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การศึกษาการปองกันกําจัดโรคสําคัญของกลวยไมดินโดยวิธที ี่เหมาะสม
Chemical Controls for Terrestrial orchids Disease
ทัศนาพร ทัศคร

ธารทิพย ภาสบุตร พีระวรรณ พัฒนวิภาส อภิรัชต= สมฤทธิ์
กลุ@มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
จากการสํ า รวจและเก็ บ ตั ว อยางโรคกลวยไมเอื้ อ งดิ น ใบหมาก กลวยไมเอื้ องพราว และ
กลวยไมสกุลซิมบิเดียม เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อสาเหตุโรคที่สําคัญในพื้นที่ปลูกจังหวัดเชียงใหม ระยอง
กาญจนบุรี และ เลย ในป/ 2553-2554 ผลการสํารวจพบโรคที่สําคัญของกลวยไมเอื้องดินใบหมากและ
กลวยไมเอื้องพราว คือ โรคใบไหม ที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ Colletotrichum gloeosporioides ใน
ป/ 2554 ไดทดสอบประสิทธิภาพของสารป8องกันกําจัดโรคพืชในหองปฏิบัติการ จํานวน 6 ชนิด
พบวา สารป8องกันกําจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่ทุกระดับความเขมขน
มี 2 ชนิดคือ propiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC และสาร prochloraz

50 %

W.P. ซึ่ ง เสนใยเชื้ อ ราสาเหตุ โ รคไมสามารถเจริ ญ ได และมี ค าเปอรR เ ซ็ น ตR ก ารยั บ ยั้ ง เทากั บ 100
เปอรRเซ็นตR ในป/ 2555 ไดนําสารป8องกันกําจัดโรคพืชทั้ง 6 ชนิดไปทดสอบประสิทธิภาพในการป8องกัน
กําจัดโรคใบไหมในสภาพโรงเรือน ผลการทดลองพบวาใหผลสอดคลองกันคือ สารป8องกันกําจัดโรคพืช
ที่มีประสิทธิภาพในการป8องกันกําจัดโรคใบไหมในกลวยไมเอื้องดินใบหมากในสภาพโรงเรือนไดดีคือ
สารpropiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC และสาร prochloraz

50 % W.P. ซึ่ง

ขนาดแผลที่เกิดขึ้นมีขนาด 0.81 และ 0.82 เซนติเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีปลูกเชื้อสาเหตุโรค
อยางเดียวที่มีขนาดแผล 2.51 เซนติเมตร

รหัสการทดลอง 01-29-54-05-01-02-03-54
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คํานํา
กลวยไมดิน เปUนกลวยไมที่พบขึ้นตามพื้นดิน หรือลานหินที่ปกคลุมดวยอินทรียRวัตถุ สวนมาก
เปUนพวกที่มีหัวอยูบนหรือใตดิน มีการพักตัวในฤดูแลง โดยใบจะเหลืองและรวง เหลือเพียงหัว เมื่อเขา
ฤดูฝน จึงเริ่มจะผลิใบ ชอดอก และสรางหัวใหมขึ้นมาพรอมๆ กัน กลวยไมพวกนี้ ไดแก นางอั้ว ลิ้น
มังกร ชาง ผสมโขลง วานจูงนาง เปUนตน บางชนิดเปUนเถาสั้นๆ เลี้อยไปตามผิวดิน เมื่อสภาพเหมาะสม
สวนปลายยอด จะพัฒนาเปUนชอดอก เชน วานน้ําทองกลวยไมอีกชนิดหนึ่งเปUนพวกรากกึ่งดิน คือ
รองเทานารี พบขึ้นตามซอกหินที่มีใบไมผุหลนทับถมอยู เปUนพวกที่ไมทิ้งใบ มีใบสีเขียวตลอดป/ มีดอก
สวยงาม เสาเกสรมีลักษณะคลายหัวรองเทา จึงเรียกกันวา รองเทานารี โดยรองเทานารียังประกอบไป
ดวยพันธุRยอยๆ อีกหลายพันธุR เชน รองเทานารีเหลืองปราจีน รองเทานารีอินทนนทR รองเทานารีคาง
กบ ฯลฯชนิดของกลวยไมดินที่พบในประเทศไทย ไดแก สกุลมาวิ่ง (Doritis pulcherrima) สกุล
รองเทานารี ( Paphiopedilum spp .) สกุลนกคุมไฟ ( Anoectochillus spp. ) สกุลปcดแดง
(Habenaria
spp.)
ส กุ ล เอื้ อ งดิ น ใบหมาก(Spathoglottis
spp.)
(http://www.igetweb.com/www/piraram/index.php?mo=3&art=174255 )

