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ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายในกุหลาบ ด าเนินการในแปลง

เกษตรกร จังหวัดตาก ในระหว่างปี 2557-58 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า 6 กรรมวิธี คือ 

พ่ น ส า ร  spinetoram 12% W/VSC lufenuron 5% EC chlorantraniliprole 5.17%SC 

chlorantraniliprole/ thaimethoxam 20/20% WG  bifenthrin 2.5%W/V EC  อัตรา 15 มล., 20 มล., 

20 มล., 5 ก. 30 มล./น  า 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร พบว่า สาร spinetoram 12 %W/V 

SC อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร  เป็นสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอ

ฝ้าย โดยมีต้นทุนการพ่นสาร 624 บาท/ไร่ รองลงมา คือ  chlorantraniliprole/ thaimethoxam 20/20% 

WG อัตรา 5 ก./น  า 20 ลิตร ที่ต้นทุนการพ่นสาร 204 บาท/ไร่ และไม่พบอาการเป็นพิษต่อพืชจากการพ่น

สารทดสอบกับกุหลาบ  



ค าหลัก :  ประสิทธิภาพ  สารฆ่าแมลง หนอนเจาะสมอฝ้าย 

 
ABSTRACT 
 Efficacy of insecticides for controlling cotton bollworm, Helicoverpa amigera 
(Hubner) on rose was determined at a farmer’s farm on Pobpra district, Tak province  

during 2014-2015. Trial design was RCB with 6 treatments and 4 replications. The 6 

treatments were spinetoram 12% W/VSC lufenuron 5% EC chlorantraniliprole 5.17%SC 
chlorantraniliprole/ thaimethoxam 20/20% WG  bifenthrin 2.5%W/V EC  at the rates of 15 
ml, 20 ml, 20 ml, 5 g. and 30 ml./ 20 liters of water, respectively and the untreated. It was 
found that insecticide with good control efficacy was spinetoram 12% W/V SC at the rate of 
15 ml./20 liter of water with the cost of spraying at 624 Baht per rai  and moderate efficacy 
was chlorantraniliprole/ thaimethoxam 20/20% WG at the rate of 5 g./20 liter of water with 
the cost of spraying at 204 Baht per rai. No phytotoxicity was found on any treated roses. 
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6. ค าน า 
กุหลาบเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส าคัญ จากข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร ประเทศไทยมีพื นที่ 

ปลูกกุหลาบประมาณ 7,000 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ พื นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก รองลงมาคือ อ.สะเมิง อ.ฮอด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (รวิวรรณ รักถิ่นก าเนิด, 2557) ส่วนใหญ่
เป็นกุหลาบตัดดอก นอกจากนี ยังมีการปลูกกุหลาบพวง เพื่อใช้ในการร้อยมาลัยในพื นที่จังหวัด นครปฐม 
สุพรรรณบุรี สมุทรสาคร เนื่องจากกุหลาบเป็นสินค้าเกษตรที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ไม่ใช่อาหาร 
ประกอบกับเป็นพืชที่มีปัญหาศัตรูพืชทั งโรคและแมลงโดยเฉพาะในพื นที่ที่เป็นแหล่งปลูกใหญ่ เกษตรกรมีการ
ใช้พ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สวยงาม ตรงกับความต้องการของ
ตลาด เกิดปัญหาต้านทานต่อสารฆ่าแมลงซึ่งยากต่อการป้องกันก าจัดโดยเฉพาะหนอนเจาะสมอฝ้าย  ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ น  

หนอนเจาะสมอฝ้ายเข้าท าลายในระยะดอก โดยเฉพาะดอกอ่อน ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิต ท าให้

เสียหายไม่ได้คุณภาพ ประกอบกับค าแนะน าในการป้องกันก าจัดของกลุ่มกีฏและสัตววิทยา (2553) ให้พ่น

ไวรัส NPV ในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้หอม แม้การใช้ไวรัส NPV จะค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ใช้แต่หาซื อได้

