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การทดสอบประสิทธิภาพ Bacillus subtilis ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!า
สาเหตุจากเชือ้ รา Alternaria brassicicola
Efficacy test of Bacillus subtilis for controlling Alternaria brassicicola , causal
agent of kale leaf spot
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บทคัดยGอ
การทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus โดยคัดเลือกสายพันธุDที่มีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อรา
A. brassicicola (Ab) สาเหตุโรคใบจุดคะน!าในห!องปฏิบัติการ จากนั้นคัดเลือกสายพันธุDที่มีศักยภาพ
ไปทดสอบบนคะน!าในโรงเรือน กGอนทดสอบในแปลงปลูก การทดสอบในห!องปฏิบัติการปฏิบัติโดย
คัดเลือก Bacillus ซึ่งแยกจากดินปลูก ปุRยคอก และวัสดุปลูกจากแหลGงตGาง ๆ จํานวน 135 ไอโซเลท
มาทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Ab บนอาหาร PDA โดยวิธี dual plate technique พบวGา มี Bacillus
90 ไอโซเลทที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Ab ได! โดย 6 ไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได!แกG 20W4 20W1
20W5 20W12 17G18 และ SA6 นําทั้ง 6 ไอโซเลทไปทดสอบการควบคุมโรคใบจุดคะน!าในโรงเรือน
โดยวิธีการพGนด!วย cell suspension ของ Bacillus พบวGา ทุกไอโซเลทสามารถลดการเกิดโรคได!เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่พGนด!วยน้ําเปลGาซึ่งไมGมีการพGน Bacillus โดยไอโซเลท 20W12 มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค นําทั้ง 6 ไอโซเลทไปทดสอบประสิทธิภาพในแปลงปลูกที่ อ.ทGา
มะกา จ.กาญจนบุรี 2 ฤดู โดยวิธีการพGน วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 4 ซ้ํา ฤดูที่ 1 (ระหวGาง
เดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธD 2554) มี 9 กรรมวิธี และฤดูที่ 2 (ระหวGางเดือนมิถุนายน 2554 –
สิงหาคม 2554) มี 8 กรรมวิธี พบวGา ในฤดูที่ 1 หลังการทดสอบ 7 วัน Bacillus ทั้ง 6 ไอโซเลทสามาร
ถลดการเกิดโรคได!สูงกวGากรรมวิธีที่พGนด!วย Ab โดยไมGมีการพGนด!วย Bacillus อยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตGไมGแตกตGางกับกรรมวิธีที่พGนสาร mancozeb 80% WP โดยไอโซเลท 17G18 20W5 และ
20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค การทดสอบในฤดูที่ 2 พบวGา ไอโซเลท 20W4 20W12
และ 20W11 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรคใบจุดคะน!าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมGมีการ
พGน Bacillus โดยไอโซเลท 20W4 มีประสิทธิภาพเทียบเทGากับการพGนด!วยสาร mancozeb 80% WP
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คํานํา
คะน!า (Brassica alboglabra) เปnนผักที่นิยมบริโภคทั้งในประเทศและเปnนสินค!าสGงออกไป
ตGางประเทศ แตGประเทศไทยมักประสบปoญหาการสGงออกพืชผัก เนื่องจากมักตรวจพบสารเคมีตกค!าง
ในผักเกินกวGาคGาที่กําหนด ซึ่งปoญหาหลักของการปลูกคะน!าคือโรคและแมลงศัตรู โดยโรคพืชที่สําคํญ
คือ โรคใบจุดซึ่งเกิดจากเชื้อรา A. brassicicola (Schw.) Wiltshire เปnนเชื้อราที่มักทําให!เกิดโรคกับ
พืชตระกูลผักกาด อาการของโรคเกิดทุกสGวน พบได!ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช อาการในต!นแกG
มักพบบนใบและก!าน เกิดเปnนแผลจุดเล็ก ๆ สีเหลือง ตGอมาแผลขยายใหญGขึ้น สีน้ําตาลเข!มถึงดํา แผล
