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Abstract

Pure cultures o f 57 bacterial isolates for antagonistic activity screening were isolated from 
three areas o f  soft rot infested vegetable soil and 58 isolates were obtained from commercial seed 
compost and seed compost product o f Division o f Soil and Water Conservation, Department o f 
Land Development. A total o f  115 bacterial isolates were evaluated for antagonizing activity 
against E n vin ia  c a ro to v o ra  subsp. a tro c e p tic a  in v itro . Out o f them, 18 isolates were antagonists 
by showing zone o f inhibition ranging from 1 to 17 mm by diameter. Most o f antagonistic bacteria 
were identified as B a cillu s  spp. whereas only one isolate was P seu d om o n as vesicu la ris .



ตะกอนจากระบบบำบัดนํ้าทิ้งนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้น 
ประชากรในเมืองใหญ่ และการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 
จัดการตะกอนจำนวนมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากระบบบำบัดนี้าทิ้ง 
การ 3 แบบคือ

1. ปล่อยลงสู่ทะเลสาบ, ทะเล หรือมหาสบุทร
2. ใช้ทำใ]ย
3. ใช้ถมที่ด ิน
อย่างไรก็ตาม วิธีการทิ้ง 3 แบบนี้สามารถก่อใหัเกิดอันตรายกับสุขภาพอนามัยได้ ๓ เนื่อง 

จากตะกอนจากระบบบำบัดนํ้าท ิ้งส่วนใหญ่มักพบเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว และพยาธิ ๓
ถ้าพิจารณาในด้านเศรษฐกิจจะเห็นว่า ตะกอนจากระบบบำบัดนำทิงประกอบด้วยสารที่ม  ี

คุณค่าสูงคือ มีสารอินทรีย์ประมาณ 50% สารประกอบไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่มีความเข้มข้น 
ค่อนข้างสูง รวมทิ้งชุลธาตุ (trace elem ents) อีกหลายตัว จ ึงเหมาะแก่การนำไปใช ้ประโยชน ์ แนว 
ทางที่เป ีนไปได้ก ็ค ือ นำไปหมักเปีนใ]ย และนำไปใช้เป ีนอาหารสัตว์ ๓ ดังที่ได้กล่าวแส์,วข้างต้นว่า 
ตะกอนจากระบบบำบัดนำทิ้งมีจุล ินทรีย์ปะปนอยู่หลายชนิด จึงจำเป็นต้องฆ่าเชื้อโรคเสียก่อนนำ
ไปใช ้ประโยชน ์ วิธ ีการกำจัดเชื้อโรคในตะกอนจากระบบบำบัดนี้าทิ้งม ีหลายวิธี แต่การใช้ร ังส ี
กำจัดเชื้อโรคเป็นวิธีการที่ให ้ผลดี เนื่องจากรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยจากพยาธิ 
แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ม ีอยู่ในตะกอนจากระบบบำบัดนี้าท ิ้ง <4) มีรายงานว่า การใช้ร ังส ี 
ไอออนไนซ์มีข ้อได้เปรียบการใช้ความร้อนในการพาสเจอไรซ์คือ ใช้พลังงานน์อยกว่า และส่วน 
ประกอบในตะกอนจากระบบบำบัดนำทิงก็เก ิดการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าการใช้ความร้อน๓ นอก
จากนี การใช้รังสีแกมมาทำลายจุลินทรีย์ในตะกอนจากระบบบำบัดนำทิงมีข ้อได้เปรียบวิธีอ ื่นหลาย 
ข้อดังกล่าวไว้ในผลงานวิจัยเรื่อง "ผลของรังสีแกมมาต่อเชื้อซัลโมเนลลาในตะกอนจากระบบบำบัด 
นี้าทิ้ง "<5)

