Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 237-240 (2016)

ว. วิทย. กษ. 47 : 3 (พิเศษ) : 237-240 (2559)

ผลของอุณหภูมิตอการเกิดโรคดอกจุดสนิมในกลวยไมสกุลหวายหลังเก็บเกี่ยว
Effects of Temperature on Flower Rusty Spots Initiation in Postharvest Dendrobium Orchids
ชุติมา วิธูรจิตต1 เนตรา สมบูรณแกว1 และรัมมพัน โกศลานันท1
Chutima Vithoonjit1, Nettra Somboonkaew1 and Rumphan Koslanund1

Abstract
The experiments were conducted to study the effects of temperature on the initiation of flower rusty spot on
Dendrobium orchids after harvesting. The majority of flower rusty spot on Dendrobium orchids caused by
Curvularia eragrostidis (C. eragrostidis) representing for 33.33%. The effect of 6 temperatures including 5,15, 35, 45
and 25oc (control) on mycelium growth in vitro for 14 days were studied. The result showed that the C. eragrostidis
colony size were at temperature of the effect of 6 storage temperatures including 5,15, 25, 35 and 30oC (control) on
severity of flower rusty spot disease by wounding and non-wounding the petals were studied. The result showed that
the most severe rusty spots disease of 81.73% was found in 15oC wounding treatment whereas control showed 50.47%.
For non-wounding method, the most flower rusty spot diseases of 29.40% was found in 25oC treatment whereas control
showed 20.20%. Moreover, we studied the effect of hot water treatment at temperature of 25, 35, 45 and 30oC (control)
on flower rusty spot by spraying C. eragrostidis 105 cfu/ml to raceme prior to immersing them in hot water at
temperature mentioned above for 4 minutes and subsequently immersing them in distilled water. Treated flower were
kept at 14oC for 10 days. We found that dipping in 25oC treatment showed the least flower rusty spot by 2.34% whereas
control showed 3.44%.
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บทคัดยอ
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิตอการเกิดโรคดอกจุดสนิมในกลวยไมสกุลหวายตัดดอก โดยพบเชื้อรา Curvularia
eragrostidis (C. eragrostidis) มากที่สุดของกลีบดอกและกานดอก ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม คิดเปนรอยละ
33.33ทดสอบอุณหภูมิตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. eragrostidis บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 5 15 35 45 และ 25 องศา
เซลเซียส(ชุดควบคุม) เปนเวลา 14 วัน พบวาที่อุณหภูมิ 15 และ 35 องศาเซลเซียส เชื้อ C. eragrostidis มีการเจริญเติบโตดี
ที่สุดมีขนาดโคโลนี 3.68 และ 0.87 เซนติเมตร ตามลําดับและชุดควบคุมมีการเจริญเติบโต 8.10 เซนติเมตร ทดสอบอุณหภูมิ
การเก็บรักษาตอความรุนแรงการเกิดโรคดอกจุดสนิมกลวยไมสกุลหวาย 2 กรรมวิธี คือ ทําแผลบนดอก และไมทําแผล เก็บที่
อุณหภูมิ 5 15 25 35 และ 30 องศาเซลเซียส (ชุดควบคุม) เปนเวลา 7 และ14 วัน พบวากรรมวิธีทําแผลที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส เกิดโรคดอกจุดสนิมมากที่สุดรอยละ 81.73 ในขณะชุดควบคุมเกิดโรครอยละ 50.47 สวนกรรมวิธีไมทําแผลที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เกิดโรคดอกจุดสนิมมากที่สุดรอยละ 29.40 ชุดควบคุมเกิดโรครอยละ 20.20 ทดสอบการควบคุม
