
อตัราการใชอ้าม-ิอามิ®  ในแตล่ะพชื

พชื สายพันธุ์ ธาตอุาหารทีต่อ้งการ ระยะเวลาการใช ้ อตัราการใช ้ วธิกีารใช ้

ขา้วไวแสง เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ดนิเหนียว = 6-4-01 หมักตอซงั  400 - 500 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลงหมักทิง้ไว ้10-15 วนั

ดนิรว่น/ดนิรว่นปนทราย ขา้วอาย ุ20 - 25 วนั  150 - 250 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลง

 = 6-4-41

ขา้วไมไ่วแสง เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ดนิเหนียว = 12-6-01 หมักตอซงั  400 - 500 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลงหมักทิง้ไว ้10-15 วนั

ดนิรว่น/ดนิรว่นปนทราย ขา้วอาย ุ20 - 25 วนั  250 - 350 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลง

 = 16-6-41

ออ้ย เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ปลกูปีแรก 24-12.8-12.82 เริม่ปลกู  400 - 500 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลงกอ่นเตรยีมดนิ 3-7 วนั

ปลกูใหม ่40-12.8-162 ออ้ยปลกูใหม่  600 - 800 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลงกอ่นเตรยีมดนิ 3-7 วนั

ออ้ยตอ 40-12.8-162 ออ้ยตอ  600 - 800 ลติร/ไร่ ฉีดท่ัวแปลงหลังท าการเก็บเกีย่ว

ขา้วโพด เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ดนิเหนียว/รว่น = เตรยีมดนิ ฉีดท่ัวแปลงกอ่นเตรยีมดนิ 7-15 วนั

14.5-5-03

ดนิทราย = 12-12-63

มันส าปะหลัง เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ดนิทราย = 14.4-7.2-12.64 ฉีดรองพืน้กอ่นปลกู ฉีดท่ัวแปลง ชว่งเตรยีมดนิ

ดนิรว่น/ดนิรว่นปนทราย (ชว่งเตรยีมดนิ)

 = 11.2-5.6-9.84

ดนิรว่น = 8-4-74

ดนิเหนียว = 4.9-2.4-4.24

ไผต่ง เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ เพือ่บ ารงุกอ = 27-27-275 ระยะบ ารงุตน้ ระหวา่ง  800 - 900  ลติร/ไร่ ฉีดรอบๆกอ หา่งตน้ 2 เมตร

เพือ่กระตุน้การออกหน่อ = ม.ค. - ก.พ.

 41.4-0-05 ระยะไผเ่ล็ก  500 - 600  ลติร/ไร่ ฉีดรอบๆกอ หา่งตน้ 2 เมตร

ปาลม์น ้ามัน เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ปีแรก =  8-4-86 ปาลม์อาย ุ2 ปีขึน้ไป ฉีดรอบๆตน้ หา่งตน้ 2 เมตร

ปีทีส่อง =  16-8-166

ปีที3่ขึน้ไป = 24-12-546

สบัปะรด ปัตตาเวยี เพือ่ผลผลติ 8.8 kg/rai = ปลกูใหม่  600-800 ลติร/ไร่ กอ่นปลกู 15 วนั

ภแูล 32.8-28.0-62.87 สบัปะรดตอ  600-800 ลติร/ไร่ ระหวา่งรอ่งปลกู

ยางพารา เหมาะกบัทกุสายพันธุ์  ดนิรว่น ชว่งแรก เม.ย - ม.ิย.  - ฉีดรอบๆตน้ หา่งตน้ 

 - อาย ุ1-4 ปี = 16-8-268 ชว่งสอง ต.ค. - ธ.ค.     40 - 60 เซนตเิมตร

 - อาย ุ4-6 ปี = 26-18-88  - ฉีดพ่นท่ัวแปลง

 - หลังเปิดกรดี = 30-0-368

 ดนิทราย

 - อาย ุ1-4 ปี = 16-26-148

 - อาย ุ4-6 ปี = 22-20-148

 - หลังเปิดกรดี = 24-10-288

 300 - 450 ลติร/ไร่

 500 - 600 ลติร/ไร่

 600 - 800 ลติร/ไร่

 300-800 ลติร/ไร่



อตัราการใชอ้าม-ิอามิ®  ในแตล่ะพชื

พชื สายพันธุ์ ธาตอุาหารทีต่อ้งการ ระยะเวลาการใช ้ อตัราการใช ้ วธิกีารใช ้

มะพรา้ว เหมาะกบัทกุสายพันธุ์  มะพรา้วจะดดูธาตอุาหาร ฉีดพ่นกบัมะพรา้วทีม่ี  300 - 600 ลติร/ไร่ ฉีดลงดนิหา่งจากโคนตน้ประมาณ 

 ไปใช ้=14.6-6.4-20.99 อาย ุ2 ปีขึน้ไป 1 เมตร (ฉีดพ่น 1 ครัง้ตอ่ปี)

ไมผ้ล  - ไมผ้ลเล็ก 

    *มะนาว  บ ารงุตน้ =  6-6-65 พ.ค. - ก.ค.

