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การศึกษาชี
ษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของรา Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm.
Study on Biology and Ecology of Didymella bryoniae ( Auersw.) Rehm.
ทัศนาพร ทัศคร ธารทิพย ภาสบุตร พีระวรรณ พัฒนวิภาส อภิรชต์
ัชต์ สมฤทธิ์
กลุม่ วิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารั
นาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
สํารวจและเก็บตัวอย่างแตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูป และแตงเมล่อนที่แสดงอาการโรคยาง
ไหล ที่ จ.สุพรรณบุรี แพร่ สระแก้ว และพะเยา เพื่อแยกหาเชื้อสาเหตุในห้องปฏิบัติการ สามารถแยก
ได้รา D. bryoniae จํานวน 3 ไอโซเลท ทดสอบการเจริญของเชื้อสาแหตุโรคจํานวน 3 ไอโซเลทบน
อาหารสูตรต่างๆ จํานวน 7 สูตรที่เตรียมไว้ ได้แก่ PDA PSA PCA MEA CMA OMA และ V8 agar
ทําการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของเชื้อและลักษณะของเส้นใยทุกวัน จํานวน 9 วัน ผลการทดลอง
พบว่า เชื้อราสาเหตุโรค D. bryoniae ทั้ง 3 ไอโซเลท สามารถเจริญได้ดีที่สุดบนสูตรอาหาร PDA
OMA และ V8 agar ส่วนอาหารสูตรอื่น ๆ เชื้อราสามารถเจริญได้ดีปานกลาง
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คํานํา
โรคยางไหล ( Gummy Stem Blight)
เกิดจากเชื้อสาเหตุ Didymella bryoniae
( Auersw.) Rehm. เป็นโรคสําคัญที่พบมีการระบาดและเข้าทําลายในพืชตระกูลแตง ประเทศไทย
พบมีการระบาดในพืชตระกูลแตง ในพื้นที่ปลูกทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะ
อาการของโรคเริ่มแรกจะพบแผลฉ่ําน้ําที่บริเวณ ลําต้น กิ่ง ก้าน และใบ โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของ
ลําต้นกับกิ่ง ลักษณะสําคัญของโรคคือ ที่แผลจะมียางเหนียวสีแดง (gummy ooze) ไหลเยิ้มออกมา
จากแผล และเกาะแห้งอยู่ที่บริเวณแผล ซึ่งด้วยลักษณะอาการของโรคเช่นนี้ จึงได้มีการตั้งชื่อโรค
ตามอาการโรคที่พบ คือ โรคยางไหล ถ้าโรคมีการระบาดในระยะที่ติดผล จะทําให้ต้นแตงมีการ
เจริญเติบโตช้า ผลโตไม่เต็มที่ และในต้นที่อาการรุนแรงมาก ต้นจะเหี่ยวแห้งและยืนต้นตาย ทํา
ให้ผลผลิตที่ได้ลดลง บางครั้งเกษตรกรจึงรีบเก็บผลผลิตก่อน ทั้งที่แตงยังสุกไม่เต็มที่ทําให้ผลผลิตของ
แตงไม่ได้คุณภาพ (ทัศนาพรและพีระวรรณ, 2552)
ลักษณะอาการของโรคยางไหล เริ่มแรกจะพบแผลฉ่ําน้ําที่บริเวณ ลําต้น กิ่ง ก้าน และใบ
โดยเฉพาะบริเวณข้อต่อของลําต้นกับกิ่ง หลังจากนั้นส่วนทีเป็นแผลจะบุ๋มลึก และเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล
หรือน้ําตาลแดง ลักษณะสําคัญของโรคคือ ที่แผลจะมียางเหนียวสีแดง (gummy ooze) ไหลเยิ้ม
ออกมาจากแผล และเกาะแห้ ง อยู่ ที่บ ริ เ วณแผล ส่ ว นอาการที่ ใบก็ จ ะพบใบเป็ น แผลฉ่ํ า น้ํ า ก่ อ น
จากนั้นแผลที่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ลุกลามไปตามเส้นกลางใบทําให้ใบไหม้ วงจรการเกิดโรคของ
เชื้อรา D. bryoniae สามารถอาศัยและติดไปได้ทั้งในเมล็ดพันธุ์และดิน (seed borne , soil borne)
และอยู่ข้ามฤดูได้เป็นเวลานานในเศษซากพืชที่เป็นโรค โดยอาศัยอยู่ใน perithecium

