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การปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
กลุม Pseudomonas 1
Control of Bacterial Blotch Disease on Oyster Mushroom caused by
Pseudomonas
สุณีรัตน สีมะเดื่อ อภิรชั ต สมฤทธิ์ ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารไคโตซาน ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน ในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรมในหองปฏิบัติการ โดยทดสอบที่ความ
เขมขน 0 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ผลการทดลอง พบวา
ไคโตซาน ที่ความเขมขน 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 0.56 และ
20.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซีโอไลท ที่ความเขมขน 10.0 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียได 0.56 0.56 และ 1.64 เปอรเซ็นต ตามลําดับ น้ําสมควันไม ที่ความ
เขมขนตั้งแต 0.5 เปอรเซ็นต ขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คือที่ความเขมขน 0.5
1.0 2.0 3.0 5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 6.56 20.16 60.28
70.16 78.36 และ 78.36 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต
ยับยั้งเชื้อได 100 เปอรเซ็นต และคาซูกามายซิน ที่ความเขมขนตั้งแต 0.1 เปอรเซ็นตขึ้นไปมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คือที่ความเขมขน 0.1
0.5 1.0 2.0 3.0 และ5.0
เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 6.56 70.16 78.36 90.16 90.16 และ 98.36
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 10.0 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งเชื้อได 100
เปอรเซ็นต ทดสอบผลของสารทดสอบตอการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม พบวา น้ําสมควันไม และ
คาซูกามายซิน ที่ความเขมขนตั้งแต 3.0 เปอรเซ็นต ขึ้นไป มีผลทําใหปลายเสนใยของเห็ดนางรม
เจริญไมปกติ และทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรมใน
โรงเรือนเพาะเห็ดเบื้องตน พบวา คาซูกามายซิน และน้ําสมควันไม ที่ความเขมขน ตั้งแต 1.0
เปอรเซ็นต ขึ้นไป สามารถควบคุมการเกิดโรคได คือ คาซูกามายซิน ที่ความเขมขน 1.0 3.0 5.0
และ 10.0 เปอรเซ็นต พบการเกิดโรคเนาสีน้ําตาล 60.0 50.0 58.0 และ40.0 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนกรรมวิธีพนน้ําเปลาพบการเกิดโรค 67.0 เปอรเซ็นต และน้ําสมควันไม ที่ความ
เขมขน 1.0 3.0 5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต พบการเกิดโรคเนาสีน้ําตาล 50.0 48.0 40.0 และ
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40.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนกรรมวิธีพนน้ําเปลาพบการเกิดโรค 65.0 เปอรเซ็นต สารไคโตซาน
และซีโอไลท ทุกความเขมขนที่ทดสอบ ไมสามารถควบคุมการเกิดโรคได
คํานํา
โรค Bacterial Blotch ของเห็ด ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomona spp. เปน
โรคที่สําคัญทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดความเสียหายแกการผลิตเห็ดมาก มีรายงานการศึกษาถึงการ
ปองกันกําจัดโรคเห็ดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในตางประเทศ เชน Geels (1995) ศึกษาการปองกัน
กําจัดเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas tolaasii สาเหตุโรค brown blotch บนดอกเห็ดแชมปญอง
พบวาการพนสาร kasugamycin 1% สามารถกําจัดโรคใหหมดไปได Lee et. al. (1999) ทดสอบ
ประสิทธิภาพสารเคมีในการปองกันกําจัดโรค bacterial brown blotch บนดอกเห็ดเข็มเงิน
