พนักงานฝายพัฒนาผลิตภัณฑของบริษทั ลัดดา จํากัด ไดรายงานวา ณ ขณะนี้มกี ารระบาดของ แมลงบั่ว
ในเขตจังวัด กําแพงเพชร จากการสอบถามนักสงเสริมเกษตร อําเภอคลองขลุง จ.กําแพงเพชร ไดขอมูล
วา แมลงบั่วไดเริ่มระบาดเมือ่ ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2553 ที่ผานม ในเขตจังหวัดพิจิตร และเดือน
มกราคม 2554 ไดเริ่มระบาดหนักที่ อ.ไทรงาม จ. กําแพงเพชร (เนื่องจากเปนพื้นที่ติดจังหวัดพิจิตร)
และปจจุบนั กําลังระบาดในเขตพื้นที่ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร
บั่ว เปนแมลงศัตรูขาวชนิดหนึ่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Orseolia oryzae (WoodMason) มีนิสัยชอบอากาศคอนขางเย็นและมีความชื้น ดังนั้น แมลงบั่วจึงมักพบวาระบาดอยูเปน
ประจําในนาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การระบาดอาจรุนแรงในบางพืน้ ที่ ในบางป
ชาวนาอาจไมไดปองกันกําจัด ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ แตในปนี้ อากาศหนาวเย็นนานกวาปกติ
จึงอาจเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการระบาดของแมลบัว่ รุนแรงกวาทีผ่ านมา และการระบาดแพรกระจาย
ออกไปในวงกวาง
ดวยสภาพอากาศที่เหมาะสมเชนปนี้ คาดวา บั่ว จะระบาดทั่วไปในภาคกลางตอนบน จนถึงภาคเหนือ
เราจึงควรมาทําความรูจ ัก แมลงบั่ว ดังตอไปนี้
บั่ว เปนแมลงศัตรูขาวชนิดหนึ่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Orseolia oryzae (WoodMason
ลักษณะการทําลาย ตัวเต็มวัยแมลงบั่วจะเขาแปลงนาตั้งแตระยะกลา หรือชวงระยะเวลา 25-30 วัน
เพื่อวางไขหลังจากฟกออกตัวหนอนจะคลานลงสูซอกของใบยอดและกาบใบเพื่อเขาทําลายยอดทีก่ าํ ลัง
เจริญทําใหเกิดเปนหลอดลักษณะคลายหลอดหอม ตนขาวและกอขาวที่ถกู ทําลายจะมีอาการแคระ
แกร็น เตีย้ ลําตนกลม มีสีเขียวเขม ยอดที่ถูกทําลายไมสามารถออกรวงได ทําใหผลผลิตขาวลดลงมาก
ระยะขาวแตกกอจะเปนระยะที่บั่วเขาทําลายมาก เมื่อขาวเกิดชอดอก (primodia) แลวจะไมถกู
หนอนบั่วทําลาย
ตัวหนอนเขาทําลายจุดกําเนิดของหนอขาว หนอขาวจะสรางหลอดหุมตัวหนอนมีลกั ษณะคลายหลอด
หอม ตนที่ถูกทําลายจะไมออกรวง

ลักษณะตัวเต็มวัยของแมลงบั่ว รูปรางคลายยุง แตลําตัวมีสีชมพู (ภาพจากกรมการขาว)

ตนขาวที่ถูกหนอนของแมลงบั่วเขาทําลาย จะเกิดอาการเปน “หลอดหอม”

การออกสํารวจพื้นที่
พบการระบาดของแมลงบัว่ ประมาณ 80 % ของพื้นที่ อ.ไทรงาม ซึ่งสวนมากจะพบการ
ทําลายชวงขาวอายุ 25-30 วัน พันธุขาวสวนใหญจะปลูก กข.31 พิษณุโลก 2 ปทุมธานี 1 เปนตน
การสอบถามเกษตรกร
เกษตรกรไมเคยพบการระบาดของบั่วทีร่ ุนแรงขนาดนี้ ซึ่งจะพบอีกทีวานาของตนเองมีแมลง
บั่วระบาดนั้น ขาวก็เสียหายเกือบ 100 % แลว จึงไมรูจะแกปญหาอยางไร จึงไดไปซื้อสารเคมีจาก
รานคา เชน คารโบฟูราน (arbofuran) ซึ่งเกษตรกรอางวา เกษตรอําเภอไดแนะนําใหใช ในการปองกัน
แมลงบัว่ แตเกษตรกรบางรายใช สารคลอไพริฟอส (chlorpyrifos) ซึ่งรานคาเปนผูจัดยาให แตการรักษา
ไมไดผลเนื่องจาก เกษตรกรใชเมื่อพบบัว่ ระบาดทัว่ แปลงแลว และเกษตรกรยังบอกวา เกิดเพลีย้
กระโดดสีน้ําตาลยังจะดีกวาแมลงบัว่ เพราะเกษตรกรพยายามหาตัวแมลงบั่ว แตไมเคยเจอสักที จึงไมรู
จะจัดการอยางไร

