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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
      หัวหน้าการทดลอง    : นางประภัสสร เชยค าแหง     ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
      ผู้ร่วมงาน     : นางสาววิไลวรรณ เวชยันต์ ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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     5.   บทคัดย่อ     : ไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae อัตรา 200 IJs ต่อ ม.ล 
       และ เชื้อรา Beauveria bassiana อัตรา 1 x 109 cfu ต่อ มล. มีผลกับระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และ 

           ตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi ทุกระยะการเจริญเติบโต ที่อุณหถูมิ 25 ± 2 C  
  ภายหลังการพ่น  7 วัน ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ท าให้ ทุกระยะของแมลงช้างปีกใสตาย 
           91.33% 100% 100% 61.33% ตามล าดับ และ เชื้อรา B. bassiana ท าให้ แมลงช้างปีกใสตาย 52%  
  66.67% 36% และ 45.33% ตามล าดับ  
          Abstract     : Steinernema carpocapsae at the rate 200 IJs/ml and 
    Beauveria bassiana at the rate 1 x 109 cfu /ml on effect on   the egg larvae pupa and 
    adult of the green lacewing Plesiochrysa ramburi  Schneider (Neuroptera :Chrysopidae) 
    S. carpocapsae when applied on egg larvae pupa and adult of the green lacewing  
    with corrected mortality of 91.33% 100% 100% and 61.33% respectively.  
   S. carpocapsae when applied on egg larvae pupa and adult of the green lacewing 
    with corrected mortality of 52% 66.67% 36% and 45.33%  respectively after 7 days. 
      6. ค าน า     : แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi  Schneider (Neuroptera :  
   Chrysopidae) เป็นแมลงห้ าที่มีความส าคัญมากชนิดหนึ่ง สามารถพบแมลงศัตรูธรรมชาติชนิดนี้ ใน 
   แหล่งที่มีเพลี้ยแป้งระบาด และจากการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้งพบว่า แมลงช้าง 



   ปีกใส P. ramburi   สามารถกินเพลี้ยแป้งได้ถึง 400 - 800 ตัว ตลอดระยะการเป็นตัวห้ า และ 
    สามารถกินได้ทุกระยะของเพลี้ยแป้ง ( ประภัสสร และคณะ 2553 ) นอกจากเพลี้ยแป้งแล้วแมลงช้าง 
   ปีกใส ยังสามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด  เช่น   เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ   ตัวอ่อนแมลงหวี่ขาว 
    ไรศัตรูพืช ไข่ และตัวหนอนผีเสื้อขนาดเล็ก เป็นต้นปัจจุบันมีการใช้สารชีวินทรีย์ หลายชนิดร่วมกันใน 
   การควบคุมแมลงศัตรูพืชเพ่ือที่จะผลิตพืชที่ปลอดภัยต่อการบริโภค และต่อสิ่งแวดล้อม มีสารชีวินทรีย์ที่
   มีประสิทธิภาพ หลายชนิด เช่น ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง และ เชื้อราโรคแมลง ซ่ึง สารชีวินทรีย์ทั้ง 2  
   ชนิดนี้ มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืช   ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema  
   carpocapsae จัดอยูใ่นวงศ์ Seinemematidae เป็นสารชีวินทรีย์ที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ควบคุม 
   แมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิด ไส้เดือนฝอย จะเข้าท าลายแมลง ทางช่องเปิดธรรมชาติ และชอนไช
   เข้าสู่ช่องว่างภายในล าตัวแมลง เช่น ทางปาก  ทวาร รูหายใจ และเข้าสู่ระบบเลือด แล้วจะปล่อย 
   แบคทีเรียออกมาแพร่กระจายในเลือดแมลง ท าให้แมลงตายภายในเวลา 24 - 48 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอย 
  S. carpocapsae สามารถใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ หลายชนิด เช่น ใช้ควบคุม หนอนกินใต้ผิวเปลือก 
   ลองกอง ( Cossus sp.)  ใช้ควบคุมตัวอ่อนด้วงหมัดผักในผักกาดหัว ( Phyllotretra sinuate) ควบคุม 
   หนอนกระทู้หอมในดาวเรือง ( Spodoptera exigua) และควบคุมด้วงงวงมันเทศ (Cylas  
   formicarius )  เป็นต้น (วัชรี และคณะ 2534) เชื้อราโรคแมลง เชื้อราบิวเวอเรีย  Beauveria 
   bassiana เป็นเชื้อราท าลายแมลงสามารถเข้าท าลายแมลงได้หลายชนิด เช่นกัน จัดอยู่ในวงศ์ (Family)  
   Moniliales อันดับ (Order)   Deutesomycetes การเข้าท าลายแมลงโดยสปอร์เชื้อราเข้าสู่แมลงทาง 
   ผนัง  ล าตัว รูหายใจ หรือบาดแผลบนผนังล าตัว เชื้อราบิวเวอเรีย Beauveria   bassiana หรือ เชื้อรา 
   ขาว ใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดดังที่กล่าวแล้ว เช่น  เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ  แมลงหวี่ขาว 
    และเพลี้ยแป้ง  เป็นต้น สปอร์ของเชื้อราจะเข้าสู่ผนังล าตัวของแมลง รูหายใจ หรือบาดแผลบนผนัง 
   ล าตัว เมื่อความชื้นเหมาะสมสปอร์จะแทงทะลุผ่านผนังล าตัวแมลงออกมาได้  ในปัจจุบันการท า 
   การเกษตรเริ่มตระหนักถึงพิษภัยจากการใช้สารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ 
   เกษตรกรผู้ใช้ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  ดังกล่าว การก าจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้ วิธีชีววิธีจึงเป็น 
   ทางเลือก ที่เกษตรกรให้ ความสนใจอย่างมาก การใช้เชื้อราโรคแมลง และ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง จึง 
   เป็นสารชีวินทรีย์ที่มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่ง สารชีวภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด และแมลงช้างปีกใส 
   นี้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะท าลายหรือควบคุมแมลงศัตรูพืชท าให้แมลงศัตรูพืชตายไปในที่สุดและ 
   หลังจากแมลงตาย ชีวินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย และเชื้อรา สามารถแพร่กระจายได้ตามธรรมชาติ 
    และเข้าท าลายแมลงศัตรูพืชต่อๆไป แต่ยังไม่มีรายงานวิจัยที่สามารถ บอกได้อย่างชัดเจน ต่อผลกระทบ 
   ของ เชื้อราโรคแมลง และไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง ต่อแมลงที่มีประโยชน์ต่างๆ หรือแมลงนอกเป้าหมาย 
           จากรายงานในต่างประเทศได้มีการศึกษาผลกระทบของไส้เดือนฝอย 3 ชนิด คือ  Steinernema 
   feltiae,   Steinernem carpocapsae และ Heterorhabditis  bacteriophora พ่นลงในตัวอ่อน
ของ 



