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ปุ๋ยยูโอนิกซ์

สูตร 30-9-6

คุณสมบัติเด่น
 • เร่งการเจริญเติบโตทางลำาต้นและใบ
 • ช่วยให้พืชโตไว ใบเขียวเข้ม ใบใหญ่ ใบหนา
 • เพิ่มการแตกกิ่งก้าน กิ่งแขนง
 • ฟื้นฟูสภาพต้นและใบ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
	•	หลังการตัดแต่งกิ่ง	เพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้น	เร่งการแตกใบใหม่	
 • เพิ่มการแตกกอ เตรียมพร้อมเพื่อสะสมอาหาร
 • เหมาะสมกับทุกสภาพดิน

อัตราใช้และคำาแนะนำาการใช้

เร่งต้น โตไว ใบเขียวเข้ม

นาข้าว

พืชไร่

ผัก, 
ไม้ดอก

ไม้ประดับ

ไม้ผล, 
ปาล์มน้ำามัน,
ยางพารา

พืช

10-15 กิโลกรัม/ไร่

20-25 กิโลกรัม/ไร่

5-10 กรัม/หลุม

10-15 กิโลกรัม/ไร่

10-25 กิโลกรัม/ไร่

10-30 กรัม/หลุม

100-500 กรัม/ต้น 
(ขึ้นอยู่กับขนาดของพืช)

อัตราการใช้
หว่านครั้งแรก	เมื่อข้าวอายุ	15-20	วัน
หว่านครั้งที่สอง	เมื่อข้าวอายุ	45-60	วัน

ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก 

หว่านรองพื้นก่อนปลูก

หว่านหลังปลูก	-	ทุกครั้งเมื่อต้องการ

ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก	(ขึ้นอยู่กับขนาดของพืช)

หว่านรอบชายพุ่ม	-	เพื่อฟื้นฟูต้น

ช่วงเวลาใช้

หว่านรองพื้นก่อนปลูกและหลังปลูกเพื่อเร่งการเจริญ
เติบโตทางลำาต้น	และใบในช่วงพืชอายุ	1-3	เดือน

ดินดี รากเดิน ผลผลิตเกินคาด

ใช้น้อยกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไป 50%ใช้น้อยกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไป 50%

ปุ๋ยเกรดพรีเมี่ยม... นวัตกรรมปุ๋ยเกรดพรีเมี่ยม... นวัตกรรม  

“พลังทอร์นาโด”“พลังทอร์นาโด”

นวัตกรรมที่ถูกคิดค้นเพื่อความยั่งยืน... 

ของเกษตรกรรมไทย

• ลดปัญหาสูญเสียปุ๋ย ใช้น้อย ผลผลิตเพิ่ม 

• ดินร่วนซุย ออกซิเจนสูง จุลินทรีย์มาก รากแข็งแรง

• ผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนๆ โนฟิลเลอร์ 

• หว่านได้ทุกสภาพพื้นที่

• ครบทุกความต้องการ ใช้ได้ทุกพืช

“ปุ๋ยยูโอนิกซ์” ถูกคิดค้นโดยทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ

จาก บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

โดยเคลือบด้วยสารเสริมประสิทธิภาพปุ๋ย ที่ผ่านการวิจัยและรับรอง

โดยผู้ทรงคุณวุฒิของภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน ภายใต้การสนับสนุนของ สวทช.

(สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

แล้วว่าช่วยลดการสูญเสียปุ๋ย และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการนำาปุ๋ยไปใช้ของพืชได้ดียิ่งขึ้น
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ปุ๋ยยูโอนิกซ์

สูตร 18-18-18

เร่งต้น เร่งราก เร่งผล

คุณสมบัติเด่น
 • เร่งการเจริญเติบโตทางลำาต้นและใบ เร่งราก เร่งผล
 • ช่วยให้พืชเจริญเติบโตต่อเนื่อง เตรียมพร้อมก่อนการออกดอก
  และติดผล 
	•	เพิ่มผลผลิต	เพิ่มรสชาติ	ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
 • ฟื้นฟูสภาพต้นและใบ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
	•	หลังการตัดแต่งกิ่ง	เพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้น	เร่งการแตกใบใหม่	
 • ใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช
 • เหมาะสมกับทุกสภาพดิน

อัตราใช้และคำาแนะนำาการใช้

พืชไร่

ผัก,
ไม้ดอก 

ไม้ประดับ

ไม้ผล, 
ปาล์มน้ำามัน,
ยางพารา

พืช

20-30 กิโลกรัม/ไร่

5-10 กรัม/หลุม

10-15 กิโลกรัม/ไร่

10-25 กิโลกรัม/ไร่

100-500 กรัม/ต้น 
(ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น)

อัตราการใช้
หว่านรองพื้นก่อนปลูก
และหว่านในช่วงการสะสมอาหารของพืช

หว่านรองพื้นก่อนปลูก	

• หว่านเพื่อเร่งการเจริญติบโต เร่งใบ 
 เร่งราก เร่งผล
• หรือใช้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
• เพื่อฟื้นฟูสภาพต้นและใบ 

ติดผลอ่อน

ติดผลอ่อน	-	ก่อนเก็บเกี่ยว	(ตามต้องการ)

