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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙
ระยะการ
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ
ข้อสังเกต
เจริญเติบโตของพืช
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
ในช่วงนี้
อากาศเย็น อุณหภูมิจะ
๑.ทุเรียน
๑.ระยะออกดอก
๑.ในช่วงนี้มักมีลมกรรโชกแรง ใบทุเรียนเหลือง เหี่ยว ต้น
ลดลง ๑-๒ องศาเซลเซียส
๒.ดอกบาน-เริ่มติดผล ไม่ควรเว้นการให้น้ํา แต่ควร ทุเรียนแสดงอาการขาดน้ํา
เพิ่มการให้น้ํามากกว่าปกติ
เพื่อป้องกันดอกและ ใบร่วง
และระวังการแตกใบอ่อน
๒.เพลี้ยไฟ

ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการ
เจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง
แห้ง หงิกงอ และไหม้ การ
ทําลายในช่วงดอก ทําให้ดอก
แห้ง ดอก และก้านดอกเปลี่ยน
เป็นสีน้ําตาล แคระแกร็น และ
ร่วงได้ ในช่วงผลอ่อน ทําให้
ชะงักการเจริญเติบโต หนาม
เป็นแผลและเกิดอาการปลาย
หนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และ
แคระแกร็น

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
เมื่อทุเรียนออกดอก และเห็นดอกระยะไข่
ปลามากพอแล้วให้เพิ่มปริมาณน้ํา โดยการ
ให้น้ําควรให้ทลี ะน้อย สม่ําเสมอและต่อเนื่อง
ลดปริมาณน้ําลงในช่วงดอกใกล้บาน
๑.หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วน
ที่ถูกทําลายทิ้ง
๒.เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่า
แมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล
อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ
ฟิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อ
น้ํา ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อี
ซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
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ระยะการ
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ
เจริญเติบโตของพืช
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ในช่วงนี้

ปัญหาที่ควรระวัง
๓.หนอนด้วงหนวดยาวเจาะ
ลําต้นทุเรียน

๔.ไรแดง

๕.โรคดอกแห้งเนื่องจากเชื้อ
รา

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
หนอนที่ฟักใหม่ เริ่มกัดกินไช
ชอนใต้เปลือกไม้ และถ่ายมูล
ออกมาเป็นขุยไม้ติดอยู่ภายนอก
เป็นระยะๆ ตามเส้นทางที่หนอน
ไชชอนอยู่ใต้เปลือกไม้
ใบมีอาการเหลืองซีด ไม่เขียว
และไม่เป็นมันดูคล้ายมีฝุ่นจับ
เป็นผงสีขาว การระบาดอย่าง
รุนแรงทําให้ใบทุเรียนหลุดร่วง
อย่างรวดเร็ว

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
พ่นด้วยสารอิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล
อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร ให้ชุ่ม
เฉพาะบริเวณต้นและกิ่งขนาดใหญ่ จํานวน
๒ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์

สํารวจดูไรแดงบนใบทุเรียน ซึ่งสามารถเห็น
ได้ด้วยตาเปล่าเป็นจุดสีน้ําตาลเข้มวิ่ง
เคลื่อนไหวไปมา การพ่นสารฆ่าไร ควรใช้สาร
สลับชนิดกัน ดังนี้ สารโพรพาร์ไกต์ ๓๐%
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
หรือสารอะมิทราซ ๒๐% อีซี อัตรา ๓๐
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
พบอาการของโรคในดอกทุเรียน ๑.ไม่ควรให้ทุเรียนขาดน้ําในระยะออกดอก
เพราะจะทําให้ดอกแห้ง ดอกไม่สมบูรณ์ เขือ้
ระยะหัวกําไล จนถึงดอกบาน
ราเข้าทําลายได้ง่าย
โดยพบจุดสีดําบนกลีบดอก
กลีบดอกแห้งเป็นสีน้ําตาลเข้ม มี ๒.หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ําเสมอ เมื่อ
ราสีเทาดําเจริญฟูคลุมกลีบดอก เริ่มพบโรคควรพ่นด้วยสารคาร์เบนดาซิม ๕
ดอกจะเน่าก่อนบาน แห้งและ o% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๑๕-๒o กรัม หรือ
หลุดร่วงไป
สารอะซ๊อกซี่สโตรบิน+ไดฟิโนโคนาโซล ๒o+
๑๒.๕% เอสซี อัตรา ๑o-๑๒ มิลลิลิตรต่อน้ํา
๒o ลิตร
๓. เก็บดอกร่วงที่เป็นโรคนําไปเผาทําลาย
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ระยะการ
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ
เจริญเติบโตของพืช
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ในช่วงนี้
๒.ถั่วลันเตา ทุกระยะการ
๑.โรคราแป้ง
เจริญเติบโต

๒.หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
เป็นได้ทุกส่วนของพืช อาการ
เริ่มแรกมักพบที่ใบก่อน
โดยเฉพาะใบที่ติดโคนต้น
ลักษณะคล้ายผงแป้งสีขาวเกาะ
กระจายเป็นหย่อมๆ ทั้งบนใบ
และใต้ใบ สําหรับลําต้นและกิ่ง
อาการจะเริ่มจากโคนต้นแล้ว
ค่อยๆ ลามสูงขึ้น ถ้าอาการ
รุนแรงจะเห็นต้นถั่วลันเตาขาว
โพลนทั้งต้น
เข้าทําลายเนื้อเยื่อบริเวณไส้
กลางของลําต้น เป็นสาเหตุทํา
ให้ต้นถั่วเหลืองแคระแกรน ข้อ
โป่ง ปล้องสั้น และผลผลิตลดลง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ําเสมอ เมื่อเริม่
พบโรคควรพ่นด้วยสารป้องกันกําจัดโรคพืช
เช่น สารซัลเฟอร์* ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี หรือ ได
โนแคป ๑๙.๕% ดับเบิ้ลยูพี หรือ คอปเปอร์
ซัลเฟต ๓๐% ดับเบิ้ลยูพี หรือเฮกซะโคนา
โซล ๕%อีซี ควรพ่นอย่างสม่ําเสมอทุกๆ ๕๗ วัน
* สําหรับสารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพ
อากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจจะทํา
ให้ใบไหม้ได้
๑.คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วย
สารฟิโปรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๕๐ มิลลิลติ ร
ต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือ อิมิดาโคลพริด
อัตรา ๓-๕ กรัมต่อเมล็ด ๒ กิโลกรัม (หาก
คลุกเมล็ดแล้วไม่จําเป็นต้องพ่นสารฆ่าแมลง
จนถึงอายุ ๓๐ วัน)
๒.กรณีที่ไม่ได้คลุกเมล็ดก่อนปลูก ให้พ่นด้วย
สารสารฟิโปรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๒๐
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หลังเมล็ดงอก ๓-๕
วัน
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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