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การคัดเลือกสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดเพลีย้ ไฟ (Cotton thrips)
Thrips palmi Karny
Selection of Insecticides for Controlling
Controlling Thrips;
Thrips; Thrips palmi Karny
อุราพร หนูนารถ1/
สมรวย รวมชัยอภิกลุ 1/
เกรียงไกร จําเริญมา2/
อัจฉรา หวังอาษา2/
ศรีจาํ นรรจF ศรีจนั ทรา2/
1/
กลุมกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมบริหารศัตรูพืชสํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
----------------------------------------------รายงานความกOาวหนOา
การทดสอบประสิทธิภาพสารในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะระ ที่แปลงมะระของเกษตรกร ที่
อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี ดังนี้กรรมวิธีพนสาร
acephate 75%SP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร กรรมวิธีพนสาร spiromesifen 24 %SC อัตรา 10
มล./น้ํา 20 ลิตร, กรรมวิธีพนสาร fipronil 5%SC
อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร, กรรมวิธีพนสาร
imidacloprid 10%SL อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร.กรรมวิธีพนสาร emamectin benzoate 1.92%EC
อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร, กรรมวิธีพนสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC อัตรา
15 มล./น้ํา 20 ลิตร, กรรมวิธีพนสาร spinosad 12%SC อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร พบวา กรรมวิธี
พนสาร spinosad 12%SC อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร และ กรรมวิธีพนสาร fipronil 5%SC อัตรา
20 มล./น้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะระ
คํานํา
เพลี้ยไฟฝาย เปiนแมลงศัตรูที่สําคัญมาก เนื่องจากทําลายพืชผักหลายชนิด ทั้งตัวออนและตัวเต็ม
วัยทํา ลายสวนตาง ๆ ของพืช โดยดูดกิ นน้ํา เลี้ ยงจากเซลลFพื ช ทําใหOบริเวณที่ ถูกดูดมี ลักษณะอาการที่
แตกตางกัน เชนในมะเขือเทศทําใหOเกิดรอยดOานที่ผล ทําใหOผลผลิตมีคุณภาพต่ํา การทําลายของเพลี้ยไฟตอ
สวนการเจริ ญเติบโต ทํา ใหOยอดดอก ตาออน ไมเจริญเติบโต ในกรณีของพื ชผั กที่ สงออกถึง จะมี ความ
เสียหายไมชัดเจนแตการติดไปของเพลี้ยไฟมีผลกระทบตอการสงออกทันทีจึงทําการทดสอบประสิทธิภาพ
สารฆาแมลงที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช ไดOดําเนินการทดสอบการปองกัน
กํ า จั ด เพลี้ ย ไฟในมะเขื อ เทศ และพื ช ตระกู ล แตง เพื่ อ ชวยลดการระบาดของเพลี้ ย ไฟไดO อ ยางมี
ประสิทธิภาพและแกOไขปnญหาการสงออก ไดOอีกทางหนึ่ง
---------------------------------------------------------------------------

รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0202-0101-0101-0303-54
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณF
- แปลงมะระ
- เครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
- สารฆาแมลง (acephate 75 %SP, spiromesifen 24 %SC, fipronil 5%SC,
imidacloprid 10%SL, emamectin benzoate 1.92 %EC, thiamethoxam/lambdacyhalothrin
24.7%ZC, spinosad 12 %SC)
- สารปองกันกําจัดโรคพืช
- ปุoยเคมี
วิธีการ

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี
วิธีดําเนินการวางแผนการทดลอง แบบRCBD มี 3 ซ้ํา 11 กรรมวิธี ดังนี้
1. พนสาร acephate 75 %SP
อัตรา
20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร
2. พนสาร spiromesifen 24 %SC
อัตรา
10 มล./น้ํา 20 ลิตร
3. พนสาร fipronil 5%SC
อัตรา
20 มล./น้ํา 20 ลิตร
4.พนสาร imidacloprid 10%SL
อัตรา
20 มล./น้ํา 20 ลิตร
5. พนสาร emamectin benzoate 1.92 %EC
อัตรา
20 มล./น้ํา 20 ลิตร
6. พนสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC อัตรา 15 มล./น้ํา 20 ลิตร
7. พนสาร spinosad 12 %SC
อัตรา
20 มล./น้ํา 20 ลิตร
8. ไมพนสารทดลอง
แปลงปลูกมะระของเกษตรกร ในพื้นที่ 1 ไร ขนาดแปลงยอย 30 ตารางเมตร เริ่มปฏิบัติการ
ทดลองตามกรรมวิธีเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยไฟ และทําการพนสารทดลองทุก 7 วัน โดยใชOอัตราการ
พนสาร 100 ลิตร/ไร ดําเนินการตรวจนับจํานวนเพลี้ยไฟ จํานวน 10 ยอด/แปลงยอย พรOอมทั้งบันทึก
อาการเปiนพิษตอพืช แลOวนําขOอมูลที่ไดOไปวิเคราะหFผลทางสถิติ

