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ระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงตอหนอนใยผัก, Plutella xylostella
(Linneaus), จากพื้นที่ปลูกสําคัญ 3 แหง
Toxicity Level of Insecticides to Diamondback Moth, Plutella xylostella
(Linneaus), from Three Important Planting Areas
สุภราดา สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น พฤทฒิชาติ ปุณวัฒโท
อุราพร หนูนารถ จีรนุช เอกอํานวย
กลุมกีฏและสัตววิทยา

สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ

ขอมูลระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงหลายๆ กลุมตอหนอนใยผักในแตละทองที่มี
ความสําคัญในการวางแผนการจัดการความตานทานตอสารฆาแมลงตามแนวทาง insecticide
resistance management (IRM) การทดลองนี้มวี ตั ถุประสงคเพือ่ ทราบระดับความเปนพิษของ
สารฆาแมลงและเชื้อบีทีตอหนอนใยผักจากพืน้ ที่ปลูกผักสําคัญของประเทศไทย 3 แหง คือ อําเภอ
ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ และ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี
ทําการทดลองโดยใชวิธีจมุ ใบผักในสารฆาแมลงแลวใหหนอนกิน (leaf-dipping method) ผลการ
ทดลองพบวา ในหนอนใยผักจากอําเภอทามวงนัน้ สารฆาแมลงทีม่ ีระดับความเปนพิษต่ําที่สุดคือ
indoxacarb ซึ่งมีคา LC50 สูงมากที่สุดถึง 79.2 mg (AI)/liter สวนสารฆาแมลงที่มีระดับความเปน
พิษสูงคือ flubendiamide และ Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ซึ่งมีคา LC50 ต่ํามากถึง 0.246,
3.45, 2.79 mg (AI)/liter ตามลําดับ สวนในหนอนใยผักจากอําเภอทับเบิกนัน้ สารฆาแมลงที่มี
ระดับความเปนพิษสูงคือ flubendiamide และ chlorantraniliprole ซึ่งมีคา LC50 ต่ํามากถึง 0.160
และ 0.225 mg (AI)/liter ตามลําดับ ขอมูลจากการทดลองทําใหสามารถระบุชนิดสารฆาแมลงที่
เหมาะสมในการทํา IRM ในแตละพืน้ ที่ และชี้วาการเลือกใชสารฆาแมลงใหถกู ตองในการจัดการ
เพื่อปองกันหรือลดปญหาการเกิดความตานทานตอสารฆาแมลงตามแนวทาง IRM ในหนอนใยผัก
ที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และที่อําเภอทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ มีความจําเปนเรงดวน
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คํานํา
หนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.)) เปนแมลงศัตรูทาํ ลายผัก
ตระกูลกะหล่าํ ที่เกษตรกรในประเทศไทยโดยเฉพาะในพืน้ ที่ปลูกจังหวัด กาญจนบุรี นนทบุรี และ
เพชรบูรณระบุวาสําคัญและกําจัดไดยากมากเนื่องจากในแหลงดังกลาวแมลงมีความตานทานสูง
ตอสารฆาแมลงหลายชนิด ทําใหการใชสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดไมไดผลซึ่งสงผลอยาง
มากตอคุณภาพผลผลิตเพราะจะไดใบผักทีไ่ มสวยมีรูพรุนมากเกินกวาทีผ่ ูซื้อจะยอมรับได งานวิจัย
ในประเทศไทยรายงานตรงกันวาแมลงชนิดนี้มกี ารสรางความตานทานตอสารฆาแมลงหลายชนิด
ไดในระดับสูงในเวลาที่รวดเร็วเชน วันทนา และคณะ (2544) รายงานวา การตานทานของหนอนใย
