ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนมิถนุ ายน 2564
“บัว่ มะละกอ”
ศัตรูพชื

บัว่ มะละกอ (Cecidomyiidae)

พืชที่เกิดผลกระทบ

มะละกอ

รูปร่างลักษณะ

ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็กคล้ายยุง
ยาวประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร มีปีกบาง 1 คู่ปลายสุดของส่วน
ท้องมีอวัยวะวางไข่เป็นท่อเรียวยาว ตัวหนอนที่ฟักออกมามีสี
ขาวใสไม่มีขา

ลักษณะการทาลาย

ตัวหนอนจะกัดกินกลีบดอกด้านใน
ท าให้ ด อกชะงั ก การเจริ ญ เติ บ โตหลุ ด ร่ ว ง และไม่ ติ ด ผล
ผลอ่ อ นหลุ ด ร่ ว ง หรื อ ถ้ า ติ ด ผลจะท าให้ เ กิ ด แผลบริ เ วณผล
ทาให้คุณภาพและปริมาณของผลผลิตลดลง

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดบัว่ มะละกอ ดังนี้
 หมั่นสารวจแปลงและสังเกตอาการดอกเหี่ยว หรือผลที่มีรอยแผล
 เด็ดดอกหรือผลที่มีอาการมาทาลาย
 หากพบมีการระบาดรุนแรง ควรพ่นด้วยสารกาจัดแมลงที่แนะนาให้ใช้
กับบั่วกล้วยไม้ ได้แก่
- ไทอะมีทอกแซม 14.1% ZC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 10.6%ZC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 5 กรัม + ไซเพอร์เมทริน 35% EC
อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- โพรฟีโนฟอส 50% EC อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- อะซีทามิพริด 2.85% EC อัตรา 20 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
- อะบาเมกติน 1.8% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
โดยฉีดพ่นทุก 3 – 5 วัน จนกว่าการระบาดลดลง

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนมิถนุ ายน 2564
“เพลีย้ ไฟมะละกอ (Papaya thrips)”

ศัตรูพชื เพลีย้ ไฟ
พืชทีเ่ กิดผลกระทบ : มะละกอ พริก
ลักษณะการทาลาย ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟ สามารถ
เข้าทาลายพืชได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ดูดกินน้าเลี้ยงที่ยอดอ่อน
ใบอ่อน ผล และดอก ทาให้ใบและผลบิดเบี้ยวไม่เจริญเติบโต หาก
ระบาดรุนแรงยอดจะแห้ง และดอกร่วง

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดเพลีย้ ไฟมะละกอ ดังนี้
 สารวจเพลี้ยไฟบริเวณใต้ใบหรือส่วนอ่อนๆของพืช เช่น ตาดอก
ดอก และใบ
 ให้น้าพืชสม่าเสมอ บารุงต้นให้แข็งแรงในช่วงอากาศแห้งแล้ง

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดเพลีย้ ไฟมะละกอ ดังนี้
 ใช้สารเคมีกาจัดแมลงป้องกันเพลีย้ ไฟ ได้แก่
- สไปนีโทแรม 12% SC อัตรา 30 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร
- ไซแอนทรานิลโิ พรล 10% OD อัตรา 40 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร
- คลอร์ฟนี าเพอร์ 10% SC อัตรา 40 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร
- สไปโรมีซเิ ฟน 24% SC อัตรา 30 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร
- ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 40 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร
- อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 30 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร
- อิมดิ าโคลพริด 70% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
โดยพ่นสารแบบหมุนเวียนตามกลุม่ กลไกการออกฤทธิ์ (IRAC group)
โดยใช้รอบการหมุนเวียนทุก 14 วัน พ่นเมือ่ พบเพลีย้ ไฟในระยะ
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยระบาดมากกว่า 5 ตัวต่อยอด

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนมิถนุ ายน 2564
“โรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุง้ แห้ง”
ชื่อสาเหตุ

เชื้อรา

Collectotrichum gloeosporioides (Penz. & Sacc.)
Colletotrichum capsici (Syd. & P.Syd) Butler & Bisley
พืชที่เกิดผลกระทบ พริก

