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 1. พืชผักตระกูลกะหล่่าและผักกาด 

  ฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางพ้ืนที่   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • เพลี้ยอ่อน  
   เพลี้ยอ่อนสามารถเข้าท่าลายได้ท้ังในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกินน้่าเลี้ยงจากพืชทั้งส่วนยอด ใบ
   อ่อน และใบแก่ ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัด คือ ส่วนยอด และใบจะหงิกงอ เมื่อจ่านวนเพลี้ยอ่อนเพ่ิม
   มากขึ้นพืชจะเหี่ยว ใบที่ถูกท่าลายจะค่อยๆ มีสีเหลือง 
   การป้องกัน 
  เมื่อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง โพรไทโอฟอส 50% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์
  บาริล 85% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร 
 2. สตรอว์เบอร์รี 
  ติดผล – เก็บเกี่ยว 
  •โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
  (เชื้อราColletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum coffeanum) 
   อาการบนก้านใบ และล่าต้น พบแผลสีม่วงแดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไปตามความยาวของก้านใบและล่า
   ต้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้่าตาล เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้ง ท่าให้เกิดรอยคอด หากอาการรุนแรง ต้นจะ
   เหี่ยว และตายในท่ีสุด 
   อาการบนไหล พบแผลสีม่วงแดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไปตามความยาวของสายไหล และเปลี่ยนเป็น
   แผลสีน้่าตาลในเวลาต่อมา ท่าให้เกิดรอยคอดของไหลบริเวณท่ีเป็นแผล 
  อาการบนผล แผลมีลักษณะฉ่่าน้่าเป็นสีน้่าตาลเข้ม เนื้อเยื่อรอบขอบแผลเปลี่ยนเป็นสีซีด แผลยุบตัวลง เมื่อ
  อาการรุนแรงมากขึ้นจะขยายใหญ่และท่าให้ผลเน่า ในสภาพที่มีอากาศชื้นอาจพบกลุ่มสปอร์ 
  สีส้มของเชื้อราสาเหตุโรคที่บริเวณแผล   
  การป้องกัน 
  1. ตรวจแปลงปลูกสม่่าเสมอ เมื่อพบโรคตัดส่วนที่เป็นโรคน่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร
  ป้องกันก่าจัดโรคพืชฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร หรือ ฟลูโอไพแรม + ทีบูโคนาโซล 20% + 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 5 วัน 
  2. แปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท่าลายนอกแปลงปลูก 
  3. ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรค และส่วนขยายพันธุ์ไม่มีอาการของโรค 
 3. หอมแดง 
  เริ่มปลูก – ระยะการเจริญเติบโตทางล่าต้น 



  • หนอนกระทู้หอม  
   หนอนกระทู้หอมจะเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอมและกัดกินเนื้อเยื่อใบหอมท่าให้ใบมีสีขาว และจะกัดกิน
  ไปถึงหัวหอมท่าให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 
   
 
  การป้องกัน 
  1. เก็บกลุ่มไข่และหนอนท่าลายเพื่อช่วยลดการระบาด 
  2. ในระยะหนอนขนาดเล็กและมีการระบาดน้อย พ่นด้วยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส (เอ็นพีวีหนอนกระทู้หอม) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้่า 
  20 ลิตร 
  3. สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก่าจัด เช่น โทลเฟนไพแร็ด 16% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อ
  น้่า 20 ลิตร หรือ คลอฟีนาเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% 
  WG อัตรา 6 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
  หรือ อินดอกซาคาร์บ 15% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC 
  อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ หรือ สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
  เมื่อพบกลุ่มไข่เฉลี่ย 0.5 กลุ่มต่อ 1 ตารางเมตร โดยการสุ่มนับแบบทแยงมุม 25 จุดต่อไร่ พ่นสารจนกว่า
  การท่าลายจะลดลงต่่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ส้มโอ 
  แตกใบอ่อน 
  • หนอนชอนใบส้ม 
   ผีเสื้อตัวเต็มวัย วางไข่ใต้เนื้อเยื่อใบใกล้เส้นกลางใบ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะกัดกินและชอนไช
  อยู่ในระหว่างผิวใบ หนอนจะท่าลายด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ รอยท่าลายสังเกตได้ง่ายตั้งแต่เริ่มท่าลาย
  โดยเห็นเป็นเส้นทางสีขาวเรียวยาวในระยะเริ่มแรกและขยายใหญ่ขึ้นเป็นทางคดเคี้ยวไปมา ใบมีลักษณะบิดงอ
  ลงทางด้านที่มีหนอนท่าลาย นอกจากท่าลายใบแล้ว ถ้ามีการระบาดมากหนอนจะเข้าท่าลายกิ่งอ่อน 
  และผลอ่อนด้วย รอยแผลที่เกิดจากการท่าลายจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri 
  subsp. citri ซึ่งท่าให้เกิดโรคแคงเกอร์รุนแรงขึ้น 
   
