
PICO Agriculture  
พโิก ชีวภัณฑ์ขั้นสูงเพ่ือการเกษตร 

ดูแลอย่างยัง่ยืน ปลอดภัย ไร้สารพษิ เพิม่ผลผลติ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ชีวภัณฑ์ขั้นสูงเพ่ือการเกษตร 
เราปลูกฝังแนวทางทางการเกษตรดว้ยวิธีการใชธ้รรมชาติบ าบดัธรรมชาติ ในการแกปั้ญหา  นวตักรรมจุลินทรียข์ั้น

สูงของเรา สายพนัธ์ุจุลินทรียท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของเรา ผลิตโดยกระบวนการผลิตท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิซ่ึงส่งเสริมการแสดงออก
ของลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ  ถูกออกแบบมาส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตรชีววิทยา สามารถปรับใชโ้หมดการท างานหลาย
รูปแบบ และด าเนินการตามท่ีตั้งใจไวไ้ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือในสภาวะการท างานท่ีกวา้ง ผลลพัธ์สุดทา้ยคือนวตักรรมจุลินทรียข์อง
เราพิสูจน์แลว้วา่สามารถเพิ่มผลผลิตของพืช และเพิ่มชีววิทยาของดินในพื้นท่ีได ้ เทคโนโลยี พิโก ช่วยให้เกษตรกรสามารถ
แกปั้ญหาการผลิตทางการเกษตรทัว่โลกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ภาพรวมเทคโนโลย ี
เทคโนโลยี พิโก เป็นกระบวนการหมกัขั้นสูงท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิเฉพาะซ่ึงสร้างตวัเร่งปฏิกิริยาเชิงประกอบจากการ

ผสมผสานของจุลินทรีย ์เอนไซม ์และปัจจยัร่วมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตวัเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบผสมน้ีอยูร่่วมกบัชีววิทยา มี
ประสิทธิภาพในหลายสภาวะเร่งอตัราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีเหล่าน้ีไดเ้ร็วกว่าทางเลือกอ่ืนท่ีมีอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ี
หลากหลาย ผลประโยชน์ท่ีผูป้ลูกไดส้ัมผสัรวมถึงผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและจ านวนพืชผลรวมท่ีเพิ่มข้ึนต่อปีจะเพิ่มโดยตรง 

เทคโนโลยีน้ียงัเร่งอตัราการออกซิเดชัน่ (Oxidation) ของสารมลพิษอย่างรวดเร็วท าให้เป็นประโยชน์ต่อการบ าบดั
ดิน แกไ้ขดินปนเป้ือนยอ่ยสลายสารพิษ สารเคมีในดินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

เอกลกัษณ์เฉพาะของเทคโนโลย ีพิโก คือความสามารถในการปรับให้เขา้การใชง้านไดห้ลากหลายดว้ยกระบวนการ
ทางชีววิทยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยอินทรียเ์ชิงพาณิชยท่ี์ช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุอาหารรองในพืชเพิ่ม
ความแข็งแรงของพืชและกระตุน้การท างานของจุลินทรียใ์นดิน  ท าเป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ช่วยเพิ่มความพร้อมของธาตุอาหารช่วย
เพิ่มความแข็งแรงของพืชและกระตุน้การท างานของจุลินทรียใ์นขณะเดียวกนัก็ป้องกนัการสะสมของตะกอนและการปรับ
ขนาดท่ีเป็นปัญหาในท่อน ้าหยดท่อขนาดเล็กและพื้นรางน ้า (Nutrient Film Technique (NFT)) 

พโิก ชีวภัณฑ์เพ่ือการเกษตร 
 สามารถใช้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์  เป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากธรรมชาติ มาผา่นขบวนการผลิตท่ีทนัสมยัโดยการอบ  ดว้ยความ

ร้อนสูง  และเคลือบดว้ยจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ให้อยู่ใสภาพท่ีคงตวั  จึงมีธาตุอาหารครบถว้น  มีประโยชน์ต่อพืช

และดินท่ีท าการเกษตร  ท าให้ดินเหมาะสมต่อการเพาะปลูกท่ีย ัง่ยืน  จุลินทรียพ์ิโกจึงท าให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี   ลด

ตน้ทุน ดินดีข้ึน และช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ



 เป็นยอดอาหารเสริมพืชชีวภาพชนิดเข้มข้น  ใชฉี้ดพ่นทางใบ  ท าให้ดูดซึมเขา้ในเซลล์ของพืชไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผลิต

จากอาหารโปรตีนสูง  โดยผา่นขบวนการหมกัดว้ยจุลินทรีย ์ท่ีมีประโยชน์ต่อพืชและดินหลายชนิด เหมาะกบัพืชทุก

ชนิด  สามารถลดตน้ทุน  เพิ่มผลผลิต ปลอดสารพิษ และท าใหชี้วติยนืยาว

 สารสกัดชีวภาพส าหรับป้องกันและรักษาโรคพืช เป็นส่วนผสมของสารธรรมชาติ   ท่ีสกดัจากขบวนการหมกัทาง

ชีวภาพ  อุดมไปดว้ย  กรดอินทรีย ์ สารชีวนะจากแบคทีเรีย  และสารฆ่าพิษ ( Bacteriocins, Iturins and Killer Toxins

)  สามารถใชไ้ดท้ั้งป้องกนัและรักษาโรคพืช นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัในการ เกล่ียรอยแผลเน่าของตน้พืช  สามารถ

ใชแ้ช่เมล็ดและท่อนพนัธ์ุพืชก่อนปลูก  และแช่ผลไม ้ ผกั  และดอกไมห้ลงัเก็บเก่ียวเพื่อใหมี้ความสดยาวนานข้ึน

