
Product 1 

ชื่อ : ปุย๋อนิทรีย ์ตราซปุเปอร์ 

 

รายละเอยีด : 

ปุย๋อนิทรยีต์ราซปุเปอร ์มีดีอยา่งไร มาดูกัน ... 

กับค าถามที่ใครก็เคยคิด…”เป็นเกษตรกรอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ” 

ค าตอบน้ีจะมาพร้อมกบันวัตกรรมใหม่ คือ ปุย๋จากเลอืดปลา ตราซปุเปอร์ ที่เป็นยิ่งกว่าปุย๋อินทรีย์

เพราะปุ๋ยอินทรียต์ราซุปเปอร์อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ดังนี ้

 

1. เลือดปลา ซึ่งมีไนโตรเจนในปริมาณที่สงูมากกว่าสารอินทรียช์นิดอื่นๆ และมกีรดอะมิโนที่

จ าเป็นต่อพืชถึง 20 ชนิด โดยทีร่ากพชืสามารถดดูซมึสารอาหารไดโ้ดยตรง ท าใหเ้กดิการ

สงัเคราะหแ์สงเพือ่เพิม่โปรตนีในผลผลติ และสารอาหารเหลา่นัน้ พชืสามารถน าไปใชไ้ดท้นัท ี

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและใบให้มีการแตกยอด ยดืล าต้น เร่งการออกดอกและเร่งผล 

ท าให้ได้ผลผลติที่ด ีมคีุณภาพสมบูรณ์ สงัเกตไดช้ดัจาก ใบทีม่สีเีขยีวสด ล าตน้แขง็แรง ดอก

และผลมสีสีนัสวยงาม 

2. กากชูรสตกตะกอน ทีอ่ดุมไปดว้ยสารอาหารหลายชนดิ รวมทัง้กรดอะมโินทีจ่ าเปน็ตอ่พชืถงึ 

13 ชนดิ   ชว่ยใหพ้ชืมภีมูคิุม้กนัตอ่โรคไดด้ ีทนตอ่ภาวะแหง้แลง้ และยงัเปน็ผลดตีอ่ดนิ 

เนือ่งจากกากชรูส สามารถลดความเปน็พษิของธาตบุางตวัทีม่ใีนดนิได ้เมือ่ดนิมคีวาม อดุม

สมบรูณไ์ปดว้ยธาตอุาหารแลว้ กจ็ะสง่ผลให ้มกีารใชปุ้ย๋เคมทีีน่อ้ยลง และเพิม่ความเปน็มติร

กบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่เปน็หนทาง สูก่ารเกษตรทีย่ัง่ยนื 



3. กากหม้อกรอง หรือกากตะกอนน้ าตาล เป็นผลพลอยได้จากการผลติ น้ าตาลทราย ซึ่งมีธาตุ

อาหารพืชเป็นองค์ประกอบ และมีประโยชนต์่อความ อุดมสมบูรณข์องดิน ประกอบด้วยสาร

แขวนลอยอินทรีย์ที่ฟุง้กระจายในน้ าอ้อย มลีักษณะป่นเป็นชิ้นเล็กๆ สีเทาเข้ม มีธาตุอาหาร

หลักที่พืชต้องการ โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรสั (P) และธาตโุพรแทสเซียม (K) ซึ่งช่วยให้ราก

แข็งแรง และผลผลิตมคีุณภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างความรว่นซุยของดิน ท าให้รากพืชเดนิ

สะดวก ดินมีสภาพด ีเหมาะแกก่ารเพาะปลกู และมีธาตุอาหารที่จ าเป็นให้แก่พืช 

 

ปุย๋อนิทรยี ์ตราซปุเปอร ์มคีณุสมบตัแิละประโยชนต์อ่พชืดงันี้ 

ธาตอุาหารพชื (Plant Elements) 

ครบทัง้ 16 ธาตุ  

ธาตอุาหารหลกั (Macro Elements)  

