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ABSTRACT
Suitability factors on mass rearing of Trichogramma sp. could improve the parasitoid
production system, more product and efficient. Hence, the parasitism percentage of egg parasitoid,
Trichogramma sp. on rice moth eggs, Corcyra cephalonica (Stainton) was tested with different factors:
color of egg card, host egg age, period of host egg storage at 10 ˚C and 13 ˚C. Five different color of
host egg card: white, red, green, yellow, black were offered. Yellow and white were the most
preference color with the percent parasitism of 83.20 and 82.30, while black color presented the least
preference (65.90%). Host egg at various ages (6, 12, 18, 24-h-old) were tested. The highest rate of
parasitism (83.99%) occurred at 24 h and the lowest ( 75.15%) at 6 h. However, eggs of all ages proved
suitable for the parasitism of Trichogramma sp. Subsequent trials focused on fitness of host egg stored
at 10 ˚C and 13 ˚C for 1-4 weeks. The percent parasitism declined as the period of storage increased.
One week storage showed the highest parasitized eggs of 68.30% and 65.90% at 10 ˚C and 13 ˚C.
Rates of parasitism were significant difference to control (84-87%). However, emergence of progeny
was more than 95% for all treatments.
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บทคัดย่อ
การพัฒนาการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. เพื่อให้ได้ปริ มาณมากและมีประสิ ทธิภาพ
ต้องมีปัจจัยที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพิม่ ปริ มาณแตนเบียน ดังนั้นปั จจัยที่ใช้ทดสอบการเบียนไข่ผเี สื้ อ
ข้าวสาร Corcyra cephalonica(Stainton) ของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. คือ สี กระดาษ อายุของไข่
อาศัย และระยะเวลาการเก็บรักษาไข่อาศัยที่อุณหภูมิ 10˚C และ 13 ˚C สี กระดาษที่ใช้ทดสอบคือ สี ขาว
สี แดง สี เขียว สี เหลือง และสี ดา พบว่าแตนเบียนไข่ชอบเบียนสี เหลืองและสี ขาวมากที่สุดโดยมีการเบียน
83.20% และ 82.30% ตามลาดับ ขณะที่สีดาเป็ นสี ที่แตนเบียนไข่เบียนได้นอ้ ยที่สุดคือ 65.90% การเบียน
ไข่อาศัยที่อายุ 6, 12, 18 และ 24 ชัว่ โมง พบว่าแตนเบียนไข่สามารถเบียนไข่อาศัยที่อายุ 24 ชัว่ โมงได้มาก
ที่สุดคือ 83.99% และน้อยที่สุดที่ไข่อาศัยอายุ 6 ชัว่ โมง (75.15 %) อย่างไรก็ตามไข่อาศัยทุกอายุก็ยงั
เหมาะสมสาหรับการเบียนของแตนเบียนไข่ การเก็บรักษาไข่อาศัยที่อุณหภูมิ 10˚C และ 13 ˚C นาน 1-4
สัปดาห์ พบว่าเปอร์ เซ็นต์การเบียนลดลงเมื่อไข่อาศัยผ่านการเก็บรักษานานขึ้น โดยไข่อาศัยที่ผา่ นการเก็บ
รักษานาน 1 สัปดาห์มีเปอร์เซ็นต์การเบียนมากที่สุดคือ 68.30% และ 65.90% ที่อุณหภูมิ 10˚C และ 13˚C
ตามลาดับ อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกบั ไข่ที่ไม่ผา่ นการเก็บรักษา (84-87%) และแตนเบียนไข่
สามารถฟักได้มากกว่า 95% ในทุกวิธีการทดสอบ

คาสาคัญ : การเบียน, ไข่อาศัย, แตนเบียนไข่ Trichogramma sp., การเก็บรักษา
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คานา

แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. เป็ นแมลงที่จดั อยูใ่ น Order Hymenoptera Suborder Aprocrita
Superfamily Chalcidoidea Family Trichogrammatidae เป็ นแมลงศัตรู ธรรมชาติที่มีบทบาทสาคัญ ในการ
ควบคุมแมลงศัตรู พืชหลายชนิ ด เช่น ไข่ของหนอนกออ้อย ไข่หนอนกอข้าว ไข่หนอนม้วนใบข้าว ไข่
หนอนเจาะลาต้นข้าวโพด ไข่ของหนอนเจาะสมอฝ้ ายและไข่ของผีเสื้ อต่างๆ ที่ทาลายไม้ผลและป่ าไม้
(กรมวิชาการเกษตร, 2 5 3 9) ปั จจัยที่มีผลต่อ ความชอบเบียนของแตนเบียน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น
ปริ มาณน้ าฝน แสง ความเร็ วลม ชนิดของพืช และวิธีการปล่อยแ ตนเบียนไข่ (Knutson, 1994) นอกจากนี้
ยังพบว่าลักษณะรู ปร่ างของไข่อาศัยเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความชอบเบียนของแตนเบียนไข่
(Manfield and Mills, 2002) โดยความชอบเบียนของแตนเบียนไข่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณสารอาหารภายในไข่
อายุของไข่ ขนาดของไข่ สี ของไข่ และความสมบูรณ์ของไข่ (Roriz et al., 2005) อายุของไข่อาศัยมีผลต่อ
การวางไข่ของแมลงเบียน Honda and Luck (2000) กล่าวว่าแตนเบียนไข่ Trichogramma platneri ชอบ
เบียนไข่ Amorbia cuneana อายุ 1-7 วันโดยวันที่ 7 มีจานวนไข่ที่ถูกเบียนต่อชัว่ โมงดีที่สุด เฉลี่ย 18.05 ±
5.41 ฟองและชอบเบียนไข่อาศัยที่มีเปลือกไข่ที่บางมากกว่าเปลือกหนา จานวนของแมลงเบียนไข่ต่อไข่
อาศัยขึ้นกับน้ าหนักของไข่อาศัย โดยไข่อาศัยที่มีน้ าหนักมากจะมีจานวนแมลงเบียนไข่มากกว่าไข่อาศัยที่
มีน้ าหนักน้อย Lobdell et al. (2005) พบว่าแตนเบียนไข่ T. ostriniae สามารถเบียนไข่อาศัยที่เลียนแบบ
ไข่อาศัยจริ งที่มีสีขาว สี เหลือง สี เขียวประมาณ 80% แต่สีดาเป็ นสี ที่มีการเบียนน้อยที่สุดคือน้อยกว่า 50%
ส่ วนอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นซึ่ ง Jalali et al. (2007) เปรี ยบเทียบการเก็บรักษา
ไข่ผเี สื้ อข้าวสารภายใต้สภาวะสู ญญากาศ 500 Hg-1 อุณหภูมิ 8 ± 1 ˚C และเก็บในสภาวะปกติอุณหภูมิ
8 ± 1 ˚C พบว่าในสภาวะสู ญญากาศไข่ที่ได้จากการเก็บรักษานาน 42 วันแตนเบียนไข่สามารถเบียนได้
75% ขณะที่ไข่ที่ไม่ได้อยูใ่ นสภาวะสู ญญากาศเมื่อเก็บรักษานาน 42 วันไม่พบการเบียนของแตนเบียนไข่
จะเห็นได้วา่ ปั จจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่มีหลายปั จจัยดังนั้นการศึกษาถึงปั จจัยที่เหมาะสม
ในด้านต่างๆ จึงมีความจาเป็ น ปัจจุบนั หลายประเทศสามารถผลิตแ ตนเบียน ไข่ ในรู ปการค้าเพื่อใช้
ควบคุมแมลงศัตรู พืชหลายชนิด ได้ สาหรับ ประเทศไทย ยังไม่ มีการผลิต เพื่อการค้าแต่มีการผลิต และ
แจกจ่ายเพื่อนามาใช้ในการควบคุมไข่หนอนกออ้อย และนาไปใช้ ในแปลงปลูกพืชอย่างแพร่ หลายทั้ง
หน่วยงานรัฐและเอกชน (ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวนิ ทรี ยแ์ ห่งชาติภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ตอนบน
, 2547)
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่
Trichogramma sp. เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตแตนเบียนไข่ให้มีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
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อุปกรณ์ และวิธีการ
1. การทดสอบสี ของกระดาษต่ อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.
นาไข่ผเี สื้ อข้าวสารโรยบนกระดาษที่ทากาวแล้วขนาด 1x2 ซม. โดยให้ไข่มีความสม่าเสมอและ
