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การใชปอเทืองควบคุมไสเดือนฝอยรากปมในมันฝรั่ง
Control of Root-Knot Nematodes on Potatoes Using Sunnhemp
ไตรเดช ข5ายทอง มนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ5มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดย5อ
การทดลองใชปอเทืองควบคุมไสเดือนฝอยรากปมมันฝรั่งในแปลงทดลอง ระหวางป 2554 –
2555 จํานวน 2 แปลงทดลอง ณ สถานีทดลองพืชสวนพบพระ ศูนย-วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ใน
ป 2554 ทําการทดลองในแปลงขนาด 3 x 5 เมตรวางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ํา 8 กรรมวิธี โดย
หวานเมล็ดปอเทืองอัตรา 7 กก./ไร กอนปลูกมันฝรั่ง โดยคลุกหรือไมคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม เมื่อ
ปอเทืองอายุ 60 วัน สับตนแลวไถกลบ ไมสับตนแลวไถกลบ หรือตัดตนคลุมดินโดยไมไถกลบ
เปรียบเทียบกับการไมปลูกปอเทืองกอนปลูกมันฝรั่ง และการใชสารคาร-โบฟูราน 3% G อัตรา 15
ก.ก./ไร กอนปลูกมันฝรั่ง จากผลการทดลองไมพบความแตกตางของจํานวนตัวออนระยะที่สองของ
ไสเดือนฝอยรากปมในดิน เปอร-เซ็นต-การเขาทําลาย เปอร-เซ็นต-หูด ดัชนีการเขาทําลาย และน้ําหนัก
หัวมันฝรั่ง ของแตละกรรมวิธี ในป 2555 ทําการทดลองแปลงที่ 2 ในแปลงขนาด 3 x 5 เมตรวาง
แผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ํา 5 กรรมวิธี โดยมีกรรมวิธีตางๆ คือ 1 ไมปลูกปอเทืองและไมใช
สารเคมี 2 ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ โดยไมใชสารเคมี 3 ไมปลูกปอเทือง และใชสารคาร-โบฟูราน 3%
G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร พรอมปลูกมันฝรั่ง 4 ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ และใชสารคาร-โบฟูราน 3% G
อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร พรอมปลูกมันฝรั่ง และ 5 ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ และใชสารคาร-โบฟูราน 3%
G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร พรอมปลูกมันฝรั่ง และหลังปลูกมันฝรั่ง 45 วัน ผลการทดลองพบวาการใช
ปอเทืองรวมกับสารคาร-โบฟูรานสามารถควบคุมไสเดือนฝอยรากปมและลดการเกิดหูดของหัวมันฝรั่ง
ไดดีกวาการไมปลูกปอเทือง หรือการปลูกปอเทืองแลวไถกลบโดยไมใชสารเคมี
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คํานํา
โรคหัวหูดของมันฝรั่งเกิดจากไสเดือนฝอยรากปม M. incognita และ M. javanica ทําความ
เสียหายใหกับหัวมันฝรั่งสําหรับสงเขาโรงงานผลิตมันฝรั่งแผนบางทอดกรอบ (potato chips) มันฝรั่ง
แผนที่ผลิตจากหัวมันที่เปSนโรคจะมีรอยไหมบริเวณที่ไสเดือนฝอยเขาทําลาย ทําใหไมสวยงาม เปSนเหตุ
ใหโรงงานไมรับซื้อหัวมันฝรั่งที่เปSนโรค (มนตรีและคณะ 2543) การระบาดของไสเดือนฝอยรากปมใน
พื้นที่ปลูกมันฝรั่งแถบภาคตะวันตก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ไดเกิดขึ้นมาเปSน
ระยะเวลานานและทําความเสียหายอยางมาก ซึ่งปWจจุบันยังไมมีวิธีการควบคุมโรคไดอยางนาพอใจ
โดยวิธีการใชสารเคมียังเปSนวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช สารเคมีที่ใชอยูในปWจจุบันสามารถควบคุมโรคได
ในระดับหนึ่ง แตอาจไมคุมคากับการลงทุนเนื่องจากมีราคาแพง อีกทั้งยังเปSนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
และผูใช สารปXองกันกําจัดไสเดือนฝอยบางชนิดอยูในบัญชีกลุมสารเฝXาระวังของกรมวิชาการเกษตร
ปอเทืองเปSนพืชที่ไดรับการสงเสริมใหปลูกเปSนปุZยพืชสดบํารุงดิน และยังมีผลพลอยไดในการลดจํานวน
ไสเดือนฝอยรากปมในดินได นุชนารถ 2551 รายงานการใชปอเทืองควบคุมไสเดือนฝอยรากปมในพริก
