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ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทุกภำคของประเทศไทย โดยเฉพำะในพื้นที่ที่เริ่มปลูกมัน
ส ำปะหลั งถึ งมั นส ำปะหลั งอำยุ ๑ - ๓ เดื อน เนื่ องจำกเริ่ มเข้ ำสู่ ช่ วงฤดู แล้ ง สภำพอำกำศกลำงวั นร้อน
แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งสภำพอำกำศดังกล่ำวเหมำะกับกำรระบำดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง จึงขอควำม
ร่วมมือผู้ประกอบกำรจำหน่ำยท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง พ่นท่อนพันธุ์มันสำปะหลังด้วยสำรเคมีอิมิดำคลอพริด
หรือไทอะมิโทแซม ก่อนเคลื่อนย้ำยท่อนพันธุ์ไปยังแหล่งปลูกอื่นๆ และในแหล่งเพำะปลูกเองก็ควรแช่ท่อนพันธุ์
ก่อนปลูกด้วยสำรเคมีไทอะมิโทแซมด้วยเช่นกัน เนื่องจำกเพลี้ยแป้งสำมำรถระบำดจำกพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่ง
โดยกำรติดไปกับคน ท่อนพันธุ์ กระแสลม และมดเป็นพำหนะนำตัวเพลี้ยแป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวำน
จำกเพลี้ยแป้ง โดยควำมเสียหำยจำกกำรทำลำยของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะกำรเจริญเติบโตของ
มันสำปะหลัง ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่ำงสม่ำเสมอ หำกพบกำรระบำดหรือกำรเข้ำทำลำย
ของเพลี้ยแป้ งมันสำปะหลั ง ให้แ จ้งสำนักงำนเกษตรอำเภอใกล้ บ้ำน หรือแจ้ งสำนั กงำนเกษตรจังหวั ด
เพื่อประสำนงำนศูนย์บริหำรศัตรูพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ขอรับกำรสนับสนุนแตนเบียน และแมลงช้ำงปีกใส
เพื่อใช้ควบคุมกำรระบำดเพลี้ยแป้งในพื้นที่
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ferrisia virgate
Pseudococcus jackbeardsleyi
Phenacoccus madeirensis
Phenacoccus manihoti

เพลี้ยแป้งลำย (Striped mealybug)
เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ (Jackbeard)
เพลี้ยแป้งสีเขียว (Green mealybug)
เพลี้ยแป้งสีชมพู (Pinkish mealybug )

วงศ์ : Pseudococcus
อันดับ : Homoptera
ชื่อสำมัญอื่น : รูปร่ำงลักษณะ
เพลี้ยแป้งลำย (Striped mealybug) : ลำตัวตัวคล้ำยลิ่ม ผนังลำตัวสีเทำเข้มมีผงแป้งปกคลุม
ลำตัว เส้นขนขึ้นหนำแน่นขนที่ปกคลุมลำตัวเป็นเงำคล้ำยใยแก้วมีแถบดำบนลำตัว ๒ แถบ ชัดเจนส่วน
ปลำยมีหำงคล้ำยเส้นแป้ง ๒ เส้น ยำวครึ่งหนึ่งของควำมยำวลำตัว เพลี้ยแป้งชนิดนี้พบระบำดทั่วไปใน
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง พบระบำดมำกในช่วงฤดูฝน ระดับควำมรุนแรงไม่ถึงขั้นทำให้เกิดควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจ เนื่องจำกมีกำรควบคุมโดยศัตรูตำมธรรมชำติอย่ำงสมดุลจำกตัวห้ำและตัวเบียน