โรคดอกจุดสนิมดวยน้ําอุณหภูมิ 25 35 45 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิหอง (ชุดควบคุม) โดยนําชอกลวยไมสกุลหวายที่มีดอก
บาน 3 ใน 4 ของชอดอกมาพนสปอรเชื้อรา C. eragrostidis ความเขมขน 105 โคโลนีตอมิลลิลิตร บมอุณหภูมิหองเปนเวลา 24
ชั่วโมง แชชอดอกกลวยไมในน้ําอุณหภูมิตางๆ ขางตน 4 นาทีและนําขึ้นแชน้ํากลั่นทันที ผึ่งใหแหงเก็บที่อุณหภูมิ 14 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 10 วัน พบวา ดอกกลวยไมที่แชน้ําอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เกิดโรคดอกจุดสนิมนอยที่สุดรอยละ 2.34
ชุดควบคุมเกิดโรครอยละ 3.44
คําสําคัญ: โรคดอกจุดสนิม, กลวยไมสกุลหวาย, หลังเก็บเกี่ยว
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หนองแขม บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ปทุมธานี นนทบุรี เปนตนปจจุบัน
สภาวะแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ กาซคารบอนไดออกไซต และอืน่ ๆ โดยโรคที่พบบอย ไดแก โรค
ดอกสนิมหรือจุดสนิม (flower rusty spot) มีสาเหตุจากเชื้อรา Curvularia eragrostidis (Henn.) J.A. Meyer ซึ่งมักพบมากใน
กลวยไมสกุลหวาย เชน หวายขาว หวายชมพู หวายมาดาม หวายซีซาร และหวายลูกผสม โดยแสดงอาการบนดอกกลวยไมภายใน
8-24 ชั่วโมง อาการเริ่มแรกกลีบดอกกลวยไมเปนจุดขนาดเล็กสีน้ําตาลอมเหลือง จุดขยายใหญมีสีเขียวเขมคลายสนิม (พิบูลย,
2549) โดยกลวยไมจะแสดงอาการหลังการเก็บเกีย่ วในระหวางการขนสง เชื้อราสาเหตุโรคดอกสนิมมีพืชอาศัยหลายชนิดเชน หญา
ตีนนก หญาขน ขาว ขาวโพด เปนตน สามารถอยูข ามฤดูในหญาและเขาทําลายพืชในฤดูปลูกถัดไปได (เลขาและคณะ, 2544) ชวง
อุณหภูมิที่เชื้อรา C. eragrostidis เจริญเติบโตได คือ 10-40 องศาเซลเซียส pH 2-11 แตอุณหภูมิทเี่ หมาะสมคือ 28 องศาเซลเซียส
pH 6 (Zhu and Qaing, 2011) โรคนี้แพรระบาดไดดีในชวงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงหรือตนฤดูหนาวสภาพที่มีน้ําคางลงจัด ประมาณ
เดือนตุลาคม-ธันวาคม (นิยมรัฐ, 2543 ; พิบูลย, 2549) และสามารถแพรระบาดติดตอกันอยางรวดเร็วทั่วแปลงกลวยไมและบริเวณ
ใกลเคียง ดังนั้นจึงศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตอการเกิดโรคดอกจุดสนิมในกลวยไมและความรุนแรงของโรค
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเปนขอมูลแนวทางในการหาวิธีปองกัน และควบคุมการแพรระบาดของเชื้อราสาเหตุโรคดอกจุดสนิมกลวยไม
ตอไป
อุปกรณและวิธีการ
1. ศึกษาอุณหภูมิตอการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุ C. eragrostidis และการเกิดโรคดอกจุดสนิม
1.1. ทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. eragrostidis บนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 5, 15, 25, 35 และ 45 องศา
เซลเซียส วางแผนการทดลอง 10 ซ้ํา ซ้ําละ 5 plate บันทึกผลการทดลองโดยวัดการเจริญเติบโตของเชื้อทุกวันตั้งแต 0 - 14 วัน
หรือจนกวาเชื้อราจะเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ(เสนผานศูนยกลาง 7 เซนติเมตร) เพื่อหาความสัมพันธของอุณหภูมิตางๆ
ตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. eragrostidis เพื่อใชทดลองตอไป
1.2 ทดสอบความรุนแรงของการเกิดโรคดอกจุดสนิมบนดอกกลวยไม 2 กรรมวิธี คือ
กรรมวิธีที่ 1. ทําบาดแผลบนดอกกลวยไม
กรรมวิธีที่ 2. ไมทําบาดแผลบนดอกกลวยไม
ทั้ง 2 กรรมวิธีทดสอบที่อุณหภูมิ 5 15 25 35 และ 45 องศาเซลเซียสวางแผนการทดลอง 10 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ดอก
บันทึกผลการทดลองโดยวัดความรุนแรงการเกิดโรคทุกวันตั้งแต 0 ถึง 7 วัน เพื่อดูความสัมพันธของอาการความรุนแรงของโรค
