
เตือนภัยการเกษตร 
ชวงวันท่ี 12-18 ธันวาคม 2561 

ภาคเหนือ ตอนลาง 
1.กลวย (ศวส.สุโขทัย) 

•  โรคใบจุดซิกาโตกา เริ่มแรกพบจุดขนาดเล็กสีเหลือง ขยายใหญเปนขีดสีเหลืองยาวขนานไปตามเสนใบ ขยาย
ใหญข้ึน กลางแผลแหงเปนสีน้ําตาลปนเทา แผลคลายรูปตามีวงสีเหลืองลอมรอบ เม่ืออาการรุนแรงใบเหลืองขอบใบแหง
และฉีกขาด ทําใหการเจริญเติบโตไมเต็มท่ี ออกดอกและผลไมปกติ ผลไมสมบูรณ มีขนาดเล็ก แกกอนกําหนด 

การปองกันกําจัด 
1. ตัดแตงใบกลวย เพ่ือลดความชื้นในกอกลวยท่ีอาจเสี่ยงตอการเกิดหรือสะสมโรค 
2. ตรวจแปลงสมํ่าเสมอ พบอาการของโรค ใหรีบตัดใบท่ีเปนโรคออกเผาทําลายนอกแปลงปลูก 
3. พนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช เชน คารเบนดาซิม 50% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรน้ํา น้ํา 20 ลิตร หรือ 

โพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือทีบูโคนาโซล 43% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรน้ํา น้ํา 20 
ลิตร  หรือไดฟโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรน้าํ น้ํา 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร พนใหท่ัวตนท่ีเปนโรค 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง 
1.หอมแดง ระยะเริ่มปลูก (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  หอมเล้ือย อาการของโรคพบไดท่ี ใบ กาบใบ คอ หรือสวนหัว เริ่มแรกพบจุดฉํ่าน้ําขนาดเล็กสีเขียวหมน และ
ขยายใหญเปนรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กนอยบนแผลมีหยดของแหลวสีชมพูอมสม เม่ือแหงจะเห็นตุมเล็กๆสี
น้ําตาลดําเรียงเปนวงรีซอนกันหลายชั้น ใบพืชจะไมตั้งตรงจะเอนลม ทําใหดูเหมือนเลื้อย ใบบิด โคงงอ หัวลีบยาว เลื้อย 
ไมลงหัว ทําใหตนหอมเนาเสียหายในแปลงปลูก เก็บเก่ียวไมได หรือไปเนาเสียในชวงเก็บรักษา 

การปองกันกําจัด 
1.แชหัวพันธุหอมแดงท่ีตัดแตงใบและดอกออก ดวยเชื้อไตรโครเดอรมา อัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 200 ลิตร 
2.ฉีดพนเชื้อไตรโครเดอรมา อัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 200 ลิตร ในชวงเวลาเย็น สัปดาหละ 2 ครั้ง เพ่ือปองกัน

การเกิดโรค 
3.หม่ันตรวจแปลงสมํ่าเสมอ หากพบโรคใหรีบถอนท้ิงและเผาทําลาย ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา เชน 

โปรคลอราช 50% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร (ไมควรฉีดติดตอกันเกิน 4 ครั้ง ) ฉีดพนสลับกับสาร 
แมนโคเซป 80 % ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

•  หนอนกระทูหอม การระบาดทําลายใบ หอมแดงเม่ือมองจากระยะไกลใบมีสีขาว หนอนกระทูวัยเล็กจะเจาะ
เขาไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทําใหมองในระยะไกลพบวามีใบสีขาว และกัดกินจนลงไปถึงหัวหอมทํา
ใหไมสามารถเก็บผลผลิตได 

การปองกันกําจัด 
  1. ไถพรวนดินตากแดด เพ่ือกําจัดดักแดหนอนกระทูหอมท่ีอยูในดิน  
  2. เก็บกลุมไขและหนอนทําลายชวยลดการระบาด 
  3. ใชโรงเรือนตาขายไนลอน หรือปลูกผักกางมุง โดยการปลูกผักในโรงเรือนท่ีคลุมดวยตาขายไนลอนขนาด 16 
ชองตอตารางนิว้ (mesh) สามารถปองกันการเขาทําลายของหนอนกระทูหอมได 100 เปอรเซ็นต 
  4. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดนอย พนดวยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส Bacillus 
thuringiensis (Bt) อัตรา 60-80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ เชื้อไวรัสนิวเคลียรโพลีฮีโดรซิส (NPV) หนอนกระทูหอม อัตรา 
30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20  ลิตร  



