ศู นย์ คลินิกเทคโนโลยี
ใบความรู้
เรื่อง เชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana)
เชื้อราบิวเวอเรียเป็นเชื้อราที่ท้าให้เกิดโรคกับแมลงได้หลายชนิดโดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลและ
หนอนศัตรู พืช โดยเชื้อจะสร้ างเส้ น ใยและสปอร์สีขาว สามารถแพร่กระจายได้ในธรรมชาติ เชื้อราบิว เวอ
เรีย เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่จัดเป็นพวก "เชื้อราท้าลายแมลง" สามารถท้าลายแมลงได้หลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาว
(Whitefly) เพลี้ยไฟ (Thrips) ไรแดง (Red spider mite) เพลี้ยอ่อน (Aphids) เพลี้ยไก่แจ้ส้ม (Asiatic
ciruspsyllid) หนอนศัตรูพืชและเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ลักษณะและการกาจัดแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย
สปอร์ของเชื้อราบิวเวอเรีย เมื่อไปตกที่ผนังล้าตัวแมลง เมื่อความชื้นเหมาะสมสปอร์ก็จะงอกก้านชู
สปอร์แทงทะลุผ่านล้าตัวแมลงเข้าไปในช่องว่างภายในล้าตัวแมลงหลังจากนั้นเชื้อราเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณ
เป็นเส้นใยท่อนสั้น ๆเซลล์เม็ดเลือดในตัวแมลงก็จะถูกท้าลาย ท้าให้เลือดที่อยู่ในตัวแมลงมีน้อยลงแต่ทาง
กลับกันเชื้อรา กลับมีการเพิ่มจ้านวนที่มากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มช่องว่างของตัวแมลง ท้าให้แมลงเป็นอัมพาตและก็
ตายในที่สุดหลังจากแมลงตายเชื้อราจะแทงก้านชูสปอร์ทะลุผ่านผนังล้าตัวออกมาภายนอก แล้ วสร้างสปอร์สี
ขาว ซึ่ ง สามารถแพร่ ก ระจายได้ ใ นธรรมชาติ เ ชื้ อ ราบิ ว เวอเรี ย สามารถท้ า ลายแมลงได้ ทุ ก ระยะ ของการ
เจริญเติบโต
คุณสมบัติของเชื้อราบิวเวอเรีย
เชื้อรามีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ คือ สามารถท้าลายแมลงได้หลายชนิด (Entomopathogenic
fungi) ท้าลายแมลงโดยผลิ ตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุ พัง
(Saprophyte)
ข้อแนะนาในการใช้
1. ให้น้ากับแปลงพืชที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนท้าการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย
2. น้าเชื้อราไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยต้อง
- พ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืช หรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชเกาะหรืออาศัยให้มากที่สุด
- ช่วงระยะเวลาพ่นควรเป็นช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากิน หรือเวลาเย็นโดยมี
สภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการงอก และการเจริญเติบโตของเชื้อราคือมีความชื้นสูงและแสงแดด
อ่อนๆ
3. ให้น้ากับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความชื้น
4. ส้ารวจแปลงพืชถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมายให้พ่นเชื้อราบิวเวอเรียซ้้า
วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย
1. น้าไปฉีดพ่นในแปลงที่ส้ารวจพบเพลี้ยหรือหนอนโดยฉีดพ่นให้ถูกหรือสัมผัสตัวแมลงศัตรูเป้าหมาย
ในช่วงที่มีความชื้นสูงเช่นเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็น ที่มีแสงแดดอ่อนๆ
2. ควรปรับหัวฉีดให้พ่นฝอยละเอียดจะฉีดได้ผลดีและได้พื้นที่มากขึ้น
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3. สามารถตรวจสอบผลการการควบคุมศัตรูพืชได้ หลังจากใช้เชื้อราบิวเวอเรียไปแล้ว 2-3 วัน
ข้อจากัดในการใช้ควบคุมศัตรูพืช
- ความร้อน ความชื้น มีผลกระทบต่อการงอก การอยู่รอด ความคงทนของเชื้อราและประสิทธิภาพ
การควบคุมศัตรูพืช
ข้อดีของการใช้เชื้อราควบคุมศัตรูพืช
1. ความปลอดภัย ซึ่งการใช้เชื้อรานี้จะมีความปลอดภัยในการใช้สูงไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข
แมว ฯลฯ
2. ไม่ มี ส ารพิ ษ ตกค้ า งในผลผลิ ต ของเกษตรกร ท้ า ให้ ทั้ ง ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ มปลอดภั ย
3. มีประสิทธิภาพในการป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ยาวนานซ้้ายั งแพร่และขยายพันธุ์ได้ในธรรมชาติหาก
อุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม
4. ท้าลายแมลงศัตรูพืชได้อย่างกว้างขวาง
5. สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะการฉีดพ่นเพียง 2 ครั้งก็ท้าให้แมลง
ศัตรูพืชหยุดระบาดได้
6.ไม่ท้าให้แมลงศัตรูพืชต่าง ๆดื้อยา
ส่วนข้อเสียของการใช้เชื้อรากาจัดแมลง เหตุผลหลัก ที่เกษตรกรไม่ยอมฉีดพ่นก็คือการใช้เชื้อราก้าจัดแมลง
จะเห็นผลช้า ประมาณ 3-14 วันจึงจะเห็นเชื้อราเข้าท้าลายแมลงและตาย ซึ่งแตกต่างจากสารเคมีก้าจัดแมลง
เกษตรกรจะเห็นผลทัน ทีเมื่อฉีดพ่นโดนตัวแมลงอีกทั้งการฉีดพ่นต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็คือตอนที่
แสงแดดอ่อนหรือช่วงเย็นสภาพแวดล้อมต้องมีความชื้นสูงเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวจะท้าให้เชื้อราท้างาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บิวเวอรียบัสเซียน่า ( Beauveria bussiana ) คือจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ ใช้ควบคุม
แมลงท้าให้แมลงเกิดโรคและตายในที่สุด ลักษณะการท้าลายมี 4 ระยะ คือ
1. ระยะสัมผัสกับผิวและล้าตัวแมลง
2. ระยะสปอร์ของเชื้อรางอก
3. ระยะแทงทะลุผิว
4. ระยะพัฒนาในตัวแมลง
เป็นกลุ่มเชื้อราที่ท้าให้แมลงตายได้เร็ว โดยการเจาะ เข้าสู่ ตัวแมลง และขยายปริมาณภายในล้าตัว
แมลงโดยอาศัย สารอาหารจากตัว แมลง ทั้งจาก เลื อด และเนื้อเยื่อของแมลง เป็นอาหารตลอดจนปล่ อย
สารพิษออกมา (ในบางกรณี)
การผลิตผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย (แบบเก่า แบบที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนา)
1. น้าเมล็ดข้าวโพดประมาณ 80 กิโลกรัม มาล้างให้สะอาด และแช่น้าไว้ประมาณ 12-24 ชั่วโมง