โรคเน่าเละของพืชผัก ( Bacterial soft rots) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่ม ีความสำคัญ  
มากที่ส ุดโรคหนึ่ง ทำความเสียหายแก่พืชอย่าง3นแรงในระหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา และ 
การขนส่ง พืชผักต่างๆที่ม ีรายงานพบโรคนีมี กะหลํ่าปลี แตงไทยฝรั่ง แครอท แตงกวา มะเขือ 
หอม ผักกาด มันฝรั่ง พริก แรดีช มะเขือเทศ นำเต้า ข้าวโพด ถั่ว มันเทศ แตงโม ฯลฯ <6) เชือ 
แบคทีเรียที่จ ัดเป็นสาเหตุสำคัญของโรคที่ทำให้เกิดอาการเน่าเละคือ E rw in ia  c a ro to vo ra

การควบคุมหรือฟ้องกันกำจัดเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเน่าเละของมันฝรั่งมีหลายวิธี เช่น
การแช่หรือรมส่วนขยายพันธุคือ ชิ้นตาด้วยสารเคมีก่อนปลูก และการฉีดพ่นหรือราดดินในสภาพ

เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของ 
จึงก่อให้เกิดป็ญหาในด้านการ 
เท่าที่ผ่านมานิยมใช้วิธีการจัด



แปลงปลูก ในป็จชุบันได้เริ่มมีการผลิตส่วนขยายพันธุ และคัดพันธุต ้านทานโรคโดยวิธีการเพาะ 
เลี้ยงเนื้อเยื่อ สำหรับการควบคุมโดยชีววิธีด ้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์บางชนิด กำลังได้ร ับความสนใจ 
และศึกษากันมากจากนักวิชาการทั่วโลก ๓ ชึ่งเป ีนทางเลือกหนึ่งในการช่วยป้องกันสภาพแวดล้อม 
ให้ปลอดจากสารเคมี เช่น ยาฆ่าแบคทีเรียหรือเชื้อรา เปีนด้น ดั้งนั้นการใช้แบคทีเร ียปฎิปิกษ์ควบคุม 
โรคเน่าเละในมันฝรั่งด้วยชีววิธีจึงเปีนแนวทางหนึ่ง ล้าสามารถผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียปฎิปิกษ์ที่ม ี 
คุณสมบัติย ับยั้งโรคเน่าเละโดยใช้ตะกอนนั้าทิ้งฉายรังสีเป ็นสารพาหะ (carrier) แล้วนำหัวเชื้อ 
แบคทีเรียปฎิป ็กษ์ไปใส่ด ินที่ปลูกมันฝรั่ง ด ้นมันฝรั่งกีจะไม่เป ีนโรคเน่าเละโดยที่ไม่ต ้องใช้สารเคม  ี
ฆ่าเชื้อโรคพืช ซึ่งจะเป็นการช่วยไม่ให้มีพ ิษตกด้างสารเคมีในสิ่งแวดล้อม นับเป็นการเพิ่มคุณภาพ 
และมูลค่าของตะกอนจากระบบบำบัดนั้าทิ้งให ้ส ูงขึ้น นอกจากนี้ยังเปีนการช่วยประหยัดเงินตรา 
ในการสั่งชื้อสารเคมีจากต่างประเทศ

การศึกษาวิจัยในโครงการนี้ค ือ แยก และจำแนกแบคทีเรียที่ม ีค ุณสมบัติในการยับยั้งโรค 
เน่าเละได้ดี แล้วนำมาผลิตเป ็นหัวเชื้อแบคทีเร ียปฎิชกษ์ท ี่ม ีค ุณสมบัต ิย ับยั้งโรคเน่าเละโดยใช้ 
ตะกอนนั้าทิ้ง (sludge) ฉายรังสีเป็นสารพาหะ (carrier) นอกจากนี้ยังศึกษาการอยู่รอดของ 
แบคทีเร ียปฎิป ิกษ์ในระยะเวลาต่างๆกัน

2. วัสดุลุปกรณ์และวิธีการ

2.1 เช ื้อ ส าเห ต ุข อ งโร ค เน ่า เล ะ
เช ื้อแบคทีเร ียสาเหตุของโรคเน่าเละที่ใช ้ในการทดลองครั้งน ี้ ได้รับมาจากภาควิชาโรคพืช 

มหาวทยาลัยเกษตรศาสตร มชอวทยาศาสตรว่า E rw in ia  c a ro to vo ra  subsp. a tro ce p tica  (Eca) ชง 
แยกเชื้อมาจากมันฝรั่ง
2 .2  ก าร ท ด ส อ บ ค ว าม ส าม ารถ ใน การทำให เ้ก ิด โรค ข อ งเช ื้อ  soft rot erwinias