ยากในท้องตลาด ยากที่เกษตรกรจะหาใช้ได้ การทดลองนี จึงได้น าสารฆ่าแมลงในกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ต่างๆ 

กัน เช่น กลุ่ม spinosyn diamide neonicotinoid pyrethroid  IGR ซึ่งค่อนข้างมีความเฉพาะเจาะจงต่อ



แมลงศัตรูพืชและมีระดับความเป็นพิษปานกลาง-พิษน้อย มาทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดหนอน

เจาะสมอฝ้ายในกุหลาบ เพ่ือใช้แนะน าให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นทางเลือกในการพ่นสารสลับกลุ่ม

ตามกลไกการออกฤทธิ์ เพ่ือลดการสร้างความต้านทานของหนอนเจาะสมอฝ้ายต่อไป 

7. วิธีการ   
    - อุปกรณ์ 

    1. แปลงกุหลาบ 
      2. สารฆ่าแมลงตามกรรมวิธี /สารจับใบ 
      3. เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบแรงดันน  าสูง 

       4.  ไม้ปักแปลง  
                      5. อุปกรณ์ผสมสาร เช่น กระบอกตวง เครื่องชั่งสารแบบละเอียด กระป๋องน  า เป็นต้น 
       6. อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์, กระดาน, ดินสอ,       
                             ปากกาเมจิก เป็นต้น 
    - วิธีการ 
      ด าเนินการในแปลงกุหลาบตัดดอกของเกษตรกร อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก   2 การทดลอง ในปี  
2557-58 วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ  า 6 กรรมวิธี ดังนี  

กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร spinetoram 12% W/VSC (Exalt) อัตรา 15 มล./น  า20ลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร lufenuron 5% EC (Math 050 EC) อัตรา 20 มล./น  า 20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร chlorantraniliprole 5.17%SC (Prevathon) อัตรา 20 มล./น  า  
                     20 ลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร chlorantraniliprole/thiamethoxam20/20% WG (Virtako)  
  อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร 

     กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร bifenthrin 2.5%W/V EC  (Talstar25EC)  30 มล./น  า 20 ลิตร 
     กรรมวิธีที่ 6 ไม่พ่นสาร  

 ด าเนินการในแปลงกุหลาบตัดดอกพันธุ์แกงกาล่า โดยแบ่งพื นที่เป็นแปลงย่อยขนาด 15 ตารางเมตร 
เริ่มท าการพ่นสารฆ่าแมลงเมื่อกุหลาบออกดอก และมีหนอนเจาะสมอฝ้าย เฉลี่ย 0.5 ตัว/ดอก พ่นสาร 2  ครั ง 
โดยใช้อัตราพ่น 160 ลิตร/ไร่ ท าการตรวจนับหนอนเจาะสมอฝ้ายที่เข้าท าลายจากดอกตูมและดอกระยะส่ง
ตลาด โดยสุ่มนับ 20 ดอกต่อแปลงย่อย ตรวจนับแมลงก่อนพ่นสารก าจัดแมลง และหลังพ่นสารที่ 3, 5 และ 7
วัน และหลังการพ่นครั งสุดท้ายที่ 3, 5, 7, 10 และ 12 วัน ตัดดอกกุหลาบระยะส่งตลาด ทุกๆ แปลงย่อยเพ่ือ
น ามาคัดดอกดี-ดอกเสีย บันทึกจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย  จ านวนดอกดีและดอกเสียที่ถูกหนอนท าลายจาก
ดอกระยะส่งตลาดทั งหมดที่ตัดได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง ผลกระทบต่อต่อพืช ต้นทุนการพ่นสาร น า



ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ และค านวณหาเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด โดยใช้สูตร
ของ Henderson-Tilton (Henderson and Tilton, 1955) 

 
% ประสิทธิภาพการป้องกันก าจัด=    1- จ านวนแมลงมีชีวิตในกรรมวิธีควบคมุก่อนพน่สาร x จ านวนแมลงมีชีวิตหลังพ่นสา x 100 

