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คํานํา
“เยอบีรา” เปนไมดอกทีส่ วยงามชนิดหนึง่ มีการปลูกกันมานานสิบป จนกระทัง้ เขาใจผิดคิดวา
เปนไมดอกของไทยเองแตความจริงแลวมีถน่ิ กําเนิดอยูใ นแอฟริกาใต นําเขามาปลูกในประเทศไทย ตัง้
แตป พ.ศ. 2451
เยอบีรา กําลังเปนไมตัดดอกที่ไดรบั ความนิยมสูงมากในตลาดเพราะมีสดี อกสดใส มีหลายสี
อายุการใชงานนาน และมีรปู ทรงดอกสวยงาม ปจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกเยอบีราประมาณ 400
ไร ซึ่งระยะหลังมีการนําเยอบีราสายพันธุยุโรปเขามาปลูกทดแทนเยอบีราสายพันธุไทย แตก็ยังผลิตได
ไมเพียงพอกับความตองการของตลาดเยอบีราจึงเปนไมตัดดอกอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถทํารายไดให
เกษตรกรไดดไี มแพไมตดั ดอกชนิดอืน่

ลักษณะทัว่ ไปของเยอบีรา
เยอบีรา เปนไมดอกทีม่ ลี กั ษณะตนเปนกอเตีย้ ๆ มีลําตนอยูใ ตดนิ ใบและกานจะงอกจากตาที่
ติดอยูก บั ลําตนใตดนิ ใบมีสีเขียวแกปรกเปนพุม ขอบใบหยักเปนแฉกแตละแฉกหยักลึกไมเทากันแผนใบ
ไมคลี่กางเต็มที่ ขอบใบทัง้ สองขางมักจะหุบเขาหาเสนกลางใบเล็กนอย ใตใบและกานใบมีขนบางๆ ขึน้
อยูทั่วไป ดอกเยอบีรามีลักษณะเปนดอกรวมประกอบดวยดอกยอยเล็กๆ เปนจํานวนมากอันแนนอยูบ น
ฐานรองดอก ดอกยอยนีแ้ บงเปน 2 ประเภทคือ ดอกชัน้ นอก เรียกวา เร ฟลอเร็ต (Ray florets) เปน
ดอกตัวเมียไมมเี กสรตัวผูแ ละดอกชัน้ ในเรียกวา ดิส ฟลอเร็ต (Disc florets)เรียงอยูชั้นในรอบใจกลาง
ดอก เปนดอกสมบูรณเพศมีทั้งเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย เกสรตัวเมียของดอกชัน้ ในสวนใหญจะเปน
หมัน

พันธุ
เยอบีรา สามารถแบงตามสายพันธุไ ดดงั นี้
1. สายพันธุไ ทย เปนพันธุท พ่ี ฒ
ั นามาจากพันธุด ง้ั เดิมทีน่ ําเขามาปลูก มีลกั ษณะกลีบดอกแคบ
ยาวซอนลดหลั่นลงมา มีสสี นั ไมคอ ยสนใสนัก บางพันธุอ าจมีกลีบดอกเปนฝอย เรียกวา หนายุง กาน
ดอกเล็กและสั้น ใบมีขนาดเล็ก ปรับตัวเขากับสภาพอากาศของภาคกลางไดดี แตอายุการปกแจกันสั้น
เชน
- กลุมดอกสีขาว
: พันธุขาวจักรยาว , ขาวจักรสั้น
- กลุมอกสีเหลือง
: พันธุเ หลืองถอ , เหลืองพังสี
- กลุม ดอกสีชมพู
: พันธุบัวหลวง , มณฑา
- กลุม ดอกสีแสด
: พันธุสุรเสน , จําปา
- กลุม ดอกสีแดง
: พันธุแดงลักแทง , แดงตาเปน
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สายพันธุไ ทย

