การปลูกและการดูแลพริก
ระยะการเจริ ญเติบโต
เตรี ยมพันธุ์ (1-2 เดือนก่อนปลูก)

1.
2.

3.

4.
5.
เตรี ยมดิน (2-3 สัปดาห์ก่อนปลูก)

การจัดการในการปลูก (สัปดาห์ที่
ปลูก)
ระยะกล้า (1-2 สัปดาห์หลังปลูก)

การจัดการ
พ่นละอองน้ า 2-3 ครั้งต่อวัน
พ่นสารเคมีป้องกันกาจัดเพลี้ยไฟ
- คาร์บาริ ล อัตรา 20-30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อคาร์ โบซัล
แฟน อัตรา 20-30 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ ฟิ โปรนิล อัตรา
10-20 ซี ซี ต่อน้ า20 ลิตร ระยะห่าง 7-10 วัน ครั้ง
พ่นสารเคมีป้องกันกาจัดไรขาวพริ ก
- อามีทราซ อัตรา 20-60 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อไพริ ดาเบน
อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร
ฉี ดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
ย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุได้ 40-45 วัน
1. ไถดะและไถแปรด้วยผาล 7 จานวน 2 ครั้ง ตากดินทิ้งไว้ 12 สัปดาห์
2. ปุ๋ ยคอก 1-2 ตัน/ไร่
3. ถ้าดินกรดควรหว่านปูนขว ปูนมาร์ ล หรื อโดโลไมท์ อัตรา
150-200 กก./ไร่
1. รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
1. ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-16-16 จานวน 1 ครั้ง
อัตรา 5-10 กก./ไร่ สาหรับระบบน้ าหยด
อัตรา 20-25 กก./ไร่ สาหรับการให้น้ าเข้าร่ อง
2. การให้น้ า 3-5 ครั้ง ความถี่ 3-5 วัน/ครั้ง
ไม่ควรให้น้ าจนแฉะ เพราะจะทาให้ตน้ พริ กเกิดโรครากเน่า
ได้
3. ฉี ดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
4. ปลูกซ่อมในระยะ 7-10 วันหลังปลูก
5. ปักหลักมัดต้นหลังปลูกได้ 7-10 วันเพื่อป้ องกันต้นหักล้ม
ด้วยแรงลม
6. กาจัดวัชพืช
7. โรคที่สาคัญ คือ โรครากเน่าโคนเน่า

ก่อนออกดอก (3-4 สัปดาห์หลัง
ปลูก)

ออกดอก-ติดผลอ่อน (5-8 สัปดาห์
หลังปลูก)

แมลงที่สาคัญได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรขาว และเพลี้ยอ่อน
ในกรณี ที่พบโรคระบาดให้ฉีดพ่น BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า
20 ลิตร ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง
1. ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-16-16
อัตรา 10-15 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
สาหรับระบบน้ าหยด
อัตรา 25 กก./ไร่ สาหรับการให้น้ าแบบเข้าร่ อง 1 ครั้ง
2. การให้น้ า 3-5 ครั้ง ความถี่ 3-5 วัน/ครั้ง สาหรับการให้น้ า
แบบน้ าหยด
2 ครั้ง ความถี่ 10-12 วัน/ครั้ง สาหรับการให้น้ าแบบเข้าร่ อง
3. ฉี ดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
4. การริ ดกิ่งแขนง ภายหลังปลูก 2-3 สัปดาห์ ความยาวกิ่ง
แขนงประมาณ 2-4 นิ้ว ความถี่ประมาณ 2-3 สัปดาห์/ครั้ง
จานวน 2-3 ครั้ง
5. มัดกิ่งต้น หลังปลูกประมาณ 3-4 สัปดาห์ ต้นสู งประมาณ
30-40 เซนติเมตร
6. ปั กหลักทาค้าง ภายหลังริ ดกิ่งแขนงครั้งที่ 1
7. กาจัดวัชพืช
8. โรคที่สาคัญ ได้แก่ โรครากเน่า โคนเน่า โรคใบเหี่ ยวเหลือง
โรคเหี่ ยวเขียว โรคใบหงิก และโรคใบด่าง
9. แมลงที่สาคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรขาวและเพลี้ยอ่อน ใน
กรณี ที่พบโรคระบาดให้ฉีดพ่น BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20
ลิตร ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง
1. ปุ๋ ยสู ตร 8-24-24, 9-25-25
อัตรา 20-25 กก./ไร่ แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง สาหรับการให้น้ าแบบ
หยด
อัตรา 50 กก./ไร่ แบ่ใส่ 2 ครั้ง สาหรับการให้น้ าแบบเข้า
ร่ อง
การให้ธาตุอาหารเสริ ม แคลเซียมและโบรอน ทางใบอัตรา
30-50 มล./น้ า 20 ล. จานวน 2-4 ครั้ง ความถี่ 1-2 สัปดาห์/
ครั้ง
2. การให้น้ า 6-10 ครั้ง ความถี่ 3-5 วัน/ครั้ง สาหรับการให้น้ า

