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ศักยภาพของราสาเหตุโรคแมลงบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยจักจัน่ ฝ้าย
Amrasca biguttula biguttula (Ishida)
Potential of Some Entomopathogenic Fungi to Control
Amrasca biguttula biguttula (Ishida)
เมธาสิทธิ์ คนการ เสาวนิตย์ โพธิ์พนู ศักดิ์
กลุม่ กีฏและสัตววิทยา สานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
รายงานความก้าวหน้า
เตรียมเลี้ยงราโรคแมลงจานวน 9 ไอโซเลทประกอบไปด้วย M. anisopliae No.1 -9 , B. bassiana ,
Isaria javanica บนเมล็ดข้าวโพดบดหยาบ เพื่อทาการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุม
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula ห้องปฏิบัติการ และได้เตรียมปลูกมะเขือเปราะ
เพื่อทาการระบาดเทียมจานวน 50 กระถาง แต่เนื่องจากไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ซึ่งเป็นฤดูหนาว ไม่มี
การระบาดในระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในพืชอาศัยเช่น มะเขือเปราะและ
กระเจี้ยบเขียวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี เช่น อาเภอเมือง ท่าม่วง ด่านมะขามเตี้ย และทองผาภูมิ การ
ทดสอบศักยภาพเชื้อราโรคแมลงในห้องปฏิบัติการ และทาการทดลองจานวน 3 การทดลอง จากนั้น
เก็บข้อมูลในวันที่ 8 หลังจากการปลูกเชื้อรา พบว่าแมลงเริ่มตายในวันที่ 3 หลังจากการปลูกเชื้อ แต่ยัง
ไม่สามารถมองเห็นเส้นใยและโคนิเดียของเชื้อราบนตัวแมลงได้ จนกระทั่ งในวันที่ 4 หลังจากการปลูก
เชื้อราจึงสามารถมองเห็นโครงสร้างต่างๆ ของเชื้อราได้ เชื้อราโรคแมลงที่มีประสิทธิภาพในการเข้า
ทาลายเพลี้ยจักจั่นคือ Beauveria sp. 64.58 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Metarhizium sp. M42
56.25 เปอร์เซ็นต์ และ Metarhizium sp. M25 55.85 เปอร์เซ็นต์
คาหลัก : เชื้อราโรคแมลง, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, มะเขือเปราะ
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คานา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อ
การส่งออกเป็นจานวนมาก ปัญหาที่มักพบคู่กับการปลูกพืชผักเสมอคือการระบาดของแมลงศัตรูพืช
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิด มะเขือเป็นพืชผักที่ปลูกโดยใช้ผลเป็นอาหาร และสามารถ
ปลูกได้ตลอดทั้งปี เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด ตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียว แต่ดินที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตควรเป็นดินร่วนที่มีการระบายน้าและการถ่ายเทอากาศดี มีความ
เป็นกรด-ด่าง 5.5-7.5 (สุปราณี, 2539) มะเขือเปราะหรือมะเขือเสวย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีขนสั้นๆ
ปกคลุมทั้งลาต้นและใบ ผลลักษณะกลมแป้น มะเขือเปราะมีหลากหลายพันธุ์ สี สันของผลก็จะ
แตกต่างกันเช่น พันธุ์ไวโอเลตคิง ผลมีสีม่วงปนขาว มะเขือเปราะคางกบผลสีเขียวเข้มลายขาว กลมรี
ส่ว นมะเขือเปราะพัน ธุ์ที่นิยมกิน กันแพร่หลายที่สุดคือมะเขือเปราะเจ้าพระยา ซึ่งเป็น พันธุ์ดั้งเดิม
เปลื อ กผลสี เ ขี ย วอ่ อ นมี ริ้ ว สี ข าว ส่ ว นสรรพคุ ณ ทางยาของมะเขื อ เปราะก็ คื อ ช่ ว ยลดระดั บ
คอเลสเตอรอล ขับพยาธิ และลดระดับน้าตาลในเลือด นอกจากนี้ มะเขือเปราะยังมีสารที่อาจช่วย
ยับยั้งการเจริญเติมโตของเซลล์มะเร็งตับและมะเร็งลาไส้ใหญ่ด้วย ขณะที่ในอินเดียใช้รากต้นมะเขือ
เปราะเป็นยาแก้ไอ ขับปัสสาวะ และขับลม (Anonymous a, 2015) จากสรรพคุณต่างๆที่กล่าวถึงทา
ให้มีผู้นิยมบริโภคมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่นิยมบริโภคในรูปแบบผลสด เนื่องจากพืชชนิดนี้สามารถปลูกได้
ตลอดทั้งปี และเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด การปลูกในพื้นที่เดิมซ้าๆ ติดต่อกัน มีโอกาสทาให้
แมลงศัตรูพืชเกิดการระบาด และแมลงศัตรูพืชที่มักพบระบาดเป็นประจาในแปลงปลูกมะเขือคือ เพลี้ย
จักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) มักพบระบาดตามแหล่งปลูกทั่วไปในประเทศไทย
เข้าทาลายในช่วงต้นพืชยังเล็กจนถึงต้นโตและให้ผลผลิตแล้ว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้า
เลี้ยงจากใบ มีผลทาให้ใบเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลและหงิกงอ ใบจะแห้งเหี่ยวและกรอบในที่สุด และวิธีที่
เกษตรกรนิยมใช้ส่วนใหญ่คือการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกาจัด ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและเห็นผลเร็ว
แต่มักมีข้อเสี ยในด้านพิษตกค้างของสารเคมีซึ่งส่ งผลต่อสุ ขภาพของเกษตรกรผู้ ใช้รวมทั้งผู้ บริโภค
ปัจจุบันจึงมีผู้ให้ความสนใจงานด้านการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีมากขึ้น การนาเชื้อจุลินทรีย์
มาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความสนใจนอกจากมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของตัวเกษตรกรผู้ใช้รวมทั้งผู้บริโภคแล้ว ยังไม่ทาให้เกิดพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในสภาพแวดล้อม
ปัจจุบันห้องปฏิบัติการเชื้อราโรคแมลงมีเชื้อราโรคแมลงที่เก็บรักษาไว้ จานวน 3 สายพันธุ์
ได้แก่ Metarhizium anisopliae (Metsch) Sorokin, Beauveria bassiana (Balsamo) และ Isaria
javanica โดยแต่ละสายพันธุ์ได้จากแหล่งที่มาแตกต่างกัน ความสามารถก่อให้เกิดโรคกับแมลงก็
แตกต่างกันไปแต่ละสายพันธุ์ งานวิจัยในปีงบประมาณ 2560 – 2561 จะได้ศึกษาประสิทธิภาพของ
เชื้อราโรคแมลงต่างๆ เหล่านี้ในการควบคุมเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida)
ซึ่งจะทาให้ทราบศักยภาพของเชื้อราแต่ละชนิดในการควบคุม เพลี้ยจักจั่นฝ้าย และในอนาคตจะได้
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นามาใช้ทดสอบกับแมลงศัตรูพืชที่สาคัญตัวอื่นๆ ผลที่ได้รับจะนามาใช้เผยแพร่ต่อเกษตรกรและผู้สนใจ
ต่อไป
วิธดี าเนินการ
อุปกรณ์
1. ราสาเหตุโรคแมลงต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ Metarhizium anisopliae
(Metsch) Sorokin ทั้ง 7 ไอโซเลท (M1, M4, M5, M6, M7, M8 และ M9),
Beauveria bassiana (Balsamo) และ Isaria javanica
2. เพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida)
3. ข้าวโพดบดหยาบ
4. Potato Dextrose Agar (PDA)
5. Potato Dextrose Broth (PDB)
6. เครื่องนับสปอร์ (Hemacytometer)
7. เครื่องเขย่าผสมสาร (Vortex)
8. หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
9. ตู้เขี่ยเชื้อ
10. กล้องจุลทรรศน์
11. บีกเกอร์ ขนาด 250, 500, 1000 มล.
12. กระบอกตวง ขนาด 250, 500, 1000 มล.
13. ฟลาสก์ ขนาด 250, 500 มล.
14. ที่ดูดสปอร์ (Micropipet)
15. กล่องเลี้ยงแมลง
16. กรงเลี้ยงแมลง หรือ มุ้งตาข่าย
17. กระถางปลูกต้นไม้
18. เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ
วิธกี าร
1. การทดสอบในห้องปฏิบัตกิ าร (ปีงบประมาณ 2560)
ทดสอบและคัดเลือกราเขียวเมตาไรเซียม จานวน 7 ไอโซเลท ที่มีศักยภาพในการควบคุมเพลี้ย
จักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) ในห้องปฏิบัติการ
แบบและวิธกี ารทดลอง: วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้า 10 กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 M. anisopliae No.1 ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
กรรมวิธีที่ 2 M. anisopliae No.4 ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
กรรมวิธีที่ 3 M. anisopliae No.5 ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
กรรมวิธีที่ 4 M. anisopliae No.6 ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
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กรรมวิธีที่ 5 M. anisopliae No.7
กรรมวิธีที่ 6 M. anisopliae No.8
กรรมวิธีที่ 7 M. anisopliae No.9
กรรมวิธีที่ 8 B. bassiana
กรรมวิธีที่ 9 I. javanica
กรรมวิธีที่ 10 น้าเปล่า

ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
ความเข้มข้น 1 X 108 โคนิเดีย/มล.

- เลี้ยงราโรคแมลงจานวน 9 ไอโซเลท บนเมล็ดข้าวโพดบดหยาบ โดยชั่งเมล็ดข้าวโพด
บดหยาบ 200 กรัม เติมน้า 200 มิลลิลิตร ปิดปากถุงด้วยจุกสาลีและหุ้มทับด้วยกระดาษ นาไปนึ่ง
ฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121oC ความดัน 15 ปอนด์/ ตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้ว
จึงถ่ายหัวเชื้อที่เตรียมไว้ใส่ในอัตรา 1 มล./ถุง คลุกให้เชื้อ กระจายทั่วอาหาร นาไปวางบนชั้นที่
อุณหภูมิห้อง (27 – 30oC) เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นนาถุงราเขียวที่เลี้ยงได้มาเติมน้าผสม tween 80
(0.5%) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร/ถุง เขย่าให้โคนิเดียหลุด แล้วปรับกาลังโคนิเดียในแต่ละเชื้อให้เท่ากัน
ที่ 1 X 108 โคนิเดีย/มล.
- ปลู กมะเขือเปราะลงกระถางใส่ ไว้ในกรงตาข่าย ส าหรับเป็นพืช อาหารของเพลี้ ย
จักจั่นฝ้าย เก็บเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในธรรมชาติมาปล่อยในกรงมะเขือเปราะ เลี้ยงขยายพันธุ์เพลี้ย
จักจั่นฝ้ายเพื่อการทดสอบ
- เตรียมกล่องพลาสติกขนาด 7 X 10 ซ.ม จานวน 4 กล่อง/กรรมวิธี (4 ซ้า) ตัดกระดาษ
กรองให้เท่าขนาดตัวกล่องใส่กล่อง แล้วเทน้าบนแผ่นกระดาษกรองเล็กน้อยเพื่อให้ความชื้น
- ตัดกิ่งที่มีใบของมะเขือเปราะ นาสาลีชุบน้าหุ้มที่ปลายก้านเพื่อคงความสดของพืชไว้ นา
สารแขวนลอยโคนิเดียเชื้อแต่ละไอโซเลทที่เตรียมไว้ พ่นให้ทั่วใบมะเขือเปราะ ใส่กล่องพลาสติกที่
เตรียม จากนั้นปล่อยเพลี้ยจักจั่นฝ้ายลงในกล่องที่เตรียมอัตรา 20 ตัว/กล่อง ปิดฝากล่องเพื่อรักษา
ความชื้น
การบันทึกข้อมูล
- เก็บข้อมูลโดยการตรวจนับจานวนแมลงที่เป็นโรคทุก 2 วัน นามาคิดเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ
เปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธี
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- นาข้อมูลเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
เวลาและสถานที่ : ตุลาคม 2559 - มกราคม 2561
ห้องปฏิบัติการเชื้อราโรคแมลง กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตว
วิทยา สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
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1 การทดสอบประสิทธิภาพราสาเหตุโรคแมลงในเรือนทดลอง (ปีงบประมาณ 2561)
1.1 การเตรียมเชื้อราสาเหตุโรคแมลง
เลือกเชื้อราสาเหตุโรคแมลงที่คัดเลือกได้จากห้องปฏิบัติการ (ข้อ 1) โดยพิจารณาจาก
เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่ดีที่สุด 2-3 กรรมวิธี นาเชื้อที่เลือกมาเลี้ยงขยายบนเมล็ด
ข้าวโพดบดหยาบ โดยชั่งเมล็ดข้าวโพดบดหยาบ 200 กรัม เติมน้า 200 มิลลิลิตร ปิดปากถุงด้วย
จุกสาลีและหุ้มทับด้วยกระดาษ นาไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121oC ความดัน 15 ปอนด์/ ตารางนิ้ว
