ประสิทธิภาพสารพาบางชนิดในการเก็บรั กษาเชือ้ รา Metarhizium anisopliae
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Efficacy of Some Carriers to Preserve Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048
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Abstract: The objective of this research was to study on the efficacy of 5 carriers: soil organic matter, sand, white
clay filler, Lop Buri kaolin, and Lampang kaolin to preserve Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 for controlling
brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stål). The total of 10 ml of M. anisopliae MRT-PCH 048 conidia
suspension at the concentration of 108 conidia/ml was mixed with 300 grams of each carrier and stored at 25°C
for 6 months. The completely randomized design with 3 replications was applied. Viability of M. anisopliae MRTPCH 048 preserved in each carrier was determined in each month and the efficacy of those to control brown
planthopper was evaluated after 6 months of preservation. The result found that soil organic matter and sand
were the best high efficacy carriers to preserve M. anisopliae MRT-PCH 048 for 6 months. However, the high
mortality of brown planthopper (98-100%) in 5 days after contacting to M. anisopliae MRT-PCH 048 preserved in
all carriers with median lethal time (LT50) at 2.03-2.57 days was found.
Keywords: Metarhizium anisopliae, carriers, soil organic matter, sand, white clay filler, kaolin
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บทคัดย่ อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารพา 5 ชนิด คือ ดินอินทรี ยวัตถุ ทราย ดินสอพอง
ดินขาวลพบุรี และดินขาวลาปาง ในการเก็บรักษาโคนิเดียของเชื อ้ ราเขียว Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 ใน
การควบคุมเพลี ้ยกระโดดสีนา้ ตาล (Nilaparvata lugens (Stål)) โดยใช้ เชื อ้ ราเขียว M. anisopliae MRT-PCH 048 ความ
เข้ มข้ น 108 โคนิเดีย/มิลลิลิตรจานวน 10 มิลลิลิตร ผสมกับสารพา 300 กรัม เก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 3 ซ ้า ตรวจสอบความมีชีวิตของเชื อ้ ราในแต่ละสารพาทุกเดือน
และตรวจสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่าสารพาดินอินทรี ยวัตถุ
และทราย มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเชื ้อราเขียวเป็ นระยะเวลา 6 เดือนได้ ดีที่สดุ อย่างไรก็ตาม เชื ้อราเขียวที่เก็บรักษา
ในทุกสารพายังคงประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลได้ สงู มากถึงร้ อยละ 98-100 ภายใน 5 วันหลังสัมผัส
เชื ้อ และทาให้ เพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลตาย 50% (LT50) ภายในระยะเวลา 2.03-2.57 วัน
คาสาคัญ: เชื ้อราเขียวเมตาไรเซียม สารพา ดินอินทรี ยวัตถุ ทราย ดินสอพอง ดินขาว

