การทําน้ําสกัดชีวภาพ (ปุยน้ําชีวภาพ)
น้ําสกัดชีวภาพ คือ สารละลายเขมขนที่ไดจากการหมัก เศษพืช หรือสัตว ซึ่งจะถูกยอยสลายดวยจุลินทรีย
โดยใชกากน้ําตาลเปนแหลงพลังงานของจุลินทรีย การหมักมี 2 แบบ คือ แบบตองการ ออกซิเจน (แบบเปดฝา)
และแบบไมตองการ ออกซิเจน (แบบปดฝา) ถาไดผานการหมักที่ สมบูรณแลว จะพบสารประกอบพวกดารโบโอเดรทโปรตีน กรดอะมิโน ฮอรโมน เอนไซม ในปริมาณที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่ใช (พืชหรือสัตว)
ประเภท น้ําสกัดชีวภาพ แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. น้ํากัดชีวภาพที่ผลิตจากพืช การทําน้ําสกัดชีวภาพ โดยการหมักเศษพืช สดใหภาชนะที่มีฝาปดปากกวาง
นําเศษผักมาผสมกับน้ําตาล จัดเรียงพืชผักเปนชั้น โดยน้ําตาลทับสลับกัน กับพืชผัก อัตราสวนของน้ําตาลตอเศษ
ผักเทากับ 1 : 3 หมักในสภาพไมมีอากาศ โดยบรรจุผักลงภาชนะ ใหแนน แลวปดฝาภาชนะ นําไปตั้งทิ้งไวในที่
รม ประมาณ 3-7 วัน จะเกิดของเหลวขึ้นสีน้ําตาล มีกลิ่น หอม ของเหลวนี้เปนน้ําสกัดจากเซลลพืชผัก ประกอบ
ดวย คารโบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอรโมน เอมไซมและอื่นๆ
2. น้ําสกัดชีวภาพที่ผลิตจากสัตว เปนน้ําสกัดชีวภาพทีไ่ ดจากการยอยสลาย เศษอวัยวะ ไดแก หัว
ปลา กางปลา หางปลา พุงปลา และเลือดผานกระบวนการหมักโดยการยอยสลาย โดยใชเอไซมซึ่งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ
2.1 ผลิตจากปลา อัตราสวน/1 ถัง : 200 ลิตร ปลาสด 40 กก. กาก น้ําตาล 20 กก. สารเรงผลิตปุยหมัก
1 ซองวิธีการ เตรียมสารเรงผลิตปุยหมัก 1 ซอง ละลายน้ําอุน 20 ลิตร คนใหเขากัน 15-30 นาที นําปลาสดและ
กากน้ําตาลใสในถัง 200 ลิตร รวมกับสารเรงทําปุยหมัก ใสน้ําพอทวมตัวปลา แลวคนใหเขากันตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิ
30-35 เซลเซียส ไมปดฝาคนวันละ 4-5 ครั้ง ตลอดระยะเวลาในการหมัก ประมาณ 20-30 วันปลาจะยอยสลาหมด
เติมน้ําใหเต็มถังและคนใหเขากันกอนนําไปใชฉีดพนทางใบ 1 ลิตร/น้ํา 200 ลิตร ราดโคน 1 ลิตร/น้ํา 200 ลิตร
2.2 ผลิตจากหอยเชอรี่ นําหอยเชอรี่ทั้งตัวมาทุบหรือบดใหละเอียด และนํามาผสมกับน้ําน้ําตาล และ
น้ําหมักหัวเชื้อจุลลินทรียธรรมชาติอัตรา 3 : 3 : 1 คนใหเขากัน และนําไปบรรจุในถังหมัก ขนาด
30, 200 ลิตร อยางใดอยางหนึ่งปดฝาทิ้งไว ถามีกลิ่นเหม็นใหใสน้ําตาลโมลาสเพิ่มขึ้นคนใหเขากันจนกวาจะหาย
เหม็น ก็จะไดน้ําหมักชีวภาพหอยเชอรี่
การทําน้ําสกัดชีวภาพ
1. ใชเศษพืช ผัก ผลไมหรือเศษอาหาร ที่ยงั ไมหมดเนา นํามาสับหรือบดใหเปนชิ้นเล็กๆ ใสภาชนะที่มีฝา
ปด เชน ถังพลาสติก หรือโอง
2. ใสกากน้ําตาล หรือน้ําตาลทรายแดง หรือขาวลงไป 1 ใน 3 ของน้ําหมักผัก
3. มีของหนักวางทับผักไว แลวปดฝาทิ้งไว 5-7 วัน
4. จะมีของเหลวสีน้ําตาลไหลออกมา คือ น้ําสกัดชีวภาพ กรอกใสขวดปดฝาใหสนิทพรอมที่จะนํามาใช
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วิธีใชน้ําสกัดชีวภาพ
