พริ ก

วิธีการปลูกและดูแลรักษา
ขั้นตอนการเตรียมดินในการปลูกนับวาเปนเรื่องสําคัญมากในการปลูกพริกเนื่องจาก ถาเกษตรกรไมสามารถ
เตรียมดินใหดีตั้งแตเริ่มตนแลวจะมีปญหามากมายหรือ อาจจะทําใหขาดทุนได เกษตรกรจึงไมควรมองขาม
ในเรื่องนี้
ขั้นตอนการไถและปรับสภาพดิน
ควรมีการไถเพื่อปรับสภาพดินและทําการตากดินไวประมาณ 5-7 วัน เพื่อทําการฆาเชื้อรา การ รองพื้นโดยปุย
อินทรีย (ปุยมูลสัตว) หลังจากตากดินไว 5-7 วันแลว กอนที่จะทําการไถในรอบที่ 2ใหใช สาร ที-เอส-3000
ผสมกับปุยอินทรียในอัตรา สารที-เอส-3000 15 ก.ก (1กระสอบ) ผสมปุยอินทรีย 100 ก.ก หวานในอัตรา
50 -100 ก.ก ตอไร เพื่อปรับสภาพดินและความเปนกรดเปนดางของดิน การรองพื้นโดยปุยเคมี หลังจากตากดิน
5-7 วันแลว ใหใช สารที-เอส-3000 ผสมปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา สารที-เอส-3000 15 ก.ก (1กระสอบ)
ปุยสูตร 15-15-15 จํานวน 50 ก.ก (1กระสอบ) หวานอัตรา 25 ก.ก ตอไร สาร ที-เอส-3000 จะชวยกระตุนระบบ
รากใหมีมากขึ้นและชวยใหตานทานโรคและแมลงไดดีเนื่อง จากสาร ที-เอส-3000จะมี ซิลิกาซึ่งจะทําใหลดตน
ของพืชแข็งแรงพรอมดวยธาตุอาหารอื่นๆซึ่งจะทําให แข็งแรงตานทานโรคและไดรับธาตุอาหารที่ครบถวนหลัง
จากนั้นใหทําการคราดกลบ และรดน้ําเพื่อเตรียมการปลูกตอไป
ขั้นตอนการปลูก
หลังจากเพาะเลี้ยงตนกลาใหไดอายุ 2-3 สัปดาห กอนยายลงแปลงจริงใหตัดยอดจนเหลื่อแตใบแก พรอมกับราก
แกวใหเหลือเพียง 1-1 นิ้วครึ่ง เมื่อพริกโตขึ้นจะไมสูงชะลูด แตจะแตกพุมกลมมีกิ่งแขนงมากสงผลใหมีดอกและผล
มากดวยสวนรากจะเกิดรากฝอย ใหมจํานวนมากแผกระจายรอบทรงพุมสามารถหาอาหารไปเลี้ยงลําตนไดงาย

