ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนเมษายน 2564
“โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน”
เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Phytophthora palmivora

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ดังนี้

พืชทีเ่ กิดผลกระทบ : ทุเรียน

 กรณีพบการระบาดในสวน
ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อลดปริมาณเชื้อก่อ น และควบคุมด้วยสาร
ชีวภัณฑ์ โดยใช้สาร metalaxyl ชนิดผงในอัตรา 30-50 กรัม/น้า
20 ลิตร หรือสาร efosite aluminum 80% WP อัตรา 30-50
กรัม/น้า 20 ลิตร หรือ phosphorus acid อัตรา 50 ซีซี/น้า 20
ลิตรฉีดพ่น ให้ทั่วทั้งภายในและภายนอกทรงพุ่ม

เชื้อรา (Phytopthora palmivora) สามารถเข้าทาลายได้ทั้ง
ระบบรากบริเวณคอดิน ลาต้น กิ่ง ใบ ปลายยอด และผลเป็นโรคที่
เปรียบเสมือนโรคประจาตัวของทุเรียน เพราะสามารถเกิดการระบาด
ได้ในทุกระยะการเจริญเติบโต เมื่อมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม ถ้าเชื้อ
เข้าทาลายที่ระบบราก อาการที่ปรากฏ คือ ใบสีเขียวหม่น เริ่มซีดลงจน
เหลืองและร่วงหมดทั้งต้น ถ้าเข้าทาลายที่โคน บริเวณโคนต้นจะมีสี
น้าตาลเข้มฉ่าน้าและลุกลามไปรอบต้นทาให้ทุเรียนตาย หรือออกดอก
มากผิดปกติ ดอกร่วงหมด แล้วยืนต้นตาย

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ดังนี้
 ลดปริมาณเชือ้ ในดิน
โดยการใช้ เชื้อ ราไตรโคเดอร์ม า 1 กก. ผสมกับ รา 4 กก.
และปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยคอก 100 กก. นาไปหว่านรอบทรงพุ่ม 2-3 กก./
ต้น สาหรับทุเรียน 1-5 ปี และอัตรา 5 กก./ต้น สาหรับทุเรียนอายุ
5 ปีขึ้นไป
 ลดปริมาณเชื้อบริเวณลาต้น กิ่ง และใบ
โดยการฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1 กก./น้า 200
ลิตร หรือฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรียแบซิลัส ซับทิลิส อัตรา 50 กรัม/น้า
20 ลิตร ทั้งภายนอกและภายในทรงพุ่ม

 กรณีพบการเกิดโรคบริเวณลาต้น หรือกิง่ ใหญ่ อาการเล็กน้อย
ให้ขูด ผิวเปลือ กบริเ วณที่ เป็น โรคออกไปเผาและทาผลด้ว ย
ปูนแดง หรือ สาร copperoxychloride 85% WP ถ้าแผลใหญ่ให้
ถากเปลื อ กออกบางๆ ให้ เ ห็ น ขอบแผลแล้ ว ทาด้ ว ย metalaxyl
25% WP หรือ 35% SD ในอัตรา 50-60 กรัม/น้า 1 ลิตร หลังทา
2 สั ป ดาห์ ใ ห้ ต รวจแผล หากยั ง พบโรคที่ ร ะบบรากให้ ใ ช้ ส าร
metalaxly 25% WP อัตรา 200 กรัมต่อน้า 20 ลิตร ราดใต้
ทรงพุ่มให้ทั่วพร้อม กับการกระตุ้นการเจริญเติบโตของรากใหม่

