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ຄໍານໍາ 
 

 ໝາກກ້ວຍ (Musa sp; Musaceae) ແມູ່ນພືດໄມຸ້ໃຫຸ້ໝາກ ຊະນິດໜຶົ່ງ ທ ົ່ມ ຄວາມນິຍົມປູກກັນຫຼາຍ 
ແລະ ເໝາະສົມປູກໃນເຂດທ ົ່ມ ຝົນ ແລະ ອາກາດຮ້ອນໃນທົົ່ວໂລກ ທັງເປັນອາຫານຫັຼກ ຊືົ່ງປະຊາຊົນຫຼາຍປະເທດ 
ມັກບ ລິໂພກ. ກ້ວຍ ສາມາດເຕ ບໃຫຍ່ໃນອຸນຫະພູມສະເລູ່ຍປະຈ າປ  20   C ແລະ ມ ລະດັບນ ີ້າຝົນຕົກກະຈາຍໃນ
ລະດັບ 200 ຊມ ຕ ົ່ປ  (Simmonds, 1959; Wardlaw, 1961). ກ້ວຍ ເປັນພືດທ ົ່ມ ອາຍຸຫລາຍປ , ເປັນໄມຸ້
ດ່ຽວທ ົ່ມ ຄວາມສູງ 2 - 9 ມ, ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງຊັີ້ນລຸູ່ມເອ ີ້ນວ່າ“ corm”. 

 ກ້ວຍ ເປັນໝາກໄມຸ້ທ ົ່ໄດຸ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນຫຼາຍ ເນືົ່ອງຈາກວ່າລາຄາກ ຕ ົ່າ ແລະ ທັງມ ຄຸນຄ່າທາງທາດ
ອາຫານສູງ ສາມາດບ ລິໂພກໄດຸ້ທັງສົດ ຫືຼ ປຸງແຕູ່ງໄດຸ້ທັງໝາກສຸກ ແລະ ໝາກດິບ ຊຶົ່ງເປັນແຫຼົ່ງທ ົ່ດ ຂອງຄາໂບໄຮ
ເດຣດ ແລະ ວິຕາມິນ ບ  ທັງເປັນແຫຼົ່ງທ ົ່ມ  ໂປຕາຊຽມສູງ, phosphorus, calcium ແລະ magnesium. 

ໝາກກ້ວຍຈັດຢູູ່ໃນປະເພດ ໝາກໄມຸ້ທ ົ່ຍ່ອຍງ່າຍ ແລະ ບ ົ່ມ ໄຂມັນ. ຜົງກ້ວຍແມູ່ນໃຊຸ້ເປັນອາຫານໃຫຸ້ແກູ່ເດັກ ທັງ
ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດຫົວໃຈ ຖ້າຫາກບ ລິໂພກເປັນປະຈ າ ແລະ ແນະນ າ ໃຫຸ້ຜູຸ້ປູ່ວຍເປັນ 
ໂລກຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໂລກຂ ີ້ອັກເສບ, ບາດແຜ, ໂລກກະເພາະ ລ າໄສຸ້ ແມູ່ນສາມາດຊ່ວບບັນເທົາ ແລະ ຫາຍ
ຂາດ ຈາກໂລກເຫົຼົ່ານ ີ້ໄດຸ້.  
 ກ້ວຍເປັນພືດທ ົ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ົ່ກັບສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມຸ້ຕ່າງໆ. ສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດແມງໄມຸ້
ບາງຊະນິດ ແມູ່ນຂ້ອນຂ້າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ສາມາດແຜູ່ລາມໄດຸ້ງ່າຍທ ົ່ມາຈາກສາຍພັນທ ົ່ປູກ  ສະນັີ້ນ ການຄຸຸ້ມຄອງ
ສັດຕູພືດ ແບບປະສົມປະສານ ແມູ່ນມ ຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ ສ າລັບການນ າໃຊຸ້ໃນການຄຸຸ້ມຄອງສັດຕູພືດ ລະດັບເສດ 
ຖະກິດໃນກ້ວຍ. 
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ການຄ ້ມຄອງສັດຕ ພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) 

 

IPM ແມູ່ນຫຍັງ? 

 

IPM (Napompeth, B, 1984) : 

 "ການຄັດເລືອກ, ການເຊືົ່ອມໂຍງ ແລະ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ໂດຍອ ງໃສູ່ຜົນກະທົບ 
ທາງເສດຖະກິດ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ສັງຄົມ" 
 

ຫ ັກການພືື້ນຖານຂອງ IPM 

 use ການນ າໃຊຸ້ປະສິດທິຜົນທ ົ່ສຸດ ຂອງປັດໃຈການຄວບຄຸມ ທາງທ າມະຊາດ. 
 means ວິທ ການອືົ່ນໆ ອາດຈະລວມເຂົີ້າກັບປັດໃຈຄວບຄຸມ ທາງທ າມະຊາດ ຖ້າສັດຕູພືດມ    
ປະລິມານເພ ົ່ມຂືີ້ນ. 

  ຫລ ກລ້ຽງວິທ ການທ ົ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ົ່ສັດ ທ ົ່ບ ົ່ແມູ່ນເປົີ້າໝາຍ. 
  ສັດຕູພືດ ສາມາດມ ຢູູ່ໃນລະດັບ ທ ົ່ມ ຄວາມທົນທານ ເພືົ່ອຮັກສາສັດຕູທ າມະຊາດ. 
 il ຄວາມສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ ແມູ່ນເປົີ້າໝາຍ ສ າລັບການຄຸຸ້ມຄອງ. 
ຄວາມເຂົື້າໃຈຂັື້ນພືື້ຖານສາໍລັບ IPM 

 ຜູຸ້ປູກ ທ ົ່ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບ IPM ຕ້ອງໄດຸ້ເຂົີ້າໃຈບັນດາປັດໃຈ ທາງທ າມະຊາດ ທ ົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພືດ 
ແລະ ວິທ ການລວມເອົາວິທ ການທຽມ ກັບປັດໃຈຄວບຄຸມທ ົ່ມ ຢູູ່. ເພາະສະນັີ້ນ ຄວນຈະສຸມໃສູ່ບາງປັດໃຈ ດັົ່ງນືີ້: 
Ecosystem ລະບົບນິເວດວິທະຍາ. 
control ຄວບຄຸມຕາມ ທ າມະຊາດ. 
ສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ຢັບຢັີ້ງປັດໃຈການຜະລິດພືດ. 
management ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ. 
◊ ເຄືົ່ອງມືຂອງ IPM. 
◊ ຍຸດທະສາດ ສ າລັບ IPM. 
 

ECOSYSTEM 

ລະບົບນິເວດວທິະຍາ ແມູ່ນຫຍັງ? 

ລະບົບນິເວດວິທະຍາ (Odum, 1971): 

“ ຄວາມສ າພັນຂອງພືດ ແລະ ສັດທ ົ່ມ ຊ ວິດ ຊືົ່ງໄດຸ້ມ ການຕິດຕ ົ່ພົວພັນ ເຊິົ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ອ້ອມຂ້າງຂອງຕົວມັນເອງ ໂດຍສະເພາະໃນວິທ ການລ້ຽງດູຕົນເອງ.” 
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ສິົ່ງທ ົ່ມ ຊ ວິດ ທ ົ່ມ ຢູູ່ໃນລະບົບນິເວດ ໄດຸ້ຖືກກ ານົດເປັນກຸູ່ມສະເພາະ ໂດຍຂືີ້ນກັບອຸບປະນິໄສ ແລະ ພຶດຕິກ າ ຂອງ
ການບ ລິໂພກ ແລະ ການບ ລິໂພກດັົ່ງຕ ົ່ໄປນ ີ້: 
 ພືດ - ຜູຸ້ຜະລິດຕົີ້ນຕ . 
b Herbivores - ຜູຸ້ບ ລິໂພກຂັີ້ນຕົີ້ນ. 
Carnivores - ຊັີ້ນສອງ ຫລື ອາດຈະເປັນຜູຸ້ບ ລິໂພກຂັີ້ນສາມ. 
 ຊຸດໂຊມ. 
ນັກຂ ດ: 
 ກຸູ່ມຂອງສິົ່ງມ ຊ ວິດເຫົຼົ່ານ ີ້ຈະລ້ຽງສັດທ ົ່ຢູູ່ຂ້າງລຸູ່ມມັນເປັນຊຸດ. ສ ົ່ງທ ົ່ຕາຍແລຸ້ວຈະຖືກເນົົ່າເປືົ່ອຍການເປັນ
ຈຸລິນຊ  ເພືົ່ອເປັນບັນຫາທາງອິນຊ ໃນດິນ ເຊິົ່ງຖືກນ າໃຊຸ້ຈາກພືດ. 
 ນອກຈາກນ ີ້ ກ ຍັງມ ປັດໃຈທາງກາຍະພາບ ຊືົ່ງປະກອບດ້ວຍ ປັດໃຈດ້ານພູມສາດ ແລະ ພູມອາກາດ 
ເຊິົ່ງຊ່ວຍຄວບຄຸມປະຊາກອນຂອງພວກເຂົາໃນລະດັບຄວາມສົມດຸນ. ນ ີ້ແມູ່ນປະກົດການຂອງ "ຄວາມສົມດຸນ 

ຂອງທ າມະຊາດ" ໃນລະບົບນິເວດ (Doutt ແລະ DeBach, 1964). 

 

ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ: 
ລະບົບຕ່ອງໂສຸ້ອາຫານ:“ ບັນດາຊຸດທ ົ່ມ ຊ ວິດ ໄດຸ້ຈັດລຽງ ເພືົ່ອໃຫຸ້ແຕູ່ລະຄົນລ້ຽງສັດ ທ ົ່ຢູູ່ຂ້າງລຸູ່ມຂອງມັນໃນຊຸດ” 

 

 

ລະບົບອາຫານອາຫານ: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CARNIVPRES 

ຢາຂ້າຫຍ້າ 

ພືດ 

ດິນ 

ຊຸດໂຊມ ຊຸດໂຊມ 

 

ຄົນຂ ີ້ເຫຍືີ້ອ 
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ຕົວຢູ່າງຂອງອາຫານ ສໍາລັບ: 
"ສະຖານະພາບຂອງພົນລະເມືອງຈະມ ຊ ວິດຢູູ່ເປັນ ຈ ານວນຫລວງຫລາຍ." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຄວບຄ ມ ທໍາມະຊາດ: 
ການຄວບຄຸມ ທ າມະຊາດ (Doutt and DeBach, 1964): 

"ການຮັກສາ ຈ ານວນປະຊາກອນໃນຂອບເຂດ ຈ າກັດດ້ານເທິງ ແລະ ດ້ານລຸູ່ມ ໂດຍການກະທ າ ຂອງສະພາບແວດ
ລ້ອມ." 
control ການຄວບຄຸມຕາມ ທ າມະຊາດ ແມູ່ນປະກົດການຂອງ "ຄວາມສົມດຸນຂອງ ທ າມະຊາດ". 
ຕົວຢູ່າງ: Odum (1959) 

"ພືີ້ນທ ົ່ປູ່າໄມຸ້ ອາດຈະມ ນົກ 10 ໂຕຕ ົ່ເຮັກຕາ ຫືຼ 2000 arthropods ຕ ົ່ຕາແມັດ, ແຕູ່ບ ົ່ເຄ ຍປ ີ້ນກັບກັນ" 
 

ໂຮງງານ ທໍາມະຊາດ ສໍາລບັ ການນໍາໃຊ້ສັດປູ່າ: 
 factors ປັດໃຈ Biotic 

 enemies ສັດຕູທ າມະຊາດ 

 plants ພືດທ ົ່ທົນທານຕ ົ່. 

ອາຫານສັດປ ກ
ແມູ່ນຕົວອ່ອນ 

ອາຫານງູແມູ່ນສັດ
ປ ກ 

 

ອາຫານຕົວອ່ອນ
ແມູ່ນພືດ 

ຈຸລິນຊ  

ອາຫານນົກອິນຊ 
ແມູ່ນງູ 

 
ພືດ 
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 factors ປັດໄຈທາງກາຍະພາບ. 
 factors ປັດໃຈດ້ານພູມອາກາດ. 
 ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນ, ຝົນ, ເຢັນ, ແຫຸ້ງແລຸ້ງ, ແສງແດດ. 
 factors ປັດໄຈດ້ານພູມສາດ: 
 ດິນສູງ ຫລ ືຕ ົ່າ, ສິົ່ງກ ດຂວາງ, ໂຄງສ້າງຂອງດິນ, pH ຂອງດິນ. 
 ອຸດສະຫະກ າ ສະໜັບ ສະໜູນ ແລະ ຜະລິດ ເພືົ່ອການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ 

 

ຄວາມຈິງ ສະໜັບສະໜ ນ ຍັບຍັື້ງ 
ທ ົ່ດິນ - ໃບເລືົ່ອນ - ຕ ົ່າ 
   

ດິນ - ອຸດົມສົມບູນ - ຂາດຄວາມອຸດົມສົມບູນ 

 - ເປັນກາງ - ກົດ 

 - ລະບາຍນ ີ້າໄດຸ້ດ  - ການຂາດອາກາດ 

   

ນ້ໍາ - ອຸດົມສົມບູນ - ຂາດ, ບ ົ່ພຽງພ  
   

ຫລາກຫລາຍ - ທົນທານຕ ົ່ - ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວ 

   

ຊ່ອງຫວ່າງ - ກ້ວາງ - ແຄບ 

   

ສັດຕູພືດ - ລະດັບຕ ົ່າ - ລະດັບສູງ 
  - ຊະນິດທ ົ່ສັບສົນ 

   

ສັດຕູ ທ າ ມະຊາດ - ມ ຢູູ່ - ບ ົ່ມ  
   

ປັດໄຈດ້ານພູມອາກາດ: - ເໝາະສົມກັບ - ບ ົ່ເໝາະສົມ 

ອຸນຫະພູມ   ການເຕ ບໃຫຍ່ຂອງພືດ   ສ າລັບ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂອງພືດ 

ຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນ   

ຝົນຕົກ   

ແສງແດດ   

ລົມ   

 
ເຄືື່ອງມື ສໍາລັບ IPM 

 ON ການຕິດຕາມ 
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 TR ການຄວບຄຸມ ທ າມະຊາດ. 
 ACT ເທັກໂນໂລຍ ຊ ວະພາບ. 
 ACT ນັກວິຊາການທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ. 
 TR ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ. 
 TR ການຄວບຄຸມທາງວັດທະນະທ າ. 
 TR ການຄວບຄຸມດ້ວຍກົນລະຍຸດ. 
 TR ການຄວບຄຸມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. 
 TR ການຄວບຄຸມທຸລະກິດ. 
 TR ການຄວບຄຸມສັດ. 
 

 

ຕິດຕາມກວດກາ: 
 ພືດ, ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ ແມູ່ນປັດໃຈທ ົ່ມ ຊ ວະພາບ ທ ົ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊຸດການໃຫຸ້ອາຫານ
ໃນຕ່ອງໂສຸ້ອາຫານ. ເພາະສະນັີ້ນ, ປະຊາກອນ ທ ົ່ເຄືົ່ອນໄຫວຂອງແຕູ່ລະຄົນຈະຂືີ້ນກັບການເປັນເຈົີ້າພາບຂອງພວກ
ເຂົາ ຫລືສິົ່ງທ ົ່ຖືກດຶງດູດຢູູ່ອ້ອມຂ້າງ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມປົກກະຕິ, ປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດ, ສັດຕູພືດ ແລະ 
ສັດຕທູ າມະຊາດ ຈະເພ ົ່ມຂືີ້ນ ຫລ ືຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນປະຊາກອນ ແລະ ຢູູ່ໃນສະພາບທ ົ່ຄົງຕົວ. ແຕູ່ໃນສະພາບດິນ
ຟຸ້າອາກາດ ທ ົ່ບ ົ່ທ າມະດາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ຈ ານວນທ ົ່ເພ ົ່ມຂຶີ້ນ ຫລ ືຫຼຸດລົງ ຂອງສາມປັດໄຈນ ີ້ 
ອາດຈະບ ົ່ເປັນໄປຕາມລະບົບ e.g. ສັດຕູພືດເພ ົ່ມຂືີ້ນຍ້ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພືດ ແຕູ່ສັດຕູພືດທ າມະຊາດ ຊ ີ້າ
ພັດຫຼຸດລົງ. ສະຖານະການຄືດັົ່ງນ ີ້ ເຮັດໃຫຸ້ເກ ດຄວາມບ ົ່ສົມດຸນ ລະຫວ່າງ ສັດຕູພືດ ແລະ ສັດຕູທ າມະຊາດ ແລະ 
ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ. ສະນັີ້ນ, ຜູຸ້ປູກຕ້ອງໄດຸ້ຕິດຕາມກວດກາສັດຕູພືດ, ສັດຕູທ າມະຊາດ ແລະ ສ່ວນຂອງພືດ
ທ ົ່ຖືກທ າລາຍເປັນປະຈ າ ເພືົ່ອໃຫຸ້ມ ການຕັດສິນໃຈທ ົ່ຖືກຕ້ອງ ສ າລັບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ແລະ ສາມາດຊອກ
ຫາມາດຕະການຄວບຄຸມທ ົ່ເໝາະສົມ ຕ ົ່ສະຖານະການດັົ່ງກ່າວ. 
 

ວິທີການຕິດຕາມກວດກາ 

 survey ສ າຫຼວດ ແລະ ກວດກາສັດຕູພືດ, ສັດຕູທ າມະຊາດ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນຂອງພືດ ທ ົ່ຖືກທ າລາຍ
ເປັນປະຈ າ. 
  ເກັບກ າຂ ີ້ມູນສະພາບອາກາດ. 
  ປະເມ ນປະສິດທິພາບຂອງສັດຕູທ າມະຊາດໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. 
  ວິເຄາະສະຖານະການສັດຕູພືດ. 
 

 

 

ການຄວບຄ ມດ້ານຊີວະວທິະຍາ (DeBach, 1964) 

"ການກະທ າ ຂອງແມູ່ກາຝາກ, ສັດຕ ູແລະ ພະຍາດໃນການຮັກສາຄວາມໜາແໜຸ້ນ ຂອງອົງການອືົ່ນໃນລະດັບ
ສະເລູ່ຍຕ ົ່າກ່ວາ ຈະເກ ດຂືີ້ນໃນການຂາດຂອງມັນ." 
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control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບຂອງສັດຕູພືດ ແມູ່ນປະກົດການທາງທ າມະຊາດ ທ ົ່ກຽ່ວຂ້ອງກັບປະຊາກອນ 
ຂອງຈ ານວນສັດຕູພືດໂດຍສັດຕູທ າມະຊາດຂອງມັນເອງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ຜູຸ້ລ້າ Eocanthecona furcellata ຂອງຕົວອ່ອນ lepidopterous 

 

ການຄວບຄ ມທາງຊີວະພາບຂອງສັດຕ ພືດ.  
 ສາມາດນ າໃຊຸ້ໄດຸ້ 3 ປະເພດຄື: 
 control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ແບບທ າມະຊາດ 

 control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ 

 control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ແບບຄລາສສິກ 

ການຄວບຄ ມດ້ານວິຊາການ ດ້ານທໍາມະຊາດ: 
 ການກະທ າ ຂອງແມູ່ກາຝາກ, ສັດຕ ູແລະ ພະຍາດໃນການສະກັດກັີ້ນຄວາມໜາແໜຸ້ນ ຂອງສັດຕູພືດ
ໃນລະດັບໃດໜຶົ່ງ ເຊິົ່ງຈະບ ົ່ເປັນການທ າລາຍຕົີ້ນໄມຸ້.” 
control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ແມູ່ນປັດໄຈ ສ າຄັນຂອງການຄວບຄຸມ ທ າມະຊາດ ທ ົ່ເຮັດໃຫຸ້ສັດຕູພືດຢູູ່
ໃນສະພາບທ ົ່ສົມດຸນກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ ແລະມັນແມູ່ນວິທ ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບຍືນຍົງເທົົ່ານັີ້ນ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Menochilus sexmaculatus ກິນແມງໄມຸ້ເມກາ 
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ຕົວຢູ່າງ: 
  oCoccinellid ກິນແມງໄມຸ້ເເມູ່ກາຝາກ 
  ນົກລ້ຽງສັດຕົວອ່ອນ 

 Spiders ແມງມຸມມາກິນແມງໄມຸ້ຕ່າງໆ 

  Psyllid parasitized ໂດຍ Encyrtid 

  ຕົວອ່ອນການລະບາດຂອງເຊືີ້ອເຫັດ 

 ແມູ່ກາຝາກເຫົຼົ່ານ ີ້, ສັດປ ກ ແລະ ສັດທ ົ່ເປັນສັດຕູພືດ ທ າມະຊາດທ ົ່ຊ່ວຍສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນເປັນປະຈ າ.
ມ ພຽງສັດຕູທ າມະຊາດເທົົ່ານັີ້ນ ທ ົ່ຈະເປັນເພືົ່ອນທ ົ່ແທຸ້ຈິງຂອງຊາວກະສິກອນ. 
ການຄວບຄ ມດ້ານວິຊາການດ້ານການແພດ (Napompeth, B. , 1984) 

"ການນ າໃຊຸ້ແມູ່ກາຝາກ, ສັດຕູພືດ ແລະ ເຊືີ້ອພະຍາດ ເພືົ່ອສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນສັດຕູພືດ." 
ຊະນິດພັນຕ່າງໆຂອງແມູ່ກາຝາກ, ສັດປ ກ ແລະ ເຊືີ້ອພະຍາດ ສາມາດໄດຸ້ຮັບການລ້ຽງດູ ຫືຼ ຂະຫຍາຍພັນເປັນ 
ຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະປູ່ອຍໃນສະພາບການທ ົ່ສັດຕູພືດບ ົ່ໄດຸ້ຖືກຮັກສາໄວຸ້ໃນລະດັບຕ ົ່າ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trichogramma ໄດຸ້ຮັບການລ້ຽງດ ູແລະ ປູ່ອຍຕົວ ເພືົ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດແມງໄມຸ້ 
 

ຕົວຢູ່າງ: 
  Steinernema carpocapsae ຕ້ານ Cossus sp. 

  Eocanthecona furcellata ຕ້ານກັບສັດຕູພືດແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນຂ ີ້ທູດ. 
  Trichoderma harziarnum ຕ້ານ Phytophthora palmivora. 

 

 ສັດຕທູ າມະຊາດທ ົ່ເພ ົ່ມຂືີ້ນເຫົຼົ່ານ ີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ສັດຕູທ າມະຊາດເກ ດຂືີ້ນຢູ່າງເປັນ ທ າມະຊາດໃນການ
ສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນສັດຕູພືດຢູ່າງມ ປະສິດຕິຜົນ ແລະ ວ່ອງໄວ. 
 

ການຄວບຄ ມດ້ານວິຊາການດ້ານຮ່າງກາຍ (Napompeth, B. , 1982) 

 ການນ າເອົາສັດຕູທ າມະຊາດມາຈາກແຫຼົ່ງກ າເນ ດອືົ່ນໆທ ົ່ມ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ.” 
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ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊຸ້ການຄວບຄຸມດ້ານວິຊາການດ້ານຮ່າງກາຍ? 
 ໃນການປູກຕົີ້ນໄມຸ້ເປັນການຄ້າ, ຕົີ້ນໄມຸ້ຈະຖືກຍ້າຍຈາກແຫຼົ່ງຕົີ້ນກ າເນ ດໄປບ່ອນອືົ່ນ ຫລ ືຈາກປະເທດ 
ໜຶົ່ງ ໄປຫາປະເທດອືົ່ນ. ໃນບາງກ ລະນ , ສັດຕູພືດຕິດກັບພືດ ໂດຍບ ົ່ມ ສັດຕູທ າມະຊາດຂອງມັນ ແລະ ກ ົ່ໃຫຸ້ເກ ດ
ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດໃນພືີ້ນທ ົ່ໃໝູ່.  ສະນັີ້ນ, ສັດຕູທ າມະຊາດ ທ ົ່ແປກປະຫຼາດຈາກແຫຼົ່ງຕົີ້ນກ າເນ ດ ຕ້ອງໄດຸ້
ຄົີ້ນຫາ ແລະ ແນະນ າ ໃຫຸ້ປູກຕົີ້ນໄມຸ້ຊະນິດໃໝູ່ ເພືົ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດທ ົ່ແປກປະຫຼາດເຫົຼົ່ານັີ້ນ. 
 

