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วงจรชีวิตหนอนกระทู้ fall armyworm

ชื่อสามัญ : fall armyworm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)
อันดับ : Lepidoptera วงศ์ Noctuidae
หนอนกระทู้ fall armyworm เป็ นศัตรูพืชสาคัญของข้าวโพด
พบระบาดในพื้นที่เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนของทวีปอเมริ กา
มีรายงานการระบาดครัง้ แรกในภาคกลางและภาคตะวันตก
ของทวีปแอฟริกาในช่วงต้นปี 2559 จากนัน้ ได้แพร่กระจาย
ออกไปและเกิดการระบาดในหลายประเทศเกือบทัว่ ทวีป
แอฟริกา ในทวีปเอเชียมีรายงานพบการระบาดครัง้ แรกในปี
2561 ทาลายข้าวโพดในพื้นที่รฐั Chikkaballapur, Karnataka
ของประเทศอินเดีย
หนึ่งรอบวงจรชีวิตหนอนกระทู้ fall armyworm ใช้เวลาประมาณ
30-40 วัน เมื่อผสมพันธุแ์ ล้ว เพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน
โดยวางไข่เป็ นกลุม่ ใต้ใบและบนใบพืช แต่ละกลุม่ จะมีไข่ประมาณ
100-200 ฟอง และมีขนสีนา้ ตาลอ่อนปกคลุม เพศเมียหนึ่งตัวจะ
วางไข่ได้ประมาณ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนมี
6 วัย ระยะหนอน 14-22 วัน หนอนโตเต็มที่มีขนาดลาตัวยาว
ประมาณ 3.2-4.0 ซม. หนอนจะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ ระยะ
ดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็ นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10-21
วัน ตัวเต็มวัยสามารถบินได้เฉลี่ย 100 กิโลเมตรต่อคืน

พืชอาหาร

ก่อนการทาลาย

สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
กรมวิชาการเกษตร

หลังการทาลาย

หนอนกระทู้ fall armyworm มีพืชอาหารมากกว่า 80 ชนิด
ซึ่งนอกจากข้าวโพดแล้ว ยังมีพืชอาศัยอื่นที่เป็ นแหล่งอาหาร
เช่น ข้าว อ้อย ข้าวฟ่ าง ข้าวสาลี มะเขือเทศ มันฝรัง่ ยาสูบ ฝ้ าย
ทานตะวัน กล้วย กระเทียม ขิง มันหวาน พริกหยวก พืชวงศ์
กะหลา่ พืชวงศ์แตง พืชวงศ์ถวั ่ พืชวงศ์หญ้า และพืชผักอีกหลาย
ชนิด

ลักษณะสาคัญของหนอนกระทู้ fall armyworm

ข้อแตกต่างของหนอนกระทูใ้ นสก ุล Spodoptera
ที่พบทาลายข้าวโพด

ระยะหนอน ส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็ นรูปตัว Y หัวกลับ
หลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลาตัว ปล้องท้องก่อนปล้อง
สุดท้ายมีจดุ สีดา 4 จุด รูปสี่เหลี่ยมจตุรสั ตัวเต็มวัยมีขนาด 3.24.0 ซม มีแถบสีขาวที่ขอบปี กคูห่ น้า กลางปี กมีแถบลักษณะเป็ น
วงรีสีนา้ ตาล เพศเมียมีสีและลวดลายจางกว่าเพศผู้

หนอนกระทู้ fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith))
ระยะหนอน ส่วนบนของหัวมีแถบ สีขาวเป็ นรูปตัว Y หัว
กลับ หลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวลาตัวปล้องท้องก่อน
ปล้องสุดท้ายมีจดุ สีดา 4 จุด รูปสี่เหลี่ยมจตุรสั ตัวเต็มวัย ปี กคู่
หน้ามีแถบสีขาวที่ขอบปี ก

