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ผลของชนิดปุ๋ยไนโตรเจนต่ อการเจริญเติบโต ผลผลิตของคะน้ า การชะละลายไนเทรต
และปริมาณไนตริฟายอิงแบคทีเรี ยในดิน
Effect of Nitrogen Fertilizer Types on Plant Growth, Yield in Chinese Kale, Nitrate Leachate and
Soil Nitrifying Bacteria
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บทคัดย่ อ
จากการศึกษาชนิดของปุ๋ ยไนโตรเจนในการปลูกคะน้ าด้ วยชุดดินยางตลาดต่อการเจริ ญเติบโต ผลผลิต
และประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 6 ซํ ้า และ 5 ตํารับการทดลอง
คือ ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็ นตํารับควบคุม (T1:Non-N) ปุ๋ ยยูเรี ย (46-0-0) อัตรา 20 กก.N/ไร่ (T2:Urea-N) ปุ๋ ยยูเรี ย
อัตรา 20 กก.N/ไร่ ร่ วมกับ สารยับยังกระบวนการไนตริ
้
ฟิเคชัน่ (dicyandiamide;DCD) ในอัตรา 10% ของปุ๋ ยยูเรี ย
(T3:Urea-N+DCD) ปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้ า (30-0-0; Crotonylidene diurea;CDU;∅ 2.8-4.1 mm) อัตรา 20 กก.
N/ไร่ (T4:UBER-7) และปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้ า (30-0-0; Crotonylidene diurea;CDU;∅ 1.2-1.4 mm) อัตรา 20
กก.N/ไร่ (T5:UBER-Micro 5) โดยทุกตํารับการทดลองใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส (0-46-0) และโพแทสเซียม (0-0-60) ใน
อัตรา 10 กก.P 2 O 5 /ไร่ และ 15 กก.K 2 O/ไร่ ตามลําดับ ผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับสารยับยัง้
กระบวนการไนตริ ฟิเคชัน่ (T3)ให้ ความสูง นํา้ หนักสด และนํา้ หนักแห้ งของคะน้ าสูงที่สุด และมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญ สําหรับการใส่ปุ๋ย UBER-7 (T4) ส่งผลให้ มีการชะละลายไนเทรตในดินน้ อยที่สดุ (17.76
มล. NO 3 -/กก) นอกจากนี ้ยังพบว่าการใส่ยูเรี ยร่ วมกับสารยับยังกระบวนการไนตริ
้
ฟิเคชัน่ (T3) ส่งผลให้ มีปริ มาณ
ของ ammonium oxidizing bacteria ในดินลดลงในทุกระยะการทดลอง เมื่อเทียบกับตํารับที่ใส่ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่าง
เดียว

ABSTRACT
Effect of nitrogen (N) fertilizer types applied to Chinese kale in YangTaLad soil series was
studied in the completely randomized design experiment with 6 replications and 5 treatments as the
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follows: no-N fertilizer (T1:Non-N), urea fertilizer (46-0-0) at 20 kg N/rai (T2:Urea-N), urea fertilizer at 20
kg N/rai with nitrification inhibitor (dicyandiamide; DCD) at 10% of urea fertilizer application (T3:UreaN+DCD), controlled-release N fertilizer UBER-7 (30-0-0, Crotonylidene diurea; CDU;∅ 2.8-4.1 mm) at
20 kg N/rai (T4:UBER-7) and controlled-release N fertilizer UBER-Micro 5 (30-0-0, Crotonylidene diurea;
CDU;∅ 1.2-1.4 mm) at 20 kg N/rai (T5: UBER-Micro 5). All treatments were applied with 10 kg P 2 O 5 /rai
(0-40-0) and 15 kg K 2 O/rai (0-0-60).The result shown that plant height, fresh weight and dry weight were
significantly highest when plant received urea fertilizer with nitrification inhibitor (T3). In addition,
controlled-release N fertilizer (T4:UBER-7) could significantly reduce nitrate leacheate from soil and as
compared with other treatments. Urea fertilizer with nitrification inhibitor application (T3) also reduced
the amount of ammonium oxidizing bacteria in soil in all plant growth stages as compared with sole
urea fertilizer application (T2).
