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อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Alternaria และ Stemphylium
สาเหตุโรคพืชTaxonomy and Biology of Plant Pathogenic Fungi :
Genus Alternaria and Stemphylium
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
พรพิมล อธิปัญญาคม ชนินทร ดวงสอาด อภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดย่อ
สำรวจ และเก็บตัวอย่ำงโรคพืช ในช่วงตุลำคม 2554 ถึง กันยำยน 2555 จำกแปลงปลูกพืชใน
พื้นที่ 15 จังหวัด ได้ตัวอย่ำงโรคพืชที่เกิดจำกรำ Alternaria spp. จำนวน 65 ตัวอย่ำง บนพืช 13 ชนิด
และ Stemphylium sp. จำนวน 3 ตัวอย่ำง บนพืช 3 ชนิด และจำกกำรจำแนกชนิด พบว่ำ โรคใบจุด
คะน้ำ เกิดจำกรำ A. brassicicola โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง หอมหัวใหญ่ และ กระเทียม เกิดจำก
รำ A. porri โรคใบจุดของบำนไม่รู้โรย เกิดจำกรำ A. gomphrenae โรคใบไหม้ของหอมแดง และ
หอมหัวใหญ่ เกิดจำกรำ S. vesicarium เก็บเชื้อบริสุทธิ์ จำนวน 68 ไอโซเลท รวบรวมไว้ ในศูนย์
รวบรวมเชื้ อ รำสำเหตุ โ รคพื ช ของกลุ่ ม วิ จั ย โรคพื ช รวมทั้ ง จั ด ท ำตั ว อย่ ำ งแห้ ง โรคพื ช พร้ อ มลง
รำยละเอียดข้อมูลตัวอย่ำง เก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน 68 ตัวอย่ำง และศึกษำชนิดอำหำรที่
เหมำะสมต่อกำรเจริ ญและสร้ ำงสปอร์ของรำ A. brassicicola สำเหตุโ รคใบจุดคะน้ำ A.
gomphrenae สำเหตุโรคใบจุดบำนไม่รู้โรย และ Alternaria sp. สำเหตุโรคใบจุดดำวเรือง พบว่ำ
Alternaria spp. ทั้ง 3 ชนิด เจริญได้ดีที่สุดบนอำหำร V8 รองลงมำได้แก่ PDA ½ PDA เติม CaCo3
PCA ½ PDA WA และ CZA ตำมลำดับ และสร้ำงสปอร์ได้ดีที่สุด บนอำหำร ½ PDA เติม CaCo3
รองลงมำ ได้แก่ ½ PDA WA PCA V8 PDA และ CZA ตำมลำดับ
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คานา
รำสกุล Alternaria และ Stemphylium เป็นสำเหตุโรคทำควำมเสียหำยต่อผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจหลำยชนิด ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมทั้งวัชพืช รำ Alternaria ที่ป็นสำเหตุโรค
พืช ได้แก่ Alternaria dauci สำเหตุโรคใบไหม้ของแครอท A. radicina สำเหตุโรคเน่ำดำของแค
รอท A. brassicae และ A. brassicicola สำเหตุโรคใบจุดของพืชตระกูลกะหล่ำ และโรคเน่ำ (head
rot) ของบรอคโคลี่ A. solani สำเหตุโรคไบไหม้ และผลเน่ำของมะเขือเทศ A. tenuis และ A.
alternata สำเหตุโรคผลจุดของพริก โรคใบจุดของ geranium หรือ จิบโซฟิลล่ำ A. porri สำเหตุโรค
ใบจุดสีม่วงหรือใบไหม้กับพืชตระกูลหอมกระเทียม A. dianthi และ A. dianthicola สำเหตุโรคใบ
ไหม้ และกลีบดอกจุดของคำร์เนชั่น และทำนตะวัน A. zinniae สำเหตุโรคใบจุด และกลีบดอกจุดของ
บำนชื่น A. tennuissima สำเหตุโรคใบจุดของแพนซี่ A. citri สำเหตุโรคเน่ำดำ ซึ่งเป็นโรคหลังกำร
เก็บเกี่ยวของผลส้ม (พัฒนำ และคณะ, 2526, 2537 ; Katoh et al., 2005 ; Chase, 1998 :
Laemmlen, 2009) รำ Stemphylium ที่ป็นสำเหตุโรคพืช ได้แก่ Stemphylium botryosum
สำเหตุโรค black leaf mold ของหอมหัวใหญ่ ใบจุดของอัลฟำลฟำ และใบจุดของหน่อไม้ฝรั่ง
(Gonsalves and Ferreira., 2009 ; Takahito ,1973) S. solani สำเหตุโรคใบไหม้ หรือใบจุดสีเทำ
ของมะเขือเทศ และโรคใบจุดของพริกหวำน (พัฒนำ และคณะ, 2537 กรรณิกำร์, 2552 ; Pairoj and
Nopporn,1978 ; Gonsalves and Ferreira, 2009) S. vesicarium สำเหตุโรคใบไหม้ของพืชสกุล
หอม กระเทียม (นิตยำ, 2545 ; Gonsalves and Ferreira, 2009) โรคจุดสีน้ำตำลของแพร (brown
