trichoderma harzianum
เชื้อราไตรโคเดอรมา

ไตรโคเดอรมา เปนเชื้อราปฎิปกษที่มีอยูในธรรมชาติ สามารถควบคุมเชื้อรา ไฟทอปธอรา, เชื้อสเคลอโรเทียม, พิเทียม,
ไรซ็อคโทเนีย และฟวซาเรียม ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคไหม, โรครากเนา-โคนเนา โรคเนาคอดิน และโรคเหี่ยว ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเชื้อราไตรโคเดอรมาจะเขาทาลาย เสนใยเชื้อราไฟทอปธอรา(โรคไหม) ดวยการแทงเขาไปภายในเสนใยของ
เชื้อราไฟทอปธอรา ทําใหเสนใยเชื้อราไฟทอปธอราเหี่ยวแฟบ แลวสลายตัวไปในที่สุด

ขอดีของการใชเชื้อราไตรโคเดอรมากับพืชทุกชนิด

1. ปองกันพืช จากการเขาทําลายของเชื้อราโรคพืช
2. กําจัดเชื้อราโรคพืชได เพราะเปนเชื้อราปฎิปกษ หรือควบคุมไมใหเชื้อราโรคพืชขยายวงกวางออกไปได
3. สงเสริมการเจริญเติบโตและชักนําใหเกิดความตานทานตอเชื้อสาเหตุโรคพืช ของพืชทุกชนิดได
4. ไมเปนอันตรายตอ คน สัตว และพืช (เหมาะกับการผลิตพืชอินทรีย)
5. สามารถผลิตไดในระดับครัวเรือน และสะดวกตอการใชงาน

การผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา ชนิดเชื้อสด อยางงาย

หัวเชื้อราไครโคเดอรมา

เชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสด สูตร1 (ปลายขาวหักขาวเจา)
วัสดุอุปกรณ
1. หัวเชื้อราไครโคเดอรมา 1 ขวด สามารถผลิตเปนเชื้อสดได 60 – 100 ถุง ราคาขวดละ 200 บาท จํานวน 1 ชวด
2. ถุงพลาสติกใส ทนรอน ขนาด 8 x 12 นิ้ว ราคากิโลกรัมละ 100 บาท (0.4บาท/ใบ) จํานวน 100 ใบ
3. ยางรัด
จํานวน 100 เสน
4. เข็มหมุด
จํานวน 1 เลม
5. ปลายขาวหักขาวเจา ราคากิโลกรัมละ 30 บาท
จํานวน 25 กก.
6. น้ําสะอาด
จํานวน 15 - 20 ลิตร
7. หมอหุงขาวไฟฟา ขนาดเบอร 45 หรือขนาดใดก็ได จํานวน 1 ใบ
วิธีการทํา
2. หุงปลายขาวหักขาวเจา ดวยหมอหุงขาวไฟฟา อัตราสวน ปลายขาวหักขาวเจา 3 สวน น้ําสะอาด 2 สวน
3. เมื่อหมอหุงขาวดีด ใหกวนขาวในหมอใหเขากัน แลวตักใสในถุงพลาสติก ขนาด 8x12 นิ้ว จํานวน 0.25 กก./1ถุง รีดอากาศ
ออกจากถุงแลวพับปากถุงทิ้งไวใหเย็นลง
4. เมื่อขาวในถุงเย็นลงพออุนๆ ใหทําการเท หรือเหยาะหัวเชื้อ ลงบนขาวในถุงประมาณ ครึ่งชอนชา แลวรัดปากถุงดวยยางรัด
5. เขยาขาวในถุงใหคลุกเคลากับหัวเชื้อที่ใสลงไปใหเขากัน
6. เจาะรูดวยเข็มหมุด บริเวณใกลกับจุกรัดปากถุงโดยรอบ ประมาณ 10 – 15 รู เพื่อใหอากาศในถุงสามารถถายเทได เพราะ
เชื้อราตองการ ออกซิเจนในการเจริญเติบโต
7. วางถุงที่ทําเสร็จขอ 1-6 แลว ในที่รมอากาศถายเทสะดวก เพื่อบมเชื้อราไตรโคเดอรมา เปนเวลา 3 วัน
8. เมื่อบมเชื้อครบ 3 วัน จะสังเกตเห็นเสนใยของเชื้อราขึ้นบนเม็ดขาวในถุง เปนสีขาวสวนมากและมีสีเขียวบางเล็กนอย ใหทํา
การคลุกเคลาขาวในถุงอีกรอบ เพื่อกระจายเชื้อราใหทั่วถึงทุกเม็ดขาว แลววางบมไวที่เดิมอีก 4 วัน
9. เมื่อครบวันที่ 7 ของการบมเชื้อ เชื้อราไตรโคเดอรมาก็จะแกพอดีเปนสีเขียวเขม พรอมที่จะใชงานได
ตนทุนการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสด สูตร1 (ปลายขาวหักขาวเจา) ตอ 1 ถุง ราคาประมาณ 11.5 บาท
โดยคํานวณจาก
หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา ราคา 2 บาท/ถุง
ปลายขาวหักขาวเจา ราคา 7.5 บาท/ถุง
ถุงพลาสติกใสทนรอน ขนาด 8
x12 นิ้ว ราคา 0.4 บาท/ถุง
ยางรัด ราคา 0.1 บาท/ถุง
คาไฟฟา ราคา 1.5 บาท/ถุง
รวมราคา 11.5 บาท/ถุง

เชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสด สูตร2 (ขาวเปลือก)
วัสดุอุปกรณ
1. หัวเชื้อราไครโคเดอรมา 1 ขวด สามารถผลิตเปนเชื้อสดได 60 – 100 ถุง ราคาขวดละ 200 บาท จํานวน 1 ชวด
2. ถุงพลาสติกใส ทนรอน ขนาด 8 x 12 นิ้ว ราคากิโลกรัมละ 100 บาท (0.4บาท/ใบ) จํานวน 100 ใบ
3. ยางรัด
จํานวน 100 เสน
4. เข็มหมุด
จํานวน 1 เลม
5. ขาวเปลือก (ขาวเจาหรือขาวเหนียวก็ได) ราคากิโลกรัมละ 20 บาท จํานวน 25 กก.
6. น้ําสะอาด
จํานวน 100 ลิตร
7. หมอหุงตม ขนาดเบอร 45 หรือขนาดใดก็ได
จํานวน 1 ใบ
8. เตาแกส หรือ เตาถาน หรือ เตาฟน
จํานวน 1 ชุด
วิธีการทํา
1. นําขาวเปลือกลงแชในน้ําสะอาดนาน 1 คืน เพื่อใหน้ําถูกดูดซึมเขาสูเมล็ด
2. นําขาวเปลือกที่แชน้ําแลว 1 คืน มาตมจนขาวสุก(จนเม็ดขาวแตก) ใชเวลารวมประมาณ 60 นาทีบนเตาแกส
แลวเทน้ําออกจากขาวใหหมด
3. ตักขาวเปลือกที่ตมจนสุกแลวใสในถุงพลาสติก ขนาด 8x12 นิ้ว จํานวน 0.25 กก./1ถุง รีดอากาศออกจากถุงแลวพับปากถุง
ทิ้งไวใหเย็นลง
4. เมื่อขาวในถุงเย็นลงพออุนๆ ใหทําการเท หรือเหยาะหัวเชื้อ ลงบนขาวในถุง ประมาณ ครึ่งชอนชา แลวรัดปากถุงดวยยางรัด
5. เขยาขาวในถุงใหคลุกเคลากับหัวเชื้อที่ใสลงไปใหเขากัน
6. เจาะรูดวยเข็มหมุด บริเวณใกลกับจุกรัดปากถุงโดยรอบ ประมาณ 10 – 15 รู เพื่อใหอากาศในถุงสามารถถายเทได เพราะ
เชื้อราตองการ ออกซิเจนในการเจริญเติบโต
7. วางถุงที่ทําเสร็จขอ 1-6 แลว ในที่รมอากาศถายเทสะดวก เพื่อบมเชื้อราไตรโคเดอรมา เปนเวลา 3 วัน
8. เมื่อบมเชื้อครบ 3 วัน จะสังเกตเห็นเสนใยของเชื้อราขึ้นบนเม็ดขาวในถุง เปนสีขาวสวนมากและมีสีเขียวบางเล็กนอย ใหทํา
การคลุกเคลาขาวในถุงอีกรอบ เพื่อกระจายเชื้อราใหทั่วถึงทุกเม็ดขาว แลววางบมไวที่เดิมอีก 4 วัน
9. เมื่อครบวันที่ 7 ของการบมเชื้อ เชื้อราไตรโคเดอรมาก็จะแกพอดีเปนสีเขียวเขม พรอมที่จะใชงานได
ตนทุนการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสด สูตร2 (ขาวเปลือก) ตอ 1 ถุง ราคาประมาณ 8.5 บาท
โดยคํานวณจาก
หัวเชื้อราไตรโคเดอรมา ราคา 2 บาท/ถุง
ขาวเปลือก(ขาวเหนียว) ราคา 5 บาท/ถุง
ถุงพลาสติกใสทนรอน ขนาด 8
x12 นิ้ว ราคา 0.4 บาท/ถุง
ยางรัด ราคา 0.1 บาท/ถุง
แกสหุงตม ราคา 1 บาท/ถุง
รวมราคา 8.5 บาท/ถุง

