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ABSTRACT 

 

Maize (Zea mays L.) is one of the world’s three most important crops. 

Utilization of maize has been increasing over the years in Thailand as a direct result of 

expanding livestock industry, rising urban income, increasing in the consumption of 

meat and diary products and particularly rising export of meat have caused a rapid 

growth in demand for maize as feed.  Boron (B) is the nutrient that is most often 

deficient for crop production among all of the micronutrients.  Boron deficiency is a 

treat to maize yield in many parts of the world including Africa where maize is grown 

for food on soils are often infertile.  Boron deficiency has been reported to depress 

grain yield in many cereals, such as wheat, barley and triticale by causing male 

sterility.  A wide range of genotypic variation in the response to B deficiency has also 

been reported in these crops.  However, knowledge about B responses in maize is 

limited. Thus, this thesis proposed to determine the response of maize to B during 

vegetative and reproductive growth and evaluate genotypic variability in response to 

B deficiency.  Findings are expected to contribute towards management of maize on 

low B soils, to maize breeding programs serving such areas. 
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A field study found that soil B application increased B concentration in 

different parts of the maize plant, but had no effect on biomass or seed yield.  Maize 

(cv. NS72) was examined in sand culture at two levels of B added to the nutrient 

solution (0 and 20 μM B, designated B0, B20).  B deficiency depressed grain yield, 

from 72 g plant-1 in B20 plants to <1 g plant-1 in B0 plants. Withholding B had no 

effect on plant growth at vegetative stage (5-leaf stage).  The effect of B deficiency on 

grain yield was associated with depression in the number of grains per ear and 

malformation of some reproductive parts. B-deficient plant had 3-5 small abnormal 

ears, with short silks, at the first ear node. Some tassels in B0 were small and emerged 

dead, containing very small, shrivelled and empty anthers. B0 tassels contained about 

4 mg B kg-1 DW and silks 4 mg B kg-1 DW compared with B20 tassels that contained 

>8 and silks 15-18 mg B kg-1 DW. Moreover, B0-pollens were mostly sterile, and 

lacked starch deposit. The silk from the upper and lower part of young ear showed 

different responses to B in their appearance, but not their function.  From the upper 

part of young ear, the B0 silk was poorly developed and thin, whereas B20 silk 

appeared normal and thick. In the lower part of the baby corn, the silk from B0 and 

B20 both appeared normal and thick.  However, grain set in B0 plants failed 

throughout the whole ear.  

The symptoms of B deficiency in maize found in this study were on both the 

male and female flowers. In B-deficient male flower, symptoms included smaller 

tassel that was depressed in dry weight, with some branches degenerated into white, 

papery dead tissues.  Tassel branches were more severely affected by B deficiency 

than main axis.   Moreover, B deficient tassel had fewer and mostly sterile pollen 

grains, that lacked starch deposit and failed to germinate.  Sterility of the pollen was 
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especially severe in the lower floret of the two staminate florets on each spikelet of the 

tassel. Boron deficiency symptoms were associated with tassels that contained 4-5 mg 

B kg-1 DW and pollen that contained 3 mg B kg-1 DW, whereas normally function 

tassels contained 18 mg B kg-1 DW and normally function pollen contained 7 mg B 

kg-1 DW. 

In case of the female flower, B-deficient plant may develop multiple ears at the 

same node in which these ears may no longer have the typical morphology of the 

maize ear, but develop into branches that look more like tassels. Some B-deficient 

ears that keep normal morphology of the maize ear may not show any adverse effect 

of B deficiency on the ear dry weight, but may produce silk threads that are much 

shorter, much fewer in numbers, and appear to be thinner, with collapsed interior that 

can be seen under the microscope. B-deficient silk may not function properly; grain 

set may still fail when healthy pollen is applied to these, as healthy pollen requires 

sufficient external B supply to germinate fully. B-deficiency symptoms were 

associated with silk that contained 4 mg B kg-1 DW, whereas normally function silk 

contained 15-18 mg B kg-1 DW. 

