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    ฉบบัท ี24 เดอืนมถินุายน 2015      ปุ๋ ยหมกัไตรโค ทบีงัคลาเทศ       โดย โมเคลเซอร์ รามาน และฟิลิป แมทธิว เบร์ิคเลย์ [บทบรรณาธิการ: เป็นเวลาหลายปีมาแล้วทีเอคโค เอเชียได้ร่วมทําการวิจัย จัดอบรมและส่งเสริมการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธีจากเชือราทีมีชือว่า ไตรโคเดอร์มาและบิวเวอร์เรีย บทความนีเป็นผลจากการค้นพบโดยคณะกรรมการกลางเมนโนไนท์ (Mennonite Central Committee (MCC)) บังคลาเทศและสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งบังคลาเทศ (Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI)) เกียวกับประโยชน์และวิธีการใช้ปุ๋ยหมักไตรโคเดอร์มา] คํานํา ปุ๋ ยหมักไตรโคคืออะไร? ปุ๋ ยหมกัไตรโคคือปุ๋ ยทีเกิดขนึเมือสปอร์ของเชือราทีเป็นประโยชน์คือ ไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) ถกูนําไปใช้ในขบวนการทําปุ๋ ยหมกั เชือราไตรโครเดอร์มาเป็นศตัรูทางธรรมชาติของเชือราทีเป็นอนัตรายหลายชนดิ และเมือนําไปใส่เข้ากบัปุ๋ ยหมักก็จะมีประสิทธิภาพควบคมุเชือราและปกป้องพืชผลทางการเกษตรในไร่นาได้ ไตรโคเดอร์มาได้มาจากไหน? ไตรโคเดอร์มา คือสกุลหนงึของเชือราทีมีประโยชน์และมีอยู่แล้วในธรรมชาติ โดยต้องนํามาแยกออกจากดินเพือจะได้เชือไตรโคเดอร์มาบริสทุธิ ซงึวิธีการคือนําดินจากบริเวณโคนรากของพืชไปทําการแยกด้วยวิธีการเจือจาง (dilution) ด้วยนํากลนัถงึ 106 ครังจากนนัจงึนํามาใช้เป็นหวัเชือในอาหารเลียงเชือจากวุ้นมนัฝรังและนําตาลเด็กโตรส (Potato Dextrose Agar หรือ PDA) เพือให้เชือราเติบโต จากโคโลนีของเชือราในอาหารเลียงเชือ PDA ไตรโคเดอร์มา จะถกูนํามาแยกออก (ด้วยการสงัเกตสปอร์/โคนิเดีย) และนําไปเป็นเชือบริสุทธิใส่ไว้ในอาหารเลียงเชือ PDA เหมือนกนั ยงิทําการเจือจางดินมากเท่าไรก็จะทําให้โคโลนีของแบคทีเรียเติบโตได้ดีในอาหารมากกว่าเชือราทีเราต้องการ  หวัเชือไตรโคเดอร์มาคือเชือสดและบริสทุธิของเชือราไตรโคเดอร์มาทีใช้ในการทําปุ๋ ยหมกัไตรโค ซงึปกติแล้วจะต้องทําในห้องทดลองเพือแยกสายพนัธุ์และเพือเพมิปริมาณไตรโคเดอร์มาทีต้องการในอาหารเลียงเชือโดยไม่มเีชือราชนิดอืนเข้ามาปะปน นําไตรโคเดอร์มาคืออะไร? นําไตรโคเดอร์มาเป็นของเหลวข้นเหนียวคล้ายนําสบูที่ออกมาจากขบวนการหมกัในกองปุ๋ ยหมกั (Nahar et al., 2012) นํานีมกัจะมีส่วนประกอบของสปอร์ไตรโคเดอร์มาในปริมาณสูงกว่าทีพบในกองปุ๋ ยหมกัทวัไป มีประโยชน์ทีจะใช้เป็นอาหารสําหรับพืชและสามารถนําไปใช้ฉีดพ่นใบได้ (เมือเจือจางแล้ว) หรืออาจนําไปใช้เป็นหวัเชือไตรโคเดอร์มาสําหรับการทําปุ๋ ยหมกักองต่อไปได้ด้วย (Deepthi and Reddy, 2013) รายละเอยีดของนําไตรโคเดอร์มาจะมีการอธิบายไว้ในส่วนต่อไป 