ช่วงเวลาใช้

ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก 

ปุ๋ยยูโอนิกซ์

สูตร 9-9-29
คุณสมบัติเด่น
 • ช่วยให้พืชสะสมอาหารเตรียมพร้อมก่อนการออกดอกและติดผล 
 •	เพิ่มผลผลิต	เพิ่มรสชาติ	ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต		 	 	
		 เพิ่มความหวานในไม้ผล
	•	เร่งสี	ปรับปรุงคุณภาพไม้ดอก	ไม้ประดับ
	•	เพิ่มน้ำาหนักผลผลิต
 • สร้างแป้งในมันสำาปะหลัง
	•	เพิ่มความหวาน	เพิ่ม	CCS	ในอ้อย
 • เหมาะสมกับทุกสภาพดิน

อัตราใช้และคำาแนะนำาการใช้

สะสมอาหาร สร้างแป้ง บำารุงผล 

ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

อ้อย

มันสำาปะหลัง

ผักกินผล

ไม้ผล

ไม้ดอก 
ไม้ประดับ

พืช

20-25 กิโลกรัม/ไร่

20-25 กิโลกรัม/ไร่

20-25 กิโลกรัม/ไร่

10-15 กิโลกรัม/ไร่

100-500 กรัม/ต้น 
(ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น)

อัตราการใช้

ใส่เมื่ออ้อยอายุ	6-8	เดือน	เพื่อเพิ่ม	CCS

ใส่ช่วงสร้างตาดอก
เพื่อเร่งสี เพิ่มขนาดดอก 

ใส่ก่อนเก็บเกี่ยว	2	สัปดาห์	สะสมอาหาร	
สร้างตาดอก	เร่งสี	ปรับปรุงคุณภาพผล

ใส่ก่อนเก็บเกี่ยว	1	เดือน	
เพื่อเพิ่มความหวาน	ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

ช่วงเวลาใช้

ใส่เมื่อมันสำาปะหลังอายุ	3-5	เดือน	
เพื่อเร่งการลงหัว
และเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง		
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เหมาะสำาหรับพืชทุกชนิด

ใช้ ได้ทุกระยะการเจริญเติบโต

• แช่เมล็ดพันธุ์ • จุ่มราก 
• ฉีดพ่นทางใบ  • ราดทางดิน

พัฒนาการงอกของเมล็ด 
และระบบราก ทนต่อดินเค็ม 
ทนต่อสภาพแล้ง ช่วยในการ
เจริญเติบโตของพืชทุกชนิด 

ทั้งพืชไร่ ไม้ผล
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

ซีวิว

สาหร่ายทะเลสกัดสูตรเข้มข้น 

อัตราใช้ 20-40 ซีซี.
ต่อน้ำา 20 ลิตร

แหล่งกำาเนิด สาหร่าย Ascophyllum 

nodosum มีกระแสน้ำาอุ่นและกระแส
น้ำาเย็นมาบรรจบกัน ทำาให้สาหร่าย
ทนต่อสภาวะเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี

สาหร่าย Ascophyllum nodosum

สายพันธุ์เดียวในโลกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเพิ่มการเจริญเติบโตพืช

สถานที่วิจัย และพัฒนา
แหล่งผลิตที่ปราศจากมลพิษ

การดูแลรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยว
สาหร่ายอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน

การเก็บเกี่ยวสาหร่ายอย่างเป็นระบบ
มั่นใจได้ว่าสาหร่ายทะเลจะเกิดขึ้นใหม่ 

เพียงพอต่อความต้องการ

การทดลองเปรียบเทียบการใช้ ซีวิว กับไม่ได้ใช้ ในสภาวะต่างๆ

มะเขือเทศ พริกหวานแตงกวา

พริกไทยทนต่อสภาพดินเค็ม ข้าวออกรวงมาก ข้าวเกิดรากมาก1 1

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้ ไม่ใช้ใช้

ใช้

ใช้ ใช้

 ส่วนประกอบสำาคัญ : Liquid Seaweed Concentrate
   
คุณสมบัติ “ซีวิว”
 ซวีวิ สารปรุงแตง่ช่วยในการเตบิโตของพชื ผลติจากสาหรา่ยทะเล 
ธรรมชาติสตูรเข้มข้น	ผา่นกรรมวิธสีกัดดว้ยเทคโนโลยีข้ันสงู	จนไดเ้ป็น	
ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด	
ทั้งไม้ผล	พืชผัก	พืชไร่	ข้าว	ไม้ดอกไม้ประดับ
 ซีวิว	 มีส่วนผสมของอินทรีย์สาร	 ที่ทำาให้การเจริญเติบโตของพืช	
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 	ช่วยในการแตกรากใหม่	และเพิ่มการดูดซึม	
ธาตุอาหารและน้ำาผ่านทางรากเข้าสู่ลำาต้นพืช	  ฟื้นฟูสภาพต้นหลัง 
เก็บเก่ียว	หลงัการย้ายปลกู	หรอืประสบภาวะน้ำาท่วม	ฝนแลง้	  ทนตอ่ 
ดินเค็ม	ทนต่อสภาพแล้ง

