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การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ1
White Rust Diseases Management in Chrysanthemum
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ทดลองการจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ มีสาเหตุจาก รา Puccinia horiana P.
Henn. ระหว,าง ปI พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ที่ บNานหNวยหวาย ต.โปOงแยง อ.แม,ริม จ.เชียงใหม, วาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) โดยชุบตNนกลNาเบญจมาศในสาร
ป[องกันกําจัดโรคพืชก,อนปลูก แลNวพ,นดNวยสารทดสอบชนิดเดียวกัน การทดลองมี 6 กรรมวิธี กรรมวิธี
ละ 4 ซ้ํา ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั้งสุดทNายก,อนเก็บเกี่ยวเมื่อเบญจมาศอายุ 70
วัน พบว,า กรรมวิธีชุบตNนกลNาแลNวพ,นดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Pyraclostrobin 25% S C อัตรา
20 มิลลิลิตร ต,อน้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป[องกันกําจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ
มีระดับการเปgนโรคต่ําที่สุด 2.83 ส,วนกรรมวิธีอื่นๆ ไดNแก, การชุบตNนกลNาเบญจมาศและพ,นดNวยสาร
ป[องกันกําจัดโรคพืช Difenoconazole 25% E C, Axoxystrobin 5% S C, Hexaconazole 5% E
C และ Propiconazole 25% E C มีระดับการเปgนโรค 3.25, 3.30, 3.48 และ 3.65 ตามลําดับ
กรรมวิธีเปรียบเทียบโดยชุบตNนกลNาในน้ําเปล,า มีระดับการเปgนโรคสูงที่สุด คือ 4.30
คําหลัก : โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ รา Puccinia horiana P. Henn.
คํานํา
เบญจมาศ (Chrysanthemum, Dendranthema grandifflora Tzveer) เปgนไมNตัดดอกที่
นิยมปลูก มีการซื้อขายมากที่สุดเปgนอันดับ 2 รองจากกุหลาบ เนื่องจากเปgนไมNดอกที่มีรูปทรงสวยงาม
สีสันสดใส ปลูกเลี้ยงง,าย มีหลายพันธุ)ใหNเลือก แต,ผลผลิตยังไม,เพียงพอกับความตNองการใชNในประเทศ
จึงมีการนําเขNาดอกเบญจมาศจากต,างประเทศ โดยเฉพาะนําเขNาจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากดอก
นําเขNามีราคาแพงขึ้น การขยายการปลูกภายในประเทศจึงมีมากขึ้น ประเทศไทยสามารถผลิต
เบญจมาศเพื่อการคNาที่มีคุณภาพสูง หากแต,จะตNองผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม การปลูกในที่ราบจะไดN
คุณภาพดีในช,วงฤดูหนาวเท,านั้น ดังนั้นการผลิตเบญจมาศมีแนวโนNม เพิ่มพื้นที่การผลิตบนที่สูงมากขึ้น
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อุปสรรคที่สําคัญอย,างหนึ่งในการผลิตเบญจมาศ คือการเกิดโรค ทําใหNผลผลิตที่ไดNมีคุณภาพลดลง โรค
ที่มักพบการระบาดในพื้นที่ปลูกภาคเหนือ ระบาดมากในฤดูหนาว คือ โรคราสนิมขาว ซึ่งธารทิพยและ
คณะ (2547) สํารวจและศึกษาราสนิมที่เปgนสาเหตุของพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพืชอาศัย
ชนิดอื่นจากแหล,งต,างๆ ในประเทศไทย พบโรคราสนิมขาวบนใบเบญจมาศ มีสาเหตุจาก รา P.
