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การผลิตและการใชไรตัวห้าํ , Amblyseius spp. ควบคุมเพลีย้ ไฟ
Mass Production and Utilization of Predatory Mites, Amblyseius spp.
for Controlling Thrips
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บทคัดยGอ
ทําการศึกษาการผลิตและการใชไรตัวห้ํา Amblyseius californicus เพื่อใชควบคุมเพลี้ยไฟ
ทํ า การทดลองในหองปฏิ บั ติ ก ารกลุG ม งานวิ จั ย ไรและแมงมุ ม กลุG ม กี ฏ และสั ต ววิ ท ยา สํ า นั ก วิ จั ย
พัฒนาการอารักขาพื ช และที่ แปลงเกษตรกร อํ าเภอปากชGอง จังหวัด นครราชสีมา ระหวGา งเดือน
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 วงจรชีวิตของไรตัวห้ํา A. californicus เมื่อทดลองใหกินเพลี้ยไฟ
Scirtothrip dorsalis เปVนอาหาร พบวGา ไรตัวห้ํา มีระยะการเจริญเติบโต รวม 5 ระยะ ไดแกG ไขG ตัว
อGอนระยะที่ 1, 2 และ 3 และตัวเต็มวัย ใชเวลานานประมาณ 4 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุขัยประมาณ 25
วัน สามารถกินเพลี้ยไฟระยะตัวอGอนไดวันละประมาณ 10 ตัว วางไขGได วันละ 1-2 ฟอง สGวน
การศึกษาวิธีการขยายพันธุ?ไรตัวห้ํา A. californicus เปVนปริมาณมาก พบวGาเพาะเลี้ยงไดโดยใชไรแดง
หมGอนเปVนอาหารบนตนถั่วพุGมที่เพาะปลูกในโรงเรือน ใชเวลาการผลิตนานประมาณ 5 สัปดาห?ตGอรอบ
การผลิต สามารถผลิตไรตัวห้ําไดประมาณ 6-7 เทGาจากปริมาณไรตัวห้ําพGอแมGพันธุ?ที่เริ่มตน สําหรับ
การทดสอบปลGอยไรตัวห้ํา A. californicus เพื่อควบคุมเพลี้ยไฟในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร
เปรียบเทียบกับแปลงพGนสารฆGาแมลง imidacloprid 10 % SL อัตรา 10-20 มิลลิลิตรตGอน้ํา 20 ลิตร
ผลการทดลอง พบวGาการใชไรตัวห้ํา A. californicus ไมGสามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยไฟ S.
dorsalis ที่ทําลายบนกุหลาบได สGวนไรตัวห้ํา A. swirskii ที่มีการวางแผนนําเขาจากตGางประเทศ ไมG
สามารถดําเนินการนําเขามาในประเทศไทยได ดังนั้นการวิจัยนี้จึงขอสิ้นสุดการทดลองในปe 2554
คํานํา
เนื่องจากในขณะนี้เพลี้ยไฟ เปVนศัตรูที่สําคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด การปนเปfgอนของสาร
กําจัดศัตรูพืชที่ใชในการปhองกันกําจัดศัตรูพืชเปVนอุปสรรคหนึ่งที่ทําใหการผลิตพืชสGงออกมีปiญหา มี
การกีดกันทางการคา นอกจากนั้นมีรายงานการวิวัฒนาการการดื้อยาของศัตรูพืชในบางพื้นที่ที่ใช
สารฆGาแมลงติดตGอกันเปVนเวลานานเพลี้ยไฟ มักลงระบาดบนผลผลิตอยGางตGอเนื่อง การเวนระยะการ
เก็บเกี่ยวหลังพGนสารฆGาแมลงในพืชบางชนิดทําไดยาก ดังนั้นการแกปiญหาอีกทางหนึ่งก็คือ หาทางลด
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-01-0101-02-02-54
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

532

การระบาดของไร เพลี้ยไฟ โดยไมGใชสารเคมี พยายามอนุรักษ?ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชดังกลGาวไวให
มากที่สุด หรือใชการควบคุมโดยชีววิธี โดยการเพิ่มปริมาณศัตรูธรรมชาติใหมีมากเพิ่มขึ้นในแปลงปลูก
ในโครงการวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิดที่จะนําเขาไรตัวห้ําพันธุ?ตGางประเทศที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลี้ยไฟ
และแมลงหวี่ขาวมากที่สุดในขณะนี้ เชGน A. swirskii Athias-Henriot มาศึกษาวิจัยเพื่อไดศัตรู
ธรรมชาติที่สําคัญของเพลี้ยไฟ สามารถแนะนําใหเกษตรกรใชได
ไรตัวห้ํา ในวงศ? Phytoseiidae เปVนศัตรูธรรมชาติของไรศัตรูพืช รวมทั้งแมลงศัตรูพืชบาง
ชนิด เชGน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว ไรตัวห้ําที่ผลิตเปVนการคาและใชอยGางแพรGหลายในประเทศแถบยุโรป
และอเมริกาในขณะนี้ มีหลายชนิด เชGน Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, Metaseiulus
occidentalis Nesbitt, A. californicus (McGregor), A. cucumeris (Oudemans) และ A.
