การใชนุชฟอรไลฟกับมะนาว ชมพู กาแฟ สม แอปเปล พลับ มะปราง
มะยงชิด มะละกอ ฝรั่ง มะเดื่อ และพืชใหผลในประเภทเดียวกัน

1. ชวงบํารุงตนตั้งแตเริ่มปลูก – ชวงเริ่มออกผลผลิต ใชนุชฟอรไลฟสูตร 1 และ นุชฟอรไลฟเคียรา (หรือเคียราโกลด)
อยางละ5 ซีซี / น้าํ 20 ลิตร ฉีดพนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเรงราก และบํารุงโครงสรางตนใหมีอาการสมบูรณ + ปองกันเชื้อรา
และโรคแคงเกอรตางๆ ชวยเรงการเจริญเติบโตของมะนาว ใบเขียวแกเร็ว เพิ่มภูมิคุมกันโรค กิ่งกานแข็งแรง เรงการติด
ดอก ขั้วเหนียว การติดลูกมาก และสมบูรณ และใชคลุกปุย 1 กระปุกคลุกกับปุยได 3 ลูกเพื่อบํารุงดินใหรวนซุย และเพิ่ม
แรธาตุในดิน ชวยบํารุงรากแกว และรากฝอยใหแข็งแรง ลดชวยรายจายจากการใชปุยกวา 50 เปอรเซ็นต
2. ชวงเริ่มติดลูกมะนาวใช นุชฟอรไลฟสูตร 2 อัตรา 5-10 ซีซี ผสมกับนุชฟอรไลฟเคียรา (หรือเคียราโกลด) 5 ซีซี / น้าํ 20
ลิตร เพื่อบํารุงเรงการขยายผล และปริมาณน้ํามะนาว เพิ่มน้ําหนัก อาทิตยละ 1 ครัง้ (จํานวน 2 อาทิตย)
3. อาทิตยที่ 3 ใชนชุ ฟอรไลฟสตู ร 2 และนุชฟอรไลฟเคียรา (หรือเคียราโกลด) อยางละ 10 ซีซี / น้าํ 20 ลิตร เพือ่ เพิ่ม
ภูมิคุมกันโรคที่จะเกิดกับมะนาว และเพิ่มปริมาณน้ําในมะนาว ขั้วเหนียว ผลสวย มะนาวไดขนาด น้ําหนักดี ปองกัน
โรคแคงเกอร และโรคใบของมะนาว ทําใหมะนาวออกผลตอเนื่อง เพิ่มระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใหไดปริมาณเพิ่มมาก
ขึน้ ประมาณสัปดาหละ 1 ครั้ง ไปจนหมดระยะเก็บผลผลิต และสามารถใชคลุกปุยชวยบํารุงดินไดรวมกับการใหปุยตาม
ความเหมาะสม
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รายละเอียดการใชเพิม่ เติม

การใชนุชฟอรไลฟกับมะนาวและพืชประเภทเดียวกัน จะไดผลสงสุดคือการฉีดพนทางใบ
ตามปกติ เพราะมีจับใบในตัว และพืชจะสามารถดูดซึมธาตุอาการที่จําเปน เขาไปบํารุงทั่วทั้งตน จนถึง
รากไดทันที สงผลใหพืชไดรับประโยชนสูงสุดตามหลักการครับ และพืชจะเจริญเติบโตและใหผลไดเร็ว ชัดเจน
แตกตางจากการรดฝกบัวซึ่งไมสามารถทั่วถึง และอาจเขมขนเกินไป ทําใหเกิดอาการใบใหมได เพราะรับเกิน
ปริมาณที่กําหนดการรดฝกบัวจะทําใหเปลืองในการฉีดพน พืชใชประโยชนไมเต็มที่ และเขมขนเกินไป แนะนําให
ใชชุดฉีดพนที่มีขนาดเล็กลงก็ไดคับ โดยการผสมนุชฟอรไลฟใสถังอื่นๆ แลวคอยนําน้ําที่ผสมมาใสชดุ ฉีด ขนาด
เล็กน้ําหนักนอยลง หรือแบบอัตโนมัติครับเพื่อผอนแรงในการฉีดพนลงครับ

