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สารจากบรรณาธิการ...
สวัส ดี ค่ ะ ในช่ ว งฤดูฝ นเดื อ นสิ ง หาคม ยัง คงมี ฝ นตกอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากเดื อ นกรกฎ าคม
โดยเฉพาะภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พืช เศรษฐกิจสาคัญหลายชนิดมี
ศัตรู พืชที่ตอ้ งเฝ้าระวัง โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเชือ้ รา เช่น โรคลาต้นเน่าของปาล์มนา้ มันที่มีความ
เสี่ ย งของการแพร่ร ะบาดสูง ในช่ว งที่ มี ฝ นตกชุก อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และอี กโรคที่ ค วรจับ ตามองในพื ช
อะโวคาโด คือ โรคแอนแทรคโนส ที่มกั เกิดขึน้ หลังจากสภาพอากาศอบอ้าวและมีความชืน้ จากฝน
โดยเชือ้ ราสามารถเข้าทาลายได้ทกุ ระยะการเจริญเติบโตของอะโวคาโด ซึ่งฉบับนีจ้ ะมีวิธีการจัดการ
กับโรคนีม้ าแนะนา และในช่วงฝนตกชุกอย่างต่อเนื่องนีม้ ีผลไม้หลายชนิดทยอยออกอย่างต่อเนื่อง
ฉบับนีย้ งั คงพูดถึงอีกหนึ่งในวิธีป้องกันกาจัดแมลงวันผลไม้โดยใช้เหยื่อพิษ ซึ่ งนากากเบียร์ท่ีมีโปรตีน
เป็ นองค์ประกอบมาผสมกับสารกาจัดแมลง นามาทาเป็ นเหยื่อพิษล่อแมลงวันผลไม้มากิ นและตาย
เป็ นการควบคุ ม แมลงวั น ผลไม้ไ ด้อี ก วิ ธี และส าหรับ ช่ ว งที่ ปุ๋ ยเคมี มี ร าคาแพง การใช้ ปุ๋ ยที่ มี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนการใช้ปยของเกษตรกรได้
ุ๋
โดยการใช้ให้ถกู ชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา และ
ถูกวิธี เนือ้ หาสาระดี ๆ มีให้ศกึ ษากันทุกเดือน แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ….
ประธำนคณะทำงำนวิชำกำร กอป.
บรรณำธิกำร

คณะทำงำน : นางสาวสุมนา สิมาสฤษฏ์ นางสินัน์์ธร จันทร นางชิดชนก ไชยพงษ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซุ่มจิ์ร นางสาววรนาฏ โคกเย็น
นางสาวกันยากร อุทัย นางสาวปวีณา เดชคอบุ์ร นางสาวสุภาพ ปิ่นแก้ว นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี และนางจันทร์จรัส เกียร์ิท์ วีมั่นคง

เตือนเฝ้ าระวังศัตรพู ืช

ประจำเดือน สิงหำคม 2565

สูงสุด 31 - 33˚ซ / ต่ำสุด 23 - 25˚ซ
ปริมำณฝน 210 - 260 มม.
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %
สูงสุด 32 - 34˚ซ / ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน 250 - 300 มม.
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %
สูงสุด 33 - 35˚ซ / ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน 150 - 190 มม.
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75 - 80 %

สูงสุด 31 - 33˚ซ / ต่ำสุด 25 - 27˚ซ
ปริมำณฝน 260 - 310 มม.
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 80 - 85 %
สูงสุด 31 - 34˚ซ / ต่ำสุด 24 - 26˚ซ
ปริมำณฝน 110 - 400 มม.
ควำมชื้นสัมพัทธ์ 75 - 90 %

ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดหลังขาว หนอนกอข้าว โรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง
ข้าวโพด ระวัง หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพลี้ยกระโดดท้องขาว โรคราน้้าค้าง
ไม้ผล ระวัง มวนล้าไย หนอนเจาะล้าต้น โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง
ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล หนอนกอข้าว โรคไหม้ โรคใบขีดสีน้าตาล
มันส้าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง ไรแดง โรคใบด่าง โรคโคนเน่าหัวเน่า
อ้อย ระวัง หนอนกออ้อย ด้วงหนวดยาว โรคใบขาว โรคแส้ด้า
ข้าว ระวัง เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แมลงหล่า แมลงด้าหนามข้าว โรคไหม้ข้าว
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงงวง แมลงด้าหนาม ไรสี่ขามะพร้าว
อ้อย ระวัง แมลงนูนหลวง โรคใบขาว โรคแส้ด้า
มันส้าปะหลัง ระวัง เพลี้ยแป้ง โรคใบด่าง โรคพุ่มแจ้ โรคแอนแทรคโนส
ไม้ผล ระวัง หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ด โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบติด
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า ด้วงงวง หนอนกินจั่น ไรสี่ขามะพร้าว
ปาล์มน้้ามัน ระวัง หนอนปลอกเล็ก ด้วงกุหลาบ โรคล้าต้นเน่า โรคทะลายเน่า
มะพร้าว ระวัง หนอนหัวด้า แมลงด้าหนาม ด้วงงวง หนอนกินใบ
ไม้ผล ระวัง หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง หนอนเจาะผล โรครากเน่าโคนเน่า
ยางพารา ระวัง โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา โรคใบร่วง โรครากขาว
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ในช่วงสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง หรือมีความชื้นสูง เป็นปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อการแพร่ระบาด
ของโรค โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยก้าลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคล้าต้นเน่าของปาล์มน้้ามัน
และก้าลังกลายเป็นปัญหาลุกลามท้าความเสียหายต่อผลผลิต
ระยะเริ่มแรกค่อนข้างสังเกตได้ยาก และมักมีลักษณะอาการคล้ายอาการขาดธาตุ
อาการที่จะสามารถสังเกตพบได้มีดังนี้
อาการทางใบ : ใบจะเปลี่ยนสีซีดจางลง
ยอดมักไม่คลี่เหมือนปกติ ทางใบแก่หรือ
ใบด้านล่างหักพับทิ้งตัวห้อยลง
รอบล้าต้น

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Ganoderma sp.

อาการทางลาต้น : เนื้อเยื่อเปลี่ยนสีเป็นสีน้าตาลหรือเน่า
โดยเฉพาะบริเวณโคนต้น รากเปื่อยยุ่ย ต้นชะงักการเจริญเติบโต
และยืนต้นตาย พบดอกเห็ดบริเวณโคนต้น
โดยสปอร์ของดอกเห็ดจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วทั้งทางลม
น้้าฝน และการสัมผัสติดต่อกันทางรากและดินบริเวณซากตอเก่า
รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร และการปฏิบัติของเกษตรกร
ใช้วิธีผสมผสานร่วมกัน โดยสามารถใช้วิธีการเขตกรรม การใช้สารเคมี และชีววิธี ซึ่งควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขนั้ ตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก
1. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยก้าจัดตอเก่า ท้าความสะอาดแปลง และจัดการระบบระบายน้้าให้ดี
2. ก้าจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอื่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคในธรรมชาติ
3. ท้าความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตรก่อนน้าไปใช้งาน
4. บ้ารุงต้นปาล์มน้้ามันให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและเหมาะสมกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้้ามัน
5. หมั่นส้ารวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะอาการของโรค
6. เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้นให้รบี ก้าจัด น้าไปท้าลายทิ้งนอกแปลงทันที และถากบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกท้าลายออก
ทาทับด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือใช้สารเคมีก้าจัดเชื้อรา
7. ราดหรือฉีดพ่นบริเวณรอบโคนต้นและโดยรอบอย่างสม่้าเสมอด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
8. ขุดหลุมบริเวณรอบโคนต้นที่เกิดโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด แต่อาจจะป้องกันได้ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากต้องขุดหลุมให้ลึกพอ และระวังเรื่องร่องตื้นเขินภายหลัง
เรียบเรียงโดย : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

ชาการ กอป.
ข่ข่ำาวสารวิ
วสำร
วิชำกำร กอป.
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อะโวคาโด

“โรคจุดดำ หรือ โรคแอนแทรคโนส”
โรคหลังกำรเก็บเกี่ยว "อะโวคำโด"
จัดเป็ น Superfood เพราะมีประโยชน์กบั ร่างกายและนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพมาก แต่กพ็ บปั ญหาผลเน่า

หลังซือ้ มารับประทาน โดยลักษณะดังกล่าว คือ โรคจุดดาหรือโรคแอนแทรคโนส ในอะโวคาโด มักเกิดขึน้ หลังจาก
สภาพอากาศร้อนอบอ้าวและมีความชืน้ จากฝน ซึง่ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชือ้ ราและสามารถเข้าทาลายได้
ทุกระยะการเจริญเติบโตของอะโวคาโด มีลกั ษณะอาการ ดังนี้

ใบ ระยะแรกอาการของโรคจะเห็นเป็ นจุดแผลสีน้ าตาลเข้ ม
ต่อมาแผลขยายตัวมีหลายแผลในหนึ่งใบ หากอาการรุนแรง
แผลจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใบจะแห้งและร่วงหล่นในที่สุด

ก้ านใบ กิ่ ง และก้ านช่ อดอก พบแผลจุดหรือขีดสีม่วง
ถ้าอาการรุนแรงแผลจะขยายลุกลามทาให้ก้านใบและกิง่ แห้ง
หากเกิดทีก่ า้ นช่อดอกจะทาให้ช่อดอกเหีย่ ว แห้ง และหลุดร่วง
ก่อนติดผล อาการทีผ่ ล

ผลอ่อน เป็ นจุดแผลสีน้าตาลถึงดา หากอาการรุนแรงผลจะหลุด
ร่วงก่อนกาหนด

ผลแก่ มักพบในระยะใกล้เก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต พบแผลจุด
สีน้ าตาลถึงดารูปร่างกลมขนาดไม่แน่ นอน ต่อมาแผลขยายลุกลามเป็ น
แผลยุ บ ตัว ในเนื้ อ ผล ท าให้ผ ลเน่ า บางครัง้ พบเมือ กสีส้ม ซึ่ ง เป็ น ส่ ว น
ขยายพันธุข์ องเชือ้ ราทีบ่ ริเวณแผล
❑
❑
❑

❑

กำรจัดกำรโรคโรคจุดดำหรือโรคแอนแทรคโนส
กาจัดวัชพืชรอบโคนต้น
หมันตรวจแปลงปลู
่
กอย่างสม่าเสมอ หากพบเริม่ มีอาการของโรคให้ตดั แต่งและเก็บส่วนทีเ่ ป็ นโรคนาไปทาลาย
ทิง้ นอกแปลงปลูก
หากโรคเริม่ ระบาด ให้ฉีดพ่นด้วยสารป้ องกันกาจัดโรคพืช อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลติ ร
ต่อน้า 20 ลิตร หรือ แมนโคเซบ 80% ดับเบิล้ ยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 45% อีซี
อัตรา 15 มิลลิลติ รต่อน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน
หลังเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว ควรตัดแต่งกิง่ ทีเ่ ป็ นโรค กิง่ แห้ง และขัว้ ผลทีต่ ดิ อยูบ่ นต้น นาไปทาลายทิง้ นอก
แปลงปลูก
ข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร

เรียงเรียงโดย : กลุ่มจัดการศัตรูพืชหลังหารเก็บเกีย
่ ว
กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย
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หลักการใช้ป๋ ุยอย่างมีประสิทธิภาพ (4R) เป็ นหลักการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารของพื ช และลดต้นทุน
การใช้ปยได้
ุ๋ ทัง้ นี ้ อาจมีความแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยอื่น ๆ เช่น พืชที่ปลูก ลักษณะเฉพาะของพืน้ ที่ ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ระบบการปลูกพืช เทคนิคการจัดการ และสภาพภูมิอากาศ โดยหลักการ 4R มีดงั นี ้

1. Right source : ถูกชนิดของปุ๋ยหรือถูกสูตร
การใส่ปุ๋ยตามชนิ ดและตามสูตรให้เหมาะสมกับ
ความต ้องการของพืช สามารถประเมินได ้จาก
การตรวจวิเคราะห ์ดิน

2. Right rate : ถูกอัตรา
่ มเติ
่ มธาตุอาหารในดินใหเ้ พียงพอต่อ
การใส่ปุ๋ยเพือเพิ
ความต ้องการของพืช และสอดคล ้องกับความอุดมสมบูรณ์
ของดิน โดยประเมินได ้จากการวิเคราะห ์ดิน

3. Right time : ถูกเวลา
่
การใส่ปุ๋ยในช่วงเวลาทีเหมาะสม
ตามระยะการเจริญเติบโตของพืช
่
ซึงมีความต ้องการธาตุอาหารในแต่ละระยะแตกต่างกัน และใน
่
่ ปุ๋ยควรเป็ นช่วงทีดิ
่ นมี
ปริมาณทีแตกต่
างกัน รวมถึงช่วงเวลาทีใส่
่
ความชืน้ เช่น ตอนเช ้าหรือหลังฝนตก จะช่วยเพิมประสิ
ทธิภาพการ
ใช ้ปุ๋ ย

4. Right place : ถู กตำแหน่ งหรือถู กวิธ ี
่ นบริเวณทีพื
่ ชสามารถดูดซับธาตุ
ควรใส่ปุ๋ยบริเวณใกล ้ระบบรากซึงเป็
่
่ วยให ้พืชสามารถนา
อาหารได ้ดีทสุ
ี ด เลือกใส่ปุ๋ยด ้วยวิธแี ละตาแหน่ งทีช่
ธาตุอาหารไปใช ้ประโยชน์ได ้ง่าย การแบ่งใส่ปุ๋ยครงละน้
ั้
อยแต่บ่อยครง้ั
และการฝังกลบปุ๋ ย จะช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากปุ๋ ยได ้

อ้างอิง กรมส่งเสริมการเกษตร
เรียบเรียงโดย กองส่งเสริมการอารักขาพื ชและจัดการดินปุ๋ย

