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การปลูกปาลมน้ํามัน
ขอมูลพื้นฐานทางดานนิเวศวิทยา และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น กลาวคือ มีฝนตกชุก มีปริมาณ
แสงแดดมาก ไมมีสภาพอากาศหนาว ซึ่งสภาพแวดลอมดังกลาว ไดแกบริเวณเสนศูนยสูตร ซึ่งพื้นที่ปลูกปาลม
น้ํามันทั่วโลกรอยละ 90 อยูระหวางเสนรุงที่ 10 ๐ เหนือและใต
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับปาลมน้ํามัน
1. ปริมาณน้ําฝนและการกระจายตัวของฝน ถือเปนปจจัยหลักในการกําหนดการเจริญเติบโต ปาลม
น้ํามันชอบสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและกระจายตัวสม่ําเสมอตลอดป ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,700 - 2,500 มม./
ป มีการกระจายตัวของน้ําฝนสม่ําเสมอ(ไมมีเดือนไหนที่ขาดน้ํา) เดือนที่ขาดน้ําคือมีปริมาณน้ําฝนต่ํากวา 100 มม./
เดือน และจะตองไมมีสภาพขาดน้ํานานเกิน 3 เดือน
2. ปริมาณแสงแดด โดยทั่วไปปาลมน้ํามันตองการแสงแดดอยางนอย 5 ชั่วโมงตอวัน หรือประมาณ 2,000
ชั่วโมงตอป ถาปลูกปาลมในสถานที่มีรมเงา หรือปลูกในสภาพชิดกันเกินไป จะทําใหการสะสมน้ําหนักและการผลิต
ชอดอกเพศเมียลดลง
3. อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูในชวง 22 –32๐ ถาอุณหภูมิต่ํากวา 15๐ จะมีผล
ตอการเจริญเติบโต เนื่องจากมีการพัฒนาใบชาลง และความชื้นสัมพันธของอากาศในรอบป ไมต่ํากวา 75 %
4. สภาพดินที่เหมาะสม คือ ดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว มีความลึกของชั้นหนาดินมากกวา 75 ซม. อุมน้ํา
ไดดี มีธาตุอาหารสูงมีความเปนกรดออน pH 4 – 6.5 สูงกวา ระดับน้ําทะเลไมเกิน 500 เมตรมีความลาดชันไมเกิน
23%
5. ลม ความเร็วลมที่เหมาะสมอยูระหวาง 0 – 10 เมตร/วินาที ดังนั้นพื้นที่ที่มีลมแรงหรือเปนพื้นที่ที่ตั้งอยู
แนวที่เกิดพายุบอยไมควรปลูกปาลมน้ํามัน เนื่องจากระบบรากเปนรากฝอยไมทนทานตอกระแสลมแรง ใบฉีกขาด
ไดงายทําใหอัตราการสังเคราะหแสงลดลง
การเลือกพื้นที่
• ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหนาดินลึก ความอุดมสมบูรณสูงถึงปานกลาง
• ควรมีลักษณะดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว ดินเหนียว เนื้อดินไมควรเปนทรายจัด ไมมีชั้นลูกรัง
หรือชั้นดินดานสูงมากกวา 0.50 เมตร
• มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง น้ําไมแชขังนาน มีระดับน้ําใตดินตื้น ความเปนกรดเปนดางของดินที่
เหมาะสม 4 – 6.5
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• ความลาดเอียง 1 - 12 % แตไมควรเกิน 23 %
• ควรอยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนไมนอยกวา 1,700 มม./ป แตละเดือนควรมีฝนเฉลี่ยประมาณ 120 มม./
เดือน ฝนทิ้งชวงติดตอกันนานไมเกิน 3 เดือน เพราะชวงแลงที่ยาวนานทําใหดอกตัวเมียลดลง ดอกตัวผูเพิ่มขึ้น
