
Integrated Pest Management-IPM (การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน) 

• IPM is one of the others pest control techniques. IPM rely on 
ecological  system as well as concern about economic and 
environment.  Scouting insect population is very importance for IPM 
technique because the insect population and kind of insects will 
indicated us to what to spray and how often. For this workshop I 
would like to introduce two techniques (B.V and Trichoderma)  

• เป็นแนวทางในการดาํเนินงานที่จะเลือกใช้วธีิการควบคุมใด ๆ กต็ามมาใช้กาํจัดหรือปราบหรือ
ควบคุมศัตรูพืชโดยใช้หลักทางด้านนิเวศวทิยาและเศรษฐศาสตร์ และเก่ียวข้องกับการตดัสนิใจมี
การตรวจสอบประชากรแมลงและคาํนึงถงึสภาพแวดล้อม ซึ่งผลการตัดสนิใจนัน้ อาจจะไม่ต้องมี
การควบคุมหรืออาจเลือกใช้วธีิการควบคุมวธีิใดวิธีหน่ึง หรือหลายวธีิการผสมผสานกัน เพ่ือให้
เกดิประโยชน์สูงสุดทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม



Fungi Beauveria

Beuveria (scientific name: Beauveria bassiana). is made of white fibers, which 
can be observed clearly when grown on a fungus-raising material, or other 
suitable food, like agar-agar. Beuveria’s insect attacking ability is realized when its 
spores make contact with an insect. Within 12 hours of contact, if there is 
moisture and appropriate food on the body of the insect, the spore will sprout 
white fibers, pierce the insect’s torso, enter it’s body, and develop inside. At this 
time the insect will weaken, like a person that has become sick. It will lose its 
appetite, and, finally, die

เชือ้ราบวิเวอเรีย ( Beauveria bassiana) มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว สังเกตได้ชัดเจนเม่ือเพาะเลีย้งบน
วัสดุเพาะขยายหรืออาหารวุ้น กลไกการเข้าทาํลายเร่ิมต้นจากสปอร์ของเชือ้ราตกลงบนตัวแมลง หรือแมลงสัมผัสกับ
สปอร์เชือ้รา เม่ือความชืน้และส่วนประกอบอาหารบน ตัวแมลงเหมาะสม ภายใน 12 ช่ัวโมงสปอร์ของเชือ้ราจะงอก
เส้นใยแทงทะลุผ่านผนังลาํตัวเข้าไปในตัวแมลง แล้วเจริญเตบิโต ภายในตัวแมลง ระยะนีแ้มลงจะอ่อนแอ 
(เปรียบเสมือนคนไม่สบาย) แมลงจงึไม่ค่อยกนิอาหาร และตายไปในที่สุด



Materials and tools: 

• 1. Rice 
• 2. Clean water 
• 3. Heat-tolerant plastic bags, 8 x 12 

inches 
• 4. Rubber bands, pins 
• 5. Electric rice cooker / cooking pot
• 6. Live Beauveria
• 7.Spoon



Alcohol



Beauveria



Step 1: Preparing food to raise the fungus 

1. Cook rice in the electric rice cooker, using a ratio 3 parts of rice and 2 parts 
water. 



The rice should be a little hard



2. When it’s cooked, stir together and then put into plastic bags while still hot. 
You should have about 250 grams in each bag (or two big ladle-fulls). 



3. Flatten your bags of rice evenly, pressing the air out as much as 
could, and then set aside until they are just warm.



Step 2: Adding the  Beauveria cultures 

1. Pour two teaspoons of  Beauveria into each bag. Try to do it in a control 
place to prevent contamination by airborne microorganisms. 



2. Secure the mouths of the bags firmly with rubber bands, shaking each 
to make sure the Beauveria is thoroughly dispersed



3. Clean the pin with alcohol than make about 20 holes under the robber band with 
the pin.



4. Lie the rice  bags down  make sure it is still flat and  pull the sides of 
the bag up to let the air in (the bag will not contact with the rice)  It will 
not enough air.  If the bag contact with rice  the B.V will not grow well.  

ต้องเปล่ียนภาพ ใบใหม่



5.Store in room temperature within 3 days the fungus will appear on the 
rice. Break the fungus spore to spread the fungus throughout the entire 
bag. After about 7 days the white fungus will completely fill the bag. It 
can now be used



Methods of use



Methods of use Adding to soil  

Use 100 grams of Beuveria (1-2 handfuls) per square meter. 
• 1. Fruit: to Control pests when fruiting by scattering the fungus 

around the base of the tree, beneath its foliage. Break up the soil 
and cover the fungus, or cover it with something else (rice straw, 
dried grass, or other plant matter) to protect it from the sunlight. 
Apply again every two weeks.  

