สารเรง พด. 1
สําหรับผลิตปุยหมัก
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพดิ น พบว า พื้ น ที่ ที่ มี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ต่ํ า กว า 2 เปอร เ ซ็ น ต มี ไ ม น อ ยกว า
191 ลานไร หรือประมาณ 60 เปอรเซ็นตของพื้นที่ทั้งประเทศ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษาทรัพยากร
ปาไม และเพิ่มอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณของดินอยางสม่ําเสมอเนื่องจากการทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก
ที่สําคัญของประเทศจะมีผลกระทบตออินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งมนุษยสามารถปกปองหรือ
รักษาสิ่งเหลานี้ไวได โดยการไมทําลายปา และการทําการเกษตรควรมีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน สําหรับ
อินทรียวัตถุที่สามารถเพิ่มเติมในดินนั้นดําเนินการไดโดยวิธีการใชเศษพืชหรือปุยอินทรียใสลงในดิน จากการ
สํารวจพบวา ประเทศไทยมีแหลงของเศษพืช หรือวัสดุเหลือใชในการเกษตรประมาณปละไมต่ํากวา 72 ลานตัน
ซึ่งสามารถนํามาทดแทนอินทรียวัตถุในดินที่สูญเสียไป
สารเรง พด.1 หมายถึง กลุมจุลินทรียที่มีความสามารถสูงในการยอยสลายวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อ
ผลิตปุยหมักในชวงระยะเวลาอันสั้นประกอบดวยเชื้อ แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และรา ซึ่งมีความสามารถใน
การผลิตเอนไซมเซลลูเลสไดสูง
วัสดุสําหรับทําปุยหมัก 1 ตัน
- เศษพืชแหง 1,000 กิโลกรัม
- มูลสัตว 200 กิโลกรัม
- ปุยยูเรีย 2 กิโลกรัม
- สารเรง พอ.1 (100 กรัม) 1 ซอง
วิธีทํา
1. ละลายสารเรง พด.1 ในน้ํา 1 ปบ ( 20 ลิตร ) คนใหเขากัน นาน 15 นาที
2. รดสารละลาย พด.1 ลงในกองปุยหมัก
3. ตั้งกองปุยหมักใหมีความกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 1.5 เมตร รดน้ําใหชุม และมีความชืน้ 60 เปอรเซ็นต
4. ทําการกลับกองปุยหมักพรอมกับรดน้ําทุก 10 วัน เปนจํานวน 4 ครั้ง
5. ปุยหมักที่ยอยสลายสมบูรณแลว และสามารถนําไปใชได จะมีสีน้ําตาลเขมดํา ยุยละเอียด ไม มีกลิ่นเหม็น
และความรอนภายในกองปุยหมักลดลง
อัตราและวิธีการใช
- ขาวและพืชไร ใช 0.5 ตันตอไร หวานทัว่ พื้นที่หรือใสเปนแถวตามแนวปลูกพืชคลุกเคลา กับดิน
- พืชผักและไมดอก ใช 2 ตันตอไร หวานทั่วพื้นที่คลุกเคลากับดินขณะโรยเมล็ดพันธุพืช
- ไมผลและไมยืนตน ใช 25 กิโลกรัมตอหลุม ชวงเตรียมหลุมปลูก หรือตามแนวทรงพุม ของตน
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ประโยชนของสารเรง พด.1
- ลดระยะเวลาการทําปุยหมัก
- ไดปยุ หมักทีม่ ีคุณภาพดี
ขอควรระวัง
1. เก็บสารตัวเรงไวในที่รม
2. เมื่อเปดถุงแลวใชใหหมดในครั้งเดียว

