ข่าวเตือนภัยศัตรูพชื
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ระหว่าง วันที่พุธที่ 21 – 28 มีนาคม 2561

คาดการสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง ปี 2560/2561
จังหวัดขอนแก่นมีพื้น ที่ปลูกข้าวทั้งหมด 123,020 ไร่ เกษตรกร 14,425 ราย โดยแบ่ง เป็นในเขต
ชลประทาน 84,767 ไร่ นอกเขตชลประทาน 38,263 ไร่ ใน 15 อาเภอ พื้นที่ปลูกมากที่สุดได้แก่ อาเภอเมือง
ขอนแก่น 51,540ไร่ รองลงมาอาเภอน้าพอง 49,129 ไร่ และอาเภอบ้านแฮด 4,950 ไร่ ตามลาดับ
กลุ่ ม อารั ก ขาพื ช ส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด ขอนแก่ น ออกส ารวจสถานการณ์ก ารระบาดศั ต รู ข้ า ว
ตามแผนเฝ้ า ระวั ง การระบาดศั ต รู ข้ า วในฤดู น าปรั ง ปี 2560/2561 ในเขตท้ อ งที่ อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น
และอาเภอน้าพอง พบว่าระยะการเจริญเติบโตของข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระยะกล้า – แตกกอ (อายุ 20-35 วัน)
ปลูกโดยวิธีหว่านน้าตม และปักดาโดยใช้เครื่องปักดาสภาพอากาศโดยทั่วไปร้อนสลับฝน ศัตรูพืชที่พบกลุ่มไข่
ของหอยเชอรี่ ที่ ต าบลหนองตู ม อ าเภอเมื อ งขอนแก่ น โรคและแมลงชนิ ด อื่ น ๆ ยั ง ไม่ พ บการเข้ า ทาลาย
การคาดการณ์ข้าวในระยะแตกกอมีศัตรูสาคัญที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้
ศัตรูที่สาคัญ
1. หนอนกอข้าว
ซึง่ มี 4 ชนิดได้แก่
1.1 หนอนกอข้าวสีครีม
(yellow stem borer)
1.2 หนอนกอแถบลาย
(striped stem borer)
1.3 หนอนกอแถบลายสีม่วง
(dark-headed stem borer)
1.4 หนอนกอสีชมพู
(pink stem borer)

ลักษณะการทาลาย
หนอนกอข้าวทั้ง 4 ชนิดทาลายข้าว
ลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยหลั ง หนอนฟั ก จาก
ไข่ จะเจาะเข้าทาลายกาบใบก่อน ทาให้กาบ
ใบมี สี เ หลื อ งหรื อ สี น้ าตาล ซึ่ ง จะเห็ น เป็ น
อาการช้ าๆ เมื่อ ฉีก กาบใบดู จะพบตั ว
หนอน เมื่ อ หนอนโตขึ้ น จะเข้ า กั ด กิ น ส่ ว น
ของล าต้ น ท าให้ เ กิ ด อาการใบเหี่ ย วใน
ระยะแรก ใบและยอดที่ถูกทาลายจะเหลือง
ในระยะต่อมา ซึ่ง การท าลายในระยะข้า ว
แตกกอนี้ทาให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว”
(deadheart) ถ้าหนอนเข้าทาลายในระยะ
ข้าวตั้งท้องหรือหลังจากข้าวออกรวงจะทา
ให้เมล็ดข้าวลี บทั้งรวง และรวงข้าวมีสีขาว
เ รี ย ก อ า ก า ร นี้ ว่ า “ข้ า ว หั ว ห ง อ ก ”
(whitehead)

การเฝ้าระวังและการป้องกันกาจัด
1. หมั่นสารวจแปลงข้าวอย่างสม่าเสมอ
2. เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยว ไขน้าท่วมและ
ไถดินเพื่อทาลายหนอนและดักแด้ของหนอน
กอข้าวที่อยู่ตามตอซัง
3. ปลูกพืชอื่นเพื่อตัดวงจรชีวิตของหนอนกอ
ข้าว ปลูกพืชหมุนเวียน
4. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป ทาให้
ใบข้าวงามหนอนกอชอบวางไข่
5. ใช้แสงไฟล่อตัวเต็มวัยและทาลาย เมื่อมี
การระบาดรุนแรง
6. เมื่อพบอาการข้าวยอดเหี่ยวในระยะข้าว
อายุ 3 - 4 สัปดาห์ หลังหว่าน/ปักดาในระดับ
10 - 20 % ให้ใช้สารชนิด พ่นน้า เช่น
คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 20% อีซี) อัตรา
80 มล.ต่อน้า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงเพียงครั้ง
เดียว

ศัตรูที่สาคัญ
2. เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

3. โรคไหม้ข้าว

ลักษณะการทาลาย
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลสามารถ
ทาลายต้นข้าวในทุกระยะของการ
เจริญเติบโต เช่นระยะกล้า ระยะแตก
กอ ระยะออกรวง ตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึง
ตัวเต็มวัยสามารถทาลายต้นข้าวได้
อย่างรุนแรง โดยการดูดกินน้าเลี้ยงจาก
ต้นข้าว ทาให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลือง
เหี่ยวแล้ว แห้งเป็นสีน้าตาลแก่คล้ายน้า
ร้อนลวกที่เรียกว่า hopper burn ต้น
กล้า และต้นข้าวที่กาลังแตกกอที่ถูก
ทาลายจะแห้งตาย ต้นข้าวที่ออกรวง
แล้วจะมีเมล็ดไม่สมบูรณ์และมีน้าหนัก
เบาล้มง่ายประชากรเพลี้ยกระโดดสี
น้าตาลพบมากในพันธุ์ข้าวที่ต้นเตี้ยและ
แตกกอมาก เนื่องจากมีจานวนต้นข้าว
ให้แมลงดูดกินมาก และจะระบาด
รุนแรงในระหว่างเดือนที่มีอากาศร้อน
ความชื้นสูง นอกจาการทาลายข้าว
โดยตรงแล้วแมลงชนิดนี้ยังเป็นพาหะ
นาโรคใบหงิก (ragged stunt) และโรค
เขียวเตี้ย (grassy stunt) มาสู่ต้นข้าว
เป็นสาเหตุทาให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่าง
มาก

