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ปที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559

การปรับสภาพน้ํากอนฉีดพนสารเคมีหรือสารชีวภัณฑ
ขณะนี้เริ่มเขาสูฤดูแลง ปญหาน้ําที่ใชเพื่อการเกษตรมีความกระดางหรือมีความเปนเบสสูงน้ํากระดาง คือ
น้ําที่มีหินปูนละลายปนเปอนอยูในน้ํา ทําใหน้ํามีคุณสมบัติเปนดาง (มีคา ph มากกวา 7) ซึ่งอาจพบไดในบางพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีลักษณะของหินปูนเจือปนอยูในดิน แลวน้ําที่อยูในดินก็ไปละลายเอาหินปูนนั้นมาปนเปอนอยูใน
น้ํา ทําใหน้ําเปลี่ยนสภาพเปนดาง
ปญหาที่สําคัญคือการใชน้ําที่มีความเปนดางสูงในการผสมสารเคมีหรือสารชีวภัณฑฉีดพนเพื่อปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ไมวาจะเปนวัชพืช หรือโรคและแมลงศัตรูพืช พบวาหลังฉีดพนสารเคมีแลวไมไดผลทําใหตองเพิ่ม
ประมาณสารเคมีที่มากกวาเกณฑที่กําหนดปจจัยหนึ่งทําใหการฉีดพนสารเคมีไมไดผลคือน้ําที่มีความเปนดางสูง
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ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีน้ําเปนน้ํากระดาง กอนนําน้ํามาใช ไมวาจะดวยจุดประสงคเพื่อนําน้ําไปใชประโยชน
อยางใดก็ตาม ในน้ําที่มีสภาพความเปนดางไมมากนักเราสามารถปรับปรุงน้ําใหดีขึ้นได วิธีการแกไขน้ํากระดางเพื่อ
นําไปใชประโยชน ซึ่งวิธีการเบื้องตนที่เราสามารถทําไดดวยตนเองมีวิธีดังนี้
การปรับสภาพน้ํากอนฉีดพนสารเคมี/สารชีวภัณฑ
- การแกปญหาน้ําที่มีความเปนดางภูมิปญญาชาวบานใหแกดวยกรดเพื่อจะทําใหน้ํามีสภาพความเปน
กลาง
- กรดธรรมชาติ ไดแก น้ํามะนาว น้ําสัปปะรด
- กรดสังเคราะหไดแก น้ําสมสายชู
การปรับสภาพน้ํา
- น้ํา 20 ลิตร ใสน้ําสมสายชู 25 ซีซี
- น้ํา 200 ลิตร ใสน้ําสมสายชู 250 ซีซี (หรือประมาณ 1 ขวด เอ็ม 150/กระทิงแดง)
หมายเหตุ: ปรับสภาพน้ํากอนผสมสารเคมี
แหลงที่มาของขอมูล: วารสารวิชาการเกษตร ปที่ 12/2548

เพลี้ยไฟมะมวง
แมลงชนิดนี้ระบาดเมื่ออากาศรอนและแหงแลง ถามีการระบาดรุนแรง เพลี้ยไฟจะทําลายมะมวงระยะผล
ออน ชอดอก และผลออน ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อยูในชวงมะมวงเริ่มแทงดอกใน ระยะเดือยไก และ
ปริมาณประชากรจะลดลงในระยะดอกตูม และเพิ่มขึ้นเมื่อดอกใกลบาน จนถึงดอกบานเต็มที่ จากนั้นจะเริ่มลดลง
เมื่อเริ่มติดผลและจะพบนอยมากเมื่อผลผลิตใกลเก็บ เพลี้ยไฟที่ทําลายชอดอกมะมวงเปนชนิดเดียวกับเพลี้ยไฟ
พริก มี ชื่อวิทยาศาสตร Scirtothrips dosalis Hood

รูปรางลักษณะและชีวประวัติ
เปนแมลงขนาดเล็ก ลําตัวแคบยาว มีความยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยมีสีน้ําตาลปนเหลือง
ขอบปกมีขนเปนแผง เพลี้ยไฟมักอยูรวมกันเปนกลุมชอบหากินบริเวณฐานดอก และขั้วผลออน ขณะที่หากินไม
ชอบเคลื่อนยายตัว และเมื่อมีการกระทบกระเทือนจะเคลื่อนไหวรวดเร็ว มีการขยายพันธุทั้งแบ บผสมพันธุและไม
ตองผสมพันธุ ตัวเมียมีอายุประมาณ 15 วัน และไดรับการผสม จะออกไขไดประมาณ 40 ฟอง ตัวเมียที่ไมผสม
พันธุออกไขไดประมาณ 30 ฟอง วงจรชีวิตจากไขถึงตัวเต็มวัยประมาณ 15 วัน ระยะไข 4 - 7 วัน ตัวออนวัยที่ 1
2 วัน วัยที่ 2 4 วัน เปนวัยที่ 3 ฟกตัว 3 วัน จึงเปนตัวเต็มวัยสมบูรณ
ลักษณะการทําลาย
ตัวออน และตัวเต็มวัย ใชปากเจาะและดูดน้ําเลี้ยงจากเซลลพืชบริเวณใบออน ยอดออน ตุมตาใบ ตุมตา
ดอก ชอดอกมะมวงโดยเฉพาะฐานรองดอก และขั้วผลออน ทําใหเซลลบริเวณนั้นถูกทําลาย สังเกตพบผลออนที่ถูก
ทําลายจะรวง กรณีที่ระบาดไมรุนแรง จะปรากฎแผลชัดเจน เปนวงที่ขั้วผลมะมวง
ใบ การทําลายที่ใบ เพลี้ยไฟจะทําใหใบที่แตกใหมแคระแกรน ขอบใบ และปลายใบไหม ใบอาจรวงตั้งแต
ยังเล็ก ๆ สําหรับใบที่โตแลว ตามขอบใบจะมวนงอ ปลายใบไหม
ยอด ถาเปนการทําลายที่รุนแรง ทําใหยอดแหงไมแทงชอใบหรือชอดอกออกมาได
ชอดอก การทําลายในระยะติดดอก จะทําใหชอดอกหงิกงอ ดอกรวง ไมติดผลหรือทําใหติดผลนอย
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ผล ที่ขั้วผลออนจะเห็นเปนวงสีเทาเกือบดํา หรือผลบิดเบี้ยว ถาการทําลายรุนแรงผลมะมวงจะ
เปนสีดําเกือบทั้งหมด ระยะเดือยไก และปริมาณประชากรจะลดลงในระยะดอกตูม และเพิ่มขึ้นเมื่อดอกใกลบาน
จนถึงดอกบานเต็มที่ จากนั้นจะเริ่มลดลง เมื่อเริ่มติดผลและจะพบนอยมากเมื่อผลผลิตใกลเก็บ

