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การทดสอบสารเคมีในการควบคุมเชื้อรา Cylindrocladium sp.
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Fungicide evaluation for controlling Cylindrocladium leaf spot of
eucalyptus
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บทคัดย่อ: น�ำสารเคมีก�ำจัดเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่เทอร์ราโซล® คลอโรทาโลนิล® Rovral® คาร์เบนดาซิม® แมนโคเซบ®
ไตรฟลอกซิลโตรบิน® และ โฟริเคอร์® มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Cylindrocladium sp.
ในห้องปฏิบัติการโดยผสมในอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายในอาหาร คือ อัตรา
ที่แนะน�ำ (1X) มากกว่าอัตราที่แนะน�ำ 10 เท่า (10X) และน้อยกว่าอัตราที่แนะน�ำ 10 เท่า (0.1X) ผลการทดลองพบว่า
สารเคมีคาร์เบนดาซิม และโฟลิเคอร์ ทุกความเข้มข้นยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา Cylindrocladium sp. ท�ำให้
เส้นใยไม่มีการเจริญออกมาจากชิ้นวุ้น (inoculum plug ) ในขณะที่การไม่ใช้สารเคมี เชื้อราเจริญเติบโตเป็นปกติมีเส้นผ่า
ศูนย์กลางของโคโลนี 8.34 ซม. เมื่อน�ำสารเคมีคาร์เบนดาซิมและโฟลิเคอร์ มาทดสอบในสภาพเด็ดใบ และเรือนทดลอง
พบว่า สารเคมีคาร์เบนดาซิม และโฟลิเคอร์ ในอัตราทีแ่ นะน�ำ ท�ำให้ยคู าลิปตัสแสดงอาการของโรคโดยมีระดับความรุนแรงที่
1.40 และ 1.05 ตามล�ำดับ ในขณะทีก่ ารไม่ใช้สารเคมีใบยูคาลิปตัสมีระดับความรุนแรงของโรค 3.65 แต่สารเคมีโฟลิเคอร์
ท�ำให้เกิดอาการใบไหม้ในต้นยูคาลิปตัส ภายใน 5-10 นาทีหลังการพ่น ดังนั้นสารเคมีคาร์เบนดาร์ซิม จึงเหมาะสมที่จะน�ำ
ไปใช้ควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อรา Cylindrocladium sp. ในยูคาลิปตัส
ค�ำส�ำคัญ: สารเคมี Cylindrocladium sp. ยูคาลิปตัส โรคใบจุด
ABSTRACT: Seven commercial fungicides, Therazol®, Rovral®, Carbendazim®, Mancozeb®, Chlorothalonil®
Trifloxystrobin® and Folicur® were tested for inhibition of hyphal growth of Cylindrocladium sp. under laboratory
condition. Each of them was added to Potato Dextrose Agar (PDA) with recommended concentration rate (1X), 10
fold less than 1X (0.1X) and 10 fold more than 1X (10X). The result showed that Carbendazim® and Folicur® of
all concentrations were effective in hyphal growth inhibition of Cylindrocladium sp. While in the control treatment

บริษัท ฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ต.กุดน�้ำใส อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
Phoenix Pulp & Paper PCL. 99 Moo 3, Kudnamsai, Namphong, Khon Kaen 40310, Thailand
2
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ส�ำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 10900 และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
Center of Excellence on Agricultural Biotechnology: (AG-BIO/PERDO-CHE), Bangkok 10900, and Agricultural
Biotechnology Research Center for Sustainable Economy, Khon Kaen University , Khon Kaen 40002, Thailand
* Corresponding author: weerasak@kku.ac.th
1

544

แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).