เนื่องจากกลวยไมดินเปUนกลวยไมที่เจริญไดดีในสภาพปoาธรรมชาติ เมื่อสภาพปoาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทําใหกลวยไมดินบางชนิดหายากและเกือบจะสูญพันธุR ซึ่งผูปลูกเลี้ยงกลวยไมจึงนิยม
ปลู ก เลี้ ย งสกุ ล นี้ เ พื่ อการอนุ รั กษR พัน ธุR และปลู กเลี้ ย งเพื่ อความสวยงามเพิ่ ม มากขึ้ น ปc จ จุ บั น การ
ปรับ ปรุ งพัน ธุRกลวยไมใหมๆ เพื่ อใหไดดอกกลวยไมที่มีลั กษณะสีที่แปลก และสวยงามเพิ่มขึ้น มี
ความสําคัญมากขึ้นเพราะ การตลาดกลวยไมดินในปcจจุบันเกษตรกรสามารถจําหนายกลวยไมดิน
ไดมากในชวงเดือน ต.ค.-ก.พ. ซึ่งสวนใหญเปUนกลวยไมดินใบหมากลูกผสมสีที่นิยม ไดแก แฟนซี สี
เหลืองและสีมวง โดยเฉพาะขนาดกระถาง 6 นิ้ว ซึ่งแหลงจําหนายที่สําคัญไดแก ตลาดนัดจตุจักร
รานตนไมแถบบางบั ว ทอง ตลิ่ ง ชั น เปU น ตน ทั้ ง นี้ ค วามสามารถในการทํ า ตลาดกลวยไมดิ น
ภายในประเทศ ยังสามารถขยายตัวไดอีกมาก เนื่องจากประมาณสินคาในทองตลาด ยังมีจํานวนนอย
มาก อัตราการผลิตจะแปรผันตามความตองการสินคา ดังเห็นไดจาก เมื่อมีการวางจําหนาย สามารถ
ขายไดหมด ซึ่งมีเสียงเรียกรองจากผูบริโภควาหายากและไมมีความหลากหลาย ดังนั้น การพัฒนาพันธุR
และการผลิตใหสามารถรองรับการขยายตัวของตลาดในประเทศ สวนตลาดตางประเทศนั้นผูผลิต
สวนใหญยังไมใหความสนใจในขณะนี้ เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ราคาสินคาในประเทศยัง
สามารถทําราคาไดดี และขั้นตอนการสงออกคอนขางยุงยากอยู สินคาที่สงออกตองเปUนมาตรฐาน
เดียวกัน (เศรษฐพงศR และคณะ, 2548)
ปcญหาในการผลิตกลวยไมดินเพื่อจําหนายออกสูตลาดนั้น นอกจากปcญหาเรื่องการตลาดและ
ราคาแลว ยังพบวากลวยไมดินมีปcญหาโรคพืช ทําใหรากเนา ตนเนา หรือมีอาการใบไหม ใบจุด ซึ่ง
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ลักษณะอาการเหลานี้ มีผลทําใหกลวยไมดินเสียหาย ซึ่งในการศึกษาวิจัยโรคที่เกิดกับกลวยไมดิน
ชนิดตางๆ ยังมีบางโรคที่ยังไมทราบเชื้อสาเหตุ และเปUนผลทําใหการป8องกันกําจัดโรคบางครั้งจึงยังไม
ตรงกับเชื้อสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงเปUนการศึกษาวิจัยโรคของกลวยไมดินที่เกิด
จากเชื้อสาเหตุตางๆ จําแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ และนําไปสูการป8องกันกําจัดโรคของกลวยไมดินที่
เหมาะสมตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ=
1. สารป8องกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิด
2.เครื่องชั่ง ตวง วัด
3. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA
4. กลองจุลทรรศนR
5. อุปกรณRเครื่องแกวในหองปฏิบัติการ
6. ตนกลวยไมเอื้องดินใบหมาก
วิธีการ
1. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชต@อการเจริญของเสนใยเชื้อรา
C. gloeosporioides สาเหตุโรคใบไหมในสภาพหองปฏิบัติการ
ทดลองโดยวิธี poisoned food technique จํานวน 9 ซ้ํา 7 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมีดังนี้
1. azoxystrobin 25 % W/V/SC
2. azoxystrobin + difenoconazole 32.5 % W/V/SC
3. carbendazim 50 % W/V/SC
4. prochloraz 50 % W.P.
5. procymidone 50 % WP
6. propiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC
7. Control น้ําเปลานึ่งฆาเชื้อ
2.1 การเตรียมสารป8องกันกําจัดโรคพืช
เตรียมสารป8องกันกําจัดโรคพืชแตละกรรมวิธี
เพื่อใชในการทดสอบที่ระดับความเขมขน
10,100 และ 1,000 ppm. โดยเตรียมที่ความเขมขนระดับสูงสุดกอน และใหมีความเขมขนสูงกวา
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ระดับที่ตองการใชทดสอบ 10 เทา ดังนั้น จึงตองเตรียม Stock ของสารป8องกันกําจัดโรคพืชใหมี
ความเขมขนเทากับ 100, 1,000 และ 10,000 ppm
2.2 การเตรียมอาหารทดสอบ
นําอาหาร PDA ใสในหลอดทดลองหลอดละ 9 ม.ล. นําไปนึ่งฆาเชื้อที่ความดัน 15 ปอนดRตอ
ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที เมื่อนําออกจากหมอนึ่งความดันแลว นําหลอด
อาหารแชไวในน้ําอุนอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส เพื่อไมใหอาหารแข็งตัว ใชปzเปตดูด
สารละลายจาก stock สารเคมีในแตละความเขมขนที่เตรียมไวใน ขอ 2.1 ปริมาตร 1 ม.ล. ใสลงใน
หลอดอาหาร PDA เขยาใหเขากันดวยเครื่อง electric mixer แลวจึงเทอาหารพิษลงบนจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ทําความเขมขนละ 9 ซ้ํา สวนกรรมวิธีเปรียบเทียบที่ไมมีสารป8องกันกําจัดโรคพืช ใชน้ํากลั่น
นึ่งฆาเชื้อปริมาตร 1 ม.ล. ผสมกับอาหารแทน
2.3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป8องกันกําจัดโรคพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
นําเชื้อรา C. gloeosporioides จํานวน 5 ไอโซเลท ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน มาใช
ในการทดสอบ โดยใช cork borer ขนาดเสนผาศูนยRกลาง 5 ม.ม. เจาะชิ้นวุนบริเวณขอบโคโลนีเชื้อ
รา ใชเข็มเขี่ยนําชิ้นวุนที่มีเสนใยเชื้อราเจริญไปวางตรงจุดกึ่งกลางของจานอาหารทดสอบที่เตรียมไว
ในขอ 2.2 และ นําจานอาหารเลี้ยงเชื้อพิษไปวางบมเชื้อที่อุณหภูมิหอง สังเกตการเจริญของเชื้อราบน
อาหารเลี้ยงเชื้อพิษทุกวัน เมื่อเชื้อราในกรรมวิธีเปรียบเทียบเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ วัดขนาด
เสนผาศูนยRกลางโคโลนีของเชื้อราในทุกกรรมวิธี
นําคาที่วัดไดมาคํานวณเปอรRเซ็นตRการยับยั้งการ
เจริญของเสนใย
เปอร=เซ็นต=การยับยั้งการเจริญเสนใย
เมื่อ

