การผลิตน้าํ หมักชีวภาพ โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
น้ําหมักชีวภาพ เป็นของเหลวที่ได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะ
สด อวบน้ํา หรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่มีอากาศและมีอากาศน้อย
สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็น
ระหว่างหมักและเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข ก้าง และกระดูกสัตว์ในเวลาอันสั้นและได้
คุณภาพ เพื่อผลิตน้ําหมักชีวภาพ สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ได้แก่

Pichia membranifaciens

Lactobacillus fermentum

Bacillus subtilis

Bacillus megaterium

Burkholderia unamae

ส่วนผสมการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
1) สูตรน้าํ หมักชีวภาพจากผักและผลไม้ จํานวน 50 ลิตร ( ใช้เวลาในการหมัก 7 วัน )

ผักหรือผลไม้ 40 กิโลกรัม

กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม
น้ํา 10 ลิตร

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 1 ซอง

2) สูตรน้ําหมักชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรี่ จํานวน 50 ลิตร ( ใชเวลาในการหมัก 15 - 20 วัน )

ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กิโลกรัม

กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม
น้ํา 10 ลิตร

ผลไม 10 กิโลกรัม

สารเรงซุปเปอร พด.2 1 ซอง

3) สูตรน้ําหมักชีวภาพจากน้ํานมดิบคุณภาพต่ํา
สูตร 1 ผลิตจากน้ํานมดิบคุณภาพต่ํา จํานวน 50 ลิตร (ใชเวลาหมัก 5 วัน)
น้ํานมดิบ
30 ลิตร
กากน้ําตาล
10 กิโลกรัม
สารเรงซุปเปอร พด.2 1 ซอง
สูตร 2 ผลิตจากน้ํานมดิบคุณภาพต่ําและผลไมจํานวน 50 ลิตร (ใชเวลาหมัก 15 วัน)
น้ํานมดิบ
30 ลิตร
ผลไม
20 กิโลกรัม
กากน้ําตาล
10 กิโลกรัม
สารเรงซุปเปอร พด.2 1 ซอง
การใช ผ ลไม ร ว มกั บ น้ํ านมดิ บ คุ ณ ภาพต่ําในการผลิตน้ําหมัก ชีวภาพ จะมี ป ริม าณฮอรโ มนพืช เช น
ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน สูงกวาการใชน้ํานมดิบคุณภาพต่ําอยางเดียว

วิธีการผลิตน้ําหมักชีวภาพ

1) ผสมกากน้ําตาลในน้ํา ลงในถังหมัก

3) นําวัสดุที่หั่นหรือสับเปนชิ้นเล็กๆ
แลวเทลงไปในถังหมัก

2) นําสารเรงซุปเปอร พด.2 จํานวน 1 ซอง ผสมใน
สารละลายกากน้ําตาลคนใหเขากันนาน 5 นาที

4) คนสวนผสมใหเขากัน

5) ปดฝาถังหมัก ในระหวางการ
หมัก คน 1 ครัง้ ตอวัน

การผลิตน้ําหมักชีวภาพโดยวิธีการตอเชื้อ
เปนการผลิตน้ําหมักชีวภาพโดยการนําน้ําหมักชีวภาพที่มีอายุการหมัก 5-7 วัน แทนการใชสารเรงซุปเปอร
พด.2 จํานวน 1 ซอง โดยใชน้ําหมักจํานวน 2 ลิตร และใชอัตราสวนของวัสดุหมักเทาเดิม
การพิจารณาน้ําหมักชีวภาพที่หมักสมบูรณแลว
1. การเจริญของจุลินทรียนอยลงโดยคราบเชื้อที่พบในชวงแรกจะลดลง
2. กลิ่นแอลกอฮอลลดลง
3. ไมพบฟองกาซคารบอนไดออกไซด
4. ความเปนกรดเปนดาง อยูระหวาง 3-4
การใชพืชใหความหวานทดแทนกากน้ําตาลในการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
การใช พื ชหรื อ วั ส ดุที่ ใ หค วามหวานเพื่ อ ทดแทนการใชก ากน้ํ า ตาลในการผลิต น้ํ าหมั ก ชี ว ภาพ ได แ ก
น้ําตาลทราย น้ําออย ลําไย ฝกจามจุรี โดยมีปริมาณการใช แทนการใชกากน้ําตาล 10 กิโลกรัม ดังนี้
1. น้ําตาลทราย ใช
5
กิโลกรัม
2. น้ําออย
ใช
10
ลิตร
3. ลําไย
ใช
20
กิโลกรัม
4. ฝกจามจุรี
ใช
30
กิโลกรัม

การผลิตน้ําหมักชีวภาพโดยใชลําไย

การผลิตน้ําหมักชีวภาพโดยใชฝกจามจุรี

อัตราและวิธีการใช
1) พื้นที่นาขาว
- แชเมล็ดพันธุขาว : ผสมน้ําหมักชีวภาพ 2 ชอนโตะ ในน้ํา 1 ปป แชเมล็ดขาว 20 กิโลกรัม 12 ชั่วโมงแลว
นําขึ้นพักไว 1 วันแลวนําไปปลูก
- ไถกลบตอซัง : ใชนําหมักชีวภาพ 5 ลิตร ผสมน้ํา 100 ลิตร ราดใหทั่วแปลง หมักไว 10-15 วัน ในพื้นที่ 1
ไร
- ชวงการเจริญเติบโต : ผสมน้ําหมัก 12 ชอนโตะในน้ํา 60 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดินในพื้นที่ 1 ไร เมื่อขาว
อายุ 30 50 และ 60 วัน
2) พืชไร : ผสมน้ําหมักชีวภาพ 40 ชอนโตะในน้ํา 200 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดินทุกๆ 10 วัน ในพื้นที่ 1 ไร
3) พืชผักและไมดอก : ผสมน้ําหมักชีวภาพ 5 ชอนโตะในน้ํา 50 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดินทุกๆ 10 วันใน
พื้นที่ 1 ไร
4) ไมผล : ผสมน้ําหมักชีวภาพ 20 ชอนโตะในน้ํา 100 ลิตร ฉีดพนหรือรดลงดิน ทุก 1 เดือน