    *กลว้ย  บ ารงุตน้ =  9-9-97 ม.ค. - พ.ค.

    *ตระกลูแตง  ตอ้งการ =  13-13-2110 เตรยีมดนิ, ใหท้างน ้าหยด

    *อืน่ๆ  ตามทีก่รมวชิาการแนะน า เตรยีมดนิ, ใหท้างน ้าหยด

 - ไมผ้ลใหญ/่ไมย้นืตน้  ตามทีก่รมวชิาการแนะน า  หลังเก็บเกีย่ว  400-800 ลติร/ไร่ ฉีดพ่นท่ัวแปลง

ผัก เหมาะกบัทกุสายพันธุ์  บ ารงุตน้ =  20-11-1111 เตรยีมดนิ

พชืน ้า ทกุสายพันธุ์ ยเูรยี4 กโิลกรัม/ไร/่สปัดาห์  - เตรยีมบอ่กอ่นปลอ่ยปลา 300 ลติร/ไร่ ฉีดพ่นลงบอ่เลีย้ง ณ มมุใดมมุหนึง่

(บอ่ปลา) ขีไ้ก5่0 กโิลกรัม/ไร/่สปัดาห์  - หลังปลอ่ยปลา 1 เดอืน 100 ลติร/ไร/่สปัดาห์   ขอ้แนะน า

    จนตลอดการเลีย้ง *อตัราการใชข้ ึน้อยูก่บัความ 1. ฉีดพ่นเวลากลางวนัหรอืชว่งมี

 อดุมสมบรูณ์ของบอ่เป็นหลัก แดดจัดเทา่นัน้ หา้มฉีดพ่นใน

 (บอ่ขดุใหม/่บอ่เลีย้งเกา่, สนี ้า) เวลาเย็นหรอืกลางคนื

2. ฉีดพ่นเหนือลมเพือ่ใหก้ระแสลม

พัดพาอาม-ิอามิ® ไปท่ัวบอ่

พชืน ้า กลุาด า ยเูรยี4 กโิลกรัม/ไร/่สปัดาห์  - เตรยีมบอ่กอ่นปลอ่ยกุง้ 100 ลติร/ไร่ ฉีดพ่นลงบอ่เลีย้ง ณ มมุใดมมุหนึง่

(บอ่กุง้) แวนาไม (กุง้ขาว) ขีไ้ก5่0 กโิลกรัม/ไร/่สปัดาห์  - หลังปลอ่ยกุง้ 1 เดอืน 40 ลติร/ไร/่สปัดาห์   ขอ้แนะน า

    จนตลอดการเลีย้ง 1. ฉีดพ่นเวลากลางวนัหรอืชว่งมี

แดดจัดเทา่นัน้ หา้มฉีดพ่นใน

เวลาเย็นหรอืกลางคนื

2. ฉีดพ่นเหนือลมเพือ่ใหก้ระแสลม

พัดพาอาม-ิอามิ® ไปท่ัวบอ่

ไรแดง เหมาะกบัทกุสายพันธุ์ ยเูรยี4 กโิลกรัม/ไร/่สปัดาห์  - เตรยีมน ้า 6-8 ลติร/ 50 ลบ.ม. ในบอ่ปนู ฉีดพ่นหรอืเทลงบอ่เลีย้ง ณ มมุใด

ขีไ้ก5่0 กโิลกรัม/ไร/่สปัดาห์ 100-200 ลติร/ไร ่ในบอ่ดนิ มมุหนึง่โดยไมต่อ้งกวน

  ขอ้แนะน า

1. ใสล่งบอ่เวลากลางวนัหรอืชว่งมี

แดดจัดเทา่นัน้ หา้มใชใ้นเวลาเย็น

หรอืกลางคนื

 300-400 ลติร/ไร่ ฉีดพ่นท่ัวแปลง

 100-300 ลติร/ไร่
ฉีดพ่นท่ัวแปลงหรอืผสมน ้า

แลว้ใหท้างน ้าหยด


