
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคม   2564 

  
 1.พืชผักตระกูลกะหล่่าและผักกาด (เช่น คะน้า กะหล่่าปลี กะหล่่าดอก บรอกโคลี กวางตุ้ง ผักกาดขาว  
 ผักกาดหอม ฯลฯ) 
  อากาศร้อน มีฝนตก และฝนตกหนักบางพ้ืนที่ 
  • เพลี้ยอ่อน 

   เพลี้ยอ่อนสามารถเข้าท่าลายได้ท้ังในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยการดูดกินน้่าเลี้ยงจากพืชทั้งส่วน
  ยอด ใบอ่อน และใบแก่ ลักษณะอาการที่เห็นได้ชัด คือ ส่วนยอด และใบจะหงิกงอ เมื่อจ่านวนเพลี้ยอ่อน
  เพ่ิมมากข้ึนพืชจะเหี่ยว 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% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร  
  • โรคใบจุด (เชื้อรา Alternaria brassicicola และ A. brassicae) 
   โรคเกิดได้ทุกส่วนและทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช 
  อาการระยะต้นกล้า  เกิดแผลเล็ก ๆ สีน้่าตาลเข้มที่ล่าต้น จากนั้นแผลจะขยายใหญ่ อาการคล้ายโรคเน่า
  คอดิน ท่าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต 
  อาการระยะต้นโตถึงระยะเก็บผลผลิต  มักพบบนใบและก้านใบ เกิดเป็นแผลจุดเล็ก ๆ สีเหลือง ต่อมาแผล
  จะขยายใหญ่มีสีน้่าตาลเข้มถึงด่า ลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ  ในกะหล่่าปลี ถ้า
  เกิดโรคหลังจากห่อหัวแล้ว และสภาพอากาศมีความชื้นสูง จะเกิดอาการเน่าอย่างรุนแรงทั้งหัว  ใน
  กะหล่่าดอก และบรอกโคลีถ้าเกิดอาการที่ดอก จะท่าให้เกิดแผลสีน้่าตาล โดยเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ริม
  นอกลามเข้ามาด้านใน หากเป็นโรครุนแรงจะถูกท่าลายทั้งดอก 
  **** เชื้อสาเหตุโรคสามารถติดเมล็ด ท่าให้เมล็ดสูญเสียความงอก หรืออาจแฝงตวัในเมล็ดพันธุ์ท่าให้เกิด
  การระบาดของโรค เมื่อน่าไปปลูกในฤดูถัดไป 
  การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค ไมน่่าเมล็ดพันธุ์จากแปลงที่พบการเกิดโรคมาปลูก 
  2. แช่เมล็ดในน้่าอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส (การเตรียมน้่าอุ่นโดยต้มน้่าให้เดือดแล้วเติมน้่าธรรมดา
  ลงไปหนึ่งเท่า) นาน 20-25 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก่าจัดเชื้อรา ไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 
  5-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูก 
  3. หลีกเลี่ยงการปลูกในแปลงปลูกท่ีเคยมีการระบาดของโรค อย่างน้อย 3-4 ปี 
  4. ไม่ปลูกพืชระยะชิดกันจนเกินไป ควรให้มีแสงแดดส่องผ่านได้และมีการระบายอากาศที่ดี 
  5. หมั่นก่าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 



  6. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบโรคในระยะกล้า ควรถอนต้นกล้าที่เป็นโรค น่าไปท่าลายนอก
  แปลงปลูก หากพบโรคในระยะต้นโต ควรตัดใบที่เป็นโรคออก น่าไปท่าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นสาร
  ป้องกันก่าจัดเชื้อรา เช่น อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 5-10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คลอโร
  ทาโลนิล 50% SC อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน 
   
