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บทคัดย่อ 

ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา ท าการเก็บรวมรวมผล
ชมพู่ ฝรั่ง และพุทราจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาครที่ถูกหนอนแดงเข้าท าลายมาเลี้ยงต่อ
ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา ด าเนินการศึกษาในระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพมหานคร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.50+1.23 0C และความชื้นสัมพันธ์
เฉลี่ย 85.04+0.91 % RH พบว่าตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ าตาล อายุ 5-8 วัน ตัวเต็มวัย
เพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนผลฝรั่ง ผลพุทรา ดอกและผลชมพู่ ผลละ 1-2 ฟอง ไขส่ีขาวใส ผิวเป็น
มันสะท้อนแสง รูปร่างกลมรี มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดกว้าง 0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.15 
มิลลิเมตร ระยะไข่ 2-3 วัน เฉลี่ย 2.49+0.44 วัน หนอนระยะแรกสีขาวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง 
ระยะหนอน 9-12 วัน เฉลี่ย 11.78+0.56วัน หนอนที่โตเต็มที่จะเจาะออกจากผลและเข้าดักแด้ในดิน 
โดยน าดินมาท าเป็นรังเพ่ือห่อหุ้มตัว ดักแด้อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 2.0 เซนติเมตร หรือยู่ได้ใต้ใบไม้ที่
ร่วงหล่นอยู่รอบๆ โคนต้น ระยะดักแด้ 8-9 วัน เฉลี่ย 8.46+0.84วัน  

การศึกษาระยะการเข้าท าลายของหนอนแดงในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา ด าเนินการศึกษาในปี 
พ.ศ. 2561 ในชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ อายุ 6 ปี ที่ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
พบหนอนแดงเข้าท าลายชมพู่ที่ผลอายุ 21, 28, 35 และ 42 วัน โดยพบการท าลายของหนอนแดง 50, 
80, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง อายุ 4 ปี ที่ต าบลคลองจินดา อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม พบหนอนแดงเข้าท าลายฝรั่งที่ผลอายุ 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 และ 
98 วัน โดยพบการท าลายของหนอนแดง 55, 60, 70, 85, 90, 90, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
และพุทรา ที่ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบหนอนแดงเข้าท าลายพุทราที่ผลอายุ 
70, 77, 84, 91, 98, 105 และ 112 วัน โดยพบการท าลายของหนอนแดง 10, 45, 50, 75, 80, 90 
และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
ค าหลัก: ชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด หนอนแดง 
 

ค าน า 



 หนอนแดง (Fruit boring caterpillar; Meridarchis scyrodes Meyrich) จัดอยู่ในอันดับ 
Lepidoptera วงศ์ Carposinidae ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีสีน้ าตาลอมเทา ผีเสื้อวางไข่
บนดอกและผลชมพู่ ไข่มีสีขาวใส ผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างกลมรี มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดกว้าง 
0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.15 มิลลิเมตร จากนั้นหนอนเจาะกินดอกและผล ท าให้ดอกร่วงก่อนที่จะ
ติดผล และถ้าท าลายในระยะผล ท าให้ผลร่วงก่อนที่เก็บเกี่ยวได้ หนอนกัดกินเนื้อภายในดอกและผล
แล้วขับถ่ายไว้เป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ ท าให้สกปรกและดอกร่วง ผลเน่าได้ ตัวหนอนมีสีขาวและค่อยๆมีสี
ชมพู่แดง สีเข้มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหนอนโตเต็มที่ มีสีแดงอมชมพูเล็กน้อย ระยะหนอนเป็นระยะเดียวที่
ท าลายชมพู่ ดักแด้มีรูปร่างยาวรี สีน้ าตาล ล าตัวส่วนท้องเป็นปล้องๆ ตามแนวขวางสีน้ าตาลอ่อนและสี
เข้มขึ้นเรื่อยๆ จนออกเป็นตัวเต็มวัย ระยะดักแด้ไม่เคลื่อนไหว อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 2 เซนติเมตร 
หรืออยู่ใต้ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่โคนต้นชมพู่ รอบๆ ต้นนั้นๆ การท าลายอาจรุนแรง 80-100% แมลงชนิดนี้
สามารถเข้าท าลายตั้งแต่ชมพู่ยังเป็นดอกตูม พืชอาหาร ชมพู่ พุทรา และฝรั่ง ยั งส ารวจไม่พบศัตรู
ธรรมชาติ การป้องกันก าจัดหนอนแดงในชมพู่ใช้สารฆ่าแมลง diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 
มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร หรือ triazophos 40% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นช่วงเริ่ม
แทงดอก 1 ครั้งและช่วงดอกตูม 1 ครั้ง และพ่นหลังติดผล 2-3 ครั้ง จนห่อผลหมด (กองกีฏและสัตว
วิทยา, 2542) ส่วนในพุทราใช้สารฆ่าแมลง diflubenzuron 25% WP อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 
ลิตร หรือ triazophos 40% EC อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเมื่อผลมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 
1 เซนติเมตร (กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2553) 

