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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.010028-2550

การผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์  พด.3

จุลินทรีย์ พด.3 ป้องกันควบคุมโรคพืชอะไร
กลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถ

ป้องกันและควบคุมการเจริญของเชื ้อสาเหตุโรคพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด ท้ังท่ีปลูกในสภาพท่ีดอนและในสภาพ
ทีลุ่ม่  ได้แก่

1. โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น
เช่น ทเุรียน สม้ มะละกอ กลว้ย และยางพารา เปน็ตน้

2. โรคเน่าคอดินและลำต้นเน่าของพืชไร่ เช่น
สบัปะรด มันสำปะหลงั ออ้ย ข้าวโพด พืชเสน้ใย และพชื
ตระกูลถั่ว เปน็ตน้

เกษตรอนิทรีย์ ไมใ่ชส้ารพษิ ปลอดภยัตอ่ชวิีต เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม

กลไกการควบคุมโรคพืชของกลุ่มจุลินทรีย์
ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

กลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถ
ควบคมุเช้ือสาเหตโุรคพืชได้  ดังน้ี

1. เช้ือราไตรโคเดอร์มาจะเข้าทำลายเช้ือ สาเหตุ
โรคพืชได้โดยตรง เน่ืองจากเส้นใยของเช้ือราไตรโคเดอร์
มาจะเจริญอย่างรวดเร็ว เข้าปกคลุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
จะสร้างโครงสร้างที่ทำหน้าที่ดูดของเหลวภายในเซลล์
ของเชื้อสาเหตุโรคพืชเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร ทำให้
เส้นใยเช้ือสาเหตุโรคพืชเกิดการแตกสลาย

2. เชือ้ราไตรโคเดอรม์า มีความสามารถในการ
แข่งขันการใช้อาหารและเจริญเติบโตได้ดีกว่าเชื้อ
สาเหตโุรคพชื ทำใหแ้หลง่อาหารของเชือ้สาเหตโุรคพชื
ในดินถูกจำกัดไม่สามารถเจริญได้ในทีสุ่ด

3. กลุ่มจุลินทรีย์สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ
หรือสารพิษ เพื่อทำลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุโรคพืชในดิน ทำให้เช้ือสาเหตุโรคพืชไม่สามารถแพร่
กระจายได้

จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3

1. ทำลายหรือยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์
ในดินที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่า
ในพืช

2. ลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชใน
ดิน ทัง้ในสภาพทีด่อนและทีลุ่ม่

3. ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
เพิ่มขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ในสารเร่งผลิตกรดอินทรีย์
เพ่ือละลายแรธ่าตใุนดนิใหอ้ยูใ่นรปูทีเ่ปน็ประโยชน์

4. รากพืชแข็งแรง พืชเจริญเติบโตดี เน่ืองจากพืช
ได้รับธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชนต่์อพืชเพ่ิมข้ึน

สารเรง่ซปุเปอร ์พด.3 คืออะไร
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติใน
การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
ในดิน สามารถทำลายหรือยับย้ัง
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ใน
ดินท่ีเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการ
รากเน่าหรือโคนเน่าในพืชท่ีปลูก
ในสภาพที่ดอนและที่ลุ ่ม โดย
กลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์
พด.3 ประกอบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อ
แบคทีเรียบาซิลลัส
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3. โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผัก และไม้ดอก
ไมป้ระดบั เช่น พริก มะเขือเทศ แตง มะล ิเบญจมาศ
เป็นต้น

4. โรคเน่าและของพืชผักที่ปลูกในสภาพที่ลุ่ม
และความชืน้สูง เช่น ผักกาด กะหลำ่ปล ีเปน็ตน้

5. โรคถอดฝักดาบของข้าว
6. โรคเน่าของผลสตอเบอรร่ี์

การผลิตเช้ือจุลินทรีย์ควบคุมเช้ือสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์  พด.3

วิธีการขยายเชือ้ ซุปเปอร ์พด.3
วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
- ปุย๋หมกั  100  กิโลกรมั
- รำข้าว (อาจใช้วัสดุภายในท้องถิ่นที่มีปริมาณ

ธาตุอาหารไนโตรเจนสูงแทนได้ เช่น มูลไก่ หรือมูล
คา้งคาว) 1 กิโลกรมั

- สารเรง่ซุปเปอร ์พด.3 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีการขยายเชื้อ
- ผสมสารเรง่ซปุเปอร ์พด.3 ในนำ้สะอาด คนให้

เข้ากันนาน 5 นาที
- รดสารละลายซปุเปอร ์พด.3 ลงในกองปุย๋หมกั

และรำข้าว คลุกเคล้าให้เข้ากัน
- ตั้งกองปุ๋ยที ่คลุกผสมเข้ากันดีแล้ว เป็นรูป

สีเ่หลีย่มผนืผา้ใหมี้ความสงู 50 เซนตเิมตร และใชวั้สดุ
คลุมกองปุ๋ยเพ่ือรักษาความช้ืนให้ได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์

- กองปุย๋หมกัใหอ้ยูใ่นทีร่่มเปน็เวลา 7 วัน

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ
ซุปเปอร ์พด.3

อัตราการใช้
พืชไร่ พืชผัก และไมด้อกไมป้ระดบั  ใช้อัตรา

100  กิโลกรัมต่อไร่
ไม้ผล และไม้ยืนต้น  ใช้อัตรา  3-6  กิโลกรัมต่อ

ต้น
 แปลงเพาะกล้า  ใช้อัตรา  1-2  กิโลกรัมต่อพ้ืนท่ี

10  ตารางเมตร
วิธีการใช้

พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ใส่ระหว่าง
แถวก่อนปลูกพืช

 ไม้ผลและไมยื้นต้น
เตรียมหลุมปลูก : ใส่คลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักรองไว้

ก้นหลุม
ต้นพืชที่เจริญแล้ว : ใส่รอบทรงพุ่มและหว่านให้

ท่ัวภายใต้ทรงพุ่ม
แปลงเพาะกลา้ โรยให้ท่ัวแปลงเพาะกลา้

ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน

การดูแลรักษา
1. ด ูแลร ักษาความช ื ้นของกองป ุ ๋ยหม ักให ้

สมำ่เสมอ โดยใชวั้สดคุลมุหรอือาจใชวิ้ธกีารใสปุ่ย๋ทีค่ลกุ
ผสมเข้ากันดีแล้วลงในถุงปุ๋ย แล้วมัดปากถุงเพื่อรักษา
ความชืน้เปน็เวลา 7 วัน

2. หลังจากขยายเช้ือเป็นเวลา 7 วัน เช้ือจุลินทรีย์ใน
กองปุ๋ยหมักจะเพิ่มปริมาณขึ้น สังเกตได้จากกลุ่มเส้นใย
ส ี ข าวและสปอร ์
สเีขียว เจริญในกอง
ปุ๋ยหมักเป็นจำนวน
มาก

3. คลุกเคล้า
ปุ๋ยหมักให้เข้ากันนำ
ไปเก็บไว้ในที่ร่ม
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