
แมลงเบียนหนอนใยผัก
Cotesia plutellae  Kurdjumov

อันดับ (Order):Hymenoptera
วงศ (Family):Braconidae

แมลงเบียนหนอนใยผัก เปนแมลงศัตรูธรรมชาติ
ขนาดเล็ก สามารถเขาทําลายหนอนใยผักโดยการเขาเบียน
หนอนใยผักในวัย 2-3 แมลงเบียนหนอนใยผักเพศเมีย 1 ตัว 
สามารถเบียนหนอนใยได 16 ตัว / วัน ตัวหนอนที่ถูกเบียนจะ
เคลื่อนไหวชา ลําตัวสีซีดลง กินอาหารนอย  เมื่อตัวหนอนแมลง
เบียนเจริญเติบโตเต็มที่จะเจาะผนังลําตัวหนอนใยผักมาเขา
ดักแดภายนอก  ดักแดมีสีขาว และจะติดแนนบนใบพืช

ปจจุบันแมลงเบียนหนอนใยผักเริม่มีบทบาทมากขึ้น
ในการควบคุมหนอนใยผักเนื่องจากหนอนใยผักสามารถเขา
ทําลายผักไดอยางรุนแรง บางครั้งไมสามารถเก็บผลผลิตได และ
ที่สําคัญที่สุดคือหนอนใยผักยังสามารถพัฒนาสรางความ
ตานทานสารฆาแมลงไดอยางรวดเร็ว การควบคุมโดยใชแมลง
เบียนจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดการใชสารเคมีในการ
กําจัดหนอนใยผัก

 ระยะไข     มีสีขาวใส  ยาวเรียว สวนทายแคบ สวนหัวกวาง 

ไขจะวางภายในตัวหนอน มักพบเพียง 1 ฟอง/หนอน 1 ตัว

ตัวหนอน      มีทั้งหมด 3 วัย มีลักษณะดังนี้
     หนอนวัย 1  มีลักษณะลําตัวใส  mandibulate type มี

สวนหางยื่นยาวตอนทายของลําตัว และมีฟน (mandible) 

ลําตัวมี 10 ปลอง มองเห็นไมชัดเจน

     หนอนวัย 2   สวนหัวกลม มีถุงเปนกระเปาะที่สวนทาย

ลําตัว (anal vesicle) ลําตัวสีขาว  และปลองลําตัวมองเห็น

ชัดเจน 

หนอนวัย 3   สวนหัวมีลักษณะเรียวเล็กลง สวนทายเปน

กระเปาะ เล็กลง เปนหนอนแบบ hymenopterous สีครีมขาว

ถึงสีเหลืองอมเขียว  ปลองลําตัวเห็นชัดเจนมากขึ้น

ระยะดักแด     ดักแดมีเสนใยสีขาวหุม 

ตัวเต็มวัย เพศผูและเพศเมียมีขนาดเล็ก  หนวดแบบ

เสนดาย ลําตัว สีดําหรือสีน้ําตาล มี 18 ปลอง ขาสีดํา ปกบาง

ใส เพศเมียมีอวัยวะวางไขยื่นยาวออกมาจากทองปลองสุดทาย

ของลําตัว

ระยะเวลาการพัฒนาการจากไขถึงตัวเต็มวัยประมาณ16-23วัน

  พฤติกรรมการเบียน

แมลงเบียนหนอนใยผักตัวเมียจะใชอวัยวะวางไขแทง
ลงบนหนอนใยผัก และวางไขในแมลงอาศัยหรือเหยื่อ ตัว
หนอนของแมลงเบียนจะเจริญเตบิโตอยูภายในลําตัวของหนอน
ใยผัก หนอนใยผักที่ถูกเบียนจะกินอาหารไดนอยลงและตายใน
เวลาตอมา

ตัวเต็มวัยของแมลงเบียน
หนอนใยผัก Cotesia plutellae  Kurdjumov

ไข    1   วัน ตัวหนอนวัย 1

ตัวหนอนวัย 3 ตัวหนอนวัย 2

ดักแด    

1-2 วัน

1-2 วัน

4-5 วัน

 รูปรางลักษณะของแมลงเบียนหนอน
ใยผัก



การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ

วงจรชีวิตของหนอนใยผัก

ระยะไข เปนฟองเดี่ยวๆ หรือวางไขกลุมติดกัน 2-5 
ฟอง ไขมีขนาดเล็กคอนขางแบนและยาวรี มีสีเหลืองออนเปน

