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บทคัดยอ 

การแขงขันผสมพันธุของหนอนเจาะสมอฝาย, Helicoverpa armigera (Hübner) ท่ีเปนหมันในรุนลูกเพศ
ผู(F1)ซ่ึงไดจากการฉายรังสีแกมมาดักแดเพศผูท่ีปริมาณรังสี 150 เกรยในรุนพอแขงขันกับเพศผูปกติและเพศเมีย
ปกติในกรงทดลอง ท่ีสัดสวนเพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูก(F1) : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ ดังน้ี 0:1:1, 1:0:1, 1:1:1, 
3:1:1 และ 5:1:1 ผลการทดลองพบวา การฟกของไขมีคา 74.9, 0, 58.8, 49.6 และ 37.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ    
คาสัมประสิทธิของการแขงขันผสมพันธุมีคาเฉล่ีย 0.1 - 0.3  จากนั้นนําคาเฉลี่ยตํ่าสุด(0.1)  มาทําการทดลองใหม
ในกรงสนามในแปลงฝายโดยใชสัดสวนเพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูก(F1) : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ ท่ี 10:1:1 โดย
ปลอยแมลงทั้งส้ิน 100:10:10 ตัว ตอกรง  ผลการทดลองไมพบความแตกตางทางสถิติของผลผลิตฝายระหวางกรง
ท่ีปลอยและไมปลอยแมลง 
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Abstract 
Mating competitiveness of F1 male moth of cotton bollworm, Helicoverpa armigera(Hübner)  

from male parents irradiated as mature pupae with normal male and normal female were studied in 
cages. The ratio of F1 male : normal male : normal female proposed in this experiment were 0:1:1, 1:0:1, 
1:1:1, 3:1:1 and 5:1:1.  The result showed that the hatchability were 74.9, 0, 58.8, 49.6 and 37.6% 
respectively, the average of mating competitiveness value were 0.1 - 0.3.  When the minimum of mating 
competitiveness value(0.1) was considered, the moths of F1 male, normal male and normal female were 
released in the field cages at the ratio of 10:1:1, the releasing number were 100:10:10 moths per cage. 
The result showed that no significant difference occurred between releasing cage and non- releasing 
cage by t-test analysis. 
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คํานํา 

 การควบคุมและกําจัดหนอนเจาะสมอฝายโดยเทคนิคการใชแมลงท่ีเปนหมันในรุนลูก เปนแนวทางหนึ่งที่
ใชปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชในตระกูล Lepidoptera ไดอยางมีประสิทธิภาพ(Walters et al., 1998) และ 
Calkins et al., 1998)โดยใชปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมทําใหแมลงเปนหมัน และถายทอดการเปนหมันไปยังรุนลูก
สูงสุด  โดยที่แมลงที่เปนหมันน้ันจะตองไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการผสมพันธุมีความสามารถในการแขงขันผสม
พันธุกับแมลงปกติได  ปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมในการชักนําใหเกิดการถายทอดการเปนหมันในหนอนเจาะสมอฝาย 
คือปริมาณรังสี 100-150 เกรย (Pransopon et al., 2000)     การศึกษาการแขงขันการผสมพันธุของหนอนเจาะ
สมอฝายรุนลูก (F1) เปนข้ันตอนหนึ่งท่ีสําคัญ เพ่ือตัดสินใจในการวางแผนการเพาะเลี้ยงแมลงใหไดจํานวนมาก  
Sallam et al. (1991)ไดศึกษาการแขงขันการผสมพันธุของหนอนกระทู (The cotton leafworm, Spodoptera 
littoralis) ในสภาพกรง พบวาสัดสวนระหวางแมลงที่ฉายรังสี : แมลงปกติ ควรมีสัดสวนมากกวา 5:1 ข้ึนไปถึงจะ
สงผลใหเปอรเซ็นตฟกของไขลดลง ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของ Knipling ท่ีใชวิธีการ SIT ในการควบคุม
แมลงวันหนอนเจาะสัตว (Screwworm fly) โดยปลอยแมลงที่เปนหมันมากกวาแมลงในธรรมชาติในอัตราสวน 9:1 
ติดตอกัน ทําใหแมลงที่เปนหมันมีจํานวนมาก  แมลงในธรรมชาติจะลดลงอยางรวดเร็ว และประสบความสําเร็จใน
การกําจัดแมลงในธรรมชาติในท่ีสุด  วัตถุประสงคของการทดลองนี้ เพ่ือศึกษาความสามารถในการแขงขันผสม
พันธุของหนอนเจาะสมอฝายรุนลูก (F1) ท่ีไดจากหนอนเจาะสมอฝายเพศผูฉายรังสี 150 เกรย กับแมลงปกติและ
ทําการทดสอบการแขงขันผสมพันธุในกรงสนามในแปลงฝาย 
 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 