2. สายพันธุย โุ รป มีดอกชั้นเดียว ซอนหรือกึง่ ซอน กลีบดอกกวางกวาสายพันธุไทย 2-3 เทา
กลีบดอกหนา กานดอกใหญยาวและแข็งแรง มีอายุการปกแจกันนาน ใบมีขนาดใหญกวาสายพันธุไทย
ใจกลางดอกใหญสว นมากจะเปนสีเหลือง หากเปนสีดําหรือนํ้าตาลเขม เรียกวา ไสดํา
เยอบีรา สายพันธุย โุ รปอาจแบงยอยตามการซือ้ ขายในตลาดโลก ไดดังนี้
2.1 ดอกชัน้ เดียว มีกลีบดอกกวางปอมชัน้ เดียวและหนาเยอบีรา ประเภทนีไ้ ดรบั ความนิยม
มากในปจจุบัน เชน พันธุเ ออบานัส เทอราเฟม (ดอกสีเหลือง), แปซิฟก (ดอกสีชมพู),ซิมนิ า (ดอกสี
แดง)
2.2 ดอกซอนและกึง่ ซอน มีกลีบดอกหลายชัน้ เชน พันธุวิเซิด(ดอกสีชมพู แดง/ขาว), ฟกาโร
(ดอกสีชมพู), เทอราสปรทิ (ดอกสีแสดแดง), อิมพาลา (ดอกสีขาว)
2.3 ไสดํา เชน พันธุเ ออบานัส (ดอกสีทองแดง), แพนเทอร (ดอกสีแดง), ริจิลิโอ(ดอกสีแดง),
เล็บเพิด (ดอกสีเหลือง), ฟลามิงโก (ดอกสีชมพู)

สายพันธุยุโรป

3. สายพันธุอ เมริกาและสายพันธุอ อสเตรเลีย ลักษณะของกลีบดอกแคบยาวใจกลางดอก มี
ขนาดเล็ก กานดอกเล็กยาวคุณภาพและอายุการปกแจกันสูพันธุยุโรปไมได
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การคัดเลือกพันธุเ ยอบีรา ควรพิจารณาลักษณะตางๆ ดังนี้
1. ขนาดของดอกควรมีขนาดตัง้ แต 10-15 เซนติเมตร
2. ลักษณะดอกเมื่อแผเต็มที่แลวควรทํามุม 180 องศา กลีบดอกหนา ไสกลางดอกใหญปลาย
กลีบไมงอนแอนหลัง
2. สีสดใสไมซดี งายเมือ่ บานแลว
3. กานดอกควรตรงยาวและแข็งแรง เสนผาศูนยกลางใหญ (มากกวา 0.6 เซนติเมตร)
4. ผลผลิตสูงใน 1 ป เยอบีรา ควรใหผลผลิตมากกวา 40 ดอก/ตน/ป
5. มีความตานทานโรคแมลงและปรับตัวไดดกี บั สภาพแวดลอม
6. อายุการปกแจกันนาน
แหลงผลิตทีส่ ําคัญ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: เชียงใหม , เชียงราย
: ราชบุรี , นนทบุรี
: พัทลุง , สงขลา
: หนองคาย , ขอนแกน ,เลย , นครราชสีมา, นครพนม,
อุบลราชธานี

การขยายพันธุ
การขยายพันธุเยอบีราสามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. การเพาะเมล็ด เมล็ดของเยอบีราจะมีลกั ษณะโคงงอคลายรูปเคียว ยาวประมาณ 1
เซนติเมตร วัสดุเพาะจะใชสวนผสมของขุยมะพราวกับทรายหยาบ ในอัตราสวน 1:1 ใสในกระบะ
พลาสติกซึ่งรองดวยกระดาษหนังสือพิมพเกลี่ยหนาดินใหเรียบเสมอกัน ใชไมทาร
ํ องกลบดวยวัสดุเพาะ
แลวรดนํ้าใหเรียบเสมอกัน ใชไมทาร
ํ องตามขวางของกระบะ หางกันประมาณ 1 นิว้ นําเมล็ดวางเรียงใน
รองกลบดวยวัสดุเพาะแลวรดนํ้าใหชุม ประมาณ 3-5 วัน เมล็ดจะงอก เมือ่ ตนกลามีใบจริง 2-3 ใบ จึง
ทําการยายลงถุงชําโดยใชดนิ ผสมทีม่ ดี นิ รวน ปุยคอก แกลบ และขีเ้ ถาแกลบ ในอัตรา 1:1:1:1 เปน
วัสดุปลูก นําไปวางไวในทีร่ ม รําไร เมือ่ ตนกลามีอายุ 2.5-3 เดือน จึงยายลงแปลงปลูก ซึง่ ใชเวลา
ประมาณ 4-4.5 เดือน จึงเริม่ ใหดอก
การขยายพันธุโ ดยการเพาะเมล็ดจะไมใชในระบบการผลิตเพือ่ ตัดดอกขาย แตจะใชเพื่อปรับปรุง
พันธุเ ทานัน้