                                  จ านวนแมลงในกรรมวิธีควบคุมหลังพ่นสาร x จ านวนแมลงมีชีวิตก่อนพ่นสาร 

          บันทึกข้อมูล 
               - จ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย 
               - จ านวนและชนิดศัตรูธรรมชาติ 
          - จ านวนดอกดี-ดอกเสียระยะส่งตลาด 
               - ผลกระทบต่อพืช 
               - ต้นทุนการพ่นสาร 
 3.  สถานที่ท าการศึกษาวิจัย  -  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
         -  แปลงกุหลาบของเกษตรกร อ.พบพระ จังหวัดตาก 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 - จ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย  
       การทดลองปี 2557 (Table 1) 
     ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้ายที่ดอก 0.70 -0.89 ตัว/ดอก ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ 
    หลังการพ่นสารครั งที่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีมีหนอนเจาะสมอฝ้าย 0.25-0.40, 
0.14-0.32 และ 0.25-0.37 ตัว/ดอก ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบในกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า ปริมาณหนอนเจาะ
สมอฝ้ายในแต่ละกรรมวิธีไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก 
    หลังการพ่นสารครั งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีจ านวนหนอนเจาะสมอ
ฝ้าย 0.02-0.21, 0.00-0.26และ 0.01-0.32 ตัว/ดอก ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร มีหนอนเจาะสมอฝ้าย 1.03, 0.90 และ 0.95 ตัว/ดอก ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ในกรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า หลังการพ่นสารแล้ว 3 วัน จ านวนหนอนในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทาง
ส ถิ ติ  ห ลั ง จ าก พ่ น ส า รแ ล้ ว  5  แ ล ะ  7  วั น  พ บ ว่ า  ก ร ร ม วิ ธี ที่ พ่ น ส า ร  spinetoram  แ ล ะ 
chlorantraniliprole/thiamethoxam มีหนอนเจาะสมอฝ้ายเพียง 0.01-0.02 และ 0.00-0.09 ตัว/ดอก 
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่พ่นสาร chlorantraniliprole ซึ่งมีหนอน 0.18-0.20 น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พ่นสาร lufenuron และ bifenthrin ซึ่งมีหนอนเจาะสมอฝ้าย 0.22-0.24 และ 
0.26-0.32 ตัว/ดอก ตามล าดับ 



