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เทคโนโลยีใีหม่่ในการสร้างดินิให้ม่สุีขภาพดิี
มีีจำำ�หน่่�ยเฉพ�ะใน่ประเทศไทย

เรียน่ ท่�น่ที�เค�รพ:

เพ่�อใหไ้ด้ผ้ลผลิตที�ดี้ที�สุุด้ โด้ยใหมี้ีคว�มีต�้น่ท�น่โรคและก�รเจำริญเติบโตขั้้�น่สูุง เร�จำำ�เป็น่ตอ้งดู้แลสุุขั้ภ�พขั้องพ่ชใหดี้้ที�สุุด้

ซ่ึ่�งสุุขั้ภ�พที�ดี้น่้�น่ไม่ีใช่ก�รไม่ีมีีโรคเพียงอย�่งเดี้ยว สุุขั้ภ�พขั้องพ่ชจำะดี้ที�สุุด้ได้ต้อ้งมี�จำ�กดิ้น่ที�ดี้ด้ว้ย

พ่ชต่�งๆมีีกลยทุธ์์ใน่ก�รสุร้�งดิ้น่ที�ดี้ได้ ้พช่สุ�มี�รถสุร้�งสุ�รประกอบต�มีธ์รรมีช�ติที�เรียกว�่สารหล่�งจากราก ซ่ึ่� งถกู

ปล่อยออกมี�จำ�กท�งร�กลงสูุ่ดิ้น่

สุ�รหล้�งร�กเป็น่สุ�รประกอบเชิงซึ่อ้น่ที�ช่วยใน่ก�รยบ้ย ้�งแบคทีเรียและเช่�อร�ที�เป็น่อน้่ตร�ยใน่ดิ้น่1 ใน่ขั้ณะเดี้ยวกน้่ก็

สุ�มี�รถเพิ�มีแบคทีเรียและเช่�อร�ที�เป็น่ประโยชน่ไ์ด้อี้กด้ว้ย2 สุ�รหล้�งจำ�กร�กสร้างดินิให้ม่สุีขภาพดิไีด้้

สุ�รหล้�งจำ�กร�กกล�ยเป็น่หว้ขั้อ้ก�รศ่กษ�ท�งวทิย�ศ�สุตร์ที�เขั้ม้ีขั้น้่ท้�วโลก เน่่�องจำ�กมีีประโยชน่ต่์อดิ้น่และพ่ชที�น่่�

ประทบ้ใจำ3

Agmor Inc มีีก�รลงทุน่กว�่สิุบแปด้ปีเพ่�อศ่กษ�สุ�รหล้�งจำ�กร�ก จำ�กก�รวจิำย้อย�่งกว�้งขั้ว�งขั้องเร� เร�ได้สุ้ร้�ง

ผลิตภณ้ฑ์จ์ำ�กพช่ที�มีีประสิุทธิ์ภ�พสูุงภ�ยใตช่้�อท�งก�รค�้ “NEB”  

เร�กำ�ลง้มีองห�พน้่ธ์มิีตรใน่ด้�้น่ก�รจำด้้จำำ�หน่่�ยสุำ�หร้บประเทศไทย ผมีได้สุ้รุปเทคโน่โลย ีก�รวจิำย้ และประโยชน่ต่์�งๆ

ไวใ้น่หน่�้ต่อไปนี่�

ขั้อแสุด้งคว�มีน่บ้ถ่อ,

ไคล ์ลุคส์ุ
ประธ์�น่บริษท้
Agmor, Inc.

___________________________________________________________________________
1Root Exudates: The Hidden Part of Plant Defense, Ulrike Baetz and Enrico Martinoia, Trends in Plant Science, Feb 2014, Vol 19, No. 2
2Plant Host Habitat and Root Exudates Shape Soil Bacteria Community Structure, FZ Haichar et al, Int Society for Microbial Ecology, 2008
3Rhizosphere Interactions: Root Exudates, Microbes and Microbial Communities, XF Huang, JM Chaparro, et al, Botany, Vol 92, 2014



สารหล่�งจากราก NEB

เทคโนโลยีขีองสารหล่�งจากราก

ใช้้ NEB

ไม่่ใช้้ NEB

ใช้้ NEBไม่่ใช้้ NEB

รูปที�  1 การแทรก (บนซ้้ายี): ตว้อย�่งก�รปร�บศต้รูพ่ชต�มีธ์รรมีช�ติ (ใน่ตว้อย�่งนี่� ค่อเช่�อร�  rhizoctonia) ด้ว้ยสุ�รหล้�งจำ�กร�ก NEB ที�ได้ร้้บคว�มีอนุ่เคร�ะห์จำ�กมีห�วทิย�ลย้