การเตรียมกระบะเพาะ

ตนกลาที่ไดจากการเพาะเมล็ด
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2. การแยกหน อ เป น วิ ธี ที่ ใ ช กั น มากเพราะทํ าให ง  า ย และสะดวกการแยกหน อ
เยอบีรา ควรทําเมื่อตนเยอบีรามีอายุมากกวา 7 เดือน โดยการขุดตนเยอบีรา ขึน้ มาทัง้ กอลางดินออกให
หมดจึงแยกหนอแตละหนอควรมียอดอยูอ ยางนอย 1 ยอด มีใบ 4-5 ใบ และมีรากติดอยางนอย 3 ราก
ตัดรากและใบออกประมาณครึง่ หนึง่ เพือ่ ลดการคายนํ้าจากนัน้ นําหนอที่แยกไปชําในกระบะทีม่ วี สั ดุเพาะ
ชํา เชน ทรายและขุยมะพราวอัตราสวน 1:1 ควรระวังไมใหดินกลบยอดเพราะจะทําใหเนาไดงา ย หลัง
จากนั้นนําไปวางไวในทีร่ ม ประมาณ 2 สัปดาห เมือ่ ตนมี อายุ 4-5 สัปดาห จึงยายลงแปลงตอไป
3. การชํายอด การขยายพันธุดวยวิธีนี้จะไดจํานวนตนมากกวาการแยกหนอ แตตนที่ชําอาจ
เนาไดงายหากไมชํานาญพอการชํายอด ทําใหโดยขุดตนเยอบีราขึน้ มาทัง้ กอ ลางนํ้าใหสะอาดตัดใบออก
ใหเหลือกานใบประมาณ 5 เซนติเมตร ตัดยอดออกเพือ่ กระตุน ใหเกิดตาขางแลวนําไปชําในกระบะ
ทราย เมื่อมียอดออนแตกจากลําตน จึงตัดและจุม ฮอรโมนเรงราก แลวนําชําจนออกรากกอนยายปลูกลง
ถุงตอไป

การแยกหนอ

4. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ วิธีน้ีสามารถผลิตตนพันธุไ ดจํานวนมากในระยะเวลาอันสัน้ ไดตน ที่
แข็งแรงปลอดโรคและตรงตามพันธุหลังจากนําตนลงปลูกแลวประมาณ 6 เดือน จึงจะใหดอก
ปจจุบันการขยายพันธุเยอบีราเพื่อการคานิยมวิธีการแยกหนอและการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

การเตรียมดิน
ดินสํ าหรับปลูกเยอบีรา ควรเปนดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุ มีความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 5.5-6.5 ทําการไถหรือขุดพลิกหนาดิน ตากติดทิง้ ไวประมาณ 1 สัปดาห จึงยอยดิน และเก็บ
เศษวัชพืชออก ถาดินเปนกรดควรใสปนู ขาวและกรณีทป่ี ลูกซํ้าทีเ่ ดิมหรือเคยปลูกไมดอกอืน่ มากอน ควร
อบดินกอนปลูก เพื่อลดปญหาโรคและแมลง ดวยเมธิลโบรไมด หรือ บาซามิดจี นอกจากนีย้ งั สามารถ
ผสมวัสดุปลูกขึน้ ใหม โดยใชขยุ มะพราว 3 สวน แกลบดํา 2 สวน ทรายหยาบ 1 สวน ผสมกัน แลวเติม
ปุย แคลเซียมคารบอเนต 500 กรัม แคลเซียมซัลเฟต 100 กรัม และซิงคซัลเฟต 100 กรัม เพอรัสซัล
เฟต 500 กรัม คอปเปอรซัลเฟต 10 กรัม และซิงคซัลเฟต 10 กรัม ตอวัสดุปลูก 1 ลูกบาศกเมตร
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การปลูก
ชวงทีเ่ หมาะสมตอการปลูกเยอบีรา คือ ตัง้ แตเดือนตุลาคม – มกราคม ไมนยิ มปลูกในฤดูฝน
เพราะมีปญ
 หาเรือ่ งโรคโคนเนา
แปลงปลูกควรยกสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร กวาง 65-70 เซนติเมตร เวนทางเดิน 50
เซนติเมตร ระยะปลูกควรคํานึงถึงลักษณะของพันธุ โดยทั่วไปสายพันธุไทย กอมีขนาดเล็ก ใชระยะ
ปลูก 30X30 เซนติเมตร สวนสายพันธุยุโรป และ อเมริกา ซึ่งมีลักษณะทรงพุมใหญกวาสายพันธุไทย
ระยะปลูกที่ใช คือ ระหวางแถว 30-40 เซนติเมตร ระหวางตน 30-35 เซนติเมตร

