกจะยุบต่ำา
ลงกว่าขอบวงบ่อซีเมนต์ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร 
หรือ 1 นิ้ว (ถ้าต่ำากว่านี้ให้เติมวัสดุปลูกเพิ่มลงไป
อีกได้ เพื่อให้อยู่ในระดับที่กำาหนด)

หลังจากแช่วัสดุปลูกได้ 3 คืนแล้ว วันที่ 
4 ให้ขุดบ่อเอาวัสดุปลูกที่อยู่ในบ่อใส่กระถางดำา
ขนาด 6 น้ิวให้เต็ม เสร็จแล้วจับคว่ำาลงไปในบ่อ
ใหม่ แล้วเอาวัสดุปลูกกลบให้มิด (เป็นการวางเสา
เขม็ใหม้ะนาว) แลว้จึงเร่ิมปลกูมะนาวแผ่รากบนเสา
เขม็ โดยนำากิง่พนัธุอ์อกจากถงุชำา หากพบวา่รากขด
อยู่ จำาเป็นต้องทำาการแผ่รากออก จัดรากใหม่ให้มี 
4 ทิศทางก่อนใส่ลงหลุม จากนั้นนำาใส่หลุมโดยให้
แค่เสมอผิววัสดุปลูกเท่านั้น ระวังอย่าลึกมาก แล้ว
ใช้ไม้แหลมแทงรูที่อุดด้วยดินเหนียวอุดไว้ทั้ง 4 รู
ใหท้ะลเุพือ่ระบายน้ำาทิง้ออก (ปกตกิารแชว่สัดปุลกู
ไว้ 3 คืน น้ำาจะไม่มีไหลออกมาให้เห็น เพราะวัสดุ
ปลกูดูดซบัน้ำาเอาไวใ้นเน้ือวสัดุปลกูทัง้หมด) ตอ่มา
ตอ้งปอ้งกนัไม่ใหร้ากสัน่คลอน ด้วยการปกัหลกัลง
ไปอย่าให้โดนราก (หลักสูงประมาณ 1 เมตร) จาก
น้ันผูกหลักกับมะนาวในลักษณะคลี่เชือกฟางออก
ให้แบน เพื่อกันเชือกบาดต้นมะนาวเมื่อโตขึ้น แล้ว
จึงผูกหลวมๆ แค่ไม่ให้ต้นคลอนเท่านั้น 

หลังจากปลูกมะนาวลงวงบ่อซีเมนต์ให้ราด
ด้วยไตรโคเดอร์ม่า หรือสารเมทาแลกซิลผสมน้ำา 1 
ลิตร/ต้น รดให้รอบโคนต้นเพื่อป้องกันรากเน่าแล้ว
ใชฟ้างขา้วแหง้ๆ คลมุบนผิววสัดปุลกูในวงใหม้ดิชดิ

รอบวงบ่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำาที่ผิววัสดุ
ปลูกให้มีความชื้นได้อยู่นานๆจะได้ไม่ต้องรดน้ำา
มาก หรือรดนานหลายนาทีสำาหรับหัวสปริงเกลอร์

ทั้งน้ี หลังจากปลูกต้นมะนาวลงในวงบ่อ
ซีเมนต์เกินกว่า 5 เดือน วัสดุปลูกจะยุบตัวลงไป
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร โดยผสมวัสดุปลูกที่
เป็นอินทรีย์สาร หรือสารปรับสภาพดิน(ธาตุอาหาร
รอง)ทีผ่ลติเอาไวป้รับปรุงดินในการปลกูผลไมช้นิด
ตา่งๆลงดนิ ผสมกบัวสัดุปลกู 5 ชนิดลงไปด้วยทกุ
ครั้งทุกๆ 6 เดือน

หมายเหตุ : เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 4 ให้ทำาคอก
ล้อมวงบ่อไว้ เพื่อพยุงต้นและกิ่ง รองรับน้ำาหนัก
ของลูกมะนาว

การให้น้ำา : เดือนที่ 1 รดน้ำาสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง รอบวงบอ่นาน 5-10 นาท ีเขา้เดอืนที ่2 รดน้ำา
ทุก 5 วัน/ครั้ง จากนั้นพอเดือนที่ 3-4 รดน้ำา 4 
วัน/ครั้ง เดือนที่ 5-6 รดน้ำาห่างกัน 2 วัน/ครั้ง

การให้ปุ๋ย : เดือนที่ 1-2 ให้เริ่มใส่ปุ๋ยทาง
ดินสูตร 46-0-0 หรือ 25-7-7 เน้นโยกหน้า เดือน
ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช้อนชา (ประมาณ 7 เม็ด) 
พอเข้าเดือนที่ 3-4 ให้เปลี่ยนเป็นสูตรเสมอ 15-
15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 ช้อนชา/ต้น ส่วน
การใหปุ้ย๋ทางใบ จะใหเ้ปน็ปุย๋เกลด็สตูร 30-20-10 
(สำาหรับมะนาวใหม่) ผสมน้ำาฉีดพ่นทางใบ 20 ซีซี/
น้ำา 20 ลิตร และฉีดฮอร์โมนทางใบ (สาหร่าย+ธาตุ
อาหารรอง) 30-40 กรัม ทุก 7-10 วัน นอกจาก
นี้ให้ฉีดเมทาแลกซิล 2 เดือน/1 ครั้ง ให้แบบนี้ไป
จนถึงช่วงบังคับนอกฤดู ประมาณ 8 เดือน

ตวัอยา่ง
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08 สิงหาคม ช่วงบังคับนอกฤดู