การเฝ้าระวังและการป้องกันกาจัด
1. ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน เช่น กข 6 กข 31
กข 41 กข 47 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3
สุพรรณบุรี 90 พิษณุโลก 2 และไม่ควรปลูกพันธุ์
เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก ควรปลูกสลับกัน
ระหว่างพันธุ์ต้านทานสูง กับพันธู์ต้านทานสูง กับ
พันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลางโดย
พิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกันเพื่อลดความ
เสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง
2. สารวจแปลงอย่างสม่าเสมอ เพื่อนา
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบนิเวศในแปลงนานามา
วิเคราะห์ ตัดสินใจด้วยตนเองในการจัดการแปลง
จากสถานการณ์จริง
3. ในแหล่งที่มีการระบาดและควบคุมระดับน้า
ในนาได้หลังปักดาหรือหว่าน 2 - 3 สัปดาห์จนถึง
ระยะตั้งท้องควบคุมน้าในแปลงนาให้พอดินเปียก
หรือมีน้าเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิ้งไว้
ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดได้
4. ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย (เชื้อสด) อัตรา 1 กก. (2
ถุง)ต่อน้า 20 ลิตร ฉีดพ่นในบริเวณที่พบเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลและควรฉีดพ่นในเวลาเย็น
5. หากมีความจาเป็นต้องใช้สารเคมีที่แนะนา
สาหรับข้าวระยะกล้าถึงแตกกอ (อายุ 30 - 45 วัน)
- บูโพรเฟซิน 25 % WP 10 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
- บูโพรเฟซิน 10 % WP 25 กรัม/น้า 20 ลิตร
- บูโพรเฟซิน 5 % WP + ไอโซโปรคาร์บ 20 %
WP 50 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
การระบาดในระยะกล้าถึงแตกกอจะ
1. สารวจแปลงนา อย่างสม่าเสมอถ้าพบอาการ
พบใบมีแผล จุดสีน้าตาลคล้ายรูปตา มี ของโรคไหม้ข้าวควรให้ปฏิบัติดังนี้
1.1 ใช้เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส) พ่น
สีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของ
อัตราตามคาแนะนาในฉลาก
แผลประมาณ 2 - 5 มม. และความ
1.2 ใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาอัตรา 1 กก./น้า
ยาวประมาณ 10 - 15 มม. แผล
200 ลิตรพ่น
สามารถขยายลุกลามและกระจายทั่ว
2. ถ้ามีความจาเป็นให้ใช้สารเคมีพ่นเฉพาะจุดที่
บริเวณใบถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้ง พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจาย
ขยายเป็นวงกว้าง
ฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้
ออกไป สาหรับสารเคมีที่ใช้ ได้แก่

ศัตรูที่สาคัญ
3. โรคไหม้ข้าว (ต่อ)

ลักษณะการทาลาย

การเฝ้าระวังและการป้องกันกาจัด
- อิดิเฟนฟอส 50 % อีซี อัตรา 20 - 25 ซีซี
ผสมน้้า 20 ลิตร
- บลาสติซิดิน - เอส 2 % อีซี อัตรา 20 25 ซีซี ผสมน้้า 20 ลิตร
- ไตรไซคราโซล 75 % ดับบลิวพี อัตรา 10 16 กรัม ผสมน้้า 20 ลิตร
ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรค
ระบาดมาก่อนการใช้สารเคมีพ่นซ้้ากันหลายครั้ง
เชื้อราจะต้านทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เชื้อราต้านทานสารเคมี จึงควรเลือกใช้
สารเคมีบางชนิดพ่นสลับกันทั้งนี้ในการใช้สารเคมี
ควรใช้
ด้วยความระมัดระวัง และค้านึงถึงความปลอดภัย
ต่อตัวผู้ใช้และสภาพแวดล้อม
3. หว่านเมล็ดพันธุในอัตราที่เหมาะสม 15 –
20 กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเท
อากาศได้ดี
4. คลุกเมล็ดพันธุด้วยสารป้องกันก้าจัดเชื้อรา
เช่น ไตรไซคลาโซล คาซูกาไมซิน คารเบนดาซิม
โพรคลอราซ อัตราตามค้าแนะน้าในฉลาก

ผู้เรียบเรียง : ประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
แหล่งที่มา: 1. รายงานข้อมูลสภาวะการผลิตพืช http://production2.doae.go.th/report-product-state/index
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2561
2. ข้อมูลการจัดการการโรคและแมลงศัตรูพืช http://www.ppsf.doae.go.th/pest_management/index_
rice/stem_boresr/stem_borers.html ค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2561

สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
156 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4324-6753 , 0-4333-6382 โทรสาร 0-4324-6754

