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ต้องขออภัยในส่วนของเนือ้ หาฉบับนี้ เนื่องจากผู้เขียนมีภารกิจมากจึงเตรียมต้นฉบับไม่ทัน แต่เพื่อ
ไม่ให้ขาดตอน จึงขอน้าบทความเกี่ยวกับธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่ส้าคัญของปาล์มน้้ามัน
มาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้้ามันได้ทราบ บทความดังกล่าวเขียนโดย
Dr.Rolf Hardter
บทความดังกล่าวอาจจะลึกในทางวิชาการแต่มปี ระโยชน์มาก

ค้าน้า
แมกนีเซียมเป็นธาตุที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวติ ทุกชนิด ทั้งนีเ้ พราะแมกนีเซียมเป็น
องค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิด มีความส้าคัญต่อกระบวนการต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ตอ้ งการ
ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระหว่าง 300 - 400 มิลลิกรัม/วัน (Baessler และคณะ., 1973) ถ้าร่างกายไม่ได้รับ
แมกนีเซียมเพียงพอ จะท้าให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนได้ง่าย กล้ามเนือ้ ยึดและเจ็บปวดกล้ามเนือ้
หัวใจ ท้ายสุดท้าให้เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ
แมกนีเซียมมีความส้าคัญมากในพืช กล่าวคือเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโมเลกุลคลอโรฟิลล์
ที่ท้าให้พชื สามารถใช้พลังงานแสงเพื่อสร้างคาร์โบไฮเดรทเพื่อการเจริญเติบโต ปริมาณแมกนีเซียมใน
คลอโรฟิลล์มี 15 - 20 เปอร์เซ็นต์ แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญและช่วยเร่งปฏิกิรยิ าของเอนไซม์
ในพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิรยิ าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในกระบวนการสร้างเมตาโบลิซึมต่าง ๆ
(Marschner, 1986) นอกจากนี้ แมกนีเซียมยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการการสร้างแป้ง โปรตีนและกรด
ไขมัน จากการที่แมกนีเซียมเกี่ยวข้องกับการสร้างกรดไขมันนี้เอง เป็นสิ่งที่ชว่ ยอธิบายถึงความต้องการ
แมกนีเซียมในการเพิ่มผลผลิตปาล์ม กระบวนการทางชีวเคมีเพื่อการสร้างกรดไขมันต้องการแมกนีเซียม
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เป็นปริมาณมาก ถ้าพืชได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอจะท้าให้พืชสร้างน้้ามันน้อยลง ผลผลิตน้้ามันในผล
ปาล์มที่ลดลงนี้เกิดขึน้ ก่อนที่พืชจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียมให้เห็นที่ใบเป็นระยะเวลานาน
ในการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะให้ได้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน จ้าเป็นจะต้องมีการ
ใส่แมกนีเซียมให้แก่พืช ท้าให้พืชมีประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยอื่น ๆ เพื่อการเจริญเติบโตได้สูงสุด