  การป้องกัน 
  1. การบังคับยอดให้แตกพร้อมกัน สามารถควบคุมประชากรของหนอนชอนใบส้มได้ดีขึ้น สะดวกในการ
  ดูแลรักษา ช่วยลดจ่านวนครั้งในการใชส้ารเคมีในการแตกยอดแต่ละรุ่น และเป็นการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาต ิ
  2. ใบอ่อนที่พบหนอนชอนใบส้มลงท่าลายมากควรเก็บท่าลายทิ้ง เพื่อลดปริมาณหนอนชอนใบส้ม ในการ
  แตกยอดรุ่นต่อไป 
  3. ส่ารวจหนอนชอนใบส้มช่วงแตกใบอ่อน หากยอดอ่อนถูกท่าลายเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของยอดที่สุ่มส่ารวจ
  ทั้งหมด ให้พ่นสารฆ่าแมลง เช่น ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 



  หรือ โคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรา 5 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 5 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งหลังใบและ
  หน้าใบ และถ้าส่ารวจพบว่ายังมีการระบาดของหนอนชอนใบส้มให้พ่นซ้่า 
  *การใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ในการป้องกันก่าจัดหนอนชอนใบส้มให้มีประสิทธิภาพดีนั้น ต้องท่าการ
  พ่นสารโดยใช้อัตราน้่ามากกว่าการพ่นสารฆ่าแมลง 
  
 5. องุ่น 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  โรคราน้่าค้าง (เชื้อรา Plasmopara viticola) 
  อาการที่ใบ  เนื้อเยื่อบริเวณด้านบนใบเกิดแผลสีเหลืองอ่อน ในสภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูง จะพบเชื้อ
  ราสาเหตุโรคสีขาวขึ้นฟู บริเวณใต้ใบด้านตรงข้ามแผล ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีน้่าตาล หากอาการโรค
  รุนแรง ใบจะเหลือง แห้ง และหลุดร่วง 
  อาการที่ยอด เถาอ่อน และมือเกาะ  พบเชื้อราสีขาวขึ้นฟูเป็นกลุ่มปกคลุมส่วนของพืช ยอดหดสั้น 
  เถาและมือเกาะเปลี่ยนเป็นสีน้่าตาล และแห้ง 
  อาการที่ช่อดอก และผลอ่อน  พบเชื้อราสีขาวขึ้นฟูปกคลุมช่อดอก และผลอ่อน ท่าให้ดอกร่วง ช่อดอก
  เน่าและผลอ่อนร่วง 
  การป้องกัน 
  1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบโรค ให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค น่าออกไปท่าลายนอก
  แปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
  แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล–เอ็ม 64% + 4% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไอโพรวาลิคาร์บ + 
  โพรพิเนบ 5.5% + 61.3% WP อัตรา 15 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 5–7 วัน 
  2. ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูง เพราะจะท่าให้พืชอ่อนแอต่อการเกิดโรค 
  
 


