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--------------------------------------------------รายงานความก้าวหน้า
เพื่อได้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้แตนเบียน Encarsia sp. ได้ทําการสํารวจและ
เก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวจากแปลงปลูกมันสําปะหลังและจากวัชพืชบริเวณรอบแปลง และจากต้นฝรั่ง
น้อยหน่า พริก และกล้วย ที่อําเภอเมือง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี และอําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ผลการทดลอง พบว่า สามารถจําแนกแมลงหวีข่ าว
ที่พบบนมันสําปะหลังได้ 2 ชนิด พบว่าเป็นแมลงหวี่ขาวใยเกลียว; Aleurodicus disperses Russell
และแมลงหวี่ขาวยาสูบ; Bemisia tabaci (Gennadius) พบแตนเบียนแมลงหวี่ขาว จํานวน 2 ชนิด
จากการจําแนกเบื้องต้น พบว่า เป็นแตนเบียนสกุล Encarsia ทั้ง 2 ชนิด ทําการศึกษาชีววิทยาของ
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นมันสําปะหลัง เบื้องต้นพบว่า มีวงจรชีวิต 24-28 วัน ไข่มอี ายุ 3-4 วัน ตัว
อ่อนมี 3 วัย วัย 1-3 มีอายุ 3, 5-7 และ 6-7 วัน ตามลําดับ และดักแด้มีอายุ 7-9 วัน จากการศึกษา
พฤติกรรมของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว พบว่า ตัวเต็มวัยจะวางไข่บริเวณใต้ใบมันสําปะหลัง ตัวอ่อนวัย 1
ที่เพิ่งฟักออกจากไข่จะเดินไปมาบนใบมันสําปะหลัง เมื่อลอกคราบเป็นวัย 2 ลําตัวจะค่อยๆ แบนลง
และจะเกาะอยู่กับที่และเริ่มสร้างเส้นใยสีขาวรอบๆ ตัว ตัวอ่อนวัยที่ 3 จะสร้างไขสีขาวเพิ่มขึ้นและ
ลอกคราบเข้าดักแด้อยู่บนใบมันสําปะหลัง จากการตรวจผลการเบียนพบแตนเบียนสกุล Encarsia
ออกจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวที่เก็บจากแปลงมันสําปะหลังเฉพาะตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัยที่ 3 โดยมี
อัตราการเบียน 8.01-44.88% ส่วนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัย 1 และ 2 ยังไม่พบการเบียน
คํานํา
แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus Russell (Homoptera: Aleyrodidae)
เป็นแมลงศัตรูพืชที่มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใต้ ในไต้หวัน Wen, et al. (1994) ศึกษาพืชอาหารของ
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวในไต้หวันพบว่า ลงทําลายพืชต่าง ๆ มากถึง 144 ชนิด 64 วงศ์ ชนิดของพืช
อาหารจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ในประเทศอินโดนีเซีย Kajita, et al. (1991) รายงานว่า
แมลงหวี่ขาวใยเกลียวลงทําลายพืชจําพวกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และพืชไร่ รวม 22 ชนิด 14 วงศ์
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ในประเทศอินเดีย Prathapan (1996) รายงานว่า ลงทําลายพืชชนิดต่าง ๆ รวม 72 ชนิด
นอกจากลงทําลายพืชอาศัยโดยตรงจากการดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นพืชแล้ว แมลงหวี่ขาวยังถ่าย
มูลเป็นของเหลวใส และเหนียว เมื่อตกลงบนส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชแล้ว จะมีราดําเกิดขึ้น ทําให้ผล
ผลิตสกปรก และถ้าเกิดบนใบ จะทําให้การสังเคราะห์แสงลดลง แตนเบียนในสกุล Encarsia ชนิดที่สําคัญ
และมีการใช้ในการป้องกันกําจัดแมลงหวี่ขาวโดยชีววิธี ได้แก่ Encarsia formosa จัดเป็นชีวินทรียท์ ี่มี
การจําหน่ายมากที่สุดถึง 25% ของผลิตภัณฑ์ชีวินทรีย์ทมี่ ีการจําหน่ายเป็นการค้า (Lenteren, 2546) มี
