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ประสิทธิภาพสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญในชบา
สําหรับการปลูกต$อเพื่อการส$งออก
Efficacy of Some Insecticides for Controlling Important
Insect Pests on Hibiscus sp.
สราญจิต ไกรฤกษB ศรีจํานรรจB ศรีจนั ทรา บุษบง มนัสมัน่ คง
กลุม$ บริหารศัตรูพชื สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
บทคัดย$อ
ทดสอบการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวในชบา ระหว$างเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ.
2553 ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเปรียบเทียบสารฆ$าแมลงที่มีประสิทธิภาพ และมีพิษต่ําต$อ
ผูOใชOและผูOบริโภค โดยกําหนดกรรมวิธีการทดสอบรวม 8 กรรมวิธี ไดOแก$ thiamethoxam 25%WG
อัตรา 4 กรัม, thiamethoxam 25%WG+white oil 67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร,
imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม, imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC อัตรา 2
กรัม + 50 มิลลิลิตร, dinotefuran 10% WP อัตรา 10 กรัม, dinotefuran 10% WP + white oil
67%EC อัตรา 5 กรัม + 50 มิลลิลิตร, carbosulfan 20%EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ทุกกรรมวิธีต$อ
น้ํา20 ลิต ร และ Control (พ$ นน้ํ าเปล$ า) สารที่ใหOผ ลในการควบคุ มแมลงหวี่ขาวไดO ดีคือ
thiamethoxam 25%WGอัตรา 4 กรัม, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม และ dinotefuran
10%WP อัตรา 10 กรัม.ต$อน้ํา 20 ลิตร และไดOทดสอบครั้งที่ 2 สารที่ใหOผลดีในการกําจัดแมลงหวี่
ขาวไดOดี ไดOแก$ สาร thiamethoxam 25%WG, imidacloprid 70% WP และ carbosulfan 20%
EC ต$อน้ํา 20 ลิตรตามลําดับ และต$อมาในปa พ.ศ. 2554 ทดสอบการปองกันกําจัดเพลี้ยแปงในชบา
8 กรรมวิธีเช$นเดิมสารที่ใหOผลในการควบคุมเพลี้ยแปงไดOดีคือ thiamethoxam 25%WG+white oil
67%EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร ต$อ น้ํา 20 ลิตร
คํานํา
ปbจจุบันประเทศไทย มีการส$งออกผลิตผลเกษตร เช$น พืชผัก ผลไมO ไมOตัดดอก และสินคOา
พืชที่นําไปเพื่อปลูกต$อ (Plants for planting) ไปต$างประเทศทําเงินเขOาสู$ประเทศเปcนจํานวนมาก
คิดเปcนมูลค$าหลายพันลOานบาทแต$การส$งออกมีปbญหาจากมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่
เขOมงวด ตOองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขOอบังคับของประเทศคู$คOาอย$างเคร$งครัด โดยเฉพาะสินคOาที่
ส$งไปยังกลุ$มประเทศสหภาพยุโรป ตOองไม$มีแมลงศัตรูพืชกักกัน เช$น แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟ เพลี้ยแปง
ติดไปกับสินคOา ชบาเปcนพืชที่ไดOรับความนิยมในการนําไปเพื่อปลูกต$อ แต$ยังไม$มีขOอมูลการศึกษาการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญในชบาเพื่อการปลูกต$อ ที่เปcนคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
รหัสการทดลอง
การทดลอง 0303-0404-5454-0202-0505-0202-0404-54
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ดังนั้น จึงไดOทําการศึกษาทดสอบหาสารฆ$าแมลงและอัตราที่มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลง
ศัตรูสําคัญชบา ที่คุOมค$าต$อการลงทุน ปลอดภัยต$อผูOบริโภค ไม$มีผลกระทบต$อสิ่งแวดลOอม ไดOผลผลิต
ที่ดีทั้งปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งช$วยลดการปนเปklอนของแมลงศัตรูพืชกักกันก$อนส$งออกไปยัง
ประเทศปลายทาง ก$อใหOเกิดความยั่งยืนในการผลิตไมOดอกไมOประดับเพื่อการส$งออกต$อไป
ชบา Chinese rose, Hibiscus rosa sinensis Family Malvaceae มีถิ่นกําเนิดจาก
ประเทศจีน อินเดีย และฮาวาย ปbจจุบันชบาไดOรับการผสมพันธุBเพื่อใหOไดOพันธุBใหม$ออกมามากมาย
ซึ่งลOวนแต$สวย ๆ งาม ๆ ทั้งนั้น ทําใหOไดOดอกของชบาที่มีรูปร$างสวยงามสีสันของดอกสดใส ชบา
นั้นจัดเปcนไมO เปcนไมOที่ปลูกไดOง$ายสามารถเจริญเติบโตไดOในดินแทบทุกชนิด การขยายพันธุB โดย
การปbกชํา การเสียบยอด การติดตา โรคและ แมลงศัตรู ที่พบมากไดOแก$ แมลงหวี่ขาวดูดน้ําเลี้ยง
จากใบและยอดอ$อนทําใหOเ กิดโรค ใบหงิก เพลี้ย แปง เพลี้ย หอย ดูด น้ํา เลี้ย งจากใบและกิ่งกOา น
ปองกัน กํา จัดโดยพ$น ดOว ยสารฆ$า แมลงมาลาไธออนหรือ ไดอาซิน อน ตามคํา แนะนํา ที่ร ะบุไ วOใ น
ฉลาก (Hibiscus insect problems; http://web1.msue.msu.edu/ imp/modzz/
0 0 0 0 0 7 2 9 . html)
แ ล ะ ย ัง พ บ เ พ ลี ้ย อ $อ น เ พ ลี ้ย ไ ฟ ( http://www.trophibiscus.com/bfertins.html) โรค ที่พบไดOแก$ โรคใบจุดในช$วงฤดูฝน โรคใบหงิกที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสโดยมีแมลงหวี่ขาวเปcนพาหะ สัตวBศัตรูพืช ไดOแก$ หอยทาก ทําลายโดยการกัดกินดอก กําจัด
โ ด ย ใ ช Oม ือ ด ึง อ อ ก ห ร ือ โ ร ย ป ูน ข า ว ร อ บ พื ้น ที ่ป ล ูก ( http://www.thehan.com/FLower/F16.html) ปbจจุบันประเทศไทย มีการส$งออกพืชซึ่งนําไปปลูกต$อ (Plants
for planting) ไปยังสหภาพยุโรปเปcนจํานวนมาก ชบาเปcนพืชที่ไดOรับความนิยมเช$นกัน แต$การส$ง
ชบาไปยังสหภาพยุโรปยังไม$เปcน ไปตามขOอปฏิบัติสํา หรับไมOป ระดับ ที่ตOองผ$า นระบบการควบคุม
จากหน$วยงานราชการผูOรับผิดชอบคือกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะตOองมีการตรวจสอบ สถานที่ผลิต
และการแนะนําการใชOสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกักกันและศัตรูพืชอื่นๆที่อาจติดไปกับส$วนของพืชไดO
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชไดOแนะนําใหOใชOสารฆ$าแมลงบางชนิดในการจัดการแมลงศัตรูพืช
บางชนิดในพืชส$งออกที่นําไปปลูกต$อ (ศรุตและวนาพร, 2552) แต$ยังมีขOอมูลและคําแนะนําการใชO
สารฆ$าแมลงไม$เพียงพอในกําจัดแมลงศัตรูสําคัญบางชนิด จึงทําการทดสอบประสิทธิภาพของสาร
ปองกันกําจัด เพื่อกําจัดแมลงศัตรูสําคัญจําพวก เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยแปง
เพลี้ยหอย ที่พบว$าเปcนศัต รูที่อาจติดไปกับชิ้นส$วนพืชที่ส$งออก ซึ่งทําใหOผลผลิตเสียหายไดO และ
เพื่อใหOไดOส ารที่มีประสิทธิภาพสูง มีอัน ตรายนOอยต$อผูOใชO ผูOบริโภคและสภาพแวดลOอม ลดปbญหา
การปนเปklอนของแมลงศัต รูพืช โดยปราศจากแมลงศัต รูกักกัน ไปยังสหภาพยุโ รป จึงจํา เปcน ตOอง
ทดสอบสารที่มีประสิทธิภาพที่ปลอดภัยต$อสิ่งแวดลOอมและใชOเปcนคําแนะนําต$อไป