เรี ยงกันเป็ นชั้นเดียว กระดาษสี ที่ใช้ทดสอบคือ สี ขาว สี แดง สี เหลือง สี เขียว และสี ดา นาแผ่นไข่ดงั กล่าว
ผ่านแสงยูวี ขนาด 30 วัตต์ นาน 15 นาที เพื่อไม่ให้ไข่ฟักเป็ นตัวหนอน จากนั้นนามาใส่ หลอดแก้วขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ภายในมีแตนเบียนไข่ระยะตัวเต็มวัยจานวน 10 คู่ ให้แตนเบียนไข่เบียนไข่ผเี สื้ อ
ข้าวสารนาน 3 วัน ทดลองสี ละ 10 ซ้ า
2. การทดสอบอายุไข่ ผเี สื้อข้ าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) ต่ อการเบียนของแตนเบียนไข่
Trichogramma sp.
นาไข่ผเี สื้ อข้าวสารจานวน 100 ฟองโรยบนกระดาษที่ทากาวขนาด 1x2 ซม. โดยให้ไข่มีความ
สม่าเสมอและเรี ยงกันเป็ นชั้นเดียว จากนั้น นาแผ่นไข่ดงั กล่าวผ่านแสงยูวี ขนาด 30 วัตต์ นาน 15 นาที
จากนั้นนามาใส่ หลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ภายในมีแตนเบียนไข่ระยะตัวเต็มวัยจานวน 10
คู่ปล่อยให้แตนเบียนไข่เบียนไข่ผเี สื้ อข้าวสารนาน 3 วัน ทดลองไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่อายุ 6, 12 ,18 และ 24
ชัว่ โมง อายุละ 10 ซ้ า
3. การทดสอบการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. บนไข่ ผเี สื้อข้ าวสาร Corcyra cephalonica
(Stainton)ทีผ่ ่ านการเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สั ปดาห์
นาไข่ผเี สื้ อข้าวสารอายุ 24 ชัว่ โมง ที่ผา่ นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 และ 13 องศาเซลเซียสนาน
1, 2, 3, และ 4 สัปดาห์ โดยแต่ละวิธีการทา 10 ซ้ า ซ้ าละ 100 ฟอง ชัง่ น้ าหนักไข่แต่ละซ้ าและห่อด้วย
กระดาษทิชชูหนา 2 ชั้นก่อนนาเข้าเก็บในตูค้ วบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาความชื้นให้กบั ไข่ เมื่อครบตาม
เวลาที่กาหนดนาไข่ผเี สื้ อข้าวสารออกจากตูค้ วบคุมอุณหภูมิ ชัง่ น้ าหนักไข่ผเี สื้ อหลังนาออกจากตูค้ วบคุม
อุณหภูมิจากนั้นนาไข่ผเี สื้ อข้าวสารโรยบนกระดาษที่ทากาวขนาด 1x2 ซม. โดยให้ไข่มีความสม่าเสมอ
และเรี ยงกันเป็ นชั้นเดียว นาแผ่นไข่ดงั กล่าวมาใส่ หลอดทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ภายในมี
แตนเบียนไข่ระยะตัวเต็มวัยจานวน 10 คู่ปล่อยให้แตนเบียนไข่เบียนไข่ผเี สื้ อข้าวสารนาน 3 วันและ
บันทึกผลการทดลอง
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ผลและวิจารณ์
1. การทดสอบสี ของกระดาษต่ อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma sp.
แตนเบียนไข่ชอบเบียนไข่ผเี สื้ อข้าวสารบนกระดาษสี เหลืองมากที่สุดแต่ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกบั สี ขาวโดยมีเปอร์ เซ็นต์การเบียน 83.20±6.16 และ 82.30±7.27 ตามลาดับ รองลงมาคือสี เขียวและสี
แดง ส่ วนสี ดาเป็ นสี ที่แตนเบียนชอบน้อยที่สุดโดยพบการเบียนเพียง 65.90±10.48 % ซึ่งได้ผลการทดลอง
เช่นเดียวกับ Manfield and Mill (2002) และ Romeis et al. (1998) พบแตนเบียนไข่บนกับดักกาวเหนียวสี
ขาวมากที่สุด รองลงมาคือ สี เขียวและสี ที่พบน้อยที่สุดคือสี ดา ส่ วนการฟักและสัดส่ วนเพศกลับพบว่า
กระดาษทั้ง 5 สี ให้เปอร์ เซ็นต์การฟักและสัดส่ วนเพศไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยมีการฟักมากกว่า
90 เปอร์ เซ็นต์และสัดส่ วนเพศอยูใ่ นช่วง 1.30-1.37 (Table 1)
Table 1. Percent parasitism (PP), percent emergence (PE) and sex ratio of egg parasitoid
Trichogramma sp. parasitized on different colors of host egg card.
Color
White
Red
Green
Yellow
Black
CV