ตารางปฎิทินมะนาวนอกฤดู

August

4 5 6

10 11 12

16 17 18

22 23 24

28 29 30- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อยา่ใหแ้ฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

หมายเหตุ : ช่วงบังคับนอก
ฤดูให้รดน้ำาวันเว้นวัน หรือดู
ตามสถานการณ์ และวันที่จะ
ใส่ปุ๋ยทางดิน ก่อนหน้า 1 วัน 
ให้งดน้ำา แล้วในวันรุ่นขึ้นให้
ฉีดฮอร์โมน

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

หมายเหตุ : การให้ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 สามารถยืดหยุ่น
ได้ ให้ดูตามสถานการณ์ คือ
ให้ทุก 7-10 วัน/ครั้ง  

- ใสปุ่ย๋สตูร 15-15-15 อตัรา 
5-10 กรัม/ต้น โรยรอบทรง
พุ่ม
- ฉีดพ่นอะบาเม็กติน (อัตรา
ตามข้างบรรจุภัณฑ์) ป้องกัน
แมลงศัตรูสูตร 1-4-7 คร้ัง
ที่ 2

- ฉีดฮอร์โมนทางใบ (สาหร่าย
+ธาตุอาหารรอง) 30-40 ซีซี 
+ ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 อัตรา 
30-40กรัม 
- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์
หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่มชื้น อย่าให้
แฉะ นานประมาณ 15-20 นาที

- เดินสำารวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้กำาจัดเสีย

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

หมายเหตุ : ประมาณ 45-
60 วัน หลังจากเริ่มตัดแต่ง
กิ่งในเดือนสิงหาคม มะนาว
จะออกดอก คือช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้
ชุ่มช้ืน อย่าให้แฉะ นาน
ประมาณ 15-20 นาที

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อยา่ใหแ้ฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้
ชุ่มช้ืน อย่าให้แฉะ นาน
ประมาณ 15-20 นาที

- เดินสำารวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้กำาจัดและ
ดายหญ้า

- เดินสำารวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้กำาจัดและ
ดายหญ้า

- เดินสำารวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้กำาจัดและ
ดายหญ้า

ตวัอยา่ง
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1 2 3

7 8 9

13 14 15

19 20 21

25 26 27

31 * วันที่ 1 
- ตดัแตง่กิง่และตดัยอด 1 ใน 3 ของ
ยอดสุดท้ายประมาณ 5 ตาออกทุกกิ่ง 
- ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 5-10 
กรัม/ต้น โรยรอบทรงพุ่ม
- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์หัว
ฝอย นานแค่ให้ชุ่มชื้น อย่าให้แฉะ 
นานประมาณ 15-20 นาที

- ฉีดฮอร์โมนทางใบ (สาหร่าย
+ธาตุอาหารรอง) 30-40 ซีซี + 
ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 อัตรา 
30-40กรัม 
- ฉีดพน่คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
ทางใบ ป้องกันโรคแคงเกอร์ 
(อัตราแนะนำาข้าผลิตภัณฑ์)

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

- สำารวจแมลงศตัรูมะนาว หาก
พบให้กำาจัดเสีย
หมายเหตุ : โรคทีน่ากลัวในสวน
มะนาวคือแคงเกอร์กับไรแดง ถ้าไร
แดงระบาดจะทำาให้ลูกเป็นสีน้ำาตาล
ขายไมไ่ด ้วธิสีงัเกตคอื ถ้าฝนทิง้ชว่ง
ไรแดงมักจะระบาด ซึง่ลกัษณะใบจะ
ด้านๆ ไม่เขียวสด หากมีกล้องส่อง
พระส่องดูจะพบตัวไรแดง 

- ฉีดพ่นอะบาเม็กติน (อัตรา
ตามข้างบรรจุภัณฑ์) ป้องกัน
แมลงศตัรูสตูร 1-4-7 คร้ังที ่3
- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

- หากมีหญ้าในวงบ่อซีเมนต์
ขึ้นให้ถอนทิ้งให้หมด (ควร
ทำาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อยา่ใหแ้ฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

- ตดัหญา้ระหวา่งร่องทางเดิน 
(ควรทำาอย่างน้อยเดือนละ 1 
คร้ัง เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของ
แมลงศัตรู)

- ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อัตรา 5-10 กรัม/ต้น โรย
รอบทรงพุ่ม
- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อยา่ใหแ้ฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

-  ฉี ด ฮ อ ร์ โ ม น ท า ง ใ บ 
(สาหร่าย+ธาตุอาหารรอง) 
30-40 ซีซี + ปุ๋ยเกล็ดสูตร 
20-20-20 อัตรา 30-40กรัม 

- เดินสำารวจความเรียบร้อย
ของสวน

- รดน้ำาด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อยา่ใหแ้ฉะ นานประมาณ 
15-20 นาที

* วันที่ 7
- หากมะนาวแตกยอดอ่อนออกมา
ขนาดไม่เกิน 2 มม.ให้ฉีดพ่นอะบา
เม็กติน (อัตราตามข้างบรรจุภัณฑ์) 
ป้องกันแมลงศัตรูสูตร 1-4-7 คร้ังที่ 
1 (ยอดอ่อนอาจแตกยอดก่อนหน้าน้ี 
ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 5-7 วัน หลัง
จากตัดแต่งกิ่ง)

- เดินสำารวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้กำาจัดและ
ดายหญ้า

- เดินสำารวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้กำาจัดและ
ดายหญ้า

ตวัอยา่ง
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