หนอนห่อใบข้าว (rice leaffolder, LF)

ื ทยาศาสตร์ Cnaphalocrocis medinalis (Guenee)
ชอวิ
วงศ ์ Pyralidae
อ ันด ับ Lepidoptera
ื
ชอสาม ัญอืน หนอนม้วนใบข้าว หนอนกินใบข้าว
วงจรชีวต
ิ และระยะทําลายพืช
ไข่ หนอน ดักแด ้ ตัวเต็มวัย

ตัวเต็มวัยเป็ นผีเสือกลางคืนปี กสี
นํ าตาลอ่อนมีแถบสีดําพาดที
ปลายปี ก ตรงกลางปี กมีแถบสีนําตาล
พาดขวาง 2-3 แถบ เมือเกาะ
ใบข ้าวปี กจะหุบเป็ นรูปสามเหลียม มักเกาะอยูใ่ นทีร่มใต ้ใบข ้าว ตัวเมียวางไข่บนใบข ้าว ขนานตาม
ี าวขุน
แนวเส ้นใบและสามารถมองเห็นด ้วยตาเปล่า ไข่มส
ี ข
่ ค่อนข ้างแบนเป็ นกลุม
่ แต่บางครังก็วางไข่
ี าวใส หัวมีสน
ี ํ าตาลอ่อน หนอนโต
เป็ นฟองเดียวๆ ระยะไข่ 4-6 วัน หนอนทีฟั กจากไข่ใหม่ๆมีสข
เต็มทีมีสเี ขียวแถบเหลือง หัวสีนําตาลเข ้ม หนอนมี 5-6 ระยะ ส่วนใหญ่ม ี 5 ระยะ หนอนวัยที 5 เป็ น
วัยทีกินใบข ้าวได ้มากทีสุด ระยะหนอน 15-17 วัน หนอนเข ้าดักแด ้ในใบข ้าวทีห่อตัวนั น ระยะดักแด ้
4-8 วัน

ระยะการเจริญเติบโตของหนอนห่อใบข ้าว

ล ักษณะการทําลายและการระบาด
ผีเสือหนอนห่อใบข ้าวจะเคลือนย ้ายเข ้าแปลงนา ตังแต่ข ้าวยังเล็กและวางไข่ทใบอ่
ี
อน
โดยเฉพาะใบที 1-2 จากยอด เมือตัวหนอนฟั กออกมาจะแทะผิวใบข ้าวส่วนทีเป็ นสีเขียว ทําให ้เห็น
เป็ นแถบยาวสีขาว มีผลให ้การสังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช ้ใยเหนียวทีสกัดจากปาก ดึงขอบใบ
ข ้าวทังสองด ้านเข ้าหากันเพือห่อหุ ้มตัวหนอนไว ้หนอนจะทําลายใบข ้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ข ้าวถ ้าหนอนมีปริมาณมากจะใช ้ใบข ้าวหลายๆ ใบมาห่อหุ ้มและกัดกินอยูภ
่ ายใน ซึงปกติจะพบตัว
หนอนเพียงตัวเดียวในใบห่อนัน ในระยะข ้าวออกรวงหนอนจะทําลายใบธงซึงมีผลต่อผลผลิตเพราะ
ทําให ้ข ้าวมีเมล็ดลีบ นํ าหนักลดลง หนอนห่อใบสามารถเพิมปริมาณได ้ 2-3 อายุขัยต่อฤดูปลูก พบ
ระบาดในนาเขตชลประทาน โดยเฉพาะแปลงข ้าวทีใส่ปยอั
ุ๋ ตราสูง หนอนใช ้ใบข ้าวห่อหุ ้มตัวและกัด
กินอยูภ
่ ายใน บริเวณทีถูกทําลายจะเป็ นทางขาวยาวขนานกับเส ้นกลางใบ ทําให ้การสังเคราะห์แสง
ของต ้นข ้าวลดลง

ใบข ้าวทีแสดงอาการจากการทําลาย

ลักษณะการทําลายของหนอนห่อใบข ้าว

พืชอาหาร
ข ้าว ข ้าวป่ า ข ้าวโพด ข ้าวฟ่ าง อ ้อย หญ ้าข ้าวนก หญ ้าคา หญ ้าชันกาด หญ ้าไซ หญ ้าตีนกา
หญ ้าตีนนก หญ ้าปล ้องหิน หญ ้าตีนติด

การป้องก ันกําจ ัด
1) ในพืนทีทีมีการระบาดเป็ นประจํ าควรปลูกข ้าว 2 พันธุข
์ นไป
ึ
โดยปลูกสลับพันธุก
์ น
ั จะช่วย
ลดความรุนแรงของการระบาด
2) กําจัดพืชอาศัย เช่น หญ ้าข ้าวนก หญ ้านกสีชมพู หญ ้าปล ้อง หญ ้าไซ หญ ้าชันกาด และ
ข ้าวป่ า
3) ไม่ควรใช ้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุม
่ ไพรีทรอยด์สงั เคราะห์หรือสารผสมสารไพรี
ทรอด์สงั เคราะห์ ในข ้าวอายุหลังหว่าน 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติจะถูกทําลาย ทําให ้เกิดการระบาด
ของหนอนห่อใบข ้าวรุนแรงได ้ในระยะข ้าวตังท ้อง-ออกรวง
4) เมือเริมมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข ้าว ไม่ควรใช ้ปุ๋ ยไนโตรเจนเกิน 5 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือปุ๋ย
ยูเรียไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อไร่ ควรแบ่งใส่ปยในช่
ุ๋
วงข ้าวกําลังเจริญเติบโตและลดปริมาณปุ๋ ยทีใส่
โดยปุ๋ยสูตร 16-20-0 ใส่ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อไร่
5) เมือตรวจพบผีเสือหนอนห่อใบข ้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และพบใบข ้าวถูกทําลายมากกว่า
15 เปอร์เซ็นต์ในข ้าวอายุ 15-40 วัน ใช ้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม เช่น ไฟโพรนิล (แอสเซนด์ 5%
เอสซี) อัตรา 30-50 มิลลิเมตรต่อนํ า 20 ลิตร สาร เบนซัลแทป (แบนคอล 50% ดับบลิวพี) อัตรา
10-20 กรัมต่อนํ า 20 ลิตร และสาร คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซ)ี อัตรา 80-110 มิลลิลต
ิ รต่อ
นํ า 20 ลิตร เฉพาะพืนทีมีใบถูกทําลายจนเห็นรอยขาวๆ
สารเคมีทใช
ี ้ควบคุม



พิโปรนิล 40 ซีซ/ี นํ า 20 ลิตร
คาร์โบซัลแฟน 80 ซีซ/ี นํ า 20 ลิตร