มีลักษณะเปnนวงคGอนข!างกลม เรียงซ!อนกันเปnนชั้น ๆ สปอรDของเชื้อราแพรGไปตามลม น้ํา แมลง สัตวD
มนุษยD และติดไปกับเครื่องมือ ระบาดมากในฤดูฝนหรือสภาพที่มีความชื้นสูง (พรพิมล, 2552) การ
ปsองกันกําจัดโรคพืชโดยชีววิธี จึงเปnนอีกทางเลือกหนึ่งในการลดการใช!สารเคมี ซึ่งในประเทศไทยได!มี
การศึกษาวิจัยการนําจุลินทรียDปฏิปoกษDมาใช!ในการควบคุมโรคพืชและสามารถพัฒนาจนได!เปnนสาร
ชีวินทรียDหลายชนิดที่ใช!ในการควบคุมศัตรูพืชได!อยGางมีประสิทธิภาพ เทียบได!กับสารปsองกันกําจัด
ศัตรูพืช เชGน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD ได!ทําการผลิตผงเชื้อจุลินทรียD
ปฏิปoกษD Bacillus subtilis สายพันธุD CH4 ใช!ในการปsองกันและควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา และ
แบคทีเรียหลายชนิด ได!แกG Alternaria spp. Phytophthora palmivora
F
usarium spp Rhizoctonia sp. Cercospora spp. Acrocylindrium oryzae Erwinia spp.
Pyricularia oryzae Colletotrichum spp. Ralstonia

solanacearum และ Xanthomonas campestris
(www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-plant/.../plant_00.html -)
นอกจากนี้มีชีวินทรียDบางชนิดสามารถผลิตเปnนการค!าแล!ว เชGน แบคทีเรีย Bacillus subtilis
ใช!ในการควบคุมโรคกาบใบแห!งในข!าวหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราในดินของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด โดย
Bacillus เปnนแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราได!หลายชนิด สามารถพบได!ทั่ว ๆ ไป ในดิน
ปลูก
ปุRยคอก
วัสดุปลูก
รากพืช
และผิวใบ
ฯลฯ
ณัฏฐิมาและคณะ (2548) ได!ทําการแยกเชื้อ Bacillus sp. จากดิน, รากพืชและปุRยคอก ได!จํานวน
525 ไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. solanacearum พบวGา มี 4
ไอโซเลท ที่สามารถควบคุมและลดการเกิดโรคเหี่ยวของขิงได!ประมาณ 70-100% นอกจากนี้ วรรณ
วิไล
และคณะ
(2548)
ได!ทดลองพGน
Bacillus
sp.
ไอโซเลท WS 16 และWS 18 ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!าในแปลงปลูก พบวGา ทั้งสองไอโซเลท
สามารถลดการเกิดโรคได!อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการพGนด!วยน้ํานึ่ง
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุGงเน!นที่จะทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus โดยเฉพาะ B.
subtilis ซึ่งผGานการคัดเลือกในห!องปฏิบัติการและโรงเรือนปลูกพืชแล!ว มาทดสอบในสภาพแปลงปลูก
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เพื่อให!ได!สายพันธุDที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดคะน!า
และสามารถนําไปพัฒนาเปnน
ผลิตภัณฑDได!ในอนาคต เพื่อเกษตรกรจะได!นําไปใช!เพื่อลดการใช!สารเคมีตGอไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณD
กรณD
1. อาหารเลี้ยงเชื้อราและแบคทีเรีย ได!แกG PDA (Potato dectrose agar) , PSA
(Potato sucrose agar)
2. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus
3. อุปกรณDในห!องปฏิบัติการ เชGน จานอาหารเลี้ยงเชื้อ หลอดทดสอบ
ตู!เขี่ยเชื้อ ฯลฯ
4. ดินปลูก
5. กระถางปลูก
6. แปลงปลูกคะน!า ที่ อ.ทGามะกา จ. กาญจนบุรี
วิธกี าร
1. ทดสอบศักยภาพของ Bacillus ในการยับยั้งเชือ้ รา A. brassicicola ในห!องปฏิบตั กิ าร
เลี้ยงเชื้อรา Ab บนอาหาร PDA และเลี้ยง Bacillus บนอาหาร PSA จนกระทั่งโคโลนีเต็ม
จานเลี้ยงเชื้อ ใช! cock borrer เจาะเส!นใยของเชื้อรา Ab วางลงบนกึ่งกลางของจานเลี้ยงเชื้อ ใช!