ผักตอสารฆาแมลงประเภทสารเคมีสังเคราะหในอดีตจนกระทั่งปจจุบันพบวาเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก
เชนในสารกลุม ออรกาโนฟอสเฟต พบวา ความตานทานของหนอนใยผักตอ prothiofos ในแหลง
ปลูกภาคกลาง ในป พ.ศ.2533-2535 อยูระหวาง 0.8-1.1 เทาของสายพันธออนแอ แตตอมาในป
พ.ศ. 2540-2542 ความตานทานในแหลงปลูกภาคกลางเพิ่มเปน 27.81-64.52 เทาของสายพันธุ
ออนแอ สวนสารกลุม synthetic pyrethroid เชน fenvalerate ในแหลงปลูกภาคกลางในป พ.ศ.
2533-2535 ความตานทานอยูระหวาง 2.86-6.71 เทาของสายพันธุอ อนแอ แตตอมาในป พ.ศ.
2540-2542 อัตราความตานทานในแหลงปลูกภาคกลางเพิ่มเปน 35.31-146.92 เทาของสายพันธุ
ออนแอ สอดคลองกับพรรณเพ็ญและคณะ ( 2542, 2543 และ 2544) ที่ไดรายงานวา หนอนใยผัก
สายพันธุไทรนอยจังหวัดนนทบุรีมีความตานทานตอสารฆาแมลง fipronil สูงขึ้นจาก 36.6 เทาในป
2542 เปน 138.3 เทาของสายพันธุออนแอในป 2544 และหนอนใยผักสายพันธุบางบัวทองจังหวัด
นนทบุรีมีความตานทานตอสารฆาแมลง abamectin สูงขึ้นจาก 14.1 เทาในป 2542 เปน 41.1 เทา
ของสายพันธุอ อนแอในป 2544 ทั้งนี้เนือ่ งจากเกษตรกรชอบใชสารฆาแมลงซ้าํ ๆกันอยางตอเนือ่ ง
ทําใหหนอนใยผักเกิดการพัฒนาความตานทานตอสารฆาแมลงหลายๆกลุม จึงทําใหการปองกัน
กําจัดหนอนใยผักในปจจุบนั นีท้ ําไดยาก
การปองกันการเกิดและแกไขปญหาแมลงศัตรูพืชเกิดความตานทานตอสารฆาแมลงนั้น
แนวทางทีน่ ักวิทยาศาสตรทั่วโลกยอมรับกันคือแนวทาง integrated resistance management
(IRM) ซึ่งเปนสวนหนึง่ ของ integrated pest management (IPM) สามารถลดระดับความตานทาน
ตอสารฆาแมลงลงได IRM โดยสรุปนัน้ จะประกอบไปดวยการเลือกใชสารฆาแมลงหลายๆกลุม ที่
ยังคงมีประสิทธิภาพและไมเกิดความตานทานแบบขาม (cross resistance) ประสานรวมกัน โดย
จะใชสารฆาแมลงกลุมใดกลุมหนึง่ เฉพาะชวงใดชวงหนึง่ ที่เหมาะสมเทานั้น แลวจะตองเวนการใช
สารฆาแมลงกลุมนั้นในชวงถัดมาระยะหนึ่ง โดยชวงถัดมานี้จะใชสารฆาแมลงกลุม อื่นแทน ดังนั้น
ขอมูลระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงกลุมตางๆจึงเปนขอมูลเบื้องตนที่จําเปนจะตองทราบใน
การตัดสินใจในการเลือกใชสารฆาแมลงในแตละกลุมตามแนวทาง IRM
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ระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงในหนอนใยผักมีความแตกตางกันในแตและทองที่และ
ในแตละฤดูกาล ซึง่ ทําใหการวางแผนในการทํา IRM มีความจําเพาะในแตละทองที่ ดังนั้นระดับ
ความเปนพิษของสารฆาแมลงตอหนอนใยผักจากพืน้ ทีป่ ลูกตางๆ จึงเปนขอมูลที่สาํ คัญที่ตองทราบ
กอนการวางแผนในการปองกันกําจัดทีม่ ีประสิทธิภาพในแตละทองที่ และเปนแนวทางในการทํา
IRM โดยใชวธิ ีการพนสารแบบพนแลวหยุด (window strategy) การทดลองนี้มวี ตั ถุประสงคเพือ่
ทราบระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงและเชื้อบีทีตอหนอนใยผักจากพืน้ ที่ปลูกผักสําคัญ
ของประเทศไทย 3 แหง