วิธดี าํ เนินการ
วิธดี าํ เนินการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 4 ซ้ําๆละ 10 ตOน 8 กรรมวิธี คือ การพ$นสารฆ$าแมลง
ชนิดต$าง ๆ ทางใบ ดังนี้
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1. พ$นสาร thiamethoxam (Actara 25%WG)
อัตรา 4 กรัมต$อน้ํา 20 ลิตร
2.พ$นสาร thiamethoxam 25%WG+white oil 67%ECอัตรา 2กรัม+50 มิลลิลิตรต$อน้ํา 20 ลิตร
3. พ$นสาร imidacloprid (Provado 70%WG)
อัตรา 4 กรัมต$อน้ํา 20 ลิตร
4.พ$นสาร imidacloprid 70%WG + white oil 67%ECอัตรา 2กรัม+50 มิลลิลิตรต$อน้ํา 20 ลิตร
5. พ$นสาร dinotefuran (Starkle10% WP)
อัตรา 10 กรัมต$อน้ํา 20 ลิตร
6. พ$นสาร dinotefuran 10% WP + white oil 67%ECอัตรา 5 กรัม+50 มิลลิลิตรต$อน้ํา 20 ลิตร
7. พ$นสาร carbosulfan(Posse 20%EC)
อัตรา 50 มิลลิลิตรต$อน้ํา20 ลิตร
8. ไม$พ$นสารปองกันกําจัด
อุปกรณB
ตOนชบาปลูกในกระถาง
1. สารฆ$าแมลง thiamethoxam 25%WG, imidacloprid 70%WG, dinotefuran
10% WP, carbosulfan 20%EC, white oil 67%EC
2. เครื่องพ$นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
3. ปายแสดงกรรมวิธี
4. แว$นขยาย ที่นับแมลง ถุงพลาสติก กล$องเก็บตัวอย$างแมลง
5. อุปกรณBอื่น ๆ ที่จําเปcน เช$น เครื่องเขียน
วิธกี าร
ปลูกตOนชบาในกระถางขนาดเสOนผ$านศูนยBกลาง 12 นิ้ว หรือประมาณ 30 เซนติเมตร
สุ$มตรวจนับแมลงศัตรูที่พบในแปลง เมื่อพบการระบาดของแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งระบาด ไดOแก$
เพลี้ยแปง แมลงหวี่ขาว ทั้งตัวอ$อนและตัวเต็มวัย ก$อนพ$นสารทดสอบและหลังพ$นสาร 3, 5 และ 7
วัน โดยสุ$มใบ 20 ใบต$อซ้ํา ใหOกระจายทั่วแปลง โดยพ$น 5-7 วันครั้ง ติดต$อกัน 2-3 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสม บันทึกผลกระทบต$อพืช ศัตรูธรรมชาติ ปริมาณน้ําที่ใชOพ$นต$อตOน นําขOอมูลไป
วิเคราะหBผลทางสถิติ
ระยะเวลา
เริ่มตOน ตุลาคม 2552 สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 4 ปa
สถานที่ดาํ เนินการ
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ผลและวิ
การทดลอง
ผลและวิจารณBการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพสารในการปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวในชบา ที่ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี จากตารางที่ 1 การตรวจนับแมลงหวี่ขาว ก$อนพ$นสารทดสอบ พบจํานวนแมลงหวี่ขาว
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36.7– 19.8 ตัวต$อ 20 ใบ กรรมวิธีที่มีแมลงหวี่ขาวมากที่สุดคือ กรรมวิธี thiamethoxam25%WG
พบ 29.96 ตัวต$อ 20 ใบ กรรมวิธีการพ$น carbosulfan 20%EC มีแมลงหวี่ขาว 19.8 ตัวต$อ 20 ใบ
ทุกกรรมวิธีไม$มีความแตกต$างทางสถิติ
การตรวจนับแมลงหวี่ขาว 3 วันหลังพ$นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธี การพ$นสาร thiamethoxam