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการไถกลบเมื่อตนปอเทืองอายุ 50-60 วัน แลวทิ้งไว 7-10 วัน
กอนการปลูกพริก ซึ่งสามารถลดจํานวนไสเดือนฝอยในดินได 60-70% การใชปอเทืองในการควบคุม
ไสเดือนฝอยรากปมในมันฝรั่งจึงมีความเปSนไปได อยางไรก็ตามเขต อ. พบพระ จ. ตาก มีภูมิอากาศ
และชนิดดินแตกตางจากแหลงปลูกพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจทําใหประสิทธิภาพในการ
ควบคุมไสเดือนฝอยของปอเทืองแตกตางออกไป นอกจากนั้นการทําลายมันฝรั่งของไสเดือนฝอยราก
ปม เปSนการทําลายคุณภาพของหัวมันฝรั่งดวย ซึ่งแตกตางจากการทําลายระบบรากของพริกหรือพืช
ชนิดอื่นๆ ซึ่งในบางครั้งการทําลายของไสเดือนฝอยอาจไมกระทบตอผลผลิต ถาความรุนแรงของโรค
ไมอยูในระดับที่สูงเกินไป สําหรับมันฝรั่งการทําลายของไสเดือนฝอยถึงแมวาบางครั้งอาจไมกระทบกับ
ผลผลิต แตก็สามารถทําความเสียหายกับคุณภาพของหัวมันฝรั่งได ดังนั้นจึงควรทดสอบวาการใช
ปอเทืองสามารถลดการเกิดหูดของหัวมันฝรั่งไดหรือไม ปอเทือง (Crotalaria juncea) เปSนพืชที่ไดรับ
การแนะนําใหใช ปลูกสลับกับพริก เพื่อควบคุมโรครากปมซึ่งเกิดจากไสเดือนฝอย Meloidogyne spp.
(นุชนารถ, 2551) โดยใชการไถกลบเมื่อตนปอเทืองอายุ 50-60 วัน แลวทิ้งไว 7-10 วันกอนการปลูก
พริก โดยปอเทืองสามารถลดจํานวนไสเดือนฝอยในดินได 60-70% นุชนารถ (2551) พบวาการปลูก
ปอเทืองถึงระยะออกดอกและไถกลบกอนปลูกกระเจี๊ยบเขียว มีประสิทธิภาพในการควบคุมไสเดือน
ฝอย Meloidogyne spp. สามารถลดการเกิดปมได มากกวา 75 % ของระบบราก ปอเทืองเปSนพืช
อาศัยที่ไมดีของไสเดือนฝอยศัตรูพืชหลายชนิด เชน Rotylenchulus reniformis, Radopholus
similis, Belonolaimus longicaudatus, Heterodera glycines รวมทั้งไสเดือนฝอยสาเหตุโรคราก
ปม Meloidogyne spp. อยางไรก็ตามปอเทืองก็ออนแอตอไสเดือนฝอยศัตรูพืชบางชนิด เชน
Pratylenchus spp., Helicotylenchus spp., Scutellonema spp., และ Criconemella spp.
(Wang et al., 2002) นอกจากการไถกลบปอเทืองลงในดินแลว พบวาการปลูกปอเทือง และตัดตน
คลุมดิน (Mulching) มีประสิทธิภาพในการควบคุมไสเดือนฝอยและวัชพืชเชนเดียวกัน (Wang et al.,
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2008) การสงเสริมใหปลูกปอเทืองเปSนพืชบํารุงดินมักจะใหคลุกเมล็ดปอเทืองดวยเชื้อไรโซเบียม ซึ่ง
อาจเปSนผลดีตอการควบคุมไสเดือนฝอยดวยเชนกัน การใชปอเทืองควบคุมโรครากปมและหัวหูดของ
มันฝรั่งมีความเปSนไปได อยางไรก็ตามโรคหัวหูดของมันฝรั่ง เปSนความเสียหายดานคุณภาพของหัวมัน
ฝรั่ง ซึ่งแตกตางจากพืชชนิดอื่นซึ่งไสเดือนฝอยจะทําลายราก ทําใหผลผลิตลดลง จึงควรศึกษาวาการใช
ปอเทืองควบคุมไสเดือนฝอยรากปมนั้น นอกจากจะลดความเสียหายของผลผลิตแลว จะสามารถลด
การเกิดหูดของหัวมันฝรั่งไดหรือไม โดยทั่วไปไสเดือนฝอยรากปมสามารถเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว
ถึงแมวาจะมีประชากรในดินเมื่อเริ่มปลูกอยูในระดับต่ํา และการใชปอเทืองนั้นเปSนวิธีการลดจํานวน
ประชากรไสเดือนฝอยรากปมในดินเมื่อเริ่มปลูกพืชเทานั้น
การระบาดของไสเดือนฝอยรากปม
Meloidogyne chitwoodi ในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง ของรัฐ Oregon แถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เปSน
ตัวอยางของความยากในการควบคุมโรคหัวหูดของมันฝรั่งซึ่งเกิดจากไสเดือนฝอยชนิดนี้
และการ
ควบคุมโรคหูดโดยการใชสารเคมี ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียว ไมวาจะเปSนสารเคมีประเภท
fumigant หรือ non-fumigant ก็ยังไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคหูด ใหอยูในระดับที่นาพอใจ
แตตองใชสารเคมีมากกวา 1 ชนิดรวมกัน และใชมากกวา 1 ครั้ง (Ingham et al., 2000; 2007)