การวจิัยและพฒันา 
          ปัจจุบนับริษทัฯ มีงานวจิยัในส่วนท่ีเป็นการวจิยัประยกุตร่์วมกบัภาควชิาส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมและ
เทคโนโลยกีารเกษตร ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล โดยมีทิศทางการวจิยัท่ีน าไปสู่การพึ่งตนเองท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายและแนวทางการวิจยัของชาติฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2545-2549) 

คุณสมบัติและลกัษณะพืน้ฐานโดยทัว่ไปของผลติภณัฑ์ 
          ผงจุลนิทรีย์ PICO ตน้แบบท่ีผลิตข้ึนมาอยูใ่นรูปของผง ท่ีประกอบไปดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิหลกั  
7 ชนิด ท่ีประกอบไปดว้ย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด Bacillus Bacteria 1 ชนิด  และ ยสีต ์3 ชนิด คือ 

1. Pediococcus acidilactici (LAB) 3.0 x 10 7  cfu/g 
2. Pediococcus pentosaceus (LAB)              4.0 x 10 6  cfu/g 
3. Leuconostoc mesenteriodes (LAB) 4.0 x 10 6  cfu/g 
4. Bacillus amyloliquefaciens 6.0 x 10 6  cfu/g 
5. Pichia farinosa 5.0 x 10 6  cfu/g 
6. Dekkera anomala 3.0 x 10 6  cfu/g 
7. Dekkera bruxellensis 3.0 x 10 6  cfu/g 

เทคนิคการผลติ 
              จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ทั้ง 7 ชนิดดงักล่าวน้ี อยู่รวมกนัแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั(Symbiosis) โดยมีธัญพืชท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตหลายชนิด เช่น แป้งขา้ว ร าสกดั จมูกขา้วสาลี กากถัว่เหลือง และหางนมผง เป็นอาหารเล้ียงเช้ือ ซ่ึง
ผา่นการฆ่าเช้ือ ก่อนน าไปเล้ียงเช้ือ จนไดป้ริมาณและความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการ หลงั จากนั้นจึงน าไปท าแห้ง โดยวิธี Freeze Dry 
เพื่อใหเ้ช้ือหยดุการเจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกนัสารอินทรียต่์างๆท่ีผลิตข้ึนมา เช่น เอ็นไซม ์กรดอินทรีย ์ไวตามินไม่ให้ถูก
ท าลายหรือเส่ือมสภาพไปเหมือนการท าให้แห้งดว้ยความร้อนสูง จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ ผงจุลินทรีย์PICO มีประสิทธิภาพสูง 
ท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 



คุณสมบัติพืน้ฐาน 

1. ลกัษณะทางกายภาพ : เป็นผงสีน า้ตาลอ่อน ประกอบดว้ยเซลแหง้ท่ีมีชีวิต เจริญอยูบ่นอาหาร
เล้ียงเช้ือ ท่ีมีขนาดสม ่าเสมอ เส้นผา่ศูนยก์ลางขนาด 100 เม็ด 

2. ขนาดของจุลนิทรีย์ : มีขนาดเลก็มากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
      2.1  กลุ่มแบคทีเรีย LAB ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 – 50 ไมครอน 
      2.2  กลุ่มแบคทีเรีย Bacillus ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 50 – 80 ไมครอน 

                   2.3  กลุ่มยสีต ์ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 250 – 400 ไมครอน 
3. ช่วงอุณหภูมิทีส่ามารถท างานได้ : 0 ถึง 65 องศาเซลเซียส
4. ช่วงความเค็มทีส่ามารถทนได้ : 0 - 65 ppt.
5. ช่วงความเป็นกรดด่างทีส่ามารถท างานได้ : pH 1.5 – 9.6
6. สามารถทนยาฆ่าเช้ือได้ : 30 ppm
7. สามารถทนโลหะหนัก (คอปเปอร์) ได้ : 5 ppm

ลกัษณะการท างานของจุลนิทรีย์แต่ละชนิด 

1. Pediococcus  acidilactici เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ีย่อยสารอินทรีย ์เป็นกรดแลคติก เป็นหลกั
(Homofermentator) อีกทั้งผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์Bacteriocins    (สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจากแบคทีเรีย) ท่ี
เรียกว่า Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ (Gram Negative Bacteria)ได้หลายชนิด เช่น 
Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp.,Vibrio cholerae เป็นตน้ และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรม
บวก(Gram positive Bacteria)หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostridium botulinum, 

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายคนและสัตว ์

2. Pediococcus pentosaceus เป็น Microflora Lactic Acid Bacteria ท่ีมกัพบในทางเดินอาหาร ล าไส้ใหญ่ สามารถ
ยอ่ยสารอินทรีย ์เป็น Lactic Acidอีกทั้งผลิตสารโพลีเปปไตท ์Bacteriocins (สารปฏิชีวนะท่ีผลิตจาก
แบคทีเรีย) ท่ีเรียกวา่ Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรมลบ(Gram Negative Bacteria)ไดห้ลาย
ชนิด เช่น Salmonella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Vibrio cholerae เป็นตน้ และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวก(Gram positive Bacteria) หลายชนิดเช่น Clostridium perfiengens, Clostrid 
botulinum, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogens เป็นตน้ท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายคนและ

สัตว ์และยงัผลิตไวตามินบี หลายชนิด 

3. Leuconostoc mesenteroides ผลิตกรดแลคติคและสารชีวนะ Bacteriocin ช่ือ Nisins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียแกรม
ลบ และแกรมบวกท่ีเป็นอนัตรายต่อคนและสัตวไ์ดห้ลายชนิด ซ่ึงทาง USFDA อนุญาตให้ใช ้Nisins 
และ Pediocins  ในอาหารได ้



