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การทดสอบปฏิกิริยากลวยไมลูกผสมแวนดาพันธุการคาตอโรคเนาดํา
ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora (Butl.)
The Reaction testing of commercial hybrid Vanda to Black rot
disease caused by Phytophthora palmivora (Butl.)
ทัศนาพร ทัศคร ธารทิพย ภาสบุตร พีระวรรณ พัฒนวิภาส
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
ในป 2552 ไดทดสอบปลูกเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเนาดํา บนใบกลวยไมลูกผสม
แวนดาทั้งหมด 8 พันธุ ไดแก พันธุ Vanda Pakchong Delight , V. Christine Low, V. Charles
Good fellow, V. Ascada Princess Mikasa Pink, V.พัชระ บลู, V. พด 1, V. Pink light blue
และ V. นกกระทา โดยวัดขนาดของแผลหลังการทดลอง 9 วัน พบวา กลวยไมแวนดาพันธุที่มี
ความทนทานตอโรคเนาดําในระดับที่ดี คือพันธุ V. Christine Low มีขนาดแผลเทากับ 4.47 ซ.
ม. และพันธุทที่ นทานโรคเนาดําไดดีในระดับรองลงมาไดแก V. Charles Good fellow, V. Pink
light blue, V. พ.ด. 1 และ V. พัชระ บลู มีขนาดแผลเทากับ 7.58, 7.93, 9.53 และ 9.75 ซ.ม.
ตามลําดับ สวนพันธุที่มีความทนทานตอโรคเนาดํานอย ไดแก พันธุ V. นกกระทา, V. Pakchong
Delight และ V. Ascada Princess Mikasa Pink ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 14.78, 15.74 และ 15.63
ซ.ม. ตามลําดับ

รหัสการทดลอง 01 15 49 01 01 02 03 49

1929
คํานํา
กลวยไมสกุลแวนดาเปนกลวยไมอีกสกุลหนึ่งที่เกษตรกรของประเทศไทยนิยมปลูกเลี้ยง
และมีศักยภาพในการสงออก เนื่องจากเปนกลวยไมสกุลที่มีลักษณะดอกใหญ ดอกดก สีสวย และ
ตน แข็ ง แรง ดั ง นั้ น เกษตรกรและนั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ จึ ง ให ค วามสนใจในการนํ า ลั ก ษณะที่ ดี ข อง
กลวยไมนี้มาใชเปนพอแมพันธุที่สําคัญในการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดกลวยไมสายพันธุใหมๆ ที่มี
ลักษณะดี แปลกใหม สวยงามและเปนที่ตองการของตลาด
พันธุกลวยไมลูกผสมใบแบนในปจจุบันเปนผลมาจากการการผสมเกสร 8-12 ชั่วอายุ ซึ่ง
98 % ของลูกผสมมี แซนเดอเรียนา ( V. sanderaina ) เปนพอแมพันธุ รองลงมาที่สําคัญคือ
ฟามุย ( V. coerulea ) นอกจากนั้นก็จะไดมาจาก V. tricolor, V. luzonica, V. dearei, V.
insignis เปนตน ( ครรชิต, 2551) ซึ่งการปลูกเลี้ยงกลวยไมสกุลแวนดาที่ไดจากการผสมพันธุใหม
เพื่อการคา จึงทําใหเกิดความหลากหลายของพันธุเพิ่มมากขึ้น และโรคพืชสําคัญที่พบวาเปน
ปญหาในการปลูกกลวยไมสกุลนี้ คือ โรคเนาดํา ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora
(Butl.) อาการของโรคที่พบคือ จะเกิดจุดกลม ฉ่ําน้ํา สีน้ําตาลออนจนถึงสีดํา จากนัน้ แผลจะลุกลาม
ขยายทําใหใบเนา ถาอาการรุนแรงจะเขาทําลาย สวนยอดและลําตนทําใหเกิดอาการยอดเน
าดํา (นิยมรัฐ, 2544)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเปนการทดสอบกลวยไมลูกผสมแวนดาพันธุการคาตาง ๆ ตอ
โรคเนาดําที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora palmivora (Butl.) เพื่อใหทราบถึงลักษณะความ
ทนทานของกลวยไมตอโรคนี้ และนําขอมูลที่ไดไปใชในการตัดสินใจในการปรับปรุงพันธุและการ
ปลูกเลี้ยงขยายตอไป
วิธีดําเนินการและอุปกรณ
อุปกรณ
1. อาหารเลี้ยงเชื้อ RNV, Potato Dextrose Agar ( PDA ), Carrot Agar (CA)
2. ตนกลวยไมสกุลแวนดาลูกผสมทางการคาพันธุตาง ๆ
3. ถุงพลาสติก
4. อุปกรณอื่น ๆ ที่จาํ เปนในการทดลอง
วิธีการ
1. การเตรียมเชื้อบริสุทธิ์
เก็บตัวอยางกลวยไมสกุลแวนดา มอคคารา ที่แสดงอาการของโรคเนาดํา จากแหลงปลูก
กลวยไม จ. นครปฐม นนทบุรี และ จ. กาญจนบุรี มาแยกหาเชื้อราโดยวิธี tissue transplanting