  - ไนโตรเจน N   - แคลเซยีม Ca 

  - ฟอสฟอรัส P   - แมกนีเซยีม Mg 

  - โพแทสเซียม K   - ก ามะถัน S   

จลุธาต ุ(Micro Elements)  

  - เหล็ก Fe    - โบรอน B 

  - แมงกานีส Mn   - โมลิบดิน่ัม Mo 

  - ทองแดง Cu   - คลอรีน Cl 

  - สังกะส ีZn 

 

กรดฮวิมกิ (Humic Acid) 

มีความส าคัญในการเร่งอัตราการเจริญเติบโตของรากและล าต้นพืชได้ดี 

 

กรดอนิทรยี ์(Organic Acid) 

- กรดอะซิตกิ (Acetic Acid) 

- กรดแลคติก (Lactic Acid) 

ประโยชน ์

-   เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรยี ์

-   ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของจลุินทรยี์ที่ท าให้เกิดการเน่าเสีย    

    และจุลินทรียท์ี่ก่อโรคบางชนดิ 



-   ยับยั้งการเกดิกิจกรรมของจลุินทรีย์ที่จะเปลี่ยนรูปไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย 

(NH3)      

         ซึ่งจะสูญเสียไปไดง้่ายจากการระเหย   

-   ช่วยละลายสารประกอบอนินทรยี์ของแร่ธาตุบางชนิด 

    ให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพชืได ้

 

กรดอะมโิน (Amino Acid) 

-  กรดอะมิโน ให้ธาตไุนโตรเจน ( N ) เร่งการเจริญเติบโตของพืช  

-  ปุ๋ยอินทรยี์ตราซปุเปอร ์มีองค์ประกอบหลกัคือกรดอะมโิน ซึ่งสามารถจับกับธาตุอาหารพืช       

 และเปลีย่นรูปเป็นอะมิโนคีแลตซึ่งพืชสามารถดดูซึมไปใช้ได้ดกีวา่การใช้ปุ๋ยในรูปเกลือ

ธรรมดา      

 ส่งผลให้ช่อดอกของพืชมีความยาวช่อเพ่ิมขึ้นจ านวนดอกและการแตกยอดใหม่ของพืช

เพ่ิมขึ้น 

- กรดอะมโินชว่ยผลติฮอร์โมนพืชในกลุม่ออกซินได ้

ฮอรโ์มนพชื (Plant Hormone) 

-  ออกซิน (Auxin) มีผลในการเพ่ิมการขยายตัวของเซลล ์กระตุน้การแบ่งเซลล ์เพ่ิมการ

เกิดราก การเจริญของรากและล าต้น   

     เพ่ิมการออกดอก เปลี่ยนเพศดอก เพ่ิมการติดผลดีขึ้น กระตุ้นการสุกของผล และ เพ่ิม

กิจกรรมเอนไซม์  

- จิบเบอร์เรลลิน (Gibberellin) มีผลในการกระตุ้นการยืดตวัของเซลล์พืชในทางยาว ท า

ให้ล าต้นยืดตัวมากขึน้กระตุ้นการ    

แบ่งตัวของเซลล ์ชกัน าให้เกิดการงอกของเมล็ดพืช เร่งการออกดอก ยืดช่อ เปลีย่นเพศ

ดอก เพ่ิมการติดผล พฒันาการเกิดตาข้าง 

- ไซโตไคนิน (Cytokinin) มีผลในการกระตุ้นการแบ่งตวัของเซลล์การเจริญทางด้านล า

ต้น กระตุ้นการเจริญของตาข้าง   

ให้เจริญเป็นกิ่งแขนง เพ่ิมอัตราการเกิดกระบวนการ สังเคราะห์แสง ป้องกันคลอโรฟิลล์

ให้ถูกท าลายช้าลง ท าให้ใบพืชเขียวนานและรว่งหล่นช้า 

เอนไซม ์(Enzyme) 