3.
4.
5.

6.
ติดผลก่อนเก็บเกี่ยว (9-12 สัปดาห์
หลังปลูก)

1.

2.

3.
4.
5.

6.

แบบหยด
การให้น้ าแบบเข้าร่ องควรให้น้ า 2-3 ครั้ง ความถี่ 10-12
วัน/ครั้ง
ฉี ดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
การทาค้างพริ ก ชั้นที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 5-6
โรคที่สาคัญได้แก่ โรคเหี่ยวเหลือง โรคเหี่ยวเขียว โรคใบ
หงิก โรคใบด่าง โรครากเน่าและโคนเน่าที่เกิดจากเชื้ อรา
SelerotiumrolfsiiSacc. โรคตากบ
แมลงศัตรู ที่สาคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรขาว เพลี้ยอ่อน หนอน
กระทูผ้ กั และหนอนเจาะสมอฝ้าย
ปุ๋ ยสู ตร 8-24-24, 9-25-25
อัตรา 20-25 กก./ไร่ แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง สาหรับการให้น้ าแบบ
หยด
อัตรา 50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง สาหรับการให้น้ าแบบเข้า
ร่ อง
การให้ปุ๋ยทางใบ สู ตร 30-20-10 อัตรา 50-100 กรัม ร่ วมกับ
ธาตุอาหารเสริ มแคลเซียมและโบรอน อัตรา 30-50 มล./น้ า
20 ลิตร จานวน 2-4 ครั้ง ความถี่ 1-2 สัปดาห์/ครั้ง
การให้น้ า 6-10 ครั้ง ความถี่ 3-5 วัน/ครั้ง สาหรับการให้น้ า
แบบหยด
การให้น้ าแบบเข้าร่ อง ให้น้ า 2-3 ครั้ง ความถี่ 10-12 วัน/
ครั้ง
ฉี ดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 15 วัน
กาจัดวัชพืช
โรคที่สาคัญ ได้แก่ โรครากเน่า และโคนเน่า โรคเหี่ ยว
เหลือง โรคเหี่ยวเขียว โรคใบหงิก โรคใบด่าง โรคตากบ
และโรคแอนแทรกโนส ในกรณี ที่พบโรคระบาดให้ฉีดพ่น
BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 5 วัน ติดต่อกัน
ประมาณ 3-4 ครั้ง
แมลงศัตรู ที่สาคัญ ได้แก่ เพลี้ยไฟ ไรขาว เพลี้ยอ่อน
หนอนกระทูผ้ กั หนอนเจาะสมอฝ้าย แมลงหวีข่ าวยาสู บ
และแมลงวันพริ ก

