บทความวิจัย

ผลของเชือ้ รา Gliocladium virens และ Trichoderma harzianum
ในการควบคุมเชือ้ รา Sclerotium rolfsii
นัฐพร เปยรักษา* วนิดา ชืน่ ชัน* และบุญมี กวินเสกสรรค*
*โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ถั่วฝกยาวอายุ 56 มีอัตราการรอดจากการใช
เชื้อราปฏิปกษ G. virens, T. harzianum, และ
G. virens รวมกับ T. harzianum เทากับ
86.7, 88.8 และ 89.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่ง
มีอัตราการรอดสูงกวาการไมใชเชื้อราปฏิปกษ
(53.3 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P≤ 0.05)

บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของเชื้ อ รา Gliocladium
virens และ Trichoderma harzianum ในการ
ควบคุมเชื้อรา Sclerotium rolfsii ซึ่งทําใหเกิด
โรคเน า ระดั บ ดิ น แก พื ช หลายชนิ ด จากการ
ทดสอบบนอาหาร PDA ดวยวิธี point
inoculate พบวาการใชเชื้อรา G. virens, T.
harzianum และ G.
virens รวมกับ T.
harzianum สามารถยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii
ไดเทากับ 97.8, 82.2 และ 100 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ P≤ 0.05) และจากการศึกษาในแปลง
ทดลอง โดยใชเมล็ดถั่วฝกยาวแชในสารละลาย
สปอรแขวนลอย ของเชื้อรา G. virens, T.
harzianum และ G.
virens ร ว มกับ T.
9
harzianum ที่เขมขน 10 สปอร/มิลลิลิตร แลว
ปลูกลงในดินที่มีเชื้อรา S. rolfsii พบวาตน

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 6(1): 2549

บทนํา
การเขาทําลายพื ช โดยเชื้ อราที่อยูใ น
ดินไดกอใหเกิดความเสียหายแกพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด ทั้งพืชไร ไมผล และพืชผัก โดยทํา
ใหเมล็ดเนา (seed rot) ลําตนในระยะตนกลา
เนาระดับดิน (damping-off) โรคกลาไหม
(seedling blight) รากเนา (root rot) โคนเนา
(collar rot หรือ crown rot) และอาการเหี่ยว
(wilt) เกษตรกรนิยมควบคุมโรคเหลานี้ดวย
การใชสารเคมี เนื่องจากเปนวิธีที่สะดวกและ
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เพื่อการคาเชน เชื้อรา Trichoderma sp. และ
เชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. ตัวอยางเชนบริษัท
W.R. Grace and Co. ไดพัฒนาเชื้อรา
Gliocladium virens เพื่อการคา (Glioguard®)
สําหรับใชควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani
และ Pythium ultimum ในประเทศไทยบริษัทยู
นิซีดสไดศึกษาและพัฒนาเชื้อรา Trichoderma
harzianum เพื่อใชควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช
ในดิน โดยมีชื่อการคาวา Unigreen UN-1 (จิ
ระเดช แจ ม สว า ง และวรรณวิ ไ ล เกษนรา,
2543) ในประเทศไทยการศึกษาเพื่อพัฒนาเชื้อ
รา G.
virens สําหรับใชควบคุมเชื้อรา
Sclerotium rolfsii ซึ่งกอใหเกิดโรคเนาระดับ
ดินกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิดยังไมแพรหลาย
มากนัก ดังนั้น วัตถุประสงคของการวิจัยใน
ครั้งนี้ก็เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อ
รา G. virens และ T. harzianum ในการ
ควบคุมเชื้อรา S. rolfsii