สงผลใหผลผลิตลดลงในเวลา 19 - 22 เดือนหลังจากนั้น
• มีแหลงน้ําเพียงพอสํารองไวใช ถามีการขาดน้ํามากกวา 300 มม.ตอปหรือชวงแลงติดตอมากกวา 4
เดือน
• พื้นที่ที่มีสภาพไมเหมาะสมสําหรับปลูกปาลมน้ํามัน เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณ สภาพพรุ
ดินคอนขางเค็ม พื้นที่ที่มีน้ําทวมขังนาน ฯลฯ ตองมีการจัดการแกไขตามสภาพปญหาของพื้นที่นั้นๆ
• เปนพื้นที่ที่มีแสงแดดประมาณ 2,000 ชั่วโมง/ป หรือไมควรต่ํากวา 5 ชั่วโมงตอวัน
การเตรียมพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน
กอนปลูกปาลมน้ํามัน ตองมีการเตรียมพื้นที่กอนปลูกอยางนอย 1 ป และควรทําในชวงฤดูแลง ประมาณ
เดือนธันวาคม – เมษายน ควรแบงพื้นที่ใหเปนแปลงยอย เพื่อใหปฏิบัติไดงายและสะดวก แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
จํานวนพื้นที่และแรงงานดวย การโคนตนไมหรือถางปา โดยใชเครื่องมือตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญตามความ
เหมาะสม เคลื่อนยายตนไมออกหรือเผา แลวปรับสภาพพื้นที่ และพิจารณาการทําถนน การระบายน้ํา รวมถึงการ
วางแนวระยะปลูกดวย
เมื่อพิจารณาพื้นที่สวนตางๆ เรียบรอยแลว จึงไถครั้งแรกดวยไถแบบ 3 จานจํานวน 3 ครั้ง หางกัน
ประมาณ 2 สัปดาห แลวไถดวยไถแบบ 7 จาน จํานวน 1 ครั้ง หลังจากนั้นฉีดพนดวยสารเคมีประเภทดูดซึม เชน
ราวอัพ เพื่อกําจัดวัชพืชครั้งสุดทายกอนปลูก
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การสรางถนนและทางระบายน้ํา
ถนนในสวนปาลมน้ํามันเปนสิ่งจําเปน เพื่อเขาปฏิบัติงานการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยว และควรมีทิ้ง 2
ประเภท คือ
1. ถนนใหญ ความกวางประมาณ 6 เมตร และควรมี 2 สาย ตอ 1 แปลงใหญคือดานหนาและดานหลัง
แปลง ควรอยูหางกันไมนอยกวา 1 กิโลเมตร
2. ถนนเขาแปลง เชื่อมจากถนนใหญ เพื่อขนสงวัสดุการเกษตรและผลผลิตในสวนปาลมน้ํามัน ความกวาง
ประมาณ 4 เมตร ควรหางกันประมาณ 500 เมตร
3.ทางระบายน้ํา จําเปนสําหรับพื้นที่ปลูกซึ่งมีสภาพเปนลุมและมีน้ําทวมควรทําพรอมกับการตัดถนน รอง
น้ํามี 3 ประเภท คือ
-รองระบายน้ําในแปลง
-รองระบายน้ํารวม
-รองระบายน้ําใหญ
การปลูกปาลมน้ํามัน
การวางแนว
หลังจากเตรียมพื้นที่ ตัดถนนและทางระบายน้ําแลว จึงวางแนวการปลูกโดยพิจารณาจากความสอดคลอง
กับการทํางาน การระบายน้ํา ความลาดเทของพื้นที่ ทิศทางของแสงแดดเพื่อใหปาลมน้ํามัน ไดรับแสงแดดมาก
ที่สุด เพื่อใหใบไดมีกระบวนการสังเคราะหแสง ควรปลูกปาลมน้ํามันแบบสามเหลี่ยม ดานเทา แถวหลักเปนฐานอยู
ในแนวทิศเหนือ – ใต แถวที่ใกลกันจะปลูกกึ่ง กลางเปนระยะยอดของสามเหลี่ยมดานเทา และการจัดระยะการ
ปลูก 9x9 เมตร เปนที่นิยมมากที่สุดเนื่อง จากทําใหตนไดรับแสงมากที่สุดและสม่ําเสมอ

