
ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็ก (Asian palm weevil, Red palm weevil, Red stripes palm weevil, Sago palm weevil) 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปร่างลักษณะ ไข่มีสีขาวรูปร่างยาวรี หนอนมีสี
ขาว หัวสีน้้าตาลแดง ล้าตัวย่นเป็นปล้อง รังดักแด้มี
รูปร่างกลมยาวลักษณะขรุขระตัวเต็มวยัเป็นด้วงสี
น้้าตาลแดงหรือน้้าตาลด้า บริเวณด้านหลังของส่วน
อกมีสีน้้าตาลแดง อาจมีจุดหรือลาย ส่วนหัวมีงวง
ยื่นออกมา เพศผู้มีงวงสั้นกว่าเพศเมีย และมีขนสั้น
ขึ้นหนาแน่น เพศเมียไม่มีขนบริเวณงวง ตัวเต็มวัยมี
ชีวิต 61-139 วัน 
ลักษณะการเข้าท าลาย เข้าท้าลายหรือวางไข่
บริเวณบาดแผลตามบริเวณที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะ
ไว้หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก หนอนกัดกิน
ชอนไชในต้นท้าให้เกิดแผลเน่าและจะแสดงอาการ
เฉาหรือยอดหักพับ หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้น
เป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้้าและอาหารไปถงึยอด
ได้และท้าให้ต้นตายในที่สุด 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ไม่ปลูกมะพร้าวแบบโคนลอยและ
ระวังอย่าให้เกดิรอยแผล เนื่องจาก
เป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ 
และตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะเข้า
ท้าลายภายในต้นมะพร้าวได้ 
2. ป้องกันและก้าจดัด้วงแรดมะพร้าว 
เพราะรอยแผลที่ด้วงแรดเจาะไว้จะ
เป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ 
3. ใช้น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้
แล้ว หรือชันผสมกับน้้ามันยาง ทา
บริเวณแผลล้าต้นหรือโคนต้นมะพร้าว
เพื่อป้องกันการวางไข่ 
 

หมั่นส้ารวจแปลงมะพร้าว
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
หากพบต้นที่แสดงอาการยอด
เฉาเหี่ยวแห้ง ใบเปลี่ยน เป็นสี
เหลือง หักพับ ให้เผาท้าลาย
เพื่อก้าจัดแหล่งเพาะพันธุข์อง
ด้วงงวงมะพร้าว  

 

 1. ใช้เหล็กยาวปลายเปน็ตะขอแทง

เข้าไปเกี่ยวเอาตัวหนอนมาท้าลาย 

2. ท้าลายต้นมะพร้าวที่ถกูด้วงงวง 

มะพร้าวท้าลาย เพื่อก้าจัดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ 

3. กับดักฟีโรโมน 1 กับดักใช้ 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 – 15 ไร่  

ฟีโรโมน 1 ชิ้น มีอายุการใช้งาน 2- 3  

เดือนหลังเปิดใช้ 

 
 

ใช้สารเคมีป้องกันก้าจดัชนิดใดชนิด

หนึ่ง เช่น 

- diazinon 60% EC  

- carbosulfan 20% EC  

อัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน้้า 20 ลิตร 

ราดบริเวณที่มีรอยแผลรูเจาะ หรือ

บริเวณเนื้อเยื่ออ่อนโดยใชป้ริมาณ  

1-1.5 ลิตร ทุก 15-20 วัน 1-2 ครั้ง 

ในช่วงระบาด 

 

 - diazinon  

สารกลุ่ม IRAC : 1B   

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง   

LD50  : 300 mg/kg 

มีพิษสูงต่อสัตว์น้้า ผึ้ง และสัตว์ปีก 

- Carbaryl  

สารกลุ่ม IRAC : 1A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง   

LD50  : 300 mg/kg 

เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้าและผึ้ง 

 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

 

มะพร้าว 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ด้วงแรดมะพร้าวชนิดเล็ก (Coconut rhinoceros beetle, Asiatic rhinoceros beetle, Black beetle)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryctes rhinoceros (Linnaeus) 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

 

มะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลักษณะการเข้าท าลาย 

ตัวเต็มวัยบินขึ้นมาเจาะโคนทางใบ ท้าลาย

ยอดอ่อนที่ยังไม่คลี่ ท้าให้ทางใบเป็นรอยขาด

แหว่ง เป็นร้ิวคล้ายหางปลาหรือรูปพัด 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1. ก้าจัดแหล่งขยายพันธุ ์โดยการ

เผาหรือฝังซากท่อนมะพร้าว ตอ

มะพร้าว หรือซากชิ้นส่วนของพืช

และมูลสัตว์ ควรเกลี่ยกระจายบน

พื้นดินไม่ให้หนาเกนิ 15 เซนติเมตร 

หรือหากจ้าเป็นต้องกองทิ้งไว้เกิน  

2-3 เดือน ควรหมั่นพลิกกลับกอง 

เพื่อตรวจ หาไข่ หนอน ดักแด้ 

และตัวเต็มวัยของด้วงแรดแล้ว

ก้าจัดทิ้ง 

2. หมั่นท้าความสะอาดบริเวณคอ

มะพร้าว หากพบรูให้ใช้เหล็ก

แหลมแทงด้วงแรดในรู เพื่อก้าจัด

ไม่ให้ด้วงแรดวางไข่ 

 
 

1.ส้ารวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 

ครั้ง โดยใช้กับดักฟีโรโมน ดักจับตัว

เต็มวัย หากพบให้ด้าเนินการควบคุม

2. ส้ารวจดูใบมะพร้าวทีเ่กิดขึ้นใหม่ 

หากพบใบที่เกิดใหม่ไม่สมบูรณ์ มีรอย

ขาดแหว่งเป็นร้ิวคล้ายหางปลา หรือ

รูปพัด แสดงว่ามีด้วงแรดอาศัยอยู่ 

 

1. ใช้ราเขียวเมทาไรเซียมท้ากองกับ

ดักเพื่อล่อให้ด้วงแรดตัวเต็มวัยมา

วางไข่ เมื่อพบตัวหนอนด้วงแรดใน

กองกับดัก ใช้ราเขียวเมทาไรเซียม

รูปแบบเช้ือสด อัตรา 2 ถุง (500 

กรัม) ต่อกอง เกลี่ยให้เชื้อกระจายทัว่

ทั้งกองและรดน้้าเพิ่มความชื้นทิ้งไว้

ประมาณ 3-4 สัปดาห์ หนอนด้วงแรด

จะเริ่มติดเชื้อ ควรเติมวัสดุในกองกับ

ดักอย่างน้อยปีละ 2 –3 ครั้ง และเติม

ราเขียวเมทาไรเซียมในกองกับดักทุก 

3-4 เดือน  

2. ใช้กับดักฟีโรโมน 1 กับดักใช้

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 – 15 ไร่ 

ฟโีรโมนอีทิล-4-เมทิลออกตะโนเอท  

1 ชิ้น อายุการใช้งาน 2- 3 เดือนหลัง

เปิดใช้ 

 

 

มะพร้าวอายุ 1-5 ปี ราดบริเวณคอ

มะพร้าวให้เปียกชุม่โดยใชส้ารเคมี

ประมาณ 1-1.5 ลิตรต่อต้นตามขนาด

ของคอมะพร้าวห่างกัน 15-20 วัน  

ท้า 1-2 ครั้ง โดยเลือกใช้สารชนิดใด

ชนิดหนึ่ง เช่น 

- diazinon 60% EC  อัตรา 80 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- carbaryl 85% WP อัตรา 80 กรัม

ต่อน้้า 20 ลิตร 

 

 

- diazinon 

สารกลุ่ม IRAC : 1B   

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50  : 300 mg/kg 

มีพิษสูงต่อสัตว์น้้า ผึ้ง และสัตว์ปีก 

- carbaryl 

สารกลุ่ม IRAC : 1A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50  : 300 mg/kg 

เป็นพิษสูงต่อสัตว์น้้าและผึ้ง 

 

 