วิธีดําเนินการ
แปลงทดลองที่ 1 (ป 2554) ทําการทดลองโดยปลูกมันฝรั่งในแปลงทดลองยอยขนาด 3x5
เมตร ระยะระหวางแถว 80 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 25 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ
RCB จํานวน 5 ซ้ํา โดยมีกรรมวิธีตางๆ ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ไมปลูกปอเทืองกอนปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 2 ใชสารคาร-โบฟูราน 3% G อัตรา 15 ก.ก./ไร กอนปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกปอเทือง, สับตนแลวไถกลบ กอนปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกปอเทือง, ไมสับตนแลวไถกลบ กอนปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกปอเทือง, ตัดตนคลุมดินโดยไมไถกลบ กอนปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 6 ปลูกปอเทืองที่คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม, สับตนแลวไถกลบ กอนปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 7 ปลูกปอเทืองที่คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม, ไมสับตนแลวไถกลบ กอนปลูกมัน
ฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 8 ปลูกปอเทืองที่คลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียม, ตัดตนคลุมดินโดยไมไถกลบ กอน
ปลูกมันฝรั่ง
ทําการทดลองในพื้นที่ที่มีการระบาดของไสเดือนฝอยรากปมในสถานีทดลองพืชสวนพบพระ
จ. ตาก เริ่มการทดลองโดยการปลูกมันฝรั่งในแปลงทดลอง เพื่อเพิ่มจํานวนไสเดือนฝอยในดินกอนทํา
การทดลอง และไถดินเตรียมแปลงทดลองหลังเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง หวานปอเทืองลงในแปลงยอยตาม
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กรรมวิธี โดยใชเมล็ดปอเทืองอัตรา 7 ก.ก./ไร เมื่อปอเทืองอายุ 60 วัน ทําการสับตนไถกลบ ไมสับตน
แลวไถกลบ หรือตัดตนปอเทืองคลุมดินตามกรรมวิธีกอนปลูกมันฝรั่ง เริ่มปลูกมันฝรั่ง 15 วันหลังการ
ไถกลบปอเทือง กรรมวิธีที่ 2 หวานสารคาร-โบฟูราน และคลุกดินกอนปลูกมันฝรั่ง
แปลงทดลองที่ 2 (ป 2555) ทําการทดลองโดยปลูกมันฝรั่งในแปลงทดลองยอยขนาด 3x5
เมตร ระยะระหวางแถว 80 เซนติเมตร ระยะระหวางตน 25 เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบ
RCB จํานวน 5 ซ้ํา โดยมีกรรมวิธีตางๆ ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ไมปลูกปอเทืองและไมใชสารเคมี
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ ไมใชสารเคมี
กรรมวิธีที่ 3 ไมปลูกปอเทือง และใชสารคาร-โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร พรอม
ปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ และใชสารคาร-โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร
พรอมปลูกมันฝรั่ง
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกปอเทืองแลวไถกลบ และใชสารคาร-โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร
พรอมปลูกมันฝรั่ง และหลังปลูกมันฝรั่ง 45 วัน
