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สนับสนุนโดย
ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.)



B

ค าน า

ในปัจจุบนัเกษตรกรมกีำรใช้ปุ๋ ยเคมเีป็นจ ำนวนมำก จึงเกดิ
ปัญหำสำรเคมีตกค้ำงในดิน หน้ำดินเสีย มีผลต่อกำรเกษตร
ผลผลิตที่เคยสูงก็ลดต ่ ำลง จำกปัญหำที่พบ ทำงคณะผู้ วิจ ัย 
มหำวทิยำลยัสวนดุสติ จงึได้มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ 
PGPR และสำรปรบัปรุงดนิฟอสโฟยปิซมั จำกวสัดุเหลือทิ้งทำง
กำรเกษตร ส ำหรบัเกษตรปลอดภยั เนื่องจำกตอ้งกำรใหเ้กษตรหนั
มำใชปุ้๋ ยทีม่คีวำมปลอดภยั ท ำไดเ้อง และสว่นผสมหำงำ่ยจำกวสัดุ
เหลอืทิง้ อกีทัง้ชว่ยลดตน้ทุน และเพิม่ผลผลติ

คณะผูจ้ดัท ำขอขอบพระคุณส ำนกังำนกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) 
ทีใ่หก้ำรสนบัสนุนงบประมำณในกำรจดัท ำคู่มอืฉบบันี้ ซึง่เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยกีำรผลติปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์และสำรปรบัปรุงดนิ เพื่อ
ยกระดับผลผลิตข้ำวปลอดภัย ในพื้นที่จ ังหวดัสุพรรณบุรี ตำม
มำตรฐำนกำรปฏบิตัทิำงกำรเกษตรทีด่ี

คณะผูจ้ดัท ำหวงัวำ่คูม่อืเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรเพิม่พนู
ควำมรูเ้กีย่วกบักำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ PGPR และสำรปรบัปรุงดนิ        
ฟอสโฟยปิซมั จำกวสัดุเหลอืทิง้ทำงกำรเกษตร ใหแ้ก่เกษตรกรและ
ผูท้ีส่นใจต่อไป

คณะผูจ้ดัท ำ



สารบญั
หน้ำ

ค ำน ำ

ปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำรท์ีไ่ดม้กีำรพฒันำขึน้เพือ่ใชใ้นกำรผลติพชืเศษฐกจิ

ปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร ์(PGPR : Plant Growth Promoting Rhizobacteria)
ประโยชน์ของปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร ์(PGPR)

ประโยชน์ของแบคทเีรยีในกลุ่มพจีพีอีำร์
แบคทเีรยี PGPR สำมำรถสรำ้งเอนไซมโ์ปรตเีอส
วธิกีำรผลติหวัเชือ้พจีพีอีำร์

สว่นผสมหลกัในกำรผลติหวัเชือ้พจีพีอีำร์
ข ัน้ตอนกำรหมกัหวัเชือ้พจีพีอีำร์

วธิกีำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ
สว่นผสมหลกัในกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ
ขัน้ตอนกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ
วธิกีำรใชห้วัเชือ้พจีพีอีำร์

วธิกีำรผลติปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์
สว่นผสมหลกัในกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์
ข ัน้ตอนกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์
วธิกีำรใชปุ้๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร ์มหีลำกหลำยวธิี
สง่เสรมิกำรลดตน้ทุนในกำรผลติขำ้ว

สำรปรบัปรุงดนิ (Soil conditioners)
วธิกีำรผลติสำรปรบัปรุงดนิ

สว่นผสมหลกัในกำรผลติสำรปรบัปรุงดนิ
ขัน้ตอนกำรผสมสำรปรบัปรุงดนิ
วธิกีำรใชส้ำรปรบัปรุงดนิ
ประโยชน์ของสำรปรบัปรุงดนิ
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ปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร ์(PGPR : Plant Growth Promoting Rhizobacteria)