Key Words: Chinese kale, nitrogen fertilizer, nitrification inhibitor
e-mail address: tip_sd@hotmail.co.th

คํานํา
ปั จจุบันปุ๋ ยเคมี มีการนํ าเข้ าในปริ มาณที่ เพิ่ มสูง ขึน้ ทุก ปี โดยในปี 2553 มีการนํ าเข้ าปุ๋ ยเคมีป ริ มาณ
5,172,708 ตัน มูลค่า 61,211 ล้ านบาท และปี 2554 มีการนําเข้ าปุ๋ ยเคมีปริ มาณ 6,149,228 ตัน มูลค่า 71,800
ล้ านบาท ซึง่ ปุ๋ ยเคมีที่มีการนําเข้ ามากที่สดุ คือ กลุม่ ปุ๋ ยไนโตรเจน เช่น ปุ๋ ยยูเรี ย (46-0-0) และปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต
(21-0-0) เป็ นต้ น เนื่องจาก ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารที่รากพืชสามารถดูดใช้ ได้ ในรู ปไนเทรตไอออน (NO 3 --N) และ
แอมโมเนียมไอออน (NH 4 +-N) ไนโตรเจนมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของพืช โดยทัว่ ไปเมื่อใส่
ปุ๋ ยไนโตรเจนลงในดิน พืชสามารถนําไปใช้ ในปริ มาณ 50 – 60% ของปุ๋ ยที่ใส่ลงไปเท่านัน้ ส่วนที่เหลือถูกยึดไว้ ในดิน
หรื อเปลี่ยนเป็ นรู ปที่พืชใช้ ประโยชน์ไม่ได้ หรื อสูญหายไปโดยการชะละลาย หรื อสูญหายไปในอากาศ (ยงยุทธและ
คณะ, 2551) ซึง่ การสูญเสียของปุ๋ ยไนโตรเจนไปจากดินส่วนใหญ่เกิดจากไนเตรทในดินถูกชะละลายไปกับนํ ้าแล้ ว
เกิดกระบวนการ Eutrophication หรื อแอมโมเนียระเหยไปจากดิน (Ammonia volatilization) รวมทังไนเตรทถู
้
ก
รี ดิวซ์แล้ วได้ ก๊าซ N 2 O, NO และ N 2 แล้ วระเหยไปจากดิน การใช้ ปุ๋ยไนโตรเจนทางการเกษตรส่วนใหญ่ของ
เกษตรกรนิยมใช้ ปุ๋ยเคมีธรรมดาซึ่งเกิดการสูญเสียได้ ง่าย รวมทัง้ พืชที่ต้องการไนโตรเจนในการเจริ ญเติบโตส่วน
ใหญ่ เป็ นพื ช ผัก ล้ ม ลุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งคะน้ าจัด เป็ นผัก ล้ ม ลุกชนิ ด หนึ่ง ที่ เ กษตรกรนิ ยมเพาะปลูกกันอย่าง
แพร่ หลาย ทําให้ มีการใช้ ปยไนโตรเจนมากในการเพาะปลู
ุ๋
ก ดังนันหากสามารถลดการสู
้
ญเสียให้ น้อยลงได้ ก็จะเป็ น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ ปยให้
ุ๋ สงู ขึ ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม วิธีการหนึ่งก็คือการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน
ละลายช้ า ซึง่ ปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้ าแต่ละชนิดมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกันออกไป แต่มีคณ
ุ สมบัติที่คล้ ายกันคือมี
ความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารช้ ากว่าปุ๋ ยเคมีธรรมดา จากการศึกษาที่ ผ่านมาพบว่าการให้ ปุ๋ยในโต
รเจนในปริ มาณที่เท่ากันในพืชชนิดเดียวกันแต่เป็ นปุ๋ ยชนิดที่แตกต่างมีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตพืชต่างกัน
และเมื่อทดสอบกับพืชชนิดที่ตา่ งกันแต่ให้ ปยชนิ
ุ๋ ดเดียวกันพบว่ามีผลต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตพืชต่างกัน จึง
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เป็ นแนวคิดในการทดลองทดสอบปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้ ากับคะน้ าเพื่อศึกษาผลของปุ๋ ยไนโตรเจนละลายช้ าที่มีต่อ
พืชและสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปปรับประยุกต์ใช้ ในการเพาะปลูกคะน้ าต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาทําโดยใช้ ชุดดินยางตลาดในโรงเรื อนทดลอง โดยทําการปลูกคะน้ าฮ่องกงในกระถางพลาสติก
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) จํานวน 6 ซํ ้า มี 5 ตํารับการทดลอง ดังนี ้ 1) ไม่ใส่ปยไนโตรเจนเป็
ุ๋
นตํารับควบคุม (T1) 2) ปุ๋ ยยูเรี ย
อัตรา 20 กก. N/ไร่ (T2) 3) ปุ๋ ยยูเรี ยอัตรา 20 กก. N/ไร่ ร่ วมกับ nitrification inhibitor ในอัตรา 10% ของอัตราปุ๋ ยยู
เรี ย (T3) 4) ปุ๋ ยละลายช้ า UBER-7 (Crotonylidene diurea; CDU;∅ 2.8-4.1 mm) อัตรา 20 กก. N/ไร่ (T4) และ5 )
ปุ๋ ยละลายช้ า UBER-Micro 5 (CDU;∅ 1.2-1.4 mm) อัตรา 20 กก. N/ไร่ (T5) โดยทุกตําหรับการทดลองใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอัตรา 10 กก.P 2 O 5 /ไร่ และ 15 กก.K 2 O/ไร่ ตามลําดับ รดนํ ้าในปริ มาณที่เท่ากันใน
ทุกตํารับการทดลอง เก็บนํา้ ที่ชะละลายออกมาวัดปริ มาณไนเทรตทัง้ หมดที่อยู่ในนํา้ บันทึกความสูงจนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 42 วัน แล้ วบันทึกค่าความเขียวของใบด้ วยเครื่ อง Chlorophyll meter
(SPAD-502) นํา้ หนักสด และนํา้ หนักแห้ งของพืช แล้ วนําไปวิเคราะห์หาปริ มาณ Total N ในพืชด้ วยวิธี Micro
Kjeldahl (ทัศนีย์ และจงรักษ์ , 2542) นอกจากนี ้ทําการเก็บตัวอย่างดินทุก 7 วัน เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณไนตริ ฟาย
อิงแบคทีเรี ยในดิน ด้ วยวิธีการปลอดเชื ้อ และนําข้ อมูลที่ได้ ทงหมดวิ
ั้
เคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ และค่า Ftest พร้ อมทังค่
้ าสถิติสําหรับเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธี DMRT (Duncan’s new multiple range test)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเจริ ญเติบโต
การใช้ ปยไนโตรเจนละลายช้
ุ๋
าแบบต่างๆทําให้ ความสูงของลําต้ นที่ระยะเวลา 7, 14, 21, 28, 35 และ 42
วัน หลังย้ ายปลูกมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1) การใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ที่ระยะ 7, 14, 21,
28และ 35 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ที่ระยะเวลา 42 วัน ตํารับที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับ nitrification inhibitor
(T3) มีความสูงของต้ นสูงที่สดุ (30.8 cm) ส่วนในตํารับควบคุม (T1) มีความสูงของต้ นตํ่าที่สดุ (16.8 cm) และเมื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่าง T4 และ T5 ที่เป็ นปุ๋ ยชนิดเดียวกัน แต่ขนาดของเม็ดปุ๋ ยต่างกันต่างกันพบว่าความสูงของพืชไม่
มีความแตกต่างกันในทุกช่วงเวลาหลังจากย้ ายปลูก
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Table 1 Effects of nitrogen fertilizer types on plant height (cm) at 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days after
transplanting (DAT)
Plant height (cm)
Treatments
7 DAT
14 DAT