horiana P. Henn. ที่ ตําบลโปOงแยง อําเภอแม,ริม และที่ ตําบลแม,วิน อําเภอแม,วาง จังหวัดเชียงใหม,
เช,นเดียวกับ สุณีรัตน)และนุชนารถ (2548) รายงานโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ว,า มีสาเหตุจากรา
P. horiana ระบาดรุนแรงที่ภาคเหนือในฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศเย็นและความชื้นสูง สปอร)ของราจับอยู,
ที่ผิวใบ จึงหลุดไปตามลม หรือน้ําที่ใชNรดไดNง,าย ไดNใหNคําแนะนําการป[องกันกําจัดโรค โดยใชNกิ่งชํา หรือ
ตNนพันธุ)ที่ปราศจากโรค แช,ตNนพันธุ)ก,อนปลูกดNวยสารเคมี ปลูกระยะห,างพอควร หลีกเลี่ยงการใหNน้ําถูก
ใบ เด็ดใบที่เปgนโรคทิ้ง เผาทําลายซากพืชที่เปgนโรค
การจัดการโรคพืช (Plant Disease Management : PDM) คือ "ระบบการเลือกและใชNวิธีการ
ที่เหมาะสมใดๆ ก็ตาม เพื่อลดความเสียหายของโรคลงไดN จนถึงระดับที่พืชสามารถทนอยู,ไดN ในทาง
ปฏิบัติอาจใชNวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีร,วมกัน โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด มีผลเสียต,อ
สภาพแวดลNอมนNอยที่สุด และเสียค,าใชNจ,ายต่ําสุด" และจากคํานิยาม การควบคุมโรคพืช (Plant
Disease Control) คือ การกระทําใดๆ ก็ตามที่จะใหNการเกิดโรคลดลง เพื่อไม,ใหNตNนพืชเสียหาย หรือ
เกิดการสูญเสียของผลผลิต เนื่องจากการทําลายของโรคพืช การควบคุมโรคพืชสามารถกระทําไดNทั้งรูป
ในการควบคุมไม,ใหNพืชเกิดโรค ซึ่งวิธีการเหล,านี้ บางขั้นตอนหรือบางวิธีการอาจซ้ําซNอนกันหรือ
เหมือนกันกับวิธีการป[องกันโรค (สืบศักดิ์, 2540) หรือเปgนการกําจัดโรคพืชที่เริ่มปรากฏใหNเห็น เพื่อ
ควบคุมไม,ใหNมีการแพร,ระบาดจนเกิดความเสียหายขึ้นกับพืชผล โดยไม,ไดNมุ,งเนNนไปที่การรักษาตNนพืชที่
เปgนโรค เนื่องจากการรักษาภายหลังการเกิดความเสียหายขึ้นกับพืชแลNว ตNองเสียค,าใชNจ,ายสูง และยัง
ทําใหNเนื้อเยื่อพืชส,วนที่เปgนโรคเสียหายไป ไม,สามารถใหNกลับคืนเปgนปกติดังเดิมไดN การดําเนินการใดๆ
เพื่อควบคุมโรคพืชตNองหาวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของพืช สภาพแวดลNอม ซึ่งจําเปgนตNองปฏิบัติแตกต,าง
กันไป เพื่อใหNการควบคุมโรคพืชเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส,งผลกระทบต,อสภาพแวดลNอมนNอยที่สุด (สืบ
ศักดิ์, 2540) และตNองคํานึงถึงความคุNมทุน คือ รายไดNจากผลผลิตตNองสูงกว,ารายจ,ายทุกดNาน ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ,งเนNนจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ โดยใชNสารป[องกันกําจัดโรคพืช
ร,วมกับการเขตกรรมที่เหมาะสม จะสามารถแกNปyญหาการระบาดของโรค และไดNผลผลิตที่มีคุณภาพ
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วิธดํีดาํ เนินการ
1.

