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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
สภาพแวดล้อม/สภาพ ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อากาศเย็นตอนเช้า มีหมอก ถั่วลันเตา
ระยะการเจริญ
และน้าค้างลงจัด ในช่วงเช้ามืด
เติบโตทางล้าต้นและ
อากาศร้อนตอนกลางวัน
เริ่มขึนค้าง

มังคุด

ออกดอก

ปัญหาที่ควรระวัง
โรคเน่าเปียก หรือ
โรคราขนแมว
(เชือรา
Choanephora
cucurbitarum)

เพลียไฟ

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
โรคนีพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ถั่วลันเตา เกิดได้กับทุกส่วนของพืช แต่มัก
เกิดรุนแรงกับส่วนยอดอ่อน โดยพบ
อาการแผลช้าฉ่้าน้าสีน้าตาลด้าแล้วขยาย
ลุกลามอย่างรวดเร็ว ส่วนของพืชที่ถูก
ท้าลายจะเน่าช้าฉ่้าน้า ถ้าสภาพแวดล้อม
เหมาะสม มีความชืนสูงอาการเน่าจะ
ลุกลามอย่างรวดเร็ว เห็นส่วนขยายพันธุ์
ของเชือรามีลักษณะเป็นก้านใสชูตังฉาก
ขึนมาจากส่วนของพืชที่เป็นโรคลักษณะ
คล้ายขนแมว ที่ส่วนปลายของก้านใสจะ
เห็นสปอร์ของเชือราเป็นตุ่มสีด้า ซึ่ง
สามารถปลิวไปสู่ต้นอื่นๆก่อให้เกิดการ
ระบาดของโรครุนแรงมากยิ่งขึน
****สปอร์ของเชือราแพร่ระบาดได้ดี โดย
น้า ลม ฝน น้าค้าง แมลง หรือติดไปกับ
สิ่งที่เข้าไปสัมผัส
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยท้าลายโดยการดูด
กินน้าเลียงจากส่วนต่างๆ ของพืช
ระยะออกดอกและติดผลอ่อน อาจท้าให้
ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมี
การพัฒนาผลโตขึน จะเห็นรอยท้าลาย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ปรับระยะปลูกถั่วลันเตาไม่ให้แน่นเกินไป
และก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ
เพื่อลดความชืน
๒. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีน้าค้าง หมอก หรือมีความชืนสูง และมี
อากาศร้อนตอนกลางวัน เมื่อพบส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของถั่วลันเตา โดยเฉพาะส่วนยอดเริ่มมีอาการช้า
หรือมีเชือราเกิดขึน รีบตัดส่วนที่แสดงอาการโรค
ใส่ถุงหรือภาชนะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เชือรา
แพร่กระจายทั่วแปลง น้าไปเผาท้าลายนอกแปลง
ปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ไดโคล
แรน ๗๕% ดับเบิลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้า ๒๐
ลิตร หรือ ไตรโฟรีน ๑๙% อีซี อัตรา ๒๐ - ๓๐
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ ไอโพรไดโอน ๕๐%
ดับเบิลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร ทุก ๕ วัน
๓. แปลงที่พบโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้าแบบพ่น
ฝอย
ส้ารวจการระบาดของเพลียไฟบนดอก และยอด
อ่อน หากพบเพลียไฟ จ้านวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑ ตัวต่อ ๔ ดอก (๐.๒๕ ตัวต่อดอก)
หรือ ๑ ตัวต่อยอด ให้พ่นสารอิมิดาโคลพริด
๗๐% ดับเบิลยูจี อัตรา ๓ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
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ทุเรียน