4. Bacillus amyloliquefaciens เป็น แบคทีเรียท่ีสามารถผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์ช่ือ Iturins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือรา(Antifungal
Agent) อีกทั้งผลิตเอน็ไซมไ์ดดี้หลายชนิด  เช่น Lipase, Amylase, Sucrase Protease, Peptidase ฯลฯ 

5. Pichia farinosa  เป็นยสีตท่ี์ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ  ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษ คือ สามารถผลิตสารโพล่ีเปปไตท ์Killer
Toxins: Yeast Antimicrobial Proteins (ยีสตท่ี์ผลิต Killer Toxinsไดใ้นธรรมชาติ พบเพียง 5 ชนิด 
จากยีสต์สองหม่ืนกว่าชนิด) สาร Killer Toxins จะท าปฏิกิริยากบั Toxins ต่างๆ ท่ีผลิตจาก
แบคทีเรีย หรือ เช้ือรา เช่น อะฟลาท็อกซิน (Aflatoxins), ไมโครท็อกซิน (Mycotoxins) และ
Exotoxins ใหห้มดสภาพความเป็นพิษ(Denatured) 

6. Dekkera anomala  เป็นยีสตท่ี์ในวงการหมกัเบียร์ เรียกวา่ Spoiling Beer Yeast เพราะยีสตช์นิดน้ีจะยอ่ยแป้ง และ
น ้ าตาล เปล่ียนเป็น กรดน ้ าส้มสายชู โดยไม่เปล่ียน เป็นแอลกอฮอล์ และยงัสามารถผลิตเอ็นไซม์
หลายชนิด เช่น Cellulase, Lignase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, Cellubioase, Amylase, 
Arabinase ฯลฯ 

7. Dekkera bruxellensis ยีสตท่ี์ยอ่ย เยื่อใย, แป้ง,น ้ าตาล เป็น กรดน ้ าส้ม และผลิตเอ็นไซมห์ลายชนิด เช่น Cellulase,
Sucrase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc. 

ผงจุลนิทรีย์ PICO Agriculture 
เป็นผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นอุตสาหกรรมการเกษตร ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายวตัถุประสงคก์ารใชง้าน เพื่อ
คุณภาพของผลผลิต ปริมาณของผลผลิต อีกทั้งสภาพแวดล้อมโดยรวมดีข้ึน ปลอดภยัต่อผูใ้ช้และผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัลด
ค่าใชจ่้ายไม่จ  าเป็นไดอ้ยา่งมาก นบัเป็นการใชน้วตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื 

จุดเด่นของ Pico Agriculture 
- ชีวภณัฑส์ายพนัธ์ุพิเศษท่ีมีความปลอดภยัสูงส าหรับคน สัตว ์และส่ิงแวดลอ้ม 

- ฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดิน 

- ก าจดัเช้ือโรคและโรคระบาดในดิน 

- ก าจดัสารพิษ สารเคมี ไดม้ากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบนัชั้นน า) 

- ฟ้ืนฟูสภาพตน้กลา้ ตน้อ่อนก่อนน าไปปลูกในดิน 

- กระตุน้การแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต 



- เพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่พืช  เพิ่มความตา้นทานโรคพืชต่างๆ 

- แกปั้ญหาหนอน และแมลงศตัรูพืช 

- ยบัย ั้งการฟักตวั และลอกคราบของแมลง ควบคุมก าจดัไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะน าโรค 

(ก าจดัไข่ยงุ ไข่ผเีส้ือ ไข่แมลงวนั) 

- ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ใหพ้ืชน ามาใชป้ระโยชน์ 

- ก าจดัเช้ือโรค ก าจดัสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินในแหล่งน ้า  

- บ าบดัแหล่งน ้าใช ้และน ้าทิ้งในการเพาะปลูก 

- สามารถใชท้  าปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรียน์ ้า ปุ๋ยหมกัหอม โดยน ้าหมกัจะหอม ไม่เหมน็เน่า  

-  เพิ่มการสังเคราะห์แสง สะสมอาหาร เร่งการเจริญ เร่งแตกใบอ่อน  เร่งการติดดอกติดผล เร่งการเล้ือยของเถา และ

เก็บเก่ียวไดน้านข้ึน 

-  ช่วยผสมเกสร ป้องกนัดอกผลร่วง เพิ่มขนาดผล เพิ่มผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ รสชาติดี กรอบอร่อย เก็บไวไ้ดน้าน 

-  ช่วยยน่ระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตใหเ้ร็วข้ึน  

-  ฉีดพน่ก่อนเก็บ 3 วนั ผลผลิตเห่ียวชา้ลง ไม่เสียน ้าหนกัช่วงขนส่ง 

- ช่วยฟ้ืนฟูสภาพตน้ทรุดโทรม เร่งดูดซึมปุ๋ย,ธาตุอาหารมากข้ึน พืชสมบูรณ์แขง็แรง ทนแลง้ ทนทานต่อโรคและแมลง  

- เพิ่มจุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ใหแ้ก่ดิน ปรับสร้างความสมดุล ผลิตสารชีวนะ ยบัย ั้งเช้ือราและแบคทีเรียท่ีก่อให้โรค 

หลายชนิด 

- การฉีดพน่เป็นประจ า ลดการฟักตวัของหนอน ลดการระบาดและควบคุมหนอนชอนใบ หนอนใยผกั หนอนคืบ