เตรียมแปลงทดลองเชนเดียวกับแปลงทดลองที่ 1 ใชเมล็ดปอเทืองอัตรา 7 ก.ก./ไร และไถ
กลบเมื่อปอเทืองอายุ 60 วัน การใชสารคาร-โบฟูราน 3% G พรอมปลูกใชวิธีการหวานแลวไถกลบ
และใช 45 วันหลังปลูกโดยการโรยขางแถวปลูกแลวพูนดินกลบโคนตน
การตรวจผลการทดลอง
ตรวจผลการทดลองโดยสุมเก็บตัวอยางดินจากแตละแปลงทดลองยอยแปลงละ 1 ตัวอยาง
(สุมเก็บ 10 จุดตอแปลง) โดยเก็บ 3 ครั้งคือ กอนปลูกปอเทือง กอนปลูกมันฝรั่ง และหลังปลูกมันฝรั่ง
เพื่อตรวจนับจํานวนประชากรตัวออนระยะที่สองของไสเดือนฝอยในดิน ปลูกมันฝรั่งและปฏิบัติตาม
กรรมวิธีทดลอง ดูแลรักษาตนมันฝรั่งตามปกติ เมื่อมันฝรั่งอายุครบ 100 วัน เก็บตัวอยางหัวมันฝรั่ง
จากแถวกลางของแตละแปลงทดลอง จํานวน 20 ตนตอแปลง เก็บตัวอยางดินจากแถวกลาง จํานวน
10 จุดตอแปลง เพื่อตรวจนับจํานวนไสเดือนฝอยรากปมเมื่อสิ้นสุดการทดลอง แยกหัวมันฝรั่งเปSน 2
สวน คือหัวมันขนาดที่สงขายได (ขนาดเสนผาศูนย-กลางประมาณ 1 ½ นิ้วขึ้นไป) และหัวมันขนาดเล็ก
ชั่งน้ําหนักหัวมันฝรั่ง และสุมตัวอยางหัวมันฝรั่งจํานวน 25 หัว จากหัวมันขนาดที่สงขายได เพื่อวัด
ระดับการเขาทําลายหัวมันฝรั่งของไสเดือนฝอย โดยปอกเปลือกมันฝรั่งและนับจํานวนแผลที่เกิดจาก
การเขาทําลายของไสเดือนฝอย แลวคํานวณหาเปอร-เซ็นต-หัวที่ถูกเขาทําลาย (percent infection;
หัวมันฝรั่งที่มีแผลอยางนอย 1 แผลขึ้นไป) เปอร-เซ็นต-หัวหูด (percent culls; หัวมันฝรั่งที่มีจํานวน
แผล 6 แผลหรือมากกวา) และดัชนีการเขาทําลาย (infection index) โดย 0 = ไมมีแผล, 1 = 1–3
แผล, 2 = 4–5 แผล, 3 = 6–9 แผล, 4 = 10–49 แผล, 5 = 50–99 แผล, 6 = 100 แผลหรือมากกวา
(Pinkerton et al., 1986)
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คํานวณ reproduction facter (Rf) ของไสเดือนฝอยรากปม 2 ครั้ง โดย Rf 1 คือ จํานวนตัว
ออนระยะที่สองกอนปลูกมันฝรั่ง (หลังปลูกปอเทือง)/จํานวนตัวออนระยะที่สองเมื่อเริ่มปลูกปอเทือง
Rf 2 คือ จํานวนตัวออนระยะที่สองหลังปลูกมันฝรั่ง/จํานวนตัวออนระยะที่สองกอนปลูกมันฝรั่ง
วิเคราะห-ขอมูลโดย one-way analysis of variance เปรียบเทียบความแตกตางของแตละกรรมวิธี
โดยวิธี DMRT สวนดัชนีการเขาทําลายวิเคราะห-ขอมูลโดยใช Kruskal-Wallis test เปรียบเทียบความ
แตกตางของแตละกรรมวิธีโดย Mann-Whitney U test
เวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2555
สถานีทดลองพืชสวนพบพระ ศูนย-วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก
กลุมงานไสเดือนฝอย กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณKผลการทดลอง
แปลงทดลองที่ 1 (ป 2554) การทดลองในแปลงที่ 1 ไมพบความแตกตางของจํานวนตัวออน
ระยะที่สองของไสเดือนฝอยรากปมในดินในแตละกรรมวิธี (ตารางที่ 1) จํานวนตัวออนระยะที่สองใน
ดินเมื่อเริ่มปลูกมันฝรั่ง ต่ํากวาจํานวนตัวออนกอนปลูกปอเทือง แตไมแตกตางจากกรรมวิธีที่ไมไดปลูก
ปอเทือง จึงทําใหไมสามารถบอกไดวาการที่จํานวนไสเดือนฝอยลดลง เปSนผลจากการปลูกปอเทือง
หรือไม ดังนั้นการปลูกปอเทืองหรือการไมปลูกพืชใดๆ ในแปลงปลูกแตทิ้งแปลงไวโดยไมปลูกพืช ทําให
