
สังกะสีและโบรอน สารอาหารที�จําเป็นสําหรบัพืช
สังกะสีและโบรอนเป็นธาตอุาหารรองสองชนิดในธาตอุาหารที�จําเป็นเจ็ดชนิดสําหรบัการเจรญิเ
ตบิโตและการรบัสารอาหารที�เหมาะสมของพืชการขาดธาตอุาหารรองสองชนิดนี�เกิดขึ �นอย่างแ
พรห่ลายในหลายภูมิภาคทั�วโลกซึ�งพืชผลหลายชนิดสามารถเกิดภาวะขาดธาตอุาหารเหล่านี� ได้
ง่าย

การปรบัภาวะขาดสังกะสีและโบรอน
ภาวะขาดสังกะสีและโบรอนสามารถแก้ ไขได้ โดยการให้ปุ๋ยที�อยู่ ในรปูปุ๋ยแข็งหรอืปุ๋ยนํ�าที�เหมาะ
สมอัตราวธิีการและเวลาในการให้ปุ๋ยนั�นขึ �นอยู่กับพืชผลแตล่ะชนิดและวธิีการปฏิบัติ ในการบริ
หารการดแูลพืชผล โปรดขอคาํปรกึษาจากนักปฐพีวทิยาก่อนใส่ปุ๋ย Zincubor®

ภาวะขาดโบรอนในพืชผล
ภาวะขาดโบรอนจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในพืชผลบางชนิดโดยทั�วไปแล้วเมื�อสังเกตเห็นถึง
อาการของภาวะนี�ก็จะพบวา่พืชผลไดม้ีผลผลิตที�ลดลงเรยีบรอ้ยแล้ววธิีการที�ดทีี�สุดในการประเ
มินความตอ้งการปุ๋ยที�มีส่วนผสมของโบรอนคอืโดยการทดสอบดนิและการวเิคราะห์เนื�อเยื�อโด
ยการใช้วธิีนี�การเสรมิธาตโุบรอนสามารถเป็นส่วนหนึ�งของวธิีการ‘ ให้สารอาหารที�สมดลุ’ในการใ
ส่ปุ๋ยพืชผล

เป็นที�ทราบกันดวีา่พืชผลบางชนิดเกิดภาวะขาดโบรอนไดง้่ายกวา่พืชผลชนิดอื�น ๆ (ตารางที� 
1) มี�จจัยหลายประการซึ�งจะตอ้งนําไปพิจารณาเมื�อสงสัยวา่ไดเ้กิดภาวะขาดโบรอน:

• ฝนตกชุก
• การใส่ปูนเมื�อเรว็ๆ นี� (คา่ pH สูงกวา่ 6.6)
• การเพาะปลูกพืชผลครั �งที�ผ่านมา
• ไม่มีธาตอุาหารโบรอน
• ดนิที�มีทรายปน
• มีสารอินทรยี์สูง

ภาวะขาดสังกะสี ในพืชผล
ภาวะขาดสังกะสีเกิดขึ �นอย่างแพรห่ลายทั�วโลกภาวะนี�สามารถบ่งชี �ไดจ้ากการสังเกตอาการโดย
ดทูี� ใบและบางครั �งก็ดไูดท้ี�ผลไม้ภาวะขาดสังกะสีก่อให้เกิดลักษณะที�เรยีกวา่ ‘การกระจุก’ 
หรอืการเกาะกลุ่มของใบขนาดเล็กที�ส่วนยอดของพืชผล U.S. Borax 
แนะนําให้ทําการทดสอบดนิและวเิคราะห์เนื�อเยื�อเพื�อประเมินปรมิาณสังกะสีที�มีอยู่ ในดนิสํา
หรบัพืชผล

เป็ นที�ทราบกันดวีา่พืชผลบางชนิดเกิดภาวะขาดสังกะสีไดง้่ายกวา่พืชผลชนิดอื�น ๆ (ตารางที� 
2) �จจัยหลายประการที�ส่งผลกระทบตอ่การมีสังกะสี ในดนิ เช่น:

• การมีคา่ pH ในดนิสูงขึ�น
• การดดูซึมสังกะสี
• สารอินทรยี์ ในดนิ

• การทําปฏิกิรยิากับธาตอุาหารชนิดอื�น ๆ
• สภาพภูมิอากาศ
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Zincubor®

การวเิคราะห์ที�ผ่านการรบัประกัน: 14.5% B, 29% Zn 
2ZnO·3B2O3·3.5H2O
Zinc borate

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตารางที� 1. พืชผลที�เกิดภาวะขาดโบรอนสูง

ัล�ลฟา เบญจมาศ ถั�วลิสง

แอปเปิ�ล กาแฟ สน

บรอ็คโคลี ฝ้าย เรดบีท

คารเ์นชั�น ยูคาลิปตสั รทูาบาก้า

กะหลํ�าดอก องุ่น ชูการ ์บีท
คาโนลา 

(เรพซีดสําหรบัสกัดเป็นนํ�ามัน) แมนโกลด์ ทานตะวนั

แครอท ปาล์มนํ�ามัน หัวสวดี

ผักชีฝรั�ง มะกอก เทอรนิ์ป

ตารางที� 2. พืชผลที�เกิดภาวะขาดสงักะสสูีง

แอปเปิ�ล แฟลกซ์ พีแคน

ถั�ว, ถั�งลิมา ไม้ผล (ผลัดใบ) สน

ละหุ่ง องุ่น ข้าว

พืชตระกูลส้ม ฮอปส์ ั�วเหลือง

ข้าวโพด หอมหัวใหญ่ ข้าวโพดหวาน
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Zincubor®

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

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

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

Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient 
Management, by John Haviln et al, Pearson.

