การปลูกและการดูแลรั กษาดอกมะลิให้ ออกดอกนอกฤดู
ระยะการเจริ ญเติบโต
- ตัดแต่งกิ่ง
- เริ่ มผลิใบใหม่
(10-15 วัน)

- พัฒนาช่อดอก
(25-30 วัน)
- ออกดอกและเก็บ
เกี่ยว
( 30-42 วัน)

-

การจัดการ
ใช้กบั ต้นที่อายุ 2 ปี ขึ้นไป
ตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียง 3-4 กิ่ง แต่ละกิ่งยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต
ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ใส่ ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชา/ต้น
ให้น้ าวันละ 1-2 ครั้ง
กาจัดวัชพืช
ป้ องกันโรคและแมลง
ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ให้ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-53-15 ทุก 7 วัน
รดน้ าทุก 3 วัน
เด็ดดอกตูมระหว่างกลีบดอกกับกลีบเลี้ยง เมื่อดอกเปลี่ยนสี จาก
เหลืองนวลเป็ นสี ขาว
ฉี ดพ่นปุ๋ ยทางใบสู ตร 10-45-10 อัตรา 2 ช้อนแกง/น้ า 20 ลิตร
ทุก 7-10 วัน
ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร

โรคทีส่ าคัญ
1. โรครากปม
สาเหตุ เกิดจากไส้เดือนฝอย
ลักษณะอาการ ใบมีอาการใบด่างเหลือง ต้นแคระแกร็ นไม่เจริ ญเติบโตเท่าที่ควรผลผลิตน้อย
เนื่องจากไส้เดือนฝอยเข้าไปอาศัยในรากขวางการลาเลียงอาหารของต้นมะลิ ทาให้รากบวมโตเป็ น
ปม จึงทาให้พืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
การป้ องกันกาจัด ใช้สารฟูราดานหยอดบริ เวณโคนต้น เมื่อเริ่ มแสดงอาการใบด่างเหลือง

2. โรคต้ นเน่ าแห้ ง
สาเหตุ เกิดจากเชื้ อรา Sclerotium Soffsii Sacc ซึ่ งเจริ ญเติบโตในดินลึกไม่เกิน 1 ฟุต สร้างความ
เสี ยหายในต้นมะลิที่มีอายุมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป
ลักษณะอาการ ต้นมะลิจะมีอาการเหี่ ยว ใบเหลืองและล่วงหลุดจากต้น บริ เวณโคนต้นจะพบเส้นใย
สี ขาว และมีเม็ดน้ าตาลขนาดเท่าเมล็ดผักกาดรอบๆ โคนต้นและแทรกจากผิวดิน
การป้ องกันกาจัด กระทาได้โดยการขุดต้นที่เป็ นโรคทิ้ง ราดดินบริ เวณที่ขุดด้วยน้ าปูนใสหรื อสาร
ป้ องกันกาจัดเชื้อรา ได้แก่ ไวตาแมกซ์ เป็ นต้น
3. โรคใบด่ าง
สาเหตุ เกิดจากเชื้ อไวรัส โดยมีแมลงหวีข่ าวเป็ นแมลงพาหะนาโรค
ลักษณะอาการ ใบอ่อนของต้นมะลิมีอาการด่างสี เขียงอ่อนสลับสี เขียวแก่มองเห็นได้ชดั เมื่อส่ องดู
กับแสงแดด
แต่ใบแก่จะมองเห็ยอาการของโรคได้ไม่ชดั
การป้ องกันกาจัด ใช้สารเคมีฉีดพ่นป้ องกันกาจัดแมลงพาหะและหลีกเลี่ยงการนาท่อนพันธุ์ที่เป็ น
โรคไปปลูก
แมลงทีส่ าคัญ
1. เพลีย้ ไฟ
ลักษณะการทาลาย จะดูดกินน้ าเลี้ยบริ เวณดอก ยอดอ่อน และใบอ่อน ทาให้ดอกเหี่ ยวแห้งเป็ นสี
น้ าตาลและร่ วง ใบที่ถูกทาลายจะหงิกงอเป็ นคลื่น ดอกไม่สมบูรณ์
ช่ วงเวลาการระบาด ช่วงที่อากาศแห้งแล้ง และมีฝนทิ้งช่วงเป็ นเวลานาน
การป้ องกันกาจัด ฉี ดพ่นสารเคมีเมื่อพบการระบาดมาก เช่น คาร์ โบซัลแฟน(ฟอสซ์ 20% อีซี.)
อัตรา 30-50 ซี ซี. ต่อน้ า 20 ลิตร หรื อไซเปอร์เมทริ น (ริ พคอร์ ด 15% อีซี.) อัตรา 10 ซี ซี. ต่อน้ า
20 ลิตร
2. หนอนเจาะดอก
ลักษณะการทาลาย ตัวหนอนเข้าไปกัดกินอยูภ่ ายในดอกมะลิ ทาให้ดอกเป็ นรู หรื อมีรูปร่ าง
ผิดปกติ และหากตัวหนอนดูดกินน้ าเลี้ยงจากดอก ก็จะทาให้กลีบดอกเปลี่ยนเป็ นสี ชมพูอมม่วง
ช่ วงเวลาระบาด พบการระบาดมากในฤดู

การป้ องกันกาจัด พบการระบาดรุ นแรงให้ใช้สารเคมี ได้แก่ สารไพรี ทรอยสังเคราะห์ เช่น ไซ
เอร์เมริ น(แอซคอร์ด 15% อีซี. ) อัตรา 30 ซี ซี. ต่อน้ า 20 ลิตร ไซเปอร์เมทริ น(ริ พคอร์ด 15% อี
ซี.) อัตรา 10 ซี ซี.ต่อน้ า 20 ลิตร เป็ นต้น

3. หนอนกินใบ
ลักษณะการทาลาย หนอนกัดกินใบอ่อน บางครั้งจะกัดกินดอก
ช่ วงเวลาระบาด จะระบาดในฤดูฝน
การป้ องกันกาจัด ถ้าพบการระบาดให้พน่ สารเคมีอโชดริ น อัตรา 30 ซี ซี. ต่อน้ า 20 ลิตร
นอกจากนี้นสภาพธรรมชาติมีแตนเบียน ช่วยควบคุมปริ มาณหนอน