1.  ฉายรังสีแกมมาดักแดหนอนเจาะสมอฝายเพศผูอายุกอนออกเปนตัวเต็มวัย 1 วัน (9+1 วัน) ท่ี
ปริมาณรังสี 150 เกรย ดวยเครื่องฉายรังสีแกมมา ( Gammabeam 650) อัตรารังสีเริ่มตน 24.3 เกรย/นาที  และ
ส้ินสุดการทดลอง 22.6 เกรย/นาที  หลังจากแมลงออกเปนตัวเต็มวัย นําไปผสมกับเพศเมียปกติที่ยังไมไดรับการ
ผสมพันธุ เก็บไขและเพาะเลี้ยงตอไปดวยอาหารเทียมในหองปฏิบัติการ จนแมลงเขาสูระยะดักแด แยกเพศดักแด 

2. เพ่ือใชทําเครื่องหมายเมื่อแมลงออกเปนตัวเต็มวัย ดวยผงสีสะทอนแสงโดยใชสีสะทอนแสงน้ําหนัก 1 
เปอรเซ็นตจากน้ําหนักดกัแดเพศผูท้ังหมด 

 3.  วางแผนการทดลองแบบ RCB  4  ซํ้า     นําตนฝายไวในกรงเลี้ยงแมลงขนาด 1x2 เมตร ปลอยตัว
เต็มวัยหนอนเจาะสมอฝายที่ยังไมผสมพันธุเขาไปในกรง โดยใชอัตราสวนระหวาง เพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูก(F1) : 
เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ ดังน้ีคือ 0:1:1,  1:0:1,  1:1:1,  3:1:1 และ 5:1:1 ใหอาหารตัวเต็มวัยดวยสารละลาย
นํ้าผึ้ง 10% 

4.  เก็บใบฝายหลังจากปลอยแมลงเขาไปในกรงแลวทุกๆ 2 วัน จนกระท่ังตัวเต็มวัยเพศเมียตายหมด 
ตรวจนับจํานวน Spermatophore ใน Spermatheca   นับไขท่ีอยูบนใบฝายทั้งหมดตรวจสอบการฟกของไขแลว
คํานวณหาเปอรเซ็นตการฟกเพ่ือนําไปคํานวณหาความสามารถในการแขงขันผสมพันธุของแมลงที่ฉายรังสี 
(Fried, 1971) 
 5. ปลูกฝายพันธุศรีสําโรง 60 สรางกรงตาขายไนลอน ขนาด กวางxยาวxสูง (4x4x2 เมตร) จํานวน 10 
กรง ครอบตนฝาย 12-16 ตน เม่ือฝายอายุประมาณ 45 วัน เก็บหนอนทุกชนิดออกจากกรงตาขายไนลอน เพ่ือ
ปองกันการทําลายตนฝายในกรง  ปลอยตัวเต็มวัยของหนอนเจาะสมอฝายอายุ 1 วัน ท่ียังไมไดผสมพันธุ โดยใช
สัดสวนระหวางเพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูก(F1) : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติ เทากับ 10:1:1ซ่ึงไดจากการคํานวณตาม
วิธีการของ Fried(1971)  โดยปลอยแมลงทั้งส้ิน 100:10:10 ตัว ตามลําดับ ในกรงตาขายที่ 2, 4, 6, 8 และ 10โดย
มีกรง   ตาขายที่ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปนกรงควบคุม(ไมปลอยแมลง) จากนั้นตรวจนับการระบาดของหนอนเจาะ
สมอฝายทุกสัปดาห  บันทึกคาเฉล่ียของปริมาณนํ้าฝน   ความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิ 



