รายงานสถานการณศัตรูมะพราว
วันที่ 31 มกราคม 2561
กลุมพยากรณและเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองสงเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณการปลูกมะพราว
1.1 ขอมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 62 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนตน 1,207,452 ไร
2. สถานการณการระบาดของศัตรูมะพราวที่สําคัญ
2.1 หนอนหัวดํา อยูระหวางดําเนินการตรวจสอบขอมูลพื้นที่ระบาด หลังฉีดสารเคมีเขาตน
2.2 แมลงดําหนาม พื้นที่ระบาด 18 จังหวัด จํานวน 77,547 ไร พื้นที่ระบาดลดลง 395 ไร (สัปดาหที่ผานมา
77,942 ไร) แบงเปน
2.2.1 การทําลายระดับนอย
21,859 ไร
2.2.2 การทําลายระดับปานกลาง
53,235 ไร
2.2.3 การทําลายระดับรุนแรง
2,453 ไร
2.3 ดวงแรด พื้นที่ระบาด 16 จังหวัด จํานวน 13,063 ไร พื้นที่ระบาดลดลง 567 ไร (สัปดาหที่ผานมา 13,630 ไร)
3. การดําเนินงานในพื้นที่ระบาด
ชนิดศัตรูมะพราว
หนอนหัวดํา
แมลงดําหนาม
ดวงแรด
3.1 จัดอบรมถายทอดความรู และใหคํา สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูมะพราว
แนะนํ า วิ ธี ก ารป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู ม ะพร า ว
แกเกษตรกร
3.2 ตัดทางใบที่ถูกทําลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
สนง.กษจ.ชลบุรี
สวนมะพราวใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
3.3 ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
hebetor)
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.ชลบุรี
กิจกรรม
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ชนิดศัตรูมะพราว
แมลงดําหนาม

หนอนหัวดํา
ดวงแรด
3.4 ปล อ ยแตนเบี ย นไข ท ริ โ คแกรมมา สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
(Trichogramma spp.)
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนงจ.กษจ.สุราษฎรธนี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
3.5 ใช ส ารเคมี อิ ม าเม็ ก ติ น เบนโซเอท พื้นที่ 29 จังหวัด
(emamectin benzoate) 1.92 % อีซี
ฉี ด เข า ลํ า ต น อั ต รา 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร ต อ ต น
ในตนมะพราวที่ถูกทําลายระดับรุนแรง
3.6 มะพราวที่มีความสูงนอยกวา 12 เมตร สนง.กษจ.ราชบุรี
มะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ และมะพราว สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
ทําน้ําตาล ใชวิธีการพนสารเคมีทางใบ ไดแก
- ฟลูเบนไดเอไมด 20% ดับบลิวจี
- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี
- สปนโนแสด 12% เอสจจี
- ลูเฟนยูรอน 5% อีซี
3.7 ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
hispinarum) พรอมทั้งใหคําแนะนําการปองกัน
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
กําจัดแมลงดําหนามมะพราว
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ตราด
3.8 ใชส ารเคมีคารบาริล (เซฟวิน 85%
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร ฉีดพน
บริเวณใบใหทั่วในมะพราวตนเตี้ย
3.9 ทํ า กองล อ ให ตั ว เต็ ม วั ย ของด ว งแรด
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
มะพราวมาวางไข และใชเชื้อราเมตตาไรเซียม
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
(Metarhizium anisopliae)
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
สนง.กษจ.ตราด
3.10 ใช ต าข า ยดั ก จั บ ด ว งแรดมะพร า ว
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
ในระยะตัวเต็มวัยมาทําลายทิ้ง
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
สนง.กษจ.ตราด

