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การใชถานชีวภาพเปนวัสดุปรับปรุงดิน น้ําสมควันไมเปนสารแชเมล็ด
กับการพัฒนาของตนกลาขาว
Using biochar as soil amendment, wood vinegar as priming agent
in relation to rice seedling development
ดรุณี โชติษฐยางกูร1* จาวภา มะนาวนอก1 สันติไมตรี กอนคําดี1 และ เกษสุดา เดชภิมล2
Darunee Jothityangkoon1*, Jawapa Manownok1, Santimaitree Gonkhamdee1 and
Ketsuda Dejbhimon2

บทคัดยอ: ถานชีวภาพไดรับความสนใจในการใชเปนวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเปนการกักเก็บคารบอนไวในดินและลดการ
ปลดปลอย CO2 ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกขึ้นสูบรรยากาศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชถานชีวภาพเปนวัสดุ
ปรับปรุงดิน และน้ําสมควันไมเปนสารแชเมล็ดตอการพัฒนาของตนกลาขาว ทําการศึกษาในแปลงนาเกษตรกร บานยางหยอง
ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในฤดูนาป 2554 ใชแผนการทดลองแบบ split-split plot in RCB จํานวน 4 ซ้ํา โดย main
plot ไดแก ขาว 3 พันธุ คือ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 และชัยนาท 1, sub-plot ไดแก อัตราการใชถาน 2 อัตรา คือ 0 และ 300
กิโลกรัมตอไร และ sub-sub plot ไดแก วิธีการแชเมล็ดกอนหวาน 2 วิธี คือ เมล็ดทีผ่ านแชนา้ํ 24 ชั่วโมง แลวบม 48 ชั่วโมง และ
วิธีการแชเมล็ดในสารละลายน้าํ สมควันไมเจือจาง 300 เทา 48 ชั่วโมงกอนหวาน ผลการทดลอง พบวา ขาว 3 พันธุมีการพัฒนา
ของตนกลาที่ระยะ 30 วันหลังงอกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใสถานชีวภาพทําใหขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ
ชัยนาท 1 มีพื้นที่ใบลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเพิ่มขึ้นในพันธุปทุมธานี 1 การแชเมล็ดดวยน้ําสมควันไมกอนหวาน ใน
แปลงที่ไมมีการใสถานชีวภาพ ทําใหขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 มีความยาวรากรวมตอตนเพิ่มขึ้นอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ แตการใสถานชีวภาพรวมกับการแชเมล็ดในน้ําสมควันไมทําใหขาวมีความยาวรากรวมตอตนลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และที่ระยะ 45 วันหลังการหวาน การใสถานชีวภาพทําใหน้ําหนักแหงรากตอตนของพันธุปทุมธานี 1 เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ ชัยนาท 1
คําสําคัญ: ถานไม การกักเก็บคารบอน กาซเรือนกระจก ควัน ขาวนาหวาน
Abstract: Biochar has been of interest as soil amendment and carbon sequestration that resulted in reduced CO 2 greenhouse
gas. This study aimed to investigate the effect of biochar used as soil amendment and wood vinegar used as priming agent on
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rice seedling development. Experiment was conducted in farmer’s field at Ban Yangyong Tumbon Koksri, Amphur
Muang,Khon Kaen Provice during rainy season 2011. Split-split plot in RCBD was employed with four replicates. Main plots
were varieties, KDML 105, Phatum Thani 1 and Chainat 1, sub-plots were two biochar application rates, 0 and 300 kg/rai and
sub-sub plots were soaking methods, soaked seed 24 hours in water and subsequently incubated for 48 hours, and soaked seed
in wood vinegar (WV) at 300 times dilution for 48 hour before seeding. Results revealed that growth of three varieties, at 30
days after seeding, was significantly different. Biochar application significantly reduced leaf area of KDML 105 and Chainat 1,
but signiciantly increased in Phatum Thani 1. Soaking seed in WV significantly increased total root length/plant of KDML 105,
Phatum Thani 1 when grown in plot without biochar application but dereased in total root length was evident when biochar and
WV were applied together. At 45 days after seeding, biochar enhanced total root dry weight of Phatum Thani 1 but dereased
those of KDML 105 and Chainat 1.
Keywords: charcoal, carbon sequestration, greenhouse gas, derived smoke, direct seeding rice