21 DAT
28 DAT
35 DAT
42 DAT
T1
6.7 b1/
13.3 b1/
14.5 b1/
15.4 b1/
15.4 b1/
16.8 c1/
T2
9.1 a
17.9 a
19.1 a
23.6 a
27.8 a
27.9 b
T3
8.9 a
19.6 a
20.8 a
25.0 a
30.2 a
30.8 a
T4
9.0 a
19.6 a
21.0 a
22.9 a
27.5 a
28.1 ab
T5
8.8 a
17.9 a
20.2 a
23.1 a
27.3 a
28.8 ab
F-test
**
**
**
**
**
**
C.V. (%)
5.89
9.55
8.15
5.82
8.54
11.91
1/

Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by
Duncan method

2. คุณภาพของผลผลิต
ผลการศึกษาพบว่าคะน้ าฮ่องกงมีการตอบสนองต่อการให้ ปุ๋ยแบบต่าง ๆ ส่งผลให้ มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติของนํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง ปริ มาณไนโตรเจนทังหมดในพื
้
ช และความเขียวของใบ ตํารับที่มี
การใส่ปยยู
ุ๋ เรี ยร่ วมกับ nitrification inhibitor (T3) มีนํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง และปริ มาณ Total N ของพืชมากที่สดุ
(4608.2 กก./ไร่ , 507.5 กก./ไร่ และ 3.8% ตามลําดับ) ส่วนในตํารับควบคุม (T1) มีนํ ้าหนักสด นํ ้าหนักแห้ ง
ปริ มาณ Total N และความเขียวใบของพืชตํ่าที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบนํา้ หนักแห้ งและค่าความเขี ยวใบของพื ช
ระหว่าง T4 และ T5 ที่เป็ นปุ๋ ยชนิดเดียวกัน แต่ขนาดของเม็ดปุ๋ ยต่างกัน พบว่าการใส่ปุ๋ย UBER-Micro 5 (T5) ให้
นํ ้าหนักแห้ ง และค่าความเขียวใบมากกว่าการใส่ปุ๋ย UBER-7 (T4) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าขนาดของเม็ดปุ๋ ยมีผลต่อ
ความเร็ วในการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช นอกจากนี ้จากผลการทดลองยังแสดงให้ เห็นแนวโน้ มของข้ อจํากัดบาง
ประการของการใช้ ปุ๋ยละลายช้ าในการปลูกพืชระยะสัน้ คือการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ ยอาจไม่ทนั ต่อความ
ต้ องการใช้ สําหรับการเจริ ญเติบโตของพืช ทําให้ พืชไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ เต็มที่เมื่อเทียบกับการใช้ ปยธรรมดาที
ุ๋
่
ใส่ปยยู
ุ๋ เรี ย (T2) และการใส่ปยยู
ุ๋ เรี ยร่ วมกับ nitrification inhibitor (T3) ซึง่ จากผลการทดลองจะเห็นได้ ว่า ชนิดของ
ปุ๋ ยไนโตรเจนมีผลต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิต ของพืชที่ตา่ งกัน แม้ วา่ ปริ มาณธาตุไนโตรเจนในปุ๋ ยที่ใส่จะเท่ากัน
ซึง่ สอดคล้ องกับ Fageria (2009) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า แหล่งธาตุอาหารและปุ๋ ยบางชนิดให้ การเจริ ญเติบโตและผลผลิต
พืช มากกว่าปุ๋ ยชนิ ดอื่นที่ ให้ ธาตุเดียวกันและปริ มาณเท่ากัน ประสิทธิ ภาพการใช้ ธาตุอาหารจากปุ๋ ยของพื ชจึง
แตกต่างกัน นอกจากนันพื
้ ชแต่ละจีโนไทพ์ (genotype) ก็อาจมีประสิทธิภาพการใช้ ธาตุอาหารต่างกันด้ วย
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Table 2 Effects of nitrogen fertilizer types on greenness leaf color, fresh weight, dry weight and total
nitrogen content in plant at harvesting day
Fresh weight
Total N in plant
Treatments Greenness leaf color
Dry weight (kg/rai)
