การใช้ แตนเบียนในการควบคุมหนอนกออ้ อย
ศูนย์ วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรีย์แห่ งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ / มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การปล่ อยใช้ แตนเบียนไข่ ไตรโคแกรมมาในแปลงอ้ อย

บทนา
ในแปลงปลูกอ้ อยมีแมลงศั ตรู ธรรมชาติที่สาคัญและช่ วยทาลายหนอนกออ้ อย 2 ชนิด
คือ แตนเบียนหนอนโคทีเชีย Cotesia flavipes และแตนเบียนไข่ ไตรโคแกรมมา Trichogramma
spp. ซึ่งแตนเบียนทั้ง 2 ชนิด สามารถควบคุมประชากรหนอนกออ้ อยได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ

การใช้ แตนเบียนหนอนโคทีเซียในแปลงอ้อย
โดยปล่ อยระยะตัวเต็มวัยอัตรา 100 – 500 ตัว/ไร่ (ณัฐกฤต, 2544) และปล่ อยเมื่อ
หนอนกออ้ อยอยู่ในระยะวัย 4 – 5 (Kuniata,1999) แตนเบียนชนิดนีส้ ามารถเบียนหนอน
กอได้ ทุกวัย โดยเฉพาะหนอนกอลายวัยที่ 3 – 4 และหนอนกอสี ชมพูวยั ที่ 3 – 6 (Wiwat,
1982)

ตัวเต็มวัยแตนเบียนหนอนขนาด 1.8-2.0 มม.

ทาลายของหนอนกออ้ อยในลา

อัตราการปล่ อยแตนเบียนไข่ 20,000 – 30,000 ตัว/ไร่ ปล่ อย 4-5 ครั้งต่ อ
ฤดูปลูก แต่ ละครั้งห่ างกัน 15 วัน จุดที่ปล่ อยควรห่ างกันไม่ น้อยกว่ า 10 เมตร ใน
1 ไร่ ไม่ ควรเกิน 6 จุด ควรปล่ อยในช่ วงเย็น และเมื่อสารวจพบระยะไข่ ของหนอน
กออ้ อยในแปลงปลูก (สถิตย์ , 2544)

การปล่ อยแตนเบียนไข่

แผ่ นแตนเบียนไข่

ทาจารระบี

ตาแหน่ งที่ติดแผ่ นแตนเบียนไข่

ติดแผ่ นแตนเบียนใต้ ใบอ้อย

การปล่ อยแตนเบียนหนอน

ผลของการใช้ แตนเบียนในแปลงอ้ อย

หนอนกออ้ อยที่ถูกแตนเบียนเข้ าทาลาย

การเข้ าทาลายไข่ หนอนกออ้ อยของแตนเบียนไข่

ไข่ หนอนกออ้ อยปกติ

นาแผ่ นแตนเบียนไข่ ทาด้ วยสารเหนียวกันมด เช่ น จาระบี แล้ วนาไปติด
ใต้ ใบอ้อยโดยเย็บด้ วยลวดเย็บกระดาษ

ไข่ หนอนกออ้ อยถูกทาลาย

จากการป้ องกันกาจัดอย่ างต่ อเนื่องทั้งการเขตกรรมและการปล่ อยแตน
เบียนส่ งผลให้ ทุกพืน้ ที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการระบาดลดลง โดยปี การผลิต
2543 มีการระบาดลดลง 50 % ของพืน้ ปลูกอ้ อย และปี การผลิต 2544-45 มีการ
ระบาดลดลง 80-90 % ของพืน้ ปลูกอ้ อย การระบาดของหนอนกอลายจุดใหญ่ ลดลง
เหลือ 1.5 % ในจังหวัดบุรีรัมย์ และที่จังหวัดนครราชสี มาลดลง 2.3 % ของพืน้ ที่ปลูก
อ้อย (อรนุช, 2545)
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