swirskii Athias-Henriot เปVนตน สําหรับในประเทศไทย กลุGมงานวิจัยไรและแมงมุม กลุGมกีฏและสัตว
วิทยา กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการวิจัยและทําการผลิตขยายไรตัวห้ําไดแลวหลายชนิด ไดแกG A.
longispinosus (Evans), P. persimilis, A. californicus ซึ่งไดรับผลสําเร็จในการนําไปใชควบคุมไร
ศัตรูสตรอเบอรี่ (มานิตา และคณะ, 2539: มานิตา และคณะ, 2542: มานิตา และคณะ, 2543)
และไมดอกไมประดับ เชGน กุหลาบ (มานิตา และคณะ, 2552) และไดถGายทอดเทคโนโยลีการใชไรตัว
ห้ํานี้ใหแกGโครงการหลวง และเกษตรกรบางรายแลว แตGอุปสรรคอยGางหนึ่งในการใชไรตัวห้ําในแปลง
ปลู กพืช ก็ คือตองปลG อยไรตั ว ห้ํ า รG วมกั บ การใชสารปh องกั น กํ าจั ด เพลี้ ย ไฟ หรื อแมลงหวี่ ขาว ที่ มัก
ระบาดในเวลาเดียวกัน ซึ่งในขณะนี้ยังไมGมีศัตรูธรรมชาติที่สามารถนําไปใชปลGอยใหควบคุมแมลงทั้ง 2
ชนิด
สํ า หรั บ ไรตั ว ห้ํ า ที่ ส ามารถควบคุ ม เพลี้ ย ไฟได ที่ ไ ดศึ ก ษาเบื้ อ งตนไปแลวนั้ น ไดแกG A.
cucumeris ซึ่งเปVนไรตัวห้ําที่ใชควบคุมเพลี้ยไฟไดหลายชนิดและขายเปVนการคาแลวในตGางประเทศ
จากการนําเขาไรตัวห้ําชนิดนี้มาศึกษาในประเทศไทย พบวGาใชควบคุมเพลี้ยไฟ Thrips palmi และ
Scirtothrips dorsalis ไดในการทดสอบสภาพเรือนทดลอง แตGเมื่อนําไปใชในพริกสภาพไรG พบวGาไร
ตัวห้ําชนิดนี้ยังมีประสิทธิภาพไมGดีพอ จึงยังไมGสามารถถGายทอดสูGเกษตรกรได นอกจากนั้นพบวGา ไรตัว
ห้ํามีประสิทธิภาพกินเพลี้ยไฟได เชGนเดียวกัน แตGยังไมGทราบวิธีการนําไปใชที่เหมาะสม ในการวิจัยนี้จึง
ไดนําเขาไรตัวห้ํา A. californicus และ A. swirskii ซึ่งเปVนสายพันธุ?ตGางประเทศที่มีการศึกษากันแลว
อยGางกวางขวางวGาสามารถเพาะเลี้ยงและนําไปใชปลGอยในแปลงปลูกพืชใหควบคุมเพลี้ยไฟทดแทนการ
ใชสารฆGาแมลงได สําหรับไรตัวห้ํา A. californicus เปVนไรตัวห้ําที่นําเขามาศึกษาใชควบคุมไรศัตรูสต
รอเบอรี่แลว แตGไรตัวห้ํา A. swirskii ยังไมGมีการนําเขาประเทศไทย ไรตัวห้ํา A. swirskii เปVนไรตัว
ห้ํ า ประจํ า ถิ่ น ของประเทศแถบเมดิ เ ตอริ เ นี ย น ไดแกG อิ ส ราเอล อี ยี ป ต? กรี ซ และตรุ กี ซึ่ ง มี
สภาพแวดลอมใกลเคีย งกั บประเทศไทย มี การนํ า เขาไรตั วห้ํ าชนิด นี้ไปยั งประเทศทางยุโ รปหลาย
ประเทศ ไรตัวห้ํา A. swirskii มีประสิทธิภาพสูงสามารถใชควบคุมเพลี้ยไฟไดหลายชนิด ซึ่งเพลี้ยไฟที่มี
การระบาดรุนแรงในประเทศไทย มักไมGใชGแมลงพันธุ?พื้นเมืองของไทย แตGเปVนแมลงรุกรานตGางถิ่ น
ดังนั้นจึงควรที่มีการศึกษาศัตรูธรรมชาติที่เปVนพันธุ?ตGางถิ่นดวยกัน
