ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพชื

ฉบับที่ 1 ประจาเดือน สิงหาคม 2565

โรคขอบใบแห้ง

สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
ลักษณะอาการ

โรคนีเป็นได้ตังแต่ระยะกล้า แตกกอ จนถึงออกรวง ต้นกล้าก่อนนาไปปักดาจะมีจุดเล็กๆ ลักษณะชาที่ขอบใบ
ของใบล่าง ต่อมาประมาณ 7 - 10 วัน จุดชานีจะขยายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว และ
สีเขียวจะจางลงเป็นสีเทาๆ อาการในระยะปักดาจะแสดง หลังปักดาแล้วหนึง่ เดือนถึงเดือนครึง่ ใบที่เป็นโรคขอบใบมีรอย
ขีดชา ต่อมาจะเปลีย่ นเป็นสีเหลืองทีแ่ ผลมีหยดนาสีครีมคล้ายยางสนกลมๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด ต่อมาจะกลายเป็น
สีนาตาลและหลุดไปตามนาหรือฝน ซึ่งจะทาให้โรคสามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครัง
ขยายเข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ ขอบแผลมีลกั ษณะเป็นขอบลายหยัก แผลนีเมื่อนานไปจะเปลี่ยนเป็นสีเทา ใบที่
เป็นโรคขอบใบจะแห้งและม้วนตามความยาว ในกรณีที่ต้นข้าวมีความอ่อนแอต่อโรคและเชือโรคมีปริมาณมากจะทาให้
ท่อนาท่ออาหารอุดตันต้นข้าวจะเหี่ยวเฉา และแห้งตายทังต้นโดยรวดเร็ว เรียก อาการของโรคนีว่า ครีเสก (kresek)

เกษตรกรสามารถป้องกัน

พืชที่รับผลกระทบ : ข้าว
อารักขาพืชนนท์

-

ใช้พนั ธุข์ ้าวทีต่ า้ นทาน เช่น พันธุ์สพุ รรณบุร6ี 0 สุพรรณบุร9ี 0 สุพรรณบุร1ี สุพรรณบุร2ี กข7 และ กข23
ไม่ควรระบายนาจากแปลงทีเ่ ป็นโรคไปสูแ่ ปลงอืน่
ในดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก
ใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืช เช่น เช่น แบคบิเคียว ไอโซโพรไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต +
ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ไตรเบซิคคอปเปอร์ซลั เฟตควรพ่น ตังแต่พบอาการเริม่ แรกอัตราตามฉลากแนะนา
- ใช้ชวี ผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการเกิดโรค เช่น Bacillus amyloliquefaciens Bacillus subtilis หรือ Pseudomonas
fluorescens โดยหากพบอาการของโรครุนแรงให้พน่ ทุก 7 วัน หรือคลุกเมล็ดก่อนปลูกอัตราตามฉลากแนะนา

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพชื

ฉบับที่ 2 ประจาเดือน สิงหาคม 2565

โรคดอกเน่าดาวเรือง

สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
ลักษณะอาการ

อาการที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria sp. จะแสดงอาการตั้งแต่ออกตุ่มดอกเข้าทาลายก้านดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก
ทาให้กลีบเลี้ยงไหม้เป็นสีน้าตาล โดยเฉพาะส่วนของกลีบดอกจะทาให้กลีบดอกช้า ในฤดูฝนกลีบดอกจะไหม้เปลี่ยนจาก
สีเหลืองเป็นสีน้าตาล แผล เน่าแห้งมีผงเชื้อราสีเทาหรือดาขึ้นปกคลุมอยู่บนกลีบดอก ถ้าช่วงดอกาลังบานจะทาให้ กลีบ
เลี้ยงเน่ารัดตัว ดอกไม่บาน หรือ ทาลายบริเวณฐานรองดอกจะมีแผลสีน้าตาลอ่อนทาให้ลักษณะดอกดาวเรืองที่เป็น โรค
บานครึ่งเดียว
อาการทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Botrytis sp. จะเกิดหลังดอกบานเต็มทีแ่ ล้ว โดยบริเวณกลางดอกโคนดอกกลีบดาวเรือง
จะเริ่มมีแผลสีน้าตาล ลามไปทั้งดอก ทาให้ดอกเน่าแฉะ
อาการทีเ่ กิดจากเชือ้ รา Colletotrichum sp. หากเกิดระยะทีด่ อกกาลังเริม่ เป็นดอกตูมจะ ทาให้ดอกไม่สามารถ
บาน หากเชื้อเข้าทาลายในระยะที่ดอกบานอาการเน่าเป็นวงแหวน บริเวณกลางดอก โดยดอกที่เกิดโรคกลีบดอกจะเน่า
เป็นสีน้าตาลลามเข้าไปทางโคนกลีบ ทาให้ดอกมีสีน้าตาลดา

