ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา

1. เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

:
:
:
:
:

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
Trichoderma
Trichoderma hazianum
Moniliaceae
Moniliales

เชื้อราไตรโคเดอร์มา คืออะไร
เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ จัดเป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ดารงชีวิตอยู่ในดินโดยอาศัย
เศษซากพืชและซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารเราสามารถพบได้ทั่วไปในดินทุกหนทุกแห่ง สามารถแยก
เชื้อบริสุทธิ์จากดินธรรมชาติ เพื่อนาไปผลิตขยายในปริมาณที่มาก ๆ สาหรับใช้ในการควบคุมโรคพืชได้ง่าย
กลไกในการต่อสู้กับเชื้อสาเหตุโรคพืชมี 4 ประการ
1. การแข่งขันกับเชื้อโรคพืช
ด้วยเหตุที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาเจริญสร้างเส้นใยได้รวดเร็ว สามารถสร้างสปอร์ได้ในปริมาณสูงมาก โดย
อาศัยอาหารจากเศษวัสดุอินทรีย์ต่าง ๆ จึงช่วยให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถแข่งขันกับเชื้อราสาเหตุ
โรคพืชหรือจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณเดียวกันได้ดี
2. การเป็นปรสิตต่อเชื้อโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถพันรัด แล้วแทงส่วนของเส้นใยเข้าสู่
ภายในเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชทาให้เส้นใยของโรคพืชเหล่านั้นตาย
3. การสร้างสารยับยั้งหรือทาลายเชื้อโรคพืช
เชื้อราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถสร้างปฎิชีวนสาร สารพิษ และน้าย่อยเพื่อหยุดยั้งหรือทา
ลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้
4. การชักนาให้พืชมีความต้านทานโรค
เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาบางสายพันธุ์สามารถชักนาให้พืชสร้ างกระบวนการผลิตสารประเภทน้าย่อยหรือ
โปรตีน ซึ่งมีส่วนช่วยให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อโรคได้
ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา
1. ช่วยลดกิจกรรมของเชื้อโรคพืชได้
* ยับยั้งและทาลายการงอกของสปอร์
* แข่งขันการใช้อาหารเพื่อการเจริญของเส้นใยเชื้อโรคพืช
* รบกวนกิจกรรมต่าง ๆ ของเชื้อโรคทาให้ความรุนแรงลดลง
2. ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช
* ทาลายเส้นใยของเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยการพันรัดและแทง
* ทาลายโครงสร้างที่เชื้อโรคพืชสร้างขึ้นสาเหตุสาหรับการขยายพันธุ์
* ทาลายโครงสร้างที่เชื้อโรคพืชสร้างขึ้นเพื่ออยู่ข้ามฤดูกาล
3. ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช
* เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันระบบรากพืชจากการเข้าทาลายของเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทาให้ระบบ
รากพืชสมบูรณ์แข็งแรง

* เชื้อราไตรโคเดอร์มาผลิตสารเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้
* เชื้อราไตรโคเดอร์มาช่วยให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตดี
4. ช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช
* กระตุ้นให้เกิดความต้านทานโรคขึ้นภายในพืช
* พืชที่มีระบบรากดี เจริญเติบโตดี แข็งแรง จึงต้านทานโรคได้ดีขึ้น
โรคพืชที่เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมได้
เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถควบคุมหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืชชนิดต่าง ๆ ได้หลายชนิดดังนี้
1. โรครากเน่าและโคนเน่า ที่เกิดกับพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ยางพารา ไม้ดอกไม้ประดับ ทุกชนิด
2. โรคเน่าคอดินหรือเน่าระดับดินหรือกล้าเน่ายุบ ที่เกิดกับต้นกล้าของพืชผัก พืชไร่ ทุกชนิด
3.โรคเหี่ยว (เหลือง) ที่เกิดกับพืชตระกูลพริก มะเขือ
4. โรคเมล็ดเน่า-โคนเน่า ที่เกิดกับพืชตระกูลถั่ว
5. โรครากขาว ของยางพารา
6. โรคกุ้งแห้งหรือแอนแทรคโนส ของพริก มะม่วง
7. โรคลาต้นไหม้ของพริก หน่อไม้ฝรั่ง
8. โรคผลเน่า ของสละ
9. โรคไหม้ โรคไหม้คอรวง โรคใบจุดสีน้าตาลและโรคเมล็ดด่าง ของข้าว
10.โรคเหี่ยวหรือตายพราย ของกล้วย
11.โรคยอดเน่า ของสับปะรด

โรคพืชชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมได้
โรคข้าว

1

โรคไหม้ขา้ ว

โรคใบจุดสีน้ าตาล

โรคใบขีดสีน้ าตาล
โรคเหี่ยวหรื อกล้ วยตายพราย

โรคของ พริก – มะเขือ

โรครากเน่ าโคนเน่ า

โรคลาต้นไหม้

โรคราเม็ดผักกาด

โรคกุ้งแห้ ง
โรคเหี่ยวเหลือง

โรครากขาว ของยางพารา

ใบซีด เหลือง และร่ วง จนหมด

มีดอกเห็ดสีเหลืองส้ มขึน้ เป็ นชั้นๆ

ต้นยางพารา ล้มทั้งยืน

มีเส้ นใยสี ขาว ที่รากและโคนต้ น

ดอกเห็ดเมื่อแก่ สี จะซีดจาง

โรครากเน่า โคนเน่า ทุเรียน-ลองกอง

โรคยอดเน่าสับปะรด

การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อขยายและเพิ่มปริมาณสามารถดาเนินการได้โดย 2 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการหมักอาหารเหลว โดยใช้อาหารในรูปของเหลว เช่น กากน้าตาลหรือโมลาส หรืออาหาร
เหลวสังเคราะห์ที่มีการเติมแร่ธาตุที่จาเป็นต่อการเจริญของเชื้อราไตรโคเดอร์มา
2. กระบวนการหมักอาหารแข็ง โดยใช้อาหารที่เป็ นของแข็ง เช่น เมล็ดพืช เมล็ดธัญ พืช ตลอดจนวัสดุ
อินทรีย์ต่าง ๆ ทั้งประเภทที่ยังเป็นเมล็ดอยู่ หรือที่บดเป็นผงละเอียดแล้ว
เชื้อสดหรือมวลชีวภาพของเชื้อที่ได้จากกระบวนการผลิตสามารถนาไปใช้ได้ทันทีแต่ถ้าต้องการเก็บรักษา
เชื้อราไตรโคเดอร์มาไว้เป็นเวลานาน ต้องนาเชื้อสดที่ได้มาผลิตให้อยู่ในรูปสูตรสาเร็จชนิดต่าง ๆ โดยนาเชื้อสดผสม
ผงสารพา เช่น ผงไดอะตอมไมท์ ซีโอไลท์ฯ แล้วทาให้เชื้ออยู่ในสภาพที่แห้ง สปอร์ของเชื้อหยุดการเจริญ และเข้าสู่
ระยะพักตัว

สูตรสาเร็จของชีวภัณฑ์
1. ชนิดผงแห้ง ได้จากการผสมเชื้อสดกับผงสารพาต่าง ๆ เช่น ไดอะตอมเซียสเอิร์ท เวอร์มิคูไลท์ ไพโรฟิล
ไลท์ หรือผงดินเหนียว เป็นต้น จากนั้นจึงนาไปตากหรืออบให้แห้งที่อุณหภูมิไม่สูงนัก ก่อนบดเป็นผงละเอียด
2. ชนิดเม็ด ได้จากการใช้สารโพลีเมอร์อินทรีย์บางชนิด เช่น อัลจิเนทโพลีอะครีลาไมด์หรือ คาราจีแนน
ห่อหุ้มเม็ดเชื้อ หรือการใช้เชื้อเคลือบบนผิวของสารพาบางชนิด
3. ชนิดเกล็ด ได้จากการใช้สปอร์ของเชื้อสดผสมกับสารพาที่ทาลายน้าได้ดี หรือแขวนลอยดี ตกตะกอน
ช้า ทาให้อยู่ในรูปเกล็ดแห้ง
4. ชนิดเชื้อสด ได้จากเชื้อสดที่เลี้ยงบนอาหารแข็ง เช่น บนเมล็ดข้างฟ่าง ข้าวสาร (สุก), เมล็ดข้าวโพด
จนได้สปอร์สีเขียวเข้มปริมาณมากซึ่งต้องนาไปใช้ทันทีหรือเก็บไว้ในตู้เย็น 5-10 องศาเซลเซียสได้ไม่เกิน 30 วัน
ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มารูปแบบที่นิยมผลิตเป็นการค้าคือ ชนิดผงแห้ง ปัจจุบันมีบริษัทเอกชน คือ บริษัท
ยูนิซีดส์ จากัด ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตชีวภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ
การค้า คือ “ยูนิกรีน ยูเอ็น-1” และ “ยูนิเซฟ” สาหรับบริษัทเอกชนที่พัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์ด้วยตนเอง คือ
บริษัทแอพพลายเค็ม จากัด ผลิตชีวภัณฑ์ ภายใต้ชื่อการค้า “ไตรซาน” ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เรียบร้อยแล้ว

เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดคืออะไร ?
เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด หมายถึง เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่กาลังเจริญอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น พี
ดีเอ (อาหารวุ้นที่มีน้าจากมันฝรั่งสกัดและน้าตาลเดกซ์ไตรสประกอบ) หรือบนอาหารธรรมชาติจาพวกเมล็ดพืช
เช่น เมล็ดข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวสาร(สุก) และข้าวเปลือก ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ โดยปล่อยให้เชื้อเจริญ
สร้างเส้นใยและสปอร์บนเมล็ดพืชอย่างทั่วถึงเป็นเวลา 5-7 วัน ก่อนนาไปใช้ เชื้อสดที่ดีควรสร้างสปอร์สีเขียวเข้ม
ปกคลุมเมล็ดพืชหรือวัสดุอาหารอย่างทั่วถึง ไม่มีสปอร์ของเชื้อราปนเปื้อนสีอื่น ๆ เช่น เหลือง เขียวปนเหลือง ไม่มี
เชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนจนทาให้เกิดลักษณะเป็นเมือกเยิ้มหรือมีกลิ่นเหม็น

การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
ในการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด หรือ เชื้อสดให้ประสบผลสาเร็จนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุอาหารและ
หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์เป็นปัจจัยสาคัญ ผลการวิจัยพบว่าปลายข้าวจ้าว หรือข้าวสารเป็นวัสดุอาหารที่ดี
ที่สุด หาง่ายและราคาถูก และหัวเชื้อที่ดีควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. มีลักษณะและคุณสมบัติตรงตามพันธุกรรมดั้งเดิม ซีบี-ฟิน-01 (ไม่กลายพันธุ์)
2. มีความบริสุทธิ์ ไม่มีจุลินทรีย์ใด ๆ ปนเปื้อน
3. มีคุณภาพ และประสิทธิภาพควบคุมโรคพืชสูง (ผ่านการวิจัย)
4. ผลิตโดยองค์กร หรือบริษัทที่เชื่อถือได้ มีการประกันคุณภาพ
การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติ
2. แก้วน้า หรือถ้วยตวง
3. ทัพพีตักข้าว
4. ถุงพลาสติกใสทดร้อน (ใหม่) ขนาด 7x11 นิ้ว หรือ 8x12 นิ้ว
5. ยางวง
6. เข็มเย็บผ้า หรือเข็มหมุด หรือเข็มกลัด
7. ปลายข้าว ข้าวหัก หรือข้าวสาร (ทุกพันธุ์ ทั้งข้าวใหม่หรือข้าวเก่า)
8. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์ชนิดผงแห้ง หรือชนิดน้า
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
1. ใส่ข้าว 3 ส่วน ในหม้อหุงข้าว เติมน้า 2 ส่วน กดสวิทซ์ (ถ้าข้าวนิ่มเกินไปให้ใช้ข้าว 2 ส่วนและน้า
1 ส่วน)
2. ถอดปลั๊กทันทีเมือ่ หม้อข้าวดีด จะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ เป็นไตสีขาว
3. ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วนทันทีที่ดึงปลั๊กออก
4. ตักข้าวใส่ถุง ขณะข้าวยังร้อน ถุงละ 250 กรัม
5. รีดอากาศออกจากถุง พับปากถุงลงด้านล่าง
6. วางทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่น (เกือบเย็น)
การใส่หัวเชื้อ
1. หยดหัวเชื้อ 1 ซีซี (ชนิดน้า)หรือ 3-5 หยด ลงในข้าว
2. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นที่ว่างในถุงมากกว่าพื้นที่ใส่ข้าว
3. เขย่าให้หัวเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง
4. เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง โดยใช้เข็มสะอาดแทง 30-40 ครั้ง
การบ่มเชื้อ
1. วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ ให้ข้าวแผ่กระจายทั่วถุง และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน
2. วางถุงข้าวในบริเวณที่มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มี มด ไร และสัตว์อื่น ๆ
3. วางทิ้งไว้ 2 วัน
4. คลุกเคล้าในถุงเบา ๆ เพื่อให้เส้นใยกระจายตัว
5. วางเลี้ยงไว้อย่างเดิม 3-5 วัน
6. จะเห็นเชื้อสีเขียวขึ้นคลุมเมล็ดข้าว นาไปใช้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน 7 วัน

การเก็บรักษาเชื้อสด
เมื่อครบกาหนด 6-7 วัน ของการบ่มเชื้อ โดยปกติจะเห็นสปอร์สีเขียวเข้มของเชื้อราไตรโคเดอร์มาขึ้นปก
คลุมปลายข้าวในถุงอย่างหนาแน่น จนอาจมองไม่เห็นสีขาวของเมล็ดข้าว แต่ถ้าเกิดความผิดพลาด เช่น เขย่าเชื้อ
ไม่กระจายทั่วทั้งถุง หรือเจาะรูให้อากาศเข้าถุงน้อยไป อาจพบว่าข้าวบริเวณก้นถุงยังคงเป็นสีขาว ให้แก้ไขโดย
การใช้เข็มเจาะรุตรงปลายปากถุงเพิ่ม แล้วบ่มเชื้อต่ออีก 2-3 วัน
เชื้อที่เจริญทั่วถุงดีแล้ว ให้นาไปใช้ทันที สาหรับกรณีที่ไม่สามารถใช้เชื้อได้ทันทีให้นาถุงเชื้อรวมใส่ถุงพลาสติก แล้ว
นาไปเก็บไว้ในตูเย็นช่องธรรมดา (8-10 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บเชื้อไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน
ข้อควรระวังในการผลิตเชื้อชนิดสด
1. ควรหุงปลายข้าวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติเท่านั้น เพราะการใช้หม้อหุงข้าวชนิด ที่ใช้แก๊ส อาจทา
ให้ข้าวไหม้ หรือการหุงข้าวแบบเช็ดน้า มักได้ข้าวที่แฉะเกินไป ปลายข้าวที่หุงจนสุกด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะมี
ลักษณะเป็นไตขาวอยู่บ้าง จัดเป็นลักษณะที่ดี
2. ต้องตัก ปลายข้าวที่หุงแล้วใส่ถุงพลาสติก ขณะที่ข้าวกาลังร้อน เพื่อให้ความร้อนในถุงข้าวทาลาย
จุลินทรีย์จากอากาศที่อาจปนเปื้อนอยู่ในถุงข้าว
3. การใช้เข็มแทงรอบบริเวณปากถุงที่รัดยางไว้มีความสาคัญอย่ างยิ่ง ควรแทงไม่น้อยกว่า 30 จุด/ถุง
เพราะถ้าอากาศไม่สามารถระบายถ่ายเทได้ดี เชื้อจะเจริญไม่ทั่วทั้งถุง (ก้นถุงยังเห็นข้าวเป็นสีขาว) ห้ามให้ไม้แหลม
หรือตะปู หรือของแหลมอื่นแทงถุง เพราะจะทาให้มีรูขนาดใหญ่เกินไปและอาจปนเปื้อนได้
4. ควรบ่มเชื่อไว้ในบริเวณที่ร่มและเย็น (25-30 องศาเซลเซียส) ไม่ถูกแสงแดดและให้เชื้อได้รับแสงสว่าง
อย่างเพียงพออย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง/วัน หรือตลอด 24 ชั่วโมง แสงจะช่วยกระตุ้นการสร้างสปอร์ของเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา ถ้าบริเวณที่วางเชื้อมีแสงไม่พอเพียง อาจใช้แสงไฟจากหลอดฟลูโอเรสเซนต์ (นีออน) ช่วยได้
5. อย่าลืมขยาข้าวเมื่อบ่มเชื้อครบ 2 วัน (หลังใส่เชื้อ) และกดข้าวให้แผ่แบนราบมากที่สุดอีกครั้งหลังขยา
ข้าวแล้ว ดึงถุงให้โป่งขึ้นเพื่อให้มีอากาศในถุง ห้ามวางถุงทับซ้อนกัน
6. ป้องกันอย่าให้มด แมลง หรือสัตว์มากัดแทะถุงข้าว
7. ถ้าเชื้อสีชมพู สีส้ม สีเหลือง หรือสีดา ในถุงเชื้อใด ให้นาถุงเชื้อดังกล่าวไปทิ้ง ถังขยะ หรือทิ้งใส่
หลุมชนิดฝังกลบ โดยไม่ต้องเปิดปากถุง
8. ไม่ควรใช้เชื้อสดที่จากการเลี้ยงเชื้อบนข้าวสุก เป็นหัวเชื้อเพื่อการผลิตขยายเชื้อต่อไป เพราะจะเกิด
การปนเปื้อน และเชื้อจะเสื่อมคุณภาพและประสิทธิภาพ

