การปลูกและการดูแลหัวหอม
ระยะการเจริ ญเติบโต
ระยะเตรี ยมแปลง

วัน

การจัดการ
1. หว่านปุ๋ ยคอก อัตรา 3-5 ตัน/ไร่ ก่อนปลูก

เริ่ มงอก

0-10

สร้างใบ

10-20

ก่อนลงหัว

20-30

ลงหัว

30-40

1. รองพื้นด้วยปุ๋ ยสู ตร 12-24-12 อัตรา 85 กก./
ไร่
2. ให้น้ าสม่าเสมอ ในอัตราที่พอดี
3. กาจัดวัชพืชใบแคบและลูกข้าว
4. เฝ้าระวังการระบาดของโรคหอมเลื้อย โรค
ใบจุดสี ม่วง
1. ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
เมื่อหอมอายุ 15 วัน
2. ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
3. ให้น้ าสม่าเสมอ ในอัตราที่พอดี
4. ตรวจแปลงและเฝ้าระวังการเข้าทาลายของ
หนอนชอนใบ หนอนหลอดหอม และ
หนอนกระทูห้ อม
1. ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
เมื่อหอมอายุ 30 วัน
2. ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 75 กก./ไร่
3. ให้น้ าสม่าเสมอ ในอัตราที่พอดี
1. ให้ปุ๋ยสู ตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่
2. ให้น้ าสม่าเสมอ ในอัตราที่พอดี

สะสมอาหาร

40-50

เก็บเกี่ยว

50-75

1. ฉี ดพ่นด้วย BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
เมื่อหอมอายุ 45 วัน
2. ให้ปุ๋ยสู ตร 0-0-30
3. ให้น้ าในปริ มาณที่ลดลง

โรคทีส่ าคัญ
โรคหัวและรากเน่ า
ลักษณะอาการ เกิดอาการใบเหลือง เหี่ ยวแห้ง ที่โคนและรากจะเน่าเปื่ อย หัวหอมแดงจะเน่าเนื้ อยุย่ ส่ งกลิ่น
เหม็น กาบหอมและรากเน่าบริ เวณโคนต้นมีเส้นใยสี ขาวหยาบคล้ายเส้นด้าย และมีเม็ดราสี ขาวหรื อสี น้ าตาล
อ่อนจนถึงน้ าตาลแก่ และดาแทรกปะปนกับเส้นใย เม็ดราจะมีลกั ษณะคล้ายเมล็ดผักกาด
การป้ องกันกาจัด
1. นาต้นที่เป็ นโรคและดินบริ เวณนั้นไปเผาทาลาย
2. ราดดินบริ เวณที่พบโรคและบริ เวณใกล้เคียงด้วยสารไอโพรไดโอน 50% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร หยุดใช้สารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน
โรคแอนแทรคโนสหรื อโรคหอมเลือ้ ย
ลักษณะอาการ ต้นหอมแดงจะเกิดอาการโค้งงอ ใบบิดเป็ นเกลียว หัวลีบยาว บางครั้งไม่ลงหัว ระบบรากสั้น
ถ้ารุ นแรงจะพบแผลรู ปไข่บนใบสี ขาว มักมีเมือกสี ส้มอ่อนเกิดเป็ นวงซ้อนกันบริ เวณแผล และจะทาให้พืช
ตายในที่สุด
การป้ องกันกาจัด ใช้เบนโนมิล อัตรา 3-6 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน

โรคใบจุดสี ม่วง
ลักษณะอาการ เกิดจุดสี ขาวเล็กๆบุ๋มลงไป แผลจะขยายเป็ นวงรู ปไข่ สี เนื้ อ หรื อสี น้ าตาลอ่อน ขอบแผลสี ม่วง
ใบที่มีแผลใหญ่จานวนหลายแผลจะหักพับลงทาให้ใบแห้ง ต้นที่มีแผลบนใบจานวนมากจะทาให้ตน้ ทรุ ด
โทรมแห้งตาย ไม่ลงหัว หรื อถ้าลงหัวไม่โต อาการมักเริ่ มจากยอดลงมาโคนใบ ใบจะค่อยๆแห้งเป็ นสี น้ าตาล
ถ้าเป็ นมากต้นจะแห้งตายไม่เป็ นหัว
การป้ องกันกาจัด
1. ควรปรับปรุ งดินในการเตรี ยมแปลงปลูก ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละปูนขาว ปรับสภาพความเป็ นกรด
2. ดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด เก็บซากพืชที่เป็ นโรคทั้งใบและหัวไปทาลาย อย่าทิ้งไว้ในแปลงจะ
เป็ นที่สะสมโรค

3. เลือกพันธุ์ปลูกที่ปราศจากโรค ก่อนปลูกควรชุบหัวพันธุ์ดว้ ยสารป้ องกันกาจัดโรคพืช เช่น ไดฟี โน
โคนาโซล 25% อีซี อัตราเข้มข้นกว่าที่ใช้พน่ ในแปลงปลูก 0.5-1 เท่าตัว (30-40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20
ลิตร)
4. หมัน่ ตรวจดูแปลงในช่วงที่มีอากาศเย็นมีหมอกและน้ าค้างลงจัด จะพบการระบาดรุ นแรงและ
รวดเร็ วมาก เมื่อพบอาการของโรค พ่นด้วยแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี อัตรา 40-50 กรัม สลับกับ
สารไดฟี โนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อป้ องกันการดื้อยา หยุดพ่น
สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน
แมลงทีส่ าคัญ
หนอนกระทู้หอม
ลักษณะการทาลาย หนอนจะกัดทาลายใบหอม และมักจะอาศัยในส่ วนของใบหอม
การป้ องกันกาจัด เมื่อพบกลุ่มไข่มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 กลุ่มต่อพื้นที่ 2 ตารางเมตร พ่นด้วยเชื้ อแบคทีเรี ย
บาซิลลัสทูริงเยนซิส อัตรา 60-80 กรัม หรื อเชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซิ ส อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร
หยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว 1 วัน พ่นทุก 5-7 วัน จานวน 3 ครั้งติดต่อกัน หรื อจนกว่าการทาลายจะลดลงต่ากว่า
10% ของจานวนต้นในแปลง

หนอนชอนใบ
ลักษณะการทาลาย หนอนจะชอนไชอยูภ่ ายในผิวใบ ลาตัวหนอนยาว 3-4 มิลลิเมตร และใสจนสามารถ
มองเห็นอวัยวะภายในได้
การป้ องกันกาจัด เมื่อพบใบถูกทาลายมากกว่า 10% พ่นด้วยสารเบต้าไซฟลูทริ น 2.5% อีซี อัตรา 20-30
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน หรื อใช้กบั ดักกาวเหนียวสี เหลืองดักจับหนอนตัว
เต็มวัยในแปลงปลูก อัตรา 60-80 กับดักต่อไร่

เพลีย้ ไฟ
ลักษณะการทาลาย ทาลายพืชโดยดูดกินน้ าเลี้ยง และแผลที่เกิดจากการทาลายของเพลี้ยไฟ มักจะเป็ น
ช่องทางให้เกิดโรคใบจุดสี ม่วง

การป้ องกันกาจัด ควรตรวจแปลงบ่อยๆ ถ้าพบเพลี้ยไฟใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัด คือ พอสซ์ หรื อ ไซ
เปอร์ เมทริ น ตามอัตราที่กาหนด

