
การปลูกมันส าประหลังให้ได้ผลผลิตสูง 

 

การเตรียมดิน 

1.โรยปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉิ ในอัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ 

2.ตามด้วยการฉีดพ่นจุลินทรียฮ์อร์โมนผลไม้ในอัตรา 10 ปี๊บ/ไร่ (น ้าหมัก 1 ช้อน + น ้า 20 ลิตร/ปี๊บ) 

3.จากนั นไถกลบหน้าดิน ตากดินไว้เพื่อท้าการหมักอย่างน้อย 15 วัน แล้วจึงยกร่องปลูก 

4.ยกร่องปลูกสูง 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่อง 1 เมตร แหวกกลางร่องออกแล้วหว่านปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉิ 700 กิโลกรัม/ไร่ แล้วกลบทับท้าเป็นเนินเพื่อเตรียมปลูกต่อไป  

การเตรียมท่อนพันธ์ุมันส าปะหลัง 

1.ตัดท่อนพันธุ์มันส้าปะหลังยาวประมาณ 6 ข้อ โดยตัดแบบทางตรงเพื่อให้รากและหัวมันออกเป็นวงกลม 
360 องศา 

2.ใช้เชือกมัดท่อนพันธุ์เป็นมัดๆ แล้วน้าไปแช่ในน ้าจุลินทรีย์ฮอร์โมนผลไม้ 1 ช้อน + น ้า 20 ลิตร แช่นาน 
15 นาที เพื่อเป็นการเร่งราก 

การปลูก 

ปลูกท่อนพันธุ์แบบตั งตรง ให้กดลงลึกประมาณ 3 ข้อ ระยะห่าง 1*1 เมตร 



การดูแลรักษา 

1.มันส้าปะหลังอายุ 1 เดือนเร่ิมรดบ้ารุงด้วยจุลินทรีย์ฮอร์โมนผลไม้ 1 ช้อน+น ้า 20 ลิตร ไปเร่ือยๆจน
ครบทุกต้น ประมาณ 200 ลิตร/ไร่ 

2.เร่ิมดายหญ้าเมื่อมันส้าปะหลังมีอายุ 2 เดือนขึ นไป ด้วยเคียวเกี่ยวหญ้า แล้วน้าหญ้าวัชพืชต่างๆมาคลุม
โคนต้นไว้เพื่อรักษาความชื น 

3.ตัดแต่งกิ่งมันส้าปะหลังเมื่อมันอายุ 2 เดือน โดยให้เหลือกิ่งไว้ 2 กิ่งหันไปทางทิศเหนือ -ใต้ ลักษณะ
คล้ายตัว V เพื่อให้ได้รับแสงแดดเท่ากันทั ง 2 ด้าน 

4.ดายหญ้าอีกครั งเมื่อมันอายุ 3-5 เดือน พร้อมตกแต่งกิ่ง 

5.รดน ้าหมักฮอร์โมนระเบิดหัวมันหรือฮอร์โมนอาหารหลัก 5 หมู่ สูตรเข้มข้นช่วงมันอายุ 3 -5 เดือน เพื่อ
เร่งขยายหัวมันให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 1 ครั ง 

6.สังเกตมันเร่ิมออกหัวเมื่ออายุ 3-5 เดือน จะมีรอยแยกของดิน 

7.หัวมันส้าปะหลังเมื่ออายุ 3-5 เดือน จะมีความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร 

การเก็บเกี่ยว 

ควรเก็บเกี่ยวมันส้าปะหลังอายุมากกวา่ 10-12 เดือน หลังปลูก ไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงทีม่ีฝนชุก เน่ืองจาก
หัวมันส้าปะหลังจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่้า การเก็บเกี่ยวมันส้าปะหลังที่มีอายุน้อยท้าให้มีการสะสมน ้าหนักของมัน
ส้าปะหลังต่้า เป็นผลให้มันส้าปะหลังหัวเล็กผลผลิตต่อไร่ต่้า แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มันส้าปะหลังมีอายุมากกว่า  18 
เดือน เพราะจะท้าให้เปอร์เซ็นต์แป้งลดลง 

