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ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม 2559

หนอนห่อใบข้าว
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ ตัวเต็มวัยหนอน
ห่อใบข้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีน้าตาลเหลือง ขณะเกาะ
อยู่เห็นเป็นรูป สามเหลี่ยมด้านเท่า เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าตัว
เมียเล็กน้อย มีปุยขนหนาสีด้าบริเวณกึ่งกลางเส้นขอบปีก
ท้าการผสมพันธุ์ และวางไข่เวลากลางคืน วางไข่บริเวณเส้น
กลางใบประมาณ 10-12 ฟอง เพศเมียวางไข่ได้ประมาณ
300 ฟอง หนอนจะอยู่เพียงตัวเดียวในใบที่ห่ออยู่และกัด
แทะเนื้อเยื่อที่ผิวใบ ท้าให้เป็นรอยสีขาวเป็นทางยาวบนใบ
ข้าว ใบที่ถูกท้าลายรุนแรง มีอาการแห้งไหม้คล้ายถูกแดด
เผา หนอนตัวหนึ่งกัดกินใบข้าวได้ 3-4 ใบ หนอนมีสีเขียว
แถบเหลือง หัวสีน้าตาลเข้ม แล้วหนอนจะเข้าดักแด้บริเวณใบและโคนต้นข้าว

ผีเสื้อหนอนห่อใบ
ข้าว

การแพร่กระจายและความเสียหาย
หนอนห่อใบข้าวแพร่ระบาดอยู่ทั่วไป และจะระบาดมากขึ้นในพื้นที่ที่ปลูกข้าว 2 ฤดู ทั้งฤดูนาปรัง
และนาปี และมีการใช้ปุ๋ยเคมีมาก สามารถระบาดได้ทุกสภาพแวดล้อมแต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน

หนอน

ลักษณะการทาลาย
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ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนาวิธีป้องกันและ
กาจัด ดังนี้
1. หนอนห่อใบข้าวจะระบาดรุนแรงในแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ๆ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยในอัตราที่
เหมาะสม หรือควรงดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ๆ ในขณะที่เริ่มพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
2. ควรมีการก้าจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลงนา เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของหนอนห่อใบข้าวในพืช
อาศัย
3. หนอนห่อใบข้าวมีศัตรูธรรมชาติ จ้าพวกตัวห้้าตัวเบียน ที่คอยควบคุม
อยู่หลายชนิด หากพบหนอนห่อใบข้าวระบาดเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรใช้สารเคมี
ฉีดพ่น เพราะจะท้าให้ศัตรูธรรมชาติตายและท้าให้หนอนระบาดรุนแรงมากขึ้น
4. ใช้วิธีกล เช่นใช้กับดักแสงไฟล่อตัวเต็มวัยของผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว
หรือตัดใบข้าวที่งามแล้วเฝือใบทิ้งเพื่อลดการระบาด
5. หากพบการท้าลาย ของหนอนห่อใบข้าวระยะแรกๆ ให้ใช้สารสกัด
แตนเบียนแซนโทพิมพ่า
สะเดาฉีดพ่น เฉพาะบริเวณที่พบการท้าลายเท่านั้น อย่างต่อเนื่อง 2 – 3 ครั้ง
ทุก 5 วัน
6. หากจ้าเป็นต้องการใช้สารเคมี การน้าสารเคมีชนิดเม็ดหว่านในนาข้าว ไม่สามารถก้าจัดหนอนห่อ
ใบข้าวได้ ควรใช้สารเคมีฉีดพ่นจะดีกว่า สารเคมีที่แนะน้า เช่น เบนซัลแทป (แบนคอล) ,พีโปรนิล (แอสเซนต์) ,
คาร์โบซัลแฟน (พอสซี่) โดยฉีดพ่น เมื่อพบว่ใบถูกท้าลายมากกว่า 50%

โรคไหม้ (Rice Blast Disease)
สาเหตุ เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc

พบมากในนาน้้าฝน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง ส่วนใหญ่พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก และภาคใต้
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อาการแผลรูปตาตรงกลางมีสีเทา