ปัญหาที่พบในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดและการแก้ไข
ลักษณะปัญหา
สาเหตุ
* เชื้อไม่เจริญบนข้าวในถุง
1. ข้าวแฉะหรือนิ่มเกินไป
หรือครบ 7 วัน เชื้อยังไม่มี 2. มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน
สีเขียว
3. ไม่ได้ใส่หัวเชื้อ / ไม่ได้เจาะรู

การแก้ไข
1. ปรับลดน้าที่ใช้หุงข้าวลง
2. ใส่เชื้อลงถุงขณะที่ข้าวอุ่น
3. ใส่หัวเชื้อ / เจาะรู

* บริเวณก้นถุงไม่มีสปอร์สีเขียว 1. ข้าวแฉะบริเวณก้นถุง
2. เจาะรูน้อยไป

1. ปรับลดน้าที่ใช้
2. ใช้เข็มเจาะรูเพิ่ม/ดึงถุงให้โป่ง

* เกิดเหงื่อเป็นหยดน้าในถุง

1. วางถุงข้าวในห้องที่ร้อน

1. วางถุงข้าวในที่ร่มและอากาศ
ถ่ายเทดี (การเกิดเหงื่อไม่มี
ปัญหาใด ๆ)

* สปอร์ไม่เขียวเข้ม

1. ได้รับแสงสว่างไม่พอเพียง
2. ขยับถุงบ่อยเกินไป

1. เพิ่มแสงนีออน 12 ชั่วโมง
2. หลังบ่ม 2 วัน บีบคลุกเคล้าข้าว
ในถุงแล้ว อย่างขยับถุงอีก

* มีเชื้อสีส้ม/เขียวดาในถุงข้าว

1. มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน

1. ทิ้งถุงโดยไม่ต้องแกะออก

* เชื้อขึ้นเขียวแล้วกลับมี
เส้นใยขาว

1. เชื้ออายุเกิน 7 วัน วางไว้ ณ
อุณหภูมิห้องจนสปอร์งอกใหม่

1. บ่มเชื้อครบ 6-7 วัน แล้วต้อง
เก็บถุงเชื้อในตู้เย็น (8-10 องศา)

วิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
การใช้เชื้อสดสามารถใช้ได้หลายวิธี ตามโอกาสและสะดวกของเกษตรกร เช่นใช้เชื้อสดผสมกับราข้าวและ
ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1:4:100 โดยน้าหมักใส่หลุมหรือหว่านลงในแปลงปลูกหรือใช้เชื้อสดล้วน ๆ คลุกเมล็ดพืช
ก่อนปลูก หรือใช้เชื้อสดผสมน้าสาหรับฉีดพ่น ราด รดลงดิน หรือใช้แช่ส่วนขยายพันธุ์พืชก็ได้ เป็นวิธีที่กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้เผยแพร่และแนะนาให้เกษตรกรปฏิบัติได้อยู่อย่างแพร่หลาย ดังรายละเอียดดังนี้
1. การใช้เชื้อสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์
ใช้เชื้อสดผสมกับราข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า) ในสัดส่วน 1:4:100 โดย
น้าหนัก
- เติมราข้าวเล็กน้อยลงไปในถุงเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด คลุกเคล้าและบีบให้เชื้อที่เกาะเป็นก้อน
ให้แตกออก ต่อจากนั้นจึงเทเชื้อที่คลุกราข้าวแล้วผสมกับราข้าวที่เหลือให้ครบตามจานวน แล้ว
คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง
- นาหัวเชื้อสดที่ผสมกับราข้าว (อัตรา 1:4 โดยน้าหนัก) ผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม
คลุกเคล้าจนเข้ากันอย่างทั่วถึง อาจพรมน้าพอชื้นเพื่อลดการฟุ้งกระจาย
- ในกรณีที่ไม่สามารถหาราข้าวละเอียดได้ ให้ใช้เชื้อสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์โดยตรง ในอัตราส่วน
1:100 โดยน้าหนัก

เมื่อได้ส่วนผสมของเชื้อสดกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วสามารถนาไปใช้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
- การผสมกับวัสดุปลูกสาหรับการเพาะกล้าในกระบะเพาะเมล็ดหรือถุงเพาะชาโดยใส่ส่วนผสมของ
เชื้อสดผสมดินปลูกอัตรา 1:4 โดยปริมาตร (20%) นาดินปลูกที่ผสมด้วยส่วนผสมของเชื้อแล้วใส่
กระบะเพาะเมล็ด ถุงหรือกระถางปลูกพืช
- การใส่หลุมปลูกพืช โดยใช้ส่วนผสมของเชื้อสด อัตรา 10-20 กรัม (1-2 ช้อนแกง) ต่อหลุมโรยใน
หลุมก่อนการหยอดเมล็ดพืช หรือใช้ส่วนผสมของเชื้อสด อัตรา 10-20 กรัม คลุกเคล้ากับดินใน
หลุมปลูกพืช ถ้าหลุมปลูกใหญ่อาจใช้ 50-100 กรัม/หลุม
- การใช้เชื้อหว่านในแปลงปลูก โดยหว่านส่วนผสมเชื้อสดลงบนแปลงปลูกก่อนการปลูกพืชด้วยอัตรา
50-100 กรั ม ต่ อ ตารางเมตร หรื อ หว่ า นส่ ว นผสมเชื้ อ สดลงบนแปลงปลู ก ขณะที่ พื ช ก าลั ง
เจริญเติบโต หรือกาลังมีโรคระบาด ด้วยอัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร
- การใช้เชื้อสดหว่านใต้ทรงพุ่มหรือโรยโคนต้นพืช โดยหว่านส่วนผสมเชื้อสดทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่ม
จนถึงรอบชายพุ่ม อัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร หรือโรยส่วนผสมเชื้อสดบริเวณโคนต้นพืช
กรณีที่เกิดโรคโคนเน่า ด้วยอัตรา 10-20 กรัมต่อต้น (เพิ่มปริมาณการใช้กรณีพืชโต)
2. การใช้เชื้อสดคลุกเมล็ดพืช
ใส่เชื้อสดลงในถุงพลาสติกที่จะใช้คลุกเมล็ด อัตรา 10 กรัม (1ช้อนแกง) ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
เติมน้า 10 ซีซี. บีบเชื้อสดให้แตกตัว เทเมล็ด 1 กิโลกรัมลงในถุงแล้วเขย่าให้เชื้อสดคลุกเคล้าจนติดผิวเมล็ด นา
เมล็ดออกผึ่งลมให้แห้งก่อนนาไปปลูกหรือใช้ปลูกได้ทันที (ไม่ควรคลุกเมล็ดแล้วเก็บไว้นาน ๆ)
3. การใช้เชื้อสดผสมกับน้า
ในกรณีที่ไม่สะดวกในการจัดหาปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและราข้าวหรือกรณีที่ต้องการใส่เชื้อราไตรโค
เดอร์มาลงดินโดยไม่ประสงค์จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และราข้าวลงไปในดินด้วย เนื่องจากไม่อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสาหรับ
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่เตรียมไว้ ผสมกับน้า ในอัตรา 100 กรัม ต่อน้า 20
ลิตร หรือ 250 กรัม (เชื้อสด 1 ถุง) ต่อน้า 50 ลิตร สาหรับขั้นตอนการใช้เชื้อสดผสมน้ามีดังนี้
1. นาเชื้อสดมา 1 ถุง (250 กรัม) เติมน้าลงไปในถุง 300 มิลลิลิตร (ซีซี) หรือพอท่วมตัวเชื้อ
แล้วขยาเนื้อข้าวให้แตกออกจนได้น้าเชื้อสีเขียวเข้ม
2. กรองน้าเชื้อด้วยผ้าหรือกระชอนตาถี่ ล้างกากที่เหลือบนกระชอนด้วยน้าอีกจานวนหนึ่งจน
เชื้อหลุดจากเมล็ดข้าวหมด เติมน้าให้ครบ 50 ลิตร ก่อนนาไปใช้
3. นาเชื้อสดที่เตรียมได้แล้ว สามารถนาไปใช้ได้ทันที หรือใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เมล็ด
ข้าวเหลือจากการกรองสามารถใช้คลุกกับราข้าวหรือปุ๋ยอินทรีย์แล้วนาไปหว่านในแปลงปลูกหรือโคนต้นได้
วิธีการนาน้าเชื้อสดไปใช้ในการควบคุมโรค
1. การฉีดพ่นน้าเชื้อสดลงในกระบะเพาะกล้า กระถาง หรือถุงปลูกพืช หลังจากหยอดเมล็ด
แล้ว หรือในระหว่างที่ต้นกล้ากาลังเจริญเติบโต ควรฉีดให้ดินเปียกชุ่ม บางกรณีอาจใช้น้าเชื้อสดฉีดพ่นลงในถุง
หรือกระถางปลูกพืช ตั้งแต่เริ่มปลูกหรือในระหว่างที่พืชกาลังเจริญเติบโต ควรฉีดให้ดินเปียกชุ่ม
2. การฉีดพ่นน้าเชื้อสดลงในหลุมปลูกพืช หลังจากเพาะเมล็ดหรือย้ายกล้าพืชลงปลูกแล้วควรฉีด
พ่นให้ดินบริเวณรอบหลุมปลูกเปียกชื้น