การทาํปุ๋ ยหมักไตรโค ส่วนผสม เมือปีพ.ศ 2551 คณะกรรมการ MCC ได้รับการร้องขอจากสถาบนั BARI เพอืทําการวิจยัเรืองปุ๋ ยไตรโค โดยสถานบนั BARI ได้จดัทําวิธีการเพือผลิตปุ๋ ยหมกันแีล้ว เพียงแต่ต้องการหาวธีิทีจะปรับใช้กบัองค์กรและเกษตรกรในประเทศบงัคลาเทศ เนืองจากระบบทีเป็นอยู่ไม่คอ่ยมีประสิทธิภาพในการบรรลุวตัถุประสงค์มากนกั จากนนัคณะกรรมการ MCC จงึได้ไปพบกบักลุม่เครือข่ายชือว่า Grameen Krishok Shahayok Sangstha (GKSS) ซงึเป็นกลุ่มทีกําลงัทําปุ๋ ยหมกัจากไส้เดือนอยู่แล้ว จึงได้ตกลงทีจะให้ความช่วยเหลือในการวจิยั และจากการวิจยัและการทดสอบภาคสนามทีได้ทําไปทงัหมด จึงได้ส่วนผสมออกมาดงัต่อไปนี: 
 ขีววั 25% (อดุมไปด้วยไนโตรเจน มีสดัส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ที 8) 
 ขีเลือย 5% (แหล่งคาร์บอน) 
 เศษเหลือจากสัตว์ปีก 36% (มีแคลเซยีมและไนโตรเจน และลดโรคทีมีสาเหตมุาจากดิน) 
 ผกัตบชวา 33% (มีโปตสัเซียม) 
 ขีเถ้า 0.5% (มีโปตสัเซยีม) 
 รําข้าวโพด หรือข้าวโพดบดละเอียด 0.5% (เป็นอาหารสําหรับหวัเชือ) ประโยชน์ของส่วนผสมแต่ละอย่าง ส่วนผสมเหล่านีมีทีมาด้วยเหตผุลหลายอย่างด้วยกนั อย่างแรกคือขีววัและผักตบชวานนัมีอยู่แล้วในประเทศบงัคลาเทศ และเป็นแหล่งธาตอุาหารและอนิทรีย์วตัถทีุดี การใส่เศษเหลือจากสตัว์ปีกเป็นการเพิมส่วนประกอบของธาตอุาหารและยงัมีผลต่อการปอ้งกนัไส้เดือนฝอยและช่วยทําลายเชือแบคทีเรีย จากการทดลองของ MCC ทีบงัคลาเทศ เราพบว่าการใส่เศษของเหลือจากสตัว์ปีกรอบๆต้นพืชให้ผลอยา่งดีในการควบคมุโรคเหียวทีเกิดจากเชือแบคทีเรียในมะเขือเทศและมะเขือยาว (รายงานการวจิัยของ MCC) เมือใช้เศษเหลือจากสตัว์ปีกในปุ๋ ยหมกัไตรโค จะทําให้ปุ๋ ยหมกัมีคณุสมบติัเช่นเดียวกนั ในเศษเหลือจากสตัว์ปีกประกอบได้ด้วยสารฟีนอลทีทําหน้าทีเป็นเหมือนตวัต่อต้านเชือแบคทีเรียทีเป็นสาเหตุของโรคเหียว นอกจากนีในเศษเหลือจากสตัว์ปีกยงัอดุมไปด้วยไนโตรเจนและแคลเซียมทีทําให้เซลของพืชแข็งแรงและช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคต่างๆเช่นโรครากปมจากการทําลายของไส้เดือนฝอย (Faruk et al., 2011) และยงัช่วยป้องกนัการติดเชือทีรองลงมาจากแบคทีเรียทีทําให้เป็นโรคเหียวและจงึเป็นเหมือนเกราะปอ้งกนัอีกชนัหนงึจากการระบาดของแบคทีเรียและเชือราทีทําให้เกิดโรคเหียวและโรคเน่าคอดินตามลําดบั  สําหรับผกัตบชวานนัจะประกอบไปด้วยสารอนิทรีย์ปริมาณมาก แต่สดัส่วน C:N ค่อนข้างสงู คือมีคาร์บอนสงูกว่าไนโตรเจนถงึ 29 เท่า (Mathew et al., 2014) เศษเหลือจากสตัว์ปีกและขีวัวจะตรงกนัข้ามคือมีไนโตรเจนปริมาณมากและจะถกูปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วในขบวนการทําปุ๋ ยหมกัและมีแนวโน้มว่าจะสญูเสียไปในชนับรรยากาศในรูปของแอมโมเนีย ซงึหมายความว่าการผสมผักตบชวาเข้ากบัเศษเหลือของสตัว์ปีกจะช่วยลดสัดส่วน C:N ของกองปุ๋ ยหมกัลงและจะมีผลช่วยลดการสญูเสียไนโตรเจนให้น้อยทีสดุ (Compost Fundamentals, 2015) การใส่ผกัตบชวาไว้ในปุ๋ ยหมกัไตรโคยงัเป็นการกกัไนโตรเจนไว้ด้วยจลุินทรีย์ในช่วงระหว่างขบวนการย่อยสลาย แม้ทีบงัคลาเทศไม่มกีารใช้นําปัสสาวะจากสตัว์ในส่วนผสมปุ๋ ยหมกัไตรโค แต่นําปัสสาวะนีก็เป็นอกีทางเลือกหนงึของแหล่งไนโตรเจน เมือผกัตบชวาและเศษเหลือของสตัว์ปีกอยู่ด้วยกนั ทงัสองอย่างจะช่วยกนักกัไนโตรเจนไว้ในปุ๋ ยหมกั นอกจากนันผกัตบชวาสีเขียวยงัทําหน้าที



เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรต (Luu and Getsinger, 1990) สําหรับปุ๋ ยหมกัด้วย สําหรับแหล่งคาร์โบไฮเดรตสามารถทดแทนได้ด้วยวตัถดุิบสีเขียวอนืๆแต่อาจจะไม่มีปริมาณคาร์บอนมากเท่ากบัทีพบในผกัตบชวา การใส่ขีเถ้านนัเพือเพมิเกลือแร่ให้กบัปุ๋ ยหมกั โดยเฉพาะโปตสัเซียม ส่วนรําข้าวโพดนนัเพอืเป็นอาหาร(คาร์โบไฮเดรต/พลงังาน) ให้กบัเชือไตรโคเดอร์มาทีต้องเติบโตและเพมิปริมาณอย่างรวดเร็วในกองปุ๋ ยหมกั โดยเฉพาะอย่างยิงในช่วงเวลาวนัแรกๆของขบวนการ นอกจากเป็นแหล่งคาร์บอนแล้ว ทงัขีเลือยและผกัตบชวายงัทําให้กองปุ๋ ยหมกัฟซูงึจะช่วยเรืองการระบายอากาศ ขีเลือยจะช่วยให้ปุ๋ ยหมกัทีทําเสร็จแล้วไมแ่น่นตดิกนัเป็นก้อนแต่มลีกัษณะร่วนซุย  ส่วนผสมทงัหมดนีล้วนมีอยู่และหาได้ในประเทศบงัคลาเทศโดยทีราคาไม่แพงเมือเทียบกบัส่วนผสมอืนๆทีสามารถนํามาใช้แทน อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามราคาในท้องตลาดอยู่เสมอเพราะราคาและวตัถดุิบเหล่านีอาจเปลียนแปลงได้เมือเวลาผ่านไป  การผสมหวัเช ือไตรโคเดอร์มา ส่วนผสมของหวัเชือทีใช้ในประเทศบงัคลาเทศประกอบไปด้วยหวัเชือไตรโคเดอร์มา 