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การจัดการ
ก่อนออกดอก ฉี ดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20
ลิตร ทุกๆ 1 เดือน และเว้นการฉี ดพ่นเมื่อถึง
ระยะออกดอก
ตัดแต่งกิ่งแขนง
ให้น้ าสม่าเสมอ
กาจัดวัชพืชรอบโคนต้น
ให้ปุ๋ยสู ตร 8-24-24, 13-13-21 อัตรา 1 กก./ต้น
กาจัดวัชพืชรอบโคนต้น
งดน้ าอย่างน้อย 30-45 วัน
สังเกตใบลองกองเหี่ ยว ให้น้ าเต็มที่ 1 ครั้ง
เมื่อเห็นตาดอกเริ่ มให้น้ าสม่าเสมอ
ใส่ ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 1 กก./ต้น
พ่น GA3 100 มล. ต่อน้ า 1 ล. เพื่อยืดช่อ
ตัดแต่งช่อดอกเหลือ 1-2 ช่อดอกต่อกลุ่มดอก
ระยะช่อห่าง 25-30 ซ.ม.
ตัดแต่งช่อผล 2-3 สัปดาห์ และ 7-8 สัปดาห์
หลังดอกบาน
ฉีดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 1 เดือน
เลือกช่อผลที่สมบูรณ์
ใส่ ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 1-2 กก./ต้น และให้น้ า
สม่าเสมอ
เก็บช่อผลอายุ 13-15 สัปดาห์
ก่อนเก็บเกี่ยวควรชิมผลที่ปลายช่อ
บีบผลปลายช่อรู ้สึกนิ่ม
ควรเก็บในช่วงอุณหภูมิต่าช่วงเช้าหรื อเย็น
ตัดแต่งกิ่งหรื อขั้วช่อดอก
ฉีดพ่น BIG 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 1 เดือน
ใส่ ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น/ปี
ใส่ ปุ๋ยคอก 20-25 กก./ต้น/ปี

4. ป้ องกันกาจัดโรคแมลง หากพบการระบาด ให้
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 80 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 5
วัน ติดต่อกันประมาณ 3-4 ครั้ง หรื อจนกว่า
ความรุ นแรงของโรคจะลดลง
5. ให้น้ าอย่างสม่าเสมอ
ตลอดระยะการเจริ ญเติบโตของลองกองให้ตรวจสภาพสวนอย่างสม่าเสมอ ให้น้ า ใส่ ปุ๋ย และป้ องกันกาจัด
ศัตรู
โรคทีส่ าคัญ
1. โรคราสี ชมพู
ลักษณะอาการ ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและในต้นที่มีทรงพุม่ แน่นทึบ อาการจะเห็นเส้นใบ
ของเชื้ อราเป็ นสี ขาวปกคลุมบาง ๆ บริ เวณโคนกิ่ง และลุกลามจนรอบกิ่ง เส้นใยของเชื้ อราจะ
หนาแน่นขึ้นกลายเป็ นสี ชมพู ใบที่อยูบ่ นกิ่งนั้นจะเริ่ มเหลือง ร่ วงและกิ่งแห้งตายในเวลาต่อมา ถ้า
เฉื อนเปลือกบริ เวณที่มีเชื้อราปกคลุม จะเห็นเนื้ อไม้เป็ นสี น้ าตาล
การป้ องกันกาจัด
1.1
1.2
1.3

ตัดแต่งกิ่งที่เป็ นโรคเผาทาลายแล้วทาที่รอยแผล
พ่นด้วยสารเคมี คอปเปอร์ ออกซี คลอไรด์ 85% อัตรา 45-60 กรัม/น้ า 1 ลิตร
พ่นด้วยคาร์ เบนดาซิ ม 50% อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร

2. ราสี ขาว
ลักษณะอาการ พบเส้นใยของเชื้อราสี ขาวหยาบ ปกคลุมบริ เวณปลายกิ่งและลุกลามขึ้นปก
คลุมใบ มักจะพบการทาลายของเชื้ อราชนิ ดนี้คู่กบั หนอนชอนใต้ผวิ เปลือก
การป้ องกันกาจัด
1.1 ตัดแต่งกิ่งที่เป็ นโรคเผาทาลาย
1.2 ฉี ดพ่นตามกิ่งที่เป็ นโรคทุก 7-10 วัน

