
การผลิตมะม�วงการผลิตมะม�วง
ทุกอัตราผสมน้ํา 20 ลิตร

ฟ��นสภาพต�น
ตัดแต�งกิ�ง

เร�งการเเตกใบอ�อน
ขยายขนาดใบ

กระตุ�นการสร�างดอก

ไรเฟ�ล
100 ซีซี. ต�อต�น 

ป�ุยเคมี 
10-5-10
ตามอัตราแนะนํา

เวทเเคล 40
20 ซีซี.

ว�พ�ยู
20 ซีซี.

ป�ุยเคมี 
12-6-6

ตามอัตราแนะนํา

เวทฮิวเมท- จ�
100 กรัมต�อต�น

ไซโตรกร�น-ว�
20 ซีซี.

ไซโตรกร�น-ว�
20 ซีซี.

ไซโตรกร�น-ว� 
20 ซีซี.

โซมินัล
20 ซีซี.

โซมินัล
20 ซีซี.

โคคูน
20 ซีซี.เทอร�ฟ�ก 6-12-36

20-30 กรัม

เวทเพล็กซ�
5-10 ซีซี.

เวทเพล็กซ�
5-10 ซีซี.

กลูโคเมอร�
30 ซีซี.

กลูโคเมอร�
30 ซีซี. กลูโคเมอร� 

30 ซีซี.

เวทแมก 30
20 ซีซี.

เวทคัลโบ
20 ซีซี.

เวทซิงค� อีดีทีเอ
20 ซีซี.

แพกซอล 10
ตามอัตราแนะนํา

เพ��มการสะสมอาหาร 
บังคับให�ใบแก�

กระต�ุนตาดอก
เป�ดตาดอก

ระยะก�อนดอกบาน ระยะติดผล ระยะขยายผลถึง
ระยะสร�างเนื้อ

ระยะก�อนเก็บเกี่ยว

เทอร�ฟ�ก 20-20-20
20-30 กรัม
เทอร�ฟ�ก 20-20-20
20-30 กรัม

เวทเพล็กซ�
5-10 ซีซี.

เวทคัลโบ
20 ซีซี.

ระยะฟ��นสภาพต�น
หลังเก็บเกี่ยว 

(ระยะแตกใบอ�อน)
ตัดแต�งกิ�ง สร�างใบอ�อน ระยะใบเพสลาด

โรคแอนแทรคโนส             โรคราแป�ง เพลี้ยไฟ       เพลี้ยจักจั่นในมะม�วง      เพลี้ยหอยข�าวตอก   เพลี้ยหอย                     เพลี้ยแป�ง  

ระยะใบแก� ระยะแทงช�อดอก
(เดือยไก�)

ระยะติดผล
(เมล็ดถั่วเข�ยว)

ระยะขยายผล ระยะก�อนเก็บเกี่ยว
1 เดือนระยะก�อนดอกบาน

โรคและแมลงศัตรูมะม�วง

โรคและแมลงศตัรูมะมวง                             หนา      2 
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โรคราแปง (Powdery Mildew) 
สาเหตุ: เช้ือรา Oidium mangiferae Berthet 

 

ลักษณะอาการ:  

เช้ือราสามารถเขาทําลายสวนตางๆ   ของมะมวง  เชน  ใบ  

ชอดอก   และผลออน  สังเกตไดงายเพราะเช้ือราสรางเสนใย  และ

สปอรคลายผงแปงสีขาว  ข้ึนปกคลุมสวนตางๆ  ของมะมวงดังกลาว 

หากนําเน้ือเย่ือที่เช้ือเขาทําลาย  และมีผงสีขาวเกาะอยูไปตรวจดูดวย

กลองจุลทรรศนจะเห็นลักษณะของเสนใย  และสปอรของเช้ือรา  ใน

กรณีที่เช้ือราเขาทําลายระยะดอก จะทําใหชอดอกแหงและดอกรวง  

บางชอดอกรวงหมดทั้งชอ  เหลือไวแตกานชอดอกที่มีผงสีขาวคลุมอยู  สวนในระยะผลออน  จะพบบริเวณกานผล

ถูกทําลาย  ทําใหผลออนรวงเกือบหมด  หรือรวงหมดทั้งชอเชนกัน  ราท นผลออนบางครั้งลุก ลาม

