
Granubor®

B 15%

การวเิคราะห์ที� ไดร้บัการรบัประกัน: โบรอน (B) 15% 
Na2B4O7·5H2O

โซเดยีม เตตระบอเรต เพนตะไฮเดรท

โบรอน สารอาหารที�จําเป็ นสําหรบัพืช
โบรอนเป็ นหนึ�งในเจ็ดสารอาหารรองที�จําเป็ นตอ่การเจรญิเตบิโตของพืชทุกประเภท 
มีการยอมรบับทบาทของโบรอนครั �งแรกในช่วงครสิตท์ศวรรษที� 1920 
และนับตั �งแตนั่�นเป็ นตน้มา 
ก็มีการยอมรบัเรื�องภาวะขาดโบรอนในพืชผลหลากหลายประเภท

การแก้ ไขภาวะขาดโบรอน
สามารถแก้ ไขภาวะขาดโบรอนไดด้ว้ยการใส่สารที�มีบอเรตอย่างถูกวธิี 
ลงในป๋ ุยที�เป็ นของแข็งและป๋ ุยเหลวกับแปลงเพาะของพืชปี เดยีวหรอืดา้นล่างชั �นเรอืนยอดข 
องพืชยืนตน้

ป๋ ุยเชิงผสม
วธิีทั�วไปที� ใช้ ในทางปฏิบัตอิย่างแพรห่ลายวธิีหนึ�งก็คอืการผสมเมล็ดโบรอนที�เหมาะสม 
ซึ�งประกอบไปด้ วยป ุ๋ยรองพื�นหรือป ุ๋ยที� ใส่ หลังปลูก 

จากนั�นก็จะมีการใช้ ส่ วนผสมดังกล่ าวกับพืชผลตามปกติ Granubor®

เหมาะสมแก่จุดประสงคนี์�เป็ นอย่างยิ�ง

การตรวจหาภาวะขาดโบรอน
พืชผลบางประเภทจะแสดงออกถึงภาวะขาดโบรอนอย่ างชัดเจน โดยทั�วไปแล้ ว 
เมื�อถึงขั�นที�อาการแสดงให้ เห็นอย่ างชัดเจน ผลผลิตก็จะได้ รับความเสียหายไปแล้ ว 
วิธีที�ดีที�สุดในการตรวจหาก็คือการทดสอบดินหรือไม่ ก็ด้ วยการวิเคราะห์ เนื�อเยื�อ 
วิธีนี�จะทําให้ การเสริมโบรอนเข้ าไปเป ็นส่ วนหนึ�งของแนวทางการให้  "  
สารอาหารที�สมดุล" ต่ อการผสมพันธุ์ พืชผล

การพยากรณภ์าวะขาดโบรอน
พืชผลทั�วโลกบางประเภทขึ�นชื�อว่ าประสบกับภาวะขาดโบรอนได้ ง่ ายกว่ าพืชสายพัน
ธุ์ อื�นๆ ดังที�ปรากฏในตารางด้ านล่ างนี�

มี�จจัยหลายประการที�ต้ องคํานึงถึง เ  
มื�อคุณสงสัยว่ าพืชผลอาจประสบกับภาวะขาดโบรอน ดังนี�คือ
• ฝนตกชุก
• การใส่ปูนเมื�อเรว็ๆ นี� (ค่า pH สูงกวา่

6.6)
• การปลูกพืชที�ผ่านมา
• พืชก่อนหน้าดดูซึมโบรอนไปแล้ว

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
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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�ามั

น
ทานตะวนั

ผักชีฝรั�ง ผักกาดก้านขาว รทูาบาก้
าเบญจมาศ โอลีฟ เทอรนิ์ป

ประสบกับภาวะขาดโบรอนได้ง่ายปานกลาง

กล้วย โกโก้ แพร์

กะหลํ�าดาว มะพรา้ว ป๊อปปี�

กะหลํ�าปลี ลินิน มันฝรั�ง

ผักกาดขาว ฮ็อป ชา

ส้ม ข้าวโพด ยาสูบ

โคลเวอร์ มะละกอ มะเขือเทศ

• ไม่มีสารอาหารจากโบรอน
• ดนิที�มีทรายปน
• อินทรยี์วตัถุสูง
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ข้อมูลเพิ�มเตมิ
Boron Deficiency—Its Prevention and Cure, โดย V.M. Shorrocks 
(สามารถขอไดจ้าก U.S. Borax)

