การผลิตขยายแตนเบียนบราคอน
( Bracon hebetor )

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา

หนอนหัวดำมะพร้ำว
ชีววิทยำ และวงจรชีวิตของหนอนหัวดำมะพร้ำว
หนอนหัวดำมะพร้ำว มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Opisina arenosella Walker มีชื่อสำมัญ
ภำษำอังกฤษว่ำ Coconut black-headed caterpillar ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน ขนำดลำตัววัดจำกหัวถึง
ปลำยท้อง ยำวประมำณ 1 - 1.2 เซนติเมตร ปีกสีเทำอ่อน มีจุดสีเทำเข้มที่ปลำยปีก ลำตัวแบนชอบเกำะนิ่ง
แนบตัวติดผิวพื้นที่เกำะ เวลำกลำงวันจะเกำะนิ่งหลบอยู่ใต้ใบมะพร้ำวหรือในที่ร่ม ผีเสื้อเพศเมียมีขนำดใหญ่กว่ำ
เพศผู้เล็กน้อย จำกกำรศึกษำกำรเจริญเติบโต ของหนอนหัวดำ พบว่ำ ระยะหนอน 32 - 48 วัน มีกำรลอก
ครำบ 6 - 10 ครั้ง โดยระยะหนอนแต่ละวัยมีระยะเวลำเจริญเติบโตแตกต่ำงกัน

ไข่

หนอน

ดักแด้

ตัวเต็มวัย

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรวำงไข่ของผีเสื้อหนอนหัวดำ พบว่ำผีเสื้อเพศเมียเริ่มวำงไข่ 2 วัน หลัง
ออกจำกดักแด้ และวำงไข่ทุกวันติดต่อกันไปประมำณ 4 - 6 วัน จำกนั้น ผีเสื้อเพศเมียจะเริ่มตำย โดยเฉลี่ย
ผีเสื้อหนอนหัวดำวำงไข่ตัวละ 49 - 490 ฟอง

ลักษณะกำรทำลำย
ตัวหนอนกัดแทะผิวใบแก่และสร้ำงใยถักพันโดยใช้มูลที่ถ่ำยออกมำผสมกับเส้นใยที่สร้ำงขึ้นทำเป็น
อุโมงค์ยำวตำมแนวของใบมะพร้ำว คล้ำยอุโมงค์ทำงเดินของปลวก ตัวหนอนจะอำศัยอยู่ในอุโมงค์ที่สร้ำงขึ้น
และแทะกินผิวใบตำมทำงยำวของอุโมงค์ ตัวหนอนที่โตเต็มที่จะถักใยหุ้มลำตัวอีกครั้งและเข้ำดักแด้อยู่ภำยใน
อุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ำตำลเข้ม
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลำงคืน ขนำดลำตัวยำวประมำณ 1 เซนติเมตร เพศผู้มีขนำดเล็กกว่ำเพศเมีย
เล็กน้อย กำรระบำดเข้ำทำลำยมะพร้ำวที่เกิดอย่ำงรุนแรง จะทำให้ผลผลิตมะพร้ำวลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50
หำกเกิดระบำดรุนแรงติดต่อกันนำน จะทำให้ต้นมะพร้ำวตำยได้
พืชอำหำรของหนอนหัวดำ
พบว่ำหนอนหัวดำมะพร้ำวลงทำลำยพืชหลำยชนิด ได้แก่ มะพร้ำว ตำลโตนด ตำลฟ้ำ ปำล์กแวกซ์
ปำล์มหำงกระรอก จั๋ง หมำกเขียว อินทผลัม และกล้วย

