
เทคโนโลยีใีหม่่
ผลผลติมากขึ้้�น 1-2 ตนั / เฮกตาร์์

ใช ้ NEB ไม่ใช้้ NEB



1. Rhizosphere Interactions: Root Exudates, Microbes and Microbial Communities, XF Huang, JM Chaparro, et al, Botany, Vol 92, 2014

2. Root Exudation and Rhizosphere Biology, TS Walker, H Pal Bais,  Grotewold, JM Vivanco, Plant Physiology, Vol 132, 2003

3. Root Exudates: The Hidden Part of Plant Defense, Ulrike Baetz and Enrico Martinoia, Trends in Plant Science, Feb 2014, Vol 19, No. 2

เพื่่�อให้้ได้้ผลผลติที่่�ด้ท่ี่่�สุุด้
โด้ยให้้มค่วามต้านที่านโร์คและการ์เจริ์ญเติบโตขึ้ั�นสูุง  
เร์าจำาเป็็นต้องดู้แลสุุขึ้ภาพื่ขึ้องพื่ช่้ให้้ด้ท่ี่่�สุุด้ 

ซ่ึ่�งสุุขภาพที�ดีีน้�นไม่่ใช่การไม่่มี่โรคเพยีีงอยีา่งเดีียีว  
สุุขภาพของพชืจะดีีที�สุุดีไดีต้้อ้งม่าจากดิีนที�ดีีดีว้ยี

พืชต่้างๆมี่กลยีทุธ์์ในการสุร้างดิีนที�ดีีไดี ้พืชสุาม่ารถสุร้างสุารประกอบต้าม่ธ์รรม่ชาติ้ที�เรียีกวา่
สุาร์ห้ลั�งจากร์าก ซ่ึ่�งถกูปล่อยีออกม่าจากทางรากลงสูุ่ดิีน

สุารหล้�งรากเป็นสุารประกอบเชิงซึ่อ้นที�ช่วยีในการยีบ้ยี ้�งแบคทีเรียีและเชื�อราที�เป็นอน้ต้รายีในดิีน1

ในขณะเดีียีวกน้กส็ุาม่ารถเพิ�ม่แบคทีเรียีและเชื�อราที�เป็นประโยีชน์ไดีอี้กดีว้ยี2 สุารหล้�งจากราก
สุร้์างด้นิให้้มสุุ่ขึ้ภาพื่ด้ไ่ดี้

สุารหล้�งจากรากกลายีเป็นหว้ขอ้การศ่ึกษาทางวทิยีาศึาสุต้ร์ที�เขม้่ขน้ท้�วโลก เนื�องจากมี่ประโยีชน์
ต่้อดิีนและพชืที�น่าประทบ้ใจ3

Agmor Inc มี่การลงทุนกวา่สิุบแปดีปีเพื�อศ่ึกษาสุารหล้�งจากราก จากการวจิย้ีอยีา่งกวา้งขวางของ
เรา เราไดีสุ้ร้างผลิต้ภณ้ฑ์จ์ากพชืที�มี่ประสิุทธิ์ภาพสูุงภายีใต้ชื้�อทางการคา้ "NEB"

สุำาหร้บขอ้ม่ลูเพิ�ม่เติ้ม่โปรดีติ้ดีต่้อเราที� at info@rootexudates.com



ใช้้ NEB

ไม่ใช้้ NEB

NEB ข่�นอยีูก่บ้เที่คโนโลยข่ึ้องสุาร์ห้ลั�งจากร์าก ซ่ึ่�งเป็นสุารประกอบต้าม่

ธ์รรม่ชาติ้ที�ผลิต้โดียีพืช และปล่อยีออกม่าทางรากลงสูุ่ดิีน

สุารหล้�งจากรากสุาม่ารถยบัยั�งแบคทีเรียีและเชื�อราที�เป็นอน้ต้รายีไดีโ้ดียีธ์รรม่ชาติ้