-34. แผนการดําเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
ชนิดศัตรูมะพราว
หนอนหัวดํา
แมลงดําหนาม
ดวงแรด
4.1 จัดอบรมถายทอดความรู และใหคํา สํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูมะพราว
แนะนํ า วิ ธี ก ารป อ งกั น กํ า จั ด ศั ต รู ม ะพร า ว
แกเกษตรกร
4.2 ตัดทางใบที่ถูกทําลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
สนง.กษจ.ชลบุรี
สวนมะพราวใหสะอาดอยางสม่ําเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
4.3 ปลอยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
hebetor)
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สนง.กษจ.ชลบุรี
4.4 ปล อ ยแตนเบี ย นไข ท ริ โ คแกรมมา สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
(Trichogramma spp.)
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.สุราษฎรธนี
สนง.กษจ.สมุทรสาคร
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
4.5 ใช ส ารเคมี อิ ม าเม็ ก ติ น เบนโซเอท
พื้นที่ 29 จังหวัด
(emamectin benzoate) 1.92 % อีซี
ฉี ด เข า ลํ า ต น อั ต รา 30 มิ ล ลิ ลิ ต ร ต อ ต น
ในตนมะพราวที่ถูกทําลายระดับรุนแรง
4.6 มะพราวที่มีความสูงนอยกวา 12 เมตร
พื้นที่ 29 จังหวัด
มะพราวน้ําหอม มะพราวกะทิ และมะพราว
ทําน้ําตาล ใชวิธีการพนสารเคมีทางใบ ไดแก
- ฟลูเบนไดเอไมด 20% ดับบลิวจี
- คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% เอสจี
- สปนโนแสด 12% เอสจจี
- ลูเฟนยูรอน 5% อีซี
4.7 ปลอยแตนเบียนอะซีโคเดส (Asecodes
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
hispinarum)
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.ชลบุรี
สนง.กษจ.ตราด
กิจกรรม
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4.8 ทํากองลอใหตัวเต็มวัยของดวงแรด
มะพราวมาวางไข และใชเชื้อราเมตตาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae)

หนอนหัวดํา

ชนิดศัตรูมะพราว
แมลงดําหนาม

4.9 ใช ต าข า ยดั ก จั บ ด ว งแรดมะพร า ว
ในระยะตัวเต็มวัยมาทําลายทิ้ง

4.10 ดําเนินการจัดเตรียมทําโครงการ
ปองกันกําจัดศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา)
ดวยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดย
การมี ส ว นร ว มอย า งยั่ งยื น และกํ า หนด
มาตรการควบคุม
หมายเหตุ

พื้นที่ 29 จังหวัด

ดวงแรด
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ
สนง.กษจ.สุราษฎรธานี
สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา
สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
สนง.กษจ.สมุทรสงคราม
สนง.กษจ.ปราจีนบุรี

พื้นที่ 29 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อางทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด ฉะเชิงเทรา อุดรธานี สงขลา สตูล ปตตานี นราธิวาส บุรีรัมย ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานี ระนอง ชุมพร

5. การคาดการณ
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในชวงระหวางวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ชวงตนสัปดาหอุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 34 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส
กับมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 40 ของพื้นที่ สวนปลายสัปดาหอุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 29 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาว
กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส จากขอมูลการติดตามสถานการณศัตรูมะพราวในแปลงติดตาม
สถานการณศัตรูพืช พบการทําลายของหนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรดมะพราวลดลง จากสภาพอากาศขางตน อาจมี
ผลทําใหการระบาดของศัตรูมะพราวทั้ง 3 ชนิดคงที่ หรือลดลงในสัปดาหตอไป
ภาคใต
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 33 องศาเซลเซียส ชวงตนสัปดาหมีฝนฟาคะนองรอยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่ ชวงปลายสัปดาหมีฝนฟาคะนองรอยละ 10 - 30 ของพื้นที่ (สัปดาหที่ผานมามีฝนรอยละ 30 - 60) ปริมาณฝน
ลดลง สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับขอมูลจากการติดตามสถานการณศัตรูมะพราวในแปลงติดตามสถานการณ
ศัตรูพืช พบการทําลายของหนอนหัวดํา และดวงแรดมะพราวลดลง สวนแมลงดําหนามมะพราวเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากสภาพ
อากาศในชวงนี้มีความแปรปรวนตลอดเวลา อาจจะสงผลใหการระบาดของศัตรูมะพราวทั้ง 3 ชนิดคงที่ หรือลดลงเล็กนอยใน
สัปดาหตอไป

กราฟแสดงสถานการณการระบาดหนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรดมะพราว ป 2556 - 2561
ภาพรวมทั้งประเทศ

ป 2556

ป 2557

ป 2558
77,547

13,063
ป 2559

–
ป 2560

ป 2561

กราฟแสดงสถานการณการระบาดหนอนหัวดํา แมลงดําหนาม และดวงแรดมะพราว ป 2556 - 2561
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ป 2556