ซีวิว ผลิตจากสาหร่าย Ascophyllum nodosum   มีแหล่งกำาเนิด 
จากมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณชายฝั่งข้ัวโลกเหนือ	 ในประเทศ	
แคนาดา	 ที่มีกระแสน้ำาอุ่นและกระแสน้ำาเย็นบรรจบกันเกิดสภาพ	
ความแปรปรวน	ของสภาพภมูอิากาศสงู	จงึทำาให้ตอ้งสรา้งสารกระตุ้น	
การเจริญเติบโตเพื่อทนทานต่อสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง	
รวดเร็ว	และสามารถเจรญิเตบิโตขยายพนัธุไ์ดดี้	ซ่ึงบรษิทัผูผ้ลติได้รับ	
สัมปทาน	แหล่งผลิตสาหร่าย	ที่ปราศจากมลพิษจากอุตสาหกรรมแต่
เพยีงผูเ้ดียว	จงึมขีบวนการผลติ	ทดสอบ	และวิจยัอย่างเป็นระบบและม	ี
ขบวนการควบคุมการเก็บเก่ียวท่ีไม่กระทบการเจริญเติบโตและเป็น	
อนัตรายต่อสาหร่าย	จงึทำาให้สาหรา่ยทีไ่ดอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ	์มคีณุค่า	
ของสารกระตุ้นการเจริญเติบโต	ธาตุอาหารเต็มที่และมีคุณภาพสูง
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อะมิโน-ซีรี่ส์อะมิโน-ซีรี่ส์
สายด่วนธาตุอาหารพืชสายด่วนธาตุอาหารพืช

เครียดสลาย พืชผลสุขสบาย มากมายผลผลิตเครียดสลาย พืชผลสุขสบาย มากมายผลผลิต

 อะมิโน-ซีรี่ส์	 เป็นชุดผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืช	
ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ 
ธาตุอาหารเสรมิ รว่มกับกรดอะมโินอสิระ (แอลอลัฟา 
อะมิโน)	 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เรียกว่า	“เอ็นไซม์ 
มาตคิอลล่ี ไฮโดรไลท ์(Enzyme matically Hydro- 
lited)” ทำาให้ธาตุอาหารที่ได้อยู่ในรูปคีเลท	 ที่พืช	
สามารถนำาไปใช้ได้ทันทีและทั้งหมด
 อะมิโน-ซีรี่ส์ ประกอบด้วยกรดอะมิโนอิสระ ท่ี 
จำาเป็นต่อพืชถึง	 9	 ชนิด	 ซ่ึงช่วยลดหรือบรรเทา 
ความเครียดของพืชอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังช่วย 
ส่งเสริมการดูดซึม	 การเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและ	
กระตุ้นกระบวนการต่างๆ ภายในต้นพืช พืชจึงเจริญ 
เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง	 ปริมาณธาตุอาหาร		
ที่ใช้คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพสูง	มีความบริสุทธิ์สูง	
ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ทำาให้ อะมิโน-ซีรี่ส์	
เปน็ธาตุอาหารพชืท่ีมคีวามเข้มข้นสงู	มอีนภุาคขนาด	
เล็กละเอียดมาก กระจายและแขวนลอยอยู่ในสภาพ
ที่พืชสามารถ	นำาไปใช้ได้ทันทีและตรงตามความต้อง
การของพืช เหมาะสำาหรับพืชทุกชนิด

ความเครียดของพืช... เกิดจากสาเหตุอะไร ?
	 1.	 สภาพพื้นดินที่เป็นกรดจัด	ด่างจัด	ดินเค็ม	น้ำาท่วมขัง
	 2.	 รากถูกทำาลายจากการพรวนดิน	การย้ายปลูก
	 3.	 สภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกสูงขึ้น	อากาศเปลี่ยนแปลง	หนาว	แล้งนาน	ฝนชุก
	 4.	 การแพ้สารเคมีต่างๆ	เช่น	ใส่ปุ๋ยมากเกินความต้องการพืช	
  แพ้สารกำาจัดวัชพืช ฯลฯ
	 5.	 การทำาลายของโรคและแมลง	เช่น	โรคราน้ำาค้าง	เพลี้ยไฟระบาด	   
	 	 เพลี้ยกระโดดสีน้ำาตาลระบาด	เป็นต้น	

พืชเครียด... มีผลอย่างไร ?
	 พชืสภาพเครยีดจะมคีวามไมส่มดุลระหว่างสรรีะวิทยาพชืกับธาตอุาหาร	พชืจะไมเ่จรญิ	
เตบิโต	ถ้าเปน็ช่วงออกดอก	ตดิผล	ดอกผลก็จะร่วง	ผลผลติไมม่คีณุภาพ	หรือไมใ่ห้ผลผลติ	
เพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร...	พืชเลิกเครียดด้วยผลิตภัณฑ์ชุด “อะมิโน-ซีรี่ส์”