มัน ระยะไข 2-3 วัน

ระยะตัวหนอน มีหัวแหลม ทายแหลม ลําตัวเรียว

ยาว สวนทายมีปุมยื่นออกไปเปน 2 แฉก ตัวหนอนมสีเขียวออน

หรือเขียวปนเหลือง เมื่อถูกตัวจะดิ้นอยางรุนแรง และทิ้งตัวลง

ดินโดยชักใย ระยะหนอน 4-8 วันมี 4 วัย

ระยะดักแด มักพบที่บริเวณใบพืชโดยดักแดจะมีใย

ปกคลุม ระยะดักแด 4-5 วัน

ระยะตัวเต็มวัย เปนผีเสื้อขนาดเล็กสีเทา มีอายุ 

7-12 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขไดประมาณ 37-407 ฟอง

      ลักษณะการทําลายของหนอนใยผัก
นอนใยผักจะกัดกินผิวใบดานลางเปนวงกวาง

ทําใหมองเห็นใบมีลักษณะโปรงแสง หากมีการระบาด

รุนแรงจะกัดกินใบจนเปนรูพรุน ทําใหพืชชะงักการ

เจริญเติบโต นิสัยของหนอนใยผักเมื่อถูกตัวจะดิ้นและ

สรางใย ทิ้งตัวหอยลงบนพื้นดิน จึงเรียกชื่อของหนอน

ชนิดนี้วาหนอนใยผัก

   การนําแมลงเบียนไปใชประโยชน

นําแมลงเบียนหนอนใยผักระยะตัวเต็มวัย ไปปลอย เพื่อ

ควบคุมปริมาณหนอนใยผักในแปลงผัก เชน คะนา ผักกะหล่ํา 

เปนตน โดยจะปลอยในชวงเชาและเย็น หรือในชวงที่แสงแดด

ไมรอนเกินไป

1. หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่เปน
อันตรายตอศัตรูธรรมชาติ

2. ใชสารกําจัดศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยสูงตอ
สภาพแวดลอม

3. เพิ่มอาหารเสริมแกแมลงเบียนในธรรมชาติ
4. ควรเหลือวัชพืชในแปลงปลูกบางสวน เพื่อเปน

รมเงาแกศัตรูธรรมชาติ
5. ไมเผาเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยว

หากทานมีปญหา ???? เกี่ยวกับแมลง  ศัตรูพืช  และศัตรูธรรมชาติ  เราพรอมที่
จะแกไขปญหาใหทาน  โปรดสงปญหาของทานมาตามที่อยูดานลางนี้

   แมลงเบียนหนอนใยผัก

จัดทําโดย

ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ไข ตัวหนอน

ตัวเต็มวัย ดักแด

2 วัน

4-8  วัน

4-5 วัน

7-12 วัน

ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตู ปณ. 181 มหาวิทยาลัยขอนแกน  40002
โทรศัพท/โทรสาร  04-3343-055
http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/index.html











แมลงเบียนหนอนใยผัก

Cotesia plutellae  Kurdjumov

อันดับ (Order):Hymenoptera


วงศ์ (Family):Braconidae

แมลงเบียนหนอนใยผัก เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติขนาดเล็ก  สามารถเข้าทำลายหนอนใยผักโดยการเข้าเบียนหนอนใยผักในวัย 2-3 แมลงเบียนหนอนใยผักเพศเมีย 1 ตัว สามารถเบียนหนอนใยได้ 16 ตัว / วัน ตัวหนอนที่ถูกเบียนจะเคลื่อนไหวช้า ลำตัวสีซีดลง กินอาหารน้อย  เมื่อตัวหนอนแมลงเบียนเจริญเติบโตเต็มที่จะเจาะผนังลำตัวหนอนใยผักมาเข้าดักแด้ภายนอก  ดักแด้มีสีขาว และจะติดแน่นบนใบพืช

ปัจจุบันแมลงเบียนหนอนใยผักเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการควบคุมหนอนใยผักเนื่องจากหนอนใยผักสามารถเข้าทำลายผักได้อย่างรุนแรง บางครั้งไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ และที่สำคัญที่สุดคือหนอนใยผักยังสามารถพัฒนาสร้างความต้านทานสารฆ่าแมลงได้อย่างรวดเร็ว การควบคุมโดยใช้แมลงเบียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนใยผัก























 ระยะไข่     มีสีขาวใส  ยาวเรียว ส่วนท้ายแคบ ส่วนหัวกว้าง ไข่จะวางภายในตัวหนอน มักพบเพียง 1 ฟอง/หนอน 1 ตัว

ตัวหนอน      มีทั้งหมด 3 วัย มีลักษณะดังนี้

     หนอนวัย 1  มีลักษณะลำตัวใส  mandibulate type มีส่วนหางยื่นยาวตอนท้ายของลำตัว และมีฟัน (mandible) ลำตัวมี 10 ปล้อง มองเห็นไม่ชัดเจน

     หนอนวัย 2   ส่วนหัวกลม มีถุงเป็นกระเปาะที่ส่วนท้ายลำตัว (anal vesicle) ลำตัวสีขาว  และปล้องลำตัวมองเห็นชัดเจน 

