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ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกาจัดหนอนผีเสือ้ ในหน่อไม้ฝรัง่
Efficacy Test of Insecticides for Controlling Lepidoptera Larva
on Asparagus
อุราพร หนูนารถ สมรวย รวมชัยอภิกลุ
วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร สิริกญ
ั ญา ขุนวิเศษ
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
การศึกษาประสิทธิภาพของสารในการป้องกันกาจัดหนอนผีเสื้อในหน่อไม้ฝรั่ง ดาเนินการที่แปลง
เกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 3 ซ้า 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide
(Prodigy 240 SC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr (Rampage) อัตรา 20
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร lufenuron
5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram 12% SC (Exalt) อัตรา 20
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamine 20% WDG (Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า
20 ลิตร และ กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารกาจัดแมลง โดยมีกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr (Rampage) อัตรา
20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันกาจัดหนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง โดยมีจานวนหนอนกระทู้หอมน้อยกว่าและแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกาจัดแมลง

รหัสการทดลอง 03-32-60-01-02-00-04-60
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คานา
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ผลิตเพื่อการส่งออกทั้งในรูปบริโภคสด
และผลิตเพื่อแปรรูปทางอุตสาหกรรม ปัญหาสาคัญที่ทาให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝ รั่งไม่ได้มาตรฐาน
ส่งออกคือ ศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผักและหนอนเจาะสมอฝ้าย เป็น
แมลงศัตรูที่สาคัญต่อพืชผักเศรษฐกิจหลายชนิด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ซึ่งเกษตรกรมีการ
พ่นสารฆ่าแมลง 8 กลุ่ม และ นิยมใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่ ม Orgonophosphate มากที่สุด จากปัญหา
ดังกล่าวจึงทาการทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี และสารชีวินทรีย์ ในการป้องกันกาจัดหนอนกระทู้
หอมเพื่อให้ได้สารที่มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ
วิธดี าเนินการ
1. แปลงหน่อไม้ฝรั่ง
2. สาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC), สารchlorfenapyr (Rampage), สาร
deltamethrin (Decis), สาร indoxacarb 15% SC (Ammate), สาร lufenuron 5% EC (Math)
สาร spinotoram 12% SC (Exalt), สาร flubendiamine20%WDG (Takumi )
3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง หรือ เครื่องยนต์พ่นสารสะพายหลังแบบใช้แรงดันน้า
4. ปุ๋ยเคมี และสารจับใบ
5. กระบอกตวงขนาดเล็ก และถังน้าพลาสติก
6. แผ่นป้ายแสดงกรรมวิธี และอุปกรณ์จดบันทึกข้อมูล
7. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยคอก
8. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ชุดพ่นสาร อุปกรณ์ชั่งตวงสารและผสมสาร
กรรมวิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 9 กรรมวิธี 3 ซ้า ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 พ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 2ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 พ่นสาร chlorfenapyr (Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 พ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 พ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 พ่นสาร lufenuron 5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 พ่นสาร spinotoram 12% SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 พ่นสาร flubendiamine20%WDG (Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20ลิตร
กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารกาจัดแมลง
รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๖๐ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1767