 6. เก็บผลผลิตฝาย ชั่งนํ้าหนัก และวิเคราะหสถิติ ระหวางกรงที่ปลอยและไมปลอยแมลงโดยใชวิธี t- test 
(จรัญ, 2523) 
 

ผลการทดลอง 

ตารางที่ 1  การแขงขันการผสมพันธุของหนอนเจาะสมอฝาย, Helicoverpa armigera (Hübner) ท่ีเปนหมันในรุน
ลูก(F1)ในกรงทดลอง 

สัดสวน S/N2/ ไขฟก จํานวน ความสามารถในการแขงขันการผสมพันธุ 
TM:UTM:UTF 1/  (%) spermatophore ตํ่าสุด-สูงสุด เฉล่ีย 

0:1:1 - 74.9 1.4 a - - 
1:0:1 - 0 1.3 a - - 
1:1:1 1 58.5 1.5 a 0.05 - 1.08 0.3 
3:1:1 3 49.6 1.3 a 0.04 - 0.29 0.1 
5:1:1 5 37.6 1.6 a 0.10 - 0.29 0.2 

1/ TM      =  เพศผูท่ีเปนหมัน(Treated males) 
 UTM  =  เพศผูปกติ(Untreated males) 
 UTF  =  เพศเมียปกติ(Untreated females) 
2/ S/N  =  Sterile / Normal  
 
ตารางที่ 2  จํานวนหนอนเจาะสมอฝายและนํ้าหนักปุยฝายเฉล่ียตอตน 

กรง จํานวนหนอนเจาะสมอฝาย(ตัว) นํ้าหนักปุยฝายเฉล่ียตอตน(กรัม) 
1 0 30.6 
2* 9 32.3 
3 0 45.9 
4* 0 37.6 
5 0 41.3 
6* 0 66.9 
7 0 43.7 
8* 1 47.9 
9 0 63.6 

10* 0 48.2 
* กรงที่ปลอยแมลง 
นํ้าหนักปุยฝายเฉล่ียตอตนในกรงที่ปลอยแมลง(กรงหมายเลขคู)  มีคา 46.6 กรัมตอตน 
นํ้าหนักปยุฝายเฉล่ียตอตนในกรงที่ไมปลอยแมลง(กรงหมายเลขคี่)  มีคา 45.1 กรัมตอตน 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3   คาเฉล่ียของปริมาณน้ําฝน  ความชื้นสัมพัทธ  อุณหภูมิในกรงสนาม 
เดือน ปริมาณน้ําฝน(มม.) ความชื้นสัมพัทธ(%) อุณหภูมิ(0ซ) 

เมษายน 3.83 72 28.8 
พฤษภาคม 9.36 78 27.2 
มิถุนายน 2.46 75 27.2 
กรกฎาคม 2.34 72 27.5 
สิงหาคม 0 72 26.3 

 
 

