
 

PiCO Agriculture 

ชีวภัณฑ์ชนิดสายพนัธ์ุพเิศษทีม่ีคุณประโยชน์และความปลอดภัยสูง สําหรับคน สัตว์เลีย้ง และส่ิงแวดล้อม 

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits  

• ช่วยฟ้ืนฟูสภาพทรุดโทรมของตน้กลา้พืช และกาํจดัเช้ือโรคในดิน   

• ช่วยกาํจดัเช้ือแบคทีเรีย และเช้ือราในดินท่ีก่อให้เกิดโรคพืช กระตุน้การแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มความ

ตา้นทานโรค 

• ช่วยกาํจดัเช้ือโรคในนํ้าและดิน ป้องกนัการเขา้ทาํลายของเช้ือใหม่ และกระตุน้การแตกรากอ่อน 

• สามารถใชท้าํปุ๋ยชีวภาพ นํ้าหมกัหอมไม่เหม็นเน่า และไดธ้าตุอาหารครบ กรดอะมิโน, ฮอรโ์มนพืช ชว่ยเรง่การ

เจรญิเตบิโต,กระตุน้การแตกรากอ่อน, แตกก่ิงแขนง, ติดดอก ออกผล มากขึน้ 

• ช่วยลดการระบาดของหนอนท่ีจะทาํลายตน้พืช ป้องกนั ควบคุมไข่,หนอน,แมลงศตัรูพืชหลายชนิด   

• ใชท้าํปุ๋ยหมกั เศษวชัพืช, วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร, ตะกอนอินทรียวตัถุ ของเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารต่าง ๆ  มา

หมกัเป็นปุ๋ยหมกัหอม  

• ยอ่ยสลายอินทรียวตัถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ใหพ้ืชนาํมาใชป้ระโยชน์ 

สถานที่ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

• ตน้กลา้พืช และกาํจดัเช้ือโรคในดิน  [กดดูวธีิการใช้] 

• ในสวนยกร่อง [กดดูวธีิการใช้] 

• ในสวนท่ีเป็นท่ีดอน  [กดดูวธีิการใช้] 

• ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ หมกัผกั, ปลา, ไข่  [กดดูวธีิการใช้] 

 

 

 

 

 

 

 



 

มีการรับรองจากสถานบันช้ันนําทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ผลิตภณัฑ์  ผงจุลินทรีย์ PICO ของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองว่ามีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสัตว์

เล้ียง และปราศจากจุลินทรียห์รือเช้ือท่ีก่อใหเ้กิดโรคจากสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ 

• GLOBAL HEALTH SECURITY WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA 2003 รายงานถึงกลุ่ม

เช้ือจุลินทรียมี์ความปลอดภยัสูงไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์พืชและสัตว ์(BIO SAFETY LEVEL 1) [กดดูข้อมูลเพิม่เติม] 

• United Registrar of Systems (URS Certification) ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 เป็นระบบมาตรฐานสากล

ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากนานาปะเทศทัว่โลก [กดดูข้อมูลเพิม่เติม]   

• Hong Kong Baptist University (HKBU) ไดรั้บการวิจยัการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในนํ้า [กดดู

ข้อมูลเพิม่เติม] 

• สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สถาบัน วว.) ทดสอบความ เป็นพิษเฉียบพลนัทางปากท่ีระดบั 

2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมนํ้าหนกัตวั พบวา่หนูทุกตวัแสดงอาการปกติ ตรวจไม่พบความผดิปกติของอวยัวะภายในจาก

การชนัสูตรซากหนูทุกตวัเม่ือส้ินสุดการทดสอบ  [กดดูข้อมูลเพิม่เติม] 

• สถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข ผลวเิคราะห์พบวา่ ไม่มี

แบคทีเรียและราท่ีก่อใหเ้กิดโรคใด ๆ ต่อมนุษยแ์ละสัตว ์ [กดดูข้อมูลเพิม่เติม] 

• หน่วยบริการเทคโนโลยทีางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลทดสอบ

ประสิทธิภาพของจุลินทรีย ์และสารประกอบท่ีสร้างจากจุลินทรียใ์นการยบัย ั้งการเจริญขอเช้ือรา, เช้ือแบคทีเรียและเช้ือ

ราท่ีสร้างสารอะฟลาทอกซิน พบวา่สามารถยบัย ั้งเช้ือโรคไดห้ลายชนิด  [กดดูข้อมูลเพิ่มเติม] 

 

คืนส่ิงทีด่ีทีธ่รรมชาติได้สรรสร้างขึน้ให้กบัมนุษย์กลบัคืนสู่ธรรมชาติภูมิคุ้มกนัส่ิงแวดล้อมโลก PiCO Agriculture ช่วย