   ด้ ว ง เต่ า Adalia bipunctat(Coleoptera:  Coecinellidae)  แ ล ะ ตั ว อ่ อ น  แ ม ล ง ช้ า ง ปี ก ใส 
Chrysoperla  
   carnea (Neuroptera: Chrysopidae) ศึกษาในห้องปฏิบัติการที่อุณหถูมิ 3   อุณหถูมิ คือ 15 20  

    และ 25 C และใช้อัตราใส้เดือนฝอย ที่ 500 2,500 และ 5,000 [IJs]/ml พบว่าไส้เดือนฝอยทั้ง 3 
   ชนิด ที่ ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ และทดลองท่ีอุณหภูมิ ต่างๆ 3 อุณหภูมิ มีผลกระทบต่อ ตัวอ่อน 
   ด้วงเต่า A. bipunctata และ แมลงช้างปีกใส C.carnea โดยขึ้นกับระดับ อุณหถูมิ (Rojht et.al. 
   2009) ส าหรับ เชื้อราจะงอกสร้างเส้นใยภายใน เมื่อแมลงตายเส้นใยจะแทงผ่านผนังล าตัวแมลง 

    Dromph and Vestergaard 2002 รายงานว่า B bassiana    ไม่ท าอันตรายกับแมลงที่มีประโยชน์ใน 
   ดิ น  แ ล ะ   Thungrabeab and Tongma 2007 ร า ย ง า น ว่ า  B bassiana Bb.5335 แ ล ะ  M. 
anisopliae  
   Ma. 7965 เชื้อราทั้ง 2 ชนิดนี้มีความปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ และแมลงที่มีประโยชน์ในดิน 
   เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือความถูกต้อง และม่ันใจเราควรมีการทดสอบกับแมลงช้างปีกใสชนิด P. 
   ramburi ดังนั้นการศึกษาผลกระทบของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง และเชื้อราโรคแมลงต่อแมลงศัตร ู
   ธรรมชาติแมลงช้างปีกใส P. ramburi จึงมีความส าคัญ และน่าสนใจเพื่อ สามารถน าไปใช้ร่วมกันในกา 
   ควบคุมแมลงศัตรูพืชไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป  

