
Anhybor®

21.5% B

เกรด: 12-mesh เกรด 30-mesh และเกรดละเอียด 
Na2B4O7

Anhydrous Borax

โบรอน สารอาหารที�จําเป็นชนิดหนึ�งสําหรบัพืช
โบรอนเป็นหนึ�งในเจ็ดสารอาหารรองที�จําเป็นตอ่การเจรญิเตบิโตของพืชทุกประเภท 
มีการยอมรบับทบาทของโบรอนครั �งแรกในช่วงครสิตท์ศวรรษที� 1920 
และนับตั �งแตนั่�นเป็นตน้มา 
ก็มีการยอมรบัเรื�องภาวะขาดโบรอนในพืชผลหลากหลายประเภท

การแก้ ไขภาวะขาดโบรอน
ภาวะขาดโบรอนสามารถแก้ ไขได้ โดยการให้ผลิตภัณฑ์ที�มี โบเรตเป็นส่วนประกอบในรปูของ
ปุ๋ยชนิดแข็งหรอืชนิดนํ�าในปรมิาณที�เหมาะสมแก่แปลงเพาะเมล็ดพืชอายุปีเดยีวหรอืใตเ้รอื
นยอดของพืชอายุหลายปี

การตรวจหาภาวะขาดโบรอน
พืชผลบางประเภทจะแสดงออกถึงภาวะขาดโบรอนอย่างชัดเจน โดยทั�วไปแล้ว 
เมื�อถึงขั �นที�อาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ผลผลิตก็จะไดร้บัความเสียหายไปแล้ว 
วธิีที�ดทีี�สุดในการตรวจหาก็คอืการทดสอบดนิหรอืไม่ก็ดว้ยการวเิคราะห์เนื�อเยื�อ 
วธิีนี�จะทําให้การเสรมิโบรอนเข้าไปเป็นส่วนหนึ�งของแนวทางการให้ "สารอาหารที�สมดลุ" 
ตอ่การผสมพันธุ์พืชผล

การพยากรณ์ภาวะขาดโบรอน
เป็นที�ทราบกันดวีา่พืชผลบางชนิดทั�วโลกเกิดภาวะขาดโบรอนไดง้่ายกวา่พืชผลชนิดอื�น ๆ 
ซึ�งไดแ้สดงไว้ ในตารางตา่ง ๆ เหล่านี�

มี�จจัยหลายประการที�ตอ้งคาํนึงถึง เมื�อคณุสงสัยวา่พืชผลอาจประสบกับภาวะขาดโบรอน 
ดงันี�คอื

• ฝนตกชุก
• การใส่ปูนเมื�อเรว็ๆ นี� (คา่ pH สูงกวา่ 6.6)
• การปลูกพืชที�ผ่านมา
• พืชก่อนหน้าดดูซึมโบรอนไปแล้ว
• ไม่มีสารอาหารจากโบรอน
• ดนิที�มีทรายปน
• อินทรยี์วตัถุสูง
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ประสบกับภาวะขาดโบรอนได้ง่าย

อัล�ลฟา (ลูเซิรน์) กาแฟ พีนัท

แอปเปิ�ล ฝ้าย สน

บรอ็คโคลี ยูคาลิปตสั เรดบีท

คาเนชั�น องุ่น รทูาบาก้า

กะหลํ�าดอก แมนโกลด์ ชูการ ์บีท

แครอท ปาล์มนํ�ามัน ทานตะวนั

ผักชีฝรั�ง ผักกาดก้านขาว รทูาบาก้า

เบญจมาศ โอลีฟ เทอรนิ์ป

ประสบกับภาวะขาดโบรอนได้ง่ายปานกลาง

กล้วย โกโก้ แพร์

กะหลํ�าดาว มะพรา้ว ป๊อปปี�

กะหลํ�าปลี ลินิน มันฝรั�ง

ผักกาดขาว ฮ็อป ชา

ส้ม ข้าวโพด (Maize) ข้าวโพด (Corn) ยาสูบ

โคลเวอร์ มะละกอ มะเขือเทศ
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หมายเหตุ: โปรดอ่านข้อกําหนดเฉพาะสาํหรบัผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์อื�นใดที�เกี�ยวข้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี� คาํอธิบายเกี�ยวกับวธิีที�ผู้ ใช้อาจใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี�เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั�น 
ผลิตภัณฑ์นี� ไม่มีเจตนาหรอืไม่แนะนําสําหรบัการใช้งานที�ตอ้งห้ามหรอืผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึง โดยไม่มีข้อจํากัดตอ่การใช้ ใด ๆ ซึ�งจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ�ของสิทธิบัตรที�มีการจดทะเบียนใด ๆ 
ผลิตภัณฑ์นี�ยังไม่มีเจตนาหรอืไม่แนะนําให้นําไปใช้สําหรบัวตัถุประสงค์ ใด ๆ ที� ไดอ้ธิบายไว้ โดยไม่ไดร้บัการตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ ใช้งานสําหรบัวตัถุประสงคก์ารใช้งานเช่นนั�น ตลอดจนการปฏิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคบั และข้อกําหนดการจดทะเบียนทั �งหมดที�มีผลใช้บังคบั เราจัดทําคาํแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยข้อมูลที�เราเห็นวา่น่าเชื�อถือ ผู้ขายไม่ตอ้งรบัผิดชอบตอ่การใช้ผลิตภัณฑ์ ในทางที�ผิด และก็ไม่รบัประกันถึงผลลัพธ์ 
หากไม่ไดม้ีการใช้ผลิตภัณฑ์ตามคาํสั�งหรอืแนวปฏิบัตทิี�ปลอดภัย ไม่วา่จะโดยชัดแจ้งหรอืโดยปรยิาย ผู้ซื �อจะตอ้งรบัผิดชอบทุกประการ รวมถึงจากการบาดเจ็บหรอืความเสียหาย ที�เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ในทางที�ผิด 
ไม่วา่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวเพียงอย่างเดยีวหรอืควบคูก่ับสารอื�นๆ ดว้ย ผู้ขายไม่รบัรองความสามารถในการขายไดห้รอืความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดทั �งทางตรงหรอืทางอ้อม ผู้ขายจะไม่รบัผิดตอ่ความเสียหายตอ่เนื�อง