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
กลองเลี้ยงแมลง กลองวางไข ใบและตนปูเล ตนกลาผักคะนา สารจับใบ (Colone) และ
สารฆาแมลงตางๆ ดังนี้คือ spinosad (Success 12%SC), indoxacarb (Ammate 15% SC),
emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC), chlorfenapyr (Rampage 10% SC), fipronil
(Ascend 5% SC), tolfenpyrad (Hachi Hachi 16% EC), flubendiamide (Takumi 20% WDG),
chlorantraniliprole (Prevathon 5% SC), Bt. aizawai (Xentari 35,000 DBMU/mg หรือ 10.3%
AI), Bt. kurstaki (Bactospeine10,600 IU/mg FC หรือ 2.12% AI)
วิธีการ
เก็บหนอนใยผักจากแปลงผักเกษตรกรใน อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอทับเบิก
จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยเก็บกระจายทัว่ แปลงๆละ 200 ตัว ขึ้นไป มา
เลี้ยงในหองปฏิบัติการดวยใบปูเลจนเขาดักแด เมื่อดักแดออกเปนผีเสือ้ นําสําลีมาชุบน้ําผึง้ 10% ใส
ในกรงเพื่อเปนอาหาร ปลอยใหผีเสื้อผสมพันธุและวางไขในกรงโดยใหตันกลาผักคะนาที่ปลูกใน
ถวยเปนที่วางไข เมื่อไขฟกปลอยใหหนอนวัย 1 กินตนกลาทีว่ างไขจนใบเริ่มพรุน แลวจึงยายหนอน
วัย 1 จากตนกลาไปเลี้ยงในกลองโดยใหใบยอดออนตนปูเลที่สะอาดเพื่อเปนอาหาร รอจนหนอนโต
เขาวัย 2 ชวงปลายหรือวัย 3 ชวงตน จึงนํามาใชในการทดลอง
ทําการทดลองโดยวิธี leaf-dip bioassay ประยุกตจาก Fahmy et al.,1991 และ Shelton
et al.,1993 ใชใบปูเลที่ลางสะอาดแลวผึ่งใหแหง และตัดใบใหมีขนาด 5x5 ซ.ม. ทําการจุมใบปูเลที่
เตรียมไว ในสารฆาแมลงความเขมขนตางๆที่ละลายในน้ําที่ผสมสารจับใบความเขมขน 5 มล./ น้าํ
20 ลิตร นาน 10 วินาที ผึ่งใหแหง แลวนําไปใสใน Petri dishes ที่มีฝาปดอันละ 1 ชิน้ แลวใสหนอน
วัย 2 ชวงปลายหรือวัย 3 ชวงตนจํานวน 10-15 ตัว ลงในแตละ Petri dishes เพื่อใหหนอนกินใบผัก
ที่ชุบสารฆาแมลง ทําการทดลองกับสารฆาแมลงแตละชนิด 5-9 ความเขมขน ๆ ละ 4-5 ซ้ํา สวน
ชุดควบคุม (control) ใหหนอนกินใบปูเลที่จุมน้ําที่ผสมสารจับใบเพียงอยางเดียว
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ตรวจดูการตายของหนอนที่ 72 ชั่วโมง และที่ 96 ชั่วโมงสําหรับเชื้อ Bt เมื่อพบวามีการ
ตายของหนอนในชุดควบคุม (control) จะทําการปรับคาเปอรเซ็นตการตายโดยใช Abbott’s
formula (Abbott, 1925) แลวจึงนําขอมูลการตายของหนอนมาวิเคราะหหาคา LC50 และ fiducial
limitsตอไปโดยใชวิธีโพรบิท (probit analysis) (Finney, 1971) โดยใชโปรแกรม POLO-PC
เวลาและสถานที่
หองปฏิบัติการหนอนใยผัก กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรม
วิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
ผลการทดลอง
ระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงตางๆ ตอหนอนใยผักจาก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี มี
ความแตกตางกันมาก (ตารางที่ 1) สารฆาแมลง indoxacarb มีระดับความเปนพิษต่ําที่สุดโดยมี
คา LC50 สูงมากถึง 79.2 mg (AI)/liter สวน chlorfenapyr กับ tolfenpyrad มีคา LC50 สูงรองลงมา
(เทากับ 33.0 และ 21.2 mg (AI)/liter ตามลําดับ) สารฆาแมลง spinosad, emamectin