การเก็บรักษาท่อนพันธ์ุไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไป 

ส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ของมันส้าปะหลังคือ ส่วนของล้าต้น การเก็บรักษาต้นพันธุ์มีระยะเวลาจ้ากัด เน่ืองจาก
ความสมบูรณ์ ความแข็งแรง และความงอกจะลดลงเร่ือยๆ ควรเก็บจากแปลงขยายทอ่นพันธุ์ที่แยกไว้ต่างหากและ
ปฏิบัติดังนี   

1.ตัดต้นพันธุ์ที่ไม่ได้ขนาด เป็นโรค มีแมลงท้าลายและพันธุ์อื่นที่ปนมาทิ งก่อน 

2.เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้วควรรีบน้าไปปลูกภายใน 15-30 วัน ทั งนี ขึ นอยู่กับความสมบูรณ์ของท่อนพันธุ์  จึง
ไม่ควรตัดต้นพันธุ์มาเก็บไว้เพื่อรอจ้าหน่าย จ่าย แจก 



3.วิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ที่ดีที่สุด คือ การท้าแปลงขยายพันธุ์ไว้เฉพาะ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวหลังจากเอาต้น
พันธุ์ไปปลูกแล้ว หรือในปีถัดไป 

4.ในฤดูฝน เก็บไว้ในสภาพกลางแจ้งหรือในที่ร่มมีผลไม่แตกต่างกัน 

5.ในฤดูแล้ง เก็บในที่ร่มจะเก็บไว้ได้นานกว่าเก็บในสภาพกลางแจ้ง 

การท าปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉิ 

ส่วนผสมส่วนที่ 1 

1. มูลสัตว์แห้งทุกชนิด 1 ตัน 

2. แกลบดิบ 20 กิโลกรัม 

3. ร้าละเอียด 5-10 กิโลกรัม 

 

ส่วนผสมส่วนที่ 2 ส้าหรับการท้าน ้าจุลินทรีย์รดกองปุ๋ย 

1. น ้าหมักฮอร์โมนระเบิดหัวมันหรือฮอร์โมนอาหารหลัก 5 หมู่ สูตรเข้มข้น จ้านวน 20 ลิตร 

2. กากน ้าตาล 20 กิโลกรัม 

3. น ้าสะอาด 100 ลิตร 

 

 



วิธีการท า  

 

1. น้าแกลบผสมกับมูลสัตว์ให้เข้ากัน 

2. ผสมน ้าหมักฮอร์โมนระเบิดหัวมันหรือฮอร์โมนอาหารหลัก 5 หมู่ + กากน ้าตาล + น ้าสะอาด 100 ลิตร 
ให้เข้ากัน แล้วตักใส่บัวรดน ้า รดลงบนกองมูลสัตว์กับแกลบให้ชุ่ม จากนั นคลุกเคล้าให้เข้ากันให้มีความชื นพอดี 
(สังเกตจากถ้าก้าแล้วเป็นก้อนไม่มีน ้าไหลออกมาตามง่ามนิ วมือ) 

 

 

3. จากนั นน้าร้าละเอียดลงไปคลุกเคล้ากับแกลบผสมมูลสัตว์ให้เข้ากัน แล้วน้าไปหมัก ซึ่งมีวิธีการหมัก 2 
แบบด้วยกัน คือ 

แบบที่ 1 กองบนพื นหนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร คลุมด้วยกระสอบป่าน หมักไว้ 7 วัน 

แบบที่ 2 หมักในกระสอบหมักไว้ 5-7 วัน จะปิดปากกระสอบหรือไม่ปิดก็ได้ 

ข้อสังเกต : ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ธรรมชาติที่มีคุณภาพดีนั น จะมีกลิ่นหอมเหมือนเห็ด เมื่อแห้งและเย็นแล้ว
น้าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือบรรจุกระสอบเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่มีความชื น และควรใช้ให้หมดภายใน 4 เดือน 

วิธีการใช้  

- ใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉิ จ้านวน 2 ก้ามือ/ 1 ตารางเมตร ในขั นตอนการเตรียมดินปลูกพืชทั่วไป 