คือ ปุ๋ ยที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่มีชีวิตและที่เรำน ำมำผลิตปุ๋ ย 
ไดแ้ก่ Azospirillum brasilense และ Burkholderia vietnamiensis
แบคทีเรีย เหล่ำนี้ สำมำรถได้จำกรำกข้ำวหรือดินรอบรำกที่มี
ควำมสำมำรถช่วยส่งเสรมิกำรเจรญิเตบิโตของพชื ช่วยสร้ำงฮอร์โมน 
สร้ำงสำรควบคุมศตัรูพชื และกำรใช้ปุ๋ ยพจีพีอีำร์จะช่วยลดต้นทุนกำร
ผลิตของเกษตร เพิ่มผลผลิต ทัง้ยงัเป็นแนวทำงเลือกให้กับเกษตร
น ำไปใชใ้หเ้หมำะสมกบักำรผลติพชืในพืน้ทีเ่กษตร

PGPR อกีทำงเลอืกเพือ่เกษตร

ชว่ยลดตน้ทุน

กำรใชว้สัดุเหลอืทิง้มำใชใ้นกำรหมกัปุ๋ ย

เพิม่ผลผลติ

เพิม่ผลผลติไดใ้นระยะยำว
เน่ืองจำกปุ๋ ยไมท่ ำลำยหน้ำดนิเพำะปลกู
เพรำะไมม่สีว่นประกอบของสำรเคมี
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ประโยชน์ของปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร ์(PGPR)

ชว่ยเพิม่ประโยชน์ของธำตุอำหำรในพชื

ผลติฮอรโ์มนพชื กลไกส ำคญัในกำรเจรญิเตบิโตของพชื

ชว่ยในกำรจดัระดบัของแก๊สเอธลินี เพือ่ควบคุมกำรเจรญิเตบิโต
เชน่ กำรออกดอก กำรสกุของผล และกำรเหลอืงของใบ

ตำรำงเปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิองปุ๋ ยพจีพีอีำร ์ปุ๋ ยเคม ีและปุ๋ ยอนิทรยี์

คุณสมบตัิ ปุ๋ ยพจีพีอีำร์ ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอนิทรยี์
ชว่ยปรบัปรงุดนิใหด้ขีึน้

ชว่ยสง่เสรมิจุลนิทรยีใ์นดนิ

สำมำรถดดูน ้ำและอำหำรในดนิ

ชว่ยลดกำรใขปุ้๋ ยเคมี

ตำ้นทำนโรคและศตัรพูชื

กำรเพิม่ผลผลติของพชื

ใชใ้นปรมิำณมำกเป็นเวลำนำนโดยไมอ่นัตรำยต่อพชื

ตอ้งมคีวำมรูว้ำมเขำ้ใจในกำรใชปุ้๋ ย

มปีรมิำณธำตุอำหำรเพยีงพอกบัพชื

หำไดง้ำ่ย

รำคำถกู
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ปุ๋ ยชวีภำพ PGPR ทีไ่ดผ้ลติขึน้มำใชไ้ดด้ใีนกำร
เพิม่ควำมแขง็แรงของรำกขำ้ว เน่ืองจำกใชจุ้ลนิทรยี์
หลกัในกำรผลติทีป่ระกอบดว้ย 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
Azospirillum brasilense และ Burkholderia
vietnamiensis โดยจะสง่เสรมิกำรเจรญิของรำกขำ้ว 
จงึสำมำรถชว่ยใหร้ำกเพิม่กำรดดูน ้ำและธำตุอำหำรได ้
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ประโยชน์ของแบคทเีรยีในกลุม่พจีพีอีำร์

สำมำรถอยูร่อดและเพิม่
จ ำนวนในบรเิวณรำกพชื

ช่วยควบคุมกำรเจริญของรำก
พชืได้ เนื่องจำกมกีลไกในกำร
ส่ ง เสริมกำร เจริญ เติบ โตที่
ส ำคญั คือ กำรตรึงไนโตรเจน
ใหแ้ก่พชื

