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เจียไต  เมล็ดพันธุคุณภาพ 

  เพ�อเกษตรกรมืออาชีพ

• กอใหญ ใบใหญ สีเขยีวสวย

• โตเร็ว แตกกอด ีผลผลติสงู

• ทนรอน ปลกูไดตลอดทัง้ป

• อายเุกบ็เกีย่ว 55-60 วันหลงัหวาน

ค�นฉาย ซุปเปอรโพธิ์ทอง

• ตนแขง็แรง การเจริญเตบิโตด ี

• ใบเรียวเลก็สวย ลาํตนตรง 

• นํา้หนกัด ีผลผลติตอไรสูง

• อายเุกบ็เกีย่ว 25-30 วันหลงัหวาน

ผักบุงจีน เรียวไผ

• ทนรอน การเจริญเตบิโตด ี

• มกีล่ินหอม ใหผลผลิตสงู

• อายเุกบ็เกีย่ว 40-45 วันหลงัหวาน

ผักชี ยางโทน / ผักชี โลตัส

เมล็ดพันธุเจียไตทั่วไป (OP)
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• ปลูกงาย โตเร็ว แทงยอดและออกดอกงาย

• ตนสเีขยีวออน อายกุารเกบ็เกีย่วเร็ว

• ทนทานตอสภาพอากาศ 

  ปลูกไดทกุฤดตูลอดทัง้ป 

• อายเุกบ็เกีย่ว 30-35 วันหลงัหวาน

กวางตุงดอก นพมาศ

• ปลูกงาย โตเร็ว แทงยอดและออกดอกงาย 

• ตนสเีขยีวออน อายกุารเกบ็เกีย่วเร็ว

• ทนทานตอสภาพดนิฟาอากาศ 

  ปลูกไดทกุฤด ูตลอดทัง้ป

• อายเุกบ็เกีย่ว 30-35 วันหลงัหวาน

กวางตุงดอก (ผักกระจอน)

• ปลูกงาย โตเร็ว

• แทงยอดและออกดอกงาย

• ตนสเีขยีวเขม ปลูกไดตลอดทัง้ป

• อายเุกบ็เกีย่ว 30-35 วันหลงัหวาน

กวางตุงดอก (ผักกระจอน)

พันธุตนเขียว

• เจริญเตบิโตดี ตนใหญ 

• ใบเขยีวมนีวล ขอถี ่

• กานใบตัง้ ไมหกังาย ทนรอน 

• ปลูกไดตลอดทัง้ป ใหผลผลติตอไรสูง

• อายเุกบ็เกีย่ว 45-50 วันหลงัหวาน

คะนายอด เจาคุณทิพย

• โตเร็ว กอใหญ นํา้หนกัด ี

• สเีขยีวสด ใหผลผลติตอไรสูง

• ปลูกไดทกุฤด ูตลอดทัง้ป 

• อายเุกบ็เกีย่ว 30-35 วันหลงัหวาน

เขียวกวางตุง

• เจริญเตบิโตดี ตนใหญ 

• ใบเขยีวมนีวล ขอถี ่

• กานใบตัง้ ไมหกังาย ทนรอน 

• ปลูกไดตลอดทัง้ป ใหผลผลติตอไรสูง

• อายเุกบ็เกีย่ว 45-50 วันหลงัหวาน

กวางตุงฮองเต
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• โตเร็ว กอใหญ นํา้หนกัด ี