Bacillus
นํามาขีดเปnนเส!นตรงขนานกับโคโลนีของ
Loop
แตะเบาๆ
ที่
เชื้อราทดสอบ 4 ด!าน โดยมีระยะหGางประมาณ 2.5 ซม. บGมเชื้อที่อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส
โดยมีกรรมวิธีเปรียบเทียบ (control) โดยใช!เข็มเขี่ยแตะน้ําเปลGานึ่งฆGาเชื้อแทนแบคทีเรียBacillus ที่
ทดสอบ ตรวจผลโดยวัด inhibition zone เมื่อกรรมวิธีเปรียบเทียบ มีเชื้อรา Ab เจริญเต็มจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA
จากนั้นคัดเลือกไอโซเลทที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปทดสอบประสิทธิภาพในระดับโรงเรือน
ตGอไป
2. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!า ในระดับโรงเรือนทดลอง
วิธีการทดสอบที่ 1 การพGนปsองกัน : พGน cell suspension ของ Bacillus ความเข!มข!น 107
โคโลนี/มล. ลงบนคะน!าที่มีอายุประมาณ 60 วัน ให!ชุGมทั้งใบและต!น บGมไว! 24 ชม. จากนั้นจึงพGนเชื้อ
รา Ab ความเข!มข!นประมาณ 105 สปอรD/มล. ตาม
วิธีการทดสอบที่ 2 การพGนเพื่อรักษา : พGน cell suspension ของ Ab แล!วจึงพGนด!วย
Bacillus sp. มีกรรมวิธีเปรียบเทียบ โดย พGนด!วย cell suspension เชื้อรา Ab แล!วพGนตามด!วย
น้ําเปลGา (C+) และกรรมวิธีพGนด!วยน้ํานึ่งฆGาเชื้ออยGางเดียว (C-) ตรวจผลโดยให!เปnนเปอรDเซ็นตDความ
รุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพื้นที่ใบทั้งหมด
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3. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!า ในแปลงปลูก
การเตรียมพืชและแปลงทดลอง : เตรียมแปลงขนาดกว!าง 1.2 เมตร ยาว 5 เมตร ระยะหGาง
ระหวGางแปลงประมาณ 80 ซม. หวGานเมล็ดคะน!า และถอนแยก จนคะน!ามีอายุ 35 วัน
การเตรียมแบคทีเรียและเชื้อราทดสอบ: เลี้ยง Bacillus 6 ไอโซเลท ได!แกG 20W4 20W1
SA6 17G18 20W12 และ 20W5 บนอาหาร PSA เปnนเวลา 2 วัน นํามาทําเปnน cell suspension
โดยใสGน้ํานึ่งฆGาเชื้อ 20 มล.ตGอ 1 จานเลี้ยงเชื้อ ขูดเอาเซลแบคทีเรียบนผิวหน!าอาหารออก ซึ่งจะได!
cell suspension ที่มีความเข!มข!นประมาณ 108 โคโลนี/มล. สําหรับเชื้อรา Ab เตรียมโดย เลี้ยงบน
อาหาร PDA เปnนเวลา 14 วัน จากนั้นนํามาทําเปnน cell suspension โดยใช!น้ํานึ่งฆGาเชื้อ
เชGนเดียวกับ Bacillus ปรับความเข!มข!นให!ได!ประมาณ 104 โคโลนี/มล.
