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 1. พืชผักตระกูลกะหล ่าและผักกาด 

  อากาศเย็น และมีความชื้นสูงในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราน้่าค้าง(เชื้อรา Peronospora parasitica) 
  พบโรคได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช มักพบอาการของโรคบนใบที อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้ว
  ขยายลุกลามไปยังใบที อยู่ด้านบน อาการเริ มแรกจะเห็นบริเวณด้านบนใบมีลักษณะเป็นจุดหรือปื้นแผล
  สีเหลือง ในตอนเช้าที สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อราลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาตรง
  แผลบริเวณด้านใต้ใบ ถ้าโรคระบาดรุนแรงแผลจะลามขยายใหญ่ เปลี ยนเป็นสีน้่าตาล ต่อมาใบจะเหลือง
  และแห้ง หากเป็นโรคในระยะกล้า จะท่าให้ต้นกล้าแคระแกร็น หรือตาย 
   **** ในกะหล ่าดอกและบรอกโคลี หากโรครุนแรงก้านดอกจะยืดและดอกอาจจะบิดเบี้ยวเสียรูปทรง 
   การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที มีคุณภาพดีและปราศจากโรค 
  2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้่าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส (ต้มน้่าจนเดือดแล้วเติมน้่า
  ลงไป 1 เท่า) นาน 20 – 30 นาที หรือคลุกด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 10 
  กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
  3. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันเกินไป เพราะจะท่าให้มีความชื้นสูง 
  4. หมั นตรวจแปลงปลูกอย่างสม ่าเสมอ เมื อพบอาการของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เช่น ได
  เมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 
  20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-
  เอ็ม 64% + 4% WG อัตรา 80 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 50 กรัม
  ต่อน้่า 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั วทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5-7 วัน 
  5. แปลงที มีการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท่าลายนอกแปลงปลูก 
  และไม่ปลูกพืชตระกูลกะหล ่าและผักกาดซ้่า ควรปลูกพืชชนิดอื นหมุนเวียน  
 2. พริก 
  เริ มปลูก - พัฒนาผล 
  •ไรขาวพริก 
   ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้่าเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก ท่าให้ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอ
   ลงด้านล่าง ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย 
   ถ้าท่าลายดอก กลีบดอกจะบิดแคระแกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่
   เจริญเติบโต มักพบระบาดในชว่งที มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  
  การป้องกัน 



  1 สุ่มส่ารวจพริกทุกสัปดาห์ หากพบอาการใบหงิกม้วนงอลงที เกิดจากการท่าลายของไรขาวพริก ให้ท่า
  การป้องกันก่าจัด 
  2. เมื อพบการระบาดใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที มีประสิทธิภาพ เช่น อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตร
  ต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิจร หรือ ไพริดาเบน 20% WP 
  อัตรา 10 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อี
  มาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ก่ามะถัน 80% WP อัตรา 60-80 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร พ่นซ้่าตามการระบาด  
 3. ถั วเขียว 
  ระยะฝักอ่อนถึงฝักแก่ 
  • หนอนเจาะฝักถั วมารูค่า  
   หนอนจะเจาะเข้าท่าลายฝัก หรือเจาะฝักที ติดอยู่กับใบ และกัดกินเมล็ดภายในฝัก ท่าให้ผล
  ผลิตลดลง 
  การป้องกัน 
  เมื อพบการระบาด พ่นสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ  
  แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นเมื อฝักถูกท่าลาย 10 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ทานตะวัน 
  ระยะดอกเริ มบาน 
  • หนอนเจาะสมอฝ้าย 
   หนอนเจาะสมอฝ้ายจะฝังตัวกัดกินเมล็ดที ก่าลังพัฒนาอยู่บริเวณส่วนกลางของจานดอก ถ้าระบาด
  รุนแรงจะท่าให้ผลผลิตลดลง เนื องจากหนอนกัดกินกลีบดอก และกลีบเลี้ยง ท่าให้ไม่สามารถดึงดูดแมลงใน
  การผสมเกสร การติดเมล็ดไม่ดี มีเมล็ดลีบจ่านวนมาก และให้ผลผลิตต ่า 
  การป้องกัน 
  1. ก่าจัดวัชพืชซึ งเป็นพืชอาศัยของหนอนเจาะสมอฝ้าย บริเวณรอบแปลงทานตะวัน 
  2. เก็บหนอนที มีขนาดใหญ่มาท่าลาย เนื องจากหนอนขนาดใหญ่ใช้สารเคมีไม่ได้ผล 
  3. ถ้ามีการระบาดรุนแรง พ่นด้วยสารฆ่าแมลง อิมาเม็กตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร หรือ ลูเฟนนูรอน 5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอร์ฟลูอาซูรอน 5% EC อัตรา 
  20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ เมทอกซีฟีโนไซด์ 24% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร  
  
 


