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หนู – เกษตรกรในจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง ให้ระวังการระบาดของหนู เพราะ
อาจมีหนูเข้าทาลายต้นข้าวและผลผลิต
โรคใบขีดสีนาตาล – อาจเกิดการระบาดได้โดยเฉพาะในเขตจังหวัดชายแดน เพราะ
เกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์ อัลฮัมซึ่งพบว่ามีการเกิดโรคใบขีดสีนาตาลอยู่เป็นครังคราว เตือน
ชาวนาอาจต้องมีการฉีดพ่นเชือราไตรโคเดอร์มาในแปลงนาเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้าง
โรคขอบใบแห้ง – ระยะนีมีฝนตกชุก ชาวนาควรหมั่นสารวจแปลงนา ระวังโรคขอบ
ใบแห้งข้าวระบาด โดยเฉพาะในแปลงที่หว่านข้าวในอัตราหนาแน่นสูงและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูง
หรือพืนที่ที่เคยพบการระบาดของโรคขอบใบแห้งมาก่อน เมื่อเกิดการระบาดไม่ควรระบายนาจาก
แปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่นใช้สารป้องกันกาจัดโรคพืช เช่น ไอโซโพรไทโอเลน คอปเปอร์ไฮดร
อกไซด์ เสตร็พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซีเตทตราไซคลินไฮโดรคลอร์ไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์
ซัลเฟต
โรคใบแห้ง – ระยะนีมีฝนตกชุกเกษตรกรต้องหมั่นตรวจดูระดับนาในนา อย่าให้ท่วม
ต้นข้าวนานเกินไป และถ้าเกิดการระบาดให้ใช้สารเคมีค อปเปอร์ ไฮดรอกไซด์
หนอนห่ อใบข้ าว – เกษตรกรในจั งหวั ดสตู ล ตรั ง พั ทลุ ง และสงขลา ต้ องหมั่ น
ตรวจดู แปลงข้าวในระยะนี เพราะอาจมีการระบาดของหนอนห่ อใบข้าว โดยเฉพาะระยะข้าวกล้า
อาจทาให้ข้าวตายได้
หนอนกอข้าว - เกษตรกรในบางพืนที่ของตรัง พัท ลุง และสตูล อาจพบการ
เข้าทาลายของหนอนกอข้าว
หนอนกระทู้ กล้า – อาจพบมี การระบาดโดยเฉพาะนาข้าวที่มี นาท่ วมชั่วคราว ให้
เกษตรกรหมั่นสารวจหลังนาลด

หอยเชอรี่ – ในเขตจังหวัดตรัง สตูล และบางอาเภอของสงขลา โดยเฉพาะอาเภอที่
อยู่ไกลจากทะเลสาบสงขลา ให้ระวังการระบาดของหอยเชอรี่ในระยะนี เพราะบางพืนที่อาจมี
ศัตรูธรรมชาติของหอยเชอรี่น้อย (เช่น นกปากห่าง)
ทุเรียน - ในระยะนีมีปริมาณฝนมากขึน ให้ระวังโรคราใบติด โรครากเน่าโคน
เน่า โรคราสีชมพู ซึ่งอาจพบการระบาดในหลาย ๆ พืนที่ แนะนาเกษตรกรใช้เชือราไตรโค
เดอร์มาในการป้องกันกาจัดโรคดังกล่าว สาหรับสวนทุเรียนที่อยู่ในพืนที่ไม่เหมาะสม ควรทา
การขุดระบายนาออกจากบริเวณเขตรากให้เร็วที่สุด ควรงดการเข้าไปเหยียบย่าในบริเวณเขต
ราก
ส้ ม เขี ย วหวาน และส้ ม โชกุ น – ระยะนี เกษตรกรควรระวั งการเข้ าท าลายของ
หนอนชอนใบ เพลียอ่อน และโรครากเน่าโคนเน่า
ส้มโอ – ระวังหนอนเจาะผล หนอนชอนใบ เกษตรกรควรห่อผลป้องกัน การทาลาย
สาหรับหนอนชอนใบให้ใช้ปิโตเลียมออยฉีดพ่นป้องกันกาจัด
มะละกอ – ระยะนีมี ป ริมาณฝนตกมากขึนเกษตรกรควรระวั งการระบาดของโรค
แอนแทรคโนส แนะนาเกษตรกรผลิตเชือราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันกาจัด นอกจากนียังมี
โรคใบจุ ดสีนาตาลที่ จะระบาดในระยะนี แนะเกษตรกรฉีดแคลเซียม-โบรอนเพื่ อเสริมสร้างความ
แข็งแรงต้านทานโรคให้กับมะละกอ หากเกิดการระบาดให้ใช้สารเคมีเบโนมิล 50 % WP อัตรา 810 กรัมต่อนา 20 ลิตร บางพื นที่อาจต้องใช้พลาสติกคลุมโคนต้นเพื่อไม่ให้มะละกอได้ รับนามาก
เกินไป
ฝรั่ ง – ระวั งการระบาดของโรคที่ เกิ ดจากเชื อรา โดยเฉพาะโรคแอนแทรคโนส
แนะนาเกษตรกรฉีดพ่นเชือราไตรโคเดอร์มาเป็นประจาทั่วทรงพุ่ม และที่ผลแล้วทิงไว้ให้แห้งก่อน
ห่อเพื่อป้องกันโรคผลเน่าจากโรคแอนแทรคโนส ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อ หรือมีความชืนในแปลง
ปลูกมาก ประกอบกับฉีดพ่นธาตุแคลเซียม-โบรอนทุก ๗ วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต้านทานโรค
ให้แก่ฝรั่งด้วย นอกจากนียังมีโรคสแคปที่จะระบาดเข้าทาลายผลอ่อน