(no – fungicide use), the diameter of fungal colony was 8.34 cm. Carbendazim® and Folicur® were then evaluated
in detached leaf and greenhouse experiments. The results revealed that Carbendazim® and Folicur® when applied
on detached leaf at recommendation rate suppressed disease severity showing severity indexes of 1.40 and 1.05,
respectively, whereas 3.65 for the control treatment was observed. However, application of Folicur® on eucalyptus
leaves caused phytotoxic in 5 -10 min. Therefore, Carbendazim® is suitable to be applied for controlling Cylindrocladium
leaf spot of eucalyptus.
Keywords: chemical, Cylindrocladium sp., eucalyptus, leaf spot

บทน�ำ
ไม้โตเร็วที่มีความส�ำคัญในประเทศมีหลายชนิด
แต่ที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดชนิดหนึ่ง
คือ ยูคาลิปตัส เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เป็น
เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงใกล้เคียงกับไม้โกงกาง เป็น
วัตถุดิบที่ส�ำคัญในอุตสาหกรรม ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และ
การผลิตเยื่อกระดาษ ฯลฯ(กรมป่าไม้, 2528) เยื่อไม้
ให้สารพวกเซลลูโลส ซึ่งน�ำไปใช้ท�ำเส้นใยเรยอนและ
ท�ำผ้าแทนเส้นใยฝ้ายและปุยนุ่นได้อีก(จันจิรา, 2550)
นอกจากนั้ น ยั ง มี แ นวโน้มในอนาคตว่ า จะมีก ารน�ำ
ยูคาลิปตัสมาผลิตเป็นเป็นน�้ำมันดีเซลสังเคราะห์ หรือ
ไบโอออยล์ (bio oil) เพื่อทดแทนน�้ำมันที่มีราคาที่สูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและก�ำลังจะหมดไปในอนาคต นอก
เหนือจากการน�ำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้หลากหลาย
แล้ว ยูคาลิปตัสยังเป็นพืชที่มีลักษณะดีหลายอย่าง
เช่น เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่ำ และ
แตกหน่อขึ้นมาใหม่ได้หลังจากที่มีการตัดฟันไปแล้ว
เป็นต้น จากความต้องการยูคาลิปตัสเพื่อใช้ในงาน
ด้านต่างๆ ท�ำให้มกี ารส่งเสริมการขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคที่
เกิดจากเชื้อสาเหตุที่มีอยู่ในพื้นที่ และเชื้อที่อาจเกิด
ขึ้นใหม่หรือถูกน�ำเข้ามาในพื้นที่นั้น อันจะก่อให้เกิด
ปัญหาและส่งผลเสียหายในอนาคตได้ จากการศึกษา
ของกฤษณา และคณะ (2553) พบว่ามีเชื้อรามากกว่า
30 ชนิดที่สามารถเข้าท�ำลายยูคาลิปตัสได้ตั้งแต่ระยะ
เมล็ด กิ่งช�ำกล้าไม้ และต้นโตในแปลงปลูก โรคใบจุด
ทีเ่ กิดจากเชือ้ Cylindrocladium sp. เป็นโรคหนึง่ ทีเ่ ข้า
ท�ำลายยูคาลิปตัสในระยะต้นกล้า โดยเชื้อราสามารถ