benzoate, fipronil มีคา LC50 ใกลเคียงกัน (8.70, 5.63 และ 8.40 mg [AI] / liter ตามลําดับ) สาร
ฆาแมลง spinosad กับ fipronil มีคา LC50 ต่าํ กวา และแตกตางจากสารฆาแมลง indoxacarb
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) สารฆาแมลง flubendiamide มีระดับความเปนพิษสูงทีส่ ุด
(คา LC50 ต่ํามากถึง 0.246 mg (AI)/liter) เมื่อเทียบกับสารฆาแมลงอืน่ ๆ ทุกตัว (p < 0.01) สวน
Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ทั้งสองชนิดมีระดับความเปนพิษสูงรองจาก flubendiamide (p <
0.01) (คา LC 5 0 เทากับ 3.45 mg (AI)/liter และ 2.79 mg (AI)/liter ตามลําดับ)
ระดับความเปนพิษของสารฆาแมลงตางๆ ตอหนอนใยผักจาก อ. ทับเบิก จ. เพชรบูรณ มี
ความแตกตางกันเชนกัน (ตารางที่ 2 และ3) สารฆาแมลง indoxacarb, chlorfenapyr และ
tolfenpyrad มีระดับความเปนพิษต่ํากวาสารฆาแมลงตัวอื่นๆทีท่ ดสอบ (คา LC50 เทากับ 27.5 mg
(AI)/liter, 19.9 mg (AI)/liter และ 46.2 mg (AI)/liter ในรุน F1 ตามลําดับ) และ indoxacarb และ
tolfenpyrad มีระดับความเปนพิษต่ํา (คา LC50 เทากับ 248 mg (AI)/liter และ 46.7 mg (AI)/liter
ในรุน F3) สารฆาแมลงทีม่ ีระดับความเปนพิษสูงใกลเคียงกันคือ s p i n o s a d , e m a m e c t i n
benzoate, fipronil, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki สวนสารฆาแมลง flubendiamide และ
chlorantraniliprole มีระดับความเปนพิษสูงที่สุด (มีคา LC50 ต่ํามากถึง 0.160 mg (AI)/liter และ
0.225 mg (AI)/liter ในรุน F1)
สารฆาแมลง tolfenpyrad มีระดับความเปนพิษตอหนอนใยผักจาก อ. ไทรนอย จ. นนทบุรี
นอยกวา Bt. aizawai และ Bt. kurstaki อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางที่ 4) ทั้ง
Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ก็ไมมีระดับความเปนพิษแตกตางกันเชนกัน
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วิจารณผลการทดลอง
สารฆาแมลง indoxacarb มีระดับความเปนพิษต่ําทีส่ ุดตอหนอนใยผักจาก อ. ทามวง
จ. กาญจนบุรี และยังมีเปอรเซ็นตคา LC50 เมื่อเทียบกับอัตราที่แนะนําใหใชในแปลงสูงที่สุดถึง
70.4 % (ตารางที่ 5) ซึ่งแสดงวาหนอนใยผักจากแหลงนี้มีการพัฒนาความตานทานตอสารฆา
แมลง indoxacarb อยางมาก ดังนั้นจึงควรมีมาตรการเพื่อใหเกษตรกรงดใชสารชนิดนี้ชั่วคราว
เพราะถาใชตอ ไปก็ไมไดผลดี และทําใหหนอนพัฒนาความตานทานสูงมากขึน้ กวาเดิมอีก ซึง่ ถา
เกษตรกรงดใชสารชนิดนี้ไวกอนตอไปถาความตานทานตอสารชนิดนี้ลดลง (reversion of
resistance) ก็สามารถที่จะนําสารชนิดนี้กลับมาใชใหมไดอีก
ผลการทดลองยังชีว้ าสารฆาแมลง spinosad, fipronil, tolfenpyrad, flubendiamide, Bt.
aizawai และ Bt. kurstaki ยังเปนสารฆาแมลงที่เหมาะสมที่จะใชแนะนําในการทํา IRM กับหนอน
ใยผักจาก อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี เนื่องจากสารฆาแมลงดังกลาวมีเปอรเซ็นตคา LC50 เมื่อเทียบ
กับอัตราที่แนะนําใหใชในแปลงยังไมสงู นัก (ตารางที่ 5) อาจเกิดจากแมลงยังมีการพัฒนาความ
ตานทานตอสารดังกลาวไมมากในขณะนี้ แตจะตองหลีกเลี่ยงการใชสารฆาแมลง indoxacarb,
emamectin benzoate และ chlorfenapyr เพราะแมลงนาจะกําลังมีการพัฒนาความตานทานตอ