เมื่อ

สภาพแวดล้อมเหมาะสมคือ มีความชื้นสูง perithecium ที่อยู่บนเศษซากพืชก็จะเจริญแล้วสร้าง
และปล่อย conidia ออกมา และ conidia นี้สามารถแพร่กระจายไปกับน้ําฝน หรือระบบการให้น้ํา
เนื่องจากเชื้อรา D. bryoniae เป็นเชื้อราที่สามารถอาศัยและติดไปได้ทั้งในเมล็ดพันธุ์และ
ดิน (seed borne , soil borne) และอยู่ข้ามฤดูได้เป็นเวลานานในเศษซากพืชเพื่อแพร่กระจายโรค
ได้ในฤดูปลูกถัดไป ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคในแปลง เกษตรกรจึงต้องมีการย้ายพื้นที่ปลูกไป
เรื่อย ๆ เพราะถ้าปลูกซ้ําที่ติดต่อกัน 2-3 ปี โรคในแปลงจะมีการระบาดที่รุนแรงขึ้น การแก้ปัญหานี้
ด้วยการจัดการโรคทั้งระบบการปลูกจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะถ้ามีการจัดการโรคที่ถูกต้องเหมาะสม
เกษตรกรสามารถควบคุมการเกิดโรคในแปลงได้ และลดการสะสมเชื้อสาเหตุโรคในแปลงปลูกได้
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อรา D. bryoniae สาเหตุโรคยางไหลนี้ยังขาดข้อมูลทางด้าน
ชีววิทยา การเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ การเข้าทําลายพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค และการ
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ถ่า ยโรคทางเมล็ ด พัน ธุ์ ซึ่ งเป็น ปั จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ทําให้เ กิ ด การแพร่ ร ะบาดของโรค ดั งนั้ น เพื่ อให้ การ
ป้องกันกําจัดโรคยางไหลมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปสู่การจัดการโรคแบบผสมผสานได้ จึงมี
ความจําเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อสาเหตุโรคดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันกําจัดโรคต่อไป

วิธดํีดาํ เนินการ
อุปกรณ์
1. อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ
2. กล้องจุลทรรศน์
3. อุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ
4. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น ถุงพลาสติก กล่องเก็บความเย็น ปากกา กรรไกร ฯลฯ
5. กล้องถ่ายภาพ
6.วัสดุการเกษตร ดิน กระถาง เมล็ดพันธุ์ กระบะเพาะกล้า
วิธการ
ีการ
1.การสํ
1.การสํารวจและเก็บตัวอย่างโรคยางไหล
งโรคยางไหลของ
ยางไหลของพื
ของพืชตระกูลแตง
สํารวจและเก็บตัวอย่างโรคยางไหลจากแหล่งปลูกพืชตระกูลแตงที่สําคัญ บันทึกข้อมูลต่างๆที่
สําคัญในพื้นที่ปลูก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่เป็นแหล่ง
ปลูกสําคัญ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างในลักษณะการเดินซิกแซกตามแบบของ Barker (1985) จํานวน 10 %
ต่อพื้นที่เพาะปลูก เมื่อพบต้นที่เป็นโรค ควรเก็บตัวอย่างโรคในระยะต่างๆ โดยห่อตัวอย่างด้วย
กระดาษหนังสือพิมพ์และใส่ในถุงพลาสติก บรรจุลงในกล่องเก็บความเย็นเพื่อนํากลับไปศึกษาแยกเชื้อ
สาเหตุและจําแนกชนิดของเชื้อสาเหตุของโรคในห้องปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลตามลักษณะอาการของ
โรคและถ่ายภาพส่วนที่เป็นโรค ประเมินเปอร์เซ็นต์การเป็นโรค (disease incidence)
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2. การศึกษาชนิดเชื้อสาเหตุโรคยางไหล
รคยางไหล
2.1 การศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
ศึกษาลักษณะของเชื้อสาเหตุโรค

