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การผลติเชือ้ราควบคมุชวีภาพไตรโคเดอรม์า (Trichoderma) 
และบวิเวอรเ์รยี (Beauveria) 
 

โดย: บร๊อค แมชเบริน์ ,นมิติ ชมพทูอง และ ดร. อบัราม บคิสเ์ลอร ์จากเอคโค เอเชยี อมิแพค เซน็เตอร ์
 
ค าน า 
ในธรรมชาตนัิน้ มเีชือ้ราประเภทตา่งๆไมน่อ้ยทเีดยีวทีเ่ป็นอนัตรายและสามารถท าใหต้น้พชืตายในเวลาอนัรวดเร็ว ไมว่า่จะ

เป็นเชือ้รา Fusarium spp ซึง่เป็นตวัการท าใหเ้กดิโรคเหีย่ว (Fusarium wilt) และเชือ้รา Phakospora pachyrhizi ทีเ่ป็น
ตวัการของโรคราสนมิ (ภาพที ่1) ปกตแิลว้เชือ้ราไม่สามารถผลติสารอาหารไดด้ว้ยตวัของมันเอง ดงันัน้มันจงึตอ้งการแหลง่

อาหารจากทีอ่ืน่ บางครัง้แหลง่อาหารนัน้อาจเป็นขนมปังทีห่มดอาย ุเปลอืกสม้ ทอ่นไมท้ีเ่น่าเป่ือยผพัุง หรอืเนือ้เยือ่ล าเลยีง

ในตน้พชื เชือ้รากอ่โรคเหลา่นีเ้จรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพทีอ่ากาศถา่ยเทไมด่ ีในที่ๆ การระบายน ้าเป็นไปอยา่งชา้ๆ มนี ้าเออ่
ทว่มหรอืมฝีนตกมากเกนิไป โดยสภาวะทีไ่มพ่งึประสงคเ์ชน่นี้สามารถป้องกนัไดด้ว้ยการเวน้ระยะหา่งของตน้พชืใหเ้หมาะสม 

จัดเวลาการปลอ่ยน ้าใหต้รงเวลา และก าจัดเศษวัสดเุหลอืใชท้ีอ่าจกอ่ใหเ้กดิเชือ้ราไดเ้ชน่เศษตน้ไมห้รอืวัชพชืเกา่ๆ แตไ่ม่วา่
เราจะท าอย่างไรก็ยังมโีอกาสเสมอทีต่น้ไมข้องเราจะไดรั้บผลกระทบจากเชือ้รากอ่โรค 

 

น่าเสยีดายทีใ่นโลกทีท่นัสมัยของเรานี ้บรรดาปุ๋ ยเคมแีละยาปราบศตัรูพชืไดก้ลายเป็นวถิปีฏบิตัสิ าหรับการผลติพชืผล
ทางการเกษตร จนเป็นสาเหตขุองมลพษิดา้นสิง่แวดลอ้มทีท่ัง้รุนแรงและรา้ยแรง การใชก้รรมวธิทีางการเกษตรแบบนีเ้ป็น

การท าใหเ้กษตรกรตอ้งพึง่พาปัจจัยภายนอกเพิม่ขึน้ตลอดเวลา เนือ่งจากการเสยีสมดลุในธรรมชาตทิีเ่ป็นผลทีต่ามมา 
 

แตก็่น่าดใีจทีอ่าณาจักรเชือ้ราไมไ่ดม้อียูเ่พยีงแคเ่ชือ้รากอ่โรคทีเ่ป็นตวัคกุคาม อาศัยอยูโ่ดยไมม่ใีครควบคมในมมุอนัมดืมัว

ของโลกทีม่องไมเ่ห็นดว้ยตา ยังมเีชือ้ราทีใ่หป้ระโยชน์อยู่อกีสองชนดิคอื Trichoderma spp. และ Beauveria bassiana ที่
มผีูท้ าการศกึษาอยา่งกวา้งขวางในคณุสมบัตทิีเ่ป็นประโยชนใ์นการผลติพชืผลการเกษตร ศักยภาพของเชือ้ราสองชนดินีน่้า