การนําไปใช้ควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือนในประเทศอังกฤษโดยนําไปใช้ควบคุมแมลงหวี่ขาวในโรงเรือน
ปลูกพืช เช่น มะเขือเทศ แตง มะเขือ และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น (Weeden and Hoffman, 2009) มี
การใช้ E. formosa ควบคุมแมลงหวี่ขาว ในโรงเรือนที่ปลูกมะเขือเทศเป็นการค้ามากถึง 90% ใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์ และในอีกหลายประเทศ (van Lanteren and Woets, 1988) E. formosa มี
บทบาทเป็นทั้งตัวห้ําและตัวเบียนแมลงหวี่ขาว เป็นตัวห้ําโดยการที่ตัวเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงผนังลําตัว
ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว และใช้ปากทําให้เป็นแผล เพื่อกินน้ําเลี้ยงที่ออกมาจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวโดยตรง
สามารถทําลายตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวได้ทุกระยะแต่ชอบตัวอ่อนวัย 2 และดักแด้ของแมลงหวีข่ าว
Trialeurodes vaporariorum มากกว่าระยะอื่น และชอบที่จะเข้าทําลายตัวอ่อนทุกระยะรวมทั้งดักแด้
ของแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) สําหรับบทบาทเป็นตัวเบียนนั้น ตัวเต็มวัยจะเข้าทําลายแมลง
หวี่ขาว โดยชอบวางไข่ในแมลงหวี่ขาวตัวอ่อนวัย 3, วัย 4, prepupa และดักแด้ เมื่อตัวหนอนแตนเบียน
ฟักออกจากไข่แล้ว จะอาศัยเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้อยู่ภายในตัวแมลงหวี่ขาว และเจาะผนังลําตัวแมลง
หวี่ขาวออกเป็นแตนเบียนตัวเต็มวัย (Weeden and Hoffman, 2009) พบตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวถูก E. sp.
nr. meritoria เบียน 0-38.88% ในพืชอาศัยต่างกัน และ 70-80% ในฝรั่ง และ พบอัตราการเบียนสูงถึง
60-100% โดย E. guadeloupae (อ้างตาม Ramani et al., 2002) Neuenschwander (1994) รายงาน
ว่า แมลงหวี่ขาว Aleurodicus dispersus จัดเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของมันสําปะหลังในไนจีเรีย ในรัฐ
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา แมลงหวี่ขาวจัดเป็นแมลงที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ในการป้องกันกําจัดได้มีการค้นหา
แมลงศัตรูธรรมชาติในแถบแคริบเบียน ได้มีการนําเข้าด้วงเต่าตัวห้ํา 3 ชนิด และแตนเบียน 2 ชนิด ได้แก่
Encarsia sp. near haitiensis Dozier และ Encarsia sp. นํามาศึกษาชนิดของแมลงอาศัย เพาะเลี้ยง
และนําออกปล่อย สามารถควบคุมแมลงหวี่ขาวได้ในปี 1981 ส่วนในแอฟริกาตะวันตก หน่วยงานอารักขา
ของประเทศ โตโก เบนิน กาน่า และไนจีเรีย ได้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก FAO, CABI และ
International Institute of Tropical Agricultural (IITA) ในการจัดทําโครงการป้องกันกําจัดแมลงหวี่
ขาวโดยชีววิธี โดยการนําเข้าแตนเบียน Encarsia ?haitiensis และ E. guadeloupae ต่อมาพบว่า E.
?haitiensis สามารถแพร่กระจายครอบคลุมไปทั่วแหล่งที่พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวทางตอนใต้ แต่
ในทางตอนเหนือยังพบกระจายเป็นหย่อม นอกจากนีย้ ังมีการนําไปใช้ใน Guam
จากการสํารวจศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดําเนินการโดย
Legaspi et al. (1996) เมื่อปี 2546-2548 มีการสํารวจพบแตนเบียนในสกุล Encarsia จํานวน 22 ชนิด
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แตนเบียนสกุล Eretmocerus ชนิดใหม่ 1 ชนิด ด้วงเต่าตัวห้ํา และแมลงวันตัวห้ําอีกหลายชนิด และได้มี
