แบบถอดองค์ความรูเ้ จ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน
1.เรื่องการผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาในข้าวเปลือก
2.ชื่อเจ้าขององค์ความรู้

นายสมพงษ์ บัวแก้ว
ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
กลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
โทรศัพท์
081-093-2291
3.ความเป็นมา
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Trichodermaharzianum) เป็นเชื้อราที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคพืช ที่เกิดจาก
เชื้อราไฟทอปเทอร์ร่าราพิเที่ยมราสคลอโรเที่ยม ราฟิวซาเรี่ยม ราไรช็อคโทเนีย
- ใช้ป้องกันและรักษาโรค เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าระดับดิน โรคเหี่ยว โรคราใบติด โรคลาต้นไหม้ โรค
แอนแทรคโนส โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบปื้นเหลืองโรคดอกจุดสนิม โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคหน้าเน่า โรค
ใบร่วง
- ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น ทุเรียน มะนาว ข้าว ยางพารา ส้ม ผักทุกชนิด พริก ถั่ว มะเขือเทศ แตง กล้วยไม้
หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ดอกไม้ประดับพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์ และวัสดุไร้ดินช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและ
ระบบราก
4.องค์ความรู้ในการทางาน และงานที่ภาคภูมิใจ
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาในข้าวเปลือก ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง

5.สรุปองค์ความรู้ที่ใช้
วัสดุและขั้นตอน
การผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาในข้าวเปลือก
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
1. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2. ข้าวเปลือก(ข้าวแข็ง) 3. มันฝรั่ง
4. ถังแก๊สพร้อมชุดเตาฟู่ 5. ถังแช่ข้าวเปลือก 6. ถังเหล็กต้มข้าวเปลือก
7. ตะกร้าหูเหล็กใส่ผลไม้ 8. หม้อต้มเตรียมเชื้อ 9. เชือกฟาง
10. บีกเกอร์ (ถ้วยตรงขนาด) 11. ขวดน้าดื่มที่ใช้แล้ว 12. ถุงตาข่ายเขียว
13. กระสอบปุ๋ย
การเตรียมข้าวเปลือก
1. นาข้าวเปลือกที่ทาความสะอาดแล้วชั่งใส่ในถุงตาข่ายจานวน 5 กิโลกรัม มัดปากถุง
2. นาถุงตาข่ายที่ใส่ข้าวเปลือกไปจุ่มน้าเขย่าทาความสะอาดแล้วนาไปแช่ในถังเติมน้าให้ท่วมข้าวทิ้งไว้ 1 คืน
ประมาณ 12 – 18 เซนติเมตร(แช่ตอนเย็นต้มตอนเช้า)
3. นาถุงตาข่ายข้าวเปลือกที่แช่ทิ้งไว้ 1 คืนแล้วออกมาวางผึ่งไว้เพื่อสะเด็ดน้าก่อนนาไปใส่ในถังต้ม
4.ต้มน้าจนน้าร้อนแล้วนาถุงตาข่ายข้าวเปลือกที่วางผึ่งไว้ใส่ในถังต้มจนเมล็ดข้าวเปลือกแตกขาวประมาณ 50%
5. นาข้าวเปลือกที่ต้มจนข้าวเปลือกแตกได้ที่แล้ว มาวางผึ่งไว้ให้สะเด็ดน้าและทิ้งไว้จนข้าวเปลือกพออุ่นๆ
(เกือบเย็น) โดยใช้มือสัมผัส พร้อมที่จะนาเชื้อราที่พร้อมให้อาหารเชื้อแล้วมาสเปรย์ในข้าวเปลือก
การเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
1. นาน้าสะอาดใส่ในหม้อต้ม จานวน 2 ลิตร ตั้งไฟต้ม
2. นามันฝรั่งหั่นเป็นชิ้นบางๆจานวน 200 กรัม (2ขีด) ใส่ลงในหม้อต้ม
3. นาน้าตาลทางด่วน (น้าตาลกลูโคส) จานวน 200 กรัม (2 ขีด) ใส่ลงในหม้อต้มแล้วคนให้เข้ากัน
4. ต้มน้าที่ใส่มันฝรั่งและน้าตาลทางด่วนให้เดือดน้าระเหยออกเหลือน้าประมาณ 1.5 ลิตร
5. นาวัสดุกรองน้าที่ต้มกรองเอามันฝรั่งออก แล้วตั้งทิ้งไว้จนน้าต้มนั้นพออุ่นๆ(เกือบเย็น)
6. นาหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 ขวด (20 กรัม) เทใส่ในน้าที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอย่างต่อเนื่อง
7. ตวงน้าที่ผสมหัวเชื้อแล้วใส่ในขวดน้าเจาะรูที่ฝาขวดแล้วเพื่อเตรียมนาไปสเปรย์ในข้าวเปลือก
การนาหัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาสเปร์ในข้าวเปลือก
1. นาถุงข้าวเปลือกที่ต้มแล้วทิ้งไว้จนอุ่น (เกือบเย็น) ใส่ในกระสอบปุ๋ยที่ต้มฆ่าเชื้อแล้ว เปิดปากถุงออกแล้วนา
หัวเชื้อที่ใส่ขวดน้าดื่มที่เจาะรูที่ฝาขวดแล้วเขย่าขวดก่อนสเปรย์ไปบนข้าวเปลือกให้ทั่ว จับถุงตาข่ายเขย่าข้าวเปลือกไป
มาเพื่อให้เชื้อกระจายในข้าวเปลือกให้ทั่ว สเปรย์หัวเชื้อและเขย่าซ้า 2 – 3 ครั้ง โดยใช้หัวเชื้อประมาณ 150 ซีซี แล้ว
มัดปากถุง
2. พับกระสอบปุ๋ยที่ใส่ถุงตาข่ายลงครึ่ง นาไปวางใส่ในตะกร้าผลไม้แล้วนาไปวางในที่ร่มไม่โดนแสงแดด (ใส่
ตะกร้าละ 1 ถุง) แล้ววางซ้อนสลับไปมาเพื่อช่วยในการระบายอากาศประมาณ 5 ชั้น