จํานวนตัวออนระยะที่สองของไสเดือนฝอยในดินลดลงไดเชนเดียวกัน จํานวนตัวออนของไสเดือนฝอย
เพิ่มขึ้นหลังจากปลูกมันฝรั่ง แตไมแตกตางกันระหวางกรรมวิธี จํานวนตัวออนระยะที่สองที่เพิ่มขึ้น ใน
ทุกกรรมวิธี ยังต่ํากวาจํานวนไสเดือนฝอยในดินกอนปลูกปอเทือง (ตารางที่ 1) ผลผลิตมันฝรั่งที่ไดจาก
แปลงทดลองคอนขางต่ําอาจเนื่องจากจากการใชหัวพันธุ-ซึ่งยังไมสรางตาในการปลูก ผลผลิตหัวที่ไดมี
ขนาดเล็กและมีจํานวนนอย ทําใหสามารถตรวจการเปSนโรคของหัวมันฝรั่งไดเพียง 10 หัวตอแปลง
จากการตรวจหัวมันฝรั่งพบวา เปอร-เซ็นต-หัวมันฝรั่งที่ถูกเขาทําลาย เปอร-เซ็นต-หัวหูด ดัชนีการเขา
ทําลาย และน้ําหนักหัวมันฝรั่ง ไมแตกตางกันในแตละกรรมวิธี (ตารางที่ 1)
แปลงทดลองที่ 2 (ป 2555) ปริมาณตัวออนระยะที่สองของไสเดือนฝอยรากปมในดินเมื่อเริ่ม
ทดลอง ในแปลงทดลองที่ 2 ต่ํากวาแปลงทดลองที่ 1 คอนขางมาก แตก็เพียงพอที่จะทําใหมันฝรั่งเกิด
โรค
ระดับการขยายพันธุ-ของไสเดือนฝอย (Reproduction factor; Rf)
ไมพบความแตกตางของการขยายพันธุ-ของไสเดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีตางๆ หลังการปลูก
ปอเทือง (ตารางที่ 2) ทั้งในกรรมวิธีที่ปลูกปอเทือง หรือไมปลูกพืชใดๆ การขยายพันธุ-ของไสเดือนฝอย
อยูในระดับต่ําในทุกกรรมวิธี ระดับการขยายพันธุ-ของไสเดือนฝอยหลังปลูกมันฝรั่งแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ กรรมวิธีไมปลูกปอเทืองแตใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกมันฝรั่ง กรรมวิธีปลูก
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ปอเทืองรวมกับสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกมันฝรั่ง และกรรมวิธีปลูกปอเทืองรวมกับสารคาร-โบฟูราน
พรอมปลูกและ 45 วันหลังปลูกมันฝรั่ง มีระดับการขยายพันธุ-ของไสเดือนฝอยรากปมต่ํากวากรรมวิธีที่
ปลูกปอเทืองกอนปลูกมันฝรั่งเพียงอยางเดียวโดยไมใชสารเคมี
แตไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ไมปลูก
ปอเทืองและไมใชสารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) ระดับการชยายพันธุ-ของไสเดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีที่
ปลูกปอเทืองกอนปลูกมันฝรั่งโดยไมใชสารเคมี
ไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ไมปลูกปอเทืองและไมใช
สารเคมี
เปอร-เซ็นต-หัวมันฝรั่งที่ถูกเขาทําลาย
เปอร-เซ็นต-หัวมันฝรั่งที่ถูกเขาทําลายหัวในกรรมวิธีที่ใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกมันฝรั่ง
และกรรมวิธีปลูกปอเทืองรวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกและ 45 วันหลังปลูกมันฝรั่ง มีระดับต่ํา
กวากรรมวิ ธี ก ารปลู ก ปอเทื อ งแตไมใชสารเคมี และกรรมวิ ธี ที่ ไ มปลู ก ปอเทื อ งและไมใชสารเคมี
(กรรมวิ ธี ควบคุ ม ) แตไมแตกตางกั บ กรรมวิ ธี ป ลู กปอเทื องรวมกั บ ใชสารคาร- โ บฟู ร านพรอมปลู ก
เปอร-เซ็นต-การเขาทําลายหัวมันฝรั่งในกรรมวิธีการปลูกปอเทือง กรรมวิธีปลูกปอเทืองรวมกับใชสาร