-  ใช้หว่านเตรียมแปลงปลูกมันส้าปะหลัง อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ 

-  ใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉ ิ100 กิโลกรัม/ไร่ ในการบ้ารุงดินนาข้าว-สวนผลไม้ ให้มีความสมบูรณ์อยู่
เสมอ 

-  ใช้ใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉิ 100 กิโลกรัม/ไร่ ในการเตรียมบ่อเลี ยงปลา,เลี ยงกุ้ง แทนสารเคมีและ
ปูนขาว เพื่อช่วยปรับสภาพน ้าให้ดีขึ น 

การท าจุลินทรีย์ฮอร์โมนผลไม้ 

1. กล้วยน ้าว้าสุก จ้านวน 2 กิโลกรัม 

2. มะละกอสุก จ้านวน 2 กิโลกรัม 

3. ฟักทองแก่จัด จ้านวน 2 กิโลกรัม 

4. สับปะรด จ้านวน 2 กิโลกรัม 

5.หัวเชื อจุลินทรีย์เศษอาหารหลัก 5 หมู่ จ้านวน 40 ซีซี 

6.กากน ้าตาล จ้านวน 40 ซีซี 

7.น ้าสะอาด จ้านวน 10 ลิตร 

วิธีการท า 

1. น้าวัตถุดิบผลไม้ทั งหมดมาสับละเอียดทั งเปลือกและเมล็ดใส่ภาชนะเตรียมหมัก  

 



2. เติมน ้าสะอาดและกากน ้าตาลลงไปคนให้เข้ากัน ปิดฝาตั งไว้ในที่ร่ม หมักไว้อย่างน้อย 7 วัน 

 

3. เมื่อครบ 7 วัน ให้เปิดฝาออกจะพบไขมันสีเหลอืงลอยอยูบ่นผิวหน้าของน ้าหมักหรือติดด้านข้างภาชนะ
ที่ใช้หมัก ใช้ช้อนตักไขมันสีเหลืองที่พบนั น เก็บใส่ขวดไว้ใช้เป็นฮอร์โมนเร่งราก ส้าหรับทากิ่งตอน และ กิ่งช้า พืช
ทุกชนิด 

4. จากนั นกรองแยกกากและน ้าหมักออกจากกัน โดยน้าน ้าหมักที่กรองเก็บใส่ขวดปิดฝาให้สนิท ตั งวางไว้
ในที่ร่ม และต้องใช้ให้หมดภายใน 3 เดือน ส่วนกากที่หมักแล้วให้น้าไปฝังดนิใช้เป็นปุ๋ยบ้ารุงดิน หรือ น้าไปผสมกับ
หัวอาหารปลา หรือ หัวอาหารกบก็ได้เช่นกัน 

 

 

 



การน าไปใช้  

1. ผสมน ้าในอัตรา น ้าหมัก 1 ช้อน + น ้า 20 ลิตร แล้วน้าท่อนพันธุ์มันส้าปะหลังลงแช่นาน15 -20 นาที 
ก่อนน้าไปปลูก เพื่อเป็นการเร่งรากให้หัวมันส้าปะหลังเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ น 

2. ใช้น ้าหมักจุลินทรีย์ฮอร์โมนผลไม้ 2 ช้อนโต๊ะ + น ้าเปล่า 10 ลิตร ฉีดพ่นไม้ผล สวนผัก สวนมัน
ส้าปะหลัง ในระยะก่อนผลิดอกต่อเน่ืองจนกระทั่งติดผลเล็กก็หยุดบ้ารุง  

3. ส้าหรับไม้ผล ถ้าต้องกระตุ้นให้มีผลผลิตตลอดปี ควรฉีดพ่นน ้าหมักนี ทุก 15 วัน 

น  าหมักฮอร์โมนระเบิดหัวมันหรือฮอร์โมนอาหารหลัก 5 หมู่ สูตรเข้มข้น 

1. เศษอาหารไม่จ้ากัดปริมาณ 

2. กากน ้าตาล เติมได้เร่ือยๆไม่จ้ากัด เมื่อน ้าหมักมีกลิ่นเหม็น 

3. หัวเชื อจุลินทรีย์อีเอ็ม 40 ซีซี 

4. น ้าสะอาดพอท่วมวัตถุดิบทั งหมด 

วิธีท า  
น้าส่วนผสมทุกอย่างหมักรวมกัน เติมเศษอาหารลงไปได้เร่ือยๆ ใช้เวลาหมัก 15 วัน สามารถน้ามาใช้