 ຕົວຢູ່າງ: ການນໍາສະເໜີ ພະລັງງານທາງ ທໍາມະຊາດ ເພືື່ອຄວບຄ ມສີື່ງທີື່: 
 Rodolia cardinalis ແລະ Cryptochaetum iceryae ຈາກປະເທດອົດສະຕາລ  ເພືົ່ອຄວບຄຸມແມງໄມຸ້ຢູູ່
ກັບ ໝາກນາວໃນລັດ California. 

 Curinus coeruleus ແລະ Psyllaephagus yaseeni ຈາກ Saipan ແລະ Hawaii ເພືົ່ອຄວບຄຸມ 
Heteropsylla cubana ໃນປະເທດໄທ. 
ສອງໂຄງການຄວບຄຸມຊ ວະພາບແບບເກົົ່າແກູ່ນ ີ້ໄດຸ້ບັນລຸການຄວບຄຸມສັດຕູພືດທ ົ່ສົມບູນມາແລຸ້ວ. 
 

 
 

Anagyrus lopezi ຈາກ Srilungka ເພືົ່ອຄວບຄຸມ Phenacoccus manihoti ໃນປະເທດໄທ 

 

ການອະນ ລັກ ທໍາມະຊາດ: 
"ການປົກປຸ້ອງ ແລະໃຫຸ້ກ າລັງໃຈສັດຕູທ າມະຊາດ." 
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ເສັີ້ນໄຍ Oxyopes ອາຫານສັດຕູພືດ ແມງໄມຸ້. 
 ນ ີ້ແມູ່ນບາດກ້າວທ ົ່ສ າຄັນທ ົ່ສຸດໃນການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ແລະ ຕ້ອງໄດຸ້ດ າເນ ນໂດຍຜູຸ້ປູກເອງ. 
care ການດູແລເບິົ່ງແຍງ ສັດຕູທ າມະຊາດທ ົ່ດ  ຈະຊ່ວຍເສ ມສ້າງຂະຫຍາຍປະຊາກອນຂອງພວກເຂົາຕາມທ າມະ
ຊາດ ແລະ ເພ ົ່ມປະສິດທິພາບຂອງພວກມັນ ເພືົ່ອສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນສັດຕູພືດ. 
 

enemies ສັດຕູ ທ າມະຊາດ ແມູ່ນຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ເປັນເພືົ່ອນທ ົ່ແທຸ້ຈິງຂອງຜູຸ້ປູກ ເພືົ່ອຄວບ
ຄຸມສັດຕູພືດ ແລະ ມັນກ ແມູ່ນວິທ ການຄວບຄຸມແບບຍືນຍົງເທົົ່ານັີ້ນ. 
 

 

 
ວິທີການກວດສອບສດັຕ ທໍາມະຊາດ 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gomphrena celosioides HIFITAT HIFITAT ສ າລັບສັດ ທ າມະຊາດ 

 

ວິທີການທີື່ປຶກສາ: 
 ເກັບຮັກສາຕົີ້ນໄມຸ້ ແລະ ຫຍ້ານ້ອຍໆຢູູ່ບ່ອນທ ົ່ແນູ່ນອນ ເພືົ່ອໃຫຸ້ pollen ແລະ nectar ໃນ orchard ເພືົ່ອ
ເປັນແຫລ່ງອາຫານ ແລະ ທາດ ສ າລັບແມູ່ກາຝາກ ແລະ ສັດລຽ້ງ. 
ເຊັົ່ນ: Crassocephalum crepidioides, Ageratum conyzoides, Cyperus kyllingia, 

Gomphrena celosioides, Eleusine indica, Ipomoeapes tigridis, Vernonia sp., Tridan 

procumbens ແລະ ອືົ່ນໆ. 
 ຊ່ວຍເພ ົ່ມຄວາມຊຸູ່ມໃນລະດູແລຸ້ງໂດຍການສ ດພົົ່ນນ ີ້າໃນສວນ ໝາກກ້ວຍ ເພືົ່ອເປັນການຊ່ວຍໃຫຸ້ການຢູູ່ລອດ
ຂອງສັດຕູທ າມະຊາດມ ຊ ວິດຊ ວາ. 
 ໃຫຸ້ທ ົ່ຢູູ່ອາໄສທຽມຂອງສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ເຊືົ່ອງຊ້ອນ ສ າລັບແມູ່ກາຝາກ ແລະ ສັດປູ່າໃນຂະນະທ ົ່ຄວບຄຸມສານເຄ
ມ . 
 ຫຼຸດຜ່ອນສັດຕູພືດໂດຍວິທ ການທ ົ່ບ ົ່ດ ເຊັົ່ນ: 
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control ຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ. 
control ຄວບຄຸມວັດທະນະທ າ. 
control ຄວບຄຸມກົນລະຍຸດ. 
control ຄວບຄຸມຮ່າງກາຍ. 
control ຄວບຄຸມລັກສະນະພືດສາດ. 
 ໃນເວລາທ ົ່ການຄວບຄຸມສານເຄມ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການຄັດເລືອກ, ຕ້ອງມ ການປະຕິບັດຢູ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ 
ຖືກຕ້ອງ: 
◊ ໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດທ ົ່ເລືອກ. 
◊ ເລືອກຢາປາບສັດຕູພືດ ທ ົ່ມ ຜົນຮ້າຍຕ ົ່າຕ ົ່ສັດຕູ ທ າມະຊາດ. 
spray ສະເປສ ດເທົົ່ານັີ້ນ 
 

 

ຜົນປະໂຫຍດຈາກການອະນ ລັກສດັປູ່າ: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ໄຂູ່, ຕົວອ່ອນ ແລະ ຕົວແກູ່ຂອງປ ກ lace ໃສູ່ອາຫານໃສູ່ແມງໄມຸ້ mealy. 

  ປັບປຸງສັດຕູ ທ າມະຊາດໃຫຸ້ດ ຂືີ້ນ. 
  ເພ ົ່ມປະສິດທິພາບຂອງການສະກັດກັີ້ນສັດຕູພືດ. 
  ຫຼຸດຕົີ້ນທຶນການຜະລິດ. 
 

ຜະລິດຕະພັນສັດປູ່າຂອງສັດ ທໍາມະຊາດ: 
“ ຜະລິດແມູ່ກາຝາກ, ສັດຫາປາ ແລະ ເຊືີ້ອພະຍາດເປັນ ຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍການລ້ຽງແບບທົົ່ວໄປ ຫືຼ ການ
ຂະຫຍາຍພັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ຜະລິດຕະພັນ MASS ຂອງ Eocanthecona furcellata ສ າລັບບ ລິສັດຄວບຄຸມສ່ວນບຸກຄົນ. 
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ວິທີການຜະລິດສດັໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນການສະໝອງ ໃຫ້ຫ ວງຫ າຍ: 
  ເລືອກພ ົ່ແມູ່ພັນທ ົ່ມ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ແຂງແຮງ ຂອງແມູ່ກາຝາກ ຫລື ສັດຫາປາ ສ າລັບ
ການຫາຄູູ່ ຫລ ືວັດທະນະທ າ ທ ົ່ບ ລິສຸດ ແລະ ການເພ ີ້ມທະວ ຄູນ ທ ົ່ອັນຕະລາຍຂອງເຊືີ້ອພະຍາດ. 
  ນ າໃຊຸ້ສືົ່ປອມໃນການຜະລິດທົົ່ວໄປ ເພືົ່ອໃຫຸ້ມ ການຜະລິດເປັນຊຸດ ເຊິົ່ງຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ມ ເວລາ, ແຮງ
ງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົີ້ນທຶນ. 
ປູ່ຽນລຸຸ້ນພ ົ່ແມູ່ພັນ ຫລ ືວັດທະນະທ າ ຫລັງຈາກການຜະລິດມາໄດຸ້ 3-4 ລຸຸ້ນ. 
  ຢູູ່ຫ້ອງຄວບຄຸມດ້ວຍອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸູ່ມທ ົ່ເໝາະສົມ ສ າລັບຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ການ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕ ແລະ ອາຍຸຍືນຂອງແຕູ່ລະຊະນິດ. 
keep ຮັກສາອຸປະກອນ ແລະ ອານະໄມຫ້ອງເຮືອນໃຫຸ້ສະອາດຢູູ່ສະເໝ . 
  ຫລ ກລ້ຽງການປົນເປືີ້ອນຈາກແມງໄມຸ້, ພະຍາດ ຫືຼ ສັດທ ົ່ມ ຊ ວິດນ້ອຍ. 
 

 ຜ ້ຜະລິດຕ້ອງເອົາໃຈໃສູ່ເປັນປະຈໍາຕໍື່ການການລົງທຶນ ຂອງສັດທໍາມະຊາດ: 
"ການນ າສະເໜ  ຊະນິດພັນສະເພາະ ສ າລັບການປູ່ອຍຢູູ່ພາກສະໜາມ" 
 

 

 

 

ສາທາລະນະທ ົ່ກ່ຽວຂ້ອງ Anastatus sp. ຕ ົ່ສູຸ້ກັບລ ກຍາວ 

 

 ແນະນ າ ຊະນິດພັນສະເພາະ ທ ົ່ຈະປູ່ອຍໃນທົົ່ງນາ. 
  ອັດຕາການປູ່ອຍ ແມູ່ນຂືີ້ນກັບຄວາມສາມາດຂອງແມູ່ກາຝາກ ຫືຼ ການຄາດຄະເນຂອງແຕູ່ລະຊະນິດ. 
  ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ທ ົ່ເໝາະສົມ ເພືົ່ອການຢູູ່ລອດຂອງສັດຕູທ າມະຊາດຫັຼງຈາກປູ່ອຍຕົວ. 
  ຕິດຕາມເບ ົ່ງ ສະພາບການຢູູ່ລອດ ແລະ ການປັບປຸງສັດຕູທ າມະຊາດ ຫັຼງຈາກປູ່ອຍຕົວແລຸ້ວ. 
 

ການພິສ ດ: 
"ກວດກາຜົນໄດຸ້ຮັບຂອງການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ລວມທັງການຄວບຄຸມທ ົ່ເກ ດຂືີ້ນຕາມທ າມະຊາດໂດຍການ
ເພ ົ່ມຂືີ້ນ." 
 

ວິທີການນໍາໃຊ້: 
 survey ສ າຫຼວດ ແລະ ກວດກາ ຈ ານວນປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດ, ສັດຕູພືດ ແລະ ຊິີ້ນສ່ວນຂອງພືດ
ທ ົ່ຖືກທ າລາຍ ໂດຍວິທ ການເກັບຕົວຢູ່າງໃນພືີ້ນທ ົ່ ທ ົ່ສັດຕູທ າມະຊາດຖືກປູ່ອຍຕົວ ແລະໃນຂົງເຂດຄວບຄຸມ. 
  ເກັບກ າ ຂ ີ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະ. 
  ປະເມ ນປະສິດທິພາບຂອງສັດຕູທ າມະຊາດໃນພະຍາດກາຝາກ ຫລ ືການຄາດຄະເນ. 
  ປຽບທຽບຜົນໄດຸ້ຮັບໃນການປູ່ອຍ ແລະ ຄວບຄຸມຂອງສັດຕູ ທ າມະຊາດຢູຸ້ໃນທົົ່ງນາ. 
 

ວິທີການສະໜັບ ສະໜ ນ ບົດບາດຂອງສັດ ທໍາມະຊາດ: 
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◊ ນັບຈ ານວນຜູຸ້ລ້າ, ແມູ່ກາຝາກ ຫລ ືເຊືີ້ອພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດທ ົ່ມ ຊ ວິດຢູູ່ໃນສະຖານທ ົ່ເກັບຕົວຢູ່າງ: 
 ຜູຸ້ລ້າ: ນັບຈ ານວນຜູຸ້ລ້າ ແລະ ສັດຕູພືດທ ົ່ຍັງມ ຊ ວິດ. 
 ແມູ່ກາຝາກ: ນັບຈ ານວນສັດຕູພືດແມງກາຝາກ ແລະ ສດັຕູພືດແມງໄມຸ້ທ ົ່ມ ສຸຂະພາບດ . 
og ເຊືີ້ອພະຍາດ: ນັບຈ ານວນສັດຕູພືດທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ສັດຕູພືດທ ົ່ມ ສຸຂະພາບດ . 
◊ ວິເຄາະຂ ີ້ມູນທຸກໆອາທິດຫັຼງຈາກການສ າຫຼວດ ແລະ ກວດກາ. ຫັຼງຈາກນັີ້ນ ຄາດຄະເນເປ ເຊັນຂອງການ
ຕິດເຊືີ້ອພະຍາດແມູ່ກາຝາກ ຫືຼ ການຕິດເຊືີ້ອສາມາດຄົີ້ນພົບໄດຸ້. 
 

 

 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການພິສ ດ: 
 ຜູຸ້ປູກຕ້ອງການຂ ີ້ມູນ ເພືົ່ອປັບປຸງການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບໃຫຸ້ມ ປະສິດຕິຜົນຫລາຍຂືີ້ນໃນສວນ ໝ
າກກ້ວຍ ຂອງ ພວກເຂົາ, ກ່ຽວກັບ: 
species ຊະນິດພັນ ທ າມະຊາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງມັນ. 
 ຊະນິດພັນທ ົ່ຈ າເປັນ ສ າລັບການປູ່ອຍ. 
time ເວລາ ແລະ ອັດຕາທ ົ່ດ ທ ົ່ສຸດຂອງສັດຕູທ າມະຊາດ ທ ົ່ຖືກປູ່ອຍອອກມາ. 
ability ຄວາມສາມາດໃນການຢູູ່ລອດ ແລະ ການປັບຕົວຫັຼງຈາກຖືກປູ່ອຍຕົວໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝູ່. 
 ປະສິດທິຜົນຂອງການສະກັດກັີ້ນສັດຕູພືດຫັຼງຈາກປູ່ອຍ. 
 

ການຄວບຄ ມວດັທະນະທາໍ: 
“ ເພືົ່ອສ້າງເງືົ່ອນໄຂທ ົ່ບ ົ່ເໝາະສົມ ສ າລັບການຢູູ່ລອດຂອງສັດຕູພືດ. “ ເຊັົ່ນ: : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ການປັບປ ງດິນ 

 improvement ປັບປຸງດິນ. 
 varieties ແນວພັນທົນທານຕ ົ່. 
 Wide spacing ກວ້າງ. 
  ການຕັດອອກ ແລະເປັນບາງ. 
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 management ການຄຸຸ້ມຄອງນ ີ້າ. 
 bar ສິົ່ງກ ດຂວາງຂອງພືດ. 
 planting ການປູກ ຫືຼ ເກັບກ່ຽວໃນຊ່ວງຕົີ້ນ ຫລ ືຫັຼງ. 
 rotation ພືດໝູນວຽນ. 
  Intercropping. 
  ຮັກສາຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ເປັນເຈົີ້າພາບໃນສວນກ້ວຍ. 
  ເກັບເອົາຊິີ້ນສ່ວນຂອງພືດທ ົ່ຖືກທ າລາຍ ແລຸ້ວເຜົາຖ ີ້ມ. 
  ຕັດຫຍ້າ. 
 

 

 

 

ການຄວບຄ ມດ້ານເຕັກນກິ: 
 

“ ການຫຼຸດຜ່ອນສັດຕູພືດໂດຍຜູຸ້ນ າໃຊຸ້ອຸປະກອນ. “ ເຊັົ່ນ: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ການເກັບໝາກກ້ວຍ. 
 collection ການເກັບກ າດວ້ຍມື ແລະ ການທ າລາຍ. 
 trap ກັບດັກປະເພດຕິດກາວ. 
 spray ສ ດນ ີ້າ jet. 
  ຫ ົ່ ຫລື ປົກປຸ້ອງດ້ວຍວັດສະດຸບາງຢູ່າງເຊັົ່ນ: bag ກະເປົາເຈຸ້ຍ ຫືຼ ຖົງຫ ົ່ ແລະ ອືົ່ນໆ. 
 ເຄືົ່ອງດູດ ຫລື ເຄືົ່ອງສິດ. 
 

ການຄວບຄ ມທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: 
"ການຫຼຸດຜ່ອນສັດຕູພືດໂດຍການນ າໃຊຸ້ປັດໃຈທາງກາຍະພາບ ແລະ ພະລັງງານ." : 
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ການຫາປູ່າທີື່ມແີສງສະຫວ່າງ. 
 

  ຈັບດ້ວຍຄືີ້ນສຽງເບົາ, ແສງສະຫວ່າງ 
  ຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນ 

  ຄວາມຮ້ອນ 

  ສ  
  ສຽງ 
 

ການຄວບຄ ມພະຍາດ: 
"ການຫຼຸດຜ່ອນສັດຕູພືດໂດຍການນ າໃຊຸ້ສານສະກັດຈາກພືດ ທ ົ່ສາມາດຕ້ານທານ, ຢັບຢັີ້ງການໃຫຸ້ອາຫານ, ຢັບຢັີ້ງ
ການຂ້າ ແລະ ຂ້າສັດຕູພືດ." 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               Azadirachta indica 
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ຕົວຢູ່າງ: ນ າໃຊຸ້ສານ Azadirachtin ຈາກແກູ່ນ neem ເພືົ່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນເນືີ້ອເຍືົ່ອ. 
 

ວິທ ການ ຈ າໜ່າຍ AZADIRACHTIN: 

ne ເມັດ neem ຕາກແຫຸ້ງດ້ວຍແສງແດດອ່ອນໆ (2-3 ແດດ). 
 ປະສົມເມັດພັນທ ົ່ມ ເມັດທ ົ່ລະອຽດແລຸ້ວປົນກັບນ ີ້າ, ໃນອດັຕາ neem 1 ກິໂລ. : ນ ີ້າ 20 ລິດ, 

ປູ່ອຍສານປະສົມປະສານໄວຸ້ເປັນເວລາ 24 ຊົົ່ວໂມງ, ຖິີ້ມຂ ີ້ເຫຍືີ້ອອອກ. 
ວິທ ແກຸ້ໄຂທ ົ່ຍັງເຫືຼອມ  Azadirachtin. 

 

ວິທີການນໍາໃຊ້ສັດປະເພດ: 
ne ປະສົມ neem ສະກັດດ້ວຍເຄືົ່ອງຈັກ: 
neem ສະກັດ: ເຄືົ່ອງກະຈາຍ = 20 ລິດ: 2 ມິນລິລິດ. 
 ໃຊຸ້ທັນທ ຫັຼງຈາກກຽມ. 
ການຄວບຄ ມດ້ານສ ຂະພາບ: 
"ການຫຼຸດຜ່ອນສັດຕູພືດໂດຍການນ າໃຊຸ້ສານເຄມ ສັງເຄາະ." : 
ຢາຂ້າແມງໄມຸ້. 
 ເຊືີ້ອລາ. 
ar Acaricide. 
b ຢາຂ້າຫຍ້າ. 
ulator ຜູຸ້ຄວບຄຸມການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງແມງໄມຸ້ (IGR). 
 ດຶງດູດໃຈ. 
ell ປອມແປງ. 
 ເປັນໝັນ. 
 

use ການນ າໃຊຸ້ສານເຄມ ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຕ ົ່ຜູຸ້ຊົມໃຊຸ້, ຜູຸ້ບ ລິໂພກ ແລະ ສິົ່ງແວດລ້ອມ. ສະນັີ້ນ, ຜູຸ້ປູກຕ້ອງມ 
ຄວາມເຂົີ້າໃຈທ ົ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບປະເພດຂອງສານເຄມ , ການນ າໃຊຸ້ທ ົ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ຄ າແນະ 
ນ າ ຢູ່າງເຂັີ້ມງວດ (ຕາມສະລັກຊອງບອກໄວຸ້). 
 

ວິທີການ ນໍາໃຊ້ການຄວບຄ ມຕົວຈິງ: 
  ເລອືກສານເຄມ ທ ົ່ເລືອກ ແລະ ມ ອັນຕະລາຍໜ້ອຍທ ົ່ສຸດ ຕ ົ່ສັດຕູທ າມະຊາດ. 
  ສ ດພົົ່ນບ ລິເວນທ ົ່ມ ສັດຕູພືດໄປຮອດ ETL ເທົົ່ານັີ້ນ. 
  ເຂົີ້າໃຈທາງດ້ານເຕັກນິກການນ າໃຊຸ້ ແລະ ການສິດຢາ. 
  ຜູຸ້ນ າໃຊຸ້ ຕ້ອງປຸ້ອງກັນຕົນເອງໃນຂະນະທ ົ່ສ ດຢາ. 
 

- ເລືອກສານເຄມທີີື່ຄວນໃຊ້: 
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 ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ົ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງສານເຄມ ຕ ົ່ຜົນປະໂຫຍດ. ຢາປາບສັດຕູພືດ, ໂດຍສະເພາະ
ຢາຂ້າແມງໄມຸ້, ອາດຈະຂ້າແມູ່ກາຝາກ ແລະ ຜູຸ້ລ້າທັງຫຼາຍ. ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທ ົ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງສານເຄ
ມ ເຫົຼົ່ານ ີ້ຕ ົ່ຜົນປະໂຫຍດ ຖ້າເປັນໄປໄດຸ້ໃຫຸ້ໃຊຸ້ຢາຂ້າແມງໄມຸ້ທ ົ່ທ ົ່ເໝາະສົມ. ຢາຂ້າແມງໄມຸ້ບາງຊະນິດແມູ່ນມ 
ສານພິດຫຼາຍຕ ົ່ກັບແມູ່ກາຝາກ ແລະ ສັດຕູພືດຊະນິດອືົ່ນ. ນ າໃຊຸ້ປະລິມານຕ ົ່າສຸດຂອງຢາຂ້າແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນພິດຕ ົ່
ສັດຕູພືດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍໜ້ອຍທ ົ່ສຸດຕ ົ່ຜົນປະໂຫຍດ. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ສ ດພົົ່ນພຽງແຕູ່ໃນເວລາທ ົ່ສັດຕູພືດຢູູ່ໃນລະດັບ ETL ເທົົ່ານັີ້ນ 

 ນ າໃຊຸ້ຢາຂ້າແມງໄມຸ້ເມືົ່ອຈ າເປັນເທົົ່ານັີ້ນ  ຢູ່ານ າໃຊຸ້ຢາຂ້າແມງໄມຸ້ໃນຕາຕະລາງປະຕິທິນຕາມປົກກະຕິ. 
ນ າໃຊຸ້ຢາຂ້າແມງໄມຸ້ ເມືົ່ອປະຊາກອນສັດຕູພືດເຂົີ້າເຖິງພືີ້ນທ ົ່ເສດຖະກິດເທົົ່ານັີ້ນ. ສິົ່ງດັົ່ງກ່າວ ຈະຮັບປະກັນວ່າມ ຜູຸ້
ຖືກລ້າ ຈ ານວນໜຶົ່ງ ເພືົ່ອກະຕຸຸ້ນການເພ ົ່ມຂືີ້ນຂອງແມູ່ກາຝາກ ແລະຜູຸ້ລ້າ. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

- ເຂົື້າໃຈເຕັກນິກການນໍາໃຊ້: 
 ໃຊຸ້ຮູບແບບການຄັດເລືອກ ແລະ ວິທ ການນ າໃຊຸ້ ແມູ່ນໃຫຸ້ນ າໃຊຸ້ເຕັກນິກທ ົ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໜ້ອຍທ ົ່
ສຸດຕ ົ່ຜົນປະໂຫຍດ ຍົກຕົວຢູ່າງ, ການສິດເຂົີ້ີ້ໃສູ່ເມັດ ຫືຼ ການປະສົມເຂົີ້າໄປໃນດິນມັກຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ ົ່ຜົນ
ປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າການສ ດໃສູ່ໃບ. 
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ຂ ີ້ຄວນລະວັງໃນການຈັດການກັບຢາປາບສັດຕູພືດ: 

 

ກ່ອນການສດິຢາ: 
• ອ່ານຕາມສະຫຼາກຊອງ ເພືົ່ອກ ານົດ: 
 ກ. ອັດຕາ, 
 ຂ. ໄລຍະເວລາ. 
 ຄ. ຕ້ອງນຸຸ້ງເສືີ້ອຜ້າ ແລະ ອຸປະກອນປຸ້ອງກັນ, 

 ງ. ຕ້ອງກະກຽມຢາແກຸ້ພິດ ແລະມາດຕະການປຸ້ອງກັນ ອືົ່ນໆ, 

 ຈ. ພາຍຫັຼງການປິົ່ນປົວ, ແລະ ມາດຕະການຄວາມປອດໄພ ອືົ່ນໆ. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ກວດເບິື່ງອ ປະກອນສີດຢາ: 
 ກ. ປະກອບສ ີ້ນສ່ວນທ ົ່ກ່ຽວຂ້ອງໃສູ່ຖັງທ ົ່ມ ນ້ໍາປົກກະຕິ ແລະທົດສອບເບ ົ່ງເຄືົ່ອງພົົ່ນ ເພືົ່ອໃຫຸ້ແນູ່ໃຈວ່າ
ຈະບ ົ່ມ ບ່ອນໄດຮົົ່ວໄຫຼ ຫລື ສາຍເຊືົ່ອມຕ ົ່ບ ົ່ມ ບ່ອນຫົຼມ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫຸ້ຢູູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມທ ົ່ຈະເຮັດ
ວຽກຢູ່າງຖືກຕ້ອງ. 
 ຂ. ສ້ອມແປງ ຫລື ທົດແທນສິີ້ນສ່ວນທ ົ່ສວມໃສູ່ນັີ້ນ ຖືກຕ້ອງ ຫລ ືຜິດ. 

