เชื้อ ราบิว เวอร เรี ย (Beauveriabassiasna) เปน จุลิ นทรีย ที่ทํ าใหเกิ ดโรคกับ แมลง ซึ่ ง
สามารถทําลายแมลงไดหลายชนิดในอันดับ Homoptera Lepidoptera Coleoptera
Coleopteraและ Diptera
ซึ่ง ไดแ กแ มลงจํา พวกเพลี้ย ตางๆหนอนผีเ สื้อ ดว ง และแมลงวัน หรือ ยุง นอกจากนี้ ยังมี รายงานว า
สามารถกําจัดปลวก และมดคันไฟได ทําใหมดและปลวกตายยกรังได กลไกการเขาทําลายแมลงของ
เชื้ อราบิ วเวอรเรีย คือ เมื่อสปอรข องเชื้ อราสั มผัสกั บผิวของแมลง ในสภาพความชื้น ที่เหมาะส
หมาะสม
(ความชื้นสัมพัทธ 50 % ขึ้นไป) จะงอกเสนใยแทงผานผิวหนังเขาไปในลําตัวแมลง แลวขยายจํานวน
เจริญอยูภ ายในโดยใชเ นื้อเยื่อของแมลงเปนอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาตางๆ
ขึ้นอยูกับ ชนิด ขนาด และวั ยของแมลง โดยทั่วไปประมาณ 3 - 14 วัน เชื้อราบิว เวอร เรี ยสา
สามารถ
นํามาใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สํ าคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน แมลงศัตรูพืชเปาหมายใน
ขาว ไดแก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนหอใบ ในมะมวงไดแก เพลี้ยจักจั่น
ที่ทําลายช อมะมวง แมลงคอมทอง ในพืชตระกูลสมไดแก เพลี้ยออนสม เพ
เพลี้ยไกแจ เพลี้ยไฟ ไรแดง
ในพืชผักไดแก เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอน เปนตน

การใชเชื้อราบิวเวอรเรียควบคุมศัตรูพืช

2.เชื
เชื้อราบิวเวอรเรียสามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด รวมถึงแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิด
ดวย ดังนั้นถาหากพบวามีศัตรูธรรมชาติอยูมาก ก็ควรงด หรือชะลอการฉีดออกไป ถาไมจําเปนจึงไม
แนะนําใหใชเชื้อ ราชนิดนี้ เพราะจะทํา ลายแมลงธรรมชาติที่เปน ประโยชน ควรหลีกเลี่ยงไปใชเชื้อรา
ชนิดอื่นที่ไมทําลายแมลงธรรมชาติ
3.เชื
เชื้ อราจะเขาทําลายแมลงไดในสภาพที่มีความชื้นสูง ดังนั้น การใชเชื้ อราบิวเวอรเรีย
ในชวงฤดู
วงฤดูแลง หรืออากาศแหงแลง อาจจําเปนตองเพิ่มความชื้นโดยการใหน้ํา หรือพนละอองน้ํา กอน
และหลังการใช และกอนนําเชื้อราไปใชควร นําเชื้อราตามอัตราสวนที่ตองการไปแชน้ําอยางนอย 4
ชั่วโมงแตไมควรเกิน 24ชัชั่วโมง และเพิ่มอาหารของเชื้อดวยนมขน /น้ําหวาน / กากน้ําตาล เพื่อให
เชื้อมีปริมาณและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถทําใหแมลงตายไดภายใน 1 – 2 วัน
เชื้ อราบิ วเวอรเรีย (Beauveria
Beauveria bassiasna) เป นจุลิน ทรีย ที่ทํา ให เกิ ดโรคกับแมลง ซึ่ง
สามารถทําลายแมลงไดหลายชนิด ในอันดับ Homoptera Lepidoptera Coleoptera และ Diptera
ซึ่งไดแ กแมลงจําพวกเพลี้ย ตา งๆ หนอนผี เสื้อ ดวง และแมลงวัน หรือยุง นอกจากนี้ยัง มีร ายงานว า
สามารถกําจัดปลวก และมดคันไฟได ทําใหมดและปลวกตายยกรังได กลไกการเขาทําลายแมลงของ
เชื้อราบิว เวอรเรี ย คือ เมื่อสปอร ของเชื้อ ราสัมผัสกั บผิวของแมลง ในสภาพความชื้นที่ เหมาะสม
หมาะส
(ความชื้นสัมพัทธ 50 % ขึ้นไป) จะงอกเสนใยแทงผานผิวหนังเขาไปในลําตัวแมลง แลวขยายจํานวน
เจริญอยูภ ายในโดยใชเ นื้อเยื่อของแมลงเปนอาหาร แมลงจะตายในที่สุด ภายในระยะเวลาตางๆ
ขึ้นอยูกับชนิด ขนาด และวัยของแมลง โดยทั่ว ไปประมาณ 3 - 14 วัน เชื้อราบิวเวอรเรียสามารถ
นํามาใชในการกําจัดแมลงศัตรูพืชที่สํ าคัญในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เชน แมลงศัตรูพืชเปาหมายใน
ขาว ไดแก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ บั่ว หนอนหอใบ ในมะมวงไดแก เพลี้ยจักจั่น
ที่ทําลายช อมะมวง แมลงคอมทอง ในพืชตระกูลสมไดแก เพลี้ยออนสม เพลี
เพ ้ยไกแจ เพลี้ยไฟ ไรแดง
ในพืชผักไดแก เพลี้ยออน เพลี้ยไฟ ไรขาว แมลงหวี่ขาว หนอน เปนตน