การปฏิบตั ดิ แู ลรักษา
1. ในสภาพทองที่ที่มีแสงแดดจัดมาก ควรปลูกเยอบีราในโรงเรือนทีม่ คี วามสูงอยางนอย 2.5
เมตร หลังคาใชซาแรนพรางแสง รอยละ 50 เพือ่ ใหกา นดอกยาว และดอกมีสสี นั ดีขน้ึ นอกจากนีใ้ นฤดู
ฝนควรคลุมหลังคาโรงเรือนดวยพลาสติกใสกันฝน เพื่อใหดอกมีคุณภาพดี และปองกันการเกิดโรค

แปลงปลูกเยอบีราในโรงเรือน

2. ควรดูแลแปลงปลูกใหมคี วามชืน้ ตลอดจนเวลา
3. พรวนดินหลังจากตนเยอบีรา ตัง้ ตัวดีแลว เพื่อชวยใหดินโปรง และเปนการกําจัดวัชพืชไปใน
ตัว และควรระวังรากเยอบีรา จะขาด เพราะในชวงนีเ้ ยอบีรา กําลังแตกรกใหม
4. ควรจัดหาวัสดุคลุมแปลง เชน ฟางขาว เปลือกถัว่ แกลบผุ หรืออืน่ ๆ เพือ่ ใหดนิ สามารถเก็บ
ความชื้นไวไดนาน และยังปองกันหนาดินแนน และดินกระเด็นมาถูกใบขณะรดนํ้าดวย
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5. การแตงพุม หลังจากปลูกเยอบีราแลวตนจะเจริญเติบโตแตกกอพรอมทั้งใหดอก การดูแล
นอกจากจะตองตัดใบแกที่เหี่ยวแหงหรือเปนโรคออกทิ้งแลวหากพุมแนนเกินไป จะตองตัดแตงใบออกไม
ใหบังกันโดยใหมใี บเหลือติดอยูก บั ตนประมาณ 20-25 ใบ

การใหน้ํา
เยอบีรา ตองการนํ้ามากแตไมชอบนํ้าขัง ระยะ 2-3 สัปดาหแรกควรใหนํ้าแบบสปริงเกอร ตอมา
ควรใหนํ้าแบบหยดเพราะจะทําใหไดนํ้าสมํ่าเสมอและนํ้าไมเปยกใบและดอก การใหน้ําไมสมํ่าเสมอจะ
ทําใหกา นดอกเปราะ แตก และหักไดงาย

การใหปยุ
ปุยที่จะใหเยอบีรา แบงออกเปน 2 ชวง คือ ชวงแรกตัง้ แตระยะตนเริม่ แตกใบใหมจนถึงระยะมี
ดอกแรกใชปุยเกล็ดสูตร 21-21-21 อัตรา 3 ชอนโตะ ผสมนํ้า 20 ลิตร ใหรว มกับธาตุอาหารรองทุก
7 วัน สวนชวงทีส่ อง หลังจากที่เยอบีราออกดอกแลวใหปุยสูตร 10-52-17 อัตรา 3 ชอนโตะ ผสมนํ้า
20 ลิตร รดสลับกับปุยยูเรีย โดยใหทุก 15 วัน

