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ตัก่วอนปลูอย่กมะนาวาง
แนวทางการปรับปรุงดินให้เหมาะสม

ผลผลิตมะนาวจะดีเพียงใดนั้นมีผลอย่าง
มากมาจากดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของรากเป็นที่ซึ่ง
จะดูดน้ำ�และปุ๋ยขึ้นไปใช้ ดินปลูกมะนาวในเมือง
ไทยก็มปี ญ
ั หา บางแห่งดินเปรีย้ วจนแร่ธาตุปยุ๋ เป็น
ประโยชน์น้อยลง บางแห่งดินแน่นแข็งจนน้ำ�ซึม
ยากหรือดินเนื้อหยาบเกินไปจนไม่อุ้มน้ำ� และอาจ
มีปัญหาอื่นบ้างบางกรณีเฉพาะพื้นที่ เช่น ดินตื้น
ชั้นใต้ดินเป็นปูนดินเค็ม
ดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวในเมืองไทยมีทั้งที่
เกิดเองตามธรรมชาติคือจากกำ�เนิดดิน เช่น ดิน

ตะกอนน้ำ�เค็ม ดินตะกอนน้ำ�กร่อย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ดินในเขตทีล่ มุ่ ใกล้ปากแม่น�้ำ ทัง้ หลาย ดิน
เหล่านี้มักเป็นดินนาเก่ามาก่อนแล้วถูกเปลี่ยนมา

ดินเปรี้ยว
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ลักษณะดินเปรี้ยวที่เกิดจากตะกอนน้�ำ เค็ม

ด่างของดิน ค่ากรด-ด่าง มีค�ำ เรียกโดย
เฉพาะในทางวิชาการดินและปุย๋ ว่า พีเอช
pH ให้ตัวเลข 7 มีค่าเป็นกลางมากกว่า
7 ขึ้นไปเป็นด่างจนถึง 14 แต่ต�่ำ กว่า 7
ลงมาเป็นกรดลงไปจนถึง 1 ค่าแตกต่าง
กัน 1 ในหน่วยพีเอชมาจาก 10 ยก
กำ�ลัง 1 ค่าแตกต่าง 2 ในหน่วย พีเอช
มาจาก 10 ยกกำ�ลัง 2 และเป็นไปตาม
ลำ�ดับ ดังนัน้ ดินเป็นกรดที่ พีเอช 6 จึง
มีกรดมากกว่าพีเอช 7 อยู่ 10 ยกกำ�ลัง
1 คือ 10 เท่า และดินที่พีเอช 5 มีกรด
มากกว่าดินที่พีเอช 7 อยู่ 10 ยกกำ�ลัง
2 คือ 100 เท่า เป็นต้น
ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา สามารถ
วัดค่ากรด-ด่างหรือพีเอชของดินได้ดว้ ย
ตนเองด้วยกระดาษเปลี่ยนสีหรือน้ำ�ยา
เปลี่ยนสี น้ำ�ที่นำ�มาใช้นั้นเมื่อหยดให้
ท่วมดิน ตัวอย่างขนาดเมล็ดถั่วเหลือง
เกลี่ยให้ดินเข้ากับน้ำ�ยาอย่างทั่วถึงจนสีของน้ำ�ยา
คงที่แล้ว ก็เอียงถาดให้น้ำ�ยาแยกออกจากเนื้อ
ดินจะได้ไม่ให้สีของดินทำ�ให้สีของน้ำ�ยาเพี้ยนไป
น้ำ�ยาต้องเปลี่ยนสีไปตามพีเอชหรือกรด-ด่างเมื่อ
นำ�มาเปรียบเทียบกับแผ่นสีมาตรฐานแล้วก็อา่ นค่า
กรด – ด่างของดินนั้นได้
ผลเสียของดินเปรี้ยว สำ�หรับพืชทั่วไปถึง
ผลกระทบของความเปรี้ยวคือ กรด ที่มีผลต่อ
การเป็นประโยชน์ของแร่ธาตุปุ๋ยต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ดิน แม้มีโอกาสไม่มากนักที่ดินในไทยจะเป็นด่าง
หากสามารถปรับปรุงดินให้อยู่ระดับเป็นกลาง แร่
ธาตุปยุ๋ ต่างๆ ทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในดินและทีจ่ ะส่งลงไป
ก็จะถูกจับตรึงหรือสูญเสียน้อยแต่เป็นประโยชน์
ต่อพืชมากที่สุด