กะหล ่า 

- การใชใ้นนาขา้ว ช่วยลดการเขา้ท าลายของเพล้ียกระโดด, เพล้ียจัก๊จัน่  ตน้ขา้วแขง็แรง ใบตั้งชนั แตกกอดี รวงขา้วมี

น ้าหนกัมากข้ึน ป้องกนัเมล็ดร่วง เมล็ดลีบ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
- เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได ้

- ลดตน้ทุนการผลิต  

- ลดการใชส้ารเคมีป้องกนั ก าจดัศตัรูพืช 

- ลดค่าใชจ่้ายยาฆ่าแมลง สารเคมีก าจดัเช้ือโรค สุขภาพชีวติดีข้ึน 

- จุลินทรียพ์ิโก มีความปลอดภยัสูง ทั้งผูป้ลูก และผูบ้ริโภค ทั้งยงัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- ลดการสะสมของสารพิษ สารเคมี ในดิน และแหล่งน ้า 

- สามารถน ามาฉีดพน่ในระบบพน่หมอกควบคุมเช้ือราในอากาศ 



- ควบคุม, ป้องกนั ก าจดัโรครา และแบคทีเรียหลายชนิด 

- ควบคุมไข่หนอนแมลงศตัรูพืช  ยบัย ั้งการลอกคราบแมลง 

- พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไดดี้ข้ึน ช่วยใยกระบวนการการเจริญเติบโตไดอ้ยา่ดีเยีย่ม 

- พืชผกั และผลผลิตท่ีได ้จะปลอดสารพิษ 

- บ าบดัน ้าดิบท่ีใชเ้พาะปลูก ยอ่ยตระกนัในท่อน ้า 

- แกปั้ญหาน ้าเสียลงแหล่งน ้าชุมชน  

- ก าจดั ช่วยลดกล่ินไม่พึงประสงคต่์างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 สถานทีท่ี่เหมาะกบัการใช้งาน 
- บ่อน ้าดิบท่ีใชใ้นการเพาะปลูก  

- ตน้กลา้พืช และก าจดัเช้ือโรคในดิน [กดดูวธีิการใช]้ 

- ในสวนยกร่อง [กดดูวธีิการใช]้ 

- ในสวนท่ีเป็นท่ีดอน [กดดูวธีิการใช]้ 

- ปุ๋ยน ้าชีวภาพ หมกัผกั, ปลา, ไข่ [กดดูวธีิการใช]้ 

ประเภทการเพาะปลูกทีเ่หมาะกบัการใช้งาน 
- ผกั (คะนา้ กะหล ่า ลุย้ ข้ึนฉ่าย กวางตุง้ ผกัไฮโรโปนิค  ผกัออแกนิค ฯลฯ) 
- พืชไร่  (ขา้ว ขา้วโพด ยาสูบ ออ้ย สัปปะรด ฯลฯ) 
- สวนผลไม ้(ล าไย  ล้ินจ่ี  มงัคุด  สละ ส้ม  มะนาว ทุเรียน  เงาะ มะละกอ สตอเบอรี องุ่น มะม่วง ชมพู นอ้ยหน่า 

กลว้ย) 

- พืชตระกูลแตง (เมลอน  แตงโม  แตงกวา  แตงร้าน  มะระ  ฟักทอง ฯลฯ) 
- พืชหวั (มนัฝร่ัง  มนัเทศ  เผือก หอม  กระเทียม  หน่อไมฝ้ร่ัง ฯลฯ) 
- พืชตระกูลถัว่ (ถัว่ต่างๆ ถัว่ลนัเตา  ถัว่ลิสง  ถัว่เหลือง ฯลฯ) 
- พริก (พริกหวาน พริกช้ีฟ้า ฯลฯ) 
- สวนยาง สวนปาลม์น ้ามนั 
- ไมต้ดัดอก / ไมก้ระถาง 
- นาขา้ว 



ข้อเปรียบเทียบระหว่าง ผงจุลนิทรีย์ PICO กบั จุลนิทรีย์อ่ืน ๆ 

ผงจุลนิทรีย์ PICO จุลนิทรีย์อ่ืนๆ 
1. ประกอบดว้ยจุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ 7 ชนิด 1. จุลินทรียช์นิดเดียวหรือไม่แจง้ชนิด
2. อยูใ่นรูปเซลแหง้ท่ีมีชีวติ ท างานทนัที 2..อยูใ่นสภาพท่ีมีชีวติ, สปอร์ ตอ้งเพาะ12-24 ชม. 
3. ระบุความเขม้ขน้ได ้
(1 กรัมมีอยา่งนอ้ย 6 x 107 cfu)

3. ไม่ระบุความเขม้ขน้ หรือต่อกรัม มีนอ้ยกวา่
หลายเท่าตวั

4. ไม่ผา่เหล่า 4. มีโอกาสผา่เหล่าได ้เพราะมีการต่อเช้ือเร่ือยๆ
5. การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ)
มีอายเุก็บรักษานาน 2 ปี

5. เก็บรักษาท่ีมืด หา้มโดนแดด (อายเุก็บสั้น)

6. ประสิทธิภาพสูง ไดรั้บการยอมรับ ผลการ
ทดลองทั้งในและต่างประเทศ

6. ประสิทธิภาพจะลดลงเร่ือยๆ เม่ือมีการต่อเช้ือ
คร้ังต่อไป

7. มีความปลอดภยัสูงต่อคน สตัว ์พืช ส่ิงแวดลอ้ม 7. ไม่รับรองความปลอดภยั
8. ราคาถูกกวา่ เม่ือคิดต่อหน่วยการใช ้ 8. ราคาต่อ กก.อาจจะถูก แต่คิดตอ่การใชแ้พงกวา่