2. น้าเมล็ดข้าวโพดแช่น้าไว้แล้วไปต้มน้้าเดือด (ประมาณ 15 นาที) แล้วตักออกไปผึ่งบนตะแกรงให้แห้งพอ
หมาดๆ แล้วน้าไปบรรจุถุงพลาสติกทนความร้อนขนาด 6 x12 นิ้ว ถุงละ 500 กรัม (5 ขีด)
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3. ใส่ขวดพลาสติกแล้วปิดด้วยจุกส้าลีแล้วใช้กระดาษอลูมิเนียมหรือกระดาษปิดทับอีกชั้นหนึ่ง
4. น้าถุงเมล็ดข้าวโพดไปนึ่งในหม้อนึ่งความดัน เพื่อท้าการฆ่าเชื้อโรค ด้วยอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วนาน 30-60 นาที (ถ้าเป็นหม้อนึ่งลูกทุ่งใช้เวลานาน 3 ชั่วโมง)
5. น้าถุงเมล็ดข้าวโพดออกจากหม้อนึ่ง ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นจึงน้าไปใส่หัวเชื้อราบิวเวอเรียต่อไป
6. เมื่อใสหัวเชื้อราในถุงเมล็ดข้าวโพดเสร็จแล้ว ให้น้าไปเก็บไว้ในห้องหรือในร่มใต้ถุนบ้านไม่ให้ถูกแสงแดด รอ
อีกประมาณ 15 วันก็สามารถน้าเชื้อราบิวเวอเรียไปฉีดพ่นป้องกันแมลงศัตรูพืชได้
การใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมศัตรูพืช
1. เชื้อราบิวเวอเรีย1 กิโลกรัมต่อน้้า 80-100 ลิตร โดยแบ่งน้้าออก 2 ส่วน
- น้้าส่วนที่ 1 จ้านวน 5 ลิตร ผสมกับเชื้อราบิวเวอเรีย จ้านวน 1 กิโลกรัมท้าให้สปอร์เชื้อราหลุดจาก
เมล็ดข้าวโพดแล้วกรองด้วยผ้าบางๆ
- น้้าส่วนที่ 2 จ้านวน 75-95 ลิตร ผสมกับสารจับใบคนให้เข้ากัน
2. น้าน้้าที่ได้จากส่วนที่ 1 และ 2 มาผสมกัน และคนให้เข้ากัน
3. น้าไปฉีดพ่นในแปลงที่พบแมลงศัตรูพืชเช่นเพลี้ยไฟ มวน เพลี้ยจั กจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ด้วงแมลง
หวี่ขาว เพลี้ยอ่อนโดยฉีดพ่นในช่วงที่มีความชื้นสูง (ช่วงเวลาเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆหรือตอนเช้าตรู่ก่อนพระ
อาทิตย์ขึ้น)
4. ควรฉีดพ่อติดต่อกัน 3 ครั้งระยะห่างแต่ละครั้ง 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระบาด
5. การปรับหัวฉีดให้พ่นฝอยละเอียดจะฉีดได้ผลดีและได้พื้นที่เพิ่มขึ้นสามารถตรวจสอบผลการควบคุม
ศัตรูพืชได้หลังจากใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ไปแล้ว 5-7 วัน
การขยายเชื้อราบิวเวอเรีย (แนะนาโดยอาจารย์จาก ม.แม่โจ้ )
วิธีที่ 1 แนะน้าส้าหรับเกษตรกรที่ไม่มีปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อราปริมาณมากๆ (รถเข้าถึงสวน)
1. เตรียมน้้าสะอาดในภาชนะที่ต้องการ (ภาชนะควรสะอาด) 600-1,000 ลิตร
2. เติมน้้าตาลทราย 2-3 กิโลกรัม
3. เติมอากาศ 8-12 ชั่วโมง หากเติมนาน 1-2 วันได้จะดีมาก
วิธีใช้
น้าเชื้อบิวเวอเรียที่ได้ไปฉีดพ่นโดยไม่ต้องผสมอะไรอีก ( หากใช้น้อย ลดปริมาตรลงตามส่วน)
หมายเหตุ
เชื้อที่ได้ไม่แนะน้าให้ขยายต่อไปอีกเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนของเชื้ออื่นๆและเชื้อรุ่นต่อไปจะตัว
เล็กลงและไม่แข็งแรงเท่าที่ควร (เชื้อจุลินทรีย์ ไม่ควรขยายพันธุ์เกิน 3 รุ่นหากจะขยายต่อต้องน้าไป
