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การควบคุมโรครากเนาและโคนเนาของสมโอโดยเชื้อราไตรโคเดอรมา
Biological control Phytophthora Foot and Root Rot of Pummelo by
Trichoderma
สุพัตรา อินทวิมลศรี
กลุม วิจัยโรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
โรครากเนาโคนเนาของสมโอ พบระบาดทั่วไปในแหลงปลูกสมโอ เชน สมุทรสงคราม
ชัยนาท ตราด พิจิตร เชื้อราสาเหตุ คือ Phytophthora parasitica โรครากเนาจะเห็นแผลบริเวณ
โคนตนระดับผิวดิน
และจะลุกลามเหนือดินและใตดิน
ดินบริเวณนัน้ เมื่อนํามาตรวจใน
หองปฏิบัติการก็จะพบอาการโคนเนาเละ เมื่อขุดรากที่อยูผิวดินรากจะมีการเนาเปอยทัง้ รากฝอย
และรากแขนงพบเชื้อทัง้ ที่รากและดินบริเวณที่เกิดรากเนานัน้ แปลงทดลองโรครากเนาสมโอที่สวน
เกษตรกร ต.เที่ยงแท อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท แสดงอาการผลรวง ใบเขียวซีด รากเปอยยุย เก็บ
ตัวอยางดิน จํานวน 37 ตัวอยาง พบเชื้อ P. parasitica ทุกตนตรวจใหวธิ ี ใชเหยือ่ ลอ (Baiting
technique) และใตพัฒนาการเชื้อรา Trichoderma ที่สามารถขยายเชื้อไดในบริเวณมาก และใส
เชื้อรา Trichoderma ชนิดสด บริเวณทรงพุม พรอมใช จํานวน 15 กิโลกรัม/ตน และโรยทับดวยรํา
ขาว เปรียบเทียบกับกรรมวิธใี ชสารเมทาแลคซิล 25%WP และไมใชสาร ยังพบเชื้อราสาเหตุโรคราก
เนา ทุกกรรมวิธี

รหัสการทดลอง 01 10 49 02 03 02 10 53
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คํานํา
สมโอ (Pummelo, Citrus grandis Osb) เปนพืชตระกูลสมที่มีศักยภาพในการสงออกมาก
มีรสชาติดี และสามารถเก็บรักษาไดนาน ทนทานตอการขนสงในระยะทางไกล เพราะมีเปลือกหนา
ปองกันการกระทบกระเทือนไดดี ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ และยังมีปริมาณไมเพียงพอ
ตอความตองการของตลาด ในภาคการผลิตเกษตรกรตองประสบปญหาหลายดาน เรื่องคุณภาพยัง
เนื้อใน รสชาติ ขนาดของผล และราคา ปญหาหนึง่ ของสมโอที่ทาํ ความสูยเสียอยางมากตอ
เกษตรกรคือศุตรูพืชดานโรคพืช สมโอก็พบปญหาหลายโรคและรุนแรงมากคือ รากเนาโคนเนา ที่
พบทัว่ ไปในแหลงปลูกสมโอ เชน สมุทรสงคราม ,พิจิตร,ชัยนาท,กําแพงเพชร และตราด ทีพ่ บเชือ้ รา
P. parasitica เขาทําลายโคนตนและรากสมโอ เชน พันธุท องดี,ขาวแตงกวา,ขาวใหญ,ขาวน้าํ ผึง้
,ทาขอย
โรคโคนเนาของสมโอมักเกิดขึ้นในฤดู และพบอาการยางไหล แผลเยิ้มในฤดูแลง ซึ่งสังเกตุ
ไดงาย แตเกษตรกรก็ยังไมมวี ิธีจัดการกับโรค ปลอยใหตน สมโอตายไป แลวก็ปลูกซอมใหม สําหรับ
โรครากเนายิง่ เขาใจยากขึ้นเพราะไมมีอาการแผลเยิ้มใหเห็น พบแตอาการทรุดโทรม ใบไมสดใส มี
สีเขียวซีด ผลรวง ไมมีผลสมโอที่คุณภาพดีไปขายและขาดทุน เกษตรกรยอมแพ รื้อสวนทิ้ง และหัน
ไปปลูกขาวแทน เปนเชนนีห้ ลายสวน เกษตรจึงตองการวิธีการจัดการโรค วิธีการใดวิธีการหนึง่ ที่
ยั่งยืนตอการทําสวนสมโอ การใชเชื้อราปฏิปกษจึงเปนวิธีหนึง่ ที่สามารถนํามาแกไขปญหา และ
เกษตรกรสามารถผลิตใชเองไดเปนการลดตนทุนการผลิตอีกทางหนึง่
วิธีการดําเนินการ
อุปกรณ
1. ตนสมโอที่เปนโรครากเนาโคนเนาอยางรนแรง
2. สารปองกันกําจัดเชื้อโรคพืช เมทาแลกซิล
3. หัวเชื้อราไตรโครเดอรมา
4. ขาวฟาง และอุปกรณการผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา
5.เชื้อรา Trichoderma ในงานเลีย้ งเชื้อ
6. เชื้อรา Trichoderma สดพรอมใช
7. ถุงพลาสติก มีด
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วิธีการ
ดําเนินการในสวนสมโอที่ใหผลผลิตแลวจํานวน 32 ตน 4 ไร ซึง่ เปนโรครากเนาอยางรุนแรง
ตรวจพบเชื้อราสาเหตุ P. parasitica ในหองปฏิบัติการ โดยวิธี ใชเหยื่อลอ (Baiting technique)
และ Tissue Transplanting
แบงการทดลองเปน 4 กรรมวิธี
1. ใสเชื้อรา Trichoderma harzianum สดพรอมใชตนละ 15 กิโลกรัม หวานใตทรงพุม รัศมี
2 เมตร หวานทับดวยรําดวยรําละเอียด 10 กิโลกรัม/ตน 4 ครั้งตอป
2. ใสเชื้อรา Trichoderma harzianum ตนละ 10 กิโลกรัม หวานใตทรงพุม รัศมี 2 เมตร
หวานทับดวยรําดวยรําละเอียด 5 กิโลกรัม/ตน 4 ครั้งตอป
3.ใชสารฆาเชือ้ รา เมทาแลคซิล อัตรา 100 กรัม/น้าํ 20 ลิตร รดดินไดทรงพุม รัศมี 2 เมตร
3 ครั้งตอป
4.กรรมวิธีไมใชสาร (Control)
เวลาและสถานที่ ดําเนินการทดลองระหวาง เดือนกันยายน 2551 – กันยายน 2552 ที่สวนสมโอ
เกษตรกร ต. เที่ยงแท อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท

ผลและวิจารณผลการทดลอง
การควบคุมโรครากเนาสมโอ ดําเนินการที่แปลงสมโอพันธุขาวแตงกวา ต. เทีย่ งแท อ.