มะพร้าว – ระยะนีจังหวัดสตู ล สงขลา ปั ตตานี และนราธิวาส ยังคงมีการระบาด
ของหนอนหัวดามะพร้าว กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุม โดย
การสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์แตนเบียนบราคอนและฝึกอบรมการผลิตแตนเบียนบราคอนแก่กลุ่มเกษตรกร

ที่สนใจเพื่อใช้ควบคุมหนอนหัวดามะพร้าวนอกจากหนอนหัว
ดามะพร้าวแล้ว เกษตรกรยังต้องระวังการระบาดของแมลงดา
หนามมะพร้าว แนะเกษตรกรสามารถตัดยอดที่ยังไม่คลี่มาเผา
ทาลาย เพื่ อ ควบคุ ม แมลงดาหนามมะพร้า ว ร่ ว มกั บ การขอ
สนับสนุนแตนเบียนแมลงดาหนามมะพร้าว เพื่อปล่อยในสวน
มะพร้าว

พืชตระกูลกะหล่า – ระยะนีภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะแก่การปลูกผักตระกูลกะหล่า
เนื่องจากฝนตกชุก เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่าในระยะนี ควรมีโรงเรือนป้องกันฝนเพื่อไม่ให้
กล้าผักเสียหาย สาหรับผักที่โตแล้วต้องระวังการระบาดของโรครานาค้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากผักที่
ปลูกได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ทาให้ใบผักชาเชือราสามารถ
เข้าทาลายได้ง่าย ประกอบกับมีความชืนสะสมอยู่ในแปลงมาก แนะเกษตรกรสารวจแปลงผักอย่าง
สม่าเสมอ เมื่อพบการระบาดของโรคใบจุดในระยะนี ให้ทาการป้องกันกาจัดด้ วยเชือราไตรโค
เดอร์มา และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผักโดยการฉีดพ่นธาตุแคลเซียม โบรอน เป็นประจาทุก
๗ วัน หากเกิดการระบาดหนักให้ใช้สารเคมี เมตาแลคซิล + แมนโคเซป 72% WP อัตรา 30-50
กรัมต่อนา 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว เกษตรกรควรหมั่นสารวจและระวังการทาลายของหนอนกระทู้
ผัก และหนอนใยผัก ซึ่งอาจพบได้ในระยะนี
ถั่วฝักยาว – ระยะนีระวัง หนอนกินช่อดอก
และหนอนเจาะฝั กถั่ ว แนะน าให้ เกษตรกรใช้ ส ารสกั ด
สะเดา เชื อบี ที เชือราเมตาไรเซี ยม และเชื อราบิ วเวอเรี ย
ร่ ว มกั น ในการควบคุ ม แมลงในแปลงถั่ ว นอกจากนี
เกษตรกรควรเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ต้นถั่วฝักยาว
โดยการฉี ดพ่ นธาตุ แคลเซี ยม โบรอน เป็ นประจาทุ ก ๗
วัน และใช้ เชื อราไตรโคเดอร์ มาผสมน าแล้วฉี ดพ่ น เพื่ อ
ป้องกันโรคที่เกิดจากเชือรา

