รายงานสถานการณศัตรูขาวโพด
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔ โทรสาร ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔

E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณศัตรูขาวโพด
พื้นที่ปลูกตามรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จํานวน 46 จังหวัด มีพื้นที่ปลูกขาวโพด
793,170 ไร อยูในระยะเจริญเติบโตทางลําตนและใบ จํานวน 531,026 ไร และระยะออกดอกติดฝก จํานวน 262,144 ไร
สถานการณศัตรูขาวโพด ในสัปดาหนี้
หนอนเจาะลําตน/หนอนเจาะฝก ไมพบการระบาด
เพลี้ยออนขาวโพด ไมพบการระบาด
ตั๊กแตน ไมพบการระบาด
๒. การดําเนินงานควบคุมการระบาด
2.1 เจ า หน า ที่ ก ลุ ม พยากรณ แ ละเตื อ นการระบาดศั ต รู พื ช กองส ง เสริ ม การอารั ก ขาพื ช และจั ด การดิ น ปุ ย
ประสานงานติดตามสถานการณศัตรูพืช ภายใตกิจกรรมแปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช เพื่อติดตามสถานการณในพื้นที่เสี่ยง
ตอการระบาดของศัตรูขาวโพด
2.2 ประชาสัมพั นธ แจ งจั งหวั ดผ านเว็ บไซตกรมสงเสริมการเกษตร กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
และแอพพริเคชั่น ProtecPlant เพื่อใหสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอเฝาระวังและติดตามสถานการณ
ศัตรูขาวโพดอยางตอเนื่อง
3. การคาดการณ
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในชวงระหวางวันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2560
ภาคเหนือ อุณหภูมิต่ําสุด 22 - 25 องศาเซลเซียส สูงสุด 28 - 32 องศาเซลเซียส มีฝนรอยละ 40 - 70 ของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด 23 - 25 องศาเซลเซี ย ส สู ง สุ ด 30 - 33 องศาเซลเซี ย ส
มีฝนรอยละ 40 - 70 ของพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิต่ําสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 - 35 องศาเซลเซียส มี
ฝนรอยละ 60 - 80 ของพื้นที่
ภาคใต อุ ณหภู มิต่ํา สุ ด 21 - 26 องศาเซลเซีย ส สูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซีย ส มี ฝนบางแหงรอยละ
40 - 70 ของพื้นที่
สภาพอากาศทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีฝนรอยละ 40 – 70 ของพื้นที่ ซึ่งเหมาะตอการระบาดของศัตรูขาวโพด
ดังนั้น ขอใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกใหม และระยะออกดอกติดฝก ใหเฝาระวังหนอนเจาะ
ลําตน และหนอนเจาะฝก หากพบการระบาดใหรีบแจงเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอในพื้นที่ เพื่อดําเนินการควบคุมโดย
ทันที
4. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด
4.1 หนอนเจาะลําตน/หนอนเจาะฝกขาวโพด
กรณีหนอนเจาะลําตน
1. ใชศัตรูธรรมชาติในการปองกันกําจัด ไดแก แตนเบียนไข Trichogramma spp. แมลงหางหนีบ และแมลงชางปกใส
2. เลือกพันธุขาวโพดที่คอนขางจะตานทานตอหนอนเจาะลําตน เชน พันธุสุวรรณ 1 หรือพันธุสุวรรณ 2

