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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจเกิด ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกตลักษณะ/
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ ผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อาการที่อาจพบ
อากาศเย็นอุณหภูมิ
ดาวเรือง
ออกดอก
หนอนกระทู้ผัก หนอนระยะแรกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แทะกิน
ลดลง
ผิวใบ ในระยะต่อมาหนอนจะเริ่มแยกย้ายไป
ต้นอื่น การทาลายจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจาก
หนอนมีขนาดใหญ่ สามารถกัดกินใบ ก้าน
และดอกของดาวเรือง ทาความเสียหาย
อย่างมาก

พืชผักตระกูล
ทุกระยะ
กะหล่าและ
การเจริญเติบโต
ผักกาด (เช่น
คะน้า กะหล่าปลี

โรคราน้าค้าง
(เชื้อรา
Peronospora
parasitica)

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. การเก็บกลุ่มไข่ และหนอนทาลาย จะช่วยลด
การระบาดของหนอนกระทู้ผักลงได้
๒. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ เชื้อ Bacillus
thuringiensis อัตรา ๖๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
๓. การใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่ คลอร์ฟลูอาซูรอน ๕%
เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
เมทอกซีฟีโนไซด์ ๒๔% เอสซี อัตรา ๘ มิลลิลิตร
ต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
๒.๕% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
หรือ ลูเฟนนูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร
ต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ เดลทาเมทริน ๓% อีซี
อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
อินดอกซาคาร์บ ๑๕% เอสซี อัตรา ๑๕
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
พบโรคนี้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช ถ้า ๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากเชื้อสาเหตุโรค โดยแช่
เป็นโรคในระยะกล้า ใบเลี้ยงจะเกิดจุดแผลสี ในน้าอุ่น อุณหภูมิประมาณ ๕๐ องศาเซลเซียส (ต้ม
น้าตาลทาให้ลาต้นเน่า หรือแคระแกร็น ถ้า น้าจนเดือดแล้วเติมน้าลงไป ๑ เท่า) นาน ๒๐ –
เป็นโรคในระยะต้นโตพบอาการเริ่มแรก
๓๐ นาที หรือคลุกด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืชเม
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจเกิด ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ ผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
กะหล่าดอก
บรอกโคลี
กวางตุ้ง
ผักกาดขาว
ผักกาดหอม
ฯลฯ)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
บริเวณหน้าใบลักษณะเป็นจุดแผลสีเหลือง
หรืออาจเป็นปื้นๆ สีเหลือง ถ้าสภาพอากาศ
ชื้นโดยเฉพาะตอนเช้าเมื่อพลิกดูใต้ใบมักจะ
พบเส้นใยเชื้อราสีขาวหรือเทาคล้ายปุยฝ้าย
ถ้าโรคระบาดรุนแรงแผลจะลามขยายใหญ่ทา
ให้เนื้อใบเป็นสีน้าตาล และแห้งตาย
*** ในกะหล่าดอกและบรอกโคลี ถ้าเชื้อเข้า
ทาลายรุนแรงก้านดอกจะยืดและดอก
อาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
ทาแลกซิล ๓๕% ดีเอส อัตรา ๑๐ กรัมต่อเมล็ด
พันธุ์ ๑ กิโลกรัม ก่อนปลูก
๒. ควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควร ไม่
เบียดแน่นจนเกินไป
๓. เมื่อพบโรคเริ่มระบาด ควรพ่นด้วยสารเมทาแลกซิล
๒๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐
กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐%
ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม ๖๔% +๔%
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๘๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา
๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งด้านบน
ใบและใต้ใบ ทุก ๕-๗ วัน
๔. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บเศษ
ซากพืชไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก
๕. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพืชตระกูลกะหล่าและ
ผักกาดซ้าในแปลงเดิม และควรปลูกพืช
หมุนเวียน
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจเกิด ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกตลักษณะ/
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ ผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อาการที่อาจพบ
สตรอว์เบอร์รี
ทุกระยะ
๑. โรคราแป้ง
พบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายผง
การเจริญเติบโต
(เชื้อรา Oidium แป้ง ขึน้ กระจายตามส่วนต่างๆของพืช เมื่อ
sp.)
อาการรุนแรงจะทาให้แผลบริเวณใต้ใบ
เปลี่ยนเป็นสีม่วง ใบบิดม้วนขึ้น ถ้าเป็นที่ผล
ทาให้ผลมีขนาดเล็กและมีสีไม่สม่าเสมอ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

