รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูข้าว
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
1.2 พื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 69 จังหวัด มีพื้นที่ยืนต้น 37,552,232 ไร่ แบ่งเป็น
1.2.1 ข้าวอายุน้อยกว่า จานวน 40 วัน 2,684,307 ไร่
1.2.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 6,825,247 ไร่
doae_pmd@hotmail.com
1.2.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 28,042,678 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว
2.1 เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล พื้นที่ระบาด 4 จังหวัด จ านวน 2,072 ไร่
การระบาดเพิ่มขึ้น 536 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,536 ไร่) แบ่งเป็น
2.1.1 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 128 ไร่
2.1.2 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 1,944 ไร่
2.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว ไม่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว (สัปดาห์ที่ผ่านมา 21 ไร่)
2.3 แมลงบั่ว ไม่พบการระบาดของแมลงบั่ว
2.4 โรคไหม้ข้าว พบการระบาดของโรคไหม้ข้าว พื้นทีร่ ะบาด 4 จังหวัด จานวน 4,030 ไร่ การระบาดคงที่ (สัปดาห์ทผี่ ่านมา
4,030 ไร่) แบ่งเป็น
2.4.1
ข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จานวน 2 ไร่
2.4.2 ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จานวน 3,278 ไร่
2.4.3 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 750 ไร่
2.5 โรคขอบใบแห้งข้าว พบการระบาดโรคขอบใบแห้งข้าว พื้นที่ระบาดในจังหวัดขอนแก่น จานวน 15 ไร่ การระบาดลดลง
205 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 220 ไร่)
2.5.1 ข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จานวน 15 ไร่
3. การด้าเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

3.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการ
ระบาดศัตรูข้าว เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้าระวังในพื้นที่
3.2 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
สนง.กษจ.ขอนแก่น
สนงจ.กษ.สุรินทร์
3.3 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา สนง.กษจ.อุบลราชธานี
และสนง.กษ.บุรีรัมย์
ไตรโคเดอร์มา
3.4 ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่
เหมาะสม

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดหลังขาว

โรคไหม้ข้าว

โรคขอบใบแห้ง

สนง.กษจ.อุบลราชธานี
สนง.กษจ. ศรีสะเกษ
สนง.กษจ.สุรินทร์ สนง.กษจ.
อุทัยธานี
สนง.กษจ.ขอนแก่น

-24. แผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
กิจกรรม
4.1 ประชาสัมพันธ์ และเตือนการ
ระบาดศัตรูข้าว เพื่อให้เกษตรกร
เฝ้าระวังในพื้นที่
4.2 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
บิวเวอร์เรีย
4.3 แนะนาให้เกษตรกรใช้เชื้อรา
ไตรโคเดอร์มา

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล

สนง.กษจ.ขอนแก่น
สนงจ.กษ.สุรินทร์
สนง.กษจ.อุบลราชธานี
และสนง.กษ.บุรีรัมย์

4.4 ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่
เหมาะสม

ชนิดศัตรูข้าว
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
โรคไหม้ข้าว

โรคขอบใบแห้ง

สนง.กษจ.อุบลราชธานี
สนง.กษจ. ศรีสะเกษ
สนง.กษจ.สุรินทร์ สนง.กษจ.
อุทัยธานี
สนง.กษจ.ขอนแก่น

5. การคาดการณ์สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 11 - 17 ตุลาคม 2560
ภาคเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 34 องศาเซลเซียส มีฝนร้อยละ 40 - 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักเกือบทุก
พื้นที่ ปริมาณฝนเพิ่ มขึ้นกว่าสัป ดาห์ที่ ผ่านมาทาให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมู ลจากการติดตาม
สถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ในเขตภาคเหนือพบโรคไหม้ข้าว และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเพิ่มขึ้น
จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคไหม้ข้าว และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล อาจเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 34 องศาเซลเซียส มีฝนร้อยละ 40 - 70 ของพื้นที่ และมีฝน
ตกหนักเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูงประกอบกับข้อมูลจากการ
ติดตามสถานการณ์ศัตรู ข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศั ตรูพืช ในเขตภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ พบ โรคไหม้ ข้า ว
และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเพิ่มขึ้น จึงคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคไหม้ข้าว โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป
ภาคกลางและภาคตะวันออก อุ ณหภูมิเฉลี่ย 22 – 33 องศาเซลเซียส มี ฝนร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่
ปริมาณฝนลดลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์
ศัตรูข้าวในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกพบโรคไหม้ข้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จึง
คาดการณ์ว่าการระบาดของโรคไหม้ข้าวอาจเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย 20 – 34 องศาเซลเซียส มีฝนร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพอากาศมีความชื้น สูงประกอบกั บข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในแปลงติดตาม
สถานการณ์ ศัตรูพื ช ในเขตภาคใต้ พบโรคไหม้ ข้า ว และเพลี้ ยกระโดดสี น้าตาลเล็ ก น้อย ดัง นั้ นขอให้ เ ฝ้า ระวั ง
การระบาดของโรคไหม้ข้าว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดศัตรูข้าว
ระหว่างปี 2555 - 2560

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558
2,072 ไร่
0 ไร่
0 ไร่
4,030 ไร่
15 ไร่

ปี 2559

ปี 2560

