
นาขาว 
วิธีการใช    

เตรียมดิน กอนไถหนาดิน ฉีดพนอะมิโนโปรตีน ในอัตรา 100 ซีซี/ 1 ไร หมักทิ้งไว 15 วัน

และทําการหวานขาว  
 
แชเมล็ดพันธุ   แช หรือรดราด ในอัตรา 30 ซีซ/ี น้ํา 20 ลิตร รดราดกอนแช และบมแลวนําไป

หวาน 
 
ฉีดยาคุม- ฆา      นําอะมิโนโปรตีน ในอัตรา 30 ซซีี/ น้ํา 20 ลิตร ผสมยาคุม- ฆา วัชพืช 
 
นําน้ําเขานา      ในอัตรา 50 ซีซ/ี 1 ไร เทที่ประตูน้ําทุกครั้งที่นําน้ําเขานาขาว 
 
ระยะเลาการเจริญเติบโตถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยว  ในอัตรา 30 ซีซ/ี น้ํา 20 ลิตรฉีดพนทุก 15 วัน 

 
 
 
 
 
ขอแนะนํา:   ควรลดปุยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  

จากการทดลองและวิจัยทําใหลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน เมื่อใชรวมกับอะมิโนโปรตนี 



ยางพารา 
วิธีการใช  

การเพาะเมล็ด      แชเมล็ด 5 นาที ในอัตรา 30 ซีซ/ี น้ํา 20 ลิตร 
 
การเตรียมดิน      ฉีดพนที่หลมุยางปลูกใหม  ในอัตรา 30 ซีซ/ี น้ํา 20 ลิตร 
 
ตนกลายาง       ฉีดพนทุก 7 วัน ในอัตรา 30 ซีซี/ น้ํา 20 ลติร 
 
ตนยางปลูกใหม – ตนยางที่กรีดได   ฉีดพนทุก 15- 30 วัน ในอัตรา 30 ซีซ/ี น้ํา 20 ลิตร 
 
ตนยางที่เปดกรีดแลว  ฉีดพนบริเวณหนายางที่กรีดและบริเวณรอบโคนตนยางทุก 7 วัน (วันที่หยุดกรีด) 

เพื่อใหเปลอืกยางที่จะกรีดนิ่มน้ํายางออกเยอะ และเปลือกยางที่เกิดใหมสมบูรณ 

รอยแผลเรียบสวย ลดโรคเชื้อรา ในอัตรา 30 ซีซี/ น้ํา 20 ลิตร 

 
 
 
 
 
ขอแนะนํา:   ควรลดปุยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  

จากการทดลองและวิจัยทําใหลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน เมื่อใชรวมกับอะมิโนโปรตนี 



ไมดอก – ไมประดับ 
วิธีการใช 

การเตรียมดิน  ฉีดพนกอนไถและยอยดิน ตากแดด 15 วัน ในอัตรา 100 ซีซี/น้ํา 20 
ลิตร 

 
แชเมล็ดพันธุ  แช 5 นาที หรือรดราดกิ่งพันธุ หรอืเมล็ดพันธุ ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 

20 ลิตร เพิ่มประสิทธภิาพ การแตกตา และการงอกของเมล็ด 
 
การดูแลรักษาในระยะเวลาการเจรญิเติบโตถึงเก็บเกี่ยว  ฉีดพนรวมกับผลิตภัณฑทั่วไปตลอดจนฉีดพนคลุกเคลาปุยคอก, ปุย

หมัก และ ปุยอินทรีย เพื่อชวยการยอยสสายใหสมบรูณและลดเชื้อรา 

ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร และฉีดพนทุก 5-7 วัน เพื่อใหพืช

เจริญเติบโตแข็งแรง ลดโรคและแมลง 
 

 
 
 
 
 
ขอแนะนํา:   ควรลดปุยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  

จากการทดลองและวิจัยทําใหลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน เมื่อใชรวมกับอะมิโนโปรตนี 



พืชไร  

มันสําปะหลัง, ขาวโพด, ขาวฟาง, ฝาย, งา, ทานตะวัน , พืชตระกูลถั่ว และ พชืสมุนไพร  

วิธีการใช 
การเตรียมดิน  ฉีดพนกอนไถและยอยดิน ตากแดด 15 วัน ในอัตรา 100 ซีซี/น้ํา 20 