คาร-โบฟูรานพรอมปลูก และกรรมวิธีที่ไมปลูกปอเทืองและไมใชสารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) ไมแตกตาง
กัน
เปอร-เซ็นต-หัวหูด
เปอร-เซ็นต-หัวหูดในกรรมวิธีที่ใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกมันฝรั่ง และกรรมวิธีปลูกปอเทือง
รวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกและ 45 วันหลังปลูก ต่ํากวากรรมวิธีที่ไมปลูกปอเทืองและไมใช
สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม) แตไมแตกตางกับกรรมวิธีการปลูกปอเทือง และกรรมวิธีการปลูกปอเทือง
รวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูก เปอร-เซ็นต-หัวหูดในกรรมวิธีการปลูกปอเทือง และกรรมวิธีการ
ปลูกปอเทืองรวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูก ไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ไมปลูกปอเทืองและไมใช
สารเคมี (กรรมวิธีควบคุม)
ดัชนีการเขาทําลาย
ดัชนีการเขาทําลายหัวมันฝรั่งของไสเดือนฝอยรากปมในกรรมวิธีปลูกปอเทืองรวมกับใชสาร
คาร- โ บฟู ร านพรอมปลู กและ 45 วั น หลั งปลู ก ต่ํ า กวากรรมวิ ธี ที่ไมปลู กปอเทื องและไมใชสารเคมี
(กรรมวิธีควบคุม) และกรรมวิธีการปลูกปอเทืองและไมใชสารเคมี กรรมวิธีการปลูกปอเทืองและไมใช
สารเคมี และกรรมวิธีการปลูกปอเทืองรวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูก มีดัชนีการเขาทําลายไม
แตกตางกับกรรมวิธีควบคุม สวนกรรมวิธีไมปลูกปอเทืองและใชสารคาร-โบฟูรานมีดัชนีการเขาทําลาย
ต่ํากวากรรมวิธีควบคุม
น้ําหนักหัว
น้ําหนักหัวมันฝรั่งเฉลี่ยจากหัวมันฝรั่ง 10 หัว ที่สุมตัวอยางมาเพื่อประเมินการเกิดโรค พบวา
น้ําหนักเฉลี่ยของหัวมันฝรั่งจากกรรมวิธีปลูกปอเทืองรวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูกและ 45 วัน
หลั งปลู กมี น้ํ า หนั กเฉลี่ ย สู งกวากรรมวิ ธี อื่น ๆ ซึ่ ง น้ํ า หนั ก เฉลี่ ย ของหั ว มั น ฝรั่ ง จากกรรมวิ ธี อื่ น ๆ ไม
แตกตางกัน
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ผลการทดลองที่ไดจากแปลงทดลองที่ 1 ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของ
กรรมวิธีตางๆ ประสิทธิภาพของปอเทืองในการลดจํานวนตัวออนระยะที่สองของไสเดือนฝอยรากปม
ในดินไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ไมไดปลูกปอเทืองหรือพืชใดๆ ความเสียหายของมันฝรั่งในกรรมวิธีที่
ปลูกปอเทืองไมแตกตางกับกรรมวิธีที่ไมปลูกปอเทือง การใชปอเทืองควบคุมไสเดือนฝอยรากปมในมัน
ฝรั่งจึงตองใชรวมกับวิธีการอื่นๆ
ในแปลงทดลองที่ 2 ใชการปลูกปอเทืองรวมกับการสารคาร-โบฟูราน และพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติของกรรมวิธีตางๆ ผลการทดลองที่ไดพบวาการใชปอเทืองรวมกับสารคาร-โบ
ฟูราน โดยใสสาร 2 ครั้ง คือ พรอมปลูกและ 45 วันหลังปลูกใหผลในการควบคุมโรคไดดีที่สุด ผลการ
ทดลองในการทดลองที่ 2 พบวาการปลูกปอเทืองแลวไถกลบกอนปลูกมันฝรั่ง ใหผลไมแตกตางกับการ
ทิ้งแปลงไวโดยไมปลูกพืชใดๆ (กรรมวิธีควบคุม) ทั้งในดานการลดจํานวนไสเดือนฝอยในดินและการ