การเตรียมตนกลากอนปลูก
หลังจากนําตนกลาขึ้นมาจากแปลงเพาะเตรียมที่จะลงแปลงปลูก ใหนําตนกลาที่เตรียมไวลงแชน้ําที่ผสมที-เอส3000 หรือไฮแม็ก อยางไดอยางหนึ่ง
-ที-เอส-3000 ประมาณ 3 ขีด ตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อใหตนกลาไดรับ ซิลิกา ซึ่งจะทําใหลําตนแข็งแรง กระตุน
การแตกรากดี ทําใหตนพริกฟนตัวไดเร็ว
- ไฮ-แม็ก ประมาณ 30-50 ซีซี (2-3 ฝา) เพื่อใหตนกลาไดรับ ธาตุอาหาร ซึ่งจะทําใหลําตนแข็งแรง กระตุน
การแตกรากดี ทําใหตนพริกฟนตัวไดเร็ว การปลูกไมควรปลูกลงลึกเกินไปเพราะจะทําใหพริกโตชา
การใสปุย
หลังจากปลูกไดประมาณ 20-25 วันหรือใหสังเกตดูตนพริกมีความพรอมที่ตองการปุยใหใสปุยเพื่อเรงการ
เจริญเติบโตดังนี้
กรณี ใสปุยอินทรีย(ปุยมูลสัตว)ถาตองการใสปุยอินทรียใชสารที-เอส-3000 ชนิดผง 15 กก.ผสมปุยอินทรีย
ในอัตราปุยอินทรีย 200-300 กก. หวานในอัตรา 1 ไร ที-เอส-3000 มีสารอาหารที่ครบถวนชวยใหพืชไดรับธาตุ
อาหารที่ครบถวน ชวยลดปญหาการเกิดเชื้อรา ลดปญหาการเกิดโรครากเนา โคนเนา จะชวยปรับสภาพความ
เปนกรด-ดาง ของปุยอินทรียใหมีคาเปนกลางเพื่อไมใหเปนอันตรายตอพืช
กรณีใสปุยเคมี สูตรเรงการเจริญเติบโตใหใชปุยสูตร 15-15-15 ,18-12-6,16-20-0 ผสมดวย สาร ที-เอส3000 ในอัตรา สาร ที-เอส-3000 15 ก.ก (1กระสอบ) ปุยเคมี จํานวน 50 ก.ก (1กระสอบ) หวานประมาณ
15 -20 ก.ก ตอไร การใสปุยควรใสประมาณ 10-15 วันตอครั้ง
สูตรเรงการออกดอก ใหใชปุยสูตร 13-13-21 ผสมดวย สาร ที-เอส-3000 ในอัตรา สาร ที-เอส-3000 15 ก.ก
(1กระสอบ) ปุยเคมี จํานวน 50 ก.ก (1กระสอบ) หวานประมาณ 15 -20 ก.ก ตอไร การใสปุยควรใสประมาณ
10-15 วันตอครั้ง
วิธีการใหปุยและการฉีดพนธาตุอาหารทางใบ
หลังจากปลูกไดประมาณ 20-25 วันหรือใหสังเกตดูตนพริกมีความพรอมที่ตองการปุย ใหใสปุยสูตร 15-15-15
,18-12-6,16-20-0 เลือกใชสูตรไดสูตรหนึ่ง ผสมดวย สาร ที-เอส-3000 ในอัตรา สาร ที-เอส-3000 15 ก.ก
(1กระสอบ) ปุยเคมี จํานวน 50 ก.ก (1กระสอบ) หวานประมาณ 15 -20 ก.ก ตอไร การใสปุยควรใสประมาณ
10-15 วันตอครั้ง หลังจากหวานปุยเรียบรอยแลวประมาณ 2-3 วัน ฉีดพนทางใบดังนี้
เรงการเจริญเติบโตทางใบ
ไฮ-แม็ก 20-30 ซีซี + ซุปเปอร-บีม 20-30 ซีซี + ซุปเปอร-บีม 3 พลังครึ่งชอนชา ตอน้ํา 20 ลิตร
(ตัวเสริม โปรแท็ป 1-2 ขีด)
ประโยชน เรงการเจริญเติบโต แตกกิ่ง แตกทรงพุม สรางลําตนใหแข็งแรง ใบใหญ ใบหนา สีเขม ฉีดพน
ทุก 7-15 วัน ในเวลาเชาหรือตอนเย็น ในเวลาที่อากาศไมรอนฉีดพนไปจนกวาพริกมีความพรอมที่จะออกดอก
ใหเปลี่ยนมา ใชสูตรเรงดอกดังนี้
- สูตรเรงดอก-บํารุงดอก ซุปเปอร-แบม30-40 ซีซี + เอ็ม-เร็ตตา 3-4 ชอนแกง

ประโยชนการสะสมสมแปง เรงการออกดอก บํารุงดอก ลดการหลุดรวงของดอก ฉีดพน 7-15 วัน /ครั้ง
เมื่อพริกมีความพรอมที่จะออกดอก ปุยทางดินใหเปลี่ยนมาใชสูตร 13-13-21 ผสมดวย สาร ที-เอส-3000
ในอัตรา สาร ที-เอส-3000 15 ก.ก (1กระสอบ) ปุยเคมี จํานวน 50 ก.ก (1กระสอบ) หวานประมาณ
15 -20 ก.ก ตอไร การใสปุยควรใสประมาณ 10-15 วันตอครั้ง หลังจากหวานปุยไดประมาณ 1-2 วัน
ใหฉีดพนดวย ซุปเปอร-แบม30-40 ซีซี + เอ็ม-เร็ตตา 3-4 ชอนแกง (ตัวเสริม ไฮ-แม็ก 20-30 ซีซี หรือ โปรแท็ป
1-2 ขีด) เพือ่ เรงการออกดอก ทําการรดน้ําใสปุยบํารุงรักษาดูแลไปเรื่อยๆหลังจากเก็บผลผลิตแลวใหทําการ บํารุง
ตนใหพรอมที่จะออกดอกรอบตอไปโดยการฉีดพนทางใบ 1 ครั้ง ดวย ไฮ-แม็ก 20-30 ซีซี + ซุปเปอร-บีม 20-30
ซีซี + ซุปเปอร-บีม 3 พลังครึ่งชอนชา ตอน้ํา 20 ลิตร (ตัวเสริม โปรแท็ป 1-2 ขีด) เพื่อบํารุงตนใหมีความสมบูรณ
พรอมที่จะออกดอกในรอบตอไปหลังจากบํารุงตน เรียบรอยแลวใหฉีดพนดวยสูตรเรงการออกดอก1-2 ครั้ง ตอไป
หลังจากทําการเก็บผลผลิตแลวก็ใหทําการฉีดพนเหมือนครั้งแรกสลับกันไปเรื่อย