-2เพลี้ยแป้งแจ๊คเบียดเลย์ (Jackbeard) : ลำตัวรูปไข่ค่อนข้ำงแบน ผนังลำตัวสีเทำอมชมพู
มีผงแป้งสีขำวปกคลุมลำตัว ด้ำนข้ำงลำตัวมีเส้นแป้งเรียงกันจำนวนมำก เส้นแป้งด้ำนท้ำยลำตัวยำวกว่ำ
เส้นแป้งด้ำนข้ำงลำตัว พบระบำดทั่วไปในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังชอบอำศัยอยู่บริเวณโคนต้นหรือในดิน
เพลี้ยแป้งสีเขียว (Green mealybug) : ลำตัวรูปไข่ค่อนข้ำงแบน ผนังลำตัวสีเขียวอมเหลือง
มีผงแป้งสีขำวบำง ๆ ปกคลุมลำตัว ด้ำนข้ำงลำตัวมีเส้นแป้งสั้น ๆ เส้นแป้งด้ำนท้ำยลำตัวยำวกว่ำเส้นแป้ง
ด้ำนข้ำงลำตัว และที่ลำตัวมีสันนูน 3 แนว ตำมควำมยำวลำตัว เส้นนูนที่สุดอยู่กลำงลำตัว สำมำรถวำงไข่ได้
ประมำณ ๕๐๐ ฟองต่อตัว ตัวเต็มวัยชอบกินใบแก่ พบระบำดทั่วไปในแหล่งปลูกมันสำปะหลัง
เพลี้ยแป้งสีชมพู (Pinkish mealybug) : เป็นเพลี้ยแป้งที่ระบำดทำลำยมันสำปะหลังรุนแรงใน
ขณะนี้ ลำตัวรูปไข่ผนังลำตัวสีชมพู มีผงแป้งปกคลุมลำตัวด้ำนข้ำงลำตัวมีเส้นแป้งสั้นหรือไม่เห็นเด่นชัด
เส้นแป้งด้ำนท้ำยลำตัวสั้น ขยำยพันธุ์ได้โดยไม่อำศัยเพศ (เพศเมียไม่จำเป็นต้องได้รับกำรผสมพันธุ์จำกเพศผู้)
วำงไข่เป็นฟองเล็กๆ ในถุง ไข่มีสีเหลืองอ่อนลักษณะยำวรีมีใยคล้ำยสำลีหุ้มไว้ เมื่อใกล้ฟักไข่จะมีสีเข้มขึ้น
ระยะไข่ประมำณ ๘ วัน ตัวอ่อนจะลอกครำบ ๓ ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย รวมระยะเวลำตั้งแต่เป็นไข่จนถึงตัว
เต็มวัยใช้เวลำ ๒๑ วัน เพลี้ยแป้งสีชมพูสำมำรถวำงไข่ได้มำกถึง ๕๐๐ ฟองต่อตัว
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กำรขยำยพันธุ์ของเพลี้ยแป้ง
๑. โดยใช้เพศ
๒. โดยไม่ใช้เพศ (Thelytokous parthenogenesis)
แบ่งเพลี้ยแป้งตำมลักษณะของลูกที่ออกมำเป็น ๒ ประเภท
๑. ประเภทวำงไข่ (Oviparous) ไข่อยู่ภำยในถุงไข่ที่มีเส้นใย คล้ำยสำลีปกคลุม
๒. ประเภทออกลูกเป็นตัว ( Viviparous)
ภำพกำรทำลำยของเพลี้ยแป้ง
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ศัตรูธรรมชำติของเพลี้ยแป้ง
๑. ตัวห้ำ : แมลงช้ำงปีกใส (Pleciocryza ramburi)
๒. ตัวเบียน : แตนเบียน Anagyrus lopezi
๓. เชื้อจุลินทรีย์ : เชื้อรำบิวเวอเรีย

-5กรมส่งเสริมกำรเกษตร แนะนำวิธีกำรป้องกันกำจัด ดังนี้
๑. ในพื้นที่ที่ยังไม่พบกำรระบำด
๑.๑ ใช้ท่อนพันธุ์สะอำด
๑.๒เก็บซำกพืชออกจำกแปลง ไถพรวนหลำยๆครั้ง และตำกดินอย่ำงน้อย ๑๔ วัน
๑.๓ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรเคมีที่แนะนำ
๑.๔ สำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอทุกสัปดำห์
๒. ในพื้นที่ที่มีกำรระบำดของเพลี้ยแป้ง
๒.๑ หลีกเลี่ยงกำรปลูกในฤดูแล้ง
๒.๒ ไถพรวนดินหลำยๆ ครั้ง ตำกดินอย่ำงน้อย ๑๔ วัน
๒.๓ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสำรเคมีที่แนะนำ
๒.๔ สำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอทุกสัปดำห์
๒.๕ ถ้ำพบกำรระบำด รุนแรงในมันสำปะหลังอำยุ ๑ - ๔ เดือนให้ถอนทิ้งทั้งหมดแล้วเผำ
ทำลำยนอกแปลง
๒.๖ ถ้ำพบกำรระบำด ในมันสำปะหลังอำยุ ๔ - ๘ เดือนให้ตัดยอดหรือถอนต้นที่พบนำไป
เผำทำลำยนอกแปลง
๒.๗ ถ้ำพบกำรระบำดในมันอำยุมำกกว่ำ 8 เดือน ควรเก็บผลผลิต ตัดต้นทิ้งนำไปเผำทำลำย
นอกแปลง ทำควำมสะอำดแปลง ปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด อ้อย ข้ำวฟ่ำง ทำนตะวัน พืชตระกูลถั่ว
๒.๘ ใช้ศัตรูธรรมชำติควบคุมเพลี้ยแป้ง เช่น แมลงช้ำงปีกใส ด้วงเต่ำ แตนเบียน Anagyrus
lopezi หรือศัตรูธรรมชำติที่กรมวิชำกำรเกษตรแนะนำ ฯลฯ
๒.๙ หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ไม้ให้ตัวห้ำและตัวเบียน
ที่เป็นศัตรูธรรมชำติของเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลังถูกทำลำย
สำรเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง แช่ท่อนพันธุ์ (Dipping pre-planting) ด้วยสำรเคมีกำจัดแมลง
ดังต่อไปนี้ นำน ๕ - ๑๐ นำที
- thiamethoxam (Actara ๒๕ % WG) อัตรำ ๔ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- imidacloprid (Provado ๗๐ % WG) อัตรำ ๔ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- dinotefuran (Starkle ๑๐ % WP) อัตรำ ๔๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

