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ABSTRACT 
 

 

Maize is the dominant staple food of southern Africa; however production in 

this region is critically low.  A minimum-till system called CF (Conservation 

Farming) significantly raises yields of smallholder maize farmers.  CF is now being 

promoted by many research organizations and NGOs in southern Africa. 

This minimum-till technology utilizes permanent planting stations for input 

application and seeding.  These stations are shallow holes dug with a hand hoe and 

exist in a precise grid. The stations are reopened annually in advance of planting 

where again a basal application of lime, inorganic and/or organic fertilizers is applied 

before seeding.  The permanent planting stations facilitate precise fertilizer 

application and use efficiency.  The method involves no-tillage making it especially 

useful to households without access to mechanical or draught power for land 

preparation. 

CF research has appropriately focused on yield; however, little emphasis on 

soil property changes has been investigated.  The aim of this study was to explore the 

technology’s impact on soil fertility development—the quality and rate of fertility 

increases over time.  A less expensive, simpler carbon analysis was also used to 

evaluate its effectiveness in estimating soil quality for further CF research.  Therefore, 

in western central Zimbabwe farmers’ fields of 4 (CF4) and 8-9 years (CF8) CF 

practice were compared with conventionally ploughed fields (REF) for soil fertility 

parameters total C, active C, N, P, exchangeable cations K, Mg, Ca, and Na, pH, bulk 

density, and infiltration. 
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With the exception of K, Mg, and Na all tested parameters were superior 

inside CF4 and CF8 stations than to ploughed soils and soils outside the CF stations. 

P and N were significantly higher in the stations of CF8 and CF4 than the maize 

ridges in REF.  Total carbon and active (labile) carbon were more than 45% higher at 

0-15 cm of CF4 and CF8 planting stations compared to any sampling point in 

ploughed fields. TC outside CF stations was modestly higher (9%) than REF.  CF 

Station pH was 5% higher than ploughed fields, but lower outside the station than 

ploughed fields.  Infiltration rates were higher in both 4 and 8 year CF fields both in 

and outside of station when compared to ploughed fields.  Bulk densities averaged 

slightly lower in CF fields both in and outside of station when compared to ploughed 

fields.  Combined CF treatment yield estimates (4.0 t/ha) were 6 times higher than 

REF (0.66 t/ha).  The active carbon results correlated well with total carbon 

(Pearson’s r, 0.859) and moderately well with nitrogen (Pearson’s r, 0.796). 

 Fertility improvements were significantly concentrated in planting stations.  The 

positive changes occurred within the first four years though no significant differences 

existed between CF4 and CF8.  CF planting stations have greater overall nutrient 

status and physical characteristics than ploughed field sampling positions.  The 

positive impacts of a minimum-till system combined with the accumulation of carbon 

and nutrients over time, especially P, within planting stations, enable smallholder 

farmers to achieve high yields on small pieces of land through improved optimization 

of water, soil, and fertility resources. 

 

Keywords:  CF, Conservation Farming, planting station, basin technology, 
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บทคัดย่อ 

