
กลุ่มท่ี 2 จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพชื 
 จุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชในดินมีคุณสมบัติ
พิเศษคือ สามารถทําลายหรือยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ในดินในสภาพน้ําขังที่เป็นสาเหตุ
ทําให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่า ประกอบด้วย เช้ือราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) 
และเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus sp.)  
 
 
 
 
 
 

 

กลไกการควบคุมโรคพชืของกลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 
 1. เข้าทําลายเช้ือสาเหตุโรคพืชได้โดยตรง เส้นใยของเช้ือราไตรโคเดอร์มา เจริญอย่างรวดเร็วเข้าปก
คลุมเช้ือสาเหตุโรคพืช จากน้ันจะสร้างโครงสร้างที่ทําหน้าที่ดูดของเหลวภายในเซลล์ของเช้ือสาเหตุโรคพืชเพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งอาหาร  
 2. มีความสามารถในการแข่งขันการใช้อาหารและเจริญเติบโตได้ดีกว่าเช้ือสาเหตุโรคพืช ทําให้แหล่ง
อาหารของเช้ือสาเหตุโรคพืชในดินถูกจํากัด และเช้ือสาเหตุโรคพืชไม่สามารถเจริญได้ในที่สุด 
 3. สามารถสร้างสารปฏิชีวนะเพ่ือยับย้ังการเจริญของเช้ือสาเหตุโรคพืชในดิน ทําให้เช้ือสาเหตุโรคพืช 
ไม่สามารถแพร่กระจายได้ 
 
 
 
 
 
 
 

เชือ้ราไตรโคเดอร์มา เชือ้แบคทีเรียบาซิลลสั 

การเข้าทําลายเชือ้สาเหตโุรค การแข่งขนัการใช้อาหาร สร้างสารปฏิชีวนะ 



วิธีการขยายเชื้อ ซุปเปอร พด. 3 

 วัสดุสําหรับขยายเชื้อ 

 ปุยหมัก    100    กิโลกรัม 

 รําขาว      1   กิโลกรัม  (อาจใชวัสดุภายในทองถิ่นที่มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 

                           สูงแทนได เชน มูลไก หรือมูลคางคาว) 

 สารเรงซุปเปอร พด. 3  1   ซอง 

 

 วิธีการขยายเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) ผสมสารเรงซุปเปอร พด . 3 และ 

รําขาวในนํ้า 5 ลิตร  คนใหเขากันนาน  

5 นาที 

2) รดสารละลายซุปเปอร พด. 3 ลงในกอง

ปุยหมักและรําขาว คลุกเคลาใหเขากัน 

3) ตั้งกองปุยเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาใหมี

ความสูง 50 เซนติเมตร และใชวัสดุคลุม

กอ ง ปุ ย  เ พ่ื อ รั กษ า ค ว า มชื้ น ใ ห ไ ด  

60 - 70 เปอรเซ็นตเปนเวลา 7 วัน 



การดูแลรักษา 

รักษาความช้ืนของกองปุยหมักใหสม่ําเสมอโดยใชวัสดุคลุม หลังจากขยายเช้ือ

เปนเวลา 7 วัน เช้ือจุลินทรียจะเพิ่มปริมาณข้ึน สังเกตไดจากกลุมเสนใยสีขาวและ

สปอรสีเขียวเจริญในกองปุยหมักเปนจํานวนมาก คลุกเคลาปุยหมักใหเขากัน นําไป

เก็บไวในที่รม 

 

การใชประโยชน 

สามารถปองกันและควบคุมการเจริญของเช้ือสาเหตุโรครากเนาโคนเนาในไมผล ไมยืนตน เชน ทุเรียน 

มะละกอ  กลวย พืชไร เชน สับปะรด มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด พืชผัก และไมดอกไมประดับ เชน พริก มะเขือ

เทศ ผักกาด กะหล่ําปลี โรคถอดฝกดาบของขาว และโรคผลเนาของผลสตรอเบอรรี่ 

 

อัตราและวิธีการใช 

 1. พืชไร พืชผัก และไมดอกไมประดับ ใชอัตรา 100 กิโลกรมัตอไร ใสระหวางแถวกอนปลูก 

 2. ไมผล และไมยืนตน ใชอัตรา 3-6 กิโลกรมัตอตน ใสรองกนหลุม หรือรอบทรงพุม 

 3. แปลงเพาะกลา ใชอัตรา 1-2 กิโลกรัมตอพื้นที่ 10 ตารางเมตร โรยใหทั่วแปลงเพาะกลา 
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