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ผ่านการร ับรองจาก
สาน ักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

PREMIER CANNING INDUSTRY CO., LTD.

เพิม่ ธำตุอำหำรแก่พืช และดิน
กระบวนกำรผลิตไม่มีการใช้สารเคมี

ประหยัด ลดต้นทุน
ดินดี รักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเภทพืช
เป็ นน้ ำสกัดเข้มข้น ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้คุ ณภาพ
ทุ ก ขั้น ตอน จนเกิ ด เป็ น น้ า สกัด จากปลาทะเล ที่ อุ ด มไปด้ว ย
ธาตุอาหาร ทั้งไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม
แมงกำนิส เหล็ก และอื่น ๆ ล้วนจาเป็ นและส่งผลดีต่อพืชทุกชนิ ด
พืชสามารถ ดูดซึมทั้งทางใบ ทางรากในทันที อีกทั้งช่วยบารุงดิน
และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
นา้ สก ัจากปลา
ทะเลนา้ ลึก
เข้มข้น
C/N Ratio
อินทรียว ัตถุ (OM)
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอร ัส (P
โพแทสเซียม (K)
แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
เหล็ ก (Fe)

ร้อยละโดย
นา้ หน ัก
9.5
17.2
1.2
0.9
2
2.5

%
%
%
%
%
%
1 %
0.1 %

ต้นกล้าอ่อน
พืชสวน : สลัด คะน้า พริก ข่า ขิงมะนาว
ตะไคร้ มะเขือ เมล่ อ น หอมแตงกวา
กระเทียม กวางตุง้ กระชาย ฯลฯ
พื ช ไร่ : ข้ า ว ข้ า วโพด อ้ อ ย ชา งา
ฝ้ า ย ถัว่ เหลือ ง กาแฟ มัน ฝรัง่ ปาล์ม
สับปะรด มันสาปะหลัง มะพร้าว ฯลฯ
ไม้ผล : มะม่วง ลาไย ลิน้ จี่ ส้ม ฝรังสาลี
่ ่
กล้ว ย เงาะ มัง คุ ด แก้ ว มัง กร ทุ เ รีย น
พุทรา อินทผลัม มะเดื่อฝรัง่ ฯลฯ
ไม้ ด อกไม้ ป ระดับ : ดาวเรื อ ง มะลิ
หน้ า วัว ปทุ ม มา กล้ ว ยไม้ พุ ด แก้ ว
เยอบียา่ กุหลาบ สับปะรดสี โมก ฯลฯ

พ่นทางใบ

รดทางราก

20cc ต่อ 20L
ทุก 7 วัน

-

40cc ต่อ 20L
ทุก 7 วัน

40cc ต่อ 20L
ทุก 15 วัน

40cc ต่อ 20L
ทุก 1 เดือน

100cc ต่อ 20L
ทุก 3-4 เดือน

เขย่ำภำชนะเบำๆ ทุกครั้ง ก่อนใช้งำน
น้ ำสกัดจำกปลำทะเลน้ ำลึกเข้มข้น สำมำรถเก็บได้ 1 ปี
เมื่อเปิ ดใช้แล้วปิ ดให้สนิท เก็บในที่รม่
อย่ำทิ้ งไว้กลำงแดด
ควรใช้ในอัตรำส่วนที่แนะนำ

40cc ต่อ 20L
ทุก 1 เดือน

100cc ต่อ 20L
ทุก 3-4 เดือน

40cc ต่อ 20L
ทุก 7 วัน

40cc ต่อ 20L
ทุก 15 วัน

กรณีกระเด็นเข้ำตำควรรีบล้ำงออกทันที