     หลังการพ่นสารครั งที่ 2 แล้ว 10 และ 12  วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร spinetoram ยังมีจ านวน
หนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุด 0.17 และ 0.24 ตัว/ดอก ตามล าดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่พ่นสาร chloran-
traniliprole/thiamethoxam ซึ่งมีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย 0.25 และ 0.39 ตัว/ดอก ตามล าดับ น้อยกว่า
และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีหนอนเจาะสมอฝ้าย 0.76 และ 0.85 ตัว/ดอก ตามล าดับ 
        การทดลองปี 2558 (Table 2) 
     ก่อนพ่นสาร พบว่า ทุกกรรมวิธีมีจ านวนหนอนเจาะสมอฝ้าย 00.94-1.06 ตัว/ดอก ไม่มี
ความ แตกต่างทางสถิติ 
    หลังการพ่นสารครั งที่ 1 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีหนอนเจาะสมอฝ้าย 
0.23-0.61, 0.38-0.63 และ 0.30-0.66 ตัว/ดอก ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสาร มีหนอนเจาะสมอฝ้าย 1.03, 0.89 และ 0.89 ตัว/ดอก ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบใน
กรรมวิธีที่พ่นสารพบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร spinetoram มีหนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุด 0.23-0.38 ตัวต่อดอก
ใน ช่ ว ง  7  วั น ห ลั ง ก า ร พ่ น ส า ร  ส่ ว น ก ร ร ม วิ ธี พ่ น ส า ร  lufenuron, chlorantraniliprole, 
chlorantraniliprole/thiamethoxam และ bifenthrin ปริมาณหนอนเจาะสมอฝ้ายในแต่ละกรรมวิธีไม่ค่อย
มีความแตกต่างกันมากนัก 
    หลังการพ่นสารครั งที่ 2 แล้ว 3, 5 และ 7 วัน พบว่า กรรมวิธีที่พ่นสาร spinetoram มีปริมาณ
หน อน เจาะสมอฝ้ ายน้ อยที่ สุ ด  0 .04 , 0 .05  และ  0 .15  ตั ว /ดอก  ต ามล าดั บ  รองล งมาคื อ 
chlorantraniliprole/thiamethoxam และ chlorantraniliprole ซึ่งมีหนอนเจาะสมอฝ้ายในช่วง 7 วันหลัง
การพ่นสาร 0.11-0.25 และ 0.23-0.40 ตัว/ดอก ตามล าดับ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไม่พ่นสารซึ่งมีหนอนเจาะสมอฝ้ายในช่วง 7 วันหลังการพ่นสาร 0.53-0.71 ตัว/ดอก 
     หลังการพ่นสารครั งที่ 2 แล้ว 10 และ 12  วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารมีหนอนเจาะสมอฝ้าย      
0.34-0.50 และ 0.38-0.45 ตัว/ดอก น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร ซึ่งมี
หนอนเจาะสมอฝ้าย 0.65 และ 0.64 ตัว/ดอก ตามล าดับ โดยกรรมวิธีที่พ่นสาร spinetoram ยังมีจ านวน
หนอนเจาะสมอฝ้ายน้อยที่สุด 0.34 และ 0.38 ตัว/ดอก ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีพ่นสารอ่ืน ปริมาณหนอนเจาะ
สมอฝ้ายในแต่ละกรรมวิธีไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก  
     และจากการทดลองทั งสองปี ไม่พบศัตรูธรรมชาติ และความเป็นพิษของสารฆ่าแมลงต่อต้นกุหลาบ 
 - เปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด (Figure 1) 
   พบว่าทั งปีการด าเนินการให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ การป้องกันก าจัดจะให้ผลเห็นชัดเจนใน
การพ่นสารครั งที่ 2 โดยสาร spinetoram  มีเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันก าจัดครั งที่ 2 สูงที่สุด ในปี 2557 
73.16-98.74  % ในช่วง 10 วันหลังการพ่นสารครั งที่ 2  ส่วนในปี 2558 เปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด 
81.73-93.22  เพียงช่วง 7 วันหลังการพ่นสารครั งที่ 2  เท่านั น  รองลงมาคือ สาร chlorantraniliprole/ 
thiamethoxam มีเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันก าจัดในปี 2557 และ 2558   89.80-100 % และ 67.06-
83.57% ในช่วง 7 วันหลังการพ่นสารครั งที่ 2 ตามล าดับ เริ่มมีแนวโน้มในการต้านทานสารฆ่าแมลง 



 - เปอร์เซ็นต์ดอกส่งตลาด (Table 3) 
   จากการทดลองทั ง 2 ปี จะเห็นได้ว่า ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีแรกของการทดสอบ ทุกกรรมวิธีมี
เปอร์เซ็นต์ดอกระยะส่งตลาด 21.05-84.72  สูงกว่าในปี 2558 ซึ่งเปอร์เซ็นต์ดอกระยะตลาดเหลือเพียง 
40.13-76.32 ลดลงในทุกกรรมวิธี โดยพบว่ากรรมวิธีที่พ่นสาร spinetoram มีดอกระยะตลาดสูงที่สุด 76.32-
84.72 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่พ่นสาร chlorantraniliprole/thaimethoxam มีดอกระยะตลาด 
70.43-81.96 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การป้องกันก าจัด และอาจเนื่องจากสารทั งสองชนิดนี มีฤทธิ์
ในการก าจัดเพลี ยไฟร่วมด้วย 
 - ต้นทุนการใช้สารฆ่าแมลง (Table 4) 
       เมื่อพิจารณาต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลงโดยค านวณจากอัตราพ่น 160 ลิตรต่อไร่ พบว่า สารฆ่า
แมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดมีต้นทุนการพ่นสารฆ่าแมลงสูง กล่าวคือ สาร spinetoram อัตรา 
15 มล .ต่ อน  า  20 ลิ ตร  มี ต้ นทุ นการพ่ นสาร 624 บาทต่ อไร่  ในขณ ะที่ ส าร chlorantraniliprole/ 
thaimethoxam อัตรา 5 ก.ต่อน  า 20 ลิตร มีต้นทุนการพ่นสารเพียง 204 บาทต่อไร่   