วิจารณผลการทดลอง 

จากการทดลองระหวางเดือน ธ.ค. 2543-มี.ค. 2544 พบวาอุณหภูมิเฉล่ียมีคา 28-380ซ ความชื้นสัมพัทธ 
22-95 เปอรเซ็นต พบวาอายุของเพศผูท่ีเปนหมันมีคา 1-16 วัน เฉล่ีย 5.9 วัน เพศผูปกติ 1-16 วัน เฉล่ีย 6.3 วัน 
เพศเมียปกติ 1-15 วัน เฉลี่ย 5.5 วัน หลังจากปลอยเขากรงแลว 2 วัน เริ่มสุมไขโดยเก็บใบฝายมาตรวจนับการฟก
ของไข และหาเปอรเซ็นตการฟกจนกระทั่งเพศเมียตายหมด ผลการทดลองพบวา เปอรเซ็นตการฟกของไขจะลด
ตํ่าลง เม่ือสัดสวนของแมลงที่เปนหมัน/แมลงปกติ (S/N) มีคาเพ่ิมขึ้น แสดงวาเมื่อสัดสวนของ S/N มีคาสูง โอกาส
ท่ีเพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูกจะมีโอกาสผสมพันธุกับเพศเมียปกติไดสูงตามไปดวย และจะไปเบียดบังไมใหเพศผู
ปกติเขามาผสมพันธุกับเพศเมียปกติเมื่อนําเปอรเซ็นตการฟกของไขมาคํานวณคา Mating competitiveness 
value (ตาราง 1)    พบวาที่สัดสวน S/N ท่ี 1, 3 และ 5 มีคา 0.3, 0.1 และ 0.2 ตามลําดับ แสดงวาเพศผูท่ีเปน
หมันในรุนลูกสามารถแขงขันผสมพันธุกับเพศผูปกติได แตมีคาตํ่าและไมคอยสัมพันธกับคา S/N ท่ีเพ่ิมขึ้น เพราะ
เปอรเซ็นตการฟกของไขท่ีสัดสวน S/N ท่ี 3 และ 5 ในบางซ้ํามีคาคอนขางสูง สาเหตุประการหนึ่งก็คือ ในระหวาง
การผสมพันธุของผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝาย เกิดการล็อคระหวางเพศผูฉายรังสีกับเพศเมียปกติ ไมสามารถแยก
ออกจากกันได จนกระท่ังตาย บางซํ้าของการทดลองเกิดการล็อคระหวางเพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูก (F1) กับเพศ
เมียปกติหลายคู คาเปอรเซ็นตการฟกของไขจะมีคาสูง เน่ืองจากไขที่ไมฟกไดรับการผสมระหวางเพศผูท่ีเปนหมัน
กับเพศเมียปกติจะมีจํานวนนอยลงจากการผาดูจํานวน spermatophoreของเพศเมียทุกตัวในกรงเพื่อตรวจสอบวา
เพศเมียไดรับการผสมพันธุจริงเน่ืองจาก  พฤติกรรมในการผสมพันธุของผีเส้ือหนอนเจาะสมอฝายจะอยูในชวง
กลางคืน(พรทิทย, 2525) พบวาจํานวน spermatophore มีคาอยูระหวาง 1.3-1.6 และไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันวาเพศเมียทุกตัวไดรับการผสมพันธุจริง แตจะเปนการผสมพันธุระหวางเพศผูปกติกับ
เพศเมียปกติ หรือ เพศผูท่ีเปนหมันกับเพศเมียปกติหรือท้ังเพศผูปกติ เพศผูท่ีเปนหมันกับเพศเมียปกติตรวจสอบ
โดยดูเปอรเซ็นตการฟกของไข ถาเปอรเซ็นตการฟกของไขสูงก็เกิดจากการผสมพันธุระหวางเพศผูปกติและเพศ
เมียปกติ ในทางตรงขาม ถาเปอรเซ็นตการฟกไขตํ่าก็เกิดจากการผสมพันธุระหวางเพศผูท่ีเปนหมันและเพศเมีย
ปกต(ิOcampo, 2001) 

 อยางไรก็ตามเมื่อดูจากเปอรเซ็นตการฟกของไขท่ีสังเกตได มีแนวโนมวา ถาคา S/N สูง เปอรเซ็นตการ
ฟกไขจะตํ่า การทําลายฝายลดลง ซ่ึงคา mating competitiveness value ท่ี 0.1 ซ่ึงเปนคาตํ่าสุดของการทดลองนี้ 
จะเปนสมมุติฐานการทดลอง ในการศึกษาการแขงขันผสมพันธุของหนอนเจาะสมอฝายที่เปนหมันในรุนลูกใน
สภาพกรงสนามในแปลงฝาย ณ  ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ   อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา   ซึ่งจาก
การศึกษาการแขงขันการผสมพันธุของหนอนเจาะสมอฝายในรุนลูกในกรงสนาม ในระยะแรกของการปลูก 
ประมาณ 30 วัน หลังจากฝายงอกมีการทําลายจากเพล้ียออนบางแตไมรุนแรง เม่ือฝายเริ่มออกดอกติดสมอ หรือ
อายุประมาณ 45 วัน ทําการสรางกรงตาขายไนลอนขนาด 4x4x2 เมตร คลุมฝาย  ระยะนี้เปนระยะท่ีหนอนเจาะ
สมอฝายเร่ิมเขาทําลาย(กรมสงเสริมการเกษตร, 2541) หลังจากตรวจสอบจนแนใจวาไมมีหนอนในกรงตาขาย    
ไนลอนแลว ทําการปลอยผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝายอายุ 1 วัน และยังไมเคยผสมพันธุ โดยใชสัดสวนของเพศผูท่ี
เปนหมันรุนลูก (F1) : เพศผูปกติ : เพศเมียปกติที่สัดสวน 10:1:1 โดยปลอยแมลงทั้งสิ้น 100:10:10 ตัว เพศผูที่



