ขาวเตือนการระบาด ประจําวันที่ 27 มกราคม 2563
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล

เปนแมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลาํ ตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํา มีรูปราง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปกยาว (macropterous
form) และชนิดปกสั้น (bracrypterous form) ชนิดมีปกยาวสามารถเคลื่อนยายและอพยพไปในระยะทางใกลและไกล โดย
อาศัยกระแสลมชวย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไขเปนกลุม สวนใหญวางไขท่กี าบใบขาว หรือเสนกลางใบ โดยวางไขเปนกลุม
เรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกาบใบขาว บริเวณที่วางไขจะมีรอยช้ําเปนสีนา้ํ ตาล ไขมีลักษณะรูปกระสวยโคงคลายกลวยหอม มี
สีขาวขุน ตัวออนมี 5 ระยะ ระยะตัวออน 16-17 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปกยาวมีขนาด 4-4.5 มิลลิเมตร วางไขประมาณ
100 ฟอง เพศผูมีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปกสั้นวางไขประมาณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชวี ิตประมาณ 2 สัปดาห
ในหนึง่ ฤดูปลูกขาวเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสามารถเพิ่มปริมาณได 2-3 อายุขัย (generation)

ลักษณะการทําลายและการระบาด
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลทั้งตัวออนและตัวเต็มวัย ทําลายขาวโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงจากเซลสทอน้ําทออาหาร บริเวณโคน
ตนขาวระดับเหนือผิวน้ํา ทําใหตนขาวมีอาการใบเหลืองแหงลักษณะคลายถูกน้ํารอนลวกแหงตายเปนหยอมๆ เรียก"อาการ
ไหม " (hopperburn) โดยทั่ว ไปพบอาการไหม ใ นระยะขา วแตกกอถึ ง ระยะออกรวงซึ่ง ตรงกั บ ช ว งอายุขั ย ที่ 2 3(generation) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาวนาขาวที่ขาดน้ํา ตัวออนจะลงมาอยูท่บี ริเวณโคนกอขาวหรือบนพื้นดิน
ที่แฉะมีความชื้น นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลยังเปนพาหะนําเชื้อไวรัส โรคใบหงิก(rice raggedstunt)มาสูตนขาว ทํา
ใหตนขาวมีอาการแคระแกร็นตนเตี้ยใบสีเขียวแคบและสั้นใบแกชากวาปรกติ ปลายใบบิด เปนเกลียว และ ขอบใบแหวงวิ่น

ปจจัยที่มีผลตอการระบาด
วิธีการปลูกขาว การปลูกขาวแบบนาหวา นน้ําตมมีปญหาการระบาดมากกวานาดําเพราะนาหวานมีจํานวนตนขาว
หนาแนนทําใหอุณหภูมิและความชื้นในแปลงนาเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ประกอบกับนา
หวานเพลี้ยกระโดดสีนํา้ ตาลสามารถทําลายขาวไดอยางตอเนื่อง
การใชปุย การใชปุย อัตราสูง โดยเฉพาะปุยไนโตรเจน ทําใหการเพิ่มจํา นวนเพลี้ยกระโดดสีน้ํา ตาลในนาขาว มี
แนวโนมมากขึ้น เนื่องจากปุยไนโตรเจน ทําใหใบขาวเขียว หนาแนน ตนขาวมีสภาพอวบน้ําเหมาะแกการเขาดูดกิน และ
ขยายพันธุของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
การควบคุมน้ํา