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนเมษายน 2564
“โรคราดา”
ชื่อสาเหตุ เชื้อรา Polychaeton sp., Tripospermum sp.
พืชทีเ่ กิดผลกระทบ ทุเรียน
ลักษณะการทาลาย
พบการระบาดในแหล่ งที่ ป ลู ก ทุ เ รี ย นที่ มี ค วามชื้ น สู ง
ต้ น ทุ เ รี ย นมี ท รงพุ่ ม แน่ น ทึ บ มี ก ารระบาดของแมลงปากดู ด
จะสังเกตเห็นคราบราสีดาติดตามส่วนใบ กิ่ง ในบางครั้งพบที่ผล
โดยเชื้อราเจริญบนแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และ
เพลี้ยไก้แจ้ขับถ่ายไว้ ทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้ว การเกิดโรคที่ใบ
ไม่ทาให้เสียหายมาก เพียงแต่บังพื้นที่ใบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง
ท าให้ ก ารสั ง เคราะห์ แ สงลดลง แต่ ใ นระยะต้ น กล้ า หรื อ ต้ น
ที่เจริญเติบโตยังไม่เต็มที่จะทาให้การเจริญเติบโตช้า หรือชะงัก
การเจริญเติบโต ส่วนที่ผลหากมีคราบราดา จะทาให้ผิวผลไม่สวย
เกษตรกรสามารถป้องกัน โรคราดา ในทุเรียน ดังนี้
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
 หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบคราบราสีดาพ่นด้วยน้าเปล่า
เกษตรกรสามารถป้องกัน โรคราดา ในทุเรียน ดังนี้
ล้ า งคราบสี ด า และสารเหนี ย วที่ แ มลงปากดู ด ขั บ ถ่ า ยไว้ เพื่ อ ลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
 กาจัดวัชพืชในแปลง เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกเป็ น
การลดความชื้นสะสม
 เนื่องจากเชื้อราเจริญบนสารเหนีย วที่แมลงปากดูดขับถ่ายไว้ จึงควร
ป้องกันกาจัดแมลง ดังนี้
- เมื่ อ พบการระบาดของเพลี้ ย แป้ ง เพลี้ ย หอย หรื อ เพลี้ ย ไก่ แ จ้
พ่น ด้ วยสารฆ่ า แมลง ได้แ ก่ สารคลอร์ ไพริ ฟอส 40% EC
อั ต รา 30 มิ ลลิ ลิ ตรต่ อน้ า 20 ลิ ตร หรื อสารคลอร์ ไพริ ฟอส/
ไซเพอร์เมทริน 50% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
โดยพ่นสารเฉพาะต้นที่พบเพลี้ยแป้ง หรือเพลี้ยหอยทาลาย
- เนื่องจากเพลี้ยแป้งแพร่ระบาดโดยมดพาไป ป้องกันมด โดยใช้ผ้า
ชุบสารฆ่าแมลง เช่ น มาลาไทออน 83% EC อัตรา 20
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือคาร์บาริล 85% WP อัตรา 10
กรัมต่อน้า 20 ลิตร พันไว้ที่กิ่งของทุเรียน หรือพ่นสารฆ่าแมลง
ดังกล่าวที่โคนต้น

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนเมษายน 2564
“โรคราแป้ง”
ชือ่ สาเหตุ เชื้อรา Oidium sp.

เกษตรกรสามารถป้องกันโรคราแป้งในทุเรียน ดังนี้

พืชที่เกิดผลกระทบ ทุเรียน

 หากพบว่า เริ่มมีการระบาดของโรคราแป้ง พ่นสาร
ป้ อ งกั น ก าจั ด โรคพื ช โพรคลอราซ (prochloraz)
45% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ
คาร์เบนดาซิม (carbendazim) 50% SC อัตรา 10
มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อน้ า 20 ลิ ตร หรื อ ไพ รา โ ซ ฟอ ส
(pyrazophos) 25.4% W/V EC อัตรา 10 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร

ลักษณะการทาลาย
พบการเข้าทาลายผลทุเรี ย นตั้ง แต่เริ่ มติดผลอ่อ น
จนกระทั่งผลแก่จาหน่ายได้ ทาให้ผลอ่อนร่วงหรือทาให้สีผิว
ของเปลื อกทุเรี ย นผิ ดปกติ หนามของทุเรี ย นเป็ นรอยแตก
ไม่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดและผู้ บ ริ โ ภค หากเข้ าท าลาย
ระยะช่อดอกและผลอ่อนจะปรากฏกลุ่มเชื้อราสีขาวลักษณะ
คล้ายฝุ่นแป้งปกคลุมกลีบดอกและผลอ่อนเห็นเป็นผงสีขาว
(คือเส้นใยส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา) ขึ้นปกคลุมทั้งผลหรือ
ด้านใดด้านหนึ่งของผล ถ้าการเข้าทาลายรุนแรงในระยะติด
ผลใหม่ๆ อาจทาให้ผลอ่อนร่ วงได้ หรือถ้าเป็นกับผลที่กาลัง
เจริ ญ เติ บ โต จะท าให้ สี ผิ ว ของเปลื อ กทุ เ รี ย นผิ ด ปกติ
(เป็นสีน้าตาลแดง ไม่เป็นมัน)

