ระยะการเจริ ญเติบโต
การเตรี ยมดิน (1 เดือน ก่อนปลูก)

1.
2.
3.

การเตรี ยมเหง้าพันธุ์

1.
2.
3.

การปลูก

1.

ระยะแตกใบ (1 เดือน หลังปลูก)

1.

ระยะแตกเหง้าและหัว (3 เดือน หลังปลูก)

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

การจัดการ
ไถพรวนดินและตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์
แล้วพรวน 1 ครั้ง เพื่อกาจัดวัชพืช
ใส่ ปุ๋ยคอก 4 ตันต่อไร่
หากเป็ นพื้นที่ลุ่ม ยกร่ องแปลงกว้าง 1-2
เมตร สู ง 15-25 ซม. ระยะระหว่างร่ อง 5080 ซม.
หัวแม่พนั ธุ์ น้ าหนัก 15-50 กรัม มีตา 2-3
ตา ใช้ 1 หัวต่อหลุม
แง่ง น้ าหนัก 10 กรัม มีตา 2-3 ใช้ 2-3 แง่ง
ต่อหลุม
แช่เหง้าพันธุ์ดว้ ย BIG อัตรา 100 ซีซี
ร่ วมกับสารป้ องกันกาจัดเชื้ อรา คาร์ เบนดา
ซิม อัตรา 80 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร นาน 45
นาที (ให้ลองผสม BIG ร่ วมกับสาร
ป้ องกันกาจัดเชื้อราก่อน ในอัตราสารต่อ
น้ า 1 ลิตร โดยผสม BIG ลงไปก่อน หาก
ไม่เกิดการตกตะกอนสามารถใช้ร่วมกันได้
แต่หากตกตะกอนแนะนาให้เลือกแช่เหง้า
พันธุ์ดว้ ยสารใดสารหนึ่ง)
รองก้นหลุมปลูกก้วยปุ๋ ยคอก 200-300
กรัม
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 15 วัน
ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
ให้น้ าอย่างสม่าเสมอ
กาจัดวัชพืช
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 1 เดือน
ใส่ ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
ให้น้ าอย่างสม่าเสมอ
กาจัดวัชพืชในแปลง

ระยะออกดอกและสร้างหัว (4-5 เดือน หลังปลูก)

1. ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 1 เดือน
2. ใส่ ปุ๋ยสู ตร 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่
3. ให้น้ าให้น้ าอย่างสม่าเสมอ
4. กาจัดวัชพืชในแปลง

ระยะทิ้งใบ (6-7 เดือน หลังปลูก)

1.
2.
3.
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ระยะเก็บเกี่ยว (8 เดือน เป็ นต้นไป หลังปลูก)

2.

ระยะหลังเก็บเกี่ยว

3.
1.

2.

ให้น้ าน้อยลง
กาจัดวัชพืชในแปลง
พรวนดินและกลบโคนต้น
เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง (ปลายเดือน
ธันวาคม-มกราคม)
ให้น้ าดินพอชื้ น ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เก็บเกี่ยว
โดยใช้จอบขุด ตัดแยกส่ วนเหนือดินและ
เหง้า
ระวังไม่ให้ผลผลิตเกิดบาดแผล
ตัดรากและส่ วนที่ไม่ตอ้ งการทิ้ง คัดเลือก
ส่ วนที่สมบูรณ์ปราศจากการทาลายของ
โรคและแมลง
ล้างน้ า ขัดด้วยแปรงให้สะอาด ตัดแต่งเอา
รากและส่ วนที่เสี ยหายทิง้ ผึ่งให้สะเด็ดน้ า

การปลูกและดูแลรักษาขมิน้ ชั้น
โรคทีส่ าคัญ
โรคเหี่ยว (โรคหัวเน่ า)
ลักษณะอาการ เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย ทาให้ตน้ มีอาการใบเหลือง ต้นเหี่ ยว หัวเน่าและมีเมือกสี ขาว
ข้นซึมออกมาตรงรอยแผล
การป้ องกันกาจัด ใช้หวั พันธุ์ที่ปลอดโรค ขุดต้นที่เป็ นโรคเผาทาลาย และโรยปูนขาวบริ เวณหลุม
ปลูกที่ขดุ

แมลงทีส่ าคัญ
เพลีย้ หอยเกล็ด
ลักษณะอาการ ลักษณะตัวเล็กมาก จะวางไข่ไว้ที่ผวิ เปลือกของเหง้าขมิน้ ชันเป็ นสะเก็ดสี ขาว โดย
การทาความเสี ยหาย จะพบในระยะการเก็บเกี่ยว และการดูดกินน้ าเลี้ยงทาให้เหง้าเหี่ ยวแห้ง
การป้ องกันกาจัด หลังจากการเก็บเกี่ยวขมิ้นชันหรื อก่อนที่จะนาเหง้าพันธุ์ไปปลูกต้องแช่ดว้ ย
สารเคมี เช่น มาลาไธออน หรื อ คลอไพรี ฟอส นานประมาณ 1-2 ชัว่ โมง อัตราการใช้เป็ นไปตามฉลากข้าง
ขวด หรื อปล่อยแมลงช้างปี กใส อัตรา 200-500 ตัวต่อไร่
หนอนกินใบ
ลักษณะอาการ หนอนชนิ ดนี้ จะกัดกินผิวหนังใต้ใบและทาให้ใบเป็ นรู พรุ น ซึ่ งจะทาให้
กระทบกระเทือนต่อการเจริ ญเติบโต
การป้ องกันกาจัด ใช้สารเคมีฉีดพ่นทุก 7-15 วัน หรื อเมื่อพบว่ามีการระบาด สารเคมีที่ได้ผลดี เช่น
มาลาไธออน เป็ นต้น