วงจรชีวิต 

ไข่ 10 – 12 วัน 

ตัวเต็มวัย  

90 – 120 วัน 

หนอน  
80 – 150  วัน 

ดักแด้ 23 – 28 วัน 
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แมลงด าหนามมะพร้าว (Coconut Hispine Beetle)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Brontispa longissima (Gestro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปร่างลักษณะ ตัวเต็มวัย เป็นด้วงขนาดเล็ก 
ส่วนหัวสีด้า ส่วนอกมีสีน้้าตาลปนส้ม ปีกคู่แรกสี
ด้าหรือมีสีน้้าตาลปนส้ม บริเวณโคนปีกที่ติดกับ
ส่วนอกมีสีส้มขนาด 1 ใน 3 ของความยาวปีก  
ลักษณะการเข้าท าลาย ตัวหนอนและตัวเต็มวัย
กัดกินยอดอ่อนโดยเฉพาะที่ยังไมค่ลี่ท้าให้ยอด
ชะงักการเจริญเติบโต เมื่อถูกท้าลายรุนแรงท้าให้
ใบแห้งเป็นสีน้้าตาลมองเห็นเป็นสีขาวโพลน
เรียกว่า มะพร้าวหัวหงอก 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 
1. ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์
มะพร้าวจากแหล่งที่มีการระบาด
ไปยังแหล่งที่ไม่มีการระบาด  
 

ส้ารวจแปลงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง สังเกตยอดใหม่ เดือนละ 1 
ครั้ง ดูร่องรอยจากใบใหม่ที่เริ่มคลี่ 
 
 

1. ในมะพร้าวต้นเตี้ย ตัดยอดที่ถูก

ท้าลาย เก็บไข่ หนอน และตัวเต็มวัย

ไปเผาท้าลาย  

2. ปล่อยแมลงหางหนีบบริเวณยอด

มะพร้าว ให้กินไข่หนอนและดักแด้

ของแมลงด้าหนามมะพร้าว อัตรา  

50 ตัวต่อยอด  

3. ปล่อยแตนเบียนที่เฉพาะเจาะจง

กับแมลงด้าหนาม เช่น แตนเบียน 

อะซีโคเดส ฮิสไพนารัม (Asecodes 

hispinarum Boucek) ท้าลาย

หนอนแมลงด้าหนามมะพร้าว และ

แตนเบียนเตนตระสติคัส บรอนทิสปี้ 

(Tetrastichus brontispae) ท้าลาย

ดักแด้แมลงด้าหนามมะพร้าวโดย

ปล่อย อัตรา 5 -10 มัมมี่ต่อไร่   

6 ครั้ง ห่างกัน 15– 20 วัน 

 
 

1. มะพร้าวต้นเล็ก ใช้สารเคมี

ป้องกันก้าจัด เช่น 

- imidacloprid 70% WG อัตรา 

4 กรัม 

- thiamethoxam 25 % WG 

อัตรา 4 กรัม  

โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง 

ละลายน้้า 1 ลิตรต่อต้น ราด

บริเวณยอดและรอบคอมะพร้าว 

2. มะพร้าวต้นสูงกว่า 12 เมตร 

ใช้สารเคมีป้องกันก้าจดั เช่น 

- emamectin benzoate 

1.92% EC 50 มิลลิลิตรต่อน้้า 

20 ลิตร ฉีดเข้าล้าต้น ป้องกัน

ก้าจัดแมลงด้าหนามได้นานไม่

น้อยกว่า 2 เดือน 

 

- imidacloprid  

สารกลุ่ม IRAC: 4A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50  : >450 mg/kg  

เป็นพิษต่อผึ้ง 

- thiamethoxam  

สารกลุ่ม IRAC: 4A  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50  : 871mg/kg  

เป็นพิษต่อผึ้ง 

- emamectin benzoate  

สารกลุ่ม IRAC: 6 

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50  : 53-237 mg/kg 

 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

 

มะพร้าว 
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หนอนหัวด ามะพร้าว (Black-headed caterpillar)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ Opisina arenosella (Walker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
หนอนเจาะแทะผิวด้านใต้ใบ และสร้างใย
ผสมกับมูลท้าเป็นอุโมงค์ยาวคล้ายทางเดิน
ปลวกคลุมเส้นทางที่หนอนแทะกนิผิวใบ 
หนอนอาศัยอยูภ่ายในอโุมงค์ที่สร้างขึ้น 
การท้าลายส่วนใหญ่พบบนใบแก ่ใบที่ถูก
ท้าลายจะมีลักษณะแหง้เป็นสีน้้าตาล 

