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ABSTRACT

Erysiphales is an important group of pathogenic fungi, causing powdery
mildew diseases of numerous plant species. Collection of powdery mildew samples in
northern part of Thailand during years 2009 to 2011 was made and obtained more
than 200 samples from more than 130 host plant species. They were studied and
identified by using their host plants and morphological characteristics, combined with
molecular phylogenetic analysis. It was found that the fungal species could be divided
into 5 tribes, the tribe Phyllactinieae is endoparasitic to plants. This tribe was found
most; 70 samples in 27 plant species or 30 percent of collected samples and normally
found on perennial wild plants. This study has new Phyllactinieae fungi as the first
record of Thailand in 20 host plant species, and as the first world record in 4 host
plant species. Classification of these fungal samples showed that the fungi found on
13 host species in 5 host plant families e.g. Euphorbiaceae, Malpighiaceae,
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Oxalidaceae, Pedaliaceae and Solanaceae are genus Oidiopsis. The genus
Ovulariopsis was found on 14 host species in 10 plant families: Alangiaceae,
Boraginaceae, Caesalpiniaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Lythraceae, Moraceae,
Rosaceae, Urticaceae and Verbenaceae. Of these, the sexual state of genus
Phyllactinia found on 7 host species; Boehmeria siamensis, Cassia fistula, Dalbergia
cana, Dalbergia lanceolaria, Gmelina arborea, Morus alba and Terminalia bellirica.
The key to genera of the Phyllactinieae was also created in this study.
The phylogenetic relationship of powdery mildew fungi in the tribe
Phyllactinieae was studied using ITS and 28S rDNA gene sequences of 20 fungal
specimens from Thailand and analysed by compared with the sequences of other
Phyllactinieae members obtained from DNA Data Bank of Japan (DDBJ).
Phylogenetic tree was conducted from data using maximum parsimony with PAUP
Mac Rat program. The phylogenetic analysis within tribe Phyllactinieae divided into 6
groups. Group 1 is the fungus that has clavate conidia with straight foot-cells. This
group can be divided into 4 subgroups. Subgroup 1, the fungus found on Gmelina
arborea was identified as Phyllactinia gmelinae. Subgroup 2, the fungi found on
Morus alba and Broussonetia papyrifera. The one on Morus alba was identified as
Phyllactinia guttata. However, the fungus found on Broussonetia papyrifera in
Thailand showed closely related with Phyllactinia guttata on Morus alba and
Phyllactinia broussonetiae-kaempfer on Broussonetia papyrifera from other countries
but differ from them on 6 nucleotide bases. So, this could be identified as a new
species. Subgroup 3 is the fungus found on Pyrus pyrifolia which can be identified as
Phyllactinia mali. Subgroup 4 is the fungus from Ehretia laevis which was identified
as a new species. Group 2 consists of 16 fungal specimens from Capsicum spp.,
Euphorbia heterophylla, Solanum aculeatissimum and Solanum torvum. This group
has dimorphic conidia with straight foot-cells and was identified as Oidiopsis sicula
which is an anamorphic state of Leveillula taurica. Group 3, the fungus has clavate
conidia and twisted foot-cells which was found on Terminalia bellirica and it was
identified as Phyllactinia bellirica. Group 4 consists of 7 fungal specimens from
Cassia fistula and Senna siamea, its characteristics are similar to genus Oidium. This
group has single ellipsoidal conidia and short conidiophores. The fungal specimens
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from Cassia fistula was identified as Phyllactinia cassiae-fistulae. The fungal
specimens found on Senna siamea was identified as a new species. Group 5 consists
of 2 fungal specimens from Dalbergia lanceolaria. This fungus is represented
dimorphic conidia and twisted foot-cells and was identified as Phyllactinia dalbergiae.
Group 6 consists of 2 fungal specimens from Lagerstroma macrocarpa which
represented dimorphic conidia and twisted foot-cells and was identified as a new
species. Furthermore, the morphological observations of Thai Phyllactinieae under
Group 3, 4, 5 and 6 are distinct from other known Phyllactinia species that having
clavate conidia and twisted foot-cells. In this phylogenetic analysis revealed that
Phyllactinia in these groups were split from other Phyllactinia species at early stage
of evolution.
This is the first comprehensive study of powdery mildews in tribe
Phyllactinieae that collected in Thailand by using morphological characteristics,
photograph and line drawing together with phylogenetic analysis of the ITS and 28S
nucleotide sequences to solve the problem on identification and classification of this
fungal tribe. Furthermore, molecular phylogenetic analysis is used to link the asexual
and sexual states of tribe Phyllactinieae. A comprehensive molecular analysis
confirmed the taxonomic status of numerous morphological species that were found
in some groups of Phyllactinieae, which having asexual features that differ from all
other Ovulariopsis species.
