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R&D 2551 คืออะไร??
สารเสริ มโปรตีนอะมิโน R&D 2551 เป็ นสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ผ้งึ แหล่งโปรตีนบริ สุท ธิ์
ซึ่งพบว่ามีสาร myricil alcohol, triacontanol และ gibberellin GA3 สกัด จนได้สารอะมิโ นที่สะอาด
บริ สุทธิ์ คุณภาพดี วิจยั คิดค้นโดย ดร.กร สุขเกษม นัก วิจัย เพิ่ม ผลผลิต ทางการเกษตรมีง านวิจัย จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพิม่ ผลผลิตได้มากกว่า ร้อยละ 41 ลดต้นทุนได้อ ย่า งชัด เจนช่วย
รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพียงใช้ 1 - 5 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่น 3 - 15 วัน และ ผสมน้ า รดพืชได้
ทุกรู ปแบบอัตรา 2 ซีซีต่อน้ า 200 ลิตร กับพืชทุกชนิดตามความเหมาะสม
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คุณสมบัติของ R&D 2551
- ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของจุลินทรี ยธ์ รรมชาติแบบทวีคูณ
- ช่วยกระบวนการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุต่าง ๆ ได้รวดเร็ ว
- สามารถปรับปรุ งบารุ งดินให้ร่วนซุย มีรูพรุ น อากาศถ่ายเทดี
- แก้ปัญหาดินเปรี้ ยว ดินสนิม แก้ปัญหาเคมีตกค้างในดิน ลดค่าเป็ นกรดด่างในน้ าและในดิน
- ช่วยเปลี่ยนรู ปธาตุที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชให้นาไปใช้ได้ง่าย ท าให้พืชต้า นทานความแห้ง แล้ง และ
ความหนาวได้ดี
- ช่วยเพิม่ ออกซิเจนและสารสาคัญที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
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คุณสมบัติของ R&D 2551
- เพิม่ ประสิทธิภาพในการผสมเกสร
- ทาให้เกิดสารลิกนิน (Lignin) แทนนิน (Tannin) เส้นใย และไขมัน
- สามารถสร้างสารต้านทานให้กบั พืช ลดข้าวดีด ลดวัชพืช ลดแก๊สพิษ เช่น คาร์ บ อนไดออกไซด์
(CO2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไดไนโตรเจน เทโตรไซด์ หรื อ ไนโตรเจน เทโตรไซด์ (N2O4) และ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ทาให้ไม่เพิม่ แก๊สเรื อนกระจก
- ใส่ลงไปในน้ าช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ซังข้าว ไม่ทาให้ตน้ ข้าวเป็ นโรคเมาตอซัง (Akiochi)
- ช่วยเพิม่ อัตราการดูดซึมมากขึ้นจากน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นและราก
- ช่วนเพิม่ ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงมีผลต่อความแข็งแรงของคลอโรฟิ ลล์
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คุณสมบัติของ R&D 2551
-