บนดอกที่อุณหภูมิตางๆและหาวิธีการควบคุมปองกันตอไป
2. ศึกษาการควบคุมโรคดอกจุดสนิมดวยน้ําอุณหภูมิตางๆ วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี 5 ซ้ําๆละ 5
ชอ ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 แชน้ําอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 นาที
กรรมวิธีที่ 2 แชน้ําอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 นาที
กรรมวิธีที่ 3 แชน้ําอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 นาที
กรรมวิธีที่ 4 แชน้ําอุณหภูมิหอง ระยะเวลา 4 นาที (กรรมวิธีควบคุม)
2.1 เตรียมเชื้อรา C. eragrostidis โดยเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 5 วัน ตัด
เสนใยเชื้อราขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร
2.2 เตรียมดอกกลวยไมสกุลหวายโดยคัดขนาดชอใหมีดอกบาน 3 ใน 4 ของชอดอก
2.3 เตรียมสารละลายสปอรเชื้อรา C. eragrostidis ความเขมขน 105 โคโลนีตอมิลลิลิตร มาสเปรยบนกลีบดอก
กลวยไมนําไปบมในถุงพลาสติกที่ใหความชื้น เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
2.4 นําดอกกลวยไมที่ไดมาแชในน้ําอุณหภูมิตางๆ ตามกรรมวิธีขางตน เปนเวลา 4 นาทีแลวนําไปแชในน้ํากลั่น
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสทันที ผึ่งพัดลมใหแหง เก็บที่อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วัน
2.5 บันทึกผลการทดลองวันที่ 5 และ 10 วัน การเกิดโรค
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ผล
1. ผลการศึกษาอุณหภูมิตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุดสนิมที่อุณหภูมิตางๆ
พบวา ชุดควบคุมเชื้อรา C. eragrostidis เจริญเติบโตเต็มจานเลี้ยงเชื้อ 9.0 เซนติเมตร ที่ 13 วัน ซึ่งอุณหภูมิ 25 15 35 5 และ
45 องศาเซลเซียส มีการเจริญเติบโต 8.10 3.68 0.87 0.63 และ 0 เซนติเมตร ตามลําดับ ( Figure 1)
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Figure 1 Effect of temperatures on mycelium growth of C. eragrostidis (in vitro) during 14 days incubation.
2. ทดสอบผลของอุณหภูมิเก็บรักษาตอความรุนแรงของโรคดอกจุดสนิมบนดอกกลวยไม โดยปลูกเชื้อรา C.
eragrostidis สาเหตุโรคบนดอกกลวยไม กอนนําไปเก็บรักษาตามวิธีปฏิบัติที่ผูประกอบการใชในการผลิตเพื่อการสงออก
พบวากรรมวิธีทําแผลที่ 7 วัน เกิดโรคดอกจุดสนิมรอยละ 81.73, 79.00, 62.47, 51.60 และ 50.47 อุณหภูมิ 15, 5, 25, 35
และ 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งชุดควบคุมมีดัชนีการเกิดโรคนอยที่สุดคือ 50.47 เปอรเซ็นต ระดับความรุนแรงของการ
เกิดโรคดอกจุดสนิมกลวยไมมีความแตกตางกันระหวางอุณหภูมิ โดยเกิดโรคระดับปานกลางถึงมาก สวนที่ 14 วัน เกิดโรคดอก
จุดสนิมรอยละ 86.53, 76.07, 67.67, 62.87 และ 60.67 อุณหภูมิ 15, 25, 5, 30 และ 35 องศาเซลเซียส ตามลําดับ มีดัชนี
การเกิดโรครอยละ 86.53, 76.07, 67.67 และ 60.67 ตามลําดับ ชุดควบคุมแบบไมทําแผลมีดัชนีการเกิดโรค 62.87 เปอรเซ็นต
กรรมวิธีไมทําแผลที่ 7 วัน เกิดโรคดอกจุดสนิมรอยละ 29.40, 28.00, 26.07, 24.07 และ 20.20 ทีอ่ ุณหภูมิ 25, 35, 15,
5 และ 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ มีดัชนีการเกิดโรครอยละ 24.07, 26.07, 29.40, 28.00 และ 20.20 ตามลําดับ มีระดับความ
รุนแรงของการเกิดโรคดอกจุดสนิมกลวยไมปานกลางถึงมาก เชนเดียวกับที่ 14 วันหลังปลูกเชื้อ สวนที่ 14 วัน เกิดโรคดอกจุดสนิม
รอยละ 35.20, 33.48, 31.80, 29.60 และ 29.40 ทีอ่ ุณหภูมิ 35, 25, 15, 5 และ 30 องศาเซลเซียส ตามลําดับ (Table 1)
Table1