spot of pear)(de Jong, 2009) S. lycopersici สำเหตุโรคใบจุดสีเทำของพริก (กรรณิกำร์, 2552)
ray speck disease ของเบญจมำศ (Nishi et al., 2009) S. polymorphum สำเหตุโรคใบไหม้ของ
ถั่วลันเตำ (พัฒนำ และคณะ, 2537) Stemphylium sp สำเหตุโรคใบไหม้เบญจมำศ และ ผักเบี้ยหิน
(พัฒนำ และคณะ, 2537) เป็นต้น
เนื่องจำกรำทั้ง 2 สกุล เป็นสำเหตุโรคพืชทำควำมเสียหำยต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจหลำย
ชนิ ด และเชื้อมีลั กษณะที่คล้ ำยคลึ งกันมำก รวมทั้งในประเทศไทยยังมีรำยงำนในด้ำ นกำรศึกษำ
ชีววิทยำ และจัดจำแนกชนิด ของรำทั้ง 2 สกุลนี้ไม่มำก ดังนั้นจึงควรที่จะทำกำรศึกษำชีววิทยำและ
จำแนกชนิดของเชื้อรำ Alternaria spp. และ Stemphylium spp. สำเหตุโรคพืช เพื่อให้ได้ทรำบ
ชนิด และลักษณะประจำพันธุ์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรหำวิธีกำรป้องกันกำจัดโรค เพื่อเตรียมพร้อม
สำหรับนำมำใช้กำหนดแผนกำร ป้องกำจัดได้รวดเร็วทันเหตุกำรณ์ และยังเป็นข้อมูลอ้ำงอิงในกำร
จัดทำบัญชีรำยชื่อศัตรูพืช เพื่อประโยชน์ในกำรนำเข้ำและส่งออกสินค้ำ และได้เชื้อรำ Alternaria
spp. และ Stemphylium spp สำเหตุโรคพืช เพื่อเก็บในศูนย์รวบรวมเชื้อรำสำเหตุโรคพืช กลุ่มวิจัย
โรคพืช และตัวอย่ำงแห้งโรคพืชเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช
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วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. ตัวอย่ำงโรคพืชที่คำดว่ำเกิดจำกรำ Alternaria spp. และ Stemphylium spp. จำก
แหล่งปลูกพืชของประเทศไทย ระหว่ำง ตุลำคม 2554 ถึง กันยำยน 2555
2. อุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่ำงโรคพืช เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ถุงพลำสติก กระดำษ
หนังสือพิมพ์ กล่องเก็บควำมเย็น ปำกกำ กระดำษบันทึกข้อมูล
3. เครื่องวัดพิกัด
4. แผงไม้อัดตัวอย่ำงโรคพืช กระดำษฟำงและกระดำษหนังสือพิมพ์
5.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำรเชื้อรำ เช่น จำนเลี้ยงเชื้อ หลอดแก้ว ฟำล์ค เข็มเขี่ย มีด
โกน มีดผ่ำตัด แผ่นแก้วสไลด์พร้อมแผ่นปิดสไลด์ ตะเกียงแอลกอฮอล์ และcork boror
6. สำรเคมี ได้แก่ sodium hypochlorite shear’s solution calcium carbonate
(CaCO3) และ oil immersion
7. อำหำรเลี้ยงเชื้อรำ ได้แก่ Potato Dextrose Agar (PDA) half strength Potato
Dextrose Agar (½ PDA) Potato Carrot Agar (PCA) V8-Juice agar (V8) Water Agar (WA)
และ Czapek Agar (CZA)
8. กล้องจุลทรรศน์ พร้อมกล้องถ่ำยภำพ
9. ตำรำสำหรับใช้ในกำรจัดจำแนกรำ Alternaria spp. และ Stemphylium spp.
10. วัสดุ อุปกรณ์ในเรือนปลูกพืชทดลอง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย กระถำง บัวรดน้ำ พลั่ว
มือ แผ่นเลเบล
วิธีการ
1. เก็บและรวบรวมตัวอย่างโรคพืช
เก็ บ ตั ว อย่ ำ งพื ช ที่ แ สดงอำกำรเป็ น โรคซึ่ ง คำดว่ ำ เกิ ด จำกรำ Alternaria spp. และ
Stemphylium spp. จำกแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย โดยเลือกเก็บส่วนของพืชที่แสดงอำกำรของ
โรค ได้แก่ ใบ ดอก ผล กิ่ง และลำต้น ห่อด้วยกระดำษหนังสือพิมพ์ ใส่ ในถุงพลำสติก พร้อมแนบ
กระดำษบันทึกรำยละเอียด ชื่อพืช สถำนที่เก็บ วันที่เก็บ และลักษณะอำกำรของโรค บรรจุห่อตัวอย่ำง
โรคพืชลงในกล่องเก็บควำมเย็น เพื่อนำมำจำแนกชนิดของเชื้อสำเหตุโรคในห้องปฏิบัติกำร
2. ศึกษา และจาแนกชนิดของรา Alternaria spp. และ Stemphylium spp.
- ศึกษาลักษณะอาการของโรคและเชื้อสาเหตุโรคโดยตรงจากพืช
ศึกษำลักษณะอำกำรของโรคและเชื้อสำเหตุโ รคโดยตรงจำกพืช ภำยใต้กล้ องจุลทรรศน์