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนเมษายน 2564
“โรคโคนเน่าพืชผัก”

เชื้อสาเหตุ

เชื้อรา

พืชที่เกิดผลกระทบ

พืชผัก

ลักษณะการทาลาย
พบการเข้าทาลายในแปลงต้นกล้าฟุบตายเป็นหย่อมๆ
บริเวณโคนต้นจะมีลักษณะแผลช้า เหี่ยวแฟบ คอสีน้าตาลดา
และเน่า เป็นเหตุทาให้ต้นกล้าหักพับลง ซึ่งอาการโรคโคนเน่า
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1.ระยะก่ อ นงอกพ้ น ดิ น ราเข้ า ท าลายเมล็ ด หรื อ
ต้นกล้าก่อนที่จะงอกพ้นดิน ทาให้เมล็ดไม่งอกหรือรากต้นอ่อน
ถูกทาลายทันที ทาให้ไม่มีใบเลี้ยงออกมา
2.ระยะต้นกล้า ต้นกล้าเป็นโรคเมื่อโหล่พ้นดินแล้ว
ถ้า เข้า ท าลายส่ว นล่า งหรือ ส่ วนราก โดยราจะแพร่ ก ระจาย
อย่างรวดเร็วในเนื้อเยื่อพื ชโดยเฉพาะรากทาให้ต้นกล้าเหี่ยว
ทั้งต้นและหักล้มก่อนจะแสดงอาการเหี่ยว โดยเฉพาะรากทาให้
ต้ น กล้ า เหี่ ย วทั้ ง ต้ น และหั ก ล้ ม ก่ อ นจะแสดงอาการเหี่ ย ว
โดยส่วนติดผิวดินจะเน่าในขณะที่ส่วนอื่นยังเต่งอยู่ แต่ถ้าเชื้อรา
เข้าทาลายส่วนบนหรือส่วนใบเลี้ยงจะเรียกว่า top-infection
type หรือ top-dampimg-off จะพบเมื่อต้นกล้าอยู่กันอย่าง
หนาแน่นภายหลังจากระยะที่มีฝนตก

เกษตรกรสามารถป้องกันโรคโคนเน่าพืชผัก ดังนี้
 กาจัดเชื้อราที่ดิน โดยใช้ความร้อน 121 องศาเซลเซียส ที่ความดัน
15 lb/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือใช้ methyl bromide
ถ้าเป็นดินไร่ใช้ยา Vapam หรือ Vorlex ในเรือนเพาะชาใช้
copper sulfate solution
 คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา ช่วยป้องกันใบเลี้ยง
และรากต้นอ่อนที่งอกมาให้มีความต้านทานต่อเชื้อราที่นิยมใช้คือ
captan, dichlone และ thiram
 ใช้สารเคมีป้องกันกาจัดเชื้อรา พ่นต้นกล้าในระยะที่ปลูกใหม่ เช่น
ziram, chloranil, captan, soluble coppers ถ้าดินมีเชื้อมาก
และมีความชื้นสูง
 ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อลดความรุนแรงของเชื้อโรคโดย
- เพาะเมล็ดในระดับตื้น ลึกจากผิวดิน ¼ นิ้ว งดให้น้าตอนเช้า
เพื่อให้การระเหยน้าเร็วขึ้น จัดการระบายน้าในแปลงเพาะให้ดี
- กาหนดความหนาแน่นของกล้าในแปลงเพาะให้เหมาะสม
- กาจัดวัชพืชในแปลงเพาะ
- ไม่ควรให้ร่มเงามากเกิน 50 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