ตืน่เตน้เป็นพเิศษเนือ่งจากความสามารถในการพัฒนาคณุภาพผลผลติในขณะเดยีวกนัก็ลดการพัฒนาของเชือ้รากอ่โรคทีด่ ือ้
ตอ่สารก าจัดเชือ้รา (studholme, 2012) 

 
เชือ้ราบวิเวอรเ์รยี (Beauveria bassiana  หรอื ราขาว) 
ราขาว หรอื บวิเวอรเ์รยี คอืเชือ้ราทีอ่าศยัอยูใ่นดนิและพบไดท้ั่วทกุแหง่ในโลก เป็นเชือ้ราทีท่ าลายแมลง คอืเมือ่สปอรข์อง 

บวิเวอรเ์รยีไดส้มัผัสกับเปลอืกนอกของแมลงมันก็จะแทรกซมึเปลอืกนัน้เขา้ไปและเริม่ผลติสารพษิทีช่ ือ่วา่ Beauvericin ที่
จะท าใหร้ะบบภมูคิุม้กนัของเหยือ่ออ่นแอลงจนกระทัง่แมลงตาย (Caldwell, 2013) และจนในทีส่ดุเชือ้ราก็แพร่ขยายเต็ม

ชอ่งวา่งในล าตวั และในภายใตส้ภาพทีม่คีวามชืน้สงู เชือ้ราก็จะแทงทะลผุ่านผนังล าตัวออกมา จนเกดิลกัษณะทีเ่รยีกวา่ 
“white bloom” ใหเ้ห็นเมือ่เชือ้ราปกคลมุไปทั่วตวัแมลง (ภาพที ่2) โดยขบวนการทัง้หมดนัน้จะเกดิขึน้อย่างชา้ๆใน

ระยะเวลาสามถงึเจ็ดวนั ซึง่ถอืวา่ใชเ้วลาพอสมควรกวา่ทีจ่ะท าการยับยัง้อนัตรายทีเ่กดิจากแมลงและการใชว้ธิกีารเพยีงอย่าง

เดยีวก็ไมพ่อ นอกจากนี ้อยา่ลมืวา่เชือ้ราบวิเวอรเ์รยี จะไมก่ าจัดแมลงใหห้มดสิน้ไปแตเ่พยีงหยดุยัง้จ านวนแมลงเทา่นัน้ โดย
จะสามารถก าจัดจ านวนแมลงไปไดร้อ้ยละ 50-70 โดยเฉลีย่ การฉีดพ่นในชว่งเวลาทีม่คีวามชืน้สงูและในระยะตน้ๆของวงจร

ชวีติจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพได ้(Caldwell, 2013)  
 

การใชเ้ชือ้ราบวิเวอรเ์รยี นี ้สว่นใหญแ่นะน าใหใ้ชเ้พือ่การควบคมุแมลงแบบปากกดักนิ, แมลงหวีข่าว และดว้ง และเนื่องจาก

ตอ้งใหส้มัผัสถงึตวัแมลง จงึสามารถฉดีพ่นไดท้กุเวลาโดยไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผึง้ เพราะรังผึง้มักจะอยู่ทีอ่ ืน่ แตท่ัง้นีค้วรระวงั
การฉีดพ่นในชว่งทีผ่ึง้ออกมามากทีส่ดุ นอกจากจะชว่ยควบคมุศตัรูพชืดา้นการเกษตรแลว้ เชือ้ราบวิเวอรเ์รยี บางสายพันธุย์ัง

มปีระสทิธภิาพตอ่ตัวเรอืดและปลวกดว้ย โดยกอ่นทีจ่ะซือ้สายพันธุท์ีม่ขีายอยู่ ใหศ้กึษาหรอือา่นป้ายฉลากเพือ่ดวูา่สายพันธุ์
นัน้มปีระสทิธภิาพตอ่แมลงประเภทไหน การคน้ควา้สว่นใหญ่จะอยูท่ีค่ณุสมบตัใินการฆา่แมลง แตก็่มกีารคน้ควา้บางอย่างที่

