
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 เมษายน ถึง 30 เมษายน   2564 

  
 1.มังคุด 

  อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 
  • เพลี้ยไฟ 

  ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยท้าลายโดยการดูดน้้าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช 
  ระยะออกดอกและติดผลอ่อน  
  อาจท้าให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยท้าลายชัดเจน เนื่องจาก
  ผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระท่ีเรียกว่า ผิวขี้กลาก ท้าให้ผลผลิตมีคุณภาพต่้า 
  ระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน 
  ท้าให้ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น หงิกงอ และใบไหม้ ต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์   
  การปอ้งกัน 
  1. ส้ารวจการระบาดของเพลีย้ไฟบนใบอ่อน ดอก และผลอ่อน 
  2. พ่นสารอิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 3 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 
  มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อะซีทามิพริด 20% SP อัตรา 4 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ สไปนีโทแรม 
  12% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  พ่นครั้งแรกก่อนดอกบาน 1 สัปดาห์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ยมากกว่า 1 ตัวต่อดอก และพ่นซ้้าอีก 2 
  ครั้ง ขณะดอกบาน และหลังดอกบาน 1 สัปดาห์ เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวต่อดอกหรือผล 
  ควรพ่นสารฆ่าแมลงสลับกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง 
  เพราะจะท้าให้เพลี้ยไฟต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได้  
 2. ลองกอง   
  ระยะใบแก่พร้อมออกดอก 
  • หนอนกินใต้ผิวเปลือก 
   หนอนกัดกินท้าลายอยู่ใต้ผิวเปลือก ลึกระหว่าง 2-8 มิลลิเมตร ตามกิ่งและล้าต้น ท้าให้ต้นเป็นปุ่มปม เมื่อ
   หนอนระบาดมาก จะท้าให้กิ่งแห้งและตาย ถ้าหนอนกัดกินตาดอกจะท้าให้ตาดอกถูกท้าลายและ 
   ผลผลิตลดลง 
  การป้องกัน 
  ใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) อัตรา 50 ล้านตัวต่อน้้า 20 ลิตร 1 ต้น ใช้น้้า 2-3 ลิตร 
  พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน  
  **ควรพ่นไส้เดือนฝอยในตอนเย็น(หลังเวลา 17.00 น.) เพ่ือหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์ ในกรณีมีอากาศแห้งแล้ง 
  ควรพ่นน้้าเปล่าให้ความชุ่มชื้นก่อนพ่นไส้เดือนฝอย 
     
 3 ทุเรียน 



  ดอกอยู่ในระยะหางแย้ -  ระยะติดผล 
  • เพลี้ยไฟ 
   ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้้าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช มีผลท้าให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการ

   เจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้งหงิกงอ และไหม ้การท้าลายในช่วงดอก ท้าให้ดอกแห้ง ดอกและก้าน

   ดอกเปลี่ยนเปน็สีน้้าตาลแคระแกร็น และรว่งได้ และในช่วงผลอ่อน ท้าให้ชะงักการเจริญเติบโต หนามเป็น

   แผลและเกิดอาการปลายหนามแห้ง ผลไม่สมบูรณ์และแคระแกร็น เพลี้ยไฟจะระบาดรุนแรงในช่วงแล้ง 

   ระหว่างเดือนธันวาคม–พฤษภาคม ซึ่งตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนออกดอกติดผล เพลี้ยไฟมีอาหารอย่างอุดม