7. วิธีด าเนินงาน 
 - อุปกรณ์  แมลงช้างปีกใส P. ramburi 
    ไส้เดือนฝอย  S. carpocapsae 
    เชื้อราขาว  B.   bassiana 
    กล่องขนาด 35×45×12 เซนติเมตร 
    กล่องขนาด 18×26×10 เซนติเมตร 
    กล้องจุลทรรศน์ 
    กระดาษเอนกประสงค์ 
    น้ าผึ้ง 
    ยีสต์ 

       - วิธีการ   ด าเนินการทดลองท่ีห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ 
     กลุม่กีฏ และสัตววิทยา ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เดือนตุลาคม 2556 –  
    กันยายน 2558 
    วิธีการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi  
   1.1 เลี้ยงขยายเพลี้ยแป้งเพ่ือเป็นอาหารเลี้ยงแมลงช้างปีกใส เก็บรวบรวมเพลี้ยแป้ง จากแหล่ง
 ปลูกพืชต่างๆมาเลี้ยงบนผลฟักทอง โดยใช้ฟักทองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20-25 เซนติเมตร ใส่ในกล่อง 
 ขนาด 35×45×12 เซนติเมตรจ านวน 4 -5 ลูกต่อกล่อง รองพ้ืนกล่องด้วยกระดาษเพ่ือซับความชื้น เขี่ย 



 เพลี้ยแป้งประมาณ 20 -30 ตัว ลงบนฟักทองแต่ละลูก ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบางรัดด้วยยางยืดทิ้งไว้
 ปรมาณ 20-25 วัน เมื่อได้เพลี้ยแป้งทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อนอยู่บนผลฟักทองส าหรับน าไปใช้เลี้ยงตัวอ่อน 
 ของแมลงช้างปีกใสต่อไป 
 
   1.2 เลี้ยงขยายแมลงช้างปีกใส P. ramburi  เก็บแมลงช้างปีกใสทุกระยะจากแหล่งปลูก 
 พืชต่างๆ น ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยน าแมลงช้างปีกใสระยะตัวเต็มวัยเพศผู้
 40 ตัว เพศเมีย 60ตัวใส่กล่องสี่เหลี่ยมขนาด 18×26×10 เซนติเมตร ทีร่องพ้ืนกล่องแล้วด้วยกระดาษ ปิด 
 กล่องด้วยผ้าขาวบาง ภายในกล่องวางน้ าผึ้งผสมยีสต์บนกระดาษไข เพ่ือเป็นอาหารของแมลงช้างปีกใส 
 ระยะตัวเต็มวัย วางแผ่นส าลีชุ่มน้ าไว้ด้านบนผ้าขาวบางเพ่ือให้ความชื้นแก่ตัวเต็มวัย เปลี่ยนกล่องตัว 
 เต็มวัยแมลงช้างปีกใสทุกๆ 3 วัน เนื่องจากตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใสจะวางไข่ไว้ ในกล่อง ต่อจากนั้นน า 
 ฟักทองที่มีเพลี้ยแป้งจากขั้นตอนที่1 ใส่ในกล่องที่มีไข่ของแมลงช้างปีกใสเพ่ือเลี้ยงตัวอ่อนแมลงช้างปีกใส 
  โรยกระดาษทิชชูที่ตัดเป็นริ้วๆลงในกล่อง ปิดกล่องด้วยผ้าขาวบาง วางไว้ประมาณ 15-20 วัน เพ่ือให้ตัว 
 อ่อนเจริญเติบโต จนกระทั่งเข้าดักแด้ จากนั้นเกบ็ดักแด้ เพ่ือให้ฟักเป็นตัวเต็มวัยต่อไป วิธีการเพ่ิม 
 ประชากรแมลงช้างปีกใส ท าโดยน าแมลงช้างปีกใสที่ เปลี่ยนจากกล่องเดิม น าไปเลี้ยงในกล่องใหม่มีวิธีการ 