ป 2557

ป 2558
65,584

7,675

ป 2559

ป 2560

ป 2561

รายงานสถานการณ์ศัตรูยางพารา
วันที่ 31 มกราคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูยางพารา
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกทัง้ หมด 66 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 19,684,986 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวที่สาคัญ
2.1 โรครากขาว พื้นที่ระบาด 8 จังหวัด จานวน 4,900 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 7 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 4,893 ไร่)
3. การดาเนินงานในพื้นที่ระบาด
กิจกรรม
3.1 จัดอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และให้คาแนะนาวิีีการ
ป้องกันกาจัดศัตรูยางพาราแก่เกษตรกร
3.2 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาพ่นบริเวณโคนต้น และบริเวณที่มีเชื้อรา
สีขาวของโรครากขาวยางพาราปกคลุมอยู่ เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรครากขาวยางพารา
3.3 รณรงค์ให้เกษตรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนก่อนการปลูกต้น
ยางพาราใหม่ในพื้นทีเ่ ดิม เพื่อตัดวงจรของโรครากขาวยางพารา

ชนิดศัตรูของยางพารา
โรครากขาว
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.พัทลุง
สนง.กษจ.สงขลา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.ยะลา
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.นครพนม

4. แผนการดาเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
ชนิดศัตรูของยางพารา
โรครากขาว
4.1 กาหนดวันและจัดทาแผนอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องวิีีการ สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
ป้องกันกาจัดศัตรูยางพาราให้แก่เกษตรกร
สนง.กษจ.ปัตตานี
4.2 วางแผนผลิต - ขยาย เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อนามาควบคุม สนง.กษจ.พัทลุง
สนง.กษจ.สงขลา
โรครากขาวยางพารา
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.ยะลา
สนง.กษจ.ภูเก็ต
สนง.กษจ.นครพนม
กิจกรรม

-25. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันี์ 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ช่วงต้นสัปดาห์อุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 34 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส
กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 40 ของพื้นที่ ส่วนปลายสัปดาห์อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 29 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาว
กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส จากข้อมูล การติดตามสถานการณ์ศัตรู ยางพาราในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของโรครากขาวยางพาราคงที่ จากสภาพอากาศข้างต้น อาจมีผลทาให้การระบาดของโรค
รากขาวยางพาราคงที่ หรือลดลงในสัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 33 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบาง
พื้นที่ ช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 30 - 60) ปริมาณฝนลดลง
สภาพอากาศยัง คงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูล จากการติดตามสถานการณ์ศัตรู ยางพาราในแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืช พบการทาลายของโรคขาวยางพาราเพิ่มขึ้น แต่จากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแปรปรวนตลอดเวลา อาจจะส่งผลให้
การระบาดของโรครากขาวยางพาราคงที่ หรือลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดโรครากขาวยางพารา ปี 2560 - 2561
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รายงานสถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
วันที่ 31 มกราคม 2561
กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
โทร. ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔ โทรสาร ๐ ๒๙๕๕ ๑๕๑๔
E-mail: bio53@hotmail.com, doae_pmd@hotmail.com
๑. สถานการณ์ศัตรูปาล์มน้ามัน
1.1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
1.2 พื้นที่ปลูกทั้งหมด 68 จังหวัด รวมพื้นที่ยืนต้น 3,733,635 ไร่
2. สถานการณ์การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันที่ส้าคัญ
2.1 หนอนหัวด้า พื้นที่ระบาด 2 จังหวัด จานวน 203 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 203 ไร่)
2.2 ด้วงแรด พื้นที่ระบาด 6 จังหวัด จานวน 689 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 689 ไร่)
2.3 ด้วงกุหลาบ พื้นที่ระบาด 3 จังหวัด จานวน 112 ไร่ พื้นที่ระบาดคงที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 112 ไร่)
2.4 หนอนหน้าแมว พบพื้นที่ระบาดที่จังหวัดสระบุรี จานวน 20 ไร่ พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 20 ไร่ จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
3. การด้าเนินงานในพืนที่ระบาด
ชนิดศัตรูปาล์มน้ามัน
หนอนหัวด้า/หนอนหน้าแมว
ด้วงแรด
ด้วงกุหลาบ
3.1 จัดอบรม พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ และให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน
คาแนะนาวิีีการปอองกันก าจัดศัตรูป าล์ม น้ามั น
แก่เกษตรกร
3.2 การตัดทางใบที่ถูกทาลายมาเผา และดูแล สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันี์
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
สวนปาล์มน้ามันให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.สระบุรี
3.3 ปล่อยแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันี์
hebetor)
สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
3.4 ทากองล่อโดยใช้เชื้อราเมตตาไรเซียม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
(Metarhizium anisopliae) และใช้ตาข่ายดัก
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
จับตัวเต็มวัยของด้วงแรด และด้วงกุหลาบ
สนง.กษจ.ปัตตานี
ปาล์มน้ามันมาทาลาย
สนง.กษจ.ชุมพร
กิจกรรม

