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บทคัดยอ: การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมี Captan และ Metalexyl เพื่อใหทราบถึงอัตราสวนที่เหมาะสมตอการควบคุม
เชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดพันธุดาวเรือง โดยที่ไมมีผลตอความงอกของเมล็ดพันธุ ผลการเคลือบเมล็ดดาวเรืองดวย Captan และ 
Metalexyl ในอัตราสวน 1.5:1.5, 3.0:3.0, 4.5:4.5, 6.0:6.0, 6.0:3.0, 6.0:4.5 และ 6.0:5.0 ตอเมล็ดพันธุดาวเรืองที่มีเชื้อรา   
ติดมากับเมล็ดพันธุ 6 ชนิด คือ Fusarium sp., Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicilium sp., Rhizopus sp., 
Curvularia sp. พบวาอัตราสวนของสารเคมี Captan และ Metalexyl 1.5:1.5 กรัมตอเมล็ดพันธุดาวเรือง 1 กิโลกรัม มีผล
เปอรเซ็นตการเกิดเช้ือราตํ่ากวาชุดควบคุมซึ่งไมไดใชสารเคมี โดยผลจากการตรวจสอบเชื้อราวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter 
method) มีเปอรเซ็นตการเกิดเชื้อราเทากับ 2.87 และ 14.66 เปอรเซ็นตตามลําดับ และผลวิธีการวางบนอาหารวุน Potato 
Dextrose Agar (PDA) มีเปอรเซ็นตการเกิดเชื้อราเทากับ 4.40 และ 25.93 เปอรเซ็นตตามลําดับ การทดสอบความงอกโดยวิธี 
Top of paper  มีเปอรเซ็นตความงอกสูงกวาอัตราสวนอ่ืนและมีเปอรเซ็นตความงอกเทียบเทากับชุดควบคุม โดยมีเปอรเซ็นต
ความงอกเทากับ 83.00% และ 84.13% ตามลําดับ และการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุโดยวิธีเพาะเมล็ดบนวัสดุปลูก    ทุก
กรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุดาวเรืองดวย Captan และ Metalexyl อัตราสวน 1.5:1.5    เปน
อัตราสวนทีเ่หมาะสมในการเคลือบเมล็ดพันธุ อัตราดังกลาวสามารถควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุไดและไมมีผลกระทบ ตอ
ความงอกของเมล็ดพันธุ 
คําสําคัญ: เมล็ดพันธุดาวเรือง เชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ การคลุกเมล็ด 
 
ABSTRACT: Several combinations of Captan and Metalexyl were applied to marigold seed as seed treatments. 
The determination for their effectiveness was assayed. The treatment ratio of Captan and Metalexyl 1.5:1.5, 
3.0:3.0, 4.5:4.5, 6.0:6.0, 6.0:3.0, 6.0:4.5 and 6.0:5.0 were applied. 6 seed-borne fungi Fusarium sp., Aspergillus 
flavus, Aspergillus niger, Penicillium sp., Rhizopus sp., Curvularia sp. before treatments were found and 
recorded. After treatments, fungi infections were assayed by Blotter method and Agar method, seed qualities as 
standard germination and field emergence were tested. The ratio 1.5:1.5 showed the best result in fungi inhibition 
compared with untreated sample. The fungi infections were 2.87 compared to 14.66 in Blotter method, 4.40 
compared to 25.93 in Agar method. There was no statistically significant difference in Germination percentage 
(83.00% to 84.13%) and also in field emergence. Thus, from this experiment the marigold seeds coating with 
Captan and Metalexyl ratio 1.5:1.5 resulted the best combination since it could control fungi infection and it was 
not affected to the germination of marigold seed. 
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