
Solubor®
โบรอนทั�วไป 20.5%  
Na2B8O13·4H2O
ไดโซเดยีม ออกตะบอเรต เ ตตระไฮเดรต

ประวตัิ
โบรอนเป็นหนึ�งในเจ็ดสารอาหารรองที�จําเป็นตอ่การเจรญิเตบิโตของพืชทุกประเภท 
มีการยอมรบับทบาทของโบรอนครั �งแรกในช่วงครสิตท์ศวรรษที� 1920 
และนับตั �งแตนั่�นเป็นตน้มา ก็มีการยอมรบัเรื�องภาวะขาดโบรอนในพืชผลหลากหลายประเภท

การแก้ ไขภาวะขาดโบรอน
สามารถแก้ ไขภาวะขาดโบรอนไดด้ว้ยการใช้สารเคมีที�มีส่วนผสมของโบรอนกับปุ๋ยที�เป็นของแ
ข็งและปุ๋ยเหลว เ พื�อใช้กับแปลงเพาะของพืชปีเดยีวหรอืดา้นล่างชั �นเรอืนยอดของพืชยืนตน้ 
สามารถพ่นโซลูชันที�มี โบรอนทั�วพืชยืนตน้และพืชปีเดยีวได ้
โดยปกตจิะเป็นแท็งคท์ี�ผสมกับสารอาหารรองอื�นๆ หรอืผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร

วธิีหลังอาจจะดกีวา่ เ นื�องจากในช่วงเวลาที�พืชที�กําลังเตบิโตตอ้งการโบรอนมากที�สุด 
พืชมักจะไม่สามารถดดูซึมโบรอนผ่านทางรากไดม้ากเท่าที�ตอ้งการ

การผสมกับสเปรย์อื�นๆตามโครงการก็จะทําให้เกษตรกรดาํเนินการและประหยัดคา่ใช้จ่ายใน
การใช้สารเคมี

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

การพยากรณ์ภาวะขาดโบรอน
พืชผลทั�วโลกบางประเภทขึ �นชื�อวา่ประสบกับภาวะขาดโบรอนไดง้่ายกวา่พืชสายพันธุ์อื�นๆ 
ดงัที�ปรากฏในตารางดา้นล่างนี�
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ประสบกับภาวะขาดโบรอนได้ง่ายมาก

อัล�ลฟา (ลูเซิรน์) กาแฟ โอลีฟ

แอปเปิ�ล ฝ้าย สน

บรอ็คโคลี ยูคาลิปตสั เรดบีท

คาเนชั�น องุ่น รทูาบาก้า

กะหลํ�าดอก ถั�วลิสง ชูการ ์บีท

แครอท แมนโกลด์ ทานตะวนั

ผักชีฝรั�ง ปาล์มนํ�ามัน รทูาบาก้า

เบญจมาศ ผักกาดก้านขาว เทอรนิ์ป

ประสบกับภาวะขาดโบรอนได้ง่ายปานกลาง

กล้วย โกโก้ แพร์

กะหลํ�าดาว มะพรา้ว ป๊ อปปี�

กะหลํ�าปลี ลินิน มันฝรั�ง

ผักกาดขาว ฮ็อป ชา

ส้ม ข้าวโพด ยาสูบ

โคลเวอร์ มะละกอ มะเขือเทศ
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มี�จจัยหลายประการที�ตอ้งคาํนึงถึง เ มื�อคณุสงสัยวา่พืชผลอาจประสบกับภาวะขาดโบรอน 
ดงันี�คอื

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

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.

Solubor  
ผลิตขึ �นมาเพื�อผสมผสานโบรอนที�เข้มข้นที�สุดเข้ากับความสามารถในการละลายนํ�าและกระ
จายตวัสูงสุด  ดว้ยเหตนีุ� 
จึงสามารถนําไปใช้งานไดห้ลากหลายประเภทในตลาดอุตสาหกรรมเกษตร 
นอกเหนือจากการใช้ฉีดในไรท่ี� ไดร้บัการยอมรบัมาช้านาน

หากตอ้งการคาํนวณปรมิาณ Solubor ที�จําเป็น ให้เอาธาตโุบรอนที�จําเป็นคณูดว้ย 4.8

การใช้งานหลัก

• การผลิตสารละลายหรือป ุ๋ยที�มีสารแขวนลอย 
ความสามารถในการละลายได้ อย่ างดีที�สุดในอุณหภูมิโดยรอบที�ตํ�าและความเข้ มข้ น
สูงจะ ทําให้  Solubor เ  ป็ นผลิตภัณฑ์ ที�ผู้ คนต่ างเลือกใช้

• สูตรที�มีของเหลวสมรรถนะสูง 
ซ�งึประกอบด้ วยโบรอนเพียงอย่ างเดียวหรือแร่ ธาตุอื�นๆ เพื�อใช้ ฉีดพ่ น ใช้  ใน 
"การให้ ป๋ ุยทางนํ�า" หรือระบบให้ นํ�า

• รวมไว้  ในสูตรที�เป ็นผงละลายนํ�า 
และประกอบด้ วยหลายธาตุเพื�อให้ ฉีดพ่ นในไร่ ได้

• เพื�อให้  โบรอนผ่ านระบบให้ นํ�า การให้ ป๋ ุยทางนํ�าหรือไฮโดรพอนิกส์
ซึ�งเป ็นวิธีให้ อาหารพืชที� ใช้  ได้ จริงในทางปฏิบัติมากที�สุด

