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6. บทคัดย่อ    

การป้องกันก าจัดโรคแอนแทรกโนสในกาแฟอะราบิกา ท าการทดลองท่ี จ.เชียงใหม่ จ านวน 

2 แปลงทดลอง ระหว่าง 2559-2561 วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ  า 6 กรรรมวิธี ได้แก่ สาร 

azoxystrobin +difenoconazole 20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล. /น  า 20 ลิตร, benomyl 

50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร, mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร, 

prochloraz 45% W/V EC อัตรา 30 มล. /น  า 20 ลิตร, การตัดแต่งกิ่งและไม่พ่นสารป้องกันก าจัด

โรคพืช และกรรมวิธีไม่ตัดแต่งก่ิงและไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ท าการพ่นสารทดลองตาม

กรรมวิธี เริ่มพ่นเมื่อกาแฟเริ่มติดผล พ่นทุก 30 วัน หยุดพ่นก่อนเก็บเก่ียว 30 วัน แปลงทดลองท่ี 1 

ท าการทดลองในปี 2559-2560 แปลงทดลองที่ 2 ท าการทดลองในปี 2560-2561  จากการทดลอง

พบว่า ผลการทดลองทั งสองแปลงทดลองให้ผลสอดคล้องกัน โดยพบว่า การใช้สารป้องกันก าจัดเชื อ



รา มีผลท าให้การเกิดโรคแอนแทรกโนสกาแฟอะราบิกาลดน้อยลง โดยพบว่า benomyl 50% WP 

อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร ให้ผลในการป้องกันก าจัดดีที่สุด รองลงมาได้แก่ 

azoxystrobin+difenoconazole 20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร, mancozeb 

80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร, prochloraz 45% W/V EC อัตรา 30 กรัม/น  า 20 ลิตร และ

ตัดแต่งก่ิง ไม่พ่นสาร ตามล าดับ ซึ่งเห็นได้ว่าการท าความสะอาดตัดแต่งกิ่งก็สามารถลดการเกิดโรค

แอนแทรกโนสกาแฟอะราบิกาได้ใกล้เคียงกับการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 

Prevention of anthracnose disease in Arabica coffee 2 experiments were 

conducted at Chiang Mai Province during 2016-2018. The RCB experiment was 4 

replications and 5 methods including azoxystrobin + difenoconazole 20% + 12.5%  

W / V SC, 10 ml / 20 liters of water, benomyl 50 % WP rate 20 grams / 20 liters of  

water, mancozeb 80% WP rate 50 grams / 20 liters of water, prochloraz 45% W / V  

EC rate 30 ml / 20 liters of water and using water. Spray the experiment according  

to the method Start spraying when we found the symptom of anthracnose disease  

of coffee, every 30 days. Stop spraying before harvesting 30 days. Experiment 1 is 

conducted in 2016-2017. Experiment 2 was conducted in 2017-2018. The results of  

both experiments were consistent and found that the use of fungicides was 

decreased anthracnose disease, by finding that benomyl 50% WP 20 g / 20 liter of 

water provides the best protection followed by azoxystrobin + difenoconazole 20% 

+ 12.5% W / V SC rate 10 ml / 20 liters of water, mancozeb 80% WP rate 50 grams / 

20 liters of water, prochloraz 45% W / V EC rate 30 grams / 20 liters of water and the 

pruning cleaning can reduce the anthracnose disease of Arabica coffee, as close to 

spraying plant disease prevention agents.    

7. ค าน า                                  

ให้ เชื อรา Colletotrichum spp. เป็นเชื อราที่มีความส าคัญ เป็นสาเหตุโรคพืชที่ เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า โรคแอนแทรคโนส (anthracnose) เข้าท าลายได้เกือบทุกส่วนของพืชตั งแต่ต้นกล้า ใบ ก้าน
ใบ  ล าต้ น  ดอก และผล มี พื ชอาศัยมากถึ ง 470 สกุล  (Sutton, 1980) จัดอยู่ ใน  subdivision 
Deuteromycotina form-class Coelomycetes form-order Melanconiales form-family 
Melanconiaceae (วิจัย, 2546) การศึกษากาแฟอาราบิกาโดยการน าพันธุ์เข้ามาเพ่ือท าการทดสอบและ
คัดเลือกสายพันธุ์ โดยมีพันธุ์กาแฟอาราบิกาจากแระเทศบราซิล ได้แก่พันธุ์ Caturra และ Catuai พบว่า
พันธุ์ Catuai ที่ปลูกที่แปลงทดสอบหนองหอยเป็นโรคราสนิม race II จากประเทศแอฟริกาตะวันออก รัฐ
ฮาวาย และโอนีเซีย  โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม E ได้แก่ พันธุ์ Villa Lobos 954 มีความต้านทานต่อ