เก็บเกี่ยว

1. ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24, 9-27-27 อัตรา 25-30 กก./ไร่ /เดือน
แบ่งใส่ 4-5 ครั้ง สาหรับการให้น้ าแบบหยด
การให้น้ าแบบเข้าร่ อง ให้ปุ๋ยอัตรา 50 กก./ไร่ แบ่งใส่ 2
ครั้ง ห่างกัน 15 วัน
การให้ปุ๋ยทางใบสู ตร 1:1:1 เช่นสู ตร 20-20-20, 30-30-30
อัตรา 50-100 กรัมร่ วมกับธาตุอาหารเสริ มแคลเซี ยมและ
โบรอน อัตรา 30-50 มล./น้ า 20 ลิตร หรื อแคลเซียมไนเตร
อัตรา 100 มล./น้ า 20 ล. ความถี่ 7-10 วัน/ครั้ง
พ่นปุ๋ ยทางใบสู ตร 0-0-60 ในอัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร
ความถี่ 7-10 วัน/ครั้ง
2. การให้น้ า
- แบบน้ าหยดควรให้น้ าพริ กความถี่ 3-4 วัน/ครั้ง
- แบบน้ าเข้าร่ องควรให้น้ าความถี่ 7-10 วัน/ครั้ง
3. การทาค้างพริ ก
ทาค้างพริ กชั้นที่ 3 ไม่เกิน 3-5 วันหลังการเก็บเกี่ยวพริ กครั้ง
แรก
4. กาจัดวัชพืช
5. โรคที่สาคัญ ได้แก่ โรคใบหงิก โรคใบด่าง โรคตากบ โรค
แอนแทรกโนส และโรคราแป้ง ในกรณี ที่พบโรคระบาดให้
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 5 วัน
ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง

แมลงศัตรู ทสี่ าคัญ
เพลีย้ ไฟพริก
ลักษณะอาการตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดและใบอ่อน ทาให้ใบหรื อยอดอ่อนหงิกขอบ
ใบหงิกหรื องอขึ้นด้านบน ส่ วนที่ถูกทาลายเกิดรอยไหม้สีน้ าตาล ทาให้พืชชะงักการเจริ ญเติบโต หรื อแห้งตายใน
ที่สุด ถ้าช่วงอากาศแล้งพืชขาดน้ าจะทาความเสี ยหายสู งมากถึง 50 %
การป้ องกันกาจัด ถ้าพบว่ามากกว่า 5 ตัวต่อยอดควรทาการพ่นสารคาร์ บาริ ล (85% WP)อัตรา 20-30 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตรหรื อไพรไทโอฟอส (50% EC)อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อเมทิโอคาร์บ 50% WP อัตรา 20-30
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื ออะบาเม็กติน (1.8%EC) 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
ไรขาว
ลักษณะอาการ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อนและยอดอ่อนที่แตกใหม่ ทาให้ใบพริ กม้วน
งอลง ผิวใบหนาแข็งเปราะ หลังใบมีสีน้ าตาลหรื อเขียวเข้ม ถ้าทาลายยอด ยอดอ่อนแตกเป็ นฝอย ทาให้พริ กชะงัก
การเจริ ญเติบโต ถ้าระบาดรุ นแรงทาให้ตน้ พริ กตายได้
การป้ องกันกาจัด ถ้าพบไรขาวบนใบอ่อนประมาณ 5-10 ตัวขึ้นไป ให้พน่ ด้วยสารฆ่าไร เช่น อามิทราซหรื อ
ไมแทค เป็ นต้น พ่น 5-7 วันครั้ง
เพลีย้ อ่อน
ลักษณะอาการ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อนและยอดอ่อนที่แตกใหม่ ทาให้ใบพริ กม้วน
งอลง ผิวใบหนาแข็งเปราะ หลังใบมีสีน้ าตาลหรื อเขียวเข้ม ถ้าทาลายยอด ยอดอ่อนแตกเป็ นฝอย ทาให้พริ กชะงัก
การเจริ ญเติบโต ถ้าระบาดรุ นแรงทาให้ตน้ พริ กตายได้ โดยเพลี้ยอ่อนจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบและยอด เมื่อมีการ
ระบาดมาก จะทาให้ใบพริ กเป็ นคลื่นใหญ่ บิด เมื่อพลิกดูใต้ใบจะเห็นตัวเพลี้ยอ่อน และถ้ามีจานวนมากจะพบว่ามี
น้ าเหนียวตามใบพริ ก และมีราดาเกิดขึ้น เพราะเพลี้ยอ่อนถ่ายน้ าหวานออกมา นอกจากนี้เพลี้ยอ่อนยังเป็ นตัวแพร่
เชื้อไวรัส คือโรคใบด่าง และใบลายต่างๆ ในพืชหลายชนิด
การป้ องกันกาจัด ถ้าพบเพลี้ยอ่อนมีความหนาแน่น 10-20 % ของพื้นที่ใบทั้งต้น จากจานวน 10% ของ
จานวนต้นทั้งหมด ให้พน่ ด้วย อิมิดาโคลพริ ด (10%SL) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร

หนอนกระทู้ผัก

ลักษณะอาการเข้าทาลายโดยการกัดบริ เวณขั้วผล แล้วเข้าไปอยูใ่ นผลตั้งแต่ยงั เป็ นผลอ่อน แล้วกัดกินไส้หรื อ
เมล็ดพริ ก เมื่อมีฝนตกหรื อน้ าเข้าไปขังจะทาให้ผลพริ กเน่า
การป้ องกันกาจัดพ่นสารกาจัดแมลง บีที อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อฟิ โปรนิล (5% SC) อัตรา 2040 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อสปิ นโนแซด (12%SE)อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร และเมทโธมิล (90% WP)
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อคลอร์ฟีนาเพอร์ (10% SC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อลูเฟนนูรอน (5%
EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า20 ลิตร หรื ออินด๊อกซาคาร์ บ (15% SC) อัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อน้ า20 ลิตร

หนอนเจาะสมอฝ้าย
ลักษณะอาการ สาหรับหนอนเจาะสมอฝ้าย ถ้าทาลายโดยการเจาะเข้าไปกัดกิน ไส้ผลพริ กจากผลหนึ่งแล้ว
ย้ายไปผลอื่น ต่อไปเรื่ อยๆ
การป้ องกันกาจัดพ่นสารกาจัดแมลง เอ็นพีวี อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ บีที อัตรา 60-80 กรัม ต่อ
น้ า 20 ลิตร หรื อเพอร์ เมทริ น (25% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อฟิ โปรนิ ล (5% SC) อัตรา 20-40
มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ เบตาไซฟลทริ น (2.5%EC) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ เดลทาเมทริ น
(3%EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ แลมด้าไซฮาโลทริ น (25%EC) อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
แมลงหวี่ขาวยาสู บ
ลักษณะอาการ ระบาดมากในฤดูแล้ง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบทาให้หงิกงอและเหี่ ยวแห้ง
ต้นแคระแกรน นอกจากนี้ยงั เป็ นพาหะนาเชื้อไวรัส ของพืชหลายชนิด
การป้ องกันกาจัด พ่นสารกาจัดแมลง คาร์ โบซัลแฟน (25% EC) อัตรา 50-75 มิลลิลิตรต่อน้ า20 ลิตร หรื อ อิมิ
ดาโคลพริ ด (10%SL)อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อฟิ โปรนิล (5%SC) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
แมลงวันพริก
ลักษณะอาการ การเข้าทาลายโดยตัวเต็มวัยจะวางไข่ใต้เปลือกพริ ก ในระยะที่พริ กเริ่ มเปลี่ยนสี หรื อผลใกล้
สุ ก ต่อมาหนอนจะเจริ ญเติบโต กัดกินไส้ผลพริ กภายในผล ทาให้ผลเน่าเสี ยหาย หนอนตัวเต็มวัยสามารถดีดตัวได้
เมื่อโตเต็มที่จะออกมาเข้าดักแด้ในดิน
การป้ อ งกั น ก าจั ด ถ้า พบแมลงวัน พริ ก เข้า ท าลายควรพ่ น สาร น้ า มัน ปิ โตรเลี ย ม (83.9% EC) อัต รา 60
มิ ลลิ ลิตรต่อน้ า 20 ลิ ตร หรื อสะเดาไทย 111 (0.1% AZA) อัตรา 100 มิ ลลิ ลิตรต่อน้ า20 ลิ ตร หรื อใช้เหยื่อโปรตีน

ไฮโดรไลเสท หรื อเหยื่อโปรตีน ออโตไลเสท อัตรา 200 มิ ล ลิ ลิตรต่ อน้ า 5 ลิ ตร พ่น เป็ นจุ ดบนใบหรื อใต้ใบพริ ก
ความถี่ 7-10 วัน/ครั้ง