จากการด าเนินการทดสอบหนอนเจาะสมอฝ้ายในกุหลาบ พบว่าหนอนเจาะสมอฝ้ายมีแนวโน้มใน
การต้านทานสารฆ่าแมลง  
 
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันก าจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย คือ spinetoram 12 %W/V 
SC  อัตรา 15 มล./น  า 20 ลิตร  (กลุ่ม 2  spinosyns)   ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัด 70-99 % นาน 
7-12 วัน โดยมีต้นทุนการพ่นสาร 624บาท/ไร่  รองลงมาได้แก่ สาร chlorantraniliprole/ thaimetho-
xam20/20% WG อัตรา 5 กรัม/น  า 20 ลิตร (กลุ่ม 28/4 Diamide/ Neonicotinoids)  ประสิทธิภาพใน
การป้องกันก าจัด 67-100 % นาน 5-7 วัน โดยมีต้นทุนการพ่นสาร 204 บาท/ไร่ โดยควรท าการพ่นอย่าง
น้อย 2 ครั งติดต่อกัน และทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทั งสองการทดลองไม่พบความเป็นพิษต่อพืช  
 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าไปเผยแพร่ผลงานในรายงานผลงานวิจัยประจ าปี วารสารวิชาการ ค าแนะน าการป้องกันก าจัด
แมลงและสัตว์ศัตรูพืช  และงานประชุมวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถ่ายทอดแนะน าให้
เกษตรกร นักวิจัย นักศึกษาตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลและเทคโนโลยี
ทางเลือกในการจัดการแมลงศัตรกูุหลาบ หรือต่อยอดงานวิจัย 

 
 
 

 



11. ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณวัชรา สุวรรณ์อาศน์ นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ  คุณกรกต ด ารักษ์ นักกีฏวิทยา
ปฏิบัติการ คุณปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คุณสุริยะ เกาะม่วงหมู่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
โครงการ คุณณิชาพร  ฉ่ าประวิง คุณกัญญาภัค ตาแก้ว และคุณวงษ์สยาม นิสสัย  นักวิชาการเกษตร ที่ช่วย
ด าเนินการทดลองรวบรวมข้อมูลเบื องต้น จึงท าให้งานวิจัยนี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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Table 1  Efficacy of insecticides for controlling cotton bollworm, Helicoverpa armigera Hubner  of rose  at  Pobpra district, Tak,  
             March-April 2014 
 

Treatment 

Rate of 
application 

(g, ml./ 20 l of 
water) 

Average No. of  cotton bollworm/flower 
Before 
app. 

After app.1st  (days) After app.2st  (days) 

3 5 7 3 5 7 10 12 

           

spinotoram 12 %W/V SC 15 0.70 0.25 a1/   0.23 ab 0.25 a 0.02 a 0.02 a  0.01 a 0.17 a 0.24 a 
lufenuron 5% EC 20 0.86 0.31 ab 0.21 ab 0.36 a 0.21 a 0.22 b  0.24 c 0.37 b 0.34 ab 
chlorantraniliprole 5.17%SC 20 0.82   0.40 b 0.26 ab 0.31 a 0.06 a 0.18 b 0.20 bc 0.38 b 0.44 ab 
chlorantraniliprole/thaimetho-
xam 20%/20% WG 

