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สรุปสถานการณ์ศัตรูข้าว
ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562
กองวิจัยและพัฒนาข้าว
สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 6 – 12 กันยายน 2562
ภาคกลาง
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และราชบุรี รายงานว่าไม่พบตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสี
น้้าตาลในกับดักแสงไฟ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี รายงานว่าพบจ้านวนตัวเต็มวัยของเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟ ไม่เกิน 100 ตัวต่อคืน ส่วนศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
(ติดตั้งกับดักแสงไฟที่จังหวัดอุทัยธานีและสิงห์บุรี) รายงานว่าพบจ้านวนตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสี น้าตาลใน
กับดักแสงไฟ ประมาณ 100-300 ตัวต่อคืน ซึ่งทุกพื้นที่พบจ้านวนตัวเต็มวัย ไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ
50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ รายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคจากสถานี ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัย
ข้าวลพบุรี อยู่ในระดับต่้ากว่าค่าวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 2.25) แต่ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า ในช่วงวันที่ 12 - 13 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วน
ในช่วงวันที่ 14 - 18 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่้าสุด 2426 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
1) เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล จากผลการตรวจนับจ้านวนตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟ ภายใน 2-3 สัปดาห์ ยังไม่พบ
จ้านวนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลที่เกินระดับวิกฤติ ดังนั้น แนวโน้มในการระบาดอาจพบน้อยหรืออาจพบเป็นบางพื้นที่ที่
เคยมีการระบาดเป็นประจ้า แต่ทั้งนี้ การระบาดอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพภูมิอากาศ พันธุ์ข้าว การใช้สาร
ก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
อย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น ปทุมธานี 1 เป็นต้น หรือแปลงที่ปลูกข้าวแน่น
และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และสังเกตจากการมาเล่นไฟบ้าน หากพบจ้านวนมาก ควรลงส้ารวจในนาด้วย นอกจากนี้ ควร
เฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ที่มีประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟในปริมาณที่สูง
2) โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าอุณหภูมิกลางคืนลดต่้าลง ประกอบกับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง
และมีลมแรงท้าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเกิดโรคไหม้ ควรส้ารวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่
ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแปลงที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และ ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 หรือปทุมธานี 1
ภาคเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และสถานีย่อยดงหลักหมื่น จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัย
ข้าวแพร่ และแม่ฮ่องสอน รายงานว่าพบจ้านวนตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟ ไม่เกิน 100
ตัวต่อคืน ส่วนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ พบตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดในกับดักแสงไฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
พบจ้านวนสูงสุดมากกว่า 5,000 ตัวต่อคืน ซึ่งทุกพื้นที่พบจ้านวนตัวเต็มวัยไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต คือ 50,000
ตัวต่อคืน)
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เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีการแจ้งข่าวเตือนการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยพบตัวอ่อนและตัว
เต็มวัยเพลี้ยกระโดดหลังขาว จ้านวนเฉลี่ย 0.60 – 17.90 ตัวต่อกอ ซึ่งเป็นจ้านวนที่เกินระดับเศรษฐกิจในนาปัก
ด้า (ระดับเศรษฐกิจ คือ 10 ตัวต่อกอ)
โรคไหม้ รายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคจากสถานีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อยู่ในระดับ
ต่้ากว่าค่าวิกฤต และยังไม่พบรายงานการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่ (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า ในช่วงวันที่ 12 - 14 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝน
ตกหนั กบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 18 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่้าสุด 23-26
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
1) เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล จากผลการตรวจนับจ้านวนตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟ
ภายใน 2-3 สัปดาห์ ยังไม่พบจ้านวนที่เกินระดับวิกฤติ ดังนั้น แนวโน้มในการระบาดอาจพบน้อยหรืออาจพบเป็นบาง
พื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นประจ้า แต่ทั้งนี้ การระบาดอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพภูมิอากาศ พันธุ์ข้าว การ
