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เตือนภัยการเกษตร
ช่วงวันที่ ๑๓ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สภาพแวดล้อม/สภาพ
ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ข้อสังเกตลักษณะ/
ปัญหาที่ควรระวัง
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้ เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
อาการที่อาจพบ
อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่าลง หอมแดง
เก็บเกียว
หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัย
ในตอนกลางคืน และมี
ในใบหอมและกัดกินเนื้อเยือใบหอมท่า
แดดแรงในตอนกลางวัน
ให้ใบมีสีขาว และจะกัดกินไปถึงหัวหอม
ท่าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
๑. เก็บกลุ่มไข่และหนอนท่าลายเพือช่วยลดการ
ระบาด
๒. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อย
พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus
thuringiensis (Bt) อัตรา ๑๐๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐
ลิตร
๓. สารฆ่าแมลงทีมีประสิทธิภาพในการป้องกันก่าจัด
เช่น คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% เอสแอล อัตรา
๔๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบน
โซเอต ๑.๙๒% อีซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐
ลิตร หรือ คลอฟีนาเพอร์ ๑๐% เอสซี อัตรา ๔๐
มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ โทลเฟนไพแร็ด ๑๖%
อีซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ อินดอกซา
คาร์บ ๑๕% เอสซี อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐
ลิตร หรือ สไปนีโทแรม ๑๒% เอสซี อัตรา ๔๐
มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
มะม่วงหิมพานต์ แทงช่อดอก - สร้าง ๑. เพลี้ยไฟ
เมล็ด(nut)
และผลปลอม
(apple)

๒. เพลี้ยแป้ง

พืชผักตระกูล
ทุกระยะ
กะหล่าและ
การเจริญเติบโต
ผักกาด (เช่น
คะน้า กะหล่าปลี
กะหล่าดอก

โรคราน้่าค้าง
(เชื้อรา
Peronospora
parasitica)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
ท่าลายมะม่วงหิมพานต์ ช่วงแตกยอด
อ่อน ช่อดอก และผลอ่อน โดยดูดกิน
น้่าเลี้ยง ท่าให้ยอดอ่อนหงิกงอ หรือ
แห้งตาย กรณีระบาดรุนแรงจะท่าให้
ช่อดอกไหม้เป็นสีด่า และไม่ติดผล ถ้า
ติดผลแล้วจะท่าให้ผลร่วง
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยงจาก
ใบ ช่อดอก และช่อผล ต่อมาจะท่าให้รา
ด่ามาเจริญอยู่บริเวณนั้น และท่าให้ใบ
ร่วงช่อดอกไม่ติดผล และผลแคระแกร็น
ถ้ามีปริมาณมาก มักพบเพลี้ยแป้งเกาะ
ทีล่าต้นเป็นกระจุก และมักพบร่วมอยู่
กับมด โดยมีมดเป็นพาหะน่าเพลี้ยแป้ง
ให้เคลือนย้ายไปตามส่วนต่างๆ ของต้น
มะม่วงหิมพานต์
พบโรคนี้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของ
พืช ถ้าเป็นโรคในระยะกล้า ใบเลี้ยงจะ
เกิดจุดแผลสีน้่าตาลท่าให้ล่าต้นเน่า
หรือแคระแกร็น ถ้าเป็นโรคในระยะต้น
โต จะพบอาการเริมแรกบริเวณ

แนวทางป้องกัน/แก้ไข
เมือพบการระบาด ช่วงเริมแทงช่อดอกหรือก่อน
ดอกบาน ท่าการพ่นสารฆ่าแมลง แลมบ์ดา-ไซฮาโลท
ริน ๒.๕% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
หรือ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๕๐ กรัม
ต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน ๒๐% อีซี
อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
หมันส่ารวจยอดและช่อดอก หากพบกลุ่มเพลี้ยแป้ง
เป็นปุยสีขาว และเริมมีราด่าเกิดขึ้น พ่นสารฆ่าแมลง
ป้องกันก่าจัด ๒–๓ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน เพราะตัว
อ่อนหลบอยู่ใต้ท้องตัวเต็มวัยเพศเมียอาจยังไม่ตาย
จากการพ่นครั้งแรก โดยใช้สารฆ่าแมลง พิริมิฟอสเมทิล ๕๐% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้่า ๒๐ ลิตร
หรือ มาลาไทออน ๘๓% อีซี อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อ
น้่า ๒๐ ลิตร

๑. ใช้เมล็ดพันธุ์ทีปราศจากเชื้อสาเหตุโรค โดยแช่ใน
น้่าอุ่น อุณหภูมิ ประมาณ ๕๐ องศาเซลเซียส (ต้มน้่า
จนเดือดแล้วเติมน้่าอุณหภูมิปกติลงไปผสม ๑ เท่า)
นาน ๒๐ – ๓๐ นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกัน
ก่าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล ๓๕% ดีเอส อัตรา ๑๐
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สภาพแวดล้อม/สภาพ
อากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้

ชนิดพืชที่อาจ ระยะการเจริญเติบโต
ปัญหาที่ควรระวัง
เกิดผลกระทบ
ของพืชในช่วงนี้
บรอกโคลี
กวางตุ้ง
ผักกาดขาว
ผักกาดหอม
ฯลฯ)

ข้อสังเกตลักษณะ/
อาการที่อาจพบ
ด้านบนใบลักษณะเป็นจุดแผลสีเหลือง
หรืออาจเป็นปื้นๆ สีเหลือง ถ้าสภาพ
อากาศชื้นโดยเฉพาะตอนเช้าเมือพลิกดู
ด้านใต้ใบมักจะพบเส้นใยเชื้อราสีขาว
หรือเทาคล้ายปุยฝ้าย ถ้าโรคระบาด
รุนแรงแผลจะลามขยายใหญ่ท่าให้เนื้อใบ
เป็นสีน้่าตาล และแห้งตาย

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ ๑ กิโลกรัม ก่อนปลูก
๒. ควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควร ไม่เบียด
แน่นจนเกินไป
๓. เมือพบโรคเริมระบาด ควรพ่นด้วยสาร เมทาแลกซิล
๒๕% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา ๔๐ กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร
หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐ กรัม
ต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ ๘๐% ดับเบิล้ ยูพี
อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ
*** ในกะหล่าดอกและบรอกโคลี ถ้าเชื้อ แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม ๖๔% +๔% ดับเบิ้ลยูจี
เข้าท่าลายรุนแรงก้านดอกจะยืดและ อัตรา ๘๐ กรัมต่อน้่า ๒๐ ลิตร หรือ ฟอสอีทิลดอกอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง
อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้่า
๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทัวทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก
๕-๗ วัน
๔. หลังการเก็บเกียวผลผลิตแล้ว ควรเก็บเศษซาก
พืชไปเผาท่าลายนอกแปลงปลูก
๕. ควรหลีกเลียงการปลูกพืชตระกูลกะหล่าและ
ผักกาดซ้่าในแปลงเดิม และควรปลูกพืชหมุนเวียน
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