เป็นเวลา 20 นาที ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วจึงถ่ายหัวเชื้อที่เตรียมไว้ใส่ในอัตรา 1 มล./ถุง คลุกให้เชื้อ
กระจายทั่วอาหาร นาไปวางบนชั้นที่อุณหภูมิห้อง (27 – 30oC) เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นนาถุงรา
สาเหตุโรคแมลงที่เลี้ยงได้มาเติมน้าผสม tween 80 (0.5%) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร/ถุง เขย่าให้โค
นิเดียหลุด แล้วปรับกาลังโคนิเดียของแต่ละเชื้อให้เท่ากับตอนที่คัดเลือก เพื่อเตรียมทดสอบในเรือน
ทดลองต่อไป
2.2 วิธีการเตรียมพืชอาศัย
เตรียมดินใส่กระถางเพาะพันธุ์มะเขือเปราะ รดน้าให้ความชื้น ใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของ
ต้นมะเขือเปราะ
2.3 วิธีการเตรียมเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
ทาการระบาดเทียม โดยเก็บเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในธรรมชาติ มาปล่อยบนต้นมะเขือเปราะ ที่เลี้ยง
ขยายไว้ในเรื อนทดลอง ทิ้งไว้ให้ เพลี้ ยจักจั่น ฝ้ ายเพิ่มปริมาณอย่างสม่าเสมอ มากเพียงพอต่อการ
ทดสอบ
2.4 การทดสอบในโรงเรือนทดลอง
เลือกราสาเหตุโรคแมลงที่คัดเลือกได้จากห้องปฏิบัติการ (ข้อ 1) ในการทดสอบประสิทธิภาพ ดังนี้
แบบและวิธกี ารทดลอง: วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้า 5 กรรมวิธี
กรรมวิธีที่ 1 ราสาเหตุโรคแมลง (unknown 1)
กรรมวิธีที่ 2 ราสาเหตุโรคแมลง (unknown 2)
กรรมวิธีที่ 3 ราสาเหตุโรคแมลง (unknown 3)
กรรมวิธีที่ 4 สารฆ่าแมลง imidacloprid 10% W/V SL
กรรมวิธีที่ 5 น้าเปล่า
ปลูกมะเขือเปราะลงกระถางจานวน 40 กระถาง โดยใช้ Treatment ละ 4 ซ้า (ซ้าละ 2
กระถาง) ทาการระบาดเทียม โดยเก็บเพลี้ยจักจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula (Ishida) ใน
ธรรมชาติ มาปล่อยบนต้น มะเขือเปราะที่เลี้ยงขยายไว้ในเรือนทดลอง ทิ้งไว้ให้เพลี้ยจักจั่นฝ้ายเพิ่ม
ปริมาณอย่างสม่าเสมอมากเพียงพอต่อการทดสอบ ตรวจนับจานวนแมลงก่อนพ่น และพ่นซ้าทุก 4 วัน
ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง สังเกตการเป็นโรคของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายทุก 2 วัน โดยดูจากเพลี้ยจักจั่นฝ้ายที่เกาะนิ่ง
และมีเชื้อขึ้นปกคลุมลาตัว สุ่มตัดมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ จดบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
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หมายเหตุ : ใช้เครื่องพ่นแรงดันน้าสูง หัวฉีดแบบกรวยกลวง ขนาดรูฉีด 1.2 มิลลิเมตร เพื่อ
ป้องกันการอุดตันของเชื้อต่อหัวฉีด
เวลาและสถานที่ : ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561
โรงเรือนทดลอง กลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา
สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ปลูกมะเขือเพื่อเป็นพืชอาหารของเพลี้ยจักจั่น (รูปที่ 1) สาหรับใช้ในการทดสอบศักยภาพเชื้อ