stereo microscope หรือ ทำ moist chamber บ่มที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส นำน 3-5 วัน เมื่อ
พบเชื้อรำสร้ำงเส้นใยหรือ conidium นำมำตรวจดูภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เข็มเขี่ยส่วนของเชื้อ
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รำวำงบนสไลด์ หรือใช้ใบมีดตัดขวำงชิ้นส่วนพืช (cross section) ให้บำง ๆ และนำมำตรวจดูลักษณะ
ต่ำง ๆ ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ compound microscope ถ่ำยรูปและบันทึกลักษณะต่ำง ๆ ของเชื้อ
- แยกเชื้อรา และเก็บเชื้อบริสุทธิ์
แยกเชื้อรำโดยวิธี Tissue transplant โดยนำส่วนของพืชที่เป็นโรคมำตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม
ขนำด 0.5x0.5 มิลลิเมตร ให้คำบต่อส่วนที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค แช่ในสำรละลำยโซเดียมไฮเปอร์
คลอไรท์ 10 % เป็นเวลำ 3-5 นำที ล้ำงในน้ำนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ซับให้แห้งด้วยกระดำษที่ผ่ำนกำร
ฆ่ำเชื้อ แล้วนำไปวำงบนอำหำร PDA ในจำนเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส นำน 3-5 วัน
แยกเชื้อรำให้บริสุทธิ์ จำกนั้นนำเชื้อบริสุทธิ์ที่ได้ เลี้ยงบนอำหำร PDA Slant ในหลอดแก้ว เก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส เพื่อใช้ศึกษำต่อไป
- พิสูจน์โรคตามวิธีการ Koch’s postulate
นำเชื้อรำ Alternaria spp. และ Stemphylium spp. บริสุทธิ์ที่แยกได้ มำเลี้ยงบนอำหำร
PDA ในจำนเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส นำน 7 วัน จำกนั้นใช้ cork boror ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 5 มิลลิเมตร ตัดวุ้นอำหำรบริเวณส่วนปลำยเส้นใยของเชื้อรำ นำไปปลูกเชื้อบนพืชชนิด
เดิม สำหรับกรรมวิธีเปรียบเทียบปลูกเชื้อด้วยชิ้นวุ้นอำหำร PDA ที่ปรำศจำกเชื้อสำเหตุโรค เมื่อพืช
เป็นโรคนำส่วนที่แสดงอำกำรเป็นโรคมำแยกเชื้อบริสุทธิ์ตรวจดู เพื่อยืนยันเชื้อสำเหตุโรคอีกครั้ง
- ศึกษาลักษณะของเชื้อรา
นำเชื้อรำที่แยกได้มำเลี้ยงบนอำหำร PDA และบันทึกลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ อัตรำกำรเจริญ
ของเชื้อรำบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ สีของโคโลนีด้ำนบนและด้ำนล่ำงจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ รวมทั้งกำรสร้ำง
เม็ดสี (pigment)
ศึกษำ และบันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเชื้อรำได้ แก่ รูปร่ำง ขนำด สี ของเส้นใย
conidia conidiophore และโครงสร้ำงอื่นๆ ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ stereo microscope และ
compound microscope และถ่ำยภำพ จำกนั้นหำค่ำเฉลี่ยของขนำดโครงสร้ำงต่ำงๆของรำที่วัด
ขนำดไว้
- จาแนกชนิดเชื้อรา Alternaria spp. และ Stemphylium spp. สาเหตุโรคพืช
โดยเปรียบเทียบลักษณะของรำ Alternaria spp. และ Stemphylium spp. ที่ศึกษำกับ
เอกสำรกำรจัดจำแนกรำ Alternaria spp. และ Stemphylium spp.
3. เก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อรา
เชื้อรำที่แยกได้เก็บรักษำไว้ใน Culture Collection ของกลุ่มวิจัยโรคพืช โดยเลี้ยงบน
อำหำร PDA Slant ในหลอดแก้ว เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส
4. จัดทาตัวอย่างแห้งโรคพืช
ตัวอย่ำงโรคพืชที่เก็บมำได้ ส่วนหนึ่งนำมำจัดทำตัวอย่ำงแห้ง โดยตัดส่วนของพืชบริเวณที่
แสดงอำกำรโรค วำงบนกระดำษฟำง พร้อมแนบกระดำษบันทึกข้อมูลพืช แล้วปิดทับด้วยกระดำษ
หนังสือพิมพ์ อัดทับด้วยแผงไม้อัดตัวอย่ำงโรคพืช นำไปวำงผึ่งลม ไม่ให้ถูกแดด เปลี่ยนกระดำษทุกวัน
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