เกษตรกรสามารถป้องกัน

พืชที่รับผลกระทบ : ดาวเรือง
อารักขาพืชนนท์

1. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร รดแปลง หรือพ่นให้ตน้ พืช ทุก 15 วัน
2. ถ้าระบาดมาก พ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช ด้วย
- คลอโรธาโลนิล อัตรา 20 - 30 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- ไซเนบ อัตรา 50 - 100 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร
- คาร์เบนดาซิม อัตรา 30 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพชื

ฉบับที่ 3 ประจาเดือน สิงหาคม 2565

หนอนชอนใบส้ม

สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
ลักษณะอาการ

ตัวหนอนจะเข้าทาลายในช่วงแตกยอดอ่อน ใบอ่อน โดยเมื่อหนอนฟักออกมาจาก
ไข่แ ล้ว จะเจาะเข้า ไปใต้ผิว ใบ และกัดกินชอนใบอยู่ร ะหว่า งผิว ใบ และจะทาลายด้า นใต้ใ บ
มากกว่าด้านบนใบ บริเวณใบที่ถูกทาลายมีลักษณะ หงิก งอ เป็นแผล และแห้ง พบรอยชอนไช
ของหนอนเป็นทางสีขาว คดเคียว วกวนไปมาบนผิวใบ

เกษตรกรสามารถป้องกัน

พืชที่รับผลกระทบ : ส้ม มะนาว
อารักขาพืชนนท์

1. เมื่อมะนาวแตกใบอ่อนให้พ่นนาส้มควันไม้ อัตรา 150 - 200 ซีซีต่อนา 20 ลิตร
2. ใช้ศัตรูรรรมชาติ เช่น แมลงช้างปีกใส มด และแตนเบียนหนอนชอนใบส้ม
3. ถ้าพบหนอนชอนใบส้มเกิน 50% ควรใช้สารเคมี เช่น
- คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อนา 20 ลิตร
- ไซฟลูรริน (ไบทรอยด์ 5% EC) อัตรา 4 - 6 มิลลิลิตร ต่อนา 20 ลิตร
- ฟลูเฟนน๊อกซูรอน (แคสเคด 5% EC) อัตรา 6 มิลลิลิตร ต่อนา 20 ลิตร
คาร์บาริล 85% WP อัตรา 45 - 60 กรัม ต่อนา 20 ลิตร
- แลมป์ด้าไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อนา 20 ลิตร

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพชื

สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ฉบับที่ 4 ประจาเดือน สิงหาคม 2565

โรคเหี่ยวหรือแง่งเน่าในขิง ข่า ขมิ้น
ลักษณะอาการ
ต้นขิงแสดงอาการใบซีดเหลือง ต้นเฉาคล้ายขาดน้า ต่อมาต้นขิงเน่ายุบตัวและตาย
ในที่สุด แง่งขิงที่เป็นโรคเมื่อผ่าออกดูจะเห็นบริเวณท่อน้าท่ออาหารช้าฉ่าน้า เมื่อบีบดูจะเห็น
ของเหลวสีขาว ไหลออกมา ซึ่งของเหลวนีค้ อื ตัวแบคทีเรียนัน้ เอง พืชอาศัยของเชื้อนี้ ได้แก่ พืชที่
อยู่ในกลุ่ม Solanaceae ได้แก่ พริก ยาสูบ มะเขือเทศ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือยาว
มันฝรั่ง ปทุมมา ดาวเรือง เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีพวกวัชพืช ได้แก่ หญ้าละออง งวงช้าง และ
ระเม็ง เป็นต้น

เกษตรกรสามารถป้องกัน

พืชที่รับผลกระทบ : ขิง ข่า ขมิ้น

อารักขาพืชนนท์

- ควรหลีกเลีย่ งพืน้ ที่ทมี่ กี ารระบาดของโรคนีม้ าก่อนและใช้หวั พันธุป์ ลอดโรค
- ฆ่าเชื้อในดินปลูกโดยการอบดินฆ่าเชื้อด้วยยูเรีย อัตรา 80 กิโลกรัม และปูนขาวอัตรา 800
กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ โดยอบทิง้ ไว้ 2-3 สัปดาห์กอ่ นปลูกขิง
- หมั่นตรวจและสังเกตแปลงปลูกเสมอ เมื่อพบต้นทีแ่ สดงอาการของโรคให้ขดุ ต้นและดินรอบต้น
ออกนาไปเผาทาลาย จากนั้นโรยปูนขาวบริเวณหลุมทีข่ ดุ ออกเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ โรค
- กาจัดเชื้ออาศัยอืน่ ๆ หรือวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นพืชทีอ่ าศัยข้ามฤดู ปรับระบบการใช้
น้าควบคุมความชืน้ ในดินไม่ให้มากเกินไป เพื่อลดความรุนแรงของโรค