การดําเนินการทดลอง : วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา
ฤดูที่ 1 ทดสอบระหวGางเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธD 2554 มี 9 กรรมวิธี ประกอบด!วย
กรรมวิธที ี่ 1 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W4
กรรมวิธที ี่ 2 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W1
กรรมวิธที ี่ 3 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท SA6
กรรมวิธที ี่ 4 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 17G18
กรรมวิธที ี่ 5 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W12
กรรมวิธที ี่ 6 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W5
กรรมวิธที ี่ 7 พGนด!วยสาร mancozeb 45% WP อัตรา 40 กรัมตGอน้ํา 20 ลิตร กรรมวิธี
ที่ 8 พGนด!วยน้ําเปลGา (Control -)
กรรมวิธที ี่ 9 พGนด!วย Ab (Control +)
ฤดูที่ 2 ทดสอบระหวGางเดือนมิถุนายน 2554 – สิงหาคม 2554 มี 8 กรรมวิธี ประกอบด!วย
กรรมวิธีธที ี่ 1 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W4
กรรมวิธที ี่ 2 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W12
กรรมวิธที ี่ 3 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W11
กรรมวิธที ี่ 4 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 17G18
กรรมวิธทีีท่ี 5 พGนด!วยน้ําเปลGา (Control -)
กรรมวิธที ี่ 6 พGนด!วย cell suspension Bacillus ไอโซเลท 20W5
กรรมวิธที ี่ 7 พGนด!วยสาร mancozeb 45% WP อัตรา 40 กรัมตGอน้ํา 20 ลิตร กรรมวิธี
ที่ 8 พGนด!วย Ab (Control +)
โดยจะพGน Bacillus กGอนพGน Ab 2 วัน และพGนอีกครั้งหลังจากพGน Ab 2 วัน ตรวจผลโดยให!
เปnนเปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรคเปรียบเทียบกับพื้นที่ใบทั้งหมด โดยสุGมต!นคะน!าจํานวน 50 ต!น/ซ้ํา
ตรวจดูใบคูGที่ 2 นับจากโคนต!น จํานวน 4 ใบ/ต!น ที่ 3, 5 และ 7 วันหลังการทดสอบ
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ผลและวิจารณDผลการทดลอง
1. ทดสอบศักยภาพของ Bacillus
Bacillus ในการยับยั้งเชือ้ รา A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน!า
พบวGา มีแบคทีเรีย Bacillus จํานวน 90 ไอโซเลท ที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Ab บนอาหาร PDA
โดย 6 ไอโซเลทมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการเจริญเส!นใยของเชื้อรา Ab ได!แกG 20W4 20W1
20W5 20W12 17G18 และ SA6 โดยมีคGาเฉลี่ยความกว!างของ Inhibition zone เทGากับ 1.68
1.66
1.60
1.58
1.46
และ
1.36
ซม.
ตามลําดับ
(ตารางที่ 1)
2. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus ในการควบคุมโรคใบจุ
โรคใบจุดคะน!า สาเหตุจากเชื้อรา A.
brassicicola ในระดับโรงเรือน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!าโดยการพGน Bacillus
กGอนพGนเชื้อรา Ab พบวGา ทุกไอโซเลทสามารถลดการเกิดโรคได!เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม
โดยไอโซเลท 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการเกิดโรค รองลงมา ได!แกG 20W5 20W4
20W12 SA6 และ 17G18 โดยมีคGาเฉลี่ยเปอรDเซ็นตDการเกิดโรคเทGากับ 46.77 52.81 59.99 60.45
62.01 และ71.31 ตามลําดับ ทั้งนี้กรรมวิธีควบคุมมีคGาเฉลี่ยเปอรDเซ็นตDการเกิดโรคเทGากับ 73.79
