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ทดสอบประสิทธิภาพสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดบั่วกลวยไม
Contarinia maculipennis Felt ในกลวยไม
Efficacy Test of Insecticides for Controlling Orchid Midge,
(Contarinia maculipennis Felt) on Orchid
สมรวย รวมชัยอภิกลุ

อุราพร หนูนารถ

กลุมกีฏและสัตววิทยา

ทวีศักดิ์ ชโยภาส

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

รายงานความกาวหนา
การศึกษาประสิทธิภาพของสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดบั่วกลวยไม
Contarinia
maculipennis Felt ในกลวยไม ดําเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 7
กรรมวิธี 3 ซ้าํ ไดแก สารฆาแมลง acephate (Acephate 75 %SP 75 %SP), และ imidacloprid
(Povado70 %WG) imidacloprid (Imidacloprid 100SL 10%SL), emamectin benzoate
(Proclaim 1.92 %EC), thiamethoxam/lambda cyhalothrin (Eforia 247ZC 24.7 %ZC),
profenofos (Supercron 500 EC 50 %EC ) อัตรา 50 กรัม, 8 กรัม, 20 , 20 , 30, และ 60
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ตามลําดับ หลังการทดสอบ พบวาสารฆาแมลง profenofos (Supercron
500 EC 50 %EC ) 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มีแนวโนมประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดบั่ว
กลวยไม สวนสารฆาแมลง thiamethoxam/lambda cyhalothrin (Eforia 247ZC 24.7 %ZC)
และ imidacloprid (Povado70 %WG) อัตรา 30 มล. และ 8 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพ
รองลงมา และสารฆาแมลงที่ใชไมเปนพิษตอพืช

รหัสการทดลอง 07-01-49-01-01-01-34-52
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คํานํา
บั่วกลวยไม เปนแมลงศัตรูที่สําคัญอีกชนิดหนึง่ ของกลวยไม โดยเฉพาะกลวยไมสกุลหวาย
ลักษณะการทําลาย ตัวหนอนจะใชปากลักษณะเหมือนตะขอเขี่ยเนื้อเยื่อพืชใหช้ําแลวกินสวนของ
พืชนัน้ โดยเฉพาะกลีบดอกดานในใกลกับบริเวณเกสร ทําใหกลีบดอกดานนัน้ เกิดอาการผิดปกติ มี
ผลใหรูปทรงของดอกบิดเบี้ยว ตอมาจะมีอาการเนาเละ ฉ่ําน้ํา และหลุดรวงจากชอดอก (ปยรัตน
และคณะ 2543) การปองกันกําจัดบัว่ กลวยไมใหไดผล และลดปริมาณการระบาดไดทันตอ
สถานการณ คือ การใชสารฆาแมลง ทําใหเกษตรกรทําการพนสารฆาแมลงเปนประจํา ดังนัน้ จึงได
ศึกษาประสิทธิภาพของสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดบั่วกลวยไมในกลวยไม เพื่อหาสารปองกัน
กําจัดแมลงทีม่ ีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตอผูบริโภค และสิ่งแวดลอม และถายทอดผลงานวิจัยสู
เกษตรกร และผูเกี่ยวของตอไป

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
.1. แปลงกลวยไมสกุลหวาย
.2 สารฆาแมลง ไดแก acephate (Acephate 75 %SP 75 %SP), imidacloprid
(Imidacloprid 100SL 10%SL), emamectin benzoate (Proclaim 1.92 %EC),
thiamethoxam/lambda cyhalothrin (Eforia 247 ZC 24.7 %ZC), profenofos
(Supercron 500 EC 50 %EC ) และ imidacloprid (Povado70 %WG)
.3. สารจับใบ
.4. เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
วิธีการ
แผนการทดลอง วางแผนการทดลอง แบบ RCB มี 3 ซ้าํ 7 กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 พนสาร emamectin benzoate 1.92 %EC อัตรา 20 มล./ น้าํ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 2 พนสาร .acephate 75 %SP
อัตรา 50 กรัม/ น้าํ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 3 พนสาร imidacloprid 10 %SL
อัตรา 20 มล./ น้าํ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 4 พนสาร profenofos 50 %EC
อัตรา 60 มล./ น้าํ 20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 5 พนสาร imidacloprid 70 %WG
อัตรา 8 กรัม/ น้าํ 20ลิตร
กรรมวิธีที่ 6 พนสาร thiamethoxam/lambda cyhalothrin 24.7 %ZC อัตรา 30 มล./ น้ํา
20 ลิตร
กรรมวิธีที่ 7 ไมพนสารทดลอง
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วิธีปฏิบัติการ เริ่มพนสารทดลองเมื่อพบการระบาดของบั่วกลวยไมในแปลงกลวยไมสกุล
หวาย จํานวนตัว หนอนมากกวา 50 ตัว ตอ แปลงยอย โดยสุมจากดอกตูม จํานวน 5 ดอกตูมตอ
แปลงยอย นําดอกตูมดังกลาวไป ตรวจนับจํานวนตัวหนอนในหองปฏิบัติการ และนับจํานวนดอก
ตูมที่ถูกทําลายกอนพนสารครั้งแรก และหลังพนสารครั้งสุดทาย 5 วัน พนสารตามกรรมวิธีตา งๆ
ทุก 5 วัน จํานวนอยางนอย 3 ครั้ง ดวยเครื่องพนสาร แบบสูบโยกสะพายหลัง ดวยอัตราการพน
สาร 120 ลิตร/ไร และประเมินประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดโดยตรวจนับจํานวนตัวหนอน
ของบั่วกลวยไม กอนพนสารครั้งแรก และหลังพนสารแตละครั้ง และจํานวนดอกตูมที่ถกู ทําลาย
กอนพนสารครั้งแรก
และหลังพนสารครั้งสุดทายแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิติที่
เหมาะสม
เวลาและสถานที่
ระยะเวลา
สถานที่