-2-

3. ใชสารฆาแมลงชวยปองกันกําจัด ไดแก
- triflumuron (Alsystin 25%WP) อัตรา 30 กรัม
- teflubenzuron (Z-Killer 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร
- chlorfluazuron (Atabron 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร
- deltamethrin (Decis 3% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร
- cypermethrin (Ripcord 15% EC) อัตรา 8 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร
กรณีหนอนเจาะฝกขาวโพด
1.ใชศัตรูธรรมชาติในการปองกันกําจัด ไดแก แตนเบียนไข Trichogramma spp. และแมลงเบียนของหนอน
เจาะฝกขาวโพดมี 3 ชนิด คือ Exoristaxanthaspis Wiedemann, Eucarcelia illota (Tachinidae, Order Diptera)
แตนเบียนหนอน (Braconid) Chelonus sp. (Braconidae, Order Hymenoptera) แมลงชางปกใส ซึ่งเปนตัวห้ําของหนอนเจาะ
2.ควรหมั่ น ตรวจดู ว า มี ห นอนระบาดหรื อ ไม หากจํ า เป น ต อ งพ น สารฆ า แมลง ควรใช ใ นระยะหนอนยั ง เล็ ก
อยูจึงจะไดผลดี สารฆาแมลงที่ใชไดผลดีมีหลายชนิด ไดแก
- fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
- bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรา 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
- flufenoxuron (Cascade 5% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร
4.2 เพลี้ยออนขาวโพด
1. อนุรักษแมลงศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่ปองกันกําจัดได เชน ladybird, syrphid fly และ earwigs คอยชวยลดปริมาณ
เพลี้ยออนที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ
2. การพนสารฆาแมลงไมควรจะพนคลุมทั้งพื้นที่ควรจะพนเฉพาะจุด ที่มีเพลี้ยออนระบาดอยูเทานั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
การทําลายแมลงที่เปนประโยชนและลดคาใชจาย สารฆาแมลงที่ใชไดผลซึ่งควรเลือกใชสารฆาแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งพนกําจัด
ดังนี้
- malathion (Malathion 57% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
- diazinon (Basudin 60% EC) อัตรา 15 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
- betacyfluthrin (Bulldock 2.5% EC) อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
- bifenthrin (Talstar 10% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
- carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดหนอนเจาะลําตน / หนอนเจาะฝก
ป 2560

0 ไร่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดเพลี้ยออนขาวโพด
ป 2560

0 ไร่

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการระบาดตั๊กแตน
ป 2560

0 ไร่
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รายงานสถานการณศัตรูมันสําปะหลัง
วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐ 2๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com

๑.สถานการณศัตรูมันสําปะหลัง
จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 56 จังหวัด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พื้นที่มันสําปะหลังยืนตน
8,027,531 ไร พบการระบาดของศัตรูมันสําปะหลัง 1 ชนิด คือ ไรแดงมันสําปะหลัง จํานวน 350 ไร คิดเปนรอยละ
0.0043 ของพื้นที่ยืนตน
เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
ไมพบการระบาด
ไรแดงมันสําปะหลัง
พบการระบาดในพื้นที่อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จํานวน 350 ไร ในชวงอายุ นอยกวา 5 เดือน การระบาด
เพิ่มขึ้น 350 ไร (สัปดาหที่ผานมาไมพบการระบาด) คิดเปนรอยละ 0.0043 ไร ของพื้นที่ยืนตน
โรคโคนเนา - หัวเนามันสําปะหลัง
ไมพบการระบาด
2.การดําเนินงานควบคุมการระบาด
2.๑ รณรงคควบคุมศัตรูมันสําปะหลังโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ระบาดอยางตอเนื่อง
2.2 กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย ประสานและติดตามสถานการณศัตรูมันสําปะหลัง ภายใตกิจกรรม
แปลงติดตามเฝาระวังศัตรูพืช (แปลงติดตามสถานการณศัตรูมันสําปะหลัง) ในพื้นที่ 41 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี ชัยนาท
สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร
ชัยภูมิ บึงกาฬ ขอนแกน อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ลําปาง แพร พะเยา เชียงราย นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี
2.3 ศูนย จั ดการศัตรู พืชชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เตรียมพรอมเพื่อรั บมือกับสถานการณการระบาดโรครากเนา –
โคนเนามันสําปะหลัง ในชวงฤดูฝน
2.4 เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงชัย เจาหนาที่กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
รวมกับเจาหนาที่ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร ลงตรวจสอบพื้นที่ระบาดพรอมทั้งใหคําแนะนําในการ
จัดการไรแดงมันสําปะหลังในเบื้องตนแลว
3. การคาดการณ
จากขอมูลสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาลวงหนา 7 วัน ( 19- 25 กรกฎาคม 2560) ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 - 70 ของพื้นที่ อุณหภูมิ 22 – 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากปริมาณฝนลดลง
จึงทําใหสภาพอากาศในบางพื้นที่เหมาะตอการระบาดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง และไรแดงมันสําปะหลัง สําหรับการ
โรคโคนเนา – หัวเนามันสําปะหลัง สภาพอากาศยังเหมาะสมตอการระบาด ดังนั้น ขอใหเกษตรกรควรเฝาระวังในพื้นที่ที่มี
น้ําทวมขัง และดินที่มีการระบายน้ําไมดี หรือพื้นที่ปลูก มันสําปะหลัง พันธุออนแอตอโรค เชน ซีเอ็มอาร 43 – 08 - 89
(เกษตรกรนิยมเรียก เบอร 89)