• 2. Vegetables: After preparing your beds, scatter the fungus and 
then mix with the soil before sowing seeds or transplanting



Spraying leaves 

• Wash BV bag with water and fill it through filter. Then dilute 10 cc in water 1 
liter  (add 1 spoon stick agent such liquid soap per 20 liters). Spray directly on a 
plants 

• ล้างเชือ้ BV ลงในนํา้ ทาํการกรองเอากากออก จากนัน้เจือจางนํา้ BV 10 cc ในนํา้ 1 ลิตร (ควรผสมสารจับใบ) 
จากนัน้ให้ทาํการพ่นที่ต้นพชืโดยตรงได้เลย 



Correct use 

Although using Beuveria is a great method for farmers, consumers, and the 
environment, it should still be applied correctly. Take note of the following 
points: 
BVเป็นวธีิการที่ดต่ีอเกษตรกร และผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีการใช้อย่างเหมาะสม 

• 1. After spraying you will not see dead insects immediately, like you spray 
with chemical insecticides. หลังพ่น BV ไม่เหน็แมลงตาย เหมือนกับพ่นยาฆ่าแมลง 

• 2. You should try to spray the entire body of the insect, or cover the 
whole leaf, and don’t forget to spray when the weather is cool.  พ่นให้ทั่วถงึ 
ทุกที่ เพื่อให้โดนตวัแมลงให้มากที่สุด 

• 3. At first you should use Beuveria as prescribed here continuously, until 
the fungus is able to establish itself in the area you want. After that, you 
can let more time pass between applications.  แรกเร่ิมควรใช้อย่างสมํ่าเสมอ จนเม่ือ
เชือ้ BV สามารถเตมิโตเองได้ในแปลง จากนัน้ไปต้องพ่นบ่อย  ๆ เหมือนที่ผ่านมา 



Trichoderma
Trichoderma (Trichoderma harzianum) is a high-grade fungus that grows 
well in soil, plant matter, animal remains, or other organic material. It 
consists of white,green and yellow fibres and propagates via spores. When 
raised in a petri dish the white fibres and green spores are visible; in other 
varieties the spores may be white or yellow. Trichoderma is known as an 
“antagonistic” fungicide: it can control many plant diseases that live in soil 
through exploitation, or parasitic behaviour, competing and consuming the 
food eaten by pathogens.  Aside from this, Trichoderma can help dissolve 
minerals into forms that are easily consumed by plants, thereby aiding 
their development, as well as building resistance in plants against all 
diseasecausing fungi and bacteria. Trichoderma use to control bad fungus. 
เชือ้ราไตรโคเดอร์มา    (Trichoderma harzianum)    เป็นเชือ้ราชัน้สูงเส้นใยมีผนังกัน้เจริญได้ดใีน
ดนิ เศษซากพชื ซากของสิ่งมีชีวติต่างๆ     และวัสดุอนิทรีย์ตามธรรมชาต ิ      สร้างเส้นใยสีขาวและผลติ
ส่วนขยายพนัธ์ุที่เรียกว่า "โคนิเดยี" หรือ "สปอร์"   เม่ือนํามาเพาะเลีย้งจะเหน็เส้นใยสีขาวและ  สปอร์สี
เขียว  บางชนิดอาจเป็นสีขาวหรือเหลือง เชือ้ราไตรโคเดอร์ มาจดัเป็นเชือ้ราปฏปัิกษ์ (Antagonis
fungicide)   ที่สามารถใช้ควบคุมโรคพชืในดนิหลายชนิดโดยวธีิการเบยีดเบยีนหรือ   เป็น ปรสติ    
แข่งขันหรือแย่งใช้อาหารที่เชือ้โรคต้องการ    นอกจากนีเ้ชือ้ราไตรโคเดอร์มายงัสามารถช่วยละลายแร่ธาตุ
ในดนิให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพชื  ส่งเสริมการเจริญเตบิโตของพชื   และชักน าให้ต้นพชืมีความ
ต้านทานต่อเชือ้โรคพชืทัง้เชือ้รา    และแบคทเีรียสาเหตุโรคพชื
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