ราโรคแมลงในห้องปฏิบัติการ และทาการทดลองจานวน 3 การทดลอง จากนั้นเก็บข้อมูลในวันที่ 8
หลังจากการปลูกเชื้อรา พบว่าแมลงเริ่มตายในวันที่ 3 หลังจากการปลูกเชื้อ แต่ยังไม่สามารถมองเห็น
เส้นใยและโคนิเดียของเชื้อราบนตัวแมลงได้ จนกระทั่งในวันที่ 4 หลังจากการปลูกเชื้อรา จึงสามารถ
มองเห็นโครงสร้างต่างๆ ของเชื้อราได้ และพบว่าถ้าทิ้งตัวอย่างแมลงไว้นานอาจทาให้เชื้ อราที่ปนเปื้อน
จากสิ่งแวดล้อมขึ้นบนตัวแมลงติดเชื้อได้ เชื้อราโรคแมลงที่มีประสิทธิภาพในการเข้าทาลายเพลี้ยจักจั่น
คือ Beauveria sp. 64.58 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ Metarhizium sp.M42 56.25 เปอร์เซ็นต์ และ
Metarhizium sp.M25 55.85 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1, รูปที่ และ รูปที่ 2) และจะได้นาเชื้อราแมลง
จานวน 3 ไอโซเลท ดังกล่าวไปทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมเพลี้ยจักจั่นฝ้ายร่วมกับสารเคมีใน
สภาพเรือนทดลองต่อไปในปีงบประมาณ 2561
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ตารางที่ 1. ประสิทธิภาพของเชื้อราแมลงบางชนิดในการเข้าทาลายเพลี้ยจักจั่นฝ้ายหลังการปลูกเชื้อ
8 วัน
Isolate
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3
รวม
B4
92.50
46.25
55.00
64.58
M2
76.25
12.50
68.75
52.50
M5
61.25
28.75
76.25
55.42
M13
7.50
33.33
6.25
15.69
M14
21.25
1.25
5.00
9.17
M17
6.25
23.75
1.25
10.42
M22
11.25
10.00
5.00
8.75
M25
58.75
66.25
42.50
55.83
M42
10.00
73.75
85.00
56.25
control
0.00
0.00
0.00
0.00
รูปที่ 1. ต้นมะเขือเปราะสาหรับเป็นพืชอาหารสาหรับเพลี้ยจักจั่นในการทดสอบประสิทธิภาพ
เชื้อราโรคแมลง

รายงานผลงานวิจัยประจาปี ๒๕๖๐ สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

843

รูปที่ 2 (1a-10j) เพลีย้ จักจัน่ ที่เกิดจากปลูกเชื้อราโรคแมลงไอโซเลตต่างๆ
(8 วันหลังจากการปลูกเชือ้ รา)

รูปที่1a เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราขาว Beauveria sp. (B4)

รูปที่2b เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราขาว Isaria javanica (Isaria)

รูปที่ 3c เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M1)
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รูปที่ 4d เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M4)

รูปที่ 5e เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M5)

รูปที่ 6f เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M6)
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รูปที่ 7g เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M7)

รูปที่ 8h เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M8)

รูปที่ 9i เพลี้ยจักจั่นติดเชื้อราเขียว Metarhizium sp. (M9)

รูปที่ 10j ชุดควบคุม (Control)
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