3. เมื่อสเปรย์เชื้อแล้ววางไว้ประมาณ 3 วัน เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะพัฒนาเป็นเส้นใยสีขาวให้เปิดถุงและเขย่า
อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระจายอย่างทั่วถึงและพับกระสอบปุ๋ยวางใส่ในตะกร้าผลไม้เหมือนครั้งแรก ทิ้งไว้อีกประมาณ 7 วัน
เชื้อราจะพัฒนาเป็นสีเชียวเข้มพร้อมที่จะนาไปใช้ป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้
วิธีการนาไปใช้ประโยชน์
1. ใช้ในการคลุกเมล็ด โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
2. ใช้หว่านบนดิน
2.1 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้หว่านบริเวณรอบโคนต้นพืชใช้เฉลี่ยต้นละ 1 กิโลกรัม ตามขนาด
ของต้น
2.2 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้ 1 กิโลกรัม ราละเอียด 4 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก 0
– 100 กิโลกรัม
คลุกเคล้าให้เข้ากันหว่านภายในทรงพุ่มของต้นพืชสามารถใช้กับพืชทุกระยะการเจริญเติบโต
3. ใช้ผสมน้าฉีดพ่น
3.1 ให้นาเชื้อราไตโคเดอร์มาพร้อมใช้ 1 กิโลกรัม ละลายในน้า 3
– 5 ลิตร แล้วกรองเอา
ข้าวเปลือกออกนาน้าหัวเชื้อที่กรองเอาข้าวเปลือกออก ไปผสมน้าสะอาด 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ ต้น และพื้นดิน
บริเวณทรงพุ่มพืช
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันและรักษาโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ
รา สาหรับการฉีดพ่นนาเชื้อราไตรโครเดอร์มา 1 กิโลกรัม ละลายน้า 3 – 5 ลิตรที่ผสมน้าสะอาด 200 ลิตร ผสมสาร
สกัดสาหร่าย 200 ซีซี นาไปฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ ต้น และพื้นดินในทรงพุ่ม 1 – 2 เดือนต่อครั้ง
3.2 กรณีที่จะนาไปฉีดพ่นยางพาราเพื่อป้องกันหน้าเน่า สาเหตุจากเชื้อราไฟทอปเทอร์ร่า
(Phytophthorapalmivora)ให้นาแป้งมันและน้าตาลทางด่วน(กลูโคส) อย่างละ 200 กรัม (2 ขีด) ใส่น้าประมาณ 12 ลิตร ต้มให้แป้งมันละลายพอแตกตัวจนมีลักษณะข้นเหนียว (คล้ายกับก๋วยเตี๋ยวราดหน้า) แล้วนาไปผสมในน้า 200
ลิตร และนาเชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ที่ละลายน้ากรองเอาข้าวเปลือกออกแล้วมาผสมและนาไปฉีดบริเวณหน้า
ยางให้ทั่ว 1 – 2 เดือนต่อครั้ง
6.ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
2. จังหวัดระยองให้ความสาคัญกับเรื่องการควบคุม ป้องกันโรคพืช โดยชีววิธี
7.แนวคิดในการทางาน
เพื่อมุ่งเน้นความมั่งคงในอาชีพการทาสวนของเกษตรกร และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร
เนื่องจากช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนาให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคพืชทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย
สาเหตุโรค
8.ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ตาแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง

