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รายงานความกาวหนา
ศึกษาประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมดวงหมัดผัก
ดําเนินการทดลองที่หองปฏิบัติการกลุFมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุFมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหวFางเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2554 โดยทําการ
ทดสอบกับดวงหมัดผักระยะหนอนวัย 3 และทดสอบกับตัวเต็มวัย โดยเตรียมตัวอยFางหนอนดวงหมัด
ผักซึ่งทําการเก็บรวบรวมตัวอยFางดวงหมัดผักจากแปลงเกษตรกร อ. ทFามFวง จ. กาญจนบุรี นํามา
เพาะเลี้ ย งในหองปฏิ บั ติ การตามวิ ธี การของจอมสุ ร างคD และคณะ (2550) เพื่ อใหไดหนอนวั ย 3
สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย และ เก็บดินบริเวณที่ปลูกผักนํามาแยกหนอนและ
ดักแดในหองปฏิบัติการ พบ หนอนวัย 3 จํานวน 1-22 ตัว และพบดักแด จํานวน 1-6 ตัว จึงนํา
หนอนและดักแดที่ เ ก็บ รวบรวมไดมาทดสอบประสิ ทธิ ภาพของไสเดื อนฝอยโดยวิ ธี soil bioassay
ตามวิธีการของ Glazer et al. (2002) พบวFา ไสเดือนฝอยสามารถเขาทําลายหนอนดวงหมัดผักและ
ดักแดไดภายใน 48 ชั่วโมง และไสเดือนฝอยสามารถเจริญเติบโตในหนอนดวงหมัดผักได และทดสอบ
ประสิทธิภาพการเขาทําลายดวงหมัดผักระยะตัวเต็มวัยพบวFาจํานวนตัวเต็มวัยดวงหมัดผักตาย 4 - 6
ตัว และเมื่อนําดวงหมัดผักที่ตายมาตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนD โดยการใชเข็มเขี่ยแยกซากดวง
หมัดผักและหยดสารละลาย ไมFพบไสเดือนฝอยเขาทําลายดวงหมัดผัก
ทดสอบการมีชีวิตรอดของไสเดือนฝอย S. riobrave โดยการพFนไสเดือนฝอย อัตรา 2,000
ตัวตFอน้ํา 1 มล ในดินในสภาพธรรมชาติ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 30±5 องศาเซลเซียส หลังพFนไสเดือนฝอย
นาน 5 และ 7 วัน พบวFา ไสเดือนฝอยสามารถมีชีวิตรอดในธรรมชาติและยังคงประสิทธิภาพการเขา
ทําลายแมลง ที่ 5 วัน ไดดีกวFาที่ 7
คําหลัก : ไสเดือนฝอยศัตรูแมลง, Steinernema riobrave, อุณหภูมิ, การผลิตขยาย
รหัสการทดลอง 0303-0404-5454-0101-0202-0404-0202-54
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คํานํา
ไสเดือนฝอยที่อยูFในสกุล Steinernema และ Heterorhabditis มีการดํารงชีวิตรFวมกับ
แบคทีเรียที่เปgน symbiotic bacterium โดยไสเดือนฝอยตัวอFอนวัย 3 ระยะเขาทําลายแมลง
(infective juvenile) จะมีแบคทีเรียดังกลFาวอยูFในลําไสสFวนหนา และจะปลดปลFอยในระบบเลือด
ของแมลงเมื่อมันสามารถไชเขาไปอยูFในตัวแมลง ซึ่งเปgนสาเหตุสําคัญทําใหแมลงตายภายในเวลา 2448 ชั่วโมง (Poinar and Thomas, 1966) ไสเดือนฝอยทั้ง 2 สกุลนี้เปgนไสเดือนฝอยศัตรูแมลงที่มี