โดยทําการตัดชิ้นส่วนพืชบริเวณที่แสดงอาการโรค

(section) และทําสไลด์ เพื่อตรวจดูลักษณะต่าง ๆ ของเชื้อราที่สําคัญเพื่อใช้ในการจําแนกชนิดของ
เชื้อรา เช่น ลักษณะของเส้นใย และสปอร์ ภายใต้กล้อง Compound microscope และเปรียบเทียบ
ลักษณะของเชื้อราที่พบกับเอกสารที่ใช้ในการจําแนกชนิดเชื้อรา ILLUSTRATED GENERA of
IMPERFECT FUNGI และหนังสือดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย

2.2 การแยกเชือ้ สาเหตุโรคโดยวิธี Tissue transplanting
แยกเชื้อสาเหตุโรคจากตัวอย่างพืชที่แสดงอาการของโรคยางไหลที่พบ

โดยตัดชิ้นตัวอย่างที่

บริเวณส่วนที่เป็นโรคและส่วนปกติขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร จากนั้นฆ่าเชื้อที่ผิวพืชโดยแช่
ชิ้นส่วนพืชลงในสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ 5 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที ซับให้แห้งด้วย
กระดาษกรองที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจนแห้งสนิท นําชิ้นส่วนพืชมาวางบนอาหาร Potato Dextrose
Agar (PDA) แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิ 30+2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน ตรวจดู
เส้นใยเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereomicroscope แยก hyphal tip ของเชื้อราที่เจริญ
ออกมาจากชิ้นตัวอย่างพืช วางลงบนอาหาร PDA เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเชื้อเจริญเต็มจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อเก็บไว้เพื่อศึกษาลักษณะรายละเอียดของเชื้อประกอบกับเอกสารอ้างอิงเพื่อการจําแนกชนิด
ของเชื้อสาเหตุโรค
2.3 การศึ
การศึกษาสู
ษาสูตรอาหารเลี
รอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเส้นใยและการสร้
ใยและการสร้าง perithecium
ของรา D. bryoniae
1. ศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อราและการสร้าง perithecium
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิ ธี คือสู ต รอาหารที่ ใช้ ในการเลี้ ย งเชื้ อรา ได้ แก่ Potato
Dextrose Agar (PDA), Corn Meal Agar (CMA) Oat Meal Agar (OMA) Malt Extract Agar
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(MEA) Potato Sucrose Agar และ V-8 Agar เมื่อเตรียมอาหารตามสูตรต่างๆแล้ว จึงย้ายเชื้อ
บริสุทธิ์ที่แยกได้จากข้อ 2.2 มาเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ จํานวน 10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อต่ออาหาร 1
ชนิด บันทึกข้อมูลโดยวัดขนาดโคโลนีเมื่อเชื้อราอายุ 9 วัน บันทึกลักษณะสีของเส้นใย การเจริญของ
เส้นใย การสร้าง perithecium เพื่อเปรียบเทียบการเจริญของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรต่างๆ
เวลาสถานที่
เริ่มต้น ตุลาคม

