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 1.สตรอว์เบอร์รี 
  อากาศเย็นลง และมีฝนตกบางพ้ืนที่ 
  ระยะทุกระยะการเจริญเติบโต   
  • 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 าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองในมะเขือ
  เปราะ 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. เบญจมาศ   
  ทุกระยะการเจริญเติบโต 
  • โรคราสนิมขาว(เชื้อรา Puccinia horiana) 
   อาการเริ่มแรก พบจุดแผลสีเหลืองขนาดเล็กท่ีด้านบนใบ 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 
 
4. ทุเรียน 
 เตรียมต้น (ระยะการเจริญทางใบ) 
  • โรครากเน่า โคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora) 



  อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม่เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ใบจะ
 เหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูราก จะพบรากฝอยมีลักษณะเปลือกล่อน และเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ าตาล เมื่อโรครุนแรง
 อาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ท าให้ต้นทุเรียนโทรมและยืนต้นตาย 
  อาการที่ก่ิงและท่ีล าต้นหรือโคนต้น ระยะแรกจะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็น
 คล้ายคราบน้ าบนผิวเปลือกของก่ิง หรือต้น ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็นหยดของเหลวสีน้ าตาลแดง
 ออกมาจากบริเวณแผล และจะค่อย ๆ แห้งไปในช่วงที่มีแดดจัด ท าให้เห็นเป็นคราบ เมื่อใช้มีดถากบริเวณคราบ
 นั้น จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผลสีน ้าตาล ถ้าแผลขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้น จะท าให้ทุเรียน
 ใบรวงจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย 
  อาการที่ใบ ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว เหลืองบริเวณแผลมีลักษณะฉ่ าน้ า สีน้ าตาลอ่อน และเปลี่ยนเป็นสี
 ด า ตายนึ่งคล้ายน้ าร้อนลวก เส้นใบมีสีน้ าตาลด า เกิดอาการไหม้แห้งคาต้นอย่างรวดเร็วแล้วค่อย ๆ ร่วงไป พบ
 มากช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน 
 
 
 
  การป้องกัน 
  1. แปลงปลูกควรมีการระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง และเมื่อมีน้ าท่วมขังควรรีบระบายออก 
  2. ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 6.5 กรณี
  ดินที่เป็นกรดจัด ให้ใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ 
  3. หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีอาจท าให้รากหรือล าต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อราสาเหตุโรคเข้า
  ท าลายพืชได้ง่ายขึ้น 
  4. ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้นแห้งตาย ควรขุดออกน าไปท าลายนอกแปลงปลูก แล้วราดดิน
  ในหลุมและบริเวณโดยรอบ ด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 
  กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง จึง
  ปลูกทดแทน 
  5. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบส่วนของก่ิง ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค 
  รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไปเผาท าลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสาร  
  เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 
  30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จ านวน 1-2 ครั้ง ทุก 7-10 วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว
  ผล อย่างน้อย 15 วัน 
  6. ไม่น าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท าความสะอาดเครื่องมือก่อน
  น าไปใช้ใหม่ทุกครั้ง 
  7. เมื่อพบต้นที่ใบเริ่มมีสีซีด ไม่เป็นมันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้สาร ฟอสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ า
  สะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าล าต้น อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น และ/หรือราดดินด้วยสาร



  ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 
  30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
  8. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้น ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก แล้วทาแผลด้วย
  สาร ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 70 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ  
  ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG อัตรา 90 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 40-
  60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% + 6% WG อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 
  หรือ โพรพาโมคาร์บไฮโดรคลอไรด์ + เมทาแลกซิล 10% + 15% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 1 ลิตรทุก 7 
  วัน จนกว่าแผลจะแห้ง หรือ ใชฟ้อสโฟนิก แอซิด 40% SL ผสมน้ าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยา ใช้
  อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าล าต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้ามอาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้
  บริเวณท่ีเป็นโรค 
  9. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งเป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดข้ัวผลที่ค้างอยู่ น าไปเผาท าลายนอก
  แปลงปลูก เพ่ือลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 
  
 


