ขอมูลนํามาจาก อ.อธิศพัฒน วรรณสุทธิ์ อ.ทาลี่ จ.เลย (รวบรวมโดย ประจวบ นิ่มนุช)
(น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก. หมายถึง น้ําตาลทรายแดง ๑ กก.ละลายในน้ํา ๔ ลิตร แลวนํามา ๑ กก.)

จุลินทรียหนอกลวย
๑. หนอกลวย(ติดดินติดรากดวย) สับละเอียด ๓ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
หมักไมนอยกวา ๗ วัน จึงใชได
แบบเจือจางฉีดตนไมงาม (๒๐ ซีซี หรือ ๒ ชอนแกง ตอน้ํา ๒๐ ลิตร)
แบบเขมขน(ไมผสมน้ํา)ใชแทนยาฆาหญาได ถาใชปริมาณมากควรใชสูตรขยาย
ขยายจุลินทรียหนอกลวย (สําหรับกรณีท่ตี องใชปริมาณมาก)
๑. จุลินทรีย6หนอกลวย ๑ ลิตร
๒. น้ํา ๑๐๐ ลิตร
๓. ยาคูลท6 ๑ ขวด
๔. ลูกแป8งขาวหมาก ๑ ลูก
๕. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๔ กก.
๖. ตนกลวยสับ ๖๐ กก.
หมักไมนอยกวา ๗ วัน จึงใชได
ลูกแป.งขาวหมาก
๑. แป8งขาวจาว ๒ ถวยครึ่ง
๒. กระเทียมสับ ๑ ชอนโต=ะ
๓. พริกไทย ครึ่งชอนชา
๔. ขิงแกสับ ๑ ชอนโต=ะ
๕. ชะเอม ๓ ชอนโต=ะ
๖. ลูกแป8ง ๑ ลูก หรือขาวหมาก ๑ หอ
โขลกใหเขากัน เติมน้ํา ป?@นเปAนกอนขนาดเทาลูกชิ้น ตากใหแหง

/ ฮอร6โมนไข ...
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ฮอรโมนไข (ใชแทนธาตุอาหารหลักอาหารรองได)
๑. ไขไกทั้งเปลือก ๕ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดง ๑ กก.
๓. น้ํา ๔ ลิตร
๔. ลูกแป8งขาวหมาก ๑ ลูก
๕. ยาคูลท6 ๑ ขวด
หมักไวไมนอยกวา ๑๔ วัน จึงใชได ตองคนทุกวัน
ฮอร6โมนไข ๒ ชอนแกง จุลินทรีย6หนอกลวย ๒ ชอนแกง ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร ไปฉีดทุกพืชทุกชนิด
งามภายใน ๗ วัน ทดแทนการใชปุEยเคมีได ๑๐๐ เปอร6เซน
อาหารจานดวน
๑. จุลินทรีย6หนอกลวย ๑ ลิตร
๒. ฮอร6โมนไข ๑ ลิตร
๓. นมหมัก ๓ ลิตร
๔. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
หมักไวไมนอยกวา ๑๔ วัน จึงใชได ตองคนทุกวัน
ใช ๒ ชอนแกง ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดพืชแลวงามภายใน ๓ วัน (เร็วกวาฮอร6โมนไข)
(นมหมัก=นมโคสดจืด ๑๐ ลิตร + น้ําตาลทรายแดง ๑ กก.+ฮอร6โมนหนอกลวย
๒๕๐ ซีซี ปIดฝาหมักไวไมนอยกวา ๑๔ วัน เปIดคนทุกวัน)
อาหารจานดวนสูตรแอ1คชั่น
๑. จานดวน ๑ ชอนแกง
๒. แคลเซียม โบรอน ๑ ชอนแกง
๓. น้ํา ๒๐ ลิตร
ฉีดพืชงามเร็วใน ๑ วัน
แคลเชียม โบรอน (ตัวเหนี่ยวนําสารอาหารใหพืชกินอาหารไดเร็วขึ้น)
๑. เกลือแคลเชียมไนเตรท ๑ ชอนโต=ะ (ซื้อไดจากรานศึกษาภัณฑ6)
/ ๒. ดีเกลือ ...