Seven maize genotypes, including NS1, Pioneer A33, CM, Glutinous Corn 

(GC), Sweet Corn 7101 (SC), White Sweet Corn (WSC) and NS72, were evaluated 

for their response to B.  Highly significant genotype x boron interaction was observed 

for their effect on grain yield and various reproductive processes.  The genotype most 

tolerant to B deficiency was SC, which had about the same grain number in B0 and in 

B20. This was followed by WSC with grain set in B0 at three quarters of that in B20.  

By contrast, NS1, NS72 and CM can be considered most sensitive to B deficiency, 

because they set almost no grain in B0 compared with completely filled ears in B20.  
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GC and Pioneer were some where in between, with grain number in B0 at 51% and 

20%, respectively, of those in B20.  The grain number in B0 relative to B20 (B0/B20) 

was closely correlated with the concentration of B in the silk (r = 0.84, P < 0.01), 

pollen (r = 0.72, P < 0.01), flag leaf (r = 0.72, P < 0.01) and ear leaf   (r = 0.70, P < 

0.01).   It is therefore postulated that maize genotypes may differ in their B response 

by the ability to supply B to the critical  reproductive tissues.    

 In conclusion, this thesis has shown how B deficiency can depress maize yield 

by impairing reproductive development and function of the reproductive organs, 

especially the silk. Genotypic variation in the response to low B has also been 

demonstrated.  These new pieces of information should be useful for management of 

the maize crop on low B soils and contribute to maize breeding programs that include 

B efficiency as a breeding objective.  
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บทคัดยอ 

 

ขาวโพดเปนหนึ่งในสามของพชือาหารสําคัญที่สุดของโลก การใชประโยชนจากขาวโพด

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนเวลาหลายปมาแลว เนื่องจากการขยายอตุสาหกรรมปศุสัตว การเพิ่ม

รายได มีการบริโภคผลิตภัณฑเนื้อและนมเพิ่มขึ้น  โบรอนเปนธาตุอาหารที่พบวามีการขาด

แพรหลายที่สุดในหมูจุลธาตุ การขาดโบรอนจึงอาจเปนขอจํากัดผลผลิตขาวโพดในดินที่มีโบรอน

ต่ํา โดยเฉพาะในประเทศทางทวีปอฟัริกาที่ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและยงัจําเปนตองใช

ขาวโพดเพื่อเปนอาหารหลกั  โดยมีรายงานวาการขาดโบรอนลดผลผลิตในธัญพืชหลายชนิด เชน

ขาวสาลี ขาวบารเลย และทรติิเคลี โดยทําใหเกสรตัวผูเปนหมัน (male sterility) และมีความแตกตาง

ระหวางพันธุมากในความทนทานตอการขาดโบรอนในดิน แตความเขาใจเรื่องผลกระทบจากการ

ขาดโบรอนในขาวโพดยังคงมีอยูจํากดัมาก  ดังนั้น การศึกษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ

ตอบสนองตอโบรอนในระยะการเจริญทางตนและใบ (vegetative growth) และระยะสืบพนัธุ 

(reproductive growth) ตลอดจนประเมนิความแตกตางระหวางพันธุในการตอบสนองตอการขาด
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โบรอน  เพือ่เปนพื้นฐานสําหรับการจัดการขาวโพดในดินโบรอนต่าํ รวมทั้งการปรับปรุงพันธุให

ทนทานตอการขาดโบรอนดวย  

การศึกษาในแปลงพบวาการใสโบรอนลงในดิน ทาํใหปริมาณโบรอนในตนขาวโพด

เพิ่มขึ้นแตไมมีผลตอน้ําหนกัแหงตนหรือผลผลิตเมล็ด การศึกษาในทราย (sand culture) สามารถ

กําหนดระดับการขาดโบรอนในขาวโพดไดอยางแมนยํา ในการปลูกขาวโพดพนัธุ นครสวรรค 72 

(NS72) ในทราย ประกอบดวยโบรอน 2 ระดับ คือ ไมใสโบรอน (B0) และใสโบรอน  (B20: 20 

μM B) การขาดโบรอนทําใหผลผลิตขาวโพดลดลงจาก 72 กรัมตอตน จนเหลือนอยกวา 1 กรัมตอ

ตน การขาดโบรอนไมมีผลตอการเจริญทางตนและใบ (5-leaf stage) การขาดโบรอนทําใหผลผลิต

ลดลงเพราะจํานวนเมล็ดตอฝกลดลง  ขาวโพดที่ขาดโบรอนมีระบบสืบพันธุที่ผิดปกติ ทั้งในเกสร