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

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

ข้อดขีอง Granubor

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
Granubor ผลิตขึ �นจากโซเดยีม เ ตตระบอเรต เ พนตะไฮเดรทเพียงอย่างเดยีว 
ซึ�งโซเดยีม เ ตตระบอเรต 
เพนตะไฮเดรทก็ผ่านการสกัดมาจากแรท่ินคลัโดยใช้วธิีทางกายภาพเท่านั�น: การบด 
การใช้ ไอนํ�า นํ�า การตกตะกอนและการตกผลึก Granubor 
ไม่มีส่วนผสมที� ไม่บรสุิทธิ�หรอืแตง่เตมิ ตวักรองหรอืการเคลือบใดๆ ทั�งสิ �น

โซเดยีมบอเรต 
Granubor  เ ป็ นโซเดยีมบอเรต 
ที�ละลายนํ�าไดอ้ย่างสมบูรณ์และเป็ นวธิีที�เหมาะสมที�สุดในการเพิ�มธาตโุบรอนแก่สารละลายดิ
นอย่างทันท่วงที สําหรบัใช้กับพืชยืนตน้และพืชปี เดยีว

เหมาะสมแก่การผสมที�สุด - เ ข้ากันไดก้ับปุ๋ ยหลากหลายประเภท
มี�จจัยหลายประการที�ส่งผลกระทบตอ่การผสมส่วนผสมของปุ๋ ย เ มื�อผสมรวมกัน เ ช่น 
ขนาดอนุภาค นํ�าหนัก/ความหนาแน่นและคณุลักษณะของพื �นผิว

แตสิ่�งที�สําคญัที�สุดก็คอืขนาดของเม็ดโดยเฉลี�ยและความคล้ายคลึงกับขนาดของเม็ดส่วนผส
มอื�นๆ โดยเฉลี�ยมากน้อยแค่ไหน

Granubor มีขนาดอนุภาคโดยเฉลี�ย 2.8 มม. ทําให้เข้ากันไดก้ับปุ๋ ยส่วนใหญ่ 
และมีการแบ่งแยกระหวา่งการบรรจุลงกระสอบ ขนส่งและการใช้งานน้อย

เหมาะสมแก่การผสมมากที�สุด - การกระจายตวัของขนาดอนุภาค
การกระจายตวัของขนาดอนุภาคก็มีความสําคญัตอ่ความเข้ากันได้ Granubor 
จะผ่านการคดักรองให้มีความละเอียดระหวา่ง -4 และ +14 Mesh 
โดยมีคา่ออกนอกช่วงนี�น้อยมาก นอกจากนี� 
ยังมีการกระจายตวัของขนาดอนุภาคที�คล้ายกับส่วนผสมของปุ๋ ยแบบเม็ดไข่มุกและปุ๋ ยแบบ��
นเม็ดที� ใช้บ่อย กราฟดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ทั�วไป “ที�เข้ากับ” 
ปุ๋ ยผสมสองประเภททั�วไป

ถึงแม้วา่คา่เฉลี�ยของขนาดอนุภาคจะมีความสําคญั 
แตค่วามแตกตา่งระหวา่งขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑ์หรอืการกระจายตวัของอนุภาคก็สําคญั
ไม่แพ้กัน กราฟดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงการกระจายตวัของอนุภาค โดยที�มีการเปรยีบเทียบ 
Granubor กับปุ๋ ยผสมสองประเภท

การกระจายตวัของขนาดอนุภาคของ Granubor  ใกล้เคยีงกับของปุ๋ ยผสมสองประเภท 
แตคู่แ่ข่งบางรายก็ไม่ได ้ใกล้เคยีงเลย