โรคระบาดทำาให้ต้นโทรม เพลี้ยกระโดดทำาลายข้าว

โรคระบาดทำาให้พืชอ่อนแอ อากาศเปลี่ยนแปลงทำาให้พืชอ่อนแอ

สภาพดินที่เป็นกรด-ด่างแมลงทำาลายทำาให้ชะงักการเจริญเติบโต

แอล อัลฟา - อะมิโน ช่วยในการเปิดปากใบ

แอล อัลฟา - อะมิโน 

ช่วยเคลื่อนย้ายธาตุอาหารได้อย่างรวดเร็ว

อัตราใช้ 30-60 ซีซี. ต่อน้ำา 20 ลิตร
ห่างกันประมาณ 7-10 วัน 2-4 ครั้ง ต่อฤดูปลูก

เพิ่มราก สร้างลำาต้น ทนทานโรค

ประโยชน์การใช้
	 •	 ใช้ได้ทั้งพ่นทางใบ	และทางรากโดยระบบน้ำาหยด
	 •	 กระตุ้นให้พืชสร้างรากขนอ่อนได้เร็วกว่าปุ๋ยน้ำาทั่วๆ	ไป
	 •	 กระตุ้นพืชให้ผลิตสารไฟโตอเล็กซิน	(PhytoAlexinies)	
	 	 ทำาให้พืชทนเชื้อรา	เช่น	ราน้ำาค้าง	รากเน่าโคนเน่า	ราแป้ง
 • พืชสะสมอาหารได้เร็ว ใบแแก่ไว ทันฤดูกาล
	 •	 พืชสามารถนำาไปใช้ได้อย่างสมบูรณ์	ทำาให้ผลผลิตสูง	
	 	 มีรสชาติ	สีสันสวยงาม	และอายุการเก็บรักษาดีเลิศกว่า
	 	 การใช้ปุ๋ยน้ำาทั่วๆ	ไป	
 • เหมาะสำาหรับ พืชผักทุกชนิด ไม้ดอก ไม้ผล เช่น กะหล่ำาดอก 
	 	 บร็อคโคลี่	กุหลาบ	ดาวเรือง	ส้ม	มะนาว	ลำาไย	ทุเรียน	ยางพารา

นีโอ-ไฟต์
สายด่วนต้านโรค 

สูตร 0-25-15 + Laอะมิโน

ป้องกันและกำาจัดโรคราน้ำาค้างในองุ่น และพืชตระกูลแตง
โรคเส้นดำายางพารา โรครากเน่าโคนเน่า ในส้ม มะนาว และทุเรียน

ข้อควรระวัง! ไม่ควรผสมสารนี้กับไมโครบลูคอป สารประกอบคอปเปอร์ 
ไดเมทโธเอท ไดโคลโฟล และสารที่เป็นด่างจัด
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ประโยชน์การใช้
	 •	 ช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุแคลเซียม	และโบรอน	ได้อย่างรวดเร็ว	
 •  ส่งเสริมการงอกของละอองเกสร เพิ่มการผสมเกสร 
	 	 ลดปัญหารวงลีบในช่วงฤดูร้อน	
	 •	 ช่วยการเคลื่อนย้ายน้ำาตาลจากใบมาสู่ผลและเมล็ด	
	 	 ติดผลดก	ลดปัญหาผลร่วง	
	 •		 ช่วยพืชสามารถเก็บสะสมอาหาร	เพิ่มการสร้างเนื้อและขนาดของผล	
	 •		 ช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อภายในลำาต้นให้เจริญเติบโตเต็มที่	ทำาให้
  ป้องกันการเกิดไส้กลวง ลำาต้นแตก ไส้ล้ม ก้นผลเน่าและเถาแตกได้ดี

คำาแนะนำาการใช้	เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต

ช่วยผสมเกสร เพิ่มการติดผล

ลดการหลุดร่วง ป้องกันผลแตก
นีโอ-ไฮแคล

สายด่วนแคลเซียม โบรอน + Laอะมิโน

นีโอ-เค
สายด่วน... โพแทสเซียม

สูตร 0-0-25 + Laอะมิโน

สะสมอาหาร สร้างผลผลิต รสชาติดี สีสวย

ประโยชน์การใช้
 •	 ช่วยสะสมอาหาร	 สร้างโปรตีนและน้ำาตาล	 ส่งเสริมการออกดอก	  
  และติดผล
	 •	 เพิ่มการสร้างเนื้อ	ช่วยขยายขนาดผล	ทำาให้ผลโตสม่ำาเสมอ
	 •	 ในช่วงก่อนเก็บเก่ียว	ช่วยให้พชืสงัเคราะห์แป้ง	น้ำาตาล	และ	โปรตีน	 
	 	 เพิ่มคุณค่าทางอาหาร	เช่น	ความหวาน	(CCS)	เพิ่มเปอร์เซ็นต์	แป้ง
	 •	 ช่วยให้ผลไมส้กุเรว็สม่ำาเสมอ	ปรบัปรงุคุณภาพของผลผลติ	โดยเฉพาะส	ี 
	 	 และเนื้อของผลไม้	เก็บรักษาได้ยาวนาน
	 •	 เพิม่ความแข็งแรง	พชืสามารถทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม	 
	 	 เช่น	ดินเค็ม	อากาศร้อน	หนาวเย็น	ฝนตกหนัก

คำาแนะนำาการใช้

พืชผัก เช่น กะหล่ำาปลี มันฝรั่ง  
พริก ถั่วฝักยาว มันเทศ

ไม้ผล เช่น ส้ม ทุเรียน
มังคุด แตงโม ลิ้นจี่

พืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด 
ถั่วเหลือง ทานตะวัน

ไม้ดอก เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ 
เยอบีร่า หน้าวัว เบญจมาศ

10-20 ซีซี.