ควบคุมโรครากปมของมันฝรั่ง ซึ่งคลายคลึงกับรายงานของ Wang et al. (2008) ที่พบวาระดับการ
ขยายพันธุ-ของไสเดือนฝอยรากปม ในกรรมวิธีที่ใชปอเทืองคลุมดิน ไมแตกตางกับการไมปลูกพืชใดๆ
(fallow treatment) ปอเทืองจึงมีประโยชน-ในการใชเปSนปุZยพืชสดเพื่อบํารุงดิน และปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินเปSนหลัก ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตของพืช และ
มีผลทางออมในการควบคุมปริมาณไสเดือนฝอยศัตรูพืชในดิน ผลโดยตรงตอไสเดือนฝอยรากปมของ
ปอเทืองเกิดจากการสรางสารประเภท nematostatic compounds ซึ่งจะไมฆาไสเดือนฝอยแตจะทํา
ใหไสเดื อนฝอยเปSนอัมพาต (paralyzed) ไมสามารถเขาทํ าลายพื ชไดและอดอาหารตายในที่สุ ด
ประสิทธิภาพของการใชปอเทืองในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปมขึ้นอยูกับปWจจัยหลายอยาง ปWจจัยที่
สําคัญคือ อายุของปอเทือง และมวลชีวภาพ หรือชีวมวล (biomass) ของปอเทืองตอพื้นที่ (Wang et
al., 2012) อายุของปอเทืองที่เหมาะสมคือ 2-3 เดือน และมวลชีวภาพของปอเทืองยิ่งมากก็จะควบคุม
ไสเดือนฝอยไดมากขึ้น การปรับอัตราการหวานเมล็ดพันธุ-และระยะเวลาปลูกของปอเทืองใหเหมาะสม
กับภูมิอากาศในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง อาจเพิ่มประสิทธิภาพของปอเทืองในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปม
ในมันฝรั่งได ความเสียหายของมันฝรั่งที่เกิดจากไสเดือนฝอยรากปมเปSนความเสียหายตอคุณภาพและ
ปริมาณของหัวมันฝรั่ง ซึ่งแตกตางจากพืชชนิดอื่นเชน พริก หรือกระเจี๊ยบเขียว ที่เกิดความเสียหายตอ
ปริมาณผลผลิตเพียงอยางเดียว การใชปอเทืองควบคุมไสเดือนฝอยในพืชเหลานี้อาจมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ หากสามารถลดประชากรไสเดือนฝอยลงจนไมกระทบกับผลผลิตในขณะที่รากยังถูกทําลาย
บาง สําหรับมันฝรั่งตองใชปอเทืองรวมกับวิธีการปXองกันกําจัดไสเดือนฝอยวิธีอื่นๆ ดวยในการลดความ
เสียหายของหัวมันฝรั่ง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการทดลองการปลูกปอเทืองแลวไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน ทิ้งไว 2 สัปดาห-กอนปลูกมัน
ฝรั่ง รวมกับใชสารคาร-โบฟูรานพรอมปลูก และ 45 วันหลังปลูก มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการควบคุม
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ไสเดือนฝอยรากปมของมันฝรั่ง การใชปอเทืองเพียงอยางเดียวไมสามารถควบคุมโรคได และตองใช
รวมกับวิธีการควบคุมไสเดือนฝอยรากปมวิธีอื่นๆ
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ตารางที่ 1 แสดงค5าเฉลี่ยจํานวนตัวอ5อนระยะที่สองของไสเดือนฝอยรากปม ก5อนปลูกปอเทือง หลังปลูกปอเทืองก5อนปลูกมันฝรัง่ และหลังปลูกมันฝรั่ง ในตัวอย5างดิน 250 กรัม แสดง
Reproduction factor หลังปลูกปอเทือง (RF 1) และหลังปลูกมันฝรั่ง (RF 2) และแสดงค5าเฉลี่ยเปอรKเซ็นตKหัวที่ถูกเขาทําลาย เปอรKเซ็นตKหัวหูด ดัชนีการเขาทําลาย และน้ําหนักหัวของ
มันฝรั่งจํานวน 10 หัว ของแปลงทดลองที่ 1
กรรมวิธี