สง่เสรมิกำรเจรญิเตบิโตของพชื
เนื่องจำกมกีำรกระตุน้กำรสรำ้ง
ฮอรโ์มนของพชื เชน่กระตุน้กำรสรำ้ง
ออกซนิ ไซโตไคนนิ จบิเบอเรลลนิให้
เพิม่มำกขึน้และกระตุน้กำรลดควำม
เขม้ขน้ของเอทลินีในพชื

ประโยชน์ของ
ปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์

ชว่ยปรบัสภำพ กรด – ดำ่ง ในดนิและน ้ำ

ชว่ยแกปั้ญหำจำกแมลงศตัรพูชืและโรคระบำดต่ำงๆ

ชว่ยปรบัสภำพดนิใหร้ว่นซุย อุม้น ้ำ และใหอ้ำกำศผำ่นไดอ้ยำ่งเหมำะสม
ชว่ยยอ่ยอนิทรยีวตัถุใหอ้ำหำรแกพ่ชื พชืจะสำมำรถดดูซมึไดเ้ลย
ชว่ยสรำ้งฮอรโ์มนพชืใหผ้ลผลติสงูและมคีุณภำพดยีิง่ขึน้
ชว่ยใหผ้ลผลติเกบ็ไวไ้ดน้ำน เพรำะควำมเขม้ขน้ของเอทลีนีในพชืลดลง
ชว่ยยอ่ยสลำยซำกพชืซำกสตัว ์ใหก้ลำยมำเป็นอำหำรของพชืได้

1

2
3
4
5
6
7
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แบคทเีรยี PGPR สำมำรถ
สรำ้งเอนไซมโ์ปรตเีอส

โปรตีเอส (protease) คอื เอนไซม์ (enzyme) 
ที่ท ำหน้ำที่เร่งปฏิกิริยำไฮโดรไลซ์โปรตีน ซึ่งเป็น     
พอลเิพปไทด์ หรอืพอลเิมอร์ของกรดอะมโิน (amino 
acid) ได้เป็นเพปไทด์ที่สำยสัน้ลง หรือกรดอะมิโน
อิส ร ะที่ มีส่ ว น ในกำ รย่ อยสลำย โปรตีนที่ เ ป็ น
ส่วนประกอบของผนังล ำตัวของศัตรูพืช ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในเรื่องกำรสง่เสรมิกำรเจรญิของพชื เพรำะ
มสี่วนปกป้องและท ำลำยศตัรพูชืบรเิวณรำก เช่น พบ
มกีำรท ำลำยไสเ้ดอืนฝอยรำกปม

ลกัษณะเซลลข์องแบคทเีรยี PGPR ทีส่ำมำรถสรำ้งเอนไซมโ์ปรตเีอส

ลกัษณะเซลลข์องแบคทเีรยี PGPR ทีส่ำมำรถสรำ้งเอนไซมโ์ปรตเีอส
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วธิกีำรผลติหวัเชือ้พจีพีอีำร์
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หวัเชือ้พจีพีอีำร์ เป็นจุลนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิำพส ำหรบักระบวนกำรหมกัอนิทรยีว์ตัถุ

สว่นผสมหลกั

กำกน ้ำตำล 1 ลติร หวัเชือ้จุลนิทรยี ์EM 1 ลติร

น ้ำเปล่ำ 20 ลติร

หวัเชือ้จุลนิทรยี์
Azospirillum brasilense 1 ลติร

Burkholderia vietnamiensis 1 ลติร
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ขัน้ตอนกำรหมกัหวัเชือ้พจีพีอีำร์

เทหวัเชือ้ Azospirillum brasilense
ในปรมิำณ1 ลติร และเทหวัเชือ้
Burkholderia vietnamiensis
ในปรมิำณ 1 ลติรเชน่เดยีวกนั

เทหวัเชือ้ EM ปรมิำณ 1 ลติร เทกำกน ้ำตำลปรมิำณ 1 ลติร

เตมิน ้ำปรมิำณ 20 ลติรคนใหเ้ขำ้กนั
ปิดฝำถงัใหเ้รยีบรอ้ย

ปล่อยทิง้ไวเ้ป็นเวลำ 2 สปัดำห์
จะพบฝ้ำขำวบนผวิน ้ำ แสดงวำ่จุลนิทรยี์
ขยำยตวั สำมำรถใชไ้มค้น และน ำไปใชไ้ด้
จะไดห้วัเชือ้พจีพีอีำรใ์นปรมิำณ 24 ลติร
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วธิกีำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ
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สว่นผสมหลกัในกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ

สว่นผสมหลกั

ดนิหรอืฟำง
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั

แกลบอ่อน
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั

ใบไมแ้หง้
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั

เศษผกั
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั

เศษผลไม้
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั

หวัเชือ้จลุนิทรยี ์EM
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั

น ำมำสบัใหล้ะเอยีด น ำมำสบัใหล้ะเอยีด
ปรมิำณทีใ่ส ่จะใส ่0.8 กโิลกรมั

ต่อน ้ำ 1 ลติร
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ขัน้ตอนกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ

พนัดว้นตำขำ่ย
ป้องกนัแมลงวนั

เจำะรรูอบถงั
เพือ่ระบำยอำกำศ

เตรยีมถงัหมกัพลำสตกิพรอ้มฝำปิด ขนำด 20 ลติร 
โดยใช้เหล็กร้อนๆ เจำะรูรอบถัง เพื่อใช้เป็นช่อง
ระบำยอำกำศ แล้วพนัตำข่ำยเพื่อป้องกนัแมลงวนั
มำวำงไข่
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สบัเศษผกั ผลไมใ้หล้ะเอยีด
ก่อนใสถ่งัหมกั

ใสด่นิหรอืฟำง ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั เศษผกั 0.8 กโิลกรมั เศษ
ผลไม ้(เปลอืกหรอืสว่นไหนกไ็ดท้ีเ่ป็นเศษ น ำไปสบัใหล้ะเอยีด) 
ปรมิำณ 0.8 กโิลกรมั เศษใบไม ้0.8 กโิลกรมั แกลบอ่อน ปรมิำณ 
0.8 กโิลกรมั และหวัเชือ้จุลนิทรยี ์EM ปรมิำณ 1 ลติร ผสม
คลุกเคลำ้ใหท้ัว่แลว้ปิดฝำ ระยะแรกไมต่อ้งเตมิน ้ำ เนื่องจำกเศษ
อำหำรมคีวำมชืน้สงู หำกวนัถดัไปมเีศษผกั เศษผลไมอ้กีกผ็สมดนิ
หรอืฟำง และเศษใบไมใ้นอตัรำสว่นเดมิ ใสล่งในถงัไดอ้กี
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ใชไ้มค้นสว่นผสมใหค้ลุกเคลำ้กนัทุกวนั วนัละ 1-2 ครัง้
ในชว่ง 3-10 วนัแรกอำจมคีวำมรอ้นเกดิขึน้ เนื่องจำก
จุลนิทรยีค์ำยควำมรอ้นออกมำ เพือ่ท ำปฏกิริยิำยอ่ยสลำย
หำกควำมชืน้ลดลงเกอืบแหง้ ควรพรมน ้ำเพิม่

หำกปุ๋ ยยงัทคีวำมชืน้อยู ่ควรพรมน ้ำ
และปล่อยใหแ้หง้สนิท เพือ่ใหจุ้ลนิทรยี์
หยดุกำรยอ่ยสลำย ปุ๋ ยหมกัทีไ่ดจ้ะมสีี
คล ้ำ เป่ือยยุย่มขีนำดเลก็ น ้ำหนกัเบำ 
และไมม่กีลิน่เหมน็

ใชเ้วลำหมกั 30 วนั
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หวัเชือ้พจีพีอีำร์ ปุ๋ ยชวีภำพ

น ำไปผสมกบัวสัดุพำ (ปุ๋ ยทีย่อ่ยสลำยสมบรูณ์)

บ่มทิง้ไว ้1 วนั จำกนัน้สำมำรถน ำไปใชก้บัพชืพนัธุใ์นพืน้ทีไ่ด้ หรอืใช้
ฉีดพอ่ตน้พชืใหท้ัว่ เป็นกำรเพิม่จุลนิทรยีล์งในดนิไดเ้ชน่กนั



วิธีการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
พีจีพีอาร์

15
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สว่นผสมหลกัในกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์

สว่นผสมหลกั

หวัเชือ้พจีพีอีำร ์ปรมิำณ 12.8 ลติร ปุ๋ ยชวีภำพปรมิำณ 25 กโิลกรมั
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ขัน้ตอนกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร์

หวัเชือ้พจีพีอีำร ์ปรมิำณ 12.8 ลติร ปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำรป์รมิำณ 25 กโิลกรมั 

น ำหวัเชือ้พจีพีอีำรผ์สมกบัปุ๋ ยชวีภำพทีม่กีำรยอ่ยสลำยสมบรูณ์

ทีอ่ตัรำสว่นโดยประมำณ หวัเชือ้พจีพีอีำร ์12.8 ลติร / ปุ๋ ยชวีภำพ 25 กโิลกรมั

บ่มทิง้ไวเ้ป็น 1 วนั
ก่อนน ำมำบรรจุถุง หรอืน ำมำใช้
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วธิกีำรใชปุ้๋ ยชวีภำพพจีพีอีำร ์(PGPR)
มหีลำกหลำยวธิี

ใชก้บัพชืไฮโดรโปนิกส์

วิธีการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ
พีจีพีอาร ์(PGPR)

น ำไปฉีดพน่บนท่อนพนัธุ์
หรอืแชท่่อนพนัธุ์

คลุกกบัเมลด็
พนัธุพ์ชืได้ กำรผสมกบัปุ๋ ยเคมี
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สง่เสรมิกำรลดตน้ทุนในกำรผลติขำ้ว

วธิใีช้

คลุกกบัเมลด็ก่อนปลกู คลุกกบัปุ๋ ยหมกัชวีภำพรองพืน้

คลุกกบัปุ๋ ยเคมรีองพืน้

น ำหวัเชือ้พจีพีอีำร ์12.8 ลติร ผสมเขำ้กบั     
ปุ๋ ยชวีภำพ 25 กโิลกรมั คนใหเ้ขำ้กนั

น ำหวัเชือ้พจีพีอีำร ์12.8 ลติร ผสมเขำ้กบั       
ปุ๋ ยชวีภำพ 250 กโิลกรมั/ไร ่คนใหเ้ขำ้กนั

น ำเมลด็คลุกเคลำ้ จนปุ๋ ยชวีภำพพจีพีอีำรต์ดิ
เมลด็ จำกนัน้แชท่ิง้ไว ้1 คนื ก่อนกำรน ำเมลด็
ไปหวำ่น

น ำหวัเชือ้พจีพีอีำร ์12.8 ลติร ผสมเขำ้กบัปุ๋ ยเคม ี
25 กโิลกรมั/ไร ่คนใหเ้ขำ้กนั
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สำรปรบัปรงุดนิ (Soil conditioners)

สำรปรบัปรงุดนิฟอสโฟยปิซมัจำกเปลอืกหอยบด

สำรปรบัปรุงดนิ เป็นสำรทีไ่ดจ้ำกธรรมชำต ิสำรสงัเครำะห ์สำรเคม ี
หรอือำจะไดม้ำจำกผลพลอยไดจ้ำกกำรประกอบกำร เพื่อใชแ้กไ้ขปัญหำ
ของดนิ ประเภทของสำรปรบัปรุงดนินัน้มอียู่มำกมำย แต่เรำได้เลง็เหน็ถงึ
กำรใชว้สัดุเหลอืทิง้ทำงกำรเกษตรใหเ้กดิประโยชน์ และชว่ยลดตน้ทุนทำง
กำรเกษตร ทัง้ยงัช่วยในกำรลดกำรใช้สำรเคม ีเพื่อควำมปลอดภยัทำง
กำรเกษตรอกีดวัย

