เตือนภัยศัตรูพืช ประจําวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เพลี้ยกระโดดหลังขาว
(whitebacked plant hopper , WBPH)
เพลี้ยกระโดดหลังขาว Sogatella furcifera (Horvath) เปน แมลงจําพวกปากดูด ตัวเต็มวัยคล'าย
กับเพลี้ยกระโดดหลังขาว แต)ป*กมีจุดดําที่กลางและปลายป*ก และมีแถบสีขาวตรงส)วนอกระหว)างฐานป*กทั้งสอง
ตัวเต็มวัย มีหลังขาวถึงสีดํา ลําตัวสีเหลือง มีแถบสีขาวเห็นชัดอยู)ตรงส)วนอกระหว)างฐานป*กทั้งสอง มีทั้งชนิดป*กสั้น
และป*กยาว เพศผู'พบเฉพาะชนิดป*กยาวลําตัวยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เพศเมียยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร
วางไข)ในใบและกาบใบข'าวโดยจะวางไข)อยู)เหนือกว)าระดับที่เพลี้ยกระโดดสี น้ําตาลวางไข) เพศเมียสามารถวางไข)ได'
300-500 ฟองในชั่วชีวิตประมาณ 2 สัปดาหC ไข)มีลักษณะและขนาดเหมือนกับไข)ของเพลี้ยกระโดดหลังขาว แต)มี
เปลือกหุ'มไข)ยาวกว)า ตัวอ)อนมีจุดดําและขาวที่ส)วนท'องด'านบน ต)างจากเพลี้ยกระโดดหลังขาวที่ตัวอ)อนมีหลังขาว
อ)อน ตัวอ)อนมี 5 ระยะ ทั้งตัวอ)อนและตัวเต็มวัยอาศัยอยู)บริเวณกอข'าวเช)นเดียวกับเพลี้ยกระโดดสี น้ําตาล แต)ตัว
เต็มวัยชอบอาศัยอยู)บริเวณกลางต'นข'าวเหนือระดับที่เพลี้ยกระโดดสี น้ําตาลอยู)
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ลักษณะการทําลาย
เพลี้ยกระโดดหลังขาวตัวเต็มวัยเข'ามาในแปลงข'าวช)วง 30 วันแรกหลังจากเปนต'นกล'า โดยจะ
อาศัยอยู)บริเวณโคนต'นข'าว ใน 1 ฤดูปลูกสามารถเจริญเติบโตขยายพันธุCได'น'อยชั่วอายุกว)าเพลี้ยกระโดดสี น้ําตาล
และชอบดูดกินน้ําเลี้ยงบนข'าวต'นอ)อน และขยายพันธุCเปนพวกป*กยาว จากนั้นจะอพยพออกจากแปลงข'าวก)อนที่
ข'าวจะออกดอก กับดักแสงไฟสามารถดักจับตัวเต็มวัยได'เปนจํานวนมาก เพลี้ยกระโดดหลังขาวพบเปนแมลงประจํา
ท'องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค เหนือตอนบนมากกว)าภาคกลาง ตัวอ)อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ย
กระโดดหลังขาวจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากโคนกอข'าว ต'นข'าวที่ถูกทําลายใบมีสีเหลืองส'ม ซึ่งต)างจากต'นข'าวที่ถูกเพลี้ย
กระโดดหลังขาวทําลายจะแสดงอาการใบหลังขาว แห'ง เมื่อมีปริมาณแมลงมาก ต'นข'าวอาจจะถูกทําลายจนเหี่ยว
และแห'งตายในที่สุด การระบาดค)อนข'างกระจายสม่ําเสมอเปนพื้นที่กว'าง ซึ่งแตกต)างจากเพลี้ยกระโดดหลังขาวที่
การระบาดทําลายข'าวจะเปนหย)อมๆ พบระบาดตั้งแต)ระยะกล'าถึงระยะออกรวง ยังไม)มีรายงานว)าเปนแมลงพาหะ
นําโรคไวรัสมาสู)ต'นข'าว

แนวทางการจัดการเพลี้ยกระโดดหลังขาว
การป?องกัน
๑. ปลูกข'าวพันธุCต'านทาน เช)น สุพรรณบุรี 60 ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 1 กข31 และชุมแพ
60 โดยปลูกสลับกันอย)างน'อย 2 พันธุC เพื่อปOองกันไม)ให'เพลี้ยกระโดดหลังขาวปรับตัวทําลายข'าวพันธุCต'านทานได'
เร็ว หรือถ'าปลูกข'าวพันธุCเดียว ไม)ควรปลูกติดต)อกันเกิน 4 ฤดูปลูก
๒. ควรใช'อัตราเมล็ดพันธุCที่เหมาะสม ประมาณ ๑๕ – ๒๐ กก.ต)อไร)สําหรับนาหว)าน , ๕ – ๗ กก.ต)อไร)
สําหรับปVกดําด'วยมือ , ๕ - ๘ กก.ต)อไร)สําหรับโยนกล'า , ๘ – ๑๐ กก.ต)อไร)สําหรับรถปVกดํา
๓. ใช'ปุYยให'เหมาะสมกับสภาพดินและใช'ในอัตราที่เหมาะสม