วิธ ีทดสอบความสามารถในการทำให ้เก ิดโรค ดำเนินการตามวิธีของปริญญา ๓ และ
Schaad (8) โดยเลี้ยงเชื้อ E ca ให้เจริญบนอาหาร nutrient agar (NA) ซึ่งบ่มที่อุณหภูมิ30°ซ 
(เซลเชียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำเชื้อมาเตรียมเปีน bacterial suspension ให ้ม ีค ่า optical 
density (O.D.) ประมาณ 0.2 ที่ความยาวคลื่นแสง 590 นาโนเมตร นำเนื้อเยื่อพืชที่สะอาดซึ่งผ่าน 
การฆ่าเชื้อที่ผิวแล้ว ใส่ถุงพลาสติกซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ภายในลุงบรรจุกระดาษทิชชุชุ่มนั้ากลั่น 
นึ่งฆ่าเชื้อเพื่อเป็นตัวให้ความชื้นภายในถุง แล้วใช้ม ีดผ่าตัดที่ฆ ่าเชื้อแล้วชุ่มใน bacterial suspension 
และแทงลงไปในเน ื้อเย ื่อพ ืช รัดปากลุง นำไปบ่มที่อ ุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3-4 วัน แล้วตรวจสอบ 
การแสดงอาการเน่าเละของพืชผัก



2.3 การเกีบตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างดิน และหัวเชื้อใ]ยหมัก เพื่อแยกเชื้อแบคทีเรียที่เป ีนปฎิปีกษ์ต่อโรคเน่าเละ

โดยสุ่มตัวอย่างดินบริเวณที่ผ ักเป็นโรคเน่าเละ 3 แหล่งคือ รังสิต จ. ปทุมธานี, บางบัวทอง จ. 
นนทบุรี และบร ิเวณ พ สะพ าน น น ท บ ุร ี จ. นนทบุรี สำหรับหัวเชื้อใ]ยหมักนั้นใช้ตัวอย่าง 2 แหล่ง 
คือ หัวเชือใ]ยหมักที่ผลิตโดย กองอนุรักษ์ดิน และนา กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และหัวเชื้อใ]ยหมักที่ใช ้ทางการถ้า (เอฟ-60)
2.4 การ(ตรียม seed layer agar

เลี้ยงเชื้อ Eca ในอาหารเหลว nutrient broth (NB) ที่มีปริมาตร 30 มล. บ่มที่อุณหภูมิ 30°ซ 
เป็นเวลา 18-24 ชม. ดูคเชื้อ Eca จำนวน 1 มล.ผสมให้เข้ากันดีกับอาหาร NA จำนวน 9 มล.โดยใช ้ 
vortex mixer (อุณหภูมิของอาหารขณะที่ผสมกับเชื้อ Eca ควรประมาณ 45°ซ) แล้วเททับหน้า
water agar (ๅน 15 กรัมใน'นากลั่น 1 ลิตร) ปริมาตร 10 มล.ที่แข็งตัวรองล้นอยู่ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ 
อยู่ก ่อนแล้ว จากนั้นทำให้ผ ิวหน้าอาหารแห้งใน laminar air flow เป็นเวลา 3 ชม.
2.5 การแยกเชื้อแบคทีเรียปฎิฟ้กษ์

