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ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560

เตือนภัย “อันตรายจากตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส”
จากการติดตามสถานการณ์ การระบาดศัตรูอ้อย เมื่อวันที่ 6
มิถุนายน 2560 ในเขตพื้นที่ปลูกอ้อย หมู่ที่ 7 ตาบลปากช่อง อาเภอ
จอมบึ ง จัง หวั ด ราชบุรี พบว่ าในขณะนี้เ ริ่ม พบตั๊ก แตนไฮโรไกลฟั ส
ประมาณวัยที่ 1-2 ในแปลงอ้อยและรอบ ๆ แปลงอ้อยที่มีวัชพืชขึ้น
อย่ า งหนาแน่ น แต่ ยั ง ไม่ พ บการท าลายในอ้ อ ย จึ ง ขอแจ้ ง เตื อ นให้
เกษตรกรเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสหรือตั๊กแตนข้าว
วงจรชีวิต อายุไข่ 6-8 เดือน ลอกคราบ 5-7 ครั้ง ตั๊กแตนมี 1-8 วัย
ตัวอ่อนมีสีต่าง ๆ กัน เช่น เขียวอ่อน น้าตาลแดง เหลืองอ่อน และสีดาทั้ง ตัว
เมื่ อเป็น ตัว เต็ ม วัย จะมีสี เขี ยว ระยะ ตั วอ่ อนจะพบในไร่อ้ อย ระหว่ างเดื อ น
เมษายน - เดื อนมิ ถุนายน ระยะตัวเต็มวัย จะพบประมาณเดื อนมิ ถุนายน เดื อ นกรกฎาคม ระยะผสมพั น ธุ์ จ ะพบในระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม- เดื อ น
สิงหาคม ระยะวางไข่ พบระหว่างเดือนสิงหาคม- เดือนกันยายน ในหนึ่งปีจะมี
เพียง 1 รุ่น พื้นที่การระบาดมักจะระบาดในดงวัชพืชรอบๆแปลง ตั๊กแตนไม่ได้
ฟักเป็นตัวอ่อนในแปลงอ้อยแต่จะวางไข่และฟักเป็นตัวอ่อนที่หัวไร่ปลายนา แล้ว
ระบาดเข้าในแปลงปลูกอ้อย ตราบใดที่หัวไร่ปลายนาไม่ได้ขยายแปลงหรือไถดิน
ตั๊กแตนก็จะระบาดทุกปี แต่ถ้าพื้นที่ใดถูกชาวไร่ไถด้วยรถแทรกเตอร์ตั๊กแตนจะ
ลดน้อยลงไปทุกปีสุดท้ายก็จะหายไปเอง
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
ยังได้แนะนาวิธีการป้องกันกาจัดตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส ดังนี้
1 การเขตกรรม ตั๊กแตนชนิดนี้จะวางไข่บริเวณหัวไร่ปลายนา หรือขอบแปลงอ้อยที่วัชพืชขึ้น หนาแน่น หาก
ได้กาจัดวัชพืชโดยการใช้รถแทรกเตอร์ไถกลับไป-มา ไข่ของตั๊กแตนจะถูกทาลาย
โดยจะต้ อ งท าหลั ง จากตั๊ก แตนวางไข่ ประมาณเดื อ นตุ ล าคม-มี น าคม หรื อ
เมษายน
2 การดักจับตัวเต็มวัยในช่วงกลางคืนเพื่อนาไปประกอบเป็นอาหาร
ใช้รับประทาน
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3 .การวางกับดักเหยื่อพิษ เพื่อล่อให้ตกั๊ แตนมากินและตายในที่สุด
สูตร เหยื่อพิษ .น้า 1 ลิตร+สารป้องกันกาจัดแมลงคาร์แทปไฮโดรคลอร์ไรด์ 50% เอสพี 20 กรัม +เกลือ
ป่น 30 กรัม +เบคกิ้ง โซดา (แอมโมเนี่ยมไบคาร์บอเนต) 30 กรัม และสารจับใบหรือน้ายาล้างจาน 5 มิลลิลิตร
ละลายให้เข้ากัน แล้วใช้แผ่นกระดาษบางขนาด 10x15 ซม. ชุบน้ายาแล้วนาไปวางที่บริเวณกาบใบอ้อย ในอัตรา
100 กับดัก/ไร่ แล้วเปลี่ยนทุก 3-5 วัน (แอมโมเนี่ยมไบคาร์บอเนท สามารถหาซื้อได้ตามร้านเบอเกอร์รี ที่ใช้ทา
ปาท่องโก๋)
4 .การฉีดพ่นสารเคมี การฉีดพ่นสารเคมีจะทาก็ต่อเมื่อมีการระบาดรุนแรงและมีความเสียหายต่อผลผลิต
สารเคมีที่แนะนา .Carbaryl (เซฟวิน 85% ดับเบิลยูพี) ใช้ได้ผลดีกับตั๊กแตนในระยะตัวอ่อน
นอกจากนี้ในธรรมชาติยังมีศัตรูธรรมชาติไว้คอยควบคุมอีกด้วย ได้แก่ ตั๊กแตนข้าว ต่อ หมาร่า ด้วงน้ามัน
แตนเบียนไข่ตั๊กแตน แมลงหางหนีบ และเชื้อราเอนโทมอฟธอร่ากริลไล
จึง ขอแจ้งเตื อนให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพื้นที่ 6 จัง หวัด ในเขตภาคตะวันตก ได้แก่ จัง หวัดราชบุ รี
กาญจนบุรี นครปฐม สุ พรรณบุ รี เพชรบุ รีแ ละจัง หวัด ประจวบคี รีขั นธ์ คอยติ ดตามสถานการณ์ก ารระบาดของ
ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัสอย่างต่อเนื่อง หากพบการระบาดให้รีบกาจัดตามคาแนะนาข้างต้น

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-440926-7 ในวัน เวลาราชการทุกวัน
ที่ปรึกษา สมคิด เฉลิมเกียรติตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
กองบรรณาธิการ วันชัย ไพรศรีจันทร์; วีระพงษ์ ฉ่ามาก; วีรธรรม ชูใจ; มาลินี หนูงาม: วิชา งามยิ่ง,ภัควรินทร์ พัฒนมณีศักดิ์,ธีระพงษ์ เล่าโจ้ว
บรรณาธิการ นภัสวรรณ กระจ่างกุล
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
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