สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยกลุมอารักขาพืช เตือนภัยการเกิดโรคขาว ในระยะนี้ขอใหเกษตรกร
ที่ปลูกขาวระวังโรคไหมขาวระบาด เนื่องจากในบางพื้นที่อากาศเริ่มหนาวและมีหมอกในตอนเชา มีความชื้น
สัมพัทธ-ในอากาศสูงเหมาะกับการระบาดของโรค ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญ ใชพันธุ-ออนแอตอโรคและใช
เมล็ดพันธุ-ขาวสูงกวาคําแนะนํา ซึ่งสภาพดังกลาวเหมาะสมตอการเกิดโรคไหมในทุกระยะของขาว ดังนั้นเพื่อ
ป2องกันไมใหเกิดโรคไหมขอใหเกษตรกรที่จะปลูกขาวปฏิบัติ ตามคําแนะนําของ กรมสงเสริมการเกษตร ดังนี้
1. สํารวจแปลงนา อยางสม่ําเสมอถาพบอาการของโรคไหมขาวควรใหปฏิบัติดังนี้
1.1 . ใชเชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส ) ฉีดพนอัตราตามคําแนะนําในฉลาก
1.2 . ใชเชื้อเชื้อไตรโคเดอร-มาอัตรา 1 กก./ น้ํา 200 ลิตรฉีดพน
2 .ถามีความจําเป=นใหใชสารเคมีฉีดพนเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไมใหเชื้อราแพรกระจาย
ขยายเป=นวงกวางออกไปสําหรับสารเคมีที่ใชไดแก
1. อิดิเฟนฟอส 50 เปอร-เซ็นต- อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร
2. บลาสติซิดิน-เอส 2 เปอร-เซ็นต- อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร
3. ไตรไซคราโซล 75 เปอร-เซ็นต- ดับบลิวพี อัตรา 10-16 กรัม ผสมน้ํา 20ลิตร
ควรพนในแปลงขาวที่มีประวัติวาเคยมีโรคระบาดมากอน การใชสารเคมีฉีดพนซ้ํากันหลายครั้ง เชื้อรา
จะตานทานสารเคมีหรือดื้อยา ดังนั้น เพื่อป2องกันไมใหเชื้อตานทานสารเคมี จึงควรเลือกใชสารเคมีบางชนิด
ฉีดพนสลับกัน ทั้งนี้ในการใชสารเคมีควรใชดวยความระมัดระวัง และคํานึงถึง ความปลอดภัยตอตัวผูใชและ
สภาพแวดลอม
ในฤดูถัดไป
1. ใชพันธุ-ตานทานตอโรคไหม ไดแก กข9 กข11 กข21 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี
90 และคลองหลวง 1 ฯลฯ
2. เชื้อไตรโครเดอร-มาที่เจริญบนเมล็ดธัญพืช อัตรา 1 กิโลกรัม /น้ํา 200 ลิตร / เมล็ดขาว 500กก.ขยํา
เอาสปอร-ออก และคลุกเมล็ดขาวนําไปแชบมเตรียมปลูก
3. ไมควรหวานขาวหนาแนนเกินไป เพราะจะทําใหอับลม เป=นตัวสงเสริมใหเชื้อราแพรกระจายและพัฒนา
ไดอยางรวดเร็ว ควรใชตามคําแนะนําของราชการ
4. ลดปริมาณการใชปุJยไนโตรเจนลง วิธีนี้อาจมีผลกระทบตอผลผลิตบาง แตจะชวยไมใหขาวออนแอตอ
โรค
5. เพิ่มปริมาณซิลิกาใหแกตนขาว เพื่อตานทานตอโรค โดยใชปุJยหมักและแคลเซี่ยม
6. นอกจากการป2องกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆแลว อาจใชสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ- เชน เบโนมิล
ผสมกับไธแรมหรือคาร-ซูกาไมซิน คลุกเมล็ดกอนปลูก หรือแชเมล็ดในสารละลายเคมีนาน 24 ชั่วโมง
กอนปลูก
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

โรคไหม (Rice Blast Disease)
พบมาก ในนาน้ําฝน ขาวพันธุ-พื้นเมืองไวตอชวงแสง พบสวนใหญใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวันตก และ ภาคใต
สาเหตุ เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.