1930
นําชิน้ สวนบริเวณที่เปนโรคมาวางลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ RNV จํานวน 5 ชิ้นตอจาน บมเชือ้ ที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 3 วัน เมื่อเห็นเสนใยเชื้อราเจริญออกจากชิน้ สวนพืช จึงตัดชิ้นวุนบริเวณ
ขอบของโคโลนีเชื้อรามาแยกเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เพื่อใหไดเชื้อบริสุทธิ์ และนําเชื้อที่ไดไป
ขยายเพิ่มปริมาณเชื้อบนอาหาร CA เพื่อใชในการปลูกเชื้อตอไป
2. การทดสอบปฏิกิรยิ ากลวยไมลกู ผสมแวนดาพันธุการคาตอโรคเนาดําในสภาพโรงเรือน
ทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD 8 กรรมวิธี 4 ซ้ําๆละ 5 ตน กรรมวิธคี ือ กลวยไมลกู ผสม
แวนดาพันธุการคา จํานวน 8 พันธุ โดยทําการทดลอง 2 ครั้งๆละ 4 พันธุ ในการทดลองครั้งที่ 1
ไดทดลองในพันธุ Vanda Pakchong Delight , V. Christine Low, V. Charles Good fellow
และ V. Ascada Princess Mikasa Pink, สวนในการทดลองครั้งที่ 2 ไดทดลองในพันธุ
V. Pink light blue, V. พัชระ บลู, V. พ.ด. 1, และ V. นกกระทา
นําเชื้อราสาเหตุ P. palmivora อายุ 5 วัน ที่เลี้ยงขยายบนอาหารเลี้ยงเชื้อจากขอ 1 มา
ปลูกเชื้อสาเหตุโรคลงบนใบกลวยไมลูกผสมแวนดาพันธุตางๆ โดยวิธี mycerial disc โดยใช cork
borer ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตรเจาะลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคที่เตรียมไว
จากนั้นนําชิน้ วุนที่มีเสนใยเชื้อราเจริญวางลงบนใบกลวยไมที่ไดมีการทําแผลไว จํานวน 5 ใบตอตน
ทั้งหมด 5 ตนตอซ้ํา เปรียบเทียบกับวิธกี ารวางชิน้ วุน PDA ลงบนแผลอยางเดียว และวิธีไมปลูกเชื้อ
นําตนกลวยไมที่ปลูกเชื้อแลวใสในถุงพลาสติก ชื้นเพือ่ บมเชื้อ เปนเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลา
แลวเปดถุงพลาสติก และนําชิ้นวุน ออกจากแผล
บันทึกการเกิดโรคโดยวัดขนาดของแผลที่เกิดขึ้นบนใบ หลังการทดลอง 3, 5, 7 และ 9 วัน
แลวนําคาที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติ และเปรียบเทียบระดับความทนทานของโรคจากขนาดของ
แผล ดังนี้
ระดับ +++++ = ขนาดแผล 0 – 2 ซ.ม.
ระดับ ++++ = ขนาดแผล 2.1 – 5 ซ.ม.
ระดับ +++
= ขนาดแผล 5.1 – 10 ซ.ม.
ระดับ ++
= ขนาดแผล 10.1 – 15 ซ.ม.
ระดับ +
= ขนาดแผล 15.1 – 20 ซ.ม.
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ระยะเวลา
เริ่มตน ตุลาคม 2549 สิ้นสุด กันยายน 2553
สถานที่ดาํ เนินการ
หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
แปลงกลวยไมของเกษตรกร
ผลการทดลองและวิจารณ
1. การทดสอบปฏิกิรยิ ากลวยไมลกู ผสมแวนดาตอโรคเนาดําในสภาพโรงเรือนทดลอง