โรคทีส่ าคัญ
โรครากเน่ า
ลักษณะอาการ พริ กจะมีลกั ษณะอาการฉ่ าน้ า หรื อมีผลสี น้ าตาลเข้มบริ เวณโคนต้น เหนือผิวดินประมาณ 3
เซนติเมตร บางครั้งพบแผลเจริ ญโอบรอบโคนดิน ทาให้ตน้ พริ กเหี่ ยว เมื่อขูดรากดูจะพบรากเน่าเป็ นสี น้ าตาลไม่มี
กลิ่น
การป้ องกัน พ่นสารป้ องกันกาจัดเชื้ อราเช่น เมตาแลกซิ ล (25% WP)อัตรา 20-40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ
ฟอสอีทิล อลูมิเนี่ยม (80% WP)อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อฟอสฟอรัสแอซิด 40% WV SL อัตรา 50 ซี ซีต่อน้ า
20 ลิตร

โรคใบหงิก
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีแมลงหวีข่ าวเป็ นพาหะนาโรค ระบาดมากในฤดูแล้ง ตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพริ ก ใบพริ กมีอาการด่างเหลือง โปร่ งแสงระหว่างเส้นใบ หรื อเส้นใบเหลืองเป็ น
ร่ างแหบริ เวณโคนใบ ขอบใบโค้งงอขึ้นคล้ายรู ปถ้วย บริ เวณกลางใบหงิกย่น ยอดเป็ นกระจุก บิดเบี้ยว ต้นพริ ก
แคระแกรน ทาให้ตน้ พริ กชะงักการเจริ ญเติบโต ถ้าต้นพริ กอยูใ่ นระยะให้ผลผลิตจะทาให้คุณภาพและผลผลิตลดลง
การป้ องกันกาจัด พ่นสารกาจัดแมลงคาร์ โบซัลแฟน ( 25% EC ) อัตรา 50-75 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตรหรื ออิมิ
ดาโคลพริ ด ( 10% SL ) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อฟิ โปรนิล ( 5% SC ) อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร

โรคใบด่ าง
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างแตง โดยมีเพลี้ยอ่อนเป็ นแมลงพาหะ พริ กมีอาการใบหด ใบ
ด่าง บางครั้งมีแผลสี น้ าตาลใบบิดเบี้ยว ลดขนาดลง หรื อใบเรี ยวเล็กเป็ นเส้น ใบร่ วง ต้นที่เป็ นโรคจะแคระแกรน
การป้ องกันกาจัด ถอนทาลายหรื อฝังลึกต้นที่เป็ นโรคนอกแปลง หมัน่ ตรวจเพลี้ยอ่อนบริ เวณใบหรื อยอด
อ่อน ถ้าพบเพลี้ยอ่อนควรทาการพ่นสารกาจัดแมลงอิมิดาโคลพริ ด ( 10% SL ) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร

โรคตากบ
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercosporacapsici สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค
คือสภาพอากาศร้อนชื้ น มีฝนตกน้ าค้างลงจัด โรคนี้สามารถเข้าทาลายได้ทุกส่ วนเหนือดิน ทั้งลาต้น กิ่ง ใบ และผล
โดยทัว่ ไปมักเกิดกับ ใบแก่ที่อยูส่ ่ วนล่างก่อนแล้วระบาดลามขึ้นสู่ ส่วนบน อาการเริ่ มแรกจะมีจุดฉ่ าน้ าขนาดเล็กละ
ขยายตัวกว้างขึ้น จนมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร เนื้ อเยือ่ ตรงกลางแผลจะแห้งบางเป็ นสี น้ าตาลหรื อสี เทาอ่อน
หรื อสี ขาว ขอบแผลมีสีน้ าตาลแก่ หรื อน้ าตาลอมแดง มองดูคล้ายตากบ เกิดขึ้นที่ใบ ใบจะร่ วงหล่นก่อนกาหนด
ถ้าเกิดขึ้นที่ผล จะทาให้ผลร่ วงหลุด
การป้ องกันกาจัด พ่นสารป้ องกันกาจัดเชื้ อราได้แก่ เบนโนมิล (50% WP) อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ
แมนโคแซบ (75%WG) อัตรา 85 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อแมนโคเซบ (85% WP)อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร

โรคแอนแทรกโนส (โรคกุ้งแห้ ง)
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อรา สาเหตุ 3 ชนิดคือColletotrichumcapsici, Colletotrichumglocosporiodes
และเชื ้อ Colletotrichumpiperatumโรคแอนแทรกโนสสามารถเข้าทาลายพริ กได้ท้ งั ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ระยะ
ที่พริ กติดโรคได้ง่ายคือ ระยะที่ผลพริ กเจริ ญเติบโตเต็มที่ก่อนที่ผลพริ กจะเปลี่ยนสี อาการเริ่ มแรกผลพริ กจะมีแผลจุด
ฉ่ าน้ า เนื้ อเยือ่ บุ๋มลงจากเดิมเล็กน้อย ต่อมาแผลจะขยายวงกว้างขึ้นเป็ นรู ปวงกลมหรื อวงรี ซึ่ งมองเห็นเชื้ อราที่เจริ ญ
ขยายออกไป สี ครี ม สี น้ าตาลและเปลี่ยนเป็ นสี ดาในระยะสุ ดท้าย เรี ยงเป็ นวงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ และเนื้อเยือ่ บริ เวณ
แผลแห้งยุบตัวลง จะทาให้ผลพริ กหงิกงอคล้ายกุง้ แห้ง จึงเรี ยกโรคนี้วา่ “โรคกุง้ แห้ง” ถ้าแผลมีขนาดใหญ่จะทา
ให้ผลพริ กเน่าทั้งผลและร่ วงก่อนที่จะเก็บเกี่ยว และเมื่อนาผลพริ กที่เป็ นโรคไปตากแดด ผลพริ กจะเกิดการเน่ามาก
ขึ้น เมื่อนาไปเก็บรักษาผลพริ กที่เก็บรักษาก็เสี ยหายทั้งหมด ทั้งนี้เพราะว่าเชื้อรายังมีชีวติ อยูใ่ นแผล โรคนี้ระบาด
รุ นแรงในสภาพแวดล้อมที่มีหมอก น้ าค้าง หรื อฝนตกพราๆ อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซนเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์ 95
เปอร์ เซ็นต์ สปอร์ ของเชื้ อราสามารถแพร่ ระบาดโดยมี น้ า ลม ฝน เป็ นพาหะพัดพาสปอร์ ของเชื้ อราไปได้ไกลๆ ทา
ให้เกิดการระบาดเป็ นวงกว้าง
การป้ องกันกาจัด พ่นสารป้ องกันกาจัดเชื้ อรา ได้แก่ เบนโนมิล (50% WP) อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ
แมนโคเซบ (75% WG) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ โปรคลอราช (45%W/V EC) อัตรา 20-35 มิลลิลิตรต่อน้ า
20 ลิตร หรื อ ซีเนบ (80% WP) อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เลือกใช้สลับกันทั้งสองชนิด