๑. ดูแลและบารุงรักษาต้นสตรอว์เบอร์รีให้มี
ความแข็งแรง สมบูรณ์
๒. หมั่นกาจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดการ
ระบาดของโรค
๓. ตรวจแปลงปลูกสม่าเสมอ เมื่อพบโรคให้เก็บ
ส่วนที่เป็นโรค นาไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก
แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช เบโนมิล
๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๖ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
พ่นทุก ๕–๗ วัน
๒. โรคแอนแทรคโนส อาการบนก้านใบ และลาต้น พบแผลสีม่วง ๑. ตรวจแปลงปลูกสม่าเสมอ เมื่อพบโรคตัด
(เชื้อรา
แดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไปตามความยาว ส่วนที่เป็นโรค ไปเผาทาลายนอกแปลงปลูก
Colletotrichum ของก้านใบและลาต้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสี และพ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช ฟลูโอไพ
gloeosporioides) น้าตาล เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้ง ทาให้เกิด แรม+ไตรฟลอกซีสโตรบิน ๒๕%+๒๕% เอสซี
รอยคอด หากอาการรุนแรง ต้นจะเหี่ยว
อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ฟลูโอไพ
และตายในที่สุด
แรม+ทีบูโคนาโซล ๒๐%+๒๐% เอสซี อัตรา ๑๐
อาการบนผล แผลมีลักษณะฉ่าน้าเป็นสี
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๕ วัน
น้าตาลเข้ม เนื้อเยื่อรอบขอบแผลเปลี่ยนเป็นสี ๒. เมื่อพบการระบาดของโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้
ซีด แผลยุบตัวลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น น้าแบบพ่นฝอย
จะขยายใหญ่และทาให้ผลเน่า ในสภาพที่มี ๓. แปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บ
อากาศชื้นอาจพบกลุ่มสปอร์สีส้มของเชื้อรา เกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืช ไปเผาทาลาย
อยู่บริเวณแผล
นอกแปลงปลูก
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจเกิด ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ ผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้

อากาศเย็ น มี หมอกตอน ถั่วเหลือง
เช้ า อากาศร้ อ น ตอน
กลางวัน

ระยะฝักเต็ม-ฝักแก่

หนอนเจาะฝักถั่ว

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
อาการบนไหล พบแผลสีม่วงแดงขนาดเล็ก
ขยายลุกลามไปตามความยาวของสายไหล
และเปลี่ยนเป็นแผลสีน้าตาลในเวลาต่อมา
ทาให้เกิดรอยคอดของไหลบริเวณที่เป็นแผล
เมื่อย้ายต้นไหลที่มีการติดเชื้อมาปลูกหาก
สภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของเชื้อ สตรอว์เบอร์รีจะแสดงอาการใบเฉา
ต่อมาจะเหี่ยวอย่างรวดเร็วและพบว่ากอ
ด้านในมีลักษณะเน่าแห้ง เป็นสีน้าตาลแดง
หรือบางส่วนเป็นแผลขีดสีน้าตาลแดง และ
ต้นจะตายในที่สุด
หนอนจะเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ดที่อยู่ในฝัก
หลังจากฟักออกมาจากไข่ หนอนที่มีขนาด
ใหญ่สามารถย้ายไปกัดกินฝักอื่นๆ ได้โดยชัก
ใยดึงฝักมาติดกันแล้วเจาะเข้าไปกัดกินเมล็ด
ที่อยู่ภายในฝักใหม่ การเข้าทาลายของ
หนอนเจาะฝักถั่วทาให้ผลผลิตถั่วเหลือง
ลดลงมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๔. ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่เคยมี
โรคนี้ระบาดมาก่อน และไม่มีร่องรอยการติด
เชื้อ

พ่นสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส ๔๐% อีซี อัตรา
๕๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๒๐
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร พ่น ๑-๒ ครั้ง ห่างกัน
๗-๑๐ วัน
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