สําหรับกรรมวิธีการพGนเชื้อรา Ab กGอนพGน Bacillus พบวGา 20W12 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ควบคุมโรค และพบวGา การพGน Bacillus ทุกไอโซเลทกGอนการพGนเชื้อรา Ab เปอรDเซ็นตDการเกิดโรคต่ํา
กวGา วิธีการที่พGน Ab กGอนพGน Bacillus (ตารางที่ 2)
3. ทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!า ในแปลงปลูก
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Bacillus ในการควบคุมโรคใบจุดคะน!าในสภาพแปลงปลูก
ฤดูที่ 1 พบวGา ที่ 3 และ5 วัน หลังการทดสอบเปอรDเซ็นตDการเกิดโรคใบจุดทุกกรรมวิธีคGอนข!างต่ํา ทํา
ให!ไมGสามารถสรุปความแตกตGางในการควบคุมโรคของแตGละกรรมวิธี แตGที่ 7 วัน หลังการทดสอบ
พบวGา การพGนด!วย Bacillus ทั้ง 6 ไอโซเลทสามารถลดการเกิดโรคได!สูงกวGากรรมวิธีที่ไมGมีการพGน
Bacillus อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตGไมGแตกตGางกับกรรมวิธีที่พGนสาร mancozeb 80% WP โดยไอ
โซเลท 17G18 20W5 และ 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค (ตารางที่ 3)
ในฤดูที่ 2 หลังการทดสอบ 3 วัน พบวGา กรรมวิธีที่พGนด!วยไอโซเลท 20W4 20W12 และ
20W11 มีเปอรDเซ็นตDการเกิดโรคต่ํา กลGาวคือสามารถลดการเกิดโรคใบจุดบนคะน!าได!ดีกวGากรรมวิธีที่
ไมGมีการพGน Bacillus อยGางมีนัยสําคัญ และเทียบเทGากับกรรมวิธีที่พGนด!วย mancozeb 80% WP
และกรรมวิธีที่พGนด!วยน้ําเปลGาซึ่งไมGมีการปลูกเชื้อ Ab ที่ 5 วันหลังการทดสอบ พบวGา กรรมวิธีที่พGน
ด!วยไอโซเลท 20W4 และ20W11 มีเปอรDเซ็นตDการเกิดโรคต่ําเทียบเทGากับกรรมวิธีที่พGนด!วยน้ําเปลGาซึ่ง
ไมGมีการปลูกเชื้อ Ab และกรรมวิธีที่พGนด!วยmancozeb 80% WP และที่ 7 วันหลังการทดสอบ
พบวGา กรรมวิธีที่พGนด!วยไอโซเลท 20W4 มีเปอรDเซ็นตDการเกิดโรคต่ําเทียบเทGากับกรรมวิธีที่พGนด!วย
น้ําเปลGาซึ่งไมGมีการปลูกเชื้อ Ab และกรรมวิธีที่พGนด!วยmancozeb 80% WP (ตารางที่ 4)

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

431

สรุปและคําแนะนํา
ผลการทดลองสรุปได!วGา จากการทดสอบศักยภาพของ Bacillus จํานวน 135 ไอโซเลทใน
ห!องปฏิบัติการ พบวGา มี 90 ไอโซเลทที่สามารถยั้บยั้งเชื้อรา A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน!า
บนอาหาร PDA การทดสอบในระดับโรงเรือน พบวGา Bacillus 6 ไอโซเลทที่นํามาทดสอบ ได!แกG
20W1 20W5 20W4 20W12 SA6 และ 17G18 สามารถลดการเกิดโรคใบจุดได!ประมาณ 50 %
เมื่อพGนปsองกันโรค การทดสอบในสภาพแปลง ฤดูที่ 1 พบวGา ทั้ง 6 ไอโซเลทสามารถลดการเกิดโรคได!
สูงกวGากรรมวิธีที่พGนด!วยน้ําเปลGาอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตGไมGแตกตGางกับกรรมวิธีที่พGนสาร
mancozeb 80% WP โดยไอโซเลท 17G18 20W5 และ 20W1 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุม
โรค การทดสอบในฤดูที่ 2 พบวGา ไอโซเลท 20W4 20W12 และ 20W11 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ควบคุมโรคใบจุดคะน!าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมGมีการพGน Bacillus โดยไอโซเลท 20W4 มี
ประสิทธิภาพเทียบเทGากับการพGนด!วยสาร mancozeb 80% WP
เอกสารอ!างอิง
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, รัศมี ฐิติเกียรติพงษD , อรพรรณ วิเศษสังขD และ วงศD บุญสืบสกุล.
