สรุปประเด็นข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
1. เฝ้าระวังมันสาปะหลัง..ราก-หัวเน่า หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ปัญหารากเน่า หัวเน่ามันสาปะหลังได้ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะพื้นที่ระบายน้าไม่ดี และใช้ท่อนพันธุ์จากพื้นที่มีการระบาดใน จ.ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา และ
บุรีรัมย์ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร
ฝากเตือนเกษตรกร ระยะนี้ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
2. ปีนี้ทุเรียนออกผลน้อย อากาศวิปริตเกิดเชื้อรา หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
นายทรงธรรม ชานาญ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรจังหวัดระยอง เผยผลการออก
สารวจทุเรียนในพื้นที่ พบว่าปีนี้นอกจากผลผลิตจะมีน้อยลง ผลทุเรียนแต่ละสวนยังเกิดโรคเชื้อราไฟทอปธอร่า
ระบาดมากขึ้นกว่าเดิม สาเหตุมาจากฝนตกและอากาศแปรปรวน จึงรณรงค์ให้เกษตรกรเฝ้าระวังมากขึ้น และ
คาดว่าปีนี้คงจะมีทุเรียนจะมีราคาแพงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ระวังศัตรูพืชระบาด หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่ จ.แพร่มีอากาศหนาว ช่วงเช้ามี
หมอกและความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง อีกทั้งเป็นช่วงที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝัก
อ่อน ถั่วเหลือง และพืชผักต่างๆ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จึงขอให้เกษตรกรได้ติดตาม
สถานการณ์และสารวจเฝ้าระวังศัตรูพืช เช่น ข้าว จะมีการระบาดของหนอนกระทู้ เพลี้ยไฟ และโรคไหม้
ข้าวโพด มักจะมีการระบาดของหนอนกระทู้ และหนอนเจาะลาต้น ถั่วเหลือง มักจะมีการระบาดของหนอน
และแมลงวันเจาะลาต้น ผักและพืชตระกูลพริก มะเขือ มักจะมีการระบาดของโรคแอนแทรคโนส เพลี้ยไฟ
และไร
4. เกษตรกรปลูกมะขามเทศ "เพชรโนนไทย" โกยรายได้กว่า 63 ล้าน หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน
นางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอาเภอโนนไทย กล่าวว่า มะขามเทศเพชรโนนไทย สร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศจานวนกว่า 100 ราย บนพื้นที่ประมาณ 750 ไร่
ใน ต.ถนนโพธิ์ ต.มะค่า และ ต.โนนไทย สร้างรายได้ปีละกว่า 63 ล้านบาท ขณะนี้เกษตรอาเภอได้เข้าไปให้
ความรู้แก่เกษตรกรในการลดใช้สารเคมีซึ่งมีสวนมะขามเทศขอรับรอง GAP ไป คาดว่าจะได้รับการรับรองใน
เร็วๆ นี้
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เฝ้าระวังมันสาปะหลัง..ราก-หัวเน่า

ปัญหารากเน่า หัวเน่ามันสาปะหลังได้ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะพื้นที่ระบายน้าไม่ดี และใช้ท่อนพันธุ์จากพื้นที่มีการระบาดใน จ.ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา และ
บุรีรัมย์
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริม
การเกษตร ฝากเตือนเกษตรกร ระยะนี้ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ก่อนการปลูก เก็บเศษเหง้า ซากมันสาปะหลัง
เผาทาลายทิ้ง ทาความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตร ควรไถตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แช่ท่อนพันธุ์ด้วย
สารป้องกันกาจัดเชื้อราเมทาแลกซิล อัตรา 20-40 กรัม ต่อน้า 20 ลิตร ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านในช่วง
การเตรียมดินก่อนปลูก
และช่วงฝนชุกควรตรวจแปลงทุกวัน หากพบการระบาดให้ขุดถอนต้นเผาทาลาย จากนั้นหว่าน
ปูนขาวโดยรอบในรัศมี 1 เมตร หรือโรยเชื้อราไตรโคเดอร์มา บริเวณรอบโคนต้นที่ขุดออก กรณีระบาดรุนแรง
มากให้ใช้สารเคมีฟอสอีทิล อะลูมิเนียม อัตรา 50 กรัม/น้า 20 ลิตร ราดต้นละ 300 ซีซี หรือพ่นอัตรา 150
กรัมต่อไร่
หลังการระบาดและก่อนปลูกใหม่ แปลงที่เคยระบาดควรเลื่อนฤดูปลูกเป็นปลายฝนเพื่อให้
ผลผลิตออกในฤดูแล้ง หรือปลูกพืชหมุนเวียนด้วยธัญพืชก่อนปลูกมันสาปะหลัง ขอคาแนะนาโดยละเอียดได้ที่
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน สานักเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืช.