• สีเขยีวสด ใหผลผลติตอไรสูง

• ปลูกไดทกุฤด ูตลอดทัง้ป 

• อายเุกบ็เกีย่ว 30-35 วันหลงัหวาน

เขียวปลี แม็กซ 018

• ลงหวัด ีสมํา่เสมอ 

• หวัสีขาวนวล ผวิเรียบ 

• อายเุกบ็เกีย่ว 50-55 วันหลงัหวาน

ผักกาดหัวคัดพันธุเจียไต 

เบอร 1

• เจริญเตบิโตเร็ว สมํา่เสมอ 

• ใบใหญหนา สีเขยีวออน

• ตนอวบใหญ นํา้หนกัดี

• อายเุกบ็เกีย่ว 45-50 วันหลงัหวาน

ผกักาดหอม แกรนดแรปดส

• ผลผลิตสงู และปรับตวัไดดใีนหลายพืน้ที่

• ฝกสเีขยีวสดปลายฝกสมีวง

• ยาว 55 เซนตเิมตร เมล็ดสีแดง

• อายเุกบ็เกีย่ว 60 วันหลงัหยอดเมลด็

ถั่วฝกยาว สุดสาคร

• ถัว่เนือ้กึง่เนือ้ โตเร็ว 

• ตนแขง็แรง ตดิฝกดก

• ฝกสเีขยีวสด เนือ้หนา นํา้หนกัด ีฝอชา 

• อายเุกบ็เกีย่ว 60 วันหลงัหยอดเมลด็

ถั่วฝกยาวเมล็ดขาว 

มังกรหยก
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การเพาะปลูกกลุมผักใบเจียไต 

ในระยะตนกลาเริ่มตั้งตัวที่

ประมาณ 7-10 วัน

ใสปุยสูตร 46-0-0 

อัตรา 10-15 กิโลกรัมตอไร 

อะลาคลอร (alachlor) 

500-600 ซีซี ตอนํ้า 60-80 ลิตร 

+ เบสมอร (สารเสริมประสิทธิภาพ) 

5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

ผักใบเปนพืชที่ตองการนํ้ามาก

เกษตรกรควรใหนํ้าอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ

ตองระวังไมใหพืชขาดนํ้าในระยะเจริญเติบโต

และควรใหนํ้าและปุยอยางสมํ่าเสมอ

และมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

อยางนอยวันละ 1 ครั้ง โดยใชระบบพนฝอย (Sprinkler)

เพราะจะสงผลใหชะงักการเจริญเติบโต 

ในระยะเจริญเติบโตทางใบและลําตนที่ประมาณ 14-25 วันใสปุย

สูตร 16-16-16 บลู หรือสูตร 16-16-16 

อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร 

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin 

benzoate)) 10-20 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เทนเอ็ม(แมนโคเซบ) 80% 

WP 30-50 กรัม/20 ลิตร  

+ อโทนิค 10 ซีซี/20 ลิตร 

+ เบสมอร(สารเสริมประสิทธิภาพ)

5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต(emamectin benzoate)) 10-20 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร 

+ เทนเอ็ม(แมนโคเซบ) 80% WP 30-50 กรัม/20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซี/20 ลิตร + เบสมอร(สารเสริมประสิทธิภาพ) 5 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร

การใหนํ้า

การใสปุย

การใสยา

หยอดเมล็ด

0-3 วัน

ระยะการเติบโตตนกลา

7-10 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางใบและตน

14-25 วัน
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

หรือ

ไดแก คะนา กวางตุง ผักชี ค�นฉาย ผักบุง ผักกาดหอม

คําแนะนําเพิ่มเติม

- ใชสารเคมีตามปริมาณที่ฉลากแนะนํา

- ควรงดใชสารเคมี 14 วันกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต



โรคและแมลงที่สําคัญกลุมผักใบ

อาการจะปรากฏที่ใบลางของลําตน

โดยเริ่มแรกพบเปนจุดสีเหลืองขีด

ขนาดเล็ก ตอมาแผลจะขยายใหญขึ้น 

และแหงเปนสีนํ้าตาลออน มีลักษณะ

คอนขางกลมที่บริเวณแผลจะพบเชื้อ

ขึ้นเปนวงสีดําซอนกันอยู แผลเหลานี้

เม�อรวมกัน กอใหเกิดอาการใบไหม 

คลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีไทแรม

อัตรา 2-3 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม

เก็บใบลางที่แสดงอาการไปเผาทําลาย

หรือฉีดพนดวยสารเคมีแมนโคเขป 

หรือไปโปรไดโอน ในอัตรา

20-30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 

เม�อพบอาการโดยฉีดพนทุก 15 วัน เกิดจากเชื้อรา

Alternaria brassicicola

เกดิจากเช้ือรา 

Pythium sp. หรือ Phytophthora sp. 