ครั้งที่ 1
จากการทดสอบปลูกเชื้อรา P. palmivora เชื้อสาเหตุโรคเนาดําบนกลวยไมลูกผสมสกุล
แวนดาครั้งที่ 1 จํานวน 4 พันธุ ไดแก พันธุ Vanda Pakchong Delight , V. Christine Low, V.
Charles Good fellow, V. Ascada Princess Mikasa Pink นั้น หลังการปลูกเชื้อ 3 วัน พบวา
กลวยไมพันธุ V. Charles Good fellow มีขนาดแผลเล็กที่สุดเทากับ 1.52 ซ.ม. และมีความ
แตกตางทางสถิติกับพันธุอื่น สวนในพันธุ V. Christine Low, V. Ascada Princess Mikasa Pink
และ V. Pakchong Delight นั้น พบวามีขนาดแผลเทากับ 2.36, 2.57 และ 2.46 ซ.ม. ซึ่งไมมคี วาม
แตกตางทางสถิติในแตละพันธุ (ตารางที่ 1 )
หลังการปลูกเชื้อ 5 วัน พบวา กลวยไมพันธุ V. Charles Good fellow ยังมีขนาดแผล
เล็กที่สุดเทากับ 3.23 ซ.ม. รองลงมาไดแกพันธุ V. Christine Low ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 4.28 ซ.
ม. พันธุ V. Ascada Princess Mikasa Pink มีขนาดแผลเทากับ 7.01 ซ.ม. และ พันธุ V.
Pakchong Delight พบวามีขนาดแผล 8.08 ซ.ม. ซึ่งขนาดของแผลมีความแตกตางทางสถิติใน
แตละพันธุ (ตารางที่ 1 )
หลังการปลูกเชื้อ 7 วัน พบวา กลวยไมพันธุ V. Christine Low มีขนาดแผลเล็กที่สุด
เทากับ 4.36 ซ.ม. รองลงมาไดแกพันธุ V. Charles Good fellow ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 6.05 ซ.
ม. สวนพันธุ V. Ascada Princess Mikasa Pink มีขนาดแผลเทากับ 12.65 ซ.ม. และ พันธุ V.
Pakchong Delight พบวามีขนาดแผล 13.98 ซ.ม. ซึ่งขนาดของแผลมีความแตกตางทางสถิติใน
แตละพันธุ (ตารางที่ 1 )
หลังการปลูกเชื้อ 9 วัน พบวา กลวยไมพันธุ V. Christine Low มีขนาดแผลเล็กที่สุด
เทากับ 4.47 ซ.ม. รองลงมาไดแกพันธุ V. Charles Good fellow ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 7.58 ซ.
ม. สวนพันธุ V. Ascada Princess Mikasa Pink และ พันธุ V. Pakchong Delight พบวามี
ขนาดแผล 15.63 และ 15.74 ซ.ม. ซึ่งขนาดของแผลมีความแตกตางทางสถิติในแตละพันธุ
(ตารางที่ 1 )
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จากผลการทดลองครั้งที่ 1 ที่ไดทําการทดลองกลวยไมลูกผสมสกุลแวนดา จํานวน 4 พันธุ
ในชวงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2552 พบวา ในกลวยไมพันธุ V. Charles Good fellow
สามารถทนทานโรคไดดีในชวง5 วันหลังการปลูกเชื้อ ซึ่งมีขนาดของแผลเล็กที่สุด 3.23 ซ.ม. แต
เมื่อ 7 วันหลังการปลูกเชื้อ พบวาขนาดของแผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นเปน 6.05 ซ.ม. และเมื่อ
9 วันหลังการปลูกเชื้อ พบวาขนาดของแผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นอีกเปน 7.58 ซ.ม. ซึ่งการ