ไปสูผลดวย  ผลออนปกคลุมดวยราสีขาว  ทําใหผลออนแหงเปนสีนํ้าตาล  ุด  สวนผลมะมวงที่โ ตเมื่อ

มีผงสปอรสีขาวของราแปงข้ึนปกคลุมจะแสดงอาการที่ผิวตกกระเปนคราบสีเทา  หรือสีนํ้าตาล 

ราแปงเขาทําลายพืชในขณะที่มีอากาศเย็น  และในชวงที่

ความช้ืนในบรรยากาศตํ่า  แตชวงที่เหมาะตอการเกิดโรค  คือ  อุณหภูมิ  

10-31  องศาเซลเซียส  ความช้ืน  60-90  เปอรเซ็นต  สาเหตุของรา

แปงที่อาศัยอยูตามชอดอก  และตาใบ  หรือสปอรของเช้ือราที่ลมพัดพา

มาจากแหลงอื่น  เขาทําลายใบออนหรือชอดอก  หลังจากน้ันเช้ือราจะ

ผลิตสปอร  เพื่อขยายพันธุข้ึนมาเปนจํานวนมาก  ลมพัดพาเอาสปอร

แพรระบาดตอไปบนใบออน  หรือชอดอกทั่วทั้งสวนมะมวง 

 

การปองกันกําจัด: 

1. ในระยะที่มะมวงแตกใบออน  หรือออกดอก  โดยเฉพาะชวงที่อากาศเย็นและแหง  ควรตรวจดูชอ

ดอก  หรือใบออนอยางสม่ําเสมอ หากเริ่มพบโรคเขาทําลาย  ควรฉีดพนสารเคมีกําจัดเช้ือราทันที 

2. สารเคมีที่แนะนํา  ไดแก  กํามะถันผงละลายนํ้าไดดี  ใชฉีดพนในชวงที่แดดไมรอนจัด  เพราะอาจจะ

ทําใหใบออน  หรือชอดอกไหมได 

3. ในกรณีที่โรคระบาดไมรุนแรงอาจใชปองกันกําจัด  โดย แมนโคเซบ ใชกําจัดโรคแอนแทรกโนส  

อัตราแนะนําตามฉลาก 

4. สารกําจัดเช้ือราชนิดดูดซึมที่มีประสิทธิภาพสูง  โดยฉีดพนในระยะแทงชอดอกดวย ไตรอะไดมีฟอน

หรือ คารเบนดาซิม อัตราแนะนําตามฉลาก 
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เพลี้ยจักจั่นมะมวง 
ช่ือวิทยาศาสตร:  Idioscopus clypealis (Lethierry), 

Idioscopus niveosparsus (Lethierry) 
 

ลักษณะการเขาทําลาย: 

 เพลี้ยจักจั่นมะมวงจัดเปนศัตรูมะมวงที่มีความสําคัญ พบระบาดทุกพื้นที่ ที่มีการปลูกมะมวงและพบ

ปริมาณสูงในชวงที่มะมวงออกดอก ตัวออน และตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากชอดอกมะมวง ทําใหชอดอกแหงเปน

สีนํ้าตาล มักจะอยูรวมกันเปนกลุมใหญ นอกจากดูดกินนํ้าเลี้ยงตามชอดอกแลวยังพบดูดกินจากใบออน และสาว

นของกานชอใบออน ทําใหเหี่ยวแหง ขณะดูดกินเพลี้ยจักจั่นจะขับถายนํ้าหวานออกมาเปรอะเปอนตามใบ ทําให

เกิดราดําคลุมบนชอดอก และบนใบ 

 

การปองกันกําจัด: 

1. ชวงกอนมะมวงออกดอกควรตรวจดูเพลี้ยจักจั่น หากพบปริมาณมาก ฉีดพนดวยสารเคมีฆาแมลง 1 

สัปดาห กอนออกดอก เชน แลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 10 มล./นํ้า 20 ลิตร หรือ ไซฟลูทริน อัตรา 

10 มล./นํ้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด อัตรา 15 มล./นํ้า 20 ลิตร เลือกพนอยางใดอยางหน่ึง 

