3. การปรับปรุงบํารุงดิน
3.1 วิธีการปรับปรุงบํารุงดิน
การปรับปรุงบํารุงดินที่มีความสามารถในการใหผลผลิตพืชต่ํา จะตองมีการปฏิบัติพรอม ๆ
กันไปกับการอนุรักษดนิ หรือการควบคุมการสูญเสียเนื้อดินออกไปจากแปลงปลูก

หลักการใน

ประเด็นนี้นับวาเปนมาตรการที่สําคัญมาก ในทางปฏิบตั ิ วิธีการปรับปรุงบํารุงดินมันสําปะหลังให
ดีขึ้นพรอม ๆ กันไปกับการปองกันเสื่อมโทรมของดิน อาจปฏิบัติไดโดยวิธีการหลัก ๆ ดังนี้
(1) การใชปยุ เคมี
ใชปุยเคมีที่มีสมบัติและสูตรปุยเหมาะสม

เพื่อบํารุงดินโดยการเพิม่ ธาตุอาหารพืชที่

จําเปนใหกับดินและพืช โดยเฉพาะธาตุ N P และ K โดยทั้งนี้ ใหทําการวิเคราะหดินกอนวามีความ
สมบูรณเพียงไร ขาดธาตุอาหารอะไรบาง ถาดินยังขาดธาตุอาหารพืชชนิดอื่น ๆ เชน ธาตุอาหารรอง
หรือธาตุอาหารเสริม ตองพิจารณาใหธาตุอาหารรอง เชน ธาตุ Mg S หรือธาตุอาหารเสริมชนิด
ตาง ๆ เชน Zn Fe เปนการเพิม่ เติมดวย
(2) การใชปยุ อินทรียและหรือปุยชีวภาพ
เมื่อเปรียบเทียบกับปุยเคมีทนี่ ิยมใช เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณทางดานธาตุอาหารพืช
ในดินเปนหลัก การใชปยุ อินทรียโดยทัว่ ๆ ไปมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของ
ดินเปนสําคัญ อยางไรก็ตามการใชปุยอินทรียบางชนิด เชน ปุยมูลไก ปุยมูลคางคาว ที่มีปริมาณธาตุ
อาหารพืชคอนขางสูงเมื่อเทียบกับปุย อินทรียชนิดอื่น ๆ เชน
ปุยมูลโค ตะกอนขี้หมู ถามีการใชในปริมาณมาก เชน การ
ใชมากกวา 500 กิโลกรัมตอไร ขึ้นไป จะมีผลดีทั้งในแงของ
การบํารุงดินเพื่อเพิ่มพูนธาตุอาหารพืชในดินและการ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินไปดวยพรอม ๆ กัน การ
ใชปุยอินทรียแ ละปุยชีวภาพ ทําใหเพิม่ ปริมาณจุลินทรียที่
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เปนประโยชนบางชนิดลงดินหรือสงเสริมกิจกรรมของจุลินทรียที่เปนประโยชนในดินมากกวา การ
ใชเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชโดยตรง
(3) การใชสารปรับปรุงดิน
ดินบางประเภทอาจไมมีปญหาสําคัญทางดานปริมาณอินทรียวัตถุหรือชนิด

และ

ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินมากนัก แตอาจมีปญหาสําคัญทางดานสมบัติทางกายภาพ เชน เปนดิน
ที่มีเนื้อดินทีไ่ มจับตัวกันเปนกอน ไมอุมน้ํา เกิดการชะลางพังทะลายงาย หรือผิวหนาดินอาจเกิดการ
แข็งตัวแนนทึบเวลาเมื่อดินเปยกและแหงตัวลง ปญหาตาง ๆ เหลานี้ การใชปุยเคมีอยางเดียวไม
สามารถแกไขปญหาได

