The Biology of Predacious Beetle Serangium sp. on Whitefly Bemisia tabaci.
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Abstract
The predation efficiency of the predator were examined under laboratory condition (25.2°C, 56.7%RH).
The larva and adult predator preferred to attack on whitefly nymph than the other stages. The consumption of
whitefly Bemisia tabaci, by the adult was 24±6.85 nymph/day. The development period from egg to pupa lasted
13-18 days; egg 2-4 days, larva 8-10 days, pupa 2-4 days. Serangium sp. is a tiny beetle with 0.9±0.10 mm. in
width and 1.20±0.10 mm. in length, with black, oval and shiny body. The predator shows the extra-oral digestion
feeding behavior, of which the predator pierce and inject digestive juice into their prey before sucking out the
body contents and then abandoning the empty exoskeleton. Investigation of whitefly infestation on different parts
of tomato showed the highest insect number at the middle and lower part of 7.82±6.34 nymph/branch and
6.76±6.30 pupae/branch respectively, whereas the adult appeared on the upper part. B. tabaci can range 17-24
days from egg to adult. The egg, nymph, pupa, adult stage lasted 5-6, 10-15, 2-3 and 10-24 days respectively.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาประสิทธิภาพการห ้าของด้ วงเต่า Serangium sp. ในห้ องปฏิบตั ิการ (25.2°C, 56.7%RH) พบว่าตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยด้ วงเต่าชอบทาลายแมลงหวี่ขาวระยะตัวอ่อนมากกว่าระยะอื่น ตัวเต็มวัยด้ วงเต่ากินตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวได้
24±6.85 ตัว/วัน จากระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย 13-18 วัน คือ ระยะไข่ 2-4 วัน ตัวอ่อน 8-10 วัน และระยะดักแด้ 2-4 วัน ด้ วงเต่า
Serangium sp. เป็ นด้ วงเต่าขนาดเล็ก กว้ าง 0.9±0.10 ม.ม. และยาว 1.20±0.10 ม.ม. ลาตัวสีดาตลอดทังตั
้ ว ลักษณะลาตัว
โค้ งนูน ผิวปี กเรี ยบมัน พฤติกรรมการห ้าของด้ วงเต่าใช้ ปากแทงและปล่อยน ้าย่อยเข้ าไปย่อยในตัวเหยื่อก่อนที่จะดูดน ้าเลี ้ยง
ภายในตัวเหยื่อจนหมดเหลือ ซากทิ ้งไว้ การศึกษาพฤติกรรมการเข้ าทาลายของแมลงหวี่ขาวบนส่วนต่างๆของต้ นมะเขือเทศ
พบปริ มาณตัวอ่อนสูงสุดในส่วนกลางของต้ น 7.82±6.34 ตัว/กิ่ง ดักแด้ สงู สุดในส่วนล่างของต้ น 6.76±6.30 ตัว/กิ่ง และพบตัว
เต็มวัยที่สว่ นบนของต้ น แมลงหวี่ขาวมีวงจรชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัย 17-24 วัน คือ ระยะไข่ 5-6 วัน ตัวอ่อน10-15 วัน และ
ดักแด้ 2-3 วัน ส่วนตัวเต็มวัย 10-24 วัน
คาสาคัญ : ด้ วงเต่า Serangium sp. แมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci
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บทนา
แมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci Gennadius อยูใ่ นวงศ์ Aleyrodidae อันดับ Homoptera เป็ นแมลงศัตรูที่สาคัญ
ของพืชมากกว่า 500 ชนิด ในพืชทังหมด
้
74 สกุล ( Heather, 2005) และระบาดได้ ตลอดทังปี
้ ในสภาพที่อากาศร้ อนและ
ความชื ้นสูงทาให้ แมลงหวี่ขาวระบาดได้ รวดเร็ ว พบว่าในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวจะดูดกินน ้าเลี ้ยงจากใบ
พืชทาให้ ใบพืชหงิกงอและแมลงหวี่ขาวยังเป็ นพาหะนาโรคเช่น โรคผลสุกไม่สม่าเสมอของมะเขือเทศ เป็ นต้ น วิธีการควบคุม
ปริ มาณแมลงหวี่ขาวที่ดีวิธีหนึง่ คือการใช้ แมลงศัตรูธรรมชาติ โดยแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงหวี่ขาวที่สาคัญมีหลายชนิด
เช่น แตนเบียนตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวสกุล Encarsia sp. (Van Roermund et al., 1997) และด้ วงเต่า Serangium sp. เป็ นด้ วง
เต่าขนาดเล็กวงศ์ Coccinellidae (สมหมาย, 2545) ซึง่ เป็ นแมลงที่ทาลายแมลงหวี่ขาวได้ ดี แต่ยงั ขาดข้ อมูลการศึกษา
ประสิทธิภาพการทาลายแมลงหวี่ขาว ดังนันในประเทศไทยควรมี
้
การศึกษาประสิทธิภาพของด้ วงเต่า Seragium sp. ต่อการ
ทาลายแมลงหวี่ขาว จะทาให้ ทราบถึงความเป็ นไปได้ ในการใช้ ด้วงเต่าชนิดนี ้ควบคุมประชากรแมลงหวี่ขาวในแปลงปลูกพืช

