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ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2559
หนอนกออ้อย
ในช่วงนี้เกษตรกรที่ปลูกอ้อยควรระวังหนอนกออ้อย ซึ่งพบระบาดทุกแหล่งปลูกอ้อยของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแปลงอ้อยที่มีการเผาใบ ดังนั้นเกษตรกรต้องหมั่นสารวจการทาลายของแมลงชนิดนี้อย่าง
สม่าเสมอตลอดฤดูปลูก ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อลักษณะสีขาวหรือขาวปนเทา ชนิดของหนอนกออ้อย (sugarcane
borer) ที่พบระบาดในประเทศไทยมี 5 ชนิด คือ
1. หนอนกอลายจุดเล็ก (Chilo infuscatellus)
2. หนอนกอสีชมพู (Sesamia inferens)
3. หนอนกอสีขาว (Scripophaga excerptalis)
4. หนอนกอแถบลาย (Chilo sacchariphagus)
5. หนอนกอลายจุดใหญ่ (Chilo tumidicostalis)
ระยะอ้อยแตกกอ (อ้อยอายุ 1 – 4 เดือน)
จะพบหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู ระบาด
ทาลายทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ เป็นจานวนมาก ถ้าสารวจพบอ้อย แสดงอาการยอด
เหี่ยวเนื่องจากการทาลาย จานวน 1 – 2 ยอดต่อไร่ หรือพบกลุ่มไข่ 1 – 2 กลุ่มต่อไร่
ให้รีบป้องกันกาจัด

๒
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี แนะนาให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตัดหน่ออ้อยที่แสดงอาการยอดเหี่ยวให้ถึงโคนต้น แล้วรวบรวมเผาทาลาย
2. ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมม่า อัตรา 20,000 ตัว ต่อไร่ ต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 8 ครั้ง
3. ปล่อยแมลงหางหนีบ อัตรา 200 ตัว/ไร่ ต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 3 - 5 ครั้ง
ในกรณีเกิดการระบาดรุนแรง จาเป็นต้องใช้สารเคมี ต้องคานึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย โดยใช้
สารเคมี ตามคาแนะนาดังนี้ (กรมวิชาการเกษตร)
หนอนกออ้อยลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู ใช้สารฆ่าแมลง ดังนี้
- เดลทาเมนทริน 3%EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดง
อาการยอดเหี่ยว 10 % พ่น 2 – 3 ครั้ง ห่างกัน 14 วัน ในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน ใช้กรณีเกิดภาวะแห้ง
แล้งความชื้นในดินไม่พอหรือมีหน่ออ้อยแตกใหม่หลังเก็บเกี่ยว
- คาร์โบฟูราน 3%G อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ (สารฆ่าแมลงชนิดมีพิษร้ายแรงหรือร้ายแรงยิ่ง) โรยสาร
ฆ่าแมลงบนท่อนพันธุ์อ้อยก่อนกลบดินหรือตอนแต่งตอ สาหรับอ้อยตอให้โรยข้างกออ้อยทั้งสองด้าน และใส่ซ้า
ในอัตราเดิมหลังปลูกหรือแต่งตอแล้ว 45 วัน
ลักษณะการทาลายของหนอนกออ้อย

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

ด้วงหนวดยาว
้ งหน ยา
(Stem boring grub)

ลงกอก

ด้วงหนวดยาว เป็นศัตรูอ้อยที่สาคัญชนิดหนึ่งที่พบว่า
มีการระบาดกระจายอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่โดยเฉพาะในเขตที่เป็ นดิน
ทราย การเข้าทาลายโดยกัดกินราก ทาลายเหง้า และเจาะลา
ต้นที่ติดกับเหง้าแล้วกินเข้าไปในเนื้ออ้อย ระบาดในเขตที่เป็นดิน
ทรายและร่วนปนทราย ใบจะเหลือง และแห้งตายอาการคล้าย
กับอ้อยขาดน้า อ้อยปลูกใหม่จะเข้าทาลายในท่อนพันธุ์ที่ปลูก
ทาให้หน่อไม่งอกหรืองอกก็จะแห้งตาย ซึ่งจะพบในอ้อยระยะ
แตกกอมากกว่าย่างปล้อง อ้อยตอจะทาลายอ้อยจากโคนใต้ดิน
และเจาะไซกัดกินเข้าไปในลาต้น เมื่ออ้อยกลวงมากๆ จะเหลือ
แต่เปลือก ทาให้อ้อยแห้งตายทั้งกอและหักล้ม พบในระยะเป็น
ลาหรือช่วงใกล้เก็บเกี่ยว การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรโดยใช้
สารเคมี น อกจากจะไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่ ค วรแล้ ว ยั ง ท าให้ เ กิ ด
อัน ตรายแก่ เ กษตรกรโดยตรง และส่ ง ผลไปถึ ง การท าลาย
สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ระยะดักแด้

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. ใช้เชื้อราเมตตาไรเซี่ยมฉีดพ่นลงดินในแปลงที่ปลูกใหม่หรืออ้อยตอที่มีความชื้นพอเหมาะ
3. ในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายน–เดือนมิถุนายน ด้วงหนวดยาวจะออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัย
แนะนาให้ใช้กับดักแสงไฟล่อเพื่อจับตัวเต็มวัย ร่วมกับการขุดหลุมดักจับเพื่อจับตัวเต็มวัยมาทาลายก่อนวางไข่
4. ปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อเป็นการตัดวงจรของการระบาด
5. ปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสด เพราะจากการติดตามสถานการณ์การ
ระบาดพบอ้อยที่ปลูกในสภาพดินทรายจะระบาดมากกว่าอ้อยที่ปลูกในสภาพดินเหนียวหรือดินร่วน
6. อาจใช้สารเคมีโรยในร่องอ้อย endosuldan + fenobucarb (Thiocotb 4.5 % G) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ แล้วจึงกลบร่องหรือฉีดพ่นด้วยสาร fipronil (Asscend 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร ฉีดแล้ว
กลบดิน (กรมวิชาการเกษตร)
ด้วงหนวดยาวเพศเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 41 – 441 ฟอง

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-481126-7 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
บรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; ; วีระพงษ์; ฉ่ามาก; จีรนันท์ ไทยสุชาติ; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม
กองบรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
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