รายละเอยีดในการใช้ พโิก ชีวภัณฑ์เพ่ือการเกษตร สามารถแบ่งกลุ่มการใช้งาน ดังนี้ 
1. การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ใชส้ าหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรม ก าจดัโรคในดิน
2. การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ใชท้  าปุ๋ยจุลินทรียน์ ้า
3. การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ใชท้  าปุ๋ยหมกัเช้ือปฏิปักษ์
4. การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ใชใ้นการยอ่ยสลายตอซงัขา้ว
5. การใช ้ผงจุลนิทรีย์ PICO ใชป้ลูกผกัไฮโดรโปนิค

ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้าพืช และ ก าจัดเช้ือโรคในดิน 
• ใชส้ าหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้ม, ทุเรียน, พริก, มะเขือ, มนั, แตง ฯลฯ จุลินทรียพ์ิโก มีคุณสมบติั ในการ
ก าจดัเช้ือโรค แบคทีเรีย/รา ในดิน เช่น โรคโคนเน่า,รากเน่า, โรคเห่ียว, ยบุตาย, ตน้กลา้เน่า ฯลฯ  ใชใ้นการเตรียมดินแปลง
ปลูก โดยผสม 1 กก. ต่อ น ้า  3,000 ลิตร ราดรดในแปลงปลูกพืช 2ไร่  เดือนละคร้ัง (เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรเพิ่ม
อินทรียวตัถุ หรือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ลงในแปลงปลูก อยา่งนอ้ย 2-3 ตนัต่อไร่) 

ใช้ท าปุ๋ยจุลนิทรีย์น า้ 
• หมกัผกั, ปลา, ไข่ ท าใหไ้ดปุ๋้ยน ้าหมกั หอมไม่เหม็นเน่า และไดธ้าตุอาหาร กรดอะมิโน และ ฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตได,้ แตกรากอ่อน, ออกก่ิงแขนง ดอก ผล มากข้ึน ใช ้1000 กรัม ผสม ปลา, ผกั, ไข่ 30 กิโล ผสมกากน ้าตาล 20 
ลิตร เติมใหค้รบ 200 ลิตร คนใหเ้ขา้กนั หมกัทิ้งไว ้1 เดือน (หมัน่คนใหเ้ขา้กนัทุกวนั ช่วยใหห้มกัเร็วข้ึน) อตัราการใชปุ๋้ยน ้า
หมกั 30-50 ซีซี ต่อ น ้า 20 ลิตร 



ใช้ท าปุ๋ยหมักเช้ือปฏิปักษ์ 
• โดยกองเศษวชัพืช, วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอนอินทรียวตัถุของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ต่างๆ  มาหมกัเป็นปุ๋ยหมกัหอม โดยไม่ตอ้งกลบักอง ใช้ 1000 กรัม ต่อเศษวสัดุ 2,000 กก. (ควรเติม ปุ๋ยยูเรีย 2 kg, หิน
ฟอสเฟต 10 kg) 

การใช้เช้ือจุลนิทรีย์พโิกในการย่อยสลายตอซังข้าว 
จุลินทรียพ์ิโก ยอ่ยสลายตอซงัขา้ว เป็นหวัเช้ือจุลินทรีย ์เขม้ขน้ 1 กิโลกรัม ผสมน ้าได ้2,000 ลิตร ใชไ้ดก้บันา 10 ไร่ 

จะช่วยยอ่ยสลายตอซงัขา้วใหก้ลายเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ช่วยยอ่ยสลายเมล็ดวชัพืช ขา้วดีดขา้วลายขา้วนก ช่วยยอ่ยไข่หอยเชอร่ี ไข่
เพล้ีย ตดัวงจรการแพร่ระบาดของเพล้ียไฟ มีจุลินทรียท่ี์ท าใหดิ้นร่วนซุย และมีจุลินทรียท่ี์ช่วยยบัย ั้งเช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของ
โรคขา้วต่างๆ ในแปลงนา ช่วยใหดิ้นดี น ้าดี ไม่มีสารพิษตกคา้ง  

จุลินทรียใ์นพิโกจะยอ่ยสลาย ตอซงัขา้ว, วสัดุเหลือจากการเกษตร อยา่งชา้ๆ โดยช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีส าคญั
ในดินใหแ้ก่พืช อีกทั้งสร้างเอนไซมลิ์กเนส ช่วยยอ่ยสลายสารลิกนินท่ีเป็น โครงสร้างตน้ขา้ว, เอนไซมเ์ฮมิเซลลูเลส, เซลลู
เลส ช่วยยอ่ยสลายเยือ่ใยไฟเบอร์ของตน้พืชใหแ้ตกตวั, เอนไซมเ์พก็ติเนส ช่วยยอ่ยสลายสารเพก็ตินท่ีเป็น โครงสร้างเปลือก
ไมย้นืตน้. นอกจากนั้นจุลินทรียใ์นพิโกยงัผลิตสารแบคทีริโอซิน และ อิทุริน ซ่ึงมีคุณสมบติัในการก าจดัเช้ือแบคทีเรียและ
เช้ือราท่ีก่อใหเ้กิดโรคพืชหลายๆชนิด และท าลาย ไข่ไส้เดือนฝอย (nematode) รวมถึงไข่ของแมลงดว้ย ซ่ึงเป็นการตดัวงจร
ชีวติของแมลงนั้น 