3. การฉีดพ่นน้าเชื้อสดลงบนแปลงปลูกพืช หลังจากหว่านเมล็ด และคลุมแปลงด้วยฟางแล้วใช้
นาเชื้อฉีดพ่นในอัตรา 10-20 ลิตร /100 ตารางเมตรและให้น้าแก่พืชทันที กรณีที่ต้องการคลุมแปลงปลูกด้วย
พลาสติกดาให้ ฉีด พ่นน้าเชื้อ สดลงบนแปลงปลูก อัตรา 10-20 ลิตร/100 ตารางเมตรก่อนคลุ มแปลงด้ ว ย
พลาสติกดา (ถ้ารดน้าให้ดินบนแปลงปลูกมีความชื้น 60-80 เปอร์เซ็นต์ก่อนคลุมแปลงได้ก็จะดียิ่งขึ้น) สาหรับ
กรณีที่พืชกาลังเจริญเติบโตอยู่ในแปลงแล้ว สามารถฉีดพ่นน้าเชื้อสดลงบนแปลง ในอั ตรา 10-20 ลิตร/100
ตารางเมตร ได้ทุกระยะการเจริญของพืช
4. การฉีดพ่นน้าเชื้อสดโคนต้นพืช ให้ฉีดพ่นโคนต้นพืชและดินบริเวณรอบโคน ต้นพืชเปียกชื้น
(เพื่อป้องกันโรคโคนเน่า)
5. การฉีดพ่นน้าเชื้อสดหรือปล่อยไปพร้อมระบบการให้น้าใต้ทรงพุ่มของพืช ให้ฉีดพ่นน้าเชื้อสด
จนดินใต้ทรงพุ่มเปียกชื้นโดยใช้อัตรา 10-20 ลิตรต่อ 100 ตารางเมตร ควรให้น้าแก่พืชก่อนและหลังฉีดพ่น
น้าเชื้อเพื่อให้น้าพาเชื้อซึมลงดินและช่วยให้เชื้อเจริญได้ดีในดินที่มีความชื้นการปล่อยน้าเชื้อสดไปกับระบบการให้
น้าแก่พืชแบบพ่นฝอยสามารถทาได้ โดยใช้อัตรา 10-20 ลิตรต่อ 100 ตารางเมตร ควรให้น้าเพื่อให้ดินชื้นก่อน
ปล่อยน้าเชื้อจากนั้นจึงปล่อยน้าเปล่าเพื่อไล่น้าเชื้อออกจากระบบท่อให้หมด เพื่อป้องกันเส้นใยของเชื้ออุดตันต่อ
คาเตือน :
1. ควรฉีดพ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น กรณีที่บริเวณที่ฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย
2. ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นเชื้อแห้งมาก ควรให้น้าพอให้ดินมีความชื้นเสียก่อน หรือให้นา
ทันทีหลังฉีดพ่น เพื่อให้น้าพาเชื้อซึมลงดิน
3. การปล่อยน้าเชื้อสดไปกับระบบน้าหยดอาจก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของหัวน้าหยด ใน
กรณีที่มีน้าเชื้อเหลือค้างในท่อ โดยสปอร์จะงอกเป็นเส้นใยไปทาให้อุดตัน จึงจาเป็นต้อง
ปล่อยน้าล้างสายและหัวน้าหยดหลังการใช้ทุกครั้ง
4. การฉีดพ่นน้าเชื้อลงบนดินในแปลงปลูก ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้เชื้อสดผสมปุ๋ย
อินทรีย์หว่านคลุกเคล้าไปกับดินในช่วงของการเตรียมแปลงปลูกพืช
4. การใช้เชื้อสดในนาข้าว เพื่อควบคุมโรคไหม้ โรคไหม้คอรวง และโรคใบจุดสีน้าตาล มีวิธีใช้ดังนี้
1. แช่เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการแช่น้า 1-2 คืน นาไปแช่ในน้าเชื้อไตรโคเดอร์มา 30 นาที (เชื้อ
1 กก./น้า 100 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้าสีเขียว) และนาน้าไตรโคเดอร์มาที่เหลือรดในช่วงการบ่ม
2. ปล่อยเข้านา ใช้เชื้อสด 2 กก./พื้นที่ 1 ไร่ คนหรือขยาเชื้อเบา ๆ ในน้า กรองเอาเฉพาะน้า
สีเขียว แล้วปล่อยให้ไหลไปพร้อมกับน้าที่ปล่อยเข้านา
3. ฉีดพ่น ใช้เชื้อ 1 กก./ น้า 200 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้าเชื้อ ฉีดพ่นทั่วต้นข้าวทุก 10-15 วัน
ก่อนและระหว่างออกรวง
5. การใช้เชื้อสดทาลาต้น สาหรับควบคุมโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และโรคเส้นดาของยางพารา
ตามขั้นตอนดังนี้
1. ถากเปลือกให้ถึงเนื้อไม้ตรงบริเวณที่มีเชื้อโรคทาลาย (แผล)
2. ใช้เชื้อสด 0.5 กิโลกรัม ผสมน้า 1 ลิตรและฝุ่นแดง 0.5 กิโลกรัม คนให้เข้ากัน แล้วทาตรงที่
แผลบริเวณที่ถากเปลือกไว้แล้ว
3. หมั่นสังเกตรอยแผล ต้องทาที่แผลหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่วเปลือกงอกเจริญปกติ