เข้าท�ำลายใบ ปลายกิง่ และยอดอ่อน ท�ำให้เกิดแผลจุด
ใบไหม้แห้ง ใบร่วง กิง่ แห้ง และต้นตายในทีส่ ดุ ปัจจุบนั
การขยายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสใช้วิธีปักช�ำกิ่งอ่อน ท�ำให้
ผลิตต้นกล้าได้เป็นจ�ำนวนมากและตรงตามสายพันธุ์
โดยในโรงเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ต้องฉีดพ่นน�้ำเพื่อให้
ความชื้นแก่ต้นกล้า เพื่อให้ต้นกล้าออกรากและตั้งตัว
ได้เร็ว แต่ความชื้นสูงในโรงเรือนเพาะช�ำ เป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้เชือ้ Cylindrocladium sp. เข้าท�ำลายกิง่ ช�ำ
ได้อย่างรวดเร็ว จึงจ�ำเป็นที่จะต้องควบคุมเชื้อราชนิด
นี้ ซึ่งยังไม่มีการทดสอบ ประเมิน สารก�ำจัดเชื้อราดัง
กล่าวมาก่อน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของสาร ป้องกันก�ำจัดเชื้อราใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Cylindrocladium sp.
ในระดับห้องปฏิบัติการและเรือนทดลอง เพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคใบจุดของยูคาลิปตัสใน
โรงเรือนเพาะช�ำกล้าไม้ต่อไป
วิธีการศึกษา
1. การศึ ก ษาลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของ
เชื้อรา Cylindrocladium sp.
เก็บตัวอย่างใบยูคาลิปตัสที่แสดงอาการแผลจุด
ใบไหม้โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์และน�ำมาแยกเชือ้ ให้ได้เชือ้ บริสทุ ธิโ์ ดย
ใช้อาหาร potato dextrose agar (PDA) และศึกษา
ลักษณะโคโลนี เส้นใย และการเจริญของเส้นใย
2. การทดสอบความสามารถในการท�ำให้พืช
อาศัยเป็นโรค
เลี้ยงเชื้อ Cylindrocladium sp. บนอาหาร PDA
ที่อุณหภูมิห้อง (30 oซ ± 4 oซ) เป็นเวลา 7 วันจากนั้น
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เตรียมสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension) ให้มี
ปริมาณสปอร์เท่ากับ 1X106 สปอร์/มิลลิลติ ร น�ำไปปลูก
เชื้อกับใบยูคาลิปตัสในสภาพเด็ดใบ (detached leaf)
โดยการจุม่ ใบยูคาลิปตัสลงสารละลายสปอร์ แล้วน�ำไป
วางในกล่องชืน้ (moist chamber)ตรวจสอบอาการทุก
วัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากปลูกเชื้อ เปรียบเทียบ
กับกรรมวิธคี วบคุม (control treatment) คือ การจุม่ ใบ
ยูคาลิปตัสลงในน�้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ
3. การทดสอบสารเคมีป้องกันก�ำจัดเชื้อราใน
ระดับห้องปฏิบัติการ
สารก�ำจัดเชือ้ ราทีใช้ในการทดสอบทัง้ หมด 7 ชนิด
ได้ แ ก่ เทอร์ ร าโซล ® คลอโรทาโลนิ ล ® Rovral ®
คาร์เบนดาซิม® แมนโคเซบ® ไตรฟลอกซิลโตรบิน® และ
โฟริเคอร์® โดย แต่ละชนิดท�ำการทดสอบ 3 ระดับความ
เข้มข้น (10X, 1X และ 0.1X) เมื่อ X = ความเข้มข้น
แนะน�ำในฉลากผลิตภัณฑ์ โดยผสมสารเคมีในอาหาร
เลีย้ งเชือ้ วัดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเชือ้
รา Cylindrocladium sp.ทุกวันเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
ควบคุม (control treatment) ทั้งนี้อัตราแนะน�ำของ
สารก�ำจัดเชื้อรามีดังนี้ เทอร์ราโซล (50 มิลลิลิตร/น�้ำ
20 ลิตร), คลอโรทาโลนิล (20 กรัม/น�ำ้ 20 ลิตร), Rovral
(30 มิลลิลติ ร/น�ำ้ 20 ลิตร), คาร์เบนดาซิม, (20 กรัม/น�ำ้
20 ลิตร), แมนโคเซบ (40กรัม/น�้ำ 20 ลิตร),ไตรฟลอก
ซิลโตรบิน (5-10 กรัม/ น�้ำ 20ลิตร) และ โฟริเคอร์ (100
มิลลิลิตร/ น�้ำ 20ลิตร)
4. การทดสอบสารเคมีป้องกันก�ำจัดเชื้อราใน
ระดับเรือนทดลอง
เตรียมสารแขวนลอยสปอร์ (spore suspension)
เชื้อรา Cylindrocladium sp. ให้มีปริมาณสปอร์
เท่ากับ 1x106 สปอร์/มิลลิลิตร ใช้ยูคาลิปตัสลูกผสม
2 โคลนได้แก่ H1 (Eucalyptus camaldulensis x
E. camaldulensis ) และ H4 (E. camaldulensis x
E. urophylla) โดยการพ่นเชือ้ ทีต่ น้ ยูคาลิปตัสอายุ 1 เดือน
มีจ�ำนวนใบ 8-10 ใบต่อต้น ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ใช้
ถุงพลาสติกครอบไว้ 1 วัน น�ำสารเคมีที่สามารถยับยั้ง