-  เซลลูเลส (Cellulase) 

-  ฟอสฟาเทส (Phosphatase)  

   ช่วยย่อยสลายวัสดอุินทรีย์ให้มีขนาดโมเลกลุเลก็ลง เพ่ือให้พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้

ต่อไป 



 

สารเปดิ-ปดิปากใบ 

ช่วยในการบงัคับ การเปิด-ปิดปากใบของพืช เพ่ือลดการสูญเสียน้ าในต้นพืช การเปิด-ปิด

ของปากใบมผีลโดยตรง ต่อการคายน้ าของพืช ปากใบจึงเปรียบเสมือน ประตูควบคุม

ปริมาณน้ าภายในต้นพืช 

 

จลุนิทรยี ์SM (Super Microbes) 

- กลุ่มจลุินทรีย์ทีม่ีประสทิธิภาพสูงในการย่อยสลายเซลลูโลส หรือเศษพืช (Cellulolytic 

Microorganism)    

ประกอบไปด้วยแบคทเีรีย (Bacteria) รา (Fungi) และแอคติโนมัยซิท (Actinomycetes) 

ซึ่งจุลินทรียก์ลุ่มนี้จะปล่อยเอนไซม ์(Enzymes) ออกมาย่อยสลายเศษพืชและซากสัตว์ 

-  กลุม่จุลินทรยี์ที่ละลายฟอสเฟตและธาตุอาหารพืชอื่นๆให้อยู่ในรูปที่พืชดดูกินได้ทันท ี 

-  กลุม่จุลินทรยี์ที่สามารถสร้างฮอรโ์มนซึ่งเป็นสารกระตุ้นการเจรญิเติบโตของพืช เช่น ออก

ซิน (Auxin)    

จิบเบอร์เรลลิน (Gibberellin)และไซโตไคนิน (Cytokinin) สามารถชว่ยส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช  

-  กลุม่จุลินทรยี์ที่ผลิตสารปฎชิีวนะที่ป้องกันและท าลายโรคพืช เชน่ เชื้อรา  

-  กลุม่จุลินทรยี์ที่สามารถย่อยสลายสารพิษและสารปนเป้ือนในดนิ เช่น สารหนู แคดเมยีม 

ตะกัว่ และปรอท เป็นต้น 

-  วัฏจักรคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน 

-  วัฏจักรไนโตรเจน 

-  วัฏจักรฟอสฟอรัส 

-  วัฏจักรซลัเฟอร ์ 

-  การเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนเหลก็ 

 

การปรบัปรงุโครงสรา้งดนิ 

กิจกรรมของจลุินทรยีช์่วยในการปรับปรุงดนิให้มีโครงสร้างดี มลีกัษณะร่วนซุย มกีาร

ระบายน้ า และอากาศดี ท าให้ดินมีความสามารถดูดซับน้ าและธาตุอาหารพืชสูงขึ้นและช่วย

รักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน (ค่า PH) ให้มีการเปลีย่นแปลงเพียงเลก็น้อย 

 



อืน่ๆ 

ปุ๋ยอินทรยี์ตราซุปเปอร์ประกอบดว้ยโปรตีน (กรดอะมิโน) คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเกลอืแร่

ชนิดต่างๆ   ซึง่เป็นแหล่งสารอาหารที่ส าคัญของจุลินทรีย ์ดังน้ันในการใส่ ปุ๋ยอินทรียต์รา

ซุปเปอรล์งดินในแตล่ะครั้ง  จะส่งเสริมให้จลุินทรยี์มีการเจริญเตบิโต และเกิดกิจกรรมในดิน

เพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้เกิดการย่อยสลาย เศษพืชและซากสตัว์ได้เร็วขึน้ และยังท าให้มีการ

ปลดปล่อยธาตุอาหาร ที่มีประโยชนต์่อพืชมากยิ่งขึ้นด้วย 

 

 


