ด้านการเกษตร
: วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร

รหัส : 02010015
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :

น้ำหมักชีวภำพสูตรปลำนิล (Nile tilapia Bio-extract)
สำรสกัดธรรมชำติ สปีด 1 (Natural extract SPEED 1)
บริษัท ใบธง จ้ำกัด
บริษัท ใบธง จ้ำกัด
1. บริษัท ใบธง ฟรุ๊ต อินดัสทรี จ้ำกัด
2. ชุมนุมร้ำนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ้ำกัด
3. องค์กำรตลำดเพื่อเกษตรกร
บริษัท ใบธง จ้ำกัด
กรกฎำคม 2562 - กรกฎำคม 2570 (8 ปี)

หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
สำรสกัดธรรมชำติ สปีด 1 เป็นน้ำหมักชีวภำพสูตรปลำนิล ซึ่งเป็นผลงำนวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภำพ
ของ บริษัท ใบธง จ้ำกัด ที่ได้จำกกำรพัฒนำสูตรและกระบวนกำรผลิตน้ำหมักชีวภำพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ ปลำนิลสด
เป็ นส่ วนประกอบหลั ก ผ่ ำ นกำรรั บ รอง ระบบกำรผลิ ต ผลิ ต ผล และผลิ ต ภั ณฑ์ สั ต ว์ น้ ำ ตำมมำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ ท ำง
กำรเพำะเลี ยงสั ตว์ น้ ำที่ ดีส้ ำหรับกำรผลิต สัต ว์ น้ ำ (Good Aquaculture Practice : GAP) กรมประมง ด้ วยเทคนิ ค กำรใช้
จุ ลิ นทรี ย์ ผ สมสำยพั นธุ์ 5 ชนิ ด ย่ นระยะเวลำในกำรหมั ก ซึ่ ง เป็ นสู ต รเฉพำะ ส้ ำหรั บ ใช้ เ ป็ นสำรเร่ ง ในกระบวนกำรหมัก
ประกอบด้วย แบคทีเรีย รำ และยีสต์ ที่มีประสิทธิภำพในกำรย่ อยสลำยวัสดุ อินทรีย์ ที่มีองค์ประกอบของคำร์โ บไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน
สำรสกัดธรรมชำติ สปีด 1 มีองค์ประกอบของฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน (Auxin) จิบเบอเรลลิน (Gibberellin)
และไซโตไคนิน (Cytokinin) และกรดฮิวมิก (Humic acid) มีปริมำณสูง ปลอดภัยจำกกำรปนเปื้ อนธำตุโลหะหนั ก ได้แ ก่
สำรหนู (Arsenic : As) แคดเมี ย ม (Cadmium : Cd) โครเมี ย ม (Chromium : Cr) ทองแดง (Copper : Cu)
ตะกั่ว (Lead : Pb) ปรอท (Mercury : Hg) และสังกะสี (Zinc : Zn) และมีปริมำณโซเดียม (Sodium : Na) ไม่เกินร้อยละ 1
ของน้ำหนัก รวมทังมีองค์ประกอบของธำตุอำหำรหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุ ได้กำร รับรอง
มำตรฐำนปั จ จั ย กำรผลิ ต ทำงกำรเกษตร ประเภทน้ ำหมั กชี ว ภำพ กรมพั ฒ นำที่ ดิ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ ง
องค์ประกอบของน้ำหมักชีวภำพสูตรปลำนิลที่ประกอบด้วย ปริมำณธำตุอำหำร ฮอร์โมนพืช และสำรอื่น ๆ เหมำะสมส้ำหรับ
กำรเจริญเติบโตของพืชในระยะกำรเจริญทำงล้ำต้นและใบ
คุณลักษณะเฉพำะ
1. น้ำหมักชีวภำพสูตรปลำนิล อยู่ในรูปของเหลว ขนำดบรรจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตรต่อขวด
บรรจุในขวดพลำสติกทึบแสง
2. น้ำหมักชีวภำพสูตรปลำนิล มีส่วนประกอบหลัก ผลิตจำกปลำนิล ลักษณะเป็นปลำนิลสด ได้รับรอง
ระบบกำรผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติทำงกำรเพำะเลียงสัตว์น้ำที่ดี
ส้ำหรับกำรผลิตสัตว์น้ำ (Good Aquaculture Practice : GAP) กรมประมง

3. มีใบอนุญำตกำรใช้เครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนน้ำหมักชีวภำพ ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรใช้เครื่องหมำย
รับรองมำตรฐำนปัจจัยกำรผลิตทำงกำรเกษตร และใบอนุญำตต้องไม่หมดอำยุ
4. มีคุณสมบัติเป็นน้ำหมักชีวภำพตำมมำตรฐำนน้ำหมักชีวภำพ กรมพัฒนำที่ดิน
5. กำรใช้ประโยชน์ ส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของพืชในระยะกำรเจริ ญทำงล้ำต้นและใบ ได้แก่ ประเภทพืช
ไร่ เช่ น ข้ ำว ข้ ำวโพด เป็ นต้ น และประเภทพืช สวน กลุ่ มพื ช กิ นผล เช่ น เมล่ อน แตงโม สั บ ปะรด
เสำวรส และฟักทอง เป็นต้น และส้ำหรับกลุ่มพืชผักใบ ใช้ตลอดระยะกำรเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ : ประกำศขึนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎำคม 2562
- ยกเลิกผู้แทนจ้ำหน่ำย จ้ำนวน 2 รำย ในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภำคม 2563
++++++++++++++++++++

บริษัท ใบธง จ้ำกัด
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