๔. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด
4.1 เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในชวงฤดูแลง และไถตากดินอยางนอย 2 สัปดาห
2) แชทอนพันธุดวยสารเคมีกอนปลูก 5 – 10 นาที
- ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) 25% WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 70% WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
- ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) 10% WG อัตรา 4 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร
3) สํารวจแปลงทุกสัปดาห ถาพบเพลี้ยมันสําปะหลัง ใหตัดยอดหรือถอนตนออกไปเผาทําลายนอกแปลง
4) ใชศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแปง
- ปลอยแตนเบียน Anagyrus l0pezi ในอัตรา 200 ตัว ตอไร
- ปลอยแมลงชางปกใส อัตรา 200 – 500 ไร ตอไร
- อนุรักษศัตรูธรรมชาติอื่นๆ เชน ดวงเตาตัวห้ํา ดวงเตาคริพโตลีมัส และผีเสื้อหางดิ่งตัวห้ํา
5) หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีโดยไมจําเปนทุกชนิด เพื่ออนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน ตัวห้ํา และตัวเบียน
4.2 ไรแดงมันสําปะหลัง
1) หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังในชวงฤดูแลง หรือฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน
2) สํารวจแปลงทุกสัปดาห ถาพบการทําลายของไรแดงมันสําปะหลัง ใหเก็บยอดใบที่ถูกทําลาย ไปเผาทําลาย
นอกแปลง
3) อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชนดวงเตาตัวห้ํา Stethorus spp. และไรตัวห้ํา Amblyseius longispinosus
4) หากมีความจําเปนตองใชสารเคมี ใชสารเคมี amitraz 20 % EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ใหพน
เฉพาะจุดบริเวณที่พบไรแดงมันสําปะหลัง และไมควรพนเกิน 2 ครั้ง
4.3 ปญหาโคนเนา – หัวเนามันสําปะหลัง
1) กอนการปลูกเก็บเศษเหงา หรือเศษซากมันสําปะหลังเผาทําลายทิ้ง และไถตากดินอยางนอย 2 สัปดาห ใชเชื้อรา
ไตรโครเดอรมาผสมปุยหมัก หรือปุยคอก หวานเตรียมดินกอนการเพาะปลูก
2) แชทอนพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา metalaxyl อัตรา 20 – 40 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร และสามารถ
ผสมกับสารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ยแปงได หรือแชทอนพันธุดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา
3) สํารวจแปลงทุกสัปดาห ถ าพบโรคโคนเน า – หัวเนามันสําปะหลัง ใหโรยปู นขาว หรื อเชื้ อราไตรโคเดอร มา
หางจากตนประมาณ 1 เมตร หรือใชสารเคมี Fosetyl – aluminum อัตรา 50 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ราดบริเวณโคนตน
ตนละ 300 มิลลิลิตร
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รายงานสถานการณศัตรูออย
วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐ 2๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: Bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com

