กำจัด
จัดการ

มอดเจาะผลกาแฟ

มอดเจาะผลกาแฟ เปนแมลงศัตรูที่สำคัญของกาแฟทั้งสายพันธุอะราบิกาและโรบัสตา
แมลงจะเจาะเขาไปอาศัยและกัดกินภายในเมล็ด ทำใหเมล็ดกาแฟเสียหาย และยังทำให
เช�้อราและแบคทีเร�ยเขาทำลายซ้ำทำใหผลกาแฟรวง แมลงจะเจาะผลเข�ยวและอาศัย
อยูภายในผลจนกระทั่งผลแดงและแหงคาตน สงผลตอคุณภาพชงดื่มและปร�มาณผลผลิต
หากเก็บเกี่ยวจะไดเมล็ดที่ไมมีคุณภาพ
ชื่อสามัญ: มอดเจาะผลกาแฟ (Coffee Berry Borer)
ชื่อว�ทยาศาสตร: Hypothenemus hampei (Ferrari)

ตัวเต็มวัยเพศผูข นาดเล็กกวาเพศเมีย
สัดสวนเพศ 1:10 (ตัวผู: ตัวเมีย) ตัวผูอ ายุ
20-47 วัน ตัวเมียอายุ 5 เดือน

1

เดือน

ใชเวลา
เจร�ญเติบโต 1 เดือน
เปนตัวเต็มวัย

แพรขยายพันธุได

ระยะดักแด 7 วัน

8-9 รุน/ป

ม อดกาแฟ ม าจากไหน ?

ผลกาแฟ
แหงคางตน

ม.ค.

ก.พ.

ติดไปกับกระสอบ
บรรจุกาแฟ

มี.ค.

เม.ย.

*พบการเจร�ญเติบโตทุกระยะของมอดเจาะผลกาแฟ
ในผลเดียวกันและในเวลาเดียวกันได*

ติดไปกับ
กาแฟกะลา

เขาทำลายผลกาแฟตั้งแต เปนแหลงสะสมแมลง
ผลเข�ยวขนาด 2-3 มม.
ในผลที่เก็บไมหมด
ผลแดงและผลแหงคาตน และผลที่หลนใตตน

มอด เขาทำลายผลกาแฟ ชวงไหน?
พ.ค.

ระยะไข 4 วัน
ตัวเมียวางไขได
20-80 ฟอง

ระยะหนอน 15 วัน

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ผลสุก 80-90%

ดอกตูม

ดอกตูมและบาน

ติดผลและผลออน

ผลขนาดใหญข�้น

ผลเร�่มสุก

ผลสุก

มอดอยูใน
กาแฟกะลา

มอดใน
ผลแหง
ใตตน,
บนตน

มอดในผลแหง
ใตตน บนตน

มอดในผลแหงใตตน
และเจาะผลสดบนตน

มอดอยูในผล

มอดอยูในผลสุก

มอดอยู
ในกาแฟ

*พบการทำลายของมอดเจาะผลกาแฟในกาแฟตั้งแตผลเข�ยวจนกระทั่งผลแดง*

ปองกัน-กำจัด

มอดเจาะกาแฟแบบผสมผสาน

เกษตรกรควรใชหลายๆ ว�ธ�รวมกัน
และรวมมือกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ
ในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อปองกันแมลงเคลื่อนยาย
CMU C1

เก็บผลกาแฟ
ที่คางบนตนใหหมด

รักษาความสะอาดแปลง
กำจัดผลกาแฟรวง

การใช

โรยเศษผงหร�อกานยาสูบ
ประมาณ 1 กก.ตอตน
บร�เวณโคนตนเพื่อไล-กำจัด
มอดที่อยูในผลแหงใตตน

ใชเช�้อราบิวเวอเร�ย
หร�อเมตาไรเซ�ยม
กำจัดแมลงบร�เวณโคนตน

ใชกับดักและสารลอมอด
เจาะผลกาแฟซ�เอ็มยู ซ�วัน
(CMU C1) 6-7 กับดัก/ไร
ในชวงที่ไมมีฝนตก

เช�้อราบิวเวอเร�ย บาเซ�ยนา (Beauveria bassiana) เปนเช�้อรากำจัดแมลงที่เขาทำลายผานผนังลำตัวแมลง
โดยเขาทำลายไดทุกระยะการเจร�ญเติบโตตั้งแตไขถึงตัวแก สามารถกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญของกาแฟ เชน
มอดเจาะผลกาแฟ หนอนเจาะตนกาแฟ หนอนเจาะกิ่ง เพลี้ยแปง เพลี้ยหอย

