ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

๑

website : at.doa.go.th/ew

เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๓ – ๙ มกราคม ๒๕๖๑
สภาพแวดล้อม/สภาพ
ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
กลางคืนเย็น ความชื้น
ทุเรียน
ออกดอก
ค่อนข้างสูง
สตรอว์เบอร์รี
ทุกระยะการ
เจริญเติบโต

หอมแดง,
หอมหัวใหญ่,
กระเทียม

ทุกระยะการ
เจริญเติบโต

ปัญหาที่ควรระวัง
ดอกร่วง
โรคราแป้ง
(เชื้อรา Oidium
sp.)

โรคใบไหม้
(เชื้อรา
Stemphylium
vesicarium)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
ทุเรียนจะทิ้งดอกเมื่ออยู่ในสภาพ
อากาศเย็น และแห้ง
พบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้าย
ผงแป้ง ขึ้นกระจายตามส่วนต่างๆ
ของพืช เมื่ออาการรุนแรงจะท้าให้
แผลบริเวณใต้ใบเปลี่ยนเป็นสีม่วง
ใบบิดม้วนขึ้น ถ้าเป็นที่ผลท้าให้ผลมี
ขนาดเล็กและมีสีไม่สม่้าเสมอ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

ควบคุมปริมาณน้้าที่ให้ โดยค่อยๆ เพิ่มปริมาณน้้าขึ้น
เรื่อยๆ (ให้น้าแบบโชยน้้า) เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิ
๑. ดูแลและบ้ารุงรักษาต้นสตรอว์เบอร์รีให้มีความ
แข็งแรง สมบูรณ์
๒. หมั่นก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก
๓. ตรวจแปลงปลูกสม่้าเสมอ เมื่อพบโรคให้เก็บส่วนที่
เป็นโรค น้าไปเผาท้าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วย
สารป้องกันก้าจัดโรคพืช เบโนมิล ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี
อัตรา ๖ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๕–๗ วัน
อาการเริ่มแรก พบจุดสีเหลืองอ่อน ๑. ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมกับ
หรือน้้าตาลอ่อนบนใบ มีลักษณะ การปลูกหอมและกระเทียม โดยการใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอก
ฉ่้าน้้า ต่อมาจุดเล็กจะขยายเป็น
หรือปุ๋ยอินทรีย์
แผลรูปยาวรี หัวท้ายแหลมสี
๒. ใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้น
น้้าตาลอ่อน หรือน้้าตาลอมม่วง
กล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น ไดฟีโน
เมื่อสภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง โคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๓๐-๔๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐
แผลจะขยายลุกลามอย่างรวดเร็ว ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๓๐เกิดอาการไหม้ตั้งแต่ปลายใบลง
๔๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร นาน ๑๕-๒๐ นาที
มายังรอยแผล หรือไหม้ทั่วทั้งใบ
๓. ตรวจแปลงสม่้าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารไดฟี
คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้

กาแฟโรบัสตา

ผลสุก และระยะ
เก็บเกี่ยว

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
โดยแผลไหม้ในระยะแรกมีสีน้าตาล
อ่อน แล้วเข้มขึ้นเป็นสีน้าตาลอมม่วง
จนเป็นสีด้าในที่สุด บางครั้งพบ
สปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค มี
ลักษณะเป็นผงสีด้าบนแผล ซึ่งโรค
นี้มักพบเกิดร่วมกับโรค
ใบจุดสีม่วง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

โนโคนาโซล ๒๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐
ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน ๕๐ % ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๒๐
กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือโพรคลอราซ ๕๐% ดับเบิล้ ยู
พี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง สลับ
กับ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๔๐-๕๐ กรัม
ต่อน้้า ๒๐ ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุ
โรค โดยพ่นทุก ๕-๗ วัน
๔. เก็บซากพืชที่เป็นโรคไปเผาท้าลายนอกแปลงปลูก
๕. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่น
ที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ
ผลกาแฟสุกเลยระยะ ผลกาแฟสุกเลยระยะเก็บเกี่ยว เมื่อ เลือกเก็บผลกาแฟที่สุกเต็มที่มีสีส้มอมแดง และน้าไป
เก็บเกี่ยวจากการที่ น้ามาตากแห้งพบการเข้าท้าลาย ตากบนลานตากที่ไม่โดนฝน เพื่อป้องกันความชื้นและ
ฝนตกชุก ท้าให้ไม่ ของเชื้อราและเมื่อน้ามาสีพบ
เชื้อราเข้าท้าลาย
สามารถเก็บเกี่ยว ปัญหาเมล็ดกาแฟแตก หัก ท้าให้
ผลผลิตได้ทันตาม คุณภาพลดลง
ระยะเวลา และอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อรา
เข้าท้าลายส่งผลต่อ
คุณภาพของเมล็ด
กาแฟ
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ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