ตัวอย่าง

ดินเปรี้ยวจัด

เป็นสวน โดยการทำ�คันล้อมป้องกันน้�ำ ท่วมภายใน
ยกร่องขึ้นปลูกผักหรือไม้ผล ดินตะกอนน้�ำ กร่อย
ชั้นล่างถูกขุดขึ้นมาสัมผัสอากาศชั้นบน แร่ไพไรท์
ในดินเปลีย่ นไปเป็นซัลเฟตเกิดเป็นดินกรดซัลเฟต
ทำ�ให้ดินเปรี้ยวมาก
ดินเปรี้ยวในแปลงพืชยังเกิดจากการใส่ปุ๋ย
ให้แก่พืชทุกปีโดยไม่มีการตรวจสอบวัดกรดด่าง
ของดิน ปุย๋ เคมีทวั่ ไปเมือ่ ใช้แล้วก็จะต้องทิง้ กรดไว้
ในดินยกเว้นปุย๋ แคลเซียมไนเตรททีก่ ลับทิง้ ด่างไว้
แก้กรดของดินได้ ปุย๋ อินทรียเ์ มือ่ ใช้แล้วก็ท�ำ ให้ดนิ
เป็นกรดเช่นกันโดยเป็นกรดมากขึ้นทีละน้อยจาก
กรดฮิวมิคและกรดอินทรีย์ต่างๆ
การวัดความเปรี้ยวของดิน มีเครื่องมือ
หลายแบบหลายราคาที่ใช้วัดความเปรี้ยวหรือกรด
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ปูนขาว
การหว่านปูนขาวปรับสภาพดินเปรี้ยว

ปูนและปุ๋ยที่ใช้แก้กรด-ด่างของดิน นิยม
ส่งเสริมให้ใช้ปูนเกษตรคือปูนที่ไม่ต้องเผาทำ�ให้
ประเทศไทยไม่ต้องตัดไม้ทำ�ลายป่าเพื่อมาเผาปูน
คาร์บอเนตหรือปูนเกษตรให้เป็นปูนเผาและปูนขาว
ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับงานก่อสร้าง

กว่าปูนเกษตรต่างๆ แต่ยังต่ำ�กว่าปูนเผา ควรเก็บ
ไว้ใช้งานก่อสร้างมากกว่าที่จะใช้ในงานเกษตร
ปุ๋ยหินฟอสเฟต มักเขียนว่าสูตร 0-30-0
มีฟอสฟอรัสมากที่สุดแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อพืช
ได้ประมาณ 20-30% จึงเขียนข้างถุงว่า 0-30-0
หินฟอสเฟตหรือร๊อคฟอสเฟตเมื่อฟอสเฟตถูกใช้
ไปก็เหลือแคลเซียมคือธาตุปูนก็จะแก้ความเป็นก
รดของดินให้หายเปรี้ยวได้อย่างช้าๆ

ตัวอย่าง

แร่โดโลไมท์

ปูนเกษตรที่แนะนำ�มากที่สุดคือ โดโลไมท์
เป็นเนือ้ สารแคลเซียม แมกนีเซียมคาร์บอเนต อาจ
เรียกปุ๋ยธาตุรองก็ได้ เพราะมีแมกนีเซียมที่พืชจะ
นำ�ไปใช้ได้ 19-20 % มีคา่ ด่างสูงกว่าปูนคาร์บอเนต
ทั่วไปเล็กน้อยราคาก็ไม่แตกต่างกันมาก
ปูนแคลเซียมคาร์บอเนต โดยทั่วไปได้จาก
หินฝุ่น หินปูนบด กะช้าขี้เลื่อย หินอ่อน ปูนมาร์ล
หรือดินมาร์ล และเปลือกหอยบด
ปูนขาว เกิดจากนำ�ปูนเผามาพรมน้ำ�กลาย
เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีค่าความเป็นด่างสูง

