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ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2560
เตือนชาวนา “ระวังเพลี้ยกระโดดรุมกินโต๊ะนาข้าว”
นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้า น
อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกหลายพื้นที่หลังจากฝนตกทา
ให้ อ ากาศร้อ นชื้ น และมี แ ดดจั ด ในช่ ว งกลางวั น เหมาะต่อ การระบาดของเพลี้ ย
กระโดดสีน้าตาล ซึ่งเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเป็นศัตรูพืชที่สาคัญชนิดหนึ่งที่ ทาความ
เสีย หายให้ กับ เกษตรกรผู้ ปลู กข้า ว โดยเฉพาะในเขตพื้น ที่ที่มี การปลู กข้ า วอย่า ง
ต่อเนื่อง 2-3 รอบการผลิตต่อปี ทาให้ไม่สามารถตัดวงจรการระบาดให้หมดไปได้ อีก
ทั้งยังมีการใช้ส ารเคมีที่ไม่ถูกต้องทาให้เกิดความดื้อยา นอกจากนี้ สารเคมียังไป
ทาลายศัตรูธรรมชาติที่คอยกาจัดเพลี้ยกระโดดยิ่งทาให้เพลี้ยกระโดดระบาดทวีความ
รุนแรงมากขึ้น จนบางครั้งบางพื้นที่ไม่สามารถได้รับผลผลิตเลย
"เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลนั้นเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยจะมีสีน้าตาลปนดา แบ่งออกเป็น ชนิดปีกสั้นและปีกยาว
อพยพเคลื่อนย้ายด้วยการอาศัยกระแสลม ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถทาลายต้นข้าวโดยการดูดกินน้าเลี้ยงบริเวณโคน
ต้นข้าวเหนือผิวน้า ทาให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งตายเป็นหย่อมๆ โดยมากจะพบตั้งแต่ระยะแตกกอถึงออกรวง
นอกจากนี้ยังเป็นพาหะของโรคใบหงิกในข้าวอีกด้วย"
นอกจากนี้ นายสมคิด เฉลิมเกียรติ จึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรชาวนาให้
คอยติดตามสถานการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดด ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่พบการ
ระบาดที่ รุ น แรง แต่ ก็ ไ ม่ ค วรนิ่ ง นอนใจ ให้ ส ารวจแปลงนาอย่ า งสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ ปทุมธานี 1 และ กข 35 หากเกษตรกร
สารวจพบเพลี้ยกระโดด 2-3 ตัว/กอ จุด และเป็นระยะตัวอ่อนที่ยังไม่มีปีก
แนะนาให้ใช้สารสกัดสะเดาผสมสารจับใบฉีดพ่น ต่อเนื่อง 2- 3 ครั้ง ทุก 5 วัน
ในช่วงเย็นหรือช่วงแสงแดดอ่อน แต่ถ้าพบส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัยมีปีกแนะนา
ให้ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อนหรือช่วงเย็น โดยใช้
เชื้อราบิวเวอร์เรีย 1 กก./น้า 40 ลิตร/ผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2 ครั้ง ต่อเนื่องทุก 5 วัน หรือใช้กับดักแสงไฟจับตัวเต็มวัย
มาทาลายควบคู่ไปด้วย และในแหล่งที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดด หากสามารถควบคุมระดับน้าได้ ตั้งแต่ช่วงหลังปักดา
หรือหว่านข้าวแล้ว 2-3 สัปดาห์ จนถึงระยะตั้งท้อง ควรควบคุมระดับน้าในนาให้พอดินเปียก หรือมีน้าเรี่ยดิน นาน 7-10 วัน
แล้วปล่อยให้น้าขังทิ้งไว้ให้แห้งสลับกับเปียก จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดได้ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดมากจาเป็นต้อง
ใช้สารเคมีก็ต้องคานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย เช่นในระยะแตกกอพบตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดมากกว่า 10 ตัว/กอ แนะนาให้
ใช้สารฆ่าแมลงบูโพรเฟซิน หรือสารอิโทเฟนพรอกซ์ ส่วนในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง หากพบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลมากกว่า
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10 ตัว/กอ และไม่พบมวนเขียวดูดไข่หรือพบในปริมาณน้อย แนะนาให้ใช้
สารไดโนที ฟูแรนหรือสารคาร์โบซั ล เฟน แต่ การใช้ส ารเคมี ต้องใช้ตาม
คาแนะนาในฉลาก
นอกจากนี้ นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อีก
หนทางหนึ่ งที่ จ ะลดความเสี ยหายจากการระบาดของเพลี้ย กระโดดสี
