กลุ่มอารักขาพืช
าว
W ๑ /๒๕๖๐ สานักหนอนกอข้
งานเกษตรจั
งหวัดชุมพร
หนอนกอ

หนอนกอทาลายข๎าวตัง้ แตํข๎าวเล็กจนถึงระยะข๎าวออกรวง ในประเทศไทยมีรายงานพบ 4 ชนิด คือ
หนอนกอสีครีม หนอนกอแถบลาย หนอนกอแถบลายสีมํวง และหนอนกอสีชมพู
ลักษณะการทาลายและการระบาด
หนอนกอข๎าวทั้ง 4 ชนิด ทาลายข๎าวลักษณะเดียวกันโดยหลังหนอนฟักจากไขํจะเจาะเข๎าทาลาย
กาบใบกํอน ทาให๎กาบใบมีสีเหลืองหรือน้าตาล ซึ่งจะเห็นเป็นอาการช้าๆ เมื่อฉีกกาบใบดูจะพบตัวหนอน เมื่อ
หนอนโตขึ้นจะเข๎ากัดกินสํวนของลาต๎น ทาให๎เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทาลายจะเหลือง
ในระยะตํอมา ซึ่งการทาลายในระยะข๎าวแตกกอนี้ทาให๎เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ( deadheart) ถ๎าหนอนเข๎า
ทาลายในระยะข๎าวตั้งท๎องหรือหลังจากข๎าวออกรวงจะทาให๎เมล็ดข๎าวลีบทั้งรวง รวงข๎าวมีสีขาวเรียกอาการนี้
วํา“ข๎าวหัวหงอก” (whitehead)

ต๎นข๎าวยอดเหี่ยว

ข๎าวหัวงอก
หนอนกอข๎าวเป็นแมลงศัตรูข๎าวที่พบเป็นประจาในนาข๎าว แตํมักจะทาความเสียหายข๎าวลีบทั้งรวง
รวงข๎าวมีสีขาวเรียกอาการนี้วํา "ข๎าวหัวหงอก" ( whitehead) รุนแรงเชํนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบปริมาณ
มากในฤดูนาปรัง การทาลายจึงสูงกวําฤดูนาปี ผีเสื้อหนอนกอข๎าวจะเคลื่อนย๎ายเข๎าสูํแปลงนาเมื่อข๎าวอายุ
ระหวําง 30-50 วัน การระบาดมากน๎อยขึ้นกับสภาพแวดล๎อมและฤดูการทานาของสถานที่นั้นๆ สามารถเพิ่ม
ปริมาณได๎ 2-3 อายุขัยตํอฤดูปลูก
พืชอาหารข๎าว อ๎อย ข๎าวโพด ข๎าวป่า หญ๎าข๎าวนก หญ๎าตีนกา
หนอนกอข้าวสีครีม (yellow stem borer)

วิทยาศาสตร์ :Scirpophagaincertulas(Walker)
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ตัวเมียปีกคูํหน๎ามีสีเหลืองคล๎ายฟางข๎าว ตรงกลางปีกมีจุดสีดาข๎างละ
จุด ปลายสํวนท๎องมีขนเป็นพูํสีน้าตาลปกคลุม ตัวผู๎ปีกคูํหน๎าสีน้าตาลคล้า กลางปีกมีจุดดาข๎างละจุดแตํมีขนาด
เล็กกวํา จุดดาบนปีกของเพศเมีย ขอบปีกมีจุดดาเล็กๆเรียงเป็นแถวระหวํางจุดตรงกลางปีกและจุดเล็กๆ
ตรงขอบปีก จะมีแถบสีน้าตาลพาดจากขอบปีกด๎านบนลงมา ปีกคูํหลังสีน้าตาลอํอน ตัวเมียวางไขํเป็นกลุํมตาม
ปลายใบข๎าว โดยกลุํมไขํมีขนสีน้าตาลปกคลุม กลุํมไขํอาจจะกลมหรือรียาว ตัวหนอนสีขาวหรือครีม หัวสี
น้าตาลแกมเหลือง ลาตัวยาว หัวท๎ายเรียวแหลม มี 6 ระยะ และเข๎าดักแด๎ภายในลาตัวบริเวณข๎อปล๎องเหนือ
ผิวน้า ระยะหนอน 35-45 วัน ระยะไขํนาน 6-7 วัน ระยะดักแด๎ประมาณ 8-13 วัน พบทาความเสียหายแกํ
ข๎าวทั่วประเทศ

