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๑. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว
พื้นที่ปลูกตามรายงานของสานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 จานวน 64 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกข้าว 42,388,266
ไร่ สถานการณ์ศัตรูข้าว ในสัปดาห์นี้
เพลี้ย กระโดดสีน้ าตาล พบพื้นที่ ร ะบาด 4,305 ไร่ คิดเป็ นร้อ ยละ 0.01 ของพื้ นที่ปลู ก พบการระบาดในข้า วอายุ
น้ อยกว่ า 40 วั น 150 ไร่ อายุ 40 – 60 วั น 192 ไร่ และข้ าวอายุ มากกว่ า 60 วั น 3,963 ไร่ ในพื้ นที่ จั งหวั ดศรี ษะเกษ ชั ยนาท
กาแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และจังหวัดพิษณุโลก การระบาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,193 ไร่
โรคไหม้ พบพื้นที่ระบาด 8,526 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ปลูก พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 4,031
ไร่ และจังหวัดมุกดาหาร 4,495 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,297 ไร่

๒. สาเหตุการระบาดของโรคไหม้
1. ใช้พันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค
2. ใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุในโตรเจนสูงเกินคาแนะนาจึงเป็นสาเหตุทาให้เชื้อราเข้าทาลายได้ง่าย
3. ข้อสังเกตการระบาด
ถ้าต้นข้าวได้รับเชื้อราเข้าทาลายจะแสดงอาการ ดังนี้
ระยะกล้า
ที่ใบเป็นจุดสีน้าตาลคล้ายรูปตาหรือรูปกระสวยทอผ้า หัวท้ายแหลม ตรงกลางแผลมีจุดสีเทา เมื่อแผลขยายลุกลาม
ติดต่อกันอยู่ทั่วใบ ในกรณีที่โรคระบาดรุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตายทั้งกอ อาการคล้ายถูกไฟไหม้
ระยะแตกกอ
อาการของโรคพบได้ที่กาบใบ ข้อต่อใบและข้อต่อของลาต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลจะขยาย
ลุกลามติดต่อกัน ที่บริเวณข้อต่อใบจะมีลักษณะแผลสีน้าตาลดาและใบมักจะหลุดจากกาบใบ
4. การควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายพืน้ ที่

๑. สารวจแปลงนา อย่างสม่าเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ใช้เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) พ่นอัตราตามคาแนะนาในฉลาก
๑.๒ ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาอัตรา ๑ กก./น้า ๒๐๐ ลิตรพ่น
๒. ถ้ามีความจาเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่ก ระจายขยาย
เป็นวงกว้างออกไป สาหรับสารเคมีที่ใช้ ได้แก่
- อิดิเฟนฟอส ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา ๒๐-๒๕ ซีซี ผสมน้า ๒๐ ลิตร
- บลาสติซิดิน-เอส ๒ เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา ๒๐-๒๕ ซีซี ผสมน้า ๒๐ ลิตร
- ไตรไซคลาโซล ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา ๑๐-๑๖ กรัม ผสมน้า ๒๐ ลิตร
ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีพ่นซ้ากันหลายครั้ง เชื้อราจะต้านทานสารเคมี
หรือดื้อยา ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกัน ทั้งนี้ในการใช้สารเคมีควร
ใช้ด้วยความระมัดระวัง และคานึงถึงความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม

5. การเฝ้าระวังและเตือนภัย
1. อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
2. สมาชิกศูนย์ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์จากการสารวจและรายงานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
3. หากพบหนอนกระทู้กล้าให้เตือนเกษตรกรสมาชิกชุมชนให้สารวจแปลงนาของตนเองและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการควบคุม
6. การคาดการณ์
จากสภาพอากาศโดยทั่วไปทั่วทุกภาคมีฝ นตกต่อเนื่ อง หลังจากฝนตกทาให้อากาศร้อ นชื้น เหมาะสมต่อ การแพร่ร ะบาด
ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลและโรคไหม้ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกข้า วพัน ธุ์ป ทุม ธานี 1 ขอให้เ ฝ้า ระวัง การระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 ขอให้ตรวจแปลงอย่างสม่าเสมอเพราะอาจเกิด
การระบาดของโรคไหม้รุนแรงได้

7. การด้าเนินงาน
1. ศูนย์ประสานงานการจัดการศัตรูพืช แจ้งเตือนทุกจังหวัดเฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้ข้าวและเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
2. เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ มงานอารั กขาพื ชจั งหวั ดชั ยนาทลงพื้ นที่ ตรวจสอบพื้ นที่ ระบาดเพลี้ ยกระโดดสี น้ าตาล ในพื้ นที่ อ าเภอเมื อ ง
และอาเภอสรรคบุรี สนับสนุนเกษตรกรในการผลิตขยายเชื้อราบิวเวอเรีย ใช้กับดักแสงไฟล่อจับตัวเต็มวัย ฉีดพ่นสารสะเดา และแนะนาให้
เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและถูกวิธีใช้ในการป้องกันกาจัดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอารักขาพืชจังหวัดศรีษะเกษ ชัยนาท กาแพงเพชร อุทัยธานี และจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ระบาด
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พร้อมทั้งแนะนาเกษตรกรเจ้าของแปลงสารวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่าเสมอ

8. ผลการด้าเนินงาน
4.1 สานักงานเกษตรจังหวัดและสานักงานเกษตรอาเภอ ประชาสัมพันธ์โดยสื่อท้องถิ่น
4.1.1 แนะนาให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น กข29 กข31 กข41 กข47 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2
สุพรรณบุรี 3 พิษณุโลก 2
4.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเจ้าของแปลงสารวจแปลงนาของตนเองอย่างสม่าเสมอทุกสัปดาห์
4.1.3 เมื่อพบตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ให้รณรงค์ใช้เครื่องดูดแมลงอย่างเร่งด่วน
4.2 กรณีเริ่มพบว่ามีการระบาดของโรคไหม้ ในฤดูถัดไปให้เกษตรกรปฏิบัติตามคาแนะนา ดังนี้
4.2.1 ใช้พันธ์ต้านทานต่อโรคไหม้ เช่น ปทุมธานี ๑ สุพรรณบุรี ๑ ชัยนาท ๑ พิษณุโลก ๑ เป็นต้น
๔.2.2 ไม่ควรหว่านข้าวหนาแน่นเกินไปเพราะจะทาให้อับลม เป็นตัวส่งเสริมให้เชื้อราแพร่กระจายและพัฒนาได้
อย่างรวดเร็ว ควรใช้เมล็ดพันธุ์ตามคาแนะนาของราชการ อัตรา ๑๕-๒๐ กก/ไร่
4.2.3 ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ไม่ควรใช้มากกว่า ๒๐-๕๐ กก./ไร่ วิธีนี้อาจมีผลกระทบต่อผลผลิตบ้างแต่
จะช่วยไม่ให้ข้าวอ่อนแอต่อโรค
4.2.4 เพิ่มปริมาณซิลิก้าให้แก่ต้นข้าว เพื่อต้านทานต่อโรค โดยใช้ปุ๋ยหมักและแคลเซี่ยม
4.2.5 นอกจากการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว อาจใช้สารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์ เช่น เบโนมิล
ผสมกับไธแรมหรือคาร์ซูก้าไมซิน คลุกเมล็ดก่อนปลูกหรือแช่เมล็ดในสารละลายเคมี นาน ๒๔ ชั่วโมง ก่อนปลูก