พื
ช
ตระกูลแตง – ระยะนีต้องระวังการระบาดของโรครานาค้าง โรคแอน
แทรคโนส และโรครากเน่ าโคนเน่ า เพราะมีความชืนค่อนข้างมาก
ประกอบกับมีฝนตกมากขึน แนะนาเกษตรกรหมั่นทาความสะอาด
แปลงปลูก และผลิตขยายเชือราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพื่อใช้ใน
การป้องกันกาจัดโรคที่เกิดจากเชือรา โดยการฉีดพ่นเชือราไตรโค
เดอร์ ม าบริ เวณทรงพุ่ ม พร้ อ มทั งฉี ด แคลเซี ย ม - โบรอนเพื่ อ
เสริมสร้างความแข็งแรงและต้านทานโรคบริเวณทรงพุ่ ม (ส่วนเหนือดิน ) ทุก 7 วัน หากพบการ
ระบาดของโรคราน าค้ างให้ ฉีด พ่ นสารเคมี แมนโคเซบ 75 % WG 20 - 35 กรัม ต่อ นา 20 ลิต ร
นอกจากนียังต้องหมั่นสารวจการระบาดของด้วงเต่าแตง เพลียอ่อน แมลงวันแตง หนอนผีเสือศัตรูแตง
ชนิดต่างๆ เช่น หนอนคืบ และหนอนกินผิวเปลือกแตงโม แนะเกษตรกรควรควบคุมหนอนผีเสือ โดย
การใช้สารสกัดสะเดาสลับกับเชือบีที หรือสลับกับการใช้เชือราบิวเวอเรีย หากพบเพลียอ่อนควบคุม
ด้วยสารสกัดสะเดาร่วมกับเชือราบิวเวอเรีย นอกจากนีให้ระวังการเข้าทาลายของแมลงวันแตงโดย
ใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมออยล์ อัตรา ๑/๔ ของคาแนะนาในฉลาก และห่อผลผลิตเพื่อป้องกันการเข้า
ทาลาย
พริก – ระยะนี เกษตรกรผู้ ปลู ก พริก ต้ องหมั่ น สารวจ
การระบาดของโรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง) และโรครากเน่าโคน
เน่า เกษตรกรควรฉี ด แคลเซียม - โบรอนทุ ก 7 วัน เพื่ อ เสริม ความ
แข็งแรงต้านทานต่อโรคให้แก่พริก และฉีดพ่นธาตุสังกะสี เพื่อให้พริก
สังเคราะห์แสงได้ดีขึน หมั่นรักษาความสะอาดในแปลงพริก ถ้าหาก
สารวจพบการระบาดของโรคแอนแทรคโนส และโรครากเน่าโคนเน่า
ในแปลงพริกให้ฉีดพ่นเชือราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วทรงพุ่ม พร้อมทังใช้เชือราไตรโคเดอร์มาผสมรา
ละเอียด และปุ๋ยหมัก อัตราส่วน ๑:๔:๑๐๐ หว่านรอบทรงพุ่ม เก็บผล และต้น ที่เป็น โรคออกเผา
ทาลายนอกแปลงปลูก สาหรับบางพืนที่อาจพบการทาลายของเพลียไฟ แนะนาเกษตรกรฉีดเชือรา
บิวเวอเรียสลับกับเชือราเมตาไรเซียมเพื่อควบคุม
หอมแดง – ระยะนีให้ระวังการระบาดของโรคหอมเลือย ให้เกษตรกรป้องกันโดย
การฉีดพ่น แคลเซียม - โบรอนทุก 7 วัน และฉีดพ่นเชือราไตรโคเดอร์มาให้ทั่วแปลง นอกจากนี
เกษตรกรยังต้องหมั่นสารวจการเข้าทาลายของหนอนกระทู้ห อม และหนอนกระทู้ผัก หากพบ
หนอนกระทู้ หอม และหนอนกระทู้ผั ก เกษตรกรควบคุ มโดยการใช้ เชือไวรัสเอ็นพี วีตามชนิ ดของ
หนอน