รปูดา้นล่างแสดงให้เห็นถึงขนาดเฉลี�ยของอนุภาค Granubor เ  มื�อเทียบกับปุ๋ 
ยตวัอย่างอีก 12 ประเภท:
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Granubor®

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ขนาดเฉลี�ยของอนุภาคของปุ๋ยตวัอย่างเมื�อเทียบกับ Granubor

ขน
าด
เฉ
ลี� ย

ขอ
งอ
นุภ

าค
 (ม

ม.
)

ส่วนผสมของปุ๋ยที�มีขนาดเฉลี�ยของอนุภา
ค +/- ไม่เกิน 10% ก็ถือวา่ผสมไดด้ี

ขนาดเฉลี�ยของอนุภาค Granubor
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Granubor®

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ขนาดอนุภาคตามปกติ*
SGN UI Va

280 50 20

*คาํจํากัดความ:
SGN = d

50
 x 100 (สารที�มี SGN อยู่ ใน 10% ของ SGN ของส่วนประกอบอื�นจะผสมผสานไดด้)ี

UI = d
5
/d

90
 x 100 (การวดัการกระจายตวัของขนาดอนุภาค ยิ�งคา่สูงเท่าไหร ่

ก็ยิ�งกระจายตวัหนาแน่นมากขึ �นเท่านั�น)

Va = (d
84

-d
16

) 2 x d
50

 x 100 (ดชันีความแปรปรวน ยิ�งคา่สูงเท่าไหร ่ก็ยิ�งเบี�ยงเบนจาก d
50

 มากขึ �นเท่านั�น)

คุณลักษณะเฉพาะของตะแกรง

เลขที�ของตะแกรงตามมาตรฐานของสหรฐัฯ รบัประกันวา่จะเก็บรกัษาได ้% 

-4 + 14 ≥95.0

ความแข็งแกรง่ของอนุภาคตามปกติ

9 ปอนด/์เ ม็ด
แรงที�สามารถทําให้อนุภาคที�มีเส้นผ่านศนูย์กลางโดยเฉลี�ย 2.4 มม. 

แตกหักได้

อัตราการลื�นไหลโดยทั�วไป
สามารถขนสง่ Granubor ทําตกและเคลื�อนย้ายผ่านทางลมได้

11 ปอนด/์นาที การวดัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมปุ๋ย  EN 1235:1995.

ความหนาแน่นรวม

กก./ม.3 ปอนด/์ลูกบาศก์ฟุต มุมที�วาง

942.5 58.84 หลวม / 60 แน่น 30°

การขนส่งและการจัดเก็บ

ความทนทานตอ่แรงกด
Granubor จะไม่แตกหัก หากขนส่งและจัดการตามปกตทิั�วไป 
และระหวา่งการกระจายตวั

การปรบัสภาพหรอืการเคลือบปุ๋ยเพื�อป้องกันการขัดสีและฝุ่น
การขัดสี (การแตกตวั) ของอนุภาค 
ซึ�งทําให้เกิดผงและละอองขนาดเล็กอาจเป็นสิ�งที�สําคญัที�สุดสําหรบัการจัดการและการขนส่ง

เก็
บร

กัษ
าไว

 ้ (
%

)

ขนาดตะแกรง (ไมโครเมตร)/ตะแกรงมาตรฐานของสหรฐัฯ
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มีการใช้บอเรตกับพื�นผิวของ Granubor เ  ป็ นพิเศษ เ  พื�อลดความเป็ นไปได้  ในการย่ อยสลายและฝ่ ุน ในกราฟทางด้ านขวา จะเป็ นการเปรียบเทียบ Granubor 
กับคู่ แข่ งรายอื�นๆ เ ร�อืงพารามิเตอร์ เหล่ านี� ผลลัพธ์ ที�อยู่ในช่ องล่ างซ้ ายได้ รับการยอมรับมากที�สุด

