กุหลาบ
ระยะเวลา
การเตรี ยมดิน

วิธีการ
-ปรับ pH ดินกรดด้วยปูนขาว (60-100 กก./100 ตร.วา) หรื อดินด่างด้วยกามะถันผง
(20-50 กก./100 ตร.วา) ให้อยูร่ ะหว่าง 6.0-6.5 ไถพรวนดิน และตากให้แห้ง
-เว้นระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 50x50 ซม. โดยจานวนแถวในแต่ละแปลงไม่ควร
เกิน 3 แถว
-ขุดหลุมปลูกกว้าง 30 ซม. ลึก 30 ซม. ผสมปุ๋ ยคอก ปุ๋ ย 0-20-0 และปุ๋ ย 13-0-46 อัตรา
250, 60 และ 60 กก. ต่อพื้นที่ 100 ตร.ม. คลุกเคล้าให้เข้ากัน นากิ่งพันธุ์กุหลาบซึ่ ง
อาจจะเป็ นกิ่งตอนหรื อกิ่งตัดชาลงไปปลูก กลบดินที่โคนต้นให้กระชับและรดน้ าให้
ชุ่ม

ช่วงต้นฤดูการเจริ ญเติบโต -ใส่ ปุ๋ยสู ตร 6-12-4 อัตรา 50 กรัม/ตร.ม. หรื อ 7 กรัม/ต้น ทุกๆ 15 วัน
ของกุหลาบ
ระยะที่ตาเริ่ มแตกยอด
อ่อน
ระยะก่อนออกดอก

-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 15 วัน
-ใส่ ปุ๋ยสู ตร 5-10-5 หรื อ 4-12-4 อัตรา 50 กรัม/ตร.ม. หรื อ 7 กรัม/ต้น ทุกๆ 15 วัน
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 15 วัน
-ให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสทางใบ สู ตร 12-60-0 อัตรา 400 กรัม/น้ า 1 ลิตร ก่อนออกดอก 1-2
สัปดาห์

ระยะหลังตัดแต่งกิ่ง

-ใส่ ปุ๋ยแมกนีเซี ยมซัลเฟต (MgSO4) อัตรา 2 กก./น้ า 100 ลิตร เพื่อเพิ่มการแตกกิ่ง
กระโดง
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 15 วัน

โรคทีส่ าคัญของกุหลาบ
1. โรครานา้ ค้ าง (Downey mildew)
เชื้อสาเหตุ เชื้ อรา Peronospora spasa
ลักษณะการทาลาย อาการจะแสดงบน ใบ กิ่ง คอดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก การเข้าทาลายจะจากัดที่ส่วนอ่อน
หรื อส่ วนยอด
การป้ องกัน
-ปลูกในลักษณะการวางผังแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศดี และได้รับแสงแดดอย่างพอเพียง เพื่อลดการสะสม
ความชื้นในแปลง และให้อุณหภูมิสูงกว่า 27 ◦C
-กาจัดเศษซากพืชที่เป็ นโรคออกนอกแปลงปลูก นาไปเผาหรื อฝัง และทาความสะอาดแปลงปลูกอย่างสม่าเสมอ
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรื อหากมีการระบาดรุ นแรงให้ใช้
ร่ วมกับสารเคมี เช่น เบนเนท ดาโคนิล และคาราแทน โดยหากผสมร่ วมกันแล้วตกตะกอนให้แยกฉีด
2. โรคราแป้ ง (Powdery mildew)
เชื้อสาเหตุ เชื้ อรา Sphaerotheca pannosa
ลักษณะการทาลาย อาการเริ่ มแรกผิวใบด้านบนจะมีลกั ษณะนูน อวบน้ าเล็กน้อย และบริ เวณนั้นมักมีสีแดง และ
จะสังเกตเห็นเส้นใย และอัปสปอร์ สี ขาวเด่นชัดบนผิวของใบอ่อน ใบจะบิดเบี้ยว และจะถูกปกคลุมด้วยเส้นใยสี
ขาว ใบแก่อาจไม่เสี ยรู ปแต่จะมีราแป้ งเป็ นวงกลม หรื อรู ปทรงไม่แน่นอน
การป้ องกัน
-ตัดแต่งกิ่ง ใบ ส่ วนที่เป็ นโรค เพื่อให้ทรงต้นโปร่ ง
-ทาลายเศษซากพืชที่เป็ นโรค

-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรื อหากมีการระบาดรุ นแรงให้ใช้
ร่ วมกับสารเคมี เช่น เบนเสท ดาโคนิล และคาราแทน โดยหากผสมร่ วมกันแล้วตกตะกอนให้แยกฉี ด