หนอนกอแถบลาย (striped stem borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilosuppressalis(Walker)
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสือ้ กลางคืน ปีกคูหํ น๎าสีน้าตาลคล๎ายราข๎าว ตามปีกมีลกั ษณะคล๎ายฝุน่ ดาเกาะอยูํ
ประปรายปีกคูํหลังสีน้าตาลอํอน สํวนหัวมองจากข๎างบนเห็นยื่นแหลมออกไปคล๎ายหนาม ตัวเมียวางไขํบริเวณ
โคนใบข๎าว ไขํมีลักษณะเป็นเกล็ดวางซ๎อนกันเป็นกลุํมๆไขํมีสีขาวขุํนไมํมีขนปกคลุม สํวนใหญํพบอยูํใต๎ใบข๎าว
หนอนมีแถบสีน้าตาล 5 แถบพาดตามยาวของลาตัวหัวและแผํนอกปล๎องแรกสีน้าตาลอํอน ระยะไขํนาน 410 วัน ระยะหนอนนาน 30-40 วัน ระยะดักแด๎นาน 4-7 วัน พบแพรํกระจายทั่วไปในนาข๎าว โดยเฉพาะใน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนอนกอแถบลายสีม่วง (dark-headed stem borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chilopolychrysus (Meyrick)
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กคล๎ายกับหนอนกอแถบลาย ตํางกันตรงที่ตรงกลางและขอบปีกมี
ลวดลายสีสนิมเหล็ก และตัวผู๎มองดูคล๎ายมีรูปตัว Y อยูํตรงกลางปีก ปีกคูํหลังสีขาวตัวหนอนมีแถบสีมํวง 5
แถบพาดตามยาวของลาตัว หัวมีสีดาหรือน้าตาลเข๎มเกือบดา ระยะไขํ 5-6 วัน ระยะหนอนนาน 35-40 วัน
ระยะดักแด๎ 6-9 วัน พบระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ

หนอนกอสีชมพู (pink stem borer)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesamiainferens (Walker)
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสือ้ กลางคืน ลาตัวอ๎วนสั้น หัวและลาตัวมีขนปกคลุม ปีกคูหํ น๎าสีน้าตาลแกมแดง
ปีกคูํหลังสีขาว ตัวเมียวางไขํเรียงเป็นแถวระหวํางกาบใบและลาต๎น ไขํมีลักษณะกลมสีขาวครีม ตัวหนอน
ระยะแรกมีสีเหลืองอํอนหรือสีครีม เมื่อโตขึ้นลาตัวมีสีชมพูมํวง หนอนมีขนาดโตที่สุดในบรรดาหนอนกอข๎าวอีก
3 ชนิด เข๎าดักแด๎ภายในลาต๎นหรือกาบใบข๎าว ระยะไขํนานประมาณ 5-6 วัน ระยะหนอนนาน 35-40 วัน
ดักแด๎นาน 8-12 วัน ปกติพบทั่วไปในฤดูนาปรังมากกวําฤดูนาปี
หนอนกอสีชมพู ทาลายข๎าวตั้งแตํระยะกล๎าจนถึงระยะตั้งท๎อง การทาลายระยะแรกทาให๎กาบใบ
เป็นสีเหลืองหรือสีน้าตาล ถ๎าหนอนกัดเข๎าไปอยูํในลาต๎นจะเกิดอาการ“ยอดเหี่ยว”และแห๎งตาย หากหนอนเข๎า
ทาลายในระยะข๎าวตั้งท๎องหรือหลังจากนั้น รวงข๎าวจะมีสีขาว เมล็ดลีบ เรียกวํา “ข๎าวหัวหงอก”
การป้องกันกาจัด
1) เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไขน้าทํวมและไถดินเพื่อทาลายหนอนและดักแด๎ของหนอนกอข๎าวที่
อยูํตามตอซัง
2) ปลูกพืชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนกอข๎าว ปลูกพืชหมุนเวียน
3) ไมํควรใสํปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทาให๎ใบข๎าวงามหนอนกอชอบวางไขํ
4) ใช๎แสงไฟลํอตัวเต็มวัยและทาลาย เมื่อมีการระบาดรุนแรง
5) ไมํใช๎สารฆําแมลงชนิดเม็ดในนาข๎าว เพื่อชํวยให๎ศัตรูธรรมชาติพวกแตนเบียนไขํและแตนเบียน
หนอนของหนอนกอข๎าว สามารถควบคุมประชากรหนอนกอข๎าวได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
6) เมื่อพบอาการข๎าวยอดเหี่ยวในระยะข๎าวอายุ 3-4 สัปดาห์หลังหวําน/ปักดาในระดับ 10-15
เปอร์เซ็นต์ ให๎ใช๎สารชนิดพํนน้า เชํน คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน20% อีซ)ี อัตรา 80 มิลลิลิตรตํอน้า 20 ลิตร
พํนให๎ทั่วแปลงเพียงครั้งเดียว
ที่มา กรมการข๎าว