เกดิขึน้ในแปลงปลกูกวางตุงดอกทีห่วานเมล็ด

แนนเกนิไป อับลม และตนเบยีดกนัแนน แสงแดด

สองไมถงึโคนตนหรือในแปลงมเีช้ือโรคอยูแลว

เกิดจากเชื้อรา 

Peronospora parasitica 

ตนกลาจะเกิดอาการเปนแผลชํ้า

ที่โคนตนระดับดิน เนื้อเย�อตรงแผล

จะเนาและแหงไปอยางรวดเร็ว

ถาถูกแสงแดด ตนจะเหี่ยวตาย

ในเวลารวดเร็ว บริเวณที่เปนโรค

จะคอยๆขยายวงกวางออกไป

เปนวงกลมกวางขึ้น

 แปลงปลูกควรมีการระบายนํ้าที่ดี 

ไมควรหวานเมล็ดผักแนนเกินไป

ใชสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา

ละลายนํ้าในอัตราความเขมขนนอยๆ

ราดลงไปบนผิวดินบนแปลง

ใหทั่วสัก 1-2 ครั้ง เชน

เทอราคลอ เบนฟอรด ซึ่งเปน

สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา

ในดินโดยตรงจะไดผลยิ่งขึ้น 

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

อาการจะปรากฏเปนจุดสีขาวซีดบนใบ

ตอมาแผลขนาดใหญขึ้นแผลซีด

สีฟางขาว ยุบตัวลง แผลมีขนาด

รูปรางไมแนนอน เม�อพลิกดูใตใบใน

ตอนเชาที่มีอากาศชื้นจะพบสวนของ

เชื้อเจริญเปนขุยสีขาวฟูขึ้นบริเวณ

ใตแผล อาการมักเริ่มแสดงที่ใบลางๆ

กอน แลวจงึลุกลามสูใบทีอ่ยูถดัขึน้มา

หากเปนรุนแรงใบจะแหงตายไป 

คลุกเมล็ดดวยสารเมทาแลคซิลใน

อัตรา 7 กรัมตอเมล็ด 1 กิโลกรัม 

เก็บใบลางที่แสดงอาการของโรค

ใสถุงพลาสติก แลวนําไปเผาทําลาย 

หรือฉีดพนดวยสารเคมีซีเน็บ

หรือแคปแทน ในอัตรา 30 กรัม

ตอนํ้า 20 ลิตร เม�อพบอาการ 

โรคเนาคอดิน (Damping off) 

โรคใบจุด (Leaf spot)

โรครานํ้าคาง (Downy mildew) 