2260

จนกระทั่งตัวอย่ำงพืชแห้ง จึงนำมำเก็บในถุงกระดำษสำหรับเก็บตัวอย่ำงแห้ง พร้อมลงรำยละเอียด
ข้อมูลตัวอย่ำงตำมระบบสำกล (Anonymous, 2005) ได้แก่ ชื่อพืช ลักษณะอำกำรโรค สถำนที่เก็บ
ชนิดของรำสำเหตุโรคพืช วันที่เก็บ ชื่อผู้ เก็บ และชื่อผู้จัดจำแนกชนิดรำ เป็นต้น แล้วส่งเก็บใน
พิพิธภัณฑ์ตัวอย่ำงแห้งโรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช กรมวิชำกำรเกษตร
5. ศึกษาชีววิทยาของราสกุล Alternaria และ Stemphylium
- ศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญและสร้างสปอร์ของเชื้อรา
นำเชื้อรำ A. brassicicola สำเหตุโรคใบจุดคะน้ำ A. gomphrenae สำเหตุโรคใบจุด
บำนไม่รู้โรย และ Alternaria sp. สำเหตุโรคใบจุดดำวเรือง บริสุทธิ์ที่แยกได้ มำเลี้ยงบนอำหำร
ทดสอบ 7 ชนิด คือ PDA ½ PDA ½ PDA เติม CaCo3 PCA V8 WA และ CZA ในจำนเลี้ยงเชื้อ
บ่มที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส จนกระทั่งเชื้อรำเจริญเต็มจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ บันทึกกำรเจริญ และ
กำรสร้ำงสปอร์ของเชื้อรำบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ
เวลาและสถานที่
เวลา
สถานที่
เกษตรกร

เริ่มต้น ตุลำคม 2554 สิ้นสุด กันยำยน 2555
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนำกำรอำรักขำพืช และแปลงปลูกพืชของ