2553 สิ้นสุด กันยายน

2558

สถานที่ทดลอง
ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

แปลงเกษตรกรปลูกแตงที่สําคัญ
ผลและวิ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ลการทดลอง
1. การสํารวจและเก็บตัวอย่างโรคย
งโรคยางไหลของ
างไหลของพื
ของพืชตระกูลแตง
ในปี 2554 ได้สํารวจและเก็บตัวอย่างแตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูป และแตงเมล่อนที่
แสดงอาการโรคในพื้นที่ปลูกแตง จ. กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว และพะเยา เพื่อแยกหาเชื้อ
สาเหตุ ในห้ องปฏิบั ติ การ จากการเก็ บ ตั ว อย่ า งโรคในแตงแคนตาลู ป และแตงเมล่ อนนั้ น พบว่ า
ลักษณะอาการของโรคยางไหล เริ่มแรกจะพบแผลฉ่ําน้ําที่บริเวณ ลําต้น กิ่ง ก้าน และใบ โดยเฉพาะ
บริเวณข้อต่อของลําต้นกับกิ่ง หลังจากนั้นส่วนทีเป็นแผลจะบุ๋มลึก และเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล หรือ
น้ําตาลแดง ลักษณะสําคัญของโรคคือ ที่แผลจะมียางเหนียวสีแดง (gummy ooze) ไหลเยิ้มออกมา
จากแผล และเกาะแห้งอยู่ที่บริเวณแผล ส่วนอาการที่ใบก็จะพบใบเป็นแผลฉ่ําน้ําก่อน จากนั้นแผลที่
ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ลุกลามไปตามเส้นกลางใบทําให้ใบไหม้ และที่บริเวณแผลที่แห้ง จะพบเชื้อ
ราสร้างเม็ดสีดํา ขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วแผล ซึ่งถ้าพบลักษณะอาการของโรคในช่วงระยะที่แตงติดผล
หรือระยะที่กําลังเก็บเกี่ยวจะทําให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก
2. การศึกษาชนิดเชื้อสาเหตุโรคยางไหล
รคยางไหล
จากการแยกเชื้อสาเหตุจากลักษณะอาการดังกล่าวโดยวิธี Tissue transplanting ซึ่งเมื่อ
ศึกษาเส้นใยเชื้อราที่แยกได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่า สามารถแยกได้เชื้อราที่มีลักษณะเส้นใย
เชื้อรามีสีขาว ฟู ละเอียดในช่วง 3 วันแรก จากนั้นเส้นใยเชื้อราจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นเมื่อเชื้อรามีอายุ
รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1873

มากขึ้น และการเจริญของโคโลนีเชื้อราจะพบมีการเจริญของเส้นใยไม่เท่ากัน ทําให้ขอบโคโลนีเกิดเป็น
ขอบหยัก เมื่อศึกษาและจําแนกชนิดของเชื้อจากชิ้นส่วนพืชที่มีการสร้างส่วนขยายพันธุ์สีดําที่เชื้อสร้าง
ขึ้น ก็พบว่าเชื้อรามีการสร้าง perithium ขนาดเล็กสีดํา ฝังที่บริเวณแผล และภายใน perithium มี
สปอร์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ มีลักษณะรูปร่าง กลมรี เล็ก ใส มี 1-2 septate เมื่อเปรียบลักษณะเชื้อรา
ดังกล่าวที่แยกได้กับเอกสารที่ใช้ในการจําแนกชนิดเชื้อรา ILLUSTRATED GENERA of IMPERFECT
FUNGI และหนังสือดรรชนีโรคพืชในประเทศไทย ก็พบว่า โรคยางไหลจากแตงแคนตาลูป และแตงเม
ล่อนที่เก็บตัวอย่างได้จาก จ. พะเยา จ. สระแก้ว และ จ. สุพรรณบุรี จํานวน 3 ไอโซเลท นั้น คือเชื้อ
รา D. bryoniae ซึ่งเชื้อสาเหตุโรคยางไหล ( Gummy Stem Blight) ในประเทศไทยมีรายงานว่า
เกิดจากเชื้อรา Didymella bryoniae ( Auersw.) Rehm. ซึ่งเป็นราชั้นสูง มีการระยะการ
สืบพันธุ์ 2 แบบ คือ ในระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual stage,teleomormp) เชื้อราจะ
มีการสร้าง perithecia ที่มี ascospores อยู่ภายในถุง ascus แต่ถ้าเป็นในระยะที่มีการสืบพันธุ์
แบบไม่อาศั ยเพศ (asexual stage, anamorph) มีร ายงานเกิด จากเชื้อสาเหตุ Ascochyta

