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ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย และสารฆาแมลงในการป!องกันกําจัดหนอนกระทู&
หอม ; Spodoptera exigua Hubner ในกระเจี๊ยบเขียว
Efficacy Test of Some Microbial Insecticides and Insecticides for
Controlling the Beet armyworm ; Spodoptera exigua Hubner on Okra
สมรวย รวมชัยอภิกุล
อุราพร หนูนารถ
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดยอ
ศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย และสารฆาแมลงในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอม
ในกระเจี๊ยบเขียว ดําเนินการทดลอง ที่แปลงเกษตรกร อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํา นวน 8 กรรมวิ ธี 3 ซ้ํ า พน
เชื้อจุลินทรีย ได)แก ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG) และ ไวรัส SeNPV อัตรา
15
มิลลิลิตร ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG) อัตรา 30 มล., 60 กรัม และ 15 มล+ 30 กรัมตอน้ํา 20
ลิตร ตามลําดับ สวนสารฆาแมลง ได)แก flubendiamide (Takumi 20%WG), emamectin
benzoate (Proclaim 1.92 %EC), novaluron (Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide
(Prodigy 240 SC 24 %SC), อัตรา 6 กรัม, 15, 20, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ
และการไมพนสารกํ า จั ด แมลง พบว าสารฆาแมลง flubendiamide 20%WG, emamectin
benzoate 1.92 %EC, lufenulon 5 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide
24 %SC อัตรา 6 กรัม, 15, 20, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ และไวรัส SeNPV,
แบคทีเรีย (Centari WDG) และ ไวรัส SeNPV อัตรา 15 มิลลิลิตร ผสม แบคทีเรีย (Centari
WDG) อัตรา 30 มล., 60 กรัม และ 15 มล+ 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ มีประสิทธิภาพดีใน
การควบคุมประชากรของหนอนกระทู)หอม สารกําจัดแมลงที่ใช)ไมมีผลกระทบตอกระเจี๊ยบเขียว
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คํานํา
กระเจี๊ยบเขียว เปhนพืชผักที่มีความสําคัญในด)านการสงออกที่นํารายได)เข)าประเทศพืชหนึ่ง
ตลาดสงออก ได)แก ญี่ปุjน กระเจี๊ยบเขียวมีการปลูกอยางตอเนื่องกันมานานมากกวา 10 ปk โดยมีพื้นที่
ปลูกที่สําคัญ ได)แก จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี และนครราชสีมา
เปhนต)น มีทั้งแบบยกรองและแบบไมยกรอง ปmจจุบันพบวาปmญหาหนึ่งที่สําคัญที่ทําให)ผลผลิตกระเจี๊ยบ
เขียวไมได)มาตรฐานการสงออก คือ แมลงศัตรูพืช ได)แก หนอนเจาะสมอฝ#าย หนอนกระทู)หอม
เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป#ง แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจักจั่นฝ#าย แตแมลงที่เปhนปmญหาสําคัญในระยะเก็บเกี่ยว
ผลผลิต ก็คือ หนอนกระทู)หอม ซึ่งพบทําลายตามแหลงปลูกทั่วๆ ไป การทําลายในระยะตัวหนอน จะ
กัดกินสวนของ ใบ ดอก แตที่สําคัญก็คือสวนของฝmกให)ได)รับความเสียหาย ทําให)ผลผลิตลดลง และ
ไมได)คุณภาพตามความต)องการของตลาด (ปrยรัตน และคณะ 2542) ทําให)เกษตรกรจึงทําการพนสาร
ฆาแมลงเปhนประจํา ดังนั้น จึงได)ศึกษาประสิทธิภาพของงเชื้อจุลินทรีย และสารฆาแมลงในการป#องกัน
กํ า จั ด หนอนกระทู) ห อมในกระเจี๊ ย บเขี ย ว เพื่ อหาสารกํ า จั ด แมลงที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ปลอดภั ย ต อ
ผู)บริโภค และสิ่งแวดล)อม
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุกระเจี๊ยบเขียว
2. เชื้อ ไวรัส SeNPV และ แบคทีเรีย (Centari WDG)
3. สารฆาแมลง flubendiamide (Takumi 20%WG), emamectin benzoate (Proclaim
1.92 %EC), novaluron (Rimon 10 %EC) และ methoxyfenozide (Prodigy 240
SC 24 %SC)
4. เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
5. ปุsยเคมีสูตร 16-16-16, สูตร 25-7-7 และปุsยคอก
6. ป#ายปmกแปลง
วิธีการ
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Desize มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี
ดังนี้
1. ไวรัส SeNPV
2. แบคทีเรีย (Centari WDG)
3. ไวรัส SeNPV
ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG)
4. flubendiamide 20%WG
5. emamectin benzoate 1.92 %EC
รายงานผลงานวิจัยประจําป ๒๕๕๕ สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

30
60
15
30
6
15

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
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6. novaluron 10 %EC
อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
7. methoxyfenozide 24 %SC
อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
8. ไมพนสารกําจัดแมลง
ทําการทดลองในแปลงกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกร ที่ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2554 ขนาดแปลงยอย 5X6 เมตร เริ่มพนสารกําจัดแมลงตาม
