พริกอินทรีย์ไทยก้าวไกลสู่ ครัวโลก
Thai Organic Chili Go to The World Kitchen
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บทคัดย่ อ
จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพริ กฤดูแล้ง เพาะกล้าเดือนสิ งหาคม-ตุลาคม ปลูกในที่ดอนเดื อนกันยายนพฤศจิกายน ใช้น้ าใต้ดิน เก็บเกี่ ยวธันวาคม-พฤษภาคม ดิ นร่ วนปนทราย ประสบปั ญหา สารพิษตกค้าง และ
ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita) สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึงได้ดาเนินการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริ กเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการผลิตพริ กสู่ ระบบการผลิตพืชอินทรี ย ์ ดาเนิ น
การศึกษา 2 ขั้นตอน 1) การวิจยั ในศูนย์วจิ ยั /สถานี ดาเนินการในปี 2549–2551 ในศูนย์วิจยั พืชไร่ อุบลราชธานี
โดยศึ ก ษาการใช้ปุ๋ ยอิ นทรี ย ์ปรั บ ปรุ ง ดิ น ก่ อนปลู ก เพื่ อผลิ ตพริ ก ขี้ หนู ใ นระบบอิ นทรี ย ์และระบบเคมี วาง
แผนการทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวิธี 4 ซ้ า 1. ปุ๋ ยหมักแห้ง อัตรา 150 กก./ไร่ 2. ปุ๋ ยคอก อัตรา 1,000
กก./ไร่ 3. ปุ๋ ยพืชสด (ถัว่ พุ่ม) 4. ไม่ใส่ ปุ๋ยก่อนปลูก และศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ ยหมักปรับปรุ งดิ นก่อน
ปลูกพริ กในระบบอินทรี ย ์ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า ได้แก่ 1. ถัว่ พร้า 2. ถัว่ พุ่ม 3. ปุ๋ ย
หมักจาก PGPR 1 อัตรา 2,000 กก./ไร่ 4.ปุ๋ ยหมักจากสารเร่ ง พด.1 อัตรา 2,000 กก./ไร่ 5. ปุ๋ ยหมักจาก
เชื้อจุลินทรี ย ์ EM อัตรา 2,000 กก./ไร่ 6. ไม่ใส่ ปุ๋ยบารุ งดินก่อนปลูก การดูแลรักษาในระบบเคมีใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมี พบว่า ในระบบอิ น ทรี ย ์ค่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง ปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ ฟอสฟอรั ส ที่ เป็ นประโยชน์
โพแทสเซี ยมที่แลกเปลี่ ยนได้ แคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมในดิ นเพิ่มขึ้ น แต่ระบบเคมี มีค่าความเป็ นกรด-ด่าง
แคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมในดิ นลดลง ผลผลิ ตพริ กสดมากที่สุดจากการใช้ปุ๋ยหมักจากเชื้ อจุลินทรี ย ์ PGPRI
และปุ๋ ยหมัก จากสารเร่ ง (พด.1) 2) การวิจยั ในไร่ นาเกษตรกรดาเนิ นการในปี 2551-2552 โดยพัฒนา
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่ วมกับเกษตรกร ในพื้นที่ตาบลหนองเหล่าและตาบล
หนองฮาง อาเภอม่วงสามสิ บ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 1. วิธีปรับปรุ ง การปลูกพริ ก
โดยใช้ปัจจัยการผลิ ตอินทรี ยแ์ ละเทคโนโลยีป้องกันกาจัดโรครากปม 2. วิธีเกษตรกร ใช้ปัจจัยการผลิตเคมี
ไม่ป้องกันกาจัดโรครากปม ผลการทดลองพบว่า วิธีปรับปรุ ง และวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,491 และ
2,401 กก./ไร่ ตามลาดับ วิธีปรับปรุ งพบดัชนี การเกิดปมระดับ 0.85 ขณะที่วิธีเกษตรกรพบระดับ 4.2 ได้รับ
การรับรองมาตรฐานพืช GAP ปี 2548 และเกษตรกร 1 รายได้รับมาตรฐานพืชอินทรี ยป์ ี 2552 ส่ งผลผลิตพริ ก
อินทรี ยไ์ ปจาหน่าย ต่างประเทศสู่ ครัวโลกได้ปีละ 2 ตัน มูลค่า กว่า 320,000 บาท/ไร่ ซึ่ งให้ผลตอบแทนสู ง
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สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ เชียงใหม่
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กว่าผลผลิตจากระบบการผลิตเคมี 5 เท่า สามารถเป็ นทางเลือกให้กบั เกษตรกรรายอื่นได้ และในฤดูการผลิตปี
2554/2555 มีการขยายผลการผลิตพริ กอินทรี ยส์ ู่ เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี จานวน 3 ราย พื้นที่ 7ไร่
และมีการสร้างเครื อข่ายการตลาดร่ วมกัน
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