เวลาสถานที่
เวลา กรกฎาคม - กันยายน 2554
สถานที่ แปลงปลูกมะระของเกษตรกร อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
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ผลและวิ
ผลและวิจารณFผลการทดลอง
ลการทดลอง
การทดลองที่ อําเภอทามวง
เภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
การพนสารทดลองครั้งที่ 1 (ตารางที่ 1)
กอนการพนสารทดลองครั้งที่ 1 พบจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ยอยูระหวาง 11.67 -19.00 ตัวตอ 10 ยอดไม
มีความแตกตางกันในทางสถิติระหวางกรรมวิธี จึงวิเคราะหFขOอมูลเพลี้ยไฟฝายหลังพนสารดOวยวิธี Analysis of
variance
หลังพนสารทดลองครั้งที่ 1 เปiนการพนสารหางจากครั้งที่ 1 แลOว 7 วัน พบวา ทุกกรรมวิธีที่พนสาร
มีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 4.00-13.00 ตัวตอ 10 ยอด นOอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไมพนสาร ซึ่งมีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 25.67 ตัวตอ 10 ยอด กรรมวิธีพนสาร spinosad 12%SC และ fipronil
5%SC ที่อัตรา 20 และ 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย นOอยที่สุดคือ 4.00 และ 4.33 ตัว
ตอ 10 ยอด ตามลํ าดั บ รองลงมาคื อกรรมวิ ธี พ นสาร.imidacloprid
10%SL,
spiromesifen
24 %SC, .emamectin benzoate 1.92 %EC, thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC และ
acephate 75%SP ที่อัตรา 20,10, 20, 15 และ 20(กรัม) มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ที่มีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย
7.33,8.67,9.33 ,10.67 และ 13.00 ตัวตอ 10 ยอดตามลําดับ
หลังพนสารทดลองครั้งที่ 2 เปiนการพนสารหางจากครั้งที่ 1 แลOว 7 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสาร
มีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 4.67-12.33 ตัวตอ 10 ยอด นOอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 24.67 ตัวตอ 10 ยอด กรรมวิธีพนสารพบวา กรรมวิธีพนสาร
spinosad 12 %SC, fipronil 5%SC, imidacloprid 10%SL, spiromesifen 24 %SC, .emamectin
benzoate 1.92 %EC, thiamethoxam/lambdacyhalothrin 24.7%ZC และ acephate 75 %SP
ที่อัตรา 20, 20, 20, 10, 20, 15 และ 20(กรัม) มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร มีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 4.67, 5.00,
7.67, 8.33, 9.00, 11.33 และ 12.33 ตัวตอ 10 ยอด ตามลําดับ
หลังพนสารทดลองครั้งที่ 3 เปiนการพนสารหางจากครั้งที่ 2 แลOว 7 วัน พบวาทุกกรรมวิธีที่พนสาร
มีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 4.00 – 11.00 ตัวตอ 10 ยอด นOอยกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
กรรมวิธีไมพนสาร ซึ่งมีจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 23.33 ตัวตอ 10 ยอด กรรมวิธีพนสารพบวาสาร fipronil
5%SC , spinosad 12 %SC, imidacloprid 10%SL, thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC
, spiromesifen 24 %SC , .emamectin benzoate 1.92 %EC และ acephate 75 %SP ที่อัตรา
20,20,20,15,10,20 และ 20 (กรัม) มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตรมี ตามลําดับ พบจํานวนเพลี้ยไฟเฉลี่ย 3.67,4.00,
6.00, 6.67,9.00,9.33 และ 11.00 ตัวตอ 10 ยอดตามลําดับ
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สรุปผลการทดลองและคํ
ผลการทดลองและคําแนะนํา
การทดสอบประสิทธิภาพสารในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะระ ที่แปลงมะระของเกษตรกร ที่
อ. ทามวง จ. กาญจนบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี ดังนี้กรรมวิธีพนสาร
acephate 75 %SP อัตรา 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร กรรมวิธีพนสาร spiromesifen 24 %SC อัตรา 10
มล./น้ํา 20 ลิตร,. กรรมวิธีพนสาร fipronil 5%SC อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร ,กรรมวิธีพนสาร
imidacloprid 10%SLอัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร.กรรมวิธีพนสาร emamectin benzoate 1.92 %EC
อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร,กรรมวิธีพนสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC อัตรา 15
มล./น้ํา 20 ลิตร,กรรมวิธีพนสาร spinosad 12 %SC อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร พบวา กรรมวิธีพน
สาร spinosad 12 %SC อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร และ กรรมวิธีพนสาร fipronil 5%SC อัตรา 20
มล./น้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการปองกันกําจัดเพลี้ยไฟในมะระ
ภาคผนวก
ตาราง แสดงจํานวนเพลี้ยไฟที่พบในมะระ กอนและหลังพนสารทดลองตามกรรมวิธีตางๆ ที่ อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี
กรรมวิธี
1.acephate 75 %SP
2.spiromesifen 24 %SC
3.fipronil 5%SC
4.imidacloprid 10%SL
5.emamectin benzoate 1.92 %EC
6.thiamethoxam/lambdacyhalothrin24.7%ZC
7.spinosad 12 %SC
8.ไมพนสารทดลอง
CV
RE

อัตราการใชO คาเฉลี่ยจํานวนเพลี้ยไฟ (ตัวตอ 10 ยอด)
(กรัม, มล./ กอนพนสาร
หลังพนสารครั้งที่
น้ํา 20 ลิตร) ทดลอง
1
2
3
20
10
20
20
20
15
20

11.67 13.00 b 12.33 a 11.00 a
13.67
8.67 a 8.33 a 9.00 a
18.00
4.33 a 5.00 a 3.67 a
14.33 7.33 ab 7.67 a 6.00 a
17.00 10.67 ab 11.33 a 9.33 a
10.33 9.33 ab 9.00 a 6.67 a
17.67
4.00 a 4.67 a 4.00 a
19.00 25.67 c 24.67 b 23.33 b
29.4
42.17 48.1 61.4
71.7 71.5 78.3

1

ขOอมูลที่แสดงเปiนคาเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา คาเฉลี่ยที่ตามดOวยอักษรเหมือนกันในสดมภFเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันในทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT
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