
พืช ดิน ปุ๋ยเคมีพ่นทางใบ

มันฝร่ัง ต้นบีท เรดบีท 
มันแกว หอมหัวใหญ่ แครอท

การใช้งานท่ัวไป 2-5 ลิตร/เฮคเตอร์ หรือการใช้งานเป็น
แถบหลังจากเพาะเมล็ด 1-2 ลิตร/เฮคเตอร์ 

เม่ือต้นไม้สูง 10-15 ซม. ให้พ่น 1–2 ลิตร/เฮค
เตอร์ โดยสามารถใช้อัตราน้ีได้หลังจากผ่านไป 
2–3 สัปดาห์

อ้อย ข้าวโพด ข้าวสาลี 
ธัญพืช ข้าว ถ่ัวเหลือง

การใช้งานท่ัวไปหลังจากเพาะเมล็ด (ก่อนงอกหรือหลังงอก) 
2-5 ลิตร/เฮคเตอร์ 

เม่ือต้นไม้สูง 20–25 ซม. ให้ใช้ 1/2–1 ลิตร/เฮค
เตอร์ โดยสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยท่ีพ่นทางใบ สาร
ควบคุมการเติบโตของพืชหรือยาฆ่าแมลงได้ ให้ใช้
งานซ้ำาหลังจาก 3-4 สัปดาห์

ผัก: มะเขือเทศ มะเขือยาว 
พริกและพริกไทย ขิง ถ่ัว 
กะหล่ำาปลี ดอกกะหล่ำา ผัก
กาดหอม

การใช้งานท่ัวไป 2-5 ลิตร/เฮคเตอร์ หรือการใช้งานเป็น
แถบหลังจากเพาะเมล็ด 1-2 ลิตร/เฮคเตอร์ 

ใช้ปุ๋ยพ่นทางใบอัตรา 1 ลิตร/เฮคเตอร์ เม่ือต้นไม้
สูง 10-15 ซม. ใช้ซ้ำาในอัตราเดียวกันหลังจาก 
3-4 สัปดาห์

ผัก (เรือนกระจกปลูกพืช) หลังจากเพาะเมล็ด/ปลูก ให้ใช้งานเป็นแถบ 200 มิลลิลิตร/
1000 ตารางเมตร

สำาหรับพืชท่ีมีการย้ายสถานท่ีปลูก ให้รดน้ำาเมล็ด
หลังจากย้ายด้วยสารละลาย ENERSOL 200 
มิลลิลิตรต่อน้ำา 100 ลิตร ใช้งานร่วมกับน้ำาหยด
ทุกๆ 3–4 สัปดาห์

ไร่องุ่นและกล้วยไม้: ปาล์ม
น้ำามัน มะละกอ มะม่วง พีช 
เนคทารีน พลัม อะโวคาโด 
องุ่น พืชจำาพวกมะนาวหรือ
ส้ม แอปเป้ิล ผลไม้เปลือก
แข็ง กาแฟ กล้วย มะพร้าว 
ต้นยางพารา                                         

ใช้ส่วนผสม 100 มิลลิลิตร ในน้ำา 20 ลิตร คลุมให้ท่ัวใต้ต้นไม้
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือทุกระยะ 10 เมตรเป็นเส้นตรง
ของไร่องุ่น สำาหรับต้นไม้ท่ีสูงเกิน 3 เมตร ให้ใช้ 300 มิลลิลิตร
ในน้ำา 40 ลิตร หากมีระบบน้ำาหยด ให้ใช้ 2.5 ลิตร/เฮคเตอร์ 
พร้อมกับปุ๋ยหยด ปฏิบัติตามการใส่ปุ๋ยในดินพร้อมกับการใช้
งานปุ๋ยสำาหรับพ่นทางใบ 1-2 คร้ัง ต่อคำาแนะนำาในฉลาก หรือ
ใส่ปุ๋ยในดินซ้ำาหลังจาก 4-6 สัปดาห์