การเก็บเกีย่ ว
ตนเยอบีราที่ไดจากการเพาะเมล็ดหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะใหเวลาประมาณ 4-5 เดือน จึงให
ดอก สวนตนจากการแยกหนอใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน แตดอกในระยะ 1-2 เดือนแรกยังมีขนาด
เล็ก หลังจากนัน้ จึงจะมีขนานใหญขน้ึ ดอกที่จะเก็บเกี่ยวควร อยูในระยะที่เหมาะสม เพราะถาเก็บเกี่ยว
ดอกออนเกินไป กานดอกจะออนหักไดงา ย ทําใหอายุการปกแจกันไมนาน และถาเก็บเกี่ยวดอกแกเกิน
ไปสีดอกจะซีด ละอองเกสรจะเปอ นดอก สวนทีเ่ ปนกลีบดอกชัน้ ในจะฟูไมสวยงาม จึงควรเก็บดอกใน
ระยะที่เกสรตัวผูบาน 1-2 วง โดยจับดานดอกโยกเขาหาตัวแลวกระตุกขึ้น เนือ่ งจากตรงโคนกานดอก
จะเปนเนื้อเยื่อที่แข็งสามารถปองกันการสูญเสียนํ้ าของดอกไม เมื่อดึงดอกขึ้นมาแลวใหรบี นําไปแชนํ้า
ทันที เวลาเก็บเกี่ยวเยอบีราทําไดทง้ั ในชวงเชาและบาย

การเก็บเกีย่ ว
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การใชสารเคมีหลังการเก็บเกีย่ ว
หลังจากเก็บเกีย่ วแลวจะแชดอกเยอบีราในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด 5% หรือ สารฟอง
ผาขาว อัตรา 7 ซีซี ตอนํ้า 1 ลิตร โดยนํ้าทีใ่ ชตอ งเปนนํ้าทีส่ ะอาด กอนนํากานลงแชใหตดั ปลายกาน
ออก 2 เซนติเมตร เพราะสวนปลายกานทีต่ ดิ อยูก บั ตนเปนเนือ้ เยือ่ ทีแ่ ข็งสามารถดูด นํ้าไดนอ ย และแช
จนกวาจะนําไปบรรจุหีบหอตอไป

เกรด
เอ
บี
ซี

การคัดขนาดเยอบีราตามความตองการของตลาดกรุงเทพฯ
ความยาวดานดอก (ซม.)
เสนผาศูนยกลางดอก (นิ้ว)
มากกวา 40
มากกวา 4.0
35-40
3.5-4.0
30-35
3.0-3.5

การคัดเกรด

การบรรจุหบี หอ
โดยทัว่ ไปจะใชถงุ พลาสติกขนาดเล็ก สวมดอกไวแลวจึงเขากําๆ ละ 10 ดอก หอดวยกระดาษ
และบรรจุลงกลอง สวนในประเทศเนเธอรแลนดจะบรรจุแตละดอกตามแนวนอนในกลองกระดาษ ตืน้ ๆ
โดยเสียบกานดอกลงในกระดาษแข็งทีเ่ จาะเปนรู เพือ่ ตรึงไมใหดอกเคลือ่ นที่ กานดอกจะอยูใ นรูสว นตัว
ดอกจะอยูบนรูทําใหเห็นดอกชัดเจน ซึง่ แตละกลองสามารถบรรจุดอกไดประมาณ 50 ดอก

การบรรจุหีบหอ
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การเก็บรักษา
ดอกเยอบีราที่อยูระหวางรอการบรรจุหีบหอ หรือสงขายควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส ความชืน้ สัมพันธ 90 เปอรเซ็นต

