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โรครากขาวยางพารา 
 

 เตือนเกษตรกรชาวสวนยางระวังโรครากขาว หรือโรคที่เก่ียวกับระบบรากของยางพาราที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฝน
ตกชุก สามารถเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต มักเกิดขึ้นกับต้นยางพาราอายุ ๑ ปี ขึ้นไป ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่น      
ส่ารวจต้นยาง และแปลงปลูกอย่างสม่่าเสมอ หากพบให้รีบแจ้งส่านักงานเกษตรอ่าเภอใกล้บ้านโดยทันทีเพ่ือด่าเนินการ
หาแนวทางการควบคุมและป้องกันก่าจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง 

เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Rigidoporus lignosus (Klotzsch) lmazeki 

ลักษณะอาการ 
  เส้นใยของเชื้อรามีสีขาว เจริญแตกสาขาปกคลุมและเกาะติดแน่นกับผิวราก เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะกลายเป็น
เส้นกลมนูน สีเหลืองซีด เมื่อระบบรากถูกท่าลาย พุ่มใบจะแสดงอาการผิดปกติใบจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง   
โดยจะสังเกตเห็นเฉพาะบางกิ่ง และเหลืองทั้งทรงพุ่มและร่วงในที่สุด กิ่งแขนงบางส่วนแห้งตาย เมื่อขุดดูรากจะพบราก  
มีผิวขรุขระและมีส่วนของเชื้อราติดอยู่  ซึ่งรากยางปกติจะมีผิวเรียบ สีเนื้อ เมื่อเชื้อราเข้าท่าลายระบบรากอย่างรุนแรง 
จะปรากฏดอกเห็ดที่โคนต้นหรือราก ในช่วงฤดูฝนดอกเห็ดมีลักษณะเป็นแผ่นครึ่งวงกลม แผ่นเดียวหรือซ้อนกันเป็นชั้นๆ 
ผิวด้านบนมีสีเหลืองส้ม โดยมีสีเข้มอ่อนเรียงสลับกันเป็นวง ผิวด้านล่างมีสีส้มแดงหรือสีน้่าตาลขอบดอกเห็ดมีสีขาว 
 
การแพร่ระบาด 
  เชื้อราเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน ที่มีความชื้นสูง การกระจายและการระบาดของโรคท่ีรุนแรง      
มักปรากฏในพื้นที่ปลูกที่มีรากไม้ตอไม้ เป็นพื้นที่ปลูกที่ปลูกแทนป่าเป็นครั้งแรก และดินมีลักษณะเป็นดินร่วนทราย 
ปัจจุบันพบว่าแปลงปลูกแทนเป็นโรคมากขึ้น เชื้อราสามารถแพร่กระจายได้ ๒ ทาง คือ 
  ๑) โดยการสัมผัสกันระหว่างรากท่ีเป็นโรคกับรากจากต้นปกติ ท่าให้เชื้อเจริญลุกลามต่อไป 
  ๒) โดยสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม ติดไปกับขาแมลงหรือลอยไปตามน้่า แล้วไปตกบนบาดแผลของ         
ตอยางใหม่ เมื่อมีความชื้นเพียงพอ จะเจริญลุกลามไปยังระบบราก กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคแหล่งใหม่ต่อไป 
 
 

 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 

กลุ่มอารักขาพืช 
ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
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พืชอาศัย 
  ทุเรียน ขนุน จ่าปาดะ มะพร้าว ปาล์มน้่ามัน ไผ่ ส้ม โกโก้ ชา กาแฟ เนียงนก พริกไทย พริกขี้หนู น้อยหน่ า   
มันส่าปะหลัง สะเดาบ้าน สะเดาเทียม ทัง มะเขือเปราะ กระทกรก มันเทศ สะตอ ลองกอง 
 