ใช ้300 กรัม ผสมน ้า 200 ลิตร ราดรดใหท้ัว่แปลงนาขา้ว 1 ไร่ โดยท าหลงัจากเก็บเก่ียวตน้ขา้วจากนาและราดรดเม่ือ
ท าการไถพลิกดิน จุลินทรียจ์ากพิโก จะเร่งขบวนการยอ่ยสลายตอซงัใหก้ลบัมาเป็นปุ๋ยทางธรรมชาติในดินอยา่งรวดเร็ว 

วธีิและขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการหมกั 

1. เช้ือจุลินทรียพ์ิโก จ านวน 1000 กรัม หรือ 1 กิโลกรัม

2. ถงัหมกัจุลินทรียถ์งัละ 200 ลิตร (ใช ้10 ถงั), หรือ 1,000 ลิตร (ใช ้2 ถงั)

3. เคร่ืองมือในการฉีดพน่ปุ๋ย หรือ สารเคมี (ตอ้งลา้งใหส้ะอาดไม่มี ยาฆ่าแมลงตกคา้ง)

 ขั้นตอนหมกัเช้ือเช้ือจุลินทรียพ์ิโก  (1 กิโลกรัม ใชก้บันาขา้วได ้10 ไร่) 
1. น าถงัท่ีเตรียมไวใ้ส่น ้าสะอาดท่ีไม่มีคลอรีน หรือ ยาฆ่าแมลง ลงในถงั 200 ลิตร (ใช ้10 ถงั)

2. น าหวัเช้ือพิโก 100 กรัม เทลงในถงั 200 ลิตร ต่อ 1 ถงั (1 กก. ท าไดจ้  านวน 10 ถงั), หรือน าหวัเช้ือพิโก 500 กรัม

ผสมลงในถงั 1,000 ลิตร (1 กก. ท าไดจ้  านวน 2 ถงั), จากนั้นใหก้วนส่วนผสมใหเ้ขา้กนัอยา่งดี

3. หมกัหวัเช้ือพิโกทิ้งไว ้1 วนั 1 คืน ควรเปิดฝาถงั เพราะจุลินทรียต์อ้งการอากาศหายใจ และควรหมกัในท่ีมีแดดจดั จะ

ยิง่ท  าใหเ้ช้ือเจริญไดอ้ยา่งรวดเร็ว



4. วนัรุ่งข้ึนน าไปฉีดพน่ใหท้ัว่พื้นท่ี 10 ไร่ ในเวลาตอนเชา้ ปรับหวัฉีดใหเ้ป็นละอองเมด็ใหญ่

 ขั้นตอนในการปฏิบติัในการขบวนการยอ่ยสลาย (ใชห้วัเช้ือพิโกจ านวน 1 กก. / 10 ไร่) 
1. ปล่อยน ้าเขา้แปลงนา ใหท้่วมพอประมาณ

2. เอารถย  ้าตอซงัใหจ้มน ้าจนทัว่แปลงนา ใหฟ้างจมน ้า ถา้ฟางไม่จมน ้าจะยอ่ยไม่ได ้น าน ้าสารละลายไปฉีดพน่ใหท้ัว่

พื้นท่ี 10 ไร่ ในเวลาตอนเชา้ ปรับหวัฉีดใหเ้ป็นละอองเมด็ใหญ่

3. ทิ้งไวใ้หค้รบ 3-5 วนั ก็เป็นการส้ินสุดการยอ่ยสลาย สามารถท าการคราดหรือไถต่อไดเ้ลย

การย่อยจะเกดิผลดีดังนีคื้อ 

 ฟางขา้วเม่ือเน่าสลายจะใหป้ลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชเม่ือฟางขา้วยอ่ยสลายแลว้จะไดธ้าตุไนโตรเจน (N) ธาตุ

ฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และซิลิกา้ (SiO2) การไถกลบฟางขา้วจ านวน

1 ตนั จะไดธ้าตุอาหารทั้งธาตุหลกัและธาตุรอง ดงัน้ีคือ ไนโตรเจน (N) 6 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส (P2O5) 1.4 กิโลกรัม

โพแทสเซียม (K2O) 17 กิโลกรัม แคลเซียม (Ca) 1.2 กิโลกรัม แมกซีเซียม (Mg) 1.3 กิโลกรัม และท่ีส าคญัคือไดธ้าตุ

ซิลิกา้ (SiO2) จ านวน 50 กิโลกรัม โดยประมาณแลว้ 1 ไร่จะไดฟ้างขา้ว 800-1,000 กิโลกรัม/ไร่ และตอซงัอีก 1,200

– 1,500 กิโลกรัม/ไร่

 ยอ่ยวชัพืชในแปลงนา โดยเฉพาะขา้วดีด ขา้วหาง ขา้วลาย ขา้วนก จะถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย ์เป็นการขจดัวชัพืช

ในแปลงนาอยา่งไดผ้ล

 ท าใหดิ้นร่วนซุย ท าใหต้น้ขา้วออกรากลึกและรากเยอะ ช่วยใหต้น้ขา้วหาอาหารไดม้าก ล าตน้แขง็แรง

 ช่วยก าจดัควบคุมจุลินทรีย ์และเช้ือราซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ของตน้ขา้ว

 ยอ่ยสลายไข่เพล้ีย เพล้ียไฟ เพล้ียกระโดย ซ่ึงเป็นการตดัวงจรชีวิต ท าใหก้ารแพร่ระบาดลดลง

 ยอ่ยสลายไข่หอยเชอร่ีซ่ึงเป็นการตดัวงจรชีวติ ท าใหก้ารแพร่ระบาดลงลดการสูญเสียการท าลายของตน้ขา้ว

 จุลินทรียจ์ะช่วยปรับสภาพดินท่ีเป็นกรด-ด่าง ใหเ้ป็นกลาง และเพิ่มความร่วนซุยของดินใหดี้ยิง่ข้ึน



ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้าพืช และกาํจัดเช้ือโรคในดิน 

สถานทีใ่ช้ ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของต้นกล้าพืช และกาํจัดเช้ือโรคในดิน 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้ • ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของตน้กลา้พืช และกาํจดัเช้ือโรคในดิน

• ช่วยกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราในดินท่ีก่อให้เกิดโรคพืช กระตุน้

การแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มความตา้นทานโรค

• ช่วยกาํจดัเช้ือโรคในนํ้าและดิน ป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือใหม่

และกระตุน้การแตกรากอ่อน

• สามารถใชท้าํปุ๋ยชีวภาพ นํ้าหมกัหอมไม่เหม็นเน่า และไดธ้าตุอาหาร

ครบ กรดอะมิโน, ฮอรโ์มนพืช ชว่ยเรง่การเจรญิเตบิโต,กระตุน้การ

แตกรากอ่อน, แตกก่ิงแขนง, ตดิดอก ออกผล มากขึน้

• ช่วยลดการระบาดของหนอนท่ีจะทาํลายตน้พืช ป้องกนั ควบคุมไข่,

หนอน,แมลงศตัรูพืชหลายชนิด

• ใชท้าํปุ๋ยหมกั เศษวชัพืช, วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอน

อินทรียวตัถุ ของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ  มาหมกัเป็น

ปุ๋ยหมกัหอม

• ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ใหพ้ืชนาํมาใช้

ประโยชน์

อตัราส่วน   ใช ้อตัรา 500 กรมัตอ่ไร ่

วธีิการใช้ ผสมกบันํา้ในปรมิาณท่ีเพียงพอท่ีจะฉีดหรือรดไดพ้อดีกบัพืน้ท่ี(ควรแช่นํา้ทิง้

ไว ้1- 2 คืน) แลว้รดหรือฉีดใหท้ั่ว และควรรกัษาความชืน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

เพ่ือกาํจดัเชือ้แบคทีเรีย และเชือ้ราในดนิท่ีก่อใหเ้กิดโรคพืช กระตุน้การแตก

รากอ่อน เรง่การเจรญิเติบโต และเพิ่มความตา้นทานโรค ควรใชเ้ป็นประจาํ

ทกุเดือน 



เทศบาล สถานทีใ่ช้ทาํปุ๋ยนํา้ชีวภาพ หมักผกั, ปลา, ไข่ 

สถานทีใ่ช้ ใช้ทาํปุ๋ยนํา้ชีวภาพ หมักผกั, ปลา, ไข่ 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้ • ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของตน้กลา้พืช และกาํจดัเช้ือโรคในดิน

• ช่วยกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราในดินท่ีก่อให้เกิดโรคพืช กระตุน้

การแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มความตา้นทานโรค

• ช่วยกาํจดัเช้ือโรคในนํ้าและดิน ป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือใหม่

และกระตุน้การแตกรากอ่อน

• สามารถใชท้าํปุ๋ยชีวภาพ นํ้าหมกัหอมไม่เหม็นเน่า และไดธ้าตุอาหาร

ครบ กรดอะมิโน, ฮอรโ์มนพืช ชว่ยเรง่การเจรญิเตบิโต,กระตุน้การ

แตกรากอ่อน, แตกก่ิงแขนง, ตดิดอก ออกผล มากขึน้

• ช่วยลดการระบาดของหนอนท่ีจะทาํลายตน้พืช ป้องกนั ควบคุมไข่,

หนอน,แมลงศตัรูพืชหลายชนิด

• ใชท้าํปุ๋ยหมกั เศษวชัพืช, วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอน

อินทรียวตัถุ ของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ  มาหมกัเป็น

ปุ๋ยหมกัหอม

• ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ใหพ้ืชนาํมาใช้

ประโยชน์

อตัราส่วน อตัรา 100 กรมั ผสม ปลา, ผกั, ไข ่30 กิโล ผสมกากนํา้ตาล 30 ลิตร และ

เตมินํา้สะอาด จนครบ 200 ลิตร คนใหเ้ขา้กนั หมกัทิง้ไว ้ 1 เดือน(หมั่นคน

ทกุวนั ชว่ยใหห้มกัเรว็ขึน้) 

วธีิการใช้ ใชท้าํปุ๋ ยหมกั โดยกองเศษวชัพืช, วสัดเุหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอน

อินทรียวตัถ ุของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารตา่ง ๆ  มาหมกัเป็นปุ๋ ยหมกั

หอม ไมต่อ้งกลบักอง ใช ้ผงจลุินทรีย ์100 กรมัตอ่เศษวสัด ุ1,000 กก. โดย

ผสมนํา้ราดรดใหท้ั่วกอง ใหมี้ความชืน้ไมต่ ํ่ากวา่ 35% ตรวจเช็ดไดจ้ากการ

ทดสอบกาํปุ๋ ยหมกัดแูลว้ปล่อยคายมือ ปุ๋ ยนัน้เป็นกอ้นจบักนัแน่น ไมร่ว่น

แตกหรือแชะเกินไป(อาจตอ้งเตมิ ยเูรีย, หินฟอสเฟต ในกรณีเศษวสัด ุมีคา่ 

 ซีเอ็นเรโช สงู หรือ คารบ์อนมาก แตไ่นโตรเจนนอ้ย) 