ชั่งตัวอย่างดินหรือหัวเชื้อใ]ยหมัก 25 กรัมใส่ในนั้ากลั่นนึ่งฆ ่าเชื้อปริมาตร 225 มล. แล้ว 
เขย่าให้เข้ากันคีจะได้ความเจือจางเท่ากับ 1:10 จากนั้นทำให้ตัวอย่างเจือจางลงเรื่อยๆจนได้ความเจือ 
จางเป็น 1:10 2, 1:10 3 , 1:10 4, 1:10 5 และ 1:10 6 ตามลำดับ ใช้ปิเปตต์ดูด 0.1 มล. ของตัวอย่างแต  ่
ละความเจือจางเริ่มจาก 1:102 ใส่ลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่ม ี seed layer agar ด ังท ี่กล ่าวไว ้ในข ้อ2.4 
เกลี่ยตัวอย่างที่เจ ือจางแล้วให้ท ั่วโดยใช้แท่งแก้วที่ฆ ่าเช ื้อแล้ว ทำ 2 ซํ้า (duplicate) ในแต่ละความ 
เจือจางของตัวอย่าง นำจานเพาะเลี้ยงเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 30°ซ เป็นเวลา 3 วัน จะปรากฏโคโลน  ี
ขึ้นบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อ โคโลน ีใดท ี่เก ิดบริเวณใส (clear zone) ล ้อมรอบโคโลนีให ้คาคว่าเป ็นเช ื้อ 
ปฎิปิกษ ์ จากนั้นให ้นำโคโลนีท ี่สงสัยว่าเป ็นเช ื้อปฏิป ิกษ์มาแยกให้เป ็นเช ื้อบริส ุทธิ,เพื่อทดสอบต่อ
ไป
2.6 การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียปฎิปักฟ้นการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคเน่าเละ 

(Eca) บนอาหารเลี้ยงเช้ือ
การทดสอบความสามารถของเช ือแบคท ีเร ียปฎ ิป ิกษ ์ในการย ับย ังเช ือสาเหต ุโรคเน ่าเละ  

(Eca) บนอาหารเลี้ยงเชื้อใช้วิธ ี Disc diffusion method (9) โดยการเลี้ยงแบคทีเรียที่จะนำมาทดสอบ 
ในอาหารเหลว NB ที่อุณหภูมิ 30°ซ เป็นเวลา 18-24 ชม. แล้วนำไปวัดความ!]นด้วยเครื่อง
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 590 นาโนเมตร ปรับความijนของเชือให้ม ีค่า Optical 
density (O.D.) ประมาณ 0.2 หลังจากนั้นคีบกระคาษแผ่นกลม (paper disc) ที่มีขนาดเสันผ่าศูนย  ์
กลาง 6 มม. วางบนผิวหน้า seed layer agar ซึ่งเตรียมไว้จากข้อ 2.4 แล้วใช ้ไมโครปิเปตต์หยด



suspension เชื้อที่จะทดสอบลงบนกระดาษแผ่นกลม 10 ไมโครลิตร นำไปบ่มที่ธ ุณหภูมิ 30*ซ เป็น 
เวลา 5 วัน ตรวจผลโคขสังเกตคูการเกิคบริเวณใส (Clear zone) รอบๆโคโลน ีของเช ื้อท ี่ทำการ 
ทดสอบ
2.7 การจำแนกชนิดของแบคทีเรียปฎิฟ้กษ์

^ 1 1 , ไ .
แบคทีเรียทีผ่านการทดสอบว่า ฒนเชือทีม ีประสิทธิภาพในการยับยังเชือสาเหตุโรคเน่าเละ

(E ca^ นอาหารเลี้ยงเชื้อรวม 18 ไอโซเลทนั้น ได้รับความร่วมมือในการจำแนกชนิดของแบคทีเรีย
จากฝ่ายบักเตรีทั่วไป กองพยาธิวิทยาคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจแบคทีเรีย
ชนิดแกรมบวกนั้น จำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะต่างๆทางชีวเคมีตามวิธีของ
Bergey ' ร Manual o f Systematic Bacteriology (10) ส่วนแบคทเรยชนดแกรมลบนันดำเนินการ
ตรวจตาม Manual o f Clinical Microbiology (แ)

3. ผลการศึกษาวิจัย

3.1 การทดสอบความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อ Soft rot envinias
การทดสอบความสามารถในการทำให้เก ิดโรคของเชื้อ Soft rot erwinias (Eca) เป็นประจำ 

ทุก 6 เดือน ปรากฎว่า มันฝรั่ง, หัวผักกาด และกะหลํ่าปลีเกิดอาการเน่าเละอย่างเห ็นได้ช ัด แสดง 
ว่าเชือ Eca ท ี่ใช ้ในการสืกษาเป ีนเชื้อท ี่ทำให ้เก ิดโรคเน่าเละที่แท ้จริง
3.2 การแยกเชื้อแบคทีเรียปฎิฟ้กษ์

