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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

แมลงบั่ว (rice gall midge, RGM)

แมลงบั่วตัวเต็มวัย มีลักษณะคล้ายยุงหรือริ้นลาตัวยาวประมาณ 3- 4มิลลิเมตร หนวด และขามีสีดา
เวลากลางวันตัวเต็มวัย จะเกาะซ่อนตัวอยู่ใต้ใบข้าวบริเวณกอข้าวและจะบินไปหาที่มี
แสงไฟเพื่อผสมพันธุ์เพศผู้มีลาตัวสีน้าตาลปนเหลืองขนาดเล็กกว่าเพศเมียเพศเมียส่วน
ท้องมี สีแดงส้มวางไข่ใต้ใบข้าวเป็นส่วนใหญ่ในตอนกลางคืน โดยวางเป็นฟองเดี่ยวๆ
หรือเป็นกลุ่ม 3-4 ฟอง เพศเมีย 1 ตัวสามารถวางไข่ได้หลายร้อยฟองในชั่ว อายุ 4
วัน ระยะไข่ประมาณ 3-4 วัน ไข่ต้องการความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ในการฟัก
ออกเป็นตัว ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะคลานตามบริเวณกาบใบเพื่อแทรกตัวเข้าไปใน
กาบใบ เข้าไปอาศัยกัดกินที่จุดเจริญ (growing point) ของตายอดหรือตาข้างที่ข้อ
ระยะหนอนนาน 11 วัน ขณะที่หนอนอาศัยกัดกินอยู่ภายในตาที่กาลังเจริญเติบโตต้น
ข้าวจะสร้างหลอด หุ้มตัวหนอนไว้ทาให้เกิดเป็นช่องกลวงที่เรียกว่า“หลอดบั่วหรือ
หลอดหอม ต้นข้าวและกอข้าวที่ถูกทาลายมีอาการแคระแกร็น เตี้ย ลาต้นกลม สีเขียว
เข้ม ไม่ออกรวง
ระยะดักแด้ประมาณ 6 วัน เมื่อดักแด้ใกล้จะฟักออกเป็นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ส่วนปลายของ
หลอดข้าวนั้น และเจาะออกเป็นตัวเต็มวัยที่ปลายหลอดนั่นเอง พร้อมทั้งทิ้งคราบดักแด้ไว้ที่รอยเปิดนั้น ระยะตัว
เต็มวัยนาน 2-3 วันฤดูหนึ่งบั่ว สามารถขยายพันธุ์ได้ 6-7 ชั่วอายุๆที่ 2, 3 และ 4 จะเป็นชั่วอายุที่สามารถทา
ความเสียหายให้ข้าวได้มากที่สุด

2
ระยะการเจริญเติบโตของแมลงบั่ว

ระยะไข่

ระยะดักแด้

ระยะหนอน

ระยะตัวเต็มวัย

การระบาด
แมลงบัว่ จะออกเป็นตัวเต็มวัยเมื่อเริ่มฤดูฝน โดยจะอาศัยและเจริญเติบโตอยู่บนพืชอาศัยพวกข้าว
ป่าและหญ้าต่างๆ 1-2 ชั่วอายุ จนกระทั่งเริ่มมีการปลูกข้าว ตัวเต็มวัยแมลงบั่วจะเข้าแปลงนาตั้งแต่ระยะกล้า
หรือช่วงระยะเวลา 25-30 วัน เพื่อวางไข่
พืชอาหาร
ข้าว ข้าวป่า หญ้าไซ หญ้าปล้องเขียว หญ้าปล้องหิน หญ้าชันกาดและหญ้าตีนติด
การป้องกันกาจัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแนะนาดังนี้
1) ขจัดวัชพืชรอบแปลงนา เช่น ข้าวป่า หญ้าข้าวนก หญ้าไซ หญ้าแดง หญ้าชันกาด และหญ้านกสีชมพู
ก่อนตกกล้าหรือหว่านข้าวเพื่อทาลายพืชอาศัยของแมลงบั่ว
2) ปรับวิธีปลูกโดยการปักดา 2 ครั้ง เพื่อลดความรุนแรงที่เกิดจากการทาลายของแมลงบั่ว หลังปักดา
จนถึงข้าวอายุ 45 วัน
3) ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดาถี่ ในพื้นที่ ที่มีการระบาดของแมลงบั่วเป็นประจา
4) ทาลายตัวเต็มวัยที่บินมาเล่นแสงไฟตามบ้านช่วงเวลาตั้งแต่ 19:00-21:00 น. โดยใช้ไม้ตีแมลงวัน
5) ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงใดๆ ในการป้องกันกาจัดแมลงบั่ว เนื่องจากไม่ได้ผลและยังทาลายศัตรู
ธรรมชาติ
6) ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่นอัตราเชื้อราบิวเวอร์เรีย 1 กิโลกรัม ต่อ น้า 20-40 ลิตรผสมสารจับใบฉีด
พ่นในช่วงแสงแดดอ่อน 2-3 ครั้งต่อเนื่องทุก 5 วัน

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ด้วงหนวดยาว
ด้ ว หนวดยาว
(Stem boring grub)