ใช้สารก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดอย่าง
สม่้าเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น ปทุมธานี 1 เป็นต้น หรือแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และสังเกตจากการมาเล่นไฟบ้าน หากพบจ้านวนมาก ควรลงส้ารวจในนาด้วย และควรเฝ้าระวังการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของตัวเต็มวัยในกับดักแสงไฟ
อย่างรวดเร็ว อาจเกิดจากการอพยพของตัวเต็มวัยที่มาจากพื้นที่อื่น ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังประชากรเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลในนาข้าวด้วย
2) เพลี้ยกระโดดหลังขาว สภาพแวดล้อมในช่วงสัปดาห์หน้านี้ ค่อนข้างเหมาะสมต่อเการเจริญเติบโต
ของเพลี้ยกระโดดหลังขาว ประกอบกับมีลมพายุพัดผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อาจมีโอกาสที่จะเกิดการอพยพของ
เพลี้ยกระโดดหลังขาวได้ ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นส้ารวจแปลงนา เพื่อป้องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว
3) โรคไหม้ สภาพอากาศในสั ปดาห์ หน้ายังมีความเหมาะสมต่อการเกิดโรค ประกอบกับปริมาณฝนที่
เพิ่มขึ้นและมีลมแรง จึง ควรส้ารวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด รายงานว่าไม่พบเพลี้ย
กระโดดสี น้ าตาลในกับ ดักแสงไฟ ส่ ว นศูน ย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี รายงานว่าพบจ้านวนตัว เต็มวัยของเพลี้ ย
กระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟ ไม่เกิน 100 ตัวต่อคืน ซึ่งทุกพื้นที่พบจ้านวนตัวเต็มวัย ไม่ถึงระดับวิกฤต (ระดับ
วิกฤต คือ 50,000 ตัวต่อคืน)
โรคไหม้ รายงานค่าความเสี่ยงของอากาศในการเกิดโรคจากสถานี ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา มีค่า ไม่ถึง
ระดับวิกฤต และไม่พบรายงานการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่ (ระดับวิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า ในช่วงวันที่ 12 - 14 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมี
ฝนตกหนั กบางแห่ ง ส่ ว นในช่วงวัน ที่ 15 - 18 ก.ย. มีฝ นฟ้ าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่ วนมากทาง
ตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่้าสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียง
ใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
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1) เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล จากผลการตรวจนับจ้านวนตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟ
ภายใน 2-3 สัปดาห์ ยังไม่พบจ้านวนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลที่เกินระดับวิกฤติ ดังนั้น แนวโน้มในการระบาดอาจพบน้อย
หรืออาจพบเป็นบางพื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นประจ้า แต่ทั้งนี้ การระบาดอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ พันธุ์ข้าว การใช้สารก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น ปทุมธานี 1 เป็น
ต้น หรือแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และสังเกตจากการมาเล่นไฟบ้านของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
หากพบจ้านวนมาก ควรลงส้ารวจในนาด้วย
2) โรคไหม้ สภาพอากาศมีโอกาสเกิดฝนตกซึ่งจะท้าให้มีความชื้นเพิ่มขึ้น จึงควรหมั่นส้ารวจและติดตามการเกิด
โรคในแปลงนา และควรเฝ้าระวังแปลงทีป่ ลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคใต้
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช รายงานว่า ไม่พบตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสี
น้้าตาลในกับดักแสงไฟ
โรคไหม้ รายงานค่ าความเสี่ ย งของอากาศในการเกิ ดโรคจากสถานี ศู น ย์วิจั ยข้ าวพั ท ลุ ง และสถานี
ศูนย์วิจัยข้าวปั ตตานี อยู่ในระดับต่้ากว่าระดับวิกฤต และยัง ไม่มีรายงานการระบาดของโรคไหม้ในพื้นที่ (ระดับ
วิกฤต คือ 2.25)
การคาดการณ์ในสัปดาห์ ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 12 - 13 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 3040 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 18 ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อย
ละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. อุณหภูมิต่้าสุด 2327 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 12 - 13 ก.ย. มี
ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 18
ก.ย. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40
กม./ชม. อุณหภูมิต่้าสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
1) เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล จากผลการตรวจนับจ้านวนตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟ
ภายใน 2-3 สัปดาห์ ยังไม่พบจ้านวนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลที่เกินระดับวิกฤติ ดังนั้น แนวโน้มในการระบาดอาจพบน้อย
หรืออาจพบเป็นบางพื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นประจ้า แต่ทั้งนี้ การระบาดอาจขึ้นอยู่ กับหลายปัจจัย เช่น สภาพ
ภูมิอากาศ พันธุ์ข้าว การใช้สารก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น ปทุมธานี 1 เป็น
ต้น หรือแปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และสังเกตจากการมาเล่นไฟบ้านของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