โรคของเยอบีรา
1. โรคใบจุด
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ รา
อาการ เกิดจากทีใ่ บจะเปนจุดหรือเปนวงซอนกัน แผลเปนสีน้ําตาลออน ถาพบทีด่ อกกลีบดอก
จะแสดงอาการจุดซอนกันเปนวงเมือ่ เปนมากกลีบดอกจะไหม
การปองกัน ใชสารเคมีประเภท แมนโคเซ็บ ฉีดเพือ่ ปองกัน แตถา ตองการฉีดพนเพือ่ ระงับการ
ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นอยางรุนแรง ควรใชคารเบนดาซิมสลับกับแมนโคเซ็บ ตามอัตราทีแ่ นะนําบน
ฉลากสารเคมี สําหรับใบทีแ่ สดงอาการมากๆ ควรตัดใบออกเสียกอนแลวนําไปเผา หลังจากนัน้ จึงพน
ดวยสารเคมี
2. โรครากเนา – โคนเนา
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ รา
อาการ จะพบใบและตนเหี่ยว บริเวณโคนตนระดับดินเปนแนวสีน้ําตาล สีเสนใยสีขาวของเชือ้
ราเจริญอยู เมื่ออาการรุนแรงจะเหี่ยวทั้งกอ เมือ่ ถอนตนขึน้ มาจะพบวาโคนตนและรากเปอ ยเนา
การแพรระบาด เชื้อราแพรระบาดไดชา มาก โดยเสนใยเจริญไปในดิน การแพรกระบาดจึง
เกิดขึ้นโดยเชือ้ ราติดมากับหนอทีข่ ยายมาจากแหลงทีเ่ ปนโรค หรือติดไปกับจอบเสียมที่ใชในไร หรือติด
ไปกับเทาคนที่ยํ่าไปทั่วแปลง
การปองกันกําจัด ใชสารเคมีประเภท PCNB เชน เทอราคลอ, ควินโตซีนหรือบีสสิคอล ฉีดพน
หรือราดบริเวณโคนตนทีเ่ ริม่ แสดงอาการ สําหรับตนทีเ่ ปนโรคมากๆ ควรขูดออก โดยขุดเอาดินบริเวณ
นั้นออกดวย อยาใหดนิ และสวนของพืชหลนเรีย่ ราด จะทําใหเชื้อแพรกระจาย เวลาราดโคนตนดวยสาร
เคมีควรทําขณะดินแหง