=

( A - B ) / A x 100

A = คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารเปรียบเทียบ
B = คาเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเชื้อราบนอาหารที่ผสมสารป8องกันกําจัดเชื้อรา

3. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคใบไหมในกลวยไมดิน
เอื้องดินใบหมากในสภาพโรงเรือนทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ํา จํานวน 10 ตนตอซ้ํา 7 กรรมวิธี คือ
1. azoxystrobin 25 % W/V/SC

อัตรา 10 ม.ล./น้ํา 20 ลิตร

2. azoxystrobin+difenoconazole 32.5 % W/V/SC อัตรา 10 ม.ล./น้ํา 20 ลิตร
3. carbendazim 50 % W/V/SC

อัตรา 20 ม.ล./น้ํา 20 ลิตร
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4. prochloraz

50 % WP

5. procymidone 50 % WP

อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
อัตรา 10 กรัม/น้ํา 20 ลิตร

6. propiconazole + procholraz 40+9 % W/V/EC อัตรา 10 ม.ล./น้ํา 20 ลิตร
7. control (ปลูกเชื้ออยางเดียว)
ทําการพนสารป8องกันกําจัดโรคพืชตามกรรมวิธีตางๆ หลังจากการปลูกเชื้อสาเหตุโรค 24 ช.ม.
และพนซ้ําทุก 7 วัน จํานวน 4 ครั้ง ประเมินความรุนแรงของโรคโดยการวัดขนาดของแผลทุกใบกอน
การพนสารทุกครั้ง และหลังพนสารครั้งสุดทายที่ 7 และ 14 วัน ทําการบันทึกขอมูลระดับนําคาที่ไดมา
หาคาเฉลี่ยขนาดของแผล และนําไปวิเคราะหRขอมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบแตละกรรมวิธีโดยวิธี
DMRT
เวลาสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม
สิ้นสุด กันยายน