(Flammulina velutipes) ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย P. tolaasii พบวา ความเขมขนของ
สารละลายแคลเซียมไฮโปคลอไรท ที่เหมาะสมในการควบคุมโรค คือ 0.5-1.0 % และน้ําสมควันไม
0.5 % Oh (2000) ศึกษาผลของโซเดียมไฮโปคลอไรทในการควบคุมโรค bacterial blotch ของเห็ด
นางรม พบวา เมื่อทดสอบในอาหารเลี้ยงเชื้อในหองปฏิบัติการ โซเดียมไฮโปคลอไรท ที่มีความ
เขมขนของคลอรีน (chlorine) 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งเชื้อ
P. tolaasii และจากการทดสอบในฟารม 2 แหง พบวาเมื่อผสมสารที่ความเขมขนของคลอรีน 5.7
มิลลิกรัมตอลิตร ในน้ําที่ใชรดเห็ดตลอดการปลูก สามารถลดการเกิดโรคได 40 และ 80 % Kwon
(2002) ใชสารละลายคลอรีน 150 ppm. พนบริเวณที่พบโรคมัมมี่ของเห็ดแชมปญอง ที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรีย Pseudomonas spp.ไดผลดี Cha (2002) รายงานวาการใชสารละลายแคลเซียมไฮโป
คลอไรท และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท สามารถยับยั้งการเกิดโรค brown blotch บนดอก
เห็ด ของเห็ดแชมปญอง เห็ดเข็มทอง และเห็ดนางรม ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย P. tolaasii Rinker
(2004) กลาวถึงการใชเชื้อแบคทีเรีย P. fluorescens biovar V ในการปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อแบคทีเรีย P. tolaasii นอกจากนั้นการใชไวรัสพวก bacteriaphages ในการกําจัดเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุโรคของเห็ดก็ไดผลเชนเดียวกัน
สําหรับประเทศไทยโรคเนาสีน้ําตาล (Bacterial Blotch disease) ของเห็ดนางรมทําความ
เสียหายตอการเพาะเห็ดมากเชนกัน นอกจากทําใหเกิดความเสียหายตอปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตเห็ดแลว ยังทําใหราคาของเห็ดต่ําลง และรายไดของเกษตรกรผูเพาะเห็ดนอยลงดวย ซึ่งยัง
ไมมีวิธีการปองกันกําจัดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไดวางแนวทางการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อหาวิธีการ
ปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรม
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วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas sp.สาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรม
2. เชื้อเห็ดนางรม
3. อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ไดแก Potato Sucrose Agar (PSA)
4. อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด ไดแก Potato Dextrose Agar (PDA)
5. สารที่ใชทดสอบการปองกันกําจัดโรค ไดแก สารไคโตซาน ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกา
มายซิน
6. อุปกรณในหองปฏิบัติการโรคพืช เชน กระดาษกรอง เข็มเขี่ย ลูป จานแกวเลี้ยงเชื้อ หลอดแกว
ฟลาสค ไปเปต บีกเกอร และกระบอกตวง เปนตน
วิธีการ
1. ทดสอบประสิทธิภาพของสารทดสอบในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเนาสีน้ําตาล
ของเห็ดนางรมในหองปฏิบัติการ
1.1 เตรี ย มเชื้ อ แบคที เ รี ย Pseudomonas sp.สาเหตุ โ รคของเห็ ด โดยเลี้ ย งเชื้ อ
แบคทีเรียบนอาหาร PSA ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง แลวเจือจางเชื้อในน้ํา
นึ่งฆาเชื้อให ไดความเขมขน 108 เซลตอมิลลิลิตร จากนั้นนําเชื้อที่เจือจาง 0.1 มิลลิลิตร หยด และ
spread บนอาหาร PSA ในจานเลี้ยงเชื้อ เพื่อนําไปใชทดสอบตอไป
1.2 เตรียมเชื้อเห็ดนางรม โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดนางรมบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 26 องศา
เซลเซียส เมื่ออายุ 3 วัน ขูดเสนใยจากผิวหนาอาหาร แลวเจือจางเชื้อในน้ํานึ่งฆาเชื้อ จากนัน้ นําเชือ้