กลุ่มอารักขาพืช
W๒/๒๕๖๐ สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper)

ลักษณะการทาลาย ตัวอํอนและตัวเต็มวัยจะเกาะอยูํใต๎ใบอํอนดูดกินน้าเลี้ยงทาให๎ขอบใบหงิกงอ ขอบใบแห๎ง
กรอบเป็นรอยไหม๎ ใบอํอนที่ถูกทาลายจะมีอาการโค๎งงอทาง ด๎านใต๎ใบและปลายใบจะแห๎งหดสั้น ใบอํอนที่ยัง
ไมํถึงระยะเพสลาดจะรํวงหลํนเสียหายมาก อาการปลายใบ จะคล๎ายการทาลายของเพลี้ยไฟ แตํปลายใบที่ถูก
ทาลายโดยเพลี้ยจักจั่นฝอยจะแห๎งและโค๎งงอลงทางด๎านใต๎ใบ หากระบาดในชํวงใบอํอนจะทาให๎ใบรํวง
ลักษณะ ตัวเต็มวัยเป็นเพลี้ยจักจั่นสีเขียวขนาดเล็ก และบอบบางมาก มีขนาด 2.5 มิลลิเมตร บริเวณหัวสีแดง
เข๎ม มีจุดสีดา 2 จุดระหวํางตา แผํนหลังแดงเข๎ม มีจุดสีดาและขาวกระจายอยูํทั่วไป ปีกใสสีเขียวอมเหลือง
บริเวณใกล๎ปลายปีกมีจุด สีแดงเข๎มตัวเต็มวัยวางไขํสีเหลืองใส โดยวางไขํฟองเดี่ยว ๆ บริเวณเส๎นกลางใบของ
ใบ ไขํมีลักษณะ กลมรี รูปไขํ
ช่วงเวลาระบาด ระยะแตกใบอํอน
การป้องกันกาจัด
๑.อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมปริมาณในธรรมชาติ เชํน ด๎วงเตํา แมลงช๎าง ตํอชนิดตําง ๆ และแมงมุม
เป็นต๎น
๒.ติดตั้งกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพื่อลํอตัวเต็มวัย และจับทาลาย
๓.กระตุ๎นให๎ทุเรียนแตกใบอํอนพร๎อมกัน เพื่อลดชํวงการเข๎าทาลาย ซึ่งจะชํวยลดการใช๎สารฆําแมลงลงได๎มาก
๔. ใช๎สารชีวภัณฑ์ เชํน บิวเวอเรีย

๕. เมื่อพบยอดถูกทาลายมากกวํา 30 % ของทั้งต๎น หรือพบยอดที่มีไขํมากกวํา 20 % ของทั้งต๎นฉีดพํนด๎วย
สารฆําแมลงตามคาแนะนาสารเคมีที่ใช๎ เชํน ไซเปอร์เมทริน 25% EC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตรตํอน้า 20
ลิตร คาร์บาริล85% WP อัตรา 45 - 60 กรัมตํอน้า 20 ลิตร แลมป์ด๎าไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา 10
มิลลิลิตรตํอน้า 20 ลิตร

กลุ่มอารักขาพืช
W ๓/๒๕๕๙ สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
หนอนเจาะผลมะเขือเปราะ