การใช้งานหลัก

• การใส่โบรอนลงไปในป ุ๋ยเชิงผสมเพื�อให้
ได้ ส่ วนผสมที�เหมาะแก่ การใช้ งานGranubor เ ป็
นเม็ดโบรอนสีขาวที�ผลิตขึ�นมาเพื�อบรรลุข้ อกําหนดที�เข้ มงวดที�สุดของอุตสาหกรรมป ุ๋
ย เชิงผสมแบบคลุกเคล้ า

• การใช้ งานของเกษตรกรโดยตรง
โดยที�ลักษณะทางกายภาพของป ุ๋ยอาจจะก่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่ างๆ เ  ช่ น
ฉีดข้ างใต้ และบริเวณรอบๆ ต้ นไม้ และพืชผลที�ปลูกในไร่

• Granubor ได้ รับการพัฒนามาให้ ปรับปรุงโบรอนในดิน
เมื�อมีปริมาณโบรอนในดินที�สกัดจากนํ�าร้ อนต�าํหรือผ่ านเกณฑ์ แบบไม่ เป ็นที�น่ าพ
อใจ (ซึ�งก็คือน้ อยกว่ า 0.5 ppm)

แบรนด ์Granubor 

20 Mule Team® Borax ส่งมอบโบรอนชนิดเม็ดเพื�อใช้ ในทางดนิมาตั �งแตปี่ 1985. 
Granubor 
เป็นผลพวงจากการวจิัยกระบวนการเพิ�มเตมิและการทําความเข้าใจกับความตอ้งการตลาดใน
�จจุบัน

หมายเหตุ: ก่ อนใช้ ผลิตภัณฑ์ เหล่ านี� โปรดอ่ านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์  เ อกสารข้ อมูลความปลอดภัยและข้ อมูลอ�นืๆ เ ก�ยีวกับผลิตภัณฑ์ ที�เก�ยีวข้ อง คําอธิบายเกี�ยวกับวิธีที�ผู้  
ใช้ อาจใช้ ผลิตภัณฑ์ เหล่ านี�เป ็นเพียงตัวอย่ างเท่ านั�น เราไม่ ได้ เจตนาหรือแนะนําให้  ใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่ างผิดกฎหมายหรือในลักษณะที�ต้ องห้ าม ซึ�งรวมถึงแต่ ไม่ จํากัดเพียงแค่ การใช้ งานใดๆ ที�ถือเป็ 
นการละเมิดสิทธิบัตรที�เกี�ยวข้ อง นอกจากนี�
เราก็ไม่ ได้ เจตนาหรือแนะนําให้ ผู้  ใช้  ใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามจุดประสงค์ ที�อธิบายไว้  โดยไม่ ได้ ตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ ดังกล่ าว ตลอดจนรับประกันการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้ อบังคับและข้ อกําหนดด้ านการจดทะเบียนทั�งหมดที�ใช้ บังคับ  เ ราจัดทําคําแนะนําในการใช้ ผลิตภัณฑ์  โดยอาศัยข้ อมูลที�เราเห็นว่ าน่ าเช�อืถือ ผู้ ขายไม่ ต้ องรับผิดชอบต่ อการใช้ ผลิตภัณฑ์  ในทางที�ผิด 
และก็ไม่ รับประกันถึงผลลัพธ์  
หากไม่ ได้ มีการใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามคําสั�งหรือแนวปฏิบัติที�ปลอดภัย ไม่ ว่ าจะโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย  ผู้ ซื�อจะต้ องรับผิดชอบทุกประการ รวมถึงจากการบาดเจ็บหรือความเสียหาย ที�เกิดจากการใช้ ผลิตภัณฑ์  ในทางที�ผิด 
ไม่ ว่ าจะใช้ ผลิตภัณฑ์ ดังกล่ าวเพียงอย่ างเดียวหรือควบคู่ กับสารอื�นๆ ด้ วย  ผู้ ขายไม่ รับประกันถึงอรรถประโยชน์  ในเชิงพาณิชย์  ความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ ไม่ ว่ าจะโดยชัดแจ้ งหรือโดยปริยาย 
ผู้ ขายจะต้ องไม่ รับผิดชอบต่ อค่ าเสียหายสืบเน�อืง
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