การปกแนวปลูก
แนวปลูกใหอยูขวางตะวัน (ปลูกในแนวทิศเหนือใต)
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ปกแนวระยะ 9 เมตร
ทิศเหนือ - ใต
9 เมตร
9

เมตร

9

เมตร

9

เมตร

ทําระยะ 9 เมตร
สามเหลี่ยม
9 เมตร

ขั้นตอนที่ 3
ปกแนวที่ 2

9 เมตร
9 เมตร

9 เมตร
9 เมตร
9 เมตร
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การปลูกแนวขวางตะวัน (เหนือ-ใต) จะลดการบังแสง
ปลูกตามแนวตะวันออก - ตะวันตก

ปลูกตามแนวเหนือ - ใต
ระยะเงา15.8 ม.

ระยะเงา 9 เมตร

ระยะเงา15.8 ม.

ระยะเงา 9 เมตร

เงาพาดระหวางตน
ระยะหางแนวเงาประมาณ 15 เมตร

เงาพาดตนตรงแนว
ระยะหางแนวเงา 9 เมตร

หลุมปลูก เมื่อวางแนวปลูกและปกไมเปนเครื่องหมายแลว ขุดหลุมขนาดกวาง 50 ซม. ยาว 50 ซม. ลึก 50 ซม.
เปนรูปตัวยู โดยใหจุดที่ปกไมเปนจุดกลางหลุม ใชเสียมแซะดินใหหลุมตั้งตรงขุดดินชั้นบนและชั้นลางแยกกัน ตาก
ไวประมาณ 10 วัน การปลูกในพื้นที่ขนาดใหญอาจใชสวานเจาะดินที่ติดกับรถแทรกเตอรแทนการขุดหลุม และ
คลุกเคลาปุย เพื่องายตอการจัดการ กอนนําตนกลามาปลูกรองพื้นดวยปูนขาวอัตรา 200 กรัมตอหลุม หิน
ฟอสเฟต อัตรา 250 -500 กรัมตอหลุม ปุยอินทรีย อัตรา 500 กรัมตอหลุม

การเตรียมหลุมปลูก
ปูนขาว

หินฟอสเฟต

ปุยอินทรีย

50 cm

1m
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หลุมที่ปลูกตองไมลึกหรือตื้นเกินไป การปลูกตองใหโคนเสมอดิน หากปลูกลึกเกินไปตายอดจะถูกฝงอยูใตดินทําให
โตชา หากปลูกตื้นเกินไป ทําใหรากลอยตนปาลมลมงายหลังจากปลูกแลวเหยียบดินรอบโคนตนใหแนน

การปลูก

ตองไมลึกเกินไป
ระดับผิวดิน

ปลูกลึกเกินไป
ตายอดถูกฝงใตดิน
ทําใหเจริญชา

ปลูกโคนเสมอดิน
เหมาะสมที่สุด

ปลูกตื้นเกินไป
ทําใหรากลอยเหนือ
ดินลมงาย

สําหรับพื้นที่ที่มีหนูระบาด ควรใชตาขายลอมตนพรอมปลูกแลวฝงลงไปในดินและใหเหลือตาขายเหนือดินประมาณ
6 นิ้ว เหยียบตาขายใหชิดกับโคนตนหลังจากปลูกแลวเหยียบดินรอบโคนตนใหแนน