 แต่้ในขณะเดีียีวกน้กเ็พื่ิ�มสิุ�งมี่ชีวติ้ที�เป็นประโยีชน์ในดิีนไดีดี้ีอีกดีว้ยี

สิุ�งที�ไม่่ดีีนอ้ยีลงและสิุ�งที�ดีีเพิ�ม่ม่ากข่�น กล่าวอีกนย้ีหน่�งคือสุาร์ห้ลั�งจาก

ร์าก NEB สุามาร์ถสุร้์างด้นิที่่�มสุุ่ขึ้ภาพื่ด้่ได้้นั�นเอง

1

2

3

สุร้างดิีนสุุขภาพดีี

ต้ว้อยีา่งการปราบปราม่เช ื อ้โรคต้าม่ธ์รรม่ชาต้ดิีว้ยีสุารสุกด้ีจาก
ราก NEB ไดีร้บ้ความ่อนเุคราะหจ์ากม่หาวทิยีาลย้ีม่นิน ิโซึ่ต้า 

ใช้้ NEBไม่ใช้้ NEB



พสูิุจนแ์ลว้วา่มี่ประสิุทธิ์ภาพ
โดียีสุถาบน้การวจิย้ีที�ไดีร้้บความ่เชื�อถือ

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB



ไม่ใช้้ NEB ใช้้ NEB เพื่ ิม่ขึ้ ้น้จากการ์ใช้ ้ NEB

ขา้ว #96A 3.40 ต้น้/เฮกต้าร์ 5.25 ตนั/เฮกตาร์์ 1.85 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #96B 2.20 ต้น้/เฮกต้าร์ 4.25 ตนั/เฮกตาร์์ 2.05 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #136 3.88 ต้น้/เฮกต้าร์ 6.24 ตนั/เฮกตาร์์ 2.36 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #137 3.08 ต้น้/เฮกต้าร์ 5.22 ตนั/เฮกตาร์์ 2.14 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #145 2.40 ต้น้/เฮกต้าร์ 4.90 ตนั/เฮกตาร์์ 2.50 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #166 3.43 ต้น้/เฮกต้าร์ 5.05 ตนั/เฮกตาร์์ 1.62 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #167 3.68 ต้น้/เฮกต้าร์ 5.33 ตนั/เฮกตาร์์ 1.65 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #170 4.39 ต้น้/เฮกต้าร์ 5.46 ตนั/เฮกตาร์์ 1.07 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #173A 2.70 ต้น้/เฮกต้าร์ 3.98 ตนั/เฮกตาร์์ 1.28 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #173B 2.45 ต้น้/เฮกต้าร์ 3.35 ตนั/เฮกตาร์์ 0.90 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #175 5.93 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.25 ตนั/เฮกตาร์์ 1.32 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #181 6.36 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.14 ตนั/เฮกตาร์์ 1.78 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #182A 5.46 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.26 ตนั/เฮกตาร์์ 2.80 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #182B 5.88 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.93 ตนั/เฮกตาร์์ 2.05 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #182C 6.26 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.53 ตนั/เฮกตาร์์ 2.27 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #183A 5.80 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.91 ตนั/เฮกตาร์์ 3.11 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #183B 5.80 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.36 ตนั/เฮกตาร์์ 2.56 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #184 6.96 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.86 ตนั/เฮกตาร์์ 1.90 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #185 6.59 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.83 ตนั/เฮกตาร์์ 1.24 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #186 4.02 ต้น้/เฮกต้าร์ 4.76 ตนั/เฮกตาร์์ 0.74 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #195A 5.13 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.82 ตนั/เฮกตาร์์ 3.69 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #195B 5.13 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.77 ตนั/เฮกตาร์์ 3.64 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #197 5.54 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.22 ตนั/เฮกตาร์์ 2.68 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #198A 5.60 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.48 ตนั/เฮกตาร์์ 2.88 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว #198B 5.60 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.75 ตนั/เฮกตาร์์ 3.15 ตนั/เฮกตาร์์