แก้ปัญหา ดินเส่ือมสภาพ, คุณภาพนํา้ตํ่า, กลิน่ของนํา้เน่า, โรคพืช 

ส่วนประกอบของ PiCO Agriculture 

Pediococcus sp.   3 x 108  cfu/g 

Bacillus sp.                2 x 107  cfu/g  

Pichia sp.                5 x 107  cfu/g 

 Dekkera sp.                3 x 107   cfu/g 

 



 

• Pediococcus acidilactici  

ผลติกรดแลคติก และสารชีวนะ Pediocins มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทเีรียแกรมลบทีเ่ป็นโทษ เช่น Vibrio cholerae, E.coli, Salmonella, 

Pseudomonas,  Proteus, Clamphylobacter  อกีทั้งมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรีย    แกรมบวกทีเ่ป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum, 

Clostridium perfiengens, Staphylococcus aureus 

• Bacillus Amyloliquefaciens 

 ผลติสาร Iturins (Antifungal Agent ) มีฤทธ์ิกาํจัดเช้ือรา เช่น Fusarium, Collectotricum , Rhizoctonia, Aspergillus อกีทั้ง

ผลติเอน็ไซม์ได้   หลายชนิดเช่น Amylase, Lipase, Protease, Peptidase, Sucrase 

• Pichia farinosa  

ยสีต์ทีพ่บน้อยในธรรมชาติ ผลติสาร Killer Toxins ที่ทาํลายความเป็นพษิของ สารพษิอะฟลาทอ็กซิน(aflatoxins), ไมโครทอ็ก

ซิน (mycotoxins) และ เอน็โดทอ็กซิน(endotoxins)      

• Dekkera anomala  

ยสีต์ทีย่่อย เย่ือใย, แป้ง,นํา้ตาล เป็น กรดนํา้ส้ม อกีทั้งผลติเอน็ไซม์หลายชนิด เช่น Cellulase, Sucrase, Pectinase, Lignase, 

Amylase, Hemicellulase, Xylanase etc. 

กาํจัดเช้ือโรคแบคทเีรีย /ราในดิน เช่น โรคโคนเน่า  รากเน่า  โรคเห่ียว ยุบตาย  ต้นกล้าเน่า  ฯลฯ 

ควบคุมป้องกนัโรคทีสํ่าคัญดังต่อไปนี ้

โรครากเน่าดํา ,โรครากและโคนเน่า ,โรคเห่ียวเขียว ,โรคโคนต้นเน่าคอดิน ,โรคสะเกด็ดํา ,โรคแอนแทรคโนส ,โรคเห่ียวเหลือง ,  โรค

ใบจุด ,โรคใบไหม้,ใบติด,ใบร่วง , โรคเน่าเละ, ผลเน่า ,โรคแคงเกอร์ ,โรคราแป้ง  

 

 



 

ผลการทดลองจากภาควชิาโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

สุมาล ีเม่นสิน - พภิพ ลาํยอง 

บทคัดย่อ 

   จากการทดสอบวางเช้ือราสาเหตุโรคโคนเน่า รากเน่า และเช้ือแบคทเีรียสาเหตุโรคเห่ียวของพริกบนอาหารที่ผสมชีวภัณฑ์    

จุลนิทรีย์ปฏิปักษ์สําเร็จรูป Pediococus acidilactici, Pediococcus  pentosaceus, Bacillus amyloliquefaciens, Pichia  farinosa 

และ Dekkera  anomala 

ตามอตัราการใช้สูงสุด และตํ่าสุดภายใต้สภาพห้องปฏิบัตกิาร พบว่าเช้ือจุลนิทรีย์ปฏิปักษ์สามารถควบคุมเช้ือรา Fusarium sp., 

Rhizoctonia  sp., Phytophthora sp. สาเหตุโรคโคนเน่ารากเน่า ในพริกได้ โดยจุลนิทรีย์ดังกล่าวมีผลทาํให้การเจริญทางด้านเส้น

ใยของเช้ือราสาเหตุโรคลดลง  

สําหรับเช้ือแบคทเีรีย Ralstonia  solanacearum สาเหตุโรคเห่ียวเขียว เช้ือจุลนิทรีย์ปฏิปักษ์มีผลทาํให้การสร้างหน่วยสืบพนัธ์ุ 

(spore) ลดลงทีอ่ตัราการทดสอบตํ่าสุด และทาํให้เช้ือแบคทเีรียสาเหตุโรคเห่ียวเขียว ไม่สร้างหน่วยสืบพนัธ์เลยทีอ่ตัราการทดสอบ

สูงสุด 

 นอกจากนีเ้ช้ือจุลนิทรีย์ปฏิปักษ์ยงัมีผลทาํให้การสร้างหน่วยสืบพนัธ์ุของเช้ือรา Fusarium sp. และ Phytophthora  sp. สาเหตุโรค

ลดลง ทั้งทีอ่ตัราการทดสอบสูงสุด และตํ่าสุดของ การใช้อตัราการทดสอบทั้ง 2 อตัราทีใ่ช้ ให้ผลไม่แตกต่างกนัทางสถิติทีค่วาม

เช่ือมั่น    95 % ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 


