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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้
อากาศเย็นอุณหภูมิลด
ต่่าลง แดดแรงในตอน
กลางวัน

ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
หอมแดง,
เริ่มปลูก
โรคแอนแทรคโนส
หอมหัวใหญ่
หรือโรคหอมเลื้อย
หรือโรคหมานอน
(เชื้อรา
Colletotrichum
gloeosporioides)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือ
สวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่่าน้่าขนาด
เล็ก สีเขียวหม่น ต่อมาขยายใหญ่เป็น
แผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย
บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้ม เมื่อ
แห้งจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ สีน้่าตาลด่า เรียง
เป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผลขยาย
ใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะท่าให้หัก
พับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ท่า
ให้ผลผลิตลดลง
หากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลง
หัว จะพบอาการต้นแคระแกร็น ใบบิด
เป็นเกลียว ไม่ลงหัว ถ้าเป็นโรคในระยะ
ที่หอมเริ่มลงหัว จะท่าให้หัวลีบยาวบิด
โค้งงอ ส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัว
หอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบราก
สั้นกว่าปกติ ท่าให้ไม่ได้ผลผลิต

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ก่อนปลูกควรไถตากดิน ๒-๓ แดด และใส่ปูน
ขาว ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดิน
๒. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์
หรือเมล็ดพันธุ์ ด้วยสารโพรคลอราซ ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี
อัตรา ๓๐-๔๐ กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร นาน ๑๕-๒๐
นาที ก่อนปลูก
๓. ตรวจแปลงปลูกสม่่าเสมอ เมื่อพบโรค ถอนต้นที่
เป็นโรคน่าไปเผาท่าลายนอกแปลง แล้วพ่นต้นที่เหลือ
ด้วยสารโพรคลอราช ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๒๐
กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล ๒๕% อีซี
อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์เบน
ดาซิม ๕๐% เอสซี อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐
ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่น
ซ้า่ ทุก ๕ วัน แต่ไม่ควรเกิน ๔ ครัง้ แล้วสลับพ่น
ด้วย แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐-๕๐ กรัม
ต่อน้่า ๒๐ ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยา
๔. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืช
อื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย ๒ ปี
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกตลักษณะ/
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อาการที่อาจพบ
มะม่วง
ระยะออกดอก
อาการทีช่ ่อดอก พบเชื้อรามีลักษณะเป็น
โรคราแป้ง
ผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นฟูตามก้านช่อดอก
(เชื้อรา Oidium
ก้านดอกย่อย และดอก ดอกมีลักษณะช้่า
mangiferae)
เป็นสีน้่าตาลอ่อน ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีด่า
แห้งและหลุดร่วง บางครั้งเหลือแต่ก้าน
ช่อดอกมีสีเข้มกว่าปกติ ไม่ติดผล หากติดผลจะ
ได้ผลที่มีขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และหลุดร่วงง่าย
อาการที่ใบ เริ่มแรกเป็นจุดแผลสี
ค่อนข้างซีดเหลือง พบเชื้อรามีลักษณะ
เป็นผงสีขาวคล้ายแป้งขึ้นปกคลุมผิวใบ
หากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสี
น้่าตาลเทา และใบบิดเบี้ยวผิดรูป
ถั่วลันเตา
ทุกระยะ
โรคราแป้ง
พบอาการของโรคได้กับทุกส่วนของพืช
การเจริญเติบโต
(เชื้อรา Oidium sp.) อาการเริ่มแรกมักพบที่ใบก่อน โดยเฉพาะ
ใบล่างที่ติดโคนต้น จะพบเชื้อราลักษณะ
คล้ายผงแป้งสีขาวเกิดกระจายเป็น
หย่อมๆ ทั้งบนใบและใต้ใบ ถ้าอาการ
รุนแรงจะเห็นต้นถั่วลันเตาขาวโพลนทั้ง
ต้น ท่าให้ใบและส่วนต่างๆ บิดเบี้ยวเสีย
รูปทรง ใบจะเหลื อง ไหม้ และร่ว งก่อน
ก่าหนด ถ้าเกิดโรคในระยะออกดอก จะท่า

