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การคัดเลือกตนตอทีต่ านทานหรื
นทานหรือทนทานตอโรคเหี
ทนทานตอโรคเหีย่ วและโรครากปมของฝรัง่
Selection of Guava Rootstocks Resistant or Tolerance
Tolerance to Wilt Disease
Disease and
Root Knot Disease
มนตรี เอีย่ มวิมงั สา1/ ธิตยิ า สารพัฒน;1/
ไตรเดช ขายทอง1/ อดุลย;รตั น; แคลวคลาด2/
1/
กลุมวิจัจยั โรคพืช สังกัดสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
ศูนย;วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรนครปฐม สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
รายงานความกาวหนา
เรื่องการคัดเลือกตนตอที่ตานทานตอโรคเหี่ยวและโรครากปมของฝรั่ง มีวัตถุประสงค;เพื่อ
เพื่อใหไดตนตอฝรั่งชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่สามารถทนทานหรือตานทานตอโรครากปมฝรั่งได และ
เหมาะสมตอฝรั่งพันธุ;การคา เชน พันธุ;กิมจู แปJนสีทอง เย็น 2 และพันธุ;อื่นๆ ทั้งที่ผลรับประทานสด
และผลิตเพื่อปJอนโรงงานอุตสาหกรรม ที่สําคัญคือสามารถแกปQญหาโรครากปมฝรั่งใหแกเกษตรไดทุก
แหลงปลูก เนื่องจากปQจจุบันเกษตรกร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี หรือ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร
และ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีปQญหาการระบาดของไสเดือนฝอยรากปมในฝรั่งรุนแรงมากในขณะนี้
ทําใหไดผลผลิตนอยลงมาก และอายุของฝรั่งสั้นลง เหลือง แคระแกร็น ตนโทรมเร็ว และที่สําคัญยังไม
มีหนวยงานของรัฐเขาไปชวยเหลือและแนะนําเกษตรกรอยางเต็มที่ เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญยัง
ขาดความรูเกี่ยวกับไสเดือนฝอยและการจัดการอยางถูกตอง การลงทุนของเกษตรกรจึงสูง แตกลับได
ผลตอบแทนนอย เกิดภาวะไมคุมทุน จนสุดทายเกษตรกรตองตัดตนฝรั่งทิ้ง ดังนั้นขั้นแรกจึงตองทํา
การสํารวจแหลงระบาดของโรครากปมฝรั่งในแหลงปลูกตางๆ เสียกอน เนื่องจากไสเดือนฝอยรากปม
สาเหตุโรครากปมฝรั่ง อาศัยอยูในดินการควบคุมโรคจะตองมี การจัดการที่ดีเพราะมีสภาพอากาศ
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไสเดือนฝอย ชนิดของพืชอาศัยก็หลากหลาย ไสเดือนฝอยรากปม
สามารถมีชีวิตอยูไดอยางสบายมีอาหารกินตลอดปU ฝรั่งพันธุ;แปJนสีทอง กิมจู เปVนพันธุ;การคาที่นิยม
รับประทานและเปVนพันธุ;ที่ออนแอตอโรครากปม เชื้อสามารถเขาทําลายรากทําใหเกิดรากปมงาย
สําหรับการแกปQญหาในระยะเรงดวนคือการใชสารเคมี แตสารเคมีที่ใชในการควบคุมไสเดือนฝอยยังมี
นอยมากในปQจจุบัน การแกปQญหาในระยะยาวคือการใชตนตอฝรั่งพันธ;ทนทานหรือตานทานการเขา
ทําลายระบบรากฝรั่งของไสเดือนฝอยรากปม
ดังนั้นจึงตองหาตนตอฝรั่งที่ทนทานหรือตานทานของฝรั่งใหไดโดยการคัดเลือกจากตนฝรั่ง
พันธุ;พื้นเมืองหรือพันธุ;ไทยซึ่งมีความหลากหลายอยูแลวในประเทศไทย นํามาใชในการผลิตกิ่งพันธุ;ฝรั่ง
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พรอมปลูกทดแทนการใชกิ่งตอนซึ่งไมเหมาะในการนํามาใชเปVนกิ่งพันธุ;อีกตอไปเพราะไมสามารถตอสู
กับไสเดือนฝอยรากปมไดเลย
คํานํา
ฝรั่ง (Psidium guajava L.) มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเขตรอน เปVนพืชที่เจริญเติบโตในสภาพ
ภูมิอากาศทั่วไปในเขตรอน และกึ่งรอน ดังนั้นจึงสามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกภาคของประเทศไทย
ฝรั่งเปVนไมยืนตนขนาดกลาง มีกิ่งเหนียว มีทรงพุงสูง 3-5 เมตร สามารถใหผลผลิตไดหลังปลูก 1 ปU
