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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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สารเร่ง พด.1

สารเร่ง พด.2
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รมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการนำปัจจัย
การผลิตประเภทผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพ
ไปใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม เกษตรกร ในพื ้ น ที ่
เพาะปลู ก เพื ่ อ ให้ ด ิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์
เหมาะสมในการเจริญเติบโตให้ผลผลิตพืชและ
รายได้สูงขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงให้ความสำคัญ
กับปัจจัยการผลิตประเภทผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ชีวภาพ โดยนำมาใช้บรู ณาการร่วมกับระบบการ
ปลู ก พื ช เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ทางการเกษตรที ่
ปลอดภัยและเป็นแนวทางในการทำระบบเกษตร
อินทรีย์

เป็ น กลุ ่ ม จุ ล ิ น ทรี ย ์ ท ี ่ ม ี ค วาม
สามารถในการย่ อ ยสลายเศษพื ช
ปลาและหอยเชอรีใ่ นลักษณะสดเพือ่
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ฮอร์โมนพืช
สำหรับในการเร่งการเจริญเติบโต
ของราก ใบ ลำต้น การออกดอกและติดผล

สารเร่ง พด.3

เป็ น กลุ ่ ม จุ ล ิ น ทรี ย ์ ท ี ่ เ ป็ น
ปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรครากและ
โคนเน่าของพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้ม
ทุเรียน สับปะรด ยางพารา พืชไร่
พื ช ผั ก และไม้ ด อก นอกจากนี ้ ย ั ง
สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารในดินให้เป็นประโยชน์ต่อ
พืช ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของโรคพืชและ
ต้นพืชมีความแข็งแรง

เพื่อให้มีการนำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพมีการ
นำไปใช้ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ สารเร่ง พด. ต่างๆ ทีก่ รม
พัฒนาทีด่ นิ ได้ผลิตและแจกจ่ายสนับสนุนเป็นเครือ่ งมือ
ประกอบการถ่ายทอดให้ความรูเ้ กษตรกรในพืน้ ทีใ่ ห้นำไป
ทดลองใช้ในระยะต้นนั้น ทางราชการไม่สามารถบริการ
ต่อเนื่องไปได้ตลอด เกษตรกรเองต้องนำความรู้ที่
ภาครัฐได้ถา่ ยทอดให้แล้วไปทำการขยายเชือ้ จุลนิ ทรีย์
สารเร่ง พด. ต่างๆ ให้มากขึน้ ทำต่อเนือ่ งใช้เองต่อไป

เกษตรอินทรีย์ ฟืน้ ผืนดิน ฟืน้ ชีวติ เพิม่ คุณภาพ เพิม่ ผลผลิต
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เป็นกลุม่ จุลนิ ทรียท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพในการย่อยสลายเศษพืช เพื่อ
ผลิตเป็นปุ๋ยหมักสำหรับใช้ปรับปรุง
บำรุงดิน และเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
  ⌫     ⌫ 
การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สารเร่ง
ของกรมพัฒนาที่ดิน

2. การขยายเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นสารเร่ง พด.2 พด.5
พด.6 และ พด.7 เพือ่ ผลิตสารชีวภาพ โดยการ
นำสารเร่งจุลนิ ทรีย์ 1 ซอง ผสมกับกากน้ำตาล 2
ลิตรและน้ำ 5 ลิตร ใส่ลงในถังพลาสติกผสมให้เข้ากัน
แล้วปิดฝา หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน เชือ้ จะเจริญเติบโตเต็มที่
จากนั้นนำเชื้อที่ขยายได้ผสมกับรำหยาบหรือปุ๋ยหมัก 5
กิโลกรัมเพือ่ ลดความชืน้ และผึง่ ให้แห้งในทีร่ ม่ และเก็บไว้
ในถุงพลาสติกสำหรับเป็นต้นตอเชื้อในการผลิตสาร
ชีวภาพต่อไป การนำไปใช้ใช้เชือ้ ทีข่ ยายได้จำนวน 100 กรัม
ต่อการผลิตสารชีวภาพ 50 ลิตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-7563
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีการต่อเชื้อ
1. การทำปุย๋ หมักโดยใช้วธิ กี ารต่อเชือ้ ทำได้โดย
การนำปุ๋ยหมักที่เป็นแล้วอายุ 10-15 วัน จำนวน 200
กิโลกรัม (ทดแทนสารเร่ง พด.1) โดยเป็นต้นตอเชือ้ กับ
เศษพืช 1 ตัน และยูเรีย 2 กิโลกรัม กองเศษพืชเป็นชัน้ ๆ
ย่ำให้แน่นและรดน้ำ
2. การผลิตปุย๋ อินทรียน์ ำ้ โดยวิธกี ารต่อเชือ้ ทำ
ได้โดยการใช้ปยุ๋ อินทรียน์ ำ้ ทีม่ อี ายุการหมัก 5 วัน หรือที่
ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วจำนวน 2 ลิตร ทดแทนการใช้
สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง ในส่วนผสม

“ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรของกรม
พัฒนาทีด่ นิ ช่วยเพิม่ คุณภาพดิน ผลผลิตพืช รักษาสิง่ แวดล้อม
สนับสนุนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย”์
หมายเหตุ : ปัจจุบนั กรมพัฒนาทีด่ นิ ได้ผลิตและส่งเสริมการ
ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์
พด.3 ทดแทนสารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 แล้ว

หรือที่
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1. การขยายเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นสารเร่ง พด.1 ทำ
ปุย๋ หมัก โดยการ
นำรำหยาบ 5 กิโลกรัม ผสมกับมูลสัตว์ 5 กิโลกรัม
ใส่ลงในการกระสอบปุย๋ หรือถุงพลาสติกคลุกเคล้าให้เข้ากัน
จากนัน้ ละลายสารเร่ง พด.1 ในน้ำ แล้วนำไปผสมคลุกเคล้า
กับส่วนผสมวัสดุ โดยมีความชืน้ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
รัดปากถุงไว้ ตัง้ ทิง้ ไว้บนพืน้ ซีเมนต์ หลบแดดและฝนเป็น
เวลา 7 วัน จะได้เชือ้ จุลนิ ทรียย์ อ่ ยสลายเศษพืชเพิม่ ขึน้ เป็น
จำนวนมาก จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม จึงเก็บไว้
สำหรับเป็นต้นตอเชือ้ ในการทำปุย๋ หมักต่อไป การนำไปใช้
ใช้เชือ้ ทีข่ ยายได้จำนวน 200 กรัม ต่อการหมักวัสดุเศษพืช
1 ตัน

3. การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.3
ควบคุมโรครากและโคนเน่าของพืช โดยการ
นำรำหยาบหรือมูลสัตว์ 2 กิโลกรัม ผสมกับรำข้าว
2 กิโลกรัม ใส่ลงในกระสอบปุย๋ หรือถุงพลาสติก คลุกเคล้า
ให้เข้ากัน จากนัน้ ละลายสารเร่ง พด.3 ในน้ำ แล้วนำไป
ผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมวัสดุ โดยให้มคี วามชืน้ ประมาณ
60 เปอร์เซ็นต์ รัดปากถุงไว้ ตัง้ ทิง้ ไว้บนพืน้ ซีเมนต์ หลบ
แดดและฝนเป็นเวลา 7 วัน จะได้เชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมโรค
พืชเพิม่ ขึน้ เป็นจำนวนมาก จากนัน้ นำไปผึง่ เดดให้แห้งใน
ที่ร่ม จึงเก็บไว้สำหรับเป็นต้นตอเชื้อในการเพิ่มปริมาณ
จุลนิ ทรียค์ วบคุมโรคพืชต่อไป การนำไปใช้ใช้เชือ้ ทีข่ ยายได้
จำนวน 100 กรัม ต่อการขยายเชือ้ ในปุย๋ หมัก 100 กิโลกรัม