บทนํา
ถานเปนพลังงานชีวมวลที่มีการใชในครัวเรือน
มาเปนเวลานาน การเผาถานถูกมองวาเปนสวนหนึ่ ง
ของการทําลายปา แตในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา
ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนได เ ข า มาร ว มส ง เสริ ม การ
ปลูกปา และสงเสริมใหมีเผาถานจากเศษไมที่เกิดจาก
การตัดสาง โดยใชเตาเผาที่มีประสิทธิภาพสูง ที่เรียกวา
เตาอิวาเตะ (iwate kiln) ตอมามีการดัดแปลงเปนเตาเผา
ที่ทํามาจากถังน้ํามัน 200 ลิตร จึงทําใหมีเตาเผาถาน
ขนาดเล็กกระจายอยูในพื้นที่การสงเสริมจํานวนมาก
(จิระพงษ, 2553) ในปจจุบัน ถาน หรือ ถานชีวภาพ
(biochar) ไดรับความสนใจเปนอยางมากในการใชเปน
วัสดุปรับปรุงดิน (soil amendment) (Lehmann et al.,
2003; Lehmann, 2007) และเพื่อเปนการกักเก็บ
คารบอน (carbon sequestration) ไวในดิน ลดการ
ปลดปล อ ย CO2 ซึ่ ง เป น ก า ซ เรื อ นกร ะจกขึ้ น สู
บรรยากาศ การใช ถานเปน สารปรั บปรุ งดิ น สามารถ
เพิ่มผลผลิตของขาวโพดในปที่ 2-3 หลังการใช (Major
et al., 2010) เพิ่มผลผลิตของขาว โดยเฉพาะในสภาพที่
พื้นที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณต่ํา (Haefele et al., 2011)
อย า งไรก็ ต ามการใช ถ า นเป น สารปรั บ ปรุ ง ดิ น จะ
สามารถเพิ่มผลผลิตของขาวไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับ
การจัดการปุยในแตละสภาพการผลิตดวย (Asai et al.,

2009) การใชถานเปนสารปรับปรุงดิน สามารถเพิ่มการ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ชได อ าจเป น ผลจากทางตรง หรื อ
ทางอ อ ม โดยการใส ถ า นอาจไปมี ผ ลโดยตรงต อ
โครงสรางของดิน ชองวางในดิน ความหนาแนนของ
ดิน ซึ่งสงผลตอปริมาณออกซิเจนในดิน ความสามารถ
ในการอุม น้ํา ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ
บวกในดิน กิจกรรมของจุลินทรีย และสถานะของธาตุ
อาหารบริเวณรอบๆ ราก ซึ่งจากการรวบรวมงานวิจัย
ของ Warnock et al. (2007) ไดชี้ใหเห็นวาการใชถาน
เป น สารปรั บ ปรุ งดิ น สามารถเพิ่ ม ปริ ม าณของเชื้ อ รา
mycorrhiza บริเวณรากพืช และสงผลตอความเปน
ประโยชนไดของธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้น
การเผาถานยังมีผลพลอยได คือ น้ําสมควันไม
(wood vinegar หรือ pyroligneous acid) ซึ่งเกิดจากการ
ควบแนนของควั น เมื่อผานควันกับสภาพอากาศเย็ น
น้ําสมควันไมประกอบดวยน้ํา 80-90 เปอรเซ็นต และมี
สารประกอบอิ น ทรี ย อื่ นๆ กว า 200 ชนิ ด เช น acetic