สามารถใช้งานร่วมกับปุ๋ยท่ีพ่นทางใบได้ท่ีอัตรา 
100 มิลลิลิตร/น้ำา 100 ลิตร โดยพ่นลงบนใบท่ี
กำาลังเติบโตโดยตรง ให้ใช้งาน ENERSOL ซ้ำาหลัง
จาก 3-4 สัปดาห์                                                                          

ผลไม้ต่างๆ สับปะรด แตงโม
และแตงอ่ืนๆ ฟักทอง 
สควอช 

การใช้งานท่ัวไป 2-5 ลิตร/เฮคเตอร์ หรือการใช้งานเป็น
แถบหลังจากเพาะเมล็ด 1-2 ลิตร/เฮคเตอร์  

ใช้ร่วมกับปุ๋ยท่ีพ่นทางใบท่ีอัตรา 1 ลิตร/เฮคเตอร์ 
เม่ือต้นไม้สูง 10-15 ซม. ให้ใช้งานในอัตราเดิมซ้ำา
หลังจาก 4-5 สัปดาห์

ต้นไม้ประดับ ต้นไม้พุ่ม
เต้ีย ไม้ดอกประดับแปลง 
ไม้ตัดดอก

ต้นไม้และไม้พุ่ม: ใช้ 50 มิลลิลิตร ในน้ำา 20 ลิตร คลุม
ให้ทั่วใต้ต้นไม้และพุ่มไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือ
ทุกระยะ 10 เมตรเป็นเส้นตรงของไร่องุ่น สำาหรับต้นไม้
ขนาดใหญ่ 100 มิลลิลิตรในน้ำา 40 ลิตร โดยพ่นน้ำา
ให้ทั่วใต้ต้นไม้                               
ไม้ดอกประดับแปลง: ใช้ 50 มิลลิลิตร/100 ตารางเมตร 
ก่อนปลูกพืชในแต่ละปี หรือหลังจากพืชยืนต้นเริ่มเติบโต

"สำาหรับต้นไม้และไม้พุ่มขนาดเล็ก พ่นปกคลุมด้วย
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำา 10 ลิตร เม่ือต้นไม้เร่ิมมี
ใบไม้ ให้ใช้งานซ้ำาหลังจาก 3-4 สัปดาห์                                

สำาหรับไม้ดอกประดับแปลง ให้สเปรย์ 15 
มิลลิลิตรพร้อมกับน้ำาปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตารางเมตร โดยให้พ่นลง
บนใบที่กำาลังเติบโตโดยตรง และพ่นซ้ำาหลัง
จาก 3-4 สัปดาห์   

ENERSOL เป็นส่วนผสมของเหลวเข้มข้นของกรดฮิวมิก กรดฟูลวิค และกรดอุลมิค ซ่ึงเหมาะสมสำาหรับดิน  (ใช้งาน

ท่ัวไป เป็นแถบ หยด) และการพ่นปุ๋ยทางใบ โดยสามารถใช้งานเพียงชนิดเดียวหรือผสมกับสารป้องกันพืชและสารอาหาร

พืชได้ (แนะนำาให้ทดสอบส่วนผสมในเหยือกก่อนการใช้งาน) ENERSOL เป็นปุ๋ยธรรมชาติท่ีมีค่าความเป็นกรดด่างเข้า

กันได้กับความเป็นกรดของปุ๋ย และสามารถลดค่าความเป็นกรดด่างในถังสารละลายอัลคาไลน์ได้ โดยอาจปรับปรุงอัตรา

การดูดซึมอาหารและความเร็วของการพ่นปุ๋ยทางใบได้ นอกจากน้ี ยังสามารถเพ่ิมการเติบโตของรากได้

ได้มีการใช้งาน ENERSOL อย่างประสบความสำาเร็จในการปลูกพืช ผัก ผลไม้ ข้าว และธัญพืชอ่ืนๆ องุ่น มันฝร่ัง หอม

หัวใหญ่ ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน สตรอเบอร์ร่ี แตง เป็นต้น

กรดฮิวมิก เป็นสารคีเลตธรรมชาติ ดังน้ันการใช้ ENERSOL ในดินจะช่วยทำาให้สารอาหารขนาดเล็กเคล่ือนท่ีได้ เม่ือใช้