คานา

มีความปลอดภัยสูงเหมาะแก่การใช้ ในการควบคุมศัตรูพืช
เนื่องจากไม่พบการติดเชือ้ ในสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายเช่น
นก ปลา หนู หมู และกระต่ายในพืน้ ที่ที่ มีการใช้ เชื อ้ รานี ้
(Zimmermann, 1993)
ในประเทศไทย เชื อ้ รา M. anisopliae เป็ น
เชื อ้ จุลินทรี ย์ที่ได้ รับความสนใจและได้ มี การทดสอบกับ
แมลงหลายชนิดเช่นด้ วงงวงมะพร้ าวด้ วงหนวดยาวเจาะ
ล าต้ นอ้ อย แมลงนู น หลวง (วิ วัฒ น์ และคณะ, 2548,
2551) แมลงวันผลไม้ (นริ ศ และอนุชิต , 2551) ด้ วงหมัด
ผักแถบลาย (นาวิ น และคณะ, 2559) แมลงสิง (สมบัติ
และคณะ, 2541) หนอนกระทู้ผัก (ภัทรดนัย และคณะ,
2557) หนอนกระทู้ หอม หนอนเจาะสมอฝ้ า ย เพลี ย้
กระโดดสีนา้ ตาล เพลี ้ยจักจั่นสีเขียว และเพลี ้ยกระโดด
หลังขาว (จริ ยา และคณะ, 2529; เพชรหทัย และคณะ,
2542) เป็ นต้ น โดยผลการควบคุมขึ ้นอยู่กบั สายพันธุ์ของ
เชื ้อและสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่นนั ้ ๆ
จากการศึกษาที่ผ่านมา คณะผู้ วิจัยได้ คัดแยก
เชือ้ รา M. anisopliae MRT-PCH 048 จากธรรมชาติซึ่งมี
ศักยภาพในการลงท าลายเพลี ย้ กระโดดสี น า้ ตาลได้ ดี
(อารยา และคณะ, 2558) ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาพแวดล้ อม
ของพื ้นที่นนั ้ ๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ ประโยชน์จากเชือ้ รา
ในปั จจุ บันนิ ยมใช้ ในรู ป แบบหัวเชื อ้ สด ซึ่งจ าเป็ นต้ อง
อาศัยเทคนิคทางจุลชีววิทยาในการเก็บรักษาเชื ้อและเลี ้ยง
เชื ้อในอาหารเทียม เพื่อผลิตหัวเชื ้อราสาหรับขยายในวัสดุ
เพาะเลี ้ยงให้ มีปริ มาณมากเพียงพอต่อการใช้ ประโยชน์
และที่สาคัญคือหัวเชื ้อราสดไม่สามารถคงความมีชีวิตและ

เชื ้อราเขียว Metarhizium anisopliae เป็ นเชื ้อรา
ในสกุล Metarhizium เป็ นกลุ่มของเชือ้ ราที่เป็ นสาเหตุโรค
ใน แ ม ล ง (entomopathogenic fungi) (Bridge et al.,
1997; Iskandarov et al., 2006) จั ด อ ยู่ ใ น Division
Ascomycota Class Sordariomycetes เป็ นเชื ้อราที่อาศัย
อยู่ในดินสามารถแยกได้ 3 ชนิดตามลักษณะทางสัณฐาน
วิ ท ยาภายนอกของโคนิ เดี ย เช่ น รู ป ร่ า ง ขนาด และสี
เป็ นต้ น (Zimmermann, 1993) โดยแต่ละชนิดมีความแปร
ผันทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ มีความหลากหลายของ
สายพันธุ์แตกต่างกันตามถิ่นอาศัย และแต่ละสายพันธุ์มี
แมลงอาศัย (host insect) แตกต่ างกัน (Tulloch, 1976)
จึงให้ ประสิทธิ ภาพในการกาจัดแมลงอาศัยแตกต่างกัน
(Inglis et al., 1999) อย่างไรก็ตาม การจาแนกในเบื ้องต้ น
สามารถกระทาด้ วยการทดสอบกับแมลงอาศัยเนื่องจาก
เชือ้ ราชนิดนี ้มักมีความจาเพาะต่อแมลงอาศัยมาก (Shi
and Feng, 2004; Milner et al., 1998)
ในปั จจุบันพบว่า M. anisopliae เป็ นเชื อ้ ราใน
สกุลนีท้ ี่ได้ รับการคัดและใช้ ประโยชน์ในการกาจัดแมลง
ศัตรู พื ชโดยชี ววิธีอย่างแพร่ หลาย (Onofre et al., 2001)
เจริ ญ ได้ ดี ในอาหารเลี ย้ งเชื อ้ พื น้ ฐาน potato dextrose
agar (PDA) ที่ อุณ หภูมิ ประมาณ 15-20 องศาเซลเซี ยส
(Kershaw et al., 1999) ลักษณะของโคโลนีเมื่อแรกเริ่ มมี
สีขาวจนเมื่อเจริ ญเต็มที่เชื ้อสร้ างโคนิเดียสีเขียวกระจายอยู่
โดยรอบ (Tanada and Kaya, 1993) เชื ้อรา M. anisopliae
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MRT-PCH 048 เพื่อควบคุมเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล

PA, USA) และปรั บ ความเข้ มข้ น ให้ เป็ น 108 โคนิ เดี ย /
มิลลิลติ ร
ชั่ งสารพา 5 ชนิ ด คื อ ดิ น อิ น ทรี ย วัต ถุ ทราย
ดินสอพอง ดินขาวลพบุรี และดินขาวลาปาง ชนิดละ 300
กรัม ใส่ขวดทดลอง ปิ ดปากขวดด้ วยสาลี นานึ่งฆ่าเชือ้ ที่
121 องศาเซลเซี ยส ความดัน 15 ปอนด์ /ตารางนิ ว้ เป็ น
เวลา 20 นาที ทิ ้งไว้ ให้ เย็น ใส่สารแขวนลอยโคนีเดียเชื ้อรา
เขียวข้ างต้ นขวดละ 10 มิลลิลิตร เขย่าด้ วยเครื่ องเขย่าสาร
เก็บที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ประเมิ น ความมี ชี วิ ต ของเชื อ้ ราเขี ย วโดยน า
ตัวอย่างหัวเชือ้ ที่บ่ม เป็ นเวลา 1 เดือน จานวน 1 กรัม ใส่
ลงใน flask ที่ เติ มน า้ กลั่น จ านวน 9 มิ ลลิ ลิ ตร เขย่ าให้
ละลายผสมกับน ้า รอจนตกตะกอน เจือจางที่ระดับความ
เข้ มข้ น 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 และ 10-5 มิ ล ลิ ลิ ต ร และ
spread ลงบนอาหารเลี ย้ งเชื อ้ SDA โดยใช้ ปริ ม าณ
สารละลาย 0.1 มิ ลลิลิตร/เพลท บ่มที่ ระดับอุณหภูมิ 25
องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 7 วัน ตรวจนั บ และค านวณ
จานวนโคโลนีที่พบ และเปรี ยบเทียบระหว่างสารพาชนิด
ต่าง ๆ
ทดสอบศั ก ยภาพของเชื อ้ รา M. anisopliae
MRT-PCH 048 ต่ อการควบคุม เพลี ย้ กระโดดสี น า้ ตาล
โดยใช้ เชื อ้ ราเขี ยวที่ ผสมในสารพาชนิดต่าง ๆ จานวน 1
กรัม เพาะเลี ้ยงในวัสดุเพาะคื อข้ าวพันธุ์เสาไห้ หุงกึ่งสุก
150 กรั ม บ่ มที่ อุณหภูมิ ห้ องเป็ นเวลา 7 วัน จนโคนิ เดี ย
ของเชื อ้ ราเขี ยวเจริ ญ ทั่วถุงข้ าว ท าการตรวจวัดความ
เข้ มข้ นของโคนีเดียในวัสดุเพาะเลี ้ยง บันทึกผล จากนัน้
ปรั บ ระดั บ ความเข้ มข้ นของโคนี เดี ย ที่ 108 โคนิ เดี ย /
มิลลิลิตร พ่นลงบนต้ นข้ าวพันธุ์ไทชุงเนทีฟ1 ระยะแตกกอ
ที่ได้ ปล่อยเพลี ้ยกระโดดสีน า้ ตาลวัยที่ 3 จานวน 30 ตัว
ต่อหน่วยการทดลอง แล้ วเป็ นระยะเวลา 24 ชั่วโมงทา 3
ซ ้า เปรี ยบเทียบกับเชือ้ ราทางการค้ า บันทึกจานวนเพลี ้ย
กระโดดที่ ต ายทุ ก วั น วิ เคราะห์ ผลด้ วย analysis of
variance เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยด้ วย (Duncan’s multiple
range test, DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์ เซ็นต์
(P=0.05) และประเมินประสิทธิ ภาพของเชือ้ รา โดยใช้ ผล
การค านวณ probit analysis จากระยะเวลาที่ เชื อ้ ท าให้
เพลี ้ยตายร้ อยละ 50 (LT50)