โรครากเนา - โคนเนา
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3. โรครากปม
สาเหตุ เกิดจากไสเดือนฝอยเขาทําลายรากพืช
อาการ เริ่มแรกตนเยอบีราจะแคระแกรน ใบซีดเหลืองมีลักษณะคลายกับอาการขาดธาตุ
อาหารเมื่อถอนตนดูจะพบรากมีลกั ษณะยวมโตเปนแหงๆ ปลายรากกุดหรืองอ ปมทีเ่ กิดใหมจะมีสขี าว
ตอไปจะเปนสีน้ําตาล ถามีมากตนจะเหี่ยวแหงและตายไป
การแพรระบาด ไสเดือนฝอยเปนศัตรูทอ่ี าศัยอยูใ นดินการแพรระบาดเกิดขึน้ โดยการขนยาย
ดิน ติดไปกับกลา และระบาด ไปโดยการชะลางของนํ้า
การป อ งกั น กํ าจั ด ไส เ ดื อ นฝอยเป น ป ญ หาที่ แ ก ไ ขได ย ากมาก เพราะสารเคมี ที่ ใ ช ไ ด
ผลดี ราคาแพงเกินไป เชน การรมดวยเมธิลโบรไมด และการใชสารเคมีฆา แมลง เชน เฮปตาคลอ ใชได
ผลดีแตพิษตกคางในดินนานถึง 10 ป จะมีผลตอพืชมาก เพือ่ พบตนทีเ่ ปนโรคควรถอนตนทีแ่ สดง
อาการโดยขุดเอารากออกใหหมด ถาเปนทัง้ แปลงตองทําลายทั้งแปลงเผาทิ้ง แลวทิง้ ดินตากแดด โดย
ขุดซากพืชออกใหหมด ความรอนจากแสงแดดจะชวยฆาไขและตัวออนของไสเดือนฝอยได หรือปองกัน
โดยใช ไวยเตท แอล หรือ เทมมิค 10 จี รองกนหลุมกอนปลูกเยอบีรา และวิธกี ารปองกันอีกวิธซี ง่ึ
ปลอดภัยไมมีพิษตกคาง ก็คือ การปลูกพืชหมุนเวียน และการใสอนิ ทรียว ตั ถุลงในดินเพือ่ เพิม่ จุลนิ ทรีย
ในดินซึง่ สามารถทําลายใสเดือนฝอยได
4. โรคดอกเขียว
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ มายโคพลาสมา
อาการ เริม่ แรกตนเยอบีราจะแคระแกรน ใบซีดเหลืองดอกจะมีขนาดเล็กลง กานดอกสัน้ กลีบ
ดอกจะมีสีเขียวคลายกลีบเลีย้ ง และมีลกั ษณะเหมือนใบแตกฝอย ดอกจะเจริญผิดปกติไปจากเดิม
การแพรระบาด ในสวนทีป่ ลูกเยอบีรา มาแลว 2-3 ป มักจะพบโรคนี้ระบาดทั่วสวน บางแหง
เสียหายมากกวา 50%
การปองกันกําจัด ถาพบโรคดอกเขียวในแปลงปลูกควรถอนตนทําลายและเผาทิง้ เสีย ตนที่
เปนโรคไมควรขยายพันธุตอไปและควรฉีดพนสารเคมีปองกันเพลี้ยปากดูด ซึง่ เปนพาหะนําโรคนี้แพร
ระบาด
5. โรคดอกเนา
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ รา
อาการ เกิดกับกลีบดอก ทําใหกลีบอกมีสซี ดี เหลืองอมเขียว หรือนํ้าตาลอมเขียว หลังจากนัน้
จะเกิดอาการเนาเปนสีนํ้าตาลอาการที่ฐานรองดอกจะพบฐานรองดอกมีสนี ้ําตาลเขมคลายกับอาการชํ้า
หลังจากนัน้ จะเริม่ มีเสนใยสีขาวขุน ทําใหดอกเนา
การปองกันกําจัด ใชสารเคมี เชน โบแทน ฉีดพนทุกๆวัน
6. โรคดอกแหง
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ รา
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อาการ จะเริม่ จากคอดอกกอน จะสังเกตพบรอยชํ้าทีค่ อกานดอก ทําใหคอดอกพับเหี่ยวไป
บางครั้งจะพบรอยชํ้าตามกานดอกอาการเหลานีจ้ ะเกิดกับดอกทุกระยะ ถาเกิดกับดอกตูม ดอกจะไม
บานตอไปโรคนํ้าจะระบาดมากประมาณชวงเดือนธันวาคม- เมษายน
การปองกันกําจัด ถาพบตนทีม่ อี าการมาก ใหถอนตนเผาทําลายเสียและพนดวยสารเคมี คาร
เบนดาซิม สลับกับแมนโคเซ็บ ตามอัตราทีแ่ นะนําบนฉลากสารเคมี
7. โรคราแปง
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ รา
อาการ จะพบเสนใยและสปอรสีขาวของเชือ้ ราปกคลุมอยูด า นหลังใบและทองใบ เมือ่ อาการรุน
แรงใบจะเปนสีมวงและหงิกและอาการที่เกิดกับกานใบและดอกจะพบเชื้อ ราสีขาวเจริญที่ใตกลีบดอก
และกานชูดอก ทําใหดอกออน กลีบรวง
การปองกันกําจัด ควรฉีดพนดวยสารเคมีชนิดดูดซึมคารเบนดาซิม สลับกับสารเคมีชนิดไมดดู
ซึม คลอโรธาโลนิล ตามอัตราทีแ่ นะนําบนฉลากสารเคมีนน้ั ๆ เพือ่ ปองกันการดือ้ ตอสารเคมี