การเจริญเติบโตของเชือ้ รา Cylindrocladium sp. ได้ดี
ที่สุดจากการทดลองที่ 3 ได้แก่ Rovral คาร์เบนดาซิม
และ โฟริเคอร์ ความเข้มข้น 1X และ 0.1X พ่นลงบนต้น
ยูคาลิปตัสโดยมีการพ่นด้วยสารแขวนลอยสปอร์เชือ้ รา
Cylindrocladium sp. และการพ่นด้วยน�้ำกลั่นนึ่งฆ่า
เชื้อเป็นวิธีควบคุมประเมินการเกิดโรคโดยให้คะแนน
การเป็นโรคดังนี้ 1 = ไม่แสดงอาการของโรค 2 = แสดง
อาการ 1-25 % 3 = แสดงอาการ 26 – 50 % 4 = แสดง
อาการ 51 – 75 % 5 = แสดงอาการ 76 – 100 % ของ
พื้นที่ใบ 7 วันหลังการปลูกเชื้อส�ำหรับการทดลองใน
สภาพเด็ดใบ และ 14 วันหลังการปลูกเชื้อในระดับ
เรือนทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Completely
randomized design (CRD) มี 8 กรรมวิธใี นแต่ละโคลน
ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ
รา Cylindrocladium sp.
อาการโรคใบจุดแผลไหม้แบบ necrotic spot สี
น�้ำตาลหรือเทา รูปร่างไม่แน่นอน ขอบแผลมีลักษณะ
ฉ�่ำน�้ำ (Figure 1a) เมื่อตัดบริเวณที่เป็นโรค และตรวจ
สอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบ สปอร์บนก้านชูสปอร์
สปอร์สีใสขนาดใหญ่ รูปทรงกระบอกตรง มีผนังกั้น
(Figure 1b) เชือ้ ราเจริญบนอาหารสังเคราะห์ได้รวดเร็ว
โคโลนีมลี กั ษณะฟู สีนำ�้ ตาลหรือเทา (Figure 1c) สร้าง
สปอร์ได้มาก
2. ความสามารถในการท�ำให้เกิดโรคกับยูคา
ลิปตัส
หลังการปลูกเชื้อ 4 วัน ใบยูคาลิปตัสที่ปลูกเชื้อ
Cylindrocladium sp. แสดงอาการแผลจุดสีน�้ำตาล
แต่ขอบแผลไม่ชดั เจน บริเวณกลางแผลมีสนี ำ�้ ตาลอ่อน
แผลจุดกระจายทัว่ ใบ (Figure 2a) ในขณะทีใ่ บทีไ่ ม่ได้
ปลูกเชื้อไม่แสดงอาการใบจุด (Figure 2b)
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3. ผลการทดสอบสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดเชือ้ ราใน
ระดับห้องปฏิบัติการ
โดยใช้ ส ารเคมี ป ้ อ งกั น ก� ำ จั ด 7 ชนิ ด ได้ แ ก่
เทอร์ราโซล® คลอโรทาโลนิล® Rovral® คาร์เบนดาซิม®
แมนโคเซบ® ไตรฟลอกซิลโตรบิน® และ โฟริเคอร์®
พบว่า สารเคมี คาร์เบนดาซิม และ โฟริเคอร์ มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย ได้ดีโดยพบว่า ทุก
ความเข้มข้นของ คาร์เบนดาซิม คือ 0.1X, 1X, 10X
ยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ทั้งหมด ท�ำให้ ไม่มีการ
เจริญของเส้นใยจากชิ้นวุ้น ที่น�ำมาปลูกเชื้อ ซึ่งแตก
ต่างทางสถิติ (P>0.05) กับกรรมวิธีอื่นๆ ส่วนสารเคมี
โฟริเคอร์ นัน้ ทีค่ วามเข้มข้นแนะน�ำ (1X) และมากกว่า
ความเข้มข้นแนะน�ำ 10 เท่า (10X)สามารถยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยได้โดยไม่มกี ารเจริญของเส้นใยเลย แต่
ในความเข้มข้นที่น้อยกว่าอัตราแนะน�ำ 10 เท่า (0.1X)
เชือ้ เจริญได้เล็กน้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนีเพียง
1.38 ซม. เมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีสารก�ำจัดเชื้อรา
(control) ซึ่งพบว่าเชื้อเจริญได้ดี มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของโคโลนี 8.34 ซม. ส�ำหรับสารก�ำจัดเชื้อราชนิดอื่นๆ
นั้น มีสารเคมี Rovral และ เทอร์ราโซล ที่ออกฤทธิ์ที่