เปVนพืชที่เจริญเติบโตและใหผลผลิตสม่ําเสมอในทองที่ที่มีแสงแดดทั่วถึง ถาตองการปลูกเปVนการคา
ตองปลูกฝรั่งในแหลงที่หนารอนอากาศตองรอนเกิน 16 องศาเซลเซียส หนาหนาวอากาศตองไมหนาว
จนอุณหภูมิต่ํากวา 7 องศาเซลเซียส ฝรั่งสามารถปลูกไดตั้งแตระดับน้ําทะเลแตไมควรปลูกในพื้นที่ที่มี
ความสูงเกิน 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล ฝรั่งสามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิดที่มีความทนทาน
ตอความแหงแลงและสภาพน้ําขัง ทนตอความเปVนกรดเปVนดางตั้งแต 4.5 – 8.2 แตดินที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของฝรั่ง คือดินรวนปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ;สูง มีการระบายน้ําดี หากเปVนดิน
เหนียวควรยกรองปลูก ฝรั่งนับจากดอกบานถึงผลแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวไดใชเวลาประมาณ 4-5 เดือน
ผลผลิตประมาณ 170 ผล/ตน/ปU โดยเฉลี่ยผลหนึ่งจะมีน้ําหนักประมาณ 300-500 กรัม ฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวปกติอยูในชวงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม (มากที่สุด) โดยปกติแลวฝรั่งจะใหผลผลิตเกือบตลอด
ทั้งปU (กรมสงเสริมการเกษตร)
ฝรั่งเปVนผลไมที่มีคุณคาทางอาหารสูงโดยเฉพาะวิตามินซี ปQจจุบันมีผลิตภัณฑ;ในรูปของน้ํา
ฝรั่งจําหนายทั้งตลาดภายในและตางประเทศ ในประเทศไทยพบวามีการปลูกมานานโดยสันนิษฐานวา
ชาวยุโรป(ฝรั่งเศส) เปVนผูนําเขามาปลูกในสมัยกรุงศรีอยุธยา คนไทยภาคกลางเรียกวาลูกเคียก
(louc-kiac) แตตอมาเรียกวาลูกฝรั่ง ไพโรจน; (2531) สันนิษฐานวาเนื่องจากมีการนําเขามาโดยชาว
ฝรั่งเศสหรือเพราะเนื้อฝรั่งเมื่อสุกมีสีขาวเหมือนผิวชาวยุโรป (ฝรั่ง) เดิมปลูกเปVนไมประดับ เริ่มมีการ
ปลูกเปVนการคาอยางจริงจังเมื่อประมาณ 40 ปUที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในปUพ.ศ. 2520-2521 เมื่อ
มีการนําพันธุ;ฝรั่งจากเวียดนามเขามาปลูกมีการขยายพันธุ;ปลูกไปทั่วประเทศจนทําใหราคาผลผลิตที่
เคยสูงอยางมากลดลงจนเหลือไมกี่บาท ฝรั่งที่ปลูกในเมืองไทยมีหลายพันธุ; ที่นิยมใชรับประทานผลสด
ไดแก ฝรั่งที่มีผลใหญ ผลดก รสอรอย เชนพันธุ;กลมสาลี่ แปJนสีทอง ทูลเกลา กิมจู นอกจากนี้ยังมีพันธุ;
พื้นเมืองตางๆเชน พันธุ;อินเดีย พันธุ;จีน เปVนตน และพันธุ;ฝรั่งที่นํามาใชแปรรูป ไดแก พันธุ;บังมองท;
และพันธุ;ตารังคูลา พื้นที่ที่มีการปลูกฝรั่งเปVนการคาสวนใหญอยูในเขตภาคกลางไดแก จังหวัดนครปฐม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี อยางไรก็ตามขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยฝรั่งในเมืองไทยยังมีนอย
มาก ดังนั้ นจึงควรมี การศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิตฝรั่งที่เ หมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชปุkย ที่
เหมาะสมกับฝรั่งและวิธีการบังคับการออกดอกเพื่อใหไดผลผลิตในชวงฤดูแลง
โรคเหี่ยวของฝรั่ง ไดพบวามีปQญหามาแลวในปUพ.ศ.2541 พรพิมลและคณะไดศึกษาโรคเหี่ยว
ฝรั่งของประเทศไทย ซึ่งมีการระบาดในหลายจังหวัดและไดสรุปไววา เชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวฝรั่งเกิด
จากเชื้อรา Nalanthamala psidii จนถึงปQจจุบัน พ.ศ.2552 เกษตรผูปลูกฝรั่ง อ.ดําเนินสะดวก
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จ.ราชบุรี และ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ซึ่งเปVนเขตติดตอกัน ไดขอความชวยเหลือใหหาคําตอบใน