การใชนุชฟอรไลฟกับสารกําจัดโรคพืชและแมลง
สามารถผสมไดทุกรายการคับ ทั้งยาฆาแมลง และอื่นๆ สวนการปองกันเชื้อรา แนะนํานุชฟอรไลฟเคีย
รา เพื่อผลสูงสุดคับ ซึ่งบริษัทไดเพิ่มความเขมขนของตัวปองกันเชื้อราใหดีขึ้นกวาเดิม และยังมีสารอาหารที่จําเปน
ที่ชวยใหพืชมีคุณภาพมากขึ้นดวยครับ โดยสามารถใชเคียราไดไมเกิน 10 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตรในการผสมกับสูตร 1
หรือ สูตร 2 ตามระยะ หากตองการผสมยาเชื้อราอื่นๆ ก็สามารถทําไดตามตองการ แตหากใชรวมกับ เคียรา
ควรลดปริมาณการใชลงเหลือไมเกิน 60% จากปริมาณที่กําหนดเพื่อไมใหมีความเขมขนเกินไปซึ่งอาจเปนผลเสีย
กับมะนาวได

การผสมกับสารอืน่ ๆ สามารถทําได โดยลดปริมาณยาตางๆ ลงจากเดิม เหลือไมเกิน 7 ใน 10 สวน

จากเดิม เพราะนุชฟอรไลฟจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น
ยกเวน หามผสมนุชฟอรไลฟประเภทฮอรโมนอื่นๆ เด็ดขาด เนือ่ งจาการตรวจสอบจากผูใชทั่วประเทศ
พบวา จะทําใหลดประสิทธิภาพของสารอาหารลง และทําใหไมไดผลเทาที่ควรซึ่งบริษัท ไมสามารถรับรอง
คุณภาพไดหากใชผิดวิธีครับ
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กรณีตนมีอายุในระยะใหผลผลิตไดแลว
อัตราการใช ตามระยะ
1. นุชฟอรไลฟคลุกปุย ใชผสมปุยในชวงหวาน 1 กระปุกตอปุย 3 ลูก
(สามารถลดปริมาณการใชปุยลง 50% หลังใชนุชฟอรไลฟ)
2. สูตร 1 + เคียรา อยางละ 5 ซีซี/น้าํ 20 ลิตร (ชวงบํารุงตนเล็ก) 1-2 เดือนครัง้
3. สูตร 1 + เคียรา อยางละ 10 ซีซี/น้าํ 20 ลิตร (ชวงบํารุงใหญ) 1-2 เดือนครัง้
กรณีมีโรคแคงเกอร ฯลฯ ใช 1-2 เดือนครัง้
4. ชวงติดลูก-ลูกโต สูตร 2 + เคียรา อยางละ 10 ซีซี/น้าํ 20 ลิตร ชวงหลังติดดอก-ติดลูก
เพื่อชวยผลผลิตใหมีคุณภาพ ขั้วเหนียว และปองกัน หยุดโรคเชือ้ รา
สาเหตุของแคงเกอร เดือนละ 1 ครั้ง
ใหลกู ไดนาํ้ เยอะ น้ําหนักดี รสชาติดี เดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อเก็บมะนาวไดตอเนื่อง
5. หลังเก็บเกี่ยวหลายรอบ ใชสูตร 1 (5 ซีซี) + สูตร2 (10 ซีซี) + เคียรา (10 ซีซี)
ชวงบํารุงตนหลังเก็บ เดือนละ 1-2 ครั้ง ตามตองการ

เรียบเรียงโดย คุณทวีศักดิ์ อองเภา, คุณจิน ชมเมือง
บริษทั นุชฟอรไลฟ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
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