มิีน่นิ่โซึ่ต� สุหร้ฐอเมีริก� ภาพหลก่: บร็อคโคลีที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB แสุด้งใหเ้ห็น่ถ่งร�กที�ใหญ่และมีีสุุขั้ภ�พดี้

พ่ชที�อ่อน่แอน่้�น่เสีุ�ยงต่อก�รเกิด้โรค ซ่ึ่�งก�รใชสุ้�รเคมีีท�งก�รเกษตรสุ�มี�รถหยดุ้ย ้�งโรคได้ ้แต่กไ็ม่ีได้สุ้ร้�งดิ้น่ที�มีีสุุขั้ภ�พ

ดี้หร่อพ่ชที�แขั้ง็แรงเลย สุ�รเคมีีสุ�มี�รถจำด้้ก�รกบ้อ�ก�ร (โรค) ได้ ้แต่สุ�เหตุพ่�น่ฐ�น่ (ดิ้น่ที�สุุขั้ภ�พไม่ีดี้) น่้�น่ยง้คงอยู่

พ่ชที�อ่อน่แอและไม่ีแขั้ง็แรงทำ�ใหเ้ร�ตอ้งลงทุน่ด้�้น่พลง้ง�น่จำำ�น่วน่มี�ก เพ่�อพย�ย�มีปกป้องพ่ชจำ�กโรคต่�งๆ สิุ�งนี่�จำะ

ทำ�ล�ยพ่ชที�มีีพลง้ง�น่วกิฤตที�สุ�มี�รถใชเ้พ่�อก�รเจำริญเติบโตและผลผลิตขั้องพ่ชเอง นี่�ค่อประโยชน่ห์ลก้ขั้องสุ�รหล้�ง

จำ�กร�ก: ก�รเปลี�ยน่จำ�กพลง้ง�น่ที�เสีุยไปใน่ป้จำจุำบน้่ใหเ้ป็น่ก�รบรรเท�และฟ่ื้� น่ฟื้โูรค4

ก�รวเิคร�ะห์อภิมี�น่ขั้องง�น่วจิำย้ที�ตีพิมีพเ์กี�ยวกบ้สุ�รหล้�งจำ�กร�ก สุรุปได้ว้�่สุ�รหล้�งจำ�กร�กสุ�มี�รถช่วยใน่ก�รเจำริญ

เติบโตขั้องพช่ เพิ�มีคว�มีต�้น่ท�น่โรค ปร้บปรุงผลผลิต และคุณภ�พขั้องผลไมี ้และปร้บปรุงสุุขั้ภ�พขั้องดิ้น่ได้เ้ป็น่อย�่ง

ดี้ และเน่่�องจำ�กประโยชน่ม์ี�กมี�ยเหล่�นี่�ผูเ้ขีั้ยน่เร่�องก�รวเิคร�ะห์อภิมี�น่นี่� จ่ำงแน่ะน่ำ�ว�่ สุ�รหล้�งจำ�กร�กสุ�มี�รถใชเ้ป็น่

ป้จำจำย้ก�รผลิตท�งก�รเกษตรที�เป็น่มิีตรต่อสิุ�งแวด้ลอ้มีได้้5 นี่�ค่อสิุ�งที� Agmor ทำ�ได้อ้ย�่งแม่ีน่ย ำ�ที�สุุด้

____________________________________________________________________________
4The Rhizosphere Microbiome and Plant Healthy, Berendsen, RL, et al, Trends in Plant Science, Vol. 17, No. 8, 2012
5Root Exudation and Rhizosphere Biology, TS Walker, H Pal Bais, E Grotewold, JM Vivanco, Plant Physiology, Vol 132, 2003