ค่าเฉล่�ย 4.71 ตนั/เฮกตาร์์ 6.84 ตนั/เฮกตาร์์

การ์ศ้ึกษาวจิยัข้ึ้าวเป็ลอ่ก

1 - 2 ต้น้ต่้อเฮกต้าร์

+ 2.13 ตนั/เฮกตาร์์

ขา้ว 
การศ่ึกษาวจิย้ี
ดีาวน์โหลดีรายีงานฉบบ้สุม่บูรณ์ไดีที้�
agmorinc.com/research.pdf



การทดีลองเพ ือ่ยี นืยีน้ดีำาเนนิการโดียี PT Wilmar 
Chemical ผ ูจ้ด้ีจำาหนา่ยี NEB ในอนิโดีน เีซึ่ ยีี

การ์ที่ด้ลองเพื่่�อยน่ยนัขึ้องผู้จดั้จำาห้น่าย

ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น 1.44 ต้น้ต่้อเฮกต้าร์

ไม่ใช้้ NEB ใช้้ NEB เพื่ิ�มขึ้้�นจากการ์ใช้้ NEB

Saradan 7.60 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.17 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.57 ตนั/เฮกตาร์์

Wonoasri 9.85 ต้น้/เฮกต้าร์ 12.15 ตนั/เฮกตาร์์ + 2.29 ตนั/เฮกตาร์์

Pilangkenceng 7.40 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.09 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.69 ตนั/เฮกตาร์์

Dagangan 7.20 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.15 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.95 ตนั/เฮกตาร์์

Mejayan 6.33 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.23 ตนั/เฮกตาร์์ + 0.90 ตนั/เฮกตาร์์

Sawahan 8.22 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.43 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.21 ตนั/เฮกตาร์์

Gemarang 8.18 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.59 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.41 ตนั/เฮกตาร์์

Pilangkenceng 7.23 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.68 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.45 ตนั/เฮกตาร์์

Jiwan 7.48 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.48 ตนั/เฮกตาร์์ + 2.00 ตนั/เฮกตาร์์

Kare 8.89 ต้น้/เฮกต้าร์ 10.08 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.19 ตนั/เฮกตาร์์

Pilangkenceng 6.57 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.53 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.96 ตนั/เฮกตาร์์

Balerejo 7.28 ต้น้/เฮกต้าร์ 8.81 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.53 ตนั/เฮกตาร์์

Pilangkenceng 8.24 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.48 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.25 ตนั/เฮกตาร์์

Madiun 6.97 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.73 ตนั/เฮกตาร์์ + 0.76 ตนั/เฮกตาร์์

Geger 7.93 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.25 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.32 ตนั/เฮกตาร์์

Balerejo 6.52 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.50 ตนั/เฮกตาร์์ + 0.98 ตนั/เฮกตาร์์

Balerejo 6.28 ต้น้/เฮกต้าร์ 7.37 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.09 ตนั/เฮกตาร์์

