
 
 
 

PiCO ™  Animals 

 

วธีิการใช้ PiCO ™ Animals 

ปศุสัตว์และฟาร์ม 

อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตวอ์ยู่ภายใตแ้รงกดดันอย่างต่อเน่ืองในการควบคุมกล่ินท่ีมากเกินไปและจัดการ

ปริมาณสารอาหารบนทุ่งหญา้พ้ืนท่ีเพาะปลูกและทางนํ้ า 

เทคโนโลยี พิโก เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพท่ีทรงพลังซ่ึงช่วยกําจัดสารประกอบท่ีก่อให้เกิดกล่ินท่ี

แหล่งกาํเนิดและเร่งการสลายตวัของขยะอินทรียใ์ห้กลายเป็นผลิตภณัฑ์สุดทา้ยท่ีปลอดภยัมีประโยชน์และเป็นธรรมชาติ

เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซดก๊์าซไนโตรเจนและนํ้ า 

ได้รับการรับรองสําหรับใช้ในการเกษตรอินทรียข์องสหรัฐอเมริกาผลิตภณัฑ์ พิโก ปลอดภยัต่อคนสัตวแ์ละ

ส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ ์พิโก ใชใ้นเชิงพาณิชยใ์นเอเชียออสเตรเลียยโุรปและอเมริกา 

ปุ๋ ยคอกและการบําบัดกลิน่ (เน้ือววัและผลติภัณฑ์นม) 

พิโก ปุ๋ยคอกและการบาํบดักล่ิน (เน้ือววัและผลิตภณัฑน์ม) ไดรั้บการพฒันาโดยเฉพาะเพ่ือยอ่ยกากตะกอนจดัการ

ปริมาณสารอาหารและลดกล่ินจากมูลสตัว ์ผลิตภณัฑน้ี์มีประสิทธิภาพอยา่งยิง่สาํหรับนํ้ าเสียหรือนํ้ าท้ิงท่ีมีปริมาณเซลลูโลส

หรือเสน้ใยสูงเช่นเดียวกบัท่ีผลิตในฟาร์มโคนมและอาหารสตัว ์

 



 
 
 

สิทธิประโยชน์: 

• เร่งการยอ่ยสลายขยะอินทรีย ์

• ช่วยลดความจาํเป็นในการป๊ัมกากตะกอน 

• ขจดักล่ินไม่พึงประสงค ์

• ลดความตอ้งการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) และของแขง็ท่ีถูกระงบัทั้งหมด (TSS) 

• ลดจาํนวนแมลงวนัโดยการลบสารดึงดูดอินทรีย ์

• จดัการปริมาณไนโตรเจนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสทั้งหมดบนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและทุ่งหญา้ 

• ปรับปรุงคุณภาพและสุขภาพของเคร่ืองนอน 

• กาํจดัฟิลม์ชีวภาพและสาหร่ายบนทางเดินคอนกรีตและพ้ืนท่ีใหอ้าหาร 

• ไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชใ้นการเกษตรอินทรียข์องสหรัฐอเมริกาเพ่ือช่วยในการผลิตปศุสตัว ์

• ธรรมชาติ 100% และปลอดสารพิษ 

ปุ๋ ยคอกและการบําบัดกลิน่ (สุกรและสัตว์ปีก) 

พิโก ปุ๋ยคอกและการบําบัดกล่ิน (สุกรและสัตว์ปีก) กําจัดแอมโมเนียส่วนเกินและกล่ินท่ีเป็นพิษออกจาก

แหล่งกาํเนิดไดอ้ยา่งรวดเร็ว เหมาะอยา่งยิ่งสาํหรับการดาํเนินงานในสัตวปี์กและสุกร พิโก ปุ๋ยคอกและการบาํบดักล่ินช่วย

เร่งการหมกัปุ๋ยส่งเสริมเคร่ืองนอนท่ีดีต่อสุขภาพลดจาํนวนแมลงวนัและลดการผลิตตะกอนในบึงมูลสตัว ์

ประโยชน์ - สัตว์ปีก: 

