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We conduct the research on the induction of disease resistance on pre- and post-harvest of economically 
important fruit crops. The defense-related proteins or inducible compounds against plant diseases 
activated by different types of inducers such as chemical, plant or microbial extract, or bio-activators were 
focused.
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• Inducing resistance to fruit rot disease of rambutan                           
(Nephelium lappaceum L.) using salicylic acid

• Use of Trichoderma sp. and salicylic acid for improving the 
efficiency of controlling leaf spot disease of ‘Hom Thong’ 
banana under organic agriculture for export

• The secondary metabolites induced by salicylic acid against 
Corynespora leaf spot on ‘Hom Thong’ banana seedlings

• Antifungal properties of teak leaf extract against ‘Hom
Thong’ banana anthracnose and crown rot 
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หอ้งปฏบิตักิารโรคกอ่นและหลงัการเก็บเกยีวของไมผ้ล
ภายใตก้ารดแูลโดย
ผศ. วรีะณีย ์ทองศร,ี วทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ (โรคพชื)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ ประเทศไทย E-mail: fagrvnt@ku.ac.th

โครงการวจิยัทดีาํเนนิงาน ทมีนกัวจิยั

ผลงานตพีมิพ์ เครอืขา่ยงานวจิยั
• สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
• มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
• มหาวทิยาลยับรูพา  วทิยาเขต

จันทบรุี

หอ้งปฏบิตักิารนมีุง่เนน้ศกึษาวจัิยเกยีวกบัการชกันําใหพ้ชืเกดิความตา้นทานตอ่โรคทังกอ่นและหลงัการเก็บเกยีว
ของไมผ้ลทมีคีวามสําคัญทางเศรษฐกจิ โดยวเิคราะหโ์ปรตนีและสารประกอบทมีคีวามเกยีวขอ้งกบัความ
ตา้นทานของพชืทถีกูกระตุน้โดยการใชส้งิกระตุน้ประเภทตา่งๆ เชน่ สารเคม ีสารสกดัจากพชืหรอืจลุนิทรยี ์หรอื
จลุนิทรยีท์มีชีวีติอนืๆ เพอืยับยังการเกดิโรค

• การกระตุน้ความตา้นทานตอ่โรคผลเน่าของเงาะ (Nephelium
lappaceum L.) โดยใชก้รดซาลไิซลกิ

• การใชไ้ตรโคเดอรม์า่และกรดซาลไิซลกิเพอืเพมิศกัยภาพในการ
ควบคมุโรคใบจดุของกลว้ยหอมทองในระบบเกษตรอนิทรยีเ์พอืการ
สง่ออก

• การใชก้รดซาลไิซลกิเพอืกระตุน้สารทตุยิภมูใินการตา้นทานโรคใบ
จดุโครนีสีปอรา่ของตน้กลา้กลว้ยหอมทอง

• คณุสมบตักิารตา้นเชอืราของสารสกดัใบสกัทมีตีอ่การตา้นทานโรค
แอนแทรคโนสและขวัหวเีน่าของกลว้ยหอมทอง
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