๓
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกตลักษณะ/
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อาการที่อาจพบ
อากาศแห้งแล้ง
มันส้าปะหลัง
ทุกระยะการ
เพลีย้ แป้งมัน
พบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ย
เจริญเติบโต
ส้าปะหลัง
แป้งมันส้าปะหลัง ตามส่วนต่างๆ ของ
มันส้าปะหลัง เช่น ใบ ยอด และตา
โดยเพลี้ยแป้งมันส้าปะหลังดูดน้้า
เลี้ยงแล้วขับถ่ายมูลของเหลว
ออกมา ท้าให้เกิดราด้าบนใบ มัน
ส้าปะหลังสังเคราะห์แสงได้น้อย
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ล้าต้นมีช่วง
ข้อถี่ โค้งงอ ใบหงิกยอดแตกพุ่ม
หรือแห้งตาย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
ก่อนปลูก
๑. ไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อลดปริมาณของ
เพลี้ยแป้งมันส้าปะหลังที่อยู่ในดิน
๒. ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากเพลี้ยแป้งมันส้าปะหลัง
๓. แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง เป็นเวลา ๕-๑๐ นาที
โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ ไทอะมี
ทอกแซม ๒๕% ดับเบิล้ ยูจี อัตรา ๔ กรัมต่อน้้า ๒๐
ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิล้ ยูจี อัตรา ๔
กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิล้ ยู
พี อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร
หลังปลูก
เมื่อมันส้าปะหลังอายุ ๑-๔ เดือน ควรส้ารวจการระบาด
ของเพลี้ยแป้งมันส้าปะหลัง ถ้าพบการระบาดของเพลี้ย
แป้งมันส้าปะหลังให้ท้าการป้องกันก้าจัด ดังนี้
๑. ถอนต้นมันส้าปะหลังและเก็บท้าลาย
๒. พ่นสารฆ่าแมลงเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแป้งมัน
ส้าปะหลัง โดยเลือกใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่ง
ได้แก่ ไทอะมีทอกแซม ๒๕% ดับเบิล้ ยูจี อัตรา ๔ กรัม
ต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๗๐% ดับเบิล้ ยูจี
อัตรา ๔ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้

ไรแดงหม่อน

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ

ไรแดงหม่อนดูดกินน้้าเลี้ยงอยู่ใต้ใบ
ท้าลายใบแก่ และใบเพสลาด หาก
ระบาดรุนแรงจะเคลื่อนย้ายไปดูด
กินบนยอดอ่อน สร้างเส้นใยปกคลุม
ใบและล้าต้น เมื่อไรเริ่มลงท้าลาย
จะเห็นเป็นจุดประด่างเหลืองบนผิว
ด้านบนของใบ หากท้าลายรุนแรง
ท้าให้ใบไหม้ ขาดพรุนตรงกลางใบ
ใบลู่ลง และเหี่ยวแห้ง หากไรแดง
หม่อนลงท้าลายในมันส้าปะหลัง
อายุ ๑-๓ เดือน อาจท้าให้ใบร่วง
ยอดแห้ง และตายได้

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑๖% เอสจี อัตรา ๑๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ ไดโน
ทีฟูแรน ๑๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๒๐ กรัมต่อน้้า ๒๐
ลิตร หรือ โพรไทโอฟอส ๕๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลิตร
ต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ พิริมิฟอส-เมทิล ๕๐% อีซี อัตรา
๕๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม/
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒๔.๗% แซดซี อัตรา ๑๐
มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร
๑. หลีกเลี่ยงการปลูกมันส้าปะหลังในช่วงที่สภาพ
อากาศแห้งแล้ง
๒. หมั่นตรวจแปลงในช่วงสภาพอากาศแห้งแล้ง ถ้าพบ
ระบาดของไรแดง ให้เก็บใบมันส้าปะหลังมาท้าลาย
๓. ในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงให้พ่นสารฆ่าไร
โดยเลือกใช้สารฆ่าไรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก้าจัด ได้แก่ ไพริดาเบน ๒๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๑๐
กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตรหรือ เฟนบูทาทินออกไซด์ ๕๕%
เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ สไปโรมี
ซิเฟน ๒๔% เอสซี อัตรา ๖ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร
หรือ เตตระไดฟอน ๗.๒๕% อีซี อัตรา ๕๐ มิลิลิลิตรต่อ
น้้า ๒๐ ลิตร ไม่ควรพ่นสารชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง
ควรสลับชนิดสารเพื่อป้องกันการต้านทานสารฆ่าไร
คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร

email : ew@doa.in.th