ตัวผูและเกสรตัวเมีย ไดแก การเกิดฝกเล็ก ๆ หลายฝก มีไหมสั้น ในชอดอกตัวผูบางชอมีขนาดเล็ก 

ตาย อับเรณูมขีนาดเล็ก และเหีย่วยน มีละอองเรณูที่ไมสมบูรณ ขาวโพดที่ขาดโบรอนมีโบรอนใน

ชอดอกตัวผู และไหมประมาณ 4 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกัแหง เปรียบเทียบกบัในตนปกติทีม่ี 

มากกวา 8 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนักแหงในชอดอกตัวผู และ 15-18 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนัก

แหงในไหม นอกจากนี้ยังพบวาละอองเรณูจากตนขาวโพดที่ขาดโบรอนสวนใหญเปนหมันและไม

มีการสะสมแปง  การขาดโบรอนมีผลตอไหมขาวโพดบนตําแหนงของฝกขาวโพดออนแตกตางกนั 

ไหมจากสวนบนของฝกออนจะไดรับผลกระทบจากการขาดโบรอนมากกวาไหมที่อยูบนสวนที่อยู

ต่ํากวาของฝกออน โดยไหมที่สวนบนของฝกออนนี้มีลักษณะผอมบาง แตไหมบนฝกสวนลาง มี

ลักษณะหนา ไมแตกตางไปจากไหมในตนขาวโพดทีไ่มขาดโบรอน  การขาดโบรอนซึ่งทําให

น้ําหนกัชอดอกตัวผูลดลง กม็ีผลตอสวนตางๆ ของชอดอกตัวผูตางกนั  โดยดอกตวัผูตามกิ่งกานจะ

แสดงอาการขาดโบรอนมากกวาดอกยอยทีอ่ยูบนแกนกลางชอดอก ดอกตวัผูตามกิ่งกานของ
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ขาวโพดที่ขาดโบรอนมีละอองเรณูในปริมาณนอยและเปนหมันเนื่องจากไมมีการสะสมของแปง 

การงอกลมเหลว นอกจากนี้การขาดโบรอนยังมผีลตอดอกยอยสองดอกในแตละชอดอกของ

ขาวโพด โดยละอองเรณใูนดอกยอยทีอ่ยูต่ํากวาจะเปนหมันเนื่องจากการขาดโบรอนมากกวาดอก

ยอยที่อยูดานบน ชอดอกตวัผูที่ขาดโบรอนนี้มีโบรอนอยูประมาณ 4-5 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกั

แหง และละอองเรณูมี 3 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกัแหง เปรียบเทยีบกับขาวโพดที่ไมขาดโบรอน

ซ่ึงมี  18 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกัแหง ในชอดอกตวัผู และ 7 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกัแหง 

ในละอองเรณ ู   สําหรับอาการขาดโบรอนในดอกตัวเมียอาจทําใหเกิดหลายฝก ซ่ึงบางครั้งอาจมี

รูปรางเหมือนกับฝกทั่วไปแตสวนปลายของฝกมีการเจรญิเปนกิ่งกาน และมีลักษณะเหมือนชอดอก

ตัวผูติดอยูที่ปลายฝก บางมีลักษณะเหมือนกับฝกของขาวโพดตนปกติแตมกีารสรางไหมจํานวน

นอยและส้ัน  และมีลักษณะผอมบางเมื่อสองดูดวยกลองจุลทรรศน ไหมที่ขาดโบรอนไมสามารถทํา

หนาที่ไดอยางสมบูรณถึงแมวาจะนําเอาละอองเรณูจากตนปกติมาผสมก็ตามทําใหการติดเมล็ด

ลมเหลวเนื่องจากละอองเรณูตองการโบรอนสําหรับการงอกไดอยางสมบูรณ ตนขาวโพดทีแ่สดง

อาการขาดโบรอนนี้มี โบรอนอยูประมาณ 4 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกัแหง ในตนปกติมี