แมกนีเซียมในระบบการปลูกพืชในเขตร้อนชืน
ดินในเขตร้อนชืน้ ส่วนใหญ่เป็นดินที่ผ่านการสลายตัวมานาน ผ่านการชะล้างท้าลายหน้าดินสูง
ดินพวกนี้ได้แก่ ดินในอันดับ ( Order) อูลติซอล (Ultisols) และอ๊อกซิซอล ( Oxisols) ซึ่งเป็นดินอายุมาก
ดินชั้นล่างมีการสะสมของอนุภาคดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ส่วนดินอ๊อกซิซอลเป็นดินที่ชั้นล่างมี
การสะสมของอ๊อกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียม ดินพวกนีม้ ีสแี ดงหรือแดงปนเหลือง โดยสรุปดินทั้งสอง
อันดับนีพ้ บมากในเอเชียตอนใต้ มีพ้ืนที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของพืน้ ที่ทั้งหมด ( Pushparajah and
Bachicek,1987) ดินพวกนี้มปี ริมาณแมกนีเซียมต่้ามาก ในประเทศไทยพบว่าดินขาดธาตุแมกนีเซียมอย่าง
รุนแรง (0.08-0.8 มิลลิกรัม/100 กรัมดินในรูปที่แลกเปลี่ยนได้) ชุดดินที่พบว่าขาดแมกนีเซียม ได้แก่ ดิน
ชุดสงขลา ชุดภูเก็ต และชุดคอหงส์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ดินเหล่านีข้ าดธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโปแตสเซียม อย่างไรก็ตาม ในพืน้ ที่ที่ท้าสวนและมีการใส่ปุ๋ยดังกล่าวในระดับสูงเพื่อเพิ่มผลผลิต จะมี
ผลท้าให้พืชมีความต้องการพวกธาตุอาหารรองซึ่งได้แก่ แมกนีเซียมและก้ามะถันเพิ่มขึ้น
ปริมาณแร่ธาตุอาหารที่พืชสองชนิด คือ ข้าวและปาล์มน้้ามันดึงดูดไปจากดิน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตางรางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหาร (กก./ไร่) ที่ปาล์มน้้ามันแต่ละสายพันธุ์ใช้เพื่อสร้างผลผลิตเปรียบเทียบ
กับข้าว (ในวงเล็บเป็นปริมาณผลผลิต)
ธาตุอาหาร
ข้าว (1)
ปาล์มน้้ามัน (2)
สายพันธุ์ใหม่ (1)
(0.32 ตัน/ไร่)
(3.8 ตันทะลายสด/ไร่)
(4.8-8 ตันทะลายสด/ไร่)
N
5.28
11.68
16.96-24.32
P
1.12
21.28
31.04-44.32
K
7.04
14.88
21.76-31.04
Mg
0.64
3.36
4.96-7.04
ที่มา : 1) ค้านวณจากปริมาณธาตุอาหารเฉลี่ยในส่วนต่าง ๆ ของพืช
2) ข้อมูลจาก
Ng และ Tamdoo (1967)
ในเขตร้อนชืน้ ซึ่งมีปริมาณฝนสูงกว่าปริมาณการคายระหายน้้า มักพบว่าแมกนีเซียมจะมีการ
สูญเสียไปจากดินโดยการชะล้างออกไปจากหน้าดิน และโดยการชะล้างไปสู่ดินชั้นล่าง ซึ่งประมาณได้วา่
การสูญเสียแมกนีเซียมโดยการถูกชะล้างไปสู่ดินชั้นล่างประมาณ 0.8-4.8 กก. Mg/ไร่/ปี ในพืน้ ที่ที่มกี าร
ปลูกพืช เช่น จากพืน้ ที่ปลูกปาล์มในประเทศมาเลเชีย พบว่าปริมาณการสูญเสียแมกนีเซียมเฉลี่ยประมาณ
0.96 กก. Mg/ไร่/ปี
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การสูญเสียแร่ธาตุพวกแคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปแตสเซียม ในเขตร้อนชืน้ มีอยู่
ตลอดเวลา มีผลท้าให้ดินเป็นกรดและมีปริมาณอลูมิเนียมที่ละลายน้้าได้อยู่สูง ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
เจริญเติบโตของพืช