ลักษณะการทาลาย
สปอร์ของราแพร่กระจายไปกับลม น้าฝน หรือไป
กับน้าที่ใช้ในการเพาะปลูก อยู่ข้ามฤดูได้โดยติดอยู่เศษซาก
พื ช หรื อ พื ช อาศั ย อื่ น ๆ โรคระบาดรุ น แรง ในสภาพที่ มี
ความชื้นสูง หรือฝนตก
พบอาการบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ผลพริก
จะเปลี่ ย นสี อาการเริ่ ม แรกเป็ น จุ ด หรื อ แผลช้ ายุ บ ตั ว
เล็กน้อย ต่อมาแผลใหญ่ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณ
แผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดาขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อน
กัน ในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ซึ่งเป็น
กลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคถ้าอาการรุนแรงจะทาให้ผล
เน่า ผลพริกที่เป็นโรคนี้จะโรคนี้จะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะ
คล้ายกุ้งแห้ง และร่วงก่อนเก็บเกี่ยว

เกษตรกรสามารถป้องกันโรคแอนแทรคโนส ดังนี้
 ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้าอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส นาน 20-25
นาที ก่อนเพาะ
 จัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไปและกาจัดวัชพืชใน
แปลงปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อ
การเกิดโรค
 หากพบว่ามีการะบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันกาจัดโรคพืช ได้แก่
- อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
- แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 40-50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
- โพรคลอราซ 50% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร พ่นทุก
7-10 วัน
 เมื่อพบผลพริกเป็นโรค ให้เก็บนาไปทาลายนอกแปลงปลูก เพื่อลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
 ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน
เพื่อตัดวงจรของโรค

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนมิถนุ ายน 2564
“โรคตายพรายกล้วย”
เชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. Cubense
Tropical race four (TR4)

พืชที่เกิดผลกระทบ กล้วย
ลักษณะการทาลาย
พบเชื้อเข้าสู่รากและแพร่กระจายสู่ระบบท่อน้า
ของพื ช เป็ น สาเหตุ ท าให้ เ กิ ด อาการเนื้ อ เยื่ อ ตายเป็ น
สีน้าตาลในท่อลาเลียงของลาต้ นกล้วย และลุกลามขึ้นสู่
ก้านใบ อาการภายนอกท าให้โ คนใบแก่ด้ านนอกมี สีซี ด
เหลือง และผืนใบเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล โดยเริ่มจากขอบใบ
เข้าสู่กลางใบ และใบหักพับลงภายใน 1-2 สัปดาห์ ทาให้
เห็นอาการใบเหลืองจากใบล่างขึ้นไป ต่อมาใบและกิ่งเริ่ม
เหี่ยว และร่วง เซลล์ตามขอบใบตาย และทาให้ต้นตายใน
ที่ สุ ด บางครั้ ง อาจจะพบอาการผลอาจเน่ า และร่ ว ง
รากอาจจะเจริญออกทางด้านข้าง และเน่าภายหลัง

เกษตรกรสามารถป้องกันโรคตายพรายกล้วย ดังนี้
 ปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดจัด โดยปูนขาวหรือโดโลไมท์
 รองก้นหลุมด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดมาผสมกับปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ ใช้ เ ชื้ อ สดผสมร าข้ า วละเอี ย ดและปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
(ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า) ในอัตราส่วน 1:4:100 โดยน้าหนัก
อัตรา 100-200 กรัมต่อหลุม
 ชุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสารเคมี อีไตรไดอะโซล + ควินโตซีน
6% + 25% อีซี หรือ คาร์เบนดาซิม 50% เอสซี
หรือทีบูโคนาโซล 43% เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้า
20 ลิตร
 ไม่ ค วรเลื อ กหน่ อ กล้ ว ยที่ เ ป็ น โรค หรื อ มาจากแหล่ งที่ โ รค
ระบาดมาปลูก แปลงปลูกควรมีการระบายน้าที่ดี
 ขุ ด ต้ น ที่ เ ป็ น โรคเผาท าลายนอกแปลงปลู ก แล้ ว โรยด้ ว ย
ปู น ขาวให้ ทั่ ว บริ เ วณที่ เ ป็ น โรค และควรท าความสะอาด
อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้กับต้นที่เป็นโรคทุกครั้ง

ทีม่ า : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

