ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนกรกฎาคม 2564
“โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน”
ชื่อสาเหตุ เชื้อรา Phytophthora palmivora
พืชทีเ่ กิดผลกระทบ ทุเรียน
ลักษณะการทาลาย
อาการที่ราก หากขุดดูราก จะพบรากฝอยมีลักษณะ
เปลือกล่อนและเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้าตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่า
จะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ทาให้ต้นทุเรียนโทรมและยืน
ต้นตาย
อาการที่ กิ่ ง และที่ ล าต้ น หรื อ โคนต้ น ทุ เ รี ย นแสดง
อาการใบเหลื อ งเป็ น บางกิ่ ง สั ง เกตเห็ น คล้ า ยคราบน้ าบน
ผิวเปลือกของกิ่งหรือ ต้น ในช่ว งเช้าที่มีอ ากาศชื้นอาจเห็นเป็ น
หยดของเหลวสีน้าตาลแดงออกมาจากบริเวณแผล และค่อยๆ
แห้งไปในช่วงที่มีแดดจัดทาให้เป็นคราบ เมื่อใช้ฉีดถากบริเวณ
คราบนั้ น จะพบเนื้ อ เยื่ อ เปลื อ กและเนื้ อ ไม้ เ ป็ น แผลสี น้ าตาล
ถ้าแผลมีขยายใหญ่ลุกลามจนรอบโคนต้นจะทาให้ทุเรียนใบรวง
จนหมดต้น และยืนต้นตาย
อาการที่ใบ ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว สี เหลือง บริเวณ
แผลมีลัก ษณะฉ่าน้า สีน้ าตาลอ่ อนและเปลี่ยนเป็นสีด าตายนึ่ ง
คล้ายน้าร้อนลวก เส้นใบมีสีน้าตาลดา เกิดอาการไหม้แห้งคาต้น
อย่างรวดเร็วและร่วงในที่สุด

เกษตรกรสามารถป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ดังนี้

 แปลงปลูกระบายน้า ไม่ควรมีน้าท่วมขัง
 เมื่อพบใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคไปทาลาย
นอกแปลง แล้ วพ่นด้ วยสารป้องกัน กาจัด โรคพืช metalaxyl หรื อ
fosetyl-aluminium ให้ทั่วทรงพุ่ม
 เมื่อพบใบเริ่มซีด ไม่มันเงาหรือใบเหลืองหลุดร่วง ใช้ phosphonic
acid 40 % SL ผสมน้าสะอาด อัตรา 1:1 ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้า
ล าต้ น อั ต รา 20 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ ต้ น และราดดิ น ด้ ว ย fosetylaluminium 80% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ
metalaxyl 25% WP อัตรา 30-50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
 เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือโคนต้น ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่
เป็ น โรคออก แล้ ว ทาแผลด้ ว ย fosetyl-aluminium 80% WP
อัตรา 80-100 กรัมต่อน้า 1 ลิตร หรือ metalaxyl 25% WP
อัตรา 50-60 กรัมต่อน้า 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้งหรือ
ใช้ phosphonic acid 40 % SL หรือผสมน้าสะอาด อัตรา 1:1
ใส่กระบอกฉีดยา ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อต้น ฉีดเข้าลาต้นหรือกิ่ง
ในเบริเวณตรงข้ามอาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้ดีใกล้บริเวณที่
เป็นโรค
 การใช้เชื้อรา trichoderma โดยมีส่วนผสมของเชื้อรา trichoderma
+ ราข้าว + ปุ๋ยคอก 1:4:10 โดยน้าหนัก ในอัตรา 50 กรัมต่อ
ตารางเมตร คลุ ก เคล้ า ส่ ว นผสมให้ เ ข้ า กั น โรยลงดิ น ในพื้ น ที่ รั ศ มี
ทรงพุ่ม หรือใช้รองก้นหลุมก่อนปลูก

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนกรกฎาคม 2564
“โรคราน้าค้าง”
ศัตรูพชื :