  5. พนสารฆาแมลงกลุมยับยั้งการลอกคราบ เชน คลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี อัตรา 20-40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20
ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% อีซี อัตรา 20-30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

6. หากพบกลุมไขเฉลี่ย 0.5 กลุมตอกอ พนดวยสารคลอฟนาเพอร10% เอสซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หรือ อินดอกซาคารบ 15% อีซี อัตรา 15-30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

 
2. มะมวงหิมพานต แทงชอดอก (ศวส.ศรีสะเกษ) 

•  เพล้ียไฟ ดูดกินน้ําเลี้ยงยอดออนหรือชอดอกออนทําลายยอดออนทําใหหงิกงอ ชอดอกไหมไมติดผล 
การปองกันกําจัด 
     สารฆาแมลงท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด ไดแก อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 3 กรัมตอ

น้ํา 20 ลิตร หรือ คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ฟโพรนิล 5 % เอสซี อัตรา 10 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เม่ือตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวตอผลออน ไมควรพนสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดตอกันหลาย
ครั้ง เพราะจะทําใหเพลี้ยไฟตานทานตอสารฆาแมลงได 

•  ดวงเจาะยอดออน ตัวเต็มวัยดูดกินกานยอดออนหรือชอดอก โดยใชงวงเจาะและวางไข/หนอนเจาะกินภายใน
ทําใหยอดหรือชอดอกเหี่ยวแหง 

การปองกันกําจัด 
1. หม่ันตรวจสวนเปนประจํา โดยสังเกตรอยแผล ซ่ึงเปนแผลเล็กและชื้น ท่ีตัวเต็มวัยทําข้ึนเพ่ือการวางไข เม่ือพบให

ทําลายไขท้ิง หรือถาพบขุยและการทําลายท่ีเปลือกไมใหใชมีดแกะและจับหนอนทําลาย 
2. กําจัดแหลงขยายพันธุโดยตัดตนท่ีถูกทําลายรุนแรง จนไมสามารถใหผลผลิตเผาท้ิง 
3. หนอนชนิดท่ีเจาะเขาไปในลําตน ใชสารฆาแมลงคลอรไพริฟอส 40% อีซี เขมขน 3-5 มิลลิลิตร ฉีดเขาในรู 

แลวใชดินเหนียวอุด 
4. หนอนชนิดท่ีเจาะกินใตเปลือกลําตน ทําการพนสารฆาแมลง เชน อิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา ๓0 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% เอสพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% 
ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 40 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ใหท่ัวบริเวณตนและก่ิงขนาดใหญ 

•  เพล้ียแปง ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ําเลี้ยงทําใหใบเหี่ยว  ชอดอกไมติดผล  ทําลายชอดอกโดยการดูด
กินน้ําเลี้ยงจากชอดอกและผลออน ตัวเต็มวัยรูปรางลักษณะกลมรี นูน รอบๆตัวจะมีปุยสีขาวคลุมรอบตัว ท้ังตัวออน
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบชอดอกและผลออน ทําใหใบเหี่ยวและชอดอกไมติดผล มักพบรวมอยูกับมด โดยมีมด
เปนพาหะนําเพลี้ยแปงใหเคลื่อนยายตามท่ีตางๆ ของมะมวงหิมพานต โดยมดอาศัยน้ําหวานจากเพลี้ยแปงท่ีถายออกมา 

การปองกันกําจัด 
    หม่ันสํารวจใบและยอดกอนออกชอ หากพบกลุมเพลี้ยแปงเปนปุยสี-ขาว และเริ่มมีราดําเกิดข้ึน พนสารฆา

แมลงปองกันกําจัด 2-3 ครั้ง หางกัน 7 วัน เพราะตัวออนหลบอยูใตทองตัวเต็มวัยตัวเมียอาจยังไมตายจากการพนครั้ง
แรก โดยใชสารตอไปนี้ ไดแก พิริมิฟอส-เมทิล 50% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ มาลาไทออน 57% อีซี 
อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

•  โรคชอดอกแหง กานชอดอก เปนจุดสีน้ําตาล จุดยาวรี เชื่อมติดกัน ทําใหชอดอกแหงเปนสีน้ําตาลดํา รวง
หลน พบการแพรระบาดหลังการระบาดเพลี้ยไฟ 

การปองกันกําจัด 
   ฉีดพนชอดอกดวยสารพวกแมนโคเซป เชน ไดเทน เอ็ม-45 อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คอปเปอร

ออกซ่ีคลอไรด เชน คูปราวิท อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 
 