ลักษณะต้นมะพร้ำวทีถ่ ูกหนอนหัวดำทำลำยอำกำรรุนแรง

ลักษณะของใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดาทาลาย

ลักษณะต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดาทาลายอาการ
รุนแรง

ลักษณะต้นตาลฟ้าที่ถูกหนอนหัวดาทาลาย
อาการรุนแรง

ประวัติกำรระบำด
พบว่ำ หนอนหัวดำลงทำลำยมะพร้ำว ตำลโตนด และกล้วย ในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธำนี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด อ่ำงทอง จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหำนคร จัง หวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จั ง หวั ด ระยอง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จั ง หวั ด ตรำด จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด ชุ ม พร
จั ง หวั ด ระนอง จั ง หวั ด พั งงำ จั ง หวั ด ภู เก็ ต จั ง หวั ด กระบี่ จั ง หวั ด สุ ร ำษฏร์ ธ ำนี จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช
จังหวัดสงขลำ จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตำนี และจังหวัดนรำธิวำส
กำรควบคุมหนอนหัวดำมะพร้ำว
1. ตัดทำงใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลำยมำเผำ เพื่อทำลำยหนอนหัวดำในระยะไข่ ระยะตัวหนอนและ
ระยะดักแด้ โดยเกษตรกรต้องหมั่นเข้ำไปสำรวจทำงใบมะพร้ำวถ้ำพบมีกำรทำลำยของหนอนหัวดำให้ตัดทำงใบ
นั้นมำเผำทำลำยทันที ส่วนในกรณีที่มีกำรระบำดรุนแรง ในต้นมะพร้ำวต้นเดียวกันจะมีทำงใบที่ถูกทำลำยจน
เป็นสีน้ำตำลทั้งทำงใบและทำงใบที่ถูกทำลำยเป็นบำงส่วน ควรตัดทำงใบที่ถูกทำลำยทั้งหมดมำเผำ เกษตรกร
บำงรำยจะไม่ยอมตัดทำงใบมะพร้ำวมำเผำทำลำยเนื่องจำกกลัวว่ำต้นมะพร้ำวจะตำย ข้อมูลทำงวิชำกำรพบว่ำ
ถ้ำต้นมะพร้ำวยังมีทำงใบเขียวที่สมบูรณ์อยู่บนต้น ตั้งแต่ 13 ทำงใบขึ้นไปจะไม่กระทบต่อผลผลิตของมะพร้ำว
แต่ถ้ำมีทำงใบเขียวที่สมบูรณ์เหลืออยู่บนต้น 3 ใบ อำจทำให้ต้นมะพร้ำวตำยได้

วิธีตัดทางใบมาเผา

2. พ่นด้วยเชื้อ Bacillus thruringiensis (Bt) หลังจำกตัดทำงใบที่ถูกทำลำยมำเผำแล้ว ตัวเต็มวัย
ของหนอนหัวดำซึ่งเป็นผีเสื้อจะมำวำงไข่ใหม่บนทำงใบสีเขียวที่เหลืออยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เชื้อ Bt ฉีดพ่นฆ่ำ
หนอนที่ฟักออกมำจำกไข่ใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน ๗ – ๑๐ วัน โดยใช้เชื้อ Bt อัตรำ 80-100 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมด้วย สำรจับใบตำมอัตรำแนะนำในฉลำก ไม่ควรฉีดพ่นในขณะที่มีแสงแดดจัดเพรำะจะทำ
ให้เชื้อ Bt อ่อนกำลังลง ควรฉีดพ่นก่อนเวลำ 10.00 น. และหลัง 16.00 น. และต้องใช้เชื้อ Bt ที่ขึ้นทะเบียน
กับกรมวิชำกำรเกษตรแล้วเท่ำนั้น

วิธีพ่นเชื้อ Bt

3. ปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อควบคุมระยะไข่ของหนอนหัวดำ อัตรำไร่ละ 10 แผ่น
แผ่นละ ๒,๐๐๐ ตัว โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน 2 สัปดำห์ โดยนำแผ่นแตนเบียนไข่ไปแขวนไว้กับต้น
มะพร้ำวหรือพืชอื่นๆ ภำยในสวนมะพร้ำวให้กระจำยทั่วทั้งแปลง ควรใช้วัสดุหรือสำรป้องกันมดไม่ให้มำทำลำย
แผ่นแตนเบียนและวัสดุกันแดด ฝน ก่อนที่แตนเบียนจะฟักเป็นตัวเต็มวัย

วิธีกำรปล่อยแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.

แตนเบียนไข่ Trichogramma sp.

4. ปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor เพื่อควบคุมระยะหนอน ของหนอนหัวดำ อัตรำไร่ละ
๒๐๐ ตัว กระจำยทั่วทั้งแปลง โดยปล่อย 12 ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน 2 สัปดำห์
ทั้งนี้ก่อนและหลังกำรปล่อยแตนเบียนควรมีกำรสุ่มตัดทำงใบมะพร้ำวมำตรวจนับจำนวนไข่ หนอน และ
ดักแด้ รวมทั้งแตนเบียนที่พบหลังกำรปล่อยควบคุมเพื่อเป็นข้อมูลในกำรปล่อยแตนเบียนในครั้งต่อๆไป

วิธีกำรปล่อยแตนเบียนหนอน Bracon hebetor

แตนเบียนหนอน Bracon hebetor

5. ใช้สำรเคมี emamectin benzoate 1.92 % EC ฉีดเข้ำลำต้น อัตรำ 30 มิลลิลิตรต่อต้น ซึ่งกรม
วิชำกำรเกษตร ได้ทำกำรทดสอบโดยกำรเจำะลำต้นมะพร้ำวสูงจำกพื้นดินประมำณ 1 เมตร จำนวน 2 รู ให้รู
อยู่ตรงกันข้ำมกัน ขนำดกว้ำง 4 หุน ลึก 10 เซนติเมตร ใส่สำรรูละ 15 มิลลิลิตรแล้วใช้ดินน้ำมันอุดรู
ทันที จำกกำรตรวจสอบพิษตกค้ำงไม่พบพิษตกค้ำงในเนื้อและน้ำมะพร้ำวทั้งในผลอ่อนและผลแก่ โดยแนะนำ
ให้ฉีดเข้ำลำต้น เฉพำะมะพร้ำวที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 12 เมตร ขึ้นไป ห้ำมใช้กับมะพร้ำวน้ำหอมและ
มะพร้ำวกะทิเนื่องจำกผลวิจัยนี้ยังไม่ครอบคลุมถึง

ใช้เครื่องตัดหญ้ำดัดแปลงติดสว่ำนเจำะลำต้นตรงกันข้ำมกันฝั่งละ 1 รู

ใช้เข็มฉีดยำดูดสำรเคมี ฉีดใส่ในรูที่เจำะไว้

ใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจำกฉีดสำรเคมีทันที

6. มะพร้ำวที่สูงน้อยกว่ำ 12 เมตร ให้ฉีดพ่นทำงใบด้วยสำรชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้
- ฟลูเบนไดอะไมด์ ๒๐ % WG อัตรำ ๕ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
- คลอแรนทรำนิลิโพรล 5.17 % SC อัตรำ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- สปินโนแซด ๑๒ % SC อัตรำ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
- ลูเฟนนูรอน 5 % SC อัตรำ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
โดยพ่นให้ทั่วทางใบมะพร้าว 1-2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน ทั้งนี้ควรเลือกใช้สารคลอแรนทรำนิลิ
โพรลหรือฟลูเบนไดอะไมด์ เป็นอันดับแรก เนื่องจำกมีพิษต่ำต่อผึ้ง สปินโนแซดเป็นสำรที่มีพิษสูงต่อผึ้ง และลู
เฟนนูรอน เป็นสำรยับยั้งกำรลอกครำบของกุ้ง

