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ABSTRACT  

 

Effects of NeemAzal-T/S after spot stem application on trees in an urban area were on 

display.  These effects of active compound were tested on Quercus robur against 

Thaumetopoea processionea, on Platanus x hispanica against Corythucha ciliata and 

on Aesculus hippocastanum against Cameraria ohridella.  The application method in 

combination with the used natural pesticide NeemAzal-T/S were tested concerning 

their efficacy against the target insect pests.  Having tested this method in a real world 

scenario with the influences of an urban inner-city, demonstrated some of the 

problems, experimental research designs often face, concluding in results varying of 

the ones stated in the hypothesis.  Effects were observed and presence of active 

compound analytically verified in Q. robur, but not in the other tree species.  But still 

do these unexpected results give hints, towards a better understanding of the 

complexity displayed, and help reaching the set aim of developing a qualified 

application method for specific pest problems, which will consider public sentiment 

and perception as well as financial resources of public bodies.   
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ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ ผลของสารก าจดัแมลงชีวภาพ NeemAzal-T/S ต่อแมลงกินพืชและศตัรู
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บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัสะเดา NeemAzal-T/S ดว้ยการฉีดพ่นเป็นจุดลงบน
ตน้ของโอ๊ค Quercus robur ในการควบคุม processionary caterpillar Thaumetopoea processionea 
(Lepidoptera: Thaurnetopoeidae); บนตน้ London plane tree Platanus x hispanica ในการควบคุม 
Sycamore lace bug Corythucha ciliate (Hemiptera: Tingidae); และ บนตน้ horse chestnut 
Aesculus hippocastanum ในการควบคุม horse chestnus leaf miner Cameraria ohridella 
(Lepidoptera: Gracillariidae) โดยมีการพ่นทุกๆ 2 สัปดาห์ รวม 6 คร้ัง พ่นพืชดงักล่าวท่ีปลูกอยูเ่ขต
ชุมชน เมือง Stuttgart ประเทศ Germany ผลการศึกษาพบวา่ การวางแผนการทดลองในสภาพจริง
ในชุมชนมีอุปสรรค ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงมีความหลากหลาย ซ่ึงพบว่า สาร
สกดัสะเดา NeemAzal-T/S ให้ผลในการควบคุม processionary caterpillar บนตน้โอ๊ค Q. robur ได้
มากกวา่การควบคุมแมลงชนิดอ่ืนๆ บนตน้ London plane และ Horse chestnut  ซ่ึงให้ผลในการ
ควบคุมแมลงไม่ชดัเจน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาวิธีการใช้สารสกดัสะเดาในการควบคุม
แมลงศตัรูแต่ละชนิด  รวมไปถึงค่าใช้จ่าย ความคิดเห็นในการใช้สารก าจดัแมลงและการยอมรับ
ของประชาชนในชุมชน 
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