สรรคบุรี จ. ชัยนาท จํานวน 32 ตน (4 ไร) ลักษณะอาการของสมโอที่เดนชัดคือผลรวง ใบซีดเขียว
ออกดอกมาก ติดผลนอย ผลรวง เปนระยะๆ และผลไมมีคุณภาพ
เมื่อเก็บรากเนา และดินบริเวณนั้น มาตรวจเชื้อสาเหตุในหองปฏิปกษการ
จํานวน 32 ตน ตัวอยางรากเนา ใชวิธี Tissue Transplanting ในอาหาร RNV และดิน ใช
วิธีเหยื่อลอ (Baiting technique) พบเชื้อรา P. parasitica สาเหตุโรครากเนาโคนเนาสมโอ ทัง้ 32
ตน จึงวางแผนการทดลองเปน 4 กรรมวิธี 8 ซ้ํา
การผลิตเชื้อรา Trichoderma สดพรอมใช เริ่มจากนําผงหัวเชือ้ รา Trichoderma
harzianum ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขยายเชื้อรา Trichoderma ในอาหารเลี้ยงเชือ้
ครั้งละ 230 จาน นําไปขยายเชื้อในปริมาณมาก ...พัฒนาการผลิตจากการตมในหมอหิว้ เปนการ
ผลิตที่ใชหมอตมที่ใหญ... จะไดอยางรวดเร็ว และปริมาณมาก
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โดยมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1.แชขาวฟางแดงในน้าํ เย็น ใหขางฟางพองตัวตัวและดูดน้ําเต็มที่
2. ตมขาวฟางใหพอสุกเปนเม็ดใสเพื่อฆาเชื้อ
3. นําขาวฟางที่ตมแลวใสภาชนะใหสะเด็ดน้ํา
4.ตักขาวฟางขณะที่รอนใสถงพลาสติกทนรอน
5.รัดปากถุงและปลอยทิง้ ไวใหเย็นสนิท
6.เจาะรูถงุ พลาสติกดวยปลายเข็มหมุด จํานวนมากใหกระจายทั่วผิวหนาถุงพลาสติก
7. นําเชื้อรา Trichoderma ที่เลี้ยงไวจากหองปฏิบัติการใสที่ผิวหนาขาวฟาง ตัดวุน เปนชิน้
เล็กๆ
8.วางถุงขาวฟางในแนวราบที่มีอุณหภูมหิ อ ง ประมาณ 7 วัน เชื้อราเต็มที่จะมีสีเขียวเขม
และเปนเชื้อสดพรอมใช
9.นําเชื้อที่ไดหวานลงดินใตทรงพุมตนสมโอรัศมี 2 เมตร และใชรําละเอียดหวานทับอีกครั้ง
แลวรดน้ําพอเปยกทัว่ ๆ
ตรวจผลการทดลองโดยดูลักษณะอาการของตนสมโอทีม่ ีใบสดสวยกวาเดิ และตรวจเชื้อรา
ในดิน ปลายฤดูฝน (ต.ค.52) ยังพบเชื้อสาเหตุโรคในดินทุกกรรมวิธี
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การควบคุมโรครากเนาของสมโอที่แปลง ต. เทีย่ งแท อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท ตนสมโอมีการ
ฟนตัว แข็งแรงขึ้น ใบสดสวยขึ้น ตนสมโอยังไมสามารถเลี้ยงผลสมโอได ยังพบเชื้อราสาเหตุของโรค
ในดินทุกกรรมวิธี นัน่ คือการทดลอง สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุไดระดับหนึ่ง การลดปริมาณ
เชื้อตองทําอยางตอเนื่องยาวนาน และตองฟน ฟู ตนสมโออยางจริงจัง ซึง่ เกษตรกรประสบปญหา
เรื่องเงินทุน ลบปรมาณที่ได มีนอยไมสามรถสนับสนุนเกษตรกรไดอยางเต็มที่ แตอยางไรกตอง
ปฏิบัติงานทดลองตอไป
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