2. หากพบปริมาณที่ไมมากนัก ใหใชสารสกัดสะเดา 

3. ควรพนสารเคมีในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ในระยะวันออนของแมลง 

4. ตัดแตกิ่งทรงพุมใหโปรงหลังเก็บเกี่ยว จะทําใหแสงแดดสองทั่วทรงพุม อากาศถายเทไดดีซึ่งชวยลด

พื้นที่อยูอาศัยของแมลงในทรงพุมได 
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เพลี้ยจักจั่นมะมวง 
ช่ือวิทยาศาสตร:  Idioscopus clypealis (Lethierry), 

Idioscopus niveosparsus (Lethierry) 
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ปริมาณสูงในชวงที่มะมวงออกดอก ตัวออน และตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากชอดอกมะมวง ทําใหชอดอกแหงเปน
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นของกานชอใบออน ทําใหเหี่ยวแหง ขณะดูดกินเพลี้ยจักจั่นจะขับถายนํ้าหวานออกมาเปรอะเปอนตามใบ ทําให

เกิดราดําคลุมบนชอดอก และบนใบ 

 

การปองกันกําจัด: 

1. ชวงกอนมะมวงออกดอกควรตรวจดูเพลี้ยจักจั่น หากพบปริมาณมาก ฉีดพนดวยสารเคมีฆาแมลง 1 

สัปดาห กอนออกดอก เชน แลมปดาไซฮาโลทริน อัตรา 10 มล./นํ้า 20 ลิตร หรือ ไซฟลูทริน อัตรา 

10 มล./นํ้า 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด อัตรา 15 มล./นํ้า 20 ลิตร เลือกพนอยางใดอยางหน่ึง 

2. หากพบปริมาณที่ไมมากนัก ใหใชสารสกัดสะเดา 

3. ควรพนสารเคมีในชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ในระยะวันออนของแมลง 

4. ตัดแตกิ่งทรงพุมใหโปรงหลังเก็บเกี่ยว จะทําใหแสงแดดสองทั่วทรงพุม อากาศถายเทไดดีซึ่งชวยลด
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เพลี้ยหอยขาวตอก 
ช่ือวิทยาศาสตร: Ceroplastes pseudoceriferus 

 

ลักษณะการเขาทําลาย: 

 เพลี้ยหอยขาวตอกจะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากสวนตางๆ ของกิ่งและผล และขับถายของเหลวออกมามีลักษณะ

คลายนํ้าเช่ือม ซึ่งเปนแหลงอาหารของเช้ือราดํา ทําใหมีราดําจับตามกิ่ง ชอใบ หรือผล ที่เพลี้ยหอยเกาะอาศัย ถา

พบทําลายจํานวนมาก ทําใหกิ่งแหง ผลสกปรก เสียคุณภาพ  

 

การปองกันกําจัด: 

1. ควรปองกันกําจัดต้ังแตระยะผลยังเล็กอยูโดยใชนํ้ามันปโตรเลียม หรือ ไวทออยล 

2. หลังเก็บเกี่ยวควรตัดแตงกิ่งทรงพุมใหโปรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคและแมลงศตัรูมะมวง                             หนา      14 

   

 
คลินิกพืช  กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  

80 หมู 12  ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหม  โทร. 053-869637-8  แฟกซ. 053-498864 

เพลี้ยหอยมะมวง (Mango seales) 
ช่ือวิทยาศาสตร:  Aulacaspis tubercularis Newstead 

 

ลักษณะการเขาทําลาย: 

 เพลี้ยหอยดูดกินนํ้าเลี้ยงบนใบ กิ่งออน และผล เมื่อพลิกดูใตใบสวนที่เพลี้ยหอยดูดกิน มีสีเหลือง รอยดูด

กินของเพลี้ยหอยบนผลมะมวงเปนวงดางบนผิวผลและบนผลมีสีเหลืองเปนวงๆ ทําใหผิวผลไมสวย  นํ้าหวานที่

เพลี้ยหอยขับออกมาขณะดูดกิน ทําใหมีเช้ือราดําข้ึนปกคลุมใบและบนผล เพลี้ยหอยเพศเมียมีรูปรางกลมสีขาว

