จุลนิ ทรีย์ เพือ่ การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การกาจัดกลิน่ บาบัดขยะและสิ่ งแวดล้อม
(Micro-organism for Environment)
เป็ นจุลินทรี ยท์ ี่ผา่ นการคัดเลือกสายพันธุ์ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วา่ เป็ นเชื้อที่ไม่ก่อให้เกิดโรค และไม่เป็ นโทษต่อมนุษย์ สัตว์
และสิ่ งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อผูใ้ ช้
ส่ วนประกอบ :

แลกติกแบคทีเรี ย : Peddiococcus pentosacius 3 x 108 cfu / g
ยีสต์ 2 สายพันธุ์ : Picia farinosa 3 x 107 cfu / g
Dekkera bruxellensis 2 x 107 cfu / g
ประโยชน์ ของจุลนิ ทรีย์ :
ด้ านการเกษตร
1. ใช้เพื่อผลิตปุ๋ ยหรื ออาหารเสริ มให้แก่พืช เช่นเดียวกับ จุลินทรี ย ์ EM แต่ใช้เวลาเพียง 24 ชัว่ โมง 2. ช่วยป้ องกันเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค เช่นเชื้อรา ให้เติบโตได้ ช้าลง
3. ช่วยเร่ งการเจริ ญเติบโตและแตกยอดอ่อนให้แก่พืช
ด้ านการปศุสัตว์
1. ใช้ผสมอาหารเลี้ยงสัตว์เป็ นสารโปรไบโอติก (ป้ องกันโรค) 2. ดับกลิ่นมูล หรื อกลิ่นสิ่ งปฏิกลู ภายในฟาร์ม 3. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มให้ปลอดโรคมากยิ่งขึ้น
ด้ านการประมง
1. ช่วยบาบัดน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อาทิ บ่อเลี้ยงกุง้ ปลา เต่า ตะพาบ กบ ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง 2. ช่วยรักษาระดับ pH ของน้ าให้คงที่ 3. ช่วยควบคุมเชื้อที่
ก่อให้เกิดโรคไม่ให้แพร่ ขยายและมีผลต่อสัตว์เลี้ยง
ด้ านการบาบัดกลิน่
1. ใช้กาจัดกลิ่นเหม็นจาก ห้องน้ า บ่อน้ าทิ้ง ถังบาบัด และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2. ช่วยแก้ปัญหาการอุดตันในท่อน้ าทิ้ง และกลิ่นย้อนจากท่อระบายน้ าทิ้ง 3. ใช้เพิ่มปริ มาณเชื้อในถัง
บาบัดเพื่อให้ถงั บาบัดมีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ด้ านการจัดการขยะ
1. ช่วยเร่ งการย่อยสลายสารอินทรี ยจ์ ากขยะให้กลายเป็ นปุ๋ ย เพื่อนาไปใช้ในด้านการเกษตร 2. ช่วยบาบัดกลิ่นจากขยะไม่ให้เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เหมาะกับงานสาธารณสุ ข และ
สิ่ งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ., เทศบาล, อบต.
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. ช่วยบาบัดกลิ่นเน่าเสี ยจากแหล่งน้ าทิ้ง ลารางระบายน้ า ตลาดสด เทศบาลต่างๆ 2. ช่วยปรับปรุ งน้ าเสี ยตามแหล่งคู คลอง ให้คืนสู่สภาพที่ดีข้ ึน 3. ช่วยปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ตาม โรงเรี ยน โรงแรม โรงพยาบาล วัด ตลาดสด ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่อยูใ่ กล้ชุมชน รวมทั้งบ้านเรื อน ที่อยูอ่ าศัย ให้มีสุขอนามัย ที่ดีข้ ึน
วิธีการใช้ จุลนิ ทรีย์
1. ใช้ แบบแห้ ง (ผง)
- ใช้ผสมกับเศษซากอินทรี ยวัตถุเพื่อผลิตเป็ นปุ๋ ยหมัก ชี วภาพ โดยทาการหมักแบบไม่ตอ้ งกลับกองปุ๋ ยด้วยอัตราส่ วนจุ ลินทรี ย ์ 1 กิโลกรัม ต่อ ปริ มาณ อินทรี ยวัตถุ 10 ตัน
(10,000 กิโลกรัม) หมักเป็ นระยะเวลา 14 - 21 วัน - ใช้แก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยใช้โรยกลบให้ทวั่ พื้นโรงเลี้ยง บ่อพักน้ า ท่อระบายน้ าทิ้ง หรื อ โรงตากมูล
สัตว์ อัตราการใช้ 1 กิโลกรั ม ต่อ พื้นที่ 250 ตารางเมตร ไม่ ควรใช้ จุลินทรีย์กับบ่ อหมักก๊ าซชี วภาพจากมูลสั ตว์ - ใช้กบั บ่อน้ าเสี ยที่ส่งกลิ่ นเน่าเหม็นรบกวนแก่ชุมชนรอบ