2554
2556

สถานที่ทดลอง หองปฏิบัติการกลุมวิจัยโรคพืช

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

โรงเรือนทดลองกลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณ=ผลการทดลอง
1. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชต@อการเจริญของเสนใยเชื้อรา
C. gloeosporioides สาเหตุโรคใบไหมในสภาพหองปฏิบัติการ
ในป/ 2553 ไดสํา รวจโรคกลวยไมดิ นในพื้ นที่ปลู ก จํานวน 4 แหลงไดแก จังหวัดเชี ยงใหม
ระยอง กาญจนบุรี และเลย จากการเก็บตัวอยางโรคในกลวยไมเอื้องดินใบหมากลูกผสมที่แหลงปลูก
จังหวัดเชียงใหม มาตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคตามกรรมวิธี พบลักษณะอาการโรคใบไหม ที่เกิดจากเชื้อรา
สาเหตุ Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งสามารถแยกเชื้อราได 4 ไอโซเลท และจากการ
เก็บตัวอยางโรคในกลวยไมเอื้องดินใบหมากลูกผสมที่แหลงปลูกจังหวัดระยอง มาตรวจหาเชื้อสาเหตุ
โรคตามกรรมวิธี พบลักษณะอาการโรคใบไหม ที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ
Colletotrichum
gloeosporioides ซึ่งสามารถแยกเชื้อราได 1 ไอโซเลท จากการเก็บตัวอยางโรคในกลวยไมเอื้องดิน
ใบหมากลูกผสม ที่แหลงปลูกจังหวัดกาญจนบุรีมาตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคตามกรรมวิธี พบลักษณะ
อาการโรคใบไหม ที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งสามารถแยกเชื้อ
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ราได 3 ไอโซเลท สวนในกลวยไมเอื้องพราว พบลักษณะอาการโรคใบไหม ที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุ
Colletotrichum gloeosporioides ซึ่งสามารถแยกเชื้อราได 1 ไอโซเลท
เนื่องจากการสํารวจในป/ 2553 สวนใหญจะเนนในกลวยไมเอื้องดินใบหมาก และเอื้องพราว
ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่จําแนกไดในแตละชนิดนั้นไปศึกษาหา
วิธีการป8องกันกําจัดโรคที่เหมาะสม โดยในป/ 2554 ไดทดสอบประสิทธิภาพสารป8องกันกําจัดโรคพืช 6
ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคใบไหมในกลวยไมเอื้องดินใบหมาก เพราะเปUน
โรคที่สําคัญและพบทําความเสียหายมากในชวงฤดูฝนและตนกลวยไมที่จําหนายทั้งตน ผลการทดลอง
ในหองปฏิบัติการพบวา สารป8องกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการยับยั้งการเจริญของ
เสนใยเชื้อราสาเหตุโรคทุกไอโซเลทมี 2 ชนิดคือ propiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC
และสาร prochloraz 50 % W.P. ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราได
100 เปอรRเซ็นตR (ตารางที่ 1)
2. การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดโรคพืชในการปองกันกําจัดโรคใบไหมในกลวยไมดิน
เอื้องดินใบหมากในสภาพโรงเรือนทดลอง
ทําการทดสอบประสิทธิภาพสารป8องกันกําจัดโรคพืช จํานวน 6 ชนิด ในการป8องกันกําจัดโรค
ใบไหมในกลวยไมดินเอื้องดินใบหมากในสภาพโรงเรือนทดลอง โดยทดลองพนสารตามกรรมวิธีที่วางไว
เมื่อเริ่มพบอาการโรคทุก 7 วัน จํานวน 4 ครั้ง และประเมินความรุนแรงของโรค โดยการวัดขนาดของ
แผลที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบวา สารป8องกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดี่ที่สุด คือ กรรมวิธีพน
สาร propiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC หลังพนสารครั้งที่ 4 วัดขนาดแผลได 0.81
เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีพนสาร prochloraz 50 % W.P. หลังพนสารครั้งที่ 4 วัดขนาด
แผลได 0.92 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีปลูกเชื้อสาเหตุเพียงอยางเดียว ซึ่งมีขนาดแผล
2.51 เซนติเมตร สวนกรรมวิธีพนสาร azoxystrobin 25% W/V SC , azocxytrobin+difiniconazole 32.5
% W/V/SC , carbendazim 50% W/V SC และ procymidone 50 % WP พบมีขนาดของแผลเทากับ
1.58, 1.77, 1.04 และ 1.32 เซนติเมตรตามลําดับ (ตารางที่ 2)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
ในป/ 2554 ไดทดสอบประสิทธิภาพของสารป8องกันกําจัดโรคพืชในหองปฏิบัติการ จํานวน 6
ชนิด พบวา สารป8องกันกําจัดโรคพืชที่สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดดีที่ทุกระดับความ
เขมขน มี 2 ชนิดคือ propiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC และสาร prochloraz 50
% W.P. ซึ่งเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคไมสามารถเจริญได และมีคาเปอรRเซ็นตRการยับยั้งเทากับ 100
เปอรRเซ็นตR จากนั้นจึงไดนําสารป8องกันกําจัดโรคพืชไปทดสอบประสิทธิภาพในการป8องกันกําจัดโรคใบ
ไหมในสภาพโรงเรือนในป/ 2555 ผลการทดลองพบวาใหผลสอดคลองกันคือ สารป8องกันกําจัดโรคพืชที่
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มีประสิทธิภาพในการป8องกันกําจัดโรคใบไหมในกลวยไมเอื้องดินใบหมากในสภาพโรงเรือนไดดีคือสาร
propiconazole + procholraz 40+9% W/V/EC และสาร prochloraz 50 % W.P. ซึ่งขนาด
แผลที่เกิดขึ้นมีขนาด 0.81 และ 0.82 เซนติเมตรเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีปลูกเชื้อสาเหตุโรคอยาง
เดียวที่มีขนาดแผล 2.51 เซนติเมตร
เอกสารอางอิง
เศรษฐพงศR เลขะวัฒนะ, ทวีพงศR สุวรรณโร, ไพสิฐ เกตุสถิต กนนกวรรณ ถนอมจิตร พัชรียา บุญกอ
แกว และศุภฤกษR สุขสมาน. 2548. รายงานการวิจัยเรื่อง ศูนยRนํารองวิจัยพัฒนาและถายทอด
เทคโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตกลวยไมกระถางเพื่อการสงออก. 160 น.
บทความเรื่อง กลวยไมดิน (http://www.igetweb.com/www/piraram/index.php?mo=
3&art=174255 ) เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553.
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ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพสารป8องกันกําจัดโรคพืชในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราสาเหตุโรคใบไหมของกลวยไมเอื้องดินใบหมากหลังการทดลอง 9 วัน
Isolate