สารหล่�งจากราก NEB

คุณประโยีช้น์ต่่อผัก่และผัลไม้่

ผัลไม้่จำานวน
ม่ากข้�น

ผลผลิตเพิ�มีข่ั้�น่ 

30–45% 

ผัลไม้่ที�เป็นที�
ต้่องการของต่ลาดิม่ี

จำานวนม่ากข้�น

การเจริญเต่บิโต่
ข่�นสูง

ผัก่ ผัลไม้่

ใช้้ NEB ไม่่ใช้้ NEB

รูปที� 2 องุ่น่ที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB สุง้เกตเห็น่ชุด้ผลไมีข้ั้น่�ด้ใหญ่ที�ใช ้NEB และ AWBA ยง้สุง้เกตเห็น่ว�่องุ่น่มีีโรคน่อ้ยลงเม่ี�อได้ร้้บก�รร้กษ�ด้ว้ย NEB (ก�รลด้โรคร�แป้งด้ว้ยก�ร

ร้กษ�โด้ย NEB) เอ่�อเฟ่ื้� อภ�พโด้ย Myanmar AWBA Group ผูจ้ำด้้จำ ำ�หน่่�ย NEB ใน่เมีียน่มี�ร์

ดิาวน์โหลดิหน่งสือแนะนำา NEB: agmorinc.com/NEBintro.pdf

ดูิการศ้ึกษาวจิย่ีที�ม่ข้ีอมู่ลเกี�ยีวกบ่ผัลกระทบของ NEB ต่่อผัก่และผัลไม้่



สารหล่�งจากราก NEB

คุณประโยีช้น์ต่่อข้าวเปลอืก ข้าวโพดิ ธ่ัญพชื้

การแต่กก 
อเพิ�ม่ข้�น

1 – 2 ต่น่/เฮกต่าร์
ผลผลิตเพิ�มีข่ั้�น่

รวงข้าวเพิ�ม่ข้�น

ขั้�้ว

รูปที�  3 ขั้�้วเปล่อกที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB ขั้�้วที�ใช ้NEB จำะแตกกอมี�กข่ั้�น่ มีีรวงขั้�้วมี�กข่ั้�น่ และพร้อมีที�จำะเกบ็เกี�ยวรวด้เร็วข่ั้�น่ (มีีก�รเจำริญเติบโตขั้้�น่สูุง)

NEB ได้ร้้บก�รพิสูุจำน่แ์ลว้ว�่มีีประสิุทธิ์ภ�พที�ดี้ โด้ยก�รศ่กษ�วจิำย้ท�งวทิย�ศ�สุตร์เกี�ยวกบ้ขั้�้วเปล่อกใน่เอเชียถ่ง 17 เร่�อง:

 ไม่ีใช ้NEB: 4.71 ตน้่ / เฮกต�ร์

 ใช ้NEB: 6.84 ตน้่ / เฮกต�ร์

 เพิ�มีข่ั้�น่ 2.13 ตน้่ / เฮกต�ร์ จำ�กก�รใช ้NEB

ดิาวน์โหลดิหน่งสือแนะนำา NEB:  agmorinc.com/NEBintro.pdf
ดู้ก�รศ่กษ�วจิำย้ที�มีีขั้อ้มีูลเกี�ยวกบ้ผลกระทบขั้อง NEB ต่อขั้�้วเปล่อก

ไม่่ใช้้ NEBใช้้ NEB

การเจริญเต่ ิ
บโต่ข่�นสูง



สารหล่�งจากราก NEB

ยีนืยีน่ประสิทธิัภาพโดิยีผู้ัจด่ิจำาหน่ายี

ก�รทด้ลองเพ่�อยน่่ยน้่ด้ำ�เนิ่น่ก�รโด้ย PT Wilmar 
Chemical ผูจ้ำด้้จำ ำ�หน่่�ย NEB ใน่อิน่โด้นี่เซีึ่ย

ไม่่ใช้้ NEB ใช้้ NEB เพิ�ม่ข้�นจากการใช้้ NEB
Saradan 7.60 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.17 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.57 ต่น่/เฮกต่าร์

Wonoasri 9.85 ตน้่/เฮกต�ร์ 12.15 ต่น่/เฮกต่าร์ + 2.29 ต่น่/เฮกต่าร์

Pilangkenceng 7.40 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.09 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.69 ต่น่/เฮกต่าร์

Dagangan 7.20 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.15 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.95 ต่น่/เฮกต่าร์

Mejayan 6.33 ตน้่/เฮกต�ร์ 7.23 ต่น่/เฮกต่าร์ + 0.90 ต่น่/เฮกต่าร์

Sawahan 8.22 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.43 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.21 ต่น่/เฮกต่าร์

Gemarang 8.18 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.59 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.41 ต่น่/เฮกต่าร์

