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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาการพัฒนาการผลิตแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. โดยการศึกษาวิธีการเก็บรักษาไข่
ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica ในกล่องพลาสติกและในถุงพลาสติกท่ีเก็บในถุงพลาสติกสภาพความดัน
ต่่ากว่าบรรยากาศที่อุณหภูมิ 8  ?C, 10 ?C และ 13 ?C นาน 1 - 8 สัปดาห์ พบว่าเมื่อเก็บรักษานาน 1-4 
สัปดาห์ไข่ผีเสื้อข้าวสารที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสภาพความดันต่่ากว่าบรรยากาศ มีการสูญเสียน้่าหนักน้อย
กว่าในกล่องพลาสติกและหลังการเก็บรักษา แตนเบียนไข่สามารถเบียนได้มากกว่า 78% ขณะที่ไข่ท่ีเก็บรักษา
ในกล่องพลาสติกแตนเบียนสามารถเบียนได้น้อยกว่า 60% ส่วนการทดสอบวิธีการปลดปล่อยแตนเบียนไข่ 
Trichogramma spp. ในแปลงอ้อยและแปลงข้าวโพด 4 วิธีการคือ 1.) ติดแผ่นไข่โดยตรงใต้ใบพืช 2.) ติด
แผ่นไข่ในแก้วพลาสติก 3.) ติดแผ่นไข่ในกรวยกระดาษ 4.) ติดแผ่นไข่ในฝาแก้วพลาสติก โดยปลดปล่อยบริเวณ
โคนต้นและบนต้น พบว่าในแปลงอ้อย การติดแผ่นไข่ใต้ใบพืชโดยตรงแตนเบียนไข่สามารถฟักได้มากกว่า 80% 
ส่วนแปลงข้าวโพด พบว่าการใช้ฝาแก้วพลาสติกและกรวยกระดาษบนต้นพืชแตนเบียนไข่ฟักได้มากกว่า 80% 
และเป็นวิธีที่เหมาะสมต่อแปลงข้าวโพดซึ่งมีการให้น้่าด้วยระบบสปริงเกอร์ และการปลดปล่อยที่โคนต้นมดเข้า
ท่าลายแผ่นไข่ได้มากกว่าการปลดปล่อยบนต้น 

 

ค่าส่าคัญ: แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. การเก็บรักษา สภาพความดันต่่ากว่าบรรยากาศ 

 

 



ABSTRACT 

 

The studies on the development of egg parasitoid, Trichogramma spp. production 
was conducted under laboratory condition. The storage of rice moth egg techniques were 
done by comparing between the storage in plastic box and plastic bag (under low pressure 
condition) packing at 8  ่ C, 10  ่ C, and 13  ่ C for 1-8 weeks. The results revealed that the 
storage of rice moth eggs by low pressure condition packing at all condition reduced fewer 
egg weight than that by the plastic box. The packed eggs in plastic bag under low pressure 
condition showed more than 78% parasitism, whereas there was less than 60% parasitism in 
plastic box packed eggs. Laboratory reared Trichogramma spp. egg cards were released in 
field of sugarcane and corn. The egg cards were released with 4 different methods; 1) 
directed attached under leaf-sheath 2) attached in plastic cup 3) attached in paper cone 4) 
attached in plastic cup-lid. The eggs were released on and at the bottom of the plant. More 
than 80% parasitoid emergence with the first method which was found in sugarcane field 
and the third and fourth method was found in corn field. This was the suitable method for 
corn field which watering the field by Springer. More egg cards were damaged by the ants 
when released at the bottom than on the plant. 
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