การปJองกันกําจัดโรคที่ทําใหตนฝรั่งตาย โดยไดสงตัวอยางโรคมาวินิจฉัยที่กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
ตัวอยางโรคจากสวนตางๆที่ทั้งตนเหี่ยวขนาดใหญติดผลแลว ขนาดกลางและตนขนาดเล็กที่
ใชปลุกซอมก็มีอาการเหี่ยวเปVนกิ่ งๆ ใบสีเขียวซีด ถอนตนมาดูพบวารากเนา เมื่อใชมีดเฉือนลําตน
พบวาเนื้อเยื่อพืชมีสีน้ําตาลเรียกวาโรคโคนเนา จึงทําใหเกิดอาการเหี่ยว จากการขาดน้ําและอาหารไป
เลี้ยงลําตน เมื่อนําตัวอยางโรคมาเลี้ยงเชื้อในหองปฏิบัติการไดเชื้อราชนิดเดียวกันกับเชื้อราที่ พรพิมล
และคณะไดศึกษาไว เกษตรกรตองการทราบชนิดของสารปJองกันกําจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ อัตรา
ความเขมขนที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการใชอยางเรงดวนเพราะโรคลุกลามอยูอยางตอเนื่อง จนเกษตรกร
ยอมแพตองหันมาปลูกไมผลชนิดอื่นแทน ทําใหตองเริ่มตนใหมเสียเงินลงทุนและเวลาและไมแนใจวา
จะเกิ ด ปQ ญ หาอะไรอี ก ตอไป สํ า หรั บ ตนฝรั่ ง ที่ เ หลื อ อยู เกษตรกรตองการปลู ก ฝรั่ ง ตอไป ดั ง นั้ น
นักวิชาการจึงจําเปVนตองหาคําตอบใหแกเกษตรกรอยางเรงดวนเชนกัน นอกเหนือจาการใชสารปJองกัน
กําจัดโรคพืชแลวการจัดการดินดวยวิธีอื่นๆก็จะตองนํามาใชรวมกัน การศึกษาจึงตองมีการจัดการโรค
ที่มีเชื้อราอยูในดินใหไดเกษตรกรรอคําตอบจากกรมวิชาการเกษตรอยูในขณะนี้
การใชสารปJองกันกําจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปVนการแกปQญหาเรงดวนเฉพาะหนา การ
แกปQ ญ หาในระยะยาว จะตองใชตนตอที่ ทนทานหรื อตานทานตอโรคเหี่ ย ว การคนหาตนตอตอง
ทําการคนควาวิจัยและใชเวลานานพอสมควร แตเปVนการแกปQญหาที่ยั่งยืนและคุมคาทางเศรษฐกิจ แม
ในดินจะมีเชื้อโรคเหี่ยวอยูก็ทําลายตนฝรั่งไมได ไมเกิดความเสียหาย ความหลากหลายของฝรั่งใน
ประเทศไทยก็มีมากพอสมควรจึงนาที่จะนํามาศึกษาและใชใหเกิดประโยชน; แกปQญหาใหเกษตรกร
อยางยั่งยืนยาวนาน
ปQจจุบันโรครากปมของฝรั่งเกิดจากไสเดือนฝอยรากปม (Root-knot nematode) ทํา
ความเสียหายอยางหนักตอการผลิตฝรั่งในพื้นที่ปลูกฝรั่ง อ.บานแผว จ.สมุทรสาคร, อ.สามพราน จ.
นครปฐม, อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี, อ.แกลง จ.ระยอง โดยเฉพาะ จังหวัดนครปฐม มีการระบาดใน
หลายอําเภอ (มนตรี 2548; สมชาย, 2549) สามารถเขาทําลายฝรั่งไดหลายพันธุ; เชน กิมจู แปJนสีทอง
กลมสาลี่ Taiwan Pear , Crystal seedless ,Kampuchea, Donrom ลักษณะอาการของโรค ตน
ฝรั่งที่ถูกทําลายจะมีอาการแคระแกร็นใบเหลืองซีด ทรงพุมบาง ตนโทรม ผลผลิตลดลงทั้งขนาดและ
ปริมาณ อาการคลายกับอาการของการขาดธาตุอาหาร แตเมื่อใสปุkยเขาไป ตนฝรั่งก็ไมตอบสนองตอ
ปุkยที่ใส เพราะรากไดถูกทําลายเปVนปุvมปมและเมื่ออาการหนักรากก็จะเนาและหลุดไป สําหรับไสเดือน
ฝอยรากปม ( Meloidogyne spp.) เปVนไสเดือนฝอยที่พบแพรหลายในหลายจังหวัดและมีพืชอาศัย
มากที่สุด (มากกวา 2,000 ชนิด) เมื่อเปรียบเทียบกับไสเดือนฝอยชนิดอื่น พืชอาศัยที่ถูกทําลาย
เสียหายมากไดแก พืชตระกูลมะเขือ เชน พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ พืชตระกูลแตง พืชตระกูล
กะหล่ํา พืชตระกูลถั่ว ขิง มันฝรั่ง ขาวฟvาง ยาสูบ พริกไทย มะละกอ ฝรั่ง สับปะรด และไมดอกไม
ประดับหลายชนิด (พัลลภา,2534)
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