แคลเซียมไนเตรท

ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท หรือ 15-0-0 เป็น
ปุ๋ยเน้นไนโตรเจนพืชนำ�ไปใช้ได้ทันที ที่เหลือ คือ
แคลเซียมก็เป็นปุย๋ ธาตุรองและช่วยแก้ดนิ เปรีย้ วได้
กระดูกป่นเป็นแหล่งของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เคยใช้ใน
อดีต จะทิ้งกากเป็นแคลเซียมช่วยแก้ไขดินเปรี้ยว
ได้ แต่วิทยาการที่ก้าวหน้าด้านการเลี้ยงสัตว์ที่นำ�
กระดูกป่นไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์
ได้ จึงทำ�ให้กระดูกป่นแพงเกินกว่าจะนำ�มาใช้ใน
การผลิตพืชในปัจจุบัน

ปฎิทินมะนาวนอกฤดู
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(ในวงบ่อซีเมนต์แบบไม่คลุมพลาสติก)
แบบฉบับ “คุณอัครพนธ์ วงษ์วาสน์”

เริ่มปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

ตัวอย่าง

เดือนมกราคม-มิถุนายน
การเตรียมวงบ่อซีเมนต์ : วงบ่อซีเมนต์ที่
ใช้ปลูกควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80
เซนติเมตร สูง 40-60 เซนติเมตร แต่ที่ดีที่สุดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร หรือ 1 เมตรขึ้น
ไป เพราะจำ�นวนผลมะนาวจะได้ 800 ลูกต่อฤดูกาล
หลังจากปลูกได้ 2 ปีแล้ว
อีกทัง้ วงบ่อซีเมนต์ให้เทปิดก้นให้สนิท 100%
ไม่ให้น้ำ�และรากมะนาวลงดินได้ ถ้าใช้แผ่นรองก้น
จะต้องใช้ซีเมนต์ยาให้สนิท เพื่อไม่ให้น้ำ�ไหลออก
ทางรอยต่อระหว่างแผ่นรองก้น กับวงบ่อซีเมนต์ได้
เด็ดขาด (มะนาวจะไม่โต และทำ�ให้มะนาวออกนอก
ฤดูได้ยากมาก)จากนั้นเจาะรูระบายน้ำ�ออกจำ�นวน
4 รู (4 ทิศทาง) รูขนาด 2 หุนครึ่ง หรือเท่าแท่ง
ดินสอเขียนเท่านั้นสูงจากก้นวงบ่อ 10 เซนติเมตร
แต่ละวงบ่อซีเมนต์วางห่างกันประมาณ 3x3 เมตร
ถ้ามีพนื้ ทีม่ ากปลูกยิง่ ห่างทรงพุม่ ยิง่ ใหญ่ ผลผลิตก็
จะเยอะตามไปด้วย
การเตรียมวัสดุปลูก : (1) แกลบขาว หรือ
แกลบดิบ (2) แกลบดำ�หรือแกลบอบดำ� (ห้ามใช้ขี้
เถ้าแกลบสีเทาเด็ดขาด) (3) มูลสัตว์ที่ตากแห้งแล้ว
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(วัวควายแพะหมูเป็ดไก่นก และค้างคาว) (4) ขุย
มะพร้าวชนิดละเอียด (5) ทรายหยาบ (ห้ามใช้ทราย
ปนดินทรายละเอียดทรายถมถนนทรายถมพื้น)
อัตราส่วนผสม 1 ส่วนเท่าๆกัน ยกเว้นมูลหมู มูล
เป็ดมูลไก่ ใช้ครึ่งส่วน / มูลค้างคาวใช้ 1/4 ส่วน
เท่านั้นเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ในกรณีทหี่ าวัสดุ 5 อย่างไม่ครบ สามารถใช้
วัสดุอนื่ ในท้องถิน่ อีกหลายชนิดแทนได้ เช่น เปลือก
ถัว่ เหลืองเปลือกถัว่ เขียวเปลือกถัว่ ลิสงเปลือกเมล็ด
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)
เพื่อเอาไว้เก็บความชื้นของน้ำ�ที่รดต้นมะนาวเอาไว้
จะได้ไม่ต้องรดน้�ำ บ่อย เนื่องจากวัสดุปลูก 5 ชนิด
ไม่สามารถเก็บความชื้นให้ต้นมะนาวได้เกิน 2 วัน
นอกจากนีถ้ า้ หากหาไม่ได้ให้ใช้ดนิ ร่วนประมาณ 1/2
บุ้งกี๋ผสมกับวัสดุปลูกทั้ง 5 อย่างที่เตรียมไว้ตอน
แรก 1 1/2 บุง้ กี๋ (สำ�หรับวงบ่อซีเมนต์ขนาด 1 เมตร)
เทลงไปที่ก้นวงบ่อแล้วใส่น�้ำ ตามคนจนเข้ากัน

