ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น
ชนิดพืช

ม.ค.

ขนุน
ชมพู่
ลาไยในฤดู
ลาไยนอกฤดู

ดูแล

มะม่วงในฤดู
มะม่วงนอกฤดู
มังคุด



ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว



มิ.ย.

ก.ค.

ออกดอก - ผลแก่



ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เก็บเกี่ยว


ดูแลเก็บเกี่ยว - แตกใบอ่อน

ดูแล

ดูแล

ออกดอก-ติดผล

 เริ่มออกดอก 

ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว



เตรียมต้น/ตัดแต่ง
เตรียมต้น/เฝ้าระวัง

เตรียมการ
ออกผล

ออกดอก-ผลแก่



เก็บเกี่ยว



เตรียมการออกผล



เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง

เก็บเกี่ยว

ดูแลระยะติดผล - ผลแก่

เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง
ออกดอก


ดูแลระยะดอก-ผลแก่

เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว

เตรียมต้น

ออกดอก

เตรียมต้น/ออกดอก



ออกผล/บารุงผล



ดูแลระยะพักต้น

เก็บเกี่ยว



เตรียมการออกดอก



เตรียมต้น

ดูแลระยะติดผล - ผลแก่







เก็บเกี่ยว

เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง

แตกใบอ่อน/แทงช่อดอก

ตัดแต่ง


แตกใบอ่อน/
ออกดอก


เก็บเกี่ยว

ออกดอก





ลองกอง
ลิ้นจี่

มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ออกผล

ปลูก

กล้วยไข่
ทุเรียน

ก.พ.

ดูแลระยะดอก-ผลแก่


ดูแลระยะดอก-ผลแก่



เก็บเกี่ยว

ตัดแต่งกิ่ง

 

เก็บเกี่ยว

แตกใบอ่อน/
ออกดอก


หมายเหตุ
กล้วยมีอายุ 60-70 วันเริ่มเก็บเกี่ยว
ได้ ผลอ้วนกลม ไม่มีเหลี่ยม
ทุเรียนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน
ขนุนเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน
ชมพู่เก็บเกี่ยวได้หลังจากดอกบาน
แล้ว 30-35 วันหรือ 20-25 วัน
ลาไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอก
บาน 180-210 วัน
ลาไยเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลังดอก
บาน 180-210 วัน
ลองกองเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 120 วัน
ลิ้นจี่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 90 วัน
มะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน
มะม่วงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน
มังคุดเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน
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ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น
ชนิดพืช
ส้มโอในฤดู
ส้มโอทะวาย
เงาะ

ม.ค.

ก.พ.



มะปราง

เตรียมต้น

สตรอเบอรี่

เก็บเกี่ยว

ตัดแต่งกิ่ง



เตรียมต้น

มะละกอ



ติดผล-ผลแก่





ติดผล/ผลพัฒนา

เตรียมเก็บเกี่ยว



เตรียมต้นไหล
เตรียมต้น



ให้นา

แตกใบใหม่/แทงช่อดอก



แตกใบอ่อน

ติดผล-ผลแก่

กาจัดวัชพืช

ดูแลระยะดอก-ผลแก่


เตรียมออกดอก

เก็บเกี่ยว



ธ.ค.



ดูแลระยะพักต้น



ออกดอก-ผลแก่-เก็บเกี่ยว

องุ่น

ฝรั่ง

ออกดอก




เตรียมออกดอก



ตัดแต่งกิ่ง

พ.ย.
เตรียมต้น

ปลูก

ติดผล-ผลพัฒนา

ต.ค.



เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว

ก.ย.







ส.ค.

เก็บเกี่ยว

เตรียมต้น

ดูแลระยะดอก-ผลแก่

ติดผล

ก.ค.



เก็บเกี่ยว

ดูแลระยะดอก-ผลแก่


มิ.ย.

