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การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล (Brown Plant Hopper, BPH ) ที่มา กรมกำรข้ำว

เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เป็นแมลงจำพวกปำกดูด ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตำลถึงสีน่ำตำลปนด่ำ
มีรูปร่ำง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกยำว และชนิดปีกสัน ชนิดมีปีกยำวสำมำรถเคลือนย้ำยและอพยพไปใน
ระยะทำงใกล้และไกล โดยอำศัยกระแสลมช่วย ตัวเต็มวัยเพศเมียจะวำงไข่เป็นกลุ่ม ส่วนใหญ่วำงไข่ทีกำบใบ
ข้ำว หรือเส้นกลำงใบ โดยวำงไข่ เป็นกลุ่ม เรียงแถวตำมแนวตังฉำกกับกำบใบข้ำว บริเวณทีวำงไข่จะมีรอยช้ำ
เป็นสีน้ำตำล ไข่มีลักษณะรูปกระสวยโค้งคล้ำยกล้วยหอม มีสีขำวขุ่น ตัวอ่อนมี 5 ระยะ ระยะตัวอ่อน 16-17
วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียชนิดปีกยำวมีขนำด 4-4.5 มิลลิเมตร วำงไข่ประมำณ 100 ฟอง เพศผู้มีขนำด 3.5-4
มิลลิเมตร เพศเมียชนิดปีกสันวำงไข่ประมำณ 300 ฟอง ตัวเต็มวัยมีชีวิตประมำณ 2 สัปดำห์ ในหนึงฤดูปลูก
ข้ำวเพลียกระโดดสีน้ำตำลสำมำรถเพิมปริมำณได้ 2-3 รุ่น เพลียกระโดดสีน้ำตำลทังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำ
ลำยข้ำวโดยกำรดูดกินน้ำเลียงจำกเซลส์ท่อน้ำท่ออำหำรบริเวณโคนต้นข้ำวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้ำวมี
อำกำรใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ำยถูกน้ำร้อนลวก แห้งตำยเป็นหย่อมๆเรียก “ อำกำรไหม้” โดยทัวไปพบ
อำกำรไหม้ในระยะข้ำวแตกกอถึงระยะออกรวง ซึงตรงกับช่วงรุ่นที 2-3 ของเพลียกระโดด สีน้ำตำลในนำข้ำว
นำข้ำวทีขำดน้ำตัวอ่อนจะลงมำอยู่ทีบริเวณโคนกอข้ำวหรือบนพืนดินทีแฉะมีควำมชืน นอกจำกนีเพลียกระโดด
สีน้ำตำล ยังเป็นพำหะนำเชือไวรัสโรคใบหงิกมำสู่ต้นข้ำว ทำให้ต้นข้ำวมีอำกำรแคระแกร็น ต้นเตีย ใบสีเขียว
แคบและสัน ใบแก่ช้ำกว่ำปรกติ ปลำยใบบิด เป็นเกลียว และ ขอบใบแหว่งวิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด
1. วิธีกำรปลูกข้ำว กำรปลูกข้ำวแบบนำหว่ำนน้ำตมมีปัญหำกำรระบำดมำกกว่ำนำดำเพรำะนำหว่ำนมีจำนวน
ต้นข้ำวหนำแน่น ทำให้อุณหภูมิและควำมชืนในแปลงนำเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของเพลียกระโดดสีน้ำ
ตำล ประกอบกับนำหว่ำนเพลียกระโดด สีน้ำตำลสำมำรถทำลำยข้ำวได้อย่ำงต่อเนือง
2. กำรใช้ปุ๋ยอัตรำสูงโดยเฉพำะปุ๋ยไนโตรเจน ทำให้กำรเพิมจำนวนเพลียกระโดดสีน้ำตำลในนำข้ำวมีแนวโน้ม
มำกขึน เนืองจำกปุ๋ยไนโตรเจน ทำให้ใบข้ำวเขียว หนำแน่น ต้นข้ำวมีสภำพอวบน้ำเหมำะแก่กำรเข้ำดูดกินและ
ขยำยพันธุ์ของเพลียกระโดดสีน้ำตำล กำรควบคุมน้ำในนำข้ำว สภำพนำข้ำวทีมีน้ำขังในนำตลอดเวลำ ทำให้

เพลียกระโดดสีน้ำตำลสำมำรถเพิมจำนวนได้มำกกว่ำสภำพทีมีกำรระบำยน้ำในนำออกเป็นครังครำว เพรำะมี
ควำมชืนเหมำะแก่กำรเจริญเติบโตของเพลียกระโดดสีน้ำตำล
3. กำรใช้สำรฆ่ำแมลง กำรใช้สำรฆ่ำแมลงในระยะทีเพลียกระโดดสีน้ำตำลเป็นตัวเต็มวัยชนิดปีกยำวหรือช่วงที
อพยพเข้ำในนำข้ำวใหม่ๆ หรือข้ำวระยะ 30 วันหลังหว่ำน ศัตรูธรรมชำติจะถูกทำลำยและสำรฆ่ำแมลงก็ไม่
สำมำรถ ทำลำยไข่ของเพลียกระโดดสีน้ำตำลได้ ทำให้ตัวอ่อนทีฟักออกจำกไข่มีโอกำสรอดชีวิตสูง