 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1.ไม่เคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าว

หรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่

มีการระบาด 

 
 

ส้ารวจแปลง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ระดับ

ความรุนแรงของการเขา้ท้าลาย ดังนี้ 

1. พบการท้าลายนอ้ย คือ ต้นมะพร้าว

ที่ถูกท้าลายจากหนอนหัวด้า และยังคง

มีทางเขียวสมบูรณ์ที่ไมถู่กท้าลายตั้งแต่ 

13 ทางใบขึ้นไป 

2. พบการท้าลายปานกลาง คือ ต้น

มะพร้าวที่ถูกท้าลายจากหนอนหัวด้า 

และยังคงมีทางใบเขียวสมบูรณ์ที่ไม่ถกู

ท้าลายตั้งแต่ 6-12 ทางใบ 

3. พบการท้าลายรุนแรง คือ ต้น

มะพร้าวที่ถูกท้าลายจากหนอนหัวด้า 

และยังคงมีทางใบเขียวสมบูรณ์ที่ไม่ถกู

ท้าลายตั้งแต่ 0-5 ทางใบ 

 

 
 

1. ตัดใบที่มีหนอนหัวด้ามะพร้าว น้าไป

เผาท้าลายทันที 

2. ใช้แตนเบียน เช่น  

- แตนเบียนโกนีโอซัส นีแฟนติดิส 

อัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อคร้ัง จ้านวน 7 

ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 

- แตนเบียนบราคอน ฮีบิเตอร์ อัตรา 

200 ตัวต่อไร่ต่อคร้ัง จ้านวน 14 ครั้ง 

ห่างกัน 15 วัน 

- แตนเบียนไข่ทริคโคแกรมม่า อัตรา

20,000 ตัวต่อไร่ต่อคร้ัง จ้านวน 14 

ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 

3. ใชช้ีวภัณฑ์ เช่น แบคทีเรียบาซิลลัส  

ทรูิงเจียนซีส อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อ

น้้า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม ควรพ่น

ช่วงเย็นเพื่อหลีกเล่ียงแสงแดด 

 

 

 

 
 

1. ฉีดสารเคมีเข้าต้น โดยใช้สาร 

emamectin benzoate 1.92% EC 

อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น สามารถ

ป้องกันก้าจัดหนอนหัวด้ามะพร้าว  

ได้นานมากกวา่ 3 เดือน เฉพาะ

มะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 

เมตร 

2. พ่นด้วยสารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง 

โดยผสมสารอัตราที่ก้าหนด กับน้้า 

20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง ให้ทั่วทรงพุ่ม

จ้านวน 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2

สัปดาห์ ดังนี้ 

- flubendiamide 20% WG อัตรา 

5 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร 

- chlorantraniliprole 5.17% SC 

อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- spinosad 12% SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- lufenuron 5% EC อัตรา 20 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

ใช้กับมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 

12 เมตร 

ห้ามใช้กับมะพร้าวน้้าหอม มะพร้าวกะทิ 

และมะพร้าวที่ท้าน้า้ตาล 

- emamectin benzoate  

สารกลุ่ม IRAC: 6  

ระดับความเป็นพิษชั้น II พิษปานกลาง 

LD50 : 53-237 mg/kg 

- Flubendiamide  

สารกลุ่ม IRAC : 28  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 : >2,000 mg/kg 

- chlorantraniliprole  

สารกลุ่ม IRAC :28   

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : >5,000 mg/kg 

- spinosad   

สารกลุ่ม IRAC : 5  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : 3,738 mg/kg  

มีพิษสูงต่อผึ้ง 

- lufenuron  

สารกลุ่ม IRAC : 15 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 : >2,000 mg/kg  

มีพิษสูงต่อกุ้ง อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

 