เชื้อรา Pseudoperonospora cubensis

พืชที่อาจเกิดผลกะทบ :

พืชตระกูลแตง เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี
ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ

สภาพอากาศในช่วงนี้มีหมอกในตอนเช้า แดดแรงในตอนกลางวัน
อากาศเย็นในตอนกลางคืน เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลแตง (เช่น แตงกวา แตงร้าน
แตงโม แตงไทย เมล่อน แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน
และบวบ) ในระยะ ทุ ก ระยะการเจริ ญ เติ บ โต รั บ มือ โรคราน้ าค้า ง (เชื้ อ รา
Pseudoperonospora cubensis) มักพบอาการของโรคบนใบที่อยู่บริเวณ
ด้านล่างของต้นก่อน แล้วขยายลุกลามไปยั งใบที่อยู่ด้านบน อาการเริ่มแรกบน
ใบปรากฏแผลฉ่าน้า ต่อมาแผลจะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อย ทาให้เห็น
แผลเป็ นรูป เหลี่ย มเล็ก ๆ ต่อ มาแผลเปลี่ย นเป็ นสีเหลือ ง ในตอนเช้า ที่สภาพ
อากาศมีความชื้นสูงจะพบเส้นใยของเชื้อรา ลักษณะเป็นขุยสีขาว ถึงเทาตรง
แผลบริเวณด้านใต้ใบ แผลจะขยายติดต่อ กันเป็ นแผลขนาดใหญ่ เปลี่ย นเป็ น
สีน้าตาลเข้มหรือเทาดา หากอาการรุนแรงจะทาให้ใบเหลืองและแห้ งตายทั้งต้น
พืชที่เป็นโรคจะติดผลน้อย ผลมีขนาดเล็ก คุณภาพของผลจะลดลง หากเป็นโรค
ในระยะมีผลอ่อน จะทาให้ผลลีบเล็ก และบิดเบี้ยว

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดโรคราน้าค้าง ดังนี้
 ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและปราศจากโรค
 ก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้าอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาที หรือ
คลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแลกซิล 35% DS อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1
กิโลกรัม
 ไม่ปลูกพืชแน่นเกินไป เพราะจะทาให้มีความชื้นสูง
 หมั่นกาจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี และทาลายแหล่งอาศัย
ของด้วงเต่าแตง
 กาจัดด้วงเต่าแตง ซึ่งอาจเป็นตัวแพร่เชื้อราสาเหตุโรค โดยการจับทาลาย หรือ
พ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันกาจัด เช่น ไดโนทีฟูแรน 10% SL
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตร
ต่อน้า 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
 หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาดพ่นด้วยสารป้องกัน
กาจัดโรคพืช เช่น แมนโคเซบ + เมทาแลกซิล-เอ็ม 64% + 4% WG อัตรา 50
กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ ไซมอกซานิล + ฟามอกซาโดน 30% + 22.5% WG
อัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ + วาลิฟีนาเลท 60% +
6% WG อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา
20 – 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% WP อัตรา 20 - 30
กรัม ต่อน้า 20 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบ ทุก 5 - 7 วัน
 แปลงที่เป็นโรค ควรหลีกเลี่ยงการให้น้าในตอนเย็น
 แปลงที่ เ ป็ น โรค หลั ง จากเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต แล้ ว ให้ เ ก็ บ ซากพื ช ไปท าลาย
นอกแปลงปลูก และไม่ปลูกพืชตระกูลแตงซ้า ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนกรกฎาคม 2564
“โรคราแป้ง”
ศัตรูพชื : เชื้อรา Oidium sp.