ประมาณ 15-18 มก. โบรอน ตอ กก. น้ําหนกัแหง 

 ในการทดลองปลูกขาวโพด 7 สายพนัธุ ประกอบดวย NS1, Pioneer A33 CM Glutinous 

Corn (GC), Sweet Corn 7101 (SC), White Sweet Corn (WSC) และ NS72 ในทรายรดดวย

สารละลายอาหารที่ไมมีการเติมโบรอน (B0) และ เติมโบรอน 20 μM B (B20) พบวาพันธุขาวโพด

แตกตางกันใน (1) การเกิดการขาดโบรอนเมื่อไมมีการเตมิโบรอนในสารละลายธาตุอาหาร และ (2) 

ในการตอบสนองตอโบรอน พันธุ SC นับวาทนตอการขาดโบรอนไดดีที่สุด เพราะมีการติดเมล็ด

และใหผลผลิตเมล็ดที่ B0 ไมแตกตางจากที่ B20 ถัดไปไดแกพันธุ WSC ที่ติดเมล็ดใน B0 ได
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ประมาณสามในสี่ของตน B20 ในขณะที่พันธุที่มีสมรรถภาพการใชโบรอนต่ํา ไดแก NS1 NS72 

และ CM  ที่ติดเมล็ดใน B0 ไดเพียง 5% หรือต่ํากวาของตนที่ติดไดใน B20 สําหรับพันธุ Pioneer 

A33 ติดเมล็ดใน B0 เพียง 20% และ GC ติดเมล็ดใน B0 ได 51% ของตนเมื่อไมขาดโบรอนใน B20 

นอกจากนี้ยังพบวาการตดิเมล็ด (จํานวนเมล็ดใน B0 คิดเปนเปอรเซ็นตของการติดเมล็ดใน B20) มี

ความสัมพันธกับปริมาณความเขมขนของโบรอนในไหม (r = 0.84, P < 0.01)  ละอองเรณู (r = 0.72, 

P < 0.01) ใบธง (r = 0.72, P < 0.01) และใบที่ฝก (r =  0.70, P < 0.01)  นอกจากนีก้ารขาดโบรอนยัง

มีผลกระทบตอพัฒนาการตางกันในขาวโพดตางพันธุ ในพันธุ CM และ SC โบรอนไมมีผลตอวัน

ออกไหม วันออกดอกตวัผู จํานวนกานของชอดอกตัวผู และจํานวนไหม แตพบการขาดโบรอนทํา

ใหขาวโพดมีดอกเร็วขึ้นในพนัธุ WSC และมีดอกชาลงในพันธุ Pioneer และ NS72 

จากการศึกษาวิจัยนี้ แสดงใหเห็นถึงลักษณะพเิศษของการตอบสนองตอโบรอนในขาวโพด

วา  ถึงแมการขาดโบรอนจะมีผลกระทบตอทั้งดอกตัวผูและดอกตวัเมีย ดอกตวัเมยีโดยเฉพาะการ

ทํางานของไหมขาวโพดในการสนับสนุนการผสมเกสร เปนกระบวนการทางสรีระที่มีความไวตอ

การขาดโบรอนมากที่สุด และพันธุขาวโพดมีความแตกตางกันมากในการตอบสนองตอการขาด

โบรอน โดยในระดับโบรอนที่รากระดับเดียวกัน มพีันธุขาวโพดบางพันธุที่แทบจะไมติดเมล็ดเลย

เพราะขาดโบรอน ในขณะทีข่าวโพดบางพนัธุติดเมล็ดและใหผลผลิตไดเปนปกติ  ขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาวิจยัครั้งนี้สามารถนําไปใชในการจัดการธาตุอาหารและการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพันธุที่

มีสมรรถนภาพในการเจริญไดดีในสภาพดินที่มีโบรอนต่ํา  

 

 