ดูแลระยะดอก-ผลแก่

ออกดอก

น้อยหน่า
มะขามหวาน

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

เก็บเกี่ยว



ออกดอก


นาต้นลงแปลงปลูก



ติดผล-ผลแก่



ออกดอก


เตรียมต้น

เก็บเกี่ยว

 

เตรียมต้น

เตรียมออกดอก



ติดผล-ผลแก่



หมายเหตุ
ส้มโอเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 210 วัน
ส้มโอเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 210 วัน
เงาะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน
น้อยหน่าเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 90 วัน
มะขามหวานเริ่มเก็บเกี่ยวได้ใน
ระยะหลังดอกบาน 120 วัน
มะปรางเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 120 วัน
สตรอเบอรี่เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะ
หลังดอกบาน 90 วัน
องุน่ เริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 120 วัน

ฝรั่งเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในระยะหลัง
ดอกบาน 90 วัน
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ปฏิทินการปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้น
ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

กาแฟ

มิ.ย.

ปลูก

ปีที่ 1

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

ปีที่ 2
เก็บเกี่ยว
ตัดแต่งกิ่ง

ใส่ปุ๋ย

ก.ค.

ส.ค.

มะพร้าว
ปีที่ 1-3
ปีที่ 4-5

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

พ.ย.

เก็บเกี่ยว

ธ.ค.



ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

หมายเหตุ
- ต้นกล้ามีอายุ 6-14 เดือน หรือมี
ความสูงอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
- หากดินมีค่า pH ต่ากว่า 5.5 ควร
ใส่ปนู โดโลไมต์ปรับสภาพดิน
โดยใส่ก่อนปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 2
สัปดาห์
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี
- ช่วงที่ผลผลิตออกมาก คือ ธ.ค. –
ม.ค.

- มะพร้าวสามารถเก็บเกี่ยวทุก 45-60 วัน
โดยมะพร้าวแก่จะให้ผลครั้งแรกเมื่ออายุ5
ปี และมะพร้าวน้าหอมจะให้ผลครั้งแรก
ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย
เมื่ออายุ 4 ปี
- ควรทาความสะอาดคอมะพร้าวอย่าง
ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย
ทาความสะอาดคอมะพร้าว
สม่าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรค

เก็บเกี่ยว
 และแมลง

ปลูก

ชา

ปลูก

ปีที่ 1-3

ใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย

ปีที่ 4-5

ต.ค.

ใส่ปุ๋ย



ปีที่ 3

ก.ย.

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย
ตัดแต่งกิ่ง

- การเก็บเกี่ยวยอดชา เก็บทุก 45-50
วันเกือบตลอดปี ยกเว้นช่วงเดือนพ.ย.ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ตน้ ชาพักตัว

- ควรให้น้าชาอย่างสม่าเสมอ
เนื่องจากชาเป็นพืชที่ตอ้ งการความชื้น

เก็บเกี่ยว
 ตลอดทั้งปี
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ปฏิทินกำรปลูกพืชผักและเห็ด
ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปลูก
ดูแลรักษา

กระเทียม

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

เก็บเกี่ยว

ก.ย.

เตรียมดิน/พันธุ์





เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน/พันธุ์

กระเจี๊ยบเขียว

ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน/พันธุ์

กะหล่ำดอก

ปลูก



เตรียมดิน/พันธุ์

กะหล่ำปลี

ดูแลรักษา

ปลูก



ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว



ขิง

เตรียมดิน/พันธุ์

เก็บเกี่ยวขิงแก่




ปลูก

เตรียมดิน/พันธุ์ ถอนแยก/ทำค้ำง


คะน้ำ

ปลูก ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว

เตรียมดิน/พันธุ์

แคนตำลูป



เตรียมดิน/พันธุ์

แตงกวำ



ปลูก

พ.ย.

เตรียมดิน/พันธุ์

ปลูก
ดูแลรักษา

ธ.ค.

หมำยเหตุ

ปลูก ปลูกโดยใช้หัวพันธุ์ โดยปลูก 2 ฤดู ฤดูที่ 1 ต.ค.-พ.ย. ปลูก
ดูแลรักษาพันธุ์เบาอายุการเก็บเกี่ยว 75 - 90 วันหลังปลูกฤดูที่ 2
ธ.ค.-ม.ค. ปลูกพันธุ์หนักอายุการเก็บเกี่ยว 90-120 วันหลัง
เก็บเกี่ยว ปลูก


ปลูก



ต.ค.