ประสิทธิ ภาพได้ นาน (เสาวนิ ตย์ และคณะ, 2549) แม้ มี
การเก็ บเชื อ้ ราในระดับอุณ หภูมิ ต่ า 4-5 องศาเซลเซี ยส
เพื่อลดการเจริ ญของเชือ้ ราก็ตาม (อนุเทพ , 2536; Pham
et al., 2009; Santa et al., 2005; Ying and Feng, 2006)
ท าให้ กลายเป็ นข้ อจ ากัด ส าหรั บ การส่ งเสริ ม ในระดั บ
เกษตรกรอย่างมาก การผสมสปอร์ หรื อโคนิเดียของเชือ้ รา
กั บ สารพาชนิ ด ต่ าง ๆ เช่ น ดิ น อิ น ทรี ย์ ดิ น ขาว ทราย
(Daoust et al.,1983) สามารถการยืดอายุของเชื ้อราสดให้
คงประสิทธิภาพได้ นานขึ ้นได้ อย่างไรก็ตาม สารพาที่ใช้ ใน
การเก็บรักษาเชื ้อราเขียวแต่ละชนิดมีศกั ยภาพในการเก็บ
รักษาเชือ้ ราได้ แตกต่างกัน การคัดเลือกสารพาที่มีค วาม
เหมาะสมในการเก็บรักษาเชื ้อราเขียวมีผลต่อความมีชีวิต
และประสิทธิ ภาพของเชื อ้ รามาก ดังนัน้ จึ งได้ ท าศึ กษา
ประสิทธิ ภาพสารพาชนิ ดต่าง ๆ ในการเก็ บรักษาเชื อ้ รา
เขี ย ว M. anisopliae MRT-PCH 048 นี ข้ ึ น้ เพื่ อ ศึ ก ษา
ความมีชีวิตและประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี ้ยกระโดด
สีน า้ ตาลของเชื อ้ ราเขียว M. anisopliae MRT-PCH 048
ที่เก็ บรักษาในสารพาชนิดต่าง ๆ เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ทังนี
้ ้ผลที่ได้ จากการศึกษานี ้จะเป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานสาคัญ
สาหรับพัฒนาชีวภัณฑ์ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
เชื ้ อ รา เขี ย ว M. anisopliae MRT-PCH 048
ได้ รับจากศูนย์วิจัยควบคุมศัตรู พืชโดยชีวินทรี ย์แห่งชาติ
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก เป็ นเชื อ้ ราที่ มี
ศั ก ยภาพในการลงท าลายเพลี ย้ กระโดดสี น า้ ตาลได้
รวดเร็ ว (อารยา และคณะ, 2558) ทาการเพาะเลี ้ยงเพิ่ ม
ปริ มาณในอาหารเลี ้ยงเชือ้ (Sabouraud dextrose agar)
บ่มเชือ้ ที่ระดับอุณหภูมิห้องเป็ นระยะเวลา 14 วัน จนได้
โคโลนีที่ฟเู ต็มอาหารเลี ้ยงเชื ้อ
เตรี ยมโคนี เดี ยแขวนลอยของเชื อ้ ราโดยใน 1
จานอาหารใช้ น า้ กลั่ น ซึ่ ง ผสมด้ วย 0.1% Tween 80
(Sigma, St. Louis, MO, USA) จานวน 20 มิลลิลิตร ผสม
กั บ โคนี เดี ย เชื อ้ ราในจานเลี ย้ งเชื อ้ ดู ด น า้ โคนี เดี ย
แขวนลอยของเชือ้ ราใส่ขวด 500 มิลลิลิตร แล้ วเขย่าขวด
เพื่ อให้ เชื อ้ กระจายทั่วขวด ทาการตรวจวัดความเข้ มข้ น
ของโคนีเดียโดย haemacytometer (Hausser, Horsham,
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ผลการวิจัย

ที่ 4 เดือน สารพาสามารถเก็บรักษาความมีชีวิต
ของเชื ้อราได้ ในช่วง 0.3×105 - 3.2×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
โดยสารพาที่มีประสิทธิ ภาพสูง คือ ดินอินทรี ยวัตถุ และ
ทราย พบ 3.2×10 5 และ 1.6×105 โคนิ เดี ย /มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ
ที่ 5 เดือน สารพาสามารถเก็บรักษาความมีชีวิต
ของเชื ้อราได้ ในช่วง 0.4×105 - 3.5×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
โดยสารพาที่มีประสิทธิ ภาพสูง คือ ดินอินทรี ยวัตถุ และ
ทราย พบ 3.5×10 5 และ 1.3×105 โคนิ เดี ย /มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ
ที่ 6 เดือน สารพาสามารถเก็บรักษาความมีชีวิต
ของเชื ้อราได้ ในช่วง 0.1×105 - 2.6×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
โดยสารพาที่มีประสิทธิ ภาพสูง คือ ดินอินทรี ยวัตถุ และ
ทราย พบ 2.6×10 5 และ 1.1×105 โคนิ เดี ย /มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ (ภาพที่ 1)

