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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๓ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สภาพแวดล้อม/สภาพ
ชนิดพืชที่อาจ
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
อากาศร้อนแห้งแล้ง มีฝนตก เงาะ
บางช่วงทําให้อากาศเย็น

ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
แตกใบอ่อน
๑. ราแป้ง
พบโรคระบาดมากในระยะที่เงาะ
สร้างช่อดอกอ่อน และผลอ่อน โดย
พบผงสีขาวคล้ายแป้งเกาะบนช่อ
ดอกและผลตามร่องขน ทําให้ช่อ
ดอกติดผลน้อย หลุดร่วงง่าย ผลมี
ขนาดเล็กไม่สมบูรณ์ หรือผลเน่าแห้ง
ติดคาที่ก้านช่อ ในระยะผลโต จะทํา
ให้ขนแห้ง แข็ง ผลมีผิวสีคล้ําไม่
สม่ําเสมอ ในช่วงที่ผลกําลังสุกด้านที่
ถูกทําลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ส่วนด้านที่ไม่มเี ชื้อรา ปกคลุมจะมีสี
แดงปกติ

อากาศเย็นถึงหนาว

เบญจมาศ

ระยะติดดอก

๑. เพลี้ยไฟ

เข้าทําลายโดยการดูดน้ําเลี้ยงที่ดอก
ทําให้กลีบหงิกงอ ดอกมีสีคล้าํ หรือ
ถ้าทําลายมากๆ จะเป็นสีน้ําตาล
เหี่ยวแห้ง ถ้าทําลายตั้งแต่ยังเป็น
ดอกตูมดอกจะไม่บาน หรือมีขนาด
เล็ก กลีบดอกเหี่ยวแห้งจนเป็นสี
น้ําตาล

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ําเสมอ กําจัดวัชพืช
ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคเผาทําลายเพื่อ
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ
๒. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคควรพ่น
ด้วยสารป้องกันกําจัดโรคพืช ในกลุม่ ซัลเฟอร์
๘๐% ดับเบิ้ลยูพี (กํามะถันผงละลายน้ํา) อัตรา
๒๐-๔๐ กรัม หรือ สารเบโนมิล ๕๐% ดับเบิ้ลยู
พี ๖-๑๐ กรัม ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร ทุก ๕-๗ วัน
และควรหยุดพ่นสาร ๑๕ วันก่อนเก็บผลผลิต
* สําหรับสารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพ
อากาศร้อน หรือมีแดดจัด เพราะอาจทําให้เกิด
อาการไหม้ที่ผลอ่อนได้
๑. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการ
ป้องกันกําจัด ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอส
แอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ
คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐ มิลลิลติ ร
ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
๒.๕% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลติ รต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
หรือ เดลทาเมทริน ๓% อีซี อัตรา ๒๐
มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือฟิโพรนิล ๕% เอส
ซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร เมื่อพบ
การระบาดพ่นทุก ๓-๔ วัน จนกว่าการระบาด
ลดลง โดยพ่นให้ถูกดอกโดยเฉพาะดอกตูม
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้
อากาศเย็น และความชื้นสูง

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
๒. โรคราสนิมขาว อาการที่ใบ เริม่ แรกเกิดจุดสีเหลือง
ขนาดเล็ก ที่ด้านบนของใบ แล้ว
ขยายใหญ่ขึ้น ด้านใต้ใบที่ตําแหน่ง
เดียวกันเป็นจุดสีขาวนวล ต่อมาจะ
ขยายใหญ่ขึ้น เป็นจุดนูนกลมสีขาว
อมชมพู เมื่อเจริญเต็มที่จะ
เปลี่ยนเป็นสีขาว เนื้อใบตรงข้ามกลุ่ม
เชื้อถูกทําลายเป็นสีเหลือง ถ้าระบาด
มากจะทําให้ใบเหลือง ไหม้ แห้ง
และร่วง ถ้าโรคเกิดกับดอกตูม กลีบ
เลี้ยง กลีบดอกจะแห้ง ไม่คลีบ่ าน

