การปลูกและดูแลรักษาเบญจมาศ
การปลูกเบญจมาศในฤดู (ระหว่างเดือนมิถุนายน-มกราคม)
ระยะการเจริ ญเติบโต
เตรี ยมดิน

-

การเตรี ยมกล้า (กล้าอายุ 15-20 วัน หลังปักชา)

-

ย้ายปลูก
การเจริ ญของรากและใบ (15-30 วัน หลังปลูก)

-

-

-

เริ่ มแทงช่อดอก (50-60 วัน หลังปลูก)
ดอกเริ่ มบาน (80-85 วัน หลังปลูก)
ระยะดอกบาน (90-120 วัน หลังปลูก)

-

การจัดการ
ใช้ปูนขาวปรับความเป็ นกรดด่างของดิน
ให้อยูร่ ะหว่าง 5.5-6.25
ใส่ ปุ๋ยคอกคลุกให้ทวั่ แปลง
รองก้นหลุมด้วยสู ตรเสมอ อัตรา 20 กรัม/
ต้น
ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซี ซี ต่อน้ า 20 ลิตร
ทุกๆ 15 วัน
หลังปลูก 7 วัน ใส่ ปุ๋ยคอก 30 กก./แปลง
15 วันหลังปลูก ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซีซี
ต่อน้ า 20 ลิตร และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7
อัตรา 5 กก./แปลง
30 วันหลังปลูก ฉี ดพ่น BIG อัตรา 40 ซีซี
ต่อน้ า 20 ลิตร และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7
อัตรา 5 กก./แปลง
เด็ดยอดครั้งที่ 1 หลังปลูก 7-15 วัน เด็ด
ยอดให้เหลือใบ 3-4 คู่ เพื่อให้เกิดกิ่งข้าง
เด็ดยอดครั้งที่ 2 หลังปลูก 20-30 วัน
ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 อัตรา 1 กก./แปลง

- เก็บเกี่ยวเมื่อดอกเบญจมาศบาน 70% หรื อ
ใจกลางดอกเบญจมาศเริ่ มเปลี่ยนสี
- ก่อนตัดออก 5-7 วัน ใช้โพแทสเซียมคลอ
ไรด์ 1 ช้อนแกง/น้ า 20 ลิตร รดเพื่อช่วยให้
ก้นดอกแข็งแรงและบานนานขึ้น

โรคทีส่ าคัญ
1. โรคใบแห้ ง
เชื้ อสาเหตุ เกิดจากแบคทีเรี ย Erwinia chysanthemi
ลักษณะอาการ อาการเริ่ มแรกยอดจะเหี่ ยวในเวลากลางวันและฟื้ นตัวในเวลากลางคืน ต่อมาจะเกิด
ยอกจะเน่าแห้งเป็ นสี น้ าตาล เมื่อบีบลาต้นจะรู ้สึกว่าต้นกรอบ ไส้กลางของลาต้นมมีสีน้ าตาลแดง ใน
สภาพอากาศร้อนและความชื้นสู งจะพบการระบาดที่รวดเร็ ว
การแพร่ กระจาย จะติดไปกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ทางการเกษตร และส่ วนใหญ่จะเข้าทาลายในพืชที่
เป็ นแผลหรื อมีรอยแตก
การป้ องกันกาจัด ถ้ามีการระบาดของโรคในแปลงควรเผาทาลายส่ วนของพืชที่เป็ นโรค และควรใช้
กิ่งปั กชาที่ปราศจากโรคหรื อใช้สารเคมีประเภทสเตรปโตมัยซิ น
2. โรคใบจุด
เชื้ อสาเหตุ เกิดจากเชื้ อรา Septoria sp.
ลักษณะอาการ ใบเป็ นสี น้ าตาลไหม้ บางครั้งจะมีขอบแผลสี เหลือง ลักษณะแผลค่อนข้างกลมมีขอบ
แผลชัดเจน เมื่อแผลขยายใหญ่ข้ ึน และหลายแผลๆมาชนกัน จะทาให้ใบไหม้ แห้งและร่ วงหล่นไป
อาการของโรคใบจุดมักเริ่ มต้นที่ใบล่างๆ ที่ติดพื้นดินก่อน แล้วค่อยๆลามขึ้นไปจนถึงยอด
การแพร่ ระบาด สปอร์ ตที่อยูต่ รงกลางแผลจะปลิวไปตามลมหรื อถูกน้ าชะล้างให้กระเด็นจากต้น
หนึ่งไปอีกต้นหนึ่งได้ โรคนี้ จะระบาดมากในฤดูฝน
การป้ องกันกาจัด ไม่ควรปลูกต้นเบญจมาศชิดกันเกินไป เพราะจะทาให้อากาศไม่ถ่ายเท มีผลทาให้
ความชื้นระหว่างโคนต้นสู ง เหมาะแก่การแพร่ ระบาดของโรคยิง่ ขึ้น และควรพ่นสารเคมีป้องกัน
กาจัดเชื้อรา เช่น แคบแทน มาเนบ ให้ทว่ั โดยเฉพาะบริ เวณโคนต้น
3. โรคราสนิมขาว
เชื้ อสาเหตุ เกิดจากเชื้ อรา Puccinia horiana
ลักษณะอาการ เริ่ มแรกเกิดจุดสี เหลืองขนาดเล็ก บริ เวณส่ วนบนของใบ ซึ่ งจะค่อยๆขยายใหญ่ข้ ึนถึง
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ส่ วนด้านใต้ใบที่ตาแหน่งเดียวกันเริ่ มแรกจะเห็นจุดสี ขาว
นวล ต่อมาเมื่อจุดนั้นมีขนาดใหญ่ข้ ึนเป็ นนูนกลมออกสี ชมพู และเปลี่ยนเป็ นสี ขาวเมื่อเจริ ญเต็มที่
ระบาดมากจะทาให้ใบมีสีเหลืองและลามแห้งไปทัว่ ทั้งใบ ในดอกจะมีการไหม้แห้งจากปลายกลีบ
ดอกเข้ามา