1.เนื
เนื่องจากเชื้อคอนขางออนแอตอแสงแดด และอุณหภูมิสูง จึงควรใชเชื้อราบิวเวอรเรียใน
ชวงเวลาเย็นถึ งค่ํา ระหว างที่ฉี ด ให กวนน้ํ าเปน ระยะ และควรปรับ หัวฉีด ใหพน ฝอยละเอีย ด จะฉีด
ไดผลดีและไดพื้นที่เพิ่มขึ้น ควรฉีดเหนือลม และเดินฉีดหนาหางๆ
โดย : เทศบาลตําบลบอแกว

การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย
เชื้อราบิวเวอรเรีย เปนเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคกับแมลงไดหลายชนิด โดยเฉพาะเพลี้ยตาง เชน
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยจักจัน่ เพลี้ยออน เพลี้ยแปง แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ และหนอศัตรูพืช โรค
เชื้อราจะสรางเสนใยและสปอรสีขาวเขาทําลายแมลงศัตรูพืช เปนการลดตนทุนการผลิตพืชที่ใช
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ลักษณะและการกําจัดแมลงของเชื้อราบิวเวอรเรีย สปอรของเชื้อราบิวเวอรเรียเมื่อตกไปที่
ผนังลําตัวของแมลง โดยมีความชื้นเหมาะสม สปอรก็จะงอกกานชูสปอร แทงทะลุผานลําตัวแมลงเขา
ไปในชองวางภายในลําตัวแมลง หลังจากนั้นเชื้อราจะเจริญเพิ่มปริมาณเปนเสนใยทอนสั้น ๆ เซลลเม็ด
เลือดในตัวแมลงก็จะถูกทําลาย ทําใหเลือดที่อยูในตัวแมลงมีนอยลง แตเชื้อรากลับมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จนเต็มชองวางของตัวแมลง ทําใหแมลงเปนอัมพาตและตายในที่สุด หลังจากแมลงตายเชื้อ
ราจะแทงกานชูสปอรทะลุ ผานลํา ตัวออกมาภายนอก แลว สร างสปอร ซึ่ งสามารถแพร กระจายไดใน
ธรรมชาติ เชื้อราบิวเวอรเรียสามารถทําลายแมลงไดทุกระยะ

อุปกรณที่ใชผลิต
1. หัวเชื้อราบิวเวอรเรีย
6. เตาแกส
2. หมอนึ่งความดันแบบลูกทุง
7. คอขวด
3. ถุงพลาสติกทนความรอนขนาด 6*12 นิ้ว
8. ยางวงเล็ก
4. เมล็ดขาวโพด
9. ขี้ฝาย
5. ตูเขี่ยเชื้อพรอมอุปกรณ (เข็มเขีย่ เชื้อ, แอลกอฮอร, สําลี, ตะเกียง, กระบอกฉีดน้ํา) 10. กระดาษ

วิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย
1. นําเมล็ดขาวโพดแชน้ําคางคืนไว 1 คืน (หรือประมาณ 12 ชั่วโมง)
2. นําเมล็ดขาวโพดที่แชน้ําแลว นํามาตมเพื่อฆาเชื้อประมาณ 15 นาที
3. นําเมล็ดขาวโพดที่ตมแลงพึ่งลมเพื่อคลายความรอน
4. น้ําเมล็ดขาวโพดบรรจุลงในถุงพลาสติกทนความรอน ความจุประมาณถุงละ ½ กิโลกรัม แลวนํา
คอขวดรัดถุงพลาสติกไว จากนั้นใหนําขี้ฝายอัดรูปากถุงไว แลวนํากระดาษปดปากถุงรัดดวยยาง
วง

5. นําถุงเมล็ดขาวโพดใสถุงหมอนึง่ ความดันแบบลูกทุง นึ่งประมาณ 3 ชั่วโมง
6. นําถุงขาวโพดที่นึ่งแลวออกจากถัง เพื่อลดความรอนใหอุนพอประมาณ
7. ทําความสะอาดตูเขี่ยเชื้อโดยใชแอลกอฮอร จากนั้น นําถุงเมล็ดขาวโพดที่ผึ่งแลวเขาไปในตูเขี่ยเชือ้
เพื่อจะไดดําเนินการเขี่ยเชื้อตอไป
8. เมื่อเขี่ยเชื้อเสร็จแลว ใหนําถุงเมล็ดขาวโพดออกจากตูเขี่ยเชื้อ นําไปวางไวในที่รม
9. ประมาณ 7 วัน เชื้อราบิวเวอรเรียจะเจริญเติมโตเต็มถุงก็บรรจุเมล็ดขาวโพด พรอมที่จะนําไปใช
ไดแลว

การใชเชื้อราบิวเวอรเรียควบคุมศัตรูพืช
1. เชื้อราบิวเวอรเรีย 1-2 กก./น้ํา 20 ลิตร โดยแบงน้ําออกเปน 2 สวน
2. นําน้ําสวนที่ 1 จํานวน 5 ลิตร พรอมกับเชื้อราบิวเวอรเรียจํานวน 1-2 กก. เพื่อใหเชื้อราหลุด
จากเมล็ดขาวโพดแลวกรองดวยผาบาง ๆ
3. นําน้ําสวนที่ 2 จํานวน 15 ลิตร ผสมกับสารจัมโบ คนใหเขากัน
4. นําน้ําที่ไดจากขอ 2 และ ขอ 3 มาผสมใหเขากันและคน
5. นําไปฉีดพนในแปลงที่พบเพลีย้ หรือหนอน โดยใชฉีดพนในชวงที่มีความชื้นสูง (ชวงเวลาเย็นที่มี
แสงแดดออน ๆ หรือตอนเชาตรูกอนพระอาทิตยขึ้น)
6. ควรปรับหัวฉีดใหพนอยางละเอียดฉีดไดผลดีและไดพื้นที่เพิ่มขึ้น
7. สามารถตรวยสอบผลการควบคุมศัตรูพืชไดหลังจากใชเชื้อราบิวเวอรเรียไปแลว 1-3 วัน

อัตราการใชเชื้อราบิวเวอรเรีย
1.ใชสําหรับปองกันและควบคุม 150 – 200 กรัม / น้ํา 200 ลิตร (ฉีดพนทุก 10 – 15 วัน)
2.ใชสําหรับกําจัด 200 – 300 กรัม / น้ํา 200 ลิตร (ฉีดพนทุก 7 – 10 วัน หรือขึ้นอยูกับการ
ระบาดของแมลงศัตรูพืช)

การเก็บรักษา
ควรเก็บในที่แหง อุณหภูมิไมเกิน 40 องศา หรือควรแชตูเย็น (เก็บไวในชองแชผัก)
ขอหามโดยเด็ดขาด : ในการใชเชื้อราบิวเวอรเรีย คือ หามผสมกับสารเคมีกําจัดโรคพืช เชน
โรคเชื้อรา หรือสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช
โดย : เทศบาลตําบลบอแกว