อลูมิเนียมมีผลท้าให้พืชขาดแมกนีเซียม
การขาดแมกนีเซียมในดินกรด จะมีผลรุนแรงมากขึ้นเมื่อในดินมีปริมาณแมกนีเซียมต่้า และมี
ปริมาณอลูมิเนียมสูง มีรายงานว่า การปลูกพืชในน้้ายาธาตุอาหารซึ่งมีอลูมิเนียมละลายอยู่ดว้ ย มีผลท้า
ให้ปริมาณแมกนีเซียมในรากและต้นพืชจะลดลง ซึ่งเป็นข้อยืนยันว่าอลูมิเนียมเป็นสาเหตุที่ท้าให้พชื ขาด
แมกนีเซียม
การแก้ไขการขาดแมกนีเซียมในดินกรดที่มอี ลูมิเนียมอยู่สูง กระท้าได้โดยการใส่แมกนีเซียม
ในอัตราสูงกว่าในดินที่ไม่ใช่กรด โดยใส่ในอัตราสูงกว่าปริมาณที่พชื จะต้องดึงดูดไปใช้ 2 เท่า ผลของการ
เพิ่มปริมาณการใส่แมกนีเซียมในดินกรดพบว่า ช่วยแก้ไขความเป็นพิษของอลูมิเนียมที่มตี ่อรากพืชลง
( Grimme, 1984 ) ผลการค้นคว้าวิจัย โดยปลูกพืชในดินกรดอูลติซอลในตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
ไนจีเรีย Hausser (1990 ไม่ได้ ตีพิมพ์) พบว่าการใส่แมกนีเซียมโดยใช้ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์ ในอัตรา 8 กก./ไร่
ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมท้าให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ของที่ไม่ได้ใส่
กีเซอร์ไรท์ การแก้ไขดินกรดที่มอี ลูมิเนียมท้าได้อกี วิธีหนึ่ง คือการใส่ปูนขาวในอัตราสูงถึง 224 กก./ไร่
(ปูนบดละเอียด) การแก้ไขปัญหานีไ้ ม่สามารถจะกระท้าได้โดยการใส่แคลเซียมในรูปของยิบซั่ม ทั้งนี้
เพราะดินกรดที่ใช้ท้าการทดลองขาดแมกนีเซียมด้วย

ปฏิกิริยาระหว่างแมกนีเซียมและธาตุอาหารอื่นๆ
ธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่มปี ฏิกิรยิ ากับธาตุอ่นื แตกต่างกันออกไป อาทิ ธาตุบางธาตุไปช่วยส่งเสริม
ให้พืชมีการใช้ธาตุอาหารอื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในทางตรงกันข้ามธาตุบางธาตุก็ไปยับยั้งมิให้พืช
ดึงดูดธาตุอาหารตัวอื่น ยกตัวอย่างเช่น พืชจะมีการดึงดูดแมกนีเซียมน้อยลงเมื่อมีการให้ปุ๋ยที่มแี คลเซียม
(Ca2+) โปแตสเซียม (K+) ไนโตรเจน (NH4+-N) และโซเดียม (Na+) ในปริมาณสูง ปฏิกิรยิ าเป็นปฏิบักษ์ตอ่ กัน
ระหว่างโปแตสเซียมและแมกนีเซียมมีค่อนข้างรุนแรง การให้แมกนีเซียมในอัตราสูงจะท้าให้พืชดึงดูด
โปแตสเซียมไปใช้ประโยชน์เพื่อการสร้างผลผลิตได้น้อยลง แสดงเห็นได้ว่าเมื่อดินได้รับแมกนีเซียมในรูปที่
พืชน้าไปใช้ประโยชน์ได้ดี จะท้าให้ปริมาณแมกนีเซียมในใบปาล์มจะอยู่ในระดับสูงกว่าระดับวิกฤติ ดังนั้น
ถ้าต้องการจะเพิ่มผลผลิตปาล์มน้้ามันให้สูงขึน้ จ้าเป็นจะต้องให้ปุ๋ยที่ให้ธาตุแมกนีเซียมและโปแตสเซียม
และธาตุอาหารอื่นๆอย่างเพียงพอและเหมาะสม
งานค้นคว้าวิจัยปาล์มเพื่อศึกษาผลระหว่างปุ๋ยโปแตสเซียมและแมกนีเซียมที่มตี ่อความต้องการ
ของพืช การให้แมกนีเซียมไม่เพียงพอจะท้าให้ผลผลิตลดลง (ตารางที่ 2) ดังนัน้ ถ้าต้องการให้ได้ผลผลิต
ปาล์มสูงสุดจ้าเป็นต้องใส่ปุ๋ยโปแตสเซียมและแมกนีเซียมในระดับที่สมดุลกัน และเหมาะสมกับความ
ต้องการของพืช
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ตารางที่ 2 ผลของการใส่แมกนีเซียมและโปแตสเซียมในระดับต่างๆที่มตี ่อผลผลิตปาล์มอายุ 24 ปี
(งานวิจัยระหว่างปี 2499-2502)
ระดับโปแตสเซียมและผลผลิตทะลายสด
(กก./ต้น/ปี)
ระดับแมกนีเซียม
K0
K1
K2
Mg 0
71.2
88.0
99.2
Mg 1
67.6
97.7
103.9
ที่มา : Chan และ Rajaratnam (1972)