ปฏิบัติไดงาย แตการใชสารเคมีมักกอใหเกิด
ปญ หาตามมาในภายหลั ง เช น การขาดความ
ระมัดระวังในการใชสารเคมี ทําใหเกิดปญหา
โดยตรงต อ ผู ใ ช แ ละผู บ ริ โ ภค อี ก ทั้ ง ยั ง
กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และที่สําคัญ
คื อ เกิ ด การระบาดของเชื้ อ โรคในภายหลั ง
เนื่องจากสารเคมีที่ใช ไปทําลายเชื้อจุลินทรีย
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีประโยชนในการควบคุม
เชื้อโรค หรือสิ่งมีชีวิตที่เปนปฏิปกษตอเชื้อโรค
(antagonism) ทําใหเชื้อโรคเพิ่มปริมาณขึ้น
อยางรวดเร็ว (สมคิด ดิสถาพร, 2540) ตัวอยาง
การใชสารเคมีที่มีผลไปทําลายจุลินทรียในดิน
บางชนิ ด ที่ มี ป ระโยชน ต อ ต น พื ช เช น เชื้ อ
แบคทีเรีย Rhizobium spp. ที่สามารถตรึง
ไนโตรเจนให แ ก พื ช และเชื้ อ ราไมคอไรซา
(mycorhiza) ที่สามารถตรึงธาตุฟอสฟอรัส
ใหแกตนพืช (ธงชัย มาลา, 2542) ดังนั้นการ
ป อ งกั น กํ า จั ด โรคพื ช โดยชี ว วิ ธี (biological
control) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่มีการนํามาใช
ควบคูไปกับการเขตกรรม (cultural practice)
ซึ่งในปจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อนํามาใช
ประโยชนกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการ
ใชสารเคมี ซึ่ งจะสงผลใหระบบนิ เวศเกษตร
กลับคืนสูสภาพที่สมดุล เชื้อโรคไมสามารถ
เพิ่มปริมาณจนถึงระดับที่สรางความเสียหายตอ
พืชได อีกทั้งการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธียัง
ประหยั ด ปลอดภั ย และได ผ ลในระยะยาว
หลายประเทศไดมีการศึกษาพัฒนาเชื้อปฏิปกษ
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อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยครั้งนี้ทําที่หองปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาและเรือนเพาะชําของโปรแกรมวิชา
ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บ า น
สมเด็จเจาพระยา ในชวงระหวางวันที่ 28
กั น ยายน 2548–28
มิ ถุ น ายน 2549 การ
ดําเนินงานวิจัยประกอบดวย 2 สวนคือ การ
ทดลองบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar)
และการทดลองในดิน
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G. virens กับเชื้อรา T. harzianum ในการยับยั้ง
การเจริญของเชื้อรา S. rolfsii ทําโดยใช cork
borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร
เจาะอาหารที่มีคอโลนีของเชื้อราทั้ง 3 ชนิด
ดังกลาว แลวยายชิ้นอาหารที่เจาะไดไปวางบน
อาหาร PDA โดยใหเชื้อรา S. rolfsii อยูตรง
กลางระหวางเชื้อรา G. virens และเชื้อรา T.
harzianum ในแนวเสนผานศูนยกลางของจาน
เพาะเลี้ ย งเชื้ อ โดยให ร ะยะห า งเท า ๆ กั น
จากนั้ น นํ า จานทดสอบไปบ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 25
องศาเซลเซียส และทําการตรวจวัดอัตราคลุม
ทับเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา G. virens, T.
harzianum และ G. virens รวมกับ T.
harzianum ทุกๆ 24 ชั่วโมง (เซนติเมตร/24
ชั่วโมง) เปนระยะเวลา 7 วัน การทดลองนี้ใช
แผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) ทํา 3 ซ้ํา นําขอมูลที่ไดไป
คํานวณคาทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
SPSS

1. การทดลองบนอาหาร PDA มี
ขั้นตอนดังนี้ เลี้ยงเชื้อรา G. virens, T. harzianum
และ S. rolfsii บนอาหาร PDA (Potato Dextrose
Agar) เปนระยะเวลา 2 วัน (ภาพที่ 1) จากนั้น
ทดสอบความสามารถของเชื้อรา G. virens
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา S. rolfsii
โดยใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5
มิลลิเมตร เจาะอาหารที่มี คอโลนีของเชื้อรา G.
virens และอาหารที่มี คอโลนีของเชื้อรา S.
rolfsii แลวยายชิ้นอาหารที่เจาะไดไปวางบน
อาหาร PDA โดยใหชิ้นอาหารของเชื้อรา G.
virens และ S. rolfsii วางอยูในจานเดียวกัน
โดยอยูตรงขามกันในแนวเสนผานศูนยกลาง
ของจานเพาะเลี้ ย งเชื้ อ โดยอยู ห า งกั น 6
เซนติเมตร สําหรับการทดสอบความสามารถ
ของเชื้อรา T. harzianum ในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อรา S. rolfsii ก็ทําในลักษณะเดียวกัน
กับเชื้อรา G. virens
สวนการทดสอบ
ความสามารถในการทํางานรวมกันของเชื้อรา
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ดานหนาของคอโลนี