ศัตรูธรรมชาติที่มีบทบาทในการควบคุมประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ได้แก่
มวนเขียวดูดไข่ เป็นตัวห้ำทีสำคัญทำลำยไข่เพลียกระโดดสีน้ำตำล โดยกำรดูดกินของเหลวภำยในไข่ มักพบ
แพร่กระจำยในภำคกลำงเป็นส่วนใหญ่และอพยพเข้ำมำพร้อมกับเพลียกระโดดสีน้ำตำล ซึงถ้ำพบมวนชนิดนีใน
นำ มำกกว่ำเพลียกระโดดสีน้ำตำล 2-3 เท่ำ มวนชนิดนีสำมำรถควบคุมกำรเพิ มปริมำณของเพลียกระโดดสี
น้ำตำลโดยไม่ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลผลิตข้ำวได้ และแมงมุมสุนัขป่ำ มีบทบำทมำกทีสุดในกำรควบคุม
ปริมำณตัวอ่อนและตัว เต็มวัยของเพลียกระโดดสีน้ำตำลในนำข้ำว เนืองจำกสำมำรถเคลือนย้ำยไปมำในพืนที
ต่ำงๆในนำ โดยจะเคลือนย้ำยเข้ำ ในนำระยะหลังหว่ำนข้ำวและจะเพิ มปริมำณสูงในระยะข้ำวแตกกอ
การบริหารจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
1. ปลูกข้ำวพันธุ์ต้ำนทำนเพลียกระโดดสีน้ำตำล เช่น สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี
60 ปทุมธำนี 1 พิษณุโลก 2 ชัยนำท 1 และชัยนำท 2 และไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดูปลูก
ควรปลูกสลับกัน ระหว่ำงพันธุ์ต้ำนทำนสูงกับพันธุ์ทนทำนหรือพันธุ์อ่อนแอปำนกลำง โดยพิจำรณำอำยุเก็บ
เกียวให้ใกล้เคียงกัน เพือลด ควำมเสียหำยเมือเกิดกำรระบำดรุนแรง
2. ในแหล่งทีมีกำรระบำด และควบคุมระดับน้ำในนำได้ หลังปักดำหรือหว่ำน 2-3 สัปดำห์จนถึงระยะตังท้อง
ควบคุมน้ำในแปลงนำให้พอดินเปียก หรือมีน้ำเรียผิวดินนำน 7-10 วัน แล้วปล่อยขังทิงไว้ให้แห้งเองสลับกัน
ไป จะช่วย ลดกำรระบำดของเพลียกระโดดสีน้ำตำล
3. เมือตรวจพบสัดส่วนของเพลียกระโดดสีน้ำตำลตัวเต็มวัยต่อมวนเขียวดูดไข่ระหว่ำง 6 :1- 8 :1 หรือตัว
อ่อน ระยะ 1-2 เมือข้ำวอำยุ 30-45 วัน จำนวนมำกกว่ำ 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สำรฆ่ำแมลง บูโพรเฟซิน (แอ
ปพลอด 10% ดับบลิวพี) อัตรำ 25 มิลลิกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นหรือใช้สำร อีโทเฟนพรอกซ์(ทรีบอน 10%
อีซี) อัตรำ 20 มิลลิลิตรต่อ น้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโปรคำร์บ (แอปพลอด/มิพซิน 5%/20%
ดับบลิวพี) อัตรำ 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมือพบแมลงส่วนใหญ่เป็นตัวเต็มวัยจำ นวนมำกกว่ำ 1 ตัวต่อ
ต้น ในระยะข้ำวตังท้องถึงออกรวงใช้สำร อิมิดำโคลฟ ริด (คอนฟิดอร์ 10% เอสแอล) อัตรำ 15 มิลลิลิตรต่อ
น้ำ 20 ลิตร
4.ไม่ควรใช้สำรฆ่ำแมลงทีทำให้เกิดกำรเพิมระบำดของเพลียกระโดดสีน้ำตำล หรือสำรกลุ่มไพรีทรอยด์
สังเครำะห์ เช่น แอลฟำไซเพอร์มิทริน ไซเพอร์มิทริน ไซแฮโลทริน เดคำเมทริน เอสเฟนแวเลอเรต เพอร์มิทริน
ไตรอะ โซฟอส ไซยำโนเฟนฟอส ไอโซซำไทออน ไฟริดำเฟนไทออน ควินำลฟอส และ เตตระคลอร์วินฟอส
เป็นต้น
สำรเคมีทีใช้ควบคุม
„ คำร์แทป+ไอโซโพรคำร์บ 5 กิโลกรัม/ไร่
„ อิมิดำโคลพริด 15-30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร
„ บูโพรเฟซิน+ไอโซโปร์คำร์บ 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
„ ไอโซโปร์คำร์ 60กรัม/น้ำ 20 ลิตร
„ บูโพรเฟซิน 20-30 กรัม/น้ำ 20 ลิตร
„ อีทิโพรล 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