โรคราแป้ ง
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Oidiopsis sp. อาการของโรคจะเริ่ มที่ใบแก่ที่อยูส่ ่ วนล่างของลาต้นก่อน
จากนั้นจะลุกลามสู่ ส่วนบน โดยด้านบนของใบจะปรากฏเป็ นแผลสี เหลือง ส่ วนด้านล่างของใบจะเห็นลักษณะเส้นใย
เชื้อราเป็ นผงสี ขาวคล้ายผงแป้ ง เมื่อโรคระบาดมากขึ้นใบจะเหลืองทั้งใบและร่ วงหล่นก่อนกาหนด ทาให้ตน้ พริ ก
โทรมอย่างรวดเร็ ว ผลพริ กจากต้นที่เป็ นโรค ด้อยคุณภาพและผลผลิตต่า และต้นพริ กอาจตายได้ โรคนี้มกั ระบาดมาก
กับพริ กที่ปลูกในเขตค่อนข้างแห้งแล้งและอากาศเย็น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคค่อนข้างกว้าง
ที่ช่วงอุณหภูมิ 15-27 องศาเซลเซี ยส ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 85 เปอร์ เซ็นต์
การป้ องกันกาจัด พ่นสารป้ องกันกาจัดเชื้ อรา ได้แก่ ไดโนแคบ (19.5%WP) อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิ ตร
หรื อ เบนโนมิล (5%WP) อัตรา 12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ใช้สลับกัน และควรฉี ดพ่นตอนเย็นหรื อตอนที่แสงแดดไม่จดั
เพื่อป้ องกันใบไหม้ที่เกิดจากความเข้มของสาร
โรคเหี่ยวเหลือง
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum เชื้ อราเข้าทาลายรากพริ กบริ เวณใต้ดิน หรื อโคน
ต้นที่อยูร่ ะดับผิวดิน พริ กจะเกิดอาการเหี่ ยวช้าๆ ใบที่อยูส่ ่ วนล่างหรื อโคนต้นเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองและร่ วงก่อน อาจ
แสดงอาการเพียงด้านใดด้านหนึ่งของต้น เนื่องจากเชื้อเข้าทาลายเฉพาะซี กเดียวของต้นก่อนต่อมาใบที่อยูถ่ ดั ขึ้นมา
ค่อยๆเหลืองและร่ วงเพิ่มมากขึ้น พริ กจะเหี่ ยวช่วงแดดร้อนจัดฟื้ นตอนเช้า และจะเหี่ ยวถาวรภายใน 2-7 วัน พริ กยืน
ต้นตายใบร่ วงหมด หากพริ กเป็ นโรคในระยะออกดอกติดผล ดอกและผลอ่อนจะร่ วง และเมื่อผ่าลาต้นบริ เวณเหนือ
ระดับดินตามยาว จะสังเกตเห็นท่อน้ าท่ออาหารเป็ นสี น้ าตาลหรื อน้ าตาลไหม้ โรคนี้ พบได้บ่อยในสภาพอากาศร้อน
และความชื้นในดินสู ง บางครั้งสามารถเห็นสปอร์ ของเชื้ อรา สี ขาวนวลหรื อสี ชมพูเรื่ อๆ บริ เวณโคนต้น
การป้ องกันกาจัด เมื่อพบต้นที่เป็ นโรคในแปลงปลูกควรถอนทิ้งและเผาทาลายทันที แล้วใช้สารเคมีป้องกัน
กาจัดเชื้อราในดินเช่น พีซีเอ็นบี+เอทริ ไดอาโซล ( เทอร์ ราคลอซุ ปเปอร์ เอ๊กซ์ ) อัตรา 30-50 ซี ซีต่อน้ า 20ลิตรผสม
ราดลงดิน

โรคเหี่ยวเขียว
ลักษณะอาการ สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย RalstoniasolanacearumE.F Smith เชื้ อสาเหตุของโรคเข้าทาง
รอยแผลบริ เวณรากที่เกิดจากการเขตกรรม หรื อร่ องรอยจากการเข้าทาลายของไส้เดือนฝอย พริ กที่เป็ นโรคเหี่ ยว
เขียวมักพบกระจายอยูเ่ ป็ นกลุ่ม อาการเริ่ มจากยอดลุกลาม กิ่งและใบลู่ลง บริ เวณโคนต้นฉ่ าน้ า ต้นหักพับ หรื อเหี่ ยว

เป็ นบางกิ่งในเวลากลางวันที่อากาศร้อน และอาจฟื้ นเป็ นปกติในเวลากลางคืน ต้นพริ กจะมีอาการนี้ อยู่ 3-4 วัน
หลังจากนั้นจะเหี่ ยวทั้งต้นและตายในที่สุด โดยใบจะม้วนงอลงทั้งที่ใบยังเขียวอยู่ จึงได้ชื่อว่า “โรคเหี่ยวเขียว” เมื่อ
ตัดชิ้นส่ วนลาต้นพริ กเหนื อระดับผิวดินตามยาวหรื อตามขวาง จะเห็นท่อน้ าท่ออาหาร เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลอ่อน จะ
แตกต่างกับสี เนื้ อเยือ่ ที่ดี และถ้าตัดลาต้นตามขวางแล้วแช่ลงในแก้วน้ าใสทิ้งไว้10-15 นาที จะมองเห็นเมือกของ
แบคทีเรี ยสี ขาวขุ่นซึ มออกมาในน้ าเป็ นสาย เมื่อพบต้นพริ กเป็ นโรคนี้ให้ถอนต้นที่เป็ นโรค
การป้ องกันกาจัดขุดดิน และส่ วนรากที่เหลือบริ เวณเป็ นโรคออกทาลายนอกแปลง โรยปูนขาวในหลุมและ
บริ เวณใกล้เคียง งดปลูกซ่อม