acid, methyl alcohol, acetone, aldehydes และ phenol
มีการนําน้ําสมควันไมไปใชประโยชนหลายดาน (จิระ
พงษ, 2553) สวนการใชในทางการเกษตรนั้น มีมานาน
กวา 100 ปในประเทศญี่ปุน แตการใชประโยนชยังไม
แพร ห ลาย จนกระทั่ ง ในช วง 10 ป ที่ ผ า นมาที่ ก ารใช
ประโยชนจากน้ําสมควันไมเริ่มกลับมาแพรหลาย ทั้ง
ในญี่ปุน ไตหวัน และเกาหลี การใชน้ําสมควันไมในนา
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ข า ว พบว า การฉี ด พ น ทางใบในข า วไวแสงพั น ธุ ข าว
ดอกมะลิ 105 ในอัตราเจือจาง 300 เทา โดยฉีดพนทาง
ใบทุ ก 2 สั ป ดาห ห ลั ง การย า ยกล า ทํ า ให ข า วมี ก าร
เจริญ เติบ โตทางดานลําตนเพิ่มขึ้ น จํานวนรวงตอกอ
จํานวนเมล็ดตอรวง น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และน้ําหนัก
เมล็ ด ต อ กอเพิ่ ม ขึ้ น ให ผ ลผลิ ต โดยเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณ 50-80 กิโลกรัมตอไร (ชญานิษฐ และ คณะ,
2547; ศิริวรรณ และ คณะ, 2550; ศิรษา และคณะ,
2553; Jothityangkoon et al., 2007a, b; Hok et al.,
2009) และยังชวยกระตุนการงอก การพัฒนาของราก
แ ล ะ ต น ก ล า ข า ว ( ศิ ร ษ า แ ล ะ ค ณ ะ , 2553;
Jothityangkoon et al., 2007b) การพัฒนาของรากของ
ตนกลาขาวโพด (Staden et al., 2006) ดังนั้นการศึกษา
นี้จึ งมี วัตถุ ประสงค เพื่อ ศึ กษาการใช ถ านชีวภาพเปน
วัสดุปรับปรุงดิน น้ําสมควันไมเปนสารแชเมล็ดกับการ
พัฒนาของตนกลาขาว
วิธีการศึกษา
สถานที่ทําการทดลอง และแผนการทดลอง
ทํ า การศึ ก ษาในแปลงนาเกษตรกร บ า นยาง
หยอง ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในฤดู
นาป 2554 ใช แผนการทดลองแบบ split-split plot in
RCB จํานวน 4 ซ้ํา โดย main plot ไดแก ขาว 3 พันธุ
คือ ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 และชัยนาท 1, subplot ไดแก อัตราการใชถาน 2 อัตรา คือ 0 และ 300
กิโลกรัมตอไร และ sub-sub plot ไดแก สภาพการ
เตรียมเมล็ดกอนหวาน 2 วิธี คือ เมล็ดที่ผานแชน้ํา 24
ชั่วโมง และบม 48 ชั่วโมง (วิธีปฏิบัติของเกษตรกร)
และวิธีการแชเมล็ดในสารละลายน้ําสมควันไมเจือจาง
300 เทา 48 ชั่วโมงกอนหวาน
การปฏิบัติดูแ ลรัก ษา ทํา การเตรีย มดิน โดย
ไถดะ และไถแปร ทําคันนาลอมรอบแปลงยอยขนาด 3
x 7 เมตร จํานวน 48 แปลงยอย หวานปุยมูลไกอัตรา
300 กิโลกรัม รองพื้น 7 วัน กอนหวานเมล็ด ทําการสุม
กรรมวิ ธี ล งในแปลงย อ ย ตามแผนการทดลอง ใน