การปองกันกําจัด ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนําดังนี้
1. ตองติดตามสถานการณการระบาดถาพบไมมากนักใหตัดสวนที่เพลี้ยไฟระบาดไปเผาทําลาย เพราะ
เพลี้ยไฟมักจะอยูกันเปนกลุม บริเวณสวนยอดออนของพืช
2. ควรติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองไวในสวนเปนระยะ เพื่อดักตัวเต็มวัย ซึ้งจะชวยลดปริมาณเพลี้ยไฟ
ลงได
3. ใชเชื้อราบิวเวอรเรีย ฉีดพนใน อัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 40 ลิตร ตอเนื่องทุก 7 วันอยางนอย 2-3 ครั้ง
ในชวงเย็น
4 ใชสารเคมีตามคําแนะนํา ไดแก ฟโปรนิล 5 % SC 20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร อิมิดาโคลพริด 70% WG
อัตรา 2 กรัม /น้ํา 20 ลิตร (จดหมายขาวผลิใบ ISSN 1513-0010)

หนอนกอออย
ชวงนี้เปนชวงที่เกษตรกรกําลังตัดออยบางพื้นที่กําลังแตกหนอ และบางพื้นที่มีการปลูกออยใหม ประกอบ
กับสภาพอากาศแหงแลง ดังนั้นสิ่งที่ควรเฝาระวังในขณะนี้คือ หนอนกอออย และตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อลักษณะสีขาว
หรือขาวปนเทา ชนิดของหนอนกอออย (sugarcane borer) ที่พบระบาดในประเทศไทยมี 5 ชนิด คือ
1. หนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus)
2. หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens)
3. หนอนกอสีขาว (Scripophaga excerptalis)
4. หนอนกอแถบลาย (Chilo sacchariphagus)
5. หนอนกอลายจุดใหญ (Chilo tumidicostalis)

ระยะออยแตกกอ (ออยอายุ 1 – 4 เดือน)
จะพบหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู ระบาดทําลายทั้งในออยปลูกและออยตอ
เปนจํานวนมาก ถาสํารวจพบออย แสดงอาการยอดเหี่ยวเนื่องจากการทําลาย จํานวน 1 – 2 ยอดตอไร หรือพบ
กลุมไข 1 – 2 กลุมตอไร
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี แนะนําใหปฏิบัติดังนี้
1. ตัดหนอออยที่แสดงอาการยอดเหี่ยวใหถึงโคนตน แลวรวบรวมเผาทําลาย
2. ปลอยแตนเบียนไขไตรโคแกรมมา จํานวน 10 แผน ( 20,000 ตัว/แผน) ตอไร ตอสัปดาห ติดตอกัน
3-5 ครั้ง อเนื่อง
3. ปลอยแมลงหางหนีบ อัตรา 200 ตัว/ไร ตอสัปดาห ติดตอกัน 3 - 5 ครั้ง
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ในกรณีเกิดการระบาดรุนแรง จําเปนตองใชสารเคมี ตองคํานึงถึงความถูกตองและปลอดภัย โดยใช
สารเคมี ตามคําแนะนําดังนี้
1. หนอนกอออยลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู ใชสารฆาแมลง ดังนี้
- เดลทาเมนทริน 3%EC อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อออยอายุ 1 เดือน หรือเมื่อออยแสดง
อาการยอดเหี่ยว 10 % พน 2 – 3 ครั้ง หางกัน 14 วัน ในชวงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ใชกรณีเกิดภาวะแหง
แลงความชื้นในดินไมพอหรือมีหนอออยแตกใหมหลังเก็บเกี่ยว (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเขต
4)
- คารโบฟูราน 3%G อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร (สารฆาแมลงชนิดมีพิษรายแรงหรือรายแรงยิ่ง) โรยสารฆา
แมลงบนทอนพันธุออยกอนกลบดินหรือตอนแตงตอ สําหรับออยตอใหโรยขางกอออยทั้งสองดวน และใสซ้ําใน
อัตราเดิมหลังปลูกหรือแตงตอแลว 45 วัน (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเขต 4)

เกษตรกรหรือผูที่สนใจมีขอสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-481126-7 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร; วีระพงษ ฉ่ํามาก; จีรนันท ไทยสุชาติ: วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม
บรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจางกุล;
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 หมู 12 ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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