ประโยชน์ได้ 

การน าไปใช้ 

-  ใส่ตอนเตรียมดิน เพื่อเป็นปุ๋ยบ้ารุงดิน ในอัตรา 1 ลิตร/ หลุม 

-  ใช้เป็นจุลินทรีย์หลักในการเป็นส่วนผสมใน*การท้าปุ๋ยหมักจุลินทรีย์อีเอ็มโบกาฉิ  

- ใช้เป็นฮอร์โมนระเบิดหัวมัน บ้ารุงมันส้าปะหลังช่วงอายุ 3 -5 เดือน ใช้น ้าหมักเข้มข้นรดโคนต้นมัน
ส้าปะหลังประมาณ 1 แก้ว/ต้น ครั งเดียวช่วงไม่มีแสงแดด 

ที่มา: https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5917&s=tblplant  

 

 

 



โรคส าคัญของมันส าปะหลัง 

1. โรคใบด่างมันส าปะหลัง (Cassava mosaic disease) 

สาเหตุโรคเกิดจาดเชื อ Cassava mosaic virus เชื อสาเหตุโรคใบด่างมันส้าปะหลัง ปัจจุบันมีรายงาน
ทั งหมด 10 ชนิด ในทวีปแอฟริกาพบ 8 ชนิด และทวีปเอเชียพบ 2 ชนิด  

ลักษณะอาการของโรค มันส้าปะหลังมีลักษณะอาการใบด่างเหลือง (ภาพที่  1) ต้นแคระแกร็นใบเสีย
รูปทรง ลดรูป ยอดที่แตกใหม่แสดงอาการด่างเหลือง (ภาพที่ 2) หากใช้ท่อนพันธุ์ที่ติดเชื อไวรัสมาปลูกจะท้าให้เกดิ
อาการใบด่างเหลืองทั งต้น (ภาพที่ 3) ถ้ามัน ส้าปะหลังได้รับการถ่ายทอดโรคจากแมลงหวี่ขาวยาสูบที่มีเชื อไวรัส 
จะแสดงอาการใบด่างเหลืองชัดเจนที่ส่วนยอด (ภาพที่ 4) ความรุนแรงของโรคขึ นอยู่กับสายพันธุ์ของไวรัสและพนัธุ์
พืช 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะอาการใบด่างเหลือง 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะอาการแคระแกร็น ใบเสียรูปทรง (ที่มาของภาพ: ภานุวัฒน์ มูลจันทะ)  



   

ภาพที่ 3 ลักษณะอาการใบด่างเหลืองทั งต้นเน่ืองจากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคมาปลกู  

 

ภาพที่ 4 อาการใบด่างเหลืองชัดเจนที่ส่วนยอด เน่ืองจากมันส้าปะหลังได้รับการ ถ่ายทอดโรคจากแมลงหวี่ขาว
ยาสูบที่มีเชื อไวรัส 

พืชอาศัยของเชื อไวรัสสาเหตุโรค  มันส้าปะหลัง ละหุ่ง สบู่ด้า พืชวงศ์ Euphorbiaceae 

แมลงพาหะ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly) (ภาพที่ 5 ) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bemisia tabaci 
(Gennadius) วงศ์(Family) : Aleyrodidae อันดับ (Order) : Hemiptera 



 

ภาพที่ 5 ตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบ (ที่มาของภาพ: สุนัดดา เชาวลิต) 

 

 

ภาพที่ 6 วงจรชีวิตของแมลงหวี่ขาว (ที่มาของภาพ: สุนัดดา เชาวลิต) 