กรรมวิธีที่ใสถาน ทําการหวานถานที่บดละเอียดรอน
ผานตะแกรงรูกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร
ในอัตรา 0 และ 300 กิโลกรัมตอไร แลวพรวนกอนการ
หวานเมล็ด ทําการปล อยน้ํ าเข าแปลงยอย และรั กษา
ระดับน้ําในแปลงยอยใหอยูในระดับ 5 –10 เซนติเมตร
เหนือผิวดินหลังเมล็ดงอก 14 วัน ตลอดฤดูปลูก ใช
เมล็ดพันธุในอัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยหวานขาว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
การเก็บขอมูล
สุมเก็บตัวอยางขาว จํานวน 10 ตนตอแปลงยอย
ที่ระยะ 30 และ 45 วันหลังหวาน ทําการวัดความสูง
นับจํานวนหนอตอตน วัดพื้นที่ใบโดยเครื่องวัดพื้นที่
ใบ (LD 3100) วัดคา SPAD chlorophyll meter reading
(SCMR) ซึ่งเปนการวัดปริมาณคลอโรฟลลของใบขาว
ทางออมดวยเครื่อง SPAD-502 Minolta, Tokyo, Japan
โดยวัดที่ใบธง บริเวณโคน กลาง และปลายใบ เก็บราก
ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อวัดความยาวราก
และพื้นที่รากดวยโปรแกรม WinrhizoPro2004a แลว
นําไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48
ชั่วโมง เพื่อหาน้ําหนักแหงสวนเหนือดิน และน้ําหนัก
แหงราก
การวิเคราะหขอมูล
วิ เ คราะห ค วามแปรปรวนของข อ มู ล ตาม
แผนการทดลอง เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Least
significant difference (LSD) ดวยโปรแกรมวิเคราะห
ทางสถิติ Statistix 8
ผลการศึกษา และวิจารณ
ที่ระยะ 30 วันหลังการหวาน ขาว 3 พันธุ คื อ
ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1 และชัยนาท 1 มีการ
เจริญเติบโตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาวพันธุ
ปทุ ม ธานี 1 มี ค วามสู ง ปริ ม าณคลอโรฟ ล ล ใ นใบ
น้ําหนักแหงสวนเหนือดิน ความยาวราก และน้ําหนัก
แห ง รากต อ ต น สู ง กว า พั น ธุ ชั ย นาท 1 และมี น้ํ าหนั ก
แหงรากตอตน สูงกวาพันธุขาวดอกมะลิ 105 อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ (Table 1) การใสถานชีวภาพมีผล
ตอพื้นที่ใบ และทําใหขาวมีการสะสมน้ําหนักแหงราก
ตอตนนอยกวาการไมใสถานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(Table 1) และพบการตอบสนองที่แตกตางกันระหวาง
พั น ธุ โดยการใส ถ า นชี ว ภาพทํ า ให พื้ น ที่ ใ บของข า ว
พั น ธุ ข าวดอกมะลิ 105 และ ชั ย นาท 1 ลดลงอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต เ พิ่ ม ขึ้ น ในพั น ธุ ป ทุ ม ธานี 1
(Table 2) นอกจากนี้ยังพบปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง
พันธุขาวกับการใสถานชีวภาพ และ การแชเมล็ดกอน
หวานตอความยาวรวมของรากตอตน ในขาวพันธุขาว
ดอกมะลิ 105 และปทุ ม ธานี 1 โดยในแปลงที่ ไม ใ ส
ถานชีวภาพ การแชเมล็ดดวยน้ําสมควันไมกอนหวาน
ทํ า ให ข า วมี ค วามยาวรากรวมต อ ต น เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ แ ปลงที่ มี ก ารใส ถ า น
ชีวภาพรวมกับการแชเมล็ดในน้ําสมควันไม ทําใหขาว
มีความยาวรากรวมต อ ต นลดลงอยางมี นัย สําคั ญ ทาง
สถิติ แตไมพบปฏิกิริยาสัมพันธในขาวพันธุชัยนาท 1
(Table 2) ที่ ร ะยะ 45 วั น หลั ง การหว า น พบการ
ตอบสนองในทํานองเดียวกัน โดยพบความแตกตางใน
การเจริ ญ เติ บ โตระหว า งพั น ธุ (Table 3) และพบ
ปฏิ กิ ริ ย าสั ม พั น ธ ร ะหว า งพั น ธุ ข า วกั บ การใส ถ า น
ชีวภาพ โดยการใสถานชีวภาพทําใหน้ําหนักแหงราก
ตอตนของพันธุปทุมธานี 1 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในขาวพันธุขาว
ดอกมะลิ 105 และ ชัยนาท 1 (Table 4)
การพบการตอบสนองของพันธุตอการใสถาน
ชีวภาพ และการแชเมล็ดที่แตกตางกันนั้น อาจเปนผล