2548. การใช!เชื้อ Bacillus spp. ในการควบคุมโรคเหี่ยวของขิง. หน!า 90-105. ใน รายงาน
ผลงานวิจัยเรื่องเต็ม 2548. สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
พรพิมล อธิปoญญาคม. 2552. โรคใบจุด.หน!า 93-94. ใน คูGมือโรคผัก สํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
วรรณวิไล อินทนู จิระเดช แจGมสวGาง และวราภรณD สุทธิสา. 2548. การควบคุมโรคใบจุด
คะน!าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola ด!วยชีววิธีดว! ยจุลินทรียDปฏิปoกษD. หน!า
123-130. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรD ครั้งที่ 40 สาขาพืช.
(www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-plant/.../plant_00.html -) สืบค!นเมื่อ 28
สิงหาคม 2553

รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

432

ตารางที่ 1 Bacillus sp. 6 ไอโซเลททีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งเส!นใยเชือ้ รา
Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน!า ในห!องปฏิบตั ิการ
Bacillus sp. (ไอโซเลท
คGาเฉลีย่ ความกว!างของ Inhibition zone
(ไอโซเลท)
ไอโซเลท)
(ตารางเซนติ
ตารางเซนติเมตร)
มตร)
W4
1.68
SA6
1.66
20W1
1.60
20W5
1.58
20W12
1.46
17G18
1.36
control
0.00

ตารางที่ 2 เปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรคใบจุดคะน!าทีเ่ กิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึง่ ควบคุมด!วยแบคทีเรีย Bacillus sp. ที่ 21 วัน หลังการ
ทดสอบ ในโรงเรือนทดลอง
ไอโซเลท
คGาเฉลีย่ เปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรค (%)
T11/
T22/
20W1
46.77
66.38
20W5
52.81
59.02
20W4
59.99
67.26
20W12
60.45
52.20
SA6
62.01
90.43
17G18
71.31
87.21
Control (-)
0.00
0.00
Control (+)
73.79
73.79
1/ พGน Bacillus sp. กGอนพGน Ab 2/ พGน Ab กGอนพGน Bacillus sp.
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ตารางที่ 3 เปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรคใบจุดคะน!าทีเ่ กิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึง่ ควบคุมด!วย Bacillus sp. ที่ 3 5 และ 7 วัน หลังการทดสอบ
ในแปลงปลูก ฤดูที่ 1 (เดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธD 2554)
2554)
ไอโซเลท
คGาเฉลีย่ เปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรค (%)
3DAI
5DAI
7DAI
20W4
3.82
2.79
1.30 c
20W1
2.10
2.05
0.87 c
SA6
3.89
1.92
5.20 b
17G18
2.30
2.61
0.36 c
20W12
4.29
3.96
1.66 c
20W5
6.43
4.28
0.58 c
mancozeb 80% WP
6.12
9.50
1.94 c
Control (+)
9.73
7.25
10.57a
Control (-)
0.00
0.00
0.00 c
CV =
77.18
ตารางที่ 4 เปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรคใบจุดคะน!าทีเ่ กิดจากเชื้อรา Alternaria
brassicicola ซึง่ ควบคุมด!วย Bacillus sp. ที่ 3 5 และ 7 วัน หลังการทดสอบ
ในแปลงปลูก ฤดูที่ 2 (เดือนมิถนุ ายน 2554 – สิงหาคม 2554)
2554)
ไอโซเลท
คGาเฉลีย่ เปอรDเซ็นตDความรุนแรงของโรค (%)
3DAI
5DAI
7DAI
20W4
2.91 c
2.79 d
1.23 d
20W12
6.44 bc
10.38 bc
12.86 b
20W11
2.70 c
6.23 cd
8.72 bc
17G18
10.82 ab
15.24 ab
14.02 b
C0.00 c
0.12 d
0.14 d
20W5
12.70 ab
14.60 ab
23.93 a
mancozeb 80% WP
1.40 c
1.90 d
2.42 cd
Control (+)
13.36 a
21.68 a
23.50 a
CV =
68.33
50.73
40.60
.......................................................................................
.......................................................................................
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