477

ลักษณะการเขาทําลาย เริ่มจากตัวออนระยะที่ 2 ของ ไสเดือนฝอย เขาทําลายรากพืช
บริเวณปลายรากแลวเคลื่อนที่ผาน cortex เขาสูทอลําเลียง( vascular tissue)และฝQงสวนหัวเขาดูด
อาหารบริเวณนั้นจนมีลําตัวอวนขึ้นพรอมทั้งมีการลอกคราบอีก 3 ครั้งภายในระยะเวลารวดเร็วคือ 35 วัน ขณะเดียวกันเซลล;ของพืชจะมีการเปลี่ยน แปลงโดยมีการแบงเซลล;มากขึ้น และขยายรวมกัน
เปVนเซลล;ขนาดใหญเรียกวา giant cell เปVนผลใหรากบวม เปVนปุvมปม ปzดทางลําเลียงน้ําและอาหาร
จากรากที่จะสงไปเลี้ยงลําตนสวนบนทําใหพืชที่ถูกทําลายจะมีอาการ แคระแกร็น ใบเหลืองซีด ผลผลิต
ลดลง ตนโทรม เมื่อไสเดือนฝอยเจริญเติบโต เปVนตัวเต็มวัยเพศเมียจะมีการสรางไขในรูปของกลุมไข
(egg mass) มีเมือกสีน้ําตาลหอหุม (gelatinous matrix) กลุมไข 1 กลุม ประกอบดวยไขประมาณ
100-1,000 ฟอง ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สวนตัวผูนั้นไมเปVนศัตรูพืชและไมมีหนาที่ในการผสมพันธุ;
เนื่องจากมีการสืบพันธุ;แบบ parthenogenesis มีวงจรชีวิตประมาณ 21-30 วัน ดังนั้นโดยทั่วไปแลว
ใน 1 ฤดูปลูกพืชจึงสามารถครบวงจรชีวิตไดมากกวา 1 วงจรชีวิต(มนตรี,2538 ; สืบศักดิ์,2528)สารฆา
ไสเดือนฝอยคือสารฆาแมลงในกรณีที่ตองรักษาตนฝรั่งเอาไวจําเปVนตองใชแตการปJองกันในระยะยาว
คือการใชฝรั่งพันธุ;ทนทานหรือตานทาน ( Lim. et.al 1990)
สวนเกษตรกรเองก็หาวิธีการแกไขปQญหาโดยใครวาสารชนิดไหนดีก็ซื้อมาใชโดยไมมีขอมูลจาก
นักวิชาการเขาไปสนับสนุน ไมมีขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม สุดทายรื้อแปลงไปปลูกพืชอื่นทดแทน
โดยที่พื้นดินแปลงนั้นก็ยังมีเชื้อโรคอยูและพรอมจะทําลายพืชอื่นๆที่นําไปปลูกทดแทนเพราะไสเดือน
ฝอยรากปมมีพืชอาศัยกวางมาก ซึ่งทําใหปQญหาของโรครากปมกลับมาทําลายอีก (มนตรี,2548) จาก
การสํารวจของ ธิติยาและคณะ ( 2552) พบเกษตรกรผูปลูกฝรั่งกิมจูไดโคนฝรั่ง อายุ 2-3 ปUทิ้งเพราะ
ถูกไสเดือนฝอยเขาทําลายจนตนโทรม ผลผลิตที่ไดไมคุมทุน
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ งตองทดสอบสารเคมี วั ส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น และการใชเชื้ อปฏิ ปQ ก ษ; ที่ มี
ประสิทธิภาพดีในการควบคุมโรครากปมและการหารูปแบบการควบคุมแบบผสมผสาน เพื่อใหเกิดการ
จัดการโรครากปมของฝรั่งไดอยางเหมาะสมที่สุด
ในอดีตการปลูกฝรั่งสามารถทํารายไดที่มั่นคงใหแกเกษตรกรมีรายไดสม่ําเสมอ แตวันนี้ฝรั่ง
เปVนที่พึ่งของเกษตรกรไมไดแลวปลูกในปUแรกๆยังไมพบปQญหา เมื่อฝรั่งใหผลผลิตเขาปUที่ 2-3 ก็พบ
ปQญหา เกษตรกรเองไมอยูในภาวะที่แกไขไดดวยตัวเองเพราะปQญหาจากความไมรู ไมมั่นใจ ในลักษณะ