หนอนใยผกักดักนิใบ และยอดผกั

ตัง้แตเร่ิมงอกจนถงึระยะเกบ็เกีย่ว

แหลงปลูกผกัเปนการคา มกัพบการ

ทําลายอยูเปนประจํา โดยเฉพาะ

อยางยิง่ในแหลงปลกูผกัในเขต

ภาคกลาง หนอนใยผกัสามารถ

สรางความตานทานยาไดรวดเร็ว 

- เม�อเก็บเกี่ยวผักจากแปลงแลวใหนําเศษผัก

  ออกจากแปลงใหหมด หากทิง้ไวจะเปนแหลง 

  ขยายพนัธุของหนอนตอไป

- ใชกับดักกาวเหนียว อัตรา 80 กับดักตอไร 

  สูงเหนอืระดับตน 10 เซนตเิมตร ตลอดฤดู

  ปลกู เพ�อกําจดัตวัเตม็วัย

- ใชผงเมลด็สะเดาบริสุทธ์ิแชน้ํา อัตรา 700 กรัม 

  ตอน้ํา 20 ลิตร โดยการพนใหทัว่ทัง้ตนบนและ

  ลางของใบ ทกุ 5-7 วัน เม�อเร่ิมพบหนอนระบาด

- ใช BT (บาซิลลสั ทริูงเยนซิส) อัตรา 40-80 กรัม

  ตอน้ํา 20 ลติร พนเม�อพบหนอน 3 ตวัตอ

  ตน ในระยะกอนดอกตมู และเม�อพบมากกวา 

  2 ตัวตอตน ในระยะดอกตูมจากการสุมทุก 

  4-7 วัน พนในเวลาเย็นหลังบาย 3 โมงเปน

  ตนไปและหยดุการใชสารกอนเกบ็เกีย่ว 1 วัน

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

Pectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum 

เร่ิมอาการของโรคเปนจดุฉ่ําน้ํา

ตอมาจะเนาอยางรวดเร็ว

เนือ้เย�อเป�อยและ

เปนน้ําภายในเวลา 2-3 วัน

ไมควรปลูกพชืชนดิเดยีวกนั

ซ้ําลงในดนิทีเ่คยปลกูมากอน แนะนําให

ปลกูพชืหมนุเวียนหรือสลบัเปนพชื

ตระกลูอ�น หากเกดิอาการเนาจาก

แบคทเีรียใชคอปเปอรหรือคารซูกบั

มัย้ซินในการการฉดีปองกนั

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

ลกัษณะอาการทีเ่หน็ไดชัดคอื

สวนยอดและใบจะหงิกงอ เม�อจํานวน

เพลีย้ออนเพิม่มากขึน้ พชืจะเทีย่วใบ

ทีถ่กูทําลายจะคอยๆมสีเีหลอืง 

เม�อพบเพลีย้ออนเขาทําลาย

ควรใชสารเคมกีลุมมาลาไธออน

 เชน มาลาเทน, มาลาไธออน 83% 

ในอัตรา 30-55 ซีซี ตอน้ํา 20 ลติร

พน 2 คร้ัง แตละคร้ังหางกนั 7 วัน

นอกจากนีอ้าจใชในอัตรา 5 กรัม

ตอน้ํา 20 ลติร ฉดีพน 

โรคเนาเละ (Soft rot)

หนอนใยผกั (Diamondback moth) 

เพลี้ยออน (Aphid) 

แมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญ

โรคและแมลงที่สําคัญกลุมผักใบ
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เพ�อใหดินมีความชุมชื้น ไมควรใหผักกาดหัวขาดนํ้า 

คุณภาพไมไดตามความตองการของตลาด

ก
า
ร
ใส

ป
ุย

ก
า
ร
ใส

ย
า

หยอดเมล็ด

0-3 วัน

ระยะตนกลา

4-10 วัน

ระยะเจริญเติบโตทางตน

11-20 วัน

ระยะสรางหัว

21-30 วัน

ระยะพัฒนาหัว

31-45 วัน

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

45-55 วัน

ในระยะตนกลาเริ่มตั้งตัวที่ประมาณ

7-10 วัน ใสปุยสูตร

15-15-15 หรือ 16-16-16

 ในอัตรา 25 กิโลกรัมตอไร 

ในระยะเจริญเติบโตทางตนที่

ประมาณ 11-20 วัน 

ใหปุยสูตร 20-10-10 

ประมาณ 25 กิโลกรัมตอไร 

ในระยะพัฒนาหัวที่ประมาณ 31-40 วัน

ใหปุยสูตร 13-13-24 หรือ 15-9-20

ประมาณ 25 กิโลกรัมตอไร

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 cc./20 ลิตร

 + โนดวิ (เมทาแลกซิล) 20 กรัม/20 ลิตร

 + อโทนิค 10 cc./20 ลิตร 

+ เบสมอร 5 cc./20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนลิ) 30 cc./20 ลิตร

+ เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 30 กรัม/20 ลิตร

 + สปดบมู (อะมโินซีวีด) 30 cc/20 ลิตร

+ อโทนคิ 10 cc./20 ลิตร

 + เบสมอร 5 cc./20 ลิตร

อิมาร (อีมาเมกตินเบนโซเอต) 10 กรัม/20 ลิตร

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล 

+ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 20 กรัม/20 ลิตร

+ อโทนิค 10 cc./20 ลิตร

+ มามีโกร 12-27-23 อัตรา 30 กรัม/20 ลิตร

+ เบสมอร 5 cc./20 ลิตร

อวาทา (อินดอกซาคารบ) 5 กรัม/20 ลิตร

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล 

+ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 20 กรัม/20 ลิตร

+ มามีโกร 6-32-35 อัตรา 30 กรัม/20 ลิตร

+ อโทนิค 10 cc./20 ลิตร

+ เบสมอร 5 cc./20 ลิตร

หลังจากหยอดเมล็ดแลว

รดนํ้าพอประมาณ

บางที่อาจมีการคลุมฟาง

เพ�อรักษาความชื้น

การเพาะปลูกกลุมผักหัวเจียไต 

ควรใหนํ้าอยางนอยวันละ 1 ครั้ง

เพราะจะทําใหหัวเจริญเติบโตไมสมบูรณ

ไดแก เขียวปลี ผักกาดหัว

         

คําแนะนําเพิ่มเติม

- ใชสารเคมีตามปริมาณที่ฉลากแนะนํา

- ควรงดใชสารเคมี 14 วันกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต

- พนสารเคมีปองกันโรคและแมลงศัตรูพืชอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 



 ไดแก หนอนใยผกั ดวงหมดัผกั 

ดวงปกแข็ง หนอนชอนใบ 

หนอนกระทูผกั และไสเดอืนฝอย

โรคและแมลงที่สําคัญกลุมผักหัว

สาเหตเุกดิจากเช้ือรา 

Alternaria brasaiciala 

สาเหตเุกดิจากเช้ือรา

Peronospora parasitica 

จะปรากฏที่ใบลางเปนจุดสีเหลืองซีด

ขนาดเล็ก ตอมาแผลจะขยายใหญขึ้น

และแหงเปนสีนํ้าตาลออน มีลักษณะ

คอนขางกลม บริเวณแผลจะพบเชื้อ

ขึ้นเปนวงสีดําซอนกันอยู แผลเหลานี้

เม�อรวมกันกอใหเกิดอาการใบไหม

คลุกเมล็ดดวยสารเคมี เชน 

ไธแรมมาเน็บ ฉีดพนดวยสารเคมี

ปองกันและกําจัดเชื้อรา

ทุก 7-10 วัน เก็บใบลาง

ที่แสดงอาการ

ออกนอกแปลง 

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ใบจะเปนจุดสีดําชํ้าอยูรวมกันเปน

กลุมเล็กๆดานใตใบมีราสีขาวอมเทาออน

คลายผงแปงขึ้นเปนกลุมกระจายทั่วใบ 

ถาอาการรุนแรงใบจะมีลักษณะ

สีเหลืองแหงกรอบและรวง 

คลุกเมล็ดดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา 

เชน สารเคมีเมทาแลคซิลกอนปลูก เม�อมี

การระบาดของโรคในแปลงปลูก พนสาร

ปองกันกําจัดเชื้อรา เชน สารเคมี

เมทาแลคซิลและแมนโคเซบ 

โรคใบจุด (Leaf Spot)

โรครานํ้าคาง (Downy mildew) 

เกดิจากเช้ือแบคทเีรีย 

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

เริ่มอาการของโรคเปนจุดฉํ่านํ้า

 ตอมาจะเนาอยางรวดเร็ว เนื้อเย�อ

เป�อยและเปนนํ้าภายในเวลา 2-3 วัน

ไมควรปลูกผกัเหลานีซ้ํ้าที ่

ควรปลูกพชืหมนุเวียนตระกลูอ�นบาง

 ปรับดนิดวยปนูขาวเม�อดนิเปนกรด

หรือเม�อใสปุยเคม ีเพิม่ธาตโุบรอน

ใหพชืโดยฉีดพนปุยบอแรกซ 

เพิม่ปุยอินทรียใหมากจะชวยปองกนั

โรคนี้ ไดมากใช นริูช 40 ซีซี.