3.5 ใช้กับดักฟีโรโมนล่อจับตัวเต็มวัยมาทาลาย

สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.ชุมพร
3.6 เผาทาลายทางใบปาล์มน้ามันทิ้ง เพื่อไม่ให้ สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน
เป็ นแหล่ง เพาะพันีุ์ของศัตรู ป าล์ม น้ามั นชนิ ด
ต่างๆ

-24. แผนการด้าเนินงานเพื่อควบคุมการระบาด
ชนิดศัตรูปาล์มน้ามัน
หนอนหัวด้า/หนอนหน้าแมว
ด้วงแรด
ด้วงกุหลาบ
4.1 ขอสนับสนุนแตนเบียนหนอนบราคอน (Bracon สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันี์
hebetor) จากศู นย์ ส่ งเสริ มเทคโนโลยี การเกษตร สนง.กพท.กรุงเทพมหานคร
ด้านอารักขาพืช
4.2 ทาแผนผลิตและขยายเชื้อราเมตตาไรเซียม
สนง.กษจ.สุราษฎร์ีานี
(Metarhizium anisopliae) เพื่อนามาใช้ควบคุม
สนง.กษจ.นครศรีีรรมราช
ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามัน
สนง.กษจ.ปัตตานี
สนง.กษจ.ชุมพร
สนง.กษจ.กระบี่
4.3 ก าหนดวันและจัดท าแผนอบรมถ่ายทอด สานักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดที่พบการระบาดของศัตรูปาล์มน้ามัน
ความรู้เรื่องวิีีการปอองกันกาจัดศัตรูปาล์มน้ามัน
ให้แก่เกษตรกร
กิจกรรม

5. การคาดการณ์
สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันี์ 2561
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ช่วงต้นสัปดาห์อุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 34 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส
กับมีฝนฟอาคะนองร้อยละ 10 - 40 ของพื้นที่ ส่วนปลายสัปดาห์อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 29 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาว
กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ศัตรู ปาล์มน้ามันในแปลงติดตาม
สถานการณ์ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดา ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันคงที่ ส่วนหนอนหน้าแมวปาล์มน้ามัน
พบการระบาดเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศข้างต้น อาจมีผลทาให้การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันทั้ง 4 ชนิดคงที่ หรือลดลงใน
สัปดาห์ต่อไป
ภาคใต้
อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 33 องศาเซลเซียส ช่วงต้นสัปดาห์มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนัก
บางพื้นที่ ช่วงปลายสัปดาห์มีฝนฟอาคะนองร้อยละ 10 - 30 ของพื้นที่ (สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนร้อยละ 30 - 60) ปริมาณฝนลดลง
สภาพอากาศยังคงมีความชื้นสูง ประกอบกับข้อมูลจากการติดตามสถานการณ์ศัตรู ปาล์มน้ามันในแปลงติดตามสถานการณ์
ศัตรูพืช พบการทาลายของหนอนหัวดา ด้วงแรด และด้วงกุหลาบปาล์มน้ามันคงที่ จากสภาพอากาศในช่วงนี้มีความแปรปรวน
ตลอดเวลา อาจจะส่งผลให้การระบาดของศัตรูปาล์มน้ามันคงที่ หรือลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ต่อไป

กราฟแสดงสถานการณ์การระบาดหนอนหัวด้า ด้วงแรด ด้วงกุหลาบ และหนอนหน้าแมวปาล์มน้ามัน ปี 2560 - 2561
ภาพรวมทังประเทศ

ปี 2560

689

203

112

0
ปี 2561