The amount of conidia (conidia 1 /ml)

ผลการศึกษาประสิทธิ ภาพสารพาในการเก็บรั กษา
ความมีชีวิตของเชือ้ รา M. anisopliae MRT-PCH 048
การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสารพาในการเก็ บ
รักษาความมีชีวิตของเชื ้อราทัง้ 5 ชนิด คือ ดินอินทรี ยวัตถุ
ทราย ดินสอพอง ดินขาวลพบุรี และดินขาวลาปาง พบว่า
สารพาแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการรักษาความมีชีวิต
ของเชื อ้ ราเขี ย วได้ แตกต่ า งกั น อย่ า งชั ด เจนในแต่ ล ะ
ระยะเวลาของการเก็บรักษา ในเดือนที่ 1 สารพาชนิดต่าง ๆ
สามารถเก็ บ รั ก ษาความมี ชี วิ ต ของเชื อ้ ราได้ ในช่ ว ง
1.3×105 - 3.0×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร โดยดินอินทรี ยวัตถุ
และ ดินขาวลาปาง พบเชือ้ ราเขียวสูงสุดสองอันดับแรก
คือ 3.0×105 และ 2.5×105 โคนิเดีย/มิลลิลติ ร ตามลาดับ
ที่ 2 เดือน สารพาสามารถเก็บรักษาความมีชีวิต
ของเชื ้อราได้ ในช่วง 1.5×105 - 3.5×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
โดยสารพาที่มีประสิทธิ ภาพสูง คือ ดินอินทรี ยวัตถุ และ
ดินขาวลาปาง เช่นเดียวกับในช่วง 1 เดือน พบ 3.5×105,
และ 2.6×105 โคนิเดีย/มิลลิลติ ร ตามลาดับ
ที่ 3 เดือน สารพาสามารถเก็บรักษาความมีชีวิต
ของเชื ้อราได้ ในช่วง 0.4×105 - 3.6×105 โคนิเดีย/มิลลิลิตร
โดยสารพาที่มีประสิทธิ ภาพสูง คือ ดินอินทรี ยวัตถุ และ
ดิ น ขาวลพบุ รี พบ 3.6×10 5, และ1.5×105 โคนิ เดี ย /
มิลลิลติ ร ตามลาดับ
4.0

ผลการศึ ก ษาศั ก ยภาพของเชื ้อ รา M. anisopliae
MRT-PCH 048 ที่ เก็ บรั กษาด้ วยสารพ าต่ อการ
ควบคุมเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล
เมื่อเก็บรักษาเชื ้อราได้ ครบ 6 เดือน และขยายใน
ข้ าวกึ่งสุกกึ่งดิบพบว่า เชือ้ ราที่เก็บรักษาด้ วยสารพาทัง้ 5
ชนิด คือ ดินอินทรี ยวัตถุ ทราย ดินสอพอง ดินขาวลพบุรี
และดิ นขาวล าปาง สามารถเพิ่ มขยายจ านวนได้ อย่ าง
รวดเร็ ว ใน 7 วัน ตรวจพบโคโลนี ของเชื อ้ ราได้ 8.8×109,
.

