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Judul Artikel : Tabel Hidup Nyamuk Vektor Filariasis Limfatik Culex quinquefasciatus (Diptera:
Culicidae) di Laboratorium
Penulis
:
1. Tri Ramadhani
2. Upik Kesumawati Hadi
3. Susi Soviana
4. Zubaidah Irawati
5. Sunaryo
6. Vina Yuliani
Organisasi atau institusi

: Balai Litbangkes Banjarnegara

Afiliasi

: Jl. Selamanik No. 16 A Banjarnegara Jawa Tengah
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