หนอนแดง (Fruit boring caterpillar) เป็นศัตรูส าคัญของไม้ผลหลายชนิด เช่น ชมพู่ ฝรั่ง 
และพุทรา ซึ่งไม้ผลดังกล่าวมีการส่งออกจ าหน่ายยังต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มสหภาพยุโรป และจีน  
จากข้อมูลการแจ้งเตือนเรื่องศัตรูพืชติดไปกับสินค้าเกษตร พบว่ามีการแจ้งเตือนถึงการติดไปของแมลง
ชนิดนี้กับทั้งชมพู่ ฝรั่ง และพุทราที่ส่งออก เนื่องจากเรายังขาดข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลวงจรชีวิต 
ลักษณะการเข้าท าลาย และช่วงฤดูการระบาด ท าให้การป้องกันก าจัดแมลงชนิดนี้ไม่ค่อยได้ผล
เท่าที่ควร ส่งผลให้มีการติดไปกับสินค้าเกษตรที่ส่งออก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
เช่น วงจรชีวิต ลักษณะการเข้าท าลาย และช่วงฤดูการระบาดของหนอนแดงในพืชต่างๆ เพ่ือหาวิธีการ
ป้องกันก าจัดที่เหมาะสมในแต่ละพืช ลดปัญหาการติดไปกับสินค้าเกษตร ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

อุปกรณ์ 
1. กรงเลี้ยงแมลงขนาด 35x35x35 เซนติเมตร 
2. กล่องพลาสติกเลี้ยงแมลงขนาด 22x29x10 เซนติเมตร  
3. ผลและดอกของฝรั่ง และพุธรา 
4. เครื่องชั่งน้ าหนักแบบทศนิยมสองต าแหน่ง 



5. จานเลี้ยงเชื้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร 
6. เชือกส าหรับผูกดอก/ผล ถุงพลาสติก แผ่นป้าย 

วิธีการ 
1. การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา 

1. ท าการเก็บรวบรวมผลฝรั่ง และพุทรา ที่ถูกหนอนแดงเข้าท าลายจากแปลงเกษตรกร
ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร บันทึกจ านวนผล น้ าหนัก สถานที่ และวันเดือนปีที่เก็บ 

2. น าผลที่เก็บได้มาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการ เพื่อท าการศึกษาหาอายุของตัวเต็มวัย 
ระยะเวลาการอยู่รอดของตัวเต็มวัยในแต่ละเพศ ปริมาณการวางไข่ของของตัวเต็มวัยเพศเมีย ลักษณะการ
ว่างไข่ ลักษณะของไข่ ขนาดและอายุของไข่ ลักษณะหนอนแต่ละวัย ขนาดและอายุของหนอน ลักษณะ
ดักแด้ ขนาดและอายุดักแด้ โดยท าการศึกษาข้อมูลแยกในแต่ละพืช 

2. การศึกษาระยะการเข้าท าลายของหนอนแดงในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา 

1. ท าการผูกดอกชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา ในแปลงเกษตรกรตั้งแต่เริ่มแทงดอกจ านวน 
2,000 ดอกต่อพืช 