1/

Effect of temperatures on severity of flower rusty spot disease (%) in wounded and non-wounded petals after
7 and 14 days of incubation.
Temperature
Severity of flower rusty spot disease (%)
o
( C)
Wounded
Non-wounded
7 days
14 days
7 days
14 days
5
79.00 a 1/
67.67 c
24.07 a
29.60
15
81.73 a
86.53 a
26.07 a
31.80
25
62.47 b
76.07 b
29.40 a
33.48
35
51.60 c
60.67 c
28.00 a
35.20
30(control)
50.47 c
62.87 c
20.20 b
29.40
c.v.(%)
10.67
12.92
23.02
23.34
F-test
**
**
**
ns

Means followed by same letters in columns are not significantly different by DMRT (P≤ 0.05)
** = significant < 0.01
ns = non-significant

240 ผลของอุณหภูมิ

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

3. ศึกษาการควบคุมโรคดอกจุดสนิมดวยน้ําอุณหภูมิตางๆ
3.1 นําสารละลายเชื้อรา C. eragrostidis ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 วัน ความ
5
เขมขน 10 โคโลนีตอมิลลิลิตร มาสเปรยบนกลีบดอกกลวยไมหวายพันธุขาวสนาน นําไปบมในถุงพลาสติกที่ใหความชื้น เก็บที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง
3.2 นําดอกกลวยไมพันธุขาวสนานที่ไดจากขางตนมาทดสอบในน้ําอุณหภูมิตางๆ ตามกรรมวิธีขางตน เปน
เวลา 4 นาที แลวนําไปแชในน้ํากลั่นอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสทันที ผึ่งพัดลมใหแหง เก็บที่อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 10 วัน บันทึกผลการทดลองที่ 5 และ 10 วัน พบวา ที่ 5 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคดอกจุด
สนิมนอยที่สุดรอยละ 1.23 นอยกวาชุดควบคุมซึ่งเกิดโรคดอกจุดสนิมรอยละ 3.00 เชนเดียวกันกับที่ 10 วันที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคดอกจุดสนิมนอยที่สุดรอยละ 2.33 ซึ่งชุดควบคุมเกิดโรครอยละ 3.43 และดอกที่อยูดานลาง
ของชอกลีบดอกมีสีซีดและเหี่ยวเล็กนอย (Table2)
Table 2 The effect of hot water treatment at temperature of 25, 35, 45 and 30oc (control) on flower rusty spot by
spraying C. eragrostidis (105 cfu/ml) on flower of Dendrobium orchids after 7 and 14 days of
inoculation.
Disease incidence (%)
Temperature (°C)
5 days
10 days
25
1.23
2.33
35
2.67
4.43
45
3.00
4.00
30 (control)
3.00
3.43
วิจารณผล
การศึกษาอุณหภูมิตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา Curvularia eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุดสนิมกลวยไมสกุลหวาย
และศึกษาการควบคุมโรคดอกจุดสนิมดวยน้ํารอน ซึ่งพบวาอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเชื้อราสาเหตุโรคดอกจุดสนิมสามารถ
เจริญเติบโตไดดีที่สุด และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 45 องศาเซลเซียส เชื้อราสาเหตุจะไมสามารถเจริญเติบโตได แตอยางไรก็ตาม
การจุมดอกกลวยไมในน้ําอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กลับสามารถลดการเกิดโรคดอกจุดสนิมลงไดดีที่สุด ดังนั้นนักวิจัยหรือ
เกษตรกรที่สนใจสามารถนําไปพัฒนาตอได
สรุป
พบเชื้อรา C. eragrostidis สาเหตุโรคดอกจุดสนิมในสวนกลีบดอกและกานดอกมากที่สุดจากแปลงจังหวัด
สมุทรสาคร อ. บานแพว จังหวัดนครปฐม อ.สามพรานปริมาณที่พบคิดเปนรอยละ 33.33 และเชื้อรา C. eragrostidis
เจริญเติบโตบนอาหาร PDA ไดดีที่สุดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 13 วัน มีการเจริญเติบโต 8.10 เซนติเมตร
ใกลเคียงกับชุดควบคุม 9 เซนติเมตร ทดสอบอุณหภูมิเก็บรักษาตอความรุนแรงของโรคดอกจุดสนิมบนดอกกลวยไมกรรมวิธีทํา
แผลที่ 7 วัน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสเกิดโรคดอกจุดสนิมมากที่สุดรอยละ 81.73 ในขณะชุดควบคุมเกิดโรครอยละ 50.47
ซึ่งผลเปนไปในทิศทางเดียวกับที่ 14 วัน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสเกิดโรคดอกจุดสนิมมากที่สุดรอยละ 86.53 และกรรมวิธี
ไมทําแผลที่ 7 วัน เกิดโรคดอกจุดสนิมมากที่สุดรอยละ 29.40 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การควบคุมโรคดอกจุดสนิมดวย
น้ําอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสมีเปอรเซ็นตการเกิดโรคดอกจุดสนิมนอยที่สุดเมื่อเทียบกับชุดควบคุมซึ่งเกิดโรคดอกจุดสนิมรอย
ละ 1.23 และ 3.00 ตามลําดับ
เอกสารอางอิง
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