ลิตร 
 
แชเมล็ดพันธุ  แช 5 นาที หรือรดราดกิ่งพันธุ หรอืเมล็ดพันธุ ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 

20 ลิตร เพิ่มประสิทธภิาพ การแตกตา และการงอกของเมล็ด 
 
การดูแลรักษาในระยะเวลาการเจรญิเติบโตถึงเก็บเกี่ยว  ฉีดพนรวมกับผลิตภัณฑทั่วไปตลอดจนฉีดพนคลุกเคลาปุยคอก, ปุย

หมัก และ ปุยอินทรีย เพื่อชวยการยอยสสายใหสมบรูณและลดเชื้อรา 

ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร และฉีดพนทุก 5-7 วัน เพื่อใหพืช

เจริญเติบโตแข็งแรง ลดโรคและแมลง 
 

 
 
 
 
ขอแนะนํา:   ควรลดปุยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  

จากการทดลองและวิจัยทําใหลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน เมื่อใชรวมกับอะมิโนโปรตนี 



พืชสวน 
พืชตระกูลสม มังคุด มะมวง และพืชที่มีผลทุกชนิด 

 

วิธีการใช 
การเตรียมดิน  ฉีดพนกอนไถและยอยดิน ตากแดด 15 วัน ในอัตรา 100 ซีซี/น้ํา 20 

ลิตร 
แชเมล็ดพันธุ  แช 5 นาที หรือรดราดกิ่งพันธุ หรอืเมล็ดพันธุ ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 

20 ลิตร เพิ่มประสิทธภิาพ การแตกตา และการงอกของเมล็ด 
การดูแลรักษาในระยะเวลาการเจรญิเติบโตถึงเก็บเกี่ยว  ฉีดพนรวมกับผลิตภัณฑทั่วไปตลอดจนฉีดพนคลุกเคลาปุยคอก, ปุย

หมัก และ ปุยอินทรีย เพื่อชวยการยอยสสายใหสมบรูณและลดเชื้อรา 

ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร และฉีดพนทุก 5-7 วัน เพื่อใหพืช

เจริญเติบโตแข็งแรง ลดโรคและแมลง 
ระยะออกดอกติดผล       ฉีดพนบริเณโคนตน ในอัตรา 30 ซีซ ี/น้ํา 20 ลิตร ทุก 7 วัน  
ขอควรระวังสําหรับพืชที่ใหความหวาน เชน ลําไยและองุน  ใชในอัตรา 30 ซีซ ี/น้ํา 200 ลิตร ในระยะที่ผลใหญสรางน้ําตาลแลว 

 
 
ขอแนะนํา:   ควรลดปุยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  

จากการทดลองและวิจัยทําใหลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน เมื่อใชรวมกับอะมิโนโปรตนี 

 



พืชผัก  
แตงโม พืชตระกูลแตง ฟกทอง กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝกยาว พริก มะเขือ ผักชี ผักกาดขาว กระหล่ําปลี หอม กระเทียม กระชาย เปนตน 

 
วิธีการใช 

การเตรียมดิน  ฉีดพนกอนไถและยอยดิน ตากแดด 15 วัน ในอัตรา  
100 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร 

 
แชเมล็ดพนัธุ  แช 5 นาที หรือรดราดกิ่งพันธุ หรอืเมล็ดพันธุ ในอัตรา     30 

ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร เพิ่มประสิทธิภาพ การแตกตา และการงอก

ของเมล็ด 
 
การดูแลรักษาในระยะเวลาการเจริญเติบโตถึงเก็บเกี่ยว  ฉีดพนรวมกับผลิตภัณฑทั่วไปตลอดจนฉีดพนคลุกเคลา        

ปุยคอก,ปุยหมัก และ ปุยอินทรีย เพื่อชวยการยอยสสายให

สมบรูณและลดเชื้อรา ในอัตรา 30 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร และฉีด

พนทุก 3-5วัน เพื่อใหพืชเจริญเติบโตแข็งแรง ลดโรคและ

แมลง เพิ่มผลผลิตใหมีคุณภาพ 
 
ขอแนะนํา:   ควรลดปุยเคมีทุกสูตรที่เคยปฏิบัติเดิมจาก 100 ก.ก เหลือ 50 ก.ก  

จากการทดลองและวิจัยทําใหลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตไดอยางชัดเจน เมื่อใชรวมกับอะมิโนโปรตนี 