หลังและด้านข้างมีแถบ
สีขาวตามยาวลาตัว

รูปตัว Y หัวกลับสีขาว

หนอนกระทูผ้ กั : common cutworm (Spodoptera litura (Fabricius))
ระยะหนอน อกปล้องที่ 2 และ 3 มีจดุ สีเหลืองปล้องละ 2 จุด
อกปล้องที่ 3 มีปื้นสีดาขนาดใหญ่ที่ตอนท้ายของปล้อง
ตัวเต็มวัย ปี กคูห่ น้ามีเส้นสีเหลืองพาดขวางกลางปี ก

จุดสีดา 4 จุด รูปสี่เหลี่ยมจตุรสั

จ
ลักษณะการทาลาย
ตัวเต็มวัยเพศผู้

ตัวเต็มวัยเพศเมีย

การทาลายพื ช เกิด ขึ้น ในระยะที่ เป็ นตัว หนอนเท่ า นั้น หนอนจะ
ระบาดทาลายข้าวโพดตัง้ แต่อายุประมาณ 7 วัน จนกระทัง่ ออก
ฝั ก โดยกัด กิน ยอดและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัด กิน ทั้งแผ่ น ใบ
ทาลายช่อดอกตัว ผู้ กัด กิน ไหม ฝั ก เมล็ ด และจะพบตัว หนอน
หลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด ความเสียหายที่
เห็ น ได้ชัด คือ ในระยะต้น อ่อนทาให้พืช ตาย ระยะต้นแก่พื ชจะไม่
เจริญเติบโต ฝั กลีบเล็ กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุน แรงจะทาให้
ผลผลิตเสียหาย 73% ของพื้นที่

หนอนกระทูห้ อม : beet armyworm (Spodoptera exigua (Hubner))
ระยะหนอน ด้านข้างจะมีแถบสีขาวข้างละแถบพาดยาวจาก
ปล้องอกถึงท้องปล้องสุดท้าย ปี กคูห่ น้าไม่มีแถบสีขาวที่ขอบปี ก
และไม่มีเส้นสีเหลืองพาดขวางกลางปี ก

การป้องกันกาจัด
ระยะไข่และหนอนที่เพิ่งฟัก
- สารวจแปลงข้าวโพดอย่างสมา่ เสมอตัง้ แต่ขา้ วโพดงอกจนถึง
อายุ 40 วัน เพื่อเก็บกลุม่ ไข่และหนอนที่เพิ่งฟักออกจากไข่
ทาลายทิ้ง
- แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. หรือ แมลงหางหนีบ

ระยะหนอน
การใช้สารเคมี
1. สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อ
นา้ 20 ลิตร (สารในกลุม่ 5) หรือ
2. สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17% SC
อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อนา้ 20 ลิตร หรือ สารฟลูเบนไดอะไมด์
(flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัม ต่อนา้ 20 ลิตร (สารใน
กลุม่ 28) หรือ
3. สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30
มิลลิลิตรต่อนา้ 20 ลิตร (สารในกลุม่ 13) หรือ
4. สารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% SC อัตรา 30 มิลลิลิตร
ต่อนา้ 20 ลิตร (สารในกลุม่ 22)
- พ่นสารฆ่าแมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-4 ครัง้ และต้องสลับกลุม่
สารทุก 30 วัน (1 วงรอบชีวิต) เพื่อลดความต้านทานสาร
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ควรพ่นสารฆ่าแมลงในช่วงเย็นซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่หนอนออกจาก
ที่หลบซ่อน
- สาหรับข้าวโพดอายุ 30 วันขึน้ ไป หนอนที่เริ่มโตเจาะเข้าไปอยู่ใน
ยอด ให้พ่นสารฆ่าแมลงเข้าไปในกรวยใบ
การใช้ชีววิธี
- เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส (Bt) สายพันธุไ์ อซาไว หรือ
สายพันธุเ์ คอร์สตากี้ อัตรา 80 กรัมต่อนา้ 20 ลิตร พ่นทุก
7 วัน เมื่อพบการระบาด
- แมลงตัวหา้ เช่น มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาต

ระยะดักแด้
- ไถพลิกดินและไถพรวน เพื่อกาจัดดักแด้ที่อยู่ในดิน

ภาพ การทาลายข้าวโพดของหนอนกระทู้ fall armyworm
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