Pilangkenceng 7.23 ตน้่/เฮกต�ร์ 8.68 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.45 ต่น่/เฮกต่าร์

Jiwan 7.48 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.48 ต่น่/เฮกต่าร์ + 2.00 ต่น่/เฮกต่าร์

Kare 8.89 ตน้่/เฮกต�ร์ 10.08 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.19 ต่น่/เฮกต่าร์

Pilangkenceng 6.57 ตน้่/เฮกต�ร์ 8.53 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.96 ต่น่/เฮกต่าร์

Balerejo 7.28 ตน้่/เฮกต�ร์ 8.81 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.53 ต่น่/เฮกต่าร์

Pilangkenceng 8.24 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.48 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.25 ต่น่/เฮกต่าร์

Madiun 6.97 ตน้่/เฮกต�ร์ 7.73 ต่น่/เฮกต่าร์ + 0.76 ต่น่/เฮกต่าร์

Geger 7.93 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.25 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.32 ต่น่/เฮกต่าร์

Balerejo 6.52 ตน้่/เฮกต�ร์ 7.50 ต่น่/เฮกต่าร์ + 0.98 ต่น่/เฮกต่าร์

Balerejo 6.28 ตน้่/เฮกต�ร์ 7.37 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.09 ต่น่/เฮกต่าร์

Wungu 7.93 ตน้่/เฮกต�ร์ 9.38 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.45 ต่น่/เฮกต่าร์

ค่าเฉลี�ยี 7.56 ต่น่/เฮกต่าร์ 9.00 ต่น่/เฮกต่าร์ + 1.44 ต่น่/เฮกต่าร์

รูปที�  4 ก�รทด้ลองเพ่�อยน่่ยน้่ประสิุทธิ์ภ�พใน่ขั้�้วโด้ย PT Wilmar Chemical ผูจ้ำด้้จำ ำ�หน่่�ย NEB ใน่อิน่โด้นี่เซีึ่ย สุง้เกตเห็น่ว�่ก�รทด้สุอบใช ้NEB กบ้ขั้�้วน่้�น่ทำ�ใหไ้ด้ผ้ลผลิตสูุง

กว�่ แต่กย็ง้ใหผ้ลผลิตเพิ�มีข่ั้�น่อย�่งมีีน่ย้สุำ�คญ้อีกด้ว้ย

NEB จำด้้จำำ�หน่่�ยใน่สุหร้ฐอเมีริก� บร�ซิึ่ล นิ่วซีึ่แลน่ด้ ์จีำน่ เวยีด้น่�มี อิน่โด้นี่เซีึ่ย ฟิื้ลิปปิน่ส์ุ กม้ีพชู� บง้กล�เทศ และเมีีย

น่มี�ร์ ผูจ้ำด้้จำ ำ�หน่่�ยทุกร�ยได้ท้ำ�ก�รทด้ลองภ�คสุน่�มีและยน่่ยน้่ว�่ NEB มีีประสิุทธิ์ภ�พสูุง

NEB ได้ิร่บการยีนืยีน่ว่าม่ปีระสิทธิัภาพโดิยีผู้ัจด่ิจำาหน่ายี



ความ่ม่่�นใจ
ประโยีช้น์ที�

สาม่ารถม่องเห็น
ได้ิ

ความ่ต้่องการ
การม่องเห็นคอื

ความ่เชื้�อถอื

ใช้้ NEB ไม่่ใช้้ NEB

รูปที� 5 ขั้�้วโพด้ที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB ประโยชน่ที์�สุ�มี�รถมีองเห็น่ได้ข้ั้องสุ�รหล้�งจำ�กร�ก NEB น่้�น่สุ�มี�รถมีองเห็น่ได้ง่้�ยและช่วยสุร้�งคว�มีมี้�น่ใจำใหก้บ้ผลิตภณ้ฑ์ไ์ด้อ้ย�่งรวด้เร็ว

เกษต่รกรสาม่ารถเห็นประโยีช้น์ของ NEB

การม่องเห็นที�ยีนืยีน่ได้ิ  ความ่ม่่�นใจ  ความ่ต้่องการ

สารหล่�งจากราก NEB

การม่องเห็นคอืความ่เชื้�อถอื
สุ�รหล้�งจำ�กร�ก NEB สุ�มี�รถสุร้�งคว�มีได้เ้ปรียบได้จ้ำ�กก�รมีองเห็น่ ซ่ึ่�งเกษตรกรสุ�มี�รถมีองเห็น่ได้อ้ย�่งชด้้เจำน่ นี่�

เป็น่สิุ�งสุำ�คญ้อย�่งยิ�ง เพร�ะการม่องเห็นคอืความ่เชื้�อถอื

ก�รมีองเห็น่ประโยชน่ไ์ด้จ้ำ�กท�งสุ�ยต� จำะทำาให้เกดิิความ่ม่่�นใจ

คว�มีเช่�อมี้�น่ว�่ NEB มีีประสิุทธิ์ภ�พ และผลกำ�ไรจำะสร้างความ่ต้่องการ

ก�รทด้ลองใน่
แปลงปลกู



สารหล่�งจากราก NEB

ใช้้งานได้ิง่ายี

NEB แบบซ้อง
ชน่ ์NEB แบบน่ำ��บรรจุำใน่ซึ่อง 
ด้ว้ยปริมี�ณที�ถกูตอ้ง พร้อมีใชง้�น่

ใช้้งานง่ายี
ใสุ่ซึ่องลงใน่เคร่�องพน่่สุเปรยส์ุะพ�ยหลง้ได้เ้ลย 

เขั้�้กน้่ได้ก้บ้สุ�รเคมีีท�งก�รเกษตร

ต่ว่เลอืกการใช้้งาน
NEB สุ�มี�รถใชโ้ด้ยก�รใหอ้�ห�รท�งใบ ผสุมี

กบ้ปุ� ย รด้ไปที�ร�ก เติมีใน่น่ำ��ที�ใชร้ด้พ่ช เป็น่ตน้่

ใช้้ NEB ไม่่ใช้้ NEB

รูปที� 6 ขั้�้รูปที� 6 กะหลำ��ปลีที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB ก�รสุ�ธิ์ตขั้องเกษตรกรด้ว้ยก�รใช ้NEB แบบซึ่องน่้�น่ง่�ยด้�ยและรวด้เร็วมี�ก และประโยชน่ที์�สุ�มี�รถมีองเห็น่ได้ข้ั้องสุ�รหล้�งจำ�ก

ร�ก NEB น่้�น่ง่�ยต่อก�รมีองเห็น่

แบบซ้องช่้วยีให้การทดิลองภาคสนาม่เป็นเรื�องง่ายี



สารหล่�งจากราก NEB

ต้่นทุนต่ำ�า

ใช้้ NEB ไม่่ใช้้ NEB

รูปที� 7 หว้หอมีที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB หลง้จำ�กก�รสุ�ธิ์ตขั้องเกษตรกร เกษตรกรสุ�มี�รถซ่ึ่�อ NEB แบบซึ่องสุำ�หร้บพ่�น่ที�ขั้น่�ด้เลก็ เม่ี�อเกิด้คว�มีเช่�อมี้�น่มี�กยิ�งข่ั้�น่ ก�รใชง้�น่ NEB ก็

จำะเติบโตข่ั้�น่ต�มีไปด้ว้ย

ราคาถูก
เพียง $0.35 USD ต่อซึ่อง ใน่ร�ค�เกษตรกรที�แน่ะน่ำ�

 (MSRP)

เริ�ม่ต้่นใช้้ได้ิง่ายี
เกษตรกรสุ�มี�รถเห็น่พลง้ขั้อง NEB ได้ช้ด้้เจำน่ ใน่

ร�ค�เพียง $1 USD (ทด้ลองใชง้�น่เตม็ีฤดู้ก�ล)

การม่องเห็นคอืความ่เชื้�อถอื
สุร้�งคว�มีมี้�น่ใจำ สุ่งผลใหเ้กษตรกรใชง้�น่เพิ�มีข่ั้�น่ (

ยอด้ขั้�ยเติบโตข่ั้�น่)

เกษต่รกรสาม่ารถเห็นพลง่ของ NEB ได้ิช่้ดิเจน ในราคาเพยีีง $1 USD
เริ�ม่ต้่นใช้้ได้ิง่ายี ประโยีช้น์ที�ม่องเห็นได้ิอย่ีางน่าประทบ่ใจ ต้่นทุนต่ำ�า