ทาให้ใบ ดอก และผล ไม่หลุดร่ วงง่าย
ลดแมลง หนอนเพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ และไรแดง
ลดเชื้อรา แบคทีเรี ย และไวรัส
ทาให้พชื ผลไม้ ผิวสวย รสชาติหวาน หอม อร่ อย
เป็ นสารชีวภาพที่ไม่เป็ นอันตรายต่อเกษตรกร
หากใช้ร่วมกับสารเคมีจะเพิม่ ประสิทธิภาพสารเคมีทุกชนิดที่ใช้ฉีดพ่น เช่น ยาคุ ม หญ้า ยาฆ่า แมลง
และยากาจัดโรค
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คุณสมบัติของ R&D 2551
จากทดสอบปริ ม าณกรดอะมิโ นในห้อ งปฏิบ ัติก าร พบว่า R&D 2551 มีก รดแอสปาร์ ติก
(Aspartic acid) มากที่สุด 1,146.29 mg/100mL รองลงมา คือ กรดกลูต ามิก (Glutamic Acid), ลิวซีน
(Leucine), โพรลีน (Proline), ซีรีน (Serine), อาร์จีนีน (Arginine), ไลซีน (Lysine), อะลานิ น (Alanine),
วาลีน (Valine), ไกลซีน (Glycine), ธรี โอนิน (Threonine), ฟี นิลอะลานี น (Phenylalanine), ไอโซลิวซี น
(Isoleucine), ไทโรซีน (Tyrosine), ฮีสทิดีน (Histidine) และเมไธโอนี น (Methoionine) โดยปริ ม าณที่
พบ คื อ 904.18 mg/100mL, 452.33 mg/100mL, 415.97 mg/100mL, 406.56 mg/100mL, 355.05
mg/100mL, 344.90 mg/100mL, 313.16 mg/100mL, 288.28 mg/100mL, 270.15 mg/100mL, 263.49
mg/100mL, 253.66 mg/100mL, 223.22 mg/100mL, 220.77 mg/100mL, 218.68 mg/100mL และ
126.22 mg/100mL ตามลาดับ
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คุณสมบัติของ R&D 2551
ไฮดรอกซีโปรลีน (hydroxyproline) มีปริ มาณน้อยที่สุด คือ 27.32 mg/100mL รองลงมา คือ
ซีสทีน (Cystine) และทริ ปโตเฟน (Trytophan) โดยมีปริ มาณ 66.02 mg/100mL และ 74.18 mg/100mL
ตามลาดับ และไม่พบไฮดรอกซีไลซีน (hydroxylysine)
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คุณสมบัติของ R&D 2551
การสุ่มตัวอย่างกวางตุง้ มาทดสอบ สารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Group) เป็ นวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร (Pesticides) ที่ใช้เป็ นสารฆ่าแมลงในปั จจุบนั สารประกอบออร์กาโนคลอรี น
(Organochlorine Groups) เป็ นสารกลุ่มแรกที่นามาใช้ควบคุมแมลงในบ้านเรื อน และสารประกอบออร์
กาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่น
โดยสารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Group) คือ Carbaryl, Isoprocarb, Fenobucarb,
Promecarb, Carbofuran, Methiocarb, Methomyl, Aldicarb, Oxamyl และ Metolcarb ซึ่งผลจากการ
ทดสอบไม่พบสารดังกล่าวในตัวอย่างกวางตุง้
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คุณสมบัติของ R&D 2551
การสุ่มตัวอย่างกวางตุง้ มาทดสอบ สารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Group) เป็ นวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร (Pesticides) ที่ใช้เป็ นสารฆ่าแมลงในปั จจุบนั สารประกอบออร์กาโนคลอรี น
(Organochlorine Groups) เป็ นสารกลุ่มแรกที่นามาใช้ควบคุมแมลงในบ้านเรื อน และสารประกอบออร์
กาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดฉีดพ่น
โดยสารกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Group) คือ Carbaryl, Isoprocarb, Fenobucarb,
Promecarb, Carbofuran, Methiocarb, Methomyl, Aldicarb, Oxamyl และ Metolcarb ซึ่งผลจากการ
ทดสอบไม่พบสารดังกล่าวในตัวอย่างกวางตุง้
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คุณสมบัติของ R&D 2551
สารประกอบออร์กาโนคลอรี น (Organochlorine Group) คือ BHC, Heptachlor &
Hept.Epoxide, Aldrin & Dieldrin, DDT, Chlordaane, Endosulfan และ Endrin ซึ่งผลจากการ
ทดสอบไม่พบสารดังกล่าวในตัวอย่างกวางตุง้
สารประกอบออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate Group) คือ DDVP, Methamidophos,
Mevinphos, Omethoate, Diazinon, Dicrotophos และ Monocrotophos ซึ่งผลจากการทดสอบไม่พบ
สารดังกล่าวในตัวอย่างกวางตุง้
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คุณสมบัติของ R&D 2551
จากการสุ่ ม ตัวอย่า งคะน้า มาทดสอบสารไนเตรท (Nitrate) เช่น โซเดี ย มไนเตรท
(Sodium nitrate ; NaNO3) ซึ่งผลการทดสอบพบไนเตรท 1,321.12 mg/kg ซึ่งต่ากว่า ค่า มาตรฐาน
ของสหภาพยุโรปที่กาหนดไว้ที่ 3,000 mg/kg (อรัญญา ภู่วไิ ล, 2562: ออนไลน์)
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วิธีการใช้ R&D 2551
ชนิ ดพืช
ข้าว
ข้าวโพด
พื ชตระกู ลถั่ว
มันเทศ