1 ลิตรผสมกบักากนําตาล 0.5 กิโลกรัมและนํา 20-25 ลิตรต่อปุ๋ ยหมกั 1 ตนั โดยผสมส่วนผสมของหวัเชือเหล่านีให้เข้ากนัและใส่เข้าไปในส่วนผสมต่างๆของปุ๋ ยหมกัทีกล่าวไปก่อนหน้านี ส่วนผสมของหวัเชือและส่วนผสมของกองปุ๋ ยหมกัจะต้องกวนให้เข้ากนัอย่างดีก่อนนําไปใสใ่นถงัหมกั ในตอนแรกคณะ MCC ได้ทดลองนําส่วนผสมใสล่งในถงัด้วยวิธีการใส่เป็นชนัๆและโรยส่วนผสมของหวัเชือไว้บนชนัแต่ละชนั แต่ก็พบว่าการใส่เป็นชนัแบบนีเป็นวธีิการทีไม่ดีนกัโดยมีหลายเหตผุลคือ ต้องใช้แรงงานมาก เพราะเป็นการยุ่งยากมากทีต้องคอยใส่กลุ่มใยราไตรโคเดอร์มาให้เข้ากบัส่วนผสมอืนๆในแตล่ะชนัจนเป็นเนือเดียวกนัเพือจะช่วยให้การย่อยสลายดีขึน (เป็นงานทีต้องทนกลินเหม็นมากและไม่มีคนงานอยากทํา) นอกจากนนัการคนยงัไปรบกวนสภาพอณุหภมูอิบอุน่ทีเชือราชอบ วิธีทีเราใช้อยู่ในปัจจุบนัคือการหมกัในวงบอ่ซีเมนต์ซงึจะมีการอธิบายในส่วนต่อไป และเป็นวิธีทีได้ผลดีมาก (ทําให้ปุ๋ ยหมกัผสมเข้ากนัได้ดี สามารถควบคุมระดบัความชืนทีเหมาะสมได้ และปุ๋ ยหมกัไมก่ดทบักนัจนแน่น)  ขนาดของถังปุ๋ ยหมักและการใช้วงบ่อซีเมนต์ ความสงูของถงัทีใช้สําหรับปุ๋ ยหมกัเป็นข้อควรคํานงึทีสําคญัเนืองจากอาจเกิดปัญหาเกียวกบัการอดัแน่น ในส่วนผสมของปุ๋ ยหมกัประกอบด้วยผกัตบชวาทีมีลกัษณะนิมและเบา เมือขบวนการย่อยสลายดําเนินไป ปริมาณของผกัตบชวาก็จะลดน้อยลงไปมาก ดงันนัถ้ากองปุ๋ ยหมกัไมส่งูพอ ภายในเวลาสองสามวนักองนนัก็จะยบุตวัลงเหลือเป็นชนับางๆ และอาจจะไม่สามารถเก็บกกัสภาพภายในทีมีความอบอุ่นตามธรรมชาติทีเชือราไตรโคเดอร์มาชอบ จากการศึกษาของเจ้าหน้าทีพบว่าถงัทีเหมาะสมทีสดุสําหรับการทําปุ๋ ยหมกัคือถงัขนาด 10 x 5 x 4.5 ฟตุ เพราะเป็นขนาดทีเล็กพอสําหรับการถ่ายเทอากาศทีดีและมขีนาดใหญ่พอทีเชือไตรโคเดอร์มาจะผลิตความร้อนของมนัเองด้วยซงึจะเป็นการช่วยเร่งขบวนการของปุ๋ ยหมกั ถ้าถงัขนาดใหญ่เกินไป กจ็ะมีปัญหาเกียวกบัการถ่ายเทอากาศไม่พอ และถ้าถังเล็กเกินไปปุ๋ ยหมกัจะสูญเสียความร้อนสะสมและเชือไตรโคเดอร์มาจะทํางานช้าลง  



ด้วยข้อจํากดัต่างๆ ปัจจุบนัส่วนใหญ่คณะ MCC จงึใช้วงบ่อซีเมนต์ทใีช้ทาํเป็นบ่อส้วมนํามาทําเป็นถงัหมกัปุ๋ ย โดยวางซ้อนกนัสามวงและใส่ส่วนผสมของปุ๋ ยหมกัปริมาณ 400 กิโลกรัมและนํา 240 ลิตร และปุ๋ ยหมกัทีได้จะอยู่ทีประมาณ 120 - 140 กิโลกรัมในแต่ละถงัหมกัทีทํามาจากบอ่ซีเมนต์ 3 วง บอ่ซีเมนต์นีสามารถหาได้ทวัไปอยู่แล้วสําหรับเกษตรกรในบงัคลาเทศ และเป็นวสัดทีุเหมาะสมสําหรับการนํามาใช้เพราะมีขนาดทีเกษตรกรต้องการสําหรับเกษตรกรทีมีววัหนงึตวั โดยทวัไปถงัหมกัจะออกแบบมามีขนาด 10 x 5 x 4.5 ฟตุ และมีพืนซีเมนต์ทีก้นทีออกแบบมาไว้สําหรับระบบการระบายนําออกทีช่วยในการเก็บเอานําทีไหลออกจากปุ๋ ยหมกัได้ แต่ที MCC วงบอ่ซีเมนต์ทีมีก้นราคาจะค่อนข้างสูงดงันนัจงึมีการใช้แผ่นพลาสติกโพลิทีนรองด้านล่างของบอ่วงและทําหน้าทีทดแทนพืนทีกนันําได้ถ้าไม่มีรูฉีกขาดทีทําให้นําซมึ นําจากกองปุ๋ ยหมกัควรจะรองเก็บไว้แล้วเทกลบัเข้าไปยงัถงัปุ๋ ยหมกัในระยะ 10 วนัแรก นําจากกองปุ๋ ยหมกัทีออกมาในช่วง 10 วนัแรกยงัไมไ่ด้เกิดจากขบวนการหมกัจริงๆ แต่เป็นนําทีไหลออกมาจากนาํส่วนเกินในส่วนผสม (ทีมสีปอร์ของไตรโคเดอร์มาอยู่) การนําเทกลบัเข้าไปจะช่วยรักษาความชุ่มชืนของส่วนผสมปุ๋ ยหมกัและช่วยเร่งขบวนการย่อยสลายด้วย เมือเริมขบวนการหมกัไปได้หลงัจาก 15 วนัแล้วอาจเก็บนําทีไหลออกมาไว้ในขวดเพราะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างซงึจะอธิบายในส่วนต่อไป แตต้่องระวงัเวลาเก็บใส่ขวดเพราะของเหลวทีได้นียงัคงปล่อยก๊าสออกมาอยู่และจะทําให้ขวดพองและระเบดิได้ (Deepthi and Reddy, 2013) การสังเกตถุังหมักและการดูแลรักษาทตี้องทาํเป็นประจาํ หลงัจากทีเอาปุ๋ ยหมักใส่ในถงัหมกัแล้ว จะต้องมีการสงัเกตการณ์ด้วย เจ้าหน้าทีของ MCC แนะนําวา่ให้ตรวจดูอณุหภมูใินถงัด้วยการจิมเทอร์โมมิเตอร์เข้าไป (มดัติดไว้กบัไม้) หรือใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบเข็มโดยวดัจากจดุศูนย์กลางของถงัหมกัทุกๆ 7-15 วนั เมือเชือไตรโคเดอร์มาเริมเติบโตและขยายปริมาณ อณุหภูมิของปุ๋ ยหมกัควรเพิมขนึถงึประมาณ 50-60oC ขนึอยู่กบัอณุหภมูภิายนอกและขนาดของถงัหมกั ถ้าอณุหภูมิลดลงแสดงว่ามีความชุ่มชืนไมพ่อสําหรับเชือไตรโคเดอร์มา หรือขบวนการหมกัใกล้จะเสร็จแล้ว การเฝา้ดอีูกอย่างคือการใช้ไม้จิมไปตรงกลางของปุ๋ ยหมกัไปถงึพืนด้านล่าง

(ภาพบน) อัฟทับ อาลี กับทีทําปุ๋ ยหมกั พลาสติกสีฟ้าทีพืนด้านล่าง วงบ่อซีเมนต์ใช้เป็นทีกักเก็บของเหลวไตรโคเดอร์มาทีไหลออกมา (ภาพล่าง) บาสเลอร์ ราชิด กําลังผสมวตัถุดิบทีเป็นส่วนผสมปุ๋ ยหมักก่อนจะเอาไปใส่ถังหรือบ่อซีเมนต์ 
 



