เตือนการระบาด แมลงวันผลไมในมะมวง
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยกลุมอารักขาพืช เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ชวงนี้มะมวง
อยูระหวาง ผลแกใกล'เก็บเกี่ยวแมลงศัตรูพืชที่สําคัญ คือ แมลงวันผลไม'ในมะมวง ซึ่งทําความเสียหายโดยเพศเมีย
ใช'อวัยวะวางไขแทงเข'าไปวางไขในผลมะมวง ตัวหนอนที่ฟ2กจากไขจะอาศัยและชอนไชอยูภายในผลมะมวง ทํา
ให'ผลเนาเสียและรวงหลน ผลมะมวงที่ถูกทําลายนี้มักจะมีโรคและแมลงชนิดอื่นๆ เข'าทําลายซ้ํา ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธ6ให'เกษตรกรได'รับทราบวิธีการควบคุม เพื่อจะได'ป7องกันกําจัดได'อยางถูกต'องตอไป
ชนิดของแมลงผลไม'ในประเทศไทย
แมลงวันผลไม'ที่มีความสําคัญของประเทศไทยที่มักพบเสมอ ได'แก
1. แมลงวันทอง Bactrocera dorsalis ( Hendel ) มีเขตแพรกระจายทั่วไปในประเทศไทย มีพืช
อาศัยมากกวา 50 ชนิด เชน มะมวง ชมพู ละมุด ลําไย ฯลฯ
2. แมลงวันฝรั่ง Bactrocera correcta ( Bazzi ) มีเขตแพรกระจายในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง
และแทบจะไมพบในภาคใต' มีพืชอาศัยไมน'อยกวา 36 ชนิด เชน ฝรั่ง มะมวง ชมพู น'อยหนา ฯลฯ
3. แมลงวันแตง Bactrocera cucuritae ( Coquillett ) มีเขตแพรกระจายทั่วไปในประเทศไทย
มีพืชอาศัยมากกวา 28 ชนิด เชน มะละกอ แตงโม ตําลึง ฟ2กทอง ฯลฯ
วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม
การเจริญเติบโตของแมลงวันผลไม'แบงออกเปGน 4 ระยะ คือ ไข หนอน ดักแด' และตัวเต็มวัย
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ระยะไข 1-2 วัน
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ระยะหนอน 7-12 วัน

