ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืชประจาสัปดาห์
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่ 20 ฉบับที่ 23 ประจาวันที่ 1 มิถุนายน 2565
โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม (Canker)
เตือ นเกษตรกรผู้ป ลูก พืช ตระกูล ส้ม เช่น ส้ม โอ ส้ม เขีย วหวาน มะนาว และมะกรูด
ที่อยู่ในช่วงออกดอกหรือติดผลอ่อน เฝ้าระวังการระบาดของโรคแคงเกอร์ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตก
ในหลายพื้นที่ เหมาะต่อการเกิดโรคแคงเกอร์หรือที่เรียกว่าโรคขี้กลากส้ม ดังนั้น เกษตรกรควร
หมั่นส่ารวจสวนส้มอย่างสม่่าเสมอ เมื่อเริ่มพบอาการของโรคให้ด่าเนินการควบคุมและป้องกัน
ก่าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง หรือสามารถขอค่าแนะน่าได้ที่เจ้าหน้าที่ส่านักงานเกษตรอ่าเภอ
หรือส่านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

เชื้อสาเหตุ : เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. citri
ลักษณะอาการ
อาการบนใบ เริ่มแรกเป็นแผลจุดฉ่่าน้่า ต่อมาจะขยายใหญ่เป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อน
ลักษณะฟูคล้ายฟองน้า่ จากนั้นเนื้อเยื่อแผลจะแข็ง มีสีน้่าตาลเข้มตรงกลางแผลยุบตัว ขอบแผล
ยกตัว ขึ้น บริเวณรอบ ๆ แผลปรากฏวงสีเหลือ งล้อ มรอบ พบอาการของโรคได้ทั้ง ด้า นหน้า
และด้านหลังใบ โดยเห็นชัดที่ด้านหลังใบ นอกจากนี้ยังพบอาการของโรคได้บนก้านใบ ท่าให้
ใบเหลืองร่วงก่อนก่าหนด
อาการบนกิ่ง ลัก ษณะคล้ายอาการบนใบ แต่ไ ม่มีวงสีเหลือ งล้อ มรอบแผลต่อมาแผล
จะแตก แข็ง เป็นสีน้่าตาลขยายรอบกิ่ง หรือตามความยาวกิ่งรูปร่างแผลไม่แน่นอน
อาการบนผล ลักษณะคล้ายอาการบนใบ แต่จะเกิดเป็นแผลเดี่ยว ๆ มีลักษณะกลมฝังลึก
ลงไปในผิว แผลจะขยายเป็นสะเก็ดใหญ่ รูปร่างไม่แน่นอน มีวงสีเหลืองล้อมรอบ บางครั้งพบผล
ปริแตกตามรอยแผล หากเกิดโรคในระยะผลอ่อนจะท่าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ และถ้าอาการ
รุนแรงจะท่าให้ผลร่วง
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อาการบนใบ

อาการบนกิ่ง

อาการบนผล

การแพร่กระจาย
แพร่ ก ระจายได้ ต ามกระแสลม น้่า ค้ า ง ฝน แมลง และมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส่า คั ญ
ในการเคลื่อนย้ายกิ่งที่มีโรค จากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งที่ อื่น ๆ
แนะนาวิธีการป้องกันกาจัด ดังนี้
1. ควรเลือกกิ่งพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรค หรือไม่น่ากิ่งพันธุ์จากต้น
ที่เป็นโรคไปปลูกและใช้กิ่งพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ
2. พ่ น น้่าส้ ม ควั น ไม้ ที่ ต กตะกอนแล้ ว อั ต รา 150 - 200 ซี ซี ต่ อ น้่า 20 ลิ ต ร ทุ ก ครั้ ง
ที่มะนาวแตกใบอ่อน โดยเฉพาะช่วงฝนตกติดต่อกันให้พ่นทุก ๆ 5 - 7 วัน
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3. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ เมื่อพบอาการโรคตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค และเก็บเศษพืช
ที่ร่วงหล่นไปท่าลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันก่าจัดโรคพืชกลุ่มสารประกอบทองแดง
เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% WP อัตรา 30 - 50 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ คิวปรัสออกไซด์
86.2%WG อัตรา 10 - 15 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% WP อัตรา
15 - 20 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร พ่นทุก 7 - 10วัน จ่านวน 2 - 3 ครั้ง
4. ไม่น่าเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรท่าความสะอาด
เครื่องมือก่อนน่าไปใช้ใหม่ทุกครั้ง
5. ก่าจัดหนอนชอนใบ โดยเฉพาะช่วงที่ส้มโอแตกใบอ่อน เนื่องจากรอยท่าลายของหนอน
ชอนใบเป็น ช่อ งทางให้เ ชื้อ สาเหตุโ รคเข้า ท่า ลายพืช และช่ว ยส่ง เสริม ให้อ าการโรคลุก ลาม
อย่างรวดเร็ว โดยพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ 83.9% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้่า 20 ลิตร
หรือ โคลไทอะนิดิน 16% SG อัตรา 5 กรัมต่อน้่า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG
อัตรา 2 กรัมต่อน้่า 20 ลิต ร หรือ ไทอะมีทอกแซม 25% WG อัตรา 5 กรัมต่อน้่า 20 ลิต ร
พ่นให้ทั่วทั้งด้านหลังใบและหน้าใบ และถ้าพบว่ายังมีการระบาดของหนอนชอนใบให้พ่นซ้่า

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษา : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ ผู้อานวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
บรรณาธิการ : นายสามารถ ศรีวิลัย นักวิชาการเกษตรชานาญการ
เรียบเรียงโดย : นางสาวดวงฤทัย กิ่งศร นักวิชาการเกษตร
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