แมลงศัตรูของเยอบีรา
1. เพลีย้ ไฟ ทัง้ ตัวออนและตัวเต็มวัย จะทําลายเยอบีรา โดยดูดนํ้าเลีย้ งทีใ่ บและดอก ทําใหใบ
หงิกงอ กลีบดอกจะชํ้าและมีจดุ ดางสีขาวดอกจะมีสซี ดี รูปทรงจะบิดเบี้ยวเพลี้ยไฟจะระบาดมากในฤดู
แลงและในสภาพอากาศแหง
การปองกันกําจัด ควรฉีดพนสารเคมีสปั ดาหละครัง้ สารเคมีทใ่ี ชอาจะลือกใชอยางใดอยางหนึง่
เชน พอสซ, โตกุไธออน,ไดคารโซล
2. หนอน เปนหนอนผีเสือ้ กลางคืน จะวางไขไวในดอกตูมและไขจะฟกออกเปนตัวในขณะที่
ดอกเริม่ บานพอดี เมือ่ เจริญเปนตัวหนอนจะกัดกินกลีบดอก ทําใหคุณภาพดอกเสียจําหนายไมได
การปองกําจัด ควรฉีดพนสารเคมีสปั ดาหละครัง้ สารเคมีที่ใช เชน อโซดริน, แลนเทน, เซฟ
วิน 85, แบคโทสปน โดยพนสลับกันไป อยาใหสารเคมีชนิดใดชนิดหนึง่ เพราะจะทําใหหนอนดื้อตอ
สารเคมีไดชนิดใดชนิดหนึง่ เพราะจะทําใหหนอนดือ้ ตอสารเคมีได
3. เพลีย้ ออน ลักษณะตัวสีเขียวหรือชมพูเล็กนอย สามารถมองเห็นดวยตาเปลาเพลีย้ ออนจะ
ดูดกินนํ้าเลีย้ งตามกลีบดอก และจะถายมูลออกมาเปนเมือกเหนียวๆ ติดอยูทําใหดอกมีตําหนิเพลีย้ ออน
ยังดูดกินนํ้าเลีย้ งทีย่ อดออนทําใหใบหอและบิดงอ
การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยมาลาไธออน อัตรา 30-40 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร ไดอาซิโนน 2030 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร หางกัน 5-7 วัน แตถา พบการระบาดของเพลีย้ ออนจํานวนมาก ตองรนระยะเวลา
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ฉีดพนสารเคมีหา งกัน 3 วัน และควรกําจัดวัชพืชที่อยูรอบๆ แปลงใหสะอาด เพือ่ ปองกันไมใหเพลีย้ ออน
หลบอาศัยเมือ่ ฉีดพนสารเคมีไปทีต่ น เยอบีรา
4. ไรแดง มีขนาดเล็กมาก จะดูดกินนํ้าเลีย้ งทัง้ ใบและดอก ทําใหเกิดอาการดางเปนจุดๆ ที่
ใบ ดานหลังใบเปลีย่ นเปนสีน้ําตาล และหงิกงอ และยังดูดกินนํ้าเลีย้ งทีด่ อกตูม ทําใหดอกชะงักการ
เจริญเติบโตไมยอมบาน ถาพบในดอกบานจะทําใหกลีบดอกเหี่ยวแหงเร็วกวาปกติ
การปองกันกําจัด
- ใหหมั่นสํารวจตรวจดูเปนประจํา ถาพบมีการระบาดไมมากใหใชกํามะถันผง อัตรา 60-80
กรัม ตอนํ้า 20 ลิตร พนใหทว่ั ทัง้ ใตใบและบนใบ แตมขี อ ควรระวัง คือ ไมควรพนเกินอัตราทีก่ ําหนด
และไมควรพนในขณะมีแดดจัด อากาศรอน เพราะจะทําใหใบไหมได
- ถามีการระบาดมากใชสารกําจัดไร ไดโคฟอล อัตรา 40-50 ซีซตี อ นํ้า 20 ลิตร หรือไมแทค
อัตรา 20 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร พนใหทว่ั ทัง้ บนใบและใตใบ
อื่นๆ
ทาก มักจะกัดกินใบและลําตนทีอ่ อ น มีปญ
 หามากในชวงเพาะกลาและหลังจากยายกลาลงถุง
จะยังพบปญหามากในชวงเพาะกลาและหลังจากยายกลาลงถุง จะยังพบปญหาทากกัดกินใบออนของ
เยอบีราอยูเสมอ มักระบาดในสภาพทีม่ อี ากาศชืน้ ๆ หรือขณะฝนตกแตในสภาพแหงจะไมระบาด อาจ
ปองกันกํ าจัดไดโดยใชเหยื่อพิษลอโดยการหวานใหท่ัวบริเวณแปลงเพาะตนกล า เหยื่อพิษที่ใชอยูคือ
แองโกล สลัก
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