และมักจะพบคราบของตัวออนเปนสีเทาอยูดานหลัง ตัวเมียแตละตัวผลิตไขประมาณ 50 ฟอง ภายใตแผนไขสีขาว

ที่หอหุมเมื่อฟกออกเปนตัวออนจะเคลื่อนยายไปยังสวนที่เปนอาหารใบใหม  

 

การปองกันกําจัด: 

1. ตัดแตงกิ่งทรงพุมใหโปรง 

2. พบระบาดรุนแรงพนดวยโปรไทโอฟอส 50% EC อัตรา 30 มล./นํ้า 20 ลิตร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

ว�คาร�เบน

เวทฮิวเมท- จ� ปุ�ยสูตร 13-0-46
 (500 กรัม ต�อน้ํา20 ลิตร)
ปุ�ยสูตร 13-0-46
 (500 กรัม ต�อน้ํา20 ลิตร)
ปุ�ยสูตร 13-0-46
 (500 กรัม ต�อน้ํา20 ลิตร)
ปุ�ยสูตร 13-0-46ป�ุย สูตร

13-0-46

เวทตินว�  เวทโพรนิล   + ฟ�ลแอ็กชั่น พลัส + ไบโอครอป พลัส
                      ตามอัตราแนะนํา

ไบโอไซด�-ว�

ไบโอไซด�-ว�
20 - 30 ซีซี.

(กรณีใช�เดียว)
ว�บีพ�              ว�ไซเปอร� 35     เวทโพรนิล

                          ตามอัตราแนะนํา

ตามอัตราแนะนํา

เทอร�ฟ�ก 20-20-20
20-30 กรัม

เทอร�ฟ�ก 13-5-30
20-30 กรัม

หร�อ

20-30 ซีซี.         +        10 ซีซี.

เทอร�ฟ�ก 20-20-20
20-30 กรัม

เวทโพนิล



ผลิตภัณฑ� ผลิตภัณฑ�ประโยชน� ประโยชน�

●   สารอินทร�ย� 100 %
●   ปรับปรุงดิน
●   หว�านง�าย
●   ละลายเยี่ยม

●   กระตุ�นการออกดอก
●   เพ��มการติดผล
●   ขยายผลอ�อน
●   เร�งเก็บเกี่ยว

●   ขั้วเหนียว
●   เนื้อแน�น
●   ป�องกันใบไหม�

●   เร�งใบเข�ยวเข�ม
●   เร�งสะสมอาหาร
●  ลดป�ญหาการหลุดร�วง
    ของผลอ�อน

●   ต�านทานทุกสภาพอากาศ
●   ช�วยสะสมอาหาร

●  ช�วยผสมเกสร
●  ช�วยเพ��มเปอร�เซ็นต�การติดผล
●  เพ��มน้ําหนัก 
●  ขยายขนาดผล

●   กระตุ�นการเเตกราก
●   กระชากการแตกใบ
●   ฟ��นต�นโทรม
●   ช�วยล�างสารตกค�างจาก
     แพคโคลบิวทราซอล

●  กระตุ�นการออกดอก
●   บังคับการออกดอก

●   กําจัดเพลี้ยไฟระยะออกดอก
●  ปลอดภัยต�อระยะดอก

●   สร�างแป�ง
●  น้ําหนักดี
●   สีสวย

●   คุมไข� - ไล�ตัวแก� 
●   ปลอดภัยต�อผู�บร�โภค
●   ช�วยเคลือบให�ผิวมันวาว
●   จับใบ

●   ธาตุอาหารรวม
●   พ�ชกินไว
●   ใบเข�ยวทน ต�นแข็งแรง

●   น้ําตาลทางด�วนบร�สุทธิ์
●   ขยายผลอ�อน
●   ลดการหลุดร�วง
●   ไม�ทําให�เกิดเชื้อรา

●   สารสมุนไพร ปลอดภัยต�อผู�ใช� 
●  กําจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป�ง 
    เพลี้ยจักจั่น

●   เร�งสร�างเนื้อ
●  ช�วยลดป�ญหาการหลุด  
    ร�วงของผลอ�อน

●   กระต�ุนการแตกตา
●   เพ��มการติดผล

ผลิตภัณฑ�คุณภาพ สร�างสวนมะม�วงมืออาชีพ

รับประกันคุณภาพโดย