Wungu 7.93 ต้น้/เฮกต้าร์ 9.38 ตนั/เฮกตาร์์ + 1.45 ตนั/เฮกตาร์์

ค่าเฉล่�ย
7.56 ตนั

/เฮกตาร์์

9.00 ตนั

/เฮกตาร์์
+ 1.44 ตนั/เฮกตาร์์



ขา้วเปลือก

ป็ร์ะโยช้น์ต่อข้ึ้าวเป็ลอ่ก

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

การ์แตกกอเพื่ิ�มขึ้้�น ร์วงข้ึ้าวเพื่ิ�มขึ้้�น ผลผลติเพื่ิ�มขึ้้�น

การ์แตกกอที่่� 
30 วนั

การ์แตกกอเม่�อเกบ็

เก่�ยว

ความสูุงขึ้องพื่ช่้

เมื่�อเกบ็เกี�ยีว
จำานวนร์วงข้ึ้าว

ผลผลติเมลด็้พื่ช่้

ต้น้/เฮกต้าร์

ผลผลติเพื่ิ�มเตมิ                     
ต้น้/เฮกต้าร์

ไม่ใช้้ NEB 21.88 c 24.93 e 93.65 d 21.80 e 6.36 b -----

ใช้้ NEB     27.45 a 34.38 a 101.23 a 28.30 a 8.14 a + 1.78

การ์แตกก 
อเพื่ิ�มขึ้้�น

1– 2 ตนั/เฮกตาร์์
ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น

ร์วงข้ึ้าวเพื่ิ�มขึ้้�น
การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ขา้ว



แปลงเพาะขา้ว (การเพาะพน้ธ์ุ์)

ใช้้งานง่าย
ใสุ่ซึ่องลงในกระบอกฉีดี

เขา้กน้ไดีก้บ้สุารเคมี่ทางการเกษต้ร

 มองเห็้นผลลพัื่ธ์์ได้้ง่าย
การ์มองเห็้นคอ่ความเช่้�อถอ่

ต้นทุี่นตำ�า
ต้นทุี่นเกษตร์กร์  
$0.35 ต่อซอง

การเจรญิเต้บิโต้ข ้ น้สุงู = น ำาต้น้กลา้ไปดีำานาไดีก้อ่นเวลาปกต้ ิ 4 - 8 วน้

ฟ ื น้ต้ว้อยีา่งรวดีเรว็จากภาวะชอ็คจากการยีา้ยีปลกู

ต้น้กลา้แขง็แรงสุาม่ารถทนทานต้อ่โรคม่ากข ่ น้

ต้องการ์เพื่ย่ง 3 ซอง สุำาห้รั์บต้นกล้าข้ึ้าว 1 เฮกตาร์์!

ใช้้ NEBไม่ใช้้ NEB



ป็ร์ะโยช้น์ต่อข้ึ้าวโพื่ด้

พื่ช่้ขึ้นาด้ให้ญ่ขึ้้�น
ชีวม่วลเพิ�ม่ข่�น

1 – 2 ตนั/เฮกตาร์์
ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น

ฝัักข้ึ้าวโพื่ด้ 
ให้ญ่ขึ้้�น

การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ข้ึ้าวโพื่ด้

ขา้วโพดี

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

พื่ช่้ขึ้นาด้ให้ญ่ขึ้้�น ฝัักข้ึ้าวโพื่ด้ให้ญ่ขึ้้�น ผลผลติเพื่ิ�มขึ้้�น

ความสูุงขึ้องพื่ช่้
ซึ่ม่.

ช่้วมวล
ก.

ความยาวฝัักข้ึ้าวโพื่ด้
ซึ่ม่.

เสุ้นผ่านศูึนย์กลางฝัักข้ึ้าวโพื่ด้
ซึ่ม่.

ผลผลติเมลด็้
ต้น้/เฮกต้าร์    

ผลผลติเพื่ิ�มเตมิ                     
ต้น้/เฮกต้าร์

ไม่ใช้้ NEB 206.98 d 6.49 e 17.97 e 4.71 e 6.07 g -----

ใช้้ NEB     260.04 ab 7.87 ab 21.84 a 5.37 a 9.09 b + 3.02



ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

ป็ร์ะโยช้น์ต่อ มะเขึ้อ่เที่ศึ

ผลเพื่ิ�มขึ้้�น
30–45% 
ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น

มผ่ลไม้ที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์
ขึ้องตลาด้มากขึ้้�น

การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ผกั ผลไม้

ผลเพื่ิ�มขึ้้�น ความต้องการ์ขึ้องตลาด้มากขึ้้�น การ์เจริ์ญเตบิโต ผลผลติ

ผล/เฮกตาร์์ นำ�าห้นักผลโด้ย
เฉล่�ย

ผลไม้ที่่�เป็็นที่่�
ต้องการ์ขึ้องตลาด้

ผลไม้ที่่�ไม่มค่วาม
ต้องการ์ขึ้องตลาด้

วนัที่่�จะคร์บกำาห้นด้การ์
เจริ์ญเตบิโต

ผลผลติ
ต้น้/เฮกต้าร์

ผลผลติ
เพิ�ม่ข่�น %

ไม่ใช้้ NEB 388,530 c 95.9 60.57 cd 14.00 ab 74.67 b 37.28 cd -----

ใช้้ NEB     500,670 a 109.53 ab 100.20 a 9.43 c 72.33 b 54.82 a + 47%

ม่ะเขือเทศึ



30–45% 
ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น

มน่ำ�าห้นักที่่�เป็็นที่่�
ต้องการ์ขึ้องตลาด้มาก

ขึ้้�น

การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ผกั
หั้ว

จำานวนหั้วเพื่ิ� 
มมากขึ้้�น

การเจริญเติ้บโต้นอ้ยีลง

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

จำานวนหั้วเพื่ิ�มมากขึ้้�น มน่ำ�าห้นักที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์ขึ้องตลาด้มาก
ขึ้้�น

การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ผลผลติเพื่ิ�มขึ้้�น

จำานวนหั้ว
นำ�าห้นักโด้ยร์วมที่่�เป็็นที่่�

ต้องการ์ขึ้องตลาด้       
นำ�าห้นักโด้ยร์วมที่่�ไม่เป็็นที่่�

ต้องการ์ขึ้องตลาด้
ร์ะยะเวลาในการ์เกดิ้หั้ว

ผลผลติ
ต้น้/เฮกต้าร์    

ผลผลติ
% increase

ไม่ใช้้ NEB 55.00 b 46.56 f 4.56 a 32.83 a 29.47 -----

ใช้้ NEB     58.33 a 78.99 a 1.60 b 29.33 c 49.37 + 73%

กะหลำ�าปลี

ป็ร์ะโยช้น์ต่อกะห้ลำ�าป็ล่



ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

ผกั  
การ์เพื่าะพื่นัธ์ุ์

การ์เจริ์ญเตบิโตขึ้ั�นสูุง
เร็์วกว่าป็กติ 4 – 8 วัน

มค่วามต้านที่า 

นโร์คที่่�ด้ข่ึ้้�น
ให้ญ่ขึ้้�น ได้้เมล็ด้พื่ันธ์ุ์ที่่�

แขึ้็งแกร่์งขึ้้�น

ฟ่ื้� นตวัจากการ์ย้าย
ป็ลูกได้้เร็์วขึ้้�น

นำ�าห้นักร์าก
นำ�าห้นักสุด้ ต้นกล้า 128 ต้น

นำ�าห้นักใบ
นำ�าห้นักสุด้ ต้นกล้า 128 ต้น

ร์วมที่ั�งห้มด้
นำ�าห้นักสุด้ ต้นกล้า 128 ต้น

ไม่ใช้้ NEB 48 กร้ม่ 180 กร้ม่ 228 กร้ม่

ใช้้ NEB     92 กรั์ม 458 กรั์ม 550 กรั์ม

การเพาะพน้ธ์ุ์ผก้

ป็ร์ะโยช้น์ต่อการ์เพื่าะพื่นัธ์ุ์ผกั



ผลเพื่ิ�มขึ้้�น
30–45% 
ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น

มผ่ลไม้ที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์
ขึ้องตลาด้มากขึ้้�น

การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ผกั ผลไม้

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

ผลเพื่ิ�มขึ้้�น ได้้ผลไม้ที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์ขึ้องตลาด้มากขึ้้�น ผลผลติเพื่ิ�มขึ้้�น

ผลผลติโด้ยร์วม นำ�าห้นักพื่วงเฉล่�ย พื่วง/เถา ผลผลติที่่�เพื่ิ�มขึ้้�นจากการ์ใช้้ NEB