แสดงใหเ้ห็นวา่ บวิเวอรเ์รยี มปีระสทิธภิาพในการตอ่ตา้นเชือ้ราในดนิเชน่ Rhizoctonia ทีเ่ป็นเชือ้รากอ่โรคและเป็นสาเหตุ
ของโรคเน่าคอดนิ รากเน่า และภาวะอืน่ๆทีท่ าใหเ้กดิโรคในพชืหลายชนดิ (Ownley, 2014)  

 



(จากซ้ายไปขวา)ภาพที ่1: โรคเหี่ยวในต้นมะเขือเทศ เชือ้รา Fusarium oxysporum เป็นเชือ้ราก่อโรคที่มีผลตอ่ต้นพืชหลายร้อยชนิด (ภาพโดย: 
Mercure, 1998) ภาพที่ 2: ลกัษณะ 'white bloom' ของเชือ้ราบิวเวอร์เรียในภาวะที่ชืน้กวา่ปกติ (ภาพโดย: Surendra, 2013) 
ภาพที่ 3: เชือ้ราไตรโคเดอร์มาที่เกิดขึน้เป็นธรรมชาติบนเปลือกไม้ (ภาพโดย: Samuels, 2014) 
 

 

เชือ้ราไตรโคเดอรม์า (Trichoderma sp.) 
เชือ้ไตรโคเดอรม์า เป็นเชือ้ราชนดิหนึง่เชน่กนัทีพ่บไดท้กุแหง่ในโลกนี ้โดยมชีนดิทีแ่ตกตา่งกนัไปตามพืน้ที ่และมชีือ่สกลุ

ตา่งจากชือ่นี ้ชนดิตา่งๆทีพ่บนัน้มักจะอยู่หา่งจากดนิทีใ่ชใ้นการเกษตรหรอืพบเห็นไดเ้ป็นจดุสเีขยีวบนเปลอืกไมแ้ละไมท้ีผุ่
พังแลว้ (ภาพที ่3)  มเีชือ้ไตรโคเดอรม์าหลายสายพันธุท์ีไ่ดรั้บการพัฒนาใหเ้ป็นตัวควบคมุทางชวีภาพหรอืจลุนิทรยีป์ฏปัิกษ์ 

โดยไตรโคเดอรม์า ในฐานะตัวยอ่ยสลายสามารถน าไปใชเ้ร่งขบวนการในกองปุ๋ ยหมัก และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุในการ
น าไปใชค้ลกุเมล็ดพันธุ ์ป้องกันความเสยีหายทีจ่ะเกดิจากเชือ้ราชนดิอืน่ทีจ่ะท าลายตน้ออ่นของพชืทีก่ าลงังอกออกจาก
เมล็ด ซึง่ในบทบาทนี ้ไตรโคเดอรม์าเป็นทางเลอืกทีด่วีา่การคลกุเมล็ดพันธุด์ว้ยสารเคม ีซึง่แมท้ัง้สองวธิจีะชว่ยในการงอก

ของเมล็ดพันธุ ์แตไ่ตรโคเดอรม์าจะคงอยูใ่นดนิและพชื และเป็นประโยชนใ์นระยะยาวมากกวา่การใชส้ารเคม ี(Herman, 
1997) ในขณะทีก่ารฉีดพ่นไตรโคเดอรม์า ทีเ่ป็นสารละลายจะไดป้ระโยชนม์ากทีส่ดุเมือ่น าไปใชก้ับดอกเมือ่ตอ้งการป้องกัน

การเตบิโตของเชือ้ราทีท่ าใหผ้ลตดินอ้ยลง 

 
กอ่นหนา้นี้ไมน่าน มคีวามเขา้ใจวา่ประโยชนข์องเชือ้ราไตรโคเดอรม์ามาจากความสามารถในการผลติเอนไซมท์ีโ่จมตแีละ

