ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร
website : at.doa.go.th/ew

สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้
แดดออกสลับกับฝนตก

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ
มะพร้าว

เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้
ให้ผลผลิต
๑. โรคผลร่วง

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
บริเวณขั้วผลเกิดแผลสีน้าตาลแห้ง
และเมื่อลุกลามไปบนผลท้าให้ผลเน่า
และร่วงหล่น ในผลอ่อนที่ยังไม่มีการ
สร้างเนื้อมะพร้าว เชื้อจะเข้าท้าลาย
เปลือกและกะลาอ่อน เมื่อความชื้น
สูงมักจะพบเส้นใยสีขาวฟูที่แผลบน
เปลือกผล ในผลที่มีกะลาแข็งแล้ว
เชื้อราจะเข้าทางตาของผลท้าให้เนื้อ
มะพร้าวเกิดอาการเน่า

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ถ้าสภาพอากาศชื้น มีฝนตกติดต่อกัน
ควรหมั่นตรวจผลมะพร้าว โดยเฉพาะ
ทะลายที่มีผลดก เมื่อพบโรคให้ตัดทิ้ง
น้าไปเผาท้าลายทันที
๒. ตัดแต่งคอมะพร้าวให้สะอาด โล่ง
โปร่ง ให้แสงแดดผ่านเข้าถึง
๓. เก็บผลมะพร้าวที่ร่วงออกจากแปลงไป
เผาท้าลาย
๔. ถ้าพบอาการของโรคบนผลที่ยังไม่ร่วง
ให้ตัดออกจากต้น รวมทั้งส่วนอื่นๆ ที่พบ
โรค เช่น ใบ ก้านใบออกไปเผาท้าลาย
นอกแปลงปลูกแล้วพ่นด้วยสารป้องกัน
ก้าจัดโรคพืช เช่น ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม
๘๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๘๐-๑๐๐ กรัมต่อ
น้้า ๒๐ ลิตรหรือ เมทาแลกซิล ๒๕%
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐-๖๐ กรัมต่อน้้า ๒๐
ลิตร
๕. ถ้าอาการรุนแรง ควรตัดท้าลายต้นที่
เป็นโรคออกไปจากแปลงปลูก
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้
สภาพอากาศแห้งแล้ง
อุณหภูมิสูงตอนกลางวัน
อุณหภูมิต่้าตอนกลางคืน

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ
กุหลาบ

ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้
ออกดอก
๑. โรคใบจุดด้า

๒. โรคราแป้ง

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
อาการของโรคมักพบที่ใบกุหลาบ
ด้านล่างก่อน โดยใบจะเริ่มเป็นแผล
วงกลมสีด้า ขอบแผลไม่เรียบ มีสี
เหลืองจางถึงเข้มล้อมรอบจุดแผล
กลางแผลจะมีสีน้าตาลเข้มจนเกือบ
ด้า เมื่อความชื้นสูง แผลจะขยาย
ใหญ่และพบหลายแผลในหนึ่งใบ ท้า
ให้ใบหลุดร่วง

ระยะแรกจะเกิดเป็นแผลจุดสีแดงบน
ผิวของใบ ต่อมาจะพบผงคล้ายผง
แป้งทั้งด้านบนและใต้ใบเกิดขึ้นเป็น
หย่อมๆ และขยายวงกระจาย
ออกไป หากอาการรุนแรงจะพบผง
แป้งบนก้านใบ กิ่ง ดอก ก้านดอก ใบ
อ่อน กลีบเลี้ยง กลีบดอก และล้าต้น
ท้าให้ใบบิดเบี้ยวเสียรูปร่าง ใบเหลือง
แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล แห้งกรอบ
และร่วง

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ ก้าจัด
วัชพืช ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคเผา
ท้าลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ
๒. เก็บใบที่ร่วงตามพื้นดินไปเผาท้าลาย
๓. ควรหลีกเลี่ยงการให้น้าแบบพ่นฝอย
เพราะจะท้าให้ใบกุหลาบมีความชื้นสูง
หรือถ้าให้น้าแบบพ่นฝอยควรให้ในตอน
เช้า
๓.. พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช โพร
คลอราซ ๔๕ % อีซี อัตรา ๒o มิลลิลิตร
ต่อน้้า ๒o ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐%
ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๕๐ กรัม ต่อน้้า ๒๐
๑. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ ก้าจัด
วัชพืช ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรคเผา
ท้าลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อ
๒. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค
ควรพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ไพ
ราโซฟอส ๒๙.๔ อีซี อัตรา ๑o มิลลิลิตร
ต่อน้้า ๒o ลิตร หรือ
เบโนมิล ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๖-๑๐
กรัม ต่อน้้า ๒๐ ลิตร
* ไม่ควรพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์ เพราะอาจ
ท้าให้กุหลาบเกิดอาการไหม้ได้
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ

ระยะการเจริญเติบโต
ของพืชในช่วงนี้

ปัญหาที่ควรระวัง
๓. ไรแมงมุมคันซาวา

๔. เพลี้ยไฟ

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
พบจุดสีเหลืองเล็กๆทั่วใบ และ
กลายเป็นสีน้าตาลจนกระทั่งใบแห้ง
และร่วงหล่น ท้าให้ดอกบิดเบี้ยว

ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยง
จากบริเวณใบ ท้าให้มีลักษณะหงิกงอ
มีรอยสีน้าตาลด้า เหี่ยวแห้ง ถ้า
ท้าลายส่วนดอกจะท้าให้แคระแกร็น
หรือท้าให้กลีบดอกมีสีน้าตาลไหม้
และเหี่ยวแห้งในที่สุด

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. พ่นสาร ไพริดาเบน ๒๐% ดับเบิล้ ยูพี
อัตรา ๑๕ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ
เฟนบูทาทินออกไซด์ ๕๕% เอสซี อัตรา
๒๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ เฟนไน
รอกซิเมต ๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร
ต่อน้้า ๒๐ ลิตร พ่นทั่วทั้งต้นเมื่อพบไร
ระบาดทุก ๔-๗ วัน
๑. พ่นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันก้าจัดเพลี้ยไฟในแปลงกุหลาบ
หรือพืชอาหารรอบๆ แปลง เมื่อพบการ
ระบาด ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอ
สแอล อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐
ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี
อัตรา ๕๐ มิลลิลิตรต่อน้้า ๒๐ ลิตร
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website : at.doa.go.th/ew
สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้
อากาศแห้งแล้ง

ชนิดพืชที่อาจ
เกิดผลกระทบ
ปาล์มน้้ามัน

ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
ของพืชในช่วงนี้
ปาล์มน้้ามัน อายุ ๓ – ๑. โรคใบไหม้
๕ เดือน

ข้อสังเกต
ลักษณะ/อาการที่อาจพบ
ลักษณะอาการเริ่มแรก เกิดจุดเล็กๆ
สีเหลืองโปร่งใส กระจายทั่วใบ ต่อมา
แผลขยายขนาดและเปลี่ยนเป็นสี
น้้าตาลมีวงสีเหลืองล้อมรอบ เมื่อ
แผลเจริญเต็มที่มีรูปร่างกลมรีสี
น้้าตาลด้า บุ๋มตรงกลาง ขอบแผลนูน
เป็นมัน หากโรคระบาดรุนแรงแผล
จะขยาย
รวมกัน ท้าให้ใบไหม้แห้ง ม้วนงอและ
เปราะฉีกขาดง่าย มีผลให้ต้นกล้า
ชะงักการเจริญเติบโต ถ้าอาการโรค
รุนแรงมากอาจท้าให้ต้นกล้าตาย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. ใส่ปุ๋ยบ้ารุงให้ต้นกล้าแข็งแรง
๒. สังเกตใบอ่อนของต้นกล้า ซึ่งเป็นส่วน
ที่ง่ายต่อการเข้าท้าลายของเชื้อ-รา หาก
พบใบเป็นโรคเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่เป็น
โรคออกไปเผาท้าลาย
๓. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ต้องน้าออกจาก
แปลงเพาะ เพื่อก้าจัดแหล่งสะสมของเชื้อ
สาเหตุโรค
๔. หากพบโรคยังคงระบาด พ่นทุก ๗ วัน
ด้วยสารแมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิล้ ยูพี
อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ อะ
ซอกซี่สโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซล ๒๐%
+ ๑๒.๕% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อ
น้้า ๒๐ ลิตร หรือ ไทแรม ๘๐% ดับเบิล้ ยู
จี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร หรือ
แคปแทน ๕๐% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๕๐
กรัมต่อน้้า ๒๐ ลิตร โดยไม่พ่นสารชนิด
เดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรสลับ
ชนิดสาร เพื่อป้องกันเชื้อต้านทาน
สารเคมี และงดการให้น้าด้วยระบบพ่น
ฝอย เปลี่ยนเป็นใช้ระบบน้้าหยด หรือใช้
คนรดน้้า
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