ชื่อวิทยาศาสตร์Leucinodesorbonalis Guenee
ชื่ออื่น ๆหนอนเจาะยอดมะเขือ Fruit boring caterpilla, Egg plant boring caterpillar
ความสาคัญและลักษณะการทาลาย หนอนเจาะชนิดนี้ทาความเสียหายให๎แกํยอดมะเขือโดยเข๎าไปวางไขํ
บริเวณยอดและดอก ในระยะกาลังเจริญเติบโต จะพบวํายอดเหี่ยวเวลาแดดจัด เพราะการทาลายมากจนเกิด
การขาดการสํงน้าสํงอาหาร และเมื่อตรวจดูจะพบรูเจาะประมาณ ไมํเกิน 10 เซนติเมตรจากปลายยอด หนอน
จะกัดกินภายใน การทาลายตํอยอดสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทาให๎ยอดที่แข็งแรงถูกทาลาย ยอดใหมํที่แตกขึ้นมา
มีขนาดเล็กกวํา และผลที่เกิดขึ้นยังได๎รับความเสียหาย โดยหนอนจะเจาะผลทาให๎เสียคุณภาพสํงจาหนํายไมํได๎
สํวนใหญํเข๎าทาลายมะเขือเปราะ
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ ผีเสื้อหนอนเจาะขณะกางปีกกว๎าง 1.5 - 2 เซนติเมตร สีขาวมีแต๎มสีน้าตาลปน
เทา ที่ปีกคูํหน๎าข๎างละสองแหํง ผีเสื้อหนอนเจาะยอดมักมีขนาดเล็กกวําหนอนเจาะผล หนอนขนาดเล็กลาตัว
ยาวประมาณ 1.0 เซนติเมตร หัวสีน้าตาล ลาตัวใสสีเนื้อ

การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด พบการระบาดทั่วประเทศในบริเวณที่มีการปลูกมะเขือ และพบการ
ทาลายยอดมากในฤดูฝน สํวนผลถูกทาลายมากในฤดูแล๎ง

พืชอาหาร มะเขือชนิดตําง ๆ ยกเว๎น มะเขือเทศ
ศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนหนอนเจาะผลมะเขือ มี 2 ชนิด คือ Thratata sp. Eriborus sp.
การป้องกันกาจัด
1. เก็บยอดและผลที่ถูกหนอนเจาะ ทาลายทิ้งทั้งที่มีหนอนและไมํมีหนอน
๒. ใช๎สารชีวภัณฑ์ บีทีหรือเชื้อราเมธาไรเซียมกาจัดตัวแมลง ไขํแมลง เพื่อตัด วงจรชีวิตแมลง
๓. สารวจการเข๎าทาลายสม่าเสมอ ถ๎าพบการเข๎าทาลายเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จึงใช๎สารเคมีกาจัด แตํถ๎าไมํเกิน
10 เปอร์เซนต์ ไมํต๎องควบคุม เนื่องจากการเข๎าทาลายจะทาให๎เกิดการแตกยอดใหมํทดแทน
๔. การใช๎สารเคมีกาจัด ได๎แกํ โพรไทโอฟอส ( โตกุไธออน50 % EC ) คาร์โบซัลแฟน ( พอสซ์20 % EC ) แตํ
ในชํวงเก็บผลผลิตแนะนาให๎ใช๎สารฆําแมลงในกลุํมไพรีทรอยไซเปอร์เมทริน อะบาเม็กติน คอนฟีดอร์ไมแทค
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วัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย
ปัจจุบันสารเคมีวัตถุอันตรายที่ห๎ามใช๎แล๎ว ๙๖ ตัว หลังสุด(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547จานวน ๒ ตัว คือ
parathion methyl และ endosulfan (ยกเว๎น CS formulation)มีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547
(ประกาศห๎ามใช๎ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 6 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2547) สารเคมีที่ประกาศห๎ามใช๎ตํอไปปี ๒๕๖๒ คือ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส
ประกาศยกเลิกสารเคมีกาจัดศัตรูพืช 2 ตัว “พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส”
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวําการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปัญหาการใช๎สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนักวิชาการ
ผู๎เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิการศึกษาไทย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือขํายเตือนภัยสารเคมี
กาจัดศัตรูพืช เข๎ารํวม โดยมีการพิจารณาแนวทางการจัดการปัญหาการใช๎สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสี่ยงสูง 3 ตัว ได๎แกํ พาราควอตคลอร์ไพริฟอส และ ไกลโฟเสต เพื่อให๎ประชาชนในประเทศทั้งเกษตรกร
และผู๎บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย
พาราควอตจัดเป็นยาพิษที่มีความรุนแรง ไมํสามารถหายาถอนพิษได๎ โดย 47 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช๎
แล๎ว
คลอร์ไพริฟอสทาให๎เกิดความผิดปกติด๎านพัฒนาสมอง ไอคิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทบตํอระบบตํอมไร๎ทํอ
การเจริญเติบโต และเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน
ไกลโคเสต ซึ่งเป็นยาฆําหญ๎า ซึ่งองค์การอนามัยโลกกาหนดให๎เป็นสารที่นําจะกํอมะเร็ง มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดโรค 22 โรค เชํน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ เป็นต๎น
สารเคมี 2 ชนิด คือ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ซึ่งถูกกาหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิด 4
ไมํอนุญาตให๎มีการใช๎
- โดยระหวํางนี้จะไมํอนุญาตให๎มีการขึ้นทะเบียนเพิ่ม
- ไมํตํออายุทะเบียน และต๎องยุติการนาเข๎าภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2560
- ยุติการใช๎สารเคมีทั้ง 2 ตัว ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ ผู๎ประกอบการและเกษตรกร มี
เวลาเตรียมตัวหาทางเลือกอื่นและจัดการกับผลิตภัณฑ์คงค๎างในตลาด
“สาหรับ (รําง) แผนปฏิบัติการเพื่อลด ละ เลิก การใช๎พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส มีดังนี้
1. กาหนดเพดานปริมาณการนาเข๎า อ๎างอิงจากคําเฉลี่ยย๎อนหลัง 3 ปี

