การจัดการความรู (KM)
เรื่อง การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมาสดเพื่อปองกันโรคพืช
วิธีการกระบวนการ “สกัด” หรือ “ถอดความรู” และเทคนิคการถายทอดความรู
- การแบงกลุมเลาเรื่อง ปญหาการผลิตเพื่อใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู
- นําพาเขาสูวิชาที่ถายทอด
- บรรยาย/สาธิตเพื่อใหเกิดความเขาใจ
- แบงกลุมปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ
การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา
วัสดุอุกรณ
1. หมอหุงขาวไฟฟาอัตโนมัติ
2. แกวน้ํา หรือถวยตวง
3. ทัพพีตักขาว
4. ถุงพลาสติกใสทนรอน ขนาด 8 X 12
5. ยางวง

6. เข็มเย็บผา หรือเขมหมุด
7. ขาวสาร หรือปลายขาว
8. หัวเชื้อราไตรโคเดอรมาชนิดผงแหง
9. เครื่องชั่ง

ขั้นตอนการทํา
1. หุงขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟาอัตโนมัติ โดย ใชขาว 3 สวน + น้ํา 2 สวน ถาขาวนิ่มเกินไปใหใช
ขาว 2 สวน + น้ํา 1 สวน เมื่อขาวสุก ใชทัพพีซุยขาวใหทั่ว
2. ตักขาวสุกขณะรอน ใสถุงพลาสติกทนรอนขนาด 8x12นิ้ว(เพื่อปองกันจุลินทรียจากอากาศเขาไป
ปนเปอนในถุงขาว)
3. ตักขาวสุกใสถุงละ 250 กรัม
4. กดขาวในถุงเบาๆ ใหแบนเพื่อไลอากาศออกจากถุง โดยใหถุงพลาสติกแนบกับขาวเพื่อลดการเกิด
หยดน้ํา รอจนขาวอุนหรือเกือบเย็น จึงนําไปใสหัวเชื้อ
5. เลือกบริเวณที่ลมสงบ(เพือ่ ปองกันการปนเปอนของจุลินทรียในอากาศ) แลวใสหัวเชื้อลงในถุงขาว
ถุงละ 1 - 1 . 5 กรัม (2-3 เหยาะ)

6. รัดยางตรงปากถุงใหแนน แลวเขยาหรือ
บีบขาวเบาๆ เพื่อใหหัวเชื้อกระจายใหทั่วถุง
7. รวบถุงใหบริเวณปากถุงพอง แลวใชเข็มแทง
รอบ ๆ บริเวณที่รัดยาง ประมาณ 20 -30 ครั้ง
8. กดขาวในถุงใหแผกระจายไมซอนทับกัน ดึง
บริเวณกลางถุงขึ้น ไมใหพลาสติกแนบติดกับขาว
เพื่อใหมีชองวางในถุง

9. วางถุงขาวเพื่อบมเชื้อในหองที่ปลอด
จากมด ไร และสัตวตาง ๆ เปนเวลา 2 วัน
โดยอากาศไมรอน ไมถูกแสงแดด แต
ไดรับแสงสวาง 6-10 ชั่วโมง / วัน หากแสง
ไมพอ ใชแสงจากหลอดนีออนชวยได

10. เมื่อครบ 2 วัน บีบขยํากอนขาวที่มีเสนใยเชื้อเจริญอยูใหแตก แลววางถุงในที่เดิมดึงถุงใหมี
อากาศเขาอีกครั้งแลวบมในสภาพเดิมตออีก 4-5 วัน (อยาลืมดึงถุงใหโปง)

11. เชือ้ สดที่ผลิตไดควรนําไปใชทันที หรือเก็บในตูเย็นชองธรรมดาไมเกิน 1 เดือน กอนนําไปใช
การใชเชื้อราไตรโคเดอรมา
1. คลุกเมล็ด อัตราการใช เชื้อสด 10 กรัม หรือ 1 ชอนแกง คลุกกับเมล็ดพันธุน้ําหนัก 1 กก.
โดยตักเชื้อสด 10 กรัมใสในถุง แลวเติมน้ําสะอาดเล็กนอยเพื่อใหคลุกงายและเชื้อติดเมล็ดดี การคลุก
เมล็ดเพื่อปองกันการเขาทําลายของเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ และเชื้อโรคที่อาศัยอยูในดิน ปองกัน
การเกิดเมล็ดเนา และโรคเนาระดับดินได นอกจากนี้เชื้อราไตรโคเดอรมา(Trichodermaspp.) ที่ติด
อยูกับเมล็ดจะเจริญเขาสูระบบรากพืช ชวยปกปองระบบรากพืชไมใหเชื้อโรคเขาทําลาย การคลุก
เมล็ดดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา(Trichodermaspp.) มีขอจํากัดบางประการ คือ หลังคลุกเมล็ดแลวตอง
นําไปปลูกทันที ไมสามารถเก็บไวไดนานๆ

2. ผสมน้ําฉีดพน อัตราการใช เชื้อสด 1 กก. ผสมกับน้ํา 200 ลิตร ฉีดพนในขณะแดดออน หรือ
เวลาเย็น โดยรดน้ําใหดินชื้นกอนหรือหลังฉีดพน อัตราฉีดพน 1 ลิตรตอพื้นที่ 5-10 ตารางเมตร
3. ใสบนดิน การใชเชื้อสดใสบนดิน โดยหวานบนแปลงปลูกพืช รองกนหลุม หวานรอบทรงพุม หรือ
นําไปผสมวัสดุปลูกไมกระถาง มี 2 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ผสมเชื้อสด ตามอัตราสวน ดังนี้ คือ
1. เชื้อสด 1 กก.
2. รําละเอียด 4 กก.
3. ปุยหมัก 100 กก.
3.2 ขั้นตอนที่ 2 นําไปใช ดังนี้
1. หวาน ใชสวนผสมอัตรา 50 – 100 กรัม ตอ พื้นที่ 1 ตารางเมตร ชวงการเตรียมดิน
ครั้งสุดทายกอนปลูกพืช หรือหวานลงในแปลงหลังการปลูกพืช
2. รองกนหลุม ใชสวนผสมเชื้อสด อัตรา 25 – 50 กรัมตอหลุม
3. แปลงเพาะกลา ใชสวนผสม อัตรา 50-100 กรัมตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร
4. ถุงเพาะชํา ใชสวนผสม อัตรา 25-50 กรัมตอ 1 ถุง
5. ไมผลไมยืนตน ใชสวนผสม อัตรา 3-5 กก.ตอ 1 ตน
6. พืชผัก เชน พริก มะเขือ ฯลฯ ใชสวนผสม อัตรา 50-100 กรัมตอ 1 ตน
7. ผสมวัสดุปลูก ใชสวนผสม 1 สวน ผสมกับวัสดุปลูก 4 สวน โดยผสมและคลุกเคลาให
เขากันดีกอนบรรจุลงในภาชนะปลูก
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