สภาพอากาศหนาวเย็น แต่ต้านทานโรคราสนิมน้อยมาก  กลุ่ม I ได้แก่ พันธุ์ S-6 Cioicie, S-12 Kaffa ซึ่ง
มีความอ่อนแอต่อโรคราสนิม race X และ XVI  กลุ่ม D ได้แก่ พันธุ์ DK 1-6 ซึ่งอ่อนแอต่อโรคราสนิม 
race I, VII, XII, XIV, XVII, XXIII และ XXIV แต่ต้านทานต่อโรคผลด าหรือผลเน่าที่ เกิดจากเชื อรา 
Colletotrichum sp. ได้ดี  กลุ่ม A ได้แก่ กาแฟอาราบิกาพันธุ์ H.-17-1 Hibrido de Timor ซึ ่ง
ต้านทานต่อโรคราสนิมทุก race และยังต้านทานต่อโรคผลเน่า (Colletotrichum sp.) และกลุ่ม B 
กาแฟอาราบิกาจากประเทศเคนยา ซึ่งต้านทานต่อโรคราสนิม  race II และต้านทานต่อโรคผลเน่าได้ดี  
ได้แก่ พันธุ์ S.795, S.947, S.952, S.333, S.645, S.288, S.1934, Coorge, Kent Coorge X  โดยพันธุ์
ที่ขึ นต้นด้วย S. จะปลูกในสภาพที่มีร่มเงา และยังต้านทานโรคราสนิมและกาแฟที่ปลูกในสภาพร่มเงา 
ได้แก่ race I, II และ III  จากผลการทดสอบกาแฟที่ปลูกในสภาพกลางแจ้ง ได้แก่พันธุ์ Caturra และ 
Catuai  กาแฟที่ปลูกในสภาพร่มเงา ได้แก่ K.7, DK 1-6, S.228, S.795 และ S.1934 (กรมวิชาการเกษตร
, 2544) ประเทศเวียดนามมีรายงานว่าจากการจ าแนกชนิดเชื อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกาแฟ 
(Coffea spp.) โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์ DNA พบว่าเป็นรา Colletotrichum 
gloeosporioides, C. acutatum, C. capsici and C. boninense (Nguyen et. al, 2010) ในประเทศ
เคนยา โรคแอนแทรคโนสของกาแฟที่เกิดในภาคตะวันตกของเคนยาได้รับการบันทึกเป็นครั งแรกในปี  
ค.ศ.1922  ผลกาแฟที่เป็นโรคท าให้เกิดการสูญเสียได้ถึง 75% ท าให้เกิดการลดพื นที่ปลูกกาแฟในหลาย
เมืองทางตะวันตกของเคนยา และต่อมาพบระบาดรุนแรงในภาคกลางของเคนยาในปี ค.ศ.1967 พบว่ารา 
Colletotrichum kahawae เป็นราท าให้เกิดโรคแอนแทรคโนสที่บนผลกาแฟ โดยจะเข้าท าลายตั งแต่ผล
อ่อน  ลักษณะอาการเริ่มจากแผลฉ่ าน  าขนาดเล็กและขยาย เป็นแผลสีด าใหญ่อย่างรวดเร็วในสภาพที่ชื น
พบสปอร์สีชมพูมองเห็นได้บนพื นผิวแผล นอกจากพบอาการที่ผลกาแฟแล้วแผลอาจเกิดขึ นบนก้านขนาด
เล็ก  นอกจากนี ยังแฝงอยู่ในผลอ่อนที่แข็งแรง แต่เมื่อผลไม้เริ่มสุกก็จะพัฒนาเป็นโรคแอนแทรคที่รุนแรงได้ 
โรคแอนแทรคโนสของผลกาแฟสุกยังมีสาเหตุจากรา Colletotrichum gloeosporioides แต่รานี ท าให้
เมล็ดกาแฟภายในเกิดโรคน้อยหรือไม่ถูกท าลาย ซึ่งมีความส าคัญน้อยกว่ารา C. kahawae ที่สามารถ
ก่อให้ เกิด โรคบนดอกของกาแฟได้ ในสภาพความชื นสู งท าให้ เกิดแผลสีน  าตาลบนกลีบดอก 
(www.plantwise.org/KnowledgeBank) โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) ของกาแฟที่มีสาเหตุจาก
เชื อราColletotrichum gloeosporioides(Penz.) Penz.& Sacc.(วิรัชและคณะ , 2528) พบระบาด
แพร่หลายทั่วไปทั งกับกาแฟอาราบิกาและกาแฟโรบัสต้า เชื อรา เข้าท าลายใบ กิ่ง ก้านดอก ก้านผล และ
ผล พบเห็นได้ทั่วไปในสวนที่ไม่มีการดูแลเอาใจใส่ หรือแปลงที่ปลูกกลางแจ้ง ลักษณะอาการของโรคมี
ลักษณะตามส่วนที่เกิด เช่น เกิดกับใบ แผลเป็นจุดกลมสีน้าตาลขนาดเล็กและขยายขึ นเรื่อยๆหรือเกิดกับ
กิ่ง อาการเริ่มแรกใบกาแฟเป็นสีเหลืองทั งที่ใบเหล่านี ยังไม่แก่ โรคแอนแทรคโนสในกาแฟ ซึ่งเป็นโรคท่ีพบ
มากที่สุดในกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกอยู่ในประเทศไทย เกิดจากเชื อรา Colletotrichum coffeanum Noack 
ลักษณะการท าลายของโรคสามารถท าอันตรายกับกาแฟได้ทั งในส่วนของใบ กิ่งและผล อาการขอโรคถ้า
เข้าท าลายผลกาแฟจะท าให้ผลกาแฟมีจุดลึกสีน  าตาลเข้ม จากนั นจะแห้งและเปลี่ยนเป็นสีด า หากโรคนี 
เกิดที่ใบ จะท าให้ใบเหลืองและมีแผลแห้งที่ใบ โดยเฉพาะใบกาแฟของกิ่งที่อ่อน จากนั นข้อและปล้องจะ
แห้งตายจากยอดเข้ามาและลุกลามจนกิ่งแห้งและใบร่วง หากอาการรุนแรง ต้นกาแฟจะแห้งจากยอดและ
ยืนต้นตาย (http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=coffeeis&group=7)  



8. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์      - แปลงกาแฟอะราบิกา 

- ถังพ่นยา 

- ป้ายปักแปลง 

- สารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ตามกรรมวิธี 

- กรรไกรตัดแต่ง 

- ปุ๋ยเคม ีฯลฯ 

- วิธีการ  
- วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ  า 5 กรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1 azoxystrobin+difenoconazole 20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4  procloraz 45% WP อัตรา 30 กรัม/น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 ใช้น  าเปล่า 

- ก าหนดพื นที่แปลง และต้นกาแฟทดสอบ โดยใช้กรรมวิธีละ 5 ต้น/ซ  า/กรรมวิธี โดยใช้
ระยะปลูกของเกษตรกร 
- กรรมวิธีที่มีการพ่นสาร ท าการพ่นสารทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนดโดยพ่นหลังจากกาแฟ
เริ่มติดผล พ่นทุก 1 เดือน หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบโยก
สะพายหลัง(Knapsack sprayer) 
- วัดผลโดยประเมินการเป็นโรค แบ่งเป็น 

-  การประเมินโรคที่ใบ ประเมินทั งต้นเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิด 
-  การประเมินโรคที่ผล ประเมินทั งต้นเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 

  - การบันทึกผล 
-  วัดการเกิดโรคแอนแทรกโนสจ านวน 5 ต้นต่อกรรมวิธีต่อซ  า ก่อนพ่นสารทุกครั ง 

และหลังพ่นครั งสุดท้าย 1 เดือน และระยะเก็บเกี่ยว โดยการประเมินการเกิดโรคที่ใบจะท า
การประเมินตั งแต่ก่อนพ่นสารครั งที่ 1 ส่วนการประเมินการเกิดโรคที่ผล จะท าการประเมิน
เมื่อกาแฟเริ่มติดผล 