ท าลายสารประกอบไคตนิ ซึง่เป็นสว่นประกอบโครงสรา้งในผนังเซลลข์องเชือ้ราและแมลง อยา่งไรก็ตามจากการศกึษาเมือ่
ไมน่านมานี้แสดงใหเ้ห็นวา่ประโยชนม์ากมายของไตรโคเดอรม์า เกดิขึน้เนือ่งจากกลไกตา่งๆ (Contreras-Cornejo, 2009) 

ทีช่ว่ยสง่เสรมิการผลติชวีมวลในพชืและการเตบิโตของรากแขนง ผา่นปฏกิริยิาทีส่ง่เสรมิการผลติออกซนิในพชืทีเ่ชือ้รา
อาศัยอยู ่ซึง่ออกซนินีเ้ป็นฮอรโ์มนชนดิหนึง่ในพชืทีจ่ าเป็นในการเตบิโตและพัฒนาการของพชื เชือ้ไตรโคเดอรม์าสามารถ

สรา้งความสมัพันธแ์บบการอยูร่่วมกนักบัพชืบางชนดิ บางครัง้สามารถอยูอ่าศยัภายในระบบทอ่ล าเลยีงและระหวา่งเซลลข์อง

พชืได ้(Hermosa, 2011) อกีทัง้ชว่ยใหพ้ชืมคีวามตา้นทานตอ่เชือ้รากอ่โรคในใบ (เชน่โรคไหมใ้นตน้ขา้ว) (Studholme, 
2012) นอกจากนัน้เชือ้ราไตรโคเดอรม์า ยังชว่ยใหพ้ชืทนทานตอ่ภาวะเครยีดจากสภาพแวดลอ้มไดด้กีวา่ถา้เปรยีบเทยีบกับ

พชืทีไ่มไ่ดรั้บเชือ้ราไตรโคเดอรม์า (Hermosa, 2011)  แตอ่ยา่งไรก็ตาม ความสามารถในการตอ่สูก้ับเชือ้ราอาจท าใหไ้ตร
โคเดอรม์าเป็นอนัตรายตอ่การปลกูเห็ดทีอ่ยูใ่นละแวกใกลเ้คยีงได ้

 

การผลติ บวิเวอรเ์รยี และไตรโคเดอรม์า 
 
ไดม้กีารศกึษาในหอ้งทดลองเกีย่วกบัเสน้ใยของทัง้เชือ้ราบวิเวอรเ์รยีและ ไตรโคเดอรม์า และไดม้กีารแยกสายพันธุท์ีม่ ี
คณุสมบัตทิีเ่ป็นประโยชนม์ากทีส่ดุออกไวต้า่งหากเพือ่น าไปขยายพันธุ ์เราสามารถซือ้หาไดท้ัว่ไปในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต ้เอนไซมท์ีผ่ลติจากเชือ้ราเหลา่นีจ้ะตา่งกนัไปตามสายพันธุจ์งึท าใหผ้ลทีไ่ดไ้มเ่หมอืนกนัทกุครัง้ไป (Contreras-

Cornejo, 2009) และดว้ยเหตนุีเ้ราจงึไมแ่นะน าใหท้า่นเสาะหาและขยายพันธุ ์“ทอ้งถิน่” ของทา่นเอง แตเ่ราแนะน าใหท้า่น
หาวธิใีนการสรา้งภาวะในดนิทีจ่ะสง่เสรมิการเตบิโตของเชือ้ราทีม่ปีระโยชนใ์นดนิทีท่า่นมอียู่ ซึง่ทา่นสามารถท าไดด้ว้ยการ

ใชเ้ทคนคิการไถดนิใหน้อ้ยทีส่ดุหรอืไมต่อ้งไถเลย แตใ่หใ้ชว้ธิกีารคลมุดนิ และงดการฉีดพ่นยาฆา่แมลงทีเ่ป็นสารเคม ี
 

