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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ โดยใช้สารเร่ง พด.
เป็ น ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ท ี ่ ไ ด้ จ ากการหมั ก วั ส ดุ
อินทรีย์และอนินทรีย์ธรรมชาติ ที่มีปริมาณ
ธาตุอาหารหลักของพืชสูง ซึง่ เกิดจากกิจกรรม
ของจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปร
สภาพธาตุ อ าหารให้ อ ยู ่ ใ น
รูปทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืช

ปัจจัยทีส่ ำคัญในการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
1. วัตถุดบิ

พด.9

2. เทคโนโลยีการผลิต
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และสารเร่ง

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ส่วนผสมทีใ่ ช้ในการผลิต ปริมาณ 100 กิโลกรัม
- กากถัว่ เหลือง
40
กิโลกรัม
- รำละเอียด
10
กิโลกรัม
- มูลสัตว์
10
กิโลกรัม
- หินฟอสเฟต
24
กิโลกรัม
- กระดูกป่น
8
กิโลกรัม
- มูลค้างคาว
8
กิโลกรัม
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 พด.3 และสารเร่ง พด.9
อย่างละ 1 ซอง
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ทีข่ ยายเชือ้ ในกากน้ำตาล
จำนวน 26 ลิตร

www.ldd.go.th

ตารางแสดงปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบชนิดต่างๆ
วัตถุดบิ
กากถัว่ เหลือง
ปลาป่น
เลือดแห้ง
รำข้าว
มูลสุกร ไก่ วัว
กระดูกป่น
มูลค้างคาว
หินฟอสเฟต
ขีเ้ ถ้าไม้ยาง
เปลือกเมล็ดกาแฟ

ปริมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์)
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
7 – 10
2.13
1.12 – 2.70
9 - 10
5–6
3.8
8 - 13
1.5
0.8
1.9 – 2.3
4-6
1.09
1.2 – 3.3
1.2 – 3.3
1.3 – 2.0
3-4
15 - 23
0.68
1-3
12 - 15
1.84
0.15
15 - 17
0.10
1.13
0.06
13.48
0.93
0.14
6.22

มูลสัตว์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

มูลคางค้าว

หินฟอสเฟต

เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารพิษ ปลอดภัยต่อชีวติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
ปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง สูตรกรมพัฒนาทีด่ นิ โดยใช้สารเร่ง พด.
วิธีการขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
- เจือจางกากน้ำตาล ต่อ น้ำ อัตราส่วน กากน้ำตาล
5 กิโลกรัมต่อน้ำ 50 ลิตร
- ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำนวน 1 ซอง คนให้
เข้ากัน
- ปิดฝาตัง้ ไว้ในทีร่ ม่ โดยขยายเชือ้ เป็นเวลา 3 วัน

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง

ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-2875
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

1. ผสมกากถั่วเหลือง รำละเอียด มูลสัตว์ หิน
ฟอสเฟต มูลค้างคาว และกระดูกป่น พร้อมกับใส่สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.1 จำนวน 1 ซอง โดยคลุกเคล้าให้เข้ากัน
และปรับความชืน้ ให้ได้ 35 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์
คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
พด.2 ทีข่ ยายเชือ้ แล้ว จำนวน 26 ลิตร
1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักทีม่ คี วามเพียงพอต่อ
2. ตัง้ กองปุย๋ หมักเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ให้มคี วามสูง ความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
20-30 เซนติเมตร และใช้วสั ดุคลุมเพือ่ รักษาความชืน้
2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พชื
3. หมักเป็นเวลา 9-12 วัน หรือไว้จนกระทั่ง
3. มีจลุ นิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ตอ่ ดินและพืช
อุณหภูมลิ ดลงเท่ากับภายนอกกอง
4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ
4. ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 และสารเร่ง พด.9 ทำให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทว่ั กองและหมักไว้ 3 วัน
5. เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการทดแทน
ปุย๋ เคมี
6. เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้งา่ ย
หมายเหตุ : ธาตุอาหารในปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
จะมีปริมาณแตกต่างกันขึน้ กับชนิดและวัตถุดบิ ทีใ่ ช้
ผลิต