J2 ก5อนปลูก
ปอเทือง (A)

J2 หลังปลูกปอเทือง
ก5อนปลูกมันฝรั่ง (B)

J2 หลังปลูก
มันฝรั่ง (C)

RF1 (B/A)

RF2 (C/B)

เปอรKเซ็นตKการ
เขาทําลาย

เปอรKเซ็นตKหูด

ดัชนีการเขา
ทําลาย

น้ําหนักหัว

ไม5ปลูกปอเทือง

1,394

128

620

0.08

20.38

92.0

76.0

3.3

64.6

คารKโบฟูราน 3% G อัตรา 15 ก.ก./ไร5
ไม5คลุกเมล็ด, สับตน, ไถกลบ
ไม5คลุกเมล็ด, ไม5สับตน, ไถกลบ
ไม5คลุกเมล็ด, ตัดตนคลุมดิน
คลุกเมล็ด, สับตน, ไถกลบ
คลุกเมล็ด, ไม5สับตน, ไถกลบ
คลุกเมล็ด, ตัดตนคลุมดิน
ความแตกต5างทางสถิติ
C.V.

1,636
1,888
1,696
680
1,132
962
960
-

190
38
26
50
42
54
78
-

562
472
450
315
360
406
414
-

0.04
0.04
0.05
0.07
0.07
0.06
0.06
ns
51.05

25.02
22.29
10.21
7.64
7.76
10.14
10.30
ns
60.84

87.5
80.0
75.0
90.0
96.7
86.0
95.0
ns
21.42

80.0
72.5
62.5
76.0
73.3
66.0
65.0
ns
35.64

3.5
3.1
2.7
3.3
3.4
3.0
3.3
ns
-

67.9
69.8
66.4
69.3
79.7
66.0
67.7
ns
17.29
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ตารางที่ 2 แสดงค5าเฉลี่ยจํานวนตัวอ5อนระยะที่สองของไสเดือนฝอยรากปม ก5อนปลูกปอเทือง หลังปลูกปอเทืองก5อนปลูกมันฝรัง่ และหลังปลูกมันฝรั่ง ในตัวอย5างดิน 250 กรัม แสดง
Reproduction factor หลังปลูกปอเทือง (RF 1) และหลังปลูกมันฝรั่ง (RF 2) และแสดงค5าเฉลี่ยเปอรKเซ็นตKหัวที่ถูกเขาทําลาย เปอรKเซ็นตKหัวหูด ดัชนีการเขาทําลาย และน้ําหนักหัวของ
มันฝรั่งจํานวน 10 หัว ของแปลงทดลองที่ 2
กรรมวิธี

J2 ก5อนปลูก
ปอเทือง (A)

ไม5ปลูกปอเทืองและไม5ใชสารเคมี
(Control)
ปลูกปอเทือง ไม5ใชสารเคมี
ไม5ปลูกปอเทือง ใชสารคารKโบฟูราน 3%
G พรอมปลูก
ปลูกปอเทือง ใชสารคารKโบฟูราน 3% G
พรอมปลูก
ปลูกปอเทือง ใชสารคารKโบฟูราน 3% G
พรอมปลูก และ 45 วันหลังปลูก
ความแตกต5างทางสถิติ
C.V.

#

J2 หลัง
ปลูกมัน
ฝรั่ง (C)
253

Rf 1 (B/A)

Rf 2 (C/B)

เปอรKเซ็นตKหัวที่ถูก
เขาทําลาย

292

J2 หลังปลูกปอ
เทือง ก5อนปลูก
มันฝรั่ง (B)
199

0.68

1.3 ab

98 a

229
245

171
147

310
116

0.74
0.58

2.09 a
0.97 b

227

157

84

0.69

259

189

92

-

-

-

ดัชนีการเขา
ทําลาย #

น้ําหนักหัว

96 a

4.2 a

68.75 b

98 a
80 b

78 ab
66 b

3.7 ab
3.1 bc

64.50 b
68.07 b

0.58 b

88 ab

78 ab

3.6 abc

67.30 b

0.74

0.51 b

66 b

54 b

2.7 c

77.36 a

ns
18.41

**
61.60

**
17.69

**
21.83

*
-

*
8.19

ตัวเลขในคอลัมนKเดียวกันตามดวยอักษรที่เหมือนกันไม5มีความแตกต5างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
ตัวเลขในคอลัมนKเดียวกันตามดวยอักษรที่เหมือนกันไม5มีความแตกต5างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Mann-Whitney U test
ns = ไม5แตกต5างอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติ
* = แตกต5างอย5างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95%
** = แตกต5างอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
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