Cont.

A

B

C

D

E

F

10 ppm.

100ppm.

1000ppm.

10 ppm.

100ppm.

1000ppm.

10 ppm.

100ppm.

1000ppm.

10 ppm.

100ppm.

1000ppm.

10 ppm.

100ppm.

1000ppm.

10 ppm.

100ppm.

1000ppm.

เชียงใหม

9.00

0.00

6.82

5.36

39.00

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.42

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

ระยอง

6.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.15

6.30

3.38

0.00

0.00

0.00

1.08

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

กาญจนบุรี 1

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

เลย

9.00

7.93

7.53

5.69

3.50

1.71

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.23

3.19

4.62

0.00

0.00

0.00

กาญจนบุรี 2

9.00

2.75

2.77

0.00

2.57

2.56

1.62

7.97

8.15

7.89

0.00

0.00

0.00

2.24

2.28

4.71

0.00

0.00

0.00

หมายเหตุ A : azoxystrobin 25% W/V SC
B : azocxytrobin+difiniconazole 32.5 % W/V/SC
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E : procymidone 50 % WP
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ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพสารป8องกันกําจัดโรคพืชในการป8องกันกําจัดโรคใบไหมของกลวยไมเอื้องดินใบหมากในสภาพโรงเรือนทดลอง

กรรมวิธี

T1.azoxystrobin 25% W/V SC
T2.azocxytrobin+difiniconazole 32.5 % W/V/SC
T3.carbendazim 50% W/V SC
T4.procymidone 50 % WP
T5.prochloraz 50 % WP
T6.propiconazole+prochloraz 9+40 % EC
T7.control
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กอนพน

กอนพน

สารครั้งที่ 1

สารครั้งที่ 2

0.30
0.29
0.32
0.34
0.27
0.30
0.27

เสนผาศูนยRกลางขนาดของแผล ( ซ.ม.)
กอนพน
กอนพน
7 วันหลังพน
สารครั้งที่ 3

สารครั้งที่ 4

0.89
0.98
0.93
0.95
0.75
0.55
1.37

1.56
1.67
0.98
1.20
0.90
0.98
1.91

0.67
0.62
0.73
0.67
0.58
0.49
0.62

กรมวิชาการเกษตร

14 วัน หลังพน

สารครั้งที่ 4

สารครั้งที่ 4

1.58
1.77
1.04
1.32
0.92
0.81
2.51

1.60
1.65
1.32
1.69
1.12
0.54
3.68