การฝงตาขายปองกันหนู...ทําพรอมกับการปลูก
ตาขายโผลเหนือดิน
ประมาณ 6 นิ้ว

หลังจากกลบหลุมควร
เหยียบตาขายใหชิดกับโคนตน
ระดับผิวดิน

ถุงปาลม

ตาขายฝงดินใหลึก
เทาถุงปาลม
 การลอมตาขายหลังปลูก จะทําไดยาก
 การลอมตาขายหลังปลูก จะฝงไดไมลึก
 หนูมักจะทําลายตรงโคนทางใบ ยอด
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ฤดูปลูก ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกปาลมน้ํามัน คือ ตนฤดูฝน ประมาณ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ควร
ปลูกเมื่อฝนเริ่มตกแลว เพราะดินจะมีความชื้นเพื่อใหตนกลาไดมีเวลาตั้งตัวในแปลงไดนาน
การปลูก การปลูกอยางถูกวิธี จะทําใหการเจริญเติบโตของตนปาลมน้ํามันดีและใหผลผลิตสูง อายุตนกลา
ที่เหมาะสมประมาณ 8 - 16 เดือน ตนกลาที่มีอายุนอยเกินไป จะทําใหชะงักการเจริญเติบโตและออนแอตอ
สภาพแวดลอมตางๆ สําหรับตนกลาที่มีอายุมากเกินไปผลกระทบตอการเจริญเติบโตและตกผลชาและไมสะดวกใน
การขนยาย บางครั้งไมสามารถใชตนกลาที่มีอายุเทาที่กําหนดไดเราสามารถแกไขไดโดยตัดใบบางสวนทิ้งบาง และ
ระวังอยาใหรากบอบซ้ําจากการขนยายมากนัก
การขนยายตนกลา ควรขนยายตนกลาปาลมน้ํามันดวยความประณีต ไมใหกระทบกระเทือนมาก เพื่อ
หลีกเลี่ยงไมไดตนกลาชะงักการเจริญเติบโต
การวิเคราะหดินกอนปลูกปาลม
เปนการวิเคราะหคุณสมบัติของดินทั้งทางเคมีและทางกายภาพ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประเมินสภาพและ
องคประกอบของดิน วางแผนปรับปรุงดิน จัดการดิน กําหนดชนิดและวิธีการใสปุย การวิเคราะหคุณสมบัติของดิน
ทางกายภาพ ไดแก สวนประกอบของดิน ความลึกของดิน ความลาดเท การระบายน้ํา การวิเคราะหคุณสมบัติของ
ดินทางเคมี ไดแก ความเปนกรด - ดาง (pH) ความตองการปูน อินทรียวัตถุ ความเค็มของดิน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม สวนในดินกรดจัดหรือดินพรุวิเคราะหเพิ่มในธาตุ เหล็ก และทองแดง
การใสปุยปาลมน้ํามัน
การประเมินความตองการธาตุอาหารของปาลมน้ํามัน เพราะปาลมน้ํามันตองการธาตุอาหารในปริมาณสูง
และคาใชจายในการใสปุยมีราคาแพง จึงจําเปนตองทราบชนิดและอัตราปุย ตลอดจนวิธีการและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการใสปุย เพื่อลดตนทุนการผลิต วิธีการพื้นฐานในการประเมินความตองการปุยของปาลมน้ํามัน มี
ดังนี้
วิธีที่ 1 : ใชลักษณะอาการที่มองเห็นที่ตนปาลม แสดงอาการขาดธาตุอาหาร
วิธีที่ 2 : ใชวิธีทางวิทยาศาสตร คือ การใสปุยเคมีตามผลการวิเคราะหทางดินและผลวิเคราะหใบปาลมน้ํามัน
การประเมินความตองการธาตุอาหารของปาลมน้ํามันโดยวิธีที่ 2 เปนวิธีที่นิยมและแพรหลายในปจจุบัน คือ
สามารถบอกระดับปริมาณความตองการปุย โดยมีขอแมวาจะตองเก็บใบที่ถูกตองมาวิเคราะห และปริมาณผลผลิต
ติดตอกันอยางนอย 3-4 ป นอกจากนี้ยังตองใชขอมูลการใสปุย การสังเกตอาการขาดธาตุอาหารของพืชการ
เจริญเติบโต และขอมูลการวิเคราะหดินเพื่อประกอบการพิจารณาใสปุยตอไป การใสปุยปาลมน้ํามันดวยวิธีนี้
เกษตรกรจะตองเก็บตัวอยางใบถูกตองสงมาที่ หองปฏิบัติการวิเคราะหดินและพืชของหนวยงานราชการและเอกชน
ซึ่งหนวยงานดังกลาวจะทําการวิเคราะหธาตุอาหารและจัดสงคําแนะนําการใสปุยตามผลการวิเคราะหใบปาลม
น้ํามันใหเพื่อเปนขอมูลในการใสปุยเคมีตอไป ในกรณีที่เกษตรกรไมสามารถเก็บตัวอยางใบสงไปวิเคราะหทางเคมี
ไดหรือดวยเหตุผลอื่น ๆ กรมวิชาการเกษตรมีคําแนะนําการใสปุย ดังนี้ ( ตาราง) ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุยเคมี
และใสในขณะที่ดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเลี่ยงการใสปุยเมื่อฝนตกหนัก
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ตารางการใสปุยสําหรับปาลมน้ํามันอายุตาง ๆ
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ระยะเวลา ควรใสปุยเมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเหลี่ยงการใสเมื่อแลงจัดหรือฝนตกหนัก ในปแรกหลังจากปลูก
ควรใสปุย 4-5 ครั้ง ตั้งแตปที่ 2 เปนตนไป ควรใสปุย 3 ครั้ง/ป ชวงที่เหมาะสมในการใสปุยคือ ตนฝน กลางฝน
และปลายฝนตั้งแตป 5 ขึ้นไป พิจารณาใสปุยเพียงปละ 2 ครั้ง ถาสภาพแวดลอมเหมาะสม
การแบงใสปุย (อัตราที่แนะนํา) เมื่อแบงใส 3 ครั้ง / ป แนะนําใหใชสัดสวน 50 : 25 : 25 สําหรับการใส
ปุย ตนฝน กลางฝน และปลายฝน และเมื่อแบงใส 2 ครั้ง / ป ใชสัดสวน 60 : 40 ระยะตนฝนและกอนปลายฝน
ตามลําดับ
ชวงตนฝน คือ

ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

ชวงกลางฝน คือ

ประมาณเดือนกรกฎาคม – กันยายน

ชวงปลายฝน คือ

ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน

วิธีการใสปุยควรใสครั้งแรกเริ่มปลูกปาลมน้ํามันโดยใสร็อกฟอสเฟต อัตรา ๒๕๐ กรัม / ตน รองกนหลุม
ตอจากนั้นจะใชปุย ดังนี้
อายุปาลม
(ป)

ปุย N K และ Mg

ปุย P

1-4

ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัดวัชพืชแลว

ใสบริเวณรอบโคนตนที่กําจัดวัชพืชแลว

5-9

ใสบริเวณรอบโคนตนหางจากโคนตน 50 ซม. ถึง ใสบริเวณรอบโคนตนหางจากโคนตน 2
บริเวณปลายทางใบ
เมตร ถึงบริเวณปลายทางใบ

10 ปขึ้นไป หวานบริเวณระหวาแถวปาลมน้ํามัน หรือบน กองทางใบที่ถูกตัดแตงที่ไดกําจัดวัชพืช
กองทางใบที่ถูกตองตัดแตงที่ไดกําจัดวัชพืชแลว แลว

การปลูกพืชคลุมดิน
การปลูกพืชคลุมดินเปนวิธีการปองกันและแกปญหาเรื่องวัชพืชกับการชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้
พืชคลุมดินยังชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินดวย เกษตรกรนิยมปลูกพืชคลุมดินในสวนปาลมน้ํามันกันมาก
เพราะไมตองใชแรงงานและเวลาในการดูแลรักษาพืชคลุมดินมาก เหมือนการปลูกพืชแซมปาลมน้ํามัน
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ประโยชนและขอจํากัดบางประการของพืชคลุมดิน
พืชคลุมดินจะใหประโยชนมาก แตถาเกษตรกรขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็อาจเกิดโทษไดเชนกัน ดังนั้น กอน
การปลูกพืชคลุมดินจึงควรตระหนักถึงขอจํากัดบางประการของ พืชคลุมดินและปฏิบัติใหถูกตองก็จะเกิดประโยชน
หลายประการ ดังนี้
1. พืชคลุมดินจะชวยปองกันผิวหนาดินเมื่อเกิดการถูกแดดเผาอยางรุนแรง
2. ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินเมื่อเกิดฝนตกหนัก โดยเฉพาะในบริเวณที่มีความลาดชันสูง
3. เพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินโดยการเพิ่มและสะสมธาตุอาหารจําพวกไนโตรเจนของพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่ว
4. ชวยปรับโครงสรางของดินใหดีขึ้น เชน ชวยทําใหดินทรายอุมน้ําไดมากขึ้นดินเกาะตัวกันดีขึ้น และราก
ของพืชคลุมชวยทําใหดินโปรงมีชองวางของ อากาศมากขึ้นสามารถระบายน้ําไดดี
5. ลดปญหาวัชพืชขึ้นแขงขัน