๑.สถานการณศัตรูออย
จากรายงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด 48 จังหวัด ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 พื้นที่ออยยืนตน 5,559,975 ไร
พบการระบาดของศัตรูออย 1 ชนิด คือ โรคใบขาวออย จํานวน 10 ไร คิดเปนรอยละ 0.0002 ของพื้นที่ปลูก
หนอนกอออย
ไมพบการระบาด
ดวงหนวดยาวออย
ไมพบการระบาด
โรคใบขาวออย
พบการระบาดในพื้นที่ 1 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร การระบาดทั้งหมดอยูในระดับไมรุนแรง 10 ไร คิดเปนรอยละ
0.0002 ของพื้นที่ปลูก การระบาดลดลง 39 ไร (สัปดาหที่ผานมา 49 ไร)
โรคใบขาวออย(เฉพาะกิจ) พบการระบาดในพื้นที่อําเภอทรายทองวัฒนา และอําเภอบึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร
ในระดับ ไมรุนแรง จํานวน 2,021 ไร คิดเปนรอยละ 0.04 ของพื้นที่ปลูก ทั้งนี้ เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอทรายทองวัฒนา
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอบึงสามัคคี และเจาหนาที่กลุมอารักขาพืช สํานักงานงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร
รวมกับเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร สมาคมชาวไรออยเขต 6 กําแพงเพชร โรงงานน้ําตาลนครเพชร ลงตรวจสอบพื้นที่ระบาด
พรอมทั้งใหคําแนะนําแกเกษตรกรขุดทําลายออยที่เปนโรคใบขาว ใชทอนพันธุจากแหลงที่มีคุณภาพและปลอดโรค
2.การดําเนินงานควบคุมการระบาด
2.1 รณรงคควบคุมศัตรูออยโดยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที่อาจเกิดการระบาดของศัตรูออย ประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย เตรียมความพรอม
เพื่อรับมือกับสถานการณการระบาดของศัตรูออยในพื้นที่เสี่ยง เพื่อปองกันกอนเกิดการระบาด
2.2 เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่พบการระบาด ลงตรวจสอบพื้นที่
พรอมทั้งใหคําแนะนําในการปองกันกําจัด โรคใบขาวออย โดยการขุดทําลายตนที่เปนโรค
3. การคาดการณ
จากขอมูลสภาพภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาลวงหนา 7 วัน ( 19 - 25 กรกฎาคม 2560)ทั่วทุกภาคของประเทศ
มีฝนฟาคะนองรอยละ 40 - 70 ของพื้นที่อุณหภูมิ 22 – 35 องศาเซลเซียส จากขอมูลแปลงติดตามสถานการณศัตรูออย
ในพื้นที่ 22 จังหวัด ไดแก จังหวัดอางทอง ลพบุรี สระบุรี สระแกว นครราชสีมา บุรีรัมย อุบลราชธานี หนองบัวลําภู
ขอนแกน อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ สกลนคร มุกดาหาร นครสวรรค อุทัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ
ราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง มีสภาพแวดลอม
เหมาะตอการระบาด ของโรคใบขาวออย ดังนั้น ในชวงนี้ขอใหเกษตรกรหมั่นสํารวจแปลงอยางสม่ําเสมอ หากพบการระบาด
ใหรีบแจงเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อดําเนินการควบคุมในทันที
๔. คําแนะนําในการควบคุมการระบาด
4.1 หนอนกอออย
1) ปลูกออยพันธุที่มีความตานทานหนอนกอ เชน เอฟ ๑๕๖ อูทอง ๑ และ เค ๘๔ - ๒๐๐
2) ไถทําลายตอออย เพื่อกําจัดหนอนและดักแดที่อยูในตอออย
3) ลดการใชปุยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก
4) สํารวจแปลงออยอยางสม่ําเสมอ อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง

5) ใชศัตรูธรรมชาติ
- ปลอยแตนเบียนหนอนโคทีเซีย อัตรา ๑๐๐ – ๕๐๐ ตัว ตอไร เมื่อพบหนอนปลอยทุก 7 วัน จํานวน 4 ครัง้
- ปลอยแตนเบียนไขทริโคแกรมมา อัตรา 20,000 ตัว ตอไร เมื่อออยอายุ 2 เดือนปลอยทุก 15 วัน จํานวน 2 ครั้ง
- ปลอยแมลงหางหนีบ อัตรา 500 ตัว ตอไร
6) ใชสารเคมี
- พนดวยสาร เดลตาเมทริน อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 15 วัน
- พนดวยสารไซเปอรเมทรินอัตรา 15 - 30 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร
7) พนดวย ปโตเลียมออยส (83.9 % อีซี) 100 มิลลิลิตร ต่ําน้ํา 20 ลิตร ควรพนกอนการปลอยแตนเบียนหนอน
หรือแตนเบียนไขประมาณ 10 - 15 วัน
4.2 ดวงหนวดยาว
1) ขณะที่ทําการไถแปลงออย ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ ๑ – ๒ ครั้ง กอนปลูกออย สงเสริมใหเกษตรกร
นําตัวหนอนไปประกอบอาหาร
2) ปลูกพืชหมุนเวียน เชน ปลูกมันสําปะหลัง หรือสับปะรด
3) หลังวางทอนพันธุ พนดวยเชื้อราเมตตาไรเซียมแลวทําการกลบ สามารถปองกันตัวหนอนไดประมาณ 1 ป
กรณีที่ไมมีตัวหนอนเขาทําลายออย แตหากมีหนอนไดรับเชื้อราเขาทําลาย เชื้อราสามารถกระจายตอไปไดเรื่อย ๆ จากตัวหนอน
ที่ตาย
4) พนบริเวณรองดวยสารฟโปนิล 5 % เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร แลวกลบดิน
5) ในชวงปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกป ดวงหนวดยาวออยเริ่มออกจากดักแดมาเปนตัวเต็มวัย ใชวิธี
ขุดหลุมดักจับ โดยตัวเมียจะปลอยสารลอทางเพศ ตัวผูเดินตามเมื่อตกลงไปในหลุมจะไมสามารถขึ้นมาได และควรรอง
กนหลุมดวยพลาสติกเพื่อปองกันการวางไขของดวงหนวดยาวได
4.3 โรคใบขาวออย
1) ใชพันธุตานทานหรือพันธุที่พบเปนโรคนอยที่สุด โดยคัดเฉพาะกอที่สมบูรณ ตัดยอดทิ้งไว 2 - 4 สัปดาห
หนอหรือตาขางที่แตกออกมามีใบสีขาว ไมนํากอนั้นมาทําพันธุ
2) ทําแปลงพันธุออยโดย คัด – แชทอนพันธุออยในน้ํารอน 52 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมงกอนปลูก
3) เตรียมทอนพันธุโดยใชทอนพันธุที่มีคุณภาพ ปลอดโรค จากแปลงพันธุที่เตรียมไว ถาไมสามารถเตรียมแปลงพันธุ
ควรซื้อพันธุจากพื้นที่ที่ไมมีการระบาด เชน พื้นที่ในเขตชลประทานที่เปนดินเหนียวหรือพื้นที่ปลอดโรค
4) ปลูกออยขามแลงเพื่อหลีกเลี่ยงแมลงพาหะซึ่งมีมากในฤดูฝน โดยปลูกในเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม ในภาคตะวันตก
5) ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสมแกการปลูกพืชเศรษฐกิจตาง ๆ เชน ขาวโพด ขาวฟาง ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว ฯลฯ
6) ปลูกพืชบํารุงดินเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค เชน ถั่วมะแฮะ ถั่วพรา ถั่วเขียว ปอเทือง ฯลฯ
7) สรางความรวมมือในการกําจัดโรคใบขาวอยางตอเนื่องตลอดฤดูการผลิต ไปจนกวาโรคใบขาวจะหมดไป
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