(kg/rai)
(%)
T1
51.6 b1/
496.4 c1/
88.7 c1/
1.4 c1/
T2
69.1 a
3966.3 ab
478.5 a
3.6 ab
T3
64.6 a
4608.2 a
507.5 a
3.8 a
T4
55.6 b
3282.5 b
402.1 b
3.1 b
T5
64.3 a
3835.3 b
505.4 a
3.5 ab
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
2.84
10.82
7.09
6.90
1/

Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by
Duncan method
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3. ปริมาณการชะละลายไนเทรต
ผลการศึกษาพบว่าปริ มาณการชะละลายไนเทรตของปุ๋ ยชนิดต่างๆให้ ผลที่แตกต่างกันทางสถิติในทุกตํารับ
การทดลอง โดยตํารั บการทดลองที่ ไม่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีการชะละลายไนเทรตน้ อยที่ สุด เมื่ อพิ จ ารณา
เปรี ยบเทียบเฉพาะตํารับที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพบว่า ตํารับการทดลองที่ใส่ปุ๋ย UBER-7 (T4) มีการชะละลายไน
เทรตน้ อยที่สดุ (17.76 มก. NO 3 -/กก.) ในขณะที่การใช้ ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียว (T2) ส่งผลให้ มีการชะละลายไนเต
รทสูงที่สดุ (56.04 มก. NO 3 -/กก.) จากการทดลองจะเห็นได้ ว่าปุ๋ ย CDU ที่มีเม็ดปุ๋ ยขนาดเล็ก (∅ 1.2-1.4mm) มี
ปริ มาณการชะละลายของไนเตรทที่สงู กว่าเม็ดปุ๋ ยขนาดใหญ่ (∅ 2.8-4.1 mm) เนื่องจากเม็ดปุ๋ ยขนาดเล็กมีพื ้นที่ผิว
มากกว่าเม็ดปุ๋ ยขนาดใหญ่ ทําให้ มีโอกาสสัมผัสกับนํ ้าในดินได้ มาก จึงมีการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้ เร็ วกว่า
ซึง่ สอดคล้ องกับยงยุทธและคณะ (2551) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ การปลดปล่อยไนโตรเจนนันใช้
้ กลไก 2 แบบ คือ ปฏิกิริยา
แยกสลายด้ วยนํ ้า และการสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรี ย์ ดังนันอั
้ ตราการปลดปล่อยของธาตุอาหารในการทดลอง
นี ้ จึงขึ ้นอยู่กบั ขนาดเม็ดปุ๋ ยด้ วย
4. ผลของการใช้ ป๋ ุยไนโตรเจนแบบต่ าง ๆ ต่ อปริมาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดิน
การใช้ ปุ๋ยไนโตรเจนแบบต่าง ๆไม่ทําให้ ปริ มาณของ ammonium oxidizing bacteria ที่พบในดินหลังการ
ปลูกพืชที่ระยะเวลา 7, 14, 21, 28, 35 และ 42 วัน หลังย้ ายปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติ (Figure 1a) แต่ที่
ระยะ 14 วัน หลังย้ ายปลูก การใส่ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียว (T2) มีแนวโน้ มให้ มีปริ มาณของ ammonium oxidizing
bacteria ในดินเพิ่มมากขึ ้นในปริ มาณสูงกว่าทุกตํารับการทดลอง ซึง่ จุลินทรี ย์เหล่านี ้มีเอนไซม์ยูรีเอส (urease) ที่
เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าไฮโดรไลซี ส ยู เ รี ย ให้ อยู่ ใ นรู ป ของแก๊ ส แอมโมเนี ย และสูญ เสี ย ไปจากดิ น ส่ ว นการใช้ ส ารยับ ยั ง้
กระบวนการ Nitrification ร่ วมกับยูเรี ย (T3) ส่งผลให้ มีปริ มาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดินลดลงใน
ทุกระยะการทดลอง เมื่อเทียบกับตํารับที่ใส่ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียว (T2) แต่ในตํารับการทดลองที่ใช้ ปุ๋ยละลายช้ า