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
ในช่วงมะม่วงออกดอก และสภาพอากาศเย็น ควรหมั่น
ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบอาการของ
โรค พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช คาร์เบนดาซิม
๕๐% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
หรือ เบโนมิล ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๖-๑๐ กรัม
ต่อน้่า ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน

๑. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป ควรปรับระยะปลูกให้มีการ
ถ่ายเทของอากาศและมีแสงแดดส่องผ่านแปลงปลูกได้
๒. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบอาการ
ของโรคพ่นด้วยสารซัลเฟอร์ ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา
๓๐-๔๐ กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ ไดโนแคป ๑๙.๕%
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ คอป
เปอร์ซัลเฟต ๓๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๑๒.๕-๒๕ กรัม
ต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ เฮกซะโคนาโซล ๕% อีซี อัตรา
๒๐-๓๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร พ่นทุก ๕-๗ วัน
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สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้

มะม่วงหิมพานต์ แทงช่อดอก

ปัญหาที่ควรระวัง

๑. เพลี้ยไฟ

๒. เพลี้ยแป้ง

ข้อสังเกตลักษณะ/
แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อาการที่อาจพบ
ให้ต้นแคระแกร็น ติดฝักน้อย ฝักบิดเบี้ยว ๓. เมื่อสิ้นสุดฤดูปลูก ควรเก็บต้นไปเผาท่าลายนอก
หรือฝักและเมล็ดลีบเล็กลง
แปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุ
โรค
**** สารซัลเฟอร์ ไม่ควรพ่นในสภาพอากาศร้อน
หรือมีแดดจัด เพราะอาจจะท่าให้ใบไหม้
ลงท่าลายมะม่วงหิมพานต์ ช่วงแตกยอด เมื่อพบการระบาด ช่วงเริ่มแทงช่อดอกหรือก่อน
อ่อน ช่อดอก และผลอ่อน โดยดูดกินน้่าเลี้ยง ดอกบาน ท่าการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา–ไซฮา
ท่าให้ยอดอ่อนหงิกงอ หรือแห้งตาย กรณี โลทริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐
ระบาดรุนแรงจะท่าให้ช่อดอกไหม้เป็นสี ลิตร หรือ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๕๐
ด่า และไม่ติดผล ถ้าติดผลแล้วจะท่า
กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี
ให้ผลร่วง
อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยงจากใบ หมั่นส่ารวจยอดและช่อดอก หากพบกลุ่มเพลี้ยแป้ง
ช่อดอก และช่อผล ต่อมาจะท่าให้ราด่ามา เป็นปุยสีขาว และเริ่มมีราด่าเกิดขึ้น พ่นสารฆ่าแมลง
เจริญอยู่บริเวณนั้น และท่าให้ใบร่วงช่อ
ป้องกันก่าจัด ๒–๓ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน เพราะตัว
ดอกไม่ติดผล และผลแคระแกรน ถ้ามี
อ่อนหลบอยู่ใต้ท้องตัวเต็มวัยเพศเมียอาจยัง
ปริมาณมาก มักพบเพลี้ยแป้งเกาะที่ล่าต้น ไม่ตายจากการพ่นครั้งแรก โดยใช้สารฆ่าแมลง พิริมิ
เป็นกระจุก และมักพบร่วมอยู่กับมด โดยมี ฟอส–เมทิล ๕๐% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้่า
มดเป็นพาหะน่าเพลี้ยแป้งให้เคลื่อนย้ายไป ๒๐ ลิตร หรือ มาลาไทออน ๘๓% อีซี อัตรา ๔๐
ตามส่วนต่างๆ ของมะม่วงหิมพานต์ โดยมด มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
อาศัยน้่าหวานจากเพลี้ยแป้งที่ถ่ายออกมา
คณะทํางานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร

email : ew@doa.in.th