สารหล่�งจากราก NEB

โอกาสในการขายีของร่ฐบาล

ใช้้ NEB ไม่่ใช้้ NEB

รูปที� 8 ขั้�้วเปล่อกที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB ซ่ึ่�ง NEB สุ�มี�รถเพิ�มีผลผลิตขั้�้วได้ถ่้ง 1-2 ตน้่ / เฮกต�ร์

ขายี NEB ให้ร่ฐบาลเพื�อเพิ�ม่ผัลผัลติ่ข้าว

NEB คอืทางออกที�ม่ปีระสิทธิัภาพในการจด่ิการกบ่ความ่ไม่่ม่่�นคงทางอาหาร

ป่ญหา คว�มีไม่ีมี้�น่คงท�งอ�ห�ร

โอกาส ขั้ณะนี่� ร้ฐบ�ลกำ�ลง้จำด้้ซ่ึ่�อป้จำจำย้ก�รผลิตท�งก�รเกษตรเพ่�อเพิ�มีผลผลิตขั้�้ว เพ่�อ

แกไ้ขั้ป้ญห�คว�มีไม่ีมี้�น่คงด้�้น่อ�ห�รที�เพิ�มีมี�กข่ั้�น่

เทคโนโลยีี NEB สุ�มี�รถเพิ�มีผลผลิตขั้�้วและขั้�้วโพด้ได้ถ่้ง 1-2 ตน้่ / เฮกต�ร์

แนวทางการแก้ไข ขั้�ย NEB ใหร้้ฐบ�ลผ�่น่ก�รประมีูลขั้องร้ฐบ�ล



สารหล่�งจากราก NEB

อต่่รากำาไรสูง ต่ลาดิที�ม่กีารป้องกน่

มีีก�รจำด้้จำำ�หน่่�ยพิเศษเฉพ�ะ (ตล�ด้ที�มีีก�รป้องกน้่ระยะย�ว)

เทคโน่โลยใีหม่ีที�มีีอต้ร�กำ�ไรสูุง

กลุ่มีที�มีีก�รเติบโตสูุงด้ว้ยเทคโน่โลยเีพ่�อสิุ�งแวด้ลอ้มี

จด่ิให้ม่กีารประชุ้ม่ออนไลน์เพื�อเรียีนรู้เพิ�ม่เต่มิ่

จำด้้ใหมี้ีก�รประชุมีออน่ไลน่เ์พ่�อเรียน่รู้เพิ�มีเติมีเกี�ยวกบ้โอก�สุที�สุุด้แสุน่จำะน่่�ต่�น่เตน้่นี่�  รวมีถ่งจำด้้ตว้อย�่งผลิตภณ้ฑ์ฟ์ื้รี

สุำ�หร้บก�รทด้ลองเพ่�อยน่่ยน้่

โปรด้ติด้ต่อผูเ้ชี�ยวช�ญด้�้น่ก�รพ�ณิชยข์ั้องสุหร้ฐอเมีริก�ที�ใหค้ ำ�เช่�อเชิญนี่�

ใช้้ NEBไม่่ใช้้ NEB

รูปที� 9 มีะเข่ั้อเทศที�ใชแ้ละไม่ีใช ้NEB เป็น่ขั้อ้ได้เ้ปรียบที�น่่�ประทบ้ใจำอย�่งยิ�งที�เกษตรกรสุ�มี�รถมีองเห็น่ได้้



 Agmor Incorporated
246 Briar Place
Belgrade, Montana, USA

New technology that creates healthy soil
Exclusive Distribution Available for Thailand

Dear Sir:

To achieve optimal yields, disease resistance and advanced maturity, optimal crop health is required.   

Optimal health is not the absence of disease.   Optimal crop health requires healthy soil.

Plants have a strategy to build healthy soil.  Plants produce natural compounds called root exudates, 
that are released through their roots into the soil.

Root exudates are complex compounds that suppress harmful bacteria and fungi in the soil1, while 
at the same time increasing the beneficial bacteria and fungi2.    Root exudates create healthy soil.   

Root exudates are the subject of intense scientific study world-wide because they offer impressive 
soil and plant benefits3.    

Agmor Inc invested over eighteen years studying plant root exudates.   As a result of our extensive 
research, we have created a highly effective, plant-based product under the tradename “NEB.”   

We are looking for a distribution partner for Malaysia.    I’ve summarized the technology, research and 
benefits on the following pages.

Best personal regards,

Kyle Lukes
President
Agmor, Inc.