สิง่ทีน่่าดใีจอยา่งหนึง่คอืการผลติบวิเวอรเ์รยี และไตรโคเดอรม์าเพือ่ฉีดพ่นเองทีบ่า้นนัน้สามารถท าไดแ้ละไมยุ่ง่ยาก กอ่นอืน่

ใหซ้ือ้สายพันธุท์ีม่ขีายอยูใ่นทอ้งตลาดมา ซึง่โดยมากมักจะอยูใ่นรูปของผงแหง้ ใหใ้ชเ้ชือ้ราทีซ่ือ้มานีเ้ป็นตัวตัง้ตน้ในการ
ขยายปรมิาณทกุครัง้ เพราะเชือ้ราสามารถเปลีย่นแปลงไปไดง้า่ยเมือ่ถา่ยทอดสบืกนัมาหลายรุ่น ถา้ทา่นเพาะเชือ้ตวัตัง้ตน้

อยา่งตอ่เนือ่งดว้ยสปอรจ์ากกลุม่เชือ้กอ่นหนา้ หลงัจากนัน้ไม่กีรุ่่น ทา่นอาจไดเ้ชือ้ราบางอย่างทีต่า่งจากของเดมิไปมาก 
(และมปีระสทิธภิาพลดลง) ดงันัน้จงึควรใชส้ายพันธุท์ีซ่ ือ้มาทกุครัง้ในการขยายปรมิาณเพือ่ป้องกนัการเสีย่งตอ่ความ

เสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 
 

 
 
 
 



 
(จากบนลงลา่ง) ภาพที ่ 4: อปุกรณ์ในการผลติเชือ้ราส าหรับฉีด
พน่ ภาชนะที่บรรจเุชือ้ราบิวเวอร์เรีย (ภาพโดย: บร๊อค แม
ชเบิร์น) ภาพที ่ 5: ในข้าวหนึ่งถงุไมจ่ าเป็นต้องใช้สปอร์จ านวน
มากในการขยายปริมาณ (ภาพโดย: บร๊อค แมชเบิร์น) 
ภาพที ่6: วิธีเก็บสองวิธี ด้านบน: ใช้หนงัยางรัดปากถงุแล้วเจาะ
รูด้านบนของถงุ ด้านลา่ง: เอาปากถงุใสเ่ข้าไปในทอ่พีวีซี พบั
ปากถงุลงแล้วใช้ก้อนส าลีหรือเศษผ้าอดุรูไว้ (ภาพโดย: บร๊อค 
แมชเบิร์น) ภาพที ่ 7นิมิต ชมพทูอง ท างานที่โฮมเมด ไบโอฮดู 
ของเอคโค่ (ภาพโดย: บร๊อค แมชเบิร์น) ภาพที่ 8: การผลติไตร
โคเดอร์มาขนาดใหญ่ในประเทศไทย (ภาพโดย: IPM Thailand, 
2013) 
 

อปุกรณ์ 
 
ระวงัและหลกีเลีย่งไมใ่หเ้ชือ้รา ไมว่า่จะเป็นเชือ้ราทีม่ปีระโยชน ์เขา้สูป่อดหรอืตา

ของทา่น ดงันัน้จงึควรใสแ่วน่ตาป้องกนั หนา้กากกนัฝุ่ น และถุงมอืเมือ่ท าการเพาะ
เชือ้ โดยเฉพาะเชือ้ราบวิเวอรเ์รยี ทีม่ผีลตอ่มนุษยแ์มจ้ะเกดิขึน้ไมบ่อ่ยนักก็ตาม 

ซึง่รายงานของทัง้สีก่รณีทีเ่คยเกดิขึน้นัน้เกดิขึน้เมือ่ผูไ้ดรั้บเชือ้อยูใ่นภาวะระบบ

ภมูคิุม้กนัทีเ่ป็นระยะอนัตรายอยูแ่ลว้ 
 

อปุกรณ์อกีอยา่งทีจ่ าเป็นตอ้งมคีอื ขา้วหรอืขา้วฟ่างสะอาด น ้า หมอ้หงุขา้ว ชอ้น
ทพัพ ีถงุพลาสตกิใสขนาดใหญ ่หนังยาง เข็ม และผงบวิเวอรเ์รยีและไตรโคเดอร์