3.0

Soil organic matter
Sand

2.0

white clay

1.0

Lop Buri kaolin
Lampang kaolin

0.0
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Figure 1. The amount of recovered Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 conidia preserved in 5
carriers during 1-6 months
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ประสิทธิภาพสารพาบางชนิดในการเก็บรักษาเชือ้ รา Metarhizium anisopliae
MRT-PCH 048 เพื่อควบคุมเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล

4.2×108, 1.7×108, 1.5×109 แ ล ะ 1.9×109 โค นิ เดี ย /
ในขณะที่เชื ้อราทางการค้ าพบอัตราการตายเพลี ้ยกระโดด
มิลลิลติ ร ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
สีน ้าตาลที่ร้อยละ 93.3 แตกต่างจากเชื ้อรา M. anisopliae
ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม
MRT-PCH 048 ที่เก็บในสารพาทัง้ 5 ชนิด และทาให้ เพลี ้ย
เพลี ย้ กระโดดสี น า้ ตาลของเชื อ้ ราเขี ย ว M. anisopliae
กระโดดสีน ้าตาลตาย 50% (LT50) ภายในระยะเวลา 3.00
MRT-PCH 048 ที่ เก็ บ รั ก ษาในสารพาเป็ นเวลานาน 6
วัน (ตารางที่ 2)
เดือน เปรี ยบเทียบกับเชื ้อราทางการค้ า พบว่า เชื ้อราเขียว
ในสารพาชนิ ด ต่ าง ๆ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการฆ่ า เพลี ย้
วิจารณ์
กระโดดสีนา้ ตาลได้ ในช่วง ร้ อยละ 98-100 ที่ระยะ 5 วัน
หลังสัมผัสเชื ้อราเขียว โดยเชื ้อราเขียวที่เก็บรักษาใน ทราย
จากผลการเก็บรักษาเชื ้อราเขียว M. anisopliae
ดินสอพอง และดินขาวลพบุรี พบอัตราการตายของเพลี ้ย
MRT-PCH 048 ในสารพา 5 ชนิ ด คื อ ดิ น อิ น ทรี ย วัต ถุ
ที่ร้อยละ 100 และทาให้ เพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลตาย 50%
ทราย ดินสอพอง ดินขาวลพบุรี และดิ นขาวลาปาง เป็ น
(LT50) ภายในระยะเวลา 2.03, 2.13 และ 2.21 วัน ตามลาดับ
ระยะเวลา 6 เดือน พบว่า สารพาทุกชนิดมีประสิทธิ ภาพ
ส่วนเชื อ้ ราที่ เก็ บรั กษาใน ดิ นอิ น ทรี ยวัตถุ และดิ นขาว
ในการเก็ บ รั กษาเชื อ้ ราเขี ย วได้ ดี โดยตรวจพบจ านวน
ลาปาง พบอัตราการตายของเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลที่ร้อย
โคโลนี ข องเชื อ้ ราเขี ย วได้ สู ง สุ ด ในสารพาที่ เป็ นดิ น
ละ 98.0 และ 98.7 ทาให้ เพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลตาย 50%
อิ น ทรี ย วั ต ถุ และทราย สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
(LT50) ภายในระยะเวลา 2.35 และ 2.57 วัน ตามลาดับ
Jackson et al. (2010) แ ล ะ Post and Mann (1990)
.
.
Table
1. The amount of Metarhizium anisopliae MRT-PCH
048 colonies in 5 carriers recovered in rice
media after 6 months of preservation
Carriers
Soil organic matter
Sand
White clay
Lop Buri kaolin
Lampang kaolin

Recovered conidia/ml
8.8×109a
4.2×108b
1.7×108b
1.5×109b
1.9×109b

Means within column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)