หนอนวัย 3   ส่วนหัวมีลักษณะเรียวเล็กลง ส่วนท้ายเป็นกระเปาะ เล็กลง เป็นหนอนแบบ hymenopterous สีครีมขาวถึงสีเหลืองอมเขียว  ปล้องลำตัวเห็นชัดเจนมากขึ้น


ระยะดักแด้     ดักแด้มีเส้นใยสีขาวหุ้ม  

ตัวเต็มวัย เพศผู้และเพศเมียมีขนาดเล็ก  หนวดแบบเส้นด้าย ลำตัว สีดำหรือสีน้ำตาล มี 18 ปล้อง ขาสีดำ ปีกบางใส เพศเมียมีอวัยวะวางไข่ยื่นยาวออกมาจากท้องปล้องสุดท้ายของลำตัว

ระยะเวลาการพัฒนาการจากไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ16-23วัน



  พฤติกรรมการเบียน

แมลงเบียนหนอนใยผักตัวเมียจะใช้อวัยวะวางไข่แทงลงบนหนอนใยผัก และวางไข่ในแมลงอาศัยหรือเหยื่อ ตัวหนอนของแมลงเบียนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในลำตัวของหนอนใยผัก หนอนใยผักที่ถูกเบียนจะกินอาหารได้น้อยลงและตายในเวลาต่อมา





ระยะไข่ เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือวางไข่กลุ่มติดกัน 2-5 ฟอง ไข่มีขนาดเล็กค่อนข้างแบนและยาวรี มีสีเหลืองอ่อนเป็นมัน ระยะไข่ 2-3 วัน

ระยะตัวหนอน มีหัวแหลม ท้ายแหลม ลำตัวเรียวยาว ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกไปเป็น 2 แฉก ตัวหนอนมสีเขียวอ่อน หรือเขียวปนเหลือง เมื่อถูกตัวจะดิ้นอย่างรุนแรง และทิ้งตัวลงดินโดยชักใย ระยะหนอน 4-8 วันมี 4 วัย

ระยะดักแด้ มักพบที่บริเวณใบพืชโดยดักแด้จะมีใยปกคลุม ระยะดักแด้ 4-5 วัน

ระยะตัวเต็มวัย เป็นผีเสื้อขนาดเล็กสีเทา มีอายุ 

7-12 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ได้ประมาณ 37-407 ฟอง

      ลักษณะการทำลายของหนอนใยผัก

นอนใยผักจะกัดกินผิวใบด้านล่างเป็นวงกว้างทำให้มองเห็นใบมีลักษณะโปร่งแสง หากมีการระบาดรุนแรงจะกัดกินใบจนเป็นรูพรุน ทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต นิสัยของหนอนใยผักเมื่อถูกตัวจะดิ้นและสร้างใย ทิ้งตัวห้อยลงบนพื้นดิน จึงเรียกชื่อของหนอนชนิดนี้ว่าหนอนใยผัก

   การนำแมลงเบียนไปใช้ประโยชน์

นำแมลงเบียนหนอนใยผักระยะตัวเต็มวัย ไปปล่อย เพื่อควบคุมปริมาณหนอนใยผักในแปลงผัก เช่น คะน้า ผักกะหล่ำ เป็นต้น โดยจะปล่อยในช่วงเช้าและเย็น หรือในช่วงที่แสงแดดไม่ร้อนเกินไป



1. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติ

2. ใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยสูงต่อสภาพแวดล้อม

3. เพิ่มอาหารเสริมแก่แมลงเบียนในธรรมชาติ

4. ควรเหลือวัชพืชในแปลงปลูกบางส่วน เพื่อเป็นร่มเงาแก่ศัตรูธรรมชาติ

5. ไม่เผาเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยว

หากท่านมีปัญหา ???? เกี่ยวกับแมลง  ศัตรูพืช  และศัตรูธรรมชาติ  เราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ท่าน  โปรดส่งปัญหาของท่านมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้



   แมลงเบียนหนอนใยผัก



 



จัดทำโดย

ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ








ตัวเต็มวัยของแมลงเบียน


หนอนใยผัก Cotesia plutellae  Kurdjumov





ไข่    1   วัน





ตัวหนอนวัย 1





ตัวหนอนวัย 3








ตัวหนอนวัย 2








ดักแด้    





7-12 วัน





4-5 วัน





4-8  วัน





2 วัน





ดักแด้





ตัวเต็มวัย





ตัวหนอน





ไข่
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1-2 วัน





1-2 วัน











4-5 วัน
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ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตู้ ปณ. 181 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  40002


โทรศัพท์/โทรสาร  04-3343-055


http://home.kku.ac.th/nbcrc/nbcrckku/index.html








วงจรชีวิตของหนอนใยผัก











 รูปร่างลักษณะของแมลงเบียนหนอนใยผัก