หลังจากใส่ดินผสมวัสดุปลูกเก็บความชื้น
รองที่ก้นวงเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ดินเหนียวอุดรู
ระบายน้�ำ ทัง้ 4 รูให้แน่นสนิทเพือ่ ป้องกันน้�ำ ทีจ่ ะต้อง
ใส่เข้าไปแช่วสั ดุ 5 อย่างให้ยอ่ ยสลายจำ�นวน 3 คืน
หรือมากกว่า 3 คืนก็ได้ จากนั้นเทวัสดุปลูกลงไป
ในวงบ่อซีเมนต์จำ�นวน 6 กระสอบปุ๋ย (1 กระสอบ
ปุย๋ บรรจุวสั ดุปลูกลงไปกระสอบละประมาณ 20-30
กิโลกรัม)ให้เต็มพอดีขอบวงบ่อซีเมนต์หรือต่�ำ กว่า 1
เซนติเมตร หลังจากนั้นให้ใส่น้ำ�ลงไปให้เต็มวงบ่อ
ซีเมนต์ แล้วแช่วัสดุปลูก 3 คืน วัสดุปลูกจะยุบต่ำ�
ลงกว่าขอบวงบ่อซีเมนต์ ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
หรือ 1 นิ้ว (ถ้าต่�ำ กว่านี้ให้เติมวัสดุปลูกเพิ่มลงไป
อีกได้ เพื่อให้อยู่ในระดับที่กำ�หนด)
หลังจากแช่วัสดุปลูกได้ 3 คืนแล้ว วันที่
4 ให้ขุดบ่อเอาวัสดุปลูกที่อยู่ในบ่อใส่กระถางดำ�
ขนาด 6 นิ้วให้เต็ม เสร็จแล้วจับคว่ำ�ลงไปในบ่อ
ใหม่ แล้วเอาวัสดุปลูกกลบให้มิด (เป็นการวางเสา
เข็มให้มะนาว) แล้วจึงเริม่ ปลูกมะนาวแผ่รากบนเสา
เข็ม โดยนำ�กิง่ พันธุอ์ อกจากถุงชำ� หากพบว่ารากขด
อยู่ จำ�เป็นต้องทำ�การแผ่รากออก จัดรากใหม่ให้มี
4 ทิศทางก่อนใส่ลงหลุม จากนั้นนำ�ใส่หลุมโดยให้
แค่เสมอผิววัสดุปลูกเท่านั้น ระวังอย่าลึกมาก แล้ว
ใช้ไม้แหลมแทงรูที่อุดด้วยดินเหนียวอุดไว้ทั้ง 4 รู
ให้ทะลุเพือ่ ระบายน้�ำ ทิง้ ออก (ปกติการแช่วสั ดุปลูก
ไว้ 3 คืน น้ำ�จะไม่มีไหลออกมาให้เห็น เพราะวัสดุ
ปลูกดูดซับน้�ำ เอาไว้ในเนือ้ วัสดุปลูกทัง้ หมด) ต่อมา
ต้องป้องกันไม่ให้รากสัน่ คลอน ด้วยการปักหลักลง
ไปอย่าให้โดนราก (หลักสูงประมาณ 1 เมตร) จาก
นั้นผูกหลักกับมะนาวในลักษณะคลี่เชือกฟางออก
ให้แบน เพื่อกันเชือกบาดต้นมะนาวเมื่อโตขึ้น แล้ว
จึงผูกหลวมๆ แค่ไม่ให้ต้นคลอนเท่านั้น
หลังจากปลูกมะนาวลงวงบ่อซีเมนต์ให้ราด
ด้วยไตรโคเดอร์ม่า หรือสารเมทาแลกซิลผสมน้�ำ 1
ลิตร/ต้น รดให้รอบโคนต้นเพื่อป้องกันรากเน่าแล้ว
ใช้ฟางข้าวแห้งๆ คลุมบนผิววัสดุปลูกในวงให้มดิ ชิด