ออกดอก

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมี
ลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขีกลาก
ท้าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่้า
ระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน
ท้าให้ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น
หงิกงอ และใบไหม้ ต้นมังคุดขาดความ
สมบูรณ์
๑. หนอนด้วงหนวด ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่โดยฝังไว้ใต้
ยาวเจาะล้าต้น
เปลือกตามล้าต้นและกิ่งขนาดใหญ่ หนอน
กัดกินชอนไชไปตามเปลือกไม้ด้านในไม่มี
ทิศทาง หรืออาจกัดควั่นเปลือกรอบต้น
การท้าลายที่เกิดจากหนอนขนาดเล็กไม่
สามารถสังเกตได้จากภายนอก แต่เมื่อ
หนอนโตขึนจะพบขุยไม้ละเอียดซึ่งเป็น
มูลของหนอนตามแนวรอยท้าลาย หรือ
ตรงบริเวณที่หนอนท้าลายกัดกินอยู่
ภายในจะเห็นมีของเหลวสีน้าตาลแดง
ไหลเยิมอยู่ ในระยะต่อมาจึงจะพบมูล
หนอนออกมากองเป็นกระจุกอยู่ข้างนอก
เปลือก เมื่อใช้มีดปลายแหลมแกะเปลือก
ไม้ จะพบหนอนอยู่ภายใน จะสังเกตพบ
รอยท้าลายต่อเมื่อหนอนตัวโตและอาจ
เจาะเข้าเนือไม้ หรือกินควั่นรอบต้น
ทุเรียนแล้ว ซึ่งจะมีผลท้าให้ท่อน้าท่อ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๕๐
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร
**ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลาย
ครัง เพราะจะท้าให้เพลียไฟต้านทานต่อสารฆ่า
แมลงได้
๑. ก้าจัดแหล่งขยายพันธุ์ โดยตัดต้นทุเรียนที่ถูก
ท้าลายรุนแรงจนไม่สามารถให้ผลผลิตเผาทิง และ
ควรดูแลรักษาต้นทุเรียน ให้มีความสมบูรณ์
แข็งแรงอยู่เสมอ
๒. ก้าจัดตัวเต็มวัย โดยใช้ไฟส่องจับตามต้น
ทุเรียนในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงช่วงเช้ามืด
หรือใช้ตาข่ายดักปลาตาถี่พันรอบต้นหลายๆ ทบ
เพื่อดักตัวด้วง
๓. หมั่นตรวจสวนเป็นประจ้า โดยสังเกตรอยแผล
ซึ่งเป็นแผลเล็กและชืน ที่ตัวเต็มวัยท้าขึนเพื่อการ
วางไข่ ถ้าพบให้ท้าลายไข่ทิง หรือถ้าพบขุยและ
การท้าลายที่เปลือกไม้ให้ใช้มีดแกะ และจับตัว
หนอนท้าลาย
๔. ถ้าระบาดไม่รุนแรง และหนอนเจาะเข้าเนือ
ไม้แล้ว ให้ใช้มีดแกะหารู ฉีดสารคลอร์ไพริฟอส
๔๐% อีซี อัตรา ๓-๕ มิลลิลิตร เข้าในรูแล้วใช้
ดินเหนียวอุด
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๒. เพลียไฟ

ข้อสังเกตลักษณะ/
แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อาการที่อาจพบ
อาหารถูกตัดท้าลายเป็นเหตุให้ทุเรียนเริ่ม ๕. เมื่อส้ารวจพบการท้าลายของหนอนด้วง
ทรุดโทรม ใบเหลืองและร่วง และยืนต้น หนวดยาวเจาะล้าต้นทุเรียน ให้พ่นสารฆ่าแมลง
ตายได้
ไทอะมีทอกแซม/แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน
๑๔.๑%/๑๐.๖% แซดซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อ
น้า ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล
อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ อะซีทา
มิพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
ให้ชุ่มเฉพาะบริเวณต้นและกิ่งขนาดใหญ่ จ้านวน
๒ ครัง ห่างกัน ๒ สัปดาห์
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้าเลียง ท้า
ให้ใบหรือยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต
แคระแกร็น ใบโค้ง แห้ง หงิกงอ และไหม้
การท้าลายในระยะช่วงดอก ท้าให้ดอกแห้ง
ดอกและก้านดอกเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แห้ง
และร่วง และในช่วงผลอ่อนท้าให้ชะงัก
การเจริญเติบโต หนามเป็นแผลและเกิด
อาการปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์
และแคระแกร็น

๑. หากพบเพลียไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่
ถูกท้าลายทิง
๒. เมื่อพบเพลียไฟระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่า
แมลง อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐
มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐ ลิตร หรือ หรือ คาร์โบซัล
แฟน ๒๐% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้า ๒๐
ลิตร และไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซา้
ติดต่อกันหลายครัง เพราะท้าให้เพลียไฟสร้าง
ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
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