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๒. ดีเกลือ(แมกนีเซียมซัลเฟต) ๑ ชอนชา
ทั้งสองอยางผสมน้ํา ๑ ลิตร ตั้งไวกอน
๓. กรดบอริค ๑ ชอนชา ผสมน้ํา ๑ ลิตร
นํามารวมกัน เรียกวา แคลเชี่ยม โบรอน
ใช ๑ ชอนแกง (ประมาณ ๑๐ ซีซี) ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร จานดวน ๑ ชอนแกง ไปฉีดงามเร็วใน ๑ วัน
ปุ3ยน้ําหมักพืชสด
๑. พืชสดสับชิ้นเล็ก ๓ กก.
๒. จุลินทรีย6หนอกลวย ๑ แกว
๓. น้ํา ๕ ลิตร
๔. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
หมักไวไมนอยกวา ๒๘ วัน จึงใชได
ปุ3ยน้ําหมักจากสัตว
๑. เนื้อสัตว6 ๓ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๓ กก.
๓. น้ํา ๕ ลิตร
๔. จุลินทรีย6หนอกลวย ๑ แกว
หมักไวไมนอยกวา ๒๘ วัน จึงใชได
น้ําหมักขยายใหญ
๑. หยวกกลวยสับ ๓ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
๓. น้ํา ๕ ลิตร
หมักไวไมนอยกวา ๒๑ วัน จึงใชได ใช ๒ ชอน ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร รดพืชทําใหลูกโต
น้ําหมักขยายยาว
๑. ไสกลวยสับ ๓ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
/ ๓. น้ํา ๕ ลิตร ...
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๓. น้ํา ๕ ลิตร
หมักไมนอยกวา ๒๑ วัน จึงใชได ใช ๒ ชอน ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร รดพืชทําใหยาว
จุลินทรียขั้วเหนียว
๑. หัวปลีสับ ๓ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
๓. น้ํา ๕ ลิตร
หมักไมนอยกวา ๒๑ วัน จึงใชได ใช ๒ ชอน ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร รดพืชทําใหชั้วเหนียว
ขยายเชื้อไตรโคเดอรมา
๑. ไตรโคเดอร6มา ๒ ชอน
๒. น้ํา ๑๘ ลิตร (ใชน้ําสะอาด ไมตองตม)
๓. น้ําตาลทรายแดง ๒ กก.
นําน้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา แลวใสไตรโครเดอร6มา หมักไวไมนอยกวา ๒ วัน จะไดเชื้อ ๒๐
ลิตร ตักไปใชไดเรื่อยๆ เหลือเก็บไว ๑ ลิตร เติมน้ํา ๑๙ ลิตร น้ําตาลทรายแดง ๒ กก.(ไมตองละลายน้ํา)
หมักไวไมนอยกวา ๒ วัน จะไดเชื้อไตรโคเดอร6มาอีก ๒๐ ลิตร ทําเชนนีไ้ ปเรื่อยๆจะมีเชื้อไตรโคเดอร6มาใช
ตลอดไป
ขยายเชื้อบิวเวอรเรีย +เมธาไรเซียม (กําจัดหนอน แมลงปากดูด)
๑. ตมน้ําเดือด ๑๐ ลิตร ๑๕ นาที
๒. เอาแป8งขาวโพดครึ่ง กก. ใสในน้ําเดือดตม ๑๕ นาที
๓. ใสน้ําตาลทรายแดงครึ่ง กก. (ไมตองละลายน้ํา)
๔. ทิ้งไวใหเย็น
๕. เอาเชื้อบิวเวอร6เรีย + เมธาไรเซียม เทลงหมอ ปIดฝา
ทิ้งไวไมนอยกวา ๒ วัน จึงใชได เวลาใชตองรินออก ใช ๒ ชอนแกง ตอน้ํา ๒๐ ลิตร (อาจใช
มากกวา ๒ ชอนก็ได)
เมื่อใชไปเกือบหมดใหเก็บเชื้อไวขยายตอ โดยทําตั้งแต ๑ – ๔ สวน ๕ ใชเชื้อที่เก็บไวใสลงไปแทน
/ ขยายเชื้อ บีที ...
