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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
เป็นกลุม่ จุลนิ ทรียท์ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตใิ น
การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
ในดิน สามารถทำลายหรือยับยัง้
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ใน
ดินทีเ่ ป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการ
รากเน่าหรือโคนเน่าในพืชทีป่ ลูก
ในสภาพที่ดอนและที่ลุ่ม โดย
กลุม่ จุลนิ ทรียใ์ นสารเร่งซุปเปอร์
พด.3 ประกอบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อ
แบคทีเรียบาซิลลัส

จุดเด่นของสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
1. ทำลายหรือยับยัง้ การเจริญของเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ในดินที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการรากเน่าหรือโคนเน่า
ในพืช
2. ลดและควบคุมปริมาณเชื้อสาเหตุโรคพืชใน
ดิน ทัง้ ในสภาพทีด่ อนและทีล่ มุ่
3. ทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
เพิ่มขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ในสารเร่งผลิตกรดอินทรีย์
เพือ่ ละลายแร่ธาตุในดินให้อยูใ่ นรูปทีเ่ ป็นประโยชน์
4. รากพืชแข็งแรง พืชเจริญเติบโตดี เนือ่ งจากพืช
ได้รบั ธาตุอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืชเพิม่ ขึน้
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กลไกการควบคุมโรคพืชของกลุ่มจุลินทรีย์
ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3
กลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถ
ควบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืชได้ ดังนี้
1. เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาจะเข้าทำลายเชือ้ สาเหตุ
โรคพืชได้โดยตรง เนือ่ งจากเส้นใยของเชือ้ ราไตรโคเดอร์
มาจะเจริญอย่างรวดเร็ว เข้าปกคลุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
จะสร้างโครงสร้างที่ทำหน้าที่ดูดของเหลวภายในเซลล์
ของเชื้อสาเหตุโรคพืชเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร ทำให้
เส้นใยเชือ้ สาเหตุโรคพืชเกิดการแตกสลาย
2. เชือ้ ราไตรโคเดอร์มา มีความสามารถในการ
แข่งขันการใช้อาหารและเจริญเติบโตได้ดีกว่าเชื้อ
สาเหตุโรคพืช ทำให้แหล่งอาหารของเชือ้ สาเหตุโรคพืช
ในดินถูกจำกัดไม่สามารถเจริญได้ในทีส่ ดุ
3. กลุ่มจุลินทรีย์สามารถสร้างสารปฏิชีวนะ
หรือสารพิษ เพื่อทำลายหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อ
สาเหตุโรคพืชในดิน ทำให้เชือ้ สาเหตุโรคพืชไม่สามารถแพร่
กระจายได้
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สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 คืออะไร

จุลินทรีย์ พด.3 ป้องกันควบคุมโรคพืชอะไร
กลุ่มจุลินทรีย์ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สามารถ
ป้องกันและควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด ทัง้ ทีป่ ลูกในสภาพทีด่ อนและในสภาพ
ทีล่ มุ่ ได้แก่
1. โรครากและโคนเน่าของไม้ผลและไม้ยืนต้น
เช่น ทุเรียน ส้ม มะละกอ กล้วย และยางพารา เป็นต้น
2. โรคเน่าคอดินและลำต้นเน่าของพืชไร่ เช่น
สับปะรด มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พืชเส้นใย และพืช
ตระกูลถั่ว เป็นต้น

เกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารพิษ ปลอดภัยต่อชีวติ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุมเชือ้ สาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
3. โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผัก และไม้ดอก
ไม้ประดับ เช่น พริก มะเขือเทศ แตง มะลิ เบญจมาศ
เป็นต้น
4. โรคเน่าและของพืชผักที่ปลูกในสภาพที่ลุ่ม
และความชืน้ สูง เช่น ผักกาด กะหล่ำปลี เป็นต้น
5. โรคถอดฝักดาบของข้าว
6. โรคเน่าของผลสตอเบอร์ร่ี

วัสดุสำหรับขยายเชื้อ
- ปุย๋ หมัก 100 กิโลกรัม
- รำข้าว (อาจใช้วัสดุภายในท้องถิ่นที่มีปริมาณ
ธาตุอาหารไนโตรเจนสูงแทนได้ เช่น มูลไก่ หรือมูล
ค้างคาว) 1 กิโลกรัม
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 1 ซอง (25 กรัม)
วิธีการขยายเชื้อ
- ผสมสารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ในน้ำสะอาด คนให้
เข้ากันนาน 5 นาที
- รดสารละลายซุปเปอร์ พด.3 ลงในกองปุย๋ หมัก
และรำข้าว คลุกเคล้าให้เข้ากัน
- ตั้งกองปุ๋ยที่คลุกผสมเข้ากันดีแล้ว เป็นรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าให้มคี วามสูง 50 เซนติเมตร และใช้วสั ดุ
คลุมกองปุย๋ เพือ่ รักษาความชืน้ ให้ได้ 60-70 เปอร์เซ็นต์
- กองปุย๋ หมักให้อยูใ่ นทีร่ ม่ เป็นเวลา 7 วัน

อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อ
ซุปเปอร์ พด.3
อัตราการใช้
 พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ใช้อต
ั รา
100 กิโลกรัมต่อไร่
 ไม้ผล และไม้ยน
ื ต้น ใช้อตั รา 3-6 กิโลกรัมต่อ
ต้น
 แปลงเพาะกล้า ใช้อต
ั รา 1-2 กิโลกรัมต่อพืน้ ที่
10 ตารางเมตร
วิธกี ารใช้
 พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ใส่ระหว่าง
แถวก่อนปลูกพืช
 ไม้ผลและไม้ยน
ื ต้น
เตรียมหลุมปลูก : ใส่คลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักรองไว้
ก้นหลุม
ต้นพืชที่เจริญแล้ว : ใส่รอบทรงพุ่มและหว่านให้
ทัว่ ภายใต้ทรงพุม่
 แปลงเพาะกล้า โรยให้ทว
่ั แปลงเพาะกล้า
ข้อมูลจาก : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักเทคโนโลยีชว
ี ภาพทางดิน โทร 0-2579-2875
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่
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วิธกี ารขยายเชือ้ ซุปเปอร์ พด.3

การดูแลรักษา
1. ดู แ ลรั ก ษาความชื ้ น ของกองปุ ๋ ย หมั ก ให้
สม่ำเสมอ โดยใช้วสั ดุคลุมหรืออาจใช้วธิ กี ารใส่ปยุ๋ ทีค่ ลุก
ผสมเข้ากันดีแล้วลงในถุงปุ๋ย แล้วมัดปากถุงเพื่อรักษา
ความชืน้ เป็นเวลา 7 วัน
2. หลังจากขยายเชือ้ เป็นเวลา 7 วัน เชือ้ จุลนิ ทรียใ์ น
กองปุ๋ยหมักจะเพิ่มปริมาณขึ้น สังเกตได้จากกลุ่มเส้นใย
สี ข าวและสปอร ์
สีเขียว เจริญในกอง
ปุ๋ยหมักเป็นจำนวน
มาก
3. คลุ ก เคล้ า
ปุ๋ยหมักให้เข้ากันนำ
ไปเก็บไว้ในที่ร่ม