ไม่ใช้้ NEB ต้น้/เอเคอร์ 0.47 ป็อนด์้/พื่วง 56.38 พื่วง/เถา -----

ใช้้ NEB     0.79 ตนั/เอเคอร์์ 0.55 ป็อนด์้/พื่วง 62.55 พื่วง/เถา + 31%

ต้น้องุ่น

ป็ร์ะโยช้น์ต่อต้นองุ่น



ไม่ใช้้ไม่ใช้้ NEB NEBใช้้ใช้้ NEB NEB

ใช้้ใช้้ NEB NEB

ไม่ใช้้ไม่ใช้้ NEB NEB

ผลเพื่ิ�มขึ้้�น
30–45% 
ผลผลิต้เพิ�ม่ข่�น

มผ่ลไม้ที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์
ขึ้องตลาด้มากขึ้้�น

การ์เจริ์ญเต ิ
บโตขึ้ั�นสูุง

ผกั ผลไม้

ได้้ผลไม้เพื่ิ�ม
ขึ้้�น

ได้้ผลไม้ที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์ขึ้องตลาด้มากขึ้้�น การ์เจริ์ญเตบิโตขึ้ั�น
สูุง

ผลผลติเพื่ิ�ม
ขึ้้�น

ผลผลติโด้ยร์วม เกร์ด้ #1 (ผลสุด้) เกร์ด้ #2 
(กำาลงัด้ำาเนินการ์)

สุ่วนที่่�เป็็นที่่�ต้องการ์
ขึ้องตลาด้โด้ยร์วม

สุ่วนที่่�เป็็นไม่ที่่�ต้องการ์
ขึ้องตลาด้ (คดั้ออก)

พื่วง/เถา ผลผลติเพื่ิ�มเตมิ 
from NEB

ไม่ใช้้ NEB 10.400 lb 8.239 lb 2.017 lb 10.256 lb 144 lb ----- -----

ใช้้ NEB     13.727 lb 11.792 lb 1.757 lb 13.549 lb 178 lb 11 days later + 32%

ป็ร์ะโยช้น์ต่อเช้อร์์ร่์�

เชอร์รี�



ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

การ์เพื่าะพื่นัธ์ุ์ไม้
ยน่ต้น

การ์เจริ์ญเตบิโตขึ้ั�นสูุง

ใช้้เวลาน้อยในการ์ป็ลูกพื่่ช้ใน

แป็ลง

มค่วามต้านที่า 

นโร์คที่่�ด้ข่ึ้้�น
ให้ญ่ขึ้้�น ได้้เมล็ด้พื่ันธ์ุ์ที่่�

แขึ้็งแกร่์งขึ้้�น

ฟ่ื้� นตวัจากการ์ย้ายป็ลูก
ได้้เร็์วขึ้้�น

การ์เจริ์ญเตบิโตขึ้ั�นสูุง
มจ่ำานวนใบไม้เพื่ิ�มขึ้้�น มก่าร์พื่ฒันาขึ้ั�นสูุง

ต้นกล้าที่่�แขึ้ง็แร์งขึ้้�น
มค่วามต้านที่านโร์คที่่�ด้ข่ึ้้�น

จำานวนใบไม้ ความยาวใบไม้
ซึ่ม่.

ความกว้างใบไม้
ซึ่ม่.

ความสูุง
ซึ่ม่.

ก้าน
ซึ่ม่.

ไม่ใช้้ NEB 6.22 17.39 6.22 22.50 1.19

ใช้้ NEB     8.00 21.13 7.10 27.78 1.34

การเพาะพน้ธ์ุ์ไม่ย้ีนืต้น้

ป็ร์ะโยช้น์ต่อการ์เพื่าะพื่นัธ์ุ์ไม้ยน่ต้น



ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

ผู้จดั้จำาห้น่าย NEB ในเมย่นมาร์์
การ์ที่ด้ลองเพื่่�อยน่ยนัจดั้ที่ำาโด้ย Myanmar AWBA Group ตวัแที่นจำาห้น่าย NEB ในเมย่นมาร์์