จําเปนตองมีการใชปุยอินทรียหรือสารปรับปรุงดินในรูปสารอนินทรีย

หรือสารอินทรียชนิดตาง ๆ ทั้งที่เปนสารอินทรียธรรมชาติ สารอินทรียที่ไดจากผลพลอยไดทาง
การเกษตร เชน เศษเปลือกมันคางป กากออย หรืออาจใชผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ
เชน ฟอสโฟยิปซั่มจากโรงงานผลิตปุยเคมีเพื่อแกปญหาการเกิดแผนแข็งบนผิวดิน ฯลฯ สาร
ปรับปรุงดินในรูปปูนไลม ปูนโดโลไมท หินฝุนหรือหินปูนบด แรที่มีการปรุงแตงชนิดตาง ๆ หรือ
ในรูปสารอินทรียสังเคราะหตาง ๆ เชน สารดูดน้ําโพลิเมอร ฯลฯ ซึ่งสําหรับมันสําปะหลังที่เปนพืช
ไรที่มีราคาผลผลิตตอหนวยคอนขางต่ําและไมแนนอน

การใชสารปรับปรุงดินในรูปแรปรุงแตง

สารสังเคราะหหรือสารอื่น ๆ ที่มีราคาตอหนวยคอนขางแพง ในทางปฏิบัติไมแนะนําใหใชเพราะจะ
ทําใหมีตนทุนการปลูกมันสําปะหลังสูงเกินไปและผลทีไ่ ดอาจทําใหไมคุมกับคาใชจา ยที่ลงทุนไป
(4) การใชปยุ ชนิดตาง ๆ รวมกับสารปรับปรุงดินอยางผสมผสาน
เนื่องจากดินทีใ่ ชในการปลูกมันสําปะหลังสวนใหญ มักมีปญหาทั้งทางดานความอุดม
สมบูรณของธาตุอาหารพืชและสมบัติทางกายภาพบางประการ เชน เปนดินที่มีสมบัติแข็งและแนน
ทึบไมรวนซุย ทําใหไมเกิดการแทรกซึมของน้ําที่ดีพอ หรือเปนดินที่มีเนื้อทรายจัด ไมอุมน้ํา ไมดูด
ยึดปุย และเกิดการชะลางพังทะลายไดงา ย ในการใชปุยเพื่อแกปญหาดังกลาวไปพรอม ๆ กันนัน้
ควรใชปุยเคมีและปุยอินทรียรวมกันอยางผสมผสานมากกวาจะใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียอยางใด
อยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว

ทั้งนี้เพราะการใชปยุ ทั้งสองชนิดรวมกันกับสารปรับปรุงดินอยาง
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เหมาะสม จะชวยปรับปรุงและบํารุงดินใหมีสมบัติทั้งทางดานกายภาพและความอุดมสมบูรณของ
ดินดีขึ้นพรอม ๆ กัน และดีขนึ้ กวาเดิมอยางยั่งยืนยาวนานมากกวา
3.2 สารปรับปรุงดิน(Soil Conditioners)
สารปรับปรุงดินเปนสารที่ไดจากธรรมชาติ

สารสังเคราะห

หรือสารเคมี

ทั้งในรูป

สารประกอบอินทรียหรือสารประกอบอนินทรียที่มีการปรุงแตง หรือไมมีการปรุงแตง หรืออาจอยู
ในรูปของผลพลอยไดจากการประกอบการตาง ๆ โดยทัว่ ไปในการใชสารปรับปรุงดินนั้นมักมี
วัตถุประสงค

และตัวสารปรับปรุงดินเองก็มีสมบัติเหมาะสมตอการแกปญหาสมบัติทางกายภาพ

ของดินมากกวาการปรับปรุงสมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชในดิน ดังนั้น
สารปรับปรุงดินสวนมากจึงไมใชสารบํารุงดินที่จะมีผลตอการเพิ่มพูนธาตุอาหารพืชโดยตรง
บางชนิดก็อาจมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตอการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน

แต

และบํารุงความ

อุดมสมบูรณของดินไปพรอมกัน เชน สารปรับปรุงดินในรูปของสารอินทรียที่เปนผลพลอยไดทาง
การเกษตรและอยูในรูปที่สลายตัวงายและเร็ว มีธาตุอาหารพืชสูง เชน กากเมล็ดนุน กากเมล็ดฝาย
กากละหุง กระดูกปน ฯลฯ หรือเปนสารอินทรียฯ ที่มีธาตุอาหารพืชต่ําแตมีการใชในปริมาณมาก
เชน เปลือกมันคางป กากออย กากสาเหลา เปนตน
การจําแนกประเภทของสารปรับปรุงดินขึ้นอยูกับเกณฑที่กําหนดในการจําแนกเปนสําคัญ
ยกตัวอยาง เชน ถาจะจําแนกประเภทของสารปรับปรุงดินตามลักษณะองคประกอบของตัวสาร สาร
ปรับปรุงดินอาจจําแนกออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้
(1) สารอนินทรียหรือสารเคมี ไดแก สารปรับปรุงดินในรูปหินหรือแรตามธรรมชาติที่ไม
มีการปรุงแตงหรือมีการปรุงแตงโดยใชความรอน เชน วัสดุปูนไลม ยิบซั่ม แรพูไมซ แรซีโอไลท
รวมทั้งสารเคมีที่สังเคราะหขึ้น เชน สารประกอบแคลเซียม โพลีซัลไฟท หรือสารที่เปนผลพลอย
ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน ฟอสโฟยิบซั่มฯ เปนตน
(2) สารอินทรีย ไดแก สารอินทรียธรรมชาติที่ไมมีการปรุงแตงหรือมีการปรุงแตง เชน
เศษซากพืช ปุยหมัก ฯลฯ ผลพลอยไดทางการเกษตรโดยตรงและจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใน
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และนอกภาคเกษตร เชน ขุยมะพราว แกลบดิบ เปลือกมันคางป กากออย กากน้ําตาล สารฮิวมัสและ
จีเอ็มแอล (GML) จากโรงงานผงชูรส กากกระดาษ ฯลฯ รวมทั้งสารอินทรียสังเคราะหที่สังเคราะห
ขึ้นโดยขบวนการทางเคมี เชน สารโพลิเมอรที่ละลายน้ําได เชน สารโพลีอครีลามีด (หรือ PAM)
สารดูดน้ําโพลิเมอร สารประกอบแอมโมเนียมลอเร็ชซัลเฟต (หรือสารอกริ-เอส-ซี) เปนตน
(3) สารอนินทรียผสมสารอินทรีย ไดแก สารปรับปรุงดินที่ผลิตขึ้นโดยการผสมวัสดุ
ปรั บ ปรุ ง ดิ น ในรู ป สารอนิ น ทรี ย ล งในสารอิ น ทรี ย เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า ของตั ว สารหรื อ เพื่ อ การใช
ประโยชนแบบผสมผสาน เชน การผลิตปุยหมักโดยการผสมปุยเคมี และแรพูไมซเขาดวยกัน หรือ
การผลิตสารปรับปรุงและบํารุงดินเพื่อใชประโยชนในลักษณะเอนกประสงค เชน สารปรับปรุงดิน
ที่มีชื่อวา “เทอราคอตเต็ม” (TerraCottem) ที่มีองคประกอบสําคัญประกอบดวยสารดูดน้ําโพลิเมอร
ปุยเคมี ปุยอินทรียและสารเรงการเจริญเติบโตของพืชฯ เปนตน
นอกจากนั้น เราอาจจําแนกประเภทของสารปรับปรุงดินออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ตาม
แหลงที่มาหรือแหลงกําเนิด ไดแก 1) สารปรับปรุงดินที่ไดจากแหลงธรรมชาติ เชน เศษพืชตาง ๆ
แรพูไมซ 2) สารปรับปรุงดินในรูปผลพลอยไดตาง ๆ เชน ขุยมะพราว เปลือกมันคางป ฟอสโฟยิบ
ซั่ม ฯลฯ และ 3) สารปรับปรุงดินที่ไดจากการสกัดหรือจากการสังเคราะหทางเคมี เชน สารเคมีใน
รูปสารประกอบแคลเซี่ยมโพลีซัลไฟด สารดูดน้ําโพลิเมอร สารโพลีอครีลามีด (หรือ PAM) ฯลฯ
ถาจะพิจารณาจําแนกประเภทตามลักษณะการใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงดิน

เราอาจ

จําแนกประเภทสารปรับปรุงดินออกไดดังนี้คือ
1) สารปรับปรุงดินทางดานกายภาพเปนหลัก ไดแก สารปรับปรุงดินที่ในรูปสารอินทรีย
ตาง ๆ เชน เปลือกมันคางป กากออย ขุยมะพราว แกลบดิน ฟอสโฟยิบซั่ม PAM สารดูดน้ําโพลิ
เมอร ฯลฯ
2) สารปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินเปนหลัก

สวนใหญไดแกสารปรับปรุงดินในรูป

สารประกอบอนินทรียหรือสารเคมี เชน สารปูนไลม (ปูนสุก ปูนขาว หินปูน ปูนมารล) กํามะถันผง
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และรวมทั้งแรตาง ๆ เชน แรพูไมซ ซีโอไลท เพื่อเพิ่มสมบัติความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
(Cation Exchange Capacity) และความจุบฟั เฟอร (Buffering Capacity) ของดินเนื้อหยาบ เปนตน

3.3 สมบัติและคุณคาตอการปรับปรุงดินของสารปรับปรุงดินบางชนิด
สําหรับสมบัติและคุณคาตอการปรับปรุงดินของสารปรับปรุงดินในที่นี้ จะขอกลาวถึงแต
พอสั ง เขปเฉพาะสารปรั บ ปรุ ง ดิ น บางชนิ ด ที่ มี ก ารโฆษณาสรรพคุ ณ และมี จํ า หน า ยค อ นข า ง
แพรหลายในประเทศไทยเทานั้น ทั้งนี้โดยยึดถือหลักการหรือความเปนไปไดในเชิงวิชาการเปน
สําคัญ
(1) ซีโอไลท (Zeolite)
สารซีโอไลทเปนกลุมแรธรรมชาติในรูปสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต ที่มีโครงสราง
เปนรูพรุน หรือมีโพรงหรือชองวางขนาด 2 – 10 แองสตรอม (0.002 – 0.01 มิลลิเมตร) ภายในเนือ้
แรจํานวนมาก ทําใหมีคุณสมบัติในการดูดซับไอออนของธาตุอาหารประจุบวกไดดี เชน ธาตุ N ใน
รูป NH4 ธาตุ Ca Mg K Zn รวมทั้งธาตุโลหะหนัก เชน Pb Cd นอกจากนั้นยังสามารถดูดซับโมเลกุล
ของน้ํา และกาซตาง ๆ ไดเปนอยางดีดวย เชน กาซ NH3 H2S NO2 สําหรับคุณคาทางการเกษตร
ทางดานการปรับปรุงดินนั้น การใชสารซีโอไลทจะชวยปรับปรุงสมบัติของดินที่ไมเหมาะสมบาง
ประการได โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มความสามารถของดินเนื้อหยาบใหมีคุณสมบัตใิ นการดูดยึด
หรือกักเก็บปุยเคมีที่ใสลงไปไดดีขึ้น ทําใหเกิดการสูญเสียปุยโดยการชะลางดวยน้ํานอยลง และมี
ผลทําใหการใชปุยเคมีเกิดประสิทธิภาพตอพืชมากขึ้น นอกจากนั้นยังทําใหดนิ เนื้อหยาบทีแ่ นนแข็ง
สามารถอุมน้ําไดดีขึ้นพรอม ๆ กับการมีสวนชวยในการลดความแนนแข็งของดินและการเพิม่
ความสามารถในการระบายน้ําและระบายอากาศของดินดังกลาวไปดวยในตัว

อยางไรก็ตาม

เนื่องจากสารซีโอไลทเปนสารปรับปรุงดินที่มีราคาตอหนวยคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับราคา
ปุยเคมี