ข้าง เช่น บ่อน้ าเสี ย น้ าทิ้งภายในโรงงาน ฟาร์ ม ตลาด-สด หรื อกองขยะโดยโรยผงจุ ลินทรี ยใ์ ห้ทวั่ พื้นผิวบ่อน้ าเสี ย น้ าทิ้ง อัตราส่ วน จุ ลินทรี ย ์ 1 กิโลกรัม ต่อ พื้นที่ 2 ตารางเมตร
- ใช้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพบ่อบาบัดของเสี ย ถังดักสิ่ งปฏิกลู ภายในบ้าน ด้วยอัตราส่วน จุลินทรี ย ์ 1 กิโลกรัมต่อถัง
2. ใช้ แบบหมักเป็ นผลิตภัณฑ์ น้าจุลนิ ทรีย์
- ใช้เป็ นปุ๋ ยหรื ออาหารเสริ มแก่พืช โดยนาน้ าหมักจุลินทรี ย ์ 20 ซีซี ผสม น้ า 20 ลิตร (น้ าจุลินทรี ย ์ 1 ลิตรต่อน้ า 1,000 ลิตร) ฉี ดพ่นทางใบ หรื อผสมปุ๋ ยสู ตร 16-16-16 จานวน
1 ช้อนโต๊ะ หรื อหมักกับสารชี วภาพ อาทิ สะเดา ใบยอ เป็ นต้น ใช้ฉีดพ่นทางใบให้ทวั่ สัปดาห์ละครั้ง - นาน้ าหมักจุ ลินทรี ย ์ ฉี ดพ่นโรงเรื อนเลี้ยงสัตว์ให้ทวั่ ด้วยเครื่ องพ่นแบบ
ละอองในบรรยากาศ จะช่วยกาจัดกลิ่นเหม็นในอากาศ จากมูลไก่ หมู แพะ ที่แพร่ กระจายสู่ชุมชนให้ลดลง โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่ระบบ EVAP อัตราการพ่น 1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 10 100 ลบ.ม. วันละ 1 - 2 ครั้ง - นาน้ าจุลินทรี ย ์ ช่วยรักษาระดับค่า pH ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ า และช่วยย่อยสลายของเสี ยในบ่อ อัตราการใช้ น้ าจุ ลินทรี ย ์ 5 ลิตร ต่อ พื้นที่ 1ไร่ (สาหรับ
บ่อเลี้ยงกุง้ กบ และปลา เป็ นต้น) และช่วยควบคุมเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไม่ให้แพร่ ขยายพันธุ ์ - ใช้น้ าจุลินทรี ย ์ ช่วยปรับปรุ งคุณภาพน้ าเสี ย น้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเติม
น้ าจุ ลินทรี ยใ์ นบ่อตกตะกอนและบ่อเติมอากาศ ของระบบบาบัดเพื่อปรับปรุ งคุ ณภาพน้ า ก่อนปล่อยลงสู่ คูคลองสาธารณะ อัตราการใช้น้ าจุ ลินทรี ย ์ 5 ลิตร ต่อปริ มาตรน้ า 2
ลูกบาศก์เมตร ทุกๆ 3-5 วัน - นาน้ าจุ ลินทรี ย ์ 10 ลิตร ฉี ดพ่นให้ทวั่ พื้นผิวขยะใหม่ จานวน 10 ตัน และทาการเจื อจางน้ าจุ ลินทรี ย ์ จานวน 5 เท่า (อัตราส่ วนน้ าจุ ลินทรี ย ์ 1 ลิตร
ผสมน้ า 4 ลิตร) ใช้ฉีดพ่นขยะ ณ ลานฝังกลบของเทศบาลหรื ออบต. ให้ทวั่ ทุกวัน เพื่อช่วยย่อยสลายขยะ กาจัดกลิ่น ช่วยควบคุมและลดปริ มาณหนอนแมลงวันไม่ให้ฟักเป็ นตัว
- ใช้น้ าจุลินทรี ย ์ ช่วยปรับปรุ งคุณภาพน้ าในแม่น้ า ลาคลอง สวนน้ าสาธารณะ ให้คงสภาพที่ดี เหมาะแก่การคงอยูข่ องสิ่ งมีชีวิตในน้ า อัตราการใช้น้ าจุลินทรี ย ์ 5 ลิตร ต่อ พื้นที่น้ า 1
ไร่ (ระดับน้ าลึก 1 เมตร)
หมายเหตุ : - ห้ามใช้น้ าหมักที่มีคลอรี นโดยตรง เพราะจะทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการหมักนา้ จุลนิ ทรีย์
ของจุลินทรี ยด์ อ้ ยลง
จุลินทรี ย ์ (1 กก.) + น้ าตาลโมลาส (2 กก.) + น้ าเปล่า (200 กก.)
- ให้หมักน้ าจุลินทรี ยต์ อน 6 โมงเย็น ครบ 24 ชัว่ โมง ให้นาน้ าหมัก
ผสมให้เข้ากัน ปิ ดฝาหมัก 12-24 ชัว่ โมง  นา้ หมักจุลนิ ทรีย์
เทราดตามสถานที่ที่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็น หรื อปฏิกลู ต่าง ๆ
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6/4 หมู่ 7 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร. 081-382-3398 (อังคณา ศรี สวัสดิ์)
www.newwaveclean.com e-mail : newwaveclean.com@gmail.com เปิ ดทาการทุกวัน