ความต้องการของแมกนีเซียมของพืช
การดูลักษณะอาการที่พืชแสดงออกว่าขาดแมกนีเซียมนัน้ ไม่สามารถจะน้ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการบอกถึงปริมาณปุ๋ยแมกนีเซียมที่พชื ต้องการได้ เมื่อพืชแสดงอาการขาดแมกนีเซียมให้เห็นแสดงว่าพืช
ได้รับแมกนีเซียมไม่เพียงพอมาเป็นเวลานานแล้ว และผลผลิตได้ลดลงแล้วเช่นกัน การป้องกันมิให้
เหตุการณ์เช่นนีเ้ กิดขึ้น กระท้าได้โดยเก็บใบปาล์มมาวิเคราะห์อย่างสม่้าเสมอ เพื่อใช้ในการจัดการควบคุม
ระดับธาตุอาหารในพืชได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีการพิมพ์ต้าราที่วา่ ด้วยระดับธาตุอาหารที่เหมาะสมใน
ส่วนต่างๆของพืชชนิดต่างๆจ้าหน่าย (Reuter and Robinson, 1986)
ระดับแมกนีเซียมในใบปาล์มที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของปาล์มมีค่าอยู่ระหว่าง 0.3-0.4
เปอร์เซ็นต์ (Uexkull and Fairhurst, 1991) ปาล์มจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียมเมื่อปริมาณแมกนีเซียม
ในทางใบที่ 17 ต่้ากว่า 0.2 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามนักวิชาการในสวนปาล์มจ้าเป็นจะต้องเลือกเก็บทางใบ
ที่ 17 ให้ถูกต้อง การเก็บใบผิดพลาดจะมีผลท้าให้ค่าวิเคราะห์ที่ได้ไม่สามารถจะน้ามาใช้ประโยชน์ในการ
แนะน้าการใช้ปุ๋ย ทั้งนี้เพราะค่าวิเคราะห์ทางเคมีในทางใบที่ 17 (ส้าหรับปาล์มมีอายุเกิน 3 ปี) เท่านั้น ที่มี
ความสัมพันธ์กับผลผลิตปาล์ม จากการศึกษาปริมาณความต้องการแมกนีเซียมในปาล์มน้้ามัน อายุ
ระหว่าง 1-10 ปี (หลังปลูก) พบว่าปาล์มเมื่อมีอายุ 1-4 ปี จะมีความต้องการแมกนีเซียมน้อยกว่าเมื่อมีอายุ
มากขึ้น ปาล์มอายุ 5-10 ปี ต้องการแมกนีเซียมในระดับ 8-9.6 กก./ไร่ (หรือประมาณ 400-480 กรัม/ต้น/
ปี) และจะต้องการในปริมาณนีอ้ ย่างสม่้าเสมอ