 

 

 

 

 

 

 

ການປະສົມ ແລະ ການຕືື່ມຂໍື້ມ ນ: 
 ຕ້ອງມ ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເມືົ່ອປົນ ແລະໃສູ່ເຄືົ່ອງພົົ່ນ ເພາະຢາຂ້າແມງໄມຸ້ຈະເຂັີ້ມຂຸຸ້ນ: 
 ກ. ໃສູ່ເຄືົ່ອງນຸູ່ງປຸ້ອງກັນ. 
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 ຂ. ເປ ດພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າແມງໄມຸ້ຢູ່າງລະມັດລະວັງ ເພືົ່ອຫລ ກລ້ຽງການປັົ່ນປູ່ວນ, ການຮົົ່ວໄຫ,ຼ ຫືຼ
ການລອຍນ ີ້າ. 
 ຄ. ຢືນຂືີ້ນໃນເວລາທ ົ່ເພ ົ່ມວັດສະດຸໃສູ່ເຄືົ່ອງພົົ່ນ ເພືົ່ອຫລ ກລ້ຽງການລອຍໄປສູູ່ອະນຸພາກ. 
 ງ. ຮັກສາຫົວຂອງທ່ານໃຫຸ້ຫ່າງຈາກການເປ ດເຄືົ່ອງພົົ່ນ. 
 ຈ. ຖ້າຢາຂ້າແມງໄມຸ້ເຂັີ້ມຂົີ້ນຕ້ອງໃສູ່ເຄືົ່ອງນຸູ່ງປຸ້ອງກັນ, ລ້າງ ແລະ ປູ່ຽນເຄືົ່ອງນຸູ່ງອອກທັນທ . 
 ສ. ຢູ່າປະສົມຢາປາບສັດຕູພືດດ້ວຍມືເປົົ່າ ຄວນໄດຸ້ໃສູ່ຖົງມືທຸກໆຄັີ້ງ. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ໃນລະຫວ່າງການສດິຢາ: 
          ⬧ ໃສູ່ອຸປະກອນປຸ້ອງກັນ. 

• ⬧ ຫລ ກລ້ຽງການສ າຜັດໂດຍກົງ. 
• ⬧ ຢູ່າກິນ, ຢູ່າດືົ່ມ, ຫ້າມສູບຢາ, ຫລ ືເປົົ່າລົມພັດໃສູ່ປາກຂອງທ່ານໃນຂະນະທ ົ່ໃຊຸ້ຢາປາບສັດຕູພືດ. 

  

 

 

 

 

 

• ⬧ ສ ດພົົ່ນເໜືອລົມ ເພືົ່ອຫລ ກລ້ຽງການສ າພັດກັບການກ າຈັດສັດຕູພືດ 
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 ⬧ ຫລ ກລ້ຽງການປົນເປືີ້ອນຂອງພືີ້ນທ ົ່ ທ ົ່ບ ົ່ມ ການລະບາດ. 
    ⬧ ຢູ່າສ ດໃນເວລາທ ົ່ມ ລົມແຮງ ເພືົ່ອປຸ້ອງກັນການລອຍລົມ. 
•  ⬧ ຢູ່າສ ດໃກຸ້ໜອງນ ີ້າ ຫືຼ ໃນໜອງສະ, ຫ້ວຍ. 
 

  

 

 

 

 ⬧ ບ ົ່ຄວນສ ດພົົ່ນບ ລິເວນໃກຸ້ບ້ານ, ໃກຸ້ບ່ອນລ້ຽງສັດ ແລະ ຄວນສິດຢູ່າໃນຕອນເຊົີ້າ ຫືຼ ຕອນແລງ ຈືົ່ງ
ໄດຸ້ຮັບຜົນດ  ແລະເພືົ່ອຫຼ ກລ້ຽງການສ າພັດຂອງມະນຸດ ແລະ ສັດລ້ຽງ. 
 ⬧ ຫັຼງຈາກສ ດຢາໃນບ ລິເວນນັີ້ນແລຸ້ວໆ ເຫັນວ່າຢາຍັງບ ົ່ໝົດກ ສາມາດນ າໄປສ ດຢູູ່ສະໜາມອືົ່ນກ ໄດຸ້ 
ແລະ ຖ້າຫາກສິດໝົດແລຸ້ວ ແມູ່ນໃຫຸ້ທ າສະອາດ ໂດຍລ້າງຂ້າງໃນ ແລະ ນອກເຄືົ່ອງພົົ່ນ ລະອຽດແລຸ້ວນ າໄປເກັບ
ໄວຸ້ທ ົ່ປອດໄພ. 
  ⬧ ກ າຈັດພາຊະນະບັນຈຸຢາຂ້າສັດຕູພືດທ ົ່ເປົົ່າຫວ່າງໃຫຸ້ຖືກຕ້ອງ. 

• ⬧ ເກັບຮັກສາຢາປາບສັດຕູພືດທ ົ່ຍັງເຫືຼອໃຫຸ້ຖືກຕ້ອງ. 

 

  

 

 

 

•  ⬧ ອາບນ ີ້າ ແລະ ປູ່ຽນເຄືົ່ອງນຸູ່ງໃຫຸ້ຢູູ່ໄກຈາກບ່ອນທ ົ່ຖືກຮັກສາ ເປັນເວລາ 1-2 ມືີ້. 
 

ຄວາມປອດໄພຂອງສານພິດ: 
 ຄ ານິຍາມ ຂອງຄວາມເປັນພິດ - ຄວາມເປັນພິດມ ຄວາມ ໝາຍວ່າ“ ພິດຫຼາຍປານໃດ” ຄວາມເປັນພິດ
ຂອງຢາປາບສັດຕູພືດອາດຈະຖືກວັດແທກຫຼາຍເທົົ່າ. 
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ຄວາມເປັນພິດຢູ່າງຮ ນແຮງ: 
 ຄວາມເປັນພິດຢູ່າງຮຸນແຮງ ແມູ່ນຜົນກະທົບທ ົ່ເປັນພິດຂອງຢາປາບສັດຕູພືດ ທ ົ່ມ ຕ ົ່ສັດ ຫືຼ ມະນຸດ 
ພາຍຫັຼງການ ສ າຜັດ. 
 ຄວາມເປັນພິດຂອງອາການຮຸນແຮງ ແມູ່ນຖືກວັດແທກທາງປາກ, ຜິວໜັງ, ແລະ ການເປັນພິດ. 
ການວັດແທກຄວາມເປັນພິດໃນສ້ວຍແຫຼມ - ຄວາມເປັນພິດທາງປາກ ແລະ ຜິວໜັງ ແມູ່ນຖືກວັດແທກໃນ
ປະລິມານ LD50 ຕັີ້ງແຕູ່ 0 ເຖິງ LD ໝາຍ ເຖິງປະລິມານທ ົ່ຕາຍ (ຈ ານວນທ ົ່ຕາຍ) ທ ົ່ຈ າເປັນຕ້ອງຂ້າສັດທົດສອບ 
50% ໃນໄລຍະເວລາໜຶົ່ງ. ໂດຍປົກກະຕິແລຸ້ວຄຸນຄ່າຂອງ LD50 ແມູ່ນຖືກວັດແທກເປັນ milligrams ຂອງຢາ
ຂ້າແມງໄມຸ້ຕ ົ່ຜ ວໜັງ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ໜຶົ່ງກິໂລ (1 mg / kg = 1 ສ່ວນ / ລ້ານ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄວາມເປັນພິດຂອງປາກ: 
 ຢາປາບສັດຕູພືດທ ົ່ມ ຄຸນຄ່າ LD50 ຕ ົ່າ ເປັນພິດຫຼາຍກ່ວາຢາປາບສັດຕູພືດທ ົ່ມ ຄ່າ LD50 ສູງ. 
•ຕົວຢູ່າງ, ຢາຂ້າແມງໄມຸ້ທ ົ່ມ  LD50 ຂອງ 10 mg / kg ແມູ່ນເປັນສານພິດຫຼາຍກ່ວາ ໜຶົ່ງຊະນິດທ ົ່ມ  LD50 ຂອງ 
100 mg / kg. 

 

 

 

 

  

• ການສູດດົມເອົາສານພິດຢູ່າງຮຸນແຮງໄດຸ້ຖືກວັດແທກດ້ວຍ LC50 LC ໝາຍຄວາມວ່າມູນຄ່າການດູດຊຶມຂອງ
ມູນຄ່າ LC50 ຈະຖືກວັດແທກເປັນ milligrams ຕ ົ່ລິດ. 
• ຢາປາບສັດຕູພືດທ ົ່ມ ຄຸນຄ່າ LC50 ຕ ົ່າ ເປັນພິດຫຼາຍກວ່າຢາຂ້າແມງໄມຸ້ທ ົ່ມ ຄຸນຄ່າສູງ LC50. 
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• ຄວາມເປັນພິດຢູ່າງຮຸນແຮງ ແມູ່ນພືີ້ນຖານ ສ າລັບ ຄ າອະທິບາຍໃນປຸ້າຍຢາປາບສັດຕູພືດ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ແຜນຍ ດທະສາດສໍາລັບ IPM 

ສະຖານະການຂອງສັດຕູພືດ, ສັດຕູພືດ ທ າ 
ມະຊາດ ແລະ ພືດ 

 

 

IPM 

 - ສັດລ້ຽງທ ົ່ດ ທ ົ່ສຸດເພ ົ່ມຂຶີ້ນ 
 - ສັດປູ່າປະຈຸບັນ 

 - ແຜນການສາມາດ ກ ານົດໄດຸ້ 
 - ສະພາບອາກາດ   

  ບ ົ່ມ ຊ ວິດ 

 

 -  NAT, BIO, CONT. + CULT. CONT +  
     AUG. BIO. CONT. (+OTHER  
     METHODS) OR : 
 - NAT. BIO. CONT. + CULT. CONT. +  
    OTHER METHO\DS (IF NO AUG.  
    BIO. CONT.) 
    (DEPEND ON PEST SPECIES AND  
    THEIR COMPLEXITY) 

 - ລະດັບຕ ົ່າ ສຸດ PEST 

 - ທ າມະຊາດສັດປູ່າ 
 - ແຜນ NORMAL 

 - ໂຮງງານອຸດສະຫະກ າ ປູ່າໄມຸ້ ພາກເໜືອ 

 

 NAT. BIO. CONT. + CULT, CONT. 
(TO CONVERSE NATURAL 
ENEMIES) 
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ຂັື້ນຕອນການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງກ້ວຍ 

ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນ 0: ການງອກຫລືການເກດີຂືື້ນ 

00 000 1000 ໃບປະກອບຂອງໃບທ  1 ຂອງ ໜອນ ທ ົ່ປູກ ຫືຼໃບ candela ໃນພືດວັດທະນະທ າ ເນືີ້ອເຍືົ່ອ 
(ຂັີ້ນຕອນ candela 0) 

ໃບ 1002 ໃບ 1 ຢູູ່ໃນຂັີ້ນຕອນ candela 2 

ໃບ 1004 ໃບ 1 ຢູູ່ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 4 

ໃບ 1006 ໃບ 1 ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 6 

ໃບ 1008 ໃບ 1 ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 8 

11 101 1010 ໃບໜຶົ່ງ ເປ ດກ້ວາງ ແລະ ໃບອ່ອນທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 0 

1012 ໃບໜຶົ່ງ ຖືກເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຊັີ້ນ 2 ຂອງ candela 

1014 ໃບໜຶົ່ງ ເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 4 

1016 ໃບໜຶົ່ງ ເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 6 

1018 ໃບໜຶົ່ງ ເປ ດໃຫຸ້ໝົດ ແລະ ໃບທ ົ່ຍັງນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 8 

12 102 1020 ສອງໃບເປ ດຢູ່າງສົມບູນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 0 

1022 ສອງໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຊັີ້ນ 2 ຂອງ candela 

1024 ສອງໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 4 

1026 ສອງໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 6 

1028 ສອງໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ ທຽນໄຂ 8 

  

- ສັດຕູພືດທ ົ່ສູງ 
 - ສັດຕູທ າມະຊາດທ ົ່ຕ ົ່າ ຫືຼບ ົ່ມ ຕົວຕົນ 

 - ແຜນການບ ົ່ສາມາດແກຸ້ໄຂບນັຫາໄດຸ້ 
- ສະພາບອາກາດ 

    ບ ົ່ມ ຊ ວິດ 

 

 - NAT, BIO, CONT, + CULT, CONT. +  
   CHEM, CONT. OR :  
 - NAT, BIO, CONT. + CULT. CONT. +  
   CHEM. CONT. + OTHER METHODS  
   (DEPEND ON PEST SPECIES AND  
   THEIR COMPLEXITY) 

ການວິເຄາະ 
 - ປະສິດທິຜົນຂອງການຄວບຄຸມສັດປູ່າ 
 - ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ  ການກັບຄືນ 

ສັງຄົມ 
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ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 1: ການພັດທະນາໃບ (ຕໍື່) 
 

13 103 1030 ສາມໃບເປ ດກ້ວາງ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 0 

1032 ສາມໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນທຽນ 2 

1034 ສາມໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 4 

1036 ສາມໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 6 

1038 ສາມໃບເປ ດໃຫຸ້ ໝົດ ແລະໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນ 8 ຂອງ candela ຂັີ້ນຕອນ 8 ສືບຕ ົ່ຈົນຮອດ… 

19 109 1090 9 ຫືຼໃບຫັຼກ (ພຽງແຕູ່ 2 ລະຫັດຕົວເລກ) ຫືຼໃບ 9 ໃບທ ົ່ເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດ
ໃນເວທ  candela 0 

1092 ໃບເກົີ້າເປ ດຢູ່າງສົມບູນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 2 

1094 ເກົີ້າໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນຂັີ້ນຕອນຂອງການ candela 4 

1096 ເກົີ້າໃບເປ ດໃຫຸ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 6 

1098 ໃບເກົີ້າໃບເປ ດແລຸ້ວ ແລະ ໃບທ ົ່ຍັງນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  8 ຂັີ້ນຕອນສືບຕ ົ່ຈົນຮອດ… 

119 1190 ໃບເກົີ້າສິບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃບທ ົ່ເປ ດແລຸ້ວ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 0 

1192 ໃບເກົີ້າສິບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃບເປ ດໝົດ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນລະດັບທຽນກາ 2 

1194 ໃບເກົີ້າສິບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັີ້ນເປ ດອອກໝົດແລຸ້ວ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 4 

1196 ໃບເກົີ້າສິບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັີ້ນເປ ດກ້ວາງໝົດ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ  candela 6 

1198 ໃບເກົີ້າສິບ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່າໃບທ ົ່ເປ ດແລຸ້ວ ແລະ ໃບນ້ອຍທ ົ່ສຸດໃນເວທ ທຽນໄຂ 8 

 
ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນ ທ2ີ: ການດ ດຊືມ 

21 201 2010 ເຄືົ່ອງດູດ ດູດທ  1 ມ ໃບທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ປ ທ  1 ດູດດ້ວຍໃບດາບໃບໜ້າ ທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ເຄືົ່ອງດູດນ ີ້າ ປ  1 ມ ໃບນ ີ້າ ທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

22 202 2020 ເຄືົ່ອງດູດ ດູດທ  2 ມ ໃບຕາທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ປ  2021 ຕົວດູດທ  2 ມ ໃບດາບປະກົດຕົວ 

ປ  2022 ໂຕທ  2 ດູດດ້ວຍໃບນ ີ້າ ທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

23 203 2030 ຕົວດູດທ  3 ມ ໃບທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ປ  2031 ມ ທ  3 ດ້ວຍໃບດາບໃບໜ້າ ທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ປ  2032 ຂັີ້ນຕອນທ  3 ດ້ວຍຂັີ້ນຕອນຂອງໃບທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນສືບຕ ົ່ໄປຈົນຮອດ… 

29 209 2090 ເກົີ້າດູດ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັີ້ນດ້ວຍໃບທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ປ  2091 ເກົີ້າ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັີ້ນທ ົ່ມ ໃບດາບທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 

ປ  2092 ເກົີ້າຫົວ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັີ້ນມ ໃບນ ີ້າ ທ ົ່ເບິົ່ງເຫັນ 
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ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 3: ການຍືດເຍືື້ອຍາວນານຂອງ Pseudostem 

 

35 305 3050 pseudostem ຮອດ 50% ຂອງຄວາມໜາ ແລະ ຄວາມຍາວປົກກະຕຂິອງມັນຂືີ້ນກັບ 
genome ຫືຼ clone 

39 309 3090 ຄວາມຍາວແລະຄວາມໜາ ຂອງຮູທະວານສູງສຸດແມູ່ນບັນລຸໄດຸ້ຕາມ genome ຫືຼ clone ແລະ 
ການສ້າງໃບໃໝູ່ ຂອງຂະໜາດ ປົກກະຕິໄດຸ້ສິີ້ນສຸດລົງ 
 

ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 4: ການພັດທະນາໃບຂອງຫົວດ ດ (ດາບດ ດ) 
40 400 4000 ໄລຍະການເຕ ບໃຫຍ່ຂືີ້ນຢູູ່ກັບໄລຍະຍ່ອຍ: ຕົວດູດຈະກາຍເປັນທ ົ່ສັງເກດເຫັນ ແລະ ພັດທະນາ
ໃບອ່ອນ 

41 401 4011 ການພັດທະນາໃບໄມຸ້ຮູບໃບຫອກ 1 

4012 ການພັດທະນາໃບໄມຸ້ຮບູໃບຫອກ 2 

4013 ການພັດທະນາໃບໄມຸ້ໃບຫອກທ  3 

4014 ການພັດທະນາໃບໄມຸ້ຮບູໃບຫອກ 4 

4015 ການພັດທະນາໃບລານໃບ 5 

4016 ການພັດທະນາໃບລານໃບ 6 

4017 ການພັດທະນາໃບລານເບືີ້ອງຕົີ້ນ 7 

4018 ການພັດທະນາໃບລານໃບທ  8 

4019 ການພັດທະນາໃບ lanceolate ທ ົ່ 9 ຫືຼຫຼາຍກວ່າໃບ 

45 405 4050 ໄລຍະການຂະຫຍາຍຕົວແບບອິດສະຫຼະ: ໃບປະມານ .. ຄວາມກວ້າງປະມານ 10 ຊັງຕ ແມັດ 
(ໃບຕົີ້ນສະບັບ / ໃບສູນ / F10) 

4051 ການພັດທະນາໃບທ  1 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4052 ການພັດທະນາໃບທ  2 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4053 ການພັດທະນາໃບທ  3 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4054 ການພັດທະນາໃບທ  4 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4055 ການພັດທະນາໃບທ  5 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4056 ການພັດທະນາໃບທ  6 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4057 ການພັດທະນາໃບທ  7 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4058 ການພັດທະນາໃບທ  8 ປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

4059 ການພັດທະນາໃບທ ົ່ 9 ຫືຼຫຼາຍກວ່າໃບປະມານ ຄວາມກວ້າງ 10 cm 

49 409 4090 ການສິີ້ນສຸດຂອງໄລຍະນ ີ້ ແມູ່ນບັນລຸການພັດທະນາຂອງໃບທ າອິດ ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະຂອງ 
genome ຫືຼ clone (ອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວຂອງຄວາມຍາວ, ດັດຊະນ ຂອງໃບ). ການເລ ົ່ມຕົີ້ນຂອງການ
ພັດທະນາການປະສົມປະສານຂອງໃບ“ ປົກກະຕິ” (FM) 
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ຂັື້ນຕອນ ສໍາຄັນທີ 5: ການເກີດ ໃໝູ່ ຂອງດອກໄມ້ 
50 500 5000 ການພັດທະນາໃບປົກກະຕິ ໃໝູ່ ໄດຸ້ຖືກຢຸດແລຸ້ວ ແລະ ການເກ ດໃບຊ້ອນດອກ ອອກດອກ 

51 501 5010 ໃບຊ້ອນດອກໄມຸ້ຢູູ່ candela ຂັີ້ນຕອນທ  2 

52 502 5020 ໃບຊ້ອນດອກໄມຸ້ຢູູ່ໃນຂັີ້ນຕອນຂອງ candela 4 

53 503 5030 ໃບຊ້ອນດອກໄມຸ້ໃນເວທ  candela 6 

54 504 5040 ດອກໄມຸ້ດອກໄມຸ້ຢູູ່ຂັີ້ນຕອນທຽນໄຂ 8 

55 505 5050 ໃບຊ້ອນດອກໄມຸ້ເປ ດຢູ່າງສົມບູນແລຸ້ວ 

59 509 5090 ການເກ ດຂືີ້ນຂອງໃບຊ້ອນ ລ າຕົີ້ນສຸດທ້າຍມ ໃບຊ້ອນດອກທ ົ່ເປັນໝັນ ປົກປຸ້ອງດອກ 

 

ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 6: ການອອກດອກ 

60 600 6000 ຂັີ້ນຕອນເລ ົ່ມຕົີ້ນດ້ວຍການເກ ດຂືີ້ນຂອງດອກໄມຸ້ ທ ົ່ຖືກປົກປຸ້ອງໂດຍໃບຊ້ອນຊ ົ່ດອກສຸດທ້າຍ 
(ໃບຊ້ອນດອກທ  1) 

ດອກໄມຸ້ທ ົ່ບ ົ່ມ ມືຈັບດອກໄມຸ້ດອກ (ໃບຊ້ອນດອກທ ົ່ເປັນໝັນ ທ  2) ແລະ ກ້ານດອກໄມຸ້ ກ້ານດອກໄມຸ້ຈະຢູູ່ໃນ
ຕ າແໜູ່ງ pendulum 

62 602 6020 ໃບຊ້ອນດອກສູງຂືີ້ນທ ົ່ປົກປຸ້ອງມືທ າອິດຂອງດອກເພດແມູ່ ຫືຼ ດອກໄມຸ້ 
63 603 6030 ໃບຊ້ອນດອກສູງຂືີ້ນທ ົ່ປົກປຸ້ອງມືສອງຂອງດອກເພດແມູ່ ຫືຼ ດອກໄມຸ້ 
ດອກເບັນຈະສູງຂືີ້ນທ ົ່ປົກປຸ້ອງມືທ ສາມຂອງດອກເພດແມູ່ ຫືຼ ດອກໄມຸ້ 
65 605 6050 ເບ ກບານຢູ່າງເຕັມທ ົ່: ຢູ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງມືຂອງດອກເພດແມູ່ ແມູ່ນຖືກພັດທະນາ 
69 609 6090 ກະດູກຫັກທ ົ່ປົກປຸ້ອງມືແຫຸ້ງ ແລະ ລົີ້ມລົງ ແລະ ນິີ້ວມືເຂົີ້າໄປໃນທິດທາງທ ົ່ຕິດກັບ rachis 

 

ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 7; ການພັດທະນາຂອງຫມາກໄມ້ 
70 700 7000 ຢູ່າງ ໜ້ອຍ 50% ຂອງນິີ້ວຊ ີ້ສະແດງວ່າມ ເສັີ້ນໂຄຸ້ງຂືີ້ນໄປຂ້າງເທິງ ແລະ ໝາກໄມຸ້ (ນິີ້ວມື) ເລ ົ່ມ
ຕົີ້ນຕືົ່ມ 

71 701 7010 ການສ າຜັດທັງໝົດ ຂອງນິີ້ວມື ຫລ ືດອກແມູ່ (ໃບຊ້ອນດອກປຸ້ອງກັນຫຼຸດລົງ ຫລ ືໂຄຸ້ງ ແລະ 
ຫ່ຽວເທິງມື) 
72 702 7020 ນ ີ້ວມືຂອງມືສະແດງໃຫຸ້ເຫັນລັກສະນະຂອງໂຄຸ້ງ ຂອງ ໝາກ (ຂຶີ້ນໄປ ແລະ ເກືອບທຽບກັນກັບ
ແກນ ຫລ ືກ້ານໃບ) 
73 703 7030 ຈາກສອງມື ທ າອິດເຖິງ 30% ຂອງມືໄດຸ້ບັນລຸເຖິງຄວາມ ໜາ ສູງສຸດ ຂອງ ໝາກໄມຸ້ 
74 704 7040 ເຖິງ 40% ຂອງມືໄດຸ້ບັນລຸຄວາມໜາ ສູງສຸດຂອງ ໝາກໄມຸ້ 
75 705 7050 ເຖິງ 50% ຂອງມືໄດຸ້ບັນລຸຄວາມໜາ ສູງສຸດ ຂອງ ໝາກໄມຸ້ 
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76 706 7060 ເຖິງ 60% ຂອງມືໄດຸ້ບັນລຸຄວາມໜາ ສູງສຸດ ຂອງ ໝາກໄມຸ້ 
77 707 7070 ເຖິງ 70% ຂອງມືໄດຸ້ບັນລຸຄວາມໜາ ສູງສຸດ ຂອງ ໝາກໄມຸ້ 
78 708 7080 ເຖິງ 80% ຂອງມືໄດຸ້ບັນລຸຄວາມໜາ ສູງສຸດ ຂອງ ໝາກໄມຸ້ 
79 709 7090 ມືທັງ ໝົດ ໄດຸ້ບັນລຸຄວາມໜາ ສູງສຸດ ຂອງ ໝາກໄມຸ້ ແລະ ບ ົ່ມ ມືສະແດງການສູນເສຍນ້   າໜັກ 

 

 

 

 

 

 

ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 8: ການລອກເອົາໝາກ 

80 800 8000 Ripening ເລ ົ່ມຕົີ້ນເມືົ່ອໝາກໄມຸ້ໄດຸ້ເຖິງຄວາມໜາ ສູງສຸດ. ເລ ົ່ມຕົີ້ນທ ົ່ຈະສູນເສຍນ້   າໜັກ 
ແລະ ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນການປູ່ຽນແປງຂອງສ ທ ົ່ລະດັບຂອງຄວາມແກູ່ສຸກ 

81 801 8010 ລະດັບການເຕ ບໂຕເຕັມທ ົ່ 1: ສ ຂຽວ. ສ ທ າມະດາຂອງ ໝາກໄມຸ້ສົດ 

82 802 8020 ລະດັບການເຕ ບໂຕເຕັມທ ົ່ 2: ມ ສ ເຫືຼອງ. ການດັດແປງສ  ທ າອິດໃນໄລຍະຮອບວຽນ. 
83 803 8030 ລະດັບການເຕ ບໂຕເຕັມທ ົ່. 3: ສ ຂຽວກ່ວາສ ເຫືຼອງ 
84 804 8040 ລະດັບການເຕ ບໂຕເຕັມທ ົ່. 4: ສ ເຫລືອງຫຼາຍກ່ວາສ ຂຽວ 

85 805 8050 ລະດັບຄວາມແກູ່ສຸກ. 5: tinge ຂອງສ ຂຽວ 

86 806 8060 ລະດັບການເຕ ບໂຕເຕັມທ ົ່. 6: ສ ເຫືຼອງທັງໝົດ 

87 807 8070 ລະດັບປະລິນຍາທ ົ່ໃຫຍ່ເຕັມທ ົ່ 7: ສ ເຫືຼອງມ ສ ນ ີ້າຕານ. ໝາກແມູ່ນ ໝາກສຸກເຕັມທ ົ່, ມ ລົດຊາດດ 
ທ ົ່ສຸດ ແລະ ມ ຄຸນຄ່າສູງດ້ານທາດບ າລຸງ 
88 808 8080 ລະດັບການເຕ ບໂຕເຕັມທ ົ່ 8: 20-50% ຂອງພືີ້ນຜິວເຮັດໃຫຸ້ມ ສ  
89 809 8090 ລະດັບການເຕ ບໃຫຍ່ເຕັມທ  9: ຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງພືີ້ນຜິວ ຂອງໝາກໄມຸ້ແມູ່ນເຮັດໃຫຸ້ມ ສ ສັນ 
ແລະ ມ ຮອຍແຕກ 

 

 

ຂັື້ນຕອນສໍາຄັນທີ 9: ຄວາມເຖົື້າ ແລະຄວາມຕາຍ 

90 900 9090 ຫຼາຍກ່ວາ 50% ຂອງໜ້າດິນ ຂອງໝາກໄມຸ້ແມູ່ນເປັນສ ນ ີ້າ ຕານ 

91 901 9010 ໃບໄມຸ້ທ ົ່ພືດວາງສະແດງໄດຸ້ເສຍຊ ວິດໄປແລຸ້ວ ແລະ ດອກເພດຜູຸ້ໄດຸ້ຫ່ຽວແຫຸ້ງ, ເປັນດອກໄມຸ້
ປະດັບປະດາ / ຫືຼ ລົີ້ມລົງ. 
93 903 9030 ການເນົົ່າເປືົ່ອຍທັງໝົດ ແລະ ເນືີ້ອເຍືົ່ອ ຂອງໝາກໄມຸ້ 
95 905 9050 Degeneration (necrosis) ຂອງດອກໄມຸ້ 
97 907 9070 ກາບຫຸຸ້ມຢູູ່ໃນຝາອັດປາກມົດລູກກາຍເປັນຝ  ຊຶົ່ງຊ ີ້ໃຫຸ້ເຫັນເຖິງການເລ ົ່ມຕົີ້ນຂອງໂຣກ necrosis 

ຂອງ pseudostem. ພະຍາດຫົວໃຈປູ່ຽນເປັນສ ນ ີ້າຕານ 

98 908 9080 ການເນົົ່າເປືົ່ອຍທັງໝົດ ຂອງເນືີ້ອເຍືົ່ອ ແລະ ລົີ້ມລົງຂອງກະດູກຂ້າງ 
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* ຜະລິດຕະພັນທ ົ່ເກັບກ່ຽວ 

* ການເກັບກ່ຽວຫຼັງການເກັບກຽ່ວຂອງການຮັກສາ ແມູ່ນເກ ດຂືີ້ນໃນຂັີ້ນຕອນ 99. 909 ຫືຼ 9090 
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Musacea 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບຄົບວົງຈອນ ສ າລັບສັດຕູພືດກ້ວຍ 

 

ສັດຕູພືດກ້ວຍ: ສິົ່ງມ ຊ ວິດທ ົ່ລ້ຽງ, ລະບາດ ຫືຼ ເຮັດໃຫຸ້ສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕົີ້ນກ້ວຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫຸ້ແກູ່
ການຜະລິດ. 
 



37 

 

 

ແບູ່ງອອກເປັນ 2 ກຸູ່ມ: 
- ສັດຕູພືດໃຫຍ:່ ກ ົ່ໃຫຸ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍເປັນປົກກະຕິ 
- ສັດຕູພືດນ້ອຍ: ຄວາມເສຍຫາຍເປັນບາງໂອກາດ 

 

ສັດຕູພືດຕົີ້ນຕ  ສັດຕູພືດນ້ອຍໆ 

 ເຄືອຫວ  - ກະແສເງິນຈາກກ້ວຍ 

  Cosmopolites sordidus    Hercinathrip bicinctus 

- ພ ົ່ປົົ່ງ Pseustem - ເຄືົ່ອງຕັດຫຍ້າທົົ່ວໄປ 

   Oiciporus longicollis    Spodoptera litura 

- ແກຸ້ກ້ວຍ - ແມງວັນຕັບປ ກກ້ວຍ 

   Pentolonia nigronervosa    ອັກເສບ Stephanitis 

- ເຄືົ່ອງປຸ້ອນກ້ວຍ - Cigar - ການເນົົ່າເປືົ່ອຍສິີ້ນສຸດ 

   Erionota thrax    Verticilium theabromae 

- ແມງໄມຸ້ Mealy - Nematode ລະເບ ດ 

   Dymicoccus neobrevipes    Radopholus similis 

- ແມງວັນ ໝາກ ໄມຸ້ທິດຕາເວັນອອກ  

   Bactocera dorsalis  

- ພະຍາດປານາມາ  

  Fusarium oxysporium: sp cubense  

- ໃບ Sigatoka  

  Mycospharrella figiensis (ສ  ດ າ 
Sigatoka) 

 

  Mycospharella musicola (ສ ເຫືຼອງ 
sigatoka) 

 

- ພະຍາດອັນຕະລາຍສູງສຸດ  

   ກ້ວຍງໄວຣັດອັນດັບຕົີ້ນໆ  

- Athracnose  

   Colletotrichum musae  
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ສັດຕ ພືດຂອງກ້ວຍ 

 

Rhizome weevill (Cosmopolites sordidus (ເຢຍລະມນັ) 
 

 
 
 
 
 
 
ວົງຈອນຊີວິດ 

- ເພດແມູ່ວາງໄຂູ່ດຽວຢູູ່ໃນຮ່ອງນ້ອຍໆທ ົ່ຖືກແກຸ້ມຢູູ່ຖານຂອງ pseudostem. ໜ່ວຍໄຂູ່ແມູ່ນ - ຮູບໄຂູ່ຍາວ
ປະມານ 2 - 3 ມມ. ຍາວ ແລະ ສ ຂາວ ການວາງໄຂູ່ເກ ດຂືີ້ນຫັຼງຈາກ 6 - 8 ມືີ້. ຕົວອ່ອນເປັນສ ຂາວທ ົ່ບ ົ່ມ ສ ຄ ມ, 

ຫົວມ ສ ອອກແດງ ແລະ ສ ນ ີ້າຕານ ພ້ອມກັບປາກແຂງແຮງ. ໄມຸ້ພຸູ່ມທ ົ່ປູກເຕັມສ່ວນ ຍາວປະມານ 12 ມມ. ໄລຍະ
ເວລາຂອງການປູ່ຽນແປງແມູ່ນ 20 - 25 ມືີ້. Pupae ມ ສ ຂາວ ແລະ ຍາວ ປະມານ 12 ມມ ໂຕຜູຸ້ໂຕໃຫຍ່ຈະ
ອອກມາຈາກດັກແດຸ້ (pupa) ຫັຼງຈາກ 5 - 7 ມືີ້ ໂຕຜູຸ້ໂຕໃຫຍ່ແມູ່ນ 10 - 16 ມມ.( Weevils) ດ້ວງເປັນສ 
ອອກແດງ - ສ ນ ີ້າຕານຫາສ ດ າ ສັດປ ກອາດຈະມ ຊ ວິດຢູູ່ໄດຸ້ດົນເຖິງ 2 ປ  ແລະ ສາມາດຢູູ່ໄດຸ້ໂດຍບ ົ່ຕ້ອງກກິນ
ອາຫານເປັນເວລາ 6 ເດືອນ. 
 

ການລະບາດ 

- Grubs ເຈາະກິນຢວກເປັນອາຫານ ເພືົ່ອລ້ຽງຢູູ່ໃນ pseudostem, ການລະບາດໃນໄລຍະຕົີ້ນຈະຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຂງແຮງຂອງພືດ. ໃບມ ອາການເປັນສ ເຫຶືຼອງລ່າ ຊືົ່ງຕົີ້ນ. ໃນຂັີ້ນຕອນຕ ົ່ໄປລ າຕົີ້ນມ ອາການຖືກ
ເຈາະເປັນຮ ູລາມໄປທົົ່ວລ າຕົີ້ນ ຍອດແຫູ່ວ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ໃບຫ່ຽວແຫຸ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ຍອດບ ົ່ຂະຫຍາຍຕົວ. 

 

Pseudostem borer (Odoiporus longicollis Olivier) 

 
 

 
 
 
 
 
 
ວົງຈອນຊີວິດ 
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- ໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ມ ຂະໜາດ ແຕູ່ 23 - 39 ມມ. ໜອນຍາວ (ແມງງວງ). ໄຂູ່ຖືກວາງໄວຸ້ຢູູ່ໃນກາບກ້ວຍ, ໄລຍະທ ົ່ຝັກ
ໄຂູ່ແມູ່ນ 3 - 4 ມືີ້. ຕົວອ່ອນຜ່ານ 5 ສະຖານ : ຄັີ້ງທ າອິດ 3.14 + 0.04 ມືີ້, instar ທ ສອງ 5.49 + 0.37 ມືີ້, 
instar ທ ສາມ 7.53 + 0.49 ມືີ້, instar ທ ຫ້າ 9.3 + 0.68 ມືີ້ ແລະ instar ທ ຫ້າ 10.98 + 0.86 ມືີ້. 
Pupa ດັກແດຸ້ຖືກສ້າງຂຶີ້ນພາຍໃນ coccon. ໂຕໃຫຍ່ທັງເພດແມູ່ ແລະ ເພດຜູຸ້ ມ ສ ດ າ ເຫືຼີ້ອມ, ເພດແມູ່ໃຫຍ່ກວ່າ
ເພດຜູຸ້. 
 

ການລະບາດ. 
 ຖ້າກ້ວຍຖືກພະຍາດດັົ່ງກ່າວທ າລາຍແລຸ້ວ ຖືວ່າເປັນໜຶົ່ງ ໃນບັນດາສາເຫດທ ົ່ເຮັດໃຫຸ້ການສູນເສຍ
ຜົນລະປູກສູງເຖິງ 80%% ດ້ວງເຈາະລ າຕົີ້ນ ທ າລາຍຕົີ້ນໄມຸ້ໃນຊ່ວງເວລາອອກດອກ ແລະ ອອກເປັນຊ ົ່ ແລະ ເຮັດ
ໃຫຸ້ເກ ດຜົນຜະລິດທ ົ່ສູນເສຍໄປໂດຍການປຸ້ອງກັນການພັດທະນາຂອງຊ ົ່. ອາການເລ ົ່ມຕົີ້ນແມູ່ນມ ການວຸຸ້ນວາຍຢູູ່
ເທິງກ້ວຍ ເຊິົ່ງສະແດງເຖິງກິດຈະກ າ ທ ົ່ເຮັດ weevil ແລະ grub ຢູູ່ຂ້າງລ າຕົີ້ນ. ເນືົ່ອງຈາກການໃຫຸ້ອາຫານຂອງ
ລ າ ໂດຍ grubs, pseudostem ກາຍເປັນ hallow ແລະ ແຕກແຍກຢູູ່ໃນພາກພືີ້ນ apical ເນືົ່ອງຈາກ gush 

ຂອງພະລັງງານລົມ. 
 

ເພ້ຍອ່ອນກ້ວຍ (Pentolonia nigronervosa Coquerel) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ວົງຈອນຊີວິດ 

 ເພຸ້ຍອ່ອນກ້ວຍມ  4 ຂັີ້ນຕອນທ ົ່ເປັນ nymphal. ຕົີ້ນ nymphs ທ ົ່ເກ ດໃໝູ່ ແມູ່ນຮູບໄຂູ່ ແລະ ມ 
ລັກສະນະຍາວ. ພວກມັນເປັນສ ນ ີ້າຕານແດງ, ມ ເສົາອາກາດສ ົ່ຕອນ, ແລະມ ຄວາມຍາວ 1/250 ນິີ້ວ. nymphs 

ຂັີ້ນສອງແມູ່ນຄ້າຍຄືກັນໃນຮູບລັກສະນະ ແລະ ມ ຄວາມຍາວປະມານ 7/250 ນິີ້ວ. ຂັີ້ນຕອນ nymphal ທ ສາມ
ແມູ່ນສ ນ ີ້າຕານອ່ອນ, ມ ຄວາມຍາວປະມານ 9/250 ນິີ້ວ. nymphs ຂັີ້ນຕອນທ ສ ົ່ມ ເສົາອາ ກາດ 6 ຊັີ້ນ, ເປັນ
ສ ນ ີ້າຕານອ່ອນໆ ແລະມ ຄວາມຍາວເຖິງ 1/25 ນ ີ້ວ. ແຕູ່ລະຂັີ້ນຕອນສຸດທ້າຍ 2 - 4, 3 - 4, 2 - 4 ແລະ 2 - 4 

ມືີ້ຕາມລ າດັບ. ໂຕໃຫຍມ່ ສ ແດງເຫືຼີ້ອມເປັນສ ນ ີ້າຕານເຂັີ້ມ ຫລື ຂ້ອນຂ້າງເກືອບເປັນສ ດ າ 
 

 

ການລະບາດ 

 ເປືອກກ້ວຍແມູ່ນອາຫານ phloem ທ ົ່ໃຊຸ້ງວງຍາວ ເພືົ່ອເຈາະເນືີ້ອເຍືົ່ອຂອງພືດ ເພືົ່ອດູດນ ີ້າ ໂດຍກົງ
ຈາກລ າຕົີ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ກ້ວຍມ ອາການຜິດປົກກະຕິກາຍເປັນ curled ກ້ວຍຫອມເປັນເສັີ້ນເລືອດຂອດຂອງ
ພະຍາດຊັີ້ນຍອດ. 
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ດ້ວງຮໍາໃບກ້ວຍ 

Banana skipper (Erionota thrax Linnaeus) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ວົງຈອນຊີວິດ 

 ໂຕແມູ່ຈະວາງໄຂູ່ ໜ່ວຍດຽວຢູູ່ຂ້າງກ້ອງໃບ, ໄຂູ່ຈ ານວນໜຶົ່ງອາດຈະຖືກເກັບໄວຸ້ໃນໃບດຽວກັນ ການ
ຮວບຮວມເອົາຫຼັງຈາກ 5 - 8 ມືີ້ ຕົວອ່ອນມ ສ ຂຽວຈືດ ແລະ ມ ຫົວສ ດ າເຫືຼີ້ອມ ທ ົ່ໂດດເດັົ່ນ ກັດກ ນໃບເປັນ
ອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ໃບມ ລັກສະນະມ້ວນ. ມ ຫ້າຂັີ້ນຕອນຂອງການມ ຊ ວິດໃນໄລຍະ 30 ວັນ. ຂັີ້ນຕອນທ າອິດ
ແມູ່ນປົກຄຸມດ້ວຍຜົງ waxy ຂາວ. ຕົວອ່ອນທ ົ່ເຕ ບໃຫຍ່ເຕັມທ ົ່ຍາວປະມານ 6 ຊຕມ. ຈັບຢູູ່ພາຍໃນແຜູ່ນໃບ 
ໂດຍໃຊຸ້ເວລາປະມານ 10 ມືີ້. ຈາກນັີ້ນກ ລອກຄາບອອກເປັນແມງກະເບືີ້ອກິີ້ງກ້ວຍແມູ່ນສ ນ ີ້າຕານ ມ ສ ເຫືຼອງສາມ
ຈຸດຢູູ່ປ ກເບືີ້ອງໜ້າ. 
 

 

ການລະບາດ 

 ໃນລະຫວ່າງການລະບາດ ຄວາມເສຍຫາຍເຖິງ 60%% ຂອງເນືີ້ອທ ົ່ໃບຂອງຕົີ້ນກ້ວຍ. ຖ້າການລະບາດ
ເກ ດຂືີ້ນໃນເວລາອອກໝາກ  ຜົນຜະລິດຈະຕ ົ່າກວ່າ ຍ້ອນການເຕ ບໃຫຍ່ເຕັມໄວຂອງໝາກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຂະ 
ໜາດຂອງຊ ົ່. ຈາກການທົດລອງແລຸ້ວໃນຊ່ວງນ ີ້ຈະເຫັນວ່າມ ການເສຍຫາາຍເຖິງ 50%% ໃນໝາກ ຊືົ່ງສາມາດສົົ່ງ
ຜົນໃຫຸ້ມ ນ ີ້າໜັກ ຂອງໝາກຫຼຸດລົງ ເກືອບ 30%%. 

 
ເພ້ຍແປງ້ 

 Mealy bug (Dysmicoccus neobrevipes (Beardsley) 
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ວົງຈອນຊີວິດ 

 ສັດຕູພືດແມງໄມຸ້ຊະນິດນ ີ້ບ ົ່ໄດຸ້ວາງໄຂູ່. ພວກເຂົາເປັນ ovoviviparous, ຊຶົ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໄຂູ່ຈະ
ແຕກອອກມາຈາກໂຕແມູ່. ການເກ ດນ ີ້ ມ ຊ ວິດຢູູ່ໃນເວລາຍັງອ່ອນ (nymphs). ຕົວອ່ອນ, ເອ ີ້ນວ່າຕົວກວາດລ້າ 
"ແມູ່ນຂັີ້ນຕອນຕົີ້ນຕ ຂອງທຸກໆຊະນິດແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນສັດຕູພືດ. ພວກມັນມ ຮ່າງກາຍລຽບ ແລະມ ຂົນຍາວ ເຊິົ່ງ
ຊ່ວຍໃນການກະແຈກກະຈາຍໂດຍລົມ. ຕົວອ່ອນຂອງໂຕແມູ່ຍຸງສາມຄັີ້ງກ່ອນຈະກາຍເປັນໂຕແກູ່. ຂັີ້ນຕອນຂອງ
ການຕາຍແມູ່ນເກ ດຂືີ້ນປະມານ 35 ວັນ. ຮ່າງກາຍຂອງພວກມັນເປັນສ ນ ີ້າຕານ ຫາສ ຂ ີ້ເຖົົ່າ - ແຮູ່, ມ ຂ ີ້ເຜ ີ້ງທ ົ່ຍືດ
ຍາວຈາກບ ລິເວນຂອບຂອງຮ່າງກາຍ. 
 

ການລະບາດ 

  ເພຸ້ຍແປຸ້ງຈະດູດໃນສ່ວນຂອງອາກາດຂອງຕົີ້ນກ້ວຍເຊັົ່ນ: ໃບ, ລ າຕົີ້ນ, ດອກ ແລະ ກຸູ່ມໝາກ. ມົດບາງ
ໂຕຈະຊ່ວຍນ າພວກມັນໄປສູູ່ຫລາຍໆສ່ວນຂອງຕົີ້ນກ້ວຍ. ສ າລັບ ໝາກໄມຸ້ທ ົ່ຍັງອ່ອນ, ພວກມັນຈະກາຍເປັນເຫງົາ
ກັບແມູ່ມົດ ຊືົ່ງຈັດເປັນປະເພດໝາກໄມຸ້ທ ົ່ມ ຄຸນນະພາບຕ ົ່າ ແລະ ຂາຍກ ບ ົ່ໄດຸ້ລາຄາ. 
 

