ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
สานักงานเกษตรอาเภอพัฒนานิคม
ประจาเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การป้องกันกาจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง
(mango leafhopper)

สำนักงำนเกษตรจังหวัดลพบุรี แจ้งประชำสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ให้เฝ้ำระวังกำรเข้ำทำลำย
ของ “เพลี้ยจักจั่นมะม่วง (mango leafhopper)” พร้อมปฏิบัติตำมแนวทำงในกำรป้องกันกำจัด ดังนี้
Idioscopus clypealis (Lethierry)

เพลี้ยจักจั่นทั้ง 2 ชนิด มีรูปร่ำงคล้ำยกัน
มำก คือ ตัวมีสีเทำปนดำหรือสีน้ำตำลปน
เทำ ส่วนหัวโตและป้ำน ลำตัวเรียวแหลม
มำทำงด้ ำนหำง ทำให้ เห็ น ส่วนท้ องเรียว
เล็กมองดูจำกด้ำนบนคล้ำยรูปลิ่ม
I. niveosparsus ตัวใหญ่กว่ำ ควำมยำวลำตัว 5.6 - 6.5 มิลลิเมตร ทำง
Idioscopus niveosparsus
ด้ำนหลังมีจุดสีขำวต่อกันเป็นรูปตัววี(V) ส่วน I. clypealis ตัวเล็กกว่ำ
(Lethierry)
ควำมยำวลำตัว 5.5 มิลลิเมตร หัวสีเหลืองมีจุดกลมดำประมำณ 2.6 จุด
ตัวเต็ มวัยเคลื่ อนที่ รวดเร็ ว เพรำะมีขำคู่ หลังที่ แข็ งแรงทำให้ กระโดดได้
ค่ อ นข้ ำ งไว ตั ว อ่ อ นมี ลั ก ษณะเหมื อนตั ว เต็ ม วั ย ทุ ก ประกำร แต่ มี ก ำร
เคลื่อนที่น้อยกว่ำตัวเต็มวัย ตัวอ่อนมักพบอยู่เป็นกลุ่มตำมช่อดอกและใบ
โดยเฉพำะบริเวณโคนของก้ำนช่อดอก และก้ำนใบ ตัวเต็มวัยเพศเมียวำงไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ รูปร่ำงยำวรี สี
เหลืองอ่อนตำมแกนกลำงใบอ่อนหรือก้ำนช่อดอกปรำกฏเป็นรอยแผลเล็กๆ คล้ำยรอยมีดกรีด ภำยหลัง
จำกกำรวำงไข่แล้วประมำณ 1 - 2 วัน จะเห็นยำงสีขำว ของมะม่วงไหลหยดออกให้เห็น ระยะไข่ 7 - 10

วัน เมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะเริ่มดูดกิน น้ำเลี้ยงจำกช่อดอกและใบ ตัวอ่อนลอกครำบ 4 ครั้ง ระยะตัวอ่อน
17 – 19 วัน
ลักษณะการทาลาย
ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลำยใบอ่อน ช่อดอก ก้ำนดอก และยอดอ่อน ระยะที่ทำควำมเสียหำยมำก
ที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังออกดอกโดยดูดน้ำเลี้ยงจำกช่อดอกทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติด
เลย ระหว่ำงที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ำยมูลมีลักษณะเป็นน้ำหวำนเหนียวๆ ติดตำมใบ ช่อดอก ผล
และรอบๆ ทรงพุ่ม ทำให้ใบมะม่วงเปียก ต่อมำจะเกิดรำดำปกคลุม ถ้ำเกิดมีรำดำปกคลุมมำก มีผลต่อกำร
สังเครำะห์แสง ใบอ่อนที่ถูกกินน้ำเลี้ยง (โดยเฉพำะระยะใบเพสลำด) จะบิดงอโค้งลงด้ำนใต้ใบจะมีอำกำร
ปลำยใบแห้งให้สังเกตได้ หากมีเพลี้ยอยู่ในปริมาณมากๆ จะได้ยินเสียงชัดเจนจากการดีดตัวกระโดดออก
จากใบที่เกาะอยู่ขณะเดินเข้าใกล้ทรงพุ่มมะม่วง
“ ส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้มแข็ง จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ”
สานักเกษตรอาเภอพัฒนานิคม ๐๓๖-๔๙๑๑๓๓ E-mail : Lopbur02i@doae.go.th

