เพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดยกลุมอารักขาพืช เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแป$งมันสําปะหลัง
ให&เกษตรกรระวังการระบาดของเพลี้ยแป$งมันสําปะหลัง และแนวทางการป$องกันกําจัดเพลี้ยแป$งมันปะหลัง
จากสถานการณ*การระบาดของเพลี้ยแป$งจะพบมากในชวงฤดูแล&งหรือฝนทิ้งชวงเป.นเวลานาน เนื่องจากใบ
มันสําปะหลังที่สร&างขึ้นในชวงแล&งจะมีคุณคาทางอาหารสูง เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเพลี้ยแป$ง หรือ
อาจกลาวได&วาเพลี้ยแป$งชอบดูดน้ําเลี้ยงของใบที่สร&างในชวงแล&งมากกวาในชวงฝน นอกจากนี้แมลงที่เป.น
ตัวห้ําและตัวเบียนมีปริมาณลดลงในชวงนี้ด&วย เพลี้ยแป$งสามารถระบาดจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นได&โดย
การติดไปกับคน ทอนพันธุ* กระแสลม และมดเป.นพาหนะนําตัวเพลี้ยแป$งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวาน
ความเสียหายจากการทําลายของเพลี้ยแป$งตอผลผลิตขึ้นอยูกับระยะการเจริญเติบโตของมันสําปะหลั ง
ดังนั้นเกษตรกรควร หมั่นสํารวจแปลงถ&าพบการระบาดให&แจ&งสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อปลอยแตนเบียน
หรือแมลงช&างป6กใสควบคุม สําหรับรายละเอียดของเพลี้ยแป$งและวิธีการควบคุม ดังนี้
แบงเพลี้ยแปงตามลักษณะของลูกที่ออกมาเปน 2 ประเภท
1. ประเภทวางไข (Oviparous) ไขอยูภายในถุงไขที่มีเส&นใย คล&ายสําลีปกคลุม
2. ประเภทออกลูกเป.นตัว ( Viviparous)
ชนิดของเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
เพลี้ยแป$งที่พบในต&นมันสําปะหลังในประเทศไทยในปGจจุบันมี 4 ชนิด (อัมพร วิโนทัย, กรมวิชาการ
เกษตร)
1. เพลี้ยแปงลาย (Striped mealy bug): Ferrisia virgata
เพลี้ยแปงลายชนิดวางไข
ไข: เป.นเม็ด วางเป.นฟองเดี่ยว สีเหลืองออน ยาวรี อยูในถุงไข ไขมีขนาดกว&าง 0.20 mm. ยาว
0.40mm.
ตัวออน : สีเหลืองออน ตัวยาวรี ตัวออนวัยแรก ( Crawlers)เคลื่อนที่ได& วัยสุดท&ายมีขนาดกว&าง
1.00 mm.ยาว 2.09mm. หางยาว 1.11 mm.
ตัวเต็มวัย (เพศเมีย ) :ตัวขอนข&างแบน บนหลังและด&านข&างมีแป$งปกคลุมมาก เวลาวางไขจะวางถุง
ไขไว&ใต&ท&องเป.นใยคล&ายสําลีหุ&มไว&อีกชั้นหนึ่ง มีความกว&าง 1.83 mm. ยาว 3.03 mm.หางยาว 1.57
mm. จํานวนตัวออน 22-455 ตัว รวมอายุขัย 35-92 วัน

