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การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกาจัดโรคพืช ในการป้องกันกาจัดเชื้อรา
Alternaria สาเหตุโรคพืช
Efficacy of Fungicides for Control Plant Diseases caused by Genus
Alternaria
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กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดย่อ
จากการทดสอบสารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ในการป้องกันกาจัดเชื้อราสาเหตุโรค
พืชสกุล Alternaria ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
Alternaria ที่มีประสิ ทธิภ าพในระดับห้ องปฏิบัติการ ได้แก่ mancozeb, difenoconazole,
iprodione, flusilazole, pyraclostrobin, metalaxyl M+mancozeb การทดลองในแปลงทดลอง
จะทาการทดลองในปี ๒๕๕๖
คานา
เชื้อราสาเหตุโรคพืชสกุล Alternaria เป็นสาเหตุทาให้ เกิดโรคใบจุดกับพืชหลายชนิด
โดยเฉพาะพืชผัก เช่น ผักกาด ผักกะหล่า หอม คะน้า ฯ ทาให้พืชเสียหายขายไม่ได้ราคา พัฒนา และ
คณะ (2526) รายงานว่าเชื้อรา Alternaria brassicae, Alternaria brasicicola ทาให้เกิดโรคใบจุด
กับพืชในตระกูลกะหล่า คือ ผักตะน้าจีน ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวกวางตุ้ง กะหล่าปลี กะหล่าดอก
กะหล่าปม บร๊อกโคลี่ Alternaria porri ทาให้เกิดโรคใบจุดม่วงหรือใบไหม้กับพืชพวกหอมแบ่ง หอม
ใหญ่ นิตยา (2545) รายงานว่าโรคใบจุดสีม่วงหรือโรคแผลสีม่วง เป็ นโรคที่สาคัญที่แพร่ระบาดและ
สร้างความเสียหายรุนแรงกับพืชในสกุลหอมกระเทียมมากที่สุดโรคหนึ่ง โดยมีรายงานพบครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1879 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบโรคใบจุดสีม่วงเกิดกับกระเทียมต้นหรือ leekและระบาด
กับหอมหัวใหญ่ทาความเสียหายอย่างรุนแรงในอินเดีย ในประเทศไทยพบระบาดในฤดูหนาว เนื่องจาก
เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นและมีน้าค้างลงจัดเวลากลางคืนเหมะกับการแพร่ระบาดของโรค หอมและ
กระเทียมที่ปลูกในฤดูหนาวพบเป็นโรคดังกล่าวรุนแรงเสมอ เกิดจากเชื้อ Alternaria porri
_____________________________________
รหัสการทดลอง 03-04-54-02-01-02-02-54
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การป้องกันกาจัดในปัจจุบันเกษตรกรใช้สารป้องกันกาจัดโรคใบจุด อย่างไรก็ตามสารป้องกัน
กาจัดโรคพืชในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีการผลิตสารชนิดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดมากขึ้น บาง
ชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกาจัดโรคและมีความปลอดภัยสูงปราศจากพิษตกค้าง ดังนั้นจึง
ควรที่จะทาการศึกษาหาสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกาจัดสูง ปราศจากพิษตกค้าง เพื่อใช้
เป็นสารป้องกันกาจัดโรคพืชแนะนาให้กับเกษตรกร

วิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เช่น จานเลี้ยงเชื้อ กระบอกตวง อาหารเลี้ยงเชื้อ
2. กล้องถ่ายภาพ
3. กล้องจุลทรรศน์
4. อาหารเลี้ยงเชื้อ
5. เครื่องชั่ง
6. วิธีการ
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ทดลองในห้องปฏิบัติการ
1.1. ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสกุล Alternaria ใน
ห้องปฏิบัติการ วางแผนการทดลองแบบ CRD 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 10 plate ได้แก่
- propiconazole 25% W/V EC อัตรา 25 มล./น้า 20 ลิตร
- iprodione 50% WP
อัตรา 30 กรัม/น้า 20 ลิตร
- pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้า 20 ลิตร
- mancozeb 80% WP
อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร
- difenoconazole 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้า 20 ลิตร
- propineb 70% WP
อัตรา 60 กรัม/น้า 20 ลิตร
- ไม่ใส่สารป้องกันกาจัดโรคพืช
1.2. เลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคพืช Alternaria brassicicola ในจานเลี้ยงเชื้อ
1.3. ย้ายเชื้อรา A. brassicicola โดยใช้ cork borer เจาะชิ้นวุ้นที่เชื้อราเจริญอยู่ นามาใส่กลาง
จานเลี้ยงเชื้อที่ผสมสารป้องกันกาจัดโรคพืชตามกรรมวิธี ที่ได้กาหนดไว้
การบันทึกข้อมูล
เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดโรคพืชแต่ละชนิด โดยการวัดการเจริญของเชื้อรา A.
brassicicola เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืช
2. ทดลองในเรือนทดลอง