วิธีดาเนินการ
ดาเนินการทดลองในแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกร ในพื้นที่ 1 ไร่ ขนาดแปลงย่อย 30
ตารางเมตร ปฏิบัติดูแลแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ งตามคาแนะนาของกรมวิชาการเกษตร เริ่มปฏิบัติการ
ทดลองตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดเข้าทาลายของหนอนผีเสื้อทุกชนิด โดยถ้าพบการระบาดของ
หนอนกระทู้หอม และ หนอนกระทู้ผัก 1 ตัว/กอ และ หนอนเจาะสมอฝ้าย 1 ตัวต่อ 2 กอ จึงเริ่ม
ดาเนินการพ่นสารตามกรรมวิธี และทาการพ่นสารทดลองทุก 7 วัน โดยใช้อัตราการพ่นสาร 100
ลิตร/ไร่ ดาเนินการตรวจนับจานวนหนอนผีเสื้อทุกชนิดที่พบ เช่นหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก
และ หนอนเจาะสมอฝ้าย จานวน 10 กอ/แปลงย่อย พร้อมทั้งบันทึกอาการเป็นพิษต่อพืช แล้วนา
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การบันทึกข้อมูล
นาข้อมูลหนอนกระทู้หอมมาวิเคราะห์ทางสถิติ กรณีจานวนข้อมูลหนอนกระทู้หอมก่อนพ่น
สารไม่แตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance แต่
ถ้าจานวนหนอนกระทู้หอมก่อนพ่นสารแตกต่างกันทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนหลังพ่นสารด้วย
วิธี Analysis of Covariance จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธีด้ว ยวิธี
DMRT บันทึกอาการเกิดพิษต่อพืชเนื่องจากสารฆ่าแมลงและกอทุนการพ่นสาร
เวลาและสถานที่
การทดลองที่ 1 ที่แปลงเกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทาการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จานวนหนอนกระทูห้ อม (ตารางที่ 1)
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 1
พบจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 12.67-15.33 ตัวต่อ 10 กอ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์จานวนหนอนกระทู้หอมลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีจานวนหนอน
กระทู้หอมเฉลี่ย 2.33-5.33 ตัวต่อ 10 กอ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมี จานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 12.33 ตัวต่อ 10 กอ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC)
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20
ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร lufenuron 5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram
12% SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamine 20% WDG
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(Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 2.33, 5.00, 3.67, 5.33, 3.33
และ 2.33 ตัวต่อ 10 กอ ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ chlorfenapyr
(Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 4.67 ตัวต่อ 10 กอ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีจานวนหนอน
กระทู้หอมเฉลี่ย 0.00-1.67 ตัวต่อ 10 กอ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 12.33 ตัวต่อ 10 กอ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC)
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร,
กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram 12% SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร
flubendiamine 20%WDG (Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย
0.33, 1.00, 0.00, 0.67 และ 0.67 ตัวต่อ 10 กอ ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร
เปรียบเทียบ chlorfenapyr (Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้
หอมเฉลี่ย 0.67 ตัวต่อ 10 กอ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร lufenuron 5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/
น้า 20 ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 1.67 ตัวต่อ 10 กอ มากกว่าและมีความแตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ chlorfenapyr (Rampage)
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีจานวนหนอน
กระทู้หอมเฉลี่ย 1.00-5.67 ตัวต่อ 10 กอ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 15.67 ตัวต่อ 10 กอ เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC)
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร lufenuron 5% EC ( Math ) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร,
กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram 12% SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร
flubendiamine 20%WDG (Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย
1.00, 1.33, 2.33, 1.00 และ 1.00 ตัวต่อ 10 กอ ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสาร
เปรียบเทียบ chlorfenapyr (Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้
หอมเฉลี่ย 1.33 ตัวต่อ 10 กอ ส่วนกรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า
20 ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 5.67 ตัวต่อ 10 กอ มากกว่าและมีความแตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ chlorfenapyr (Rampage)
ก่อนพ่นสารครัง้ ที่ 2 เป็นการพ่นสารต่างจากครั้งที่ 1 แล้ว 14 วัน พบจานวนหนอนกระทู้หอม
เฉลี่ย 15.00-18.67 ตัวต่อ 10 กอ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกรรมวิธี จึงวิเคราะห์จานวนหนอนเจาะ
สมอฝ้ายหลังพ่นสารด้วยวิธี Analysis of Variance
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หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 3 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจั ดแมลง มีจานวนหนอน
กระทู้หอมเฉลี่ย 3.67-7.33 ตัวต่อ 10 กอ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 21.00 ตัวต่อ 10 กอ เมื่อเปรียบเทีย บ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC)
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20
ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่น
สาร lufenuron 5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram 12%
SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamine 20% WDG
(Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20 ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 3.67, 6.33, 4.67, 7.33, 4.00
และ 3.33 ตัวต่อ 10 กอ ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ chlorfenapyr
(Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 4.67 ตัวต่อ 10 กอ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 5 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีจานวนหนอน
กระทู้หอมเฉลี่ย 1.67-3.00 ตัวต่อ 10 กอ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 16.00 ตัวต่อ 10 กอ เมื่อเปรียบเทีย บ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC)
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20
ลิตร,กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่น
สาร lufenuron 5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram
12% SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamine 20%WDG
(Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 2.33, 2.67, 2.00, 2.67, 1.67
และ 2.00 ตัวต่อ 10 กอ ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ chlorfenapyr
(Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 3.00 ตัวต่อ 10 กอ
หลังการพ่นสารครั้งที่ 1 แล้ว 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารกาจัดแมลง มีจานวนหนอน
กระทู้หอมเฉลี่ย 0.33-2.67 ตัวต่อ 10 กอ น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่พ่นสารกาจัดแมลง ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 19.67 ตัวต่อ 10 กอ เมื่อเปรียบเทีย บ
ระหว่างกรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่า กรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide (Prodigy 240 SC)
อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20
ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร lufenuron 5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram
12% SC (Exalt) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamine 20%WDG
(Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า 20ลิตร มีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 1.00, 2.67, 1.33, 1.67, 0.33
และ 1.00 ตัวต่อ 10 กอ ตามลาดับ ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ chlorfenapyr
(Rampage) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร ซึ่งมีจานวนหนอนกระทู้หอมเฉลี่ย 1.33 ตัวต่อ 10 กอ
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สรุปผลการทดลองและคาแนะนา
การศึกษาประสิทธิภาพของสารในการป้องกันกาจัดหนอนผีเสื้อในหน่อไม้ฝรั่ง ดาเนินการที่แปลง
เกษตรกร อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB มี 3 ซ้า 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีพ่นสารกาจัดแมลง พบว่ากรรมวิธีพ่นสาร methoxyfenozide
(Prodigy 240 SC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr (Rampage) อัตรา 20
มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร deltamethrin (Decis) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธี
พ่นสาร indoxacarb 15% SC (Ammate) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร lufenuron
5% EC (Math) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้า 20ลิตร, กรรมวิธีพ่นสาร spinotoram 12% SC (Exalt) อัตรา
20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นสาร flubendiamine 20%WDG (Takumi) อัตรา 10 กรัม/น้า
20 ลิตร และ กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารกาจัดแมลง โดยมีกรรมวิธีพ่นสาร chlorfenapyr (Rampage) อัตรา
20 มิลลิลิตร/น้า 20 ลิตร เป็นกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ พบว่าทุกกรรมวิธีที่มีการพ่นสารมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันกาจัดหนอนกระทู้หอมในหน่อไม้ฝรั่ง โดยมีจานวนหนอนกระทู้หอมน้อยกว่าและแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารกาจัดแมลง
เอกสารอ้างอิง
ปิยรัตน์ เขียนมีสุข กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ นงพร กิจบารุง จักรพงศ์ พิริยพล ศรีสุดา โท้ทอง
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์ อุราพร ใจเพ็ชร ศรีจานรรจ์ พิชิตสุวรรณชัย
สมรวย รุ่งรัตนวารี และสัจจะ ประสงค์ทรัพย์. 2542. เอกสารวิชาการ แมลงศัตรูผัก. กลุ่ม
งานวิจัยแมลงศัตรูผัก ไม้ดอกไม้ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร
กรุงเทพฯ. 97 หน้า.
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1.methoxyfenoside24%SC
2. chlorfenapyr 10% SC
3.deltamethrin 3%EC
4. indoxacarb 15% SC
5.lufenuron 5% EC
6.spinotoram12%SC
7.flubendiamine20%WDG
8.control
CV