ศักยภาพสูงมี การศึกษาวิ จั ย และพั ฒ นาเปg น สารชีวิ น ทรี ยD นําไปใชควบคุ มแมลงศั ต รู พืชหลายชนิ ด
(Kaya, 1985; Klein, 1990; Poinar, 1979) สามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณดวยแมลงอาศัย เชFน หนอน
กินรังผึ้ง (Galleria mellonella L.) ซึ่งเปgนหนอนที่เลี้ยงขยายเปgนปริมาณมากไดงFาย จึงนิยมใช
เลี้ยงเพิ่มปริมาณไสเดือนฝอยศัตรูแมลง (วัชรี, 2540) ไสเดือนฝอยสามารถเลี้ยงเพิ่มปริมาณไดใน
อาหารเทียมทั้งอาหารแข็ง (Bedding, 1981, 1984) และในอาหารเหลว (Friendman, 1990;
Gaugler and Han, 2002) การเลี้ยงไสเดือนฝอย Steinernema sp. ใหไดปริมาณมากเพื่อการ
นําไปใชควบคุมแมลงศัตรูพืช จะตองผลิตใหไดไสเดือนฝอยตัวอFอนระยะที่ 3 ที่เปgนระยะเขาทําลาย
แมลง ซึ่งเปgนระยะที่สามารถปรับ ตัวใหอยูFร อดในสภาพที่ไมFเหมาะสมได เชFน สภาพที่ไมFมีอาหาร
หรื อไมF มีแมลงอาศั ย ในปq จ จุ บั น มี การศึ กษาคนควาสู ต รอาหารเที ย ม และพั ฒ นาวิ ธี การผลิ ต
ไสเดือนฝอยใหไดปริมาณมากแตFตนทุนการผลิตต่ํา เพื่อการนําไปใชควบคุมแมลงศัตรูพืชในพื้นที่
กวางขวางไดทุกระดับ การเลี้ยงเพิ่มปริมาณดวยอาหารเทียมระยะแรก เลี้ยงบนอาหารเทียมที่ไมFมี
เชื้ออื่นเจือปนเรียกวFา axenic culture ซึ่งสFวนประกอบของอาหารที่ใชมีราคาแพง เชFน ตับของ
กระตFายที่ตั้งทอง แตFการเจริญเติบโตของไสเดือนฝอยไมFดีนัก ตFอมามีการพัฒนาการเลี้ยงไสเดือนฝอย
บนอาหารเที ย มรF ว มกั บ แบคที เ รี ย รF ว มอาศั ย ในอาหารแข็ ง เรี ย กการเลี้ ย งแบบนี้ วF า monoxenic
culture (Bedding, 1981)
ในประเทศไทยโดยกลุF ม งานวิ จั ย การปราบศั ต รู พืช ทางชี ว ภาพ กลุF มกี ฏ และสั ต ววิ ท ยา
สํ า นั ก วิ จั ย พั ฒ นาการอารั ก ขาพื ช กรมวิ ช าการเกษตร ไดทํ า การทดลองนํ า ไสเดื อ นฝอย S.
carpocapsae (Weiser) ไปควบคุมแมลงศัตรูพืชตFางๆ หลายชนิดไดเปgนผลสําเร็จ คือ หนอนกินใต
ผิวเปลือกลองกอง (วัชรี และคณะ, 2529) ตัวอFอนของดวงหมัดผักในผักกาดหัว (วัชรี และคณะ,
2534ก) ดวงงวงมันเทศ (วัชรี และคณะ, 2534ข) หนอนกระทูหอมในดาวเรือง (วัชรี และ
คณะ, 2537)
ดวงหมัดผักที่พบในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ชนิดสีน้ําเงินเขม Phyllotreta
chontanica Duvivier และชนิดแถบลาย Phyllotreta flexuosa (Illiger) = Phyllotreta sinuata
Stephens) ดวงหมัดผักแถบลายเปgนแมลงศัตรูผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในแหลFง
พื้นที่ปลูกผักชนิดตFางๆ เชFน บริเวณรอบกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เปgนตน
แมลงชนิ ด นี้ ช อบทํ า ลายผั กในตระกู ล กะหล่ํ า เชF น กะหล่ํ า ปลี ก ะหล่ํ า ดอก กะหล่ํ า ปม ผั ก คะนา