2. เก็บผลที่ผูกไว้ออกทุก 7 วัน จ านวน 20 ผล ต่อครั้งในแต่ละพืช จากนั้นน าผลที่เก็บ
ออกไปไว้ในห้องปฏิบัติการ 7 วัน จึงท าการผ่าผล เพ่ือดูการเข้าท าลายของหนอนแดง บันทึกขนาดและ
น้ าหนักของผล จ านวนหนอนที่พบ  
เวลาและสถานที่ 

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
          ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช 
         แปลงชมพู่เกษตรกร ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
         แปลงฝรั่งเกษตรกร ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แปลงพุทราเกษตรกร ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา ด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรุงเทพมหานคร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.50+1.23 0C และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 
85.04+0.91 % RH จากการเก็บรวมรวมผลชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา ที่ถูกหนอนแดงเข้าท าลายจากจังหวัด
นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาคร มาศึกษาชีววิทยาของหนอนแดง (Fruit boring caterpillar; 
Meridarchis scyrodes Meyrich) บนผลชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา พบว่าการเจริญเติบโตของแมลงชนิดนี้
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 



 ระยะไข ่ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนผลฝรั่ง ผลพุทรา ดอกและผลชมพู่ ผลละ 
1-2 ฟอง ไขส่ีขาวใส ผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างกลมรี มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดกว้าง 0.1 มิลลิเมตร 
ยาวประมาณ 0.15 มิลลิเมตร ระยะไข่ 2-3 วัน เฉลี่ย 2.49+0.44 วัน (Table 1)  
 ระยะหนอน หนอนที่พ่ึงฟักออกจากไข่ใหม่มีสีขาวและค่อยมีสีชมพูแดง สีของตัวหนอนจะเข้ม
ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโตเต็มที่หนอนมีสีแดงอมชมพูเล็กน้อย ระยะหนอนเป็นระยะที่ท าลายดอกและผลชมพู่ 
ผลของฝรั่งและพุทรา ระยะหนอน 9-12 วัน เฉลี่ย 11.78+0.56วัน (Table 1 และ Figure 2) 

ระยะดักแด้ ดักแด้อยู่ในดินโดยหนอนที่โตเต็มที่จะเจาะออกจากผลและเข้าดักแด้ในดิน โดยน า
ดินมาท าเป็นรังเพ่ือห่อหุ้มตัว ดักแด้อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 2.0 เซนติเมตร หรือยู่ได้ใต้ใบไม้ที่ร่วง
หล่นอยู่รอบๆ โคนต้น ดักแด้มีขนาดกว้าง 3.0 มิลลิเมตร ยาว 15.0 มิลลิเมตร  ระยะดักแด้ 8-9 วัน 
เฉลี่ย 8.46+0.84วัน (Table 1 และ Figure 3)  
 ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ าตาล ตัวเต็มวัยอายุ 5-8 วัน เมื่อกาง
ปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 1.12+0.04 ซม. ล าตัวยาวเฉลี่ย 0.4+0.08 ซม. ตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุ 6-8 วัน 
เฉลี่ย 7.46+0.64วัน ตัวเต็มวัยเพศผู้เมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 1.45+0.06 ซม. ล าตัวยาวเฉลี่ย 
0.65+0.05 ซม. ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 5-8 วัน เฉลี่ย 6.86+1.06วัน (Table 1 และ Figure 1) 

2. การศึกษาระยะการเข้าท าลายของหนอนแดงในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา 