โดยหัวหนาการทดลองเปVน
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ผูรั บ ผิ ดชอบในการนํ า มาทดสอบประสิ ทธิ ภาพเบื้องตนในหองปฏิ บัติ การที่ มิด ชิด และปฏิ บัติ ต าม
เงื่อนไขของการนําเขาซึ่งสิ่งตองหามของกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กGอนที่
จะมีการทดลองปลGอยไรตัวห้ําทั้งใหควบคุมไรศัตรูพืชในสภาพไรG
เพื่อแกไขปiญหาดังกลGาวขางตน และเพื่อสGงเสริมการลดการใชสารปhองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใช
วิธีปhองกันกําจัดแบบชีววิธี หรือแบบผสมผสาน การวิจัยนี้จึงประกอบไปดวย การศึกษาวิจัยเพื่อหา
เทคโนโลยีการใชไรตัวห้ําอยGางนอย 2 ชนิด ไดแกG A. californicus และ A. swirskii เพื่อควบคุมเพลี้ย
ไฟ โดยศึกษาชีวประวัติและประสิทธิภาพในการกินเหยื่อของไรตัวห้ําในหองปฏิบัติการ เมื่อไดผลวGา
สามารถใชไรตัวห้ํานี้ควบคุมเพลี้ยไฟชนิดใดไดบาง จึงมําการวิจัยหาเทคโนโลยีการผลิตและการใชไรตัว
ห้ํา ควบคุมเพลี้ยไฟในแปลงปลูกพืชตGอไป

วิธดี าํ เนินการ
นการ
อุปกรณ?
1. ไรตัวห้ํา Amblyseius californicus
2. เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis
3. ไรแดงหมGอน T. truncatus (เหยื่อ)
4. ชั้นเลี้ยงไรติดตั้งไฟฟลูออเรสเซนต? ความเขมแสง 40 lux
5. ถาดพลาสติกเลี้ยงไร ขนาด 27x45x3 เซนติเมตร
6. พูGกัน คีมคีบ สําลี กระดาษทิชชู
7. กลองจุลทรรศน?สเตอริโอ
8. หองปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิ (27-28 องศาเซนเซียส)
9. โรงเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา ขนาด 4X6 เมตร และ 3.5X3 เมตร
10. วัสดุและอุปกรณ?ในการปลูกตนถั่วสําหรับเพาะเลี้ยงไรตัวห้ํา เชGน เมล็ดพันธุ?ถั่วพุGม ตะกรา
เพาะปลู กขนาด 32x45x20 เซนติ เ มตร ดิ น ผสม ปุx ย ยู เ รี ย 46-0-0 ปุx ย สู ต ร 16-16-16
โรงเรือนเพาะชํา
11. กระบอกกระดาษ เสนผGาศูนย?กลางขนาด 12X28 เซนติเมตร สําหรับใสGไรตัวห้ําหลังเก็บ
เกี่ยว
12. ถุงกระดาษสีน้ําตาลขยายขาง ขนาด 10x18x30 เซนติเมตร และถุงพลาสติก ขนาด
40x55 เซนติเมตร สําหรับเก็บตัวอยGางใบพืช
13. ถังเก็บความเย็น
14. โรงเรือนกุหลาบตัดดอกปลูกขนาด 1 - 3 ไรG 2 หลัง และ 800 ตารางเมตร 2 หลัง
วิธปี ฏิบตั ิการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาชี
ษาชีววิทยาของ
ยาของไรตั
ของไรตัวห้าํ A. californicus
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นําไรตัวห้ํามาเลี้ยงโดยใชเพลี้ยไฟเปVนอาหาร หลGอน้ําถาดเลี้ยงตลอดเวลา และวางบนชั้นใต