อาการใบไหม้คล้ายน้้าร้อนลวก

อาการ
ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้าตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และ
ความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้า
ข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้
ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของล้าต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่ามักพบใน
ระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้บริเวณข้อต่อ ใบจะลักษณะแผลช้้าสีน้าตาลด้า และมักจะหลุดออกจากกาบ
ใบเสมอ
ระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวพึ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าท้าลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่
ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้้าสีน้าตาลที่บริเวณคอรวง ท้าให้เปราะหักง่าย รวง
ข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก
อาการโรคไหม้ ในระยะข้ าวออกรวง (โรคเน่ าคอรวง)

การแพร่ระบาด
พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ท้าให้ลมอับ ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัด
ในตอนกลางคืน น้้าค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25
องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี
แนวทางการป้องกันกาจัด
ศูนย์ ส่งเสริม เทคโนโลยีก ารเกษตรด้า นอารักขาพื ช
จังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะน้าดังนี้
1. ใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ ต้ า นทานโรค เช่ น สุ พ รรณบุ รี 1
สุพรรณบุรี2 สุพรรณบุรี60 สุพรรณบุรี90 ชัยนาท1 พิษณุโลก
1
2. หว่า นเมล็ ดพั น ธุ์ใ นอั ตราที่ เหมาะสม คื อ 15-20
กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนสูง เกินไป ถ้าสูงถึ ง 50 กิโลกรัม /ไร่ โรคไหม้จ ะ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว
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3. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันการเกิดโรคเชื้อรา โดยใช้ครั้งที่ 1 คลุกหรือแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่
2 ฉีดพ่นร่วมกับสารเคมีคุม/สารเคมีก้าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 ฉีดพ่นข้าวอายุประมาณ 25-30 วัน และครั้งที่ 4
ฉีดพ่นร่วมกับฮอร์โมนกระตุ้นการออกรวง ในช่วงที่อายุ 60-70 วัน (ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าว)
4. หากจ้าเป็นต้องใช้สารเคมี ควรฉีดพ่นสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา เช่น คาซูไมซิล อีดีเฟนฟอส ไตรไซ
คลาโซล ไอโซโพรไทโอเลน คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (ที่มา : สานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว)

โรคใบจุดสีน้าตาล (Brown Spot Disease)
เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Helminthosporium oryzae
อาการใบจุดสีน้าตาล
อาการ แผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแตกกอมีลักษณะ
เป็นจุดสีน้าตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสี
เหลือง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 มิลลิเมตร แผลที่มี
การพัฒนาเต็มที่ขนาดประมาณ 1-2 x 4-10 มิลลิเมตร
บางครั้งพบแผลเป็นรอยเปื้อนคล้ายสนิมกระจัดกระจายทั่วไป
บนใบข้าว แผลยังสามารถเกิดบนเมล็ดข้าวเปลือก(โรคเมล็ด
ด่าง)
การแพร่ระบาด เกิดจากสปอร์ของเชื้อราปลิวไปตามลม และ ติดไปกับเมล็ด
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ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะน้าดังนี้
1. ใช้พันธุ์ต้านทานที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ และโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีคุณสมบัติต้านทานโรคใบสีส้ม
2. ก้าจัดวัชพืชในนา ท้าแปลงให้สะอาด และใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสม หรือปลูกพืชหมุนเวียน จะช่วย
ลดความรุนแรงของโรคได้
3. ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันการเกิดโรคเชื้อรา โดยใช้ครั้งที่ 1 คลุกหรือแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่
2 ฉีดพ่นร่วมกับสารเคมีคุม/สารเคมีก้าจัดวัชพืช ครั้งที่ 3 ฉีดพ่นข้าวอายุประมาณ 25-30 วัน และครั้งที่ 4
ฉีดพ่นร่วมกับฮอร์โมนกระตุ้นการออกรวง
4. ถ้าอาการของโรคใบจุดสีน้าตาลรุนแรงในระยะแตกกอควรฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา เช่น
อีดิเฟนฟอส หรือ คาร์เบนดาซิม และแมนโคเซ็บ (สานักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว)

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้ านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
โทร 035-481126-7 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; วีระพงษ์ ฉ่้ามาก; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง
บรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 หมู่ 12 ต.พลับพลาไชยอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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