ແມງວນັທອງ 
 

Oriental fruit fly (Bactocera dorsalis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ວົງຈອນຊີວິດ 

 ໂຕແມູ່ວາງໄຂູ່ໃນໝາກໄມຸ້, ພວກມັນມ ສ ຂາວເຫືຼີ້ອມ, ຮູບຮ , ກ້ຽງ, ຍາວ, ຍາວໂຄຸ້ງ ແລະ ປອກຢູູ່ສົີ້ນໜຶົ່
ງ. ໄລຍະເວລາຂອງໄຂູ່ແມູ່ນ 1 - 2 ມືີ້. ຕົວອ່ອນກິນໃນ ໝາກ ທ ົ່ເນົົ່າເປືົ່ອຍ, ເຮັດໃຫຸ້ ໝາກໄມຸ້ເນົົ່າເປືົ່ອຍ ກ່ອນໄວ
ອັນຄວນ. ຫັຼງຈາກ 7 - 12 ມືີ້ການເຕ ບໂຕຂອງຕົວອ່ອນທ ົ່ຫຼຸດລົງຢູ່າງເຕັມສ່ວນຈາກໝາກ ເພືົ່ອພັດທະນາເປັນ 
pupae ໃນດິນ.ໂຕແກູ່ອອກມາພາຍຫັຼງ 10 -14 ມືີ້. ໂຕແກູ່ກາຍເປັນຜູຸ້ໃຫຍ່ທາງເພດຫັຼງຈາກ 1 - 2 ອາທິດ. 
ພວກເຂົາອາໄສຢູູ່ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດແຜູ່ພັນໄດຸ້ຕະຫຼອດຊ ວິດ. 
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ການລະບາດ 

 ແມງວັນທອງ ແມູ່ນສັດຕູພືດທ ົ່ທ າລາຍຫຼາຍທ ົ່ສຸດຂອງການປູກພືດສວນເຂດຮ້ອນໃນໂລກ ເພາະວ່າມັນ
ມ ຄວາມກວ້າງ ແລະຄວາມສາມາດໃນການໂຈມຕ ສ ຂຽວຂອງ ໝາກໄມຸ້ບາງຊະນິດ. ໂຕແມູ່ຈະຕອມໝາກໃນເວລາ 
ທ ົ່ພວກເຂົາວາງໄຂູ່ພາຍໃນ. ອຸໂມງຂອງຕົວອ່ອນເຂົີ້າໄປໃນໝາກໄມຸ້ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍສາມາດ
ເກ ດຂືີ້ນພາຍໃນເນືີ້ອຫນັງກ່ອນທ ົ່ຈະເຫັນຈຸດທ ົ່ຊັດເຈນຢູູ່ເທິງໝາກໄມຸ້. ອາການທ ົ່ຈະແຈຸ້ງທ ົ່ສຸດຂອງການລະບາດ
ແມູ່ນ: 
 - ມ ຮອຍຂ ດຂ່ວນເລັກໆນ້ອຍໆຕາມຜິວໜັງ, ເຊິົ່ງພັດທະນາຈາກເຊືີ້ອພະຍາດ. 
 - ໝາກໄມຸ້ທ ົ່ຖືກກະທົບ ຈະເນົົ່າເປືົ່ອຍກ່ອນເວລາແກູ່. 

 
 
 
 
 

ເພ້ຍໄຟໝາກກ້ວຍ 

Banana silvering thrips (Hercinothrips bicinctus) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ວົງຈອນຊີວິດ 

 ໄຂູ່ວາງຢູູ່ຂ້າງເທິງ ຫືຼຂ້າງລຸູ່ມຂອງໃບ. ຕົວອ່ອນນ້ອຍໆບາງໆອອກຈາກໄຂູ່ໃຊຸ້ເວລາ 6 - 9 ວັນ ຊືົ່ງມ 
ຮູບຊົງຂອງປ ກສ ຂາວນ້ອຍໆ. ມັນມ ສອງໄລຍະທ ົ່ມ ຄວາມອ່ອນແອ. ຂັີ້ນຕອນຂອງຕົວອ່ອນຄັີ້ງທ ສອງເບິົ່ງຄືວ່າຂັີ້ນ
ຕອນຂອງຕົວອ່ອນ ທ າອິດເປັນສ ເຫືຼອງ - ສົີ້ມ, ເວທ ຂອງຕົວອ່ອນເກ ດຂືີ້ນ 10 - 14 ມືີ້. ໃນເວລາທ ົ່ຕົວອ່ອນແມູ່ນ 
- ການເຕ ບໃຫຍ່ເຕັມທ ົ່ມັນຈະລຸດລົງໄປໃນພືີ້ນດິນທ ົ່ປາກເຂົີ້າໄປໃນ pupa ກ່ອນໃນເວລາທ ົ່ຊຸູ່ມ, ໄລຍະເວລາຂອງ 
pupa ແມູ່ນປະມານ 6 - 10 ມືີ້. ໄລຍະນ ີ້ໝາກກ້ວຍຈະອອກເປັນສ ນ ີ້າຕານເຂັີ້ມ ແລະ ມັນມ ຂົນແຄບໆກັບພືີ້ນທ ົ່
ມືດ ແລະ ສ ຂ ີ້ເຖົົ່າຈືດໆ. 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.daf.qld.gov.au/__data/assets/image/0004/69718/banana-silvering-thrip-adult.jpg&imgrefurl=https://www.daf.qld.gov.au/plants/fruit-and-vegetables/a-z-list-of-horticultural-insect-pests&docid=zpReyyFoLVGdZM&tbnid=vQwJANoJbWkCbM:&vet=10ahUKEwiHgZipmefkAhUOdCsKHQLTAfUQMwhsKB4wHg..i&w=250&h=161&bih=644&biw=1324&q=Banana%20silvering%20thrips&ved=0ahUKEwiHgZipmefkAhUOdCsKHQLTAfUQMwhsKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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ການລະບາດ 

 ສັດຕູພືດໂຕດັົ່ງກ່າວ ແມູ່ນລະບາດຢູູ່ໃນໜ່ວຍໜາກກ້ວຍ ໂດຍສະເພາະເລິ ີ້ມຈາກ ໝາກອ່ອນກ່ອນ 
ດ້ວຍ 5 ຂັີ້ນຕອນ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫັຼງຈາກສຸກ ຊືົ່ງຈະໃຫຸ້ເກ ດເປັນສ ຂ ີ້ເຖົົ່າ ແລະ ແຕກໃນຂະນະທ ົ່ໝາກຈະແກູ່
ເຕັມທ ົ່. 

 

 
ບົື້ງ 

Common cutworm (Spodoptera litura) 

 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

ວົງຈອນຊີວິດ 

- ຂັີ້ນຕອນຂອງໄຂູ່ແມູ່ນຢູູ່ໃນໄລຍະ 3 - 7 ວັນ. ຂັີ້ນຕອນຂອງການມ ຊ ວິດປະມານ 11 - 22 ມືີ້ ແລະ   
ຂັີ້ນຕອນຂອງການ pupal 7 - 8 ມືີ້. 

 - ຕົວອ່ອນ ມ ສ ສ ນ ີ້າຕານຈືດ ຈາກນັີ້ນກ ົ່ກາຍເປັນມ ສ ນ ີ້າຕານອ່ອນ ແລະ ມ ສ ດ າເຂັີ້ມ 

 - ຢູູ່ໃນບ ລິເວນຂອບເຂດລຸູ່ມ ຈະມ ສ ເຫືຼອງ ແລະ ສ ຂາວ. 
 - ໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ ມ ຄວາມແຂງແຮງໂດຍມ ເຄືົ່ອງໝາຍ ສ ຂາວ ແລະ ຢູູ່ທາງຫັຼງເປັນສ ນ ີ້າຕານwigs Hind  

 -ມ ສ ຂາວ ແລະ ສ ນ ີ້າຕານ ຕາມແຄມຂອບໂຕ 

 

ການລະບາດ 

 - ຕົວອ່ອນອ່ອນຈະດູດ ແລະ ກັດກິນໃບອ່ອນເປັນອາຫານ. 
 - ໃນຕອນຕ ົ່ມາຈະລະບາດຢູ່າງໄວວາໃນເວລາກາງຄືນຢູູ່ເທິງໃບໄມຸ້. 
 

 

 

ແມງແຄງແກ້ວ 

Banana lace wing bug [Stephanitis typical (Distaqnt)] 

  



44 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ວົງຈອນຊີວິດ 

 ໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ມ ສ ເຫືຼອງປົນສ ຂາວ ແລະ ມ ຂະໜາດ ປະມານ 4 ມມ, ມ ລ ີ້ນແປ, ອ່ອນນຸຸ້ມ - ຄືປ ກ ໂຕແມູ່
ຈະວາງໄຂູ່ປະມານ 30 ໜ່ວຍ ຢູູ່ໃບເບືີ້ອງລຸູ່ມໃບ. ຫັຼງຈາກໄດຸ້ປະມານ 12 ວັນ nymphs ຈະແຕກ. ຂັີ້ນຕອນ
ການພັດທະນານ ີ້ ມ ເວລາ ປະມານ 13 ວັນ. 
 

 

ການລະບາດ 

 ໂຕຜູຸ້ໃຫຍ ່ແລະ nymphs ກິນອາຫານຢູູ່ພືີ້ນຜິວໃບ, ສ່ວນຫຼາຍແມູ່ນຢູູ່ໃນພາກພືີ້ນຂອງເສັີ້ນກາງ  
ຊືົ່ງຈະເກ ດມ ຈຸດສ ຂາວນ້ອຍໆປາກົດຢູູ່ຂືີ້ນເທິງໃບ; ບັນດາຈຸດຈຸດດັົ່ງກ່າວຈະເປັນຊ ີ້າໆ ແລະ ທົົ່ວໃບຈະປູ່ຽນສ 
ກາຍເປັນສ ເຫືຼອງ ກ້າວໄປສູູ່ສ ນ ີ້າຕານ ໄປຕາມການເວລາ ແລະ ຫ່ຽວແຫຸ້ງ ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຸ້ລ າຕົີ້ນມ ການ
ເຕ ບໃຫຍຂ່ະຫຍາຍຕົວຊ້າ. 
 

 

 

 

 

 

ພະຍາດແຫູ່ວເລືອງຂອງໝາກກ້ວຍ 
Panama disease : Fusazium oxysporum f.s.p. cubense 
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ອາການຕ່າງໆ 

 Fusarium wilt ແມູ່ນພະຍາດທ ົ່ເປັນໂຣກຫ່ຽວແຫຸ້ງ. ອາການດັົ່ງກ່າວປາກົດຂືີ້ນຫລາຍທ ົ່ສຸດໃນຕົີ້ນ
ພືດທ ົ່ມ ອາຍຸໃນລະຫວ່ງ 5 ເດືອນ ເຖິງຕົີ້ນໄມຸ້ມ ອາຍຸ 2 - 3 ເດືອນ ແຕູ່ກ ົ່ຈະຕາຍລົງພາຍໃຕຸ້ເງືົ່ອນໄຂທ ົ່ເອືີ້ອອ າ 
ນວຍສູງ. ອາການທ ົ່ເລ ົ່ມຕົີ້ນຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ແມູ່ນການຫົດຕົວເປັນສ ເຫືຼອງອ່ອນໆຢູູ່ໃນກ້ານໃບ ຂອງໃບທ ົ່ມ 
ອາຍຸນ້ອຍທ ົ່ສຸດ. ສອງປະເພດຂອງອາການດັົ່ງກ່າວ ແມູ່ນເປັນໄປຕາມຂັີ້ນຕອນນ ີ້ ຊືົ່ງຈະການເປັນສ ເຫືຼອງລາມໄປ
ທົົ່ວໝົດທັງໃບ ສຸດທ້າຍກ້ານຈະຫັກລົງໃນທ ົ່ສຸດ. ໃນປະເພດທ ົ່ບ ົ່ແມູ່ນສ ເຫືຼອງ, ໃບຈະລົີ້ມລົງຢູູ່ທ ົ່ກ້ານໃບໂດຍບ ົ່ມ 
ໃບ chlorosis. ປົກກະຕິໃບທັງໝົດ ລ້ວນແຕູ່ມ ອາຍຸນ້ອຍທ ົ່ສຸດ ແລະ ຈະມ ພຽງໃບຍອດໃບດຽວປົົ່ງອອກ. 
 

ເຫດການທີື່ເກດີຂືື້ນ 

 ເຊືີ້ອພະຍາດດັົ່ງກ່າວເກ ດມ ຢູູ່ໃນດິນ - ເກ ດມາຈາກສ ົ່ງທ ົ່ມ ຊ ວິດໃນດິນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ 
chlamydospores ຖືກສ້າງຂຶີ້ນໂດຍຈຸລັງ hyphal ແລະ conidial. ການຕິດເຊືີ້ອ ແມູ່ນເປັນສິົ່ງທ ົ່ແຜູ່ລາມຜ່ານ
ຮາກທ ົ່ຖືກຕິດເຊືີ້ອແລຸ້ວ ພະຍາດຈະຕິດຕ ົ່ແຜູ່ລາມໄປທົີ້ວທັງຕົີ້ນ, ເຊືີ້ອພະຍາດສາມາດຖືກຍ້າຍໄປຢູູ່ບ ລິເວນທ ົ່ບ ົ່
ຕິດເຊືີ້ອເມືົ່ອວັດສະດຸດັົ່ງກ່າວຖືກນ າໃຊຸ້. ໃນໄລຍະສັີ້ນໆ, ເຊືີ້ອພະຍາດຈະເຄືົ່ອນຍ້າຍເຂົີ້າສູູ່ພາຍໃນລະບົບຮາກທ ົ່
ເຊືົ່ອມຕ ົ່ກັນ ຢູູ່ໃນດິນ, ໂດຍທາງນ ີ້າ, ເຄືົ່ອງມື ແລະ ເຄືົ່ອງຈັກຕ່າງໆ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ພະຍາດໃບ Sigatoka: 

Mycospharella fijiensis (ສ ດ າ Sigataka) 

Mycospharella musicola (ສ ເຫືຼອງ Sigatoka) 
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ອາການຕ່າງໆ 

 ອາການທ ົ່ເຫັນໄດຸ້ໄວທ ົ່ສຸດຂອງ Sigatoka ແມູ່ນສ ຂຽວອ່ອນໆ, ຮູບຊົງແຄບຍາວປະມານ 1 ມມ, ຢູູ່
ດ້ານເທິງຂອງໃບເກົົ່າ. ເນືີ້ອເຍືົ່ອທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອແລຸ້ວປູ່ຽນເປັນສ ນ ີ້າຕານ ແລະ ຫ່ຽງແຫຸ້ງຕາຍ. ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວອາດ
ເກ ດເປັນບ ລິເວນຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ຊືົ່ງເຮັດໃຫຸ້ລ າຕົີ້ນມ ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ. ໃນສະພາບທ ົ່ຮຸນແຮງ, ໃບທັງໝົດ ຈະ
ຫ່ຽວແຫຸ້ງຈາກປາຍລົງຫາກ້ານ. ໂດຍປົກກະຕິ 15 - 18 ໃບ ທ ົ່ມ ປະໂຫຍດແມູ່ນມ ຄວາມຈ າເປັນ ແຕູ່ຍ້ອນວ່າ
ພະຍາດໃບ Sigatoka ມັນຍາກທ ົ່ຈະຮັກສາໄດຸ້ເຖິງ 10 ໃບ. ພະຍາດດັົ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫຸ້ເກ ດການສູນເສຍຜົນ
ຜະລິດທ ົ່ຮ້າຍແຮງ ກ ຄືທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ເກືອບທັງໝົດ ເພາະຫວ ກ້ວຍສ່ວນໃຫຍ່ກ ົ່ຖືກກະທົບດ້ວຍ
ການຕິດເຊືີ້ອພະຍາດດັົ່ງກ່າວເຊັົ່ນດຽວກັນ.  
 

ເຫດການທີື່ເກດີຂືື້ນ 

 ພືີ້ນທ ົ່ທ ົ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງ ແມູ່ນບ ົ່ເໝາະສົມ ສ າລັບການສົົ່ງອອກ ເພາະວ່າຄຸນນະພາບຂອງ
ກ້ວຍແມູ່ນຫຼຸດລົງຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າເຄືອກ້ວຍມ ຫວ ໜ້ອຍ. ໝາກກ້ວຍສຸກກ່ອນໄວ ແລະແຕກອອກມ ສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ. ດັົ່ງນັີ້ນຄວນໄດຸ້ໃຊຸ້ວິທ ຫູຸ້ມຫ ົ່ເຄືອກ້ວຍ ເພືອປຸ້ອງກັນການຕິດເຊືີ້ອພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ເພາະ
ຖ້າວ່າດອກທ ົ່ຖືກມ ເຊືີ້ອພະຍາດຈະປິວໄປຕາມກະແສລົມພັດ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banana bunchy top disease (Banana bunchy top virus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.daf.qld.gov.au/__data/assets/image/0003/170436/7235-Jeff-Daniells-BBTV.jpg&imgrefurl=https://www.daf.qld.gov.au/plants/health-pests-diseases/a-z-significant/bunchy-top&docid=s8p5-rDK6PeTDM&tbnid=PQYO7di2LRTHSM:&vet=10ahUKEwilz8OBnOfkAhXMfX0KHUPJB6kQMwhdKAIwAg..i&w=800&h=600&bih=644&biw=1324&q=Banana%20bunchy%20top%20disease%20&ved=0ahUKEwilz8OBnOfkAhXMfX0KHUPJB6kQMwhdKAIwAg&iact=mrc&uact=8
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ອາການຕ່າງໆ 

 ອາການປົກກະຕິຂອງພະຍາດໃບໄໝຸ້ແມູ່ນລະບາດຕັີ້ງແຕູ່ຕອນຫາກ ົ່ແຕກໜ ົ່ ປະກອບມ ລັກສະນະຂອງ
ຮອຍແຕກສ ຂຽວເຂັີ້ມຢູູ່ຕາມເສັີ້ນກ່າງໃບ, ກ່າງກາງ, ກ້ານໃບ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ສົົ່ງຜົນໃຫຸ້ໃບຢູູ່
ປາຍຍອດຂອງຕົີ້ນໄມຸ້ກາຍເປັນແຄບ ແລະ ແຄບໆດ້ວຍໃບໄມຸ້ທ ົ່ເປັນ chlorotic, ຂອບໃບທ ົ່ແຕກ ແລະ ມັກຈະ
ຂືີ້ນ. ຕົີ້ນກ້ວຍທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອຈະຜະລິດຫມາກກ້ວຍໜ້ອຍ, ດອກກ້ວຍບານເປັນຮູບປາກນົກຄ້າຍຄືຮູບລັກສະນະ. 
BBTV . ຕົີ້ນກ້ວຍທ ົ່ປູກແລຸ້ວ ຖ້າຫາກເກ ດມ ການຕິດເຊືີ້ອພະຍາດດັົ່ງກ່າວ ແມູ່ນຈະເຮັດໃຫຸ້ເກ ດການສູນເສຍທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດຕ ົ່ການຜະລິດກ້ວຍ. 
 

 

ເຫດການທີື່ເກດີຂືື້ນ 

 ເຊືີ້ອໄວຣດັດັົ່ງກ່າວຈະຖືກສົົ່ງຕ ົ່ໂດຍກ້ວຍ aphid, Pentolonia nigronervosa ຂ ີ້ມູນຕົີ້ນຕ ຂອງ
ການ ນ າສົົ່ງຈາກກ້ວຍຊ ົ່ໃຫຍ່ ແມູ່ນຜ່ານການດູດຊຶມ, ການຮກັສາຂອງ corms ແລະ ຜ່ານວິວັດທະນາການຂອງ
ເນືີ້ອເຍືົ່ອ. ລະບົບສາຍສົົ່ງຂັີ້ນສອງ ແມູ່ນໂດຍໝາກກ້ວຍ ດ າ aphid P. nigronervosa ໃນແບບເຄິົ່ງທ ົ່ຍັງຄົງ
ຄ້າງ. ການແຜູ່ກະຈາຍ ແມູ່ນມ ຫຼາຍຂືີ້ນໃນລະດູໜາວ ໃນເຂດທົົ່ງພຽງ ແລະ ລະດູຮ້ອນໃນເຂດເນ ນພູ ເພາະວ່າ
ປະຊາກອນ vector ແມູ່ນມ ການເຄືົ່ອນໄຫວຫຼາຍ. 
 

 
 
 
 
 

Anthracnose : Colletotrichum musae 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ອາການຕ່າງໆ. 
 ພະຍາດດັົ່ງກ່າວຈະລະບາດໃນທຸກໆຂັີ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາຂອງຕົີ້ນກ້ວຍ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ
ຕົີ້ນ ຫືຼ ຫັຼງການເກັບກ່ຽວ. ປະກົດການຂອງການຕິດເຊືີ້ອ ຈະປາກົດເປັນຮູບວົງມົນສ ດ າ ຂະໜາດ ນ້ອຍຕາມດອກ, 
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ຜິວໜັງ ແລະ ປາຍຂອງຫົວກ້ວຍ. ອາການຕ່າງໆຈະເກ ດຂືີ້ນຢູູ່ເປືອກກ້ວຍ ໃນໄລຍະຕັີ້ງແຕູ່ໝາກກ້ວຍຍັງດິບ. ມ 
ແຜເປັນສ ນ ີ້າຕານດ າ ຫາເພັດສ ດ າ ຂະ ໜາດ 8 x 3 ຊມ. ຈຸດດັົ່ງກ່າວແມູ່ນເລ ີ້ມເກ ດແຕູ່ເປືອກສ ຂຽວກ້າວປູ່ຽນໄປ
ເປັນສ ຂ ີ້ເຖົົ່າຈາງ ແລະ ກະທົບໄປສູູ່ທາງໃນຂອງໜາກກ້ວຍ. ໃນເວລາທ ົ່ໝາກກ້ວຍສຸກ ຈະພັດທະນາເປັນວົງມົນຊ ີ້າ 
ເລັກໜ້ອຍ ແລະ  ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງໃຫຍ່ຂືີ້ນ ແລະຈະເປັນກະດັນ. ກ່ຽວກັບອາຍຸສູງສຸດຂອງ lesions,  
spore salmon ຈະອອກເປັນສ ບົວ. 
 

ເຫດການທີື່ເກດີຂືື້ນ. 
 ເຫດການມ ຄວາມຮຸນແຮງໃນເວລາທ ົ່ອຸນຫະພູມສູງ ບວກກັບມ ຄວາມຊຸູ່ມຊືີ້ນຕິດຕ ົ່ກັນ ເປັນເວລາຫຼາຍ
ວັນ ແລະຈະແຜູ່ລາມໄປທົົ່ວສວນກ້ວຍ. ການກ າຈັດສານ conidia ຈາກຂ ີ້ກ້ວຍ ນ າຜ່ານນ ີ້າ, ນ ີ້າຝົນກ ແມູ່ນ
ສາຍເຫດນືົ່ງທ ົ່ນ າແຫຼົ່ງພະຍາດ ແລະ ເຮັດໃຫຸ້ໝາກກ້ວຍມ ຄວາມສ່ຽງຕ ົ່ການຕິດເຊືີ້ອພະຍາດຫຼາຍຂືີ້ນ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cigar  end  rot : Verticilium theobromae (Turc.) 
Masonet Hughes 
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ອາການຕ່າງໆ. 
 ຄວາມເສຍຫາຍແມູ່ນເກ ດມາຈາກໜ ົ່ກ້ວຍຕອນຍັງອ່ອນໆຈາກໃນຂອງ necrosis ສຸດທ້າຍ. ເປືອກ
ກາຍເປັນພັບ ແລະ ຫຍ ີ້ ຊືົ່ງເປັນການຕິດເຊືີ້ອແຜູ່ລາມຊ້າໆໄປຕາມໜ່ວຍ, conidia ເປັນສ ຂ ີ້ເຖົົ່າຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນຢູູ່
ໃນກ້ານໃບທ ົ່ຫ່ຽວໆຂອງໝາກ, ຄືກັບຂ ີ້ເຖົົ່າຂອງ cigar. ເນືີ້ອເຍືົ່ອສະແດງໃຫຸ້ເຫັນອາການເນົົ່າເປືົ່ອຍທ ົ່ແຫຸ້ງ ເຊິົ່ງ
ເປັນລັກສະນະເດັົ່ນຂອງເຊືີ້ອພະຍາດ. ໝາກກ້ວຍເປັນສ ດ າ ເປັນຈຸດ ແລະແຫຸ້ງ ເຮັດໃຫຸ້ຮູບຊົງຂອງ cigar 

ອ່ອນໆ. ເນືີ້ອໝາກກ້ວຍມ ອາການເນົົ່າເປືົ່ອຍທ ົ່ແຫຸ້ງ ແລະກາຍເປັນ mummified. 