น้าตาล คือ การเลือกปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เช่น
พันธุ์พิษณุโลก 2 , สุพรรณบุรี 2 , สุพรรณบุรี 3 , สุพรรณบุรี 90 กข
31 กข 41 กข 47 และ กข 49 แต่ไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกัน
เกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกันไป ดังนั้นการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลให้ได้ผลดี ต้องใช้วิธีผสมผสานควบคู่กันไป
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น า ย ส ม คิ ด เ ฉ ลิ ม เ กี ย ร ติ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม
การเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ในช่วงที่ เกิดสภาพฝน
ทิ้งช่วงหลายวัน กลางวันร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูง กลางคืนอากาศเย็นหรือมี
น้าค้างปริมาณมาก สภาพอากาศ แบบนี้เหมาะที่จะทาให้เกิดโรคไหม้ ดังนั้น
เกษตรกรต้ อ งหมั่ น ส ารวจแปลงนาอย่ างสม่ าเสมอ หากพบต้ นข้ าวมี อาการ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้าตาลคล้ายรูป ตามีสีเ ทาอยู่ต รงกลาง
แผล แผลขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าเป็นระยะรุนแรงกล้าข้าว
จะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ ส่วนระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อ
ต่อของใบ ข้อต่อของลาต้น ขนาดแผลใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้าและระยะ
ออกรวง ถ้าเป็นโรคช่วงรวงข้า วแก่ ใกล้ เก็บเกี่ยวจะปรากฏรอยแผลช้าสี
น้าตาลที่ส่วนคอรวง ทาให้เปราะหักง่าย เมล็ดข้าวจะเสีย ซึ่ง โรคนี้สามารถพบได้เป็นประจา
ในพื้นที่ที่มีการทานามากกว่าปีละครั้ง โดยเฉพาะในแหล่งที่มีการ
ปลุกข้าวหนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยมากเกิน ความจาเป็นประกอบกับมี
สภาพอากาศแห้ งแล้ งตอนกลางวั นอากาศเย็ นหรื อชื้ นจั ดในเวลา
กลางคืน ส่วนการป้องกันกาจัดสามารถทาได้โดยการปลูก พันธุ์ข้าว
ที่ ต้ านทานต่ อโรค เช่ น กข7 กข13 ชั ยนาท1 สุ พรรณบุ รี 60
สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 60-2 เป็นต้น และหว่านข้าวในอัตรา
15 – 20 กิโลกรัม/ไร่
นอกจากนี้ นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติม
อีกว่า การป้องกันโรคไหม้ให้ได้ผลดี ควรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
เริ่มตั้งแต่แช่หรือคลุกกับเมล็ดข้าว จนถึงระยะข้าวก่อนออกรวง
ประมาณ 3 – 4 ครั้ ง ก็สามารถป้อ งกั นโรคได้ เป็ นที่ น่า พอใจ
หรือกรณีที่เพิ่งพบการระบาดระยะแรกๆ สามารถใช้เชื้อราไตรโค
เดอร์ม่าผสมสารจับใบฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือช่วงแสงแดดอ่อนๆ
ต่อเนื่อง 2 – 3 ครั้ง ทุก 5 วัน ก็สามารถละการระบาดของโรค
ได้ แต่ถ้าพบการระบาดระยะรุนแรงและจาเป็นต้องใช้สารเคมี
ควรฉีดพ่นสารเคมีกาจัดเชื้อรา เช่น ไตรไซคลาโซล ไอโซไพรไทโอเลน คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส คาร์เบนดาซิน ผสม
สารจับใบตามอัตราที่ระบุ แต่การใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามคาแนะนาการใช้สารเคมีที่ ถูกต้องและปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด
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เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-440926 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์, วีระพงษ์ ฉ่ามาก, วีรธรรม ชูใจ, มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง, ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์, นภัสวรรณ กระจ่างกุล
บรรณาธิการ ธีระพงศ์ เล่าโจ้ว
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 หมู่ 12 ต.พลับพลาไชยอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
โทร : 035-440926 โทรสาร : 035-440927
E Mail :pmc02@doae.go.thWebsite : www.pmc02.doae.go.th