 ในชมพู่ด าเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 ในชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ อายุ 6 ปี ทีต่ าบลคลอง
จินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยท าการเก็บผลชมพู่ที่อายุ 7, 14, 21, 28, 35, และ 42 วัน 
มาท าการผ่าเพ่ือตรวจดูการเข้าท าลายของหนอนแดงครั้งละ 20 ผล พบว่าผลชมพู่ที่อายุ 7-14 วัน ไม่
พบการเข้าท าลายของหนอนแดง ส่วนผลชมพู่ที่อายุ 21, 28, 35 และ 42 วัน พบการท าลายของหนอน
แดง 50, 80, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 2) ส่วนฝรั่งด าเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 
ในฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง อายุ 4 ปี ทีต่ าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยท าการเก็บ
ผลฝรั่งที่อายุ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 และ 98 วัน มาท าการผ่าเพ่ือ
ตรวจดูการเข้าท าลายของหนอนแดงครั้งละ 20 ผล พบว่าผลฝรั่งที่อายุ 7-42 วัน ไม่พบการเข้าท าลาย
ของหนอนแดง ส่วนผลฝรั่งที่อายุ 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 และ 98 วัน พบการท าลายของหนอน
แดง 55, 60, 70, 85, 90, 90, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 2) และพุทราด าเนิน
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยท าการเก็บผลพุทราที่
อายุ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105 และ 112 วัน มาท าการผ่าเพ่ือ
ตรวจดูการเข้าท าลายของหนอนแดงครั้งละ 20 ผล พบว่าผลพุทราที่อายุ 7-63 วัน ไม่พบการเข้าท าลาย
ของหนอนแดง ส่วนผลพุทราที่อายุ 70, 77, 84, 91, 98, 105 และ 112 วัน พบการท าลายของหนอน
แดง 10, 45, 50, 75, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 2) 
   

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา พบว่าตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาด

เล็กสีน้ าตาล เมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 1.12+0.04 ซม. ล าตัวยาวเฉลี่ย 0.4+0.08 ซม. ตัวเต็มวัย



เพศเมียมีอายุ 6-8 วัน เฉลี่ย 7.46+0.64วัน ส่วนตัวเต็มวัยเพศผู้ เมื่อกางปีกมีขนาดกว้างเฉลี่ย 
1.45+0.06 ซม. ล าตัวยาวเฉลี่ย 0.65+0.05 ซม. ตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 5-8 วัน เฉลี่ย 6.86+1.06วันตัว
เต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนผลฝรั่ง ผลพุทรา ดอกและผลชมพู่ ผลละ 1-2 ฟอง ไข่สีขาวใส 
ผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างกลมรี มีขนาดค่อนข้างเล็ก ขนาดกว้าง 0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.15 
มิลลิเมตร ระยะไข่ 2-3 วัน เฉลี่ย 2.49+0.44 วัน หนอนที่พ่ึงฟักออกจากไข่ใหม่ๆ มีสีขาวและค่อยมีสี
ชมพูแดง สีของตัวหนอนจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อโตเต็มที่หนอนมีสีแดงอมชมพูเล็กน้อย ระยะหนอนเป็น
ระยะที่ท าลายดอกและผลชมพู่ ผลของฝรั่งและพุทรา ระยะหนอน 9-12 วัน เฉลี่ย 11.78+0.56วัน 
หนอนที่โตเต็มที่จะเจาะออกจากผลและเข้าดักแด้ในดิน โดยน าดินมาท าเป็นรังเพ่ือห่อหุ้มตัว ดักแด้
อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 2.0 เซนติเมตร หรือยู่ได้ใต้ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่รอบๆ โคนต้น ดักแด้มีขนาด
กว้าง 3.0 มิลลิเมตร ยาว 15.0 มิลลิเมตร ระยะดักแด้ 8-9 วัน เฉลี่ย 8.46+0.84วัน 

การศึกษาระยะการเข้าท าลายของหนอนแดงในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา  ในชมพู่ด าเนินการศึกษา 
ในแปลงชมพู่เกษตร ที่ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าผลชมพู่ที่อายุ 7-14 
วัน ไม่พบการเข้าท าลายของหนอนแดง ส่วนผลชมพู่ที่อายุ 21, 28, 35 และ 42 วัน พบการท าลายของ
หนอนแดง 50, 80, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ส่วนฝรั่งด าเนินการศึกษาในแปลงฝรั่ง
เกษตรกร ที่ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่าผลฝรั่งที่อายุ 7-42 วัน ไม่พบ
การเข้าท าลายของหนอนแดง ส่วนผลฝรั่งที่อายุ 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 และ 98 วัน พบการ
ท าลายของหนอนแดง 55, 60, 70, 85, 90, 90, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และพุทราด าเนิน
การศึกษาในแปลงพุทราเกษตรกร ที่ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบว่าผลพุทราที่
อายุ 7-63 วัน ไม่พบการเข้าท าลายของหนอนแดง ส่วนผลพุทราที่อายุ 70, 77, 84, 91, 98, 105 และ 
112 วัน พบการท าลายของหนอนแดง 10, 45, 50, 75, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  
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Table 1 Developmental stages of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrich 
under laboratory condition (25.50+1.23 0C and 85.04+0.91 % RH)  
 