พริ ก
เห็ดทุกชนิด
พื ช ผักอิ นทรี ย์
พื ชไฮโดรโปนิกส์

วิ ธีใช้

อัตราส่ วน

ใช้แช่เมล็ดพันธุ ์ 9-12 ชั่วโมง ด้วยนา้ สะอาดที่ ผ สมด้ ว ยโปรตี นอะมิ โน - 1 ขวด สาหรับ 20 ไร่
R&D 2551 ตามอัตราส่วนที่กาหนด
- 5 CC ต่อนา้ 20 ลิ ตร
เมื่อพื ชอายุได้ 20-30 วัน และ 40-60 วัน ให้นาโปรตี นอะมิโน R&D 2551
ฉี ดพ่นเป็ นอย่างน้อยแต่ถ้าสามารถพ่นได้ทุก ๆ 7-15 วัน พื ชจะทนทานโรคและ
แมลงได้ดียิ่งขึ้ นหลังจากพ่นมีฝนตกลงมาไม่ต้องพ่นใหม่อีกใชชตัวเดี ยวได้ผลดี
ใช้แช่เมล็ด พั นธุ ์ 20-30 นาที ด้ ว ยน้ า สะอาดที่ ผ สมด้ ว ยโปรตี นอะมิ โน 2 CC ต่อน้า 20 ลิ ตร
R&D 2551 ตามอัตราส่วน 1 cc/20L
ใช้โปรตี นอะมิโน R&D 2551 ผสมน้าสะอาดฉี ดพ่น ตั้งแต่พืชอายุได้ 1 วั น
ขึ้ นไป และฉี ดพ่นทุก ๆ 3 วัน เพื่ อแก้โรคใบหงิ ก ขาดธาตุ อาหาร สารตกค้าง
หากมีรอยจุ ดดา หรื อโรคกุ ง้ แห้ง ให้ฉีดพ่นลงดิ นสลับฉี ดพ่นทางใบ ทุ ก 3
วัน จนหาย ช่วงพื ชออกดอกแก่เต็มที่สามารถใช้ ฉี ดพ่ นได้ ทุก วั นแต่ ต้ อ งผสม
น้อยเพี ยง 1 ซี ซีต่อน้า 20 ลิ ตรพื ชไฮโดรโปนิกส์ พื ชอิ นทรี ยร์ ากไม่เน่า คุ ณภาพดี
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วิธีการใช้ R&D 2551
ชนิ ดพืช

วิ ธีใช้

อัตราส่ วน

มันสาปะหลัง
อ้อย
มะเขื อเทศ
แตงกวา
บวบ
มะระ
แตงโม

ใช้แช่เมล็ดพันธุ ์ ท่อนพันธุ ์ 1 คื น หรื อ 20-30 นาที ในนา้ สะอาดที่ผสมด้ว ย 1-5 CC ต่อนา้ 20 ลิ ตร
โปรตี นอะมิโน R&D 2551 ตามอัตราส่วน 1 ซี ซีต่อนา้ 20 ลิ ตร
ใช้โปรตี นอะมิโน R&D 2551 ผสมนา้ สะอาดฉี ดพ่น ตั้งแต่พืชอายุได้ 1 วั น
ขึ้ นไป และฉี ดพ่นทุก 5-7 วัน ช่วงพื ชออกดอกแก่เต็มที่สามารถใช้ฉีดพ่นได้
ทุก ๆ 3-5 วัน เพื่ อลดโรคแมลงที่มารบกวนสามารถช่วยลดต้นทุนการดู แลรักษา

ถั่วฝั กยาว
กล้วยไม้
กุ หลาบ
มะลิ
หญ้าในสนามกอล์ฟ

ใช้แช่เมล็ดพั นธุ ์ 20-30 นาที ด้ ว ยน้ า สะอาดที่ ผ สมด้ ว ยโปรตี นอะมิ โน 1-5 CC ต่อน้า 20 ลิ ตร
R&D 2551 ตามอัตราส่วน 1 ซี ซีต่อน้า 20 ลิ ตร
ใช้โปรตี นอะมิโน R&D 2551 ผสมน้าสะอาดฉี ดพ่นในระยะใบแท้เ ติ บ โต
เต็มที่ ทุก 3-7 วัน และระยะออกดอก ต้นกล้าใช้อัตราส่วนต่ า 1-2 ซี ซี ต่ อ น้ า 20
ลิ ตร ทุก ๆ 3-5 วัน
ดร.กร สุ ขเกษม

R&D 2551

วิธีการใช้ R&D 2551
ชนิ ดพืช
ยางพารา
ปาล์มนา้ มัน
มะนาว
ส้ม ส้มโอ
ฝรั่ง
พุ ทรา
ลาไย
ลิ้ นจี่
เงาะ มังคุ ด
ทุเรี ยน แก้วมังกร

วิ ธีใช้

อัตราส่ วน

ใช้โปรตี นอะมิโน R&D 2551 ผสมนา้ สะอาดฉี ดพ่น ตั้งแต่ต้นกล้าหรื อกิ่ง 2-5 CC ต่อนา้ 20 ลิ ตร
ลัดตัวดี แล้ว ในอัตราส่วนที่กาหนด
ใช้โปรตี นอะมิโน R&D 2551 ผสมนา้ สะอาดฉี ดพ่นทุก 7-15 วัน
- ทุเรี ยนโตเร็ว เนื้อแน่น นา้ หนักดี
- ราสนิมในแก้วมังกรลดลง
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