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• Efficacy of marine-derived fungi in controlling plant diseases caused by fungi 
• Effects of crude extracts of medicinal plants in controlling plant diseases caused by fungi 
• Study of secondary metabolites of marine fungi and medicinal plants 
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 T. tratensis displayed antagonistic activities against rice pathogens. 

 T. tratensis is potent biocontrol agent of brown spot and dirty panicle. 

 Equally effective as compared to synthetic fungicides and significantly 

increased rice yield. 

Potential of a marine-derived species, Talaromyces  tratensis  
KUFA 0091 against rice diseases 

 Coscinium fenestratum extract had potent protective and 
curative activities. 

 C. fenestratum extract had potential fungicidal activity 
similar to iprodione.  

 Berberine is potent active substance and may be valuable 
as a natural fungicide. 

Fungicidal activity of Thai medicinal plant extracts against 
black spot of Chinese kale 

Efficacy of berberine in controlling foliar rice diseases 

Effects of berberine against leaf blast disease in rice cv. KDML 
105 when applied twice at 40 and 50 days after planting. A. 
10 mg/mL and B. control 
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Research Area of interests 

A novel biological control agent against postharvest 
mango disease caused by Lasiodioplodia theobromae 

            non-treated 
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Treated with spore 
suspension of T. tratensis 

• Biological controls 
• Fungicidal  applications 
• Plant pathogenic fungi 
• Bioactive compounds 

Biocontrol products of  
Talaromyces tratensis KUFA0091 
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โครงการ 

ผลงานการตพีมิพ ์

• ประสทิธภิาพของราทะเลในการควบคมุโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้รา  
• ประสทิธภิาพของสารสกดัจากพชืสมุนไพรในการควบคมุโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้รา 
• การศกึษาสารออกฤทธิข์องราทะเลและพชืสมุนไพร ในการควบคมุโรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้รา 
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 T. tratensis แสดงคณุสมบตัปิฏปัิกษ์ในการควบคมุเชือ้ราสาเหตโุรคขา้ว 

 T. tratensis สามารถควบคมุโรคใบจดุสนี ้าตาลและเมล็ดดา่งของขา้ว 

 สารสกดัของรา T. tratensis  มฤีทธิต์า้นเชือ้รา 

 มปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่สารเคมแีละสามารถเพิม่ผลผลติขา้วได ้

ศกัยภาพของราทะเล Talaromyces  tratensis  KUFA 0091  
ในการควบคมุโรคขา้ว 

 สารสกัดแหม้มฤีทธิป้์องกันการเขา้ท าลายของโรคใบจุดด าของ

คะนา้และยับยัง้การเขา้ท าลายในชว่งเริม่ตน้ 

 สารสกดัแหม้มฤีทธิค์วบคมุโรคไดเ้ทยีบเทา่ไอโพรไดโอน 

 สารเบอเบอรนีเป็นสารออกฤทธิท์างชวีภาพ ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 

ฤทธิข์องสารสกดัพชืสมนุไพรในการควบคมุโรคใบจดุด าของคะนา้ 

ผลของสารเบอเบอรนีในการควบคมุโรคทางใบของขา้ว 

ผลของสารเบอเบอรนีในการควบคมุโรคไหมข้า้วเมือ่ฉีดพน่ 2 ครัง้เมือ่
ขา้วอาย ุ40 และ 50 วนั  A. 10 mg/mL และ B. น ้าเปลา่ 
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ความเชีย่วชาญ 

ราปฏปิกัษช์นดิใหมใ่นการควบคมุโรคหลงัการเก็บเกีย่วของมะมว่ง 
ทีเ่กดิจากรา  Lasiodioplodia theobromae 

            น ้าเปลา่ 

A   B 

เคลอืบดว้ยสารละลายสปอร์
ของรา T. tratensis 

• การควบคมุโรคพชืโดยชวีวธิ ี
• สารเคมคีวบคมุโรคพชื 
• โรคพชืทีเ่กดิจากเชือ้รา 
• สารออกฤทธิท์างชวีภาพ 

การพฒันาผลติภัณฑค์วบคมุโรคพชืจาก 
Talaromyces tratensis KUFA0091 

คณะเกษตร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาโรคพชื 

เลขที ่50 งามวงศว์าน ลาดยาว, กรงุเทพ 10900  