• เร่งการสลายตวัของปุ๋ยคอก 

• ขจดักล่ินไม่พึงประสงค ์

• ลดแอมโมเนียไดถึ้ง 80% 

• ลดสารประกอบอินทรียท่ี์ระเหยได ้(VOCs) ไดถึ้ง 90% 

• เร่งการหมกัขยะและซากสตัวไ์ดถึ้ง 30% 

• ส่งเสริมขยะมูลฝอย / เคร่ืองนอนท่ีดีต่อสุขภาพ 

• ลดจาํนวนแมลงวนัโดยการลบสารดึงดูดอินทรีย ์

• ไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชใ้นการเกษตรอินทรียข์องสหรัฐอเมริกาเพ่ือช่วยในการผลิตปศุสตัว ์

• ธรรมชาติ 100% และปลอดสารพิษ 

ประโยชน์ - สุกร: 

• เร่งการยอ่ยสลายขยะอินทรีย ์

• ช่วยลดความจาํเป็นในการป๊ัมกากตะกอน 



 
 
 

• ขจดักล่ินไม่พึงประสงค ์

• ลดความตอ้งการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) และของแขง็ท่ีถูกระงบัทั้งหมด (TSS) 

• จดัการปริมาณไนโตรเจนโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสทั้งหมดบนพ้ืนท่ีเพาะปลูกและทุ่งหญา้ 

• ลดจาํนวนแมลงวนัโดยการลบสารดึงดูดอินทรีย ์

• ไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชใ้นการเกษตรอินทรียข์องสหรัฐอเมริกาเพ่ือช่วยในการผลิตปศุสตัว ์

• ธรรมชาติ 100% และปลอดสารพิษ 

ใช้ผสมอาหารสัตว์ 

- เพ่ือช่วยการยอ่ยอาหารโดยเฉพาะโปรตีน,ไขมนั,ไฟเบอร์ไดดี้ข้ึน, เพ่ิมประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเป็นเน้ือ

,นํ้านม     

- ลดปริมาณมูลสตัวท่ี์ขบัถ่ายและปราศจากกล่ินเหมน็ และ ลดแก๊สพิษในคอก 

- ลดเช้ือจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคร้ายแรงเช่น โรคทอ้งเสีย (E.coli), อหิวาตกโรค, โรคไทฟอยส์ (Salmonella) รวมทั้งโรค

ร้ายอ่ืนๆ ท่ีมีอนัตรายต่อชีวติ 

- ลดแมลงวนั, ลดการวางไข่และฟักตวัของไข่แมลงวนั, ยงุ 

- ลดอตัราการทอ้งเสียช่วงก่อนและหลงัหยา่นม  

- ลดการเกิดอาการทอ้งอืด (Bloat),   

- รักษาโรคโคลิค (colic syndrome) ในมา้ 

- สภาพในโรงเรือนดีข้ึน, ทาํใหส้ตัวแ์ขง็แรง, โตเร็วข้ึนมากกวา่ปกติ, 

- ลดการใชส้ารเคมี, ยา ในการป้องกนัและรักษา, ลดตน้ทุนการผลิต กาํไรมากข้ึน 

- ปลอดภยัต่อทั้งผูผ้ลิต, ผูใ้ช ้และผูบ้ริโภค 

- ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งนํ้ า 

อตัราการใช้ 

หมูนม  ใช ้                           2.0    กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

หมูเลก็ ใช ้                            1.0    กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

หมูรุ่น หมูใหญ่ ใช ้               0.5    กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

พอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ ใช ้        1.0-2.0 กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั  

ไก่ เป็ด นกกระทา ใช ้           0.5   กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

ววันม  ใช ้                          0.25    กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั  

กุง้ ปลา ตะพาบ ใช ้              0.5   กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

มา้  ใช ้           0.5   กก ผสมต่ออาหารสตัว ์1 ตนั ใหส้ตัวกิ์นทุกวนั 

 



 
 
 
 เพ่ิมความสมบรูณ์พนัธ์ุ, เพ่ิมปริมาณสเปิร์มและไข่ในพอ่แม่พนัธ์ุ และช่วยยดึอายกุารใชง้านของพอ่แม่พนัธ์ุ 