ผักกวางตุง ผักกาดเขียวปลี และผักกาดหัว ระยะกลาของผักที่มีอายุตั้งแตFปลูกถึง 1 เดือนเปgนระยะที่
รายงานผลงานวิจัยประจําป 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

598

สําคัญหากถูกทําลายจะ ทําใหผักมีผลผลิตลดลงไมFสามารถสFงขายตลาดได หนอนที่ฟqกออกจากไขFใหมF
ๆ จะกัดกินรากของผักหรืออาจชอนไชเขาไปกินอยูFบริเวณโคนตนและแทะกินบริเวณผิวของรากทําให
พื ช มี อาการเหี่ ย วเฉาและตายในที่ สุ ด สํ า หรั บ ตั ว เต็ มวั ย เขาทํ า ลายพื ช ผั กทํ า ใหเกิ ด ความเสี ย หาย
มากมายโดยการกัดกินผิวดานลFางของใบจนทําใหใบมีลักษณะเปgนรูพรุนทั่วทั้งใบ รวมทั้งกัดกินผิวลํา
ตน และกลีบดอกแมลงพวกนี้มักมีนิสัยชอบอยูFรวมกันเปgนกลุFมๆ ตัวเต็มวัยคFอนขางวFองไวเวลาถูก
กระทบกระเทือนชอบกระโดดและสามารถบินไดไกล ๆ การปzองกันกําจัดทําไดยาก แมการใชสารฆFา
แมลง (วินัย, 2533) และปqญหาแมลงศัตรูพืชตานทานตFอสารฆFาแมลง มีพิษตกคางในผลผลิต เปgน
พิษตFอเกษตรกรผูบริโภค และทําใหเกิดมลภาวะตFอสิ่งแวดลอม การควบคุมดวงหมัดผักแถบลายจึง
จําเปgนตองอาศัยการบริหารจัดการที่มีการประสานวิธีการควบคุมหลายรูปแบบอยFางเหมาะสม
ไสเดือนฝอยในวงศD Steinernematidae และ Heterorhabditidae เปgนไสเดือนฝอยศัตรู
แมลงที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชไดหลายชนิด โดยเฉพาะแมลงที่อาศัยในดินหรือที่ที่มี
สภาพแวดลอมเหมาะสม (Poinar, 1979; Kaya, 1995; Klein, 1990) S. riobrave เปgนไสเดือน
ฝอยที่มีลักษณะเดFน คือ มีชีวิตรอดและคงประสิทธิภาพการเขาทําลายแมลงไดดีแมอุณหภูมิเพิ่มสูงถึง
35 0ซ โดยเฉพาะ S. riobrave ที่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงกวFา 80% แมอุณหภูมิจะสูงถึง 40 0ซ
(Cabanillas et al., 1994.) จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของไสเดือนฝอยทั้งการ
เพิ่มปริมาณและนําไปทดสอบกับแมลงศัตรูพืชสําคัญหลายชนิด พบวFาไสเดือนฝอย S. siamkayai
สามารถเขาทําลายแมลงศัตรูพืชไดแกF หนอนเจาะสมอฝzาย หนอนกระทูผัก หนอนใยผัก ไดเปgนผลดี
ที่ ร ะดั บ อุ ณ หภู มิ สู ง 25-30 ซ โดยทดสอบในหองปฏิ บั ติ ก าร ( วิ ไ ลวรรณ และคณะ 2551;
Chongchitmate, 2005; Sasnarukkit, 2003; Somsook and Somsook, 2003) วัชรี และคณะ
(2551) รายงานวFา ไสเดือนฝอย S riobrave และ S. carpocapsae จะมีชีวิตรอดและมี
ประสิทธิภาพการเขาทําลายแมลงมากกวFา 80 % ในสภาพที่มีความชื้นดิน 16% อุณหภูมิ 25 0ซ
คงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บนาน 30 วัน วัชรี และ วิไลวรรณ (2547) รายงานวFา S. riobrave
และ S. carpocapsae มีประสิทธิภาพของ ในการเขาทําลายหนอนกระทูผักเทFากับ 92-100 % ที่