Treatment

10
20
30
15
20
20
10

13.00
14.00
12.67
14.67
15.33
15.00
13.67
13.33
17.8

Rate
(ml.,G/w Before
ater 20l.) spray 1

Number of larva (no./ 10 plants)1/
After spray 1 (day)
Before
spray 2 3
3
5
7
2.33 a 0.33 ab 1.00 a
18.00
4.67 a 0.67 ab 1.33 a
15.67
5.00 a 1.00 bc 5.67 b
16.00
3.67 a 0.00 a 1.33 a
16.67
5.33 a 1.67 c 2.33 a
17.00
3.33 a 0.67 ab 1.00 a
15.00
2.33 a 0.67 ab 1.00 a
18.67
12.33 b 12.33 d 15.67c
17.00
34.5
21.2
45.1
19.7
3.67 a 2.33 a
6.00 a 3.00 a
6.33 a 2.67 a
4.67 a 2.00 a
7.33 a 2.67 a
4.00 a 1.67 a
3.33 a 2.00 a
21.00 b 16.00 b
31.4
35.3

5

7
1.00 ab
1.33 ab
2.67 b
1.33 ab
1.67 ab
0.33 a
1.00 ab
19.67 c
26.5

After spray 2 (day)

Table 1 Average number of larva from efficacy test of insecticides for controlling Beet aemy worm on Asparagus on July- Septemberl 2017
at Thamaka district Kanchanaburi Province
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