ใช ้10 กรัม ต่อตวัต่อวนั ติดต่อกนั 2 สปัดาห์ จะช่วยกระตุน้การเพ่ิมปริมาณสเปิร์มและไขใ่นพอ่แม่พนัธ์ุและช่วยยดึ

อายกุารใชง้านของพอ่แม่พนัธ์ุ 

 ใชรั้กษาอาการทอ้งเสียทอ้งร่วงจากแบคทีเรีย,โปรโตซวั และสารพิษท่ีปนเป้ือนในอาหารสตัว ์

ใช ้1.0 กรัม ต่อนํ้ าหนกัสตัว ์1 กิโลกรัม ผสมนํ้ าเลก็นอ้ย ป้ัมเขา้ทางปาก อาการทอ้งเสียทอ้งร่วง และอาการมวนทอ้ง 

จะหายไปภายในไม่เกิน 15 นาที 

 ช่วยกาํจดักล่ินในคอกสตัว ์ 

ใช ้1 ก.ก. ต่อนํ้ า 2,000 ลิตร ฉีดพน่ในคอกใหท้ัว่เม่ือมีกล่ินรบกวน ซ่ึงสามารถกาํจดักล่ินในคอกสตัวไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว 

หลงัจากฉีดพน่ใหท้ัว่ และคงสภาพไดน้านกวา่ 

 เพ่ือส่ิงแวดลอ้มของสตัวเ์ล้ียง 

ใช ้100 กรัม ต่อนํ้ า 200-500 ลิตร ใชอ้าบนํ้ าสตัวเ์พ่ือลด, กาํจดักล่ินสาบซ่ึงเป็นการกาํจดักล่ินเฉพาะตวั (pheromone) และ

ลดการรบกวนจากแมลงกดัต่อย นอกจากนั้นยงัช่วยลดแมลงวนั โดยท่ีไข่แมลงวนัจะไม่ฟักตวัเป็นตวัหนอน หรือเม่ือ

เป็นหนอน แลว้เขา้ดกัแด ้จะไม่ลอกคราบเป็นแมลงวนั 

การใช้ PICO Animals กบัสัตว์เลีย้ง 

 ดบักลิน่เหมน็กรงสุนขั กรงแมว กรงนก ฯลฯ   

       ใช ้PICO Animals 2 ชอ้นโตะ๊ หรือ 20 กรัม ผสมนํ้ า 10-20 ลิตร ราดใหท้ัว่บริเวณท่ีมีกล่ินเหมน็ และนาํนํ้ าไปเช็ดถูพ้ืน 

บริเวณท่ีมีกล่ินปัสสาวะ กล่ินเหมน็จะหายไปใน 3-5 นาที  

 อาบนํา้สัตว์เพ่ือกาํจดักลิน่สาป 

       ใช ้PICO Animals 2 ชอ้นโตะ๊หรือ 20 กรัม ผสมนํ้ า 10-20 ลิตร ท้ิงไวส้กัครู่นาํนํ้ าใสไปอาบใหท้ัว่ 

ตวัสตัว ์กล่ินสาบจะหายไปไดน้าน 10-15 วนั ส่วนตะกอนกน้ถงัผสมนํ้ าไปราดบริเวณท่ีมีกล่ิน 

 ภาชนะขบัถ่าย   

        คลุกเคลา้ PICO Animals กบัทรายใหเ้ขา้กนัในอตัรา 1 ชอ้นโตะ๊ ต่อภาชนะขนาด 12 น้ิว ช่วยกาํจดักล่ินเหมน็ฉุนของ

ปัสสาวะและอุจจาระ 

 ผสมอาหารสัตว์ 

       ใช ้PICO Animals ในอตัรา 1 ชอ้นชา หรือ 5 กรัม ต่อนํ้ าหนกัตวัสตัว ์10 กิโลกรัม จะมีผลทาํใหอุ้จจาระและปัสสาวะ

ของสตัว ์ปราศจากกล่ินเหมน็ อีกทั้งช่วยรักษาโรคทางเดินอาหาร ลาํไสอ้กัเสบโดยเฉพาะสุนขัเลือดผสมท่ีมกัมีอตัราการ