30-50 ซีซี.

20-30 ซีซี.

10-20 ซีซี.

30-50 ซีซี.พืชอื่นๆ เช่น มันสำาปะหลัง 
อ้อย สับปะรด ปาล์มน้ำามัน

1.	ระยะสะสมอาหาร
2.	ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

1.	เริ่มออกดอก-ติดฝัก(ลงหัว)
2.	หลังจากนั้น	ทุก	7-14	วัน

1.	เมื่อเริ่มสะสมอาหาร
2.	ก่อนเก็บเกี่ยว

1.	เริ่มสะสมอาหาร
2.	ก่อนเก็บเกี่ยว

1.	ช่วงที่เริ่มออกดอก
2.	ช่วงเก็บดอกเพิ่มขนาดสีสัน

พืช อัตราใช้ต่อน้ำา
20 ลิตร ช่วงเวลาใช้

ระยะเวลาที่ใช้
อัตราใช้

ต่อน้ำา 20 ลิตร
ประโยชน์

ช่วยเกสรแข็งแรง ผสมเกสรได้ดี
เพิ่มการติดเมล็ด

กันเมล็ดร่วง น้ำาหนักดี

ป้องกันหัวแตก ลำาต้นแตก

เพื่อเพิ่มแป้ง หัวแน่น น้ำาหนักดี
เก็บได้นาน ทนทานการขนส่ง

ช่วยการติดเม็ดในข้าวโพด

เพิ่มปริมาณแป้งและน้ำาตาลในอ้อย

ป้องกันโรคเปลือกแตก
และเพิ่มธาตุอาหาร

กระตุ้นการสร้างลำาต้น เพิ่มน้ำายาง

เพิ่มความแข็งแรง
ป้องกันโรคไส้กลวง กันผลเน่า

ข้าว

มันสำาปะหลัง มันฝรั่ง
มันเทศ เผือก ขิง

อ้อย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ยางพารา

พืชผักต่างๆ

10-20 ซีซี.

10-20 ซีซี.

10-20 ซีซี.

10-20 ซีซี.

10-20 ซีซี.

10-20 ซีซี.

20-40 ซีซี.

10-20 ซีซี.

ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง
ทุกๆ 7-10 วัน ในระยะแทงรวง

ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง
ทุกๆ 7-10 วัน ในระยะน้ำานม

ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน

ฉีดพ่น ทุกๆ 7-10 วัน

ข้าวโพด ฉีดพ่นระยะ ออกดอก
ออกฝักและติดเมล็ด ทุกๆ 7-10 วัน

ระยะลงหัว - ก่อนเก็บเกี่ยว

อ้อย ฉีดพ่นระยะยืดข้อ อายุ 3-4 เดือน

ฉีดพ่นบริเวณหน้ายางกรีดและลำาต้น
ให้เปียก หรือผสมน้ำาราดโคนต้น

(บริเวณรากอ่อน)

พืช
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ผลิใบ ติดดอก ต้านภัยหนาว ปลอดใบแก้ว

ประโยชน์การใช้
 • ช่วยให้พืชใบเขียว ใบพัฒนาเร็ว ใบเข้มหนา
  ติดดอกดก ผลไม่หลุดร่วงง่าย และช่วยขยายขนาดผล
	 •	 แก้อาการขาดธาตุสังกะสี	(ใบแก้ว)			 	 	
	 	 ซึ่งมีลักษณะใบอ่อนเหลืองซีด	ใบตั้ง	ขนาดใบเล็กลง	เจริญเติบโตช้า
 • แก้อาการขาดธาตุอาหารในดินทราย ดินด่างจัด หรือ ดินที่ใช้
	 	 ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราสูงเป็นเวลานาน
	 •	 ช่วยแก้ไขปัญหาการเจริญเติบโตช้าในช่วงฤดูหนาว

อัตราใช้ 20-40 ซีซี.
ต่อน้ำา 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน 
หรือ เมื่อพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร

ควรพ่นทุก 5-7 วัน

นีโอ-ซิงค์พลัส
ธาตุอาหารสังกะสี + แมงกานีส 

+ Laอะมิโน

ระยะขยายขนาดผล

ระยะสะสมอาหารพืชระยะใบเพสลาด

ช่วงติดผลอ่อน

พืชระยะติดดอกก่อนดอกบาน

อาการขาดธาตุสังกะสี(ใบแก้ว) พืชระยะแตกใบอ่อน

เขียวทน เขียวนาน ใบใหญ่ ติดดอก ให้ผลดก

นีโอ-ไมเนอร์
สายด่วนธาตุอาหารครบสูตร + Laอะมิโน

ประโยชน์การใช้
	 •	 ช่วยให้ใบใหญ่	เขียวไว	ใช้เวลาไม่เกิน	5-6	วัน	และเขียวยาวนาน	
	 	 ไม่ต้องใช้บ่อย	 เหมาะสำาหรับทุกพืช	 โดยเฉพาะพืชตระกูลส้ม	 ข้าว	  
	 	 อ้อย	ปาล์มน้ำามัน	สับปะรด	ผัก	ไม้ดอก	ไม้ประดับ
	 •	 แก้ปัญหาพืชขาดธาตุอาหารจากภาวะเครียดเนื่องจากน้ำาท่วม	ดินเค็ม	
	 	 อากาศหนาวเย็นและภยัแลง้ได้รวดเรว็	และฟืน้ฟพูชือย่างมปีระสทิธภิาพ
	 •	 แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร	เช่น	สงักะส	ีเหลก็	แมกนเีซียม	กำามะถัน	
	 	 และแมงกานีส	 ได้รวดเร็ว	 ทันความต้องการของพืชทำาให้พืชสะสม 
	 	 อาหารได้อย่างรวดเร็ว	ส่งเสริมขบวนการสังเคราะห์แสงในพืช	
	 	 (สร้าง	Chlorophyll	a,	b	และ	Carotenes)	ทำาให้เขียวไว	สร้างแป้ง	 
	 	 และน้ำาตาล	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาแนะนำาการใช้ 

ส้ม มะนาว ทุเรียน

ข้าวโพด

สับปะรด

มันสำาปะหลัง

หลังปลูก	-	ก่อนออกดอก

หลังปลูก	-	เริ่มติดฝัก

ระยะขยายสะโพก	-	ระยะดอกแดง

เริ่มแตกใบอ่อน	-	อายุ	5	เดือน

ช่วงแตกใบอ่อน	-	ใบเพสลาด
แตกตาดอก	-	ติดผลอ่อน

ระยะเวลาที่ใช้

ใช้ได้ดีในทุกสภาพดิน กรดจัด ด่างจัด และดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินไป
ใช้ได้กับทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

อ้อย เริ่มแตกใบอ่อน-อายุมากกว่า	4	เดือน

อัตราใช้
ต่อน้ำา 20 ลิตร

20-40 ซีซี.

20-30 ซีซี.

20 ซีซี.

20-40 ซีซี.

20-40 ซีซี.

20-40 ซีซี.

พืช

ข้าว พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
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แคลเคลียร์
แคลเซียม + โบรอน สูตรน้ำาใส

อัตราใช้
10-20 ซีซี. ต่อน้ำา 20 ลิตร

ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทุเรียนออกดอก ส้มออกดอก

มะม่วงแทงช่อดอก พืชผักชนิดต่างๆ

คริสตัล
ไมโครคีเลทคริสตัล

เทคโนโลยี ใหม่ในรูปของ ไมโครคีเลทคริสตัล 

ประกอบไปด้วยธาตุอาหารรอง-เสริม

ที่จำาเป็นต่่อพืช เหมาะสำาหรับพืชทุกชนิด

คุณสมบัติเด่น
	 •	 เป็นเกล็ดละเอียดสีเขียว	ละลายน้ำาได้	100%
 • ป้องกันไม่ให้พืชขาดธาตุอาหาร 
  ช่วยให้ส่วนต่างๆ ของพืชโตเร็วและแข็งแรง
	 •	 ช่วยทำาให้พืชผลิดอกออกผลดี	มีขั้วผลเหนียว	ลดปัญหาการหลุดร่วง
	 •	 ใช้ได้ทั้งการพ่นทางใบ	และราดทางดิน

เมื่อพืชสร้างผลผลิตแล้วเมื่อพืชสร้างผลผลิตแล้ว
พืชจำาเป็นต้องใช้ธาตุอาหารครบถ้วนพืชจำาเป็นต้องใช้ธาตุอาหารครบถ้วน
คริสตัล ประกอบด้วยธาตุอาหารเสริมคริสตัล ประกอบด้วยธาตุอาหารเสริม

ที่จำาเป็นต่อพืช จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นต่อพืช จึงเป็นผลิตภัณฑ์
ที่จะช่วยเสริมให้พืชได้รับธาตุอาหารที่จะช่วยเสริมให้พืชได้รับธาตุอาหาร
ครบถ้วน ผลผลิตจึงมีคุณภาพสูงครบถ้วน ผลผลิตจึงมีคุณภาพสูง

มะม่วงแทงช่อดอกส้มออกดอก

คำาแนะนำาการใช้

ลักษณะการใช้

ฉีดพ่นทางใบ

ใช้ทางดิน	โดยผสมน้ำาราดดิน
รอบโคนต้น	หรือ	โรยรอบโคนต้น

แล้วรดน้ำาตาม
สำาหรับไม้ผลที่ให้ผลเต็มที่

ฉีดพ่นให้ทั่วต้นทุกๆ	15-20	วัน

สำาหรับไม้ผลปลูกใหม่

สำาหรับไม้ผลที่เริ่มให้ผลผลิต

กรณีที่พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
รุนแรง	ฉีดพ่นให้ทั่วต้นทุกๆ	7-10	วัน