ดานหลังของคอโลนี

S. rolfsii

G. virens

T. harzianum

ภาพที่ 1. เชื้อรา S. rolfsii, G. virens และ T. harzianum บนอาหาร PDA
เลี้ยงเชื้อรา G. virens และ T. harzianum บน
อาหาร PDA เปนระยะเวลา 7 วัน จากนั้นใชเข็ม
เขี่ยขูดสปอรของเชื้อราใสในน้ํากลั่นปรับความ
เขมขนของสารละลายสปอรใหได 109 สปอร/

2. การทดลองในดิน มีขั้นตอนการ
ทดลองดังนี้
2.1 เตรียมสปอรแขวนลอยของเชื้อ
รา G. virens และเชื้อรา T. harzianum โดย
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สปอรของเชื้อรา G. virens, T. harzianum และ
G. virens ผสมกับ T. harzianum แลวนําลง
ปลู ก ในกระถางพลาสติก ซึ่ งมี ดิ น ผสมสปอร
ของเชื้อรา S. rolfsii (ในขอ 2.2) กระถางๆ ละ
10 เมล็ด จากนั้นจดบันทึกอัตราการรอดของ
ต น ถั่ ว ฝ ก ยาวหลั ง จากปลู ก ทุ ก สั ป ดาห เป น
ระยะเวลา 8 สัปดาห แลวนํามาคํานวณหา
เปอร เซ็ น ตการรอด โดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD ทํา 3 ซ้ํา ตรวจสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test นําขอมูลที่ไดไปคํานวณคาทาง
สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS

2.2 เตรียมดินผสมสปอรของเชื้อ
รา S. rolfsii ทําโดยนําเมล็ดขาวฟางมาแชน้ํา
เปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง แลวทําการเพาะเลี้ยง
เชื้อรา S. rolfsii บนเมล็ดขาวฟางที่นึ่งฆาเชื้อ
แลว (อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน
15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที) นําไปบม
ไวที่อุณหภูมหิ องเปนระยะเวลา 7 วัน จากนั้น
นําเมล็ดขาวฟางที่มีเชื้อรา S. rolfsii ผึ่งลมให
แหง จากนัน้ นําไปบดใหละเอียดแลวผสมกับ
ดินในอัตราสวน 15 กรัมตอดิน 5 กิโลกรัม
คลุกเคลาใหเขากันอยางสม่ําเสมอ นําดินที่มี
เชื้อรา S. rolfsii ใสลงในกระถางพลาสติก
ขนาด 4 นิ้ว กระถางละ 200 กรัม
2.3 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
ของเชื้อรา G. virens, T. harzianum และ G.
virens ผสมกับ T. harzianum ในการควบคุม
เชื้อรา S. rolfsii ทําโดยนําเมล็ดถั่วฝกยาวที่มี
อัตราการงอกไมต่ํากวา 80 เปอรเซ็นต แชใน
สารละลายคลอรอกซ ค วามเข ม ข น
10
เปอรเซ็นต นาน 3 นาทีเพื่อทําการฆาเชื้อที่ผิว
เมล็ดถั่วฝกยาว แลวลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อ
แลว 2 ครั้งๆ ละ 1 นาที แลวนําไปผึ่งใหแหง
จากนั้นนํ าเมล็ดถั่ วฝ ก ยาวไปแชในสารละลาย
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ผลการทดลอง
1. การทดลองบนอาหาร PDA
จากการศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อ
รา G. virens, T. harzianum และ G. virens
รวมกับ T. harzianum ในการยับยั้งเชื้อรา S.
rolfsii พบวามีอัตราการคลุมทับเชื้อรา S.
rolfsii โดยเชื้อรา G. virens, T. harzianum
และ G. virens รวมกับ T. harzianum เทากับ
1.3, 1.1 และ 1.29 เซนติเมตรตอ 24 ชั่วโมง
ตามลําดับ (ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ P <
0.05) เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตการคลุมทับเชื้อรา
S . rolfsii โดยเชื้อรา G. virens, T.
harzianum และ
G. virens รวมกับ T.
harzianum เทากับ 97.8, 82.2 และ 100
เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 2)
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ตารางที่ 1. อัตราและเปอรเซ็นตการคุมทับเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา G. virens, T. harzianum
และ G. virens รวมกับ T. harzianum
อัตราคลุมทับเชื้อรา S. rolfsii เปอรเซ็นตการคลุมทับ
(เซนติเมตร / 24 ชั่วโมง)
เชื้อรา S . rolfsii (%)
1.3a
97.8a
G. virens
1.1a
82.2 a
T. harzianum
100 a
1.3a
G. virens + T. harzianum
อักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
เชื้อรา