ที่มำข้อมูลและภำพ : กรมวิชำกำรเกษตร

กำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ
ทำไมต้องผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ
กำรผลิ ต ขยำยศั ต รูธ รรมชำติ เป็ น กำรน ำเอำศั ต รู ธ รรมชำติ มำเพำะเลี้ ย งเพิ่ ม ปริ ม ำณ เพื่ อ น ำไป
ปลดปล่อยในธรรมชำติ ให้มีปริมำณเพียงพอต่อกำรควบคุมศัตรูพืชได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกในปัจจุบัน
สภำพแวดล้ อ มและระบบนิ เวศเกษตรถู กรบกวน เช่ น กำรใช้ ส ำรเคมี ของเกษตรกร กำรเปลี่ ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อม กำรเกิดภำวะโลกร้อน ทำให้ศัตรูธรรมชำติที่มีอยู่ในธรรมชำติถูกทำลำย บำงชนิดลดปริมำณลง
บำงชนิดอำจสูญพันธุ์
ในกำรจัดกำรศัตรูพืชแบบผสมผสำน มุ่งเน้นกำรใช้วิธีกำรอื่นเพื่อลดกำรใช้สำรเคมี โดยเฉพำะกำรใช้
สิ่งมีชีวิตในธรรมชำติเพื่อควบคุมศัตรูพืช ทดแทนกำรใช้สำรเคมี และสร้ำงสมดุลธรรมชำติให้เกิดขึ้นในนิเวศ
เกษตร เมื่อปริมำณศัตรูธรรมชำติในธรรมชำติลดลง จึงต้องมีกำรผลิตขยำยหรือเพำะเลี้ยงศัตรูธรรมชำติ เพื่อ
นำไปปลดปล่อยในธรรมชำติ ให้มีปริมำณเพิ่มขึ้นในธรรมชำติ สำมำรถควบคุมศัตรูพืชทดแทนกำรใช้สำรเคมีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สิ่งสำคัญในกำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ
กำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ ต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกศัตรูธรรมชำติ และ
ต้นทุนในกำรผลิต ซึ่งควรจะใช้ต้นทุนต่ำที่สุดที่สำมำรถผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติที่มีคุณภำพดี กำรผลิตขยำยศัตรู
ธรรมชำติ จะต้ อ งมี ค วำมต่ อ เนื่ อ งและมี ก ำรควบคุ ม คุ ณ ภำพกำรผลิต โดยสิ่ ง ส ำคั ญ และจ ำเป็ น สำหรับ กำร
เพำะเลี้ยงผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ ได้แก่
สถำนที่เพำะเลี้ยงศัตรูธรรมชำติ
 สภำพแวดล้อมเหมำะสมและคงที่ สำมำรถป้องกันหนู มด จิ้งจก นก อึ่งอ่ำง กิ้งก่ำ จิ้งเหลน
 พื้นที่พอเหมำะกับปริมำณที่เลี้ยง
 มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
 มีกำรระบำยอำกำศ
 มีกำรรักษำควำมสะอำด
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ
 สถำนที่ที่เหมำะสมและสะอำด
 ชั้นวำงเลี้ยง
 อำหำรสำหรับเพำะเลี้ยง เช่น หนอนสำหรับเลี้ยงแมลง เมล็ดธัญพืชสำหรับผลิตเชื้อรำ หำกเป็นไป
ได้ ควรเป็นอำหำรตำมธรรมชำติหรือใกล้เคียงกับอำหำรในธรรมชำติมำกที่สุด นอกจำกนี้จะต้อง เป็นอำหำรที่
สด สะอำด และมีปริมำณเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์ของศัตรูธรรมชำติ
 ภำชนะในกำรเพำะเลี้ยง เช่น กล่องเลี้ยง ถุงพลำสติก ถำด

พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ศัตรูธรรมชำติ
 คัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง บริสุทธิ์ และมีประสิทธิภำพใน
กำรควบคุมศัตรูพืช
 กำรเลี้ย งไปนำน ๆ หลำย ๆ รุ่น ทำให้ เกิ ดกำรผสมเลือ ดชิ ด หรืออำจเกิด กำรกลำยพั น ธุ์ ศั ต รู
ธรรมชำติเริ่มอ่อนแอ ควรมีกำรคัดเลือกพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ใหม่
กำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ
กำรนำศัตรูธรรมชำติมำเพำะเลี้ยงหรือผลิตขยำยในห้องปฏิบัติกำร เป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้น อำจจะมี
ปัจจัยหรือสภำพแวดล้อมที่มีควำมเหมำะสมกับศัตรูธรรมชำติไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เช่น ใช้อำหำรที่ไม่ใช่อำหำร
หลักในธรรมชำติของศัตรูธรรมชำติชนิดนั้น สภำพควำมชื้นและอุณหภูมิแตกต่ำงจำกสภำพธรรมชำติ กำรจำกัด
พื้นที่อำศัยของศัตรูธรรมชำติ กำรทำงำนที่รบกวนควำมเป็นอยู่ของศัตรูธรรมชำติที่เลี้ยง ปัจจัยเหล่ำนี้ อำจทำให้
ศัตรูธรรมชำติที่ผลิตได้มีกำรเจริญ เติ บโตไม่ดีเท่ำที่ควร มีกำรขยำยพันธุ์น้อย ซึ่งจะทำให้ได้ศัตรูธรรมชำติใน
ปริมำณน้อย หรืออำจทำให้ศัตรูธรรมชำติเปลี่ยนพฤติกรรมควำมเป็นอยู่ต่ำงออกไปจำกที่เป็นอยู่ในธรรมชำติ
เมื่อนำไปปลดปล่อยในธรรมชำติก็จะไม่มีประสิทธิภำพในกำรควบคุมศัตรูพืช กำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตขยำย
ศัตรูธรรมชำติจึงเป็นเรื่องจำเป็น และมีควำมสำคัญในกำรเพำะเลี้ยงผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติเป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้
ศัตรูธรรมชำติที่ผลิตได้มีคุณภำพ สำมำรถควบคุมศัตรูธรรมชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถสถำปนำตั้ง
รกรำกอยู่ในธรรมชำติได้อย่ำงยั่งยืน
ในกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ ผู้ทำหน้ำที่ผลิตหรือผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับศัตรูธรรมชำติชนิดนั้น มีควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรเพำะเลี้ยง และจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมสนใจ
และเอำใจใส่ดูแลอย่ำงสม่ำเสมอ เป็นคนช่ำงสังเกตเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำวิธีกำรผลิตขยำยให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
ในกำรผลิตขยำยศัตรูธรรมชำติ ผู้ผลิตหรือผู้ปฏิบัติง ำนจะต้องคอยตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่ง
ปนเปื้อนต่ำง ๆ ลักษณะของศัตรูธรรมชำติที่เพำะเลี้ยง ควำมมีชีวิตรอด และกำรเพิ่มปริมำณในทุกขั้นตอนกำร
เลี้ยง

กำรผลิตขยำยผีเสื้อข้ำวสำร
ชื่อไทย
ชื่อสำมัญ
ชื่อวิทยำศำสตร์
วงศ์
อันดับ

:
:
:
:
:

ผีเสื้อข้ำวสำร
grain moth
Corcyra cephalonica Stain.
Pyralidae
Lepidoptera

ควำมสำคัญ
ในกำรเพำะเลี้ยงผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน แตนเบียนโกนิโอซัส แตนเบียนไตรโคแกรมมำ มวนตัวห้ำ
แมลงช้ำงปีกใสและแมลงหำงหนีบ จะใช้ไข่และหนอนผีเสื้อข้ำวสำรเป็นอำหำร ซึ่งในธรรมชำติ ผีเสื้อข้ำวสำรเป็นศัตรู
ในโรงเก็บข้ำวสำร กัดกินทำลำยข้ำวสำร และชักใยให้ข้ำวสำรเกำะกันเป็นกระจุก

วงจรชีวิตของผีเสื้อข้ำวสำร
มีกำรเจริญเติบโตแบบ Complete metamorphosis มี 4 ระยะ คือ
ระยะไข่ ไข่สีขำว ผิวเป็นมัน อำยุไข่ 4-5 วัน
ระยะตัวอ่อน ตัวอ่อนสีขำวเทำ ลอกครำบ 5-7 ครั้ง อำยุประมำณ 28-41 วัน
ระยะดักแด้ ดักแด้สีน้ำตำล ผิวหนำและแข็ง อยู่ภำยในใยสีขำว มีอำยุ 6-13 วัน
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยมีเกล็ด ปีกคู่หน้ำสีน้ำตำลอ่อนปนเทำ ปีกคู่หลังสีครีม อำยุ 3-12 วัน ตลอด
อำยุขัย เพศเมียสำมำรถวำงไข่ได้ 44-500 ฟอง