อัตราใช้ ต่อน้ำา 20 ลิตร

15-30	กรัมต่อต้น

10	กรัม

5-10	กรัม

2-5	กรัมต่อต้น

5-10	กรัมต่อต้น

ระยะเวลาที่ใช้

ธาตุอาหาร

รอง-เสริม

ไมโครคีเลท

คริสตัล

ประโยชน์การใช้
	 •	 ช่วยป้องกันโรคเน่าเละในพืชผักและอาการไส้ล้มในพืชตระกูลแตง
	 •	 ช่วยเพิ่มการติดผล	ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเกสรตัวผู้
  ให้งอกไปผสมกับไข่ในเกสรตัวเมียได้ดี
	 •	 ช่วยทำาให้ช่อดอกสมบูรณ์	แข็งแรง	ลดปัญหาการหลุดร่วง
	 •	 ชว่ยทำาให้เนือ้เย่ือพชืมโีครงสรา้งแข็งแรง	ข้ัวดอกข้ัวผลเหนยีว	แข็งแรง
	 •	 ช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างและควบคุมการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำาตาล
	 	 มายังผล	ทำาให้ผลเนื้อแน่น	รสชาติดี	สีสวย	ทนต่อการขนส่ง
	 •	 ช่วยเพิ่มขนาดของผล	ลดปัญหาผลแตก

เพิ่มการติดผล ขั้วเหนียว แข็งแรง 

เพิ่มขนาดเพิ่มคุณภาพ
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คุณสมบัติเด่น
	 •	 ปุ๋ยทางใบ	ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตแบบพิเศษในรูปผงแบบ	สเปรย์ดราย	
	 	 แต่ละอนุภาคจะมีธาตุอาหารทุกชนิดครบถ้วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้
	 	 บนฉลาก
 • พืชจะดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ทันที และอีกส่วนหนึ่งจะจับติดที่ผิวใบ
	 	 แล้วค่อยๆ	ละลายอย่างสม่ำาเสมอได้นานถึง	2-3	สัปดาห์
	 •	 เนือ้ปุ๋ยเป็นผงละเอยีด	จงึจบัติดใบพชืได้ดี	และทนต่อการชะลา้งของฝน	
	 	 อีกทั้งยังละลายน้ำาได้ดี	ไม่อุดตันหัวฉีด	และไม่นอนก้นแข็งในถังฉีด
	 •	 มีสภาพเป็นกลาง	จึงมีความปลอดภัยต่อพืช

ยูนิฟอส-เอ็น
สูตร 15-11-5 + อาหารเสริม

ปุ๋ยทางใบ พัฒนาใบ ผล โตทันใจ ได้คุณภาพ

คำาแนะนำาการใช้

พืช

ไม้ดอกไม้ประดับ : กล้วยไม้ กุหลาบ มะลิ อื่นๆ

พืชผักกินใบ :	คะน้า	กะหล่ำาปลี	ผักกาดเขียวปลี	
ผักกาดขาวปลี	คื่นไช่	ผักบุ้ง

ไม้ผล : มะม่วง ทุเรียน เงาะ ส้ม มะนาว 
องุ่น	พุทรา	น้อยหน่า	ฝรั่ง	ลิ้นจี่	ลำาไย	ชมพู่ 
ลองกอง มะขามหวาน

ฉีดพ่นทุกๆ	7-14	วัน	ในระยะการเจริญเติบโตทางต้นและใบ

ฉีดพ่นทุกๆ	7-14	วัน	ตั้งแต่หลังถอนแยก
หรือย้ายกล้าจนถึงเก็บเกี่ยว

ฉีดพ่นทุกๆ	7-14	วัน	ตั้งแต่หลังปลูก
จนถึงระยะก่อนออกดอก

ระยะการฉีดพ่น

30-40	กรัม

30-40	กรัม

40-60	กรัม

30-40	กรัม

40-60	กรัม

อัตราใช้
ต่อน้ำา 20 ลิตร

  พืชไร่ : ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ฉีดพ่นทุกๆ	7-14	วัน	
ในระยะการเจริญเติบโตทางต้นและใบ 

พืชผักกินผล :	แตงโม	แตงกวา	มะเขือเทศ	
พริก ถั่วฝักยาว	ฟักทอง

•	ฉีดพ่นทุกๆ	7-14	วัน	ช่วงแตกใบอ่อน	-	ใบเพสลาด
•	เริ่มฉีดพ่นหลังดอกบาน	(ประมาณ	20	วัน	-	1	เดือน)
  เพื่อขยายขนาดผล

คุณสมบัติเด่น
	 •	 ปุ๋ยทางใบ	ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตแบบพิเศษในรูปผงแบบ	“สเปรย์ดราย”	
	 	 แต่ละอนุภาคจะมีธาตุอาหารทุกชนิดครบถ้วนตามสัดส่วนที่ระบุไว้
	 	 บนฉลาก
 • พืชจะดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ทันที และอีกส่วนหนึ่งจะจับติดที่ผิวใบ 
	 	 แล้วค่อยๆ	ละลายอย่างสม่ำาเสมอได้นานถึง	2-3	สัปดาห์
	 •	 เนือ้ปุ๋ยเป็นผงละเอยีด	จงึจบัตดิใบพชืไดด้	ีและทนตอ่การชะลา้งของฝน
	 	 อีกทั้งยังละลายน้ำาได้ดี	ไม่อุดตันหัวฉีด	และไม่นอนก้นแข็งในถังฉีด
	 •	 มีสภาพเป็นกลาง	จึงมีความปลอดภัยต่อพืช

คำาแนะนำาการใช้

ยูนิฟอส-เค
สูตร 6-12-26 + ธาตุสังกะสี

เร่่งช่่อดอก ติดผลดก รสชาติดี สีสวย

ใช้ ได้ผลดีเยี่ยม!