ลักษณะแปลงทั่วไปของเกษตรกรที่ถกู แมลงบัว่ ทําลาย

นาขาวของนาย เชิด แจงจิต
ที่อยู : 256 ม.1 ต.หนองไมกอง อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร
ปลูกพันธุ : กข.31
อายุขาว : 40 วัน
ลักษณะที่พบ : ตนขาวไมแตกกอ ตนแคระแกรน ปลายยอดมีลักษณะเปนหลอดหอม และระบาดทั่วทั้ง
แปลง ซึ่งลักษณะหลอดหอมที่เกิดจากแมลงบั่ว
เกษตรกรจะเริม่ เห็นเมื่อขาวอายุ 30 วัน
วิธรี กั ษา : ใชยาตามรานคาจัดให เชน คลอไพริฟอส (chlorpyrifos) อัตรา 20 cc/น้ํา 20 ลิตร

ลักษณะการทําลายของแมลงบั่ว

ตนขาวของชาวนา มีอาการเปน หลอดหอม และตนแคระแกร็น(ภาพ ชลธิชา ถวิลไพร)

ขาวเสียหายทั้งกอ

ดักแดจะฟกเปนตัวเต็มวัยและ
เจาะออกที่ปลายหลอดหอม

จากการพูดคุยกับเกษตรกร เกษตรกรหลายรายหมดหวังที่จะไดขาว เนือ่ งจากไมรูจะหาวิธีปองกันหรือ
รักษาอยางไร
คําแนะนําจากบริษัท ลัดดา
• การที่เกษตรกรบอกวา มองหาแมลงบั่วไมเคยเจอเลย จึงรูสึวาปองกันกําจัดยากกวาเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาลเสียอีก นั้น ตองบอกชาวนาวา บั่ว เปนแมลงที่เล็กเทายุง กลางวันชอบหลบซอนอยูใตใบในกอ
ขาว ออกวางไขในตอนเย็นถึงค่ํา จึงหาตัวยาก
• เมื่อตัวเมียวางไขบนกาบใบขาวแลว จะฟกเปนตัวหนอน ภายใน 2-3 วัน หนอนจะรีบชอนเขาไปที่
ยอดขาวและกัดกินอยูภายในยอดขาว มีเวลาสั้นมากที่จะอยูภายนอกตนขาว
• ตัวเมียมักจะวางไขบนขาวกําลังแตกกอ หรือขาวอายุประมาณ 20-30 วัน
• อาการ หลอดหอม จะเห็นเมื่อขาวอายุระหวาง 25-40 วัน
• เมื่อเห็นหลอดหอม เกิดขึน้ แลว ขาวตนนั้นจะเสียเลย ไมออกรวง ยิง่ ใสปุย ยิ่งดึงดูดให บั่วเขาวางไข
มากขึ้น จึงยิ่งจะเสียทั้งขาวและ เสียทั้งปุย
• ไมมีสารเคมีฉีดพนทางใบในทองตลาด ที่มีประสิทธิภาพดี สําหรับปองกันบั่ว
• สารเคมีที่มอี ยูในทองตลาด ณ ปจจุบัน มีเพียงสาร คารโบฟูราน (carbofuran 3%G) เทานั้น
ที่ยืนยันไดวา สามารถปองกันกําจัด แมลงบั่ว ไดดี ใหใชอัตรา 5 กก. ตอไร หวาน เมื่อขาวอายุ 2030 วัน
รานคาและเกษตรกร ที่ตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือตองการสัง่ ซื้อ สารคารโบฟูราน ของทาง
บริษัท ติดตอไปไดที่ บริษัท ลัดดา จํากัด โทร 02-954-3120 -6