มา (ภาพที ่4) 

 

ข ัน้ตอน 

1. ผสมขา้วสามสว่นกบัน ้าหนึง่สว่น (3:2) ในหมอ้หงุขา้ว สามารถใชข้า้ว

ฟ่างแทนขา้วไดถ้า้ราคาถูกกวา่และมอียูแ่ลว้ โดยตวงใหเ้ต็มหมอ้ แลว้กด
ปุ่ มหงุ 

2. เมือ่หงุขา้วสกุแลว้ ตกัขา้ว (ชอ้นทพัพ)ี สองหรอืสามชอ้นใสใ่น
ถงุพลาสตกิใหม ่กดขา้วใหแ้น่น จากนัน้ท าถงุใหแ้บนแลว้พับปากถงุไว ้

เพือ่ไมใ่หอ้ากาศเขา้ (ในอากาศอาจมสีปอรอ์ยา่งอืน่ปนเป้ือน) แลว้รอให ้

ขา้วเย็นจนสามารถเอาแตะทีผ่วิหนังได ้
3. เปิดถงุพลาสตกิ แลว้โรยผงบวิเวอรเ์รยีหรอืไตรโคเดอรม์า บนขา้ว (ภาพ

ที ่5) มัดปากถงุใหส้นทิดว้ยหนังยาง (ภาพที ่6) อยา่พยายามไลล่ม
ทัง้หมดออกจากถงุ ผสมขา้วและสปอรใ์หเ้ขา้กนั จากนัน้กดขา้วใหแ้น่น

อกีครัง้ 

4. ใชเ้ข็มจิม้ถงุสว่นบนทีไ่มม่ขีา้วอยู ่10-15 รู โดยรูเหลา่นีจ้ะท าใหอ้ากาศ
เขา้ออกได ้หรอืไมอ่ย่างนัน้อาจใชอ้กีวธิเีพือ่ลดการปนเป้ือนทีจ่ะเกดิขึน้

ได ้คอืถา้ไมม่ัดถงุดว้ยหนังยางแลว้ใชเ้ข็มเจาะรูทีถ่งุ ทา่นอาจใสป่ากก
ถงุเขา้ไปในทอ่พวีซีขีนาด 3 ซม. แลว้ใชก้อ้นส าลหีรอืเศษผา้อดุไว ้กอ้น

ส าลแีละเศษผา้จะชว่ยในการถา่ยเทอากาศและป้องกนัการปนเป้ือนดว้ย 

เหมอืนกบัรูทีเ่จาะไวบ้นถงุทีม่ัดปากไว ้(ภาพที ่6) 
5. เก็บถงุไวใ้นทีส่ะอาด (ปราศจากเชือ้โรค) ในอาคารทีอ่ณุหภมูหิอ้ง โดย

ใหม้แีสงสวา่งจากธรรมชาตหิรอืแสงไฟสอ่งถงึ 
6. หลงัจากนัน้สองวนั ผสมขา้วในถงุใหท้ัว่อกีครัง้ แลว้กดใหแ้น่นไวอ้กี 

7. หลงัจากนัน้เจ็ดวนั เชือ้ราควรจะขึน้เต็มถงุ และน ามาใชไ้ด ้แตเ่ชือ้รา
สามารถเก็บไวใ้นถงุไดต้อ่ไปอกี 3-4 อาทติย ์เชือ้ราไตรโคเดอรม์าทีม่ี

สขุภาพดคีวรมกีลิน่หอมหวานเหมอืนมะพรา้วและมักจะมสีเีขยีวเขม้ 

(ภาพที ่8) แตก็่อาจมสีขีาวหรอืเหลอืงได ้สว่นเชือ้ราบวิเวอรเ์รยีจะไมม่ี
กลิน่และควรเป็นสขีาว (ภาพที ่6 ภาพทางขาว) 