ประชาสัมพันธ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
สานักงานเกษตรอาเภอพัฒนานิคม
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การป้องกันกาจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง
(mango leafhopper)

การป้องกันและกาจัด เกษตรกรควรสำรวจแปลงอย่ำงสม่ำเสมอทุกสัปดำห์และปฏิบัติตำม
คำแนะนำ ดังนี้
๑. สำรวจสวนมะม่วงอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง
2. กำรตัดแต่งกิ่งภำยหลังเก็บผลผลิตเป็นวิธีควรกระทำอย่ำงยิ่ง เพรำะช่วยลดที่หลบซ่อนของ
เพลี้ยจักจั่น และทำให้กำรพ่นสำรฆ่ำแมลงมีประสิทธิภำพดีขึ้น
3. ถ้ำหำกไม่มีกำรป้องกันกำจัดแล้ว มะม่วงจะไม่ติดผลเลย จึงควรพ่นด้วยสำรฆ่ำแมลง
lambdacyhalothrin (Karate 2.5 EC 2.5%EC) อัตรำ 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ cabaryl
(Sevin 85 WP 85%WP) อัตรำ 60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ imidacloprid (Confidor 100 SL
10%SL) อัตรำ 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ dinotefuran (Starkle 10% WP) อัตรำ 10 กรัม
ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ thiamethoxam (Actara 25 WG 25%WG) อัตรำ 2.5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นใน
ระยะก่อนมะม่วงออกดอก 1 ครั้ง เมื่อช่อดอกบำนแล้ว
ไม่ควรพ่นสำรฆ่ำแมลง เพรำะอำจเป็นอันตรำยต่อแมลงผสมเกสร และหมั่นตรวจดูตำมช่อดอกอยู่เรื่อยๆ
4. กำรพ่นสำรฆ่ำแมลงให้มีประสิทธิภำพควรพ่นให้ทั่วถึงลำต้น มิเช่นนั้นตัวเต็มวัยจะเคลื่อนย้ำย
หลบซ่อนไปยังบริเวณที่พ่นสำรฆ่ำแมลงไม่ถึง นอกจำกนี้ ยังต้องคำนึงกำรปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอย
และระยะเวลำกำรฉีดพ่น
5. ใช้น้ำฉีดล้ำงช่อดอกและใบ เพื่อช่วยแก้ปัญหำช่อดอกและใบดำจำกโรครำได้บ้ำง ถ้ำแรงอัดฉีด
ของน้ำแรงพอก็ช่วยให้เพลี้ยในระยะตัวอ่อนกระเด็นออกจำกช่อดอกได้ ต้องระมัดระวังอย่ำให้กระแทก
ดอกมะม่วงแรงเกินไป เพรำะอำจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้
6. ใช้กับดักแสงไฟ ดักตัวเต็มวัยที่บินมำเล่นไฟ
7. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติที่ช่วยทำลำยเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ได้แก่
7.1 ผีเสื้อตัวเบียน Epipyropid, Epipyrops fuliginosa (Tams)
7.2 แมลงวันตำโต Pipunculid, Pipunculus annulifemur Brunetti
7.3 แตนเบียน Aphelinid, Centrodora idiocera Ferrieri

“ ส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้มแข็ง จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง ”
สานักเกษตรอาเภอพัฒนานิคม ๐๓๖-๔๙๑๑๓๓ E-mail : Lopbur02i@doae.go.th