พัฒนาระดับความรุนแรงของโรคคอยๆเพิ่มขึ้น แสดงวาในชวงแรกในการเขาทําลายพืชนั้นสภาพ
เซลลภายนอกของพันธุนี้มีความแข็งแรง ทําใหชวงแรกเชื้อสาเหตุโรคมีการเจริญเขาไปไดชา แต
เมื่อเชื้อสาเหตุสามารถเจริญเขาไปภายในเซลลพืชไดแลวก็พบวา ขนาดแผลมีการเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ซึ่งจะแตกตางกับพันธุ V. Christine Low ซึ่งหลังการปลูกเชื้อ 5 วัน พบวาการพัฒนา
ความรุนแรงของโรคคอยๆเพิ่มขึ้น มีขนาดของแผล 4.28 ซ.ม. แตเมื่อ 9 วันหลังการปลูกเชื้อ
พบวาขนาดของแผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นเล็กนอยเพียง 4.47 ซ.ม. แสดงวาในพันธุ V.
Christine Low มีความทนทานโรคไดดี เมื่อเชื้อสามารถเขาทําลายเซลลพืชไดแตเซลลพืชมีความ
แข็งแรงมากกวา เชื้อจึ งไมสามารถที่จะเขาทําลายภายในเซลลพืชไดงาย จึงทําใหขนาดแผล
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับทั้ง 3 พันธุ สวนในพันธุ V. Ascada Princess Mikasa Pink
และ พันธุ V. Pakchong Delight พบวา 3 หลังการทดลองปลูกเชื้อขนาดของแผลที่เกิดไมแตกตาง
จากพันธุอื่น แตที่ 5 , 7 และ 9 วันหลังการทดลอง พบวาขนาดแผลมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ
อาการของโรคมีความรุนแรง ที่หลังการทดลอง 9 วัน ขนาดของแผลเทากับ 15.63 และ 15.74 ซ.ม.
ซึ่งทั้ง 2 พันธุนี้มีความทนทานโรคนอยกวาพันธุอื่น
2. การทดสอบปฏิกิรยิ ากลวยไมลกู ผสมแวนดาตอโรคเนาดําในสภาพโรงเรือนทดลอง
ครั้งที่ 2
จากการทดสอบปลูกเชื้อรา P. palmivora เชื้อสาเหตุโรคเนาดําบนกลวยไมลูกผสมสกุล
แวนดาครั้งที่ 2จํานวน 4 พันธุ ไดแก พันธุ V. Pink light blue , V. พัชระ บลู, V. พ.ด. 1 และ
V. นกกระทา ในชวงเดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2552 หลังการปลูกเชื้อ 3 วัน พบวา กลวยไม
พันธุ V. พ.ด. 1 มีขนาดแผลเล็กที่สุดเทากับ 1.50 ซ.ม. รองลงมาไดแกพันธุ V. Pink light blue
มีขนาดแผลเทากับ 1.76 ซ.ม. และในพันธุ V. พัชระ บลู และ V. นกกระทา นั้น พบวามีขนาดแผล
เทากับ 2.04 และ 1.99 ซ.ม. ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติในทั้ง 2 พันธุ (ตารางที่ 2 )
หลังการปลูกเชื้อ 5 วัน พบวา กลวยไมพันธุ มีขนาดแผล เทากับ 4.73 ซ.ม. และไมมี
ความแตกตางทางสถิติกับพันธุ V. พ.ด.1 และ V. นกกระทา ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 5.45 และ
6.03 ซ.ม. แตมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ V. พัชระ บลู ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 6.51 ซ.ม. (
ตารางที่ 2 )