cucumis (พริพมล, 2552) ซึ่งในรายงานต่างประเทศ พบว่าในระยะนี้เป็นเชื้อรา Phoma
cucurbitacearum ซึ่งถ้าเป็นเชื้อราในระยะนี้จะสังเกตพบว่า เชื้อราจะมีการสร้าง pycnidia สีดํา
เล็กๆกระจายอยู่ทั่วบริเวณแผล และ pycnidia นี้สามารถสร้าง conidia ที่ไม่มี septate หรือมี
septate เพียงอันเดียว (Keinath และคณะ,1995)
จากการศึกษาชนิดของเชื้อสาเหตุจะพบปัญหาในการเก็บแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ ซึ่งต้องมีการแยก
เลี้ยงเชื้อหลาย ๆครั้ง ซึ่งพบว่าเชื้อราสาเหตุโรคมีการเจริญที่ช้าเมื่อเทียบกับเชื้อราที่แยกได้จากชิ้นส่วน
พืชครั้งแรก ทําให้ในการศึกษาลักษณะต่างๆ และการปลูกเชื้อสาเหตุโรคต้องใช้เวลานานในการเลี้ยง
เชื้อ ดังนั้นการศึกษาต่อไปจะได้มีการนําเชื้อราสาเหตุที่ได้ไปเลี้ยงบนสูตรอาหารต่างๆ เพื่อศึกษาหา
สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อต่อไป
3. การศึ
การศึกษาสู
ษาสูตรอาหารเลี
รอาหารเลีย้ งเชื้อทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเส้นใยและการสร้
ใยและการสร้าง perithecium
perithecium ของรา

D. bryoniae
จากการทดสอบเลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคจํานวน 3 ไอโซเลท ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรต่างๆ
จํานวน 7 สูตร ได้แก่ PDA PSA PCA MEA CMA OMA และ V8 agar สูตรๆละ 10 จานอาหาร
เลี้ยงเชื้อ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง และทําการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของเชื้อและลักษณะของเส้น
ใยทุกวัน เป็นเวลา 9 วัน ผลการทดลองพบว่า เชื้อราสาเหตุโรคสามารถเจริญได้ดีทั้ง 3 ไอโซเลท ใน
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สูตรอาหาร PDA OMA และ V8 agar ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการเจริญแต่ละไอโซเลทแล้ว
พบว่า ไอโซเลทสุพรรณบุรี มีการเจริญของเส้นใยได้ดีกว่าไอโซเลทสระแก้ว และ พะเยา ( ตารางที่ 1 )
สําหรับผลการทดลองการศึกษาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการสร้าง

perithecium

ของเชื้อรา D. bryoniae นั้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืชประสบภัยน้ําท่วมในปี 2554
ทําให้ไม่สามารถเก็บผลการทดลองได้ จึงต้องทําการทดลองซ้ําในปี 2555 ต่อไป
ตารางที่ 1 การเจริญของเส้นใยเชื้อรา D. bryoniae

สาเหตุโรคยางไหลบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร

ต่างๆ ที่อุณหภูมิห้อง หลังการทดลอง 9 วัน
คาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางของโคโลนีเชื้อรา

D. bryoniae แต่ละไอโซเลท (ซ.ม.)

อาหาร
สระแกว

พะเยา

สุพรรณบุรี

6.75 1/

6.65

8.52

V8

6.06

5.90

6.72

MEA

5.74

5.90

5.74

OMA

5.15

5.65

5.78

PCA

6.11

6.15

6.78

CMA

5.10

5.50

6.59

PDA

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยที่ได้จากอาหารแต่ละสูตรๆละ 10 ซ้ํา
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
สํารวจและเก็บตัวอย่างแตงกวา แตงร้าน แตงแคนตาลูป และแตงเมล่อนที่แสดงอาการโรคยาง
ไหล ที่ จ.สุพรรณบุรี แพร่ สระแก้ว และพะเยา เพื่อแยกหาเชื้อสาเหตุในห้องปฏิบัติการ สามารถแยก
ได้รา D. bryoniae จํานวน 3 ไอโซเลท ทดสอบการเจริญของเชื้อสาแหตุโรคจํานวน 3 ไอโซเลทบน
อาหารสูตรต่างๆ จํานวน 7 สูตร ได้แก่ PDA PSA PCA MEA CMA OMA และ V8 agar ผลการ
ทดลองพบว่า เชื้อราสาเหตุโรค D. bryoniae ทั้ง 3 ไอโซเลท สามารถเจริญได้ดีบนสูตรอาหาร PDA
OMA และ V8 agar ส่วนอาหารสูตรอื่น ๆ สามารถเจริญได้ดีปานกลาง ซึ่งข้อมูลนี้อยู่ระหว่างการ
ทดสอบซ้ําในปี 2555
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