5 0.78 0.31 ab  0.14 a 0.37 a 0.07 a 0.00 a 0.09 ab 0.25 ab 0.39 ab 

bifenthrin 2.5%W/V EC   30 0.89 0.32 ab 0.32 ab 0.36 a 0.16 a 0.26 b 0.32 c 0.37 b 0.58 bc 
untreated  0.84  0.60 c   0.45 b 0.68 b 1.03 b 0.90 c 0.95 d 0.76 c 0.85 c 
           

CV (%)  17.1 21.2 53.6 29.7 91.3 50.6 40.7 26.6 34.9 
R.E.(%)  - - - - 69.2 78.4 77.4 63.7 63.7 
 

1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 



Table 2  Efficacy of insecticides for controlling cotton bollworm, Helicoverpa armigera Hubner  of rose  at  Pobpra district, Tak,  
             March 2015 
 

Treatment 

Rate of 
application 

(g, ml./ 20 l of 
water) 

Average No. of  cotton bollworm/flower 
Before 
app. 

After app.1st  (days) After app.2st  (days) 

3 5 7 3 5 7 10 12 

           

spinetoram 12 % SC 15 1.06 0.23 a1/  0.38 a 0.30 a 0.04 a 0.05 a 0.15 a 0.34 a 0.38 a 
lufenuron 5% EC 20 0.98 0.61 b 0.60 ab   0.66 d  0.33 bc 0.30 c  0.38 bc  0.44 ab 0.44 a 
chlorantraniliprole 5.17%SC  20 0.94 0.48 b 0.54 ab  0.50 bc 0.26 b  0.23 bc  0.40 ab  0.41 ab 0.45 a 
chlorantraniliprole/thiametho-
xam20/20% WG 

5 0.98 0.48 b 0.45 ab 0.46 b  0.16 ab  0.11 ab  0.25 ab 0.50 b 0.40 a 

bifenthrin 2.5% EC   30 1.01 0.56 b  0.63 b   0.64 cd  0.34 bc 0.45 d 0.51 c 0.48 b 0.40 a 
untreated - 1.02 1.05 c  0.89 c 0.89 e 0.53 c 0.71 e 0.79 d 0.65 c 0.64 b 
           

CV (%)  13.7 22.2 24.1 17.9 44.5 31.4 28.7 18.3 20.7 
R.E.(%)  - - - - 49.2 46.7 44.8 45.9 44.7 
 

1/  In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT



Table 3   Comparison of  marketable roses from efficacy trial of  insecticides  
              for controlling cotton bollworm,  Helicoverpa armigera HÜbner at Pobpra  
              district, Tak, in 2014 and 2015 
 

Treatment 

Rate of 
application 

(g, ml./ 20 l of 
water) 

Marketable roses percentage 

2014 2015 

    

spinotoram 12 %W/V SC 15 84.72 76.32 
lufenuron 5% EC 20 74.79 59.69 
chlorantraniliprole 5.17%SC 20 73.71 60.83 
chlorantraniliprole/thaimethoxam 
20%/20% WG 

5 81.96 70.43 

bifenthrin 2.5%W/V EC   30 69.54 52.44 
Untrated - 51.05 40.13 
    

 
Table 4 Average cost of insecticides per plant for controlling cotton bollworm,  
   Helicoverpa armigera Hubner  of rose   
 

Insecticides 
package 

(ml.) 
Cost/unit 
1/ (Baht) 

Rate of 
application/ 
20 liters of 
water (ml.) 

 
Cost 

(Baht/rai2/) 
 

     

spinetoram 12 % SC 250 1,300 15 624.00 
chlorantraniliprole/thaimethoxam 
20/20% WG 

100   510 5 204.00 

     

1/  price in June 2015      2/  Spray volume : 160 liters/rai 



 

 
(A) 

 
(B) 

 
Figure 1  Efficacy percentage of insecticides for controlling cotton bollworm, Helicoverpa  
              armigera Hubner  on rose  at  Pobpra district, Tak, 

(A) March-April 2014 
(B) March 2015 
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