   

ເຫດການທີື່ເກດີຂືື້ນ. 
 ການແຜູ່ລາມຂອງພະຍາດມ ການຂະຫຍາຍຕົວເພ ົ່ມຂືີ້ນ ໃນໄລຍະທ ົ່ມ ຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນສູງ ແລະ ມ ຝົນ. 
ເຊືີ້ອພະຍາດໄດຸ້ແຜູ່ລາມໄປຕາມລົມແລະ ຕິດດອກກ້ວຍທ ົ່ແຫຸ້ງ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burrowing nematode : Radopholus similis 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/nematode/pdlessons/Article%20Images/BurrowingNematode01.jpg&imgrefurl=https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/nematode/pdlessons/Pages/Burrowingnematode.aspx&docid=6Hs0Gy9qFbnnsM&tbnid=Datc9rJMpN5GzM:&vet=10ahUKEwiwxoTUnOfkAhUUbn0KHeKtDrMQMwhlKAQwBA..i&w=600&h=423&bih=644&biw=1324&q=Burrowing%20nematode&ved=0ahUKEwiwxoTUnOfkAhUUbn0KHeKtDrMQMwhlKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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ອາການຕ່າງໆ. 
 ໝາກກ້ວຍທັງໝົດ ແມູ່ນມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ົ່ກັບຊະນິດຂອງພະຍາດແມູ່ກາຝາກໃນພືດ. ຊະນິດທ ົ່ແຜູ່
ຂະຫຍາຍ ແລະ ທ າລາຍຫຼາຍທ ົ່ສຸດແມູ່ນ Radopholus similis ເຊິົ່ງໄດຸ້ຖືກຂົນສົົ່ງໄປທົົ່ວເຂດຮ້ອນຈາກສູນກາງ
ຕົີ້ນກ າເນ ດຂອງມັນໃນ S.E. ອາຊ . ຕົີ້ນກ້ວຍທ ົ່ຖືກສັດຕູພືດດັົ່ງກ່າວເຂົີ້າທ າລາຍ ຊືົ່ງຈະມ ອາການສະແດງໃຫຸ້ເຫັນ
ອອກເປັນສ ເຫືຼອງໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ. ປະຊາກອນຂອງ nematode ໄດຸ້ມ ການເພ ົ່ມຂືີ້ນຢູ່າງໄວວາໃນໄລຍະທ ມ ອາກາດ
ໜາວເຢັນ. ຕ ົ່ມາກະເຂົີ້າໄປເຈາະເຖິງເມັດ ເລືອເຂົີ້າໄປໃນຮາກຫົວ ແລະ ທົົ່ວໄປ. ການລະບາດທ ົ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫຸ້
ຮາກ ແລະ ເວລາທ ົ່ເກ ດໝາກ, ຕົີ້ນກ້ວຍກ ຈະຫັກລົງ ເມືົ່ອມ ລົມພັດແຮງ. 
 

ເຫດການທີື່ເກດີຂືື້ນ. 
 ຄວາມຮຸນແຮງຈະບັນລຸ ເມືົ່ອອຸນຫະພູມສູງໃນລະຫວ່າງ 25 - 30 C. nematode ນ ີ້ສາມາດໃຫຸ້
ອາຫານຕົີ້ນໄມຸ້ໄດຸ້ຫລາຍກວ່າ 250 ຊະນິດ. ມັນສາມາດຕິດ ແລະກະຈາຍໄປນ າດິນ, ນ ີ້າ ແລະ ເຄືົ່ອງຈັກກະສິກ າ. 
 

 

Natural enemies of banana pests 
 

Banana pests Natural enemies 

Cosmopolites sordidus Predators  :      Pheldole 

megacephala 

                         Tetramorium spp. 

 Pathogens  :    Beauveria bassiana 

                        Metarhizium 

anisopliae 

                        Steinernema sp. 

Odoiporus longicollis Pathogens :    Beauveria bassiana 

                        Metarhizium 

anisopliae 

Pentolonia nigronervosa Parasitoid  :    Lysiphlebius 

testaceipes 

 Predators  :     Lady beetles 

                        Lace wing insect 

 Pathogen :      Beauveria bassiana 
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Erionota thrax Parasitoids :   Ooencyrtus erionotae 

                   :    Apanteles erionotae 

                   :    Cotesia erionotae 

 Pathogen   :    Bacillus thuringiensis 

var kurstaki 

Dysmicoccus neobrevipes Parasitoid  :    Anagyrus ananatis 

 Predators   :    Cryptolaemus 

montrouzieri 

                        Nephus bilucernarius 

                        Scymnus unicatus 

                        Scymnus pictus 

Bactocera dorsalis Parasitoid :     Lycosa 

pseudoannulata 

                        Oxyopes javanus 

                        Tetragnatha javana 

 Pathogen  :     Steinernema 

carpocapse 

                        Beauveria bassiana 

Fusarium oxysporum sp. 

cubense 

Parasitic   :     Trichoderma spp. 

                        Bacillus subtilis 

Radopholus similis Parasitie   :     Paecilomyces lilacinus 

 

 

 
 Natural enemies 

 

 

 

 

 

 

                       

     Pheldole megacephala         Tetramorium spp. 
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   Lysiphlebius testaceipes      Anagyrus  

 

 

 

ananatis 

     

 

 

 

                    Crytolaemus montrouzieri                                       

Scymnus unicatus 

 

 

  

 

                Diachasmimorpha longicaudata                               

Lycosa pseudoannulata 
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                       Oxyopes javanus                                           

Tetrangnatha javana 

 

 

 

 

                    

  

   Ooencyrtus erionotae                                       Cotesia erionotae 

 

 

 

 

 

                       Trichoderma spp.                                          
Beauveria infected insect pest 

 

 

 

 

 

                                           Metarhizium infected insect pest 

 

ຄວບຄ ມທາງຊີວະພາບ ເພືື່ອປາບປາມ ແລະ ກໍາຈັດສັດຕ ພືດກ້ວຍ 

ຄວບຄ ມທາງຊີວະພາບ ຕາມທໍາມະຊາດໃນສວນປ ກກ້ວຍ 
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 ໂດຍການອະນຸລັກລະບົບນິເວດຂອງພືີ້ນທ ົ່ປູກກ້ວຍປະເພດສັດຕູພືດທ າມະຊາດຫລາຍຊະນິດ ແມູ່ນພົບ
ເຫັນດ້ວຍຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງມັນເອງ ແລະ ຊ່ວຍສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນຂອງສັດຕູພືດກ້ວຍໃນລະດັບຕ ົ່າ ທ ົ່ບ ົ່
ເປັນອັນຕະລາຍຕ ົ່ຕົີ້ນກ້ວຍ. ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບແບບທ າມະຊາດນ ີ້ ຕ້ອງໄດຸ້ເຮັດວຽກຢູ່າງຕ ົ່ເນືົ່ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫຸ້ຜູຸ້ປູກກ້ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊຸ້ຈ່າຍຫຼາຍ ສ າລັບການປຸ້ອງກັນກ້ວຍໂດຍການໃຊຸ້ສານເຄມ . 
 

ສັດຕ ທໍາມະຊາດ ທີື່ພົບເຫັນເປັນປະຈໍາ ແມູ່ນ: 
- ແມງດາ - ຜູຸ້ລ້າຂອງແມງແຄງ ແລະ ແມງໄມຸ້ mealy 

- ແມງໄມຸ້ປ ກ Lace - ຜູຸ້ລ້າຂອງຕົວເພຸ້ຍ. 
- ແມງມຸມ - ຜູຸ້ລ້າຂອງສັດຕູພືດແມງໄມຸ້. 
- Ooencyrtus erionotae - parasitoid ຂອງກ້ວຍ. 
- Anagyrus ananatis - ແມູ່ກາຝາກຂອງແມງໄມຸ້ mealy 

- Diachasmimorpha longicaudata - ກາຝາກຂອງແມງວັນ ໝາກໄມຸ້ທິດຕາເວັນອອກ 

 

 

ການຄວບຄ ມທາງຊີວະພາບໃນກ້ວຍ. 
 ສັດຕູພືດ ທ າມະຊາດບາງຊະນິດ ທ ົ່ມ ປະສິດທິຜົນຂອງສັດຕູພືດກ້ວຍ ສາມາດໄດຸ້ຮັບການລຽ້ງເປັນ 
ຈ ານວນຫຼາຍ ເມືົ່ອປະຊາກອນມ ທ່າແຮງເພ ົ່ມຂືີ້ນເຊັົ່ນ: 
- ເຊືີ້ອພະຍາດແມງໄມຸ້ - Metarhizium anisopliae ເພືົ່ອຄວບຄຸມ. 
ຫົວຂ່າ Rhizome weevil ແລະ pseudostem. 
- Antagonist - Teichoderma harzianum ເພືົ່ອຄວບຄຸມ ພະຍາດປານາມາ. 
 

ຄວບຄ ມວັດທະນະທໍາ ໃນກ້ວຍ. 
1. ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ທາງຊ ວະພາບ ແລະ ທາງເຄມ  ເພືົ່ອຮັກສາສິົ່ງທ ົ່ມ ຊ ວິດໃນການເຕ ບໃຫຍ່ຂອງພືດ 
ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດທ ົ່ເກ ດຂືີ້ນຈາກດິນ. 
2. ການດູດຊືມຄວນໄດຸ້ຮັບການຕັດເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ົ່ທ ົ່ຖືກລະບາດຕ້ອງຖືກຍ້າຍອອກຈາກ
ພືີ້ນທ ົ່ປູກ. 
3. ສຸຂະອະນາໄມພືີ້ນທ ົ່ປູກ: 
- ເຫງົີ້າກ້ວຍ, ໃບເກົົ່າ ແລະ ໃບທ ົ່ຕາຍແລຸ້ວ, ຕົີ້ນ ໝາກກ້ວຍ ທ ົ່ຖືກລະບາດ ແລະ ໝາກກ້ວຍ ຕ້ອງຖືກກ າຈັດ 
ແລະ ທ າລາຍຖິີ້ມ. 
- ການທ າລາຍຫຍ້າ. 
- ການເຮັດຄວາມສະອາດເຄືົ່ອງມືທ ົ່ໃຊຸ້ພາຍຫັຼງການປູກ. 
4. ຄວນລະມັດລະວັງໃນໄລຍະການປູກ ເພືົ່ອຫລ ກລ້ຽງບ ົ່ໃຫຸ້ຮາກກ້ວຍຖືກກະທົບ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ໃນຂຸມ
ປູກ. 
5. ປູກພືດໝູນວຽນສະຫັຼບ. ຄ້າຍຄືເຂົີ້າ ແລະ ອ້ອຍ. 
6. ການດູດຊືມຂອງຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ມ ສຸຂະພາບດ ຈາກການປູກທ ົ່ດ . 
7. ເຂດແດນໃນພືີ້ນທ ົ່ປູກ ຄວນຮັກສາຫຍ້າ ແລະ ເສດທ ົ່ເປັນສັດຕູພືດແມງໄມຸ້ລະຫວ່າງການປູກ. 
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8. ຫຼຸດຜ່ອນການກະທົບຕ ົ່ໝາກ ໃນລະຫວ່າງການເກັບກ່ຽວ. 
9. ອະນາໄມວັດສະດຸຫຸຸ້ມຫ ົ່ ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກ ດພະຍາດບາງຢູ່າງ. 
10.ນ ີ້າຖ້ວມ, ພາຍຫັຼງການເກັບກ່ຽວກ້ວຍ ເພືົ່ອສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນທ ົ່ລ້ຽງໄດຸ້. 

 

ການຄວບຄ ມກນົຈັກໃນກວ້ຍ. 
1. ມືຈັບເອົາໄຂູ່ຂອງ caterpillars ໃນໃບປະສົມຂອງກ້ວຍ ແລະ ທ າລາຍຖ ີ້ມ. 
2. ໃຊຸ້ກັບດັກກ້ວຍທ ົ່ຖືກຕັດຕາມລວງຍາວ (100 ດັກ / ເຮັກຕາ) ສ າລັບຫວາຍຫົວ ແລະ ເຫງົີ້າຫົວ. 
3. ໃຊຸ້ກັບດັກ pheromone (Cosmolure, 25 ໃສູ່ກັບດັກ / ແຮັກຕາ) ສ າລັບແມງກະເບືີ້ອ. 
4. ໃຊຸ້ກັບດັກໄມຸ້ສ ເຫລືອງ ສ າລັບກະໂປງ ແລະ ແມງວັນໝາກໄມຸ້. 
5. ການໃສູ່ຖົງ ເພືົ່ອປຸ້ອງກັນບ ົ່ໃຫຸ້ໝາກກ້ວຍ ຖືກແມງໄມຸ້ ແລະ ແມງວັນເຈາະ. 
 

ຄວບຄ ມຮ່າງກາຍໃນກວ້ຍ. 
1. ການຕັດກ້ວຍທ ົ່ມ ຄວາມຫນາແຫນ້ນໃຫຸ້ທັນເວລາ ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸູ່ມຂອງພືີ້ນທ ົ່ ແລະສ້າງສະພາບແວດ
ລ້ອມທ ົ່ບ ົ່ນ າໄປສູູ່ການເຕ ບໃຫຍ່ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສັດຕູພືດກ້ວຍບາງຊະນິດ. 
2. ອຸປະກອນການປູກຄວນແຊູ່ນ ີ້ຮອນໃນອຸນຫະພູມ 50 - 55 C ປະມານ 30 ວິນາທ  ເພືົ່ອໃຫຸ້ພວກມັນປອດ
ຈາກ nematode. 

3. ເວລາຂົນສົົ່ງ ໝາກກ້ວຍຕ້ອງໃສູ່ຖົງໂພລ ຍ ນ ແລະ ເກັນມ້ຽນຢູູ່ໃນຫ້ອງເຢັນ ເພືົ່ອປຸ້ອງກັນໂລກ ພະຍາດຕ່າງໆ. 
 

ການຄວບຄ ມສະນະພືດສາດໃນກ້ວຍ. 
 

- ແກູ່ນສານສະກັດ Neem ແລະ ເຂົີ້າ ໜົມເຄັກເພືົ່ອຄວບຄຸມ 

- ນັກປາດກ້ວຍ 

- ລະບົບຝັງສາຍພັນ 

ການຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມີ 
 

ສັດຕ ກ້ວຍ ສານເຄມີ ຄວາມເຂັື້ມຂ ້ນ 

(ຕໍື່ນໍື້າ 20ລິດ) 

- Rhizome weevil - chlorpyrifos 40% EC 40 ml. 

 - fipronil 5% SC 10 ml. 

 - carbaryl 85% WP 20 g. 

- Pseudostem 

borer 

- chlorpyrifos 40% EC 40 ml. 

 - carbaryl 85% Wp 20 g. 

 - fipronil 5% SC 10 ml. 

- Banana aphid - betacyfluthrin 2.5% EC 40 ml. 
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 - diazinon 60% EC 30 ml. 

 - acephate 75% SP 26 g. 

- Banana skipper - spinosad 12% SC 20 ml. 

 - betacyfluthrin 2.5% EC 40 ml. 

- Mealy bug - malathion 83% EC 15 ml. 

 - diazinon 60% EC 30 ml. 

- Oriental fruit fly - profenofos 50% EC 75 ml. 

 - malathion 57% EC 20 – 30 ml. 

 - triazophos 40% EC 20 – 30 ml. 

 - lambdacyhalothrin 

2.5% CS 

5 ml. 

- Panama disease  - carbendazim 50% WP 40 g. 

- Sigatoka leaf spot - carbendazim 50% WP 10 g. 

 - propiconazole 25% EC 10 ml. 

- Anthracnose 

 

 

- prochloraz 45% EC 

- chlorothalonil 50% SC 

- carbendazim 50% WP 

20 ml. 

30 ml. 

40 g. 

- Sigar – end – rot - mancozeb 80% WP 

- thiophanate methyl 

70%% WP 

60 g. 

40 g. 

 

ສໍາລັບ ການຄວບຄ ມສດັຕ ພືດແບບປະສມົປະສານ 

 

ເຄືອຫວາຍ (Rhizome weevil): Cosmopolites sordidus 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

 - ຕະຫຼອດປ  
 ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

 - 4 weevils ພົບເຫັນຢູູ່ໃນກັບດັກ pheromone 

 ການຄຸຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງເຄືອກ້ວຍ 

ການຕິດຕາມ 

 - ຮັກສາ pheromone (cosmolure) ໃສູ່ກັບດັກ @ 5 ດັກ / ເຮັກຕາ. ແກຸ້ໄຂໃສູ່ກັບດັກໃສູ່ເສົາ
ຮອງຮັບທ ົ່ສູງເຄິົ່ງກົີ້ນ. 

• ຄວບຄ ມດ້ວຍທາງຊີວະພາບ 

◊  ອະນຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ເພືົ່ອການຄວບຄຸມສັດປ ກອ່ອນ 

 - ມົດທ ົ່ຄາດເດົາ ເຊັົ່ນ: 
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 - Pheldole megacephala (ມົດຫົວໃຫຍ່) 
 - ຢາ Tetramorium spp. 

  ພວກມັນລ້ຽງໄຂູ່, grubs ແລະ pupae ຂອງ weevil. 
 control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ. 
 - ຕົວແທນຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ເຊັົ່ນ: 
 - ເບລຢຽມເບດ. 
 - Metarhizium anisopliae 

 - ກະດູກສັນຫັຼງ Steinernema sp. 

ຄວບຄ ມດ້ວຍວດັທະນະທໍາ. 
ສຸຂະອະນາໄມພືີ້ນທ ົ່ປູກ. 
 - ການດູດຊືມຄວນໄດຸ້ຮັບການຕັດເປັນແຕູ່ລະໄລຍະ ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ົ່ທ ົ່ຖືກລະບາດຕ້ອງຖືກຍ້າຍ
ອອກຈາກພືີ້ນທ ົ່ປູກ. 
 - ເຫງົີ້າກ້ວຍທ ົ່ເກັບໄວຸ້ໃນໄຮູ່ຫັຼງຈາກເກັບກ່ຽວ ຕ້ອງໄດຸ້ເອົາອອກ ແລະ ທ າລາຍຖິີ້ມ. 
 - ການກ າຈັດຕົີ້ນໄມຸ້ຕຸູ່ມຢູູ່ລຸູ່ມລະດັບ ໜ້າດິນ. 
 - ການປູກພືດ ໝູນວຽນດ້ວຍພືດທ ົ່ບ ົ່ເປັນເຈົີ້າຂອງເຊັົ່ນ: ເຂົີ້າ ແລະ ອ້ອຍ. 
• ການຄວບຄ ມດວ້ຍກນົລະຍ ດ 

 trap ກັບດັກ Pheromone (Cosmolure, 25 ໃສູ່ກັບດັກ / ເຮັກຕາ) 
 tra ໃສູ່ກັບດັກກ້ວຍອອກຕາມລວງຍາວ (100 ດັກ / ເຮັກຕາ) 
 ps ໃສູ່ກັບດັກ (ໃສູ່ກັບໄມຸ້ທ່ອນທ ົ່ວາງໄວຸ້ເທິງຍອດຂອງພືດ ທ ົ່ເກັບກ່ຽວໄດຸ້ຖືກຕັດຢູູ່ທ ົ່ຫົວ. 
 

 

•ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມີ. 
 ຈຸູ່ມຕົວດູດໃນ 20% EC chlorpyrifos (2,5 ml ./1)ຕັດຕົີ້ນກ້ວຍຫັຼງຈາກເກັບກ່ຽວໃນລະດັບໜ້າ
ດິນ ແລະ ຮັກສາດ້ວຍຄາໂບໄຮຸ້ 85% WP (1 g ./liter) ຢູູ່ໜ້າດິນທ ົ່ຖືກຕັດ. 
 ສິດຮອບຄ ດ້ວຍ chlorpyrifos 40% EC ຫລື fipronil 5% SC ໃນອັດຕາ 40 ແລະ 10 ml./20 

ລິດຂອງນ ີ້າ ຫລັງຈາກພົບເຫັນ 2 - 4 weevils ຕ ົ່ກັບດັກ ໄມຸ້ພັບ  
 

Pseudostem: Odoiporus longicollis 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ. 
 - ຕະຫຼອດປ . 
 ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ. 
 - ພືດທ ົ່ຖືກລະບາດ 5% 
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 ການຄຸຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງກິດຈະກ າ ການເຮັດສວນກ້ວຍໃນສວນໂດຍຕິດຕາມກວດກາ
ກິດຈະກ າ ຂອງຕົີ້ນໄມຸ້ ກ້ວຍ pseudostem ໃນສວນ Surrey ຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ຖືກລະບາດ, ອາການເລ ົ່ມຕົີ້ນແມູ່ນການ
ວຸຸ້ນວາຍຂອງວຸຸ້ນເທິງ ລ າກ້ວຍ ຮັກສາກັບດັກກ້ວຍ (ໃນອັດຕາ 10 - 15 ແຮັກ / ແຮັກຕາ) 
 

- ໃສູ່ກັບດັກກ້ວຍທ ົ່ແຕກອອກຕາມລວງຍາວ (30 ຊມ.) 
- ດັກໃສູ່ກັບດັກ (ໄມຸ້ຄ້ອນທ ົ່ຖືກວາງຢູູ່ເທິງສຸດຂອງຕົີ້ນທ ົ່ຖືກເກັບກ່ຽວທ ົ່ຖືກຕັດຢູູ່ທ ົ່ຫົວ) 
•ຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ 

◊ລອກພືີ້ນຜິວທ ົ່ຖືກຕັດຕາມລວງຍາວຂອງການຕັດກັບ 20 g ຂອງການສ້າງຮູບແບບບ ົ່ວ່າຈະເປັນເຊືີ້ອເຫັດ 
entomopathogenic ເຊັົ່ນ: 
- ເບລຢຽມເບດ 

- Metarhizium anisopliae 

ໃນອັດຕາ 1 x 108 spores / ml ແລະຮັກສາໃສູ່ກັບດັກທ ົ່ແຕກແຍກໃກຸ້ກັບຕົີ້ນກ້ວຍທ ົ່ປະເຊ ນໜ້າກັບໜ້າດິນ. 
ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ 

ສຸຂະອະນາໄມພາກສະໜາມ 

- ການປະຕິບັດການປູກທ ົ່ສະອາດ. ໃນກ ລະນ ທ ົ່ມ ການລະບາດຮ້າຍແຮງ, ຫົຼກ ແລະ ຈູດຕົີ້ນໄມຸ້. 
- ເອົາໃບເກົົ່າ ແລະໃບທ ົ່ຕາຍອອກ. 
- ຫຼ ກລ້ຽງການຈັບຄູູ່ (ອອກຈາກຕົີ້ນໄມຸ້ຫັຼງຈາກເກັບກ່ຽວເພືົ່ອເກັບທາດອາຫານໃນການລ ໄຊເຄ ນ) ໃນບ ລິເວນທ ົ່ມ 
ສັດປ ກທ ົ່ແຜູ່ລາມ. 
ການຄວບຄ ມດວ້ຍກນົຈັກ 

◊ ຫັຼງຈາກເກັບກ່ຽວແລຸ້ວ, ຕົີ້ນແປກທ ົ່ຈະຖືກຕັດເປັນ 30 ຊມ. ຄວາມຍາວຂອງມັນແລະໃຊຸ້ມັນເປັນກັບ
ດັກ ສ າ ລັບການເກັບກ າ weevil, ເປັນການກະຕຸຸ້ນໃຫຸ້ເກັບຮັກສາມັນໄວຸ້ໃນຖັງ. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ ີ

 ຫັຼງຈາກການເກັບກ່ຽວໝາກກວ້ຍ, ຕັດສາມທ່ອນຢູູ່ທ ົ່ຖານ ແລະ ປະຕິບັດກັບ carbaryl 85% WP 

(1 g./litre). 

◊ ສ ດ chlorpyrigos 40% EC ຫລື fipronil / 5% SC ໃນອັດຕາ 40 ແລະ 10 ml / 20 ລິດ
ຂອງນ ີ້າ. ຫລັງຈາກພົບເຫັນຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ຖືກລະບາດ 5%. 

 

 

 

ກ້ວຍ aphid: Pentolonia nigronervosa 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ປະຊາກອນກ່ຽວກັບ ໝາກ ກ້ວຍສາມາດສ້າງໄດຸ້ໄວໃນຊ່ວງອາກາດອົບອຸູ່ນ. 
ບ ລິສັດອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

ການຄຸຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານ ຂອງໝາກກ້ວຍ 

ການຕິດຕາມ 
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- ຕິດຕັີ້ງດັກນ ີ້າ ສ ເຫືຼອງ ຫລື ດັກໜຽວ ສ ເຫືຼອງ (4 - 5 ດັກ / ເອັກ) ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງກ້ານກາງ. ນັບ
ຈ ານວນຕົວເພຸ້ຍໃສູ່ກັບດັກທຸກວັນ ແລະ ຮັບເອົາການແຊກແຊງ ເມືົ່ອປະຊາກອນເກ ນ 100ໂຕ ຕ ົ່ດັກ. 
 