หากพบจ้านวนมาก ควรลงส้ารวจในนาด้วย
2) โรคไหม้ สภาพอากาศมีความเหมาะสมกับการเกิดโรค แต่อย่างไรก็ตามควรติดตามการระบาดในพื้นที่ที่มี
การปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ พันธุ์พื้นเมือง โดยเฉพาะแปลงทีป่ ลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง
รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร วันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีรายงานการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในพื้นที่
ของจังหวัดกาญจนบุรี และแพร่ พื้นที่ระบาดจ้านวน 121 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 41 ไร่ ส่วนการระบาดของโรค
ไหม้ข้าว พบพื้นที่ระบาดที่จังหวัดจันทบุรี มุกดาหาร ล้าพูน และแพร่ จ้านวน 1,035 ไร่ การระบาดเพิ่มขึ้น 700

4

ไร่ การระบาดของโรคใบสี ส้ ม พื้น ที่ ระบาด 1 จังหวัด ได้แก่ จัน ทบุรี จ้านวน 10 ไร่ การระบาดคงที่ 10 ไร่
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2562)
ค้าแนะน้า
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล สภาพอากาศในช่วงวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย. ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมี
ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง อุณหภูมิอาจไม่เหมาะสม
ต่อการขยายพันธุ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ข้าว การใช้สารเคมี
ก้าจัดศัตรูข้าวของเกษตรกร การปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการเฝ้าติดตามการระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาลอย่างต่อเนื่อง และส้ารวจในพืน้ ที่ที่ปลูกข้าวอย่างสม่้าเสมอ โดยเฉพาะในแปลงที่มีการปลูกข้าวพันธุ์
อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เช่น พันธุ์ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมือง เป็นต้น แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในอัตราที่สูงกว่าค้าแนะน้า นอกจากนี้ ควรเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ ด้วย
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด นครสวรรค์ที่พบจ้านวนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลในกับดักแสงไฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจังหวัดเชียงรายที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสัปดาห์นี้
* ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้
เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีเกิดการระบาด พบเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า
ควรปฏิบัติตามค้าแนะน้าของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
สารป้องกันก้าจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว ได้แก่
 ข้าวหลั งหว่ า น ถึ งอายุ 40 วัน พบตั ว อ่ อนระยะที่ 1-2 จ้ า นวนมากว่ า 5 ตั ว/ต้ น ให้ ใช้ ส ารป้ องกัน
ก้าจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ
5%/20% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20
ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
 ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้าตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จ้านวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้
สารป้องกันก้าจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10%
ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร โดยเลือกใช้
เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
 ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้าตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จ้านวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ ใช้
สารป้องกันก้าจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10%
ดับเบิ้ ล ยู พี อัตรา 15 กรัมต่อน้้ า 20 ลิ ตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิ ลิ ตรต่อน้้า 20 ลิ ตร โดย
เลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลจากกับดักแสงไฟใน
ระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงที่ สามารถใช้ในการ
ควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร (เมื่อพบจ้านวนมวนเขียว
ดูดไข่มาก)
โรคไหม้ สภาพอากาศในสั ป ดาห์ ห น้ าเหมาะสมกับ การระบาดในภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ค่อยเหมาะสมกับการระบาดในภาคใต้ จึงควรส้า รวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์
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อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 กข6 ปทุมธานี 1 และพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะแปลงที่ปลูกข้าว
แน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง และแปลงนาในพื้นที่ทสี่ ภาพอากาศมีความเสี่ยงในการเกิดโรคสูง
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรง หรือพบพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าว
ระยะกล้ า ถึ งแตกกอเต็ มที่ และ 5 เปอร์ เซ็ นต์ ในข้ าวระยะตั้ งท้ อง หรือพบแผลโรคไหม้ ที่ ใบธง ควรปฏิ บั ติ ตาม
ค้าแนะน้าของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัดในการควบคุมด้ว ยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่น ไอโซโปรไธโอเลน หรือคาร์เบน
ดาซิม หรือไตรไซคลาโซล (ควรใช้เฉพาะในระยะกล้าถึงแตกกอ) ตามอัตราที่ระบุ