การใส่ปุ๋ยให้แมกนีเซียม
พืชดึงดูดแมกนีเซียมจากดินได้ดีเมื่อแมกนีเซียมที่ใส่ลงไปในดินอยู่ในรูปของอิออน (
Mg2+) ที่
ละลายน้้าได้และอยู่ในสารละลายของดิน อย่างไรก็ตามพืชจะใช้แมกนีเซียมได้ดีมากน้อยแค่ไหนขึน้ อยู่กับ
ปัจจัยต่อไปนี้
1. ความเป็นกรดของดิน : ดินกรดท้าให้พืชใช้แมกนีเซียมได้น้อยลง
2. ความชืน้ ของดิน : ถ้าดินมีความชืน้ ต่้า ความเป็นประโยชน์ของแมกนีเซียมในดินจะลดลง ด้วยเหตุน้ี
จึงมักจะพบอยู่เสมอว่าพืชจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียมในฤดูแล้งหรือฝนทิง้ ช่วง การขาดจะ
รุนแรงมากขึ้นถ้าพืชได้รับโปแตสเซียมไม่เพียงพอ
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ด้วยเหตุน้ีจึงจ้าเป็นจะต้องมีการใส่แมกนีเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสม กล่าวคือช่วงก่อนฤดูฝน ในทาง
ปฏิบัติปุ๋ยที่ให้แมกนีเซียมที่ส้าคัญ มี 2 ชนิดคือ
1. แมกนีเซียมที่อยู่ในรูปซัลเฟต ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์ (MgSO4H2O) ซึ่งมี MgO 27 เปอร์เซ็นต์
2. ในรูปคาร์บอเนต ซึ่งเป็นปูน ได้แก่ แมกนีไซท์ (MgCO3) และโดโลไมท์ (MgCo3 CaCO3)
ในบางสภาพของสวนปาล์ม อาทิ สวนปาล์มที่ปลูกในดินกรด ควรจะมีการใส่แมกนีเซียมในทั้ง 2
รูปสลับกันไป เพราะแมกนีเซียมในรูปคาร์บอเนตจะช่วยลดความเป็นกรดของดินลงได้ด้วย ซึ่งจะช่วยท้าให้
ธาตุอาหารพืชตัวอื่นที่มอี ยู่ในดินละลายออกมาเป็นประโยชน์ตอ่ พืชได้มากขึ้น อาทิ ธาตุฟอสฟอรัส เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การที่จะใช้ปุ๋ยในรูปใดนั้นอาจจะต้องค้านึงถึงปัจจัยอื่นที่มีสว่ นท้าให้พืชเกิดการขาด
แมกนีเซียมด้วย การเลือกใช้ชนิดของแมกนีเซียมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขอให้ดูจากตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่จ้ากัดแมกนีเซียมในดิน สาเหตุของการขาดแมกนีเซียมและชนิดของปุ๋ยแมกนีเซียมที่
ควรจะใช้
ชนิดของปุ๋ยที่ควรจะ
ใช้

สาเหตุ

ดินที่มีแมกนีเซียม
ต่้า

มีปริมาณแร่ธาตุที่
ให้แมกนีเซียมต่้า

ดินขาดแมกนีเซียม ดินทราย ดินที่
แน่นอน
ผ่านการสลายตัว
มานานปี

แมกนีไซท์
โดโลไมท์ กีเซอร์ไรท์

ดินกรด

อลูมิเนียมลดการ
ใช้แมกนีเซียม
อลูมิเนียมเป็นพิษ
รากพืชไม่
เจริญเติบโต
การแข่งขันในการ
ดึงดูดแคลเซียม
มากกว่า
แมกนีเซียม
พืชดึงดูด
แมกนีเซียมได้
น้อยลง
พืชต้องการ
แมกนีเซียมเป็น
ปริมาณสูงในแต่
ละช่วงของการ
เจริญเติบโต

ชักน้าให้พชื ขาด
แมกนีเซียม

เขตอบอุ่น เขต
หนาว เขตร้อน

โคโลไมท์สลับกับกี
เซอร์ไรท์

ชักน้าให้พชื ขาด
แมกนีเซียม

ดินที่เกิดจากหินแร่ กีเซอร์ไรท์ เกลือ
ที่มีแมกนีเซียมต่้า เอพซอน (Epson salt)