 ขอ้แนะนาํในการใช ้ผงจลุินทรียใ์นการเพาะปลกู 

• ควรรกัษาความชืน้ของดนิใหพ้อเหมาะ เพ่ือชว่ยใหเ้ชือ้ ผงจลุินทรีย์

เจรญิไดดี้ขึน้และทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• เพ่ือประโยชนส์งูสดุในการกาํจดัโรคพืชท่ีเขา้ทาํลายทางใบและลาํ

ตน้ อีกทัง้ชว่ยกาํจดัไขแ่มลงไมใ่หฝั้ก 

           ออกมาเป็นตวัหนอน ควรรดหรือฉีด ผงจลุินทรีย ์ท่ีผา่นการหมกักบั

นํา้มาอย่างนอ้ย 1- 2 วนั 

   ใหท้ั่วทรงพุม่ทกุ ๆ 2–3 วนั 

• ไมค่วรใชร้ว่มกบัสารเคมี ในการกาํจดัศตัรูพืช

• ควรเก็บไวใ้นท่ีรม่และแหง้



เทศบาล สถานทีใ่น สวนทีเ่ป็นทีด่อน 

สถานทีใ่ช้ ในสวนทีเ่ป็นทีด่อน 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้ • ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของตน้กลา้พืช และกาํจดัเช้ือโรคในดิน

• ช่วยกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราในดินท่ีก่อให้เกิดโรคพืช กระตุน้

การแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มความตา้นทานโรค

• ช่วยกาํจดัเช้ือโรคในนํ้าและดิน ป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือใหม่

และกระตุน้การแตกรากอ่อน

• สามารถใชท้าํปุ๋ยชีวภาพ นํ้าหมกัหอมไม่เหม็นเน่า และไดธ้าตุอาหาร

ครบ กรดอะมิโน, ฮอรโ์มนพืช ชว่ยเรง่การเจรญิเตบิโต,กระตุน้การ

แตกรากอ่อน, แตกก่ิงแขนง, ตดิดอก ออกผล มากขึน้

• ช่วยลดการระบาดของหนอนท่ีจะทาํลายตน้พืช ป้องกนั ควบคุมไข่,

หนอน,แมลงศตัรูพืชหลายชนิด

• ใชท้าํปุ๋ยหมกั เศษวชัพืช, วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอน

อินทรียวตัถุ ของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ  มาหมกัเป็น

ปุ๋ยหมกัหอม

• ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ใหพ้ืชนาํมาใช้

ประโยชน์

อตัราส่วน อตัรา 5 กรมั ตอ่ตารางเมตร 

วธีิการใช้         1.หวา่นบรเิวณรอบทรงพุม่ใหท้ั่วในอตัรา 5 กรมั ตอ่ตารางเมตรแลว้รด

นํา้ใหชุ้ม่ ควรใสซ่ ํา้ทกุๆ 3 เดือน 

2.ในกรณีท่ีมีแหลง่นํา้ในสวน ใหใ้ส่ ผงจลุินทรียไ์บโอไลฟ์เวลล ์ใน

อตัรา 0.5 ก.ก. ตอ่ไรท่กุๆความลกึ 1 เมตร 

            ในครัง้แรก จากนัน้ลดอตัราลงเหลือ 0.25 ก.ก.เพ่ือใหไ้ดผ้ลดีควรใช้

อยา่งสมํ่าเสมอทกุๆ 15 วนั 



เทศบาล สถานทีใ่นสวนยกร่อง 

สถานทีใ่ช้ ในสวนยกร่อง 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้ • ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของตน้กลา้พืช และกาํจดัเช้ือโรคในดิน

• ช่วยกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราในดินท่ีก่อให้เกิดโรคพืช กระตุน้

การแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มความตา้นทานโรค

• ช่วยกาํจดัเช้ือโรคในนํ้าและดิน ป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือใหม่

และกระตุน้การแตกรากอ่อน

• สามารถใชท้าํปุ๋ยชีวภาพ นํ้าหมกัหอมไม่เหม็นเน่า และไดธ้าตุอาหาร

ครบ กรดอะมิโน, ฮอรโ์มนพืช ชว่ยเรง่การเจรญิเตบิโต,กระตุน้การ

แตกรากอ่อน, แตกก่ิงแขนง, ตดิดอก ออกผล มากขึน้

• ช่วยลดการระบาดของหนอนท่ีจะทาํลายตน้พืช ป้องกนั ควบคุมไข่,

หนอน,แมลงศตัรูพืชหลายชนิด

• ใชท้าํปุ๋ยหมกั เศษวชัพืช, วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอน

อินทรียวตัถุ ของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ  มาหมกัเป็น

ปุ๋ยหมกัหอม

• ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ใหพ้ืชนาํมาใช้

ประโยชน์

อตัราส่วน อตัรา 0.5 ก.ก.ตอ่ไร ่

วธีิการใช้         1.สัปดาหแ์รก ผสมผงจุลินทรีย ์ในอตัรา 0.5 ก.ก.ตอ่ไร ่กบันํา้แลว้

แชท่ิง้ไว ้1 คืน นาํไปฉีด 

ราดทั่วตน้ใหท้ัง้แปลง จากนัน้รดนํา้ทั่วทรงพุม่ทกุวนั เพ่ือกาํจดัเชือ้โรคในนํา้

และดนิท่ีมีอยูก่่อน 

2.หลังจากสัปดาหท์ีส่องเป็นต้นไป ลดอตัราการใชเ้หลือ 0.25 ก.ก.

ตอ่ไร ่โดยหมกัเชน่เดียวกนั แลว้นาํ 

มาฉีดท่ีตน้พืชทกุ ๆ 15 วนั เพ่ือปอ้งกนัการเขา้ทาํลายของเชือ้ใหม ่และ

กระตุน้การแตกรากอ่อน 