 ท าเช่นเดียวกับวิธีการข้างต้น ในการทดลองนี้ใช้ระยะไข่ และระยะดักแด้ของแมลงช้างปีกใส ในรุ่น F2 
 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาผลของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae  และ  เชื้อราบิวเวอเรีย    
 Beauveria bassiana ต่อแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa  ramburi   
   2.1 ผลของไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae ต่อแมลงช้างปีกใส P. ramburi    
 น าไข่ ตัวอ่อน ดักแด้  และตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใส อย่างละ 100 ตัว  ใส่ในกล่องพลาสติกเส้นผ่าน 
 ศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ฝากล่องเจาะเป็นรูเล็กๆระบายอากาศ  ก่อนใส่ตัวอย่างแมลง 
 ช้างปีกใส สเปรย์กล่องด้วยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงชนิดSteinernema carpocapsae ในอัตรา 200 
 ตัวต่อน้ า 1 มล. ที่ใช้ในการก าจัดแมลงศัตรูพืช ในกล่องที่มีตัวอ่อนให้ใส่เพลี้ยแป้งเป็นอาหารตัวอ่อน และ 
 กล่องที่มีตัวเต็มวัยใส่น้ าผึ้งผสมยีสต์เลี้ยงตัวเต็มวัยตามปกติ ท าการทดลอง 3 ซ้ าซ้ าละ 100 ตัวอย่าง 
 บันทึกผลอัตราการตาย และ การรอดจน ครบวงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส 
   2.2  ผลของเชื้อราบิวเวอเรีย   Beauveria bassiana ต่อแมลงช้างปีกใส P. ramburi   
            น าไข่ ตัวอ่อน ดักแด้  และตัวเต็มวัยของแมลงช้างปีกใสอย่างละ 100 ตัว ใส่ในกล่องพลาสติกเส้นผ่าน 
 ศูนย์กลาง 5  เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร ฝากล่อง เจาะเป็นรูเล็กๆระบายอากาศ แต่ละระยะของแมลง 
 ช้างปีกใส  ก่อนใส่ตัวอย่างแมลงช้างปีกใส สเปรย์กล่องด้วยเชื้อรา Beauveria bassiana ในอัตรา 1 x  
 109 cfu ต่อ มล. ที่ใช้ในการก าจัดแมลงศัตรูพืช ให้เพลี้ยแป้งเลี้ยงตัวอ่อนและ  น้ าผึ้งผสมยีสต์เลี้ยงตัวเต็ม 
 วัยตามปกติ บันทึกผลอัตราการตาย และการรอดจนครบวงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส ท าการทดลอง 3 
 ซ้ าละ 50 ตัว 
 การบันทึกผล  บันทึกผลอัตราการตาย และการรอดจน ครบวงจรชีวิตของแมลงช้างปีกใส ท าการ 
    ทดลอง 3 ซ้ า  ซ้ าละ 100 ตัว 



            - เวลา และสถานที่ ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 
  ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ  
 8. ผลการทดลองและวิจารณ์  : จากผลการทดลอง ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ที่อัตรา 200 IJs มี
 ผลต่อ ระยะไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส P. ramburi  ท าให้อัตราการตายของแมลง

 ช้างปีกใส P. ramburi  หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย 7 วัน ที ่ อุณหถูมิ  25 ± 2 C (ตารางท่ี 1) เปอร์เซ็นต์

 การตายเป็น 91.33%  100%  100% และ 61.33% ตามล าดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยจ านวนตายเป็น 91.33  

 13.32  100  0.00 100  0.00 และ 61.33  22.03  ตามล าดับ แสดงว่า ไส้เดือนฝอย S. 
 carpocapsae อัตรา 200 IJs ต่อ มล.  มีผลกับแมลงช้างปีกใสทุกระยะการเจริญเติบโต เมื่อเปรียบเทียบ
 กับ control สอดคล้องกับการายงานของ Kaya and Amold (1981) รายงานว่า ไส้เดือนฝอย สามารถ
 เข้าท าลายแมลงได้ตั้งแต่ระยะตัวอ่อน ระยะก่อนเข้าดักแด้ และระยะตัวเต็มวัยที่เพ่ิงฟัก และ ประสิทธิภาพ

 ของไส้เดือนฝอย จะดีท่ีสุดที่อุณหถูมิ  20 C – 30 C  (Koppenhofer, 2000)  ซึ่งในการทดลองนี้ท า