ชักน้าให้พชื ขาด
แมกนีเซียม

ดินที่ผ่านการให้
ปุ๋ยโปแตสเซียมใน
ระดับสูง
มีการปลูก
ธัญญพืชติดต่อ
กับพืชสวน

ดินด่าง

การให้ปุ๋ย
โปแตสเซียมสูง
มีการปลูกพืช
ติดต่อกัน
ตลอดเวลา

ผล

สถานที่และ
ขอบเขต

ดรรชนี

ไม่เห็นอาการขาด
ชัดเจน

ข้อควรสังเกต
ลดความเป็นกรดให้
แมกนีเซียม ลดความ
เป็นกรดให้แคลเซียมให้
แมกนีเซียมและซัลเฟอร์
ลดความเป็นกรดให้
แมกนีเซียม ลดความ
เป็นกรดให้แคลเซียมให้
แมกนีเซียมและซัลเฟอร์
ดินด่างมักมีปัญหา

แมกนีไซท์ โคโลไมท์
กีเซอร์ไรท์
เกลือเอพซอน
เกลือ เอพซอน
กีเซอร์ไรท์
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สวนปาล์มที่ให้ผลผลิตสูงจ้าเป็นต้องมีการให้แมกนีเซียมสม่้าเสมอ เพื่อให้พืชได้รับแมกนีเซียมใน
ระดับที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชอยู่ตลอดเวลา ทั้งนีเ้ พื่อให้พืชได้แสดงศักยภาพ
ทางพันธุกรรมได้อย่างเต็มที่ ในสภาพที่พชื แสดงลักษณะอาการขาดแมกนีเซียมในช่วงระยะแรกของการ
เจริญเติบโต อาจจะมีผลท้าให้พืชสร้างผลผลิตได้น้อยลงเมื่อปาล์มมีอายุมากขึน้
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ปาล์มได้สามารถใช้แมกนีเซียมได้รวดเร็วและแก้ไขการขาดแมกนีเซียม
ผูบ้ รรยายขอแนะน้าให้ผู้ปลูกใช้ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ปาล์มเป็นพืชที่ตอ้ งการแมกนีเซียมเป็นปริมาณมาก และต้องการสม่้าเสมอ
2. ปุ๋ยกีเซอร์ไรท์สามารถให้แมกนีเซียมได้รวดเร็วแก่พืช
3. ป้องกันรากพืชให้พ้นจากความเป็นพิษของอลูมิเนียม ในสภาพดินที่เป็นกรดได้ดี
4. ช่วยท้าให้รากเจริญเติบโตไปสู่ดินชั้นล่างได้ดีมากขึ้น ท้าให้พืชทนแล้งได้ดีข้นึ
5. กีเซอร์ไรท์ละลายได้ง่าย ใช้สะดวกไม่ต้องมีการพรวนดินหลังใส่ เพียงแต่หว่านใส่บนหน้าดิน
6. ไม่ท้าให้ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปลี่ยนแปลงไป ฉะนัน้ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้ธาตุ
อาหารพืชอื่น

สรุป
ดินภาคใต้สว่ นใหญ่เป็นดินกรด มีปริมาณแมกนีเซียมในดินต่้า ปาล์มที่ปลูกในภาคใต้ส่วนใหญ่
แสดงอาการขาดแมกนีเซียม ดังนั้นจึงควรมีการให้แมกนีเซียมโดยใช้กีเซอร์ไรท์หรือใช้ปูนแมกนีไซท์หรือ
โดโลไมท์ ซึ่งจะใช้ชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินและความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ยที่ให้
แมกนีเซียมจะมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพิ่มผลผลิต จ้าเป็นจะต้องแน่ใจว่าพืชได้รับธาตุอาหารอื่นๆ เพียงพอ
ธาตุอาหารเหล่านีไ้ ด้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และโบรอนซึ่งพบอยู่เสมอว่าไม่เพียงพอในดิน
ปลูกปาล์มภาคใต้
-------------------------
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