Table 2. Percentage of mortality and median lethal time (LT50) of Nilaparvata lugens after contacting to
Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 preserved for 6 months
Carriers
% Mortality ±SE (at 5 day)1
Soil organic matter
98.0 ± 0.82a
Sand
100.0 ± 0.00a
White clay
100.0 ± 0.00a
Lop Buri kaolin
100.0 ± 0.00a
Lampang kaolin
98.7 ± 0.27a
Commercial M. anisopliae
93.3 ± 0.30b
Means within column followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)
1
Motality at day 5
2
M. anisopliae were applied of concentration of 1×108 conidia/ml
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LT50 ± SE (day)2
2.35 ± 0.04
2.03 ± 0.06
2.13 ± 0.06
2.21 ± 0.06
2.57 ± 0.07
3.00 ± 0.13
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พบว่าดิ นอิ นทรี ยวัตถุ มี ประสิ ทธิ ภาพในการเก็ บรั กษา
สู งสุ ด M. anisopliae ส า ม า รถ ป รั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
สภาพแวดล้ อมของดินได้ เมื่อมีความชื น้ ที่เหมาะสมและ
Bukhari et al. (2011) ที่ พ บว่ า ทรายเป็ นสารพาที่ มี
ความชื ้นต่า เมื่อผสมกับเชื ้อราจึงสามารถกระจายตัวได้ ดี
ส่วนสารพาในกลุ่มดิ นขาวที่ ใช้ ในการเก็ บ รั กษาเชื อ้ รา
M. anisopliae MRT-PCH 048 คือ ดินสอพอง ดินขาวลพบุรี
และดินขาวลาปาง ซึ่งดินสอพองและดินขาวลพบุรี เป็ น
กลุม่ ดินที่มีองค์ปะกอบของแร่แคลไซด์ ส่วนดินขาวลาปาง
ประกอบด้ วยแร่ โดโลไมท์และเศษซากฟอสซิล ซึ่งตายทับ
ถมกั น เป็ นเวลานาน เนื อ้ ดิ น จึ งมี ค วามพรุ น และแห้ ง
สามารถเก็บรักษาความมีชีวิตของเชื ้อราได้ ดี ประกอบกับ
สารพาในกลุ่มนี ้มีคุณสมบัติเป็ น wetting agent เมื่อผสม
กับวัสดุเพาะขยายเชือ้ ทาให้ เชือ้ สามารถกระจายตัวได้ ดี
(Ali, 2014) และแม้ วา่ ในเดือนที่ 6 พบโคโลนีเชื ้อราเขียวใน
ระดับต่ามาก แต่กลับเป็ นกลุ่มเชื อ้ ที่มี ความแข็งแรงมาก
สามารถขยายเพิ่ มจ านวนได้ อย่างรวดเร็ วในข้ าวกึ่ งสุก
ความสามารถในการกาจัดเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลแตกต่าง
จากการใช้ เชื อ้ รา Metarhizium ที่ จ าหน่ ายเป็ นการค้ า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม เชื ้อราเขียวที่เก็บ
รักษาในสารพาทุกชนิ ดมีประสิทธิ ภาพในการลงทาลาย
เพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลได้ ดีในระดับที่ไม่แตกต่างทางสถิติ
ผลการทดลองในครัง้ นี ้เป็ นการสร้ างตัวเลือกใน
การใช้ สารพาชนิดต่าง ๆ เพื่อเก็บรักษาเชื ้อรา M. anisopliae
โดยพิ จ ารณาระยะเวลาในการเก็ บ รั ก ษาเชื อ้ ราและ
สภาพแวดล้ อมในการเก็ บรั กษาที่ มี เป็ นเกณฑ์ ร่ วมกับ
ความสะดวกในการจัดหา และราคา ของสารพาในแต่และ
ท้ องที่ เพื่ อช่วยเก็ บรักษาเชื อ้ ราได้ มีความสะดวกในการ
นาไปใช้ ต่อไปในอนาคต

จึงได้ ทาการศึกษาประสิทธิภาพของสารพา 5 ชนิด คือ ดิน
อินทรี ยวัตถุ ทราย ดินสอพอง ดินขาวลพบุรี และดินขาว
ลาปาง ในการเก็บรักษาโคนิเดียของเชื ้อราเขียวขึ ้น โดยใช้
เชื อ้ ราเขี ยว M. anisopliae MRT-PCH 048 ความเข้ มข้ น
108 จ านวน 10 มิ ลลิลิตร ผสมกับสารพา 500 กรั ม เก็ บ
รักษาที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
พบว่าสารพาทุกชนิดมีประสิทธิ ภาพในการเก็บรักษาเชือ้
ราเขียวได้ ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดินอินทรี ยวัตถุ และทราย
และคงประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาล
ได้ สงู ถึงร้ อยละ 98-100 ภายใน 5 วันหลังสัมผัสเชื ้อ ทาให้
เพลี ้ยกระโดดสีน ้าตาลตาย 50% (LT50) ภายในระยะเวลา
2.03-2.57 วัน
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