และเมือดงึกลบัออกมาให้สงัเกตสีทีติดไม้ออกมา วสัดทีุกําลงัย่อยสลายอยู่จะทําให้ไม้มีสีเข้มแต่ส่วนทีไม่ถกูย่อยสลายไม้จะไม่มสีีเข้ม (สีเหมือนขีววัตามธรรมชาติ) ขบวนการย่อยสลายจะเริมจากด้านบนแล้วค่อยๆไล่ลงไปด้านล่างเนืองจากปริมาณออกซเิจนทีมีอยู่มากกว่าบริเวณด้านบนจงึทําให้ไตรโคเดอร์มาเติบโตเร็วกว่า กลินก็เป็นอีกสิงหนงึทีบอกได้ว่าขบวนการหมกัใกล้จะเสร็จหรือยงั ปุ๋ ยหมกัทีเสร็จขบวนการแล้วจะมีกลินหอมเมือเทียบกบักลินขีววัและกลินเหมือนเน่าๆเมือเริมต้น จากประสบการณ์ของ MCC ในช่วงหน้าร้อนทีอณุหภมูเิฉลยีในบงัคลาเทศอยู่ที 35oC ขบวนการหมกัจะใช้เวลาประมาณ 45 วนั ส่วนช่วงฤดูหนาวเมืออณุหภมูิอาจลดลงตําถงึ 10oC บางครังขบวนการหมกัจะใช้เวลาถงึ 70 วนั การใช้ปุ๋ ยหมักไตรโค ปุ๋ ยหมกัไตรโคโดยทวัไปแล้วจะใช้เพือปรับปรุงดิน เหมือนกบัปุ๋ ยหมกัทีทํากนัอยู่แล้วคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิมประสิทธิภาพให้ดินอุ้มนําได้ดี ช่วยปรับค่า pH ในดิน และเพือช่วยรักษาอณุหภมูิของดิน สําหรับการใส่นนัควรใส่ทีอตัราส่วน 2 ถงึ 2.5 ตนั/เฮกตาร์ (หรือประมาณ 320 – 400 กิโลกรัม/ไร่) สําหรับพืชไร่ สามารถใช้ในระยะการเตรียมดิน และหรือในระยะถดัมาหลงัจากปลกูพืชแล้ว ปุ๋ ยหมกัไตรโคมปีระโยชน์มากกวา่ปุ๋ยหมกัทวัไปคอื  
 ปุ๋ ยหมกัไตรโคทําหน้าทีเหมือนเป็นศตัรูธรรมชาติต่อเชือราทีเป็นอนัตราย (Pythium sp, Sclerotium sp, Phytophthora sp, Rhizoctonia sp, Fusarium sp, Botrytis sp, Sclerotonia sp ) และช่วยปอ้งกนัโรคทีเกิดจากดินและโรคเหียวจากเชือรา 
 เนืองจากมีส่วนผสมของเศษเหลือของสตัว์ปีก ปุ๋ ยหมกัไตรโคจงึช่วยต่อสู้โรคเน่าทีเกิดจากแบคทีเรียและความเสียหายจากไส้เดือนฝอย (Gapasin, 2007; Nahar et al., 2012)  
 ปุ๋ ยหมกัไตรโคอาจมีประสิทธิภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย (Celar and Valic, 2005; Rabeerdran et al.,2000; Inbar et al.,1994; Lynch et al.,1991; Hoyos-Carvajal et al.,2009) ตามทีกล่าวไว้ก่อนหน้านีเกียวกบันําทีได้จากปุ๋ ยหมกัทีมีไตรโคเดอร์มาอยู่ ซงึเป็นผลพลอยได้จากขบวนการหมกัปุ๋ ยไตรโค และมีประโยชน์อยู่หลายอย่าง ปัญหาหนึงในประเทศบงัคลาเทศคือความยุ่งยากและซบัซ้อนเกินไปสําหรับเกษตรกรทีจะผลิตหวัเชือไตรโคเดอร์มาเอง อกีทงัต้องมีการผลิตในห้องทดลองด้วย และสาเหตุนีจึงทําให้เกษตรกรหาหวัเชือไตรโคเดอร์มาได้ยาก และเพือแก้ปัญหานี คณะ MCC จงึได้ทําการศกึษาวิจยักบัเครือข่ายของเราและพบว่านําทีได้จากถงัปุ๋ ยหมกัไตรโคเดอร์มามีปริมาณสปอร์มากพอทีจะใช้แทนหวัเชือในการทําปุ๋ ยหมกัไปได้ถงึ 6 