ข้อควรระวังในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด เป็นวิธีการที่เกษตรกรหรือผู้ใช้ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เป็น
กรณีพิเศษ ทั้งนี้เพราะเชื้อชนิดสดอาจไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เชื้อสดเป็นเชื้อที่
อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเจริญอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เมื่ออยู่ในสภาพอุณหภูมิปกติ โดยสปอร์ของเชื้อซึ่งมีสีเขียว
เข้มจะงอกและเจริญกลับเป็นเส้นใยสีขาวใหม่อีกครั้ง เส้นใยดังกล่าวจะอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมภายนอกถุงเชื้อ
สูญเสียคุณภาพและประสิทธิภาพได้ง่ายกว่าเชื้อในรูปสปอร์สีเขียว ดังนั้นข้อจากัดที่สาคัญประการหนึ่งของเชื้อสด
คือ ต้องนาเชื้อสดไปใช้ทันที อย่างไรก็ตามถ้าเกษตรกร หรือผู้ใช้ยังไม่พร้อมที่จะใช้เชื้อสดที่มีอายุครบ 7 วันแล้ว
ต้องเก็บรักษาเชื้อสดไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส และไม่ควรเก็บไว้นานเกินกว่า 15 วัน
นอกจากนี้ผู้ใช้เชื้อสดควรระลึกไว้เสมอว่า การใช้เชื้อสดใส่ลงดินที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเจริญ
และการเพิ่มปริมาณเชื้อ เช่น ดินเป็นกรดจัดหรือด่างจัด เกินไปดินมีความเค็มสูง โครงสร้างของดินหรือเนื้อดินมี
ลักษณะแน่นทึบ การระบายอากาศและความชื้นไม่ดี ดินมีอินทรียวัตถุต่า อาจทาให้การใช้เชื้อสดไม่ประสบ
ผลสาเร็จได้ สาหรับข้อควรระวังต่าง ๆ ในการใช้เชื้อสดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นมีดังนี้
1. ควรฉีดพ่นน้าเชื้อสดในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น กรณีที่บริเวณซึ่งจะฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย
ควรใช้วัสดุอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหว่านปกคลุมผิวดิน
2. ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นน้าเชื้อหรือหว่านเชื้อแห้งมาก ควรให้น้าพอให้ดินมีความชื้นเสียก่อน หรือให้
น้าทันทีหลังฉีดพ่นหรือหว่านเชื้อ เพื่อให้น้าพาเชื้อซึมลงดินและความชื้นในดินจะช่วยให้เชื้อเจริญได้ดี
3. ปุ๋ ย หมั ก หรื อ ปุ๋ ย คอกที่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ผ สมเชื้ อ ราไตรโคเดอร์ ม าชนิ ด สด ควรเป็ น ปุ๋ ย ที่ ผ่ า น
กระบวนการหมักโดยสมบูรณ์แล้ว (เย็นแล้ว) หรือเป็นปุ๋ยที่กองทิ้งไว้จนเก่าแล้ว ไม่ควรใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมด้วยปุ๋ยยู
เรีย
4. ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิดคลุกเคล้าหรือผสมร่วมกับเชื้อสดเพื่อใช้พร้อมกันทีเดียว
5. กรณีที่ต้องการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับปุ๋ยอินทรีย์ -เคมี (ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร
ต่าง ๆ ) ทั้ง ชนิดผงหรือชนิดอัดเม็ด ให้ผสมได้ แต่ต้องใช้หว่านทันทีหลัง ผสมเสร็ จ ห้ามผสมแล้วเก็บไว้ ใ น
กระสอบ หรือกองไว้ เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มาอาจได้รับอันตรายจากปุ๋ยเคมี
6. เมื่อผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับราข้าวและปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ให้ใช้หว่านทันทีห้ามบรรจุลงใน
กระสอบหรือกองทิ้งไว้นานกว่า 24 ชั่วโมง เพราะอาจเกิดความร้อนในกองปุ๋ย เป็นอันตรายต่อเชื้อราไตรโคเดอร์
มาได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมส่วนผสมของเชื้อสด ราข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ให้พอใช้ในแต่ละครั้ง
7. ถ้าผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับปุ๋ยอินทรีย์ (เก่าหรือหมักดีแล้ว) โดยไม่ใส่ราข้าว สามารถเก็บ
ปุ๋ยไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยใส่กระสอบหรือกองไว้ในที่ร่มและเย็นและควรคลุมด้วยพลาสติกหรือกระสอบ เพื่อ
รักษาความชื้นในเนื้อปุ๋ยเอาไว้ให้อยู่ที่ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์
8. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่ใส่ราข้าว เมื่อใช้หว่านลงดินจะได้ปริมาณเชื้อ
น้อยกว่ากรณีที่ใช้ราข้าวผสมด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าเชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่มีราข้าวมีประสิทธิภาพ
ควบคุมโรคได้เช่นกันและเหมาะกับใช้ใส่รองก้นหลุมก่อนหยอดเมล็ด
9. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ก่อนหรือหลังการหว่านปุ๋ยเคมี 3-5 วัน
10. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหลังหว่านปูนโดโลไมท์ ปูนขาว หรือสารปรับสภาพดินไปแล้ว 5-7 วัน
11. การฉีดพ่นสารเคมีควบคุมโรค แมลงศัตรู พืช และวัชพืช เหนือพื้นดิน ไม่ผลกระทบต่อเชื้อราไตร
โคเดอร์มาในดิน แม้ว่าสารเคมีเบโนมิล และคาร์เบนดาซิม อาจมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้
ระยะหนึ่ง

12. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้ก่อนปลูกพืชรุ่นใหม่ทุก ครั้ง ใน
กรณีของการปลูกพืช ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชไร่ หรือใช้ปีละ 2-3 ครั้ง ในกรณีของไม้ผลยืนต้น (ใช้บ่อย
ๆ ไม่มีอันตรายต่อพืช)
13. ควรใช้เศษหญ้า เศษใบไม้ หรือวัสดุต่าง ๆ คลุมผิวดิน เพื่อรักษาความชื้นในดินไว้ ซึ่งจะช่วยให้เชื้อ
ราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดี และมีชีวิตอยู่รอดในดินได้นานยิ่งขึ้น
14. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุอินทรีย์ลงดินเป็นระยะ ๆ โดยแบ่งใส่ทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
แหล่งอาหารให้กับเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อมในดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา
15. ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ผสมราข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์หว่านลงดินในช่วงของการ
เตรียมดินก่อนการปลูกพืช และใช้นาเชื้อสดฉีดพ่นลงดินบนแปลงปลูกหรือรอบโคนต้น หรือใต้ทรงพุ่มในระยะที่
พืชกาลังเจริญเติบโตต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ
16. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเก็บรักษาได้ไม่นาน แต่มีประสิทธิภาพคุมโรคสูงกว่าการใช้เชื้อในรูปผง
แห้ง

ข้อดีและข้อจากัดเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด
ข้อดี
1. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดมีความพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมได้ทันทีที่ลงสู่ดิน ซึ่ง มีสภาพแว ดล้อม
เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ เช่นสามารถเจริญและสร้างเส้นใยภายใน 3-5 ชั่วโมง เพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค
2. เชื้อสดจะสามารถเจริญและเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมากกว่าเชื้อชนิดผงแห้ง
3. เกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้ด้วยตนเองโดยวิธีที่ไม่ยุ่งยากและต้นทุนการผลิตต่า
4. มีวิธีการนาไปใช้ได้หลายวิธีแล้วแต่ความเหมาะสม
5. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส หัวเชื้อ
ในขวดที่ใช้ไม่หมด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็น แล้วนามาใช้ต่อได้
ข้อจากัด
1. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดที่ผลิตได้ไม่สามารถเก็บรักษาให้ค งสภาพเดิมได้ที่อุณหภูมิ ปกติ
ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดในตู้เย็นอุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส
มีจากัด คือกาหนดให้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน 15 วัน
3. เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเมื่อผสมราละเอียดและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเก่า ๆ แล้วต้องใช้ให้หมด
4. สาหรับวิธีการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ขั้นตอนการเตรียมยุ่งยากและต้องฉีดพ่นให้ช่วงเวลา
เย็น ถ้าฉีดพ่นเวลาเช้าหรือบ่ายต้องให้น้าตามทันที
5. การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเชื้อสด
6-7 วัน
6. หลังใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดลงดินแล้ว ต้องรักษาสภาพความชื้นในดินอย่างต่อเนื่อง

2. เชื้อราเมตาไรเซียม
ชื่อไทย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
อันดับ

:
:
:
:
:

เชื้อราเมตาไรเซียม
Green muscardine
Metarhizium anisopliae
Moniliaceae
Moniliales

ความสาคัญ
เชื้อราเมตาไรเซียมหรือเชื้อราเขียว เป็นเชื้อราที่มีสปอร์สีเขียวคล้า เจริญได้ดีในที่อุณหภูมิ 27-28 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90% มีอายุอยู่ในดินได้นาน 1 ปี และอยู่ในตัวหนอนได้นานถึง 3 ปี ทาลายแมลง
ศัตรูพืชโดยสปอร์จะงอกเส้นใยแทงทะลุเข้าไปในตัวแมลง ไปถึงผิวหนังชั้นใน เจริญเติบโตในตัวแมลง แมลงที่ถูก
ทาลายในระยะแรกจะเห็นจุดสีน้าตาลบนผนังลาตัว ต่อมาเห็นเส้นใยสีขาวเจริญเติบโตบนตัวแมลง หลังจากนั้นจะ
เห็นสปอร์คล้ายฝุ่นสีเขียวปกคลุมทั่วตัวแมลง แมลงที่ตายจะมีลาตัวแข็งเหมือนมัมมี่