แม กอก

ด้ ว งหนวดยาว เป็ น ศั ต รู อ้ อ ยที่ ส าคั ญ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ พ บว่ า มี ก ารระบาดกระจายอยู่ ทั่ ว ไปทุ ก พื้ น ที่
โดยเฉพาะในเขตที่เป็นดินทราย การเข้าทาลายโดยกัดกินราก
ทาลายเหง้า และเจาะลาต้นที่ติดกับเหง้าแล้วกินเข้าไปในเนื้ อ
อ้อย ระบาดในเขตที่เป็นดินทรายและร่วนปนทราย ใบจะเหลือง
และแห้งตายอาการคล้ายกับอ้อยขาดน้า อ้อยปลูกใหม่จะเข้า
ทาลายในท่อนพั นธุ์ที่ปลูก ทาให้หน่อไม่งอกหรืองอกก็จะแห้ ง
ตาย ซึ่งจะพบในอ้อยระยะแตกกอมากกว่าย่างปล้อง อ้อยตอจะ
ระยะดักแด้
ทาลายอ้อยจากโคนใต้ดินและเจาะไซกัดกินเข้าไปในลาต้น เมื่อ
อ้อยกลวงมากๆ จะเหลือแต่เปลือก ทาให้อ้อยแห้งตายทั้งกอและ
หักล้ม พบในระยะเป็นลาหรือช่วงใกล้เก็บเกี่ยว การแก้ไขปัญหา
ของเกษตรกรโดยใช้สารเคมีนอกจากจะไม่ไ ด้ ผลเท่าที่ควรแล้ว
ยังทาให้เกิดอันตรายแก่เกษตรกรโดยตรง และส่งผลไปถึงการ
ทาลายสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

เชื้อราเมทตาไรเซียม

4
วงจรชีวิต มี 4 ระยะ
ระยะไข่ ไข่ถูกวางเดี่ยว ๆ ในดินบริเวณใกล้ ๆ โคนกออ้อย เพศเมียตัวหนึ่งๆ สามารถวางไข่ได้สูงถึง 41
- 441 ฟอง มีลักษณะรูปยาวรี สีน้าตาลอ่อน ขนาดยาว 3.0 – 3.5 มิลลิเมตร. กว้าง 0.8 – 1.0 มิลลิเมตร
เปลือกไข่ค่อนข้างแข็ง (คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย)

ระยะหนอน อายุประมาณ 1-2 ปี

ระยะดักแด้ อายุประมาณ 7-18 วัน

ตัวเต็มวัย อายุประมาณ 6-20 วัน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี แนะนาให้ปฏิบัติดังนี้
1. การไถพรวนดินในอ้อยที่จะปลูกใหม่ ให้ไถ 1 – 2 ครั้งแล้วเก็บตัวหนอนนามาประกอบเป็นอาหาร
รับประทานหรือนามาทาน้าหมักชีวภาพ
2. ใช้ดินผสมพร้อมปลูกรดน้าให้มีวามชื้นพอหมาดๆ แล้วคลุกกับหัวเชื้อเมตตาไรเซี่ยม นาตัวอ่อนด้วง
หนวดยาวมาใส่รวมกัน ประมาณ 18-21 วัน เมื่อสังเกตเห็นตัวอ่อนด้วงหนวดยาวตายและมีสปอร์สีเขียวของ
เชื้อราเมตตาไรเซี่ยมปกคลุมให้นาหนอน 1 ตัว มาผสมน้า 20-50 ลิตร ไปฉีดพ่นในกออ้อยที่มีด้วงหนวดยาว
ระบาด
3. ใช้เชื้อราเมตตาไรเซี่ยมฉีดพ่นลงดินในแปลงที่ปลูกใหม่หรืออ้อยตอที่มีความชื้นพอเหมาะ
4. ในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน–เดือนมิถุนายน ด้วงหนวดยาวจะออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัย
แนะนาให้ใช้กับดักแสงไฟล่อเพื่อจับตัวเต็มวัย ร่วมกับการขุดหลุมดัก เพื่อจับตัวเต็มวัยมาทาลายก่อนวางไข่
5. ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเป็นการตัดวงจรของการระบาด
6. ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสด เพราะจากการติดตามสถานการณ์การ
ระบาดพบอ้อยที่ปลูกในสภาพดินทรายจะระบาดมากกว่าอ้อยที่ปลูกในสภาพดินเหนียวหรือดินร่วน
7. อาจใช้สารเคมีโรยในร่องอ้อย endosuldan + fenobucarb (Thiocotb 4.5 % G) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ แล้วจึงกลบร่องหรือฉีดพ่นด้วยสาร fipronil (Asscend 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ฉีดแล้ว
กลบดิน (กรมวิชาการเกษตร)
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เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-481126-7 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; วีระพงษ์ ฉ่ามาก; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง; ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์
กองบรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 หมู่ 12 ตาบลพลับพลาไชย อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทร : 0 3548 1127 โทรสาร : 0 3548 1126
E Mail :pmc02@doae.go.thWebsite : www.pmc02.doae.go.th