ประโยชน์ของ Zincubor

ผลิตภัณฑ์ที� ให้ประโยชน์แบบทู-อิน-วนัที� ใช้ง่าย
เนื�องจากภาวะขาดสังกะสีและโบรอนนั�นพบไดอ้ย่างแพรห่ลายทั�วโลก 
ผลิตภัณฑ์ที� ให้ธาตอุาหารพรอ้มกันทั �งสองชนิดจึงเหมาะสําหรบัการใช้งานในหลาย ๆ 
ภูมิภาคZincuborไดนํ้าธาตอุาหารรองที�สําคญัทั �งสองชนิดนี�มาผสมผสานรวมกันในผลิตภั
ณฑ์เดยีวดว้ยสูตรที�สมบูรณ์แบบซึ�งมีอัตราส่วนของสังกะสีตอ่โบรอนที� 2:1 
ทําให้เหมาะอย่างยิ�งสําหรบัความตอ้งการธาตอุาหารของพืชผลส่วนใหญ่ 

การผลิตที�มีคณุภาพสูง
Zincubor ผลิตที� โรงงานของ U.S. Borax 
ในแคลิฟอรเ์นียสหรฐัอเมรกิาผลิตภัณฑ์นี�เป็นปุ๋ยสังเคราะห์ที�ผลิตมาจากวตัถุดบิที�มีคณุภาพ
สูงจากแหล่งจําหน่ายโบรอนและสังกะสีระดบัโลกของเราZincuborเป็นผลิตภัณฑ์ที�มีประสิ
ทธิภาพสมํ�าเสมอที� ไม่มีสารปนเปื�อนหรอืมีสารปนเปื�อนเพียงเล็กน้อย

การใช้งานหลัก
• การเคลือบผิวธาตอุาหารรอง: Zincubor 

ไดร้บัการออกแบบมาเพื�อเคลือบผิวปุ๋ยชนิดเม็ดเล็ก/ปุ๋ยชนิดอัดเม็ดโดยทําให้สามารถปรบัอั
ตราของธาตอุาหารรองไดต้ามความตอ้งการและทําให้มั�นใจวา่ได้ ให้ปุ๋ยอย่างสมํ�าเสมอในแป
ลงปลูกพืชผล

• ปุ๋ยเชิงประกอบ: Zincubor 
สามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดบิเพื�อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรอืปุ๋ยผสม

• การให้ปุ๋ยลงบนดนิโดยตรง: Zincubor 
สามารถนําไปหวา่นลงบนดนิได้ โดยตรงในรปูของการหวา่นปุ๋ยเพียงชนิดเดยีว 
ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับระบบการปลูกพืช

• ปุ๋ยชนิดนํ�าแขวนตะกอน: Zincubor 
สามารถนําไปใช้เป็นวตัถุดบิเพื�อผลิตปุ๋ยชนิดนํ�าแขวนตะกอนได้

ความหนาแน่นรวม

กก./ม.3 ปอนด/์ฟุต3

บรรจุภัณฑ์ชนิดไม่อัดแน่น
(loose pack) 649 41

บรรจุภัณฑ์ชนิดอัดแน่น
(tight pack) 1000 65

คุณสมบัติทั�วไปของ Zincubor

ดชันีการหักเหแสง 1.58

ความสามารถในการละลายนํ�า ตํ�ากวา่ 0.28% ในนํ�าที�อุณหภูมิ 20°C

เสถียรภาพทางความรอ้น สูงถึง 290°C

ความถ่วงจําเพาะ 2.77

คา่มัธยฐานของขนาดอนุภาค 8 µ

ลักษณะภายนอก ผงสีขาว

คา่ pH ในสารละลายนํ�าที�อุณหภูมิ 20°C 6.8 – 7.5

การสูญเสียความชื�นที�อุณหภูมิ 160°C ≤0.5%
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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 นอกจากนี� 
เราก็ ไม่ไดเ้จตนาหรอืแนะนําให้ผู้ ใช้ ใช้ผลิตภัณฑ์ตามจุดประสงคท์ี�อธิบายไว ้โดยไม่ไดต้รวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพเพื�อจุดประสงคด์งักล่าว 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 
ผู้ขายไม่รบัรองความสามารถในการขายไดห้รอืความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามวตัถุประสงคท์ี�กําหนดทั �งทางตรงหรอืทางอ้อม ผู้ขายจะตอ้งไม่รบัผิดชอบตอ่คา่เสียหายสืบเนื�อง
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