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ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560
จากการติดตามแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดของศัตรูพื ช ในตอนนี้ เริ่มพบการทาลายของเพลี้ ย
กระโดดสีน้าตาล อาจจะเนื่องมาจาก สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ประกอบกับการทานาจะทาได้
เฉพาะพื้นที่ที่มีแหล่งน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการทาลายของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเตือน ดังนี้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เป็นแมลงศัตรูข้าวประเภทปากดูด อยู่ในอันดับโฮม็อพเทอร่า แมลงที่อยู่ในอันดับนี้
ได้แก่ แมลงประเภทเพลี้ยต่างๆ เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น แมลงหวีขาว เพลี้ยแป้ง เป็นต้น
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล มีความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาหารเพียงชนิดเดียวคือข้าว เท่านั้น ทั้งระยะตัวอ่อนและ
ตัวเต็มวัยจะดูดกินน้าเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้า ท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวเหนือน้า ต้ นข้าวจะแสดงอาการ ใบเหลือง
เหี่ยวแห้งตายเป็นหย่อมๆ เรียกว่า อาการฮ็อพเพอร์เบิร์น นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลยังเป็นแมลงพาหะน้าเชื้อ
โรคไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคใบหงิก หรือโรคจู๋

ลักษณะการทาลาย
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แนวทางการป้องกันก้าจัด
ศูนย์เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนาดังนี้
ขั้นแรก เลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เช่น สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี
2 สุพรรณบุรี90 ปทุมธานี1 พิษณุโลก2 ชัยนาท1 และชัยนาท2
ขั้นที่สอง ต้องทาการสารวจแปลงนาทุกสัปดาห์หลังจากข้าวงอก ถ้าพบจานวนตัวอ่อนของเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาล แต่ยังไม่ถึง 10 ตัวต่อกอ ให้สารสกัดสะเดาในอัตรา 100 – 120 ซีซี /น้า 20 ลิตร ผสมสารจับ
ใบฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ฉีดพ่น อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้า 40 ลิตรผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วง
แสงแดดอ่อน หากมีความจาเป็นต้องใช้สารเคมี ให้ใช้สารบูโพรเฟซีน (แอปพลอด 10 % WP) อัตรา 25 กรัม/น้า
20 ลิตร หรือใช้สารอีโทเฟนพรอกซ์(ทรีบอน 10 % EC ) อัตรา 20 ซีซื ต่อ น้า 20 ลิตร หรือบูโพรเฟซิน/ไอโซโปร
คาร์บ (แอปซิน/มิพซิน 5 %/ 20% WP ) อัตรา 50 กรัม ต่อ น้า 20 ลิตร ฉีดพ่นเมื่อพบเป็นระยะตัวเต็มวัยเป็นส่วน
ใหญ่ (กรมวิชาการเกษตร)

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลทีต่ ายเนื่องจากการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย
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จากการติดตามสถานการณ์ของโรคไหม้ในข้าว ในขณะนี้พบว่ากาลังมีการระบาดในหลายพื้นที่ในเขตภาค
ตะวันตก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค
ใบไหม้ข้าว ดังนี้
โรคไหม้ (Blast Disease) สาเหตุ เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc
โรคไหม้สามารถทาลายข้าวได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โรคไหม้จะเกิดขึ้นและแพร่ระบาดได้
รุนแรง ถ้ามีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม

อาการแผลจุดสีน้าตาลคล้ายรูปตาตรงกลางมีสีเทา
อาการ
ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้าตาลคล้ายรูปตา มีสี
เทาอยู่ตรงกลางแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความ
ยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยาย
ลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะ
แห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้
ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ
และข้อต่อของลาต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่ามักพบในระยะ
กล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้บริเวณข้อต่อ ใบจะลักษณะ
แผลช้าสีน้าตาลดา และมักจะหลุดออกจากกาบใบเสมอ
ระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวพึ่งจะเริ่ม
ให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทาลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็น
โรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้าสี
น้าตาลที่บริเวณคอรวง ทาให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วง
หล่นเสียหายมาก
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อาการโรคไหม้ ในระยะข้ าวออกรวง (โรคเน่ าคอรวง)

การแพร่ระบาด
พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทาให้ลมอับ ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอน
กลางคืน น้าค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส
ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี
แนวทางการป้องกันก้าจัด
ศูนย์เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนาดังนี้
1. ใช้เมล็ดพันธุ์ต้านทานโรค เช่น สุพรรณบุรี2 สุพรรณบุรี60 (สานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว,
2550)
2. หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศดี และ
ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ โรคไหม้จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว
3. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า แช่หรือคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนหว่าน โดยให้ใช้เชื้อราไครโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสม
น้า 100-200 ลิตร และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าฉีดพ่นในระยะต้นข้าวอายุ 7-15 วัน, 30 วัน และ 60 วัน โดยใช้
เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัมผสมน้า 200 ลิตร และผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อน
4. คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันกาจัดเชื้อรา เช่น คาซูกาไมซิล ไตรโซคลาโซล คาร์เบนดาซิม โพรคลอราช
ตามอัตราที่ระบุ ในแหล่งที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหม้ทั่วไป 5 เปอร์เซนต์ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพ่ นสารป้องกัน
กาจัดเชื้อรา เช่น คาซูไมซิล อีดีเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (ที่มา :
ส้านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว)
เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-481126 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; วีระพงษ์ ฉ่ามาก; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง,ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์
บรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
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