วิธีการทดลอง
ศึกษาชีววิทยาของด้ วงเต่ า Serangium sp.
นาไข่ด้วงเต่า Serangium sp. วางบนใบมะเขือเทศที่มีแมลงหวี่ขาวกล่องละ 1 ฟอง พันก้ าน มะเขือเทศด้ วยสาลีชบุ
น ้าและหุ้มด้ วยกระดาษฟอยด์ บันทึกพัฒนาการจากไข่จนเป็ นตัวเต็มวัย โดยวัดขนาดความกว้ างความยาวลาตัว ความกว้ างหัว
กะโหลก ทดลอง 20 ซ ้า
ศึกษาชีววิทยาของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci
นาไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ ของแมลงหวี่ขาว ที่ติดมากับใบมะเขือเทศพันก้ านด้ วยสาลีชบุ น ้าแล้ วหุ้มด้ วยกระดาษฟอยด์ ใส่
ในกล่องพลาสติก กล่องละ 1 ฟอง บันทึกพัฒนาการเปลีย่ นแปลงของไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และวัดความกว้ าง ความยาวลาตัว
ทดลอง 20 ซ ้า
ศึกษาการเข้ าทาลายส่ วนต่ างๆบนต้ นพืชของแมลงหวี่ขาว
ตรวจนับปริ มาณแมลงหวี่ขาวบนต้ นพืชโดยแบ่งต้ นพืชออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง ตรวจนับ
ส่วนละ 2 กิ่ง นับแมลงทุกใบใน 1 กิ่ง สัปดาห์ละ 1 ครัง้

ผลการทดลอง
ชีววิทยาของด้ วงเต่ า Serangium sp.
ระยะไข่ : ไข่มีลกั ษณะทรงกระบอกหัวท้ ายมน เปลือกคล้ ายผิวส้ ม วางไข่เป็ นฟองเดี่ยวโดยวางไว้ ใกล้ ก้านใบหรื อเส้ นใบ มีจดุ สี
แดง 2 จุด เมื่อวางใหม่ๆไข่มีสขี าวใส หลังจากนันไข่
้ เริ่ มเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองอ่อน เมื่อไข่ใกล้ ฟักมีเส้ นขนสีดาภายในไข่หรื ออาจ
แทงออกมาภายนอกเปลือกไข่ มีจดุ สีเหลืองขุน่ อายุ 2-4 วัน
ตัวหนอนวัยที่ 1 : ลาตัวสีเหลือง มีขนตามลาตัว ขา 3 คู่ ตาเดี่ยวข้ างละ 3 ตา มีเส้ นขนยาวตามลาตัวโดยโคนเส้ นขนมีสดี า
ส่วนปลายมีสขี าว และมีเส้ นขนเป็ นกระจุกตามปล้ องของลาตัว ปล้ องอก และปล้ องท้ องมีเส้ นขนปล้ องละ 6 เส้ น เมื่อใกล้ ระยะ
เปลีย่ นวัยลาตัวจะมีสเี ข้ มขึ ้น และเส้ นขนสันลง
้ โดยเส้ นขนที่ปล้ องอกมีปล้ องละ 4 กระจุก กระจุกละ 2 เส้ น เส้ นขนที่ปล้ องท้ อง
มี 4 กระจุก กระจุกตรงกลางมีกระจุกละ 1 เส้ น และด้ านข้ างมีกระจุกละ 2 เส้ น อายุ 2-3 วัน