การนําศัตรูธรรมชาติที่พบเข้าไปในสหรัฐอเมริกา เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงหวี่ขาว
Bemisia tabaci ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย อะริโซนา และเท็กซัส ได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดี

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พืชอาหารเลี้ยงแมลงหวี่ขาว เช่น มันสําปะหลัง
อุปกรณ์เลี้ยงแมลง ได้แก่ กรงเลี้ยงแมลง กล่องเลี้ยงแมลง ถ้วยพลาสติก ปากคีบ
หลอดดูดแมลง หลอดทดลอง ผ้าดิบ ผ้าตาข่าย พู่กัน น้ําผึ้ง กระดาษชําระ สําลี
กระบอกฉีดน้ํา ยางรัด แอลกอฮอล์ ฯลฯ
อุปกรณ์การปลูกพืช เช่น กระถางต้นไม้ ดิน ปุ๋ย พลั่วมือ ฯลฯ
เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น (Thermo hygrometer)
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
กล้องจุลทรรศน์

วิธกี าร
วิธีดาํ เนินการวิจยั แบ่งงานวิจัย เป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) สํารวจชนิดแมลงหวี่ขาวศัตรูพืช และ แตนเบียนสกุล Encarsia
2) ประเมินประสิทธิภาพของ แตนเบียนสกุล Encarsia
3) ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวศัตรูพืชเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia
4) ศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนสกุล Encarsia
5) ศึกษาวิธีการปล่อยแตนเบียนสกุล Encarsia เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
หวี่ขาว
ในปี 2554 ได้ดําเนินการสํารวจชนิดแมลงหวี่ขาวศัตรูพืช และแตนเบียนสกุล Encarsia ใน
แปลงปลูกมันสําปะหลัง และพืชบริเวณรอบแปลง เช่น ตําลึง หญ้ายาง บนต้นฝรั่ง พริก และน้อยหน่า
ศึกษาชีวประวัติแมลงหวีข่ าวใยเกลียวเพื่อใช้ในการเพาะเลีย้ งแตนเบียนสกุล Encarsia และประเมิน
ประสิทธิภาพของแตนเบียนสกุล Encarsia ในการทําลายแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
วิธปี ฏิบัตกิ ารทดลอง
1) เก็บรวบรวมใบพืชที่มีไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว นําตัวอย่างพืชแต่ละใบ
มาเก็บในกล่องพลาสติก ปิดฝาให้แน่น เฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต ของแมลงหวี่ขาว หากพบแตนเบียน
ออกจากตัวอย่าง ให้เก็บรวบรวมแตนเบียนดองในแอลกอฮอล์ 75%
2) ตรวจสอบจําแนกชนิดของแมลงหวี่ขาว และแตนเบียนที่พบลงทําลายแมลงหวี่ขาววัยต่าง ๆ

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

516

3) ศึกษาวงจรชีวิตแมลงหวี่ขาว ดําเนินการโดยปลูกมันสําปะหลังในกระถางใส่ไว้ในกรงเลีย้ ง

ปล่อยตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวลงบนพืชทดลอง เฝ้าสังเกต และศึกษาการวางไข่ การเจริญเติบโต จน
ออกเป็นตัวเต็มวัย
การบันทึกข้อมูล
1) บันทึกชื่อพืช สถานที่ วันเดือนปี ชนิดของแมลงหวี่ขาว
2) ข้อมูลทางชีววิทยาของแมลงหวี่ขาว
3) จํานวนแมลงหวี่ขาวที่ถูกแตนเบียนทําลาย
เวลาสถานที่
- ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
- พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังใน จังหวัด ชลบุรี และนครราชสีมา และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการสํารวจและเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวจากแปลงปลูกมันสําปะหลัง และจาก
วัชพืชบริเวณรอบแปลง และต้นฝรั่ง น้อยหน่า พริก และกล้วย ที่อําเภอเมือง และศรีราชา จังหวัดชลบุรี
และอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นําแมลงหวี่ขาวที่พบมาตรวจสอบแตนเบียนในห้องปฏิบัติการ
