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ช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 7 มกราคม 2563 

ภาคเหนือ 
  1. มันฝรั่ง  อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า มีความชื้นสูง 

  • โรคใบไหม้ (เชื้อราPhytophthora infestans) พบในระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น มักพบอาการ
  ของโรคที่ใบล่างก่อน โดยด้านบนใบพบจุดแผลฉ่ าน้ าสีเขียวหม่นคล้ายถูกน้ าร้อนลวก ต่อมาแผลจะ
  ขยายใหญ่ ตรงกลางแผลจะแห้งเป็นสีน้ าตาล บริเวณขอบแผลฉ่ าน้ ามีสีด า เมื่อพลิกดูด้านใต้ใบบริเวณ
  ตรงกัน ที่ขอบแผลจะมองเห็นเป็นละอองน้ าเล็กๆ สีขาวใสติดอยู่ แผลจะลุกลามออกไป ท าให้ใบไหม้แห้ง
  เป็นสีน้ าตาลในที่สุด หากสภาพแวดล้อมเหมาะสม คือ อากาศเย็นและมีความชื้นสูงหรือในสภาพที่มี
  หมอกลงจัด โรคจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังต้นอ่ืนๆ ท าให้มองเห็นใบไหม้แห้งกระจายเป็นหย่อมๆ 
  ในแปลง อาจพบอาการโรคท่ีส่วนของล าต้นและก่ิงก้าน แผลมีสีน้ าตาลหรือสีด า เมื่ออาการรุนแรงล าต้น
  และกิ่งก้านจะหักพับและแห้งตายอย่างรวดเร็ว หากโรคเข้าท าลายที่หัวจะท าให้หัวเน่า 
  การป้องกัน 
  ๑. หลีกเลี่ยงการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ท่ีเคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน 
  ๒. ไถพรวนดินและใส่ปูนขาว ตากดินไว้นานกว่า ๒ สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดิน 
  ๓. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ 
  ๔. ปรับระยะปลูกไม่ให้แน่นเกินไป เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 
  ๕. ไม่ให้น้ ามากเกินไป ควรหลีกเลี่ยงการให้น้ าในตอนเย็น 
  ๖. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการโรค ควรถอนและน าไปท าลายนอกแปลง
  ปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เช่น เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อ
  น้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไดเมโทมอร์ฟ ๕๐% ดับเบ้ิลยูจี อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไซมอก
  ซานิล + แมนโคแซบ ๘% + ๖๔% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา ๕๐ - ๖๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ แมนโคเซบ 
  + เมทาแลกซิล-เอ็ม ๖๔% + ๔% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ ไอโพรวาลิคาร์บ + 
  โพรพิเนบ ๕.๕% + ๖๑.๓% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา ๔๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ า ๒๐ ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ 
  ทุก ๕-๗ วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับชนิด เพ่ือป้องกันการ
  ดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค 
  ๗. แปลงที่พบการระบาดของโรค หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว ให้เก็บซากพืชไปท าลายนอกแปลงปลูก 
ภาคอีสาน 
  1. มะม่วงหิมพานต์  แดดแรงในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ าลงในตอนกลางคืน  เพลี้ยแป้ง  
  พบในระยะแ ท ง ช่ อ ด อก  – พั ฒ น า ผ ล  ตั ว อ่ อน แ ล ะตั ว เ ต็ ม วั ย ดู ด กิ น น้ า เ ลี้ ย ง จ า ก ใ บ  
  ช่อดอก และช่อผล ต่อมาจะท าให้ราด ามาเจริญอยู่บริเวณนั้น และท าให้ใบร่วง ช่อดอกไม่ติดผล และผล
  แคระแกร็น ถ้ามีปริมาณมาก มักพบเพลี้ยแป้งเกาะที่ล าต้นเป็นกระจุก และพบร่วมอยู่กับมด โดยมีมด
  เป็นพาหะน าเพลี้ยแป้งให้เคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่างๆ ของต้นมะม่วงหิมพานต์  
  การป้องกัน 



  หมั่นส ารวจยอดและช่อดอก หากพบกลุ่มเพลี้ยแป้งเป็นปุยสีขาว และเริ่มมีราด าเกิดขึ้น พ่นสารฆ่า 
  แมลง พิริมิฟอส-เมทิล ๕๐% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ มาลาไทออน ๘๓% อีซี 
  อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร พ่น ๒–๓ ครั้ง ห่างกัน ๗ วัน เพราะตัวอ่อนหลบอยู่ใต้ท้องตัวเต็มวัย
  เพศเมียอาจยังไม่ตายจากการพ่นครั้งแรก 
 
  2. มะม่วง  เพลี้ยจักจั่นมะม่วง  พบระยะ แทงช่อดอก – พัฒนาผล  ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยท าลายใบ
  อ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ระยะที่ท าความเสียหายให้มากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงก าลังออก
  ดอกโดยดูดน้ าเลี้ยงจากช่อดอก ท าให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อย หรือ ไม่ติดเลย  ระหว่างที่เพลี้ย
  จักจั่นดูดกินน้ าเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ าหวานเหนียวๆ ติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ ทรง
  พุ่ม ท าให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมาจะเกิดราด าปกคลุม ถ้าเกิดมีราด าปกคลุมมาก มีผลต่อการสังเคราะห์แสง ใบ
  อ่อนที่ถูกดูดน้ าเลี้ยง (โดยเฉพาะระยะใบเพสลาด) จะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบจะมีอาการปลายใบแห้งให้
  สังเกตได้ 
  การป้องกัน 
  ๑. การตัดแต่งก่ิงภายหลังเก็บผลผลิต ชว่ยลดที่หลบซ่อนของเพลี้ยจักจั่นลง ท าให้การพ่นสารฆ่าแมลง
  มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  ๒. ถ้าไม่มีการป้องกันก าจัด มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 
  ๒.๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร หรือ คาร์บาริล ๘๕% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา ๖๐ กรัมต่อน้ า 
  ๒๐ ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ า ๒๐ ลิตร ก่อนมะม่วงออก
  ดอก ๑ ครั้ง เมื่อช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร 
  และหมั่นตรวจดูตามช่อดอกอยู่เรื่อยๆ 
  ๓. การพ่นสารฆ่าแมลงให้มีประสิทธิภาพควรพ่นให้ทั่วถึงล าต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายหลบ
  ซ่อนไปยังบริเวณท่ีพ่นสารฆ่าแมลงไม่ถึง นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย 
  และระยะเวลาการพ่น 
  ๔. ใช้น้ าฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่อดอกและใบด าจากโรคราได้บ้าง ถ้าแรงอัดฉีดของ
  น้ าแรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยจักจั่นมะม่วงในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจากช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้
  กระแทกดอกมะม่วงแรงเกินไป เพราะอาจท าให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้ 
  ๕. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นไฟ 
 