เชื้อราเมตาไรเซียมสามารถทาลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง เช่น
ด้วงแรดมะพร้าว แมลงค่อมทอง หนอนเจาะลาต้นอ้อย ตั๊กแตน เพลี้ยกระโดด ปลวกแมลงวันผลไม้ เป็นต้น

การใช้เชื้อราเมตาไรเซียมในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
การใช้กาจัดแมลงที่ช่วงหนึ่งของชีวิตอาศัยอยู่ในดิน เช่น หนอนทราย ปลวก ดักแด้แมลงวันผลไม้ ใช้เชื้อ 1
กก. คลุกกับปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก. ใส่ลงในดิน หรือผสมน้าในอัตราเชื้อ 1 กก./น้า 20 ลิตร รดลงในดินหรือบนจอม
ปลวก

การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ควบคุมด้วงแรดมะพร้าวซึ่งชอบวางไข่ตามเศษซากพืช หรือกองปุ๋ยอินทรีย์ ใน
สวนมะพร้าวและสวนปาล์มน้ามัน จะใช้วิธีทากองปุ๋ยหมักล่อให้ด้วงแรดมะพร้าววางไข่ แล้วใส่เชื้อราเมตาไรเซีย
มลงไปในกองปุ๋ยหมักเพื่อทาลายหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของด้วงแรดมะพร้าว ในอัตรา 1 กก.ต่อกองขนาด
2x2 เมตร ประมาณ 1 กอง/ไร่

ส่วนการใช้กาจัดแมลงที่อาศัยอยู่บนต้นพืช เช่น ตั๊กแตน แมลงค่อมทอง แมลงวันผลไม้ เพลี้ยกระโดดสี
น้าตาล ใช้วิธีฉีดพ่นในตอนเย็น ในอัตรา 1 กก./น้า 20 ลิตร โดยล้างเชื้อราเมตาไรเซียมในน้า 1-2 ลิตร ที่ผสม
สารจับใบแล้ว ล้างให้สปอร์ของเชื้อราหลุดออกจากเมล็ดข้าว กรองเอาเศษข้าวออก เหลือเฉพาะน้าสปอร์ เติมน้า
ให้ครบ 20 ลิตร จากนั้นจึงนาไปฉีดพ่นในแปลงปลูกให้ทั่วต้นพืชบริเวณที่มีศัตรูพืช ทั้งนี้ ควรฉีดพ่นในตอนเย็น ซึ่ง
เป็นช่วงที่แมลงมักจะออกมาจากที่หลบซ่อน สปอร์ของเชื้อราจะมีโอกาสสัมผัสตัวแมลง และเชื้อราได้รับความชื้น
ตลอดคืน จะทาให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี

การผลิตขยายเชื้อราเมตาไรเซียม
วัสดุอุปกรณ์
 หลอดเพาะเชื้อ ขนาด 2.5x16 เซนติเมตร
 ตะเกียงอัลกอฮอล์
 น้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
 ขวดหัวเชื้อ ขนาด 15 ซีซี.
 ข้าวสาร
 น้าสะอาด
 เข็มหมุด










เข็มเขี่ยเชื้อ
อัลกอฮอล์ 70% และ 95%
อาหารเลี้ยงเชื้อ MA
ตู้เขี่ยเชื้อ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว
ยางวง
ชั้นวางเลี้ยง

วิธีการผลิตหัวเชื้อเมตาไรเซียม
1. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ บรรจุในหลอดเพาะเชื้อ 20 ซีซี./หลอด บิดจุกสาลี หุ้มด้วย
กระดาษฟอยล์ นาไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว
นาน 15 นาที
2. เช็ดทาความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อด้วยอัลกอฮอล์ 70% นาหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อวางเอียง
30 องศา ทิ้งไว้ให้อาหารเลี้ยงเชื้อเย็นและแข็งตัวในตู้เขี่ยเชื้อพร้อมทั้งเปิด UV นาน 30 นาที
3. เขี่ยเชื้อเมตาไรเซียมบริสุทธิ์ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยทาในตู้เขี่ยเชื้อที่ปลอดเชื้อ วาง
เลี้ยงที่อุณหภูมิห้อง ในบริเวณที่มีแสงสว่าง 7 วัน จะได้เชื้อราเมตาไรเซียมที่มีสปอร์สีเขียวเต็มหลอด
4. ใช้เข็มเขี่ยเชื้อกวาดเชื้อราเมตาไรเซียมใส่ลงในน้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ อัตรา 3 หลอด/500 ซี
ซี. แบ่งใส่ขวดหัวเชื้อ ติดฉลาก ระบุวันที่ผลิต

วิธีการผลิตขยายเชื้อราเมตาไรเซียม
1. ใส่ข้าวสาร 2 ส่วน ในหม้อหุงข้าว เติมน้าสะอาด 1 ส่วน กดสวิทช์หุงข้าว
2. ถอดปลั๊กทันทีเมื่อสวิทช์หม้อข้าวดีด จะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ ข้างนอกเมล็ดปริ ส่วนข้างในเมล็ดเป็นไต
สีขาว ซุยข้าวให้เมล็ดข้าวร่วน
3. ทาความสะอาดมือและสถานที่ด้วยอัลกอฮอล์ 70%
4. ตักข้าวใส่ถุง ขณะยังร้อน ถุงละ 250 กรัม รีดอากาศออก พับปากถุงลงด้านล่าง ทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่น
5. หยดหัวเชื้อ 3-5 หยด ลงในถุงข้าว
6. รัดยางตรงปากถุงให้แน่น โดยให้มีพื้นที่ว่างในถุงมากกว่าพื้นที่ใส่ข้าว
7. เขย่าให้หัวเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง
8. เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง โดยใช้เข็มสะอาดแทง 30-40 ครั้ง
9. วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ ให้ข้าวแผ่กระจายทั่วถุง และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน ในบริเวณที่มี
แสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีมด และสัตว์อื่น ๆ วางทิ้งไว้ 7-10 วัน จะได้เชื้อราเมตาไรเซียมที่มี
สปอร์สีเขียวแก่เต็มถุง
10. นาเชื้อราเมตาไรเซียมที่ได้ไปใช้ทันที หรือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน 15 วัน

ขั้นตอนการผลิตขยายเชื้อราเมตาไรเซียม
1. หุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้า

2.ซุยข้าวให้เมล็ดข้าว

ร่วน

4.พับปากถุงลงด้านล่าง

3.ตักข้าวใส่ถุงขณะยังร้อน

มล็ดข้าวร่วน

5.หยดหัวเชื้อ 3-5 หยด

8. เจาะรูใต้ยางที่มัดถุง

6.รัดยางให้แน่น

7. เขย่าให้หัวเชื้อกระจาย

10. หลังวางเลี้ยง 7-10 วัน

การควบคุมคุณภาพ
1. หัวเชื้อจะต้องมีความบริสุทธิ์
2. หัวเชื้อมีสปอร์ของเชื้อราเมตาไรเซียม ไม่ต่ากว่า 1x108 สปอร์/ซีซี.
3. ก้อนเชื้อเมตาไรเซียม จะต้องมีสปอร์สีเขียวเป็นฝุ่นผงเท่านั้น ไม่มีสปอร์สีอื่นปนเปื้อน

สรุปขัน้ ตอนการผลิตขยายเชื้อราเมตาไรเซียม
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ MA เทใส่
หลอดเลี้ยงเชื้อ
นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121o ความดัน
15 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 15 นาที
วางหลอดเอียง 30 องศา ทิ้งไว้ให้
อาหารเลี้ยงเชื้อเย็นและแข็งตัว

เขี่ยเชื้อเมตาไรเซียมบริสุทธิ์
ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

หุงข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ใช้ ข้าว:น้า 2:1 ให้ได้ข้าวดิบ (ปริ)

เลี้ยงเชื้อ 7 วัน

ซุยข้าวให้ร่วน ตักใส่ถุงพลาสติก
ทนร้อน ถุงละ 250 กรัม พับปาก
ถุง วางทิ้งไว้ให้ข้าวอุ่น