กระตุ้นการแทงช่อดอก
ให้สมบูรณ์และเร็วขึ้น

เพิ่มการติดผล
ป้องกันผลร่วง

ปรับปรุงคุณภาพผล

ช่วงเวลาการใช้

ระยะ	30-40	วัน	
ก่อนการออกดอก

30-40	กรัม

20-40	กรัม

30-40	กรัม

ระยะติดผลอ่อน 
(7-15	วัน	หลังดอกบาน)

ระยะ	20-30	วัน
ก่อนการเก็บเกี่ยว

อัตราใช้
ต่อน้ำา 20 ลิตร ระยะการฉีดพ่น
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ยูนิแพลนท์
สูตร 27-15-8 (เขียว)

ยูนิแพลนท์ ครบสูตรธาตุอาหาร

มีธาตุอาหารหลัก ที่พืชสามารถดูดไปใช้เสริมสร้างส่วนต่างๆ ได้ทันที ใช้ได้ทั้งทางรากและทางใบ 

เนื้อละเอียดละลายน้ำาได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องติดหัวฉีด เหมาะสำาหรับพืชทุกชนิด

คุณสมบัติเด่น
เร่งการเจริญเติบโตทางลำาต้น 

เร่งการเจริญเติบโตของกิ่งและใบ 
เร่งการแตกใบอ่อนภายหลัง

การเก็บเกี่ยว และการตัดแต่งกิ่ง 
ช่วยสร้างเปลือกของผลไม้ 

ช่วยขยายขนาดผล

คุณสมบัติเด่น
เร่งสะสมอาหารก่อนออกดอก 

ประมาณ	30	วัน	โดยเฉพาะไม้ผล
กระตุ้นการสร้างตาดอกในพืชผัก  

ไม้ดอกไม้ประดับ ธัญพืช  
ยับยั้งการแตกใบอ่อน	เร่งใบอ่อน
ให้เป็นใบแก่	ช่วยให้รากแผ่ขยาย
เติบโตได้ดี ช่วยให้พืชหัวสร้างหัว

และลงหัวได้ดี

คุณสมบัติเด่น
สร้างเนื้อ	บำารุงผล	เพิ่มความหวาน

ช่วยให้ดอกใหญ่ ได้สีสวย
ช่วยให้พืชหัวสร้างหัวได้ดีมาก 

และมีคุณภาพแป้งดี
ช่วยให้ก้านช่อดอกแข็งแรง
ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่ง ไม่ลีบ 

เมล็ดไม่แตกหักง่าย

ยูนิแพลนท์
สูตร 8-45-16 (แดง)

สูตรสะสมอาหาร สร้างตาดอก

สูตรเร่งใบ เร่งต้น

ยูนิแพลนท์
สูตร 8-16-25 (เหลือง)

สูตรเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ

คำาแนะนำาการใช้

25-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

25-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

50-100 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

ข้าว 
ข้าวบาร์เลย์
ถั่วต่างๆ

ผักคะน้า ผักกาดขาว 
ผักกวางตุ้ง กะหล่ำาปลี 

กะหล่ำาดอก ถั่ว พริก ฝ้าย 
มะเขือเทศ ผักกาดหอม
ไม้ดอกและไม้ประดับ

ส้ม ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำาใย
เงาะ มังคุด ลางสาด
ลองกอง มะม่วง อื่นๆ

ไม้ผล พืชผัก 
และไม้ดอกไม้ประดับ

ธัญพืช

คำาแนะนำาการใช้

25-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

25-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

50-100 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

ข้าว 
ข้าวบาร์เลย์
ถั่วต่างๆ

พริก ฝ้าย ถั่ว
มะเขือเทศ ผักกาดหัว

หอม กระเทียม 
หอมหัวใหญ่

ไม้ดอกไม้ประดับ

ส้ม ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำาใย
เงาะ มังคุด ลางสาด
ลองกอง มะม่วง อื่นๆ

ไม้ผล พืชผัก 
และไม้ดอกไม้ประดับ

ธัญพืช

คำาแนะนำาการใช้

25-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

25-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

30-50 กรัม
ต่อน้ำา 20 ลิตร

มันฝรั่ง ผักกาดหัว 
หอม กระเทียม 

หอมหัวใหญ่ มันเทศ
มันสำาปะหลัง

พริก ฝ้าย ถั่ว
มะเขือเทศ

และไม้ดอกไม้ประดับ

ส้ม ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำาใย
เงาะ มังคุด ลางสาด
ลองกอง มะม่วง อื่นๆ

ไม้ผล พืชผัก 
และไม้ดอกไม้ประดับ

ธัญพืช