ຄວບຄ ມດ້ວຍທາງຊີວະພາບ 

◊ ອະນຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ເພືົ່ອຄວບຄຸມເພຸ້ຍກ້ວຍ. 
- Parasitoid ເຊັົ່ນ: 
- ຕຸູ່ມ braconid, Lysiphlebius testaceipes 

- ຜູຸ້ລ້າເຊັົ່ນ: 
- ແມງດາ ແລະ ແມງປ ກ. 
control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ. 
- ຕົວແທນຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບເຊັົ່ນ: 
- ເບລຢຽມເບດ. 
 

ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ. 
 ການອະນາໄມພືີ້ນທ ົ່ປູກ ໂດຍການທ າລາຍຫຍ້າ ແລະສັດທ ົ່ເປັນທາງເລືອກ ໃຊຸ້ເຄືົ່ອງດູດທ ົ່ບ ົ່ມ ຜົນ
ກະທົບຕ ົ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສັດຕູພືດ, ເກັບເອົາວັດສະດຸທ ົ່ປູກຈາກພືດທ ົ່ມ ສຸຂະພາບດ   
 Rogue ຂອງພືດທ ົ່ຖືກກະທົບຈາກໜູ ແລະ ພືດລະຫວ່າງພືດບ ົ່ຄວນກິນ 

•ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ ີ

 pop ປະຊາກອນເພຸ້ຍກ້ວຍແມູ່ນມັກຈະມ ແນວພັນສັດບາງຊະນິດໃຊຸ້ພົົ່ນ carbaryl 85% WP ເພືົ່ອ
ຫຼຸດປະຊາກອນມົດ. 
 ສ ດນ ີ້າສະບູໃສູ່ລ າຕົີ້ນ, ກ້ານໃບ, ໃບທ ົ່ມ ຂົນ ຫືຼ ໃຊຸ້ເຄືົ່ອງດູດ. 
 ສ ດນ ີ້າມັນ betacyfluthrin 2.5% EC, diazinon 60% EC ຫືຼ acephate 75% SP ໃນອັດຕາ 
40 ml, 30 ml ແລະ 20 g./20 ລິດ. ກ່ຽວກັບພືດທ ົ່ດູດຊຶມ ແລະ ດູດ. 
 

Banana Skipper : Erionota thrax 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ. 
- ເກືອບໃນໄລຍະຂັີ້ນຕົີ້ນ 2 - ຂັີ້ນທ  4 ໂດຍການລອກໃບໄມຸ້. 
ໃນລະດັບອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

ການຄຸຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງກ້ວຍ. 
ຕິດຕາມ: 
 ຊອກຫາມ້ວນໃບທ ົ່ແຕກຕ່າງ, ສູງເຖິງ 15 ຊມ. ເຮັດໄດຸ້ຍາວໂດຍ caterpillars ໄດຸ້. ເບິົ່ງຫອຍນາງ
ລົມຢູູ່ເທິງຫັຼງຄາທ ົ່ມ ຫົວສ ດ າເຫືຼີ້ອມ ແລະ ປົກຫຸຸ້ມດ້ວຍຂ ີ້ເຜ ີ້ງ 
 

 

•ຄວບຄ ມດ້ວຍທາງຊີວະພາບ 
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◊ ອະນຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ເພືົ່ອຄວບຄຸມຕົວກ້ວຍ. 
- Parasitoid ເຊັົ່ນ: 
- ແມູ່ກາຝາກໄຂູ່: Ooencyrtus erionotae. 
- Parasitoid ຂະໜາດໃຫຍ່: Apanteles erionotae. 
: Cotesia erionotae. 
◊ໃຊຸ້ Bacillus thuringienses Var. kurstaki. 

- ຮັບປະກັນວ່າ Bt. ປົກຄຸມພືດ: caterpillars ຈະຕາຍເທົົ່ານັີ້ນ ຖ້າພວກມັນກິນໂປຣຕ ນ Crystal Bt 

- ໄຂູ່ບ ົ່ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ົ່ Bt. 

- Bt ຄວນນ າໃຊຸ້ທັນທ ທ ົ່ພົບເຫັນວ່າມ ຄວາມເສຍຫາຍ ເພາະວ່າຕົວອ່ອນນ້ອຍຈະມ ຄວາມສ່ຽງຕ ົ່ BT ຫຼາຍກ່ວາໂຕ
ທ ົ່ເຕ ບໃຫຍ່ເຕັມທ ົ່. 
ການຄວບຄ ມ ດ້ວຍກົນລະຍ ດ: 
 ມືຈັບເອົາໃບເຕ ຍທ ົ່ບັນຈຸ caterpillars ແລະ ທ າລາຍ. 
 ເກັບໄຂູ່ ແລະ caterpillars ແລະ ວາງໄວຸ້ໃນຫ້ອງທ ົ່ມ ໜ້າຈ ໃກຸ້ກັບສວນກ້ວຍທ ົ່ມ ໃບລອກ. ໜ້າຈ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫຸ້ແມູ່ກາຝາກຫລົບໜ  ໄດຸ້. 
ການຄວບຄ ມດວ້ຍສະນະພືດສາດ: 
◊ ໃຊຸ້ສານທ ົ່ສະກັດຈາກ neem ຕາມມາ. 
- ຜົງເມັດພັນລະອຽດ 1 ກິໂລ. + ນ ີ້າ 20 ລິດ (ປະສົມວິທ ແກຸ້ໄຂປະສົມ 12 ຊົົ່ວໂມງ ແລະ ຈູດຂ ີ້ເຫຍືົ່ອເມັດ) + 
2 ມລ. ສະຕິກເກ .  10 ວັນໃຊຸ້ເທືົ່ອໜຶົ່ງ 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ:ີ 
- ສ ດນ ີ້າມັນ spinosad 12% SC ຫືຼ betacyfluthrin 2.5% EC ໃນອັດຕາ 20 ແລະ 40 ml / 20 ລິດຂອງ
ນ ີ້າ. 
 

IPM ສໍາ ລັບ Mealy bug Dysmicoceus neobrevipes. 
ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ. 
- ແມງໄມຸ້ Mealy ດູດໃນທຸກສ່ວນປແລະປທຸກຂັີ້ນຕອນຂອງກ້ວຍເຊັົ່ນ: ໃບ, ລ າຕົີ້ນ, ດອກ ແລະ ກຸູ່ມໝາກ. 
 

ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

 

ການຄຸຸ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງແມງໄມຸ້ mealy ໃນໝາກກ້ວຍ 

 

ການຕິດຕາມ 

 ມົດບາງໂຕມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາຈ ານວນປະຊາກອນແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນສັດຕູພືດ. ຖ້າບ ົ່ມ ມົດ
ຈ ານວນປະຊາກອນແມງແຄງ ແມູ່ນມ ຂະໜາດໜ້ອຍ ແລະ ຊ້າໃນການບຸກລຸກແຜູ່ລາມໄປພືີ້ນທ ົ່ໃໝູ່ ແລະ ພືີ້ນທ ົ່
ປູກດັງກ່າວ ຈະບ ົ່ມ ການລະບາດທ ົ່ຮ້າຍແຮງ. 
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ຄວບຄ ມດ້ວຍທາງຊີວະພາບ: 
◊ ອະນຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ເພືົ່ອຄວບຄຸມແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນສັດຕູພືດໃນກ້ວຍ. 
- Parasitoid suchas 

- Anagyrus ananatis 

- ຜູຸ້ລ້າເຊັົ່ນ 

- Cryptolaemus montrouzieri 

- ເນລະມິດເບຼຊ ນ 

- Scymnus unicatus 

- Scymnus pictus 

• ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ: 
 ການອະນາໄມພືີ້ນທ ົ່ປູກ ໂດຍການທ າລາຍຫຍ້າ ແລະ ສັດທ ົ່ເປັນທາງເລືອກ ໄຮູ່ນາທ ົ່ຖືກລະບາດໃນ
ເມືົ່ອກ່ອນທ ົ່ຜ່ານມາ ຄວນໄຖ ແລະ ເກັບເອົາສິົ່ງເສດເຫືຼອຈາກພືດ. ສິົ່ງເສດເຫືຼອຂອງພືດ ແລະ ຮາກຫຍ້າທ ົ່ຢູູ່ໃນ
ພືີ້ນທ ົ່ປູກ ສາມາດເປັນບ່ອນຢູູ່ອາໄສຂອງປະຊາກອນແມງແຄງ ແລະ ຫັຼງຈາກສະໜອງ ແຫຼົ່ງແມງໄມຸ້ທ ົ່ຢູູ່ໃນພືີ້ນທ ົ່ 
ທ ົ່ຈະເຂົີ້າໄປໃນການປູກພືດຊະນິດໃໝູ່. 
borders ເຂດຊາຍແດນພືີ້ນທ ົ່ປູກ ຄວນຮັກສາຫຍ້າ ແລະຫຍ້າເສດທ ົ່ສະໜັບ ສະໜູນແມງໄມຸ້ ລະຫວ່າງການປູກ. 
ວັດສະພືດ ກ ົ່ສະໜອງ ແຫຼົ່ງອາຫານທາງເລືອກທ ົ່ຮັກສາປະຊາກອນມົດໃນໄລຍະທ ົ່ມ ການລະບາດຂອງແມງໄມຸ້. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ:ີ 
◊ Malathion 83% EC ໃນອັດຕາ 15 ml / 20 ລິດຂອງນ ີ້າ. 
◊ Diazinon 60% EC ໃນອັດຕາ 30 ml / 20 ລິດຂອງນ ີ້າ. 
 

IPM ສໍາລບັແມງວັນ ໝາກໄມ້ທາງຕາເວນັອອກ (Bactocera dorsalis) 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ເມືົ່ອໝາກກ້ວຍ ເກືອບແກູ່ແລຸ້ວ. 
ລະດັບ ອ ທ ແອວ. 
- ບ ົ່ມ  ETL. 
 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງແມງວັນ ໝາກໄມ້ປະຈໍາ ໃນກ້ວຍ. 
•ການຕິດຕາມ: 
 ຕັີ້ງກັບດັກດຶງດູດທາງເພດ ສ າລັບໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ (ດັກ Steiner). Methyl eugenal ແລະ malathion 

83% ໃນອັດຕາ 4: 1 ແມູ່ນການດຶງດູດທາງເພດໃນກັບດັກ. ເມືົ່ອໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ຕິດຕົວເພ ົ່ມຂືີ້ນ, ສະແດງວ່າຈຸດສູງສຸດ
ທ ົ່ເກ ດຂືີ້ນຂອງໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ຈະມາໄວໆນ ີ້. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍທາງຊີວະພາບ: 
◊ ອະນຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ເພືົ່ອຄວບຄຸມແມງວັນ ໝາກໄມຸ້ໃນສວນກ້ວຍ. 
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- Laval parasitoid ເຊັົ່ນ: 
- Diachasmimorpha longicaudata. 
- ແມງມຸມທ ົ່ສົມມຸດຕິຖານເຊັົ່ນ: 
- Lycosa pseudoannulata. 
- javanus Oxyopes. 
- ຕະວັນນະຍຸດຈາວາ. 
control ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ: 
- ຕົວແທນຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ເຊັົ່ນ: 
- ໂຣກຜ ວໜັງ ຂອງ Steinernema. 
- Beaveria bassiana. 
ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ: 
 ການຕັດຕົີ້ນໄມຸ້ປະດັບຢູ່າງດົກໜາ ໃຫຸ້ທັນເວລາ ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນຂອງສວນກ້ວຍ ແລະ ສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມທ ົ່ບ ົ່ມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການແຜູ່ແນວພັນຂອງດອກໄມຸ້ ໝາກໄມຸ້ທາງທິດຕາເວັນອອກ. 
removing ກ າຈັດໝາກໄມຸ້ທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອ ແລະ ທ າລາຍຖິີ້ມຢູ່າງທັນເວລາ. 
ການຄວບຄ ມດວ້ຍກນົລະຍ ດ: 
◊ ຖົງເພືົ່ອປົກປຸ້ອງ ໝາກໄມຸ້. 
 ເມືົ່ອໝາກໄມຸ້ເກືອບແກູ່ແລຸ້ວ. ໃສູ່ກັບດັກໜຽວ ສ ເຫືຼອງ ຖືກວາງໄວຸ້ໃນສວນ ເພືົ່ອເປັນດັກ ສ າລັບໂຕຜູຸ້
ໃຫຍ ່ທ ົ່ໃສູ່ແຜູ່ນພາດສະຕິກສ ເຫືຼອງ ກ ົ່ສາມາດໃຊຸ້ກັບດັກບ ົ່ໄດຸ້. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ:ີ 
 ສ ດດ້ວຍສານເບືົ່ອທ ົ່ເປັນພິດ. ອາຫານຫວ່າງປະສົມກັບໂປຣຕ ນທ ົ່ມ ເຊືີ້ອລາ 200 ມລ ແລະ ຢາຂ້າ
ແມງໄມຸ້ບາງຊະນິດເຊັົ່ນ: ພະຍາດໄຂຸ້ຍຸງ 57% EC 40 ml ໃນນ້   າ 5 ລິດທຸກໆ 7 ວັນ. (ການສ ດພົົ່ນຢາຈຸດ) 
ray ສ ດດ້ວຍຢາຂ້າແມງໄມຸ້: 
- profenofos 50% EC (75 ມລ / 20 ລິດ) 
- ພະຍາດໄຂຸ້ຍຸງ 57% EC (20 - 30 ມລ / 20 ລິດ) 
- triazophos 40% EC (20 - 30 ml / 20 ລິດ) 
- lambdacyhalothrin 2.5% CS (5 ml / 20 ລິດ) 
 

IPM ສໍາ ລັບພະຍາດ Panana: Fusarium oxysporum sp. cubense 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ອາການດັົ່ງກ່າວປາກົດຂືີ້ນຫລາຍທ ົ່ສຸດໃນຕົີ້ນພືດທ ົ່ມ ອາຍຸຢູ່າງນ້ອຍ 5 ເດືອນ. 
ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງພະຍາດປານາມາ 

•ການຕິດຕາມ 
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- ສ າຫຼວດທຸກໆຕົີ້ນ, ອາການທ ົ່ເລ ົ່ມຕົີ້ນຂອງພະຍາດ ແມູ່ນເປັນພະຍາດທ ົ່ມ ສ ເຫືຼອງອ່ອນໃນບັນດາໃບໄມຸ້ທ ົ່ຕ ົ່າທ ົ່
ສຸດ. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍທາງຊີວະພາບ: 
- ປະຍຸກໃຊຸ້ກັບການສ້າງຜົງຊ ວະພາບ ເຊັົ່ນ Trichoderma spp ຫືຼ Bacillus subtilis ໃນອັດຕາ 15 gms 

ເປັນເວລາ 4 ຄັີ້ງໃນເວລາທ ົ່ປູກໃນຂຸມປູກ ແລະ ສ່ວນທ ົ່ເຫລືອ ແມູ່ນ 3, 5, 7 ເດືອນ ຫັຼງຈາກປູກອ້ອມຕົີ້ນພືດ. 
• ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ: 
- ການປູກເຂົີ້າ ຫືຼ ອ້ອຍ 1 ຄັີ້ງ ຫລ ືສອງຄັີ້ງຕິດຕາມດ້ວຍກ້ວຍ ປະມານ 2 - 3 ຮອບວຽນ. 
- ການຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍການກ າຈັດຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ເປັນພະຍາດ ພ້ອມດ້ວຍດິນອ້ອມຂ້າງຈາກທົົ່ງນາ. 
- ການເຮັດຄວາມສະອາດຂອງເຄືົ່ອງມືທ ົ່ໃຊຸ້ໃນການປູກ ຫັຼງຈາກທ ົ່ປູກໃສູ່ບ່ອນທ ົ່ຖືກລະບາດກ່ອນທ ົ່ຈະນ າໃຊຸ້ໃນ
ພ ີ້ນທ ົ່ປູກທ ົ່ມ ການລະບາດອືົ່ນໆ. 
- ການປູກຕົີ້ນໄມຸ້ດູດທ ົ່ມ ສຸຂະພາບດ ຈາກການປູກທ ົ່ມ ສຸຂະພາບດ . 
- ຄວນລະມັດລະວັງໃນໄລຍະການປູກ ເພືົ່ອຫລ ກລ້ຽງການຖືດກະທົບຂອງຮາກ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ໜານ. 
- ສະໜອງ ສະຖານທ ົ່ລະບາຍນ ີ້າ ທ ົ່ດ ໃນລະດູຝົນ. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ:ີ 
- ການຈັບຄູູ່ (ການກ າຈັດຮາກ  ແລະ ຜິວໜັງ ພາຍນອກຂອງ corms) ແລະ ຈຸູ່ມນ ີ້າດູດ ດູດປະມານ 30 ນາທ  
ໃນການແກຸ້ໄຂບັນຈຸມ ສານ carbendazim (2 g / l) ແລະ 0.05% + monocrotophos (4 ml / l) ກ່ອນ
ການປູກຕົີ້ນໄມຸ້ ຕິດຕາມດ້ວຍການຫົດນ ີ້າ ໃນຊ່ວງເວລາສອງ-ສາມ ນາທ ເລ ົ່ມຕົີ້ນ ຈາກ 5 ເດືອນ ຫັຼງຈາກປູກ. 
- ໃຊຸ້ເຂົີ້າໜົມເຄັກ neem (Azadirachta indica) ໃນ 250 kg./ha. 

 

ພະຍາດໃບ Sigatoka: 

- Mycospharella fijiensis (Sagatoga ສ ດ າ). 
- Mycospharella musicola (ສ ເຫືຼອງ Singatoga). 
 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ. 
- ມ ຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນສູງ ແລະ ມ ລົມພັດແຮງ. 
 

ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ. 
- ບ ົ່ມ  ETL. 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງພະຍາດໃບໄມ້ Sigatoka 

•ການຕິດຕາມ 

 Sigatoka ສ ດ າ ແລະສ ເຫືຼອງ Sigatoka ສາມາດເຮັດໃຫຸ້ມ ອາການທ ົ່ບ ົ່ສາມາດແຍກໄດຸ້ໂດຍອ ງຕາມ
ເຊືີ້ອໄວຣັດທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອ, ຂັີ້ນຕອນຂອງພະຍາດ ແລະ ລະດູການຂອງປ . sigatokla ສ ເຫືຼອງ ແມູ່ນມ ລັກສະນະເປັນ
ຮູບໄຂູ່ເຖິງມ ຕຸູ່ມເປັນແຜຕາມຜິວໜັງ, ເຊິົ່ງໝາກ ຂອງມັນມ ສ ເຫືຼອງຈືດໆຢູູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງໃບ. ແຕູ່ອາການ ທ າອິດ
ຂອງສ ດ າ Sigatoka ປະກົດວ່າເປັນສ ດ າເຂັີ້ມຢູູ່ດ້ານລຸູ່ມຂອງໃບ. 
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ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ. 
- ສຸຂະອະນາໄມພືີ້ນທ ົ່ປູກ.  
- ລະບົບລະບາຍນ ີ້າ ຄວນປະຕິບັດໃຫຸ້ຖືກຕ້ອງ. ການອະນາໄມອ້ອມຂ້າງກ ຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ຄວາມຊ່ ຸມຊືົ່ນທ ົ່ເໝາະສົມ. 
- ການຈັດໃບໄມຸ້ທ ົ່ຖືກຕິດເຊືີ້ອເປັນປະຈ າ ໜຶົ່ງ ຄັີ້ງຕ ົ່ເດືອນ; ສ່ວນໃບທ ົ່ຕັດອອກແລຸ້ວນັີ້ນຄວນນ າອອກໄປຈູດຖ ີ້ມ
ຢູູ່ນອກເຂດພືີ້ນທ ົ່ປູກ. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ ີ

- ສານເຄມ ໄດຸ້ຖືກນ າໃຊຸ້ນັີ້ນ ພາຍຫຼັງທ ົ່ພົບເຫັນລັກສະນະອາການ ການລະບາດຂອງພະຍາດໃບ Sigatokaໃນ
ໄລຍະທ າອິດ, ການຄວບຄຸມສານເຄມ ຂອງພະຍາດໃບ Sigatoka ຊືົ່ງປະກອບດ້ວຍສານປະສົມ fungicide 

ແລະ ນ ີ້າມັນແຮູ່ທາດ (ນ ີ້າມັນ 1% + ນ ີ້າມັນເຄິົ່ງ ໜຶົ່ງ ຂອງຢາຂ້າເຊືີ້ອລາ ທ ົ່ແນະນ າ) ໃນຊ່ວງເວລາ 15 - 20 ວັນ 
ເລ ົ່ມຈາກ ເດືອນທ ສອງຫລັງຈາກປູກ. ການປະສົມຂອງນ ີ້າມນັ + ນ ີ້າມັນເຊືີ້ອໄຟ: ເຊັົ່ນ. 
- ນ ີ້າມັນແອັດຊັງ 1% + 0.5 ກຣາມ. ຂອງ carbendazin / ລິດຂອງນ ີ້າ. 
- ນ ີ້າມັນແອັດຊັງ 1% + 0.5 ມລ. ຂອງ propiconazole / ລິດຂອງນ ີ້າ. 

 

 

 

ພະຍາດອນັຕະລາຍໃນກ້ວຍ (ເຊືື້ອແບັກທເີຣຍໃນກ້ວຍ) 
ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ລະດູໜາວ ມັກຈະເກ ດຂືີ້ນໃນເຂດທົົ່ງພຽງ ແລະ ລະດູຮ້ອນໃນເຂດເນ ນສູງ ແຕູ່ກ ຂືີ້ນກັບປະຊາກອນຂອງ
ແມງໄມຸ້. 
ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL. 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງພະຍາດຍອດກ້ວຍ 

 ການຕິດຕາມ 

- ການສົົ່ງຕ ົ່ພະຍາດນ ີ້ໂດຍກ້ວຍດ າ (Pentolonia nigronervosa), ການດັກແຊນສ ເຫືຼອງແມູ່ນຕິດໄວຸ້ 4 - 5 

ກັບດັກ / acre ທ ົ່ຢູູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງເຮືອນຍອດກາງ, ມາດຕະການຄວບຄຸມນັີ້ນ ຫັຼງຈາກພົບວ່າມ 
ປາກົດການເກ ດຂືີ້ນໃນຮ່ອງນ ີ້າເຫືຼອງ. 
ການຄວບຄ ມດວ້ຍທາງຊວີະພາບ ໂດຍໃຊ້ວັກຊິນເປັນພາຫານະສົື່ງຕໍື່ພະຍາດ. 
- ອະນຸລັກສັດຕູທ າມະຊາດ ເພືົ່ອຄວບຄຸມເພຸ້ຍກ້ວຍ. 
- Parasitoid ເຊັົ່ນ: 
- wasps draconid, testaceipes Lysiphlebius 

- Pradators, ເຊັົ່ນ: 
- ແມງດາ ແລະ ແມງປ ກປ ກ 

- ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ 

- ຕົວແທນຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບເຊັົ່ນ: 
ເບກາວິໂອເບດທຽນ 
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ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ 

- ຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄວນໄດຸ້ຮັບການຕັດໃຫຸ້ເປັນບັີ້ບ ແລະຈູດຖ ີ້ມຫັຼງຈາກແຫຸ້ງ. 
- ຄວນຢຶດຖືເອົາການປູກພືດເປັນເວລາ 3 ລະດູໃນຂົງເຂດທ ົ່ຖືກກະທົບ ຫັຼງເກັບກູຸ້ແລຸ້ວຄວນທ າລະຖ ີ້ມ ເພືົ່ອ
ກ າຈັດເຊືີ້ອໄວຣັດໃນເຂດທ ົ່ເກ ດມ ການລະບາດ ເກ ນກວ່າ 50% ຂືີ້ນໄປ. 