PP
(mean±SD)
82.30±7.27a1/
68.70±8.11cb
74.60±8.99b
83.20±6.16a
65.90±10.48c
11.12

PE
(mean±SD)
92.68±4.16a
93.03±2.68a
92.36±6.34a
91.96±3.16a
90.68±3.09a
4.45

Sex ratio
(mean±SD)
1.36±0.13a
1.36±0.45a
1.37±0.30a
1.36±0.29a
1.31±0.56a
27.87

1/

Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05)

2. การทดสอบอายุไข่ ผเี สื้อข้ าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) ต่ อการเบียนของแตนเบียนไข่
Trichogramma sp.
ไข่ผเี สื้ อข้าวสารอายุ 24 ชัว่ โมงให้เปอร์ เซ็นต์การเบียนมากที่สุดโดยมีการเบียน 83.99±2.09
เปอร์ เซ็นต์แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ไข่อายุ 18 ชัว่ โมงซึ่ งมีเปอร์ เซ็นต์การเบียน 83.76±4.44 ส่ วน
ไข่ที่ 6 ชัว่ โมงให้เปอร์ เซ็นต์การเบียนน้อยที่สุดคือ 75.15±2.70 แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ไข่อายุ
12 ชัว่ โมง ซึ่ งสอดคล้องกับ Honda and Luck (1999) ซึ่งทดสอบการเบียนของ Trichogramma platneri
โดยใช้ไข่ของ Sabulodes aegrotata เป็ นไข่อาศัยและ แบ่งอายุไข่ 24, 72 และ 120 ชัว่ โมง พบเปอร์ เซ็น
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การเบียนน้อยที่สุดในไข่ที่อายุนอ้ ยที่สุดคือ 24 ชัว่ โมงนอกจากนั้นยังได้ ทดสอบอายุ ไข่อาศัย Amorbia
cuneana อายุ 24, 120, 168 และ 216 ชัว่ โมงพบว่าไข่อาศัยที่อายุมากสุ ดคือ 216 ชัว่ โมง มีจานวนไข่ที่ถูก
เบียนมากที่สุดไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ไข่อาศัยอายุอื่นๆ ส่ วนไข่อาศัยอายุนอ้ ยสุ ดคือ 24 ชัว่ โมง
เป็ นไข่ที่ถูกเบียนน้อยที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากไข่ที่มีอายุนอ้ ย เป็ นไข่ที่ยงั มีพฒั นาการยังไม่เต็มที่ซ่ ึ งทาให้แตน
เบียนไข่ไม่ชอบเบียน อย่างไรก็ตามในส่ วนการฟักและสัดส่ วนเพศพบว่าไข่ท้ งั 4 อายุคือ 6, 12, 18 และ
24 ชัว่ โมงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยมีการฟักมากกว่า 98 เปอร์ เซ็นต์และมีสัดส่ วนเพศอยูใ่ นช่วง
2.0-2.3 (Table2)
Table 2. Percent parasitism (PP), percent emergence (PE) and sex ratio of egg parasitoid
Trichogramma sp. parasitized on different age of host egg.
Age
(Hour)
6
12
18
24
cv

PP
(mean±SD)
75.15±2.70b1/
77.78±3.31b
83.76±4.44a
83.99±2.09a
3.89

PE
(mean±SD)
98.78±1.71a
98.95±1.12a
98.90±0.96a
99.02±1.09a
1.27

Sex ratio
(mean±SD)
2.36±0.43a
2.12±0.63a
2.08±0.28a
2.18±0.42a
20.88

1/

Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05)

3. การทดสอบการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. ต่ อไข่ ผเี สื้อข้ าวสาร Corcyra cephalonica
(Stainton) ทีผ่ ่ านการเก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สั ปดาห์
หลังจากการเก็บรักษาไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่อุณหภูมิ 10 ˚C น้ าหนักของไข่ ผีเสื้ อข้าวสาร ลดลง
มากกว่าไข่ ผเี สื้ อข้าวสารเก็บรักษาที่ 13 ˚C ในทุกระยะเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนั้นการ
ลดลงของน้ าหนักมากที่สุดเมื่อมีการเก็บรักษาไข่ผเี สื้ อข้าวสารนาน 4 สัปดาห์ซ่ ึ งแตกต่างทางสถิติกบั 1, 2
และ 3 สัปดาห์ท้ งั ที่อุณหภูมิ 10˚C และ 13˚C คือ 1.60 ±5.00x10-2 และ 0.57±4.00x10-2 กรัม ตามลาดับ
(Table3 และTable 4)
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Table 3. Weight(mg) of host egg Corcyra cephalonica (Stainton) before and after stored at 10 ˚C and
13˚C for 1- 4 weeks.
Duration
Egg weight(mg) at 10 ˚c
Egg weight (mg) at 13 ˚c
(weeks)
before
after
before
after
0
4.17±2.00x10-2A1/ 4.17±2.06x10-2A 4.17±2.00x10-2A
4.17±1.85x10-2A
1
4.17±3.00x10-2A 3.75±7.00x10-2A 4.17±2.00x10-2A
4.01±5.31x10-2A
2
4.17±2.00x10-2A 3.41±4.00x10-2A 4.17±2.00x10-2A
3.89±2.09x10-2A
3
4.17±3.00x10-2A 2.99±8.00x10-2A 4.17±3.00x10-2A
3.79±4.97x10-2A
4
4.17±3.00x10-2A 2.56±2.00x10-2A 4.17±2.00x10-2A
3.60±4.93x10-2A
cv
0.60
1.66
0.46
0.49
1/

Value in the same column with the same letter are not significantly different (P< 0.05)

Table 4. Weight reduction(mg) of host egg Corcyra cephalonica (Stainton) stored at 10 ˚C and 13˚C
for 1- 4 weeks.
Duration
(weeks)
0
1
2
3
4
cv

Egg weight (mg)
10 ˚c
0.00±0.00 E1,2/
0.42±7.00x10-2Da
0.76±5.00x10-2Ca
1.20±7.00x10-2Ba
1.60±5.00x10-2Aa
7.23

13 ˚c
0.00±0.00E
0.17±5.00x10-2 Db
0.27±3.00x10-2 Cb
0.37±5.00x10-2 Bb
0.57±4.00x10-2 Ab
13.99

cv
20.94
7.74
7.73
5.01

1/

Value in the same column with the same letter (A, B, C, D, E) are not significantly different (P< 0.05)

2/

Value in the same low with the same letter (a, b) are not significantly different (P< 0.05)

ไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่ผา่ นการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 ˚C และ 13 ˚C นานมากกว่า 1 สัปดาห์มีการ
เบียนน้อยกว่า 50% และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทั้งสองอุณหภูมิไข่ที่เก็บรักษานาน 4 สัปดาห์
จะมีการเบียนน้อยที่สุดที่อุณหภูมิ 10 ˚C คือ 2.70±1.16 % อย่างมีความแตกต่างทางสถิติกบั ที่อุณหภูมิ 13
˚C (Table 5) สาหรับการฟักของแตนเบียนไข่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในทุกช่วงเวลาและทุกช่วง
อุณหภูมิ (Table 6) นอกจากนี้ยงั พบว่า ลักษณะไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่ผา่ นการเก็บรักษานานขึ้นทาให้เกิดการ
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ลดลงของน้ าหนักมากขึ้นเรื่ อยๆ และรู ปร่ างของไข่ผเี สื้ อข้าวสารก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยไข่ผเี สื้ อข้าวสาร
ที่ผา่ นการเก็บรักษา จะมีลกั ษณะลีบและแบนลงเรื่ อยๆ ตามระยะเวลาการเก็บโดยมีการลดลงอย่างเห็นได้
ชัดเจนในไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่ผา่ นเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 ˚C ไข่จะเริ่ มลีบและแบนลงตั้งแต่ผา่ นการ
เก็รักษาเพียง 1 สัปดาห์ แสดงว่าอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาทาให้น้ าหนักไข่ลดลงและมีผลต่อ
รู ปร่ างของไข่ ผีเสื้ อข้าวสาร ทาให้แตนเบียนไข่เบียนได้นอ้ ยลง สอดคล้องกับงานทดลอง Manfield and
Mills (2002) ซึ่ งพบว่าไข่อาศัยที่มีรูปร่ างลีบและแบนนั้นจะทาให้การเบียนและอัตราการวางไข่นอ้ ยที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับไข่อาศัยที่มีรูปร่ างอื่นๆ และไข่อาศัยที่มีน้ าหนักมาก
Table 5. Percent parasitism of egg parasitoid Trichogramma sp. parasitized on host egg, Corcyra
cephalonica (Stainton) stored at 10 ˚C and 13 ˚C for 1- 4 weeks
Duration
(weeks)
0
1
2
3
4
cv