ได้เชื้อราเมตาไรเซียม
สาหรับเป็นหัวเชื้อ

หยดหัวเชื้อเมตาไรเซียม 3-5 หยด

กวาดสปอร์ใส่ในน้ากลั่นฆ่าเชื้อ
แบ่งใส่ขวดหัวเชื้อ

มัดปากถุง
เจาะรูระบายอากาศใต้รอยมัด

เลี้ยงเชื้อ 7-10 วัน

ได้เชื้อราเมตาไรเซียมพร้อมใช้งาน

3. เชื้อราบิวเวอเรีย
ชื่อไทย
: เชื้อราบิวเวอเรีย
ชื่อสามัญ
: White muscardine
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Beauveria brassiana
วงศ์
: Moniliaceae
อันดับ
: Moniliales

ความสาคัญ
เชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย เป็ น เชื้ อ ราที่ มี ส ปอร์ สี ขาว เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ที่ อุณ หภูมิ 20-27 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% เข้าทาลายแมลงศัตรูพืชโดยสปอร์งอกเส้นใยแทงเข้าไปในลาตัวแมลง
แมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียทาลาย จะเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไม่เคลื่อนไหว และมีเส้นใยสีขาวเจริญเติบโตใน
ตัวแมลง หลังจากนั้นจะเห็นสปอร์คล้ายฝุ่นสีขาวปกคลุมตัวแมลง
เชื้อราบิวเวอเรียสามารถทาลายแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ไรแดง แมลงหวี่ขาว และหนอนห่อใบข้าว เป็นต้น เชื้อราบิวเวอเรียสามารถทาลายทั้งตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยของแมลง

กลไกการทาลายศัตรูพืช
เชื้อราบิวเวอเรียสามารถเข้าทาลายแมลงได้ทุกส่วนตั้งแต่ลาตัว ขา ปีก หนวด ตา สาหรับแมลงที่มีปีก
แข็ง เช่น ด้วงปีกแข็ง เชื้อราจะแทงเข้าระหว่างข้อปล้องของแมลง เมื่อสปอร์ของเชื้อตกลงบนตัวแมลง ใน
สภาพความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม สปอร์เหล่านั้นจะงอกและแทงทะลุผ่านผนังลาตัวเข้าสู่ช่องว่างภายใน
ลาตัวแมลง เส้นใยเจริญเติบโตอยู่ภายใน ทาให้แมลงไม่สามารถกินอาหารได้อีกต่อไป เมื่อแมลงตายเส้นใยของ
เชื้อราในตัวแมลงจะแทงทะลุออกสู่ภายนอก สร้างสปอร์สีขาวปกคลุมตัวแมลง
1

2

6

สปอร์
เชื้อรำแทงทะลุออก
จำกตัวแมลง และ
สร้ำงสปอร์ 5

สปอร์ติดผนังลำตัวแมลง
3

4

เชื้อรำ
เจริญเติบโต
ภำยในตัวแมลง

สปอร์แทงทะลุเข้ำผนังลำตัว

สปอร์งอก

การผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย
วัสดุอุปกรณ์

อัลกอฮอล์ 70%

ซึ้ง (ลังถึง)
ตาชั่ง

ทัพพี

ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7x14 นิ้ว
หัวเชื้อ
เข็มหมุด

ยางวง

คอขวด

ข้าวสาร

น้าสะอาด

วิธีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย
1. แช่ข้าวสารในน้าสะอาดประมาณ 10 นาที จากนั้นล้างข้าวสารให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้า
2. ตักข้าวใส่ถุง 200 กรัม (จะได้เชื้อ 250 กรัม) ใส่คอขวด ปิดปากถุงด้วยสาลี ปิดทับด้วยกระดาษ
3. ต้มน้าในลังถึง (ซึ้ง) ให้เดือดประมาณ 15 นาที นาถุงข้าวสารไปนึ่งประมาณ 35-40 นาที
4. ทาความสะอาดสถานที่ด้วยน้ายาถูพื้นชนิดฆ่าเชื้อโรคหรือแอลกอฮอล์ 70% ทาความสะอาดมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ 70%
5. เมื่อข้าวอุ่น หยดหัวเชื้อประมาณ 3-5 หยด ลงในถุงข้าว
6. ปิดปากถุงด้วยสาลี ปิดทับด้วยกระดาษ (อันเดิม) เขย่าให้หัวเชือ้ กระจายทั่วทั้งถุง
7. วางถุงข้าวในลักษณะแบนราบ ให้ข้าวแผ่กระจายทั่วถุง และไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกัน ในบริเวณที่
มีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่มีมด และสัตว์อื่น ๆ วางไว้ 7-10 วัน จะได้เชื้อราบิวเวอเรียที่มีสปอร์คล้ายผง
ฝุ่นสีขาวเต็มถุง
8. นาเชื้อราบิวเวอเรียที่ได้ไปใช้ทันที หรือเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้ไม่เกิน 14 วัน

วิธีการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย
แช่ข้าวสารในน้า 10 นาที ล้างข้าวสารให้สะอาด
ผึ่งให้สะเด็ดน้าเล็กน้อย
ตักใส่ถุงพลาสติก 200 กรัม (2-3 ทัพพี)/ถุง
ใส่คอขวด ปิดด้วยจุกสาลี ปิดทับด้วยกระดาษ
นาไปนึ่ง บนลังถึง(ซึ้ง) นาน 35-40 นาที
ทิ้งให้ข้าวอุ่น

ใส่สาลี ปิดทับ
ด้วยกระดาษ

หยดหัวเชื้อ 5-7 หยด

วางถุงเชื้อในลักษณะแบนราบ ไม่ซ้อนทับ
ประมาณ 7-10 วัน เชื้อเจริญเติบโตเต็มที่

เชื้อสด

ข้อควรระวังในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย
1. ความสะอาดของห้อง
- ก่อนทาการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย ควรทาความสะอาดพื้นที่ทางานด้วยน้ายาถูพื้นชนิดฆ่าเชื้อ
โรคหรือแอลกอฮอล์ 70% ให้ทั่วบริเวณ
- ขณะทาการใส่เชื้อควรทาใกล้ ๆ ตะเกียง(ไฟ) ตลอดเวลา เพือ่ ลดการปนเปือ้ นจากเชื้อโรคอืน่
2. ความชื้นก่อนและหลังการเจริญเติบโต
- ความชื้นในถุงข้าวควรอยู่ที่ 30-35% เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา
3. การต่อเชื้อ
- ห้ามนาเชื้อสดที่ได้ไปต่อเชื้อ เนื่องจากประสิทธิภาพการทาลายแมลงจะลดลง เกษตรกรสามารถ
ขอรับหัวเชื้อได้ที่สานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา
4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาก้อนเชื้อ
- เชื้อสดที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ควรนาไปใช้ทันที่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- เชื้อสดที่เก็บไว้นานในสภาวะความชื้นปกติ ทาให้มีการงอกของสปอร์เป็นเส้นใย ไม่ควรนาไปใช้
เนื่องจากประสิทธิภาพการทาลายแมลงลดลง
- หากมีการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดอื่น ๆ ควรนาไปฝังหรือเผาทั้งถุง ไม่ควรนาไปใช้

การใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
การใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมแมลงศัตรูพืช ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1 ถุง (250 กรัม) ต่อน้า 20 ลิตร โดย
การเตรียมน้า 20 ลิตรผสมสารจับใบ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่น้าที่ผสมแล้วในถุงเชื้อราบิวเวอ
เรียให้ท่วมเชื้อรา ล้างให้ผงสปอร์ของเชื้อออกมาให้มากที่สุด กรองเอาเศษข้าวออก เหลือเฉพาะน้าสปอร์ของ
เชื้อราบิวเวอเรีย เทลงในน้าที่เหลือ จากนั้นจึงนาไปฉีดพ่นในแปลงปลูกให้ทั่วต้นพืชบริเวณที่มีแมลงศัตรูพืช
ทั้งนี้ ควรฉีดพ่นในตอนเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่แมลงมักจะออกมาจากที่หลบซ่อน สปอร์ของเชื้อราจะมีโอกาสสัมผัส
ตัวแมลง และเชื้อราได้รับความชื้นตลอดคืน จะทาให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี มีประสิทธิภาพในการท าลาย
แมลงสูง
คาแนะนาในการนาไปใช้
1. เวลาในการฉีดพ่น
- พ่นตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อน เนื่องจากมีความชื้นมากกว่ากลางวัน และเชื้อราได้รับความชื้นตลอดคืน
- สปอร์ของเชื้อราอ่อนแอต่อแสง UV
2. การใส่สารจับใบ
- ควรเติมสารจับใบทุกครั้งในการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- สารจับใบช่วยทาให้สปอร์ของเชื้อยึดเกาะบนตัวแมลงได้ดีมากยิ่งขึ้น