สารเรง พด. 2
สําหรับทําปุยอินทรียน้ํา
น้ําสกัดชีวภาพหรือน้ําหมักชีวภาพ หรือปุยอินทรียน ้ําเปนภูมิปญญาของเกษตรกรนํามาใชในการเพิ่มผลผลิต
และปองกันกําจัดศัตรูพืช เนือ่ งจากประเทศไทยมีวตั ถุดบิ หลากหลายจํานวนมากจากการเกษตรทําใหมีวัดสุเหลือ
ทิ้ง เชนเศษปลา เศษผัก และอื่น ๆ เกษตรกรไดนําวัสดุเหลานี้มาผลิตเปนปุยอินทรียน้ําไดผลเปนที่นาพอใจ
ระดับหนึ่ง แตยังไมมวี ิธีการผลิตที่ถูกตอง และมีคุณภาพ กรมพัฒนาที่ดินไดผลิตเชือ้ จุลินทรีย สารเรง พด.2
สําหรับผลิตปุยอินทรียนา้ํ ทีม่ ีคุณภาพดี เพื่อชวยเรงการเจริญเติบโตของพืช การแตกตา การออกดอก การผลิต
ผลดี และเพิ่มผลผลิต
สารเรง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรียที่มีคณ
ุ สมบัติในการยอยสลายวัสดุการเกษตร ลักษณะเปยกหรือมี
ความชื้นสูงเพือ่ ผลิตปุยอินทรียน ้ํา โดยดําเนินกิจกรรหมัก ในสภาพทีไ่ มมีออกซิเจนทําใหหระบวนการหมัก
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัสดุสําหรับทําปุยอินทรียน า้ํ (จํานวน 50 ลิตร )
- ปลาหรือหรือหอยเชอรี่ (ใชเวลาหมัก 21 วัน)
- ปลา : กากน้าํ ตาล : ผลไม : น้ํา : สารเรง พด. 2 อัตรา 30 กิโลกรัม : 10 กิโลกรัม : 10 กิโลกรัม : 10 ลิตร
: 25 กรัม (1 ซอง)
- ผักหรือผลไม (ใชเวลาหมัก 7 วัน) ผักหรือผลไม : กากน้ําตาล : น้ํา : สารเรง พด.2 อัตรา 40 กิโลกรัม
: 10 กิโลกรัม : 10 ลิตร : 25 กรัม (1 ซอง)
วิธีทํา
1. ละลายสารเรง พด.2 ในน้ํา 10 ลิตร ผสมใหเขากันนาน 5 นาที
2. ผสมเศษวัสดุ และกากน้าํ ตาลลงในถังหมักขนาด 50 ลิตร แลวเทสารละลาย พด.2 ในขอ 1 ผสมลงในถัง
อัตราและวิธีการใช
- โดยทําการฉีดพน หรือรดลงดิน
- แชเมล็ดพันธุพืชในอัตราสวน 1:100
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- ขาว พืชไร และไมผล ใชอัตราเจือจาง 1:500
- พืชผลและไมดอก ใชอัตราเจือจาง 1 :1,000
ประโยชนของปุยอินทรียนา้ํ
- ฮอรโมนออกซิน ไซโตโคนิน และจิบเบอรเรลลิน ชวยเรงการเจริญเติบโตของราก ใบ ลําตน ดอก และ
ผลผลิตพืช
- กรดอะมิโน เปนแหลงไนโตรเจน
- กรดฮิวมิก ชวยเรงการเจริญเติบโตของพืช
- วิตามินบี สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช
- กรดอินทรีย ชวยละลายแรธาตุและขับไลแมลงศัตรูพืช
ขอควรระวัง
1. เก็บสารเรง พด.2 ไวในที่รม
2. เมื่อเปดซองแลวใชใหหมดในครั้งเดียว
3. กากวัสดุทเี่ หลือจากการทําปุยอินทรียน ้ําใหนําไปใสเพือ่ ยอยสลายในกองปุยหมักกอนจึงจะนําไปใสลงดินได

สารเรง พด. 3
สําหรับผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
จุลินทรียปองกันโรครากและโคนเนาของพืช สูตร พด.3 เปนกลุมจุลินทรียที่เปนปฏิปกษตอ เชื้อสาเหตุโรค
รากและโคนเนาของพืชเศรษฐกิจ เชน สม ทุเรียน สับปะรด ยางพารา พืชไร พืชผัก และไมดอก นอกจากนีย้ ัง