2. ให๎บริษัทรายงานปริมาณการนาเข๎า ปริมาณการขายและปริมาณคงค๎างแกํกรมวิชาการการเกษตรและ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุก 3 เดือน
3. บริษัทเรียกคืนผลิตภัณฑ์คงค๎างในตลาดให๎แล๎วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2562
4. เฝ้าระวัง/สุํมตรวจร๎านค๎า และเฝ้าระวังการตกค๎างในผลผลิตและสิ่งแวดล๎อม”
ขณะเดียวกัน เตรียมออกหลักเกณฑ์กาหนดพื้นที่การใช๎ยากาจัดศัตรูพืช ไกลโคเสต ซึ่งเป็นยาฆําหญ๎า ซึ่ง
องค์การอนามัยโลกกาหนดให๎เป็นสารที่นําจะกํอมะเร็ง มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค 22 โรค เชํน เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ เป็นต๎น ดังนั้น ภายใน 30 วันนี้ เตรียมหารือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกาหนดโซน
การใช๎ยาอยํางเข๎มงวด โดยงดใช๎ในพื้นที่ใกล๎ โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก รวมถึงในพื้นที่อุทยาน
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โรคดอกเน่า

สาเหตุเกิดจากเชื้อรา COLLETOTRICHUM SP.
อาการ ดอกที่เกิดโรคจะเนําเป็นสีน้าตาล โดยเฉพาะถ๎าหากเกิดในระยะที่ดอกกาลังเริ่มเป็นดอกตูมจะทาให๎
ดอกไมํสามารถบาน ได๎ หากเชื้อเข๎าทาลายในระยะที่ดอกบานจะพบวํากลีบดอกจะมีสีน้าตาลลามเข๎าไปทาง
โคนกลีบ ทาให๎ดอกมีสีน้าตาลดา เชื้อเข๎าทาลายจากดอกลามสูํลาต๎น (ระบาดในชํวงฤดูฝนและในสภาพอากาศ
ที่มีความชื้นสูง)
การป้องกันกาจัด
1. หากพบวํามีอาการของโรคอยูํภายในแปลง ให๎เก็บและเผาทาลาย เพื่อป้องกันการระบาดของต๎นอื่นๆ
ด๎วย
2. ให๎ระมัดระวังการให๎น้าอยําให๎ชุํมมากเกินไป โดยเฉพาะในชํวงฤดูฝนหรือในชํวงที่มีอากาศร๎อน
นอกจากนี้ หากแปลงปลูกสามารถใช๎ระบบน้าหยดได๎จะชํวยลดอาการเปียกของต๎น ทาให๎ลดอาการระบาดของ
โรคได๎เป็นอยํางมาก

๓. ใช๎เชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด ๑ กิโลกรัมผสมราละเอียด ๕ กิโลกรัม ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ๕๐
กิโลกรัม วํานรอบโคนต๎นหรือผสมดินกํอนปลูก และเชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด ๑ กิโลกรัมล๎างเอาสปอร์สี

เขียวผสมน้า๑๐๐ – ๒๐๐ ลิตรฉีดพํนให๎ทั่ว
๔. ใช๎สารเคมีฉีดพํน เชํน คาร์เบนดาซิม โดยใช๎ตามคาแนะน้าข๎างขวดอยํางเครํงครัด