การจัดการโรคราสนิมขาวเบญจมาศโดยการทดสอบสารเคมี
ขาวเบญจมาศโดยการทดสอบสารเคมีปอ[ งกันกําจัดโรคพืช
ร,วมกับการเตรี
การเตรียมกิง่ พันธุท) ี่เหมาะสม
ทําการทดลอง การจัดการโรคราสนิมขาวเบญจมาศโดยการทดสอบสารเคมีป[องกันกําจัดโรค
พืช ร,วมกับการเตรียมกิ่งพันธุ)ที่เหมาะสมที่ บNานหNวยหวาย ต.โปOงแยง อ.แม,ริม จ.เชียงใหม,
1.1 การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) การทดลองมี 6
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ําๆ ขนาดแปลงย,อย 2 ตารางเมตร ดังนี้
กรรมวิธี
อัตราสารทดสอบต,อน้ํา
การเตรียมกิ่งพันธุ)
มิลลิลิตร/20 ลิตร
1. Propiconazole 25%EC
20
ชุบตNนกลNาในสารทดสอบ ก,อนปลูก
2. Difenoconazole 25%EC
15
ชุบตNนกลNาในสารทดสอบ ก,อนปลูก
3. Hexaconazole 5%EC
20
ชุบตNนกลNาในสารทดสอบ ก,อนปลูก
4. Axoxystrobin 5%SC
15
ชุบตNนกลNาในสารทดสอบ ก,อนปลูก
5. Pyraclostrobin 25%SC
20
ชุบตNนกลNาในสารทดสอบ ก,อนปลูก
6. Water
1.2

การเตรียมตN
มตNนกลNาเบญจมาศ
ใชNตNนกลNาเบญจมาศพันธุ)เหลืองเชียงราย ซึ่งมีความอ,อนแอต,อโรค นับจํานวนตNนกลNา
เปgนกองใหNพอดี สําหรับปลูกในแต,ละแปลงย,อย ผสมสารป[องกันกําจัดโรคพืชตามอัตราที่
กําหนดในภาชนะ แลNวชุบตNนกลNาที่เตรียมไวNทีละกองจุ,มลงในสารป[องกันกําจัดโรคพืชตาม
อัตราที่กําหนด นาน 10 นาที นําตNนพันธุ)ออกมาผึ่งใหNแหNง ปลูกตNนพันธุ)ที่แหNงแลNวตาม
กรรมวิธีที่กําหนด
1.3

การพ,
การพ,นสารป[องกันกําจัดโรคพืช
1) กรรมวิธีไม,พ,นสารป[องกันกําจัดโรคพืช แต,พ,นดNวยน้ํา เปgนกรรมวิธีเปรียบเทียบ
2) กรรมวิธีชุบกลNาในสารป[องกันกําจัดโรคพืชชนิดใด พ,นสารป[องกันกําจัดโรคพืช

ชนิดนั้น
โดยใชNสารป[องกันกําจัดโรคพืชที่กําหนดผสมน้ําพ,นทางใบ โดยเริ่มพ,นสารทดสอบ
ครั้งแรก เมื่อเริ่มพบการเกิดโรคในกรรมวิธีเปรียบเทียบ แลNวพ,นสารทดสอบต,อเนื่องทุก 7 วัน
3 ครั้ง โดยใชNเครี่องพ,นสารป[องกันกําจัดโรคพืชแบบสูบโยกสะพายหลัง
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1.4 การปฏิบตั ดิ ูแลตNนเบญจมาศทดลอง
เบญจมาศทดลอง
มีการใชNสารฆ,าแมลง ใส,ปุ{ย และใหNน้ําสม่ําเสมอ เหมือนกันทุกแปลงทดลอง
2. การตรวจผลการเปgนโรคราสนิ
โรคราสนิมขาวของ
ขาวของเ
ของเบญจมาศ
ตรวจผลและประเมินความรุนแรงของโรคก,อนพ,นสารป[องกันกําจัดโรคพืชทุกครั้ง และหลัง
การพ,นสารครั้งสุดทNาย 14 วัน โดยสุ,มประเมินความรุนแรงของโรคจากตNนเบญจมาศจากแถวกลาง
จํานวน 20 ตNน ประเมินจากใบกลางของลําตNน คือใบที่ 5 – 8 รวม 8 ใบต,อตNน โดยแบ,งระดับความ
รุนแรงของโรคบนใบ เปgน 5 ระดับ ดังนี้
แบ,งระดับการเปgนโรค 5 ระดับ
ระดับที่ 1
ใบไม,ปรากฏอาการเปgนโรค
ระดับที่ 2
ใบปรากฏอาการเปgนโรค 1-25% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 3
ใบปรากฏอาการเปgนโรค 26-50% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 4
ใบปรากฏอาการเปgนโรค 51-75% ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 5
ใบปรากฏอาการเปgนโรคมากกว,า 76% ของพื้นที่ใบ
ประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 1 เมื่อเบญจมาศอายุ 14 วัน
ประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 2 พ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 1 เมื่อเบญจมาศอายุ 28 วัน
ประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 3 พ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 2 เมื่อเบญจมาศอายุ 42 วัน
ประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 4 พ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 3 เมื่อเบญจมาศอายุ 56 วัน
ประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 5 เมื่อเบญจมาศอายุ 70 วัน
ผลและวิจารณ)ผลการทดลอง
ผลการทดลอง การจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ โดยการพ,นสารป[องกันกําจัดโรคพืช
ชนิดต,างๆ (ตารางที่ 1) พบว,า
1.1 การประเมิ
การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 1 เมื่อเบญจมาศอายุ 14 วัน
ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 1 เมื่อเบญจมาศอายุ 14 วัน พบว,า ตNน
กลNาเบญจมาศทุกกรรมวิธีเปgนโรคราสนิมอยู,ในระดับที่ 2 คือ ใบปรากฏอาการเปgนโรค 1-25% ของ
พื้นที่ใบ เปgนโรคเฉลี่ย ตั้งแต,ระดับ 1.25 – 1.6 กรรมวิธีที่ 5 การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกัน
กําจัดโรคพืช Pyraclostrobin 25% S C อัตรา 20 มิลลิลติ รต,อน้ํา 20 ลิตร และ กรรมวิธีที่ 2 การชุบ
ตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Difenoconazole 25% E C อัตรา 15 มิลลิลิตรต,อน้ํา
20 ลิตร มีระดับความรุนแรงของโรคต่ําที่สุด เท,ากับ 1.25 แตกต,างอย,างมีนัยสําคัญทางสถิติจาก
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กรรมวิธีพ,นดNวยน้ําเปล,า ที่มีระดับการเปgนโรคถึง 1.6 ส,วนกรรมวิธีอื่นๆ คือ การการชุบตNนกลNา
เบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Axoxystrobin 5% S C อัตรา 15 มิลลิลิตรต,อน้ํา 20 ลิตร
Propiconazole 25% E C อัตรา 20 มิลลิลิตรต,อน้ํา 20 ลิตร และ Hexaconazole 5% E C อัตรา
20 มิลลิลิตรต,อน้ํา 20 ลิตร มีระดับการเปgนโรค 1.28, 1.35 และ 1.40 ตามลําดับ
1.2

การประเมิ
การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 2 พ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 1 เมื่อเบญจมาศอายุ 28 วัน
ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 2 เมื่อเบญจมาศอายุ 28 วัน พบว,า การ
การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Pyraclostrobin 25% S C ยังคงมีระดับการ
เปgนโรคต่ําที่สุด
คือเปgนโรค
1.45
การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช
Axoxystrobin 5% S C มีระดับการเปgนโรคต่ํารองลงมา คือเปgนโรค 1.53 ส,วนการชุบตNนกลNา
เบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Difenoconazole 25% E C, Hexaconazole 5% E C และ
Propiconazole 25% E C มีระดับการเปgนโรค 1.60, 1.90 และ 2.00 ตามลําดับ ส,วนกรรมวิธี
เปรียบเทียบ ชุบตNนกลNาในน้ําเปล,า มีระดับการเปgนโรคสูงที่สุด คือ 2.30
เมื่อตรวจ และประเมินผลการเปgนโรคครั้งที่ 2 จึงพ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 1
1.3

การประเมิ
การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 3 พ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 2 เมื่อเบญจมาศอายุ 42 วัน
ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 3 เมื่อเบญจมาศอายุ 42 วัน พบว,า การ
การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Pyraclostrobin 25% S C มีระดับการเปgนโรค
ต่ําที่สุด คือเปgนโรค 2.03 การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Axoxystrobin 5% S
C มีระดับการเปgนโรคต่ํารองลงมา คือเปgนโรค 2.05 ส,วนการชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกัน
กําจัดโรคพืช Difenoconazole 25% E C, Hexaconazole 5% E C และ Propiconazole 25% E
C มีระดับการเปgนโรค 2.23, 2.40 และ 2.63 ตามลําดับ ส,วนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ชุบตNนกลNาใน
น้ําเปล,า มีระดับการเปgนโรคสูงที่สุด คือ 2.80
เมื่อตรวจ และประเมินผลการเปgนโรคครั้งที่ 3 จึงพ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 2
1.4

การประเมิ
การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 4 พ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 3 เมื่อเบญจมาศอายุ 56 วัน
ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 4 เมื่อเบญจมาศอายุ 56 วัน พบว,า ผล
การทดลองเปgนไปในทํานองเดียวกับผลการทดลอง เมื่อเบญจมาศอายุ 14, 28 และ 42 วัน การชุบตNน
กลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Pyraclostrobin 25% S C มีระดับการเปgนโรคต่ําที่สุด
คือเปgนโรค 2.13 การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Axoxystrobin 5% S C มี
ระดับการเปgนโรคต่ํารองลงมา คือเปgนโรค 2.23 ส,วนการชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัด
โรคพืช Difenoconazole 25% E C, Hexaconazole 5% E C และ Propiconazole 25% E C มี
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ระดับการเปgนโรค 2.43, 2.68 และ 2.83 ตามลําดับ ส,วนกรรมวิธีเปรียบเทียบ ชุบตNนกลNาในน้ําเปล,า
มีระดับการเปgนโรคสูงที่สุด ระดับที่ 3 ใบปรากฏอาการเปgนโรค 26-50% ของพื้นที่ใบ คือ 3.50
เมื่อตรวจ และประเมินผลการเปgนโรคครั้งที่ 4 จึงพ,นสารทดสอบ ครั้งที่ 3
1.5

การประเมิ
การประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 5 เมื่อเบญจมาศอายุ 70 วัน
ผลการตรวจและประเมินความรุนแรงของโรคครั้งที่ 5 เมื่อเบญจมาศอายุ 70 วัน พบว,า ผล
การทดลองเปgนไปในทํานองเดียวกับผลการทดลองที่ผ,านมา เมื่อเบญจมาศอายุ 14, 28, 42 และ 56
วัน การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืช Pyraclostrobin 25% S C ยังคงมีระดับ
การเปgนโรคต่ําที่สุด เปgนโรคระดับที่ 2 ใบปรากฏอาการเปgนโรค 1-25% ของพื้นที่ใบ คือเปgนโรคเพียง
2.83 ในขณะที่การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัดโรคพืชอื่นๆ มีระดับการเปgนโรคระดับที่
3 ใบปรากฏอาการเปgนโรค 26-50% ของพื้นที่ใบ คือ การชุบตNนกลNาเบญจมาศดNวยสารป[องกันกําจัด
โรคพืช Difenoconazole 25% E C, Axoxystrobin 5% S C, Hexaconazole 5% E C และ
Propiconazole 25% E C มีระดับการเปgนโรค 3.25, 3.30, 3.48 และ 3.65 ตามลําดับ ส,วนกรรมวิธี
เปรียบเทียบ ชุบตNนกลNาในน้ําเปล,า มีระดับการเปgนโรคสูงที่สุด เปgนโรคระดับที่ 4 ใบปรากฏอาการเปgน