รุ่นก่อนทีจะต้องใช้หวัเชือใหม่อกีครัง นอกจากนียงัมีการวิจยัเพมิเติมในปัจจุบนัเพือดวู่าขบวนการนีผลิตปุ๋ ยหมกัทีมคีุณสมบตัิเหมือนกนักบัการปุ๋ ยหมกัทีใช้หวัเชือใหม่หรือไม ่ สําหรับประโยชน์โดยทวัไปของนําทีได้จากปุ๋ ยหมกัทีมีเชือไตรโคเดอร์มานี ในบงัคลาเทศจะนําไปใช้ฉีดพ่นใบ โดยในการใช้ต้องนําไปกรองก่อน (เพราะเศษต่างๆทีอยู่ในของเหลวอาจทําให้หวัฉีดอดุตนั) ก่อนจะนําไปฉีดพน่ และทําให้เจือจางก่อนที 20 มล.ต่อนํา 1 ลิตร การฉีดพ่นนีหลกัๆแล้วใช้สําหรับไม้ผล (ไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ผลเสมอไป) โดยมกัจะฉีดในช่วงออกดอก เพราะจะช่วยเสริมธาตุอาหารและการทํางานของฮอร์โมนของต้นไม้ในช่วงสําคญั คณะ MCC ยงัพบประโยชน์ทีดีมากจากการฉีดพน่ต้นกล้าผกัและผกัในระยะเติบโต เพราะนําทีได้จากปุ๋ ยหมกันีประกอบไปด้วยสารอาหารรองด้วย ผู้ใช้ต้องรู้ด้วยว่าการใช้มากเกินไปในระยะทีพืชกําลงัเติบโตอาจทําให้พืชผลิตแต่ใบแต่ให้ผลน้อย (ผลจากการใส่ปุ๋ ยมากเกินไป) การฉีดพ่นนําปุ๋ ยหมกันีให้กบัไม้ผลและผกัก่อนเก็บเกียว 2-3 วนัจะทําให้ผลไม้และผกัทีเกบ็มกีลินทีไมค่่อยดีนกัจากนําปุ๋ ยหมกั  



เร ืองราวเกียวกับ อ ับดุล มานนาน [หมายเหตุ: ต่อไปนีเป็นเรืองของเกษตรกรท่านหนึงทีอยู่ใกล้ กัๆบเมืองโบกรา(Bogra) เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้ปุ๋ ยหมักไตรโค] อบัดลุ มานนาน เป็นเกษตรกรชาวบงัคลาเทศจากเมืองโบกรา (Bogra) ประเทศบงัคลาเทศ รายได้หลกัของเขาส่วนใหญ่มาจากการปลกูผกั เขามีลูกสาว 1 คนและลูกชาย 2 คน และทงัหมดกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัวทิยาลยั อบัดลุอาศยัอยู่กบัแม่ทีอายมุากแล้ว และสมาชิกในครอบครัวมีทงัหมด 5 คน  อบัดลุมีทีดินอยูป่ระมาณ 3 ไร่ ทีเอาไว้ปลกูผกัและข้าวมาหลายปี ทกุๆปีเขาจะพบว่าตวัเองต้องฉีดพ่นยาฆา่แมลงเป็นจํานวนมากเพือควบคุมแมลงศตัรูพืชให้กบัแปลงผกัและแปลงข้าว และยงัต้องใส่ปุ๋ ยจํานวนมากในพืนทีเพาะปลูก และเนืองจากต้นทุนทีต้องใช้สงูเมือหกัแล้วเขาจึงไม่ได้กําไรมากนกัจากผลผลิตทีปลกูไว้ และเขาพบว่าลําบากมากทีจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงค่าเรียนของลูกๆด้วย  วนัหนงึอบัดลุได้รับเลือกเป็นผู้ ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่ม Grameen Unnayan Prokolpo หรือ GUP ซงึเป็นองค์กร NGO เครือข่ายของโครงการความมนัคงทางอาหารของ MCC ในบงัคลาเทศ โดย GUP