- ການປູ່ຽນພືີ້ນທ ົ່ປູກ, ການອານາໄມຫຍ້າ ແລະ ເຄືົ່ອງອຸປະກອນ ກ ົ່ແມູ່ນທາງເລືອກນືົ່ງ ທ ົ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ປະຊາກອນແມງໄມຸ້ສັດຕູພືດ. 
ການຄວບຄ ມແບບໃຊ້ລະບຽບ-ກົດໝາຍ: 
- ລະບຽບການກັກກັນພືດຢູ່າງເຂັີ້ມງວດຊືົ່ງຈັດໃຫຸ້ເປັນເຂດປອດພະຍາດໂດຍສະເພາະໃນສວນກ້ວຍ ກ ອາດຈະ
ເປັນວິທ ທ ົ່ດ ທ ົ່ສຸດໃນການປຸ້ອງກັນການເຂົີ້າລະບາດຂອງພະຍາດດັົ່ງກ່າວ. 
- ສ າລັບການສະໜອງ ເຄືົ່ອງດູດນົມໄວຣັດໃຫຸ້ແກູ່ຜູຸ້ປູກກ້ວຍ ກ ຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນຈາກເຄືົ່ອງໝາຍທາງການ
ຄ້າ. 
- ໄດຸ້ມ ການກວດກາສວນກ້ວຍທັງໝົດ ເປັນປະຈ າ ແລະໃຫຸ້ຄ າແນະນ າໃນການກ າຈັດຕົີ້ນໄມຸ້ ທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອພະຍາດ
ດັົ່ງກ່າວ. 
- ເບຸ້ຍກ້ວຍທ ົ່ກ້າດ້ວຍເນືີ້ອເຍືົ່ອ ຊືົ່ງຈະນ າໄປປູກຕ້ອງໄດຸ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນການປອດເຊືີ້ອໄວຣັສ. 
 

 

•ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ ີ

- ຕົີ້ນໄມຸ້ທ ົ່ໄດຸ້ຮັບຜົນກະທົບສາມາດຂ້າໄດຸ້ງ່າຍໂດຍການສ ດຢາຂ້າຫຍ້າເຊັົ່ນ: ຝຸູ່ນ 2,4 - D (125 ມລ / ລິດ) ໃນ
ອັດຕາ 5 ມລ / ຕົີ້ນ ເຂົີ້າໃນ corm 7 ຊມ. ເລິກ. 
 

 

 

- ສ ດພົົ່ນຢາຂ້າແມງໄມຸ້ທ ົ່ເປັນລະບົບເຊັົ່ນ: 
- dimethoate ໃນອັດຕາ 0,05 - 0.2 ມລ / ຕົີ້ນໃນຊ່ວງ 3 - 4 ອາທິດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະຊາກອນ vector. 

- ການນ າໃຊຸ້ໃບຢາ imidacloprid 0.05 ml / l ໃຊຸ້ໃນຊ່ວງເວລາປະຈ າເດືອນ ເມືົ່ອປະຊາກອນເລ ົ່ມຕົີ້ນ
ລະບາດ. 
 

Anthracnose: Colletotrichum musae 

 ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ໃນເວລາທ ົ່ອຸນຫະພູມຍັງຄົງສູງ 30 -35 C ປະກອບດ້ວຍອາຍນ ີ້າ ເປັນເວລາຫຼາຍໆວັນ ຊືົ່ງຈະເກ ດຂືີ້ນໃນ
ລະຫວ່າງເດືອນມິຖຸນາຫາເດືອນກັນຍາ. 
ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງພະຍາດ anthracnose 

•ການຕິດຕາມ 
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- ການຕິດເຊືີ້ອທ າອິດ ຈະປາກົດເປັນວົງມົນສ ດ າ ຂະໜາດນ້ອຍຕາມດອກ, ຜິວໜັງ ແລະສ່ວນທ ົ່ຢູູ່ຫ່າງໆຂອງປ 
ກ້ວຍ. ອາການຕ່າງໆຈະເກ ດຂືີ້ນໃນໝາກກ້ວຍເປັນສ ຂຽວຫລັງຈາກເປືອກຫາກມ ບາດແຜ. 
ຄວບຄ ມວັດທະນະທໍາ: 
- ສຸຂະອະນາໄມພາກສະໜາມ. 
- ການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງງານຫຸຸ້ມຫ ົ່ ແລະ ກ່ອນການຂົນສົົ່ງສິນຄ້າແມູ່ນມ ຄວາມ ຈ າ ເປັນຕ້ອງໄດຸ້ທ າການ
ກວດກາ ເພືົ່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຊືີ້ອພະຍາດ. 
- ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ ົ່ໝາກກ້ວຍໃນລະຫວ່າງການເກັບກ່ຽວນັີ້ນ ແມູ່ນຍັງມ ຄວາມຈ າເປັນຫຼາຍ. 
- ຮັບຮອງເອົາການປະຕິບັດວັດທະນະທ າ ທ ົ່ດ ລວມທັງການເອົາໃບໄມຸ້ຕາຍຈາກຕົີ້ນໄມຸ້. 
•ຄວບຄຸມຮ່າງກາຍ 

- ບັນຈເຸຄືອໝາກກ້ວຍໃສູ່ກະເປົາໂພລ ເມ  ແລະ ຫ້ອງເປັຍ ເວລາຂົນສົົ່ງສິນຄ້າໄປບັງທ ົ່ອືົ່ນ. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ:ີ 
- ການສ ດສານເຄມ ບາງຊະນິດເຊັົ່ນ: 
- prochloraz 45% EC 1 ml / ລິດ. 
- chlorothalonil 50% SC 1.5 ml / ລິດ 

- carbendazim 50% WP 2 g / ລິດ. 
 ຄວນສິດສານເຄມ ຖ້າຫາກຈ າເປັນກ່ອນມືີ້ເກັບກ່ຽວ 15 ວັນ ເມືົ່ອສະພາບອາກາດຫາກເໝາະສົມ ເພືົ່ອ
ຮັກສາປະສິດຕິຜົນດ ຂອງກ້ວຍ. 
 

 

 

 

 

 

Sigar - end-rot: Verticilium theobromae 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ຄວາມຖ ົ່ຂອງພະຍາດເພ ົ່ມຂືີ້ນໃນໄລຍະທ ົ່ມ ຄວາມຊຸູ່ມຊືົ່ນສູງແລະຝົນ. 
 

ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງ Sigar - end-rot-rot disease. 

• ການຕິດຕາມ 

- ຄວາມເສຍຫາຍແມູ່ນເກ ດໃນໄລຍະເວລາ ປ ກ້ວຍຍັງອ່ອນໃນຮູບແບບຂອງ necrosis ໃນຕອນສຸດທ້າຍ ຜິວໜັ
ງ ກາຍເປັນພັບ ແລະຫຍ ີ້ລົງຍ້ອນວ່າການຕິດເຊືີ້ອແຜູ່ລາມໄປຕາມໆຫວ ກ້ວຍ. 
• ຄວບຄ ມວັດທະນະທໍາ 

- ສຸຂະອະນາໄມພືີ້ນທ ົ່ປູກ 
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- ຢາ ກ າຈັດ ປອກເປືົ່ອຍ ແລະຢາຕ້ານເຊືີ້ອຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດ. 
ການຄວບຄ ມດວ້ຍກນົລະຍ ດ: 
- ແນະນ າໃຫຸ້ສວມຖົງໃສູ່ເຄືອກ້ວຍ ເພືົ່ອຊ່ວຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດ. 
ຄວບຄ ມດ້ວຍສານເຄມ:ີ 
- ການໃຊຸ້ສານເຄມ ທ ົ່ແນະນ າ. 
- mancozeb 80% WP (ນ ີ້າ 60 g / 20 ລິດ). 
- thiophanate methyl 70% WP (ນ້   າ 40 g / ລິດ). 
ສ ດທັນທ  ທ ົ່ພົບເຫັນອາການຂອງພະຍາດທ ົ່ເກ ດຂືີ້ນ. 
 

Nematode ລະເບີດ: Radopholus similis 

ໄລຍະເວລາທີື່ເກີດຂືື້ນ 

- ຄວາມຮຸນແຮງຈະເກ ດຂືີ້ນເມືົ່ອອຸນຫະພູມສູງໃນລະຫວ່າງ 25 - 30 C 

 

ຢູຸ້ໃນລະດັບ ອ ທ ແອວ 

- ບ ົ່ມ  ETL 

 

ການຄ ້ມຄອງແບບປະສົມປະສານຂອງການເນົື່າເປືື່ອຍຂອງຮາກ nematode. 

• ການຕິດຕາມ: 
- ຕົີ້ນກ້ວຍທ ົ່ຖືກລະບາດຈະສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່າມ ອາການສ ເຫືຼອງໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ເຊິົ່ງໃນເວລາຕ ົ່ມາປະກົດວ່າມ 
ອາການຮຸູ່ແຮງຂືີ້ນເມືົ່ອປະຊາກອນ nematode ເພ ົ່ມຂືີ້ນ. ການລະບາດຮ້າຍແຮງເປັນສາເຫດໃຫຸ້ຮາດເນົົ່າເປືົ່ອຍ. 
ຄວບຄ ມທາງຊີວະພາບ: 
- ຕົວແທນຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບເຊັົ່ນ Paecilomyces lilacinus ແມູ່ນມ ຜົນໃນການຫຼຸດຜ່ອນປະຊາກອນ 
nematode ໃນດິນ ແລະ ຮາກ. 
ການຄວບຄ ມສະນະພືດສາດ 

- ການນ າໃຊຸ້ cake neem ທ ົ່ 500 g. ຕ ົ່ພືດພົບວ່າມ ປະສິດທິຜົນຫຼາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຈ ານວນປະຊາກອນ 
nematode. 

•ຄວບຄ ມແບບວັດທະນະທໍາ: 
- ສາມເດືອນຫັຼງຈາກການເກັບກ່ຽວກ້ວຍ, ສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນ nematode ໂດຍການເອົານ ີ້າເຂົີ້າຖ້ວມໄວຸ້
ເປັນເວລາ 5 ເດືອນ ເພືົ່ອທ າ ລາຍ ຊືົ່ງບ ົ່ພຽງແຕູ່ nematode ທ ົ່ກ າລັງລະບາດເທົົ່ານັີ້ນ ແຕູ່ຍັງເປັນລ່ຽງ 
Fusarium. 

- ການປູກພືດໝູນວຽນດ້ວຍເມັດເຂົີ້າ, ອ້ອຍ, ຝຸ້າຍ ຫືຼ ຂ ີ້ໝິີ້ນ ໄດຸ້ສະກັດກັີ້ນປະຊາກອນທ ົ່ບ ົ່ມ ສານ ແລະເຮັດໃຫຸ້
ຜົນຜະລິດເພ ົ່ມຂືີ້ນ. 
- ການປູກກ້ວຍໃນລະຫວ່າງກບັ Crotalaria juncea, ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ຈ ານວນປະຊາກອນໃນການປູກຝັງ. 
• ຄວບຄ ມທາງຮ່າງກາຍວທິະຍາ: 
- ກ າຈັດວັດສະດຸປູກ ໂດຍການຕັດຮ່ອງຮອຍຂອງເນືີ້ອເຍືົ່ອ ແລະເອົາໄປຈຸູ່ມນ ີ້າຮ້ອນໃນອຸນຫະພູມ 50 - 55 C 

ເປັນເວລາ 30 ນາທ  ເພືົ່ອໃຫຸ້ວັດສະດຸອະເຊືີ້ອ.  
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ການຜະລິດສດັຕ ທໍາມະຊາດທົວໄປ 

ການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍປະຊາກອນຂອງແມງໄມຸ້ປ ກ lace 

Plesiochrysa ramburi ສ າລັບການຄວບຄຸມແມງໄມຸ້ mealy 

•ການຜະລິດແມງໄມ້ mealy ຈໍານວນຫລາຍ ສໍາລບັໃຊ້ເປັນເຫຍືື່ອ. 
- ເກັບມ້ຽນຂ ີ້ເຫຍືົ່ອໃນເຂດປູກທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອ. 
- ການລ້ຽງດູປະຊາກອນຂອງແມງໄມຸ້ mealy ທ ົ່ມ ຈ ານວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ໝາກໄມຸ້ຜັກ. 
- ໃສູ່ ໝາກໄມຸ້ຜັກ ຂະໜາດ 5 - 6 ຫົວ (ເສັີ້ນຜ່າສູນກາງ = 20 - 25 ຊຕມ) ໃສູ່ກ່ອງພາດສະຕິກຂະໜາດ 32 

x 4.0 x 12 ຊມ. ປົກຫຸຸ້ມກ່ອງດ້ວຍຜ້າສ  ໜ້າຈ ດ . 
- ປູ່ອຍແມງໄມຸ້ 10 ຊະນິດໃສູ່ ໝາກໄມຸ້ຜັກແຕູ່ລະຊະນິດ, ໃສູ່ກ່ອງໃສູ່ບ່ອນວາງໄວຸ້ບ່ອນທ ົ່ມ ມົດ - ປຸ້ອງກັນ
ກຽມພ້ອມ. 
- ຫັຼງ 20 - 25 ວັນ ແມງໄມຸ້ເມກາຈະເພ ົ່ມປະລິມານ ຄວາມໜາແໜຸ້ນ ສູງພຽງພ  ສ າ ລັບໃຊຸ້ເພືົ່ອແມງໄມຸ້ປ ກ. 
 

 ການຜະລິດແມງວັນຕັບເລືື່ອຍ ໂດຍການໃຊ້ແມງໄມ ້mealy. 

- ປູ່ອຍຕົວຜູຸ້ໃຫຍ່ຂອງແມງໄມຸ້ປ ກ lace (ໂຕຜູຸ້ 40 + ໂຕແມູ່ 60 ) ໃສູ່ກ່ອງພາດສະຕິກຂະໜາດ 15 x 25 x 

10 ຊມ., ທ ົ່ວາງເຈຸ້ຍຂາວໃສູ່ຢູູ່ດ້ານລຸູ່ມ. 
- ປົກຫຸຸ້ມກ່ອງດ້ວຍຜ້າສ ໜ້າຈ ດ . 
- ກະຈາຍເຈຸ້ຍຂ ີ້ເຜ ີ້ງໃສູ່ອາຫານ (ເຊືີ້ອລາ + ນ ີ້າເຜິີ້ງ) ແລະເອົາໃສູ່ໃນປູ່ອງ ສ າລັບໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ຂອງແມງວັນຕັບ. ໂຕ
ແມູ່ຈະວາງໄຂູ່ຢູູ່ໃນປູ່ອງ. 
- ຍ້າຍໂຕຜູຸ້ໃຫຍ່ຂອງປ ກແຫວນໄປໃສູ່ກ່ອງໃໝູ່ ທຸກໆ 3 ມືີ້. 
- ເອົາຜັກທ ົ່ຕິດເຊືີ້ອຈາກຂັີ້ນຕອນທ  1 ໃສູ່ໃນປູ່ອງ ຕິດຕາມເບ ົ່ງວ່າແມງໄມຸ້ປ ກທ ົ່ວາງໄວຸ້ໄດຸ້ວາງໄຂູ່ຂອງມັນໄວຸ້
ແລຸ້ວ. 
- ປົກຫຸຸ້ມກ່ອງດ້ວຍຜ້າສ ໜ້າຈ ດ  
- ເອົາກ່ອງໃສູ່ບ່ອນວາງໄວຸ້ບ່ອນທ ົ່ມ ມົດ - ກອງກຽມພ້ອມແລຸ້ວ. 
- ຫັຼງຈາກ 15 -20 ວັນ nymphs ຂອງແມງໄມຸ້ປ ກ lace ສາມາດນ າໃຊຸ້ເພືົ່ອປູ່ອຍສ າລັບການຄວບຄຸມການ
ລະບາດຂອງແມງໄມຸ້ mealy ໃນພາກສະຫນາມ. 
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culture Isolare ວັດທະນະທ າ ບ ລິສຸດຂອງ T. harzianum ໃສູ່ dextrose agar (PDA) ພາຍໃຕຸ້ສະພາບ
ການທ ົ່ເປັນໂຣກ. 
 ບ າລູງວັດທະນະທ າ ບ ລິສຸດຂອງ T. harzianum ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງປະມານ 5 -7 ວັນ. ເຊືີ້ອເຫັດເຕ ບ
ໃຫຍ່ຢູ່າງເຕັມສ່ວນ, ຫັຼງຈາກນັີ້ນມັນກ ຈະປົກຄຸມພືີ້ນຜິວທ ົ່ມ ສ ຂ ີ້ເຖົົ່າເຂັີ້ມ. 
 3 ຊົົ່ວໂມງ ເມັດ presoak sorghum ໃນນ ີ້າ (ຫືຼຕົີ້ມ 20 - 30 ນາທ ). 
 Sieve ແກູ່ນ sorghum presoaked ແລະ ແຫຸ້ງ. 
 ຕືົ່ມເມັດຫອຍແຫຸ້ງໃນຖົງພລາສຕິກ, ອັດລົມ ອັດຕະໂນມັດໃນອັດຕາ 121 C ດ້ວຍແຮງດັນ 16 - 17 Ibs / 

sq. ປະມານ 35 - 40 ນາທ , ປະໄວຸ້ໃຫຸ້ມັນເຢັນລົງ. 
ສົົ່ງເສ ມວັດທະນະທ າ ທ ົ່ດ  ຂອງເຊືີ້ອເຫັດໃຫຸ້ເປັນສືົ່ເບືົ່ອທ ົ່ຢູູ່ພາຍໃຕຸ້ສະພາບການເປັນໂຣກ. 
 

 

sor ຂ ີ້ເຜິີ້ງທ ົ່ຖືກລະບາດຢູູ່ໃນຫ້ອງ ທ ົ່ມ ອຸນຫະພູມ 25 - 27 C ເປັນເວລາ 15 - 21 ມືີ້, ເຊືີ້ອເຫັດຈະເຕ ບໃຫຍ່
ເຕັມທ ົ່ດ້ວຍການຮວບຮວມສ ອອກຂຽວເຂັີ້ມ. 
 ເກັບຮັກສາເຊືີ້ອເຫັດໃນອຸນຫະພູມ - 4   C, ສາມາດເກັບຮັກສາໄດຸ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ປ  ແລະ ກຽມພ້ອມທ ົ່ຈະນ າໃຊຸ້ 
ເພືົ່ອຄວບຄຸມພະຍາດປານາມາ. 
 

ເອກະສານອ້າງອີງ 
 Charernsom, K. ແລະ S. Disthaporn. ສັດຕູພືດ ທ າມະຊາດຂອງສັດຕູພືດໃນການປູກໝາກໄມຸ້ 
ແລະ ການອະນຸລັກສັດຕູພືດ. ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ - ໂຄງການ ATT. ປ  1990. ພະແນກບ ລິການປຸ້ອງກັນ
ພືດ. ພະແນກສົົ່ງເສ ມກະສິກ າ ແລະ ສູນຄົີ້ນຄວ້າຄວບຄຸມຊ ວະພາບແຫູ່ງຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ Kasetsart. 

109 ນ. 
Coppel, H.C. ແລະ J.W. Mertins. ປ  1977. ການສະກັດກັີ້ນສັດຕູພືດແມງໄມຸ້ຊ ວະພາບ. Newyork 

1977. 314 ໜ້າ.  
Disthaporn, S. 1992. ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບ ເພືົ່ອການຂະຫຍາຍ. ພະແນກບ ລິການປຸ້ອງກັນພືດ. ພະ
ແນກສົົ່ງເສ ມກະສິກ າ. ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. 134 ນ. 
ເມືອງ Disthaporn, S. , W. Uttayopas. S. Chantarapannik, C. Kraturuek. W. Namroengsri 

ແລະ S. Palakul. 1991 - 1994. ສຶກສາ ກ່ຽວກັບການຄຸຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານໃນເມືອງຖຸລຽນ. 
ບົດລາຍງານປະຈ າປ  1991 - 1994. ພະແນກສົົ່ງເສ ມກະສກິ າ ແລະພະແນກກະສກິ າ. ໂຄງການໄທ - ເຢຍລະ
ມັນ“ IPM ໃນການປູກໝາກໄມຸ້ທ ົ່ເລືອກ.” 
Disthaporn, S. , C. Kraturuek ແລະ S. Sutthiarrom. 1996. ຄູູ່ມື ສ າລັບການຄຸຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບ
ປະສົມປະສານໃນເມືອງຖຸລຽນໄທ - IPM ໂຄງການຂອງເຢຍລະມັນໃນການປູກໝາກໄມຸ້ທ ົ່ເລືອກ. ພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ກົມສົົ່ງເສ ມກະສິກ າ ປະເທດໄທ. 101 ນ. 



70 

 

Dott, R.L. , ແລະ P. DeBach. ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄ າຖາມ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມດາ້ນຊ ວະສາດບາງຢູ່າງ. 
Chap. 5. ໃນການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ແມງໄມຸ້. P. DeBach (ed.) Reinhold 

ເຜ ຍແຜູ່. ບ ລິສັດ, N.Y. 844 p. 

Jamsawang, J. 1987. ການຜະລິດ ແລະ ກາ ນ າໃຊຸ້ທ ົ່ເປັນປ ລະປັກຂອງບ ລິສັດ Antagonist 

Trichoderma spp. ຢູູ່ປະເທດໄທ. ບົດລາຍງານການຄົີ້ນຄວ້າ. ກຸງເທບ. 233 ພ. 
Huffaker. C.B. 1971. ຊ ວະວິທະຍາ. ຂ່າວນິວຢອກ - ລອນດອນ Plenum Press. ປ  1971 511 ນ. 
Napompeth, B. 1984 - 85. ການຄຸຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ. ຄວາມໂປູ່ງໃສທ ົ່ມາພ້ອມກັບການ
ບັນຍາຍ. ສູນຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈຊ ວະພາບແຫູ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Kasetsart. ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. 65 ປ. 
Napormpeth, B. 1989. ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ຫຍ້າ ໃນປະເທດໄທ. Specl. 

ເຜ ຍແຜູ່. ເລກທ  5. ສູນຄົີ້ນຄວ້າຄວບຄຸມຊ ວະວິທະຍາແຫູ່ງຊາດ, ສະພາຄົີ້ນຄວ້າແຫູ່ງຊາດໄທ ແລະ 
ມະຫາວິທະຍາໄລ Kasetsart. 238 ນ. 
 

 

 

Odum. E.P. 1971. ພືີ້ນຖານຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ. 3 ຄັີ້ງທ  2, ເພງ: Philadelphia. 574 ນ. 
Papacek, D. , R. Llewellyn., J. Altmann., A. Ryland ແລະ J. Seymour. ປ  1995. ປືີ້ມດ ບັກທ ົ່ດ . 
ແມງໄມຸ້ ແລະ ແມງໄມຸ້ທ ົ່ມ ປະໂຫຍດຢູູ່ໃນປະເທດອົດສະຕາລ  ສ າລັບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດທາງຊ ວະພາບ. ພະ
ແນກອຸດສາຫະກ າ ຂັີ້ນຕົີ້ນ, ບ ລິສັດຄົີ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາອຸດສາຫະກ າ ຊົນນະບົດ Queensland, ປະເທດອົດ
ສະຕາລ . 53 ទំ. 
ຫ້ອງການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາພືດ ປຸ້ອງກັນພືດ. ຄູູ່ມືວິທ ການພືີ້ນຖານປ  2018. ຜະລິດຕົວແທນຄວບຄຸມທາງ
ຊ ວະພາບ. ພະແນກກະສິກ າ ບາງກອກ. ປະເທດໄທ. 51 ນ. 
Pralash, O. 2004. ຕາຕະລາງ IPM ສ າລັບສັດຕູພືດກ້ວຍ. ພະແນກກະສກິ າ ແລະານຮ່ວມມື. ກະຊວງກະສິກ າ
, Krishi Bhawan. ນິວເດລ . ອິນເດຍ. 
Ridgway, R.L. ແລະ S.B. Vinson. ປ  1977. ການຄວບຄຸມທາງຊ ວະພາບໂດຍການກ າຈັດສັດຕູພືດ ທ າມະ
ຊາດ. New York ແລະ London Plenum Press. ປ  1977. 480 ນ. 
Shankar, U. , A.K.Singh ແລະ A. Mondal. ປ  2016. ການຄຸຸ້ມຄອງສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານເຂົີ້າໃນ
ກ້ວຍ. ພະແນກ Entomology, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດກະສິກ າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢ ຂອງ Jammu, 

Chatha, Jammu, ອິນເດຍ. 
Simmonds, H.W. 1959. ກ້ວຍ. 129 - 39. ລອນດອນ: Longman. 466 ໜ້າ. 
Wardlaw, C.W. 1961. ພະຍາດກ້ວຍລວມທັງ Plantains ແລະ Abaca, ໜ້າ ທ  2 - 3. ລອນດອນ: 
Longmans. 648 ໜ້າ. 
 

 

   



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