6. สามารถเก็บเมล็ดพืชคลุมตระกูลถั่วไปขายไดราคาดี
อาการขาดธาตุอาหาร
อาการผิดปกติจากการขาดธาตุอาหารมักจะแสดงออกใหเห็น เมื่อพืชขาดธาตุอาหารในขั้นรุนแรง และ
ผลผลิตอาจจะลดลงแลวดวย ซึ่งอาการขาดธาตุอาหารตางๆ สามารถมองเห็นไดโดยสายตา และสังเกตไดดังนี้
ไนโตรเจน (N) ลักษณะอาการใบมีสีเหลืองซีดเกิดที่ทางใบแกกอน แกไขโดยใชปุยแอมโมเนีย ซัลเฟต
อัตรา 1-2 กก. ตอสําหรับตนปาลมที่มีอายุ 1-2 ป และ อัตรา 3-4 กก. ตอตนสําหรับตนปาลมที่มีอายุ 5-10 ป
ฟอสฟอรัส (P) ลักษณะอาการจะชะงักการเจริญเติบโต ใบมีสีเขียวเขมแกไขโดยใสปุยร็อ คฟอสเฟต
อัตรา 1.25-1.5 กก. ตอตน
โพแทสเซียม (K) ลักษณะอาการ คือ จะมีจุดสีเหลืองสมเปนจ้ํา ๆ บริเวณทางใบตอนลาง ขนาดเล็กไปหา
ใหญ รูปรางไมแนนอน เมื่อเปนมาก ๆ เนื้อใบสวนที่มีสีเหลืองจะแหง และอาจเกิดเฉพาะตนไดแทนที่จะเปน
บริเวณกวาง อาจทําใหเขาใจผิดกวาเนื่องมาจากพันธุกรรม ลักษณะเดนชัดในปาลมน้ํามันที่ขาดธาตุโ พแทสเซียม
คือ ทางใบลางซีดและแหงกอนกําหนด
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แมกนีเซียม (Mg) ลักษณะอาการทางใบลางจะมีสีเหลืองเริ่มจากปลายใบและขอบใบยอย บริเวณที่มีสี
เหลืองจะเห็นชัดเจนเมื่อถูกแสงแดด สวนที่ไมถูกแสงแดดจะคงมีสีเขียว อาการขาดแมกนีเซียมต่ําและมีความเปน
กรดจัด ในบางกรณีเกิดจากธาตุอาหารในดินไมสมดุลระหวางแมกนีเซียมกับโพแทสเซียม หรือแมกนีเซียมกับ
แคลเซียม ทําใหพืชไมสามารถดูดแมกนีเซียมไปใชไดดีเทาที่ควร เชน ใสปุยไนโตรเจน หรือปุยโพแทสเซียม หรือปุย
ที่มีแคลเซียมเปนองคประกอบที่มากเกินไป เปนตน วิธีการแกไขสําหรับอาการที่เกิดจุดปะสีสมบนใบที่แก หรือ
รุนแรงจนหลายใบและขอบใบแหง ใหใสโพแทสเซียมคลอไรด อัตรา 2.5-3.5 กก. ตอตนป สําหรับตนปาลมที่ให
ผลผลิตแลว ในบางกรณีใหใสคีเซอรไรท 1-2 กก. ตอตน จะชวยใหอาการขาดแมกนีเซียมดีขึ้น
โบรอน (B) มีลักษณะผิดปกติแสดงใหเห็นหลายชนิด เชน ปลายใบยอยหักงอเปนรูปตะขอ อาจเกิด
เฉพาะทางหรือทุกทางได ทางและใบยอยสั้นผิดปกติในกรณีที่ขาดรุนแรง หรือเกิดแถบยาวใสโปรงแสงขนานกับ
แถบทางใบยอยยนหรือหยิกแกไขโดยใสโบแรกซ อัตรา 50-100 กรัม / ตน / ป เมื่ออายุ 2-3 ป และ อัตรา 150200 กรัม / ตน / ป เมื่อมีอายุ 4 ปขึ้นไป
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