สารดังกลาว สวนในหนอนใยผักจาก อ. ทับเบิก จ. เพชรบูรณ นั้นแมลงนาจะกําลังมีการพัฒนา
ความตานทานตอสารฆาแมลง indoxacarb และ tolfenpyrad เพราะมีเปอรเซ็นตคา LC50 เมื่อ
เทียบกับอัตราที่แนะนําใหใชในแปลงคอนขางสูง (ตารางที่ 5) สารฆาแมลงตัวอืน่ ๆ นอกจาก
indoxacarb และ tolfenpyrad สามารถใชแนะนําในการทํา IRM ในหนอนใยผักจาก อ. ทับเบิก จ.
เพชรบูรณได กรณีเดียวกันควรหลีกเลีย่ งการใช tolfenpyrad กับหนอนใยผักจาก อ. ไทรนอย จ.
นนทบุรี ดวย เปนทีน่ าสังเกตวา Bt. aizawai และ Bt. kurstaki เปนสารฆาแมลงชีวภาพที่
เหมาะสมที่จะใชแนะนําในการทํา IRM กับหนอนใยผักทั้ง 3 แหง รวมทั้งสารฆาแมลงกลุมใหมคือ
f l u b e n d i a m i d e ดวย เนื่องจากมีระดับความเปนพิษตอหนอนใยผักสูง (ตารางที่ 1-4)
การจัดการเกีย่ วกับความตานทานของสารฆาแมลงเปนสิ่งจําเปนและจะตองมีขอมูลระดับ
ความเปนพิษของสารฆาแมลงหลายๆกลุม ตอแมลงในแตละทองที่เพือ่ ใชในการวางแผนการจัดการ
ความตานทาน
ขอมูลอื่นๆถามีเพิม่ เติมก็จะชวยใหการจัดการเกี่ยวกับความตานทานประสบ
ความสําเร็จสูง เชน ความตานทานเกิดจาก detoxification enzyme ชนิดไหน หรือเกิดจาก
insensitive target site มีโอกาสเกิด cross resistance กับสารฆาแมลงตัวใดบาง ความตานทาน
ที่เกิดขึ้นนัน้ ใชเวลานานเทาใดจึงจะเกิด reversion of resistance หรือเปนความตานทานที่ stable
ยีนที่ควบคุมมียีนคูเดียวหรือยีนหลายคู ยีนนัน้ เปน dominant หรือ recessive และมี epistasis
หรือ heterosis เกิดขึ้นหรือไม ยีนทีค่ วบคุมความตานทานมี fitness costs โดยตรงจาก
pleiotropic effect จากยีน allele นั้นหรือไม หรือมียนี อื่นที่เปน linkage ที่มีผลตอ fitness ของ
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แมลง ดังนั้น การวางแผนจัดการความตานทานของสารฆาแมลงตามแนวทาง IRM จากขอมูลที่ได
จากแมลงในแตละทองที่จึงมีความสําคัญอยางมากในการตัดสินใจเลือกใชสารฆาแมลงในแตละ
กลุมที่เหมาะสมกับทองทีน่ นั้ ๆโดยไมเกิดปญหาในภายหลัง
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
สารฆาแมลงที่สามารถใชในการวางแผนทํา I R M กับหนอนใยผักจาก อ. ทามวง จ.
กาญจนบุรี ไดแก spinosad, fipronil, tolfenpyrad, flubendiamide, Bt. aizawai และ Bt.
kurstaki และใหหลีกเลี่ยงการใช indoxacarb, emamectin benzoate และ chlorfenapyr สวน
สารฆาแมลงที่สามารถใชในการวางแผนทํา IRM กับหนอนใยผักจาก อ. ทับเบิก จ. เพชรบูรณ
ไดแก spinosad, emmamectin benzoate, chlorfenapyr, fipronil, flubendiamide,
chlorantraniliprole, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki และใหหลีกเลี่ยงการใช indoxacarb และ
tolfenpyrad สวนในหนอนใยผักจาก อ. ไทรนอย จ. นนทบุรี ใหหลีกเลี่ยงการใช tolfenpyrad ใน
การวางแผนทํา IRM
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Table 1 Susceptibility of various insecticides in F1 progeny of P. xylostella collected from
crucifer fields of Tha Muang district, Kanchana Buri , Thailand in 2008
Insecticide
spinosad
indoxacarb
emamectin benzoate
chlorfenapyr
fipronil
tolfenpyrad
flubendiamide
Bt. aizawai
Bt. kurstaki