เนื่อ งจากขา วพัน ธุข าวดอกมะลิ 105 เปน ขา วพัน ธุ
ไวแสง สวนขาวอีก 2 พันธุ คือ ปทุมธานี 1 และชัยนาท 1
เป น ข า วพั น ธุ ไ ม ไ วแสง และมี อ ายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย วที่
แตกตางกัน โดยพันธุขาวดอกมะลิ 105 เมื่อปลูกโดย
การหว า นในช ว งเดื อ น กรกฏาคม มี อ ายุ เ ก็ บ เกี่ ย ว
ประมาณ 125 วั น (สุ ร พงษ ,
ม.ป.ป.) ส ว นพั น ธุ
ปทุมธานี 1 และชัยนาท 1 มีอายุเก็บเกี่ยว 104-126 วัน
และ 121-130 วัน ตามลําดับ (กรมการขาว, ม.ป.ป.)
การที่ขาวพันธุปทุมธานี 1 มีอายุเก็ บเกี่ยวคอนขางสั้น
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กวาพันธุอื่น อาจมีสวนที่ทําใหการพัฒนาของตนกลา
ในชวงแรกเร็วกวาพันธุอื่นๆ การใสถานชีวภาพมีผลทํา
ใหการเจริญเติบโต เมื่อประเมินจากพื้นที่ใบของขาว
พั น ธุ ข าวดอกมะลิ 105 และ ชั ย นาท 1 ลดลงอย า งมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ในช ว ง 30 วั น หลั ง การหว า น
ในขณะที่พันธุปทุมธานี 1 กลับเพิ่มขึ้นนั้น อาจเปนผล
จากการงอกของเมล็ดพืช เปนกระบวนการที่ไวตอการ
ใสถานชีวภาพเพื่อเปนวัสดุปรับปรุงดิน (Rogovska et
al., 2011) การใส ถ า นชี ว ภาพ อาจส ง ผลให ดิ น มี
ความสามารถในการดูดซับน้ํา การดูดซับแสงสงผลตอ
อุณหภู มิดินที่ เพิ่ มขึ้ น หรื อ การดู ดซั บธาตุ อาหาร ซึ่ ง
ล ว นส งผลต อ ความงอก และการพั ฒนาของพื ช การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ อาจมีผลทําใหเกิดการชะลอการ
พั ฒ นาของรากในระยะ 30 วั น หลั ง การหว า น ซึ่ ง ยั ง
ตองการขอมูลคุณสมบัติของดินในการประกอบการ
อธิ บ ายการตอบสนองนี้ การแช เ มล็ ด ข า วด ว ย
สารละลายน้ําสมควันไมที่มีรายงานวากระตุนการงอก
การพัฒนาของรากและตนกลาขาว (ศิรษา และคณะ,
2553; Jothityangkoon et al., 2007b) การพัฒนาของ
รากของตนกลาขาวโพด (Staden et al., 2006) นั้น แต
ในการทดลองนี้ พ บว า การแช เ มล็ ด ในน้ํ า ส ม ควั น ไม
อยางเดียวจะชวยสงเสริมการพัฒนาของราก แตเมื่อใช
ร ว มกั บ การใช ถ านชี ว ภาพเป น วั ส ดุ บํ า รุ ง ดิ น กลั บ ไป
ชะลอการพั ฒ นาของรากของข า วขาวดอกมะลิ 105
และ ปทุมธานี 1 แตไมพบอิทธิพลในพันธุชัยนาท 1 ซึ่ง
อาจเปนไปไดวาทั้งน้ําสมควันไม ซึ่งมีสารที่ไดจากการ
เผาไหมของเซลลูโลส และมีคุณสมบัติเปนฮอรโมนใน
ก ลุ ม ค า ร ริ คิ น (Karrikin hormone-like substance)
(Chiwocha et al., 2009) อาจมีในถานเชนเดียวกัน และ
การใช ร วมกั น อาจทํ า ให มี ใ นความเข ม ข น ที่ ม ากขึ้ น
สงผลตอการชะลอการพัฒนาของรากได แตเมื่อขาวมี
อายุม ากขึ้ น จนถึงที่ ระยะ 45 วัน หลังการหวาน จะมี
เพียงพันธุปทุมธานี 1 เทานั้นที่การใชถานชีวภาพเปน
วัสดุปรับปรุงดินจะชวยใหขาวมีการพัฒนาของรากขาว
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ จากผลการศึ ก ษา
เบื้องตน ชี้ใหเห็นวาการใสถานเพื่อเปนวัสดุปรับปรุง
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ดิน อาจตองมีเงื่อนไขของการใชหลายประการเพิ่มขึ้น
เชน ระยะเวลาของการใส เปนตน
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จัดสรร
งบประมาณ หมวดเงินทุนอุดหนุนทั่วไป ปงบประมาณ
2554 และโครงการบ ม เพาะนั ก วิ จั ย เพื่ อ ให ส ร า ง
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนี้
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Table 1. Effect of biochar used as soil amendment, wood vinegar (WV) as priming agent on rice seedling
development grown during rainy growing 2011.
Treatment
Height
(cm)