- น าผลการทดลองท่ีได้ ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ ค านวนต้นทุนสารเคมีท่ีใช้ 
- เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์   

เริ่มท าการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนดแปลงทดลองที่ 1 เดือนมิถุนายน 

2559 เก็บข้อมูลตามวิธีการ รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์สถิติตามแผนการทดลองแบบ RCB  



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แสดงผลการเกิดโรคแอนแทรกโนสบนใบกาแฟอะราบิกาแปลงที่1(

ตารางที่1) และบนผลกาแฟอะราบิกาแปลงที่1(ตารางที่ 2) ในขณะเดียวกันท าการทดลองตาม

แผนการทดลองซ  าเป็นแปลงที่ 2 ในปี 2560 พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชตามกรรมวิธีที่ก าหนด เก็บ

ข้อมูล รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์สถิติเช่นเดียวกับการทดลองในแปลงที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติ

แปลงทดลองที่ 2 แสดงผลในตารางที่ 3 และ 4 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จากการทดลองแปลงทดลองที่ 1 การเกิดโรคแอนแทรกโนสบนใบกาแฟอะราบิกา พบว่าการ

ใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชทุกกรรมวิธี ให้ผลในการป้องกันก าจัดโรคแอนแทรกโนสได้ใกล้เคียงกันและ

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่ากรรมวิธีการตัดแต่งกิ่งไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ก็มีผล

ใกล้เคียงและไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชทุกกรรมวิธี ในขณะที่การ

เกิดโรคแอนแทรกโนสบนผลกาแฟอะราบิกา พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และผล

การทดลองแสดงให้เห็นว่าในช่วงการติดผลกาแฟช่วงแรกการเกิดโรคยังไม่พบหรือพบน้อยมาก การ

เกิดโรคบนผลจะมาเริ่มพบมากขึ นในระยะใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งหากมีการป้องกันก าจัดโรคในระยะ

เกิดโรคบนใบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การเกิดโรคในระยะผลลดน้อยลง เมื่อท าการทดลอง

ซ  าในปีที่ 2 ผลการทดลองสอดคล้องกันกับการทดลองแปลงที่ 1 และพบว่าการตัดแต่งก่ิงเพียงอย่าง

เดียวไม่พ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช ก็สามารถลดการเกิดโรคได้ใกล้เคียงกันกับการใช้สารเคมีป้องกัน

ก าจัดโรคพืช โดยพบว่ากรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 

20 ลิตร, กรรมวิธีตัดแต่งก่ิง ไม่พ่นสาร และกรรมวิธีพ่นสาร azoxystrobin+difenoconazole 

20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดโรคแอนแทรกโนสกา

แฟอะราบิกาบนใบได้ดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาคือ กรรมวิธีพ่นสาร prochloraz 45% W/V 

EC อัตรา 30 กรัม/น  า 20 ลิตร และ mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร 

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ผลการทดลอง ได้น าไปใช้เป็นค าแนะน าเกษตรกรผู้ปลูก

กาแฟอะราบิกา ในพื นที่ปลูกกาแฟอะราบิกาภาคเหนือ โดย

นักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้น าไป

ถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอะราบิกา ในวาระต่างๆที่

เป็นวิทยากร  

 

12. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ใน

การช่วยเก็บข้อมูลและพ่นสารทดลองในแปลงทดลอง 
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14. ภาคผนวก :  

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  



ตารางที่ 1 การเกิดโรคแอนแทรกโนสบนใบกาแฟอะราบิกาแปลงที่ 1 

กรรมวิธี การเกิดโรคก่อนพ่นสาร 
การเกิดโรคหลังพ่น 

ครั งสุดท้าย 1 เดือน ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 4 ครั งที่ 5 ครั งที่ 6 

1. azoxystrobin+difenoconazole  

20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 

1 1.5 a 1.5 a 0 a 1 ab 1 a 1 a 

2. benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 1 1.5 a 1.5 a 0 a 0.5 a 0.5 a 1 a 

3. mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร 0.5 1.75 a 1.75 ab 0 a 2 ab 1.5 a 2.5 ab 