แสงไฟฟลูออเรสเซ็นต? เปVนเวลา 8 ชั่วโมงตGอวัน ในหองปฏิบัติการอุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ? 70-80 % RH. เมื่อขยายปริมาณไรไดมากพอ จึงทําการศึกษาระยะชีพจักรของไรตัว
ห้ํา โดยนําไขGของไรตัวห้ําที่ทราบเวลาวางไขGที่แนGนอน นํามาแยกเลี้ยงเดี่ยวบนใบพืชอาศัยที่ตัดเปVน
วงกลมขนาด เสนผGาศูนย?กลาง 1.7 ซม. ในกลGองพลาสติกที่แบGงเปVนชGองบุดวยกระดาษทิชชู หลGอน้ํา
ตลอดเวลา ใสGเพลี้ยไฟเปVนอาหาร 10 ตัว ตGอไรตัวห้ํา 1 ตัว อาหารจะถูกเติมอยูGเสมอ เพื่อใหไรตัวห้ํามี
อาหารกินอยGางเพียงพอตลอดการศึกษา และบันทึกระยะชีพจักรของการเจริญเติบโตจนเปVนตัวเต็มวัย
วัดขนาดของตัวเต็มวัยเพศเมีย เมื่อเปVนตัวเต็มวัยแลวใหไรเพศผูผสมพันธุ? บันทึกอายุขัยของตัวเต็มวัย
ความสามารถในการผลิตไขG อัตราการวางไขGตGอวัน ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ 28 ตัว
บันทึกขอมูลลักษณะที่สําคัญทางชีววิทยา ดังนี้
1. ศึกษาวงจรชีวิต ระยะเวลาในการเจริญเติบโตตั้งแตGไขGจนเปVนตัวเต็มวัย
2. ศึกษาความสามารถในการผลิตไขGตลอดอายุขัย
ขั้นตอนที่ 2. การศึกษาการเลี
ษาการเลีย้ งขยายไรตัวห้าํ A. californicus
ทําการผลิตไรตัวห้ํา A. californicus โดยใชไรแดงหมGอนเปVนเหยื่อ ตามวิธีการของ
Kongchuensin et. al. (2006) ที่ใชมนการผลิตไรตัวห้ํา A. longispinosus ใน 1 รอบการผลิต ใช
เวลาประมาณ 35 วัน (5 สัปดาห?) เพื่อใหไดไรตัวห้ํานําไปปลGอยในแปลงทดลองอยGางตGอเนื่องทุก 2-3
สัปดาห? จํานวนครั้งละประมาณ 55,000-100,000 ตัว โดยเริ่มเพาะเลี้ยงไรแดงหมGอนเพื่อเปVนเหยื่อ
ใหไดปริมาณมากกGอนบนตนถั่วพุGมจํานวนประมาณ 1,800 ตน ทุก 2 สัปดาห? เพาะเลี้ยงไรอาหารให
คาบเกี่ยวกันระหวGางการผลิตไรตัวห้ําชุดเกGาและชุดใหมG เมื่อไดไรตัวห้ําเปVนปริมาณมาก สุGมนับจํานวน
ไรตัวห้ําบนใบถั่วประมาณ 20-30% ของใบทั้งหมด เพื่อใหไดไรตัวห้ําตามความตองการ เก็บเกี่ยวไรตัว
ห้ําโดยตัดใบถั่วบรรจุลงในกระบอกกระดาษ ป}ดฝาและผนึกใหแนGน ใสGในถังเก็บความเย็น แลวนําไป
ปลGอยบนตนกุหลาบในโรงเรือนอัตราประมาณ 70,000-100,000 ตัวตGอไรG โดยการวางใบถั่วทาบบนใบ
กุหลาบที่พบรอยการทําลายของเพลี้ยไฟที่ยอดอGอนและดอก
การบันทึกขอมูล
- บันทึกผลการเพิ่มประชากรไรตัวห้ํา โดยบันทึกระยะเวลาในการผลิตไรตัวห้ําทั้งหมด
- บันทึกอัตราการเพิ่มประชากรที่เร็วที่สุดและมากที่สุดในการเลี้ยงเพิ่มปริมาณ
ขั้นตอนที่ 3. การทดลองใชไรตัวห้าํ ควบคุมเพลีย้ ไฟในสภาพแปลงปลูก