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บทคัดย่อ
Erysiphales เป็ นเชื้ อราสาเหตุของโรคพืชที่สาคัญกลุ่มหนึ่ง ซึ่งทาให้เกิดโรคราแป้ งกับพืช
หลายชนิด ได้ทาการเก็บตัวอย่างโรคราแป้ งในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2009
ถึง 2011 ได้มากกว่า 200 ตัวอย่างบนพืชอาศัยมากกว่า 130 ชนิด และทาการศึกษาเพื่อจาแนกชนิด
ของเชื้ อราแป้ ง โดยดูจากพืชอาศัย สัณฐานวิทยาต่างๆ ร่ วมกับเทคนิคทางด้านอณูชีววิทยา เพื่อ
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ทางพันธุ กรรมของเชื้อรา พบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 tribes โดยมี
ไทร์บ Phyllactinieae ที่เป็ นปรสิ ตภายในพืช ซึ่งพบมากถึง 70 ตัวอย่าง บนพืชอาศัย 27 ชนิด หรื อ
คิดเป็ น 30 เปอร์ เซ็นต์ของตัวอย่างที่เก็บได้ท้ งั หมด โดยพบมากบนพืชยืนต้นในป่ า เชื้อราที่ศึกษา
ครั้งนี้มีเชื้ อราที่พบครั้งแรกในประเทศไทยในพืชอาศัย 20 ชนิด และเป็ นรายงานการพบครั้งแรกใน
โลกในพืชอาศัย 4 ชนิด เมื่อทาการจาแนกชนิดเชื้ อราในกลุ่มนี้ตามลักษณะของการสื บพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศ พบว่าเป็ นเชื้ อราในจีนสั Oidiopsis บนพืชอาศัย 13 ชนิดใน 5 วงศ์ คือ Euphorbiaceae,
Malpighiaceae, Oxalidaceae, Pedaliaceae และ Solanaceae และเป็ นเชื้อรา Ovulariopsis บนพืช
อาศัย 14 ชนิดใน 10 วงศ์คือ Alangiaceae, Boraginaceae, Caesalpiniaceae, Combretaceae,
Euphorbiaceae, Lythraceae, Moraceae, Rosaceae, Urticaceae และ Verbenaceae โดยในจานวนนี้
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พบระยะการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ 7 ชนิด ได้แก่ Boehmeria siamensis, Cassia fistula, Dalbergia
cana, Dalbergia lanceolaria, Gmelina arborea, Morus alba และ Terminalia bellirica ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้มีการจัดทาวิธีการจาแนก (Key) สาหรับราแป้ งในไทร์บ Phyllactinieae ด้วย
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้ อราในไทร์บ Phyllactinieae โดยการวิเคราะห์
ลาดับเบสตรงตาแหน่ง ITS และ 28 SrDNA จากตัวอย่างเชื้อรา 20 ตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับลาดับ
เบสที่ได้จากฐานข้อมูลดีเอ็นเอของประเทศญี่ปุ่น (DNA Data Bank of JAPAN, DDBJ) จากนั้นทา
การสร้างแผนภูมิตน้ ไม้ของความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) จากข้อมูลด้วยวิธี
maximun parsimony และด้วยโปรแกรม PAUP Mac Rat พบว่าตัวอย่างเชื้อราในไทร์บนี้ที่พบใน
ประเทศไทย แบ่งออกได้เป็ น 6 กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มที่ 1 มีลกั ษณะสัณฐานวิทยาคือ conidia รู ป
กระบอง (clavate) และ foot-cells มีลกั ษณะตรง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มย่อยที่ 1 ในพืช
Gmelina arborea ที่จาแนกชนิดได้เป็ น Phyllactinia gmelinae กลุ่มย่อยที่ 2 เป็ นเชื้อราที่พบในพืช
Morus alba ซึ่งจาแนกได้เป็ น Phyllactinia guttata และเชื้อราที่พบในพืช Broussonetia papyrifera
ในประเทศไทยพบว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับเชื้อรา Phyllactinia guttata ที่พบในพืช Morus
alba และเชื้อรา Phyllactinia broussonetiae-kaempfer ที่พบในพืช Broussonetia papyrifera ใน
ประเทศอื่น แต่มีลาดับเบสต่างกันถึง 6 เบส จึงถือว่าเป็ นเชื้อรา Phyllactinia ชนิดใหม่ที่ยงั ไม่มี