-2เพลี้ยแปงลายชนิดออกลูกเปนตัว
ตัวออน : มีสีเหลืองออน กลมรี มองไมเห็นสวนหาง ไมมีแป$งเกาะ จะมีแป$งเกาะหลังลอกคราบแล&ว
2-3 วัน และเห็นสวนหาง ตัวออนวัยสุดท&ายมีขนาดกว&าง 0.35 mm.ยาว 2.31 mm. หางยาว 1.00 mm.
ตัวเต็มวัย (เพศเมีย ): ตัวป$อม กลมรี สวนหลังและด&านข&างมีแป$งเกาะ ขนาดกว&าง 0.50 mm. ยาว
2.09 mm.หางยาว 0.91 mm.
2. เพลี้ยแปงแจ็คเบียส (Jackbeard): Pseudococcus jackbeardsleyi
ตัวสีเทา ไมมีแถบบนหลัง มีเส&นขนรอบขอบตัวโดยคูที่หางยาวครึ่งหนึ่งของลําตัว มีถุงไขอยูบน
สวนท&ายลําตัว มีพืชอาหารหลายชนิด จะมีความสําคัญในอนาคต ( CAB International ) เมื่อขาดศัตรู
ธรรมชาติ จะเกิดการแพรระบาดอยางรวดเร็ว (william and Watson, 1988)
3. เพลี้ยแปงสีเขียว (green mealy bug): Phenacoccus madeirensis
ตัวรูปรางไข (0val) คอนข&างแบนทางด&านข&างมี wax สีขาวปกคลุมบางๆ บนลําตัว มีเส&นขนที่ขอบ
สวนปลายท&อง และมีถุงไขอยูบนสวนหลัง
ชีพจักร : ตัวเมียมีอายุ ประมาณ 30 วัน ในอุณหภูมิ 25 0C อายุ 46 วันในอุณหภูมิ 200C และ
อายุ 66 วันในอุณหภูมิ 15 0C ตัวผู&มีอายุมากกวาตัวเมีย ประมาณ 3-9 วัน
4. เพลี้ยแปงสีชมพู (Pinkish mealy bug): Phenacoccus manihoti เป.นเพลี้ยแป$งที่ระบาดทําลาย
มันสําปะหลังรุนแรงในขณะนี้
ไข: ยาวรี สีเหลืองทอง อยูภายในถุงไขที่ติดอยูที่สวนปลายท&องตัวเมีย
ตัวออน: ตัวแบน หลังจากได&กินอาหารแล&วจะสร&าง wax สีขาวปกคลุมลําตัว
ตัวเมีย: รูปรางเป.นรูปไข สีชมพู มี wax สีขาวปกคลุมลําตัว
ตัวผู&: มีป6กขนาดเล็ก มีอายุเพียง 2-3 วัน เพื่อการผสมพันธุ*
ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแปง
ตัวห้ํา : แมลงช&างป6กใส (Pleciocryza ramburi)
ตัวเบียน : แตนเบียน Anagyrus lopezi
เชื้อโรค : เชื้อราบิวเวอร*เรีย
แนวทางการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง
1. ในพื้นที่ที่ยังไมพบการระบาด
1.1 ใช&ทอนพันธุ*สะอาด
1.2 เก็บซากพืชออกจากแปลง ไถพรวนหลายๆครั้ง และตากดินอยางน&อย 14 วัน
1.3 แชทอนพันธุ*ด&วยสารเคมีที่แนะนํา
1.4 ตรวจแปลงสม่ําเสมอทุก 2 สัปดาห*
2. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยแปง
2.1 หลีกเลี่ยงการปลูกในฤดูแล&ง
2.2 ไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง ตากดินอยางน&อย 14 วัน
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2.4 ต&องตรวจแปลงทุก 14 วัน
2.5 ถ&าพบระบาดรุนแรง ในมันอายุ 1-4 เดือนให&ถอนทิ้งทั้งหมดแล&วทําลายนอกแปลง ไมรุนแรง
ให&ตัดยอดแล&วพนบริเวณที่พบ
2.6 ถ&าพบการระบาดในมันอายุ 4-8 เดือนให&ตัดยอดหรือถอนต&นที่พบนําไปทําลายนอกแปลงและ
พนสารเคมีบริเวณที่พบและรัศมีโดยรอบทันที
2.7 ถ&าพบการระบาดในมันอายุมากกวา 8 เดือน ควรเก็บผลผลิต ตัดต&นทิ้งนําไปทําลาย ทําความ
สะอาดแปลงปลูกพืชอื่น เชน ข&าวโพด อ&อย ข&าวฟmาง ทานตะวัน พืชตระกูลถั่ว
2.8 ใช&ศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป$ง เชน แมลงช&างป6กใส ด&วงเตา แตนเบียน หรือศัตรูธรรมชาติ
ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา ฯลฯ
2.9 หลีกเลี่ยงการใช&สารเคมีโดยไมจําเป.น ทั้งนี้เพื่อเป.นการอนุรักษ*ไม&ให&ตัวห้ําและตัวเบียนที่เป.น
ศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยแป$ง มันสําปะหลังถูกทําลาย
2.10 ใช&วิธีการป$องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
สารเคมีปองกันกําจัดเพลี้ยแปง
1. การแชทอนพันธุ4 (Dipping pre-planting) ด&วยสารฆาแมลง 5-10 นาที
- ไทอะมีโทแซม (Actara 25% WG) อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
- อิมิดาคลอพริด (Provado 70% WG) อัตรา 4 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
- ไดโนทีฟูแรน (Starkle 10% WP) อัตรา 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
2. การใช5สารฆาแมลงประเภทพนทางใบ
- การพนด&วยสารฆาแมลง ไทอะมีโทแซม (Actara 25% WG) อัตรา 4 กรัม /น้ํา 20 ลิตร
- การพนด&วยสารฆาแมลง ไดโนทีฟูแรน (Starkle 10% WP) อัตรา 20 มล/น้ํา 20 ลิตร
- การพนด&วยสารฆาแมลง โพรไทโอฟอส (Tokuthion 50%EC) อัตรา 50 มล/น้ํา 20 ลิตร
- การพนด&วยสารฆาแมลง พิริมิฟอส-เม็ทธิล (Actelic 50% EC) อัตรา 50 มล/น้ํา 20 ลิตร
- การพนด&วยสารฆาแมลง ไทอะมีโทแซม /แลมบ*ดาไซแฮโลทริน (Eforia 247 ZC
14.1/10.6 % ZC) อัตรา 10 มล/น้ํา 20 ลิตร
- ใช&สารชนิดใดชนิดหนึ่งลดอัตราลงครึ่งหนึ่งผสมกับ white oil (Vite oil 67% EC) อัตรา 50
มล/น้ํา 20 ลิตร โดยผสมไวท*ออยล*ในน้ําเพียงเล็กน&อยใช&ไม&กวนให&เข&ากัน เติมสารฆาแมลงแล&วเติมน้ําให&
ครบที่กําหนด
- ควรใช&น้ํา 8-10 ลิตร/ไร
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ภาพการทําลายของเพลี้ยแปง

ภาพศัตรูธรรมชาติ

ไขแมลงช5างป7กใส

ตัวเต็มวัยแมลงป7กใส

ตัวออนแมลงช5างป7กใสกินเพลี้ยแปง

ตัวออนด5วงเตากินเพลี้ยแปง

ตัวเต็มวัยด5วงเตากินเพลี้ยแปง
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