การใชควบคุมโรคพืช
1. ควบคุมโรคโคนเนา หรือโรคที่เกิดจากเชื้อรากับระบบรากของพืช
ผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสดกับปุยคอก หรือปุยหมักที่เย็นตัวแลว รองกนหลุมกอนปลูก หรือโรยบริเวณโคนตน
หลังการปลูก หรือหวานลงในแปลงปลูก โดยตองเตรียมปุยคอกหรือปุยหมักดังตอไปนี้
- ปุยคอกหรือปุยหมัก 25 กก. (ประมาณ 1 กระสอบ)
- รําระเอียด
1 กก.
- เชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสด 0.25 กก.
คลุกเคลาสวนผสมใหเขากัน โดยรดน้ําขณะคลุกเคลาใหสวนผสมพอปนเปนกอนไดไมแฉะ แลวตักใสกระสอบ รัดปาก
กระสอบหมักทิ้งไวในที่รม ประมาณ 3-5 วัน ก็สามารถนําไปรองกนหลุมกอนปลูก หรือโรยบริเวณโคนตนหลังการปลูก หรือ
หวานลงในแปลงปลูกเพื่อการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชตอไป
2. ควบคุมและปองกันโรคไหม หรือโรคที่เกิดจากเชื้อรากับใบและลําตนของพืช
ผสมเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดเชื้อสดกับน้ําสะอาด อัตราสวน เชื้อสด 1 ถุง (0.25 กก.) กับน้ําสะอาด 50 ลิตร กรองเอา
เศษเม็ดขาวออก เอาน้ําที่เปนสีเขียว(สปอรของเชื้อราไตรโคเดอรมา) ไวใชงานดังตอไปนี้
2.1 ฉีดพนบริเวณใบพืช หรือลําตน กรณีนาขาวใหฉีดพนได 400 ตารางเมตร ตอน้ําที่ผสมเชื้อราแลว 50 ลิตร ในชวง
ตอนเย็นของวัน เพื่อควบคุมและปองกันโรคไหม หรือโรคที่เกิดจากเชื้อรากับใบและลําตนของพืช
2.2 แชเมล็ดพันธขาวกอนการนําไปหวานในแปลงตนกลา โดยนําเมล็ดพันธขาวที่แชในน้ําสะอาดมาแลว 1 คืน มาแชใน
น้ําที่ผสมเชื้อสดแลวประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นบมเมล็ดพันธขาวในสภาพชื้นเพื่อใหเมล็ดงอก วิธีนี้จะชวยใหไดกลาขาวที่
สมบูรณแข็งแรง เมื่อนําไปหวานในนาขาว เชื้อราไตรโคเดอรมาจะชวยปกปองรากขาวจากการเขาทาลายของเชื้อรา และชวย
กระตุนการเจริญเติบโตของกลาขาวไดดวย

โรคใบไหม้ ในนาข้าว

โรคโคนเน่า ในต้นพริ ก

ขอแนะนําในการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในนาขาว
เพื่อใหไดผลดีในการควบคุมและปองกันโรคไหมในนาขาว ควรใชเชื้อราไตรโคเดอรมา 3 ถึง 5 ครั้ง ตอการผลิต 1 รอบ
ตามระยะการปลูกดังนี้
นาดํา
1. แชเมล็ดพันธขาว กอนทําการหวานกลา ***
2. ฉีดพนเมื่อตนกลามีอายุได 10 – 15 วัน ***
3. ฉีดพนหลังการปกดําได 10 – 15 วัน
4. ฉีดพนเมื่อตนขาวมีอายุได 30 – 35 วัน หลังการปกดํา (ระยะขาวแตกกอ)
5. ฉีดพนเมื่อตนขาวเริ่มออกรวง ***
นาหวาน
2. ฉีดพนเมื่อตนขาวมีอายุได 10 – 15 วัน ***
4. ฉีดพนเมื่อตนขาวเริ่มขาวแตกกอ ***
5. ฉีดพนเมื่อตนขาวเริ่มออกรวง ***

เรียบเรียงโดย สํานักงานเกษตรอําเภอเรณูนคร โทรศัพท 042-579251 E-mail : renunakhon@doae.go.th