ปลูก



 ถอนแยก/ทำค้ำง
ดูแลรักษา
 เก็บเกี่ยว

 ถอนแยก/ทำ

ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว

ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว ขิงอ่อน


สามารถผลิตได้ตลอดปี อายุการเก็บเกี่ยว 75-90 วันหลัง
ปลูก ตัดแต่งต้นเมื่อเก็บผลผลิตได้ประมาณ 1.5-2 เดือน อีก
20 วันเก็บผลผลิตได้อีกรุ่น ประมาณ 2-3 เดือน
ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยการเพาะกล้า
ก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-150 วัน
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ และมีการคลุมดอกก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์
ในพื้นที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปีโดยการเพาะกล้า
ก่อนย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60-120 วัน
ขึ้นอยู่กับพันธุ์
ขิงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 2 แบบ คือ ขิงอ่อนเมื่ออายุ
เก็บเกี่ยว ขิงแก่ 4-6 เดือนหลังปลูก และขิงแก่เมื่ออายุ 8-12 เดือนหลังปลูก
 

สามารถผลิตได้ตลอดปี คะน้าต้องถอนแยก 2 ครั้ง เมื่อ
คะน้าอายุ 20 และ 30 วันหลังงอก (งอกภายใน 7 วันหลัง
หว่านเมล็ด) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 45-55 วันหลังงอก
สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก มัดเถาขึ้น
ค้างหลังปลูก 15-17 วัน ไว้ผลต้นละ 1 ผล และควรช่วย
ผสมเกสรจะทาให้การติดผลดีขึ้น เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 55 วัน
หลังย้ายกล้า
สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 40-60 วันหลังปลูก ทาค้างเมื่อย้ายปลูก 14 -20 วัน
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ปฏิทินกำรปลูกพืชผักและเห็ด
ชนิดพืช
ถัวฝักยำว
ผักชี

ม.ค.

ก.พ.

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก


มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เก็บเกี่ยว



เตรี
เก็ยบมดิเกีนปลู
่ย/พัวกนธุ์ 

ดูแลรักษา

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหว่านลงแปลงปลูก ถอน
แยกเมื่อผักชีอายุ 7-10 วันหลังหว่าน เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ
30-45 วันหลังหว่าน

เก็บเกี่ยว


ดูแลรักษา



เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก

มะเขือเปรำะ



ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว

 



เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก

มะเขือเทศ



ถอนแยก/ทำ

เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/พันธุ์

เตรียมดิน/พันธุ์



เก็
เก็บบเกี
เกี่ย่ยวว


ปลูก



ดูแลรักษา
เตรียมดิน/พันธุ์

เก็บเกี่ยว




หอมแดง
ดูแล
เก็บเกี่ยว


สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 65-70 วันหลังย้ายปลูกและทยอยเก็บผลผลิตได้ทุก
วันนาน 9 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

ปลูก

มันฝรั่งมีการนาเข้าหัวพันธุ์จากต่างประเทศแล้วพักตัวอยู่ใน
ห้องเย็นก่อนนามาปลูก ปลูกได้ 2 ฤดู อายุการเก็บเกี่ยว
100-120
วันหลัองนปลูต.ค.ก ธ.ค.
ฤดูแล้ง กลางเดื

ดูแลรักษา

ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว

ฤดูฝนมี 2 ช่วง ช่วงต้นฤดูฝน เดือน พ.ค. และช่วงปลายฤดู
ฝนต้นเดือน ก.ย.
หอมแดงปลูกได้ 2 ฤดูปลูก (3 รอบการผลิต) โดยใช้หัวพันธุ์
ปลูก
ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว
อายุการเก็บเกี่ยว 65-85 วัน

ปลูก
เตรียมดิน/พันธุ์
ฤดูที่ 1 เดือน พ.ค.-ก.ค. หรือเดือน ส.ค.- ก.ย.
ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว
ปลู

ฤดูที่ 2 เดือน ธ.ค.-ม.ค.
ก



เตรียมดิน/พันธุ์

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 100-130 วันหลังย้ายปลูก และเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ
7-10 วัน นาน 1 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บ
เกี่ยว 70-90 วันหลังย้ายปลูก ทาค้างเมื่ออายุ 20-25 วัน
หลังย้ายปลูก

ดูแลรักษา

ดูแลรักษา

มันฝรัง

หมำยเหตุ
สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหลังหยอดเมล็ด อายุการ
เก็บเกี่ยว 55-75 วันหลังปลูก ทาค้างเมื่อย้ายปลูก 15 -20
วันหลังปลูก

ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก

พริก

มิ.ย.



เตรียมดิน/พันธุ์


ดูแล
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7

ปฏิทินกำรปลูกพืชผักและเห็ด
ชนิดพืช

ม.ค.

หอมหัวใหญ่

ดูแลรักษา

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

เก็บเกี่ยว


พ.ค.

มิ.ย.

เตรียมดิน/พันธุ์





หน่อไม้ฝรัง

เห็ดนำงรมนำงฟ้ำ

เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก



ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปลูก1
ดูแลรักษา

ปลูก2

เตรียมดิน/พันธุ์



เก็บเกี่ยว




หมำยเหตุ
ปลูกโดยเพาะกล้าเมื่ออายุ 40-45 วัน จึงย้ายปลูกลงแปลง
อายุการเก็บเกี่ยว 150 วัน นับจากเพาะเมล็ด สามารถปลูก
ได้ 2 ฤดู ตามพื้นที่การผลิต

ฤดูที่ 1(เขตภาคเหนือ) เดือน ก.ย.-ธ.ค.
ฤดูที่ 2(กาญจนบุรี)เดือน มิ.ย.- ส.ค. หรือ พ.ย. - ธ.ค.
ถอนแยกต้นแม่เมื่ออายุ 3 เดือนหลังย้ายกล้าปลูก ทาราว
เก็บเกี่ยว
ดูแลรักษา

ค้าต้นหลังย้ายปลูก 4 เดือน อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อต้น
เก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยว
อายุ 6-8 เดือน เก็บ 2 เดือน พัก 1 เดือน สลับจนต้นอายุ


3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
ดูแลรักษา

ถอนแยก/ทำค้ำง

ปลูก

ส.ค.

เตรียมดิน/พันธุ์

ถอนแยก/ทำค้ำง




ก.ค.

เก็บเกี่ยว


เป็นการผลิตเห็ดนางรมนางฟ้า ตั้งแต่
ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว


1.กระบวนการผลิต คือ การทาก้อนเชื้อเห็ด ใส่เชื้อและบ่มเชื้อ
เวลา 1-1.5 เดือน
2. เปิดดอกและดูแลรักษาจนอายุ 1-3 สัปดาห์ นับจากเปิดดอก
จึงเก็บผลผลิตได้ และทยอยเก็บนานประมาณ 3 เดือนหลังเปิด
ดอก ขึ้นอยูก่ ับการดูและรักษา
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ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช
ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ข้าวนาปี
ทุกภาค
(ยกเว้นภาคใต้
ฝั่งตะวันออก)

เตรียมดิน/พันธุ์



ดูแลรักษา
เก็บเกี่ยว

ปลูก

ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว





เตรียมดิน/พันธุ์
ปลูก
ดูแลรักษา



ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก

เตรียมดิน/พันธุ์

ปลูก
ดูแลรักษา

หมายเหตุ
1.ระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม
คือ ระยะพลับพลึง (หลังจากข้าว
ออกดอกประมาณ 80% นับเป็นวันที่
1 และนับต่อไปอีกประมาณ 28-30
วัน)
2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว



ข้าวนาปรัง
ทุกภาค
(ยกเว้นภาคใต้
ฝั่งตะวันออก)

เตรียมดิน/พันธุ์
ปลูก
ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์
ปลูก
ดูแลรักษา





เก็บเกี่ยว



2. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

เตรียมดิน/พันธุ์

ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก



ปลูก

ดูแลรักษา

1.ระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม
คือ ระยะพลับพลึง (หลังจากข้าว
ออกดอกประมาณ 80% นับเป็นวันที่
1 และนับต่อไปอีกประมาณ 28-30
วัน)

เก็บเกี่ยว
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23

ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

- ควรใช้พนั ธุล์ ูกผสม
- ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
- ปลูกฤดูแล้งต้องให้น้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปลูก

เตรียมดิน/พันธุ์



ปลูกต้นฝน

หมายเหตุ

ให้ปุ๋ย

เก็บเกี่ยว

กาจัดวัชพืช





เตรียมดิน/พันธุ์
ปลูก



ปลูกปลายฝน

ให้ปุ๋ย 1

ให้ปุ๋ย 2

เก็บเกี่ยว

พ่นสารคุมวัชพืช กาจัดวัชพืช







ปลูก

เตรียมดิน/พันธุ์


ฤดูแล้งหลังนา

ให้นา



ให้ปุ๋ย

กาจัดวัชพืช
ให้นา


เก็บเกี่ยว





มันสาปะหลัง (ปลายฝน)
เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์
ปลูก



ปีที่ 1
กาจัดวัชพืช

กาจัดวัชพืช





กาจัดวัชพืช

ให้ปุ๋ย



เก็บเกี่ยว

ปีที่ 2
มันสาปะหลัง (ต้นฝน)



เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์
ปลูก



ปีที่ 1

ให้ปุ๋ย 1

กาจัดวัชพืช

เก็บเกี่ยว



กาจัดวัชพืช



กาจัดวัชพืช
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ปีที่ 2



ให้ปุ๋ย 2
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ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ถอนแยก
ให้ปุ๋ย
กาจัดวัชพืช

ปลูก

เตรียมดิน



ต.ค.

ฝ้าย
เตรียมดิน

ปีที่ 2



ปลูก

ปลูก

ดูแล



เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน ปลูก
 ให้นา

เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน



ปลูก

ดูแล

เก็บเกี่ยว

ปลูก

เตรียมดิน

ถั่วเหลืองปลายฤดูฝน





ดูแล

เก็บเกี่ยว



ปลูกในพืนที่ที่มีแหล่งนาสามารถปลูกได้ตลอดทังปี มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 70 วัน
ปลูก
เตรียมดิน
ดูแล
เก็บเกี่ยว

ถัว่ เหลืองฝักสด
ถั่วเขียวต้นฤดูฝน





เตรียมดิน



ถั่วเขียวปลายฤดูฝน

ปีที่ 2

หมายเหตุ



ถั่วเหลืองต้นฤดูฝน

ถั่วเขียวฤดูแล้ง
ปีที่ 1

กาจัดวัชพืช ให้ปุ๋ย


ธ.ค.

เก็บเกี่ยว



ปอแก้ว
ถั่วเหลืองฤดูแล้ง
ปีที่ 1

พ.ย.

ปลูก
ดูแล

เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน

ปลูก



ดูแล

เก็บเกี่ยว
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25

ชนิดพืช

ม.ค.

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.พ.

ปลูก

เตรียมดิน

ถั่วลิสงต้นฤดูฝน



ปลูก

ปีที่ 2

ดูแล
ปลูก

ดูแล

ปลูก



ปลูก

ดูแล

เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว



เตรียมดิน

เตรียมดิน

ปลูก

ปลูก
ให้ปุ๋ยรองพืน

ให้ปุ๋ยที่กาบใบล่าง ครังที่ 1
กาจัดวัชพืช



ปีที่ 2

เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว





บังคับดอกให้ปุ๋ยทางใบหลังบังคับ
 ดอก 20 วัน

หมายเหตุ



เตรียมดิน

เตรียมดิน

เตรียมดิน

ดูแล



งาปลายฤดูฝน
สับปะรดโรงงาน
ปีที่ 1

ปลูก

เตรียมดิน




ธ.ค.





ทานตะวัน
งาต้นฤดูฝน

พ.ย.

เก็บเกี่ยว

ดูแล

ถั่วลิสงปลายฤดูฝน
ถั่วลิสงฤดูแล้ง
ปีที่ 1

ต.ค.