ดําเนินการทดลองบนกุหลาบตัดดอกปลูกในสภาพโรงเรือน 2 หลัง ของเกษตรกร ตําบลหนอง
สาหรGาย อําเภอปากชGอง จังหวัดนครราชสีมา ตนกุหลาบมีอายุ 3-4 ปe ปลูกเปVนแถวคูG ยาว 36 เมตร
ระยะตนxระยะแถว เทGากับ 0.2x0.4 เมตร จํานวน 5,800 ตนตGอไรG โรงเรือนที่ 1 เปVนโรงเรือนทดลอง
ปลGอยไรตัวห้ํา มีขนาดพื้นที่ 800 ตารางเมตร สGวนโรงเรือนที่ 2 เปVนโรงเรือนพGนสารฆGาแมลง มีขนาด
พื้นที่ 1 ไรG โรงเรือนมีโครงสรางและวัตถุปลูกสรางแบบเดียวกัน มีวิธีการใหน้ํา และบํารุงรักษาตน
กุหลาบ ตามวิธีการของเกษตรกรเหมือนกันทั้ง 2 โรงเรือน การปhองกันกําจัดศัตรูกุหลาบชนิดอื่น
นอกเหนือจากไรศัตรูกุหลาบ ดําเนินการตามวิธีการของเกษตรกรทุกขั้นตอน
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โรงเรือนปลGอยไรตัวห้าํ
ทําการเลี้ยงขยายไรตัวห้ํา A. californicus โดยมีเปhาหมายผลิตไรตัวห้ําใหไดประมาณ
70,000-100,000 ตัว ในทุก ๆ 2 สัปดาห? เพื่อที่ไดไรตัวห้ําไปปลGอยบนตนกุหลาบ เพื่อประเมินจํานวน
ไรตัวห้ําที่ผลิตไดทั้งหมดในแตGละครั้ง กGอนนําไรตัวห้ําไปปลGอย จะเก็บสุGมนับจํานวนไรตัวห้ําประมาณ
10-15 % ของไรตัวทั้งหมด ทําการปลGอยไรตัวห้ํารวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ระหวGางวันที่ 28 ธันวาคม 2553
ถึง 18 มีนาคม 2554

โรงเรือนกุหลาบพGนสารฆGาแมลง
พGนสารฆGาแมลง imidacloprid 10 % SL (คอนฟ}ดอร? 100 เอสแอล) อัตรา 10-20 มล. ตGอ
น้ํา 20 ลิตร อัตราน้ํา 280 ลิตรตGอไรG ตามวิธีการพGนของเกษตรกร พGนสารฆGาแมลงรวม 4 ครั้ง ระหวGาง
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ถึง 18 มีนาคม 2554
การบันทึกขอมูล
บันทึกขอมูลจํานวนเพลี้ยไฟและไรตัวห้ําทุกกรรมวิธี โดยการสุGมเคาะดอกกุหลาบ 14 ซ้ํา ซ้ํา
ละ 10 ดอก เริ่มสุGมนับกGอนการปลGอยไรตัวห้ําครั้งแรก และสุGมนับตGอไปอีกทุกๆ 1 สัปดาห? โดยสุGมเก็บ
ใบกGอนทําการปลGอยไรตัวห้ําทุกครั้ง
ผลและวิ
การทดลอง
ผลและวิจารณ?การทดลอง
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาชี
ษาชีววิทยาของ
ยาของไรตั
ของไรตัวห้าํ เมื่อกินเพลีย้ ไฟเปVนอาหาร
วงจรชีวิตของไรตัวห้ํา Amblyseius californicus โดยทดสอบใหกินเพลี้ยไฟ Scirtothrip
dorsalis เปVนอาหาร ผลพบวGา ไรตัวห้ํา มีระยะการเจริญเติบโต รวม 5 ระยะ ไดแกG ไขG ตัวอGอนระยะที่
1, 2 และ 3 และตัวเต็มวัย ใชเวลานานประมาณ 4 วัน ตัวเต็มวัยมีอายุขัยประมาณ 20-25 วัน
สามารถกินเพลี้ยไฟ S. dorsalis ไดวันละประมาณ 10 ตัว วางไขGได วันละ 1-2 ฟอง
ขั้นตอนที่ 2. การเลี้ยงขยายไรตัวห้าํ A. californicus