   สมบูรณ์ สามารถเพ่ิมปริมาณได้มาก  

   การป้องกัน 

  1. หากพบเพลี้ยไฟระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกท้าลายทิ้ง 
  2. เมื่อพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรง ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก้าจัด ได้แก่ อิมิดาโคลพ
  ริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
  และไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้้าติดต่อกันหลายครั้ง เพราะท้าให้เพลี้ยไฟสร้างความต้านทาน
  ได้ 
 4. พริกไทย 
  ติดผลอ่อน/ผลแก/่เก็บเก่ียว 
  • เพลี้ยแป้ง 
  ดูดกินน้้าเลี้ยง บริเวณช่อผล หลังใบ กิ่งปาง(กิ่งแขนง) ราก ยอด และล้าต้น ส่วนที่ยังอ่อนอยู่ ส่วนที่ถูก
  ท้าลายจะงอหงิก บิดเบี้ยว หากการระบาดรุนแรง ช่อผลแห้งและหลุดร่วง ผลผลิตเสียหาย กิ่งปาง(กิ่ง
  แขนง) และยอดจะแห้งตาย 
  การป้องกัน 
  1. หากพบระบาดเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่ถูกท้าลายทิ้ง 
  2. ถ้าระบาดรุนแรงพ่นด้วย มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรไทโอ
  ฟอส 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 
 5. มะม่วง 
  ติดผลอ่อน – เก็บเก่ียว 
  • โรคแอนแทรคโนส(เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
  เชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายพืชได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีลักษณะอาการ ดังนี้ 
  อาการที่ใบ ใบอ่อนพบจุดฉ่้าน้้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้้าตาลด้า หากอาการรุนแรงแผลจะขยายตัว 
  อย่างรวดเร็วติดต่อกันทั้งผืนใบ ท้าให้ใบบิดเบี้ยว เสียรูปทรง ยอดอ่อนเหี่ยวและด้า ส่วนใบแก่พบแผล
  รูปร่างค่อนข้างเหลี่ยม หากอาการรุนแรงแผลจะทะลุเป็นรู 



  อาการที่ช่อดอก พบจุดหรือขีดสีน้้าตาลแดงเล็กๆบนก้านช่อดอก ต่อมาแผลขยายใหญ่ หากมีความชื้นสูง
  จะพบเมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล ท้าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง ดอก
  หลุดร่วงก่อนติดผล 
  อาการที่ผลอ่อน พบจุดแผลสีน้้าตาลด้า ถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมผลที่ถูกท้าลายจะเป็นสีด้าและหลุด
  ร่วงก่อนก้าหนด ในบางครั้งเชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายแบบแฝงในผลอ่อน โดยไม่แสดงอาการของโรค แต่จะ
  แสดงอาการของโรคเม่ือผลสุก และอาการรุนแรงมากข้ึนตามความสุกของผล 
  อาการที่ผลแก่ หรือผลสุกหลังเก็บเกี่ยว พบจุดแผลสีด้าเล็กๆ ต่อมาแผลขยายลุกลามและยุบตัวลง ถ้ามี
  หลายแผลขยายมาติดกัน ขนาดของแผลจะกว้างขึ้นและยุบตัวเป็นแอ่งบุ๋ม ท้าให้เน่าทั้งผล บางครั้งพบ
  เมือกสีส้ม ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคอยู่ที่บริเวณแผล 
 
  การป้องกัน 
  1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบพืชเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค 
  น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  2. ก้าจัดวัชพืชรอบโคนต้น เพ่ือลดความชื้นในทรงพุ่ม 
  3. ควบคุมปริมาณธาตุอาหารให้เหมาะสม ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนมากเกินไป 
  4. แหล่งปลูกท่ีพบการระบาดของโรคเป็นประจ้า ในช่วงที่มะม่วงแตกใบอ่อน เริ่มแทงช่อดอก และหลัง
  ติดผลอ่อน ควรพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 
  ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% EC 
  อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10 วัน แต่ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันเกิน 4 ครั้ง 
  ในช่วงที่มะม่วงติดผล หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ มีฝนตกและอากาศร้อนชื้น 
  ควรพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคพืชดังกล่าว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บ
  เกี่ยวผลผลิต ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
  5. หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่ง โดยเฉพาะกิ่งที่เป็นโรค และเก็บส่วนที่
  เป็นโรค น้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคในฤดูกาลผลิตต่อไป 
**** ควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารป้องกันก้าจัดโรคพืช ในช่วงดอกบาน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการผสมเกสรของพืช 