การแพร่ ระบาด เป็ นโรคที่ระบาดรุ นแรงในภาคเหนือช่วงฤดูหนาว ขณะมีอากาศชื้น แต่เมื่ออากาศ
ร้อนและแห้งแล้งความรุ นแรงจะลดลง สปอร์ ของเชื้อราจะงอกที่อุณหภูมิระหว่าง 4-24 องศา
เซลเซียส สปอร์จะงอกได้เมื่อผิวใบเปี ยก และในสภาพที่เหมาะสมสปอร์สามารถงอกได้ภายในเวลา
2-2.5 ชัว่ โมง
การป้ องกันกาจัด เชื้ อราสนิมขาวมักแพร่ ระบาดโดยต้นพันธุ์ที่เป็ นโรค หรื อส่ วนของพืชที่มีเชื้อรา
อยู่ สปอร์ ของเชื้ อราสนิมขาวนี้สามารถมีชีวติ อยูบ่ นใบที่ร่วงจากต้นได้เป็ นเวลานานถึง 8 สัปดาห์
การป้ องกันกาจัดทาได้ดงั นี้
1. ควรให้ตน้ และใบเบญจมาศแห้งที่สุดเท่าที่จะทาได้ หลีกเลี่ยงการรดน้ าถูกใบ
โดยเฉพาะช่วงเย็น
2. หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ าค้างเกาะที่ใบ โรงเรื อนควรระบายอากาศและให้ความร้อนใน
โรงเรื อนในช่วงเย็น
3. ไม่ปลูกพืชหนาแน่นเกินไป เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี
4. ควรขุดหลุมลึกเพื่อฝังซากพืชที่มีอาการของโรคหรื อเผาทาลาย
การใช้สารเคมี เนื่องจากการกาจัดทาได้ลาบาก จึงควรป้ องกันโดยฉี ดพ่นด้วยสารเคมีประเภทสัมผัส
เช่น คลอโรธาโลนิล สลับกับ แมนโคเซบ ฉี ดพ่นทุก 7 วัน หากระบาดมาก การใช้สารเคมีประเภท
ดูดซึ ม จะได้ผลดีกว่า แต่เชื้อรามักจะต้านทานต่อสารเคมีแระเภทนี้ได้ง่าย โดยฉี ดพ่นทุก 5-7 วัน
และเพื่อป้ องกันการดื้อยา การฉี ดพ่นสารเคมีท้ งั เพื่อป้ องกัน หรื อกาจัดโรคราสนิมขาว ควรใช้
สารเคมีซ้ ากันไม่เกิน 2-3 ครั้ง เพื่อให้สารเคมีที่ใช้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จากนั้นจึงควรเปลี่ยนกลุ่ม
สารเคมี

แมลงทีส่ าคัญ
1. เพลีย้ ไฟ
ลักษณะการทาลาย ชอบทาลายส่ วนอ่อนและส่ วนยอดของพืช จะทาลายดกทันทีที่ออก ดอกเป็ นตุ่ม
เท่าหัวไม้ขีด ดอกจะแคระแกรนไม่คลี่บานตามปกติ หรื อทาให้กลีบดอกมีสีน้ าตาลไหม้ เหี่ ยวแห้ง
เนื่องจากเพลี้ยไฟมีขนาดเล็ก จึงมักซุ กซ่อนหลบหลีกการสังเกต การใช้สารเคมีฉีดพ่นทาได้ไม่
ทัว่ ถึง
การป้ องกันกาจัด
1. ใช้กบั ดักกาวเหนียว
2. ใช้สารสกัดจากสะเดา
3. ศัตรู ธรรมชาติ เช่น แมลงตัวห้ า
2. หนอนชอนใบ
ลักษณะการทาลาย จะดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบ โดยสังเกตเห็นเป็ นทางเดินของหนอนภายในใบ
การแพร่ ระบาด เป็ นหนอนที่ทาความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก
การป้ องกันกาจัด โดยใช้สารเคมี เช่น อะบาเม็คติน หรื ออ๊อกซามิล ฉี ดพ่นทุกสัปดาห์ ติดต่อกัน
อย่างน้อย 4 สัปดาห์