เปนหมันรุนลูกจะมีความเปนหมันสูงประมาณ 98%  สัดสวนระหวางเพศผูท่ีเปนหมันตอเพศผูปกติท่ี 10:1 ไดจาก
การคํานวณคา Mating competitiveness ตํ่าสุดที่ไดจากการทดลองในกรงทดลอง หลังจากปลอยแมลงแลว 1 
สัปดาห พบไขของหนอนเจาะสมอฝายในกรงที่ปลอยแมลงบางกรง ในสัปดาหท่ี 2 พบหนอนเจาะสมอฝายวัย 2-3 
จํานวน 8 และ 1 ตัว ในกรงที่ 2 และ 8 ตามลําดับ   หลังจากนั้นสัปดาหท่ี 3 พบหนอนเจาะสมอฝาย 1 ตัวในกรงที่ 
2 เทาน้ัน ซ่ึงหนอนเจาะสมอฝายอาจจะตาย เน่ืองจากการตายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากความชื้น อุณหภูมิ 
ศัตรูธรรมชาติ หรืออาจจะตายเนื่องจากเปนหนอนที่เกิดมาจากเพศผูท่ีเปนหมัน(F1) เน่ืองจากลูกหลานที่ไดจาก
เพศผูท่ีเปนหมันจะมีอัตราการอยูรอดจนเปนตัวเต็มวัยตํ่ากวาปกติ(Carpenter et al., 1987) 
 ตลอดระยะเวลาการปลูกฝาย ท่ีสถานีวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ปญหาท่ีเปนอุปสรรคมาก ซ่ึง
อาจจะสงผลตอผลผลิตโดยในการทดลองคือ วัชพืช และเพล้ียจั๊กจั่น โดยวัชพืชจะมีความหลากหลายและหนาแนน
มากวัชพืชเหลาน้ีคอยแยงแรธาตุอาหารและเบียดบังการเจริญเติบโตของฝายตลอดระยะการปลูก ในบางระยะปลูก
จะมีฝนตกตอเน่ืองทําใหไมสามารถเขาไปจัดการกับวัชพืชเหลาน้ีไดทําใหวัชพืชเหลาน้ีเติบโตสูงใหญเบียดบังตน
ฝาย สําหรับเพล้ียจ๊ักจ่ันจะลงดูดกินนํ้าเลี้ยงฝายอยางรุนแรงในระยะ 3 สัปดาหหลังจากปลอยแมลงเขาไปใน   กรง 
เพราะการพนสารฆาแมลงกําจัดเพลี้ยจั๊กจั่นอาจทําใหหนอนเจาะสมอฝายวัย 1-2 ตายได  ในระยะนี้ฝายจะถูกดูด
กินน้ําเลี้ยงจนทรุดโทรมมาก กระทั่งใบแหงไหม (Hopper burn)  ซ่ึงสงผลกระทบตอผลผลิตฝายในการทดลองได 
 เมื่อฝายเริ่มแกและสมอเริ่มแตก ทยอยเก็บปุยฝายแตละกรงจนหมด ชั่งนํ้าหนักและหาคาเฉล่ียของ
นํ้าหนักปุยฝาย/ตน พบวากรงที่ไมปลอยแมลงมีนํ้าหนักปุยฝายเฉลี่ยตอตน มีคา 30.6-63.6 กรัม และกรงที่ปลอย
แมลงมีคา 32.3-66.9 กรัม (ตาราง 3)    เม่ือวิเคราะหสถิติดวยวิธี Unpair t-test analysis พบวาผลผลิตของฝาย
ระหวางแปลงปลอยแมลงเปรียบเทียบกับแปลงไมมีแมลง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา เพศผู
ท่ีเปนหมันในรุนลูก (F1) และเพศผูปกติท่ีสัดสวน 10:1 น้ัน เพศผูท่ีเปนหมันในรุนลูก (F1) มีความสามารถในการ
แขงขันผสมพันธุสูงกวาเพศผูปกติ และสามารถเขาผสมพันธุกับเพศเมียปกติได ทําใหไมมีหนอนเจาะสมอฝาย
ระบาดในกรงที่ปลอยแมลง ทําใหผลผลิตเฉล่ียตอตนของกรงที่ปลอยแมลงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อ
เทียบกับกรงที่ไมปลอยแมลง 
 