ราบิวเวอเร�ย

อัตราการใช เช�้อรา 2 ชอนแกง/ตารางเมตร
เมื่อเก็บผลกาแฟหมดตน
ใชติดตอกันทุกเดือน
จนกาแฟมีอายุผลใหม 7 เดือน

ใสทางดิน

พนทางใบ

7

เดือน

คนใหสปอร ใชผาขาวบางกรอง
เช�้อราหลุดจาก วัสดุเลี้ยงเช�้อออก
วัสดุเลี้ยงเช�้อ (เศษทีก่ รองสามารถ
นำไปหวานรอบโคน
ตนเพื่อควบคุม
แมลงได)
นำน้ำที่ผานการ
ฉีดพนใหทั่วทรงพุม กรองไปผสมน้ำที่เหลือ
*ฉีดพนในเวลาเย็นและควรฉีดพนใหถูกตัวแมลงหร�อมีเช�้อราตกคางบนใบพืช
ผสมเช�้อรากับน้ำที่ผสม
สารจับใบประมาณ 5 ลิตร

หวานรอบโคนตน
ใหทั่วบร�เวณทรงพุม
และใชใบกาแฟหร�อวัชพืช
คลุมเพื่อปองกันแสงแดด

การใชสารลอมอด

CMU C1

อุปกรณ

อัตราการใช เช�้อรา 10 ชอนแกง/น้ำ 20 ลิตร

เปนเทคนิคการลอแมลงมาฆา (lure and kill) ใหประสิทธ�ภาพดีกวาการใชยาฆาแมลง
โดยสารลอแมลงมีสารหอมระเหยกลุมแอลกอฮอล พัฒนาในรูปของแข็ง เมื่อเกิดการ
ระเหิดจะลอแมลงตัวเมียเขามาตกในน้ำยาดักมอดเจาะผลกาแฟ

ลวด

ว�ธ�การใชงาน

1. ขวดน้ำพลาสติก 4. ไมไผ
ขนาด 1.5 ลิตร 5. จานพลาสติก
2. สารลอมอดเจาะ 6. ลวด
ผลกาแฟ CMU C1
3. น้ำยาดักมอด
เจาะผลกาแฟ
(Propylene glycol)

1. คว่ำขวดน้ำ ตัดดานขางขวดเปนชองสี่เหลี่ยม เพื่อเปนทางเขาของแมลง
2. เจาะรูดานขางขวดเพื่อเพิ่มประสิทธ�การปลอยกลิ่น
3. เจาะรูตรงกลางจานพลาสติกและที่กนขวดน้ำ แลวใชลวดรอยผานรู
ผูกยึดกับตนกาแฟใหสูงจากพื้น 1.5 เมตร
4. เทน้ำยาดักมอดเจาะผลกาแฟลงในชุดกับดัก
5. แขวนสารลอมอดเจาะผลกาแฟ CMU C1 เหนือผิวน้ำยาดักมอดเจาะผลกาแฟ
สารลอ CMU C1

4-6

พื้นที่ปลูกกาแฟ 11 ไรไร ใชชุดกับดัก 6 ชุด ใชงานไดนาน สัปดาห

หลังวางกับดักแลว 3 สัปดาห
หากสารลอมอดระเหยหมด
ใหเปลี่ยนถวยสารลอใหม
และหากปร�มาณน้ำยาดักมอด
ลดลงใหเติมน้ำเปลาเพิ่ม

กับดัก 1 ชุด ดักมอดเจาะผลกาแฟได 100-7,000 ตัว

น้ำยาดักมอด

ขอมูลโดย

ติดตอสั่งซ�้อบิวเวอเร�ย
กลุมว�จัยบร�หารศัตรูพืชดวยว�ถีช�วภาพ สถาบันว�จัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
โทรศัพท 089 628 8705 อีเมล sriwanmal@yahoo.com
ผลิตสื่อโดย
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

ติดตอสั่งซ�้อสารลอมอดเจาะผลกาแฟ CMU C1
บร�ษัท พารเวล อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
โทรศัพท 0 2434 3671-3
แฟกซ 0 2434 3674

ผศ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง

ภาคว�ชากีฏว�ทยาและโรคพืช
คณะเกษตรศาสตร มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม

ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ

สถาบันว�จัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

โทรศัพท 0 2564 7000, 053-948671-80 สายดวน สท. 096 9964100
อีเมล agritec@nstda.or.th www.nstda.or.th/agritec