รอบวงบ่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำ�ที่ผิววัสดุ
ปลูกให้มีความชื้นได้อยู่นานๆจะได้ไม่ต้องรดน้ำ�
มาก หรือรดนานหลายนาทีสำ�หรับหัวสปริงเกลอร์
ทั้งนี้ หลังจากปลูกต้นมะนาวลงในวงบ่อ
ซีเมนต์เกินกว่า 5 เดือน วัสดุปลูกจะยุบตัวลงไป
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร โดยผสมวัสดุปลูกที่
เป็นอินทรีย์สาร หรือสารปรับสภาพดิน(ธาตุอาหาร
รอง)ทีผ่ ลิตเอาไว้ปรับปรุงดินในการปลูกผลไม้ชนิด
ต่างๆลงดิน ผสมกับวัสดุปลูก 5 ชนิดลงไปด้วยทุก
ครั้งทุกๆ 6 เดือน
หมายเหตุ : เมื่อเข้าสู่เดือนที่ 4 ให้ท�ำ คอก
ล้อมวงบ่อไว้ เพื่อพยุงต้นและกิ่ง รองรับน้ำ�หนัก
ของลูกมะนาว
การให้น้ำ� : เดือนที่ 1 รดน้ำ�สัปดาห์ละ 1
ครัง้ รอบวงบ่อนาน 5-10 นาที เข้าเดือนที่ 2 รดน้�ำ
ทุก 5 วัน/ครั้ง จากนั้นพอเดือนที่ 3-4 รดน้ำ� 4
วัน/ครั้ง เดือนที่ 5-6 รดน้ำ�ห่างกัน 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 1515-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 1 ช้อนชา/ต้น ส่วน
การให้ปยุ๋ ทางใบ จะให้เป็นปุย๋ เกล็ดสูตร 30-20-10
(สำ�หรับมะนาวใหม่) ผสมน้�ำ ฉีดพ่นทางใบ 20 ซีซี/
น้ำ� 20 ลิตร และฉีดฮอร์โมนทางใบ (สาหร่าย+ธาตุ
อาหารรอง) 30-40 กรัม ทุก 7-10 วัน นอกจาก
นี้ให้ฉีดเมทาแลกซิล 2 เดือน/1 ครั้ง ให้แบบนี้ไป
จนถึงช่วงบังคับนอกฤดู ประมาณ 8 เดือน

ตัวอย่าง
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08

สิงAugust
หาคม ช่วงบังคับนอกฤดู

หมายเหตุ : ช่วงบังคับนอก
ฤดูให้รดน้ำ�วันเว้นวัน หรือดู
ตามสถานการณ์ และวันที่จะ
ใส่ปุ๋ยทางดิน ก่อนหน้า 1 วัน
ให้งดน้ำ� แล้วในวันรุ่นขึ้นให้
ฉีดฮอร์โมน

- ใส่ปยุ๋ สูตร 15-15-15 อัตรา
5-10 กรัม/ต้น โรยรอบทรง
พุ่ม
- ฉีดพ่นอะบาเม็กติน (อัตรา
ตามข้างบรรจุภัณฑ์) ป้องกัน
แมลงศัตรูสูตร 1-4-7 ครั้ง
ที่ 2

4

10

- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

5

11

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

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

- เดินสำ�รวจโรคและแมลง
ศัตรู หากพบให้ก�ำ จัดเสีย

ตัวอย่าง

- เดิ น สำ � รวจโรคและแมลง
ศั ต รู หากพบให้ กำ � จั ด และ
ดายหญ้า

- รดน้�ำ ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้
ชุ่ ม ชื้ น อย่ าให้ แ ฉะ นาน
ประมาณ 15-20 นาที