อาการหรือสภาพปQญหาที่แทจริง การเกิดปQญหาพบในฝรั่งพันธุ;แปJนสีทอง กิมจู ซึ่งเปVนพันธุ;การคา
อาการตนโทรมใบเหลืองเกิดจากตนหนึ่งไปอีกตนหนึ่ง ผลที่หอก็จะหลุดรวง ตนไมโต ไมแตกตาใบหรือ
ตาดอก ตนฝรั่งไมตอบสนองตอปQจจัยการผลิตที่ใชทําใหเกษตรกรขาดทุน ตนเปVนมากก็ฟQนทิ้ง ใครวา
สารชนิดไหนดีก็ซื้อมาใชโดยไมมีขอมูลจากนักวิชาการสนับสนุน ไมมีขอมูลที่ถูกตองและเหมาะสม
สุดทายรื้อแปลงไปปลูกพืชอื่นทดแทนโดยที่พื้นดินแปลงนั้นก็ยังมีเชื้อโรคอยูและพรอมจะทําลายพืช
อื่นๆที่นําไปปลูกทดแทนเพราะไสเดือนฝอยรากปมมีพืชอาศัยมากมาย (มนตรี)
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ;
(1) ตนฝรั่งและเมล็ดฝรั่งพันธุ;การคาพันธุ;พื้นเมืองและพันธุ;ไทยจากแหลงตางๆ
(2) แปลงฝรั่งที่ถูกไสเดือนฝอยรากปมเขาทําลาย
(3) ปุkยคอก
(4) ปุkยวิทยาศาสตร;
(5) เรือนเพาะชําพรอมอุปกรณ;
(6) วัสดุปลูก กระถาง ดินปลอดเชื้อ
(7) กรรไกรตัดแตงกิ่ง
(8) อุปกรณ;หอผล
(9) กลองจุลทรรศน;
(10) ตูอบฆาเชื้อ
วิธกี าร
(1) สํารวจแหลงระบาดของโรครากปมฝรั่งในแหลงปลูกตางๆ
(2) สํารวจและรวบรวมฝรั่งพันธุ;พื้นเมือง, พันธุ;ไทย ที่คาดวาไมถูกทําลายโดยไสเดือนฝอย
รากปม
(3) นํากิ่งตอนหรือเมล็ดของฝรั่งพันธุ;พื้นเมือง และพันธุ;ไทยที่รวบรวมได มาเพาะเลี้ยงใหได
จํานวนพอสมควรที่จะนํามาทดสอบความทนทานหรือตานทานตอไสเดือนฝอยโรครากปม
ฝรั่ง
(4) ทดสอบความทนทานหรือตานทานของกิ่งตอนหรือตนเพาะเมล็ดของฝรั่งพันธุ;พื้นเมือง,
พันธุ;ไทยตางๆ ที่รวบรวมได โดยการใสไสเดือนฝอยรากปม ระยะที่ 2 ที่รากของฝรั่ง
จํานวน ตนลํา 1,500 ตัว จากนั้นดูอาการที่ราก หลังจากใสไสเดือนฝอยรากปมลงไป
1 เดือนครึ่ง-2 เดือน ใหคะแนนตามอาการ เปรียบกับตนฝรั่งพันธุ;การคา 3 พันธุ; และตน
ฝรั่งที่ไมไดใสเชื้อไสเดือนฝอยรากปม
(5) เก็บขอมูลและแยกกลุมตนตอที่ทนทานหรือตานทาน และนําไปปลูกทดสอบ ในแปลง
ปลูกที่เคยเปVนแหลงระบาดของโรครากปมฝรั่ง
(6) นําตนตอฝรั่งที่ทนทานหรือตานทานตอกับฝรั่งพันธุ;การคา (Scion) และปลูกทดสอบใน
แปลงปลูกที่เคยมีโรคระบาดมากอน
(7) ปลูกทดสอบ ดูการเจริญเติบโต การใหผลผลิตและความทนทานและตานทานตอโรคราก
ปมฝรั่ง
(8) เก็บขอมูลและสรุปผลการทดลอง
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เวลาสถานที่
กลุมวิจัยโรคพืช กลุมงานไสเดือนฝอย , กลุมบริหารศัตรูพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ,
ศูนย;วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม และแปลงเกษตรกร พ.ศ. 2554
ผลและวิจารณ;ผลการทดลอง
ตาราง แสดงผลการทดสอบความตานทานโรครากปมของฝรั่งจากแหลงตางๆ หลังจากใสเชื้อไสเดือน
ฝอยรากปม Meloidogyne incognita
แหลงทีม่ า