พบว่าอัตราของ ammonium oxidizing bacteria ในดินจะเพิ่มขึ ้นจนถึง 42 วันหลังปลูกสําหรับการใส่ปุ๋ย UBERMicro 5 (T5) และเพิ่มขึ ้นจนถึง 28 วันหลังปลูก แล้ วลดตํ่าลงสําหรับการใช้ ปยุ๋ UBER-7 (T4)
Table 3 Total nitrate leachate in all stage plant growth
Treatments
NO 3 - leaching (mg NO 3 -/kg)
T1
8.95 e1/
T2
56.04 a
T3
40.21 b
T4
17.76 d
T5
32.22 c
F-test
**
C.V. (%)
12.58
1/

Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 99% (**) by
Duncan method
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Figure 1 Number of ammonium oxidizing bacteria (a) and nitrite oxidizing bacteria (b) in soil
5. ผลของการใช้ ป๋ ุยไนโตรเจนแบบต่ าง ๆ ต่ อปริมาณของ nitrite oxidizing bacteria
จากการศึกษาปริ มาณของ nitrite oxidizing bacteria ในดินในกระถางปลูก พบว่าการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน
แบบต่างๆส่งผลให้ ปริ มาณของ nitrite oxidizing bacteria มีความแตกต่างทางสถิตทิ ี่ระยะเวลา 7, 14, 28, 35 และ
42 วัน หลังย้ ายปลูก ซึง่ ที่ระยะเวลา 14 วัน ทุกตํารับการทดลองมีปริ มาณของ nitrite oxidizing bacteria สูงกว่า
ช่วงเวลาอื่น โดยการใส่ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียว (T2) มีปริ มาณของ nitrite oxidizing bacteria สูงที่สดุ ในขณะที่
การใส่ปยุ๋ UBER-Micro 5 (T5) มีปริ มาณของ nitrite oxidizing bacteria ในดินตํ่าที่สดุ ขณะที่ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิ ติที่ระยะเวลา 21 วัน (Figure 1b) ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการที่จุลินทรี ย์ในดินจะปรั บสภาพเข้ าสู่สมดุล
หลังจากที่ได้ รับอิทธิพลจากภายนอกมาระยะเวลาหนึง่ แต่ทว่าหลังจากการใส่ปุ๋ยครัง้ ที่สองเมื่อพืชมีอายุ 21 วัน จะ
เห็นได้ วา่ ปริ มาณของ nitrite oxidizing bacteria มีความแตกต่างกันทุกระยะเวลาต่อมาจนถึงเก็บเกี่ยว
จากการศึกษาปริ มาณของ ammonium oxidizing bacteria และ nitrite oxidizing bacteria ในดิน แสดง
ให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนว่าปริ มาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดินมีมากกว่าปริ มาณของ nitrite
oxidizing bacteria ในดิน ซึ่งแสดงให้ เห็นแนวโน้ มของการสูญเสียไนโตรเจนจากดินในรู ปของแก๊ สแอมโมเนี ย
มากกว่าการสูญเสียไนโตรเจนในรู ปของไนเตรทจากการถูกชะละลายไปกับสารละลายดิน

สรุ ป
ชนิดของปุ๋ ยไนโตรเจนมีผลต่อการเจริ ญเติบโต และผลผลิตของคะน้ าฮ่องกงที่แตกต่างกัน โดยการใส่ยูเรี ย
ร่ วมกับสาร nitrification inhibitor ส่งผลให้ พืชมีความสูง นํ ้าหนักสด และปริ มาณไนโตรเจนทังหมดในพื
้
ชมากที่สดุ
ส่วนการใส่ปุ๋ย UBER-7 ส่งผลให้ มีการชะละลายไนเทรตน้ อยที่สดุ และการใช้ สารยับยังกระบวนการ
้
nitrification
ร่ วมกับยูเรี ยส่งผลให้ มีปริ มาณของ ammonium oxidizing bacteria ในดินลดลงในทุกระยะการทดลอง เมื่อเทียบ
กับตํารับที่ใส่ปยยู
ุ๋ เรี ยเพียงอย่างเดียว
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