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การใช้งานและประโยชน์ของธาตอุาหารรองโบรอน (B) 
ในเกษตรกรรมนั�นมีคอ่นข้างกวา้งขวาง อย่างไรก็ตาม 
มีผลิตภัณฑ์ โบรอนจํานวนมากจําหน่ายในท้องตลาด 
ซึ�งทําให้ชาวไรแ่ละนักปฐพีวทิยาเกิดความสงสัยวา่ควรจะใช้ โบรอนจากแ
หล่งใด 
ความสามารถในการละลายนํ�าของผลิตภัณฑ์นั�นอาจแตกตา่งกันไป 
ทั �งนี�ขึ �นอยู่กับแหล่งของโบรอน 
ซึ�งมีผลตอ่อัตราที�แนะนําและการบรหิารโบรอนในไรเ่กษตร 
ดว้ยเจตนาที�ตอ้งการจะทําให้หมดข้อสงสัยเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ที�ตา่งกันใ
นตลาด Barth & Suyama (2017) 
จึงไดท้ําการศึกษาการไหลซึมผ่านเพื�อเปรยีบเทียบอัตราการปลดปล่อยโ
บรอนที�มาจากหลายแหล่งจําหน่าย

การศึกษานี� ไดด้าํเนินการในเมืองคาสโตร รฐัพารานา 
บราซิลในห้องปฏิบัตกิารของ Fundação ABC 
การทดลองนี� ไดด้าํเนินการภายใตส้องสภาวะ: ดนิปนทราย (คา่ pH ที� 
4.7) และดนิเหนียว (คา่ pH ที� 4.1) ผลิตภัณฑ์จากแหล่งตา่ง ๆ 
ที� ไดท้ดสอบคอื ปุ๋ย borate บรสุิทธิ� Granubor® (15% B) 
ซึ�งผลิตในสหรฐัอเมรกิา ulexite ชนิดเม็ดเล็ก (10% B) 
จากอารเ์จนตนิา และ ulexite ชนิดเม็ดเล็กจากอีกแหล่งจําหน่ายหนึ�ง 
(10% B) จากโบลิเวยี Granubor เป็นปุ๋ยที�มีส่วนผสมของ sodium 
tetraborate pentahydrate ที�สามารถละลายในนํ�าได ้ในขณะที� 
ulexite เ ป็นโซเดยีมและ calcium borate 
ซึ�งละลายในนํ�าไดเ้ป็นบางส่วน

ผลการศึกษาไดแ้สดงให้เห็นวา่ ulexite 
จากอารเ์จนตนิาปลดปล่อยโบรอนได ้45.4% หลังจาก 280 วนั (40 
สัปดาห์) ในดนิปนทราย (รปูที� 1) และ 35.2% ในดนิเหนียว (รปูที� 
2) Ulexite จากโบลิเวยีปลดปล่อยโบรอนได ้39.8% หลังจาก 280
วนัในดนิปนทราย (รปูที� 1) และ 34.4% ในดนิเหนียว (รปูที� 2) 
Granubor ปลดปล่อยธาตโุบรอนได ้99.7% ในดนิปนทราย (รปูที� 1)
และ 99.5% ในดนิเหนียว (รปูที� 2) หลังจาก 280 วนั โดยเฉลี�ยแล้ว
ulexite ปลดปล่อยโบรอนได ้38.7% หลังจาก 280 วนั ในขณะที�
Granubor ปลดปล่อยได ้99.6%
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รปูที� 1: รอ้ยละของโบรอนที�ปลดปล่อยในดนิปนทรายที�มีคา่ pH ที� 4.7

รปูที� 2: รอ้ยละของโบรอนที�ปลดปล่อยในดนิเหนียวที�มีคา่ pH ที� 4.1
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ความแตกตา่งหลักระหวา่ง
ulexite  กับ 
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Ulexite

• รบัประกัน: มีส่วนประกอบของโบรอน 10% (เ ม็ดเล็ก)
• สามารถละลายในนํ�าไดต้ํ�า
• คา่ชีวปรมิาณ (bioavailability) ของโบรอนในดนิ:

ระดบัของการปลดปล่อยธาตไุม่สมํ�าเสมอ ซึ�งมีความแตกตา่งกันไประหวา่ง
34 ถึง 45%

• ความสามารถในการดดูความชื�นสูง (ความสามารถในการดดูซับนํ�า)
• ขนาดของอนุภาคไม่สมํ�าเสมอโดยมีปรมิาณฝุ่นสูง

ซึ�งก่อให้เกิดการแยกและการกระจายที� ไม่สมํ�าเสมอในไรท่ี�ปลูกพืชผล
• อาจเป็นไปไดท้ี�จะเกิดการปนเปื�อน เ ช่น โลหะหนัก สารหนู เ ป็นตน้
• มีการศึกษาภาคสนามและเอกสารรบัรองที�จํากัด

• รบัประกัน: มีส่วนประกอบของโบรอน 15%
• สามารถละลายในนํ�าได ้100%
• การปลดปล่อยโบรอนลงไป ในดนิทีละน้อยอย่างช้า ๆ

ซึ�งตรงตามความตอ้งการธาตอุาหารของพืชผลทางการเกษตรตั�งแตเ่ริ�มเพาะปลูกไปจน ถ
ึงระยะเก็บเกี�ยว

• คา่ชีวปรมิาณของโบรอน: ปลดปล่อยได ้100%
• มีความสามารถในการดดูความชื�นตํ�า (ความสามารถในการดดูซึมนํ�า)
• มีขนาดอนุภาคเฉลี�ยที� 2.8 มิลลิเมตร ซ�งึเหมาะอย่างยิ�งสําหรบัใช้ผสมกับป ุ๋ยสูตร 

NPK
• มีเม็ดขนาดเล็กที�มีความทนทานสูง

ดงันั�นจึงจํากัดการก่อตวัของฝ ุ่นหรอือนุภาคละเอียดในระหวา่งการขนส่งและการจัดการ
• ไม่มีสารปนเปื�อน สารเตมิ หรอืการเพิ�มส่วนผสมที�เป็ นสารเคมี
• ไดร้บัการรบัรองจาก OMRI และ USDA

สําหรบัใช้เป็ นป๋ ุยในการทําเกษตรกรรมอินทรยี์

โปรดเยี�ยมชม https://agriculture.borax.com/products/granubor เพื�ออ่านข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับ Granubor และผลิตภัณฑ์อื�น ๆ จาก U.S. Borax.
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