เลี้ยงบนอาหารวุ้นก่อน หัวเชื้อเข้มข้นที่บรรจุขวดเป็นเชื้อรุ่นที่2 )
วิธีที่ 2 แนะน้าส้าหรับกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานที่ที่สะอาดมีนักวิชาการควบคุมการผลิต
1. เตรียมน้้าสะอาด 100 ลิตรใส่ในภาชนะที่สะอาด
2. เติมน้้าตาลทราย 2—3 กิโลกรัม
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3. เติมปุ๋ยยูเรียประมาณ 50 กรัม
4. เติมหัวเชื้อราบิวเวอเรียเข้มข้น 1 ลิตร ( 1 ขวด)
5. เติมอากาศ 5-6 วัน
วิธีใช้
น้าหัวเชื้อขยายที่ได้ 1 ลิตร ผสมน้้าสะอาด 1 0 ลิตรจากนั้นน้าไปฉีดพ่นในแปลงที่มีแมลงสัตรูพืช
ข้อแนะนา
1. เนื่องจากการเพาะเชื้อใช้เวลานานอาจมีการปนเปื้อนเชื้ออื่น ควรท้าด้วยความสะอาด
2. เชื้อเข้มข้นที่ได้ควรใช้ให้หมดภายใน 7-10 วันหากใช้ไม่หมดควรเก็บในภาชนะปิด(สามารถเก็บได้นาน
หลายเดือน) เมื่อจะน้ามาใช้ควรมีการกระตุ้นด้วยอากาศและน้้าตาลอีกครั้งบิวเวอเรียบัสเซียน่าการเขี่ยเชื้อต้อง
ท้าอย่าระมัดระวังหลังการนึ่งฆ่าเชื้อในเมล็ดข้าวโพดแล้ว ควรเขี่ยในสถานที่ปิด(ในห้อง)เพราะถ้าเขี่ยเชื้อ
กลางแจ้งท่านอาจได้เชื้อราตัวอื่นปนเปื้อนเข้าไปในถุงด้วยท้าให้ได้เชื้อราที่ ไม่ บริสุทธิ์ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้
ตามที่หวังเอาไว้การน้าไปใช้ควรใช้บนเงื่อนไขที่ถูกต้องจริงๆเช่น ถ้าน้าไปฉีดพ่นก้าจัดแมลง ข้อที่ควรคานึง
อันดับแรกคือความเข้มข้นที่ใช้เพราะถ้าความเข้มข้นสูงเกินไปจะเป็นอันตรายกับแมลงศัตรูธรรมชาติที่เราควร
อนุรักษ์ไว้เช่นตัวห้้าและตัวเบียนชนิดต่างๆโดยเฉพาะแมลงช้างปีกใสที่ใช้ไข่และตัวอ่อนของเพลี้ยแป้งเป็น
อาหาร อันดับสองคือความชื้นในขณะที่ใช้ ไม่ควรต้ากว่า 60-70 % หรือหลังการให้น้าพืช (ถ้าท้าได้) ควรฉีด
พ่นตอนเย็น พ่นให้ถูกตัวแมลงมากที่สุดและพ่นซ้้าเมื่อเห็นว่ายังมีแมลงที่ต้องการก้าจัดหลัง พ่นครั้งแรก 10-15
(สารจะออกฤทธิ์ 7-14 วัน) ควรใช้ร่วมสารเสริมประสิทธิภาพที่ไม่เป็นอันตรายกับเชื้อราทุกครั้งที่แนะน้าและ
ได้ผลที่สุดของการใช้เชื้อสด (จากถุงเมล็ดข้าวโพด) คือ ใช้แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกมันส้าปะหลังจะได้ผลดีที่สุด
เพราะไม่ต้องค้านึงถึงความชื้นที่จะเป็นปัญหากับการอยู่รอดของเชื้อรา จะใช้ร่วมกับสารชีวภัณฑ์อื่นก็ได้แต่ไม่
ควรใช้ร่วมกับสารเคมีที่ออกฤทธิ์ ในการก้าจัดเชื้อรา เพราะบิวเวอเรียเป็นเชื้อราและเป็นสิ่งมีชีวิต ระยะเวลา
การแช่ท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมไม่ควรต่้ากว่า 30 นาที่ถ้าท้าได้ดังนี้รับรองได้ว่าเชื้อรา(บริสุทธิ์)ที่ท่านท้าเองกับมือ
ไม่แพ้สารเคมีที่น้าเข้าเลยแม้แต่น้อยลดต้นทุนได้ด้วย เพราะเชื้อราประมาณ 1 กิโลกรัมสามารถแช่ท่อนพันธุ์
สดได้ 10 - 15 ไร่ ที่ส้าคัญไม่มีอันตรายกับคนหรือสัตว์เลี้ยง
ข้อมูลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง
สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