S. rolfsii
G.viren

ข

ก
S.rolfsii

G. virens

T. harzianum
G.virens

ค

S.rolfsii T. harzianum

ง

ภาพที่ 2. การยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา G. virens และ T. harzianum บนอาหาร PDA
ที่ระยะเวลา 4 -5 วัน (ก) เชื้อรา S. rolfsii (ข) การคลุมทับเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา
G. virens (ค) การคลุมทับเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา T. harzianum และ (ง) การคลุม
ทับเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา G.virens รวมกับ T. harzianum
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และ 89.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ P < 0.05) สวนตนถั่วฝกยาวที่
ปลูกในดินที่มีเชื้อรา S. rolfsii แตไมมีเชื้อรา
ปฏิ ป ก ษ (control) มี อั ต ราการรอด ( 53.3
เปอรเซ็นต) ต่ํากวาตนถั่วฝกยาวที่ปลูกในดินที่
มี เ ชื้ อ ราปฏิ ป ก ษ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ (P≤0.05)
(ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3)

2. การทดลองในแปลงปลูกพืช
จากการศึกษาอัตราการรอดของตน
ถั่ ว ฝ ก ยาวอั น เนื่ อ งมาจากประสิ ท ธิ ภ าพการ
ยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา G. virens, T.
harzianum และ G. virens รวมกับ T.
harzianum เปนระยะเวลา 56 วัน พบวามี
เปอร เ ซ็ น ต ก ารรรอดตายของต น ถั่ ว ฝ ก ยาว
หลังจากปลูกแลว 56 วัน เทากับ 86.7, 88.8

ตารางที่ 2. เปอรเซ็นตการรอดของตนถั่วฝกยาวที่ปลูกในดินที่มีเชื้อราปฏิปกษ G. virens,
harzianum และ G. virens รวมกับ T. harzianum เปนระยะเวลา 56 วัน
เชื้อรา

7
90
93.3
96.7

ระยะเวลาที่ทําการทดสอบ (วัน)
14
21
28
35
42
49
56
90
90
90 86.7 86.7 80 86.7a
93.3 93.3 90 86.7 86.7 83.3 88.8 a
93.3 93.3 90 86.7 86.7 83.3 89.1 a

G. virens
T. harzianum
G. virens + T. harzianum
ไมมีเชื้อราปฏิปกษ
83.3 80 73.3 70 63.3 56.7
(control)
อักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05)
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56.7 53.3b

ก

ค

ข

ง

ภาพที่ 3. การยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii ในตนถั่วฝกยาวอายุ 17 วัน โดยเชื้อรา G. virens, T. harzianum
และ G. virens รวมกับ T. harzianum (ก) ตนถั่วฝกยาวที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา S. rolfsii
โดยไมมีเชื้อราปฏิปกษ (ข) ตนถั่วฝกยาวที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา G. virens และ S.
rolfsii (ค) ตนถั่วฝกยาวที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา T. harzianum และ S. rolfsii (ง) ตน
ถั่วฝกยาวที่ปลูกในดินที่มีเชื้อรา S. rolfsii และมีเชื้อราปฏิปกษ G. virens รวมกับ T.
harzianum
virens หรือ T. harzianum เพียงชนิดเดียว ทั้ง
บนอาหาร PDA และในดิ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี
แนวโนมวาจะใชไดผลดีในสภาพแปลงปลูก
พืชถาเพิ่มปจจัยในการเจริญเติบโต
กลไกการยับยั้งหรือการทําลายเชื้อรา
S. rolfsii โดยเชื้อรา G. virens ที่เกิดขึ้นนั้น
ไมไดมีการทดสอบโดยตรง แตพบวาเชื้อรา G.
virens สามารถคงอยูในดินไดหลังจากถายเชื้อ
ลงดินแลวเปนระยะเวลา 56 วัน โดยทั่วไป

อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการ
ยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii โดยเชื้อรา G. virens
และ T. harzianum บนอาหาร PDA และในดิน
พบวา เชื้อรา G. virens และ T. harzianum มี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii ได
ใกลเคียงกัน การใชเชื้อรา G. virens รวมกับ
T. harzianum พบวามีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเชื้อรา S. rolfsii ไดดีกวาการใช G.
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การยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคมักเกิด
จากเชื้อรา G. virens ซึ่งมีความสามารถในการ
แขงขันกับเชื้อรากอโรคไดดีทั้งในดานอาหาร
และที่ อ าศั ย รวมทั้ ง การสร า งสารปฏิ ชีว นะ
หรื อ เอนไซม เ พื่ อ ย อ ยสลายเซลล การเป น
ปรสิตตอเชื้อกอโรค (Cook and Baker, 1983a;
Papavizas and Lewis, 1989) การเพิ่มปริมาณ
ในดิน และความสามารถในการปรับตัวใหมี
ชีวิตอยูรอดก็เปนปจจัยที่สําคัญในการควบคุม
เชื้ อ ก อ โรคของเชื้ อ ราปฏิ ป ก ษ (Cook and
Baker, 1983b) การใชสารเคมีแมจะใหผลดี
ในการควบคุมเชื้อกอโรค แตอาจมีพิษตกคาง
จนอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ มได
เนื่องจากอาจใชในปริมาณมากเกินไป และยัง
ไ ป มี ผ ล ใ น ก า ร ทํ า ล า ย เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย ที่ มี
ประโยชนแกพืชในดินดวย ปจจุบันพบวาการ
ใช เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย เ พื่ อ ควบคุ ม โรคพื ช สามารถ
นํามาใชแทนสารเคมีไดในกรณีที่ไมสามารถ
ใชสารเคมีหรือเมื่อสภาพแวดลอมไมเหมาะสม
ต อ การใช ส ารเคมี เ ช น อุ ณ หภู มิ สู ง หรื อ ต่ํ า
เกินไป หรือไมสามารถจัดหาสารเคมีได ขอดี
อีกประการหนึ่งก็คือ จุลินทรียปฏิปกษในดิน
สามารถเพิ่มปริมาณและคงทนอยูในดินไดเปน
ระยะเวลานาน จึงทําใหไมจําเปนตองใชจุลิน
ทรียปฏิปกษบอยครั้ง (Sunslow and Schroth,
1982; Windels and Kommedahl, 1982)
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สรุป
การทํางานรวมกันของเชื้อรา G.
virens กับ T. harzianum บนอาหาร PDA ใน
การยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii ซึ่งกอใหเกิดโรคเนา
ระดับดินในตนถั่ว ฝกยาว มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด คือ สามารถยั บยั้ง ไดถึง 100 เปอรเ ซ็น ต
รองลงมาคือเชื้อรา G. virens และเชื้อรา T.
harzianum โดยเสนใยและสปอรของเชื้อราทั้ง
สองชนิดนี้สามารถเจริญคลุมทับคอโลนีของ
เชื้อรา S. rolfsii ได 97.78 และ 82.22
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนในสภาพแปลงปลูก
พืชหรือในดินเชื้อรา G. virens สามารถ
ควบคุมเชื้อรา S. rolfsii ไดใกลเคียงกับการ
ใชเชื้อรา T. harzianum และจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของการทํางานรวมกันระหวาง
เชื้อรา G. virens กับเชื้อรา T. harzianum ใน
การควบคุมเชื้อรา S. rolfsii พบวามีแนวโนมที่
จะควบคุมโรคเนาระดับดินไดดี ดังนั้นจึงเปน
อีกทางเลือกหนึ่งของการทําเกษตรแบบชีววิธี
เพื่อชวยรักษาสมดุลของสภาพแวดลอม

คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุ ณ สํ า นั ก ส ง เสริ ม งาน
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย ในครั้ ง นี้
และศู น ย
เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมแหงชาติ
ที่อนุเคราะหใหเชื้อราสําหรับใชในการทําวิจัย
ในครั้ ง นี้ และขอขอบคุ ณ โปรแกรมวิ ช า
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