เป็นแร่ยิปซัม หรืออำจจะมีกำรสังเครำะห์ขึ้นมำ เพื่อเป็นสำร
ปรับปรุงดินที่สำมำรถน ำไปผสมกับปุ๋ ยได้ แต่ยิปซัมจำกเปลือกหอย 
(ยปิซมั+หนิปูน) ที่ใช้เป็นสำรปรบัปรุงดนิที่มปีระโยชน์มำกกว่ำที่จะใช้
ยิปซัมทัว่ไป ใช้แก้ปัญหำดินแน่นทึบ ในภำวะดินเค็มที่มี เกลือของ
โซเดยีมสงู และแกค้วำมเป็นพษิในดนิทีเ่ป็นกรด

CaSO4.2H2O
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วธิกีำรผลติสำรปรบัปรงุดนิ



22

สว่นผสมหลกัในกำรผลติสำรปรบัปรุงดนิ

สว่นผสมหลกั

ปรมิำณ 10 กโิลกรมั ปรมิำณ 10 กโิลกรมั

คุณสมบตัขิองฟอสโฟยปิซมั

ท ำใหด้นิทรำยเนื้อหยำบ สำมำรถอุม้น ้ำไดด้กีวำ่เดมิ
ลดควำมเป็นกรดของดนิ ใหเ้หมำะสมแก่กำรเพำะปลกู
เพิม่ธำตุอำหำรแคลเซยีม (Ca) และก ำมะถนั (S) ใหแ้ก่ดนิ
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ขัน้ตอนกำรผสมสำรปรบัปรุงดนิ

สดัสว่น 1:1
เทในปรมิำณที่
เทำ่ๆ กนั

สดัสว่น 1:1
เทในปรมิำณที่
เทำ่ๆ กนั

ปรมิำณ 10 kgปรมิำณ 10 kg

เทสำรโดโลไมทล์งในถงั เทเปลอืกหอยเชอรีบ่ดลงในถงั

ผสมกบัสำรละลำยทีป่ระกอบดว้ย 
สำรละลำยก ำมะถนั 24% และกรด
ฟอสฟอรกิ 4% คนใหเ้ขำ้กนั
10 - 20 นำที

ตัง้ทิง้ไว ้1 - 2 คนื จนสำรเซตตวั
แหง้เป็นกอ้นแขง็ บดใหล้ะเอยีด 
ก่อนน ำไปใชง้ำน

1 2

3
4
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ดนิเคม็

ดนิเป็นแผน่แขง็

ดนิเสือ่มโทรม

ดนิขำดธำตุอำหำร

น ำสำรปรบัปรุงดนิฟอสโฟยปิซมั
หว่ำนบนผวิดนิและคลุกเคลำ้เขำ้
กบัดนิไถพรวน ขณะเตรยีมดนิ

น ำสำรปรบัปรุงดินฟอสโฟยิปซมั
ผสมกบัน ้ำเปล่ำเพื่อฉีดพ่นทำงน ้ำ
หยดใหท้่วมขงั หรอืฉีดเป็นฝอย

น ำสำรปรบัปรุงดนิฟอสโฟยปิซมั
หว่ำนบนผวิดนิและคลุกเคลำ้เขำ้
กบัดนิ ขณะเตรยีมดนิ

น ำสำรปรบัปรุงดนิฟอสโฟยปิซมั
หว่ำนบนผวิดนิและคลุกเคลำ้เขำ้
กบัดนิ ขณะเตรยีมดนิ
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ประโยชน์ของสำรปรบัปรงุดนิ

เพิม่ธำตุอำหำรรอง แคลเซยีม แมกนีเซยีม ก ำมะถนั
ลดกำรเกดิโรครำกเน่ำ โคนเน่ำ ผลแตก และผลไมส่วย
แกปั้ญหำดนิเคม็ ดนิอดัตวัแน่น ดนิเปรีย้ว
เพิม่ควำมสมดุลใหก้บัธำตุอำหำรต่ำงๆ
ชว่ยสรำ้งกำรรวมตวัระหวำ่งดนิกบัอนิทรยีว์ตัถุ
เพิม่ผลผลติและคณุภำพของพชื
ฟ้ืนฟูดนิทีเ่สือ่มโทรมจำกกำรใชส้ำรเคมี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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