ที่เจือจาง 0.5 มิลลิลิตร หยด และspread บนอาหารPDAในจานเลี้ยงเชื้อเพื่อนําไปใชทดสอบตอไป
1.3 ทดสอบหาความเขมขนของสารทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุโรคของเห็ด
โดยนําสารที่ตองการทดสอบ ไดแก ไคโตซาน ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน
เจือจางในน้ํานึ่งฆาเชื้อ ปรับใหไดความเขมขน 0 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 15.0 และ
20.0 เปอรเซ็นต หยดสารทดสอบที่มีความเขมขนตางๆ ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนชิ้นกระดาษ
กรองเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร จากนั้นนําไปวางตรงกลางจานอาหาร PSA ที่มีเชื้อ
แบคทีเรีย Pseudomonas sp. สาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ด ที่เตรียมในขอ 1.1 บมเชื้อที่
อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส บันทึกผลหลังการทดสอบ 5 วัน โดย ตรวจวัดบริเวณใส (clear zone)
ที่เกิดรอบๆแผนกระดาษกรอง คิดเปนคาเฉลี่ย วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา
1.4 ทดสอบผลของสารทดสอบตอการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม
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ทดสอบผลของสารทดสอบความเขมขนตางๆตอการเจริญของเสนใยเห็ด ตามวิธีการ
เชนเดียวกับขอ 1.3 โดยเจือจางสารในน้ํานึ่งฆาเชื้อ ปรับใหไดความเขมขนความเขมขน 0 0.1 0.5
1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต หยดสารทดสอบที่มีความเขม ขน ตา งๆ
ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนชิ้นกระดาษกรองเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร จากนั้นนําไปวาง
ตรงกลางจานอาหาร PDA ที่มีเชื้อเห็ดนางรมที่เตรียมในขอ 1.2 บมเชื้อที่อุณหภูมิ 26 องศา
เซลเซียส บันทึกผลหลังการทดสอบ 5 วัน โดย ตรวจวัดบริเวณใส (clear zone) ที่เกิดรอบๆ
แผนกระดาษกรอง คิดเปนคาเฉลี่ย และบันทึกลักษณะความผิดปกติของเสนใยเห็ด วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา
2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารทดสอบในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ด
นางรมในโรงเรือนเพาะเห็ด
2.1 เตรียมเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas sp. สาเหตุโรคของเห็ด โดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย
บนอาหาร PSA ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง แลวเจือจางเชื้อในน้ํานึ่งฆาเชื้อ
ใหไดความเขมขน 108 เซลตอมิลลิลิตร เพื่อนําไปใชทดสอบตอไป
2.2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารทดสอบในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ด
โดยใสเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมจากขอ 2.1 จํานวน 0.5 มิลลิลิตร ลงในกอนเห็ดนางรมที่อยู
ในโรงเพาะเห็ด เปดดอก และรดน้ําตามปกติ หลังจากพบการเกิดโรค นํากอนเห็ดที่เปนโรค ไปวาง
รวมกับกอนเห็ดปกติในโรงเรือน แลวพนสารทดสอบความเขมขนตางๆ โดยพนสารบริเวณผิวรอบ
นอกของถุงกอนเห็ด บริเวณชั้นวาง พื้น และผนังโรงเรือนโรงเรือน ใชแผนพลาสติกคลุมกั้นแยก
บริเวณในแตละกรรมวิธี มีกรรมวิธีพนน้ํานึ่งฆาเชื้อเปนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ตรวจบันทึกการเกิด
โรคของเห็ดทุกวัน เปนเวลา 2 เดือน ทดสอบประสิทธิภาพของคาซูกามายซิน และน้ําสมควันไม ที่
ความเขมขน 0.5 1.0 3.0 5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต และไคโตซาน และซีโอไลท ที่ความเขมขน
5.0 10.0 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต
เวลาและสถานที่
เวลา
สถานที่