___________________________________________________________________________
1Root Exudates: The Hidden Part of Plant Defense, Ulrike Baetz and Enrico Martinoia, Trends in Plant Science, Feb 2014, Vol 19, No. 2
2Plant Host Habitat and Root Exudates Shape Soil Bacteria Community Structure, FZ Haichar et al, Int Society for Microbial Ecology, 2008
3Rhizosphere Interactions: Root Exudates, Microbes and Microbial Communities, XF Huang, JM Chaparro, et al, Botany, Vol 92, 2014



 NEB Root Exudates

Technology of Root Exudates

With NEB

No NEB

With NEBNo NEB

Figure 1.  Insert (top left): Example of natural pathogen suppression (rhizoctonia in this example) with NEB root 
exudates.   Photo courtesy of the University of Minnesota, USA.  Main photograph:  Broccoli with and without NEB, 
showing larger, healthier roots.

Weak plants are vulnerable to disease.   Agri-chemicals can be used to stop disease, but they don’t create 
healthy soil or strong plants.   The symptom (disease) can be arrested, but the underlying cause (unhealthy 
soil) remains.   

Weak, vulnerable plants invest substantial energy trying to protect the plant from disease.  This robs 
the plant of critical energy that could be used for plant growth and yield.   This is a key benefit of root 
exudates: redirection of energy currently wasted on disease mitigation and recovery.4  

A meta-analysis of published research on root exudates concluded that root exudates aid plant growth, 
increase disease resistance, improve production and fruit quality, and improve soil health; because of 
these many benefits the authors of this meta-analysis suggest that root exudates could be used an 
environmentally friendly agri-input.5    This is precisely what Agmor has done.

____________________________________________________________________________
4The Rhizosphere Microbiome and Plant Healthy, Berendsen, RL, et al, Trends in Plant Science, Vol. 17, No. 8, 2012
5Root Exudation and Rhizosphere Biology, TS Walker, H Pal Bais, E Grotewold, JM Vivanco, Plant Physiology, Vol 132, 2003



NEB Root Exudates

Benefits on Fruits & Vegetables

MORE 
FRUITS

30–45% 
MORE YIELD

MORE 
MARKETABLE 

FRUIT

ADVANCED 
MATURITY

VEGETABLES, 
FRUIT

With NEB No NEB

Figure 2.   Grapes with and without NEB.   Note larger fruit set with NEB.   AWBA also noticed less disease in the 
grapes treated with NEB (powdery mildew reduction in the NEB treatment).  Photo courtesy of Myanmar AWBA 
Group, NEB distributor in Myanmar.

Download the NEB Introduction Booklet:  agmorinc.com/NEBintro.pdf
View research studies with data on the impact of NEB on fruits and vegetables

http://agmorinc.com/NEBintro.pdf


NEB Root Exudates

Benefits on Paddy Rice, Corn, Grains

MORE 
TILLERS

1 – 2 t/ha 
MORE YIELD

MORE 
PANICLES

ADVANCED 
MATURITY

RICE

Figure 3.   Paddy rice with and without NEB.    The rice with NEB is produced more tillers, larger panicles and was 
ready to harvest earlier (advanced maturity).   

NEB has been proven effective by 17 scientific research studies in Asia on paddy rice:

No NEB:  4.71 ton/ha

With NEB:  6.84 ton/ha

2.13 tons/ha more from NEB

Download the NEB Introduction Booklet:  agmorinc.com/NEBintro.pdf
View research studies with data on the impact of NEB on paddy rice

http://agmorinc.com/NEBintro.pdf


NEB Root Exudates

Confirmed Effective by Distributors 

PT Wilmar Chemica Indonesia conducted field  

trials in 18 locations to confirm the efficacy of NEB  

on paddy rice.  This data provided by Wilmar.