25%WG มีจํานวนแมลงหวี่ขาวนOอยที่สุด คือ 2.5 ตัวต$อ 20 ใบ รองลงมาคือ imidacloprid
70%WG และ dinotefuran10%WP พบ 2.6 และ 3.54 ตัวต$อ 20 ใบ control (พ$นน้ําเปล$า) พบ
แมลงหวี่ขาว 26.21 ตัวต$อ 20 ใบ ทุกกรรมวิธีมีความแตกต$างกันทางสถิติกับ control (พ$นน้ําเปล$า)
การตรวจนับแมลงหวี่ขาว 5 วันหลังพ$นสาร กรรมวิธี การพ$นสาร thiamethoxam 25%
WG, dinotefuran imidacloprid 70% WG , dinotefuran 70% WP พบแมลงหวี่ขาว 2.10 ,
2.11 และ 2.19 ตัวต$อ 20 ใบ ส$วน control (พ$นน้ําเปล$า) พบแมลงหวี่ขาว 28.66 ตัวต$อ20 ใบ ทุก
กรรมวิธีมีความแตกต$างกันทางสถิติ
การตรวจนั บ แมลงหวี่ ข าว 7
วั น หลั ง พ$ น สาร
กรรมวิ ธี ที่ มี ก ารพ$ น สาร
thiamethoxam25%WG, 70%WG , thiamethoxam25%WG+white oil 67%EC และ พบ
แมลงหวี่ขาว 0.05 ตัวต$อ 20 ใบ ส$วน control (พ$นน้ําเปล$า) พบแมลงหวี่ขาว 11.45 ตัวต$อ20 ใบ
ทุกกรรมวิธีมีความแตกต$างกันทางสถิติ
หลังพ$นสารครั้งที่ 2 จากการตรวจนับแมลงหวี่ขาวหลังการพ$น 3 วันสาร thiamethoxam
25%WG, thiamethoxam25%WG+white oil 67%EC, imidacloprid 70%WG , imidacloprid
70%WG +white oil 67%EC, และ dinotefuran 70% WP ไม$พบแมลงหวี่ขาว ในขณะที่
control (พ$นน้ําเปล$า) พบแมลงหวี่ขาว 9.04 ตัวต$อ20 ใบ
จากการตรวจนับแมลงหวี่ขาวหลังการพ$น7 วัน ทุกกรรมวิธีไม$พบแมลงหวี่ขาว ในขณะที่
control (พ$นน้ําเปล$า) พบแมลงหวี่ขาว 12.45 ตัวต$อ20 ใบ
การทดสอบประสิทธิภาพสารเพื่อปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาวในชบานี้ ยังไม$พบว$ามีรายงาน
ในประเทศ จึงตOองทดสอบอีกหลายครั้งเพื่อใหOไดOขOอมูลชัดเจนมากขึ้น
ในปa พ.ศ. 2554 ไดOทดสอบประสิทธิภาพสารในการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ดําเนินการตาม
กรรมวิธีเดิม 8 กรรมวิธี โดยการเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพลี้ยแปงดOวยผลฟbกทอง แลOวนํามาทําการระบาด
เทียมบนใบชบา ไดOผลการทดลองดังนี้
จากตารางที่ 3 ทดสอบเมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน 2554 ก$อนการพ$นสารตรวจนับเพลี้ย
แปงไดO 121.9-256.5 ตัว หลังพ$นสารครั้งที่ 1 ผลการตรวจนับเพลี้ยแปงหลังการพ$นสาร 3 วัน
กรรมวิธี การพ$นสาร สาร thiamethoxam 25%WG, thiamethoxam25%WG+white oil 67%
EC พบ 94.2 ตัวต$อใบ imidacloprid 70% WG และ carbosulfan 20% EC พบ 113.1 และ
113.3 ตัวต$อใบ ขณะที่ control (พ$นน้ําเปล$า) พบ 223.1 ตัวต$อใบ ทุกกรรมวิธีมีความแตกต$างกัน
ทางสถิติกับ control
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การตรวจนับเพลี้ยแปง 5 วันหลังพ$นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธี การพ$นสาร thiamethoxam
25%WG+ white oil 67%EC พบ 47.8 ตัวต$อใบ imidacloprid 70%WG + white oil 67%EC
และ dinotefuran 10% WP พบ 80.0 และ 80.2 ตัวต$อใบ และ control (พ$นน้ําเปล$า) พบเพลี้ย