+สารคอปเปอร 30 กรัม 

หรือโปรไฟเลอร 20 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร

หากรุนแรงไมสามารถปองกนัได 

โรคเนาเละ (Soft rot)

สาเหตเุกดิจากอาการขาดธาตโุบรอน 

การดดูธาตโุบรอนไมสมดลุกบั

การเจริญเตบิโตหรือในแปลง

มกีารใชปุยไนโตรเจนในอัตรา

ทีสู่งเกนิไป สภาพดนิในพืน้ทีป่ลกู

มลัีกษณะเปนดนิดาง 

เนื้อเย�อภายในหัวมีลักษณะหยาบ

และมีสีดํา ถามีเชื้อแบคทีเรียเขาไป

จะทําใหผักเนาอยางรวดเร็ว

ฉีดพนแคลเซียม+โบรอน

ทุก 7-10 วัน ตลอดอายุของผัก

หลีกเลี่ยงการใชปุยเคมีหรือ

สารเคมีมากเกินความจําเปน

ปรับปรุงดินกอนที่จะมีการเพาะปลูก

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

โรคไสดํา

แมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญ

โรคและแมลงที่สําคัญกลุมผักหัว



แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 ซีซี./20 ลิตร

+ โนดิว (เมทาแลกซิล) 20 กรัม/20 ลิตร

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร

+ เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

แมงเกอร (ฟโพรนิล) 30 ซีซี./20 ลิตร 

+ โนดิว (เมทาแลกซิล) 20 กรัม/20 ลิตร

+ มามีโกร (12-9-6)  30 ซีซี /20 ลิตร

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร 

+ เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

โมแซท (อะบาเมกติน) 30 ซีซี./20 ลิตร 

+ โปรไฟเลอร (ฟลูโอพิโคไล + 

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม) 20 กรัม/20ลิตร

+ เทนเอ็ม (แมนโคเซบ) 30 กรัม/20 ลิตร 

+ สปดบูม (อะมิโนซีวีด) 30 ซีซี/20 ลิตร 

+ อโทนิค 10 ซีซี./20 ลิตร +

มามีโกร (12-9-6)  30 ซีซี /20 ลิตร+

เบสมอร 5 ซีซี./20 ลิตร

การใหนํ้า    

ปุยรองพื้น 15-15-15

25 กก./ไร

(ใสทางดิน)

46-0-0

1 กก./ไร

ผสมกันและแบงใส

วันละ 15 กก./ไร

(รวม 6 กก.)

16-16-16 บลู

5 กก./ไร

16-16-16 บลู 13-13-2416-16-16 บลู

1.5 กก./ไร

(รวม 25.5 กก.)

ชวยพัฒนาการเติบโตทุกสวน

วันละ 1.5 กก./ไร

(รวม 16.5 กก.)

อาจใสสลับกันบาง

ชวยบํารุงดอก ขยายผล

16-16-16 บลู 13-13-24 15-9-20

วันละ 1.5 กก./ไร

อาจใสสลับกันบาง

ชวยบํารุงทุกสวน เสริมผลผลิต

ก
า
ร
ใส

ป
ุย

ก
า
ร
ใส

ย
า

ระยะเตรียมดิน

14-25 วัน

ระยะกลา

7-10 วัน

ระยะทอดยอด

11-27 วัน

ระยะออกดอก

28-40 วัน

ระยะผลผลิต

(ขึ้นอยูกับการดูแลตน)

ติดดอก ขยายขนาดผล

41-60 วัน

ก
า
ร
ให

น
ํ้า         ถั่วฝกยาวเปนพืชที่ตองการนํ้าอยางสมํ่าเสมอและเพียงพอ    แตไมควรใหมากจนดินแฉะ การใหนํ้าถั่วฝกยาว

                    ในระยะ 1-7 วันแรกหลังหยอด ควรใหนํ้าทุกๆวัน ละ 1 ครั้ง    และควรพิจารณาสภาพภูมิอากาศ สภาพดินประกอบดวย 

                      อยาปลอยใหนํ้าขังในแปลง จะทําใหตนถั่วฝกยาวตาย    ควรใหนํ้าทันทีหลังจากปลูก และใสปุยแลว             