พืชอาศัยแมลงหวี่ขาว นอกจากมันส้าปะหลังแล้ว ยังมีพืชอาศัยอื่นๆ ที่เป็นแหล่งอาหารและขยายพันธุ์
ของแมลง เช่น พืชวงศ์ถั่ว พืชวงศ์ Solanaceae เช่น มะเขือ พริก ยาสูบ  พืชวงศ์แตง กะเพรา โหระพา ผักชีฝร่ัง 
สะระแหน่ แมงลัก ยี่หร่า 

ที่มา : https://www.opsmoac.go.th/bpsp-dwl-files-402891791842 

การป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง 

ปฏิบัติที่ 1 หม่ันส ารวจแปลงปลูก 

 

ภาพที่ 7 วิธีการส้ารวจแปลงปลูกมันส้าปะหลัง 

 

 

 

 

 

 

https://www.opsmoac.go.th/bpsp-dwl-files-402891791842


ปฏิบัติที่ 2 ก าจัดต้นที่เป็นโรค,ก าจัดแมลงหวี่ขาวพาหะน าโรค 

 

ภาพที่ 8 ขั นตอนการก้าจัดต้นมันส้าปะหลังเป็นโรค 

ปฏิบัติที่ 3 คัดเลือกท่อนพันธ์ุสะอาดปลูก 

 

ภาพที่ 9 เทคนิคการคัดเลือกท่อนพันธุ์มันส้าปะหลัง 

ที่มา : https://www.kaset1009.com/th/articles/171937! (กรมส่งเสรมิการเกษตร) 

 

https://www.kaset1009.com/th/articles/171937


2. โรครากหรือหัวเน่า 

 

ภาพที่ 10 เส้นใยของเชื อราก่อตัวเป็นดอกเห็ดขึ นอยู่ที่โคนต้นและอาการของรากเน่าแห้งที่ เส้นใยของเชื อรา 

พบในแหล่งที่ดินระบายน ้าไม่ดี หรือสภาพดินดานและฝนตกชุกเกินไป โรคหัวเน่าเละ เกิดจากเชื อรา ต้น
เหี่ยวเฉา ใบล่าง ๆ มีสีเหลืองและเหี่ยวแห้งหลุดร่วงลงมา ส่วนใบยอดมีขนาดเล็ก ต้นแคระแกรน ไม่เจริญเติบโต 
เมื่อขุดรากดูพบรากเน่าเละสีน ้าตาล มีกลิ่นเหม็น 

โรคหัวเน่าแห้ง เกิดจากเชื อเห็ดรา ที่หัวมันส้าปะหลังจะมีเส้นใยของเชื อราปกคลุม อาจพบบริเวณโคนต้น
ด้วย เนื อในหัวจะเน่าแห้งและเส้นใยของเชื อราจะก่อตัวเป็นดอกเห็ดสีต่าง ๆ ได้ เช่น สีขาว สีเหลือง หรือส้ม 
นอกจากนี โคนต้นจะบวม เน่ืองจากมีการสร้างเนื อเยื่อขึ นมาทดแทนส่วนที่ถูกท้าลายไปและอาจเกิดรากใหม่ตรง
บริเวณเนื อเยื่อที่บวม ท้าให้เกิดหัวมันส้าปะหลังใหม่ขึ นมา แต่มีขนาดเล็ก 

โรคหัวเน่าด้า เกิดจากเชื อรา จะมีลักษณะหัวเน่าสีด้าหรือสีน ้าตาลเข้ม เน่ืองจากเป็นสีที่เกิดจากเส้นใยของ
เชื อรา หรือส่วนขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของเชื อรา 

โรคเน่าคอดิน เกิดจากเชื อรา มักพบอาการในต้นกล้า ลักษณะต้นมันส้าปะหลังจะเหี่ยวเฉาตายและมีเม็ด
ผักกาดพร้อมกับเส้นใยสีขาวปกคลุมส่วนของโคนต้นที่ติดอยู่กับผิวดิน 

การป้องกันก าจัด 

1.การเตรียมแปลงปลูก ควรไถระเบิดดินดานให้มีการระบายน ้าที่ดี 

2.การไถตากดินเป็นเวลานาน ๆ จะช่วยลดประชากรของเชื อราในดินได้ 

3.ก้าจัดเศษซากมันส้าปะหลังเก่า ๆ จากแปลงเพาะปลูกให้หมด 

4.คัดเลือกท่อนพันธุ์สมบูรณ์และปราศจากโรค 



5.ในพื นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรง ปลูกพืชหมุนเวียนอย่างน้อย 6 – 12 เดือน 

