
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 15 ธันวาคม   2564 

  
 1.สตรอว์เบอร์รี 
  อากาศเย็นลง และมีฝนตกบางพ้ืนที่ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต   
  • โรคแอนแทรคโนส (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) 
   อาการบนก้านใบ และล าต้น พบแผลสีม่วงแดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไปตามความยาวของก้านใบและล า
   ต้น ต่อมาเปลี่ยนเป็นแผลสีน้ าตาล เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้ง ท าให้เกิดรอยคอด หากอาการรุนแรง ต้นจะ
   เหี่ยว และตายในที่สุด 
   อาการบนไหล พบแผลสีม่วงแดงขนาดเล็ก ขยายลุกลามไปตามความยาวของสายไหล และเปลี่ยนเป็น
   แผลสีน้ าตาลในเวลาต่อมา ท าให้เกิดรอยคอดของไหลบริเวณท่ีเป็นแผล 
  อาการบนผล แผลมีลักษณะฉ่ าน้ าเป็นสีน้ าตาลเข้ม เนื้อเยื่อรอบขอบแผลเปลี่ยนเป็นสีซีด แผลยุบตัวลง 
  เมื่ออาการรุนแรงมากข้ึนจะขยายใหญ่และท าให้ผลเน่า ในสภาพที่มีอากาศชื้นอาจพบกลุ่มสปอร์สีส้ม
  ของเชื้อราสาเหตุโรคที่บริเวณแผล   
  การป้องกัน 
  1. ใช้ส่วนขยายพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรค และส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่มีอาการของโรค 
  2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคตัดส่วนที่เป็นโรคน าไปท าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วย
  สารป้องกันก าจัดโรคพืชฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อ
  น้ า 20 ลิตร หรือ ฟลูโอไพแรม + ทีบูโคนาโซล 20% + 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่น
  ทุก 5 วัน 
  3. แปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท าลายนอกแปลงปลูก
   
 2. มะเขือเปราะ  
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • แมลงหวี่ขาวยาสูบ 
   ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณใบและเป็นพาหะน าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองใน
  มะเขือเปราะ ท าให้ผลผลิตลดลง 
  การป้องกัน 
  1.ก่อนการย้ายปลูก รองก้นหลุมปลูกด้วยสารฆ่าแมลง ไดโนทีฟูแรน 1% G อัตรา 2 กรัมต่อหลุม  
  สามารถควบคุมการเข้าท าลายของแมลงหวี่ขาวได้ประมาณ 45 วัน  (เม่ือใส่สารลงในหลุมแล้วให้โรยดิน
  กลบสารบาง ๆ ก่อนท าการย้ายกล้าลงหลุม เพ่ือป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรง ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
  เป็นพิษต่อพืชได้) 



  2. เมื่อพบการระบาด พ่นด้วยสารฆ่าแมลง บูโพรเฟซิน 40% SC อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
  ฟลอนิคามิด 50% WG อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ สไปโรเตตระแมท 15% OD อัตรา 20 
  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ 
  ไบเฟนทริน 2.5% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% WP อัตรา 15 กรัม
  ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ น้ ามันปิโตรเลียม เช่น ไวต์ออยล์ 67% EC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่น
  สารทุก 5 วัน 2-3 ครั้งติดต่อกัน 
   
 3. พืชตระกูลแตง  
  (เช่น แตงกวา แตงร้าน แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน 
  และบวบ)    
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราน้ าค้าง(เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis) 
   มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่
  ด้านบน อาการเริ่มแรกบนใบปรากฏแผลฉ่ าน้ า แผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ท าให้เห็นเป็นรูป
  เหลี่ยมเล็ก ๆ ต่อมาแผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในตอนเช้าที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อ
  รา ลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาที่แผลบริเวณด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อกันเป็นแผลขนาดใหญ่ 
  เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มหรือเทาด า หากอาการรุนแรงจะท าให้ใบเหลืองและแห้งตายทั้งต้น พืชที่เป็นโรค
  จะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรคในระยะมีผลอ่อน จะท าให้ผลลีบเล็ก 
  และบิดเบี้ยว 
  การป้องกัน 
  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค 
  2. ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที หรือคลุกเมล็ดด้วยสารเมทา
  แลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  3. ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะท าให้มีความชื้นสูง 
  4. หมั่นก าจัดวัชพืช เพ่ือให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี และท าลายแหล่งอาศัยของด้วงเต่าแตง 
  5. ก าจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุโรค โดยการจับท าลาย หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่
  มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด เช่น คาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ โท
  ลเฟนไพแรด 16% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไซแอนทรานิลิโพรล 10% OD อัตรา 20 
  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดา-
  ไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อินดอกซาร์คาร์บ 15% EC อัตรา 10 
  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
   6. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น ไดเมโทมอร์ฟ 
  50% WP อัตรา 20 – 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือแมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% WG อัตรา 



  50 - 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8% + 64% WP อัตรา 30 - 40 กรัมต่อ
  น้ า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่ว
  ทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน 
   7. แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ าในตอนเย็น 
  8. แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว้ ให้เก็บซากพืชไปท าลายนอกแปลงปลูก และไม่ปลูกพืช
  ตระกูลแตงซ้ า ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
 
 4. เบญจมาศ 
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราสนิมขาว  (เชื้อรา Puccinia horiana) 
  
 
   อาการเริ่มแรก พบจุดแผลสีเหลืองขนาดเล็กที่ด้านบนใบ ต่อมาแผลจะขยายใหญ่ขึ้น บริเวณ
  ด้านใต้ใบที่ต าแหน่งเดียวกันพบเชื้อราสาเหตุโรคสีขาวนวล ซึ่งต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นจุดนูนกลมสีขาว
  อมชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว พบเกิดกระจายอยู่ทั่วใบ ท าให้เนื้อใบตรงข้ามกลุ่มเชื้อกลายเป็นสีเหลือง
  และไหม้ ใบมีลักษณะพอง บิดเบี้ยว ถ้าโรคระบาดรุนแรงจะท าให้ใบเหลือง ไหม้ แห้ง และร่วง หากโรค
  เกิดกับดอกตูม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจะแห้ง ไม่คลี่บาน 
  การป้องกัน 
  1. ใช้กิ่งช าหรือต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค หรือก่อนปลูกแช่กิ่งช าหรือต้นพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
  เช่น สารเฮกซะโคนาโซล 5% SC อัตรา 20 มิลลลิิตรต่อน้ า 20 ลติร หรือ ทีบูโคนาโซล 43% SC อัตรา 20 
  มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15%+15% EC อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อ
  น้ า 20 ลิตร นาน 10 นาที 
  2. ปลูกเบญจมาศให้มีระยะห่างพอควร เพ่ือให้มีการระบายอากาศท่ีดี 
  3. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก และบริเวณใกล้เคียง 
  4. ตัดแต่งใบแก่ออก เพ่ือให้ต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
  5. ตรวจแปลงปลูกสม่ าเสมอ เมื่อพบโรคตัดส่วนที่เป็นโรคน าไปท าลายนอกแปลงปลูก หากโรคยังคง
  ระบาด พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ตามข้อ 1 โดยพ่นสารทุก 7 วัน 
  6. พื้นที่ท่ีมีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน 
 
 