การแยกแบคทีเรียที่คาดว่าเปีนเชื้อปฎิปิกษ์จากตัวอย่างดิน 3 แหล่ง ได้เชื้อบริส ุทธิรวม 57 
ไอโซเลท และจากหัวเชื้อใ]ยหมัก 2 ตัวอย่างแยกไค้เชื้อบริชุทธิ”รวม 58 ไอโซเลท ฉะนั้นแบคทีเรีย 
บริf(ทธิทคาดว่าเป็นเชื้อปฎิปิกษ์รวมทั้งสิ้น 115 ไอโซเลท จำเป็นต้องนำมาทดสอบความสามารถ 
ในการยับยั้งเช ื้อสาเหตุโรคเน่าเละ (Eca) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ
3.3 การทดสอบความสามารถของแบคทีเรียปฎิฟ้กฟ้นการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคเน่าเละ 

(Eca) บนอาหารเลี้ยงเช้ือ
แบคทีเรียที่แยกได้จากดินซึ่งคาดว่าเป็นเชื้อปฎิปิกษ์จำนวน 57 ไอโซเลท ภายหลังการ

ทดสอบแล้วพบว่า มีเพียง 2 ไอโซเลทเท ่าน ั้นท ี่เป ็นเช ื้อปฎิป ิกษ์ โดยเกิดความกว้างของบริเวณใส 
(Clear zone) 4.9-5.4 มม. สำหรับแบคทีเรียที่แยกได้จากหัวเชื้อ^ยหมักซึ่งคาดว่าเป ็นเชื้อปฎิป ิกษ์ 
จำนวน 58 ไอโซเลท หลังจากทดสอบแล้วพบว่า 16 ไอโซเลทเป ็นเช ื้อปฎิป ิกษ ์และสามารถทำให  ้
เกิดความกว้างของบริเวณใส 1.0-17.0 มม.



แบคทีเรียที่นำมาทดสอบรวมทั้งสิ้น 115 ไอโซเลท พบว่า 18 ไอโซเลทเป็นเชื้อท ี่ม ี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช ื้อสาเหตุโรคเน่าเละ (Eca) บนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ รายละเอียดการเกิด 
บริเวณใสของเชื้อปฏิป ีกษ์ด ังแสดงใน Table 1
3.4 การจำแนกชนิดของแบคทีเรียปฏิปักษ์

รายละเอียดผลการจำแนกชนิดของแบคทีเรียปฏิปีกษ์จำนวน 1 8 ไอโซเลท ที่มีคุณสมบัต  ิ
ยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคเน่าเละ (Eca) ของพืชผักดังปรากฎใน Table 2 ผลการจัดจำแนกชนิดของ
แบคทเรยปฎปีกษในตัวอย่างดน พบว่าเป็นเชอ B acillu s sp h aericu s  และ P seu d om o n as vesicu la ris  

สำหรับแบคทีเรียปฎิป้กษ์ในตัวอย่างหัวเชือ^ยหมักจัดจำแนกชนิดเป็น B acillu s su b tilis , B. b re v is , 
B. po lym yxa , B. sp h aericu s  และ B. c ircu lans

4. บทวิจารณ์และสรุปผล

แบคทีเรียที่แยกได้จากดินและหัวเชือใ]ยหมักจำนวนทังสิน 115 ไอโซเลท สามารถคัด
เลือกเป็นเชื้อแบคทีเรียปฎิปีกษ์ที่ม ีประสิทธิภาพยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคเน่าเละ (Eca) บนอาหารเลี้ยง 
เช ื้อได ้ 18 ไอโซเลท เป็นที่น ่าสังเกตว่าในตัวอย่างหัวเชื้อใ]ยหมักพบเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์มากกว่า 
ในตัวอย่างดิน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหัวเชือ^ยหมักเป็นตัวอย่างที่เหมาะสำหรับใช้แยกเชื้อแบคทีเร ีย 
ปฏิปักษ์ต่อเชื้อ Eca จากการค้นคว้าเอกสารมีรายงานว่า แบคทีเรียที่แยกได้จากใ]ยหมัก 204
ไอโซเลท พบว่ามีเพียง 4 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งเชื้อรา 4 ชนิดที่เป็นสาเหตุโรคพืชได้ค ือ
Fusarium  oxysporu m  f.sp.cucum erinum , P ythium  ultim um , V erticillium  d ah liae  {\X\ZRhizoctonia  

so la n i <l2)
จาก Table 1 จะเห็นได้ชัดว่า เชื้อเบอร์ 98 สามารถทำให้เก ิดความกว้างของบริเวณใสได  ้