การทดีลองภาคสุนาม่เพื�อยีนืยีน้



ผู้จดั้จำาห้น่าย NEB ในบงัคลาเที่ศึ
การ์ที่ด้ลองเพื่่� อย่ นยันที่่� ด้ำาเนิ นการ์โด้ย Advanced Chemical Industries (ACI) 

ผู้ จดั้จำาห้น่าย NEB ในบงัคลาเที่ศึ

ใช้้ NEBไม่ใช้้ NEB

ใช้้ NEBไม่ใช้้ NEB

การทดีลองภาคสุนาม่เพื�อยีนืยีน้



ตวัแที่นจำาห้น่าย NEB ในฟิื้ลปิ็ปิ็นส์ุ
การ์ที่ด้ลองเพื่่� อย่ นยันที่่� จดั้ที่ำาโด้ย Allied Botanical Corporation,

ตวัแที่นจำาห้น่าย NEB ในฟิื้ ลิป็ปิ็ นส์ุ

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

การทดีลองภาคสุนาม่เพื�อยีนืยีน้



ผู้จดั้จำาห้น่าย NEB ในอนิโด้น่เซ่ย
การ์ที่ด้ลองเพื่่� อย่ นยันด้ำาเนิ นการ์โด้ย PT Wilmar Chemical

ผู้ จดั้จำาห้น่าย NEB ในอินโด้น่ เซ่ ย

การทดีลองภาคสุนาม่เพื�อยีนืยีน้



NEB แบบซองT
NEB แบบน้ำ าบร์ร์จุในซอง

ด้้วยป็ริ์ มาณที่่� ถู กต้อง พื่ร้์อมใช้้งาน

ใช้้งานง่าย
ใสุ่ซองลงในเคร่์� องพ่ื่นสุเป็ร์ย์สุะพื่ายห้ลงัได้้เลย 

เข้ึ้ากนัได้้กบัสุาร์เคม่ ที่างการ์เกษตร์

ตวัเลอ่กการ์ใช้้งาน
NEB สุามาร์ถใช้้ โด้ยการ์ให้้อาห้าร์ที่างใบ ผสุมกบัปุ๋็ย

ร์ด้ไป็ที่่� ร์าก เติมในน้ำ าที่่� ใช้้ร์ด้พื่่ ช้ เป็็นต้น

ใชง้านง่ายี

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB



ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB

ร์าคาถูก
เพื่่ ยง $0.35 USD ตอ่ซอง 

ในร์าคาเกษตร์กร์ที่ ่แ่นะน ำา (MSRP)

เริ์�มต้นใช้้ได้้ง่าย
เกษตร์กร์สุามาร์ถเห้น็พื่ลงัขึ้อง NEB ได้ช้้ดั้เจน ในร์าคา

เพื่ ย่ง $1 USD (ที่ด้ลองใช้ง้านเตม็ฤด้ กูาล)

การ์มองเห็้นคอ่ความเช่้�อถอ่
สุร์า้งความม ั น่ใจ สุง่ผลให้เ้กษตร์กร์ใช้ง้านเพื่ ิม่ขึ้ ้น้

(ยอด้ขึ้ายเต บิโตขึ้ ้น้)

ต้น้ทุนต้ำ�า



การจด้ีจำาหน่ายีพเิศึษ
เทคโนโลยี ใีหม่ท่ ีม่่ อีต้้รากำาไรสุงู

ต้ลาดีท ีม่่ กีารปอ้งกน้ระยีะยีาว

กล ุม่่ท ีม่่ กีารเต้บิโต้สุงู

สุาร์ห้ลัง่จากร์าก NEB
เทคโนโลยีจีากอเม่รกิน้ท ีผ่ลติ้โดียี AGMOR INC. 

ผ ูบ้กุเบกิเทคโนโลยีสีุารหล้ง่จากราก

RootExudates.com
info@rootexudates.com

ใช้้ NEB ไม่ใช้้ NEB