กรรมวิธี เมื่อพบการระบาดของหนอนหนอนกระทู)หอมมากกวา 0.5 ตัวตอต)น ชวงพนสารกําจัดแมลง
ทุก 7 วันครั้ง โดยตรวจนับจํานวนหนอนกระทู)หอม กอนการพนสารกําจัดแมลงครั้งแรก และหลังพน
สารกําจัดแมลงทุก 3, 5 และ 7 วัน สุมตรวจนับจากต)นกระเจี๊ยบเขียว 10 ต)นตอแปลงยอย ตรวจนับ
ทั้งต)น บันทึกผล และนําข)อมูลที่ได)มาวิเคราะหผลทางสถิติตอไป
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
สถานที่

เดือน ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554
แปลงเกษตรกร อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลและวิจารณผลการทดลอง

การทดลองที่ 1 ที่แปลงเกษตรกร อ.อูทอง จ. สุพรรณบุรี (ตารางที่ 1.)
กอนพนสารทดลอง พบวา ทุกกรรมวิธีมีจํานวนหนอนกระทู)หอม 6.67-11.67 ตัวตอ 10 ต)น
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
หลังพนสารครั้งที่ 1 แล)ว 3 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนกระทู)หอม 2.00-6.67
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอม ดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 11.00 ตัวตอ 10 ต)น กรรมวิธีที่พน
flubendiamide 20%WG อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 2.00 ตัวตอ 10 ต)น มี
ประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวา และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พนไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari
WDG), emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide
24 %SC อัตรา 30 มล., 60 กรัม, , 15 มล.+30 กรัม, 15, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบ
หนอนกระทู)หอม 6.67, 6.33, 5.00, 6.67, 6.67 และ 5.00 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ
หลังพนสารครั้งที่ 1 แล)ว 5 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนกระทู)หอม 0.00-6.67
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 15.00 ตัวตอ 10 ต)น กรรมวิธีที่พน
flubendiamide 20%WG อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 0.00 ตัวตอ 10 ต)น มี
ประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวา และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พนไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari
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WDG), emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide
24 %SC อัตรา 30 มล., 60 กรัม, , 15 มล.+30 กรัม, 15, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบ
หนอนกระทู)หอม 3.00, 4.33, 5.67, 6.67, 4.67 และ 3.33 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ สวน กรรมวิธี
พนไวรัส SeNPV และ methoxyfenozide 24 %SC มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)
หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน
emamectin
benzoate
1.92 %EC แตไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV ผสม
แบคทีเรีย (Centari WDG) และ novaluron 10 %EC
หลังพนสารครั้งที่ 1 แล)ว 7 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนกระทู)หอม 1.33-4.67
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอม ดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 11.67 ตัวตอ 10 ต)น กรรมวิธีที่พน
flubendiamide 20%WG อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 1.33 ตัวตอ 10 ต)น มี
ประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พนไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari
WDG), emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide
24 %SC อัตรา 30 มล., 60 กรัม, , 15 มล.+30 กรัม, 15 และ 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบ
หนอนกระทู)หอม 4.67, 3.33, 4.67, 3.67 และ 3.33 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ แตไมแตกตางทาง
สถิติกับกรรมวิธีที่พน methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ซึ่งพบหนอน
กระทู)หอม 2.33 ตัวตอ 10 ต)น
หลังพนสารครั้งที่ 2 แล)ว 3 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนกระทู)หอม 0.00-4.67
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอม ดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 7.67 ตัวตอ 10 ต)น กรรมวิธีที่พน
flubendiamide 20%WG และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 6 กรัม และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา
20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 0.00 และ 1.67 ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัด
หนอนกระทู)หอม ไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV
ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG), emamectin benzoate 1.92 %EC และ novaluron 10 %EC
อัตรา 60 กรัม, , 15 มล.+30 กรัม, 15 และ 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 2.33,
2.00, 3.00 และ 2.33 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ แตมีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)
หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV อัตรา 30 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 4.67 ตัวตอ 10 ต)น
หลังพนสารครั้งที่ 2 แล)ว 5 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนกระทู)หอม 0.00-2.67
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอม ดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 8.33 ตัวตอ 10 ต)น กรรมวิธีที่พน
flubendiamide 20%WG และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 6 กรัม และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา
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20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 0.00 และ 0.67 ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัด
หนอนกระทู)หอม ดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV,
แบคทีเรีย (Centari WDG), ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG), emamectin
benzoate 1.92 %EC และ novaluron 10 %EC อัตรา 30 มล., 60 กรัม, , 15 มล.+30 กรัม,
15 และ 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 1.67, 2.00, 2.67, 1.67 และ 2.33 ตัวตอ
10 ต)น ตามลําดับ
หลังพนสารครั้งที่ 2 แล)ว 7 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสารพบหนอนกระทู)หอม 1.00-6.00
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 11.67 ตัวตอ 10 ต)น กรรมวิธีที่พน
flubendiamide 20%WG อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 1.00 ตัวตอ 10 ต)น มี
ประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวา และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่พนไวรัส SeNPV, ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG), emamectin
benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 30 มล.,
15 มล.+30 กรัม, 15, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 6.00, 5.00, 4.33,
4.33 และ 4.67 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ แตมีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอม ไม
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน แบคทีเรีย (Centari WDG) อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบ
หนอนกระทู)หอม 2.67 ตัวตอ 10 ต)น
หลังพนสารครั้งที่ 3 แล)ว 3 วัน กรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari
WDG), flubendiamide 20%WG
และ emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา และ
15 มล.+30 กรัม, 6 กรัม และ 15 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 3.00, 0.00 และ
2.00 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวาและ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พนไวรัส SeNPV, ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย
(Centari WDG) และ กรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 7.00, 8.33 และ 8.67 ตัวตอ 10
ต)น ตามลําดับ สวนกรรมวิธีที่พน, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา
10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 6.67 และ 6.00 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ
แตมีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสาร
หลังพนสารครั้งที่ 3 แล)ว 5 วัน กรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV, ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย
(Centari WDG), flubendiamide 20%WG, emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron
10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 30 มล., 15 มล.+30 กรัม, 6 กรัม, 15, 10
และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 6.67, 3.33, 0.00, 6.33, 7.00 และ 6.33 ตัวตอ
10 ต)น ตามลําดับ มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวาและแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสาร ซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 12.67 ตัวตอ 10 ต)น สวนกรรมวิธีที่
พน แบคทีเรีย (Centari WDG)อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 10.00 ตัวตอ 10
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ต)น แตมีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมพนสาร
กรรมวิธีที่พนไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG) มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัด
หนอนกระทู)หอมน)อยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พนสาร flubendiamide
20%WG แตมีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีที่พนสารไวรัส SeNPV, ไวรัส SeNPV ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG),
emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC
หลังพนสารครั้งที่ 3 แล)ว 7 วัน กรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari WDG),
flubendiamide 20%WG, emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ
methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 30 มล., 60 กรัม, 6 กรัม, 15, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20
ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 3.67, 4.67, 0.00, 5.67, 6.00 และ 5.33 ตัวตอ 10 ต)น ตามลําดับ มี
ประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมดีกวา และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ไมพนสารซึ่งพบหนอนกระทู)หอม 14.00 ตัวตอ 10 ต)น สวนกรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV
ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG)อัตรา 15 มล.+ 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พบหนอนกระทู)หอม 11.33
ตัวตอ 10 ต)น มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่
ไมพนสาร กรรมวิธีที่พน flubendiamide 20%WG มีประสิทธิภาพในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)
หอมดีกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่พน ไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari
WDG), emamectin benzoate 1.92 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide
24 %SC
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย และสารฆาแมลงในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)
หอมในกระเจี๊ยบเขียว พบวาสารฆาแมลง flubendiamide 20%WG, emamectin benzoate
1.92 %EC, lufenulon 5 %EC, novaluron 10 %EC และ methoxyfenozide 24 %SC อัตรา 8
กรัม15, 20, 10 และ 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ และไวรัส SeNPV, แบคทีเรีย (Centari
WDG) และ ไวรัส SeNPV อัตรา 15 มิลลิลิตร ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG) อัตรา 30 มิลลิลิตร,
60 กรัม และ 15 มิลลิลิตร + 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ มีแนวโน)มประสิทธิภาพดีในการ
ควบคุมประชากรของหนอนกระทู)หอมในกระเจี๊ยบเขียว
สารกําจัดแมลงที่ใช)ไมมีผลกระทบตอ
กระเจี๊ยบเขียว
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เอกสารอ&างอิง
ปrยรัตน เขียนมีสุข, กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์, นงพร กิจบํารุง,จักรพงศ พิริยพล,ศรีสุดา โท)ทอง, สมศักดิ์
ศิริพลตั้งมั่น, ลัดดาวัลย อินทรสังข, อุราพร ใจเพ็ชร, ศรีจํานรรจ พิชิตสุวรรณชัย, สมรวย
รุงรัตนวารี และสัจจะ ประสงคทรัพย. 2542. แมลงศัตรูผัก. เอกสารวิชาการ กลุมงานวิจัย
แมลงศัตรูผัก ไม)ดอกและไม)ประดับ กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร
กรุงเทพฯ. 97 หน)า
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ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย และสารฆาแมลงในการป#องกันกําจัดหนอนกระทู)หอมในกระเจี๊ยบเขียว ที่อําเภออูทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ระหวางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2554
อัตราการใช)
จํานวนหนอนกระทู)หอม (ตัว/10 ต)น)
กรรมวิธี
กรัม,มล./น้ํา กอนพน
หลังพนสารครั้งที่ 1
หลังพนสารครั้งที่ 2
หลังพนสารครั้งที่ 3
20 ลิตร
สาร
3 วัน
5 วัน
7 วัน
3 วัน
5 วัน
7 วัน
3 วัน
5 วัน
7 วัน
1. ไวรัส SeNPV
30
11.67 6.67 b 3.00 b 4.67 b 4.67 b 1.67 b 6.00 c 7.00 c 6.67 c
3.67 b
2. แบคทีเรีย (Centari WDG)
60 กรัม
9.00
6.33 b 4.33 bc 3.33 b 2.33 ab 2.00 b 2.67 ab 8.33 c 10.00 cd 4.67 b
3. ไวรัส SeNPV
15
ผสม แบคทีเรีย (Centari WDG)
30 กรัม
6.67
5.00 b 5.67 c 4.67 b 2.00 ab 2.67 b 5.00 bc 3.00 b 3.33 b 11.33 bc
4. flubendiamide 20%WG
6 กรัม
10.00 2.00 a 0.00 a 1.33 a 0.00 a 0.00 a 1.00 a 0.00 a 0.00 a
0.00 a
5. emamectin benzoate 1.92 %EC
15
11.33 6.67 b 6.67 c 3.67 b 3.00 ab 1.67 b 4.33 b 2.00 b 6.33 c
5.67 b
6. novaluron 10 %EC
10
8.67
6.67 b 4.67 bc 3.33 b 2.33 ab 2.33 b 4.33 b 6.67 bc 7.00 c
6.00 b
7. methoxyfenozide 24 %SC
8
10.33 5.00 b 3.33 b 2.33 ab 1.67 a 0.67 a 4.67 b 6.00 bc 6.33 c
5.33 b
8. ไมพนสารกําจัดแมลง
9.33 11.00 c 15.00 d 11.67 c 7.67 c 8.33 c 11.67 d 8.67 c 12.67 d 14.00 c
CV(%)
89.1
72.8
94.6
69.5
68.9
83.2
67.9
84.2
96.5
85.9
76.8
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