เดือน ตุลาคม 2551 - กันยายน 2553
แปลงเกษตรกร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลและวิจารณผลการทดลอง

ที่แปลงเกษตรกร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
2551 จากการตรวจนับจํานวนตัวหนอนบั่วกลวยไม รวม 5 ครั้ง (กอนพนสารกําจัดแมลงครั้ง
แรก และหลังพนสารกําจัดแมลง 4 ครั้ง) ตามตารางที่ 1 พบวากอนพนสารกําจัดแมลงมีจํานวนตัว
หนอนบั่วกลวยไม ในทุกกรรมวิธีอยูระหวาง 49.33-72.33 ตัวตอ 5 ดอกตูม ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ หลังพนสารกําจัดแมลง พบกรรมวิธีที่มีตวั หนอนบัว่ กลวยไมนอยกวา และแตกตางกัน
ทางสถติกับกรรมวิธีไมพน สารฆาแมลงทุกครั้ง คือกรรมวิธีทพี่ นสารฆาแมลง
profenofos
(Supercron 500 EC 50 %EC ) อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มีจํานวนตัวหนอนบั่วกลวยไม
ระหวาง 8.67-36.33 ตัวตอ 5 ดอกตูม สวนกรรมวิธที ี่มตี ัวหนอนบัว่ กลวยไมนอยกวาและแตกตาง
กันทางสถติกบั กรรมวิธีไมพน สารฆาแมลงทุกครั้ง หลังพนสารครั้งที่ 2-4 ไดแก thiamethoxam/
lambda cyhalothrin (Eforia 247 ZC 24.7%ZC) และ imidacloprid (Povado70 %WG) อัตรา
30และ 8 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีจํานวนตัวหนอนบัว่ กลวยไม ระหวาง 2.67-29.67 และ 15.0032.00 ตัวตอ 5 ดอกตูม
สรุปผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพของสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดบั่วกลวยไมในกลวยไม
พบวาสารฆาแมลง profenofos (Supercron 500 EC 50 %EC ) 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มี
แนวโนมประสิทธิภาพดีในการปองกันกําจัดบั่วกลวยไม สวนสารฆาแมลง t h i a m e t h o x a m /
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lambda cyhalothrin (Eforia 247 ZC 24.7%ZC) และ imidacloprid (Povado 70 %WG) อัตรา
30 มล. และ 8 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพรองลงมา และสารฆาแมลงที่ใชไมเปนพิษตอพืช
เอกสารอางอิง
ปยรัตน เขียนมีสุข, ไพศาล รัตนเสถียร, วัฒนา จารณศรี, ศิริณี พูนไชยศรี, ชมพูนุท จรรยาเพศ และ
ศรีสุดา โททอง. 2543. แมลง-สัตวศัตรูกลวยไม. เอกสารวิชาการ. กองกีฏและสัตว
วิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ. 32 หนา
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1/

ขอมูลที่แสดงเปนคาเฉลี่ยจาก 3 ซ้ํา คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT

110

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนตัวหนอนของบั่วกลวยไมที่ตรวจพบบนกลวยไมในกรรมวิธีตางๆ ที่ อําเภออําเภอสามพาน จังหวัดนครปฐม
ระหวางเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2551
อัตรา
จํานวนตัวหนอนของบั่วกลวยไม (ตัวตอ 5 ดอก)1/
กรรมวิธี
(กรัม,มิลลิลิตร/ กอนพนสาร
หลังพนสารกําจัดแมลงทุก 5 วัน (ครั้งที่)
น้ํา 20 ลิตร)
1
2
3
4
.acephate 75 %SP
50
50.00
52.67b
71.00bc
43.33b
99.67bc
.imidacloprid 10 %SL
20
58.33
37.67ab
78.67cd
51.00b
57.67ab
.profenofos 50 %EC
60
60.67
18.33a
36.33ab
8.67a
13.33a
imidacloprid 70 %WG
8
49.33
32.00ab
32.33a
15.00a
30.00a
.emamectin benzoate 1.92 %EC
20
55.33
51.00b
66.00abc
73.33b
68.33ab
.thiamethoxam/lambda
30
72.33
43.33ab
29.67a
2.67a
16.33a
cyhalothrin 24.7 %ZC
ไมพน สารฆาแมลง
59.00
58.00ab
113.00d
54.67b
137.33c
CV (%)
68.2
62.5
82.6
74.1
93.7