ตัวหนอนวัยที่ 2: ลาตัวสีขาวถึงเหลือง มีขนยาวและหนามาก เส้ นขนที่ปล้ องอกมี 4 กระจุกกระจุกละ 6 เส้ น และอีก 4 กระจุก
มีกระจุกละ 2 เส้ น ด้ านข้ างมีข้างละ 23 เส้ น เส้ นขนที่ปล้ องท้ อง ตรงกลางลาตัวมี 6 กระจุก กระจุกละ 2 เส้ น และเส้ นขน
ด้ านข้ างมีกระจุกละ 3 เส้ น อายุ 2-3 วัน
ตัวหนอนวัยที่ 3 : ลาตัวสีเหลืองน ้าตาล มีขนยาวและหนามาก ตรงกลางลาตัวสีน ้าตาลเข้ ม เส้ นขนมีสดี า อายุ 3-4 วัน
ระยะก่ อนเข้ าดักแด้ : ลาตัวหยุดนิ่งไม่กินอาหารและปลายท้ องยึดติดกับใบพืชทาตัวเป็ นรูปโค้ ง หัวซ่อนไว้ ใต้ ลาตัว ลาตัวสี
น ้าตาลเข้ ม มีขนยาวปกคลุมลาตัว อายุ 1 -2 วัน
ระยะดักแด้ : ดักแด้ มีลกั ษณะกลมสีขาวถึงเหลืองอ่อน มีเส้ นขนสีดาทัว่ ลาตัว แต่สนกว่
ั ้ าระยะตัว
หนอน ตรงปลายดักแด้ มีคราบของตัวหนอนติดอยู่ มีตารวม 1คู่ ระยะแรกที่เข้ าดักแด้ มีดารวมสีดาหลังจากนันตารวมจะ
้
เปลีย่ นเป็ นสีแดง อายุ 2-4 วัน
ระยะตัวเต็มวัย : เป็ นด้ วงเต่าขนาดเล็ก กว้ าง 0.9±0.10 ม.ม. ยาว 1.20±0.10 ม.ม. ลาตัวสีดาตลอดทังตั
้ ว ลักษณะลาตัวโค้ ง
นูน ผิวปี กเรี ยบมัน อายุ 1 เดือน
พฤติกรรมการหา้
ด้ วงเต่าทังระยะตั
้
วหนอนและระยะตัวเต็มวัยมีพฤติกรรมเป็ นตัวห ้า กินอาหารโดยใช้ ปากแทงและปล่อยน ้าย่อยเข้ าไปย่อยในตัว
เหยื่อก่อนที่จะดูดน ้าเลี ้ยงภายในตัวเหยื่อจนหมดเหลือแต่ซากสีขาวไว้

Egg

Larva 3

Larva 1

Larva 2

Pupa

Adult

Figure 1 Different stage of predacious beetle, Serangium sp.
ชีววิทยาของแมลงหวี่ขาว Bemisia tabaci
ระยะไข่ : ไข่แมลงหวี่ขาวมีรูปร่างยาวเรี ยว ปลายด้ านหนึง่ แหลมและมีสแี ดง อีกด้ านหนึง่ มีก้านไข่สนๆ
ั ้ ติดกับใบพืช วางไข่เป็ น
ฟองเดี่ยวๆ โดยเรี ยงเป็ นแถวหรื อวงกลม เมื่อวางใหม่ๆไข่จะมีสขี าวปนเหลือง หลังจากนันไข่
้ จะเริ่ มเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองเข้ มจน
เปลีย่ นเป็ นสีน ้าตาลแดงหรื อสีน ้าตาลเข้ มเมื่อไข่ใกล้ ฟัก และตรงปลายไข่มีจดุ สีแดง 2 จุด ไข่มีอายุ 5-6 วัน ขนาดไข่ความกว้ าง
0.07 ม.ม. ความยาว 0.16 ม.ม.
ตัวอ่ อนวัยที่ 1 : ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาววัยที่ 1 มีรูปร่างลาตัวแบน มีขา 3 คู่ หนวด 1 คู่ และมีเส้ นขนที่ปลายท้ อง 1 คู่ บริ เวณ
ระหว่างปล้ องท้ องมีสเี หลีย่ มเล็กๆสีเหลือง เมื่อฟั กจากไข่ออกมาใหม่ๆมีตารวม 1 คู่ ระยะแรกที่เข้ าดักแด้ มีตารวมสีดา
หลังจากนันตารวมจะเปลี
้
ย่ นเป็ นสีแดง 2-4 วันลาตัวสีขาวใส และมีการเคลือ่ นที่หาแหล่งอาหารที่เหมาะสมโดยมีการเคลือ่ นที่
ช้ าและระยะทางที่สนเมื
ั ้ ่อพบแหล่งอาหารแมลงหวี่ขาวจะหยุดนิ่งดูดกิน
อาหารจากใบพืชและหดขาไว้ ใต้ ลาตัว หลังจากนันล
้ าตัวจะเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง ตัวอ่อนอายุ 3-4 วัน
ความกว้ าง 0.10 ม.ม. ความยาว 0.20 ม.ม.
ตัวอ่ อนวัยที่ 2 : ลาตัวกลมแบนด้ านสันหลังนูนขึ ้น ระยะนี ้ไม่มีการเคลือ่ นที่ ลาตัวสีเหลือง มีจดุ สี
แดง 2 จุด ตัวอ่อนอายุ 2-3 วัน ความกว้ างลาตัว 0.22 ม.ม. ความยาวลาตัว 0.33 ม.ม.