3. โรคใบจุดสี ดา (black spot: Diplocarpon rosae)
เป็ นโรคที่พบเสมอ ๆ ในกุหลาบที่ปลูกเป็ นแปลงใหญ่ ๆ หรื อปลูกประดับอาคารบ้านเรื อนเพียง 2-3 ต้น โดยมาก
จะเกิดกับใบล่าง ๆ อาการเริ่ มแรกเป็ นจุดกลมสี ดาขนาดเล็กด้านบนของใบ และจะขยายใหญ่ข้ ึนหากอากาศมี
ความชื้นสู ง และผิวใบเปี ยก หากเป็ นติดต่อกันนาน จะทาให้ใบร่ วงก่อนกาหนด ต้นโทรม ใบและดอกมีขนาด
เล็กลง
การป้ องกัน
-การเลือกซื้ อต้นพันธุ์ควรเลือกจากแหล่งที่ปลอดโรค หลีกเลี่ยงพันธุ์อ่อนแอ เช่น Texas Wax, Ragged หรื อ
เลือกปลูกพันธุ์ตา้ นทานโรค เช่น David Thompson, Coronado เป็ นต้น
-ปรับระบบการให้น้ าไม่ให้ใบกุหลาบเปี ยกน้ านานเกินกว่า 7 ชัว่ โมง
-ทาลายเศษซากพืชที่เป็ นโรค โดยเอาออกจากแปลงปลูกและเผาทาลาย
-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรื อหากมีการระบาดรุ นแรงให้ใช้
ร่ วมกับสารเคมี เช่น ดูปราวิท ไดเทนเอ็ม-45 แคปแทน เบนเสท และเบนโนมิล โดยหากผสมร่ วมกันแล้ว
ตกตะกอนให้แยกฉีด
4. โรคทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัส
ลักษณะอาการ แตกต่างกันไปตามชนิดของไวรัส เช่น ใบด่างซี ดเหลือง หรื อด่างเป็ นซิ กแซก
การป้ องกัน
-เมื่อพบว่าต้นกุหลาบเป็ นโรคนี้ให้ถอนและเผาทาลาย พร้อมกับกาจัดแมลงพาหะ เช่น เพลี้ยต่างๆ

-ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
5. โรคราสี เทา (Botryotinia fuckeliana syn. Botrytis cinerea)
มักพบในสภาพอุณหภูมิต่า ความชื้นสัมพัทธ์สูง และการระบายอากาศไม่ดีพอ ดอกตูมจะเป็ นจุดสี น้ าตาล และ
ลามขยายใหญ่และเน่าแห้ง การป้ องกันกาจัด เพื่อไม่ให้ดอกกุหลาบถูกฝนควรปลูกกุหลาบในโรงเรื อนพลาสติก
การป้ องกัน ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 5 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง หรื อหากมีการระบาด
รุ นแรงให้ใช้ร่วมกับ คอปเปอร์ ไฮดร๊ อกไซด์ แมนโคเซ็บ หรื อ คอปเปอร์ อ๊อกซี่คลอไรด์ โดยหากผสมร่ วมกัน
แล้วตกตะกอนให้แยกฉีด

6. โรคกิง่ แห้ งตาย (die back)
เกิดจากตัดกิ่งเหนื อตามากเกินไปทาให้เชื้อราเข้าทาลายกิ่งเหนื อตาจนเป็ นสี ดา และอาจลามลงมาทั้งกิ่งได้
การป้ องกัน ควรตัดกิ่งเหนือตาประมาณ 1/4 นิ้ว ทามุม 45 องศาเฉี ยงลง

แมลงและไรศัตรู กุหลาบ
1. หนอนเจาะดอก เป็ นหนอนผีเสื้ อกลางคืนขนาดเล็กซึ่ งจะวางไข่อยูท่ ี่กลีบดอกด้านนอก เมื่อไข่ฟักออกเป็ นตัว
จะกัดกินดอกและอาศัยอยูใ่ นดอก ระบาดมากช่วงที่กุหลาบให้ดอกดกหรื อในช่วงฤดูหนาว ควรป้ องกันโดยใช้
สารเคมี ประเภทดูดซึ ม เช่น ดิลดริ น ฟอสดริ น

2. หนอนกินใบ เป็ นหนอนของผีเสื้ อกลางคืน มักวางไข่อยูใ่ ต้ใบ เมื่อไข่ฟักเป็ นตัวหนอนก็จะทาลายใบที่อาศัย
บางชนิดทาลายเฉพาะผิวเนื้ อใต้ใบทาให้ใบมีลกั ษณะโปร่ งใสมองเห็นได้ชดั เจน สารเคมีที่ใช้ได้ผลดี เช่น เอนด
ริ น