ภำพโดย สถิตย์ ปฐมรัตน์
กรมวิชำกำรเกษตร

กำรเพำะเลี้ยงผลิตขยำยผีเสื้อข้ำวสำร
วัสดุอุปกรณ์
 กล่องเลี้ยงหนอน เป็นพลำสติก มีช่องระบำยอำกำศด้ำนบนฝำ ที่ปิดด้วยผ้ำมุ้ง
 ถุงเลี้ยงตัวเต็มวัย ทำด้วยตำข่ำยไนล่อน ขนำด 7x7x12 นิ้ว เย็บขอบถุงด้วยผ้ำขำวบำง
 รำละเอียด
 เครื่องดูดแมลง
 เปลผ้ำสำหรับรองรับไข่
 ตะแกรงร่อน
 ชั้นวำงเลี้ยง
วิธีกำรเพำะเลี้ยง
1. ใส่รำข้ำว 1 กก. ลงในกล่องเลี้ยงหนอน ประมำณ ¾ กล่อง
2. โรยไข่ผีเสื้อข้ำวสำร 0.1 กรัม/กล่อง ให้กระจำยทั่วกล่อง ปิดฝำ
3. เลี้ยงไว้ 45-50 วัน จะได้หนอนขนำดที่ใช้เลี้ยงศัตรูธรรมชำติ
4. เลี้ยงต่อไปจนเห็นผีเสื้อข้ำวสำรเกำะในกล่อง
5. ใช้เครื่องดูดแมลง ดูดผีเสื้อข้ำวสำรใส่ในถุงเลี้ยงตัวเต็มวัย วำงเลี้ยงเหนือเปลผ้ำ
6. เก็บไข่ผีเสื้อข้ำวสำรทุก 2-3 วัน
7. ใช้ตะแกรงร่อนเอำสิ่งสกปรกออก

กำรควบคุมคุณภำพ
1. ควำมสมบูรณ์ของตัวเต็มวัย ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 90
2. ไม่มีแตนเบียนปนเปื้อนในกล่องเลี้ยงหนอน
3. รำละเอียด 1 กิโลกรัม ผลิตไข่ผีเสื้อข้ำวสำรได้ 150 กรัม
4. ไข่ผีเสื้อข้ำวสำร 0.1 กรัม มีจำนวน 2,000 ฟอง

กำรผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน
ชื่อไทย
:
ชื่อสำมัญ
:
ชื่อวิทยำศำสตร์ :
วงศ์
:
อันดับ
:

แตนเบียนบรำคอน
แตนเบียนบรำคอน ฮีบิเตอร์
Bracon hebeter Say.
Braconidae
Hymenoptera

ควำมสำคัญ
เป็นศัตรูธรรมชำติที่สำคัญของหนอนหัวดำมะพร้ำว เข้ำทำลำยในระยะหนอนของหนอนหัว ดำทำให้
หนอนตำย ซึ่งสำมำรถใช้ควบคุ มหนอนหัวดำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรปล่อยอย่ำงต่ อเนื่องทุก 15 วัน
อย่ำงน้อย 12 ครั้งติดต่อกัน ทำให้ปัญหำกำรระบำดลดลง
กำรนำไปใช้
นำแตนเบียนในภำชนะที่พร้อมปล่อย ไปเปิดฝำกล่องออกในสวนมะพร้ำวที่มีหนอนหัวดำระบำดในช่วง
เช้ำ ปล่อยกระจำยให้ทั่วแปลง อัตรำ 200 ตัวต่อไร่ ติดต่อกันอย่ำงน้อย 12 ครั้ง ทุก 15 วัน แตนเบียนบรำคอนตัว
เมียจะบินขึ้นไปวำงไข่บนตัวหนอนหัวดำมะพร้ำว
วงจรชีวิต
แตนเบียนบรำคอน มีกำรเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ
ระยะไข่ อำยุ 1-2 วัน ลักษณะเรียวยำว สีขำวขุ่น ไข่เป็นฟองเดี่ยวหรือกลุ่ม 2-8 ฟอง
ระยะหนอน อำยุ 4-5 วัน ลักษณะหัวแหลมท้ำยมน ไม่มีขำ สีครีม
ระยะดักแด้ อำยุ 5-7 วัน โดยกำรถักใยรอบตัวเอง
ระยะตัวเต็มวัย อำยุ 24-53 วัน เพศเมียส่วนท้องค่อนข้ำงอวบอ้วนกว่ำเพศผู้ หนวดสั้น มีอวัยวะ
วำงไข่สีดำ แหลมยำวประมำณ 1 มิลลิเมตร เพศเมียหนึ่งตัวไข่เฉลี่ย 229 ฟอง