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. เก็บและรวบรวมตัวอย่างโรคพืช
สำรวจ และเก็บตัวอย่ำงโรคพืช ที่เกิดจำกเชื้อรำ Alternaria และ Stemphylium ในช่วง
ตุลำคม 2554 ถึง กันยำยน 2555 จำกแปลงปลูกพืชในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้ตัวอย่ำงโรคพืชที่เกิดจำกรำ
Alternaria spp. และ Stemphylium sp. จำนวน 68 ตัวอย่ำง บนพืช 13 ชนิด (ตำรำงที่ 1)
2. ศึกษา และจาแนกชนิดของรา Alternaria spp. และ Stemphylium sp.
นำรำ Alternaria spp. และ Stemphylium sp. บริสุทธิ์ที่แยกได้ มำพิสูจน์โรคตำมวิธีกำร
Koch’s postulate โดยเลี้ยงบนอำหำร PDA ในจำนเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 26 องศำเซลเซียส นำน
7 วัน แล้วนำไปปลูกเชื้อบนพืชชนิดเดิม พบว่ำพืชแสดงอำกำรโรค และเมื่อนำส่วนของพืชที่เป็นโรคมำ
แยกเชื้อบริสุทธิ์เพื่อยืนยันเชื้อสำเหตุ พบว่ำเชื้อรำ Alternaria spp. และ Stemphylium sp. ทั้ง 68
ไอโซเลท เป็นสำเหตุโรคพืช
นำเชื้อรำ Alternaria spp. และ Stemphylium sp. จำนวน 68 ตัวอย่ำง บริสุทธิ์ที่
รวบรวมได้ มำจำแนกชนิดเบื้องต้น โดยศึกษำลักษณะอำกำรของโรคและเชื้อสำเหตุโรคโดยตรงจำกพืช
ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ stereo microscope หรือ ทำ moist chamber บ่มที่อุณหภูมิ 27 องศำ
เซลเซียส นำน 3-5 วัน เมื่อพบเชื้อรำสร้ำงเส้นใยหรือ conidium นำมำตรวจดูภำยใต้กล้องจุลทรรศน์
พบว่ำ เกิดจำก Alternaria spp. จำนวน 65 ตัวอย่ำง และ Stemphylium sp. จำนวน 3 ตัวอย่ำง
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และได้นำเชื้อ Alternaria ที่เป็นสำเหตุโรคใบจุดคะน้ำ โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง หอมหัวใหญ่ และ
กระเทียม โรคใบจุดของบำนไม่รู้โรย โรคใบไหม้ของหอมแดง และหอมหัวใหญ่ มำศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำน โดยศึกษำลักษณะโคโลนีของเชื้อบนอำหำร PDA และ รูปร่ำง ลักษณะ ขนำด สี ของเส้นใย
conidia conidiophore และโครงสร้ำงอื่นๆ ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ ได้ผลดังนี้ คือ โรคใบจุดคะน้ำเกิด
จำก รำ Alternaria brassicicola โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง หอมหัวใหญ่ และกระเทียม เกิดจำกรำ
A. porri โรคใบจุดของบำนไม่รู้โรย เกิดจำกรำ Alternaria gomphrenae ( Synonym : Nimbya
gomphrenae) และ โรคใบไหม้ ข องหอมแดง และหอมหั ว ใหญ่ เกิ ด จำก รำ Stemphylium
vesicarium (ตำรำงที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลกำรสำรวจ เก็บตัวอย่ำง และกำรจำแนกชนิดเชื้อรำสำเหตุโรคพืช ที่เกิดจำกเชื้อรำ
Alternaria และ Stemphylium ในช่วงตุลำคม 2554 ถึง กันยำยน 2555
ลำดับที่

พืช

1
2
3
4
5
6
7

คะน้ำ
ผักกำดขำว
กวำงตุ้ง
ผักกำดแม้ว
กะหล่ำดอก
กะหล่ำปลี
หอมแดง

8

หอมหัวใหญ่

9
10
11
12
13

กระเทียม
ทำนตะวัน
ดำวเรือง
บำนไม่รู้โรย
มันฝรั่ง

โรค

จำนวน
ตัวอย่ำง
โรคใบจุด
14
โรคใบจุด
4
โรคใบจุด
3
โรคใบจุด
1
โรคใบจุด
1
โรคใบจุด
1
โรคใบจุดสีม่วง 14
โรคใบไหม้
1
โรคใบจุดสีม่วง 10
โรคใบไหม้
2
โรคใบจุดสีม่วง
6
โรคใบไหม้
1
โรคใบไหม้
7
โรคใบจุด
2
โรคใบไหม้
1