ผลการทดลองพบว่า
ชนิดของแมลงหวีข่ าวและแตนเบียน
จากการเก็บตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวมาแยกเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบการลง
ทําลายของแตนเบียน พบมีแตนเบียนออกจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว ทําการเก็บรวบรวมแตนเบียนใส่
ขวดดองในแอลกอฮอล์ 75% จําแนกแมลงหวี่ขาวที่พบบนมันสําปะหลังได้ 2 ชนิด พบว่าเป็นแมลงหวี่ขาวใยเกลียว; Aleurodicus disperses Russell และแมลงหวี่ขาวยาสูบ; Bemisia tabaci
(Gennadius) และพบมีแตนเบียน ออกจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวที่เก็บจากแปลงมันสําปะหลัง
ซึ่งจากการจําแนกแตนเบียนในเบื้องต้น พบว่า เป็นแตนเบียนสกุล Encarsia จํานวน 2 ชนิด ชนิดที่ 1
มีลักษณะลําตัวสีน้ําตาลดํา scutellum มีสเี หลือง หนวดเป็นปล้องสีเหลือง ปีกคู่หน้าเป็นแผ่นใสมีแถบ
สีน้ําตาลบริเวณเส้นปีกใกล้ฐานปีก ขาสีเหลืองยกเว้น coxa และ femur ขาหลังมีสีน้ําตาล (รูปที่ 1)
และชนิดที่ 2 มีลักษณะสีเหลืองส้มทั้งตัว (รูปที่ 2) ปีกคู่หน้าเป็นแผ่นใส ซึ่งจะได้จัดส่งไปจําแนกชนิด
เพื่อทราบชื่อวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งผลการทดลองนี้พบว่าสอดคล้องกับ Obinin et al. (2004) ซึ่ง
รายงานเกี่ยวกับแตนเบียนแมลงหวี่ขาวใยเกลียวในประเทศเบนินว่ามีการสํารวจพบแตนเบียน 2 ชนิด
ได้แก่ Encarsia guadeloupae Viggiani และ Encarsia dispersa Polaszek (=Encarsia ?haitiensis
Dozier) ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่พบจากการทดลองนี้ นอกจากนี้ Chien et al.(2000)
รายงานว่า ในไต้หวันได้มีการนําเข้าแตนเบียน 2 ชนิดดังกล่าวข้างต้น จากรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เพื่อ
นําไปใช้ในการป้องกันกําจัดแมลงหวี่ขาวใยเกลียวโดยชีววิธีแบบคลาสสิก
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ภาพที่ 1 แตนเบียนชนิดที่ 1

ภาพที่ 2 แตนเบียนชนิดที่ 2
วงจรชีวติ ของแมลงหวีข่ าวใยเกลียว
ทําการเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นมันสําปะหลัง เพื่อศึกษาวงจรชีวิตและ
พฤติกรรม โดยนําตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวใยเกลียวมาใส่ในกรงขนาด 40 x 40 x 60 เซนติเมตร และใส่
ต้นมันสําปะหลังที่ปลูกในกระถางเพื่อให้ตัวเต็มวัยวางไข่ เบื้องต้นพบว่า แมลงหวี่ขาวใยเกลียวมีวงจร
ชีวิตจากไข่จนออกเป็นตัวเต็มวัยใช้ระยะเวลา 24-28 วัน ใกล้เคียงกับ Palaniswami et al. (1995) ซึ่ง
รายงานว่าใช้เวลา 18-23 วัน จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ไข่มีอายุ 3-4 วัน ตัวอ่อนวัย 1-3 มีอายุ 3,
5-7 และ 6-7 วัน ตามลําดับ และดักแด้ (หรือบางตําราเรียกตัวอ่อนวัยที่ 4) มีอายุ 7-9 วัน
พฤติกรรมของแมลงหวีข่ าวใยเกลียว
จากการศึกษาพฤติกรรมของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว พบว่า ตัวเต็มวัยจะวางไข่สีขาวขุ่น
ต่อมาจะกลายเป็นสีเหลืองขนาดเล็กประมาณ 0.3 มิลลิเมตร มีใยสีขาวปกคลุมเป็นวงคดเคี้ยวไว้ที่ใต้ใบ
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มันสําปะหลัง ตัวอ่อนวัย 1 ที่เพิ่งฟักออกจากไข่มีขนาดใกล้เคียงกับไข่จะเดินไปมาบนใบมันสําปะหลัง
จะดูดกินน้ําเลี้ยงใกล้บริเวณเส้นใบ เมื่อลอกคราบเป็นวัย 2 จะไม่ค่อยเคลื่อนที่และลําตัวจะค่อยๆ แบน
ลงและจะเกาะอยู่กับที่และเริม่ สร้างเส้นใยสีขาวรอบๆ ตัว ตัวอ่อนวัยที่ 3 จะสร้างไขเพิ่มขึ้น และลอก