- รดน้�ำ ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้
ชุ่ ม ชื้ น อย่ าให้ แ ฉะ นาน
ประมาณ 15-20 นาที
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16

22

28

- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

- เดินสำ�รวจโรคและแมลง
ศั ต รู หากพบให้ กำ � จั ด และ
ดายหญ้า

- เดินสำ�รวจโรคและแมลง
ศั ต รู หากพบให้ กำ � จั ด และ
ดายหญ้า

17

23

29

หมายเหตุ : ประมาณ 4560 วัน หลังจากเริ่มตัดแต่ง
กิ่งในเดือนสิงหาคม มะนาว
จะออกดอก คือช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน

- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

6

12

18

24

30

1

7

- ฉีดพ่นอะบาเม็กติน (อัตรา
ตามข้างบรรจุภัณฑ์) ป้องกัน
แมลงศัตรูสตู ร 1-4-7 ครัง้ ที่ 3
- รดน้ำ � ด้ ว ยระบบมิ นิ ส ปริ ง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

13

- ฉีดฮอร์โมนทางใบ (สาหร่าย
+ธาตุอาหารรอง) 30-40 ซีซี +
ปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 อัตรา
30-40กรัม
- ฉีดพ่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
ทางใบ ป้องกันโรคแคงเกอร์
(อัตราแนะนำ�ข้าผลิตภัณฑ์)
- รดน้ำ � ด้ ว ยระบบมิ นิ ส ปริ ง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

- หากมีหญ้าในวงบ่อซีเมนต์
ขึ้นให้ถอนทิ้งให้หมด (ควร
ทำ�อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)

2

8

14

- รดน้ำ � ด้ ว ยระบบมิ นิ ส ปริ ง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชื้น อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

9

- สำ�รวจแมลงศัตรูมะนาว หาก
พบให้ก�ำ จัดเสีย
หมายเหตุ : โรคทีน่ากลัวในสวน
มะนาวคือแคงเกอร์กับไรแดง ถ้าไร
แดงระบาดจะทำ�ให้ลูกเป็นสีน้ำ�ตาล
ขายไม่ได้ วิธสี งั เกตคือ ถ้าฝนทิง้ ช่วง
ไรแดงมักจะระบาด ซึง่ ลักษณะใบจะ
ด้านๆ ไม่เขียวสด หากมีกล้องส่อง
พระส่องดูจะพบตัวไรแดง
- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

ตัวอย่าง

- ตัดหญ้าระหว่างร่องทางเดิน
(ควรทำ�อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของ
แมลงศัตรู)

- เดินสำ�รวจความเรียบร้อย
ของสวน

- เดินสำ�รวจโรคและแมลง
ศั ต รู หากพบให้ กำ � จั ด และ
ดายหญ้า

19

25

31

- ใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15
อัตรา 5-10 กรัม/ต้น โรย
รอบทรงพุ่ม
- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที
- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริง
เกลอร์หัวฝอย นานแค่ให้ชุ่ม
ชืน้ อย่าให้แฉะ นานประมาณ
15-20 นาที

20

26

* วันที่ 1
- ตัดแต่งกิง่ และตัดยอด 1 ใน 3 ของ
ยอดสุดท้ายประมาณ 5 ตาออกทุกกิ่ง
- ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 5-10
กรัม/ต้น โรยรอบทรงพุ่ม
- รดน้ำ�ด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์หัว
ฝอย นานแค่ให้ชุ่มชื้น อย่าให้แฉะ
นานประมาณ 15-20 นาที

3

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

- เดินสำ�รวจโรคและแมลง
ศั ต รู หากพบให้ กำ � จั ด และ
ดายหญ้า

15

21

27

* วันที่ 7
- หากมะนาวแตกยอดอ่ อ นออกมา
ขนาดไม่เกิน 2 มม.ให้ฉีดพ่นอะบา
เม็ ก ติ น (อั ต ราตามข้ า งบรรจุ ภั ณ ฑ์ )
ป้องกันแมลงศัตรูสูตร 1-4-7 ครั้งที่
1 (ยอดอ่อนอาจแตกยอดก่อนหน้านี้
ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 5-7 วัน หลัง
จากตัดแต่งกิ่ง)
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ตัวอย่าง