เริ่มตน ตุลาคม 2550 สิ้นสุด กันยายน 2553
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
1. ทดสอบประสิทธิภาพของสารทดสอบในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเนาสีน้ําตาล
ของเห็ดนางรมในหองปฏิบัติการ
ทดสอบประสิทธิภาพของสารไคโตซาน ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน ในการ
ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรมในหองปฏิบัติการ โดยนําไคโตซาน ซี
โอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน เจือจางในน้ํานึ่งฆาเชื้อ ปรับใหไดความเขมขน 0 0.1
0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต หยดสารทดลองที่ความเขมขนตางๆ
ปริมาณ 0.1 มิลลิลิตร ลงบนชิ้นกระดาษกรองเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร จากนั้นนําไปวาง
ตรงกลางจานอาหาร PSA ที่มีเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas sp. สาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ด
วางจานเลี้ยงเชื้อทดสอบนี้ไวที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส บันทึกผลหลังการทดสอบ 5 วัน โดย
ตรวจวัดบริเวณใส (clear zone) ที่เกิดรอบๆแผนกระดาษกรอง คิดเปนคาเฉลี่ย ผลการทดลอง
พบวาไคโตซาน ที่ความเขมขน 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได
0.56 และ 20.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 0 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 และ
10.0 เปอรเซ็นต ไมมีผลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ซีโอไลท ที่ความเขมขน 10.0
15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 0.56 0.56 และ 1.64 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 0 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 และ 5.0 เปอรเซ็นต ไมมีผลในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย น้ําสมควันไม ที่ความเขมขนตั้งแต 0.5 เปอรเซ็นต ขึ้นไปมีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คือที่ความเขมขน 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต ยับยั้ง
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 6.56 20.16 60.28 70.16 78.36 และ 78.36 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งเชื้อได 100 เปอรเซ็นต และคาซูกา
มายซิน ที่ความเขมขนตั้งแต 0.1 เปอรเซ็นตขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย คือที่
ความเขมขน 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 และ5.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 6.56
70.16 78.36 90.16 90.16 และ 98.36 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนที่ความเขมขน 10.0 15.0และ
20.0 เปอรเซ็นต ยับยั้งเชื้อได 100 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 1)
ทดสอบผลของสารทดสอบตอการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม พบวา สารไคโตซาน และ ซี
โอไลท ทุกความเขมขน ไมมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม สวนน้ําสมควันไม และคาซูกา
มายซิน ที่ความเขมขนตั้งแต 3.0 เปอรเซ็นต ขึ้นไป มีผลทําใหปลายเสนใยของเห็ดนางรมเจริญไม
ปกติ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรม ของสารไคโต
ซาน
ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน ที่ความเขมขนตางๆ เมื่อทดสอบในหองปฏิบัติการ
ความเขมขนของ
สารทดสอบ
(%)
0
0.1
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
10.0
15.0
20.0