การใชเพื่อปรับปรุงดินมันสําปะหลังอาจใหผลตอบแทนไมคุมคาเทากับการใชปุยเคมี

ปุยอนินทรียหรือสารปรับปรุงดินประเภทอืน่ ๆ ที่มีราคาถูกกวา
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(2) พูไมซ (Pumice)
พูไมซเกิดจากหินอัคนีประเภทหินรอนทีเ่ ย็นตัวลงบนโลกหรือนอกผิวโลก พบเห็นได
ทั่ว ๆ ไปตามแหลงภูเขาไฟในประเทศตาง ๆ เชน ในประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือแมแตใน
ประเทศไทย เชน ที่พบในจังหวัดลพบุรี องคประกอบสวนใหญประกอบดวยสารพวกแกว (SiO2)
และอะลูมินัมออกไซด (Al2O3) โดยมีสิ่งเจือปนอื่น ๆ ปะปนอยูด วย เชน แรซีโอไลท แคลไซด
และออกไซดของ Fe K Ca Mg และ Na โดยลักษณะโครงสรางของแรมีลักษณะโปรงพรุนคลาย
แรซีโอไลทที่ประกอบไปดวยชองวางขนาดเล็กมากจํานวนมากในเนือ้ หินพูไมท ทําใหมีคุณสมบัติ
คลายแรซีโอไลท กลาวคือสามารถกักเก็บน้ําและสารเคมีรวมทั้งธาตุอาหารพืชหลาย ๆ ชนิดได
นอกจากนั้นยังมีน้ําหนักเบา ทําใหนํามาใชในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของดิน การระบายอากาศและ
น้ําของดิน รวมทั้งการเพิ่มความจุในการแลกเปลี่ยนแประจุบวกของดินดวย เนื่องจากราคาตอหนวย
ของตัวสารพูไมซเองก็สูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของปุยเคมีและสารปรับปรุงดินชนิดอื่น ๆ การใช
ดังกลาวเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินมันสําปะหลังในทางปฏิบัติ

จึงเปนการ

ปฏิบัติที่อาจจะไมคุมคาตอการลงทุนในการปลูกมันสําปะหลังที่ใหผลผลิตที่มีราคาคอนขางต่ํา เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาในทองตลาดของสารพูไมซ
(3) โดโลไมท (Dolomite)
โดโลไมทเปนชื่อหินตะกอนหรือหินแปรในรูปหินออนที่มีสูตรทางเคมี Ca Mg(CO3)2
ในประเทศไทยพบมากในจังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และจังหวัดสงขลา ในทางการคามีการ
ผลิตหินปูนโดโลไมทบดเพื่อจําหนายในชื่อการคาตาง ๆ มาก วัตถุประสงคหรือคุณคาในทาง
การเกษตรก็คือการใชเพื่อ 1) ทําใหดินทรายเนื้อหยาบทีม่ ีความโปรงมากเกินไปและอุมน้ําไดนอยมี
การจับตัวกันเปนกอน และมีสมบัติอุมน้ําไดดีกวาเดิม 2) ทําใหดินเนื้อละเอียดที่มโี ครงสรางแนน
ทึบ มีการระบายน้าํ และอากาศเลวเกิดการจับตัวกันเปนกอนโดยอิทธิพลของไอออนประจุบวกใน
รูป Ca2+ และ Mg2+ ที่ไดจากโดโลไมทมีผลทําใหดินมีความแนนทึบนอยลง และมีการระบาย
อากาศและน้าํ ดีขึ้น 3) เพื่อลดความเปนกรดของดินที่มีฤทธิ์เปนกรดมากเกินไป (pH ต่ํากวา 5.0) ให
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มีปฏิกิริยาดินเหมาะสมตอการปลูกพืชมากขึ้น และ 4) เพื่อเพิ่มธาตุ Mg ใหแกดนิ ในกรณีที่ดินขาด
ธาตุ Mg โดยเฉพาะอยางยิ่งดินเนื้อหยาบที่มีองคประกอบของเนื้อดินประเภทดินทรายในปริมาณ
มาก
(4) ฟอสโฟยิปซั่ม
ฟอสโฟยิปซั่ม