ข้อดี

การกระจายตวัอย่างรวดเรว็

อนุภาคอสัณฐานของ Solubor  

จะทําให้เปียกและรวมตวัเข้ากับนํ�าและของเหลวที�หนืดไดอ้ย่างรวดเรว็ขึ �น 

แม้กระทั�งเมื�ออุณหภูมิตํ�า

ละลายนํ�าไดเ้ป็นอย่างดี
อนุภาคของ Solubor ที�มีขนาดเล็ก (<75 ไมครอน) 
และความสามารถในการละลายนํ�าไดเ้ป็นอย่างด ีแม้กระทั�งในอุณหภูมิตํ�า 
ทําให้ผลิตภัณฑ์นี�มีคณุสมบัติ ในการละลายนํ�าสูง 
แม้กระทั�งในสภาพแวดล้อมที�มีความท้าทาย
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รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ผลกระทบของการตกผลึกน้อย
Solubor 
ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงตอ่อุณหภูมิในการตกผลึกหรอืความเข้มข้นของสูตรน้อย  
ประสบการณ์ชี �ให้เห็นวา่สามารถเพิ�ม Solubor ลงไปในสูตรปุ๋ยเหลวทั�วไปไดสู้งถึง 2.7% 
พรอ้มกับรกัษาอุณหภูมิ ในการตกผลึกให้อยู่ตํ�ากวา่ 1.7°C (35°F) ไดพ้รอ้มๆ กันอีกดว้ย

มีโบรอนสูง (โดยปกตจิะอยู่ที� 20.9%)
คณุจําเป็นตอ้งใช้ Solubor ในปรมิาณเพียงเล็กน้อยเท่านั�นเพื�อแก้ ไขสภาวะขาดแคลน 
(และก็เพิ�มลงในสูตรน้อยตามไปดว้ย) ทําให้ผู้ผลิตมีแหล่งโบรอนที�ราคาประหยัด

ความหนาแน่นรวม

ประเภทบรรจุภัณฑ์ kgm-3 ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต

บรรจุภัณฑ์แบบหลวม 500 25

บรรจุภัณฑ์แบบแน่น 560 35

ความสามารถในการต้านทานการเปลี�ยนแปลง pH สูง
Solubor มีความสามารถในการต้านทานการเปลี�ยนแปลง pH สูงและยังคงรกัษาค่า 

pH ได้เมื�ออยู่ ในสารละลายต่างๆ

รอ้ยละของ Solubor ตามนํ�าหนักของสารละลาย pH ที�อุณหภูมิ 23°C (73.4°F)

1 8.5

2 8.4

5 8.0

10 7.6

15 7.3

อุณหภูมิ

°C            °F

นํ�าหนักของ 
Solubor  เ ป็น % 
ในสารละลายอิ�มตัว 

รอ้ยละความเข้มข้นของ
โบรอน (B) 

ในสารละลายอิ�มตัว 

0 32 2.5 0.5

10 50 4.5 0.9

20 68 9.7 2.0

30 86 21.9 4.6

40 104 27.4 5.7

50 122 34.3 7.2

หมายเหตุ: ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี� โปรดอ่านคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เอกสารข้อมูลความปลอดภัยและข้อมูลอื�นๆ เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้อง คาํอธิบายเกี�ยวกับวธิีที�ผู้ ใช้อาจใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี�เป็นเพียงตวัอย่างเท่านั�น  
เราไม่ไดเ้จตนาหรอืแนะนําให้ ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างผิดกฎหมายหรอืในลักษณะที�ตอ้งห้าม ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงแคก่ารใช้งานใดๆ ที�ถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรที�เกี�ยวข้อง นอกจากนี� 
เราก็ ไม่ไดเ้จตนาหรอืแนะนําให้ผู้ ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์ตามจุดประสงคท์ี�อธิบายไว ้โดยไม่ไดต้รวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพตามจุดประสงคด์งักล่าว ตลอดจนรบัประกันการปฏิบัตติามกฎหมาย 
ข้อบังคบัและข้อกําหนดดา้นการจดทะเบียนทั �งหมดที� ใช้บังคบั  เราจัดทําคาํแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยข้อมูลที�เราเห็นวา่น่าเชื�อถือ ผู้ขายไม่ตอ้งรบัผิดชอบตอ่การใช้ผลิตภัณฑ์ ในทางที�ผิด และก็ไม่รบัประกันถึงผลลัพธ์ 
หากไม่ไดม้ีการใช้ผลิตภัณฑ์ตามคาํสั�งหรอืแนวปฏิบัตทิี�ปลอดภัย ไม่วา่จะโดยชัดแจ้งหรอืโดยปรยิาย  ผู้ซื �อจะตอ้งรบัผิดชอบทุกประการ รวมถึงจากการบาดเจ็บหรอืความเสียหาย ที�เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ในทางที�ผิด 
ไม่วา่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดงักล่าวเพียงอย่างเดยีวหรอืควบคูก่ับสารอื�นๆ ดว้ย  ผู้ขายไม่รบัประกันถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสําหรบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะกิจ ไม่วา่จะโดยชัดแจ้งหรอืโดยปรยิาย  
ผู้ขายจะตอ้งไม่รบัผิดชอบตอ่คา่เสียหายสืบเนื�อง

ความสามารถในการละลายนํ�า

อุณหภูมิ °C

นํ�า
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