ดูแล

เก็บเกี่ยว



- ควรให้น้าก่อนและหลังการออก
ดอก
ให้ปุ๋ยที่กาบใบล่าง ครังที่ 2
- บังคับออกดอกเมื่อต้นมีน้าหนัก
2.5 - 2.8 กก.
ให้ปุ๋ยทางใบก่อนบังคับดอก - ใช้สารเอทธิฟอนฉีดพ่น 2 ครัง
5 วัน และ 30 วัน
(ห่างกัน 4-7 วัน)
บังคับดอก


หยุดให้นา



เก็บเกี่ยว
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ชนิดพืช

ม.ค.

ก.พ.

ปฏิทินการปลูกพืชไร่ และธัญพืช
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หมายเหตุ

อ้อยต้นฝน
เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน

ปีที่ 1

ปลูก



ใส่ปุ๋ย

ให้นา


กาจัดวัชพืช



ปีที่ 2
อ้อยปลายฝน

เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว



เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน


ปีที่ 1

ปลูก
ใส่ปุ๋ย
ให้นา

ปีที่ 2
ปีที่ 3

ปลูก ก.พ.-เม.ย. เก็บเกี่ยว พ.ย.-เม.ย.
ปีถัดไป อ้อยอายุเก็บเกี่ยว 10-14
เดือน

กาจัดวัชพืช
ใส่ปุ๋ย

ปลูก ต.ค.-ธ.ค. เก็บเกี่ยว พ.ย.-เม.ย.
ปีถัดไป อ้อยอายุเก็บเกี่ยว 10-14
กาจัดวัชพืช เดือน



เก็บเกี่ยว





ให้นา


เก็บเกี่ยว
ให้นา
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ปฏิทินการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
ชนิดแมลงเศรษฐกิจ ม.ค.
ผึ้งพันธุ์
(น้้าผึ้งดอกล้าไย)

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ให้อาหารเสริม

ขนย้ายรัง


มิ.ย.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เก็บผลผลิต

ให้หมดก่อนเก็บผลผลิต

ล่อผึ้งเข้ารัง

- ต้องมีการตรวจเช็ครัง
และสุขภาพผึ้งในทุก 10
วัน

ล่อผึ้งเข้ารัง

เก็บผลผลิต



ชันโรง

หมายเหตุ

- ต้องมีการตรวจเช็ครัง
ให้อาหารเสริม
และสุ
 ขภาพผึ้งในทุก 7 วัน
แยกขยายรัง
- สลัดน้้าผึ้งหัวคอนออก
ยุบ-รวมรัง



ผึ้งโพรง

ก.ค.

แยกขยายรัง
ตั้งวางรังเพื่อผสมเกสรในสวนไม้ผล



- ต้องมีการตรวจ
สภาพความสมบูรณ์
ภายในรังเดือนละ 1 ครั้ง

เก็บผลผลิต



ปล่อยพันธุ์ครั่ง - อย่าสุ่มไฟ และห้าม

ปล่อยพันธุ์ครั่ง
เก็บพันธุ์ครั่ง

ครั่ง

ฉีดสารฆ่าแมลงให้ต้นไม้

เก็บผลผลิตครั่ง
 เลี้ยงครั่ง



จิ้งหรีด

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์










ให้น้า-อาหาร
ให้น้า-อาหาร
ให้น้า-อาหาร
ให้น้า-อาหาร
ให้น้า-อาหาร





เก็บผลผลิต
เก็บผลผลิต
เก็บผลผลิต
เก็บผลผลิต
เก็บผลผลิต




เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์




ด้วงสาคู

- ควรท้าความสะอาด
บ่อก่อนเลี้ยงรุ่นใหม่
ต่อไป
- เปลี่ยนพ่อ-แม่พนั ธุ์
เป็นประจ้า
- เปลี่ยนพ่อ-แม่พนั ธุ์
เป็นประจ้า

เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์







เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์ เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์






ให้น้า-อาหาร


เก็บผลผลิต



เก็บผลผลิต



เก็บผลผลิต



เก็บผลผลิต



เก็บผลผลิต
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เก็บผลผลิต