1933
หลังการปลูกเชื้อ 7 วัน พบวา กลวยไมพันธุ V. Pink light blue มีขนาดแผลเล็กที่สุด
เทากับ 6.55 ซ.ม. และมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ V. พ.ด.1, V. พัชระ บลู และ V. นกกระทา
ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 7.81, 8.21 และ 11.73 ซ.ม. ตามลําดับ ( ตารางที่ 2 )
หลังการปลูกเชื้อ 9 วัน พบวา กลวยไมพันธุ V. Pink light blue มีขนาดแผลเล็กที่สุด
เทากับ 7.93 ซ.ม. และมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุ V. พ.ด.1, V. พัชระ บลู และ V. นกกระทา
ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 9.53, 9.75 และ 14.78 ซ.ม. ตามลําดับ ( ตารางที่ 2 )
จากผลการทดลองครั้งที่ 2 ในกลวยไมลูกผสมสกุลแวนดา จํานวน 4 พันธุ พบวากลวยไม
พันธุ V. Pink light blue สามารถทนทานโรคไดดี หลังการปลูกเชื้อ 9 วัน มีขนาดของแผลเล็กที่สุด
7.93 ซ.ม. รองลงมาไดแกพันธุ V. พ.ด.1 และ V. พัชระ บลู ซึ่งมีขนาดแผลเทากับ 9.53 และ 9.75
ซ.ม. สวนพันธุ V. นกกระทา พบวา มีความทนทานโรคไดนอยสุด เพราะเมื่อหลังการปลูกเชื้อ 5
วัน พบวา ขนาดของแผลไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุอื่นๆ แตเมื่อ 7 วันหลังการปลูกเชื้อ
แลว ก็พบวาขนาดของแผลมีการขยายขนาดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปน 14.78 ซ.ม. ซึ่งการพัฒนา
ระดับความรุนแรงของโรคคอย ๆ เพิ่มขึ้น และอาการของโรคมีความรุนแรง และดวยลักษณะของ
พันธุนี้ที่มีใบคอนขางเล็ก เรียว และ ลักษณะใบจะบางกวาพันธุอื่น จึงทําใหการเกิดโรคมีความ
รุนแรง
สรุปผลการทดลอง
ในป 2552 ไดทดสอบปลูกเชื้อรา P. palmivora สาเหตุโรคเนาดํา บนใบกลวยไมลูกผสม
แวนดาจํานวน 2 ครั้งๆ ละ 4 พันธุ ผลการทดสอบครั้งที่ 1 ในพันธุ Vanda Pakchong Delight ,
V. Christine Low, V. Charles Good fellow และ V. Ascada Princess Mikasa Pink ที่หลัง
การปลูกเชื้อ 9 วัน พบวา พันธุท ี่มีความทนทานตอโรคเนาดําในระดับที่ดี คือพันธุ V. Christine
Low มีขนาดแผลเทากับ 4.47 ซ.ม. และพันธุทที่ นทานโรคเนาดําไดดีในระดับรองลงมาไดแก V.
Charles Good fellow มีขนาดแผลเทากับ 7.58 ซ.ม สวนพันธุทมี่ ีความทนทานตอโรคเนาดํา
นอย ไดแก พันธุ V. Pakchong Delight และ V. Ascada Princess Mikasa Pink ซึ่งมีขนาดแผล
เทากับ 15.74 และ 15.63 ซ.ม.
ผลการทดสอบครั้งที่ 2 ในพันธุ V.พัชระ บลู, V. พด 1, V. Pink light blue และ V. นก
กระทา ที่หลังการปลูกเชื้อ 9 วัน พบวา พันธุที่มีความทนทานตอโรคเนาดําในระดับทีด่ ี คือพันธุ V.
Pink light blue มีขนาดแผลเทากับ 7.93 ซ.ม. และพันธุท ที่ นทานโรคเนาดําไดดใี นระดับ
รองลงมาไดแก V. พด 1 และ V. พัชระ บลู มีขนาดแผลเทากับ 9.53 และ 9.75 ซ.ม. ตามลําดับ
สวนพันธุที่มีความทนทานตอโรคเนาดํานอย ไดแก พันธุ V. นกกระทา ซึง่ มีขนาดแผลเทากับ 14.78
ซ.ม