ความเข้มข้นสูง (10X) ท�ำให้เส้นใยของเชื้อราเจริญได้
เล็กน้อย มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี 2.56 และ 0.50
ซม. ตามล�ำดับ (Table 1)
4. ประเมินความรุนแรงของโรคบนใบยูคาลิปตัส
ทั้งในการทดลองในสภาพเด็ดใบ และในสภาพ
โรงเรือนแล้วพบว่า สารเคมี คาร์เบนดาซิมและ โฟริเค
อร์ สามารถยับยั้งการเกิดโรคได้อย่างชัดเจน โดยทุก
ความเข้มข้นไม่ท�ำให้ยูคาลิปตัสแสดงอาการของโรค
เลย (ระดับ 1) ในขณะที่การไม่ใช้สารเคมี มีคะแนน
การเป็นโรคที่ระดับ 2.25 ส่วนในสภาพเรือนทดลอง
พบว่าสารเคมี โฟริเคอร์ และ คาร์เบนดาซิม ในอัตรา
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แนะน�ำท�ำให้ใบยูคาลิปตัสแสดงอาการในระดับ 1.05
และ 1.40 ตามล�ำดับ ในขณะที่การไม่ใช้สารเคมีนั้น
ใบยู ค าลิ ป ตั ส แสดงอาการรุ น แรงมากในระดั บ
3.56 (Tabel 2) อย่างไรก็ตาม สารเคมี โฟริเคอร์
แม้ จ ะยั บ ยั้ ง การเกิ ด โรคได้ แ ต่ เ มื่ อ พ่ น บนใบยู ค า
ลิปตัสแล้ว มีความเป็นพิษต่อยูคาลิปตัส ท�ำให้เกิด
อาการใบไหม้ ภ ายใน 5-10 นาที หลั ง การฉี ด พ่ น
จึง ไม่ ควรใช้ส ารเคมี นี้ ในการควบคุมโรคที่ เกิด จาก
เชื้อราในยูคาลิปตัส ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของสารเคมี คาร์เบนดาซิม ในอัตราที่
แนะน�ำหรือเข้มข้นกว่า สามารถควบคุมการเกิดโรค
ของยูคาลิปตัสทีเ่ กิดจากเชือ้ Cylindrocladium sp. ได้
โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Cylindrocladium sp.พ
บรายงานการเข้าท�ำลายยูคาลิปตัสในประเทศต่างๆ
ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม ลาว และไทยและในประเทศ
โคลัมเบีย ยังพบการระบาดของเชือ้ Cylindrocladium
sp. โดยพบโรคนี้สามารถเข้าท�ำลายยูคาลิปตัสตั้งแต่
ระยะกล้าไม้จนถึงกระทั่งแปลงปลูก Carlos et al.
(2005) การป้องกันก�ำจัดโรคยูคาลิปตัสส่วนมากใช้
สารเคมีในการป้องกันก�ำจัดซึ่งผลการทดลองที่น�ำ
เสนอในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับ การทดลองของ
Old et al. (2003) ทีพ่ บว่าสารเคมีคาร์เบนดาซิม สามารถ
ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ Cylindrocladium
sp. ได้ นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ายงานการใช้ เ ชื้ อ รา
Trichoderma spp. และเชื้อ mycorrhiza ในการ
ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคยูคาลิปตัสอีกด้วย Arriagada
et al. ( 2009) ซึ่งเป็นแนวทางของการป้องกันก�ำจัด
โรคยูคาลิปตัสโดยชีววิธี ผลการวิจยั ในครัง้ นีช้ ใี้ ห้เห็นถึง
สารเคมีคาร์เบนดาซิมที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคใบจุด Cylindrocladium sp. ในยูคาลิปตัสได้
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Figure 1 Symptom of Cylindrocladium leaf spot (a), colony on potato dextrose agar(b) and spore (c).
Figure 1 Symptom of Cylindrocladium leaf spot (a), colony on potato dextrose agar(b) and spore (c).
Figure 1 Symptom of Cylindrocladium leaf spot (a), colony on potato dextrose agar(b) and spore (c).