มากที่ส ุดเท่ากับ 17.0 มม. ส ่วนเช ือเบอร ์43 และ 58 น ันทำให้เก ิดความกว้างของบริเวณใสได้น ้อย 
ที่สุดเท่ากับ 1.0 มม. จึงคาดคะเนว่า เช ือเบอร์ 98 น่าจะยับยั้งเชือ Eca ได้ดีที่ส ุด ซึ่งการคาดคะเน 
จะถูกต้องหรือไม่ ก็จะต้องรอผลการทดสอบความสามารถของเชื้อปฎิปีกษ์ในการยับยั้งเชื้อ Eca
ในสภาพดินทดลองที่จะต้องดำเนินการทดลองต่อไปในภายหน้า

สำหรับแบคทีเรียที่เป ีนปฏิปีกษ์ต่อเชื้อ Eca จำนวน 18 ไอโซเลทนั้น ส่วนใหญ่จัดจำแนก 
ชนดเป็นเชอ B a cillu s  spp. และมเพยงไอโซเลทเดยวทเป็นเชอ P seu dom on as vesicu la ris  ซงสอด 
คล้องกับรายงานของ Ferreira et a l. ที่กล่าวว่า B acillu s  spp. ซึ่งรวมถึง B. su b tilis  มีคุณสมบัติ
1 1 , I  I I  A ‘ ' 111, * * 7  _ โ  . ’ Iต่อต้านเชอรา และแบคทีเรียทีเปนสาเหตุโรคพืชได ทังนีเนืองมาจาก B acillu s  spp. สามารถผลิต 

สารปฏิชีวนะได้แตกต่างกันอย่างน้อย 66 ชนิด (13>
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Table 1 Suppressive test to soft rot erwinias (Eca) in v itro  o f antagonistic bacteria from natural
soil and seed composts

Isolate No. Diameter o f colony (mm) Diameter of clear zone (mm) Clear zone (mm)
10 9.8 15.2 5.4
43 9.7 10.7 1.0
51 10.1 11.7 1.6
58 7.6 8.6 1.0
64 7.1 10.3 3.2
67 7.0 11.9 4.9
70 8.3 13.0 4.7
77 9.6 25.7 16.1
88 10.4 25.1 14.7
89 10.5 14.4 3.9
90 17.7 26.9 9.2
91 9.9 23.2 13.3
92 10.3 12.9 2.6
94 11.1 13.4 2.3
95 17.7 27.5 9.8
96 10.1 21.7 11.6
98 10.6 27.6 17.0
v-l 11.9 16.8 4.9



Isolate No. Antagonistic bacteria Source of isolation
10 B acillu s sph aericu s soil
43 B acillu s su b tilis seed compost (1)
51 B acillu s b rev is seed compost (1)
58 B acillu s su b tilis seed compost (1)
64 B acillu s su b tilis seed compost (1)
67 B acillu s su b tilis seed compost (1)
70 B acillu s su b tilis seed compost (1)
77 B acillu s p o lym yxa seed compost (2)
88 B acillu s p o lym yxa seed compost (2)
89 B acillu s sph aericu s seed compost (2)
90 B acillu s c ircu lans seed compost (2)
91 B acillu s p o lym yxa seed compost (2)
92 B acillu s sph aericu s seed compost (2)
94 B acillu s sph aericu s seed compost (2)
95 B acillu s p o lym yxa seed compost (2)
96 B acillu s po lym yxa seed compost (2)
98 B acillu s p o lym yxa seed compost (2)

v-l P seu dom on as vesicu la ris soil
(1) : Produced by Division of Soil and Water Conservation,

Department o f Land Development 
(2): Commercial seed compost