อายุพืช
(เดือน)
น)

ระยะเวลาหลังใสเชือ้
(เดือน)
น)

ระดับการ
เกิดโรค

หมายเหตุ

1. แหลงเขาคอ (1) จ. เพชรบูรณ;
2. แหลงบางคลา (1) จ. ฉะเชิงเทรา
3. แหลงบางคลา (2) จ. ฉะเชิงเทรา
4. แหลงปากน้ํา (1) จ. สมุทรปราการ
5. กําแพงแสน (1) จ. นครปฐม
6.ปราจีน (1) จ.ปราจีนบุรี
7. ปราจีน (2) จ.ปราจีนบุรี
8. แหลงคําแสด (1) จ.กาญจนบุรี
9. แหลงตาก (1) จ. ตาก
10. แหลงตาก (2) จ. ตาก
11. แหลงอุทัย (1) จ. อุทัยธานี
12. แหลงอุทัย (2) จ. อุทัยธานี

9
8
8
8
8
17
17
3
2.5
2.5
2.5
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
-

4
4
4
4
4
4
4
-

เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
ซื้อตนมา
ซื้อตนมา
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด
เพาะเมล็ด

ระดับความรุนแรงของโรค แบงเปVน 5 ระดับ คือ การเกิดปมที่ระบบราก
ระดับ 0 = ไมพบอาการของโรค
ระดับ 1 =
พบอาการ 1-25%
ระดับ 2 = พบอาการ 26-50%
ระดับ 3 =
พบอาการ 51-75%
ระดับ 4 = พบอาการ 76-100%
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากผลการทดลองตนฝรั่งที่ทําการใสเชื้อไสเดือนฝอยรากปม ทั้ง 7แหลง ยังไมพบฝรั่งพันธุ;
พื้นเมือง, พันธุ;ไทย ที่ทนทานหรือตานทานตอไสเดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita และอีก
5 แหลงยังไมไดทําการใสเชื้อไสเดือนฝอยรากปม
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