ระยะตัวเต็มวัย

ระยะไข่

ตัวอ่อนแยกจากหนอน

ระยะดักแด้

กำรเพำะเลี้ยงผลิตขยำยแตนเบียนบรำคอน
วัสดุอุปกรณ์
1. ปำกคีบ
2. กล่องเลี้ยงพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์
3. ฝำปิดด้ำนบน
4. ภำชนะสำหรับปล่อยแตนเบียน
5. น้ำผึ้ง
6. พู่กัน
7. สำลี
8. กระดำษกำว
9. ปืนกำว
10. ไส้ปืนกำว
วิธีกำรเพำะเลี้ยง
1. เก็บดักแด้แตนเบียนที่สมบูรณ์และแข็งแรง ใส่กล่องเบียนที่เจำะกล่องและกรุด้วยตำข่ำย จำนวน
40 คู่ต่อกล่อง ปล่อยให้แตนเบียนฟักและผสมพันธุ์เป็นเวลำ 2 วัน ให้น้ำผึ้ง 50% ทุกวัน (น้ำผึ้งทำบนผ้ำ
เอนกประสงค์ขนำด 3 x 3 มิลลิเมตร วำงบนตำข่ำยด้ำนบนกล่อง)
2. เลือกหนอนผีเสื้อข้ำวสำรวัย 3-4 (อำยุ 40 - 45 วัน) จำนวน 40 ตัวต่อกล่อง วำงลงบนกล่อง
บริเวณที่เจำะรูและกรุด้วยตำข่ำยปิดทับด้วยฝำปิดที่กรุด้วยตำข่ำย รัดด้วยสก๊อตเทปใสให้แน่นป้องกันหนอน
ออก ระหว่ำงกำรเบียนให้เพิ่มน้ำผึ้งทุกวัน
3. วำงไว้ 2 วัน จึงนำหนอนผีเสื้อออกใส่ภำชนะสำหรับปล่อย/พ่อแม่พันธุ์ จำนวน 25 ตัวต่อกล่อง
วำงไว้ 10 วัน หนอนแตนเบียนพัฒนำเป็นตัวเต็มวัย
4. ใส่หนอนชุดใหม่ วำงเบียนในกล่องเบียนเดิม เพื่อให้เบียนอีก 2 ครั้ง
5. หลังจำกตัวเต็มวัยแตนเบียน เก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 7-10 องศำเซลเซียสเพื่อรอกำรปล่อย

กำรควบคุมคุณภำพ
1. อัตรำกำรเบียนไม่ต่ำกว่ำ 80 เปอร์เซ็นต์
2. อัตรำกำรฟักไม่ต่ำกว่ำ 95 เปอร์เซ็นต์
3. หนอน 1 ตัว จะได้แตนเบียนประมำณ 8-10 ตัว
4. แตนเบียนเพศเมียสำมำรถเบียนได้ 3-5 ครั้ง

เรียบเรียงโดย... นำงสุลีวรรณ ตั้นซู่
นำยวิสูตร หมัดหมีด
นำงสำวนิพวรรณ หมีทอง
ที่ปรึกษำ...
นำงวัชลี โสพิน
หน่วยงำน... ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัดสงขลำ
70 หมู่ที่ 3 ตำบลบำงกล่ำ อำเภอบำงกล่ำ จังหวัดสงขลำ 90110
โทร 0 7455 7940 โทรสำร 0 7455 7940
E-mail : pmc06@doae.go.th
Facebook : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืชจังหวัดสงขลำ
วันที่จัดพิมพ์... 10 พฤศจิกำยน 2560
จำนวนพิมพ์... 25 เล่ม