เกษตรกรสามารถป้องกันการเกิดโรคราแป้ง ดังนี้

พืชที่อาจเกิดผลกะทบ : พืชตระกูลแตง เมล่อน แคนตาลูป

 ดูแลและบารุงรักษาต้นพืชให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์
 หมั่นกาจัดวัชพืช เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศในแปลงได้ดี
 ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ เมื่อพบโรคเริ่มระบาด พ่นด้วยสาร
ป้องกันกาจัดโรคพืช เช่น ฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25%
+ 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ ทีบูโคนาโซล
+ ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG อัตรา 10 กรัมต่อน้า
20 ลิตร หรือ เพนทิโอไพแรด 20% SC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตรต่อน้า
20 ลิตร หรือ โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
หรือ เตตระโคนาโซล 4% EW อัตรา 10 - 20 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
พ่นทุก 5 - 7 วัน
 แปลงที่เป็นโรค หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บซากพืชไป
ทาลายนอกแปลงปลูก

ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว
มะระจีน และบวบ
โรคนี้มักพบในช่วงสภาพอากาศแห้งและเย็นหรือประมาณ
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศในช่วงนี้มีหมอก
ในตอนเช้า แดดแรงในตอนกลางวั นอากาศเย็ น ในตอนกลางคื น
เตือนผู้ปลูกพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา แตงโม แตงไทย เมล่อน
แคนตาลูป ซูกินี ฟักทอง ฟักเขียว ฟักแม้ว มะระจีน และบวบ) ใน
ทุกระยะการเจริญเติบโต รับมือโรคราแป้ง (เชื้อรา Oidium sp.)
พบเชื้ อ ราคล้ า ยผงแป้ ง สี ข าวเกิ ด เป็ น หย่ อ มๆ บนใบ มั ก พบที่ ใ บ
ส่ว นล่ างของต้ น ก่ อน ถ้ าสภาพแวดล้อ มเหมาะสม อาการโรคจะ
กระจายทั่วทั้งใบ และลุกลามขึ้นไปยังใบส่วนบนของต้น เห็นเชื้อรา
คล้ายผงแป้งสีขาวปกคลุมใบเกือบทั้งต้น ต่อมาใบค่อยๆ ซีด เหลือง
และแห้ง หากโรคระบาดรุนแรงจะลุกลามไปยังทุกส่วนของพืชทาให้
ต้นแห้งตายในที่สุด ถ้าแตงเป็นโรคในระยะติดผลอ่อนจะทาให้ผล
แกร็น บิดเบี้ยว ผิวขรุขระ เป็นตุ่ม หรือแผลที่เปลือก

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื เดือนกรกฎาคม 2564
“หนอนชอนใบผัก”
ชื่อวิทยาศาสตร์ Liriomyza brassicae (Riley)

เกษตรกรสามารถป้องกันหนอนชอนใบผัก ดังนี้

พืชที่เกิดผลกระทบ

 วิ ธี กลการเผาท าลายเศษใบพื ชที่ ถู กท าลายเนื่ องจากแมลง
หนอนชอนใบ ตามพื้นดินจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดได้
ดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกทาลายไปด้วย

พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะกล่า
หอมต้น มะเขือ มะระ พริก บวบ กระเจี๊ยบเขียว โหระพา
แมงลัก พืชตระกูลถั่ว รวมถึง ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ
และเยอบีรา

ลักษณะการทาลาย
พบการเข้าทาลายระยะหนอน หนอนมีลักษณะ
หัวแหลมท้ายป้านโดยชอนไชภายในใบ ทาให้เกิดรอยเส้น
สีขาวคดเคี้ยวไปมา หากระบาดรุนแรงจะทาให้ใบเสียหาย
ร่วงหล่น และตายได้ สามารถเข้า ทาลายพื ชผัก ได้ห ลาย
ชนิด เช่น พืชตระกูลกะหล่า หอมต้น มะเขือเทศ มะเขือ
เปราะ มะระ พริก บวบ กระเจี๊ยบเขียว โหระพา แมงลั ก
รวมถึง พืชตระกูลถั่ว ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ และ
เยอบีรา

 ใช้สารสกัดสะเดา อัตรา 100 ppm. สามารถป้องกันและ
กาจัดแมลงวันหนอนชอนใบได้ดี
 ใช้สารเคมีกาจัดแมลง beta-cyfluthin 25% EC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร

ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