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. กําจัดวัชพืชในแปลงปลูก
๒. ตัดแต่งใบแก่ออก เพื่อให้ต้นโปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก
๓. ตรวจแปลงปลูกสม่ําเสมอ เมื่อพบโรค ตัด
ส่วนที่เป็นโรค ไปเผาทําลาย นอกแปลงปลูก
หากโรคยังคงระบาดพ่นทุก ๗ วัน ด้วยสาร
ไตรอะดิมีฟอน ๒๕% อีซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตร
ต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล ๕% เอส
ซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร หรือ ไดฟี
โนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล ๑๕%+๑๕% อี
ซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร
๔. แปลงที่เกิดโรคระบาด งดการให้น้ําแบบพ่น
ฝอย ควรให้ระบบน้ําหยด
๕. พื้นที่ที่เกิดโรคระบาด ควรปลูกพืชชนิดอื่น
หมุนเวียน
๖. ฤดูปลูกถัดไป ควรใช้ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค
หรือแช่ต้นพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกําจัด
โรคพืช ชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามข้อ ๑. และปลูก
ให้มีระยะห่างพอควร เพื่อให้มีการระบาย
อากาศที่ดี
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกต
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศทีเ่ กิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
เพลี้ยอ่อนข้าวโพดดูดน้ําเลี้ยงจาก
อากาศแห้งแล้ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระยะออกดอก ติด ๑. เพลี้ยอ่อน
ข้าวโพด
ยอด ใบ ช่อดอก และกาบฝักของ
ฝัก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าเพลี้ยอ่อน
ข้าวโพดเข้าทําลายบริเวณช่อดอก จะ
ทําให้เกสรตัวผูแ้ ห้ง หรือ ช่อดอกไม่บาน
การติดเมล็ดจะน้อย เมล็ดไม่เต็มฝัก
๒. หนอนเจาะลํา หนอนเจาะเข้าไปกินอยู่ภายในลําต้น
ต้นข้าวโพด
ทําให้ต้นหักล้มง่ายเมื่อถูกลมพัด
นอกจากนี้ยังเข้าทําลายฝัก โดยเจาะ
กินที่ก้านฝัก หรือโคนฝัก หากมีการ
ระบาดรุนแรง จะเจาะเข้าไปกิน
ภายในแกนกลางฝักหรือเมล็ด ใน
ระยะออกดอก หนอนจะเจาะเข้าไป
กินส่วนยอดที่ม้วนอยู่ โดยกัดกินและ
เจริญเติบโตภายในช่อดอก ทําให้ช่อ
ดอกไม่สามารถคลี่บานได้ จึงมีเกสรตัวผู้ไม่
เพียงพอต่อการผสมเกสร ฝักที่ได้จะไม่มี
เมล็ดหรือมีเมล็ดไม่เต็มฝัก ทําให้ผลผลิตต่ํา
๓. หนอนเจาะฝัก เมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอก หนอนจะกัด
ข้าวโพด
กินที่ช่อดอก เมื่อข้าวโพดติดฝัก หนอน
จะกัดกินเส้นไหมของฝัก และเจาะเข้า
ไปกัดกินที่ปลายฝัก ถ้าระบาดในระยะ
ที่ฝักยังไม่ได้รับการผสมเกสรเต็มที่ จะ
ทําให้ฝักติดเมล็ดน้อย ไม่สมบูรณ์

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. พ่นสารฆ่าแมลง คาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี
อัตรา 50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือ เบตา-ไซ
ฟลูทริน 2.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ํา
20 ลิตร พ่นเฉพาะจุดเมื่อพบเพลี้ยอ่อนข้าวโพด
ระบาดในระยะออกดอก
๑. พ่นสารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน 3% อีซี
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร เมื่อพบ
หนอน 2 ตัวต่อต้น หรือ รูเจาะ 2 รูต่อต้น ใน
ระยะออกดอก

๑. พ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา
20 มิลลิลิตรต่อน้ํา ๒๐ ลิตร พ่นเฉพาะฝักที่มี
หนอนลงทําลายไหม
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