
เตือนภัยการเกษตร 
ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม   2564 

  
 1. พริก 
  อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง 
  • โรคแอนแทรคโนส หรือโรคกุ้งแห้ง  

  (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum capsici) 

   โรคนี้มักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี อาการเริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลช้้า
  ยุบตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสี
  ด้าขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน ในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของ
  เชื้อราสาเหตุโรค ถ้าอาการรุนแรงจะท้าให้ผลเน่า ผลพริกท่ีเป็นโรคนี้จะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้ง
  แห้ง และร่วงก่อนเก็บเกี่ยว   
  การป้องกัน 
  1. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรค หรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ต้องเลือกจากผล
  พริกที่ไม่เป็นโรค 
  2. ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้้าอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที ก่อนเพาะ 
  3. จัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป และก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพ่ือไม่ให้แปลงปลูก
  มีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค 
  4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบผลพริกเป็นโรค เก็บน้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพ่ือลด
  ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค 
  5. หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น 
  อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 
  กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน 
  6. ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพ่ือตัดวงจรของโรค  
 2. ผักสลัด  (โดยเฉพาะผักที่มีใบกว้าง เช่น กรีนคอส บัตเตอร์เฮด)   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคใบจุดหรือใบจุดตากบ (เชื้อรา Cercospora lactucae-sativa) 
    เริ่มแรกแผลมีลักษณะเป็นจุดฉ่้าน้้า สีน้้าตาลอ่อน ต่อมาแผลขยายใหญ่มีลักษณะกลมหรือค่อนข้าง
   กลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น กลางแผลมีสีเทาหรือสีขาว ขอบแผลเป็นสีน้้าตาล ลักษณะคล้ายตากบ แผลมี
   หลายขนาดตั้งแต่จุดเล็กถึงจุดใหญ่ ขนาด 1-10 มิลลิเมตร เกิดกระจายทั่วใบ ถ้าอาการรุนแรงแผลจะ
   ลาม ขยายติดกันท้าให้ใบไหม้ หากเกิดกับใบอ่อนอาจท้าให้เกิดอาการใบหงิกงอ 
  การปอ้งกัน 



  1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้้าอุ่น ประมาณ 50 องศา 
  เซลเซียส นาน 20-25 นาท ี
  2. ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึก ๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วัน เพ่ือให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย 
  3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้้าที่ดี และควรมีอากาศถ่ายเท 
  4. หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอเมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น เบโนมิล 50% 
  WP อัตรา 12 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 80 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 
  5. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอ่ืนสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี 
     
 3. ส้มโอ 
  ระยะติดผล 
  • โรคแคงเกอร์ (แบคทีเรียXanthomonas citri subsp. citri) 
   อาการบนใบ เริ่มแรกเป็นแผลจุดฉ่้าน้้า ต่อมาจะขยายใหญ่เป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อน  
  ลักษณะฟูคล้ายฟองน้้า จากนั้นเนื้อเยื่อแผลจะแข็ง มีสีน้้าตาลเข้ม ตรงกลางแผลยุบตัว ขอบแผลยกตัวขึ้น 
  บริเวณรอบๆ แผลปรากฏวงสีเหลืองล้อมรอบ พบอาการของโรคได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบ โดย
  เห็นชัดที่ด้านหลังใบ นอกจากนี้ยังพบอาการของโรคได้บนก้านใบ ท้าให้ใบเหลืองร่วงก่อนก้าหนด 
   อาการบนกิ่ง ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่ไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผล ต่อมาแผล 
  จะแตก แข็ง เป็นสีน้้าตาล ขยายรอบก่ิง หรือตามความยาวกิ่ง รูปร่างแผลไม่แน่นอน  
    อาการบนผล ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่จะเกิดเป็นแผลเดี่ยวๆ มีลักษณะกลมฝังลึกลงไปใน

   ผิว แผลจะขยายเป็นสะเก็ดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ บางครั้งพบผลปริแตกตามรอย

   แผล หากเกิดโรคในระยะผลอ่อนจะท้าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และถ้าอาการรุนแรงจะท้าให้ผลร่วง 

   การป้องกัน 

  1. ควรเลือกก่ิงพันธุ์จากแหล่งปลูกท่ีไม่มีการระบาดของโรค หรือไม่น้ากิ่งพันธุ์จากต้นที่เป็นโรค 
  ไปปลูก และใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ  
  2. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบอาการโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค และเก็บเศษพืชที่ร่วงหล่นไป
  ท้าลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช กลุ่มสารประกอบทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซี
  คลอไรด์ 85% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์ 86.2% WG อัตรา 10-15 
  กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP อัตรา 15-20 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7-
  10 วัน จ้านวน 2-3 ครั้ง 
  3. ไม่น้าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท้าความสะอาดเครื่องมือก่อน
  น้าไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 
   4. ก้าจัดหนอนชอนใบ โดยเฉพาะช่วงที่ส้มโอแตกใบอ่อน เนื่องจากรอยท้าลายของหนอนชอนใบเป็น

   ช่องทางให้เชื้อสาเหตุโรคเข้าท้าลายพืช และช่วยส่งเสริมให้อาการโรคลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยพ่นด้วย



   ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โคลไทอะนิดิน 16% SG 

   อัตรา 5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 2 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไทอะมี

   ทอกแซม 25% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทั้งด้านหลังใบและหน้าใบ และถ้าพบว่ายังมี

   การระบาดของหนอนชอนใบให้พ่นซ้้า 

 