- ปริมาณสารจับใบ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้า 20 ลิตร
3. หัวฉีด
- ฉีดแบบคว่าหัวฉีดลงจะให้ประสิทธิภาพดีที่สุด เพราะจะทาให้ฉีดพ่นโดนตัวแมลงมากที่สุด
- ปรับหัวฉีดให้ฝอยที่สุด และควรฉีดกระจายให้ทั่วพื้นที่ และโดนตัวแมลงให้มากที่สุด
4. ความถี่ในการฉีด
- สารวจศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติก่อนการฉีดพ่น
- เมื่อพบการศัตรูพืช ป้องกันให้ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน
- กรณีระบาด สารวจ/ฉีดพ่นทุก 3 วัน อาจจะฉีดพ่นด้วยสารเคมีก่อนได้

มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี) ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
(เฉพาะที่ผลิตโดยหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร)
เชื้อจุลินทรีย์
1. ตรวจสอบเชื้อ
1.1 การตรวจสอบเชื้อเบือ้ งต้น (ตรวจทั่วไป)
1.1.1 สี : ตรงตามลักษณะของเชื้อ ต้องไม่มีการปนเปื้อนจากเชือ้ อื่นๆ
เชื้อน้า : ไม่มีกลิ่นเหม็น สารละลายใสไม่มีสิ่งเจือปนใดๆลอยอยู่ที่ผิวหน้า มีกลุ่มของ
สปอร์ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง
เชื้อราไตรโคเดอร์มา : สีเขียวเข้ม ไม่มีสีอื่นปน

ลักษณะหัวเชื้อบนอาหารวุ้น

ลักษณะหัวเชื้อชนิดน้า

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ชนิดสดพร้อมใช้
เชื้อราบิวเวอเรีย : สีขาว ไม่มีสีอื่นปน

ลักษณะหัวเชื้อบนอาหารวุ้น

ลักษณะหัวเชื้อชนิดน้า

เชื้อราบิวเวอเรีย
ชนิดสดพร้อมใช้

เชื้อราเมตาไรเซียม : สีเขียวหม่น (เขียวขี้ม้า) ไม่มีสีอื่นปน

ลักษณะหัวเชื้อบนอาหารวุ้น

ลักษณะหัวเชื้อชนิดน้า

เชื้อราเมตาไรเซียม
ชนิดสดพร้อมใช้
1.1.2 ลักษณะสปอร์ : ภายในถุงต้องมีสปอร์ตรงตามสายพันธุ์

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
: เห็นเป็นผง สีเขียว

เชื้อราบิวเวอเรีย : เห็นเป็นผงฟุ้ง
คล้ายแป้งสีขาว

เชื้อราเมตาไรเซียม : เห็นเป็นผงฟุ้ง
คล้ายแป้งสีเขียวหม่น (เขียวขี้ม้า)

1.2 การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ : สปอร์ตรงตามชนิดของเชื้อ
ลักษณะสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
กลม ใส สีเขียวอ่อน

ลักษณะสปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย
กลม ใส สีขาว

ลักษณะสปอร์เชื้อราเมตาไรเซียม
แท่ง ใส สีเขียวอ่อน

2. รายละเอียดประกอบภาชนะบรรจุ
2.1 ลักษณะถุงบรรจุ : ปิดมิดชิด ไม่ฉีกขาด ไม่รั่ว ไม่มีหยดน้า หรือไอน้าเกาะ

เชื้อราที่อยู่ในถุงบรรจุมิดชิด

เชื้อราปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น

ถุงฉีกขาด/ปิดไม่มิดชิด

2.2 รายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ
- รายละเอียดที่ถุง : ชื่อเชื้อ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ปริมาณ/ปริมาตร รายละเอียดการใช้ ผู้ผลิต
(ตัวอย่าง) เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana)
ใช้สาหรับควบคุมศัตรูพืช เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนผีเสื้อชนิดต่าง
ๆ
วิธีการใช้ ฉีดพ่นโดยผสมเชื้อราบิวเวอเรีย 250 กรัม/น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืช ควรให้
ความชื้นก่อน และฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น
ขนาดบรรจุ 250 กรัมต่อถุง วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต 3 สิงหาคม 2558
ผลิตโดย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
กรมส่งเสริมการเกษตร
- รายละเอียดที่ขวดบรรจุ : ชื่อเชื้อ วัน เดือน ปี ที่ผลิต ปริมาณ/ปริมาตร ใช้สาหรับทาอะไร
ใช้ในราชการ ห้ามจาหน่าย

2.3 การเก็บรักษา
ควรวางแผนการผลิตให้ตรงกับช่วงเวลาของการใช้ หากไม่สามารถนาไปใช้ได้ในเวลา มีความ
จาเป็นต้องเก็บรักษา ควรปฏิบัติดังนี้
- เชื้อจะต้องเก็บไว้ในที่เหมาะสม : ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
- เชื้อสด เก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 วัน ยกเว้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเก็บได้ไม่เกิน 7 วัน
- หัวเชื้อเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ไม่เกิน 3 เดือน

ภาพการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ในตู้เย็น และเก็บที่อุณหภูมิห้อง
3. การนาไปใช้
3.1 ต้องสารวจสถานการณ์ศัตรูพืชสัปดาห์ละครั้ง
3.2 ใช้ชีวภัณฑ์เมื่อพบศัตรูพืช
3.3 ใช้เชื้อในสภาพที่เหมาะสมและถูกต้อง (ถูกเป้าหมาย ถูกเวลา ถูกวิธี) ปริมาณเชื้อที่เหมาะสม คือ
108 สปอร์ต่อมิลลิลิตร
3.4 หลังการใช้ปริมาณศัตรูพืชต้องถูกทาลายไม่น้อยกว่า 50%

4. คาแนะนาในการส่งเสริม
4.1 ควรเน้นให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านัน้ และหากมีการผลิตใช้เอง ต้องผลิตในสภาพ
ที่สะอาด ปลอดเชื้อ พร้อมทั้งบ่มและเก็บเชื้อในสถานที่ที่เหมาะสม
4.2 ถ้ามีการซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดทามาตรฐานชีวภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช
(เฉพาะที่ผลิตโดยหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตร)
แมลงศัตรูธรรมชาติ
1. การตรวจแมลงเบื้องต้น (ตรวจทั่วไป)
● ชนิด : ตรงตามชนิดและลักษณะเฉพาะของชนิดแมลงนั้นๆ และวัยที่จะนาไปใช้ได้ทันที
● เพศ : ต้องมีปริมาณเพศในอัตราที่เหมาะสม เพศเมียและเพศผู้ ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1:1
● ความสมบูรณ์ : อวัยวะสมบูรณ์ ไม่ขาด หลุด แหว่ง
● ความแข็งแรง : มีการเคลื่อนไหวตามกิจกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแมลง
2. ภาชนะบรรจุและการขนส่ง
● ภาชนะบรรจุ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปิดมิดชิด
● รายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ : ระบุชนิดแมลง ปริมาณ ผู้ผลิตรายละเอียดการใช้
● ในระหว่างการขนส่ง มีวัสดุป้องกันการกระแทก และอุณหภูมิที่เหมาะสม
3. การนาไปใช้
● ต้องสารวจสถานการณ์ศัตรูพืชสัปดาห์ละครั้ง
● ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติเมื่อพบศัตรูพืช
● ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติในสภาพที่เหมาะสมและถูกต้อง (ถูกเป้าหมาย ถูกเวลา ถูกวิธี)
● หลังการใช้ปริมาณศัตรูพืชต้องถูกทาลายไม่น้อยกว่า 50%
4. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
● ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา โทร.0 7455 7940
หรือ
Email : pmc06@doae.go.th หรือ facebook : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
สงขลา

เรียบเรียงโดย... นางสุลีวรรณ ตั้นซู่
นายวิสูตร หมัดหมีด
นางสาวนิพวรรณ หมีทอง
ที่ปรึกษา...
นางวัชลี โสพิน
หน่วยงาน... ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
70 หมู่ที่ 3 ตาบลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา 90110
โทร 0 7455 7940 โทรสาร 0 7455 7940
E-mail : pmc06@doae.go.th
Facebook : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา
วันที่จัดพิมพ์... 10 พฤศจิกายน 2560
จานวนพิมพ์... 500 เล่ม