ระยะดักแด' 8-12 วัน

ระยะตัวเต็มวัย 1-3 เดือน

-2แมลงวันผลไม'สามารถวางไขได'นานเกือบตลอดอายุขัย โดยสามารถวางไขได'ทุกวัน เฉลี่ยวันละประมาณ
50 ฟอง ตลอดอายุจะวางไขได'มากถึง 3,000 ฟอง ดังนั้นแมลงวันจึงมีอัตราการขยายพันธุ6คอนข'างสูงเมื่อเทียบ
กับแมลงอื่นๆบางชนิด แมลงวันผลไม'มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1-3 เดือน วงจรชีวิตของแมลงวันผลไม' จะใช'เวลา
เฉลี่ยประมาณ 16 – 24 วัน หรือประมาณ 1 เดือน
วิธีการป3องกันกําจัดแมลงวันผลไม
1. ทําความสะอาดบริเวณสวน โดยรวบรวมทําลายมะมวงที่เนาเสียจากการถูกแมลงวันผลไม'เข'าทําลายไป
เผานอกแปลงปลูก เพื่อลดการเพิ่มจํานวนประชากรของแมลงวันผลไม'
2. อนุรักษ6ศัตรูธรรมชาติของแมลงวันผลไม' เชน การใช'สารเคมีที่ถูกวิธีตรงกับชนิดศัตรูพืช พนเฉพาะจุดที่มี
ศัตรูพืช ไมทําลายตัวห้ําตัวเบียน
3. หอผลด'วยกระดาษหนังสือพิมพ6 หรือถุงพลาสติก มะมวงนั้นหอผลด'วยถุงกระดาษสีน้ําตาล หรือถุงหอ
ผลไม' โดยใช'ขนาดถุงกว'าง 15.0 เซนติเมตร ยาว 30.0 เซนติเมตร โดยเริ่มหอผลมะมวงเมื่อมะมวงติด
ผลอายุได'ประมาณ 60 วัน ในมะมวงตางพันธุ6กันอาจแตกตางจากนี้เล็กน'อย
4. กําจัดแมลงวันผลไม'เพศผู'ด'วยเมทธิล ยูจินอล ผสมมาลาไทออน 83 % อีซี 2 : 1 ตอน้ํา 20 ลิตร ชุบ
สําลีวางไว'ในขวดพลาสติกหรือกระบอกน้ํา แขวนไว'โดยรอบแปลงมะมวง
5. การใช'เหยื่อโปรตีน โดยการนําเอายีสต6โปรตีนออโตไลเสท (Protein autolysate) ผสมกับสารฆาแมลง
มาเปGนเหยื่อลอแมลงวันผลไม' โดยใช'ยีสต6โปรตีนออโตไลเสท 800 ซีซี ผสมสารฆาแมลง malathion
83 เปอร6เซ็นต6 จํานวน 280 ซีซี ผสมน้ํา 20 ลิตร พนเปGนจุด ๆ เทานั้น วิธีการนี้ให'ผลที่ดีมาก
นอกจากจะประหยัดทั้งคาใช'จายในการใช'สารฆาแมลงและแรงงานแล'ว ยังเปGนพิษตอสภาพแวดล'อม
แมลงผสมเกสร รวมทั้งตัวห้ํา ตัวเบียนน'อยลง ที่สําคัญคือสารนี้สามารถดึงดูดได'ทั้งแมลงวันผลไม'ตัวผู'
และตัวเมีย ซึ่งจะชวยลดอัตราการเข'าทําลายของแมลงวันผลไม'ได'อยางดี
6. พนด'วยสารฆาแมลงมาลาไทออน 57% EC ในอัตรา 30–50 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร ทุก 7 วัน หรือ
คลอไพริฟอส 40% EC ในอัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร
การติดตามและตรวจสอบปริมาณแมลงวันผลไม
ในการป7องกันกําจัดแมลงวันผลไม' ขั้นตอนที่สําคัญควรปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวในการป7องกันกําจัดแมลงวัน
ผลไม'คือ การติดตามตรวจสอบปริมาณแมลงวันผลไม'ในแปลงปลูก โดยการใช'กับดักสารลอแมลง เมทธิลยูจีนอล
(methyl eugenol) สําหรับแมลงวันผลไม'ชนิดแมลงวันมะมวงและแมลงวันฝรั่ง วิธีการปฏิบัติคือ ใช'สารลอ
แมลงวันผลไม'ตามชนิดแมลง ผสมสารฆาแมลง มาลาไทออน 57% EC ในอัตรา 4 :1 โดยปริมาตรชุบสําลี ใช'
คลิบหนีบกระดาษแขวนไว'ในกลองดักแมลงวันผลไม'แบบ สไตเนอร6 (Steiner’s traps) แขวนกับดักในแปลงปลูก
จํานวน 8 กับดัก ในพื้นที่ 1 ไร/แปลง ปลูกขนาด 10 – 100 ไร เก็บตัวอยางแมลงวันผลไม'จากกับดักมาตรวจ
นับทุก 7 วัน และกําหนดมาตรการปฏิบัติในการพนสารฆาแมลงหรือเหยื่อพิษ เมื่อจํานวนแมลงวันผลไม' โดย
เฉลี่ยมากกวา 1 ตัว/กับดัก/วัน

-3ปริมาณแมลงเฉลี่ย/กับดัก/วัน : มาตรการในทางปฏิบัติ
น'อยกวา 1 ตัว
เทากับ 1 ตัว
มากกวา 1 ตัว แตน'อยกวา 3 ตัว
มากกกวา 5 ตัว
มากกวา 10 ตัว

ไมมี
ควรระมัดระวัง
พนสารฆาแมลงหรือเหยื่อพิษ 7 วันครั้ง
พนสารฆาแมลงหรือเหยื่อพิษ 4 วันครั้ง
พนสารฆาแมลงหรือเหยื่อพิษ 3 วันครั้ง
-30ข'อมูลอ'างอิง : สํานักพัฒนาคุณภาพสินค'าเกษตร
กรมสงเสริมการเกษตร
จดหมายขาวผลิใบ กรมวิชาการเกษตร
กลุมอารักขาพืช
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
27 กุมภาพันธ6 2556
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