เชื้อสำเหตุ
A. brassicicola
Alternaria sp.
Alternaria sp.
Alternaria sp.
Alternaria sp.
Alternaria sp.
A. porri
S. vesicarium
A. porri
S. vesicarium
A. porri
Alternaria sp.
Alternaria sp.
A. gomphrenae
Alternaria sp.
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จังหวัด
กำญจนบุรี เชียงรำย เชียงใหม่
กำญจนบุรี แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
เพชรบูรณ์
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
กำญจนบุรี
เชียงใหม่ ลำพูน
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์
สุรำษฎร์ธำนี บุรีรัมย์
ตำก
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3. เก็บรักษาสายพันธุ์เชื้อรา
เชื้อรำ Alternaria spp. จำนวน 65 ไอโซเลท และ S. vesicarium จำนวน 3 ไอโซเลท เก็บ
เข้ำศูนย์รวบรวมเชื้อรำสำเหตุโรคพืช ของกลุ่มวิจัยโรคพืช โดยเลี้ยงบนอำหำร PDA Slant ใน
หลอดแก้ว เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส โดยส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อศึกษำต่อ
4. จัดทาตัวอย่างแห้งโรคพืช
ได้จัดทำตัวอย่ำงแห้งโรคพืชที่เกิดจำกรำ Alternaria spp. จำนวน 65 ตัวอย่ำง และ
S. vesicarium จำนวน 3 ตัวอย่ำง เพื่อส่งเข้ำพิพิธภัณฑ์ตัวอย่ำงแห้งโรคพืช
5. ศึกษาชีววิทยาของราสกุล Alternaria และ Stemphylium
- ศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญและสร้างสปอร์ของเชื้อรา
นำเชื้อรำ A. brassicicola สำเหตุโรคใบจุดคะน้ำ A. gomphrenae สำเหตุโรคใบจุด
บำนไม่รู้โรย และ Alternaria sp. สำเหตุโรคใบจุดดำวเรืองมำเลี้ยงบนอำหำรทดสอบ 7 ชนิด คือ PDA
1/2 PDA ½ PDA เติม CaCo3 PCA V8, WA และ CZA ในจำนเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศำ
เซลเซียส เวลำ 9 วัน พบว่ำ Alternaria spp. ทั้ง 3 ชนิด เจริญได้ดีที่สุดบนอำหำร V8 รองลงมำได้แก่
PDA ½ PDA เติม CaCo3 PCA ½ PDA WA และ CZA ตำมลำดับ และสร้ำงสปอร์ได้ดีที่สุด บน
อำหำร ½ PDA เติม CaCo3 รองลงมำ ได้แก่ ½ PDA WA PCA V8 PDA และ CZA ตำมลำดับ
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
จำกกำรสำรวจ และเก็บตัวอย่ำงโรคพืช ที่เกิดจำกรำ Alternaria และ Stemphylium ในช่วง
ตุลำคม 2554 ถึง กันยำยน 2555 จำกแปลงปลูกพืชในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้ตัวอย่ำงโรคพืชที่เกิดจำกรำ
Alternaria spp. และ Stemphylium sp. จำนวน 68 ตัวอย่ำง บนพืช 13 ชนิด จำกกำรจัดจำแนก
ชนิดเบื้องต้น พบว่ำ โรคใบจุ ดคะน้ำ เกิดจำกรำ A. brassicicola โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง
หอมหั ว ใหญ่ และ กระเทีย ม เกิดจำกรำ A. porri
โรคใบจุดของบำนไม่รู้โ รย เกิดจำกรำ
A. gomphrenae โรคใบไหม้ของหอมแดง และหอมหัวใหญ่ เกิดจำกเชื้อรำ S. vesicarium เก็บเชื้อ
บริสุทธิ์ จำนวน 68 ไอโซเลท รวบรวมไว้ ในศูนย์รวบรวมเชื้อรำสำเหตุโรคพืช ของกลุ่มวิจัยโรคพืช
รวมทั้งจัดทำตัวอย่ำงแห้งโรคพืช พร้อมลงรำยละเอียดข้อมูลตัวอย่ำง เก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน
68 ตัวอย่ำง และศึกษำชนิดอำหำรที่เหมำะสมต่อกำรเจริญและสร้ำงสปอร์ของรำ A. brassicicola
สำเหตุโรคใบจุดคะน้ำ A. gomphrenae สำเหตุโรคใบจุดบำนไม่รู้โรย และ Alternaria sp. สำเหตุโรค
ใบจุดดำวเรือง พบว่ำ Alternaria spp. ทั้ง 3 ชนิด เจริญได้ดีที่สุดบนอำหำร V8 รองลงมำได้แก่ PDA
½ PDA เติม CaCo3 PCA ½ PDA WA และ CZA ตำมลำดับ และสร้ำงสปอร์ได้ดีที่สุด บนอำหำร
½ PDA เติม CaCo3 รองลงมำ ได้แก่ ½ PDA WA PCA V8 PDA และ CZA ตำมลำดับ
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