๔. ไม)ควรขังน้ําไว'ตลอดเวลา ควรมีการระบายน้ําออกจากแปลงนาพอให'ดินเป*ยก
การกําจัด
1. เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาวในระยะต)าง ๆ ดังนี้
• ระยะตัวเต็มวัย เพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยกระโดดหลังขาวควรใช'วิธีการต)างๆ เช)น
- รณรงคCใช'กับดักแสงไฟล)อตัวเต็มวัยมาทําลาย
- ใช'กับดักกาวเหนียวทากระดาษหรือใบตองนําไปแขวนบริเวณใกล'ๆ หลอดไฟ
- โฉบด'วยสวิง
- พ)นด'วยสารชีวภัณฑC เช)น เชื้อราบิวเวอรCเรีย
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ระยะตัวอBอน มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
- ใช'เชื้อราบิวเวอรCเรียพ)นในช)วงเย็นให'สัมผัสตัวเพลี้ยกระโดดหลังขาว
- จุดที่ควบคุมระดับน้ําได'ให'ระบายน้ําออก - เข'า เพื่อปรับสภาพแวดล'อมไม)ให'เหมาะสมต)อการเพิ่ม
ประชากร
- ใช'สารสะเดาพ)น
- อนุรักษCศัตรูธรรมชาติ เช)น ด'วงดิน ด'วงก'นกระดก แมงมุม
- พ)นด'วยสารปOองกันและกําจัดแมลง บูโพรเฟซิน (แอปพลอด 10% ดับบลิวพี) ในข'าวอายุ 1 - 2 เดือน
อัตรา 25 มิลลิกรัมต)อน้ํา 20 ลิตร เพื่อยับยั้งการลอกคราบ
2. ใช'สารเคมี เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดหลังขาว (มากกว)า 1 ตัว ต)อ ข'าว 1 ต'น) ควบคุม
ด'วยสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งตามอายุข'าว ดังนี้
ขCาวระยะกลCาถึงแตกกอ (อายุ 30-45 วัน)
1. บูโพรเฟซิน 25% ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัมต)อน้ํา 20 ลิตร
2. บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต)อน้ํา 20 ลิตร
3. บูโพรเฟซิน 5% ดับบลิวพี + ไอโซโปรคารCบ 20% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต)อน้ํา 20 ลิตร
ขCาวระยะแตกกอเต็มที่
1. อีโทเฟนพร็อกซC 10% อีซี 20 ซีซี. ต)อน้ํา 20 ลิตร
2. อีโทเฟนพร็อกซC 5% อีซี 40 ซีซี. ต)อน้ํา 20 ลิตร
3. ไอโซโปรคารCบ 50% ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมต)อน้ํา 20 ลิตร
ขCาวระยะตั้งทCองถึงออกรวง
1. ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี อัตรา 15 กรัมต)อน้ํา 20 ลิตร
2. ไทอะมิโทแซม 25% ดับบลิวจี อัตรา 2 กรัมต)อน้ํา 20 ลิตร
3. คารCโบซัลแฟน 20% อีซี 110 ซีซี. ต)อน้ํา 20 ลิตร

ทั้งนี้ในการตัดสินใจใช'สารเคมีควบคุมเพลี้ยกระโดดหลังขาว ควรสํารวจในแปลงว)าพบเพลี้ยกระโดดหลัง
ขาวในวัยใด หากพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในวัยที่ ๑ – ๒ ควรใช'สารเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการลอกคราบของเพลี้ย
กระโดดหลังขาว เช)น บูโพรเฟซิน หรือสารสะเดา หากพบตัวเต็มวัยควรเปนสารเคมีชนิดมีผลต)อระบบประสาท เช)น
บูโพรเฟซิน+อีโทรเฟนพร็อก , ไดโนทีฟูแรน ถ'าหากเคยใช'สารเคมีดังกล)าวข'างต'นแล'วไม)ได'ผลหรือเคยมีการใช'อย)าง
ต)อเนื่อง ให'เปลี่ยนมาใช'สารเคมีในกลุ)มPHENYLPYRAZOLES (FIPROLES) เช)น อีทิโพรล หรือ ไพมีโทรซีน
PYMETROZINE และไม)ควรใช'สารเคมีในกลุ)มเดียวกันอย)างต)อเนื่องเกิน ๓ ครั้ง ทั้งนี้เกษตรกรควรทราบข'อมูลการ
ใช'สารเคมีของเกษตรกรแปลงข'างเคียงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช'สารเคมีในกลุ)มเดียวกันอย)างต)อเนื่อง
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