NO NEB WITH NEB INCREASE FROM NEB

Saradan 7.60 t/ha 9.17 t/ha + 1.57 t/ha

Wonoasri 9.85 t/ha 12.15 t/ha + 2.29 t/ha

Pilangkenceng 7.40 t/ha 9.09 t/ha + 1.69 t/ha

Dagangan 7.20 t/ha 9.15 t/ha + 1.95 t/ha

Mejayan 6.33 t/ha 7.23 t/ha + 0.90 t/ha

Sawahan 8.22 t/ha 9.43 t/ha + 1.21 t/ha

Gemarang 8.18 t/ha 9.59 t/ha + 1.41 t/ha

Pilangkenceng 7.23 t/ha 8.68 t/ha + 1.45 t/ha

Jiwan 7.48 t/ha 9.48 t/ha + 2.00 t/ha

Kare 8.89 t/ha 10.08 t/ha + 1.19 t/ha

Pilangkenceng 6.57 t/ha 8.53 t/ha + 1.96 t/ha

Balerejo 7.28 t/ha 8.81 t/ha + 1.53 t/ha

Pilangkenceng 8.24 t/ha 9.48 t/ha + 1.25 t/ha

Madiun 6.97 t/ha 7.73 t/ha + 0.76 t/ha

Geger 7.93 t/ha 9.25 t/ha + 1.32 t/ha

Balerejo 6.52 t/ha 7.50 t/ha + 0.98 t/ha

Balerejo 6.28 t/ha 7.37 t/ha + 1.09 t/ha

Wungu 7.93 t/ha 9.38 t/ha + 1.45 t/ha

AVERAGE 7.56 t/ha 9.00 t/ha
+ 1.44 t/ha

Figure 4.   Rice confirmation trials by PT Wilmar Chemical, the distributor of NEB in Indonesia.   Note that NEB 
was tested on higher yielding rice, but still produced a very significant yield increase.

NEB is distributed in the USA, Brazil, New Zealand, China, Vietnam, Indonesia, Philippines, Cambodia, 
Bangladesh and Myanmar.   Every distributor conducted field trials and confirmed NEB is effective. 

NEB is confirmed effective by distributors



VISUAL 
ADVANTAGE DEMANDSEEING IS  

BELIEVING CONFIDENCE

FIELD TRIAL

With NEB No NEB

Figure 5.   Corn with and without NEB.  The visual benefit of NEB root exudates is easy to see – quickly building 
product confidence.

Farmers can see the benefit of NEB

Visual confirmation  confidence  demand

NEB Root Exudates

Seeing is Believing

NEB root exudates creates a visual advantage farmers can see.   This is critical – seeing is believing.

Seeing the visual benefit creates confidence.   

Confidence that NEB is effective and profitable creates demand.



NEB Root Exudates 

Easy to Apply 

NEB SACHET 
Liquid NEB in sachet 
Correct dosage, ready to use

EASY TO APPLY 
Add sachet to backpack sprayer 
Compatible with agri-chemicals

APPLICATION OPTIONS 
NEB can also be applied by  
blending on fertilizer, root drench, 
adding to irrigation, etc.

With NEB No NEB

Figure 6.   Cabbage with and without NEB.  Farmer demonstration with the NEB sachet is quick and easy.   And the 
visual benefit of NEB root exudates is easy to see.

Sachets make it easy to do a field trial



NEB Root Exudates

Low Cost 

With NEB No NEB

Figure 7.   Onions with and without NEB.   After a farmer demonstration, the farmer can purchase NEB for a small 
area with the sachet.   As confidence grows, NEB usage grows.  

LOW PRICE
Only $0.35 USD per sachet  
at suggested farmer price (MSRP)

EASY TO GET STARTED
Farmer can witness the power of NEB  
for only $1 USD (full season trial)

SEEING IS BELIEVING
Builds confidence, resulting in increased 
farmer usage (sales growth) 

Farmer can witness the power of NEB for only $1 USD
Easy to get started, impressive visual benefit, low cost 



NEB Root Exudates

Government Sales Opportunity 

With NEB No NEB

Figure 8.   Paddy rice with and without NEB.   NEB increases rice production 1-2 tons/ha. 

PROBLEM Food insecurity

OPPORTUNITY The government is currently purchasing agri-inputs to increase rice 
production, to address the growing problem of food insecurity.   

TECHNOLOGY NEB increases rice and corn yields 1-2 tons/ha

SOLUTION Sell NEB to the government via government tenders

Sell NEB to the government to increase rice production

NEB is an effective solution to address food insecurity



NEB Root Exudates

High Margin, Protected Market

Exclusive distribution available (long-term, protected market) 

High margin new technology

High-growth segment with green technology

Schedule an online meeting to learn more

Schedule an online meeting to learn more about this exciting opportunity, including free product 
samples for confirmation trials.   

Please contact the US Commercial Specialist that provided this invitation.

With NEBNo NEB

Figure 9.   Tomatoes with and without NEB, an impressive visual advantage farmers can see.