n1
300
300
300
300
300
300
300
300
300

LC50 2

95%FL 2

8.70
79.2
5.63
33.0
8.40
21.2
0.246
3.45
2.79

Fit to Probit line
Slope + SE
2

4.17-21.7
27.5-377
1.86-28.6
10.3-198
4.38-17.3
7.85-85.1
0.113-0.593
1.83-6.41
1.28-6.68

0.516 + 0.063
0.359 + 0.057
0.328 + 0.056
0.323 + 0.056
0.565 + 0.063
0.368 + 0.057
0.451 + 0.058
0.604 + 0.065
0.620 + 0.080

0.014
0.055
0.028
0.037
0.082
0.008
0.027
0.120
0.125

df
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1

Number of larvae used in bioassay, including control.
2
mg [AI] / liter at 72 hr. except for Bt. aizawai and Bt. kurstaki at 96 hr.
Table 2 Susceptibility of various insecticides in F1 progeny of P. xylostella collected from
crucifer fields of Tub Berg district, Petchabun , Thailand in 2009
Insecticide

n1

LC50 2

spinosad
indoxacarb
emamectin benzoate
chlorfenapyr
fipronil
tolfenpyrad
flubendiamide
chlorantraniliprole
Bt. aizawai
Bt. kurstaki

200
300
200
300
250
200
300
200
250
300

1.70
27.5
1.16
19.9
3.46
46.2
0.160
0.225
3.11
1.27

1

95%FL 2
0.725-4.44
7.76-141
0.512-2.07
6.14-59.5
1.76-8.00
23.8-93.9
0.0366-0.811
0.0535-0.587
1.62-6.36
0.337-5.17

Number of larvae used in bioassay, including control.
2
mg [AI] / liter at 72 hr. except for Bt. aizawai and Bt. kurstaki at 96 hr.

Slope + SE
1.465+ 0.191
0.762 + 0.086
0.926 + 0.161
0.887 + 0.100
0.950 + 0.123
1.966 + 0.262
1.254 + 0.129
1.593 + 0.237
0.870 + 0.106
0.775 + 0.081
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Table 3 Susceptibility of various insecticides in F3 progeny of P. xylostella collected from
crucifer fields of Tub Berg district, Petchabun , Thailand in 2009
Insecticide
indoxacarb
emamectin benzoate
tolfenpyrad
flubendiamide

n1
240
240
240
240

LC50 2
248
1.50
46.7
0.0863

95%FL 2

Fit to Probit line
Slope + SE
2

153-505
0.451-3.97
23.7-123
0.0607-0.122

1.039 + 0.166
0.937 + 0.145
1.133 + 0.159
1.397 + 0.168

df

0.460
4.094
3.220
1.694

3
3
3
3

1

Number of larvae used in bioassay, including control.
2
mg [AI] / liter at 72 hr.

Table 4 Susceptibility of various insecticides in F1 progeny of P. xylostella collected from
radish fields of Sai Noi district, Nonthaburi , Thailand in 2009
Insecticide
tolfenpyrad
Bt. aizawai
Bt. kurstaki
1

n1
273
273
273

LC50 2
57.4
14.1
8.61

95%FL 2
31.7-109
7.09-26.8
4.27-19.0

Fit to Probit line
Slope + SE
2
1.505 + 0.159
0.955 + 0.103
0.517 + 0.083

Number of larvae used in bioassay, including control.
2
mg [AI] / liter at 72 hr. except for Bt. aizawai and Bt. kurstaki at 96 hr.

6.438
6.505
0.816

df
4
5
5
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Table 5 Percentage of insecticide concentration at LC50 of P. xylostella F1 progeny from
Tha Muang district, Kanchana Buri; Tub Berg district, Petchabun and Sai Noi district,
Nonthaburi; as compared to field recommended dose of each insecticide
Insecticide
spinosad
indoxacarb
emamectin benzoate
chlorfenapyr
fipronil
tolfenpyrad
flubendiamide
chlorantraniliprole
Bt. aizawai
Bt. kurstaki

Recommended dose
mg [AI] / liter
240.0
112.5
19.2
200.0
150.0
240.0
60.0
75.0
412.0
127.2

Percentage of LC50 as compared to field recommended dose

Tha Muang

Tub Berg

Sai Noi

3.63
70.40
29.32
16.50
5.60
8.83
0.41
0.84
2.19

0.71
24.44
6.04
9.95
2.31
19.25
0.27
0.30
0.75
1.00

23.92
3.42
6.77