สามารถปลดปลอยธาตุอาหารในดินใหเปนประโยชนตอ พืช ซึ่งเปนการปองกันการเขาทําลาย ของโรค และตนพืช
มีความแข็งแรง
สารเรง พด.3 เปนกลุมจุลินทรีย ที่มีคุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อสาเหตุของโรคพืชในดิน โดยมี
ความสามารถปองกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ทําใหเกิดอาการรากหรือโคนเนาของพืช และแปร
สภาพแรธาตุในดินบางชนิด ใหเปนประโยชนตอพืช ไดแก เชื้อไตรโคเดอรมา (Trichoderma spp.) และ
บาซิลลัส (Bacillus spp. )
วัสดุในการขยายเชื้อ พด.3
- ปุยหมัก 100 กิโลกรัม
- รําขาว 1 กิโลกรัม
- สารเรง พด.3 จํานวน 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีทํา
1. ผสมสารเรง พด.3 และรําขาวในน้ํา 5 ลิตร คนใหเขากันนาน 5 นาที
2. รดสารละลาย พด.3 ลงในกองปุย หมัก และคลุกเคลาใหเขากัน
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3. ตั้งกองปุยหมักเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาใหมีความสูง 50 เซนติเมตร และมีความชืน้ 60 เปอรเซ็นต
4. กองปุยหมักใหอยูในที่รมเปนเวลา 7
อัตราและวิธีการใช
- เชื้อควบคุมโรคพืชที่ขยายในปุยหมัก 100 กิโลกรัม ในพื้นที่ 1 ไร โดยใสภายใตบริเวณ ทรงพุมของตน หรือ
ระหวางแถวปลูกพืช
ประโยชนของสารเรง พด.3
- ปองกัน ควบคุมและลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนาในดิน
- เพิ่มธาตุอาหารในดิน
- รากพืชแข็งแรงและพืชเจริญเติบโตดี

สารเรง พด. 5
สําหรับผลิตสารกําจัดวัชพืช
สารกําจัดวัชพืช สูตร พด. 5 เปนกลุมจุลินทรียที่มีความสามารถในการผลิตกรด และฮอรโมนสูง ใชกําจัด
วัชพืช โดยใชในอัตราเขมขนสูง ทําการฉีดพนลงบนวัชพืช และทําการไถกลบ เพื่อการเตรียมดิน ชวยลดการใช
สารเคมี และเปนการรักษาสิง่ แวดลอม
วัสดุในการผลิตสารกําจัดวัชพืช (จํานวน 50 ลิตร)
- เศษปลาหรือหอยเชอรี่ 40 กิโลกรัม
- น้ําตาล 10 กิโลกรัม
- น้ํา 10 ลิตร
- สารเรง พด.5 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีทํา
1.ละลายสารเรง พด.5 ในน้ํา 10 ลิตร ในถังหมัก ผสมใหเขากันนาน 5 นาที
2. นําเศษวัสดุ และน้ําตาลผสมลงในถังหมัก
3. คลุกเคลาหรือคนใหสวนผสมเขากันอีกครั้ง
4. ปดฝาไมตองสนิท ใชระยะเวลาหมัก 40 วัน
อัตราและวิธีการใช
ใชอัตราเจือจาง 1:1 หรือ 1:5 ฉีดพนชวงแดดจัด กอนไถเตรียมดิน 1 วัน
ประโยชนของสารกําจัดวัชพืช สูตร พด.5
กําจัดวัชพืชประเภทหญาและวัชพืชใบกวาง
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ขอควรระวัง
เก็บสารเรง พด.5 ไวในที่รม และเมื่อเปดถุงแลวใชใหหมดในครั้งเดียว

สารเรง พด.6
สําหรับผลิตปุยอินทรียน้ําจากเศษอาหารเหลือทิ้งและบําบัดน้ําเสีย
สารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น สูตร พด. 6 เปนกลุมจุลินทรียที่มีความสามารถในการ ยอยสลายเศษ
อาหารหรือขยะสด เพื่อใหไดของเหลวในการนําไปใชในการทําความสะอาดคอกปศุสัตว บําบัดน้าํ เสีย และลด
กลิ่นเหม็นตามทอระบายน้ํา
วัสดุในการผลิตสารบําบัดน้ําเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (จํานวน 50 ลิตร)
- เศษอาหารในครัวเรือน 40 กิโลกรัม
- น้ําตาล 10 กิโลกรัม
- น้ํา 10 ลิตร
- สารเรงพด.6 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีทํา
1. ละลายสารเรง พด.6 ในน้ํา 10 ลิตร ในถังหมัก ผสมใหเขากันนาน 5 นาที
2. น้ําเศษวัสดุและน้ําตาลผสมลงในถังหมัก
3. คลุกเคลาหรือคนใหสวนผสมเขากันอีกครั้ง
4. ปดฝาไมตองสนิท ใชระยะเวลาหมัก 20 วัน
อัตราและวิธีการใช
ใชอัตราเจือจาง 1:10 เทลงบนบริเวณบําบัดทุกวัน หรือทุก 3 วัน
ประโยชน
ทําความสะอาดคอกสัตว ชวยบําบัดน้ําเสียในบอกุง และลดกลิ่นเหม็นตามทอระบายน้ํา
ขอควรระวัง
1. เก็บสารเรง พด.6 ไวในที่รม
2. เมื่อเปดถุงแลวใชใหหมดในครั้งเดียว
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สารเรง พด. 7
สําหรับผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพืช
สารปองกันแมลงศัตรูพชื สูตร พด. 7 เปนกลุมจุลินทรียท ี่มีความสามารถในการสกัดสารที่เปนประโยชนจาก
พืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการฉีดพนตามพืช เปนการปองกันหรือไลเมลงศัตรูพืช ไมใชเขามาทําลาย
พืชที่เพาะปลูกได
วัสดุในการผลิตสารปองกันแมลงศัตรูพชื (จํานวน 50 ลิตร)
- พืชสมุนไพร 30 กิโลกรัม
- น้ําตาล 10 กิโลกรัม
- น้ํา 30 ลิตร
- สารเรงพด.7 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีทํา
1. สับสมุนไพรใหเปนชิน้ เล็ก ๆ หรือทุบ
2. ละลายสารเรง พด.7 ในน้ํา 30 ลิตร ในถังหมักผสมใหเขากันนาน 5 นาที
3. นําสมุนไพร และน้ําตาลผสมลงในถังหมักคลุกเคลาใหเขากัน
4. ปดฝาไมตองสนิท ทําการหมักเปนเวลา 20 วัน
อัตราและวิธีการใช
- พืชไรและไมผล ใชอัตราเจือจาง 1 : 200
- พืชผักและไมผล ใชอัตราเจือจาง 1 : 500
- ฉีดพนที่ ใบ ลําตน และรดลงดินทุก 20 วัน หรือในชวงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด ใหฉีดพนทุก ๆ 3 วัน
ติดตอกัน 3 ครั้ง
ประโยชน
ปองกันแมลงศัตรูพืช เชน เพลี้ยตาง ๆ หนอนเจาะผลและลําตน หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอน
คืบ หนอนกระทู หนอนกอ ไรแดง และแมลงหวี่ เปนตน
ขอควรระวัง
1. เก็บสารเรง พด.7 ไวในที่รม
2. เมื่อเปดถุงแลวใชใหหมดในครั้งเดียว
3. กากวัสดุทเี่ หลือจากการหมักให นําไปใสรวมกับการผลิตสาร ปองกันแมลงศัตรูพชื ครั้งใหมตอไป

สํานักงานเกษตรอําเภอลาดบัวหลวง
โทร.035-379146