งานในดินเหนียว ENERSOL อาจช่วยทำาให้พันธะของดินเหนียวแตกออก ทำาให้ดินร่วนข้ึนส่งผลให้เพ่ิมอากาศในดิน

และการหมุนเวียนของน้ำาและการรักษาน้ำาของดินไว้ได้ นอกจากน้ี Enersol อาจเพ่ิมการทำางานของจุลชีพในดินด้วย

ปริมาณการใช้งานและคำาแนะนำาในการใช้งาน 

การใช้งานอ่ืนๆ

1. ใช้งานร่วมกับคีเลตเหล็ก (EDDHA เหล็ก 6%): ENERSOL 250 มิลลิลิตร + คีเลต EDDHA  เหล็ก 6% 125 กรัม 

ต่อ 1000 ตารางเมตร (ใช้งานด้วยระบบน้ำาหยด) 

2. ใช้งานกับระบบน้ำาหยด: ผัก: ให้ใช้งานทันทีหลังปลูกพืช และหลังจากน้ันทุกๆ 3–4 สัปดาห์ ในอัตรา 

 300–500 มิลลิลิตร/1000 ตารางเมตร การปลูกพืชในไร่นา (ฝ้าย ข้าวโพด ธัญพืช เป็นต้น): ใช้งานอัตรา 2.5 ลิตร/

เฮคเตอร์ และใช้ซ้ำา 5–6 คร้ังระหว่างการเติบโตของพืช 

3. ผสมกับปุ๋ยท่ีพ่นทางใบ: ENERSOL อัตราส่วน 50 มิลลิลิตร/น้ำา 100 ลิตร 

4. ทำาหน้าท่ีเป็นบัฟเฟอร์ในถึงสเปรย์เพ่ือลดค่าความเป็นกรดด่าง: ENERSOL อัตราส่วน 50 มิลลิลิตร/  น้ำา 100 ลิตร

คำาแนะนำาการผสม

เขย่าก่อนการใช้งาน เติมน้ำาลงในถังสเปรย์คร่ึงหน่ึงของถัง เติม ENERSOL ตามอัตราท่ีแนะนำารวมถึงเติมปุ๋ยและ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชท่ีจะใช้งาน คนสารละลายเม่ือเติมน้ำาลงในถัง และจากน้ันให้พ่นสเปรย์

การจัดเก็บ

เก็บ ENERSOL ในภาชนะบรรจุด้ังเดิมแล้วให้ปิดสนิท อย่าเก็บไว้ในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ำากว่า 0 องศาเซลเซียส 

หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส เม่ือจัดเก็บภายใต้สภาพการจัดเก็บปกติ ผลิตภัณฑ์จะคงสภาพทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพได้อย่างน้อย 3 ปี ส่วนประกอบ (วิธีการโดย ISO 507)

สารอินทรีย์: อย่างน้อย 25%  

กรดฮิวมิก/กรดฟูลวิค /กรดอุลมิค: อย่างน้อย 18% 

ค่าความเป็นกรดด่าง: 4–5

ผลิตโดย:

บริษัท อเมริกัน คอลลอยด์

2870 ฟอร์บ อเวนิว

ฮอฟแมน เอสเตท รัฐอิลินอยส์ 60192

 www.amcolbioag.com
ไม่มีนัยยะหรือแสดงว่าจะรับประกัน

ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อย่างเหมาะสม

อัตราการใช้งาน ENERSOL และคำาแนะนำา  (ใช้ปุ๋ยในดินด้วยอัตราที่ต่ำาลงหากใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีพ่นทางใบ) 

1 ลิตร)

เพิ่มคุณภาพและผลผลิตตามธรรมชาติ

ส่วนผสมเข้มข้นของกรดฮิวมิก (HUMIC) กรดฟูลวิค 

(FULVIC) กรดอุลมิค (ULMIC) และจุลธาตุอื่นๆ 

10 in.

4.5 in.