นําน้ําสกัดชีวภาพผสมน้ําธรรมดาทําใหเจือจาง
1. ฉีดพนพืช ผัก ไมผล ไมยนื ตน อัตรา 1 ชอนโตะตอน้าํ 5-10 ลิตร
2. ราดกองใบไมใบหญา สด แหง อัตรา 1 ชอนโตะตอน้าํ 2-3 ลิตร ใชพลาสติกคลุมกองพืชปลอยไว
1-2 สัปดาห นํามาใชประโยชนได
3. ใชน้ําปุยหมักแหง โดยใชน้ําสกัดชีวภาพ อัตรา 2 ชอนโตะตอน้ํา 10 ลิตร และเพิม่ กากน้ําตาล 3 ชอนโตะ
ราดปุยหมักแหงใหมีความชืน้ หมาด
4. ราดดินแปลงเพาะปลูก พรวนดินผสมคลุกเคลากับวัชพืช ใชอัตราเจือจาง 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 2-3 ลิตร
ราด 1 ตร.ม. ตอ 0.5-1 ลิตร ปลอยใหยอยสลาย 3-7 วัน ก็สามารถปลูกกลาไมได
5. ผสมน้ําอัตรา 1 ชอนโตะตอน้ํา 1-3 ลิตร ราดพื้นทําความสะอาด
6. การขายหัวเชื้อ มีอัตราสวน คือ น้ําสกัดชีวภาพ : กากน้ําตาล : น้ํา ในอัตราสวน 1: 1 : 10 ใสขาดปดฝา
3 วัน นําไปใชได
ประโยชนของน้ําสกัดชีวภาพ
1. ใชเปนปุย โดยตรงน้ําสกัดชีวภาพกอนนําไปใชตองทําใหเจือจางมากๆ อัตราสวนน้ําสกัดตอน้ําสะอาด
คือ 1 : 500 เหลือ 1 : 1,000 ใสใหแกตนไมประมาณ 3-7 วัน ตอครั้ง
2. ใหปองกันกําจัดแมลงและโรค
3. ใชประโยชนในการกําจัดน้ําเสีย และการเพาะเลี้ยงน้ํา
4. ใชกับสัตวเลี้ยง (ไกและสุกร) โดยใชน้ําสกัดชีวภาพ 250 มิลลิเมตร มาผสมกันน้ํา 20 ลิตร นําไปใชเลี้ยง
ไกหรือสุกร เพื่อทําลายจุลินทรียที่เปนเชื้อโรค
การทําปุยชีวภาพ และการประยุกตใชกลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ น้ําหมักชีวชีวภาพเมื่อนําไปใชใน
ดานกสิกรรม จะชวยปรับสภาพความเปนกรด - ดางใหเปนกลางในดินและน้ํา ชวยแกปญหาจากแมลงศัตรูพืช และ
โรคระบาดตาง ๆ ชวยปรับสภาพดินใหรวนซุย อุมน้ํา และใหสามารถเก็บรักษาไวไดนานเมื่อนําน้ําหมักชีวภาพไป
ใชทางการประมง จะชวยปรับสภาพน้ําใหเปนกลางควบคุมคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงสัตวน้ํา ชวยรักษาโรคแผลตาง ๆ
ในปลา กุง กบได และชวยลดปริมาณขี้เลนในบอเลี้ยงสัตวน้ําไดถานําไปใชในดานปศุสัตวจะทําใหมูลสัตวไมมี
กลิ่นเหม็น สุขภาพของสัตวจะแข็งแรงและปลอดโรค คอกสัตวจะไมมีกลิ่นเหม็น ชวยบําบัดน้ําเสียจากฟารมปศุสัตว
ทําใหอัตราการตายต่ําลง และผลผลิตสูงขึ้น
เมื่อนําน้ําหมักชีวิภาพไปประยุกตใชในดานรักษาสิ่งแวดลอม จะชวยกําจัดกลิ่นและยอยสลายตะกอน
ในสวม ทําใหสวมไมเต็ม ทําความสะอาดพื้นหองการเกษตร ประมง ปศุสัตว โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน และ
สถานประกอบการทั่ว ๆ ไป ปรับสภาพอากาศภายในหองนอน หองรับแขก หองครัว ใหสดชื่นกําจัดกลิ่นอับชื้น
ตาง ๆ ไดนอกจากนี้ยังใหฉีดพนกองขยะเพื่อลดกลิ่นและปริมาณของกองขยะใหเล็กลงรวมทั้งจํานวนแมลงวันดวย
อากาศผานไดอยางเหมาะสมชวยยอยสะลายอินทรียวัตถุใหเปนอาหารของพืช พืชจะดูดซึมไปใชไดเลย และชวยให
ผลผลิตคงทน มีคุณภาพสูง
สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง
โทร.035-379146