สรุป 

 หนอนเจาะสมอฝายรุนลูก (F1) ท่ีไดจากหนอนเจาะสมอฝายเพศผูฉายรังสี 150 เกรย กับแมลงปกติ
สามารถแขงขันผสมพันธุกับหนอนเจาะสมอฝายปกติท่ีไมเปนหมันในกรงสนามในแปลงฝายได 
 

เอกสารอางอิง 

กรมสงเสริมการเกษตร, 2541.  การปลูกฝาย  กลุมพืชเสนใย กองสงเสริมพืชไรนา  กรุงเทพฯ. 
จรัญ จันทลักขณา, 2523.  สถิติ วิธีวิเคราะหและวางแผนงานวิจัย ไทยวัฒนาพานิช กรุงเทพฯ 468 หนา. 
พรทิพย เทพกิดาการ, เกศรา จีระจรรยา, 2525. การศึกษาเบ้ืองตนเก่ียวกับพฤติกรรมกอนการผสมพันธุและ

พฤติกรรมการผสมพันธุของผีเส้ือหนอนเจาะสมออเมริกัน   รายงานประจําป  กองกีฏและสัตววิทยา กรม
วิชาการเกษตร. 

Calkins, C.O., Knight, A.L., Richardson, G., Bloem, K.A., 1998. Area-wide population suppression of 
codling moth. pp. 215-219. In Proc. FAO/IAEA final research coordination meeting. Penang, 
Malaysia. 

Carpenter J.E., Young, J.R., Cromroy, H.L., Sparks, A.N., 1987. Corn Earworm (Lepidotera : Noctuidae) 
: comparison of field survival of larvae from normal and irradiated parents. J.Econ.Entomol. 80 : 883 
– 886 p.   

Fried, M., 1971. Determination of sterile insect competitiveness. J. Econ. Entomol. 64:869-872. 



Ocampo,V.R., 2001. Effect of a substerilizing dose of radiation on the mating competitiveness of male 
and on the mating propensity of female Helicoverpa armigera    ( Lepidoptera : Noctuidae ). 
Department of Entomology, University of the Philippines  Los Banos, College, Laguna 4031, 
Philippines.  (WWW.fcla.edu/ FlaEnt/ fe84p194.htm). 

Pransopon, P., 2000. Radiation induced the first filial (F1) sterility in cotton bollworm, Helicoverpa 
armigera (Hubner). MS thesis, Kasetsart University, Bangkok. 

Sallam, H.A., Ibrehim, S.M., 1991. Inherited sterility in progeny of gamma irradiated male cotton 
leafworm, Spodoptera littoralis, pp 81-100.  In Proc. radiation induced F1 sterility in lepidoptera for 
area-wide control, Phoenix, Arizona. 

Walters. M.L., Staten, R.T., Roberson, R.C., 1998. Pink bollworm integrated management using sterile 
insects under field trial condition, Imperial Valley, California. pp. 207-214. In Proc. FAO/IAEA final 
research coordination meeting. Penang, Malaysia. 