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๕๕ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1139

2.1. วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้า 6 กรรมวิธี โดยนาสารป้องกันกาจัดโรคพืชในการ
ป้องกันกาจัดเชื้อรา A. brassicicola ที่ทดลองในห้องปฏิบัติการมาทดสอบในเรือนทดลอง
ได้แก่
กรรมวิธีที่ 1 difenoconazole 25% W/V EC
อัตรา 25 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 iprodione 50% WP
อัตรา 30 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 pyraclostrobin 25% W/V EC
อัตรา 15 มล./น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 mancozeb 80% WP
อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 propineb 70% WP
อัตรา 60 กรัม/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 ไม่ใส่สารป้องกันกาจัดโรคพืช
2.2. ปลูกคะน้าในกระถางทดลอง ซ้าละ 20 ต้น
2.3. พ่นสปอร์แขวนลอยของเชื้อ Alternaria brassicicola ลงบนกล้าพืชทดสอบ ใช้ถุงพลาสติก
คลุมให้ความชื้น
2.4. เมื่อคะน้าเกิดโรคใบจุดทาการฉีดพ่นสารทดสอบตามกรรมวิธีที่กาหนด โดยพ่นสาร
ทุก 7 วัน หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน
การบันทึกข้อมูล
วัดผลโดยประเมินการเป็นโรค แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 5 ระดับ
ระดับที่ 1 ใบไม่ปรากฏอาการโรค
ระดับที่ 2 ใบปรากฏอาการโรคร้อยละ 1-25 ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 3 ใบปรากฏอาการโรคร้อยละ 26-50 ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 4 ใบปรากฏอาการโรคร้อยละ 51-75 ของพื้นที่ใบ
ระดับที่ 5 ใบปรากฏอาการโรคมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ใบ
วัดผลก่อนพ่นสารทุกครั้ง และหลังพ่นสารคั้งสุดท้าย 7 วัน
เวลาและสถานที่
ห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยโรคพืช สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ตุลาคม
2553 - กันยายน 2555
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดสอบสารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ในการป้องกันกาจัดเชื้อราสาเหตุโรค
พืชสกุล Alternaria ในระดับห้องปฏิบัติการ ทดสอบกับ A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน้า
พบว่า สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา A. brassicicola ที่มีประสิทธิภาพในระดับ
ห้องปฏิบัติการที่สามารถคัดเลือกเพื่อนาไปทดสอบต่อในระดับเรือนทดลอง ได้แก่ mancozeb,
difenoconazole, iprodione, pyraclostrobin, propineb
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ผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ คัดเลือกสารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืช มาทดสอบในเรือน
ทดลอง ได้แก่ mancozeb, difenoconazole, iprodione, pyraclostrobin, propineb ผลการ
ทดลองพบว่า สารทีม่ ีประสิทธิภาพ ได้แก่ difenoconazole 25% W/V EC อัตรา 25 มล./น้า 20
ลิตร pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้า 20 ลิตร iprodione 50% WP อัตรา 30
กรัม/น้า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร สามารถนาไปทดลองต่อใน
ระดับเรือนทดลอง
สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
จากการทดสอบสารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ในการป้องกันกาจัดเชื้อรา
สาเหตุโรคพืช A. brassicicola ในระดับเรือนทดลอง พบว่า สารเคมีป้องกันกาจัดโรคพืชที่เกิดจาก
เชื้อรา A. brassicicola ที่มีประสิทธิภาพในระดับห้องปฏิบัติการ ได้แก่ difenoconazole 25% W/V
EC อัตรา 25 มล./น้า 20 ลิตร pyraclostrobin 25% W/V EC อัตรา 15 มล./น้า 20 ลิตร
iprodione 50% WP อัตรา 30 กรัม/น้า 20 ลิตร mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร
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