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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพชื โดยสารเร่ง พด.7
เป็นปุย๋ อินทรียน์ ำ้ ทีไ่ ด้จากการย่อยสลายพืช
สมุนไพร โดยกิจกรรมจุลนิ ทรียใ์ นสภาพทีไ่ ม่มี
ออกซิเจนได้ของเหลวสีนำ้ ตาลใส ซึง่ ประกอบ
ด้ ว ยกรดอิ น ทรี ย ์ ห ลายชนิ ด ในปริ ม าณสู ง
รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่
แมลงทีส่ กัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนัน้ ๆ ใช้ใน
การป้องกันศัตรูพชื

ประโยชน์ของสารเร่ง พด. 7
ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน
เจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ
หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ
ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น

www.ldd.go.th

ชนิดพืชสมุนไพร
ตะไคร้หอม หางไหล บอระเพ็ด ข่า ฟ้าทะลายสารเร่ง พด.7 เป็นเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ณุ สมบัติ โจร เปลือกแค ต้นหนอนตายหยาก เมล็ดและ
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช เปลีอกสะเดา ใบว่านเศรษฐี หมาก เมล็ดน้อยหน่า
สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อ เมล็ดเงาะ ยาสูบ ขิง มะกรูด ตะไคร้ พริกไทย พริก
พญาไร้ใบ สาบเสือ ผลสบูด่ ำ ใบโหระพา
ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพชื

ส่วนผสมการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพชื โดยสารเร่ง พด.7
(สารเร่ง พด.7 1 ซองผลิตได้จำนวน 50 ลิตร)
สารป้องกันแมลงศัตรูพชื
ใช้เวลาหมัก 20 วัน

พืชสมุนไพร
3
30 กิโลกรัม

น้ำตาล
1
10 กิโลกรัม

น้ำ
5 ส่วน
50 ลิตร

เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยในการผลิต ชีวติ ยัง่ ยืน
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ารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิต
จากสารเร่ง พด.7

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพชื โดยสารเร่ง พด.7
วิธที ำ
1.
2.
3.
4.

สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิน้ เล็ก ทุบหรือตำ ให้แตก
นำพืชสมุนไพรและน้ำตาลใส่ลงในถัง หมักผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 50 ลิตร ผสม ให้เข้ากันนาน 5 นาที
ปิดฝาไม่ตอ้ งสนิท และตัง้ ไว้ในทีร่ ่ม ระยะเวลาในการหมัก 20 วัน
- สารป้ อ งกั น แมลงศั ต รู พ ื ช ที ่ เ จื อ จางแล้ ว
อัตรา 50 ลิตรต่อไร่สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และ
ไม้ดอก
- สารป้ อ งกั น แมลงศั ต รู พ ื ช ที ่ เ จื อ จางแล้ ว
อัตรา 100 ลิตรต่อไร่สำหรับใช้ในผลไม้
- โดยฉีดพ่นทีใ่ บ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน
หรือในช่วงทีม่ ี แมลงศัตรูพชื ระบาดให้ฉดี พ่น ทุก
3 วัน ติดต่อ กัน 3 ครัง้

การพิจารณาสารป้องกันแมลงศัตรู
พืชทีส่ มบูรณ์แล้ว

การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพชื
โดยวิธกี ารต่อเชือ้

ทำได้โดยการใช้สารป้องกันแมลงศัตรูพืช
- การเจริญของจุลนิ ทรียล์ ดลง
ทีผ่ า่ นการหมักจากสารเร่ง พด.7 แล้ว ทีม่ อี ายุการ
- กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลงแต่กลิ่นเปรี้ยวเพิ่มสูง หมัก 5 วัน หรือทีย่ อ่ ยสลายสมบูรณ์แล้วจำนวน 2
ขึน้
ลิตร ทดแทนการใช้สารเร่ง พด.7 จำนวน 1 ซอง
- ไม่ปรากฏฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในส่วนผสม
- ได้ของเหลวสีนำ้ ตาลใส
- pH ของสารป้องกันแมลงศัตรูพชื ต่ำกว่า 4

อัตราการใช้
พืชไร่และไม้ผล เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรู
พืชกับน้ำ 1 ต่อ 200
พืชผักและไม้ดอก เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรู
พืชกับน้ำ 1 ต่อ 500


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-0679
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่
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วิธกี ารใช้