ไดวิธีการขยายพันธุ?ไรตัวห้ํา A. californicus เปVนปริมาณมาก โดยใชไรแดงหมGอนเปVนอาหาร
เพาะเลี้ยงในโรงเรือน พบวGาสามารถเพาะเลี้ยงขยายไรตัวห้ําชนิดนี้ไดบนตนถั่วพุGมหรือถั่วฝiกยาว ใช
เวลานาน 5 สัปดาห?ตGอรอบการผลิต ผลิตไรตัวห้ําไดประมาณ 6-7 เทGาจากปริมาณไรตัวห้ําพGอแมGพันธุ?
ที่เริ่มตน ใกลเคียงกับวิธีการผลิตไรตัวห้ํา A. longispinosus (มานิตา และคณะ, 2552)
ขั้นตอนที่ 3. การทดลองใชไรตัวห้าํ ควบคุมเพลีย้ ไฟในสภาพแปลงปลู
ไฟในสภาพแปลงปลูก
ทําการทดสอบปลGอยไรตัวห้ําในแปลงกุหลาบเพื่อควบคุมเพลี้ยไฟ โดยปลGอยไรตัวห้ําครั้งละ
ประมาณ 70,000 – 100,000 ตัว เปรียบเทียบกับแปลงพGนสารฆGาแมลง imidacloprid 10 % SL
อัตรา 10-20 มล. ตGอน้ํา 20 ลิตร ตามวิธีการพGนของเกษตรกร เก็บขอมูลจํานวนเพลี้ยไฟในแปลงทั้ง
สองโดยการสุGมเคาะดอกกุหลาบ 14 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ดอก ผลการทดลอง พบวGา การใชไรตัวห้ํา A.
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
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californicus ในจํานวนดังกลGาวเปVนจํานวน 6 ครั้ง ไมGสามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยไฟที่ทําลาย
บนดอกกุหลาบได ในแปลงปลGอยไรตัวห้ํามีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.8 – 5.4 ตัวตGอดอก ในขณะที่แปลง
พGนสารฆGาแมลงพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0 - 1.4 ตัวตGอดอก (Figure 1) จึงจําเปVนตองยุติการปลGอยไรตัวห้ําใน
แปลงปลGอยไรตัวห้ํา และพGนสารฆGาแมลง imidacloprid 10 % SL เพื่อปhองกันกําจัดเพลี้ยไฟใหอยูGใน
ระดับที่เกษตรกรเจาของแปลงพอใจ

Figure 1. Population fluctuations of Scirtothrips dorsalis on flowers of rose plants in predatory
mite, A. californicus released greenhouse and insecticide sprayed greenhouse

สรุปผลการทดลอง
การใชไรตัวห้ํา A. californicus ไมGสามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยไฟ S. dorsalis ที่
ทําลายบนกุหลาบได สGวนไรตัวห้ํา A. swirskii ที่มีการวางแผนนําเขาจากตGางประเทศเพื่อนํามา
ทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมเพลี้ยไฟนั้น ไมGสามารถดําเนินการนําเขามาได เนื่องจากมีปiญหาดาน
กฏหมายควบคุมการนําเขาสิ่งตองหาม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงขอสิ้นสุดการทดลองในปe 2554
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