อาการแผลจุดสีน้ําตาลคลายรูปตา

อาการแผลรูปตาตรงกลางมีสีเทา

อาการใบไหมคลายน้ํารอนลวก

โรคไหมระบาดในแปลงกลา

อาการ
ระยะกลา ใบมีแผล จุดสีน้ําตาลคลายรูปตา มีสีเทาอยูตรงกลางแผล ความกวางของแผลประมาณ 2-5
มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถา
โรครุนแรงกลาขาวจะแหงฟุบตาย อาการคลายถูกไฟไหม
ระยะแตกกอ อาการพบไดที่ใบ ขอตอของใบ และขอตอของลําตน ขนาดแผลจะใหญกวาที่พบในระยะกลา แผล
ลุกลามติดตอกันไดที่บริเวณขอตอ ใบจะมีลักษณะแผลช้ําสีน้ําตาลดํา และมักหลุดจากกาบใบเสมอ
ระยะออกรวง (โรคเนาคอรวง) ถาขาวเพิ่งจะเริ่มใหรวง เมื่อถูกเชื้อราเขาทําลาย เมล็ดจะลีบหมด แตถาเป=นโรค
ตอนรวงขาวแกใกลเก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ําสีน้ําตาลที่บริเวณคอรวง ทําใหเปราะหักงาย รวงขาวรวง
หลนเสียหายมาก

-๒การแพร.ระบาด พบโรคในแปลงที่ตนขาวหนาแนน ทําใหอับลม ถาใสปุJยสูงและมีสภาพแหงในตอนกลางวันและ
ชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ําคางยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถาอากาศคอนขางเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25
o
C ลมแรงจะชวยใหโรคแพรกระจายไดดี

อาการโรคไหมในระยะขาวออกรวง (โรคเนาคอรวง)
การป/องกันกําจัด
ใชพันธุ-ตานทานโรค
ภาคกลาง เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 ชัยนาท 1 ปราจีนบุรี 1
พลายงาม คลองหลวง 1 พิษณุโลก 1
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เชน สุรนิ ทร- 1 เหนียวอุบล 2 เหนียวแพร สันปาตอง 1
หางยี 71 กูเมืองหลวง ขาวโปรงไคร น้ํารู
ภาคใต เชน ดอกพะยอม
•

ขอควรระวัง : ขาวพันธุ-สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 และชัยนาท 1 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนลาง พบวา แสดง
อาการรุนแรงในบางพื้นที่ และบางปW โดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดลอมเอื้ออํานวย เชน ฝนพรํา หรือหมอก น้ําคาง
จัด อากาศเย็น ใสปุJยมากเกินความจําเป=น หรือเป=นดินหลังน้ําทวม
หวานเมล็ดพันธุ-ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร ควรแบงแปลงใหมีการระบายถายเท
อากาศดี และไมควรใสปุJยไนโตรเจนสูงเกินไป ถาสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร โรคไหมจะพัฒนาอยางรวดเร็ว
คลุกเมล็ดพันธุ-ดวยสารป2องกันกําจัดเชื้อรา เชน คาซูกาไมซิน ไตรไซคลาโซล คาร-เบนดาซิม โพรคลอ
ราซ ตามอัตราที่ระบุ ในแหลงที่เคยมีโรคระบาดและพบแผลโรคไหมทั่วไป 5 เปอร-เซ็นต-ของพื้นที่ใบ ควรฉีดพน
สารป2องกันกําจัดเชื้อรา เชน คาซูกาไมซิน อีดิเฟนฟอส ไตรไซคลาโซล ไอโซโพรไทโอเลน คาร-เบนดาซิม ตาม
อัตราที่ระบุ
กลุมอารักขาพืช /ขาว

แมนมาศ สกุลวิวรรธน- /รายงาน