อุณหภูมิ 5-30ซ วัชรี และคณะ (2534) รายงานวFา การใชไสเดือนฝอย S. carpocapsae ควบคุม
ดวงหมัดผักในผักกาดหัว โดยใชไสเดือนฝอย อัตรา 320 ลานตัว/น้ํา160 ลิตร ในพื้นที่ 1 ไรF พFนหรือ
ราดลงดินในเวลาเย็นหลังการรดน้ําแปลง เมื่อผักอายุได 0 10 20 และ 30 วัน หลังหวFานเมล็ด วัชรี
และคณะ (2537) รายงานวFาใชไสเดือนฝอย S. carpocapsae ในอัตรา 40 ลานตัว/น้ํา 20 ลิตร
โดยพFนบริเวณยอดอFอนและดอกดาวเรืองในเวลาเย็น ทุก 5-7 วัน สามารถควบคุมหนอนกระทูหอม
Spodoptera exigua ไดเชFนเดียวกันการพFน S. carpocapsae สูตรผงละลายน้ํา อัตรา 2,000 ตัว
และ 4,000 ตัว มีประสิทธิภาพในการปzองกันกําจัดหนอนกระทูผักในดาวเรืองไดไมFแตกตFางกับการใช
ไสเดือนฝอยชนิดบรรจุในชิ้นฟองน้ํา (สาทิพยD และ คณะ, 2551)
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วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ดวงหมัดผัก
กลFองเลี้ยงแมลง
ผาขาวบาง
กวางตุง
กรงเลี้ยงแมลง
ไสเดือนฝอย S. riobrave S. siamkayai และ S. carpocapsae
ถาดหลุม ขนาด 24 หลุมตFอถาด
ที่ดูดสารอัตโนมัติ
กลองจุลทรรศนD
ตูความคุมอุณหภูมิ
จานเลี้ยงเชื้อพลาสติก
สารเคมีตFางๆ เชFน Alcohol formalin เปgนตน

วิธีการ
1. การเตรียมตัวอยFางแมลงเพื่อใชในการทดลอง
ทําการเก็บรวบรวมตัวอยFางดวงหมัดผักแถบลายจากพื้นที่ปลูกผักของเกษตร
เกษตรกร อ. ทFามFวง จ. กาญจนบุรี นํามาเพาะเลี้ยงในกลFองพลาสติกใสFใบกวางตุงเพื่อเปgนพืชอาหาร
นําไปเลี้ยงในหองปฏิบัติที่อุณหภูมิ 27 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธD 70-80 % RH. แยก
เลี้ยงไขFและหนอนในกลFองพลาสติก ขนาด 4x7x9 เซนติเมตร โดยมีตนกลากวางตุงขนาดเล็กที่มีราก
สมบูรณD เปgนอาหาร
2. การเตรียมไสเดือนฝอยศัตรูแมลง S. riobrave
ทําการเลี้ยงขยายไสเดือนฝอยทั้ง 3 ชนิด ดวยหนอนกินรังผึ้ง โดยเตรียมสาร
แขวนลอยไสเดือนฝอยอัตรา 2,000 ตัวในน้ํา 1 มล. หยดลงบนกระดาษกรองในจานพลาสติกขนาด 9
เซนติเมตร กFอนใสFหนอนกินรังผึ้งจานละ 10 ตัว เก็บจานพลาสติกที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
จากนั้น 48 ชั่วโมงหลังหยดไสเดือนฝอย นําหนอนที่ตายมา Trap ในกลFองชื้น นาน 10 วัน เพื่อลFอให
ไสเดือนฝอยระยะเขาทําลายแมลงออกจากซากหนอนลงสูFน้ํา จึงทําการเทเก็บและกรองลางไสเดือน
ฝอยใหสะอาด และเก็บไสเดือนฝอยในชิ้นฟองน้ําสังเคราะหDป•ดปากถุงใหสนิทเก็บในตูควบคุมอุณหภูมิ
นาน 2 สัปดาหDกFอนนําไปใชในการทดลอง
3. ทดสอบประสิทธิภาพของไสเดือนฝอย S. riobrave ในการควบคุมดวงหมัดผัก
วางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) จํานวน 5 ซ้ํา
3 กรรมวิธี ในแตFละหนFวยการทดลองประกอบดวยดวงหมัดผักแถบลายจํานวน 10 ตัว ทําการ