ตัวอ่ อนวัยที่ 3 : ลาตัวกลมแบนด้ านสันหลังนูนขึ ้น ระยะนี ้ไม่มีการเคลือ่ นที่ ลาตัวสีขาวซีดถึงเหลือง ผิวลาตัวย่น ขาหดสันอยู
้ ่
ใต้ ลาตัว ขนาดลาตัวเริ่ มกว้ าง ไม่เห็นจุดสีแดง ปล้ องท้ องมีรอยเส้ นตามขวาง และมีจดุ สีเหลืองเล็กๆ ตัวอ่อนอายุ 2-3 วัน ความ
กว้ าง 0.35 ม.ม. ความยาว 0.50 ม.ม.
ตัวอ่ อนวัยที่ 4 : หรื อระยะก่อนเข้ าดักแด้ (Prepupa) ลาตัวเริ่ มนูนและแคบต่างจากวัยที่ 3 มีออ่ น ตัวอ่อนอายุ 1 -2 วัน ความ
กว้ าง 0.40 ม.ม. ความยาว 0.58 ม.ม.
ระยะดักแด้ :ลักษณะคล้ ายกับตัวอ่อนวัยที่ 4 แต่ตา่ งกันตรงที่ระยะดักแด้ มีตาสีแดง 2 จุดเห็นชัดเจน ดักแด้ อายุ 2-3 วัน ความ
กว้ าง 0.38 ม.ม. ความยาว 0.54 ม.ม.
ระยะตัวเต็มวัย : ลาตัวสีขาว ปี ก 2 คู่ หนวด 1 คู่ ขา 3 คูม่ ีผงแป้งสีขาวปกคลุมลาตัวเมื่อเกาะนิ่งอยูก่ บั ที่ปีก 2 ข้ างจะประกบ
กันเป็ นรูปสามเหลีย่ ม ปลายปี กยาวเลยส่วนท้ อง ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย อายุ 10-24 วัน
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Figure 2 Different stage of whitefly, Bemisia tabaci.
พฤติกรรมการเข้ าทาลายต้ นพืชของแมลงหวี่ขาว
พบปริ มาณแมลงหวี่ขาวระยะต่างๆในส่วนต่างๆของพืชต่างกันโดยตัวอ่อนสูงสุดในส่วนกลางของต้ นมะเขือเทศคือ
7.82±6.34 ตัว/กิ่ง และปริ มาณดักแด้ สงู สุดในส่วนล่างของต้ นมะเขือเทศคือ 6.76±6.30 ตัว/กิ่งและพบตัวเต็มวัยที่สว่ นบนของ
ต้ นมะเขือเทศ

สรุปผลการทดลอง
ด้ วงเต่า Serangium sp. เป็ นด้ วงเต่าขนาดเล็ก กว้ าง 0.9±0.10 ม.ม. และยาว 1.20±0.10 ม.ม. มีระยะจากไข่ถึงตัว
เต็มวัย 13-18วัน ส่วนแมลงหวี่ขาวมีวงจรชีวิตจากไข่ถึงตัวเต็มวัย17-24 วัน เป็ นแมลงที่มี จดุ สีดา 2 จุดลาตัวสีเหลืองเป็ นแมลง
ที่แต่ละระยะต่างๆเข้ าทาลายพืชในตาแหน่งต่างกันโดยพบปริ มาณตัวอ่อนสูงสุดในส่วนกลางของต้ นมะเขือเทศ ปริ มาณดักแด้
สูงสุดในส่วนล่างของต้ นมะเขือเทศและพบตัวเต็มวัยที่สว่ นบนของต้ นมะเขือเทศ
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