มะพร้าว 

ไข่ 4-5 วัน 

หนอน 32-48 วัน  

ดักแด้ 9-11 วัน 

ตัวเต็มวัย 5-14 วัน 



ค าแนะน าการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ไรสี่ขามะพร้าว (Coconut mite) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Colomerus novahebridensis (Keifer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปร่างลักษณะ คล้ายหนอนสีขาวใส ขนาดเล็กไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตัวเต็มวัย มีล้าตัว
คล้ายหนอน มีขา 2 คู่ อยู่ส่วนหน้าของล้าตัว 
ระยะไข่ถึงตัวเต็มวัย ใช้เวลา 7 – 8 วัน 
ลักษณะการเข้าท าลาย 
อาศัยอยู่ใต้กลีบเล้ียงของมะพร้าว เร่ิมเข้าท้าลาย
ตั้งแต่ผลขนาดเล็ก ด้านในของขั้วผลเป็นสีน้้าตาล 
ผลภายนอกเกิดแผลที่บริเวณขั้วเป็นสีน้้าตาลแห้ง 
แตกเป็นร่องลึกเหมือนลายไม้สีน้้าตาล ปลายแผลมี
ลักษณะแหลมคล้ายสามเหลี่ยม เกือบโดยรอบผล
ของขั้วมะพร้าว ผลมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต 
ขนาดเล็กลง หรือร่วงตั้งแต่ยังเล็ก 

การป้องกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ข้อจ ากัด 

(Restriction) 

1.ไม่น้าผลหรือต้นพันธุ์มะพร้าว

หรือพืชตระกูลปาล์มจากแหล่งที่

มีการระบาดเข้ามาในสวน 

2.ดูแลรักษาความสะอาดภายใน

แปลง 

 

 
 

1. ส้ารวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2. สังเกตการเริ่มลักษณะการ

เข้าท้าลายผลต้ังแต่ผลขนาด

เล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 3 เซนติเมตร  

 

 

 
 

1. ตัดและเผาท้าลายจั่นช่อดอกและ

ช่อผลของมะพร้าวทั้งหมดจนกว่าจะ

ไม่พบอาการเขา้ท้าลายของไรส่ีขา 

2. น้าไปฝังกลบโดยให้มีหน้าดินลึก

ประมาณ 50 เซนติเมตร 

3. ถ่วงน้้า โดยต้องกดผลให้จมน้้า

ทั้งหมด 

4. เก็บผลใส่ถุงพลาสติกด้ามัดปากถุง 

ตากแดดไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 
 

ใชส้ารเคมีป้องกันก้าจดัชนิดใดชนิดหนึ่ง 

เช่น 

- propargite 30%WP อัตรา 30 กรัมต่อ

น้้า 20 ลิตร 

- amitraz 20%EC  อัตรา 40 มิลลิลิตร

ต่อน้้า 20 ลิตร 

- Sulfur 80%WG อัตรา 60 กรัมต่อน้้า 

20 ลิตร 

- pyridaben 20%WP อัตรา 10-15 

กรัม ต่อน้้า 20 ลิตร 

- spiromesifen 24% SC อัตรา 6 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- hexythiazox 1.8% EC อัตรา 30 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

- cyflumetofen 20% SC อัตรา 10 

มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร 

ฉีดพ่น ทุก 7 วัน อย่างน้อย 4 ครั้ง โดยให้

สลับสลับกลุ่มสารตามกลไกการออกฤทธิ์

ในการพ่นทุก 2 ครั้ง พ่นในช่วงระยะ

มะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก 

ห่างกัน 1 สัปดาห์  

 

- Propargite สารกลุ่ม IRAC :12C 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : 2,200 mg/kg  

- amitraz สารกลุ่ม IRAC : 19   

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย 

LD50 : 800 mg/kg  

PHI 14 วัน 

- Sulfur สารกลุ่ม UN ที่กลไกการออก

ฤทธิ์ยังไม่ทราบแน่ชดั  และห้ามผสมกับ

สารชนิดอื่น เพราะอาจเกิดไฟโตทอกซิก

กับมะพร้าวได้ 

- pyridaben สารกลุ่ม IRAC: 21 

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : 820 mg/kg  

- spiromesifen สารกลุ่ม IRAC : 23  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : >2,000 mg/kg 

- hexythiazox สารกลุ่ม IRAC :10A  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : >5,000 mg/kg  

- cyflumetofen สารกลุ่ม IRAC : 25  

ระดับความเป็นพิษชั้น III พิษน้อย  

LD50 : >2,000 mg/kg 

มะพร้าว 

อ้างอิง กรมวิชาการเกษตร  ภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

 