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ทดลองดวยวิธี soil bioassay ตามวิธีการของ Glazer et al. (2002) ในถาดหลุมขนาด 24 หลุมตFอ
ถาด ใสFทรายที่อบนึ่งฆFาเชื้อแลวในถาดหลุม หลุมละ 1 กรัม กFอนใสFไสเดือนฝอย จํานวน 200,1,000
และ 2,000 ตัวในน้ํา 60 ไมโครลิตรตFอหลุม และใสFหนอนดวงหมัดผัก หลุมละ 1 ตัว นําถาดหลุม
เก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ตรวจนับและบันทึกจํานวนหนอนตายภายใน เวลา 24, 48 และ
72 ชั่วโมง หนอนที่ตายนํามาวางในกลFองชื้นเก็บที่ 30 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาการขยายพันธุDของ
ไสเดือนฝอย 3 ชนิดในดวงหมัดผัก
การบันทึกขอมู
ขอมูล
- จํานวนหนอนดวงหมัดผักที่ตายภายในเวลา 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
- จํานวนไสเดือนฝอยวัย 3 ระยะเขาทําลายแมลง (infective juvenile) ที่ออก
จากตัวหนอนมาอยูFในน้ําที่หลFอไวทุกวัน เปgนเวลา 10 วัน
- ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหDหาความแตกตFางทางสถิติที่เหมาะสม
เวลาและสถานที
เวลาและสถานที่
เวลา : เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554
สถานที่ : หองปฏิบัติการกลุFมงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุFมกีฏและสัตววิทยา
สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ผลและวิจารณDผลการทดลอง
ผลการทดลอง
ผล
จากการเก็ บ รวบรวมตั ว อยF า งดวงหมั ด ผั ก จากแปลงเกษตรกร อ. ทF า มF ว ง จ.
กาญจนบุรี นํามาเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ โดยการเลี้ยงตัวเต็มวัยในกลFองพลาสติกขนาด 12x17x6
เซนติเมตร ภายในใสFใบกวางตุงเพื่อเปgนอาหารของตัวเต็มวัย และเพื่อใหตัวเต็มวัยจับวางไขF ทําการ
เปลี่ยนพืชอาหารทุก 2 วัน ตรวจหาไขFบนใบกวางตุงภายใตกลองจุลทรรศนDสเตอริโอไมโครสโคป
พบวFา ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขFเปgนฟองเดี่ยว หรืออาจวางเปgนกลุFม บนใบพืช ใกลกาบใบ ไขFมีขนาด
เล็กรูปวงรีสีขาว ผิวมันเรียบ จํานวนประมาณ 100 ฟองตFอกลFอง ทําการแยกเลี้ยงไขFและตัวอFอน
ตามวิธีการของจอมสุรางคD และคณะ (2550) ในกลFองพลาสติก ขนาด 9x13x4 เซนติเมตร ภายในใสF
ดินรFวนปนทราย พรมน้ําใหชุFมพอประมาณ วางใบกวางตุงทีมีไขFของดวงหมัดผักแถบลายลงบนดิน
ตรวจดูไขFทุกวัน ไขFฟqกเปgนตัวหนอนใชเวลา 3 วัน แยกเลี้ยงหนอนในกลFองขนาดเทFาเดิมและใสFใบ
กวางตุงที่ใหมFและสด ตรวจการเจริญทุกวัน พบระยะหนอนมี 3 วัย หนอนวัย 1 มีลักษณะบางใส หัวสี
ดํา มีขาจริง 3 คูF เคลื่อนไหวรวดเร็ว หนอนวัย 3 สีเหลืองครีม เคลื่อนไหวชา อาศัยในดิน และเขา
ดักแดในดิน จากการเพาะเลี้ยงหนอนดวงดวยวิธีการดังกลFาว พบวFาเปอรDเซ็นตDการอดชีวิตของหนอน