Percent parasitism
10 ˚C
84.00±5.58Aa1,2/
68.30±8.86Ba
41.90±8.48Ca
25.80±11.30Da
2.70±1.16Eb
17.69

13 ˚C
87.30±3.92Aa
65.90±5.59Ba
34.10±11.96Ca
22.90±2.18Da
22.20±8.87Da
16.62

1/

Value in the same column with the same letter (A, B, C, D, E) are not significantly different (P< 0.05)

2/

Value in the same low with the same letter (a, b) are not significantly different (P< 0.05)

cv
5.63
11.92
27.29
33.43
50.79
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Table 6. Percent emergence of egg parasitoid Trichogramma sp. parasitized on host egg, Corcyra
cephalonica (Stainton) stored at 10 ˚C and 13 ˚C for 1- 4 weeks
Duration
(weeks)
0
1
2
3
4
cv

Percent emergence
10 ˚C
98.09±0.99Aa1,2/
99.67±0.71Aa
98.56±1.25Aa
98.58±2.04Aa
96.67±10.54Aa
4.94

13 ˚C
98.83±1.56Aa
98.15±1.55Aa
98.39±1.61Aa
97.78±3.12Aa
98.37±2.80Aa
2.23

cv
1.09
1.22
1.44
2.69
7.92

1/

Value in the same column with the same letter (A, B, C, D, E) are not significantly different (P< 0.05)

2/

Value in the same low with the same letter (a, b) are not significantly different (P< 0.05)

สรุ ปผลการทดลอง
ปั จจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma sp. มีหลายปั จจัย เช่น สี ของกระดาษ
อายุของไข่ผเี สื้ อข้าวสาร และอุณหภูมิในการเก็บรักษาไข่ผเี สื้ อข้าวสารนอกจากนี้สีของกระดาษมีผลต่อ
ความชอบเบียนของแตนเบียนไข่พบว่ากระดาษสี เหลืองและสี ขาวเป็ นสี ที่แตนเบียนไข่ชอบเข้าเบียนมาก
ที่สุดและสี ดาเข้าเบียนน้อยที่สุด แตนเบียนไข่ชอบเบียนไข่ที่อายุ 24 ชัว่ โมงมากกว่าไข่ที่อายุ 18, 12 และ
6 ชัว่ โมง การเก็บรักษาไข่ที่ 10 ˚C และ 13 ˚C นาน 1-4 สัปดาห์มีผลต่อน้ าหนักไข่ รู ปร่ างไข่และ
ความชอบเบียนของแตนเบียนไข่โดยพบว่าแตนเบียนไข่สามารถเบียนไข่ผเี สื้ อข้าวสารได้มากกว่า 50
เปอร์ เซ็นต์เฉพาะไข่ที่ผา่ นการเก็บรักษาเพียง 1 สัปดาห์โดยเปอร์ เซ็นต์การเบียนทั้ง 2 อุณหภูมิไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 ˚C นาน 4 สัปดาห์มีการเบียนน้อย
กว่าที่ 13 ˚C โดยลักษณะไข่ผเี สื้ อข้าวสารที่ผา่ นการเก็บรักษาจะมีน้ าหนักลดลงมากและไข่มีรูปร่ างลีบ
และแบนมากที่สุด แต่ทุกปั จจัยที่ศึกษาไม่มีผลต่อการฟักและสัดส่ วนเพศของแตนเบียนไข่
คาขอบคุณ
ขอขอบคุณศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรู พืชโดยชีวนิ ทรี ยแ์ ห่งชาติภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เอื้อเฟื้ อสถานที่ทดลอง และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้ทุน
สนับสนุนการทาวิจยั ครั้งนี้
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