คราบเข้าดักแด้บนใบมันสําปะหลังซึ่งจะมีเส้นใยสีขาวโค้งงอรอบ ๆ ตัวและเส้นใยสีขาวยาวปกคลุมอยู่
ทั่วตัวดักแด้เห็นได้ชัดเจน ตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้จะเกาะอยู่บนใบนั้นระยะหนึ่ง แล้วจึงเริ่มจับ
คู่ผสมพันธุ์หาที่วางไข่ต่อไป โดยจะตัวเมียจะชอบวางไข่บนใบอ่อนที่อยู่ถัดขึ้นไปด้านบนบริเวณใกล้ยอด
มันสําปะหลัง
ประสิทธิภาพการเบียน
นําตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวที่เก็บจากแปลงมันสําปะหลังมาแยกแต่ละวัย
แล้วเลี้ยงใน
กล่องพลาสติก และตรวจผลอัตราการเบียนของแตนเบียนสกุล Encarsia พบว่า เฉพาะตัวอ่อนแมลง
หวี่ขาววัยที่ 3 ที่พบแตนเบียนออกมา และมีอัตราการเบียน 8.01-44.88% ใกล้เคียงกับ Mani and
Krishnamoothy (2006) ซึง่ รายงานว่า Encarsia guadeloupae มีอัตราการเบียน 3.43–32.94%
ส่วนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัย 1 และ 2 ไม่พบการเบียน ซึ่งสอดคล้องกับ Weeden and Hoffman
(2009) ซึ่งรายงานว่า E. formosa จะเข้าทําลายแมลงหวี่ขาว โดยชอบวางไข่ตัวอ่อนวัย 3 วัย 4
prepupa และดักแด้ เมื่อตัวหนอนแตนเบียนฟักออกจากไข่แล้ว จะอาศัยเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้อยู่
ภายในตัวแมลงหวี่ขาว (รูปที่ 3) และเจาะผนังลําตัวแมลงหวี่ขาวออกเป็นแตนเบียนตัวเต็มวัย เมื่อ
สังเกตที่คราบแมลงหวี่ขาวทีแ่ ตนเบียนออกไปแล้วจะเห็นเป็นรูกลม ต่างจากคราบที่ออกเป็นตัวเต็มวัย
แมลงหวี่ขาวซึง่ จะมีรอยแยกเป็นลักษณะคล้ายตัว “T” (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 ลักษณะแตนเบียนอาศัยเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้อยู่ภายในตัวตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวใยเกลียว
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รูปที่ 4 (ซ้าย) ลักษณะคราบดักแด้แมลงหวี่ขาวที่แตนเบียนออกไปแล้ว เห็นเป็นรูกลม
(ขวา) ลักษณะรอยแยกบนดักแด้แมลงหวี่ขาวที่จะออกเป็นตัวเต็มวัย เห็นเป็นรูปคล้ายตัว “T”
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
จากการสํารวจและเก็บรวบรวมแมลงหวี่ขาวจากแปลงปลูกมันสําปะหลัง และจาก
วัชพืชบริเวณรอบแปลง และต้นฝรั่ง น้อยหน่า พริก และกล้วย จําแนกแมลงหวี่ขาวทีพ่ บบนมันสําปะหลัง
ได้ 2 ชนิด พบว่าเป็นแมลงหวี่ขาวใยเกลียว; Aleurodicus disperses Russell และแมลงหวี่ขาวยาสูบ;
Bemisia tabaci (Gennadius) พบแตนเบียนสกุล Encarsia จํานวน 2 ชนิด ทําการศึกษาชีววิทยา
ของแมลงหวี่ขาวใยเกลียวบนต้นมันสําปะหลัง เบื้องต้นพบว่า มีวงจรชีวิต 24-28 วัน ไข่มีอายุ 3-4 วัน
ตัวอ่อนวัย 1-3 มีอายุ 3, 5-7 และ 6-7 วัน ตามลําดับ และดักแด้มีอายุ 7-9 วัน จากการศึกษา
พฤติกรรมของแมลงหวี่ขาวใยเกลียว พบว่า ตัวเต็มวัยจะวางไข่บริเวณใต้ใบมันสําปะหลัง ตัวอ่อนวัย 1
ที่เพิ่งฟักออกจากไข่จะเดินไปมาบนใบมันสําปะหลัง เมื่อลอกคราบเป็นวัย 2 ลําตัวจะค่อยๆ แบนลง
และจะเกาะอยู่กับที่และเริ่มสร้างเส้นใยสีขาวรอบ ๆ ตัว ตัวอ่อนวัยที่ 3 จะสร้างไขสีขาวเพิ่มขึ้นและ
ลอกคราบเข้าดักแด้อยู่บนใบมันสําปะหลัง จากการตรวจผลการเบียนพบแตนเบียนสกุล Encarsia
ออกจากตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวที่เก็บจากแปลงมันสําปะหลังเฉพาะตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัยที่ 3 โดยมี
อัตราการเบียน 8.01-44.88% ส่วนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัย 1 และ 2 ยังไม่พบการเบียน
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