LA
(cm /plant)
2

At 30 days after seeding
SPAD
TADW
(mg/plant)

TRL
(cm/plant)

TRDW
(mg/plant)

Variety (V)
KDML 105 (V1)
43.49 a
393
25.73 ab
29.63 ab
143 a
46.50 b
Pathum Thani 1 (V2)
45.26 a
456
28.94 a
35.72 a
163 a
100.60 a
Chainat 1 (V3)
37.81 b
379
23.62 b
24.30 b
90 b
31.60 b
Biochar (B)
0 (B1)
42.43
442 a
26.02
30.05
140
63.30 a
300 (B2)
41.94
376 b
26.17
29.71
124
55.80 b
Soaking (S)
Water (S1)
42.71
423
25.26
29.83
137
59.4
WV(S2)
41.66
395
26.92
29.93
128
59.70
Significance level
V
**
ns
*
**
**
**
B
ns
*
ns
ns
ns
*
S
ns
ns
ns
ns
ns
ns
VXB
ns
*
ns
ns
ns
ns
VXS
ns
ns
ns
ns
ns
ns
BXS
ns
ns
ns
ns
**
ns
VXBXS
ns
ns
ns
ns
*
ns
CV (%)
V
9.48
28.27
17.09
21.05
29.53
29.62
VXB
5.55
18.60
16.18
19.49
36.92
17.17
VXBXS
6.35
20.84
16.30
16.93
33.82
42.23
LA = leaf area, SPAD = chlorophyll meter reading (SCMR), TADW = Total above-ground dry weight, TRL = Total root length, TRDW
= Total root dry weight
ns, *, ** = not significant, significantly different at p ≤ 0.05 and 0.01, respectively.
Means in the same column with different letters are significantly different at p ≤ 0.05 by LSD
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Table 2. Interaction between variety and biochar application on leaf area and interaction between variety, biochar,
wood vinegar (WV) application on total root length of rice seedling at 30 days after seeding, grown during
rainy growing season 2011.
Treatment
Variety (V)
KDML 105 (V1)
Pathum 1 (V2)
Chainat 1 (V3)
SED
Biochar (B)
0 (B1)
300 (B2)
SED
Variety (V)
KDML 105 (V1)

Pathum Thani 1 (V2)

Chainat 1 (V3)

Biochar (B)
0 (B1)
300 (B2)
0 (B1)
300 (B2)
0 (B1)
300 (B2)
Soaking (S)
Water (S1)
WV (S2)
Water (S1)
WV (S2)
Biochar (B)
0 (B1)
0 (B1)
300 (B2)
300 (B2)
0 (B1)
0 (B1)
300 (B2)
300 (B2)
0 (B1)
0 (B1)
300 (B2)
300 (B2)

At 30 days after seeding
LA (cm /plant)
451
335
435
476
439
318
21.96
TRL
(cm/plant)
124
157
150
99
12.93
Soaking (S)
2

Water (S1)
WV (S2)
Water (S1)
WV (S2)
Water (S1)
WV (S2)
Water (S1)
WV (S2)
Water (S1)
WV (S2)
Water (S1)
WV (S2)

SED
LA = leaf area, TRL = Total root length; SED = standard error of the difference

-

-

-

-

-

TRL
(cm/plant)
121
174
176
103
159
204
198
93
91
94
76
100
22.40

--
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Table 3. Effect of biochar used as soil amendment, wood vinegar (WV) as priming agent on rice seedling
development at 45 days after seeding grown during rainy growing season 2011.
Treatment

At 45 days after seedin
Height
(cm)

LA
(cm /plant)
2

SPAD

Variety (V)
KDML 105 (V1)
50.64 a
483 b
21.88 b
Pathum Thani 1 (V2)
42.69 b
595 a
26.98 a
Chainat 1 (V3)
48.83 a
481 b
19.11 c
Biochar (B)
0 (B1)
47.75
531
22.09
300 (B2)
47.02
509
23.21
Soaking (S)
Water (S1)
47.77
553
22.63
WV(S2)
47.00
487
22.67
Significance level
V
**
*
**
B
ns
ns
ns
S
ns
ns
ns
VXB
ns
ns
ns
VXS
ns
ns
ns
BXS
ns
*
ns
VXBXS
ns
ns
ns
CV (%)
V
8.69
22.47
9.64
VXB
7.98
24.19
15.58
VXBXS
10.21
26.45
12.56
LA = leaf area, SPAD = chlorophyll meter reading (SCMR), TADW = Total above-ground dry weight, TRL = Total root length, TRDW = Total root dry weigh
Means in the same column with different letters are significantly different at p ≤ 0.05 by LSD
Table 4. Interaction between variety and biochar application on total root length of rice seedling at 45 days after seeding, grown
during rainy growing season 2011.
Treatment
At 45 days after seeding
Variety (V)
Biochar (B)
TRDW (mg/plant)
KDML 105 (V1)
0 (B1)
131.4
300 (B2)
113.2
Pathum Thani 1 (V2)
0 (B1)
146.9
300 (B2)
256.3
Chainat 1 (V3)
0 (B1)
124.9
300 (B2)
86.6
SED
22.9
LA = leaf area, TADW = Total above-ground dry weight, TRDW = Total root dry weight; SED = standard error of the difference