การควบคุมน้ําในนาขาว สภาพนาขาวที่มีน้ําขังในนาตลอดเวลา ทําใหเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลสามารถเพิ่ม จํานวนได
มากกวา สภาพที่มีการระบายน้ําในนาออกเปนครั้งคราว เพราะมีความชื้นเหมาะแกการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล
การใชสารฆาแมลง การใชสารฆาแมลงในระยะที่เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเปนตัวเต็มวัยชนิดปกยาว หรือชวงที่อพยพ
เขาในนาขาวใหมๆ (ขาวระยะ 30 วันหลังหวาน) ศัตรูธรรมชาติจะถูกทําลายและสารฆาแมลงก็ไมสามารถทําลายไขของ
เพลี้ยกระโดดสี น้ําตาลได ทําใหตัวออนที่ฟกออกจากไขมีโอกาสรอดชีวิตสูง
ศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไดแก
มวนเขียวดูดไข Cyrtorhinus lividipennis (Reuter) เปนตัวห้ําในอันดับ Hemiptera วงค Miridae เปนตัวห้ําที่
สําคัญทําลายไขเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โดยการดูดกินของเหลวภายในไขมักพบแพรกระจายในภาคกลางเปนสวนใหญ และ
อพยพเขามาพรอมกับเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ซึ่งถาพบมวนชนิดนี้ในนามากกวาเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล2-3เทามวนชนิดนี้
สามารถควบคุมการเพิ่มปริมาณของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลโดยไมกอใหเกิดความ เสียหายแกผลผลิตขาวได
แมงมุมสุนัขปา Lycosa psuedoannulata (Bosenberg & Strand) เปนแมงมุมในอันดับ Araneaeวงค
Lycosidae เปนตัวห้ําที่มีบทบาทมากที่สุด ในการควบคุมปริมาณตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว
เนื่องจากสามารถเคลื่อนยายไปมาในพื้นที่ตางๆ ในนา โดยจะเคลื่อนยายเขาในนาระยะหลังหวานขาวและจะเพิ่มปริมาณสูง
ในระยะขาว แตกกอ

การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
1) ปลูกขาวพันธุคอนขางตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เชน สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี
60 ปทุมธานี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนาท 1 ชัยนาท 2 กข29 และ กข31 และไมควรปลูกพันธุเดียวติดตอกันเกิน4ฤดูปลูก
ควรปลูกสลับกันระหวางพันธุตานทานสูงกับพันธุทนทานหรือพันธุออนแอ ปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวใหใกลเคียง
กัน เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง
2) ในแหลงที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้ําในนาได หลังปกดําหรือหวาน 2-3 สัปดาหจนถึงระยะตั้งทองควบคุม
น้ําในแปลงนาใหพ อดินเปยก หรือมีน้ําเรี่ยผิวดินนาน 7-10 วัน แลวปลอยขังทิ้งไวใหแหงเองสลับ กันไป จะชวยลดการ
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
3) เมื่อตรวจพบสัดสวนของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลตัวเต็มวัยตอมวนเขียวดูดไข ระหวาง 6 :1- 8 :1 หรือตัวออนวัยที่
1-2 เมื่อขาวอายุ 30-45 วัน จํานวนมากกวา 10 ตัวตอตนใหใชสารฆาแมลง บูโพรเฟซิน (แอปพลอด 10% ดับบลิวพี)
อัตรา 25 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือใชสาร อีโทเฟนพรอกซ(ทรีบอน 10% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ บู
โพรเฟซิน/ไอโซโพรคารบ (แอปพลอด/มิพซิน 5%/20% ดับบลิวพี) อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อพบแมลงสวนใหญ
เปนตัวเต็มวัย จํา นวนมากกวา 1 ตัวตอ 1 ตนและไมพบหรือพบมวนเขียวดูดไขนอยมาก ใหใชสารอีโทเฟนพรอกซ (ทรี
บอน 10% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน (พอสซ 20% อีซี)อัตรา 110 มิลลิลิตรตอน้ํา
20 ลิตร หรือไอโซโพรคารบ (มิพซิน 50% ดับ บลิวพี) อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารฟโ นบูคารบ (บี พีเอ็ มซี
50% อีซี) อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ในระยะขาว ตั้งทองถึงออกรวง เมื่อพบเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 10 ตัวตอกอ
หรือ 1 ตัวตอ 1 ตน และพบมวนเขียวดูดไขจํานวนนอยมากใหใชสารไทอะมิโทแซม (แอคทารา 25% ดับบลิวพี) อัตรา 2
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูเรน (สตารเกิล 10% ดับบลิวพี) อัตรา 15 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือโคลไทอะนิดิน
(เด็นทอช 16% เอสจี) อัตรา 6-9 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรืออิทิโพรล (เคอรบิกซ 10% เอสซี) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา
20 ลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน (พอสซ 20% อีซี) อัตรา 110 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
4) ไมควรใชสารฆาแมลงที่ทําใหเกิดการเพิ่มระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (resurgence) หรือสารกลุมไพรีทรอยด
สังเคราะห เชน แอลฟาไซเพอรเมทริน ไซเพอรเมทริน ไซแฮโลทริน เดคาเมทริน เอสเฟนแวเลอเรต เพอรเมทริน ไตรอะโซ
ฟอส ไซยาโนเฟนฟอส ไอโซซาไทออน ไฟริดาเฟนไทออน ควินาลฟอส และเตตระคลอรวินฟอส เปนตน
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