Stages of M. scyrodes n 1/ Range(days) Mean + SD (days) 
Egg incubation 50 2-3 2.49 + 0.44  



Larva period 30 9-12 11.78 + 0.56 
Pupal period 15 8-9 8.46 + 0.84 
Adult longevity    
          Female 5 6-8 7.46 + 0.64 
          Male 5 5-8 6.86 + 1.06 
Total development period 
From egg to adult (day)     

  
18-24 

 
22.86 + 1.94 

1/ = number of observations 



Table 2 Compares the percentage of damage of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrich in rose apple, guava and jujube fruits at 
various ages. 
 

Age 

(days) 

Rose apple Guava Jujube 

Wide (cm) 
Lengthy 

(cm) 
Weight (g) 

Percent 

damage of fruit 

M. scyrodes 

Diameter 

(cm) 
Weight (g) 

Percent 

damage of fruit 

M. scyrodes 

Wide (cm) 
Lengthy 

(cm) 
Weight (g) 

Percent 

damage of fruit 

M. scyrodes 

7 1.27+0.14 2.02+0.09 1.79+0.31 0 0.82+0.12 0.81+0.18 0 0.69+0.43 0.84+0.17 0.34+0.16 0 

14 1.77+0.19 2.67+0.31 3.75+1.22 0 1.55+0.12 2.91+0.67 0 0.75+0.02 0.98+0.14 0.37+0.12 0 

21 2.92+0.28 4.82+0.42 17.66+4.09 50 1.99+0.09 3.48+0.17 0 0.87+0.10 1.12+0.12 0.42+0.07 0 

28 3.65+0.48 5.81+0.40 32.36+8.18 80 2.49+0.26 9.02+2.28 0 0.97+0.10 1.20+0.05 0.52+0.05 0 

35 4.33+0.48 7.09+0.36 59.44+14.63 80 2.83+0.16 16.69+2.51 0 1.16+0.14 1.38+0.13 0.85+0.23 0 

42 4.50+0.34 7.87+0.52 69.83+19.44 100 3.42+0.43 20.00+0.82 0 1.12+0.10 1.51+0.10 1.46+0.27 0 

49 - - - - 3.77+0.53 26.92+8.53 55 1.41+0.12 1.84+0.09 2.59+0.47 0 

56 - - - - 3.94+0.45 34.80+7.06 60 1.94+0.16 2.38+0.19 5.20+1.19 0 

63 - - - - 4.05+0.41 38.61+10.72 70 2.19+0.14 2.46+0.15 6.88+0.74 0 



70 - - - - 4.52+0.52 46.74+14.12 85 2.44+0.15 2.78+0.12 9.77+1.22 10 

77 - - - - 5.59+0.33 59.34+12.18 90 2.26+0.25 2.91+0.19 11.63+2.67 45 

84 - - - - 6.23+0.23 65.12+8.22 90 2.80+0.29 3.12+0.27 13.92+3.77 50 

91 - - - - 6.89+0.75 69.31+6.64 95 2.93+0.33 3.04+0.35 15.65+5.35 75 

98 - - - - 7.62+0.22 75.9+13.60 100 3.57+0.60 3.60+0.39 27.14+10.33 80 

105 - - - - - - - 4.03+0.53 4.02+0.60 37.34+13.85 90 

112 - - - - - - - 4.38+0.40 4.36+0.33 43.37+8.47 100 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 1 Adult male and female characteristics of fruit boring caterpillar, Meridarchis 
scyrodes Meyrich  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Larva characteristics of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrich  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Pupal characteristics of fruit boring caterpillar, Meridarchis scyrodes Meyrich  