การเพาะปลูกพืชตระกูลถั่วเจียไต 

คําแนะนําเพิ่มเติม

- ใชสารเคมีตามปริมาณที่ฉลากแนะนํา

- ควรงดใชสารเคมี 14 วันกอนเก็บเกี่ยวผลผลิต



โรคและแมลงที่สําคัญกลุมถั่ว

จุดนูนประกอบดวยผงสีนํ้าตาล

คลายผงสนิมเหล็กกระจายบนใบแก 

ตอมาใบเหลืองและรวง 

แผลอาจเกิดที่กานใบ

ในลักษณะที่ปะทุขึ้นมาจากขางใต

หยุดระบาด สารกลุม อะซ็อกซีสโตรบิน 

 และปองกัน สารกลุมคลอโรทาโลนิล

 หรือไตรอะดิมีฟอน

ตนเหี่ยวรวมกับการมีใบแกเหลือง 

ลําตนชํ้านํ้า และมีเสนใยขาวบางคลุม 

โคนตน ไสกลางลําตนติดดินเนา

แหงกลวง สวนที่ยังสด

มีทอลําเลียงเปนสีนํ้าตาล

เม�อพบตนที่เปนโรคใหถอน

ออกจากแปลงทันที

 และราดโคนตนถั่วที่ยังไมมีอาการ 

ใชกลุมสาร คารเบนดาซิม

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

ลกัษณะอาการ วธิปีองกันและควบคมุ

พบอาการไดทุกสวนที่อยู

เหนือพื้นดินยกเวนดอก 

แผลที่ใบลักษณะกลมขอบเขม

กลางแผลซีด อาการที่รุนแรงทําให

แผลไหมตามเสนใบ กานใบไหม 

ฝกถั่วมีจุดชํ้านํ้าสีมวงคลํ้า

ซึ่งทําใหฝกเนาในเวลาตอมา

ปองกันและหยุดระบาด 

สารกลุมแมนโคเซป หรือมาเนบ 

 เม�อโรคระบาดรุนแรง 

ใชสารกลุม อะซ็อกซีสโตรบิน  

โรคเหี่ยว

โรคราสนิม

โรคแอนแทรกโนส

ระบาดในทกุระยะของตนถัว่ 

กดักนิใบออนทาํใหใบแหวง 

จนตนตาย และชอบกนิฝกออน

ทาํใหผลผลิตเสยีหาย ฝกลบี เปนรู 

ใชฟูราดานรองกนหลุม 2 กรัม/หลุม 

ไมควรใชในระยะที่ตนถั่วเติบโตแลว 

เพราะอาจทําใหมีพิษตกคางบนตนถั่ว 

หากพบระบาดหลังถั่วเติบโตแลวใหใช 

ไดเมทโธเอท ฉีดพน ทุกๆ 5-7 วัน

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

หนอนแมลงวันเจาะถั่ว 

แมลงและสัตวศัตรูที่สําคัญ

โรคและแมลงที่สําคัญกลุมถั่ว

เร่ิมพบทีใ่บแกกอน 

โดยใบถัว่มขียุสขีาวกระจายตวั

 หรือปกคลุมทัว่ดานบนของใบ

อาการทีรุ่นแรงจะทาํให

ใบเหลอืงและรวง

สารกลุมโพรคลอราซ 

หรือเมนโคเซป เพ�อปองกัน

 และหยุดการระบาดของโรค

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

เปนเพลีย้ทีม่กัระบาดในทกุระยะ

ลกัษณะอาการทีเ่หน็ไดชัดคอื สวนยอด

และใบหยกิงอ เม�อจาํนวนเพล้ียออน

เพิม่มากขึน้ พชืจะเหีย่วใบทีถ่กูทาํลาย

จะคอยๆมสีเีหลอืง เพลีย้ออนชอบดดู

กนินํา้เลีย้งของยอดออน ใบ และฝกถัว่ 

ทาํใหใบเหีย่วตาย ลําตนแคระแกร็น

หากดดูกนิฝกออนจะทาํใหฝกลบี บดิงอ

สารกลุมไดโนทีแรน คารโบซัลเฟน 

เฟนโพรพาธริน ฟอโมไธออน

มาลาไซออน

ลกัษณะการทําลาย วธิปีองกันกําจัด

ราแปง

เพลี้ยออน