3. รากเน่าและโคนเน่า
ลักษณะอาการ ผิวเปลือกบริ เวณโคนต้นมีอาการฉ่ าน้ าและมีน้ ายางสี น้ าตาลเข้มไหลออกมา
เมื่อลอกเปลือกออกจะพบเนื้ อเยือ่ ใต้เปลือกเป็ นแผลสี น้ าตาลหรื อเป็ นลายริ้ วเน่าเยิม้ เป็ น
บริ เวณกว้างตามลาต้น เชื้อจะลุกลามอยูภ่ ายในทาให้แผลเน่าเยิม้ ขยายใหญ่ไปตามลาต้น
รากรอบโคนต้น และลุกเข้าไปในท่อน้ า ท่ออาหาร ต่อมาต้นทรุ ดโทรม เหี่ ยวใบร่ วงและยืน
ต้นตาย
การป้ องกันกาจัด
1. การใช้เชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ N5102 อัตรา 200 กรัมต่อน้ า 100 มล.
และผสมสารจับใบ 5 หยด ทาให้ทวั่ บริ เวณแผลที่เน่าเยิม้ และราดดินโดยใช้
ผงเชื้อ 100 กรัมต่อน้ า 500 มล.ต่อเนื่ องเป็ นเวลา 3-4 ครั้ง ครั้งละสัปดาห์
2. เมทาแลกซิล 25% อัตรา 50-60 กรัม/น้ า 1 ลิตร ใช้ทาแผลที่เน่า ถากเปลือก
ออกบางๆ ให้เห็นขอบแผล
4. ราสี ดา
ลักษณะอาการ พบคราบราดาเคลือบผิวผล ทาให้ผลเสี ยคุณภาพ เนื่ องจากมีแมลงปากดูด เช่น
เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยหอย มาดูดกินน้ าเลี้ยงแล้วถ่ายมูลไว้เป็ นอาหารของราดา
การป้ องกันกาจัด
1. พ่นคาร์ บาริ ล 85 เปอร์เซ็นต์ อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นป้ องกันแมลงพาหะ
2.
แมลงทีส่ าคัญ
1. หนอนชอนใต้ผวิ เปลือก
ลักษณะอาการ กิ่งหรื อลาต้นของลองกองเป็ นสะเก็ดและมีขยุ คล้ายเศษไม้ผุ ๆ รอบกิ่งหรื อลาต้น
เปลือกไม้มีรอยแตก หรื อเผยอจากเนื้ อไม้ กิ่งและลาต้นอยูใ่ นสภาพที่ทรุ ดโทรม

การป้ องกันกาจัด
1. ไส้เดือนฝอย Steinermena capocapsea (Neoapletona) อัตราความหนาแน่น 2,000 ตัวต่อน้ า
1 ซีซี ผสมสารจับใบ 10-20 ซี ซี พ่นต้นเล็ก 3-5 ลิตร ต้นใหญ่ 5-7 ลิตร ในช่วงมีความชื้ นสู งและ
ตอนเย็น
2. ใช้แมลงศัตรู พืช เช่น มดง่าม

2. ผีเสื้ อมวนหวาน
ลักษณะอาการ เป็ นผีเสื้ อกลางคืนที่ดูดกินผลลองกองเป็ นรอยแผลเป็ นวงสี น้ าตาลและมีน้ าเยิม้
ทาให้ผลเน่า
การป้ องกันกาจัด
1. ใช้เหยือ่ พิษล่อ ทาด้วยสับปะรดสุ ก หัน่ และจุ่มสารเคมีเซฟวิน 85 เปอร์ เซ็นต์ ใช้ลวดเกี่ยว
และแขวนไว้ในพุม่ ลองกอง
3. แมลงวันทอง
ลักษณะอาการ ตัวเต็มวัยจะวางไข่บนผลอ่อนและแก่จวนสุ ก ไข่จะฟักเป็ นตัวหนอนกัดกินอยู่
ภายในผล
การป้ องกันกาจัด
1. ใช้สารล่อเมธิ ลยูจินอล และสารเคมีกาจัดแมลงมาลาไธออนล่อแมลงวันทองเพศผูเ้ ข้า
ไปในกับดัก
2. ใช้เหยือ่ พิษล่อ แช่สับปะรดในยีสต์โปรตีนไฮโดรไลซิ ส 400-800 ซีซี ผสม มาลาไธ
ออน 60-80 ซี ซี ผสมน้ า 20 ลิตร ฉี ดพ่นเป็ นจุด ๆ ในทรงพุ่มลองกอง