จะทําการจดัหาวิธีการจดัการแมลงศตัรูพืชแบบผสมผสาน (Implements integrated pest management หรือ IPM) สําหรับการปลกูผกั อบัดลุได้รับข้อมลูเกียวกบั IPM จากการประชุมทีลานบ้านหลายครัง การประชมุลานบ้านนีเป็นการอบรมระยะสนัให้กบักลุ่มเกษตรกรทีมาประชมุกนัทีลานบ้านของใครคนหนงึ คล้ายๆกบัการออกภาคสนามของเกษตรกร ซงึอบัดลุได้สงัเกตเห็นข้อมลูต่างๆทีติดไว้ในแผ่นพบัและรูปภาพที GUP และ MCC ติดแสดงเอาไว้ในทีจดัทําโครงการ  หลงัจากได้รับการอบรมจากกลุ่ม GUP อบัดลุได้เริมทําปุ๋ ยหมกัไตรโคและปุ๋ ยมลูไส้เดือนดิน โดยทําทีบ้านของตนเอง นอกจากนีเขายงัได้ศึกษาเกียวกบัการใช้สารฟีโรโมนเพือควบคุมแมลงทีเป็นอนัตราย สารฟีโรโมนหรือสารดงึดดูเพศตรงข้ามนีเป็นสารทีมกัจะปล่อยออกมาจากแมลงตวัเมียเพือดึงดูดตวัผู้ ในสายพนัธุ์เดียวกันเพือทําการผสมพนัธุ์ (Knodel, Petzoldt, and Hoffmann, 1995) สารฟีโรโมนสงัเคราะห์จะนําไปใช้เพือล่อแมลงตวัผู้ให้มาติดเหยือ แล้วจะเหลือแค่แมลงตวัเมียทีไมส่ามารถผสมพนัธุ์และแพร่พนัธ์ุได้ หลงัจากทําปุ๋ ยหมกัและฟีโรโมนแล้วเขาก็ได้ใช้ปุ๋ ยหมกัทีได้ในแปลงผกัของเขาเอง จากการใช้ปุ๋ ยหมกัไตรโค, ปุ๋ ยมลูไส้เดือน อับดุล มานนาน ในโรงเรือนทําปุ๋ ยหมักไตรโค กําลงัหยิบปุ๋ ยหมกัให้ดู 
 

 อับดุล มานนาน ข้าง กัๆบดักฟีโรโมนในแปลงปลูกบวบป้อม  
 



และฟีโรโมน  อบัดลุสามารถลดคา่ใช้จา่ยทีต้องซือปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงลงได้เป็นจํานวนมาก นอกจากนนัเขายงัสามารถปลกูผกัทีมีคณุภาพจากแปลงผกัของเขาด้วย ล่าสุดนีเขาปลกูมะเขือ ถวัแปบ (Lablab purpureus) ถวัฝักยาว บวบปอ้มและพริกในทีดินของเขา การใช้วิธีการทําเกษตรแบบอนิทรีย์ทีเขาได้เรียนรู้มาจากกลุ่ม GUP ทําให้อบัดลุได้ผลผลิตเพิมขนึ และปลกูผกัทีมสีีสวยและคุณภาพดี ปีทีแล้วอบัดุลได้เงินจํานวน สามหมืนกว่าบาทจากการขายผกั ซงึเมือเทียบกนัแล้ว เกษตรกรโดยทวัไปทีมีทีดินเท่าๆกนันีจะได้ประมาณหมืนกว่าบาทเขาดีใจมากทีได้เห็นประโยชน์และผลกําไรทีได้จากวิธีการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานนี และด้วยวิธีนีทีทําให้เขาได้เงนิมากกว่าในปีทีผ่านมา ขณะนีเขาและครอบครัวมีความสขุมากเพราะมีรายได้เพิมขนึ และจากความสําเร็จนี อบัดลุจงึยงัคงใช้วิธีการจดัการแมลงศัตรูพืชแบบนีอยู่ในทีดินของเขาและบอกว่าเขาจะใช้วิธีนีต่อไปอีกในอนาคต  
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