4. prochloraz 45% W/V EC อัตรา 30 กรัม/น  า 20 

ลิตร 

0.75 1.5 a 1.5 a 0 a 1.75 ab 1.5 a 3.25ab ab 

5. ตัดแต่งก่ิง ไม่พ่นสาร 0.75 1.75 a 2 ab 2.75 b 1.5 ab 1.5 a 0.5 a 

6. ไม่ตัดแต่งกิ่ง ไม่พ่นสาร 0.5 3 b 3.75 b 3.25 b 2.75 b 3.75 b 4 b 

CV% 74.37 33.03 63.46 106.98 82.09 63.47 88.19 

 

 



 

ตารางที่ 2 การเกิดโรคแอนแทรกโนสบนผลกาแฟอะราบิกาแปลงที่ 1 

กรรมวิธี การเกิดโรคก่อนพ่นสาร 
การเกิดโรคหลังพ่น

ครั งสุดท้าย 1 เดือน ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 4 ครั งที่ 5 ครั งที่ 6 

1. azoxystrobin+difenoconazole    

20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 

0 0 0 0 a 1 1 1 

2. benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 0 0 0 0 a 0.5 0.5 0.75 

3. mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร 0 0 0 0 a 2.5 3.75 2.25 

4. prochloraz 45% W/V EC อัตรา 30 กรัม/น  า 20 

ลิตร 

0 0 0 0 a 1.75 3.75 2.75 

5. ตัดแต่งก่ิง ไม่พ่นสาร 0 0 0 0.35 ab 1.5 1.5 0.25 

6. ไม่ตัดแต่งกิ่ง ไม่พ่นสาร 0 0.25 0.25 0.6 b 2.75 5 3 

CV%  489.9 489.9 167.23 86.95 125.5 102.76 

 



 

 

ตารางที่ 3 การเกิดโรคแอนแทรกโนสบนใบกาแฟอะราบิกาแปลงที่ 2 

กรรมวิธี การเกิดโรคก่อนพ่นสาร การเกิดโรคหลังพ่น 

ครั งสุดท้าย 1 เดือน 
ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 4 ครั งที่ 5 ครั งที่ 6 

1. azoxystrobin+difenoconazole     

20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 

2.5 1.5a 0a 0a 1a 1ab 1.75 

2. benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 2.75 1.75ab 0a 0a 1a 0.75a 1.75 

3. mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร 2.75 2.5c 0a 0a 1.5a 2.25c 3 

4. prochloraz 45% W/V EC อัตรา 30 กรัม/น  า 20 

ลิตร 

2.25 2.25ab 0a 0a 1.25a 2bc 2.75 

5. ตัดแต่งก่ิง ไม่พ่นสาร 2.75 2.25ab 1.5b 0.5a 0.75a 0.75a 0.75 

6. ไม่ตัดแต่งกิ่ง ไม่พ่นสาร 2.5 3.75c 2.25c 2.25b 3.5b 3.5d 3.5 



CV% 42.6 21.19 46.95 71.81 42.75 40.34 75.4 

 

 

 

ตารางที่ 4 การเกิดโรคแอนแทรกโนสบนผลกาแฟอะราบิกาแปลงที่ 2 

กรรมวิธี การเกิดโรคก่อนพ่นสาร การเกิดโรคหลังพ่น 

ครั งสุดท้าย 1 เดือน 
ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 ครั งที่ 3 ครั งที่ 4 ครั งที่ 5 ครั งที่ 6 

1. azoxystrobin+difenoconazole    

20%+12.5% W/V SC อัตรา 10 มล./น  า 20 ลิตร 

0 0 0 0 1a 1.5a 1.75 

2. benomyl 50% WP อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร 0 0 0 0 0.25a 0.75a 1.25 

3. mancozeb 80% WP อัตรา 50 กรัม/น  า 20 ลิตร 0 0 0 0 1a 1.5a 2.5 

4. prochloraz 45% W/V EC อัตรา 30 กรัม/น  า 20 

ลิตร 

0 0 0 0 1a 1.5a 2.25 



5. ตัดแต่งก่ิง ไม่พ่นสาร 0 0 0 0.25 0.75a 0.75a 0.75 

6. ไม่ตัดแต่งกิ่ง ไม่พ่นสาร 0 0 0 0.25 3.5b 3.5b 2.5 

CV%    208.62 57.19 59.55 91.63 

 