3. หนอนเจาะต้ น เป็ นหนอนของผึ้งบางชนิดและหนอนของแมลงวันบางชนิ ด อาจจะเป็ นหนอนของพวกต่อ
แตนด้วย หนอนชนิดนี้จะเจาะกินไส้กลาง และบริ เวณท่อน้ าของกิ่งหรื อต้น ทาให้กิ่งและต้นแห้งตาย ควร
ป้ องกันกาจัดโดยการ ตรวจดูบริ เวณรอยต่อระหว่างกิ่งแห้งและกิ่งดี หากพบตัวหนอนก็ทาลายเสี ยหรื อ ป้ องกัน
โดยการตัดแต่งกิ่งตามกาหนด

4. แมลงปี กแข็ง บางทีเรี ยกด้วงปี กแข็ง มีท้ งั ชนิดตัวสี ดาและสี น้ าตาลขนาดประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ออกหา
กินในเวลากลางคืนระหว่าง 1-3 ทุ่ม โดยการกัดกินใบกุหลาบ ส่ วนในเวลากลางวันจะซ่อนตัวอยูต่ ามกอหญ้า
ป้ องกัน โดยใช้สารเคมี เช่น คลอเดน หรื อ เซพวิน

5. ผึง้ กัดใบ จะกัดกินใบกุหลาบในช่วงเวลากลางวัน สังเกตได้ที่รอยแผลมักจะเป็ นรอยเหมือนถูกเฉื อนด้วยมีด
คมๆ เป็ นรู ปโค้ง ป้ องกันได้เช่นเดียวกับแมลงปี กแข็ง

6. เพลีย้ ไฟ เป็ นแมลงปากดูด มีสีน้ าตาลดา ตัวอ่อนสี ขาวนวลจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบและดอก ทาให้ดอกที่ถูก
ทาลายไม่บาน ระบาดมากในฤดูร้อน ป้ องกันโดยการฉี ดพ่นด้วยสารเคมี เช่น โตกุไทออน คลอเดนหรื อนิ โคติน
ซัลเฟต

7. เพลีย้ แป้ ง เป็ นแมลงปากดูดมักเกาะกินตามใบอ่อนหรื อง่ามใบ ทาให้ใบหงิกงอ ควรป้ องกันกาจัดโดยใช้
สารเคมีกาจัดแต่ตอ้ งผสมสารเคลือบใบลงไป เพราะบนตัวเพลี้ยแป้ งจะมีขนปุยสี ขาวปกคลุม ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
มันจับน้ า ได้ยาก

8. เพลีย้ หอย เป็ นแมลงปากดูด มักเกาะทาลายโดยดูดน้ าเลี้ยงจากลาต้น จะสังเกตเป็ นเป็ นจุดสี น้ าตาลอยูบ่ นกิ่ง
ของกุหลาบ เพลี้ยหอยนี้มีลกั ษณะพิเศษ คือ ตัวของมันจะมีเปลือกหุ ม้ หนาทาให้แมลงซึ มเข้าถึงตัวได้ยาก ฉะนั้น

วิธีกาจัดที่ได้ผลดีก็คือ ใช้น้ ามันทาหรื อฉี ดพ่นเคลือบตัวมันไว้ ทาให้เพลี้ยไม่มีทางหายใจ และตายในที่สุด แต่
เมื่อเพลี้ยตายแล้วจะไม่หลุดจากลาต้นจะยังติดอยูท่ ี่เดิม

9. เพลีย้ อ่อน เป็ นแมลงปากดูด ทาลายพืชตรงบริ เวณส่ วนที่เป็ นยอดอ่อนและใบอ่อน ทาให้ใบเหลืองและร่ วง
หล่น ควรป้ องกันกาจัดโดยใช้สารเคมี เช่น ฟอสดริ น เอนดริ น และพาราไธออน เป็ นต้น

10. แมงมุมแดง เป็ นแมงชนิ ดหนึ่งที่ไม่ใช่ แมลง ตัวมีขนาดเล็กมากเห็นเพียงจุดสี แดงอยูต่ ามใต้ใบ โดยจะเกาะ
และดูดน้ าเลี้ยงจากใบที่ถูกทาลายนั้น ปรากฏเป็ นจุดสี เหลืองซึ่ งมองเห็นได้บนหลังใบ สาหรับสารเคมีที่ใช้กาจัด
ได้ผลคือ เคลเทน