คือ

สารเคมีที่เปนผลพลอยไดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกรด

ฟอสฟอรัสโดยขบวนการ Wet Process โดยเฉพาะอยางยิง่ จากโรงงานผลิตปุยเคมี องคประกอบทาง
เคมีโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวยยิปซั่ม (CaSO4) ประมาณรอยละ 97 ที่เหลือนอกจากนั้นประกอบดวย
สารประกอบแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ประมาณรอยละ 1 ฟอสฟอรัสในรูป P2O5 รอยละ 0.6
และฟลูออราปาไทท (Fluorapatite) และเม็ดทราย (SiO2) รวมกันประมาณรอยละ 1.4 คุณคาในทาง
การเกษตรทางการปรับปรุงดินที่ใหผลดีเดนชัด ก็คือการแกไขปญหาการเกิดแผนแข็งบนผิวหนาดิน
(Surface Crust) เมื่อดินเปยกและแหงสลับกัน ทําใหเม็ดดินที่เล็กละเอียดในบริเวณผิวดินเกิดการจับ
ตัวกันเปนกอน ไมจับตัวเคลือบติดกันเปนแผนแข็ง น้าํ สามารถซึมลงในดินลางไดลึก และเร็วขึ้น
ทําใหลดการสูญเสียน้ําโดยการไหลบา (Runoff) ของน้ํา และลดการเกิดการชะลางพังทะลายของ
ดินไปพรอมๆ กันดวย จัดไดวามีคณ
ุ คาตอการอนุรักษดินและน้ําไดดีมาก โดยเฉพาะสําหรับดินมัน
สําปะหลังที่มีความออนไหวตอการชะลางพังทะลายของดินงาย
กวางขวาง

และเกิดในปริมาณมากอยาง

จากผลการวิจัยพบวาการใชสารฟอสโฟยิบซั่มหวานลงบนดินทรายในอัตราประมาณ

1,600 กิโลกรัมตอไร สามารถลดการไหลบาของน้ําลงไดประมาณ 6 เทาตัว และลดการสูญเสียเนือ้
ดินโดยการชะลางพังทะลายของดินลงไดประมาณ 20 เทาตัว อยางไรก็ตาม แมผลการทดลองโดย
ทั่ว ๆ ไปจะพบวา สารฟอสโฟยิบซั่มใหผลดีตอการลดการสูญเสียดินและน้ําชัดเจนมากแตเนื่องจาก
การใชใหเกิดผลดีในลักษณะดังกลาวตองใชสารชนิดนี้ในปริมาณมากถึงประมาณ 500– 1,000
กิโลกรัมตอไร ทําใหการใชสารประเภทนีใ้ นการปรับปรุงดินเพื่อการอนุรักษดนิ และน้ํา ยังมีความ
เปนไปไดนอยในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะตองเสียคาใชจายในการจัดหาและการใชคอนขางสูง และ
ผลของการใชสารก็ไมไดมีผลโดยตรงในระยะสั้นแบบฤดูปลูกตอฤดูปลูกตอการเพิ่มผลผลิตของ
มันสําปะหลังเหมือนการใชปุยเคมี ดังนั้น ในการพิจารณาใชสารฟอสโฟยิปซั่มเพื่อการปรับปรุงดิน
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หรือเพื่อการอนุรักษดนิ และน้ํา จึงควรพิจารณาใชเฉพาะในกรณีที่มคี วามจําเปนในเชิงวิชาการและ
เพื่อหวังผลดีอยางยั่งยืนในระยะยาวเทานัน้
นอกจากนี้ยังมีหินปูนบด หินปูนฝุนหรือหินฝุนที่ไดจากภูเขาไฟ ซึ่งถาเปนดินทรายให
ใส 100 ก.ก./ไร ทุกป ถาเปนดินรวนก็อาจใส 200 ก.ก./ไร ปเวนป ในกรณีที่เปนดินเหนียวใหใส
300-500 ก.ก./ไร โดยเวน 2-3 ปแลวจึงใสอีกครั้ง อนึ่งถาคาความเปนกรดเปนดางต่าํ ก็จะตองใชใน
จํานวนมากขึน้ การใสสารปรับปรุงดินจะใหผลมากยิ่งขึ้น ถาใชปุยอินทรียและปุย เคมีควบคูกันไป
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