ถา้ถงุนัน้มเีชือ้ราอืน่ปนเป้ือนอยู่ทา่นจะเห็นสอีืน่ โดยเฉพาะสดี า และถา้มกีลิน่

เหม็นเน่าอยา่น าไปใช ้แมจ้ะมบีางสว่นในถงุทีด่ดู ีก็ใหท้ิง้ทัง้ถงุไป 
  

ถา้ยังพบวา่มปัีญหาอยู่
เรือ่ยๆ ใหท้ดลองท า

ขบวนการทัง้หมดใหมใ่นตู ้

ปลอดภัยทางชวีภาพหรอื
เครือ่งมอืคลา้ยๆกนันี ้

วธิกีารสรา้งตูป้ลอดภัยทาง
ชวีภาพดว้ยตนเองนัน้ทา่น

สามารถดไูดจ้าก ECHO ที ่

ECHOcommunity.org 
(ภาพที ่7) 

 
ส าหรับวธิกีารเพาะเชือ้

ขา้วโพดดว้ยไตรโคเดอรม์า ทา่นสามารถดไูดท้ีห่ัวขอ้ “PhilRice,” ใน 
“แหลง่ขอ้มลูอืน่” ในสว่นเอกสารอา้งองิเพิม่เตมิ 



 

การใช ้บวิเวอรเ์รยีและไตรโคเดอรม์า 
 

เมือ่เชือ้รา ไตรโคเดอรม์าหรอืบวิเวอรเ์รยีในถงุพรอ้มทีจ่ะใชแ้ลว้ ใหล้ะลายขา้วทีเ่พาะเชือ้แลว้ 1 กโิล  กรัมในน ้า 200 ลติร
เพือ่ท าสารละลายส าหรับฉดีพ่น โดยลา้งถงุและขา้วใหส้ะอาดเพือ่เอาสปอรอ์อกมาใหห้มด จากนัน้แยกขา้วออกจากน ้า เมือ่

ไตรโคเดอรม์าหรอืบวิเวอรเ์รยีผสมกบัน ้าแลว้จะตอ้งใชใ้หห้มดหรอืถา้เหลอืตอ้งทิง้ไป เพราะสารละลายทีเ่หลอือยูจ่ะไมม่ี

ประสทิธภิาพเมือ่เก็บไวเ้ป็นเวลานาน 
 

การฉีดพ่นนัน้ใหท้ าทกุๆสามหรอืสีว่นัเมือ่มแีมลงมารบกวน โดยฉดีพ่นดา้นลา่งของใบเป็นพเิศษ สารละลายทีฉ่ีดพ่นนีจ้ะ
ไดผ้ลดเีมือ่แมลงมอีายนุอ้ย ใหท้ าการฉีดพ่นในสภาพความชืน้สงูและเมือ่สารละลายมสีปอรอ์ยูอ่ยา่งเขม้ขน้ เมือ่เชือ้ราหรอื

แมลงศตัรูพชืมปีรมิาณทีค่วบคมุไดแ้ลว้ก็ใหฉ้ดีพ่นตอ่ไปอาทติยล์ะครัง้ อย่าผสมกับน ้ายาฉดีพ่นอืน่ๆและหลกีเลีย่งการฉดีพ่น

อยา่งอืน่เป็นเวลา 4 วนักอ่นหรอืหลงัการฉีดพ่นไตรโคเดอรม์าหรอืบวิเวอรเ์รยี (Caldwell, 2013)  
 

ขา้วทีเ่พาะเชือ้ไตรโคเดอรม์าแลว้สามารถน าไปใสใ่นกองปุ๋ ยหมัก ดนิปลกูหรอืพืน้ทีเ่พาะปลกู สามวนักอ่นการปลกู (อตัรานี้
ใชโ้ดยมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้เชยีงใหม,่ TH: บญุสง่ ธารสทีอง ผูจั้ดการแผนกโปรแกรมการเกษตร, เอคโค เอเชยี) 
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