รายงานมาก่อน ส่ วนเชื้อราที่พบบนพืช Pyrus pyrifolia จาแนกได้เป็ น Phyllactinia mali ซึ่งถูกจัด
อยูใ่ นกลุ่มย่อยที่ 3 และเชื้อรากลุ่มย่อยที่ 4 ในพืช Ehretia laevis ที่จดั เป็ นเชื้อรา Phyllactinia ที่พบ
ใหม่ สาหรับเชื้อราในกลุ่มที่ 2 มี 16 ตัวอย่างที่พบบนพืชอาศัยดังนี้ Capsicum spp., Euphorbia
heterophylla, Solanum aculeatissimum และ Solanum torvum เชื้อรากลุ่มนี้สร้าง conidia ที่มีรูปร่ าง
ต่างกัน 2 แบบ และ foot-cells มีลกั ษณะตรง โดยจาแนกชนิดได้เป็ นเชื้ อรา Oidiopsis sicula ซึ่ง
เป็ นระยะการสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของเชื้อรา Leveillula taurica เชื้ อรากลุ่มที่ 3 ได้แก่เชื้อราที่
พบพืช Terminalia bellirica ที่ conidia รู ปกระบอง (clavate) และ foot-cells มีลกั ษณะบิด จาแนก
ชนิดได้เป็ นเชื้ อรา Phyllactinia bellirica กลุ่มที่ 4 มีเชื้อรา 7 ตัวอย่างพบบนพืช Cassia fistula และ
Senna siamea โดยเชื้อรากลุ่มนี้มีลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาคล้ายกับเชื้อรา Oidium คือ conidia เป็ น
รู ปทรงรี (ellipsoid) และก้านชูสปอร์ส้ นั เชื้อราที่พบบนพืช Cassia fistula จาแนกได้เป็ น
Phyllactinia cassiae-fistulae ส่ วนเชื้อราที่พบบนพืชอาศัย Senna siamea จัดเป็ นเชื้ อรา Phyllactinia
ชนิดใหม่ กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วยเชื้อรา 2 ตัวอย่างที่พบบนพืชอาศัย Dalbergia lanceolaria จาแนก
ชนิดได้เป็ น Phyllactinia dalbergiae มีการสร้าง conidia ที่ต่างกัน 2 แบบ และมี foot-cells ลักษณะ
บิด กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วยเชื้อรา 2 ตัวอย่างที่พบบนพืชอาศัย Lagerstroma macrocarpa ซึ่งสร้าง
conidia ที่ต่างกัน 2 แบบ และ foot-cells มีลกั ษณะบิดเป็ นเกลียว ที่จาแนกได้เป็ นเชื้ อรา Phyllactinia

x

ชนิดใหม่ นอกจากนี้ยงั พบว่าเชื้อราแป้ งในกลุ่มที่ 3, 4, 5 และ 6 มีลกั ษณะสาคัญที่ต่างจากเชื้อราแป้ ง
ในไทร์บ Phyllactinieae ที่พบในส่ วนอื่นๆ ของโลก คือ สร้างสปอร์ที่มีรูปร่ างต่างกัน 2 แบบ และ
ส่ วนใหญ่ foot-cells มีลกั ษณะบิดเป็ นเกลียว เชื้ อราแป้ งกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม โดย
จัดกลุ่มที่ตาแหน่งด้านล่างของแผนภูมิตน้ ไม้ ซึ่ งมีการแยกออกจากเชื้อรา Phyllactinia ชนิดอื่นๆ
ในระยะเริ่ มแรกของวิวฒั นาการ
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้ งในไทร์บ Phyllactinieae ที่พบใน
ประเทศไทยครั้งนี้นบั เป็ นครั้งแรกที่ได้ศึกษาครอบคลุมถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา โดย
อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่างๆ โดยใช้ภาพถ่าย และภาพวาดของเชื้ อราแต่ละชนิดประกอบ
โดยวิเคราะห์ร่วมกับลาดับเบสของยีนตรงตาแหน่ง ITS และ 28S rDNA ซึ่ งช่วยแก้ปัญหาการจัด
จาแนกชนิดของเชื้ อราในกลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้เทคนิคด้านอณูชีววิทยายังช่วยให้เชื่อมโยงระหว่าง
เชื้อราในระยะการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศที่พบในประเทศไทย ซึ่งมีลกั ษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่แตกต่างจากเชื้อรา Ovulariopsis ชนิดอื่นๆ กับระยะการสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศของ
เชื้อราในไทร์บ Phyllactinieae ได้
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