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เพลี้ยแปงลาย



เพล้ียแปงแจ็คเบียส



เพลี้ยแปงมันสําปะหลังชนิดสีเขียว



เพลี้ยแปงมันสําปะหลังชนิดสีชมพู



ความเสียหาย





การควบคุมเพลี้ยแปงมันสาํปะหลงั
• การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม

-  ไถ ตากดินอยางนอย 14 วัน
-  เก็บซากตนมันเกา วัชพืชออกจากแปลง
-  ไมใชทอนพันธุจากแหลงท่ีมีเพลี้ยระบาด
-  ถาจําเปนตองใช ใหแชทอนพันธุกอนปลูก



การควบคุมเพลี้ยแปงโดยสารเคมี

1. ไทอะมีโทแซม 25% WG 4 กรัม + น้ํา 20 ลิตร

2. ไดทีโนฟูแรน 10% WP 20 กรัม + น้ํา 20 ลิตร

3. โปรไทโอฟอส 50% EC 50 ซีซ ี + น้ํา 20 ลิตร

4. พิริมิฟอสเมธิล 50% EC   50 ซีซ ี+ น้ํา 20 ลิตร



5. ไทอะมิโทแซม /แลมปดาไซฮาโลทริน 24.7% ZC 

+ น้ํา 20 ลิตร 
6. สารเคมี 1 – 4 ลดอัตราลงครึ่งหนึ่ง + ไวทออยล

67% EC 50 ซีซ ี+ น้ํา 20 ลิตร

** -  พนอัตราไรละ 80 ลิตร หรือ
-  แชทอนพันธุ 5 นาที ดวยสาร ขอ1 กอนปลูก

การควบคุมโดยสารเคมี



การควบคุมโดยชีววิธี
• การใชสิ่งท่ีมีชีวิตในการควบคุมศัตรูพืช
• สิ่งมีชีวิตท่ีใช = ศตัรูธรรมชาติ

•  เชือ้จุลินทรีย
•  ตัวหํ้า
•  ตัวเบียน

• เปนการควบคุม  ไมใชการกําจัด



เช้ือจุลินทรียศัตรูแมลง
• แบคทีเรีย
• ไวรัส
• ไสเดือนฝอย
• เช้ือรา



ตัวหํ้าเพล้ียแปง: 
แมลงชางปกใส



ตัวหํ้าเพล้ียแปง: 
ดวงเตาลาย



ตัวหํ้าเพล้ียแปง: 
ดวงเตาตัวหํ้า



ตัวหํ้าเพล้ียแปง: 
ผีเส้ือหางต่ิง



ตัวเบียนเพล้ียแปง: แตนเบียนทองถ่ิน



การระบาดในอัฟริกา



ความเสียหายในอัฟริกา



ความเสียหาย

1. ยอดหงิก ตนแคระแกรน

2. ผลผลิตลดลงมากถึง 80%

3. ขาดแคลนทอนพันธุ



วงจรชวีิตเพลี้ยแปงมันสําปะหลังชนดิสีชมพู



คุณลักษณะทางชีววิทยาของเพลี้ยแปงสีชมพู

พันธุ 
อัตราการขยายพันธุ
ใน 1 ชั่วอายุ (Ro )

ชั่วอายุ 
(TC )

Bitter, improved, 
resistant

357.44 39.80

Bitter, local,
susceptible

467.91 40.21

Sweet, local,
susceptible

414.68 37.67



แตนเบียนเพล้ียแปงมันสําปะหลังชนิดสีชมพู
Anagyrus lopezi (Hym.: Encyrtidae) 
(= Epidinocarsis,  = Apoanagyrus)
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ตารางชีวิตแตนเบียนเพล้ียแปงสีชมพู
อุณหภูมิ

อัตราขยายพันธุ/
ชั่วอายุ

Ro

ชั่วอายุ อายุเพศเมีย
(วัน)

อัตราขยายพันธุ/
เพศเมีย 1 ตัว

%เพศเมีย

20 16.8 50.6 14.4 45.1 42.9

22 47.0 41.9 18.9 83.9 57.2

25 19.9 29.2 11.7 39.6 52.9

27 24.6 19.9 9.4 41.7 57.6

30 15.2 19.6 7.3 33.3 50.2



เพาะเลี้ยง
แตนเบียน



ปลอยแตนเบียน: ภาคพื้นดิน



ปลอยทางเครื่องบิน



สภาพแปลงหลังการควบคุม



เพศผู         เพศเมีย         

Anagyrus lopezi (Hymenoptera: Encyrtidae)



เปนตัวห้ํา



เปนตัวเบียน



ระยะเวลาตั้งแตวางไข – มัมม่ี =   9 – 10   วัน
      วางไข – ตัวเต็มวัย  =  17 – 21  วัน



วิธีเพาะเล้ียงแตนเบียน: ปลูกมันสําปะหลัง



เลี้ยงเพลี้ยแปง



เลี้ยงแตนเบียน





การปลอยแตนเบียน



No. of parasitoid released (pairs) 
at RFRC (440 rai)

No Date Total หมายเหตุ
1 Nov 30, 09 1,158 แปลงอุตุฯ

แปลงทอนพันธุ
2 Dec 5, 09 206 แปลงทอนพันธุ
3 Dec 28, 09 1,000 แปลงทอนพันธุ 

Total 2,364



ตัวหํ้าเพล้ียแปง: 
ดวงเตาคริพโตลีมัส