3. โรคใบไหม้ 

 

ภาพที่ 11 อาการของโรคใบมีอาการจุดเหลี่ยม ฉ่้าน ้า และแผลขยายตวั 

มีสาเหตุจากบักเตรี ความเสียหาย 30% เมื่อใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่ เป็นโรคมาปลูก  และถ้าอุณหภูมิ
ค่อนข้างสูง ความชื นอาจท้าความเสียหายถึง 80 % การแพร่ระบาดที่ส้าคัญคือ ติดไปกับท่อนพันธุ์  โดยฝนหรือ
ดิน รวมทั งเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกษตร 

ลักษณะอาการ เร่ิมแรกแสดงอาการใบจุดเหลี่ยม  ฉ่้าน ้า ใบไหม้ ใบเหี่ยว  ยางไหล  จนถึงอาการยอด
เหี่ยว และแห้งตายลงมา นอกจากนี ยังท้าให้ระบบท่อน ้าอาหารของล้าต้นและรากเน่า 

การป้องกันก าจัด  

ใช้พันธุ์ต้านทาน หรือพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคปานกลาง  

ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปราศจากเชื อ หรือหลีกเลี่ยงการใช้ท่อนพันธุ์ส่วนโคนล้าต้นหรือโคนกิ่งมันส้าปะหลัง 

ในพื นที่ที่มีโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชหมุนเวียน อายุสั น เพื่อลดประชากรเชื อโรคในดิน 

การใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้าย ควรใช้สารเคมีที่มีองค์ประกอบเป็นพวกทองแดง  

 

 

 

 



4. โรคแอนแทรคโนส 

 

ภาพที่ 12 ใบไหม้จากขอบใบขยายตัวเขา้สู้กลางใบ อาการแผลมีสีน ้าตาลมีเม็ดสีด้าหรือสีสม้ และก้านใบไหม้แหง้
หัก 

มีสาเหตุจากเชื อรา สภาพที่มีความชื นสูงติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ในพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค ความ
เสียหาย 80 % ส่วนพันธุ์ที่ค่อนข้างทนทาน ยอดจะเหี่ยวแห้งตายลงมาท้าให้เกิดมีการเจริญเติบโตของกิ่งหรือยอด
ใหม่ น ้าหนักผลผลิตจะลดลงหรือเก็บเกี่ยวล่าช้า ผลผลิตจะเสียหาย 30 – 40 % 

ลักษณะอาการ ใบจะมีขอบใบไหม้สีน ้าตาลขยายตัวเข้าสู่กลางใบ มักปรากฏกับใบทีอ่ยู่ลา่ง ในตัวแผลบน
ใบจะมีเม็ดเล็ก ๆ  สีด้าขยายตัวไปตามขอบของแผลอาการไหม้ ส่วนก้านใบ อาการจะปรากฏในส่วนโคนก้านใบ จะ
เป็นแผลสีน ้าตาลขยายตัวไปตามก้านใบ ท้าให้ก้านใบมีลักษณะลู่ลงมาจากยอด หรือตัวใบจะหักงอจากก้านใบ เกิด
อาการใบเหี่ยวและแห้งได้ ส่วนล้าต้นและยอด แผลที่ล้าต้นจะเป็นแผลที่ด้าตรงบริเวณขอ้ต่อกบัก้านใบและมี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม แผลจะขยายตัวไปสู่สว่นยอดท้าให้ยอดเหีย่วแห้งลงมา 

การป้องกันก าจัด 

1.ใช้พันธุ์ต้านทาน 

2.การใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค 

3.ปลูกพืชหมุนเวียน  

4.ไถกลบเศษซากมันส้าปะหลังลึก ๆ  ช่วยลดประชากรเชื อโรคในดินได้ 

ที่มา : http://at.doa.go.th/mealybug/disease.htm (กรมวิชาการเกษตร) 

http://at.doa.go.th/mealybug/disease.htm