การใช้งานหลัก
Anhybor สามารถนําไปใช้ ในการใช้งานประเภทตา่ง ๆ ตอ่ไปนี� ทั �งนี�ก็ขึ �นอยู่กับเกรด:

• การเคลือบดว้ยธาตอุาหารรอง: Anhybor 
ถูกออกแบบมาเพื�อเคลือบปุ๋ยชนิดเม็ดเล็กและปุ๋ยชนิดอัดแน่น 
ซึ�งสามารถทําให้ปรบัอัตราของธาตอุาหารรองของพืชไดต้ามความเหมาะสมและเพื�อให้
มั�นใจไดว้า่พืชในไรจ่ะไดร้บัธาตอุาหารที�สมํ�าเสมอ

• ปุ๋ยเชิงประกอบ: Anhybor 
สามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดบิเพื�อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรอืปุ๋ยเสรมิธาตอุาหารได้

• การหวา่นปุ๋ยลงไปยังหน้าดนิโดยตรง: Anhybor 
สามารถหวา่นลงบนหน้าดนิได้ โดยการผสมกับปุ๋ย ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับระบบการปลูกพืช

ข้อมูลเพิ�มเตมิ
Boron Deficiency—Its Prevention and Cure, by V.M. Shorrocks 
(สามารถขอไดจ้าก U.S. Borax ตามการรอ้งขอ) 

Mineral Nutrition of Higher Plants, by Horst Marschner, 
Academic Press.

Boron and its Role in Crop Production, by Umesh C. Gupta. CRC Press

ประโยชน์ของ Anhybor
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Anhybor เ ป็นผลิตภัณฑ์ที� ไดม้าจากกระบวนการทําแห้งและกระบวนการฟิวชันของ 
borax.

ผลิตขึ �นโดยเฉพาะสําหรบัผู้ผลิตปุ๋ย
Anhybor ไดร้บัการออกแบบขึ �นมาโดยคาํนึงถึงผู้ผลิตปุ๋ย 
ผลิตภัณฑ์นี�เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงคท์ี�สามารถนําไปใช้เพื�อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบที�อุดมไป
ดว้ยธาตโุบรอนหรอืเพื�อเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที�มีส่วนประกอบของธาตอุื�น เช่น 
ปุ๋ยสูตรNPK ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับเกรดของผลิตภัณฑ์

Anhybor  เกรด 12-mesh และ 30-mesh 
ไดร้บัการผลิตขึ �นมาโดยเฉพาะเพื�อให้ผู้ผลิตปุ๋ยสามารถเพิ�มโบรอนลงไปในสูตรของผลิตภัณ
ฑ์ของตนก่อนเข้าสู่กระบวนการ�� นเม็ดหรอือัดเม็ด Anhybor 
เหมาะอย่างยิ�งสําหรบัการใช้งานประเภทนี�เนื�องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที� ไรนํ้�าโมเลกุลหกเหลี�ยม 
(structural water) ซึ�งทําให้สามารถไดผ้ลิตภัณฑ์สําเรจ็รปูที�ดกีวา่ นอกจากนั�น 
ผลิตภัณฑ์นี�ยังมีส่วนประกอบของโบรอนสูงทําให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ ในปรมิาณที�น้อยกวา่ใ
นขณะที�ยังสามารถรกัษาปรมิาณโบรอนในปุ๋ยให้อยู่ ในสัดส่วนที�กําหนดไวต้ามเป้าหมายได้

สําหรบัผู้ผลิตที�ตอ้งการใช้เพื�อเคลือบผิว/ผสมปุ๋ยสูตร NPK ด้วยโบรอน Anhybor Fine 
เกรดละเอียดเป็นผลิตภัณฑ์ที�เหมาะอย่างยิ�งเนื�องจากมีขนาดอนุภาคที�เล็กและมีคณุสมบัตทิี�สามารถนํา
ําไปเคลือบผิวไดด้ ี
การใช้งานประเภทนี�ทําให้ผู้ผลิตปุ๋ยหรอืผู้จําหน่ายปุ๋ยสามารถปรบัสัดส่วนของโบรอนตามระบบการปลูก
พืช

ความง่ายของการผสม
Anhybor ไม่ดดูซึมนํ�าคนืกลับภายใตส้ภาวะการเก็บตามธรรมดาทั�วไป 
และสามารถขนส่งในปรมิาณมากได้

ความสามารถในการละลายนํ�า
ผลิตภัณฑ์นี�สามารถละลายในนํ�าได ้100% แตม่ีอัตราการปลดปล่อยโบรอนทีละน้อย

ความเข้มข้นหรอืปรมิาณของโบรอน
Anhybor เ ป็นผลิตภัณฑ์ที�มีความบรสุิทธิ�สูงซึ�งมีคณุภาพที�สมํ�าเสมอ 
เช่นเดยีวกับผลิตภัณฑ์อื�น ๆ ของ U.S. Borax 
ผลิตภัณฑ์นี�เป็นหนึ�งในวสัดทุี� ใช้ผลิตปุ๋ยที�มีปรมิาณโบรอนสูงที�สุดในตลาด
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