 ขา้วโพดเป็นพืชอาหารส าคญัของแอฟริกาใต้  อยา่งไรก็ตามผลิตภาพขา้วโพดในภูมิภาคน้ี
ต ่ามาก ระบบการไม่ไถพรวนดินหรือท่ีเรียกวา่การท าฟาร์มแบบอนุรักษส์ามารถช่วยเพิ่มผลผลิตต่อ
พื้นท่ีของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดรายย่อยได้  ดงันั้น ปัจจุบนัมีหน่วยงานวิจยัและองค์กรเอกชน
จ านวนมากในแอฟริกาใตก้ าลงัส่งเสริมใหเ้กษตรกรท าการผลิตในระบบน้ี 
 เทคโนโลยีการไม่ไถพรวนน้ีใช้กระถางปลูกถาวรในการเพาะเมล็ดและใส่ปัจจยัการผลิต  
กระถางปลูกถาวรน้ีเป็นหลุมต้ืน ๆ ขดุดว้ยจอบมือและฝังแน่นในตะแกรง  ก่อนท าการเพาะปลูกใน
แต่ละปี  เกษตรกรจะเปิดปากกระถาง ท าการรองพื้นดว้ยปูนขาวและปุ๋ยเคมีหรืออินทรียห์รือทั้งสอง
อย่างควบคู่กนั  ก่อนท่ีจะหยอดเมล็ดพืช การใช้กระถางปลูกถาวรช่วยให้ใส่ปุ๋ยไดใ้นปริมาณพอดี 
ท าให้การใช้ปุ๋ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีการไม่ไถพรวนน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไม่อาจหาเคร่ืองจกัรหรือแรงงานสัตวช่์วยในการเตรียมดินได ้
 งานวิจยัด้านการท าฟาร์มแบบอนุรักษ์มุ่งเน้นเร่ืองระดบัผลผลิตนั้นเหมาะสมแล้ว แต่มี
การศึกษาน้อยมากท่ีเน้นถึงการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับคุณสมบัติของดิน  การศึกษาคร้ังน้ีจึงมี
วตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาถึงผลของการใชเ้ทคโนโลยน้ีีต่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน อนั
ได้แก่คุณภาพและอตัราความอุดมสมบูรณ์ท่ีเพิ่มข้ึนตามกาลเวลา  ทั้งน้ียงัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์
คาร์บอนท่ีง่ายข้ึนและมีค่าใช้จ่ายน้อยลงเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจยัดา้นการท าฟาร์มแบบอนุรักษ์
ต่อๆ ไป  ดงันั้น การศึกษาน้ีซ่ึงด าเนินในพื้นท่ีตอนกลางดา้นตะวนัตกของประเทศซิมบบัเว ไดท้  า
การเปรียบเทียบระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดินระหวา่งพื้นท่ีเกษตรกรท่ีท าฟาร์มแบบอนุรักษม์า  4 
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ปี (CF 4) และ 8-9 ปี (CF 8) กบัพื้นท่ีท่ีมีการไถพรวนแบบดั้งเดิม (REF) โดยใชปั้จจยัช้ีวดั ไดแ้ก่ 
total C, active C, N, P, exchangeable cations K, Mg, Ca, Na, pH ความเป็นกรด – ด่างของดิน 
ความหนาแน่นรวมของดิน และอตัราการไหลซึมน ้า 
 นอกเหนือจาก K  Mg และ Na แลว้ ปัจจยัช้ีวดัท่ีทดสอบทุกตวัแสดงค่าว่าความอุดม
สมบูรณ์ของดินในกระถางปลูกถาวร  CF4 และ CF8 เหนือกวา่ในดินท่ีมีการไถพรวน และดินใน
พื้นท่ีเกษตรแบบอนุรักษ์ท่ีไม่ได้ใช้กระถางปลูกถาวร  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธาตุโพตสัเซ่ียม และ
ไนโตรเจน ในกระถางปลูกถาวร CF4 และ CF8 พบวา่มีสูงกวา่มากเม่ือเปรียบเทียบกบัในร่องปลูก
ขา้วโพดแบบ REF  ส าหรับค่า total C  และ  active C ท่ีดินลึก  0 – 15 ซม ในกระถางปลูกถาวร 
CF4 และ  CF8 สูงกวา่ 45 % เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการสุ่มตรวจในพื้นท่ีแปลงซ่ึงมีการไถ
พรวน  ส่วนนั้น ค่า TC ของดินนอกกระถางปลูกถาวรในพื้นท่ีท าฟาร์มแบบอนุรักษจ์ะสูงกวา่ของ  
REF เล็กนอ้ย (9 %)  ค่าความเป็นกรด – ด่างของดินในกระถางปลูกถาวร  สูงกวา่ในพื้นท่ีซ่ึงมีการ
ไถพรวน (5 %)    แต่ในกรณีพื้นท่ีนอกกระถางปลูกถาวรจะมีค่าต ่ากว่าในแปลงมีการไถพรวน 
อตัราการไหลซึมของน ้ าในพื้นท่ี CF4 และ CF8 ทั้งในและนอกกระถางปลูกถาวร  ปรากฏสูงกว่า
ในพื้นท่ี  REF ในขณะท่ีค่าความหนาแน่นรวมของดินในแปลงท่ีท าฟาร์มแบบอนุรักษ์ทั้งแบบใน
และนอกกระถางปลูกถาวรโดยเฉล่ียต ่ากวา่เล็กนอ้ยเปรียบเทียบกบัแปลงท่ีมีการไถพรวน  ประมาณ
การระดบัผลผลิตโดยเฉล่ียของทุกกรณีท่ีไม่มีการไถพรวนดินรวมกนั (4.0 t/ha) สูงกว่าในพื้นท่ี 
REF (0.66 t/ha) หกเท่าตวั  ทั้งน้ี ผลการศึกษายงัแสดงวา่  ระดบั active carbon       มีความสัมพนัธ์
กบั total carbon สูง (Pearson’s r = 0.859)  และมีความสัมพนัธ์ปานกลางกบัระดบัไนโตรเจน 
(Pearson’s r = 0.796) 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีเพิ่มพูนข้ึนพบเป็นส่วนใหญ่ในกระถางปลูกถาวร โดยเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วในส่ีปีแรกของการเลิกวิธีไถพรวนดิน ไม่แตกต่างกนัมากระหวา่งกรณี CF4 กบั CF8   
โดยรวมแล้ว ระดบัธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน รวมทั้งคุณภาพดา้นกายภาพของดินในกระถางปลูก
ถาวร   จะดีกวา่ท่ีพบจากตวัอยา่งดินจากจุดต่าง ๆ ของแปลงท่ีมีการไถพรวน  ผลดีของระบบการไม่
ไถพรวนดิน ประกอบกบัการสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโพตสัเซียมท่ี
มากข้ึนตามกาลเวลา ดงัปรากฏในกระถางปลูกถาวร  จะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้เกษตรกรรายยอ่ยผูมี้
พื้นท่ีเพาะปลูกขนาดเล็กสามารถไดร้ะดบัผลผลิตสูงจากการปรับปรุงวิธีการใช้ทรัพยากรน ้ า ดิน 
และปุ๋ยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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