Figure 2 Symptom on Cylindrocladium inoculate (a) and non- inoculate (b) leaf, tested using detached
leaf condition.
Figure 2 Symptom on Cylindrocladium inoculate (a) and non- inoculate (b) leaf, tested using detached
leaffungicides
condition.with different concentrations on growth of Cylindocladium sp.
Table1 Effect of
Figure 2 Symptom on Cylindrocladium inoculate (a) and non- inoculate (b) leaf, tested using detached
Fungicide
Colony diameter (cm.) affected by fungicide concentration
leaf condition.
0.1X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1X
8.34a
5.95d
2.33gh
0.50i
8.20ab
6.21d
5.06e
0.50i

10X

Control (no fungicide )
Therazol
8.75a
o.50i
Rovral
7.30c
2.56g
Carbendazim
0.50i
0.50i
Mancozeb
7.31c
5.73d
Chlorothalonil
7.66bc
4.55e
Trifloxystrobin
7.15c
3.69f
Folicur
1.83h
0.50i
F-test
**
C.V.(%)
7.05%
Means in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different (P>0.05) by DMRT.

Table 2 Disease severity of Cylindocladium leaf spot on eucalyptus plant treated with different fungicides
under detached leaf and greenhouse conditions.

F-test
**
C.V.(%)
7.05%
Means in the same column followed by the same letter(s) are not significantly different (P>0.05) by DMRT.
แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).
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Table 2 Disease severity of Cylindocladium leaf spot on eucalyptus plant treated with different fungicides
under detached leaf and greenhouse conditions.
Greenhouse2
Treatment
detached leaf1
1. Positive control
2.25a
3.65a
2. Negative control
1.00b
1.10b
3. Carbendazim 1x
1.00b
1.40cd
4. Folicur 1x
1.00b
1.05d
5. Folicur 1x
1.00b
1.20d
6. Carbendazim 0.1x
1.00b
2.30b
7. Folicur 0.1x
1.00b
1.50cd
8. Folicur 0.1x
1.00b
1.95bc
F-test
** **
**
**
C.V. (%)
22.16
29.52
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different (P>0.05) by DMRT .
1
Evaluated 7 days after inoculation 2 Evaluated 14 days after inoculation
Disease score: 1 = No Symptom, 2 = leaf spot area 1-25 %, 3 = leaf spot area 26 – 50 %,4 = leaf spot area 51
– 75 %, 5 = leaf spot area 76 – 100 %
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