 2. พริก   
  ระยะการเก็บเกี่ยว 
  • แมลงวันทองพริก 
    ตัวเต็มวัยวางไข่ในระยะพริกใกล้เปลี่ยนสี ไปจนกระทั่งผลสุก หนอนกัดกินชอนไชอยู่ภายในผล ท่า
   ให้ผลพริกเน่า ร่วงหล่น เมื่อหนอนโตเต็มที่จะเจาะออกมาเข้าดักแด้ในดิน 
  การป้องกัน 
  1. ท่าความสะอาดแปลงปลูก โดยการเก็บพริกท่ีร่วงหล่นเผาท่าลาย เพ่ือลดแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน
  ทองพริก 
  2. ใช้น้่ามันปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร เน้นพ่นที่ผลพริกทุก  
  5-7 วัน ในกรณีพ้ืนที่ที่พบการระบาดเป็นประจ่า พ่นครั้งแรกเม่ือพริกเริ่มติดผล หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว
  ผลผลิต 5-7 วัน 
  3. เมื่อพริกเริ่มติดผล พ่นเหยื่อพิษโปรตีน เป็นจุดทุกต้นรอบแปลงและพ่นเป็นแถวต้นละจุด ห่างกัน
  แถวละ 5 เมตร พ่นทุกสัปดาห์ หรือ เทเหยื่อพิษโปรตีนใส่ในกับดักดัดแปลง เช่น ขวดพลาสติกเจาะช่องให้
  แมลงสามารถบินเข้ากับดักได้ และติดตั้งกับดักสูงจากพ้ืนดิน 15 เซนติเมตร รอบแปลงปลูก 
  4. ใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาลาไทออน 83% EC อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร 
      
 3. หอมแดงหัวพันธุ์ (หอมต่าว)   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichumgloeosporioides) 
   อาการของโรค พบได้บนใบ กาบใบ หรือ สวนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่่าน้่าขนาดเล็ก สีเขียว
  หม่น ต่อมาขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้ม
  ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค เมื่อแห้งจะเห็นตุ่มเล็ก ๆ สีน้่าตาลด่า เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลาย
  ชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะท่าให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ท่าให้ผลผลิต
  ลดลงหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะท่าให้ต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียว ถ้าอาการรุนแรง
  ต้นจะเลื้อย ไม่ลงหัวหากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะท่าให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบที่
  อยู่บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ท่าให้ไม่ได้ผลผลิต   
 การป้องกัน 
  1. ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดิน 



  2. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช 
  เช่น โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที 
  3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบโรค พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช โพรคลอราช 50% WP 
  อัตรา 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ 
  ไดฟีโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 
  ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรา 5 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 
  กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งด้านหลัง
  ใบและหน้าใบ และถ้าพบว่ายังมีการระบาดของหนอนชอนใบให้พ่นซ้่ามิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คาร์
  เบนดาซิม 50% SC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ ไพราโคลสโตรบิน 25% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร
  ต่อน้่า 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้่า ทุก 5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง แล้ว
  สลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อ
  สาเหตุโรค 
  4. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรถอนน่าไปท่าลายนอกแปลง เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 
  5. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปท่าลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็น
  แหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  6. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอ่ืนที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ อย่างน้อย 2 ปี 
 4. อาโวกาโด 

  • โรคจุดด่า หรือโรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 
  อาการที่ใบ  พบจุดแผลสีน้่าตาลเข้ม หากอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้ง และร่วง 
  อาการที่ก้านใบ กิ่ง และก้านช่อดอก  พบแผลจุดหรือขีดสีม่วง ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลามท่าให้
  ก้านใบและกิ่งแห้ง หากเกิดท่ีก้านช่อดอกจะท่าให้ช่อดอกเหี่ยวแห้ง หลุดร่วงก่อนติดผล 
  อาการที่ผล  ผลอ่อนพบจุดแผลสีน้่าตาลถึงด่า หากอาการรุนแรงผลจะหลุดร่วงก่อนก่าหนด อาการบน
  ผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว พบแผลจุดสีน้่าตาลถึงด่ารูปร่างกลม ต่อมาแผล
  ขยายลุกลามเป็นแผลยุบตัวในเนื้อผล ท่าให้ผลเน่า บางครั้งพบเมือกสีส้มซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อ
  ราสาเหตุโรคที่บริเวณแผล 
  การป้องกัน 
  1. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบเริ่มมีอาการของโรค ตัดแต่งและเก็บส่วนที่เป็นโรค น่าไป
  ท่าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  2. ก่าจัดวัชพืชรอบโคนต้นเพื่อลดความชื้นสะสม 
  3. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืช เช่น อะซอกซีสโตรบิน 25% SC 
  อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ โพร
  คลอราซ 45% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน 



  4. หลังจากเก็บผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง และขั้วผลที่ติดอยู่บนต้น น่าไปท่าลายนอก
  แปลงปลูก เพ่ือลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 