แปง 218.3 ตัวต$อใบ ทุกกรรมวิธีมีความแตกต$างกันทางสถิติกับ control
การตรวจนับเพลี้ยแปง 7 วันหลังพ$นสารครั้งที่ 1 กรรมวิธี การพ$นสาร thiamethoxam
25% WG + white oil 67%EC พบ 10.1 ตัวต$อใบ thiamethoxam 25% WG และ
imidacloprid 70%WG พบเพลี้ยแปงเท$ากัน คือ 30.0 ตัวต$อใบ และ control (พ$นน้ําเปล$า) พบ
เพลี้ยแปง 210.5ตัวต$อใบ ทุกกรรมวิธีมีความแตกต$างกันทางสถิติกับ control
การตรวจนับเพลี้ยแปง 3 วันหลังพ$นสารพ$นสารครั้งที่ 2 การพ$นสาร thiamethoxam 25%
WG + white oil 67%EC ไม$พบเพลี้ยแปง ส$วน imidacloprid 70%WG และ thiamethoxam
25% WG พบเพลี้ยแปง 2.05 และ 5.0 ตัวต$อใบ ส$วน control (พ$นน้ําเปล$า) พบเพลี้ยแปง 204.2
ตัวต$อ ใบ
การตรวจนับเพลี้ยแปง 7 วันหลังพ$นสาร ครั้งที่ 2 กรรมวิธี ทุกๆกรรมวิธีที่พ$นสาร ยกเวOน
dinotefuran 10% WP + white oil 67%EC และ carbosulfan 20%EC ไม$พบเพลี้ยแปง ส$วน
control (พ$นน้ําเปล$า) พบ 164.0 ตัวต$อใบ
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว$าง เดือน
กุมภาพันธB-มีนาคม 2553 สารที่ใหOผลในการควบคุมแมลงหวี่ขาวไดOดีคือ thiamethoxam 25%WG
อัตรา 4 กรัม, imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม และ dinotefuran 10%WP อัตรา 10 กรัม.
ต$อน้ํา 20 ลิตร และไดOทดสอบครั้งที่ 2 ระหว$างเดือน มีนาคม-เมษายน 2553 สารที่ใหOผลดีในการ
กําจัดแมลงหวี่ขาวไดOดี ไดOแก$ สาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม, imidacloprid 70%
WG อัตรา 4 กรัมและ carbosulfan 20% EC ต$อน้ํา 20 ลิตรตามลําดับ
แมลงหวี่ขาวที่พบระบาดในชบา หากเปcนชบาตOนเล็กมักพบตามใตOใบใบล$างๆ การพ$น
สารเคมีจึงควรพ$นใตOใบและพ$นใหOครอบคลุมทั้งตOน
การทดสอบประสิทธิภาพสารปองกันกําจัดเพลี้ยแปงระหว$าง เดือนกุมภาพันธB-มีนาคม
2554 สารที่ใหOผลในการควบคุมเพลี้ยแปงไดOดีคือ thiamethoxam 25%WG อัตรา 2 กรัม +
white oil 67% อัตรา 50 มิลลิลิตร ต$อน้ํา 20 ลิตร
การนําผลงานวิจยั ไปใชOประโยชนB
นําขOอมูลการปองกันกําจัดที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการควบคุมแมลงหวี่ขาว แมลง
ศัตรูสําคัญในชบา ซึ่งปลอดภัยต$อผูOผลิต ผูOบริโภค และสิ่งแวดลOอม และใชOเปcนคําแนะนําการปองกัน
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กําจัดศัตรูพืชในแปลง เกษตรดีที่เหมาะสม GAP เพื่อลดปbญหาการปนเปklอนของศัตรูพืชที่ติดไปกับ
ผลผลิตและปbญหาสารพิษตกคOางของพืชส$งออก
เอกสารอOางอิง
Hibiscus insect problems; http://web1.msue.msu.edu/ imp/modzz/
00000729.html
http://www.the-han.com/FLower/F16.html
http://www.trop-hibiscus.com/bfertins.html
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพสารฆ$าแมลงเพื่อการปองกันกําจัดแมลงหวีข่ าว, (Bemisia tabaci) ในตOนชบา
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (กุมภาพันธB – มีนาคม 2553)

