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เตือนการระบาดของศัตรูพืช : หนอนกระทูขาวโพดลายจุด

ระยะนี้ มีฝนตกลงมาบาง ถึงปริมาณน้ํายังไม)มากเท)าที่ควร ดวยความห)วงใยพี่นอง
เกษตรกร สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด รอยเอ็ ด ขอแจงเตื อ นเกษตรกรผู ปลู ก พื ช ในหนาฝนนี้ ไดเฝ2 า ระวั ง
ศัตรูพืช ที่จะพบมาในฤดูฝนนี้ นั้นก็คือ หนอนกระทูขาวโพดลายจุด Fall armyworm
(Spodoptera frugiperda JE Smith)
เป>นศัตรูสําคัญของขาวโพด นอกจากนี้ยังมี พืชอาหารมากกว)า 80 ชนิด เช)น ขาว ออย
ขาวฟCาง พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่ง ยาสูบ ฝ2าย ทานตะวัน กลวย กระเทียม ขิง มั นเทศ พริก พื ช
ตระกูลกะหล่ํา พืชตระกูลแตง และพืชผัก พบกระจายอยู)ทั่วไปในทวีปอเมริกา ระบาดสู)แอฟริกาในปD 2559
และเมื่อปD 2561 มีรายงานการระบาดในอินเดีย วงจรชีวิต ใชเวลา 30-40 วัน เมื่อผสมพันธุNแลว ผีเสื้อ
เพศเมียจะวางไข)ในเวลากลางคืน โดยวางไข)เป>นกลุ)ม ประมาณ 100-200 ฟอง มีขนปกคลุมไข) ผีเสื้อเพศ
เมียหนึ่งตัววางไข)ไดประมาณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข) 2-3 วัน หนอนมี 6 วัย ระยะหนอน 14-22
วัน หนอนที่โตเต็มที่มีขนาดลําตัวยาว 3.2-4.0 เซนติเมตร จะทิ้งตัวลงดินเพื่อเขาดักแด ระยะดักแด 7-13
วัน จึงเป>นตัวเต็มวัย มีชีวิต 10-21 วัน ตัวเต็มวัยบินไดไกล เฉลี่ย 100 กิโลเมตร ต)อคืน ผีเสื้อเริ่มวางไข)บน
ตนขาวโพด ตั้งแต) ขาวโพดงอก อายุประมาณ 4-5 วัน โดยพบกลุ) มไข)ทั้งดานบนใบ ใตใบ และที่ โคนตน
หลังจากฟTกจากไข) หนอนขนาดเล็กจะรวมกลุ)มกัดกินผิวใบ เห็นเป>นรอยทําลายสีขาวที่ผิวใบเมื่อขาวโพดอายุ
7-8 วัน (11-12 วันหลังปลูก) ลักษณะเป>นจุดหรือเป>นแถบสีขาว หนอนตัวเล็กสรางใยหอยตัว สามารถ
ปลิวไปขาวโพดตนอื่นโดยลม ระยะต)อมาหนอนจะเขาไปกัดกินในใบยอดที่ยังไม)คลี่ หนอนวัย 3-6 เป>นระยะที่
ทําความเสียหายมาก โดยกัดกินใบ เจาะกัดกินยอดขาวโพด กัดเกสรตัวผู ไหม ระยะหลังออกดอก หนอนยาย
ไปทําลายที่ฝTก เจาะเปลือกหุมฝTกเขาไปกัดกินภายในฝTก เกษตรกรที่ปลูกขาวโพดและพืชอาหารชนิดอื่นๆ
จึงควรหมั่นสํารวจแปลง สังเกตกลุ)มไข) และรอยทําลายสีขาวที่ผิวใบ เมื่อพบตนถูกทําลาย ป2องกันกําจัด
ตามคําแนะนําของ กรมวิชาการเกษตร
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การป6องกันกําจัด
1. เก็บกลุ)มไข) หรือ ตัวหนอนทําลายทิ้ง ทําลายกลุ)มไข) 1 กลุ)ม เท)ากับทําลายหนอน 100-200 ตัว
2. เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟTกจากไข) พ)นดวยสารชีวภัณฑN ไดแก) เชื้อบีที สายพันธุNไอซาไว หรือ สาย
พันธุNเคอรNสตารNกี้ อัตรา 40-80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร พ)นทุก 4-7 วัน
3. ในแปลงที่ไม)ใชสารเคมี ใชแมลงตัวห้ํา เช)น แมลงหางหนีบ หรือ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต
4. ใชสารฆ)าแมลง เช)น
– สไปนีโทแรม (12% เอสซี) อัตรา 20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร (สารในกลุ)ม 5) หรือ
– ฟลูเบนไดนาไมดN (20% ดับบลิวจี) อัตรา 6 กรัม/น้ํา 20 ลิตร หรือ คลอแรนทราลินิโพรล
(5.17% เอสซี) อัตรา 20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร (สารในกลุ)ม 28) หรือ
– คลอรNฟDนาเพอรN (10% เอสซี) อัตรา 30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร (สารในกลุ)ม 13) หรือ
– อินดอกซาคารNบ (15% เอสซี) อัตรา 30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร (สารในกลุ)ม 22)
*** โดยพ)นทุก 7 วัน 2-4 ครั้ง ตามความจําเป>น และสลับกลุ)มสาร ทุก 30 วัน (1 วงรอบชีวิต) เพื่อ
ป2องกันการดื้อยาของหนอนต)อสารกําจัดศัตรูพืช
*** การป2องกันกําจัดหนอนตั้งแต)ระยะแรกที่เริ่มพบรอยทําลายที่ผิวใบในขณะที่ขาวโพดตนเล็ก จะช)วยลด
ปริมาณหนอนที่จะเจาะเขาไปทําลายในยอด และลดการทําลายในระยะออกดอก ติดฝTก ซึ่งขาวโพดตนสูง
การพ)นสารทําไดยากและไม)ปลอดภัย
5. ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง กําจัดผีเสื้อหนอนกระทู 80 กับดัก ต)อไร)
*****กรณีหนอนทําลายจนไม)สามารถเก็บผลผลิต ไถกลบทําลายหนอน หรือดักแดที่อยู)ในดิน

** หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามไดที่ สํานักงานเกษตรอําเภอ/ สํานักงานเกษตรจังหวัด ใกลบานทาน **
ที่มา: กรมส:งเสริมการเกษตร/ กรมวิชาการเกษตร
เรียบเรียงโดย : กลุ:มอารักขาพืช
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