 การทดลองที่ห้องปฏิบัติการทดลองมี อุณหถูมิ 25 ± 2 C มีผลท าให้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae  เขา้
 ท าลายแมลงได้ดีขึ้นด้วย Rojst et.al (2007)  รายงานว่า สายพันธุ์ไส้เดือนฝอย อัตราที่ใช้ และอุณหถูมิ มี
 ผลต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ หรือแมลงนอกเป้าหมายหลายชนิด เช่น  ด้วงเต่า Adalia bipunctata  และ 
 แมลงช้างปีกใส Chrysoperla carnea  ได้มีงานทดลองที่ใช้ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae อัตรา 2500 
 IJs  กับ ตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใส C carnea ท าให้ตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใส C carnea ตาย 100 
 เปอร์เซ็นต์ หลังพ่น 4 วัน นอกจากนั้น Anes and Ganguly. (2015) ได้ศึกษาผลของไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ 
 Steinernema thermophilum และ Steinernema indica อัตรา 100 IJs กับ มด Messor 
 himalayanus พบว่า ไส้เดือนฝอยทั้ง 2 สายพันธุ์ ท าให้มดชนิดนี้ตาย 100% ภายใน 5 วัน เช่นกัน ผล
ของ  เชื้อรา B. bassiana  อัตรา 1x109 cfu ต่อ มล. (ตารางท่ี 1)  ท าให้แมลงช้างปีกใส P. ramburi ตาย 52%  

 66.67% 36% และ 45.33% ตามล าดับ คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 52  5.29   58.677.02   36.67   

           10.07   และ 40.00  10.00 ตามล าดับ อย่างไรก็ ตามในข้อจ ากัดของการใช้ที่แตกต่างกันพฤติกรรม 
  และสภาพแวดล้อม ในสภาพธรรมชาติ ก็มีผลให้การที่ เชื้อจุลินทรีย์ ทั้ง 2 ชนิด และแมลงที่มีประโยชน์ 
 มาเจอกันน้อยมาก ดั้งนั้นในการน าไปควบคุมศัตรูพืชก็ต้องจัดช่วงเวลาในการใช้ให้เหมาะสมเพื่อได้ 
 ประโยชน์มากที่สุด            
 9..สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ ไส้เดือนฝอย S. carpocapsae ที่อัตรา 200 IJs มีผลต่อ ระยะไข่ 
  ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัยแมลงช้างปีกใส P. ramburi  ท าให้อัตราการตายของแมลงช้างปีกใส  

 P. ramburi หลังจากพ่นไส้เดือนฝอย 7 วัน ที่ อุณหถูมิ 25 ± 2 C ตามตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การตาย 

 เป็น 91.33%  100%  100% และ 61.33% ตามล าดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยจ านวนตายเป็น 91.33  13.32 

          100  0.00 100  0.00 และ 61.33  22.03  ตามล าดับ  เชื้อรา B. bassiana  อัตรา 1x109 cfu ต่อ 
  มล. ท าให้แมลงช้างปีกใส P. ramburi ตาย 52% 66.67% 36% และ 45.33% ตามล าดับ คิดเป็น 



 ค่าเฉลี่ย  52  5.29   58.677.02   36.67  10.07 และ 40.00  10.00 ตามล าดับ ไส้เดือนฝอย S. 
 carpocapsae  อัตรา 200 IJs ต่อ มล.  และเชื้อรา B. bassiana อัตรา 1x109 cfu ต่อ มล. มีผลกับแมลง
 ช้างปีกใส P. ramburi ทุกระยะการเจริญเติบโต เมื่อเปรียบเทียบกับ Control อย่างไรก็ตามในข้อจ ากัด
 ของการใช้ที่แตกต่างกัน และในสภาพธรรมชาติ ที่ตัวของแมลงช้างปีกใสอาจจะเคลื่อนที่หรือหนีจากแหล่ง
 ที่มีการใช้ ไส้เดือนฝอยหรือเชื้อราได้ การที่จะมาเจอกันอาจจะน้อยมากผลกระทบก็จะลดลงไม่สูงมาก
 เหมือนในสภาพห้องปฏิบัติการ   
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13. ภาคผนวก 

Table 1.Mean  SE /Mortality of Green lacewing Plesiochrysa ramburi by Nematode 
 Steinernema carpocapsae and Fungi, Beauveria bassiana  
 

 Treatments                          Mean  SE / % Motality of Plesiochrysa ramburi                                      
                                       Egg                 Larva               Pupa               adult                 

  S. carpocapsae        91.33  13.32      100  0.00       100  0.00     61.33  22.03 
                                        (91.33%)             (100%)             (100%)            (61.33%) 

 B. bassiana                52  5.29          58.677.02     36.67  10.07   40.00  10.00 
                                    (52%)               (58.67%)           (36.67%)            (40%) 

   Control                     0.00                  0.00             15.00  5.57    20.00  5.57 
                                            0.00                 0.00                   (15%)             (20%)        

 

 
 