วัย 1 ต่ํากวFา 80 % ซึ่งแตกตFางจากการทดลองของ จอมสุรางคD และคณะ (2550) ทําใหจํานวน
หนอนที่นําจะไปทดสอบประสิทธิภาพของไสเดือนฝอยมีจํานวนไมFมากพอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลาย
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ปqจจัย เชFน ความชื้นที่ไมFเหมาะสม ทําใหหนอนดวงหมัดผักวัย 1 รอดนอย ตองการวิธีการเพาะเลี้ยง
หนอนดวงหมัดผักใหมFควบคุมกับการเพาะเลี้ยงตามวิธีการเดิม หรือ เก็บรวบรวมหนอนจากธรรมชาติ
เพื่อนํามาทดสอบประสิทธิภาพ แทนการเลี้ยงหนอน จากเก็บหนอนดวงจากแปลงปลูกผักกวางตุงที่มี
การระบาดลงทําลายของดวงหมัดผัก โดยการเก็บดินบริเวณที่ปลูกผัก นํามาแยกหนอนและดักแด
ภายใตกลองจุลทรรศนDในหองปฏิบัติการ พบวFา พบ หนอนวัย 3 ตั้งแตFเฉลี่ย 1-22 ตัว และพบดักแด
เฉลี่ย 1-6 ตัว จึงนําหนอนและดักแดที่เก็บรวบรวมไดมาทดสอบประสิทธิภาพของไสเดือนฝอยเบื้องตน
โดยวิธี soil bioassay ตามวิธีการของ Glazer et al. (2002) ซึ่งพบวFา ไสเดือนฝอยสามารถเขา
ทํ า ลายหนอนดวงหมั ด ผั ก และดั ก แดไดและทํ าใหหนอนตายภายใน 48 ชั่ ว โมง และไสเดื อนฝอย
สามารถเจริญเติบโตในหนอนดวงหมัดผักได
ในการทดลองครั้งที่ 2 ทําการทดสอบประสิทธิภาพการเขาทําลายดวงหมัดผักระยะตัวเต็มวัย
แทนระยะหนอน ( ซึ่งมีปqญหาเรื่องจํานวนหนอนที่มีไมFพอสําหรับการทดลอง) โดยทําการเก็บตัวอยFาง
ตัวเต็มวัยดวงหมัดผักจากแปลงเกษตรกร อ. ทFามFวง จ. กาญจนบุรี นํามาเพาะเลี้ยงดวยผักกวางตุงใน
โหลพลาสติก ขนาดเสนผFาศูนยDกลาง 20 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร ป•ดฝาโหลดวยมุง ภายใตสภาพ
หองปฏิบัติการ คัดเลือกตัวเต็มวัยที่แข็งแรงนํามาทดลอง โดยใชจานพลาสติกขนาดเสนผFาศูนยDกลาง 5
เซนติเมตร รองกนดวยกระดาษกรอง และใสFใบกวางตุง เพื่อเปgนอาหารของดวงหมัดผัก หยดไสเดือน
ฝอย อัตรา 2,000 และ 4,000 ตัว กFอนใสFดวงหมัดผัก 10 ตัวตFอจานทดลอง ทํา 10 ซ้ํา และตรวจ
การตายที่ 48 ชั่วโมง พบวFาจํานวนตัวเต็มวัยดวงหมัดผักตายเฉลี่ย 4 และ 6 ตัว ตามลําดับ และเมื่อ
นําดวงหมัดผักที่ตายมาตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนD โดยการใชเข็มเขี่ยแยกซากดวงหมัดผักและ
หยดสารละลาย ไมFพบไสเดือนฝอยเขาทําลายดวงหมัดผัก
ทดสอบการมีชีวิตรอดของไสเดือนฝอย S. riobrave โดยการพFนไสเดือนฝอย อัตรา 2,000
ตัวตFอน้ํา 1 มล ในดินในสภาพธรรมชาติ ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 30±5 องศาเซลเซียส หลังพFนไสเดือนฝอย
นาน 5 และ 7 วัน พบวFา ไสเดือนฝอยสามารถมีชีวิตรอดในธรรมชาติและยังคงประสิทธิภาพการเขา
ทําลายแมลง ที่ 5 วัน ไดดีกวFาที่ 7
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