โรค 51-75% ของพื้นที่ใบ คือ 4.30
ตรวจ และประเมินผลการเปgนโรคครั้งที่ 5 เปgนครั้งสุดทNาย ก,อนเก็บเกี่ยวผลผลิต
ตารางที่ 1
ระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ภายหลังพ,นดNวยสารป[องกัน
กําจัดโรคพืช ชนิดต,างๆ ทดลอง ปI พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
กรรมวิธี
อัตราสารทดสอบ
ระดับความรุนแรงของโรคราสนิมขาว
ต,อน้ํา
มิลลิลิตร/20 ลิตร 14 วัน 28 วัน 42 วัน 56 วัน 70 วัน
1. Propiconazole 25% E C
20
1.35 2.00
2.63 2.83
3.65
2. Difenoconazole 25% E C
15
1.25 1.60
2.23 2.43
3.25
3. Hexaconazole 5% E C
20
1.40 1.90
2.40 2.68
3.48
4. Axoxystrobin 5% S C
15
1.28 1.53
2.05 2.23
3.30
5. Pyraclostrobin 25% S C
20
1.25 1.45
2.03 2.13
2.83
6. Water
1.60 2.30
2.80 3.50
4.30
CV
ผลการทดลองครั้งนี้ พบว,า สารป[องกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการป[องกันกําจัด
โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ คือ Pyraclostrobin 25% S C อัตรา 20 มิลลิลิตร ต,อน้ํา 20 ลิตร
รองลงมา คือ Axoxystrobin 5% S C อัตรา 15 มิลลิลิตร ต,อน้ํา 20 ลิตร และ Difenoconazole
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25% E C อัตรา 15 มิลลิลิตร ต,อน้ํา 20 ลิตร ซึ่งจะคัดเลือกเปgนสารป[องกันกําจัดโรคราสนิมขาวของ
เบญจมาศ สําหรับการทดลองในครั้งต,อไป
สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
ผลการทดลองการจัดการโรคราสนิมขาวของเบญจมาศครั้งนี้ พบว,า สารป[องกันกําจัดโรคพืช
ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป[องกันกําจัด โรคราสนิมขาวของเบญจมาศ คือ Pyraclostrobin 25% S C
อัตรา 20 มิลลิลิตร ต,อน้ํา 20 ลิตร รองลงมา คือ Axoxystrobin 5% S C อัตรา 15 มิลลิลิตร ต,อน้ํา
20 ลิตร และ Difenoconazole 25% E C อัตรา 15 มิลลิลิตร ต,อน้ํา 20 ลิตร ซึ่งจะคัดเลือกเปgนสาร
ป[องกันกําจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ สําหรับการทดลองในครั้งต,อไป
การทดลองครั้งนี้ยังไม,เสร็จสิ้นสมบูรณ) เปgนเพียงการทดลองเบื้องตNนเพื่อคัดเลือกสารป[องกัน
กําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการป[องกันกําจัดโรคราสนิมขาวของเบญจมาศ ในการทดลองครั้ง
ต,อไปตNองเพิ่มกรรมวิธีไม,ชุบตNนกลNาเบญจมาศในสารป[องกันกําจัดโรคพืชก,อนปลูก การจัดการโรคโดย
เก็บเศษซากพืชก่ําอนปลูก เก็บขNอมูลรายจ,าย เปรียบเทียบรายไดNจากผลผลิต เพื่อใหNไดNขNอมูลที่
ครบถNวนสมบูรณ)
เอกสารอNางอิง
ธารทิพย ภาสบุตร ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี และอภิรัชต) สมฤทธิ์. 2547. หนNา 152-160. ใน
อนุกรมวิธานราสนิมสาเหตุโรคพืช. รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม 2547 (เล,มที่ 1) สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ).
สุณีรัตน) สีมะเดื่อ และนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด. 2548. เบญจมาศ. หนNา 48-59. ใน คู,มือโรคไมNดอกไมN
ประดับและการป[องกันกําจัด. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ).
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