วิธีการป้องกันและก าจัด มีดังนี้ 
  การป้องกันก่าจัดและควบคุมโรครากขาวให้ได้ผล  จะต้องมีมาตรการในการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม   
การปลูกไปจนถึงหลังปลูก หรือระยะท่ีต้นยางให้ผลผลิตแล้ว 
  ๑. การเตรียมพ้ืนที่ปลูกยางควรท่าลายตอไม้ ท่อนไม้เก่าออกให้หมด ไถพลิกหน้าดินตากแดด  เพ่ือก่าจัดเชื้อรา  
ที่เจริญอยู่ในดินและในเศษไม้เล็กๆ ที่หลงเหลืออยู่ในดิน 
  ๒. ในแหล่งที่มีโรคระบาด หลังการเตรียมดินควรปล่อยพื้นที่ว่างไว้ประมาณ ๑ - ๒ ปี หรือปลูกพืชคลุมดิน
ตระกูลถั่ว เพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ในดินบางชนิด  ที่เป็นพิษต่อเชื้อราสาเหตุ
โรครากขาว 
  ๓. แปลงยางที่มีประวัติการเป็นโรครากขาวมาก่อน แนะน่าให้ใช้ก่ามะถันผงผสมดินในหลุมปลูก  อัตรา    
๒๔๐ กรัม  ต่อหลุม เพื่อปรับสภาพ ความเป็นกรด ด่างของ ดิน ให้เหมาะต่อการเจริญของเชื้อปฏิปักษ์ต่อโรครากขาว  
และป้องกัน การเจริญของเชื้อราสาเหตุโรครากขาวเข้าท่าลายรากยาง 
  ๔. หลังจากปลูกยางไปแล้ว ๑ ปี ควรส่ารวจแปลงยางสม่่าเสมอ ตรวจดูพุ่มใบเพ่ือหาต้นยางที่เป็นโรครากขาว 
ในพ้ืนที่ที่ไม่เคยเป็นโรคมาก่อน คว รตรวจปีละ ๑ - ๒ ครั้ง ส่วนในพื้นท่ีที่เคยเป็นโรคมาแล้วให้ตรวจซ้่าทุก ๓ เดือน    
ต้นยางเป็นโรครุนแรงไม่อาจรักษาได้ ควรขุดต้นเผาท่าลายและรักษาต้นข้างเคียงโดยการใช้สารเคมี 
  ๕. ต้นยางอายุน้อยกว่า ๓ ปี ที่เป็นโรครากขาวนั้น ควรขุดเผาท่าลายให้หมดเพ่ือยับยั้งการระบาดของโรค 
  ๖. ต้นยางที่มีอายุมากกว่า ๓ ปีขึ้นไป ควรขุดคูล้อมบริเวณต้นเป็นโรค(กว้าง ๓๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร) 
เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นโดยการสัมผัสกันของราก และขุดลอกคูทุกปี 
  ๗. ไม่ควรปลูกพืชร่วม หรือพืชแซมที่เป็นพืชอาศัยในพ้ืนที่ที่เป็นโรคราก 
  ๘. ใช้สารเคมีส่าหรับรักษาต้นที่เป็นโรคเพียงเล็กน้อย และใช้กับต้นข้างเคียงเพ่ือป้องกันโรคโดยขุดร่องเล็กๆ 
รอบโคนต้น กว้าง ๑๕ - ๒๐ เซนติเมตร เทสารเคมีลงในร่องรอบโคนต้น ใช้สารเคมีทุก ๖ เดือน เป็นเวลา ๒ ปี 
   - ไตรเดอร์มอร์ฟ 75% EC อัตรา ๑๐ - ๒๐ ซีซี ต่อ น้่า ๑ - ๒ ลิตร ต่อต้น 
   - ไซโปรโคนาโซล 10% SL อัตรา ๑๐ - ๒๐ ซีซี ต่อ น้่า ๑ - ๒ ลิตร ต่อต้น 
  - โปรปิโคนาโซล 25% EC อัตรา ๓๐ ซีซี ต่อน้่า ๓ ลิตร ต่อต้น 
   - เฮกซะโคนาโซล 5% EC อัตรา ๑๐ - ๒๐ ซีซี ต่อ น้่า ๒ ลิตร ต่อต้น 
   - เฟนิโคลนิล 40% FS อัตรา ๔ - ๘ กรัม ต่อน้่า ๓ ลิตร ต่อต้น 
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 9. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาสด ผสมร่าข้าวละเอียดและปุ๋ยอินทรีย์(ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอกเก่า) อัตราส่วน (1 :4:100) 
โดยน้่าหนัก โรยส่วนผสมรอบล่าต้นหรือทรงพุ่ม 3 เดือนต่อครั้ง อัตราดังนี้  
  - ยางพารา อายุ 1 - 3 ปี ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมแล้ว 3 กิโลกรัมต่อต้น  
  - ยางพารา อายุมากกว่า 3 ปี แต่ยังไม่เปิดกรีด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมแล้ว 5 กิโลกรัมต่อต้น  
  - ยางพาราเปิดกรีดแล้ว อายุไม่เกิน 10 ปี ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมแล้ว 5 - 10 กิโลกรัมต่อต้น  
  - ยางพาราเปิดกรีดแล้ว อายุ 10 ปีขึ้นไป ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมแล้ว 10 กิโลกรัมต่อต้นหรือ
มากกว่านั้น 

 
 
 
 
 
 

         
 

 

ลักษณะดอกเห็ดโรครากขาว ลักษณะเส้นใยเชื้อราโรครากขาว 

ลักษณะทรงพุ่มและล าต้นของยางพาราที่เป็นโรครากขาว 