1934
เอกสารอางอิง
ครรชิต ธรรมศิริ. 2551. การปรับปรุงพันธุก ลวยไม. หนา -10 ใน เอกสารการสัมมนาวิชาการ “
การผลิตและการตลาดกลวยไม” 5 สิงหาคม 2551 โรงแรมมารายการเดน กรุงเทพฯ.
นิยมรัฐ ไตรศรี. 2544. คูมือโรคไมดอก ไมประดับและการปองกันกําจัด. กองโรคพืชและจุล
ชีววิทยา. กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรสหกรณ. 90 หนา

1935
ตารางที่ 1 การทดสอบปฏิกิรยิ าของกลวยไมลูกผสมแวนดาพันธุการคาตอโรคเนาดําที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ P. palmivora ครั้งที่ 1
คาเฉลี่ยขนาดของแผลหลังการปลูกเชื้อ ( cm.)1/
กรรมวิธี

7 วัน
13.98d

9 วัน
15.74d

ระดับความทนทานโรคที่ 9 วัน หลังการทดลอง2/
+

Vanda Christine Low

2.36b

4.36a

4.47a

++++

Vanda Charles Good fellow

1.52a

6.05b

7.58b

+++

Vanda Ascda Princess Mikasa Pink

2.57b

12.65c

15.63c

+

-

-

-

-

10.4

5.0

6.4

ไมปลูกเชื้อ
CV %
หมายเหตุ

1/ = คาเฉลี่ยขนาดของแผลหลังการทดลอง 3, 7 และ 9 วัน ทั้งหมด 4 ซ้ํา ๆละ 5 ตน
2/ = ระดับความทนทานของโรคจากขนาดของแผล ดังนี้
ระดับ +++++ = ขนาดแผล
0 – 2 ซ.ม.
ระดับ ++++ = ขนาดแผล 2.1 – 5 ซ.ม.
ระดับ +++
= ขนาดแผล
5.1 – 10 ซ.ม.
ระดับ ++
= ขนาดแผล
10.1 – 15 ซ.ม.
ระดับ +
= ขนาดแผล
15.1 – 20 ซ.ม.
3/ = คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไมแตกตางกันทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห Duncan’s multiple range test

1935

Vanda Pakchong Delight

3 วัน
2.46b3/

1936
ตารางที่ 2 การทดสอบปฏิกิรยิ าของกลวยไมลูกผสมแวนดาพันธุก ารคาตอโรคเนาดําที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ P. palmivora ครั้งที่ 2
คาเฉลี่ยขนาดของแผลหลังการปลูกเชื้อ ( cm.)1/
กรรมวิธี

7 วัน
6.55a

9 วัน
7.93a

ระดับความทนทานโรคที่ 9 วัน หลังการทดลอง2/
+++

Vanda พัชระ บลู

2.04b

8.21b

9.75b

+++

Vanda พ.ด. 1

1.50a

7.81b

9.53b

+++

Vanda นกกระทา

1.99b

11.73c

14.78c

++

-

-

-

-

13.1

7.8

7.1

ไมปลูกเชื้อ
CV %
หมายเหตุ

1/ = คาเฉลี่ยขนาดของแผลหลังการทดลอง 3 ,7 และ 9 วัน ทั้งหมด 4 ซ้ําๆละ 5 ตน
2/ = ระดับความทนทานของโรคจากขนาดของแผล ดังนี้
ระดับ +++++ = ขนาดแผล
0 – 2 ซ.ม.
ระดับ ++++ = ขนาดแผล
2.1 – 5 ซ.ม.
ระดับ +++
= ขนาดแผล
5.1 – 10 ซ.ม.
ระดับ ++
= ขนาดแผล
10.1 – 15 ซ.ม.
ระดับ +
= ขนาดแผล
15.1 – 20 ซ.ม.
3/ = คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไมแตกตางกันทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห Duncan’s multiple range test

1936

Vanda Pink light blue

3 วัน
1.76ab3/