ไคโตซาน
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
20.00

เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ซีโอไลท
น้ําสมควันไม
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.56
1.64

0
0
6.56
20.16
60.28
70.16
78.36
78.36
100
100

คาซูกามายซิน
0
6.56
70.16
78.36
90.16
90.16
98.36
100
100
100
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ตารางที่ 2 ผลของสารไคโตซาน ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน ที่ความเขมขนตางๆ ตอ
การเจริญของเสนใยเห็ดนางรม เมื่อทดสอบในหองปฏิบัติการ
ความเขมขนของ
สารทดสอบ
(%)
0
0.1
0.5
1.0
2.0
3.0

ไคโตซาน

ลักษณะเสนใยเห็ดนางรม
ซีโอไลท
น้ําสมควันไม

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

5.0

ปกติ

ปกติ

10.0

ปกติ

ปกติ

15.0

ปกติ

ปกติ

20.0

ปกติ

ปกติ

ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง

คาซูกามายซิน
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
ปลายเสนใยไม
ปกติมีสีเหลือง
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2. ทดสอบประสิทธิภาพของสารทดสอบในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ด
นางรมในโรงเรือนเพาะเห็ด
ทดสอบประสิทธิภาพของคาซูกามายซิน และน้ําสมควันไม ที่ความเขมขน 0.5 1.0 3.0
5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต และไคโตซาน และซีโอไลท ที่ความเขมขน 5.0 10.0 15.0 และ 20.0
เปอรเซ็นต ผลจากการทดสอบเบื้องตน พบวา คาซูกามายซิน และน้ําสมควันไม ที่ความเขมขน
ตั้งแต 1.0 เปอรเซ็นต สามารถควบคุมการเกิดโรคได คือ คาซูกามายซิน ที่ความเขมขน 1.0 3.0
5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต พบการเกิดโรคเนาสีน้ําตาล 60.0 50.0 58.0 และ40.0 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ สวนกรรมวิธีพนน้ําเปลาพบการเกิดโรค 67.0 เปอรเซ็นต และน้ําสมควันไม ที่ความ
เขมขน 1.0 3.0 5.0 และ 10.0 เปอรเซ็นต พบการเกิดโรคเนาสีน้ําตาล 50.0 48.0 40.0 และ
40.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนกรรมวิธีพนน้ําเปลาพบการเกิดโรค 65.0 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 3)
สารไคโตซาน และซีโอไลท ทุกความเขมขนที่ทดสอบ ไมสามารถควบคุมการเกิดโรคได ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 และเพื่อความถูกตองของผลการทดลองจึงทําการทดลองตอในปที่ 3
ตารางที่ 3 เปอรเซ็นตการเกิดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรม เมื่อพนสารคาซูกามายซิน และน้ําสม
ควันไม ที่ความเขมขนตางๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาล
ของเห็ดนางรมในโรงเรือนเพาะเห็ด
ความเขมขนของสาร
(%)
0.0
0.5
1.0
3.0
5.0
10.0

เปอรเซ็นตการเกิดโรคของเห็ดนางรม
คาซูกามายซิน
น้ําสมควันไม
67.0
65.0
67.0
66.0
60.0
50.0
50.0
48.0
58.0
40.0
40.0
40.0
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ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตการเกิดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรม เมื่อพนสารไคโตซาน และซีโอไลท ที่
ความเขมขนตางๆ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ด
นางรมในโรงเรือนเพาะเห็ด
ความเขมขนของสาร
(%)
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0

เปอรเซ็นตการเกิดโรคของเห็ดนางรม
ไคโตซาน
ซีโอไลท
60.0
62.0
60.0
63.0
60.0
62.0
61.0
63.0
68.0
63.0
สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารไคโตซาน ซีโอไลท น้ําสมควันไม และคาซูกามายซิน
ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรมในหองปฏิบัติการ พบวาไคโตซาน
ที่ความเขมขน 15.0 และ 20.0 เปอรเซ็นต ซีโอไลท ที่ความเขมขน 10.0 15.0 และ 20.0
เปอรเซ็นต น้ําสมควันไม ที่ความเขมขนตั้งแต 0.5 เปอรเซ็นต ขึ้นไป และคาซูกามายซิน ที่ความ
เขมขนตั้งแต 0.1 เปอรเซ็นตขึ้นไปมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค และเมื่อ
ทดสอบผลของสารทดสอบตอการเจริญของเสนใยเห็ดนางรม พบวา น้ําสมควันไม และคาซูกามาย
ซิน ที่ความเขมขนตั้งแต 3.0 เปอรเซ็นต ขึ้นไป มีผลทําใหปลายเสนใยของเห็ดนางรมเจริญไมปกติ
และจากการทดสอบประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดนางรมในโรงเรือน
เพาะเห็ด พบวาคาซูกามายซิน และน้ําสมควันไม ที่ความเขมขน ตั้งแต 1.0 เปอรเซ็นต ขึ้นไป
สามารถควบคุมการเกิดโรคได สวนไคโตซาน และซีโอไลท ทุกความเขมขนที่ทดสอบ ไมสามารถ
ควบคุมการเกิดโรคได
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