ตายสูงหลงัหยา่นมจากการติดเช้ือโรคไดง่้าย 

 กาํจดักลิน่เหมน็ และ แก้ปัญหาสุนัขปัสสาวะราดรดรถยนต์ รอบบ้าน ฯลฯ  

        ใช ้PICO Animals 2 ชอ้นโตะ๊หรือ 20 กรัม ผสมนํ้ า 20 ลิตร ฉีดราดใหท้ัว่บริเวณท่ีมีกล่ินปัสสาวะ กล่ินฟีโรโมนจะ

ถูกกาํจดัหายไป สุนขัตวัอ่ืนจะไม่มาปล่อยรดทบั 

 



 
 
 
การใช้ PICO Animals กบัฟาร์มสัตว์นํา้ 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

           - ช่วยเร่งการยอ่ยสลายของเสีย กาํจดักล่ิน,โคลนเลนในบ่อเล้ียงกุง้ ปลา และสตัวน์ํ้ า 

           - ช่วยควบคุมคุณภาพนํ้ าใหส้มดุล กาํจดัแอมโมเนีย ไนไตรท ์และไฮโดรเจนซลัไฟท ์ท่ีเป็นพิษได ้

            อยา่งรวดเร็ว 

           - กาํจดัสาหร่ายสีเขียวแกมนํ้ าเงิน แพลงตอนพิษ เช่น ไมโครซิสทิส ออสซิลลาทอเรีย น็อตติลูกา้ ฯลฯ 

           - ป้องกนัและกาํจดัแบคทีเรียท่ีทาํใหเ้กิดโรคเรืองแสง(เช้ือวบิริโอ), โรคติดเช้ือในลาํไสใ้นตบั โรคข้ีขาว  

            (เช้ือซูโดโมแนส) 

    - ลดปัญหารุนแรงของโรคท่ีเกิดจากไวรัส โรคตวัแดงดวงขาว และโรคหวัเหลือง บ่อเล้ียงปลา, กบ,  

            ตะพาบนํ้ า ช่วยรักษาแผล, ตวัเป่ือย และกกหูบวม อีกทั้งลดกล่ินสาปโคลนในตวัสตัว ์เพราะสามารถ 

            กาํจดักล่ินในข้ีเลนได ้

           - ช่วยปรับสีนํ้ าใหน่ิ้งสวย และควบคุมการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้ าในรอบวนั 

           - ใชง่้ายและสะดวก ใชไ้ดดี้ทั้งในนํ้ าจืด และนํ้ าเคม็ 

อตัราและวธีิการใช้ 

  -ช่วงเตรียมนํา้ ก่อนปล่อยกุ้ง  

        ใช ้PICO Animals 1 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมนํ้ า สาดหนา้เคร่ืองใหอ้ากาศ เพ่ือช่วยเร่งทาํสีนํ้ าเพาะ 

เบนโทส ใหเ้ป็นอาหารกุง้วยัอ่อน 

  -ช่วงการเลีย้ง   

        ในช่วงเดือนแรก ใช ้PICO Animals 250 กรัม ต่อไร่ จากนั้นใช ้350-500 กรัมต่อไร่ เป็นประจาํ 

ทุกสปัดาห์จนจบัขาย 

  -กรณีพบเช้ือโรคเรืองแสง, แพลงตอนพษิ มากผดิปกตใินบ่อ หรือพบแอมโมเนีย ไนไตรท์และ 

ก๊าซไข่เน่าสูง  

       ใช ้PICO Animals 1 กิโลกรัม ต่อไร่ ผสมนํ้ าสาดหนา้เคร่ืองใหอ้ากาศ ติดต่อกนั 3 วนั 

ข้อแนะนํา 

         -ไม่ควรเก็บในท่ีช้ืนหรือร้อนจดั และไม่ควรใชร่้วมกบัยาฆ่าเช้ือ หรือควรใชห้ลงัจากการใชย้าฆ่าเช้ือแลว้   

          ประมาณ 2–3 วนั 

         -ควรเปิดเคร่ืองตีนํ้ าเตม็ท่ี 

         -ปริมาณการใช ้อาจจะสูงหรือตํ่ากวา่อตัราท่ีแนะนาํ โดยข้ึนอยูก่บัคุณภาพของนํ้ า 

 

 

 

 