กรรมวิธี

อัตรา
(มล., กรัมต$อ
น้ํา 20ลิตร)

1.thiamethoxam25%WG
2.thiamethoxam25%WG
+white oil 67%EC
3.imidacloprid 70%WG
4.imidacloprid 70%WG
+ white oil 67%EC
5.dinotefuran 10% WP
6.dinotefuran 10% WP
+ white oil 67%EC
7.carbosulfan 20%EC
8.Control (พ$นน้ําเปล$า)

จํานวนแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ตัวต$อ 20 ใบ
ก$อนพ$นสาร
หลังพ$นสารครั้งที่ 1
หลังพ$นสารครั้งที่ 2
3วัน 5 วัน
7 วัน
3 วัน
7 วัน

4 กรัม

36.7

2.5a

2.10a

0.05 a

0a

0a

2 กรัม+50 มล.
4 กรัม

24.6
31.2

5.26a
2.60a

2.25a
2.11a

0.08a
0.05 a

0a
0a

0a
0a

2 กรัม+50 มล.
10 กรัม

22.3
22.9

6.01a
3.54a

2.48a
2.19a

0.05 a
0.05a

0a
0a

0a
0a

5 กรัม+50 มล.
50 มล.

27.6
19.8

4.77a
6.05a
26.21
b
119.83

3.45a
5.05a
28.66
b
77.90

1.35 a
1.22a
11.45 b

0.50 a
0.25a
9.04 b

0a
0a
12.45 b

65.20

77.95

54.98

94.22

68.09

65.91

25.1
%CV
36.09
R.E.
หมายเหตุ เฉลีย่ จาก 20 ใบต$อกรรมวิธี
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพสารฆ$าแมลงเพื่อการปองกันกําจัดแมลงหวีข่ าว, (Bemisia tabaci) ในตOนชบา
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (มีนาคม-เมษายน 2553)

กรรมวิธี

อัตรา
(มล., กรัมต$อน้ํา 20
ลิตร)

1.thiamethoxam25%WG
2.thiamethoxam25%WG
+white oil 67%EC
3.imidacloprid 70%WG
4.imidacloprid 70%WG
+ white oil 67%EC
5.dinotefuran 10% WP
6.dinotefuran 10% WP
+ white oil 67%EC
7.carbosulfan 20%EC
8.Control (พ$น
น้ําเปล$า)
%CV

4 กรัม

จํานวนแมลงหวี่ขาว (Bemisia tabaci) ตัวต$อ 20 ใบ
ก$อนพ$นสาร
หลังพ$นสารครั้งที่ 1
หลังพ$นสารครั้งที่
2
3วัน 5 วัน 7 วัน 3 วัน 7 วัน
16.92

3.1a

1.0a

0a

0a

0a

2 กรัม+50 มล.
4 กรัม

10.4
18.2

4.2a
3.1a

1.8a
1.2a

0.1a
0a

0a
0a

0a
0a

2 กรัม+50 มล.
10 กรัม

22.3
20.3

4.9a
3.5a

2.0a
1.2a

0.05 a
0.05a

0a
0a

0a
0a

5 กรัม+50 มล.
50 มล.

19.2
12.9

4.8a
3.3a
23.1 b

2.45a
1.4a
18.3
b
79.20

1.1a
0a
10.5
b
73.20

0a
0a
4.2b

0a
0a
4.0 b

43.95

93.23

91.22

92.09

59.44

21.9
119.83
40.92

R.E.
หมายเหตุ เฉลีย่ จาก 20 ใบต$อกรรมวิธี
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ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพสารฆ$าแมลงเพื่อการปองกันกําจัดเพลี้ยแปง ในชบา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (มีนาคมเมษายน 2554)

กรรมวิธี

อัตรา
(มล., กรัมต$อน้ํา
20ลิตร)

1.thiamethoxam25%WG
4 กรัม
2.thiamethoxam25%WG
+white oil 67%EC
2 กรัม+50 มล.
3.imidacloprid 70%WG
4 กรัม
4.imidacloprid 70%WG
+ white oil 67%EC
2 กรัม+50 มล.
5.dinotefuran 10% WP
10 กรัม
6.dinotefuran 10% WP
+ white oil 67%EC
5 กรัม+50 มล.
7.carbosulfan 20%EC
50 มล.
8.Control (พ$นน้ําเปล$า)
%CV
R.E.
หมายเหตุ เฉลีย่ จาก 20 ใบต$อกรรมวิธี

จํานวนเพลี้ยแปง ตัวต$อใบ
หลังพ$นสารครั้งที่ 1
หลังพ$นสารครั้งที่ 2

ก$อนพ$น
สาร

3วัน

5 วัน

7 วัน

3 วัน

7 วัน

157.0

133.1a

91.0a

30.0a

5.0 a

0a

256.5
196.4

94.2a
113.1a

47.8a
91.2a

10.1a
30.0a

0a
2.05a

0a
0a

201.6
236.5

144.9a
173.5a

82.0a
82.2a

42.05a
49.05a

10.0 a
8.0 a

0a
0a

90.4a
91.4a
218.3 b
69.20

39.1a
70.0 a
210.5 b
83.20
50.45

20.0 a
10.4 a
204.2b
43.95
62.09

2.0 a
4.0 a
164.0 b
62.02
52.41

160.4
134.8a
125.5
113.3a
121.9
223.1b
51.35 49.83
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