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ขยายเชื้อ บีที (บาซิลลัส ยูริงเทนซิส)(กําจัดหนอน แมลงปากดูด)
๑. น้ํานมถั่วเหลือง ๕ ลิตร (ถาเปAนน้ําเตาหูดิบตองตม ๑๕ นาทีกอน)
๒. น้ําตาลทรายแดงครึ่ง กก.
๓. ทิ้งไวใหเย็น
๔. นําเชื้อบีที ใส
ทิ้งไว ๒ วัน เอาไปใชได (ใชเหมือนเมธาไรเซียม) ใชรวมกับ เมธาไรเซียมได
สารเพิ่มความหวาน
๑. น้ําเกลือแกงละลายในน้ําสะอาด ๑๐๐ ซีซี.จนอิ่มตัว(ไมละลาย)
๒. นําขั้วแบตเตอรี่จักรยานยนต6จุมในน้ําตามขอ ๑ จนน้ําเปAนสีเหลืองขุน ตั้งพักไว
๓. นําน้ําตาลทรายแดง ละลายในน้ําสมสายชูสับปะรด ๒๐๐ ซีซี. จนอิ่มตัว(ประมาณ ๓ ชอนแกงพูน)
๔. นําขอ ๒ เทใสลงในน้ําสัมสายชูสับปะรด
๕. คนใหเขากัน
สารเพิ่มความหวาน ๒ ชอนแกง ผสมน้ํา ๒๐ ลิตร ฉีดผลไมกอนเก็บเกี่ยว ๗ – ๑๐ วัน จะทํา
ใหผลไมหวานขึ้น
น้ําสมสายชูสับปะรด
๑. สับปะรดสับเปAนชิ้นเล็กๆ ๓ กก.
๒. น้ําตาลทรายแดงละลายน้ํา ๑ กก.
๓. น้ํา ๕ ลิตร
หมักไวไมนอยกวา ๑ เดือน จึงนําไปใช
ปุ3ยคอกหมัก
๑. ขี้หมู หรือขี้วัว หรือขี้ไก หรือสัตว6อื่น ๑ สวน
๒. แกลบดิบ ๑ สวน
๓. รําแป8ง ๑ สวน
๔. น้ํา + น้ําตาลทรายแดง + ฮอร6โมนหนอกลวย
ผสมขอ ๑ ขอ ๒ และขอ ๓ เขาดวยกัน รดดวยน้ําในขอ ๔ ใหพอหมาด (คือเมื่อใชมือกําแลวเปAน
กอนไมแตกและไมมีน้ําไหลออกงามนิ้ว) นําใสกระสอบปุEยแบบหลวมๆ มัดปากถุง กลับถุงบอยๆในขณะที่
/ ปุEยมีความรอน ...
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ปุEยมีความรอน ประมาณ ๗ วันนําไปใสพืชได ชวยทําใหดินรวนซุยสมบูรณ6เหมาะแกการเจริญเติบโตของ
พืช

สูตรตางๆที่รวบรวมมานี้สามารถนํามาผลิตใชกับแปลงเกษตรไดโดยไมตองซื้อปุEยเคมีและยาฆา
หนอน ฆาแมลง ทําใหลดตนทุน และไดพืช ผัก ผลไม อินทรีย6ท่ปี ลอดสารพิษ

“เกษตรอินทรีย พึ่งตนเองได ปลอดภัยกับผูบริโภค ชวยลดโลกรอน”