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ปีนี้ทุเรียนออกผลน้อย อากาศวิปริตเกิดเชื้อรา

ด้วยสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลกระทบต่อการปลูกไม้ผลของเกษตรกร นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรได้ออกสารวจผลผลิตทุเรียนที่ปลูกในพื้นจ.ระยอง พบว่า
ปีนี้ทุเรียนออกดอกติดผลแค่เพียง 65% ทั้งที่ปกติเดือน ธ.ค.-ม.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ทุเรียนออกดอกมากที่สุดจะติด
ผลประมาณ 80% สาเหตุ เ นื่ อ งจากสภาพอากาศที่ ไม่ เ หมาะสม ลมหนาวที่ เ กิ ดแบบผิ ด ธรรมชาติอ ย่ า ง
กะทันหันในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ได้แต่หวังว่าการติดดอกอีกครั้งที่จะมีในช่วง ก.พ.-มี.ค. อาจจะทาให้
ทุเรียนมีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ แต่ผลผลิตคงจะไม่ มาก เนื่องปีนี้แห้งแล้งมาก ไม่มีน้ามารดต้นทุเรียนให้เลี้ยงบารุง
ผลอ่อนได้อย่างเต็มที่
ด้าน นายทรงธรรม ชานาญ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรจังหวัดระยอง เผยผลการ
ออกสารวจทุเรียนในพื้นที่ พบว่าปีนี้นอกจากผลผลิตจะมีน้อยลง ผลทุเรียนแต่ละสวนยังเกิ ดโรคเชื้อราไฟทอ
ปธอร่า ระบาดมากขึ้นกว่าเดิม สาเหตุมาจากฝนตก และอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว เดี๋ยวชื้น
เอื้ออานวยให้เชื้อราแพร่กระจายได้ดี จึงรณรงค์ให้เกษตรกรเฝ้าระวังมากขึ้น คาดว่าปีนี้คงจะมีทุเรียนออกมา
จาหน่ายรุ่นแรกปลาย มี.ค. ไปถึง มิ.ย. และคงจะมีราคาแพงกว่าปีที่ผ่านมา
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คอลัมน์: ข่าวสั้น: ระวังศัตรูพืชระบาด
แพร่ : นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในช่วงนี้พื้นที่ จ.แพร่มีอากาศหนาว ช่วง
เช้ามีหมอกและความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง อีกทั้งเป็นช่วงที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพด
ฝักอ่อน ถั่วเหลือง และพืชผักต่างๆ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จึงขอให้เกษตรกรได้ติดตาม
สถานการณ์และสารวจเฝ้าระวังศัตรูพืช เช่น ข้าว จะมีการระบาดของหนอนกระทู้ เพลี้ยไฟ และโรคไหม้
ข้าวโพด มักจะมีการระบาดของหนอนกระทู้ และหนอนเจาะลาต้น ถั่วเหลือง มักจะมีการระบาดของหนอน
และแมลงวันเจาะลาต้น ผักและพืชตระกูลพริก มะเขือ มักจะมีการระบาดของโรคแอนแทรคโนส เพลี้ยไฟ
และไร หากมีการตรวจพบศัตรูพืชดังกล่าวและเริ่มมีการระบาด ให้ทาการฉีดพ่นด้วยเชื้อรา บิวเวอร์ เรีย อัตรา
1 กก.ต่อน้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ โดยฉีดพ่นตอนเย็น 3 - 5 วัน ต่อครั้ง ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง หรือใช้สาร
สกัดจากพืชฉีดพ่นด้วย ส่วนกลุ่มโรคใบไหม้ และแอนแทรคโนส ให้ป้องกันและกาจัด โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์
ม่า อัตรา 1 กก.ต่อน้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นหรือใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิสอ
ย่างใดอย่างหนึ่ง ฉีดพ่นตอนเย็น 3 - 5 วัน ต่อครั้ง ติดต่อกัน 2 - 3 ครั้ง
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เกษตรกรปลูกมะขามเทศ "เพชรโนนไทย" โกย
รายได้กว่า63ล้าน
นครราชสีมา - เกษตรกรโนนไทยโคราช พลิกผืนนาสู้แล้ง ปลูกมะขามเทศ "เพชรโนนไทย" พืชอึด ทน
แล้งทนดินเค็ม โกยรายได้ปีละกว่า 63 ล้าน ขณะที่เจ้าของสวนมะขามเทศ "เจนจิรา" เผยทิ้งอาชีพรับเหมา
พลิกแปลงนากว่า 80 ไร่ ปลูกมะขามเทศสร้างรายได้กว่าปีละหลายล้านบาท เผยได้ความสุขใจ สุขภาพ
แข็งแรง พร้อมเร่งสร้างแปลงปลอดสารพิษแปลงแรกของอาเภอ
นายสุทรี วรหาร อายุ 50 ปี เจ้าของสวนมะขามเทศ "เจนจิรา" ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ 3 บ้านแฉ่ง ต.
ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ผู้ประสบความสาเร็จในการปลูกมะขามเทศ "เพชรโนนไทย" แปลงใหญ่
ที่สุดใน อ.โนนไทย เปิดเผยว่า ตนผันชีวิตจากผู้รับเหมาทาระบบประปาหมู่บ้าน มาเป็นเกษตรกรโดยพลิก
พื้นที่นากว่า 80 ไร่ ด้วยการทดลองปลูกพืชมาหลายชนิด ทั้งทุเรียน ลาไย เงาะ ลิ้นจี้ แต่ไม่ประสบ
ความสาเร็จเนื่องจากดินในพื้นที่ อ.โนนไทยเค็ม และมีปัญหาเรื่องน้าแล้ง กระทั่งเมื่อ 3 ปีที่แล้วจึงนาเอา
มะขามเทศมาทดลองปลูก แต่ไม่ได้ยกร่อง 6 เดือน มีผลผลิตออกมาแต่ฝักไม่โตมากนัก ตนจึงทดลองปรับพื้นที่
ด้วยการยกร่องพร้อมทาระบบน้าหยดไว้ทุกแปลงปรากฏว่ามะขามเทศให้ผลผลิตดี ฝักใหญ่ รสชาติดีมาก
วันนีส้ วน "เจนจิรา" เก็บผลผลิตมะขามเทศมากว่า 2 ปีแล้ว เฉลี่ยปีละกว่า 500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ
40-60 บาทสร้างรายได้กว่า ปีละกว่า 2 ล้านบาท ใกล้คืนเงินทุนที่ลงไป
นายสุทรี กล่าวว่า มะขามเทศเป็นพืชที่ดูแลง่าย ใช้น้าน้อย ทนต่อสภาพดินเค็มและความแห้งแล้งเป็น
อย่างดี ซึ่งมะขามเทศพันธุ์ "เพชรโนนไทย" จะมีคุณสมบัติพิเศษกว่ามะขามเทศจากที่อื่นๆ คือ หวาน กรอบ
เนื้อแน่น รสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะนี้ทางสวนกาลังขอรับรอง GAP เกษตรดีที่เหมาะสมแปลงแรก
ของ จังหวัดนครราชสีมา
สาหรับปีนี้ต้องยอมรับว่า เป็นปีที่แล้งที่สุด มีน้าในบ่อที่กักเก็บไว้น้อย ประกอบกับ อากาศร้อนส่งผล
ให้มะขามเทศออกน้อยกว่าทุกปีลดลงกว่าร้อยละ 50 คาดว่าจะมีผลผลิตออกมาประมาณ 250 กก. ซึ่งตนไม่
ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่จะนาไปขายที่ตลาดให้ลูกค้าโดยตรงเพื่อจะได้รู้ทิศทางของตลาดมะขามเทศ โดยคัด
เกรดมีตั้งแต่ราคา 35-60 บาท หลังจากผันชีวิตมาเป็นเกษตรกรทาให้มีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพจิตดี และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ด้านนางยุพวัลย์ ชมชื่นดี เกษตรอาเภอโนนไทย กล่าวว่า มะขามเทศเพชรโนนไทย สร้างชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกมะขามเทศจานวนกว่า 100 ราย บนพื้นที่ประมาณ 750
ไร่ ใน ต.ถนนโพธิ์ ต.มะค่า และ ต.โนนไทย สร้างรายได้ปีละกว่า 63 ล้านบาท โดยผลผลิตจะออกช่วง
ประมาณ 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคม-มีนาคม ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจะมีพ่อค้ามารอซื้อถึงสวนของ
เกษตรกร และไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ขณะนี้เกษตรอาเภอได้เข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การลดใช้สารเคมี หรือใช้ให้น้อยที่สุด ซึ่งมีสวนมะขามเทศขอรับรอง GAP ไป คาดว่าจะได้รับการรับรองใน
เร็วๆ นี้

